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

حي��اة ب��ول ش��ينافار وأعماله يقدمه��ا غوتييه
في"الفن الحديث"
م����ن اص��������دارات
زينب المشاط

أوراق
�أ�صبح ��ت ال�ساح ��ة العراقي ��ة اليوم م ��ع دول اجلوار
ومنها تركيا� ،ساحة واحدة ،و�أي حدث يف هذه الدول
ل ��ه ت�أثري على العراق .ومن �أبرز الق�ضايا العالقة منذ
�سنتني يف تركيا هي الق�ضي ��ة الكردية ووجود حزب
العم ��ال الكرد�ستاين املعروف با�س ��م"" pkkاملدرج
على قوائم املنظمات االرهابية لدى انقرة والواليات
املتح ��دة االمريكي ��ة ودول اخ ��رى ،حي ��ث يناق� ��ش
الكات ��ب علي جنم ه ��ذه املو�ضوع ��ة يف كتابه"بنادق
ال�سالم"ال�صادر عن دار احلكمة  /لندن.
يذكر الكاتب �أن هذا احلزب يختلف عن بقية االحزاب
الكردي ��ة من ناحية افكاره التي متث ��ل اق�صى الي�سار
و�ضوابط ��ه ومنه ��ا حج ��ب زي ��ارة الع�ض ��و احلزب ��ي
لأ�سرت ��ه واقربائ ��ه وتنظيمهم ال�س ��ري يفر�ض عليهم
اتخاذ ا�سم ��اء حركية متوّ ه هوياته ��م �إىل درجة �أنهم
ال يعرف ��ون بع�ضه ��م البع� ��ض �أحيانا عل ��ى الرغم من
ارتدائهم جميها زي ًا ع�سكري ًا.
كم ��ا متي ��ز ه ��ذا احل ��زب الكرد�ست ��اين بع ��دم انتماء
جمي ��ع عنا�صره وقادته �إىل القومي ��ة الكردية فبينهم
�أت ��راك وع ��رب و�سوري ��ون وعراقي ��ون �أي�ض� � ًا� ،أم ��ا
ن�ساء احل ��زب فيتميزن بال�شجاعة واجلمال وي�شغلن
منا�ص ��ب مهمة مثل قائد عملي ��ات قتالية �ضد اجلي�ش
الرتك ��ي ،حي ��ث دافع ��ن بب�سال ��ة ع ��ن مدينته ��ن ع�ي�ن

الع ��رب ال�سورية"كوباين" ،لأنهن متحدرات من هذه
املدينة.
ن ��ال احل ��زب م�ؤخ ��ر ًا جماهريي ��ة انتخابي ��ة متثل ��ت
بح�ص ��ول ح ��زب ال�شع ��وب الدميقراطي ��ة HDP
امل ��وايل �أو القريب منه على  59مقعد ًا من �أ�صل 550
يف االنتخاب ��ات الربملانية الرتكية وهذه املرة االوىل
التي ي�صعد فيها حزب كردي للربملان الرتكي.
ه ��ذا الكت ��اب يت�ضمن خم�سة ف�ص ��ول وملحقا تتناول
مبجملها طبيعة الكرد كقومية ثانية يف تركيا و�شغلهم
ربع م�ساحة اجلمهورية الرتكية يف اجلنوب ال�شرقي
م ��ن البالد حيث يعرف عنهم انه ��م ي�شكلون ن�سبة من
�س ��كان تركي ��ا اكرب من تل ��ك الت ��ي ي�شكله ��ا الكرد يف
العراق و�سوري ��ا وايران ،وينتم ��ي معظمهم للديانة
اال�سالمية ولكنهم لي�سوا على مذهب ا�سالمي واحد،
حي ��ث يتوزعون ب�ي�ن ال�شافع ��ي والعل ��وي ،وتعتنق
اعداد قليلة منهم الديانة الإيزيدية.
وهن ��ا يبني الكات ��ب ب�أنه مل يكن الك ��رد على �صلح مع
احلكوم ��ات الرتكية املتعاقب ��ة ،خا�صة بع ��د ت�أ�سي�س
اجلمهوري ��ة الرتكي ��ة ع ��ام  1923عل ��ى ي ��د م�صطفى
كمال �أتات ��ورك ،ه ��ذا التوتر ا�شعل فتي ��ل املواجهات
واالنتفا�ضات ب�شكل م�ستمر على �سيا�سات احلكومات
الرتكية ففي زم ��ن �أتاتورك فقط اندلعت �أكرث من 15
ثورة ،كم ��ا �أن الكثري من االحزاب ال�سيا�سية الكردية
الرتكي ��ة التي تت�شكل التدوم طويال وتتفكك يف فرتة
ق�صرية لأ�سباب تعود ل�سيا�سة احلكومة ،ماعدا حزب

العم ��ال الكرد�ست ��اين ،وه ��ذا ما جعل الكات ��ب ي�سلط
ال�ضوء عليه.
املع ��ارك واال�شتب ��اكات الت ��ي ح�صل ��ت ب�ي�ن احل ��زب
واجلي� ��ش الرتكي كثرية �س ��واء �أكانت معلنة من قبل
الطرف�ي�ن �أو العملي ��ات ال�سري ��ة م ��ن كال املت�صارعني
يف جب ��ال قندي ��ل �أو ا�سته ��داف مع�سك ��رات اجلي�ش.
وافقت احلكومة الرتكية بزعام ��ة توركت �أوزال عام
 1993مرت�ي�ن عل ��ى وق ��ف اط�ل�اق الن ��ار ،دام الوقف
االول مل ��دة �شه ��ر والث ��اين مل يتحق ��ق لوف ��اة �أوزال
حيث �شكك الكثريون ب�أ�سب ��اب وفاته ومنهم عبد الله
�أوج�ل�ان الذي كان متواجد ًا حينها ب�ضيافة احلكومة
ال�سورية يف دم�شق لأنه كان م�صمما على حل الق�ضية
الكردية.
مل تك ��ن ه ��ذه املفاو�ض ��ات �شبيهة بالت ��ي حت�صل بني
�أية حكوم ��ة ومعار�ضيها ل�سريتها ومدتها التي بلغت
نحو الثالث �سنوات واجلهود الكبرية التي بذلت من
االمم املتح ��دة لإنهاء احلرب ب�ي�ن الطرفني ف�ض ًال عن
الوف ��د احلكومي التفاو�ضي الرتكي الذي امتاز بقوة
�شخ�صياته ،وكان ي�ض ��م مقربني من قبل اردوغان �إال
�أن كل هذه اجلهود انتهت مبا ال ي�شتهي الفرقاء.
يت�ضم ��ن الكت ��اب خم�س ��ة ف�ص ��ول وملحق ��ا ،تتحدث
الف�ص ��ول اخلم�س ��ة عن ك ��رد تركيا وكيفي ��ة ت�شكيلهم
الق ��وات امل�سلح ��ة ،ومراح ��ل ت�شكي ��ل ه ��ذه الق ��وات
ومفاو�ض ��ات �أو�سل ��و و�آم ��ريل واجلن ��وب الرتك ��ي
الغام�ض وما جرى فيه من �أحداث.

ظهر كتاب كولن ويل�سون "الالمنتمي"
منت�صف اخلم�سينات من القرن
املا�ضي  ،وقد تلقفه احلاملون
ال�ضائعون يف العامل وك�أنه ُكتب لكل
واحد منهم  .ر�أى البع�ض يف كولن
ويل�سون فيل�سوفا لل�شباب ال�ضائع .
وبعد الالمنتمي و�ضع م�ؤلفات كثرية،
بدت ك�أنها كلها تقليد لذلك الكتاب الذي
و�ضعه وهو ينام قرب مكتبة املتحف
الربيطاين .
وقد كرثت ترجمات كتبه اىل العربية
ورمبا كان الالمنتمي �أحد �أكرث
الرتجمات التي قر�أها العرب .لعب
كولن ول�سون دور ًا م�ؤثر ًا يف احلياة
الثقافية العاملية.

عصام عباس أمين
ت�ستحق رواية"الفتنة"للكاتب (كنعان مكية) ال�صادرة عن دار اجلمل
� 2016أك�ث�ر م ��ن وقف ��ة ،ب�سبب ح�سا�سي ��ة املوا�ضيع الت ��ي تناولتها
وبطريق ��ة اقرب �إىل �إطالق الأحكام منها �إىل ال�سرد الروائي ،ورمبا
اختي ��ار الرواية ك�أ�سلوب جاء فقط لطرح �أق�صى ما ميكن طرحه من
�أف ��كار و�أحكام وتقييم ��ات تخ�ص مرحلة ما بعد �سق ��وط النظام يف
 ،2003م ��ن خالل اال�ستفادة من ف�ضاء احلرية التي توفرها الرواية
خلل ��ط الأفكار بامل�شاعر وا�ستثمار احل ��وارات والو�صف لإي�صال ما
ي�شعر ب ��ه (مكية) حيال �أو�ض ��اع العراق احلالي ��ة و�أ�سباب التدهور
والف�ش ��ل و�ضياع الأمة يف م�ستنقع الدم ودوامة العنف .ورغم تعدد
الأ�ص ��وات يف الرواية �إال �أنها تبق ��ى رواية ال�صوت الواحد ،ب�سبب
هيمنة �ص ��وت الراوي على جميع الأ�ص ��وات الأخرى والتي مل يكن
دوره ��ا �سوى تكملة �أو تتمة لوجه ��ة نظر الراوي �أو تهيئة الأر�ضية
ل ��ه لتقدمي املزيد من الأفكار حول الق�ضاي ��ا املطروحة ،لدرجة ميكن
معه ��ا للقارئ توقع الكثري م ��ن الأ�سئلة و�أ�سب ��اب طرحها وتوقيتها،
مم ��ا جعلن ��ا ن�شع ��ر ب ��ان الأ�ص ��وات الأخرى مل تك ��ن �س ��وى �أدوات
خلدم ��ة الكات ��ب �أو خدمة اله ��دف ،فجميع ال�شخ�صي ��ات كانت تفتقر
�إىل احلري ��ة يف اتخ ��اذ قراراته ��ا �أو تقري ��ر م�صريها ،له ��ذا فوجئنا
مب ��وت الأم ب�ص ��ورة مبك ��رة وبدون مقدم ��ات كافي ��ة ،وك�أن (مكية)
�أراد التخل� ��ص منه ��ا بع ��د �أن �سلم ��ت ر�سال ��ة الأب وبع ��د �أن �أطلقت
حتذي ��رات بخ�صو�ص الع ��م ودوره امللتب�س من كل م ��ا وقع ،وكذلك
م ��وت اجلد بعد انته ��اء دوره� ،إ�ضافة �إىل �إن الكثري من ال�شخ�صيات
مبن فيهم البط ��ل ظلوا حتى النهاية بدون �أ�سماء مثل العم� ،أو اجلد
�أو م�ست�شار ال�سيد.
متحورت الرواي ��ة حول ق�ضيتني رئي�سيت�ي�ن وق�ضايا �أخرى فرعية
لكنه ��ا ذات �أهمي ��ة ق�ص ��وى يف حتديد م ��ا و�صلنا �إلي ��ه ،والق�ضيتان
هم ��ا مقت ��ل ال�سيد (جمي ��د اخلوئ ��ي) يف العا�شر من ني�س ��ان 2003
و�إع ��دام الطاغي ��ة يف �أول �أيام عيد الأ�ضحى امل�ص ��ادف الثالثني من
كانون الأول من الع ��ام � .2006أما الق�ضايا الأخرى فاغلبها متحور
حول �أفكار ومفاهي ��م تتعلق بالعقائد والطبيعة الب�شرية .ولكن قبل
الدخول يف التفا�صيل علينا تذكر �أن كنعان مكية اعتمد م�صادر مهمة
للغاي ��ة يف كتابة هذه الرواية ،وكان ب�إمكان ��ه �إعداد درا�سة حتليلية
�شامل ��ة ل ��كل ما ج ��رى دون اخلو� ��ض يف متاه ��ة الرواي ��ة واحلبكة
والدراما وغريها .لكن ذلك يبقى قراره وعلينا احرتامه.
يف اللحظ ��ات التي رافقت عملية �إعدام الطاغية يورد مكية مقارنات
وا�ضح ��ة بني (�صدام) والذي ��ن ا�شرفوا على �إعدام ��ه( ....بدا �شديد
الإعج ��اب بنف�سه ،ي�سري بخطى واثق ��ة وقامة منت�صبة ،تعلو �شفتيه
ابت�سامة بني احلني والآخر�....ص � ....)12أو يقول يف و�صف احد
امل�س�ؤولني يف تنفيذ احلكم (جذب نظري احدهم ب�سبب بطنه الكبرية
الت ��ي تدلت من فوق حزامه ال�ضيق ،وكان �أ�صلع ب�شارب غليظ ،وقد
بدت علي ��ه عالمات التوتر�� �....ص  .)12وي�ضيف (حني كان احدهم
يقر�أ عليه ما كتب يف الأوراق ،ظل الطاغية واقفا معتدا باعتداد....
متغا�ضي ��ا النظر �إليهم وك�أنهم غري موجودين �أ�صال ،بدون �أن ينطق
كلم ��ة واحدة �أو يظه ��ر �أي نوع م ��ن امل�شاعر ،جن ��ح الطاغية ب�إذالل
�سجانيه اجلدد�� � .ص  .)13امل�س�ؤولون اجلدد يف العراق ال يعرفون
�شيئ ��ا ع ��ن ال�سلطة (�أم ��ا الطاغية ف ��كان يفهم ال�سلط ��ة بالفطرة� .ص
� .)13أو (�أكاد �أراه ي�صع ��د من�ص ��ة امل�شنقة ب ��دون تردد ولكن ببطء،
حامال القر�آن بيديه املقيدتني ،و�أتذكر كيف ان الغرفة غرقت ب�صمت
مطب ��ق ح�ي�ن كان ي�صعد ال�سل ��م ،وك�أن جمرد ح�ضور ه ��ذا الرجل قد
�أ�ص ��اب اجلمي ��ع بال�شلل� ....ص  )15و�أم ��ام ن�صو�ص كهذه ما الذي
ميك ��ن لنا �أن نقول ��ه ،بحق رجل كت ��ب بالأم�س"جمهورية اخلوف"،
لكننا جنده هنا ميج ��د الطاغية كبطل ال يخ�شى املوت ...وبح�ضور
�اغ يف ��وق املوت نف�س ��ه!!! الب ��د انها حلظ ��ة مفارقة ج ��دا و�إعالن
ط� ٍ
للرباءة من (�أولئ ��ك الذين كنا ن�سميهم طيل ��ة الت�سعينات"املعار�ضة
العراقية"وهم الذين حكموا العراق بعد  ،2003ه�ؤالء ال ي�ستحقون
و�صفه ��م مبعار�ضني لنظام البعث ،وال ي�ستحقون �أن يحكموا �أحدا.
التاري ��خ �سي�سجل ان ��ه لي�ست هن ��اك جتربة �سيا�سي ��ة فا�شلة بحجم
ف�شلهم ،وخا�صة املت�شيعني منهم)� .ص .364
�إن كل كلم ��ة �أو و�صف يف هذا الكت ��اب بخ�صو�ص الطاغية اختريت
بعناي ��ة فائقة م ��ن قبل (مكي ��ة) اخلبري مبمار�سات �ص ��دام و�صاحب
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المستطرف الصيني
جمهورية اخلوف ،انه يكت ��ب ف�صال جديدا من �سرية الطاغية ولكن
ه ��ذه املرة بعد موته�( ،سواء كان الإن�س ��ان قدي�سا �أو �شريرا� ،سوف
تكت ��ب حياته ب�شكل خمتلف عن ��د موته�� � ....ص � ....)31أخ�شى �أن
الف�ص ��ل اجلديد من �س�ي�رة الطاغية �سيكتب مبا ال ي ��روق لنا� ...ص
 )31وهذا بال�ضبط ما قام به مكية بنف�سه يف هذه الرواية.
يخ�ص� ��ص مكي ��ة (� )41إح ��دى و�أربع ��ون �صفحة من اجل ��زء الثالث
فق ��ط للحديث واحل ��وار مع الطاغية يف الفرتة الت ��ي �سبقت �إعدامه
ويحدده ��ا ب�ساعتني وع�شر دقائق ،وخاللها يوف ��ر (مكية) لـ(�صدام)
فر�صة كبرية للدفاع عن نف�سه� ،أكرث من تلك التي وفرتها له املحاكمة
الت ��ي ا�ستغرقت �أكرث من ت�سعمائة �ساعة ،فر�صة يدافع فيها (�صدام)
ع ��ن نف�سه بو�صفه رجل دول ��ة يعرف ماذا يريد بعك� ��س �سيا�سيو ما
بع ��د  ،2003مبتدئا مبحا�سبة (حيدر) املكل ��ف بحرا�سة �صدام كونه
يرت ��دي نعاال ب ��دال م ��ن الب�سط ��ال!!!!�( ....أن ��ت ....ال تتح ��رك! �أنا
�أحت ��دث معك .ترت ��دي نعال؟ �أين تظ ��ن نف�سك يا ابن ��ي؟ �ص .)313
يف ه ��ذا املقطع الب�سيط تنك�شف �أ�شياء كثرية وكلها �ستبقى حا�ضرة
يف احل ��وارات القادم ��ة بقوة وبق�صدية ....فالنع ��ال يذكرنا مبقولة
(�ص ��دام) ب�أنه هو من الب�س العراقيني احلفاة الأحذية� ....أما عبارة
كلمة (ي ��ا ابني) فقد جاءت غريبة وال تت�س ��اوق مع �أ�سلوب (�صدام)
يف النظر للمادون فكيف بحار�س من جي�ش املهدي؟؟؟!!!!!! ....هكذا
فف ��ي كل مقط ��ع �سنجد يف دفوع (�ص ��دام) عن نف�سه بل�س ��ان (مكية)
�إث ��ارة لأ�سئل ��ة كثرية ،ليق ��ول (�صدام) مثال (مل ��اذا مل جتر حماكمتي
عل ��ى الفظائ ��ع التي قمت بها جتاه ال�سيد باق ��ر و�شقيقته؟ �ص )320
وه ��ذا ال�س� ��ؤال يطرحه (مكي ��ة) لإثارة ال�شكوك ح ��ول املحكمة التي
اكتف ��ت ب�إعدام (�صدام) على ق�ضية (الدجي ��ل) التي تبدو تافهة �أمام
مقت ��ل رمز مهم لدى ال�شيع ��ة مثل ال�ص ��در الأول!! ..وي�أتي اجلواب
�صادم ��ا �أك�ث�ر ،الن (�صدام) كان عل ��ى ا�ستعداد ت ��ام� ،أن يخرب العامل
�أمورا كثرية تتعلق بال�ص ��در الأول ،البطل الأ�سطوري الذي حتدى
(�ص ��دام) واخت ��ار ال�شه ��ادة( ...كي ��ف م ��ات مرتع�ش ��ا ،باكي ��ا ،حتت
قدم ��ي ،عمامته مل ت�ستحق حتى التبول عليها �أمام النا�س بعد كل ما
عمل ��ت به� ....ص  ...)321كيف يتوقع مكي ��ة قبول ال�شيعي الغارق
بتقدي� ��س العمامة �أن يتقبل مثل هذا ال ��كالم؟؟؟!!!!! دون �أن يت�صور
�إن هن ��اك موقف ��ا م�سبق ��ا يتم ت�سويقه هن ��ا حتت عن ��وان الرواية...
وان عملي ��ة تزييف ك�ب�رى للحقائق جرت وجت ��ري با�سم امل�صداقية
واملوثوقي ��ة ....والت ��ي يف النهاية لن تخ ��دم ال مكية وال العراق وال
�صدام باعتباره (�شبع موت الآن) ....فمن امل�ستفيد �إذن؟
اعتق ��د ب ��ان الرواي ��ة مكتوب ��ة للق ��ارئ الغرب ��ي �أك�ث�ر منه ��ا للقارئ
العراق ��ي ،فهناك عر� ��ض للحقائق بطريقة قا�سي ��ة ،وم�صدر الق�سوة
ناب ��ع م ��ن ت�صوير الأم ��ور ب�ي�ن خيارين �سيئ�ي�ن� ،ص ��دام بجربوته
وطغيان ��ه ،واحل ��كام ال�شيعة اجل ��دد بتخبطهم وف�شله ��م الذريع يف
�إدارة دولة معقدة مث ��ل العراق ،وكعنوان لهذا الف�شل يختار (مكية)
جرمي ��ة مقتل ال�سي ��د (جميد اخلوئي) ،باعتباره ��ا اكرب جرمية قتل
وخيان ��ة وتزوير جرت على يد زعماء ال�شيع ��ة وقادتهم اجلدد الذي
يحلو له و�صفه ��م بـ"ع�صابة الثالثة ع�شر" .وامل�شكلة هنا �إن (مكية)
مل ي�ت�رك للقارئ خيارا ثالث ��ا �أو طريقا ثالثا ،واكتف ��ى باملقارنة بني
حدين مفرطني يف الق�سوة ويف الف�شل وبدون �أي هام�ش للأمل.
يف النهاي ��ة ت�ستحق الرواية وقفات �أخرى وجل�سات حوارية كثرية
وال ينبغ ��ي �أن مت ��ر كرواية عادية� ....إنها حماكم ��ة تاريخية ...كان
فيه ��ا كنعان مكية هو القا�ضي وهو املته ��م يف ذات الوقت .مع العلم
�إن هن ��اك �أم ��ور �أخ ��رى كثرية تعر� ��ض لها مكي ��ة بالنقد عل ��ى نف�س
الطريقة ال�سابقة ،تتعلق بعقيدة ال�شيعة ،القيادة ،اخليانة ،الطبيعة
الب�شرية .....والكالم فيها لن ينتهي.

تنافيات التاو
القارئ �أن �أو�سع �أبواب الكتاب
�سيجد
الكلمات ال�سادقة لي�ست
جميلةالفل�سفة ،وذلك للحكمة
باب
هو
الكلمات اجلميلة لي�ست �سادقة
الأخيار يتجادلون
التيأخياراًوجدها الباحث والتي
ال�شرقية
و الذين يتجادلون لي�سوا ا
متعلمني
لي�سوا
يعرفون
الذين
الغرب عنها وت�ستع�صي عليه.
يبحث
و املتعلمون ل يعرفون
أ�سياء �قطأن القارئ بحاجة �إىل
إ�ضافةاكتناز ا�لإىل
ل
با
احلكيم ل يحاول
و كلما زاد من اكتنازه للغري زاد ما ميلك
ح�ضاري �ساهمت الرحمة
خمزون
و كلما اأكرث من عطائه للغري عظمت وفرته
تاو ال�سماء م�سننة لكنها لتوؤذي
الب�شرية ب�صنعه دون �إغفال
وحنان
تاو احلكيم هي دون كد
حق الدفاع عن النف�س يف وجه
الرثوة والقوة بعدما عانوا ما يزيد
على الكفاية من قهر احلكام وت�سلط
الأقوياء.

َهــــــادي ال َعــــــلوي

عن تركيا وحزب الـ""PKKمن أوس���لو إلى
آمرلي في كتاب"بنادق للسالم"

فتنة أم
محاكمة؟

حلم غاية ما

َهــــــادي ال َعــــــلوي

امل�صتطرف ال�صيني

كت ��ب تيوفي ��ل الن� ��ص اال�سا�س ��ي لعمل ��ه ذي
العنوان املغري"الفن احلديث"عام  1848ومل
ين�ش ��ره اال يف عام  ،1856والذي �صدر عن دار
املدى للإعالم والثقافة والفنون بطبعته االوىل
وقدم ��ه وترجم ��ه الكات ��ب �شاكر لعيب ��ي ،وهو
يتعل ��ق بالر�س ��ام الفرن�سي املن�س ��ي واملجهول
قلي�ل ً�ا ب ��ول �شيناف ��ار ،و�إىل ج ��واره مق ��االت
ح ��ول موا�ضيع �أخ ��رى تتعلق ب�ش� ��ؤون ثقافية
وت�شكيلية �شتى.
العن ��وان وحده م�شروع كام ��ل ،لأنه يتعلق من
جه ��ة بفه ��م (احلداث ��ة) يف �أوروب ��ا ،املمنوحة
�شت ��ى الظ�ل�ال يف �سي ��اق تاري ��خ متق ��دم ،ويف
�إط ��ار ثق ��ايف عل ��ى دراي ��ة بامل�صطلح ��ات التي
ي�ستخدمها ،ويتعلق من جهة �أخرى بالت�ضبيب
املراف ��ق ملفردة"احلداثة"عربي� � ًا وارتباطه ��ا
الواع ��ي �أو الالواعي"بالتحديث"ال�ش ��كالين
والتقن ��ي غالب� � ًا ث ��م ع ��دم ات�ساقه ��ا م ��ع تط ��ور
تاريخي مماثل �أو �سياق مفهوين �صارم.
�سيبدو مده�ش ًا بع�ض ال�شيء �أن ينجز يف نهاية
الن�ص ��ف االول م ��ن الق ��رن التا�س ��ع ع�شر كتاب
بالعنوان هذا ،ب ��ل خارق ًا للعادة عندما تقاربه،
وال نقول نقارنه ،بت�أخ ��ر و�صول امل�صطلح يف
الثقافة العربية ،ناهيك ،م ��ن جديد ،بااللتبا�س
املحيط با�ستخدامه حتى اللحظة الراهنة.

اجلزء االول والأطول من عمل غوتييه احلايل
يتعل ��ق كل ��ه ب�شينافار ،الذي ول ��د يف ليون عام
 1808وت ��ويف يف باري�س ع ��ام  ،1895ودخل
�إىل مدري ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة ع ��ام  1825يف
م�شاغ ��ل الر�سام �آنغر ث ��م يف م�شاغل الر�سامني
هرني هري�سن ودوالكروا.
�أق ��ام يف روم ��ا بني ال�سن ��وات 1832 – 1827
وفيه ��ا تع ��رف عل ��ى الر�سام�ي�ن االملاني�ي�ن
كورنيلو� ��س و�أوفريبي ��ك .ع ��ام  1848قدم ��ت
احلكومة الفرن�سي ��ة تو�صية بتزيني البانثيون
الفرن�س ��ي حيث تخي ��ل �شينافار ونف ��ذ تاريخ ًا
للب�شري ��ة وتطوره ��ا الأخالق ��ي� .إىل اجلان ��ب
االي�س ��ر م ��ن عمله يق ��ع الع�ص ��ر الوثن ��ي و�إىل
اليم�ي�ن جداري ��ات متث ��ل الع�ص ��ر احلديث كما
ه ��و م�ش ��روح يف كت ��اب غوتييه .عل ��ى ار�ضية
البانثيون تخيل الر�سام تركيبة �ضخمة لفل�سفة
التاريخ �أو"مدر�س ��ة �أثينا جديدة"تليق بالقرن
التا�سع ع�شر حماطة باجلحيم واملطهر والبعث
والفردو�س.
يف ع ��ام � 1851ألغ ��ي الطلب لأن ع ��ودة لوي�س
– نابلي ��ون بوناب ��رت �إىل ال�سلط ��ة اجه�ضت
امل�شروع فقد ح ��ول بونابرت ال�صرح �إىل مكان
عب ��ادة كاثوليك ��ي وكان ال ي ��رى يف تركيب ��ة
�شينافار التوفيقية تثبيتا كافيا لدلدور الكني�سة
يف الدولة الفرن�سية.
�إن النم ��اذج الفني ��ة التمهيدي ��ة املر�سوم ��ة
لعم ��ل الر�س ��ام والت ��ي عر�ضت ع ��ام  1855يف

املعر�ض العاملي الباري�سي ال�شهري جددت طرح
الإ�شكالي ��ة .وه ��ي حمظوظة الي ��وم يف متحف
الفنون اجلميلة ملدينة ليون.
بعد �إلغاء الطلب احلكومي اثبطت همة �شينافار
فل ��م ينتج �إال عمال واحدا مهم ��ا ذا رمزية دينية
معق ��دة ،وهو عمل كب�ي�ر احلج ��م (الرتاجيديا
الإلهية) ع ��ام  ،1869مبتحف �أور�سي بباري�س
مكر�س ًا نف�سه للفل�سفة واجلماليات.
بالن�سب ��ة �إىل معجم الرو� ��س الفرن�سي للإعالم
ف� ��إن �ش�سناف ��ار مب�ش ��ر بفن �أخالق ��ي جمرد من
الت�أث�ي�رات اللونية ،ولكنه ي�ضي ��ف فكرة �أثرت
عل ��ى بع�ض الفنانني مثل �أوج�ي�ن كايري والنقد
املعا�صر له ،ج ��ل �أعماله ،خا�صة الر�سم بالفحم
والتوج ��د يف متحف مدينة لي ��ون �أي�ض ًا .ومن
ب�ي�ن �أعمال ��ه الت�صويري ��ة املذهلة"ا�ست�شه ��اد
القدي� ��س بوليكارب"و"كني�س ��ة �أرجونت ��ان –
�سور – كروز"و"كني�سة بوهال ،موربيهان".
�إن ال�سج ��ال ح ��ول حداث ��ة الر�س ��ام �شيناف ��ار
�ص ��ار يف فرن�س ��ا يف حلظ ��ة م ��ا �سج ��ا ًال ح ��ول
مفه ��وم احلداث ��ة نف�س ��ه ،و�أ�صط ��ف بودل�ي�ر
م ��ع بل ��زاك ب�ش� ��أن �شيناف ��ار ،وقدم ��ا كالهم ��ا
لت�ص ��ورات
ت�صور ًا"للحداثة"معار�ض� � ًا
نربف ��ال وغوتييه عن الر�س ��ام عينه� .إن موقف
اجلبهت�ي�ن( :بودل�ي�ر – بل ��زاك) م ��ن جه ��ة و
(نريف ��ال – غوتتي ��ه) م ��ن جهة �أخ ��رى يعك�س
فهم�ي�ن متفارقني للحداث ��ة يف فرن�سا بل يطرح
م�أزقهما من تلك اللحظة.

اص�������������دارات

امل�صتطرف ال�صيني
((من تراث ال�صني

))

صياد
مذكرات ّ
هذا اول عمل كبري حقق ال�شهرة للكاتب
الرو�سي تورغنيف  ،حيث يعر�ض فيه
احوال الريف الرو�سي وما يتعر�ض له
الفالح من ظلم على يد النظام ال�سيا�سي
واالجتماعي.

القصص القصيرة
الكاملة
ي�ضم الكتاب �أربع جمموعات ق�ص�صية
كتبها �صاحب "مئة عام من العزلة"
غابرييل غار�سيا ماركيز يف فرتات
وظروف خمتلفة  ،وقد ترجمت بع�ض هذه
الق�ص�ص يف كتب متفرقة مثل "جنازة الأم
الكبرية" و"�إيرنديرا الربيئة" و"اثنتا
ع�شرة ق�صة تائهة"  ،وبع�ضها �شكلت نواة
لرواياته.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

الشاعر زعيم نصار

الرؤى والتراجيديا

قراءات في رؤى سرديات عبد عون الروضان
شكر حاجم الصالحي
 ...عب ��د ع ��ون الرو�ض ��ان واح ��د م ��ن اعمدة
العم ��ارة ال�سردي ��ة يف م�شهدن ��ا الثق ��ايف ,
فه ��و القا� ��ص والروائ ��ي والباح ��ث وامل�ؤرخ
واملرتج ��م � ,أثرى حياتن ��ا املعرفية باملفيد من
اال�ص ��دارات الت ��ي نالت االهتم ��ام واملالحقة
النقدي ��ة  ,ب ��د�أ ن�شاط ��ه املطب ��وع يف بيت يف
مواجه ��ة ال�شم�س  /ع ��ام  1976ومل يختتمها
يف قف� ��ص من ف�ض ��اء  /ع ��ام  2006وتخللت
ه ��ذه االن�شط ��ة املطبوع ��ة مو�سوع ��ة �شعراء
الع�ص ��ر اجلاهل ��ي  ,و......مو�سوعة ع�شائر
العراق ومو�سوع ��ة تاريخ العرب  ,مبجلدين
 ,ولي� ��س اخ�ي�ر ًا :ال�شعراء الع ��رب يف القرن
الع�شري ��ن  ,و م ��ازال ــ� �ـ �أم ��د الل ��ه يف عمره ــ
يغنينا باجلديد واملبتكر.....
�أما م�ؤلف هذا الكتاب  ,القا�ص جا�سم عا�صي
فقد �أ�ض ��اف للمكتبة العربية اكرث من ع�شرين
م�ؤلف ًا تنوعت يف الق�صة والرواية والت�شكيل
والت�صوي ��ر الفوتغ ��رايف والبحث يف تاريخ
وا�ساط�ي�ر ب�ل�اد النهري ��ن  ,وم ��ازال يوا�صل
ا�شتغاالت ��ه يف حقول املعرف ��ة املختلفة  ,فهو
مثابر على تقدمي كل ماهو نافع وجاد....
وكتاب ��ه ه ��ذا ....ال ��ر�ؤى والرتاجيدي ��ا...
ق ��راءات يف ر�ؤى �سردي ��ات عب ��د ع ��ون
الرو�ضان الذي �صدر م�ؤخر ًا يعبرّ عن موقف
اخالقي ازاء قامة �شاخمة من قاماتنا الثقافية
 .,وي�ش ��كل يف م ��ا �أراه نزوع� � ًا نح ��و تثم�ي�ن
اجله ��د واالعرتاف بالف�ض ��ل والوفاء الن�سان
مب ��دع مبنزل ��ة عبد ع ��ون الرو�ض ��ان  ,ولي�س
جدي ��د ًا على جا�سم عا�ص ��ي مثل هذه املواقف
النبيل ��ة وال�سجاي ��ا احلمي ��دة  ,فق ��د �سبقه ��ا
مببادرات ي�شار لها عن زمالء �آخرين له �أثروا
ثقافة الوطن بالكث�ي�ر من النتاجات الر�صينة
 ,وكتاب ��ه ع ��ن الباحث ناجح املعم ��وري دليل
على ذلك االهتمام واال�شادة..

وال �شك ان العديد من مبدعينا قد نهجوا منهج
القا�ص جا�سم عا�ص ��ي يف تكري�س ا�صدارات
خا�ص ��ة عن جت ��ارب ورم ��وز عراقي ��ة �أعطت
ثمار جتاربه ��ا االن�سانية وكر�س ��ت ابداعاتها
يف خمتل ��ف حق ��ول الثقاف ��ة  ,وال ميك ��ن لأي
من�صف �إال ان ي�ش�ي�ر اىل جهود الناقد املثابر
الدكت ��ور ح�سني �سرمك يف هذا امل�ضمار  ,فقد
ا�صدر اكرث من ع�شرة كتب عن ادباء عراقيني
مرموق�ي�ن يق ��ف يف مقدمتهم الن ��واب الكبري
والقا� ��ص احمد خل ��ف والقا�ص عب ��د اخلالق
الركابي وال�شاعر يحي ��ي ال�سماوي والقا�ص
ل�ؤي حمزه و�آخرون....
يت�ضم ��ن ال ��ر�ؤى والرتاجيدي ��ا ....للقا� ��ص
جا�سم عا�صي املو�ضوعات التالية:
 ...ا�ستهالل
 ...ال�سرية الذاتية ـــ للمحتفى به الرو�ضان
 ...الق�سم الأول  /يف ال�سرد الق�ص�صي
 ...الق�سم الثاين  /يف ال�سرد الروائي
 ...الق�س ��م الثال ��ث  /ح ��وارات يف الثقاف ��ة و
الأدب.
يف (ا�ستهالل ��ه) يقول عا�صي عن ماهية كتابه
هذا:
الكتاب ��ة ع ��ن جترب ��ة القا� ��ص والباحث عبد
ع ��ون الرو�ض ��ان  ,تتطل ��ب النظ ��ر اىل جممل
اهتمامات ��ه التي ا ّث ��رت يف ن�شاطه االبداعي ,
واثرت ن�صه مبا امتلكه من حمموالت معرفية
من جهة  ,وما وفرته من م�ساحة للر�ؤية �إبان
انت ��اج الن� ��ص م ��ن جه ��ة اخرى.وي�ضي ��ف:
عب ��د ع ��ون الرو�ض ��ان يف جمم ��ل م�سريت ��ه
الأدبي ��ة واحلياتية  ,مل ي�ت�رك فجوة دون ان
ي�شغلها االب ��داع  ,فمن التعلي ��م وجتاربه من
خ�ل�ال معاي�شة بيئ ��ات خمتلف ��ة  ,اىل التقاعد
والتج ��وال ب�ي�ن اروق ��ة متون املعرف ��ة داخل
الع ��راق وخارجه  ,و�سعي ��ه للدرا�سة ومتكنه
من االداء بلغات اخرى  ,كل هذا كان مبواجهة
تراجيديا حياتي ��ة قلما تعر�ض لها �أب ومبدع
كب�ي�ر وح�سا� ��س مثله  ,غ�ي�ر ان �صرب الرجال
اجتمع يف رجل واحد...

 ...ويف �سريت ��ه الذاتي ��ة الت ��ي انته ��ى م ��ن
تدوينه ��ا يف بغ ��داد املحرو�س ��ة يف /6 /11
 , 2011ينقلن ��ا الرو�ض ��ان اىل تفا�صيل حياة
مليئة بالكد والكفاح وال�صرب واملثابرة ,ليقدم
لنا من خاللها امنوذج ًا للمبدع العراقي الذي
حتدى �صن ��وف القهر وال ��ذل واحلرمان فهو
يقول:
ولدت �شتاء  1939م وكانت االمهات ي�ؤرخن
لوالداتهن وافراحهن ووفياتهن مبا ي�صادف
م ��ن احداث طبيعية او غ�ي�ر ذلك كالفي�ضانات
والأوبئة التي جتتاح النا�س � ,أو الغزوات �أو
احلروب القبلية وغريها  ,فتقول والدتي يف
ليلة مطرية ا�ستمر فيها املطر ثالثة �أيام حتى
كادت تغ ��رق املدينة  ,وحتى ق ��ال البع�ض انه
الطوفان �آت .يف تلك الليلة ولدت على �ضفاف
دجل ��ة يف مدين ��ة العمارة جن ��وب العراق من
�أبوين عراقيني عربيني..........
وي�ضيف الرو�ضان:
انتقل والدي الذي كان يعمل يف �سلك ال�شرطة
اخليال ��ة اىل مدين ��ة علي الغرب ��ي وتقع على
م�ساف ��ة مئة كيلو م�ت�ر �شمال مدين ��ة العمارة
 ,كم ��ا حتدث عن لقائ ��ه بال�شاعر حممد مهدي
اجلواهري وم ��ا مل�سه من اهتمام ال�شاعر بعد
ان ق ��ر�أ يف ح�ضرت ��ه بع� ��ض ق�صائ ��ده ذائع ��ة
ال�صي ��ت  ,وياخذن ��ا الرو�ض ��ان اىل م�ساح ��ة
�شا�سعة من الذكريات ع ��ن درا�سته واهتمامه
باللغ ��ات االجنبي ��ة ثم انتقاله م ��ع ا�سرته اىل
العا�صمة بغداد اذ يقول:
ويف ايل ��ول  1973حمل ��ت عائلت ��ي املكون ��ة
مني وم ��ن زوجت ��ي و�سبعة ابن ��اء اربعة من
البن�ي�ن وثالثة م ��ن البنات يف با� ��ص خ�شبي
كبري مع كل ما امل ��ك من �أثاث ب�سيط وميمت
�شط ��ر بغ ��داد املدينة احللم الت ��ي طاملا حلمت
به ��ا والت ��ي ا�ستقبلتني كم ��ا ا�ستقبلت غريي
م ��ن ابن ��اء اجلن ��وب ال ��ذي �ضاقت به ��م �سبل
احلي ��اة  ,فا�ست�أجرت بيت� � ًا يف منطقة �شعبية
�أغلب �سكانه ��ا من ابناء العم ��ارة  ,وعينوين
يف مدر�سة يف مدينة الث ��ورة ...ثم ي�ستغرق

الرو�ض ��ان يف احلديث عن ا�سفاره اىل بلدان
املعمورة ويختتم �سريته يف القول:
وه ��ا �أنا ذا اليوم �أعي�ش ب�ي�ن جدران مكتبتي
اترجم ع ��ن اللغتني الفرن�سي ��ة واالنكليزية و
�أقر�أ م ��ا فاتني قراءته و�أعيد ق ��راءة ما قر�أته
و�أت�صف ��ح مواقع االنرتن ��ت واداعب االحفاد
ال�صغ ��ار وا�ستغف ��ر رب ��ي وانتظ ��ر ح�س ��ن
اخلامتة....
فع�ل ً�ا انه ��ا حي ��اة ممتلئ ��ة ب ��كل م ��ا يدعون ��ا
لالعت ��زاز به ��ذا الرم ��ز العراقي الكب�ي�ر الذي
اجنز لن ��ا خال�صة جهد �سن ��وات عمره املديد
احلاف ��ل باالب ��داع املمي ��ز وال ��ذي ي�ش ��ار �إليه
بفخر واعجاب على الدوام................
 ..يف الق�س ��م الأول من الكت ��اب يدر�س املبدع
جا�س ��م عا�صي معظم م ��ا انتجه الرو�ضان يف
ال�سرد الق�ص�صي متناو ًال:
الكتابة واملعنى  ,املواق ��ف واالفكار  ,البحث
ع ��ن الطري ��ق  ,ك�شوف ��ات املراي ��ا  ,ثنائي ��ة
املح ��دود واملطل ��ق ,ثنائي ��ة املطب ��ق واملت�سع
 ,حكاي ��ات مم ��ا م�ض ��ى  ,و .....اال�ستع ��ادة
امل ّرة..........
ويف الق�س ��م الثاين يتن ��اول عا�صي ما ابدعه
الرو�ضان يف ال�سرد الروائي متناو ًال:
خ�صائ� ��ص الكتابة � ,صراع اال�ضداد  ,ارتباط
احلا�ض ��ر باملا�ض ��ي  ,و ....متوالي ��ة الن�شي ��د

الرتاجي ��دي ...وبذلك يك ��ون عا�صي قد امتد
بن ��ا واخذن ��ا م ��ع خال�ص ��ة اف ��كاره وقراءاته
من � ��ص 23ـ� �ـ � ��ص  , 86لي�ضعنا �أم ��ام منجز
غن ��ي بالتجربة احلي ��ة التي ت�ش�ي�ر اىل قامة
الرو�ضان ومنجزه الرث..
وخ�ي�ر ما اختت ��م به امل�ؤل ��ف كتاب ��ه املهم هذا
خم�س ��ة ح ��وارات �ص  91ــ� �ـ � 130أجراها مع
الرو�ضان خم�سة من مبدعي العراق ون�شرت
يف اوق ��ات خمتلف ��ة يف ال�صحاف ��ة املحلي ��ة
والعربية  ,ولك ��ي ال نبخ�س املحاورين حقهم
يف اال�ش ��ارة والتنويه نذكر ه ��ذه احلوارات
وهي:
احلوار االول :عبد عون الرو�ضان يف حمكمة
الق�صة  /احمد هاتف
احل ��وار الث ��اين :تراجيدي ��ا الكتاب ��ة ونب�ض
احلياة  /جا�سم عا�صي
احل ��وار الثال ��ث :مراع ��ي االب ��داع ال تقب ��ل
احلدود امل�صطنعة  /جناه عبد الله
احلوار الرابع :جتاوز االمناط يف الكتابة /
كاظم ح�سوين
احل ��وار اخلام� ��س :الرواي ��ة ه ��ي موقف من
التاريخ  /منى �سعيد
 .....ويف خت ��ام هذه االطالل ��ة املوجزة على
ما اجن ��زه املبدع جا�سم عا�ص ��ي يف ـــ الر�ؤى
والرتاجيديا ـــ قراءات يف ر�ؤى �سرديات عبد
ع ��ون الرو�ضان ــ البد من الأ�شادة بهذا اجلهد
املمت ��ع ال ��ذي �أراه وثيق ��ة ن ��ادرة يف الوف ��اء
والتقدي ��ر واالعتزاز مبا حققه الرو�ضان عرب
م�سريت ��ه االبداعي ��ة املثقل ��ة بالثم ��ار املباركة
الطيب ��ة ,فلهم ��ا مع� � ًا الرو�ض ��ان وعا�صي كل
الثناء ومبارك هذا الفي�ض من املحبة والألفة
وال�صعود اىل كل ما في ��ه رقي االن�سان ونبل
اخالقه و�سمو خ�صاله....
و�أخـــــــــــــري ًا:
امتن ��ى توف ��ر الكت ��اب يف مكتباتنا ليطلع
القارئ على هذا اجلهد  /الوثيقة ,فلي�ست
�سطورن ��ا القليل ��ة عنه م ��ا تغني وتفيد عن
القراءة الفاح�صة واجلادة...

نقطة تحول لرضوى إبراهيم
كتاب "نقط ��ة حتول فيها حاجة حلوة" �أول
جترب ��ة كت ��اب لكاتب ��ة �شاب ��ة ه ��ي ر�ضوى
�إبراهي ��م باللغة العامي ��ة وال�صادر عن دار
احلل ��م للن�شر والتوزيع والذي القى جناحا
منقط ��ع النظ�ي�ر  ،كتاب نقط ��ة حتول كتاب
نقطة حتول كتاب تنمية ذاتية وقدم العديد
م ��ن الن�صائ ��ح لل�شباب واملراهق�ي�ن واالباء
واالمه ��ات يف �ش ��كل ق�ص ��ة خفيف ��ة حتكي
عن جت ��ارب م ��ر بها ابط ��ال الكت ��اب جتعل
كل �شخ�ص يقر�أ الكت ��اب يخرج فى النهاية
بالر�سالة املرجوة وهدف كتاب نقطة حتول
يحك ��ي ان ف ��ى حياة كل �شخ� ��ص فينا حدث

يك ��ون مبثاب ��ة نقطة حت ��ول يح ��ول حياته
للأح�سن �أو للأ�سوا ويعد من �أف�ضل اف�ضل
الكت ��ب االجتماع ��ىة ويخاط ��ب كل الفئات
العمرية.
من �أجواء الكتاب
" ق�س ��م حياتك ثالثة اجزاء احلياة العامة
الل ��ي كل النا� ��س تعرفها واحلي ��اة اخلا�صة
الل ��ي النا� ��س املقرب ��ة ب� ��س الل ��ي تعرفه ��ا
واالو�ض ��ة ال�ضلم ��ة الل ��ي حمد� ��ش يق ��در
يدخلها غريك  ،مرتبي�ش ابنك علي اخلوف
والكذب وال العدوانيه واالنطوائيه وبال�ش
نل ��وم علي اجليل ونقول احن ��ا مكنا�ش كدا
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يف الن�صو� ��ص �سردي ��ات طاف ��رة ،طائرة مع ذك ��ورة فيها
�ش ��يء من ال�صرام ��ة املانحة بطرياركي ��ة يف �آن ،و�ضعيفة
يف �آخر .الذكورة والأنوثة ،لهما ح�ضور متباين والف�ضاء
الأو�س ��ع ذكوري ال يعط ��ي للثنائية حي ��ز ًا �صغري ًا ،تنتجه
الرمزي ��ات الدال ��ة عليه ��ا والأ�ص ��ول امليثولوجي ��ة ،وك�أن
ال�سلط ��ة الذكوري ��ة خجل ��ة ،فيها حياء من عر� ��ض الأنوثة
يف م�شهده ��ا ال ��ذي ت�ستحق ��ه ،ال يري ��د التفريط به ��ا ،لأنه
مي�س ��ك به ��ا من خالل �سريات ��ه الع�صية عل ��ى الك�شف ،يف
حلظ ��ة �سيادة �صوت الأنا  /الذات وكثري ًا ما جعل ال�شاعر
من الأن ��ا ح�ضور ًا نرج�سي� � ًا �أ�ضفى عل ��ى الذاكرة خا�صية
الف ��رد ،لكنها ـ الذاكرة ،تذهب م ��رات كثرية نحو اجلماعة
وارت�ضى الراوي وظيفته يف انطولوجية عامة ،ويتباهى
به ��ا ،ويعلن من خاللها عن كائن ،ا�ستطاع متثيل �أو اعادة
انت ��اج �سرديات مل يق ��و املا�ضي على حموه ��ا ،بل �أعطاها
طاق ��ة الدن ��و واالق�ت�راب م ��ن اجلماع ��ات� .سردي ��ات هي
نتاج اجلماع ��ات والتقط جوهرها �ص ��وت ،الأنا ،احلزين
وال�سعي ��د يف �آن .لأن ��ه متكن �أكرث من م ��رة يف حماوالته
لإع ��ادة ت�شغي ��ل ،وتفعي ��ل حكاي ��ات الآخ ��ر .وجن ��ح يف
تو�صي ��ف الوحدة ب�ي�ن اجلماع ��ات والت�ش ��ارك يف هموم
كان ��ت وظل ��ت مالحقة ل�ص ��وت الأن ��ا  /ال ��راوي ،من اجل
�إنقاذه ��ا وحمايتها من الن�سي ��ان .الن احلا�ضر وامل�ستقبل
مينح ��ان ال�سردي ��ات قب ��و ًال وت�ص�ي�ر احلقائ ��ق  /الوقائع
ال�شبيهة هي ال�صوت الطاغي واملاثل يف مرويات ،تعددت
�أل�سنته ��ا ،وال احد قادر على �إن ��كار الراوي  /املمجد لذاته
واملتباه ��ي ببطوالت ،هي نوع من �أوهام ال�سرد ،التي قال
عنها بول ريكور ،تت�شكل يف حلظات ت�صاعد ال�صراع بني
ال�سردي ��ات وتواريخه ��ا .لدرج ��ة ح�سا�سة ج ��د ًا من عالقة
ثنائي ��ة كامن ��ة وتظهر كلي ��ة يف ظروف خا�ص ��ة .هي التي
تتمظه ��ر فيه ��ا ال�سردي ��ات ك�ض ��رورة جوهري ��ة ،مهيمنة،
ولهذا وظيفة الإعالن امل�ؤقت.
ـ ال�سردي ��ات احلامل ��ة باالتي  /امل�ستقبل ،حتت ��اج التاريخ
وتعم ��ل ملنح ��ه دور ًا مركزي� � ًا ،لأنه ��ا تتمت ��ع بطاق ��ة �إعالء
ومتجيد لل�سرديات يف حلظة �ضرورية ،ت�ساهم الأ�سطورة،
والغرائبية يف �إ�ضفاء نوع ًا من الت�سجيل املقرتن بالذاكرة

اجلمعية ،ودائم ًا ما يحوز التاريخ عجائبية ال�سرد وطاقته
التخيلية العالية ،ليحقق ح�ضوره القوي .ودائم ًا ما يذهب
ال�شع ��ر ،يف بع�ض التجارب ال�شعري ��ة العربية ،مثل �سليم
ب ��ركات ،جمانة ح ��داد ،زعيم ن�صار ،نح ��و ال�سرد ،ويوهم
يف �أحي ��ان مبدورة �سردي ��ة ،ت�ستيقظ فيه ��ا اللغة وتتمرد
على الطايف م ��ن الوقائعي ،لتذهب باجت ��اه املفقود منها،
واعن ��ي به م ��ا امتلك الرباءة واملفاج� ��أة الأوىل ،التي فيها
روح اجلماعات التي ا�ستطاعت �صوغ قامو�س خا�ص بها،
�أو احتفظ ��ت بلغ ��ة تتمظهر وك�أنها ق ��د ا�ستعادت جوهرها
يف االت�ص ��ال والتبادل .وال�شاعر وحده يعرف املفقود من
لغ ��ة املاقبل .انه �أمر معقد� ،صع ��ب ،وبحاجة اىل حفريات
�سهل ��ة ويف �أحي ��ان كثرية تك ��ون معق ��دة .الن الغائب من
اللغ ��ة ،ال يعني موته ،ب ��ل كونه يف ذاكرة ح ّي ��ة ،تختزنه،
حتتفظ ب ��ه ،لأنه عرب ديناميكية احل�ضور امل�ستمر .يقظته
لي�س ��ت دائم ��ة ،ب ��ل م�ؤقت ��ة ،ومتجوهرة وحلظ ��ة �صحوة
الذاك ��رة ال�شعرية ،التي تلوذ باملفق ��ود لف�ضاء ال�شعر ،كي
يخت�ب�ر ح ��دوده الفني ��ة .و�سنالح ��ظ كيفية الذه ��اب نحو
املفق ��ود من اللغة الأوىل و�آلية ا�ستدعاء املحرك لها وفيها،
وك�أن ال�شاع ��ر زعيم ن�صار قد ات�صل باملخفي ،عرب و�سيط
روح ��ي وام�س ��ك اللحظ ��ة الغائب ��ة واحت�ش ��دت التفا�صيل
العميق ��ة واملركزة ج ��د ًا ،ال�شاع ��ر يعرف املالحق ��ة �أحيانا
باجت ��اه م ��ا يريد ،ويحق ��ق تداخ ًال ب�ي�ن املفق ��ود امل�ستعاد
وب�ي�ن املولود اجلديد بوقائعه ،الت ��ي هي متثيالت ال�سرد
لأح ��داث التاري ��خ ال�شخ�صي ،املنعك� ��س يف مرايا الذاكرة
اجلمعية:
[ لأنك نه ��اري و�أنت النوم كله ،لأن ��ك واحدة من �أ�ضالعي
ولأن ��ك تفاحة النور الت ��ي وراء النور ،كنت عريان ًا قبل �أن
جتلب ��ي يل احليّة ومل اع ��رف بيا�ضك كن ��ت �أخ�شى طرتك
ال�سوداء ومل اختبئ من احد بحبة قمح معك ا�شرتكت ،كنا
بتفاحة واحد ن ��رى النهار ،عرفت بكِ كل �شيء وهمتُ ومل
�أن�سى.....
احلرية خال�صة املوجود� .ص ]39
ه ��ذا املقطع من ن�ص"�صورة واح ��دة ،لن�صف حياة"مثلما
هو يف الديوان ولكن يطفر �س�ؤال ملح ،ملن هذه ال�صورة،
يف الأ�سط ��ورة البدئية التي ح�ضرت و�سط ح�ضور كثيف
ل�سردي ��ات الوقائع املكتظة بالغريب ،واملده�ش تفا�صيلي ًا،
وقد و�ضعنا زعيم ن�صار �أمام تراكمات متالحقة ،و�سريعة
م ��ن م ��دورات ا�ستح�ض ��ار املفق ��ود م ��ن اللغ ��ة الكامن يف
�سردي ��ات بكرية ،ه ��ي الأ�سطورة� ،أو الأح�ل�ام الغائبة يف
ذاك ��رة ن�ص ��ف احلي ��اة التي ح ��ازت عل ��ى ن�صفه ��ا املكمل،
فال�ص ��ورة واح ��دة فق ��ط واحلي ��اة بن�صفها ،هذا م ��ا قالته
العنونة ،لكن الثنائية اجلن�سائية متخندقة يف الن�ص ،الن

ال�شاع ��ر مل ي ��رد
�أن يق ��ول ما تعرف ��ه اللغ ��ة املفقودة،
واجلمي ��ل يف عنون ��ة ه ��ذا الن� ��ص ه ��و ت�ش ��ارك الذكورة
والأنوث ��ة بن�صف حياة .وترك ن�صفه ��ا الأخر كامن ًا وعلى
املتلق ��ي احلف ��ر وراء �أث ��اره الدال ��ة علي ��ه والهائمة و�سط
ف�ض ��اء غ�ي�ر ج ��ازم .وي�ض ��يء لن ��ا ه ��ذا العن ��وان �سردية
الأ�سط ��ورة البكرية املعروفة منذ �سومر احلا�ضنة حلقيقة
الثنائي ��ة وم ��ا �أ�شارت له الت ��وراة هو املن�س ��وخ  /ال�شبيه
وب�ي�ن ال�سرديتني �صراع خف ��ي �أي�ضا وعمي � ً�ق للغاية،هذا
التناوب احل�ضوري ت�سج ��ل اللحظة امل�ستدعاة يف حلظة
الك�شف عن ذاكرة ال�س�ي�رة الذاتية ،ويقول لنا ب�أن البدئي
حا�ض ��ر ،وغري غائ ��ب ،امتلك ق ��وة حلظته ،و�أوم� ��أ بطاقة
التوت ��ر ،ونو ّي ��ة الن�ص .ويدخ ��ل �إلين ��ا ال�شاعر يف حلظة
نهارية ،لكن الن�صف احلياتي الآخر هو الذي �أوم�أ للراوي
�أن يح�ضر وتبد�أ الذاكرة ال�سرية وال�سحرية يف تو�صيف
البكري ��ة الأوىل للتع ��ارف ،ويقول ��ه �أك�ث�ر مم ��ا ي�سمح به
ال�شاع ��ر وتتمن ��اه الوقائعيات وينتهك املفق ��ود بالإف�صاح
املكرر لل�شفاه ��ي الأول ،وعلينا �أن نتعامل هكذا وبطريقة
ي�سعى �إليها ال�شعر ،الن ال�شفاهي موجود ،يت�شرب حياتنا

من ��ذ بداياتها ،حام ًال منها ما حتي ��ا به الذاكرة ،فال�شفاهية
موج ��ودة قبل الكتابة ،ويكفيها �أن املدونات تفكر بها
�أوال :
و�أك�ث�ر ما ي ��دل على الذاك ��رة ال�شفاهي ��ة البدئية"لأنك
واح ��دة م ��ن �أ�ضالعي ولأن ��ك تفاحة الن ��ور التي وراء
الغمام .كنت عريان ًا قبل �أن جتلبي �إ ّ
يل احليّة"ارتبكت
اللغ ��ة املفقودة ،وذهبت نحو ال ��ذي ال تريده ال�شعرية.
�أعادة التفا�صيل بلعبة �أف�سدت الطاقة املوجودة.
يف اللغ ��ة الليّنة والرخوة .لكن ال�شاعر تع ّرف على ذلك،
وحاول �إنقاذ النوّ ية البنائية الدالة على جوهر ال�سردية
االزلي ��ة ،فغادر الرمز التقلي ��دي ،ال�ساكن ،والذي تال�شت
امله ��ارة يف ا�ستدعاءات ��ه ،واعن ��ي ب ��ه التفاح ��ة واحلية،
وذهب ��ت �سريع� � ًا وبعيد ًا نح ��و ال�شرق ،والف�ض ��اء التاوي
ال ��ذي تعام ��ل مع الن ��ور باعتب ��اره الفكر الدائ ��م ،والبذرة
الدائم ��ة .....فالفك ��ر ه ��و القل ��ب وانفت ��اح ب ��اب ال�سماء.
للن ��ور والنار لهم ��ا ح�ضور وطاق ��ة التاوي ��ة ور�أي النور
وراء الغم ��ام ،وتع ��رف على النار يف نوّ ي ��ة ن�صف احلياة
الأخ ��ر ال ��ذي �أبق ��اه ال�شاعر �صريح� � ًا و�صارخ� � ًا باللذائذ،
لكن الأنث ��ى حتولت بقوتها املحت�ضن ��ة باحليّة ،واكت�شف
�سردي ��ات عجيب ��ة مل تكن معروف ��ة ،لأنها مفق ��ودة يف لغة
تعطل ��ت �شفاهياته ��ا .ويع�ت�رف البطري ��ك يف �سريته ب�أن
ن�ص ��ف احلياة ،جن ��ح يف التهام الن�ص ��ف الأول ،و�سيعيد
�إنتاجه و�إخ�ضاعه على الرغم من دخولهما مع ًا يف م�ساحة
النور الت ��اوي ،املانح لل ��روح �أبديتها القوي ��ة ،ال�صارمة،
العنيف ��ة ،امل�صطربة على الريا�ضة املبتكرة منذ زمن بعيد،
�أنه ��ا باكورة التاوية وزمنه ��ا الأزيل ،املتحرك مثل النور،
املتج ��ه نح ��و الإن�سان .و�س ��ارع ال�شاعر لت�ل�ايف االنزالق
امل�ؤ�س� ��س �شعري ًا ،ويعاود الظه ��ور ،ذاك الن�صف الغائب.
ويتجاور الن�صف ��ان وابتد�أت مرحلة الت�شارك الثنائي يف
مواجهة حقيقة حياة جديدة متام ًا .لكن ارتدادات ال�شاعر
حا�ض ��رة ،ومتكررة وك�أنه يريد من ��ح ال�شفاهية قدرة على
ت�صوي ��ب م ��ا تالعبت ب ��ه ال�شعري ��ة وتراجع فيه ��ا ال�سرد
ليق ��ول لنا ب�أن الن�ص ��ف الغائب يف الأ�سط ��ورة ،ا�ستدعاه
ال�شع ��ر املع�ت�رف ب� ��أن الن�ص ��ف الأخ ��ر ،هو غلط ��ة العمر،
الن ذاك ��رة ال�سريي ��ة م ��ا زال ��ت عارفة ب� ��أن الأنث ��ى �أخذته
م ��ن فردو�س العميان وح ��از نوع ًا من حري ��ة بعد تخل�صه
من العم ��اء .وعظيم ما فعلته الأنث ��ى ،منحت اليد قانونها
احلياتي اجلبار ،وظلت الذكورة متهمة ،هذا ما اعرتف به
الن�ص :نع ��م �أكلتها فعلتها� ،س�أفعلها وما ندمت ،من قمحها
اقرتنت .لكن ال�سردية حتولت من هيمنة الن�صف املفرت�ض
اىل ح�ضور امل�شرتك"ولأننا ن�صفان حلياة واحدة و�صرنا
نحلم بحياة �أخرى� ،صرنا واحد ًا".

 33أيقونة عراقية ..مجموعة قصصية مشتركة
الن انت ��م اهليك ��م الل ��ي ربتك ��م وانت ��م اللي
ربيت ��و اجلي ��ل دا اللي انت ��م بتقولوا عليهم
انه جيل مرتبا�ش من االخر ،اتفاهم تتفهم،
الرتبي ��ة وم�ش ان ��ك تهتم بيهم ان ��ك تقولهم
رايحني ف�ي�ن وجايني من�ي�ن ال اال�سا�س هو
ان ��ك ت ��زرع يف قلوبه ��م قب ��ل عقوله ��م حب
ربنا واخلوف منه وان ��ك تفهمهم وحتي لو
غلطوا ت�ستوعبهم النهم يف الوقت دا بيبقوا
عامل�ي�ن زي العجني اللي ان ��ت بت�شكلها زي
م ��ا انت ��ه عاي ��ز لكن ل ��و ف ��ات االوان بيبقوا
عامل�ي�ن ذي الفخار ل ��و وقع اتك�س ��ر واللي
اتك�سر عمره مابيت�صلح بعد كدا"

خلود جواد
ي�ص ��در قريب ��ا عن دار ف�ض ��اءات يف الأردن كتاب جديد بعن ��وان (� 33أيقونة عراقية) ،والكتاب عبارة ع ��ن جمموعة ق�ص�صية م�شرتكة
مكونة من  33ن�ص ًا �سرديا.
ويع� � ّد الكت ��اب انطولوجيا �شامال يهدف �إىل �إعطاء املتلقي واملتابع والدار�س والباحث فكرة جديدة عن الق�صة العراقية ملراحل ما بعد
تغيري النظام ،وهو م�ؤ�شر مهم يف تطور ون�شوء ال�سرد العراقي يف هذه املرحلة املهمة من تاريخ العراق احلديث.
ون�صو� ��ص الكت ��اب كتبت ب�شكل مبتكر وجريء ومب�شاركة ع�شرة �أدباء عراقيني هم( :مهدي علي ازبني ،عبد �شاكر ،عبد ال�سادة جبار،
ع ��ادل املعموري ،عبد ال�صاحب البطيحي ،عل ��ي احلديثي ،حميد عمران ال�شريفي ،عبد الكرمي ال�ساع ��دي ،عزيز ال�شعباين ،والدكتور
�سلمان كيو�ش).
وج ��اء يف مقدم ��ة الكتاب التي كتبها الروائي حميد املختار"�أنَّ هذه املجموعة الق�ص�صية �أن�ضجت لنا روح التجارب ال�سردية العراقية
لتفهر�س �أحالم و�أحزان املواطن العراقي ف�ضال عن كونها قراءة جديدة حمملة بوعي املتون والهوام�ش البتكار عناوين �أخرى للعراق
ِّ
بكل جتلياته وح�ضوره يف �أرواحنا".
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تراث الثورة المشاعية في الشرق
في"مدارات صوفية"
س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل

أوراق

وجوه القتل  ،والتخريب  ،وسلب الحريات
في " نساء أمام طبيعة نهرية "

أوراق
على ال�سيا�سيني �أال يغتموا �أو ي�شتكوا،
م ��ن املفرو�ض �أن ي�س�أل ��وا �أنف�سهم ملاذا
لي�ست هنالك رواية واحدة بعد احلرب
جت ��د �أملانيا االحتادي ��ة نف�سها فيها وقد
�ص ��ورت بل ��د ًا طيب� � ًا زاه ��ر ًا  ،فال�س�ؤال
امل�شه ��ور � :أي ��ن االيجاب ��ي ؟  -ال ��ذي
لي� ��س ب�س�ؤال غبي �إىل ه ��ذا احلد – مل
يت ��م طرحه عل ��ى نحو خاط ��ئ فح�سب
ب ��ل وج ��ه �إىل املزيف�ي�ن املخل�ص�ي�ن :
م ��ا ال�سب ��ب يف �أن ��ه ما م ��ن �أح ��د كتب
رواي ��ة مرح ��ة عن ه ��ذا البل ��د املزدهر؟

مام ��ن مانع يح ��ول دون ذل ��ك  .الظاهر
�أن هنالك عوائ ��ق ترجع �إىل �إعمق مما
نظن ��ه  ،اال�ستياء ال�سيا�س ��ي ال�سطحي
جع ��ل البلد حزينا م ��ن دون حزن ،هذه
املحا�ضرة جاءت من خطابيات الكاتب
االمل ��اين هايرن� ��ش ب ��ول يف روايت ��ه "
ن�ساء �أمام طبيعة نهرية " احلائزة على
جائزة نوبل عام  1972والتي ترجمها
�ص�ل�اح ح ��امت لت�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى
للإعالم والثقافة والفنون .
هذه الرواية ت�شب ��ه كثريات من الالتي
كتبه ��ن ب ��ول  ،يناق� ��ش فيه ��ا الو�ض ��ع
ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي يف املاني ��ا
بع ��د احلروب الطاحن ��ة  ،يف املقابالت
واملق ��االت واالحادي ��ث واخلط ��ب �أك ��د

ب ��ول دائما و�أب ��د ًا ع ��ن دور الكاتب يف
املجتمع وم�س�ؤوليته عن وعي ع�صره .
وقد عرف عنه "امل�شاك�س" نتيجة لذلك
فيما كان يكتبه عل ��ى �صفحات املجالت
وال�صح ��ف مبدي� � ًا ر�أي ��ه يف م ��ا يجري
حول ��ه م ��ن �أح ��داث �سيا�سي ��ة حملي ��ة
وعاملية ومل تهمه انتقادات الآخرين يف
�أن �أرب ��اب القلم يجب �أن ين�صرفوا �إىل
االدب ويرتكوا ال�سيا�سة لأربابها .
مل يك ��ن خافي ًا على بول �أن املانيا بلد ال
ي�ستطيع الكاتب �أن ي�ؤثر يف �سيا�ستها
�إال بطريقة غري مبا�ش ��رة �إذا ما �أراد �أن
يتدخ ��ل يف احلدث ال�سيا�سي اليومي ،
ومع ه ��ذا كان حري�صا عل ��ى �أن يوظف
ه ��ذا الت�أثري غري املبا�ش ��ر لأنه كان على
يق�ي�ن �أن وراء كل كلم ��ة ي�سطرها القلم
عامل� � ًا  ،و�أن الكاتب ه ��و من يحرك هذه
الع ��وامل ويح ��رر كائنات ��ه مب ��ا يكتبه ،
فما ميك ��ن �أن يوا�سي �شخ�صا ميكن �أن
يجرح �آخر جروح ًا و�أية جروح .
ان ه ��ذا العم ��ل االدب ��ي وم ��ا يتناول ��ه
�شخو� ��ص هذه الرواية من مو�ضوعات
وم ��ا يتخذون ��ه م ��ن مواق ��ف يذكرن ��ا
ب�أ�شي ��اء كث�ي�رة تط ��رق له ��ا ب ��ول ،
�أ�شي ��اء كتب عنها وناق� ��ش فيها وجادل
منه ��ا "ال�سلط ��ة والكني�س ��ة واحلري ��ة

والدميقراطي ��ة واجل�ي�رة وال�سك ��ن
واحل ��ب وال ��زواج" وغريه ��ا م ��ن
مو�ضوعات وق�ضاي ��ا ان�سانية �أخرى ،
ورب قائ ��ل يقول مت�سائ ًال ع ّما �إذا كانت
هذه الرواي ��ة متثل عم ًال كب�ي�ر ًا لكاتب
كب�ي�ر ح�صد جائزة نوبل ع ��ام ، 1972
على �أنن ��ا لن جنايف ال�ص ��واب �إذا قلنا
�أنن ��ا نلتق ��ي عل ��ى �صفحات ه ��ذا العمل
الروائ ��ي بكات ��ب جديد جل� ��أ �إىل تقنية
جدي ��دة يف ال�س ��رد �أقت�ضته ��ا طبيع ��ة
املو�ضوع والتي تنه�ض على عن�صرين
ا�سا�سي�ي�ن هم ��ا احل ��وار واملونول ��وج
،حدي ��ث النف� ��س م ��ع النف� ��س ،ال ��ذي
يرم ��ي �إىل حتليل النف� ��س من جهة �إىل
الك�شف عن مكنونات النف�س والطبيعة
الب�شري ��ة م ��ن جه ��ة �أخ ��رى  .فال�ش ��يء
ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ي�صع ��ب التعبري عنه
يتخذ به ��ذه اخلدعة الفنية القائمة على
احلوار طاب ��ع العلنية ول ��و �أنها علنية
خيالي ��ة وهذا م ��ا دفع �أحد نق ��اد االدب
االملان الكب ��ار �إىل �أن ي�صف هذا العمل
الروائ ��ي ب�أن ��ه " قطعة رائع ��ة من �أدب
الالمعقول ".
تت�ألف الرواية من اثني ع�شر ف�ص ًال على
ع ��دد �شهور ال�سن ��ة والطبيع ��ة النهرية
هي طبيع ��ة الراين الذي ي�شكل عن�صر ًا

�أ�سا�سي ًا يف لبنة املبنى الروائي  ،ولئن
كان الراي ��ن �أق ��ذر �أنهار اوروب ��ا �إال ان
هذه القذارة ال تفقده جالله .
�أما�شخ�صيات الرواية من رجال ون�ساء
فيتوزعون على ه ��ذه الف�صول و�ضمن
م�شاه ��د ن�صي ��ة  ،وم ��ن خ�ل�ال احلوار
واملونولوج تتك�شف �أدق التفا�صيل يف
احلياة اخلا�ص ��ة والعامة التي يحياها
ه� ��ؤالء النا� ��س بكل م ��ا فيها م ��ن مكائد
و�شكوك .
عنوان الرواية م�ؤلف من �شقني  :ن�ساء
وطبيع ��ة نهري ��ة  ،فالن�ساء له ��ن الدور
االول ال دور التاب ��ع  ،و�أهميته ��ن يف
الرواي ��ة ال ترج ��ع �إىل ناحي ��ة جن�سية
�شهواني ��ة  ،ب ��ل �إىل حقيق ��ة االمر �أنهن
كيان ووج ��ود و�أن لهن من احل�سا�سية
ورق ��ة امل�شاعر م ��ا يجعل كي ��ان الرجل
باهت� � ًا و�سخيف ًا �أمامه ��ن فيظهر الرجل
ك�أن ��ه ي�ستظل بظل املر�أة ولي�س له دور
التابع .
كث�ي�ر ًا ما ي�ص ��رح بول �أن ��ه ال ي�ستطيع
�أن يعط ��ي معلوم ��ات دقيق ��ة ع ��ن بل ��د
غ�ي�ر دقي ��ق �أ�سم ��ه املاني ��ا االحتادي ��ة ،
فم ��ا من �شيء مييز النا� ��س �إال و�ضعهم
االقت�ص ��ادي  .وحني يطرح عليه �س�ؤال
هل يوجد نازيون يف هذا البلد ؟ يجيب
طبع� � ًا وهل م ��ن املتوق ��ع �أن الثامن من
�أيار عام  1945قد غري النا�س !
مل ينظ ��ر بول ق ��ط بعني الر�ض ��ا �إىل ما
�شهدت ��ه �أو ت�شه ��ده املاني ��ا االحتادي ��ة
من تطور عل ��ى ال�صعيدين االجتماعي
وال�سيا�س ��ي  .وق ��د دفع ��ه ه ��ذا �إىل �أن
ي�ش ��كك يف بن ��ى ه ��ذا البل ��د  ،ذل ��ك لأن
ال�صناعي�ي�ن وكب ��ار الربجوازي�ي�ن
وبع� ��ض النب�ل�اء اجت ��ازوا احلرب من
�ضرر .
غري �أن يلحق بهم
يف ه ��ذه الرواي ��ة حماول ��ة للك�شف عن
هوي ��ة الذي ��ن �صع ��دوا عالي� � ًا وحكموا
م ��ن جديد � ،إذ �إنه غاب من �أغلب النا�س
�أن الكب ��ار �أطل ��ق �سراحه ��م وحكم على
�آخرين ب�أنهم جمرمو حرب .
وه ��ذه الرواية تت�ضمن مناذج ل�سافكي
الدماء من القتلة الذين ما زالوا احياء ،
وبالوكرمير النازي العفن الذي يعتلي
�سدة الوزارة.
واحلقيقة التي ال مراء فيها ويريد بول
توكيدها �أن هناك قتله ينتقلون بحرية
يف هذه البالد التي ي�سمونها املانيا وال
اح ��د ي�ستطي ��ع �أن يقب� ��ض عليهم تهمة
القتل .

من يحب ال�سماء يك ��ره الدولة ،وال تقل �أن الكثري
م ��ن حمبي ال�سماء يحبون الدولة ،فاحلب والدين
ال يلتقيان كما ال يلتقي احلب والدولة و�إمنا اللقاء
بني الدين والدولة لأنهما �أ�س واحد قوامه العدوان
عل ��ى اخللق و�سل ��ب حقوقه ��م .وكثريا م ��ا يدعي
�أه ��ل الدولة و�أهل الدين انه ��م يحبون .واحلقيقة
�أنه ��م ال يحب ��ون ال يف ال�سم ��اء وال يف االر�ض �إال
م ��ا يو�صلهم �إىل �سع ��ادة الداري ��ن� ،أي �إىل النعيم
احل�س ��ي ب ��الأكل وال�ش ��رب والن ��كاح والوجاه ��ة
والت�سل ��ط واملباهاة� ،أي م ��ا يحبه الأغيار باملعنى
الآخر للحب ال مبعنى الود احلا�ضر كما بينه"ابن
ِ�سيده".ميث ��ل ذلك جر�أة الطرح يف كتاب"مدارات
�صوفية"له ��ادي العل ��وي ،وال ��ذي �ص ��در ع ��ن دار
املدى للإعالم والثقافة والفنون.
ويذك ��ر الكات ��ب �أن النهايات ترتاك ��م فت�صبح هي
اجلغرافي ��ا منتقل ��ة م ��ن حظ�ي�رة التاري ��خ ال ��ذي
ات�س ��ع وا�شتد حت ��ى �ضاقت ب ��ه امل�سافات فتغريت
جغرافيتها لكي تت�س ��ع لنهاياته ثم تكون م�ستعدة
لتقبل بداياته .والتاريخ بنهاياته لي�س هو تاريخ
العامل فهذه مف ��ردة �أ�ضلت كثريا من النا�س ف�ألقت
به ��م خ ��ارج م ��زدوج البداي ��ة والنهاي ��ة فتكلم ��وا
بل�س ��ان الغري وهم يظنون �أنهم يتكلمون بل�سانهم
حت ��ى ع ��ادوا بن ��ا �إىل زمان تبلب ��ل الأل�س ��ن وك�أن
زمان� � ًا �سحيق ًا انق�ض ��ى وجاء بعده زم ��ان الأل�سن
املتمايزة امل�ستقلة عن بع�ضها يف منحى واملتحدة
يف منحى �آخر.
"ومل ��ا �أراد الل ��ه �أن يعطي النا� ��س ل�سان ًا واحد ًا
مل يفل ��ح ف ��كان تبلب ��ل الأل�س ��ن ث ��م ا�ستقالله ��ا
ومتايزه ��ا ،ومثلما ف�شل الل ��ه يف توحيد نهايات

م����ن اص��������دارات

العامل حت ��ت رايت ��ه� ،سيف�شل الف ��رد يف �أي مكان
و�أي زم ��ان يف و�ض ��ع العامل يف حقيبت ��ه فالعامل
�أو�س ��ع م ��ن احلقائ ��ب ،واملح ��دود ال يحت ��وي
الالحم ��دود والواح ��د يت�ضمن الك�ث�رة فال واحد
على اخل�صو�ص".كما جاء يف الكتاب.
وذهبت جهود"برمنيد�س"�أدراج الرياح .وقد جاء
املت�صوف ��ة ومن قبلهم"�أهل التاو"بوحدة الوجود
و�أقاموه ��ا عل ��ى تع ��دد الواحد فهي وح ��دة مفرقة
و�إمنا ترجع يف و�صفها بالوحدة �إىل املطلق الذي
ترجع �إليه الأ�شي ��اء واملطلق واحد افرتا�ضي منه
تب ��د�أ اال�شي ��اء فتك�ث�ر وتتنوع يف حرك ��ة ان�شقاق
يتو�سع به ��ا الوج ��ود ويوا�ص ��ل اخرتاقاته حتى
ين�أى بكرثته عن الوحدة ويتفا�صل ويتمايز.
تف�ص ��د وخ ��رج ال ��دم م ��ن فم ��ه
وم ��ن �أراد جمع ��ه ّ
ومناخ�ي�ره وه�ؤالء هم ا�صح ��اب وحدة املوجود
وه ��م قدميا فئ ��ة م ��ن املثالي�ي�ن الذاتي�ي�ن �أنكروا
الوجود الفعلي للعامل و�أدغموه يف املطلق.
ويذك ��ر الكات ��ب"�أن مهمتنا واعدة م ��ن خالل هذا
الكت ��اب وقا�صدة العودة �إىل الرتاث �أي البدء من
النهاية .ويف هذا اخلط جرى العلاّ مة ال�شهيد بل
ه ��و الذي افتتح ��ه بعد �أن كان مو�ص ��ود ًا بالثقافة
املرتجم ��ة .وعل ��ى خطه �أج ��ري و�أن ��ا يف �أح�سن
حاالتي نب�ضة من نب�ضاته احلية الدافقة املندفعة
يف ف�ضاء القدرة".
والت�ص ��وف م ��ن نهاياتنا الت ��ي نبد�أ منه ��ا ،ومنه
تت�شع ��ب �ساح ��ات وتتكام ��ل بال�ص ��راع �إذ هو من
منح ��اه االجتماع ��ي معار�ضة لل�سلط ��ات الثالث:
�سلط ��ة الدول ��ة و�سلط ��ة الدي ��ن و�سلط ��ة امل ��ال.
و�سنج ��د �أن ��ه انته ��ى يف الق ��رن التا�س ��ع للهجرة
م ��ع عبد الك ��رمي اجليلي و�أن ما بع ��ده كان جمرد
درو�ش ��ة ،ويف �أجمال ا�شكال ��ه الت�صوف اهتيامي
ج ��رى في ��ه املت�صوف ��ة الفر� ��س وكتب ��وه باللغ ��ة

الفار�سي ��ة فه ��و �أدب ال فك ��ر .والأدب يتكون دون
الفك ��ر ولذل ��ك نقول فك ��ر ا�سالم ��ي وال نقول ادب
ا�سالم ��ي بل نقول �أدب عربي و�أدب فار�سي و�أدب
كردي.
�أن الت�ص ��وف املتاه ��ي ه ��و الت�ص ��وف املنا�ض ��ل
ونح ��ن نري ��د �أن ن�ستعي ��ده ليك ��ون م ��ن م�سان ��د
�صراعنا احل ��ايل �ضد الأغيار ،و�أك�ث�ر ما يعنيني
من ��ه ه ��و الن�ضال م ��ن �أجل الفق ��راء �ض ��د الدولة
ورجالها والدين ورجال ��ه واملال وا�صحابه وهذا
يعن ��ي االنطالق من الت�ص ��وف املنا�ضل لت�أ�سي�س
�شيوعي ��ة القاعدة وه ��ي امل�شايعة الت ��ي انتظمت
ن�ض ��ال املت�صوف ��ة م ��ن ابراهيم بن اده ��م وحتى
عب ��د الق ��ادر اجليلي"الكيالين"وتك ��ون بتحويل
الأم ��وال اخلا�صة �إىل �أموال عام ��ة و�إجرائها يف
م�صال ��ح النا� ��س اليومية مبا ي�ضمن له ��م الطعام
واملبل� ��س وامل� ��أوى والعالج،وم ��ا فا� ��ض عن ذلك
يعط ��ى للدول ��ة لتنفق ��ه يف �ش�ؤونه ��ا االخ ��رى،
ويف جم ��رى ه ��ذا الن�ض ��ال ن�سع ��ى نح ��ن لإيجاد
�شخ�صي ��ة حرة من قيود الدول ��ة والدين متماهية
بالقي ��م امل�شاعية والتعاونية واجلماعية زاهدة ال
متكالب ��ة على امللذات تعي�ش يف �أعتدال ال ب�شظف
وال ترف �أمينة متعففة عن ال�صغائر.
ي�ؤك ��د الكاتب �أن هذه امل ��دارات مكر�سة للت�صوف
اال�سالم ��ي وموجه ��ة له ��ذه الغاي ��ة ،عل ��ى �أين مل
�أقت�ص ��ر عليه ��ا �إذا وج ��دت يل مندوح ��ة ق ��راءة
الت�صوف مبنحييه الآخرين :املعريف – الفل�سفي
واالهتيامي"الرومان�سي"ليك ��ون عم ًال م�ستغرق ًا
للظاه ��رة يف وجودها الكلي .وق ��د �أقمت القراءة
على م ��دارات و�أقمت امل ��دارات على حروف ويف
احل ��روف مبتدئ ��ي ومنته ��اي ب ��ل ان احل ��روف
حتي ��ط بي وال �أحي ��ط بها ف�أنا الدائ ��ر يف �أفالكها
ولي�ست هي الدائرة يف �أفالكي.

موجات الديمقراطية

قراءة في كتاب" انماط الديمقراطية" للمؤلف "أرند ليبهارت"
ضحى عبدالرؤوف المل
يعم ��ل امل�ؤل ��ف" ارن ��د ليبه ��ارت" يف كتاب ��ه "امن ��اط
الدميقراطي ��ة" ال�ص ��ادر ع ��ن "�شرك ��ة املطبوع ��ات
للتوزيع والن�شر" على جمع االمناط الدميقراطية يف
اك�ث�ر من �س ��ت وثالثني دميقراطي ��ة يف العامل .لرنكب
ام ��واج الدميقراطيات ع�ب�ر ف�صول تع ��ددت عناوينها
الت ��ي اخ�ضعها للبح ��ث والتحلي ��ل ،وملعايري ارتبطت
باح�ص ��اءات ودرا�س ��ات ادخلت الكثري م ��ن التغيريات
على الفكر الدميقراط ��ي بو�ضعه حتت املجهر ،ليكون
بنقاط ��ه البياني ��ة واملر�سوم ��ة بتقني ��ة فك ��ر ذي حنكة
وتنظي ��م  ،ب ��ل فك ��ر يبحث ع ��ن نتائج مته ��د للباحثني
يف تي�س�ي�ر بحوثه ��م املرتبطة بع ��دة موا�ضيع تناولها
" ارن ��د ليبهارت "دميقراطيا بر�سم خارطة مفاهيمية
ثنائي ��ة االبعاد ت�شرع مبفاعيلها او مبفاتيحها الدخول
اىل دميقراطي ��ات ال ��دول التي و�ضعها حت ��ت املجهر،
�ضم ��ن اخل�صائ� ��ص والظواه ��ر ال�سيا�سي ��ة دون ان
ين�س ��ى الظواه ��ر االخ ��رى امل�ؤدية اىل خل ��ق االمناط
الدميقراطية يف العامل.
ا�شكالي ��ات ق�سمه ��ا لتك ��ون ام ��ام الق ��ارئ كمحا�ضرات
منف�صل ��ة ات�صلت عرب االمناط الت ��ي ت�سل�سلت بتوافق
فك ��ري وتعريف حلك ��م ال�شع ��ب ،وامل�صال ��ح املتباينة
بدم ��ج وجهات النظ ��ر وا�ستعرا� ��ض االمثلة م ��ن كافة
الدميقراطي ��ات ،وامل�ستقاة كنماذج لها خ�صائ�صها يف

اظهار قيمة تواف ��ق االغلبية ،ليهيمن على اال�شكاليات
االخ ��رى بوت�ي�رة تنخف� ��ض وتعل ��و م ��ع االختالف ��ات
االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع ر�ؤيت ��ه
الدميقراطية  ،ومبو�ضوعية خ�ص�ص لها امل�صطلحات
املتناق�ض ��ة واملتوافق ��ة .ليك ��ون عل ��ى حي ��اد يف ابراز
اال�شكاليات التي تتعر�ض له ��ا امناط الدميقراطية يف
الع ��امل دون ا�ستنتاج يفر�ضه يف الف�ص ��ول كلها .امنا
لي�ستنت ��ج القارى مع ��ه الف�صل ال�ساب ��ع ع�شر بب�ساطة
�شدي ��دة مركز ًا عل ��ى اخلريطة املفاهيمي ��ة لدميقراطية
ثنائي ��ة االبع ��اد .ليبق ��ى امللح ��ق كنقطة �ض ��وء اخرية
حتظ ��ى بالقبول عند القارئ او املفك ��ر على ال�سواء.اذ
ي�ش ��دد عل ��ى من ��وذج وي�ستمن�سرت يف اململك ��ة املتحدة
لال�ش ��ارة "اىل اخل�صائ� ��ص الرئي�سي ��ة للم�ؤ�س�س ��ات
الربملانية واحلكومية الربيطانية .حيث يجتمع برملان
اململك ��ة املتحدة يف ق�صر و�ستمن�س�ت�ر يف لندن .وتعد
الن�سخ ��ة الربيطاني ��ة من من ��وذج و�ستمن�س�ت�ر املثال
اال�صل ��ي واال�شهر ل ��ه" .فه ��ل ي�ؤمن" ارن ��د ليبهارت "
باالنظمة القائمة على التعددية ام اظهارفعالية التمثيل
املتنا�سب يف دول ما وف�شله يف دول اخرى؟
يف تعريفات للدميقراطية تظهر املعايري الثمانية التي
قدمه ��ا روب ��رت �أدال يف كتابه الفذ " دولة التعدد" على
انها ما زالت تالقي ت�أييد ًا وا�سع النطاق وا�صفا اياها
من ظواهر القرن الع�شرين مع ادراج ثالثة مناذج تقع
عل ��ى احلد الفا�صل الذي �شرحه �شرحا كامال مع اظهار

الن�سب والنقاط االيجابية وال�سلبية بحيادية مع ابراز
اجلوانب املهمة يف الت�صنيف الذي اعتمده باجلداول
التقريبية م ��ن تاريخ العودة اىل النظ ��ام الدميقراطي
كنوع م ��ن الدرا�سة االح�صائية والفروق ��ات ال�سكانية
الت ��ي تت�سب ��ب بتغي�ي�رات يف املعاي�ي�ر اي معاي�ي�ر
النج ��اح او الف�ش ��ل ،لي�ستنت ��ج ان الدميقراطي ��ات
االق ��دم ه ��ي االغن ��ى ،فهل

ا�ستطاع هنا ترك انطباعاته عن درا�سته؟ ام انه �شارك
الق ��ارئ باال�ستنتاج بع ��د تف�صيل �شرح من خالله فكرة
املعايري الثمانية بكل ابعادها ؟
االمن ��اط املتعددة لالحزاب املن�شق ��ة عنها واملت�صارعة
وامل�ؤث ��رة يف �ش ��كل البع ��د وق�ضاي ��اه املرتبط ��ة بعدد
االح ��زاب للتمهي ��د يف الدخ ��ول اىل جمال� ��س الوزراء
يف ف�ص ��ل �ساد�س بحوافزه يف ظ ��ل االنظمة الرئا�سية
بائتالفاتها الكربى واجلزئية والعالقات بني ال�سلطتني
التنفيذية والت�شريعية ليم�سك بالقائ يف هذه الف�صول
الت ��ي تطرح امناط الهيمنة وتوازن القوى ا�ضافة اىل
االنظم ��ة االنتخابي ��ة وال�ش ��رح املف�ص ��ل للفجوات بني
نوعي االنظمة .اذ تلعب االبعاد الن�سبية يف الدرا�سات
الت ��ي يقدمه ��ا ارند ليبه ��ارت دوره ��ا يف حتقيق املتعة
للق ��ارئ دون االح�سا�س ��ى بتوجيه ��ات الكت ��اب الت ��ي
ت�أخ ��ذه نح ��و االمن ��اط وم�ستوياته ��ا وقدرته ��ا عل ��ى
ب�س ��ط �سلطتها بفائ ��دة اوجه ال�شبه ب�ي�ن البلدان التي
اعتم ��دت االمناط بكافة قدراته ��ا يف ت�شكيل م�ؤ�شرات
تقودالذه ��ن اىل مراكز ال�سلطة يف العامل وت�شريعاتها
وتق�سيماتها باهتمام بحثي ينم عن تطلعات ا�صالحية
لع ��امل ي�ؤم ��ن باالمن ��اط الدميقراطي ��ة با�ستعرا� ��ض
االيجابي ��ات وال�سلبي ��ات واالفرتا�ض ��ات والتطلع ��ات
امل�ؤث ��رة على �صن ��ع ال�سيا�س ��ة يف العامل.فهل ا�ستطاع
"ارند ليبهارت" منح القارئ �صورة كاملة عن اخفاق
وجناح الدميقراطية الفعالة يف العامل؟
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بيكــاسـو..
الدجـــال»
«العبقـــري
ّ
طامل ��ا �ش ��كل الفن ��ان الإ�سب ��اين ال�شه�ي�ر بابل ��و
بيكا�س ��و ،قامة �إبداعية عاملي ��ة ،حتظى باهتمام
الدار�سني ومتابعة املتخ�ص�صني لر�ؤى ومدر�سة
ه ��ذا املبدع ال ��ذي كان وال يزال ال�شغ ��ل ال�شاغل
للفنانني والنق ��اد وم�ؤ�س�سات الفن واملال ،حيث
يت�ساب ��ق رجال الأعم ��ال واملال ،للف ��وز ب�أعماله
الفنيّة ،لأ�سباب فنيّة و�ضريبيّة!
ويف ال�سي ��اق جند كتاب (بيكا�س ��و �أ�شهر فناين
القرن الع�شرين) لتيموين هيلتون ،من (ترجمة
كولي ��ت قره بي ��ت وع ��ادل العامل)� ،أن ��ه يحيط
ب�ست ��ة مفا�ص ��ل رئي�سة م ��ن جتربة ه ��ذا الفنان
الذي ترك ب�صمته الفنيّة على ع�صره.
ولد بابلو رويي ��ز بيكا�سو عام  1881يف مدينة
ملق ��ا ،وهي مدينة بنيت يف موقع فينيقي قدمي،
�أ�سف ��ل ال�سريانيف ��ادا عل ��ى ال�ساح ��ل الأندل�سي
يف �إ�سباني ��ا ،حي ��ث متكن ر�ؤية جب ��ال الأطل�س
يف �أفريقي ��ا عرب البح ��ر املتو�س ��ط .و�أظهر منذ
�صغره موهبة بارزة ،حظيت بدعم ورعاية �أبيه
الفخور به..
لك ��ن مل يك ��ن لأبي ��ه (ال ��ذي كان فنان� � ًا ذا موهبة
متوا�ضع ��ة) وال للأكادمي ّي ��ة الت ��ي انت�سب �إليها
لفرتة وجيزة ،ما يتعلم منه ،والت�شجيع الوحيد
الذي كان بحاجة �إليه هو تو�سيع اهتماماته.
وه ��و م ��ا ح�ص ��ل علي ��ه يف اجل ��و الفك ��ري
والبوهيم ��ي يف بر�شلون ��ة ،ث ��م غ ��ادر وهو يف
التا�سعة ع�ش ��رة من عم ��ره �إىل باري�س ،لكنه مل
ميكث فيها �أكرث من �شهر .ويف  1901عاد ثانية
�إىل باري�س ،حيث طالت �إقامته هذه املرة .ويف
ه ��ذا العام �أنتج بيكا�سو عدد ًا من الأعمال الفنيّة
ج�سدت معادات ��ه للربجوازيّة على نحو وا�ضح
وحتري�ضي.
تع ��د لوحة (احل�س ��اء) املنفذة ع ��ام � 1902أوىل
�إ�ش ��ارات مرحلت ��ه الزرق ��اء التي رب ��ط فيها بني
مو�ضوع ��ات التدي ��ن والفاقة .كذل ��ك ف�إنه يُعترب
وماتي� ��س �أعظ ��م فنان�ي�ن يف الن�ص ��ف الأول من
القرن الع�شرين� .إذ التقيا يف خريف عام 1905
�أو ..1906فبد�أت حينه ��ا تتكون لوحة بيكا�سو
ال�شه�ي�رة (ن�س ��اء �أفيني ��و) وه ��ي لوح ��ة ثيميّة
ومربجم ��ة ت�ش�ي�ر �إىل �أن االبت ��كارات ال�شكل ّي ��ة
التكعيب ّي ��ة مل تنج ��ز من فهم جدي ��د ملو�ضوعات

الفن الكال�سيكي.
�أجن ��ز بيكا�س ��و بع ��د جمموع ��ة ف ��والر� ،سل�سلة
م ��ن اللوحات ،منه ��ا :امر�أة يف حديق ��ة ،طبيعة
�صامتة على طاولة ،فتاة �أمام مر�آة .حملت هذه
الأعم ��ال الكثري من العنا�صر الت ��ي حملتها فيما
بعد لوحت ��ه ال�شهرية (غورني ��كا) التي �أجنزها
�إبان احلرب الأهليّة الإ�سبانيّة.
ويف (غورني ��كا) ا�ستجم ��ع بيكا�س ��و تناق�ضاته
اخلا�ص ��ة وحوّ له ��ا �إىل درام ��ا .وم ��ن ه ��ذه
التناق�ض ��ات :اجلي�ش ��ان ،التدمري ّي ��ة ،املعرف ��ة،
الي�أ� ��س ،املعتدي ��ن ،املعذب�ي�ن ،الفا�شي ��ة �ض ��د
ال�شع ��ب� .أم ��ا عل ��ى �صعي ��د ال�صياغ ��ة الفن ّي ��ة،
ف�ص ��ادم بيكا�س ��و فيها ب�ي�ن �صيغت�ي�ن وموقفني
فنيني قدميني جد ًا.
رغ ��م م ��رور قراب ��ة الن�ص ��ف ق ��رن عل ��ى رحيله
(� ،)1973إال �أن بيكا�س ��و ال ي ��زال مي�ل��أ الدني ��ا،
وي�شغل النا�س ،حتى كاد يتحول �إىل �أ�سطورة:
يف العط ��اء الغزير ،يف خلق الأ�شياء وتهدميها،
يف التج ��دد الدائ ��م ..ويف ال�شه ��رة ،ويف الثمن
املرتف ��ع ال ��ذي حققت ��ه �أعماله ،وك ��ذا يف تعامله
املده� ��ش مع احلي ��اة التي عا�شها حت ��ى الثمالة.
�إن ��ه بابل ��و بيكا�س ��و ال ��ذي و�صف ��وه باملرع ��ب
والدجال الكبري والعبقري..
والكائ ��ن غ�ي�ر الع ��ادي .و�ضع ��وه يف م�ص ��اف
دافن�شي ،وقالوا �إنه �أعظم فنان ظهر حتى الآن،
وذهب ��وا يف و�صفه �إىل جعل ��ه �أ�سطورة ولي�س
حقيق ��ة ،خي ��ا ًال ولي� ��س واقع� � ًا ،وه ��ذا م ��ا دفعه
للقول:
لكن هل �أنا من �سكان املريخ؟! .يجب �أن تعلموا
�أن بيكا�سو له �ساعدين ،و�ساقني ،ور�أ�س ،و�أنف،
وقلب ،وكل مظاهر الكائن الب�شري� .إذ ًا بيكا�سو
�إن�س ��ان� ،إن�سان ال �أ�سطورة ،وحت ��ى �إذا تك�شف
لع�صرنا �أنه ال�صورة الت ��ي متثلها لنف�سه ،فذلك
لأن هذا هو التعريف ال�صحيح للأ�سطورة.
وعندم ��ا نقول �إن بيكا�سو �إن�س ��ان ،فنحن نعني
�أن ��ه لي� ��س قدي�س� � ًا�..أو ني ��زك ًا �سق ��ط علين ��ا من
الف�ض ��اء� ،أو �شيطان ًا� ..أو �صان ��ع معجزات� .إنه
�إن�س ��ان م�صوّ ر� .أي رجل يلتهم الدنيا بعينيه ثم
يفرزها بيديه .وبني العينني واليد ،يوجد ر�أ�س
وقل ��ب �إن�سان جتري من خاللهم ��ا عملية متثيل

وحتويل (على حد تعبري روجيه غارودي).
ا�ستن ��د بيكا�س ��و يف فن ��ه �إىل التاري ��خ ومن ��ه
انطلق ،ولعل �أهم ما ميي ��زه كفنان ت�شكيلي هو
�أ�سلوب ��ه املنفت ��ح ال ��ذي اتبعه يف بحث ��ه� .إذ بد�أ
حيات ��ه الفنيّة بانفت ��اح كامل عل ��ى تاريخ فنون
احل�ضارات القدمية .تعاي�ش مع التاريخ ،وت�أثر
ب ��ه لفرتات طويل ��ة من حيات ��ه الفن ّي ��ة ،وب�شكل
مبا�ش ��ر ،وتركت ه ��ذه الفرتات �أثره ��ا الوا�ضح
يف �أعمال ��ه و�أغنته ��ا ،و�أطلق ��ت روح ��ه بثق ��ة
الفنان القادر على قاعدة التاريخ نحو امل�ستقبل
املجهول.
ع ��اد بيكا�س ��و لال�شتغال على ف ��ن النحت �أواخر
الق ��رن الع�شرين ،ولو �أراد �أن ينجز نحت ًا حديث ًا
ع ��ام  1928فما كان ليهتم به �أحد �سوى بيكا�سو
ال�ش ��اب نف�سه .م ��ع ذل ��ك� ،أر�س ��ى يف جم�سماته
�أبع ��اد امل�شكل ��ة النحتيّة ،خ�ل�ال عملي ��ة �إن�شائه
التكوين ��ات التكعيبيّة ،لكن ��ه تخلى فيما بعد عن
هذا العمل الثالثي الأبعاد.
مل يك ��ن بيكا�سو �أبد ًا فن ��ان مناظر طبيعيّة،
وال مراقب ًا للحي ��اة املدينيّة ،و�إمنا كان،
طوال م�سريته الفنيّة ،مهتم ًا باللوحة
الريف ّي ��ة ،بطريق ��ة �أو ب�أخ ��رى.
ورمبا يكون هذا االهتمام �أحيان ًا،
حم�ش ��ور ًا يف عالقة م ��ع الق�ضايا
العام ��ة الزاخ ��رة بالأح ��داث
اجلدي ��دة� .إن ج ��زء ًا جوهري ًا يف
(غورنيكا) ورمب ��ا جوهرها �أي�ض ًا،
ه ��و يف القت ��ل ال�شعائ ��ري من خالل
امللحمة ذات ال�شكل الرعوي.
تعت�ب�ر لوحة (فت ��اة �أمام امل ��ر�آة) املنفذة
ع ��ام  ،1932م ��ن �أكم ��ل و�أروع الأعم ��ال
الفنيّة التي �أجنزها بيكا�سو ،حيث توجهت
كل براعت ��ه الفن ّي ��ة وحب ��ه ملاري-تريي ��ز نحو
تعبري كثيف ومعقد عن اال�ستداريّة والتناق�ض.
�إن البعد الروحي لهذه اللوحة بارز والفت.
كان تعاط ��ف بيكا�س ��و مع عذابات الفق ��راء �أمر ًا
حقيقي ًا ال �شك فيه ،ولكنه �أمر مبالغ فيه قطع ًا� ،إذ
اعترب عن�صر ًا فعا ًال يف �أ�سلوب الفرتة الزرقاء.

عن البيان االماراتية

طبيب في رئاسة الوزراء

كتاب يحكي ماليزيا التجربة والقيادة
عرض :محسن حسن
يف الكتاب ال�صادر عن ال�شبكة العربية للعلوم
والأبح ��اث ببريوت لبن ��ان ،فيم ��ا يزيد على
� 990صفحة من القطع الكبري ،ترجمة"�أمني
الأيوب ��ي" ،والذي �ضم اثن�ي�ن و�ستني ف�ص ًال
بخالف املقدمة وال�صور وثبت امل�صطلحات،
حت ��ت عنوان"طبي ��ب يف رئا�سة ال ��وزراء"،
يطال ��ع الق ��ارئ حديث� � ًا م�ستفي�ض� � ًا مقنن� � ًا،
لرحل ��ة ماليزي ��ا االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة
من امل�ؤخ ��رة �إىل املقدمة ؛ فالكتاب ال يروي
ق�صة الدكتور"مهاتري حممد"ال�شخ�صية ،بل
يروي ق�صة ماليزيا البل ��د الذي خرج مرهق ًا
م ��ن ا�ستعم ��ار بريط ��اين كان حري�ص� � ًا على
بقائ ��ه نامي ًا ومتخلف ًا يعي�ش على بيع املطاط
والق�صدير للم�ستعم ��ر ،والذي ا�ستطاع عرب
ن�ضال �سيا�سي واقت�صادي طويل ،وبوجود

�شخ�صي ��ة قيادي ��ة فذة مث ��ل الدكتور"مهاتري
حمم ��د"� ،أن يتحول من بل ��د زراعي مهم�ش،
�إىل عم�ل�اق اقت�ص ��ادي كب�ي�ر رف ��ع متو�سط
دخ ��ل الفرد م ��ن � 350إىل  8000دوالر ،و�أن
يجع ��ل من املاليويني الذين كان لهم  %2فقط
م ��ن حجم االقت�صاد املحلي� ،شركاء حقيقيني
يف اقت�صاد بلدهم.
يف م�سته ��ل الكت ��اب يو�ضح"مهات�ي�ر
حممد"كي ��ف واجهت ��ه ال�صعوبات يف طريق
الو�صول �إىل رئا�سة وزراء ماليزيا ،والبقاء
يف هذا املن�صب مدة اثنتني وع�شرين عام ًا ؛
حيث ذكر �أنه مل يكن ينتمي للنخبة املاليوية
احلاكم ��ة مثل رئي�س ال ��وزراء الأول"تونكو
عب ��د الرحم ��ن بوترا"اب ��ن ال�سلط ��ان عب ��د
احلمي ��د حليم �ش ��اه ،وكذلك رئي� ��س الوزراء
الثاين "تون عبد الرزاق ح�سني"املنتمي �إىل
�أ�س ��رة مرموقة م ��ن املدراء ،و�أن ��ه كان جن ًال
ملعلم مدر�س ��ة يتقا�ضى راتب ًا تقاعدي ًا مقداره
 90رينغ ��ت مالي ��زي ،وكي ��ف �أن ارتق ��اءه
ال�سيا�س ��ي ج ��اء يف ف�ت�رة كان ��ت فيه ��ا جزر
مالي ��ا �إقطاعية مل ت�ألف بعد ارتقاء �أ�شخا�ص
م ��ن عموم النا� ��س �إىل طبقة ف ��وق طبقتهم ؛
يق ��ول مهاتري حممد"كن ��ت متم ��رد ًا و�صانع
م�ش ��كالت �أي�ض� � ًا بال �سن ��د يحمين ��ي ،ولذلك
ط ��ردت من �أمنو �سن ��ة  1969م لتجرئي على
انتقاد تونكو".
وحت ��ت عن ��وان "القي ��م الأ�سري ��ة" يتح ��دث
"حمم ��د" ع ��ن م ��دى ت�أث�ي�ر والدت ��ه يف
�شخ�صيت ��ه ،مو�ضح� � ًا �أن ��ه كان �أق ��رب �إىل
والدته منه �إىل والده ،يقول":علمتني القيم
الت ��ي مت�سكت بها طوال حياتي ،وخ�صو�ص ًا
خل ��ق التوا�ض ��ع وع ��دم التباه ��ي ب�أفع ��ايل،
وعندم ��ا كنت �أحتدث عن نف�سي ،رمبا بنربة
متعالية ،كان ��ت تقلل من �ش� ��أن �إجنازاتي...
وعندم ��ا �أردت �ش ��راء قل ��م ،طلب ��ت �إىل حمل
دالء املاء ل�سقاي ��ة �شجريات اليا�سمني مقابل
�سني واحد يف الي ��وم كي �أجمع املال الالزم،
تعلم ��ت منها �أن ه ��ذه هي الطريق ��ة امل�شرفة
للح�صول على ما �أريد".
وعن طريقة �إدارته ملن�صبه يف رئا�سة وزراء
ماليزيا ،وعالقة ذلك ب�أقربائه وعائلته ،يقول
حممد":بع ��د �أن �أ�صبحت رئي�س ًا للوزراء ،مل

يفهم ع ��دد من �أف ��راد �أ�سرتي املو�سع ��ة �أنني
ال �أ�ستطي ��ع ا�ستخ ��دام �سلطتي يف احل�صول
عل ��ى ما �أريده (�أو يريدون ��ه) ،توقع بع�ضهم
�أن �أحابيهم يف العقود والرتاخي�ص ،فكانوا
ي�أتون �إىل منزيل م�سلحني مبغلفاتهم البنية
الت ��ي حتت ��وي على كاف ��ة �أن ��واع العرو�ض،
لك ��ن ج ��ل م ��ا كان يف ا�ستطاعت ��ي فعله ،هو
�أداء دور رج ��ل بريد و�إي�ص ��ال هذه املغلفات
�إىل امل�س�ؤول�ي�ن ...احلقيق ��ة انن ��ي مل �أع ��د
�أنتم ��ي �إىل �أ�سرت ��ي من ��ذ �أن �أ�صبحت رئي�س ًا
لل ��وزراء ...مل �أ�س ��يء ا�ستعم ��ال ال�سلط ��ة
الت ��ي كانت يف يدي ،كما مل �أ�ش� ��أ �أن ي�سيئوا
ا�ستعمال �صلتهم بي".
وبع ��د ا�ستفا�ض ��ة �شافي ��ة يف احلدي ��ث ع ��ن
الرحل ��ة املاليزي ��ة نحو النه�ض ��ة ،ويف ف�صل
الكت ��اب الأخ�ي�ر ال ��ذي حم ��ل عن ��وان"�إرث
وم� ��آزق جديدة"يروي"مهاتري"تداعي ��ات
ا�ستقالت ��ه م ��ن �أعل ��ى من�صب يف ب�ل�اده بعد
اثنت�ي�ن وع�شري ��ن �سن ��ة ،وكيف �أن ��ه وا�صل
عط ��اءه دون انقط ��اع ،وبنف� ��س وت�ي�رة
ان�شغاالت ��ه اليومي ��ة ؛ بحي ��ث بق ��ي ج ��دول
�أعمال ��ه مزدحم ًا يف ال�شهور التالية ،وبحيث
وا�ص ��ل حتدث ��ه داخ ��ل الب�ل�اد وخارجها عن
الإ�سالم ،وعن �أهمية املعرفة واحلكم الر�شيد،
وع ��ن العومل ��ة والإمربيالي ��ة اجلدي ��دة وعن
النموذج االقت�صادي املاليزي ؛ يقول�":سمح
يل التقاع ��د �أي�ض ًا باالهتم ��ام مب�س�ألة احلرب
امللحة ؛ �إذ ت�شكل ��ت منظمة"بريدانا"لل�سالم
العامل ��ي الت ��ي �أن ��ا م�ؤ�س�سه ��ا ورئي�سه ��ا يف
�سن ��ة  2005لأداء هذه املهم ��ة على التحديد.
�إنه ��ا خط ��وة �صغ�ي�رة �أوىل نح ��و �س�ل�ام
عامل ��ي" .ويف ه ��ذا ال�سياق ،ي�أ�س ��ف مهاتري
حمم ��د قائ ًال�":أعل ��ن �أن احلرب�ي�ن العامليتني
الأوىل والثاني ��ة حرب ��ان �أري ��د منهم ��ا �إنهاء
جمي ��ع احل ��روب ،لكنني بعد مقت ��ل �أكرث من
 70ملي ��ون �إن�سان ،وت�شوي ��ه ماليني غريهم
وت�سوي ��ة بلدات ومدن ب�أكمله ��ا بالأر�ض ،ما
زلن ��ا نخو�ض احل ��روب .وفيم ��ا ي�سهل ترك
الأم ��ور على حالها ،لدي اعتق ��اد را�سخ ب�أننا
�سن�ستحق ال�شجب الأخالقي �إذا بقينا نتفرج
ونراقب النا�س وهم يقتلون فيما جعلت دول
باكملها ميادين قتالية وحولت �إىل ركام"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

النفس الطاغوري في قصائد (عس��ل
األحالم) للشاعر كاظم ناصر السعدي
علي حسين عبيد
ً
حديثا ..كتاب
صدر
"البنيات األسلوبية في
شعر أبي الفتح البستي"
�صدر حديث ًا عن دار الفرات للثقافة والإعالم
يف احللة ،كتاب "البنيات الأ�سلوبية يف
�شعر �أبي الفتح الب�ستي" مل�ؤلفته مها يو�سف
ال�صايف.
وقال امل�ؤرخ والأديب وال�صحفي جواد عبد
الكاظم" :يع ّد الكتاب درا�سة نقدية مميزة،
فقد ت�صدّرها متهيد بق�سمني ،الأول تناول
البنية لغة وا�صطالح ًا ،والثاين الأ�سلوب لغة
وا�صطالح ًا ،ث ّم جاءت الف�صول الثالثة ،فقد
�أفرد الأول لدرا�سة البنية الإيقاعية ،والثاين
لدرا�سة البنية الرتكيبية ،والثالث لدرا�سة
البنية الداللية" ،مو�ضح ًا بالقول� " :إنّ الكتاب
يقع يف (� )270صفحة من احلجم الوزيري،
وهو يف الأ�صل ر�سالة ماج�ستري قدمت �إىل
كلية الرتبية الإن�سانية يف جامعة ذي قار،
وتوا�صل م�ؤلفته اليوم درا�ستها لنيل �شهادة
الدكتوراه ،واعتمدت الباحثة على ()243
م�صدر ًا ومرجع ًا متنوع ًا".
ومما يجدر ذكره �أنّ امل�ؤلفة �شاعرة وقا�صة
وكاتبة وناقدة ،طبع لها كتابان ،ولديها �آخران
قيد الطبع ،ون�شرت جمموعة من الدرا�سات
النقدية الر�صينة يف جمالت و�صحف عراقية،
ومنها :جملة (�أوراق فراتية) ،وحازت على
جائزة العنقاء الذهبية للمر�أة املميزة �سنة
2015م .

ل ��كل �شاع ��ر فل�سفة ،ينظر م ��ن خالله ��ا اىل العامل ،يف
الب ��دء نن�شغل بالذات ،وعندم ��ا نقرر الدخول يف عامل
هواج�سن ��ا �أحال َمن ��ا
الكتاب ��ة ،يك ��ون امل�س ��رح ذاتن ��ا،
َ
خماوفن ��ا� ،آما َلن ��ا العري�ض ��ة بغ ��د ينتم ��ي اىل احل ��ب
واجلمال.
كاظ ��م نا�صر ال�سعدي �شاعر عراقي ،وُلد يف كربالء،
مل �أع ��رف ذل ��ك من ��ه ،ولكنن ��ي �أتخ ّي ��ل و�أحد� ��س �أن
اال�شج ��ار كانت حتيط به منذ الي ��وم الأول ،الوردة
ه ��ي املخلوق الوحيد الذي يراه م ��ن نافذة الغرفة،
يُ�سع ��د ،ويدن ��دن ،ويحلم وهو طف ��ل ،يف املراهقة
�ص ��ادق ال�سعدي الب�سات�ي�ن ،كرب�ل�اء نف�سها كانت
واحة �صغرية نقية حتيط بها الب�ساتني والأزهار،
عطرها من �أجمل العط ��ور ،هذه العوامل ر�سخت
يف وعي ال�سعدي ،فبد�أ يبحث يف الذات ،ويغر�س
يف تربتها عطر الورد ،وجذور اجلمال.
بع� ��ض مف ��ردات كاظ ��م ال�سع ��دي حتيلن ��ي اىل
�شاع ��ر الهن ��د طاغ ��ور ،كث�ي�رون ت�أث ��روا به ��ذا
ال�شاع ��ر و�أنا منهم عندما بد�أت الكتاب َة �شاعرا،
�أو بد�أته ��ا بال�شعر ،وحت ��ى عندما حتولت اىل
ال�سرد بقي طاغور حا�ضرا يف جملتي الق�ص�صية
يف ع ��دد من الن�صو�ص ،بل ال يزال طاغور حا�ضرا يف
بع� ��ض الن�صو�ص الق�صرية الت ��ي اكتبها يف �صفحتي
يف الفي�سبوك.
كاظم ال�سعدي ق�صد �أو مل يق�صد ،هو طاغوري الهوى،
مفردات ��ه ت�شي بذلك ،عوامله ،و�ص ��وره ال�شعرية ت�ؤكد
ه ��ذا املذهب ،قلم ��ا تنتهي من ق�صيدة ل ��ه ومل ي�صادفك
ال ��ورد او ال�شجر او امل ��اء او القمر او املطر �أو احدى
ايقون ��ات اجلم ��ال ،ويف ا�ش ��د الأج ��واء حلك� � ًة وظلما
وا�ستباحة� ،سرتى جنمة الأمل تلوح يف الأفق البعيد
�أو القريب ،مل �أج ��د ت�ص ّنعا يف هذا املنحى ،فال�سعدي
كما �أظن يحاول �أن يكتب نف�سه كما يفعل الطفل عندما
يري ��د �أن يعرب ع ��ن نف�سه ،لي�س �أمام ��ه �أو انه ال ميتلك
�س ��وى ال�ص ��دق والو�ض ��وح طريق ��ا ل ��ه ،وال �ضري يف
ذلك.
يف �ستين ��ات و�سبعينات القرن املا�ض ��ي قر�أنا ال�شاعر
الهن ��دي طاغور بعم ��ق ،ال ي�ستطيع احد ان ين�سى هذا
ال�شاع ��ر احلكيم وخا�صة فل�سفت ��ه يف احلب واجلمال
لأن كليهم ��ا عن�ص ��ران رئي�سي ��ان يف حي ��اة الإن�س ��ان
ويلعب ��ان دورا ب ��ارزا يف تثقيف ��ه وتنوي ��ره .وفل�سفة
طاغ ��ور كله ��ا ت ��دور ح ��ول احل ��ب واجلم ��ال ،اللذين
يعانق ��ان الوج ��ود كل ��ه ،وج ��ود الع ��امل يف الإن�س ��ان
ووجود الإن�سان يف العامل ،ذات مرة �سئل طاغور عن
ر�أيه يف املر�أة فبد�أ يقول:
�أعتق ��د �أن الله �سبحانه وتع ��اىل مل يخلق املر�أة �إال بعد
�أن جمع ما جمعه من الطبيعة ف�أخذ من"
القمر ...ا�ستدارته
ومن النجوم ...ملعانها
ومن ال�شم�س ...وهجها
ومن الغيوم ...دموعها
ومن الرياح ...تقلبها
ومن البحر ...عمقه وغدره
ومن النهر ...هدوءه
ومن العا�صفة ...عنفها
ومن الأمواج ...مدها وجزرها
ومن الندى ...رطوبته
ومن الن�سيم ...رقته ورخاءه
ومن الع�شب ...اهتزازه
ومن الورق ...خفته
ومن الأغ�صان ...متايلها
ومن الورد لونه وعطره
ومن الذهب ...ملعانه
ومن الع�سل� ...شهده وحالوته
كلن ��ا يف احلقيق ��ة عندما نق ��وم بالكتاب ��ة� ،إمنا نهدف

بالنتيج ��ة اىل كتاب ��ة �أنف�سن ��ا ،ورمبا
ن ��راوغ �أحيانا ،قد نذهب بعيدا عنه ��ا وقد نلت�صق بها
�أحيانا ،مزهوي ��ن بها �أو ناقمني عليه ��ا ،ولكن �سنبقى
ن�سع ��ى اىل اقام ��ة �صداق ��ة وعالق ��ة دائمة م ��ع الذات،
بع�ضن ��ا ال ي ��روق ل ��ه كل �ش ��يء حتى نف�س ��ه ،وبع�ضنا
يك ��ون قريبا منها ح ��د االحتاد والإعج ��اب التام ،لهذا
و�صف ال�شعراء بالرنج�سية ،وهكذا فعل ال�سعدي يف
ُ
جمموعته هذه كما �أرى� ،أي �أنه حاول �أن يكتب نف�سه،
وهي حماولة ال �ضري فيها ،ولكن ال�س�ؤال الذي ينبغي
�أن يجيب عنه ال�شاع ��ر ،ملاذا ال يزال يدور يف مدارات
الطفول ��ة البعيدة وقد غادرها من ��ذ �ستة عقود ،ثم ملاذا
ال ت ��زال املف ��ردات (ال�شبابية) تتقاط ��ر عليه كاملطر يف
جمموعت ��ه (اخلام�سة)؟؟ هذه �أ�سئل ��ة نريد من خاللها
حتري ��ك �أعماق ال�سعدي ،نريد �أن ن�ستفز ما هو قا ّر او
�ساكن هناك يف الداخل.
وعندم ��ا �أتوغل يف ن�صو�ص ه ��ذه املجموعة اجلديدة
الت ��ي �صدرت عن دار ال�ش� ��ؤون الثقافية يف بغداد قبل
�شه ��ور (نهاي ��ة � ،)2015أج ��د �أن ال�سع ��دي ي�سعى اىل
ال�شع ��ر ممتطيا لغة الو�ضوح الت ��ي ينتقيها من �أعماق
ال ��ذات ،ان ��ه كمن يغو� ��ص يف �أعماق البح ��ر بحثا عن
اللآل ��ئ ،ع ��ن املح ��ار املميز ،وغالب ��ا ما يك ��ون امل�سرح
الذي يتح ��رك فيه ..طفولة معذبة ،ولكن جتد حمطات
اجلمال حا�ضرة دائما ،انه يقيم توازنا مع الأ�شياء يف
اخل ��ارج ،ليخفف من نقمته و�أ�سف ��ه ،فال�سعدي كغريه
م ��ن ال�شع ��راء ،حتى ل ��و عا�ش مل ��ك ًا يبقى ناقم ��ا ،ثمة
جوان ��ب غام�ضة ال نعرف ما ه ��ي ،تبقى تنق�صنا نحن
(�أ�صحاب الكلمة) حتى لو بلغنا القمة.
يف احد ن�صو�صه من جمموعته هذه (ع�سل الأحالم)،
يقول كاظم ال�سعدي:
ن�سري بجناحني طبيعيني
ن�سر ُه بجناحني من ال�شمع
طارا مع ًا باجتاه ال�شم�س
�سقط الأول
وظل الثاين حم ّلق ًا
ح ��دث ه ��ذا يف الزم ��ن الرديء!!....م ��ن ق�صي ��دة يف
الزمن الرديء �ص73
هك ��ذا ي�ؤ�ش ��ر اخللل بع�ي�ن ثاقب ��ة ،واحلقيق ��ة �أجد �أن
الإح�سا� ��س العايل هو الذي يحث ال�شاعر على مراقبة
م ��ا يحدث ف ��وق االر� ��ض او يف ال�سماء ،وم ��اذا يدور
بني اخلالئق ،ان ��ه حتى و�إن ن�أى بنف�س ��ه عن (الن َف�س
الطاغ ��وري)� ،سنج ��ده مكب�ل�ا ب ��ه ،منت�ص ��را للحياة،
م�ستنك ��را القب ��ح ،م�صطفا اىل جان ��ب اجلمال ..يقول
ال�شاعر:

ممتطو خيو َل الليل
يغريون على كري�ستال ال�صباح
مباهج النور
بظالمهم ي�صادرون
َ
�آه كم �أخ�شى على اجلمال من القبح
�ألي�س القب ��ح موت ًا يخطف احلي ��اة ...من ق�صيدة
جمال �ص 67
كلن ��ا نتحل ��ى بخ�س ��ارات ال ُتن�س ��ى ،خ�س ��ارات من
النوع الثقيل ،ولوالها ،ملا دخلنا هذا العامل ،و�أعني
به عامل الكتابة االبداعية ،قال احد كتابنا املعروفني،
ان ��ه يكتب كي يقاوم اخل�سائر الت ��ي يتعر�ض لها يف
كل حلظة ،نعم يتعر�ض االن�سان لهذه اخل�سائر حتى
لو كان يف القمة ،ولذلك نحن نكتب لكي نحقق الذات،
لكي نواجه اخل�سائر ،لكي نقللها اىل �أدنى حد ممكن.
يقول كاظم ال�سعدي يف ق�صيدة خ�سارات:
(ليل خ�ساراتي
ل�ص زجني
ي�سرق احالمي
هل ت�شرق وردة الروح
بغري احالم الفجر ....من ق�صيدة خ�سارات.
وال ين�سى كاظم نا�صر ال�سعدي �أن يع ّرج على الوطن،
فكما �أظ ��ن �أن كل ما يكتبه هذا ال�شاع ��ر ،يعود ليت�صل
بالوط ��ن ،ذل ��ك �أن الوط ��ن احلقيق ��ي ،ه ��و اجلم ��ال
واحلرية واحلق وال�سالم واخلال�ص من املعاناة التي
يواجهه ��ا االن�سان ،و�أق�سى ما ميك ��ن �أن يُقال هنا� ،أن
ه ��ذه امل�أ�ساة تت�ضاعف عند ال�شع ��راء و�أ�صحاب املهنة
الأكرث عذوبة وعذابا ،و�أق�صد بها (الكتابة االبداعية)،
يقول ال�سعدي عن الوطن:
�أيها الغني بالنور واحلب واجلمال
ما �أ�ش ّد حزنك
دين�صورات الروم �أحرقت ب�ساتني بهجتك
�شياطني اخلراب غرزوا خمالب ال�شر يف قلبك
احليتان النهمة ابتلعت ح�صاد حقولك
كهنة الليل نفثوا ظالمهم يف ربوعك
تبا لأيادي احلقد التي امتدت �إليك
وطني ج�سدك املمتلئ بالفجائع
يقف ثابتا حتت عا�صفة املوت
ي�شه ��د م�شرق احلياة م ��ن جديد ..م ��ن ق�صيدة وطني
�ص 59
يف ق�صيدة اخرى يقول:
االر�ض
هذا الكوكب
امللوث باحلروب
متى تغ�سله
مياه ��ه الكث�ي�رة ....م ��ن ق�صي ��دة ار� ��ض ب�ل�ا حروب
�ص42
و�أخ�ي�را البد م ��ن الق ��ول� ..أن كاظ ��م ال�سع ��دي يكتب
ال�شعر ب�شكله العمودي بالطريقة نف�سها ،و�أعني �أنه ال
يبتعد كثريا عن مفردات ��ه ،وروده ،و�أزهاره ،وترابه،
و�أقم ��اره ،وف�ي�روزه ،وعذاب ��ه ،واكتئاب ��ه ،و�إيقاعات
الن ��اي اجلميل ،يف ال�شكل العمودي ،يتحول ال�سعدي
اىل طاغ ��وري رقي ��ق ،يث�ي�ر مكام ��ن احل ��ب والده�شة
والألق ،يوقد يف �أعماق الروح �شموع الذكرى� ،شموع
الأم ��ل ،فت�شعر �أنك قد ع�شت م ��ع ال�شعر رحلة ق�صرية
طويل ��ة ،م�ضيئة ظلماء ،وا�ضح ��ة غام�ضة ،ولكنها يف
املجم ��ل ،ت�ستغور الذات ،ت�ؤاخيها ،تنجح هنا وتخفق
هن ��اك ،وح�سب ال�شاعر �أنه ح ��اول ،وحاول ،وحاول،
�أن يقدم نف�سه �إن�سانا ينتمي اىل النقاء.
يقول ال�سعدي يف ق�صيدة الغياب:
ــــــراب
ـــــــاب� ......آن�ستُ ذاكرة الت ِ
يف ظل فريوز الغي ِ
م�شطتُ �شعر هواج�سي.......برمو�ش دالية ارتيابي
ور�سمت لوحة خيبـــــتي� ........أفقا تلــــوّ ن باكتئابي
�أ�سبلتُ �أهدابي على....جرحي ومنتُ على عذابي
...........
�سلب ال�ضباب توهجي كيف النجاة من ال�ضباب
�سحب الغمو�ض تلفني والي�أ�س حمت�شد ببابي
ُ
�أ�صغ ��ي اليقاع الأ�سى ين�ساب من ناي العتاب ..من
ق�صيدة الغياب �ص........7

تاري��خ جن��وب آس��يا الحديثة..

منعطفات مفصلية

يُطل ��ق تو�صيف منطقة جنوب �آ�سيا عموم ًا على البلدان
الواقعة يف جنوب القارة الآ�سيوية ،والتي ت�ضم يف �أكرث
التحدي ��دات �شيوع ًا جمموعة من البلدان على ر�أ�سها الهند
وباك�ستان وبنغالدي�ش و�أفغان�ستان ونيبال و�سريالنكا.
وه ��ذه املنطق ��ة ه ��ي م ��ن �أك�ث�ر مناط ��ق الع ��امل كثافة يف
خا�ص ��ة يف بع�ض الأجزاء منها ،مثل حو�ض نهر
ال�سكانّ ،
الغ ��اجن يف الهند .ذل ��ك مقابل وجود م�ساح ��ات كبرية من
اجلبال الوعرة وال�صحارى املقفرة تقريب ًا.
ويقط ��ن جن ��وب �آ�سيا اليوم نحو ربع �س ��كان العامل وثلث
جمم ��وع امل�سلم�ي�ن .ه ��ذا ف�ض ًال ع ��ن الأهمي ��ة االقت�صادية
وال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي تكت�سيه ��ا القا ّرة الآ�سيوي ��ة عموم ًا
يف هذا الق ��رن احلادي والع�شرين الذي يطلق عليه بع�ض
املحلل�ي�ن واالقت�صادي�ي�ن تو�صي ��ف «الق ��رن الآ�سي ��وي»
بامتياز.
ه ��ذه املنطقة املجهولة �إىل حد كبري ه ��ي مو�ضوع الكتاب
اجلديد ال�صادر يف مطلع هذا العام عن يال اليان تالبوت،
�أ�ست ��اذ التاري ��خ احلديث .يحم ��ل الكتاب عن ��وان «تاريخ
جن ��وب �آ�سي ��ا احلدي ��ث» .ويدر� ��س في ��ه امل�ؤل ��ف تاري ��خ
ه ��ذه املنطقة م ��ن العامل م ��ن خ�ل�ال «ال�سيا�س ��ات والدول
وال�شتات» ،كما جاء يف العنوان الفرعي.
�إن امل�ؤل ��ف ــ امل�ؤ ّرخ يك ّر�س جهده يف ه ��ذا الكتاب لدرا�سة
املنعطف ��ات الك�ب�رى الت ��ي عرفه ��ا تاري ��خ جن ��وب �آ�سي ��ا،
وحماول ��ة تو�ضيح امل�س ��ارات واللحظ ��ات املف�صلية التي
م� � ّرت بها املنطق ��ة .ومن امل�سائ ��ل الأ�سا�سي ��ة التي حتظى
باهتم ��ام خا� ��ص من قبل ��ه تلــ ��ك املتع ّلق ��ة بـ ��ردود الأفعال
املحل ّي ��ة يف مواجهة نزع ��ة التو�سع الغرب ��ي و�آلية ت�ش ّكل
الدول ــ الأمم يف جنوب �آ�سيا.
يف ال�صفح ��ات الأوىل م ��ن هذا العمل ير�س ��م ايان تالبوت
مالم ��ح جنوب �آ�سيا يف احلالة التي ه ��ي عليه الآن والتي
تب ��دو متناق�ضة �إىل ح ��د كبري مع احلالة الت ��ي كان العامل
يعرفه ��ا فيها قبل عق ��ود قليلة فقط .هكذا ي�ش�ي�ر �أن مدينة
«بومباي"�ستك ��ون ،ح�س ��ب املعطي ��ات املتوف ��رة الي ��وم،
ث ��اين م ��دن الع ��امل من حي ��ث ع ��دد ال�س ��كان يف نهاية هذا
العق ��د الثاين م ��ن القرن احل ��ادي والع�شري ��ن .بالتوازي

مع ذل ��ك ت�شهد مدينتا دلهي ،عا�صمة الهند ،وداكا ،عا�صمة
بنغالدي�ش ،منوا كبريا.
م ��ن بني ال�سمات الأ�سا�سية التي ي�ؤ ّك ��د عليها امل�ؤلف �سمة
«التنوّ ع"الكبري بالن�سبة ملختلف مكونات جمتمعات بلدان
جن ��وب �آ�سيا .وهو تنوّ ع من طبيعت�ي�ن :اتنية وعقائدية.
هذا بالتوازي مع التنوّ ع اللغوي..
حي ��ث ّ
مت �إح�صاء مئ ��ات اللغات التي يتح ��دث بها ال�سكان
املعنيون يف جمموعات �ضيّقة يف كثري من الأحيان ،بينما
ت�ش� � ّكل اللغ ��ة «الهندي ��ة» و«لغ ��ة الأوردو» اللغت�ي�ن الأكرث
املح�صلة ي�ؤ ّكد امل�ؤلف عل ��ى ثالثة عنا�صر
انت�ش ��ار ًا .ويف
ّ
�أ�سا�سي ��ة ت�ش� � ّكل مكون ��ات الهوية يف بل ��دان جنوب �شرق
�آ�سي ��ا عموم ��ا .ه ��ذه العوامل تتم ّث ��ل يف االنتم ��اء الإتني
واملعتقد الديني واللغة.

ومم ��ا ي�ؤ ّكد علي ��ه امل�ؤل ��ف بالن�سب ��ة ملنطقة جن ��وب �آ�سيا
عموم ��ا وجود ظاهرتني «تتعاي�ش ��ان"يف ال�سياق الراهن.
فم ��ن جه ��ة هناك «منو اقت�ص ��ادي �سريع» كان من ��ه �أن نقل
مئ ��ات املاليني م ��ن م�ست ��وى معي�شة دون عتب ��ة الفقر �إىل
م�ستوى فوقها ،ومن جهة �أخرى هناك «الفقر الذي تعاين
منه �أغلبية الطبقات ال�شعبية».
ويق� �دّم امل�ؤل ��ف يف ه ��ذا الإط ��ار جمموع ��ة م ��ن الأرق ��ام
والإح�صائي ��ات ذات الدالل ��ة .هكذا ي�ش�ي�ر �أن ما يزيد على
 600ملي ��ون ن�سم ��ة يف منطق ��ة جن ��وب �آ�سي ��ا احلديث ��ة
يعي�ش ��ون مب ��ا يع ��ادل �أق ��ل م ��ن  25،1دوالر �أمريك ��ي يف
الي ��وم .ه ��ذا وهن ��اك �أك�ث�ر م ��ن  300مليون يعان ��ون من
اجلوع ونق�ص التغذية يف جنوب �آ�سيا.
لك ��ن باملقاب ��ل حقق ��ت الهن ��د قف ��زة كب�ي�رة عل ��ى ال�صعي ��د

االقت�ص ��ادي جعله ��ا حتت ��ل مرتب ��ة متق ّدم ��ة عل ��ى �صعي ��د
�إجم ��ايل الإنتاج الداخل ��ي على ال�صعي ��د العاملي .وبرزت
طبقة و�سط ��ى �أكرث ف�أكرث ثرا ًء بالقيا� ��س �إىل املا�ضي غري
البعي ��د و«�أك�ث�ر اهتمام ��ا باملنتج ��ات اال�ستهالكي ��ة» .بهذا
املعنى يكت ��ب امل�ؤلف �أن «ع�صر ّ
التق�شف والزهد الذي كان
بادي ��ا حتى �سن ��وات ال�سبعين ��ات املن�صرمة �أخل ��ى املكان
للمراكز التجارية الكربى».
و�إىل جانب ت�أكي ��د امل�ؤلف ب�أ�شكال خمتلف ��ة على ال�صعود
الق ��وي ال ��ذي عرفته بلدان م ��ن بينها الهند عل ��ى �صعيدي
والتو�سع العمراين بوتريات خمتلفة
الت�صنيع واخلدمات
ّ
ب�ي�ن البلدان املعنيّة ،ف�إنه ي�شري �إىل �أن ن�صف �سكان بلدان
جنوب �آ�سيا ال يزالون يعي�شون يف املناطق الريفية.
وبالت ��ايل يعتم ��دون يف ت�أمني �سبل حياته ��م على الزراعة
التي قد تواجه حتديات كربى يف منظور العقود القادمة،
خا�صة مبواجهة احتماالت التغ�ّي�ررّ املناخي .والت�أكيد يف
ّ
جممل التحليالت املقدّمة عل ��ى واقع �أن «الأرياف مت�أخرة
بالقيا� ��س �إىل امل ��دن» يف جنوب �آ�سيا �أكرث م ��ن �أيّة منطقة
�أخرى يف العامل..
ومن ال�سمات الأ�سا�سية التي ي�ؤكد عليها امل�ؤلف �أن الإرث
اال�ستعم ��اري والتق�سيم ��ات التي تلت ا�ستق�ل�ال الهند عام
 1947وانف�ص ��ال باك�ست ��ان عنه ��ا جنم ��ت عن ��ه حال ��ة من
النزاعات امل�ستم ّرة.
هكذا قامت ب�ي�ن الهند وباك�ستان انطالق ��ا من النزاع على
منطق ��ة ك�شمري احلـــدودي ��ة ثالثة حروب من ��ذ اال�ستقالل
حتى اليوم .والإ�شارة �أن القوتني الآ�سيويتني املتنازعتني،
الهند وباك�ستان ،عملتا على امتالك ال�سالح النووي الذي
ي�ش ّكل �أحد التهديدات «ال�ضمنية».
�إن منطق ��ة جن ��وب �آ�سي ��ا تع ّر�ض ��ت ،كم ��ا ي�ش ��رح امل�ؤلف،
يف م�ساره ��ا التاريخ ��ي �إىل الكث�ي�ر م ��ن �أ�ش ��كال ّ
التدخ ��ل
اخلارج ��ي ال ��ذي مت ّثل ��ت ن�سخت ��ه الأخ�ي�رة باال�ستعم ��ار
الربيط ��اين .وي�ش ��رح �أن ذلك ّ
التدخل �ش� � ّكل فيما بعد �أحد
م�ص ��ادر النزاعات الداخلي ��ة .لكن امل�ؤلف ي�ؤ ّك ��د �أي�ضا �أن
�أبن ��اء املنطقة من املتطلع�ي�ن للأ�سفار �إىل اخل ��ارج بق�صد
«التجارة» يف الكثري من الأحيان.
الآ�سيوي ��ون اجلنوبي ��ون �أ�صبحوا ي�شكل ��ون يف ال�سياق
الراه ��ن م ��ن العومل ��ة م ��ا يطل ��ق علي ��ه امل�ؤل ��ف تو�صي ��ف
«ال�شت ��ات الآ�سي ��وي اجلنوب ��ي» .والإ�ش ��ارة �أن تزاي ��د
�أعداده ��م و�إمكانياته ��م ّ
متت ترجمتها بزي ��ادة حتويالتهم
�إىل بلدانه ��م الأ�صلي ��ة ..وال يرتدد امل�ؤل ��ف يف الت�أكيد �أن
«ع ��دد الآ�سيويني يف ال�شت ��ات وثرواتهم قد ت�ضاعفت عدّة
م ّرات خالل العقود الأخرية».
ونتب�ي�ن ،بوجه ع ��ام� ،أنه ونظرا للع ��دد الكبري للدول التي
تن�ضوي يف �إطار تو�صيف «جنوب �آ�سيا» تبعا للتعريفات
املختلف ��ة ،وللم�ساح ��ة اجلغرافي ��ة ال�شا�سع ��ة للمنطق ��ة
املعني ��ة ،يتج ّن ��ب امل�ؤل ��ف اخلو� ��ض بالتاري ��خ اخلا� ��ص
لكل دول ��ة والرتكيز عل ��ى تاريخ املنطق ��ة املعنية ب�صورة
عام ��ة منذ مطل ��ع القرن التا�س ��ع ع�شر وحت ��ى نهاية حقبة
احل ��رب الباردة مع التوقف طوي ًال عند فرتة نهاية احلقبة
اال�ستعمارية «احلا�سم ��ة بالن�سبة لتاريخ املنطقة الالحق،
وو�صو ًال �إىل احلقبة الراهنة.

عن البيان االماراتية
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الشاعر عدنان حسين في أسفاره..

بقوة عالي���ة وبترابط
ال���ذي قرن عمق المغ���زى والمعن���ى ّ

مييرهولد ومسرح الحركة واإليقاع
م����ن اص��������دارات

المفردات
نص من نصوص مجموعة الش��اعر عدنان حس�ين (أسفار..
ّ
أي ٍّ
إن أول ما يطالعنا يف ّ
يف ذاك��رة الجمر) ه��و عنوانه ،فاختيار العنوان املناس��ب للنص دلي��ل عىل تفاعل
الش��اعر م��ع نصه وعم��ق رؤيته ،عن��د صياغته للعن��وان يتجاوز الش��اعر يف أغلب
األحيان الجملة البسيطة موظف ًا الحيك واالنزياح والتصوير ،إذ تتميز قصائده برتابط
املفردات واملعاين بخيوط تبدو شفافة أو ح ّتى غري مرئية ،لتكون أقرب إىل الوحدة
املوضوعية يف الش��كل واملضمون ،وهناك مثة موس��يقى خافت��ة تنبعث من أمناط
العبارات والكلامت املستخدمة.

المكتب المصري يصدر
"اإلعالم في اإلسالم"
�ص ��در حديث� � ًا ع ��ن املكت ��ب امل�ص ��ري
للمطبوع ��ات بالقاهرة كتاب " الإعالم يف
الإ�س�ل�ام" للأ�ستاذ الدكت ��ور رفعت عارف
ال�ضبع.
ه ��ذا الكت ��اب ي�ؤ�ص ��ل علما جدي ��دا ي�سمى
الإع�ل�ام يف الإ�س�ل�ام م ��ن خ�ل�ال م ��ا ج ��اء
يف الق ��ر�آن الك ��رمي والأحادي ��ث القد�سية
والنبوي ��ة ال�شريف ��ة ،ومت لأول م ��رة على
م�ست ��وى الع ��امل و�ض ��ع مفه ��وم جدي ��د
وفل�سف ��ة جدي ��دة و�أه ��داف و�أغرا� ��ض
ومب ��ادئ ميكنه ��ا التعامل م ��ع التطورات
العلمية واملتغ�ي�رات العاملية احلديثة� ،أي
بع� ��ض �أركان العل ��م اجلديد ال ��ذي يج�سد
مواثي ��ق ال�ش ��رف الإعالمية جلم ��ع فروع
الإع�ل�ام الإ�سالم ��ي وت�أ�صيلها يف الإ�سالم
مث ��ل :ال�صحاف ��ة الإ�سالمي ��ة والإذاع ��ة
الإ�سالمي ��ة والتليفزي ��ون الإ�سالم ��ي
والإع�ل�ان وال�صورة واخل�ب�ر واالتيكيت
والإ�ش ��ارة وال�شائع ��ة يف الإ�س�ل�ام
والعالقات العامة يف الإ�سالم.
وي�شتم ��ل ه ��ذا امل�ؤلف على �ست ��ة ف�صول ،
وا�ستعان الباحث الدكت ��ور رفعت ال�ضبع
مبراجع و�ص ��ل عدده ��ا اىل (�أربعة ع�شر)
مرجعا عربيا.

يف ق�صيدة (هرمونطيقيا) �ص  15يقول:
اتركيني وقلبي
لأم�ضي �إىل ما ل�ستُ �أب�صر
من تفا�صيل الكارثة
ربمّ ا �س � َ
�روب اللواتي تركنَ
�وف �أن�سى ،م ��ا �أورثتني احل � ُ
تواقيع ال�شظايا
جراح ياب�ساتْ )
يف جلد قلبي (�سب ُع ٍ
لي�س من �ش�أن الليايل �أن تع ّق ْم
خرير الذكريات بثقب اجلمجمة
تبق ��ى الق�صيدة ال�شعري ��ة املكتملة الفن الأك�ث�ر ت�أثري ًا يف
املتلق ��ي ملا لها م ��ن خ�صائ�ص فني ��ة وم�ضمونية ومن قدرة
عل ��ى ا�ست�ش ��راف الواق ��ع والغو� ��ص يف �أعماق ��ه وحينئ ٍذ
تك ��ون قريب ��ة م ��ن التحليق ال�شع ��ري والعم ��ق التعبريي،
فالكلم ��ة واحلرف واحل� � ُّ�س ال�شجي بالتعب�ي�ر والأ�سلوب
اجلمي ��ل با�ستخ ��دام �ألف ��اظ وعب ��ارات وتركيب ��ات ت�شحن
الن�صو� ��ص ال�شعري ��ة بالدالل ��ة وجتع ��ل املتلق ��ي �شاع ��ر ًا
باالرت ��واء من منهل عذب دون عناء �أو مكابدة لفهم فحوى
الن�ص ال�شعري.
يف ق�صيدة ( ُف َ
و�ضى كثيف ُة العُتمة) �ص  55يقول:
كيف يل �أنْ �أكونَ بال �أكونْ !؟
َ
كيف يل �أنْ �أروّ �ض
اجلنون اجلاحمة
خي َل
ِ
عطب
أ�صاب َ
�أو �أرممّ َ  ،ما � َ
القلب من ْ
التعب!؟
الروح ،من �شوكِ �صب ِّار
أ�سحب
� ُ
َ
ْ
ل�ستُ حمتاج ًا �إىل �أ�سئلة...
ال�ص ��ور املختلفة الت ��ي يب ّثها يف �شع ��ره ب�أ�سلوبه اجلميل
وبخا�ص ��ة عندم ��ا قرن عم ��ق املغزى واملعنى بق ��وة عالية،
ّ
كان �شع ��ره حقيقي� � ًا ومكتن ��ز ًا لل�ص ��ور املع�ب ّ�رة اجلميل ��ة،
�أم ��ا فيما يخ� ��ص الأ�سل ��وب واملو�ضوع وال�ص ��ورة فكانت
رومان�سية وا�ضحة وهذا ما اكت�شفته من قراءتي لق�صائده
وه ��و يتغ ّن ��ى ب�أحالمه و�آالم ��ه� ،أغلب ق�صائ ��ده جتنح �إىل
�إث ��ارة الت�سا�ؤالت العدي ��دة عن الع ��امل والإن�سان والزمان
واملكان:
ُ
امل�سكون بي
يا �أنا �أيّها
اغرتاب النوار�س ،عن َد تيهِ املنايف
من يدوّ ُن
َ
وانك�سارات التزامنْ
ِ
املكان امل�ضطرب!
يف تفا�صيلِ
ِ
وحدي �أنا من َ
�سوف ي�س�أ ْل:
 كم �سوف �أعطي من قراب َني على رحلة التيه الطويلة؟
خطى �سوف � ْ
أحرق
 كم ًباب املتاه؟
عن َد ِ
 كم �سوف �أكتبللنهايات و�صايا الأنبياء ؟
ِ
ممرات املغاور
ح ّتى �أرى ..يف
ِ
�ضوء ًا يقو ُد خطاي...
فال�شاعر يف ت�سا�ؤالته الوجودية يكون مف�صح ًا عن يقني
اللحظة التي عاناها واكتوى بلظاها ،معت�صم ًا بكربيائه
ال ي�ست ��ذ ُّل وال تنحني هامته ،يف �شعره مل�سة الروحانية
املت�صاع ��دة م ��ن نف�س ��ه ال�ساعي ��ة للعثور عل ��ى احلقيقة
والإم�ساك بخيوطها ،باحث ًا عن ال�سعادة يف عامله امليت
املفتق ��د للحرية ،املكبّل بالقيود ،مم�سك ًا بيقينه وخياله
للبوح ع ��ن اجلراح الت ��ي يحاول الن� ��أي عنها يف عامل
ي�شاب ��ه التعثرّ  ،ففي فل�سفته ال�شعرية توجد ذاتية وعمق

�أعطاه التميز والقراءة الر�صينة يف تكوين النمط ال�شعري
للغته ال�شعرية العالية التي ج�سدها ،وكانت �أغلب ق�صائده
معربّة عن واقع حال ال�شاعر وما كان يت�صارع يف ذاته من
م�شاع ��ر و�أحا�سي�س ،فه ��و يريد �أن يو�صل ما يف نف�سه �إىل
الآخرين فله ر�سالته ال�شعرية امل�ؤمن بها.
يف ق�صي ��دة (الأ�صاب� �عُ ..يف موق ��د ال�شعر � ��ص  85والتي
�أهداه ��ا �إىل الناق ��د الكب�ي�ر املجدّد الدكتور ح ��امت ال�صكر)
يقول:
() 1
كنتَ تقر�أ..
�أو فلنق ْل – يف منتهى الغمو�ض –
كنتَ ُت ْب ِ�ص ْر...
ماب َ
ني املدى
الغياب
اخت�صارات
ِ
ْ
يف ظالل ال�صدى.
كنتَ ترى
أفق الال انتهاء
مابني � ِ
اهتزاز احلروف  /اللغة
�صوتَ
ِ
�شعر جاهلي
يف ِ
بيت ٍ
ّ
مو�ش � ً�ى بالكواك � ْ�ب ..تخ�ض� � ُّر في ��ه النج ��وم ..متت� � ُّد في ��ه
ال�صحارى
ال�شع ��ر ميكنه عن طريق الر�ؤي ��ة املت�أجّ جة �أن ي�صل بالعام
�إىل ح ��رارة اجلزئ ��ي واخلا�ص وي�ستطي ��ع �أن ميلأ ما هو
�شخ�ص ��ي وف ��ردي بفي�ض من الدالل ��ة ال�شامل ��ة التي تغمر
الإن�س ��ان يف عموميت ��ه و�إطالق ��ه ،والنقط ��ة الت ��ي يتما�س
فيه ��ا ال�شاعر مع حمن ��ة الإن�سان لي�ست نقط ��ة خارجية بل
ه ��ي يف حقيقته ��ا تداخل حمت ��دم ين�ضح بال ��دم واحلرارة
وبخا�صة
وال�شفافي ��ة  ،ففي ال�شع ��ر نبحث عن الإبداع ��ات
ّ
م ��ا يتعل ��ق باجلان ��ب

أوراق

أحمد البياتي

الإن�س ��اين ؛ ك ��ي نفهم طبائعنا ونتع ّرف عل ��ى �س ِّر وجودنا
يف هذه احلياة ،كم ��ا �أنّ العنوان ميثل العتبة الأوىل التي
يل ��ج منها القارئ �إىل عامل الن� ��ص ،وال�شاعر عليه �أن يبذل
عناية ق�صوى مل�س�ألة اختيار العناوين باعتبارها ن�صو�ص ًا
موازية له ��ا �أهمية كربى يف عملية الق ��راءة والت�أويل� ،إن
الذخرية املعرفية والتجارب احلياتية لل�شاعر والتي كانت
حمفوظ ��ة مكنته من اثبات �شروح ��ه ومراميه للقارئ بدقة
متناهي ��ة بتحديد الدالل ��ة يف الق�صيدة ،ك ��ون الن�ص الذي
ينتجه يبقى مفتوح ًا على �آفاق قرائية متعددة.
ُ
(غرانيق الفجيعة) �ص  10يقول:
يف ق�صيدة
ُ
فوق دمائِنا ّ
َ
حطت غرانيق الفجيعةِ يف
ِ
عجاف التيهِ
الوح�شي �ألوانَ الفرا�شة.
العو�سج
ر
جذو
وامت�ص
تْ
ّ
ُ
ِّ
ِ
مل َ
احل�صار
زمن
معنى �أنْ َّ
نحب الور َد يف ِ
ِ
يبق ً
َ
القمح املع ّت ِق بالعفونةِ واملرارةِ للحمام.
ونرتك
َ
احل�صار حتا�صرتْ خطواتُ �أمنيتي الأخرية
عن َد
ِ
حينما حاطتْ بها � ُ
قبو اخل�ضوع.
ملح الي� ِأ�س يف ِ
أ�شواك ِ
ال�شع ��ر ميكنه عن طريق الر�ؤي ��ة املت�أججة ان ي�صل بالعام
�إىل ح ��رارة اجلزئ ��ي واخلا�ص وي�ستطي ��ع ان ميلأ ما هو
�شخ�ص ��ي وف ��ردي بفي�ض من الدالل ��ة ال�شامل ��ة التي تغمر
الإن�س ��ان يف عموميت ��ه و�إطالقه كما ب ّي ّن ��ا �سابق ًا ،والنقطة
الت ��ي يتما�س فيها ال�شاعر مع حمن ��ة الإن�سان لي�ست نقطة
خارجي ��ة بل هي يف حقيقتها تداخل حمت ��دم ين�ضح بالدم
واحلرارة وال�شفافية.
�شكل ��ت اللغ ��ة عن ��د ال�شاع ��ر عدن ��ان ح�س�ي�ن يف كتابات ��ه
ال�شعرية ركن ًا �أ�سا�سي ًا ومهم ًا على اعتبار �أنها موطن اله ّزة
ال�شعرية و�إنعا� ��ش وجت�سيد للفاعلي ��ة ال�شعرية واختزال
لكيانها املادي ،لذل ��ك جعلنا ال�شاعر يف هاتني املجموعتني
نتح�س� ��س ال ��دالالت ال�ساطع ��ة م ��ن حيث البن ��اء يف هيكل
ّ
الق�صائد املمتلئة باحلرارة وال�شاعرية.
يف ق�صيدة (ر�سائ ُل م�ؤجّ لة) �ص  103يقول:
�أك ّلما ينتابني الظال ْم
�أراكِ تهطلنيْ...
على مرايا غربتي بوجهكِ احلزينْ .
ْ
الكفيف.
فتقربي من ابنكِ
أنفا�سكِ �ستائ ُر الأنني.
تهت ُّز من � ِ
ّ
ّ
املخ�ض � ِ�ر
تلملم�ي َ�ن �شوق � َ�ي
املخ�ض � ِ�ر بالأ�س ��ى ب�ص ��دركِ
باحلننيْ.
ومت�سحني بك ِّفكِ الر�ؤو ْم
َ
ن�شيجي ال�سجني.
َ
لتهد�أَ الدموعْ
ويخفت الأنني.
يبقى هدف ّ
الن�ص ال�شعري الذي يح ّقق
كل �شاعر هو كتابة ّ
م ��ن خالله التوا�صل مع املتلقي ب�شكل �إبداعي خلاّ ق بعيداً
عن التقريرية واخلطابي ��ة ،ولهذا تتطلب ق�صيدة التفعيلة
التي مت ّكن �إىل ح ٍّد بعيد من معطياتها الفنية واملو�ضوعية
والفكري ��ة ال�شاعر عدنان ح�سني مرجعي ��ة ثقافية وا�سعة،
�إ�ضاف ��ة �إىل الوعي بخ�صو�صيته ��ا ال�صعبة الولوج والتي
املتح�صن بالثقاف ��ة والوعي ال�شعري
ال تت�أت ��ى �إال لل�شاعر
ّ
املتمي ��ز والق ��ادر على خل ��ق م�سافات دالل ّي ��ة وتعبرييّة يف
ن�صه ال�شعري.
ّ
(� ْأ�س َف ��ا ٌر ..يف ذاك ��رةِ ا َ
جل ْم ��ر) جمموع ��ة �شعري ��ة لل�شاع ��ر
عدنان ح�سني �صدرت عن دار اجلواهري للن�شر والتوزيع
– بغداد – العراق ،وت�ضمنت ( )17ن�صا �شعريا...

ه ��ذا الكت ��اب يقن ��ع قارئ ��ه ب� ��أن ف�سيفول ��ود
ميريهول ��د هو �أحد �أولئك الن ��وادر من رجال
امل�س ��رح الذي ��ن ال تنح�س ��ر �أهميته ��م مب ��رور
الزم ��ن و�إن اخلدم ��ات الت ��ي قدمه ��ا للم�سرح
ت�صبح جلية �أك�ث�ر ف�أكرث ،و�إن حيوية ت�أثريه
تتجلى يف كل ف ��رد يكت�شفه لنف�سه من جديد،
ويج ��دد ل ��ه التقدي ��ر عل ��ى م ��ا عم ��ل وي ��درك
�إىل �أي م ��دى غ�ي�ر ميريهول ��د فه ��م �إمكان ��ات
وق ��درات ال�س ��رح .ه ��ذا م ��ا قالت ��ه االكادميية
امل�سرحية الربوفي�سورة غالينا تيتوفا بحق
كت ��اب "فيزياء اجل�س ��د ،ميريهول ��د وم�سرح
احلرك ��ة والإيق ��اع" للدكتور فا�ض ��ل اجلاف،
وال�صادر عن م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة
والفنون.
ه ��ذا الكت ��اب ج ��اء متحدث� � ًا ع ��ن ميريهول ��د،
حمرك امل�س ��رح اجل�س ��دي والإمياءات�"،إنكم
عل ��ى حق هكذا يجب �أن يكون اللعب" ،عبارة
قاله ��ا ال�شاع ��ر الرو�سي بوري� ��س با�ستريناك
عن املخرج الرو�سي العظيم.
�أن حب ميريهول ��د ال يحرك وجدان ال�شعراء
فح�س ��ب ،فال�صفح ��ات الت ��ي ت�س ��رد ذكري ��ات
ع ��ن املخ ��رج مفعم ��ة باحل ��ب ،كم ��ا �أن احلب
هو الداف ��ع �إىل البح ��ث عن �إبداع ��ه ،و�ضمن
مث ��ل هذا احلب ميكنن ��ا �أن ندرج كتاب فا�ضل
اجلاف.
لق ��د ت�ص ��ور الكات ��ب �أن ��ه ال ميك ��ن الإحاط ��ة
ب�أ�سلوب �إب ��داع ميريهولد وبالعمق املطلوب
م ��ا مل ت�ستند درا�سته عل ��ى �أ�سا�س فهم متميز
لطبيع ��ة �إب ��داع املمث ��ل .ومم ��ا ه ��و جدي ��ر
باالهتمام �أن املبادرة لتناول تراث ميريهولد

م ��ن هذه الزاوي ��ة ت�صدر عن م ��رب م�سرحي،
جوهر عمله يقوم على مزج التقاليد الت�أرخية
بالوظيفة املعا�صرة للم�سرح.
ان الأهمية التطبيقية ملو�ضوع البحث تتجلى
يف حقيقة �أن تناولها مت من قبل باحث �ضليع
يف الرتبي ��ة والتعليم امل�سرحي�ي�ن �إىل جانب
كونه خمرج ًا م�سرحيا.
هذا الكتاب يعر�ض بجالء العملية التاريخية
الت ��ي �أدت �إىل ب ��روز ميريهول ��د و�إبداع ��ه
كظاهرة يف الثقاف ��ة امل�سرحية العاملية للقرن
الع�شري ��ن ،ولدى قي ��ام اجل ��اف مبقارنة بني
الدرا�س ��ات الإنكليزي ��ة املكر�س ��ة مليريهول ��د
ونظريته ��ا الرو�سي ��ة يكت�شف وج ��ود متاثل
ب�ي�ن امل�سلم ��ات العلمي ��ة� ،أحيان� � ًا تتطلع تلك
الدرا�س ��ات �إىل منج ��زات زمالئه ��م الرو� ��س،
ويف �أحي ��ان �أخرى تتقدم على ه�ؤالء الزمالء
يف �سياق طرح ق�ضايا جديدة.
�إن اهتم ��ام الغ ��رب ب�إب ��داع ميريهول ��د ب ��د�أ
يف الع�شرين ��ات م ��ن قب ��ل كل م ��ن املخ ��رج
الربط ��اين ب.دي ��ن والكات ��ب امل�سرح ��ي
التجريب ��ي التعب�ي�ري الأمل ��اين �إ .تول ��ر،
والأمريكيني الربوفي�س ��ور ه .دانا ،واملخرج
يل �سيمن�س ��ون ،و�إ .بي�سكات ��ور ،وه� ��ؤالء
ج ��زء ي�سري م ��ن قائم ��ة الذي ��ن زاروا رو�سيا
ال�سوفيتية يف الع�شرينات.
امل�ؤل ��ف مل يقدم ب�شكل ايجابي ن�ضارة �آرائهم
وانفتاحه ��م ،وث ��راء �أو�صافه ��م� ،إال �أنه يتخذ
منه ��ا موقف ��ا ناقدا من حي ��ث قيمته ��ا العلمية
ويب ��دو له ب ��كل �ص ��واب �أن ر�س ��م �شخ�صيات
ميريهولد م ��ن قبل ه�ؤالء وعل ��ى عجل كرمز
للث ��ورة يجان ��ب الواق ��ع عل ��ى الرغ ��م من ان
ميريهول ��ج وحا�شيت ��ه �ساع ��دوا �إىل درج ��ة

لي�ست بالقليلة على انت�شار مثل هذا الوهم.
وفا�ضل اجل ��اف على �صواب عندم ��ا يرى �أن
مث ��ل هذا الت�ص ��ور ي�شوه امل�س�ي�رة االبداعية
مليريهول ��د ،كم ��ا �ش ��وه واق ��ع التغي�ي�رات
الثوري ��ة وحقيقته ��ا بالدرج ��ة نف�سه ��ا� ،إن
و�صف امل�سرحيني والغربيني مليريهولد ب�أنه
د�شن الع�صر الذهبي للم�سرح الرو�سي ،الذي
ب ��د�أ ح�سب زعمه ��م يف الع�شرينات باالنفجار
الث ��وري جعله ��م يتبع ��ون ولف�ت�رة طويل ��ة
ا�سلوب ��ا �سوفيتي� � ًا ،نا�س�ي�ن الع�ص ��ر الف�ض ��ي
مليريهولد والثقافة الرو�سية.
ويتح ��دث الكاتب عن ف�ص ��ول الكتاب م�شري ًا
�إىل �أنه ��ا اربع ��ة ف�صول تخ�ص�ص ��ت ب�سرية
ميريهول ��د الفني ��ة وق�ضاي ��اه االبداعي ��ة
وم�سرحه ،و�آليت ��ه ال�شعرية ،وخمتوم ًا يف
ف�صلة الرابع بعدد م ��ن االعمال امل�سرحية،
�إ�ضاف ��ة �إىل بع� ��ض ال�ص ��ور اخلا�ص ��ة
باملخرج.
ويختت ��م امل�ؤلف مقدمته قائ�ل ً�ا �أنه توخى
يف هذا الكتاب �إبراز اجلوانب اجلوهرية
واملمتع ��ة واملفيدة يف مو�ض ��وع م�سرح
ميريهول ��د دون الإيغ ��ال يف التفا�صي ��ل
التي تكون ع ��ادة مملة لغري املخت�صني،
كما حر�صت قدر االمكان على عدم ايراد
الن�صو� ��ص الالتيني ��ة للم�صطلح ��ات
واال�سم ��اء االجنبية تخفيف� � ًا عن ذهن
الق ��ارئ وت�سهي�ل�ا للمتابع ��ة .كما قام
الكات ��ب برتجمة عناوين امل�صادر من
الرو�سي ��ة واالنكليزي ��ة وال�سويدية
�إىل العربي ��ة لل�سهول ��ة وعلي ��ه ف� ��إن
اال�ست�شه ��ادات ال ��واردة يف الكتاب
هي من ترجمة م�ؤلف الكتاب.

«هولدرلين» ..سيرة وعوالم شاعر ألمانيا الشهير
منغانا الحاج
يتناول كتاب «هولدرلني» ،مل�ؤلفه الدكتور عبدالغفار
مكاوي� ،سرية حياة و�إبداع ال�شاعر الأملاين .ونتبني
م ��ن الكتاب �أن �شغ ��ف الكاتب به ��ذا ال�شاعر جعل من
ف�صول درا�سته مفاتيح تمُ ّكن القارئ من الدخول �إىل
عوامله اخلفية ،كا�شف ًا عن اللب�س الذي �أحاط ب�سريته
الذاتي ��ة وال�شعرية ،حيث كانت الق�صيدة عنده «بيته
وحلده ،نعمته ونقمته».
ول ��د فريدري� ��ش هولدرل�ي�ن ،كما يو�ض ��ح الكاتب يف
مُقدم ��ة درا�ست ��ه ،يف الع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �آذار �سنة
 1770يف بل ��دة «الوفن"الأملاني ��ة .وفق ��د �أب ��اه طف ًال
�صغ�ي�ر ًا .وا�ستج ��اب لرغبة �أمه فدخ ��ل معهد الوقف
الدين ��ي ليدر� ��س الاله ��وت .بقي يف «ه ��ذه الزنزانة
الالهوتية"كم ��ا �أطل ��ق عليه ��ا ،خم� ��س �سن ��وات قبل
�أن يُ�صم ��م بينه وب�ي�ن نف�سه على اله ��روب من �أغالل
الاله ��وت ،واالن�ص ��راف �إىل موهبت ��ه ال�شعري ��ة
املتفتحة.
طبع ��ت احلي ��اة الفكري ��ة والروحي ��ة يف �أملاني ��ا
اجتاه ��ات ع ��دة يف ذلك الع�صر ،متخ�ض ��ت عن بروز
تي ��ارات جتديدي ��ة ،لع ��ل �أبرزه ��ا تل ��ك الت ��ي ت�أثرت
بالث ��ورة الفرن�سية التي �أ�شرقت �أنوارها على القارة

الأوروبي ��ة ،وب ��دت ك�أنه ��ا فج ��ر اخلال� ��ص والأم ��ل
يف احلري ��ة وتق ��دم الإن�س ��ان وحت ��رره م ��ن الظل ��م
والعبودية.
ويُ�ش�ي�ر امل�ؤل ��ف يف كتابت ��ه ل�سرية هولدرل�ي�ن� ،إىل
الظروف املعي�شية البائ�سة التي عا�شها ،وا�ضطراره
القي ��ام ب�أعم ��ال ال تتالق ��ى وطموح ��ه� ،إىل �أن حالفه
احلظ و�أحب امر�أة مي�سورة كانت ُتدعى �سوزيتا.
وج ��د يف تلك املر�أة الرقة واحلب .وكانت عنده مِ ثال
الإن�ساني ��ة اجلميل ��ة الطاه ��رة ،فجعلته ي�شع ��ر ب�أنه
قريب من ال ��روح الإلهي اخلالد .بادلته احلب نف�سه،
وم ��دت يدها �إىل روحه الغريق ��ة يف الك�آبة والظالم.
لكنه ��ا مل تكن �سبيل ��ه للخروج من امل� ��أزق الوجودي
ال ��ذي �أغرقه يف الك�آب ��ة والهم .فحاول بع ��د افرتاقه
عنها االنت�صار على ال ّتم ��زق والأمل ،داعي ًا �إىل تربية
جمالية ُتعيد للإن�سان توازنه وان�سجامه.
وتبع ًا ملقدمة الكاتب ،ف�إن هولدرلني ظل يقول ال�شعر
حتى بعد �أن غاب عن الوعي واحلياة .وق�صائده يف
تلك الفرتة �أوغلت يف الغمو�ض والوح�شة والظالم.
وابتع ��د يف �شع ��ره ع ��ن عذاب ��ه الذات ��ي و�أ�صب ��ح
�أك�ث�ر مو�ضوعية.يُ�ش�ي�ر امل�ؤل ��ف يف قراءت ��ه ل�سرية
هولدرل�ي�ن� ،إىل ارتباط هذا الأخ�ي�ر ب�صداقة حميمة
جمعته مبواطنيه الفيل�سوفني هيغل و�شلنج.
وكان من قدر هذه ال�صداقة العظيمة �أن ت�ؤثر يف روح
الع�صر كله .واعتربها هيغل من �أكرث ال�صداقات دفئ ًا

يف �شباب ��ه .ويقول عنه ��ا�« :إنني �أُح � ّ�ب رجال العقل
الهادئني� ،إذ ي�ستطيع الإن�سان �أن يهتدي بر�أيهم ُكلما
التب�س عليه الأمر يف عالقته بنف�سه والعامل».
ويتناول الكاتب يف �سياق قراءته ل�سرية هولدرلني،
نتاج ��ه ال�شعري والأدبي ،فيعر� ��ض مل�ضمون روايته
الوحيدة «هيربيون».
وع ��ن م�سرحي ��ة «م ��وت �أنبادوقلي� ��س» الت ��ي كتبه ��ا
هولدرل�ي�ن بني �سنت ��ي  ،1799- 1798يقول الكاتب
�إنها م�سرحي ��ة �شعرية غنائي ��ة� ،أو بالأحرى ق�صيدة
درامية �أعاد �صياغتها مرات ثالث.
وع ��ن �شعره يُو�ضح امل�ؤلف �أن هولدرلني كان �شاعر ًا
مهم� � ًا ومن�سي� � ًا يف وق ��ت واح ��د .وظ ��ل جمه ��و ًال �أو
�شبه جمه ��ول حتى �أوائل الق ��رن الع�شرين .لتتواىل
الدرا�سات عن �شعره وعبقريته.
ويتو�س ��ع امل�ؤل ��ف يف الف�ص ��ل الأخري م ��ن كتابه يف
ق ��راءة �سرية هولديري ��ن يف الثالثني �سن ��ة الأخرية
من حياته� .إذ ُقدر خاللها لهولدرلني �أن يعرب �صحراء
اجلن ��ون و« ُيج� � ّرب امل ��وت يف احلي ��اة واحلي ��اة يف
املوت» .كما يلفت �إىل �أنه اتفقت �أقوال ال�شهود الذين
عا�صروا هولدرلني على تو�صيف حياته التي حوّ لت
�صراع ��ه الوج ��ودي �إىل م�سع ��ى مي�ؤو� ��س منه .فهو
كان ال يك � ّ�ف عن حمادثة نف�س ��ه ،وهو ينحدر �إىل ليل
اجلنون العقلي.

عن /البيان االماراتية
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ُ
المض َّيعة في البلدان
التنمية
العربية

أ .د .هشام البعاج
ا�ستاذ االقت�صاد بجامعة بغداد

وحقيق ��ة الأم ��ر� ،أن تكلف ��ة الفر�ص ��ة البديلة
 Opportunity Costكان باهظ� � ًا،
فق ��د كان ��ت هجرة ر�ؤو� ��س الأم ��وال العربية
املتدفق ��ة ب�سي ��ول جارف ��ة نح ��و امل�ؤ�س�س ��ات
املالي ��ة واالقت�صادي ��ة لدول املهج ��ر الغربي،
تثم�ي�ر ًا مُ�ضاف� � ًا القت�صادي ��ات تلك ��م ال ��دول
الغربي ��ة امل�ست ��وردة وامل�ستثم ��رة لر�ؤو� ��س
الأم ��وال العربي ��ة م ��ن جهة ،يقابله ��ا حرمان
م ��ن فر�ص التعجي ��ل بتنمي ��ة اقت�صادية تلكم
ال ��دول العربي ��ة امل�ص ��درة لر�ؤو� ��س الأموال
تل ��ك ،م ��ن اجله ��ة الأخ ��رى .فالطري ��ق الذي
�سلكت ��ه الفوائ�ض والودائع العربية ،كان هو
الطريق الذي يتحمل ،مع غريه من العوامل،
م�س�ؤولي ��ة امل� ��أزق ال ��ذي �أخ ��ذت ت�ست�شع ��ره
التنمية العربية.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر ب� ��أن ال�س ��وق العربية
كان ��ت خمت�ب�ر ًا ملعظ ��م نظري ��ات التنمي ��ة
االقت�صادي ��ة الغربي ��ة ،ومل يبخ ��ل االقت�صاد
العربي على نف�سه �سرعة االندفاع يف التقاط
ه ��ذه النظري ��ات ،والتعجي ��ل بتحويله ��ا اىل
�سيا�سات تنموي ��ة ،كان الرهان على جناحها
ال تراوده �شكوك.
()2
الفر�ضي ��ة الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ت�ستن ��د �إليه ��ا
املنظوم ��ة الفكري ��ة لكت ��اب التنمي ��ة املُ�ض َّيعة
لي�س ��ت جدي ��دة� ،إذ ه ��ي فر�ضي ��ة مازال ��ت
ت�صطخ ��ب �آذانن ��ا به ��ا ،م ��ن وف ��ر ال�ضربات
وال�صرخ ��ات الت ��ي م ��ا انفك ��ت جتلج ��ل
�سماءاتنا الفكري ��ة والثقافية ،الفر�ضية التي
مفادها باخت�صار� :ضياع التنمية ،وك�أن عامل
التنمية العربي ��ة ي�سري بخطوط متوازية مع
عامل ال�صراع العربي – اال�سرائيلي ،فكما �أن
هذا الأخري ميثل �سج ًال او تاريخ ًا طوي ًال من
الفر�ص ال�ضائعة (ابتداء من قرار التق�سيم)،
فيبدو وك�أن عامل التنمية العربية ا�ستن�ساخ ًا
او ترجيع� � ًا ل�صدى ذلك الع ��امل الذي ال يجيد
غ�ي�ر تك ��رار �ضياعات ��ه .وعندم ��ا تعي� ��ش يف
�ضي ��اع ،فذل ��ك يعني ان ��ك مازل ��ت تبحث عن
طري ��ق للخال� ��ص ،وعندم ��ا تته ��اوى ط ��رق
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()1
الدراسات العربية التي عالجت موضوع ضياع فرص التنمية العربية ليست قليلة .هناك حشد من املؤمترات
والندوات والحلقات الدراس��ية التي كرس��ت لدراس��ة مؤرشات وعوامل وتناقضات وسياقات ومعوقات..
حركة التنمية العربية ،سواء يف إطارها الكيل – املجموعي ،او يف إطارها الجزيئ – القطاعي.
وي��أيت كتاب (التنمي��ة ا ُ
ضيعة يف البلدان العربية) للدكتور مجيد مس��عود الص��ادر بطبعته األوىل يف
مل َّ
مسلسل الدراسات العربية املعنية بتخليد وتوثيق وتحليل ظاهرة اعوجاج ووهن التنمية العربية ،وتأكيد
حقيقة الفرص الضائعة لها .ولنا الحق يف أن يكون اإلحساس بضياع قرض التنمية العربية ،مضاعف ًا .فعند
صدمتي النفط األوىل والثانية من عقد الس��بعينات ،قفزت فيها أسعار النفط الخام اىل مستويات شاهقة
ضاعفت من مس��تويات الدخ��ول القومية وملجموع الدول العربية املنتج��ة واملصدرة للنفط ،ومبتوالية
تكاد تقرتب من معادلة املتوالية الهندس��ية ،ولكن مل تحقق العوائد البليونية من الذهب العريب األسود
املص��در تلك القفزة التنموية التاريخية ،التي كان ميك��ن لها ،موضوعي ًا ،أن تتحقق .فقد جرى تبديد هذه
الطاق��ات املالية الهائلة بعبثي��ة ال تلغيها مواقف عقالنية هنا ،وأخرى مس��تنرية هناك .وتنتصب منظومة
كاملة من العوامل الذاتية واملوضوعية الداخلية والخارجية التي كانت تدفع بالتنمية العربية نحو مطبات
ومزالق يصعب حرصها.

اخلال� ��ص الواحدة بعد الأخرى ،وهي جترت
�أزماتها اخلانقة ،وتتحول ان�شودة اخلال�ص
�إىل �أ�سط ��ورة للتح ��رر ،فذل ��ك يعن ��ي �إنك قد
فق ��دت زمن املا�ض ��ي دون ادخ ��ار للم�ستقبل،
و�سيبق ��ى ا�ستثمارك في ��ه تعوي�ض ًا يف رهان
م ��ا كان ي�صعب عليك تعوي�ض ��ه .فالزمن ،هو
املتغ�ي�ر الوحي ��د الذي ال ميك ��ن تعوي�ضه يف
احلياة .ومن �أقبح �سمات التخلف االجتماعي
والثقايف عبثي ��ة املوقف من الزمن ،وتوارث
املي ��ل في ��ي �إه ��داره ،وبب�ل�ادة مقرف ��ه .ومع
ذل ��ك ف� ��إذا كان ميك ��ن للم�ستقب ��ل ان يحت�ضن
وي�ستوع ��ب الواقعي�ي�ن والرباغماتيكي�ي�ن،
ف�ل�ا م ��كان في ��ه للمت�شائم�ي�ن املت�أي�سي�ي�ن (!)
لأن التف ��ا�ؤل بب�ساطة ه ��و الفر�ضية النف�سية
ال�ضمني ��ة اال�سا�سية يف الر�ؤي ��ة امل�ستقبلية،
وه ��ذا التف ��ا�ؤل ه ��و وح ��ده من ميث ��ل وقود
امل�ستقبل الواعد ،وطوب ��ى لكل الذين ي�سكن
امل�ستقب ��ل �ضمائره ��م .وعندم ��ا مل يكن كتاب
التنمي ��ة املُ�ض َّيع ��ة حا�سم ًا بالكام ��ل يف تاكيد
هويت ��ه امل�ستقبلة ،باملعنى ال ��ذي نتوق �إليه،
فانحي ��ازه الكام ��ل اىل فل�سف ��ة التخطي ��ط،
و�آليات ��ه املعنية ب�صنع امل�ستقبل ،كفيله مبنح
كت ��اب التنمي ��ة املُ�ض َّيعة ما ه ��و جدير به من
ا�ستحقاق ��ات .ولك ��ن بني �أن يك ��ون امل�ستقبل
امت ��داد ًا للحا�ض ��ر ،وب�ي�ن ان يك ��ون انقطاعا
عنه ،م�سافة قد تتج ��اوز حدود الفل�سفة التي
اعتمده ��ا كت ��اب التنمي ��ة املُ�ض َّيع ��ة لتخطيط
امل�ستقبل.
()3
وفيما ع ��دا املقدمة ،ي�شتمل الكتاب على ثالثة
�أق�س ��ام وخامت ��ة ،تن ��اول يف الق�س ��م الأول
دور الدول ��ة يف �إدارة التنمي ��ة با�ستخ ��دام
وظيف ��ة التخطيط .وج ��رى ت�سلي ��ط ال�ضوء
عل ��ى فر�ص التنمي ��ة املُ�ض َّيع ��ة بعر�ض مكثف
حلال ��ة اجلزائ ��ر ،يف الق�س ��م الث ��اين ،بينم ��ا
كر� ��س الق�س ��م الثال ��ث ملعاجل ��ة وا�ستعرا�ض
اخل�صخ�ص ��ة م ��ن منظور تنم ��وي يف الواقع
القطري ،واكتفى الكتاب باال�شارة اىل ال�شرق
�أو�سطية كخامتة له .ومل نعرث يف منت الكتاب

على تو�ضيح مقنع ت�ض ��ع لهذه الهيكلية التي
م ��ا كان لها ان تك ��ون ،دون تف�سري الكتاب من
القطع املتو�سط ،وحدود �صفحاته ال تتجاوز
� 165صفحة ،ويبدو ان الت�أثر بع�صر ال�سرعة
كان �أحد هواج�س الباحث الأ�سا�سية.
وحر�ص الباح ��ث د .جميد م�سعود يف الق�سم
الأول عل ��ى توظي ��ف كل م ��ا يعتق ��ده الأك�ث�ر
�إقناع ��ا ملقول ��ة التخطي ��ط ،هذه املقول ��ة التي
تعي�ش الآن �أرذل �أي ��ام حياتها ،بفعل االنهيار
الذي ع�صف ب�أهم دول التخطيط املركزي يف
الكتلة ال�سوفيتية .فقد كان للتخطيط املركزي
ب ��وق دويل ع ��ايل ال�صخب ،يُحي ��ط بتجربته
بالرعاي ��ة والدعاي ��ة والرتوي ��ج .وبانهي ��ار
املع�سكر الدويل له ��ذا النموذج من التخطيط
املرك ��زي ،ظه�ي�ره ال ��دويل ،وبات ��ت حال ��ة
تعري ��ة وتف�ض ��ح م ��ا كان يخفيه م ��ن عورات،
و�أ�ضح ��ى امل�ؤمنون االرثوذوك�سيون مبقولة
التخطي ��ط ،احلري�ص ��ون دائم� � ًا عل ��ى �إبق ��اء
و�إذكاء �إخال�صه ��م ل ��ه ،مبتئ�س�ي�ن م ��ن حال ��ة
اليت ��م التي انقطعوا اليها ويف ظل هذا املناخ
الفكري والنف�س ��ي املوحي بهزائم التخطيط،
ت�ستح ��ق الإ�ش ��ادة والإكب ��ار بوقف ��ة امل�ؤل ��ف
ال�شجاع ��ة يف الدف ��اع الع ��ام ع ��ن التخطيط.
فالتخطي ��ط ،هو �آلية �إداري ��ة كلية متقدمة ،ما
ان تحُ �سن ا�ستخدامها ،اح�سنت من عطاءاتها
�إليك .والق�ص ��ور بالتايل ال ين�سحب عليها �إن
كان ��ت مقت ��درة فني ًا ،بق ��در م ��ا ين�سحب على
�أولئ ��ك الذين تعاملوا معها ب ��دم ثقيل ،ودون
ان يح�سن ��وا ا�ستخدامه ��ا .وتبق ��ى لعملي ��ة
التخطي ��ط مفاهيمه ��ا الت ��ي ل ��ن يدركه ��ا غري
فقهائها .وج ��اء هذا الق�س ��م االول من الكتاب
ليذكرنا ببع� ��ض �ألفباء هذا الفقه التخطيطي،
وهو الذي ا�شتمل على املحاول التالية:
* م ��دى احلاج ��ة اىل التخطي ��ط يف �إدارة
الدولة للتنمية؟
* وج ��ود �إمكاني ��ات مُتاح ��ة وحمتمل ��ة
للتخطيط.
* عوامل ي�صعب على املخططني التحكم بها.
* بع� ��ض املالمح من جت ��ارب التخطيط يف

البلدان العربية.
* نح ��و منهجي ��ة مرن ��ة للتخطي ��ط يف �إطار
�آلية ال�سوق.
وانطالق� � ًا م ��ن خ�صو�صي ��ات واق ��ع املرحلة
الت ��ي جتتازه ��ا البل ��دان العربي ��ة ،ي ��رى
الباحث ،د .جميد م�سعود �أن تكون املنهجية
املرن ��ة للتخطي ��ط يف �إط ��ار �آلي ��ة ال�س ��وق
املوجهة ،ه ��ي املالئمة �إدارة الدولة للتنمية،
وذلك باالعتماد على ال�سب ��ل املبا�شرة وغري
املبا�ش ��رة و�شب ��ه املبا�ش ��رة امل�شروح ��ة يف
ال�صفحات  ،34 – 32والتي ميكن االختيار
منها م ��ا ينا�سب التعام ��ل التخطيطي امللزم
للقطاع العام ،و�شبه امللزم للقطاع امل�شرتك،
واالر�ش ��ادي غ�ي�ر املل ��زم ل ��كل م ��ن القط ��اع
اخلا� ��ص والقط ��اع التع ��اوين وذل ��ك يف
ال�صفحات .34 – 33
ويُظه ��ر م�ؤل ��ف التنمي ��ة املُ�ض َّيع ��ة كم ��ا هو
وا�ض ��ح ،حنين ًا مكثف ًا للقط ��اع العام ،ويبدو
وك�أنه م ��ا زال يراهن عل ��ى كفاءته ،ولبلدان
ع ��امل اجلن ��وب بعام ��ة ،والبل ��دان العربي ��ة
بخا�ص ��ة ،وه ��ي الت ��ي تزدح ��م جمتمعاته ��ا
بالأمرا�ض ال�سيو�سيولوجية القرو�سطوية،
وه ��ي الأمرا� ��ض االجتماعي ��ة امل�ستوطن ��ة
ملجتمع ��ات ما قب ��ل ال�صناع ��ي ،كالع�شائرية
والقبلي ��ة والطائفية واالثني ��ة واملح�سوبية
وح ��روب ال ��والءات التحتي ��ة ،الأم ��ر الذي
غالب� � ًا ما يجعل من م�ؤ�س�س ��ات القطاع العام
�شك ًال م�شوه ًا من ا�شكال الإقطاع االقت�صادي
للدولة ،و َم�ضيف ًا (�أو ديوانية بريوقراطية)
ال�ستكم ��ال الوجاهة القبلي ��ة يف املدينة ،او
تعوي�ض ًا عن زعامة م�شيخة الريف.
وتع ��ود ج ��ذور �إيديولوجية القط ��اع العام
�إىل اولئ ��ك الذي ��ن يحمل ��ون يف �ضمريه ��م
جرثوم ��ة الع ��داء ل ��كل م ��ا ه ��و خا� ��ص او
ر�أ�سم ��ايل .و�أن �أ�صح ��اب الدع ��وة اىل
من ��وذج الدول ��ة القائمة على امللكي ��ة العامة
لو�سائ ��ل الإنت ��اج ،ه ��م الأك�ث�ر حما�س ��ة يف
الرتويج لنم ��وذج دولة القطاع العام� .إال ان
الإ�شكالي ��ة الرئي�سية لهذا النموذج ككونه ال

يحمل م ��ن هذا الع ��ام �سوى اال�س ��م ،ف�أ�صل
الف�ش ��ل يف �إدارة القطاع الع ��ام كقطاع دولة
�أن ��ه لي� ��س بع ��ام� ،إذ ال ميك ��ن للقط ��اع العام
�إال ان يك ��ون مرتجم ��ا او انعكا�س ��ا للطبيعة
الطبقي ��ة وااليديولوجي ��ة وال�سيا�سي ��ة
للنظ ��ام االقت�صادي – االجتماع ��ي ال�سائد.
ويفتق ��ر كل التاري ��خ ال�سيا�سيو االقت�صادي
�او لدول ��ة
ع ��ن تق ��دمي من ��وذج نق ��ي ومت�س � ٍ
القط ��اع الع ��ام .فه ��ذا القط ��اع الع ��ام ،وبكل
مناذجه ،يع ��اين و�سيظل كذلك من ا�ستمرار
ال�ش ��رخ ال�صارخ بني هويت ��ه العامة املعلنة،
وتطبيقاته اجلهوي ��ة والفئوية وال�سلطوية
املرتجم ��ة عل ��ى �أر�ض الواق ��ع .ان ال�شروط
املو�ضوعية ل�صريورة القطاع العام منوذج ًا
متطابق� � ًا مع كينونته العامة حقيقة ،مازالت
حلم� � ًا جمي�ل ً�ا ،خا�ص ��ة يف تل ��ك املجتمع ��ات
الت ��ي مازال ��ت تعي� ��ش مرحل ��ة التط ��ور
االقت�ص ��ادي مل ��ا قب ��ل ن�ض ��وج الر�أ�سمالي ��ة.
وفقط الطوباويون م ��ن يحاول ترجمة ذلك
احللم اىل واقع .فيمكن ��ك ان ت�ؤ�س�س �شركة
هن ��ا ،وم�ؤ�س�سة هناك ،تابع ��ة للدولة ،ولكن
ومهم ��ا ت�ضخمت ح�صته ��ا واجهزتها ،يبقى
�أم ��ر ًا ال يعك�س �ضرورة مو�ضوعية ،وكفاءة
�إداري ��ة ،بق ��در م ��ا يعك� ��س ورم� � ًا ي�ستوطن
عق ��ول ونفو� ��س م ��ن ال ينظ ��رون لتاري ��خ
الر�أ�سمالية ال بعني واحدة .واحلقيقة �أنه ال
ميك ��ن لقطاع الدولة �أن يلع ��ب دور ًا انتقالي ًا
هام� � ًا خا�صة عند املراح ��ل الأوىل من ن�شوء
الطبقة الربجوازي ��ة ،وخا�صة الربجوازية
ال�صناعي ��ة .وت�ش�ي�ر التجرب ��ة التاريخي ��ة
ملرحل ��ة الر�أ�سمالية املاركانتيلية ،وهي التي
امت ��دت للق ��رون الثالثة الأوىل م ��ن الع�صر
احلدي ��ث ،كي ��ف �أن امللكي ��ة االقت�صادي ��ة
للدول ��ة ق ��د لعب ��ت دور كا�سح ��ة الألغ ��ام يف
متهي ��د الطري ��ق ام ��ام االنت�ص ��ار احلا�س ��م
لعالق ��ات الإنت ��اج الر�أ�سمالي ��ة .وجترب ��ة
الياب ��ان الأح ��دث ت�ؤك ��د م ��ا اكدت ��ه جتارب
البل ��دان الر�أ�سمالي ��ة املتقدم ��ة ،ت�ؤكد الدور
التمهي ��دي والتاريخي لدول ��ة ر�أ�س املال يف

بناء وتعزيز االقت�صادي الر�أ�سمايل ،القائم
ا�ص�ل ً�ا على تر�شي ��ق دور الدولة االقت�صادي
حت ��ى احل� � ّد الأق�صى .وفق ��ط به ��ذا املعنى،
ميك ��ن ملا ي�سم ��ى بالقطاع الع ��ام ،ان يحظى
بالقبول امل�شروط.
�أن الإ�شكالي ��ة املنهجي ��ة لعملي ��ة التخطي ��ط
تنب ��ع من حالة االرتباط امل�ص�ي�ري بني �آلية
التخطي ��ط املرك ��زي وم ��ا ي�سم ��ى بالقط ��اع
الع ��ام .والتخطي ��ط ه ��و ف ��ن وعل ��م �إدارة
االقت�ص ��اد الكلي ،بينما تعتم ��ده امل�ؤ�س�سات
االقت�صادي ��ة واخلدمي ��ة باعتب ��اره منط� � ًا
�صاحل� � ًا من �أمناط �إدارة االقت�صاد اجلزئي.
�إال �أن كل �س ��وءات �إدارة القط ��اع الع ��ام
تن�سح ��ب على �آليات التخطي ��ط ومنهجيته.
و�أثر التب�شيع الذي ح ��ل ب�صورة التخطيط
مع انهيار منظومة دولة التخطيط املركزي،
يب ��دو وك�أن م�ستقب ��ل التخطي ��ط مره ��ون
مبدى قدرة املفكري ��ن االقت�صاديني وخرباء
التخطي ��ط االقت�ص ��ادي على تفكي ��ك العالقة
الت ��ي كان ��ت ع�ضوية ،بني عملي ��ة التخطيط
وب�ي�ن ملكية الدولة لو�سائل الإنتاج ،خا�صة
يف ظ ��ل النجاح ��ات املتحقق ��ة للتخطي ��ط
االر�ش ��ادي او التوجيه ��ي وامل�ؤ�س�س ��ي،
الذي �سجلته عملي ��ات التخطيط والربجمة
للم�ؤ�س�سات الكب�ي�رة يف اقت�صاديات العامل
الر�أ�سمايل املتقدم.
�أن املقول ��ة الأيديولوجي ��ة الت ��ي تن� ��ص
عل ��ى �أن مو�ضوعي ��ة عملي ��ة التخطيط جتد
م�صداقيته ��ا ودالالته ��ا ع�ب�ر ملكي ��ة الدول ��ة
العام ��ة لو�سائ ��ل الإنت ��اج ،ت�ض ��ع م�ستقب ��ل
التخطيط مرهون مبدى قدرته على التحرر
من �أ�س ��ر تلك املقول ��ة ،الت ��ي مازالت مت�سك
بتالبيب �أذهان العديد من املفكرين الذين ما
انفكت قناعاتهم مُدمنة عليها ،ويبدو بان د.
جميد م�سعود من لفيف ه�ؤالء املفكرين.
هذا الق�س ��م الأول من كتاب التنمية املُ�ض َّيعة
ج ��اء باخت�ص ��ار لي�ؤ�ش ��ر وي�ؤط ��ر فل�سف ��ة
الباح ��ث االقت�صادي ��ة ،الت ��ي يب ��دو وك�أنه ��ا
فل�سف ��ة �صامدة تع ��وم يف التي ��ار املعاك�س،
لتي ��ار اقت�ص ��اد ال�س ��وق الر�أ�سم ��ايل ،ال ��ذي
بات االنتماء �إليه اليوم ،مفخرة ملن يريد ان
يجري انت�صار الر�أ�سمالية التاريخي مبفهوم
(فوكوياما) ،لنف�سه .و�إذا كان للباحث احلق
يف تنظ�ي�ر ر�ؤيت ��ه االقت�صادي ��ة ،فا�ستخدام
ه ��ذا احلق قد جاء عل ��ى ح�ساب بنية الكتاب
الكمي ��ة ،التي ذهبت اكرث م ��ن ربع �صفحاته
�إلي ��ه ،وحرمتن ��ا بالت ��ايل م ��ن فك ��ر الباحث
ال ��ذي كان من املمك ��ن توظيفه يف ت�شخي�ص
وحتلي ��ل الفر� ��ص ال�ضائع ��ة م ��ن جت ��ارب
تنموية عربية �أخرى.
�أن �إ�ص ��رار الباح ��ث على ما ي�سمي ��ه بالدور
ملا�ض �سوف
االيجابي للدولة ،ميث ��ل حنين ًا ٍ
ل ��ن يجد طريق� � ًا للنفاذ يف ظ ��ل عوملة زاحفة
م ��ا زال ��ت م�ستمرة وه ��ي تق�ضم م ��ن جرف
ال ��دول و�سيادته ��ا� ،ضم ��ن عملي ��ة تاريخية
مو�ضوعي ��ة معا�صرة ي�صع ��ب جلمها .وكل
من يراهن على وق ��ف ذلك ،كمن يراهن على
وق ��ف نب�ض ��ات حرك ��ة التق ��دم االقت�ص ��ادي
والتكنولوجي .فم ��ن طبيعة عجالت التقدم
التكنولوج ��ي انه ��ا ت�سح ��ق ودون �إب�ص ��ار
كل من ي�شرئ ��ب بعنقه قاطع� � ًا م�سريتها �إىل
الأمام.

رواية"بالد ساقطة"لباتريك فالنري

تصوير فائق للجنون التحتي للحلم األميركي
ترجمة :عباس المفرجي
بالنظ ��ر لطبيعته اجلوهري ��ة ،مل يكن مفاجئا
�أن يتح ��ول احلل ��م االمريكي ب�سرع ��ة �شديدة
اىل"كابو� ��س مك َّي ��ف اله ��واء"[ كت ��اب هرني
ميلل ��ر ] .ع ��دد كب�ي�ر متن ��وّ ع من ال ُك ّت ��اب ،من
ناثاني ��ل هاوثورن اىل ه�ن�ري ميللر اىل دون
ديليل ��و وغريه ��م� ،أراق ��وا الكث�ي�ر من احلرب
للتحق ��ق م ��ن �سب ��ب وج ��وب حت ��وّ ل اال�شياء
نح ��و الأ�س ��و�أ للكثري م ��ن النا� ��س .الآن ،على
ظه ��ر روايته الأوىل امللفتة للنظر ،التي تدور
يف جن ��وب افريقيا"،غف ��ران" ،يتبنى باتريك
حت� �دّي ما يدعوه دون ديليلو ب� �ـ ’’ الغمو�ض
االمريك ��ي ‘‘ يف رواي ��ة جدي ��دة ،ت�ستك�ش ��ف
�أي�ض ��ا الظ�ل�ال القامتة الت ��ي �ألقاه ��ا التاريخ
والأكاذي ��ب القدمي ��ة ،بادئ ��ا ب�شغ ��ب عرق ��ي
ومنتهي ��ا ،بع ��د قرن من ذل ��ك تقريب ��ا ،بتنفيذ
حكم �إعدام.
عل ��ى طول الطريق ،يتمعن فالنري يف انهيار
نظام القيم لرجل ،نظام ب�سيط لكنه مقنع .يف
الواقع �أن ه ��ذا الرجل ،وهو من نواح عديدة
م ��ن ن ��وع الرج ��ل االمريك ��ي الع ��ادي ،يكون
الذعا على نحو ال يُحتمل تقريبا – مذ ِّكرا ب�أن
امل�أ�س ��اة يف لب"بالد �ساقطة"ه ��ي لي�ست تلك
التي لفرد� ،إمنا لأمة بكاملها.
الرج ��ل املدان ،بول كروفيك ،ه ��و ب ّناء �سابق
ومعمِّر ارا�ضي وعقارات .منذ �أن كان �صبيا،
و�ضع كروفيك ثقته يف مواعظ ’’ رجل عظيم
‘‘ وهميُ ،تن َقل مبادئه االر�شادية من طريق
وال ��د ب ��ول(( :تذ َّكر تعالي ��م الرج ��ل العظيم،
ب ��ول ’ .الندم هو ال �شيء �سوى �صالة كاذبة.
�ض ��ع ثقتك يف وم�ضة عقلك �أنت .كن �شجاعا:

ُظه ��روا عمله ،يداك
الل ��ه ال يريد للجبناء �أن ي ِ
جديرت ��ان بالثقة .املجتمع ما ه ��و � اّإل م�ؤامرة
�ض ��دك� .إن كان البلد يف حرب ،فعلى املواطن
الع ��ادي �أن ينتب ��ه اىل نف�س ��ه حت ��ى �أكرث مما
يفعل يف زمن ال�سلم ،فاحلكومة ملعونة))‘ .
ه ��ذه الفل�سفة ن�صف املحمّ�ص ��ة هي ،على حد
�س ��واء ،مغري ��ة (لطف ��ل من ��ا يف ظ ��ل والدين
قوي�ي�ن) و�سامّة للغاية :حتى قبل �أن ي�صطدم
احلل ��م االمريك ��ي لبول مب�صاع ��ب مالية ،هو
مهي� ��أ ((ال فقط لهجوم م ��ن �إرهابيني �أجانب،
�أو حكوم ��ات �أجنبي ��ة ،لكن اي�ض ��ا الحتمالية
هج ��وم عدائ ��ي م ��ن مواطني ��ه االمريكي�ي�ن،
حل ��رب �أهلي ��ة جدي ��دة� ،أو ح ��رب بيئي ��ة،
تكنولوجية� ،أو كيمائية -حيوية منهية العهد
الب�شري على هذا الكوكب)) .باخت�صار ،بول
كورفي ��ك ،الذي يُحت َمل �أن يك ��ون رجال طيّبا،
((� َأح � َّ�ب زوجته ،مازال يحبه ��ا ،يحب �أوالده
كذل ��ك ،وكان دائما يري ��د �أن يحميهم ومل يزل
يفع ��ل ذلك)) ،و�ضع نف�سه على قدم الإ�ستعداد
حلرب مع العامل كله.
حني ب ��د�أت م�ساكنه املبنية ب ��رداءة بالتداعي
وتراكمت عليه الدعاوى الق�ضائية والديون،
طلب ��ت زوجت ��ه الطالق وط ��ارت م ��ع الأوالد
اىل فلوري ��دا ،تارك ��ة �إياه مع م�ش ��روع ملج�أ
ح�صني حت ��ت الأر�ض ملا بعد الكارثة متطورا
جدا ،كان و�ض ��ع فيه بال داع مئات الآالف من
ال ��دوالرات .هن ��ا ،يبد�أ عقل ب ��ول باالنحالل،
والعنف الذي يتلو بدا حمتوما.
مثل �سابقته ��ا ،رواية"بالد �ساقطة"هي كتاب
مفع ��م ب�أ�صداء �شري ��رة ،بتاريخ فا�س ��د ين�ش�أ
ع ��ن �أر� ��ض ملوّ ث ��ة ،لي�س ��ت كث�ي�را بق ��در م ��ا
تك�ش ��ف التي ��ارات ال�سامّة الت ��ي ت�سري حتت
مظه ��ر العادي ��ة ،وحت ��ى حتت مظه ��ر احلياة

التقليدية .جن ��ون االرتياب والعنف املت� ّأ�صل
للحل ��م ال�سي ��ئ المري ��كا ال يدفع ��ان ب ��ول اىل
الت�ص� � ّرف بي�أ� ��س فح�س ��ب ،ب ��ل �أي�ض ��ا ي�سمم
ناثانيل ،الزوج والأب القانع كما يبدو ،الذي
ي�شرتي �شارة من ��زل كروفيك ،بعد ان ي�صاب
ال ��ذي ي ّدع ��ي ان ��ه مل ��ك العق ��ارات بالإفال�س.
ه� ��ؤالء هم الرجال – والد بول املت�سلط ،بول
كروفي ��ك نف�سه ،وناثانيل – الذين يخ�ضعون
لعن ��ف مل يتوقعوه ،كما يقول الرجل العظيم،
((املجتم ��ع يف كل مكان ه ��و يف م�ؤامرة �ضد
رجول ��ة �أي فرد م ��ن �أفراده )).تل ��ك الرجولة
ينبغ ��ي �أن يُدا َفع عنه ��ا �ضد كل تهديد ،واقعي
�أو متخ َّي ��ل – ويف ال�سلط ��ة امل�صابة بجنون
االرتياب ،التهديد هو يف كل مكان.
يف عب ��ارة مقتب�س ��ة ،ي�ش�ي�ر فالن ��ري اىل
مالحظ ��ة هاوث ��ورن (يف"املن ��زل ذي ال�سبعة
جملونات" ،م ��ن عام (( :)1851يف هذا البلد
اجلمه ��وري ،و�س ��ط املوج ��ات املتقاذف ��ة من
حياتن ��ا االجتماعي ��ة� ،أحدهم ه ��و دائما على
و�ش ��ك الغرق )).ه ��ذا هو ال�سب ��ب ،كما ميكن
�أن جن ��ادل عل ��ى نح ��و معق ��ول ،ال ��ذي يجعل
احلل ��م االمريكي فا�شال دائم ��ا :لأن ذلك احللم
م� َؤ�س� ��س عل ��ى مناف�س ��ة قا�سي ��ة وعدواني ��ة،
تك ��ون ملزمة بدفع ال فقط �أحدهم ،بل الكثري،
اىل حاف ��ة الغ ��رق .يف"ب�ل�اد �ساقط ��ة" ،ق ��دم
فالن ��ري الينا �إث ��ارة موجع ��ة وت�صوير فائق
حول كيف ميكن للنا�س العاديني �أن ينحرفوا
نحو اجلن ��ون ،لكن قوتها احلقيقية تكمن يف
�إدراك الف�ش ��ل امل�أ�ساوي حلل ��م امريكي ،الذي
كان يج ��ب �أن يح ��اول ،عل ��ى الأق ��ل� ،أن يبقى
حيا حت ��ى يتحقق مب ��د�أ فران�سيز بيالمي يف
((احلرية والعدالة للجميع)).

عن الغارديان
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طبعت بمطابع مؤسسة

التصحيح اللغوي كاظم ابراهيم

لالعالم والثقافة والفنون

WWW. almadasupplements.com

االخراج الفني خـالـد خضير
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مدير التحرير عالء المفرجي

رئيس التحرير التنفيذي علي حسين

ء
ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

