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احلي����اة م����ا ه����ي �إال رقعة �ش����طرجن� ،أم�س كان
كالي����وم ،كومة ح����روب ،و�أمل ي�ض����يق بنا ،ح ّد
االختن����اق ،الب�س����طاء يرحل����ون ،مب����ا يحملوه
يف �ص����دورهم م����ن �أح��ل�ام ب�س����يطة ،وامنيات
�ص����غرية ،م����ن �أج����ل �أن يعتلي اجلبن����اء عر�ش
ال�س����لطة ،ا�ؤلئ����ك الذي����ن يقفون يف ال�ص����فوف
االخرية دائم ًا خوف ً����ا على حياتهم ،غري مبالني
مبا �س����يحدث م����ن دمار ،نعم ما حالن����ا �إال رقعة
�ش����طرجن ،ل�س����نا من ي ُّ�س��ي�ر حياته ،فهنالك �أيدٍ
خفي����ة ،ه����ي من ت�ض����ع امللوك الذي����ن تختارهم
وتر�����ص �أمانينا فدا ًء
يف ال�ص����فوف اخللفي����ة،
ُ
لهم دون �إرادةٍ منا ،وتنحرنا حتت اقدامهم يف
حروب النعرف ما �أ�سبابها ،لنرتك �أن�صافنا من
الع�شاق على قيد انتظار و�أمل ،ليرتجل �أوالدنا
�إىل املدار�س حفاة بال حقائب مدر�س����ية ،لنرتك
�ض����فرية الطفلة ودميتها جال�سة على �إرجوحة
ت�أخذه����ا حيث املجهول� ،أما م����ن يجل�س خارج
تلك الرقعة ،فينظر م�ستمتع ًا بكم الب�ؤ�س الذي
يراه ،يُ�صفق لتلك االيادي التي تحُ ركنا ب�شغف
انت�صار ال معنى له...
نحو
ٍ
ل��ه��ذا ك��ت��ب ال��ن��م�����س��اوي ���س��ت��ي��ف��ان ت�سفايج
روايته”العب ال�شطرجن”التي حت��م��ل يف
م�ضمونها ف�ضاءات �سردية ت�سري مب��وازاة
العامل الغارق يف احلروب دون �أن تتورط يف
جوالتها مبا�شرة� ،أبطالها جيو�ش من خ�شب
ت�سري �إىل حتفها يف �صراع الالعبني ،كتبها
ت�سفايج بعد �أن َّ
اتخذ قراره باالنتحار احتجاج ًا
ع��ل��ى احل��رب
ال�����ع�����امل�����ي�����ة
الثانية التي
ر�أى بوادرها
م����ن اص��������دارات
ت�����ع�����������ص�����ف
ب������ال������ق������ارة
ال������ع������ج������وز





الحياة ُتشبه رقعة الشطرنج
وبلدانها.
الرواي����ة تق����وم يف جوهره����ا عل����ى �شخ�ص��ي�ن
م�س����افرين فق����ط ،الأول الع����ب ال�ش����طرجن
العاملي”�سريكو زينتوفيك”الذي تويف والده
البح����ار غرق ً����ا فعان����ى طوي��ل� ًا م����ن الأو�ص����اف
امل�س����بقة حول ع����دم �أهليته ،وع����دم قدرته على
الكتاب����ة والق����راءة ،حت����ى مت اكت�ش����اف قدراته
الهائلة يف ال�ش����طرجن وه����و يف عامه اخلام�س
ع�شر حني قادته الأقدار �إىل اللعب �أمام �ضابط
متقاع����د يف غرف����ة ق�����س مت ا�س����تدعا�ؤه عل����ى
عجل ليح�ض����ر احت�ض����ار ام����ر�أة م�س����نة ،غرفة
الق�س كان����ت بوابة الطفل الذي هزم ال�ض����ابط
يف لعب����ة ال�ش����طرجن نحو احلي����اة ،فانتقل �إىل
املدينة املجاورة ومنها �إىل النم�سا حيث تدرب
لع����ام كامل عل����ى يد �أح����د �أمهر العارف��ي�ن بهذه
اللعب����ة ،وليتفوق بعد ذلك عاملي ًا هازم ًا اجلميع
منفردين وجمتمعني.
�أما الثاين فه����و الدكتور”ب”�أو ال�س����يد”ب”،
من�س����اوي ينتمي �إىل �أف����راد عائلة كانت مقربة
م����ن الق�ص����ر الإمرباط����وري يف فيين����ا ،كامتو
�أ�س����رار الأم����راء وواجهاته����م املالي����ة نا�ص����عة
البيا�ض ،هذه العالقات املت�ش����ابكة كانت وب ً
اال
عل����ى الدكتور”ب”ال����ذي مت اعتقال����ه عل����ى يد
جه����از الأم����ن الأمل����اين عق����ب احت��ل�ال النم�س����ا
ومطاردة كل رم����وز العهد املنتهي ،فتم اعتقاله
يف �سجن حيث وجد ذاته يف مواجهة حادة مع
الفراغ القاتل ودورات التحقيق التي ال تنتهي،
�ضمن لعبة روائية يح�صل بطريقة ما ال�سجني
على كتاب يكون مالذه وعامله يف ال�سجن ،ذلك
الكتاب ت�ض����من فنون لعبة ال�ش����طرجن ،ف�ض��ل� ًا
عن مئة وخم�س��ي�ن �شوط ًا من �أ�ش����هر املباريات
العاملي����ة يف هذا امل�ض����مار ،كان ه����ذا هو الثقب
الأ�س����ود ال����ذي غ����رق ب����ه العم����ود الث����اين يف
الرواية ،فذاب يف معادالت االحتماالت وتو ُّقع

ُ
العرض المسرحي
متاهة العالمات في
ِ
أحمد شرجي
هو الكتاب الذي ا�ش���تغل عليه منذ �أكرث من �س���نتني،
وه���و الإ�ص���دار الثال���ث �ض���من م�ش���روعي النظ���ري
(�س���يميولوجيا امل�س���رح) ،والذي يتن���اول متظهرات
العالم���ة من الناحي���ة الثقافية ،حيث ت�ض���طلع ثقافة
العر����ض امل�س���رحي بدور مه���م يف ق���راءة العالمات
اللغوي���ة والب�ص���رية .وتب���د�أ عملية انتق���ال العر�ض
امل�س���رحي م���ن �س���ياقه الأ�ص���لي �إىل �س���ياق ثق���ايف
جديد وحا�ض���ن ،انطالق ًا من قراءة الن�ص امل�سرحي.
وي�ستمد املخرج عالماته اجلديدة من ثقافته اخلا�صة،
ا�س���تناد ًا �إىل املجتمع الذي يعي�ش فيه والثقافة التي
تت�شكل من العادات والتقاليد واملعتقدات املجتمعية.
يكتب الن�ص امل�سرحي داخل ثقافته اخلا�صة تاريخي ًا
وزمني ًا .وت�ش���كل عملية �إنتاجه احلديثة انزياح ًا عن
ثقافت���ه الأ�ص���لية� ،إذ تفكك �ش���فرات امل�ؤلف وعالماته
اللغوي���ة والب�ص���رية ،وتركب عالم���ات بديلة تنتمي
للثقافة اجلديدة ،وتخ�ض���ع كل العنا�ص���ر امل�س���رحية
الأخرى من �إ�ض���اءة ،وديكور ،و�أزياء ،ومو�س���يقى،
وممثل ،وماكياج للعملية ذاتها.
وهنا نت�ساءل :هل يت�شكل العر�ض وفق الثقافة التي
�أنتج داخلها� ،أم تبع ًا لثقافة الن�ص؟ .ويف حال انتقال
العر����ض امل�س���رحي �إىل �س���ياق ثق���ايف مغاي���ر ،ه���ل
ي�ستطيع املتلقي قراءة العالمات اللغوية والب�صرية
وال�س���معية للعر�ض بق�صديتها الإر�س���الية؟ �أو تدور
العالم���ات يف متاهة حقيقية ،نتيج���ة ذلك االنتقال؟.

وما هو ت�أث�ي�ر ثقافة املمثل الأ�ص���لية على العر�ض؟.
وه���ل ميكننا �أن نتح���دث عن �س���يميولوجيا العر�ض
امل�سرحي يف امل�س���رح احلديث؟ �أم �أن ال�سميولوجيا
ذات خ�صو�ص���ية �أدبي���ة؟ .وه���ل تخ�ض���ع العالم���ة
امل�سرحية ملبد�أ االعتباطية اللغوية؟ �أم التفاق �صناع
العر�ض امل�سرحي؟.
ُترك���ب العالم���ات داخ���ل العر����ض امل�س���رحي بن���اء
عل���ى ثقافة العر����ض ،ويلتقطها املتلقي بي�س���ر بحكم
انتمائه �إىل الثقافة نف�س���ها ،وعندها ي�شرع يف و�ضع
ت�أويالته اخلا�صة تبع ًا ملرجعيته الثقافية� .إن العر�ض
امل�سرحي عملية”ترحيلية" .فالن�ص يرحل �إىل ثقافة
امل�ؤل���ف ،ويزيح املخرج ثقاف���ة الأول ويحمله ثقافته
اخلا�ص���ة ،وي�س���تقبل املتلقي العر�ض ب�ص���فته جزء ًا
من الثقافة املجتمعية .ولذلك ،قد ال ي�ش���تغل العر�ض
ثقافي ً���ا وعالماتي ًا �إذا ُرح��� َل �إىل ثقافة مغايرة لثقافته
الأ�صلية .فالعالمات ت�شتغل بدينامية داخل ثقافتها،
وحني تنتقل �إىل �سياق ثقايف �آخر تغرتب ثقافي ًا� .إن
للعالمة ثقافتها اخلا�ص���ة ،وترتب���ط باملرجع اللغوي
والثق���ايف التي ولدت فيه ،وت�ص���بح �ص���عبة القراءة
والت�أوي���ل �إذا انتقل���ت �إىل ثقاف���ة �أخ���رى .وبالتايل،
ت�ش���كل الثقافة والعالمة وجه�ي�ن لعملة واحدة داخل
العر�ض امل�س���رحي .وهو ما يحفزنا على الت�س���ا�ؤل:
ه���ل يخ�ض���ع العر����ض امل�س���رحي ثقافي ً���ا للن����ص �أم
للعر�ض؟ وماذا عن ثقافة املمثلني ،خا�صة حني يتعلق
الأمر بفريق م�س���رحي متعدد الثقافات (جتارب بيرت
ب���روك  Peter Brookمثال)؟ .وهل ميكن تطبيق
النظام الأل�س���ني (اللغوي) على العر�ض امل�س���رحي؟
مبعنى �آخر :هل ميكن حتليل العر�ض امل�سرحي وفق

قواعد لغوية؟ .وهل ا�س���تطاع املنهج ال�سيميولوجي
م�س���رحي ًا التو�صل لآليات ا�ش���تغالية قارة ،بعيدا عن
ت�صورات الل�سانيني؟.
ون���رى ب�أن���ه ي�ص���عب ال�س���يطرة على البع���د الثقايف
للعر����ض امل�س���رحي ،لأنه يرتبط بثقاف���ة منتجيه من
جه���ة ،وباملتف���رج م���ن جهة ثانية ،بو�ص���فه ال�ش���ريك
احلقيقي لعملية التوا�ص���ل .فهو املر�سل �إليه ومتلقي
الر�س���الة ،وي�ض���ع مقاربات���ه الثقافي���ة واالجتماعية
بن���ا ًء عل���ى م���ا ير�س���له العر����ض .وال ميكن الت�س���ليم
بق���درة املتف���رج عل���ى فك �ش���فرات العر����ض وحتديد
معناه ،وفق ق�ص���ديته الإر�سالية ،لأن العر�ض ير�سل
ع���دد ًا واف���را م���ن العالم���ات يف الوقت نف�س���ه .وهو
م���ا �أ�ش���ار �إلي���ه الفرن�س���ي روالت ب���ارت Roland
 ،Barthesحني و�صف العر�ض امل�سرحي ب�أنه”�آلة
�س�ب�رنطيقية" .وهنا نت�س���اءل :هل ال�س���يميولوجيا
نظري���ة متكاملة ت�س���تطيع حتديد م�س���ارات العر�ض
امل�س���رحي؟ �أم �أنه���ا جمرد ف���رع علمي؟ فه���ل يحتاج
�ص���ناع العر�ض امل�س���رحي لـ(عقد قار) مع املتلقي من
�أج���ل �إفهامه ق�ص���دية العالمات الت���ي تبثها املنظومة
العالماتي���ة؟ .واملو�ض���وعة حتم���ت اختي���ار عرو�ض
تطبيقي���ة م���ن خ�ل�ال ن����ص واح���د ق���دم يف ثقافت�ي�ن
خمتلفتني لغوي ً���ا وعقائدي ًا واجتماعي ًا وديني ًا ،وهما
الثقافة الهولندي���ة والثقافة العراقية ،وتوفر ذلك يف
ن����ص فالح �ش���اكر(يف اع���ايل احلب) ،وال���ذي ترجم
وق���د داخل الثقافة الهولندية من قل خمرج هولندي،
وقدمه يف العراق الدكتور فا�ضل خليل.
وانتظ���ر ا�ص���داره نهاية ه���ذا العام ع���ن مركز بحثي
عربي مهم.

حركات اخل�ص����وم رغم عدم جلو�سه يوم ًا �أمام
رقعة �شطرجن ،فهو ميار�س هذا الن�شاط ذهني ًا
فق����ط م����ن خالل م����ا اطل����ع عليه من كت����ب حول
ال�شطرجن.
وخلل����ق م�س����احة م�ش��ت�ركة ب��ي�ن العامل��ي�ن جل�أ
ت�س����فايج �إىل �شخ�ص����يات �إ�ض����افية ،كال����راوي
الذي ينقل للقارئ ما حدث دون فعل وا�ضح يف
جمريات احلكاية ،وال�س����يد هاوي ال�ش����طرجن
الذي يتكفل ب�إقناع بطل العامل بح�ض����ور نزال
ملرة واحدة �أمام الدكتور”ب".
من����ذ العتب����ة الأوىل للن�����ص تب����د�أ الرواي����ة
باالبتع����اد ع����ن الذاتي����ة الت����ي تغيب لي�س����يطر
�ض����مري”الغائب”يف احلدي����ث احلا�ض����ر يف
الر�ؤي����ا �أم����ام ال����راوي ،لتحقيق ه����ذه املعادلة
كان ال بد من ا�س����تجالب �ص����ديق �آخر �أي� ًضا بال
هوية وا�ضحة ليخرب الراوي والقارئ مع ًا عن
�أ�س����رار العب ال�ش����طرجن ال�ش����هري ،بينما تكفل
الراوي بتفكيك �أ�سرار الدكتور”ب”.
الدكتور”ب”امل�ص����اب بهو�����س ال�ش����طرجن،
يواجه بطل العامل فريبح النزال الأول و�س����ط
ده�ش����ة اجلميع مبن فيهم البطل ،لكن �س����رعان
م����ا يكت�ش����ف الأخ��ي�ر نقط����ة �ض����عف الأول م����ع
ب����دء الن����زال الث����اين ،فاالنتظ����ار كان مقت����ل
الدكتور”ب”وبهذا راح “�س��ي�ركو زينتوفيك”
با�س����تنزاف ع�ش����ر دقائ����ق كامل����ة ب��ي�ن كل نقلة
ونقلة ،وهذا ما و�ضع الدكتور”ب”يف مواجهة
�ص����ادمة م����ع حال����ة ال�س����جن ،فع����ادت �أح����وال
اال�ض����طراب الذهن����ي ملداهمت����ه حت����ى يتدخ����ل
الراوي لإنه����اء امل�ش����هدية ب�إقرار”ب”الهزمية
كي ال ينفجر حتت ال�ضغط الهائل.
هكذا تغدو رواية ت�س����فايج �ش����هادة قا�سية عن
الالعبني يف هذا الع����امل وعن املتفرجني الذين
ال يعرف����ون �أ�س����رار اللعب����ة �أو مكام����ن النجاح
واخل�سارة فيها.

فن االغتيال السياسي:
ُ
األسقف؟
َم ْن قتل

القـاهـــرة

الأ�سقف

غولدمان

ترجمة  /عادل العامل
ظ���ل فران�سي�س���كو غولدم���ان لعقدٍ م���ن الزمن
يعي����ش م���ع هاج����س الإجاب���ة على ال�س����ؤال
املط���روح يف العن���وان الفرع���ي لكتاب���ه (ف���ن
االغتيال ال�سيا�س���يَ :منْ قتل الأ�سقف؟) وكان
يفعل ذلك وهو يعي�ش داخل �شبكة غواتيمالية
مبهمة لالغتياالت الع�س���كرية املنظمة ،يف بلدٍ
�أقي���م نظامه احلاك���م ليعيق العدال���ة ويحمي
العق���ول املدب���رة الكامن���ة وراء االغتي���االت
ال�سيا�س���ية م���ن العقاب ،كم���ا تقول �س���يلفانا
باترينو�سرتو يف عر�ضها للكتاب.
وكان م���ن امل�س���تحيل اال�ص���طدام بغولدم���ان
وال يُ�س���مع �ش���يء عن االنعط���اف اجلديد يف
ومناف للعقل
التحقيق ،وه���و حتقيق خميف
ٍ
عل���ى الدوام .ومت ّثل مقدم���ة كتابه هذا مقدمة
عمل ي ّت�س���م بالإثارة ـ جرمي���ة اغتيال ُترتكب
فينطل���ق كاتب للعثور على الفاع���ل ـ �إنه عمل
غري ق�ص�صي ميهّد لعمل روائي مثري ي�صطدم
بحواجز النوع الأدبي.
فق���د اغتيل الأ�س���قف خوان ج�ي�راردي البالغ
من العمر خم�س���ة و�س���بعني عام ً���ا بعد يومني
م���ن تقدمي���ه وثيق��� ًة تته���م جي����ش غواتيماال
بارتكاب جرائم �ض���د الإن�س���انية .وكان �أكرث
م���ن � 200,000ش���خ�ص مات���وا �أو �أ�ص���بحوا
مفقودين خ�ل�ال الثمانينيات .وكانت احلرب
الأهلي���ة �أم���ر ًا منوذجي ً���ا لتلك الف�ت�رة ،حيث
كان���ت الق���وات امل�س���لحة ،املد َّرب���ة م���ن ِقب���ل
الواليات املتحدة ،تطارد الثوّ ار ال�ش���يوعيني
واملتعاطف�ي�ن معه���م يف ح���رب الع�ص���ابات.
(ولعِ ل���م الذي���ن كان���وا �ص���غار ًا �آن���ذاك عل���ى
التذ ّك���ر ،ف����إن �أم�ي�ركا الو�س���طى كانت �أ�ش���به
بال�ش���رق الأو�س���ط اليوم) .وقد جل���ب انهيار
ج���دار برل�ي�ن �آن���ذاك هدن��� ًة ب�ي�ن اجلانب�ي�ن.

كم���ا �أوج���د ،وبف�ض���ل حركة حقوق الإن�س���ان
العاملية ،الوثيق ًة التي ُتظهر َمن قتل الأ�سقف.
وق���د �أورد تقرير حقوق الإن�س���ان املكوَّ ن من
�أربعة جملدات �أ�س���ما ًء وك�شف عن فظاعات ال
ميكن �أن ُتن�سى.
وال يوف���ر امل�ؤلف �أي تف�ص���يل من تف�ص���يالت
ليل���ة االغتي���ال :ع���دد ال�س���كائر الت���ي ّ
دخنه���ا
املت�س���كعون الذي���ن ناموا خارج دار �أبر�ش���ية
الق����س؛ الفيل���م التلفزي���وين ال���ذي كان���وا
ي�ش���اهدونه يف حان���ة دون ماي���ك؛ الطريق���ة
الوح�ش���ية الت���ي ُ�ض���رب الأ�س���قف به���ا عل���ى
بلوح م���ن الكونكريت .ويدعُنا
وجهه تكرار ًا ٍ
���كان �أن
غولدم���ان نع���رف �أن���ه ي�أخذن���ا �إىل م ٍ
حتدث فيه �أمور مرعبة فع ًال.
�إن ق���راءة الكت���اب مبثاب���ة دخ���ول يف متاهةٍ
�س���ريالية� ،ش���ديدة العتم���ة� ،أو رحل���ة عل���ى
م���دى � 300ص���فحة م���ن اخل���وف القا�س���ي.
ومل يك���ن عل���ى غولدم���ان �أن يك���وّ ن �أدوار ًا
لل�شخ�صيات .وقد م�ض���ى فريق دفاعي بعيد ًا
يف ادعاءات���ه ليربه���ن عل���ى �أن الأ�س���قف ُقتل
يف جرمية عاطفية .واتهم زميل الأ�س���قف يف
ال�س���كن ،وهو ق�س �آخر ،بكونه �ش���اذ ًا جن�سي ًا
* وب�إقامت���ه عالق���ة جن�س���ية مع امر�أة ع�ض���و
يف ع�ص���ابة ،ابنة غري �ش���رعية لق�س �آخر .ثم
وجّ هوا اللوم لكلب الق�س يف مقتل الأ�س���قف،
�آتني بخبري يف ّ
ع�ض���ات ال���كالب بالطائرة من
مدريد!
ويُ���درك القارئ �أن غولدمان ،م���ع كل دقته ،ال
يكتب جرمية قتل غام�ضة ليوفر لنا متعة حل
لغ���ز اجلرمية يف نهاية الكت���اب .فقد �أ ّلف هذا
الكتاب ك�شجب غا�ضب ،كتب�صري بالأمور من
�أج���ل �أن يدَع الع���امل يعرف �أن ق َتلة الأ�س���قف
�أحرار �آنذاك ،ب�ص���رف النظر العمل املتما�سك
للج���ان امل�ص���احلة واحلقيق���ة .ور�س���الة
غولدمان عالية ووا�ضحة� :أن العقول املدبرة

للفظاع���ات ،يف غواتيماال ،مت�ض���ي يف حالها
م���ن دون عق���اب .و�أن اجله���د ال�ش���اق ال���ذي
يبذله رجال ون�ساء يق�ضون �أيامهم وينفقون
رواتبه���م املحدودة لتتبع كل دلي���ل ،ميكن �أن
يجلب عل���ى �أيٍّ منهم حكم ًا بامل���وت� ،أو حيا ًة
يعي�شها يف خوف� ،أو يف املنفى.
و �إن (ف���ن االغتيال ال�سيا�س���ي) يحتوي على
جوهر غواتيماال ،و�أمريكا الالتينية ،اليوم:
كيفية دمج املا�ض���ي الإقطاعي والعنيف حيث
ت�سود احل�صانة مع اجليل اجلديد املكافح من
�أجل غواتيماال يعمل فيها حكم القانون .وهو
���وح بالرع���ب ومثبط
كت���اب ،ميك���ن القول ،م ٍ
للهم���ة مع ًا :فقد �أتقن امل�ؤلف فن الالق�ص���ة عن
طريق تو�ض���يح كيف �أن غواتيماال �أتقنت فن
االغتيال ال�سيا�سي .وما جرى للأب جرياردي
يف غواتيماال يحدث يف �أي مكان �آخر �أي� ًضا.
وكت���اب غولدم���ان هذا �ش���هادة عل���ى الوجود
امل�ؤكد لهذا االغتيال ال�سيا�س���ي وللأمل يف �أن
الكتابة الفا�ض���حة له �سوف ت�س���هم يف �إيقافه
عن احلدوث هنا �أو هناك.

عنBomb /
* هذا �أحد �أ�س ��اليب فن االغتيال ال�سيا�س ��ي يف
العامل ،حيث يتم قتل ال�شخ�ص املطلوب التخل�ص
منه واالدعاء ب�أن �شخ�ص ًا له عالقة عاطفية �شاذة
ب ��ه هو الذي قتل ��ه ،وذلك لت�شوي ��ه �سمعة القتيل،
و�إ�سقاط ��ه �سيا�سي� � ًا يف نظ ��ر النا� ��س ،و�إنه ��اء
اخلو� ��ض يف اجلرمي ��ة به ��ذه الطريق ��ة اخلبيثة.
وقد ُقت ��ل العديد م ��ن معار�ضي النظ ��ام البعثي،
وطاغيت ��ه بالذات ،يف العراق خ�ل�ال ال�ستينيات
وال�سبعينيات على ه ��ذا النحو كما هو معروف.
(املرتجم)

كت���اب القاهرة ت�ألي���ف دزمـونـد �س���ـتـيـرلـنـغ �س���ـتـيـوارت،
ً
ف�ص�ل�ا ،وامل�ؤل���ف يعتم���د الكثري من
ت�ض���من �أربعة ع�ش���ر
الإر�ش���ادات العلمي���ة م���ن دون �أن يت�س���م ذل���ك باجلف���اف
العلمي الذي تتواف���ر عليه يف العادة م�ؤلفات فقهاء الآثار
ووقوفهم الطويل �أمام الأحجار والعقود واملقرن�ص���ات..
كم���ا مل يت�س���م باجلف���اف التج���اري الذي جن���ده يف كتب
دالل���ة ال�س���ياح ...فامل�ؤلف و�إن اعتمد املراج���ع التاريخية
�إال �أنه قدم مو�ض���وعه ب�أ�س���لوب �أدبي بخا�صة للقارئ غري
امل�ص���ري ...حي���ث دوّ ن �أحا�سي�س���ه عل���ى لوح���ة احلقائق
التاريخية امل�س���تمدة م���ن املراجع .ومما يزي���د من �أهمية
مو�ض���وع ه���ذا الكت���اب انه ا�س���تهل مبقدم���ة قاربت حجم
الكت���اب حمل���ت عن���وان (القاه���رة الك�ب�رى ..درا�س���ة يف
جغرافية املدن) كتبها �أحد �أهم �أعالم اجلغرافية يف القرن
املن�صرم الدكتور جمال حمدان �صاحب العديد من امل�ؤلفات
والدرا�س���ات املهم���ة يف مو�ض���وع امل���كان ،والدرا�س���ات
االنرثوبولوجية ومنها كتابه الأ�ش���هر (�شخ�صية م�صر..
درا�س���ة يف عبقري���ة املكان) يت�ض���من الكتاب �أربعة ع�ش���ر
ً
ف�ص�ل�ا خمت�ص���ر ًا ،يتناول يف كل ف�صل مو�ض���وع ًا خمتلف ًا
يتعل���ق بامل���كان وت�أث�ي�ره عل���ى �أ�س���لوب احلي���اة يف هذه
املدينة ..يف ف�ص���ل (القاهرة بنت ال�ص���حراء) يتحدث عن
املدينة بو�صفها اكرب املدن ال�صحراوية ..فيما يتناول يف
(القاهرة ..بنت النيل) �أهمية النهر يف �ص���ياغة �شخ�صية
املدين���ة ..وهك���ذا يف باق���ي ف�ص���ول الكت���اب .وامل�ؤل���ف
ديزموند �س���تيوارت ،ا�س���توحى مو�ض���وع كتابه هذا من
�إقام���ة طويل���ة يف ه���ذه املدين���ة جعلت���ه يتقن لغ���ة �أهلها،
ويعاي�ش �أ�س���لوب حياتهم ..و�س���بق ل���ه �أن �أقام يف بغداد
مدة طويلة عم���ل خاللها �أ�س���تاذ ًا يف دار املعلمني العالية،
وكلية الآداب.
وق���د كت���ب الأ�س���تاذ با�س���م عب���د احلمي���د حم���ودي� :أن
�س���تيورات كان �أ�س���تاذ الأدب االنكلي���زي يف كلي���ة الآداب
ببغداد خم�س���ينات الق���رن الع�ش���رين ،وكان زمي ًال للأديب
الفل�س���طيني الراح���ل ج�ب�را �إبراهي���م ج�ب�را ،وللدكت���ور
حم�س���ن مه���دي – رحمهم���ا الل���ه – وي���وم كت���ب ج�ب�را
باالنكليزية روايته عن �شارع الر�شيد (�صيادون يف �شارع
�ض���يق) وترجمه���ا حمم���د ع�ص���فور ون�ش���رتها دار الآداب
ببريوت – بطبعتها الثالثة عام  ،1988التي ت�سرد �أوائل
�أيام جربا يف بغداد ناز ًال يف �أحد فنادق �ش���ارع الر�ش���يد،
قادم ًا من دم�ش���ق بعد �أن تعاقد مع جلنة النتقاء الأ�س���اتذة
للعمل يف جامعة بغداد ،كانت برئا�س���ة فيل�سوف الت�أريخ
الدكتور عبد العزيز الدوري ،و�إذ كتب جربا هذه الرواية
على ل�س���ان بطلها جميل فران ،الذي ه���و جربا ذاته ،كتب
ديزمون���د �س���تيورات عن بغ���داد روايت���ه (االنكليزي غري
املرغوب فيه) ثم رحل �ستيورات اىل لندن ،ثم �أ�صدر جملة
(ا�ص���وات) بالعربي���ة واالنكليزية،
ثم رحل اىل القاه���رة ،فكتب كتابه
ه���ذا (القاهرة) وترج���م الكثري من
روائ���ع الأدب العرب���ي اىل الق���راء
الأجانب.
ولـددزمـونـد�سـتـيـرلـنـغ�سـتـيـوارت
�س���ـنـة  1924يف �إنـكـلـتـ���را ،يف
مـنـطـقـ���ة هريفورد�ش�ي�ر ا ّلـت���ي
تـقـع �ش���ـمـال لـنـدن .ثـ��� ّم در�س يف
ترنت���ي كول���ج يف �أكـ�س���ـفـورد مـن
� 1942إىل  .1944ويف 1947
عـ���اد �إلـيـهـ���ا لـيـكـمـ���ل درا�س���ـتـه،
ويـبـ���دو �أ ّنـ���ه تـعـ ّرف عـلى �ص���ـالـح
�أحـمـ���د الـعـل���ي ا ّلـذي كـ���ان يـتـابـع
درا�س���ـتـه يف �أوكـ�س���ـفـورد (.)1
وحـ�صـل دزمـونـد �سـتـيـوارت عـلى
الـمـاجـ�سـتـيـر يف الآداب يف نـهـايـة
الـعـام الـدّرا�سـي .1948
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نصوص (روشيرو)
جن�����س (الق�ص����ة الق�ص��ي�رة ج����د ًا) يُرج����ع معظمه����م يف كل
االحتماالت البحثية �إىل (ناتايل �ساروت /انفعاالت) ولكن
ن����رى ك��ُث�رُ ة الكتاب����ات خالية من ب����ذل ا ُ
ص����ي،
جلهد يف التق� ّ
حيث ُت�ض����اف حقيقة تاريخية لإن�ص����اف جهد الآخر� .إذ �أن،
له����ا ج����ذر ًا يف �أدب الع����راق القدمي ،وح�ص����ر ًا عن����د احلكيم
(�إحيقار) وقد كتب ق�ص�ص����ه �أو �ش����ذراته الفل�سفية عن عامل
احلي����وان ،مقرتبة ن�صو�ص����ه مما يُكتب اليوم من ق�ص�����ص
لها موا�ص����فات (التكثيف ،االختزال ،ال�ضربة ،املفارقة) �إىل
غري هذا من املقا�ص����د والآليات .وما يكتبه القا�ص (ح�س��ي�ن
ر�ش����يد) يق��ت�رب من بع�ض م����ا كتب الكاتب الآ�ش����وري ويف
معظمه����ا م����ن كتابات (خال����د حبي����ب ال����راوي) حيث يرتك
م�س����احة �س����ردية ولغوية لتنفي����ذ املعنى من الق�����ص ،وهذا
يقرتب �أي� ًضا من جُ هد (�ساروت) �أي� ًضاّ .
ولعل �أمناط الق�ص
�ش����ك ًال ومعنى ،اختلف عند الق�صا�ص��ي�ن عرب ًا وعراقيني من
�أمثال (حممد عيتاين ،زكريا ثامر ،حممود ُ�ش����قري� ،إبراهيم
�أحم����د ،جليل القي�س����ي ،حنون جم����د� ،أحمد خل����ف ،حمدي
خملف احلديثي ،جمال نوري ،عالء م�شذوب ،فرات �صالح،
حمودي الكناين ،حيدر عا�شور) والإ�ضافة من َلدُن القا�ص
(ح�سني ر�شيد) يف جمموعته (رو�شريو).
العتبات
رو�ش��ي�رو ..عنوان ان�ش����غلت به كث��ي�ر ًا ،كي �أجد ل����ه جذر ًا.
وحني ف�ش����لت يف م�س����عاي؛ �أعزيه �إىل كوّ ن����ه عنوان ًا مر ّكب ًا
من ا�س����ماء اجتز�أ حروفها ،حاول القا�ص �أن ي�ض����عه �ضمن
منطقة ال�س�����ؤال .العتبة الثانية هي لوّ حة الغالف التي هي
ن����اجت ت�أثر وانطباع الفنان (�ص����دّام اجلميل����ي) ملا قر�أه من
تخفي ،ورمبا تلتف
ن�صو�ص .فحمّله �صورة لأج�ساد ملتفةً ،
بغطاء املوّ ت ،ما مربر جعلها مقلوبة الهي�أة ،فذلك م ّرده �إىل
احليّف وامل�صادرة واالق�ص����اء ،الذي عمل من الإن�سان رم ًز
زائ����د ًا يف الوجود ،ب�ض����اعة ميكن ركنه����ا يف �أيّ زاوية من
امل����كان املهم����ل ،فاملهمل يف زاوية االهم����ال .يف االهداء �إىل
ولديه ،حتميل ال�ص����غرييّن هم ًا �س����يتم فح�صه يف امل�ستقبل
بو�ص����فه جزء ًا من تاريخ خا�ص وعام .عتبة قول (�أوغ�ستو
مونتريو�س����و) في����ه مفارق����ة ب��ي�ن الن�����ص الق�ص��ي�ر والآخر
الطوي����ل ،و�أرى �أن كليهم����ا يتك����ئ عل����ى املخيّلة ،ذل����ك لأنها
�س����مة مالزقة لأ�ص����غر ثيمة يف الن�ص� .أما التقدمي ب�ص����يغة
(رو�ش��ي�رو) فق����د كانت توّ �ص����يف ًا للعنوان ح�ص����ر ًا ،احتوى
على جملة تخريجات منها؛ بعد توّ �ص����يف حلركة رو�شريو
يف الوجود (ظبية ّ
ب�ضة) �إزاء تعاقب الأزمنة ،مما ي�صل بنا

والعامة
الخاصة
الميزات
ّ
ّ
ّ
ل ّ
���كل ن�ص خ�ص���ائ�ص ،فكيّ���ف �إذا اجتمعت الن�ص���و�ص يف
كتاب متميّز يف �إخراجه وطبيعة ق�ص���ه ،كذلك يف احلر�ص
عل���ى �أن تكون جملة اال�س���تهالل قادرة على �س���حب القارئ
اخلا�ص���ة ،جن���د �أنها ن�ص���و�ص
�إىل متنه���ا .فف���ي ميّزاته���ا
ّ
متما�سكة وحري�ص���ة على تراكيبها اللغوية ،وتعاقب دربة
ال�سرد ،فاللغة �سهلة مو�صلة بال تعقيد على ح�ساب املعنى،
ومتمكنة من اخفاء الق�صد مببا�شرة مثرية ،فاللغة حمايدة
للمعن���ى ،عرف���ت كي���ف ُتدي���ر لعب���ة الق����ص مبه���ارة لغوية
و�س���ردية .يدع���م كل هذا ر�ؤى م�س���تقرة وه���ي تفح�ص ما
يدور يف عامل القا�ص الذي هو جزء من املجموع يف واقع
م�ضطرب .من هذا جعل من ن�صو�ص الكتاب الق�ص�صي هي
الأق���رب من م���دار الوجود العراقي املم���زق .نظرته للواقع
مل تك���ن جمزئ���ة ،بق���در م���ا كانت من ب�ي�ن جمم���وع الر�ؤى
امل�س���تنبتة وراء ه���ذا الفع���ل �أو ذاك .لذا فنح���ن �إزاء كثافة
�س���ردية ،ال ُتفرط بالبناء بكل م�ستلزماته على ح�ساب �آخر،
فجُ هد الكاتب انح�ص���ر على ْمل الأجزاء يف تكثيف مركزي.
احل�س���ي �أو احلركي،
ال يبتع���د ع���ن املاح���وّ ل� ،س���واء كان ّ
فالن�ص���و�ص منغم�س���ة يف حركة الواقع .حاول ال�سارد �أن
يُقدمه���ا على �أنها جزء من ظواهر التعطيل واملحو ولإزالة
م���ن الوجود به���ذه الطريقة �أو تلك ،من خ�ل�ال الت�أكيد على
العج���ز اجلن�س���ي ال���ذي �ش���اع يف الن�ص���و�ص ،ون���رى �أنه
دال���ة على ظاه���رة �أكرب تخ����ص العجز الع���ام يف الوجود.
�إذ ًا نح���ن �إزاء هم فل�س���في مغ ّلف ب�ص���وّ ر واقعي���ة متعددة،
ظاهره���ا (اجلن�س ،الفقر ،املح���و ،املوّ ت).وطبيعي يرتبط
ه���ذا بجملة االنتاج املتنوّ ع يف احلياة .فالقا�ص ال يُ�س���مي
الأ�ش���ياء ب�أ�س���مائها ،ال ينعته���ا مبا�ش���رة ب�ص���يغة الت�أنيب
و�إظه���ار اخلط����أ من �أجل �إحقاق ال�ص���حيح ،فه���و قا�ص ذو
ر�ؤي���ة حلراك منظ���ور ومعا�ش ،يُحقق �ص���دمة وردة فعل،

يتوّ ج���ب �أن تك���ون ر�ؤي���ة تخ����ص ذات املبن���ى يف احلي���اة
عرب مبنى الن�ص ،لأن كليهما يتمتعان با�س���تقاللية وجود،
فالن����ص والوج���ود مب���د�آن وق���راران فرديان.وم���ا ي�ش���فع
للقا����ص وه���و يمُار�س فع���ل الق����ص ؛ �إنه يتم�س���ك بوحدة
املوّ �ض���وع وال يُف ّرط بها (ا�س���لوب ًا ،تتابع ،مركز ،لغة) فقد
حتكم يف بع�ض الق�ص�ص قوة النظرة التهكمية وال�سخرية
الالذع���ة .وهي �س���خرية مغلف���ة بنم���ط ايديولوجي مرن.
وق���د �ش���ف عن ذلك م���ا عتمت���ه الن�ص���و�ص يف اتكائها على
�ص�ل�ابة موّ قف ،و�أعني ب���ه منطلق الكتاب���ة ،التي يتوّ جب
لها �أن تعتمد على قاعدة فكرية مرنة وذات ت�شوّ ف ر�ؤيوي
وا�ض���ح .كذل���ك عم���ل املخيّ���ال دور ًا يف �ص���ياغة تفا�ص���يل
و�صياغة �شفرات الن�ص���و�ص ،فبدونه ي�صبح الن�ص عاري ًا
بال غالف بالغي .لقد متيّزت بع�ض الن�ص���و�ص من منطلق
ابتد�أت���ه ،وهو لتوّ فر عل���ى مفارقة نقدي���ة للواقع ،وتقدمي
در�س ق�ص�صي مده�ش.
استقراء النصوص
ال �ش���ك �أن الن�ص���و�ص يف الكت���اب متيّزت بالتن���وّ ع ،كذلك
مب�س���توى الأداء الق�ص�ص���ي ،فالبع����ض من���ه ق���د وق���ع يف
املبا�ش���رة وكرثة الإن�ش���اء ،واخلطاب احلما�سي يف �إظهار
ونقد ظواهر الوجود العراقي ،والبع�ض الآخر حافظ على
�أداء وظيفته مع ابقاء حق الده�شة الفنية ،والبناء املحكم،
والإ�ش���ارة �إىل م���ا يرم���ي �إليه الق�ص���د .ففي ق�ص���ة (هدى)
تك���ون الفتاة مبواجه���ة الواق���ع اليوم���ي يف ترتيب دكان
الأب ،ثم تق�ص���د بائع ال�صحف لتنتقي �صحيفتها ،ال ل�شيء
�س���وى قراءة عمود ُتثريها طريقة كتابته ،حيث مير عليها
رجل م�س���تق ًال �س���يارته ،حتدثه عن حمتوى عم���ود اليوم.
هكذا يجري احلدث يف �صباح كل يوّ م ،وعي مقابل ف�ضول
الده�شة من اهتمام فتاة تعمل و ُتثابر على الدوم املدر�سي.
البهجة تعم االثنني عند كل لقاء .الده�ش���ة يف الن�ص ترتكز

لكل ّ
عشاق "صراع العروش"

جزء جديد من الرواية في 2018

�أخ�ب�ر امل�ؤلف ج���ورج ر مارت���ن ق ّراءه ،ع�ش���اق �سل�سلة”�ص���راع
العرو����ش �أو لعب���ة العرو�ش”�أن اجلزء ال�س���اد�س من ال�سل�س���لة
الذي يحمل عنوان”رياح ال�شتاء”�سي�صدر يف عام .2018
و�أو�ضح جورج ر مارتن ،ل�صحيفة”الغارديان”الربيطانية� ،أن
هذه ال�سل�س���لة طال انتظارها ،فهي ت�ص���نف على �أنه���ا الفنتازية
اخليالي���ة ،وتدور �أح���داث الرواي���ات يف قارت�ي�ن خياليتني هما
وي�س�ت�رو�س و�إي�سو�س ،بالإ�ضافة لوجود ثالثة م�سارات �سائدة
للق�صة هي :حرب العائالت النبيلة يف قارة وي�سرتو�س لل�سيطرة
عليها ،والتهديد املتزايد من احلدود ال�شمالية ،وم�ساعي دنري�س
تارجاريان ابنة امللك املنفى ال�ستعادة عر�ش �أجدادها امل�سلوب.
ولفت���ت �ص���حيفة”الغارديان"� ،إىل �أن امل�ؤل���ف �أكم���ل اجل���زء
اخلام����س م���ن �سل�س���لة”الرق�ص م���ع التنني”عل���ى مدار خم�س���ة

ترجمة وإعداد أنس العزاوي

التائهون -هل الوهابية ضد اإلسالم؟

جاسم عاصي
�إىل (نهر �أحمر ،جبل �أحمر ،واد �أحمر� ،سهل �أحمر ،دم مثل
امل����اء) وتلك هي الفجيعة .ثم يو�ص����ل التوّ �ص����يف ب�آخر هو
(حكاية من غري بداي����ة والنهاية ،حكاية تنوب على كتابتها
الرب والزمان) ثم �أن رو�شريو(نهاية موّ ت تاريخية ،خيّمة
و�س����هام و ِنب����ال و�أكاذي����ب وفتوى)
مزقته����ا ح����راب ورماح ِ
حتى ي�ص����ل وال ينتهي ذهني ًا يف التوّ �صيف (زغرودة ن�ساء
وعويله����نَّ يف باح����ات ال�س����جون ودوائ����ر الأم����نّ .
ويقطع
العن����وان �إىل (رو� ،ش����ي ،رو )..ول����كل حرف ا�س����م وحكاية
ومفردة تطوف يف ثنايا الأوراق املقبلة) وهي (الوطن).
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�أعوام ،ولهذا ينتظر ق ّراءه اجلزء ال�ساد�س”رياح ال�شتاء".
ويف بداي���ة ع���ام  ،2016قال مارتن لق��� ّراءه� ،أن هناك الكثري من
الكتابات ،ومئات ال�ص���فحات ،والع�ش���رات من الف�صول ،لكنه ال
يزال يكتب.
�أخرب مارتن ق ّراءه �أي� ًضا� ،أن م�شروع جزء �آخر بعنوان”للحريق
والدم"� ،س���يت�أتي به يف �أواخر عام � 2018أو �أوائل عام ،2019
يف ح�ي�ن �أن الثاين”،الذي �س���يحمل عنوان”التاريخ من �إيجون
الثالث حتى مترد روبرت" ،غري مكتوب �إىل حد كبري.
جدير بالذكر� ،أن الرواية انت�ش���رت انت�شار ًا وا�سع ًا وحازت على
الكث�ي�ر من االهتمام ،وبنى عليها جمموع���ة من الأعمال الأخرى
مثل امل�سل�س���ل التليفزيوين �ص���راع العرو�ش الذي ابتد�أ عر�ض���ه
يف  ،2011كما �أن ترجمت لأكرث من  40لغة.

يف �صورة الرجل الذي �أ�شارت ال�صحيفة� ،إىل �أنه كتب �آخر
عمود كتبه حتت عنوان”هدى”هذه املفارقة خلقت �ض���ربة
ق�ص�ص���ية مده�ش���ة من جانب�ي�ن ،معرفتها بكات���ب العمود،
ورحيله حلظة معرفته ،لأن الق�ص���ة التقطت امل�ش���هد الأكرث
ح�سا�سية وت�أثري ًا .ويف ق�صة (رحيل) ا�ستطاع القا�ص �أن
يُعال���ج التطرف املذهبي ب�ص���ورة مل يرث من خاللها زوّ بعة
ق�ص�صية ،فكل ما ينم عنه ال�سرد حم�ض ك�شف هادئ لب�ؤرة
ال�س���لبية التي يتحل���ى بها �أب للطفل ال���ذي هو بحاجة �إىل
دم .فاملفارق���ة يف ك���وّ ن الأب يرف����ض ت�ب�رع الرجل من دمه
للطف���ل بحج���ة كوّ نه كاف���ر ًا يعاقر اخلمرة .الده�ش���ة تكمن
يف موّ ت الطفل.هذا الأداء يُثري الده�شة الق�ص�صية املبنية
عل���ى مفارق���ة االعتقاد املذهب���ي املتطرف .بينما يف ق�ص���ة
(�أ�س���ماء) تكمن الده�ش���ة من واقع م�ستلب ومت�سلط ،ي�ؤثر
يف اختي���ار �أ�س���ماء للموالي���د ا ُ
جلدد .ف�أ�س���لوب الق�ص كان
يف منتهى الب�س���اطة ،لكن الق���وّ ة يف الق�ص تكمن يف جملة
الأقف���ال القائلة (�أرغموا على ت�س���مية كل مواليد ذلك اليوّ م
يف امل�ست�شفى انت�صار ون�صر (وهما ا�سمى ولديّ م�س�ؤول
حكوم���ي ول���دا حلظ���ة والدة لطفل���ة (نو�س���ه).يف ق�ص���ة
(خا�ص���رة) عالج بتكثيف يف الأ�س���لوب عملي���ة االختطاف
الذي ر�س���مه االرهاب كحالة هي ج���زء من طبيعة االحتالل
يف خلق الفوّ �ض���ى يف البلد .اقرتن اختطاف االبن يف ليلة
عر�س���ه .املفارقة مبنية على تراجيدية ما يحدث يومي ًا من
�أحداث ،هي جزء من مدوّ نة البلد .وتتناول ق�صة (ن�سيان)
املفارق���ة بني �ص���نع البهجة يف حي���اة الآخري���ن ،وهنا يف
دار الأيتام من قبل �ص���احب فرن ل�ص���نع كيك �أعياد امليالد.
حي���ث ظه���ر �إثر �س����ؤال للرجل عن �س���بب ع���دم قيامه حف ًال
لعي���د ميالده .فتبينّ �أنه عا����ش يف امللج�أ ومل يعرف مليالده
ت�أريخ ً���ا ،وال لأبويه وجود ًا .وه���ي مفارقة �أكدت ما زرعته
عقدة فق���دان الوجود الروح���ي عند الف ّران بدي ً
�ل�ا ايجابي ًا
لعقدته.
�إن الإ�ش���ارة �إىل متيّ���ز ه���ذه الق�ص����ص وغريه���ا ،ال يعن���ي
التقلي���ل من قيم���ة بقيتها يف املجموعة ،فل���كل ن�ص منها له
�أ�س���لوب �أدائه ،مما �أكد لنا �أن القا�ص يكتب ن�صو�صه وهو
م�س�ت�رخ ،حي���ث يُتيح ل���ه هذا اال�س�ت�رخاء ف�ض���اء التعامل
ٍ
مع حدثه ،ومناذجه الإن�س���انية من جه���ة ،واالهتمام ببناء
الن����ص� ،س���رد ًا ولغ���ة ودالل���ة� .أعتقد �أن ق�ص����ص (ح�س�ي�ن
ر�ش���يد) �أ�س�س���ت لنمطها الأدائي ،و�أكدت �أي� ً
ض���ا على منط
�أ�س���لوبه الذي بالت�أكيد �س���وف يُرفده بتوجه���ات ،ال نقول
�أنه���ا مغاي���رة ،بل ت�ؤكد مب���د�أ حتوّ ل الكتابة ال�س���ردية عرب
تغيرّ الزمن وتغيرّ ات الواقع.

جان ميشيل فيرنوشية
يرتك���ز ه���ذا الكتاب على �س����ؤال ب�س���يط ج���د ًا يطرح يف منا�س���بات
عدي���دة ،ماهي الوهابي���ة؟ .هنالك تعريف تقلي���دي للوهابية ميكننا
ايجاده عند عدد كبري من امل�ؤلفني .ب�ش���كل عام الوهابية هي مذهب
�أو عقي���دة ا�س�ل�امية �أطل���ق عليه���ا م�ص���طلح ال�س���لفية الوهابي���ة �أو
الوهابية �أو ال�س���لفية التوحيدية التي تعترب حركة �إ�س�ل�امية قامت
يف منطق���ة جند و�س���ط �ش���به اجلزي���رة العربية
يف �أواخر القرن الثاين ع�ش���ر الهجري ،املوافق
للثام���ن ع�ش���ر املي�ل�ادي عل���ى يد حممد ب���ن عبد
الوه���اب ( )1792 - 1703وحمم���د بن �س���عود
حيث حتالفا لن�شر الدعوة ال�سلفية.
حي���ث ركز حمم���د ب���ن عب���د الوهاب جه���ده يف
اجلانب الأكرث ت�ش���دد ًا �أو �ص���رامة يف اال�س�ل�ام
ال�س���ني بتبنيه لتوجه���ات الفرقة االك�ث�ر تطرف ًا
يف املدر�س���ة احلنبلية التي تعترب الأكرث تع�صب ًا
من غريه���ا من املدار����س �أو اجلماع���ات يف ذلك
الوقت على ال�ص���عيدين الديني وال�سيا�س���ي يف
الإ�سالم.
ي���رى دع���اة الوهابي���ة �أنه���ا جاءت”لت�ص���حيح
الأو�ض���اع الديني���ة الفا�س���دة والأح���وال
االجتماعي���ة املنحرف���ة”يف و�س���ط اجلزي���رة
العربية بر�أيّهم ،في�س���تخدمون ت�سمية”الدعوة
الإ�صالحية”للإ�ش���ارة �إليها و�أنه���ا تنقية لعقائد
امل�س���لمني والتخل����ص من العادات واملمار�س���ات
التعبدية التي انت�شرت يف بالد الإ�سالم وتراها
الوهابي���ة خمالف���ة جلوهر الإ�س�ل�ام التوحيدي
مث���ل التو�س���ل ،والت�ب�رك بالقب���ور وبالأولياء،
والبدع ب�أ�شكالها كافة .وي�صفها �أتباعها الأ�صوليون ب�أنها دعوة �إىل
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر والرجوع �إىل الإ�س�ل�ام ال�صايف،
وي�ص���فون حممد بن عب���د الوهاب ،مبجدد الدي���ن يف القرن الثاين
ع�ش���ر ،و�أن منهجه���ا هو طريقة ال�س���لف ال�ص���الح يف ا ّتب���اع القر�آن
وال�س���نة� ،أي عملي ًا جتاوز اجتهادات و�آراء املذاهب الفقهية ال�سنية
الأربعة �إىل االعتماد املبا�شر على الن�ص من القر�آن وال�سنة و�أقوال
ال�س���لف ال�ص���الح و�إجماع العلم���اء ،مدللني على ذل���ك ب�أقوال للأئمة
الأربعة.

ل���ذا ميكننا �أن نقول ب����أن التعري���ف النهائي للوهابية هو اال�س�ل�ام
الرادي���كايل املت�ش���دد واملتطرف الطامح اىل �أن يحل حمل اال�س�ل�ام
التقليدي حتت غطاء العودة اىل النقاء احلقيقي للوحي القر�آين.
عقيدة عدمية معادية للقيم التقليدية وللم�س���لمني �أ�س�س���ت يف �ش���به
اجلزيرة العربية ،و�صدرت منها اىل خارج املنطقة وخارج املجتمع
الإ�سالمي كذلك.
تتغذى هذه العقيدة اليوم على تفاقم العداء بني ال�س���نة وال�ش���يعة،
حيث احتكر هذا املذهب العداء واالتهام بغ�ض النظر عن اال�س���ا�س
احلقيق���ي للعقي���دة الوهابية املبنية عل���ى احتكار الدني���ا واالخرة،
وتعت�ب�ر نف�س���ها االنت�ص���ار ال���ذي ق���ام عل���ى انقا����ض امل�ؤ�س�س���ات
الالهوتي���ة يف املنطقة .يعتمد هذا املذهب ب�ش���كل ر�س���مي يف دولة
قطر ويف اململكة العربية ال�سعودية.
يت�ضمن الكتاب هدفني ا�سا�سيني ،الأول هو حتذير الأوربيني ب�شكل
ع���ام والفرن�س���يني ب�ش���كل خا����ص من خماط���ر احلرب بني �ش���عوب
اوروبا و�شعوب ال�شرق الأو�سط ،حرب لن يخرج منها رابح.
يعتقد ال�س���يد فرينو�ش���ية ،ب�أن الوهابية �شكلت ند ًا مبا�شر ًا للإ�سالم
التقليدي ،وكذلك يعتقد ب�أن هذه العقيدة احدثت تغيريات �سيا�سية
وديني���ة واجتماعية يف املنطقة ،لذا من اجل فهم هذه احلركة علينا
يف البداية التعرف اىل القوى املوجودة على الأر�ض يف تلك الفرتة.
يذكر الكاتب �أن اال�س�ل�ام �ش���هد عدد ًا من ال�صراعات الداخلية �سواء
اكانت بني امل�س���لمني العرب انف�س���هم �أم مع امل�س���لمني من القوميات
الأخرى ،ك�أن يكونوا فر�س ًا �أو �أتراك ًا.
يف البداية اعتمد اال�سالم �سيا�سة احلروب والغزوات على ال�صعيد
اخلارج���ي ،فعل���ى الرغم م���ن حتقيقه���ا تط���ورا كبري ًا يف اال�س�ل�ام
على امل�س���توى اجلغرايف وامل���ايل واالجتماعي والثق���ايف ،اال انها
ع���ادت اي� ً
ض���ا مبردودات �س���لبية يف مراحل �أخ���رى داخل املنظومة
اال�سالمية.
كم���ا ه���و معروف ف����إن اجلماعات الت���ي تدير وتقود ه���ذه احلروب
تلج����أ اىل ا�س���اليب اخ���رى يف اوقات ال�س���لم كمح���اوالت االنقالب
واالنف�ص���ال وحت���ى املكائ���د واالغتي���االت حت���ى ت�ش���بع رغباته���ا،
وجميعه���ا ت���دور وجتري حتت الفكر الديني ال���ذي هيمن على جزء
كبري من تراث املنطقة.
كان للربيطاني�ي�ن دور مه���م يف ه���ذه املرحل���ة ،رغب���ة يف ت�أم�ي�ن
م�صاحلهم يف �شبه اجلزيرة العربية بالدرجة اال�سا�س دون االلتفات
اىل التفا�ص���يل الأخ���رى ،ل���ذا من هنا ت�أت���ي فكرة دعمه���م للوهابية
واحلركات امل�س���لحة التابعة لها حتت قيادة عائلة �آل �س���عود ا�ضافة
اىل دعمها الف�صائل االخرى ،اي الها�شميني على �سبيل املثال ،حيث

كانت الغاية اال�سا�س من هذا الدعم هو ا�ضعاف العثمانيني وتهدمي
حلم الأملان يف الو�ص���ول اىل املياه الدافئة والتمتع بالرثوات التي
اكت�شفت حديث ًا يف املنطقة يف ذلك الوقت.
يريد فريون�ش���يه �أن ي�ش�ي�ر يف هذا الكت���اب اىل �أن امتداد الوهابية
�أو تو�س���عها ب�ش���كل ادق ميثل خطر ًا وتهديد ًا للبلدان اال�سالمية يف
املرتب���ة الأوىل والبل���دان الغربية يف املرتبة الثاني���ة ،حيث يعي�ش
ع���دد كبري من امل�س���لمني .يف احلقيقة ت�ش���هد هذه البلدان انت�ش���ار ًا
كبري ًا لهذه العقيدة والفكر من خالل املنظمات وامل�ؤ�س�س���ات ورجال
الدي���ن وائم���ة امل�س���اجد املدعوم�ي�ن واملمول�ي�ن واملعين�ي�ن م���ن قبل
قط���ر وال�س���عودية اللتني تبذالن ام���وا ًال طائلة دعم ًا وا�س���ناد ًا لهذه
امل�ؤ�س�س���ات واملعاهد الدينية حتت ذريعة امل�س���اعدات االن�سانية �أو
اقامة الن�شاطات الثقافية.
يعتم���د رج���ال الدين املدعومني من قطر وال�س���عودية على �ش���ريحة
ال�ش���باب الغربي اال�س�ل�امي التائه املنبوذ ح�س���ب اعتق���اده من قبل
املجتمع���ات التي يعي�ش���ون فيها ،حيث تبحث هذه ال�ش���ريحة دائم ًا
عن بو�ص���لة تر�شدها اىل الطريق ال�ص���حيح ،لذا ت�ستغل هذه امليزة
ب�ش���كل كبري وي�ستخدم ال�شباب امل�س���لم بعلمهم �أو من دونه ك�أدوات
لتمرير م�ش���اريع امل�ؤ�س�س���ات امل�ؤمنة بالعقي���دة الوهابية .النتيجة
الوحي���دة املقبل���ة م���ن ه���ذا الدعم ه���ي تهيئة ال�ش���باب ب�ش���كل جيد
وخل���ق الظروف املثالي���ة واملالئمة لهم حتى يتمكن���وا من االلتحاق
بالتنظيم���ات االرهابي���ة واجلهادية يف ال�ش���رق الأو�س���ط والبلدان
الأخ���رى للم�ش���اركة يف قت���ال م�س���لمني �آخري���ن يختلف���ون معه���م
باالنتم���اء العقائدي واملذهب���ي ،وولد هذا التوجه ع���دا ًء كبري ًا بني
الغربيني من غريامل�س���لمني والغربيني املعتنقني للإ�س�ل�ام الذي دفع
الطرفني لتبادل التهم وحتى ال�ش���تائم من خالل و�س���ائل التوا�صل،
وو�صلت يف بع�ض االحيان اىل االحتكاك العلني.
باملقابل �ش���هدت امل�ؤ�س�سات الوهابية وال�س�ت�راتيجية التي تتبناها
يف ن�ش���ر العقي���دة دعم ً���ا كبري ًا من قب���ل ال�س���لطات يف بع�ض الدول
االووربية ،حي���ث مثلت االموال املتوافدة من قبل الدولتني اولوية
مهم���ة بالن�س���بة لعدد من ال�سا�س���ة الغربي�ي�ن دفعتهم للتغا�ض���ي عن
ن�شاطات هذه امل�ؤ�س�س���ات مقابل منافع �شخ�صية قادتهم اىل تكوين
ثروات طائلة.
ال متث���ل الوهابي���ة اال عن�ص���ر فاع���ل يف تدم�ي�ر اال�س�ل�ام التقليدي
املعت���دل ،بالتايل وكتح�ص���يل حا�ص���ل تدمري �ش���عوب املنطقة بهذه
العقيدة ،لذلك على جميع ال�ش���عوب �أن تتعاي�ش ب�س�ل�ام و�أن تتظافر
جميع اجلهود يف حتيي���د هذه العقيدة املتطرفة التي دفعت املنطقة
اىل الهالك وما زالت م�ستمرة بذلك.

االق������ت������ص������اد ال����ع����اط����ف����ي
�ص����درت حديثا بالقاهرة الرتجم����ة العربية لكتاب”االقت�ص����اد العاطفي”للم�ؤلف
دان هيل.
كن م�ستعد ًا خلو�ض رحلة مثرية عرب هذه الدرا�سة التحليلية التي تنقلك ب�سرعة
من مكان �إىل �آخر ب�أحدث الأ�ساليب والتقنيات حيث يقوم دان هيل بدور املر�شد
يف هذه الرحلة بدء ًا من قراءة تعابري الوجه و�ص����و ًال �إىل �إ�ش����ارات املرور .وهو
الأمر الذي �سيجعلك تكت�شف �أمور ًا ،ومعلومات رائعة يف كل �صفحة من �صفحات
الكتاب�”.سيثجودين  Seth Godinم�ؤلف كتاب”كل امل�سوِّ قني كذابون”“�إن
 % 80م����ن القرارات ُتتخذ بدوافع عاطفية .ولذل����ك ،ف�إن رجال الأعمال الناجحني
يف ع�ص����رنا احلايل هم الذين ي�س����تطيعون التوا�صل مع الآخرين ب�شكل يخاطب
عواطفهم؛ لذا ،ف�إن قراءة هذا الكتاب �ستمنحك الأف�ضلية على مناف�سيك.
املوجه لرجال الأعمال حتى يحر�ص����وا على تقوية
"�س����يقوم هذا الكتاب بدور
ّ
الروابط العاطفية التي �س����تدفع عجلة النمو التجاري لأعمالهم خالل ال�س����نوات
املقبلة".
"هذا الكتاب الذي �ألفه دان هيل لي�س مرجع ًا جا ًّف ًا يف الأعمال� ،إمنا هو مرجع
ناب�����ض باحلي����اة يتفاعل م����ع القارئ ال����ذي يعي�ش يف الع�ص����ر احلديث من خالل
ت�صميماته الرائعة ،وحمتواه الرثي العميق ،ومو�ضوعه اخلالب.

“يقدِّم هذا الكتاب الذي مت التخطيط له بعناية فائقة ،ودرا�سة منهجية مت�أنية
مئ����ات الر�س����ائل الت����ي مت توظيفها بدق����ة وكفاءة خلدم����ة �أهداف امل�ؤل����ف ...عن
طريق الإجابة على بع�ض الأ�سئلة الأ�سا�سية واملهمة ،مثل :ملاذا تتفوق العواطف
عل����ى املنطق؟ وكيف ن�ض����في هذه العواط����ف على العالم����ات التجارية واملاركات
واملوديالت ،والإعالنات ،واملبيعات ،وامل�س����تهلك؟ لكل الأ�سباب ال�سابقة وللمزيد
من الأ�س����باب املطروحة يف ثنايا هذا الكتاب� ،أو�ص����يكم ب�شرائه وقراءته وتنفيذ
ما يعر�ضه عليكم من �أفكار ور�ؤى قبل الدخول �إىل حلبة املناف�سة".
“لقد ن َفذ دان هيل يف هذا الكتاب �إىل”�صميم”اختيار امل�ستهلك ،و�سبل ربطه
بالعالم���ات وامل���اركات التجاري���ة؛ ليربه���ن عل���ى حقيق���ة م�ؤداها �أن���ه �إذا كانت
عيونن���ا مر�آة لأرواحنا ،ف����إن وجوهنا ككل هي املرتجم الأم�ي�ن لرغباتنا”.فيث
بوبكورن  Faith Popcornم�ؤلف كتاب”تقرير بوبكورن”“يف عامل يعج
بزحام �ش���ديد من املنتجات واخلدمات التي تبدو �ش���به متطابقة ،ف�إن الرابحني
فيه هم الذين ي�س���تطيعون التوا�صل معنا على م�ستوى عاطفي �إيجابي .ولذلك،
ي�س���اعدنا ه���ذا الكت���اب يف الفه���م العميق ملاهي���ة التحدي الأكرب ال���ذي ميكن �أن
نواجه���ه جميع ً���ا يف حياتن���ا و�أعمالن���ا؛ �أال وهو التعام���ل ،والتوا�ص���ل مع مخ
الإن�سان".
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ترجمة  :عباس المفرجي

م����دن م��ح��اص��رة
يف ه���ذا الكت���اب ،ثم���ة ن�س���خة من بو�س�ت�ر يدعو
اىل التجنيد للقوات االمريكية اخلا�ص���ة (يو �أ�س
�سب�ش���ل فور�س����س) ،يعر�ض ثالثة جنود مظليني
ي����ؤدون يف ت�ش���كيل قفزة مفتوحة م���ن ارتفاعات
عالي���ة ،وهم كما يظهر يدفعون ب�أنف�س���هم �ص���وب
امل�ش���اهد� .إنه���م يب���دون خميفني اىل ح���د ما .لكن
الن����ص يف الأعل���ى وبحروف كب�ي�رة يجري على
ه���ذا النحو(( :قف���زة ’ الهال���ة ‘ مل تكن هي اجلزء
���ي
الأ�ص���عب� ،إمن���ا معرف���ة �أي لهج���ة عربي���ة عل َّ
�إ�ستخدامها حني اهبط)).
كان هذا ،كما يكتب الربوفي�سور غراهام ،جزء ًا من
�سرتاتيجية البنتاغون امل�ضادة للتم ّرد واملعروفة
بـ”الإنقالب الثق���ايف" ،واملرتكزة على ما يدعونه
بـ ’’ نظام احلقل الب�شري ‘‘ .وهي �أي� ًضا ،يف ر�أي
غراهام الدقيق(( ،احتي ً
اال بالكامل)).
�إ�س���م ْع ،عليك قراءة هذا الكت���اب .لأن ما حدث يف
بغ���داد واملدن الأخرى املحتل���ة �أو املتنازع عليها ـ
لي�س فقط الإ�ش���راف ،بل العمليات احلربية �أي� ًضا
ـ���ـ ه���و يف �س���بيله اىل �أن يح���دث هن���ا .يف بع�ض
احلاالت ،حتوّ ل الأمر على هذا النحو م�س���بق ًا� ،أو
�أن هن���اك خطط ً���ا لإمكان حدوث هذا ال�ش���يء ،يف
حال قيام م�شاكل جدّية.
غراه���ام يع���رف عمّ���ا يتح���دث ،مل �أك���ن �أدرك ب�أن
هناك مثل من�ص���ب بروفي�س���ر مدن وجمتمع ،لكن
هذا ماي�ش���غله يف جامعة نيوكا�س���ل ،و�شهادة هذا
الكت���اب جتعلني م�س���رو ًرا بوجود هذا املن�ص���ب.
وه���و ي�س���تغله عل���ى �أح�س���ن وج���ه .فه���و مل��� ّم
مبو�ض���وعه �إملام ًا تام ًا ،وقادر على �إيجاد �ص�ل�ات
م�ض���ايقة ،ق���د يك���ون كل���ه �أو ال يكون م���ن املرعب
�سماعها.
لو كن���ت واحد ًا من اولئك ـ ونحن ،كما ا�س���تنتج،
م���ن الأقلية ـ���ـ الذين ينتابهم القلق من ت�ص���اعد م ّد
جمتم���ع املراقب���ة (واحد م���ن مناطق قليل���ة جد ًا،
حي���ث ب�إمكان هذا البل���د �أن ي ّدع���ي زعامة العامل)

فعلي���ك ق���راءة ه���ذا الكت���اب ،برغ���م القل���ق ال���ذي
�س���ينبث يف اخلوف املَ َر�ض���ي التام� .أولئك الذين
يعتقدون ب�أن الذن���ب فقط له عالقة باخلوف ،ومل
يروا ابد ًا غرابة يف مل�ص���قات النق���ل العام ملدينة
تن����ص عل���ى ((الأمن يف ظ���ل العيون
لن���دن التي ّ
املراقبة)) ،عليهم �شراء هذا الكتاب كي يفكروا من
ُظهر
جديد( ،ذلك الإعالن ،املن�س���وخ يف الكتاب ،ي ِ
عيون ً���ا كث�ي�رة مع ناف���ذة م���دوّ رة يف قزحية عني،
تطمئننا ب�أن كامريات املراقبة (�س���ي �سي تي يف)
جتعلن���ا �آمن�ي�ن� .أال يذكرنا ت�ص���ميم الإعالن هذا،
ل�ش���فرة الأربعين���ات املختارة ع�ش���وائي ًا ،بجورج
اورويل؟).
امل�س����ألة ه���ي ،كما ي���روي لن���ا غراهام �س���ابق ًا� ،أن
�أ�ص���حاب ال�س���لطة ،وبوج���ه خا����ص اولئ���ك يف
احل���زب اجلمهوري يف امري���كا ،ال يحبون املدن.
لأنه���ا �أمكن���ة متنوّ ع���ة عرقي ً���ا وم�ل��أى بليرباليني
ال ي�ص���وّ تون له���م� .أنظ��� ْر اىل كل تل���ك اخلرائ���ط
الت���ي تبينّ  ،بعد الن�ص���ر الرئا�س���ي لبو����ش الإبن،
امل���دن امللوّ نة ب���الأزرق (الدميقراطي�ي�ن) ،حماطة
ببح���ر من املناطق الريفية وال�ض���واحية احلمراء
(اجلمهوري�ي�ن)(( .رمب���ا يحتف���ظ الأ�ص���وليون
امل�س���يحيون واملحافظ���ون اجل���دد مب�ش���هد للمدن
املركزي���ة للواليات املتحدة �ش���بيه على نحو الفت
بذلك امل�شهد الذي حتتفظ به القاعدة)).
بع����د قلي����ل من الفح�����ص الدقي����ق ،وب�ض����عة �أمثلة،
ال يب����دو ه����ذا مفاجئ ًا البتة� .ض���� ْم ه����ذا املوقف اىل
الف�ض����اءات املديني����ة و�س����كانها (ر�ؤي����ة ارتيابية،
امتداده����ا املنطق����ي فل����م ج����ون كاربنرت”الهروب
م����ن نيويورك" ،الذي حتوّ ل في����ه كل حي مانهاتن
اىل م�س����تعمرة للخارجني على القان����ون) ،مع ذلك
الن����وع من امل�ش����اكل الت����ي افرزها احت��ل�ال بغداد،
وذل����ك الن����وع من احلل����ول التي طبقته����ا احلكومة
اال�سرائيلية ملواجهة التهديدات التي تتعر�ض لها،
لنقل من �س����كان غزة ،ف�س����يكون لدي����ك مزيج ينتج

م�س����بق ًا نوع ًا من جمتمع هدفه املراقبة وال�سيطرة
على كل فرد من ال�سكان.
هو مل يقل �أن ذلك لي�س �إال خطوة ق�ص��ي�رة ملعاملة
كل امل����دن بالطريق����ة الت����ي تعام����ل به����ا ا�س����رائيل
غزة ـ����ـ ((احليلة املنطقية املعروفة الآن بت�ص����نيف
كامل املديني����ة ملجتمع غزة بكونه����ا جمرد ’ قاعدة
�إرهابي����ة ‘ يج����ب �أن تد َّم����ر بالكامل)) لكنه ي�ش��ي�ر
اىل �أن اجلي�ش االمريكي �ش����اهد كيف كان اجلي�ش
اال�س����رائيلي ين�ش����ر بل����دوزرات ال����دي  9الجتثاث
كام����ل امللكيات امل�ش��ت�ركة ،وي�ش��ت�ري بع� ً
ض����ا منها
ويتعلم كيفية �إ�س����تخدامها �أي� ًضا( .هناك نحو مئة
من����وذج كامل مل����دن ’’ عربي����ة ‘‘ ،عل����ى الأغلب يف
الوالي����ات املتحدة واململك����ة املتحدة ،حيث يتدرب
اجلنود .بع�ضهم ع ّلق حبال غ�سيل واطلقوا حمريا
تتجوّ ل يف املكان من اجل حماكاة م�ضافة للواقع)
�أ� ْ
ض����ف اىل ه����ذا جتمع����ات خمابراتي����ة وا�س����عة،
و�س����تكون مبواجهة �ش����يء قريب اىل الكوابي�س.
بعد فرتة من الزمن ،تت�س����اءل ما �إذا كان كتاب مثل
هذا م�سموح ًا بن�شره لوقت �أطول.
عند هذه امل�س�ألة ـ برغم �أنك ،كقارئ ،من املحتمل �أن
تواف����ق على ما ورد يف هذا الكتاب �أكرث من الكتب
الأخ����رى ـ����ـ ميكن �أن تت�س����اءل �إن كان ه����ذا هو كله
نوع ًا من ترويج �إ�شاعات مقلقة من جانب غراهام.
وبرغ����م �أن هذا الكتاب هو بحث اكادميي �أكرث من
عمل ي�ش����غل رف����وف حمل بي����ع الكتب ،ف�����إن هناك
�ش����يئ ًا ما حول����ه ـ الن�س����خ الوافرة م����ن املخططات
البياني����ة والإعالنات املخيفة جتع����ل من املحتوى
م�ش�����ؤوم ًا ـ يجعلك ت�ش����عر كما لو �أنك ت�شاهد فيلم ًا
وثائقي ًا لآدم كورت�س .لكن هذا هو اىل حد ما �أكرث
�إزعاج ً����ا م����ن ذاك  :م�ص����ادرة ومراجع����ة موجودة
يف �أ�س����فل كل �ص����فحة .وعندما ترى �صور عربات
ال َه َمر امل�ص���� ّنعة جلذب املجندين الهي�سبانك [ ذوي
الأ�ص����ول الالتينية ] اىل جي�ش الواليات املتحدة،
ف�إنك �ست�شعر ب�أنك ر�أيت كل �شيء.

ال���ج���ن���س ف�����ي ي���ث���رب
عصام عباس أمين
يكت�س����ب اخلو�����ض يف التاريخ �أهمية خا�ص����ة
عندما يكون الهدف التو�ص����ل �إىل معرفة القيم
الثقافي����ة واجلمالي����ة لأيّ جمتم����ع ،وكلما كان
التاريخ �أعمق زمني ًا ،اكت�س����ب البحث �صعوبة
اك��ب�ر ،وه����ذه ال�ص����عوبة ت�ش����تد عندم����ا يكون
اله����دف البح����ث يف امل�س����ائل امل�س����كوت عنها،
وله����ذا عندم����ا يتق����دم باح����ث مثل (خلي����ل عبد
الك����رمي) ملعرفة وت�ش����خي�ص مالم����ح وطبيعة
العالق����ة ب��ي�ن الرج����ل وامل����ر�أة يف العهدي����ن
املحم����دي واخلليف����ي ،ف�إنن����ا �س����نجد �أنف�س����نا
�أم����ام ط����رح جديد ،اقل م����ا يقال عن����ه انه طرح
جريء ،ي�ستند يف قوته اىل ا�ستخدام تقنيات
جديدة يف ا�س����تنباط احلقيقة من خالل ت�أويل
الن�ص����و�ص بعي����د ًا ع����ن التع�س����ف يف يل عنق
الن�ص �أو الدفع به يف اجتاهات �أخرى ت�ض����يع
منا البو�صلة فنعود �أكرث ت�شوي� ًشا مما كنا.
كت����اب جمتمع ي��ث�رب ،الطبع����ة الأوىل عن دار
م�صر املحرو�س����ة ،للكاتب (خليل عبد الكرمي)
ميكن ت�ص����نيفه ب�أن����ه �أول كتاب يتناول احلياة
اجلن�س����ية للع����رب يف مك����ة واملدين����ة يف عه����د
الر�س����ول والعهد اخلليفي ،م�س����تند ًا بالأ�سا�س

اىل الفر�ض����ية التالي����ة (جمتم����ع ي��ث�رب قب����ل
الر�س����الة املحمدي����ة كان جمتمع ً����ا �أم ّي ًا �س����اذج ًا
مبعن����ى مل يك����ن لدي����ه �أيّ ن�ش����اط عم����راين،
�أو فن����ي� ،أو علم����ي� ،أو فل�س����في ،ويع����اين من
اجلف����اف واحل����رارة العالي����ة ،الأم����ر ال����ذي
�سي�ؤدي حتم ًا �إىل توقد الن�شاط اجلن�سي لدى
الرج����ل ولدى امل����ر�أة ،وبالت����ايل ينتج جمتمع ًا
منغم�س ً����ا باجلن�����س ب�س����بب الف����راغ والطاق����ة
اجلن�سية املفرطة لدى �أفراده).
الفر�ض����ية الثاني����ة الت����ي اعتمده����ا الكاتب� ،إن
جمتم����ع يرثب كان جمتمع ًا ذكوري ً����ا ،لذلك ف�إن
جميع التو�ص����يفات اجلن�سية فيه ،كانت ت�شري
�إىل علوي����ة الرج����ل يف العالقة بني اجلن�س��ي�ن
كما يف (الركوب ،االمتطاء ،الوطء ،والإتيان،
والإعالء).
ومنذ البداية اعتمد الكاتب البحث يف لغة �أهل
يرثب ،ملعرفت����ه امل�س����بقة بالإمكان����ات الكبرية
الت����ي توفره����ا لغ����ة �أيّ ق����وم لال�س����تدالل على
الأم����ور اجلن�س����ية من خالل درا�س����ة املرادفات
ذات الطابع اجلن�س����ي ،وبجردة �س����ريعة جند
�أنف�س����نا �أمام كلمات مثل (املبا�ضعة ،املالم�سة،
امل�ض����اجعة ،املقارف����ة ،املفاخ����ذة ،املباطن����ة،
املعا�س����فة ،املجامع����ة ،امل����راودة ،املبا�ش����رة،
املخادنة ،املناطحة واملواقعة).
فاللغ����ة هي التعب��ي�ر الأمثل ع����ن حالة املجتمع

والت����ي تنبثق منه رقي ً����ا وانحطاط ًا وهي ابلغ
دالل����ة و�أف�ص����ح �إبان����ة م����ن املالب�����س واملباين
وامل�ساكن وو�سائل االنتقال�....ص .)14
كان����ت ي��ث�رب منغم�س����ة باجلن�س قب����ل الدعوة
و�أثنائه����ا وبعدها ،مما �ص����عب كثري ًا من مهمة
الر�س����ول يف تهذيب ه����ذا املجتم����ع ،من خالل
الت�ش����جيع على ال����زواج (النكاح) ف����كان يقول

(أنا والمدرب وودن)

إن كاميرات المراقبة
(سي سي تي في)
تجعلنا آمنين

ولد العب كرة الس��لة الش��هري كريم عبد الجبار
و (اس��مه األص�لي :فردينان��د لوي��س أركندور)
ع��ام  1947يف مدينة نيويورك وهو امرييك من
اص��ل إفريقي ،يعد أحد أب��رز أبطال اللعبة يف
التاريخ ،وقام باملشاركة يف العديد من األعامل
السينامئية.

كتاب جديد من تأليف العب كرة السلة الشهير كريم عبد الجبار

ترجمة /المدى

�أ�ص���در هذا الالعب ال�ش���هري م�ؤخ���ر ًا كتاب ًا حت���دث فيه عن
العالقة التي ربطته مع جون وودن ( )2010 -1910وهو
العب ومدرب كرة �سلة �أمريكي .لُ ّقب بـ”�ساحر وي�ستوود،
وح�ص���ل عل���ى لقب م���درب الع���ام الوطني �س���ت مرات.يف
كتاب���ه هذا املعنون (�أنا وامل���درب وودن) يتحدث كرمي عبد
اجلبار ع���ن عالقة �ص���داقة قوية ج���د ًا يف امللعب وخارجه
تعدت حدود جمال العمل.
ويتناول الكتاب �س�ي�رة حي���اة ج���ون وودن املهنية ،كونه
الع���ب ك���رة ال�س���لة الأك�ث�ر �ش���هرة ،ال مثي���ل ل���ه .و املدرب
الرئي�س لفريق كرة ال�س���لة للرجال يف جامعة كاليفورنيا،
والذي ح�صل على � 10ألقاب وطنية .وهو �إجناز مل يح�صل
عليه �أحد حتى وقت قريب.
كان عبد اجلبار ،الذي كان يعرف يف �سنوات عمره الأوىل
ب�أ�س���م ليو �أل�س���يندور ،طف ًال يهوى الكتب وكان قارئ ًا نهم ًا
لكتب ريت�شارد رايت والنغ�ستون هيوز وجيم�س بالدوين
و�أرث���ر كون���ان دوي���ل .وكان ج���ون وودن مدر����س اللغ���ة

الإنكليزية يف املدر�سة الثانوية .وكان �شائع ًا بالن�سبة له �أن
يقتب�س عبارات من كيبلينغ ،و�شك�س���بري ،و ...النغ�س���تون
هيوز .مما �آثار اهتمام الالعب ال�ش���اب ،وا�ص���بح م�أخوذ ًا
بنهج املدرب الثقايف يف تعامله مع لعبة كرة ال�سلة.
ويتذك���ر امل�ؤل���ف تل���ك احلقب���ة ،الت���ي ازدادت فيه���ا ح���دة
التوجهات العن�صرية يف كل مكان من امريكا قائ ًال”:عندما
يتعل���ق الأمر بالعن�ص���رية ،اعتقدت �أن امل���درب وودن كان
ميتلك قلب ًا طيب ًا ،و كان منغم�س���ا ًجد ًا يف اللعبة” .ويكتب
كرمي عبد اجلبار عن امل�ضايقات ذات الطابع العن�صري التي
كان يتعر����ض لها اثناء املباريات ويف عالقاته االجتماعية.
وعل���ى الرغم من �أن تلك الق�ص����ص م�ألوفة للكثريين ،لكنها
ال تقل رعب ًا� ،أي� ً
ض���ا وكان ذلك املدرب ذو القلب العطوف -
يعمل مبثابة حاجز ي�صد عن ذلك الالعب ال�شاب احل�سا�س
�ش���رور العامل املحي���ط به .يروي عبد اجلبار ق�ص���ة تعليق
عن�ص���ري �س���معه من امر�أة بي�ضاء كبرية يف ال�سن ،وكان
امل���درب حا�ض���ر ًا وقته���ا .لكنه مل يق���م ب�أي رد فع���ل يف تلك
اللحظ���ة ،لكنه ق���ال لكرمي عبد اجلب���ار يف وقت الحق”:ال
تدع النا�س اجلهلة يجعلونك تت�صرف مثلهم” .ويكتب عبد

اجلب���ار ،عن مدربه”،كنت �أرى ك���م كان يزعجه هذا الأمر.
وكم كان رج ًال طيب ًا� ،ش���عرت �أن تل���ك احلادثة كانت متزقه
م���ن الداخل"� .إن قدرة كرمي عبد اجلبار على التعاطف مع
هذا املدرب يف هذا املو�ضوع مثري للإعجاب ،نظر ًا للدرجة
الكبرية من امل�شاعر العن�ص���رية التي كان يعي�شها املجتمع
الأمريكي يف ذلك الوقت .كان العب ًا يحمل م�شاعر �إن�سانية
كما هو حال مدربه ،وهذا هو ال�ش���عور الإن�س���اين العميق
يتخلل جميع اجزاء الكتاب.
كان املدرب جون وودن م�س���يحي ًا متدين ًا .لكن عبد اجلبار
الكاثوليكي ،اعتنق الإ�س�ل�ام يف جامعة كاليفورنيا .وابلغ
مدرب���ه وزمالءه بتحوله ،حني كانوا على منت حافلة تقلهم
اىل اح���دى املباري���ات ،وحينها ب���د�أت نقا�ش���ات دينية بني
الالعبني”.نظ���رت اىل ج���ون وودن ع���دّة م���رات ملعرفة ما
ه���و رد فعله على �إعالين ،ولكن كل ما ر�أيته كان ابت�س���امة
وا�س���عة م���ن الف���رح ،لي����س يف وجه���ي ،ولك���ن يف وجوه
اع�ض���اء الفريق .مل يك���ن يعتربهم جمرد العبني ،كانوا ما
�أرادهم رج ً
اال نا�ضجني وحمرتمني”.
عندما كان �أ�سطورة الدوري االمريكي للمحرتفني يف كرة

الذاتية:
سيرته
في كتاب يتناول
ِ
ّ
(زوجت����ك �إياها مبا معك من ق����ر�آن� ...ص )16
�أو من خالل ا�س����تخدام ال�شدة املفرطة كعقوبة
الزن����ا بالرج����م م����ن خالل الآي����ة التي ن�س����خت
يف الق����ر�آن مع الإبق����اء على حكمها (وال�ش����يخ
وال�ش����يخة �إذا زني����ا فارجموهم����ا البتة� ...ص
 .)17لكن امل�شاكل اجلن�سية مل تختف ب�سهولة
وما تع����ود علي����ه املجتمع اليرثبي ظ����ل م�ؤثر ًا
يف احلي����اة العام����ة ،فتع����ددت امل�ش����اكل بتعدد
احل����االت ،فالطب����ع غ��ل�اب والقاعدة ال�ش����عبية
تبقى حتتفظ ب�أن�س����اقها وعاداته����ا مهما حاول
النبي تقوميهم من خالل الن�ص����ح والإر�ش����اد،
فهذا عمر ب����ن اخلطاب ي�أتي ر�س����ول الله قائ ًال
هلك����ت ...لأين حولت رحل����ي البارحة فلم يرد
النبي حتى نزلت الآية (ن�س����ا�ؤكم حرث لكم...
�ص  )51ونف�سه عمر يف موقف �آخر يطلب منه
الر�س����ول (�أن يت�صدق بخم�س دينار لأنه واقع
زوجت����ه وه����ي حائ�����ض����� ...ص .)50وتتع����دد
احلاالت لت�ش����مل �ص����حابة �آخرين ،فهذا مغرية
ابن �ش����عبة مي�سك من قبل �أربعة رجال متلب�س ًا
بالزن����ا مع ام����ر�أة من بن����ي هالل ،يق����ال لها �أم
جمي����ل بنت حمجن ب����ن االفقم بن �ش����عينة بن
اله����زم ،وزوجها من ثقيف يقال له احلجاج بن
عتيك ....ولوال �شهادة زياد بن �أبيه لأقيم عليه
حد الرج����م ،رغم انه كان �ص����حابي ًا ومن كتاب
حمم����د الذين يكتبون له الر�س����ائل التي ميليها

عليهم ،مبعنى كان مو�ضع ثقة الر�سول!!! لكنه
�أقدم على فعل الزنا ،وامل�ص����ادر تذكر عنه ب�أنه
كان لدي����ه �ألباه (قوة اجلم����اع) ويقول مفاخر ًا
(ح�ض����نت ت�س����ع ًا وت�س����عني امر�أة ما �أم�س����كت
فيه����ن واحدة منهن على ح����ب ،ولكني �أحفظها
ملن�ص����بها وولدها ،فكن����ت ا�سرت�ض����يهن بالباه
�ش����ابا ،فلم����ا �أن �ش����بت و�ض����عفت ع����ن احلركة
ا�سرت�ضيهن بالعطية� ...ص.)57
الرحل����ة التي ي�أخذنا فيه����ا (خليل عبد الكرمي)
رحلة ممتعة ،وهو ي�ستعر�ض حوادث جن�سية
كثرية ،تتعلق بع�ض����ها باملغيبات� ،أو املالعنة،
�أو ال����زواج من ال�ص����غريات� ،أو �إتيان الزوجة
يف رم�ض����ان ،وغريه����ا كث��ي�ر ،لنج����د حمن����ة
الر�س����ول وه����و يت�ص����دى ل����كل ذل����ك حم����او ًال
و�ض����ع احللول التي تن�س����جم وواق����ع املجتمع
يف ي��ث�رب ،حت����ى بلغ ب����ه احلد (نه����ي الأزواج
عن مفاج�����أة زوجاتهم لي ًال وي�س����مى”الطروق
لي ًال"� ....ص.)84
هكذا بحوث متكننا من معرفة �أهم التفا�ص����يل
اخلا�ص����ة ملجتم����ع ي��ث�رب حتت����اج �إىل �إغن����اء
وتو�سع �أكرث لت�ش����مل جوانب �أخرى من حياة
تلك املجتمعات التي انبثقت منها تعاليم دينية
كث��ي�رة م����ا زال����ت فاعل����ة ليومن����ا ه����ذا ...وما
مطلوب حالي ًا لي�س �أكرث من فهم �أعمق ين�سجم
مع ال�سياق التاريخي وال يقفز عليه.

ال�سلة ،كرمي عبد اجلبار يف املدر�سة الثانوية ،كان يتطلع
للح�صول على منحة درا�سية من جامعة كاليفورنيا معتمد ًا
�إىل ح���د كبري على قوة �س���معة املدرب ج���ون وودن ومت له
ذل���ك .وات�ض���ح �أنه اخليار ال�ص���حيح ،وفاز ه���و وزمال�ؤه
يف ثالث مباريات غري م�س���بوقة يف بطولة حملية ،ولكنها
كانت �أي� ً
ض���ا بداية واحدة من ال�صداقات الأكرث ا�ستثنائية
وا�س���تمرار ًا يف تاريخ الريا�ضة .ويف هذا الكتاب ،يك�شف
عب���د اجلب���ار عن الق�ص���ة امللهم���ة لكيفية تط���ور عالقته مع
ج���ون وودن من م���درب يقوم بتدريبه �إىل �ص���ديق حقيقي
جتاوزت عالقة ال�ص���داقة بينهما حدود الريا�ض���ة و�شكلت
م�سار حياة كل من الرجلني وا�ستمرت ملدة ن�صف قرن.
والكت���اب ه���و حتية مث�ي�رة للت�أثري الدقيق ولك���ن العميق
ال���ذي قام به امل���درب يف حياة ك���رمي عبد اجلب���ار كالعب،
وفيم���ا بع���د ك�إن�س���ان وي�ض���م الكت���اب جمموع���ة كاملة من
التفا�ص���يل احلميمة ،مل ي�سبق ن�شرها وقد كتبت بدفء من
طالب ممنت تعلم درو�سه ب�شكل جيد.

ً
والده العظيم..
بعيدا عن تأثير
الكسندر دوماس االبن..
ِ

ترجمة  :عدوية الهاللي
مل ي�ص���در حتى اليوم ،كتاب متخ�ص�ص حول الروائي
والكاتب امل�سرحي الفرن�سي (الك�سندر دوما�س االبن)
( ،)1895 -1824وظل مقرتن ً���ا طوي ًال بوالده الكاتب
ال�ش���هري الك�س���ندر دوما����س االب م�ؤل���ف الرواي���ات
ال�ش���هرية (الفر�س���ان الثالث���ة ،الكون���ت دي مون���ت
كري�س���تو ،فار�س �س���انت هريم�ي�ن) بينما اقرتن ا�س���م
دوما����س االب���ن بروايت���ه ال�ش���هرية (غ���ادة الكاميليا)
فقط..
م�ؤخر ًا� ،ص���در عن من�ش���ورات فيبو�س كت���اب بعنوان
(دوما����س االب���ن) يف � 336ص���فحة للكاتب�ي�ن ماري���ان
وكل���ود �ش���وب ،بع���د �أن تابع���ت ماريان �ش���وب اعمال
زوجه���ا كل���ود �ش���وب ع���ن الك�س���ندر دوما����س االب،
واكت�ش���فت عدم الرتكيز على �شخ�ص���ية االبن خا�ص���ة
بع���د �أن عرثت عل���ى تلك املرا�س�ل�ات العائلي���ة الغنية،
�إذ زاد افتتانه���ا ب�شخ�ص���ية دوما�س االب���ن الذي عرف
ككاتب م�س���رحي ومل ت�سلط اال�ض���واء على عالقته مع
بتف���ان ورقي رغم ماحلق به
وال���ده وكيف تعامل معها
ٍ
من ا�ساءة �أبوية بالغة...
كان الك�س���ندر دوما�س االبن طف ًال غري �شرعي وعاملته

زوج���ة والده بق�س���وة وع ّذبته كثري ًا كم���ا حرمه والده
من والدت���ه وكان اجلميع يعامله كمنبوذ رغم اعرتاف
والده به وماتلقاه من تعليم جيد ...كانت هناك �أ�سباب ًا
ع���دة ميك���ن �أن تدفع���ه اىل ك���ره وال���ده العظي���م ،لكنه
اخت���ار �أن يحرتمه و�س���لك طريق الكتابة �أي� ً
ض���ا فكتب
�أ�ش���عار ًا ورواي���ات منه���ا رواية (االبن غري ال�ش���رعي)
الت���ي تعك����س ت�أث���ره من وال���ده ث���م توج���ه اىل كتابة
امل�س���رحيات التي القت ا�ستح�س���ان ًا لكن روايته (غادة
الكاميليا) ال�ص���ادرة ع���ام  1852حققت جناح ً���ا عاملي ًا
رائع ًا وا�ص���بحت ا�س���طورة �أدبية فق���ام بتحويلها اىل
م�س���رحية �أثارت �ض���جة كبرية �آنذاك وا�ستوحى منها
املو�س���يقار ف�ي�ردي االوب���را ال�ش���هرية (ترافيات���ا) كما
اقتب�ستها ال�سينما �أي� ًضا..
تن���اول الكاتب���ان �ش���وب يف �س�ي�رة دوما����س االب���ن
الأ�س���باب التي جعلت دوما�س الأب بغي� ً
ض���ا يف عيني
ابنه كحرمانه من املال وان�ش���غاله مبغامراته الن�سائية
ورك���زا على كيفي���ة تعامله مع ذل���ك ب�أخالقي���ات عالية
وع���دم نكرانه دوروال���ده الذي منحه احلي���اة كما كان
يقول ..ومل يكن ذلك غريب ًا على دوما�س االبن لأنه كان
يهتم بتحليل امل�ش���اكل نف�س���ي ًا واجتماعي ًا وتغلب على
كتابات���ه الن�ب�رة االخالقي���ة ،ومل يكن يج���د يف معاداة
والده �ص���واب ًا بل ظ���ل يكن له اعجاب ً���ا ب�أعماله ومودة
ال ت�ش���وبها �ش���ائبة ...وبع���د وف���اة والده خ�ل�ال حرب

 ،1870حمل لقب الك�سندر دوما�س الوحيد لكنه ف�ضل
االحتف���اظ بكلمة (االبن) التي حلقت با�س���مه يف حياة
والده للتمييز بينهما...
وق���ع دوما����س االب���ن يف ح���ب غاني���ة تدع���ى م���اري
دوبلي�س���ي لكنه ابتعد عنها ب�س���بب اخالقياته و�ضغط
وال���ده ،وحني كتب رائعته (غ���ادة الكاميليا) مل يعرف
اجلمه���ور �أن���ه كان ي���روي ق�ص���ته الت���ي تنتهي مبوت
حبيبت���ه بع���د �أن يهجرها وكيف كان تدخ���ل والده يف
الرواي���ة مريع ً���ا حلرمان���ه منها لدرجة انه حني �ش���اهد
اجلمه���ور يبك���ي �أمل ًا لنهاية امل�س���رحية احلزين���ة ،ت�أثر
كثري ًا وهو يتذك���ر حبيبته التي تعامل مع حكايتها يف
امل�س���رحية بطريق���ة اخالقية وك�أنه م�ص���لح اجتماعي،
فهو يط���رح م�ش���كلة الإث���م والتوبة ويطال���ب املجتمع
ب����أن ي�ص���فح عن �ض���حاياه من الن�س���اء ،فف���ي املجتمع
الفرن�س���ي يف القرن التا�س���ع ع�ش���ر ،والذي طغت عليه
اخالقي���ات االر�س���تقراطية ،مل يكن هناك م���كان للمر�أة
اخلاطئة حتى لو �أعلنت التوبة لأنها ت�شكل خطر ًا على
الأ�س���رة الربجوازي���ة ،وعل���ى العك�س م���ن والده ،كان
دوما�س االب���ن واقعي ًا و�آمن ًا بر�س���الة الأدب االخالقية
فعال���ج يف كتبه االنح���راف وطالب ب�إ�ص�ل�اح املجتمع
ودع���ا اىل حماية الزواج والعائلة كم���ا دافع عن املر�أة
وكيانها وحقوقها ..لذا وجد الكاتبان �شوب يف �سرية
حياته مادة ثرية لتحويلها اىل كتاب...

عن لو�س اجنلو�س بوك ريفيو
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غاري كوكس
وكتابه الجديد عن
سارتر:
ً
وجوديا
كيف تكون
يعترب غاري كوكس من اشهر الفالسفة الربيطانيني
املعارصين ولد عام  1964وقام بتأليف مجموعة من
الكتب عن الفلسفة الوجودية وعن جان بول سارتر
ويتحدث يف هذه املقابلة عن كتابه الذي صدر مؤخر ًا
بعنوان سارتر والوجودية وهو ليس كتابه األول عن
الوجودية فقد اصدر يف عام  2009كتابه املهم (كيف
تكون وجودي ًا).
 :xمل���اذا تعتق���د �أن النا�س م���ا زالوا مهتمني
بالوجودية ،وبجان بول �سارتر حتديد ًا؟
غ���اري كوك����س :ال ي���زال ا�سم”�س���ارتر" ،وال
�س���يما عبارة”الوج���ودي" ،حتظ���ى بالكثري
من االهتمام يف و�س���ائل الإع�ل�ام ،ودائما ما
تلمح �إىل �ش���يء غام�ض وعميق ومعقد ،وفيه
نوع م���ن اللطافة �أي� ً
ض���ا .تثري ل���دى املفكرين
ف�ض���و ًال الكت�شاف املزيد .ومثل كل الفل�سفات
العظيم���ة ،ف����إن الوجودي���ة مليئ���ة باحلقائق
اخلال���دة ع���ن الوجود الإن�س���اين .وم���ع انها
حتت���وي يف كثري م���ن الأحيان عل���ى مفاهيم
�صعبة اال�ستيعاب ،ولكن يجب �أن يفهمها �أيّ
�ش���خ�ص يحاول �أن يعي�ش ب�ص���دق  -وبحق،
كم���ا يقول �س���ارتر .حياة �س���ارتر نف�س���ها هي
جزء ال يتجز�أ من ر�س���الته الفل�سفية .لقد ثبت
على مبادئه ،حتى لو كان يف كثري من الأحيان
�ساذج ًا �سيا�سي ًا وعقائدي ًا .وكما قال يف كثري
من الأحيان ،ف�إنه خلق نف�سه من ال �شيء .كان
جت�س���يد ًا حي ًا للمذهب الوج���ودي الذي يقول
�إن احلياة لي�س لها معنى �س���وى املعنى الذي
نخت���اره .كل ه���ذا جعل منه �شخ�ص���ية جذابة
با�س���تمرار ،و�أ�صبح رمز ًا ،وامنوذج ًا يقتدي
ب���ه النا����س م���ن جمي���ع الأعم���ار واخللفيات
الثقافية.
Xكان �س���ارتر ميي���ل اىل الإف���راط يف كل
�ش���يء فه���و يكت���ب كث�ي�ر ًا و�أح���ب ن�س���اء
كثريات ،وكان يتناول ال�سكائر ،والوي�سكي،
والقه���وة ،واملنبه���ات الع�ص���بية ،والعقاق�ي�ر
املنوم���ة ب�إفراط �ش���ديد -و�أ�ص���بح م�ش���هور ًا
ب�س���بب هذه اجلوانب من حياته ا�ضافة اىل
ال�ش���هرة التي جلبتها له �أفكاره الفل�سفية .هل
ميكن �أن نتحدث قلي ًال عن الدور الذي لعبه
الإف���راط يف حيات���ه واملب���د�أ الذي،عربت
عن���ه يف الكتاب”،ما يه���م هو كيف حتيا،
ولي�س كم من ال�سنوات تعي�ش"؟
كان �س���ارتر ميتلك طاقة هائل���ة وقدرة كبرية
على التحمل .كان يعمل كثري ًا ويت�سلى ب�إفراط
�أي� ً
ض���ا .كان يفرط يف الكتابة ،ويف اال�ش���ياء
الأخ���رى  -مثل الن�س���اء واملخ���درات – وهذا
الأم���ر �إلهمه واعط���ى دفعات قوية مل�ش���روعه

ترجمة  /احمد الزبيدي

الطم���وح للغاية املتمثل يف حماولته تف�س�ي�ر
الوجود الإن�س���اين .وافراطه هذا ت�س���بب يف
نهاية املطاف يف تدمري �صحته .ا�صبح اعمى
عملي ً���ا عل���ى مدى ال�س���نوات ال�س���بع الأخرية
م���ن حيات���ه وعان���ى م���ن الأمل النف�س���ي لعدم
قدرت���ه على الكتابة لأن فقدانه الب�ص���ر حرمه
م���ن القدرة على تنقيح اعمال���ه .وكان نق�ص
الأوك�س���جني يف دماغه يعني �أي� ً
ض���ا �أنه يجد
�ص���عوبة متزاي���دة يف الرتكيز� .أو ب�أ�س���لوب
وجودي حقيقي ،ق���ال �إنه ال يندم كيف عا�ش
حياته .واذا ما متعنا يف �س���لوكه املفرط هذا،
ف�إن من املده�ش �أنه عا�ش  74عام ًا.
xقم���ت بت�أليف العديد م���ن الكتب عن جان
ب���ول �س���ارتر� :س���ارتر والرواي���ة ،قامو����س
�سارتر ،و�س���ارتر :دليل للحرية .وكيف
ت�ص���بح وجودي ًا �أي� ًضا وهذا الكتاب
�ش���دّين �إىل ح���د كبري لأن���ه ركز على
ا لو جو د ي���ة

ال�س���ارترية .مل���اذا ق���ررت كتابة �س�ي�رة حياة
�سارتر؟
عندما كتبت اطروحتي الدكتوراه عن �سارتر،
م���ع الرتكي���ز عل���ى كتاب���ه الوج���ود والعدم،
مل �أك���ن �أع���رف الكث�ي�ر ع���ن حيات���ه ،وكتابي
الأول� ،سارتر :دليل للحرية ،هو �إعادة كتابة
الطروحت���ي يف الدكت���وراه .وفق���ط عندم���ا
�ألفت كتاب قامو�س �س���ارتر ب���د�أت بجدية يف
البح���ث عن �س���ارتر ،االن�س���ان ،حت���ى �أمتكن
م���ن جتميع مواد ال�س�ي�رة الذاتي���ة جنب ًا �إىل
جن���ب مع اال�ش���ياء التقنية االخرى اخلا�ص���ة
بالكت���اب .قم���ت بالكث�ي�ر م���ن االبح���اث عند

ت�أليف كتاب قامو�س �سارتر وقد خدمني ذلك
جيد ًا كم�ص���در ملزيد من امل�شاريع عن �سارتر.
مث���ل كت���اب �س���ارتر والرواي���ة ،عل���ى �س���بيل
املث���ال ،فق���د منا م���ن البحوث الت���ي قمت بها
�آنذاك ،والآراء التي �ش���كلتها ب�ش����أن ق�ص�ص���ه
الق�ص�ي�رة والرواي���ات وامل�س���رحيات الت���ي
كتبها .وكل من هذه الأعمال االدبية در�س���تها
يف �ض���وء الظ���روف ال�شخ�ص���ية والنف�س���ية
الت���ي كتب���ت فيه���ا  -ع�ش���يقاته ،وعقاقريه –
وب�شكل او�س���ع يف �ضوء ال�س���ياق ال�سيا�سي
والتاريخي �أي� ً
ض���ا :احل���رب العاملي���ة الثانية
واحلرب الب���اردة .حتى حتول كتاب �س���ارتر
والرواي���ة �إىل م���ا ي�ش���به ال�س�ي�رة الذاتي���ة.
فالكت���اب يحاول���ون دائم ً���ا التفكري يف �ش���يء
للكتاب���ة عنه� ،ش���يء يكونون مهتم�ي�ن به مبا
فيه الكفاية ويعرفونه مبا يكفي ليتمكنوا من
ت�ألي���ف كتاب كام���ل عنه .لذل���ك ،وبعد ت�أليف
ع���دد من الكت���ب الفل�س���فية الأخ���رى التي مل
تتناول �سارتر ،بدا من الوا�ضح �أن ما يجب
القي���ام به عندما اتناوله من جديد هو ت�أليف
كت���اب يتناول �س�ي�رة حياته .كنت ارغب منذ
�س���نوات يف ت�ألي���ف كت���اب ع���ن الوجودي���ة
و�س���ارتر ،على الرغم من �أنني يف معظم ذلك
الوقت مل �أكن �أعرف ذلك.
xهن���اك بالفع���ل ع���دد قليل من الكت���ب التي
تتناول �س�ي�رة حياة �س���ارتر مث���ل حياة
�س���ارتر :للكاتب���ة �آين كوه�ي�ن-
ً
ف�ض�ل�ا عن كتاب رونالد
�س���والل،
هامي���ان الكتابة املختلفة� :س�ي�رة
حياة �سارتر  -الذي اعرتفت ب�أنه
ك�ش���ف لك”اخلطوط االر�ش���ادية
العري�ض���ة”فما حاجتك �إىل كتابة
�س�ي�رة حياة جديدة ل�سارتر ومباذا
�ستختلف عن الآخريات؟
ه���ذه الت���ي ذكرتها هي �س�ي�ر ذاتي���ة ملحمية،
و�أنا بالت�أكيد ا�ستخدمتها ،جنب ًا �إىل جنب مع
العديد من امل�صادر الأخرى ،الكت�شاف العديد
من احلقائق حول �سارتر .ال�شيء الرئي�س يف
هذا الكتاب هو �أنه ن�صف طول ال�سري الذاتية
امللحمي���ة� .إن���ه كت���اب �ش���امل ،ولكن���ه موجز

وميكن ا�ستيعابه ب�سهولة ،وهو كتاب م�شوق
غري خم�ص�ص للفال�سفة واالكادمييني ،و�إمنا
للقارئ الذي يتعرف على �سارتر للمرة الأوىل
 القارئ الذي يريد �أن يح�صل وبنف�س القدرعلى معلومات وت�ش���ويق �أي� ً
ض���ا .ق�صة حياة
�سارتر هي بالت�أكيد ق�صة جذابة للغاية .ل�ست
مت�أكد ًا من �أن العامل بحاجة �إىل �سرية جديدة
ل�س���ارتر ،ولك���ن كتب���ت واحدة عل���ى �أيّ حال
لأنني رغب���ت بذلك ،وبالت�أكي���د قدمت ر�ؤيتي
حلي���اة �س���ارتر و�أعمال���ه م���ن خ�ل�ال جمي���ع
الأف���كار والآراء ،والتحلي�ل�ات التي �ش���كلتها
عن���ه وعن فل�س���فته على مدى ع���دة عقود منذ
�أن اكت�ش���فت لأوّ ل مرة روايته الغثيان عندما
كنت يف �سن املراهقة.
xتباين���ت الأراء ب�ش����أن كتاب���ك �س���لب ًا �أو
ايجاب ًا وب�ش���كل حاد للغاية ،مل���اذا بر�أيك �أثار
الكتاب كل ردود الفعل هذه؟
ذات مرة قال �إلفي�س بري�سلي� ،إن النقاد لديهم
عم���ل يقومون ب���ه وهم ي�ؤدونه على �أح�س���ن
وج���ه .و�أجر�ؤ على القول ب�أن عدد ًا من االراء
املتعلق���ة بالكت���اب الت���ي ن�ش���رت عل���ى موقع
الأمازون ،على �س���بيل املثال ،و�إن كان عددها
قلي ًال مل تكن �سوى �أراء �سخيفة فح�سب ،ولكن
لكل �شخ�ص احلق يف ابداء ر�أيه .هناك �أي� ًضا
العدي���د مم���ن ي�س���مون”باملراجعني”الذين،
يف �أح�س���ن الأح���وال ،يت�ص���فحون الكت���اب
ويتبنون لهجة ازدرائية للغاية لي�سهل عليهم
انتق���اده ،وي�س���تثمرون ذلك لأجل احل�ص���ول
على ال�شهرة.
�أحد املراجعني مل يعجب���ه كتابي لأنه ال يحب
�س���ارتر .وعل���ى ايّ ح���ال فناق���ل الكف���ر لي�س
بكاف���ر! ،ولك���ن كما ذكرت �أنت ،ح���از الكتاب
على تقدير كبري يف وقت الحق من ا�ش���خا�ص
كان لديه���م الوق���ت لتقدير الكت���اب حق قدره
وقراءت���ه بالكام���ل .يف النهاي���ة ،لي����س م���ن
واجب���ي �أن �أق���ول م���ا يج���ب �أن تك���ون علي���ه
�أراء الآخري���ن .وق���د �أ�ش���رت يف الكتاب �إىل
�أن ذل���ك ه���و خط�أ كام���و الكبري ال���ذي ارتكبه
اثن���اء خالف���ه مع �س���ارتر حول كت���اب املتمرد
والذي ت�س���بب يف انه���اء �ص���داقتهم .قبل كل

�شيء� ،أدعو القراء لأن ميعنوا التفكري .وهذا
هو ال�ش���يء الذي يجب �أن يقوم به من ي�ؤمن
بالوجودية.
�Xأن���ت تق���ول يف الكت���اب �أن وجه���ة نظرك
ع���ن �س���ارتر تغ�ي�رت �أثن���اء كتابتك ل�س�ي�رته
الذاتية ،كيف حدث ذلك؟
انته���ى ب���ي الأم���ر اىل �أن يزي���د �أعجاب���ي به
ويتناق����ص حبي له ،كان �س���ارتر ميتلك قدرة
�أ�سطورية على العمل ال�شاق .مل يكن يتخوف
م���ن اخلو�ض يف ايّ م�ش���روع فل�س���في ،مهما
كان �ص���عب ًا - ،وجم���رد حماولته التوفيق بني
الوجودي���ة واملارك�س���ية يف كتاب���ه نقد العقل
اجلديل على �س���بيل املث���ال! و انتاجه الهائل،
ال���ذي �ش���مل جمموعة وا�س���عة من الق�ض���ايا
الفل�س���فية ،ك�أكادمي���ي ،وكات���ب مق���االت،
وروائي ،وكاتب م�س���رحي ،و�صحفي ،يعترب
�أمر ًا مده� ًشا ومذه ًال.
وم���ع ذل���ك ،اكت�ش���فت �أي� ً
ض���ا �أنه ،مث���ل معظم
النا����س الناجح�ي�ن ،كان ،يت�س���م يف بع����ض
الأحي���ان ،بالأنانية ،وكان بخي ًال ،ومتع�ص���ب ًا
مع �أولئك الذين �أحبوه .كما �أنه �أ�ص���بح �أكرث
دوغماتي���ة يف مواقف���ه الي�س���ارية املتطرف���ة،
وه���و �أم���ر ميك���ن الق���ول �أن���ه يتعار����ض م���ع
دهاء عبقريته الذي ك�ش���فت عنه تقييماته يف
جمال علم النف�س الب�شري .ي�ستك�شف الكتاب
دوافع���ه املعقدة بالتف�ص���يل ،وي�ش���رح ويربر
�أعماله ومواقفه يف �سياقها ال�صحيح ،و�إن مل
يك���ن هناك دائم ًا عذر لها .كان �إن�س���ان ًا معقد ًا،
ولي����س قدي�س ً���ا ،وكان لديه العدي���د من ظالل
ال�ضوء والظالم.
ما هي تلك التحديات؟
كان التحدي الرئي�س هو �أن ين�سجم ويتماثل
م���ع حياته الرثي���ة وهو الذي كت���ب ما اليقل
عن  75الف كلمة .و ام�ض���ى �س���نوات عديدة
من عمره يف فهم فل�س���فته وعالقتها ب�أ�سلوب
حياته ،وبالتايل ف����إن التحدي الأكرث �إحلاح ًا
بالن�س���بة ل���ه ه���و �أن يق���دم فل�س���فته للنا����س
ً
ف�ض�ل�ا
ب�أ�س���لوب متما�س���ك ومن�س���جم متام ًا،
ع���ن وج���وب �أن يك���ون ذل���ك اال�س���لوب ثري ً���ا
باملعلومات ،وم�شوق ًا.
Xيف ف�ص���ل كتاب���ك املعنون”الفيل�س���وف
واملخ���رج ال�س���ينمائي”تتحدث ع���ن التجربة
الفا�ش���لة الت���ي جمع���ت �س���ارتر م���ع ج���ون
ه�س���تون .وكان ميك���ن �أن تن�س���ب اليه كتابة
�س���يناريو فيلم (فرويد� :ش���غف �س���ري) ،لكنه
ان�س���حب ب�س���بب خالفات حول املحتوى –و
رمب���ا ب�س���بب الكراهي���ة الكب�ي�رة الت���ي كان
يحمله���ا احدهم���ا للآخ���ر .ه���ل تعتق���د ل���و �أن
�سارتر مل يطلب رفع ا�سمه عن عناوين الفيلم
ف�إن �إرثه يف الواليات املتحدة كان �س���يختلف
كثري ًا؟
كان����ت اف����كار �س����ارتر وق����ت عر�����ض الفيل����م
معتدل����ة للغاية ،ومل يكن لدي����ه خيار من �أجل
احلفاظ على �سمعته الفكرية الثمينة� ،سوى
طلب رفع ا�س����مه .ل�س����ت مت�أكد ًا م����ن �أن �إرث
�س����ارتر يف الواليات املتحدة كان �س����يختلف
كث��ي�ر ًا �إذا م����ا ظ����ل ا�س����مه ملت�ص����ق ًا بالفيل����م،
ومن يتذكر الفيلم حق ًا؟ يبدو �أن �إرث �س����ارتر
يف الوالي����ات املتح����دة جيد ج����د ًا ،وبالت�أكيد
�أف�ض����ل مما هو عليه يف فرن�سا .و�أنا �أعلم من
عالقاتي ومرا�س��ل�اتي اخلا�صة ،ولي�س �أقلها
هذه املقابلة� ،أن هناك �ش����غف ًا دائم ًا ب�س����ارتر
والوجودي����ة يف الوالي����ات املتح����دة .وعل����ى
الرغم من نظرته ،الي�سارية املتطرفة املعادية
للوالي����ات املتح����دة ،هن����اك الكثري م����ن افكار
فل�س����فة الوجودية ل�سارتر التي تتالئم ب�شكل
جيد م����ع روح االعتماد على ال����ذات التي هي
يف �صميم”احللم الأمريكي".
Xيف الف�صل الأخري من الكتاب ”-نوع من
اال�س����تنتاج”– ت�ش��ي�ر اىل �أن ال�س��ي�ر الذاتية
تبق����ى غ��ي�ر مكتمل����ة لأنها رمب����ا ال تفه����م حق ًا
جوه����ر الآخري����ن ومن”ال�ص����عب عليه����ا �أن
حتيط بكل �ش����يء” .وهذا الت�ش����بيه يذكرين
بكت����اب الوجود والعدم حني ي�ش����به �س����ارتر
حماول����ة فه����م �ش����خ�ص �آخ����ر مث����ل �ش����خ�ص

يه����رب ولي�����س عندن����ا �س����وى املعط����ف الذي
تركه وراءه ،والذي ال ميثل �س����وى ق�ش����رته
و�ص����دفته اخلارجية .ه����ل تعتقد �أن �س����ارتر
كان على حق يف �أننا ال ميكن �أبد ًا �أن نخرتق
دواخ����ل الآخري����ن وال ن�س����تطيع حق ً����ا فه����م
بع�ضنا البع�ض؟
يك����ون لدى العدي����د من النا�س م�ش����اريع مل
تكتم����ل .وحت����ى بع����د موتهم ،تك����ون حياتهم

مفتوحة امام الكثري من التف�سريات من قبل
الآخري����ن .وما هو �أهم ،فنحن غالب ًا ما نكون
غري مت�أكدي����ن من دوافعنا اخلا�ص����ة للتفكري
وال�ش����عور ،والعمل بالطريقة التي نقوم بها.
وال�س��ي�رة الذاتية ل�س����ارتر هي نظرة جديدة
�أخ����رى عنه ،وهي م�س����اهمة يف ن�س����يج غني
بالفع����ل ،و�إن كان يت�أل����ف م����ن جمموع����ة من
احلقائق الرا�س����خة .وكما كان �سارتر يعرف

جي����د ًا ،ف�إن����ه من امل�س����تحيل �أن تكتب �س��ي�رة
ذاتي����ة دون ان تق����دم وجه����ة النظر اخلا�ص����ة
بك ،ولكني يف الف�ص����ل اخلتامي � ّ
أحث القراء
عل����ى ان يح�س����موا امره����م يف �س����ارتر .على
الرغ����م م����ن انني �أ�ش��ي�ر �أي�ض����ا بق����وة اىل �أن
الق����راء لي�س����وا ملزمني ب�أن يح�س����موا امرهم
مع �س����ارتر على الإطالق ،وقد �سعيت جاهد ًا
ان اجتن����ب جعله����م يقومون ب�إط��ل�اق احكام

وا�ستنتاجات كي ال �أكون مثل القا�ضي الذي
يوجه هيئة املحلفني يف ختام املحاكمة.
عل����ى الرغ����م م����ن �أن املرء ق����د ال ي����درك متام ًا
م�س����اهمة �س����ارتر يف الفل�س����فة وعلم النف�س
ع����ن طري����ق ابت����كاره جمموعة م����ن الأدوات
املفاهيمي����ة الت����ي �س����اعدت يف معرفة جوهر
االن�س����ان .وعل����ى �س����بيل املثال ف�����إن نظريته
ح����ول االمي����ان امل�ش����وّ ه ،ه����ي �أداة قوي����ة
لتحليل الأفعال الب�ش����رية واكت�شاف دوافعها
احلقيقي����ة ،وغالب ً����ا م����ا تك����ون ه����ي الدواف����ع
التي ي�س����عى ال�ش����خ�ص لتجاهله����ا ونكرانها.
نح����ن �أحرار وم�س�����ؤولون �إىل ح����د كبري عن
خياراتن����ا ،ولكنن����ا كث��ي�ر ًا م����ا نتظاه����ر امام
�أنف�س����نا والآخرين �أننا ل�س����نا احرار ًا ولي�س
لدينا خي����ار ،و�أن الآخرين هم امللومني وهلم
ج����را� .س����ارتر رائ����ع يف ه����ذه الأم����ور .وق����د
�ش����رحت ذلك ب�ش����كل مف�ص����ل يف كتابي كيف
تكون وجودي ًا.
xكان �سارتر ينتقد ب�شدة النظام الر�أ�سمايل
يف الوالي����ات املتحدة .فرب�أيك كيف �س����تكون
مواقف����ه ال�سيا�س����ية يف الق����رن احل����ادي
والع�ش����رين (وخا�ص����ة بالن�س����بة الوالي����ات
املتحدة)؟
كان �سارتر ينتقد النظام ال�سيا�سي للواليات
املتح����دة ،وال �س����يما �سيا�س����ات الف�ص����ل
العن�ص����ري وح����رب فيتن����ام .لق����د �س����خر من
الر�أ�س����مالية بينما كان يتمتع مبزاياها ،مثل
الطعام اجليد وال�س����فر املتك����رر �إىل اخلارج،
عل����ى الرغم م����ن �أنه مل يكن مهتم ً����ا بان يكون
ثري ً����ا .ولك����ن افتقاره �إىل االمي����ان بالتعددية
ال�سيا�س����ية ه����و الأك��ث�ر �إث����ارة للقل����ق .فم����ن
ناحي����ة ،انتقد بال ه����وادة الواليات املتحدة -
البل����د الذي �أظهر له كرم ال�ض����يافة  -يف حني
�أن����ه ،من ناحي����ة �أخرى ،وب�ش����كل �أكرب بكثري
م����ن معظ����م معا�ص����ريه ،كان يج����د االع����ذار
للممار�س����ات الديكتاتوريات القمعية لالحتاد
ال�س����وفيتي وال�ص��ي�ن :عملي����ات التطه��ي�ر،
ومع�س����كرات االعتقال ،والف�شل االقت�صادي،
وانعدام احلرية� .أعتقد �أن موقفه ال�سيا�سي
يف الق����رن احل����ادي والع�ش����رين ،خا�ص����ة
يف الوالي����ات املتح����دة� ،س����يكون م����ن املمكن
التنب�ؤ ب�أنه �س����يكون م�ش����ابه ًا ملوقف املثقفني
الربجوازي��ي�ن الليربالي��ي�ن والي�س����اريني
املتطرفني .وانه �س����يكون �أكرث حما�س ًا بكثري
يف انتقادات����ه لرتام����ب ،عل����ى �س����بيل املثال -
الذي ي�س����تحق بال �ش����ك �أن ينتق����د لعدد كبري
م����ن مواقف����ه  -من �إدانت����ه لداع�����ش �أو كوريا
ال�شمالية .وعلى الرغم من �أنه عانى من القمع
وكان هدف ًا للإرهاب ،كان �أي� ً
ض����ا متعاطف ًا مع
الإرهابي��ي�ن ،و�أعتق����د ،انه �س����يكون كذلك يف
وقتنا احلا�ض����ر .وه����ذا ادعاء مث��ي�ر للجدل،
ولكنني �أح����ث النا�س على قراءة الكتاب و�أن
ي�شكلوا تفكريهم على �أ�سا�س الأدلة.
ما هو بر�أيك �إرث �سارتر الذي لن ميوت؟
فل�س����فته ال�ش����املة والعميق����ة ع����ن الوج����ود
الإن�س����اين كم����ا طرحه����ا يف كتاب����ه الوجود
والع����دم والأعم����ال ذات ال�ص����لة .وهذا جعله
يحت����ل مكانت����ه يف تاري����خ الفل�س����فة بعد �أن
بد�أ الن�سيان يغزو اىل حد ما �سمعته الطاغية
كمفك����ر ح����ر ومتمرد ج����ريء .معظ����م النا�س
يتذك����رون �أن �س����قراط م����ات ب�س����بب اف����كاره
�أف�ضل مما يتذكرون افكاره .ولكن �سارتر مل
ميت ب�س����بب ما كان يعتقد .ت����رك ذلك لبع�ض
من �شخ�صياته الروائية.
ما هي م�شاريعك املقبلة؟
�أعم����ل م����ع دار بلومزب����ري للن�ش����ر يف لن����دن
عل����ى طبع ن�س����خة جمل����دة من كتاب����ي دليل
الوجودي����ة �إىل امل����وت ،والكينون����ة و العدم
وهن����اك م�ش����روع لرتجم����ة هذا الكت����اب اىل
اللغ����ة الأملاني����ة وا�ص����درت م�ؤخ����ر ًا كتاب ً����ا
عن فل�س����فة الريا�ض����ة ،مع الرتكي����ز على لعبة
الكريكيت .وعندي م�ش����اريع �أخرى ،مبا يف
ذلك كتابة �سريتي الذاتية.

عن لو�س اجنلو�س بوك ريفيو
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كتبها هي الوثيقة الوحيدة األكثر إثارة
لإلعجاب التي تتحدث عن ماضي االتحاد
السوفياتي وعواقبه

سفيتالنا الكسيفيتش:
ليس للحرب وجه انثوي

صدر باالنكليزي
ترجمة وإعداد /أحمد الزبيدي

تحت��ل الكاتبة البيالروس��ية
س��فيتالنا الكس��يفيتش يف
وقتن��ا الحارض مكان�� ًا متميز ًا
يف االدب العاملي وقد اجرى
شاوان ووكر مراسل صحيفة
الغارديان يف موس��كو هذه
املقابلة معها :

ترجمة /المدى

تراجع الليبرالية الغربية
وكان م�ص���در الإله���ام الأ�ص���لي للكتاب مقال
كتبت���ه �ألك�س���يفيت�ش يف �ص���حافة مين�س���ك
املحلي���ة خ�ل�ال اع���وام ال�س���بعينيات ،ع���ن
املعا����ش التقاع���دي ملحا�س���ب يف م�ص���نع
لل�س���يارات املحلي���ة ،وكان ق���د خدم قنا� ً
ص���ا
خ�ل�ال احل���رب ومتكن من قت���ل  75فرد ًا من
الأمل���ان بعد تل���ك املقابل���ة الأوىل ،ب���د�أت يف
البح���ث ع���ن املحارب�ي�ن القدام���ى يف جميع
�أنحاء االحتاد ال�سوفياتي .كان هناك مليون
امر�أة �س���وفياتية خدم���ن يف اجلبهة ،لكنهن
غنب عن ال�س���رد الر�سمي للحرب .وكما تقول
�سفيتالنا”قبل هذا الكتاب ،كانت ال�شخ�صية
الن�سائية الوحيدة يف �أدب احلرب لدينا هي
املمر�ض���ة التي كان���ت تعتني بحي���اة بع�ض
املالزم�ي�ن االبطال" ،وت�ض���يف”لكن ه�ؤالء
الن�س���اء غرق���ن يف قذارة احل���رب بعمق مثل
الرجال".

عندم���ا يتح���دث امل���رء م���ع �س���فيتالنا
�أليك�س���يفيت�ش� ،س���رعان ما ي�ص���بح وا�ضح ًا
لدي���ه �أنها ترتاح لأن ت�س���تمتع �أكرث منها لأن
تتح���دث .وه���ذا �أم���ر ال يثري الده�ش���ة :فهذه
الكاتبة البيالرو�س���ية ام�ض���ت عق���ود ًا وهي
ت�س���تمع� .ألك�س���يفيت�ش،التي تبل���غ من العمر
الآن  69عام ً���ا �س���جلت �آالف ال�س���اعات م���ن
االحاديث مع انا�س من خمتلف بقاع االحتاد
ال�س���وفياتي ال�س���ابق ،وجمعت ق�ص� ً
ص���ا من
النا����س العاديني .ودوّ نت تلك احلكايات يف
كتب �أنيقة مليئة بالقوة والتب�صر ،ويف عام
 2015ح�صلت على جائزة نوبل للأدب.
ويف رو�س���يا اليوم ،يعترب عمل �ألك�سيفيت�ش
اختب���ار ًا ملعتقداته���ا ال�سيا�س���ية :وكثري ًا ما
ينظر اليها يف او�س���اط املعار�ضة الليربالية
املحا�صرة ،على �أنها �ضمري الأمة ،و�صاحبة
االراء احل���ادة واملتميزة التي ت�ص���ور خيبة
الأم���ل والتعقيدات يف او�ض���اع ب�ل�اد ما بعد
االحت���اد ال�س���وفيتي� .أم���ا املوقف الر�س���مي
فيعتربها جاحدة وناكرة لأن م�ؤلفاتها حتط
من قيمة رو�سيا والرو�س.
عندما التقيت بها يف الطابق ال�سفلي الدافئ
لأح���د املقاه���ي يف مدينته���ا الأم مين�س���ك،،
قال���ت انه���ا ق���د ع���ادت لتوه���ا م���ن جولة يف
كوري���ا اجلنوبي���ة ،وعل���ى و�ش���ك ال�ش���روع
يف رحلة �إىل مو�س���كو .وا�ض���افت”انه لأمر
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متع���ب �أن يرتك���ز االهتم���ام علي���ك� .أريد �أن
�أختلي بنف�س���ي بعيد ًا وابد�أ الكتابة ب�ش���كل
�ص���حيح مرة �أخرى" ،وكان���ت تبدو مرهقة
ب�ش���كل وا�ض���ح من ال�سفر و�أ�ض���واء و�سائل
االعالم .وافقت �ألك�س���يفيت�ش على م�ض����ض
عل���ى التحدث ع���ن كتاب �ألفته قب���ل �أكرث من
ثالث���ة عق���ود ،بعن���وان لي����س للح���رب وجه
انث���وي ،وال���ذي �ص���درت ترجم���ة �إنكليزية
جدي���دة ل���ه ه���ذا ال�ش���هر .كتبت ه���ذا الكتاب
يف �أوائ���ل الثمانينيات ،ومل تتمك���ن امل�ؤلفة
ل�س���نوات عديدة من العثور على نا�ش���ر لهذا
الكت���اب ،ولك���ن �أثناء البحث ع���ن النف�س يف
فرتة البريي�س�ت�رويكا ال�سوفياتية املت�أخرة،

ا�ستغلت امل�ؤلفة �سيا�س���ة االنفتاح والتفكري
النقدي ،ون�ش���رت الكتاب ،ويف وقت الحق،
مل يع���د الكت���اب الذي �س���لط ال�ض���وء ب�ش���كل
قا����س على جتربة احلرب ال�س���وفياتية يلقى
ترحيب ً���ا يف رو�س���يا .وبع���د فوزه���ا بجائزة
نوب���ل ،وج���دت اعماله���ا ح�ض���ور ًا له���ا يف
املحاف���ل العاملي���ة مما اك�س���بها �ش���هرة عاملية
وا�س���عة جديدة بعد  30عام ًا من �أول ظهور
لها.

وتعرتف �ألك�سيفيت�ش ان الأمر ا�ستغرق منها
وقت ً���ا طوي ً
�ل�ا ،لكي تتمكن من جعل الن�س���اء
يتوقف���ن ع���ن ال���كالم باال�س���لوب التقلي���دي
ال���ذي تع���ودن علي���ه .وكان���ت الكث�ي�رات
ي�ش���عرن باحلرج �إزاء حقيق���ة ذكرياتهن عن
احلرب”.وكن يقلن لها”:ح�س���ن ًا� ،سنخربك،
ولكن عليك �أن تكتبيها ب�ش���كل خمتلف� ،أكرث
بطولية” .بعد مقابلة �ص���ريحة لها مع امر�أة
خدمت كم�س���اعدة طبيب يف كتيبة دبابات،
ت���روي �أليك�س���يفيت�ش ،انه���ا �أر�س���لت الن�ص
كما وع���دت فتلقت حزم���ة من الر�س���ائل رد ًا
عل���ى ذلك ،و ق�صا�ص���ات من ال�ص���حف حول
م�آثر احلرب ومت الت�أ�ش�ي�ر بالقلم على معظم
ن����ص املقابل���ة .وتق���ول �ألك�س���يفيت�ش”:بعد
ذل���ك ولأك�ث�ر م���ن م���رة ،واجه���ت هات�ي�ن
احلقيقتني اللتني تعي�ش���ان يف داخل النف�س
الب�ش���ري”.حقيقة امل���رء ،املخب���وءة والت���ي
ال يف�ص���ح عنه���ا الح���د ،وتل���ك املعلن���ة ،التي

يف كتاب���ه ال�ش���هري”حان الوقت للب���دء بالتفكري” ،قام
ادوارد لو�س���ي الكاتب البارز يف �ص���حيفة فاينن�شال
تامي���ز ،،بتحدي���د م�س���ار االنخفا�ض الن�س���بي يف قوة
�أمريكا ،مما يثبت �أنه �ص���وت جريء يك�شف ب�صراحة
مدي���ات اال�ض���طراب االجتماع���ي وال�سيا�س���ي ال���ذي
ت�شهده امريكا يف الوقت احلا�ضر.

تتوافق مع روح الع�صر".
ويتطرق الكتاب �إىل موا�ض���يع كانت حمرمة
خ�ل�ال الف�ت�رة ال�س���وفياتية ،ومت منعها مرة
�أخ���رى يف رو�س���يا خالل حك���م بوتني مثل:
اتفاق مولوتوف -ريبنرتوب ،الذي تقا�س���م
فيه �س���تالني وهتلر ارا�ضي �أوروبا ،و�إعدام
الهاربني ،والآثار النف�سية ل�سنوات احلرب.
و الكوابي����س الت���ي كانت ت�أت���ي لأبطالها يف
منامهم ،و�صرير الأ�سنان ،وحلظات الغ�ضب
الق�ص�ي�رة ،وع���دم الق���درة عل���ى النظ���ر اىل
الغابات دون التفكري يف اجلثث املح�ش���ورة
يف املقابر ال�ضحلة.
يف رو�سيا املعا�ص���رة ،حول الرئي�س بوتني
االنت�ص���ار يف احل���رب �إىل �ص���رح قوم���ي
وا�ص���بح �ش���يئ ًا مقد�س ً���ا تقريب ً���ا ،وا�ص���بح
البحث يف تاريخ جناحات واخفاقات الن�صر
املجي���د يعت�ب�ر بدع���ة .وه���ذا يجعل �ش���هادة
الن�س���اء يف كت���اب �ألك�س���يفيت�ش ،ومعظمهن
من االموات الآن ،ي�صبح �أكرث �أهمية اليوم.
لي����س هناك نق����ص يف البطول���ة يف الكتاب.
ف�إجنازات تلك الن�ساء و�شجاعتهن والعبء
الهائ���ل الذي �س���قط على �أكتافه���ن تت�ألق يف
كل �ص���فحة م���ن �ص���فحات الكت���اب .لكنها ال
متحو الرعب من الق�ص���ة� ،إم���ا .يف النهاية،
فالكتاب هو �ش���هادة بالغ���ة القوة على الثمن
غري العادي الذي دفعه ال�ش���عب ال�س���وفياتي
لهزمي���ة �أملاني���ا النازي���ة وه���و ابل���غ قوة من
منظ���ر ال�ص���واريخ العاب���رة للق���ارات وهي
ت�ستعر�ض يف ال�س���احة احلمراء يف التا�سع
من �آي���ار (يوم الن�ص���ر)� ،أو الأفالم احلربية
املفخمة التي ال نهاية لها والتي تعر�ض على
�شا�شة التلفزيون الرو�سي.
بع���د كتابه���ا لي����س للح���رب وج���ه انث���وي،
�ألفت �س���فيتالنا �ألك�س���يفيت�ش كتب ً���ا تناولت

الكارث���ة النووية يف ت�ش�ي�رنوبيل والتدخل
ال�س���وفياتي يف �أفغان�س���تان ،وامل�آ�سي التي
�ص���احبتهما ،وكيف ان كالهما كانا اعرا� ًضا
و�سبب ًا يف ذات الوقت النهياره الو�شيك.

يف كتاب���ه ال�ص���ادر حديثا بعنوان”تراج���ع الليربالية
الغربية" ،يقدم لنا �شهادة مهمة يتحدث فيها عن �ضعف
الهيمنة الغربية و�أزمة الدميقراطية الليربالية  -التي
ال ميثل دونالد ترامب ونظرائه الأوروبيني ا�س���بابها،
ولك���ن �أعرا�ض���ها املرعبة .ويقول ادوارد لو�س���ي �إننا
نواج���ه م�س���ارا يهددن���ا ناجما عن اجله���ل بكيفية بناء
بن���اء الغرب ،والغطر�س���ة جت���اه اخلا�س���رين العمالهم
يف املجتمع ،والر�ضا عن متانة نظامنا -وهي املواقف
التي ظهرت منذ �سقوط جدار برلني .وال ميكننا امل�ضي
قدما دون ت�ش���خي�ص وا�ض���ح لالخطاء وم���ا مل يتمكن
الغرب من �إحياء اقت�صاد يحقق مكا�سب لأغلبية �شعبه،
ف�إن حرياته ال�سيا�سية قد تكون حمكوم عليها بالفناء.
�إن تاري���خ الغرب يعلمن���ا �أن نعترب الدميقراطية �أمرا
مفروغا منه.لكن الواقع يخربنا �ش���يئا خمتلفا ب�ش���كل
مثري للقلق.

ثم ا�ص���درت كتابها املعنون وقت م�س���تعمل،
ال���ذي يعد مبثابة قدا����س جنائزي على روح
الزم���ن ال�س���وفياتي .فه���و ي���روي ال�ص���دمة
والف���راغ الوج���ودي ال���ذي ات�س���م ب���ه عق���د
الت�س���عينيات بعد تفكك االحتاد ال�سوفياتي،
وي�ساعد يف تف�سريوعود بوتني بجعل االمة
املجروحة فخورة بنف�سها مرة �أخرى.

ومن خالل اجلمع ب�ي�ن بيانات واقعية مع مزيج ذكي
م���ن الأدب والتحلي���ل االقت�ص���ادي ،يق���دم لن���ا ادوارد
لو�س���ي ت�ص���ورا مف�ص�ل�ا لعواق���ب �سيا�س���ات �إدارة
ترامب ،و�صعود ال�شعبوية الأوروبية ،ويقدم حتليال
فكري���ا متقدم اىل �أولئك الذي���ن ي�ؤمنون بقيم التنوير
وما يجب فعله للدفاع عنها من الهجمات املتعددة التي
�سيواجهونها يف ال�سنوات املقبلة.

وكا تقول الك�س���يفيت�ش”مل يك���ن �أحد يعتقد
�أن االحتاد ال�س���وفياتي �س���وف ينهار ،كانت
�ص���دمة للجميع" .،كان على اجلميع التكيف
مع واقع جديد وم�ؤمل حيث انهارت القواعد
ال�س���لوكية والوقائ���ع اليومي���ة للتجرب���ة
ال�س���وفيتية بني ليل���ة و�ض���حاها .وما زالت
كت���ب �ألك�س���يفيت�ش جمتمع���ة ه���ي الوثيق���ة
الوحي���دة الأك�ث�ر �إث���ارة للإعج���اب الت���ي
تتح���دث ع���ن ما�ض���ي االحت���اد ال�س���وفياتي
وعواقبه� .أ�صبحت �ألك�سيفيت�ش ناقد ًا قا�سي ًا
لألك�سندر لوكا�شينكو ،الرئي�س اال�ستبدادي
لبيالرو�س���يا امل�س���تقلة حديث ً���ا .وغ���ادرت
البالد”احتجاج ًا"،على �سيا�س���اته وق�ض���ت
 11عام ً���ا تعي����ش يف املنف���ى يف خمتل���ف
البل���دان الأوروبي���ة ،وع���ادت قب���ل ب�ض���ع
�س���نوات فقط”.عندما تقف عل���ى املتاري�س،
ف����إن كل م���ا ت�س���تطيع �أن ت���راه ه���و الهدف،
ولي�س الإن�س���ان ،وهو ال�ش���يء الذي ينبغي
�أن ي���راه الكات���ب .من وجهة نظ���ر الفن ،فان
اجلزار وال�ض���حية مت�س���اوون كب�شر .وانت
حتتاج �إىل ر�ؤية الب�شر".

المنزل الذهبي

عن الغارديان

هذه رواية جديدة للكاتب �سلمان ر�شدي فعندما يهاجر
قط���ب العق���ارات الق���وي ن�ي�رو غول���دن �إىل الواليات
املتح���دة يف ظل ظروف غام�ض���ة ،يحم���ل هو و�أطفاله
الثالث���ة الكب���ار هويات جدي���دة ،ب�أ�س���ماء”رومانية"،
وينتقلون �إىل ق�ص���ر كب�ي�ر يف و�س���ط مانهاتن .وبعد
و�ص���وله بف�ت�رة وجيزة م���ن تن�ص���يب ب���اراك �أوباما،
�س���رعان ما ياخذ هو و�أبن���ا�ؤه ،كل منهم على طريقته،
موقعه يف قمة جمتمع نيويورك.
و ق�ص���ة العائل���ة الذهبي���ة القوية تروى لن���ا من وجهة
نظ���ر رينيه جاره���م املق���رب يف مانهاتن،وهو املخرج
الطموح الذي يجد يف ق�ص���تهم مو�ضوعا بالن�سبة له.
رينيه ي�سلط ال�ضوء على ما يجري يف املنزل الذهبي:
حي���اة امل���ال الوف�ي�ر ،والف���ن والأزي���اء ،وم�ش���اجرات
الأخ���وة ،والتح���والت غ�ي�ر املتوقع���ة ،و�ص���ول امر�أة
جميل���ة وح���وادث اخليان���ة والقت���ل ،وحتقيق���ات
املخابرات عنهم ،يف وطنهم الذي هاجروا منه،
وباالعتماد عل���ى �أدب وثقافة البوب وعامل ال�س���ينما،

يقدم لنا �س���لمان ر�ش���دي ق�ص���ة الزمن الأمريكي خالل
ال�سنوات الثماين املا�ضية ،متناوال كثريا من االحداث
والق�ض���ايا� :ص���عود حرك���ة بريث���ر (الت���ي كان يق���ول
ان�ص���ارها ان اوبام���ا مل يول���د يف ام�ي�ركا) ،وح���زب
ال�شاي ،وف�ضائح التج�س�س على املواطنني و�سيا�سات
الهوية؛ وردود الفعل جتاه م�ش���اريع الرعاية ال�صحية
و�ص���عود �ش���عبية افالم االبطال اخلارق�ي�ن ،وبطبيعة
احلال ،مايحدث يف و�س���ائل الإع�ل�ام من دهاء ومكر
وخداع واعمال �شريرة.
يف نظ���ام عامل���ي جدي���د م���ن احلقائ���ق البديل���ة ،يكتب
�س���لمان ر�ش���دي رواية عن الهوي���ة واحلقيقة والرعب
والك���ذب .رواي���ة واقعي���ة رائع���ة ال تقت�ص���ر عل���ى
ا�ست�ش���راف امل�س���تقبل مبهارة بل تك�ش���ف قمة موهبة
واحدا من �أعظم رواة الق�ص�ص يف العامل .

حصن االسماء
ول���د كولك توب�ي�ن م�ؤلف هذه الرواية ع���ام  1955يف
ايرلن���دا وتخرج من جامعة دبلن وعمل �ص���حفيا وقام
بجوالت يف العديد من بلدان العامل ويف هذه الرواية
يتناول ب�ش���كل جديد احدى اال�س���اطري اليونانية التي

ت���دور ح���ول امللك اغاممن���ون ،الذي ق���اد احلملة التي
ذهب���ت �إىل ط���روادة لإ�س���تعادة هيل�ي�ن زوج���ة املل���ك
مينالو�س والتي هربت �إىل طروادة مع بار�س .وهذه
�إحدى ق�ص����ص �إلياذة هومريو�س ،والتي ا�ش���تهر فيها
احل�صان اخل�شبي املعروف بح�صان طرواد ة
يف يوم زف���اف ابنته ،ي�أمر �أغاممنون بالت�ض���حية بها
قربانا للآلهة.وتقاد ابنته اىل حتفها.
(لق���د قام���وا بق����ص �ش���عرها قب���ل �أن يجروه���ا نح���و
مكان الت�ض���حية به���ا .كان فمها مكمما حتى ال ي�س���مع
احد �ش���تائمها لوالدها ،اجلب���ان ،واملنافق .ومع ذلك،
�سمعوا �صراخها مكتوما).
 ،و يق���ود �أغاممن���ون جي�ش���ه يف املعركة ،حي���ث يكاف�أ
بالن�صر املجيد.
وبع���د ثالث �س���نوات ،يعود �إىل دياره ،ت����ؤدي �أعماله
االجرامية �إىل و�ض���ع الأ�س���رة ب�أكملها  -الأم ،والأخ،
والأخ���ت  -يف طريق العنف الدم���وي ،حيث يدخلون
جميع���ا يف ع���امل املكائ���د داخ���ل الأب���راج املح�ص���نة
للق�ص���ر .وبينما كانت زوجته ت�سعى �إىل قتله ،تراقب
ابنته� ،إلكرتا ،ب�صمت م�ؤامرات العائلة بينما يغو�ص
ابنه� ،أوري�ستي�س ،يف عزلة حمرية ،وخميفة حيث مل
يعد بقائه على قيد احلياة اكيدا .وا�صبح حمتما على
�إلك�ت�را و�أوري�س���ت�س ،لتعوي�ض خ�س���ارتهما املدمرة،
�أن يجدا و�س���يلة لت�ص���حيح الأخطاء التي ارتكبت يف
املا�ض���ي حت���ى لو كان ذلك يعن���ي �إلزام �أنف�س���هم بعمل
فظيع مروع.
بي���ت الأ�س���ماء هي ق�ص���ة ال�ش���غف ال�ش���ديد واخليانة
املروع���ة .وه���و عمل �س���احر و�أخاذ بقل���م واحدا من
�أرقى الكتاب املعا�صرين
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واالجتماعية.
عل����ى الرغ����م م����ن م�ص����ادر الإله����اء ه����ذه الت����ي ت�ؤث����ر يف
العق����ول – واغفر يل هذا التعبري – �ص����ممتُ على العودة
�إىل نيوي����ورك م����ع خمط����وط كت����اب ي�س����تحق الن�ش����ر.
واحتفظتُ بوعدي لنف�سي.
رجعتُ يف عام  1969مع ديوان ِ�ش����عر حتول خالل العام
الت����ايل �أو نحوه �إىل «ثمار وخ�ض����روات»� ،أول كتاب يل،
و ُن ِ�ش َر يف عام  .1971ولكن بني �أمتعتي كانت هناك �أي� ًضا
بذور كتاب «اخلوف من الطريان» تنبُتْ .
يف هايدلربغ ،كنتُ �أعمل على ت�أليف رواية ُتدعى «الرجل
الذي اغتال ال�شعراء» .بطل الرواية �شـاب جمنون ينطلق
ليقتل طيفه لكي ينتحل قِواه الإبداعية .ملاذا �أ�ؤلف رواية
ُتروى بل�س����ان جمنون؟ من الوا�ضح �أنني كنتُ �أحاول �أنْ
�أعال����ج جراح زواج����ي الأول بعبارات �أدبي����ة .حينئذ كان
نابوكوف هو كاتبي ّ
املف�ض����ل وكنتُ �أناق�ش �أحد موا�ضيع
نابوك����وف .خلف تلك الدوافع كان هناك دافع �أكرث �أهمية
بكث��ي�ر .كن����تُ مُقتنع����ة ب�أن����ه ال توج����د �أية رواي����ة مكتوبة
بوجهة نظ����ر �أنثى ميكنه����ا �أنْ حتمل اخلت����م الأدبي الذي
تقت �إليه.
ها هنا �ش����يء يبدو مُدهِ � ً
ش����ا عند ا�س����تعادة ذكراه .يف تلك
الأيام كانت الكاتبات غري مرئيات يف و�ض����ح النهار� .أذك ُر
�أنن����ي بحثت عن كتاب نقديّ حول �إمييلي ديكن�س����ون يف
مكتب����ة بتلر يف جامع����ة كولومبي����ا وعرثتُ على �سل�س����لة
من الكتب حتت عن����وان «�أدباء �أمريكا من الرجال» .كانت
كتب جني �أو�س��ت�ن و�ش����ارلوت برونتي ُتقر�أ ككال�سيكيات
خالية من احلياة ولي�س بو�ص����فها م����ن ت�أليف امر�أتني من
حلم ودم .كانت �إديث وارتون ُتع َتبرَ � ّ
أقل �ش�����أن ًا من هرني
جيم�����س .ويف كلية بارنارد من عام � 1959إىل  1963كنا
ال نق����ر�أ تقريب ً����ا لأية �ش����اعرات �أو روائي����ات – على الرغم
م����ن �أنَّ الكليّة كانت وال زالت معروفة بت�ش����جيعها للتم ُّيز
الن�س����ائي ،وقدَّمت كوكبة مذهلة م����ن الكاتبات املُبدعات:
مارغريت ميد ،زورا بيل هيو�س����تون ،هورتن�س كالي�شر،
بلفا بلني ،روزالني براون ،مريي غوردون� ،آ ّنا كويندلن،
�إدوي����غ دانتيكات – فقط على �س����بيل ا ِملث����ال .وعلى الرغم
ال�شعر احلديث يف كلية بارنارد يف
من هذا ال�س����جل ،ف�إنَّ ِ
�أيامي كان يعني ت� .س �إليوت ،و .هـ �أودن ،و�إزرا باوند.
والرواي����ة املعا�ص����رة ه����ي فالدميري نابوك����وف ،وبرنارد
ماالمود ،و�شا�ؤول بيلو .والكاتبات كنَّ حم�صورات بفئة
الثقافة الرائجة .مل يكن يُ�سمح لهنّ بالظهور �إال يف جمال
ق�ص�ص الألغاز ،والروايات الرومان�سية والتاريخية ،بل
كان يتم الت�ساهُ ل معهن عندما يك�سنب مبالغ طائلة ما دمن
أردت �أنْ ُتعامل����ي
ال يرتق��ي�ن �إىل مرتب����ة الأدب .ولك����ن �إنْ � ِ
بجديّ����ة ،فعليكِ �أنْ تكوين َذ ّك����ر ًا( .نعم ،كانت هناك بع�ض
اال�ستثناءات – مثل مريي مكارثي – ولكن معظم الن�ساء

تالزمه الآن ،يف تلك الفرتة كان �ص���دام نائبا لرئي�س جمل�س قيادة
الثورة وكان حذر ًا يف ت�ص���رفاته ،عملي ًا يف ممار�س���اته لل�س���لطة،
ي�ستمع جيد ًا لكل املناق�شات ،وينفذ ما يعد به ،وال يفقد اتزانه �أبد ًا
كما كان جريئ ًا يف اتخاذ القرار."...
بطلب من ال�ش���اعر العراق���ي الراحل حممد مهدي
ول���د هذا الكتاب ٍ
اجلواه���ري ،ال���ذي ح�ص���ل على وع���د من الوزي���ر ال�س���ابق جواد
ها�ش���م ،ب�أن يكتب جتربته مع البعث ال�ص���دامي ،ما �إن بد�أ الوزير
بتنفي���ذ وعده للجواهري ،حتى ح�ص���ل عل���ى معلومات كثرية كان
يتوج���ب عليه ا�ض���افتها �إىل الكت���اب وما �إن قام بذلك حتى ن�ش���بت
احلرب بني العراق والكويت ،ف�إزدادت الأحداث ال�سيا�س���ية والتي
كان يتوجب على الوزير ا�ضافتها اىل هذا الكتاب...
ً
ف�ص�ل�ا ،حاول م�ؤلف���ه �أن ي�ض���ع الأحداث
ه���ذا الكتاب ت�ض���من 24
والوقائع اخلا�ص���ة بالعراق ويجدولها �ض���من الف�ص���ل االول منه،

ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﺮﺍﻗﻲ
ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
2000 - 1967

ذﻛﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ 2000 - 1967

ثالث����ون عام ً����ا! �أكاد ال �أ�ص����دق �أنه م���� ّر ثالث����ون عام ًا على
�ص����دور «اخلوف من الط��ي�ران»� .إما �أنَّ الزم����ن وه ٌم (كما
اعتق����دتُ دائم ًا) �أو �إنن����ي كنتُ طوال تلك امل����دة نائمة كما
فع����ل ريب ف����ان وينكل� .إنَّ الفت����اة التي �أ َّلفت ه����ذا الكتاب
�أ�صغر �سن ًا من �أنْ تكون ابنتي.
�إنني �ألقي نظرة �إىل املا�ض����ي بحنوّ  .كم كانت مهوو�س����ة.
�إنَّ الهورمون����ات اجلاحم����ة تهيم����ن على حياته����ا .ولطاملا
ش����قت الرجل غري املنا�س����ب ولطاملا كتبت ُكره ًا عن ذلك.
ع� ِ
�أري����د �أنْ �أقول لها« :على ر�س����لك ،اهدئي ،ت�أمّلي ،مار�س����ي
اليوغا ،و�س����وف يُ�صبح كل �ش����يء على ما يُرام» ،لكنها ال
ت�س����معني .ولي�س����ت هناك �آلة زم����ن تعود ب����ي �إليها لأعيد
النظ����ر يف حمتويات خمها املزدح����م .ولو كان لها وجود،
ملا ر�أى هذا الكتاب النور.
�إنَّ حقبة الع�شرينيات من العمر م�سعورة كحقبة املراهقة.
�إنَّ يف داخلك �صوت ًا ال يني يردّد �أريد� ،أريد� ،أريد ،لكنكِ ال
تعرفني ماذا تريدين �أو كيف حت�ص����لني عليه� .إنكِ تكادين
أنت� .إنكِ تعي�ش��ي�ن بالغريزة .وغريزتك يف
ال تعرفني َمنْ � ِ
الغالب تدفعكِ نحو خو�ض مغامرات لن تحُ يطني مبغزاها
�إال عندما تعودين بذاكرتك �إليها� .إنَّ احلياة ال ميكن فهمها
�إال با�ستعادة ذكراها.
�إنَّ �إي����زادورا تري����د �أنْ حت����ب ،ولكن كيف يف و�س����عها �أنْ
تتع���� َّرف �إىل احل����ب يف ح��ي�ن �أنَّ جن����ون احل����ب يُعميه����ا؟
�إنَّ طموحه����ا عني����ف لك����نَّ �أخيلتها الرومان�س����ية تعرت�ض
طريقها على الدوام� .إنها تريد �أنْ تتحرر من �أبويها ،تريد
�أنْ تع��ث�ر على نف�س����ها – ومع ذلك تقودها قِ����وى عائلية ال
تفهمه����ا فهم ًا تام ًا� .إنه����ا تريد �أنْ تتحرر م����ن القيود لكنها
دائم ًا تقع �أ�س��ي�رة �ص����ور جديدة للأ�شراك القدمية نف�سها.
�إنه����ا ته����رب من طغي����ان رجل لكي تق����ع يف طغي����ان �آخر.
يف الغال����ب تتع ّر�����ض لطغيان ا�ض����طرابها الع�ص����بي� .إنها
تريد كل �ش����يء يف احلال� .إنها ال تت�ص����ف ب�صفاء النف�س.
وترغ����ب بقوة يف �أنْ ُت�ص����بح كاتبة لكنه����ا غري قادرة على
اجللو�س بهدوء.
�إنَّ قلب����ي يتعاطف مع ن�س����اء يف ع�ش����رينيات �أعمارهن –
بينهم خليقت����ي� ،إيزادورا وينغ .دعيني �أح����اول �أنْ �أعود
يف الزمن و�أتذ ّكر كيف اخرتعتها.
يف �أواخر حقبة ال�س����تينيات ،و�أوائل ال�س����بعينيات ،كنتُ
ال�ش����عر .م ّ
ُر�ش����حة لنيل درجة
يف الأ�س����ا�س طالب����ة تكت����ب ِ
الدكتوراه يف الأدب الإنكليزي يف القرن الثامن ع�شر من
جامعة كولومبيا ،وكنتُ �أي� ً
ض����ا �أُد ِّر�س يف �سيتي كوليدج
قدمي جيئة وذهاب ًا من ال�ش����ارع
يف نيوي����ورك .كنتُ �أج ّر ّ
رق����م  116وب����ردواي �إىل ال�ش����ارع  135وج����ادة كوفن����ت
حامل����ة حقيبة مرتعة بدفاتر امتح����ان الطالب الزرقاء يف
الأدب الإنكلي����زي من ت�شو�س����ر �إىل بوب ودفاتر الإن�ش����اء
لطالب ال�سنة الأوىل .كنتُ مُثقلة بالعمل ،وال �أتل ّقى راتبي
و�ش����ديدة القلق على م�س����تقبلي .وكنتُ قد م����ررتُ م�ؤخر ًا
بتجرب����ة مُدمّ����رة م����ن رعاي����ة حب����ي الأول جراء �إ�ص����ابته
بنوبة من انف�صام ال�شخ�ص����ية ق�ضت على زواجنا� .أردتُ
�أنْ �أ�ص����بح كاتبة ولكن مل �أكن �أعلم كيف �أبد�أ .بني دورات
التخ ُّرج وممار�س����ة التدري�س ،كنتُ �أ�ؤلف الق�صائد – لقد
ال�ش����عر عل����ى �أ َّنه ع�ص����ب �إبداع����ي يف احلياة حتى
بره����ن ِ
يومي هذا – ولكن مل يكن يتوفر يل الوقت لأبا�شر ت�أليف
الرواي����ة التي طاملا تق����تُ �إىل ت�أليفه����ا� .أو لعلي كنتُ فقط
خائفة .و�إذا كانت ق�ص����ائدي مقروءة ،ف�����إنَّ ق ّراءها كانوا
ق ّل����ة قليلة .كان ميك����ن للرواية �أنْ تقدّمني بو�ض����وح �أكرب
للجمهور العري�ض.
لقد �أحببتُ طالبي يف �سيتي كوليدج يف نيويورك ،لكنني
مل �أكن متي ّقنة من �أنَّ برنامج درجة الدكتوراه يف كولومبيا
كان منا�سب ًا يل .لقد �أردتُ �أنْ �أ�ؤ ِّلف كتبي اخلا�صة بدل �أنْ
�أق����ر�أ كتب �أ�ش����خا�ص �آخري����ن عن كتب تتح����دث عن كتب؛
كنتُ فتاة �ش����ديدة الرباع����ة وطالبة بالإكراه بحيث ما كان
ميك����ن �أنْ �أبق����ى �أفوز باملنح الدرا�س����ية .ب����ل مل �أرغب يف
ذلك حق ًا ،لكنني مل �أحت َّل بال�ش����ـجاعة لأتخ َّل�ص من املجال
الأكادميي.

وكم����ا يحدث مع الك ّتاب جميع ًا ،كنتُ مرعوبة من ال�س��ي�ر
يف ال�ش����ارع و�أنا عارية .وكما يحدث م����ع الك ّتاب جميع ًا،
خ�ش����يتُ �أنْ �أكون حمتالة .لقد ب����دت الكتابة عم ًال ينطوي
عل����ى مخُاط����رة .وب����دا التدري�س عملي ً����ا .كي����ف كان يل �أنْ
�أعرف �أ َّن����ه �سي ّت�ض����ح �أنَّ حياتي هي النقي�ض ال�ص����حيح؟
لق����د �أردتُ �أنْ �أ�ؤلف الرواية لتك����ون نهاية الروايات كلها،
لكنني خ�شيتُ �أنْ �أف�شل� ،أنْ �أ�سقط� ،أنْ �أطري.
لذل����ك فعلتُ ما كنتُ دائم ً����ا �أفعل يف تلك الأي����ام عندما �أقع
يف م�����أزق .ووقعتُ يف ِ�ش����باك حب رجل ظننتُ �أنه �ش���� َّكل
بالن�سبة �إ ّ
يل مهرب ًا.
أجنبي –
�إنَّ املهرب – �س����واء ا ّتخذ �ش����كل زواج �أم ٍ
جي�ش � ّ
وهْ م .كلنا نعلم �أننا نحمل �أنف�سنا معنا �أينما ذهبنا .رمبا
ب����دا زواج����ي الثاين من طبيب نف�س����ي �ش����اب (بعد الزوج
املُ�ص����اب بانف�ص����ام ال�شخ�ص����ية ،بدا �أنَّ الطبيب النف�س����ي
�ش����خ�ص �آمن) و�سيلة للهروب ولكنْ ا ّت�ضح �أنه دفعني من
جديد �إىل الغرق يف نف�سي.
كان����ت احلرب الفيتنامي����ة دائرة يف ع����ام  ،1966لكننا مل
نكن نعي ذلك .اختري زوجي الثاين يف �أول ُقرعة للأطباء
�أُجريَتْ منذ احلرب الكورية لاللتحاق باجلي�ش .لقد اختار
َ
اجلي�ش ثالث �س����نوات من حياته لكي يتمكن من
�أنْ مينح
الذهاب �إىل �أوروبا ولي�س �إىل فيتنام – وحلقت به.
عندم����ا وجدتُ نف�س����ي يف هايدل��ب�رغ� ،أملاني����ا ،بعيدة عن
وال����ديّ  ،ومدر�س����ة التخ���� ّرج ،و�أ�ص����دقائي يف نيويورك،
ب����د�أتُ �أكتب وك�أنَّ حياتي كله����ا تعتمد – باملعنى احلريف
للكلم����ة – على ذلك .لق����د كانت الكتابة مبثابة ممار�س����تي
للت�أ ُّم����ل ،و�س��ل�امة عقلي ،ومهربي ،وعودت����ي �إىل منزيل.
�أ ّلفتُ ِّ
ال�شعر ،والق�ص�����ص الق�صرية ،و�أجزاء من روايات.
يف املعت����اد كنتُ �أخ����اف �أنْ �أُنه����ي �أعمايل الق�ص�ص����ية لأنَّ
�إنهاءها يعني �ضمن ًا ا ُ
حلكم عليها .ومل �أكنْ م�ستعدة ل�سماع
علي( .وهل يُ�صبح املرء �أبد ًا م�ستعد ًا لذلك؟) .ومع
احلكم ّ
ذلك ،اكت�ش����فتُ يف نف�سي و�أنا يف هايدلربغ عِ ناد الكاتبة؛
اكت�شفتُ طاقتي على اجللو�س بهدوء ،والعي�ش على مدى
�س����نوات من دون التزود باملعلوم����ات� ،أو التم ّرغ يف بذخ
كهف الذات ال�سـ ّرية حيث يعي�ش الكاتب يف الغالب.
ق����ر�أتُ وق����ر�أتُ للك ّت����اب الذي����ن طامل����ا �أحبب����ت م�ؤلفاته����م،
����ي يتحدث
وجعلته����م �أ�س����اتذتي .وعرثتُ على محُ لل نف�س ّ
الإنكليزية �س����اعدين على حل الأمناط املُدمّرة للذات التي
ف�سد حياتي.
كان ميكن لوال ذلك �أنْ ُت ِ
َ
و�صف حياة الكاتب ب�أنها
لقد و�ض����ع غراهان غرين ،الذي
«�ش����به حياة» ،عنوان ًا للجزء الثاين من �سريته الذاتية هو
«�أ�س����اليب الهروب» .الهرب هو �أ�سلوب الك ّتاب يف العمل.
�إنن����ا نحاول �أنْ نهرب من �أنف�س����نا لك����ي نعرث عليها .وهذا
م����ا كنتُ �أفع����ل يف هايدلربغ خلف قن����اع زوجة طبيب يف
اجلي�ش.
�إنها حق ًا �ش����به حي����اة� .إنَّ احلياة التي ُتعا�����ش على طاولة
الكتاب����ة �أ�ش���� ّد حيوي����ة بكث��ي�ر م����ن احلي����اة بعي����د ًا عنه����ا.
خ��ل�ال �س����نواتي الث��ل�اث يف هايدل��ب�رغ وجدتن����ي �أ�ؤدي
�أعم ً
����اال كثرية �أخ����رى – التدري�س ،الكتابة ل�ص����الح جملة
�س����ياحية ،اخل�ض����وع جلل�سات حتليل نف�س����ي – ومع ذلك
عندما �أ�س����تعيد ذكرى تلك ال�س����نوات� ،أتذكر دائم ًا نف�س����ي
جال�س����ة على طاولة الكتابة يف غرفة النوم الثانية املُعتمة
يف املُج َّم����ع ال�س����كني الكئيب اخلا�����ص باجلي�ش حيث كنا
ُنقيم .ق����ر�أتُ بنهم وكتبتُ دون توق����ف .والأعمال املنزلية
والتدري�����س والكتاب����ة ل�ص����الح املجلة التي كن����تُ �أُث ِق ُل بها
على ممار�س����تي الكتابة كلها تال�ش����ت تقريب ً����ا باملقارنة مع
ذاتي فوق تلك
ذكرياتي عن نف�س����ي و�أنا مُنكبّة بان�ض����باط ّ
الطاولة.
ال�س����نوات م����ن � 1966إىل  1969كان����ت حيوي����ة يف
هايدلربغ – ويف العامل .فقد نزل طالب جامعة هايدلربغ
يف م�س��ي�رة �إىل �ش����ارع هاوبت�ش��ت�را�س يهتف����ون« :ه����و
هو هو ت�ش����ي مينه» ورم����وا حجارة على رجال ال�ش����رطة
كم����ا فعل زمال�ؤه����م يف باري�س .وكانت حبوب الهلو�س����ة
وا�س����عة االنت�ش����ار؛ واجلو يعبق ب�آثار الثورة اجلن�س����ية

الكاتب����ات [الدخيالت على حقوق الرجال] كنّ يختبئن يف
فئة الأدب ال�شعبي اخلا�صة بالن�ساء).
يف �أثناء كتابتي ق�ص����ائد من ِوجهة نظر �أنثى ،كنتُ �أ�ؤلف
رواي����ة م����ن وجهة نظ����ر ذك����ر .ولأنَّ ِّ
ال�ش����عر �س���� ّريّ وغري
مق����روء على نط����اق وا�س����ع� ،س����مح يل �أنْ �أق����وم بتجارب
ب�ص����دق �أنثويّ  .ولأنَّ �أدب النرث �ش����ائع ،قادين �إىل تل ُّب�س
ثوب الروائي ال َّذكر.
لذلك رجعتُ �إىل نيويورك يف عام  1969مع ديوان ِ�ش����عر
وجزء من رواية .رجعتُ من جديد �إىل جامعة كولومبيا،
ولك����ن هذه املرة لي�����س �إىل برنامج نيل درج����ة الدكتوراه
يف الأدب الإنكليزي يف القرن الثامن ع�شر بل �إىل مدر�سة
ال�ش����عر مع �س����تانلي كونيتز
الفن����ون ،لك����ي �أدر�����س كتابة ِ
وم����ارك �س��ت�راند .ورح����ت �أه����ذب دي����وان ِ�ش����عري الأول
و�أ�ش���� ّذبه� ،إىل �أنْ وجد يف نهاية املطاف نا�شر ًا يف هولت،
راينهارت ووين�ستون.
ُن ِ�ش��� َر ديوان «ثمار وخ�ض���روات» يف ربيع عام – 1971
�أيام طي�ش الكتابات الن�س���ائية .فقد �ش ّرعت �آنْ �سك�ستون
و�س���يلفيا بالث �أبواب احلنق ِّ
ال�ش���عري الأنثوي وا�سع ًا.
اخل�ص���ي» من ت�أليف جرمني غرير قد
وكان كتاب «الأنثى
ّ
�أيقظ الوح�ش الكامن يف غ�ضب املر�أة( .وب�سبب جرمني
غري���ر� ،أردن���ا جميع ً���ا �أنْ نت���ذوق طع���م دم���اء حي�ض���نا).
والنجاحات التي حققتها كتب «مذكرات ملكة حفل تخ ُّرج
�س���ابقة» م���ن ت�ألي���ف �أليك�س كيت�س �ش���وملن ،و«�أ�ص���دقاء
�ص���دوقني» من ت�ألي���ف لويز غولد ،و«يومي���ات ربّة منزل
ك�شفت النقاب عن جوع
جمنونة» من ت�أليف �سو كوفمان،
ِ
نهم �إىل روايات جتارب الن�س���اء .وفج�أ ًة� ،أ�ض���حت حياة
الن�ساء – وم�ؤلفات الن�ساء – تت�صدر الأخبار.
ال ري���ب يف �أنَّ دي���وان «ثم���ار وخ�ض���روات» ا�س���تفاد
أكتف ب����أنْ ان�ض���ممتُ �إىل فريق
م���ن ه���ذا ال�س���حر� .إذ مل � ِ
امل�ؤلفني املن�ش���ورة �أعماله���م ،الذي كان م���ن املُفترَ َ �ض �أنْ
يح ّ
���ل م�ش���اكلي كلها� – أو هذا م���ا يظنه امل�ؤلف���ون عندما
ُت َ
ن�ش���ر �أعمالهم الأوىل – بل كنتُ اجلن�س املنا�س���ب لذلك
الزمان .قد يُ�ش���به ن�ش���ر ديوان ِ�ش���عر رمي بتلة وردة يف
وادي غراند كانيون ،ولكن يف عام  ،1971كانت الن�س���اء
�س���لعة رائجة .ثم �إنني كنتُ �ص���احبة �شعر �أ�شقر� ،أرتدي
ِ�صر وحذا ًء عايل الرقبة كانت حينئذ
التنورة �ش���ديدة الق َ
(وال زال���ت) املو�ض���ة ال�ش���ائعة .وعل���ى الرغم م���ن رعبي
من الطريان ،كنتُ م�س���تعدة للذه���اب �إىل �أي مكان و�أقر�أ
ِ�شعري.
يف ع���ام � ،1971أراد اجلمي���ع �أنْ يع���رف كي���ف ت�ش���عر
الن�س���اء ،وكي���ف يكت�ب�ن ،ومبا يُف ّكرن .و�أ�ص���بح جن�س���ي
الذي كان يف ال�س���ابق خفي ًا هو ال�صرعة الرائجة .وحتى
يف ذل���ك احلني ،ر�أي���تُ �أنه كما �أنَّ كون امل���رء امر�أة ميكن
�أنْ يُ�ص���بح مو�ض���ة ،كذلك ميكن �أنْ يُ�صبح عتيق الطراز،
ولك���ن ال �أح���د �أراد �أنْ ي�س���مع هذا ال���كالم حينئذ .املوجة
الثانية حلركة حقوق املر�أة �أطلقتْ �سي ًال من الكتب ب�أقالم
ن�ساء وتتحدث عن الن�ساء.
طبع ً���ا مل يفرح اجلميع بهذا .فقد �أب���دى امل�ؤلفون الذكور
امتعا�ض���هم م���ن ب���ادرة خ�س���ارتهم �أهليتهم .ور�أي���تُ �أنه
عندم���ا � َ
أطلق بول ث�ي�رو على بطلتي لقب «ف��� ْرج ماموث»
يف �ص���حيفة «ني���و �س���تيتمنت» ،كانت تل���ك ردّة فعل على
خوفه من خ�س���ارة امتيازه �أكرث منه على الرواية نف�سها.
وكان هن���اك العديد من �أمثال���ه .لكنَّ م�ؤلفني ذكور �آخرين
اعرتف���وا ب�أهمي���ة ثورة امل���ر�أة� .أمثال لوي����س �أنرتماير،
وجون �أبدايك وهرني ميللر – الذين �أ�ص���بحوا الأبطال
الأوائل لأعمايل – فهموا �أنَّ �أ�صوات الن�ساء �سوف تغيرِّ
طبيع���ة الأدب �إىل الأب���د .يف احلقيق���ة ،ميك���ن القول �إنه
لوال املوجة الثانية حلركة حقوق املر�أة لي�س فقط ملا ر�أى
ازدهار الن�س���اء الكاتب���ات طوال العقود الثالثة املا�ض���ية
الن���ور ،وال ع ُِر َفتْ التجارب على وعي املر�أة التي �أجراها
ج���ون �إرفن���غ ،وج���ون �أبداي���ك ،وجيف���ري يوجينيد����س
والعديد من الك ّتاب املوهوبني الآخرين .وحل�سن احلظ،
غيرَّ ت كتابات الن�ساء �أدبنا كله وبعمق.

ﺟﻮاد ﻫﺎﺷﻢ

ج��دي��د اص����دارات

ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب ﻳـﴪد اﻷﺣـﺪاث اﻟﺘـﻲ ﻋﺸـﺘﻬﺎ ﺷـﺨﺼﻴ ﹰﺎ أﺛﻨـﺎء
ﻋﻤـﲇ ﻛﻮزﻳـﺮ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ أو ﻛﻤﺴﺘﺸـﺎر ﰲ ﳎﻠﺲ ﻗﻴـﺎدة اﻟﺜﻮرة،
ﻣﺘﻤﺘﻌـ ﹰﺎ ﺑـ
الف�ص���لﺣﺴـﲔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪام
»اﻟﺼﻔﺎت«كثرية ليتعرف �إليها القارئ،
عر�ض �أ�س���ماء
الثاين فقد
وﺧـﻼل ﻓـﱰة ﱂ ﻳﻜﻦ �أما
ً
اﻟﺘـﻲ ﺗﻼزﻣﻪ اﻵن .ولك���ي التختلط عنده االحداث واال�س���ماء معا� ،أما الف�ص���ل الثالث
بغداد /أوراق
ﻗﻴﺎدةت���ه التي تع���رف خاللها على
���ن حيا
جانب م
بعر����ض
ﺻـﺪامالوزي
ﰲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻔـﱰة ﻛﺎن فب���د�أ
ﳎﻠـﺲ
ﻟﺮﺋﻴﺲ
���ر ﻧﺎﺋﺒـ ﹰﺎ
ﺣﺴـﲔ
ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ،من لندن عام  ،1955وانتها ًء
البعث ابتدا ًء
احلي���اة ال�سيا�س���ية ،ظاهره���ا يختل���ف متام ً���ا عمّ���ا يج���وب خل���ف بع�ض �شخ�صيات حزب
اﻟﺜـﻮرة ،وﻛﺎن ﺣـﺬر ﹰا ﰲ ﺗﴫﻓﺎﺗﻪ ،ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳـﺘﻪ
الكوالي����س ،لهذا ترانا نقتني �أيّ كتاب ملذكرات رئي�س �أو وزير� ،أو ببغداد يف الأعوام التي تلت عودته اىل العراق....
اﺗﺰاﻧـﻪ أﺑـﺪ ﹰا.
ﻳﻔﻘـﺪ
ﻳﻌـﺪ ﺑـﻪ وﻻ
اﳌﻨﺎﻗﺸـﺎت،
ﺟﻴـﺪ ﹰاماﻟـﻜﻞ
ﻛﺎنأهم الف�صول املت�ضمنة لأكرث
ﻛـﲈمن �
واخلام�س،
الرابع
الف�ص�ل�ان
ﻳﻨﻔـﺬ ﻣـﺎ يُع ّد
ال�سيا�سية �أو
حياته
ﻳﺴـﺘﻤﻊرئي�س ًا
فر ٍد ا�ستطاع �أن يواكب حكومةٍ ما �أو
اخلا�صة ،لأننا م�ؤكد �سرنى ﺟﺮﻳﺌـ ﹰﺎ
االحداث ال�سيا�س���ية ت�أجج ًا ،حيث تروي احداث  17متوز ،1968
اﻟﻘﺮار.غافلني...
اﲣـﺎذ ُكنا عنه
ون�ستمع ﰲلكل ما
���وزراء الفري���ق طاهر يحيى،
اﻟـﺬيرئي�س
ها�ش���م اىل
وﺑﻄﺸـﻪقد تعرف
���وامﻇﻠﻤﻪ وهن���ا
ﺻﺪاﻣـ ﹰﺎب�ي�ن �أع
املنح�س���رة
���راق،
���خ الع
وﺻﻠﻪ الﺑﻌﺪ
وﻃﻴﺸـﻪ اﳊـﺪ
ﺳـﻴﺼﻞ ﰲ
ﺑﺒـﺎﱄ أن
ﳜﻄـﺮ
الف�ت�رة ال�سيا�س���ية م���ن ت�أري ﱂ
رئي�س ً���ا للجمهوري���ة يف متوز
ا�ص���بح
الذي
���ر
ك
الب
���ن
س
ح�
���د
م
واح
دومنا
جوانبها
���ن
م
لبع�ض
تعرفنا
 2000 – 1967ف�ت�رة جدلي���ة،ﻓـﱰة ﻗﺼـﲑة ﻣـﻦ اﺳـﺘﻼﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻴـﺪ اﳊﻜـﻢ ﰲ اﻟﻌـﺮاق .ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺑﺤﺎﺟـﺔ اﱃ ﻛﻞ ﻫﺬا
�أن نلم�س �ش���يئ ًا منه���ا كدليل قاطع ملا قيل �أو ق���ال ،وزير التخطيط  ،1968وكذل���ك حني �أعلن راديو بغداد ت�س���لم البعث ال�س���لطة وما
اﻷﻋـﺮاف واﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﻟﻘﺪ
اﻻﺳـﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺄﺑﺴـﻂ
وﻛﻞ ﻫﺬه
اﻟﻼﳏـﺪود
العراقي ال�س���ابق ،وم�ست�ش���ار اﻟﻌﻨـﻒ
رافقه من ذلك.
�س���ابق ًا جواد
الثورة
جمل����س قيادة
واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴـﺔ
ﻋـﺮاق ﺗﺴـﻮده
ﻃـﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ
اﳊﻜـﻢ
اﻟﺒﻘـﺎء
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧـﻪ
ها�شم ،يتحدث عن مذكراته ،يفﻛﺎن
���دث عن ت�س���لم م�ؤل���ف الكتاب
الكت���اب يتح
ال�س���اد�س م���ن
الف�ص���ل
الزمنية،
تلك ﰲالفرتة
وخالل
كتاب،
�شخ�ص���ي ً
ويروي الكاتب املالب�سات التي
ودخوله
الوزارة
ﺗـﺮوا اثناء
ع�ش���تها
وﺳـﻴﺎدةالتي
قائ ًال”ه���ذا الكت���اب ي�س���رد الأح���داث
ال�سيا�سي،ﻋﻠﻴﻪ،
العملﻣﻦ اﻟﺘﺂﻣـﺮ
اﳋـﻮف
ﻣﻦ ﻋﻘﺪة
وﺗﻌﻘﻞ وﲣﻠـﺺ
ﻟـﻮ أﻧﻪ
اﻟﻘﺎﻧـﻮن
ﻣـﻦواحلل���ة ،وحمتوى التقرير
والنجف
ﻏـﲑ�ل�اء
وﺑﻤﺠﻤﻮﻋـﺔكرب
واﳌﺘﺨﻠﻔـﲔزيارته ملدن
اﳉﻬﻠـﺔ رافق���ت
ﻣـﻦالثورة
قي���ادة
جمل�س
كم�ست�ش���ار
ﻋﺮاﻗﻴـﺔ
ﺑﺤﻔﻨـﺔ
ﳛـﻂيفﻧﻔﺴـﻪ
عمل���ي كوزي���ر للتخطي���ط �أو وﻟـﻮ ﱂ
وخالل فرتة مل يكن فيها �ص���دام ح�س�ي�ن متمتع ً
اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ���.ذي رفع���ه لرئي����س اجلمهورية”البكر”�آنذاك ،وجعله يكت�ش���ف
ـ”ال�صفات”التي ال
ب
ا
اﳌﻨﺘﻔﻌـﲔً ...ﲡـﺎر اﻟﺴـﻼح وﳏﱰﰲ
ً
ً
ً

ﺟﻮﺍﺩ ﻫﺎﺷﻢ

ﻣﺬﻛﺮات

عيد ميالد سعيد لـ «الخوف من الطيران»..
للعام الثالثين

الكشف عـــن كواليس
األحــــداث الســـياسـية
ف��ي م��ذك��رات وزي��ر سابق

م����ن اص��������دارات

جانبا من طباعه الغريبة ومزاجه املتقلب ،كما يقدم و�ص���فا موجزا
عن زيارته اىل لندن وباري�س كل تلك الزيارات يتحدث عنها جواد
ها�شم يف الف�صلني ال�سابع والثامن.
ي�ش�ي�ر ج���واد ها�ش���م يف الف�ص���ل التا�س���ع اىل العالق���ة اخلارجية
للعراق ،فيتحدث عن عالقة البعث بعبد النا�صر التي و�صفها ب�أنها
مل تك���ن عل���ى ما يرام ،ذل���ك �أن نا�ص���ر ًا ال يثق باحل���زب ،وكذلك �أن
حزب البعث وقياداته ال تكن الو َّد اليه...
يف الف�ص���ول التالية يبد�أ الوجه الآخر لل�سيا�سة العراقية يف فرتة
حزب البعث بالظهور جلي ًا ،فتتحدث الف�صول التالية اىل حماوالت
االنقالب التي تعر�ض لها احلزب ،واىل القمع والقتل للمعار�ض�ي�ن
الذي بد�أ به احلزب ،ودور ال�شيوعيني �آنذاك� ،إ�ضافة اىل احلروب
التي خا�ضها احلزب يف فرتة حكم �صدام ح�سني ،وتفا�صيل كثرية
عن كيفية انتقال احلكم اىل �صدام بعد رحيل البكر...

(نمل وس��ط الفيلة) مذكرات تكشف عن
قسوة النظام الطبقي في الهند
ترجمة /المدى
م���ن ناف���ل الق���ول �أن الهند م���كان معق���د ،فهي
مرجل يغل���ي مبجموعة من اللغات والأعراق
والطبقات والأديان التي تتحرك بع�ضها فوق
البع����ض الآخ���ر يف كتلة حمرية نطل���ق عليها
تعب�ي�ر ًا خمفف ًا،وهو”�أم���ة" .ولك���ن بالن�س���بة
للعديد من الق���راء الأجانب ،تب���د�أ ق�صة الهند
وتنتهي بحملة غاندي �ضد الربيطانيني ،تليها
(بالن�سب���ة لأولئ���ك الذين يهتم���ون بتاريخها)
�أحداث التق�سيم الدموية يف عام .1947
مينحنا كتاب منل و�سط الفيلة وهو جمموعة
م���ن املذك���رات فر�ص���ة ذهبي���ة للتع���رف عل���ى
اح���وال الهن���د يف �سنوات ما بع���د اال�ستقالل
الهن���د م���ن خ�ل�ال عي���ون اف���راد م���ن طبق���ة
املنبوذين ،واملتمردين املاويني .ومن ال�صعب
�أن نت�صور متام ًا قوة وهيمنة النظام الطبقي
م���ن وجه���ة نظر �أجنبي���ة؛ �أو حت���ى من وجهة
نظر النا�س الذين يقبعون يف قاع هذا النظام
وال يقرتب���ون من حدوده ،وتن���اول مثل هكذا
مو�ض���وع مغام���رة مرعبة رغم م���ا متتلكه من
�سحر لكن �سوجاثا جي���دال م�ؤلفة هذا الكتاب
تعر�ضه لنا بتفا�صيله.
ي���دور الكت���اب ح���ول �شخ�ص���يتني :ماجنوال
(وال���دة امل�ؤلف���ة) ،التي تكافح م���ن �أجل تربية
الأطف���ال و�س���ط ظ���روف م���ن الفق���ر املدق���ع

والفو�ضى ال�سيا�س���ية ،وعمها� ،ساتيام ،الذي
يكر����س حيات���ه للكف���اح يف خ�ض���م ال�ص���راع
الطبق���ي ممث ًال للعمال والنا�س الذين ينتمون
اىل طبقة املنبوذين يف والية اندرا برادي�ش،
وهي منطقة �ساحلية يف جنوب �شرق الهند.
تت�س���م حياة ماجنوال بكفاح �ص���عب من �أجل
العثور على عمل لها يف �س���لك التعليم ،والذي
تزداد حدته وق�س���وته ب�س���ب و�ضعها الطبقي
(م���ن فئ���ة املنبوذي���ن) ،وكفاحه���ا ال�شخ�ص���ي
الهائ���ل �ض���د زوجه���ا و�أ�س���رته القا�س���ية ام���ا

�ساتيام في�ضحي طوع ًا مبا كان ميكن �أن يكون
مهنة مريحة له كمحا�ض���ر و�ش���اعر ويف�ض���ل
االنخراط يف الن�ض���ال �ض���د مالك االرا�ض���ي
ورجال ال�شرطة الذين ميثلون بع� ًضا من �أ�شد
�أوجه التفاوت الطبقي يف الهند.
ومع �إدارتها الرائعة للتفا�صيل الدقيقة ،تقوم
امل�ؤلفة مبهمة �صعبة ومثرية للإعجاب :حيث
جتعل من جمموعة مذكرات �شخ�ص���ية مدخ ًال
لرواية ق�ص���ة ت�صلح لكل زمان و مكان ،حيث
ت���روي امثلة عن حاالت التميي���ز بني االفراد،

و�س���وء التغذي���ة ،واح���كام الإعدام���ات غ�ي�ر
القانونية ،وتدخل القراء و�سط عامل التمييز
واال�ضطرابات.
كتاب”منل و�س���ط الفيلة”يتكلم عن ن�شاطات
املجموعات الثورية التي تن�ش���ق وتتفتت مرة
بع���د �أخ���رى ،ويختلط ذل���ك كله مع نقا�ش���ات
ح���ول الأيديولوجي���ة والطبق���ة التي �س���وف
تبدو غام�ضة لكثري من القراء الأجانب.
ولكن اللمحات الإن�سانية التي تعطيها الكاتبة
ملوا�ض���يع الكتاب و�شخ�ص���ياته  -وكثري من
تلك ال�شخ�صيات من عائلتها – متنع الكتاب
م���ن الغ���رق يف وحول االحقاد .ب���د ًال من ذلك،
تق���وم ب�إعط���اء الق���ارئ ملح���ات م���ن مواق���ف
حقيقية لوحظت ب�شكل ذكي ،وبعني ثاقبة.
ويف واح���د م���ن اروع مقاطع الكتاب ،ت�س���رد
لن���ا احا�س���ي�س اف���راد م���ن طبق���ة املنبوذي���ن،
و الباكي����س (وه���م العامل���ون يف النفاي���ات
الب�شرية) ،جتاه �ص���الة ال�سينما القريبة من
منازلهم :
(�أح���ب الباكي�س وجود قاعة �س���ينما �ص���اخبة
بجانب منازله���م .فمن خارج جدرانها ميكنهم
اال�ستمتاع باملو�س���يقى واحلوار يف كل ليلة.
و عندم���ا ال متتلئ مقاعد ال�ص���الة ي�س���مح لهم
باجللو����س جمان ً���ا يف املقاع���د املك�ش���وفة (و
–ه���ي �أرخ����ص فئة م���ن املقاعد يف �ص���االت
ال�سينما الهندية).و بحلول الأ�سبوع الأول �أو

الثاين من عر����ض الفيلم ،يكون ه�ؤالء النا�س
ق���د حفظوا ح���وار الفيل���م وا�ص���بح ب�إمكانهم
ترديده كلمة بعد اخرى ،مع فارق ب�س���يط يف
اللهجة ،ويكونون اي� ًضا قد حفظوا كل �أغاين
الفيلم.
وكذلك املقطع الذي ت�ص���ف في���ه زيارة رئي�س
ال���وزراء جواه���ر الل نه���رو ع���ام � 1951إىل
والية اندرا برادي�ش:
وعندم���ا كان القط���ار يغ���ادر ظه���ر نهرو وهو
يل���وح بيدي���ه مودع ً���ا �أن�ص���اره من �س���يارته
املك�ش���وفة .وانتظر �س���اتيام ،الذي كان واقف ًا
بجانب الطريق ،مرور �سيارة رئي�س الوزراء
وكان���ت ،فر�ص���ة ل���ه .اذا م���ا تق���دم �إىل الأمام
ليقف���ز نح���و نه���رو ويطرح���ه �أر� ً
ض���ا .ولك���ن
الرج���ل العج���وز �س���حب يدي���ه مع نظ���رة من
خوف �شديد واختفى يف ال�سيارة.
كتاب”منل و�سط الفيلة”يجعل القارئ ،ي�شعر
يف بع����ض الأحي���ان ب�أن���ه يحوي تفا�ص���يل ال
لزوم لها ومماحكات ال فائدة منها ولكنه يظل
يحم���ل يف طياته العديد من اللحظات املثرية
والباعث���ة على احل���زن ،والكتاب مبجمله هو
ناف���ذة ال نط���ل منها على �أعم���اق الهند ،ولكنه
يجعلن���ا ن�ستك�ش���ف العنا�ص���ر اجلوهري���ة
لل�صراع الطبقي يف �أي مكان يف العامل.

عن كري�ستيان �ساين�س مونيتور
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ماذا يحق يل؟ ماذا ي�س����مح يل بكتابته؟ ويرى مارتي �أن هذه
املذكرات ال ميكن �أن توجد �إال”بعد وفاة الكاتب”لأن الكتابة
مت����ت يف حياة الكاتب عل����ى هام�ش العمل ،فه����ي تقرتب جد ًا
م����ن هذا”احلق يف امل����وت” -الغام�ض البعي����د -وهو يحاول
مارتي �أن ي�ستك�شفه ويخربنا به.

يوميات بيسوا..

بالمرة
حكايات غير مطمئنة
ّ

“العمي��ل الس��ري” لـ"كون��راد
بالعربية”

�ص����در حديث ًا عن من�شورات املتو�سط يف �إيطاليا ،الرتجمة
العربية لرواية «العميل ال�س����ري» للكاتب الإنكليزي جوزيف
كون����راد ،الذي يُع ّد من �أ�ش����هر رواد احلداث����ة يف كتابة االدب
الروائي العاملي.
ر�أى العديد من النقاد والدار�سني هذه الرواية من بني �أف�ضل
رواي����ات كونراد ،فه����ي واحدة من الأعم����ال الأوىل يف الأدب
الإنكليزي ،التي ت�ستك�شف ب�شكل جاد مو�ضوع الإرهاب ،كما
�أنها ُتعترب من قبل العديد من املخت�صني العامليني ،واحدة من
روايات التج�س�س الأوىل من القرن الع�شرين.
جُ �س����دت ه����ذه الرواي����ة يف �أعم����ال فني����ة ع����دة ،فعر�ض����ت يف
امل�سرح ع�شرات املرات ،واق ُتب�ست يف �أفالم �سينمائية ،وعدة
م�سل�سالت على قنوات تلفزيونية �أخرها كانت على قناة (ـبي
بي �س����ي) .امل�ؤلف جوزيف كونراد ُي َع ّد �سيد النرث الذي �أدخل
�إح�سا�س ً����ا غ��ي�ر �إنكليزي �إىل الأدب الإنكلي����زي ،كتب عدد ًا من

عل��ى

رصي��ف

المتنبــــ��ي
الق�ص�����ص والرواي����ات ،حيث تناولت �أغلب �أعماله موا�ض����يع
متع ّلقة بالبَحْ ِريّة وهو م����ن املجدّدين الأوائل ،رغم �أن �أعماله
احتوت على عنا�صر الواقعية يف القرن التا�سع ع�شر.
�أ�س����لوبه ال�س����ردي و�شخ�ص����يّاته ت�ستك�ش����ف العمق النف�س����ي
للإن�س����ان فهو يعتمد كثري ًا يف �سرده على ذاكرته ال�شخ�صية،
نالت �أعماله ا�ستح�سان ًا من الن ّقاد يف بداياته.
ي َ
ُنظ����ر �إىل روايات����ه وق�ص�ص����ه على �أنه����ا تن ّب�ؤية ،يف �ض����وء
الك����وارث الوطنية والدولي����ة الالحقة يف القرنني الع�ش����رين
واحل����ادي والع�ش����رين .ج����اءت الرواي����ة الت����ي عمل����ت عل����ى
ترجمته����ا اىل اللغة العربي����ة الكاتبة العراقية ميادة خليل يف
� 352صفحة من القطع الو�سط( .برتا).

رسائل دوستويفسكي

روالن ب��ارت :األدب والح��ق ف��ي

الموت

يه����دف ما ذك����ر يف هذه املحا�ض����رة التي �ألقي����ت يف  9فرباير
 2010بالك����والج دي فران�����س ون�ش����رت يف الذك����رى الثالثني
لوف����اة الكات����ب �إىل ق����راءة هذا الن�����ص الذي ي�ستع�ص����ى على
الت�ص����نيف يف �ض����وء العب����ارة ال�ش����هرية للكات����ب موري�����س
بالن�شو”الأدب واحلق يف املوت".
يق��ت�رح �إيري����ك بارت متخ����ذ ًا الأ�س����ئلة التالية نقط����ة للبداية:
ماذا يحق يل؟ ماذا ي�س����مح يل بكتابته؟ ويرى مارتي �أن هذه
املذكرات ال ميكن �أن توجد �إال”بعد وفاة الكاتب”لأن الكتابة
مت����ت يف حياة الكاتب عل����ى هام�ش العمل ،فه����ي تقرتب جد ًا
م����ن هذا”احلق يف امل����وت” -الغام�ض البعي����د -وهو يحاول
مارتي �أن ي�ستك�شفه ويخربنا به.
يف  26م����ن ت�ش����رين االول ع����ام  1977وعقب وف����اة والدته،
اتخ����ذ بارت ق����رار ًا بكتابة مذكرات احل����داد .يهدف ما ذكر يف
هذه املحا�ض����رة التي �ألقيت يف  9فرباير  2010بالكوالج دي
فران�س ون�شرت يف الذكرى الثالثني لوفاة الكاتب �إىل قراءة
هذا الن�ص الذي ي�ستع�ص����ى على الت�صنيف يف �ضوء العبارة
ال�شهرية للكاتب موري�س بالن�شو”الأدب واحلق يف املوت”.
يق��ت�رح �إيري����ك بارت متخ����ذ ًا الأ�س����ئلة التالية نقط����ة للبداية:

دفع املرتجم العراقي خريي ال�ضامن �إىل ن�شر �أكرب جمموعة
من ر�سائل دو�ستويف�سكي (نحو �ألف �صفحة) تن�شر يف طبعة
فاخرة مبجلدين بدعم من معهد الرتجمة يف رو�سيا.
يق����ول املرتج����م املع����روف عن م�ش����روعه الذي ي�ش����كل ظاهرة
يف عامل الرتجمة ل�س����نة ”:2017فراغ كب��ي�ر �آخر يف املكتبة
العربية ت�س����ده”دار �س�����ؤال" ،وتباغت ع�شاق الأدب الرو�سي
مبفاج�����أة �س����ارة ثانية (بعد ترجمة رواي����ات بالتونوف التي
�شهدت �إقب ً
اال كبري ًا عام .)2016
و�أ�ض����اف �":إذا كان بالتون����وف يخاط����ب نخب����ة م����ن القراء،
فجاء ا�ستح�س����ان رواياته على مواقع التوا�ص����ل االجتماعي
يف ح����دود �أرب����ع جن����وم (النخب����ة ال ت�ش����ارك ع����ادة يف هكذا
ت�صنيفات) ،ف�إن ر�س����ائل دو�ستويف�سكي موجهة بنف�س القدر
�إىل جمي����ع فئ����ات الق����راء من العام����ة واخلا�ص����ة ،وينتظر �أن
ي�أتي تقوميها �أعلى من تقومي بالتونوف".
و�أو�ضح”:ر�سائل دو�ستويف�س����كي عبارة عن رواية وثائقية
�ض����خمة (يف  250ف�ص��ل� ًا -ر�س����الة) ال تق����ل �إث����ارة عن �س����ائر
�إبداعات����ه الروائي����ة� .أبطاله����ا الرئي�س����يون ،ويف مقدمته����م
دو�ستويف�س����كي نف�س����ه و�أخ����وه ميخائي����ل ،والثانوي����ون،
�ص����غار ًا وكبار ًا ،يعي�شون حياة ق�ص��ي�رة يف الغالب� ،إال �أنهم
يتطورون يف �إطارها من جميع الوجوه ،ي�صنعون الأحداث
الدرامية فت�سحقهم وين�صهرون يف بوتقتها ،وميوتون ،فيما
تبقى زوجة الكاتب �آ ّنا غريغوريفنا التي لها ح�صة الأ�سد من
الر�س����ائل ،والت����ي تعي�����ش قرابة  40عام ً����ا بعد وف����اة زوجها
وتن�ش����ر مذكراتها ال�شهرية عنه يف منت�صف العقد الثاين من
القرن الع�شرين".

"جيرمين وإخوانها”لحازم صاغية
�ص����در كتاب ق�ص�صي جديد حلازم �ص����اغية بعنوان”جريمني

و�إخوانها”ي�ضم  31ق�صة موزعة على �أربعة �أق�سام”:حيوات
بريئة"�”،أمزجة وال �أمزجة"”،جمرد تفا�صيل"”،عن ما�ضينا
وم�ستقبلنا".
م����ع قراءة ه����ذا الكتاب اجلدي����د ،ننتبه �إىل ميزة �إ�ض����افية يف
كتابات حازم ،الأدبية منها وال�ص����حافية� :إنها توهم كل قارئ
عل����ى ح����دة� ،أن �ص����اغية يكتب له وح����ده ،يخاطب����ه على نحو
حمي����م و�شخ�ص����ي ،ك�أنه����ا حديث خا�����ص بني �ص����ديقني .ثمة
قوة �أ�س����لوبية يف َوهْم امل�ش����افهةَ ،وهْم احلديث ال�شخ�ص����ي.
ونح����ن �أ�ص����دقا�ؤه ،غالب ً����ا ما ن����درك �أن����ه يتحدث كم����ا يكتب،
كحكوات����ي بال����غ املوهبة يف �ش����رح �أفكاره عرب رواية ق�ص����ة
�أو حادث����ة� ،أو �إدغ����ام نكتة يف حتليل �سيا�س����ي ،ويف و�ص����فه
الكاريكاتوري الدقيق لطبائع الأ�ش����خا�ص و�س����لوكياتهم� .إنه
حكوات����ي – مفك����ر .واملمتع هن����ا ،يف الكتاب����ة �أو الكالم ،هذا
امل����زج الدقي����ق للم����رح والنقد املري����ر ،ال�س����خرية والتعاطف،
الت�ش����ا�ؤم الوجودي واالحتفال بالعي�ش ،اال�س����تياء والتفهم،
االنحياز للأريحية واخلفة ولو على ح�س����اب ر�ص����انة الأفكار
والق�ضايا.
يف الق�صة الأوىل”جريمني التي �ضاعت يف نيويورك” ُنفاج�أ
بن�ص قريب جد ًا من مناخات الواقعية ال�سحرية ،عامل حقيقي
وغرائبي ملنزل ال ع ّد لقا�ص����ديه وللمبيتني به ،ول�شخ�ص����يات
ن�سائية غريبة الأطوار وال�سلوك واملظهر :يكتب”:مل يكن من
ال�سهل التع ّرف �إىل عمر جريمني ،كان �أمرها ي�شبه الأحجية:
هل تعرف عمرها؟ كان ي�س�����ألنا يو�س����ف ،ابن �شقيقتها ،واثق ًا
من �أننا لن نعرف .فجريمني التي �صدمتها �سيارة وهي طفلة،
منت من����و ًا كم����ا ينمو الع�ش����ب الربي .ج�س����مها ظل �ص����غري ًا
ورفيع ًا كج�س����م تلميذة ابتدائية ت�شارك يف مباريات مدر�سية
للرك�ض� ،إذ رجالها �أطول مما يحتمله ذاك اجل�س����م ال�ضئيل.
وبني �أفراد البيت الآخرين ،وكلهم ذوو قامات �ض����خمة ،بدت
جريمني �أ�شبه باللعبة التي تتحرك و�سط ظاللهم."...

"هكذا يموت العالم”إلليوت

�ص����در حدي ًث ً����ا «هكذا ميوت العامل» لل�ش����اعر واملرتجم ح�س����ن
ال�ص����لهبي ،والذي يت�ض���� َمّن خمتارات جديدة من ق�ص����ائد ت.
�س� .إليوت ،هذا ال�ش����اعر الأمريكي ال����ذي �أحدث ثورة كبرية
يف حرك����ة احلداثة ال�ش����عرية على م�س����توى العامل .واجلدير
بالذكر �أن هذا الكتاب هو الرابع �ضمن �سل�سلة الكتب املرتجمة
التي ن�ش����رها امل�ؤلف م�ؤخر ًا مثل «كيف �سقط قو�س قزح على
قلب����ي» و «ج�س����دها والبيا�ض”و «�ص����وت املاء”ال�ص����ادر عن
جملة الفي�صل.
ويح����وي الكت����اب ال����ذي يق����ع يف � 152ص����فحة م����ن القط����ع
املتو�سطة على مقدمة موجزة حلياة �إليوت وبع�ض اللمحات
النقدي����ة الت����ي ُكتبت ع����ن �ش����عره ،تتبعها �سل�س����لة من �أ�ش����هر
ق�ص����ائده ك�أغنية العا�ش����ق جي �ألفريد بروف����روك ،مارينا ،ما
قال����ه الرعد ،الفت����اة الباكية ،اخل����اوون ،العي����ون الغارقة يف
الدموع ،والكثري من الق�صائد التي «كانت متثل طفرة �شعرية
مل ي�س����بق له����ا مثي����ل حينها حيث ر�س����مت مالمح �إن�س����ان ذلك
وت�شظ ب�سبب التغريات والثورات
الع�صر ،وما �شابه من قلق
ٍ
الت����ي اكت�س����حت الع����امل وقتها» كما ي�����ؤرخ امل�ؤل����ف لذلك .كما
يحتوي الكتاب على الكثري من الهوام�ش النقدية والتاريخية
التي تعزز اخللفيات الثقافية واملوروث الديني للح�ض����ارات
ال�س����ابقة والفل�س����فات العاملية التي كان �إليوت ي�س����تقي منها
�إدراكه الوجودي ويبلورها يف ق�ص����ائده .وي�ش��ي�ر ال�صلهبي
يف مقدمت����ه التعريفية �إىل �أن هذا الكتاب «يُظهر ب�ش����كل جلي
مفارقات الذات املت�ش����ظية يف حياة الإن�س����ان املعا�ص����ر حيث
تعم����ق �إليوت يف ر�س����م مع����امل ع�ص����ره وقد �س����ادها اخلراب
املادي واملعنوي يف الفرتة ما بني احلربني العامليتني و�أ�سهب
ب�إبداعه امل�ألوف يف تق�صي �أبعاد هذه املفارقات".
�إن ه���ذا الكت���اب -كما يقول ح�س���ن ال�ص���لهبي :-ه���و دعوة
جدي���دة لإعادة قراءة هذا ال�ش���اعر العظي���م «�إليوت» يف ظل
الثورات املتالحقة والتغريات اجلذرية يف تركيبة الإن�سان
وعالقة العامل ببع�ض���ه يف احلقبة التي نعي�ش فيها ،فال�شعر
العظيم مت�ص���ل باملا�ضي  -كما يقول هو -وممتد يف �أعماق
امل�س���تقبل وذلك عائد للهم الإن�س���اين الكب�ي�ر الذي يفوح من
خلجاته.

"عيد ميالد ماريا .حر حانق .مل �أفعل �شيئ ًا على الإطالق"..
ه����ذا ما كتبه فرناندو بي�س����وا ي����وم  2ني�س����ان  1906كما جاء
يف يوميات����ه التي �ص����درت ترجمتها العربية ع����ن دار توبقال
للن�شر برتجمة املهدي �أخريف.
وكتب املهدي �أخريف يف تقدمي هذه اليوميات قائ ًال :يوميات
فرناندو بي�س����وا ن�ش����رت للمرة الأوىل بالربتغالية عام 2007
يف دار �أ�س��ي�ريو �ألبي����م ،وه����ي ت�ؤرخ ملراح����ل معينة من حياة
ال�ش����اعر بعد عودته من”دوربان”بجن����وب �أفريقيا ،بدء ًا من
ال�س����نوات التالية 1908- 1906 :ثم  1913و 1914و1915
بعدئ����ذ نالح����ظ ح�ص����ول انقطاع����ات يف وت��ي�رة الت�أري����خ يف
ال�س����نوات الالحقة ،ورمبا ب�س����بب انقطاع امل�ؤلف �أكرث ف�أكرث
لأعماله ال�شعرية والنرثية الالحقة املوقعة با�سمه هو وبا�سم
�أنداده بدون �إغفال ما عرفته ال�سنوات الأخرية من حياته من
تفاقم �أزماته الروحية وال�صحية.
وتابع”�أخريف”م����ا يلف����ت االنتب����اه يف ه����ذه اليومي����ات يف
املق����ام الأول هو حفول التدوينات اليومية لل�س����نوات املبكرة
 1908-1906بالتفا�صيل الدقيقة حلياته الدرا�سية ،عالقاته،
ان�ش����غاالته الأدبية والفكرية ،بينما جن����د التدوينات امل�ؤرخة
م����ا ب��ي�ن  1913و 1915تنحو منحى التحلي����ل والتعليق على
الأح����داث ال�ص����غرية والكب��ي�رة ال�شخ�ص����ية والعام����ة ،وم����ن
خالله����ا نتع����رف عل����ى انخراطه املتزاي����د فى احلي����اة الثقافية
يف بل����ده وعلى تط����ور وغ����زارة �إنتاجه الأدبي نرثا و�ش����عرا
وكذلك على ا�ض����طالعه بدور رائد يف حرك����ة احلداثة الأدبية
الربتغالية ،ف� ً
ضال عن حياته العملية وتو�سع عالقاته مع �أبرز
الأدب����اء ورم����وز احلركة الطليعية ،بالإ�ض����افة �إىل م�س����اهمته
يف ال�س����جاالت ال�سيا�س����ية والثقافية �ض����د التيارات املحافظة
والرجعي����ة .ولع����ل م����ا مينح ه����ذه اليومي����ات �أهمية خا�ص����ة
ترفعها �إىل م�ستوى بع�ض كتاباته الرئي�سة هو ما يتخللها من
نوعي����ات كتابية خمتلفة ومتنوع����ة� ،أدناها بع�ض اخلطاطات
واملالحظات البيوغرافية والبيبلوغرافية ،و�أعالها جت�سدها
تلك الن�ص����و�ص واملقاطع الت�أملية البي�س����ويّة اخلال�ص����ة ،مبا
تف�ص����ح عنه من ن�ض����ج مده�����ش ،ومبك����ر ،يف مقاربة ق�ض����ايا
يومية وذهنية من منظوره امليتافيزيقي الفريد الذي �س����يظل
يغني ر�ؤيتنا للوجود الإن�ساين.
تبق����ى الإ�ش����ارة �إىل �أن بع�ض ه����ذه الن�ص����و�ص واالنطباعات
م�ؤرخة يف �سن مبكرة منها ما كتب قبل بلوغه �سن الع�شرين،
ومن خالل تلك اليوميات ،نتعرف على حياة فرناندو بي�سوا،
وه����ي حي����اة متقلب����ة ،غام�ض����ة ،يعرتيه����ا الكثري م����ن الغرابة
اليومي ويهرب
والقل����ق ،ف�ص����احب «الالطم�أنينة» يخاف م����ن
ّ
منه ،يتحا�شى النا�س وال يخالطهم.
�أم����ا بي�س����وا ك�ش����اعر فه����و ي����رى �أن ال�ش����عر”موجود يف كل
�ش����يء ،يف الرب ويف البحر ،ويف البحرية وعلى �ضفة النهر،
وموجود �أي� ًضا يف املدينة ،ال تنكر ذلك ،يبدو جلي ًا �أمام عيني
و�أن����ا جال�س ،ثمة �ش����عر يف �ضو�ض����اء ال�س����يارات على قارعة
الطريق ،ثمة �شعر يف �أي حركة مبتذلة ومُ�ضحكة ل�صباغ يف
الناحية الأخرى من ال�شارع وهو يلون �إعالن ًا لدكان حلام".

الال أين ً
بدال من شرور الـ (أين)
الروايئ طه حامد الش��بيب ظاهرة
أث��ارت الج��دل منذ بداي��ة ظهورها
يف املش��هد ال��روايئ العراقي ،فقد
اتس��مت بغ��زارة يف الرسد ،وعربت
ع��ن حل��م املحم��وم أو كابوس��ه
الطويل الحاش��د بالصور االفرتاضية
والهذيانية الغريبة.

ميسلون هادي

الآن يف (الال �أين) يكاد يخدم هذا)الإفراط
يف احللم) فكرة الرواية خدمة كاملة ،وهي
فكرة مثالية فنتازية عن ( )54مهاجر ًا هارب ًا
م���ن بلد ي�ش�ي�ر الكاتب �إليه ب�ص���فاته ،دون
حتديد ا�س���مه� .إذ يركب �أولئ���ك املهاجرون
البح���ر للو�ص���ول �إىل ب���ر يحتم���ون به من
ع�س���ف بلده���م وج���ور الظ���روف الطائفية
الت���ي �أملّت به ،فت�ض���طرهم املخاطر للركون
�إىل جزي���رة نائية غري م�أهول���ة ،ينتظرون
فيه���ا يوم ً���ا �أو يومني حتى ت�ص���بح ظروف
�إمتام الرحلة م�ؤاتية.
َ
�س���ائق املركب
يف عر����ض البح���ر ت�ص���ل
�أنب���اء �أن �ش���رطة ال�س���واحل يف البلد الذي
يهاج���رون �إلي���ه يقتل���ون م���ن ي�ص���ل �إليه���ا
يف ح���ال انق�ل�اب الق���ارب ،فيقرر ال�س���ائق
�أوزيل �أغا التوقف عند جزيرة نائية ليرتك
بع����ض الركاب يف ذلك امل���كان ،ثم يغادر مع
جمموعة �أخرى عائ���د ًا من حيث جاء ،على
�أن ي�أت���ي فيم���ا بع���د ال�ص���طحاب الباق�ي�ن.
داني���ال �أو داين هو من يدّون يوميات هذه
الرحلة ،و�أجمد هو املفكر الذي �سيقود دفة
الأحداث منذ اللحظة التي �أعلن فيها قراره
البق���اء يف تلك اجلزي���رة النائية ،حتى و�إن
و ّف���ى �أوزيل �أغا بوعده وعاد �إليهم ..وفع ًال
عاد �سائق املركب �إليهم بعد �أيام ليجد ()25
منهم قرروا البقاء يف ذلك القفر النائي .بد�أ
�أجمد بنف�س���ه �أو ًال ،ثم �ش���يئ ًا ف�ش���يئ ًا تت�سع
دائرة االقتناع بفكرته اجلنونية ،فاجلزيرة
فيه���ا عني ماء وتف���اح وعنب وحطب وبحر
ل�ص���يد ال�س���مك ..وميك���ن فيه���ا البداية من
ال�ص���فر بعي���د ًا ع���ن بلده���م الذي �س���يطرت
علي���ه ال�ش���رور واالنتم���اءات ال�ض���يقة فما
ا�س���تطاعوا تغي�ي�ره ال بن�ض���ال جمعي وال
بن�ضال فردي..
ملاذا تعذر عليهم ذلك؟ لأن الن�ض���ال ،وفق ًا

لأجمد ،يب���د�أ بفرد ثم ينتق���ل �إىل اجلماعة،
ومتطلبات هذا الن�ض���ال لي�س���ت نزهة ..بل
هي قا�س���ية ج���د ًا وكلها متاعب ..وت�س���هب
الرواي���ة يف تدار�س حيثي���ات هذا الطريق
الوع���ر� ،إىل �أن تث�ي�ر الرواي���ة ال�س����ؤا َل
امل�شروع� :أيهما �أ�صعب؟ �أن يركب الإن�سان
القان���ط ه���ذه ال�ص���عاب ،الت���ي تق�ت�رب من
امل�س���تحيل ،للبح���ث ع���ن م���كان بدي���ل يف
جزي���رة معزول���ة والبدء من ال�ص���فر� ،أم �أن
تك���ون ج���ذوة الن�ض���ال م�ض���مومة مدخرة
بداخل���ه فيب���ذل جهد ًا �إ�ض���افي ًا لتغيري واقع
ب�ل�اده ع�س���ى �أن يتحقق توق���ه يف التغيري
نح���و ح���ال �أف�ض���ل؟ املفرو����ض �أن اخلي���ار
الث���اين ه���و الأق���رب للمنطق؟ وه���و خيار
متطاب���ق م���ع واق���ع الروائي طه ال�ش���بيب
املمتح���ن ،و�إذا
املراب���ط يف بل���ده امل����أزوم
َ
كان ق���د �أراد حللمه يف (ال�ل�ا �أين) �أن يكون
خيار ًا تعوي�ضي ًا عن الواقع ال�صادم ،فلماذا
يك���ون ه���ذا اخليار ،الذي �ش���ط ب���ه اخليال
بعيد ًا ،هو القائ���م حتى النهاية ،بل وتكون
له الأف�ضلية.
فكرة رومان�س���ية تق�ت�رب من الفانطازيا،
ول���وال عُ���دة الكات���ب اللغوي���ة املده�ش���ة،
وخمياله ال ّأخاذ ملا كان من املمكن ت�سويغها
لن���ا� ،أو جعلنا نتقبل تلك ال�س���ياحة الوعرة
ب�ي�ن اجلب���ل وال�س���احل لت�أثيث ه���ذا املكان
البدائ���ي البك���ر الذي ع�ث�ر في���ه املهاجرون
على كه���ف وعني ماء ،و�س���يوافيهم �س���ائق
املرك���ب �أوزي���ل �أغ���ا بثالث عن���زات وثالثة
جديان وتي����س وخم�س وع�ش���رين دجاجة
م���ع ديكني ،كم���ا �سين�ض���م اىل ه���ذا اجلمع
الفنت���ازي �آخ���رون .وال ي�ص���اب �أح���د
باخل�ش���ية من ح���رق �أح���داث الرواية ،فكل
ه���ذه التفا�ص���يل ه���ي نقطة يف بح���ر حياة
ف�س���يحة الأرجاء ال حتده���ا �آفاق ولي�س لها
حدود يف ح�ضن الطبيعة.
لقد جعلنا ال�شبيب نعي�ش مع تلك املجموعة
عزلته���ا االختيارية من خالل املدون دانيال
الذي و�ص���ف لن���ا بطريق���ة حامل���ة مفردات
الطبيع���ة ال�س���احرة م���ن �ش���روق ال�ش���م�س
وغروبها واحت�شاد النجوم و�صعود القمر
وحتلي���ق الطيور بني مد وجزر ..بل جعلنا
نحزن معها ونف���رح معها ..نبحث ونقرر..
ن�ؤي���د �أو نخال���ف ب�ش���دة .وعندم���ا يرف�ض
�أجمد �أن يت�س���لم م���ن �أوزيل �أغ���ا �أية �أرغفة
خبز �أو �أطعمة ا�ضافية ،م�صر ًا على انتظار
ح�صاد القمح الذي بذروه� ،سنزعل ملثل هذه
املبالغات ،فرتا�ضينا الرواية ببخار �ساخن
من �أول دلو حليب مت حلبه وت�س���خينه على
احلطب.
ي���ا ت���رى ما عاقبة ه���ذا الكرنف���ال؟ وملاذا
مل ُي�ؤ�س����س يف الب�ل�اد الت���ي هرب���وا منها؟
هذا ال�س����ؤال يجيبنا الروائ���ي عليه عندما
يطرحه �أجمد على دانيال ،مدون احلكاية،
لنع���رف �أن �أ�س���باب االنع���زال ملح���ة جد ًا،
فال�ش���ر خلفه���م كالوب���اء ،واملذل���ة �أمامه���م

باالنتظ���ار ،فلم���اذا ال يبد�ؤون كما ب���د�أ �آدم
في�صنعون لهم عامل ًا بدائي ًا قريب ًا من الأر�ض
والطبيعة؟ ومع كل �س�ؤال جديد ثمة جواب
يت�ش���كل على نار هادئ���ة من خالل حوارات
ونقا�شات فل�سفية طويلة بني املفكر واملدون
والإن�س���ان الب�سيط .فهناك الكثري مما ُيقال
ب�ي�ن �أف���راد ه���ذه املجموعة .....والع�س�ي�ر
مما ُيفع���ل للبدء من ال�ص���فر ،وخلق زمنهم
اخلا����ص به���م ،والتخل�ص من �أي �ش���يء قد
يثري الفتنة بينهم..
الفكرة من �أ�سا�سها مثالية ،فـ(�أين) ميكن �أن
يكون هذا امل���كان اليوتيبي ،و(�أين) يوجد
ه���ذا الزم���ان البكر ال���ذي يب���د�أ توقيته من
�س���اعة ال�ص���باح بحيث تكون ال�ساعة ()12
ظهر ًا هي ال�ساعة ال�ساد�سة فقط ..بل �أن ذلك
االنعزال يبلغ ذروته عندما ت�ص���ل الرواية
�إىل مف�ت�رق ح���اد لتغيري الكثري مم���ا �ألفوه
ودرج���وا عليه .ومب���ا ان الرواية غرائبية،
ت�ص���ر على الت�شبث بالأر�ض والطبيعة بعد
الإعرا�ض ع���ن البالد ذي الف�ت�ن والأهوال،
ف�س���نجد كل تفا�ص���يلها املقلقة واملبالغ فيها
ت�ص���ب يف املعن���ى الذي تق���ود �إلي���ه مفردة
واح���دة هي (ال�ل�ا �أين) ،وهن���ا الفت النظر
�إىل �أن فانتازي���ة الرواي���ة ال تعفيه���ا م���ن
االلتزام ب�أعراف التعاي�ش املعتادة� ..أي �أن
ال ُتخ���رق قوانني احلياة املتع���ارف عليها..
وهذا اخل���رق كان يحدث يف �أكرث من مكان
مل تك���ن الذرائ���ع في���ه كافي���ة القناعن���ا� ،أما
التغاف���ل عن حاج���ات الإن�س���ان الغرائزية،
فكانت غفلة متعم���دة �أيقظها اجلزء الأخري
من الرواية باللجوء �إىل فتح جميع امللفات
املح�ضورة للنقا�ش يف �ساعة �أن�س.
هناك ر�س���ائل �أخالقية �أي� ً
ض���ا جاءت على
�ش���كل مناظرات و�ض���خ مكثف للمعلومات،
كان �أكرثها مما ي�س���تحق ال�صرب عليه مثل
الر�سالة التي تت�ض���منها الدعوة �إىل تناول
الطع���ام النبات���ي� ..إذ لي�س للإن�س���ان احلق
يف قت���ل �أي كائن �آخر له م�ش���اعر حتت �أية
ذريع���ة كانت ..لي����س امل�ش���اعر وحدها هي
ال�س���بب ،ولك���ن لأن له عيون ً���ا تتحرك ،وقد
تبكي �أي� ًضا ،وهي تنظر �إىل قاتلها.
لقد �ش���كلت هذه الرواية عالمة فارقة بني
�أعم���ال ال�ش���بيب ،وكن���ت امتنى اخت�ص���ار
الكث�ي�ر م���ن تفا�ص���يلها الت���ي �ش���غلتها
املناظرات والنقا�ش���ات الطويلة ،ولكن ماذا
نفع���ل وه���ذه هي الق�ض���ية التي ق���ررتْ من
�أجلها تل���ك املجموعة من الب�ش���ر �أن تعي�ش
يف ح�ضن الطبيعة وتتحالف معها بانتظار
�أن ينته���ي الوب���اء يف بالدهم عل���ى طريقة
حرائ���ق الغابة� :أي �أن يق�ض���ي املوبو�ؤون
على بع�ضهم البع�ض فينطفئ احلريق؟
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طبعت بمطابع مؤسسة

التصحيح اللغوي قصي محمد

لالعالم والثقافة والفنون

WWW. almadasupplements.com

االخراج الفني خـالـد خضير

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

