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تـحـدة وقعت ـتحـدة للـتـربيـة والـعلـوم والـثقـافـة (يونـسـكو) أن الـواليـات ا ذكرت مـنـظمـة األ ا
مـعـاهدتـ تـلـزمـانـهـا بـعـدم اإلضـرار بالـتـراث الـثـقـافي اذا قـمع صـراع مـسـلح.وكـان الـرئيس
واقع الثقافيـة اإليرانية محذرا من رد قاس إذا األمريكي دونالد تـرامب أكد تهديده مهاجـمة ا
.وقـالت الـيـونـسـكـو إن بـنود وجـهت إيـران ضـربـة انـتـقـامـيـة من مـقـتل أحـد كـبـار قـادتهـا الـعـسـكـريـ
وقعة عـليهمـا بأال تتخذ تـحدة وإيران تلـزم الدول ا معاهدتي  1954و 1972اللـت أقرتهـما الواليات ا
تدابـير متـعمدة قد تـلحق أضرارا بالـتراث الثقـافي والطبيـعي على أراضي دول أخرى أعضـاء بهات

. عاهدت ا
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اســتـــحــوذ ارســـطــو عـــلى مــوقع
ملـعب رياضي مقـدس لإلله ابولو
لـيسـيـوس (اإلله - الذئب) فـحوله
الى أعــــظم مـــدرســــة في الــــعـــالم
تـوافــرت فـيــهـا اخلــدمـات. أمـران
يـــفـــاجـــئــانك عـــنـــد زيـــارة مــوقع
ـدرسة) بـعـد مشـاهدة ليـسـيوم (ا
ـعـمـاريـة; أوالً ـدرسـة ا خـارطـة ا
انـــهـــا نـــســـخـــة طـــبق األصل من
ـيـة أفالطـون. ثــانـيـاً انـهـا أكــاد
اكـبر مـنـهـا أكـبـر بـكـثـيـر. وتـبدو
ـدرسة ـية وا الـعالقـة ب األكـاد
قـريـبــة بـعض الـشيء من جـامـعـة
كـامـبــريـدج في الـقـرون الـوسـطى
ـعمـاري الهائل جلـامعة والـبناء ا
ـال شـيـكـاغـو االمــريـكـيـة. يـعـد ا
بــكل بـسـاطـة الــسـبب الـذي مـكّن
ــدرســة أرســطــو من بــنــاء هــذه ا
بــســيط. اذا كـان أفالطــون غـنــيـاً
فقد كـان أرسطو اكثـر ثراءً كثراء
ـلك كـرويـسوس[4] حـيث تصل ا
ـعـايـيـر الـيوم إلى مـرتـبـة ثرائه 
مـا يعـادل ثراء جيـف بيزوس[5].
لـــقـــد حــصل أرســـطـــو عــلى 800
تـــاالنت[6] من طـــالـــبه الـــســـابق
ـلك ألـكسـنـدر والذي فـتـرض ا ا
كان يعتبر مبلغاً هائالً (مع األخذ
ـــدرســة بـــاالعــتـــبـــار ان كـــلــفـــة ا
تــراوحـت بــ 25- 30تـــــاالنت).
وتـــعــد مــســألــة تـــوضــيح قــيــمــة
ــة ومــقــارنــتــهـا الــعــمالت الــقـد
بالعـمالت احلديثة معـضلة كبيرة
للمؤرخ واالقتصادي على حد
ســواء لـذلك فــقـد دعــوت زمـيـلي
د رجل االقـتـصاد دونـكان فـولي 
يــد الـعــون. أجـرى فـولي حــسـابـا
تقـريبـيا وجد فـيه أن ناجت الدخل
احملــــلي االجــــمــــالـي الــــســــنـــوي
لالقـتصـاد األثـيني الـتـقلـيـدي بلغ

نحو  4400 تاالنت. 
وإذا كــان هـذا الــعــدد صـحــيــحـاً
تـاالنت يــكــون عــنـدهــا رقم  800 
رقـمــاً كـبــيـراً جــداً أي مـا يــعـادل
درسة. ا صرف على ا  32ضعفاً 
لــكن فــولي أبــدى تـشــكــكـا حــيـال
ــــصـــادر ــــذكـــور. أمــــا ا الـــرقـم ا
ـتــصــلـة ــة ا الــتــاريـخــيــة الـقــد
ـعلـومـات ذات الصـلة بـاالعداد با
(مـثل حـجـم اجلـيـوش) فـهي غـيـر
ـا عـمد دقيـقـة بـشكل فـاضح ور
ــتــحــمــســون ــســتــنــســـخــون ا ا
بـإضــافـة صـفــر إلى األعـداد بـكل

بساطة.
مــهـمــا كـانت حــقـيــقـة األمــر فـان
الـهبـة التي حـصل علـيهـا ارسطو
سـمحت له بـبناء مـؤسسـة بحوث
وتدريس واسعـة أسس فيها أهم
وافخم مكتبة في العالم. يذكر أنه
عـــلـى أيـــام الـــعــــالم الـــيــــونـــاني
ثـاوفـرسـطس الذي اصـبح مـديرا
للـمدرسة بـعد ارسطـو ويبدو أنه
كــان رئـيــسـاً مــقـتــدراً لـلــمـدرسـة
ـدرسـة نحـو ألـفي طالب ضـمت ا
بـعــضـهم كـان مــقـيـمــاً في الـقـسم
ا الداخـلي التابع لهـا. ويتضح 
ــكــان ــدرســة كـــانت ا تـــقــدم أن ا
األفـضل الـذي تـتـطـلع إلـيه أنـظار

النخبة الراغبة بالتعلم.
ـــرء إلى إن هـــذا األمــــر يـــدعــــو ا
الــتـفــكـيــر مـلــيـاً بــشـأن الــتـقـارب
احملــرج بــ الـفــلـســفــة والـنــفـوذ
الــســيــاسي.  في الــواقع لم يــكن
ـــدرســة لــيـــعــرف إذا مـــا كــانت ا
تتقاضى أجوراً عن التدريس في
ا لم ضوء ثـروتـها الـهائـلـة فلـر
تـــكن بـــحـــاجــة
ــــــــــــــــال. إلــى ا
ـدرسة وتـبدو ا
شـبـيـهـة بـعض
الشيء بجامعة
هـــــــــــــارفــــــــــــرد
األمــــريــــكــــيــــة

أليس كذلك?
لـــقــــد عـــكـــست
ــــدرســـة بـــكل ا
وضــــــــــــــــــــــــوح
اســـتــــعـــراضـــا
ثقافـياً للهـيمنة
الــــســـيـــاســـيـــة
والــعـــســكـــريــة
ـقـدونـيـا. لـكن
في الــعـام 323
ق.م عــــنــــدمــــا
وصــلت أثــيــنــا
أخـــبـــار مـــقــتل
الكسـندر األكبر
في بـــابل وهــو

في الثـانـيـة والثالثـ من عـمره
ــــعــــاديـــة ــــشــــاعــــر ا جـــاشـت ا
لــلــمـقــدونــيــ في أركــان الـبالد
األمر الذي تطلب استدعاء القائد
ـوسـتـيـني. األثـيـني احملـبـوب د
ـديــنـة حــيــنـهــا غـادر ارســطــو ا
آلخر مرة خوفاً على حياته بعد
أن أمـضى أكثـر من عشـر سنوات
ـدرســة. وقـد نـظـر مـســؤوالً عن ا
إلى نفسه بحق أو من دون حق
في مـرآة سـقـراط وخشـيـةً من أن
يتهم بالـعقوق يقال إنه ذكر: "لن
اســمح لالثــيــنـيــ أن يــرتـكــبـوا
". عاد خطيئة ضد الفلسفة مرت
ارســطـــو إلى مــقـــاطــعـــة والــدته
ة في خـالـكيس في جـزيرة الـقـد
وابية الـيونانية ومـات هناك بعد
فترة قصيرة بسبب مرض لم يتم

. حتديده عن عمر بلغ  63عاماً
لــكـنـنـا عــنـدمـا نـنــظـر الـيـوم الى
ـدرسـة (لـيـسـيـوم) الـذي مـوقع ا
يعـد حالـياً موقـعاً حـديثـاً نسـبياً
وفق معايير اثينا (لم تبدأ اعمال
ـوقع إالّ في الـعام التـنـقـيب في ا
 1996وفــتـحت ابــوابـهــا لـلـزوار
في العام  2014 ) فإننا نبدأ تواً
بـتكـوين صورة واضـحة خلـارطة
الـبنـاء ومـعمـاريـتهـا والـوظيـفة
التي اضطلعت بها. جدير بالذكر
درسة ان كتاباً يفصل معرفتنا 
أرسـطـو يعـكف االن عـلى إعداده
لــلـنـشــر كل من عـالـم اآلثـار إيـفي
ليـغوري - تولـيا ورفيـقنا الدائم

كونيستانتينوس ستايكوس. 
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بــيــد أن أمـــراً آخــر لــفـت نــظــري
ودغــدغ مـخـيـلــتي: انه احلـديـقـة.
فـفي الزاويـة الشـمـاليـة الـشرقـية
ـدرســة كـانت ثـمـة حـديـقـة من ا
ـــــمـــــر ـــــا أدت الـى ا والـــــتـي ر
ـسـقف الـذي دأب أرسـطـو عـلى ا
الـرواح واجمليء فـيـه وهـو يـلـقي
مـحـاضـراته عـلى طـلـبـته والـذي
ـــدرســـة.  في اشـــتق مـــنـه اسم ا
الــواقـع كــانت ثـــمــة حـــدائق في
ـدارس الـفــلـســفـيـة من جـمــيع ا
مــدارس مــيــلــيــتـوس الــتي تــقع
حالـيـاً عـلى الـسـاحل (تدعى اآلن
دارس باالتـا) وداخل ما يُـزعم 
فـيـثـاغـورس الـتي تـقع الـيـوم في
جــنــوب إيــطــالـــيــا الى مــدرســة
أفالطــــون الـــتـي احـــتــــوت عـــلى
حديـقـة. وفي فـترة الحـقـة حـملت
مـدرسـة الفـيـلـسوف أبـيـقـور بكل
بـــســـاطــة اسـم "احلــديـــقـــة". امــا
الـفــيـلـسـوف ثـاوفـرسـطس وهـو
عــالـم نــبــاتـــات مــتــحـــمس مــثل
ارسـطــو فـعل الــكـثــيـر لــتـنــظـيم
ـكـتـبـة وبـنـاء صـرحـهـا الـعلـمي ا
ـاذج من (جـهـزهـا بـاخلـرائط و
الـكـرة األرضيـة والـعـيـنـات وما
الى ذلك من أمــور) فــقــد تــقــاعـد
وعــــكـــــــــــف عــــلـى الــــعــــنــــايــــة
بـحــديـقـته الـتي كـانت قـريـبـة من

درسة. ا
لكن ما هو الغرض الذي انشئت
مـن أجـــله احلـــديـــقـــة? هل كـــانت
مــجــرد مــكــان لــلــهــو والــتــنـزه
وجتاذب أطراف احلـديث الهاد
في مـسـائل الديـالـكتـيك? أم كانت
راقبـة النباتات مخـتبراً صغـيراً 
ا وإجراء الـتجارب علـيها? أو ر
كــانت  –وهـــذا االحــتــمــال الــذي
أجــــده األكـــثــــر إثـــارة  –صـــورة
تـخـيـلـيـة لـلـجـنـة?  يبـدو أن أصل
para- ة فـردة االغريـقية الـقد ا
 disosالــتـي تــعـــني اجلـــنـــة قــد
اســتـعـيــرت اشـتـقــاقـاً من الــلـغـة
الــفـارسـيـة وأن دارا الــكـبـيـر[7]
كـانت له حــديـقــة تـدعى "حــديـقـة
اجلـــنـــة" تـــضم تـــلك األنـــواع من
الــنــبـــاتــات واحلــيـــوانــات الــتي
ــتــقــنــة نــعـــرفــهــا من الــرســوم ا
ـــنـــقـــوشــة عـــلـى الـــســـجــادات ا
والـبسط الـفارسـية. إن الـسجادة
الـفــارسـيــة تـشــبه مــسـرح ذاكـرة
اجلـنـة. ومن احملـتـمل أن الـعـمال
يـليسيـ كانوا على فـكرين ا وا
صـــلــــة بــــالـــبـالط في شــــوشـــان
وبــريــسـبــولس[8]  .وقــد يــكـون
االفــتــتــان الــفــلــســفي اإلغــريــقي
القد باحلـدائق برمته استعارة
فــــارســـــيـــــة وصـــــدى لـــــنـــــفــــوذ
ـتمـدد. لكن من إمـبـراطوريـتهم ا
يــدري?شــخـــصــيــاً أُعــد بــالــكــاد
. واحلـقـيـقـة لـقـد كـنت بـسـتـانـيـاً
دائمـا وبشـكل الفت للنـظر عد
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الــتي عــاشــهـا
اجلـــزائـــريــون
من تـــداعــيــات
االســـــتــــــقالل
واحلــــــــــــــــــــــزب
الـــــــــــــواحــــــــــــد
وتـــــــــــالشـــــــــــي
احلـــــــــــريـــــــــــات
الـــعـــامـــة لـــكن
روايــة ( حتــلم
الـذئـاب?) جـاءت
لـتــصـور صـمـيم
احلــــــــــــــــيــــــــــــــــاة
اجلـزائـرية وهي
حتـــيــــا ســـنـــوات
الـــعـــذاب والـــدم
ــــاذج وتـــــقـــــدم 
كـابـوسـيـة فـاجـعـة
من الـــــتـــــعـــــصب
واالنـتـهازيـة (عـمر
زيـــــزي) صــــاحب
ــطــعم الــشــعــبي ا
الـــــذي يـــــعــــتـــــمــــر

الـقبـعة ويـذيع مـطعـمه الـذي يرتـاده الـفقـراء األغاني
تـــرك لــــبــــاسه اإلفــــرجني إلـى الـــلــــبــــاس األفـــغــــاني
واسـتعاض عن األغاني بالتواشيح. واألغنيات الدينية
و(نـبيل عالم) الشاب العـاطل الذي يؤذي أخته (حنان)
كـوث في البـيت ويعيب ويـجبرهـا على تـرك عملـها وا
عـلـيـهـا لـبس (الـتـنورة) حـتـى إذا شاركـت في تـظـاهرة
ـــرأة والــوقــوف بــوجه نــســائــيـــة مــطــالــبـــة بــحــريــة ا
" انـدفع نـحـو احلشـد الـنـسـوي (....) هاته ـتـعصـبـ ا
ـسـتـرجالت والــسـاحـرات...عـاهـرات اجملـمـوعـة مـن ا
عــــاهــــرات.. أســــقـط ســــيــــدة أرضــــا (....) ومن بــــ
ـتـظاهـرات حملـهـا كـانت (حـنـان) هـنـاك واقـفـة أمامه ا
مـصـبـوبـة في تـنـورتـهـا الـتي يـكـرهـهـا رأته قـادمـا في
اجتـاههـا... ادخل يـده في جيـب قمـيصـه امسك بـقوة
.. قـذرة قــذرة.. ضـربــهـا حتت الــثـدي عـلى الــسـكــ
هـنـاك حـيث تـخـتــبىء الـنـفس الـضـالــة ثم طـعـنـة عـلى

اجلنب ثم أخرى على البطن..."" تراجع ص 136.
لقد عانينا مسألة النظرة األحادية للحياة والسيما في
مسـألة الـطبقـات وغالبـاً ما تصـور الطـبقة الـغنيـة إنها
ة وأنـا هنا لـست في موضع الدفـاع عنها فـاسدة ظا
بل نـــبـــحث عن حـــقـــائق األشـــيـــاء غـــيــر أن الـــروائي
الـواقـعي يـاسـمـيـنـة خـضـرا وهـو يجـوس خـالل حـياة
األسـرة الثرية ( آل راجا) ما صورهـا شيطاناً رجيماً
فـاذ صــور عــبث األب (صـالح راجــا) ومــوت مـشــاعـر
الــبـنـوة فــيـدخل امه دار الــعـجـزة وتــركـهـا هــنـاك ومـا
زارهـا البتة وظـلت هذه األم الرؤوم تـوجد التـسويغات
لـهذا األمر مـؤكدة انهـا ما عاد يـربطـها باحلـياة شيئ
سـوى أن تعـثـر على رائـحـة (صالح) ابـنـها ان تـلـقاه
انـها مـشـتـاقة لـسـمـاع صـوته واإلحسـاس بـأنـفاسه-
وقـد عمـيت- أمـام وجـههـا وان ال احـد غـيره لـهـا عـند
مـوتهـا ولن تـشـعر بـالـوحدة وسـتـكـون أقل برودة في
قـبرها إذا ما كان بـخير." مرات كثـيرة اشعر بركالت
ـنـحني عـلى بطـني انـهـا تشـبه تـمامـاً تـلك الـتي كان 
إيـاهـا حـ كــان بـداخـله (...) دقـيــقـة واحـدة من وقـته
تـكـفـي سـعـادتي كــلـهـا آنــذاك سـأرحل دون نـدم""ص

65ص 66.
لـكـنه مـا زار أمه أبـدا فـضال عن نـزق ابـنه (جـونـيور)
دلـلة ( صـونـيا) الـتي كانت حتـيا في وفـسقه واخـته ا
تعـصب متسـائلة هل ـد ا جـنيف وتعـود مع صعود ا
وهل سـيـحـكم هؤالء جـمـيع الـفتـيـات يـرتـدين احلـجـاب

البلد?
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ستـنقع اآلسن ما كل هـذه الصور الـسلبـية من هـذا ا
مـنعت ياسميـنة خضرا من أن يصـور احلياة كما هي
فقدم مثاال طيبا السيدة الطيبة ( رجا) زوجة ( صالح
الـتي كــانت تـعـامل ســائق سـيـارتــهـا ( ولـيـد ال رجـا)
نــافــا) بــاحــتــرام سـائــلــة إيــاه عن أســرته وأمه وأبــيه
ووضـعـهمـا احلـيـاتي مـؤكـدة ضـرورة االعـتـنـاء بـهـما
والســيــمــا أمه ألن األم مــقــدسـة  وإن مـن يـهــيــنــهـا أو

يتجاهلها فهو ملعون.. إن الله سيغضب عليه.
ولـعلهـا في حديـثها هـذا مع سائـقها ( نـافا ولـيد)الذي
ـا كانت تعني زوجـها اجلاحد تـخاطبه ( سيـد وليد) إ
لـلبنوة الـذي ما أسعد أمه يـوما وزارها منـذ أن تركها
في دار الـعـجـزة ذاكـرة  الـسـيـدة رجـا ان سـعـادتـهـا
ال هو التنازالت الكثيرة يا سيد تـعود إلى األبوين... ا

ذرور في العيون...تنظر ص84. وليد إنه الغبار ا
(  حتـلم الــذئـاب?) روايـة صــاعـقـة رائــعـة أقـرب إلى
الـتـوثـيق صـورت احلــيـاة اجلـزائـريـة أثــنـاء الـعـشـريـة
الـسوداء جادت بـها قـريحـة ياسـميـنة خـضرا اخلالبة
ـبـيـعـات في سـوق ـبـدعـة الـتي تـنـال روايـاته أعـلى ا ا
وهبة أم الـكتب بفرنسة والتي استـحمت وتعطرت 

الزاوي في الترجمة إلى لغة العرب.

وأنت تـنـجـز قراءة هـذه الـروايـة الـكـابـوسـيـة الـفـاجـعة
الـضـاجـة بـصـور الـقـتـل والـدم والـتـعـصب الـتي شـاء
كـاتـبـهـا; الـروائي اجلـزائــري ( يـاسـمـيـنـة خـضـرا) أن
يـتماهى مع احلوادث الـصاخبة الـتي ضربت اجلزائر
أيـام الـرئـيس الـشـاذلي بن جـديـد وحتـديدا مـع اندالع
الـتـظـاهـرات الـصـاخـبـة بـدايـة تـشـرين األول/ أكـتـوبـر
1988 مـستـنـكـرة سيـاسـة الـتـقشف الـتي اتـبـعـها ابن
جـديـد اثـر انــخـفـاض أسـعــار الـنـفط الــشـديـد وقـمع
اجلـيش اجلـزائري لـهـذه الـتـظاهـرات ومن ثم تـنـظـيمه
انـتخابات نيـابية تواؤمـا مع دعوات االنفتـاح والتعددية
احلـزبـيــة وادت إلى فـوز اجلـبــهـة اإلسالمـيــة لإلنـقـاذ
بـقـيادة عـبـاسي مدني (تـ2019) وعـلي بـلحـاج وإلـغاء
. واسـتدعاء اجلـيش لالنتخـابات واسـتقالـة ابن جديد
تقـشف الزاهـد باحلكم; مـحمد الـسياسي الـتاريـخي ا
بـوضيـاف الـذي اغـتيـل بعـد وقت قـصـير بـدايـة سـنة
1992 ودخـول اجلــزائـر في بــحـران الــدم اسـتــمـرت

طوال عقد التسع من القرن العشرين.
` Uł VBFð

وأنت تنجز قراءة هذه الرواية تناجي نفسك عن سبب
هـذا التـعـصب اجلامح الـذي ضـرب احليـاة في الوطن

? قتل ومنذ أواخر عقد السبع العربي 
روايـة ( حتـلم الـذئــاب?) لـيـاسـمـيــنـة خـضـرا والـتي
تـرجمـهـا بـلغـة أنـيـقة األديب والـروائي اجلـزائـري أم
الـــزاوي (1956-  ) وصــــدرت طـــبـــعـــتـــهـــا األولى في
اجلـزائر عن دار الغـرب للنـشر والـتوزيع بوهـران سنة
2002 جـاءت لتصور حـوادث هذه السنـوات العاصفة
ــعـنى الـتــمـاهي الـتـام أو في احلـيـاة اجلــزائـريـة ال 
حتـولها إلـى رواية تسـجيـليـة وثائـقيـة بل االقتراب من
احلـدث والـنـهـل مـنه وتـرك الـفن الــسـردي يـأخـذ مـداه
الــواسـع في إدارة دفــة هـــذا احلـــدث الـــروائي الــذي
أبـدع ياسميـنة خضرا في نـقله لنا نـحن قراءه وشدنا
إلى سـرده األنيق وكلنا توق إلى مـتابعة القراءة وزاد
الـرواية متعـة وانشدادا لهـا هذا النقل اجلـميل الباذخ
الـذي أغدقه علينـا أم الزاوي هو الذي نـقلها لنا من
لغـة األصل; اللـغة الـفرنـسيـة التي يـكتب بـها يـاسمـينة
خـضرا الذي كان يدب نحو سـنته السابعة واجلزائر
تـنتزع اسـتقاللـها عن فرنـسة صـيف سنة 1962 ومن
ثم يـتــطـوع فـي صـفــوف اجلـيش الــوطـني اجلــزائـري

ويترقى في الرتب العسكرية.
الـضـابط اجلـزائـري (مـحــمـد مـولـسـهـول) الـذي وجـد
نـفـسه في الــكـتـابـة واألدب. والـروايــة حتـديـداً فـغـادر
اجليش كما غادر اجلزائر ليستقر في فرنسة ويكتب
بالـفرنسـية من غير عـقد االستعـمار التي عانـاها كتاب
اجلـزائـر أيام االسـتـعـمـار فـهـو يـكـتب بـهـا مـخـتارا ال
مـجبـراً تاركـاً إسمه احلـقيقـي مستـعيـراً اسم زوجته
(ياسـميـنة خضـرا) ليـدخل احلياة الـثقـافية الـفرنـسية
تـوهج بـجـــــــــذوة اإلبـداع فأخذ بدعـ ا دخـول ا
له مــكـانــا مـكـيــنـا في ثـقــافـة فــرنــــسـة ومــا ذلك بـهـ

ويسير.
لــقــد عــشــنــا الــســنـوات الــتـي جـاءت روايــة ( حتــلم
الذئـاب?) لتناولهـا إبداعياً وقرأنا عـنها الكثـير الكثير
وتـابعـنا أخـبـارها لـكن إذ نـقرأ الـروايـة تشـدنـا إليـها
واصـلة وهذا ما يحـسب للفن السردي وتـدفعنا إلى ا
الـذي حـذقه وتـمـكن مـنه يـاسـمـيـنـة خـضـرا الـذي نال
عـديد اجلوائز األدبـية الفـرنسية ومـنها جـائزة (هنري

ية الفرنسية. كال) لآلداب التي منحته إياها األكاد
ـتـ الـذي أداره ـ الـروائي ا وأنت تـبـحـر في هـذا ا
كن ياسـمينة خضـرا بانسيابـية باهية تـتساءل كيف 
أن يـتـحول هـذا الـشـاب الرقـيق الـذي كـان يـطمح إلى
أن يــكـون جنـمـا سـيـنـمـائـيــا يـسـتـدر اإلعـجـاب ويـهـفـو
ـعجـبـون به إلى تـوقـيـعه علـى مفـكـراتـهم والـذي مثل ا
فــيــلـمــا واحـدا كــيف حتــول ( نـافــا ولـيــد) الـذي أدار
خــــــضــــــرا روايـــــــته مـن خاللـه جــــــاعـال مــــــنه راويــــــا
كــيف حتــول ( نـافــا) هـذا الــذي كــان رقـيــقـا مــركــزيـا
الكم مــرهـفــاً فــمـا اســتـطــاع رؤيـة زمــيـلـه (حـمــيـد) ا
ـشـهور الـذي عـمل لـدى األسـرة األرستـقـراطـية ( آل ا
وهـو يـهشم جـسـد فـتـاة قـضى ( جـونـيور)جنل راجـا)
(صـالح راجـا) الـشـاب الـعـابث مـنـهـا وطـره ففـارقت
احلـياة ألخذها جرعـة زائدة من اخملدرات الذي يأمره
بالـتخلص منها ينقلها حميد إلى غابة نائية ويتخلص

منها بتهشيم جسدها بصخرة ضخمة.
( نـافـا) هـذا الـذي أنـهى عالقـته بـآل راجـا علـى الرغم
ـال الوفيـر الذي كانـوا يغدقـونه عليه هـو البائس من ا
ـة الـعاتـية الـفقـير ألنه مـا اسـتطـاع قـبول هـذه اجلر
وظل أيـامـا حبـيس غـرفـته في تـلك الدار الـبـائـسة; دار
أهـله لـيـجـد نـفـسـه مع أذان فـجـر أحـد األيـام نـاعـمـا

سجد مؤدياً صالة الفجر. بالسكينة الروحية في ا
( نـافـا وليـد) هـذا حتوله األيـام إلى قـاتل ال يـتورع عن
اقـتراف أشد اجلرائم قـسوة ترى كـيف حتول ( نافا)

الوديع مثل احلمل إلى ذئب شرس?!
لـقـد قـرأت شـيـئـا من األدب الـروائي اجلـزائـري; قرأت
الـثالثية الـروائيـة (ذاكرة اجلسـد) و(فوضى احلواس)
ي فـــضال عن و(عـــابـــر ســـريـــر) ألحالم مـــســـتــــغـــا
ـست من خاللـهـا اخلـيـبـة (الـزلـزال) لـلـطـاهـر وطـار و
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بغداد

ـتـعـة الـتي يـجـدهـا االكـتـراث بـا
هتـمون بالنبـاتات في االعتناء ا
بـحــدائق بــيـوتــهم. وقــد بـدا لي
أيــضــا قـول الــكــاتب الــفــرنـسي
ــوســوم فـــولــتـــيــر في كـــتــابـه ا
"الــــســــاذج" إن "من الــــضـــروري
االعــتــنــاء بــحـدائــقــنــا" مــثــيـراً
لــلـــســخـــريــة واالســـتــخـــفــاف
واالنـهزامـية. لـكنـني اآلن لم اعد
ا ـشـاعـر فـلـر واثـقـاً من تـلك ا
ثمـة عالقة بـ احلـديقـة والفـكر
ــا كـنّـا الــفـلــسـفي اكــثـر قــربـاً 
نـعـتقـد في الـسـابق. فـفي نـهـاية
ــــــوســــــوم "األخالق كــــــتــــــابـه ا
الـنيـقومـاخية" [9] يرى ارسـطو
في الـــفــلـــســـفــة أمـالً واعــداً في
bios تـهـذيب احليـاة الـتـأمـلـية
  theoretikosالــتي قــد تــوازي
حــيـاة اآللــهــة. فـأي مــكـان لــهـذا
أفــضـل من احلــديــقـــة? هل ثــمــة
احتـمال بـأالّ  يـكون عـلم النـبات
ـؤدي ـلـكي ا ــثـابـة الـطــريق ا
الى اجلنة وهـو نشاط كان ذات
مـرة جتريـبياً وذا مـعنى شـعريا
عــمــيــقـــا? زرت الــلــيــســيــوم مع
زوجتي الـتي تـمتـلك نـظرة اكـثر
حدةً مـني. وقد اسـتـطعـنا هـناك
الــتـعـرف عــلى نـبــتـات الــزعـتـر
وعـشـبـة اخلـزامى والـكـثـيـر من
الزهـور الـبريـة وأعشـاب إكـليل
اجلــــبل الــــعـــمالقــــة وأشـــجـــار
ا الـزيـتون وشـجـر السـرو ور
بـعـض الـتـوابل. وكــانت أمـامـنـا
ســجــادة مـن الــعــشب االخــضــر
بـــظالل مـــتــعـــددة قـــد أطــرتـــهــا
شي الـرملـية الـصفراء مـواطئ ا
ـوقع األثري. وفـجـأة بدا لـذلك ا
ـوقع برمـته كحـديقـة وكان لي ا
رء أن يـشعر أنه بجوار بوسع ا
قمة تل ليكابيتوس وأن يتلمس
عـن بــعــد اجلـــبــال الـــتي حتــيط
دينة اثينا وبسمائها الزرقاء.
ــدرسـة األثـري ثـمـة في مـوقع ا
حـــواجـــز من احلـــبـــال وضـــعت
بـــارتــفـــاع مـــنـــخــفـض جــداً كي
حتــول دون وصـــول الــزوار الى
بــعض األمـاكن. تــطـلــعت حـولي
بـحـثـاً عن احلـرس غيـر انـني لم
اجـد احـداً مــنـهم فـمـشـيت عـلى
الــعـــشب األخـــضـــر بــكـل هــدوء
مـــتــوجــهـــاً الى مــوقع مـــكــتــبــة
ارســـطــــو. زاحــــفــــاً عـــلـى يـــدي
وركـبـتي وجـدت االرض مـلـيـئـة
بحـلزونـات صـغيـرة تنـاثرت في
ـكــان لم يـتـجـاوز حـجم ارجـاء ا
الـــواحــدة مـــنــهـــا اظــفـــر الــيــد.
أعــطـتـني زوجـتـي واحـدة مـنـهـا
وهـي االن امــامي عــلى مــكــتــبي
ــقـــالــة. لــكن وانــا اكــتـب هــذه ا
احلــلــزون حتــطـم وصــار أجـزاءً
صــغـيــرة عـنـدمــا وضـعت فـوقه
من دون قــصــد  مــجــمــوعــة من
ـكـتبـات. قد يـكون الكـتب حول ا
فـي ذلك عــــبــــرة مــــا لــــكــــني لم

ادركها حتى اآلن.
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سيمون كريتشلي  استاذ الفلسفة
ــــدرســــة احلــــديــــثــــة لــــلــــدارســـات ا

االجتماعية في بريطاني
  [1]كـــلـــمـــة أغــريـــقـــيـــة تــرمـــز إلى
احلـديــقـة في مـديـنـة أثـيـنـا الـتي كـان
الــفــيــلــسـوف أرســطــو يــدرس فــيــهـا

تالمذته الفلسفة.
  metic[2] مــواطن أجــنــبي مــقـيم
في احــدى مـدن الــيـونــان االغـريــقـيـة
ــة ويـــحــظـى بــبــعـض حــقــوق الـــقــد

واطنة ا
  [3]اســوة بـبــطـاقــات اإلقـامــة الـتي
ـقيـمون الـيوم في الـواليات يـحمـلـها ا

تحدة ا
  [4]مــلـك لــيــديــا حــكم بــ عــامي
 546 – 560ق م وتـــرجع أصـــوله
إلـى احــد االقـــوام الــتـي اســتـــوطــنت

منطقة كردستان
  [5]جــيف بــيـزوس مــؤسس مـوقع
تحدة أمـازون الشهـير في الواليـات ا

األمريكية.
أو تـــاالنت: وحــدة قــيــاس اغـــريــقــيــة
ـة تـعادل  25كـيـلوغـرامـاً وكذلك قـد
وحــدة لـقــيــمـة تــعـادلــهــا من الـفــضـة

Talent  [6] النقية
ـلـك االخـمــيـني ويــعـرف   [7]وهــو ا

أيضا باسم درايوس
  [8]عـاصـمـة الـدولـة األخـمـيـنـية في

بالد فارس
  [9]كـتاب في األخالق ألـفه أرسطو

وأهداه إلى ابنه نيقوماخس.

اثــيــنــا  –كــانت ســـاقــا ارســطــو
نحيفت وعيناه صغيرت وقد
ــــرف عــــنه وفــــقــــاً لــــلــــمــــؤرخ عُ
الـيـونـاني بـلـوتـارخ تـلـعثـمه في
الـكالم األمــر الـذي دفع الــبـعض
الى تـقـلـيـد طـريـقـة حتدثـه. وكان
ارســــطـــــو يــــضع الـــــعــــديــــد من
اخلــوا في أصــابــعه ويــرتـدي
ــــيــــزا بل عـــــلى الــــدوام زيـــــاً 
غريباً –بالغ فيه بـالتزين باحللي

واجملوهرات الثمينة.
حــــــــاولـت أن أجــــــــمـع األجـــــــزاء
ــتــنــاثــرة كي أكــوّن صــورة عن ا
ارســـــطــــــو لــــــدى وصـــــولـي إلى
الـــلـــيــــســـيـــوم Lyceum[1]هي
درسة التي اسسها ارسطو رداً ا
ـية افالطون على تـأسيس اكاد
بـــــــعـــــــد أن زرت األخــــــيـــــــرة في

االسبوع الفائت.
يـــقـــال أيـــضـــاً إن أرســـطـــو كــان
ـراس  –وكـان شـخــصـاً صــعب ا
متـعـجرفـاً على نـحـو ما مـعتـقداً
ا بأنه أكـثر ذكاءً من اجلـميع (ر
كان محقـاً باعتقاده) حتى وصل
به األمـر إلى تــوجـيه االنـتـقـادات
إلـى أسـتــاذه افالطــون لـســنـوات
ا انطوت شـخصيته طويلـة. ور
ـشـاكـسـة عـلـى طـبـائع أخـرى كـا
وكــثـــرة الــتـــذمــر والـــعــدائـــيــة

والبخل. 
لم يـحظّ ارسـطـو بـحب غـامـر من
جـانـب أهـالي اثـيــنـا وقـد يـرجع
ذلك إلى كـونه زبـونـاً مـخـادعاً أو
ـا ألنه كــان مــقـيــمــاً أجـنــبــيـاً ر
  metic[2]أو مـن حمـلـة "بـطـاقة
اإلقـــامــــة اخلـــضـــراء" [3]أي أنه
. وفي ضوء يوناني وليس أثينياً
عالقـته الـوثيـقـة بـاألرستـقـراطـية
قـدونيـة التي كانت تـعمل على ا
تـوسيع نفـوذها وحتـكم قبضـتها
الـعــســكـريــة والـســيــاسـيــة عـلى
الـيـونـان فـقــد يـكـون االثـيـنـيـون
مــــحــــقـــ فـي الـــشــــكـــوك الــــتي

راودتهم بشأن ارسطو.
نـعلم الـيوم أن ارسـطو وبـعد أن
ــيـة عـمل مــحــاضـراً فـي االكـاد
ووصـــفه افالطــون بـ"الـــعــقل" لم
يـــقع عـــلـــيه االخـــتـــيـــار كــخـــلف
الفـالطــــــون فــــــقــــــد اخــــــتــــــيـــــر
سبـيـسـيـبـوس أبن أخ افالطون
ية. هكذا ليصبح رئيسا لألكاد
غــادر ارسـطــو اثـيــنـا بــعـد فــتـرة
قـصـيـرة من وفـاة افالطـون وبقي
بـعـيــدا عـنـهـا لـنــحـو أثـني عـشـر

. عاماً
اشـتهر في ذلك الـزمان أن فـيليب
الـثـاني مـلك مـقـدونـيـا طـلب من
ارسـطـو أن يـصـبح مـعـلـمـاً البـنه

الـكــسـنـدر الــبـالغ من الــعـمـر 13
. لهذا الـغرض شيد ارسطو عاماً
مـــدرســـةً في قـــلــعـــة مـــيـــيــزا في
مـقـدونـيـا لـيـبـدأ هـنـاك بـتـدريس
األمـيـر الـصـغيـر مع رفـاقه الـذين
ــــا بـــــلغ عـــــددهم نـــــحــــو 30 ر
. لقد كان ذلك صفاً دراسياً تلميذاً
كـبــيـراً ومـدرســة مـغـلــقـةً أشـبه
ــــــدارس بـــــــنـــــــوع من انـــــــواع ا
ـمـكن الـوقـوف الـداخـلــيـة. ومن ا
ــهــام الــتي عــلـى مــدى أهـمــيــة ا
اضـطلع بـهـا ارسـطو مـن حقـيـقة
الــدراســتـــ الــلــتــ اجنــزهــمــا
إكـرامـاً لألمـيـر الــكـسـنـدر وهـمـا
ـــــلـــــوكـــــيـــــة" و "حــــول "حـــــول ا
ستـعمـرات" بوصـفهـما دلـيل ا
لـألمـيــر بـاإلضــافـة إلى حتــريـره
نـسخـة من "االليـاذة" لهـوميروس
الــتي اطـلق عـلـيــهـا مـا يـسـمى بـ
"نـسـخـة الـنـعش" (عـلى افـتـراض
أنـــهـــا كـــانت قـــد حـــفـــظت داخل

نعش).
ــعـلـومـات الــتي بـ أيـديـنـا إن ا
حــول فـــتـــرة بــقـــاء ارســـطــو في
مــقــدونـيــا شــحــيــحــة جـداً لــكن
يـعـتـقـد بـأنـه امـضى هـنـاك فـتـرة
طــــويـــلــــة قـــد تــــصل إلـى ســـبع
ســنــوات واصــبــحت له عـالقـات
صـداقـة وثــيـقـة جــداً بـأشـخـاص
ــلك فــيــلـيب. مــؤثــرين في بالط ا
في العام  336ق.م اغتيل فيليب
(داخل مـــســرح مـن بــ جـــمــيع
األمـــــــــــــــــــاكــن) و االعــالن عـن
تـنـصـيب الــكـسـنـدر األكـبـر مـلـكـاً
للبالد وكان قد بلغ من العمر 20
. وادراكــا مــنـــهــا النــعــدام عــامـــاً
االســتــقــرار الــذي رافق عــمــلــيــة
االنـتقـال السـياسي ثـارت مديـنة
ـقدوني لك ا طـيبـة القـوية ضـد ا
ـــلك ـــقـــابل أراد ا اجلـــديـــد. بـــا
الــكــسـنــدر األكــبــر أن يـجــعل من
طــيـبـة درسـاً لــآلخـرين فـحـاصـر
دينة ومحاها من اخلارطة. اما ا
سـكـانــهـا فــقـد قـتــلـوا أو بــيـعـوا
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بـيـد أن اثــيـنـا لم تــرتـكب اخلـطـأ
نـفـسه الذي ارتـكبه أهـالي طيـبة
فقد  رضـخت بكل خنوع  لإلرادة
ـقـدونـيـة. في أجـواء مـثل هـذه ا
ـدينـة وكان قد عـاد أرسطو إلى ا
بــلغ من الـعـمـر حـيـنـهـا نـحـو 50
عاما حيث شهدت عودته أحداثا
هامة. وبسـبب صفة االقامة التي
حـمـلهـا لم يـسـمح له بـأن يـبـتاع
قـطــعــة أرض في اثـيــنــا; لـذلك –
رء- فـقد كـما يـفتـرض أن يفـعل ا

. استأجر أرضاً
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