
م�ادة موض�وع ه�ذا البحث ه�ي أهمي�ة التفكير 
الطوباوي. اننا نفترض أن النزعة الطوباوية هي شكل 
م�ن الخيال االجتماع�ي المرتبط بكل ثقاف�ة، غير أنه 
بارز بش�كل خاص في العالم الغربي كخطاب مستقل 
ذاتي�ا. وباس�تثناء طوبى توم�اس مور، وال�ى حد أقل 
جمهوري�ة أفالطون، ال يوجد تحليل تام جرى ألي نص 
طوباوي آخر. ذلك بسبب أنها تركز بشكل رئيسي على 
فحص السياق، الذي فيه تكتسب الطوبى دورها. ولكن 
على المرء أن يقول دائما إن هذا العمل ال يدعي دراس�ة 
أهمي�ة الطوبى في نص تاريخي خ�اص. بدال عن ذلك 
انه يريد  مالمس�ة مراحل تاريخي�ة مختلفة )من عهد 
النهضة الى وقتنا الحال�ي] 1989 تاريخ األطروحة [(
من أجل عرض منطق التفكير الطوباوي ومستلزماته. 
وإضافة فالعمل في محاولته صياغة بعض التقريرات 
العامة عن أهمية الطوبى، سيتناول، باعتبار أن الطوبى 
االجتماعية هي موضوع�ه، تلك اليوتوبيات التي تصف 
مجتمعات خيالية. ولهذا الغرض فليس�ت ثمة مناقشة 
تخص الطوباويات التقنية والمعمارية، أي طوباويات 

الفضاء.

معالجتها من مسألتين

وال�ى جانب ذل�ك ف�ان اهتمامنا بدراس�ة منافع 
التفكي�ر الطوباوي ال يش�مل دراس�ة قضي�ة إمكانية 
التطبيق أو اس�تحالته. وكأمر واق�ع فإن غالبية النقد 
ض�د الطوباوية تتعلق بهذه المس�ألة. فهناك، حس�ب 
هذا النقد ، ش�يء إغوائي في النزع�ة الطوبائية ُمَعٌبر 
عنه في إدعاء معرفة ما ال يمكن معرفته: المس�تقبل. 
وفوق ذلك فإن الرؤيا الطوباوية الصارمة للمس�تقبل 

س�تقود الناس ليس فقط ال�ى بدائل وهمية، بل أيضا، 
وأكثر جدية، تؤدي في حالة تطبيقها الى تحطيم تنوع 
أشكال الحياة واستقالل األفراد. وبدال من ذلك سنحاول 
فح�ص أهمية النزع�ة الطوباوية كنقد باالش�ارة الى 
مس�ألتين لهما طبيعة انتروبولوجي�ة وذهنية. وفيما 
يخ�ص األول فإن النزعة الطوباوي�ة تجد قاعدتها في 
حقيق�ة أن الكائ�ن البش�ري كائ�ن توقع�ي، أي كائن 
مهتم بمستقبله. بأية طريقة قد ُتفهم، الطوبى تدعو 
الى إشغال البال االنس�اني بالمستقبل، معززة له عبر 

الدفاع عن إمكانية تحسين الطبيعة البشرية.
ثاني�ا، ولو أن الطوبى ينبغ�ي اعتبارها غير عملية 
إال أنه�ا ليس�ت غي�ر ذات ج�دوى. وهذا بس�بب لو أن 
الفلس�فة ه�ي "معماريو عم�ارات ال�روح، وهي في 
ذات الوق�ت مذيبته�ا"، كم�ا يق�ول وايتهي�د، فآنذاك 
ليس�ت الطوبى س�وى تجس�يد مادي لهذه العمارات. 
والطوبى تعرضها كطرق حياة متباينة حيث المسائل 
الحيوية حول الحرية، والطبيعة البش�رية والخير هي 
المقص�ودة بالخطاب. وم�ع ذلك فإنه م�ن أجل رؤية 
مغام�رات الطوب�ى خلف العال�م الفعل�ي، كإلهام في 
البح�ث عن المعنى، ال يقتضي أن يتضمن هذا أن على 
المرء أن يأخذ تصوراتها كحل نهائي للمشاكل البشرية 
على محم�ل الجد. وبكلمات أخرى ف�إن غرابة النزعة 
الطوباوية لتحويل العالم الواقعي هو ما يش�غلنا أكثر 

من العالم الذي تبنيه.

صعوبة التعريف

وعل�ى أي حال فإن كان هذا كافيا لش�رح الغرض 
الرئيسي لهذا العمل، فدُعونا اذا نشرع في مسألة هامة 
تخص الطوبى، أعن�ي تعريفها. هناك عدم اتفاق كبير 
بي�ن الدارس�ين في مج�االت الفكر السياس�ي وتاريخ 
االفكار ح�ول طبيعة الطوبى. وربم�ا ان هذا يعود الى 

حقيق�ة أن ش�كل ومضم�ون الطوبى متغي�ران خالل 
التاري�خ، وكذلك ألن ليس له�ا موضوع محدد. وهذا قد 
ق�اد الى طوب�ى ُيقَتفى أثرها في خطاب�ات عديدة من 
الخطاب االخالقي الى الفلسفي السياسي الى الكلمات 
المتخيل�ة ف�ي األدب والف�ن. والمالحظ أن�ه في غياب 
التعريف المقارن فإن غالبية الكتابات في الموسوعات 
والقوامي�س االختصاصية تفضل تن�اول الطوبى وفقا 

لبعض الموضوعات والبنى المشتركة.
واعتبارا لمسألة تعريف الطوبى ينقسم الدارسون 
الى مجموعتي�ن: هؤالء الذين يعتب�رون الطوبى قابلة 
للتعري�ف، وأولئ�ك الذي�ن ينك�رون ه�ذا. دعون�ا نب�دأ 
بالمجموعة الثانية الممثلة افضل تمثيل ب��� : أف .إي 
مانوئي�ل و أف . ڥ .مانوئيل  في دراس�تهما المحتفى 
بها بشكل واسع، و الموس�ومة الفكرة الطوباوية في 
العال�م الغربي. انهما يصرح�ان أن الطوبى تتحدى أي 
تعريف بس�بب تغيرها المس�تمر. ومن نظرة نيتشوية 
يحاجج�ان ف�ي أن التاريخ والتعريف متعاكس�ان وأن 
"فق�ط م�ا ال تاري�خ ل�ه يمك�ن تعريف�ه".  ولتفادي 
التض�ارب  بين وجود تعريف ص�ارم للطوبى والمعاني 
المتع�ددة لها خ�الل التاريخ ف�إن مانوئيل يفضالن ما 
يدعوان�ه "النزوع الطوباوي في االنس�ان" الذي يظهر 

من خالل اختالف التجارب في فترات مختلفة.
فهكذا، ألنهما وجدا "أن أصل النزوع الطوباوي هو، 
بالمعنى المطلق، ال يمكن التعرف عليه"  فقد أذعنا الى 
أن تصنيف الطوباويات  في مجموعات حسب  فتراتها 

وعناصرها أمر ممكن.
أم�ا أولئك الذي�ن يعتبرون الطوب�ى قابلة للتعريف 
فه�م من المحتمل ممثلون بش�كل افض�ل في الطوبى 
والمجتمع المثالي  تأليف جي. سي. ديفيس. واالهتمام 
األكب�ر لديفيس هو ايجاد أس�اس موضوع�ي لتعريف 
الطوبى. فهو يقول إن هناك حالة من االضطراب تنتج 
عن المقاربات الذاتية تبعا ألي من مالمحها. وعلى هذا 

األس�اس فإن بعض هذه المقاربات ش�خصت الطوبى 
إما م�ع تصور الم�رء لعال�م أفضل )أو كام�ل( او مع 
رؤى سياس�ية او فلس�فية. ديفس يشدد بدال عن ذلك، 
على انه توج�د افتراضيا تص�ورات عديدة عن مجتمع 
مثال�ي كبالد  كوكانيا )Cockaygne (Land، و أركاديا، 
و الكومونويل�ث االخالق�ي الكامل، األلفي�ة، و طوبى. 
والذي  يميز طوبى عن التصورات االخرى عن المجتمع 
المثال�ي، حيث الغرض الرئيس�ي هو زيادة االنس�جام 
والتقلي�ل من النزاع  واالضطراب، هوالس�بيل الذي فيه 
ينظ�م الوصول ف�ي االول "الى" توفيق بي�ن القناعات 
المح�دودة والرغبات اإلنس�انية غي�ر المحدودة ضمن 
إطار مجتمعي" يقول ديفز "الطوبى هي عملية كابحة، 
مجموعة س�تراتيجيات للحفاط على نظام اجتماعي، 
والكمال بوجه النقائص، ال نقول خصومة، في الطبيعة 
وعناد، تصلب اإلنس�ان".  يلي ذل�ك أن الطوبى تضفي 

المثالية على دور التنظيم والحضارات.

ضرورة التعريف

 في الحقيقة، نحن نتفق، من ناحية مع المانوئيلين 
ح�ول صعوبة ايج�اد تعريف ش�امل للطوب�ى، لنفس 
األس�باب التي ذكراه�ا، ولكن من ناحي�ة أخرى نعتبر 
مطالبة ديفز، أنه من غي�ر الممكن التحدث بتنوع عن 
الطوبى، دون تعريفها، أمرا مقبوال  تماما.. المش�كلة 
الوحي�دة التي لدينا مع تعريف ديفز هي أنه في الوقت 
الذي يناس�ب فيه طوباويات القرنين الس�ادس عش�ر 
والس�ابع عش�ر التي بين�ت اهتماما خاصا بتأس�يس 
نظام، إال أنه ال يحسب لطوباويات الحرية في القرنين 
الثامن عش�ر و التاسع عشر. ونحن بدال عن ذاك ندافع 
ع�ن ض�رورة وج�ود تعري�ف، مدركي�ن أن أي تعريف 
مقت�رح يمكن فقط أن يكون مس�اعدا ال�ى درجة أنه 
يض�ع تحديدا تمهيديا للظاه�رة. والتعريف ال يجب أن 

يعوض عن س�بر المغ�زى الخاص لكل طوب�ى. وبناء 
على ذلك فإن تعريفا عاما أوسع سُيَتبنى في هذا العمل 
حي�ث، على العكس م�ن تعريف ديفز، ال تقدم إش�ارة 
ال�ى المغزى الذي ينظم العالم الطوب�اوي. وهكذا فإن 
الطوبى تمث�ل "حالة مجتمع ُيطمح له�ا بالنهاية من 
قب�ل فرد أو جماعة، بغض النظر عما إن كان تحقيقها 
وكيفية ذلك ممكنا أو ال". إن الطوبى بهذا المعنى تمثل 
حال�ة من االنس�جام ناتجة عن ُلُعوبي�ة ذهنية  تحقق 

غاية الوصول الى انسحاب متعمد من عالم الواقع."
ويقينا ان ه�ذا التعريف يفترض مس�بقا أن هناك 
تعريف�ا طوباوي�ا يتكون م�ن امتالك خط�اب متميز، 
واض�ح المعان�ي ُيَس�مى طوب�ى تناقش ف�ي معانيه 

وموضوعاته مفكرون من أزمنة وأمكنة مختلفة.
يتن�اول  العم�ل  أن ه�ذا  الخت�ام، وبس�بب  وف�ي 
موضوع�ا، َمعِنيا، بتعبير خش�ن، بالعالق�ة بين الواقع 
والس�مو يصبح مما ال بد منه تحاشي استخدامات في 

بعض القضايا الواسعة.
وعل�ى أي حال فما نحاول نح�ن فعله، هو مقاربة 
تل�ك اللمح�ات ف�ي كل م�ن الموضوع�ات ذات الصلة 
بمناقش�تنا. الفص�ل اآلول س�يتضمن مقارب�ة غي�ر 
نهائي�ة للصل�ة المباش�رة بي�ن الطوبى م�ن الناحية 
الثان�ي س�يمثل  األنتروبولوجي�ة والذهني�ة. الفص�ل 
المناقشة اإلصطالحية لخصائص الطوبى كنقد، بينما 
الفصل الثالث س�يفحص نظرية بلوخ عن أصل النزعة 

الطوباوية.

      *  الكات�ب والصحاف�ي ص�ادق البالدي ترجم هذا 
العمل للمرحوم كامل ش�ياع، بمناسبة الذكرى 56 لميالده 
الت�ي صادف�ت الجمع�ة الماض�ي )الخام�س من الش�هر 
الج�اري(، وهو عبارة عن مقدمة لألطروحة التي نال عليها 
ش�ياع درجة الماجستير عام 1989 بدرجة امتياز عال من 

جامعة لوفن الكاثولوكية في بلجيكا

أخبرت ياسمين صديقتها شهرزاد بأن خطيبها 
ري�اض العبي�دي، الذي قدم م�ن العراق ال�ى لندن 
م�ع وفد رس�مي، س�يلقي محاض�رة ف�ي منتدى 
»وادي الرافدي�ن«، عنوانها »حذلقات الفالس�فة«. 
وحضتها على حضورها ف�ي صحبتها، ألنها تحب 
ان تعرّفه�ا بخطيبها. وأك�دت لها بأنها قررت، هي 
وأمها، دعوتها مع رياض إلى عشاء في بيتهم، بعد 
المحاضرة. وألحت عليه�ا بالحضور، ألنها تريدها 
ان تكون في ناصرها إلقناع رياض بترك المستنقع 
العراقي، ليتسنى لهما عقد قرانهما خارج العراق.

كان ري�اض العبي�دي ف�ي منتص�ف األربعين، 
ناحل الجس�م بع�ض الش�يء، وأميل ال�ى الطول، 
وتلوح عليه مخايل ذكاء، وذا عينين زرقاوين شأن 
العديد من العبيديي�ن. وكان يضع نظارات، وحليق 
الش�اربين، وذا ابتسامة حيية ال تفارقه. وقد قدمه 
س�كرتير منت�دى »وادي الرافدين« بأنه مستش�ار 
ف�ي وزارة الثقاف�ة العراقية، وه�و متخصص في 
الفلس�فة م�ن جامع�ة لوف�ان البلجيكي�ة، وُيل�م 
بأرب�ع لغات، الى جان�ب العربية، ه�ي اإلنكليزية، 

والفرنسية واإليطالية والفلمنكية.
عندما أُعطي رياض المايكروفون، حيا الحضور 
بكلمت�ي »مس�اء الخير«، ثم ق�ال ف�وراً: أرجو ان 
ال يخي�ب ظنكم في الفلس�فة، كم�ا يومئ الى ذلك 
عن�وان المحاض�رة. لكنن�ي م�ع ذلك ل�ن أعطيكم 
انطباع�اً رائع�اً عنه�ا ف�ي كل األحوال. الفلس�فة 
مؤسس�ة فكرية جليلة الش�أن، لكنها ال تخلو من 
تهويمات فارغة ما أنزل الله بها من سلطان. وهي 
أفلحت في إعط�اء انطباع عنها بأنها فن الغموض 
والوع�ورة، هذا الغموض ش�يء مفتعل، يصطنعه 
الفالس�فة لكي يغطوا على جهله�م باألفكار التي 
يطرحونها. وهذا يسري على أكبر الفالسفة. ضحك 

المستمعون، وأرهفت األسماع الى المحاضر. 
ق�ال، بعد أن مس�ح نظاراته بقماش�ة تنظيف 
العدس�ات: كاْن�ْت؟ الفيلس�وف الكبير، ال�ذي ربما 
كان أكبر فيلس�وف بعد أفالطون وأرس�طو، إن لم 
يكن نداً لهما. اس�معوا ما قاله عن كتابه الش�هير 
»نقد العقل المجرد« مترجمه الى اللغة اإلنكليزية: 
»حاولت قراءته، بيد أنني وجدته عصياً على الفهم 

تماماً، لكأنه ُكتب باللغة السنسكريتية«. 
ويق�ول ش�وبنهاور، وهو من كبار الفالس�فة 
األلمان، كما تعلم�ون: »إن محاكاة كاْنْت أصبحت 

بدع�ة. كان فختة أول من س�ار على ال�درب، لكنه 
أع�اد النظر في موقفه في ما بعد. وس�ار ش�يلنغ 
عل�ى ه�ذا النهج. ث�م فاقهم�ا في ذل�ك جيش من 
الكّت�اب مم�ن يفتقرون ال�ى ال�ذكاء والصدقية«. 
ثم يق�ول ش�وبنهاور: »لك�ن أكثر ه�ذه الكتابات 
وقاحة ف�ي اجت�راح الهذيان، في لْفق نس�يج من 
الكلم�ات التافهة والجنونية، مما ال ُيس�مع إال في 
بيمارس�تانات المجاني�ن، ظهر أخي�راً في كتابات 

هيغل«. وضجت القاعة بالضحك. 
لك�ن ري�اض العبيدي اس�تدرك قائالً: »ال ش�ك 
ف�ي ان هذا الكالم ال يخلو من حس�د مهنة، لكنه ال 
يخلو من صحة ايضاً«. ثم أنهى العبيدي محاضرته 
قائالً: »واآلن، إذا سألتموني من هو أحب الفالسفة 
إل�ي، لقلت إيمانويل كاْنْت، عل�ى رغم انه كان أول 
مش�ّرع للغموض ف�ي الفلس�فة!« وضجت القاعة 

بالتصفيق والضحك. 
وقال�ت ش�هرزاد لصديقته�ا ياس�مين: »آه، يا 
إلهي، ما أظرفه!«. بع�د انتهاء المحاضرة، تقدمت 
ياسمين من المنصة، فاس�تقبلها رياض بالعناق. 
ثم قادته من يده الى حيث تجلس شهرزاد، وعرّفته 

بها:
»ري�اض، أقدم ل�ك صديقتي العزي�زة، الدكتور 

)في الفيزياء( شهرزاد المقدادي«.
فمد إليها يده، وقال: »فرصة س�عيدة، دكتورة. 

هل أنت ابنة الدكتور هشام المقدادي؟«. 
»نعم«. 

»أرج�و أن تنقل�ي إلي�ه إعجابي الج�م بكلمته 
الجميلة عن الصفر«.

»سأنقل إليه ذلك«. 
في الش�قة الت�ي تقيم فيها ياس�مين مع أمها 
وداد، قال�ت وداد لش�هرزاد، بع�د العن�اق: »أعددت 
ألجلك، يا عزيزتي ش�هرزاد، وجبة عراقية شعبية. 
هل يعجبك التشريب، حبيبتي؟«. تساءلت شهرزاد: 
»التش�ريب؟ ما هو التش�ريب؟«. »آه، أنا أنسى انك 

ُولدت في الغرب، وأمك لبنانية«. 
فقال�ت ش�هرزاد: »لألس�ف، خال�ة، لم أس�مع 
بالتش�ريب قب�ل اآلن«. »إنها وجبة س�ومرية، كما 
تعتق�د ياس�مين، ُتعد من لح�م الخ�راف بعظمه، 
والبصل غير المقّطع، والحمص، والاليم المجفف، 
وعصي�ر الطماط�م، أو م�ن دونه. ويمك�ن إضافة 
الباذنج�ان ايض�اً. وُيس�كب ذلك كل�ه بمرقه على 
أق�راص الخبز العراق�ي المقّطعة، وي�ؤكل ثريداً«. 
قالت ش�هرزاد: »يبدو ل�ي أنه وجبة ش�هية«. »انا 

واثقة انها ستعجبك«. 

ث�م قال�ت: »إنه�ا فرصة س�عيدة ان تش�رفينا 
بحضورك الى بيتنا للم�رة األولى، ونحمد الصدفة، 
أو المناسبة، التي جاءت برياض الى لندن، ليتسنى 
لن�ا ان نعرّف�ك بخطي�ب ياس�مين. ه�ل أعجبت�ك 
المحاض�رة«؟ »ج�داً«. »ه�ذا فخر لن�ا ولرياض«. 
ودار الحدي�ث ع�ن الفلس�فة، التي أكدت ش�هرزاد 
انها كانت على تم�اس بها منذ صغرها، لتخصص 

صديقة أخيها بها.
وذكرت أن أول فيلس�وف تعرف�ت إليه منذ تلك 
السنوات هو بيركلي، ألنه كان موضع اهتمام ابيها 
وأخيها المختصين في الرياضيات، ألن بيركلي كان 

يعتبر الرياضيين كفرة! 
فضح�ك مس�تمعوها. وازداد ري�اض إعجاب�اً 
بش�هرزاد وارتياح�اً إليه�ا. واس�تطرد معه�ا ف�ي 
الحديث عن الفلس�فة والفيزياء، بحكم ارتباطهما 
ببعضها ارتباطاً وثيقاً )ميكانيك الكم، مثالً، ومبدأ 
الالحتمي�ة(. بع�د هذا، أخ�ذت وداد دف�ة الحديث، 
وقال�ت: »واآلن، أرى ان ننتقل الى موضوع رياض. 
سأشكو همي اآلن، وهّم ابنتي ياسمين، الى رياض 
في حض�ور صديقتها المقربة ش�هرزاد«. ونظرت 
في عيني رياض »أنت ال تس�مع بكاء ياس�مين إالّ 

عندما تلتقيان.
أما انا فأس�مع نحيبها كل ليل�ة. نعم، كل ليلة. 
فياس�مين تعتب�ر نفس�ها أرملة حتى قب�ل ان يتم 
قرانها بري�اض، ألن رياض محك�وم عليه بالموت 
مع س�بق اإلص�رار، م�ن ألف جه�ة. هن�اك خطة 
لتصفية الكوادر التي تأتي بعد الوزير«. الوزير، في 
أي وزارة، له حراس�ة قوية، ويس�كن في المنطقة 
الخض�راء. لذل�ك يبقى ف�ي مأمن م�ن الخطر. أما 
اآلخرون فال يتمتعون بمثل هذه الحراسة المنيعة. 

لذلك يتهاوون الواحد بعد اآلخر«.
ث�م س�ألت رياض: »ه�ل هذا صحي�ح، أم ال«؟ 
»صحي�ح«. »طي�ب«، واصل�ت وداد كالمه�ا »وأنا 
سأكون صريحة مع رياض، فليس هناك ما يدعوني 
الى الصم�ت... في ضوء هذا يمك�ن اعتبار رياض 
ضيف�اً عابراً عندنا، وعند أم�ه، وأحبائه، وفي هذه 
الدني�ا. إنه بي�ن المرصودين، وينتظ�ر دوره فقط، 
وهو ال يجهل ذلك، كما اعترف هو بنفسه. ولم يبق 

أحد لم يبّصره بهذه األخطار. 
كنا، وال نزال، نقول له: رياض، أترك العراق. لم 
يعد العمل فيه ألمثالك آمناً. اترك العراق، يا حبيبي، 
م�ن أجل عيون أمك، وإخوتك، وخطيبتك، وأحبائك، 
وال تجعله�م يحزن�ون علي�ك يوم�اً م�ا، ويبكونك. 
فهل س�تصغي اآلن ايضاً«؟ ث�م وجهت كالمها الى 

شهرزاد: »عفواً، حبيبتي شهرزاد، أرجو أن ال أكون 
كدرتك بهذا الكالم«. 

قال�ت ش�هرزاد بارتباك: »ال، خالة، اب�داً، أنا لم 
أتكدر من هذا الكالم، الذي أقدر خطورته تماماً. إنه 
يبدو لي ش�يئاً يقف له ش�عر الرأس. لكنني ال أريد 
ان أص�ّم أدني عن ش�يء يخص صديقت�ي العزيزة 
ياس�مين. لذا، أرجو ان تأخ�ذوا حريتكم في الكالم 

في حضوري«. »شكراً، حبيبتي«.
قال�ت وداد »وأنا وياس�مين نأمل ب�أن يصغي 
رياض الى صوتك، الذي ال نش�كك في انه س�يكون 
ف�ي ناصرنا... واآلن، ما قول�ك، يا حبيبي رياض«؟ 
ابتس�م ري�اض بارتب�اك، ون�زع نظاراتي�ه، وأخ�ذ 
ينظف عدس�تيها بقطعة قماش أخرجها من غالف 
النظ�ارات، وق�ال: »هذا موض�وع معق�د... معقد 
جداً بالنس�بة إل�ي، مع ان�ه يبدو واضح�اً وضوح 
الش�مس بالنس�بة إليكم جميعاً... أنا أحب العراق 
حب�اً يصع�ب تص�وره. أنا أعش�ق ناس�ه األبرياء، 
وأبكي لهم. تس�بيني النس�اء العراقيات الشعبيات 
بعباءاتهن المذهلة. النس�اء العراقيات الش�عبيات 
يمزق�ن نياط قلب�ي بتحمله�ن كل هذه المآس�ي، 
وببراءتهن الجميلة. إنهن لوحات أجمل من لوحات 
آنغر، ورين�وار، وفان غوخ. انني أعبد بس�اطتهن، 
وبراءتهن المذهلة. عندما أش�ق طريقي في سوق 
شعبي، أشعر أنني أس�ير بين أحب الناس إلّي. هذا 
جن�ون، ربم�ا. أنا كن�ت محروماً من هذا المش�هد 
في أيام النظام الس�ابق. واآلن صار في وس�عي أن 
أعيش معه... انع�دام األمن؟ انفجارات؟ اغتياالت؟ 
عمليات اختطاف؟ هذا كل�ه صحيح. لكنه لم يُحل 

بيني وبين الوجه البريء للعراق...«. 
قاطعت�ه وداد، قائل�ة: »لك�ن البلد، ي�ا حبيبي 
رياض، في دمار مس�تمر، فم�اذا ترجو من عملك 
وس�ط هذا الحريق الشامل«؟ ضحك رياض، وقال: 
»أنا ال أؤمن بالكليات. أن�ا أؤمن بالجزئيات. وربما 
يجعلن�ي ه�ذا االعتق�اد ألتقي مع مفك�ري ما بعد 
الحداث�ة«. فك�رت ش�هرزاد بكالم ري�اض بذهول: 
ه�ذا الهي�ام الغريب بعباءات النس�اء الش�عبيات، 
التي يفضلها على أجمل اللوحات في العالم، شيء 
ظريف حقاً، لكن كي�ف يتحمل الفوضى، واألقذار، 
وانقط�اع  الملوث�ة،  واألج�واء  الخان�ق،  والغب�ار 
الكهرباء، والحواجز اإلس�منتية المش�وهة لمنظر 
العاصم�ة، وفلتان األمن، من اجل عباءات النس�اء 
الش�عبيات؟ وماذا س�يتبقى لياس�مين المسكينة، 
غي�ر هيامه�ا بعيونه الجميل�ة؟ وما ه�و موقعها 
عن�ده؟ هل يفكر ف�ي همومها؟ ه�ل يحبها؟ لكن 

لماذا وعدها بالزواج إذا لم يكن يحبها؟ والمهم، ما 
ه�ي أهمية هذه الجزئيات امام هذا الخراب؟ وكأن 
وداد قرأت ما دار في دخيلة ش�هرزاد، فسألته: »ما 
ه�ذه الجزئيات يا حبيبي ري�اض«؟ قال: »انا أكون 
س�عيداً عندم�ا أُقنع وكي�ل وزارة زميل ب�أن إقامة 
الش�عائر الدينية، كالندب على اإلمام الحسين، في 

مقر الوزارة غير صحيح«.
ري�اض،  »أوه،  وقال�ت:  زف�رة،  وداد  أطلق�ت 
أن�ت ُتضحك الثكل�ى. البل�د أعيد الى ال�وراء مئات 
الس�نين، طائفي�اً، وتخلف�اً، ودم�اراً، وأنت تحاول 
إقن�اع موظف جاء ب�ه نظام المحاصص�ة الكريه، 
ب�أن من غي�ر الصحيح إقامة الش�عائر الدينية في 
مقر ال�وزارة«. قال: »هل أتركه يقيم الش�عائر في 
ال�وزارة«؟ »نع�م، أتركه، وع�د الى جامع�ة لوفان 
وإلينا، ألنك ال تستطيع، انت وبضعة مخلصين من 
أمثال�ك، الوقوف في وجه هذا الطوفان الكاس�ح«. 
ق�ال: »نحن نختلف، يا عزيزت�ي وداد. أنا أعتقد ان 
العم�ل خطوة خطوة ال بد م�ن أن تظهر ثماره في 

آخر المطاف«. 
»وما قول عزيزتنا ش�هرزاد في ه�ذا«؟ فقالت 
ش�هرزاد: »أنا مع رأيك، خالة وداد، مئة في المئة«. 
إال أن ري�اض رد قائ�اًل: »أنا آس�ف. أنا أش�عر أنني 
انتمي ال�ى العراق بكل وحله، وخرابه، وآالمه، أكثر 
من انتمائ�ي الى جمه�ور المحاضرة الت�ي ألقيت 
فيها كلمة بطرة. أنا أريد ان أشارك ابناء وطني في 
القضاء على هذا الطاعون الذي حل به. ينبغي ان ال 
نترفع على أبناء وطننا ونتركهم يصارعون قدرهم 
وحده�م«. »وأن�ا، هل تري�د ان تس�حبني معك الى 
ه�ذا الخ�راب«؟ قالت ذلك ياس�مين، وبكت. »نعم، 
ياس�مين، إذا كن�ت تحبينني«. وبكت م�ن دون ان 

تجيبه.
بعد مضي أسبوع على هذا اللقاء، تلقت شهرزاد 
نداء تلفونياً من صديقتها ياس�مين، تخبرها وهي 
تبكي وتش�رق بكالمها، بأن رياض ُقتل بمس�دس 
كاتم للصوت من ملثمين أوقفوا السيارة التي كانت 
تقل�ه من الوزارة التي يعم�ل فيها، وهو في طريق 
عودت�ه الى البيت الذي كان�ت أمه تنتظره فيه على 

الغداء. 
فتساءلت شهرزاد: »ترى، هل كان رياض ينوي 

االنتحار«؟ 

* كتب�ت ه�ذه القصة بوح�ي من النهاي�ة الفاجعة 
لحياة المثقف العراقي كامل شياع..، ونشرت في حينها 

بجريدة) الحياة( اللندنية.  
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ذلك ال�شيء الذي لم يتعب عليه كان جوهرا فريدا 

الطوبى أو اليوتوبيا كنقد

م�شد�س  كاتم ال�شوت

نص من كامل شياع ومقاربة قصصية لعلي الشوك عن شخصيته في الذكرى 56 لميالده

يت�ذكرون��ه ف��ي ال��والدة مثلم�ا 
يت�ذك�رون�ه ف�ي ال�وف�اة.

والوف�اة كلمة ال تليق بكامل ش�ياع. 
فهو حقا ش�خص حي. ل�م يكن مثقفا 
صاخبا، وال غزير االنتاج، وال ناشطا في 
المنتديات، وال انيس�ا في المس�امرات. 
وم�ع ذل�ك فق�د كان نوعا م�ن الوجود 

الطيب الكثيف.
ع�اد الى الع�راق بعد منف�ى طويل، 
وش�غل على الفور موقع مستش�ار في 
وزارة الثقاف�ة. وظ�ل حت�ى رحيله في 
هذا الوسط الحس�اس من دون ان يقع 
ف�ي مش�كلة. ومر علي�ه ثالث�ة وزراء. 
ولعل احدهم لم يكن يش�به اآلخر. ومع 

ذل�ك ف�ان احدا منه�م لم يت�ورط معه 
ف�ي مش�كلة. وه�ذه معجزة كم�ا البد 

تعرفون.
ولعل تفس�يرها ال يقوم على عقله، 
وه�و فريد. وال يقع فقط في س�لوكه، 
وه�و آية في التهذيب. وال في اش�واقه 
ال�ى العطاء، وهي اصيل�ة. هذه جميعا 
تش�كل مصادر لفهم معجزت�ه. ولكن 
يبقى هناك م�ا قد يعل�و عليها جميعا 
في تفس�ير ظاه�رة كامل ش�ياع. انه 
شيء عميق في شخصيته، وربما كان 
هو الش�يء الوحيد الذي لم يتعب عليه، 
وانما ول�د معه كما تول�د الموهبة مع 

المخلوق.

عق�د احد الكتاب يوم�ا مقارنة بين 
طيب�ة غاندي وطيبة تولس�توي. فقال 
ان االول كان طيبا بطبيعته، ال جهد وال 
تعب في مقاومة الش�ر في شخصيته، 
ألن الش�ر ل�م يك�ن عاصفا فيه�ا، وال 
مش�تعال كم�ا يفع�ل ف�ي الع�ادة مع 

الناس.
أما تولستوي فكان كما تكون الناس، 

لكن�ه جاه�د ليك�ون طيب�ا بارادت�ه.
كامل كان من فصيل�ة غاندي. كان 

طيبا بطبيعته.
وحدهم رج�ال كاتم الص�وت الذين 
اغتال�وه ف�ي الثال�ث والعش�رين م�ن 
آب )اغس�طس( 2008 كان�ت لديه�م 

مع�ه« مش�كلة«، وأي مش�كلة؟ مهما 
كانت فانها س�تبقى مثل اصحابها من 
منتجات الظ�الم الدامس الرهيب. وهم، 
على بؤسهم، ش�هادة اخرى على فرادة 
كامل، عل�ى حياة من النب�ل، طاقة من 

التنور، وعالمة على ضوء.
الكات�ب  ومنه�م  كام�ل،  اصدق�اء 
والصحف�ي صادق البالدي، اس�تذكروه 
في عي�د ميالده الس�ادس والخمس�ين 
الذي صادف الجمعة الخامس من شباط 
)فبراي�ر( الج�اري. )ولد ع�ام 1954(. 
و«العالم« تش�اركهم في هذه الصفحة 

احتفالهم بالمناسبة.
عيد ميالد سعيد يا كامل!

  كامل شياع *

علي الشوك*


