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أهوال وأحوال البالد على لسان صنّاع القرار

ركـز الـعربي لألدب أعـلـنت جـائزة ابن بـطـوطة ألدب الـرحـلة أسـمـاء الفـائـزين بـدورتهـا الـثامـنـة عشـرة وهم مـصـري وعراقي وتـونـسي وسوري وأربـعـة مغـاربـة. ويـقدم اجلـائـزة سنـويـا (ا
ـصري مـحمـد فتحي ـكتـوبة في أدب الـرحلة“.وفـاز باجلائـزة في فرع الـنصـوص الرحـليـة احملقـقة الـباحث ا اجلغـرافي - ارتيـاد اآلفاق) في أبـوظبـي ولندن ”ألفضل األعـمال احملـققة وا
توفي في  1749ميالدية مـناصفـة مع الباحث التـونسي محـمد الزاهي عن كـتاب (رحلة صـرية) للـشيخ مصـطفى البـكري الصديـقي ا األعصـر عن كتاب (الـنحلـة النصـرية في الرحـلة ا
ديـني بـينـما فـاز في فرع غـربي أحمـد ا ـعاصـرة فاز بـاجلائـزة الـروائي ا ـتوفي في 1732.وفي فرع الـرحلـة ا ـؤلفه مـحمـد جـلبي أفـندي ”يـكرمي سـكز “ا مـحمـد أفـندي إلى فـرنسـا) 
اليوميات الشاعـر والناقد العراقي فاروق يوسف.وفي فرع الترجمة فـاز السوري أمارجي عن ترجمته كتاب (رسائل من الهند) لإليـطالي جويدو جوزانو.وفي فرع الدراسات تقاسم اجلائزة ثالثة
عرفي واألدبي في الرحالت اني) وبن مسعـود أيوب عن (تداخل األجناس في أدب الـرحلة) ومحمد حـاتمي عن (ا غـرب هم زهير سوكاح عن (تمـثالت الشرق في السرد الـرحلي األ باحث من ا
ـشاركات في حـقل دراسات أدب الرحـلة على شـرف على اجلائـزة لرويترز ”هذه الدورة تـميزت بـاتساع ا ـدير العـام للمركـز العربي لألدب اجلـغرافي وا ـغربيـة).وقال الشاعـر نوري اجلراح ا ا
شاركة“.وأضاف ”اجلائزة عـبرت هذا العام كما في أعـوامها السابقـة عن استمرارها في الكشف ا حـدث في الدورة السابقة حيث حـجبت جائزة الدراسات لعدم كـفاءة النصوص ا العكس 
ـقرر تسليم اجلائزة متع أسماء جديدة“.ومن ا عاصرين مغـامرين جددا وإلى أدباء هذا اللـون األدبي ا عاصـرة لتضيف النصـوص الفائزة إلى كوكبة الـرحالة ا عن اجلديد في باب اليومـيات والرحلة ا
غرب في فبراير شباط  2020على هامش مـعرض الدار البيضاء للكتاب.وتـصدر األعمال الفائزة عن دار السويدي في سالسل ”ارتياد اآلفاق “للـرحلة احملققة والرحلة للفـائزين خالل احتفال يقام فـي ا

توسط في ميالنو. نوه بها من قبل جلنة التحكيم فتنشر بالتعاون مع دار ا ترجمة واألعمال ا ؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت أما الرحلة ا عاصرة واليوميات وذلك بالتعاون مع ا ا
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ضـمون.ولـكن مؤلفه منسـجمـا مع ا
حـاول ان يـفهـمنـا بـأن عنـوان كـتابه
يــتـــمــاشى مع
ضمون وانه ا
لـــيـس هـــنـــاك
من مبالغة في
الـــعـــنــوان او
تــــهـــويل وان
الــــــكـــــــتــــــاب
يـــتـــطــرق في
واقع احلــــال
الـى اهــــــوال
عــــــاشــــــهـــــا
العراق وكذا
الشخصيات
الــتي تـشـكل
مـــــــــحـــــــــور
الـــــكـــــتــــاب
ومـــــــــــــادتـه
الــرئــيــسـة
كـــــــمــــــا ان
الــكــتــاب ال
يــــــــــــــغـض
الطرف عن
االحــــــــوال
الــــــــــــــــتـي
عــــاشــــهـــا
ابــــــــنــــــــاء
الـعراق  وكل

ثـمـة كـتــاب يـبـحث عن قـار وثـمـة
قــــار يـــبـــحـث عن كـــتـب وكـــتـــاب
ا(الهــــــوال واألحـــــوال - حـــــوارات
صــحــفـيــة فـي الــشـأنــ الــعــراقي
ؤلفه الدكتور احمد عبد والعربي) 
اجملـيد من نوع الـكتب الـتي يسعى
إليـها  القراء سعـيا. اجل هو كتاب
تـسـعى انـت الـيه ولــيس هـو الـذي
يــســـعى الــيك. وقــد كــانت مــقــدمــة
الكـتاب الفـتة لـلنـظر حـقا  وتـعكس
ا الـرؤية الـثاقبـة للـمؤلف وادراكه 
يـريـده الــقـار ومـا ال يـسـتـسـيـغه.
وبــــالـــطـــبع لـم يـــأت ذلك من فـــراغ
فالـسنـوات الطـويلـة التي امـضاها
عـــبـــد اجملـــيــــد في االعالم وتـــراكم
اخلـبرات لـديه فضال عن تـخصصه
ي بــــــوصـــــفـه اســـــتـــــاذا االكــــــاد
لـلـصـحــافـة لـهي امـور كــفـيـلـة بـأن

جتــعــلـه يــحــوز مــثـل هــذه الــرؤيــة
ــؤلف مــبــاشـرة  في وهــكــذا دخل ا
ـــوضـــوع  فــقـــدم ايـــجــازا صـــلب ا
يـتـضـمن اهـمـيـة احلـوار الصـحـفي
ومـتاعبه وهي مـقدمة مـفيدة لـلغاية
جلمـيع الـعـامـل في مـهـنـة الـبحث
ـتــصـدين ــتـاعـب والسـيـمــا ا عن ا
لــلــحــوار الــصــحــفي.وبــذلك يــكـون
ؤلف قد قدم لـنا درسا مجانيا في ا
ـقدمـة وكذلك في فن اصول كـتابـة ا
اجـراء احلــوار مـقــدمـا نــصـائح من
ذهب لــلـمـخــتـصــ في هـذا اجملـال
واالكــثـر من ذلك ان مـقــدمـته  كـانت
عبارة عن خالصة وعصارة لتجربة
طــويــلــة في الــعــمل الــصــحــفي مع

التركيز  على فن احلوار.
اول مــا يـــشـــدك الى هـــذا الــكـــتــاب
عــــنــــوانـه الــــذي حـــــمل ( االهــــوال

واالحوال ) وهو عنـوان يعتمد على
حتـفـيـز الــقـار وحـثه عـلى اقـتـنـاء

الـــــكــــتــــاب
لـــــالطـــــالع
عــــلى تــــلك
االهـــــــــــوال
واألحــــــوال
الــــــــــــــــــــتـي
يـفـترض ان
يضـمها ب
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وعنـوان هذا
ــــــنـــــــجــــــز ا
يــنـــتــمي الى
مـــــــــدرســـــــــة
جــــديـــــدة في
اخــــــتـــــــيــــــار
الــــعـــــنــــاوين
تــــــعــــــتــــــمـــــد
الــغـــرائـــبـــيــة
واالنــــدهــــاش
وعــدم الـتــقـيـد
بــــالـــــقــــاعــــدة
ـة الـتي الـقــد
تــــرى ضـــرورة
ان يــــــــــكــــــــــون
الـــــــعـــــــنـــــــوان

ذلك عـلى لـســان الـشـخـصـيـات الـتي
ــؤلف .وقـد بــدا سـعي إلــتـقى بــهـا ا
ـــــؤلف هـــــذا واضـــــحـــــا مـن خالل ا
اهــــدائـه الــــذي جـــاء فــــيـه (الى اهل
الـعــراق الـذين عـصـفت بـهم االهـوال
وذاقــــوا مـــرارة االحــــوال.كــــانت في
الـواقع بـطـعم احلـنـظل ..ال يـتـحـمـله
مـخــلــوق)  وكـذلـك قـوله فـي مـقــدمـة
الكـتاب "في هـذه احلـوارات تتـكشف
( اهوال) يسردها ابطالها و(احوال)

قد تستمر طويال او تدوم".
وكـان عـبد اجملـيـد ذكيـا وهـو يعـتـمد
التسلسل الزمني العكسي حلواراته
فـيــبــتـديء بــتـلك الــتي اجــراهـا  في
الـعـام  2018وهـكـذا نـزوال..ولـو انه
ا ابـتدأ بـحوارات سـنة   2013فلـر
تـــســـبب بـــشيء من الـــضـــجـــر لــدى
الــقــار بل ان اول لــقـــاء افــتــتح به
كــتــابه كـان مـع رئـيس اجلــمـهــوريـة
الـسـابق فـؤاد مـعـصوم وقـد تـضـمن
اســئــلـة تــخص تــكــلـيف عــادل عــبـد
ــهـدي بــرئـاســة احلـكـومــة وبـرغم ا
ــهـدي ثـنــاء مــعــصـوم عــلى  عــبــد ا
لـعالقاته اجلـيدة مع اجلـميع تقـريبا
وعـدم دخـوله مـنـاكـفـات مع اآلخـرين
فــإنـه تــوقع الــفــشل لــتــجــربــة عــبــد
ـهـدي..وهــذا مـا حــدث  في الـواقع ا
بـصــرف الــنـظــر عن االســبــاب الـتي

ادت الى هذا الفشل.ِ 

لقـد استـمتعت حـقاً بـقراءة  الـكتاب
بـرغم اني كـنت قـد قـرأت احلـوارات
التي تضمنها في حينه في صحيفة
(الــزمـــان) لــكـــنــني وجـــدت نــفــسي
مـنـســاقـا الى قــراءة تـلك احلـوارات
مرة ثانية ولم تـخل القراءة الثانية
من فـائدة حـقيـقـية لي شـخصـيا من
جـانـبـ رئـيـسـ االول ان الـقراءة
الــثــانــيــة جتـعــلـك تـمــعـن اكـثــر في
االحـداث والـوقـائع وانت تـسـتـعـيـد
فـي ذاكـــــــــرتـك شـــــــــريـط االهـــــــــوال
واالحــوال الـتي مـازلــنـا نـرزح حتت
وطــأتــهـا واجلــانب الـثــاني مــهـني
صــــرف فـــــهــــذه احلــــوارات هي في
الـواقع تـطـبيق عـمـلي لـلعـامـل في
مـجــال االعالم ولــكل من يــعـشق فن
احلوار الصحفي ..فكل حوار اجراه
عـبد اجمليـد كان عبـارة عن ضـــــربة
معـلم على اآلخرين ان يأخـذوا منها

الدروس والعبر.  
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وقــد  تــضــمن الــكــتــاب مــادة ثــريـة
ومعـلـومات مـهـمة وردت عـلى ألسن
هـمـة الـتي حـاورها الشـخـصـيـات ا
ؤلف وعرف بحنكته وخبرته كيف ا
يـسـتـنـطـقـهـا ويسـتـخـلص مـنـهـا ما
يبحث عـنه القار والباحث في آن
ومن بــيـنــهـا مــعـلــومـات تــاريـخــيـة
ظــهـرت لــلـمــرة االولى عـلى الــعـامـة
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يـوم. لـقـد كـان غـيـر راضٍ عن حـيـاته
ثقف في طهران  وليس فـقط ب ا
 الـذين وصـفه كـثيـر مـنهـم بانـتـظام
بــأنه "مـتــمــرد بــرجـوازي صــغــيـر" 

وعمله كـ "أدب أسود".
من خـالل رســائـــلـه إلى األصـــدقــاء 
كن للمرء أن يرى  ليس بعيدا عن
الــــــســـــــطـح  غــــــضـــــــبه ويـــــــأسه 
وحساسيته احلادة  ومعاناته التي
ال تــطــاق  ورؤيــته الــداكــنــة دائــمـا
لــبــلــده وشـعــبه  وإدانــات احلــيـاة.
ـا أكـثـر الـتـي تـظـهـرمن خاللـهم  ر
ـكـن لـلــمــرء أن يـرى مـن الـقــصــة  
ــأسـاة اجلــوانب الـثالثــة حلــالـته: ا
الـشـخــصـيـة والــعـزلـة االجـتــمـاعـيـة

واالغتراب الشامل.
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في رســالــة كــتــبــهــا إلى صــديق في
بـاريس قبـل أربع سنـوات من زيارته
األخــيـــرة  قــال: الـــنـــقــطـــة لـــيــست
بـالــنـسـبــة لي إلعــادة بـنـاء حــيـاتي.
عـــنــدمـــا يــعـــيش الـــشــخص حـــيــاة
ـطـاردة باسـتمـرار  ما احليـوانات ا
الـذي يجب إعادة بـنائه? لقـد اتخذت
قـراري. انك ملـزم بـالـصـراع في هذه
احلـيـاة  وهذا الـقـرف حـتى يـخنـقـنا
االشــمـئـزاز من احلــيـاة.و في اجلـنـة
ـفقودة  يـقول األب القس غـابرييل ا
ـــوت"  أو أن الـــشــــخص "يــــأس و
كـلـمـات عن ذلك. أشـعـر بـاالشـمـئـزاز
الشـديد من كل شيء لبـذل أي جهد ;
عـــلـــيك أن تـــبــقـى في اخلـــراء حــتى

النهاية.
يحـوي ادب هـدايت عـلى الـروايات 
قـصص قـصـيـرة  مـسـرحـيات وادب
فــكـــاهي  مـــنــهـــا ( فــراوين الـــبــنت
الـسـاســانـيـة)  ( اســطـورة اخلـلق 
الـرسائـل االسالميـة الى دول اوربا 
قـــبـــر حي  لـــيـس ايـــرانـــيـــا  ثالث
قـطـرات دم  الـبوم الـعـمـيـاء وبعض
ــكــتــوة بــالــفــرنــســيـة  الــروايــات ا
وجـميع ادبـة قد صـدر ب الـسنوات
كن تقسيم ادب  1932- 1948 . و
هـدايت بـاربـعـة مـحـاور مـهـمة : ادب
قـــومي  ادب واقـــعـي  ادب ســـاخــر

وادب خيالي .
أوالً  اخلـيـال الـقـومي الـرومـانـسي.
الدراما الـتاريخيـة - بارف ومازيار
غول"   والـقصص القـصيـرة "ظل ا
شاعر و "آخر ابتسامـة" - كلها عن ا
والـتـقـنــيـة الـبـسـيــطـة. إنـهـا تـعـكس
شـاعـر النـاجمـة عن األيديـولوجـية ا
الفارسـية والطوائف الـتي اكتسحت
الــنــخــبــة احلــداثــة اإليــرانــيــة بــعـد
يـة األولى. "االبـتـسـامة احلـرب الـعـا
األخـيـرة" هي أكـثـر األعـمـال نـضـجـا

يـــعــد صــادق هــدايـت من مــؤســسي
عـاصر  فـهو بحق االدب االيـراني ا
أحد أكثر األسماء احتراما في األدب
اإليــراني  تـرك ارثــا ادبــيـا ســاحـرًا
ـعـروف بــاسم "مـؤسس ومـحـيــرًا. ا
التحليل النفسي  أو اإليراني فرانز
كافكا  وهو معروف ايضا من خالل
Blind Owl Chaser ?  روايــــــــته
ـوت واخلــســارة والــذهـان. روايــة ا
ابـصـر هـدايت الـنور في  17فـبـراير
عام  1903وتـوفى في  9ابـريل عـام
 1951. وهو حفيد الشاعر رازكولي
خان هـدايت  وهو الشـاعر االيراني
ـعـروف في الـقــرن الـتـاسع عـشـر  ا
وهـو يـنحـدر من عـائـلـة اغلـبـها ذات
مـــــنــــاصـب في الــــدولـــــة ســــواء في
اجلـيش او من الــوزراء في الـقـرنـ

التاسع عشر والعشرين.
Blind Owl"" هاديات مـؤلف كتاب
 ?أشـهــر روايـة فــارسـيــة في كل من
إيــران وأوروبــا وأمــريـكــا. وتــمــتـاز
قصصه القصـيرة بانها ذات واقعية
مـكتوبـة بأسلـوب حاسم وتعـتبر من
ـكـتـوبـة في إيران أفـضل الـقصص ا
في الـقرن الـعشـرين. لـكن مـساهـمته
األصـلـية كـانت اسـتـخـدام األسـاليب
احلـداثــيـة  والـســريـالــيـة في أغـلب
األحـــيــان  فـي اخلــيـــال الـــفــارسي.
وهـــكــذا  لم يــكـن كــاتــبًــا عـــظــيــمًــا
فــحـــسب  بل كـــان أيــًضـــا مــؤسس
احلــداثـة واالدب اخلــيــالي االيـراني

احلديث.
ـدرسة سـانت لويس بعـد التـحاقه 
الــتـــبــشـــيـــريــة فـي طــهـــران  غــادر
هـــــدايــــات إلى أوروبــــا  بـــــدعم من
مـنــحـة حـكـومـيــة  أمـضى سـنـة في
بــلـجــيــكـا في 1926-  1927وســنـة
ونـــــــصـف في بـــــــاريـس في 1928-
س فـي عام   1929مـفـهـومي في ر
 1929وســنــة في بـيــســانــسـون في
1929-1930. بــعــد أن لـم يــتــخــرج
بـعـد  تـخـلى عن مـنـحـته الـدراسـيـة
ـــنـــزل فـي صـــيف عـــام وعـــاد إلـى ا
1930. وهـــذا يــــوفــــر تــــلـــمــــيــــحـــا
لــشــخـصــيــته بــشـكل عــام  ونــظـرة
الـكــمــال له عــلى وجه اخلــصـوص 

والـتي تـســبـبت في بــعض األحـيـان
الشلل العصبي.

أصــــبــــحت الــــعــــودة إلى طــــهــــران
الـشـخــصـيـة الـرئـيـسـيـة بـ ربـاعي
اجملــمــوعــة  أو مــجـمــوعــة الــنــقـاد
األربـــعــة  والــتي شــمـــلت مــجــبــاط
مــنــوبي وبــوزورج أالبي ومــســعـود
فـرزاد  ولكن كـان لهـا حزام خارجي
ـا في ذلك مـحـمـد مـوكـام وزابـيـا  
بــاهــروز وشــ بــارتــو. جــمــيــعــهم
كـانـوا حديـثـ وناقـدين لـلمـؤسـسة
األدبــــيـــة  ســــواء من الــــتـــقــــالـــيـــد
االجـتمـاعـية والـكالسيـكـية الـفكـرية.
ـؤسـسـة كـمـا اســتـاءوا من مـوقـف ا
األدبـيـة ونـظـرتـهـا جتـاهـهم  فـضال
عن مـالحــــقــــات احلــــكـــــومــــة عــــلى

ية خاصتهم. نشورات األكاد ا
في الثالثـينيات من الـقرن العشرين
انــــــــضم هــــــــدايـت الـى الــــــــســــــــلك
الــدبــلــومــاسي االيــراني  فــفي عـام
 1936غــادر الى بـــومــبــاي تــلــبــيــة
لـــدعـــوة شــــ بـــروتــــو الـــذي كـــان
ـدينـة. كـما دبـلومـاسي ايـراني في ا
هو متوقع  اقتـحم الرقابة الرسمية
 وفي عـام  1935 اتــهــامه بــعـدم
النشر مرة أخرى. لذلك عندما أصدر
Blind الـطبـعـة احملدودة األولى من
 Owlفي بــــومـــــبــــاي  كــــتب عــــلى
صــفــحــة الــغالف أنـه لم يــنــشــر في
إيـران  وتـنـبـأ بـاحـتـمـالـيـة أن جتـد
النسخة طريقها إلى إيران وتقع في

. راقب أيدي ا
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خالل الـعام الذي قـضاه في بـومباي
ـة  تـعــلم الــلــغــة اإليــرانـيــة الــقــد
بــهــلــوي بــ اجلــالــيــة الــفــارســيـة
الزرادشتـية  وكتب قصـصًا قصيرة
ونـشر  Blind Owlفي  50 نـسـخة
مـكــررة   تـوزيـع مـعــظـمــهــا عـلى

أصدقاء خارج إيران.
عاد إلى طـهـران في سـبتـمـبر 1937
عـلى الرغم مـن أنه عاد عـلى مضض
وبـــبــســاطـــة ألنه لــيس لـــديه مــبــرر
ـواصلة االعـتماد عـلى دخل صديقه
في بـومـبـاي. فـي عام  1939الـتحق
وسيقـى التي  تأسيسها بوزارة ا

Y-Majella" حـديثًا كـمحـررة جمللة
ـوســيــقى). كـان ) "Musicمــجـلــة ا
عمالً أدبيًا ب مجموعة صغيرة من
ثقف الشباب واحلديث نسبيًا  ا
ن فــيـهم نــعـمــة يــوشي  مـؤسس
ـا كان الشـعر الـفـارسي احلديث. ر

يعتبرها أكثر وظيفة مرضية.
وبــعـد فــتـرة وجــيـزة  بـعــد احـتالل
احلـلـفاء إليـران ومـغـادرة رضـا شاه
في عــــــام   1941أغــــــلق مـــــــكــــــتب
وسـيقى ومـجـلته ايـضا  وانـتهى ا
األمــر بــهــدايت كــمــتــرجم في كــلــيـة
الفنون اجلميلة  حيث سيبقى بقية
حـيـاته. كـان أيـضًـا مـحـررًا لـلـمـجـلة
األدبيـة احلديـثة لـبارفـيز كـانلـيري 
سـوخــان  وهـو مــكـان غـيــر مـدفـوع
األجـر ولكـنه مرموق. عـلى الرغم من
أن الـبـالد قـد  احــتاللــهـا مـن قـبل
قـوى أجــنـبــيـة  إال أنه كــانت هـنـاك
آمــــال كــــبــــيــــرة وتــــفــــاؤل كــــبــــيـــر
ـقـراطيـة واحلـريـة مع انـهـيار بـالـد
احلـكومـة الدكـتاتـورية والـتعـسفـية.
أدت احلـريــة اجلـديــدة - في الـواقع
التـرخيص - الـتي نـتجت عن تـنازل
شــاه رضــا إلى أنــشـطــة ســيــاســيـة
واجـتـمـاعـيـة وأدبـيـة مـكـثـفـة. ركزت
ـثقـفـة احلديـثة عـلى حزب الـنخـبة ا
نظم  الـذي كان آنذاك جـبهة تـودا ا
قـراطيـة واسعـة النـطاق يـقودها د
ـاركــسـيــون  رغم أنـهـا ــثـقــفـون ا ا
أصبـحت في أواخر األربعـينيات من
ــاضـي حــزبـــاً شـــيــوعـــيــاً الــقـــرن ا
أرثـــوذكـــســيًـــا. احلـــديث لم تـــنــضم
لــلـحـزب حـتـى في الـبـدايـة  لــكـنـهـا
كــانـت تـتــعــاطف مــعــهــا وكــان لــهـا
الــعـديــد من األصــدقـاء بــ مـثــقـفي

تودا.
لكن دعم احلزب للتمرد األذربيجاني
الذي ألهم الـسوفيات في عام 1946
 ?والذي أدى إلى اشـتبـاكات عـنيـفة
في صفـوفه وانهـيار مـفاجئ لـلتـمرد
بــعـــد عـــام  أزعج هـــدايت مـن هــذه
احلـركـة. لـقـد كان دائـمًـا نـاقـدًا جادًا
وصــريـحًــا لــلـســيــاسـة والــتــقـالــيـد
اإليـرانيـة  وقد جعـلته انـفصاله عن
تـطرف مـدمنًـا فعـليًا في ثـقفـ ا ا
بالده. كانت هذه مساهمة كبيرة في
االكـتئـاب الـذي عانى مـنه في أواخر
ـا أدى في الـنهـاية األربـعيـنـيات  
إلـى انــتـــحـــاره في بــاريـس في عــام

.1951
لـفـتــرة من الـوقت  شـجــعه صـديـقه
ـقرب  حـسن شهـيد نـوراي  الذي ا
كـان دبـلـومـاســيًـا في فـرنـسـا  عـلى
زيـارة بـاريـس. كـانت هـنـاك عالمـات
عـلى أن اكـتـئـابه يـتـعـمق يـومـا بـعد

من هـذا الــنـوع. الـدرامـا الــصـريـحـة
لـلـديه مـتخـلـفـة  وسرعـان مـا تـخلى
عن هـذا الـنـوع مع اخلـيـال الـقـومي.
لـكن الــعـديـد من قـصــصه الـقـصـيـرة
ـسرح كن أن تـناسب ا والواقـعيـة 

بسهولة مع تأثير جيد.
الـفــئـة الــثـانــيــة من خـيــال هـدايت 
أعـمــاله الـفــنـيـة الــواقـعـيــة  كـثـيـرة
ــتـــازة في كــثــيـــر من األحــيــان  و
أفـضل األمـثـلـة هي "ألـبـيـا خـانـوم" 
ـعـنى الـكالسـيكي وهي كـومـيـديا بـا
ـغـفـرة)  ــصـطـلح "طـالب أمـوراز" ا
"") "mohelالــــــوســــــيط") و "ثــــــقب
ـتـمردين". بـدرجـات مـتفـاوتـة  يتم ا
فارقة استـخدام كل من السخـرية وا
فـي هـذه الــقــصص  عـلـى الـرغم من
ـكن وصـفه بـدقـة أن الـقـلـيل مـنـهـا 
عـــلـى أنه قــــصص ســــاخـــرة. إنــــهم
ــيـلـون إلى عــكس جـوانب احلـيـاة
عاصرة للطبقة الوسطى التقليدية ا
عـتقدات بـسهولـة ودقة. لكن على وا
ة فهم ال يتعلقون عكس اآلراء القد
ـــضــطـــهـــدين  وال بـــالـــفـــقـــراء أو ا
يـــــتــــعـــــاطــــفـــــون مع قـــــضـــــايــــاهم
وشـخـصــيـاتـهم. ويــتم دمج الـبـؤس
واخلــــرافــــات مـع احلــــزن والــــفــــرح
والـنـفـاق وأحـيـانًـا بـعض االسـالـيب
اإلجـرامـية. كـان ذلك وفـقًـا لـلـتـقـالـيد
الــتي وضـعـهــا جـمـال زاده (رغم أنه
كـان أكثـر تـعاطـفًـا مع شخـصـياته) 
الــذي احــتــجـزه هــديــات ونـقــله إلى
شـــخــصـــيــاتـه شــوبك واألحـــمــد في

أعمالهما السابقة.
امـا الـفـئــة الـثـالـثـة  األدب الـسـاخـر
لــهـديــات غـنـي وفـعــال في كـثــيـر من
األحـيــان. كـان ســيـد الـذكــاء  وكـتب

هجاء احلرفي والدراما. 
يأخذ شكل قـصص قصيرة  روايات
 وكـذلك قــصص قـصــيـرة وطــويـلـة.
ضربـوا بشدة عـلى رعاياهم  وعادة
مع دقــــة خـــفـــيــــة  عـــلى الــــرغم من
الـدهشـة في بعض األحـيان  تـكشف
اإلدانة واإلدانـة عـمق تـورط صـاحب
البالغ الـشخـصي في هـجاء خـيالـية
له. احلاج آغا هو أطول هجاء وأكثر
ـــــؤســـــســــة وضـــــوحـــــا إلنـــــشــــاء ا
الـسـيــاسـيـة. الــعـروض الـســطـحـيـة
والـدعــايـة الـنــقـديــة ومع ذلك  فـهي
أقل هـجـاء بـكــثـيـر عن طـرق الـبـازار
وأكــثـر من ذلك بــكـثــيـر من الــهـجـوم
ـــتــــواصل عــــلى الــــســــيـــاســــيـــ ا
احملـافظـ البـارزين. في الواقع  
ـاذج حـاجي احلـقـيـقـية من تـوفـيـر 
الـــــعـــــنــــــوان من قـــــبـل اثـــــنـــــ من
ـهمـ (وكـما يـحدث  الـسيـاسـي ا

وليس األسوأ).
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كان لـهـدايت مـكانـة بـارزة في تاريخ
األدب الــفـــارسي بــســبب مــا أشــرت
إلــيه حــتـى اآلن. مــا أعــطــاه مــكــانه
الفريد  مع ذلك  هو خياله النفسي
 حيث ان رواية البومة العمياء هي
أفـضل مـثال عـلى نهـجه االدبي. هذا
الــعــمل والــقـصــة الــقــصــيـرة "ثالث
قطرات دم" هي أسـلوب احلداثة  في
االدب االيــراني  وذلك بــاســتــخــدام
تقـنيات الرمـزية والرمزية الـفرنسية
فـي األدب  والــســريــالـــيــة في الــفن
األوروبـي احلـديث والـتـعــبـيـريـة في
ا في عاصرة   األفالم األوروبية ا
تعمد للزمان والفضاء. ذلك اخللط ا
لكن مـعـظم قصص اخلـيـال النـفسي
ــــثـــال  األخــــرى - عــــلى ســــبــــيل ا
Zanda Begur" ("Buried"
e -Pushett-Alive")  "Erosk
Freda" ("Doll Behind the
Basset" -Curtain")  "Bon
Hanna" ("-"Trickالــــــــغــــــــرفـــــــة
Gujoseft"-Dowd" ـظـلـمـة")  و ا
The Fool" وGibbeck")  الـــعم("
 "Dog- استخدموا تقنيات واقعية

لتقد قصص اخليال النفسي.
إن تـسمـية "اخلـيال الـنفسي" 
الـــتي صــيــغت فـي مــنــتــصف
ـاضي سـبــعــيـنــيـات الــقــرن ا
لـوصف هـذا النـوع احملدد في
أدب هـديـات  ال تـعـطي نـفس
فهوم عنى كما يتضح من ا ا
الــكالســيـكـي وفـئــة "الــروايـة
النـفسيـة". بدالً من ذلك  فهو
يــعــكس الـطــبــيــعـة الــذاتــيـة
بـشــكل أسـاسـي لـلــقـصص 
حــيث يــجـــلب عــلـم الــنــفس
واألنـــــــــطــــــــولـــــــــوجــــــــيــــــــا
ـيتـافـيزيـقـية إلى الـكـمال وا

غير القابل للتجزئة.
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ان قـــــصص هـــــديـــــات ذات
الـتــأثـيـر الــنـفــسـاني  مـثل
"قـــطــرات الـــدم الـــثالثــة" و
"دفن احلـــيـــاة"  مـــروعـــة 
وتـنــتـهـي اسـتــنـتــاجـاتــهـا
بــــوفـــــاة كل مـن الــــبــــشــــر
واحليوانات. معظم البشر
لــيـســوا أفـضل مـن رجـالـة
(الـغـوغــاء)  وقـلـة قــلـيـلـة
مـنـهم تـفـشل فـشالً ذريـعًـا
في االرتقاء إلى الكمال أو
اخلالص. حـــــتى الـــــرجل
الذي يـحاول "قـتل" غفوته
 أو إذالل جـــــــســــــده  أو

تدمـيـر األنـا  في الـقـصـة الـقـصـيرة

"الرجل الذي قتل األنـا" بقتل نفسه ;
هــذا لــيس بـالــتــحـريــر بل بــتـدمــيـر
رأة إمـا شيـطـانا مـريدا في روحه. ا
قـصــصه  أو جتـســيـد مالئــكي قـذر
ومــتــفـكـك  لـكـن هــذا صـحــيح فــقط
للـنسـاء في اخليـال النـفسي  نـساء
اثـلة لـلكاتب  لهن خـلفـية ثـقافيـة 
ولــيـس من الــطـــبــقـــات الــدنـــيــا في

قصصه الواقعية النقدية.
كـننـا القـول ان االديب قد واخيـرا 
ولـد في عــائـلـة مـثــقـفـة ذات تــمـيـيـز
االجـتماعي والـفكـري  وحتوي على
كال الفـكرين احلـديث واحلداثي  قد
ــوهــوب الــذي خــلق مــنه الــكــاتب ا
يــعــتــمـد عــلى الــثــقــافـة الــفــارســيـة
واألوروبية األكـثر تطوراً  ومع عقل
يــتــطـــلب أعــلى مــعــايـــيــر الــتــمــيــز
األخالقـي والــفــكــري  فــقــد كــان من
الصعب للغـاية على هدايت حتمله 
كـما فعل  لـقد عانوا مـن راحة البال
 خــاصـةً عــنـد حتــمل آثـار الــصـدام
بــــ الـــقـــد واجلـــديـــد بـــ االدب
الـــفـــارسي واألوروبي  كـــمـــا عــاش
. عاش حياة بائسة بعض اإليراني
وتـوفي مـوتًـا بـائـسًـا. قـد يـكـون هذا
هـو الـتـكــلـفـة احلـتـمـيـة لألدب الـذي

نقله إلى اإلنسانية.
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واثــارت ردود افـعــال في حــيـنه بل
ان بعض تلك احلوارات تلتها ردود
ـهـتـمـ وسـجاالت ـعنـيـ وا من ا
نــشـرت فـي حـيــنــهــا في صــحــيــفـة
ـعـلـومـات (الــزمـان) تـعـقـيـبـاً عـلى ا
الـتي وردت في تلك احلـوارات التي
شــمــلت شــخــصــيــات جــدلـيــة ومن
ؤلف الـشخـصـيـات التي حـاورهـا ا
مـحمـد دبـدب وهاني وهـيب وهـمام
عبد اخلالق وحسن العلوي ورشيد
اخلـــيـــون وعالء بــشـــيـــر ومــحـــمــد
دحالن وفـــــاضل مـــــيــــرانـي وعــــلي
االديب وعـبد الرزاق الـعيـسى وعبد
الـــلــطـــيف جـــمـــال رشــيـــد وجـــبــار
اللعيـبي وخير الدين حسيب وفؤاد
مـــطـــر واالمــــيـــر احلـــسـن بن طالل

وغيرهم  .
جـاء الـكـتـاب  في  366صــفـحـة من
القطع الـكبير بـطباعـة انيقـة تكفلت
شـركـة االنس لـلـطبـاعـة والـنـشر في

تصميمه وطباعته..
وخــتــامـــا اقــول بــصـــواب مــا قــاله
ـــؤلف في مـــقــدمـــته من ان اعــادة ا
نشـر هـذه احلوارات في كـتـاب (هو
ن يعتزمون جهد مـفيد ومستقـبلي 
دراســــــة حـــــال الــــــعــــــراق واالمـــــة
ويــبـحــثـون عن مــصـادر دقــيـقـة في
ــوضــوعــات الـتي يــخــضـعــونــهـا ا

للدراسة ).


