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كتب أدبية تتعرض للتحريم في تركيا

" مغامرات  اإن هذه الكتب الثالثة، و منها 
اأبولينري،  لغيولوم   " ج��وان  دون  ال�شاب 
ق���داع���ُت���رت ف��اح�����ش��ًة م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة من 
يف  ا�شتنبول  جت��ارة  جامعة  من  اخل��راء 
�شهاداتها  اأح��ي��ل��ت  ح��ن  و  ال��ع��ام.  اأوائ����ل 
اخل��راء  م��ن  ج��دي��د  ف��ري��ق  ق��رر  للتدقيق، 
الكتب  اأن  الكتب  تقييم  لإع��ادة  تعيينه  مت 
جاء  كما  الأدب���ي،  بالطابع  تّت�شم  الثالثة 
وفقًا  و   . " اليومية  " رادي��ك��ال  تقرير  يف 
اأو  الأدب  ف��اإن  الرتكي،  اجلزائي  للقانون 
الإفالت  ميكنها  التي  وحدها  الفن  اأعمال 
من ادعاءات الُفح�ش. و ذلك هو ال�شبب يف 
" خراء قانونين للقيمة الأدبية  " فح�ش 
اتخاذ  اأج��ل  من  للتحقق  اخلا�شعة  للمواد 
قراٍر ب�شاأن ما اإذا كان بامل�شتطاع مقا�شاتها 

اأم ل.
املفو�شية  م��ن  ري����ن،  اأويل  اأع����رب  ق��د  و 
ب�شاأن  املفو�شية  ان�شغالت  عن  الأوروبية 
�شرتاقب  اإنها  قال  و  للكتب  الأول  التقييم 
مورايل،  مهمت  ق��ال  و  كثب.  عن  الق�شية 
مدير احتاد الرتجمة، م�شتخدمًا مثال كتب 
الت�شريح، التي تت�شمن  اأي�شًا عنا�شر من 
ت�شنيف  اخلطاأ  من  اإن  اجلن�شي،  الن�شاط 
و  بالف�شق.  تتَّ�شم  بكونها  اأبولينري  كتب 
كانت  و  م�شهور  كاتب  الفرن�شي  امل��وؤل��ف 
كتبه مقبولة باعتبارها اأدبًا يف الغرب، كما 
لها  لي�شت  الكتب  اأن  م�شيفًا  م��ورايل،  قال 

اأية �شلة بالأطفال.

دون  ال�����ش��اب  م��غ��ام��رة   " ن�شر  م�شري  اإن 
" لبن  " رّقا�ش جّنية  " اإىل جنب  ج��وان 
امراأة  " ر�شائل  اآخر بعنوان  ميال و كتاب 
ملوؤلف   " م��ه��ذب��ة  و  مّطلعة  ب��ورج��وازي��ة 
 .P.V  " احل��رف��ن  حت��ت  يكتب  فرن�شي 

الأطفال من  اأيدي جلنة حماية  يقع يف   ،"
اأن  املقرر  من  التي  و  الفح�ش  من�شورات 

ت�شدر قرارها لحقًا. 
اأية  الكتب  اأغلفة  و  ت�شميم  يت�شمن  ل  و 
كما  بالفح�ش،  الأط��ف��ال  تغوي  قد  عنا�شر 

الأدب   " اأق�����ش��ام  يف  معرو�شة  الكتب  اأن 
العاملي " من املكتبات، كما قال اأير، م�شيفًا 
اأن الكتب لن تكون مع هذا على مراأى من 
الأطفال من دون رقابة اأ�شخا�ش را�شدين.

لقد اأحيل عرفان �شاف�شي، �شاحب دار ن�شر 
بتهمة  للمحاكمة  الكتب  مرتجمو  و  �شيل، 
يف  الثانية  اجلنائية  املحكمة  يف  الفح�ش 
ا�شتنبول. و كان تقرير اخلبري الأول الذي 
اعتر الكتب فاح�شة يقول اإنها تثري الغرائز 
القّراء، على حد ما جاء  " لدى  احليوانية 
دار  حت��ري��ر  رئي�ش  اأم���ا   .) رادي��ك��ال   ( يف 
الن�شر، فقد قال " ينبغي اأن يكون القّراء و 
النّقاد هم الذين ُيدلون باآرائهم فيما يتعلق 
ُيحبوا  اأن  لهم  يحق  ال��ذي��ن  فهم  بالكتب. 
فاإن  الكتاب. و على كل حال،  ُيحبوا  اأو ل 
الأمور قد تعقدت يف البداية ب�شبب مزاعم 

اأ�شخا�ش ل عالقة لهم بالأمر ".   
التقرير  ا�شتاأنفت  قد  الن�شر  دار  كانت  و 
الأول فعّينت املحكمة جلنة جديدة �� مكونة 
من الروفي�شور عثمان �شينيموغلو، عميد 
جامعة  يف  العلوم  عميد  و  الفنون  كلية 
عطا  امل�شاعدين  الأ�شتاذين  و  غلطا�شراي، 
من  ي��ل��ِدز  ك��م��ال  علي  و  دميي�شرغلو  ال��ل��ه 
 ��  Bahçeşehir باه�شي�شهر   جامعة 
ميزة  ذات  الكتب  اإن  اللجنة  ه��ذه  قالت  و 

اأدبية، كما جاء اآنفًا.

 Daily News / عن

تواجه ثالثة كتب منها، رواية تتّسم باإلثارة الجنسية لمؤلف فرنسي، خطر التحريم في تركيا باعتبارها أعمااًل فاحشة، و هي أعمال ذات 
ميزة أدبية و ينبغي السماح ببقائها على رفوف المكتبات، كما توصلت إليه لجنة من الخبراء. 

و قد صرح تولين أر، رئيس تحرير دار سيل للنشر، التي أصدرت الكتب الثالثة في تركيا، لصحيفة حريت ديلي نيوز، قائاًل " إنني منذهل 
للكيفية التي وصلت بها هذه القضية إلى مثل هذه األبعاد. فاألعمال الكالسيكية العالمية تتضمن هي األخرى عناصر جنسية. فهل يعني 

ذلك وجوب تحريمها؟ "

ترجمة / عادل �سادق   
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ترجمة جودت جايل 

ديكتاتورية اإلنفعال قتلت البالغة. هل ما زال 
للبالغة حق في أن تُذكر في مجتمع يعني 

فيه التكلم أن تغري بقليل من الكلمات؟ 
الكل يعرف.. يولد المرء شاعرًا فيصبح خطيبًا. 

منذ المبشرين العظام الى الوعاظ، مرورا 
بالمتكلمين البرلمانيين، تشكل البالغة في 
فرنسا جزءا من الصرح األدبي. كان الناس، 

وحتى العام 1914، يتزاحمون لحضور 
إجتماعات الجمعية العمومية لإلستماع الى 

الخطب العظيمة التي يلقيها سياسيون، كما 
كانوا يسارعون قبال الى كنيسة نوتردام  

ليستمعوا الى بعض الخطب الوعظية 
العظيمة. إن ذوي العقول الضيقة وحدهم هم 

الذين يحصرون الحقل األدبي في نطاق القصة 
فقط. هذا المنطق إستبعد رجاال أمثال بوسيه، 

و الكوردير، و ميرابو، و بارناف، و جوريه، 
والكثير غيرهم من أتباع الخطيب شيشرون، 

ووضعهم على هامش أهل األدب الذين 
يحظون دائما بالثناء، وبالترحيب منذ الثورة 

الفرنسية بخاصة.

لالأدب  اأ���ش��ت��اذا  لي���زال  وك��ان  اأولر،  األفون�ش  كر�ش  ح��ن 
الفرن�شية  الثورة  خطباء  اىل  موؤ�ش�شة  درا�شة  الفرن�شي، 
باري�ش  العظام، ح�شل على �شيت اىل درجة قررت مدينة 
اأن ت�شتحدث يف العام 1885، تكرميا له، كر�شي الأ�شتاذية 
الأول يف مادة تاأريخ الثورة يف ال�شوربون. اإن فن اخلطابة 

ك�شب �شعار نبالته �شاخ�شا يف بالط فر�شاي. 
كما  الإ�شتعرا�ش؟  به يف جمتمع  اليوم  الذي حل  ما  ولكن 
قال ل كوردير: "لكل خطيب عبقريتان.. عبقريته وعبقرية 
زمنه". هل ينا�شب زمننا هذه املوهبة؟ اأمل يكتب عليها يف 
تهم�ش  اأن  "بوبوقراطي"  و  ريالتي"  "تيلي  برامج  زم��ن 
املعا�شرة  العظمى  اخلطب  طبع  اإن  ال�شعر؟  ح��ال  حالها 
الذي  املميز  الفن  لهذا  املتفجر  الغنى  على  بالعك�ش  ي�شهد 
عرف كيف يتكيف ملرحلته ولأدوات بثه. موؤكد اأن هذا الفن، 
كما يالحظ كري�شتوف بوتان موؤلف الكتاب، يف�شح املجال 
غالبا ل�شيغ حمددة تطغى على اخلطاب نف�شه وت�شتهر على 
 " املحتلة  اجلزائر  زار  عندما  ديغول  ق��ول  فمثال  ح�شابه، 
"لدي حلم!"، وقول  كنغ  لوثر  فهمتكم!"، وقول مارتن  لقد 
جون كندي بالأملانية عندما زار اأملانيا "اإ�ش بن اآين برليرن" 
)اأنا برليني(، وحتى اآخر ال�شيغ "نعم ن�شتطيع!" للرئي�ش 
و�شول  وت�شر�شل  وروزفيلت  ديغول  منذ  مرة  كل  اأوباما. 
اىل  دوفيلبان واأوباما يوؤخذ ال�شيا�شي منذ حلظة تن�شيبه 
اإنها  ال��ق��ول،  مهمة  ج�شامة  ب����اإدراك  تتمثل  مرعبة  ب��اأزم��ة 
للحظات من حلظات التاأريخ بالغة اخل�شو�شية حن يدرك 
املتحدث اأن احلديث لي�ش جمرد كلمة. حن يوؤكد روزفيلت 
"امل�شالح املنظمة خطرة  يف اأوج مباحثات )نيو ديل( باأن 
الإعتبار  بنظر  اأخ��ذ  اأن��ه  يعني  فهذا  املنظمة!"  كاجلرمية 
 performatif جانب  له  يكون  اأن  ميكن  احلديث  اأن 
العامل،  ت�شكيل  اإع��ادة  اإمكانية  يعني  ال�شلطة  يف  وجوده   .
اأو اإنقاذه مبنحه كما يقول اأوباما "هذا الأمل الذي ل نهاية 
ل�شحر  ح�شا�ش  كل  وروح  �شعبنا"..  روح  يلخ�ش  الذي  له 

الكلمات. 
لميكن  اأن��ه  مع  ال�شهرية،  البالغية  املحامن  مرافعات  اإن 
النفو�ش، واىل حد  تاأثريه يف  لها  فاإن  الأدب  اإعتبارها من 

ما، �شموه. عندما كان اجلي�ش الأملاين يتقدم نحو باري�ش 
العام 1940 اإنت�شرت اإ�شاعات باأن اجلنود الأملان ذوو حلايا 
فما كان  الأ�شري واملري�ش وال�شعيف  كثة وق�شاة يذبحون 
مع  وحدهم  ُتركوا  م�شت�شفى  على  الفرن�شين  احلرا�ش  من 
العذاب  من  بهم  رحمة  جميعا  بقتلهم  قاموا  اأن  اإل  املر�شى 
الذي ظنوا اأن الأملان �شيذيقونهم اإياه. قدموا اىل املحاكمة 
غار�شون  موري�ش  املحامي  مل�شلحتهم  فرتافع  احلرب  بعد 
وقتها  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  باإنهيار  داف��ع��ا  الق�شية  وك�شب 
الأطباء  واإخ��ت��ف��اء  م�شوؤوليتهم  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ن  وتخلي 
و�شفا  وج��د  امل���روع  الإن��ه��ي��ار  ه��ذا  مثل  لكن  الع�شكرين. 
اأرقى يف كتاب مارك بلو�ش )الهزمية الغريبة( و يف كتاب 
جورج برينانو�ش )الأبناء املهانون(. كذلك توجد خطابات 
�شهرية تعجب حتى الذين ينتمون اىل املع�شكر الآخر، كانت 
خطابات �شان-جي�شت جميلة جدا حتى بالن�شبة للمعادين 
للثورة الفرن�شية، وخطب بو�شيه الدينية ميكن اأن تعجب 

حتى البعيدين عن الكاثوليكية.

خالل زمن طويل جدا كان املحامي واملب�شر ورجل ال�شيا�شة 
يحاول اأن يقنع باملنطق العقلي حيث توجد اأجزاء متكافئة 
يف  وال��ت�����ش��ام��ي.   ، والإن��ف��ع��ال  العقالنية،  املحاججة  م��ن 
الوليات املتحدة يويل الأمريكيون اأهمية ق�شوى لطبيعة 
اأن  يجب  الرئي�ش  املعني.  ال�شخ�ش  بها  يقوم  التي  املهمة 
يتحدث كرئي�ش واملحامي يتحدث كمحام، ولكن يف بلدان 
ممار�شة  يف  نرج�شيا  ُب��ع��دًا  ال��ي��وم  الق�شية  ت��اأخ��ذ  اأخ���رى 
املهام العامة فيكون الإنفعال العن�شر الوحيد يف اخلطاب 
ويتفكك الرتكيب الثالثي املذكور اآنفا )العقالنية والإنفعال 
�شخ�ش  يف  اأختزل  وكاأنه  العامل  يبدو  بحيث  والت�شامي(، 
املتحدث. هذا الإ�شتعرا�ش لالأنا يولد كالما غري قادر على 

اأن ي�شتوعب �شيئا من نظام ال�شيا�شي. 
       

 الكتاب: خطب القرن العشرين العظمى.

المؤلف: كريستوف بوتان.
الدار: فالماريون.    

خطب القرن العشرين العظمى
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�سكيب كاظم
عامل  يف  كبريا  مبدعا  يجد  ان  امل��رء  يعجب  قد 
بها  حظي  قلما  وا�شعة  ب�شهرة  حظي  ال��رواي��ة 
روائي وكتب عديد الروايات اجلميلة التي نالت 
اعجاب القراء يف العامل اجمع، وترجمت اعماله 
الروائية للعربية، يحاول ت�شويه جمال ابداعه 
وتخريب �شورته لدى املتلقن من اهل ال�شرق 
للتاأريخ  م�شتوح  روائي  بعمل  علينا  يطلع  باأن 
الآخ��ر  على  غ�شبه  ك��ل  فيه  ��بَّ  ���شَ منه  ون��اه��ل 
وكرهه ومل يجد منق�شة ال ال�شقها به، يف زمن 
وخيارات  احل��ري��ات  واح���رتام  الدميقراطيات 
مع  واحل����وار  م�شائرها  تقرير  يف  ال�شعوب 
الآخر واحرتام تاريخه واآرائه، يطلع اللباين 

)ا�شماعيل كاداريه( بعمله الروائي هذا.
ت��ن��اول نقطة عن  ل��و  ال��ع��ذر  ل��ه بع�ش  ق��د جن��د 
نقاط ال�شعف او �شيئا من الهفوات او الكبوات 
مع  ال�شعوب،  بله  الف����راد  ح��ي��اة  تنتاب  ال��ت��ي 
جند  ل  اذ  فيها،  واجلمال  اخل��ري  معاين  اب��راز 
بدا  او جمال مهما  فيه م�شحة خري  لي�ش  ب�شرا 
الآخ��ر ب�شكل  اما من ين�شف كل ما لدى  �شريرا 
فجائعنا  من  الكثري  لنا  معيدا  ر  وُمنفِّ م�شتفز 
باأهل ال�شت�شراق اذ مل ي�شلم اي �شيء من هذا 
الآخر: تاأريخه، لغته، دينه، طقو�شه يف اخلطبة 
الب�شته،  معابده،  وفنونه،  اغانيه  وال���زواج، 
حتى انه يكره جواره ويعاتب القدر لأنه جعل 
هذا ال�شعب جارا لبلده )فاأي بلد هو ايها الرب 
واية  ال��َق��َدر،  به  َرَبطنا  ال��ذي  البلد  ذل��ك  العلي 

امارات ير�شل الينا مع الرياح( �ش144
ف��ردا، جمموعة، جهة  كره  لو  العذر،  نعطيه  قد 
معينة، حدثا، اما ان ميتد هذا الكره لي�شمل قارة 
موؤثرا؛  و�شعبا  �شماويا،  ودينا  اآ�شية  باأ�شرها؛ 
)العثمانين(  ب���  م��رات  وي�شميهم  الت���راك  ه��م 
التي  الم��ور  من  فهذا  ومنق�شة  مثلبة  وكاأنها 

جتلب احلرية وت�شتع�شي على التف�شري.
رواية )اجل�شر( التي كتبها )ا�شماعيل كاداريه( 
ابيه، يوحيان با�شالمه وان  )1( وا�شمه وا�شم 
ال�شالمي:  لال�شم  حتريف  ال  هو  ما  ك��اداري��ه 
اىل  تتحول  التي  ق���دوري،  ق���ادر،  ال��ق��ادر،  عبد 
القاف لدى  ك��اداري��ه لعدم وج��ود ح��رف  ك��ادر، 
رواية  الل��ب��اين،  ال�شعب  ومنها  ال�شعوب  تلك 
اختلطت فيها امليثولوجيا بالواقع وال�شطورة 
باحلياة املعا�شة حيث تعيدنا اىل ابعد من �شتة 
الراوي  ويكون   1377 عام  واىل  م�شت  قرون 
وياأتي  اوك�شاما  بن جورج  فيها جون  املركزي 
اي  ف��اأن  قلت  وكما  املتكلم  ب�شمري  فيها  ال�شرد 
قلمه حتى  ي�شلم من �شواظ  الآخر مل  �شيء من 
بالتاأريخ  �ش  ُيَعرِّ فاأنه  احداثه  وتاأرخة  تقوميه 
الهجري ب�شكل قا�ش ومنفر يف معر�ش حديثه 
ُت��ِت��ب��اَدل بن  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الر�شائل  ت��اأرخ��ة  ع��ن 
العثمانية  للدولة  التابعة  املناطق  يف  النا�ش 
ال�شياد،  �شائر  اىل  يكتبونه  ك��ان��وا  م��ا  )ه���ذا 
واحلق ان المر كان مبعنى من املعاين على ذلك 
م�شهما ول تغري  قد  )الرتكي،  فلم ميكن  النحو 
�شييء با�شتثناء تف�شيل بدا مع ذلك بال مغزى 
به  خ��ِة  امل��وؤرِّ بالتاريخ  يتعلق  وك��ان  اهمية  ول 

1379م،  بالعام  موؤرخة  تكن  فلم  الر�شائل  تلك 
لقد  املناكيد   ،757 ال��ه��ج��ري  ب��ال��ع��ام   – وامن���ا 
ي�شحكون  وكانوا  ق��رون  �شتة  القهقرى  ع��ادوا 

وميزحون.. فيا للهول!( �ش136
ق�شة  ك��اداري��ه  ا�شماعيل  ال��روائ��ي  لنا  ي�شرد 
ب��ن��اء ج�����ش��ر ع��ل��ى ن��ه��ر الأُوي������ان ال����ذي ي�شفه 
توقف  من  ذل��ك  ي�شتنبع  وم��ا  )اللعن(  ب�  دائما 
بوا�شطتها  ينتقل  التي  )ال��َع��ّب��ارة(  يف  العمل 
املبذولة  واجلهود  الآخ��ر  اىل  النهر  جانب  من 
بجماعة  يو�شفون  ال��ذي��ن  )ال��ع��ب��ارة(  قبل  م��ن 
م�شروع  ايقاف  اج��ل  من  وَع��ّب��ارات(  )اط���واف 
جزء  بتقدمي  بانوه  يتعهد  ال��ذي  اجل�شر  بناء 
الكونت  القليم  حاكم  اىل  املالية  مردوداته  من 
حماولت  تبوء  وب��ال��ت��ايل  جيكا،  دي  �شرت�ش 
املائين، ا�شحاب العّبارة بالف�شل ازاء ُعرو�ش 
الر�شين من بناة اجل�شر، واغراءاتهم املادية، 
لنكف  )كال،  بقوله  المر  املقاطعة  حاكم  فيحزم 
عن الكالم يف ذلك ل�شوف يقام اجل�شر( �ش23 
ويف�شل لنا الروائي كاداريه حماولت املائين 
البناء با�شتئجارهم من  احلثيثة لإف�شال عملية 
يفقد  ال��ذي  اجل�شر  م�شاند  بتخريب  ليال  يقوم 
ال�شطورة  فيه  تختلط  ماأ�شاوي  ب�شكل  حياته 
بالواقع وين�شحب ذلك كثريا على من الحداث 
التي تتواىل على املقاطعة ثم ان الرواية توؤرخ 
لنذر احلرب التي �شتن�شب بن الدولة العثمانية 
الفر�شة  هذه  كاداريه  وي�شتغل  اجل��وار  ودول 

ناكئا  وامل�شلمن  الت���راك  على  غ�شبه  لي�شب 
وي�شن  ي��وؤذي  ما  كل  للذاكرة  ومعيدا  للجراح 
فلو كان يوؤرخ لتلك املدة لأعطيناه بع�ش العذر 
على  ي�شرون  ال��ت��اأري��خ  فل�شفة  دار���ش��ي  ان  م��ع 
واآرائ���ه  نزعاته  وت��رك  باحلياد  امل���وؤرخ  حتلي 
عار�شا  الواقع  من  قريبا  حديثه  لياأتي  جانبا 
احلقائق كما هي تاركا للقارئ تف�شري الحداث 
ان  اما  فيه  يرغب  الذي  ال�شكل  على  وترجمتها 
التاأريخ  اح���داث  ع  ليطوِّ �شهري  روائ���ي  ي��اأت��ي 
ويهواه،  عنه  ير�شى  ال��ذي  بال�شكل  وحقائقه 
جمال  ي�شوه  ما  فهذا  الن�شو�ش  يلَّ  وي��ح��اول 
التاأريخي  الن�ش  وبن  وبينه  الروائي  الن�ش 

�شاأٌو طويل.
ح عن ا�شباب �شرده غري  ُيف�شِ الراوي ال�شا�ش 
يكتب  انه  او�شح  ان  بعد  امل��اآذن  يغمز  ان  نا�ش 
اوق���ات  نعي�شها  ال��ت��ي  الوق�����ات  لأن  ت��اري��خ��ه 
تر�َشُم  اخرى  مفجعًة  �شورًة  اإن   ...( م�شطربة 
متتد  ماآذنها  فظالل  الرتكية،  الدولة  الفق:  يف 
ببطء )...( املاآذن تنت�شب يف كل مكان وكاأنها 

غابٌة مظلمٌة( �ش6
قلُت: مل ي�شلم من ا�شماعيل كاداريه، اأَي طق�ش 
من طقو�ش، هذا ال�شعب، فبعد ان هجا "الدولة" 
الرتكية، عاد لينتق�َش من مالب�ش هذا ال�شعب، 
�شراويلُهم  منهم  ت�شلم  مل  البطيئة،  واغ��ان��ي��ه 
�شًا بكونهم امًة ل تبيح الختالط  وعمائمهم، ُمَعَرّ
م�شبهًا  لغتهم  حتى  ويهاجم  فيه!!  مبالغ  ب�شكل 

التراك  "ا�شبح  الُهراوات"!!  ب�"�شرب  ُاياها 
البطيئة  اغانيهم  وُت�ْشَمُع   )...( ظ��ه��ورًا  اك��ر 
التي  )...(" لُغتهم  �شديد  بنعا�ش  مثقلة  وكاأنها 
تنتهي كلماُتها، بعك�ش بط�ء اغانيهم، مبا ي�شبه 
ال  �شبب  بال  ميكن  ومل  الهراوات"..."  �شرب 
يرت�شم يف عمائمهم ول يف �شراويلهم املنتفخة 
فكل  الو�شوح"..."  ظاهر  خط  اأي  وارديتهم 
ان  ال�شعب  وم��ن  وم�شنوع"..."  باهت  �شيء 
مييز املرء حتت مثل هذه املالب�ش ما اذا كانت 
احدى الذرع حتمل يف طرفها ِخْنجرًا اأو زهرًة. 
ولكن ماذا ُيرجتى بعد كل ح�شاٍب من امُة ْتخفي 

منبعها بالذات: الن�شاء؟" �ش40.�ش41
��ري��ن  ي�����ش��ف ك�����اداري�����ه، ال����دراوي���������َش ب��امَل��ن��َفّ
الفراد  حتى  الآخ��ر،  يكره  هو  واجلوا�شي�ش، 
الذين انقطعوا ل�شاٌنهم اخلا�ش، بعيدًا عن دنيا 
النا�ش، في�شفهم باقذع النعوت "... وكنُت املُك 
ال�شخا�ش  اول��ئ��ك  ب��اأن  للظن  ال�شباب  جميَع 
ُامَلنَفّرين مل يكونوا �شوى جوا�شي�ش ل�"الدولة" 
لنا"  جارًة  القدُر  قدمها  التي  الكرى  ال�شيوية 

�ش54
مزاياها،  معددًا  قومه  بلغة  يفخر  حينما  وهو 
ل  فاأنه  القدمية،  لليونانية  �شريعًة  اإياها  ع��ادًا 
ها  يدخر هذه املنا�شبة ملهاجمة لغة الآخر، ونبَوّ

على ال�شمع، مهاجمًا حتى نحوها!! 
اإن  لليونانية،  معا�شرة  كانت  اللبانية  " اللغة 
على  �شواهَد  هناك  وان  عليها،  �شابقًة  تكن  مل 
اإن   )...( لغتنا  م��ن  اقرت�شتها  ال��ت��ي  الكلمات 
به  لُت�شِ "ِلْك"  ال�شهرية  بالِحَقِتها  الرتكية  اللغة 
رهيبة" �ش62  ُه���راوٍة  وط���اأة  علينا،  وط��اأُت��ه��ا 
الالحقة  ه��ذه  ا�شتخدام  يق�شد  وه��و  ���ش63   -
الكلمات  بع�ش  اواخ��ر  يف  الن�شبة  على  الدالة 

الرتكية.
ا�شتغله  اإل  ام���رًا  ك��اداري��ه  ا�شماعيل  ي��رتك  مل 
ي�شرد  وح��ن  ب��ه،  وال�شتهزاء  بالآخر  للتنكيل 
لنا اعتزال احلاكم للتاأمل والتفكر، فاأنه يجدها 
بالك�شِل  النا�َش  لي�شَم  �شانحة،  بارحة  فر�شًة 
لأن  مل���اذا؟   !! اأب���دًا  نائمون  واخل��م��ول وك��اأن��ه��م 
ادري  ول�شُت  متاأمُل!!  معتزُل  معتكُف  احلاكم 
ما عالقة عزلة احلاكم لأيام بحياة �شعب ونهج 
قد  العظم  الرتكي  ال�شلطان  ان  )يقال  ُام���ة؟!! 
للتاأمل.  ال�شغرى"  "اآ�شيا  اع��م��اق  يف  اع��ت��زل 
"التراك"  اأن  يف  ال�شبب  هو  ذل��ك  ك��ان  ولرمبا 
ت�شدر  تكن  مل  نائمون.  وكاأنهم  يبدون  كانوا 

عنهم اأية اأمارة باأنهم احياء..( �ش115
ا�شماعيل كاداريه، مل يوفر �شيئًا، حتى الْجرام 
ال�شماوية، فهو ل يحب الهالَل، بل يكرُهه، لأنه 
العثمانية،  الدولة  ولن  اأ�شالميًا،  رم��زًا  ميثل 
تعمي  الحقاد حن  در  فلله  علمها،  و�شعته يف 
�شريُر،  ع���َامُل  وه��ن��اك  وال�شمائر."  الب�شائر 
وذلك  اللبانية،  "الدولة"  دد  يهِّ ه��الل،  يعلوه 
الأَن  يغدو  الهالل،  امل�شوؤوم!  ال�شماوي  ��رم  اجِلْ
بلون الدم بعد اأن كان قباًل بلون الع�شل. وهذا 
موؤٍذ  م��وؤٍذ،  الأ�شيوية  بال�شهوب  اخلا�ش  القمر 
"البانيا" كثريًا  بالُد  تدرك  ول�شوف   )...( جدًا 
�ش137  امل�شوؤوم..."  �شوئه  على  الأم��ور  من 

)الجسر( إلسماعيل كاداريه
رواية تحث على الكراهية واالزدراء باآلخر 

ونكء الجراح
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- �ش138.
وبالوح�ش  م����رًة،  ب��ال��ن��م��ر  ال��رتك��ي  ي�شف  واإذ 
وال�شخرية  الُ��ه��ْزء  مظاهر  لنا  ينقل  فانه  اخ��رى، 
من ال�شاب العثماين الذي تقدم خاطبًا اأبَنة كونت 
مقاطعتهم، وا�شفن �شرواله املنتفخ!! هازئن من 
اآخرها  يف  التاء  اإليها  م�شيفن  )عبدالله(  اأ�شمه 
�شيكون  كومنن  "اأرانيت  الت���راك  طريقة  على 
الرتكي.  امللكي  للنمر  �شريكًا  �شيكون  اليوم  بعد 
قف�ش  يف  العي�ش  كيفية  ت�شور  ال�شهل  من  وكان 
لالفالت  الوحيدة  الطريقة   )...( ��ر  مَنِ مع  واح��د 
على  تتهكمان  اأخ��ذت��ا   )..( ال��رتك��ي  الوح�ش  م��ن 
ال�شخ�ش العثماين الذي كان قد تقدم بِخْطبة ابنة 
َتذُكران"ال�شَهر  وهما  تقهقهان  وكانتا  كُوْنِتُنا. 
الرتكي"، كما كانتا تدعوانه، وتتخيالن �شرواله 
هدان و�شط �شحكات جديدة  املنتفخ، "..." ثم جَتْ
كانتا  ال���ذي  ال�����ش��يء  ا�شمه"عبدالله"  ل��ف��ظ  يف 
ول�شيما  فاأكْر،  اكر  حّترفاِنه  وهُما  به  تقومان 
اأيجاد �شيغِة حتببية له  حينما كانتا جتهدان يف 
باأ�شافة )تاء �شاكنة( بدل الهاء يف اآخره." �ش91 

- �ش92 - �ش53.
ي�شتخدم الروائيون طرائق عددا يف عملية ال�شرد 
وهناك  الر�شائل  ي�شتخدم  من  فمنهم  ال��روائ��ي، 
يف  ببدايته،  منتهيًا  خامتته،  من  عمله  يبداأ  من 
حن ا�شتوحى اخرون اعمالهم من عثورهم على 
خمطوطات قدمية، ووثائق بعيدة زمنيًا، كما فعل 
غابرييل غار�شيا ماركيز يف روايته )مئة عام من 
من  عليه  عر  ما  �شرده  يف  ا�شتخدم  اإذ  العزلة( 
)رقاق ملكياد�ش( يف حن ا�شتخدم املبدع العراقي 
الكبري الدكتور حم�شن جا�شم املو�شوي يف ن�شه 
الروائي الرائع )اأوتار الق�شب( )2( الوراق التي 
�شندوقه  يف  اودعها  والتي  غالب  ال�شيخ  كتبها 
العتيق املك�شو بجلد قامت مطلي ب�شواد يلمع من 
واملوجودة  �شدئة  مب�شامري  مر�شع  الغبار  حتت 
والتي  باملدينة،  ج��ده  ق�شر  حجرات  اح��دى  يف 
بعد  ذاتها،  احلجرة  يف  رحيم  ال�شيد  عليها  يعر 
ان انتقل لل�شكن يف املدينة، وقد ا�شتخدم املبدع 
اإذ  الروائي،  ال�شرد  يف  جديدة  طريقة  املو�شوي 
جعل الوراق هذه يتعاور على قراءتها اكر من 
قارئ، كل يحول ت�شجيل حوا�شيه وافكاره، على 
حن  يف  اجلميل،  الروائي  للن�ش  اإ�شاءة  امل��ن، 
الركابي  اخل��ال��ق  عبد  الكبري  مبدعنا  ا�شتوحى 
)ال�شيد  �شجله  ما  من  )ال���روواق(  الروائي  ن�شه 

نور( يف خمطوطته.
بنا  حمي�ش(  )���ش��امل  امل��غ��رب��ي  ال��روائ��ي  وي��ع��ود 
بعيدًا، لينقل لنا ن�شًا موغاًل يف القدم مكتوبًا على 
رقاع من اجللد، اآل بعد زمان طويل اىل من�شور 
واكتناه  ال��ِرق��اع،  ترميم  يحاول  ال��ذي  الكرخي، 
الطرا�ش،  يف  �شورتها  �شاعت  التي  احل��روف 
)�شامل  ال��روائ��ي  ان  ثم  ال��زم��ان.  �شريورة  ب�شبب 
يو�شح  والتوثيق،  الت�شويق  يف  اإيغال  حمي�ش( 
وهي  )نبطية(  ك��ان��ت  ال��رق��اع  كلمات  بع�ش  ان 
اجلزيرة  يف  موجودة  كانت  التي  اللغات  احدى 
العربية منذ زمن �شحيق، اىل جانب )اللحيانية( 
�شماها  ولقد  قري�ش،  لغة  ت�شيد  قبل  )ال�شبئية(  و 
بن  )بكر  قبيلة  من  لعلها  البكرية(  )زهرة  اهلوها 
�شماها  ث��م  ال��ق��دم،  يف  امل��ع��روف��ة  العربية  وائ���ل( 

املدونون )زهرة اجلاهلية(.
النهج  نهج  كاداريه(  )ا�شماعيل  اللباين  الروائي 
)اوك�شاما(  ال��راه��ب  على  اأراءه  فاأ�شقط  عينه، 
عمله  معلاًل  روايته  يف  ال�شا�ش  ال�شارد  وجعله 
ال�  اأية كتابة عن نهر  بانه مل يعر يف لغتهم على 
)اأويان( اللعن، و�شيجهد لأن يكتب احلقيقة كاملة 
املتعلقة  اليومية  عن هذا اجل�شر، وذكر احلقائق 
به، فاأ�شتخدم هذه الوثائق التي خلفها )اوك�شاما( 
لكتابة روايته التاأريخية هذه )اجل�شر( لكن ح�شن 
التخل�ش هذا لن يعفيه من بع�ش لوم و�شيء من 
عتاب، كونه كتب عماًل روائيًا حاثًا على الكراهية، 

وناكئًا جراحات تكفل الزمن باندمالها.

اأنه مت�شل  الب�شرية قد مت فعله، واعتقد  كل �شيء ت�شابقت من اجله 
دائما  باإر�شاء ال�شعور باحلاجة وت�شكن الأمل وعلى املرء اأن يحتفظ  
ب�شي ثابت يف عقله وهو انه اإذا متنى املرء اأن يفهم احلركات الروحية 
وتطورها فان امل�شاعر والرغبات هي القوى املحفزة وراء كل امل�شاعي 

و اخللق الإن�شاين مهما يظهر ممجدا وهو يقدم نف�شه اإلينا.  
الأفكار  اإىل  الرجال  ق��ادت  التي  والرغبات  احلاجات  هي  ما  والآن 
الدينية والعتقاد الديني باملعنى الوا�شع للكلمة؟ اإن قليال من التاأمل 
كاف لريينا اأن الأنواع املختلفة من العواطف هي التي تت�شيد ولدة 
اخلوف   كان  البدائي  لالإن�شان  فبالن�شبة  الدينية،  والتجربة  الفكر 
اجلوع  من  اخلوف  مثل  الدينية   الأفكار  ي�شتدعي  الذي  احلافز  هو 
املرحلة  هذه  ففي  وامل��وت،  واملر�ش  الرية  الوحو�ش  من  واخل��وف 
�شيء  ب�شكل  تتطور  العادة  الروابط  يف  كانت  األ�شببي  الوجود  من 
اآخر  اأو  لنف�شه تقريبا كائنات مماثلة ب�شكل  الإن�شاين يخلق  والعقل 

تتوقف على م�شيئتها و فعلها ذلك اخلوف. 
القيام  ط��ري��ق  ع��ن  الكائنات  تلك  اإح�����ش��ان  �شمان  ه��و  امل���رء  وه���دف 
بالأعمال وعر�ش الت�شحيات طبقا للتقاليد التي توارثتها الأجيال من 
اجل ا�شرت�شائهم ودفعهم للتعاطف مع كونهم فانن، واأنا اأتكلم الآن 
عن دين اخلوف، هذه الأفكار كما اعتقد مل تخلق لكنها مرحلة مهمة  
ا�شتقرت بعد ت�شكيلها من طائفة الكهنة  التي و�شعت نف�شها كو�شيط 
بن النا�ش وبن القوى التي يخافونها ون�شبوا بذلك هيمنتهم على  

قاعدتها )من النا�ش(. 
من�شبهم  يعتمد  الذين  واحلكام  القادة  كان  احل��الت  من  الكثري  يف 
على عوامل اأخرى يفت�شون عن الطبقة املميزة من الكهنة ليدجموهم 
رمبا  اأو  النهاية  يف  اأك��ر  باأمان  يحظوا  لكي   العلمانية  ب�شلطتهم 
م�شاحلهم  اجل  من  �شويا  يعملون  والكهنة  ال�شيا�شين  القادة  كان 

املتبادلة. 
الدين،  بلورة  م�شادر  من  اآخ��ر  م�شدرا  كانت  الجتماعية  امل�شاعر 
فالآباء والأمهات وقادة املجتمعات الكبرية فانون ومعر�شون للخطاأ، 
املفهوم  لتكوين  ال��رج��ال  يحث  م��ا  ه��و  واحل��ب  بالتوجيه،  فالرغبة 
يحمي   لرب   الإلهية  العناية  هي  فهذه  للرب،  والأخالقي  الجتماعي 
ويعز  يحب  املوؤمن  نظر  وجهة  من  ال��ذي  ال��رب  فهو  ويعاقب  وينظم 
حياة القبيلة اأو اجلن�ش الب�شري اأو حتى احلياة املجردة بحد ذاتها 
فهو املعزي يف احلزن والر�شا وهو الذي يحفظ اأرواح املوتى  ذلك 

هو املفهوم الأخالقي والجتماعي للرب.   
اإىل  دين اخلوف  التطور من  املقد�شة هذا  اليهودية  الكتب   وت�شور 
خالل  من  ا�شتمر  والذي  بالإعجاب  جدير  نحو  على  الأخالقي  الدين 
�شعوب  خ�شو�شا  املتح�شرة  ال�شعوب  كل  ف��اأدي��ان  اجل��دي��د.  العهد 
من  التطور  فهذا  اأخالقية،  ديانات  �شيء  كل  وقبل  اأول  هي  ال�شرق 
اإىل الديانة الأخالقية هي اخلطوة العظيمة يف حياة  ديانة اخلوف 

الأمة. 
النا�ش  وادي���ان  اخل���وف  على  كليا  م�شتندة  البدائية  الأدي����ان  تلك 
�شد  حتامل  وهو  الأخالقية  املبادئ  على  متاما  م�شتندة  املتح�شرين 
كوننا اأنانين جتاه اأنف�شنا واحلقيقة اإن كل تلك الأنواع من الديانات 
التي  هي  الأخالقية  الديانة  ف��ان  التحفظ   ه��ذا  ومبثل  و�شيطة  هي 
ت�شود يف امل�شتويات العليا من احلياة الجتماعية وهو ما ي�شيع يف 

كل تلك الأنظمة من املفهوم املت�شابه للرب. 
ذات  واملجتمعات  ال�شتثنائية  الهبات  ذوو  الأ�شخا�ش  فقط  يبقى 
ب�شكل  حقيقي  بكل  ي�شت�شعرون  عامة،  ب�شورة  جدا،  العايل  الوعي 

ابعد من هذا امل�شتوى.
هناك حالة ثالثة  من التجربة الدينية وهي تعود للجميع على الرغم 
من اأنه من النادر اأن جتدها ب�شكل �شاف، واأنا ادعوه ال�شعور الديني 
ال�شعور ملن ل ميتلكه  ا�شرح مثل هذا  اأن  ال�شعب جدا  الكوين ومن 
اأ�شال خ�شو�شا مع عدم وجود ت�شور ت�شبيهي للرب ممكن اأن يقابله 
حيث ي�شعر الفرد بعدمية رغبات الإن�شان و اأهدافه لكن ال�شمو يتمثل 
اإىل الوجود  الفكر والطبيعة حيث ينظر  لديه فيما يتك�شف يف عامل 
الفردي كما لو كان �شجنا ويريد اأن يجرب الكون  كليا كمغزى واحد  
التي  املبكرة  امل��راح��ل  يف  الكوين  الديني  ال�شعور  ب��داي��ات  وتظهر 
داود ولدى بع�ش  كمثال يف مزامري  يتجلى  ما  التطور وهو  �شبقت 
الأنبياء كما تعلمناه من الكتابات الرائعة لدى �شوبنهور ب�شكل خا�ش 

حيث حتتوي على عنا�شر كثرية  من هذا.  

ال�شعور  النوع من  الدينن على مر الع�شور بهذا  العباقرة  لقد متيز 
الديني الذي هو لي�ش بعقيدة ول يتمثل بوجود الله يف �شورة اإن�شان 
لذلك ل ميكن اأن تكون هناك كني�شة تعتمد تعاليمها املركزية على هذا 
ولذلك فاإننا جند من بن النا�ش يف كل الع�شور رجال قد ملئوا باأرفع 
اأنواع ال�شعور الديني ويف معظم احلالت اأي�شا اعترهم معا�شريهم 
كملحدين ويف اأحيان اأخرى كقدي�شن ويف �شوء  هذا املثال ميكن اأن 
نرى رجال مثل دميوقريط�ش وفران�شي�ش و ا�شبينوزا ون�شعر  بقرب 

احدهم اإىل الآخر فكريا.
كيف يكون هذا ال�شعور الديني الكوين مت�شال من �شخ�ش لآخر وهو 
ل ي�شبب الفكرة املوؤكدة للرب ول يوجد علم الالهوت؟ يف راأيي، اأن 
الوظيفة الكرى للفن والعلم  هو اإيقاظ هذا ال�شعور واإبقائه على قيد 

احلياة لدى اأولئك القادرين على الإح�شا�ش به. 
عالقة  هي  بالدين  العلم  عالقة  مفهوم  اأن  اإىل  ن�شل  اأن  ميكن  هكذا 
من  ذلك  امل��رء  يتاأمل  وعندما  العادية  العالقات  تلك  عن  جدا  تختلف 
خ�شمان  والدين  العلم  ب��اأن  العتقاد  اإىل  مييل  التاريخية  الناحية 
ل�شبب وا�شح جدا وهو اأن الإن�شان الذي يقتنع كليا بفكرة ال�شببية  
ل ي�شتطيع اأن يفكر حلظة يف اأن يكون هو من يعرت�ش �شري احلوادث 
اإذا كان يوؤمن جديا بهذه الفكرة.  فهو ل ي�شتخدم دين اخلوف وعلى 
نحو مت�شاو ولكن ب�شكل اقل بالن�شبة للدين الجتماعي والأخالقي. 
ل�شبب  اإليه  بالن�شبة  ت�شوره  ميكن  ل  يكافئ  و  يعاقب  ال��ذي  فالرب 
الداخلية  ال�����ش��رورة  بقانون  حم��ددة  الإن�����ش��ان  اأع��م��ال  لأن  ب�شيط  
واخلارجية  لذلك فانه غري م�شئول يف عيني الرب بقدر  كون اجل�شم 
الغري متحرك م�شئول عن احلركات التي متر به  لهذا يتهم العلم دائما 

بتقوي�ش املبادئ الأخالقية، لكن التهمة ظاملة.
ف�شلوك الإن�شان الأخالقي يجب اأن ي�شتند ب�شكل فعال على التعاطف 
الأ�ش�ش  على  بال�شرورة  ولي�ش  الجتماعية  وال��رواب��ط  والتعلم 
الدينية، فالإن�شان حقا �شيغدو على نحو فقري اإذا كان لزاما عليه اأن 
يحدد باخلوف والعقاب والأمل بالفوز بعد املوت لذلك من ال�شهل اأن 

نرى دائما اأن الكني�شة حاربت العلم  وا�شطهدت حمبيها.      
من ناحية اأخرى ازعم اأي�شا اأن �شعور الدين الكوين ميثل التحري�ش 
الذين  اأول��ئ��ك  فقط  لأن��ه  العلمي   البحث  نحو  نبال  والأك���ر  الأق���وى 
الإخال�ش يف عمل  الكرى  وقبل كل �شيء   يدركون مقدار اجلهود 
الرواد  ملتطلبات العلم النظرية يعرفون مقدار العاطفة يف عمل قاموا 
اأن  ميكن  التي  الفورية   احلقائق  من  كان  لو  كما  مبفردهم  باجنازه 

تكون من �شوؤون احلياة.
يا له من اإميان را�شخ بعقالنية الكون ويا له من ا�شتياق للفهم اللذان 

هما جمرد انعكا�ش واهن للعقل الذي يظهر يف هذا العامل. 
العمل  �شنوات من  ق�شاء   يتمكنا من  اأن  كبلر ونيوتن  كان على  فقد 
الفردي  يف حل مبادئ امليكانيكا العليا فاأولئك الذين هم على معرفة 
بالبحث العلمي ي�شتقون من نتائجها العملية �شهولة التطور يف فكرة  
خاطئة جدا يف عقلية رجال كانوا حماطن بعامل مت�شكك، فقد بينوا 
الطريق لأولئك الذين تت�شابه عقلياتهم معهم رغم ت�شتتهم على الأر�ش 

وعر القرون. 
لديه  يكون  اأن  ميكن  مت�شابه  لنهاية  حياته   كر�ش  من  فقط  وهناك 
اإدراك حي  ملا الهم اأولئك الرجال واأعطاهم القوة  لكي يبقوا خمل�شن 
لأغرا�شهم على الرغم من مما ل يح�شى من الف�شل.انه �شعور الدين 
ال��ك��وين  ه��و م��ا يعطي اأول��ئ��ك ال��رج��ال  ال��ق��وة يف ه��ذا امل��ج��ال و قد 
نعي�ش  ال��ذي  امل��ادي  الع�شر  يف  العدل  من  لي�ش  انه  املعا�شرون  قال 
نا�ش  العلمي هم جمرد  العمل  اجل��ادون يف  العاملون  فيه  يكون  فيه 

متدينن ب�شكل عميق. 
يف دين العلم �شتجد من ال�شعب اأن واحدا من  تلك العقول العلمية 
العميقة  دون �شعور ديني غريب  من �شنعه هو  كونه  خمتلف عن 
ومن  ننعم   بعنايته  من  هو  ال��رب  اخلتام  ففي  ال�شاذج   الرجل  دين 
البن  لدى  الذي  ذلك  ي�شبه  بال�شعور  الت�شامي  املرء  و  عقابه يخاف 
اأن يكون لديه الإخال�ش له يف بع�ش الأحيان  عالقة  اأبيه يف  جتاه 
�شخ�شية  ملونة بالرهبة على اأية حال، لكن العامل ماأخوذ  بالإح�شا�ش 

بالأ�شباب الكونية.
وحمدد  كال�شرورة   فهو  �شئيال   ك��ان  مهما  ل��ه  بالن�شبة  امل�شتقبل 
الأخالقية   املبادئ  يخ�ش  فيما  �شماوي  هو  ما  يوجد  ول  كاملا�شي  

فاإنها ق�شية اإن�شانية متاما.

الدين والعلم
األربت اين�ستاين ....ترجمة: عمار كاظم حممد
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غريبا،خمتلفا،ولكن  �شيئا  حتلم  ان  اإملا  "على 
لدى تف�شريه يبدو مطابقا للواقع.."ماركيز

لكتابة  م��ارك��ي��ز  ت��ل��ت��ئ��م ور����ش���ة  اأخ�����رى  م���رة 
لل�شينما  ال��دول��ي��ة  امل��در���ش��ة  يف  ال�شيناريو 
�شيناريو  لجن����از  ه��اف��ان��ا  يف  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
اأحالمي(  )اأبيع  ق�شة  تلفزيوين عن  �شينمائي 

التي كتبها ماركيز نف�شه عام 1980 .
وعلى خالف الور�ش ال�شابقة التي عملت على 
لجناز  والأف��ك��ار  الق�ش�ش  م��ن  ع��دد  تطوير 
اأع�شاء  لدى  نا�شج،كانت  �شينمائي  �شيناريو 
ق�شة  حول  مركزية  اأولية  فكرة  الور�شة  هذه 
ام���راأة ت��دع��ى )امل���ا( ت��ط��رق ب��اب م��ن��زل اإحدى 
العمل  عليهم  وت��ع��ر���ش  امل��ي�����ش��ورة  ال��ع��وائ��ل 

عندهم. 
الغريبة  الزائرة  اإجابة  �شتده�ش  البداية  منذ 
عن  بال�شوؤال  يواجهونها  حينما  املنزل  اأه��ل 

طبيعة عملها.. ترد "اأنا اأبيع اأحالمي".
ودما،وتاليا  حلما  الفكرة  هذه  اك�شاء  ولأج��ل 
�شي�شتغرق  ال�شا�شة  على  جذابة  درامية  حياة 
اإبداعية  جل�شة  ع�����ش��رة  ���ش��ت  ال��ور���ش��ة  ع��م��ل 
ي���دي���ره���ا غ��ار���ش��ي��ا م���ارك���ي���ز م���ع اث���ن���ن من 
كومباراتو/دراماتورج  هما:)دوك  م�شاعديه 
الرازيل،الي�شيو  من  �شينمائي  و�شيناري�شت 

الرتو دييغو/�شيناري�شت واأديب من كوبا(
م��ارك��ي��ز ح��ال��ة من  وك��ال��ع��ادة ي�شفي وج���ود 
اجل��دي��ة وامل����رح والح������رتاف ع��ل��ى اأج����واء 
الور�شة ب�شكل يحفز جميع امل�شاركن للتفكري 
لر�شم  ال�شبل  اأف�شل  اق��رتاح  عر  الإب��داع��ي 
تدريجيا  �شتخ�شع  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��ل��ة  م�شري 
التي  الوحيدة  امل��ا،امل��راأة  اأح���الم  لتنبوؤات 

ت�شتغل وهي نائمة.
يعرتف لأع�شاء الور�شة قائال:"اأنا انظم هذه 
الور�شة لكي اأرى ما هو �شر الإبداع،ولكنه 
يفاجئني دائما.فاحلقيقة هي ان الإبداع ل 

يتحقق ما مل ُي�شتحث.."
يعر�ش ماركيز على اأع�شاء الور�شة الفكرة 
بب�شاطة"اأمامنا ق�شة امراأة تاأتي اإىل بيت 
اأفراد  وت�شفي  كحاملة  خدماتها  وتعر�ش 
الأ�شرة فيما بعد،علينا خالل �شهر حتويل 
اأو  خم�ش  من  �شيناريو  اإىل  الق�شة  هذه 
للتلفزيون،ننتظر  ت��ب��اع  ح��ل��ق��ات  ���ش��ت 

التدفق الإبداعي للجميع"
ومونتري  ال�شينمائي  ال��ن��اق��د   ي��ق��ول 
تورت�شيا("يف  الور�شة)ادغار  جل�شات 
نلحظ  ان  لنا  اجلل�شات،ميكن  �شياق 
الطريقة التي تاأخذ فيها خمتلف عنا�شر 
الق�شة باللتحام والرتابط،يف الوقت 

الذي تتك�شف فيه اأ�شرار الإبداع.."
الكتاب ثالث  لهذا  ان  وي�شيف"اعتقد 
العمل  اأ�شا�شية"اأول:قيمة  مظاهر 
الور�شة،ثانيا:بعث  يف  اجل��م��اع��ي 
القدمية  امل���ن���اظ���رات  يف  احل���ي���اة 
لالأعمال  ال�شينمائية  الن�شخ  ح��ول 
الأدبية،ثالثا : ك�شر تقاليد ال�شيناريو 
نحو  املرهوب،والتوجه  احلديدي 
مفهوم اأكر انفتاحا للدراماتورجيا 

ال�شينمائية البديلة"
اأع�شاء  كاأحد  دوره  ماركيز  ي��وؤدي  ما  وبقدر 
الور�شة �شواء يف النقا�ش اأو اقرتاح التعديالت 
الأفكار  ج����دارة   اخ��ت��ب��ار  اأو  الإ���ش��اف��ات  اأو 
دور  ملحوظ  بالتزام  ميار�ش  املطروحة،فانه 
املوجه واخلبري ال�شامن لعدم ان�شياق احلوار 
اإىل الرتهات التي ل تفعل �شيئا �شوى اإ�شاعة 

الوقت.
تدريجيا �شيكون لدى اأع�شاء الور�شة خمططا 
احلقيقي  ال�شوكي  النخاع  ميثل  للعمل  عاما 
يكون  لكي  عليه  ال���ذي  املن�شود  لل�شيناريو 
فخ  يف  ال��وق��وع  يتجنب  ان  وم���وؤث���را  را���ش��د 

ال�شتطرادات والهذيانات غري النافعة.
ب�شع  اأو  �شفحة  ���ش��ط��ور،يف  ب�شعة  "يف 
العالقات  يالحظ  ان  للمبدع  �شفحات،ميكن 
وامل������واق������ف وال����ت����ذب����ذب����ات والإي����ق����اع����ات 
وال��ن��رات،وجت��ري الإ���ش��ارة م��رة بعد اأخرى 
لتطور  واملوجه  الدليل  باعتباره  املخطط  اإىل 

ال�شيناريو"
تتحدد هوية العمل املطلوب باجناز �شيناريو 
ال�شت  اأو  اخل��م�����ش  ب��ن  ي����رتاوح  ت��ل��ف��زي��وين 
حلقة.وذلك  كل  لكتابة  يومن  بواقع  حلقات 
يقت�شي النتباه اإىل قدر املعلومات والأحداث 
ال��ت��ي ي��ج��ب ب��ث��ه��ا يف ك���ل ح��ل��ق��ة،ف�����ش��ال عن 
اأردنا  ما  اإذا  واإقناع،  بدقة  ال�شخ�شيات  ر�شم 
بالطبع جتنب الرتهل الدرامي 

من  واله��م  املطلوب  الت�شويق  على  واحلفاظ 
ذلك كله الإم�شاك بعواطف امل�شاهد بقوة.

ين�شح ماركيز اأع�شاء الور�شة بعدم اإعطاء كل 
�شئ منذ البداية والإبقاء على قدر من الغمو�ش 
اأية فر�شة �شانحة  املحبب،ف�شال عن ا�شتغالل 
ُيعرف  األ  ويقول"يجب  م��ا..  معلومة  لتقدمي 
اأم ل. ل ميكن  اإذا ما كانت)املا(حتلم حقا  اأبدا 
احلفاظ  يجب  ك��ث��رية،واإمن��ا  معطيات  تقدمي 
نعرف  ل  اننا  ف�شيلة  الغمو�ش..لالأحالم  على 

قط اإذا ما كانت حقائق اأم اأكاذيب"
لل�شيناريو،علينا  العام  املخطط  امتلكنا  اإذا 
لح����ق����ا اج��������رتاح ال���ت���ف���ا����ش���ي���ل ال�����ش��غ��رية 
والأح���داث  للق�شة،ال�شخ�شيات  والأ�شا�شية 
تلك  ت�شيعنا  ل  ان  واحل���وارات،����ش���ري���ط���ة 
ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ع���ن م���ا ح�����دده ال��ه��ي��ك��ل ال��ع��ام 
لل�شيناريو.ولكن يف املقابل قد تخطر حيثيات 
ج��ي��دة وج���دي���دة خ���الل ال��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
الأحداث،تدعونا وفقا لرتابطها وتاأثريها اإىل 
تغيري املخطط الذي اقرتحته �شيناريو العمل.
والتاأثري  والإيقاع  التما�شك  حتقيق  هو  املهم 
الذي  منطقه  الإبداعي  للعمل  ليكون  الدرامي 
الذي  للمنطق  م��ف��ارق��ا  �شيئا  ي��ك��ون  م��ا  غالبا 

يحكمنا كاأفراد.
امل���رء  ي��ك��ت��ب  انه"عندما  اإىل  غ��اب��و  ي��ذه��ب 
�شيموت  ان���ه  ي��ف��رت���ش  ان  ���ش��ي��ن��اري��و،ع��ل��ي��ه 
ال�شيناريو  �شيجدون  من  ينتهي،وان  عندما 
تركه. مثلما  �شي�شورونه 

تعرف  ل��ن  اح��دن��ا  ي��رتك��ه��ا  ال��ت��ي  فالتفا�شيل 
اأبدا،لأنه �شيحملها معه اإىل القر.."

املقرتحات  بع�ش  على  تعليقاته  �شياق  ويف 
ان"كل  اإىل  ماركيز  موفقة،ينبه  تبدو  ل  التي 
�شيناريو له فجوة يف منت�شفه،يغطيها احدنا 
الأمر  ينتهي  اآخ��ر،واأخ��ريا  مكان  يف  فتخرج 
ف��وق��ه��ا،ول��ك��ن هذه  ب��اأح��دن��ا اإىل و���ش��ع ط���الء 

الفجوة موجودة دوما.."
التي  رغباتنا  وراء  الن�شياق  نتجنب  وحتى 
الإبداعي  العمل  ج��ودة  اإىل  اأحيانا  ت�شيء  قد 
الذي نن�شده، من ال�شروري ان نبقي ت�شاوؤلت 
اأذهاننا،مبعنى  يف  حا�شرة  املتوقعة  امل�شاهد 
اآخر،علينا اأن نكون وا�شحن مبا يكفي وننتبه 
العمل وما تفعله.. اإىل ما تفكر به �شخ�شيات 
الق�شة،فان  تت�شح  مل  ماركيز"ما  يعلق  وهنا 
بالتفكري  ي��ب��دوؤون  لأنهم  �شي�شيعون  النا�ش 
ولن  �شي�شهو  وكذا..امل�شاهد  ك��ذا  ح��دث  مل��اذا 
الطلقة.يجب  اأطلق  ال��ذي  من  ذلك  بعد  يعرف 
اإخبارية،ولكنها يجب ان  ان تكون احلوارات 
ال�شخ�شيات،ان  طباع  نف�شه  الوقت  يف  تقدم 
يف  معنوية.."وي�شيف  حالة  موقفا،اأو  تقدم 
مكان اآخر"ان احلوارات ال�شيئة هي تلك التي 

تفي�ش عن احلاجة ول لزوم لها.."
ي��واج��ه  ان  مي��ك��ن  ���ش��ئ  اخ���ط���ر  ان  وي���ب���دو 
هو  اآخ����ر  ك��ات��ب  اأي  اأو  ال�����ش��ي��ن��اري��و  ك��ات��ب 
ال��ت��ف��ك��ري ب���احل���دود امل��ن��ط��ق��ي��ة لأح�����داث عمله 
اأحوج  نحن  اخليايل  العمل  و�شخ�شياته،ففي 
ما نكون اإىل ابتكار خروق غري م�شبوقة 
جتعلنا موؤدبن يف لذة الده�شة الدبية. 
ميوتون  ل  ال��ن��ا���ش  ماركيز"ان  يعتر 
اإىل الأبد اإل يف احلياة الواقعية.اأما يف 
الأدب فيمكن لأحدنا ان يفعل ما ي�شتهي.
الأدب،م���ن اجل ان  فمن اجل هذا اخ��رتع 

يف�شف�ش احدنا عن رغباته.."
مع اجلل�شة ال�شاد�شة ع�شرة تكتمل حلقات 
ال�شيناريو  وي��ك��ون  ال��ت��ل��ف��زي��وين  ال��ع��م��ل 
جاهزا بعد ان يتوىل ماركيز كتابة ملخ�شه 
الور�شة  اأع�شاء  يعر  الأثناء  النهائي.ويف 
بروح  حققوه  الذي  لالجناز  �شرورهم  عن  
خا�شة  تعلموها  التي  وللدرو�ش  جماعية 
الإبداعي  والتفكري  بالن�شباط  املتعلقة  تلك 

احلر.
فيما يدافع ماركيز عن مهنته بالقول"الإبداع 
التلفزيون  ويف  ال�شينما  يف  جيد  اجلماعي 
يف  تخيله  ا�شتطيع  ل  ال�شواء.ولكنني  على 
اأح�شاءه  احدنا  يفلت  ال��رواي��ة  ففي  ال��رواي��ة. 

وحيدا..".

*بائعة االأحالم:هو الكتاب الثالث 
واالأخري من ور�سة ماركيز لكتابة 
ال�سيناريو بعد"كيف حتكى 
حكاية ونزوة الق�س املباركة.
وقد �سدرت جميع اأعمال 
الور�سة برتجمة �سالح علماين 
عن �سل�سلة الفن ال�سابع-وزارة 
الثقافة ال�سورية،وبطبعة ثانية 
عن دار املدى.

ورشة غابرييل غارسيا ماركيز
بائعة األحالم



7
ء

العدد )1865(ال�سنة ال�سابعة -االحد )1( 
اآب 2010

جون �سميد

ن��ظ��ام لفن  ل��ل��ك��ت��اب��ة واأق�����دم  اأق����دم و���ش��ي��ل��ة  اإن 
اجلرافيك ل ميتلك ذاكرة كهربائية اأو م�شحًحا 
ل  اأنه  كما  احلايل،  الكمبيوتر  جهاز  مثل  لغوًيا 
رغم  اأن��واع��ه  وجميع  م�شتمرة  �شيانة  يحتاج 
اأنها غري متنا�شقة، ورغم ذلك  اإل  �شدة ت�شابهها 

كله.. فاإن النا�ش لتزال ت�شتخدمه.
فلقد قاوم القلم الر�شا�ش الكال�شيكى ملدة تزيد 
وال����زوال،  الإه��م��ال  عاملى  ق���رون  اأرب��ع��ة  على 
من  اأج���ي���ال  حتقيقه  ت�شتطع  مل  اإجن����از  وه���و 
الإلكرتونية  والأجهزة  املحمولة  الكمبيوترات 
بها  �شهولة حملها والتنقل  � رغم  التقدم  �شديدة 
اليد.. ورغم  على كف  يزيد  ل  اإن حجمها  حيث 
العامل  ف��اإن  الكبري،  التكنولوجى  التقدم  ه��ذا 
ا�شتمر فى اإنتاج اأقالم الر�شا�ش ال�شود بكميات 

ت�شل اإىل 15 بليون قلم فى ال�شنة الواحدة.
الرئي�ش  ول��ف��ج��ن��ج،  اأن��ط��ون  ال��ك��ون��ت  وي��وؤك��د 
التنفيذى ل�شركة بابركا�شتل � اأقدم واأكر �شركة 
�شناعة اأقالم � اأنه منذ ع�شرين �شنة تقريًبا كان 
اإل  الر�شا�ش  القلم  م�شري  على  بالقلق  ي�شعر 
كتابة  كو�شيلة  بالقلم  ي��وؤم��ن  وم���ازال  ك��ان  اأن��ه 

اأ�شا�شية.
عائلة  اإىل  ي��ن��ت��م��ى  ال�����ذى  ال���ك���ون���ت  وي����وؤك����د 
�شناعة  ف��ى  تخ�ش�شت  عريقة  اأر���ش��ت��ق��راط��ي��ة 
اإىل  ا�شتمع  ك���ان  ل��و  اأن���ه   1761 م��ن��ذ  الأق����الم 
م�شت�شاريه الذين ن�شحوه برتك �شناعة الأقالم 
والتحول اإىل و�شائل الكتابة عن طريق اأجهزة 
تعر�ش  لكان  اأخ��رى  و�شائل  اأى  اأو  الكمبيوتر 

لالإفال�ش.
ويقول مانفرد ميللر � رئي�ش الحتاد الأوروبى 
نورمرج  فى  موجود  الكتابة،  اأدوات  ل�شانعى 
ال�شر  ي�ش�األونه عن  كانوا  النا�ش  كثرًيا من  اإن   �
وراء ا�شتمرار ا�شتخدام القلم الر�شا�ش فى ظل 
وجود منتجات اأكر تقدمًا مثل الأقالم الرقمية 

وغريها.
القلم  ا�شتخدام  على  النا�ش  اإ���ش��رار  واأ�شباب 
اأقدم  اأن  اأولها  ومعروفة،  وا�شحة  الر�شا�ش 
اأن  كما  تكلفة،  اأقلها  ا  اأي�شً هى  للكتابة  و�شيلة 
القلم الر�شا�ش ل يتعطل مثل اأجهزة الكمبيوتر 
الر�شا�ش  والقلم  الأق��الم احلر،  مثل  اأو يجف 
وحتت  اخلارجى  الف�شاء  فى  ا�شتخدامه  ميكن 
اأن  اإىل  ا�شافة  بينهما،  فيما  مكان  اأى  اأو  امل��اء 
ل  الر�شا�ش  القلم  يحتاجه  ال��ذى  الفنى  الدعم 

يتعدى املراة.
ا�شتخدام  جعلت  التى  الأ�شباب  هذه  كل  ورغ��م 
اأنها  اإل  لآخ��ر،  جيل  من  ينتقل  الر�شا�ش  القلم 
ل تعطى ال�شبب احلقيقي، فهناك �شيء اأ�شا�شي 
اأهمية  ع��ن  يكتبون  الكثريين  جعل  القلم  ف��ى 
مثل  معرة  اأداة  با�شتخدام  التقليدية  الكتابة 
القلم الر�شا�ش تطبع بتلقائية كل �شيء بدًءا من 

النقاط الثقيلة اإىل الظالل اخلفيفة.
اأ�شبح  ال��ر���ش��ا���ش  ال��ق��ل��م  ف����اإن  ف��ى احل��ق��ي��ق��ة، 
من  الكثري  عندها  يتجمع  ال��ت��ق��اء  نقطة  ميثل 
املعمارين  وامل��ه��ن��د���ش��ن  وامل��ف��ك��ري��ن  ال��ك��ّت��اب 
التكنولوجيا  يعار�شون  مم��ن  واملو�شيقين 
القلم  حمبى  »ي��ا  ال��ر���ش��ا���ش:  للقلم  امل�ش��ادة 
حمبى  جمعية  �شعار  هو  احت��دوا«  الر�شا�ش.. 
نيويورك  مدينة  فى  املوجودة  الر�شا�ش  القلم 

جمهوداتها  ل��ت  ح��وَّ وال��ت��ى  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 
اإىل العامل الذى يعي�ش حاليًا حتت رحمة اأجهزة 
لت  وحوَّ الكلمة  قيمة  من  قللت  التى  الكمبيوتر 
ومل�شه  القلم  با�شتخدام  احل�شيَّة  الكتابة  جتربة 

اإىل جتربة واقعية جافة.
بيل  يقول  الر�شا�ش،  بالقلم  �شغفه  �شبب  وعن 
ال�شبب  اأن  اجل��م��ع��ي��ة،  م��وؤ���ش�����ش  ه��ن��در���ش��ون، 
ل  ال��ر���ش��ا���ش  ال��ق��ل��م  اأن  اإىل  ي��رج��ع  بب�شاطة 
يحتاج كهرباء ليكتب، وهو زهيد الثمن، تكتب 
ويدل  كاتبه  ميثل  مطبوًعا  في�شبح  بخطك  به 
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  عك�ش  على  �شخ�شيته  على 
خطوط  من  جمموعة  اإىل  جميًعا  حتولنا  التى 

الكمبيوتر.
وبح�شاب الأرقام واملبيعات فاإن القلم الر�شا�ش 
فالأخري  الكمبيوتر  اأجهزة  من  ق��وة  اأك��ر  يظل 
ت�شل مبيعاته اإىل 140 مليوًنا فى العام املا�شى 
فى  اأنتجت  التى  قلم  بالبليون  تقارن  ل  وه��ى 
فى  الأق��الم  اإنتاج  اأن  ميلر  ويوؤكد  العام،  نف�ش 
اأوروبا قد زاد بن�شبة 12% فى عام 2001 وفى 
الدول النامية تزايد الطلب على اقالم الر�شا�ش 
الر�شا�ش  اأق��الم  �شوق  فى  اأما  اأ�شرع.  ب�شورة 
مليون   220 يبلغ  ال���ذى  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات 
يف  اأو  م�شتمر  تزايد  فى  املبيعات  ف��اإن  دولر، 

الأقل م�شتقرة.
اجلمعية  ن�شرة  حم��رر   � م��ارت��ن  دوف  وي��وؤك��د 
ال��ر���ش��ا���ش وال���ذى  الأم��ري��ك��ي��ة ملحبى الأق����الم 
اأن�شاأ موقعن على الإنرتنت خم�ش�شن لالأقالم 
الر�شا�ش � اأن الأجهزة الإلكرتونية امل�شتخدمة 
كتابة  تلقائية  اأو  ب��ج��ودة  لي�شت  الكتابة  ف��ى 

اخلواطر واملالحظات بالقلم الر�شا�ش.
فى  تعمل  م��ازال��ت  التى  كا�شتل،  فابر  و�شركة 
اأن�شاأه  ال��ذى  امل��ك��ان  نف�ش  ف��ى  الأق���الم  �شناعة 
كا�شر فابر منذ ثمانية عقود ما�شية، قد �شهدت 
على  وال�شتهالك  الإنتاج  معدل  فى  هائلة  قفزة 
القفزة  هذه  وترجع  املا�شيتن،  ال�شنتن  مدى 
 »2001  Grip« ي�شمى  ما  اإىل  اأ�شا�شى  ب�شكل 
فى  ح��دث  ال��ذى  وال�شكلى  الفنى  التحول  وه��و 
اأدى  مما  الر�شا�ش  الأقالم  �شناعة  تكنولوجيا 
فابر  �شركة  فى  خا�شة  عليها  الطلب  مل�شاعفة 
اأنحاء  جميع  فى  فرًعا   15 متتلك  التى  كا�شتل 
�شخ�ش.  اآلف   5 ح���واىل  ب��ه��ا  وي��ع��م��ل  ال��ع��امل 
 Grip« ال��ر���ش��ا���ش  للقلم  اجل��دي��د  وال�����ش��ك��ل 
2001« هو �شكل ثالثى بدًل من �شدا�شى الأبعاد 
الأمل�ش  القلم  على  م��وزع��ة  ب���ارزة  نقاط  عليه 
و�شهولة  راح��ة  اأك��ر  به  الإم�شاك  يجعل  ب�شكل 
هذا بالإ�شافة اإىل �شكله اجلماىل ولونه الف�شى 
حماولة  ه��و  ال�شكل  ه��ذا  ف��ى  واجل��دي��د  املميز. 
ع��ادى وغري  اأق���الم  ب��ده��ان  النقاط  ه��ذه  تثبيت 
القلم  على  القب�شة  جتعل  قد  مبادة  ولي�ش  �شام 

�شمغية اأو تلت�شق مبراة القلم اأثناء بريه.
الر�شا�ش  للقلم  اجل��دي��د  ال�شكل  ه��ذا  ف��از  وق��د 
�شهل  لكونه  بالإ�شافة  عاملية  ج��وائ��ز  بخم�ش 
بها  ي��ق��وم  ع����ادة  وه���ى  الأذن  خ��ل��ف  ال��ت��ث��ب��ي��ت 
الر�شا�ش حول  القلم  الكثريون من م�شتخدمى 
العامل والكونت يبيع اأقالمه اجلديدة ب�شعر 75 
)دولر(  �شنًتا   80 يعادل  ما  اأى  )ي��ورو(  �شنًتا 
للقطعة متجاهاًل ن�شائح خراء الت�شويق الذين 
اأ�شروا على اأن ل اأحد يريد اأقالم ر�شا�ش غالية 
ت�شنع  ال�شركة  اأن  خا�شة  اجلودة  عالية  الثمن 

ا. اأقالًما ميكانيكية اأي�شً
وتاأكيًدا لنجاح الفكرة، يوؤكد الكونت اأنه منذ مت 

ت�شنيع القلم اجلديد فى اأبريل املا�شى وامل�شنع 
ال�شوق  يعمل ثالث ورديات يومًيا لي�شد حاجة 

من هذا املنتج اجلديد.
بامل�شنع،  ل��ل��زوار  تتم  التى  اجل���ولت  واأث��ن��اء 
فاإن الت�شوير ممنوع متاًما فى املكان الذى يتم 
الت�شميم  �شرية  على  حفاًظا  فيه  القلم  ت�شنيع 

اجلديد.
مل  عاًما   61 العمر  من  البالغ  كا�شرت  والكونت 
ق�شى  فقد  الأق��الم  ب�شناعة  �شغوًفا  اأ�شا�ًشا  يكن 
كم�شتثمر  ي��ع��م��ل  ع��م��ره  م��ن  ط��وي��ل��ة  ���ش��ن��وات 
فى  ال�شوي�شرى  امل�شرفى  البنك  فى  وم�شرفى 
لندن ونيويورك خالل ال�ش�بعينيات حتى توىل 
على م�ش�ش اأعمال العائلة فى عام 1978، ومنذ 
ذل��ك احل��ن اأظ��ه��ر ك��ف��اءة وجن��اًح��ا كبريين فى 
مثل  فى  جعلته  الر�شا�ش  اأق��الم  �شناعة  جمال 

�شهرة بيل جيت�ش فى �شناعة الكمبيوتر
ر�شا�ش  قلم  فى  املتمثل  اجلديد  منتجه  وع��ن 
الف�شة  م��ن  م�شنوع  ج��زء  ل��ه  م�شاف  خ�شبى 
ُي�شتعمل لُيغلق به القلم وكمراة وكغط�اء حتى 
ل يرتك القلم اأى بقع فى جيب القمي�ش، يقول 
هذا  ويباع  امل��ث��ايل،  القلم  يعتره  اإن��ه  الكونت 
النوع  يباع  ح�ن  فى  ي��ورو   135 ب�شعر  القلم 
بالأملا�ش  واملر�شع  بالذهب  املطلى  منه  النادر 

ب�شعر 9000 يورو.
على  ا�شمها  ُيطبع  التى  كا�شتل  فابر  و�شركة 
حواىل 8.1 بليون قلم �شنوًيا هى اأول من �شمم 
نظاًما يحافظ على نعومة الر�شا�ش، واأول من 
ال�شدا�شى الأوجه  القلم الر�شا�ش  قام بت�شنيع 

الذى ل يتدحرج على املائدة.
وق��د ق��رر اأح���د اأف���راد اجل��ي��ل ال��راب��ع م��ن عائلة 
�ش��ركته  لين�شئ  ني��ويورك  اإىل  ينتق�ل  اأن  فابر 
اخلا�ش��ة منق�شًما عن بقي�ة عائلته ولينت�ج القلم 
�شابري  با�شم  املعروف  اللون  الأ�شفر  الأمريكى 

هارد فابر 2«.
فى  كانت  فابر  �شركة  واجهتها  خ�شارة  واآخ��ر 
عام 1970 حن غزت الآلت احلا�شبة الأ�شواق 
احل�شابية  امل�شاطر  �شناعة  ك�شاد  اإىل  اأدى  مما 
الأقالم  جانب  اإىل  ال�شركة  تنتجها  كانت  التى 

الر�شا�ش.
الذى  التنبوؤ  علم  حركة  اأن  الكونت  وي�شيف 
وبيئتها  احلية  الكائنات  بن  العالقات  يدر�ش 
والذى ظهر فى الثمانينيات �شاعدت على اإحياء 
اأن  ال��درا���ش��ات  اأظ��ه��رت  حيث  الر�شا�ش  القلم 
قد  اجلافة  الأقالم  ومنها  البال�شتيكية  املنتجات 

اأ�شبحت فجاأة م�شرة للبيئة.
اأما القلم الر�شا�ش فهو ينتمى لالأر�ش مثله مثل: 
الأ�شجار والكربون الأ�شود الطرى وال�شل�شال 

والنحا�ش التى ُي�شنع منها القلم الر�شا�ش.
ينتمى  التى  الع�شوية  الأ���ش��ول  ه��ذه  وب�شبب 
القلم  جمعية  ق���ررت  ال��ر���ش��ا���ش،  ال��ق��ل��م  اإل��ي��ه��ا 
ال��ر���ش��ا���ش اخ��ت��ي��ار ال��ك��ات��ب الأم��ري��ك��ى هرنى 
ديفيد ثورو � الذى عا�ش حياة ب�شيطة فى كوخ 
ا�شتفادت  وق��د  لها.  �شرفى  كمدير   � الغابة  ف��ى 
ا�شتطاع  ثورو  اأن  حقيقة  من  اإعالمًيا  اجلمعية 
الغرب وهى  اأكر جامعات  اإحدى  فى  يتعلم  اأن 
�شانعى  اأح��د  اب��ن  لكونه  فقط  ه��ارف��رد  جامعة 
القلم الر�شا�ش ولكونه قد �شاعد والده فى هذا 

العمل.
ويتباهى حمبو القلم الر�شا�ش ب�شرد ق�شة اأن 
اأنفقت  قد  احلر  الأق��الم  ل�شناعة  في�شر  �شركة 
مقلوب  وه��و  يكتب  ح��ر  قلم  لتخرتع  امل��الي��ن 
وفى غياب اأية جاذبية اأر�شية واأر�شلته للتجربة 
فى الف�شاء مع �شفينة الف�شاء اأبوللو7، فى حن 
اأن القلم الر�شا�ش عمل بكفاءة فى خدمة رواد 
الف�شاء فى كل الرحالت ال�شابقة دون اأن يحتاج 

اأى تعديل اأو نفقات �شخمة لتطويره.
والقلم الر�شا�ش ميثل اأهمية كبرية للكتاب حيث 
اإن اأ�شل�ش الأقالم الر�شا�ش واأكرها جودة هو 
اأق�شى حد،  اإىل  الكاتب ويبهجه  ي�شعد  ما  اأكر 
فمثاًل منذ اأن توقف اإنتاج القلم الر�شا�ش املميز 
والُكتاب   1998 ع��ام  ف��ى   602 ف��اب��ر  اب��ره��ارد 
للقلم  ثمًنا  دولًرا   20 ويدفعون  عنه  يبحثون 

الواحد من هذه النوعية.

امل�سدر: هريالد تريبيون
International Herald Tribune(
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نبداأ  ال��ق��دمي؟  املطبخ  م��ك��ون��ات  ك��ان��ت  م���اذا 
مهم  طعام  فاللنب  والع�شل.  باللنب  بالطبع 
جًدا ميكن تناوله حلًوا اأو خمًرا اأو م�شفى 
الأخ�����رى. وميكن  ال��ط��رق  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  اأو 
هذا  على  وج��دت  التى  احل�����ش��ارات  تق�شيم 
اللنب  منطقة  م��ن��اط��ق:  ث���الث  اإىل  ال��ك��وك��ب 
الال  ومنطقة  الرائب،  اللنب  ومنطقة  احللو، 
اأوروب���ا  فهى  احللو  اللنب  منطقة  اأم��ا  ل��نب. 
هى  ال��رائ��ب  ال��ل��نب  ومنطقة  والأم��ري��ك��ت��ان، 
لنب  الال  ومنطقة  والهند،  الإ�شالمية  ال��دول 
هى ال�شن واليابان، حيث ل ي�شربون اللنب 
فال   � التقليدى  مطبخهم  فى  ي�شتخدمونه  اأو 

لنب ول جنب ول زبد. 
ال�شكر  يكن  فلم  ك��ذل��ك.  مهّمًا  الع�شل  وك��ان 
وكان  ن�شبيًا،  ق��ري��ب  وق���ت  ح��ت��ى  م��ع��روًف��ا 
كما  الأ�شا�شى.  املُحلِّى  هو  ذلك  قبل  الع�شل 
كان ي�شتخدم فى �شنع امل�شروبات الكحولية. 
وهناك �شواهد على وجود احلبوب منذ زمن 
بعيد؛ وهى القمح وال�شعري والذرة ال�شيفى. 
ويبدو اأن الأرز جاء من الهند. وهناك بع�ش 
دخول  قبل  مبا�شرة  ُزرع  اأن���ه  على  الأدل����ة 
الإ�شالم العراق واإي��ران، ورمبا مل يكن قبل 
اليونانى  العامل  يكن  بوقت طويل. ومل  ذلك 

الرومانى يعرفه. 
قدمي  عربى  م�شدر  من  مثري  و�شف  ولدينا 
وكان  الأرز،  فيها  ي��رون  م��رة  ب���اأول  خا�ش 
ال�شابع.  القرن  يف  العربى  الفتح  وقت  ذلك 
فقد فر بع�ش الك�شافة الفر�ش الذين فاجاأتهم 
تاركن  امل�شتنقعات  يف  عربية  م�شلحة  قوة 
وكانت  مت��ر  بها  اإح��داه��م��ا  �شلتن  وراءه���م 
بعد  فيما  علموا  م��ا  على  حت��ت��وى  الأخ����رى 
العربى  القائد  اأم��ر  م�شروب.  غري  اأرز  اأن��ه 
واتركوا  التمر  كلوا  قائاًل:  رجاله  خماطبا 
�شًما  يكون  قد  اأن��ه  ذل��ك  الآخ���ر،  ال�شيء  ه��ذا 
اأعده لكم العدو؟ وبذلك اأكلوا التمر وابتعدوا 
عن ال�شلة الأخرى. ولكن بينما كانوا ياأكلون 
اأفلتت فر�ش من مربطها واأخذت تاأكل الأرز. 
اأو�شك العرب على ذبح الفر�ش لياأكلوها قبل 
اأن يت�شمم حلمها، ولكن �شاحبها طلب منهم 
النتظار وقال اإنه �شيت�شرف معها فى الوقت 

املنا�شب. 
اأن  وج��دوا  حن  التاىل،  اليوم  �شباح  وف��ى 
الفر�ش ل تزال فى حالة ممتازة، اأوقدوا ناًرا 
»وقال  باحلرق.  الق�شر  واأزال��وا  الأرز  حتت 
واأكلوا  تاأكلوا.  اأن  قبل  بالله  �شموا  قائدهم: 

منه ووجدوا اأنه اأطيب طعام«. 
زمن  منذ  اخلبز  وجود  على  �شواهد  وهناك 
كان يحظى بنوع خا�ش  اإن��ه  بل  بعيد ج��ًدا، 
الفقيه  للغزاىل  ن�ش  وه���ذا  الح����رتام.  م��ن 
املتوفى عام 1111 فهو يقول  الكبري  امل�شلم 

فى مقال عن اآداب املائدة: يجب اأن تاأكل من 
من  القليل  هناك  كان  اإذا  اإل  الرغيف،  طرف 
اخلبز  يق�شم  اأن  امل��رء  على  ويجب  اخلبز. 
�شكاكن  هناك  تكن  )مل  ب�شكن،  يقطعه  واأل 
احرتام  ع��دم  ه��ذا  ف��ى  لأن  امل��ح��رر(  وقتها.. 
اقطعه  ق��ال  اأن��ه  النبى  ع��ن  ورد  فقد  للخبز. 
اأى  اأو  طا�شة  و���ش��ع  يجب  ول  ب��اأ���ش��ن��ان��ك. 
الطعام  فوقه  يو�شع  بل  اخلبز،  فوق  وع��اء 
اأنزله الله �شبحانه  فقط. كرموا اخلبز الذى 
يدك  مت�شح  ل  ال�����ش��م��اء.  م��ن  نعمة  وت��ع��اىل 
�شخ�ش،  من  خبز  لقمة  �شقطت  اإذا  باخلبز. 
تراب  من  عليها  ما  ويزيل  يلتقطها  اأن  لب��د 
نوع  هناك  ي��زال  ول  لل�شيطان.  يرتكها  ول 
تلك  اأنحاء كثرية من  فى  اح��رتام اخلبز  من 

املنطقة حتى يومنا هذا. 
القدمي  الزمن  ف��رتات  معظم  فى  اللحم  ك��ان 
�شيًئا نادًرا وثميًنا، ولي�ش بال�شيء اخلا�ش 
اإ�شارات  لدينا  اأن  اإل  العادين.  بالأ�شخا�ش 
كانت  التى  والبهائم  الطيور  من  العديد  اإىل 
ت�شتهلك، واإىل تلك املحرم اأكلها. بل اإن بع�ش 
اخلنزير  حلم  حترمي  اإن  يقولون  املوؤرخن 
خرج  فقد  الإ���ش��الم��ى.  للتو�شع  ح��ًدا  و�شع 
فى  العربية  اجل��زي��رة  من  الإ�شالمى  الدين 
و�شماًل  وغرًبا  �شرًقا  وانت�شر  ال�شابع  القرن 
وجنوًبا ب�شرعة كبرية، ثم توقف فى اأ�شبانيا 
والبلقان وال�شن، وهى ثالث مناطق تعتمد 
اعتماًدا كبرًيا على تربية اخلنازير. )املحرر: 
كتبها  ال��ت��ى  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���راج���ع  ت�شري  ل 
اأية  اإىل  الإ�شالمية  للفتوحات  معا�شرون 

�شلة بن اخلنازير وتلك الفتوحات(. 
التو�شع  ح�����دود  اأخ�����رى  ن��ظ��ري��ة  وت���رب���ط 
زيت  واإنتاج  وزراعته  بالزيتون  الإ�شالمى 
الزيتون، الذى هو فى الواقع طعام اأ�شا�شى 
فى مطبخ منطقة ال�شرق الأو�شط قاطبة. بل 
نظرية  من  اأك��ر  م�شتبعدة  تبدو  الفكرة  اإن 
حلم اخلنزير، حيث انت�شر الإ�شالم رغم ذلك 
بتو�شع كبري فى اأماكن ل يزرع فيها الزيتون 

ول يعرفه فيها اأحد. 
الفواكه  اإىل  الإ����ش���ارات  م��ن  الكثري  وجن��د 
والعنب  والتمر  التن  ومنها  واخل�شروات، 
عظيًما.  طعاًما  الباذجنان  ويعد  واخل��وخ. 
ويبدو اأن التفاح كان من الأهمية بحيث كان 
واخل�شروات،  للفاكهة  ا�شتقاقيا  ا�شطالًحا 
حتى اأن ال�شيء غري املاألوف ي�شمى بنوع من 

اأول مرة يرى  اإيطاىل  التفاح. وي�شف حاج 
فيها املوز فى م�شر عام 1384 وي�شميه »تفاح 
مرة،  لأول  البطاط�ش  ظهرت  وحن  اجلنة«. 
الفرن�شيون  اأ�شماها  اأمريكية،  بدعة  وه��ى 
pomme de terre تفاح اأر�شى. وحن 
ا�شمن  اإىل  بحاجة  احلديثة  اإ�شرائيل  كانت 
لهما  وج��ود  ل  اللذين  والبطاط�ش  للرتقال 
اأ�شبحا  واحل��اخ��ام��ات،  ال��ت��وراة  عرية  ف��ى 
نوعن من التفاح: »التفاح الذهبي« و»التفاح 
اإيطاليا  الطماطم  اأدخلت  وحن  الأر���ش��ي«. 
الذهبي«،  التفاح   pomodoro« اأ�شموها 
وهو ال�شم الذى انتقل فى النهاية اإىل اللغة 

العربية على هيئة »بنادورة« و »بندورة«. 
ول بد اأن نقول �شيئا عن الأ�شناف اجلانبية 
والتوابل ومك�شبات الطعم والرائحة � وهى 
الرئي�شى،  ال�شنف  من  ج��زًءا  لي�شت  اأ�شياء 
لإك�شابه  ع��دي��دة  ب��ط��رق  ت�شتخدم  ولكنها 
الوا�شحة،  الأ���ش��ي��اء  وه��ن��اك  معينة.  نكهة 
ي�شهد  ما  وهناك  والثوم،  والكرات  كالب�شل 
القدمي.  ال��زم��ن  ف��ى  جميًعا  وج��وده��ا  ع��ل��ى 
جاء  لالنتباه  لف��ت  اإ�شافى  �شنف  وال�شكر 
من الهند عر اإيران، وكان اإما غري معروف 
ب��امل��رة اأو م��ع��روًف��ا ع��ل��ى ن��ط��اق ���ش��ي��ق فى 
وجند  ال��ق��دمي.  ال��روم��ان��ى  اليونانى  ال��ع��امل 
ال�شكر،  يكون  ق��د  م��ا  اإىل  متفرقة  اإ���ش��ارات 
ولكن من املوؤكد اأنهم مل يكونوا ي�شتخدمونه 
وحن  الطهى،  لأغ��را���ش  ع��ادي��ا  ا�شتخداًما 
لأغرا�ش  ي�شتخدم  كان  الأوىل  للمرة  اأدخ��ل 
انت�شر  الإ�شالمية  الفتوحات  وبعد  دوائية. 
من  البداية  فى   � جًدا  �شريًعا  انت�شار  ال�شكر 
اأفريقيا  �شمال  اإىل  ثم  م�شر  اإىل  فار�ش  بالد 
جزر  اإىل  اأ�شبانيا  ومن  اأ�شبانيا،  اإىل  ومنها 
اجلديد.  ال��ع��امل  اإىل  ث��م  الأطلنطى  املحيط 
ومن العامل اجلديد عاد اإىل ال�شرق الأو�شط. 
ال�شكر  زراعة  الأوروبية  الدول  وا�شتطاعت 
من  اأك��ر  وبكفاءة  اأق��ل  بتكلفة  مزارعها  فى 
مع  نف�شه  ال�شيء  وح��دث  الأ�شلى.  موطنه 

النب بعد ذلك بقليل. 
بالطبع.  الأهمية  �شديدة  البهارات  وكانت 
الكبري  العربى  الكاتب  امل�شعودى  واأورد 
الذى عا�ش فى الع�شور الو�شطى قائمة ت�شم 
والغريب  خمتلًفا.  ب��ه��اًرا  وع�شرين  خم�شة 
اأنها مل تت�شمن الفلفل الأ�شود، وهو اأكرها 
منه  اإن  اآخ��ر  م��وؤل��ف  لنا  وي��ق��ول  ا�شتعماًل، 

من  كذلك  مهمة  وال��ب��ه��ارات  ن��وع.  �شبعمائة 
ناحية اأخرى، وذلك من خالل التجارة مع كل 

من اأوروبا وجنوب �شرقى اآ�شيا.
وال�شيء  اأ�شا�شى.  ك�شراب  اللنب  ذك��ر  ج��اء 
الآخ���ر الأك���ر ذك���ًرا ف��ى ال��زم��ن ال��ق��دمي هو 
امل�شروبات الكحولية باأنواعها املختلفة، مثل 
التقطري  اأم��ا  ال��ب��رية.  و�شنع  النبيذ  تخمري 
فى  ظهر  فقد  ال��روح��ي��ة  امل�����ش��روب��ات  ل�شنع 
وقت لحق. ولدينا الكثري من الأدلة الأدبية 

والأثرية، بل واللغوية، على تاريخ اخلمر. 
للم�شروبات  ال�����ش��ري��ح  ال��ت��ح��رمي  ورغ����م 
وهناك  بكرة،  ت�شرب  كانت  فقد  الكحولية، 
اللغات  ف��ى  اخل��م��ر  �شعر  م��ن  بكامله  اأدب 
من  وغريها  والرتكية  والفار�شية  العربية 
عند  الثابت  من  )املحرر:  الإ�شالمية.  اللغات 
دار�ش اللغة العربية اأن ذكر اخلمر فى �شعر 
الذى  املجاز  الإ�شالم كان على �شبيل  ما بعد 

تعنى به دائًما البالغة العربية(. 
على  للح�شول  ي��ذه��ب��ون  ك��ان��وا  اأي���ن  ول��ك��ن 
بالطبع ح��ان��ات فى  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ال�����ش��راب؟ 
البلدان الإ�شالمية، اإل اأنه مل يكن هناك جتار 
ب�شنع  للم�شيحين  م�شموًحا  وك��ان  خمور. 
ذلك  فى  امل�شيحية،  الأدي���رة  وكانت  اخلمر، 
اأى  فى  كما  وهناك  ه��ذا،  وقتنا  وفى  الوقت 
اإنتاج  ف��ى  تتخ�ش�ش  م��ا  ك��ث��رًيا  اآخ���ر،  مكان 
فى  يظهر  الدير  يكاد  ولذلك  الفاخر.  النبيذ 
ال�شعر القدمي و�شعر الع�شور الو�شطى، فى 

العربية والفار�شية، كاأنه حانة. 
جًدا.  متاأخرة  ال�شاخنة  امل�شروبات  وظهرت 
منقوعها  اأو  ال��ف��واك��ه  ع�شائر  كانت  فرمبا 
فيه.  م�شكوًكا  اأم���ًرا  ه��ذا  ك��ان  واإن  ت�شخن، 
ال�شاى  وه��ى  ال�شاخنة،  امل�شروبات  ولكن 
باملرة  معروفة  تكن  مل  والكاكاو،  والقهوة 
واملناطق  امل��ت��و���ش��ط  ال��ب��ح��ر  ح���و����ش  ف���ى 
املجاورة له فى الزمن القدمي وفى الع�شور 
كتب  فى  متفرقة  اإ���ش��ارات  وجن��د  الو�شطى. 
الرحالت العربية اإىل نقع اأوراق ال�شاى فى 
ال�شن. ولكنها ت�شف ذلك ب�شيء من احلرية 
ا�شترياده.  حاولوا  اأنهم  يبدو  ول  والنفور، 
وهناك بع�ش الأدلة على اأنه حن غزا املغول 
معهم  ج��اءوا  ع�شر  الثالث  القرن  فى  اإي��ران 
ب�شرب ال�شاى، ولكنها مل تتقبله. ومل يحدث 
اإل بعد ذلك بوقت طويل اأن اأعاد الأوروبيون 
وفى  الأو���ش��ط.  ال�شرق  ف��ى  ال�شاى  اإدخ���ال 

ظهرت امل�سروبات ال�ساخنة متاأخرة جًدا. فرمبا كانت ع�سائر الفواكه اأو منقوعها ت�سخن، واإن كان هذا اأمًرا م�سكوًكا فيه. ولكن 
امل�سروبات ال�ساخنة، وهى ال�ساى والقهوة والكاكاو، مل تكن معروفة باملرة فى حو�س البحر املتو�سط واملناطق املجاورة له فى الزمن 

القدمي وفى الع�سور الو�سطى. وجند اإ�سارات متفرقة فى كتب الرحالت العربية اإىل نقع اأوراق ال�ساى فى ال�سني. ولكنها ت�سف ذلك 
ب�سيء من احلرية والنفور، وال يبدو اأنهم حاولوا ا�سترياده. وهناك بع�س االأدلة على اأنه حني غزا املغول اإيران فى القرن الثالث 

ع�سر جاءوا معهم ب�سرب ال�ساى، ولكنها مل تتقبله. ومل يحدث اإال بعد ذلك بوقت طويل اأن اأعاد االأوروبيون اإدخال ال�ساى فى 
ال�سرق االأو�سط.

الطعام ..تاريخ وجغرافية وسياسة 
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بع�ش الأحيان كان ياأتى عن طريق الر من 
اأحيان اأخرى عن طريق  �شمال ال�شن، وفى 
ال�شينية  والكلمة  ال�شن.  جنوب  من  البحر 
ال�شمالية التى تعنى ال�شاى هى »ت�شاي«، اأما 
الكلمة ال�شينية اجلنوبية فيها »تيي«، وهما 
تكتب  التى  الكلمة  لنف�ش  خمتلفان  نطقان 

بنف�ش العالمة ال�شينية. 
وموطن  اأف�شل.  ب�شكل  موثق  فهو  ال��نب  اأم��ا 
اأخذ ا�شمه  النب الأ�شلى هو احلب�شة، ورمبا 
ال���رى.  ال���نب  ينمو  ح��ي��ث  ك��اف��ا  منطقة  م��ن 
اإب��داع من  اأن يتعجب من  اإل  امل��رء  ول ي�شع 
النب.  م��ن  ال��ق��ه��وة  �شنع  ط��ري��ق��ة  اكت�شفوا 
ومعظم الأطعمة وامل�شروبات ب�شيطة اإىل حد 
ما. ولكن بالن�شبة للقهوة كان على النا�ش اأن 
يح�شلوا  كى  ومعقدة  طويلة  بعملية  ميروا 
ينم�و  ال��ذى  ال��نب  من  القه�وة  م�شروب  على 
اأن هذا  بريا فى كافا. ولكن من ح�شن احلظ 

حدث من اأجلنا جميًعا. 
اليمن،  اإىل  احلب�شة  من  ي�شتورد  النب  وكان 
ع�شر  ال�شاد�ش  القرن  فى  ي�شدر  اليمن  ومن 
و�شوريا،  م�شر  اإىل  العربية  اجلزيرة  عر 
اأوروب�����ا.  اإىل  ت��رك��ي��ا  ت��رك��ي��ا، وم���ن  اإىل  ث��م 
وكان ال�شاى ي�شل اإىل ال�ش��رق الأو�ش�ط من 
القهوة  ال�شن. وكانت  اأوروب��ا، واأخرًيا من 
من  وا�شتغراب  تعجب  مو�شع  البداية  فى 
الأوروبين، بل اإن بع�شهم كان يتحدث عنها 

ب�شيء من القرف. 
ويعلق على ذلك كتاب اإجنليزى �شهري، وهو 
بريتون  روب��رت  ملوؤلفه  الكتئاب«  »ت�شريح 

الذى كتبه عام 1621 بقوله: 
ل  )فهم  كوفا  ي�شمى  م�شروب  الأت���راك  ل��دى 
ي�شربون اخلمر( وقد اأخذ ا�شمه هذا من حب 
يرت�شفون   ... ال�شناج وفى مرارة  �شواد  فى 
مغليه، وي�شربونه بالدرجة التى يتحملونها 
كبرًيا  وق��ًت��ا  ي�شيعون  وه��م  ال�شخونة.  م��ن 
ما  حد  اإىل  ت�شبه  التى  تلك  الكوفا  دور  فى 
وهناك  لدينا،  التى  احلانات  اأو  البرية  دور 
ت�شييًعا  وي�����ش��رب��ون  ي��رث��رون  يجل�شون 
يجدون  لأنهم  مًعا،  ميرحوا  ولكى  للوقت، 
ي�شاعد  ال�شراب  من  النوع  هذا  اأن  بالتجربة 
الهمة  وي��زي��د  اله�شم  ع��ل��ى  ي�شتخدم  ح��ن 

والن�شاط. 
وك��م��ا ه���و احل����ال ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل�����ش��ك��ر، اأخ���ذ 
اإىل م�شتعمراتهم فى جزر  النب  الأوروبيون 
الهند الغربية وجنوب �شرق اآ�شيا. وبحلول 
القرن الثامن ع�شر كان النب وال�شكر من بن 

واردات ال�شرق الأو�شط من اأوروبا. 
اللغة  فى  »ي�شربان«  اآخ��ران  ع�شبان  وهناك 
العربية، مع اأنهما لي�شا كذلك فى الإجنليزية، 
وهما احل�شي�ش والتبغ. واحل�شي�ش بطبيعة 
ويعود  الأو�شط  ال�شرق  فى  متوطن  احلال 

فاأحد  التبغ  اأم��ا  طويل،  زمن  اإىل  وج��وده 
الواردات الأمريكية. فقد جاء به التجار 
ال�شابع  ال���ق���رن  ب���داي���ة  ف���ى  الإجن���ل���ي���ز 
من  به  اأت��وا  اأنهم  املفرت�ش  وم��ن  ع�شر، 
امل�����ش��ت��ع��م��رات الأم��ري��ك��ي��ة، ح��ي��ث �شاع 

هناك  وكان  جًدا.  �شريًعا  ج�������دل �شيوًعا 
والتبغ  ال��نب  ح��ول  طويل 

ب�شاأن اإذا ما كان ال�شرع 
يحرمهما اأم يبيحهما. 
مل  ال��ت��دخ��ن  اأن  ذل���ك 
وح�شب،  حمرًما  يكن 

كذلك  ي���ع���ام���ل  ك�����ان  ب����ل 
ول  للمال.  م�شيعة  اأن��ه  على 
وتالميذهم  الوهابيون  يزال 

يحرمونه. 
نعرف من التاريخ القدمي 
الطعام.  ل�شنع  م��ك��ان��ن 

اأح����ده����م����ا ه����و ال����ف����رن، 
كلمة  وه��ى  التنور  وي�شمى 

الآ�����ش����ورى  ال��ع�����ش��ر  اإىل  ت���ع���ود 
خلبيز  ي�شتخدم  وك��ان  البابلى. 
الفطائر.  ل�شنع  وكذلك  اخلبز 
حيث  امل�شتوقد  فهو  الثانى  اأم��ا 

من  باأخرى  اأو  بطريقة  النار  توقد 
اأجل ال�شلق اأو التدمي�ش اأو ال�شواء، 
واإن  التحمري،  الأح��ي��ان  بع�ش  وف��ى 

ن�شبيا، وهو ما يعود بال  نادًرا  بدا هذا 
�شك اإىل تكلفة الزيت العالية. ولدينا قدر 

ل باأ�ش به من املعلومات عن اأدوات املطبخ، 
يحتفظ  التى  املطبخ  اأدوات  كمية  وع��ن  بل 

بها. 
مهًما  �شنًفا  احل��ال  بطبيعة  الأطعمة  كانت 
م��ن اأ���ش��ن��اف ال��ت��ج��ارة. وم���ن ال��وا���ش��ح اأن 
قابل  ياأكلونه  النا�ش  ك��ان  مما  كبرًيا  ج��زًءا 
الثمن،  غ��اىل  ولي�ش  كبري  وحجمه  للتلف 
امل�شافات  لتجارة  منا�شب  غ��ري  ك��ان  ول��ذل��ك 
ومع  التجارة.  باهتمام  يحظى  ول  البعيدة 
باهتمام  يحظى  منه  الكثري  هناك  ك��ان  ذل��ك 
من  كبري  قدر  على  البهارات  وكانت  التجار. 
الزيتون  وزيت  ال�شكر  كان  وكذلك  الأهمية، 
وامل�����ش��روب��ات ال��ك��ح��ول��ي��ة. وجن���د ك��ذل��ك اأن 
النحل  وع�شل  املجففة  والفواكه  املك�شرات 
والعد�ش(  )كالفول  والبقول  والنب  وال�شاى 

�شمن قوائم ال�شلع. 
عمومهم  ف��ى  الغربين  ال��رح��ال��ة  اأن  وي��ب��دو 
النا�ش،  من  جًدا  قلياًل  عدًدا  اأن  على  يتفقون 
يطهون  كانوا  والأث��ري��اء،  العظماء  غري  من 
الطعام فى بيوتهم. فقد كان النا�ش ي�شرتون 
املطابخ،  ومن  الأ�شواق،  من  مطهوة  اأطعمة 
الطهاة  من  الت�شعب  �شديدة  جمموعة  وم��ن 
امل��ح��رتف��ن. وت�����ش��م ق��ائ��م��ة خ��ا���ش��ة مبدينة 
ال�شلطان  من  اأمر  على  بناء  اأُع��دت  ا�شتنبول 
مراد الرابع عام 1638 واأوردها اأوليا �شلبى، 
»النقابات  الع�شر،  وهو كاتب تركى من ذلك 
واحلرف« التى فى املدينة. ومن بن املهتمن 

الزراع،  الأوىل  املجموعة  ت�شم  بالطعام، 
وه����م م���ن ي����زرع����ون ال���ط���ع���ام. اأم���ا 

املجموعة الثانية، التى ياأتى على 
اخلبازين،  �شيخ  راأ���ش��ه��ا 

اخلبازين  فت�شمل 
وامل����الح����ن 

ويليهم  احللوى  وطهاة  القراقي�ش  وخبازى 
الأكيا�ش  و�شناع  الدقيق  وجتار  الطحانون 
و�شناع الن�شا و�شناع البق�شماط. وياأتى بعد 
ذلك من ي�شميهم »التجار امل�شرين«. وهناك 
بعد  ياأتى  وال�شكر.  وال��نب  الأرز  م�شتوردو 
ال�شكر  وم��وردو  والعد�ش  الأرز  م��وردو  ذلك 
وهو  والنب.  ال�ش��ربات  وم��وردو  واحللوى، 
يقول اإنهم ثالثمائة رجل ودكان، جميعهم من 

اليونانين وكلهم اأغنياء. 
الق�شابن،  من  الثانية  املجموعة  وتتكون 
البقرى  ال��ل��ح��م  ال��دب��اح��ون وج�����زارو  وه���م 
واجلزارون اليهود وجزارو ال�شاأن، وهناك 
احليوانات  برعاية  يهتمون  ممن  اآخ��ر  ع��دد 
وذب���ح���ه���ا وب��ي��ع��ه��ا. ث���م ي���اأت���ى ال��ل��ب��ان��ون 
اجلامو�شى  اللنب  م��وردى  اإىل  وينق�شمون 
ولنب الغنم، وجتار الأجبان، وجتار الق�شدة، 
هوؤلء  ويلى  الزبادى.  وباعة  الزبد،  وجتار 
ال��ط��ه��اة وم����ن ي���ع���دون ال��ط��ع��ام ل��ل��ب��ي��ع فى 
خمتلفة  اأن��واًع��ا  يعدد  وهو  العامة.  الأماكن 
اللحوم  فهناك  يبيعونه؛  ال��ذى  الطعام  من 
الكبدة  وك��ذل��ك  اململحة،  وال��ل��ح��وم  املجففة 
املخللة  واخل�����ش��روات  وال��ف��واك��ه  والكر�شة 
عديدة  جمموعات  وهناك  والب�شل.  والثوم 
لل�شفرجية.  منف�شلة  ونقابة  للفقراء  تطبخ 
الأقل،  على  واح��د  �شفرجى  به  مطبخ  كل  و 
حيث ينطق بالب�شملة بعد اأن ي�شع 
وياأكل  ال�شيف  اأم���ام  ال�شحن 
اأن  لقمتن ثم يطلب من ال�شيف 
ياأكل. ويفرت�ش اأن هذا لبيان اأن 
وهناك  م�شمم.  غري  الطعام 
ك����ذل����ك ال���������ش����واءون 
اليخنى  وط����ه����اة 
ومن يعدون البالو 
باخل�شروات  )الأرز 
اللحم  وقطع  والتوابل 
ومن  بالبي�ش(  يغطى  وق���د 
العنب  وورق  ال��ب��اذجن��ان  ي��ع��دون 

وال����ب���������ش����ل 

واخل����ردل وال�����ش��رب��ات واأن���واًع���ا ك��ث��رية من 
الأ�شماك. 

ال�شرق الأو�شط مل يكن به مطاعم.  اأن  يبدو 
�شيخ  زار  ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن  ب��داي��ة  وف��ى 
م�����ش��رى م���ن الأزه������ر ا���ش��م��ه رف���اع���ة راف���ع 
عن  رائ��ًع��ا  كتاًبا  وكتب  باري�ش  الطهطاوى 
الغام�ش.  ال��غ��رب  ف��ى  ومالحظاته  جت��ارب��ه 
ال��ت��ى لحظها  وم���ن ب���ن غ���رائ���ب ب��اري�����ش 
كلمة  يتهجى  وه��و  مطعًما.  ي�شمونه  مكان 
وي�شرح  العربية  باحلروف   restaurant

معناها. 
والكرا�شى  ال��ط��اولت  وج��ود  نعتر  ونحن 
فيها؛  ناأكل  التى  الأماكن  فى  به  م�شلًما  اأم��ًرا 
ف��ن��ح��ن جن��ل�����ش ع��ل��ى ال��ك��را���ش��ى وي��ق��دم لنا 
ال��ط��ع��ام ع��ل��ى ال���ط���اولت. ول��ك��ن ه���ذا لي�ش 
ويبدو  الأح���وال.  من  بحال  الطبيعة  قانون 
موجودة  ك��ان��ت  وال��ك��را���ش��ى  ال��ط��اولت  اأن 
اختفت  ولكنها  القدمي،  الأو�شط  ال�شرق  فى 
احلديثة.  والع�شور  الو�شطى  الع�شور  فى 
وثمينة،  ن���ادرة  فيه  الأخ�����ش��اب  جمتمع  ففى 
كانت  ووفرية،  رخي�شة  واجللود  وال�شوف 
للجلو�ش  بالن�شبة  خمتلفة  ترتيبات  هناك 

وتقدمي الطعام. 
ياأكلون الطعام؟ هنا كذلك  ولكن مباذا كانوا 
منطقة   � مناطق  ث��الث  اإىل  ال��ع��امل  نق�شم  ق��د 
عودى  ومنطقة  ال��غ��رب،  ف��ى  امل��ائ��دة  اأدوات 
الأ�شابع.  منطقة  وبينهما  ال�شرق،  فى  الأكل 
ويبدو اأن عودى الأكل اخرتاع قدمي جًدا فى 
فاأحدث  املائدة  اأدوات  اأما  الأق�شى.  ال�شرق 
من ذلك بكثري فى الغرب. كان ال�شكن بطبيعة 
اأ�شا�شية  اأداة  احلال �شروريا، ولكنه مل يكن 
الأداة  هى  ال�شوكة  كانت  الأك��ل.  اأدوات  من 
اأن��ه��ا اخ���رتاع بيزنطى  الأ���ش��ا���ش��ي��ة، وي��ب��دو 
ال�شابع  ال��ق��رن  اأوائ���ل  ف��ى  بريطانيا  اأُدخ���ل 
الريطانيون  ال��رح��ال��ة  وج��ده��ا  وق��د  ع�شر. 
فى اإيطاليا وانبهروا بها اأميا انبهار. وكلمة 
من  م��اأخ��وذة  الإجن��ل��ي��زي��ة  ���ش��وك��ة«   fork«
ولوحظ   .fourchetta الإيطالية  الكلمة 
ت��اأن��ق��ه��م ول  ف��ى  اأن الإي��ط��ال��ي��ن م��ب��ال��غ��ون 
وجند  فوطهم.  اأو  اأ�شابعهم  تلويث  يحبون 
اإ���ش��ارات اإىل ه��ذه الأداة اجل��دي��دة، اأى  ع��دة 
جون�شون  ب���ن  م�����ش��رح��ي��ات  ف���ى  ال�����ش��وك��ة، 
فى  تظهر  مل  وه��ى   .)1637 ع��ام  )امل��ت��وف��ى 

م�شرحيات �شك�شبري. 
ال�شرقية  للولئم  الأو�شاف  من  عدد  ولدينا 
قدمها  غربية  وولئم  غربيون،  رحالة  قدمها 
رحالة �شرقيون. وقد لحظوا اأ�شياء خمتلفة؛ 
اأ�شياء خمتلفة. ومن بن  اأنظارهم  فقد لفتت 
الغرب  فى  ال�شرقين  الرحالة  نظر  لفت  ما 
الطعام  يتناولون  والن�شاء  الرجال  اأن  هو 
مًعا. كان ذلك يحدث فى الزمن القدمي، 
الع�شور  فى  معتاًدا  يكن  مل  ولكنه 
الزوار  اأده�ش  وقد  الإ�شالمية، 
لأوروب���ا،  اأو�شطين  ال�شرق 
بل ورمبا �شدمهم. ومن بن 
اأفندى  ال��زوار وحيد  ه��وؤلء 
ال�شفري العثمانى فى باري�ش 
 1806 ب��ن  فيما  كتب  ال��ذى 
املوائد  »ف��ى  ي��ق��ول:  و1807 
الأوروب��ي��ة يكون ع��دد كبري من 
الن�شاء  وجتل�ش  ح��ا���ش��ًرا.  الن�شاء 
خلفهن  ال��رج��ال  يجل�ش  بينما  امل��ائ��دة،  على 
بينما  ك��احل��ي��وان��ات اجل��ائ��ع��ة  ي��راق��ب��ون��ه��ن 
عليهم  الن�شاء  اأ�شفقت  واإذا  ياأكلن.  الن�شاء 
اأعطينهم �شيًئا ياأكلونه، واإن مل تاأخذهن به�م 

�شفقة ظل الرجال على جوعهم«. 
ل اأعرف اأى املوائد ح�شر، ولكن دعونى اأقول 
وح�شب اإن ما رواه عن املائدة الغربية لي�ش 
اأكر عجًبا مما رواه بع�ش الرحالة الغ�ربين 
هذه  اأن  اإل  الأو�شط.  ال�شرق  فى  احلياة  عن 
من  خمتلفة،  منطق�ة  اإىل  تاأخذنا  التعليقات 
التاريخ الغذائى وتاريخ الطهى اإىل التاريخ 
الأكل  من  باخت�شار،  والثقافى.  الجتماعى 

اإىل تناول الطعام. وتلك ق�شة اأخرى.

ترجمــة : اأحمد حممـود
 The New York Review، May
2002 ،23

ونحن نعترب وجود الطاوالت والكرا�سى اأمًرا م�سلًما به فى االأماكن التى ناأكل فيها؛ 
فنحن جنل�س على الكرا�سى ويقدم لنا الطعام على الطاوالت. ولكن هذا لي�س قانون 

الطبيعة بحال من االأحوال. ويبدو اأن الطاوالت والكرا�سى كانت موجودة فى ال�سرق 
االأو�سط القدمي، ولكنها اختفت فى الع�سور الو�سطى والع�سور احلديثة. ففى جمتمع 

االأخ�ساب فيه نادرة وثمينة، وال�سوف واجللود رخي�سة ووفرية، كانت هناك 
ترتيبات خمتلفة بالن�سبة للجلو�س وتقدمي الطعام. 
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يف  وحيدًا  يكن  مل  ياماغوت�شي  ال�شيد  لكن   
ه���ذا. ك���ان واح����دًا م��ن ك��ث��ريي��ن ب��ل��غ عددهم 
تفجري  من  جنو  باأنهم  ُيعتقد  �شخ�شًا   165
ه��ريو���ش��ي��م��ا ف��ق��ط ل��ي��ن��ت��ه��ي ب��ه��م الأم�����ر يف 
نياغازاكي حيث �شقطت تلك القنبلة بعد ذلك 
بثالثة اأيام. و ق�ش�ش هوؤلء الناجن مرتن 
اجلديد  و  الر�شن  الكتاب  من  ج��زءًا  ت�شكل 
للكاتب ت�شارل�ش بيليغرينو، )  القطار الأخري 

من هريو�شيما (.
 ground“ " الأر�ش �شفر  لقد ن�شاأ تعبري 
فاأولئك  نياغازاكي.  zero مع هريو�شيما و 
لتلك  املال�شقة  امل��واج��ه��ات  م��ن  ال��ذي��ن جن��وا 
بف�شل  جنوا  قد  اجلديدة  الأمريكية  القنابل 
احلظ الطيب الأعمى متامًا. فقد كانوا متامًا 
ال�شحيح،  ال��وق��ت  يف  ال�شحيح  امل��ك��ان  يف 
��ن م��ن اأ���ش��ع��ة غ��ام��ا و الأ���ش��ع��ة حتت  حم��م��يِّ
املت�شطح،  النفجار  من  و  القاتلة،  احلمراء 
وقاية  ك�شرنقات  عملت  الأر���ش  من  بقٍع  يف 

طبيعية �شد ال�شدمات. 
درو�شًا  هريو�شيما  من  الناجون  تعلم  لقد  و 
ن���ووي،  تفجري  م��ن  ال��ن��ج��اة  ب�����ش��اأن  نفي�شة 
املعرفة  ه��ذه  ن�شر  م��ن  خائفن  ك��ان��وا  لكنهم 

يف اأعقاب ذلك مبا�شرًة. فقد كان قادة اليابان 
الع�شكريون ل يريدون ن�شر " ق�ش�ٍش طاحلة 
" و " اإ�شاعات هزمية ". غري اأن بع�ش اأولئك 
الناجن تكّلموا على اأية حال، فاأنقذوا بع�ش 

الأرواح بالتاأكيد. 
الذرية  القنبلة  يدعون  اليابانيون  ك��ان  لقد 
النفجار-   "  ،pika-don بالبيكا-دون  
به  املتعلقة  الدرو�ش  اأح��د  كان  و   ." التوهج 
لديك  ف��اإن  البيكا،  من  جن��وَت  و  راأي���َت  اإذا   :
الدر�ش الآخر فهو  اأما  لتتفاداها.  ثواٍن قليلة 
: اأن ارتداء مالب�ش بي�ش ينفع هنا. و هناك 
قّدم   " بيليغرينو،  ال�شيد  يقول  كما  طبيب، 
تقريرًا عن اأمثلة عديدة لن�شاء و اأطفال كانوا 
يرتدون ثيابًا مطرزة، تت�شمن اأحيانًا اأزهارًا 
الداكنة  الأزه��ار  كانت  اأبي�ش. و  قما�ش  على 
اللون الآن مو�شومة ب�شكٍل دائم على جلدهم  

بعد النفجار ". 
اإن �شوت   : اآخ���ر  در����ش  ه��ن��اك  ي���زال  م��ا  و 
مثل  تطري  و  تغو�ش  ال��ت��ي   B  29 ال��ق��اذف��ة 
لتخرج  حمركاتها  على  ت�شد  هي  و  اجلحيم، 
عن امل�شار، هو �شوت ينبغي اأخذه بجدية. و 
هناك الكثري، الكثري من الأمور املتعلقة بتلك 

القنابل كذوبان �شاعات الأيدي التي و�شمت 
اإ�شعاعيًا.  مر�شًا  اأ�شبحت  و  اأ�شحابها،  جلد 
بفرن  عملها  يف  اأ���ش��ب��ه  ال��ق��ن��اب��ل  ك��ان��ت  ف��ق��د 
جتعله  حتى  امل��ع��دن  ت�شّخن  م��اي��ك��رووي��ف، 

يتوهج. 
 ) هريو�شيما  اإىل  الأخ��ري  القطار   ( كتاب  اإن 
و  الفظائع،  تلك  لكل  الروؤية  وا�شح  كتالوغ 
بيليغرينو  ال�شيد  يتتبع  و  لل�شعفاء.  لي�ش 
الناجن و هم ي�شريون جمَهدين عر  هوؤلء 
 ) الطريق   ( ت��ك��ّون  التي  القاحلة  الأرا���ش��ي 
يدعوه  ما  ي�شف  و  مكارثي.  كوماك  للكاتب 
راآها  " التي  كالنمل  ال�شائرة  " التما�شيح  ب� 
اآن��ذاك من  " كانوا  ن�شاًء  و  الناجون، رج��اًل 
لة اإىل  دون عيون و وجوه �� بروؤو�شحم املحوَّ
جلود متا�شيح م�شوّدة تبدو فيها ثقوب حمر، 

ت�شري اإىل الأفواه ". 
النا�ش  ه�����وؤلء  و   "  : امل���وؤل���ف  ي�����ش��ت��م��ر  و 
ل  ف��اأف��واه��ه��م  ي�شيحون.  ل  التم�شاحيون 
ال�شو�شاء  و  الأ���ش��وات.  تكوين  ت�شتطيع 
ال�شياح.  من  اأ���ش��واأ  ُي�شدرونها  كانوا  التي 
اجلراد  مثل   �� متوا�شلة  دمدمًة  ُيطلقون  فهم 
يف ليلة اأوا�شَط ال�شيف. و اأحد الرجال كان، 

متفحمتي  �شاقن  على  مذهوًل  ي�شري  هو  و 
العقبن، يحمل طفاًل ميتًا باملقلوب ".  و يعري 
املوؤلف هنا انتباهًا خا�شًا للتف�شيل البالغي، 
تقريبًا  بلحظة  حلظًة  بطيئًا  �شرحًا  يقدم  و 
للكيفية التي اأطلقت بها القنبلة الذرية غ�شبها 
ال��ك��ث��ري م��ن الأم���ور  ال��ه��ائ��ج. و لي�ش ه��ن��اك 
الأخري  القطار   ( اأن  غري  ذل��ك،  يف  اجل��دي��دة 
للذكريات  ق���وي  حت��ل��ي��ل   ) ه��ريو���ش��ي��م��ا  م��ن 
لتحليل  اإ�شافًة  الأر�شيفية،  امل��ادة  و  الأوىل 
اأجراها  التي  اخلا�شة  املقابالت  و  البحث 
املوؤلف. و هو لي�ش بكتاٍب يت�شارع بعمق مع 
اإ�شقاط  بقرار  املتعلقة  الأخالقية  الريا�شيات 
يقول  ل  بيليغرينو  فال�شيد  الذرية.  القنابل 
كتب  الذي  فو�َشل،  بول  مع  يتفق  كان  اإذا  ما 
قائاًل يف ) �شكرًا لله على القنبلة الذرية ( اأن 
الدرجة التي ي�شجل بها الأمريكيون ال�شدمة 
هريو�شيما  قنبلة  من  ال�شتثنائي  اخلجل  و 
الذرية ترتبط ب�شدة بالفتقار اإىل املعلومات 

عن حرب البا�شفيكي ". 
الغبار  من  ن��وع  كل  بالتاأكيد  يدر�ش  اأن��ه  اإل 
فهو  ال��روح��ي.  التنوع  يهمل  ل  و  املت�شاقط 
الذين  اأول��ئ��ك  اأن  ت��ذّك��ر   " طبيٍب  ع��ن  يكتب 
بوجٍه  كانوا  الذرية  القنبلة  بعد  اأحياًء  ظلوا 
ال��ذي��ن جت��اه��ل��وا الآخرين  الأ���ش��خ��ا���ش  ع��ام 
ظلوا  ال��ذي��ن  اأو  ه��ن��اك،  و  هنا  املت�شايحن 
كان  ح��ن  حتى  اللهب،  األ�شنة  ع��ن  بعيدين 

املر�شى و الزمالء يزعقون بينها ".
و قد اعرتف هذا الطبيب " باأن اأولئك الذين 
التجاأوا منا  الذي  اأولئك  بقوا منا حيث كنا، 
اإىل التالل وراء امل�شت�شفى حن بداأت النريان 
تنت�شر و حتا�شر، قد جنوا بامل�شادفة و ظلوا 
ظلوا  الذين  اأولئك  فاإن  باخت�شار،  و  اأحياء. 
ذلك  يكن  اإن مل  القنبلة،  بعد  قيد احلياة  على 
اأقل  اأو  اأعظم  ملجرد احلظ، كانوا على درجة 
�� توّجههم  الذات  الرتكيز على  الأنانية و  من 
الغريزة و لي�ش احل�شارة. و نحن نعلم هذا، 

نحن الذين بقينا اأحياء ".
و لقد كان ياماغوت�شي، الناجي من القنبلتن، 
احلرب  لإنهاء  ب�شيطة  خطة  اأن�شار  بن  من 
و  بيليغرينو.  ال�شيد  يكتب  كما  ال��ن��ووي��ة، 
الأ�شخا�ش  اأن   : يف  اخل��ط��ة  تلك  تتلخ�ش 
بحكم  لهم  ال�شماح  ينبغي  الذين  الوحيدين 
البلدان التي لديها اأ�شلحة نووية هم الأمهات، 
اأطفالهن  ير�شعن  زل��ن  م��ا  ال��ل��وات��ي  اأول��ئ��ك 

ر�شاعة طبيعية.

                  International herald tribune

في ذكرى الكارثة
الجحيم الذي أحدثته  قنبلة ذرية

صغيرة واحدة! 
ترجمة / عادل العامل

عندما مات تسوتومو ياماغوتشي قبل أشهر، و عمره 93 عامًا، كان يُعد من نوادر 
النحس : فقد عاش الرجل مجتازًا تفجيرين ذرّيين، في هيروشيما ثم في نياغازاكي. 

كان رجاًل ذا حظٍ حسٍن جدًا، أو حظٍ سيئ جدا. من الصعب تحديد ذلك.   

سوق الكتب
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خا�ش  ب�شكل  والأرجنتينية  الالتينية  امل��راأة  تعرف 
مما  بها  املحيطن  يف  وتاأثريها  �شخ�شيتها  بقوة 
تعرف  مل��ا  اأحيانا  بالت�شلط  لو�شفها  البع�ش  دف��ع 
الأرجنتن  ب�شكل خا�ش يف  والبنات  ال�شيدات  عنه 
اآيري�ش من املحركن  الن�شاء يف بوين�ش  حيث تعد 
البارزين  الالعبن  املجتمع ومن  الأ�شا�شين حلركة 
واجتماعيا  وريا�شيا  �شيا�شيا  املجالت  جميع  يف 
احلالية  الأرج��ن��ت��ن  رئي�شة  ذل��ك  علي  مثال  واأب���رز 
قوية  ب�شخ�شية  تتمتع  ال��ت��ي  ك��ر���ش��رن  كر�شتينا 
العنيفة  النتقادات  من  الرغم  على  كبرية  وب�شعبية 

التي توجه حلكومتها. 
خوان  للرئي�ش  الثانية  الزوجة  ب��ريون  اإيفا  وتعد 
الأربعينات  يف  الأويل  ال�شيدة  كانت  والتي  بريون 
م��ن اأك����ر ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ت��ي اأث����رت يف وج���دان 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ن رمب���ا اأك����ر م���ن ���ش��خ�����ش��ي��ات تعد 
�شخ�شيات ن�شالية مثل ت�شي جيفارا الذي مل يكت�شب 
التاريخي  الأرجنتينين  ووج��دان  قلوب  يف  مكانة 
التي كانت حنونة على  اإيفا  اأو  اإيفيتا  مثلما احتلته 
مما  ال�شئيل  بج�شمها  الأرجنتيني  ال�شعب  ب�شطاء 
دفع الكثريين لإطالق لقب " ليتل اإيفا "عليها اإل اأن 
ونفوذا  �شخامة  الرجال  اأكر  يتجاوز  كان  تاأثريها 
العاطفة   " كتاب  �شعبها،  من  الب�شطاء  قلوب  على 

حياة  من  الأخ��رية  ال�شنوات  " يتناول  لإيفا  وفقا 

اأبرز  واأح���د  الوحيدة  الأرجنتيني  ال�شعب  ملهمة 
ال�شخ�شيات يف تاريخه.

اأ�شرة  من  تنحدر  متوا�شعة  ريفية  فتاة  كانت  فاإيفا 
فقرية تتكون من خم�شة اأ�شخا�ش وهو ما كان ي�شعر 
 " لقب  عليها  فاأطلقوا  منهم  واح��دة  باأنها  الب�شطاء 
�شانتا اإيفا " ، بداأت ق�شة اإيفا يف عام 1919 عندما 
ولدت كابنة غري �شرعية لمراأة فقرية يف اإحدي قرى 
الأرجنتن ويف �شن ال�24 التقت الكولونيل "خوان 
بريون" يف داٍر للدعارة وهذا ما ل ت�شلط هوليوود 
ق�شة حياتها  تناولت  التي  الأف��الم  عليه يف  ال�شوء 
مادونا  للنجمة   " اإيفيتا   " فيلم  اأبرزها  كان  والتي 
واملنحلن  الفا�شدين  ���ش��ورة  تزييف  هدفها  لأن 
ُثِم  الأرجنتينية  الإذاع��ة  ذلك ممثلة يف  بعد  وعِملت 
بريون"  "خوان  با�شم  الر�شمي  املتحدث  اأ�شبحت 
وزيادة  �شعبيته  دع��م  اأج��ل  من  هائل  بجهد  وقامت 
 1945 ع��ام  ع�شكري  مت��رد  به  اأط��اح  فعندما  نفوذه 
حتركت اإيفيتا بن�شاط بن ال�شباط وعمال امل�شانع 
اإعادته  من  فتمكنت  الأرجنتيني  ال�شعب  وجماهري 
اإىل موقعه قائدًا للجي�ش ورئي�شًا للحكومة بل اأكر 
من ذلك فقد �شاعدته للو�شول اإىل �شدة الرئا�شة حتى 
اتفق املقربون والأعداء على اأن حكم بريون ل ميكن 
لأحد الإطاحة به اأو حتى اإ�شعافه وال�شّر هي ال�شيدة 
املالين.وعندما  قلوب  علي  تربعت  التي  الأويل 

اخلريية  الأع��م��ال  جم��ال  بريون"  "اإيفا  اقتحمت 
الطبقة  ن�شاء  م��ن  وا���ش��ت��ه��زاء  ل�شخرية  تعر�شت 
وجيزة  ف��رتة  خ��الل  ا�شتطاعت  ذل��ك  ورغ��م  الراقية 
تاأ�شي�ش "�شندوق اإيفا لالأعمال اخلريية" ومل تتوان 
امل�شاعدات  لتوزيع  ومركزها  من�شبها  ا�شتغالل  عن 
اأنها كانت تقوم  وتقدمي اخلدمات للمحتاجن حتى 
الفالحن  بيوت  وتدخل  للقرى  مفاجئة  ب��زي��ارات 
ولأطفالهم  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  لهم  لتقدم  وال��ف��ق��راء 
املالب�ش  و���ش��راء  بجمع  تقوم  كانت  كما  احللوى 
الأوروبية واإعطائها لهم حتى و�شل اهتمامها بهم 
اإىل حدِ �شراء اللعب لأطفالهم باللُعب وهي اللعب 
التي كانت حت�شل عليها من جميع اأنحاء العامل.
اإيفا مبر�ش ال�شرطان بداأ نظام  اأ�شيبت  وعندما 
خوان بريون يف التداعي ورغم ذلك مل ت�شت�شلم 
بل ظلت م�شّرة على ح�شور اللقاءات ال�شيا�شية 
عام  من  يوليو   26 �شباح  ويف  واجلماهريية 
يناهز  عمر  ع��ن  بريون"  "اإيفا  م��ات��ت   1952
قام  اأنفا�شها  اآخر  لفظت  اأن  ومبجرد  �شنة   33
الفور  وعلى  جثمانها  بتحنيط  اخل��راء  اأح��د 
ملوتها  الرعب  من  حالة  الأرجنتن  اجتاحت 
الب�شر  م��ن  م��ل��ي��ون��ان  ج��ن��ازت��ه��ا  وم�����ش��ى يف 
من  بالأقدام  �شحقا  اأ�شخا�ش  �شبعة  وتويف 

�شدة الزحام.

واملجاعات  بالفقر  اأف��ري��ق��ي��ا  ق���ارة  ا���ش��ت��ه��رت   
وغريها  والن��ق��الب��ات  الع�شكرية  وال��ن��زاع��ات 
من مظاهر ظلم الب�شر والت�شرد وهي ال�شورة 
النمطية التي ياأخذها العامل عن �شكان القارة 
تتغري  ب���داأت  التي  ال�شورة  وه��ي  ال�شمراء 
الإعالم  و�شائل  من  العديد  نظر  يف  ن�شبيا 
العامل  اهتمام  اأن  اأك��دت  والتي  اأوروب���ا  يف 
مثل  دول���ة  وبخا�شة  ال��ق��ارة  بتلك  احل���ايل 
ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ف��ت��ح ع��ي��ون ال��ع��امل على 
بعمق  اإليها  تنظر  وفكريا  اأدبيا  ثرية  قارة 
وده�شة واإعجاب رغم املاأ�شاة التي يعي�شها 
�شكان تلك البلدان الفقرية التي تخرج من 
اأنها تظل بئرا  اإل  اأخرى  اإىل  اأهلية  حرب 
من الأ�شرار والعجائب ل تن�شب لكل من 

يحاول ك�شف خباياها. 
مثاليا  من��وذج��ا  تعتر  اأفريقيا  جنوب 
حيث  ف��ك��ري��ا  الغنية  ال�����ش��م��راء  ل��ل��ق��ارة 

متتلك اثنن من احلائزين على جوائز نوبل يف 
ماك�شيل  وج��ون  جوردمير  نادين  وهما  الأدب 
ك��وت��زي ح��ي��ث مي��ل��ك��ان ت��راث��ا ف��ك��ري��ا ي�شتحق 
الإعجاب يف بلد �شهد على اأر�ش الواقع كراهية 
واحل�شارات،  للهويات  و�شداما  م�شبوقة  غري 
اأن  العاملية  الإع��الم  و�شائل  من  العديد  واعتر 
اإىل مكانها املنا�شب  كاأ�ش العامل احلالية ذهبت 
الفكري  ال��راء  على  نحو  العامل  اأنظار  لتتجه 
الناجح الذي خرج نتيجة هذا ال�شراع يف قارة 
مل يعرف عنها �شوى النقالبات وال�شراعات . 

كتاب الت�شرد يف جنوب اأفريقيا للكاتب خابيري 
ريفريتي هو جمموعة من الق�ش�ش املروعة اإن 
نف�شه  الوقت  يف  والرائعة  بذلك  و�شفها  ج��از 
التي  الق�ش�ش  وه��ي  الأفريقية  القارة  لبلدان 
بلدان  يف  خ�شو�شا  القارة  تلك  اأ�شرار  تك�شف 
وتنزانيا  وزمي��ب��اب��وي  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  م��ث��ل 
ورواندا والكونغو حيث ي�شري الفقر جنبا اإىل 

وحنانها  اجلميلة  القارة  تلك  طبيعة  مع  جنب 
حماولة  يف  الكاتب  و�شف  حد  على  وعاطفتها 
لفهم عميق لطبيعة الب�شر فيها، دولة مثل جنوب 
ل�شنوات  عك�شية  نتيجة  حاليا  تعي�ش  اأفريقيا 

ال�����ش��راع ال��ط��وي��ل��ة بن 
الذين  والبي�ش  ال�شود 
ي�����ش��ك��ل��ون ح��ال��ي��ا %15 

�شكان  م��ن  ت��ق��ري��ب��ا 
البالد ذات الغالبية 
حيث  ال���������ش����وداء 
ي�����ش��ه��د ال�����ش��ك��ان 
اأحيان  يف  البي�ش 
ا�شطهادا  ك��ث��رية 
العمل  ���ش��وق  يف 

م���ن دفع  وغ���ريه���ا 
البي�شاء  ال��ن��خ��ب��ة 

ل��ل��ت��ح��دث ع����ن ال��ت��ح��رر 

إيفا بيرون.. القديسة التي صنعت 
الديكتاتورية في األرجنتين

المونديال.. عالج كروي للمعاناة السمراء

سوق الكتبسوق الكتب
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بهما  يقا�ش  الفنون  من  اثنان  وال�شحافة..  ال�شينما 
مدى تقدم اأى جمتمع دميقراطى منفتح، لكن ما العالقة 
بينهما واإىل اأى مدى يخدم التكامل بن هذين املجالن 

املجتمع؟ 
ترى �شونيا ديان هرزبون، اأ�شتاذة العلوم الجتماعية 
�شفة  هناك  اأن  ال�شينما«  فى  ال�شحافة  »كتاب  وموؤلفة 
اأ�شا�شية م�شرتكة بن ال�شينما وال�شحافة، وهى احلكي 
اأن  اإل  النوعن  كال  فى  طريقته  اختالف  مع  ال�شرد  اأو 
الأحيان.  اأغلب  فى  الثنن  يحرك  احلقيقة  عن  البحث 
ال�شيا�شة  وتطويع  بتوجيه  ي�شمح  اأي�شا  وكالهما 

والراأى العام. 
وفى كتابها، تتتبع املوؤلفة من دون تطويل تاريخ تلك 
العالقة بن اثنن من اأعمدة البناء الجتماعى احلديث 

:ال�شحافة وال�شينما. 
فمنذ عر�ش الفيلم الأمريكى «املواطن كن» عام 1941 
على  الأمريكية  ال�شينما  روائع  اأهم  اأحد  يعتر  والذى 
على  الظهور  فى  ب��داأ  ويلز،  اأور�شن  للمخرج  الإط��الق 

ال�شاحة ال�شينمائية ما يعرف ب�»الفيلم ال�شحفي«. 

مقتل  بعد  الأربعينيات  بداية  فى  اأحداثه  تدور  الفيلم 
يلفها  ف��ى ج��رمي��ة  ك��ن  ف��ور���ش��ت  ت�شارلز  ي��دع��ى  رج��ل 
كلمة  ب�شوى  احت�شاره  اأث��ن��اء  ينطق  ومل  الغمو�ش 
واحدة، تلك التى ي�شتخدمها ال�شحفى توم�شون الذى 
يتابع الق�شية، كطرف خيط، يخو�ش ب�شببه العديد من 

املغامرات قبل اأن يتمكن من الإيقاع بالقاتل. 
يلقى  الأف��الم  من  اجلديد  النوع  ه��ذا  ب��داأ  ما  و�شرعان 
رواجا كبريا فى هوليوود منتقال اإىل اأوروبا وفرن�شا، 
فقد ا�شتهوت املخرجن واملوؤلفن فكرة عر�ش »ما وراء 
الديكور« من �شراع م�شالح وتداخل �شلطات وعقبات 
اأمام حرية التعبري. ودائما ما كانت فكرة »البحث عن 
الأفالم  فى  ل��الأح��داث  الأ�شا�شى  املحرك  هى  احلقيقة« 
يومنا  وحتى  الفرتة  تلك  فى  ظهرت  التى  ال�شحفية 

هذا. 
هذه  من  الأمثلة  بع�شرات  عملها  الكاتبة  زودت  وق��د 
ودورها  الأ�شا�شية  لأفكارها  �شريع  حتليل  مع  الأف��الم 
بالأخ�ش،  الأمريكى  واملجتمع  ال�شيا�شة  فى  وتاأثريها 

منذ ف�شيحة ووتر جيت وحتى حرب العراق

كتاب  حديثا  �شدر  للكتاب  العامة  امل�شرية  الهيئة  عن 
من  احلافة"  عند  اجلدد..العلم  بعنوان"الن�شانيون 
اإبراهيم  م�شطفى  وترجمة  ب��روك��م��ان،  ج��ون  تاأليف 
�شفحة   424 يف  يقع  الذي  الكتاب  هذا  فهمي.يت�شمن 
،مقالت حلواىل ع�شرين من كبار املفكرين املعا�شرين 
،تتناول  الإن�شانية  اأو  الطبيعية  العلوم  يف  ���ش��واء 
ما ظهر موؤخرا من بع�ش عالمات  املقالت يف جمملها 
لردود فعل �شد التفكري العلمي وبوادر نزعة ل عقالنية 
ظالمية يف املجتمع الن�شانى تطال حتى بع�ش الأحيان 
اأ�شحاب ال�شلطة ممن يقودون دول كرى ، وكذلك بع�ش 
العلماء  تهمي�ش  على  تعمل  التي  الأكادميية  اجلماعات 
واملنهج العلمى والتي تواكب وجودها مع ظهور مذاهب 
احلداثة  بعد  ما  ومذاهب  وتفكيكية  بنيوية  من  غربية 
عموما، مع غلبة لجتاه ت�شاوؤمى فيها فى حن ان العلم 
والتقدم  للتفاوؤل  اجتاها  ذلك  مقابل  يف  يقود  احلقيقى 
ا�شباه  متجد  نزعات  اي�شا  ب���ل         ظ�����هرت   ، امل�شتمرين 
علوم زائفة وما يكاد يكون ثقافة خرافة كالطب البديل 

يت�شمن وامل����ث����ي����ل  .الكتاب  الروحاين 

ثالثة اأق�شام ، الق�شم الأول بعنوان"الهومو�شابينز"اأو 
"الن�شان  اأي  احل��ايل  الإن�����ش��ان  لنوع  العلمي  ال���ش��م 
تف�شريات حديثة  الق�شم  اأي�شا يف هذا  العاقل" وهناك 
يف  الب�شر  تباين  واأ�شباب  الإن�شان  لتاريخ  وطريفة 
القارات املختلفة رغم وحدة اأ�شولهم، وملاذا مثال حدث 
ان غزا ال�شتعمار الغربي افريقيا ال�شوداء ومل يحدث 
يف  يرد  الغرب.  غزو  اىل  ال�شوداء  اأفريقيا  و�شلت  ان 
هذا الق�شم الثاين من الكتاب ا�شت�شراف ملا يحتمل من 
ظهور كائنات من نوع جديد من الأحياء الب�شرية فيها 
فيتناول  الكتاب  من  الثالث  الق�شم  اأم��ا  ميكنة،  بع�ش 
اأحدث نظريات علم الكون التي حتاول معاجلة نواحي 
الكون  ن�شاأة  عن  الكال�شيكية  النظريات  يف  الق�شور 
بالنفجار الكبري .ينتهي الكتاب بتعليقات ذكرها بع�ش 
املفكرين والعلماء عما قاله مفكرون وعلماء اآخرون من 
اآرائهم وهي تعليقات يتخللها اأ�شلوب �شاخر �شواء عند 
اأهمية  اأي�شا  التعليقات  هذه  تبن  املعار�شة  اأو  التاأييد 
ليى  العلم واأهمية توفري احلرية  تقدم  الآراء يف  تعدد 

فرد يف ان يبدي راأيه.

كتاب  بدم�شق،  والن�شر  للثقافة  امل��دى  دار  عن  �شدر 
ال�شاعر  ف��ي��ه  ت��ن��اول  �شيك�شبري"،  م��ن��اج��ي��ات  :"من 
لهاملت،  مناجاة  ع�شرة  اأربع  نيازي،  �شالح  العراقي 
درا�شة  ودر�شها  فرتجمها  مكبث،  و  مكبث،  والليدي 

نقدية. 
الأليزابيثي عمومًا،  الع�شر  التي �شاعت يف  املناجيات 
ومناجيات �شيك�شبري خ�شو�شًا، نوع فريد يف التاأليف 
اأدق  ت�شوير  يف  ب��ارع��ة  اأدب��ي��ة  وو���ش��ي��ل��ة  امل�����ش��رح��ي، 
العواطف. اأكر من ذلك، يرى فيها النقاد اأعمق اخللجات 
النف�شية. مرّد ذلك طبيعة املناجاة ذاتها، اإْذ ينفرد البطل 
)يف معظم احلالت(، بنف�شه على خ�شبة امل�شرح فريوي 
لنف�شه  واإمن��ا  لأح��د،  ل  ولكْن  م�شموع،  ب�شوت  خلجاته 

اإذْن  املناجاة  ي�شمعه.  اأحد  ما من  لأْن  �شيئًا  يكتم  فقط. ل 
تتمّيز بال�شدق كل ال�شدق لأنها بب�شاطة حديث الإن�شان 

مع نف�شه.
اأو  :"اأكون  ال�شهرية  هاملت  مناجاة  اأن  نذكر  اأن  يكفي 
الإنكليزية  اللغة  م��ن  اأك��ي��دًا  ج���زءًا  اأ�شبحت  اأكون"،  ل 
املجتمع  يف  اليومية  احلياة  وحتى  العامة  الثقافة  ومن 

الإنكليزي.
لكْن برغم تلك الأهمية التي تتمتع بها مناجيات �شيك�شبري 
الأدباء  من  يبدو-  م��ا   على  اأح��د-  من  ما  اأّن��ه  بيد  عامليًا، 
العرب قد حاول من قبل درا�شة هذه املناجيات وحتليلها 
مبادرة  الكتاب  ه��ذا  يعتر  قد  ال�شبب  لهذا  رمب��ا  نقديًا. 

جديدة اأوهذا ما يطمح اإليه املوؤلف. 

السينما والصحافة.. وجهان لعملة واحدة

االنسانيون الجدد..العلم عند الحافة

من مناجيات
شيكسبير لصالح نيازي
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الت�شيلي  للكاتب  رواي��ة  بغداد"  "بريد 
عن  ت��رج��م��ه��ا  ب���ارا����ش  ميجيل  خ��و���ش��ي��ه 
عن  و���ش��درت  علماين  �شالح  الأ�شبانية 
وبارا�ش  للكتاب.  العامة  امل�شرية  الهيئة 
من بن ُكتاب الرواية الت�شيلية البارزين 
يف  اأدبية  جائزة  اأعلى   2006 العام  ن��ال 

بلده. 
الكتاب يف الأ�شل جمموعة ر�شائل متبادلة 
بن ر�شام ت�شيلي متميز ا�شمه هويركيو، 
مع عم زوجته وهو بروفي�شور جيكي يف 
الأدب يعي�ش على مقربة من براغ. تزوج 
كان  عندما  الروفي�شور  اأخ  ابنة  الر�شام 
طالبا يف ت�شيكو�شلوفاكيا، و�شحبها اإىل 
بغداد بعد ح�شولها على عمل تدري�شي يف 
تتحدث  الر�شائل  اجلميلة.  الفنون  معهد 
الر�شام  ومغامرات  وال��ع��راق  بغداد  عن 
ال�شيا�شية  واحل���وادث  الأم��اك��ن  وو�شفه 

خالل عهد قا�شم وع�شية انقالب 1963. 
وبح�شب  �شحيفة الريا�ش فانه جاء يف 
مقدمة الرواية، ان الر�شام ُقتل او اختفت 
ال��ق��اه��رة، وح��اول��ت احلكومة  اآث���اره يف 
اأر�شل  تفلح.  ومل  عليه  العثور  الت�شيلية 
كي  ت�شيلية  �شحيفة  اىل  الر�شائل  العم 
تن�شرها، ولكنها بقيت يف الأدراج اىل ان 
اإىل خو�شيه  التحرير  اأحد روؤ�شاء  �شلمها 

بارا�ش. 
العام  الر�شائل  فتح  زمن  الروائي  ي��وؤرخ 
�شلفادور  على  النقالب  �شنة  اأي   1973
األلندي، و�شيجد القارئ خيطًا بدا كما لو 
اأحداث ت�شيلي  اأن امل�شادفة ن�شجته، بن 
ال�شيا�شية والأحداث التي يرويها الر�شام 
ومطلع  اخلم�شينيات  نهاية  العراق  عن 

ال�شتينيات. 
التي  املعلومات  بدقة  التخمن  ميكن  ل 
�شيغت  وال��ت��ي  ال��روائ��ي،  بالفلرت  م��رت 
ن�شبه عالية من  اإطار �شاخر ويحوي  يف 
التهكم على احلياة والب�شر، غري ان املوؤكد 
فيها اأن الر�شام وزوجته كانا يعي�شان يف 
عزلة عن الو�شط الت�شكيلي العراقي، وكان 
يف ذلك الوقت يف عز ازدهاره كتجمعات 
فنية، وبيئة من خالئط  ثقافية ومدار�ش 
الأجانب.  الفنانن  بينها عدد من  خمتلفة 
معظم الر�شائل ت�شّور بغداد مدينة �شرقية 
مل تخرج بعد من القرون الو�شطى، وهذا 
ل يخالف الواقع ب�شيء، لأن الأماكن التي 
يذهب اإليها البطل والنا�ش الذين يلتقيهم 
زمن  عند  ال�شاكنة  املالمح  تلك  يحملون 
�شرقي غ��اب��ر. ول��ك��ن ه��ن��اك م��ا ي��دف��ع اإىل 

نف�شه  الر�شام  ب��اأن  العتقاد 
يجد  م���ا  ال���ع���راق  م���ن  اأراد 
هوام�ش،  م��ن  ت�شيلي  يف 
مق�شية  ق��وم��ي��ة  م���ن  ف��ه��و 
الهندية،  القبائل  بقايا  من 
التي تعي�ش يف مكان �شبه 
مغامراته  فكانت  ب��دائ��ي، 
احليوات  تلك  عن  تبحث 
التي مل ت�شب بعد بلوثة 
احل�����داث�����ة. ال���ك���ث���ري من 
ان��ت��ب��اه��ات ال����رواي����ة ل 
واإن  احلقيقية  جت��ان��ب 
���ش��ي��غ��ت ع��ل��ى ن��ح��و ل 
املبالغات،  م���ن  ي��خ��ل��و 
النهاية حكاية  فهي يف 
ف�شول  ج��ذب  تتوخى 

قارئ يجهل املكان. 
ما الدللة يف ن�شر تلك 
ع��ل��ى هيئة  ال��ر���ش��ائ��ل 
غرابة  ه���ل  رواي������ة: 
واأحداثها،  �شورها 
اإىل  م��وج��ه��ة  وه����ي 
ق�����ارئ ي��ج��ه��ل اي��ن 
اأم  ال����ع����راق،  ي��ق��ع 
لأنها حتية وتكرمي 

ذكرى  ا�شتعادة  اأو 
وفاته  بعد  رفيعة  مبكانة  حظي  ر���ش��ام 
تالم�ش  لكونها  اأم  ح��ي��ات��ه،  يف  ول��ي�����ش 
الأحداث ال�شيا�شية يف ت�شيلي التي جرى 
فيها كما جرى يف العراق، ولكن بعد ع�شر 
تلك  كل  العراقي؟  الن��ق��الب  من  �شنوات 
الأ�شباب تبدو على درجة من الوجاهة لو 
رغبة  وهو  فيها،  الأه��م  اجلانب  جتاهلنا 
الذي  الفنان  �شورة  تقدمي  يف  ال��روائ��ي 
�شعى اإىل حتويل كل املوا�شيع واملرئيات 
وي�شمع  ي��رى  فهو  ت�شكيلي،  م�شهر  اإىل 
ويتاأمل وميار�ش احلب واجلنون يف كل 
الأماكن حتى الأكر قبحًا وبعدًا عن الفن، 
كي يجلبها اىل حمرتفه، غرفة على �شطح 
من �شطوح بغداد. ر�شم ع�شرات اللوحات 
اأن يتذوقها، مثلما  حلبة متٍر مل يكن يود 
ر�شم �شور الطبيعة واخليول والفالحن 

وموظفي الريد والغانيات. 
وفد  مع  الر�شام  و�شل  ال��رواي��ة،  ح�شب 
موؤمترا  اأق��ام  الذي  العاملي  الطلبة  احتاد 
قا�شم،  ع��ه��د  ب��ب��غ��داد يف  م��وؤمت��رات��ه  م��ن 
ال�شيوعين،  اإىل  ينتمي  ما  مبعنى  وهو 
ولكن ر�شائله تبدي طبيعة عبثية �شاخرة 

وم�����ت�����م�����ردة ع��ل��ى 
عن  بالبحث  مهموم  فهو  ال��ت��زام،  اأي 

مو�شوع لر�شمه، ولن يكون هذا املو�شوع 
�شوى مكمل حلياته ومغامراته، لذا يطل 
ي�شهده،  مل  ق��ارئ  على  ال�شيا�شي  احل��دث 
وكاأنه وثيقة �شادمة لتوقعاته. هذا الزمن 
�شمي  ما  هو  الر�شام،  عنه  يتحدث  ال��ذي 
زم��ن ال��ث��ورة احل��م��راء، اأي ال��ف��رتة التي 
ال�شارع، واأ�شدر  الي�شار على  فيها  هيمن 
الذي  الزراعي  قا�شم فيه قانون الإ�شالح 
انتزع من الإقطاع �شلطته النافذة، قدر ما 
الفالحن  مراأى  �شجونه،  اأثار  او  �شحره 
هربا  الليل  يف  بغداد  اأر�شفة  املتو�شدين 
مو�شوعًا  ك��ان��وا  فقد  القتل،  جحيم  م��ن 
ل��ل��وح��ات ال��ب��وؤ���ش ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��وت��ه من 

العراق. 
يف  �شيفرات  يفك  وك��اأن��ه  ال��ك��ت��اب  ي��ب��دو 
�شخ�شية  بينها  وم��ن  العراقية،  احل��ال��ة 
عبدالكرمي قا�شم وال�شيوعين، فهو ي�شف 
الزعيم الذي التقاه مع وفد الحتاد، مثل 
اجلماهري  بهتاف  مهموم  ع�شكري  اأي 
وهم  ال�شيوعين  ي�شف  كما  وت�شفيقهم. 

يتعر�شون اإىل الت�شفيات 
ال�����ش��ري��ة، يف ع��ز ازده���ار 
و�شفه  ولكن  جماهريهم، 
تهكم  م���ن  ي��خ��ل��و  ل  ال����ذي 
لهم:  اأخ���رى  ���ش��ورة  ينقل 
خفايا  يف  ي��ع��ي�����ش��ون  ف��ه��م 
بفكرة  امل�����ش��ك��ون  ع��امل��ه��م 
ال�شرية حتى ولو بدت على 

نحو كاركاتوري. 
راق�شة  ال���ر����ش���ام  ا����ش���رتى 
ملهى  �شم�شار  م��ن  م��غ��رب��ي��ة 
ع����راق����ي، وت���ل���ك م���ف���ارق���ة ل 
فيها،  ال��ت��وري��ات  م��ق��دار  نعلم 
ف�����ش��وق ال��ن��خ��ا���ش��ة يف ع���راق 
حم�ش  ي���ب���دو  اخل��م�����ش��ي��ن��ات 
الراق�شة  مكر  ان  وم��ع  خرافة، 
�شم�شار  م��ع  ب��ه��روب��ه��ا  ينتهي 
تت�شل  احل��ادث��ة  اأن  غ��ري  اآخ����ر، 
مبفهوم الإلهام عند الر�شام، فقد 
�شاء اأن ير�شمها ليخرج بلوحات 
باعها يف �شوي�شرا مببالغ طائلة. 
من  الكثري  الكتاب  هذا  يف  �شنجد 
حمى  فكاأن  واملفارقات،  الطرائف 
الوجه  البطل،  ترافق  التي  الر�شم 
الآخ����ر مل��غ��ام��رات��ه يف احل���ب ويف 

اندفاعات تقف على حافة املوت. 
دبلوما�شيا  و���ش��دي��ق��ه  دل��ي��ل��ه  ك���ان 
يجيد  مغربية  اأ���ش��ول  م��ن  فرن�شيا 
مل  ام��اك��ن  اىل  فرافقه  العراقية،  اللهجة 
ثري، وفر  �شيخ  بها ومنها م�شيف  يحلم 
له فر�شة ر�شم احل�شان الذي وقع بحبه، 
يغادر  مل  فهو  بال�شرورة،  فار�ش  فالفنان 

وجدانيًا م�شارب قبيلته الهندية. 
يف  امل��وؤث��رة  اللحظات  م��ن  الكثري  ه��ن��اك 
الرواية، وبينها م�شاهداته يف كرد�شتان 
الطالبة  دليلته  �شحب  ان  بعد  ال��ع��راق 
على  ووقوفه  �شوي�شرية،  اأم  من  الكردية 
ال�شيادون  اكت�شفه  دجلة  يف  �شاب  غرق 
على  "امل�شكوف"  �شمك  يقدمون  ال��ذي��ن 
مبدية  مطعونا  ال�شاب  كان  ال�شواطئ. 
لأنه نا�شط طالبي، ولكن الر�شام الذي 
من  اأدرك���ه  امل�شيح،  ���ش��ورة  فيه  راأى 
عنها:  يتحدث  لوحة  يف  زواي���ا  ث��الث 
العراقية  لالر�شتقراطية  مطعم  زاوي��ة 
مطل على دجلة، واجلرف الذي ر�شت 
امل�شجى  ال�شاب  وج�شد  اجلثة،  عليه 
على طاولة ال�شيادين. تلك حكاية من 

التي  العراق  حكايات 
اإىل  تتكرر  ما برحت 
الذي  ان  بيد  يومنا، 

منها  ي�����ش��غ��ل��ن��ا 
النظر  وج����ه����ة 
تخت�شر  ال���ت���ي 
اأه����������واء ف���ن���ان 
مي���ل���ك ال����ق����درة 
على التقاط دقة 
احل����وار داخ��ل 
امل�����ك�����ان ال�����ذي 

يعاينه.

يوؤرخ الروائي زمن فتح الر�سائل يف العام 1973 اأي �سنة االنقالب على �سلفادور األلندي، و�سيجد 
القارئ خيطًا بدا كما لو اأن ال�سدفة ن�سجته، بني اأحداث ت�سيلي ال�سيا�سية واالأحداث التي 

يرويها الر�سام عن العراق نهاية اخلم�سينيات ومطلع ال�ستينيات. 
ال ميكن التخمني بدقة املعلومات التي مرت بالفلرت الروائي، والتي �سيغت يف اإطار �ساخر 

ويحوي ن�سبة عالية من التهكم على احلياة والب�سر

"بريد بغداد" رواية تشيلية عن عراق 
الخمسينيات 
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املوؤامرة  ناع امللوك املتعاملون مع نظرية  �شٌ
اإليها  ي��ن��ظ��ر  اأح��ده��م��ا  م��ت�����ش��ادان،  ف��ري��ق��ان 
تريح  اأن��ه��ا  ومنطق  وا�شتخفاف  ب�شخرية 
الغرب  »اإن  اعتبار  على  والفا�شلن  ال�شعفاء 
يتعامل  وال��ث��اين   ، وك��ذا«  ك��ذا  بنا  فعلوا  من 
م��ع��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا »ن�����ش��ا م��ق��د���ش��ا« ل ميكن 
الت�شكيك فيه وهو اأمر ي�شمح للنظرية- ومن 
كل  عن  امل�شوؤولة  تكون  ب��اأن  الغرب-  خلفها 
�شيء حتى »ال�شعف اجلن�شي« !، لكن اأيًا كان 
املع�شكر الذي ينتمي اإليه القارئ فالبد له من 
قراءة هذا الكتاب �شديد الأهمية الذي ينت�شر 
لكن  �شفحاته  اأغ��ل��ب  يف  امل���وؤام���رة  لنظرية 
عربا  ولي�شوا  غربيون  موؤلفيه  اأن  املده�ش 

يعانون من »عمي« نظرية املوؤامرة.
ق�������راءة ك���ت���اب »����ش���ن���اع امل�����ل�����وك.. ه����واة 
لبد  ومتع�شبون«  جوا�شي�ش  ومغامرون.. 
يتعاملون  املوؤلفن  لأن  اأي�شا  بحذر  تتم  اأن 
الكتاب  يف  ذك��ره��ا  ال���وارد  ال�شخ�شيات  م��ع 
و�شحتهم  بحياتهم  ���ش��ح��وا  ب��اع��ت��ب��اره��م« 
وهو  ح�شارية«،  قيم  اأنها  اعتقدوا  ما  لن�شر 
ن�شر  د.فاطمة  الكبرية  املرتجمة  تفنده  اأم��ر 
ال�شخ�شيات  اأن  موؤكدة  للكتاب  مقدمتها  يف 
ال����وارد ذك��ره��ا يف ال��ك��ت��اب »ب����ذروا ب���ذورا 
�شممت  زق���وم  م��ن  اأ���ش��ج��ارًا  من��ت  �شيطانية 
فروعها  واأ���ش��ع��ل��ت  املنطقة،  ج�شد  ث��م��اره��ا 
ال�شطور  ولعل  اأهلها«،  بها  يكتوي  بنريان 
قائمة  اأن  ذل��ك  جت��ن.  اأي  بها  لي�ش  ال�شابقة 
ت�شم  الكتاب  ي�شتعر�شها  التي  ال�شخ�شيات 
اأ�شماء دورها الفا�شد وال�شيطاين يف املنطقة 
معروف لكثريين مثل »اللورد كرومر احلاكم 
الريطاين مل�شر يف ال�شنوات الأوىل احلرجة 
و�شايك�ش،  العرب،  ولوران�ش  الحتالل،  من 
وبول ولفوتينز نائب وزير الدفاع الأمريكي 
»املخطط  باأنه  واملعروف  العراق  غزو  اأثناء 
 ، ح�شن«  ب�شدام  الإط��اح��ة  لعملية  الفكري 
مليئة  ال�شخ�شيات  هذه  ف�شول  اأن  �شحيح 
مبعلومات قد تكون جديدة على كثريين، لكن 
يف  »الغام�شة«  ال�شخ�شيات  ف�شول  ق��راءة 
�شناع تاريخ ال�شرق الأو�شط رمبا يكون هو 

ما ت�شمح به هذه ال�شطور.
لعبت  بريطانية  �شحفية  �شو«  »فلورا  ا�شمها 
ال�شتعماري  ال��ن��ف��وذ  م��د  يف  ب����ارزا  دورا 
اأن  لدرجة  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  الإجنليزي 
ال�شامي  امل��ن��دوب  اأ�شبح  زوج��ه��ا 
نيجرييا،  يف  ال���ري���ط���اين 
اأول  ه������ي  وك������ان������ت 
م�����ن ����ش���ج���ل ا����ش���م 
كدولة  »ن��ي��ج��ريي��ا« 
مطبوعا يف جريدة، 
ك����ان����ت ت���ع���م���ل يف 
�����ش����ح����ي����ف����ة غ���ري 
لكنها  م�����ش��ه��ورة، 
اإىل  اأت�����ت  ع��ن��دم��ا 
م�شر  زي��������ارة 
������ش�����ت�����اء  يف 
 1889-1888

ب��ع��الق��ات��ه��ا وق���درت���ه���ا على  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
من  و�شهولة  بي�شر  املعلومات  ا�شتخراج 
الإ�شالحات  مقال عن  تكتب  اأن  اأ�شحابها 
امل��ال��ي��ة يف م�����ش��ر، وع��ن��ده��ا ق����راأ »اآرث����ر 
ال�شهرية  التاميز  �شحيفة  مالك  وول��رت« 
كاتب  ك��ان  »اأي��ا  قائال:  �شرخ  املقال  ه��ذا 
هذا املقال فهو من النوع الذي يجب اأن 
يعن بالتاميز«، وقد كان، لتلعب »فلورا 
�شو« لحقا ومعها جريدة التاميز- يف 
من  تنتقل  فيه  الأخ��ب��ار  ك��ان��ت  ع�شر 
بارزا  دورا  �شهور-  يف  لآخ��ر  مكان 
»البوير«  نظام  لتغيري  م��وؤام��رة  يف 
بالقوة..  الرتان�شفال  جمهورية  يف 
وهي موؤامرة �شتلقى م�شريا فا�شال 
ال�شوي�ش  ح��رب  عن  �شوءا  يقل  ل 
الكتاب،  ي��ق��ول  ك��م��ا   1956 ع���ام 
الرحالة  الكاتبة  لهذا مل مينع  لكن 
كينجزيل«  »م����اري  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
لو�شف »فلورا« مناف�شتها اللدودة 
كامل�شامري  ح��ادة  »�شلبة  باأنها: 
وم�شبعة بالن�شخة اجلديدة من 

الإمريالية العامة.اإنها دينها«!
اأن  ي��ظ��ن  ال��ب��ع�����ش  ك���ان  واإذا 
ي�شنعون  م���ن  ه���م  ال���رج���ال 
»�شناع  كتاب  ف��اإن  ال��ت��اري��خ، 
متاما،  العك�ش  يوؤكد  امللوك« 
ح��ي��ن��م��ا ي����ورد ا���ش��م ام����راأة 
�شخ�شية   12 �شمن  اأخ��رى 

من �شناع ال�شرق الأو�شط.
ا����ش���م���ه���ا »ج�����رت�����رود ب���ل« 

والف�شل اخلا�ش ب�شريتها يف الكتاب معنون 
امللوك  ت�شنيع  يف  راأ���ش��ي  حتى  ب�"غارقة 
واحلكومات«، كيف ل، �شحيح قد كانت هي 
الجتماع  ذلك  ح�شرت  التي  الوحيدة  امل��راأة 
الرهيب يف فندق »�شمريامي�ش« بالقاهرة يف 
12 مار�ش 1921 ذلك الجتماع الذي �شيعرف 
بال�شرق  عالقة  لهم  من  جميع  ب��اأن  بعد  فيما 
الأو����ش���ط م���وج���ودون ه��ن��اك« وق���د ح�شره 
رئي�ش الوزراء الريطاين »ت�شر�شل« بنف�شه 
ال�شرية طبعا. مل  اإط��ار م�شاعف من  لكن يف 
تكن »بل« جمرد مغامرة بريطانية نالت �شهادة 
لكنها  امتياز.  بدرجة  اأك�شفورد  من  اجلامعة 
يف مرحلة لحقة وبحكم عالقاتها باملندوبن 
بال�شرق  املحتلة  ال����دول  يف  ال��ري��ط��ان��ي��ن 
والقبائل  الأع��راب  مع  وبعالقاتها  الأو�شط، 

ال�����ت�����ي 

�شفرياتها  بحكم  كونتها 
و�شحاري  وال��ق��اه��رة  ب��ريوت  ب��ن  املتعددة 
املنطقة يف اأن تر�شم - حقيقة ولي�ش جمازا- 
خرائط لبع�ش مناطق ال�شرق الأو�شط كاآبار 
املياه وبع�ش ال�شهول واجلبال، ولحقا وبعد 
اندلع احلرب العاملية الأوىل وحتديدا يف عام 
1915 �شت�شافر اإىل القاهرة لتلتحق باملكتب 
الريطانية  ل��الإم��راط��وري��ة  التابع  العربي 
ال�شتخبارات  »ج��م��ع  مهمته  ك��ان��ت  وال���ذي 
ور�شم اخلرائط وتوليد الروباجندا، وحفز 
ال��ع��رب ل��ل��ث��ورة ع��ل��ي الأت������راك«، وه���و دور 
ي�شميه الكتاب باأنه »تقدمي خدمات لبالدها«، 
ب�شرامة  املرتجمة  عندها  تقف  نقطة  وه��ي 
اأنها  اأن الرتجمة احلقيقية لذلك هي  لتو�شح 

كانت »جا�شو�شة« لي�ش اأكر ول اأقل! لكن مل 
الوحيد  ال��دور  ه��ذا هو  يكن 
لعبته،  ال����ذي 
ب���������ل ل���ع���ب���ت 
حا�شما  دورا 
ال�شنوات  يف 
ال�����������ش�����ع�����ب�����ة 
ل��������الح��������ت��������الل 
ال���ري���ط���اين يف 
العراق وكانت من 
اإيل  الداعن  اأك��ر 
نقل امل�شوؤولية اإيل 
الريطانين  غ��ري 
ال����ذي����ن اأن��ه��ك��ت��ه��م 
الحتالل،  ���ش��ن��وات 
اأرادت  م���ا  ل��ه��ا  ومت 
ع�����ام 1921ع����ن����دم����ا 
الأم����ري  ت��ن�����ش��ي��ب  مت 
�شوريا  حاكم  في�شل- 
الذي  للعراق  حاكًما   -
ك�����ان حت����ت الح���ت���الل 
ال���ري���ط���اين، ب���ل اإن��ه��ا 
الفعلي  امل��ه��ن��د���ش  ك��ان��ت 
يف  في�شل  تن�شيب  حلفل 
اأح���د ���ش��وارع ب��غ��داد على 
ع��ر���ش خ�����ش��ب��ي- ق��ي��ل اإن 
خ�شب  م��ن  مت��ت  �شناعته 
ال��ب��رية!- وو�شل  ح��اوي��ات 
دوره���ا لأن��ه��ا ه��ي م��ن �شمم 
علم العراق اجلديد وو�شعت 
الن�شيد الوطني ولهذا كان من 
التقارير  ت�شفها  اأن  الطبيعي 
العراق  »ملكة  باأنها  الإخبارية 

غري املتوجة«!
حكاء  ب��اأ���ش��ل��وب  ال��ك��ت��اب  ي�شتعر�ش  ه��ك��ذا 
املغامرين  ه���وؤلء  ت��اري��خ  ممتعة  وبرتجمة 
داخل  حتركوا  ال��ذي  والعمالء  واملتع�شبن 
الإمراطورية  تفتيت  بهدف  متعددة  دوائ��ر 
بهدف  اإمراطوريتهم  وتو�شيع  العثمانية 
ولعل  وث��روات��ه��ا..  املنطقة  على  ال�شتيالء 
الكتاب مبحتواه هذا تكون قراءته فر�ش عن 
علي كل اأبناء هذه املنطقة املنكوبة من العامل 
ي�شتطيعون  لعلهم  وحكامها،  مب�شتعمريها 
مقاومة »�شناع امللوك« ولعلهم ينجحون يوما 

يف �شناعة ملوكهم باأنف�شهم.. قل يارب!.

صناع الملوك.. 
كيف تم اختراع الشرق األوسط.. وخرائطه 

وحدوده وحكامه؟!

ُ

اإذا كان البع�س يظن اأن الرجال هم من ي�سنعون التاريخ، فاإن كتاب »�سناع امللوك« يوؤكد العك�س 
متاما، حينما يورد ا�سم امراأة اأخرى �سمن 12 �سخ�سية من �سناع ال�سرق االأو�سط.ا�سمها »جرترود بل« 
والف�سل اخلا�س ب�سريتها يف الكتاب معنون بـ"غارقة حتى راأ�سي يف ت�سنيع امللوك واحلكومات«، كيف 
ال، �سحيح قد كانت هي املراأة الوحيدة التي ح�سرت ذلك االجتماع الرهيب يف فندق »�سمريامي�س« 
بالقاهرة يف 12 مار�س 1921 ذلك االجتماع الذي �سيعرف فيما بعد باأن جميع من لهم عالقة بال�سرق 
االأو�سط موجودون هناك« وقد ح�سره رئي�س الوزراء الربيطاين »ت�سر�سل« بنف�سه لكن يف اإطار 
م�ساعف من ال�سرية طبعا.
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�سعد حممد رحيم

   اإذا �شّنفنا كتابة اليوميات من �شمن الأجنا�ش الأدبية ال�شردية ) وهي 
كذلك، يف راأيي، على اأن تتوافر على �شروط فنية معينة ( فاإنها تكون اأكرها 

ُبعدًا عن التخييل. واأجمل ما يف اأدب اليوميات تلقائيته لأنه ينتج عن فعل 
ووازع عفوين، ويت�شكل يف جمل وا�شحة، مبا�شرة، مفككة اأحيانًا ل�شيما 
حن ل يتوقع الكاتب ن�شر ما يكتب، ول يتهيب من قارئ يرت�شده، اأو ناقد 

يح�شي عليه هفواته. مثل هذه الكتابة تكون غالبًا حارة طازجة، فيها الكثري 
من احلميمية وال�شدق لأنها ت�شجل، كما نتوقع،، وقائع حا�شلة وانطباعات 
حقيقية. وحن تقع يف يد قارئ ما ) حتى بعد مدة طويلة ( فاإن هذا القارئ 

ي�شعر بقربه مما يتحدث عنه الكاتب؛ اأو يعاي�ش ما يقوله الكاتب. فكتابة 
اليوميات تاأخذ منحى املناجاة الذاتية تارة، اأو تفرت�ش قارئًا متفهمًا 

متعاطفًا تارة اأخرى. 
   قد يكون دافع كتابة اليوميات هو النهمام بالذات، اأي تاأكيد الطابع 

الأناين للمرء عر جعله اأناه مركزًا للعامل. وقد تغدو مثل هذه الكتابة اأمرًا 
اأ�شبه ما يكون بالتحقيق اجلنائي. وهذه املرة لفك بع�ش غوام�ش الوجود 

ومالب�شاته، اأو من اأجل اأن يفهم الإن�شان نف�شه اأو الآخرين اأو حميطه.. 
اأكتب لأفهم يف اأثناء الكتابة؛ عّلني اأفهم. ول�شت اأكتب لأنني كنت اأفهم ) قبل 
ال�شروع بالكتابة (.. متامًا ح�شب وجهة نظر اآلن روب غرييه، وهو يلّخ�ش 

عملية واآلية كتابة الرواية اجلديدة.
   تكتب يومياتك لأنك يف ف�شاء اآخر، يف غري و�شعك املاألوف، اأو خارج بيتك 

اأو بيئتك ال�شغرية؛ يف مواجهة ال�شتثنائي واملجهول واملده�ش والغريب. 
   يكتب الثوري الالبد يف اجلبال يومياته. وكذلك تفعل العا�شقة امل�شهدة يف 

ليل الأ�شى. ومثلهما، ينغم�ش بهذا الطق�ش امل�شافر املفتون بروؤية البلدان 
الغريبة، والرّحالة الذي يعر مفازات ال�شحارى، والأنربولوجي وهو 

يعاي�ش قبيلة بدائية يف غابات الأمازون، وعامل الآثار وهو يتوقع مفاجاآت 
�شارة يف عملية تنقيبه عّما خّلف الأقدمون. واحلال عينه مع امل�شتك�شف 

اجلغرايف، مت�شلق اجلبال، الدبلوما�شي الذي يقوم بزيارات مكوكية حلل 
ق�شية �شيا�شية م�شتع�شية، املرا�شلة ال�شحافية يف منطقة �شاخنة، املعلِّمة 
يف قرية نائية، الطبيبة يف مكان خطر ينعدم فيه الأمن، اأو بالد موبوءة، 

املنفي رغمًا عنه، ال�شجن، املعتقل ) اإن وجد الأقالم والأوراق (. اجلندي يف 
حرب �شرو�ش، املهند�ش امل�شوؤول عن ت�شييد برج عاٍل يف ظروف مناخية 

غري مي�ّشرة، املخرج الذي يواجه �شعوبات يف اإخراج فيلمه، الكاتب الذي 
تعرت�شه م�شكالت خالل حماولته اإنهاء كتابه، الخ، الخ.. 

ر كتابة اليوميات مادة اأر�شيفية غنية للدار�شن يف حقول معرفية     توفِّ
متعددة ) التاريخ، ال�شيا�شة، علم الجتماع، الأدب، الفن، الأنربولوجيا، 
علم النف�ش، الخ ( لأنها تلقي نظرة فاح�شة على �شورة احلدث ال�شخ�شي 
اجلاري على خلفية احلدث التاريخي العام. وتفيد اأحيانًا يف التحقيقات 
اجلنائية اأو الإدارية. وت�شبح مادة اأولية ممتازة لكتابة ال�شرية. وحن 

يكتب روائي ما يومياته يف موازاة كتابة روايته نكون قد ح�شلنا على ن�ش 
اآخر، مناَظر للن�ش الأ�شلي. ورمبا ل نعر على بع�ش مفاتيح ن�ش الرواية 

اإل بن ت�شاعيف الن�ش/ الظل ) اليوميات (. 
   مل ُتكّر�ش كتابة اليوميات عندنا تقليدًا اأدبيًا واجتماعيًا، كما هو حا�شل 

يف الغرب. وحّتى معظم كّتابنا ل يلجاأون اإىل هذا النوع من الكتابة. 
ورمبا يعّدونها م�شيعة للوقت واجلهد. فيما حظ هذا النوع من الكتب 
يف الرتجمة عن الآداب الأخرى اأقل من كتب ال�شرية وال�شرية الذاتية. 

وقد يعود ال�شبب يف هذا اإىل الطابع ال�شديد اخل�شو�شية لليوميات، 
وما حتفل به من تفا�شيل واإ�شهاب يف �شرد الأحداث ونقل امل�شاعر 

والنطباعات والتي يجدها القارئ ممّلة، اأو ل تعنيه من قريب اأو بعيد. 
ف�شاًل عن افتقاد اليوميات اإىل التما�شك 
الدرامي. ذلك العن�شر الذي ي�شّد 

قارئ الرواية وال�شرية. واأعتقد اأن 
خمطوطات اليوميات لبع�ش الكّتاب 
العرب ال�شغوفن بتدوين يومياتهم 
تبقى من�شية يف الأدراج، وتتعر�ش 
للتلف املتعمد اأو غري املتعمد، ل�شيما 

اأن عائالت الكّتاب املتوفن، ب�شبب 
املوا�شعات الجتماعية احلاّدة، ل 

ي�شمحون بعر�ش اأ�شرارهم واأ�شرار 
موتاهم يف النور.

أدب اليوميات
آف������اق

يف مائتي �شفحة عن دار ن�شر األفاجورا 
خو�شيه  رواي����ة  ���ش��درت  الإ���ش��ب��ان��ي��ة 
الأخرية  �شاراماجو )1922 - 2010( 
هذا  مطلع  م��ع  بالإ�شبانية  "قابيل" 
الطبعة  ت�شدر  اأن  املقرر  وم��ن  ال��ع��ام، 
اأديب  الإجنليزية مع نهايته، واإذا كان 
نوبل 1998 الذي رحل هذه الأيام عن 
عمر يناهز ال�87 عاما، قد قدم منذ 18 
"الإجنيل  ال�شابقة  رواي��ت��ه  يف  ع��ام��ا 
روؤية   1992 امل�شيح"  ي�شوع  بح�شب 
ج���دي���دة ���ش��ادم��ة ل��ل��ع��ه��د اجل���دي���د من 
"قابيل"  يف  ف��اإن��ه  امل��ق��د���ش،  ال��ك��ت��اب 
يعود بنا اىل ال�شرديات الأويل للكتاب 
تقليدي  غ��ري  ع��ر خ��ط �شري  امل��ق��د���ش، 
ياأخذنا اىل اأجواء العهد القدمي: املدن، 
ق�شور الطغاة و�شاحات القتال، مازجا 
وبح�ش  ال�شوداوية  النكتة  بروح  ذلك 
هي  التي  وال��الذع��ة  املبطنة  ال�شخرية 

ال�شمة املميزة لعمله. 
كما  "قابيل"  يف  �شاراماجو  يتناول 
ت�شتدعي  الإل��ه،  مو�شوع  �شابقتها  يف 
الله، وتبحث عن  اأمام  موقف امل�شاءلة 
وال�شلطة  وال��دي��ن  الأب��دي��ة  م��و���ش��وع 
وال���ش��ت��ب��داد، واأ���ش��ئ��ل��ة اأخ���ري كثرية 
التجديد  ب�شيء من  �شاراماجو  يقدمها 
التقليدي، حيث تظهر يف  الأدب��ي غري 
احلديثة  اجل��وان��ب  بو�شوح  ال��رواي��ة 
واملده�شة يف كتابة �شاراماجو، ومنها 
ن�شج حكاية جديدة متاما  على  القدرة 
جميعا  نعرفها  قدمية  ق�شة  من  وكلية 
التاريخ  �شنع  على  القدرة  اأو  م�شبقا، 
من جديد من البداية اىل النهاية، واأخذ 
القارئ اىل رحلة من املفارقات ال�شاخرة 
واملوؤثرة التي يجد نف�شه فيها متورطا 
يف قلب املعركة بن اخلالق وخملوقه. 
ال�شادمة  الأفكار  تلك  لي�شت  وعموما 
�شاحب  الرتغايل  الكاتب  عن  بغريبة 
الأك��ر من اجل��دل يف بالده،  الن�شيب 
الرتغال  غادر وطنه   ،1992 عام  ففي 
الإ�شبانية  لن���زاروت���ي  مقاطعة  اىل 
اأق���ام حتى  ال��ك��ن��اري - حيث  يف ج��زر 
العت�شام  ي�شبه  فيما  وذل��ك   - وف��ات��ه 
الرتغالية  احل��ك��وم��ة  ���ش��د  ال���رم���زي 
"الإجنيل  رواي��ة  تر�شيح  عرقلت  التي 
بح�شب ي�شوع" جلائزة اأدبية اأوروبية 
"اأر�ش اخلطيئة"  لكن �شاحب  كرى، 
عن  معلنا  يبدو  دنيانا  عن  رحيله  بعد 
لكن  ال�شدام،  موا�شلة  على  اإ���ش��راره 
الإلهية كما  ال���ذات  امل��رة يف ح��ق  ه��ذه 

يكتب عندنا. 
و�شائل  تناقلتها  ت�شريحات  فبح�شب 
بالكني�شة  م�����ش��وؤول��ن  ع���ن  الإع������الم 
ا�شتعال  وقت  بالرتغال  الكاثوليكية 
ت�شّور  ال��ت��ي  ال�شابقة  ال��رواي��ة  اأزم���ة 
الإن�شان  اأو  الأر�شي  بالكائن  امل�شيح 
درجة  الأخطاء، اىل  من  املع�شوم  غري 
مرمي  مع  ح�شية  عالقة  يقيم  جعله  اأنه 
املجدلية، يقدم �شاراماجو اأدبا هجوميا 
على الكتاب املقد�ش، وذلك تعليقا على 
الأخالق  دليل  اأو  ب�"كتيب  اإياه  و�شفه 
اختارت  الأي����ام  ه��ذه  فيما  ال�شيئة"، 
والفاتيكان  للكني�شة  تابعة  �شحف 
�شاراماجو  نعي  يف  هجوميا  اجتاها 

واتهمته بالإحلاد والهرطقة. 

ل تراجع عن الآراء اجلريئة ال�شادمة، 
�شاراماجو  ح��دي��ث  ن��رة  اأك���دت  ه��ك��ذا 
يف حفل اإطالق روايته قبل �شهور من 
باأن  اآرائ���ه  عن  خاللها  واأع��ل��ن  رحيله، 
املجتمع والتاريخ الب�شري باإمكانه اأن 
بدون  �شالما  واأكر  حال  اأف�شل  يكون 
اأو الكتاب املقد�ش، حيث  وجود الدين 
اخليايل  عمله  يف  �شاراماجو  يوجه 
مرحة  انتقادية  نظرة  الأول  املقام  يف 
ابني  ح��ي��اة  اىل  الأح���ي���ان  بع�ش  يف 
"قابيل" تاآلفا  اآدم وح��واء، ويبدو يف 
وا�شحا مع الرواية ال�شابقة "الإجنيل 
بح�شب امل�شيح"، خا�شة يف ذلك اجلزء 
الذي يظهر الت�شابه بن دوافع ال�شحايا 
وكذلك  ال���رواي���ت���ن،  يف  ال��ب�����ش��ري��ن 
الإل��ه��ي وفر�ش  ال���ش��ت��ب��داد  ف��ك��رة  يف 
اىل  الكاتب،  نظر  وجهة  من  ال�شيطرة 
لكتابة  اإع��ادة  الروايتن هما  اأن  جانب 
التاريخ عر م�شاألتي احلرية والثورة، 
التاريخ  ملواجهة  الفراغات  "ملء  اأو 
البائ�ش" كما يف�شل الروائي الي�شاري 

اأو ال�شيوعي القول. 
ت���ب���داأ ال��ق�����ش��ة ب��اأ���ش��ل��وب ن����ري غري 
نف�شه،  �شاراماجو  على  جديد  تقليدي، 
العمل  هذا  ترجمة  حماولة  يجعل  مما 
الألغام،  م��ن  حقل  يف  دخ���ول  وك��اأن��ه��ا 
رواي���ة  م��دخ��ل  يف  ���ش��ارام��اج��و  يكتب 
"قابيل": "عندما اأدرك الرب اأو ال�شيد، 
اآدم  اأن  ال��ل��ه،  با�شم  اأي�شا  وامل��ع��روف 
بكلمة واح��دة بل مل  وح��واء مل ينطقا 
ي�شدرا ولو �شوتا ب�شيطا، مل يجد ما 
يلجاأ اليه �شوى الغ�شب من نف�شه، لأنه 
مل يكن هناك اأحد اآخر يف جنة عدن كان 
م�شوؤول عن ذلك اخلطاأ اخلطري، ويف 
ظل نوبة من الغ�شب، قرر ما فعله من 

دون تاأمل"! 

لنظرة  �شاراماجو  يوؤ�ش�ش  هنا  وم��ن 
بانورامية على ق�ش�ش اخللق والدمار 
يف الكتاب املقد�ش، ويت�شح هذا ب�شكل 
قابيل  ق�شة  اىل  ينتقل  عندما  خا�ش 
لكن بدل  القربان،  وهابيل، ومو�شوع 
من الرتكيز على غ�شب قابيل الغيور، 
ومن هنا ت�شبح هذه الرواية "معيبة" 
يتطاول  فالكاتب  �شابقتها،  عك�ش  علي 
قابيل  يوبخ  ال��ذي  الإلهية  ال��ذات  على 
دون اأن ي�شمح له باأن ي�شرح اأ�شبابه اأو 
لق�شة  العر�ش  وبهذا  نف�شه،  عن  يعر 
قتل  الب�شرية،  تاريخ  يف  الأوىل  القتل 
حتديا  هابيل  اأخ��اه  �شاراماجو  قابيل 

لله. 
ذلك  جانب  اىل  "قابيل"  رواي��ة  حتفل 
املقد�ش  الكتاب  ب�شخ�شيات عديدة من 
وجود  فهناك  اليهودية،  الأ�شاطري  اأو 
لليليت، زوجة اآدم الأوىل الأ�شطورية، 
�شاراماجو  حماولت  من  الرغم  وعلي 
يف  اجلن�شي  ظ��ه��وره��ا  علي  ال��رتك��ي��ز 
�شفتها  ع��ل��ى  ي��رك��ز  اأن���ه  اإل  ال���رواي���ة، 
�شخ�شيات  وه��ن��اك  ال�����ش��ي��اط��ن،  ك���اأم 
ولوط  اإب��راه��ي��م  مثل  اأخ���رى  توراتية 
كل  ظهور  بداية  ويف  ون��وح،  وي�شوع 
�شاراماجو  يعمد  ال��رواي��ة،  يف  ه��وؤلء 
وجيزة  و���ش��ف��ي��ة  ���ش��ورة  ت��ق��دمي  اىل 
يتم  مثال  فاإبراهيم  �شخ�شية،  كل  عن 
ت�شويره يف الرواية على اأنه �شخ�شية 
خممورا  ل��وط  يظهر  بينما  م��زدوج��ة، 
هذه  حتيط  النهاية  ويف  ب��ن��ات��ه،  م��ع 
الأجواء امل�شحونة �شورة الرب اجلائر 

وامل�شتبد. 
�شاراماجو  ي�شلط  النتقالت  تلك  عر 
الإلهي  ال��غ�����ش��ب  ف��ك��رة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
ميكنهم  ل  الأبناء  واأن  الب�شرية،  علي 
يتحملوا  اأن  الأح����وال  م��ن  ح��ال  ب���اأي 
اأن  وب��راأي��ه  اآب��ائ��ه��م،  اآث���ام  م�شوؤولية 
معاقبة  يف  ه���ي  دائ���م���ا  ال���ل���ه  اإرادة 
اأ�شالفها.  اأخطاء  على  املقبلة  الأجيال 
هي  ال��رواي��ة  تلك  يف  قابيل  ق�شة  لكن 
يخلق  حيث  ن�شبيا،  الأ�شعف  اجل��زء 
من  يجعل  ل��ل�����ش��رد  ب��ع��دا  ���ش��ارام��اج��و 
ال�شعب فهمه يف بع�ش الأحيان، ف�شال 
عن تقدميه املقزز لكيفية ت�شوير العهد 
القدمي لله، وهو ما جعله ل�شوء احلظ 
روايته  يف  واإب��داع��ي��ا  ���ش��ردي��ا  يف�شل 
"رواية ف�شل عميق"  الأخ��رية، بل هي 
ملللها  امل��دون��ات،  اإح��دي  علي  كتب  كما 
اأول و�شاللها الطريق اىل التحقيق يف 
املقد�ش،  للكتاب  الداخلية  التناق�شات 
مما يجعلها جمرد رواية ت�شرد حكاية 
توؤكد على  الأح���وال  الإدان���ة، ويف كل 
واملنتف�ش  امل�شكك  الكاتب  �شاراماجو 
وامل��زع��ج دائ��م��ا، ال���ذي وف��ى اىل اآخر 
حرية  اأك��ر  ي�شبح  ب��اأن  بالوعد  حلظة 

كلما طعن بال�شن. 
فاإن  نف�شه  ل�شاراماجو  بالن�شبة  اأم��ا 
الله  م��و���ش��وع��ات  ع��ن  تبحث  اأع��م��ال��ه 
وال�شيطان واجليد وال�شيئ، باعتبارها 
اآتية  اأ�شياء تدور يف روؤو�شنا ولي�شت 
من ال�شماء اأو اجلحيم، "اخلري وال�شر 
يكمن  عقولنا  فبداخل  لهما،  ب��داي��ة  ل 
اأ�شياء خمرتعة، حتى  كل �شيء"، كلها 

الله.

قابيل.. رواية ساراماغو األخيرة
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