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

صانعو الدكتاتور
روكسانا صابري تروي تجربتها مع سجون إيران
خدع جهاز المخابرات األمريكية بكتاب

األديب المصري خيري شلبي ألوراق :
"إسطاسية" ...تراجيديا اجتماعية تكشف زيف الفتنة الطائفية فى مصر
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العدد ( )1957السنة الثامنة  -االحد ( )7تشرين الثاني 2010
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

دم الصنوبر لبدرخان السندي
والغزل مرور ًا بالوطن) وقال عن املرتجم
(انه ميلك الذائقة واحل�سا�سية والذاكرة
القوية واحل�ضور الذهني املتفتح والقدرة
على االبداع ما ي�ؤهله الن يكون ناجح ًا يف
ترجمة ال�شعر من خالل ابالغ ر�سالة الن�ص
واحلفاظ على قدر من االمتاع )
ويعد ال�شاعر بدرخان ال�سندي قامة من
قامات ال�شعر الكردي املعا�صر فهو اكادميي
وباحث كوردي و�شاعر من مواليد 1943
ق�ضاء زاخو در�س يف دهوك واملو�صل
واجلامعة يف بغداد  1966وح�صل على
�شهادة الدكتوراه يف العلوم النف�سية من
جامعة ويلز يف بريطانيا �سنة  1979عمل
مدر�سا يف جامعة بغداد .
وهو ع�ضو احتاد االدباء والكتاب العراقيني
وع�ضو جمعية املرتجمني العراقيني وع�ضو

�صدر عن احتاد ادباء كرد�ستان فرع دهوك
جمموعة �شعرية للدكتور بدرخان ال�سندي
حتت عنوان (دم ال�صنوبر) قام برتجمته
من اللغة الكردية ال�شاعر واملرتجم الكردي
املغرتب يف النم�سا بدل رفو املزوري .
تت�ألف املجموعة من قرابة  30ق�صيدة
�شعرية يف � 150صفحة اهداها املرتجم اىل
ال�شاعر بدرخان ال�سندي وتكرمي ًا له يف
حياته التي �شبهها ب�شجرة ال�صنوبر التي
تظل �صلبه ومقاومة وكبرية ومن اجلها
عنونت املجموعة (دم ال�صنوبر).
وقام بتقدميها الناقد وال�شاعر املغربي
ابراهيم قهوايجي حيث ذكر يف مقدمة
املجموعة عن ال�شاعر (انه ال�سامق يف
ان�سانيته و�شاعريته ،حيث احل�ضور
التيماتيكي املتعدد واملنوع ،من احلب

روكسانا صابري تروي
تجربتها مع سجون إيران
ا�ست�ضافت قاعة املحا�ضرات بفندق جراند حياة الدوحة ال�صحفية الأمريكية من �أ�صل
�إيراين روك�سانا �صابري وذلك لتوقيع كتابها "مابني عاملني" ولرتوي جتربتها عقب
خروجها من ال�سجن الإيراين.
ووفق ًا ل�صحيفة "الأخبار" اللبنانية حتدثت ال�صحفية خالل حفل التوقيع عن جتربتها
مع ال�سجن يف �إيران ،متناولة الأ�سباب التي �أدت العتقالها يف كانون ثاين 2009
والكيفية التي �أفرج بها عنها يف �آيار من العام نف�سه وذلك بعد حمالت الت�ضامن
العاملية معها.
�أكدت روك�سانا خالل اللقاء �أنها ذهبت �إىل �إيران للبحث عن هويتها ،م�شرية �إىل
ترحل ،وا�ستعر�ضت
�إعجابها بهذا البلد وخططها للإ�ستقرار فيه لو مل ُتعت َقل ثم َّ
ال�صحفية �صور ًا لزنزانتها الإيرانية التقطتها �أثناء �إعتقالها ،كما و�صفت معاناتها
داخل ال�سجن الإيراين والو�ضع املزري الذي عا�شت فيه .وتتمثل الأ�سباب التي
دفعت بها لل�سجن عندما اكت�شف احلر�س الثوري الإيراين �أنها حتمل م�سودة لكتاب
تعمل على ت�أليفه ،يت�ضمن ت�صريحات لإيرانيني مقيمني يف الواليات املتحدة ،وهو ما
�أعتربه احلر�س كافي ًا التهامها
بالتج�س�س ح�سب قولها،
ّ
وبعد التحقيق معها ،و�إقناعها
باالعرتاف ب�أنها جا�سو�سة
مقابل �إطالق �سراحها ،قبلت
روك�سانا العر�ض.
و�أكدت روك�سانا �أكرث من مرة
�أنها حمظوظة لإطالق �سراحها
بف�ضل الت�ضامن العاملي ،فيما
�آخرون ال يزالون معتقلني يف
�إيران ،لكنها رف�ضت فكرة وجود
�صفقة �سيا�سية �أ�سهمت يف
مغادرتها ال�سجن الإيراين.

"رئة ثالثة"

�صدرت عن دار ف�ضاءات للطباعة
والن�شر يف العا�صمة الأردنية عمان،
املجموعة ال�شعرية الأوىل
لل�شاعر قا�سم �سعودي ،
بعنوان " رئة ثالثة "
�ضمت املجموعة �أكرث من
ع�شرين ق�صيدة ،من عناوينها
"�سرية �أوىل له  ،رئة ثالثة ،
هدنة الربتقال � ،سمكة ياب�سة
� ،أريكة مرتفعة ،ثياب ال�سيدة
 ،حفرة دافئة  ،حماولة �أخرية للحب ،
الربيع  ،وداخل ح�سن مرة �أخرى".

لقاسم سعودي

كيف صنع االسالم العالم الحديث
عرض  :اوراق

احتاد االدباء وجمعية املرتجمني وي�شغل
اليوم رئا�سة حترير جريدة الت�آخي يف
بغداد .
من م�ؤلفاته (طبيعة املجتمع الكردي يف
�أدبه) " 1967و�صادق بهاء الدين كاتبا
كرديا" و"ا�ستثمار املوارد املتاحة يف
الرتبية" و"�سيكولوجية الطفولة ودور
املربية" و"امل�شكالت النف�سية للأطفال"
و"مم الآالين" اال�سطورة الكردية املغناة
للم�ست�شرق روزيه لي�سكو ترجمها اىل
العربية و"طريقة بدرخان يف تعليم
املكفوفني" باالنكليزية و"احلكمة الكردية"
بالعربية  1989 ،و"املجتمع الكردي يف
املنظور اال�ست�شراقي" واخري ًا �صدر له جملد
يت�ضمن اغلب ق�صائده بعنوان ( ق�صائدي)
باللغة الكردية.

هموم المرأة في "قالب سكر"
�صدر عن الدار امل�صرية اللبنانية
بالقاهرة رواية جديدة لهند خمتار
بعنوان "قالب �سكر" ،وفيها
حتاول امل�ؤلفة الغو�ص يف عامل
املر�أة الغام�ض ،واملليئ
بالأ�سرار ،والتفا�صيل
ال�صغرية التي ال ميكن
للرجل االنتباه �إليها �أو
الوقوف �أمامها ،ومن هنا
تن�ش�أ دائ ًما اخلالفات،
ويكرب �سوء الفهم ليكون
وقودًا للكراهية والقطيعة،
على الرغم من �إمكانية
حله بقليل من الإ�صغاء
واحل�سا�سية من قبل
الرجل يف عالقته باملر�أة .
تهدي امل�ؤلفة روايتها �إىل
املر�أة فتقول يف �إهدائها
�إىل "اال�ستثناء  ..نون
الن�سوة يف كل مكان"،
ومنه تخرج الرواية من
حيز املكان املحدد لت�صبح
ريا عن جممل الن�ساء
تعب ً
يف كل مكان ،فالهموم
دائ ًما واحدة وامل�شكالت
التي تعانيها الأنثى تكاد
تكون واحدة و�إن اختلفت
الأماكن.
تطمح الرواية �إىل التعبري
يف ق�صائد رئة ثالثة يكثف ال�شاعر
قا�سم �سعودي  ،املفارقة التي يلتقطها
من طقو�س الواقع العراقي ،لين�سج
ق�صيدة م�شبعة بروح الإن�سان العراقي
وت�شابكات عالقته مع املكان وما تدور
به من �أحداث تكر�س وح�شته وغربته
فيه ،فيقول يف ق�صيدته "�سرية �أوىل
له" التي يفتح بها جمموعته:
"من جيب الل�ص ببغداد
�سقطت وردة
وعلبة تبغ
وقلب مك�سور

عن املر�أة ب�صرف النظر عن لونها
�أو جن�سيتها ،فهل هناك امر�أة يف
العامل جنت من فخ العالقة الثالثية
بالرجل؟ فهي احلبيبة� ،أو الع�شيقة،

الوردة هربت يف ال�شارع
التبغ نفد
القلب املك�سور �صار مزاراً
والل�ص ببغداد
يبحث عن �أمل �آخر لل�سرقة "".
تقع املجموعة بـ � 127صفحة من القطع
املتو�سط.
يذكر �أن قا�سم �سعودي � ،شاعر وقا�ص
من العراق مواليد بغداد  1969حا�صل
على املركز الثالث يف جائزة غامن
غبا�ش للق�صة الق�صرية يف احتاد
كتاب و�أدباء الإمارات عن ق�صة " قطن

�أو الزوجة ،وهذه الأنواع من
العالقات هي التي ت�ؤطر حياة الرجل
ال�شرقي يف عالقته باملر�أة.
تقول الكاتبة يف نربة �ساخرة ،يف
الفقرة التي و�ضعتها على
الغالف اخللفي للرواية
لتكون املدخل لفهم الن�ص
"يف حياة الرجل ال�شرقي
ثالثة �أنواع من الن�ساء،
التي يحبها والتي
ي�ستخدمها ،والثالثة التي
يتزوجها ولن تنال واحدة
من الثالث مكان الأخرى
�أبدًا ..ا�شرت اثنني
والثالثة جما ًنا كما يف
�إعالنات الب�ضائع لتحفيز
امل�شرتى ،كنت �أعتقد �أنني
�أعطيته الأوىل والثانية
ف�سيعطيني هو الثالثة
ولكنه مل يحدث �أبدًا".
تنوع �أمناط املر�أة،
فهل ّ
وحماولة ت�سليعها
خ�صي�صة ال�صقة ومالزمة
للرجل ال�شرقي؟ وبرغم
�أن الراوية ال حتاول
تعميم امل�شكلة وتراها
يف �إطارها الثنائي كحالة
خا�صة ،ف�إنها ت�صلح لفهم
حالة الكثريات.
�أ�سود "  2004حا�صل على اجلائزة
التقديرية للق�صة الق�صرية يف م�سابقة
غامن غبا�ش يف احتاد كتاب و�أدباء
الإمارات عن ق�صة "ج�سد �أحمر"
 2005حا�صل على املركز الثالث يف
جائزة ال�شارقة للإبداع " الدورة12
"  2009يف �أدب الطفل عن جمموعته
الق�ص�صية " حكايات الدرهم الذي كان
يغني " التي �صدرت عن دائرة الثقافة
والإعالم يف ال�شارقة  ، 2009له العديد
من الن�صو�ص واملقاالت املن�شورة يف
ال�صحف واملجالت العربية.

�صدر عن م�شروع كلمة التابع لهيئة �أبوظبي
للثقافة والرتاث كتاب "كيف �صنع الإ�سالم
العامل احلديث؟" هذا الكتاب الذي يتميز
مبو�ضوعيته وحتليله العلمي
الر�صني ،ويهتم ب�إبراز املالمح
وال�سمات التي جعلت الإ�سالم
دين ًا عامليًا مت�ساحم ًا جمع العلماء
والباحثني من �أرجاء العامل كافة،
و�أثر ت�أثري ًا عميق ًا يف �أقوام عدة
وعلوم ومعارف كثرية ،ولكن
من �أهمها �أنه �ساعد �أوروبا �إىل
الو�صول للعامل احلديث ،ونور
التقدم واحلداثة.
ويحكي الكتاب "كيف �أنه
عندما كانت �أوروبا يف ظلمات
القرون الو�سطى َنعِ َم العامل
الإ�سالمي بامل�ست�شفيات والأدوية
واملو�سيقى ال�شجية ،وعمل يف
بيت احلكمة جي�ش من املرتجمني
والعلماء الذين نقلوا حكمة
الإغريق ومعارف الهند وعلوم
الفر�س �إىل العربية ،ويف مطلع
ع�صر النه�ضة كان الأوروبيون
يرتدون الأقم�شة العربية
وي�ستمعون �إىل مو�سيقاهم
ويتعلمون من فال�سفة الأندل�س،
والأهم من هذا كله هو �أن
امل�سلمني ع ّلموا الغرب الأ�سلوب
العلمي يف التفكري واملنهج،
وهكذا انت�شل الإ�سالم الغرب من

القرون الو�سطى وو�ضع �أقدامه على عتبات
ع�صر النه�ضة".
م�ؤلف الكتاب هو مارك غراهام ،الذي
َد َر َ�س التاريخ الو�سيط والدين يف كلية
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كونتيكت يف الواليات املتحدة الأمريكية
وح�صل على �شهادة املاج�ستري يف الأدب
الإنكليزي من جامعة كترنتاون ،وهو كاتب
وروائي ا�شتهر بروايته التاريخية "ماريا
ال�سوداء" التي ن�شرت عام
 2000وفازت بجائزة ادغار
وي�سكن حالي ًا يف والية
بن�سلفانيا يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
�أما املرتجم فهو الأ�ستاذ
الدكتور عدنان خالد عبد الله
الأ�ستاذ يف جامعة ال�شارقة
الذي ح�صل على �شهادة
البكالوريو�س "امتياز" يف
اللغة الإجنليزية و�آدابها
من جامعة املو�صل عام
 .1975ومن ثم ح�صل
على �شهادتي املاج�ستري
يف الآداب وتدري�س اللغة
الإنكليزية �سنة - ١٩٨١
 ١٩٨٢والدكتوراه يف النقد
الأدبي " "1983من جامعة
�إنديانا يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
د ّر�س يف �أمريكا وبع�ض
الدول العربية وعمل عميد ًا
لكلية الآداب يف جامعة
االحتاد ورئي�س ًا لق�سم اللغة
الإنكليزية والرتجمة يف
جامعات عربية عدة ولديه
عدد وافر من الرتجمات.

كتاب يطرح الصعوبات أمام الفالسفة العرب
�أ�صدر الباحث الكويتي عقيل يو�سف عيدان يف
القاهرة كتابا جديدا بعنوان "�ش�ؤم الفل�سفة
..احلرب �ضد الفال�سفة يف اال�سالم" ي�ستعر�ض
ويك�شف ال�صعوبات وامل�آزق التي واجهت
الفل�سفة والفال�سفة العرب وامل�سلمني.
ويف حديث للم�ؤلف لوكالة الأنباء الكويتية
"كونا" قال� :أنه �أراد من كتابه الذي يتناول
مو�ضوع وجود الفل�سفة يف العامل العربي
واال�سالمي الك�شف عن حقيقة مفادها �أن قبول
الفل�سفة من جانب امل�ؤ�س�سة الدينية يف اال�سالم
ومن ر�أى ر�أيها مل يكن بالأمر الهني بل رافقته

�أحداث وجمريات عنيفة بلغت الأوج عندما
اتهم الفال�سفة ب�أفكارهم ومت حرق كتب الفل�سفة
وطم�سها.
يذكر �أن امل�ؤلف �سبق و�أ�صدر عددا من امل�ؤلفات
يف حقل الفل�سفة بينها "العقل يف حرمي
ال�شريعة العقالنية عند ال�شيخ حممد عبده"
و"�أوجه املكعب ال�ستة�..ألعاب اللغة عند
فتغن�شتاين" ،و"اجلميل واملقد�س ..درا�سات
غري تقليدية يف احل�ضارة اال�سالمية"،
و"التنوير يف االن�سان�..شهادة جان جاك
رو�سو".

عزاء الكتب
نزار عبدالستار

كثرية هي الكتب التي ت�شد من ازرن��ا وتهبنا القدرة على
التوا�صل مع حميطنا اليومي .ثمة ار�شادات ال ميكن لنا
اال�ستغناء عنها وهي ت�شبه الفيتامينات وميكن ان متدنا
بالطاقة واحليوية اذا ما جربنا ان نفتح �صفحات كتاب
جيد.
التجارب يف العادة لها خ�صو�صية م�صانة احلقوق لكنها ما
ان تو�ضع يف كتاب حتى تكت�سب ال�شيوع وتتحول مادتها
من ال�شخ�صي اىل العام ،انه عزاء يكت�سب اهميته املعنوية
فمهما تنوعت جزرنا وتعددت اقطابنا فاننا نكون بام�س
احلاجة اىل ان نرى انف�سنا يف االخر .هذه هي لذة الكتب
ال�ك�برى ،ان��ه ام��ر ي�شبه اال�صغاء للكبار م��ن دون علمهم
واكت�شاف ا�سرارهم وحكاياتهم ال�ساحرة ،ع��امل نخ�شى
عواقبه قدر ما نحبه ونندفع اليه بكل ا�شواقنا.
الكتب ق�ص�صنا احلقيقية وان ج��اءت با�سماء خمتلفة.
البع�ض يكتب عنا ،هذا اح�سا�س م�شوب بال�صدق الكبري
فحتى لو بدت ال�سيدة اميا فرن�سية وفلوبريية حد النخاع
اال انها كل الن�ساء .يف العموم اخليال �صناعة م�شرتكة فمع
الكلمات كل �شيء ممكن.
العديد من الهموم تكون مرايا يف الكتب� .شعور عام ينت�شر
كما الوباء .كلنا ن�شعر اننا نحن عزاء يهون اوجاع القلب
ويخفف احتقان العيون.
يف ف�ضاء الكتب هناك افكار واحالم وتواريخ تقر�أ ما�ضينا،
علينا دائما ان نكون يف اعلى درجات اليقظة فقد يتم ذكرنا
يف �سطر ما ،او قد ننال الر�ضا الننا عرفنا �شيئا كنا ن�ستحي
ان ن�س�أل عنه.
بهذه الب�ساطة ميكننا تعلم احلب وميكن للرجال معرفة
خبايا الن�ساء كما ميكن للن�ساء تلم�س ��ص��دور الرجال
اخل�شنة ،ميكننا اي�ضا امتطاء اخليول وامت�شاق ال�سيوف
وت�سلق اجلبال.
الكتب للمراهقني دنيا من االجوبة ،كلما مر كتاب بايدينا
ام�سكنا بقطعة من ال�ضوء .هكذا �شيدت الفنارات بكثري من
ال�شجاعة واالمل والتعبد للرب.
يف العديد من املكتبات توجد مالمح خا�صة .ب�صمة ا�صابع
للمعرفة الكونية .وجوه دافئة واخرى تظهر انيابها .هذا
التناق�ض اخلطري بني اجلمال والب�شاعة هو يف احلقيقة
عزاء مليولنا املكبوتة او املجهولة ،انه توق لل�صراخ.
كل احلكايات اجلميلة م�صدرها الكتب ،انها الذاكرة الكبرية
التي عليها ان تكون �ضخمة وم�شبعة بكل مظاهر
االناقة .بهذه الطريقة ميكننا اال
نحزن على عمرنا .ايامنا كلها
م��دون��ة ح �ت��ى وان مل نكتبها
نحن .حتى وان مل يقر�أها احد
االن .ان�ه��ا كلمات ت�صف كيف
اننا ع�شنا طويال وبكم كبري من
اجل�ه��د وال �ع��رق واالح�ل�ام
واالحزان واالفراح.

ك��ت��اب باأللمانية ع��ن ال��رح��ال��ة ال��ق��دام��ى والمعاصرين
�صدر لل�صحفي ال�سوي�سري جورج برونولد كتاب جديد باللغة الأملانية معنون بـ "ال
�شيء مثل العامل" ويف الكتاب قدم امل�ؤلف تقارير عن الرحالة القدامى واملعا�صرين،
التي متيزت بر�ؤيتهم واكت�شافاتهم عن مدن قاموا بزيارتها واكت�شافات حققوها عن
العامل املجهول وغرائب �شاهدوها خالل ترحالهم.
وبح�سب �صحيفة "اجلريدة" تعر�ض الكتاب لأبرز الرحالة ومنهم ابن بطوطة الذي
�أجنز مذكرات رحالته يف عام  ،1352ومنذ ذلك احلني وهي متداولة بني النا�س ملا
تتمتع به من �إثارة كبرية وجاذبية �شديدة لذلك حر�ص امل�ؤلف على �أن يقدمه يف الكتاب
ب�شكل جديد.
ويتعر�ض الكتاب بالتف�صيل �إىل رحلة ابن بطوطة التي زار خاللها �شمال �أفريقيا
و�سوريا ،ثم خرج منها لي�ستك�شف بقية بالد ال�شرق الأو�سط وبالد فار�س وبالد
الرافدين و�آ�سيا ال�صغرى حتى و�صل �إىل �شبه القارة الهندية التي �أم�ضى فيها عقد ًا
من الزمن ،ثم �سافر �إىل �إفريقيا ،ودون بالتف�صيل ما �شاهده يف رحالته من عجائب
وغرائب.
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ك�����ن�����وز ال����م����دى

كتاب جديد لجيهان السادات:

تجوال بين الصعاليك والفرسان

من عروة الى الحصيري
والدون كيخوت !

" أملي في السالم " يكشف سر رسالة السادات
لنيكسون التي أشعلت شرارة الحرب
مع مرور ما يقرب من ثالثة عقود على اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات ،الذي يتزامن مع ذكرى انتصار حرب أكتوبر
المجيدة ،صدر مؤخرًا الكتاب الثاني للسيدة " جيهان السادات " أرملة الرئيس الراحل تحت عنوان " أملي في السالم " وهو كتاب صادر
باللغة اإلنكليزية في الواليات المتحدة األمريكية عن دار"  " Free Pressيتناول الكثير من األسرار والذكريات لسيدة مصر األولى
السابقة  ،ونظرًا ألهميته فقد قامت دار الشروق المصرية بنشر طبعة مترجمة من الكتاب قامت بترجمتها " هالة صالح الدين "  ،يقع
في مئتين وثماني وثمانين صفحة مقسمة إلى ثمانية فصول باإلضافة إلى المقدمة والخاتمة ،وهو كتاب أشبه بسيرة ذاتية وشهادة على
أحداث عاشتها وعاصرتها السيدة جيهان السادات.

تصفح الكتاب :محسن حسن
الغرب واإلسالم

تقول ال�سيدة جيهان ال�سادات� ":إن
ال�سبب الرئي�س الذي دفعني لكتابة "
املي يف ال�سالم " رغبتي يف �أن �أجند
كل �أولئك الذين ي�ؤمنون بال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط من �أجل حتقيق
ال�سالم "  ،وت�ؤكد �إمكانية حتقيق هذا
الأمل بالإ�ضافة لهدف �آخر هو �إزالة
ال�صورة امل�شوهة يف عقول الغرب عن
الإ�سالم وامل�سلمني مع تزايد العداء
�ضدهم خا�صة بعد �أحداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب /ايلول ،وتك�شف
ال�سيدة جيهان عن ذكرياتها يف هذا
اليوم الأليم �أنها كانت موجودة يف
بيتها بالواليات املتحدة الأمريكية ثم
فوجئت مبا حدث و�سرعان ما راودتها
نف�س م�شاعر احلزن والك�آبة التي مرت
بها يوم ال�ساد�س من اكتوبر عام 1981
عند اغتيال زوجها الراحل الرئي�س
ال�سادات  ،وكيف �أثرت �أحداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب عليها يف ا�ستدعاء
تلك اللحظات ال�صعبة  ،وت�شري جيهان
ال�سادات �إىل �أن ذات التطرف الذي
�أودى بحياة الآالف يف �أحداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب يف �أمريكا  ،هو نف�سه
الذي اغتال ال�سادات يف قمة جمده
يف م�صر  ،ومن ثم فهي ت�ؤكد على �أن
العنف والإرهاب ال دين لهما وال وطن ،
ويف ال�سياق ذاته تنفي ال�سيدة جيهان
عن ال�سادات تهمة تقييد احلريات التي
طاملا رددها البع�ض كثري ًا  ،م�ؤكدة
�أنه هو الذي �سمح للجماعات الدينية
وال�سيا�سية بالعمل و�إ�صدار ال�صحف
و�أطلق �سراحهم  ،ولكن عندما زار
القد�س وظهرت مالمح الغ�ضب والرف�ض
من جانبهم  ،ا�ضطر لإلقاء بع�ضهم يف
ال�سجون وكان ينوي �أن يكون ذلك �أمر ًا
م�ؤقت ًا ؛ مبعنى الإفراج عنهم فور انتهاء
املرحلة الأخرية من اتفاق " كامب ديفيد
" وعودة الأرا�ضي امل�صرية بالكامل ،
حتى ال يعطي �أية حجة للإ�سرائيليني
يف التن�صل من اتفاقهم معه  ،وك�شفت
جيهان عن مفاج�أة يف كتابها ال يعرفها
كثريون مفادها �أن الرئي�س ال�سادات كان
ينوي ترك من�صبه كرئي�س مل�صر بعد

فرتتني من احلكم  ،وذلك بعد �أن يحقق
حلمه يف ال�سالم والتنمية  ،ولكن القدر
مل ميهله .

خطاب رابين

ومت�ضي ال�سيدة الأوىل �سابقا يف
ت�صحيح ال�صورة املغلوطة عن الإ�سالم
لدى الأمريكيني والغرب ؛ فت�ؤكد على �أن
لغة العنف لي�ست قا�صرة على �شعب �أو
دين  ،ولي�ست ل�صيقة بالدين الإ�سالمي
وامل�سلمني كما يظنون ،بدليل مظاهر
العنف املوجودة يف العامل الغربي
نف�سه ،وهنا جندها توجه خطابها
ب�أ�سلوب ب�سيط وحمدد املالمح يتنا�سب
مع فكر غري امل�سلمني الذي تعرفه جيد ًا
بحكم معا�شرتها لهم يف الغرب ،وبحكم
ما تلم�سه منهم من نظرات ريبة و�شك
لكل ما له �صلة بالإ�سالم ،وتقول ان
�أمريكا بها عدد كبري من امل�سلمني ومع
ذلك الزالت الر�ؤية ال�ضبابية للإ�سالم
نف�سها �سائدة وم�سيطرة على �أذهان
وعقول الأمريكيني ،ومن هذا املنطلق
حر�صت على ن�شر روح الت�سامح
وال�سالم والت�صالح مع النف�س يف كثري
من �سطور هذا الكتاب ،وهنا تذكر
ال�سيدة جيهان ال�سادات خطاب �إ�سحق
رابني رئي�س وزراء �إ�سرائيل ال�سابق،
الذي �أر�سله �إليها عام  1993يعرب
فيه لها عن �إعجابه بالرئي�س ال�سادات
ومبا فعله ودفعه ثمن ًا من �أجل ال�سالم
 ،وتربط امل�ؤلفة بني هذا اخلطاب وبني
حديثها عن ال�سالم والعنف مدللة على
كالمها ب�أن رابني نف�سه دفع حياته ثمن ًا
ملوقفه ال�سيا�سي نحو ال�سالم وقتل على
يد متع�صب يهودي من �إ�سرائيل .

السالم المنشود

وبت�صفح الكتاب جند �أن احلديث عن
ال�سالم املن�شود يحتل م�ساحة كبرية
منه ؛ حيث حتدد الكاتبة جمموعة من
العنا�صر ال�ضرورية لتحقيق ال�سالم ؛
حيث تتطرق �إىل جمموعة من الق�ضايا
الرئي�سة يف ح�سم الق�ضية �أهمها ق�ضية
امل�ستوطنات و�أزمة عودة الالجئني
وو�ضع القد�س ال�شائك ،ثم جندها

تبدي تفا�ؤلها بحل الق�ضية الفل�سطينية
وف�ض اال�شتباك بني الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني ا�ستناد ًا �إىل وجود
�أطرف �إ�سرائيلية ت�ؤيد ال�سالم وتنادي
بحل الدولتني الإ�سرائيلية والفل�سطينية
مع ًا ،ويف هذا ال�صدد تنا�شد جيهان
ال�سادات �أطراف ًا ثالثة تراها معنية
بتحقيق ال�سالم املن�شود �أولهم
امل�س�ؤولون يف الدول املختلفة ،وثانيهم
املنظمات الدولية ،بالإ�ضافة للعن�صر
الثالث وهو ال�شعوب ،والتي تطالبها
بالتعامل فيما بينها بنوايا �صافية
ورغبة حقيقية يف حتقيق ال�سالم.

وثائق كامب ديفيد

وتتوقف جيهان ال�سادات يف كتابها
طوي ًال �أمام الو�ضع العربي الآن
وموقف الدول العربية من ال�سالم
مقارنة مبواقفهم مما فعله �أنور
ال�سادات منذ �سنوات طوال كان فيها
�سابق ًا لع�صره ـ على حد قولها ـ وهم
الذين ي�سريون على نهجه وخطاه
الآن  ،وت�سجل ده�شتها عندما �سمعت
قول حنان ع�شراوي " لقد ان الأوان
�أن يلتزم الإ�سرائيليون بالتطبيق
الكامل التفاقية كامب ديفيد "  ،وت�صل
جيهان �إىل نتيجة م�ؤداها تكذيب
االفرتاءات العربية جتاه ال�سادات ،
وبطالن مزاعمهم القائلة ب�أنه فاو�ض
الإ�سرائيليني من �أجل م�صر فقط
م�ست�شهدة بوثيقتني مهمتني من وثائق
كامب ديفيد ؛ تن�ص الأوىل منهما
على �إن�سحاب �إ�سرائيل من ال�ضفة
الغربية وغزة  ،ومبوجبها تتوىل
�سلطة فل�سطينية منتخبة وم�ستقلة
�إدارة احلكم بد ًال من االحتالل وذلك
لفرتة انتقالية مدتها خم�س �سنوات
مع الت�أكيد على التزام الطرفني
بقرار جمل�س الأمن رقم  242املتعلق
باالن�سحاب الإ�سرائيلي �إىل حدود ما
قبل عام  ، 1967بينما تتعلق الوثيقة
الثانية بالأرا�ضي امل�صرية واالن�سحاب
الكامل من �سيناء وتفكيك امل�ستوطنات
و�إقامة عالقات طبيعية بني الطرفني ،
و�إ�ضافة �إىل ذلك ت�ست�شهد مبا قامت به

جامعة الدول العربية عندما تبنت خطة
�سالم �شبيهة خلطة ال�سادات تقدمت
بها اململكة العربية ال�سعودية عام
 1982يف قمة فا�س املغربية تقوم على
االعرتاف ب�إ�سرائيل مقابل االن�سحاب
من الأرا�ضي املحتلة  ،وبتكرار هذه
املبادرات العربية بنف�س امل�ضمون
عامى  2004 ، 2002و�صو ًال �إىل الآن
 ،وهو ما ي�ؤكد يف ر�أيها مدى الظلم
العربي الذي تعر�ض له ال�سادات يف
حياته .

رسالة السادات

وت�ستمر جيهان ال�سادات يف �سرد
�شهادتها اخلا�صة على ما عا�صرته
من �أحداث ووقائع كزوجة لرئي�س
اجلمهورية  ،و�شاهدة على هذه الفرتة
ال�شائكة من تاريخ م�صر والعرب ؛
فتك�شف عن ر�سالة مهمة قام ب�إر�سالها
الرئي�س ال�سادات للرئي�س الأمريكي
" نيك�سون " عن طريق " ريت�شارد
�سون " مبعوث الأمم املتحدة خالل
جنازة الرئي�س الراحل جمال عبد
النا�صر ؛ حيث قال له ال�سادات " قل
للرئي�س نيك�سون �إين م�ستعد لل�سالم
"  ،وكما توقع ال�سادات تقول جيهان
�إنه مل ي�أت �أي رد من الرئي�س نيك�سون
على هذه الر�سالة  ،ف�أدرك ال�سادات �أن
قرار احلرب �أ�صبح ال بد منه وال بديل
عنه  ،ومن ثم تو�ضح ال�سيدة جيهان
ال�سادات �أن هذه الر�سالة كانت �شرارة
�أ�شعلت قرار احلرب لدى �أنور ال�سادات
 ،وو�ضعته يف نقطة حتول متيل
ال�سرتداد الأر�ض باحلرب بعد �أن كان
مييل ال�سرتدادها بال�سالم .

حلم أرملة الرئيس

وكعادتها دائم ًا حتى يف كتاباتها  ،ال
تخفي ال�سيدة جيهان ال�سادات ع�شقها
وتعلقها بزوجها الراحل  ،وحر�صها
على تخليد ا�سمه بعد رحيله وال�سري
على دربه  ،فتك�شف عن حلمها الذي
ظل يراودها طوي ًال منذ �أن نف�ضت عن
نف�سها �آالم احلزن ولوعة الفراق عقب
حادث االغتيال امل�ؤ�سف فتقول ب�أنها

عندما عر�ض عليها العمل بالتدري�س
يف اجلامعات الأمريكية  ،وافقت من
�أجل �أال ت�ست�سلم لأحزانها و�آالمها بعد
رحيله  ،و�أن موافقتها كانت مرتبطة
بحلم كبري �سعت لتحقيقه وهو ت�شكيل
" كر�سي �أنور ال�سادات للتنمية
وال�سالم " داخل مركز التنمية الدولية
و�إدارة املنازعات بجامعة " مرييالند
" وهو ما حتقق لها عام 1988
لريتبط ا�سم �أنور ال�سادات بكل عمل
ي�سعى لت�ضييق الفجوة بني اجلهات
الأكادميية البحثية وبني �صناع القرار
 ،بالإ�ضافة للتقريب بني وجهات نظر
الأطراف املت�صارعة من خالل احلوار
و�إعمال الفكر  ،لذا ف�إنها تعرب عن
�سعادتها بالر�ضا لهذا الإجناز والن�ضال
الطويل على مدار م�شوار حياتها الذي
توج بح�صولها على ثماين ع�شرة
دكتوراه فخرية من جامعات العامل،
بالإ�ضافة لع�شرات اجلوائز و�شهادات
التقدير.

تعليقات الساسة

و�أخري ًا حظي كتاب " �أملي يف ال�سالم
" لل�سيدة جيهان ال�سادات بردود فعل
وا�سعة يف م�صر وخارجها  ،و�أثار
تعليقات الكثريين ممن كانوا �شهود ًا
على ع�صر ال�سادات وجيهان  ،وعلى
ر�أ�سهم الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
"جيمي كارتر"الذي قال عن الكتاب:
�إنه يذكرين ب�أن حلم �أنور ال�سادات
بطل احلرب وال�سالم اليزال حي ًا " � ،أما
ال�سيا�سي الأمريكي " هرني كي�سينجر
" فقد و�صف الكتاب قائ ًال" :كتاب
عميق ي�صور حياة �سيدة �أوىل متميزة
�صاحبت زوجها يف رحلة تاريخية �إىل
ال�سالم" ،بينما علق ال�سيا�سي امل�صري
بطر�س بطر�س غايل ،الأمني العام
ال�سابق للأمم املتحدة ،عليه قائ ًال":
يبدو هذا الكتاب يف �آن واحد اعرتافا
وتعلي ًقا �سيا�س ًّيا يت�سم باحلكمة على
�أحداث ال�شرق الأو�سط ،كتبته �أرملة
الزعيم الذي مل ير�سم خريطة املنطقة
يف احلا�ضر فح�سب ،بل يف امل�ستقبل
كذلك ".

يعرف الذين ادركتهم لعنة االدب رجال ممن �سبقوا ع�صر الهجرة ب�سنوات,
ا�شتهر كونه (امري ال�صعاليك) وكان ا�سمه (عروة بن الورد) وهو �شاعر
وامري يف قومه ,كان كرميا م�ضيافا ,ي�أخذ (�ضمن قانون ال�صعلكة يف
ال�صحراء) من االغنياء و�سراة القوم  ,وبطريقة ق�سرية ي�ستخدم فيها القوة
احيانا ويعطي للفقراء .وكان مثله يف الع�صر اجلاهلي ال�سليك بن �سلكة
ال�شاعر الفار�س الذي تزعم كتب املغازي ان عنرتة هو الوحيد الذي انت�صر
عليه ,ومفهوم االنت�صار قدميا – كما هو اليوم يف �أحايني كثرية – هو
القتل ,لكن القتل قدميا كان يتم �ضمن قواعد الفرو�سية فال احد يقتل غدرا
( ومن يفعل ذلك يحل عليه �سخط املجتمع ونبذه ) بل يتم االمر وفق قواعد
املبارزة املرعية ,حيث يدور القتال بني الطرفني حتى املوت او جرح احدهما
االخر وعفوه عنه ,ومن ال�شعراء ال�صعاليك يف الع�صر اجلاهلي عامر بن
الطفيل وكان امري قومه و�أميزهم يف �أقت�سام موارده مع �سواه .
كانت ال�صعلكة اذن ت�شكل قدميا م�شروعا ثقافيا – �أجتماعيا يف �آن ,ومل يكن
ال�صعلوك مكديا او نهّاز فر�ص ,بل كانت جمموعة ال�صعاليك ت�شكل كتلة
اجتماعية ت�ستطيع الت�أثري على الآخر – بالقوة او من دونها – لتقتن�ص ما
ينفعها يف املنادمة واالنكفاء اىل بع�ضها البع�ض خارج االطار االجتماعي
اخلا�ص مبجتمع ال�صحراء.
بذلك كانت ال�صعلكة اداء ان�سانيا لدى جمموعة من الب�شر �أتفقوا على وعي
�صورة خا�صة بهم والتزموا تنفيذ �شكلها اخلارجي كاطار ل�صناعة منظومة
او ع�صبة ت�ؤمن باال�ستقالة من املجتمع املجاور وتقت�ص منه يف �آن  ,ومل
يكن جمتمع ال�صعاليك دوما بهذه ال�صورة الوردية (التي قاومتها القبائل
العربية) بل كان فيه من ا�ساء للتجربة و�أراد اف�سادها لفهمه ان اخلروج على
القبيلة و�سط جماعةتهاجم القوافل ي�سمح له باللعب (احلر) ,اللعب خارج
املوا�صفات القبلية ,اي مينحه احلق يف االيذاء والت�سلط و�سفاهة العمل,
وقد طرد جمتمع ال�صعاليك عموما من جتاوز على قواعد الفرو�سية فيه ،اذ
كان معظم قواده من الرومان�سيني ال�شعراء الذين ي�ؤمنون ب�سيادة العدل
وقدرتهم على حتقيق بع�ضه عن طريق �سلب الغني ل�صالح الفقري .
من ا�سف ان الفر�سان يف جمتمع ال�صعاليك مل تتطور وظيفتهم تاريخيا اىل
وظيفة فر�سان القرون الو�سطى االوروبية الذين ا�ستطاعوا ت�شكيل جمتمع
قوة خا�ص بهم له نفوذه على النبالء ورجال االقطاع و�صوال اىل امللوك
ال�صغار التابعني لالمرباطورية الرومانية املقد�سة ,لكن امتيازات الفر�سان
يف الع�صور الو�سطى االوروبية �شجعت مهوو�سا مثل الدون كيخوت على
�أن يتحول من ف ّالح بائ�س اىل فار�س يريد �إقامة العدل يف املجتمع ( الذي
هزمت العدالة فيه – كما كان يفكر) وي�ستخدم ن�صف جمنون ن�صف عاقل هو
�سان�شو بانزا ,الذي ي�شابه �شيبوب (�شقيق عنرتة) يف قدرته على تخلي�ص
�سيده من امل�آزق وامل�شكالت.
كانت �ضربة ال�سيد �سرفانت�س الدرامية الكبرية التي �سخرفيها من جمتمع
الفر�سان القرو�سطي انه قدم للعامل رائعته ( الدون كيخوت دي المان�شا )
و�صور لنا فر�سا افرتا�ضيا اليزيد �أن يكون �صعلوكا من �صعاليك جمتمعه
ّ
الذي مل ي�سندم�شروعه يف �سيادة قيم ال�صعلكة والفرو�سية يف �آن  ,يف وقت
كان �سان�شو بانزا �أقرب اىل الواقعية .
كان دور �سرفانت�س الريادي دراميا �أنه قاوم ما ر�سمه ال�سري ولرت �سكوت
يف ( فر�سان املائدة امل�ستديرة ) باعتبارها كتبت لزمن �آخر وجمتمع �آخر�,أن
على العامل �أن ي�سعى لت�أ�سي�س الدولة املدينية بدالمن �سيادة االقطاع
والفرو�سية التي تعمل ل�صالح منظومة االمراء .
من هنا كانت ال�صعلكة يف الع�صر اجلاهلي قريبة من �سلوك روبن هود
امري غابة �شريوود الذي جمع حوله جمموعة من ال�صعاليك وامل�شردين
ليقيم العدل بانتظار عودة امللك �آرثر من االر�ض الفل�سطينية العادة مفهوم
العدل يف انكلرتا ,ومن هنا اي�ضا ال ن�ستطيع اطالق كلمة �صعلوك على
�شعراءمن �أمثال جان دمو وعبد االمري احل�صريي رحمهما الله فهما مل يكونا
من الفر�سان ومل يحمال �سالحا (غري �شعرهما) لتحقيق العدل االجتماعي,
لكن �سلوكهما االن�ساين (على اختالف ثقافتيهما) كان �سلوكا متميزا بحب
اخلري وال�سعي من اجله.
وبقدر ما اكت�سبت احلكايات الغريبة عن �سلوك جان وعبد االمري لنوع من
الطرافة لكن املعنيني يف االدب كانوا يقفون عند منجزهما ال�شعري الذي
ينادي باحلرية وي�سعى لها  ,وبذلك اكت�سب ال�سلوك الت�شردي لديهما عذاباته
ووعيه من خالل معاناتهما احلياتية امل�ؤملة.

باسم عبد الحميد حمودي
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العدد ( )1957السنة الثامنة  -االحد ( )7تشرين الثاني 2010
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

جاسم العايف

األستاذ الدكتور أحمد ابو مطر َّدرس اللغة َّ
العربية وآدابها في جامعة البصرة في حقبة السبعينيات حتى العام  ،1982وخبر بنفسه خروقات النظام
البعثي ،الالانسانية في تعامله مع العراقيين ،ولمس عن قرب وتجربة ومعرفة توجهات وتصرفات بعض مسؤولي النظام وشخوصه وعرف همجيتهم
ووحشيتهم َّ
اليومية وتخريبهم كل ما هو مضيء في العراق ،من الثقافة إلى الفن ومن األخالق إلى التاريخ ،ولكل ما يمت لإلنسان العراقي بصلة ،ولقد
َّ
الوطنية طوال ثالثة عقود ونيف.
وبعد كيف عاث النظام البعثي في العراق فسادًا وقتال واغتياال و تبديدًا للثروة
قرب ٍ
عاين وتابع عن ٍ

ص����ان����ع����و ال����دك����ت����ات����ور

بد�أت مداخالت د.احمد ابو مطر العلنية
�ضد نظام �صدام عام 1991حتديد ًا،
عقب غزو الكويت واحتالله ،ومل
ي�ستطع وهو الفل�سطيني التفريق بني
احتالل �صدام للكويت واملطالبة يف
الوقت ذاته ب�إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي
لفل�سطني � -ص - 3فاالحتالل واحد وال
يوجد احتالل قبيح واحتالل جميل.
ويف ال�سنوات التي عا�شها يف العراق
ومن خالل تفا�صيل احلرب مع �إيران
ويف مدينة الب�صرة بالذات �أدرك �أن
هذا النظام مهنته الوحيدة هي القتل و
املوت.
يت�ألف كتاب ا.د.احمد �أبو مطر/
�سقوط دكتاتور..درا�سات ـ تقارير
ـ وثائق /م�ستن�سخ .2010 /من
ثالثة ف�صول احتوى الأول منها على
مقاالت ودرا�سات ن�شرها يف خمتلف
�صحف املعار�ضة العراقية  ،ويف
�صحف ودوريات عربية و عاملية ،وبذا
يغدو امل�ؤلف احد املثقفني والك ّتاب
وال�صحفيني القلة من العرب الذين
رف�ضوا �إغراءات النظام و�شعاراته
"القومانية  -العن�صرية" وكوبونات
النفط امللوثة امل�شبوهة ودوالراته
املغمو�سة بدم وجوع وعذاب العراقيني
 ،ويكون يف ذلك ،بعد ان �أو�ضح انه
"فل�سطيني ..ولكن من العراق"  ،قد
ا�صطف مع " تلك الكتيبة ال�شجاعة من
الك َّتاب وال�صحفيني واملثقفني العراقيني
الذي �شردهم الديكتاتور يف كل بقاع
العامل "� -ص .-9
يف بحثه مللف "�صدام ح�سني" ال�سيا�سي
يراقب د .ابو مطر الأحداث التي �أعقبت
�سقوط ال�شاه يف �إيران مبا�شرة ،ودور
�صدام (اجلديد) يف تلك املنطقة لأن ما
تعي�شه املنطقة لي�س مقطوع اجلذور عما
�سبقه � -ص  -32وهو لي�س بعيد ًا عن �أن
يكون نتيجة حتمية مبا�شرة حليثيات
وممار�سات ال�سنوات ال�سابقة ،م�ستند ًا
يف هذه النظرة على قناعاته بالتف�سري
(امل�ؤامراتي) للت�أريخ و�أحداثه وكذلك
الكيفية التي يرتقي بها الأ�شخا�ص
يف املنطقة العربية منا�صب القرار
العليا ،عن طريق الد�سائ�س وامل�ؤامرات
واالنقالبات وال�صفقات امل�شبوهة التي
يلعب قرب هذا ال�شخ�ص �أو ذاك من
�أجهزة �سرية ت�سعى لتحقيق مطامح
وخطط دول كربى لها م�صالح دائمة
يف املنطقة ،حيث ان كل حترك للأفراد
واجلماعات �إمنا يهدف خلدمة �أهداف
حمددة� -ص  . -49وحول عالقة نظام
�صدام باملقاومة الفل�سطينية  ،ي�ؤكد
ويثبت بالوثائق �أن املخابرات العراقية
غذت ومولت ان�شقاقات عدة يف ال�ساحة
الفل�سطينية و�إنها نفذت �أو�سع و�أب�شع
حملة اغتياالت مل�س�ؤولني فل�سطينيني

م�ستغلة �أيدي فل�سطينية م�أجورة
يف ذلك  ،فتم اغتيال نعيم خ�ضر يف
بروك�سل و وائل زعيرت يف روما و زهري
حم�سن يف فرن�سا و ع�صام ال�سرطاوي
يف ل�شبونة وكذلك اغتالت وديع حداد /
عراب خطف الطائرات املدنية  /وكان
اغتياله عربونا �أولي ًا للتعاون مع �أجهزة
املخابرات الغربية والر�سالة التي مهدت
للدعم املخابراتي الذي لقيه النظام يف
حربه مع �إيران �ص  ، 89 - 82ولقد
�ساهمت املخابرات العراقية  ،من خالل
(جبهة التحرير العربية) وهو التنظيم
 التخريبي -البعثي يف �صفوفاملقاومة الفل�سطينية رعاية اغلب
االن�شقاقات يف ال�ساحة الفل�سطينية
من خالل الدعم املايل والإعالمي وقد
ا�ستجاب بع�ض املن�شقني الفل�سطينيني
لتكليف املخابرات العراقية يف مطاردة
واغتيال بع�ض املعار�ضني العراقيني
يف بريوت ويف �أماكن �أخرى كما يف
اغتيال املعار�ض العراقي والكادر
ال�شيوعي الأ�ستاذ يف جامعة عدن
د.توفيق ر�شدي  .ود�أب النظام على
ا�ستغالل الق�ضية الفل�سطينية ،خالل
حرب عا�صفة ال�صحراء ،لأغرا�ض دعائية
م�ساهمة يف "�إ�شعال العواطف حينما
�أطلق �صواريخ عدة على �إ�سرائيل مل
حتدث خ�سائر تذكر"�ص  102ولقد قام
�صندوق التعوي�ضات يف الأمم املتحدة،
بعد نهاية عمليات عا�صفة ال�صحراء،
بدفع مئات املاليني من الدوالرات �إىل
�إ�سرائيل من �أموال م�شروع النفط
مقابل الغذاء  ،وهي �أموال تعود �إىل
ال�شعب العراقي ،وبذا يكون نظام
البعث-العراقي هو �أول الأنظمة العربية
تاريخي ًا التي �ساهمت يف تعوي�ض
�إ�سرائيل عن خ�سائر ال قيمة لها ،وبعد
انتهاء حرب حترير الكويت عاد �أكرث
من �أربعمئة �ألف مواطن فل�سطيني و
�أردين ،وبانقطاع �أرزاقهم واملاليني
التي يدخرونها ويحولونها لأهلهم
ولالقت�صاد الأردين والفل�سطيني� ،أدرك
اجلميع حجم الكارثة التي و�ضعهم
فيها �ص  . 104- 96ي�ؤكد الدكتور �أبو
مطر يف مقاالته ال�سيا�سية على املطالب
الدميقراطية التي ال تتجز�أ يف زمن
احلرب وال�سلم ردا على "امل�ستفيدين
العرب من الأنظمة العربية " ويف�ضح
دور منظمات حزب البعث القومية يف
ا�ستغالل الزماالت الدرا�سية اجلامعية
للطلبة الذين عليهم �أن ينتموا للحزب
ك�شرط للح�صول على هذه (املكرمة
القومانية) وتعامل الطلبة العرب
مع هذا ال�شرط  ،بعلم دولهم ودوائر
املخابرات فيها ،وت�صرف اغلب الطلبة
العرب على وفق �شعار (بعثي حتى
التخرج) �إذ يعملون على قطع �صالتهم

مع حزب(الإكراه) هذا بعد تخرجهم
وعودتهم �إىل بلدانهم ،وبطريقة تهكمية
يروي كيفية احل�صول على �سكن يف
الأق�سام الداخلية يف جامعة الب�صرة
حينما حرمت من ذلك طالبة فل�سطينية
،رف�ضت �أن تكن بعثية ،وكانت قادمة
من غزة ،وي�س�أل الدكتور ابو مطر احد
الطلبة (احلب�شيني من �أ�صول اريرتية)
عن كيفية ح�صوله على ال�سكن املريح
يف الق�سم الداخلي  ،فيجيبه ذلك الطالب
الذي ال يتقن احلديث باللغة العربية
ب�أنه (بع...ي)�ص 88ويتناول كذلك يف
الوثائق التي �ضمنها يف الكتاب حمالت
الإبادة اجلماعية التي قام بها النظام
ال�صدامي �أمام �صمت العامل اجمع
�ضد ال�شعب العراقي الكردي وجرمية
ا�ستخدامه الغازات ال�سامة خالل حملة
(الأنفال) �سيئة ال�صيت ،وكذلك قيامه
بطمر مئات العوائل الكردية من الأطفال
والن�ساء وال�شيوخ ،وهم �أحياء يف
�صحراء البادية اجلنوبية العراقية،
بعد الق�ضاء على ال�شباب منهم يف تلك
العمليات وبذا يكون النظام البعثي
�أول من ا�ستخدم �أ�سلحة الإبادة
ال�شاملة �ضد جمموعات ب�شرية من

�سكان البلد ذاته .يف الف�صل الثاين
يتابع يوميات حرب �إ�سقاط الدكتاتور
منذ � 20آذار 2003لغاية الأول من
�آيار بعد ان �أعلن الرئي�س بو�ش
نهاية العمليات الع�سكرية الكربى يف
العراق ،ولقد ك�شف عرب الوثائق كيف
عمد النظام �إىل ن�شر قواته الع�سكرية
بني املناطق الآهلة بال�سكان املدنيني
يف حماولة منه لإيقاع اكرب اخل�سائر
بينهم لال�ستفادة من ذلك �إعالمي ًا
وملحاولة و�ضع قوات التحالف حتت
ت�أثري االعالم امل�ؤثر يف الر�أي العام
الدويل الراف�ض للحرب ،وغري املدافع
عن النظام ،ويف الف�صل الثالث يوثق
ما ن�شر من حتقيقات ووثائق وجرائم
النظام البائد �ضد ال�شعب العراقي،
وهي عموما قد ن�شرت يف �صحف
عاملية وعربية وعراقية مت الك�شف فيها
عن الوجه القبيح للنظام املنهار وما
ارتكبه بحق العراقيني والعرب طوال
 34عاما ولقد و�ضعها د .ابومطر يف
كتابه خدمة للحقيقة ولتكن من الوثائق
التي ي�ستطيع الباحث و القارئ االطالع
عليها كاملة  .ويتناول كذلك ق�ضية
تعامل (املثقفني العرب والدكتاتور)

ويعد �صفحة تعامل العديد منهم من
�أ�سو�أ ال�صفحات يف تاريخ الثقافة
العربية حينما التف ع�شرات و مئات
الأدباء والكتاب واملثقفني العرب حول
حاكم جاهل وح�شي ،يف وقت مت فيه
ت�شريد ع�شرات الآالف من اخلربات
العلمية والأدبية والثقافية والإعالمية
والأكادميية العراقية  ،ويبدي ده�شته
على �صعيد الثقافة العربية من قلة
الأ�صوات والأقالم التي جتر�أت ـ يف
الأقل ـ خالل ال�سنوات الع�شرين املا�ضية
للت�صدي للدكتاتور ،ونظامه ومنهجه
الإجرامي  ،ال بل ما هو مثري للرثاء
هو ت�صفيق العديد منهم لهذا الطاغية
ومتجيده حد الت�أليه وت�أليف بع�ضهم
الكتب ،التي �صدرت ب�أفخر الطبعات
عن �أفخر واكرب دور الن�شر الأوروبية
وب�أرخ�ص الأثمان  ،عنه وعن �سريته
املتميزة باالجرام والوح�شية والغدر
و(البلطجة) منذ �صباه يف حماولة
منهم لتلميع �صورته و�سريته املعروفة
لقاء ت�سلمهم �أثمان ًا بخ�سة ،وبذا يكون
ه�ؤالء قد �أ�سهموا يف �صناعة هذا
(الوح�ش) وحماولة دميومة نظامه
املبني على القتل واجلرمية والفظاظة
وانتهاك احلرمات ،ممار�سني ازدواجية
�أخالقية دفاعا عن م�صالح ومكا�سب
�شخ�صية ال تليق مبن ي�صف نف�سه
(كاتب ًا �أو مثقف ًا) وان هذه ال�صفة
لها عالقة وثيقة بال�ضمري الإن�ساين
ونقاوته ال�شخ�صية وان �صفحة تعامل
املئات من ه�ؤالء حينما ا�شرتى �،صدام
ح�سني بكرم يذكر له  ،ن�سبة كبرية منهم
و من العاملني يف احلقول ال�سيا�سية
و الثقافية والإعالمية العربية  ،حتى
انفرد ال�شعب العراقي بالعداوة وحده
حتت ظالل التعمية الإعالمية واملخاتلة
الثقافية مبا هو قومي و�أممي و�إن�ساين
؛و�سوف تظل تلك ال�صفحات ا�سود
ال�صفحات يف تاريخ الثقافة العربية
،ولن ي�صبح ال ّكتاب واملثقفون العرب
فاعلني يف ن�سيج جمتمعاتهم ،اال بعد
ان يقرروا االنحياز فقط للحقيقة
وللحرية والإن�سان  ..ولكل ذلك ومن
اجله يهدي ا.د.احمد �أبو مطر كتابه:
"م�شفوع ًا باحلزن ال�شديد �إىل املثقفني
والكتاب وال�صحفيني و ال�سيا�سيني
العرب " الذين تخ�ص�صوا يف متجيد
هذا الدكتاتور  ،و�شمروا عن �أقالمهم
وقدراتهم للم�ساهمة يف �صنع هذا
(البطل) املزيف ّ ..
عل ه�ؤالء الذين
ي�شاركونه حقيقة كل جرائمه  ،يعتذرون
لل�شعب العراقي علن ًا بعد فوات الأوان..
على �أن" يتعهدوا �أال ي�سهموا م�ستقبال
يف �صناعة �أي دكتاتور عربي قادم
�آخر  ..حتت �أي �شعار و يف �أي مكان
وزمان".

معرض جديد لمخطوطات الشاهنامة :كتاب الملوك
ترجمة :عمار كاظم محمد

ر�سومات اثرية فار�سية م�صغرة يف
معر�ض جديد تظهر باح�سن حالة  ،لقد
عجت ال�شاهنامة باالبطال واالوغاد
وال�شياطني والتنانني واالعمال البطولية
فال�شاهنامة هي ملحمة ادبية فهناك
ع�شرات االالف من ابيات ال�شعر التي
تدمج �سوية اخلرافات واال�ساطري
والتاريخ الذي يدون عهود امللوك
الفر�س.
لقد كتب الفردو�سي ال�شاهنامة يف القرن
احلادي ع�شر وهو احد عمالقة ال�شعر
الفار�سي وهي تخربنا عن ال�صراع بني
اخلري وال�شر ،وكذلك بني االله " حيث
يبدو مفهوم االله غام�ضا وهو مرتوك
للقارئ ان يقرره " وبني ال�شيطان وهو
�صراع يكمن يف قلب االدب الفار�سي
حيث يت�ألق مثل خيط من�سوج خالل
الثقافة االيرانية ويربز يف كل ف�صل يف
تاريخ تلك االمة .
املعر�ض اجلديد ملخطوطات ال�شاهنامة
يف متحف فيتزولنج يف كامربدج ي�ؤ�شر
تاريخ الف عام منذ ان و�ضع الفردو�سي
قلمه وجميع تلك املخطوطات هي من
املجموعات الربيطانية كذلك فان الكثري
من تلك املخطوطات غري مكتملة حيث
لعبت بريطانيا ،ورو�سيا لعبة جر احلرب
يف البع�ض من تلك املخطوطات حيث
عمل كالهما يف ايران نف�سها وادى ذلك

اىل متزيقها اربا فيما بينهما واحتفظت
كل امة من ه�ؤالء بن�سخها بينما هناك
خمطوطات اخرى يف ايران ودبلن
ونيويورك .
تبدو ال�صور ب�سيطة يف املخطوطات
املبكرة ومدجمة �ضمن الن�ص ،مع
مرور القرون تو�سعت تلك الر�سومات
كما تتفتح اال�شجار ب�شكل غزير بعد
الهوام�ش لتهيمن على ال�صفحات فقد بدت
التنينات فاغرة افواهها وهي م�ستعدة
لأبتالع ال�شعر كلها مع ر�ستم قائد الفر�س.
ان ات�ساع ال�صور قد ادى اىل �ضغط
الكلمات اىل احلوا�شي وا�صبحت
الن�صو�ص مت�شابكة يف غ�صون اال�شجار
مثل االبطال فوق خيولهم وهم يقتلون
ال�شياطني حيث نرى ت�أثريات ال�صني
والهند وو�سط ا�سيا نافذة من خاللها
لتعك�س عظمة بالد فار�س .
ان مكان ال�شاهنامة يف �سياق التاريخ
االدبي ت�شدد على مركزيتها �ضمن الهوية
االيرانية وقد مت ت�صوريها ب�صور مكربة
حيث تربز التفا�صيل اال�ستثنائية يف
ال�صور على ال�سرياميك وهو ما �شكل
ظاهرة يف هذا املعر�ض .
ان امل�ؤ�سف حقا ان توجد ترجمات
جمتز�أة لبع�ض املقتطفات مع ان دليل
املعر�ض لديه اي�ضا القليل من الرتجمات
التي يقدمها وقد ذهب الفردو�سي يف
تفا�صيل طوال من اجل جتنب اي كلمة

م�أخوذة من اللغة العربية ما ميثل بيانا
�سيا�سيا �صارما كرد فعل نتيجة الغزو
العربي لبالد فار�س يف القرن ال�سابع فال
عجب بعد ذلك يف ان يعتربه العديد من
االيرانيني كمنقذ للغة الفار�سية.
االبيات االخرية من ال�شاهنامة حتيي
الزائرين عند مدخل املعر�ض قائلة
�أنا لن اموت
فهذه البذور التي بذرت �ستحيا
ان ا�سمي و�سمعتي من القرب
لكن رجال االح�سا�س واحلكمة
�سيظهرانها حينما ارحل
وهذا هو اطرائي و�شهرتي .
مع ذلك يبدو ان الفردو�سي قد تلقى
ردا فاترا من ال�سلطان حممد الغزنوي
حينما قدمها الفردو�سي اول مرة اليه
وكان ال�شاعر واثقا من خلود عمله وهذا
مل يكن يف حمله  .االطفال االن يتعلمون
ال�شاهنامة يف املدار�س والكثري من
االيرانيني ي�ستطيعون ايراد مقطع او
مقطعني منها عن ظهر قلب .
لقد جتنب املعر�ض اثارة اي مقارنات
�سيا�سية معا�صرة حيث تزدحم
ال�شاهنامة بالق�ص�ص االخالقية عن
احلكام العاجزين او املتوح�شني الذين
ميكن ان يقدموا درو�سا لقادة البالد يف
الوقت احلايل.

عن :االيكونومست

اصـدارات
اإلغتي ـ ـ ـ ـ ــال

�صدرت الطبعة الثانية من رواية
االغتيال للروائي العراقي ابراهيم
احلريري ،كتب عنه �صنع الله ابراهيم
 :هكذا يلخ�ص لنا ابراهيم احلريري
جتربة جيل كامل من ابناء االمة،عا�ش
حياة عجائبية حقا ،اذ حمل على عاتقه
هم الوطن واالن�سان ،وكان �صوته قويا
مدويا ذات يوم ،ثم حتالفت عليه قوى
ال�شر ،فاثخنت ج�سده وقلبه باجلراح
لكنه مازال �صامدا اىل اليوم ،برغم
مايعاين من �آالم.
ابراهيم احلريري كاتب متمكن ،وبقدر
ماتك�شف لنا قراءة اخرى لهذه الرواية
املكثفة عن العوامل التي فجرت قوى
االبداع لديه ،بقدر ماميكن ان تف�سر
لنا كيف حرمنا طويال من هذا االبداع
الذي يتاح لنا اليوم ان ن�ستقبله
بغبطةمطالبني باملزيد .
�سبق وان �صدرت للم�ؤلف ال�شجرة
:حكاية لل�صغار ،االنقالب :كوميديا
�سوداء عن انقالب ،1963يارا :رواية
ق�صرية،فتى ال�سبعني :اعمدة وغريها .

حلم آيل للصباح

لل�شاعرة غرام الربيعي �صدرت
جمموعتها البكر املو�سومة (حلم �آيل
لل�صباح ) يقول عنها الناقد علي ح�سن
الفواز � :شاعرة تكتب هواج�سها تبحث
من خالل مايفزعها عن �شواظ املعنى

اخلبىء يف �صور وا�ستعارات هاربة
،تلتذ ال�شاعرة بها وبغوايتها وك�أنها
لعبتها االثرية التي متار�س من خالل
لعبة احلياة ذاتها  ...غرام الربيعي
مهوو�سة باالن�شداد اىل طقو�س هذه
الكتابة – اللعبة ،ت�ستمرئ ماتكت�شفه
،ت�ؤن�س فزعها وهذا ما ينعك�س على
كثافة �صورتها ال�شعرية .

النظر الى الماء

عن دار ال�ش�ؤون الثقافية �صدرت
جمموعة جديدة لل�شاعر املغرتب
منعم الفقري بعنوان " النظر اىل
املاء "وهي من احلجم املتو�سط
بـ�215صفحة ت�صميم الغالف للفنان
وليد غالب ،اختريت الق�صائد
من املجموعات ال�شعرية التالية
"بعيدا عنهم ، 1983املختلف
،1986كتاب ا�سئلة العقل �،1990أثر
على ماء ،1991ال ج�سد يف الثوب
،1995حوا�س خا�سرة ،1996كتاب
الر�ؤيا،1997معا،1998نادر ًا،و"�أنا
الذي ر�آك ِ فكان " ال�شاعر يف الواليات
املتحدة االمريكية مل تنقطع �صلته
بالثقافة العراقية ،فهو على �صلة بامل�شهد
الثقايف.
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امرأة مسيحية ظلت تطارده منذ الطفولة فكانت بطلة أحدث رواياته:

األديب المصري خيري شلبي:

"إسطاسية" ...تراجيديا اجتماعية تكشف زيف الفتنة الطائفية فى مصر
يف تكوين ال�شخ�صية امل�صرية يدخل
الوعاظ اجلهلة الذين اليحفظون �إال
�آيتني �أو حديثني �شريفني ويعتقدون
�أنهم وعاظ في�شعلون الفتنة �أكرث
ب�سبب فو�ضى الدعاة التي �أ�صبحت
�أخطر و�أكرب فو�ضى تهدد م�صر كما
�أن تع�صبهم للدين ي�أتي ب�شكل يختلف
مع الدين الإ�سالمي نف�سه وخطرهم
الآن �أ�ضعاف م�ضاعفة ..وب�شكل عام
ف�إن �إ�سطا�سية تتناول املو�ضوع يف
�إطار البحث عن العدالة �إما باملحكمة
الب�شرية �أو املحكمة الإلهية.

القاهرة  :صفاء عزب

الروائي المصري الكبير خيري شلبي ينتمى لجيل الستينيات
بطموحاته وانكساراته لكنه اآلن مهموم بجيل األلفية
الثالثة وما يعانيه من متاعب وأوجاع  .وهو رائد من رواد
الكتابة عن البسطاء خاصة من أبناء الريف فهو عاشق
للفالحين ولجذوره الريفية التى ترجع إلى محافظة كفر
الشيخ بدلتا مصر ،وكتاباته كلها تقريبا تعكس الواقع
المعاش لهذه األماكن وتعكس الميل الجارف لحياة الريف.
كما تتسم أعماله بتقدير المرأة إلى درجة التقديس وهو
يضعها دائما فى مكانة مرموقة ومحورية فى أعماله األدبية
كما الحظنا ذلك مثال فى رواية " الوتد " وشخصية فاطمة
تعلبة األم القوية المسؤولة عن كل شيء فى العائلة .

عصرنا الحالي؟

صديقة الرب
*هل لهذا الغرض اخترت كلمة "
إسطاسية " التي قيل أنها تعني
طالبة العدالة بالقبطية لتكون عنوان
ومحور روايتك؟
ـ �أوال هي فعال لفظة قبطية ولكنها
تعني " �صديقة الرب " ويف كل
الأحوال ف�إن الأمر جاء م�صادفة لأنني
مل �أكن �أعرف هذا املعنى والأمر يرجع
ل�سنوات طويلة خمزونة يف الذاكرة
كما قلت الآن .

مناذج ت�ؤكد قوة املر�أة يف كل مكان
ونحن لدينا يف الريف امل�صري ن�ساء
كالرجال لدرجة �أن منهن من يعملن
يف الل�صو�صية ك�أوالد ليل " �أي قطاع
طرق" كما �أن هناك ن�ساء يدرن عائالت
بالكامل وبالتايل فاملر�أة القوية
يف رواياتي انعكا�س وت�أكيد لواقع
موجود .

* إذن هل حقا كانت الرواية تراودك
منذ  40سنة قبل أن تنتهي منها
اآلن؟

رواية أصوات
* بم تختلف هذه الرواية عن
رواياتك السابقة؟

ـ ال لي�س الرواية التي كانت تراودين
و�إمنا �شخ�صية �إ�سطا�سية نف�سها
فقد كنت معجبا بها ومت�أثرا بقوتها
كامر�أة مرت بتجربة �صعبة كفقد
الإبن ف�صارت �شخ�صية "عاي�شة
جوايا" ولكنها �شخ�صية �ضمن
ماليني ال�شخ�صيات املوجودة داخلي
واملدخرة يف ذهني.

ـ االختالف كبري ؛ فبالن�سبة يل كل
رواية �أو حتى كل ق�صة ق�صرية تكون
عبارة عن جتربة خا�صة اجتماعيا
وخمتلفة عن التجارب ال�سابقة وكل
جتربة اجتماعية تفر�ض �شكلها الفني
حني تعالج فنيا فكل عمل �أدبي هو
جتربة فنية خا�صة .

* كيف خرجت إسطاسية بالذات
وسط هذه الحالة من الزخم من بين
شخصياتك المتزاحمة والمتصارعة
في ذهنك على حد قولك؟

ويبدو ت�أثره ال�شديد ب�أمه وزوجة
عمه تلك املر�أة القوية ال�شجاعة وهو
ماجعله يتحيز لتلك ال�صورة غري
التقليدية عن املر�أة يف �أدبنا العربي
 .حتى �أنه �أطلق ا�سم امر�أة على
�أحدث �أعماله الروائية وهي رواية "
�إ�سطا�سية " وهو ا�سم قبطي حتمله
بطلة الرواية التي حازت �إعجاب
اجلميع لأهمية املو�ضوع و�إن�سانيته
العالية وح�سا�سيته يف نف�س الوقت
والتي عاجلها امل�ؤلف ب�سيطرته على
الأمورب اقتدارنظرا ملو�ضوع الرواية
ال�شائك الذي يتناول الفتنة الطائفية
بني م�سلمي وم�سيحي م�صر ويك�شف
حماوالت الإيقاع بينهم من خالل عمل

روائي رفيع امل�ستوي يدور حول �أم
م�سيحية فقدت ابنها الوحيد على يد
جمموعة من �أبناء الرباري امل�سلمني
يف القرية ويتوه حقها يف الق�صا�ص
العادل ب�أن يظل القتلة على قيد احلياة
وهي وحيدة ولي�س لها حيلة �سوى
الدعاء �إىل الله مع كل �صوت �آذان
فجر – برغم �أنها م�سيحية  -ب�أن
ينتقم من قتلة ولدها وت�صب عليهم
اللعنات امل�سموعة لكل �أهل القرية
مبن فيهم اجلناة الذين كانت تق�شعر
�أبدانهم وهم ي�سمعونها على مدار
خم�س �سنوات من احلداد واحلزن
والإ�صرار على احلق يف الق�صا�ص
العادل وتظل على هذه احلالة حتى

تن�صفها العدالة الإلهية بعد �أن ظلمتها
عدالة الب�شر  .وال �شك �أن " �إ�سطا�سية
" عمل روائي خمتلف يف مو�ضوعه
و�أ�سلوبه ومذاقه �أي�ضا عن �أي عمل
روائي �آخر لأنه ذو طابع خا�ص يحمل
ب�صمة الأديب خريي �شلبي .
وملنا�سبة �صدور هذه الرواية وما
�أحدثته من �أ�صداء وا�سعة على جميع
الأ�صعدة يف ال�شارع الثقايف امل�صري
التقينا الأديب خريي �شلبي وكان معه
هذا احلوار بخ�صو�ص " �إ�سطا�سية"
وكان ال�س�ؤال الأول عن �سبب ت�سمية
الرواية بهذا اال�سم  ،حيث �أجاب قائ ًال
:
ـ �إ�سطا�سية  ..هو ا�سم المر�أة قبطية

م�صرية كانت تعي�ش يف بلدي بالريف
يف كفر ال�شيخ واختزنته يف الذاكرة
منذ الطفولة وهو يراودين من وقت
لآخر فقد كانت �أما م�سيحية فقدت
ولدها الذي مات وعا�شت حالة �صعبة
من احلداد ال �أن�ساها وت�أثرت بها
حتى كانت حمور روايتي اجلديدة .

تراجيديا اجتماعية
* هل معنى ذلك أن أحداث الرواية
حقيقية؟

ـ بالطبع ال فهي لي�ست حقيقية...
فالرواية عبارة عن تراجيديا
اجتماعية عملت فيها بذرة حقيقية
كانت هي ال�شخ�صية الرئي�سة "
�إ�سطا�سية" ثم بنيت عليها الأحداث يف

باقي الرواية .

* لماذا إسطاسية اآلن ؟ هل لها
عالقة بأية إسقاطات على الواقع
السياسي واالجتماعي المصري
الراهن؟

ـ الرواية بنت الواقع الراهن �أردت �أن
�أناق�ش فيها مو�ضوع الفتنة الطائفية
لأنني �أعتقد �أنها فتنة كاذبة فالعالقة
تاريخية و�أ�صيلة بني كل امل�صريني
لأن امل�سلمني �أنف�سهم �أقباط يف الأ�صل
ف�أنا مثال قبطي م�سلم وكل ما يف
الأمر �أن االحتالل الإنكليزي هو الذي
�أ�شعل الفتنة واتبع �سيا�سة " فرق
ت�سد" ب�أن يند�س بني الطرفني ويبث
�سمومه ولأن الدين عن�صر �أ�سا�سي

ـ اليوجد زحام والجمال لل�صراع بني
�شخ�صياتي لأن ما ين�ضج منها هو
الذي يظهر على ال�سطح وهو ماحدث
مع �إ�سطا�سية متاما مثل عنقود
البي�ض داخل الدجاجة الذي يتكون من
عدد النهائي من البوي�ضات ال�صغرية
ينتهي بالبي�ضة النا�ضجة التي تخرج
وهكذا ت�ستمر احلركة مع تتابع
ا�ستمرار الن�ضوج !

المرأة المصرية
* ما سر عشقك لتصوير المرأة
بشكل محوري في أعمالك على أنها
المرأة القوية الشجاعة على عكس ما
يأتي كثيرا في أدبنا العربي؟

ـ املر�أة هي رمز لل�شخ�صية امل�صرية
ب�شكل عام وال�شخ�صية امل�صرية هي
يف الأ�صل قوية كما �أن املر�أة �أي�ضا
يف حقيقة الأمر كائن قوي ولدينا
يف التاريخ �شخ�صيات ن�سائية قوية
مثل حت�شب�سوت وكليوباترا وهي

* وما العامل المشترك بين
إسطاسية وبين بقية رواياتك؟

ـ هو ال�شئ الذي مييز كل �أعمال
خريي �شلبي وهو املعاي�شة الكاملة
لكل ال�شخ�صيات وهو ما �أزعم �أنني
�أمتيز به بني كل الروائيني وذلك بحكم
خربتي الطويلة التي �أك�سبتني القدرة
على التحدث بالرواية ب�أل�سنة متعددة
وح�سب قامو�س ومفردات كل �شخ�صية
وهو �أمر �ضروري للم�صداقية.

بطلة الرواية شخصية حقيقية بنيت
عليها باقى األحداث
احتكمت فى الرواية للعدالة اإللهية
ألن عدالة البشر معطلة

* ألهذا السبب جاءت إسطاسية
رواية أصوات واختفى فيها دور
الراوي التقليدي؟

ـ هذا حقيقي فالرواية رواية �أ�صوات
لأنه لي�س عندي الكاتب الذي يعرف كل
�شئ عن �أبطاله ويتكلم بالنيابة عنهم.
ف�أبطايل هم الذين يحكون ب�أنف�سهم
حكايتهم وم�أ�ساتهم يعني كل واحد
يحمل �صليبه على �صدره !

العدالة اإللهية
*احتكمت في الرواية إلى العدل
اإللهي  ..هل هذا تلميح أو إسقاط
على افتقادنا للعدالة البشرية في

ـ نعم  ،لأن العدالة الب�شرية معطلة
وهناك �أ�سباب كثرية وراء تعطيلها
خارجة عن �إرادتها فالق�ضاء اليوم
مظلوم ظلما فادحا ومن غري
الإن�سانية �أن يكون م�ستوى مرتبات
الق�ضاة ح�سب الكوادر احلكومية
�ضعيف جدا رغم متيزه  .فمرتب
القا�ضي الميكن �أن يرفع روحه
املعنوية يف الوقت الذي يبذل جهدا
كبريا للتحكيم يف ع�شرين �أو ثالثني
ق�ضية يف رول اجلل�سة الواحدة وقد
يحكم يف ق�ضايا �أطرافها مليونريات
�أو مليارديرات فيكون التناق�ض
الرهيب الذي ينعك�س �سلبا على
معنويات القا�ضي .ولكن رغم ذلك
فلح�سن احلظ ما زال الق�ضاء امل�صري
قويا ولكن للأ�سف احلكومة التوفر له
�سبل �إجراء العدالة .

منطقة الالوعي
* اتسمت الرواية بتفاصيل
وتطورات تبدو كما لو كانت أحداثها
حقيقية  .فكيف تستطيع أن
تنسج هذه األحداث وتستنطق
أبطالك بهذه الدرجة من المصداقية
العالية؟
ـ تتطور الأحداث داخلي يف منطقة
الالوعي و�أفاج�أ بها ـ دون عمل
�سيناريو م�سبق للأحداث ـ وقد
�أ�صبحت واقع ًا على الورق  ،لكني
يف ذات الوقت �أ�شعر بال�شخ�صيات
ومبحنتها مبعاي�شتي لها جيدا
فالتطور املنطقي هو الذي يفر�ض
نف�سه و�أعرتف �أن كل �شخ�صية من
�شخو�ص الرواية ترتك �أثرا عميقا
يف نف�سي لدرجة �أنني �أظل " عاي�ش
فيها " لفرتة طويلة حتى بعد انتهاء
الكتابة و�أبقى مت�أثرا ب�ألفاظها
و�أ�سلوبها و�أكون " عجبة " و�سط
�أ�صحابي ومثار ا�ستغرابهم للفظ �أو
قول �أو ت�صرف فعلته لي�س من �سماتي
ال�شخ�صية �أو ال يتم�شي مع كوين
مثقفا ف�أجد نف�سي مثال غا�ضبا فج�أة
بدون �أي �سبب ملجرد ت�أثري بهموم
واحد من �أبطال الرواية وهكذا �أظل
على هذه احلالة ل�شهور طويلة لأنها
جزء مني وعاي�شة يف دمي وحلمي.

* كيف تتخلص من هذه الحالة
إذن؟

ـ باخلروج واجللو�س مع الأ�صدقاء �أو
بال�سفر وهي مرحلة ومتر.

* هل ما زلت تعيش هموم أبطال "
إسطاسية" حتي اآلن؟

ـ ال  ،حتررت منها واحلمد لله.

* فيم تفكر للمرحلة القادمة؟

ـ ال �أعرف ف�أنا يف ا�سرتاحة حتي
تراودين فكرة جديدة تكون ن�ضجت
وخرجت لل�سطح.
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هل على الشاعر بعد النول انتظار جنازة شعره!

شيموس هيني" :قلب إنساني" بول مولدون" :يرقة"

تداوال بين المصريين:
في أحدث كتبه األكثر
ً

عالء األسواني يناقش السؤال األصعب :لماذا ال يثور المصريون؟

عرض :محسن حسن

ترجمة :ابتسام عبد الله

�أ�صدرت دار فاراد ـ �شرتاو�س ،املجموعة
ال�شعرية اجلديدة ل�شيمو�س هيني
بعنوان "قيد �إن�ساين" ،ويف الوقت
نف�سه �صدرت املجموعة ال�شعرية
اجلديدة لل�شاعر االيرلندي �أي�ض ًا بول
مولدون .وتقول �صحيفة نيويورك
تاميز� ،إن املقارنة والتمايز بني
ال�شاعرين االيرلنديني يجريان منذ عام
 ،1966عندما طبع االثنان �أول �أعمالهما
عامي  1966و .1971
بالت�أكيد �أن �شيمو�س هيني ،م�ؤ�س�سة
وطنية يف ايرلندا (يعي�ش حالي ًا يف
دبلن) وهو الكاتب االيرلندي الأول
الذي مينح جائزة نوبل بعد ال�شاعر
ويليم بتلر ييت�س.
لقد كتبت �صحف متعددة عن ق�صائد
هيني وجمموعته "قيد �إن�ساين" وكان
ناقد الغارديان قا�سي ًا عليه� ،إذ يقول يف
مقدمته :ان على ال�شاعر بعد احل�صول
على النوبل االن�شغال ب�أمور �صغرية.
وقد �أطلق اليوت على اجلائزة"،بطاقة
مرور ال�شاعر �إىل جنازته� -أو بالأحرى
جنازة �شعره" ،بل �أن االن�شغال ب�أمور
�صغرية تبدو مرهقة ل�شخ�ص يبد�أ
باالهتمام بالر�سائل التي ترد �إليه الر ّد
عليها �أو يف الدعاية لعمل جديد �أو لآخر
يعاد طبعه .و�إن ا�ستثنينا با�سرتناك،
الذي كان واقع ًا حتت �سيطرة �سلطة
احلكومة ،جند �شاعر ًا قد جنا من تلك
الك�أ�س امل�سمومة.
وتقول الغارديان� ،أن �شيمو�س هيني
هو ال�شاعر الأكرث �شعبية بعد روبرت
فرو�ست والقراء يحبون فيه ما �أحبوه
يف فرو�ست وهو التوا�ضع وعدم ادعاء

احلكمة .لقد �أم�ضى كل من فرو�ست
وهيني �أوقات ًا طواال يف الفنادق
ولكنهما يكتبان وك�أنهما يعي�شان يف
مزرعة  ،وتطل نافذتهما على م�شاهد
ثغاء املا�شية قبل التهي�ؤ حللبها ،ومتتد
�أماهما حقول �شا�سعة ،بد�أت الرباعم
اخل�ضر الأوىل يف مزروعاتها  ،وك�أن
الواحد منهما مل يذهب قط اىل مدينة �أو
عا�ش يف فندق ما �أغلب �أيامه.
يف "قيد �إن�ساين" جمموعته الأخرية،
يبدو هيني مرة �أخرى ،طف ًال يف
عامل الأ�شياء ،جتذب اهتمامه �أ�شياء
اعتيادية ،مثل كي�س من الفحم ويكتب
عنه ق�صيدة مده�شة.
يف بع�ض الأحيان ،كانت �إيرلندا
هيني تبدو غارقة يف الكهرمان ،ولكن
تفجر هناك ،مل
ال�سنوات الالحقة وما ّ
يرتك �أثر ًا على ال�شاعر� .إذ بقي متم�سك ًا
ب�أ�شيائه ،حتى بعد اختفاء ذلك العامل.
وقد قالت �سوزان �سونتاج ،ذات مرة،
عن روائي �أمريكي� ،أنه يعي�ش يف متنزه
خا�ص به ،و�إيرلندا هيني ،تبدو �أحيان ًا
كمدينة ديزين يف �إيرلندا.
وكما يبدو ف�إن اهتمام ال�شاعر ين�صب
على و�صف احلرفيني ال�شعبيني ،على
العك�س من اودن الذي اهتم بالآت
التعدين .ويبدو لنا �أن معظم ال�شعر
احلديث قد ت�أثر كثري ًا بـ وودزوورث .
ول�شيمو�س هيني حكمة فرو�ست وحبه
الطبيعة :االنتباه اليها وا�ستخال�ص
جوهرها ،ومع ذلك فان ق�صائده تبدو
بطيئة لدى القارئ على العك�س من
فرو�ست ،ونهاياتها ال تك�شف �شيئ ًا ،بل
تبدو غام�ضة ،وما يتميز به هيني هو
ال�صرب ،فعندما ي�صف معطف بائع ما،

ف�إنه يكتب عن �أبعاده وحتى وزنه وهذا
�أمر ال ينتمي لل�شعر.
كان �شيمو�س هيني قد مكث عقود ًا من
الزمن مواطن ًا يف دولة الأدب ،وقدم
العديد من الكتب املرتجمة وعدد ًا من
الكتب النقدية و�أي�ض ًا جمموعة �شعرية
بني كل ب�ضعة �أعوام ،ومع ذلك ف�إن
النا�س مل تتذكره �إال �شاعر ًا ومن بني
الق�صائد لن يتذكر النا�س غري ما كتبه
يف ال�سنني الع�شر �أو الع�شرين الأخرية
.
�أن هناك حالة من الرباءة يحتاجها
ال�شعراء ،حالة من ال�صعب الو�صول
�إليها عند مغادرتهم اجلنة� ،إىل والئم
الع�شاء والدرجات والألقاب الفخرية،
وق�صائد هيني الأخرية تبدو كظالل
لتلك التي كتبها �سابق ًا لأنها قد غدت
جمرد ق�صائد تكتب من �أجل كتابة
الق�صائد ال غري.
"قيد �إن�ساين" بعيد عن �أعمال هيني
ال�سابقة� ،إنه ما يزال ناجح ًا يف ر�سم
�شخو�ص الأرا�ضي االيرلندية النائية
والأ�شياء العادية التي ت�سحره :كلمات
الرثاء ،اجلنازات� ،ضعف الذاكرة
وتدهورها مع مرور ال�سنني ،وهي التي
متلأ جمموعته� ،إنها �أمور قد انق�ضت
يف الوقت احلا�ضر مع ذلك ف�إنه ما يزال
يحتفظ بف�ضيلة عدم االجنرار �إىل
الكالم الكثري ،وهذه �إحدى ح�سناته.
�شيمو�س هيني وبول مولدون
�إنهما تو�أمان يف ال�شعر� ،أو هكذا كتب
عنهما الناقد الأدبي ل�صحيفة نيويورك
تاميز الأول فاز بالنوبل وعلى الثاين
موا�ساة نف�سه كونه �أقل عمر ًا من الأول
وقد انتقل للعي�ش يف امريكا عام 1987
وفاز بجائزة البوليتزر عن جمموعته
(رمال وح�صباء) – . 2002
وتتحدث النيويورك تاميز عن (قيد
�إن�ساين) املجموعة ال�شعرية التي
تتحدث يف الغالب عن ذلك القيد الب�شري
الذي يربط االن�سان ب�أ�صدقائه ويعني
هيني بذلك �أولئك الأ�صدقاء الذين
�ساعدوه خالل �أزمة اجللطة القلبية (�آب
 )2006باالنتقال �إىل امل�ست�شفى وكان
من بني زواره هناك بيل كيلنتون ،لقد
�ساعدوه ب�سرعة على االنتقال من غرفته

يف الفندق �إىل �سيارة الإ�سعاف ،وتلك
الطريق نحو غرفة الطوارئ،هي التي
يتحدث عنها ال�شاعر :ربطه بال�سرير
دفعه ،حمله بالرافعة ،ثم نقله ب�سرعة
كبرية هزت عظامه.
ويتحدث هيني يف �أ�شعاره �أي�ض ًا عن
التقدم يف ال�سن والن�سيان واملعاناة يف
احلياة.
�إن جمموعة (قيد ب�شري) /كما تقول
النيويورك تاميز /ال تتحدث عن
الأ�شباح فقط� .إذ يبحث فيها هيني
بقوة ،عن دقائق من حياته ،من الطفولة
و�إىل �أعوام الن�ضج غري امل�ستقرة.
ويكمن اعتبار املجموعة ،اقرتاب ًا من
احلنني ،ففيها �إ�شارات �إىل �أحا�سي�س
تدور يف ذهن ال�شاعر �إزاء حياته
االعتيادية ال�ساكنة.
ولهيني من يعادله تقريب ًا ،وهو بول
مولدون ،الذي يتمتع باحليوية ،ومن
ال�صعب اللحاق به ،تتبع �أثره ي�ستحق
الهرولة خلفه على الرغم من تقطع
الأنفا�س.
�إن جمموعة مولدون"،يرقة" ،هي الـ
 11من �أعماله ،ويحمل غالفها �صورة
�شعاعية جلمجمة ب�شرية ،ذي تك�شرية
عري�ضة ،وهيكل عظمي جلنني مو�ضوع،
حيث يجب وجود الدماغ� .إن ال�صورة
هذه تدل على �أ�سلوبه :غمو�ض ،طي�ش
وفعالية ،طاقة كبرية و�شر .وهي بذلك
�أ�شبه بغالف لأغاين وارن زيفون(تويف
عام  ،)2003وقد �ساهم ال�شاعر يف
كتابة عدد من �أغانيه.
وعنوان الكتاب ي�شري �أي�ض ًا �إىل
م�ضمونه.
فكلمة(ماغوت) باالنكليزية تعني الريقة
وتعني �أي�ض ًا النزوة.
ً
وتت�ضمن املجموعة عددا من ال�سوناتات
(ق�صيدة من  12بيت ًا) املت�سل�سلة ،ترتبط
معاين بع�ض �أبيات الواحدة منها مع
�أبيات من الأخرى ،وتكوّ ن النتيجة
مبجموعها معنى �آخر.
�إن ق�صائد مولدون ب�شكل عام ،تتحدث
عن �ضجر الإن�سان ونزعته لل�سالم
والهدوء.

عن /الغارديان والنيويورك تايمز

" ملاذا ال يثور امل�صريون ؟" �س�ؤال
غريب ومنطقي يوجهه الكاتب الطبيب
الدكتور عالء الأ�سواين يف �أحدث كتبه
التي حتمل العنوان املثري نف�سه ،الذي
�صدر م�ؤخر ًا عن دار ال�شروق امل�صرية
وهو عبارة عن جتميع لأهم مقاالت
الكاتب ال�ساخنة التي تتعلق بالواقع
ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي يف
م�صر يف الفرتة الأخرية ،وي�أتي هذا
الكتاب ا�ستمرار ًا للنهج نف�سه الذي
ينتهجه الأ�سواين يف كتاباته ال�سابقة
 ،وقد حظي هذا الكتاب مبا حظيت
به الأعمال الأدبية والفكرية ال�سابقة
للكاتب من �شهرة ورواج جتاري،
بالإ�ضافة اىل اجلدل الكبري الذي �أثاره
بني القراء خا�صة املثقفني واملفكرين
ب�سبب عنوان الكتاب املثري والذي يبدو
كما لو �أن كاتبه يحر�ض النا�س يف م�صر
على الثورة �ضد الأو�ضاع القائمة،
ويف رده على مناق�شات و�أ�سئلة دارت
ب�شان هذا العنوان� ،أو�ضح الأ�سواين
�أن امل�صريني �شعب عريق وثائر على
الأو�ضاع التي ال تعجبه و�ضرب مث ًال
بثورة  1919التي قادها الزعيم �سعد
زغلول �ضد االحتالل الربيطاين وكذلك
ثورة الغ�ضب التي قام بها امل�صريون
�ضد املحتل الإنكليزي عام ، 1946
ومن خالل م�ضمون الكتاب ،جند
الأ�سواين قد جتاهل ثورة يوليو 1952
متجاوز ًا �إياها وك�أنه ال يعرتف بها،
و�إذا به يقفز بالقاريء فوق ال�سنوات
من الأربعينيات �إىل القرن الع�شرين
وحتى الألفية الثالثة ليتوقف عند عام
 2010منده�ش ًا ومعرب ًا عن ا�ستغرابه
عن ا�ست�سالم امل�صريني و�سكرتهم
جتاه جميع �أنواع الظلم والف�ساد التي
يتعر�ضون لها بعد تاريخهم احلافل
القدمي يف الثورة ،ويت�ساءل الأ�سواين
منده�ش ًا :ما ال�سبب؟ ثم ي�ؤكد �أنه ال
يحر�ض امل�صريني على الفو�ضى �أو
الع�شوائية �أو التعارك مع احلكومة
مف�سر ًا معنى الثورة التي يق�صدها
ب�أنها " ثورة بي�ضاء عاقلة " تعك�س
غ�ضب ًا وغليان ًا يحدثان الآن يف ال�شارع
امل�صري ...
وعلى �صفحات كتاب " ملاذا ال يثور
امل�صريون ؟ " يتناول الأ�سواين ـ
النا�شط ال�سيا�سي وطبيب الأ�سنان،
�أوجاع امل�صريني يف � 300صفحة بجر�أة
�شديدة لكنها لي�ست غريبة عليه يف
طرحه ملثل هذه املو�ضوعات ال�ساخنة،
مركز ًا على ق�ضية القمع الذي يعانيه
امل�صريون  ،الذي �أ�صبح �شيئ ًا موجود ًا
ومت�أ�ص ًال بداخلهم ،والذي يراه هو

�سبب �أ�سا�سي يف عدم قيامهم بالثورة
على �أو�ضاعهم ال�سيئة حيث يقول�" :إن
القمع هو تراث نحمله داخلنا جميع ًا
 ..فقد تعلمنا كيف نداهن ال�سلطة
الغا�شمة ملجرد اتقاء �شرها " ويقول يف
مو�ضع �آخر "لعلنا ننفرد بني �شعوب
العامل بتعدد �ألقاب التفخيم والتعظيم
التي نخاطب بها ر�ؤ�ساءنا ونتوقع
من مر�ؤو�سينا �أن يخاطبونا بها " ..
ثم مي�ضي قائ ًال" :كم حت�سب ل�شعبنا
قدرته املذهلة على اال�ستمرار والإبداع
يف �أ�سو�أ الظروف  ،فامل�ؤكد �أي�ض ًا �أن
تعاي�شنا الطويل مع الظلم قد ترك �آثار ًا
�سيئة يف �سلوكنا " وهو بذلك يقدم
لقارئه تف�سري ًا حتليلي ًا من وجهة نظره
لعدم قيام امل�صريني بالثورة.

انتماء مفقود

وانطالق ًا من قمع امل�صريني على يد
ال�سلطة الغا�شمة  ،ي�ضع الأ�سواين
�أ�صبعه على مكان اجلرح الغائر يف
حياة امل�صريني �أال وهو فقدانهم
االن�سجام مع من يحكمونهم  ،م�ؤكد ًا ان
امل�صريني اعتادوا على االلتفات حول
زعيم حقيقي خمل�ص للق�ضية الوطنية
كما حدث مع �سعد زغلول وم�صطفى
النحا�س وجمال عبد النا�صر حتى
مع ال�سادات الذي نا�صره امل�صريون
واجتمعوا حوله يف حرب اكتوبر 73
 ،لكنه ي�شري �إىل �أن امل�صريني ميكن �أن
ين�سحبوا �إىل الداخل ويكتفوا بالفرجة
على الأحداث حال انف�صالهم الروحي
والوجداين عمن يحكمونهم  ،وهذا
حدث مع �أنور ال�سادات عندما ت�صالح
مع �إ�سرائيل  ،ويربط الأ�سواين هذه
احلالة لدى امل�صريني بدرجة االنتماء
�صعود ًا وهبوط ًا �ضارب ًا املثل بظاهرة
الغ�ش اجلمعي يف املدار�س  ،وتناق�ض
موقف امل�صري بني حر�صه على ت�سديد
ديونه ال�شخ�صية  ،وهروبه من ت�سديد
ال�ضرائب املفرو�ضة  ،وت�ساحمه مع
نف�سه يف خداع احلكومة التي ي�شعر
يف قرارة نف�سه �أنها تخدعه وتظلمه
وت�سرقه  ،كل تلك املظاهر يراها
الأ�سواين نوع ًا من فقدان االنتماء ،
نتيجة ملا ي�شعر به امل�صري من ظلم
جتاه ال�سلطة واحلكم  ،وفقدان للروح
الوطنية .

أبو طربوش

وب�أ�سلوبه ال�ساخر يناق�ش الأ�سواين
حتت عنوان " دميقراطية �أبو طربو�ش
" قدرة امل�صريني الالنهائية على التكيف
مع �أ�صعب الظروف  ،وكيف �أن هذا
الت�أقلم هو �سر العبقرية امل�صرية ،

م�ضيف ًا �أن امل�صريني �أ�ساتذة كبار يف
الدفاع عن حياتهم �ضد كل ما يهددها ،
و�أنهم يعرفون متام ًا كيف ينتزعون من
الطغاة �أي م�ساحة ،مهما كانت �صغرية
ـ يتحركون فيها ويبدعون من خاللها،
وي�شري الأ�سواين �إىل �أن امل�صري مهما
كان يعاين ،ف�إن قدرته العظيمة على
التكيف جتعله ي�ستمر وينه�ض من
�أجل �أن يعي�ش ؛ فهو يت�شبث باحلياة
ب�شدة مهما كانت حماوالت القمع،
وال يحاول �أن ي�صطدم بالطاغية ،بل
يحاول التعاي�ش ب�أ�سلوب " خري الأمور
الو�سط " ومع ذلك ال يكف امل�صري
عن ال�سخرية من �أو�ضاعه والتندر
عليها ليعطى لنف�سه طاقة التحمل
واال�ستمرار مبا قد يوحي للبع�ض �أنهم
ـ �أي امل�صريني ـ �شعب خا�ضع �أو م�ضطر
للخ�ضوع و�سلبي  ،ولكن التاريخ ي�ؤكد
عك�س ذلك ـ على حد كالم الأ�سواين
ـ ف�إن امل�صريني ي�صربون على الظلم
والطغيان لأق�صى درجات ال�صرب ،ولكن
عندما حتني حلظة نفاد ال�صرب ف�إنهم
يتحولون �إىل ثوار غا�ضبني يجتثون
كل مظاهر الظلم والطغيان بكل قوة ،
وهنا تبدو العبقرية امل�صرية  ،ومن ثم
ف�إن �سكون امل�صريني هو فرتات م�ؤقتة
يف حياتهم .

مع ًا  ،فحاول ا�ستقطابهم مبن فيهم
املعار�ضني لي�ضمن عدم معار�ضتهم
للنظام بحجة ت�أييدهم ودفاعهم عن
الدولة املدنية �ضد الفكر الديني املت�شدد
واملتطرف  ،بينما يرى الأ�سواين �أنه
ال توجد دولة مدنية يف م�صر حتى
يقف ه�ؤالء املثقفون امل�ؤيدون للوزير
معها ،ووفق ًا لذلك ي�صف مواقف املثقفني
امل�صريني من الق�ضايا املهمة بالق�صور
وعدم االرتفاع مل�ستوى احلدث ب�سبب
هذا الدور الوا�ضح لوزارة الثقافة
وت�أثريه ال�سلبي على ريادة املثقفني
مب�صر والذين اكتفوا ببيانات ال�شجب
والإدانة من دون اتخاذ مواقف حقيقية
�ضاغطة على �صناع القرار.

الديمقراطية

وب�ش�أن املقارنة بني الدميقراطية
يف العامل العربي والغرب يتطرق
الأ�سواين يف بع�ض �أجزاء وموا�ضع
من كتابه �إىل �أن الدميقراطية التي
تعني �ضمن حمتواها حقوق املواطن
وواجبات امل�س�ؤول � ،إنه �أكرث ر�سوخ ًا
يف الغرب و�أكرث و�ضوح ًا لدرجة
كبرية لي�ست موجودة عندنا �إىل احلد
الذي جترب فيه امل�س�ؤول العام على
اخل�ضوع لكلمات النقد مهما كان الذع ًا
�أو قا�سي ًا ما دام قبل العمل العام  ،ويرى
الأ�سواين �أن من يتوىل م�سئولية عامة

وزير الثقافة

ويف مو�ضع �آخر من الكتاب يهاجم
الأ�سواين �سيا�سة وزارة الثقافة
امل�صرية  ،منتقد ًا �أ�سلوب الوزير
فاروق ح�سني يف تعامله مع مثقفي
م�صر  ،ويراه م�س�ؤو ًال عن حدث من
تراجع يف دور املثقفني امل�صريني
من قيادات احلركة امل�صرية الثقافية
وال�سيا�سية والفكرية ؛ حيث يقول
الأ�سواين ب�أن الأمر يبدو كما لو كان
فاروق ح�سني ومنذ توليه الوزارة
�شعر بخطورة املثقفني لو اجتمعوا

• تجاهل الكاتب ثورة يوليو  ..إشارة ضمنية بعدم اعترافه بثوريتها
• األسواني يدعو لثورة بيضاء عاقلة ،تواكب غليان الشارع المصري

ال بد �أن يكون م�ستعد ًا لأي نوع من
النقد �ضارب ًا �أمثلة �صارخة لر�ؤ�ساء
�أمريكيني �سابقني مثل كلينتون الذي
و�صفته ال�صحافة الأمريكية بـ " دمية
حتركها زوجته " وكارتر الذي و�صفوه
بـ " الغباء " وريغان الذي قالوا عنه
" عجوز خمرف " عندما �أراد تر�شيح
نف�سه لفرتة رئا�سية ثانية ومع ذلك مل
يغ�ضب �أي من ه�ؤالء الر�ؤ�ساء لأنهم
يدركون �أنها �ضريبة الدميقراطية
وم�سئولية العمل العام و�أن عليهم �أن
يتحaملوها  ...وينتقل الأ�سواين �إىل
الو�ضع يف العامل العربي تارك ًا عالمة
ا�ستفهام كربى حول مدى املقارنة بني
الدميقراطية عندنا وعندهم ؟!!
ال �شك �أن كتاب " ملاذا ال يثور امل�صريون
؟ " ميثل ت�أكيد ًا متجدد ًا جلر�أة الدكتور
عالء الأ�سواين احلرفية واملهنية يف
تناول مو�ضوعات خفية وح�سا�سة
ب�أ�سلوب �ساخر ر�صني  ،ينك�أ اجلراح
ليعالج الهموم  ،ويف�ضح امل�ستور
لي�صبح وا�ضح ًا كالنور  ،كما ميثل
ال�س�ؤال الذي ارت�ضاه الأ�سواين عنوان ًا
لكتابه  ،لغز ًا حمري ًا لدى البع�ض،
وقيمة ح�ضارية لدى البع�ض الآخر ،
برغم حماوالت الأ�سواين احتالل "
منطقة و�سط " بني امتداح امل�صريني
من جهة  ،وحتري�ضهم على الثورة من
جهة �أخرى.
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ترجمة :إيمان قاسم ذيبان

يف لوحات مزينة تقطر منها ع�شرات
ال�صور لن�ساء بال مالذ �أو �أخريات
يفنني �أعمارهن للبحث عن وطن،
واخر حمرومات من حب الطرف
الآخر .لي�صبحن بطالت روايات مثرية
للجدل تقدمها لنا كاترين ليربانت،
امل�ؤلفة التي اعتادت على معا�شرة
النا�س والتعلم منهم ال بل ودجمهم مع
�شخ�صياتها.
يف رواية كاترين املثرية (اي�سرت

فلديها مناف�سات كثريات ومنهن راوية
هذه الرواية التي تعمل مرتجمة
للرجل العجوز الذي منحها �شقة يف
بنايته .كانت هذه املرتجمة املولعة
باملو�سيقى الكال�سيكية قد تعهدت
بتكري�س حياتها خدمة جلارها الذي
حتبه كثري ًا وخفي ًة .ومتثل اي�سرت هنا
احلب االفرتا�ضي الذي متنحه املر�أتان
�إىل ع�شيقهما وهو ال�شخ�ص املتعذر
احل�صول عليه (اوزيا�س لورونتوز)
الذي يرتك �صديقاته الباري�سيات
اجلميالت يت�أملن
البيت الذي ا�شرتاه
يف �سوريا.
وهنا ن�س�أل هل
اي�سرت موجودة فع ًال
�أم �إنها ق�صة خيالية
من بناة �أفكار هذا
الأكادميي الذي يعمل
يف جامعة دم�شق
وهو رجل تزوج
مرات عدة وله العديد من العالقات
التي مل يكتب لها النجاح �أو هي
حكاية اختلقت بالكامل على يد هاتني
البطلتني؟
ترى �أي �سحر هذا �أو �أي ميكافيلية()1
منحتها العا�شقتان لـ(لورونتوز)
ب�سبب غريتهما املتقدة وخياليهما
اخل�صب و�شكوكهما الالمتناهية �إىل
حد �إلقائهما باملالمة على حبيبيهما
بو�صفه املخيب لآمالهما.
و�شرحت الكاتبة ب�أن ال�شيء الوحيد

كاترين ليبرانت  ..هكذا تعلمت
إزالة النقاب عن الذي ال يقال
ميزوبوتامي) ،تدعى البطلة (�آنابيال
�سانتو�س) وهي �إمر�أة �شر�سة مولودة
يف منطقة (غاب فريت) ت�صبح راعية
لرجل عجوز يعمل اخت�صا�صي ًا يف
فن �صناعة التماثيل ال�سومرية.
واعتادت الآن�سة (�سانتو�س) على
مالطفته ومداعبته وحمايته من دون
�أن تعلم ب�أنها بد�أت حتبه �سر ًا وظلت
حتلم بارتداء ثوب اخلطوبة معه
ملدة ع�شرين عام ًا� ،إال �إنها �سرعان ما
اكت�شفت ب�أنها لي�ست الهائمة الوحيدة،

املت�أكدة منه هو �إن (اوزيا�س) قد
ا�ستنفد قواه من �أجل اي�سرت لأكرث من
خم�سة ع�شر عام ًا من دون �أن يجر�ؤ
على �إظهار ما يف داخله ،وبدا �أنه ال
ميتلك �أي �أمل يف تعميق العالقة معها،
بل كل ما �أراده هو �صداقة متبادلة
وعميقة.
وبالإ�ضافة �إىل اي�سرت،تناولت
كاترين ق�ص�ص ًا متنوعة لن�ساء من
�شتى �أنحاء العامل .فقد تعقبت يف
كتابها (جلو�س �أرملة لوغا�س) حياة
مديرة منزل قادمة من الأنا�ضول
وو�صفت يف (احلار�سات الثالث)
معاناة حار�سة ملوقع تاريخي متاخم
حلدود ال�صحراء .واعرتفت امل�ؤلفة
�أن كتاباتها حتوي الكثري من الإ�سهاب
و�أحيان ًا �أخرى تكتب �صفحات عدة
تكر�س بها �شكرها ملا �أ�سمته باجلنية
الطيبة التي حتلم بها عندما كانت
�صغرية و�صفحات �أخر لن�سوة �سهرت
على راحتهن وعا�شرتهن يف امل�ست�شفى
وكن يف الغالب �شجاعات وظريفات.
ولطاملا عدتهن امل�ؤلفة ظاهرة ثقافية
�أ�شبه مبغنيات امل�سرح �أو الفرق
املو�سيقية القدمية .وال يخفى على
�أحد تعلق كاترين يف امل�سرح و�أعماله
وقد حاولت يف املا�ضي كتابة م�سرحية
تكون �شخ�صيتها الرئي�سة (اونون)
وهي مربية فيدرا يف م�سرحية
حتمل اال�سم ذاته لل�شاعر والكاتب
والفيل�سوف (را�سني).
ولدت كاترين يف و�سط برجوازي

ويف كنف عائلة مرموقة بن�سبها
ومعروفة بتنوعها العلمي ،فقد �أ�صبح
الكثري من �أفرادها �أطباء بالأنا�سة(.)2
واملعروف عن عائلة ليربانت بالذات
عزفهم املاهر على البيانو مبن فيهم
اجلدة والأم وجميع �أفراد العائلة.
وكان من امل�ؤمل لكاترين �سلوك
الطريق املهني ذاته� ،إال �إن رياح
الفاقة جرت مبا ال ت�شتهيه عائلتها وال
ير�ضي ذكائها املتقد .فقد توجب عليها
ك�سب قوتها بنف�سها يف وقت مبكر
جد ًا لتعمل ممر�ضة ملدة ثالثة ع�شر
عام ًا .واعتاد �ساكنو منطقة (رو�شيل)
زيارتها لزرق احلقن �أو ال�ستعمال
العقاقري امل�سكنة .وتعتقد كاترين �أن
لهذه ال�سنوات ذاكرة خا�صة لت�صف
حيوات متعددة منها امل�ضحك والغريب
ومنها تلك التي ت�صف حياة �أنا�س
حمدودي الذكاء و�ضعيفي الإرادة.
�أو نقلت عن طريقهم ذكريات م�شتتة
ومتناثرة اكت�سبتها من جمموعة �أخبار
ووقائع مكر�سة لتعميق روح الأخوة
والفخر بالكرامة .وجتزم امل�ؤلفة �أن
عملها يف التمري�ض نابع من فكرة
االحتكاك باحلياة املنزلية للآخرين ما
يتطلب االحت�شام واالحرتام ولأنها
ال حتب على الإطالق (التطفل) على
الآخرين.
دخلت كاترين املو�سيقية الهاوية
والعاملة املجتهدة عامل الكتابة يف �سن
الثانية ع�شرة� .آنذاك ،اعتادت على
ملء �صفحات دفاترها بالكلمات وحاملا
ت�صل �إىل نهاية ال�صفحات وحتى من
دون �أن تكمل اجلملة نراها حترق
هذا الدفرت رامية �إياه يف املدخنة.
َ
تتخل امل�ؤلفة عن عادتها هذه ملدة
ومل
خم�سة ع�شر عام ًا على الإطالق ،وهكذا
ا�ستمرت حترق كل ما ال تقتنع به.
وهي ال ت�ؤمن بوجود �صلة بني الكتابة
والطب فقد ي�شفى جمع من النا�س
من �آالمهم وهم يقولون الكثري من
الأ�شياء �إال �إن القول ال ي�شبه الكتابة

على الإطالق .فعندما نكتب ن�شعر
باخل�ضوع ل�ضرورة ملحة يف �إيجاد
العبارات املنا�سبة وترتيب الأفكار
كما �إن الكتابة ال ت�شعر �أحد ًا بال�سقم
�أو بال�صحة ،بل هي فن ي�ضاعف
من �شدة الأحا�سي�س ،مليء بالإثارة
والت�شويق.
وبعيد ًا عن املبالغات واملجامالت،
احتفت كاترين بـ (كالرا �شومان)
يف �سرية ذاتية حملت الأ�سم نف�سه
�صدرت لدار الن�شر املعروفة (روبرت
الفونت) و�سردت ملحات من حياة جني
�ساب�ستيان با�ش يف روايتها (مقهى
زميرمان) ،كما و�صفت خطوط ًا خمففة
عن رجل الدين الكلفاين و�أتباعه� ،أو
عن عازفة قيثارة تت�سكع يف مرتو
(الموت بيكيه).
و�أول �إح�سا�س يعرتيك حلظة قراءة
�أعمالها هو النغم واللحن �أو ذلك
الن�شيد املفعم بالأحا�سي�س واملتعدد
الأ�صوات وك�أنك و�سط حفلة مو�سيقية
�أو �سيمفونية مرتمنة �أو و�سط
جمموعة من الأعياد �أو جمموعة من
ال�شعائر ذات العبارات املت�شابهة.
وحتدثت م�ؤلفتنا عن كثري من هذه
الأمور ،فو�صفت لنا حياة امر�أة
ع�سراء مولودة يف املغرب ت�ستقر يف
بلدة متاخمة ل�ضواحي باري�س تعاين
من الوحدة العميقة بعد نبذ املجتمع
لها لتموت يف النهاية من فرط هذه
املعاناة يف رواية (جوزيف بيخلم)
وك�شفت لنا عن طريق �صبية �صغرية
يوميات الفو�ضى وحرب اجلزائر
يف رواية (ناموغيل) كما وت�صور
لنا �أي�ض ًا رج ًال ميوت �ضحية العنف
يف رواية (مذكرات باحلرب الأ�سود
مليخائيل النمام).
نرى يف هذه الروايات وغريها �إن
كاترين ال تت�سرت على �شيء ،حتى
�سريتها الذاتية ت�ضمنت الكثري من
الأحداث التي عا�شتها بنف�سها �أو كل
ما قر�أت و�سمعت �أو كل ما روي لها.
فبالن�سبة لها ،النا�س يحبون رواية
الق�ص�ص ويرف�ضون ر�ؤيتها ،رمبا
لأنهم ال ميتلكون الو�سائل الكافية
مل�شاهدة ما يخفى عنهم .ويف هذه
النقطة بالذات ،تعلمت كاترين كيف
تزيل النقاب عن كل ما ال يقال .ومنذ
تلك اللحظة مل تعد تكتب الق�ص�ص
اخليالية ال بل وباتت متقت هذا النوع
من الق�ص�ص .فبطلة روايتها (هذه
هي الكتب املتحركة) تعمل يف مكتب
الت�سجيالت التابع لل�شرطة .وتبحث
دائما يف ذكريات عائلتها كونها تعاين
من موت �أختها التي حتبها كثري ًا.
�أما عن عملها (اي�سرت ميزوبوتامي) -

الذي جاء �شرحه يف بداية املقال -فهو
بب�ساطة �إف�شاء �أو �إظهار ل�شخ�صية
م�سكونة بالعذاب والأمل وهموم ال
متناهية.
وكان له�ؤالء البطالت املتعط�شات
ملعرفة احلقيقة واملدفوعات بف�ضول
عارم يف �إحياء �أحداث مرعبة جرت
يف املا�ضي ،دور بارز يف نب�ش اجلراح
االجتماعية وال�سيا�سية والأ�سرار
امل�ؤملة ،واغلبهن منفتحات على العامل
ومندجمات مع التاريخ املعا�صر.
ومنهن من عا�شرن باحثي الآثار
واعتدن على قراءة ال�صحف اليومية
بانتظام.
وعلى امتداد حياتهن ،تكون امل�أ�ساة
العائلية لدى امل�ؤلفة وليدة مل� ٍآ�س �أخر
وطنية �أو عاملية .وتف�ضل روائية
(الأماكن املحببة للذاكرة) كل ما هو
منزيل و�أحيان ًا عاملي ،ونادر ًا ما
جندها تهتم ب�أخبار ال�ساعة �أو تكتب
�شيئ ًا عن م�س�ؤولية املواطن �أو عن
ادعاءات �ساركوزي �أو حتى عن حرب
ال�شي�شان �أو حرب العراق �أو عن
خميمات الالجئني �أو حتى عن الق�ضية
امل�شهورة ملقتل فتاة �صغرية ،قدم
ج�سدها قربان ًا للنار بعد �أن وجدوها
ميتة يف �سلة املهمالت.
ومن املوا�ضيع التي تناولتها،
ال�سلطة عموم ًا ،وامل�ؤ�س�سات الثقافية
خ�صو�ص ًا ،كما عربت عن مقتها لفكرة
الدمج بني الفن والتجارة ،فكالهما
منف�صل متام ًا عن الآخر .وال نن�سى
�إنها قارئة نهمة ملن�شورات غاليمارد
على وجه اخل�صو�ص ويف الوقت
ذاته امر�أة الذعة النقد .ومع ذلك نراها
جديرة باالحرتام وت�ستحق التقدير
�أينما ذهبت.
ون�شرت امل�ؤلفة ويف الوقت ذاته الذي
رافق �صدور روايتها اجلدية ،جمموعة
من الدرا�سات �سميت بـ (بني ال�صمت
والعمل) عربت فيها عن ذكائها املتقد
ونقدها البناء ،وتناولت طبيعة الكاتب
وتكوينه .وهي ترى �إن مهنة الكتابة
هي الإبداع الفني الوحيد الأكرث
غمو�ض ًا وحرية وقلق ًا من بقية املهن.
فقد در�ست جمموعة من الظواهر كان
الكاتب فيها مركز ًا للثقل ومل تدع �أي
مثار لل�شك مبقدراته.
و�أوجدت وعلى غرار كافكا وهرني
جيم�س� ،أ�سلوبها اخلا�ص وقفزاتها
اخلا�صة بالذاكرة ،وانفعالها ال�سريع
الذي لطاملا وقعت فري�سة له.
ف�ض ًال على ذلك ،در�ست كاترين
(م�سببات الكتابة) وعنا�صر الواقع
التي �أ�صبحت �إحدى م�سببات علم
اخليال وحتول هذه العنا�صر �إىل
موا�ضيع جمالية ،و�أخريا تناولت ما
�أ�سمته ب�أزمة الدمار التي �أب�سط ما
يقال عنها �إنها متار�س يومي ًا بحق
الطالع اخلا�ص بالكاتب.
يف النهاية ،نقول �إن كاترين وعرب
روايتها (اي�سرت ميزو بوتامي) حاكت
ت�أم ًال منقطع النظري عن االندفاع
املحت�شم وعن دور اخليال العلمي
يف ت�أجيج العواطف و�أخري ًا عربت
برباعة عن حياة مكر�سة ومنذورة
ل�سماع ت�صريح بعيد املنال �أو لتحقيق
�أمنية الت�أن�س باملوت.

عن اللوموند الفرنسية

خدع جهاز المخابرات
األمريكية بكتاب
�صدر حديث ًا عن الدار العربية
للعلوم نا�شرون الرتجمة العربية
لكتاب "دليل �سي� .آي� .إيه.
الر�سمي للخدع واحليل" من
ت�أليف امل�ؤرخني الأمريكيني
كيث ميلتون وروبرت واال�س
�أخ�صائيي التكنولوجيا ال�سرية
ومهنة التج�س�س ،وترجم الكتاب
�سعيد حممد احل�سنية ،ويقع
الكتاب يف .264
ووفق ًا ل�صحيفة "امل�ستقبل"
اللبنانية يقدم امل�ؤلفان يف
كتابهما معلومات �سرية
وحقيقية بخ�صو�ص �إجناز
مهمات التج�س�س عرب تطبيق
تقنيات ال�سحر ،ويدور الكتاب
حول "جون مولوالند" العب
خفة �أمريكي حمرتف وا�ستثنائي وطريقته يف احلياة التي تقاطعت مع
اال�ستخبارات الأمريكية خالل حقبة حا�سمة من بدايات تاريخها.
وظهر العب اخلفة هذا منذ ثالثينيات وحتى خم�سينيات القرن املا�ضي،
و�أول كتبه حمل عنوان "�أ�سرع من ملح الب�صر" الذي �صدر يف عام
 ،1932وي�ستعر�ض هذا الكتاب الدليل الذي كتبه مولوالند ل�صالح وكالة
اال�ستخبارات املركزية ،والذي يهدف �إىل تطبيق بع�ض تقنيات التخفي
والت�ضليل التي ي�ستخدمها العمالء املحرتفون يف بع�ض جوانب التج�س�س.
وقد �ساعدت كتابات مولوالند القادة الأمريكيني خالل احلرب الباردة،
خا�صة كتاباته "عن و�ضع احلبوب ،واجلرعات ،وامل�ساحيق".

كتاب فرنسي عن حياة
ماركس
�صدر م�ؤخرا كتاب "مارك�س :نقد كل ما هو موجود" عن �سل�سلة "�سري
ال�شخ�صيات الكربى" فى من�شورات فايار الباري�سية وامل�ؤلف جاك �أتايل
باحث فرن�سي معروف ومدير بنوك ،عمل كم�ست�شار �شخ�صي مقرب
جدا من الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق ،فران�سوا ميرتان ،كما �أنه من مواليد
اجلزائر عام  ،1943ومن عائلة يهودية.
وبح�سب الزميل ه�شام �صالح يف �صحيفة "ال�شرق الأو�سط" ي�شري الكتاب
�إىل �أن مارك�س كان يعاين من الفقر وامل�شكالت املعي�شية التي نغ�صت
عليه وعلى زوجته و�أطفاله حياته العائلية �إىل درجة �أنه �أ�سف لأنه مل يبق
عازبا ،قائال" :من يريد �أن يتنطح للم�شكالت العامة ،من يريد �أن ينزل
�إىل املعمعة ،ال ينبغي �أن يتزوج �أبدا ،فال يحق له �أن يعر�ض زوجته و�أعز
النا�س لديه �إىل �آثار ال�ضربات االنتقامية التي �سيتلقاها حتما وب�شكل
موجع جدا �أحيانا".
يقول امل�ؤلف �أن مارك�س در�س املجتمع ال�صناعي الأوروبي الذي كان
وليدا يف ع�صره منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،وحاول عالج �أمرا�ضه،
وقد ا�شتهر مارك�س بنقده الر�أ�سمالية نقدا �شديدا على الرغم من
اعرتافه بالتقدم الذي حققته
البورجوازية كطبقة اجتماعية.
كان والده حماميا من �أ�صل
يهودي ولكنه تخلى عن
يهوديته عام  1824وجعل
�أوالده الأربعة يعتنقون الدين
الغالب يف �أملانيا� :أي امل�سيحية
على الطريقة الربوت�ستانتية.
وقد ح�صل ذلك عندما كان عمر
مارك�س �ست �سنوات فقط.
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سناء الشعالن وأسرار تراتيل الماء

فن االوبرا وقصصه
ضياء الخالدي

�صدر هذا الكتاب عن دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة � /سل�سلة املو�سوعة
الثقافية ،للباحث د .عبد املعطي
اخلفاف ،حيث قدم للقارئ درا�سة
عن فن االوبرا الذي يرتبط ارتباطا
وثيقا بفن املو�سيقى ،ومتلم�سا
اخلطوات االوىل يف ن�شوئه ،وما
تبعه من تطور بعد ذلك بتعدد الفنون
االخرى التي �شكلته ،من االورك�سرتا
ال�سيمفونية والغناء الفردي
واملجموعات الغنائية �إىل الرق�ص
وامل�شاهد امل�سرحية اال�ستعرا�ضية.
لفن االوبرا مدار�س متعددة،
والباحث تناولها ح�سب املكانة
والتاريخ ،فكانت املدر�سة االيطالية،

هي الرائدة يف اوروبا ،كونها املكان
الذي ولد فيه هذا النمط الفني
عام 1600م ،وحتديدا يف مدينة
البندقية ،حيث بنيت فيها اول دار
اوبرا ،قدمت فيها عرو�ض بدائية
اقرتنت بهدف الت�سلية والرتفيه،
واي�ضا م�سايرة للحياة اجلديدة
املتمثلة بالتحرر من نفوذ الكني�سة.
واول بلد انتقلت اليه االوبرا
االيطالية هو فرن�سا ،حيث جرى
تقدمي اول عر�ض يف باري�س عام
 1659مب�شاركة املو�سيقي " كامبري
" وال�شاعر " بريان " لت�أخذ بعدها
العرو�ض االوبرالية ،وتعجب
ملك فرن�سا الذي �ساهم بتا�سي�س
االكادميية املو�سيقية امللكية عام

.1672
�ساهم املو�سيقيون الكبار يف دفع هذا
الفن �إىل االرتقاء والتاثري من خالل
ابداعهم ،فقد قدم بيتهوفن العظيم
اوبرا بعنوان " فيدلبو " وليكتب
اي�ضا هايدن اوبرات متعددة اهمها
" روح الفيل�سوف" واوبرا " عامل
القمر"  ،ولكن من و�ضع حد ما بني
الت�أثريات االيطالية وروح املو�سيقى
االملانية هو العظيم االخر موزارت،
ومن اعماله " ايديومينو" وهنا
اتخذت االوبرا يف املانيا �صبغتها
املحلية.
االغاين ال�شعبية كانت الرافد
اال�سا�س لالوبرا يف بلد مثل رو�سيا،
وا�ستفادت من امناط االوبرات

االخرى لت�شكل هويتها القومية،
ومن اوائل املو�سيقيني الرو�س
جيلينكا الذي ا�ستخدم مو�سيقاه
يف اوبرا " حياة القي�صر" التي
كتبها �شاعر رو�سيا الكبري بو�شكني.
االوبرا الرو�سية ا�ستهدفت ال�شعب
لتعرب عن م�شاكله ومعاناته فحازت
على اعجاب اجلماهري ،ما ازعجت
احلكومة كثريا بتناولها الف�ساد كما
تو�ضح يف اوبرا " الديك الذهبي"
للكاتب كور�ساكوف .
وحني يكمل الباحث جتواله يف
مدار�س االوبرا باوروبا ،يتجه
�إىل الك�شف عن ذائقة املتلقي لهذا
الفن ،ويحددها بثالثة م�ستويات
هي احل�سي والتعبريي واالوبرايل

ال�صرف ،ثم ينتقل �إىل مناق�شة ق�ضية
االح�سا�س العقلي للمو�سيقى ،في�صل
�إىل ان ذلك االح�سا�س لو توفر عند
املتلقي ف�ستلغى احلاجة �إىل اللغة،
وي�شري اي�ضا يف هذه العنونة �إىل
امل�شاهد او امل�ستمع العربي الذي
ال يتح�س�س جمالية االوبرا ،ويرى
ال�سبب بعدم االعتياد عليها ،فرتاثنا
ال�شعبي مل ي�ستثمر اوبراليا يف
�صنع ذائقة جديدة.
الق�سم الثاين من الكتاب ،احتوى
على مناذج من االوبرا العاملية،
مثل " اوبرا عايدة ومكبث وعطيل
وحلم ليلة �صيف و�سالومي واليكرتا
ويفجيني واوديب ملكا ودون جوان
وفاو�ست" وغريها الكثري.

عرض :اوراق
عن م�ؤ�س�سة الوراق للن�شر وبدعم من
وزارة الثقافة الأردنية لعام 2010
�صدرت املجموعة الق�ص�صية اجلديدة
للأديبة الأردنية د�.سناء ال�شعالن بعنوان
"تراتيل املاء".
وهي املجموعة الق�ص�صية التا�سعة لها،
ف�ض ًال عن اال�شرتاك يف ثالث جمموعات
ق�ص�صية مع �أدباء عرب من الأردن وم�صر
وفل�سطني.
واملجموعة تتكوّ ن من عدد كبري
من الق�ص�ص الفرعية املتو ّلدة من
�إحدى ع�شرة ق�صة رئي�سة.وتقول
ال�شعالن� ":إ ّنها قد مار�ست التجريب
يف هذه املجموعة ب�شكل كبري ،و�أنها
انحازت �إىل امل�ضمون ّ
املد�شن يف �شكل
جديد،وا�ستفادت من تقنية التوليد

"كلمة" تصدر دليال ألحدث الكتب الغربية عن اإلسالم
�صدر م�ؤخرا عن م�شروع كلمة
للرتجمة التابع لهيئة �أبوظبي للثقافة
والرتاث كتاب بعنوان "الإ�سالم
وتاريخ العرب ..دليل لأحدث امل�ؤلفات
الغربية".
ي�شتمل الكتاب على �ستة ف�صول هي:
مقاالت يف اال�ست�شراق ،الإ�سالم
وقراءاته ،تاريخ العرب وامل�سلمني،
علوم وفنون وفل�سفة ،الأندل�س..
جوهرة العامل ،واالمرباطورية
العثمانية.

ت�ضمن الكتاب وفق �صحيفة "االحتاد"
الإماراتية مئة و�ستة عناوين �صدرت
يف الغرب خالل الفرتة املمتدة من بداية
الت�سعينيات من القرن املا�ضي �أواخر
هذا العقد يف �أربع لغات �أوروبية
هي :الأملانية والفرن�سية والإ�سبانية
واالنكليزية ،حيث رافق كل عنوان
عر�ض ًا تراوح ما بني ال�صفحة الواحدة
وال�صفحتني مبعدل ال ّ
يقل عن – 800
 2000كلمة مع تثبيت لأ�سماء امل�ؤلفني
والنا�شرين و�سنة الإ�صدار ،مبا ي�سهّل

الرجوع �إىل هذه امل�صادر �سواء
لأغرا�ض الرتجمة �أو البحث العلمي.
علم ًا ب�أن قائمة العناوين قد خلت
من الكثري من الكتب احلديثة التي
تناولت الإ�سالم والتاريخ العربي بخ ّفة
م�ستفيدة من ال�ضجيج الإعالمي الذي
تلى �أحداث احلادي ع�شر من ايلول
.2001
يبد�أ الكتاب ب�أربع مقاالت عن
اال�ست�شراق" :من اال�ست�شراق
الأكادميي �إىل اال�ست�شراق الإعالمي"

للمثقف والناقد العراقي �سعيد الغامني
املقيم يف �أ�سرتاليا ،و"الدرا�سات
الإ�سالمية الفرن�سية ..ركود القاعدة
وحيوية اال�ستثناء" للمثقف والناقد
والكاتب ال�صحفي ال�سوري املقيم
يف فرن�سا �صبحي حديدي ،و"تطور
الكتابة التاريخية عند امل�ست�شرقني
الأملان ..مقاربة �أولية" للدكتور الباحث
واملرتجم الأردين خليل ال�شيخ،
و"تاريخ الإ�سالم يف �إ�سبانيا حتت
النقا�ش" للدكتورة املغربية زينب

بنياية.
وقد �ضمّت هيئة حترير الدليل ،ف�ضالً
عن امل�ساهمني مبقاالتهم� :سامر �أبو
هوا�ش والدكتور �صديق جوهر
والدكتور علي بن متيم معدا للدليل
وب�إ�شراف عام جلمعة القبي�سي الذي
كتب يف املقدمة�" :إزاء الدعاوى
الغربية �إىل مواجهة حتمية بني
احل�ضارتني الغربية والإ�سالمية –
العربية ،والتي ت�ستفيد من ُ�سعار
اللحظة الراهنة من جهة ،ومن جهة

�أخرى من ركام �ضخم من ال�صور
النمطية التحريفية والت�شويهية
التي �ساهم الكثري من امل�ست�شرقني
يف بنائها ،فقد برزت �أعمال ت�ستعيد
الإرث احل�ضاري والإن�ساين وم�ساهمة
العرب وامل�سلمني يف م�سرية الإن�سانية
وتقدمها .بل ال نبالغ �إذا قلنا �إن ال�صراع
بني الفريقني – الفريق الداعي �إىل
املواجهة والآخر الداعي �إىل احلوار-
ي�ش ِّكل اليوم �صلب النقا�ش الفكري
والفل�سفي وال�سيا�سي الغربي".

واالنبثاق من ق�صة �أم على �شاكلة
ال�سرد ال�شفوي الرتاثي كي ت�ش ّكل
ّ
جمموعتها الق�ص�صية،كما �أ ّنها جل�أت
�إىل تفكيك الرتاث الق�ص�صي العربي
والإن�ساين،و�أعادت ت�شكيله وفق ر�ؤيتها.
ويقول الناقد د.علي القا�سمي يف
املجموعة �إ ّنها "ت�ضاهي املاء يف
�شفافيته ،و�صفائه ،وروائه ،وتقبّله
لألوان الت�أويل التي تهبه له �سماء فكرها
الر�صني ،وملو�سيقى اللغة الرائقة التي
ت�ضفيها عليه ن�سماتها العطرة املحملة
باملوهبة والإبداع والت�ألُّق".
يف حني يع ّلق د.خالد ال�سليكي على
املجموعة بقوله":ت�سعى �سناء �شعالن،
من خالل جمموعتها اجلديدة ”تراتيل
املاء“�إىل �أن تك�شف للقارئ �سر ًا طاملا
مت تداوله على هام�ش الإبداع� ،أن املر�أة
كائن حابل بالتناق�ض الإيجابي .حيث
تك�شف عن الوجه اخلفي الذي كتبته

املر�أة بتجربتها الإن�سانية العميقة من
خالل ما عا�شته من قهر وو�أد وتهمي�ش.
و�أنها �سرية �شخ�صيات تتناوب على
احلكي كي تدمّر �سلطوية العقل الذكوري
لتنت�صر على "�شهريار"بتقنية احلكي.
فمن قال � ّإن الأدب ال يغري العامل؟ من قال
ال�سرد ال ينفع؟
�إن ّ
� ّإن �سناء ال�شعالن تدفع املتلقي �إىل
التواط�ؤ معها من �أجل الدخول يف لعبة
كتابة تاريخ غري الذي كتبه املنت�صرون،
�إ ّنه تاريخ �إرادة الأنثى حني "�شاءت"
و�أعلنت رغبتها يف �أن تعي َد الوجو َد �إىل
�أ�صله الأول لت�ستمع من جديد �إىل ما
يقوله املاء...ماء الكتابة ..ماء احلكي..
ماء الأنثى.
يف حني قال د.غنام حممد خ�ضر عن
املجموعة":تراتيل املاء ل�سناء ال�شعالن
حماولة جديدة يف الكتابة الق�ص�صية
ترتفع فيها املفردة الق�ص�صية من
الق�ص الكرونولوجي �إىل �سقف
عتبة ّ
االبتهاالت التي ميتزج فيها الأ�سطوري
والإن�ساين ويلتقي يف الرتاتيل ا ُ
حللم
والأمنية والع�شق واملاء بو�صفها ركائز
تعرب عن الإن�سان يف جتربته احلياتية
العميقة.
وال ميكن �إغفال الدالالت املرتابطة
واملتوا�شجة التي حفلت بها املجموعة
وهي جتمع بني جتربة الع�شق ب�آفاقها
املتعددة ورمزية املاء يف التجارب
الإن�سانية املختلفة"الدينية والأ�سطورية
واالجتماعية".
يف حني يقول د�.سالم �أحمد
�إدري�سوُ ":تدين �سناء ال�شعالن�،ضمن هذه
املجموعة الق�ص�صية"،تراتيل املاء":فكرة
اغتيال ا ُ
حللم .كما وتر�سم وجه ًا �سردي ًا
ال�سادي� ،إنها تبعث
لوح�ش املفارقات ّ
لنا بر�سالة وا�ضحة:تاريخ الآخرين،
ب�سواده ورماده ،بيا�ضاته اال�ستثنائية
والتبا�س لغاته ،نتوءاته املعتمة
ّ
ومنحنياته،كل ذلك – وياللدّه�شة -يخرج
من معطف املفارقات..
وذلك هو التاريخ ال�سردي املتخيل الذي
ُتوَقعه تراتيل �سناء �شعالن،حول حقيقة
الإن�سان ،حيث كامننذ �سار قابيل وهابيل
على وجه الأر�ض� ،ألي�ست عظمة الفن
وخ�صوبته ،قائمة برمتها على مبد�أ
الك�شف عن املفارقات؟"

آف���������������������������اق

المخيلة الخالقة
سعد محمد رحيم
كنت �أقر�أ يف كتاب ال�صديق �صباح الأنباري ( املخيلة اخلالقة يف جتربة
حميي الدين زه نكه نه الإبداعية /من�شورات به يفني ) 2009 /حني
ات�صل بي ال�صديق حت�سني كرمياين ليعلمني باخلرب الفاجع؛ وفاة حميي
الدين زنكنه (  1940ــ  .) 2010الكاتب امل�سرحي والروائي والقا�ص
الكبري الذي رفد املكتبة العراقية والعربية بع�شرات الن�صو�ص الإبداعية.
وعموم ًا ما �أريد اخلو�ض فيه ،يف هذا املقام ،هو قراءة �سريعة يف كتاب
الأنباري �آنف الذكر .و�أح�سب �أن الأنباري هو املتابع الأكرث مثابرة
للإنتاج الفني لزنكنة ،و�سبق له ن�شر كتاب عن م�سرحيات الكاتب الراحل
عنونه بـ ( البناء الدرامي يف م�سرح حميي الدين زنكنه)
يف�صح الأنباري منذ البدء عن منهجه يف قراءة ق�ص�ص زنكنة ،والذي
ا�ستخل�صه من متابعته لتك الق�ص�ص واملتمثل بـ "�إمكانية التوغل يف
�أغلب ق�ص�ص زنكنه و�سرب �أغوارها وا�ستبطانها وا�ستقرائها وحتليلها
وت�صنيفها اعتماد ًا على قواعد و�شروط كل ن�ص من ن�صو�صها وانطالق ًا
من ال�شروط والقواعد العامة التي تلتزم بها" .وقد �سعى الكاتب لاللتزام
بفحوى منهجه هذا ،و�إنْ ان�شغل مب�ضامني و�أفكار الق�ص�ص �أكرث من
ان�شغاله بتحليل اجلانب الفني والبنائي لها (الب�ؤر والأن�ساق ال�سردية
و�أ�شكال العالقات بني عنا�صر الق�ص ،الخ) .ويف �أثناء ذلك تطرق �إىل
مرجعيات زنكنه املعرفية واكتفى ببع�ض جتارب طفولته وعالقته ب�أبيه ذي
ال�شخ�صية الت�سلطية وفقر عائلته ،و�صدمته من م�شاهدته لقمع احلكومة
الدموي لإ�ضراب عمال النفط يف كركوك عام  1946واملعروفة ب�أحداث
( كاور باغي ) ،والتي تركت �آثارها عميق ًا يف نف�سه .وطاملا �أن الكاتب
�أراد الكالم عن املرجعيات كنت �آمل �أن ي�ستعر�ض� ،أي�ض ًا ،ولو باخت�صار،
املرجعيات الثقافية لزنكنة ( الكتب التي قر�أها يف مرحلة بزوغ وعيه
وطبيعة عالقاته ب�أقرانه ممن �سمّوا فيما بعد بجماعة كركوك منهم فا�ضل
العزاوي وم�ؤيد الراوي وجان دمو ) .و�أح�سب �أن الكاتب ميتلك معلومات
كافية عن هذا الأمر بحكم عالقته ال�شخ�صية العميقة مع زنكنه التي امتدت
لأربعني �سنة.
يالحظ الأنباري كيف �أن زنكنه "يكتب الق�صة الق�صرية حتت �سطوة
الدراما بطريقة ال يعتمد فيها �صهر ال�سرد بالفعل و�إمنا ت�أتي عنده طبيعية
الت�صاف حياته بها واختزانه لها يف ذاكرته الثاقبة"� .أي �أن قوانني
ال�سرد الق�ص�صي والكتابة الدرامية تت�آزران يف عملية الكتابة لديه .والبد
�أن �صهر ال�سرد بالفعل يح�صل تلقائي ًا ،بطريقة خ ّالقة ومن غري افتعال،
فهو يطوّ ع الدراما لل�سرد وال�سرد للدراما ،ولأن �أغلب ق�ص�ص زنكنه هي
ق�ص�ص �أفكار مثلما يرى الأنباري ف�إن "ال�شكل ،عنده ،ينمو من رحم الفكرة
ويكرب معها حتى تت�ضح مالحمه الفنية".
ي�شري الأنباري �إىل تلك الو�شيجة التي �صنعها زنكنة بني �أدب الكبار
و�أدب ال�صغار مقرتح ًا ن�ص ًا م�شرتك ًا حيث تتداخل هموم الكبار مع هموم
ال�صغار .كما يف ق�صتي ( طفولة ملغاة ،وحرمان ) .و�أظن �أن زنكنه مل
يكن يف ذهنه الكتابة لل�صغار بقدر ما كان ي�ؤكد ،يف كل مرة ،وب�أ�سلوب
الق�ص اخلا�ص لديه ،وب�شيء من التجريب ،على الثيمة املركزية لديه وهي
�صراع اخلري وال�شر ،حيث موقفه "الراف�ض لكل �أ�شكال الع�سف والق�سر
واالبتزاز والظلم" .ويرى الأنباري �أن من النواحي الفنية لكتابات زنكنه
املزاوجة بني الرمز والواقع كما يف ق�صة (حيث النا�س يعي�شون كالهواء)
اذ يعتمد القا�ص الأ�سلوب الت�سجيلي ليحكي عن "اال�ستالب واالغت�صاب
وم�صادرة ال�ضمائر واحلريات" ،وكذلك بني الرمز والواقع كما يف ق�صة (
املوت �سدا�سي ًا ) حيث يعتمد "احلركة املو�ضعية ،لأن احللم فيها مدخول
يف الواقع �إىل حد زوال املالمح الفا�صلة بينهما".
يدرك زنكنه القاعدة احلا�سمة يف كتابة الق�صة الق�صرية وهي الرتكيز
واالختزال ،وهذا ما يوفيه حقه ،يف �أغلب ق�ص�صه ،ومنها كما يحلل
الأنباري ( �سبب للموت� ..سبب للحياة ) مع االنتقال بني فعلني �أحدهما
للما�ضي والآخر للحا�ضر .ويف ق�صة ( ال�ضيوف ) يتعقب عملية التنا�ص
بني هذه الق�صة وق�صة ( منتهى ال�سعادة ) لكاترين
مان�سفيلد حيث يقدم القا�ص "تنا�ص ًا مده�ش ًا
م�ستوفي ًا ال�شروط وم�ستوعب ًا ملفا�صل التنا�ص
كلها".
يف هذه العجالة �أ�شرت فقط �إىل بع�ض ال�سمات
الفنية لق�ص�ص حميي الدين زنكنه ،التي ّ
�شخ�صها
وعاجلها �صباح الأنباري يف كتابه ،وهو كتاب
متنح قراءته املتعة والفائدة العلمية ،يف �آن
مع ًا.

إصدارات دار

للثقافة والنشر

ربما كانت قصة أصلنا السحرية هي أكثر ما فتن المخيلة البشرية
على ّمر العصور .ومع ذلك ،لم يكرس الكتاب المقدس لهذه
القصة سوى اربعين آية تستعرض قصة آدم وحواء في العهد
القديم.
ولكن ،كيف كانت حياة هذين الكائنين البريئين والشجاعين،
وكيف كان ذلك العالم الذي يتوجب عليهما ان يعيشا فيه.
يشترك الشعر والغموض في هذه الرواية ليقدما لنا الرجل االول
والمرأة وهما يكتشفان محيطهما ،ويختبران القلق والحيرة حيال
العقاب ،والقدرة على منح الحياة ،وقسوة القتل من اجل البقاء،
ودراما حب االبناء وغيرتهم.
نالت الالمتناهي في راحة اليد جائزة بيبلوتيكا بريفي االسبانية
عام  2008لتفردها وقدرتها على استحضار عوالم ما قبل
العالم .فقد خلقت جيوكوندا بيللي عالمًا جديدًا استخرجته من
الكتب المقدسة الكبرى ،ومن النصوص المنحولة او المحظورة،
لتصوغ أكثر الحكايات العجيبة التي يمكن تصورها.

تطلب من مكتبة املدى وفروعها :بغداد � -شارع ال�سعدون  -قرب نفق التحرير  ..بغداد � -شارع املتنبي  -فوق مقهى ال�شابندر  ..اربيل � -شارع برايه تي  -قرب كوك
تحرير نزار عبد الستار

االخراج الفني مصطفى جعفر

التصحيح اللغوي محمد حنون

طبعت بمطابع مؤسسة المدى
لإلعالم والثقافة والفنون

