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إعداد وترجمة / المدى 

واخ���رًا ويف نهاي���ة حياته الق�ص���رة، حقق 
تعت���ر  الت���ي  والرواي���ة   ،)1984( اأحالم���ه 
ب���ال ج���دل اأ�صه���ر رواي���ة اإنكليزي���ة يف القرن 
الع�صري���ن. والنظ���رة الت�صاوؤمي���ة لأورويل. 
كان���ت لها ج���ذور عميقة يف اآرائ���ه ال�صيا�صية 
والع���وام التي تلت بعد احل���رب يف اوروبا 
ا�صتبدادئي���ة،  بدول���ة  والتهدي���د  الغربي���ة، 
والرقاب���ة واملدافع بعيدة امل���دى وغرها من 
الم���ور التي تنباأ به���ا وبعد احل���رب العاملية 
الثالث���ة، ا�صبحت بريطاني���ا مهبط الطائرات 
الول يف دولة امركا ال�صوبر، يف اوك�صينيا، 

التي يف �صراع مع يورا�صيا واإي�صتا�صيا. 
ويف الرواية جن���د وين�صتون �صمث، �صحفي 
�صاب���ق مت تعيين���ه م���ن قب���ل وزارة احلقيقة، 
القدمي���ة،  ال�صح���ف  مق���الت  كتاب���ة  لع���ادة 
مبا يت���الءم مع مواق���ف احلكوم���ة اجلديدة، 
ومواق���ف الديكتات���ور الق���وي، الأخ الكب���ر، 
وه���و عل���ى عالق���ة م���ع جولي���ا، املن�صق���ة عن 

احلزب.
وعندما تنك�ص���ف عالقة وين�صت���ون وجوليا، 
الق�ص���رة م���ن قب���ل "�صرط���ة التفك���ر" وتتم 
اإحالتهما اىل غرف���ة التعذيب رقم 101، حتت 
يدي اوبراين القا�صي، الذي يقول لهما: "هل 
تري���دان �ص���ورة ع���ن امل�صتقب���ل، اإذن تخيلوا 
جزمة تدو�س بقوة وجه اإن�صان – واىل البد. 
وبع���د م�ص���ح دم���اغ الثن���ن وا�صت�صالمهما. 
وينتظ���ر وين�صتون تنفيذ العدام ليكن "اآخر 
رج���ل يف اوروب���ا"، وكان���ت ه���ذه العب���ارة 

العنوان الول مل�صودة الرواية.
اإن حبك���ة 1984 �ص���يء ، وافكارها �صيء اآخر 
ويف خ���الل الع���وام ال� 65 من���ذ طبعها، غدت 
عب���ارات مث���ل : "الخ الكب���ر يراقب���ك، اآخ���ر 
النب���اء، ثنائ���ي التفك���ر، جرمي���ة التفك���ر، 
لي����س بان�صان، "�صيط���رة احلقيقة" غر قابل 
لالنف�ص���ال، حقيق���ة ال�صيط���رة، مالزم���ة للغة 
النكليزي���ة، واوروي���ل �صخ�صي���ًا، وح�صبم���ا 
يق���ول النق���اد، "ال�صم���ر ال�صت���وي ل�صم���ر 

جيله" وحتول يف نظرهم اىل قدي�س.
ان الظ���روف الت���ي ترافقت م���ع كتابة 1984 
جتعل قراءته���ا مروعة. وكان عن���وان، "اآخر 
رج���ل يف اوروب���ا" يف تفك���ر اأوروي���ل منذ 

احلرب الهلية ال�صبانية.
رواي���ة  اىل  ب�ص���يء  تدي���ن  الت���ي  وروايت���ه 
يفيجين���ي زاورات���ن، وتاأث���ر اوروي���ل اي�صا 
مبوؤمت���ر طه���ران 1944 وكان يعم���ل مرا�صال 
يف  �صحف���ي  اىل  وكت���ب  اآن���ذاك،  �صحفي���ا 
الوبزرفر، "اأنه يعتق���د ان �صتالن وت�صر�صل 
يف  الع���امل  لتق�صي���م  خطط���وا  وروزفل���ت، 

موؤمتر طهران.
وكان اوروي���ل يعل���ق اهمية عل���ى عمل ديفيد 

ا�صت���ور يف الغارديان منذ ع���ام 1992، كونه 
ال�ص���ادرة، واي�ص���ا  للكت���ب اجلدي���دة  ناق���دًا 
ب�صب���ب عمل���ه لحق���ًا مرا�ص���اًل �صحفي���ا، كم���ا 
ان ا�صت���ور ا�ص���اد "باإخال�س اوروي���ل للعمل 
وتهذيبه". وا�صبح بعدئذ طوال الربعينيات 

ن�صره عر ان الربعينيات و�صديقًا له.
م���ن  ا�صتف���اد  البداع���ي،  اوروي���ل  عم���ل  اإن 
يكت���ب  اآن���ذاك  كان  اإذ  بالوبزرف���ر،  عالقت���ه 
رواي���ة "مزرع���ة احلي���وان" وم���ا اأن قارب���ت 
احل���رب عل���ى النته���اء، كان اوروي���ل او�صك 
على النته���اء من روايته، وم���ع تداخل عمله 
ال�صحف���ي والبداع���ي، ت�صف���ي تل���ك املرحلة 
الزمنية اج���واء داكنة وتعقي���دا ا�صد للرواية 
التي كانت يف خاطره. وكانت هناك تاأثرات 
اخرى على العمل، ومنها تبني اورويل اآنذاك 
ريت�ص���ارد م���ع موافق���ة زوجته "اإل���ن" ولكن 
اج���واء ع�صوائية الرع���ب يف احلياة اليومية 
يف لندن، خالل احلرب، طرحت اآثارها اي�صا 
عل���ى الرواية، م���ع التق���دم يف كتابتها. وجاء 
بعدئ���ذ م���ا ه���و الأ�ص���واأ، وكان ذل���ك يف �صهر 
اآذار ع���ام 1945، عندم���ا مت تعيينه للعمل يف 
�صحيف���ة الوبزرفر من اوروب���ا. ويف خالل 
تل���ك الأي���ام، ت�صل���م اوروي���ل خرًا ع���ن وفاة 

زوجته اإلن.
وهنا ظهر ديفيد اأ�صتور، وكانت عائلته متتلك 
جزيرة بعيدة ا�صمها جورا، وكان فيها منزل، 
قدمه اأ�صت���ور لورويل لتم�صي���ة العطلة فيه. 
ويف �صه���ر اأي���ار 1946، كان اورويل مايزال 
يجم���ع الج���زاء املمزق���ة م���ن حيات���ه، ولكنه 
ا�صتق���ل قطارًا اىل جورا يف حركة جريئة. مل 
تك���ن �صحته على مايرام، اإذ ان �صتاء 1946-

1947 ، كان م���ن اأ�صواأ الف�صول يف خالل ذلك 
القرن، وكان هو ي�صكو با�صتمرار من امرا�س 
ال���رد با�صتم���رار، ولكنه انقط���ع، على القل، 
من الجواء الدبية يف لندن، وبداأ العمل يف 

الرواية اجلديدة. 
وكما قال لأحد ا�صدقائه، "اختنقت تقريبًا يف 
العم���ل ال�صحف���ي، بداأت احت���ول اىل برتقالة 
مم�صو�صة" اإن جزءًا من امل�صاعب جاءت من 
جناح "مزرعة احليوان" . فهو بعد اأعوام من 
الهمال، انتبه العامل اىل نبوغه، وبداأ يتذمر 
قائ���اًل: "كل واح���د ياأت���ي ايّل"، وكان اآن���ذاك 
يتح���دث م���ع اآرث���ر كو�صتل���ر، واكم���ل حديثه 
،م�صيف���ًا : "كل واح���د منهم يطل���ب حما�صرة 
مني. وان ان�صم اىل هذا او ذاك، وانا ل اأحب 
ذل���ك، اأري���د ان اكون حرًا م���ن كل تلك المور، 
وان اجد وقت���ًا للتفكر ، ذلك لن كتابة رواية 

امر فظيع". 
ويف جزي���رة جورا وج���د نف�صه ح���رًا لإكمال 
روايت���ه، ويق���ول ع���ن تل���ك املرحل���ة: "كتابة 
رواي���ة جدي���دة اأمر فظي���ع، متع���ب، ول يقدر 
واحد منا حتمل ذلك ، ما مل يكن ُمقادًا من قبل 
عفريت، ل يقدر املرء على مقاومته"، ثم تاأتي 
كلمة اورويل ال�صهرة "النرث اجليد مثل لوح 

زجاجي للنافذة". 
ومن ربي���ع 1947 وحتى وفات���ه عام 1950، 
يقاوم اأوريل ا�ص���د الآلم التي ممكن تخيلها. 
يف البداية، كان عليه حتمل "ال�صتاء القار�س، 
كف���اح متوا�صل، مث���ل نوبة م���ن مر�س موؤمل 
ج���دًا ول يقدر احد ما حتمل ذلك العمل ، ما مل 
يكن مدفوعًا من عفريت ل يقدر على مقاومته، 
وكانت عزلت���ه موؤملة اي�ص���ًا، خا�صة ان جمال 

الطبيع���ة كان �صر�ص���ًا واأخ���اذًا، واحلياة فيها 
وا�صتخ���دم  كهرب���اء،  ب���دون  بدائي���ة،  كان���ت 
اأوروي���ل وحدات غازية م���ن الكالور من اجل 
الطبخ او تدفئ���ة املاء، وا�صتخدم الكرو�صن 
لال�ص���اءة وكان م���ا ي���زال مدخن���ًا ب���ال توقف 
م�صتخدم���ا التبغ يف لف �صكائ���ره، وكان لديه 
)راديو على البطاري���ة(، و�صيلة لالت�صال مع 
الع���امل اخلارج���ي. واأخرًا متك���ن اأوريل من 
ال�صيطرة على عمل���ه، ويف نهاية عام 1949، 
قال لنا�صره، "اعتقد اين قد انهيت ثلث العمل 
م���ن امل�صودة. وكنت يف حال���ة �صحية �صيئة. 
يف هذا العام )ال�صدر كالعادة(: ويف ت�صرين 
الول 1947 ق���ال للنا�ص���ر ان���ه يف حاجة اىل 
�صت���ة ا�صه���ر اأخرى م���ن اأجل مراجع���ة العمل 
و�صقل���ه. وب�صب���ب تده���ور �صحت���ه اأدرك ان 
الرواية حتتاج اىل اإعادة النظر فيها – ثلثن 
منه���ا على الق���ل، وقبل جم���يء الكري�صمي�س 

اعلن ا�صابته بال�صل. 
ويف ع���ام 1947، مل يك���ن هن���اك دواء لل�صل، 
وكان الطب���اء ين�صح���ون ريجيم���ًا متوا�صاًل 
وهواًء نقي���ًا، ومت ن�صحه باأخ���ذ دواء جديد، 
)تق���رح يف  كان���ت فظيع���ة،  النتيج���ة  ولك���ن 
الف���م واحلنجرة، فقدان ال�صع���ر، تقرح اجللد 
وفقدان اظافر اليدين والقدمن(. ومع جميء 
اآذار 1948، بع���د ع���الج ثالث���ة اأ�صه���ر، ب���داأ 

اختفاء مر�س ال�صل. 
وت�صل���م اوريل ر�صالة م���ن نا�صره، يحدد فيها 

نهاية العام ل�صدور الرواية اجلديدة! 
وكت���ب اورويل اي�ص���ا للنا�ص���ر: "ان الرواية 
تق���ع يف 125.000 كلم���ة. ان���ا غ���ر �صعي���د 
بالكتاب، ولكني غ���ر را�س بها متاما. اعتقد 
ان فكرته���ا جيدة، ولكن يف تنفيذها كانت يف 
حاج���ة اىل ان تكون اف�صل، م���امل اكن اعاين 

من تاأثرات مر�س ال�صل.
وا�صاف اي�ص���ًا: "اين غر واثق من العنوان 
1948، اأو اآخ���ر رج���ل يف اوروب���ا وق���د افكر 
ب�ص���يء اآخ���ر يف ال�صب���وع الق���ادم او ال���ذي 

يليه.
ويف �صب���اق يائ����س �صد الزمن، ب���داأت �صحة 
منت�ص���ف  يف  ولكن���ه  بالتده���ور  اوروي���ل 
�صه���ر كان���ون الول، ا�صبح نحي���اًل غر قادر 
عل���ى ال�ص���ر، ان�ص���رف اىل كتاب���ه، م�صتعينا 
باق���داح القه���وة وال�صاي والتدفئ���ة بوا�صطة 
الكرو�ص���ن، مكافح���ًا لي���اًل ونه���ارًا ويف تلك 
اليام، عاد اورويل اىل حما�صه القدمي حمتجًا 
ل���دى النا�ص���ر. "يف احلقيقة مل اك���ن ا�صتحق 
كل ه���ذا اجللب���ة والهتم���ام. ان التاأخر جاء 
ب�صب���ب تعبي م���ن اجللو�س ب�ص���كل م�صتقيم، 
ول اقدر عل���ى الطباعة ب�صكل نظيف او انهاء 

طباعة عدة �صفحات يف اليوم. 

رواي���ة  م���ن  املطبوع���ة  الن�صخ���ة  وو�صل���ت 
اوروي���ل الخ���رة اىل لن���دن منت�ص���ف �صهر 

ت�صرين الول، كما كان وعده. 
وم���ا ان قراأه���ا نا�ص���ره وورب���رغ، ادرك يف 
احل���ال، ان الرواية )واحدة م���ن افظع الكتب 
التي قراأتها يف حياتي(، وكذلك قال زمالوؤه.

وكت���ب وورب���رغ يف مذكرت���ه اخلا�صة بدار 
الن�صر )اإن مل ن�صتطع بيع ما بن 15-20 األف 

ن�صخة، فاإننا ن�صتحق القتل(. 
م���ن  الثام���ن  يف   )1984( رواي���ة  وُطبع���ت 
حزيران عام 1949 )وبع���د ذلك بخم�صة اأيام 
يف الوليات املتحدة المريكية. وهي ن�صرت 
يف لن���دن من قب���ل دار )�صيك���ر وواربورغ(، 
ويف نيويورك عر دار هاركوت برا�س، التي 
كانت تواق���ة لعر�صها يف املكتبات، باأ�صرع ما 
يكون. وقد انت�صرت الرواية يف اأرجاء العامل 
وع���ّدت من اف�ص���ل العمال الدبي���ة، حتى ان 
ويني�صت���ون ت�صر�صل، اأخ���ر طبيبه اأنه قراأها 
مرتن .وتداعت �صح���ة اوريل، ويف ت�صرين 
الول ع���ام 1949 ويف �صريره يف م�صت�صفى 
اجلامع���ة، تزوج �صونيا بروني���ل وكانت تلك 
اللحظ���ات مليئة بال�صعادة، وتباطاأ يف ال�صر 
نح���و الع���ام الق���ادم 1950، ويف ال�صاع���ات 
القليل���ة م���ن الي���وم احل���ادي والع�صري���ن من 
كانون الثاين عانى من املر�س. يف امل�صت�صفى 

وفارق احلياة وحيدًا. 
ويق���ول  غام�ص���ًا،  يب���دو  اوروي���ل  وعن���وان 
البع����س ان���ه ي�ص���ر بذل���ك اىل ذك���رى مئوية 
ع���ام  يف  تاأ�ص�ص���ت  الت���ي  )فابي���ان(  جمعي���ة 
1884. والبع�س يقول انها ا�صارة اىل رواية 
ج���اك لندن، "العقب احلدي���دي"، عندما ت�صل 
حرك���ة �صيا�صية اىل ال�صلط���ة يف عام 1984، 
او رمب���ا ي�ص���ر اىل واحد من اف�ص���ل الكتَّاب 
بالن�صب���ة الي���ه، GK جي�صترث���ون، وكتابه 
"نابلي���ون نوثينغ هيل" التي تدور احداثها 
يف ع���ام 1984 ويف طبع���ة اعمال���ه الكامل���ة 
)20 كتابًا( ، اّدعى بيرت ديفيد�صون ان اوريل 
ا�صتم���د عنوان���ه م���ن ع���ام 1948 بع���د تغير 

ب�صيط فيه، مع عدم وجود دليل على ذلك. 
يق���ول ديفيد�ص���ون، ان اوريل مل يك���ن را�صيًا 
ع���ن عنوان���ه الول "اآخ���ر رج���ل يف اوروبا" 
وان نا�صره هو ال���ذي اختار العنوان – فريد 
ووب���رغ، انه �صيكون عنوان���ًا جتاريًا اف�صل 

للرواية. 
ثالث���ة كت���ب اخ���رى جل���ورج اوروي���ل اأعي���د 

طبعها: 
ولن���دن  باري����س  يف  وانت�ص���ارًا  ن���زوًل   *

)1933(
* مزرعة احليوان – 1945

عن الغادريان

ول����د ج����ورج اأوروي����ل وا�صمه احلقيق����ي " اريك هيو 
بل����ر " يف البنغ����ال اأي����ام كانت جزءًا م����ن الهند التي 
تخ�ص����ع للنف����وذ الريط����اين  ،  ي����وم 5/23 م����ن عام 
1903 وكان وال����ده يعم����ل موظف����ًا يف اإدارة مكافحة 
الأفيون، واأمه ابنة تاج����ر خ�صب فرن�صي، بعد عودة 
عائلت����ه اإىل انكل����رتا دخل مدر�ص����ة اإعدادي����ة خا�صة، 
بعده����ا يختار كلي����ة  اإيت����ون ، وكان الكات����ب ال�صهر 
الدو�����س هك�صلي اأح����د اأ�صاتذته، لكنه يق����رر فجاأة اأن 
يرتك الدرا�صة لرحل اىل بورما للعمل يف " ال�صرطة 
امللكي����ة " ، هن����اك يكت�ص����ف املعان����اة الت����ي يعانيه����ا 
البورمي����ون من جراء احلكم النكليزي، فيكتب عنها 
روايات����ه " اأي����ام بورمي����ة "، بعدها يق����رر ال�صفر اىل 
فرن�ص����ا، ثم يع����ود اإىل انكلرتا حي����ث يعمل يف مكتبة 
لبيع الكتب. وي�صجل هذه الفرتة من حياته يف كتابه 
" مت�صرد يف باري�س ولندن "، وعندما تندلع احلرب 
الأهلي����ة ال�صبانية يذه����ب اىل بر�صلونة حيث يكتب 
م����ن هناك  حتقيق����ات �صحفية ملحطة الب����ي بي �صي ،  
وجن����ده يلتحق  باحلزب العمايل لالحتاد املارك�صي، 
وي�ص����رتك يف القتال مع الق����وات اجلمهورية، ي�صاب  
يف منت�ص����ف عام  1937 بجروح، ليعود اىل انكلرتا 
في�ص����در ع����ام 1938 كتابه " وف����اء لكتلونيا " يروي 
في����ه اأ�صب����اب انف�صاله عن حركة الي�ص����ار، عام 1943 
ين�ص����م اىل هيئة حترير �صحيفة الأوبزرفر  ، يتوىل 
كتاب����ة تقاري����ر �صيا�صي����ة واأدبية، �صن����ة 1945 تن�صر 
روايت����ه " مزرع����ة احلي����وان، التي بي����ع منها مالين 
الن�ص����خ  وترجم����ت اىل معظم اللغ����ات، وقد حققت له 
هذه الرواية ال�صهرة والرثوة، ورغم اأن مر�س ال�صل 
تف�ص����ى يف ج�صده اإل اأنه ا�صتطاع ع����ام 1948 تكملة 

روايته الخرة 1984 ، لرحل عن عاملنا بعد عامن 
من ن�صر الرواية عام 1950 وهو يبلغ من العمر �صتة 
واأربع����ن عامًا.كان اأول ا�صم  مق����رتح لرواية جورج 
اأوروي����ل " 1984 " هو " الرج����ل الأخر يف اأوروبا 
". يق����دم لن����ا اأورويل يف روايته ه����ذه عاملًا يحكمه 
نظ����ام �صمويل، وتدور اأحداث الرواية يف لندن التي 
ي�صميه����ا اأوروي����ل " دول����ة او�صاني����ا العظمى " حيث 
تدي����ر �صوؤونه����ا اأرب����ع وزارات ، ه����ي وزارة ال�صدق 
ومهمته����ا تزيي����ف احلقائ����ق، وات����الف الوثائق التي 
تذكر النا�س باملا�صي، ووزارة ال�صالم تتوىل �صوؤون 
الرخ����اء ومهمته����ا  له����ا، ووزارة  احل����رب والإع����داد 
تخفي�����س احل�ص�����س التموينية املخ�ص�ص����ة لالأفراد، 
ووزارة احل����ب الت����ي ُتعن����ى بحف����ظ النظ����ام وتنفيذ 
القوان����ن. يف الرواية ترافقنا �صورة "الخ الكر " 
يف كل مكان، وهي �صورة لوجه �صخم  ب�صارب ا�صود 
كثيف ،  وكتب حتت ال�صورة " الخ الأكر يراقبك "  
، وو�صيل����ة الدول����ة يف مراقب����ة النا�����س  تتلخ�س يف 
ا�صتخدام �صرطة الفكر دوريات بطائرات هيلوكوبرت  
تقرتب من النوافذ و�صطوح  املنازل بهدف التج�ص�س 
عل����ى كل ال�ص����كان  . تب����داأ اأح����داث الرواي����ة عندم����ا 
يق����رر مواط����ن ا�صم����ه " ون�صتون �صمي����ث " يعمل يف 
وزارة ال�ص����دق،  اأن ي����دون مذكرات����ه. وجن����ده بع����د 
ت����ردد وخوف ينف����ذ الفكرة  فيب����داأ بت�صجي����ل اأفكاره  
، ويكت����ب يف ال�صفح����ة الأوىل : " 4 �صب����اط 1984 
ذهب����ت الليل����ة املا�صي����ة اإىل ال�صينما  الت����ي لتعر�س 
�صيئا غر اأفالم احل����رب. كان ون�صتون يكره احلزب 
و�صعاراته وجوا�صي�ص����ه، ومل يكن ي�صتطيع اأن مينع 
نف�ص����ه من تذكر اأيامه املا�صية، قبل اأن يتوىل احلزب 

حكم البالد، حيث كان الإن�صان يحظى باخل�صو�صية  
ون�صت����ون  واأخ����ذ  للمراقب����ة،.  خا�صع����ًا  يك����ن  ومل 
يختل�س ف����رتات من ال�صعادة م����ن وراء ظهر احلزب، 
وجن����ده يتعرف عل����ى فت����اة ا�صمها جولي����ا تعمل يف 
ق�ص����م تاألي����ف الروايات، يجمعها احل����ب ، اإ�صافة اىل 
�صع����ور بالتق����زز والكراهي����ة للحزب احلاك����م ، ونوع 
احلي����اة املفرو�ص����ة عليهم����ا وعلى �صائ����ر املواطنن. 
كان����ا يحم����الن معا حنين����ًا اإىل عامل ح����ر، واىل ما�ٍس 
كان جمياًل. و�صرع����ان ما تتحول عالقتهما اإىل عالقة 
حمظورة، عالقة حب م����الأى بامل�صاعر، والأحا�صي�س 
وجده����ا ون�صتون ت�صتيق����ظ يف اأعماقه فجاأة، مل يكن 
يتخي����ل اأنها موج����ودة داخله من قب����ل، وا�صتمرا يف 
لقائهم����ا �ص����رًا يتحدثان عن الع����امل، ويتبادلن احلب 
يف غ����رف �صرية. ثم يب����داأ ون�صتون التفكر ب��صديقه  
" اأوبراي����ن"، وهو اأحد اأع�صاء احلزب الذي ي�صعر 
ون�صت����ون اأن ولءه للح����زب لي�����س تام����ًا، فق����د �ص����ك 
ون�صت����ون اأن اأوبراي����ن ينتم����ي اىل اأخوي����ة �صدي����دة 
ال�صرية والغمو�����س تعمل �صد احلزب، ولكن مل يكن 
اعتق����اد ون�صت����ون مي����ت اإىل الواقع ب�صل����ة، فبعد اأن 
اأم�صكت اأجهزة الأم����ن بالعا�صقن، اأُخذا اإىل " وزارة 
احل����ب"،  من اأج����ل ال�صتجواب، ليج����د ان   اأوبراين  
ي�ص����رف بنف�صه عل����ى التعذيب، فانه����ار ون�صتون بعد 
اأ�صه����ر، ليخ����ون نف�ص����ه ويخ����ون جولي����ا . وي�صت�صلم 
لعملي����ة غ�صل الدم����اغ، ويتعلم اأن يح����ب الأخ الأكر 
فقط واأل تكون ل����ه اأي م�صالح اأو م�صاعر فردية، ول 
يفك����ر ب�صيء، مل ي�صم����ح له احلزب احلاك����م بالتفكر 
فيه. وعندها يطل����ق �صراحه، ويعتر مواطنًا مثاليًا، 
ومل يع����د خط����رًا عل����ى املجتمع.يجم����ع نق����اد الأدب ، 
اىل اأن الرو�ص����ي " يفغين����ي زامياتن " ه����و اأول من 
كت����ب الرواية التي تف�صح ا�صالي����ب احلكم ال�صمويل 
، عندما ق����رر ن�صرروايته " نحن " ع����ام 1924، التي  
�صرع����ان م����ا منع����ت . تدور اأح����داث رواي����ة زامياتن 
يف دول����ة يقوده����ا �صخ�����س ا�صم����ه " املح�ص����ن الكبر 
" ويف ه����ذه الدولة جند كل مواطن خا�صعًا لرقابة 
الآخري����ن، فج����دران البي����وت �صفافة ، ب����ل اإن النا�س 
جميعًا، يعي�صون حتت قب����ة زجاجية �صخمة تعزلهم 
ع����ن الطبيع����ة اخلارجية ب����كل تفا�صيلها. اأم����ا اأ�صماء 
النا�����س، فقد ا�صتبدلت باأرقام بحيث اأن لكل فرد رقمًا 
خا�ص����ًا ب����ه. وبط����ل الرواية رجل يحم����ل الرقم  503 
وهو مهند�س كّلف بامل�صاهمة يف بناء مركبة ف�صائية 
�صخمة  ي����راد لها اأن تخرتق  ف�صاءات هذا العامل كي 
تن�صر يف الع����وامل اخلارجية الدعاية اخلا�صة بدولة 
املح�ص����ن الأكر . غر اأن الرق����م 503  �صرعان ما يقع 
يف غ����رام امراأة جميل����ة يتبن  فيما بع����د اأنها تنتمي 
اإىل جمعي����ة حتاول مقاومة �صلط����ة املح�صن الكر  ، 
و�ص����وف تق����ود املراأة ه����ذا البطل اإىل عامله����ا وت�صمه 
اإىل جمعيته����ا ال�صرية بعدما جعله هيام����ه بها مدركًا 
و�صع����ه احلقيقي وحقيقة تلك الدول����ة التي يخدمها.

منع����ت رواية زميات����ن ، وبداأت امل�صايق����ات تطارده 
عر حمالت اأجرته على املكوث يف بيته . ويف العام 
1931، يتدخ����ل  مك�صيم غورك����ي فيطلب من �صتالن 
ال�صماح لزمياتن مبغ����ادرة البالد.  حيث يتوجه اإىل 
فرن�ص����ا ليعي�����س فيه����ا  ال�صنوات ال�صب����ع الأخرة من 
حيات����ه  خملفًا لنا واح����دة من اأف�ص����ل روايات الأدب 
الحتجاج����ي . يكتب  ج����ورج اأوروي����ل:" لقد حاول 
زميات����ن اأن يجعل نف�ص����ه مك�صوفًا متام����ًا.. وهذا ما 
يجعل منه �صخ�صية تتجاوز ال�صلبية يف ذلك البنيان  
امل�صيط����ر على الأف����راد. لقد �صعر بو�ص����وح اأن العامل 
يعي�����س يف اأزم����ة، وم����ن هنا ق����رر اأن ي����ديل ب�صهادته  

التي حتمل �صدًا فكريًا واجتماعيًا ".

شهادة جورج أورويل للتاريخ 

 الرواية رقم )70( في قائمة أفضل 100 رواية

1984
بال جدل، تعترب رواية جورج أورويل – 1984 أش��هر رواية يف إنكلرتا يف 

الق��رن العرشين، التي تحولت اىل فيلم س��يناميئ يف عام 1984، متثيل 

ريتشارد بورتن وجون هريت ومن إخراج مايكل راد فورد. 

الثالثة عرشة، "كان يومًا مرشقًا باردًا يف ش��هر نيسان، والساعات تدق 

فواص��ل يف الزمن، وال واحة يف االي��ام املتتالية، بعد 

اآلن." مقط��ع من كتابه، "من الفج��ر خارجًا يف باريس- 

)1933(، وإىل "مزرع��ة الحي��وان" – 1945، كان ج��ورج 

اورويل، غري منسجم مع مجتمعه.. وحتى يف طفولته 

كان اورويل مبهورًا يف تخيالته عن املس��تقبل، والتي 

كتبها إج. جي ويلز )والدوس هكسيل بعدئذ(. 

" عندما أجلس لكتابة كتاب ال أقول 

لنفيس  سوف أنتج عماًل فنيًا أكتبه، 

ألن هناك كذبة ما أريد فضحها، 

حقيقة ما أريد إلقاء الضوء عليه، 

وهمي األول هو أن أحصل عىل من 

يستمع، لكن ليس بإمكاين القيام 

مبهمة تأليف كتاب ، لو مل تكن تلك 

تجربة جاملية، إن أي أحد سيهمه 

فحص عميل، سيجد أنه حتى عندما 

يكون دعاية سياسية رصفة، فإنه 

سيحوي الكثري مام سيعتربه سيايس 

محرتف غري ذي صلة .جورج أورويل 

يجيب أورويل عن سؤال حول 

بداياته األدبية فيقول:"  منذعمر 

مبكر أيقنت إنني سأكون كاتبًا، وقد 

كانت طموحايت األدبية مرتبطة 

بشعور العزلة التي كانت تسيطر 

عيّل، وامتلكت القدرة عىل التعبري 

بالكلامت، والطاقة عىل مواجهة 

األحداث غري السارة، فخلقت بذلك 

عاملًا خاصًا يب أهرع إليه عندما 

تؤملني مصاعب الحياة".

علي حسين 
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ترجمة / أحمد فاضلترجمة / عادل العامل

 يف ع����ام 1946، اأع����ار حم����رر الأوبزيرف����ر 
ديفي����د اأ�ص����رترَ الكات����ب ج����ورج اأورويل بيت 
مزرعٍة ا�ص����كوتلندية نائية حي����ث كتب كتابه 
اجلدي����د اآنذاك، )األف و ت�ص����عمائة و اأربعة و 
ثمانون(. و قد اأ�صبح واحدًا من اأهم روايات 
القرن الع�ص����رين م����ن ناحية املغ����زى. و هنا، 
م McCrum ق�ص����ة  ك����ررَ يحك����ي روبرت مرَ
مكوث اأورويل املفعم بالعذاب على اجلزيرة 

حيث كان املوؤلف،
و ه����و قريب م����ن املوت و حما�ص����ر بعفاريت 
الإب����داع، منغم����رًا يف �ص����باق حمم����وم لإنهاء 

الكتاب.
"كان يومًا باردًا �صاطعًا يف ني�صان، و كانت 

ع�صرة".  ال�صاعة تعلن الثالثةرَ
بع����د �ص����تن �ص����نة م����ن ن�ص����ر حتف����ة اأورويل 
اأربع����ة  و  ت�ص����عمائة  و  )األ����ف  الأدبي����ة، 
وثمانون(، يبدو ذلك ال�ص����طر الأول البلوري 
طبيعي����ًا و ملزمًا كما مل يك����ن اأبدًا. لكنك حن 
ت����رى املخطوطة الأ�ص����لية، جتد �ص����يئًا اآخر: 
لي�����س هو بالو�صوح الكث����ر، و اأكرث من هذا 
الكتاب����ة ال�صتحواذية، باأحبار خمتلفة، التي 
تف�صح ال�صط����راب ال�صتثنائ����ي الذي خلف 

اإن�صائها.
و ميك����ن الق����ول اإن رواي����ة الق����رن الع�صرين 
احلا�صمة هذه، و هي ق�صة تبقى اأبدًا جديدة 
و معا�ص����رة، و الت����ي ا�صته����رت مب�صطلحات 
مث����ل الأخ الكب����ر، ق����د اأ�صبح����ت ج����زءًا م����ن 
الت����داول اليومي. و مت����ت ترجمتها اإىل اأكرث 
م����ن 65 لغة و بي����ع منها مالي����ن الن�صخ على 
�صعيد الع����امل، لتمنح ج����ورج اأورويل مكانًا 

فريدًا يف الأدب العاملي.
اإن " اأورويل " الآن اختزال عاملي لكل ما هو 
قمع����ي اأو �صمويل totalitarian، و ق�صة 
ون�صت����ون �صم����ث، و كل رجل وفق����ًا لع�صره، 
ت�صتم����ر يف ترجي����ع ال�ص����دى بالن�صبة للقراء 
الذين تكون خماوفهم ب�صاأن امل�صتقبل خمتلفة 
ج����دًا عن تلك التي عا�صه����ا كاتب انكليزي يف 

اأوا�صط الأربعينيات من القرن املا�صي. 
والظ����روف املحيطة بكتابة الرواية املذكورة 
اإي�ص����اح  يف  ي�صاع����د  اآ�ص����رًا  �ص����ردًا  ُتوِج����د 
فهن����ا  باأوروي����ل.  اأحاط����ت  الت����ي  الوح�ص����ة 
كان كاتب����ًا انكليزي����ًا، مري�صًا ب�ص����كل يائ�س، 
ي�صارع وحده م����ع �صياطن تخّيله يف تخوم 
ا�صكتلندية موح�ص����ة يف اآثار احلرب العاملية 
الثانية الباعثة على احلزن. و قد ظلت الفكرة 
املوحي����ة برواية )األف و ت�صعمائة و اأربعة و 
ثمان����ون(، الت����ي كان����ت )الرج����ل الأخ����ر يف 
اأوروبا(، كامنة يف عقل اأورويل منذ احلرب 
الأهلية الأ�صبانية. و تبداأ روايته، التي تدين 
ب�ص����يٍء ما لق�صة يفجين����ي زامياتن املتعالية 
)نح����ن We(، رمب����ا لتكت�صب �ص����كاًل حمدداً، 
خالل عام 1943 ������ 1944، تقريبًا يف الوقت 
ال����ذي تبّنى هو زوجته األ����ن ابنهما الوحيد. 
و ق����د زعم ريت�ص����ارد اأورويل نف�ص����ه اأنه تاأثر 
من بع�����س النواحي بلقاء الق����ادة املتحالفن 
يف موؤمتر طهران لعام 1944. و كتب اآيزيك 
����ر،  ����ر، و ه����و زمي����ل ل����ه يف الأوبزيرفرَ دوت�صرَ
اأن اأوروي����ل كان " مقتنع����ًا ب����اأن �صتال����ن، و 
ت�صر�ص����ل، و روزفل����ت ق����د تاآم����روا ع����ن وعٍي 

لتق�صيم العامل " يف طهران. 

كان اأوروي����ل ق����د عمل ل�صحيف����ة ديفيد اأ�صرترَ 
)الأوبزيرف����ر( من����ذ ع����ام 1942، اأوًل ككاتب 
عرو�س نقدية و لحق����ًا كمرا�صل. و قد اأبدى 
رئي�س التحري����ر اإعجابًا عظيمًا مبا يتمتع به 
اأوروي����ل م����ن " ا�صتقامة كامل����ة، و نزاهة، و 
ح�صم����ة "، و �صيك����ون ن�صرًا ل����ه على امتداد 
اأربعيني����ات الق����رن املا�صي. و ُتع����د حميمية 
ال�صداقة بينهما اأم����رًا حا�صمًا بالن�صبة لق�صة 

ال� )األف و ت�صعمائة و اأربع و ثمانون(.
و كان����ت حياة اأوروي����ل الإبداعية قد انتفعت 
����ر يف كتابته  اآن����ذاك من ارتباط����ه بالأوبزيرفرَ
لرواية )مزرعة احليوان(. و اإذ كانت احلرب 
تق����رتب من نهايتها، ف����اإن التفاعل بن الق�صة 
fiction و �صحاف����ة الأح����د �صي�صاه����م يف 
الرواي����ة الأكرث قتام����ًة و تعقيدًا التي فكر بها 
بع����د " حكاي����ة اجلني����ات " ال�صه����رة تلك. و 
وا�صح من عرو�ص����ه لالأوبزيرفر، على �صبيل 
املث����ال، اأنه كان مفتونًا بالعالق����ة القائمة بن 

الأخالق و اللغة. 
و كان����ت هناك تاأثرات اأخ����رى فاعلة. فحاملا 
رت ال�صق����ةرَ �صيارة  ج����رى تبّني ريت�ص����ارد، دمَّ
الرع����ب  ج����و  اأ�صب����ح  و  احلج����م.  �صغ����رة 
الع�صوائ����ي يف احلي����اة اليومي����ة للندن زمن 
احلرب مكماًل ملزاج الرواي����ة املتبلورة لديه. 
و �صيح����ل ما ه����و اأ�صواأ. فف����ي اآذار 1945، و 
بينم����ا كان اأورويل يق����وم مبهمة لالأوبزيرفر 
يف اأوروب����ا، تلّق����ى خ����ر وف����اة زوجت����ه األن 

بتاأثر املخدر يف عملية روتينية. 
و وج����د نف�ص����ه فج����اأًة اأرم����لرَ و اأب����ًا وحي����دًا، 
يجرجر حياًة رثة يف م�صكن����ه باآي�صلنغتون، 
ويعمل جاهدًا على كبح نوبات الندم والأ�صى 

ملوت زوجته املفاجيء يف عام 1945، فكتب، 
على �صبيل املثال، 110،000 كلمة يف خمتلف 
اأنواع الن�صر، مبا يف ذلك 15 عر�صًا نقديًا من 

عرو�س الكتب لالأوبزيرفر.              
و دخل اأ�صرترَ على اخلط الآن. و كانت اأ�صرته 
متتلك عزبًة على جزي����رة جورا ال�صكتلندبة 
اآي�صل����ي. و كان هن����اك  اإىل ج����وار  النائي����ة، 
من����زل، بارنهي����ل، عل����ى بع����د اأمي����ال خ����ارج 
اأرديو�ص����ا عن����د الط����رف ال�صم����ايل البعيد من 
هذا ال�صبع ال�صخري م����ن نبات اخللنج يف 
هيراي����دز الداخلية. و ق����د عر�صه اأ�صرت على 

اأورويل، يف الأول، لق�صاء يوم عطلة. 
اآي����ار 1946، انطل����ق اأوروي����ل، و كان  ويف 
ما ي����زال يلّم نثار حيات����ه، يف رحلة طويلة و 
�صاقة بالقطار اإىل جورا. و كان حتركًا يّت�صم 
باملخاط����رة. فلم تكن �صح����ة اأورويل على ما 
ًي����رام. و كان �صتاء 1946 �� 1947 واحدًا من 
اأب����رد الف�ص����ول يف القرن. و كان����ت بريطانيا 
م����ا بعد احلرب اأوح�س حتى مم����ا كانت عليه 
يف زمن احلرب، فكان يعاين على الدوام من 
�ص����وء حال����ة �ص����دره. و لكن����ه كان، يف الأقل، 
بانقطاع����ه عن اإثارات لن����دن الأدبية، حرًا يف 
معاجلت����ه م����ن دون اأعباء الرواي����ة اجلديدة. 
وقدع����ّر لأح����د اأ�صدقائ����ه ع����ن حال����ه اآن����ذاك 
بقول����ه " كن����ت اأح�����س و اأن����ا مع�ص����ور حتت 
ال�صحافة باأين قد اأ�صبحت اأ�صب�������ه برتقالة 

مم�صو�صة " 
و م����ن ال�صخري����ة، اأن ج����زءًا م����ن  �صعوب����ات 
روايت����ه  جن����اح  ع����ن  ناجم����ًا  كان  اأوروي����ل 
م����ن  �صن����وات  فبع����د  )مزرع���������ة احلي����وان(. 
ينتب����ه  الع����امل  اأخ����ذ  الالمب����الة  و  الإهم����ال 

لعبقريت����ه. و قد �صكا ل�صديق����ه اأرثرَر كوي�صلرَر 
قائ����اًل: " اإن اجلميع يحافظ����ون على املجيء 
اإيل، يري����دون مني اأن اأحا�ص����ر لهم، اأن اأكتب 
كتيب����ات، اأن األتح����ق به����ذا و ذاك، اإىل اآخره �� 
اإن����ك ل تعرف كم اأتوق لأن اأكون حرًا من ذلك 
كله و يكون لدي وقت للتفكر مرًة اأخرى ".

وهناك عل����ى جزيرة جورا �صيك����ون متحررًا 
م����ن ه����ذه الت�صوي�ص����ات لك����ن الوع����د بحرية 
اإبداعي����ة عل����ى جزي����رة يف الهيراي����دز ج����اء 
بثمن����ه. و قب����ل �صن����وات، كان ق����د و�صف يف 
مقالته " ملاذا اأكتب " كفاحه من اأجل اأن ُيكمل 
كتاب����ًا، بقول����ه: " اإن كتاب����ة كت����اب كفاح مهلك 
رهيب، كاأنه نوية طويلة من مر�ٍس ما موؤمل. 
و اإن الواح����د لن يتعهد اأب����دًا باأمٍر كهذا اإن مل 
يك����ن مدفوعًا بعفريٍت م����ا ل ميكن اأن يقاومه 
اأو يفهم����ه )كذا(. ف����كل ما يعرف����ه الواحد هو 
اأن ذل����ك العفري����ت ه����و الغريزة نف�صه����ا التي 
جتع����ل الطفل ي�صرخ ليجت����ذب النتباه اإليه. 
وم����ع ه����ذا، فمن ال�صحي����ح اأي�ص����ًا اأن باإمكان 
الواحد اأّل يكتب اأي �صيء قابل للقراءة ما مل 
بكاف����ح بثبات لطم�س �صخ�صيته ". ثم خامتة 
اأوروي����ل ال�صهرة تلك: " اإن النرث اجليد مثل 

زجاج النافذة ".
و م����ن ربيع ع����ام 1947 اإىل موته عامرَ 1950 
�صيظ����ل اأوروي����ل يعي����د تفعي����ل كل جانب من 
هذا الكف����اح باأوجع طريقة ميك����ن ت�صورها. 
و بوج����ٍه خا�����س، رمب����ا، اأن����ه كان ي�صتطي����ب 
وق����د  والتطبي����ق.  النظري����ة  ب����ن  التخط����ي 
ازدهرت حاله على الدوام باملحن التي ُينزلها 

يف نف�صه. 
و يف الأول، و بع����د " �صت����اء ل يط����اق "، راح 
يعربد مبرح يف عزلة جورا و جمالها الري، 
قائاًل لوكيل اأعمال����ه اإنه يكافح بهذا الكتاب و 
رمبا �صينتهي من����ه يف نهاية العام. و مل يكن 
املنزل املطل على البحر كبرًا، وكانت احلياة 
ب�صيطة، ب����ل بدائية. فلم تكن هن����اك كهرباء. 
و كان اأوروي����ل ي�صتخ����دم الغ����از احل����راري 

م����ا  امل����اء. وكان  للطب����خ وت�صخ����ن   calor
ي����زال يدخ����ن �صجائر الل����ف، و اجلو اخلانق 
يف البي����ت دافئ����ًا لكن����ه غ����ر �صح����ي. و كان 
رادي����و البطاري����ات ه����و ال�صل����ة الوحيدة مع 

العامل اخلارجي.
الالمب����ايل  الدم����ث،  اأوروي����ل  و�ص����ل  لق����د 
باملادي����ات، و مع����ه فق����ط فرا�����س خميمات، و 
من�ص����دة، و زوج كرا�ص����ي، وقليل من القدور 
و الأواين. كان وجودًا اأ�صبارطيًا )اأي يتَّ�صم 
بالب�صاط����ة و القت�ص����اد و خ�صون����ة العي�س( 
لكن����ه وفَّر الظروف الت����ي كان يحب اأن يعمل 
يف  ك�صب����ح  هن����اك  يتذكرون����ه  و  ظله����ا.  يف 
ال�صب����اب، ك�صخ�����سٍ هزي����ل يف معط����ٍف واٍق 

من املطر.
با�صم����ه  يعرفون����ه  املحلي����ون  ال�ص����كان  كان 
احلقيقي اأيريك بلر كان رجاًل طوياًل، كئيب 
املظهر قلقًا ب�صاأن كيفية  تدبر اأموره بنف�صه. 
و كان احلل، حن ان�صم اإليه الطفل ريت�صارد 
و اأم����ه، ه����و جتني����د اأخت����ه العالي����ة الكفاءة، 
اأفري����ل. و يتذك����ر ريت�صارد بل����ر اأن اأباه " ما 
كان ي�صتطي����ع اأن يتدبر اأمره من دون اأفريل. 
فق����د كانت طباخ����ة ممتازة، و عملي����ة جدًا. و 
ل اأح����د من البيانات املتعلق����ة بفرتة اأبي على 
جزي����رة ج����ورا ميّيز ك����م كانت ه����ي اأ�صا�صية 

هناك ". 
الغذائي����ة  حميت����ه  ا�صتق����رت  ي����وم  ذات  و 
اأن  اأخ����رًا  اأوروي����ل  ا�صتط����اع  و  اجلدي����دة. 
يب����داأ بالكتاب. و يف نهاي����ة اآيار 1947 اأخر 
����رغ، قائ����اًل: " اأعتقد باأين  نا�ص����ره، فريد وربرَ
ل ب����د قد كتبت ثلث امل�ص����ودة تقريبًا. مل اأ�صل 
اإىل امل����دى الذي كنت اأاأم����ل الو�صول اإليه يف 
ه����ذا الوق����ت لأين يف الواق����ع باأ�ص����واأ �صحة 
هذا العام منذ حوايل كانون الثاين )�صدري 
كالعادة( و ل ميكنني التخل�س منه متامًا ".

و اإذ كان منتبه����ًا لنف����اذ �ص����ر نا�ص����ره عل����ى 
الرواي����ة اجلدي����دة، فاإن اأوروي����ل اأ�صاف اإىل 
ذل����ك قول����ه " اإن امل�ص����ودة اخل����ام بالطبع هي 
عل����ى ال����دوام فو�صى �صنيع����ة و تنطوي على 
القليل من العالقة باحل�صيل����ة النهائية، لكنه 
على كل حال اجلزء الأ�صا�صي من العمل ". و 
كان يتنباأ باأن " امل�صودة اخلام " �صتكمل عند 
�صه����ر ت�صرين الأول. بعد ه����ذا �صيحتاج، كما 
ق����ال، اإىل �صت����ة اأ�صهر اأخ����رى ل�صقل الن�س و 

تهيئته للن�صر. لكن اآنذاك ح�صلت كارثة.
اإن ج����زءًا م����ن متع����ة احلي����اة عل����ى جزي����رة 
ج����ورا كان يتمثل يف اأنه و ابن����ه ال�صاب كانا 
ي�صتطيع����ان اأن يتمتع����ا باحلي����اة اخلارجي����ة 
مع����ًا، فيذهب����ان ل�صيد ال�صم����ك، و ا�صتك�صاف 
اجلزيرة، و يج����ولن هنا و هناك بالزوارق. 
و يف �صه����ر اآب، خ����الل ف����رتة طق�����سٍ �صيف����ي 
جميل، كاد اأوروي����ل، و اأفريل، و ريت�صارد و 
بع�����س الأ�صدقاء، و هم عائدون من نزهة يف 
زورق بخ����اري �صغ����ر  اأن يغرقوا يف دوامة 
مياه كوريفريكان ال�صيئة ال�صيت. و قد ترك 

احلادث اأثرًا �صيئًا على �صحة اأوريل.
و ا�صتمر الكف����اح الطويل مع )الرجل الأخر 
اأواخ����ر ت�صري����ن الأول  اأوروب����ا(. و يف  يف 
1947، اأدرك اأوروي����ل املتوع����ك ال�صح����ة اأن 
روايت����ه م����ا زال����ت " فو�ص����ى مرّوعة ج����دًا و 
�صيك����ون م����ن الواج����ب اإع����ادة طباع����ة ثلثيها 

تقريب����ًا ب�صورة تام����ة ". و كان يعمل ب�صرعة 
حمموم����ة. و ي�صتذك����ر ال����زوار اإىل بارنهي����ل 
�صوت اآلت����ه الطابعة و ه����ي ت�صرب فوق يف 
غرفة نوم����ه. و بعده����ا، يف ت�صري����ن الثاين، 
انه����ار بح�ص����ور الوفي����ة اأفري����ل ب����� " التهاب 
الرئت����ن " و اأخ����ر كوي�صتلرَر باأن����ه " مري�س 
ج����دًا يف الفرا�����س ". و مت ت�صخي�����س حالت����ه 

اأخرًا باأنه م�صاب مبر�س ال�صل. 
بعد ذلك باأيام قليل����ة، كتب اأورويل من اأ�صرت 
من م�صت�صفى هرماي����رز، معرتفًا: " اإنني ما 
زل����ُت مري�س ج����دًا "، و اأقر باأن����ه، بعد حادث 
دوامة مياه كوريفري����كان، " قررُت كالأحمق 
اأّل اأذه����ب اإىل طبي����ب ������ اأردُت اأن اأوا�صل مع 
الكتاب الذي كنت اأكتبه ". و يف عام 1947، مل 
يكن هناك عالج ملر�س ال�صل �� فالأطباء كانوا 
يو�صون باله����واء النقي و احلمي����ة الغذائية 
املنتظم����ة ������ لك����ن كان هن����اك عق����ار جتريب����ي 
جديد يف ال�صوق، �صرتيبتوماي�صن. و قامت 
اأ�صرت برتتيب �صحنة من����ه اإىل هرمايرز من 

الوليات املتحدة.
و يعتق����د ريت�صارد بل����ر اأن اأب����اه كان ُيعطى 
جرعات مفرطة من العق����ار العجيب اجلديد. 
فكانت الآثار اجلانبي����ة مرّوعة )تقرحات يف 
احلنج����رة، و تورمات يف الفم، و ت�صاقط يف 
ال�صع����ر، و جلد متق�صر، و تك�ص����ر يف اأ�صابع 
و   ،1948 اآذار  يف  الأظافر(لك����ن  و  الق����دم 
بعد م����دة ثالثة اأ�صه����ر، كان����ت اأعرا�س ال�صل 
ق����د اختف����ت. و اأخ����ر اأورويل نا�ص����ره: " كل 
�صيء انتهى الآن، ومن الوا�صح اأن العقار قد 
اأدى مفعول����ه. و ذلك اأ�صب����ه بالأحرى باإغراق 
ال�صفينة للتخل�س من الفئران، لكنه ي�صتحق 

اإذا ما نفع ".
و حن راح اأورويل يتهياأ ملغادرة امل�صت�صفى، 
تلق����ى ر�صالة م����ن نا�صره، ال����ذي �صيكون، يف 
ل����ة، م�صمارًا اآخ����ر يف نع�صه. فقد كتب  املح�صّ
ُورب����رغ اإىل موؤلف����ه النج����م قائ����اًل: " اإنه ملن 
امله����م حقًا بالأح����رى، من وجهة نظ����ر مهنتك 
الأدبية احل�صول عليه����ا ] الرواية اجلديدة [ 
عن����د نهاية العام و يف وق����ت اأبكر يف الواقع 

اإن اأمكن ". 
و يف الوق����ت الذي كان من املتوقع اأن يتماثل 
لل�صفاء، عاد اأورويل اإىل برنهيل، و راح ينقح 
خمطوطت����ه، واعدًا ورب����رغ بت�صليمها يف " 
اأوائ����ل كان����ون الأول "، و مكافح����ًا " الطق�س 
الق����ذر " على جزيرة ج����ورا اخلريفية. و يف 
وق����ٍت مبك����ر م����ن ت�صري����ن الأول اأ�ص����رَّ لأ�صرت 
قائ����اًل: " لق����د اأ�صبحت معت����ادًا عل����ى الكتابة 
يف الفرا�س لدرجة العتقاد باأين اأف�صل ذلك، 
و ل����و اأن م����ن ال�صع����ب الطباعة هن����ا بطبيعة 
احلال. اإنني فقط اأكافح مع املراحل الأخرة 

من هذا الكتاب اللعن الذي هو حول الو�صع 
املمك����ن لالأم����ور اإذا مل تك����ن احل����رب الذري����ة 
حا�صم����ة ". اإن هذه اإحدى اإ�ص����ارات اأورويل 
الن����ادرة للغاية اإىل مو�صوعة كتابه. فقد كان 
يعتقد، كم����ا هي حال كّت����اٍب كثرين، باأن من 
�ص����وء احلظ مناق�صة عم����ٍل يف طور التاأليف. 
ل بكونه "  و ق����د و�صف����ه لحق����ًا لأنتوين ب����اورَ
يوتوبي����ا مكتوبة ب�صكل رواية ". و اأ�صبحت 
طباعة الن�صخة املقروءة من " الرجل الأخر 
يف اأوروب����ا " بع����دًا اآخ����ر م����ن اأبع����اد معركة 
اأوروي����ل مع كتابه. فكلما عدَّل يف خمطوطته 
" اأ�صبحت وثيقًة  ق  " ال�صيئة ب�صكٍل ل ُي�صدَّ
ل ي�صتطي����ع اأن يقراأه����ا و يف�صره����ا اإّل هو. و 
كان����ت، كما ق����ال لوكيل����ه، " طويل����ة باإفراط، 
125،000 كلمة متامًا ". و ب�صراحة مميزة، 
ق����ال: " اإنن����ي ل�صت م�ص����رورًا بالكتاب لكنني 
ل�صت م�صت����اًء بالكامل... اأعتق����د باأن الإجناز 
كان �صيك����ون اأف�ص����ل لو اأنن����ي مل اأكتبه حتت 

تاأثر ال�صل ".
و كان ما يزال مرتددًا ب�صاأن العنوان: " اإنني 
����ال لت�صميته )األف و ت�صعمائ����ة و اأربعة و  ميَّ
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اأو )الرجل الأخر يف اأوروبا(،   )FOUR
لك����ن رمبا فكرُت ب�ص����يٍء اآخر يف الأ�صبوع اأو 

الأ�صبوعن القادمن ". 
لقد كان �صباقًا يائ�صًا �صد الزمن. كانت �صحة 
اأوروي����ل تتده����ور، و املخطوط����ة " ال�صيئ����ة 
ق " بحاجة اإىل اإعادة طباعة،  ب�صكٍل ل ُي�ص����دَّ
وموعد كانون الأول النهائي يو�صك اأن يحل. 
وق����د وعد ُورب����رغ بتقدمي امل�صاع����دة، و هذا 
م����ا فعل����ه وكيل اأوروي����ل. ويف غم����رة تقاطع 
الغاي����ات ب�ص����اأن الكاتبن املمكن����ن على الآلة 
الطابع����ة، جعلوا من الو�ص����ع ال�صيىء اأ�صواأ 
ب�ص����كٍل مطلق. و جت����اوز اأوروي����ل مو�صوع 
امل�صاعدة، واتَّبع غرائزه و هو تلميذ مدر�صة: 

و قرر اأن مي�صي وحده.        
و عند منت�صف ت�صرين الثاين، و كان �صعيفًا 
جدًا على امل�صي، لزم الفرا�س ملعاجلة "العمل 
"طابعت����ه  عل����ى  الكت����اب  الرهي����ب"، طباع����ة 
البالي����ة" بنف�ص����ه. ووا�صل الكف����اح، م�صنودًا 
بلّفات ل نهاية لها، و اأوعية القهوة، و ال�صاي 
القوي و دفء �صّخان البارافن، والعوا�صف 
ت�ص����رب بارنهي����ل، لي����اًل و نه����ارًا. ويف ي����وم 
30 ت�صري����ن الث����اين 1948 مت اإجن����از العمل 

بالفعل.  
و و�صلت الن�صخة املطبوعة على الآلة الكاتبة 
من اآخر رواية جلورج اأورويل اإىل لندن يف 
اأوا�ص����ط كان����ون الأول، كم����ا وع����د. و قد ميَّز 
وربرغ خ�صائ�صها على الفور)" و�صط اأكرث 
الكت����ب رعبًا الت����ي قراأتها عل����ى الإطالق "( و 

ه����ذا ما فعله زمالوؤه اأي�صًا. و جاء يف مذكرة 
قوله " اإذا مل ن�صتطع اأن نبيع 15 األفا اإىل 20 

األف ن�صخة فينبغي اإعدامنا ".
و الآن كان اأوروي����ل قد غ����ادر جورا و اأجرى 
فحو�ص����ًا يف م�صح لل�صل يف كوت�صوولدز. و 
قد قال لأ�صرت: " كان ينبغي اأن اأقوم بهذا قبل 
�صهري����ن، لكنن����ي اأردُت اأن اأُنهي ذل����ك الكتاب 
اللع����ن ". و م����رًة اأخ����رى راح اأ�ص����رت يراقب 
معاجل����ة �صديق����ه لك����ن طبي����ب اأوروي����ل كان 

مت�صائمًا ب�صكٍل خا�س.
و اإذ ب����داأت عبارة )األ����ف و ت�صعمائة و اأربعة 
و ثمان����ون( تنتق����ل، حترك����ت غرائ����ز اأ�ص����رت 
ال�صحافي����ة و بداأ يخط����ط لن�صر ملحة موجزة 
ع����ن حي����اة املوؤل����ف يف الأوبزيرف����ر، و ه����ي 
معانق����ة ذات مغزى لكنها فك����رة راح اأورويل 
يتاأمله����ا " �صاعرًا باإنذار معن ". و ما اإن حل 
الربي����ع حتى راح يب�صق دم����ًا و ي�صعر بحالة 
مرّوع����ة ط����وال الوقت لكن����ه كان ق����ادرًا على 
النغم����ار يف �صعائ����ر م����ا قبل ن�ص����ر الرواية، 
م�صجاًل " مالحظاٍت جي����دة متامًا " بارتياح. 
و ق����د مازح اأ�صرت بقوله اإن الأمر لن ُيده�صه " 
ب علي����ك اأن تغررِّ اللمحة املوجزة  اإذا ما توجَّ

اإىل نعي ". 
و ُن�صرت )األف و ت�صعمائة و اأربعة و ثمانون( 
ي����وم 8 حزيران 1949 )و بعده بخم�صة اأيام 
ج����رى متييزه����ا  و  املتح����دة(  الولي����ات  يف 
عاملي����ًا تقريب����ًا بكونه����ا حتفة، حتى م����ن ِقبل 
ون�صت����ون ت�صر�ص����ل، الذي اأخ����ر طبيبه باأنه 
ق����د قراأها مرتن. و ا�صتم����رت �صحة اأورويل 
الأول 1949،  ت�صري����ن  التده����ور. و يف  يف 
 University مب�صت�صف����ى  غرفت����ه  يف 
براوني����ل،  �صوني����ا  ت����زوج   ،College
بح�ص����ور ديفيد اأ�صرت ك�صاهد عر�س. و كانت 
حلظة �صعادة �صريع����ة الزوال؛ و تريث قلياًل 
ال�صن����ة اجلدي����دة 1950. و يف  يف دخول����ه 
ال�صاع����ات القليلة من ي����وم 21 كانون الثاين 
عان����ى م����ن نزف كب����ر يف امل�صت�صف����ى و مات 

وحيدًا.
و اأُذي����ع اخل����ر م����ن البي بي �ص����ي يف �صباح 
اب����ن  و  اأفري����ل  �صمع����ت  و  الت����ايل.  الي����وم 
اأخيهاالتقرير، و كانا ما يزالن يف اجلزيرة، 
ال�صغ����ريف  البطاري����ة  رادي����و  بوا�صط����ة 
بارنهي����ل. و ل يتذك����ر ريت�ص����ارد بلر م����ا اإذا 
كان الي����وم �صاطع����ًا اأم ب����اردًا و اإمن����ا يتذك����ر 
�صدم����ة اخل����ر: مات اأب����وه، و عم����ره 46. و 
ق����د ق����ام ديفي����د اأ�صرت برتتي����ب دف����ن اأورويل 
يف �صاح����ة الكني�ص����ة يف �صات����ون كورتينرَي، 
باأوك�صفورد�ص����ر. و ه����و يرق����د هن����اك الآن، 

با�صم اأيريك بلر. 
The Observer   / عن

 ت�ص���درت  رواي���ة الكات���ب الإنكليزي املعروف ج���ورج اأوروي���ل " 1984 " قائمة 
الكت���ب  والرواي���ات املق���رر قراءتها م���ن قبل طلب���ة املدار�س الثانوي���ة يف اإنكلرتا 
وفقا  لقرار يلزم الطلبة هناك بذلك قبل مغادرة الطالب املدر�صة الثانوية وعبوره  
ملرحل���ة جديدة ه���ي املرحلة اجلامعية ،  وق���د مت اختيار 100 م���ن الروايات التي 
كتبه���ا موؤلف���ون من خمتلف بق���اع العامل لتكون ب���ن يدي الطلب���ة بح�صب موافقة 

اجلمعية الوطنية لتعليم اللغة الإنكليزية . 
اأم���ا املركز الث���اين فقد ذه���ب اإىل الروائية الأمريكي���ة هارب���ر يل " اأن تقتل طائرا 
بريئ���ا " يف ح���ن اأن اأوروي���ل ياأخذ مرة اأخرى املركز الثالث م���ع روايته " مزرعة 
احليوانات " ، بينما حازت جي كي رولينغ املركز ال�صاد�س عن �صل�صلة رواياتها " 
هاري بوتر " . من جانبه قال ريت�صارد جنل اأورويل راعي جمعية اأورويل : " اأن 
رواي���ات وال���دي التي اأ�صاهدها ب���ن يدي اأولئ���ك الطلبة كاأنها �ص���درت حديثا مع 

اأنني اأتذكرها جيدا فقد م�صت على �صدورها �صنوات طوال " . 
اأح���د املدر�ص���ن الذي���ن ي�صرفون على ه���ذه الفعالية ق���ال : ينبغ���ي ت�صجيع هوؤلء 
ال�صباب على قراءة اأورويل لأنه يعلمنا كيف نفكر ونكتب ، وهو يقول لنا دائما ل 
خ���وف م���ن التعبر عن اأنف�صنا طاملا نحن بحاجة اإىل ذل���ك . اأما ت�صارلز ديكنز فقد 
متي���ز مرتن يف هذه القائمة جنبا اإىل جنب مع ويليام جولدنغ ، جون �صتاينبك ، 
جي دي �صالينغر وجن اأو�صنت ، ووفقا لأحد املعلمن وهو كري�س كرت�س مدر�س 
اللغ���ة الإنكليزي���ة من ديربي�صاير الذي قال : " اإن اختي���ار هذه القائمة التي يتعن 
على التالميذ قراءتها كان قرارا �صعبا ب�صبب الختالف الوا�صح يف رغباتهم اأيهم 
يخت���ارون قراءته ، فمنه���م من مييل اإىل تب�صي���ط الق�صايا العاطفي���ة التي يجدها 
معق���دة للغاية يف بع����س الكتب ، اأما املعل���م ليبي �صميث وه���و مدر�س ثانوي يف 
هامب�صاي���ر فق���د ق���ال : " اأن الط���الب غالبا م���ا يتم�صكون مب���ا ي�صكل لديه���م املتعة 
احل�صية عندما يتعلق الأمر باختيار الكتب ، وقال اأن اخليال العاطفي الذي يبحث 
عن���ه الطال���ب املراهق قد ل توف���ره الكتب جميعها فهو ميي���ل اإىل تب�صيط الق�صايا 
العاطفية املعقدة للغاية وتب�صيط لغتها اأي�صا ، ومع اأنها تبدو عملية غر �صهلة يف 

حقيقتها ، لكنها مهمة ويجب الوقوف معهم من اأجل جناحها .

عن / �سحيفة الديلي اك�سرب�س اللندنية

جورج أورويل
كتابة / روبرت غيلواي

جورج أورويل.. و "1984"
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رياض نجيب الريس 

تتح���دث رواي���ة 1984 ع���ن جمتم���ع ت�صب���ح 
احلري���ة فيه اأم���رًا غر قاب���ل للتحقيق: فكيف 
نت�ص���رف اإزاء التهدي���د اجلدي���د.اإن ف�صيحة 
بري�ص���م،  برناجمه���ا  ع���ر   Nasa مراقب���ة 
تعتر اأمرًا اىل جانب الروائي جورج اوريل 
وخا�صة فيما يخ�س روايته ال�صهرة، 1984، 
التي طبعت للمرة الأوىل عام 1949،  تتحدث 
رواية 1984 عن جمتم���ع ت�صبح احلرية فيه 
اأمرًا غر قابل للتحقيق: فكيف نت�صرف اإزاء 

التهديد اجلديد.
 ومبيعات الطبعة املئوي���ة قد ارتفعت بن�صبة 
7000% عل���ى �صبكة اأمازون، ولتزال الن�صبة 

يف ارتفاع.
وهي ل���ن تناف����س رواي���ة كارولي���ن بارنيت 
)ال�ص���ر على املاء( اأو )تق���دم باميان( اأو )دع 

الله يخلق املعجزات عر حياتك(.
وبالتاأكيد فان النا����س يجدون ت�صابهًا ما بن 
احلكومة المريكية يف رغبتها على التل�ص�س 
لر�صائ���ل النرتن���ت او املكامل���ات الهاتفية مع 
ال�ص���ورة او الروؤي���ا التي قدمه���ا اأورويل يف 

روايته، )الأخ الأكر(.
)الورويلية( هي كلم���ة على �صفة كل اإن�صان، 
)ان ال�ص���وؤال ه���و، م���ا ه���ي احلري���ة، وم���اذا 
تعن���ي يف الولي���ات املتح���دة المريكي���ة؟(، 
وقد ت�ص���اءل ال�صيناتور ب���رين �صانديرز يف 
مقابل���ة تلفازي���ة ه���ذا الأ�صبوع: )م���اذا يعني 

د�صتورنا؟ اأي نوع من البلدان نريد اأن نكون؟ 
اإن الأطف���ال �صيكرون وهم يعلمون ان كل ما 
�صيفعلون���ه ي�صّجل يف ملف م���ا، وهذا ي�صفي 

م�صحة اورويلية على حياتنا(.
اإن اأوري���ل والأخ الكبر، معن���ا دائمًا، ويقول 
د.ج.تيل���ر، ال���ذي كت���ب �ص���رة حي���اة اوريل 
ع���ام 2003 يكت���ب: )اإن اأراد احد ما ان يكتب 
ا�صم���اء ثالثة كتاب يف اإنكلرتا، كان لهم تاأثر 
كب���ر على الت�ص���الت بالن�صب���ة للنا�س عامة 
اأو الأدب، فانه���م �صيكون���ون:  وع���ن الكت���ب 

�صك�صبر، ديكينز واأورويل(.
كان���ت الولي���ات املتح���دة المريكي���ة مهتم���ة 
باأورويل با�صتمرار: الأحرار ب�صبب حتذيره 
م���ن ق���وة الدولة ام���ا املحافظ���ون فب�صبب ان 
الرواي���ة اأعطته���م ع�ص���ا ل�ص���رب ال�صيوعية، 
وكان تاأثره قد امت���د اي�صًا اىل خارج الدول 
الت���ي تتح���دث الإنكليزي���ة، وقد طب���ع من كل 
م���ن، )1984( و)مزرعة احليوان( عام1945 
ومت توزيعه يف الحتاد ال�صوفيتي، وليزال 
وكذل���ك  الروايت���ن،  يق���راأون  البولندي���ون 
ال�صيني���ون، فاأوروي���ل ل���ه ما يق���ول لكل من 

يعاين من الديكتاتورية.
وعل���ى اأي ح���ال، ف���ان القراء الذي���ن يعودون 
اىل رواية )1984(، ب�صبب الأخطار الناجمة 
ع���ن التكنولوجيا، �صيكونون عل���ى خطاأ فان 
م�صاه���دة �صا�صة التلفزي���ون يف زاوية غرفة، 

هو اأم���ر رائع، ولكن���ه اي�صًا يتي���ح للدولة ان 
ت�صيطر على امل�صاه���د، ان الأخ الأكر ل يريد 

�صيئًا غر ال�صيطرة على اللغة والفكر.
فف���ي )1984( يعّرف البطل وه���و وين�صتون 
�صم���ث التم���رد بكتاب���ة اليومي���ات، وحماولة 

ت�صجيل الأفكار وامل�صاعر بدقة.
اإن فكرة �صيطرة احلكومة على عقول النا�س، 
اأفزع���ت اأورويل، وكان ي�ص���ف الكاتب بكونه 

فردًا حرًا يبحث عن احلقيقة.
وقد عّر اأورويل عن خماوفه يف مقالة كتبها 
عام 1946)من���ع الأدب(، حيث كتب )ان املرء 
يف ع�صرن���ا احلايل، يجد حرية املثقف واقعة 
حت���ت �صيطرة وهجوم طرفن، الأول الأعداء 
النظرين، الذين يدافعون عن الديكتاتورية، 
البروقراطي���ة  عمل���ي،  ع���دو  والث���اين 
والحت���كار، وكل �صيء يتاآم���ر جلعل الكاتب، 
او اأي فنان اآخر، جمرد موظف �صغر، يوؤدي 
اأعم���ال ت�صن���د اليه من ف���وق، دون ان يقال ما 

يبدو حقيقة بالن�صبة اليه(.
اإن امل���رء، ح�صب نظرية اأوروي���ل، لن يخ�صى 
التكنولوجيا فح�صب بل رّد فعلنا عليها، وهل 
نح���ن يف حاجة اىل رقاب���ة اأكر من الوكالت 
الأمني���ة؟ وه���ل نحا�ص���ب حكومتن���ا! وما دام 
وين�صت���ون �صمث يكتب يوميات���ه، فان الآخر 

الأكر لن يربح.
 عن: االوبزرفر

»1984«، تروي بب�صاطة ق�ص����ة وين�صتون �صميث، املوّظف 
ال�صغر يف دول����ة »اأو�صاياني����ا« الديكتاتورّية. هذه الدولة 
يف ح����رب �صب����ه م�صتم����ّرة - ب����اردة و�صاخن����ة� م����ع القّوتن 
العظمي����ن الأخرين يف العامل: »يورا�صي����ا« و»اإي�صتا�صيا«. 
ظروف احلرب والتحالفات تتغّر با�صتمرار. �صميث يعمل 
يف وزارة احلقيق����ة، يعي����د كتاب����ة مق����الت ال�صح����ف حتى 
تتنا�ص����ب م����ع عقيدة احل����زب احلاك����م املتغ����ّرة با�صتمرار. 
ة اأُلغي����ت. �صميث وكّل  احلميمّي����ات انتهت. احلي����اة اخلا�صّ
اأع�ص����اء احل����زب يخ�صع����ون للمراقبة يف م�ْصيه����م ونومهم 
وبيوته����م بوا�صطة عن »اإلكرتونّية« تلفزيونّية. لفتات يف 
كّل م����كان ترفع �صع����ار الدولة: »الأخ الكب����ر يراقبك«. الأخ 

الكبر هو زعيم احلزب احلاكم.

فج����اأة يرتك����ب �صمي����ث خطيئ����ة فكرّي����ة. ي�صي����ح يف فكره: 
»ي�صق����ط الأخ الكب����ر«. يف الوق����ت نف�ص����ه يرتك����ب �صمي����ث 
خطيئ����ة اأك����ر. يق����ع يف ح����ّب جولي����ا، زميلت����ه يف وزارة 
احلقيق����ة. احل����ّب ممن����وع يف دول����ة »اأو�صاياني����ا«. احلزب 
يدع����و اإىل العّفة اجلن�صّية. الأطف����ال يولدون فقط بوا�صطة 
للح����زب.  ه����و  �صخ�ص����ّي  ولء  كّل  ال�صطناع����ي.  التلقي����ح 
البولي�����س الفك����رّي يلقي القب�����س على وين�صت����ون وجوليا 
ويقودهم����ا اإىل وزارة احل����ّب. وُيخ�ص����ع البولي�����س �صميث 
لأق�ص����ى درجات التعذيب. يحّقق معه يف الغرفة 101 لأّيام 
طويلة، حتى ي�صل التحقيق والتعذيب به اإىل اإدخال وجهه 
يف قف�س يحتوي على فئران. عندئٍذ ينهار �صميث ويتو�ّصل 
اأن يخ�صع����وا جولي����ا له����ذا التعذيب بدًل من����ه. وُتنهي هذه 
اخليان����ة كّل م����ا بقي عنده م����ن احرتام لل����ّذات وكرامة. لقد 
اأ�صب����ح ع�ص����وًا كام����اًل يف احل����زب. هن����ا فق����ط ُيع����رترَف به 

كحزبّي جّيد.
هكذا ت�صّور جورج اأورويل العامل عام 1984. وعندما كتب 
اأوروي����ل ه����ذه الرواية يف نهاي����ة الأربعينّي����ات، كان العامل 
ق����د خرج لت����ّوه من احل����رب العاملّي����ة الثاني����ة. كانت هزمية 
هتل����ر والنازّي����ة ل تزال �صارب����ة يف اأذه����ان النا�س. وكانت 
احل����رب الأهلّي����ة الإ�صبانّي����ة قد انته����ت بانت�ص����ار اجلرنال 
فرانك����و والف����الجن. وكان �صتال����ن �صّيد رو�صي����ا والحتاد 
ال�صوفييت����ي. وكانت بريطانيا دول����ة طبقّية فقرة. وكانت 
الولي����ات املّتحدة مل تطمح بع����د اإىل زعامة العامل الغربّي. 
وكان����ت فرن�ص����ا تلعق ج����راح هزميتها عل����ى اأي����دي النازّية 
واحتالله����ا لأكرث من اأرب����ع �صنوات. وكان����ت اأملانيا خرابًا. 
وكانت اأوروبا مهّدمة. وكانت الأفكار والعقائد ال�صائدة يف 
تلك ال�صنوات تتعّر�����س لزلزال خيبة اأمل املثّقفن الغربّين 
الفك����ر  وكان  املدار�����س.  يف  تعّلموه����ا  الت����ي  بامل�صلَّم����ات 

ال�صيا�صّي الأوروبّي كّله يخ�صع لإعادة نظر �صاملة.
كان اأوروي����ل يحتق����ر املثّقف����ن، اإّل اأّن����ه كان واح����دًا منه����م. 
كان جمموع����ة متناق�ص����ات ت�ص����ر عل����ى قدم����ن. كان ناقدًا 
اأدبّي����ًا وثقافّيًا ا�صتطاع باأ�صلوبه املب�ّص����ط ولغته الإنكليزّية 
ال�صل�ص����ة اأن ُيفهمرَ النقد للعاّم����ة. كان �صحافّيًا اأحال الكتابة 
ال�صيا�صّي����ة اإىل فنٍّ راٍق. كان اأف�صل كّتاب املقال بالإنكليزّية 
- ب�صه����ادة النّق����اد - يف ه����ذا الع�ص����ر. وكان اأّول م����ن جعل 
الرواية ال�صيا�صّية ت�صل اإىل مرتبة الفّن اخلاّلق املمّيز. لقد 
جع����ل مهّمته اأن يق����ول احلقيقة يف زم����ن كان معا�صروه قد 

�صّدقوا اأّن التاريخ هو الكذب.
لكّن جورج اأورويل مل يكن جورج اأورويل. كان ا�صمه اأريك 
بل����ر. ولد يف الهند عام 1903 من اأٍب كان يعمل موّظفًا يف 
حكومة الهند، مثله مثل اآلف الإنكليز الذين كانوا يديرون 
�ص����وؤون الإمراطورّي����ة الريطانّية مرتامي����ة الأطراف يف 
حينه. وكانت اأّمه من طبقة ريفّية متو�ّصطة. وعندما يتطلع 
اأري����ك اإىل طفولته، ل يذك����ر اإّل كيف كان هّم والديه احلفاظ 
ف على  ررَ عل����ى املظاهر فقط. »حتى دْخل العائلة كّله كان ُي�صْ
املظاه����ر«. وعندم����ا بل����غ الثامنة م����ن عمره، واأخ����ذت بذرة 
التم����ّرد تنم����و يف داخل����ه، كتب يق����ول: »اأنا �صعي����ف، لي�س 
عن����دي مال. اأن����ا ب�صع. اأنا مك����روه. م�صاب ب�صع����ال مزمن. 
ارم  اأن����ا جبان. اأنا ولد غر مقب����ول«. كانت حا�ّصة النقد ال�صّ
لذات����ه قد ب����داأت تك����ر، على عك�س ع����ادة املتمّردي����ن، الذين 

يقعون يف غرور حّب الذات.
عندم����ا اأ�صب����ح اأري����ك بلر �صابًا ن����ال منح����ة درا�صّية ب�صبب 
تفّوق����ه تخّوله اللتح����اق مبدر�صة »اأيت����ون« ال�صهرة معقل 
الأر�صتقراطّي����ة الريطانّي����ة والطبق����ة احلاكم����ة يف البالد. 
ومل يخّفف جناح����ه يف اللتحاق ب�»اأيتون«، كطالب متفّوق 
ل يدف����ع الأق�صاط )فوال����ده موّظف �صغر وفقر(، من نقده 
الذات����ي ال�ص����ارم وت�صاوؤمه ال�صوداوّي. فب����دًل من ال�صعور 
بالنت�ص����ار كت����ب يق����ول: »الف�ص����ل، الف�صل، الف�ص����ل. الف�صل 
ورائ����ي. الف�ص����ل اأمام����ي. ه����ذه هي القناع����ة العميق����ة التي 

اأحملها«.
حّق����ق نبوءته بالف�صل، وكان الك�صل مهّمته، اإّل يف القراءة. 
قراأ كثرًا. وكت����ب ال�صعر. لكّن القراءة وال�صعر مل تو�صاله 
اإىل النجاح.ق�ص����ى اأري����ك اأرب����ع �صن����وات ون�ص����ف �صنة يف 
»اأيتون« من دون اأن يحّقق اأّي جناح. حّقق نبوءته بالف�صل، 
وكان الك�ص����ل مهّمت����ه، اإّل يف الق����راءة. ق����راأ كث����رًا، قراأ كّل 
لن من ديكنز اإىل ثاكاري اإىل ولز اإىل كيبلينغ،  كّتابه املف�صّ
اأعمدة الأدب والفكر الإنكليزّي. وكتب ال�صعر. لكّن القراءة 
وال�صع����ر مل تو�صاله اإىل النجاح. وف�صل يف احل�صول على 
مقعد يف جامعتي اأوك�صفورد اأو كامردج حيث يذهب عادة 
متخّرجو مدر�صة »اأيتون«. ومل يفز باأّية منحة. اأبوه الفقر 
ل ي�صتطي����ع اأن يدفع اأق�صاط اجلامعات الأر�صتقراطّية. كان 

الف�صل وراءه فعاًل، واأمامه قوًل.
اأغلق����ت اأب����واب الوظيف����ة يف اإنكل����رتا يف وجه����ه، وفتحت 
لأقران����ه يف »اأيتون« الذين دخلوا اجلامعات. قّرر اأن يلحق 
باأبيه ويرتك اإنكلرتا. التحق ببولي�س الهند الإمراطورّي، 
واأُر�صل للخدمة يف بورم����ا. وهناك اأم�صى خم�س �صنوات. 
بعده����ا ا�صتقال من البولي�����س وعاد اإىل ب����الده. عاد حمماًل 
باأطن����ان من ال�صع����ور بالذنب. عاد ليكتب. لقد ق����رر اأن يبداأ 
م�ص����ارًا جدي����دًا ويّتخ����ذ ا�صم����ًا جديدًا. لق����د ق����ّرر اأن ي�صبح 

كاتبًا.
يف مق����ال له بعنوان »الإعدام« )1931( ومقال اآخر بعنوان 
»قت����ل الفيلة« )1936( �ص����ّور اأعم����ال الإمراطورّية القذرة 
ع����ن قرب )�صدرا فيما بعد يف كتاب بعنوان »اأّيام بورما«(. 
وبن هذين املقالن كان الكاتب ال�صاّب قد اأعلن للنا�س نهائّيًا 
اأّن مكان����ه هو اإىل جانب امل�صطهدي����ن وامل�صت�صعفن. ويف 
ال�صن����وات الع�صر التي تلت عودته من بورم����ا اإىل اإنكلرتا، 
ب����داأت رحل����ة الكات����ب الدونكي�صوتّية اإىل ال�صه����رة واأ�صبح 
ا�صم����ه ج����ورج اأورويل. لقد غّر ا�صمه حت����ى ل يحرج اأهله 

وقيرَمهم البورجوازّية - الطبقية - املتو�صطة.
بداأت رحلة اأوروي����ل البوهيمّية يف غرفة �صغرة يف لندن 
يف حي من اأحيائها الفقرة، يختلط باملت�صّكعن وال�صكارى 
والفق����راء والبوهيمّين، حماوًل اإخف����اء لهجته »الأتيونّية« 
الأر�صتقراطّية حتى ل تف�صحه مع رفاقه اجلدد من املعّذبن 
يف الأر�����س. واأغرته احلي����اة البوهيمّية يف لن����دن بال�صفر 
اإىل باري�����س، التي كان قد قراأ و�صمع عنها يف الع�صرينّيات. 

يف باري�س عم����ل يف غ�صل ال�صحون يف مطعم ثالث ع�صرة 
�صاعًة يف اليوم. وبن غ�صل ال�صحون وكتابة املقالت التي 
ل تن�ص����ر كان الطم����وح يتاأّج����ج يف داخله لي�صب����ح روائيًا. 
وكت����ب كتابه الأّول عام 1933 ع����ن باري�س ولندن. وعندما 
ع����اد اإىل بالده جمّددًا بعد ن�ص����ر كتابه بداأت م�صاكل اإنكلرتا 
القت�صادّي����ة وال�صيا�صّي����ة تقلق����ه. وكت����ب كتاب����ه الثاين عن 
البطالة والفقر يف اإنكلرتا عام 1936 وعن �صحايا الطبقّية 

والتفاوت العتقادي.
لقد كان ه����ذا الكتاب املعنون »الطريق اإىل ر�صيف ويغان«، 
دع����وة اإىل ال�صرتاكّية لإزالة كّل ظ����روف عدم امل�صاواة يف 
بالده. كان وعيه ال�صيا�صّي قد بداأ يتفّتح. كذلك اأخذ يت�صاءل 
عن ماهّية الراأ�صمالّي����ة والطبقّية وظروف كلٍّ منهما. كانت 
ا�صرتاكّيت����ه املثالّية تنتقد بعن����ف كّل ال�صرتاكّين الإنكليز، 
م����ن �صيا�صّين ومفّكرين وكّتاب. وخ����اف اأورويل اأن ينتقل 
الفق����راء وامل�صطه����دون م����ن ديكتاتورّي����ة الراأ�صمالّي����ة اإىل 
ديكتاتورّية ال�صرتاكّية. خ����اف على امل�صت�صعفن من كذب 

نظرّيات اأدعياء ال�صرتاكّية، حتى كتب يقول:
»احلقيق����ة اأن ع����ددًا كب����رًا م����ن النا�����س الذي����ن يقولون عن 
اأنف�صه����م ا�صرتاكّين، ل تعني الث����ورة لهم حتّرك اجلماهر 
الذين يطمحون اإىل اأن ينت�صبوا اإليهم. اإّنها تعني جمموعة 
اإ�صالح����ات نفر�صها »نحن« الأذكياء على: »هم الأغبياء« من 

الطبقة الدنيا«.
م����ع تفّتح مثالّية اأوروي����ل ال�صرتاكّية، مل ي�صتطع اأن يقاوم 
الن�صم����ام اإىل »فيل����ق ال�صرتاكّي����ة الدولّي����ة«، ويذهب اإىل 
اإ�صباني����ا ليحارب قوات اجلرنال فران�صي�صكو فرانكو الذي 
ب����ة يف مدريد، بادئًا احلرب  قل����ب احلكومة الي�صارّية املنتخرَ
الأهلّي����ة الإ�صبانّية. لقد كان����ت بالن�صبة اإلي����ه فر�صة اأخرة 
لك����ي »تقف الدميقراطّية يف وج����ه الفا�صّية«. وعندما و�صل 
اإىل بر�صلونة عام 1936، كتب يقول اإنها »املّرة الأوىل التي 
اأجد نف�ص����ي يف مدينة تتوىّل الطبق����ة العاملة فيها احلكم«. 

لقد �ُصِحررَ اأورويل »با�صتن�صاق هواء امل�صاواة«.
بر�صلونة خدعته. فقد وجد اأورويل نف�صه بعد اأن ان�صّم اإىل 
ملي�صيا بر�صلونة املحلّية، اأّن ال�صيوعّين هم الذين يطلقون 
النار عليه ل فالجن فرانكو وع�صكره.واكت�صف اأّن ما تريده 
مو�صك����و هو غر م����ا يري����ده امل�صت�صعفون.لك����ّن بر�صلونة 
خدعت����ه. فقد وجد اأورويل نف�ص����ه بعد اأن ان�صّم اإىل ملي�صيا 
بر�صلون����ة املحلّية، اأّن ال�صيوعّين ه����م الذين يطلقون النار 
علي����ه ل فالجن فرانكو وع�صكره. وجرح اأورويل بر�صا�س 
ال�صيوعّي����ن الذي����ن جاء اأ�صاًل للدفاع ع����ن اجلمهورية التي 
كان����وا ي�صارك����ون فيه����ا. وعل����م خ����الل القت����ال اأّن احلكومة 
ال�صرتاكّية التي حمل ال�صالح من اأجلها قد اأعلنت اأّن ملي�صيا 
بر�صلون����ة الت����ي ان�صّم اإليه����ا، والت����ي ت�صّم �صت����ات العّمال 
والفاّلحن والكادح����ن، غر �صرّعية.واكت�صف اأّن ما تريده 
مو�صكو هو غ����ر ما يريده امل�صت�صعف����ون. ووجد اأورويل 
����ون »الفا�صي�صت«  فجاأة اأّن رف����اق ال�صالح قد اأ�صبحوا ُي�صمَّ
و»مرتزقة فرانكو« من قبل ال�صحافة ال�صيوعّية يف اأوروبا 
والعامل. وعندما �صيطر ال�صيوعّيون على بر�صلونة وبداأت 
عملّي����ات الت�صفي����ات، هرب اأورويل م����ن امل�صت�صفى واختباأ 

�صّتة اأ�صهر حتى عاد اإىل بالده.
تركت بر�صلونة واحلرب الأهلّي����ة الإ�صبانّية عالماٍت فارقة 
يف �صخ�صّي����ة اأوروي����ل، �صاحب����ت كّل كتابات����ه م����ن بعدها. 
لق����د كان احل�����ّس باخليان����ة الت����ي تعّر�س لها يفر�����س نف�صه 
با�صتم����رار على تفكره وقلمه. و�صدر كتابه ال�صهر »حتّية 
ة احلرب.  وفاء اإىل كتالونيا« عام 1936 الذي يروي فيه ق�صّ
ودفع����ه ه����ذا الكت����اب اإىل واجهة ال�صه����رة وواجهة اخلالف 
وتع����ّدد الآراء ح����ول كتابات����ه واآرائ����ه. وفت����ح علي����ه النار، 
ال�صيوعّيون واملارك�صّيون والرتوت�صكّيون وال�صرتاكّيون 

بكّل فروعهم. لقد ف�صح اأورويل كذبة احلرب عندما قال:
»لق����د راأيت معارك كب����رة ُيكتب عنها، عندم����ا مل يكن هناك 
معارك. و�صمت����ًا كبرًا عندما كان يقتل مئ����ات الرجال. لقد 
راأي����ت الق����ّوات التي كانت حت����ارب ب�صجاعة ت����دان باجلنب 
واخليانة. واآخري����ن مل يحاربوا قّط ومل تطلق عليهم طلقة 

ْحيرَون كالأبطال يف معارك وهمّية«. واحدة يرَ

لق����د اأخافت ظاه����رة الكذب هذه اأوروي����ل اإىل اأبعد احلدود، 
لأّنها كما كتب »تعطيني ال�صعور باأّن كل مفهوم املو�صوعّية 
دقّي����ة ق����د ب����داأ ينح�ص����ر ويغي����ب ع����ن هذا  واحلقيق����ة وال�صرِّ

العامل«.
ومن هنا بداأت فكرة رواية »1984« تختمر يف راأ�صه. ومنذ 
ذلك احلن كّر�س اأورويل كتاباته �صّد ظاهرة الكذب، فت�صّدى 
لل�صتالينّي����ة، وت�صّدى للفا�صّية، وت�صّدى للراأ�صمالّية. حتى 
مقالت����ه يف النق����د الأدبي، كانت تقوم عل����ى مفهوم اخلوف 
م����ن الكذبة التي ت����رّوج. لكّن اأوروي����ل كان يحارب على كّل 
ه����ذه اجلبه����ات عدّوًا واح����دًا، ه����و الديكتاتورّية يف جميع 
رها واأ�صكالها وعقائده����ا واأ�صاليبها. كان يحارب كذب  �صورَ
الكّت����اب املثّقفن وخيان����ة ال�صيا�صّين و�صيط����رة احلزبّين 
وت�صّلط الع�صكرّين. كان يحارب الرقابة على الفكر واللغة 
والفّن والكتاب����ة. كان يحارب تدج����ن اجلماهر بالإرهاب 
والإقن����اع. كان يح����ارب اإلغاء الف����رد والفردّي����ة. كان يعتر 
�صتالن ظاهرًة يج����ب حماربتها. كذلك هتلر. كذلك فرانكو. 
كان يعتق����د اأّن الدميقراطّية يف خطر اأمام جحافل الإرهاب 
الفك����ري. ال�صيا�ص����ّي ال����ذي يهّدده����ا. كانت خط����وط رواية 
»1984« قد بداأت تن�صج، وكان����ت �صعاراتها قد بداأت تظهر 

على اجلدران:
لك����ن رواي����ة »1984« مل تظهر. لق����د طرقت ال�صه����رة القابلة 
للج����دل باب اأورويل م����ن دون اأن يرتكه الفق����ر، فظّل يكتب 
يف ال�صح����ف واملج����اّلت، ورج����ع كاتب مق����ال اأ�صبوعي يف 
�صحيف����ة »مرتبيون« ال�صرتاكّي����ة العمالّية، وعمل ناقدًا يف 
عدد من ال�صحف، واأخذ يذيع من حمّطة الإذاعة الريطانّية 

املوّجهة اإىل الهند واآ�صيا، ومل يكتب بعد رواية »1984«.
كت����ب رواية ق�ص����رة بعنوان »مزرعة احلي����وان«، )ترجمها 
اإىل العربّي����ة ج����را اإبراهي����م ج����را يف ع����ام 1967( الت����ي 
�س  اأ�صبح����ت فيما بعد اأ�صهر اأعمال اأورويل، واأ�صبحت تدرَّ
يف املدار�س. ومل تكن رواية باملعنى احلقيقّي. كانت خرافة 
اأ�صطورّي����ة عل����ى ل�ص����ان احلي����وان. يف هذه الرواي����ة تثور 
احليوان����ات املرهقة والعاملة بجد لياًل ونهارًا على �صاحب 
املزرع����ة امل�صتِغ����ّل. لكّن قائ����د الثورة - اخلنزي����ر - �صرعان 
م����ا خانها، بعد اأن رف����ع �صعارًا اأ�صبح م����ن مقّومات الأقوال 
الإنكليزّية ال�صه����رة: »كّل احليوانات مت�صاوية، لكّن هناك 

بع�س احليوانات اأكرث م�صاواة من غرها«.
ورف�س عدد كب����ر من النا�صرين »مزرع����ة احليوان«، لأّنهم 
وج����دوا يف اخلنزير �صبهًا بجوزيف �صتالن. وكان �صتالن 
حليف����ًا لإنكل����رتا واأم����ركا �صّد هتل����ر يف ذلك احل����ن، كذلك 
وج����دوا يف الرواي����ة نق����دًا جارح����ًا للّنظ����ام ال�صتالينّي يف 
الحت����اد ال�صوفييت����ي. اإىل اأن غامر نا�ص����ر بقبولها، وحّقق 
م����ن ورائها ك�صبًا »كبرًا«. وج����اء مردود »مزرعة احليوان« 
ب�ص����يء من الراحة املالّي����ة لأورويل، فا�صتغن����ى عن الكتابة 
ال�صحافي����ة، وبداأ يكتب روايته الأخرة والأ�صهر »1984«، 
وكان مر�����س ال�صّل الذي اأ�صيب به منذ مطلع �صبابه قد اأخذ 
ينه�ص����ه، وكانت زوجته قد توّفي����ت قبل ذلك باأربع �صنوات. 
و�ص����ارع املر�سرَ حتى اأنهى روايته. وت����زّوج للمّرة الثانية 
وهو عل����ى فرا�س املر�س. و�صدرت »1984«. وعا�س �صبعة 
اأ�صه����ر بع����د �صدوره����ا، ومات بع����د ثالثة اأ�صهر م����ن زواجه 
الثاين. مات ج����ورج اأورويل يف 21 كانون الثاين / يناير 

.1950
ا�صتط����اع اأوروي����ل يف الأ�صه����ر ال�صبع����ة الت����ي عا�صه����ا بعد 
�ص����دور »1984«، اأن ي����درك اأّنه����ا �صت�صبح رواي����ة �صهرة، 
ولكّنه����ا �صتظّل رواي����ة ُي�صاء فهمها من النّق����اد والقّراء معًا. 

فحاول قبل موته باأ�صابيع اأن يكتب تو�صيحًا لها، فقال:
»لي�����س املق�ص����ود بروايت����ي الأخرة اأن تك����ون هجومًا على 
ال�صرتاكّي����ة وح����زب العّم����ال الريط����اين )ال����ذي اأوؤي����ده(، 
ولكّنه����ا تعري�����س لل�صذوذ والت�صويه ال����ذي ميكن القت�صاد 
املركزّي اأن يعر نف�صه اإليه كما تطّبقه ال�صيوعّية والفا�صّية. 
اإّنني ل اأعتقد اأّننا �صن�صل اإىل نوع املجتمع الذي اأ�صفه يف 

روايتي. لكّنني اأعتقد اأّننا قد ن�صل اإىل �صيء �صبيه به«.
ومل ي�صّدق اأحد الكاتب. لكّنهم �صّدقوا الرواية.

عن جملة بدايات 

قراءة في جورج أورويل

من »1984« إلى نهاية »الرجل األخير في أوروبا«
بصيغ��ة  يع��ود  أوروي��ل  ج��ورج 
بريسم، األخ األكبر الذي يراقبنا!



ي�صتعي���د دوريان لين�صكي موؤل���ف كتاب “33 دورة  
يف الدقيق���ة: تاري���خ اأغ���اين الحتج���اج” الأجواء 
الت���ي كت���ب فيها ج���ورج اأوروي���ل روايت���ه 1984، 
مع الأجواء الت���ي اأدى فيها دونالد ترامب الرئي�س 
اخلام����س والأربعون للولي���ات املتحدة الأمركية 
اليم���ن الد�صتوري���ة. يف كتاب جدي���د اأ�صبه برحلة 
عاطفي���ة يدر�س مدى اأهمية رواية 1984 يف ع�صر 

ما بعد احلقيقة، ع�صر ترامب بامتياز.
ثم���ة م�ص���رتك ب���ن التاريخ���ن املتباعدي���ن ن�صبيا، 
ميكن جمع���ه بحزمة من الت�صمي���ات وامل�صطلحات 
ال�صائع���ة يف و�صائ���ل الإع���الم الي���وم. لق���د �صج���ل 
اأورويل نبوءته منذ ذل���ك التاريخ، وحتققت اليوم 
يف ما نطالعه ونت�صفحه ومير علينا كتدفق م�صتمر 
ومتوا�ص���ل. ف���ال �صيء مبن���ي على كذب���ة مهما كان 
مغري���ا ميك���ن اأن يكون له قيم���ة يف النهاية، ذلك ما 
حتاول بع�س و�صائل الإع���الم تعمد ن�صر الأكاذيب 
كخط���اب مدفوع الأج���ر اأو جتّنب الوقوع يف فخها 

للمحافظة على القيم ال�صحافية.
اأ�صبحت العبارات واملفاهي���م التي �صبكها اأورويل 
تركيبات اأ�صا�صية للغ���ة ال�صيا�صية والإعالمية، ول 
ت���زال لمعة بع���د عقود م���ن ال�صتخ���دام، مل ت�صداأ 
كلمات مث���ل �صوء ال�صتخدام، اجلري���دة الر�صمية، 
التفك���ر  الكراهي���ة،  الفك���ر،  رج���ال  الأك���ر،  الأخ 
امل���زدوج، انع���دام ال�صخ�صي���ة، الذاك���رة املثقوبة، 
وزارة احلقيقة… بينما حتّول بطل رواية 1984 

اإىل مرادف لكل ما يكره ويخ�صى منه.
اجلدي���د  كتاب���ه  يف  لين�صك���ي  دوري���ان  ي�صتذك���ر 
 1984 رواي���ة  حي���اة  �ص���رة  احلقيق���ة:  “وزارة 
جلورج اأورويل” ال���ذي ن�صرت �صحيفة الغارديان 
ف�صال من���ه ت�صريح ال�صكرت���ر ال�صحايف للرئي�س 
الأمرك���ي عندم���ا زع���م ب���اأن حفل تن�صي���ب ترامب 
�صهده اأكر جمه���ور يف العامل على الإطالق، اإل اأن 
ل اأحد يرى ذلك فاحلفل منقول على ال�صا�صات ومن 
ح�ص���ر املرا�صيم ل ميكن اأن ي�صدق الكذبة الكرى، 
وعندم���ا ُطل���ب م���ن كيلي���ان كون���واي م�صت�ص���ارة 
الرئي�س تري���ر مثل هذه الكذبة الزائفة، عادت اإىل 

م�صطلح “احلقائق البديلة”.
ل اأح���د يع���رف اأن كان���ت ق���د ا�صتعادتها م���ن رواية 
ج���ورج اأوروي���ل، اأم اأنه���ا ا�صتوحي���ت م���ن ع�ص���ر 
ترام���ب نف�صه، لكننا �صنع���رف لحقا اأن ت�صريحات 
ترام���ب زادت ب�صكل كبر من توزيع رواية 1984! 
فخ���الل خطاب األق���اه ترامب يف يولي���و 2018 قال 

يحدث”. ما  لي�س  تقراأه  وما  تراه  “ما 
وبع���د ت�صريح���ات م�صت�صارة ترام���ب عن احلقائق 
البديل���ة و�صفت جمل���ة هوليوود ريبورت���ر رواية 
يف  �صخون���ة  الأك���رث  الأدبي���ة  “بالقطع���ة   1984
الب���الد” واأعلن���ت الع�ص���رات م���ن دور ال�صينما يف 
جمي���ع اأنح���اء الولي���ات املتحدة عن اإع���ادة عر�س 

فيلم مايكل رادفورد 1984.
عندما ُن�صر كتاب جورج اأورويل يف اململكة املتحدة 
يف 8 يوني���و 1949، يف قل���ب الق���رن الع�صري���ن، 
ت�صاءل اأح���د النقاد كيف ميكن ملثل ه���ذا الكتاب اأن 

ميار�س نف�س القوة على الأجيال القادمة.
وم���ع توق���ع نقاد اآخري���ن اأن ه���ذه الرواي���ة �صوف 
تت�ص���اءل مع م���رور الوقت، اإل اأنه بع���د عقود على 
اإ�صداره���ا مازالت 1984 الرواي���ة التي ن�صتعيدها 
كلم���ا كان احلديث عن ت�صوي���ه احلقيقة يف و�صائل 
الإع���الم وعندما يتم اإ�صاءة ا�صتخ���دام ال�صلطة، بل 
اأنها مبثاب���ة املعّر بامتياز عن اأ�ص���واأ خماوفنا عن 

نهاية العامل.
لق���د طبع من الرواي���ة ع�صرات املالي���ن من الن�صخ 
وب���كل اللغ���ات تقريب���ا، وت�صللت اإىل وع���ي عدد ل 
يح�ص���ى من النا�س الذي���ن مل يقروؤوها، ومت اإعادة 
تقدميها يف ال�صينما والتلفزيون والإذاعة وامل�صرح 
والأوبرا والباليه، وقد اأثرت يف الروايات والأفالم 
وامل�صرحي���ات والرامج التلفزيوني���ة والإعالنات 

النتخابي���ة  واحلم���الت  واخلط���ب  امل�ص���ورة 
والنتفا�صات.

ق�ص���ى بع����س النا����س �صن���وات يف ال�صج���ن ملجرد 
قراءته���ا. ل يوج���د عم���ل خي���ايل اأدب���ي م���ن القرن 
املا�ص���ي يع���ادل النت�ص���ار الثقايف لرواي���ة 1984 
م���ن دون اأن يفق���د تاأثره مع م���رور الوقت. مع اأن 
روائين كبارا ونقادا مثل ميالن كونديرا وهارولد 
بلوم، و�صفوها بالرواي���ة ال�صيئة، معترين متنها 
جمرد ن���رث لر�ص���م موؤامرة وفك���ر �صيا�ص���ي متنّكر، 
لكنه���م مل يتمكنوا م���ن اكت�صاب اأهميته���ا يف كل ما 
ن�ص���روه. لأن نرث اأورويل ال�صف���اف يخفي عاملا من 

التعقيد ح�صب و�صف دوريان لين�صكي.
وجادل���ت كاتب���ة اخليال العلم���ي الأمركي���ة مارتا 
ران���دال باأن هناك �صيئا واح���دا مل يتنباأ به اأورويل 
وهو انت�ص���ار الت�صاوؤم “�صيكون م���ن ال�صعب جدا 
عل���ى الأخ الأكر اإقناع اأي �صخ����س باأي �صيء بعد 
ووترغيت وبعد حرب فيتنام”. ميكن اإ�صافة حرب 
احتالل الع���راق واأكاذي���ب جورج بو����س واأ�صلحة 
وف�صيح���ة  في�صب���وك  واأخب���ار  ال�صام���ل  الدم���ار 
التن�ص���ت واملتاج���رة باخل�صو�صي���ة… اإىل كالم 

راندال ال�صابق.
مل يتوقف اأورويل ع���ن التفكر وهو يكتب روايته 

الأ�صه���ر، بل مل يتوق���ف مطلقا عن 
اإع���ادة تقيي���م الآراء يف م���نت الرواي���ة. اأو على حد 
تعب���ر ال�صح���ايف كري�صتوفر هيت�صن���ز، اأحد اأكرث 
املعجبن ببالغة اأورويل “ل يهم ما تفكر به، ولكن 

كيف تفكر”.
وهك���ذا بقيت رواي���ة 1984 ن�صا مروع���ا ومقنعا، 
قراأه الكثرون اأبان ال�صب���اب واملراهقة ولأنه بقي 
ي�صغ���ل تفكرهم اأع���ادوا قراءت���ه يف اأوقات لحقة 
م���ن اأعمارهم كلم���ا ت�صاعدت الأح���داث يف العامل، 
عند انهيار ال�صيوعية و�صقوط جدار برلن ونهاية 
الف�ص���ل العن�ص���ري يف جن���وب اأفريقي���ا، �صع���ود 
ال�صعبوية اليمينية املتطرفة والقومية ال�صتبدادية 
والت�صليل املتف�صي وتراجع الثقة يف الدميقراطية 

الليرالية.
اأهمي���ة  اأح���داث 11 �صبتم���ر ب���رزت   حت���ى بع���د 
الرواية ومت تطبي���ق وقائعها على اللغة ال�صيا�صية 
ويف خط���اب و�صائ���ل الإعالم اأو يف ط���رق املراقبة 
الأمني���ة، والي���وم الرواي���ة حا�ص���رة لي����س ب�صبب 
�صعبوي���ة ترام���ب وبريك�ص���ت فقط، بل م���ع ارتفاع 
من�ص���وب الدميقراطية يف الع���امل و�صيوع املراقبة 
والتج�ص����س وانته���اك اخل�صو�صي���ات، وما تقدمه 
�صبكة الإنرتنت من جتربة حية لالإن�صانية بو�صفها 

قوة كبرة اإىل الأبد.
وهك���ذا اأ�صبح���ت رواي���ة ج���ورج اأوروي���ل كتاب���ا 
م�صمما لإيقاظ النا�س كلما ارتفع من�صوب احلديث 
يف و�صائ���ل الإعالم ع���ن الدميقراطي���ة وال�صمولية 
وم���وت احلقيق���ة، ولي����س جم���رد رواي���ة تخّيل���ت 
تاريخ���ا قادم���ا و�صنع���ت من���ه اأحداث���ا. اأو بتعبر 
املخرج مايكل رادفورد اأنها اأ�صبه بالأ�صطورة التي 
حتر�صك على ما تفعل���ه، وي�صفها باملراآة قبل وبعد 
اإخراج فيلمه 1984، لأنها بالن�صبة للكثرين اليوم 
كلم���ا اأعادوا قراءتها ي�صبح الأمر متعلق ب�صي اآخر 

مل يجدوه يف القراءة ال�صابقة.
يت�صاع���د احلدي���ث الي���وم ع���ن ه���دف اأورويل من 
الرواي���ة، وكي���ف ت���رز اأهميت���ه يف ع�صر م���ا بعد 
احلقيق���ة، لأن العامل مل يعد ي���رى الأخبار املوثوقة 
وهو يعي�س و�صط الأخبار امللفقة التي باتت متتلك 
وزارة احلقيق���ة “في�صب���وك” التي تنب���اأ بها موؤلف 
رواي���ة 1984 قبل عقود، اإل اأن كل ذلك رغم م�صحة 
الت�ص���اوؤم، ق���د يكون دافعا اأقوى لبح���ث النا�س عن 
احلقيقة التي تنباأ بغيابه���ا جورج اأورويل قبل اأن 
يرفع جوقة عزفها دونالد ترامب. لأن جوهر ر�صالة 
اأوروي���ل كان���ت تتلخ����س يف ا�صتم���رار الإن�ص���ان 
بالإميان يف احلقيقة واملحافظة على روحها وطلب 

املعرفة من اأجل منع ا�صتعباده.
B.B.C. عن

بعد 70 عاما على نشر 1984 

جورج أورويل تنبأ بالحقائق البديلة  


