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مايكل دوغالس:
لقد استهلكت كوني أبًا

البطلة المجهولة التي أنقذت غراهام غرين
"سميث" المتقاعد يتنبأ بنهاية الحروب التقليدية
"األسطورة أمام الواقع" كتاب إيلي زعيرا الذي صادرته إسرائيل
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العدد ( )1964السنة الثامنة  -االحد ( )14تشرين الثاني 2010
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

«كلمة» يترجم مبادئ بول ديراك في ميكانيا الكم

�أ�صدر م�شروع "كلمة" للرتجمة التابع
لهيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث كتاب ًا
جديد ًا بعنوان "مبادئ ميكانيكا الكم"
للم�ؤلف الباحث بول ديراك ،الكتاب
الذي �أ�صبح منوذج ًا للعمل الذي يتناول
املبادىء الأ�سا�سية مليكانيكا الكم،
وم�صدرا مهما للباحثني.
ووفق ًا ملجلة نيت�شر العلمية الربيطانية
�أنه عندما ظهرت الطبعة الأوىل من
الكتاب �سرعان ما حاز بف�ضل �أ�صالته
تقدير ًا بو�صفه واحد ًا من كال�سيكيات
النظرية الفيزيائية احلديثة ،بحيث
ن�شرت الطبعة الرابعة تلبية للطلب
امل�ستمر على الكتاب ،و�أ�ضيفت بع�ض
التعديالت �أهمها �إعادة كتابة الف�صل
الذي يتناول مو�ضوع �إلكرتوديناميكا
الكم بالكامل ،وذلك لإ�ضافة تك ُّون �أزواج
الإلكرتونات ،وهذا الأمر يجعل الكتاب
مالئم ًا لأن يكون مقدمة للأعمال احلديثة

حول نظريات املجال الكمي� ،إنه منوذج
للعمل الذي يتناول املبادئ الأ�سا�سية
مليكانيكا الكم ،وكتاب ال غنى عنه
للدار�سني يف املراحل املتقدمة والباحثني
اخلرباء الذين �سيجدون فيه دائم ًا
م�صدر ًا متجدد ًا للمعرفة والت�شجيع.
ولد م�ؤلف الكتاب بول �أدريان موري�س
ديراك يف بري�ستول باململكة املتحدة
يوم  8اب  ،1902تلقى تعليمه �أو ًال يف
جامعة بري�ستول يف الهند�سة الكهربائية
عام  ،1921ثم در�س الريا�ضيات ملدة
عام .ويف عام  1923انتقل �إىل كلية
�سان جورج بكامربيدج كباحث يف
الريا�ضيات.
ن�شر �أول بحث له عن القوانني
ِ
الأ�سا�سية مليكانيكا الكم اجلديدة عام
 ،1925ويف عام  1926ح�صل على
درجة الدكتوراه ،ويف عام  1927و�ضع
�أ�س�س ميكانيكا الكم الن�سبية حيث

أفكار وحياة الفيلسوف "ديدرو"
في كتاب جديد
�أ�صدرت الكاتبة والروائية الفرن�سية �صويف �شوفو كتاب "ديدرو ،العبقرية
اجلاحمة" وذلك عن من�شورات تيليماك باري�س ،وللكاتبة كتاب �أخر عن دين
ديدرو الفيل�سوف والكاتب فرن�سي و�أحد قادة حركة التنوير بعنوان " ديدرو،
ال�سنوات البوهيمية".
ووفق ًا ل�صحيفة "البيان" تتناول الكاتبة يف كتابها �سرية حياة ديدرو ب�صيغة
روائية  ،وت�شري �إىل �أنه منذ خروجه من �سجون فان�سني بالقرب من باري�س،
انكب على �إعداد �أحد �أهم �إجنازات قرن التنوير ،وما ت�سميه امل�ؤلفة بـ "مغامرة
ّ
املو�سوعة -االن�سكلوبيديا".
وتتعر�ض امل�ؤلفة لق�صة ال�صداقة احلميمة التي جمعت ديدرو وفولتري ،كذلك
تتناول زيارة ديدرو �إىل بالط "كاترين الكربى" يف بطر�سبورغ برو�سيا ،ثم
تعود امل�ؤلفة يف كتابها �إىل ما بعد "ال�سنوات البوهيمية" مو�ضوع كتابها الأول،
�إىل احلديث عن اجلدل الكبري الذي ثار يف باري�س ب�سبب �أفكار ديدرو وحولها
حيث هاجمه خ�صومه ب�شدة وعنف ودافع عنه حمبّوه بقوة وحما�س ،وفاقت
�شهرته االفاق يف �أوروبا.
و�إىل جانب تناولها لأفكار ديدرو تتحدث امل�ؤلفة كثريا �أي�ضا عن ديدرو الإن�سان،
وت�شري يف كتابها �إىل �أن اعتقاله من قبل النظام القدمي وزجّ ه يف ال�سجن كان
ب�سبب دفاعه ال�شر�س عن احلريّة ،وان ا�ضطهاده ب�سبب �أفكاره وكتاباته جعل
منه بني ليلة و�ضحاها بطال.

و�ضع املعادلة الن�سبية حلركة الإلكرتون
وهي املعادلة التي حملت ا�سمه فيما
بعد ،ويف عام  1928و�ضع نظرية اللف
الإلكرتوين ،ونتيجة حلل معادلة ديراك
الن�سبية تنب�أ بوجود ج�سم البوزيرتون

الذي اكت�شف الح ًقا عام  ،1932ويف
عام  1933نال جائزة نوبل يف الفيزياء
باال�شرتاك مع �إرفني �شرودجنر.
ع نُِّي ديراك �أ�ستاذ ًا يف كلية �سان جورج
بكامربيدج حتى عام  ،1969و�أ�ستاذ ًا
يف جامعة فلوريدا عام  ،1971زار
العديد من دول العامل حما�ضر ًا وباحثاً
و�أ َّلف العديد من الكتب املهمة كان �أولها
كتاب "مبادئ ميكانيكا الكم" عام 1930
وظل ينقح فيه حتى عام  ،1967و�آخر
م�ؤلفاته كتاب "النظرية الن�سبية العامة"
عام  ..1975وتويف بول ديراك يف 20
ت�شرين االول .1984
ا�شرتك يف ترجمة الكتاب الدكتور
حممد �أحمد العقر والدكتور عبد ال�شايف
فهمي عبادة ،تخرج الدكتور حممد
�أحمد العقر عام  1966يف ق�سم الكيمياء
الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة
وح�صل على دكتوراه يف �أطياف الأ�شعة

ال�سينية عام  1973من جامعة ليفوف
باالحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ،ون�شر له
�أكرث من  70بحث ًا يف املجالت امل�صرية
والعاملية ويعمل حال ّي ًا �أ�ستاذ ًا متفرغ ًا
بق�سم الفيزياء بكلية العلوم جامعة
الأزهر.
�أما الدكتور عبد ال�شايف فهمي عبادة
فتخرج عام  1962يف ق�سم الريا�ضيات
بكلية العلوم جامعة الأزهر وح�صل
على دكتوراه يف الفل�سفة عام 1967
من جامعة مان�شي�سرت باململكة املتحدة،
وح�صل �أي�ض ًا على دكتوراه يف العلوم
عام  1994من اجلامعة نف�سها ،يعمل
حال ّي ًا �أ�ستاذ ًا متفرغ ًا بق�سم الريا�ضيات
بكلية العلوم جامعة الأزهرُ ،ن�شر له
العديد من البحوث يف الريا�ضيات
التطبيقية والفيزياء النظرية ،بخا�صة
يف جمال ال�ضوء الكمي واملعلوماتية
الكمية.

ي���وم���ي���ات ج���م���ال ع��ب��دال��ن��اص��ر
يف الذكرى الأربعني لوفاة الزعيم
امل�صري جمال عبدالنا�صر� ،أ�صدر
الكاتب ال�صحفي عبدالله ال�سناوي
كتابا جديدا بعنوان "يوميات جمال
عبدالنا�صر يف حرب فل�سطني" وي�ضم
الكتاب يوميات كتبها عبدالنا�صر
بخط يده و�سلمها �إيل الأ�ستاذ حممد
ح�سنني هيكل منذ خم�سة وخم�سني
عامًا.
وح�سبما كتب �أحمد خريالدين
ب�صحيفة "الد�ستور" امل�صرية تنق�سم
اليوميات �إىل ثالثة �أق�سام يت�ضمن
اجلزء الأول املعنون بـ "عندما تكلم
الرئي�س" الوثائق التي ن�شرها من
قبل الأ�ستاذ هيكل يف "�آخر �ساعة"
عام  ،1955ويف الق�سم الثاين
"كيف ولدت الثورة يف قلب رجل"
في�شتمل على �أوراق �أودعها نا�صر كل
انطباعاته وتعليقاته على ما دار يف
الكتيبة التي كان �ضمن �صفوفها ،ويف
الق�سم الثالث والأخري يقدم ال�سناوي
املذكرات الر�سمية التي كان ير�سلها
عبدالنا�صر لقيادة اجلي�ش.
ويقول الكاتب ال�صحفي عبدالله
ال�سناوي عن كتابه والوثائق التي
يت�ضمنها "ترجع �أهمية تلك الوثائق

اخلطية �إىل �أنها تك�شف دواخل نف�س
جمال عبد النا�صر خا�صة �أنها بخطه
هو ال ب�أي خط �آخر ،ومل يكن يف
ت�صوره عند كتابتها الدور اال�ستثنائي
الذي �سوف يلعبه فيما بعد علي

م�سارح التاريخ ،وهذا هو الفارق
اجلوهري بني الوثائق الأ�صلية
واملرويات املتعددة التي كتبت عن
حرب فل�سطني ون�سبت �إىل عبد
النا�صر.

أخ������ط������اء ص����اح����ب����ة ال���ج�ل�ال���ة
�صدر حديث ًا للكاتب والإعالمي الإماراتي
�سعيد حمدان كتاب جديد بعنوان
"�أخطاء �صاحبة اجلاللة" ،ير�صد فيه
امل�ؤلف بعني متفح�صة وقراءة واعية
مناذج من الأخطاء التي تقع فيها بع�ض
ال�صحف.
وبح�سب �صحيفة "ال�شرق الأو�سط" يعد
هذا الكتاب �إ�ضافة مهمة للمكتبة العربية،
وي�أتي هذا الكتاب ال ليتتبع العورات

ويف�ضح �أخطاء �صاحبة اجلاللة ولكن
لينبه وي�شري �إليها� ،سواء كان هذا اخلط�أ
�سهوا ب�شريا من العاملني واملحررين،
�أم اقرتفته �أجهزة الطباعة والإخراج،
وي�شري امل�ؤلف �إىل �أنه يجب �أال يُنظر
�إىل قارئ ال�صحيفة على �أنه مير على
هذه الأخطاء مرور الكرام ،بل �إنها ت�ؤثر
فيه ويتخذ منها موقفا.
ومن خالل الكتاب ي�ضرب امل�ؤلف �أمثلة

كثرية على هذه الأخطاء ،ويختار مناذج
من ال�صحف التي �صدرت يف الإمارات
خالل فرتة زمنية معينة ،متابع ًا ما �سببه
هذا اخلط�أ الحقا من ردود فعل ،وكيف
متت معاجلته والتعامل مع م�سببه.
كما ي�ستعر�ض الكاتب �أخطاء جمة
حملتها ال�صحافة العربية عرب تاريخها
الطويل ،ما بني الطريف واملحرج
واملهني ،بل وحتى امل�ستفز.

اكتشاف مخطوطة نادرة لـ جورجي زيدان
�صدر حديث ًا عن دار "فجر النه�ضة" كتاب جديد بعنوان "يوميات رحلة بحرية"
وهو خمطوط للم�ؤرخ والرحالة جورجي زيدان ين�شر للمرة الأوىل يف عمل
حققه وقدمه الباحث جان داية.
وبح�سب �صحيفة "امل�ستقبل" اللبنانية متثل هذه املخطوطة املن�شورة حديث ًا
لزيدان ك�شف ًا مهم ًا طريف ًا وحيوي ًا لفهم منهج يف ال�صياغة اللغوية خمتلف عن
كتابات زيدان وب�أ�سلوب وجداين �شخ�صي يف �أدب الرحالت ،ومما مييز زيدان
عن معظم رحالة العامل العربي الذين زاروا �أوروبا يف القرن ال�سابع ع�شر
ون�شروا وقائع رحالتهم ب�إقامة املنهج النقدي ال �سيما �إزاء املجتمع اللندين
بطبيعته الدينية والأر�ستقراطية.
متتد الرحلة البحرية من بريوت �إىل لندن مرور ًا مب�صر ومالطة وت�ضم العديد
من عنا�صر الطرافة والإثارة واللمحات الأدبية يف تو�صيف جماليات الطبيعة
يف �سرد لوقائع الرحلة وتفا�صيلها وحمطاتها ،وي�ضم املخطوط كذلك نقد جرب
�ضومط وهو نقد للغة واملنهجية ورد جورجي زيدان ،ويعد الكتاب متعة م�س ّلية
لع�شاق �أدب الرحالت التقليدية مب�شاهداتها واالنطباعات والأخبار واملقارنات
بني عادات وتقاليد املالطيني والإنكليز وعادات �أبناء م�صر وبالد ال�شام.
يذكر �أن جورجي زيدان هو م�ؤرخ و�صحفي عمل �صحفي ًا بجريدة الزمان،
ويف �إدارة وحترير جملة "الهالل" ،قدم على مدار حياته الرواية التاريخية
ومنها "اململوك ال�شارد" ،و"جهاد املحبني" ،و"عذراء قري�ش" ،و"فتاة غ�سان"،
و"الأمني وامل�أمون" ،و"�صالح الدين ومكايد احل�شا�شني" وغريها.

ورق�����������������������ة

حفل التوقيع
نزار عبدالستار

القرصنة وحروب الملكية الفكرية بكتاب أمريكي
�صدر حديث ًا عن جامعة �شيكاغو
كتاب جديد بعنوان "القر�صنة..
حروب امللكية الفكرية  -من
غوتنربج حتى غيت�س" ،ت�أليف
امل�ؤرخ الأمريكي ادريان جون�س،
يقع الكتاب يف � 640صفحة من
القطع املتو�سط.
ووفق عر�ض من�شور يف �صحيفة
"البيان" الإماراتية  ،يتحدث
ادريان حون�س الأ�ستاذ يف جامعة
�شيكاغو لكتابه عن حروب امللكية
الفكرية وكونها م�شكلة قدمية
على الرغم من الأبعاد الكبرية
التي �أخذتها يف ال�سياق الراهن
مع �شبكات الإنرتنت والتو�سع
يف التكنولوجيا احلديثة .ويعمد
امل�ؤلف يف كتابه �إىل تقدمي قراءة
تاريخية مل�س�ألة امللكية الفكرية منذ
اخرتاع املطبعة على يد غوتنربج
وتعميم املعرفة عرب الكتب
املطبوعة ب�أعداد كبرية من الكتب
بدال من ن�سخة �أو عدة ن�سخ قليلة مكتوبة
باليد ،و�صو ًال �إىل عهد ال�شبكة العنكبوتية
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التي جعلت من غيت�س واحدا من اكرث
الرجال ثروة يف العامل.
يقوم امل�ؤلف بدرا�سة امللكية الفكرية من

خالل حمورين رئي�سيني هما تطور
القوانني اخلا�صة بحقوق امل�ؤلفني
يف خمتلف قطاعات الإبداع الأدبي
والفني واملو�سيقي ،واملحور الثاين
ي�أتي عرب درا�سة منظومات ت�سجيل
الإنتاج الفكري.
ويتعر�ض الكتاب يف ف�صوله
الأوىل لتطوّ ر مفهوم امللكية الفكرية
بالتوازي مع تطور الطباعة ،خا�صة
يف احلقبة ما قبل ال�صناعية يف
انكلرتا خالل القرن الثامن ع�شر،
وي�شري امل�ؤلف �إىل �أنه بعد الت�أكيد
على "امللكية الفكرية" من خالل
عمليات احتكار وافق عليها التاج
الربيطاين �أو من خالل ت�أ�سي�س
هيئات مهمتها معاقبة �أولئك الذين
يقومون بـ "�إعادة �إنتاج الكتب
من دون احل�صول على �إذن م�سبق
بذلك" ويف الف�صل الأخري من
الكتاب ي�صف امل�ؤلف كيف تعاد
قراءة املعارك القدمية ب�شان امللكية
الفكرية والقر�صنة وحماية حقوق امل�ؤلف
واملعلومات ال�شخ�صية.

بخجل وا�ضح تقام بني احلني واالخر
حفالت توقيع كتب يف بغداد واملحافظات
وهي ظاهرة اخذت باالنت�شار م�ؤخرا كتقليد
يندرج �ضمن الن�شاط الثقايف.
املالحظ على حفالت التوقيع املقامة عراقيا
انها ترتكب مبجهود �شخ�صي من الكاتب
وت�أخذ اجلانب االخواين اي ان الكاتب يقوم
بجمع ا�صدقائه ومعارفه وعمل حفل �صغري
تتبناه جهة حا�ضنة وهي بالت�أكيد �صاحبة
القاعة او املكان.
حفالت التوقيع لها ا�صول وتقاليد معروفة
وهي مناطة بدور الن�شر التي ت�ستثمر
الكاتب وكتابه يف حتقيق ترويج رابح
وذلك من خالل بيع الكتاب ممهورا بتوقيع
امل�ؤلف وهذا التقليد موجه للجمهور الغريب
الذي قد ال تتوفر له فر�صة ر�ؤية الكاتب
ونيل توقيعه ولي�س اىل اجلمهور القريب
كما يح�صل عندنا .واذا ما كان الكاتب غري
معروف فان الدار تقوم بتخفي�ض �سعر
الكتاب وتعا�ضد املطبوع بندوات نقدية
ان تكون لنا تقاليد ثقافية ا�سوة بالعامل
املتح�ضر هو امر البد من ال�سعي اليه
وحتقيقه على ان يكون �ضمن ال�سياق
املتعارف عليه عامليا وهنا البد من دفع دور
الن�شر اىل تبني م�شاريع التوقيع وزج
امل�ؤلف يف ن�شاطات ثقافية الهدف منها رفع
التعريف باملنجز االدبي والثقايف وحتقيق
اعلى ت�سويق وبالتايل احل�صول على
االنت�شار املطلوب وهو هدف ي�سعى اليه
الكاتب كما ت�سعى اليه دار الن�شر.
ان اقامة حفالت توقيع كتب وفق اال�صول
املتبعة عامليا �سيكون له املردود
الفعال ف�سوف تلج�أ كل دور
الن�شر اىل ممار�سة هذا
الن�شاط واىل االهتمام
بالكاتب وتعميق �صلته
بالقارىء وهو امر
يخدم الثقافة ويعلي من
�ش�أن الكتاب.

باحث أمريكي :تدخل الغرب العسكري سبب اإلرهاب
�صدر حديث ًا للباحث الأمريكي
حملل ومتخ�ص�ص يف �ش�ؤون العامل
الإ�سالمي غراهام فولر كتاب "عامل
بال �إ�سالم" ،وذلك عن دار "ليتل
براون" ،وفيه يربز امل�ؤلف فكرة �أن
ال�صراع القائم بني الغرب وال�شرق
لي�س �صراع ًا ديني ًا ،حماو ًال تف�سري
العداء القائم بني العامل الإ�سالمي
و�أمريكا من منظور خمتلف عما
طرحه املفكر �صموئيل هانتجتون يف
منت�صف الت�سعينيات.
وبح�سب �صحيفة "�ألف ياء" ي�ؤكد

امل�ؤلف من خالل طروحاته يف الكتاب
ب�أن كل من الإ�سالم والتع�صب الديني
ال يف�سران ب�شكل مالئم اخل�صومة
بني العامل الإ�سالمي والواليات
املتحدة الأمريكية ،م�شري ًا �إىل �أن
هذا العداء رمبا �سيكون قائما �أي�ض ًا
حتى لو فر�ض �أن الإ�سالم نف�سه مل
يكن موجودا ،وي�ستعيد امل�ؤلف عددا
من الأحداث التي جرت يف القرون
املا�ضية من التاريخ لي�ؤكد على فكرته.
ومن خالل الكتاب ينق�ض فولر
الأ�سا�س الذي �أعتمد عليه هانتجتون

ب�شان �صراع احل�ضارات والتي
�أرجعها للأ�س�س الدينية ،ويحمل
الباحث الواليات املتحدة الأمريكية
م�س�ؤولية تغذيتها العداء مع العامل
الإ�سالمي ،ويرجع فولر الأزمة
احلالية يف العالقات بني ال�شرق
والغرب �إىل اخلالفات ال�سيا�سية
والثقافية ،بينما هذا العداء له عالقة
حمدودة بالدين.
ومن وجهة نظر فولر ف�أن الإرهاب
الذي ي�ستهدف الأمريكيني �سيتال�شى
عندما ينتهي التدخل الع�سكري

وال�سيا�سي الغربي يف العامل
الإ�سالمي.
يذكر ان غراهام فولر هو كاتب
م�ستقل وحملل متخ�ص�ص يف
�ش�ؤون العامل الإ�سالمي ،و�أحد
كبار امل�ست�شارين ال�سيا�سيني يف
م�ؤ�س�سة "راند" للدرا�سات بوا�شنطن،
�شغل من�صب نائب رئي�س جمل�س
اال�ستخبارات القومي يف وكالة
املخابرات املركزية ( ،)CIAوعمل
يف ال�سلك الدبلوما�سي لأكرث من 20
عام ًا يف دول عدة معظمها �إ�سالمية.
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"سميث" المتقاعد يتنبأ بنهاية الحروب التقليدية

بغداد /اوراق

هذا كتاب يك�شف عوامل احلروب يف
العامل ،وهو اذ كتب بلغة تربط ذلك
التقني الع�سكري بالدوافع ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،فانه يعد ،بحق ،تعريفا
وا�سعا للحرب.
يقوم النموذج اجلديد للحرب على مفهوم
التنقل الدائم بني املواجهة وال�صراع،
ب�صرف النظر عما �إذا كانت ثمّة دولة
تواجه �أخرى �أو العبا لي�س بدولة .وبد ًال
من احلرب وال�سلم ،لي�س هناك تتابع
حمدد �سلف ًا ،كما لي�س من ال�ضرورة مبكان
�أن يكون ال�سلم نقطة البداية �أو النهاية.
قد حتل ال�صراعات ،ولكن قد ال تزول
املواجهات.
هذه �إحدى الإ�ضافات املميزة التي يخرج
بها كتاب جدوى القوى لروبرت �سميث
وهو جرنال بريطاين متقاعد ام�ضى عقود
طويلة يف قيادة الفرق الربيطانية املدرعة
وكان اخرها يف حرب اخلليج ،وهو يزخر
باال�ستنتاجات ذات البعد ال�سرتاتيجي،

والتي ي�ؤ ّكد امل�ؤ ّلف من خاللها على � ّأن
القوّ ة الع�سكرية مل تعد جتدي نفع ًا اليوم
يف ظل العقلية التقليدية ال�ستخدامها
وتوظيفها.
الكتاب ،الذي جاء يف � 462صفحة،
يف�صل الكيفية التي ميكن من خاللها
اال�ستفادة الق�صوى من ا�ستخدام القوة
على ال�صعيدين النظري والعملي .وملّا كان
هناك العديد من الباحثني ممن تطرقوا
�إىل مفهوم القوة يف العالقات الدولية،
ف�إن ما مييز هذا الكتاب جمعه بني البعد
النظري والبعد العملي من خالل التجارب
العملية امليدانية التي خا�ضها الكاتب من
موقعه ومن مركزه.
ف�إىل جانب النظرية ،ثمة حاجة �إىل فهم
اجلوانب العملية ال�ستخدام القوة وواقع
العمليات الع�سكرية والتجارب كما يقول
امل�ؤلف الذي يعترب � ّأن النق�ص يف املعرفة
ي�ضاعف �سوء فهم ال�صراع.
وي�أتي هذا الكتاب ليعبرّ عن ع�صارة
خربة امتدت نحو  40عاما� ،إ�ضافة �إىل

� 3سنوات فرتة ت�أمل قبل �أن يتم ر�صف
�أفكاره بني الدفتني .وهو يجمع بني �أهميّة
املو�ضوع الذي يطرحه ويناق�شه ،وبني
�أهمية امل�ؤلف والتجارب التي ّ
وظفها يف
كتابته كونه يتحدّث من موقع اخلبري
الذي عاي�ش التجربة وانتقل خاللها
من البعد النظري العلمي الذي تلقاه
يف الكليات احلربية� ،إىل البعد العملي
الذي خدم خالله يف عدد من احلروب،
ا�ستخل�ص منها الدرو�س والعرب لي�ضيفها
�إىل �سنوات خربته.
يقول "�سميث" :ا ّنه ما من �شك � ّأن
التحدي والنزاع وال�صراع موجود
يف جميع �أنحاء العامل ولي�س فقط يف
العراق و�أفغان�ستان وجمهورية الكونغو
الدميقراطية والأرا�ضي الفل�سطينية ،و�أنهّ
ما تزال لدى الدول جيو�ش ت�ستخدمها
للقوة وال�سلطان .ومع ذلك ،فاحلرب كما
يفهمها جمهور غري املحاربني ،هي معركة
يف امليدان بني الرجال والآليات ،وحدث
�ضخم حا�سم ل�صراع ما يف ال�ش�ؤون

الدولية .هذه احلرب بهذا ال�شكل وهذا
امل�ضمون مل تعد موجودة اليوم.
وي�شري امل�ؤ ّلف �إىل � ّأن �آخر معركة دبابات
معروفة يف العامل ّ
مت خاللها ا�ستخدام
املناورات والت�شكيالت املدرعة جلي�شني
�ضد بع�ضهما البع�ض تدعمها املدفعية
والقوى اجلويّة كانت يف العام 1973
يف احلرب العربية-الإ�سرائيلية على
مرتفعات اجلوالن و�صحراء �سينا.
وعلى الرغم من � ّأن عدد ما ي�صنع ويباع
من الدبابات ازداد بالآالف حتى انتهت
احلرب الباردة عام  ،1991حيث كان لدى
حلف الناتو زهاء � 23ألف دبابة مقابل 52
�ألف دبابة حللف وار�سو� ،إ َّال � ّأن ا�ستخدام
الدبابة ك�آلة حرب ّ
تنظم يف ت�شكيالت
م�صممة خلو�ض معركة وبلوغ نتيجة
حمددة مل يحدث يف ثالثة عقود �أخرية
ولن يحدث �أبدا .ال يعني هذا � ّأن املعارك
الكربى التي ت�شارك فيها جماميع كبرية
من القوات والأ�سلحة مل تعد ممكنة،
بل يعني � ّأن تلك املعارك لن تكون بعد

الآن �صناعية من حيث الهدف �أو غريه
من العنا�صر ،فاحلرب ال�صناعية مل تعد
موجودة.
واحلقيقة � ّأن العن�صر الذي دخل على
املعادلة مف�سحا باملجال �أمام تغيري
النموذج التقليدي وبالتايل امل�ساهمة يف
�إنهاء احلرب ب�شكلها املعروف ،هو ال�سالح
النووي الذي دخل عام  1945لكنه
�أ�صبح �سائدا بني عامي  1989و.1991
فادخال ال�سالح النووي جعل من احلرب
ال�صناعية كحدث فا�صل م�ستحيلة من
خا�صة مع بزوغ احلرب
الناحية العمليةّ ،
الباردة التي �أديرت عرب مفهوم التدمري
املتبادل امل�ؤ ّكد ،ما دفع �ألأطراف �إىل
خو�ض حروب من نوع �آخر �أقل �صناعية
و�ض ّد خ�صوم لي�سوا بدول كفيتنام
واجلزائر ،فقد كانوا يطورون نظرياتهم
التقليدية حول احلرب يف حني �أ ّنهم كانوا
يخو�ضون نوعا �آخر من احلروب التي
نعت منوذج "احلروب التقليدية" ومهّدت
لنموذج "احلرب و�سط النا�س".
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يتطرق امل�ؤلف ،اجلرنال الربيطاين
روبرت �سميث ،يف هذا الكتاب املهم
�إىل تاريخ فن احلرب و�صراعات هذا
الزمن ،ليخل�ص ،يف نهاية املطاف� ،إىل
�أنه يتوجب على كل من ي�ستخدم احلرب
و�سيلة للإكراه والت�سلط �أن يغري الطريقة
التي يقاتل بها من خالل ا�ستخدام القوة
الع�سكرية .ويف حال مل يجر هذا التغيري
ف�إن العامل برمته �سيدفع ثمن ًا باهظ ًا.

ا�ستخدام القوة الع�سكرية ،ينبغي �أن
تتغري مقاربة ال�سيا�سيني لهذه الق�ضية،
و�إال فالكارثة �ستعقبها كوارث.
ويقدم امل�ؤلف نبذة عن خدمته الع�سكرية
يف بريطانيا التي بد�أها يف عام ،1962
وتخ ّرج �ضابط ًا �سنة  .1964وي�صف تلك
املرحلة احلا�سمة من حياته ب�أنها كانت
نتاج �آلة احلرب ال�صناعية التي اعتربت
�ضرورية للحرب الباردة .وقد توىل
منا�صب ع�سكرية رفيعة يف م�سارح
عمليات دولية كربى بدء ًا بقيادة الفرقة
املدرعة الربيطانية يف حرب اخلليج

وينطلق من اعتبار �أن القوة الع�سكرية
مل تعد جتدي نفع ًا ،فهي تف�شل يف حل
ما يواجهه العامل من م�شكالت كما ي�أمل
ال�سيا�سيون لها �أن حتل.
هذا الكتاب ال�ضخم ي�شرح الكيفية التي
ميكن من خاللها اللجوء �إىل القوة
الع�سكرية ب�أعظم جدوى ممكنة ،على
امل�ستويني النظري والعملي ،حيث
ي�ؤكد ،يف هذا ال�سياق ،على �أنه �إىل
جانب النظرية ،ثمة حاجة �إىل فهم
اجلوانب العملية ال�ستخدام القوة يف
جمال العمليات الع�سكرية والتقاتل يف
�آن مع ًا .وهذا النق�ص الذي تعاين منه
اجليو�ش كافة يف هذا احلقل املعريف
بالتحديد ،من �ش�أنه �أن ي�ضاعف �سوء
فهم ال�صراع .و�إن كان من �صحيح �أن
من حق ال�سيا�سيني �أن يتوقعوا من
�ضباطهم وجرناالتهم تلبية متطلباتهم،
ف�إنهم غالب ًا ما يفعلون ذلك من دون �أي
فهم لالعتبارات العملية لهذه امل�س�ألة.
ف�إذا مل يكن من بد ،واحلال هذه ،من

�سنة  ،1991وقيادة قوة احلماية الأممية
يف البو�سنة �سنة  ،1995وقيادة القوات
الربيطانية يف �أيرلندا ال�شمالية بني
عامي  ،1998 - 1996وعينّ نائب ًا للقائد
الأعلى لقوات حلف «الناتو» يف �أوروبا
يف عام .1998
�سميث يذكر �أن احلرب ب�شكل عام هو
�أحد �أقدم مظاهر العالقات الب�شرية
منذ الأزل ،وقد اكت�سبت هذه احلرب
خ�صائ�صها نتيجة لت�ضافر ظاهرتني
حديثتني� ،أال وهما :الدولة وال�صناعة،
وقد حتددت معامل هذه احلروب
التقليدية خالل القرن التا�سع ع�شر،
وبلغت ذروتها يف احلربني العامليتني
الأوىل والثانية ،وكان (نابليون)
هو القائد امللهم الذي �أدرك متطلبات
هذه احلروب التقليدية ،ثم جاء بعده
الأملاين (كالوزفيتز) ّ
منظر ًا لفل�سفة
هذه احلروب احلديثة يف م�ؤلفه (عن
احلرب) الذي ذكر فيه �أن �أهم عنا�صر
جناح احلرب احلديثة عنده هي :الدولة

واجلي�ش وال�شعب ،فال يكفي �أن تتوافر
للدولة هياكلها ال�سيا�سية والإدارية،
و�إمنا البد �أن تتو ّفر لها بالدرجة
الأوىل قاعدة �صناعية وتكنولوجية
متقدمة ،و�أما اجلي�ش فهو توافر
املعنويات العالية والروح الوطنية �إىل
جانب االن�ضباط واخلربة ،و�أخري ًا،
ف�إنه ال ميكن حتقيق الن�صر من دون
دعم ال�شعب وثقته يف عدالة ق�ضيته،
ووقوفه وراء الدولة واجلي�ش.
ويرى �سميث �أن ع�صر احلروب
التقليدية قد انتهى ،و�أننا نعي�ش يف
ع�صراحلروب و�سط النا�س ،وهو
منط جديد للحرب ،يختلف متام ًا
عن احلروب التقليدية مبفهومها
الذي ا�ستقر يف العلوم الع�سكرية،
كما ي�ؤ ّكد على �أن �أ�سباب االنت�صار
املعروفة يف ظل منط احلروب
التقليدية مل تعد كافية يف الظروف
امل�ستجدة للحروب و�سط النا�س،
ومن هنا كانت �أ�سباب ف�شل �أغلب
الدول ال�صناعية املتقدمة يف
عملياتها الع�سكرية خالل الن�صف
الثاين من القرن الع�شرين ،رغم ما
توافر لديها من كل مقومات الن�صر
املطلوب وفق ًا ملنطق احلروب
التقليدية.
ومن منطلق �أن لكل ع�صر حروبه،
ف�إن احلروب التقليدية للدول
ال�صناعية قد فات �أوانها ،فلم تعد
الآلة الع�سكرية وحدها قادرة على
ح�سم الأمور ،ويدلل (�سميث) على
نظريته ب�أنه على الرغم من التفوّ ق
الع�سكري الأمريكي ال�ساحق يف
فيتنام ،فقد كانت النتيجة النهائية
هي هزمية الواليات املتحدة
الأمريكية ،ومثل ذلك وقبله حدث
بالن�سبة للجي�ش الفرن�سي يف
اجلزائر ،حيث كان الن�صر من
ن�صيب جبهة التحرير اجلزائرية،
ورمبا كانت �آخر املعارك التقليدية
للجيو�ش املتحاربة باملدافع
والدبابات هو ما جرى على �صحراء
�سيناء يف ت�شرين االول من عام
1973م بني م�صر و�إ�سرائيل.
لقد كانت املعارك الع�سكرية التقليدية
تدور بني القوات امل�سلحة يف �ساحات
القتال� ،أما الآن فقد �أ�صبحت املواجهات
تقع يف و�سط النا�س ،بل وتذاع يف
الوقت نف�سه على �شا�شات التلفاز وتنقل
على �صفحات ال�صحف يوم ًا بيوم،
ومل ُتعد �أخبار املعارك جمرد هزائم
وانت�صارات ع�سكرية بني اجليو�ش
بقدر ما �أ�صبحت �صور ًا للقتل والتدمري
وامل�آ�سي الإن�سانية.
ويف النهاية ،ال يدعو اجلرنال
الإنكليزي �إىل ا�ستبعاد القوة الع�سكرية،
و�إمنا يحر�ص فقط على الت�أكيد على
�أن حماولة �إحراز االنت�صار الع�سكري
ب�أ�ساليب احلروب التقليدية وحدها مل
تعد جمدية ،فنحن �إزاء �أو�ضاع خمتلفة
تتطلب معاجلات خمتلفة با�ستخدام
العمل الع�سكري يف �إطار منظومة
خمتلفة عن منظومة املواجهة بني
اجليو�ش التقليدية.

الجامع لمفردات األدوية
واألغذية
تأليف :ابن البيطار

ابن البطار دار�س م�شهور لعلم الإع�شاب وال�صيدلة � ،أ�سمه الكامل عبد
الله بن �أحمد �ضياء الدين االندل�سي املالقي .
ن�سبة املالقي لآنه ولد يف الربع االخري من القرن ال�ساد�س الهجري يف
مالقة وتويف يف دم�شق عن �سبعني عاما تقريبا �سنة 646للهجرة (1248
م) .
كان ا�ستاذا البن ابي �أ�صيبعة الذي دون (طبقات الأطباء) من دون �أن
يعطي مادة وافية عن �أ�ستاذه فيه!
كان من ا�ساتذة ابن البيطاريف علم النبات يف ا�شبيلية ابو العبا�س
النباتي ،وعن طريق هذا العامل النباتي ا�ستطاع ابن البيطار تعلم ابن
البطار يف جتواله مع ا�ستاذه يف ريف ا�شبيلية التفريق بني انواع
النباتات وخ�صائ�صها  ،وقد ا�ستمر ابن البيطار يف ع�شقه لعمله االخاذ
هذا فتجول يف �شمال افريقيا ،يف ارياف املغرب وتون�س واجلزائر
لدرا�سة �أنواع النباتات يف اريافها  ،وعندما و�صل م�صر كانت �سمعته
قد و�صلت قبله فع ّينه �سلطانها (يومئذ) امللك الكامل االيوبي رئي�سا
لل�صيادلة الع�شابني  ،وبعد وفاة الكامل ا�ستدعاه ولده امللك ال�صالح جنم
الدين اىل دم�شق ليقيم فيها.
يف دم�شق انطلق ابن البيطار للعمل على م�ستويني  ،اوالهما درا�سة
اع�شاب الريف يف ال�شام وتركيا ومعرفة خ�صائ�صها الطبية  ،وثانيهما
املبا�شرة بالت�أليف حيث �أمت كتابه ال�شهري (اجلامع ملفردات الأدوية
والأغذية) ،وكتابه (املغني يف االدوية املفردة) الذي �شرح فيه كيفية
عالج اع�ضاء االن�سات ع�ضوا ع�ضوا وهو مما اخت�ص به االطباء
وال�صيادلة .
و�ضع ابن البيطار كتاب (اجلامع) يف اربعة اجزاء حيث توخى فيه
دقة االفادة من الطبيب غالينو�س م�ضيفا ما ا�ستخل�صه هو ،ويقول �أنه
((توخى حتقيق �ستة اهداف االول ا�ستيعاب القول يف االغذية املفردة
واالتغذية امل�ستعملة على الدوام)) ويقول �أي�ضا(( :وقد ا�ستوعبت
فيه جميع ما يف اخلم�س مقاالت من كتاب الأف�ضل دي�سقوريدو�س،
وكذا فعلت �أي�ضا بجميع ما �أورده الفا�ضل غالينو�س يف ال�ست مقاالت
من مفرداته ثم احلقت بقولهما من اقوال املحدثني يف االدوية املعدنية
واحليوانية  ...و�أ�سندت جميع االقوال اىل قائلها)) .
وهو يناق�ش ما نقله مبقارنة ما تو�صل اليه ب�شكل عملي بالذي نقل عنه
ليثبت ر�أيه العلمي ،وكان ان ا�س�س ملعجمه برتك التكرار يف املعلومة
واعتماد الت�سل�سل املعجمي والتنبيه على كل دواء وقع فيه وهم لباحث
متقدم او متاخر ،قد ذكر كل االدوية بجميع اللغات املتداولة.
من ذلك جند ان �أبن البيطار قد اعتمد يف ت�أليفه على قواعد الت�أليف
العلمية املعروفة ،ذكر امل�صادر واملعلومات املعتمدة علىدار�سني �سبقوه
ثم اعتماد البحث االمربيقي (الذي يعتمد الدرا�سة العملية بامل�شاهدة
والتجربة وا�ستخال�ص النتائج).
وجند ان ابن البيطار قد ذكر ا�سماء واو�صاف االدوية امل�ستلة من
النباتات واحليوان وا�ستعماالتها من هذه النباتات :العف�ص واالرك
واال�شنان والآ�س واالفيون والبان والربواق والب�شمة واحلنظل
واجلندقوق والدا�صيني ومئات غريها.
وتناول ابن البيطار بالبحث اخل�صائ�ص العالجية للكثري من احليوانات
ومنها ا�سد الأر�ض وهو احلرباء والتدرج والنت وهو احلوت واحلبارى
والرذون (وهو قريب من الورل) واحلرجول وهو نوع من اجلراد
والروبيان الذي ي�سميه �أهل م�صر القرند�س واحللزون ومئات غريها
ويف املعادن ذكر الكثري منها ومن خ�صائ�صها العالجية فهو يقول عن
الذهب انه معتد للطيف يدخل يف ادوية ال�سوداء واف�ضل الكي وا�سرعه
برا ما كان يكوى بالذهب و�إم�ساكه يف الفم يزيل البخر وحتدث عن
االرتكان الذي اذا احرق اح ّمر و�صار نافعا لع�سر الوالدة وذكر الكثري عن
الدهون ومنها دهن الزعفران ودهن احلناء ودهن ال�سفرجل والطني احلر
والطني الرمني وامل�ستكي ،ولكل نبات وحيوان ودهن وحجر ا�ستخدامه
وفائدته.
ان كتاب (اجلامع) يخ�ضع بال�ضرورة للدر�س احلديث وفيه ما هو
خارج عن الدرا�سات ال�صيدالنية احلديثة ولكنه يظل كتابا نافعا وجديرا
بالتقدير العلمي والبحث يف تاريخ العلوم الطبية وال�صيدالنية.

باسم عبد الحميد حمودي
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المؤلفة :روث هاريس
ترجمة :هاجر العاني
كتبت (روث �سكار) تقول" :ان
ا�ست�شفاف ًا �شجاع ًا جديد ًا يف ق�ضية
(دريفو�س) يجد فرن�سا يف ت�سعينيات
القرن التا�سع ع�شر ممزقة ب�سبب �أكرث
من معاداة ال�سامية" .
ق�ضية (دريفو�س) هي اهم ق�ضية ذائعة
يف تاريخ فرن�سا اذ ان مـَـن يهتم ب�أية
حال بفرن�سا احلديثة يجب ان يفهم
هذه الق�ضية ،ولال�سف ان ذلك �سهل
قوله �صعب فعله ،فقد كافحت اجيال
امل�ؤرخني لتو�ضيح كيفية ت�سبب

املوجود يف ال�سفارة الأملانية بباري�س
الذي �سرقت عاملة التنظيف منه
مذكرة غري موقعة – او الئحة –
تت�ضمن �أ�سرار ًا ع�سكرية ثم مررتها
اىل ر�ؤ�سائها يف دائرة اال�ستخبارات
الع�سكرية الفرن�سية  ،وكانت الالئحة
عبارة عن عمل جا�سو�س يف اجلي�ش
الفرن�سي ،ومت تلفيق التهمة لـ
(دريفو�س) على انه كاتب هذه الالئحة
من دون اال�ستناد اىل دليل حقيقي ،
فخطه مل يتطابق مع الالئحة وب�صفته
والد لثالثة �أطفال وهو مو�سر و�سعيد
يف زواجه وكان يتقدم �سريع ًا يف
مهنته املف�ضلة مل يكن لديه دافع
للخيانة  ،وبرغم ذلك كان
يهودي ًا ومن الوا�ضح
ان ذاك كان �سبب ًا كافياً
لال�شتباه به وللإدانة
بالإجماع عندما م َـث ـُـل
�أمام حمكمة ع�سكرية.
ويف مرا�سيم جتريده
من رتبته يف املدر�سة
احلربية يف 1895/1/5
مت جتريد (دريفو�س) من رتبته
املوجودة على كتفيه ومن �شارات
الرتبة االخرى ومن ثم ا�ستعر�ض امام
احل�شد على وقع االهزوجات التالية
 ":املوت ليهوذا  -اال�سخريوطي الذي
خان امل�سيح (ع) -واملوت لليهودي"،
ولأن احلكم باالعدام يف تهمة اخليانة
العظمى خالل فرتة ال�سلم كان قد
�أُلغي عام  1848فقد اقتيد (دريفو�س)
اىل جزيرة ال�شيطان قبالة �ساحل
غويانا الفرن�سية لو�ضعه يف احلب�س
االنفرادي امل�ؤبد .
واذ كان يعتا�ش على فتات حلم
اخلنزير الزنخ  ،مكب ًال �إىل �سريره

الـمـقـيـم فـي جـزيـرة
الـشـيـطـان
ادانة عام  1894بخيانة (دريفو�س)
العظمى – وهو �ضابط جي�ش يهودي
�شاب المع من مقاطعة االلزا�س
(الفرن�سية) – (ت�سببها) يف متزيق
املجتمع الفرن�سي لنف�سه �شذر ًا يف
كفاح �ضرو�س م�ستمر اىل يومنا هذا،
وكتاب (روث هاري�س) اجلديد (املقيم
يف جزيرة ال�شيطان) هو عبارة عن
خطوة مثرية �إىل الأمام يف الثقافة
والت�أويل التاريخي.
و�أول امل�شاكل و�أكرثها �أ�سا�سية تربط
بني ما �أمل بـ (دريفو�س) والق�ضية
التي �أ�صبحت ل�صيقة با�سمه  ،وتبد�أ
(هاري�س) ب�صندوق الأوراق املهملة

لي ًال ومقيد ًا نهار ًا خلف وتد حاجز
خ�شبي قوي كان يحب�س عن ناظريه
منظر البحر وحمرو�س ًا با�ستمرار
برجال ممنوعني من التحدث معه
فـ�إن (دريفو�س) تعفن يف حر جزيرة
ال�شيطان القائظ بكل ما يف الكلمة
من معنى  ،وكانت مرا�سالته املتبادلة
خا�ضعة لرقابة م�شددة بحيث انه
عندما اعيد اىل فرن�سا لغر�ض �إعادة
حماكمته عام  1899كان جاه ًال
باحلملة التي مت �إطالقها لتربئة
ا�سمه والتي كانت قد ق�س َّــمت البالد
يف الأعوام اخلم�سة الفا�صلة بني
التاريخني  ،وتكتب (هاري�س) لتقول
 ":ظن (دريفو�س) ب�سذاجة ان تلك
التغيريات يف ظروفه كانت ب�سبب
ر�سائل كان قد بعث بها اىل ر�ؤ�ساء
عمله ورئي�س اجلمهورية" ،ويف
الواقع ان حملة امل�سرفني يف منا�صرة
(دريفو�س) (الذين مت حتري�ضهم �ضد
املناه�ضني لـ (دريفو�س) هي التي
انت�صرت عندما ُر َّد له �أخري ًا اعتباره
ر�سمي ًا يف .1906/7/12
وتبحث (هاري�س) بحث ًا جمتهد ًا
االنفعاالت والأفكار على كال جانبي
احلملة ،فتعيد بناء بيئة نهاية القرن
مع ت�أكيد خا�ص على اهمية املعتقدات
املتعلقة بالدين والعلم وم�سائل
ال�سحر والتنجيم ،وهي تتحدى
وجهة النظر– ما تزال �سائدة بني
امل�ؤرخني – القائلة ب�أن ال�صدام بني
منا�صري (دريفو�س) ومناه�ضيه كان
كفاح ًا ايديولوجي ًا �صريح ًا بني الي�سار
واليمني يف ال�سيا�سة الفرن�سية مع
دعم املفكرين بالدرجة االوىل للي�سار
ودعم الكاثوليكية لليمني  ،ومييط
بحثها اللثام عن امل�شهد امللون للمعتقد

وال�شعور الدينيني الداعمة ل�شبكة
معقدة من االرتباطات بني ال�شعور
الديني واملحفز ال�سيا�سي .
وبدء ًا باقرب املقربني لـ (دريفو�س)
– زوجته (لو�سي) و�شقيقه (ماثيو)
– اللذين تلعب ر�سائلهما غري
حملولة ال�شفرة من قبل دور ًا حا�سم ًا
يف الق�صة التي ترويها – تتعقب
(هاري�س) حتوالت العاطفة اخلا�صة
يف الإجراء – واجلرمية التي وقعت
�ضد (دريفو�س) كانت كحجر مت رف�سه
ا�سفل جرف خطـِـر فقد �أ�صبح االنحدار
انهيار ًا ار�ضي ًا وبعد ذلك �أ�صبح انهيار ًا
جليدي ًا غيـَّـر ب�شكل دائم ت�ضاري�س
ال�سيا�سة الفرن�سية .
ويف ر�سالة اىل (دريفو�س) �ساوت
(لو�سي) بني معاناته ومعاناة
امل�سيح ":لقد كنت �سامي ًا يا �شهيدي
امل�سكني ،ا�ستمر يف طريق �آالمك �إىل
اجللجثة فثمة ايام فظيعة �ستعي�شها
لكن الله يوم ًا ما �سيعو�ضك و�سيكافئك
ب�سخاء لقاء كل معاناتك".
وت�شري (هاري�س) اىل ان طريقة
ا�ستخدام (لو�سي) للغة اال�ست�شهاد
�أ�صبحت �أ�سا�سية يف ت�شكيل حملة
�إطالق �سراح زوجها ،واجتذب
(ماثيو) الدعم الروحاين من م�صادر
اقل تقليدية ،اذ زار الو�سيط الروحاين
(ليوين ليبوالنغ) الذي ع َّرفه على
انه "�شقيق رجل يبلغ �ش�أو ًا بعيد ًا
يف املعاناة" ،ويف القتال من اجل
(دريفو�س) ا�صبح (ليوين) عـِـماد
(دعامة �أ�سا�سية) لـ (ماثيو) وت�سلـِّـم
(هاري�س) بهذه احلقيقة من دون
حتيز او بهرجة ،فتكتب  ":كانت
العالقة عبارة عن دراما �إن�سانية بني
برجوازي مو�سر ومثقف وامر�أة
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جاهلة �آزرته ووا�سته يف �أحلك ايامه".
مت لأول مرة يف ال�صحافة �صياغة
ال�صالت بني املعاناة اخل�صو�صية
لعائلة (دريفو�س) واملجتمع الفرن�سي،
ويف بحثها عن جمادل عنيف قد
ي�ساعدهم حتولت العائلة اىل (برينار
الزار) وهو فو�ضوي من �أ�صل يهودي
وكان قد هاجم من قبل الروائي (زوال)
ب�صفته جمرد "بقال" وكان قد ن�شر
كتاب ًا مثري ًا للجدل عن تاريخ معاداة
ال�سامية ودواعيها يف عام  ، 1894وقد
طلب (ماثيو) من (الزار) ان يدير حملة
الجل �شقيقه يف املحافل ال�صحفية
واالدبية  ،وكان هذا ما فعله وكذلك
طلب ال�سعي اىل �صلح مع (زوال) ،
ويف بداية االمر كان (زوال) غري نافع
ولكن عندما قطعت احلملة �شوط ًا النَ
موقفه  ،وعمله "�أنا �أتهم" الذي مت
ن�شره يف كانون الثاين من عام 1898
خاطب رئي�س اجلمهورية (فيلك�س
فادر) واتهم ال�ضباط واجلرناالت
وال�صحافة بالت�آمر لإخفاء عدم �إقامة
العدل  ،وقد متت حماكمة (زوال) نف�سه
ووجد �أنه مذنب بالت�شهري  ،ففر اىل
االغرتاب يف كنت .
وكان املناه�ضون ملنا�صري
(دريفو�س) ينظرون ب�شكل منوذجي
اىل القوات امل�سلحة على �أنها �أعظم
م�ؤ�س�سات الأمة ،فعلى �سبيل املثال
�أ�صبح (فرديناند برونيتيه) حمرر
الـ (ريفيو دي دو موند – جملة
العالـ َ ـم َــني) مناه�ض ًا ملنا�صري
(دريفو�س) لي�س ب�سبب كونه معادي ًا
لل�سامية ب�شكل انفعايل ولكن ب�سبب
خوفه من نزع املفكرين ا�ستقرار فرن�سا
من خالل هجماتهم على اجلي�ش ،ويف
كرا�سته املعنونة (ما بعد املحاكمة)
يت�ساءل (برونيتيه) عن ال�صلة بني
اخلربتني العلمية والفنية من جهة
وال�سلطة الأخالقية من جهة �أخرى
 ،وقد �أ�صر على ان العلم قدم دائم ًا
فقط الدليل على انه كان م�شكوك ًا فيه
وطارئ ًا وهكذا عجز عن ان يكون ذا
نفع يف ح�سم حكم حملفي حمكمة
ع�سكرية  ،ومن وجهة نظره مل تكن
معاداة ال�سامية " �سوى نعت ًا لإخفاء
الرغبة العارمة يف طرد" حمدثي
النعمة ( املا�سونيني والربوت�ستانت
واليهود) الذين كانوا يهيمنون على
اجلمهورية من خالل منا�صبهم الرفيعة
يف جامعات البلد ،ولكونه دميقراطي ًا
مناه�ض ًا حلكم النخبة وجه (برونيتيه)
االنتقاد اىل (زوال) لتجاهله عامة
النا�س يف �أدبه الق�ص�صي ولرتكيزه
على الدرجات الق�صوى من العنف
والأمرا�ض يف الطبيعة الب�شرية� .أما
تدخل (زوال) يف ق�ضية (دريفو�س)
فقد كان (برونيتيه) ينظر �إليه على انه
عمل بطويل �أ�شبه بعر�ض ،هدفه احلط
من قدر البلد واجلي�ش الذي كانت
الأمة تعول عليه.
وعندما عاد (دريفو�س) اىل فرن�سا
كان منك�سر ًا وهزي ًال كالع�صا و�أ�شيب
وتقريب ًا �أبكم  ،وكان على م�ؤيديه يف
النهاية ان يفا�ضلوا بني (دريفو�س)
والق�ضية� ،أي بني جعل ما تبقى من
حياته ممكن االحتمال من جهة والفوز
مبعركة ايديولوجية من جهة اخرى،
وقد جرت وقائع �إعادة املحاكمة يف
رينيه ومتت �إدانته ثانية من دون �أي

دليل �آخر وذلك يف �أيلول  1899ولكن
الرئي�س �أ�صدر عفو ًا عنه بعد ذلك
بفرتة وجيزة.
وانه ملن ال�شجاعة الولوج يف نقا�ش
جديل مت�صف باالخالقية اىل حد
كبري  ،وذلك بتفكري ر�صني وحا�سم
وبانفتاح حقيقي جتاه م�شاعر كال
اجلانبني وعهودهما  ،و(هاري�س)
تفعل ذلك وهي ال تعي انها قد
تتلقى اتهام ًا بتقوي�ض دعائم "ر�ؤية
للتاريخ الفرن�سي قد نبهت الفرن�سيني
والفرن�سيات ملقاومة اال�ضطهاد"  ،ومع
ذلك ت�صر الكاتبة ا�صرار ًا معقو ًال على
ان الغفران االخالقي للي�سار يتطلب
نف�س التفح�ص احلر والنزيه للغفران
االخالقي لليمني  ،وقد �أظهر بحثها
ان االنق�سامات بني اجلانبني مل تكن
بنف�س املناعة التي مت افرتا�ضها �سابق ًا
اذ ان بع�ض املدافعني عن (دريفو�س)
كانوا معادين لل�سامية وبع�ض
مهاجميه كانوا يهاجمون معاداة
ال�سامية .
والغمو�ض امل�ستمر يكمن يف ال�سبب
وراء اندالع ثورة معاداة ال�سامية
القا�سية هذه يف فرن�سا  ،البلد الذي
�ألغى كل العقوبات القانونية �ضد
اليهود �إبان ثورة عام  ، 1789وكتاب
(املقيم يف جزيرة ال�شيطان) يلقي
�ضوء ًا جديد ًا على تلك امل�س�ألة وهو
نف�سه بعد ظفر ًا �آخر يف املعركة
املعمرة �ضد التع�صب  ..ظفر ًا مـُـلح ّـ ًا
اليوم كما كان دائم ًا .

عن االوبزرفر

كفن من الكلمات في راوندا
الكتاب :حافية القدمين
تأليف :شوال ستيك موكازونكا
ترجمة :إيمان قاسم ذيبان
ُت�صنف روايات امل�ؤلفة موكازونكا �ضمن التيار الأدبي املميز،
اخلا�ص مبا بعد ا�ستقالل راوندا.
ً
فقد عُدت هذهِ التوت�سية امل�ستقرة يف نورماندي حاليا مبثابة
�شاهد عيان فريد من نوعهِ لأنها الناجية الوحيدة من �أفراد
عائلتها ال�سبعة والثالثني .كما عا�صرت يوميات التعذيب
واال�ضطهاد يف بلدها الأم حتى عام  1994لتوثقها يف كتابها
الأول (انيو نزي) �أو (ال�صرا�صري) الذي ظهر للمرة الأوىل لدى
دار الن�شر غاليمارد عام .2006
و�إذا كانت هذه احلكاية تهدف �إىل �إدراك وت�صور املراحل
املختلفة لعملية التطهري العرقي لت�صل حد الإبادة اجلماعية،
ف�إن عملها الثاين (حافية القدمني) �سلط ال�ضوء على الن�سوة
التوت�سيات ون�ضالهن يف احلفاظ على االرتباط الإجتماعي.
بطلة احلكاية �إمر�أة ُتدعى �ستيفانيا وهي والدة الكاتبة املتوفية
يف خ�ضم حمالت الإبادة اجلماعية ،وحولها �أعيد تنظيم حياة
املهجرين من قرية نيماتا يف (بوجزيرا) وهي منطقة ال ترحب
بالغرباء على الإطالق ،متاخمة يف �إحدى �ضواحي راوندا.
عا�شت الأوىل حيا ًة مل�ؤها املطاردة حيث تتوارى �ضحكات
الأ�شقاء �أمام جلبة وتك�سر ال�صفائح احلديدية للم�ساكن التي
عمليات ع�سكرية .هنا
يقوم بها اجلنود غري املنظمني يف
ٍ
حتاذي عبارات اخلوف والرعب �أيام الطفولة الهادئة وال�ساكنة
بح�ضور (الأم) التي ت�ستب�سل يف احلفاظ على متا�سك
ثمن كان .كما ر�صعت امل�ؤلفة ن�صها عرب �شواهد
املجموعة ب�أي ٍ
ولوحات من الن�سوة امل�ؤثرات والغريبات يف الوقت ذاتهِ
�أمثال� :سوزان كفيلة العذارى وكلوديا امل�شغولة يف البحث عن
هويتها احلقيقية وكيلما دام التي ت�صنع اخلبز لنيماتا ،فكنَّ

ون�سيج من القما�ش مرتا�ص احلبك.
بربملان ن�سوي
بذلك �أ�شبه
ٍ
ٍ
هكذا �أعادت موزونكا بناء قارتها احلبيبة �أفريقيا ووطنها الأم
عرب �سرد احلياة اليومية يف القرية .ولطاملا تذكرت والدتها
وهي ترت�صد لأ�صوات القنابل املت�ساقطة هنا وهناك �أو لت�ضع
عالمات مميزة على املخابئ ال�صغرية ،حافر ًة حتت �سريرها
نفق وهمي لتحمي عاملها االفرتا�ضي �أو بالأحرى (هروبها
االفرتا�ضي) .مع ذلك تعود الأمور ملجراها الطبيعي بت�سل�سل
الأحداث.
كانت هذه الأم ب�شجاعتها حار�سة للأرواح الطيبة والأعراف
والتقاليد يف الوقت ذاته ،فهي من زرع الذرة البي�ضاء ونبتة
ملك احلقول كما احتفت بعيد احل�صاد وفق ًا لطقو�س �أ�سالفها.
وبينما كانت تلج�أ �إىل ا�ستخدام الرقي والتعاويذ ،كان زوجها
يتلو �صالة املائدة وي�شيد بالنباتات ذات الف�أل احل�سن �أو تلك
امل�ستخدمة يف الطب التقليدي .ومل ت�ستطع �صرخات الرعب
والتعذيب �أن تطف�أ رغبتها يف م�ساعدة الآخرين لت�شبه برك
املياه التي تقدم �صفاءها مر�آة للح�سناوات .ف�ستيفانيا ،وقبل
كل �شيء خطابة ذائعة ال�صيت ،حتكم بعدالة وتقيّم �أ�صول
اجلمال.
ً
�إذ ًا ،يف هذهِ احلكاية املركبة ،تخيلت امل�ؤلفة عمال مزجت فيه
وقا�ص ماهر ،موظف ًة حقل اخليال مع
بني مهنة عامل �ساليل
ٍ
هذهِ الب�صمة ال�شعرية امل�ستمدة من قواعد ال�شفافية .وبهاتني
القاعدتني ،عرفت كيف تف�صح عن �أ�صلها وت�ضيف �شيئ ًا من
�سريتها الذاتية .وال نن�سى �إفراطها امل�ستمر يف الدقة ،فهي
مل تهمل �أدنى حركة �أو �أقل تف�صيل �أو �أي �شعرية من كتاب
بكفن من الكلمات
الطقو�س كي تغطي من جديد جثمان والدتها ٍ
بكفن من القما�ش ولتويف بوعدها �أو كما �أ�سمته (واجبها
ال ٍ
املحتوم) لأنها قالت لها ذات يوم ":ما من �أحدٍ يحب ر�ؤية جثة
والدتهِ ".
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

الشعر سميره وصليبه

عدنان الصائغ :عمري سلسلة خيبات وقصائد وحب
ومناف وجوع
وطفولة متعبة وأحالم وحروب ٍ
يقف عدنان الصائغ في مطلع األسماء الثمانينية في الشعر العراقي  ،اذ انه  -وبرغم تشابه مجايليه – بقي ذا صوت
منفرد في الشعر العراقي الحديث  ،ولد الشاعر عدنان الصائغ في مدينة الكوفة ،في العراق ،عام  .1955عمل في
وصوال الى
الصحف والمجالت العراقية والعربية .غادر الوطن صيف  1993هاربًا بشعره الى عدد من المنافي بدءًا بعمان
ً
لندن التي يقيم بها حاليًا  ،صدرت له المجموعات الشعرية(:انتظريني تحت نصب الحرية  /1984 -أغنيات على جسر
الكوفة  /1986 -العصافير ال تحب الرصاص  /1986 -سماء في خوذة –  / 1988مرايا لشعرها الطويل  -بغداد
 / 1992غيمة الصمغ -بغداد  / 1993تحت سماء غريبة لندن  / 1994تكوينات – بيروت  /1996نشيد أوروك
"خرجت من
"قصيدة طويلة" – ط 1بيروت  /1996تأبط منفى – السويد  ، )2001صدرت له مختارات شعرية:
ٌ
الحرب سهوًا" القاهرة " /1994صراخ بحجم وطن" السويد  .1998ومجلد "األعمال الشعرية" عن المؤسسة العربية
للدراسات والنشر في بيروت  ، 2004التقته أوراق في حوار ال يخلو من الجدية وأثر الشعر حتى في األجوبة.

حاوره :علي وجيه
 ي�ش ّكل العمر جدل ّية كربى لدىال�شاعر ب�صورة عامة ،ولديك خ�صو�صاً
– وهذا ما �شهدته يف دواوينك
– وانت تخطو اىل اخلم�سني ،
وبب�ساطة :ماذا الآن؟.
 عمري �سل�سلة خيبات وق�صائدوحب وطفولة متعبة و�أحالم وتنقالت
وفقد ومع�سكرات وحروب طويلة
ومناف وجوع وقمع
وح�صارات
ٍ
و�صحافة وت�سكعات و�صداقات
وانك�سارات و�أر�صفة وقراءات
وم�شاك�سات وحتدٍ وبحث وجنون
وجوائز �شعرية و�سفر وكتب ومكائد
ح�ساد �صغار و�ضغائن فا�شلني وتهديد
و�شتائم وا�صرار على املوا�صلة.
يلمع فيها �أمل �أو �سراب ما �أو فرح
ما� ،سرعان ما تغطيه العوا�صف
وال�شعارات ،لكن ذلك اللمعان يظل
متوهج ًا يف روحي ،ك�أنه جدوة ربيع،
ويظل يل من كل ذلك الطواف املتعب
واملثري ،تلك الذكريات والن�صو�ص
را�ض
وال�صداقات الباهرة ،غري ٍ
بالإياب الذي عناه جدنا يف ال�شعر
والإغرتاب امر�ؤ القي�س:
لقد طوّ فتُ يف الآفاق حتى ر�ضيتُ من
الغنيمة بالإياب
�أما ماذا الآن فثمة "نرد الن�ص" �شاغلي
طريق
اجلديد الذي �أراه خطوة على
ٍ
�شعريٍّ غري م�ألوف ،على ما �أظن� .أجده
الأقدر على التعبري عما مررنا به ومن ُّر،
وعلى ا�ستيعاب هذا التاريخ – �أو
العويل ،عويلنا الطويل واملرير.

* ُيتم مبكرا ،تعثرّ بالدرا�سة ،عم ٌل
و�إعالة عائلة ،الق�صيدة االوىل  ،القبلة
الأوىل ،احلرب ،ال�صحافة ،املطاردة،
امل�شاك�سة ،الهروب ،املنايف ،العودة،
التهديد ،واىل �آخر ما ت�شهده حياة
عدنان ال�صائغ ب�صحبة الق�صيدة  ،ما
هذه ال�سرية؟! وماذا �أك�سبك ال�شعر بعد
هذه امل�سرية العمرية والكتابية؟
 �سرية مواجع كان فيها ال�شعر دائم ًاهو �سمريي و�صليبي مع ًا .به خ�سرتُ
وبه �سعدتُ  ..به ُك ِّرمتْ وبه هُ دّدتُ ..
به �أقمتُ وبه ُنفيتُ  ..به ع�شقت ..وبه
فقدتُ ..به خرجتُ من احلرب �سهو ًا..
وبه ت�أبطتُ منفاي �إىل �صقيع القطب
ال�شمايل ..به لفني دخان ال�سواتر
و�شظاياها وبه دثرين �ضباب الغربة
احلمام
نوح
و�أ�شجانها ،به "تعبتُ من ِ
ِ
على غ�صوين ج ّردتها الطائراتُ من
اخ�ضرار ق�صيدةٍ .
ِ
الزمان.
ماذا يقو ُل ال�شع ُر يف هذا
ِ
وال�شيكات.
مقا�س ُه بالنتِّ
ِ
ّ
يف�صلون َ
خُ
ال�سلطان بعد
�أو ماذا يقو ُل م�ؤ ّر
ِ
ال�سلطان من
الك�شف ع ّما خ ّب�أ ُت ُه عجيز ُة
ِ
ِ
النا�س يف
غاز و�أ�سلحةٍ مدمّرةٍ ر�آها
ُ
ٍ
ومنابر ..يا ُ
حرف،
مقابر
التلفاز :ح�ش َد
ٍ
ٍ
يا ّ
منا ُم ،هل ت�ص ُل الق�صيد ُة حت َفها
بالك�شف؟.
ِ
هل حتفي �سيو�صلني �إىل معناي ،يا
حالج!� ..أين �سيو ُفهم عني؟ تعبتُ من
ُ
�شبق ومن
يف
ما
.
ر
امل
البقاءِ
ِّ
القلب من ٍ
ِ
قادم يف جنةٍ
ُغ َ�ص ٍ
�ص �سيكفيني ٍ
لعمر ٍ
نحنُ
ا�شتهاءات
حجم
على
اخرتعناها
ٍ

حم ّرمةٍ "..
وبه دلفتُ لـ "دورتني تعاك�ستْ طرقا ُتهن
�إىل الت�ضادِ  ..ف�أين مني خطو ٌة تف�ضي
�إ َّ
�شارع يف�ضي �إىل
يل ...و�أين مني..
ٌ
 .Sohoو�آخ َر نحو حميي الدين بن
عربي .ال يتقاطعان ..وال يتوا�صالن..
وال ي�صالن بي� ...إ ّال �إىل ٍّ
الكتب
رف من
ِ
القدميةِ عاث فيها ُّ
العث والأيا ُم.كانا
ينبئان بخربةٍ � ...أو غربةٍ ال تنتهي..
ِ
ُ
للبيت.
وبه تغربتُ فـ "ال
الطريق تد ّلني ِ
ريح
جر�س يرنُّ ب�
ال
ِ
أخريات الليلِ  .ال ٌ
ٌ
ُّ
الباب� .أين �أ�ضعتهم؟ �أ�صحا َب َك
تدق َ
بالكلمات ،يفرت�شون �أحالم ًا
املا�ضني
ِ
وال ين�سون �أيام ًا ،ق�ضيناها على �ضوءِ
الفواني�س ال�شحيحةِ � .أين �أب�صرهم؟
ِ
بليفربول! �أو ديزفول!؟ ما َ
ترك
الر�صا�ص من العتاب ،من ال�صحاب،
ُ
من انح�شاري بني مظروفني� ،أو
نهدين"...
وبه كابدتُ "يل خم�سون عام ًا ا�ستظ ُّل
ومنفى.
بغيمةٍ �أو خيمةٍ مثقوبةٍ  :وطن ًا
ً
ُ
والطريق �إليهما ،ذاتُ الطريق� ،إىل
الق�صيدةِ � .أورثتني فق َرها."..
وبه جنيتُ "عداو َة املت�شاعرين� .أكاب ُد
عون
ما �أكابدُ� ..آهِ  ....كان الله يف ِ
ري
املكابدِ قا َلها وو�صا َلهاَ ..ق ْز ٌم يث ُ
غبا َر ُه حويل ليحج َبنيُ ،
و�ش ْع ُرو ٌر
�سي�شتمني ،ويح�سدين (على ماذا..؟)
ُ
وبع�ض مه ّر ٍج �أعما ُه ُ
نفث احلقدِ
ال ال�صهباءُ� ...أط ِف ُئه ْم ،و�أُ�شعِ له ْم،
و�أُ�شعِ له ْم ،و�أط ِف ُئه ْم بحقدِ ه ُم و�أ�صع ُد
ملتفت .ورائي العاطلون،
ري
ٍ
غ َ

�شم�س الق�صيدةِ � .آهِ  ،ما
ووجهتي
ُ
َ
� َ
أ�ضناك ما �أ�ضنى
أبهاك يا وطني ،وما �
الق�صيد َة"..
الروح ال تدري وال �أدري
وبه "�أتعبتني
ُ
ا�ستميح
أ�صبو.
�
و
ت�صبو،
لأيةِ ِو ْجهةٍ
ُ
الل َه كيف خلقتني من رغبةٍ جمنونةٍ  .مل
ت�ست�ش ْرين كي �أق ّر َر ما �أق ّر ُر من حياةٍ
�ص�ص .وكيف
�سوف �أح�سوها على ُغ ٍ
املغ�صوب – يا ربا ُه – عما
حتا�سب
ُ
َ
�أختري .يل قلقي و�شكي ،كيف طافا بي.
هل هما بلواي �أم تقواي �أم قدري؟
الرماح على
الرياح �أو
ت�شابكت
ِ
ُ
ُ
دمي .ودمي و�ضو ُء �صالتهم .كيف
ا�ستباحوه وراحوا يرق�صون على
مف�س ٍر �أعمى يرى بجمالِ
طبولٍ ّ
خملوقاتهِ �أ�ص َل الغوايةِ  ،يف مو�سيقى
روحهِ رج�س ًا ،بخمرةِ حبّهِ �أثم ًا...
وراحوا يطم�سون بها َء ُه ال ّأخا َذ يف
حجب و�أدعيةٍ  .وه ْم مل يحجبوا – يف
ٍ
ّ
ّ
َ
الروح
ة
خمر
ال
�
إ
،
ال
�
إ
–
الكون
هنَّ
ِ
ِ
التي اعت�صرتْ ي ُد الله اخلبري ُة ،ك ْم
ق�ضى ليكوّ َر ال�صد َر اللجنيَ ،ي�س ّرح
اخل�ص َل اخل�ضيل َة ،نافخ ًا من روحهِ
فيها وروحي� .آهِ  -يا ربا ُه – �أجم َل
التمازج بني هذا الليلِ ،
ما خلقتَ من
ِ
�صحيح
هل
.
والبحر –
الق�صيدةِ
ٌ
ِ
ً
َ
َّ
�أن ت�سميها – �أجلك – عورة ...ماذا
َ
التاريخ
ت�سمينا �إذ ًا؟ ماذا ت�سمي ذلك
من عوراتِنا ،وحرو ِبنا!....؟
وبه..
وبه..
فماذا بعد �أي�ض ًا!؟

كتاب مزجت فيه
* ن�شيد �أوروكٌ ..
الثيمات الثالث:ال�شعر ،الفكر،
الت�أريخ...اىل �أي من ال�سياقات
املذكورة ي�ضعه ال�صائغ؟وهل هي
حماولة لكتابة الت�أريخ العراقي �شعري ًا
كما كتب منيف ت�أريخ العراق روائيا؟
 الن�شيد كان �صرخة �أو �س�ؤا ًال انبثقمن ا�سطبل مهجور للحيوانات يف
�شمال العراق عام � ،1984سنوات
احلرب العراقية  -االيرانية الطويلة
الطاحنة ،حجزوين �أو حجروين
فيه جندي ًا معاقب ًا ال ل�شيء �إ ّال ب�سبب
جمموعة كتب وجدوها يف حوزتي..
حكاية عادية وغرائبية يف �آن� ..ش�أن
تاريخ العراق قدمي ًا وحديث ًا ،و�أنا
�أق ّلب ف�صوله الدامية املثرية وامللتب�سة
بحث ًا عن جواب لذلك ال�س�ؤال الذي
كان يطحن ر�ؤو�سنا و�أرواحنا على
لهيب اجلبهات وحتت مطرقة اجلالد
ودوي ال�صافرات وال�شعارات :ملاذا
قدرنا �أن نعي�ش هذا املوت املجاين
والفقر والقمع وامل�صادرة واحلرمان
وال�شتات ،يف بلد احل�ضارات الأوىل
والقوانني الأوىل واخلريات الأوىل
والق�صائد الأوىل!؟
كيف و�صلنا �إىل ما و�صلنا �إليه!؟ وملاذا
حل بنا ما حل!؟.
ومن هذا ال�س�ؤال املوجع واملحيرِّ
تتفرع وتتنا�سل �أ�سئلة و�أ�سئلة عن كنه
احلياة واملوت ،عن الوطن والإن�سان
واال�ستبداد ،عن املعرفة والتخلف ،عن
احلرب وال�سالم والعدو ،عن الكتابة
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واحلداثة والرتاث واحلرية ،عن الله
والظلم والعدل ،عن التاريخ والدين
واجلن�س ،عن احلرمان واحلور العني،
عن وعن...
كل هذا وغريه امتزج فيه مبا ي�شبه
هذيان ًا طوي ًال ،ع ّكر علي �أيامي املع ّكرة
�أ�ص ًال زمنذاك يف تلك الزنزانة امل�س ّماة
وطن ًا ،و�أنا �أبحث عن اجلواب املم�ض
وامل�ستحيل .من ّقب ًا وناب�ش ًا يف التاريخ
والدين وال�سيا�سة واملجتمع والفكر
واملعارف والفل�سفات والوثائق
والذكريات واملثيولوجيا وال�سحر
وال�شعر واجلن�س وغري ذلك الكثري..
هل هو ٌ
نكث للتاريخ من الأتربة�.أم
نب�شه �أم تفكيكه �أم ا�ستنطاق امل�سكوت

عنه! �أو حماججة مدونيه؟.
هل هو حماولة لأر�شفة الوجع
العراقي ،يف تلك ال�سنوات امل ّرة التي
تغا�ضى عنها الله والكثريون؟
هل كان حماولة لتثبيت تلك اللحظات
املهولة والهاربة من عمرنا؟ �أم للت�ش ّبث
باحلياة �أمام فك املوت املطبق علينا من
كل �صوب؟
هل هو حماولة لالعرتاف ،لل�صراخ،
للهذيان ،لالحتجاج ،لل�شتم ،للبذاءة،
لل�سرد.
هل هو تاريخ �أم رواية �أم �شعر �أم
دمعة؟
كل هذه الأ�سئلة  -التي ات�ساءل بها
معك الآن  -وغريها ،كنتُ تركتها وراء
أنكب عليه حين ًا،
ظهري وقتذاك و�أنا � ُّ
وانقطع حين ًا �آخر ،طوال اثني ع�شر
عام ًا ،خملف ًا ورائي �أوجاع ًا يف الظهر
و�أمل ًا حارق ًا يف العينني وم�سودات
َ
وهوام�ش
تربو على  15الف �صفحة،
ومراج َع مبا يزيد على  ،3000خرج
منها فيما بعد هذا الن�شيد ب�صفحاته
اخلم�سمائة والثالث واخلم�سني.
* لكننا بقراءة "ن�شيد اوروك" مل�سنا
الكثري من الكلمات البذيئة والنابية
ا�ضافة اىل الهوام�ش الكثرية التي
جعلت قراءة الكتاب م�ستحي ًال بطبعته
الأوىل والتي جعلت ن�شيد اوروك
ا�شبه مبقربة جماعية للحروف  ،هل
تتفق مع الر�أي الذي يقول ب�أن البذاءة
وكرثة الهوام�ش �أفقدت الكتاب –
الق�صيدة �شيئ ًا من بريقه؟
 -قد يكون هذا �صحيح ًا ،الن�شيد مل

يكن يبحث عن بريق� ،أو طاولة مريحة
عابر عجولٍ � .إنه
للقراءة� ،أو ٍ
قارئ ٍ
ه�سترييا جماعية ل�شعب حما�صر ال
يعرف كيف يهرب من ح�صاره وحروبه
ودكتاتوره وهراوات جالديه و�أطماع
املحيطني به و�شعارات �أحزابه ولعنات
مدوي ًا حين ًا،
طوائفه .كان ال�صراخ ّ
وخافت ًا خائف ًا جمروح ًا حين ًا ،ون�شيج ًا
طوي ًال ال ينتهي حين ًا �آخر.
وقد و�صفه ال�شاعر �شريكو بيكه �س
قائ ًال�" :إنها ق�صيدة الفاجعة اجلمعية
يف العراق� .ضحايا ين�شدون ن�شيدهم
جمعي ًا �أمام مرايا ملطخة بالدم� .إنها
ق�صيدة الكورال .تدفق لغوي ،لغة
متالطمة الكلمات وال�صور على الدوام.
كما و�أن ال�شعر هنا ي�شبه �سد ًا يف
بع�ض ال�صفحات �إذ يخزن املاء
بهدوء ومن ثم ُتفتح البوابات
لكي تتدفق خارج ًا وبقوة �ألف
ح�صان �شعري!"
كنتُ حائر ًا حق ًا لإيجاد لغة فنية
غنية حادة تكون مب�ستوى احلدث
وال�صرخة ال لغة ان�شاء �أنيق �أو
بالغة �شكلية:
"كلما قلتُ � :آهٍ  ،بالدي ..تد ّفقَ
أخر�س،
فوق ل�ساين �أ�ساها ،ف� ُ
ب�شظاياي�( ...أ�صفنُ
خمتنق ًا
َ
َ
املن�صةِ من �أين �أبد�أُ..؟)...
خلف ّ
ُ
(ترك�ض  -يف امليكرفون -
الكالم ،وت�سحقني".
خيو ُل
ِ
�أما البذاءة �أو الكلمات النابية،
فكما قلت يف العنوان الفرعي
للديوان "ال عالقة لعدنان ال�صائغ
بها"� ..أي �أنه طفح احلال ونتاج
املال الذي �أغرقونا فيه ..و�إ ّال فما الذي
ميكن �أن تقوله اللغة العاقلة املهذبة
�أمام م�شهد كهذا:
"مرحى ملن علقوا خ�صيتيهِ  /مبروحةِ
ال�سقف" - / :ق ْر" /......قبل �أن
ِ
َ
يحملوك� ......... /إىل القرب/ ..
مرحى ملن �سيق ُّر ب�أ�سمائنا / ،واحد ًا
للكالب/ ...
 /واحد ًا  /ثم يرمونه
ِ
 / ...ومرحى ملن �أدخلو ُه �إىل دورةٍ
ال�سجن/ ،
للمياهِ  /و�ضاجعه حر�س
ِ
منكفئني على حلمهِ  /واحد ًا واحد ًا /
َ
انتفخ ال�س ُّر يف بطنهِ � /أجل�سو ُه
فاذا
على ب ُُطلِ البيب�سي كوال /..وقالَ
الطبيب ِّ
ب�صك الوفاةِ  / :لقد ماتَ /
ُ
بالبوا�سري /مرحى ملر�ضى
منتفخ ًا /
ِ
�سجن بغداد"....
البوا�سري  /يف
ِ
ِ
وما الذي تقوله اللغة �أمام م�شهد كهذا:
اجلدار وع�شر
"ي�أخ ُذ البنتَ نحو
ِ
ُ
بنادق ترنو لعبود ،تقطف زهرتها
الأنثوي َة من غ�صنها (في�شي ُل رجا ُل
القمامةِ جث َتهُ /تتف ّتتُ بني �أ�صابعهم)
والفتا ُة الغرير ُة تخل ُع �سروالها
ال�صنوبر/
غ�صن
وتعلقهُ /فوق
ِ
ِ
أمر رائح ُة
يدنو /فتزعجها �أول ال ِ
التبغ - /...هل �سوف ت�أم ُر  -يا �سيدي
ِ
 �أن يفكوا َوثاق �أخي قبل �أن/....
ُّ
ب�سحابةِ بنطالهِ عج ًال /،يتدىل
فيفك ّ
ُّ
نحيف� /سيلتف حول يديها/،
ٍ
كحبلٍ
ال�صوت،
منذبح
يهم�س
فتجف ُل/...
ِ
ُ
َ
تتقرب من /......ي�سع ُل التب ُغ يف
�أن
َ
فت�شيح /،ولكنه �سوف يدف ُع ُه
فمها،
ُ
فارج ًا �شفتيها /،فتلح�س ُه رطب ًا /ثم
ُ
ّ
�ستفك َ
وثاق �أخي
تب�صق - /:هل

بعد �أن /....يتوت ُر� ،شيئ ًا ،ف�شيئ ًا/
فيوجلهُ /، ...واجلدا ُر الذي �سوف
أمر من طلقةٍ  ،طلقتني،
يجف ُل يف �أولِ ال ِ
ثالث ًا� ،سيعتادُ /..ي�أتي اجلنو ُد على
ال�شهقات
فخذيها /ومي�ضون /يف
ِ
�شطب
الأخريةِ نحو �سجلِ الوفاةِ  /..ف ُي ُ
أ�سمان /.....واجلرنا ُل
 يفالفجر – � ِ
ِ
بعزلته /..يقب ُل ال�سفرا ُء ومي�ضون/،
ت�أتي الع�شائ ُر /،ت�أتي الوفودُ/،
اجلنو ُد التي تتبخ ُر �أ�سما�ؤهم (�صانع ًا
من ب�ساطريهم �شا�ش ًة /:يتطل ُع منها
الكث� /أن يبد�أَ
املخرج َّ
�إىل �شعبهِ  /ي�أم ُر
َ
ََّ
البث) ت�أتي اجلنائ ُز /ت�أتي العجائ ُز
مت�سح يف بولهِ �سالف ًا بي�ض ّت ُه الدواهي.
ُ
املقاهي بروادها �شاخ�صون ب�أب�صارهم
�صوب �صورتهِ تتب�س ُم وهو ي�شي ُل
َ
مطبخ لليتامى/
يف
الطناجر
غطا َء
ِ
ٍ
فتقف ُز �سب ُع حمائ َم م�سلوقةٍ  /لت�س ّب َح يف
حمّدِ هِ (ينتهي ُّ
البث /..)...واجلرنا ُل
بعزلتهِ  /ائم ًا بت�أمل مل َع نيا�شينهِ
الذهبيةِ  /يف ال�صالةِ امللكيةِ "...
�أو:
ً
كاحلقائق/
ة
فارغ
احلقائب
"تركنا
َ
ِ
مدائن نيبور كي
ر�صيف
فوق
ِ
ِ
َ
نلحق/
ِ
القاطرات /التي م�ضغتْ
ّ
فتج�ش�أ ثغ ُر
نب ت�أريخنا/،
ت َ
املذيعةِ حني ر�أتنا ن� ّؤج ُج ثوراتنا
بالكالم /،فقامتْ  /لتول َع � /سيجارها
ِ
فالتهب
املاليبورو /..ووووووو/
َ
ُّ
الق�ش حتتَ االرائكِ  /...،ثم �أ�ضافتْ :
ُ
دار /وزي ُر
[ و�ص ّر َح يف
االجتماع امل ِ
ِ
احل�صار( :لقد نف َد الزيتُ  -يا �سادتي
ِ
ِّ
فليقل املواطنُ
خمازن دولتنا/ ،
 يفِ
بال�ضراط / .....)..وقام
بي�ض َت ُه /
ِ
َ
فامتع�ض اجلرنا ُل /وقا َل
لي�شرح/
َ
َ
َ
الوزير  -على
ل�سيّافهِ � /أن يع ِّدل ميل
ِ
العر�ض  -قب َل انتهاءِ املذيعةِ
�شا�شةِ
ِ
إطو املذيع َة
طي ن�شرتها /...ثم � ِ
من ِّ
َ
ان�شر ال َ
أر�ض �شاهد ًة /
/
حتتك � /أو ِ
اجلماهري....
وبني
/
الوزير
قرب
بني
ِ
ِ
ِ
ُ
آذن
] .....دوزنها
اخلوف فارتفعتْ كامل� ِ
�آذانها ،تتقرى  /خطى ا َ
مات � /أمام
جل َز ِ
ال�سال ِمل" ..والخ ..والخ..
وغريها ،وغريها..
"ما ذنبي و�أنا ا�صوركم" هكذا
قال بلزاك للمعرت�ضني على �صوره
الإجتماعية يف رواياته ،تلك التي قال
عنها لينني" :لقد تعرفت من خالل
روايات بلزاك �أكرث مما عرفته عن
طريق كتب الت�أريخ".
�أما الهوام�ش فهي جمموعة معارف
تدعم الن�شيد� ،أو حمطات توقف القارئ
يف لهاثه فوق ال�سطور ..هكذا ر�أيتها
و�أردتها.
* من هو عبود يف "ن�شيد اوروك"
الذي يدور �أغلب الن�شيد حوله؟
 هو �أنتَ  ..هو �أنا ..هو الآخر ،هوالغائب ،هو املغ ّيب ،هو ال�شاهد ،هو
الذي ر�أى كل �شيء ،هو �سرية �أمل
مي�شي على قدمني.
* هناك من يقول (املنايف ت�صنع
ال�شعراء �إبداع ًا و�إ�سم ًا)� ...أود �أن
�أ�س�ألك عن �إ�شكالية الـ(�أدب داخل -ادب
خارج) وعن �صناعة ال�شاعر املنفي
�إعالمي ًا ب�سبب الرتجمة وغريها..
بوجود م�شككني ب�شعرية �شعراء
املنايف كعبد الوهاب البياتي و�سعدي

يو�سف وربمَّ ا �سي�أتي م�ستقبال من
ُي�شكك ب�شعرية عدنان ال�صائغ ..يف
خ�ضم هذه الإ�شكاليات املت�شابكة كيف
�ستحدد الإجابات ال�صعبة عن هذه
الت�س�آ�ؤالت؟ �أدب داخل -ادب خارج؟
الت�شكيك ب�شعرية املنفيني؟
 هل ت�سمح يل �أن ا�ستعري �سخريةابيك وجيه عبا�س �أو �سخريتك و�أقول
�أنها تذكرين مب�صطلح �أو تعابري
�سواق البا�صات بباب املعظم وباب
ال�شرقي" :جوادر داخل"" ،جوادر
خارج"� .أو "كرادة داخل" و"كرادة
خارج"..
وما بينهما هو حدود وهمية �أوجدها
�سواق ال�سيارات ورمبا مفارز تفتي�ش
"قواطع اجلي�ش ال�شعبي" زمنذاك..
�أو �أوجدها بع�ض النقاد وال�صحفيني،
ل�سهولة الفرز وامل�صلحة وال�سيا�سة
و�أ�شياء �أخرى ال عالقة للن�ص فيها..
فهو �إذ ًا ،م�صطلح �سيا�سي – ثقايف
ُمظ َّلل و ُمظ ِّلل (بفتح الالم وك�سرها)
�أكرث منه م�صطلح �أدبي� .سقط
حتى قبل �سقوط ال�صنم يف �ساحة
الفردو�س ،حني انك�سرت احلواجز
واحلدود واطلع الأدباء على نتاجات
بع�ضهم البع�ض فوجدوا �أن ال فوارق
تذكر بينهما (�إذا ا�ستثنينا �أو ركلنا �أدب
النظام والأدب احلزبي) ..فهما متام ًا
ك�ضفتي نهر دجلة :الكرخ والر�صافة..
كما �أ�شرت لل�صحفية املرحومة �أطوار
بهجت يف �أول حوار �أجرته يل بعد
عودتي للعراق نهاية  ،2003وبثته
قناة اجلزيرة وقتها.
�أما �صناعة ال�شاعر فهي معقدة تخ�ضع
لعوامل عدة �أهمها العامل الذاتي� .أي
عندما ال يكون هناك �شاعر حقيقي
بذاته ولذاته ،فكل قوى الكون ال
ت�ستطيع �أن جتعله يقف على قدميه
�أمام نفخة �أول قارئ..
الأ�ضواء ،الرتجمة ،الن�شاطات
الثقافية ،العالقات ،قد ت�ضعك يف
الواجهة! ..لكن ماذا بعد ذلك!؟ ما
الذي �ستقدمه لهم!؟ يقول ابن املقفع
قد ت�ستطيع �أن ت�صعد على ظهر �أ�سد
لكن كيف النزول منه .نعم كيف وملاذا
�ستبقى يف الواجهة �إذا مل يكن لديك ما
تقدمه؟.
وم�صطلح الإعالم ينطبق عليه ما قلته
�أي�ض ًا ..فهو بكل جربوته و�أ�ضوائه لن
ي�ستطيع تثبيت �شاعر �شاحب املوهبة،
�أمام اجلمهور ،طوي ًال..
والإعالم ب�ضوئه الباهر املخادع كثرياً
ما خدع �أو خذل املعولني عليه �أكرث
من تعويلهم على نتاجهم ..وهو �أي�ض ًا
ال�شماعة التي يعلق عليها القابعون
واخلان�سون يف عتمة الن�سيان �سبب
خفوتهم وك�سلهم وهزال �أ�صواتهم..
اما ت�شكيكك ب�شاعرية �شاعر ما فهذا
�أمر طبيعي ..ما ال�ضري يف ذلك ..هنالك
من ي�شكك بوجود الله ور�سله فهل
مننع من ي�شكك بالبياتي �أو �سعدي �أو
عدنان؟.
لنرتك نوافذ بيوتنا ال�شعرية مفتوحة
لكل الرياح مثلما حلم غاندي لوطنه
وانت�صر وهزم �أكرب امرباطورية
على وجه الأر�ض زمن ذاك ،بينما
بقينا خائفني وراء ح�صوننا املنيعة

و�أبوابنا املو�صدة خ�شية �أي ريح �أو
ر�أي خمالف.
* تبدو الآن وا�ضحة تلك امل�شكلة
العظمى التي مير بها الن�ص ال�شعري
كو�سيلة تو�صيل  ،هناك من يقول انها
ازمة تلقي بينما يلقي الآخر اللوم
على ال�شعراء  ،على �أيّ اجلانبني مييل
ال�صائغ؟
 ال �أعتقد �أنها �أزمة قارئ بقدر ما هيازمة ن�ص ..اعطني ن�ص ًا عظيم ًا �أعطك
قارئ ًا مثابر ًا .مثلما قيل عن امل�سرح
يوم ًا� :أعطني خبز ًا وم�سرح ًا� ،أعطك
�شعب ًا مثقف ًا ..فالأ�شكال تتطابق �أحيان ًا
طاملا تتطابق امل�ضامني ،وكذلك الأمثال
التي ت�ضرب وقد تقا�س.
* عدنان ال�صائغ.بالن�سبة يل �أ�ش ُّم
رائحة قنبلة جديدة ُتدعى بـ"نرد
الن�ص" كما قلتَ يل منذ حوار...ما هذا
الرند؟
 �أرجوك احذف كلمة "قنبلة"� ،أماكفانا مطر القنابل و�شظايا احلروب
واملفخخات تلك التي ذهبت بالكثري
من �أ�صدقائي الرائعني اىل �إملقابر
واملنايف وال�سجون ..ثم قد تتعر�ض
هذه املقابلة اىل الق�ص من قبل رقيب
غبي �أو عجول .ه�ؤالء الذين ما �أن
يروا كلمة قنبلة �أو نهد �أو �إله �أو
رئي�س ،حتى ي�سارعوا باملنع حتى
دون �أن يقر�أوا الن�ص .وال ت�ستغرب
فقد عانيت من هذا الكثري .و�آخرها
جملد "الأعمال ال�شعرية" ب�صفحاته
الـ  ،752الذي ظل حبي�س قبو دائرة
الرقابة الأردنية ،ومنع تداوله يف
املكتبات منذ عام  ،2004اىل اليوم .ال
ل�شيء �إ ّال لأن ال�سيد مدير عام "دائرة
املطبوعات والن�شر" يف الأردن مل
يرحت لأربع ق�صائد منه هي على
التوايل :ق�صيدة �شكوى ،ح�ساب ،الإله
املهيب ،واملقطع ال�ساد�س وال�سابع من
ق�صيدة "�أوراق من �سرية ت�أبط منفى".
فقد خمن �أو اعتقد �أن فيها تطاو ًال على
الدين كما جاء يف ر�سالته املرقمة م
ن  2438 / 40 /وال�صادرة بتاريخ
 .2007/5/22وهي �أبعد ما تكون عن
الدين .فق�صيدة "الإله املهيب" تتهكم
وتتحدث عن طاغية وهي ا�ستفادة
من طرفة �شهرية انت�شرت يف العراق
�سنوات الثمانينيات والت�سعينيات.
ولهذه الق�صة �شجون �أخرى .و�أعود
�إىل "قنبلتك" و�أرجوك �أن تبدلها ب�أي
كلمة خ�شية �أن تكال يل �أو لك تهمة
الإرهاب وال�شاعر كما تعلم هو �أول
�ضحايا الإرهاب.
�أما عدا ذلك فالرند هو لعبة موجعة
وم�سلية يف �آن ،وهي تريك تقلبات
امل�صائر والآيات والأحكام واحلكام
والب�شر واجلن�س وال�صراعات
وال�شعارات ،على تلك الأر�ض املرة
والطيبة وامللتهبة والرقراقة ،بالد
ال�سواد.
وهو – بالتايل – م�شروع �ضخم،
�أكرب من عمري املتداعي الآن� .أمتنى
�أن �أمتكن من �إجنازه قبل �أن تنطبق
�أجفاين حتت �أدمي هذه الأر�ض� ،إىل
الأبد.
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رصدت هموم شخوصها وأثارت في قارئها أسئلة محيرة بشأن قضايا مصيرية:

"الزمن األخير" للكاتبة نوال مصطفى  ..رواية تجسد
انشطارات العمر وتغربل مذاقات الزمن المر!
عرض :محسن حسن

م�صطفى على �أر�ضية لغوية �شاعرة ا�ستطاعت
من خاللها امل�ؤلفة �أن تخرج من �إ�شكالية اجلمود
اللغوي والقولبة اجلافة للمفردات والألفاظ
والعبارات والرتاكيب ؛ حيث يلم�س القارىء
ان�سيابية متدفقة  ،و�سال�سة متجان�سة  ،وعذوبة
موحية  ،حتى �أن الكاتبة اختارت من بني �أبطال
روايتها �شخو�ص ًا حمبني لل�شعر مقبلني على
اال�ستدالل به يف مواقفهم احلياتية املختلفة  ،ومن
ثم ال يلبث القارىء �أن يلتقي يف ثنايا ال�سطور
ببع�ض �أ�شعار الكبار  ،كما هي احلال مع ق�صيدة
حممود روي�ش " على هذه الأر�ض ما ي�ستحق
احلياة " وكذلك بع�ض �أ�شعار �أبي متام ولوركا
وغريهما  ،بل مل تغفل الكاتبة يف روايتها ما
حتر�ص عليه من التفا�صيل واملالمح املت�أدبة ؛
فبالإ�ضافة للغة وال�شعر  ،وجدنا الكاتبة وقد
حر�صت على تغليف الأحداث ببع�ض الفعاليات
الأدبية ؛ كما حدث عندما انتقلت " �شهد " �إىل
بيت العائلة بال�سيدة زينب  ،وكيف حتول هذا
البيت �إىل " بيت �أحالم " �أني�س من�صور يف "
�شارع التنهدات "  ،و�إىل �ساحة مناق�شة لرواية "
واحة الغروب " لبهاء طاهر  ،و�إىل ف�ضاء رحب
و�صدى �صوت متهلل لأ�شعار �أحمد ال�شهاوي
 ،وهكذا جتمع الكاتبة يف �أ�سلوبها بني اللغة
ال�شاعرة واملالمح التطبيقية والواقعية املت�أدبة
بني �شخو�ص روايتها .

عن الدار امل�صرية اللبنانية بالقاهرة  ،ويف مئتني
وع�شرين �صفحة من القطع املتو�سط � ،صدرت
للكاتبة ال�صحفية والروائية امل�صرية نوال
م�صطفى  ،رواية " الزمن الأخري " التي كانت قد
انتهت من كتابتها نهايات العام املن�صرم 2009
 ،وهي الرواية الثانية لها بعد روايتها الأوىل "
الفخ " ال�صادرة منذ خم�سة �أعوام  ،وجدير بالذكر
�أن الكاتبة تعمل حاليا رئي�س حترير كتاب اليوم
مب�ؤ�س�سة �أخبار اليوم امل�صرية  ،وهي حا�صلة
على جائزة التفوق يف الآداب عام  2007عن �ست
جمموعات ق�ص�صية هي " :احلياة مرة �أخرى
 ،حنني  ،مذكرات �ض َّرة  ،رق�صة احلب  ،موا�سم
القمر  ،الع�صافري ال ميلكها �أحد " ورواية الفخ
ال�سابق ذكرها  ،وت�أتي رواية " الزمن الأخري "
كثمرة من ثمرات التطور ال�سردي والق�ص�صي
للكاتبة بعد م�شوار ال ب�أ�س به من الكتابة الأدبية.

محور الرواية

تتخذ الرواية من " �شهد " التي بلغت اخلم�سني
من عمرها  ،هي وباقي �أفراد �أ�سرتها امل�صرية
املتفاوتني يف الأعمار وامليول واالجتاهات ،
حمور ًا لها  ،وتنطلق من خالل عالقاتهم املت�شابكة
 ،وحتدياتهم الواقعية � ،إىل الإجابة على كثريمن
ت�سا�ؤالت عميقة  ،وعالمات ا�ستفهام م�صريية ،
تقع موقع الغاية والهدف من الرواية ككل  " :هل
ت�صاب الذاكرة بعوامل التعرية وتت�آكل كما تت�آكل
قمم ال�صخور واجلبال ؟ هل ت�صاب باالرتباك
�أحيان ًا فتقلب حياة �إن�سان ر�أ�س ًا على عقب ؟ هل
ميكن �أن ي�سقط ملف كامل يحمل حياة �إن�سان
بكل تفا�صيلها من " الهارد دي�سك " الإلهي  ،الذي
خلقه الله لنا ك�أعظم معجزة ت�ستع�صي على �إدراك
الب�شر؟ " ومبثل تلك الت�سا�ؤالت املثرية  ،يتوجه
الن�ص ال�سردي والروائي يف بناء م�شدود ،
وتركيب مقبل بع�ضه على بع�ض � ،إىل ا�ستبطان
حيثيات الهموم امل�ضطرمة  ،ومتوجات الأحداث
املفاجئة واملحزنة ،لكل من " �شهد " بطلة الرواية،
و�أحمد وطارق وجي�سيكا وليلى و�سيف و�سارة،
الأبطال امل�شاركني  ،لري�سم يف نهاية املطاف،
مالمح حدثية منتهية تارة  ،وم�ستانفة تارة
�أخرى ،يف �إطار ديناميكي لـ " زمن �أخري " قابل
للتجدد متام ًا مبقدار قبوله للذوبان والتال�شي.

فصول ومشاهد

وقد اختلف �أ�سلوب الكاتبة يف هذه الرواية
عن �أ�سلوبها يف روايتها الأوىل " الفخ " عام
 2005فهي حري�صة هنا على التق�سيم والتف�صيل
ال�سردي واحلكائي على هيئة ف�صول وم�شاهد،
مع الربط املنطقي بينها تبع ًا لعلو الأحداث
وانخفا�ضها؛ فاختارت هذه املرة �أن يجتاز
م�سرحها ال�سردي خطواته اخلالقة على ب�ساط
�سباعي�"،سبعة ف�صول" ،يحمل كل جزء منه ا�سم
�شخ�صية بطلة من �شخ�صيات الرواية  ،ثم هي�أت
"الزمن الأخري" ليت�سلل من تلك ال�سباعية يف
�صورة م�شهدية مفتوحة الآفاق  ،هالمية الت�صور
 ،تنا�سب " العمق املجهول " لتغريات �إن�سانية
خال�صة  ،متور بها قلوب �شخو�صها وعقولهم
و�أج�سادهم  ،وتتفاعل معها بيانية الأحداث
وتطوراتها على خلفية مكانية وزمانية مت�أرجحة

رؤى نقدية

بني اجلذب والدفع  ،والإقبال والإدبار  ،والقوة
وال�ضعف  ،والو�ضوح وال�ضبابية  ،وال�سوداوية
واال�ستب�شار ؛ ليجد القارىء نف�سه مدفوع ًا ب�شوق
�إىل ترقب القادم  ،وافرتا�ض �صورته ومالحمة
مع كل �شخ�صية من �شخ�صيات الرواية بح�سب ما
و�ضعته لها الكاتبة من م�ساحة معلومة من منطقية
الأحداث وعدم منطقيتها يف �آن .

زحام العواطف

و�إذا كانت الكاتبة نوال م�صطفى قد اتخذت من "
�شهد " �شخ�صية حمورية تدور حولها الأحداث ،
وهي اخلم�سينية املزحومة بالعواطف والأ�شجان
 ،التي ت�صارع حتديات وان�شطارات مرحلة
منت�صف العمر  ،ف�إن قارىء الرواية ال ي�سعه �إال
�أن يتلم�س مالمح الت�شابه القريب بني الكاتبة
نف�سها وبني من اختارتها حمور ًا لعملها الروائي
اجلديد خا�صة �إذا ما جمعنا بني الإهداء الذي
�سطرته الكاتبة على �صدر الرواية " �إىل ال�سيدة
العظيمة التي �ألهمتني فكرة هذه الرواية � ..إىل
�أمي " وبني درامية �أحداث الرواية التي جعلت
نقطة انطالقها �إ�شكالية نف�سية و�أزمة داخلية

لل�شخ�صية املحورية " �شهد " نتيجة ر�ؤيتها لأمها
امل�ستع�صية على ال�ضعف واال�ستكانة  ،وهي
ت�سقط يف هوة الذاكرة املفقودة  ،يف حني تقف
هي عاجزة عن �إفاقتها وا�ستثارة مالمح تاريخها
ال�ساكن يف خميلتها برغم حديثها املتكرر �إليها
" �أمي � ..أرجوك تكلمي  ..يا الله يا �أمي  ..هل
م�سح عقلك كل ما كتب داخله من �أحداث ؟ هل
�أخط�أت و�ضغطت على املفتاح اخلط�أ يف الـ "
كيبورد " ودا�س �إ�صبعك على مفتاح .. delete
�أمي ؟ " ومن ثم انكف�أت على �ألبومات �صورها
تعيد ترتيبها ور�صد تفا�صيل ذكرياتها  ،مثل
هذا الت�شابه يجعل من " الزمن الأخري " �أر�ضية
م�شرتكة بني الكاتبة من جهة وبني بطلة روايتها
من جهة �أخرى  ،ورمبا يف�سر هذا الت�شابه ما
حتمله الرواية من " زحمة العواطف " بني
�شخو�صها ؛ �إذ ي�شي مبدى �صدور الرواية عن
جتربة حياتية واقعية البد و�أن تكون الكاتبة قد
وقفت بنف�سها على تفا�صيلها امل�ضطربة .

لغة شاعرة ومالمح متأدبة

وتقف رواية " الزمن الأخري " لكاتبتها نوال

وعلى خلفية امل�ضمون امل�سرت�سل يف رواية "
الزمن الأخري " للكاتبة نوال م�صطفى  ،نلمح
بع�ض الر�ؤى النقدية مل�آالت الأحوال وحتوالتها
الدراماتيكية يف حياة �أبطالها ومن ثم يف حياة
الب�شر ككل  ،وهو ما يعمق يف نف�س القارىء
�إح�سا�س ًا عام ًا بالتوج�س خيفة من تطورات الزمان
واملكان  ،ويدفعه �إىل التم�سك �أكرث باملبادىء
اجلمالية والأ�سا�سية التي ال تقبل التحول �أو
التغيري  ،ومن جهة �أخرى كان لبع�ض النقاد
وحمرتيف الأدب والثقافة ر�أيهم اخلا�ص يف رواية
" الزمن الأخري " ؛ فالدكتور مدحت اجليار ر�أى
�أنها حتمل معاين عميقة تهم القارىء ،والكاتب
الكبري ف�ؤاد قنديل �أثنى كثري ًا على �أ�سلوب الكاتبة
وخرباتها احلياتية التي ت�شي بها روايتها ،كما
و�ضع الرواية على ر�أ�س قائمة الروايات احلديثة
التي تعمق مفهوم احلب واحلنني لدى قارئها،
�أما الناقد الكبري الدكتور �صالح ف�ضل فريى
�أن هذه الرواية جت�سد الفراغ املخيف واحلياة
املزيفة التي ي�شعر بها الرجال والن�ساء يف مرحلة
منت�صف العمر ،وتر�سم مالمح احتياجاتهم امللحة
من ن�ضرة القلوب وحيوية الأج�ساد وتوهج
امل�شاعر ،لكنه من جهة �أخرى ي�أخذ على الكاتبة
تطرقها �إىل مناطق اعتربتها هي واقعية ،بينما
يراها هو يف ميزان النقد الروائي جمرد"
لوا�صق "دخيلة ال تربطها عالقة ع�ضوية مبجرى
الأحداث؛ ومن ثم فهي ـ على حد قوله ـ �أ�شبه
ب�إ�شعال �إ�ضاءة خمالفة لن�سق الألوان يف املتخيل
ال�سردي.
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"األسطورة أمام الواقع" كتاب إيلي زعيرا الذي صادرته إسرائيل
لجنة غير نزيهة

فى مذكراته هذه التي ترجمها توحيد
جمدي يقول "زعريا"� :إن الأول
من �أكتوبر من عام  1973كان هو
اليوم الذى عني فيه رئي�سا ل�شعبة
املخابرات فى اجلي�ش ،وبعده ب�أيام
ن�شبت احلرب ،وبعدها ب�شهور عدة
�أو�صت جلنة التحقيق احلكومية
برئا�سة رئي�س املحكمة العليا
الدكتور "�شمعون �أجرانات" بنقل
رئي�س هيئة الأركان الفريق "ديفيد
اليعازر" وقائد املنطقة اجلنوبية
اللواء "�شموئيل جونني" ،ورئي�س
�شعبة املخابرات الع�سكرية اللواء
"�إيلى زعريا" ،وم�ساعد رئي�س �شعبة
املخابرات الع�سكرية للبحوث العميد
"�آرييه �شاليف" من منا�صبهم.
وبر�أت تلك اللجنة من �أي تهمة
ومن �أي عقوبة �ساحة كبار القيادة
ال�سيا�سية ،رئي�سة الوزراء "جولدا
مائري" ،ووزير الدفاع "مو�شيه
ديان"� ،إال �أن ال�شعب رف�ض هذا
احلكم و�أجرب ال�ضغط اجلماهريي
كال من "جولدا مائري" و"مو�شيه
ديان" على اال�ستقالة.
يتهم امل�ؤلف تلك اللجنة بالبعد عن
النزاهة لأنها لو كانت كذلك لأمرت
ب�إقالة "مائري" و"ديان" من رئا�سة
احلكومة ووزارة الدفاع ،لأنهما
يتحمالن امل�س�ؤولية ال�سيا�سية عن
احلرب بر�أيه .
فقد اعرتف "زعريا" يف الكتاب �أن
املخابرات امل�صرية د�ست معلومات
م�ضللة على جولدا مائري من
بدون حتليل من املخابرات على
ا�سا�س انها موثوق بها وكانت هذه
املعلومات هي ال�سبب الأ�سا�سي وراء
التقديرات اخلاطئة التي اتخذتها
احلكومة الإ�سرائيلية.

سميرة سليمان
في كتاب "إيلى زعيرا" رئيس المخابرات
الحربية اإلسرائيلية في حرب 1973
بعنوان "حرب الغفران :األسطورة أمام
الواقع" نقرأ عن انتكاسة إسرائيل الكبرى
حتى اآلن  ،والكتاب صدرت ترجمته
للعربية عن المكتبة الثقافية ببيروت ،وقد
كتبه مؤلفه بعد أكثر من عشرين عاما
على صدور تقرير لجنة "اجرانات" التي تم
تشكيلها لمعرفة من المسؤول عن الهزيمة
في الحرب.
وذكرت الصحف آنذاك أن الكتاب هز
األوساط األمنية واالجتماعية في إسرائيل
مما حدا بالحكومة إلى مصادرته قبل طبعه
من قبل جهاز الرقابة العسكرية التابع رأسا
للمخابرات الحربية اإلسرائيلية وللموساد
أكثر من مرة ،فهو يكشف أسرارا لم تنشر
من قبل في أي مكان ألن "إيلي زعيرا"
نفسه ظل صامتا بعد إقالته إلى وقت تأليف
هذا الكتاب ،وبعد أن انتهت فترة الحظر
المفروضة على األسرار العسكرية فتح
"زعيرا" النار على كل من علقوا به وعليه
أخطاء الهزيمة ليقول" :كلكم مخطئون عدا
المخابرات الحربية وأنا".

أخطاء قاتلة

يف هذا الف�صل يفند امل�ؤلف الأخطاء
القاتلة التي وقعت فيها �إ�سرائيل
قبل بدء حرب  1973قائال :قدمت
املخابرات الع�سكرية قبل حرب
الغفران "�أكتوبر" للزعامة ال�سيا�سية
�صورة كاملة ودقيقة للغاية عن حجم
قوات "العدو" – يق�صد امل�صريني
 وحتركاتها وانت�شارها وقدرتهاعلى الدخول يف الهجوم ،ومل تفعل
القيادة �شيئا ،ف�صورة الو�ضع هذه
كانت حتتم وفقا لنظرية الأمن يف
�إ�سرائيل تنفيذ عملية تعبئة فورية
جزئية و�سرية ولكن هذا الأمر مل
يتم.
�أي�ضا ينتقد "زعريا" ال�سالح اجلوي
الإ�سرائيلي الذي مل يقم بدوره يف
فرملة هجوم العدو وتقدمي قوة
نريان للقوات الربية يف احلرب
الدفاعية ،وي�شري امل�ؤلف �أن ال�سالح
اجلوي الإ�سرائيلي قد �أبلغ قادة
هيكل الدفاع بكل �صراحة حتى قبل
ن�شوب حرب "عيد الغفران" �أنه لن
ي�ستطيع توجيه قدراته �إىل هذه
املهمة على �أقل تقدير خالل الـ48

�ساعة الأوىل من احلرب ،ولقد كان
معنى بالغ ال�سالح اجلوي وا�ضحا:
�إن واحدا من الأعمدة الرئي�سة يف
نظرية الأمن قد انهار دون �أن ي�سمع
�أحد من قادة هيكل الدفاع �شيئا.
ويو�ضح امل�ؤلف �أن جيو�ش م�صر
و�سوريا بد�أت يف التزود ب�صواريخ
�أر�ض /جو �سوفييتية من �أكرث
الأنواع تطورا بعد حرب الأيام
ال�ستة " 5حزيران  ،"1967و�أ�صبح
من ال�صعب جدا على الطائرات �أن
تق�ضي على بطاريات ال�صواريخ من
دون ثمن غري منطقي من اخل�سائر
يف الطائرات والطيارين ،وهذا الأمر
مل ي�ستوعبه على الإطالق قادة هيكل
الدفاع.

خسائر

ي�شري امل�ؤلف �إىل �أن خط بارليف
مل يكن ح�صنا منيعا كما �صورته
�إ�سرائيل للعامل ،فحني قامت طائرات
ال�سالح اجلوي امل�صري بت�صوير
ال�ضفة ال�شرقية لقناة ال�سوي�س
اكت�شفوا �أن خط برليف لي�س خطا
مت�صال ولكنه �شبكة من املواقع
املتباعدة جدا وبني كل موقع و�آخر
توجد م�سافة كبرية ال ي�سيطر عليها
جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي على
الإطالق ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف
�ساعات الليل.
ومل يكتف امل�صريون بالنتائج التي
ح�صلوا عليها من عمليات الت�صوير
اجلوي بل در�سوا الو�ضع على
الطبيعة من خالل ا�ستغالل الليايل
املظلمة من �أجل عبور القناة و�إقامة
الكمائن بني النقاط احل�صينة
والعودة �إىل ال�ضفة الغربية للقناة
فجرا ويف غالبية عمليات العبور
الليلية هذه مل ت�صطدم الدوريات
امل�صرية ب�أي جندي واحد من جنود
جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي.
ويف بحث �أعده الباحث العقيد
"احتياط" دكتور زئيف �إيتان حلل
فيه القتال خالل اليومني الأول
والثاين من احلرب قال كما نقل عنه
"زعريا" م�ؤلف الكتاب" :ال�سالح
اجلوي الذي كان مقيدا �آنذاك يف
ن�شاطه على مقربة من القناة ب�سبب
�ساتر ال�صواريخ ،مار�س ن�شاطه
قليال يف اليوم الأول من احلرب
ومني ب�أربع خ�سائر يف قطاع القناة،
ويف اليوم الثاين بلغت خ�سائر
ال�سالح اجلوي ع�شر طائرات وو�صل
�إجمايل عمليات ال�سالح اجلوي
يف هذا اليوم يف �سيناء �إىل طلعة
واحدة يف �صباح ذلك اليوم".
ويف مو�ضوع اخل�سائر يف الدبابات
يقول الباحث" :لقد كانت النتيجة
�أنه من بني  280دبابة كانت موجودة
لدى جمموعة عمليات �سيناء ظهر
ال�ساد�س من ت�شرين االول مل يبق
يف الغداة �سوى  110دبابات ،ولقد
�أ�صيبت  153دبابة ن�صفها غرق يف
امل�ستنقعات �أو دمر".
وي�ؤكد امل�ؤلف �أنه يف حرب "عيد

الغفران /ت�شرين االول "فقد �سالح
الطريان  109طائرات� ،سبع طائرات
فقط فقدناها يف معارك جوية� ،أما
الباقي – �أكرث من مئة طائرة –
فقدناها نتيجة نريان �أر�ضية من
�صواريخ متطورة� ،أما �سوريا فكان
كل ما فقدته �أربع بطاريات �صواريخ
�أر�ض  /جو ،من بني  30بطارية
�صواريخ �أر�ض  /جو على طول
اجلبهة.

خدعة الحرب

يف هذا ال�سياق ي�شري "زعريا" �إىل
�أن خطة اخلداع امل�صرية قد حققت
جناحا كبريا ،ولذلك ف�إن الق�ص�ص
التي كُتبت عن احلرب والتي ن�شرها
كل من ال�صحفي حممد ح�سنني هيكل
واجلرنال �سعد ال�شاذيل رئي�س
الأركان العامة ال�سابق عن حرب يوم
الغفران امتلأت بالتف�صيالت الدقيقة
خلطط الإعداد لها ،وال�صحفي
ح�سنني هيكل كان ال�صحفي الوحيد
يف م�صر الذي علم مبوعد احلرب.
وعن خطة اخلداع امل�صرية كتب
هيكل�" :إن املفاج�أة وطريقة تنفيذها
�شغلت القيادة العليا لفرتة طويلة،
وقد جنحت القيادة يف �إيجاد
�أ�ساليب �إيجابية و�سلبية ت�ضمن
املفاج�أة على امل�ستوى ال�سرتاتيجي
والتعبوي والتكتيكي"
�إن اخلداع  -كما يقول م�ؤلف
الكتاب  -هو العن�صر الرئي�س يف
احلرب املفاجئة ،فلم يكن يف الهجوم
امل�صري  -ال�سوري على �إ�سرائيل
�أي عن�صر �آخر يختلف من ناحية
التخطيط والتنفيذ بر�أيه  ،لكن
العن�صر الوحيد الذي مت �إعداده
جيدا وتنفيذه بكفاءة كبرية كان
عن�صر اخلداع امل�صري وهو العن�صر
الذي �ساهم �أكرث من �أي �شيء
�آخر يف عدم فهم طبيعة الإعدادات
امل�صرية لعبور القناة.
كانت الفجوة بني التوقعات يف ما
يتعلق بالقدرات القتالية جلي�ش
الدفاع الإ�سرائيلي وبني الواقع الذي
ات�ضح خالل الـ� 48ساعة الأوىل من
القتال �سببا يف :احتالل امل�صريني
خلط بارليف ،و�شل قدرة ال�سالح
اجلوي الذي مل ي�ستطع تقدمي
املعونة للقوات الربية ومل يدمر
ال�صواريخ �أر�ض /جو� ،إ�ضافة �إىل
ف�شل الهجوم امل�ضاد على منطقة
القناة.
وبنربة حزينة ي�ؤكد "زعريا" بكتابه
�أن حرب �أكتوبر كانت من �أق�سى
الأوقات يف تاريخ �إ�سرائيل قائال:
�إنني على ثقة �إن بع�ض ال�شخ�صيات
يف الزعامة ال�سيا�سية الع�سكرية
وب�صفة خا�صة "مو�شيه ديان :قد
�أدركوا وب�سرعة حجم الأخطاء يف
التخطيط القتايل الذي �سبق احلرب،
ولكن ه�ؤالء �أدركوا �أنهم �إذا ما
اعرتفوا بالأخطاء ف�سوف يحا�سبهم
ال�شعب.

مفاجآت

ي�ؤكد امل�ؤلف �أنه حدث خط�أ �شديد يف
التخطيط العملي جلي�ش الدفاع ،لأن
اخلطط العملية مل يتم اختبارها على
�أر�ض الواقع  ،وعلى ر�أ�س املفاج�آت
التي يك�شفها امل�ؤلف حت�سن الكفاءة
الع�سكرية للجندي امل�صري يف هذا
الوقت وعن ذلك يقول مو�شيه ديان:
"لقد كانت كفاءة الهجوم العربي
فوق املت�صور� .إن حرب الأيام ال�ستة
وبع�ض اال�شتباكات الأخرى بني
جي�ش الدفاع ووحدات عربية يف
اجلو والرب� ،أدت �إىل تولد تقدير
يقول� :إنه لو ن�شبت حرب لن يكون
الن�صر �صعبا على �إ�سرائيل".
ويف هذا ال�ش�أن يقول العميد
�شموئيل �شقر كبري �ضباط املظالت
عام " :1973يف احل�ساب الأخري
فوجئنا لي�س بن�شوب احلرب
و�إمنا بالقدرة الع�سكرية امل�صرية.
لقد ا�ستهنا جميعا ب�سالح امل�شاة
امل�صري ،لقد عرب �سالح امل�شاة
القناة ،وبرغم الإ�صابات وا�صل
العبور وملأ اجلو ب�صواريخ م�ضادة
للدبابات وم�ضادة للطائرات ،لقد قام
�سالح امل�شاة امل�صري بتدمري دبابات
�إ�سرائيلية ،قبل حرب عيد الغفران
مل يجر�ؤ واحد منا على القول ب�أن
�سالح امل�شاة امل�صري �سيحطم
دبابات �إ�سرائيلية".
ويحكي امل�ؤلف �أن كال من رئي�سة
الوزراء ووزير الدفاع ورئي�س
الأركان قد كذب على ال�شعب
الإ�سرائيلي واهما �إياه �أنهم مل
يخطئوا ،بل كانت تقديراتهم
ال�سيا�سية وخططهم العملية
�صحيحة و�سليمة� ،إال �أن املخابرات
الإ�سرائيلية هي من تتحمل الأمر.
ولكن امل�ؤلف يدعي �أي�ضا مكاملة
هاتفية قام بها جمال عبدالنا�صر
الزعيم امل�صري بعد نك�سة 1967
عندما ات�ضح له �أن �سالح الطريان
الإ�سرائيلي قد دمر �سالح الطريان
امل�صري ،فتحدث للملك ح�سني
ملك الأردن لتن�سيق "كذبة قومية"
و�إدخالها �إىل وعي ال�شعب العربي
حيث يتم �إرجاع النك�سة اجلوية
امل�صرية �إىل الطيارين والطائرات
الأمريكية والإنكليزية التي �شاركت
جزئيا يف الهجوم الإ�سرائيلي،
بحيث ال تتهم ال�شعوب امللوك
والر�ؤ�ساء العرب !!
والغريب ما يقوله "زعريا" �أن
وزير الدفاع الإ�سرائيلي قرر يف
التا�سعة والن�صف من �صباح يوم
اجلمعة اخلام�س من ت�شرين االول
�أن احتمال احلرب كبري جدا ،و�أن
م�صر و�سوريا تنويان مباغتة
�إ�سرائيل و�أن الهجوم قد يقع يف عيد
الغفران ،ورغم هذا مل ي�أمر بالتعبئة
ولو بلواء واحد� ،أما رئي�س الأركان
الذي �سمع تقدير قائده وزير الدفاع
فلم يختلف معه ومل يطلب ا�ستدعاء
االحتياط.

عن محيط
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المرأة التي أنقذته من الموت

البطلة المجهولة التي أنقذت غراهام غرين

تأليف :بتم بوتمر
ترجمة :إبتسام عبد الله
�إن رحالت غراهام اجلريئة يف غرب
القارة الإفريقية هي التي �أر�ست
�شهرته ،كاتب ًا م�ستك�شف ًا .وكتاب تيم
بومرت اجلديد يك�شف� ،إن غرين مل
يتمكن من البقاء على قيد احلياة من
دون امل�ساندة التي قدمتها له ابنة عمه
باربرا غرين .ففي نهاية كانون الثاين
عام  ،1935الحظ بع�ض قراء �صحف
�أملانيا النازية ،ر�سم ًا كاريكاتريي ًا
ي�صور امر�أة بي�ضاء ،ترتدي �سراويل
ركوب اخليل ،ترنو مبكر نحو ار�ض

مغطاة ب�أ�شجار النخيل ،ويقبع على
الأر�ض بجوار املر�أة ،رجل �أفريقي،
عاري ال�صدر يحمل رحم ًا يف يده .ومن
النظرة الأوىل �إىل ذلك الر�سم ،يتوهم
املرء �أن هذه ال�شقراء ،ذات املالمح
الآرية ،هي نوع من الدعاية ال�سيا�سية.
ولكن عودة �إىل الوثائق التاريخية
القدمية� ،أدرك امل�ؤلف �إن الر�سم ي�شري
�إىل �سيدة معينة قامت بدور بطويل
يف جمال اال�ستك�شافات الأفريقية ،يف
القرن الع�شرين ،ودورها جمهول حتى
اليوم� :سيدة انكليزية ،من الطبقة العليا
تدعى ،باربرا غرين.
ولدت ال�سيدة غرين عام  ،1907ون�ش�أت

يف �أجواء راقية ،من قبل والدها
املليونري - ،كون ثروته عرب جتارة النب
يف الربازيل  -وعا�ش الحق ًا يف لندن،
قريب ًا من منزل �شقيقه جارل�س ،الذي
تفوق من بني �أبنائه ،غراهام غرين،
ليغدو �أ�شهر الروائيني االنكليز يف
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين.
وغراهام غرين ،بعد �إنهائه الدرا�سة
يف جامعة اك�سفورد ،نال زمالة تدريب
�صحفية� ،أم�ضى معظم �أعوامها ال�سبعة،
حمرر ًا ثانوي ًا يف التاميز .يف منت�صف
الع�شرينيات من عمره ،قرر غرين
تكري�س حياته للأدب ،ومل تكن احلياة
�سهلة بالن�سبة �إليه ،فمبيعات رواياته
الأربع مل تكن جدية ،على الرغم من
حتول �إحداها �إىل فيلم �سينمائي وهي،
" قطار ا�سطنبول" ،وعا�ش تلك الأعوام
يف �ضيق مايل.
وقد ا�ضطر �إثر ذلك ،من �أجل البحث
عن املال�،إىل جمال �آخر بعيد عن
الرواية ،وجنح النا�شر ويليام
هانيمان ،يف �أواخر عام � ، 1939إىل
دفع مبلغ  350جنيه ًا ا�سرتليني ًا مقدم ًا
لتمويل كتاب عن رحلة يقوم بها غرين
�إىل �سرياليون وليربيا� .إعالمي ًا �أعلن
غراهام غرين �أنه ذاهب �إىل تلك البلدان
للنزهة ،ولكن عوامل �أخرى كانت لها
ت�أثريها يف حياته .فقد �أثبتت التقارير
الر�سمية� ،إن تلك الرحلة كانت جمرد
مترين للخدمة التي قام بها طوال
احلرب لال�ستخبارات الربيطانية
(و�أدى تلك اخلدمة يف خالل احلرب
الروائي �سومر�ست موم).
وقبل بدء الرحلة ،بحث غراهام عن
رفيق له ،فلم يجد غري �أن يختار من
بني �أفراد �أ�سرته و�أبناء عمومته.
ويف حفل زفاف �شقيقه الأ�صغر عام
 ،1939طلب من باربرا (ابنة عمه)
التي ت�صغره بثالثة �أعوام ،ان تكون
رفيقة رحلته �إىل �أفريقيا .ولده�شته
وافقت يف احلال ،لكنهما اعرتفا بعدئذ،
�أن للم�شروبات التي تناوالها يف تلك
ال�سهرة� ،أثرت ب�شكل كبري على ذلك
القرار ،ومع ذلك فقد �أثبتت الأيام مدى
قوة تلك الرفقة.مل تكن باربرا ،حتى ذلك
الوقت ،قد �أجنزت �شيئ ًا ما يف حياتها،
بعد دورة للتمري�ض .ويقول ابنها
ريوبرت �إنها مل ت�ش�أ مت�ضي حياتها يف
متاهة الأجواء االجتماعية يف لندن.
كان غراهام غرين ،قد �أ�صبح كاتب ًا
معروف ًا يف عام  ،1939وخا�صة �ضمن
حميط الأو�ساط ال�صحفية .وقد �أر�سلت
نيوز كرونيكل ،م�صور ًا خا�ص ًا اللتقاط
�صورة ال�سفينة التي �أقلته وهي تغادر
ليفربول ،وبرفقته باربرا ،التي تبدو
�أق�صر كثري ًا من ابن عمها ال�شهري بطول
قامته ،كما بدا على االثنني مظاهر
الأناقة ،وك�أنهما ذاهبان يف رحلة
ق�صرية و�سعيدة �إىل باري�س لتم�ضية
عطلة نهاية الأ�سبوع ،بد ًال من ال�سفر
أرا�ض معزولة
�إىل جماهل �أفريقيا عرب � ٍ
وقا�سية الأجواء.

بعد الرحلة البحرية �إىل ميز تاون،
عا�صمة �سرياليون ،توجه االثنان نحو
فندق ،غراند ،ا�ستعداد ًا لل�سفر بوا�سطة
القطار.
ويف �صبيحة يوم ال�سفر ،ارتدت باربرا
زيّ الرحالت ،يف حني توىل غراهام،
ترتيب �إجراءات الرحلة كافة ،متخذ ًا
وحده اتخاذ جميع القرارات ،م�ست�أجر ًا
فريق ًا م�ؤلف ًا من  24حما ًال ،و 3من
اخلدم وطباخ.
وبعد انق�ضاء املرحلة الأوىل من
الرحلة ،و�صو ًال �إىل ليبرييا ،تغريت
الأمور ،وانعك�س احلال�،إثر �إ�صابة
غراهام مبر�ض �شديد ،فيما غدت
باربرا �أقوى و�أقوى .ويف تلك الأيام،
م ّر االثنان عرب مغامرات خطرية ،بل
�أن احدهما فقد �أثر الآخر ذات مرة،
يف الغابات الكثيفة .ولكن اللحظة
احلا�سمة جاءت �أخري ًا ،عندما ازدادت
حالة غراهام �سوء ًا� ،إىل درجة فقد فيها
الوعي.
وكتبت باربرا يف ما بعد�"،سيموت
غراهام ،ال �شك يف الأمر ،بدا يل رج ًال
قد فقد احلياة...
مل �أكن قادرة على الإح�سا�س ب�أي �شيء،
وبد�أت بعدئذ يف التفكري بكيفية دفن
ابن عمي ،وكيفية انتقايل �إىل ال�ساحل،
وملن �س�أبعث الربقيات.
وقد توّ لت باربرا بعدئذ قيادة الفريق
بهدوء مبا يف ذلك ،اختيار م�سار
الرحلة ،تدبري الطعام ،والإ�شراف على
حركة احل ّمالني وموا�صلة الرحلة ،يف
تلك الأجواء املناخية القا�سية ،من �أجل
�إنقاذ حياة ابن عمها.
لقد ا�ستطاعت باربرا ،التي ن�ش�أت يف
حميط يقوم فيه اخلدم بتهيئة احلمام
لها وترتيب مالب�سها قبل كل ع�شاء،
حت ّمل امل�شاق كافة ،وتق�ضي حاجاتها
اخلا�صة ،يف خالل الليل ،يف حني كان
الأفريقيون يختبئون لي ًال يف �أكواخهم
اخل�شبية خوف ًا من �أن يراهم �شيطان
القرية -ال�شخ�ص املقنع  -الذي ميتلك
طاقات �سحرية وحار�س القوة الروحية
يف ليبرييا.
ومع كل ذلك العناء ،بدت باربرا ،بعد
عودتها ،وك�أنها قد ن�سيت �آثار تلك
الرحلة� .إن غراهام غرين،مع كل ذلك،
مل يذكر ا�سم باربرا يف الطبعة الأوىل
لكتابه ال�شهري"،رحلة بال خرائط" .وقد
تبدو تلك اخلطوة تدل على الأنانية
واحلقد ،مع �إنه اعرتف يف ما بعد ،عن
غ�ضبه ال�شديد �إزاء موا�صلة باربرا
تلك الرحلة .ويف ر�سالة لوالدته امتدح
ب�شدة ابنة عمه وجر�أتها.
�أما باربرا ،فقد كتبت �أي�ض ًا و�صف ًا
للرحلة بعنوان�" ،أ�صبح الوقت مت�أخر ًا
جد ًا للعودة" ،وهو كتاب �أكرث �إمتاع ًا
وقبو ًال من كتاب غراهام ،ومع الأ�سف،
ال وجود لأي ن�سخة منه يف الوقت
احلا�ضر.

عن /الغارديان
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جاء على رأس قائمة الكتب األدبية الساخرة في مصر

ِّ
"واحد دماغ وصلحه "..لـ عز الدين بكير ،يشرح المصريين
مهنيًا ويؤسس لـ الفهلوة كواحدة من خصائصهم المميزة
القاهرة :اوراق

عن م�ؤ�س�سة �شم�س للن�شر والإعالم
بالقاهرة  ،ويف � 230صفحة من
القطع املتو�سط � ،صدرت �أوىل
م�ؤلفات الكاتب ال�صحفي حممد عز
الدين بكري ال�ساخرة حتت عنوان
" واحد دماغ و�صلحه  ..من وحى
الفهلوة امل�صرية " ،التي يفت�ش فيها
ب�أ�سلوب ال�ساخر احلكيم عن �أ�صول
" الفهلوة " امل�صرية بني امل�صريني
من جهة  ،وبني �سطور املعاجم
والقوامي�س اللغوية من جهة �أخرى ،
وذلك من خالل �أربعة ع�شر �شخ�صية
اختارها بعناية �شديدة لتمثل �أغلب
�شرائح املجتمع امل�صري املهنية
وامل�ؤثرة يف حياة امل�صريني  ،را�سماً
لها مالمح ذاتية طريفة وموحية مبا
يتوقع عنها من �سلوكيات " الفهلوة
" التي تنا�سب ك ًال منها  ،وجدير
بالذكر �أن عز الدين بكري هو �أحد
الكتاب ال�صحفيني املتفرغني للكتابة
منذ عام  ، 2007وقد ن�شرت له
ق�ص�ص ق�صرية متنوعة مبجلتى "
ن�صف الدنيا " امل�صرية و " املنارة "
الإماراتية  ،وهو يف الأ�صل مهند�س
برتول وتعدين متخرج من جامعة
قناة ال�سوي�س بق�سم امليتالورجيا عام
.1983

عنوان فهلوي

بداية يذكر الكاتب عز الدين بكري �أنه
ا�ستوحى عنوان الكتاب من �صبية
املقاهي امل�صرية عندما ينادون "
واحد �شاي و�صلحه " بينما ينادي
بع�ضهم بطريقة " لف الزبون و�إقناعه
" ـ ولو بالكالم فقط ـ قائ ًال " واحد
دماغ و�صلحه " للداللة على �أن نوعية
ال�شاي جيدة وم�ؤثرة يف الكيف ،
ومن هذا العنوان ال�ضارب يف جذور
ال�شعبية امل�صرية ومقاهي امل�صريني
�أي�ض ًا  ،ينطلق الكاتب �إىل ت�أمل �ساخر
لأحوال امل�صريني الذين ـ على حد
قوله يف الكتاب :ال يوجد �شعب يف
العامل غريهم  ،قد اهتدى �إىل �إمكانية
ت�سمية �أفراده ب�صيغة املثنى ـ ح�سنني
وحممدين ـ وال �شغف �شعب غريهم
بحب الطال�سم ف�أ�سموا ( الدرمللي ) ،
وتعجز �أف�ضل الرتجمات عن تف�سري
ما يق�صده امل�صريون عندما يطلقون
على امر�أة ما لفظة " �أم قويق " �أو "
�أم �أربعة و�أربعني"!! وعلى الرغم من
�إعراب بكري عن تخوفه يف البحث
قدم ًا عن جذور خ�صي�صة الفهلوة
لدى امل�صريني ـ خا�صة و�أن م�صطلح
" فهلوة " ال توجد له ترجمة يف
�أي من لغات العامل� ،إال �أنه يت�شجع
بفعل ما عرث عليه بال�صدفة من
تفا�سري للم�صطلح يفيد بع�ضها ب�أن

" الفهلوة " تعني القدرة على خلق
و�سائل ال�صطياد زبون� ،أيا كان هذا
الزبون ،لتح�صيل اال�ستفادة منه،
�أي ًا كانت هذه اال�ستفادة ـ  ،ومن هنا
يفت�ش عمن �أ�سماه بـ " الفهلوي الأول
" فيعرث على ق�صة طريفة مفادها
�أن م�صري ًا مفل�س ًا  ،بال م�ؤهالت �أو
خربات �سوى الفهلوة  ،خرج من
بيته يبحث عن عمل يقتات منه ،ويف
�أثناء وقوفه كال�شحط  ،مرت بجانبه
�سيارة �أراد �سائقها الركون �إىل جانب
الطريق  ،فما كان من هذا الفهلوي �إال
�أن �صاح بال�سائق قائال" :خذ ميينك..
�أو خذ �شمالك  ..قف "ثم جرى نحو
نافذة ال�سائق ملوح ًا بيده له وهو
يقول ب�صوت دمث" �أي خدمة يا بك
"فنفحه ال�سائق بع�ض النقود ،وهنا
تولدت "الفهلوة" العبقرية ،وولدت
وظيفة ومهنة جديدة مل تكت�شفها
دولة من الدول املتقدمة بعد ،وهي
مهنة "منادي �سيارات".

فهلوة مهنية

هذا الفهلوي الأول يف ر�أي الكاتب
ال�ساخر عز الدين بكري ،ال يزال
جمهو ًال ،لكنه وزع عبقريته على
كثري من �أ�صحاب املهن امل�صريني،
ومن ثم يتجه بكري بعبارات طريفة
وب�أ�سلوب �ساخر ،لت�شريح املجتمع

امل�صري مهني ًا  ،م�ستقر ًا على مالمح
الفهلوة امل�صرية يف كل مهنة  ،وذلك
ـ كما ذكرنا ـ من خالل �أربعة ع�شر
�شخ�صية منها " الأ�سطى " عبد املعز
" الرتزي  " ،خليل قروانة " �سائق
امليكروبا�ص  ، " ،الأ�ستاذ ح�سنني
املرزبان " املحامي عطوة" الكبابجي،
احلاج "�سعد" املقاول ،الدكتور
"�سالمة عقدة " الطبيب النف�سي " ،
ف�سوكة " العب الكرة بطل الأبطال
 "....ويف �إطار كل �شخ�صية من هذه
ال�شخ�صيات ير�سم بكري ما يراه فيها
من " فهلوة"؛ ففي �شخ�صية الدكتور
�سالمة عقدة الطبيب النف�سي يقف
القارىء على الفهلوة والتناق�ض يف
�آن ؛ فرغم �أن الدكتور عقدة يك�سب
ما ًال وفري ًا بالفهلوة النف�سية من
�أغنياء القوم � ،إال �أنه غري قادر على
عالج ابنته التي تعاين من ا�ضطراب
نف�سي  ،ويف �شخ�صية "م�س�ؤول
كبري" ،يقف الكاتب على مالمح "
فهلوة الإدارة " �أو " فهلوة املجامالت
" والتي متكن لرا�سب ثانوية عامة
ـ عن طريق امل�س�ؤول الكبري قريبه ـ
�أن ي�صبح وزير ًا للرتبية والتعليم ،
ثم وزير ًا للت�ضامن" التموين �سابق ًا
يف م�صر" برغم ف�شله الكامل يف
الوزارة ال�سابقة  ،ويف �شخ�صية
الأ�ستاذ ح�سنني املرزبان املحامي

 ،نلمح " فهلوة قانونية " �أعطت
ل�صاحبها احلق يف ا�ستغالل موكليه
وا�ستنزافهم مالي ًا  ،واللعب على
احلبلني من �أجل احل�صول على
�أتعاب �أكرث � ،أما يف �شخ�صية "
ف�سوكة " بطل الأبطال فري�صد من
خاللها الكاتب ال�ساخر عز الدين
بكري " فهلوة كرة القدم " و " فهلوة
البطولة التافهة" التي ت�ستغل ـ يف
ر�أيه ـ ل�شغل املواطنني عن �آالمهم
احلقيقية  ،وهكذا مي�ضي الكاتب يف
ت�شريح امل�صريني مهني ًا .

نهايات ساخرة

وعلى طريقة "�شر البلية ما
ي�ضحك" ي�ضع عز الدين بكري
نهايات �ساخرة يف الظاهر  ،م�ؤملة
يف الباطن ملن اختارهم من تلك
ال�شخ�صيات الفهلوية يف كتابه ؛
ف�أغلب ال�شخ�صيات التي عجزت عن
حتقيق ذاتها ا�ست�سلمت يف نهاية
املطاف مل�صريها املحتم الذي يحدث
كنتيجة منطقية حلياة مهنية قائمة
على الفهلوة و " الن�صاحة "  ،ومع
ذلك فالكاتب جعلها غارقة يف ال�شعور
بال�سخرية والرغبة يف ال�ضحك ،
اعرتاف ًا منه بقدرة امل�صريني على
تخطي �أقوى �أزماتهم احلياتية
بال�ضحك وال�سخرية  ،ولكن لي�ست كل

ال�شخ�صيات يف كتاب بكري متعرثة
ب�سوء التخطيط والفهلوة  ،و�إمنا
قد يلعب احلظ دور ًا والدهاء دور ًا
�آخر يف حتقيق ما ت�صبو �إليه بع�ض
ال�شخ�صيات ك�شخ�صية الأ�سطى "
عبد املعز " الرتزي  ،و�شخ�صية "
�إبراهيم كرات " �سائق التاك�سي
ال�شهري بلقب " ا�ستنجلينة " �إىل
غري ذلك من ال�شخ�صيات  ،وال يفوت
الكاتب يف ثنايا حتليالته ال�ساخرة،
�أن يلمح لبع�ض العادات امل�صرية
التي تدعو لل�سخرية والعجب،
كما هو احلال يف �سخريته من
تداول امل�صريني للقب " حاج " كلما
خاطبوا من هم فوق �سن الأربعني ،
وكذلك �سخريته ال�ضمنية من �إقبال
امل�صريني على التعامل مع املخادعني
والغ�شا�شني والن�صابني من �شرائح
اجتماعية خل�صها يف �شخ�صياتها
التي اختارها ،برغم علمهم بذلك .

في ميزان النقد

بقي �أن نقول �أن كتاب "واحد دماغ
و�صلحه  " ..لقى �إعجاب الكثري من
النقاد والقراء على ال�سواء يف م�صر؛
على اعتبار �أنه جنح يف اختيار"
قوالب مهنية " يف �صورة �شخ�صيات
حية وقائمة بني امل�صريني ،لها ت�أثري
كبري يف م�صريهم � ،سواء يف قمة
ال�سلطة الإدارية واحلكومية� ،أم يف
قاع العمومية وال�شعبية ،وي�ؤكد
�أغلب من ناق�شوا م�ضمون الكتاب
من النقاد والقراء �أن عز الدين بكري
ارتقى ب�أ�سلوبه ال�ساخر وبلغته
ال�ساخرة �أي�ض ًا ليجمع يف النهاية
بني روعة التعبري ور�صانة الفكرة،
كما �أنه ا�ستطاع بحرفية الكاتب �أن
يدقق من خالل �شخو�صه املهنية يف
ر�سم �صورة واقعية �ساخرة لفهلوة
امل�صريني التي يرى الكاتب نف�سه
�أنها مت�أ�صلة فيهم  ،و�أنها تتحول يف
بع�ض الأحيان من " فهلوة " طريفة
� ،إىل " ن�صب " يعاقب عليه القانون
 ،ويعرتف �أغلب قراء الكتاب بقيمته
الأدبية من جهة الأ�سلوب  ،كما
يعرتفون ب�أهمية مو�ضوعه املطروح
" فهلوة امل�صريني" ،الذي مل يتطرق
�إليه كثريون قبل ذلك  ،بل خلت
منه الدرا�سات والبحوث ور�سائل
املاج�ستري والدكتوراه  ،كما ذكر
الكاتب نف�سه.

• الكاتب اختار شرائح مؤثرة في قطاعات عريضة من المجتمع المصري ال تخلو من فهلوة.
• من أوائل الكتب التي تفتح طريقًا لدراسات أكاديمية متأصلة في اجتماعيات المصريين.
• المصريون أول من استخدم صيغة المثنى في أسمائهم  ،وأول مهنة " فهلوية " مصرية كانت " منادي تاكسي".
• " الفهلوة " هي القدرة على خلق وسائل الصطياد زبون  ،أيا كان هذا الزبون  ،لتحصيل االستفادة منه  ،أيًا كانت هذه االستفادة.
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مايكل دوغالس :لقد استهلكت كوني أبًا
ترجمة :عمار كاظم محمد

�سرطان احلنجرة والزواج من كاترين
زيتا جونز والطفالن هل يدرك مايكل
دوغال�س ان االولوية ا�صبحت لعائلته ؟
مايكل دوغال�س ي�شعر فل�سفيا ان الزمن
يبتلعه حيث يتحدث عن مرحلة �سرطان
احلنجرة الذي مت الك�شف عنه اوال
يف �آب املا�ضي وهو الآن يف منت�صف
العالج الكيمياوي يتحدث عنه بان
انتعا�شه غري م�ضمون قائال" :لقد اخذت
االطفال اىل امل�ست�شفى واريتهم طريقة
املعاجلة ال�شعاعية وقد فهموا ذلك وقد
راقبوين وانا اتلقى العالج لكن لي�س
هناك الكثري امام املرء عما ي�ستطيع
فعله ".
ال�سرطان هو عامل لوحده وعليك ان
تطبق الربنامج وهو الربنامج الذي قال
عنه انه يعطيه فر�صة لل�شفاء ترتواح
ما بني  75اىل  % 80وهو ما جعله يبدو
جيدا ب�شكل مده�ش وقد م�شط �شعره
الرمادي اىل اخللف وقد بدا انحف قليال
لكنه ن�شيط وب�سحره املعتاد وجاذبيته
يقول" :انا جدا ممنت ومبارك جدا ان
لدي عائلة هي االكرث م�ساندة يل".
عائلته بالطبع تت�ضمن اثنني من ممثلي
هوليوود الكبار فوالده هو كريك
دوغال�س وزوجته كاترين زيتا جونز
ولديه طفالن هما ديالن � 10سنوات
وكاريز � 7سنوات من زواجه الثاين من
ممثلة بريطانية .
دوغال�س البالغ من العمر  66عاما
واطفاله الذين ولدوا يف منت�صف عمره
كانوا ذا تاثري هائل عليه قائال ":انا ما
عدت اقود ال�سيارة كما كنت عليه يف
تلك االيام  ،فقد ا�ستهلكني االح�سا�س
باالبوة وم�س�ؤولياتي كزوج  ،مل اكن
اتوقع ان ابد�أ بتكوين عائلة يف عمري
وانا �سعيد ب�صدق ان ادع كاترين تعمل
بينما ابقى انا يف البيت مع االطفال ف�أنا
اعز هذا الوقت " .
كان زواجه االول من زوجته دينديرا
قد انتهى عام  1995وابنهم كامريون
البالغ من العمر  31عاما يق�ضي فرتة
يف ال�سجن لتعاطيه املخدرات يقول
دوغال�س":يف فرتة زواجي كان عملي
اهم �شيء يف حياتي وانا اعلم بكل
و�ضوح انني ارتكبت اخطاء فقد كانت
هناك غيابات وولدي االكرب كامريون
يف خ�ضم موقف �صعب وما�ساوي فقد
ارتكب العديد من االخطاء الكبرية
يف حياته وقد دفع ثمن ذلك " اما على
اجلانب االخر فقد كان هناك غياب
فاالطفال يفتقدونه وهو يفتقدهم
اي�ضا وقد اخذتهم يف زيارة يف الوقت
احلايل يقول دوغال�س �إن اولوياتي
تختلف كليا ف�أنا دائما ا�شجع النا�س ان
ينتظروا لتكوين عائلة ففي البدء يجب
ان حت�صل على مهنة بقدر ما ت�ستطيع
" ولد مايكل دوغال�س عام  1944والده
كريك دوغال�س ووالدته ديانا ديل وهي
اي�ضا ممثلة يقول مايكل " لقد انف�صل
والداي حينما بلغت ال�ساد�سة من العمر
وترعرعت مع �شقيقي جو ووالدتي على
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ال�ساحل ال�شرقي وازور والدي يف لو�س
اجنلو�س اثناء العطل فعندما يكون
والداك منف�صلني فانت تعرف اي �شيء
�آخر الي�س كذلك ؟ "
كانت �سمعة كريك دوغال�س ثابتة
ووا�سعة لكن الرجل مل يتوقف فهو
يقوم بتمثيل خم�سة افالم يف العام
الواحد يقول ان والدي مثل على مايزيد
على  90فيلما فقد كان �سبارتكو�س وانا
دائما احرتم ا�صراره وطاقته لكنه كان
يخيفني كطفل ومثل العديد من املمثلني
فقد ا�ستهلكه الطموح والعمل لكنه اي�ضا
كان م�ستهلكا باالح�سا�س بالذنب كونه
قد ق�ضى وقتا طويال بعيدا عن العائلة
وقد اخذ ذلك منه الكثري من الوقت لكي
ي�صبح معتادا عليها  ,فبع�ض النا�س ال

البديل يل منذ ان كنت يف الثانية ع�شرة
من العمر وحتى �سن الر�شد وكريك
دوغال�س هو اول من يعرتف بذلك ،
لقد كان م�ستمعا عظيما وهو امر �صعب
جدا ان جتده وا�صبحت ا�شاهد زواجا
رائعا وهذا ما اعاد ايل اطمئناين بان
الزيجات تنجح " .
لقد تزوج كريك من كاترين زيتا جونز
عام  2000و�سيحتفال بالذكرى العا�شرة
لزواجهما يف �شهر ت�شرين االول حيث
انه مل يك يتوقع مثل هذه العالقة ذات
املغزى الكبري بالن�سبة له حيث يقول:
" ان كاترين كانت مفاجاة كربى يف
حياتي بعد انف�صايل عن دينديرا فقد
كنت الهو كثريا كرجل غري مرتبط وال
ت�ستطيع ان تعد كم ميكن من ال�صداقات

يعتادون على ذلك واليوجد الكثري من
ابناء وبنات املمثلني من يقومون بهذا
فهوليوود مغمورة بحاالت الف�شل ".
لقد كنت مباركا جدا بزواج امي الثاين
من �شخ�ص عظيم مثل وليام داريد
فزوج االم عادة ما اليكون له �ضمان
كامل فانت تعلم دائما الق�ص�ص التي
تروى عن زوجة االب او زوج االم
ال�شرير لكن احلقيقة ان هناك الكثري
من ازواج االمهات وزوجات االب الذين
حتملوا م�س�ؤولية تن�شئة االطفال الذين
هم لي�سوا باطفالهم وانا كنت حمظوظا
جدا يف ذلك".
لقد تويف داريد عام  1992لكنه ترك
كريك دوغال�س مع الكثري الذي ي�شكره
من اجله حيث يقول عنه" :لقد كان االب

ان تكون مع ال�سيدات طاملا مل تواعد
اثنني منهما يف الوقت نف�سه ويف
املدينة نف�سها".
"ثم تلقيت �ضربة طوحتني ار�ضا فقد
�صرعتني كاترين واول مرة رايتها فيها
كنت ا�شاهد فيلم "قناع زورو" فقد
جل�ست يف ال�صفوف االمامية مت�سائال:
من تكون هذي ؟ ثم التقينا بعد ذلك
الول مرة بعد عام من ذلك يف احدى
املهرجانات ال�سينمائية وا�صبت بها منذ
ذلك احلني وبال �شك مل اكن �صهر ابويها
فقد كنت دائما ما ا�ضخم والد كاترين
وادعوه بالبابا ".
مل يبد�أ دوغال�س بنية التمثيل كما هو
عمل العائلة فقد كان م�صمما على خلق
هويته اخلا�صة بعيدا عن والده ال�شهري

قائال" :اعتقدت بانني الميكن ان اكون
املمثل الذي كان عليه والدي لذا جتنبت
ذلك لفرتة ثم ا�صبحت جزءا من فريق
التمثيل يف م�سل�سل " �شوارع �سان
فران�سي�سكو " الذي �ضرب �ضربة كبرية
عام . 1972
وحتى بعد ان ا�صبح ممثال تلفزيونيا
فهو مل يندفع باجتاه االفالم فقد عمل
منتجا يف البداية حينما اعطاه والده
حقوق رواية " احدهم طار فوق ع�ش
الواق واق " وربح هذا الفيلم جوائز
او�سكار عدة عام  1975لكنه تدريجيا
ظهر بافالم مثل " متالزمة ال�صني "
و " رومان�سية احلجر " يف نهاية
ال�سبعينيات وبداية الثمانينات ا�صبح
اكرث ح�ضورا على ال�شا�شة الف�ضية
ثم جاء جناحان
كبريان يف فيلميه
" وول �سرتيت " و
" الرغبة القاتلة "
واللذين مثال نقطة
حتول يف تاريخه
املهني فقد ح�صل
على االو�سكار
عن فيلم "وول
�سرتيت " حيث
يقول كان فوزي
بجائزة االو�سكار
ذا معنى كبريا
بالن�سبة يل كواحد
من اجليل التايل
الذي ولد ويف فمه
ملعقة ف�ضية كان
امرا بالفعل كبري
وكان والدي دائما
ميازحني فقبل
�سنوات عدة قال يل
" تعلم يا مايكل لو
انني كنت اعرف
انك �ستغدو ناجحا
جدا لكنت اح�سنت
اليك كثريا رمبا
يجب ان اذهب اىل
العالج لأكت�شف
ملاذا كنت احب ان
العب دور �شخ�صية
�سيئة يف مواقف
�صعبة جدا مثل
�شخ�صية غوردن
جيكو او �شخ�صية
بن كاالمان يف فيلم
الرجل املنعزل ".
"فيلم الرجل
املنعزل هو اخر
افالمه و�سيكمله مبا�شرة بعد عودته
من �شخ�صية جيكو يف جزء ثان
لفيلم وول �سرتيت  ،املال ال ينام ابدا
لكنه يف ذات الوقت ملتزم بالعودة
التدريجية اىل العمل ب�سبب مر�ضة
يقول مايكل دوغال�س وهو ي�ضحك:
"من غري املفاجىء يف ان جدول رحالتي
غري م�شغول يف هذه اللحظة لكن ب�شكل
عام انا حقا ال اقوم بتمثيل الكثري من
االفالم مامل تكن مهمة بالن�سبة يل مثل
فيلم الرجل املنعزل وهو فيلم �صغري
ولكنني فخور به لكن ل�سوء احلظ فان
ا�ستقالليته �ستجعل من ال�صعب ان يرى
�ضوء النهار ".

عن :الغارديان

آف���������������������������اق

استعادة
الطفولة بالكتابة
سعد محمد رحيم
�أن تفتح ممر ًا �إىل الطفولة بو�ساطة اللغة يعني �أن حترر طاقة
ال�شعر .فاللغة ،يف رحاب الطفولة ،حرية ،وان�شغال بحرارة
احلياة وطزاجتها وتوح�شها النقي البكر ،وانهمام بنبع الأ�شياء
ونقائها البدئي ..هناك حتدث جتربة الده�شة الأوىل� ،أي
الهزة الأوىل للوعي بعد �أن يكون املرء قد افرت�ض نف�سه مركز ًا
للعامل� ،أو اعتقد �أن العامل مل يوجد �إ ّال من �أجله .وحني تتواىل
ال�صدمات بعد ذلك؛ �صدمة �إثر �صدمة لتطيح باالفرتا�ضات تلك
واحدة واحدة� ،سنت�أكد من �أننا ملقون ،على الرغم م ّنا ،يف
خ�ضم ال ُي�ستهان به ،علينا ال�صراع معه طوي ًال .و�أن يف هذا
العامل� ،إىل جانب الأ�شياء اجليدة الكثرية ثمة احلزن والأمل
والإحباط والذل والق�سوة والف�شل واخلذالن.
يف �سريته الذاتية ( ع�شت لأروي ) يختار لنا ماركيز �أكرث
�صور طفولته قوة و�سحر ًا ،تلك التي �ستجد لها ح�ضور ًا �أو
ظال ًال يف ق�ص�صه ورواياته .فهو يعرتف ب�أنه مل يكتب �شيئ ًا
خارج ما عا�شه ور�آه .و�إنه عا�ش لريوي لنا ق�ص�ص ًا خربها
و�أعاد �صياغتها مبعونة املخيلة �أو ًال و�أخري ًا.
ّ
مل ت�شكل طفولته ،يف ذاكرته ،عالمة تاريخ م�أزوم ،ومل تخلف
يف روحه ر�ضو�ض ًا وعُقد ًا ،ولذا مل ي�سع �إىل ت�صفية ح�ساب معها
مثلما فعل �سارتر يف كتابه ( كلمات ).
يكتب ماركيز عن طفولته مبرح ،يخرب مع فعل الكتابة متعة
مزدوجة ..متعة �أن تكتب ،ومتعة �أن ت�سرتد ،من طريق اللغة،
�أ�صداء متع �سبق و�أن تال�شت يف طرقات الزمان .ما يحدث
مع �سارتر لهو �أمر خمتلف� ،إىل حد بعيد .ف�سارتر يكتب عن
طفولته بنوع من املازوخية� ،أي �أنه ي�ستعذب الأمل وهو يحكي
عن عالقاته مع �أفراد عائلته .ورمبا كان يكتب ب�شيء من احلقد
�أي�ض ًا� ..إن طفولة ماركيز امللونة امل�شرقة تقابلها طفولة �سارتر
الرمادية القامتة.
طفولة باملزاج الذي ينظر به �إليها ماركيز البد �أن ت�صنع منه
�سارد ًا ديدنه �إبهاجا .وطفولة باملزاج الذي ينظر به �إليها �سارتر
البد �أن ت�صنع منه فيل�سوف ًا مق�صده �إقالقنا.
ما �شغل بال طه ح�سني يف كتاب ( الأيام ) غري ما �شغل بال
ماركيز و�سارتر يف كتابيهما حيث كانت الكتابة عن الطفولة
عندهما غاية قائمة بحد ذاتها ،فيما �أراد طه ح�سني �أن يقول
لنا كيف و�صل �إىل ما و�صل �إليه عرب �سرد منتقيات من
وقائع طفولته .فهو هنا يخاطب قارئ ًا يتوقعه غري القارئ
الذي يتوقعهما ماركيز و�سارتر .ناهيك عن اختالف البيئات
وال�سياقات الثقافية.
و�إذا كان �أورهان باموق يف كتاب ( ا�سطنبول ) يخربنا عن ذات
م�ستن�سخة منه كان يتخيلها يف طفولته ( �أورهان �آخر يعي�ش
مثله متام ًا ،يف بيت م�شابه لبيت عائلته ،يف مدينته عينها ) ف�إن
ناتايل �ساروت �ستبتكر لنف�سها يف مرحلة الن�ضج ذات ًا �أخرى
جتري عملية ا�ستجواب دقيقة و�صارمة لطفولتها� ،أو لذاتها
الطفلة يف كتابها ( طفولة ) .فبالتناظر مع ذاتها ( ناتايل ) تظهر
ناتايل ( ثانية ) حماورة ذكية ،على قدر من اجلدّية والنباهة
وال�صراحة والتعاطف والتفهم ،مع بع�ض ال�شكوك �أحيان ًا..
ناتايل الثانية هي التي تتدخل يف حلظات حا�سمة ،قاطعة
جمرى ال�سرد من �أجل ت�صويب معلومة� ،أو بيان و�ضع نف�سي
و�شعوري ما يرتبط بتلكم ال�سنوات البعيدة� ..إنها حت ِّفز يف
�سبيل مزيد من ال�سرد؛ مزيد من النب�ش يف املا�ضي الآيل �إىل
الن�سيان.
تلقي ناتايل الثانية جملة اال�ستهالل
يف الكتاب ،يف �صيغة �س�ؤال؛ "ـ �إذا
�ستفعلني هذا حق ًا ..ا�سرتجاع طفولتك؟"
هذه الطريقة احلوارية يف كتابة ال�سرية
الذاتية اخلا�صة مبرحلة الطفولة تفعم
الكتاب باحليوية ،ومتنحه زخم ًا وجداني ًا،
وم�سحة �آ�سرة من ال�صدق.

إصدارات دار

للثقافة والنشر

( ..الجميع يحلم بزيارة العراق .البارحة
في السوق ،من بعيد ،رأت زوجين عراقيين
مغتربين كانا يزورانهما في السابق ،تجنبت
لقاءهما او السالم عليهما .لماذا ابتعدت
عنهما حتى غابا في زقاق جانبي؟! هل كانت
خجلة من نفسها او خجلة منهما؟! ال تعرف.
لقد اختلطت المشاعر .تعتقد ان اوضاع
العراق الحالية ،القتل ،الخطف ،وعدم
سعادة ابنائه ربما معكوسة على سلوكها
الغريب .لو كانت الحالة صحية والوضع هادئا
واآلمال متحققة ،بعد سقوط نظام صدام
حسين القاسي ،لما كرهت السالم على هذين
العراقيين البريئين وغيرهما .شعرت ان
الصمت والعزلة هما ما تتوق لهما اللحظة)...
من فصل "وزة في الخليج"

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

