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ثقافة
قناديل

 لطفية الدليمي

العمارة هويتنا لو نعرف!
غي ��اب التخطيط واالهتمام بال�ت�راث ،ف�ضال عن نق�ص
الوعي يف �أهمية الرتاث املعماري هو ال�سبب اال�سا�س
يف اندث ��ار الكث�ي�ر من االبني ��ة ذات الط ��راز املعماري
الت ��ي ت�ؤ�ش ��ر للهوي ��ة البغدادي ��ة والت ��ي حافظت على
قيمته ��ا العمرانية واجلمالية لقرون عديدة ،فقد �أزيلت
املئ ��ات من البيوت الرتاثية املنت�شرة يف جانبي الكرخ
والر�صافة وخا�صة على امتداد �ضفتي نهر دجلة.
ومل يكن هذا الأمر مقت�صرا على �إزالة مثل هذه االبنية
بق ��رارات غري مدرو�سة ،بل �أي�ض ��ا بالت�شويه احلا�صل
يف عملي ��ة البن ��اء وع�شوائيتها والتغلي ��ف الذي ميعن
يف تكري� ��س �ص ��ورة قبيح ��ة للعمارة ،والت ��ي الت�شكل
�أي امت ��داد للعم ��ارة البغدادية وتنافرها م ��ع �أي قيمة
جمالية.
�أما املهند�س ه�ش ��ام املدفعي قال�« :إن الرتاث املعماري
يف مراك ��ز املدن بات يتطل ��ب خطوة مهم ��ة للمحافظة
علي ��ه ،وق ��د حتدثن ��ا من ��ذ �سن ��وات طويلة ع ��ن �أهمية
احلف ��اظ على املراكز واملباين الرتاثية �سواء املنت�شرة
يف مراكز امل ��دن العراقية ،ويف العا�صمة بغداد ،ولكن
م ��ع الأ�س ��ف مل جتد تل ��ك الدع ��وات ا�ستجاب ��ة من قبل
امل�ؤ�س�سات احلكومية واجلهات املعنية».
امل�شكلة اذن يف ال �أبالية اجلهات املعنية بهذا املو�ضوع،
وع ��دم اعتماد خط ��ة مدرو�سة لهذا الأم ��ر تت�ضمن اراء
واف ��كار املتخ�ص�ص�ي�ن يف ه ��ذا املج ��ال والأخ ��ذ بعني
االعتبار ابعادها االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.

فقد �أث�ي�رت �أكرث من م� � ّرة ،ق�ضية الت�شوي ��ه واالبتذال
ال ��ذي تتعر�ض ل ��ه العم ��ارة العراقية ،ب�ش ��كل يتجاوز
�إطارها املهني البحت� ،إىل كونها ق�ضية �ش�أن ثقايف بل
ووطني.فه ��ي ق�ضي ��ة م�ؤملة وحزين ��ة ،عندما تتعر�ض
من ��اذج العم ��ارة العراقي ��ة اىل الإهم ��ال والت�شوي ��ه
والتغي�ي�ر التع�سف ��ي وحت ��ى الإزال ��ة .فاالهتم ��ام به ��ا
يتج ��اوز اطاره ��ا املهن ��ي ،لت�ش ��كل ق�ضي ��ة ه � ٍ�م ثق ��ايف
وحت ��ى وطن ��ي ،نظر ًا ملا متث ��ل تداعياته ��ا ال�سلبية من

الرواية� :صعود التل حتى النهاية

ت�شوي ��ه وحم ��و للذاك ��رة اجلمعي ��ة.يف كل دول العامل
الفق�ي�رة منه ��ا والغنية ،ثم ��ة اهتمام جدي ي� ��ؤدي �إىل
الأثر الثقايف املادي ،ب�ضمنه العمارة .وهذا االهتمام،
ه ��و اهتمام م�ش ��روع ومفهوم ،ومطل ��وب؛ �إذ �أن االمر
يتعل ��ق باالرث الثقايف الواجب احلفاظ والبقاء ،حتى
ميكننا ،كما ا�شرت يف اجابتي عن �س�ؤال �سابق ،لل�سري
قدما نح ��و االف�ضل والأح�سن والأك�ث�ر فائدة وجما ًال.
باال�ضاف ��ة طبع ��ا اىل �أن املحافظ ��ة عل ��ى تل ��ك النماذج

البنائية ،م�سوغة ثقافي ًا ومطلوبة مهني ًا ،كونها جت�سد
ذاك ��رة ملراحل تاريخية تخ� ��ص اجنازات ما�ضي البلد
و�شعب ��ه ،وهذه الذاك ��رة �ستعمل جي ��د ًا وت�ؤثر عميقا،
عندما تكون حا�ضرة دوما وحمافظ ًا عليها جيدا .كتب
رفع ��ة اجلادرج ��ي ،املعم ��ار العراقي الرائ ��د ،مرة..”:
انن ��ي �أ�ؤم ��ن ب� ��أن البن ��اء احل�ض ��اري ي�ؤل ��ف الن�صف
الأول يف عملية الإجن ��از ،و�أن الن�صف الثاين ،ورمبا
الأهم ،هو �صيانت ��ه واحلفاظ عليه باعتباره من ذاكرة
املجتمع وامتداد ًا لهذه الذاك ��رة يف الزمن .واعتقد �أن
ال�شع ��ب الذي ال يتمكن من �صيانة �إبداعه ،هو �شعب ال
ميتلك ذاكرة ي�سخرها يف املزيد من البناء احل�ضاري،
ب ��ل ال يعي ب�أن الذاكرة ه ��ي �أ�سا�س يف تكوين وجدان
املجتمع” .وهو قول ال ميكن للمرء� ،إال �أن يتفق معه.
فنحن بحاجة �إىل �إ�شاعة الوعي ب�أهمية وخطورة هذا
الأم ��ر ،وما يقوم ب ��ه الدكتور املع ��اري والباحث خالد
ال�سلط ��اين يف التعريف بالعم ��ارة البغدادية مبقاالته
الت ��ي ين�شره ��ا ف�ض�ل�ا ع ��ن الكثري م ��ن امل�ؤلف ��ات التي
تخ� ��ص العمارة البغدادية  ،يدخ ��ل �ضمن هذا التوجه،
حيث يرى:
�إن املعرفة بالعمارة و�إمكانات نقدها من قبل م�ستغليها،
يوف ��ران مناخ ��ات �صحية لتقييمه ��ا ،وبالتايل حت�سني
�أدائه ��ا ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �أن انت�شار الوع ��ي بالعمارة يرثي
ثقاف ��ة الإن�س ��ان ،وي�ضي ��ف �إىل خزينه املع ��ريف دراية
جديدة .وهو ما كر�س له جهده املهني وال�شخ�صي.

بني فو�ضى وعلمية حركات اال�صالح
"هذا هو �أف�ضل عامل بني كل العوامل املمكنة" هذه العبارة للمفكر املعروف ليبنتز .املعروف عن
هذا الرجل �إنه ال مييل اىل العنف وميال كثرياً اىل الهدوء والراحة .ما كان مثل غريه هاوي
فل�سفة �سيئة وكتب فل�سفةً
ً
�إثارة بل كان مهني ًا يك�سب عي�شه بكتابة حوادث بالط هانوفر .كتب
ح�سنة ومل يعب�أ كثرياً بن�شرها لأنها تكلفه ما يك�سبه بع�سر.
يا�سني طه حافظ

ه ��ذا العر� ��ض ،وه ��ذا الو�ص ��ف
له ��ذه ال�شخ�صي ��ة ،يقربه ��ا من ��ا،
م ��ن عديدين غ�ي�ر متك�سب�ي�ن ،غري
مهرج�ي�ن ميال�ي�ن لل�صخ ��ب ولك ��ن
للكتاب ��ة الهادئة بعيد ًا ع ��ن الإثارة
وبعي ��د ًا ع ّم ��ا ه ��و غ�ي�ر �ض ��روري
للفهم.
لك ��ن ليبنت ��ز لي� ��س وحده ل ��ه هذه
اخل�صال .لنا ا�ساتذة كبار وللعامل،
ميت ��ازون باله ��دوء واللط ��ف
الإن�س ��اين وبالن ��زر م ��ن ال ��كالم.
ه ��و �أدرك  ،كم ��ا �أدركنا ،الكثري من
الأمور ال�سطحية واللغو الال طائل
وراءه وم ��ن الأكاذيب التي ت�شغل
�أج ��واء النا� ��س وتبعده ��م ال ع ��ن
احلقيقة ح�س ��ب ولكن عن هدوئهم
ال�شخ�ص ��ي وع ��ن �سكين ��ة العي�ش
واحلياة.

لب
كان ل ��ه تفك�ي ٌ�ر ديني �أ�سا�س� � ًاً ،ق َ
بطانت ��ه ليك ��ون �سل ��وك ًا �شخ�صي ًا.
ه ��و يعل ��م ،كم ��ا نعل ��م ،ب� ��أن هناك
�ضرورات جربية و�إن الدنيا لي�ست
حت ��ت �سلطاننا فعلي ��ه احرتام هذا
الواق ��ع مبا �أن الع ��وامل الأُخرى ال
تبدو �أكرث خري ًا من عاملنا.
ه ��ذا ال ��كالم ينفعن ��ا � اّأل نلج� ��أ اىل
الهرب لننجو .و� اّأل نكون خمربني
وندخل العامل يف فو�ضى� .إحرتام
الواق ��ع والعم ��ل لإ�صالحه بهدوء،
بعق ��ل ،وبتقدي ��ر ،ذلكم ه ��و العمل
ال�سلي ��م .الإنقالب ��ات االنفعالي ��ة
والهياجات وال�صخ ��ب املنفلت لن
ت� ��ؤدي اىل حال �أف�ض ��ل .ا�ستيا�ؤنا
مم ��ا يف الواق ��ع لي� ��س مقب ��و ًال �أن
يكون دافع� � ًا لتخريبه �أو لتدمريه.
نتب�ص ��ر و�أن ن�شخ� ��ص
ولك ��ن �أن ّ
عيوب ��ه بعلمي ��ة ،وك ٌل بتخ�ص�صه.
وم ��ن �ضم ��ن ه ��ذه التخ�ص�ص ��ات
"علم ال�سيا�سة" ال تهريجها .بذلك
نحدث تغيري ًا للأف�ضل.
للأ�س ��ف مل نعت ��د عل ��ى اله ��دوء
يف الإ�ستي ��اء ويف التغي�ي�ر �أو
الإ�ص�ل�اح .نح ��ن نتعام ��ل ب�إنفعال
مف ��رط وبعدواني ��ة ت�ضي ��ع علين ��ا

النتائ ��ج املرج ��وة م ��ن الإحتجاج
�أو م ��ن النق ��د �أو م ��ن الرف� ��ض.
فرتانا ننتقل م ��ن واقع �سيئ �أردنا
له بدي�ل ً�ا �أف�ضل  ،لنواج ��ه �سيئات
�أخ ��رى كامن ��ة �سرعان م ��ا ت�سيطر
على امل�شهد.
اجلماهريي ��ة ال تعن ��ي �أب ��د ًا نف ��ي
التخ�ص� ��ص والعل ��م والإدراك
ال�سلي ��م اله ��ادئ .عل ��ى العك� ��س،
ٌ
مفرو�ض به ��ا �أن تتبنى ذلك لتكون
متب�ص ��رة مبا قد ي�س ��رق جهاديتها
ون�ضالها .وه ��ذا متام ًا ما تعر�ضنا
له ونحن جميع� � ًا نعرف تفا�صيله.
ل�سنا يف زمن الثورة الفرن�سية وال
يف زم ��ن ث ��ورة اكتوب ��ر .نحن يف
ع�ص ��ر �أكرث مدني ��ة� ،أكرث حت�ضر ًا،
�أك�ث�ر و�أف�ض ��ل علم� � ًا ور�ؤي ��ة.
اجلماهري غالب ًا ،وه ��ي تتفجر من
�أذى ومن �س ��وء و�أخطاء ،ال تدرك
�إن وراء م ��ا ت ��رى م�شكل� � ًة �أعم ��ق
�ستفي ��د منها الق ��وى االنقالبية او
اجلائحة لتعزله ��م مرة �أخرى و�أن
بع ��د ب�ض ��ع �سن ��وات م ��ن الوعود
واال�صالحات اجلزئي ��ة ،املظهرية
 ...وحتى عبور اجل�سر.
أكاذيب
نعل ��م كم �شغل ��ت الب�شري ��ة � ُ

العِ ��رق والدي ��ن و�أدخلتن ��ا يف ه ��ذه الأف ��كار و�سائط اث ��ارة .كما
�سن ��وات دم ��ار وقت ��ل وكراه ��ات �أنه ��ا خدم ��ت احلا�ض ��ر ال�شخ�صي
بع�ضه ��ا ما ي ��زال عالق� � ًا بالنفو�س للزعماء الفرديني وهم بذلك الت�أييد
الت ��ي مل ترب�أ من ��ه .م ��ع �إن النا�س والهي ��اج يفتق ��دون الت ��وازن بع ��د
�أدركوا اكذوبة العِ رق وك�شفت لهم �أول انت�ص ��ار ،و�سيكت�ش ��ف النا�س
املخت�ب�رات االنتم ��اءات املتباعدة ذلك ويرون ب�أعينهم اجلربوت!
جد ًا.
احلري ��ة الت ��ي توظف هن ��ا لي�ست
ه ��ذا مثل مل ��ا ندع ��و �إلي ��ه .دعوتنا كافية وحدها �إنْ مل تكن املنطلقات
لع ��دم ابتع ��اد التخ�ص� ��ص العلمي �سليمة علمي� � ًا� .إن املعاين املختلفة
والن�ض ��ج الثق ��ايف ع ��ن ح ��ركات لكلف ��ة حري ��ة ال تعن ��ي حت ��رر
التغي�ي�ر �أو حركات اال�صالح ،لكي اجلماهري الع�شوائي وهي وحدها
�أو ًال ال ت�ضي ��ع جه ��ود العامل�ي�ن .م ��ا اجن ��زت فع�ل ً�ا �إ�صالحي� � ًا .يف
وثاني ًا لكي ال تنبثق �شرو ٌر خمب�أة روم ��ا و�أوائ ��ل االمرباطوري ��ة
وراء مظاه ��ر الأ�شي ��اء .ر�ؤي ��ة كان ��ت احلري ��ة تعني ح ��ق �أع�ضاء
ال�سط ��ح مطلوب ��ة ولك ��ن االكتف ��اء جمل�س ال�شي ��وخ االقوياء يف نهب
بها ه ��و اخلط�أ املميت وال�سيما يف املقاطع ��ات .وبروتو� ��س ،بط ��ل
ع�صرنا امللغوم باخلطط وبخرائط يوليو� ��س قي�ص ��ر ل�شك�سب�ي�ر ،كان
امل�ستقب ��ل وباخلط ��وط ال�سري ��ة يُقر�ض البلدية بـ  %60فوائد وحني
الت ��ي ق ��د ت�سحبن ��ا اىل خ�س ��ارات تف�شل يف الت�سديد ي�ست�أجر ع�سكر ًا
ما�ض ملحا�صرته ��ا .واحلري ��ة يف يومنا
فادح ��ة فنع ��ود نثن ��ي عل ��ى ٍ
كان �سيئ� � ًا و ر ّث� � ًا .ثمة عقائد قائمة هذا لها معنى مق ��ارب لتلك املعاين
عل ��ى �أ�س� ��س ال وج ��ود له ��ا ولكنها وكم ��ا يوظفه ��ا �أ�ساط�ي�ن ال�صناعة
عملت على ح ��رق وتخريب العامل ،واملنتجون املتحكمون بالأ�سواق.
النازي ��ة مث ًال ،العلم ��اء يعرفون ان والف ��رد ح ��ر ًا ل ��ن ي�ؤ َ
مت ��ن �إذا مل
ّال عِ ��رق و ال نق ��اوة جن� ��س  .لك ��ن يحدده قانون ويردعه نظام وقوة
تنحي ��ة التخ�ص�ص عن الفعل جعل مراجعة .ه ��ذه احلرية تختلف عن

حري ��ة الأمة التي تعن ��ي اخلال�ص
من �سيطرة �أجنبية ي�سندها الوعي
بالتفا�صيل وبالتوقعات.
يف الأح ��وال كله ��ا� ،أي �سل ��وك
"ح ��ر"� ،أي ت�ص ��رف بحري ��ة يف
زمانن ��ا ،ي�ستوجب ر�ؤي ��ة �سليمة،
ي�ستوجب علم ًا و�إ�ضاءة تخ�ص�ص
ت�سهم يف توجي ��ه العمل الن�ضايل
وتك�ش ��ف ح ��دود و�سالم ��ة البيئ ��ة
قبل احلرك ��ة لت�ضمن جاهزية هذه
القوى وت�ضم ��ن لها نتائج �سليمة.
واال فهو االرتب ��اك وهي الفو�ضى
وهي الت�ضحيات واخل�سائر بينما
نحن ننتظر االف�ضل!
مراك ��ز البح ��وث والعلم ��اء
املتخ�ص�ص ��ون ،علوم� � ًا �صرف ��ة
وعل ��وم �سيا�س ��ة وقان ��ون وزراعة
و�صناع ��ة و�إدارة �أعم ��ال وري
وعلم ��اء نف� ��س ومهند�س ��ون
وا�صح ��اب خ�ب�ر ًة عارف ��ون ،...
ه ��م الذين يجعلون امل ��د املتمرد �أو
الث ��وري او املحتج منتج� � ًا لنتائج
مطلوب ��ة ويحقق �إ�صالح ًا .الع�صر
يقول ه ��ذا .ال �أريد حتديد حريتكم
ولك ��ن �أري ��د اخلطى عل ��ى الطريق
ال�صحيح.

�أعـِ� � ّد كت ��اب ( ف ��ن الرواي ��ة ) لكول ��ن ويل�س ��ون من بني �أه ��م الكتب
الأ�سا�سي ��ة التي تناول ��ت �صنعة االبداع و الف ��ن الروائي وحرفية
هذا الفن و�أ�سراره  ،و�أ�ستطيع القول� -أنا التي قر�أت معظم �أعمال
ويل�س ��ون وترجمت �سريته الذاتية ( حل ��م غاية ما) � -إن كتاب فن
الرواي ��ة كتبه �أ�ست ��اذ بارع وكاتب �شغ ��وف بالف ��ن الروائي ي�ؤمن
�إميان ��ا الح ��دود له مب�ستقب ��ل الرواي ��ة و�أهميتها يف حياتن ��ا ك ّتاب ًا
وقراءً.
كان كول ��ن ويل�سون – الذي ترجمت له ح ��وارات ومقاالت نظرية
عدة – كاتب� � ًا ا�ستثنائيا ومفكر ًا ديناميكي� � ًا م�ؤ�س�س ًا جتاوز عدمية
الوجودي ��ة الفرن�سي ��ة بوجوديت ��ه املنطوي ��ة عل ��ى ح� ��س رقي ��ق
بالتف ��ا�ؤل� ،إ�ضافة �إىل �أنه م� ��ؤرخ انرثوبولوج ��ي وباحث فل�سفي
مرموق وا�ستحق �أن يطلق عليه البع�ض و�صف ( هيدرا معرفية )
 ،والهي ��درا  -كما نعلم  -كائن ا�سطوري ب�سبعة ر�ؤو�س  ،وينطبق
ه ��ذا التو�صي ��ف على ويل�س ��ون الكاتب ال ��د�ؤوب واملفكر الوا�سع
املعرفة متعدد االهتمامات .
يلخ� ��ص ويل�س ��ون يف الف�ص ��ل الأول م ��ن ( ف ��ن الرواي ��ة ) ر�ؤيت ��ه
اخلا�ص ��ة لعملي ��ة الكتاب ��ة االبداعية وي�صفه ��ا ب�أنه ��ا (عملية �شاقة
كال�صع ��ود �إىل �أعلى التل  ،حيث يت�ساق ��ط ال�ضعفاء بينما يوا�صل
الأقوياء بهدوء لي�صبحوا كتابا جيدين ) .
يف خامت ��ة ه ��ذا الكت ��اب ثم ��ة ( خال�ص ��ات ) يكثف فيه ��ا ويل�سون
خربت ��ه ور�ؤاه ال�شخ�صي ��ة وق ��د ترجم ��ت �أج ��زاء �أ�سا�سي ��ة منها
ا�ضفته ��ا اىل الق�سم االول م ��ن كتاب ( حلم غاية ما) بعنوان ( ر�ؤية
روائي ��ة )  ،يقول ويل�سون ( �أبتغي عر�ض وجهات النظر اخلا�صة
بي حول الرواية والفن الروائي بعامة ولكني �أف�ضل �أوال تلخي�ص
الأف ��كار الأ�سا�سية يف هذا الكتاب) .ويثب ��ت ويل�سون يف ملخ�صه
� :أن الرواي ��ة هي يف املق ��ام الأول حماولة البتكار م ��ر�آةٍ ي�ستطيع
الروائ ��ي من خاللها ر�ؤية وجهه وهي بهذا الو�صف حماولة خللق
ال ��ذات وتوكي ��د وجوده ��ا) ؛ فتق ��دمي �ص ��ورة الكات ��ب والتعريف
الوا�ض ��ح واحلا�س ��م به ��ا يعن ��ي �أن هدف الف ��ن الروائ ��ي والفنون
جميعها لي�س نقل الواقع �أو و�صف احلقيقة بو�ضع مر�آة �أمامهما
 ،ب ��ل و�ض ��ع املر�آة �أمام وج ��ه الفرد  ،وجهه اخلف ��ي امل�سترت الذي
النراه يف احلياة اليومية املعنية بظاهر الأمور وعابرها.
هناك �أن ��واع من املرايا التي ميكن ا�ستخدامه ��ا للك�شف عن الوجه
ال�سري الالمنظور ،فثمة املرايا امل�ستوية التي تعك�س ماهو �أمامها
ومتاثل الروايات احلكائية الواقعية التي ميار�سها كتاب مبتدئون
يحك ��ون �سريته ��م واعرتافاته ��م  ،وهناك املر�آة املحدب ��ة ال�صغرية
الت ��ي ت�شوه الوج ��وه  ،وثمة املراي ��ا املحدبة الت ��ي بو�سعهاعك�س
�ص ��ورة بعد�س ��ة مت�سع ��ة الزاوي ��ة ،وبالت ��ايل ف� ��إن ه ��دف الرواية
وم�سع ��ى الكات ��ب املتم ّر� ��س لي� ��س �إظه ��ار الواقع كما ه ��و بطريقة
فوتوغرافي ��ة  ،ب ��ل حتريك وجدان القارئ وجعل ��ه قادرا على وعي
وج ��وده وجتربت ��ه االن�سانية خالل القراءة  ،مبعن ��ى �آخر ،ي�ساعد
الروائ ��ي قارئ ��ه عل ��ى �إدراك حريته ،فيق ��وده ع�ب�ر دروب الرواية
ومنعطفاته ��ا اىل النقطة النهائية التي يرن ��و اليها القارئ يف �آخر
متاهة الرواية لي�شعر كالهما ببلوغ حريته واالرتقاء بعامله.
ي�ؤك ��د ويل�س ��ون �إن م�سعى الرواي ��ة المييل اىل خل ��ق عامل منعزل
وم�ستق ��ل للكات ��ب بقدر مايعين ��ه على اخلو�ض يف ع ��امل الأفكار ؛
فالرواي ��ة جترب ��ة فكري ��ة ت�سعى اىل حتقي ��ق احلري ��ة ،وعرب هذه
التجربة يكت�شف الكات ��ب القدرة على االرتقاء بذاته وقرائه �أي�ضا
 ،و�س ��وف يك � ّ�ف القارئ ال ��ذي ي�ستمتع بقراءة رواي ��ة ت�شدّه بقوة
ع ��ن الإح�سا� ��س بالعجز وال ��زوال  ،ويبلغ بع�ض الق ��راء حالة من
اال�ستمت ��اع والتحفيز تعينهم على احللم و تخطي واقعهم املحبط
 ،وبو�س ��ع الروايات العظيمة تغيريمنظور القارئ لنف�سه واحلياة
و�إط�ل�اق قدراته لتج ��اوز املحدودي ��ة الفيزيائية الب�شري ��ة و�إيقاد
�ش ��رارة القي ��م اخلفية يف وعيه فه ��ي يف النهاية حماولة لل�صعود
املمتع نحو الأعايل.
هناك �أنواع من المرايا التي يمكن
ا�ستخدامها للك�شف عن الوجه ال�سري
الالمنظور ،فثمة المرايا الم�ستوية
التي تعك�س ماهو �أمامها وتماثل
الروايات الحكائية الواقعية التي
يمار�سها كتاب مبتدئون يحكون
�سيرتهم واعترافاتهم.

مراجعات

عائلة جريئة و�شجاعة ..رواية عن حتدي االيطاليني للفا�شية
ترجمة :عادل العامل

مل تك ��ن الفا�شية قدرا حتميا لإيطاليا،
ورمب ��ا مل تك ��ن حت ��ى �أم ��را حمتم�ل�ا
.فق ��د مت حظ ��ر م�شارك ��ة الفا�شيني يف
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة لع ��ام .1919
ومع ذل ��ك ،ح�صل ��وا يف انتخابات عام
 1921عل ��ى  35مقعدا ،مبا يف ذلك
مقعد واح ��د لبينيتو مو�سوليني؛ ومع
ذلك ،ف�إنهم ظلوا حزب الأقلية.
ولكن يف العام الت ��ايل ،كان الفا�شيون
يقيم ��ون امل�س�ي�رات يف روم ��ا،
ويرتكب ��ون �أعم ��ال عن ��ف يف �أماك ��ن
�أخرى يف �إيطاليا ،ويهددون احلكومة
املنتخبة دميقراطيا .وبدال من �أن ي�أمر
املل ��ك فيكت ��ور �إميانوي ��ل الثالث قوات
اجلي� ��ش ب�إخم ��اد التم ��رد الولي ��د ،دعا
النائ ��ب مو�سولين ��ي ( 39عام ��ا) �إىل
ت�شكي ��ل حكوم ��ة جدي ��دة .وكانت تلك
بداية نهاي ��ة الدميقراطي ��ة يف �إيطاليا

التي دامت لأكرث من  20عاما.
ا�ستغ ��ل مو�سولين ��ي برباعة خماوف
الإيطالي�ي�ن من اال�ضط ��راب ال�سيا�سي
واالقت�صادي يف �أعقاب احلرب العاملية
الأوىل ،وخيبة �أملهم من ح�صة �إيطاليا
م ��ن غنائ ��م احل ��رب ،والرهب ��ة املبال ��غ
فيه ��ا م ��ن ال�شيوعية .وتلق ��ى دعما من
رجال الأعم ��ال وال�صناع ��ة والأحزاب
اليمينية.
وحي ��ث مل ي�ستط ��ع املل ��ك وال الباب ��ا
بيو� ��س احل ��ادي ع�شر  -ال ��ذي و�صف
مو�سولين ��ي فيم ��ا بعد "الرج ��ل الذي
�أر�سلت ��ه العناي ��ة االلهي ��ة لن ��ا"  -وال
الأحزاب ال�سيا�سي ��ة الإيطالية املتقلبة
م ��ن وقف زحف الفا�شي�ي�ن ،ف�إن العبء
وقع على الآخرين ،ومن �أبرزهم عائلة
رو�سيلي من فلورن�سا.
يف روايته ��ا اجلدي ��دة (عائل ��ة جريئ ��ة
و�شجاع ��ة  :ق�ص ��ة رائع ��ة لأم �إيطالي ��ة
وابنيه ��ا ،وكفاحهم ��ا �ض ��د الفا�شي ��ة)،
تك�ش ��ف الكاتب ��ة كارول�ي�ن مورهي ��د
باقت ��دار ع ��ن الكف ��اح ال ��ذي خا�ضت ��ه
�أميليا رو�سيلي و�أبنيها ،كارلو ونيلو،
�ض ��د الطغيان الذي اجت ��اح ايطاليا من
� 1922إىل  .1943كان ��ت معرك ��ة
غ�ي�ر متكافئ ��ة ،ولكنه ��ا مليئ ��ة بالكثري
م ��ن ق�ص� ��ص ال�شجاع ��ة والت�ضحي ��ة،

واالحداث الدرامية .كانت �أميليا امر�أة
غني ��ة وقوية،وه ��ي كاتب ��ة م�سرحي ��ة
ونا�شط ��ة ن�سوية؛ .تويف ابنها الأكرب،
�أل ��دو،يف القت ��ال يف احل ��رب العاملي ��ة
الأوىل .وق ��د حطمه ��ا ه ��ذا احل ��ادث،
ولك ��ن م�سريته ��ا مع الأح ��زان كانت قد
بد�أت للتو.
كان ابنه ��ا كارلو رو�سيل ��ي ،الذي ولد
يف ع ��ام  ،1899واح ��دا م ��ن خ�صوم
مو�سولين ��ي العنيدي ��ن  ،وكان يعتق ��د
على نط ��اق وا�س ��ع �أنه خليف ��ة حمتمل
ل ��ه كرئي� ��س وزراء "" �إذا م ��ا متكن من
ان يح ��ول قط ��ار الفا�شية ع ��ن م�ساره.
وق ��د ذك ��ر البال�شف ��ة بخريلف�ت�رة م ��ن
الوق ��ت ،وكان م�ست ��اء م ��ن تروت�سكي
(كانا يتجادالن كثريا ) ،ولكنه �سرعان
م ��ا ا�ستق ��ر يف منت�ص ��ف الطريق على
االن�ضم ��ام اىل �صف ��وف اال�شرتاكي ��ة
الدميقراطية.
كارل ��و و نيلو كانوا يتابع ��ون حياتهم
الدرا�سي ��ة يف �أوائل الع�شرينيات يف
خ�ض ��م ت�صاعد جنم مو�سوليني  ،الذي
كان يح ��ب التج ��ول يف جمي ��ع �أنحاء
روم ��ا ب�صحبة ا�سد �صغ�ي�ر ،كان ي�شدد
قب�ضت ��ه على ال�سلط ��ة .لك ��ن االغتيال
الوح�ش ��ي لزعيم املعار�ض ��ة جياكومو
ماتيوتي يف عام  1924غري كل ذلك.

و�سرع ��ان م ��ا ب ��د�أ الأخ ��وة با�ص ��دار
�صح ��ف �سري ��ة مث ��ل ن ��ول م ��والر (ال
ت�ست�سلم)،و يث�ي�رون زعماء املعار�ضة
�ض ��د مو�سولين ��ي وي�ستخدم ��ون
الطائرات لإ�سقاط من�شورات �سيا�سية
على املدن الإيطالية.
الكاتبة كارول�ي�ن مورهيد ،التي ن�ش�أت
يف �إيطالي ��ا وتتح ��دث الإيطالي ��ة،
ت�ص ��ور يف كتابه ��ا جت ��ارب وخربات
عائل ��ة رو�سيل ��ي بتفا�صي ��ل حميم ��ة:
احل�ب�ر غ�ي�ر املرئ ��ي ،واله ��روب م ��ن
ال�سجن ،واملرا�س�ل�ات امل�شفرة ،وكرثة
اجلوا�سي� ��س، .والكت ��اب يق ��ر�أ كان ��ه
فيل ��م �إثارة .و يف موا�ض ��ع �آخرى،فان
امل�ؤلف ��ة �أحيان ��ا ميك ��ن �أن ت�ضي ��ع يف
التفا�صيل وتفرت� ��ض ان القارئ يجيد
الإيطالي ��ة .ميك ��ن �أن يك ��ون الو�ص ��ف
الروائي لل�شخ�صيات الثانوية مفرطا،
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال :تق ��ول يف اح ��دى
العب ��ارات "كان دوميني �شابا ذو وجه
ب�سيط ،م ��ع �شعريات مظلم ��ة متناثرة
بدقة و�آذان مت�سك بها .كان لديه �شارب
�صغري مرتب ،ولكن بدون حلية".
وم ��ع ذلك فهي تق ��دم يف املق ��ام الأول،
عم�ل�ا رائعا  ،ت�صف فيه زحف الفا�شية
يف ايطالي ��ا  ،وت�أثريها على املواطنني
العاديني ،مع تركي ��ز حاد وعميق على

االح ��داث الت ��ي ت�ستحق الذك ��ر .رمبا
كان مو�سولين ��ي ق ��د جع ��ل القط ��ارات
ت�ص ��ل يف الوق ��ت املح ��دد ،لكن ��ه جعل
�إيطالي ��ا ترك ��ع عل ��ى ركبتيه ��ا قب ��ل �أن
ي�ض ��ع ال�شع ��ب الإيط ��ايل �أخ�ي�را حدا
حلكمه الوح�شي.
قب ��ل نهايته الدموي ��ة ،كان مو�سوليني
بالن�سب ��ة للعدي ��د م ��ن الإيطالي�ي�ن هو
احل ��ل جلمي ��ع التحدي ��ات االقت�صادية
واالجتماعية لبالدهم .حتى وين�ستون

ت�شر�ش ��ل اعج ��ب ب "ي ��ده الثابتة" يف
ع ��ام  ،1927عندم ��ا كان م ��ن اجلل ��ي
�أن ق�س ��وة الفا�شي ��ة وا�ضح ��ة للعيان.
امل�شكل ��ة ،بالطب ��ع ،عندم ��ا ت�صبح اليد
القوي ��ة قب�ضة حديدي ��ة .وعندما اتفق
الباب ��ا مع مو�سوليني .وجد النا�س �أنه
مفيد بطرق خمتلفة .بالن�سبة للبع�ض،
بدا تروي�ض النم ��ر وك�أنه فكرة جيدة،
على الأق ��ل لتهدئته ،حت ��ى اكت�شفوا ما
كان عليهم �أن يخ�سروه.

يف حماكمت ��ه� ،أدىل كارل ��و رو�سيل ��ي
م ��ا و�صفت ��ه امل�ؤلفة "باخلط ��اب الأكرث
ت�أثريا ،والذي يذكر مرارا يف �سجالت
مكافحة الفا�شية:
"كان يل من ��زل :ودم ��روه .كان ��ت يل
جمل ��ة :ف�صادروه ��ا .كان يل مقع ��د
يف اجلامع ��ة :ا�ضط ��ررت �إىل التخل ��ي
عنه .كان ل ��دي ،كما لدي الي ��وم� ،أفكار
وكرام ��ة ومثالي ��ة :لق ��د �أر�سل ��ت �إىل
ال�سج ��ن .كان لدي معلم ��ون و�أ�صدقاء
 �أمن ��دوال ،وماتوت ��ي ،وجوبيت ��ي –قتلوهم جميعا".
حك ��م كارل ��و بال�سج ��ن � 10أ�شه ��ر ،
ب�سب ��ب انتقاده ملو�سولين ��ي .لكن هذه
كانت �إيطاليا الفا�شية يف عام ،1927
التي نالت اعجاب ��ا منقطع النظري من
رجل يف ال�شمال كان حمر�ضا �سيا�سيا
�أملاني ��ا غام�ض ��ا (كان يف الواق ��ع رجل
من�ساوي) يدعى �أدولف هتلر :ازدادت
�سط ��وة مو�سوليني وحكم على كارلو
بخم� ��س �سنوات من النفي اىل جزيرة
�صخرية قبالة �ساحل �صقلية.
وق ��د خ�ضع ��ت و�سائ ��ل الإع�ل�ام
وال�سلط ��ات الق�ضائي ��ة ملو�سولين ��ي
متام ��ا وا�صبح هو القانون .ومع ذلك،
ف�إن ملحمة رو�سيلي ال تنتهي هنا
 عن :كري�ستيان �ساين�س مونيتور

