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طـــــغــــــراء الــــنــــــــور والـــــمـــــــاء:

خارج العا�صمة

روح بغداد احلنونة حني تت�سامى على الرتاب
عرب عنوان ديوانه املثري طغراء النور واملاء ،ال�صادر عن دار
املدى عام الفني وت�سعة ،يدخلنا ال�شاعر عبد الزهرة زكي
اىل جو �صويف م�شغول بعناية ،على �صعيد الكلمات وال�صور
واحلدث ال�شعري ،مرتدا اىل قرون �سابقة بلغتها ال�صوفية
املتك�سرة على ل�سان العارفني دون �أن تف�صح كلية عن الق�صد.
بهذا وك�أنه يروم متثيل بغداد ب�أجواء ورموز و�إيحاءات يف
نهار عبا�سي مر ذات يوم على �شواطئ دجلة .ونحن مع كلمات
توحي بكل ذلك مثل بخارى ،والقيان املجلوبات من روما،
والتاجر من انطاكية ،واخلمر ،والعود ،واملوجة املت�صاعدة من
حتت �شط الر�صافة ،وعبيد زجنبار.
ال�شاعر عبد الزهرة زكي

�شــاكـــر الأنــبــــاري

الأل��وان واملو�سيقى وال�سم والإبريق ،وغري
ذلك من مفردات ت�ستجيب النتقائية ال�شاعر
واقت�صاده يف �صناعة الق�صيدة� ،سواء من
خ�ل�ال ن�صه ال�ط��وي��ل ن�ه��ار ع�ب��ا��س��ي� ،أو من
خ�لال بقية الأب� ��واب الثانوية ال�ت��ي �سماها
رواية الهدهد ،ولكنه قطعها اىل حلن غام�ض،
وحينما �سها امل�لاك ،وتربية ال��ذئ��اب ،ومثل
موجة �سوداء ،والطري نافقة يف قلب الناي،
وم��ن منمنمة ال�غ�لاف ،وغ�يره��ا م��ن عناوين
مثرية تهم�س اىل قارئ يفاج�أ بتلك ال�ضراوة
باالنتقاء وال�صمت واالقت�صاد يف التعبري.
وب ��رغ ��م ان ع �ب��د ال� ��زه� ��رة زك� ��ي م ��ن جيل
ال�سبعينيات ،وكانت له ب�صمة مميزة بني ذلك
اجليل ،لكنه مل ي�صدر قبل هذا الديوان �سوى
ثالثة دواوين طوال م�سريته ال�شعرية ،وهي:
اليد تكت�شف ،وكتاب اليوم ،كتاب ال�ساحر،
وكتاب الفردو�س .طغراء النور واملاء ي�ضج

بروح �صوفية ،حنونة ،كما لو كانت تت�سامى
عن وقائع مبتذلة او قا�سية ،حيث الن�ص يبتعد
عن وقائع مثل تلك ويطري بجناحي هدهد �أو
قربة �أو بومة ،نحو �سماء جتلت ذات يوم يف
املدينة العبا�سية الرثية بعرافيها ورهبانها
ولغاتها وميولها االعتزالية خوفا من ت�سرب
حياة م�شبعة بالتلوث واالب�ت��ذال (ان��ت التي
ت�صف /وهي التي ت�صغي /ت�صغي فتغم�ض
عينيها /وت�صغي /حتى ي�شف قمي�صها عن
ن�ه��دي�ه��ا /وع��ن ق�ل�ب�ه��ا /ب��وج�ي�ب��ه ال�ساخن/
فتذوب /فتنام /ا�صبعك ت�ضرب يف العود/
وخامتك /يقلب كتابا يف التنجيم.).
ك��ان زك��ي اذا يهند�س م�شهده ال�شعري كي
ينتظم يف غواية الق�ص .ي�ستلهم ،متا�شيا مع
تاريخ بغداد ،كتاب منطق الطري لفريد الدين
العطار� ،أو مثنويات ج�لال الدين الرومي،
رابطا لغته وم�شهديتها ال�شعرية والق�ص�صية

بتلك النهارات ال�صوفية املذهبة ،التي كانت
خ�ل�ال ق� ��رون ت�ستلهم احل �ك �م��ة م��ن الطري،
واحل�ج��ر ،وال �ل��ون ،واحل ��رف ،ورن��ة العود.
وي��رب��ط ك��ل ذل��ك م��رم��وزات تتكرر يف ثنايا
الق�صائد ،م�سبغة عليها مذاقا واحدا� ،أو يكاد،
من حكمة وفل�سفة وت�سام روح��اين وغو�ص
يف تاريخ املكان.
وامل ��رم ��وزات ه��ي ال�ب��وم��ة وال�ه��ده��د وامل�لاك
وال �ن �� �س��ري��ن وال �� �ش �م ����س .ف �ف��ي ب ��اب رواي ��ة
الهدهد يقول :كانت البومة تغني /وكانت
�أوراق ال�ن���س��ري��ن تنحل غ�ب�ط��ة /فت�أخذها
الريح واملياه /يف ذلك النهار /حيث مل يعد
ثمة ن�سرين /اختفت البومة /وظ��ل اجلبل
ي��ردد �أغنية البومة /وهي تتكلم عن وح�شة
الن�سرين .ورغ��م روح الق�ص املبا�شرة يف
ق�صائد الديوان ،اال �أن �صناعة الن�ص وا�ضحة،
ت�ستمد من حيوية الذهن وثقافته �أك�ثر مما

ت�ستمد م��ن ملمو�سات
احلوا�س لل�شاعر ،وع�بر �آلية
كتابية مثل تلك تتك�سر عالقات املنطق يف
امل�شاهد ،ويغ�سل الذهن مبدلوالت التاريخ
ورم ��وزه و�أج��وائ��ه ،مم��ا يخلق نكهة مميزة
للغة ال�شعرية ،يخرجها عن الكتابة ال�سائدة.
م��ع ان غ��واي��ة م�ث��ل ت�ل��ك حت��رم ال���ش��اع��ر من
ثيمات غزيرة يف بغداد احلا�ضر ،ق�ص�صها
وعذاباتها ،تفا�صيلها ومرموزاتها ،عدا عن
امكانية �شا�سعة لتوا�صل القارئ املعا�صر مع
ن�ص ال�شعر ه��ذا .لكن املوجة تبقى �سوداء
ح�سب النمط االرتكا�سي لزكي ،ويبقى احلنني
دائما اىل املا�ضي .ما�ضي القيان واملعتزلة
وطغراء ال�ضوء وعيون املها وناي العارفني
وه��و يتجول يف �سوق ال�صفارين و�شارع
الر�شيد و�ساحة عبد القادر اجليلي وباحات
امل�ستن�صرية ،ذاه�ل�ا ع��ن ك�لام ال�ن��ا���س ،لوال

الو�سوا�س ،و�ضربة
امل ��وج ��ة ال �� �س��وداء.
وه ��و ي��ح��اور نف�سه
(ا���ص��ب��ع م ��ن ه� ��واء/
ف � � �ق� � ��ط:
و�شفتان تطبقان على الناي /من الناي تطري
موجة �سوداء /ا�صبعه هنا و�شفتاه هناك/
ه�ن��ا وه �ن��اك /ب�ع�ي��دا ع �ن��ه /ع��ن امل�ل�اك يرى
�صورته ترف /مثل موجة �سوداء تتلوى على
الرتاب.).
عبد الزهرة زك��ي يف ديوانه ه��ذا ال يريد �أن
يده�ش �أحدا ،وال يريد �أن يثري زوبعة �شعرية،
ب��ل ي �ح��اول �أن يغني لنف�سه ،ح�سب تعبري
والت ويتمان .لكن العراقيني يف هذه ال�سنني
العجاف ال يرغبون يف �سماع �أحد ،ال �شاعرا
وال مفكرا ،ال خطيبا وال مفوها ،لذا يطيرّ ن�صه
اىل الأفق البعيد ،خارج اخلارطة ،ومن دون
�أمل.

م�������س���ل�������س�ل�ات ال����ق����ه����ر وال�����ب�����ك�����اء وال�����ك�����ذب
ابت�سام يو�سف الطاهر
لندن

يف العراق جعلنا ع�صر الف�ضائيات نعي�ش
�أيام انقالب البعث الدموي ..ونحن نرى
بقاياهم مازالوا يت�صيدون ال�شوارع
املتعبة ليزيدوها خرابا ،يرت�صدون
النا�س ليزرعوا طريقهم موتا وي�سرقوا
من عيونهم بقايا الأمل .وتنقلك قناة
�أخرى لرتيك �شوارعك العط�شى ورافديك
م�سلوبي الروح واملياه ،وت�ستغيث وال من
جميب.

اخللفي ��ة بفقره ��ا وحرم ��ان �أهله ��ا و�صراعه ��م
م ��ن اجل البق ��اء ،ومن اج ��ل احلف ��اظ على قيم
الت�سام ��ح وال�شهام ��ة و�إجارة الغ�ي�ر .ي�صدمك
مب�شاهد �أخ ��رى �سطحية بط ��رح بع�ض الأمور
فم ��ن خ�ل�ال �أح ��دى ال�شخ�صي ��ات وه ��ي ترحّ ل
معاناته ��ا عل ��ى العراقيني الذين جل� ��ؤا ل�سوريا
"بكرى ملا العراقية � -أي العراقيون -يرجعوا
لبالدهم ت�ص�ي�ر الأمور �أح�س ��ن وترجع مثل ما
كانت " مل يطرح املخرج اجلانب الأهم من ق�صة
العراقيني التي زجها بالعمل ب�شكل فا�شل ،وهو
كي ��ف �أن �سوريا ازدهرت ب�سب ��ب �أزمة العراق،
فالأموال انهالت عليهم م ��ن كل جانب لإيوائهم

بع�ض العراقيني ،بع�ضها من احلكومة العراقية
ومن املنظمات العاملية ومن العراقيني البعثيني
الذي ��ن نهبوا �أم ��وال ال�شع ��ب العراقي وهربوا
بها ليعمروا �سوريا  ،فقد ازدهرت حركة البناء
هناك ب�شكل ملفت للنظر خالل اخلم�س �سنوات
الأخرية!.
ومل ن ��ر يف تلك امل�سل�س�ل�ات �أو غريها �أي �شيء
(خا� ��ص جدا) ( ،فاجل�ي�ران) يتحينون الفر�ص
لأذيتنا ولك ��ي نبقى �سوق ��ا لب�ضائعهم الرديئة!
ويتك ��رر يف اغلبه ��ا ديك ��ورات جتده ��ا يف
الفنادق ال�سياحي ��ة ذات النجوم و�أحيانا ت�شبه
حم�ل�ات بي ��ع الأث ��اث .كذل ��ك تك ��رار امل�ؤامرات

وامل�ش ��اكل اليومي ��ة لتزي ��د م ��ن (عم ��ر �شقائنا)
وتع ��ذب (قلوبن ��ا ال�صغ�ي�رة) وتقت ��ل (�أحالمنا
النبيل ��ة) .فمعظ ��م امل�سل�س�ل�ات �سوري ��ة او
خليجي ��ة وم�صرية يت�ساب ��ق فيها املمثلون على
العن ��ف واحل ��وارات ال�صاخب ��ة ب�ي�ن االف ��راد ،
وك�أنها تعزز طريقة في�صل القا�سم يف حواراته
البائ�س ��ة ،او تركيزه ��ا عل ��ى الب ��كاء والنحيب
وم�شاهد الدم ��وع التي وال�شهادة لله ان اغلبهم
�أتق ��ن م�شاهد العويل وال�ص ��راخ لدرجة �أنها ال
ت�ت�ركك �إال و�أن ��ت تبك ��ي وتع ��اودك الك�آبة التي
حاول ��ت الهرب منها .حت ��ى �أن �صغارنا �صاروا
يت�ساءل ��ون �ساخري ��ن "مل ��اذا ال تك ��ون هن ��اك

ويف اجلان ��ب الآخ ��ر م ��ن اجلحي ��م يف اليم ��ن
(ال�سعي ��د) ي�ستخدم ��ون الطائ ��رات والدبابات
ليدكوا قراهم اجل ��رداء  ،وك�أن الذي باعهم تلك
الأ�سلح ��ة ا�شرتط عليه ��م ان ال ي�ستخدموها �إال
�ضد �شعوبهم!.
فته ��رب للم�سل�سالت (عل�ش ��ان مالي�ش غري-ها)
لع ��ل فيه ��ا وم�ض ��ة ف ��رح �أو �أم�ل ً�ا تاريخي ��ا كان
�أو م ��ن نفاي ��ات الواق ��ع .خا�ص ��ة وق ��د �ص ��ارت
امل�سل�س�ل�ات الي ��وم (حن ��ة ورن ��ة) بع ��د تكاث ��ر
الف�ضائي ��ات التناف�س ��ي الع�شوائ ��ي .لتجده ��ا
يف (زم ��ن الع ��ار ) ه ��ذا ،مل تكن �أك�ث�ر من (قلب
ميت) لي� ��س فيها ما يرطب يومك بنهار رم�ضان
الطوي ��ل وعط�ش ��ه .فف ��ي زم ��ن الع ��ار امل�سل�سل
الناج ��ح درامي ��ا وه ��و ينقلك حل ��واري �سوريا

م�سابقة بكاء على �شاكلة� ،ستار �أكادميي ،يفوز
فيها من يلطم �أح�سن ويبكي بدموع �أكرث"!!؟
فتل ��ك امل�شاه ��د تتمط ��ى وتتط ��اول مث ��ل لي ��ل
ام ��ر�ؤ �ألقي�س بينما حلظ ��ات الفرح والأمل متر
كال�شهب م�سرعة �أو كجلمود �صخر ّ
حطه ال�سيل
من عل.
وم ��ا يزي ��د الغ�ض ��ب ه ��و القط ��ع املتوا�ص ��ل
للم�سل�س�ل�ات والربام ��ج لتق ��دمي �إعالن ��ات
تتك ��رر ب�شكل غ�ي�ر مدرو�س و يث�ي�ر الأع�صاب
والغ�ض ��ب ..ف ��كل القن ��وات �ص ��ارت حتاك ��ي
القنوات اخلليجية بك ��م الإعالنات الذي يتكرر
�أحيان ��ا لنف� ��س ال�سلع ��ة �أو لنف� ��س الربنام ��ج
وبنف�س اللحظ ��ة والثانية ،فما �أن يظهر امل�شهد
ثوان ولي�س دقائق يظهر �شعار
لأي عم ��ل وبعد ٍ
الي ��وم (هذا الربنام ��ج برعاي ��ة) ليمطرونا بكم
ال�سل ��ع وال�ش ��ركات �أو غريه ��ا ،بتوا�صل لأكرث
من خم�س دقائق.
القن ��اة امل�صري ��ة كان ��ت تكتف ��ي بعر� ��ض ع ��دد
الإعالنات قبل ب ��دء الفيل ��م �أو امل�سل�سل ومثلها
بع ��د �أن ينته ��ي ،لكنه ��ا الي ��وم �ص ��ارت تقل ��د
الأخري ��ات وب�ش ��كل مبالغ به وم�ش ��وه �أحيانا.
فحت ��ى برامج اللقاءات م ��ع الفنانني كما ح�صل
يف اللق ��اء املت�سل�س ��ل مع عمر ال�شري ��ف ،يُقطع
احل ��وار لع�شرات امل ��رات يف احللق ��ة الواحدة
بل �أحيانا تقطع اجلملة قبل اكتمالها ليمطرونا
ب�إعالن ��ات متك ��ررة ومنها �إعالن ع ��ن الربنامج
املقطوع!!؟
عرفن ��ا م ��ن خ�ل�ال التلفزي ��ون الربيط ��اين �أن
الإعالن ��ات تتكرر حقا لكن كثري م ��ا يكون قطع
الفل ��م مبحله وب�شكل مدرو�س ومت�آلف مع ثيمة
الفيل ��م �أو الربنام ��ج ،ففي الأف�ل�ام الرتاجيدية
او �أف�ل�ام الرع ��ب ،ت�شعر ب�أنك بحاج ��ة اللتقاط
�أنفا�سك لتن�أى بعيدا عن �أجواء الفيلم من خالل
الإعالن ��ات ،لتع ��ود له م ��رة �أخرى م ��ن دون ان
تت�أثر �أع�صابك ،لك ��ن بالرغم من ذلك الكثري منا
يف�ضل متابع ��ة افالم وبرامج الـ ( )BBCلعدم
قطع العر�ض لتقدمي الإعالنات.
فهل هناك �أمل ب�أن ترح ��م الف�ضائيات �أع�صابنا
وتقدم الإعالنات ب�شكل يرحم اذواقنا� ،أو لعلها
تق ��دم الأفالم املميزة خا�صة القدمية التي تعود
بنا ملا�ض مل نكن نتوقع �إنا �سنحّ ن �إليه يوما!.

ج���������������دل احل��������ي��������اة
ريا�ض النعماين

الثقافة ن�شاط خ ّالق تقوم به روح فريدة ،حتاول وبطاقة
امل�صلح�ي�ن الكب ��ار ـ �إ�ص�ل�اح التاري ��خ يف م�ستوى خطئه
الأول ال ��ذي ا�ستم ��ر يف تراك ��م �أدى �إىل خلق بنى تتحكم
الي ��وم يف �صياغة �سيا�سة ووعي ،وخط ��اب الواقع الذي
نحياه الآن.
�إن ثم ��ة مهم ��ة نبوية لها عالق ��ة خا�صة يف معن ��ى العامل،
وكرام ��ة الإن�س ��ان ووج ��وده احل ��ي ،ويف به ��اء الوج ��د
وحتقي ��ق العدالة واجلمال واحلق ه ��ي التي حترك روح
ه ��ذا الكائ ��ن الك ��وين ـ القطب ��اين فيندف ��ع ـ دون ح�س ��اب

للربح واخل�سارة ـ يف طريق ال�صراع �إىل ينابيع احلقيقة
الأوىل .انه وهو يف طاقة �إندفاعته الق�صوى هذه ال يفكر
بالتنازل عن �سلطت ��ه لأية �سلطة (�سلطة املال �أو الدين �أو
ال�سيا�س ��ة)� ..إمنا يقف وحيد ًا يف ميدان ال�صراع مرفوع ًا
عل ��ى ت�صميمه الأكي ��د و�إرادته العالي ��ة ور�ؤاه التي متلك
بزمام التاريخ وتوجهه.
ف� �ـ (البع� ��ض م ��ن الب�شر ،يكم ��ل جه ��د اخلالق) كم ��ا يرى
برغ�سون..
�إذ �إن ��ه  ..ج ��اء ليع ��دل اعوج ��اج ع�صره ،ويق ��ول الذي ال
يقال وال ميكن �إن يقال يف ف�ضاء من فكر ووجدان نا�صع
يعيد طرح الأ�سئلة الأوىل عل ��ى الوجود والأ�شياء وعلى
ذات ��ه ه ��و ..ذاته التي تتفت ��ح يف �سياق ي ��رى يف تكاملها
مع الآخر م�ب�رر ًا �أو ًال لوجوده الأعمق وامل�شروع ،بل انه
ي�ؤمن �إميانا كام ًال بان هويته احلقيقية ال ميكن ان توجد
�إال يف وجوده ��ا يف ذات هذا الآخر الذي يرى يف مراياه
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ذاته وحقيقته هو.
اجل ��دل الوا�ضح الذي ينبغ ��ي �إن يغني احلياة ويطورها
ويدفعه ��ا بق ��وة املعرف ��ة اخلالق ��ة يف طرق ��ات الك�ش ��ف
والتج ��اوز والبح ��ث ع ��ن احلقيق ��ة ينبغ ��ي �إن يقوم بني
ال�سيا�س ��ي وب�ي�ن املثق ��ف يف مناخ ع ��ال م ��ن �إرادة البناء
وتطوير الواقع وتغيري عادات التفكري القدمية والإ�شكال
والأ�سالي ��ب التقليدي ��ة بخط ��اب يرى يف �إع�ل�ان القطيعة
م ��ع اجلانب امليت م ��ن ال�ت�راث يف قراءة جذري ��ة تلتقط
الإ�ش ��ارات واال�ض ��اءات التي ال تزال متتل ��ك قوة ح�ضور
وطاقة على احلي ��اة ت�ستطيع �إن حتاور م�شاكلنا الكيانية
الكربى ،وت�ضيء وجودنا العميق اليوم..
الإ�صغ ��اء والت�أم ��ل و�إع ��ادة ط ��رح الأ�سئل ��ة الوجودي ��ة
الك�ب�رى عل ��ى كل �ش ��يء ويف كل �شيء هي �أه ��م جتليات
وجود املثق ��ف النا�ضج الذي نلم�س يف ممار�سته الفكرية
انفتاح� � ًا وح�ض ��ور ًا فاع ًال ..خالق ًا للم�ستقب ��ل ..،مثل هذا

اجلدل النا�ضج فهل يرى ال�سيا�سي وخا�صة العراقي ذلك
وي�ؤمن به وبهذه الر�ؤية والطرح.
ه ��ل ميتل ��ك ال�سيا�سي �إمكاني ��ة قبول قناع ��ة املثقف الذي
يعتق ��د ب ��ان للحل ��م طاق ��ة وق ��درة عل ��ى ك�ش ��ف احلقائق
اجلوهرية التي ت�ضيء امل�ستقبل وتبدعه �أي�ضا؟
�أرى يف تكام ��ل امل�ش ��روع التاريخ ��ي جله ��د املثق ��ف
وال�سيا�س ��ي طريق� � ًا عظيم ًا و�أكيدا لي�س فق ��ط لبناء حياة
ح ��رة وكرمي ��ة وتليق بفط ��رة الكائن عل ��ى الأر�ض و�إمنا
حلي ��ازة �ش ��روط وامكان ��ات تفت ��ح عظمى ملعرف ��ة الكون
واكت�ش ��اف املجهول وابتكار م�ست ��وى من الوجود تنعدم
فيه �ش ��روط القه ��ر والتخلف وال ��ردة والي�أ� ��س واخليبة
وحتف ��ظ وتتقدم بد ًال من ذلك وتزده ��ر قيم الأمل والفرح
وامل�س ��رة والفطرة ال�سليم ��ة التي تعيد للإن�س ��ان بيا�ضه
الأول ودفئه وكرامته ووجدانه الأول.
تعيده �إىل الأول الذي فيه تعيده �إليه.

اجتاهات نوبل
حممد خ�ضري
حدثان ب ��ارزان ،يف ال�شهريني املا�ضي�ي�ن ،قلبا توقعات
املرا�ص ��د ال�شرق/عربي ��ة ،و�أدارا الوج ��وه نح ��و �أكرب
حمفل�ي�ن عامليني ،منظم ��ة اليون�سك ��و و�أكادميية نوبل،
�صوت ��ا المر�أتني من ال�شط ��ر ال�شرق�/أوربي ،كي متثال
تف ��وق الدميقراطي ��ات اجلدي ��دة عل ��ى الدميقراطي ��ات
القدمي ��ة .ربح ��ت �إيرين ��ا بوكوف ��ا البلغاري ��ة �أ�ص ��وات
مناف�سها فاروق ح�سني ،وزير الثقافة امل�صري ،وفازت
مبن�ص ��ب املدير العام لليون�سك ��و ،بينما اختطفت هرتا
مول ��ر الأملانية/الرومانية الأ�صل جائ ��زة نوبل للآداب
م ��ن مر�شح ��ي القائمة اخلم�س ��ة املنتظري ��ن فوزهم منذ
�أع ��وام� .أ�سقط ��ت �سف�ي�رة (ال�ستار احلدي ��دي) ،و�أديبة
الأقليات املحرومة ،هيبة القامو�س املطعّم ب�ألفاظ الغلبة
وال�سيط ��رة واالختطاف ،وخالفت ��ا توقعات اخلا�سرين
املتدافعني على �أبواب املحافل العاملية العظمى .مل يكن
فوزهم ��ا ك�أي فوز ،وال غلبتهما ك�أي غلب ��ة ،بل علينا �أن
نحت ��اط لألفاظن ��ا كي ننتقل م ��ع الفائزت�ي�ن �إىل املرحلة
اجلديدة لعامل بال تكتالت �أو لغات متحجـرة وراء � رُ
سُـت
عالية.
عا�ش ��ت مول ��ر ب�ي�ن �أقلي ��ة �أملاني ��ة ،يف بل ��د كان جه ��ازه
الأمني يتل�ص�ص عل ��ى الن�صو�ص املعزولة عن الأغلبية
القومي ��ة ،تل ��ك املكتوب ��ة بلغ ��ة ال ��ذات املط ��رودة ،لغ ��ة
اليومي ��ات وال�شعر والرواي ��ة االن�شقاقية .هربت مولر
من حا�ضنه ��ا الغريب وعادت �إىل حماها الأملاين ،بينما
هاج ��رت بوكوفا يف االجت ��اه املعاك�س ملوطنها الأ�صلي
وتقدم ��ت �أميا ًال نحو باري�س لتجمع بني مزايا الهويات
الغالب ��ة والهوي ��ات املغلوب ��ة ،وتلتح ��ق مبواطنه ��ا
ت ��ودوروف الذي ح ��از مثلها مزاي ��ا الهوي ��ات العابرة،
ومعرف ��ة الآخ ��ر الكافي ��ة الخ�ت�راق منظومت ��ه الفكرية
وا�صطالحاته النقدي ��ة .انتظرت مولر �أن ت�أتيها جائزة
نوبل �إىل عقر دارها� ،أما البلغاريان اجلريئان فقد ق�صدا
باري�س لي�أخذا حقهما من االعرتاف مبكانتهما العاملية.
�إنهم ��ا خطوت ��ان متعاك�ست ��ان فكت ��ا قو�س ��ي الإ�شكالية
الإن�سانية املمه ��ورة بارتباط الوطن الأبدي� ،أو بحرية
االنتق ��ال ب�ي�ن الأوط ��ان البديل ��ة .ويب ��دو �أن �أكادميية
نوبل �ست�شجع عل ��ى فتح �أقوا�س �إ�شكالية �أخرى تردف
به ��ا هات�ي�ن اخلطوتني ،عندم ��ا تختار م�ستقب�ل ً�ا �أ�سماء
متوارية وراء �شرطه ��ا الإن�ساين النازع لالن�شقاق على
حدود املكان والهوية واللغة والنوع الأدبي.
عان ��ت هرت ��ا مول ��ر تبع ��ات ال�ش ��رط الروم ��اين من ��ذ
والدته ��ا يف � 17آب  1953ب�ي�ن �أقلي ��ة �أملاني ��ة تقط ��ن
قري ��ة �صغ�ي�رة غرب ��ي روماني ��ا .وبالرغم م ��ن انتقالها
�إىل �أملاني ��ا ع ��ام  ،1987ونيله ��ا اجلوائز هن ��اك� ،إال �أن
حياة القه ��ر وال�ضيق واالحتق ��ار يف الوطن احلا�ضن،
�سدت عليه ��ا منافذ اخلربة الإن�سانية داخل هذا القو�س
نهائي� � ًا ((بب�ساط ��ة احلي ��اة يف �أملانيا الت ��ي تبعد مئات
ما�ضي
الكيلومرتات مل متح خربتي املا�ضية .لقد حزمت
ّ
عندم ��ا غادرت))�ُ .ضيق عليها ُ
وطردت من امل�صنع الذي
تعم ��ل فيه ،و�أُر�سلت �أمها للخدم ��ة يف مع�سكرات العمل
يف �أوكراني ��ا ،وكان هذا كافي� � ًا الحرتافها الكتابة ((كان
علي تعلم احلياة عرب الكتابة ،ولي�س الطريق الآخر)).
ّ
والطري ��ق الآخر هو اله ��رب �أو القب ��ول بتوافه احلياة
داخ ��ل ال�ش ��رط القمع ��ي .وذلك ��م ه ��و �ش ��رط االعرتاف
بالأدب االن�شقاقي الذي �شمل با�سرتناك و�سوجلنت�سني
واميري كريتي�س وكونديرا ثم مولر ،وكلهم ه ّرب كتبه
ل ُتن�شر خارج القو�س احلديدي مبختلف اللغات .وكلهم
ع ��اد لالرتباط به ��ذا القو� ��س عندما تغ�ي�رت ال�شروط.
عادت كتب هرتا مولر �إىل رومانيا ،وخا�صة �أ�شـعارها،
امل�ؤلفة بطريقـة الكوالج(( .ال ميكنك تغيري �أي كلمة يف
كتابة الكوالج .هذا ما يجعل الكوالج قريب ًا من احلياة.
ال ميكن ��ك �إع ��ادة املا�ضي ،ال ميكنك حم ��و الق�صيدة كما
ميكن �أن تفعل هذا مع �أي ق�صيدة عادية)).
هنا ينبغي علينا االنتباه ،ومراقبة اجتاهات الأكادميية
ال�سويدي ��ة ،يف �أعق ��اب انهيار جبل حدي ��دي �أو �سقوط
ج ��دار ع ��ازل ،وابت ��داء مئوي ��ة جدي ��دة .م ��ا �أن تدخ ��ل
اجلائزة بلد ًا حتى تغ�ي�ر اجتاه �أدبه ومت�سح �آثار الإثم
والعار ع ��ن جباه �أدبائ ��ه االن�شقاقي�ي�ن الرازحني حتت
ثقل الواقعي ��ات الكولنيالي ��ة والدكتاتورية ،ورمزيات
النظ ��م الكالني ��ة والبدائي ��ة ،وحتمي ��ات النظري ��ات
التاريخية .كانت اجلائ ��زة مبقا�س غونرت غرا�س الذي
خل� ��ص (مئوية) �أملانيا عاما بعد ع ��ام حتى نهاية القرن
الع�شري ��ن ،وه ��ي الي ��وم مبقا� ��س مولر الت ��ي افتتحت
�أعمالها ع�صر الدميقراطيات اجلديدة .وذلك التلخي�ص
اخلتام ��ي طبقه ماركي ��ز يف مذكراته ع ��ن منطقة البحر
الكاريب ��ي عندما م� � ّرت به اجلائزة .كم ��ا �أنهتْ اجلائزة
ع�ص ��ر (املفك ��رات الذهبي ��ة) الكولنيالية بع ��د �أن ّ
حطت
عل ��ى دوري� ��س ل�سنغ وج .كوت ��زي الطالعني من جنوب
�إفريقي ��ا .واقت�ص ��رت �أعمال كنزو ب ��ورو �أوي الياباين
عل ��ى نقد الواقع الرازح حتت �إثم الهزمية احلربية .كما
�إنها ق�ضت على �آمال كاواباتا يف بعث اجلمال املحت�ضر
يف الأدب الياباين الكال�سيك ��ي .انتحر كاواباتا ب�سبب
م ��ن نوبل .كذلك مل يبق �شيء ثابت على حاله يف ثنائية
ال�ص ��راع بني قي ��م ال�شرق والغ ��رب املجرب ��ة يف �أعمال
جنيب حمف ��وظ و�أوره ��ان باموق .ولعل ه ��ذا الزلزال
(امل�ص ��وغ يف ميدالي ��ة نوب ��ل) يعنينا �أكرث م ��ن غرينا،
نحن كت ��اب ال�شرق العرب ��ي والإ�سالم ��ي ،كلما اقرتبت
�آث ��اره من �سردياتنا املفتقرة للأف ��كار واملواقف النقدية
�إزاء ع ��امل متغري ،ت�أفل في ��ه ت�أثريات القو�س احلديدي،
وتق ��وى داخله اجتاه ��ات الأدب االن�شقاق ��ي .لن ننتظر
طوي�ل ً�ا حت ��ى ينقل ��ب جيل فطن عل ��ى ه ��ذه ال�سرديات.
�سيحدث هذا بت�أثري من نوبل.
مل تط ��ارد الي ��د الرهيب ��ة لنوب ��ل �أبط ��ال ه ��ذا الع�ص ��ر
فح�س ��ب ،فقد بعث ��ت اجلائزة الأبط ��ال النائمني يف قبو
الأكادميي ��ة منذ ع�صور �أدبية �سابقة ،لي�شهدوا �أحكامها
الرجيم ��ة �أو الرحيم ��ة على حد �س ��واء ،يف حق الأدباء
املن�شق�ي�ن .قد يكون احلكم ع�شوائي� � ًا ،خمادع ًا ومميت ًا،
وق ��د يكون م�صيب ًا وعاد ًال ،ف� ��أي ن�ص ،مهما كان ع�صره
وقيمته ،مع ّر�ض لأحكام املحفل الأوربي املتغرية ح�سب
الأه ��واء ،ورمب ��ا ق ��ال �أح ��د الأبط ��ال
املبعوث�ي�ن من ع�ص ��ر الألياذة �أن
هرت ��ا مول ��ر دفن ��ت موته ��ا يف
�أح�ش ��اء �أبطاله ��ا ،كم ��ا طبعت
غ�ضون وجوهه ��م املعذبة يف
�ص ��ورة وجه الدكتات ��ور الذي
�أعدمه ��م ،لك ��ن مول ��ر نف�سها
ف ��رت من امل ��وت ب�أعجوبة،
ل ��ذا فه ��ي ت�ستح ��ق العف ��و
والتكرمي.

