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املدى الثقايف

ثياب االمبراطور

عن احلياة والكتابة وحب العراق

سنوات االسرتاحة

( ) حتاور سمرية املانع :
كـان مـهـري قـصيـدة عـنــوانـهــا بـــاص رقم 7

فوزي كرمي
مـ ــرحلـ ــة أول ثـ ــورة متـ ــوز تعـلق أُدبـ ــاء الـيـ ـسـ ــار الـ ـشـبـ ــان
بـإضـاءات هـمنغــواي ،ويف "مقهـى الـسمـر" بـاملـسـافــة بني
ت ـ ــروت ـ ـسـكــي ول ـي ـنــني ،ويف "مـقه ـ ــى املـعق ـ ــديــن" ب ـ ــدخ ـ ــان
الـوجوديـة ،ويف "البـلديـة" بفـضالت الشـوفينـية الـقومـية
األملانيـة .ما كنا ننظـر الى شعبنا بتعـالٍ ،بسبب مقارنته
بالشعب الفرنسي أو االنكليـزي .الكتاب املترجم لم مينحنا هذه
الـقدرة على إحـالة اخليـال الى واقع .كنـا يف الهفوة الـتي يغفلها
التــاريخ .هفــوة لغـويــة ،بيــانيــة ،وليـدة وهـن استـثنــائي يف القـوة
اإلنسانية احلية.
فــاضل الع ــزاوي يف حمــاسه الـسـتيـني أب ــرع ممثـلي هــذه الهفــوة
اللغوية ،البيانية:
"حـركــة التحـرر الـوطـني يف بلـد مـثل العـراق ال بـدّ لهــا من أن
تـدرك األُسس الـتي تقوم عـليها احلـداثة مبـستويـاتها وعالقـاتها
وت ـش ــابك ــاته ــا احمللـي ــة والعــربـي ــة والكــونـي ــة ،بعــد االنـتقــال الــى
الـسلطــة ،كلحظـة فيهــا تختلف عـن حلظـة مـا قبل الـسلطـة .إن
هــدف حــركــة الـتحــرر الــوطـنـي لـيــس الـث ــورة بح ــد ذاتهــا وإمنــا
التغييـر التاريخـي للمجتمع ،أي االنتـقال من حلظـة الى أُخرى
ومن زمـن الى زمن جـديد .وهنـا تكون املـهمات األسـاسية لـلثورة،
وهي مهمـات حلظـة احلداثـة تلك يف الـوقت ذاتـه :تعميق الـوعي
باحلرية الفردية والسياسية واالجتماعية( "...ص)76
إنه يـرى القيمـة احلقيقـية ألي كـاتب عـربي تكمـن يف ما يـسميه
الــروح الـنقــديــة التـي "تهــدم وتـبنـي يف آن ،أن حتفــر مم ـرّاتهــا يف
ده ــاليــز ال ــواقع املعـتم ــة ومنــارات احللـم البـعيــد الــذي ي ــرتبـط
بــاليـوتـوپيــا ،أن تكـشف العالقــة بني اخلـاص والعـام ،بـني احمللي
والعـربي والعاملي ،بني احلاضر واملـستقبل( ".ص )71تبدو حريته
طليقـة بال حـدود يف اجتـراح خيــوط اتصـال بني دهـاليـز الـواقع
والـتـمــاعــات الـيــوتــوپيــا ،بـني اخل ــاص والع ــام ،واحمللـي والعــربـي
والعـاملي ،واحلـاضــر واملسـتقبل ،مــا دامت خيـوطـاً لغـويـة ،بيـانيـة
متـوفـرة بـاجملـان .يعـزز هـذه احلـريــة الطـليقـة بال حـدود كـونهـا
مستوحاة بـاجملان من كتب الغرب املترجمـة أيضاً .ما من خسارة
وال جه ــد هنــا .هــذه خــصيـصــة جــوهــريــة يف تـطــرف سـتيـنيـينــا،
تبعدها عن تطرف ستينيي روسيا القرن التاسع عشر.
جيل الـستـينـيني الـروس جـاءوا مع القـيصــر اليكـسـانــدر الثــاني
الـذي شـرع مبـرحلـة االصالح ،والتي تـوجت بتحـريـر العبيـد عـام
 1861.كـانـت منجـزات اإلصالح كـبيـرة ،لعل أبـرزهـا حـريـة املفكـر
يف احلوار واالجتـهاد .ولكن هذه احلـرية لم متنح الـستينيني من
املـثقـفني الــشبــاب إال معــانق ــة أكثــر األفكــار ال واقـعيــة ،والـطـمع
بـتغييـرات جذريـة تذهـب مدى ال وجـود له إال يف املـستحيـل .كان
دستـويفـسـكي واحـداً مـنهم ،إلـى أن حـكم بـاالعـدام (عـام ،)1849
ونف ــذ مـنـه مبعج ــزة .بع ــده ــا ع ــاد ال ــى االن ـس ــان ،يع ــالج أه ــواءه
ومخاطر أفكاره.
الـسـتيـنيــون الع ــراقي ــون حققــوا هــويـتهـم داخل حــركــة ثق ــافيــة
استـثن ــائيــة يف مــرحلــة حكـم العــارفـيْن ،الـتي جــاءت مـثل هــدأة
صمت ،بعـد مرحلة "البعث" االنقـالبية الدمويـة .لم تكن مرحلة
إصالحـية ،بل مـرحلة فـراغ ،والسلـطة فـيها لـيست كـلية احلـضور
يف حيـاة الفـرد واجملـتمع .هـذه الهـدأة مـنحت الـستيـنيني فـرصـة
احلركة واحلياة بطـالقة غير معهودة .سامي مهدي يفتتح كتابه
عـنهم بقـوله" :كـان إرهـاب الـسلطـة العـارفيـة يخـيم علـى العـراق
كلـه ،وكانت السجون تكـتظ باملناضلني ،واملقـاهي تعج بالعاطلني
عـن العـمل واملفـصــولـني مـنه ألسـبــاب سـيــاسـيــة ،وكــانــوا هـم ،أو
أغلبهم ،شبانـاً خرجوا تـواً من جتربة سيـاسية مريـرة تفوح منها
رائحــة الــدم( "...ص )17ســامـي مه ــدي كتـب ذلك عــام  ،1994أي
بعــد ثـالثني عــام ـاً ،وعلــى امتــدادهــا ،من جتــربــة حكـم "البـعث"،
التي لـم يشـهد الـعالـم شبيـهاً لـها يف دمـويتـها .رائـحة الـدم التي
تف ــوح من جتــربــة الــستـينـيني الــسي ــاسيــة ال صلــة لهــا مبــرحلــة
الهـدأة العــارفيـة .بـل هي رائحـة مخـالـب املنــاضلني الـتي جــربت
ج ـس ــد األحـي ــاء يف  ،1963وسعـت ط ــوال سـن ــوات اله ــدأة لــشح ــذ
اخملالب من أجل املذابح التالية.
فـاضل العـزاوي أكثـر نفعـاً يف إبراز مفـاتن الـستينـيني الصـارخة،
فلنتابعه يؤرخ لهذه املرحلة:
"كـانت اللوحـة السيـاسية يف عـراق منتصف الـستّينـيات متنـوعة،
حتـمل أثــراً مـن كل لــون ،أكـسـبه ــا ذلك الـغنــى الـثقــايف ال ــروحي
الذي أضفى على احلياة بهجتها املفتقدة منذ زمن طويل .وكان
سـر ذلك كله يـكمن يف ضعف الـدولة وكفّهـا عن التـدخُّل السـافر
يف حيــاة النـاس ،ذلـك النـزوع الـذي يـشكل اجلـوهــر الفعلـي لكل
الدكتاتـوريات .ويف مقابل النـزوع التسلطي للـدولة على اجملتمع
كان ثـمة انحـسار كـامل يف النـزوع التـسلطـي لألحزاب واحلـركات
السيـاسية لفـرض وصايتـها االديولـوجية علـى الناس مثلـما كان
يحـدث يف املـاضي .كــانت احليـاة نفـسهـا قـد فـرضت هـذا الـتطـور
الـذي مكّن الـشعـراء والكتـاب من العـودة الـى أنفـسهم والـتفكيـر
برؤوسهم بدل التفكير برؤوس اآلخرين"( .ص)162-161
ما مـعنى أن تكـون احلياة نفـسها تفـرض التطـور وتعيد الـشعراء
والكتـاب الـى أنفـسهم ،دون تـأثيـر من الـنظـام الـسيـاسي؟ فـاضل
العــزاوي ال يــري ــد أن يُعـطـي لل ـشـيـطــان حـقه ،إن صح الـتعـبـيــر
االنكليـزي .إنه ،وسـامي مهـدي ،يجـدان الفتـرة مظلمـة ألنهـا لم
متنح املثقفني فـرصة جتريـب النظريـة الثوريـة يف الفعل الثوري
االنقالبـي .املثقفـون كـانـوا طالئع األحــزاب الثـوريـة ،الـتي كــانت
ب ــدوره ــا طلـيع ــة اجلـم ــاهـي ــر .واجلـمـيع ب ــدأ ي ـسـتـثـم ــر سـن ــوات
االستـراحــة القليلـة لتـألـيب النـفس بـاجتــاه "حلمه الفـردوسي":
البعـثيون يحذرون مـن الدكتاتـورية العسـكرية املقبلـة .القوميون
يج ــربـ ــون انقـالبهـم ال ــذي ف ــشل .شـي ــوعـيـ ــو القـي ــادة امل ــرك ــزي ــة
"يفجّرون الـقنابل يف الـشوارع ويـحلمون بـالزّحف الـى بغداد من
األهوار".
_____________________
* من كتاب تهافت الستينيني الذي سيصدر عن دار املدى

د /جـمــانـــة القــروي
رغم البعد واالغتراب ،ظل العراق مسكونا فيهم،يعبرون عما يجيش
بهم من مشاعر وأحاسيس جتاه وطنهم اجلريح و يحكون معاناة شعبهم
من خالل الرواية والقصة،الشعر واللوحة..
ذُكر أنها أول امرأة كتبت رواية فنية ناضجة بالعراق منذ سنة ،1972
وكونها من دعائم األدب العراقي الذي يعنى باملرأة ،حيث تبقى روايتها
هي األساس النطالق كتابات املرأة العراقية يف هذا اجملال ،تعيش
بلندن منذ عام  1965..لم تستطع رؤية وطنها أالم خالل هذه الفترة
الطويلة سوى مرات قليلة ،أثناءها فقدت أمها وأحبتها وهي بعيدة
عنهم..عن حبها للعراق و أهله تقول سميرة " رغم البعد اجلغرايف عن
وطني األصلي إال أني لم أتوقف يوما عن متابعة ما يجري فيه،كثيرا ما
أتذكر منظر شط العرب عند الغروب ،أو منظر نخيل البصرة التي ولدت
وترعرعت يف أفيائها..دائما أحاول أيجاد البديل عنها يف الغربة ولكن..
هيهات "...

ولـدتْ مبدينـة البصرة ،عـاشتْ فيها
إل ــى سن اخلــامـس ــة ثم انـتقلـت مع
العـائلـة إلـى مـنطقـة الـزبيـر وهنـاك
دخلــت امل ـ ــدرس ـ ــة االب ـت ـ ــدائ ـي ـ ــة ،ثــم
انـتقلـت إلــى الـبـصــرة لـتكـمل فـيهــا
دراستهـا املتــوسطـة والثـانـويـة ..عن
ه ــذا الـتـم ــازج بـني م ــديـن ــة ال ــزبـي ــر
والبـصــرة تق ــول  " :رأيت الـصحــراء
الـتـي تـتـمـي ــز به ــا طـبـيع ــة مـنــطق ــة
ال ــزبـي ــر ..و اخل ـض ــرة واملـي ــاه الـتـي
تتمـيز بهـما مـدينـة البصـرة التي ال
ت ــبع ـ ــد ع ــنه ـ ــا سـ ـ ــوى أربع ـ ــة ع ـ ـش ـ ــر
كيلومترا ،لكن مع قلة املواصالت يف
تلك الفتـرة كانـت تعتبـر مسـافة ال
بــأس بهــا ...هــذا الـتنــاقـض أف ــادني
كـثـي ــرا يف قـب ــول تـن ــاقـض ــات الك ــون
واخـ ـتـالفـ ـ ـ ــات الـ ـنـ ـ ـ ــاس ب ـ ـصـ ـ ـ ــوره ــم
املتعـددة ..بـاإلضـافـة إلــى ذلك كـان
جدي ألمي كـرديا ،ووالـدتها عـربية
مـن مـنــطقـ ــة(أبـ ــو اخل ـصـيـب) ،أمـ ــا
والـ ــدي فـمــن أصل جنـ ــدي .هـكـ ــذا
أحـب أن أعـتق ــد وأت ـص ــور أنـي أفهـم
أب ـنـ ـ ــاء ش ــبه اجلـ ـ ــزي ـ ـ ــرة العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة،
أتــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطــف مــع األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،وأح ـ ــب
العراقيني عموما".!.
ق ــابلـته ــا يف بـيـته ــا بلـن ــدن م ــؤخ ــرا
فــوجــدتهــا مــا زالـت محـتفـظــة مبــا
يُع ـ ـ ــرف يف العـ ـ ــراق عــن ط ــبع وروح
أهــالـي مــديـنــة الـبـص ــرة ،يقـصــدون
بـ ــذلك الـعف ــوي ــة ال ـش ــدي ــدة ،ع ــدم
التظاهر والتواضع..
* لنبـدأ بتصفح أوراق حـياتك مـنذ
انتقالكم إلى ناحية الزبير؟
 عند نشوب احلرب العاملية الثانيةولكـي نكــون يف م ــأمن مـن القـصف،
كـون البصـرة مينـاء العراق الـوحيد،
أخـذنا والـدي إلى منـطقة طفـولته،
وهي الـزبيـر ،لهـدوئهــا ،ولكن عـدنـا
مـن ج ــدي ــد إل ــى الـبـص ــرة كـي أكـمل
دراسـتي املتوسطة والثـانوية السيما
أن الـ ــزبـيـ ــر لـم تـكـن فــيهـ ــا مـ ــدارس
للبنات عدا املراحل االبتدائية.
هنـا قـاطـعتهـا ألسـالهـا  - :يف فـترة
األربعينيـات من القـرن املاضـي كان
اجملـتـمع يـــرزح حتـت نـيـــر اجلـهل
والـتخلف ،خـصـوصـا فـيمــا يخـص
املرأة ،كيف وافق والدك على إكمال
دراستـك إلى املـراحل املتـقدمـة ،ما
تعليقك على ذلك؟
 يف تلــك الف ـتـ ـ ــرة بـ ـ ــالـ ـ ــذات بـ ـ ــدأالـ ــرج ـ ــال العـ ــراقـيـ ــون بـ ــاالهـتـمـ ــام
بتـدريـس بنــاتهم ،بعــد فتح املـدارس
يف أنحــاء امل ــدن الكـب ــرى وإطالعهـم
عل ـ ــى م ـ ــا كـ ـ ــان يج ـ ــري ب ـ ــالــبل ـ ــدان
العربيـة األخرى كمصـر وبالد الشام

آن ـ ــذاك .لقـ ــد كـ ــان والـ ــدي شـ ــديـ ــد
االهـتـمـ ــام بـ ــاإلطـالع علـ ــى مـجالت
ت ـ ــأتــي مــن ه ـن ـ ــاك ك ـمـجل ـ ــة الـهالل
والـرسالـة املصـريتني وغـيرهمـا .كان
ل ــرج ــال م ـص ــر املـتـن ــوريـن ون ـض ــال
بناتها اثر كبير يف إنارة الطريق لنا،
حــملـت م ـصـ ــر شـعلـ ــة الــنه ـضـ ــة يف
بداية القرن العشرين.
* هل لك أن حتــدثـينـــا عن حـبك
الكبير والذي ما زال يانعا مثل وردة
جميلة يف بستان حياتك؟
 يف دار املـعل ـمــني الع ـ ــال ـي ـ ــة وال ـتــيقـضـيـت فـيه ــا أربع سـن ــوات ،تعــرفـت
علـى صالح نيـازي الـذي كـان يـدرس
يف ال ـ ــدار نفـ ــسه ـ ــا .أش ـ ــارت إح ـ ــدى
الـصــديقــات بــالـبنــان إلـيه قــائلــة ":
لق ــد اسـتـمـتعـت وان ــا اسـمعـه يُلقـي
شع ــره ب ــالق ــاع ــة قـبل ي ــومــني ،فهل
تـأتني معي املـرة القـادمة؟" وهـذا ما
ج ــرى فـعال .ســمعــته يـلقـي ال ــشع ــر
بطـريقة أثـارت إعجابي حقـاً .عبرت
له عــن ذلـك ع ـن ـ ــد خ ـ ــروج ـن ـ ــا مــن
القــاعــة ،وقــد جــاملـني هــو اآلخــر..
ومنـذ ذلـك اليـوم نـشـأ احلـب بيـننـا
وسرعان ما خطبنا لبعضنا " .وهنا
تبـتسم سـميرة املـانع لتكمل قـصتها
قــائلــة  :أتع ــرفني مــاذا كــان مهــري؟
وتـكمـل وهي ال تــزال تـضحك ..كــان
قصـيدة عنوانهـا (باص رقم  )7ألننا
كنــا نــركـب معــا هــذا البــاص يــوميــا
لـيقلنـا إلى بـاب املعظـم حيث نـتوزع
يف الـ ـ ــذهـ ـ ــاب ل ـب ـيـ ـ ــوت ـنـ ـ ــا .مـ ـ ــا زلــت
محتفظة بها بني أوراقي".
وهنـا ازداد فضولي وأنـا استمع لها
راجية منها أن تريني قصيدة (باص
رقم  )7أو تسمعني
شـيئاً من أبياتها فبدأت سميرة تقرأ
شعراً عن ظهر قلب :
كـأن شمـسـاً حلـوةً تخـوض يف غـديـر
على ضفافِ غابٍة طافية الظالل
تـ ــأرجحـتْ ،فـكل ن ـسـم ــة مت ـ ـرُ ههـن ــا
ابتهال
وكل خفقـةٍ تنه ـدٌ يسـتجمع الـسنني
يف ثوان
ب ــيـ ـ ـ ـ ــد أن سـ ـم ــي ـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـضـ ـيـف وه ــي
تـضحك :يـا سبحـان اهلل كيف يكـون
املـ ــرء مـ ــاكـ ــرا ،مـ ــا أبعـ ــد هـ ــذا اجلـ ــو
الـشعــري عن حـالــة البــاص األحمـر
يف ضجيـجه وغبـاره وحـره يف بغـداد
بعض األحيان !
أحببـتُ أن أعرف كـيف استطـاعت
عـلى الـرغم من مـسؤولـيات احلـياة
األخــرى ،تـطــويــر انتــاجهــا األدبي
وكـيـف متكـنـت مـن إكـمــال كـتــابــة

صدر حديثا عن دار (
ابراهيم حاج عبدي
دم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ــق

ص ــدر م ــؤخ ــرا ،عـن دار امل ــدى ب ــدم ــشق ،وضـمـن
سلسـلة "البحث عـن الشرق" ،كـتاب جديـد بعنوان
"امل ــسع ــودي ،هـي ــرودوت الع ــرب" ،وه ــو مـن ت ــألـيف
املــستـشـرق الـروسـي دمتـري ف .مـيكـولـسـكي ،وقـام
بتــرجمـته إلــى العــربيــة د .عــادل إسمــاعيـل ،بيـنمــا
راجعه د .نوفل نيوف.
الـكتــاب ،وكمـا يــشيــر العنـوان ،يـتنــاول حيـاة املـؤرخ،
والـرحـالـة ،واجلغـرايف العــربي املـسعـودي الــذي أطلق
علــيه الـبـ ــاحـث ،وامل ـ ــؤرخ الفـ ــرنـ ـسـي م .دوس ـ ــون لقـب

خــمـــس روايـــــات ومجــمـــــوعــتــني
قصـصيتني ومـسرحيـة ذات فصلني
بــاإلضــافــة إلـــى بعـض القـصـص
القصيـرة واملقاالت األدبيـة الكثيرة
املتنـاثرة هنا وهـناك والتي لم جتمع
يف كتاب بعد ؟ُ
أجــابـت متــذكــرة" :لم يـكن الـطــريق
معبـداً بـالـورود بـالـطبع ،حــاولت أن
أحافظ علـى بعض التوازن ،أختصر
بعض الفعـاليات االجتمـاعية كي ال
ت ـ ــأخ ـ ــذ مــن وق ـتــي ف ـ ــأنـ ــشغـل به ـ ــا
مبتعـدة عن الـهدف األول يف نـظري
وهـو محاولـة فهم مـا يجري حـولي،
حـني يهزني ،مـؤثراً يف مـن األعماق،
وضعـه عل ــى الـ ــورق إذا أمكــن .عل ــى
فكرة أنـا لستُ من النوع الذي يكتب
يــوميـا ،رمبـا أطـالع وأقــرأ يف الكـتب
يـ ـ ــوم ـيـ ـ ــا ،وهـ ـ ــذه م ـ ـسـ ـ ــألـ ـ ــة أخـ ـ ــرى
مـخـ ـتـلـفـ ـ ـ ــة .ابـ ـتـعـ ـ ـ ــد أي ـ ـضـ ـ ـ ــا ع ــن
الـفـعـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــات املـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــرة لـألضـ ـ ـ ــواء
والـ ـض ـ ــوض ـ ــاء لــئال ت ـ ـشـ ـ ــوش علــي،
تـسـرق أوقـاتـي وتبعــدني عـن سيـري
الـذي هــو يف معــظمه بــرامج هـادئـة
صامتة".
كـ ـ ــانــت بـ ـ ــاكـ ـ ــورة أع ـم ـ ـ ــالهـ ـ ــا روايـ ـ ــة
(الـســابقــون والالحقــون) طبـعت يف
بـي ــروت ع ــام  1972كـم ــا ذك ــرن ــا .مـن
خالل هــذه الــروايــة عكــست سـميــرة
املــانع معــانــاة امــرأة ع ــربيــة تلـتحق
مبـن حتـبه يف لـنــدن حـيـث للـمــرأة،
كـم ـ ــا نعـ ــرف ،احلـ ــري ـ ــة الع ـ ــاطفـيـ ــة
الكـ ــاملـ ــة ،لكـن بــطلـته ــا ت ـص ـط ــدم
مبــوضــوع احلـب كعــاطفــة إنـس ــانيــة
مـعق ـ ــدة،ك ـيـف يع ـيـ ــش وي ـت ـط ـ ــور يف
مـجتمع مـادي وحيـاة صاخـبة .لـقد
علـق عليهــا النـاقـد اللـبنــاني سـميـر
ال ـ ــص ـ ـ ـ ــايـغ يف صـحـ ـيـف ـ ـ ـ ــة األن ـ ـ ـ ــوار
الـبي ــروتي ــة حيـنهــا مبــا يلـي  " :مع
روايـ ــة سـمـيـ ــرة املـ ــانع (الـ ـسـ ــابقـ ــون
والالحق ــون) الـتـي ص ــدرت ح ــديـث ــا
من دار العـودة ،نسـمع صوتـاً عراقـياً
لم نـسـمعـه من قـبل ،ي ــأتي بــسيـطــا
وعمـيقـا يف الـوقـت نفـسه ،خــالٍ من
االدع ــاءات الــطلـيعـيـ ــة والفلــسفـي ــة
الـ ـسـ ــائـ ــدة يف الـكـتـ ــابـ ــات الـ ــروائـيـ ــة
احل ــديـثـ ــة .أنه ــا لــم تكـتـب روايـته ــا
األول ـ ـ ــى لل ــتع ـب ـيـ ـ ــر عــن م ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر
وأحـاسيـس مكبـوتـة ،كمـا هي العـادة
يف أدب الـن ـسـ ــاء .يحــمل أسلـ ــوبه ــا،
إل ــى ج ــانـب ب ـس ــاطـته ومـب ــاشـ ــرته،
حـ ــرارة نـ ــاعـمـ ــة سـ ــرعـ ــان م ـ ــا تغـ ــزو
القــارئ وتــدفـعه ،بعــد االنـتهــاء مـن
الق ــراءة ،إل ــى ح ــوار ص ــامـت وس ــري
مع نفــسه" ال ـشـيء الالفـت للـنـظــر
لقـد وضع سميـر الصـايغ عنـوانا يف

الصفحـة كبيـرا مـستعـرضـا الـروايـة
يقول فيه :
(من أراد أن يُـطيل زمـن احلب عـليه
أن يُـ ـط ـيـل القـ ـ ــدرة عل ـ ــى اح ـت ـم ـ ــال
األلـم) أظــنه كـ ــان م ـ ــوفق ـ ـاً يف هـ ــذا
ال ـع ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب يف
التـشخيـص.كمـا وجـد بعـض النقـاد
(ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
رواي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ـ
والالحقـون)واألخـرى التـي حلقتهـا
والـتـ ــابعـ ــة لهـ ــا بعـنـ ــوان(الـثـنـ ــائـيـ ــة
الـلن ــدنيــة) أنـهمــا ع ــاجلتــا ظــاهــرة
املـثـ ــاقف ــة مـع الغ ــرب بــنج ــاح ،كـم ــا
تق ــول الـن ــاق ــدة إميـ ــان الق ــاضـي يف
كـتــابهــا (الــروايــة الـنـســويــة يف بالد
الشام) ،مثالً".
علـى أيـة حـال ،أكملـت سميـرة املـانع
مشـوارهـا الـروائي بـالـروايـة الثـالثـة
(حــبل الـ ـس ـ ـرّة) الـتـي ت ــسل ــسلـت يف
مجل ــة (االغت ــراب األدبي) الـصــادرة
مـن لنـدن ،ثـم طبعـت يف كتـاب علـى
ح ـس ــابهــا خلـطــورة املــواضـيع الـتـي
ع ــاجلـته ــا ونك ــوص الـن ــاش ــريـن عـن
اخلــوض بهــا بـسـبب الــرقــاب ــة ،سنــة
1990.كــانت تـتعلق بـظـروف احلـرب
الـعراقيـة  /اإليرانيـة وما جـرّت هذه
احلـرب على العـباد من مصـائب وما
كـ ـ ـ ـ ـ ـش ـفـ ـ ـتْ م ـ ــن إخـ ـ ـتــالالت يف َم ـ ــن
أشعـله ـ ـ ــا .بعـ ـ ــدهـ ـ ــا ن ـ ـشـ ـ ــرت روايـ ـ ــة
(القـامعــون) سنــة  1997وهي صـدى
لل ـظـ ــروف االجـتـمـ ــاعـيـ ــة الـ ـسـيـئـ ــة
القـ ــدميـ ــة واجلـ ــديـ ــدة الـتـي أخـ ــرتْ
العـراق وجـعلت املــرأة ضحيــة سهلـة
مـنكــوبــة ،يــاإلضــافــة إلــى ط ــرحهــا
فـكـ ــرة القــمع املـ ـسـتـ ـشـ ــري بـ ــالــبالد
احملـرومة ،املـظلومـة ،وجلوء املـقموع
إلـى القمع حـني يحصل علـى اجلاه
والـ ــسلـ ـط ـ ــة ك ـمـ ـ ــا ظهـ ـ ــر يف معـ ـظــم
البلدان.
الـروايـة اخلـامـسـة تعـتبـرهـا املـؤلفـة
خالصة جتـربة الغـربة والـبحث عن
امل ـسـبـب ،حـني ته ــرب ال ــشع ــوب مـن
أوط ـ ــانه ـ ــا بـ ـس ـبــب ال ـتـ ـس ـي ـ ــد وحــب
العـظـم ــة والــطغـي ــان عـن ــد احل ــاكـم
فيحـاكيه قـسم من الـرعيـة بالفـساد
واألنـانية نفسها كـما حصل بالعراق
مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا ،فـ ـط ــيلـ ـ ــة الـ ـ ــوقــت ال ه ـمّ
للحـاكم هناك إال قـول (أنظروا لي،
أنظـروا لي وحدي).فـسميت الـرواية
(شوفوني..شوفوني).
األغتراب األدبي :
تعـتبــر مجلــة(اإلغتـراب األدبـي)من
أهـم وأطول محطـات سميـرة املانع.
أص ـ ــدرتهـ ــا مـع صالح نـيـ ــازي سـنـ ــة
 1985بــشكل فـصـلي واسـتمـرت مـدة

 17عـامـا .كـانت سـميـرة قـد عـاهـدت
نفسهـا بعدم مـواصلة إصـدار اجمللة
حــني يـ ـ ــسق ــط ال ـنـ ـظ ـ ـ ــام القـ ـ ــاســي
بــالعــراق ،وحـسـب تعـبـيــرهــا  " :لـن
يـكـ ــون هـنـ ــاك حـ ــاج ـ ــة لالغـتـ ــراب "
وفـعال كمـا لـو تــدخلت قـوى الغـيب،
بـبسـاطـة حـدوثهـا املعهـود ،فـامـرتهـا
بــالتــوقف عـن الصــدور نهـايــة سنـة
 2002وكـأنهـا كـانـت تعلم ان الـنظـام
سيسـقط فقالت  :كفـى .هذا أمر يف
مـنــتهـ ــى الغ ــراب ــة بـن ـظ ــره ــا .واكـب
صدور هـذه الدوريـة الصغـيرة فـترة
حـصار كثيف وتعـتيم على الـثقافة
الهـ ـ ــادفـ ـ ــة وامل ـثـقف ــني العـ ـ ــراق ـيــني
التقــدميني ،مـن الصعـوبـة أن يـكتب
املــرء مــا كــان يــدور بخلــده صــراحــة
وعلنا ً،وكثيرا ما دفع البعض حياته
ثـمن ـاً للـتفــوه بكـلمــة .كــانـت اجمللــة
نـ ــافـ ــذة مـ ـش ـ ـرّعـ ــة حلـ ــريـ ــة الـنـ ـشـ ــر
والـتعـبيــر ،ال يعـتمــد فـيهــا إال علــى
ج ــودة الـنـص ،وه ــذا شع ــاره ــا مـن ــذ
مقدمة العدد األول.
مسرحية الصف فقط:
مع ن ـ ـشـ ـ ــوب احل ـ ـ ــرب العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة /
اإلي ــرانيــة ،يف بــدايــة الـثم ــانيـنيــات،
كـتـبـت هـ ــذه املـ ـسـ ــرحـيـ ــة .طـ ــرحـت
مشكلة اجملتـمع املتخلف جتاه املرأة
املفكـرة والعاملـة ألنها دائـما بنـظره
مجــرد جـســد فحـسـب .لم متـثل يف
البالد العربـية لكنهـا القت اهتمـاما
عنــدمــا مُـثلـت علــى مـســرح جــامعــة
(ب ـ ـ ــافلـ ـ ــو) يف ن ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك ،خ ـ ـ ــريف
سـنــة ،1990أثـنــاء مــا كــانـت املــؤلفــة
مـدعـوة يف (بـرامـج الكتـابـة العـاملي)
الـذي تقـيمه جـامعـة (أيـوا) سنـويـا
مع أدبــاء مـن كــاف ــة أنح ــاء العــالـم،
مل ـ ـ ــدة ثـالث ـ ـ ــة أشـه ـ ـ ــر .و لـ ـ ـس ـم ـي ـ ـ ــرة
مجـم ــوعـت ــان قـصـصـيـت ــان ص ــدرت ــا
أثـن ــاء م ـش ــواره ــا األدبـي ه ــذا ،هـم ــا
(الـغـ ـنـ ـ ـ ــاء) و (الـ ـ ـ ــروح وغـ ـيـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا)
أمـتازتـا،ككتـاباتـها األخـرى ،بالـعودة
إلـى أجـواء أليفـة كـدنـا نـنسـاهـا كمـا
يقــول النـاقــد العـراقـي عبــد اجلبـار
عـب ــاس ويكـمل يف كـت ــابه (يف الـنقــد
القـصصي) قـائال  " :أو نـيـأس من
رؤيتهـا يف أعمـال قصـاصينـا ،لفرط
ما بالغوا قـي االبتعاد عنها ،ولفرط
مــا شُغلنـا نحـن عنهـا بهـذا اجلـديـد
القـصــصي الــذي طغ ــى من ح ــولنــا
طغيانا افتقدنا ،بسببه ،يف أغلب ما
نقـرأ ذلـك النـبع القـصـصي الــدافق
الـذي طاملـا أمدّ كـتاب القـصة يف كل
مكــان  :نـبع احلـيــاة الـيــومـيــة الـتـي
نعـيــش ونع ــرف هـم ــومه ــا وص ــوره ــا
ورائحتها والوانها…".

) ". .املسعودي ،هريودوت العرب"

"هـيـ ــرودوت العـ ــرب" بع ــد أن أدرك األهـمـيـ ــة الكـبـي ــرة
لألعمال ،واملـؤلفات التـي وضعها املـسعودي ،ومـن هنا
جاء عنوان الكتاب.
ولـد املـسعــودي ،يف بغــداد العـام  896مـيالدي ،لعــائلـة
بغداديـة كرميـة تعود بـنسبهـا إلى مـحمد عـبد اهلل بن
املــسعــودي أح ــد أحفــاد صــاحـب الــدع ــوة اإلسالمـيــة
الـنـبـي محـمـ ــد صلـ ــى اهلل علـيـه وسلـم .ويع ــد كـتـ ــابه
املعـروف "مـروج الــذهب ومعـادن اجلـوهـر" واحــدا من
أهم ،واضخم املراجع التراثية العـربية املتداولة حتى
يـومنا هـذا ،وقد وصفه املـستشـرق اإلنكليـزي املعروف
هـ.أ.ر .جـيـب بـ ــالقـ ــول إنه "واحـ ــد مـن خـيـ ــرة الـكـتـب
باللغة العربية".
ي ــرى مــيكـ ــولك ـسـي ان امل ــسع ــودي ه ــو "أول مـن متـثّل
وقـ ـ ـدّم ،مــن بــني الـك ـت ـ ــاب ،ت ـ ــاريـخ اإلسالم ،وال ـ ــدول ـ ــة
العـ ــربـي ـ ــة اإلسالمـي ـ ــة ،أي اخلالفـ ــة ،كـمـ ــادة لـلقــص
الـشيق ،واخملـتلق يف الكـثيــر من جـوانـبه" .ولم يـكتف
املسـعودي بالـتبحر يف بطـون الكتب ،واجمللـدات ،علما
أن سعــة اطالعه وغـزارة معـارفه يف هـذا اجملـال كــانت
مـذهلـة حقـا" ،بل سعـى كـذلك لـدراسـة العــالم الـذي
عـاش فيه ،فكـان فضـوله الـنبيل دافعـا للقيـام بأسـفار
كــانـت متت ــد سنــوات عــديــدة يف بعــض األحيــان ،فــزار
ووصـف قسمـا كبيـرا من األمصـار التي كـانت معـروفة

للعرب واملـسلمني ،وترك توصيفات للشعوب التي قُدّر
لـه أن يع ـيـ ــش ب ــني ظه ـ ــران ــيه ـ ــا .وج ــمع مـعل ـ ــوم ـ ــات
صحيحـة عن البلـدان التي لم تـتح له زيارتهـا .وغدت
أخبـاره عن العـديـد مـن األمصـار ،والـشعـوب القـاطنـة
فــيه ـ ــا ،مـ ـ ــرجعـ ـ ــا مه ـمـ ـ ــا لل ـم ـ ــؤرخــني واجلغ ـ ــراف ـيــني
واالثنوغـرافيني .وإذ درس بتمحـيص ما رآه بـأم عينه،
أو سمعه من أناس ثقاة ،ودأب على فرز الصحيح عما
ينــاقـض احلقـيقــة ،حـسـب رأيه ،فقــد حل املــسعــودي
مـسـألـة من مـسـائـل علم اجلغـرافيــا املهمــة يف عصـره
مـكتــسبـا بــذلك ،لألبــد ،شهــرة جغــرايف عَلَمٍ ،ورحـالـة
بارز".
تـويف املـسعـودي بعــد بضعـة اشهـر من إجنـاز الـصيغـة
الـنهــائيـة ملــؤلفـه "كتــاب التـنبـيه واإلشــراف" يف العـام
 956ميالدي ،ورغـم انه وضع قـرابــة ثالثني مـؤلفـا يف
مختلف ميادين العلوم العربية
اإلسالمـي ــة غـي ــر أن امل ــسع ــودي لــم يقـ ــدم مع ـظــمه ــا
للـوراقني ليقـوموا بـنسخـها ،وبـذلك ضـاع الكثيـر من
إرثه التاريخي املتميز.
الكتـاب يتناول حياة هذا املـؤرخ العربي الكبير ،ويقدم
يف البـدايـة حملـة عن احليـاة الـسيـاسيـة واالجتمـاعيـة
والـثق ــافيــة يف بغــداد (ع ــاصمــة اخلالفــة الـعب ــاسيــة)
الـتي نـشــأ املـسعــودي فـيهــا وتــرعــرع ،ثم بــدأ ،وهــو لم

يتجـاوز العشرين ،رحالته التي اسـتمرت أربعني عاما،
قُــدر لـه خاللهــا أن ي ــزور بالد ف ــارس والهـنــد وس ــاحل
أفـريقيــا الشـرقـي ،وشبه اجلـزيـرة العـربيـة ،والقـوقـاز،
وأن يـط ــوف س ــوري ــة ومـصـ ــر ،وفل ـسـطـني ،فــضال عـن
مــوطـنه العــراق الــذي أق ــام يف العــديــد مـن م ــدنه يف
الفترات الفاصلة بني رحالته إلى بالد الغربة.
ويشيـر ميكـولسكـي إلى ان رحالت املـسعودي هـذه "لم
تكـن لها عالقـة بأيـة مهمـة رسميـة أو أغراض جتـارية
أو مـسـائـل ذات صبغـة ديـنيـة .إن الــدوافع الـتي حـثت
ه ــذا الع ــالـم عل ــى مغ ــادرة أم ــاكـن إق ــامـته الـط ــويل ــة
ومــواجهــة العــديــد مـن املت ــاعب واألخـطــار ،دوافع يف
غــايــة النـبل ،فــاملـسعــودي يـصبــو إلــى معــرفــة العــالم
وعجـ ــائــبه وسـنــنه ،ويـت ـطـلع إلـ ــى تـ ــوســيع ت ـصـ ــورات
معاصريه عن املعمورة وحياة العديد من الشعوب".
يحـفل الـكـتـ ــاب الـ ــذي يــتجـ ــاوز عـ ــدد صـفحـ ــاته 200
صفحـة ،بــالكـثيــر من الـقصـص واحلكـايــات والنـوادر
والطـرائف التي تروى على لسـان املسعودي ،ويتضمن
كـذلك وصفا دقيقـا للرحالت والبلـدان واملناطق التي
زارهـا ،ويـقف عنــد أهم احملـطــات يف حيـاة هـذا املـؤرخ
العــربي الكـبيـر الـذي يـتمـتع مبكـانـة مـرمـوقـة ،سـواء
علــى املــستــوى العــربـي ـ اإلسالمـي ،أو علــى املــستــوى
العاملي.

