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الخارجون على القانون عبر العصور
ترجمة جودت جايل 

ال��روائ��ي )ل��وري��ن م��اري�����ض��و( و���ض��ع كتابًا 
مكر�ضًا للخارجني على القانون وللخارجني 
القائم،  النظام  حت��دوا  الذين  املاألوف  على 
ق�ض�ضا  الُكتَّاب  األهموا  الذين  من  واأغلبهم 
اأو م�ضرحيات اأو ق�ضائد  اأو اأفالما اأو حتى 
زمان  على  يحكم  اأن  امل��رء  اأراد  لو  اأغ���اين. 
مبقدار ما فيه من قطاع طرق وخارجني على 
القوانني فاأنه �ضيحكم على زماننا باأنه مزدحم 
وعلى  املدينة،  قعر  يف  اإزدح����ام.  اأمي��ا  بهم 
الأدغ��ال  قلب  ويف  اخل��ط��رة،  البحور  جلج 
الإ�ضتوائية اأو... يف ميادين الأ�ضواق. اإنه 
ل يتحدث عن )مادوف( حمتجزي الرهائن 
عن  ل  و  )ف�������ارك(،  م��ن��ظ��م��ة  اىل  امل��ن��ت��م��ني 
الربابرة".  "ع�ضابة  اأو  �ضي�ضيل،  قرا�ضنة 
من  القرمزيني" الآت��ني  "الفهود  ع�ضابة  اأن 
تبدو  امل��ع��ا���ض��رة،  ال��ن��ذال��ة  و���ض��ط  البلقان، 
ع�ضر  وملعان  بكربياء  تتمتع  التي  وحدها 
اأن  م�ضلحون، ودون  قاموا، وهم  فقد  اآخر. 
يريقوا قطرة دم، بهجمات يف اأركان العامل 
اىل  ولكن  ال�ضينما.  ب��اأف��الم  تليق  الأرب��ع��ة 
جانب ع�ضابة بهذا امل�ضتوى كم من ع�ضابة 

واطئة اأ�ضالت الدم وقتلت ون�ضبت؟
لكي نعرث على رجال ع�ضابات ول قانونيني 
وال�ضجاعة،  الكرم،  يجد  ي��زال  ل  وثائرين 
وال�ضرف،  مكانًا له عندهم، فعلينا الغو�ص 
كتاب  ال��ق��ان��ون(،  على  )خ��ارج  يف  ب�ضعادة 
بنا  يعود  وه��و  اجلميل  ماري�ضو(  )لورين 

اىل ملحمتهم عرب القرون والقارات. 
الذاتية  ال�ضريية  مالحظته  الكاتب  من  نقراأ 
بالقراءة  فتوته  "ق�ضى  باأنه  ُتْعِلُمنا  التي 
�ضنوات  �ضطرا من  يكر�ص  اأن  واحللم" قبل 
ال�ضجون  ودخ��ول  الثوري،  للفعل  درا�ضته 
ل���ف���رات ق�����ض��رية، يف اإي��ط��ال��ي��ا وم����ن ثم 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، والإن����خ����راط يف 
يقودهم  الذين  املجاهدين  مع  اأفغان�ضتان 
)منطقة  باتاغونيه  يف  الإقامة  اأو  )َوْرَدك(، 
اأق�ضى جنوب جبال  جبلية مرتفعة تقع يف 
الإنديز عند اإلتقاء حدود اأربع دول من دول 
باتاغونيه معناه  اأمريكا اجلنوبية واإ�ضمها 
القدم الكبرية باللغة الهندية- املرجم(. اإن 
روايته  ومنها  الثالث  رواياته  قراأوا  الذين 

�ضريية  مبالمح  ال�ضبعة(  )املخاوف  الرائعة 
ذاتية لن يفاجاأوا مب�ضروعه اجلديد هذا. 

اأن تكون �سارقًا خرٌي من اأن تكون 
م�سروقًا

م�ضافة  على  القانون(  على  )خ��ارج  يحافظ 
يحتفل  اإن�����ه  م���و����ض���وع���ه.  م���ن  م��ن��ا���ض��ب��ة 
احلقيقة  ع��ن  يغفل  اأن  دون  ب��الإ���ض��ط��ورة 
املغامرة  لأن  ال�ضاذج  الإنبهار  يف  يقع  اأو 
تنقلب غالبا اىل نزهة قاتلة حيث الر�ضا�ضة 
من  بنا  مي�ضي  مثال".  كل  "ُتْدمي  الأوىل 
�ضمال �ضرق الربازيل على اآثار )لمبياو( و 
)ماريا بونيتا( وحتى غابة �ضريوود مرورا 
الثاين  ال��ق��رن  يف  اجل��زائ��ر  ���ض��رق  بجنوب 
ع�ضر حيث عا�ضت امللكة املتمردة )الكاهنة(، 
ترافق الكتاب اأيقنة عالية امل�ضتوى متتابعة 
املن�ضيني.  اأو  امل�����ض��اه��ري  ال�����ض��خ��و���ص  م��ن 
مثل  الغابة"  "مالذ  ف�ضل  منهم  البع�ص 
" ال�ضراع  وبع�ضهم  وماندرين،  هود  روبن 
الأ�ضود والتخل�ص اىل عر�ص املحيط" مثل 
اأو  دري���ك،  فران�ضي�ص  �ضري  و  ب��ارب��ارو���ص 
ال�ضحراء مثل رينو دو �ضاتيون ولوران�ص 
ال��غ��رب البعيد مثل  اأب��ط��ال  ال��ع��رب، وك��ذل��ك 
بوين  و  كا�ضيدي  بات�ص  و  جيم�ص  جي�ضي 
فيكتور  مثل  ال��ث��وري  وال��ط��ري��ق  وك��الي��د، 
�ضريج و دوروتي، اأو حياة الب�ضا�ضني مثل 
بريو املجنون و �ضباغياري، لهم اأي�ضا حيز 
الذي يو�ضلنا اىل  العجيب  الرواق  يف هذا 
م�ضائر اأربعني من الع�ضاة املدانني غالبا من 
قبل التاريخ والتطور الإقت�ضادي. ن�ضادف 
يف الرواق �ضعراء وكتابًا مثل فيلون و فون 

���ض��ال��وم��ون و ه��ري دو م��ان��ف��ري��د، ورف��اق 
امللكي  اجلي�ص  يواجهون  املرحني  ماندرين 
والتهريب،  املجد،  يحيا   " ي�ضيحون  وه��م 
والنبيذ اجليد!". كيف ل ننفعل اإزاء اإتفاق 
رفع  القائم؟  النظام  �ضد  املتمردين  ه��وؤلء 
ماريو�ص جاكوب  املنازل  �ضارق  اجلنتلمان 
اإجتهت اىل  " اإن كنت  املحكمة  اأمام  �ضوته 
ال�ضرقة فلي�ص لك�ضب، اأو ربح، ولكنها م�ضاألة 
مبداأ، وحق. ف�ضلت اأن اأحافظ على حريتي، 
اأن  على  الإن�ضانية  وكرامتي  واإ�ضتقاليل، 
الأ�ضياد.  من  �ضيد  ثروة  باين  نف�ضي  اأجعل 
اأك���ون  اأن  ع��ل��ى  ���ض��ارق��ا  اأك����ون  اأن  ف�ضلت 
م�ضروقًا...". حكمت عليه املحكمة بال�ضجن 
غويانا  يف  ال�ضاقة  الأ���ض��غ��ال  م��ع  عاما   22
حيث حاول الهرب 18 مرة ومل يفلح. موؤكد 
ولأجل  الربجوازية،  �ضد  املعارك  ه��ذه  اأن 
برنامج  ح�ضب  ال��ث��ورة،  ولأج���ل  امل��غ��ام��رة، 
فون �ضالومون، تنتهي على الأغلب كما يقول 
" عد تنازيل لمفر  املوؤرخ جاك بينفيل اىل 
اإنتحار معلن" و  اأو  منه نحو موت مرتقب 
"ل يجب اأن نن�ضى اأنه يف احل�ضيلة النهائية 
كل الأمور تنقلب عندهم اىل الأ�ضواأ". لكن 
ما  ي��وؤدي  اأن  ماري�ضو  لورين  مينع  مل  ه��ذا 
التمرد.  اأ�ضاتذة  نحو  جميل  باأ�ضلوب  عليه 
يقول " لولهم كانت �ضتكون خارطة العامل 
اأقل األوانًا، ولولهم كانت �ضتكون احلقوق 
اأقل  والدميقراطية  الالاإن�ضانية  وال�ضرائب 
عامل  اىل  ال�ضعي  و�ضيبقى  للخيال،  اإث���ارة 

اأف�ضل اإفتتانًا باليًا". 

متمردون وكتاب جيدون

الزنزانة.  اىل  للدخول  طريقة  األ��ف  توجد 
بثيوفيل  حلقت  التي  املاآ�ضي  اىل  اأن��ظ��روا 
جينيه.  جان  و  رامبو،  و  �ضاد،  و  فيو،  دو 
املفكرين  اأف�������ض���ل  اإع�������دام  اىل  اأن����ظ����روا 
الإن�ضانيني يف القرن ال�ضاد�ص ع�ضر والذين 
ذكرهم جريار اأوبريلي يف )ذكريات مارك-

اأنتوان موريه(، واإنظروا الذين �ضجنوا يف 
اإن  بالر�ضا�ص.  ورم��وا  و�ضنقوا  البا�ضتيل 
بكل  فهموا  اليوم  القانون  على  اخلارجني 
�ضخ�ضيات  لأح���دى  الكلمات  ه��ذه  ب�ضاطة 
والع�ضرون(  املائة  �ضدوم  )اأي��ام  اأو  )�ضالو( 
" الفو�ضوية احلقيقية الوحيدة  لبازوليني 
اأُْخِرج   الفيلم  هذا  ال�ضلطة" )  فو�ضوية  هي 
للمركيز  اإقتبا�ضا عن رواية بالعنوان نف�ضه 
.... الفو�ضوية-ال�ضد  املرجم(.  �ضاد-  دو 

من  ي��ط��رد  وه���و  ب��و  يل  ال�ضيني  ال�����ض��اع��ر 
اىل  اخل�ضوع  رف�ص  لأن��ه  تانغ  امللك  ب��الط 
اإمتحانات التوظيف. فران�ضوا فيلون و جي 
ال�ضيئني  الفتيان  ديبور وهما يتبعان ذائقة 
كازانوفا  و  ق��رون،  ب�ضتة  �ضبقوهم  الذين 
وهو يعيد خلق العامل بو�ضفه مو�ضوع فتح 
�ضالومون  فون  و  يونغر  واأرن�ضت  ح�ضي، 
وهما ي�ضتمتعان مب�ضرات احلرب، و جورج 
باتيل واأ�ضدقاء جملة اآ�ضيفال وهم يقيمون 

اإحتفال اأ�ضحية ب�ضرية!
ن��ع��م ت���وج���د األ�����ف ط��ري��ق��ة ل���ل���دخ���ول اىل 
الزنزانة. بول دو غوندي، كاردينال مدينة 
لوي�ص  من  باأمر   1652 العام  حب�ص  ريتز، 
الإ�ضطرابات  يف  ت�ضرف  لأنه  ع�ضر  الرابع 
ثمانية  بلزاك  لعبة. و�ضجن  كان يف  لو  كما 
اأيام العام 1836 لأنه مل ي�ضت�ضغ حياته يف 
احلر�ص امللكي وطرد منه. و دي�ضتويف�ضكي 
الدولة وحكم  اأمن  التاآمر على  بتهمة  اأوقف 
 ،1849 العام  �ضنوات   4 ال�ضاقة  بالأ�ضغال 
واأندريه مالرو اأ�ضتجوب يف اآنغور و�ضجن 
يف  اخلمري  معبد  م��ن  نق�ضًا  �ضرق  اأن  بعد 
العام  و�ضع  دودي��ه  وليون   ،  1927 العام 
الأم���را����ص  م�ضت�ضفى  ���ض��ج��ن  يف   1927
ول���ده،  بقتل  ال�����ض��رط��ة  اإت��ه��م  لأن���ه  العقلية 
والفيل�ضوف الإيطايل غرام�ضي حكمت عليه 
العام  عاما  ع�ضرين  بال�ضجن  فا�ضية  حمكمة 
مع�ضكر  يف  و�ضع  و�ضوجلنت�ضني   ،1928
للعمل 8 �ضنوات لأنه اإنتقد �ضتالني، وريجي 
دوبريه رفيق جيفارا يف ال�ضالح األقت عليه 
العام  البوليفية  احلكومية  القوات  القب�ص 
1967 واإحتجز 4 �ضنوات، واأعتقل اإدوارد 
ليمونوف يف ني�ضان 2001 يف جبال اآلتاي 
"اأ�ض�ص  باأنه  بوتني  حكومة  قبل  من  متهما 
الكاتب  روى  م�ضلحة" كما  اإرهابية  منظمة 
بعد عن  فيما  الُكتَّاب  رواه  ما  اإن  بعد.  فيما 
اأثمن من جميع اجلوائز  جتاربهم هذه لهو 
الأدبية واأو�ضمة ال�ضرف. اإقامة يف ال�ضجن 
اإنتبه  لقد  للكاتب.  التن�ضيب  مبثابة  ه��ي 
اإعتقال  ديغول اىل هذا اجلانب حني رف�ص 
ق��ائ��ال بوجه  ال��ع��ام 1968  رب��ي��ع  ���ض��ارت��ر  
اأحد  ل   " ال�ضهرية  الكلمة  هذه  م�ضت�ضاريه 

يعتقل فولتري!".

الكتاب: خارج على القانون.
املوؤلف: لورين ماري�سو.

الدار: اآرتو. 
�سفحة  ع��ن  اإع����داد  ال��رج��م��ة 
خ�س�ست  مقاالت  بعدة  كاملة 
مبنا�سبة �سدور الكتاب يف امللحق 

االأدبي جلريدة لو فيغارو.
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ترجمة / عادل العامل

فكرة اأن الروائي لي�ص لديه �ضوى تب�ضرات 
و  ي��وؤّط��ره��ا  قليلة  م��رك��زي��ة   insights
كتاٍب  من  قلياًل  خمتلفة  بطرٍق  ي�ضتك�ضفها 
�ضحيحًة  فكرًة  تكون  ل  اأن  ميكن  اآخ��ر  اإىل 
بالتاأكيد  ك��ان��ت  لكنها   ، " ك��ات��ب  " ك��ل  م��ن 
تاأكيد  اآخر  ياأتي  و   . مورافيا  من  �ضحيحًة 
و بعد وفاة الكاتب ب�ضنني من خالل الن�ضر 
هي  و   ،  )  I due Amici( لق�ضة  الآن 
كانت  فاإنها   ، اكتملت  ل��و   ، م��روك��ة  ق�ضة 
ع�ضرة  التا�ضعة  الر�ضمية  الرواية  �ضت�ضكل 
من جمموعة اأعمال الكاتب الرومي ) ن�ضبًة 

ملدينة روما �� م ( . 
ا�ضات  قدَّ اإقامة  يف  مورافيا  تخ�ض�ص  لقد 
لكون  ذل��ك  و   ، التقليدية  الإن�ضانية  مل��وت 
مو�ضوعاته املركزية هي الهبوط بالإن�ضان 
" واحد من بني  " �ضيء   ، اإىل و�ضع �ضلعة 
كثري ، و املعاناة ال�ضايكولوجية التي حت�ضل 
كنتيجة لذلك. و ميكن القول باخت�ضار ، اإن 
، ال�ضامل  الغراب : اخلارجي و الداخلي 
العناوين  حتمله  ك��ان��ت   ، منه  مفر  ال��ال  و 

ال�ضاأم،  ، مثل الحتقار، و  لرواياته  القوية 
و الالمبالة، و غريها.        

و كما هي احلال مع معظم روايات مورافيا ، 
فاإن اأحداث ) I due Amici ( جتري يف 
روما ، يف هذه املنا�ضبة يف اأعقاب احلرب 
الرئي�ضة  ال�ضخ�ضية  و   ، الثانية  العاملية 
التي  للتغلب على احلرية  يكافح  فيها رجل 
يعي�ضها داخل نف�ضه و يف العالقة مع املجتمع 
الإيطايل بوجًه عام . و كما هي العادة اأي�ضًا 
، تركز احلبكة على ف�ضاد احلب و اجلن�ص 
بفعل املال و ال�ضيا�ضة كما ير�ضح من خالل 
مزيج الفرويدية و املارك�ضية اخلا�ص الذي 
ف�ضريجيو   . متامًا  بطريقته  مورافيا  نه  كوَّ
مفكر  ع��ام��ًا   27 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ  مالتيز 
�ضيوعي يعمل �ضحافيًا باأجر قليل. و يلتقي 
نيال و يرتبط بها جن�ضيًا ) و ميكن اأن تكون 
، و هي امراأة   ) للم�ضودة  ، وفقًا  با�ضم لل 
بينهما  ال��ذي  احل��ب  و  الدنيا.  الطبقة  م��ن 
كهذه  �ضعادة  ف��اإن  ه��ذا  مع  و  نقي  و  عفوي 
الطبيعة  با�ضتمراٍر   ًت�ضعفها  يوفرها  التي 
الدائم  املرهقة لفقرهما و ا�ضتياء �ضريجيو 

من حياته. 

�ضريجيو   ، امل��ورايف  الكال�ضيكي  فالالبطل 
بالن�ضغال  و  بدونيته  بالح�ضا�ص  مثقل   ،
كما   ، هو  و   . باإخفاقاته  امل�ضتمر  الفكري 
تبداأ الق�ضة ، م�ضكون بع�ضويته الفتية يف 
ل نف�ضه  اأمَّ ، التي كان قد  احلزب ال�ضيوعي 
من  ب��دًل  و   . معاناته  حالة  �ضُتنهي  باأنها 
يبقى  اأن��ه  و  تغرّي  قد  �ضيء  ل  اأن  يجد  ذل��ك 
غري قادر على تربير اأفعاله متامًا كما كانت 
احلال من قبل . و الأ�ضواأ من هذا ، يت�ضبب 
لديه  متزايد  �ضعور  يف  ال�ضيا�ضة  اعتناقه 
غري   ، بنيال  عالقته  داخل  ين�ضل  بالحتقار 
 ، م�ضاطرته   اأو   ، فهم  على  فكريًا  ال��ق��ادرة 
تعي�ص  التي  و   ، طبقات  بال  ملجتمٍع  روؤيته 
��ي��ة . يف هذا  ف��ق��ط م��ن اأج���ل امل��ت��ع��ة احل�����ضّ
ُيدخل مورافيا �ضخ�ضيًة   ، املزعزع  الو�ضع 
ثالثًة ، موريزيو ، و هو �ضديق بورجوازي 
التغرّي  على  اع��ت��م��ادًا   ، ح��دي��ث  اأو   ( ق��دمي 
ي (  ل�ضريجيو . و موريزيو هذا رجل  الن�ضّ
 ، ، غني و واث��ق من نف�ضه  طويل و و�ضيم 
كما اأنه �ضيا�ضي رجعي ، و مع اأنه ل رجاء 
اإيطاليا  هزمية  و  الفا�ضية  �ضقوط  يف  لديه 
يف احلرب ، فاإنه قادر مع هذا على اأن ي�ضف 
ل�ضريجيو ، من دون اأدنى اأثٍر لالرتباك ، كم 
هو يحب ل مو�ضوليني فقط بل هتلر اأي�ضًا 
 ، هنا  �ضريجيو  ل��دى  امل��وؤك��د  التناق�ص  و   .
موريزيو  يجد  اأن  الطبيعي  من  يكون  اأن 
كريهًا ، باعتباره جت�ضيدًا للطبقة ال�ضيا�ضية 
اخلراب  اإىل  باإيطاليا  اأدت  التي  املنحطة 
لتويل  ال�ضيوعيني  طريق  يف  تقف  التي  و 
الوقت  يف  ينجذب   ، ه��ذا  م��ع  و   . ال�ضلطة 
نف�ضه اإىل موريزيو لأ�ضباب تبقى غام�ضًة .       
الرواية  حلظة  اإىل  متامًا  ي��وؤدي  ما  هو  و 
احلا�ضمة حني يتمخ�ص �ضريجيو عن خطة 
فلو   . ال�ضيوعية  اإىل  م��وري��زي��و  لتحويل 
اإرادته تنت�ضر  اأن يجعل  اأنه فقط ي�ضتطيع 
" روح  بذلك يحفظ  و   ، اإرادة خ�ضمه  على 
ف�ضيكون   ، ال�ضيوعي  للحزب  موريزيو   "
اأهميًة  تعطي  التي  العمر  �ضربة  رمبا  هذا 
موريزيو  ي��ع��رف  بينما  لكن   . ل��وج��وده 
بالإقرار بقوة ديالكتيك �ضريجيو املارك�ضي 
، اإ�ضافًة لإفال�ص قَيم طبقته هو ، فاإنه يرف�ص 
فهو  ؛  فقط  منطقية  اأ�ض�ص  على  يتحول  اأن 
اأن ي�ضمح له �ضريجيو  اأكرث :  يطلب ما هو 

بالنوم مع نيال . 
يتاأملها  الفكرة،بل  ُي�ضَدم �ضريجيو بهذه  ل 
ثماًل   ، ال���واق���ع  يف  ي�����ض��ب��ح،  و   . ط���وي���اًل 
يف�ضل  اأن��ه  حد  اإىل  بالقوة   داخلي  ب�ضعوٍر 
موريزيو  ي��دف��ع  ال���ذي  ال�����ض��ب��ب  ت��اأم��ل  يف 
كل  مع وج��ود   ، نيال  مع  للنوم  التلهف  اإىل 
اللواتي حتت  الأخريات  الن�ضاء اجلميالت 

ت�ضرفه. 
ل�ضالح  بنيال  الت�ضحية  ف��ك��رة  تقبل  لكن 
خمتلفان  اأم���ران  عليها  العمل  و  موزيريو 
مت�ضكك  �ضلبي  ل�ضخ�ٍص  بالن�ضبة  خا�ضًة   ،
و  الأي����ام  مت��ر  و   . �ضريجيو  م��ث��ل  بنف�ضه 
 ، نيال  و  �ضريجيو  يظل  و   . �ضيئا  تغري  ل 
كال�ضابق ، يعي�ضان يف �ضنك من العي�ص ، و 
ت�ضبح حياتهما معًا يف �ضقة مفرو�ضة كئيبة 
مثرية للخالف و الت�ضجر على نحٍو متزايد 
باأنه  �ضريجيو  ي�ضعر   ، ل��ذل��ك  نتيجًة  و   .
م�ضطر لال�ضتدانة من موريزيو �ضرًا، و هو 
ت�ضرف ل ُيذله فقط اأمام خ�ضمه القدمي بل 
يجعله اأي�ضًا يلوم و يزدري نيال اأكرث فاأكرث 
و   ، البيت  اإىل  �ضريجيو  يعود  عندما  و   .

اأن نيال قد  ، ليجد  بيده نقود من موريزيو 
يقرر  ، يغ�ضب و  اإىل حفلة  ان�ضلت خارجًة 
فرا�ص  اإىل  حياته  م��ن   " العاهرة   " اإب��ع��اد 

موريزيو . 
اأيام  ذلك بعدة  التامة بعد  املنا�ضبة  تن�ضاأ  و 
. لكن هل ت�ضمح نيال لنف�ضها باأن ُت�ضتخَدم 
اأ�ضاًل  ؟ و هل موريزيو جاد  الطريقة  بهذه 
يف اأنه يريدها للفرا�ص يف املقام الأول ؟ اأم 
اأن ينطوي على دوافع خفية من  اأنه ميكن 
ال�ضيوعية  عقيدته  و  �ضريجيو  و�ضع  اأجل 
بداأ  ؟  كهذا  خ�ضي�ص  م���اأزق  يف  بها  املباَلغ 
يف   )  l due amici  ( بكتابة  مورافيا 
نهاية عام 1950، مبا�ضرًة يف اأعقاب اإكماله 
) ll conformista ( ، و كانت �ضتظهر 
ق�����ض��ة �ضريجيو  ل��ت��ك��ون  ي��ع��ت��زم  ك���ان  ك��م��ا 
مار�ضيلو  لق�ضة  ال�ضيا�ضي  النظري  مالتيز 
 ll conformista  " يف   ( كلريي�ضي 
قد  حاول  ، كان مورافيا  الرواية  " ( . يف 
اأن يبني فل�ضفيًا الإ�ضول اجلن�ضية لاللتزام 
ال�ضيا�ضي لدى اجلناح اليميني ، الذي عرّب 
 " باأنه   ، تعبري  خري  لوي�ص  ب.  و.  ر.  عنه 
املزاج الفا�ضي كما هو متاأ�ضل يف ال�ضدمة 
 )  l due amici  ( يف   .  " ال��ل��واط��ي��ة 
لاللتزام  الفل�ضفية  الأ�ضول  مورافيا  يبنّي 
ال�ضيعي  امل���زاج   ، الي�ضار  ل��دى  ال�ضيا�ضي 
ك��م��ا ه��و م��ت��اأ���ض��ل يف م�����ض��اع��ر ال��دون��ي��ة ، 
اإىل  الرغبة يف ا�ضتخدام الآخرين كو�ضيلة 
اإل  و   (  . امل�ضترة  لوطيتها    ، اأك��رب  غايات 
الغام�ص لدى  فاأي �ضيء وراء الجن��ذاب   ،
مورافيا  اإن   ) ؟  موزيريو  نحو  �ضريجيو 
يكون يف اأح�ضن حالته كروائي حني ُيبقي 
نحٍو  على  مكبوحًة  النظرية  افرا�ضاته 
ثابت و ي�ضتخدم مهاراته الق�ض�ضية العالية 
.  و مل يكن مثل هذا ، لالأ�ضف ، هو احلال 
يف ما يتعلق ب� ) ll conformista ( اأو 

بهذه الق�ضة .
ل مورافيا  يف مقابلة ) باري�ص ريفيو (، حوَّ
ال�ضتعارات metaphors من املو�ضيقى 
اإىل الر�ضم حني ناق�ص طريقته الإن�ضائية : " 
اإن كل كتاب ُيعاد العمل به عدة مرات " كما 
من   ، م�ضت  لقروٍن  الفنانني  مع  احلال  هي 
طبقة اإىل طبقة ، اإن جاز التعبري . فامل�ضودة 
اآنذاك  اأنه حتى  الأوىل خاٌم متامًا ... و لو 
ال�ضكل  يكون   ...  ، املرحلة  تلك  يف  حتى   ،
باديًا للعيان . بعد هذا ، اأعيًد كتابته مرات 
عديدة �� اأ�ضع " طبقاٍت " كثرية �� قدَر ما اأرى 
اأنه �ضروري " . و لقد دمر مورافيًا منهجيًا 
من  رواي��ة  كل  اإىل  بذلك  منتهيًا  امل�ضودات 
حلقيقة  وفقاُ   ، هنا  لكن   . الكاملة  رواياته 
اأنه انتقل اإىل بيت ، و اأنه هو ، اأو �ضخ�ٌص 
ما ، حزم امل�ضودات يف حقائب ُتركت يف ما 
بعد يف خمزن و مل يتم اكت�ضافها اإل حديثًا 
هو  و   ، العمل  يف  مورافيا  روؤي��ة  ميكننا   ،
يزّود لوحته  بطبقاٍت متتابعة من الطالء . 

 Redazione A " �� ففي امل�ضودة الأوىل
"  �� جند بدايات مقدمة متهيدية جزئية حيث 
تفر�ص خلفية �ضريجيو مالتيز الكثري من 
بحياة  اخلا�ضة  الذاتية  ال�ضرية  تف�ضيالت 
مورافيا . اأما " Redazione B " ، فهي 
رواية ق�ضرية اأكرث �ضقاًل و مكتملة تقريبًا 
حُتكى على ل�ضان ال�ضخ�ص الثالث . ثم ياأتي 
 ، "  Redazione C "  ، الن�ص النهائي 
حيث يقوم مورافيا بتبديل اأ�ضلوبي عميق 
هي  و   ���� الأول  اإىل  ال��ث��ال��ث  ال�ضخ�ص  م��ن 

الق�ض�ضي من  اأدبه  و�ضيلة متيز تقريبًا كل 
تلك املرحلة ف�ضاعدًا . 

 ll conformista( النقاد  هاجم  لقد 
بد  ل  و   ،  1951 ع��ام  يف  ظ��ه��رت  عندما   )
الأدبي  ال��ع��امل  اأن  يعرف  ك��ان  مورافيا  اأن 
ال�ضيوعيون  عليه  يهيمن  ال��ذي  الإي��ط��ايل 
 l due  ( نحو  ق�ضوًة  اأك��رث  حتى  �ضيكون 
amici ( . و كما اأقر لحقًا ل�ضديقه اأينزو 
الذي  ال�ضيئ  ال�ضتقبال  فاإن   ، �ضي�ضيليانو 

لقيته 
)ll conformista ( قد هزَّ ثقته بقدرته 
مع  تتعامل  �ضيا�ضية  رواي���ات  كتابة  على 
الظروف التاريخية الواقعية؛ و هذا ما اأدى 
به من دون �ضك ، يف نهاية الأمر، اإىل تنحية 
ف�ضاعدًا،  احل��ني  ذل��ك  منذ  و  جانبًا.  العمل 
�ضيكّر�ص مورافيا موهبته الكبرية لت�ضوير 
الق�ض�ص ال�ضخ�ضية والفردية عن الإيطاليني 
الذين �ضتكون حيواتهم الداخلية، يف نظره، 
م�ضّوهًة بفعل الراأ�ضمالية اجلديدة ل�ضنوات 

ازدهار اإبطاليا . 
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يف املدخل الذي �ضاقه ح�ضن باغي لكتاب ادباء امام املحاكم 
لنا�ضره "ديوان �ضرق غرب" يرى انه كلما جاء حاكم، ُينظر 
وناطق  �ضلطته،  فر�ص  على  وق���ادر  "قوي"  ان��ه  على  اليه 
الق�ضاء،  ال�ضعب، ان مل يكن كله، كلما اخ�ضع  با�ضم غالبية 
بها  فر�ص  ب�ضلطات  وام�ضك  ل�ضاحله،  الديني  وال��ت��اوي��ل 
امثلة  باغي  وي�ضوق  له.  ي�ضلح  ل  وما  للمجتمع  ي�ضلح  ما 
على زعمه هذا:" هكذا كان مرنيخ الذي ُينظر اليه على انه 
)الذي  ال�ضراكي  القائد  كان هونيكر  املانيا، وهكذا  موحد 

يعرف ما تريد املانيا(".
ان فرة �ضعود مرنيخ يف املانيا واحدة من املراحل الكرث 
لل�ضلطتني  املعار�ضني  الكتاب  مالحقة  ت��اري��خ  يف  ���ض��وادا 
باملنع،  الكتب  على  الحكام  و�ضدرت  والدينية،  ال�ضيا�ضية 
تغليف  جمرد  كانت  الحكام  وهذه  بال�ضجن،  الكتاب  وعلى 
على  احلافاظ  و�ضراتيجية  والدينية،  ال�ضيا�ضية  للم�ضالح 

النفوذ.
مل  والتي  ال�ضكاكه(  )ف��ايل  رواي��ة  �ضدرت  مرنيخ  عهد  يف 
بع�ص  يعي�ص  ملاذا  حول  ال�ضئلة  طرحها  �ضوى  �ضيئا  تفعل 
الفقر  يف  غريهم  يعي�ص  فيما  ورغ��د،  بحبوحة  يف  النا�ص 
والفاقة؟ وكانت رواية ترغب يف )حياة غري جمهدة وغري 

مثقلة بالهموم( .. كانت ت�ضكو منعها من املتعة.
هذه ال�ضئلة مل متكن الرواية )فايل( من املرور ب�ضالم امام 
بحاجز  ا�ضطدمت  لذا  وال�ضيا�ضية،  الدينية  ال�ضلطتني  عني 

�ضميك من القيود فمنعت ولوحق موؤلفها.
ومع انتهاء المرباطورية وجميء عهد اجلمهورية والرايخ 
والتهديد  التخويف  ان��واع  اب�ضع  النازيون  مار�ص  الثالث، 
يطابق  واح��دا  اأدب��ي��ا  لونا  تريده  ما  وكانت  الكتاب،  على 
قيا�ضها وين�ضبط مع لونها الذي تريد. ويف تلك الفرة رحل 

ابرز الكتاب واملبدعني عن بالدهم.
بيد ان ح�ضن باغي يف مدخله للكتاب ظهر متفائال ب� )ل عودة 
عهد القيود واملنع( يف اوربا، ويحزن، اي�ضا، ملجرد املقارنة 
بني القرن التا�ضع ع�ضر يف اوربا والقرن احلادي والع�ضرين 
جدا  كبري  ال�ضبه  بان  القول  من  بد  ل  الو�ضط،  ال�ضرق  يف 

ونحن نعاين ا�ضرار احلرية يف جمتمعاتنا.
موؤلفا منعت  الذي ي�ضم عناوين وتفا�ضيل ع�ضرين  الكتاب 
يف املانيا وواجه ا�ضحابها املحاكم واملالحقات وال�ضجون، 
كري�ضتوف  غيورغ  لقول  با�ضت�ضهاده  كورغ  معده  له  يقدم 
الكتاب  هو  للمنع  ا�ضتحقاقا  الك��رث  الكتاب  )ان  لي�ضتنربغ 

الذي ي�ضم عناوين الكتب املمنوعة(. 
كورغ يزعم ان �ضيا�ضة العالم كانت تخدم الدولة والكني�ضة 
انذاك، كانت املعلومات تغربل بدقة حتى يتم �ضبط اجلرعة 
املالئمة التي ي�ضمح بن�ضرها والتي يجب ان تكون متطابقة 

مع جاهز ال�ضلطة ومرادها.
والتخفي.  التمويه  حيل  تعلموا  النا�ضرين  فان  ذل��ك،  ومع 
اذ كان هناك فنانون )حقيقيون( اأتقنوا اإخفاء ما يبطنون، 

وبقي ان يتقن العامة قراءة ما بني ال�ضطور.
مقولة  على  متر  حني  بن�ضوة  ت�ضعر  الكتاب  تطالع  وان��ت 
لي�ضنغ:" ماطبع  اإف��رامي  غوتهولد  املانيا  يف  التنوير  رائ��د 
يوما ي�ضبح اىل البد ملكا للعامل. ولي�ص لحد احلق يف ان 
ميحوه. فاأذا فعل ذلك فهو يهني العامل اإهانة اكرب بكثري من 
اأيا كانت طريقة  الكتاب امل�ضادر،  التي يرتكبها موؤلف  تلك  

م�ضادرته".
على  الرقابة  ن�ضاأة  بحثا يف  لي�ص  املعاينة  الكتاب مو�ضوع 

املطاف،  نهاية  يف  اخفاقها  ثم  وتطورها  املانيا  يف  الدب 
بدءا من مر�ضوم ال�ضاقفة عام 1485 و�ضول اىل جت�ض�ص 
الدميقراطية،  املانيا  دول��ة  يف  ال�ضراكية  ال��دول��ة  اجهزة 
فيها  مور�ضت  التي  الكيفية  معاينة  هو  منه  الهدف  ان  بل 
الرقابة مع كل كتاب ا�ضتعر�ضه املوؤلف، يقول كوغل هنا:" 
ان ال�ضراعات التي خا�ضها اهل الدب مع ا�ضحاب ال�ضلطة 
الو�ضول  طريق  على  مهمة  وحمطات  م�ضيئة  عالمات  لهي 

اىل راأي عام حر ل تقف امامه عوائق او عقبات".
موراد  من  امثولة  ع�ضرين  مع  يتعاطى  الكتاب  ان  ورغ��م 
واحدة  �ضيتابع  العر�ص  هذا  فان  احلريات،  وتقييد  القمع 

منها وجدها جديرة بالهتمام.
بريغنيت�ص  كري�ضتوف  ي�ضتعر�ص  الكتاب  م��ن  ف�ضل  يف 
الذي  �ضنكلري(  ف��ون  )اإي���زاك  وال�ضاعر  الفيل�ضوف  واقعة 
كانت �ضهرته لفرة طويلة تقت�ضر على كونه �ضديقا لهيغل 
ال�ضنوات  يف  ال  خا�ضة  مالمح  يكت�ضب  ومل  وهولدرين، 

ليت�ضح  الكبريين،  �ضديقيه  ظالل  من  خرج  عندما  الخرية 
املنجز  اث��راء  ا�ضهموا يف  الذين  اي��زاك واح��د من  ان  لحقا 

الفل�ضفي يف املانيا.
غري ان اهتماماته مل تقت�ضر على الفل�ضفةن بل �ضملت ال�ضعر 

اي�ضا. فن�ضر اكرث من عمل �ضعري وم�ضرحي.
ا�ضكوتالند وتعي�ص منذ جيلني  ايزاك من عائلة تنحدر من 
يف املانيا. ولد يف الثالث من ت�ضرين الول عام 1775 يف 

هومبورغ.
ومع خطه الدبي والفل�ضفي فان ايزاك نا�ضط �ضيا�ضي مييل 
والروابط  املنظمات  عديد  يف  ف�ضارك  ال��ث��ورة  اىل  كثريا 
ال�ضيا�ضية منها )جمعية ال�ضود( و)رابطو الرجال الحرار( 
وحني  الطالبية،  ال�ضغب  اعمال  يف  �ضارك   1795 عام  ويف 
تطور هاج�ضه ال�ضيا�ضي بداأ واحدا من الن�ضار الراديكاليني 

املقتنعني بافكار الثورة الفرن�ضية.

و�ضف  املانيا  يف  التفكري  طريقة  ال��ث��ورة  تلك  غ��ريت  ومل��ا 
الن�ضار ب�)اليعاقبة( وا�ضبحوا هدفا للمالحقة، وكان ايزاك 

واحدا منهم.
�ضتاء 1805 قال املحققون يف مقاطعة فورمتربغ التي ن�ضط 
فيها ايزاك ان بالغات قدمت اليها تدعي ان هناك م�ضروعات 
ال�ضريع،  التنفيذ  لتدخل حيز  التفكري  قد خرجت عن نطاق 
وذلك عرب عمليات ت�ضتهدف اغتيال �ضاحب ال�ضيادة المري 
بتلك  متهم  اي��زاك  ف��ان  البالغات  لتلك  ووفقا  وغ��درا،  غيلة 

الفكار الثورية.
هكذا �ضنت ال�ضلطات حملة قوية مل ت�ضهدها البالد من قبل، 
اىل  والع�ض�ص  بال�ضفاد  م�ضحوبا  بايزاك  املطاف  وانتهى 
و�ضط املدينة، وتزامن ذلك مع حملة اعالمية �ضخمة جهزت 
ايزاك  ُتظهر  التي  الكاذبة  الدلة  من  امكن  العام مبا  الراي 
جلب  التي  ال�ضاحة  يف  الكثريون  جتمع  لذلك  ب�ضعا،  رجال 

اليها ايزاك وهم يعتقدون انه رجل غري مرغوب فيه.
بحال  �ضدم  الذي  ال�ضديق  لهولدارين  الكاملة  العمال  يف 
لقد كان  اي��زاك جن،  فان  اي��زاك، كتب يقول:"على ما يبدو 

اخلوف من العتقال م�ضيطرا عليه".
ه��و ���ض��دور كتاب ملوؤلف  اي���زاك  الب���رز يف ق�ضية  احل��دث 
جمهول ن�ضر يف عام  1805، وحتت عنوان )اخبار اكيدة 
يف  العظمى  اخليانة  ق�ضية  ب�ضان  حم��اي��دة  وم��الح��ظ��ات 
فورمتربغ( �ضردت تفا�ضيل دقيقة عن ق�ضية ايزاك، وجاء 
يف الكتيب:" ان ال�ضواد العظم من النا�ص بدا مقتنعا من ان 
ال�ضبب يف تقدمي ايزاك انه ارتكب جرمية �ضد الدولة، لكن 
عرب التحايل الق�ضائي جرت حماولة تثبيت الراي اخلبيث 

الذي تبلوريف بالط القي�ضر ولدى �ضلطات اخرى".
بها  قامت  التي  املحاكمة  بان  القائل  الراي  املوؤلف  ويتبنى 
احلكومة كانت )ظاملة وم�ضتبدة( وان )البالط( تناق�ص مع 

القانون يف املانيا ومل يثبت ارتكاب ايزاك لي جرمية.
وهنا يدخل هوالدارين على خط الزمة:"ماذا ميكن لالمري 
قدر  الخري غري  الع�ضاء  ل مينح  كان  ان  بالمري،  يفكر  ان 
�ضبع،  او  �ضنوات  خلم�ص  خطاياه  املرء  يتحمل  حتى  واه، 

خم�ضة  او �ضبعة اعوام".
الكتيب جمهول املوؤلف يختم بالتي: ان اف�ضل الرجال مثل 

ايزاك ا�ضتجابوا ملا اماله قلبهم الكبري وخيالهم الوا�ضع".
الملانية  املعار�ضة  رج��ال  اح��د  ان��ه  ي�ضك يف  ال��ذي  امل��وؤل��ف 
حينذاك يطالب بان يتفهم الن�ضان موقف معار�ضي النظام 
ال�ضائد وهو ما ي�ضمل املتهمني يف ق�ضايا اخليانة العظمى.

بيد ان ال�ضلطات اخفقت لحقا يف ايجاد مربر ملحاكمة ايزاك 
وا�ضظرت لعالن براءته، وكانت الق�ضية بالن�ضبة له حدثا 
يف  اخفق  انه  �ضوى  الالحقة،  حياته  يف  كبريا  تاثريا  اثر 
بالن�ضبة  نتيجة مر�ضية  العتبار ومل ي�ضل اىل  لرد  كفاحه 
ال�ضيا�ضي  القمع  �ضحايا  م��ن  واح���دا  اي���زاك  وبقى  اليهن 

والديني.
ع�ضرين  يعالج  ال��ذي  الكتاب  ه��ذا  ان  اىل  ن�ضري  ان  وبقي 
ال�ضوء  ي�ضلط  منها،  واح��دة  اي��زاك  حادثة  كانت  ق�ضية، 
على ثالوث اجلن�ص والدين وال�ضيا�ضية الذي �ضكل ا�ضالع 
وكانت  ال��ف��رات،  تلك  يف  الورب���ي  الدب  يف  امل��ح��رم��ات 
املوؤلفني  الفر�ضة خيال  لها  اتيحت  ان  ما  ال�ضلطات حتارب 

ورغبتهم احلرة يف التغيري، لكن دون جدوى.
ال�ضئلة حول:  �ضيئا �ضوى طرحها  تفعل  "فايل" مل  رواية 
يعي�ص  فيما  بحبوحة ورغد،  النا�ص يف  بع�ص  يعي�ص  ملاذا 
غريهم يف الفقر والفاقة؟ كانت رواية ترغب يف حياة غري 

جمهدة وغري مثقلة بالهموم .. وت�ضكو منعها من املتعة.

"أدباء أمام المحاكم" يعاين اإلخفاق في محاربة خيال المؤلفين

رائحة السلطة العفنة

هذا الكتاب املثري لالهتمام ثناء من معده االملاين يورغ دير كوغل على ت�سحيات كبرية قدمها ادباء من اجل 
حرية التعبري. وهو، اأي�سا، �سوء على مرحلة تاريخية مهمة �سهدت نخبة ثقافية مهوو�سة بالتغيري وحتارب، 

بالكلمة واالبداع، حتالف �سلطتني تقليديتني:الدين وال�سيا�سية.
 – وهو  الع�سر.  و�سمت  التي  احلداثية  بالتيارات  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  تاأثر  معروف،  هو  وكما  االوربي،  االدب 

االدب – الذي ا�ستبك مع الدويالت االوربية القدمية وتعاطى، م�ساهما فعاال، يف حتوالت طرات عليها.
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خزانة المدى

من نوادر الراث العربي، كان يف حكم الكتب املفقودة يف القرون 
الأخرية، حتى عرث عليه الأ�ضتاذ عبا�ص اإقبال، فقام بن�ضره م�ضورًا 

مع درا�ضة عنه بالفرن�ضية يف باري�ص 1938م، قبل اأن تتربع لن�ضره 
جلنة جب التذكارية �ضنة 1942م. واملخطوطة الفريدة التي عرث 

عليها الأ�ضتاذ عبا�ص كتبت حديثًا يف �ضوال �ضنة 1285ه فيحتمل 
اأن الأ�ضل الذي نقلت منه ما يزال موجودًا، وهي ن�ضخة خالية من 

ال�ضبط، مملوءة بالأخطاء، قد زورت لها مقدمة ظاهرة الو�ضع، 
و�ضقطت منها خم�ص تراجم. باملقارنة مع )خمت�ضر الطبقات( املوجود 

يف الأ�ضكوريال، وهو الأثر الوحيد للطبقات، ويقع يف )49( ورقة، 
�ضرع اأبو الربكات الأربلي يف اخت�ضاره حوايل �ضنة 590ه� وكمله 

�ضنة 630ه�. اأما املقدمة املوجودة يف املخطوط، فهي مقدمة منحولة 
ل ت�ضمد اأمام ب�ضع خطوات من البحث العلمي، ورمبا رقى ال�ضك اإىل 

عنوان الكتاب، حيث اأن الكتاب يف حقيقته لي�ص كتاب طبقات، وهو 
يف مو�ضوعه اأقرب اإىل الت�ضمية التي �ضماه بها حمزة الأ�ضفهاين: 

)الختيار من �ضعر املحدثني( اإل اأن معظم من نقلوا عن ابن املعتز �ضموا 
كتابه )طبقات ال�ضعراء(. وقد كتبه ابن املعتز يف اأيام ق�ضار من اأخريات 

حياته بعد عام 293ه�، وعني فيه بجمع املفاكهات والنوادر واملحا�ضن 
التي اأثرت عن �ضعراء عا�ضوا يف بالط بني العبا�ص وق�ضور وزرائهم 

ورجالتهم. واأفاد الأربلي اأن الكتاب ي�ضتمل على )131( ترجمة، بينما 
ت�ضم الن�ضخة التي بني يدينا )127( ترجمة، وقد عرث الأ�ضتاذ عبا�ص 

يف املخت�ضر على الراجم اخلم�ص ال�ضاقطة، ومنها ترجمة )ابن هرمة( 
التي افتتح بها ابن املعتز كتابه. اأما من حيث التاريخ فاأقدم من ترجم 

لهم فيه )ب�ضار بن برد( املتوفى �ضنة 167ه� واآخرهم )النا�ضئ( املتوفى 
�ضنة 292ه� وحممد ال�ضريازي الذي قال يف ترجمته: )وهو اليوم 

�ضاعر زماننا(. ويوؤخذ على ابن املعتز اإهماله لذكر ابن الرومي الذي 
تويف قبله ب)13( �ضنة، وهو �ضاحب اأكرب ديوان يف ال�ضعر.

جاء يف مقدمة الكتاب:  احلمد لله الذي اأقحم م�ضاقع الف�ضحاء مبعجز 
كالمه، واأخر�ص �ضقا�ضق البلغاء برتيبه ونظامه، وبهر العرب العرباء 

باخراع مفتحه وختامه، الذي ل يرتقي نز الأوهام اإىل زلزل كنه 
جربوته، ول ي�ضتحوذ لهام الأفهام على �ضرب نقطة من م�ضاحة بيداء 
ملكوته، ول توؤمل اأفكار احلكماء الرا�ضخني، اإدراك ملعة من اأثرييات 

لهوته.
ميز نوع الإن�ضان عن جن�ضه بف�ضل الكالم، وف�ضّل منه �ضنف امللوك 
فعظمت ف�ضائلهم امل�ضركة بني اخلا�ص والعام. واخت�ص من خلقه 

نبينا حممدًا عليه اأف�ضل ال�ضالة وال�ضالم.
اأحمده حمد معرف بالق�ضور عن اأداء ما يجب منه عليه، واأ�ضكره 

�ضكر مغرف من بحور ف�ضله منيبًا بكليته اإليه. وال�ضالة وال�ضالم على 
من اهتزت باأرواح ن�ضرة اأعطاف دولة العرب، فماج بها خ�ضم دول 

الأكا�ضرة والقيا�ضرة فا�ضطرب، وخ�ضع من اإعمال ح�ضامه رّب التاج 
وال�ضرير ل�ضاحب ال�ضاة والبعري، فعط�ضت العرب فرحًا باأنف العز 

ال�ضامخ، وجرت مرحًا ذيل ال�ضرف الباذخ الذي اأبكى مبولده عيون 
الكفرة فخمدت نار فار�ص، و�ضع�ضع دعائم الفجرة فاأ�ضبح اإيوان 

ك�ضرى وهو طلل دار�ص، حممد املبعوث لمتطاء العباد جادة الر�ضاد، 
املبلغ عن اخلالق اإىل اخلالئق قوانني ال�ضواب والقواعد ال�ضداد، 

وعلى اآله الذين �ضيدوا من بيوت الدين قواعد، و�ضرفوا باأقدامهم اأعواد 
املنابر و�ضاحات امل�ضاجد، واأ�ضحابه اأئمة الدين وروؤ�ضاء اأهل اليقني 
بدور التمام وم�ضابيح الظالم، ما ملع الربق وغّنى احلمام، واأ�ضحك 

الرو�ص بكاء الغمام وبعد: فيقول اأفقر العباد اإىل الله عبد الله بن املعتز 
بالله بن املتوكل على الله بن حممد املعت�ضم بالله بن الر�ضيد بن هارون 

بن املهدي حممد بن اأبي جعفر املن�ضور عبد الله بن حممد بن علي بن 
عبد الله بن العبا�ص ر�ضي الله عنه: عقد الفكر طريف ليلة بالنجوم، 

لوارد ورد علّي من الهموم ، نف�ص عن عيني كحل الرقاد، واألب�ص مقلتي 
حلل ال�ضهاد، فتاأملت فخطر على اخلاطر يف بع�ص الأفكار، اأن اأذكر 

يف ن�ضخة ما و�ضعته ال�ضعراء من الأ�ضعار، يف مدح اخللفاء والوزراء 
والأمراء من بني العبا�ص، ليكون مذكورًا عند النا�ص، متابعًا ملا األفه 

ابن جنيم قبلي بكتابه امل�ضمى طبقات ال�ضعراء الثقات، م�ضتعينًا بالله 
امل�ضهل احلاجات، و�ضميته طبقات ال�ضعراء املتكلمني، من الأدباء 

املتقدمني.

باسم عبد الحميد حمودي

طبقات الشعراء
عبداهلل بن المعتز

ترجمة: جناح اجلبيلي

الذباب" اعرف وليم  "�ضيد  ن�ضر رواية  �ضنة من  ال�ضتينيات وبعد 15  اأواخر  يف 
ملا  مبكانته  يدين  باأنه  يعني  ذلك  لأن  الرواية  من  م�ضتاء  باأنه  �ضديق  اإىل  غولدنغ 
اعتقد اأنه كتاب ثانوي جعله كال�ضيكيًا طوال حياته، التي كانت "نكتة"، واأن املال 
الذي ك�ضبه منها كان  "ماًل حمتكرًا" لأنه مل ي�ضتحقه يف الواقع. كان غولدنغ ي�ضرب 
باإفراط ذلك الوقت )كان له �ضراع طوال حياته مع اإدمان الكحول( ورمبا على املرء 
اأن  ياأخذ مرارته بروية لكن هذه املالحظات تك�ضف لغزًا فنيًا مهمًا. ماذا يعني  اأن 
تدين فعاًل مبكانتك كلها ككاتب اإىل كتاب وحيد؟ يفكر املرء ب�� ج.د.�ضالنجر ورالف 
الع�ضرين-  القرن  من  اأمريكية  باأمثلة  فقط  –لال�ضت�ضهاد  هيللر  وجوزيف  األي�ضون 
لكن مثل هوؤلء الكتاب من اأ�ضحاب الرواية الواحدة هم ح�ضد يف كل الآداب. يبدو 
جون كريي ملّمحًا اإىل هذه الفئة يف العنوان الفرعي  )حتى لو اأن كريي ي�ضك اأخريًا 
يف الت�ضمني(. غري اأنه اإذا ما فكر اأحد بوليم غولدنغ اليوم فاإنه من املوؤكد تقريبًا 

باأن ا�ضمه �ضوف يتحد بروايته الأوىل الرائعة.  
اأنه ظهر  من  الرغم  –وعلى  نوع معني  من  لعنة   عليه  ثم حلت  مباركًا  الكتاب  كان 
اأخريًا عام 1954 اإل اأن غولدنغ مل يهتم باأي جانب �ضلبي. كان مدر�ضًا يف قرية يبلغ 
الثانية والأربعني وكان باأم�ص احلاجة اإىل ن�ضر رواية ) وهو الكتاب الرابع الذي 
كتبه ب�ضورة عر�ضيًة(؛ ال�ضهرة والرثوة مل توؤخذا يف نظر العتبار اإل قلياًل. يف 
الواقع حتى رواية "رب الذباب" رف�ضت من قبل العديد من النا�ضرين قبل اأن يرى 
الكامنة  قوتها  مونتيث  جارل�ص  هو  وفابر  فابر  ن�ضر  دار  يف  ن�ضيط  حديث  حمرر 
وي�ضجع غولدنغ على عمل التغيريات.ويف عام 1980 و�ضلت املبيعات يف الوليات 

املتحدة نف�ضها اإىل �ضبعة ماليني.
اإن غولدتغ بالن�ضبة للكتاب الآخرين هو منوذج للبادئ املتاأخر) �ضوية مع اأنطوين 
برج�ص وميوريل �ضبارك(. واأنت ل حتتاج اأن تكون �ضابًا كي ت�ضنع ا�ضمك، هكذا 
الواقع مل يركه.  فاإنه يف  الأول  النجاح  ذلك  اإن حقق غولدنغ  تتاأكد �ضنعته، وما 
كانت رواية "�ضيد الذباب" حلقتها ب�ضكل �ضريع روايتا "الورثة"-1955 و"بنجر 
اإن مل يكن عامليا.  مارتن"-1956 وكالهما ن�ضرتا وكان ا�ضتقبالهما حما�ضيًا كبريًا 
ال�ضتقبال  كان  املعا�ضر.  الربيطاين  الأدب  اإىل  ي�ضل  جدًا  مميز  جديد  �ضوت  بدا 
احلر" عام  "ال�ضقوط  رواي��ة   ( املتتابعة  للروايات  جدًا  موؤيدًا  دائمًا  لي�ص  النقدي 
غولدنغ  حياة  اأن  القول  املنا�ضب  من  لكن  تقريبًا(،  العام  الف�ضل  من  عانت   1955
لرواية  املنقطعة  غري  الكبرية  املبيعات  بف�ضل  لالأبد  ماديًا  م�ضمونة  كانت  ككاتب 

الذباب". "�ضيد 
ولد غولدنغ يف كورنويل عام 1911 ، وكان اأكرب من "اأيفلني وو" بثماين �ضنوات، 
غرين  غراهام  ب�ضمنهم   ( الإنكليز  الروائيني  من  اجليل  ذلك  من  فعال  ج��زٌء  وهو 
العاملية  احلرب  زمن  يف  ن�ضجهم  بلغوا  الذين  هك�ضلي(  واألدو�ص  باول  واأنتوين 

�ضحبتهم  �ضمن  غولدنغ  يف  نفكر  لن  الثانية.لكننا 
لأن جناحه ككاتب كان بعد احلرب متامًا – يبدو من 

بع�ص النواحي اأكرث حداثة ومعا�ضرة.
   التحق غولدنغ بالبحرية بعد انتهاء احلرب ب�ضنة 
) كان متزوجًا �ضابقًا من قا�ضرة(. ويف يوم حترير 
كان  اأ�ضهر  بعد  عام 1944 ومعركة وول�ضرين  اأوربا 
ال�ضواريخ  لنريان  املطلقة  الإن��زال  �ضفينة  يف خدمة 
الجتاهات  بكل  ن��ريان  حلمل  م�ضممة  �ضفينة  وه��ي 
من  واملتكون  الرهيب  والرعب"  "ال�ضدمة  باأ�ضلوب 
غولدنغ  راأى  ال�ضغرية.  املميتة  ال�ضواريخ  اآلف 
من  النار  اإط��الق  اآلية  ي�ضّغل  وهو  وا�ضحة،  ب�ضورة 
جلدار  املميز  غري  املدمر  التاأثري  �ضفينته،  ج�ضر  على 
�ضواريخه  م��ن  ينطلق  ك��ان  ال���ذي  وال��ت��دم��ري  ال��ن��ار 
الكثرية وهي تنفجر على روؤو�ص ال�ضواحل والقرى 

ال�ضاحلية.  
   خرج من احلرب �ضاملًا مع عودة مرددة اإىل التعليم 
ال�ضحيح  امل��غ��زى  ك��ريي  ي�ضع  ولت�ضاير.  يف  اململ 
خمتلفة  بطرق  بعمق  اأقلقته  البحرية  يف  حربه  ب��اأن 
من  والعديد  وال��ف��ن��ي(،  ال�ضخ�ضي  النطاقني  )على 
الثيمات الرئي�ضة يف هذا العمل ميكن عزوها اإىل هذه 

التجارب العوي�ضة واملزعجة.
يوجز كريي الهاج�ص الثابت يف الروايات كونها "ت�ضادمًا بني الروحي والإعجازي" 
اإن احل�ضا�ضية املفرطة امل�ضتمرة لالأوجه املقد�ضة والروحية  و"العلم والعقالنية". 
للعامل واحلالة الإن�ضانية هي التي و�ضعت غولدنغ بعيدًا عن النهر الوا�ضع للواقعية 
اإنه نوع  الع�ضرين.  القرن  الإنكليزية يف  الرواية  التي حا�ضرت ب�ضدة  ال�ضراكية 
من ال�ضخ�ص اخلارج عن جماعته بالطريقة التي كان فيها د.ه�.لورن�ص اأو لورن�ص 
دوريل اأو جون فاولز- اإذا ما �ضمينا ثالثة منهم- واعتقد اأن هذه الغرابة تو�ضح 
كانت  الأويل،   النجاح  وبعد  حياته  خ��الل   ، لأدب��ه  النقدية  ال�ضتجابات  اأن  كيف 

منق�ضمة على نحو عنيف. اأما اأن حتب وليم غولدنغ كما يبدو اآو اأن تكرهه.   
كان غولدنغ نف�ضه ح�ضا�ضًا على نحو غريب  للنقد الذي يتناول اأعماله. اإنه بب�ضاطة  
اأن يقراأ حتى التحفظ الكرث اعتداًل ومن فرة لأخرى كان يرك البلد  مل ي�ضتطع 
التي تربز من  ال�ضخ�ضية  ال�ضورة  اإن ما ي�ضحر يف غولدنغ هو  حني تن�ضر كتبه. 
يوم  يف  بالثناء  جديرة  ب�ضجاعة  ح��ارب  لمعقولة.  درامية  تعار�ضات  ذي  رج��ل 
حترير اأوربا مع اأنه يف حياته كان اأ�ضد النا�ص خوفًا من العناكب. كان متزوجًا قبل 
اأنه كان يحمل �ضذوذًا جن�ضيًا مقموعًا. كان مو�ضيقارًا كال�ضيكيًا  خم�ضني �ضنة مع 
بارعًا ولعبًا لل�ضطرجن ماهرًا و�ضاربًا للخمر مربكًا و�ضبيانيًا.كان م�ضمئزًا وممقتًا 
جماعة  اإىل  وجهه  معني  )احتقار  الربيطاين  الطبقي  للنظام  املتكلفة  ل��الأع��راف 
اأنه حائز على جائزة نوبل �ضابقًا وع�ضو جماعة نخبة منحتهم  بلومزبري(، ومع 
امللكة لقب "�ضحبة الأدب" اإل اأنه ما زال يوؤثر ب�ضكل م�ضحور على اأ�ضدقائه املهمني 
– ب�ضورة ناجحة- وكان ع�ضوا فخريا لثنني من  الفرو�ضية  لقب  له  يوؤمنوا  كي 
نوادي النبالء املتزمتني يف لندن. النطباع املتكرر يكون عن رجل يف حالة عذاب 
اأخرى  حلظات  ويف  م�ضليًا؛  ورمبا  لطيفًا  �ضيكون  اأحيانًا  اآخ��ر:  اأو  نوع  من  كامل 

منِهكًا ومثريا لالأع�ضاب على نحو خطر.  
يدخل كريي ب�ضكل غري مقيد اإىل اأر�ضيف غولدنغ ومن غري املحتمل اأن هذه ال�ضرية 
�ضوف  يجري حت�ضينها اأو حتل حملها �ضرية اأكفاأ. عالوة على ذلك ، يكتب كريي، 
الأدبيني  النقاد  اأ�ضد  واأحد  اأك�ضفورد  يف  النكليزي  لالأدب  فخري  بروف�ضور  وهو 
املحرمني يف بريطانيا، بذكاء وبعد نظر كبريين اإ�ضافة اإىل الثقة والتب�ضر الذي 
ي�ضي برغبة التعاطف. رمبا لأنه ميلك الفر�ضة لقراءة العديد ال�ضخم من اليوميات 
احلميمة غري املن�ضورة لغولدنغ لذا فهو لديه فهم غري ماألوف  للرجل املعقد والقلق 
ميكن  ل  نحو  على  احل�ضا�ضية  �ضديدة  الآ���ض��رة  ال��رواي��ات  وراء  يقف  ال��ذي  ج��دًا 

اإنكاره.
كانت روايات غولدنغ يف غاية الغرابة والختالف اإذ لءمت نهاية حياة غولندنغ 
العملية الن�ضيطة – روايته الأخرية " اطلق النار لالأ�ضفل" ن�ضرت عام 1989 قبل 
اأربع �ضنوات من موته وهو يف احلادية والثمانني ممثلة ب�ضعار القوى املتنازعة يف 
خياله لكاتب ) بكلمات كريي( "مهتم بالأفكار اأكرث مما بالنا�ص و بروؤية الإن�ضانية 
من منظور كوين بدًل من حميط اجتماعي يومي". 
"عميقة  كونها  موهبته  برج�ص  اأن��ت��وين  و���ض��ف 
ت�ضوقه  الغالب  يف  غولدنغ  و�ضياطني  و�ضيقة" 
لتحليل حدود اإجنازه. وبعد ن�ضر رواية "الورثة" 
وجناحها اأ�ضار غولدنغ اإىل اأنه راأى نف�ضه روائيًا 
" نال الإعجاب عامليًا ولكنه غري مقروء". كان ذلك 
رواي��ات  ف��اإن  الذباب"  "�ضيد  با�ضتثناء  تب�ضرًا. 
القليل  غولدنغ الغريبة امل�ضحورة ال�ضعبة يقراأها 
حالة  ويف  مهملة  وفاته  بعد  ومكانته  الأي��ام  ه��ذه 
لكريي  الرائعة  ال�ضرية  ف��اإن  الأق���ل  ويف  ت��ده��ور. 
وت�ضمح  اأخرى  مرة  العمل  اإىل  بنا  تعود  اأن  يجب 

لنا كي نقرر مرة اأخرى.
***

وليم غولدنغ 
"�سيد  ك��ت��ب  ال����ذي  ال���رج���ل  ح��ي��اة 

الذباب"
تاأليف: جون كريي

م�سور   2010 ب��ر���س  ف���ري  ن�سر  دار 
537�س

عن "نيويورك تاميز"

سيرة وليم غولدنغ 
الرجل الذي كتب رواية 

"سيد الذباب"
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لطفية الدليمي

مطّوقة  التابوهات  اأول  اخ��رق  اأن  علّي  ك��ان 
بخويف وحده، فكيف ملخرق املحظور اأن يكّف 
عن اخلوف وهو اأمام ك�ضف مده�ص ؟؟   �ضهوة  
مواجهة املجهول  هي  ما يجعل اخلوف ولي�ص 
الإق���دام داف��ع��ا لخ���راق امل��ح��ّرم��ات، احلوا�ّص 
نب�ضر  وجتعلنا  التجربة   يف  تنقذف  البكر  
الغالب  ويف  ونلم�ص  ونتذوق  ون�ضمع   ون�ضّم 
النف�ضاح  من  اخلوف  ال�ضمت،  يف  اأك��رث  ن�ضم ّ
النف�ضاح  الكت�ضاف،  يف  لذتنا  �ضّر  ذات��ه  هو 

وحده ل يكفي. 
املدر�ضة   كتب  غري  ي��داي-  مل�ضته  كتاب  اأّول  مع 
ممتزجة  اخل��ام،  التبغ  رائحة  اأنفي  فغمت   –
برائحة الكتب ال�ضفر - الورق اله�ّص والطباعة 
احلجرية، مزيج من روائح كانت تفور من نبع  
�ضّرّي يف حجرة  معتمة ت�ضّللت اإليها ذات ظهرية  
�ضيف  اأنا ال�ضبية ال�ضغرية التي تت�ضّبب عرقا 
وترتع�ص وهي تعرب الغرفة اإىل ك�ضوفها الأوىل  

لتمزق اأّول احلجب ..
اإىل حجرة  ت�����ض��ّل��ل��ي  ان��ك�����ض��اف   م���ن  اخل����وف 
تقلبان  وهما  النحيلتني  يدّي  يرع�ص  املحّرمات 
الكتب  ال�ضهّية يف ب�ضي�ص نور يت�ضلل من كوة  
-والكلمة  )ال�ضماية(   يدعونها  ال�ضقف  و�ضط 

ت�ضغري عاّمي ل�ضفة من�ضوبة لل�ضماء.. 
باخلطيئة  النغما�ص  �ضندي  يف  ال�ضماء  كانت 

الأجمل : ا�ضراق قراءة املمنوع واملحظور.
مفارقة جعلتني واأنا �ضبية اأمتزق   بني اأ�ضواق 
اأر�ضية ونزوع �ضماوي، فدخلت ظالل الكلمات 
واأطياف املعاين وترحّلت يف خفاء احللم دون 

اأن اأفقد ظلي ..
والعدالة  باليوتوبيا  حاملا   مارك�ضيا   كان  اأبي 
موهوما - �ضاأنه �ضاأن الكثريين-  بالنظرية التي 

�ضحرتهم وعودها الفردو�ضية .
وجمالت  كتبا  ي��ت��داول��ون  ك��ان��وا  و�ضحبه  ه��و 
و�ضحفا تعذر علّي- واأنا ابنة التا�ضعة- اأن اأعي 
م�ضامينها، وكانوا يتعمدون اإغوائي بقراءتها، 
وم����ا  ك��ن��ت اأح��ف��ل ب��ه��ا اآن���ئ���ذ، اأق��ل��ب��ه��ا بعجالة  
الطفولية  وق�ض�ضي  اأح��الم��ي  اإىل  واأه��ج��ره��ا 
التي كنت اكتبها واأر�ضم  اأحداثها يف ال�ضفحة 
وجود  ل  �ضخ�ضيات  بخلق  واأمت��ت��ع  املقابلة 
دفاتري  م��الأت  حتى  املقنن،  الكبار  عامل  يف  لها 
املدر�ضية كلها باحلكايات والر�ضوم ونلت عقابا 

من معلماتي وزجرا من الوالدين ..
 مقابل �ضالل اأبي املارك�ضي  -كما كان يقال – كان 
زوج خالتي  تاجر التبغ املتّدين يحظى باحرام 
العامة ونفور املتعلمني واملثقفني، ومقابل كتب  
اأبي التي تتخّطى ف�ضاء املقد�ص اإىل مدى حرية  
الفكر وتفنيد ما هو م�ضتقّر وثابت من الأحكام  
– كان زوج خالتي يقيم اأذكارا دينية   كل ليلة 
القدمي،  ال��ب��ل��دة  خ��ان  يف  اأو  داره  يف   جمعة 
ومت�ضّوفة  وم�ضّردون  دراوي�ص  الذكر   وي��وؤّم 
توبة  يتقم�ضون  ول�ضو�ص  وجياع  وم�ضايخ 
لليلة واحدة -وكان يرقي املر�ضى وامل�ضروعني 
ويعّوذ الأطفال بالأحجبة ويقوم هو وجمع من 
الأولياء  ملراقد  ب��زي��ارات  وعوائلهم  املريدين 
املاأخوذين   اأ�ضر  الولء وال�ضدقات وفك  لتقدمي 

وا�ضتنزال اخل�ضب لأرحام  الن�ضاء العواقر..

واأنا ال�ضبية  مهدورة الروح بني الإحلاد الذي 
و�ضم به الأب املارق يف اأو�ضاط املتدينني  وبني 
الر�ضل  ومتجيد  النبوية  واملدائح  الذكر  ليايل 
اأتبدد   كنت   ..ح���ي،   حي   : الوجد  و�ضيحات  
وابحث  الأمرين  لكال  والقبول  الرف�ص  بني  ما 
بلوغه..  اأج��ه��ل  مل���الذ   ال��رك��ون  ع��ن منجى يف 
الذكر   ل��ي��ايل  ح�����ض��ور  اإىل   اأت����وق  ك��ن��ت  لكني 
و�ضماع النقر على الدفوف وم�ضاهدة انخطاف 
املت�ضوفة يف حالت الوجد  والتوحد  بخالقهم، 
كان الأمر مثريا خلربات طفولتي، وكنت اأرافق 
اأمي  يف اأما�ضي الذكر وجنل�ص مع الن�ضاء على 
ال�ضياج احلديدّي املطّل على  البيت لدى  �ضطح 
اأول  من  الليلة  جمريات   على  ونتفرج  الفناء  

طقو�ضها حتى اكتمالها ..
عن  بالنف�ضال  اإح�ضا�ضي  كان  ذاته  الوقت  يف 
العامل الواقعي يدفعني اإىل ت�ضور نف�ضي طفلة 
نف�ضها،  تعرفه هي  ل  اآخ��ر  عامل  من  اأت��ت  �ضالة 
واأعدو  اأه��ل  ول  اأم  ول  اأب  ب��ال  اأّح�ضنّي  كنت 
الأنهار  و�ضفاف  الب�ضاتني  اإىل  النهارات  يف 
اأرقب جنوما بعيدة  الليل   الدرو�ص، ويف  بعد 
واأحاور اأ�ضدقائي من ال�ضجر والطري والزهور 

والقطط..

ال�ضيف   قيلولة  يف  ن��ي��ام  وال��ك��ل  ظ��ه��رية  ذات 
��ه يف نخلة  ���ض��ق��ط ع�����ض��ف��ور ���ض��غ��ري م���ن ع�����ضّ
تتو�ضط فناء بيت اخلالة، ودخل  نافذة اإحدى 
وراءه  ت�ضللت  ب��ال��ف��ن��اء.  املحيطة  احل��ج��رات 
علينا  يحرمون  كانوا  التي  احلجرة  ب��اب   من 
دخولها نحن البنات ال�ضغريات - وهي خمزن  
راوندوز  بلدة  من  بها  ياأتون  التي  التبغ   لغلة 
فراأيت    - الأك���راد  ب��الد  م��ن  ال�ضمال  جبال  يف 
حزما كبرية من اأوراق التبغ املجّففة  بعروقها 
اخل�ضنة معلقة على اجلدران، التبغ الناعم  كان 
معباأ يف اأكيا�ص اجلوت  الكبرية، �ضالل اأخرى 
كانت تر�ّص فيها كميات من التبغ اخل�ضن وعلى 
الدفوف  ع�ضرات  كانت  للباب  املقابل  اجل��دار 
معلقة   الدينية  الطقو�ص  يف  ت�ضتخدم  ال��ت��ي 
هناك. قفز الع�ضفور ما بني تالل التبغ وجدار 
اإط���ار دف  ال��دف��وف ولح��ق��ت��ه وه��و يقف على 
بالدف  فارتطمت ذراعي  عمالق. مددت  يدي،  
جملجلة  �ضجة   حم��دث��ا  الأر����ص  على  و�ضقط 
الع�ضفور  وط���ار  خ���ويف،  اأوه��م��ن��ي  م��ا  ح�ضب 
مغامرتي  �ضجينة   هناك  ولبثت  النافذة.  من 
وف�ضويل، راأيت قبالتي خزانة كتب، كان هناك 
ولهذا  كلها،  ال��غ��واي��ات  وجممع  الأ���ض��رار  �ضّر 
حظر على البنات  دخولها، مددت يدي اإىل اأكرب 
وقد  الغالف   اأ�ضفر  كتابا   ك��ان  حجما،  الكتب 
تبقع ب�ضوء الكوة  ال�ضماوية: األف ليلة وليلة، 
اأتخيل ح�ضدا من  ق��راأت ال�ضم واأن��ا  يف رعبي 
قلبي  على  وت�ضغط  بي  حتيط  ال�ضود  الليايل 
من  ليلة  األ��ف  الظلمات.  يف  في�ضقط   الراع�ص، 
وغيالنه  باأ�ضباحه  يرعبني  ك��ان  ال���ذي  الليل 
هذه  تكون  كيف  املخيلة..  كهوف  من  املنبثقة 
ال�ضنوات  ابنة  ت�ضاءلت  الليايل؟  م��ن  الآلف 

الت�ضع  و�ضرعت تبحث عن اإجابة ..
ت�ضفحت  الكتاب ال�ضميك الذي متزقت حافات 
اأوراقه اله�ضة، وت�ضافرت رائحة التبغ ورائحة 
اجللد  ورائ��ح��ة  الظلمة  وعبق  العتيق  ال���ورق 
�ضنع  يف  ال��دف��وف  اأط��ر  على  امل�ضدود  الرقيق 
جّو من الغرابة لل�ضبية اخلائفة، ولكي اأجتاوز 
خويف املركب من دخول الغرفة واكت�ضاف الكنز 
فلذعني  وم�ضغتها  تبغ   ورق��ة  خطفت  امل��ح��ّرم 

مذاقها املّر احلارق والتهبت �ضفتاي ..

يف ه���ذه ال���ربه���ة اخل���ارج���ة م���ن ���ض��ي��اق زمن 
الطفولة، كنت اأتعّرف اإىل  لّذة املحّرم املجهول 
باب  واألج  �ضفر احلكايات   اأقلب �ضفحات  واأنا 
�ضغري   لطائر  مطاردتي  يف  وال���روؤى   اخليال 
عبق   : متنافرة  روائ���ح  م��ن  جل��ج   يف  واأنغمر 
التبغ املّر وخفة �ضذى ماء الورد ورائحة اجللد 
وغبارها  العتيقة  الكتب  واأوراق  واخل�ضب 
املنقو�ضة  ال�ضوفية  الب�ضط  ورائ��ح��ة  ال�ضهّي 

مبوتيفات �ضومرية  وبدوية ..
وب��داأت اأق��راأ   وت�ضمرت اأم��ام  اأح��داث احلكاية 
ملوا�ضلة  ف�ضويل   ودفعني  ليلة  لألف  –الإطار 
اختارت   التي  الفتاة  م�ضري  ومالحقة  القراءة  
املجازفة بحياتها لتك�ضف �ضر امللك الفاتك قاتل 
امل�ضحى  البنات  وموت  موتها  وترجئ  الن�ضاء 

بهن على مذبح �ضهوات ملك عاجز ..
اأ�ضابني الدوار واأنا اأتوغل يف الن�ص ورائحة 

التبغ تفغم حوا�ضي ..
بالأم�ص  ال�ضوفية  الأذك��ار  ليلة  �ضهدت  قد  كنت 
ين�ضدها  الدينية    لالأنا�ضيد  ال�ضمع   واأره��ف��ت 
على  املن�ضدين  م��ن  بطانته  م��ع  ���ض��ري��ر  م��غ��ّن 
ينودون  الدراوي�ص   كان  الدفوف،  نقر  اإيقاع 
املتواتر  الإي��ق��اع  على  ويتحركون  بروؤو�ضهم 
اإذا  مبهمة، حتى  بكلمات   املت�ضارع ويهمهمون 
وهاجت  النبوية  باملدائح  املن�ضد  �ضوت  تعاىل 
م�ضاعر املن�ضتني  وقفت جمموعة منهم وحتركت 
ومتايلت  مرنحة  ح��رك��ات   النحيلة  الأج�ضاد 
على وقع النقر يف �ضماع روحاين،  بغتة راأيت  
الوجد-ي�ضقط  بحالة  ماأخوذا  الدراوي�ص   اأحد 
الغياب،   يف  ال��ذاه��ل��ني   ال��رج��ال  حلقة  و���ض��ط 
حملت خالتي مر�ضا�ضا من الف�ضة  ونرثت ماء 
اأحد  عليه  وانحنى  ال�ضمعي  وجهه  على  ال��ورد 
الدراوي�ص و�ضاح  : حّي .. حّي .. اأفاق املاأخوذ  
فنه�ص  ال��دف��وف   �ضربات  وتعالت  غيابه   من 
الرجل بعينني ذابلتني وفم راع�ص وهو يحدق 

يف العدم  بنظرات  مما وراء الوجود.
وقوة  ال�ضماع  ماهية  اأدرك��ت  اللحظة  تلك  من 
امل��و���ض��ي��ق��ى ال��ت��ي ارت��ب��ط��ت لح��ق��ا م��ع الن�ص 
الكاتبة  م�ضري  وك���ان  ل��ي��ل��ة،  لأل���ف  ال��غ��رائ��ب��ي 
نواة  على  الأوىل  بذرته  ي�ضكل  بداأ  قد  الالحق 

�ضغرية
الذي  بال�ضماع  والن��ده��ا���ص  امل��ج��ازف��ات  م��ن 

�ضريين عا�ضقة للمو�ضيقى من طراز خا�ص..
يف غرفة املحرمات وجدت كتبا مل اأدرك مبانيها 
ال��غ��ام�����ض��ة، ك��ت��ب��ا  لب���ن ع��رب��ي  وال�����ض��ي��خ عمر 
ال�ضهروردي ) الذي كان مدفن والده املت�ضوف 
يتو�ضط  ال�����ض��ه��روردي   ال��دي��ن  �ضهاب  الأ���ض��ه��ر 
بلدتنا قرب مدفن الويل اأبي الغيث (.  وثمة اإىل 
جانب هذه الكتب الغام�ضة، كانت كتب �ضغرية 
اأده�ضتني خميلة كتابها املجهولني كلما ت�ضللت 
اإىل حجرة املحرمات كنت اقراأ واحدا منها على 
عجل: كتاب الإ�ضراء واملعراج والكائن املجّنح 
الذي  حّلق بني مدارج ال�ضماوات، وكتاب الزير 
النجوم  ر�ضد  وكتاب  الهالليني  وتغريبة  �ضامل 
وق�ض�ص الأنبياء، غواية زليخا  وحمنة اأيوب 
ومعجزات  احل��وت  ج��وف  يف  يون�ص  و�ضرب 
والأكمه  الأبر�ص  �ضفى  الذي  وامل�ضيح  مو�ضى 

واأحيا لعازر بلم�ضة من  يده  ..
كان اأبي يحذرين من الجنراف يف لذة اخلرافة  

الق�سم االأول

ألف ليلة وقوت األرض: المتع األرضية وعصيان الوصايا
شهادة عن المؤثرات األدبية وأول الكتب..
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والكتب التي توقف  ا�ضتغال العقل ويح�ضر يل 
الرحبي  ال��وه��اب  عبد  �ضديقه  مكتبة  من  كتبا 
)بهرز(  بلدتنا  يف  ال�ضيوعي  التنظيم  موؤ�ض�ص 
ف�ضائل  ق��ي��ادة  م��ق��ر  اإىل   الآن  حت��ول��ت  ال��ت��ي 
)القاعدة( يف زمن الحتالل الأمريكي للعراق.. 
اأبي عددا هائال من رواي��ات الهالل  اأح�ضر يل   
وجم��ل��ة ال��ه��الل واأع�����دادا م��ن جم��ل��ة )ك��ت��اب��ي ( 
اأخرى  ورواي��ة الأم ملك�ضيم غوركي  ورواي��ات 
واأده�ضتني  اجل��واه��ري  ودي���وان  لتورجنيف 
تهجو  التي  وق�ضائده  )اأر�ضطو(  عن  ق�ضيدته 
احلكام ويتداولها املعار�ضون ويب�ضرون بها ..

للكتب  املتناق�ضة  ق��راءات��ي  ب��ني  اأه���رب   كنت   
بيت خالتي وبيت جدي  الدينية والراثية يف 
�ضديقتي  م��ع  اللعب  اإىل   وال���دي  وكتب  لأب��ي 
ون���ادرة،  م��ادل��ني  واأختيها  دوري�����ص  اليهودية 
من�ضي الظهريات على �ضاطئ  نهر دياىل ن�ضطاد 
اأ�ضماكا  و�ضالحف �ضغرية وحمارا ونبني من 
الرمال الرطبة بيوتا وج�ضورا ونغيب  عن زمن 
الآخرين ماأخوذات باأحالم وتخيالت، و�ضرعان 
م��ا ي��ت��ذك��رن��ا ال��ك��ب��ار  وي��ب��ح��ث��ون ع��ن��ا فيجدنا 
الإنكليزية  اللغة  م��دّر���ص  ب���اروخ(    ( �ضقيقهن 
من  اآمرة  بنظرة  ي�ضحبنا  لكنه  هربا،  ونحاول 
بيتهم مقابل بيت خالتي  اإىل  الزرقاوين  عينيه 
لينني  م��ن   مقتطفات  لتعليمنا  جل�ضة  وي��دي��ر 
و�ضعراء،  لكتاب  وم��ق��ولت  ث��وري��ة  واأن��ا���ض��ي��د 
وبعدها يذاكر لنا در�ص اللغة الإنكليزية ويوزع 
علينا كتبا �ضغرية  ويخ�ض�ص جائزة ملن تقراأها 
وتفهمها منا، جوائزه كانت اأقالما ملونة وثمار 
رّمان �ضهية وقطع حلوى، كان باروخ  يحاول 
لتنظيم  ال�����ض��غ��ريات  ال��ب��ن��ات  م��ن  ن���واة  �ضنع 
الن�ضاء  اأو�ضاع  من  يغري  �ضوف  فتّي   �ضيوعي 
م�ضروع   لكن  اأمامنا،  ي��ردد  كان  كما  القرية  يف 
اأعتقل باروخ واأبي  تثقيفنا انهار فجاأة  عندما 
وع��ب��د ال��وه��اب ال��رح��ب��ي وط��ال��ب ال��ط��ب نبيل 
ناجي،  حميد  الأ�ضهر  القرية  ومثقف  يعقوب 
ووالد �ضديقتنا حنة، اإ�ضحق  اخلياط  ومدر�ص 
الذي �ضار  ثروة  امل�ضيح   عبد  يو�ضف  اآخر هو 

مرجما م�ضهورا.. 
و�ضخ�ضية  ال��ق�����صّ   ب��غ��واي��ة  م���اأخ���وذة  لبثت 
 - خميلتها  وخ�ضوبة  �ضهرزاد  البارعة  القا�ضة 
اأق�ضو�ضة معا�ضرة  حتى كتبت عنها فيما بعد  
بعنوان - ما مل يقله الرواة - وظهرت يف كتاب 

حمل ا�ضم الق�ضة ذاتها ..
ال�ضادمة  املمتعة  ك�ضوفاتي  اأحتمل  مل  وعندما 
الغريبة  ولبثت اأنوء حتت وطاأة ال�ضر، اعرفت 
لأمي  باأمر الكتاب الغريب ودخويل اإىل الغرفة 
بيتنا  اإىل  اأم��ي   �ضديقاتها  ..  دعت  املحظورة 
اأروي  اأن  ال�ضاي والكعك  وطلبت مني  وهّياأت 
لهن كل م�ضاء حكاية من األف ليلة وليلة بعد اأن 
هرّبنا الكتاب �ضرا من غرفة املحرّمات  يف غفلة 

من رقابة خالتي ال�ضارمة ..
واجلن�ص  ال��ن�����ض��اء  خ��ف��اي��ا  م��ع��رف��ة  ارت��ب��ط��ت 
وفتى  غ��زال��ة  ب��ني  العجيبة  الع�ضق  وح��ك��اي��ات 
التبغ  وبني قرد واأم��رية واإوزة وملك  بروائح 
والزعفران،  الورد  ماء  واأ�ضذاء  الدفوف   ونقر 
اأنفي  فغمت  وليلة  ليلة  األ��ف  كتاب  ذك��ر  وكلما 
تلك الرائحة وا�ضتعادت حوا�ّضي غبطة الك�ضف 
والرجال   الن�ضاء  عن  اجلديدة  ملعاريف  الأول 
العجيبة  واحليل  واملكائد  وال�ضلطة  واجلن�ص 
ال�ضّياف   ووح�ضية  امللوك  وه�ضا�ضة  للع�ضاق 
وزوال  زبيدة  وغنج  ه���ارون   وت��رف  م�ضرور 

الدول وخراب البلدان اأمام 
" املوت..   : اجلماعات  ومفرق  اللذات  "هادم 

اأتعرف  بعد �ضنوات   واأنا يف �ضّني  مراهقتي 
اإىل توفيق احلكيم وطه ح�ضني وجربان خليل 
جربان   وا�ضكار وايلد   واأكتب درا�ضة جريئة 
عن رواية توفيق احلكيم ) الرباط املقد�ص( واأنا 
يف املرحلة املتو�ضطة اأنال عليها اأّول  جائزة يف 

حياتي  هي كتاب  للحكيم  اأي�ضا .

القراءات الوجودية  اأنغم�ص يف هو�ص  اأن  قبل 
– اأهداين ال�ضاعر الراحل ر�ضدي العامل كتاب
) ق��وت الأر����ص (  لأن��دري��ه جيد ال���ذي  حتول 
الأر�ضية  باملتع  يب�ضر  اإجنيل  اإىل  جيلنا   لدى 
املادي  بالنزوع  املمتزجة   ال�ضوفية  وال��روؤي��ة 
لقتنا�ص املتع من �ضخاء الطبيعة، من ال�ضجرة 
وال��زه��رة واجل�����ض��د وال��ع��ط��ر وال�����ض��ذى الربي 
بك�ضوف  بوركت   التي  والثمار  التوت  وم��ذاق 

الإن�ضان مللذاتها..  
���ض��ارت��ر واأل��ب��ري ك��ام��و  و���ض��ي��م��ون دوب��وف��وار  
احلرية  لبناة  املقد�ص  الثالوث  ي�ضكلون  كانوا 
ال�ضهرية  امل�����ض��رح��ي��ات  ورع���ات���ه���ا..وك���ان���ت 
والروايات التي ترجمت لهوؤلء الكتاب - زادنا 
اليومي.ومدار اأحاديثنا واأحالمنا، منط عي�ضهم 
واأفكارهم وطروحاتهم طبعت بطابعها  امل�ضهد 
)قوة  ح��را،  اعتناقا  اأو  تقليدا  باأكمله  الثقايف 
املتمرد(   )الإن�����ض��ان  مع  ل��دوب��وف��وار   ) الأ�ضياء 
 ( مع  رواية  ل�ضارتر  التونا(  لكامو  و)�ضجناء 

املثقفون( لدوبوفوار و)كاليغول ( كامو...
 تعرفت  بعدهم  اإىل همنغواي ويوجني اأونيل 
و�ضارلز  كا�ضونا   واليخاندرو  ميللر   وه��ري 
واإفت�ضنكو  وفولكر  ه��اردي   وتوما�ص  ديكنز 
ولوركا  ل��ورن�����ص   ود.ه.  ب���اي���رون  وال���ل���ورد 
واأنطونيو  واأراغ���ون  وتول�ضتوي  وبو�ضكني 
وغرام�ضي،  وهيغل   ا�ضبنغلر  واأزوال����د  غ��ال  
اأن���ط���وان دي �ضانت  ك����ان   ه�����وؤلء  ك���ل  وب���ني 
ال�ضغري  الأم��ري  بروائعه:  يتاألق  اأك�ضوبريي 
الليل وبريد اجلنوب  الب�ضر  وط��ريان  واأر���ص 
والقلعة ..ومازلت اأحتفظ يف مكتبتي املهجورة 
بالعربية  ال�ضغري  الأمري  من  بن�ضختني  ببغداد 

والإنكليزية..
 اأعود بحميمية جارفة  اإىل  قراءة الراث العربي 
األف  واأقتني  العاملي  والكال�ضيكي  والإ�ضالمي 
ليلة وليلة بجزاأين جملدين �ضخمني –   طبعة 
بولق ال�ضهرية،  واأبداأ باجلاحظ  والتوحيدي 
واإبن  �ضينا  واإب��ن  وال�ضهروردي  عربي  واب��ن 
خلدون وابن ر�ضد والفارابي والكندي ور�ضائل 
الدين  وف��ري��د  املعتزلة  وت���راث  ال�ضفا  اإخ���وان 
العطار  ودو�ضتوف�ضكي  وتوما�ص مان وهريمان 
من  �ضخ�ضيتي   ت�ضكيل  واأعيد  وغوته   هي�ضة 
على  وانعكا�ضاتها  كلها  املوؤثرات  هذه  جمموع 

وعيي واأعمايل ..
من اأهم املفكرين الذي اأغنوا روؤيتي ال�ضخ�ضية 
اإيريك فروم(  للحياة والإن�ضان يف مرحلة ما ) 
املارك�ضية  لقح  ال��ذي  والجتماع  النف�ص  ع��امل 
واقرح   دينية   مفهومات  وبع�ص  بالفرويدية 
يف  تتلخ�ص  املعا�ضر  لالإن�ضان  خا�ضة  طريقا 
   To  have عبارة : اأن منلك  اأو اأن نكون :  

.or  to  be
 ان�ضرفت على مدى  �ضنوات اإىل قراءة الراث 
والن�ضو�ص  والق�ضائد  املالحم  من  الرافديني 
ال�����ض��وم��ري��ة وال��ب��اب��ل��ي��ة، و���ض��ار م��ن طقو�ضي 
ال�ضنوية قراءة ملحمة كلكام�ص  التي اأملك منها 
نحوا من ثماين ترجمات خمتلفة عن البابلية- 
وهي الن�ّص  الوجودّي  الفاتن الذي  �ضغل كاتبه 
املجهول �ضوؤال املوت  وعبثية احلياة  و�ضهوة 

اخللود ..
( بقراءة  ال�ضومرية  )الليايل  وكتبت  م�ضرحية 
نقدي  منظور  من  وروؤي��ة  للملحمة   معا�ضرة   
ن�ضوي، قدمت مرتني يف عامني متتالني 1994 
عر�ضها  واأوق��ف  بغداد   م�ضارح  على   1995 و 
اأثارت   اإذ  الأوىل،  الليلة  بعد  الثانية  امل��رة  يف 
كلكام�ص   قناع  يف  ال��دم��وّي  امل�ضتبّد  �ضخ�ضية 

ردود فعل على ال�ضماح بعر�ضها..
ال�ضومرية  للملحمة  ي���زال  ل  اللحظة  وح��ت��ى 
العظيمة  تاأثريها الفل�ضفّي  يف اأعمايل وموقفي 
املوت  مع�ضلة  اإزاء  الإن�����ض��اين  ال��وج��ود  م��ن 
واحلياة الإن�ضانية ، فهي ن�ّص حيوّي حمّر�ص 

ي�ضلح لكل ع�ضر ..

هيالري مانتيل 
ترجمة: م�سطفى نا�سر

اذا حاول املرء ان ي�ضجل عناوين الكتب التي قراأها يف حياته ، �ضرعان ما يكت�ضف ان القراءة 
ميكن ان تنطوي على معنى ف�ضفا�ص. حينما تقلب �ضفحات كتاب غري ق�ض�ضي مثال بحثا عن 
معلومات تهمك ، فهل يعني ذلك انك قراأت الكتاب؟ هل �ضبق ان قراأت جمموعة ق�ض�ص ق�ضرية 

فتجاوزت بع�ص الق�ض�ص ومل تقراأها؟ اذا التقطت احدى الروايات املف�ضلة لديك فقراأت فيها على 
عجل حينا وبتمعن حينا اخر ، وقلبت �ضفحاتها وتركتها زمنا رمبا يطول اأو يق�ضر ثم عدت اليها 

لتكملها ، فهل تعترب نف�ضك قراأت الرواية؟ وفقا لي معيار اأو معنى يقال عن املرء انه قراأ كتابا 
يكون قد ن�ضي كل �ضيء عما يحتويه؟

ياأتي كتاب بيري بيارد )كيف تتحدث عن كتب مل تقراأها( بروؤية واعية لهذا املو�ضوع بالذات، 
حيث ينطلق من هذه النقطة املثرية للجدل والرتباك ومي�ضي لكي يتناول القارئ على انه كيان 

اجتماعي. اننا نفكر عادة يف القراءة على ا�ضا�ص انها عمل انفرادي ، لكن يف واقع المر احيانا ل 
تكون للقراءة عالقة باختيار الفرد. قد يخربنا �ضخ�ص ما عن الكتب اجليدة التي يرى انها جديرة 
بالقراءة وكذلك عن راأيه ببع�ص الكتب التي يعتربها رديئة ، وير�ضح لنا �ضخ�ص اخر الكتب التي 

ينبغي لكل مثقف ان يكون قراأها. احيانا ن�ضمع الكثري من القاويل اأو نقراأ كتابات عن كتاب نعتقد 
باننا قراأناه من قبل ؛ هنا ي�ضتبدل التفاق يف الراء اأي جمال لتبني راأي �ضخ�ضي. ان انحيازنا 

لكتاب معني وتوقعاتنا ب�ضاأن كتاب اخر من �ضاأنه ان يخلق حاجزا بيننا وبني الكتاب حتى قبل 
ان نبداأ بالقراءة خارج نطاق ذلك احلجاب من الكتب رمبا نقوم بت�ضييد مكتبة داخل اذهاننا. ان 
تراكم مثل هذه الكتب يف دواخلنا �� التي ل تت�ضابه بال�ضرورة مع ن�ضو�ضها ال�ضلية �� هو الذي 
يجعلنا نكون الراء التي نحملها عن الكتب وت�ضكل جزءًا من �ضخ�ضيتنا. ل ينبغي علينا توجيه 
اللوم لنف�ضنا على ن�ضيان اي �ضيء قراأناه. كل ان�ضان ين�ضى حتى عظماء املفكرين. ينبغي علينا 

ان نعزي انف�ضنا حتى حينما نن�ضى فنتذكر بان القراءة ما هي ال عملية ن�ضيان. 
اذا وجدنا انف�ضنا يف و�ضع ن�ضطر فيه للدخول يف نقا�ص عن كتاب مل نقراأه اأو كنا قد ن�ضينا 

مو�ضوعه ، ال ينبغي ان ن�ضعر بالحراج؟ كال ، يقول بيارد ، ان كل ما نحتاج للقيام به يتمثل 
يف حتديد موقع ذلك الكتاب �ضمن ال�ضل�ضلة الالمتناهية التي تربط جميع الكتب اإىل بع�ضها. ان 

الكالم الذي يقوله النقاد واملدر�ضون واملثقفون وال�ضدقاء عن الكتب ميكن ان يحدد موقع الكتاب 
يف انف�ضنا. تكون الراء التي نتلقاها من هنا وهناك كافية لبعادنا عن ال�ضعور بالحراج. من �ضاأن 

ثالث اأو اربع حقائق نتعلمها عن جيم�ص جوي�ص ان تقودنا اإىل بر المان يف نقا�ص يدور حول 
رواية )يولي�ضي�ص(. تتحقق قراءة الن�ص من خالل تراكم املعلومات واملعاين ال�ضائعة ، وهذا المر 

بال�ضرورة �ضيء ذاتي يعتمد على وجهات النظر ل يحتاج ان يكون متفقا مع اراء الخرين. 
مع ذلك ميكن ان يبقى املرء فري�ضة ذلك ال�ضعور الذي يحرمه من المان عندما يحتدم النقا�ص عن 
كتاب معني. مبا ان بيارد كان ا�ضتاذا لالدب فال بد من انه واجه مثل تلك املخاطرة اكرث من الكثري 
منا. رمبا يثبت القارئ املجتهد قدرة مذهلة على ممار�ضة اخلداع يف هذا املجال. قد مي�ضي املرء 
حياته كلها حمتميا مبظلة من الكتب التي مل يقراأها. يتحدث املوؤلف عن كل هذا وي�ضمم منظومة 

مفيدة ، فهو ي�ضنف الكتب اإىل عدة انواع "كتاب ل اعرف عنه �ضيئا" ، "كتاب قلبت �ضفحاته" ، 
�� لذا فالكتاب رمبا يحمل  "كتاب ن�ضيته". هناك اي�ضا عالمات ناق�ص وزائد  "كتاب �ضمعت عنه" ، 
عالمتي زائد اذا كان ما �ضمعته عن الكتاب قد دفعك لقراءته بالفعل. مثل ذلك الت�ضنيف الذي ي�ضعه 
املوؤلف رمبا ينطوي على �ضيء من العفوية وعدم الدقة اذا ما طبقه القارئ واعتربه قانونا ل يقبل 

اجلدل. 
بالرغم من ان كتابا معينا رمبا ل ينال ن�ضيبا وا�ضعا من القراءة ، ال ان هذا ل يعني عدم اهمية 
الكتاب. ل بد من ان يح�ص القارئ بعدم الرتياح لن املوؤلف حينما �ضرب مثال على الكتاب الذي 

مر عليه مرور الكرام اأو الكتاب الذي ن�ضي م�ضمونه ، فقد اورد رواية )ذئب البوادي( لهريمان 
هي�ضه. ومع ذلك فال بد من العراف باأن حتى طلبة اجلامعات ميكن ان ي�ضعوا مثل ذلك الكتاب 

كزينة على رفوف املكتبة حيث يتكد�ص عليها الغبار مثلما حتتفظ المهات بانواع من ادوات 
املطبخ اأو اأطقم تقدمي ال�ضاي التي ل ي�ضتخدمنها مطلقا ال يف منا�ضبات نادرة. 

يبدو كتاب بيارد يف الواقع مليئا بالراء والن�ضائح املفيدة يف جمال القراءة اكرث مما تفر�ضه 
الف�ضول الوىل منه. لكن من ال�ضعوبة التفاق معه يف الكثري من النقاط. ول بد من ان يكت�ضف 

القارئ ان موؤلف هذا الكتاب كان قد ا�ضتوعب الكثري من الن�ضو�ص التي يعطيها كاأمثلة على 
امل�ضامني التي يتناولها، رغم انه يركز اكرث على الكتب التي تتناول النظرية الدبية بدل من 
العمال الدبية التطبيقية. وعلى �ضبيل املثال كانت احدى الن�ضائح العملية التي يقدمها غري 

قابلة للت�ضديق: اذا �ضيقوا عليك اخلناق يف نقا�ص حول كتاب مل تكن قراأته من قبل ، عليك ان 
تكون غام�ضا يف الرد ؛ اذا كان موؤلف الكتاب حا�ضرا عليك ان تطري على جهده. يف بع�ص 

الحيان يتناول بيارد م�ضائل لها عالقة بالتحليل النف�ضي ، فهو يعتقد ان الح�ضا�ص باخلجل من 
عدم كفاءتنا الثقافية "مرتبط ب�ضيناريوهات من مرحلة الطفولة". يف واقع المر رمبا يكون 

ذلك مرتبطا بالن�ضبة اليه اي�ضا ب�ضيناريوهات تتعلق بكون القاريء فرن�ضيا ام ل. خارج النطاق 
الكادميي مييل القارئ العادي يف بريطانيا لالفتخار مبا مل يقراأه ، اما اذا واجه املوؤلف وجها 

لوجه فيقول له ب�ضراحة جارحة "مل ا�ضمع با�ضمك على الطالق" ، واحيانا ي�ضيف ،"زوجتي تقراأ 
الكتب ، رمبا �ضمعت عنك".

في تجربة القراءة .. كيف 
يتحدث المرء  عن كتب

 لم يقرأها؟
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من  �ضل�ضلة  يف  ح�ضرها  ميكن  حياته  كامل  اإن 
ويف  الأن��ا  ب�ضمري  مكتوبة  ال�ضعاليك  رواي���ات 
بروكلني  يف  املبكرة  �ضنواته  احلا�ضر:  الزمن 
 ) الأ����ض���ود  ال��رب��ي��ع   Black Spring  ( يف 
وعراكاته للعثور على الذات يف الع�ضرينيات يف 

 Tropic of Capricon (
 Rosy  ( اأج����زاء  ث��الث��ة  ( و يف  م���دار اجل���دي 
Crucifixion ال�ضلب الوردي ( ، املغامرات 
 Tropic of  ( يف  الثالثينيات  من  الباري�ضية 

 .) ال�ضرطان  مدار   Cancer
يف عام 1939 ي�ضافر اىل اليونان لزيارة لورن�ص 
دارل L. Durrel . وثمرة الإقامة هناك هي ) 
عمالق   The Colossus of Maroussi
م��ارو���ض��ي ( . وت��ن��دل��ع احل����رب. وي�����ض��ط��ر اىل 
العودة اىل اأمريكا، وهذه الرحلة ال) اأودي�ضية ( 
 The Air – ( التي اإ�ضتمرت عاما ي�ضجلها يف
الكابو�ص   Conditioned Nightmare
يقطن   1944 عام  يف  وبعدها   .) الهواء  املكيَّف 
ممار�ضًا  كاليفورنيا  يف  ماأهول  غري  �ضاحل  على 

حياة و�ضفها يف 
 Oranges of  ( و   )  Big Sur  (
ب���رت���ق���الت   Nieronymus Bosch
اإ�ضمه  (. و الن حني يجذب  نريونيمو�ص بو�ص 
اأفواجا من احلجاج اىل ) بيغ �ضور ( . وكان عليه 
اأن يهرب من هناك ، ويجول يف العامل من جديد 

 .
ميللر البالغ من العمر �ضبعني �ضنة يبدو كراهب 
باأنه  اإن��ط��ب��اع��ا  يخلق  ط��ريك��ن��اري.  ب��ل��ع  ب���وذي 
�ضلعته  رغ��م  وم��رح.  دافئة  م�ضاعر  ذو  �ضخ�ص 
اأّيّ عالمة  عليه  الأبي�ص لتبدو  بال�ضعر  املحاطة 
 ، نحيفة  ق��ام��ة  ميلك  ال�ضيخوخة.  ع��الم��ات  م��ن 
�ضاب.  لإن�ضان  منوذجية  هي  مده�ضة،  ب�ضورة 

حركاته واإ�ضاراته �ضبابية اأي�ضا. 
�ضوته جاذب ب�ضورة �ضحرية، فهو لنّي وذو رنني 
ل�ضتى  مو�ضيقي  مبفتاح  ويت�ضرف  خافت  لكنه 
التنغيمات. بالريب هو مدرك ل�ضحره املو�ضيقي. 
يعمل  ما  غالب  ناعمة.  بروكلينية  بلهجة  يتكلم 
وقفة بالغية باأ�ضلوب " �ضيدي ، اأنت موافق ؟ " اأو 
" كما تعرف يا �ضيدي " و ينهي اجلمل مبختلف 
...ه��م��م... " نعم  ط��راز  الأ���ض��وات اخلافتة من 
متاما  نتعرف  ولكي  همم...”.  بالتاأكيد...  نعم 
ينبغي  الإن�ضان  ه��ذا  ومبا�ضرية  �ضخ�ضية  على 

الإ�ضتماع اىل ت�ضجيالت ل�ضوته. 
اأيلول عام 1961 يف  اأقمُت هذا احلوار معه يف 

 G. Wickes لندن. جورج ويكز
كيف  �سيدي  يا  خ��ّرين  البدء  يف   -
اأجل  من  فهل  ؟  الكتابة  اىل  تتهياأ 
يفعل  مثلما  اأق��الم��ك  ت��ري  ذل��ك 

همنغواي ؟ 
* كال ، كال ، ل�ضيء من هذا القبيل. على الغالب 
اأمام  اأجل�ص  الفطورمبا�ضرة.  بعد  الكتابة  اأب��داأ 
الآلة الكاتبة واإذا وجدت اأين ل اأقدرعلى الكتابة 
اأّي  اىل  اأح��ت��اج  ل  ع���ادة  ول��ك��ن  عنها.  اأت��وق��ف   ،

اإ�ضتعدادات. 
- هل هناك اأوقات حمددة من اليوم 
ب�سورة  فيها  تعمل  حم��ددة  اأي��ام  اأو 

اأف�سل ؟ 
اأو  ل�ضاعتني  ول��ك��ن  ال�ضباحات  اف�ضل  الآن   *
الليل  منت�ضف  من  اأعمل  كنت  قدميا  فقط.  ثالث 
البداية  يف  ك��ان  ال�ضيء  ه��ذا  لكن  الفجر  حتى 
نف�ضها. منذ قدومي اىل باري�ص اإكت�ضفت اأنه من 
الأح�ضن كثريا العمل يف ال�ضباح. حينها اأق�ضي 
فيه �ضاعات كثرية. كنت اأكتب يف ال�ضباح وبعد 
جديد،  من  واأعمل  اأنه�ص  ثم  قيلولة  اآخذ  الغداء 
ال�ضنوات  واأث��ن��اء  الليل.  منت�ضف  حتى  اأحيانا 
اأنه  وج��دت  ع�ضرة  اأواخل��م�����ص  الأخ���رية  الع�ضر 
لح��اج��ة ه��ن��اك ك��ي اأع��م��ل ل�����ض��اع��ات مب��ث��ل هذا 
الطول بل على العك�ص فهذا �ضيء م�ضر. بب�ضاطة 

يتعر�ص املخ للتعب. 
- هل تكتب ب�سرعة ؟ وفق بريلي�س 

 My Friend  ( كتابه  يف   Perles
هرني  �سديقي   Henry Miller
ميللر ( اأنت يا �سيدي اأحد الذين هم 
االأ�سرع يف الكتابة على الطابعة من 

بني املعروفني لدّي . 
* نعم ، اأ�ضخا�ص كثريون يرون ذلك. اأكيد اأنني 
اأحدث اأثناء الكتابة �ضجيجا. رمبا يف الواقع اأنا 
اأمور معينة.  اأكتب ب�ضرعة ولكن هذا راجع اىل 
حلظة  حتل  وبعدها  �ضهال  الأم��ر  يبدو  للحظات 
�ضفحة  لكتابة  �ضاعة  حينها  واأق�����ض��ي  العجز 
املقطع  اأترك  فاأنا  نادرا  اأنه يح�ضل  ولو  واحدة. 
اأعود  بقليل  بعدها  الكتابة.  واأوا���ض��ل  ال�ضعب 

اإليه. 
الوقت  من  كم  القول  ميكنك  هل   -
موؤلفاتك  اأح��د  كتابة  اإ�ستغرقت 

املبكرة ؟ 
مل  فاأنا  ال�ضوؤال،  هذا  على  الإجابة  اأ�ضتطيع  ل   *
موؤلف  كتابة  ت��اأخ��ذه  الوقت  من  كم  اأب��دا  اأع��رف 
بعمل  للمبا�ضرة  اأجل�ص  حني  الآن  وحتى  واح��د 
ننظر  حني  ونحن  الوقت.  حتديد  اأع��رف  ل   ، ما 
اىل بداية العمل يف الكتاب و نهايته نح�ضل على 
�ضورة زائفة. فذلك ليعني اأن الكاتب األفه بدون 

 Sexus  ( توقف طوال ذلك الوقت. لناأخذ مثال 
اأين  يل  يبدو   .) ال���وردي  ال�ضلب   ( كامل  اأو   )
اأعمل فيهما.  بداأت بهما يف عام 1940 وما زلت 
فيهما  اأع��م��ل  ب���اأين  للقول  ه��ن��اك  لمعنى  ول��ك��ن 
بدون اإنقطاع ، حتى اأين طوال �ضنوات مل اأفكر 
بهذه  امل�ضاألة  مع  التعامل  ال�ضعب  من  اإذن  بهما. 

ال�ضورة. 
- اأنا اأعرف باأنك اأعدت كتابة ) مدار 
يف  والعمل   ، عدة  مرات   ) ال�سرطان 
الكتاب جاءك مبتاعب هي اأكث�ر من 
تلك  كانت  لكن  اآخر  كتاب  يف  العمل 
 ، ال��ب��داي��ات.اأود   ، وا�سح  اأم��ر  وهو   ،
اإذن ، اأن اأ�ساألك اأي�سًا هل تكتب االآن 

ب�سهولة اأكر ؟ 
* اأظن باأن مثل هذه الأ�ضئلة لمتلك معنى كبريا. 
تاأليف  ي�ضتغرقه  الذي  الوقت  لطول  اأهمية  ف��اأّي 
 Simenon الكتاب ؟ لو كنَت قد �ضاألَت �ضيمنون
لأعطى جوابا ملمو�ضا.. يبدو يل اأنه يحتاج من 
اأربعة اىل �ضبعة اأ�ضابيع . وهو قادر على تخطيط 
الأمر. وعموما فكتبه ذات حجم حمدد. عدا ذلك 
حني  اإن�ضان  هو  النادرة،  الإ�ضتثناءات  اأحد  هو 
يقول" والآن يف نيتي اجللو�ص وتاأليف كتاب "، 
يكون قد خ�ضع متاما اىل هذا الأمر. اإنه ينف�ضل 
اأي  يعمل  يفكراأو  اأن  ولعليه   ، العامل  عن  متاما 
بهذه  جتر  مل  حياتي  بينما  الكتابة،  ع��دا  �ضيء 
التي  الأ�ضياء  اآلف  هناك  اأكتب  حني   . ال�ضورة 

علّي اأن اأعملها. 
- هل ت�ستغل كثريا يف الن�س ، وهل 

تغرّي الكثري ؟ 
* مع ه��ذه الأم���ور لي�ضت احل��ال واح���دة. اأن��ا ل 
الكتابة.  اأثناء  الن�ص  اأراج��ع  ول  اإطالقا  اأ�ضحح 
مي��ك��ن ال���ق���ول اإين اأك���ت���ب ���ض��ي��ئ��ا م��ع��ي��ن��ا ب���دون 
اأن  للن�ص  اأ�ضمح  اأب��رُد  حني  وبعدها  متحي�ص، 
اإليه  اأن��ظ��ُر   - �ضهرين  اأو  �ضهرا  مكانه  يف  يبقى 
بب�ضاطة  رائعة.  ت�ضلية  اأملك  حينها  طرية.  بعني 
اأنا اأعذُب الن�ص. ولكن لي�ص دائما. اأحيانا يكون 

هو بال�ضبط كما اأردته. 
- باأي طريقة ت�ستعر�س الن�س ؟ 

احلرب.  بقلم  واأ�ضطب  اأكمل   ، تغيريات  اأدخ��ل   *
لدى  كما  متاما   ، رائعة  املخطوطة  تبدو  حينها 
، واأثناء  اأكتب كل �ضيء على الطابعة  بلزاك. ثم 
ذلك اأُدِخل تغيريات تالية. اأنا اأف�ضل الكتابة على 
الطابعة بنف�ضي ، وحتى اإذا كان يبدو يل باأنني 
قد اأبدلت كل ما اأردت فاإن مل�ص مفاتيح الآلة بحد 
ذاته ين�ضط عقلي وبعدها يتبني اأنه لتزال هناك 

حاجة اىل الت�ضحيحات يف عمل منته. 
بينك  يحدث  اإنه  القول  تريد  هل   -

والطابعة اأمر ما ؟ 

هكذا أكتب
حوار مع هنري ميللر

يف عام 1934 اأ�سدر هرني ميللرالقاطن يف باري�س ، وكان عمره 42 �سنة ، كتابه االأول. و ظهر الكتاب يف عام 1961 
يف بالد الكاتب - الوالايات املتحدة. لغاية اليوم يثري كتابه الذي حقق اأكر املبيعات البلبلة ب�سبب املتاعب مع 

الرقابة . وهذه تتعلق بالبورنوغرافيا والفح�ساء مما دفعنا اىل اأن ننفر من الكالم عن الكتاب.  ولي�س يف هذا االأمر 
من جديد. ف�ساأن د. ه� . لورن�س كان ميللر منذ اأمد بعيد مو�سع الهزء واأ�سطورة يف الوقت نف�سه. فهذا الكاتب 

املدافع عنه من قبل النقاد و الفنانني ، و املعبود لدى من يحّجون اإليه، و املحاكى بحما�س من قبل جماعة ال)بيت 
نك ( ، هو فوق كل �سيء بطل من احليز الثقايف - اأو هو نذٌل لدى الذين يرون فيه تهديدا للقانون والنظام. حتى 

اأنه ميكن ت�سميته بطال �سعبيا - مت�سردا ، نّبيا ومنفيا ، �سبيا من بروكلني ي�سافر اىل باري�س حني يعود اجلميع 
اىل وطنهم، ممثال للبوهيمية يت�سورجوعا ، لكنه يعرف كيف يجابه الو�سع ال�سعب لفنان يبدع يف اأمريكا ، ويف 

 . ) Big Surال�سنوات املتاأخرة �سار ذلك احلكيم من ) بغ �سور

ترجمة:عدنان املبارك

الق�سم االول
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 ، ما  ب�ضورة  املنّبه  مفعول  املاكنة  لهذه   ، نعم   *
وهي عن�ضر ي�ضاطرين العمل. 

- يف ) The Books in My Life الكتب 
يف حياتي ( تقول اإن معظم الكتاب و 
امل�سّورين يعملون وهم يف و�سع غري 
مريح. هل تعتر ذلك اأمرا م�ساعدا 

؟ 
* بالتاأكيد. فقد و�ضلُت اىل قناعة باأن اآخر �ضيء 
يفكر به الكاتب اأو اأّي خالق اآخر هو راحته اأثناء 
ي�ضاعد  ال��راح��ة  اإن��ع��دام  من  القليل  رمب��ا  العمل. 
لأنف�ضهم  ي�ضمحون  ال��ذي��ن  وال��ن��ا���ص  وي��وق��ظ. 
بالعمل يف ظروف جيدة غالبا ما يقررون العمل 

يف ظروف اأ�ضواأ. 
األي�ضت هذه ، اأحيانا ، حم�ص حالت نف�ضية ؟   -

لناأخذ دو�ضتويف�ضكي مثال. 
اأع��رف. يف احلقيقة كان دو�ضتويف�ضكي  اأنا ل   *
دائما يف حالة �ضيئة لكن ي�ضعب القول باأن ذلك 
ال�ضيء...ل  بهذا  كثريا  اأ�ضك  اأن��ا  عمد.  عن  ك��ان 
بهذا  القيام  على  �ضمم  اأح���دًا  هناك  اأن  يل  يبدو 
فاعترباأن  اأن��ا  اأم��ا  لوع��ي.  عن  ولرمبا   ، ال�ضيء 
الكثريين من الكتاب ميلكون �ضيئا ميكن ت�ضميته 
بالطبيعة ال�ضيطانية. لديهم متاعب دائما ، ولي�ص 
فقط حني يكتبون اأولأنهم يكتبون بل يف كل بعد 
من اأبعاد حياتهم – يف الزواج واحلب وامل�ضالح 
الأخرييكون هذا  ، يف كل �ضيء. ويف  واملاليات 
اأجزاءا معّينة من  كله مرتبطا فيما بينه وي�ضكل 
ولي�ص  اخلالقة.  لل�ضخ�ضية  بعٌد  اإنه   . واح��ٍد  كلٍّ 
جميع ال�ضخ�ضيات اخلالقة هي هكذا بل بع�ضها. 
 ( ع��ن  تقول  كتبك  م��ن  واح��د  يف   -
االإمالء (، عن اأن االإن�سان هو ماأخوذ 
�سيء  كل  واأن  التقريب  وج��ه  على 
يطفح فيه وي�سيل منه. كيف تعمل 

اآلية ٌ مثل هذه ؟ 
- طيب ، هذا �ضيء نادرا ما يح�ضل. اأحدهم ياأخذ 
وباأو�ضح  بب�ضاطة.  ي�ضتن�ضخ  والإن�ضان  املقود 
لورن�ص  د.ه�����.  ع��ن  عملي  يف  ه���ذا  ج���رى  ���ض��ك��ٍل 
والذي مل اأنهه اأبدا ولأنه كان علّي اأن اأفكر كثريا، 
ولكن هذا العمل تطلب الركيز. واأنا ل�ضت قويا 
تاأتي من مكان ما خفي  اأفكاري  ال�ضيء.  يف هذا 
وعميق. وحني اأكتب ل اأعلم اأّي نتاج �ضيكون. اأنا 
اأعري  لكني ل  اأكتب  اأن  اأريد  اأّي �ضيء  اأعرف عن 
يتم  اأ�ضلوب  ب��اأّي  مل�ضاألة  اللزوم  من  اأك��رث  اأهمية 
ذلك. ولكن يف ذلك الكتاب كنت اأجابه امل�ضاكل مع 
الأفكار. كان علّي اأن اأمنحها �ضكال ما ، م�ضمونًا 
�ضنتني.  ب��ح��دود  فيه  اأع��م��ل  كنت  اآخ����ره.  واإىل 
اأ�ضتطع  ومل  �ضارهاج�ضي  بل  به،  م�ضبعا  وكنت 
اإذن  النوم.  اأ�ضتطع  مل  فيه.  الكتابة  عن  التوقف 
يف هذا الكتاب بال�ضبط خ�ضعت باأو�ضح �ضورة 
لالإمالء. وح�ضل ال�ضيء نف�ضه يف ) مدار اجلدي 
اأن  يبدو يل  اأخ���رى.  رواي���ات  مقاطع من  ( ويف 
من ال�ضهل مالحظتها رغم اأنني ل اأعرف هل هي 

بادية لعيان الآخرين. 
- هل هي تلك املقاطع التي اأ�سميتها " 

„ ؟   cadenzas
املقاطع  التعبري.  هذا  اإ�ضتخدمت  اأين  �ضحيح   *
التي اأتكلم عنها هي ذات جلبة ومكتظة بالكلمات. 
ما  اىل  ال�ضورة  بهذه  اأكتب  اأن  مبقدوري  وك��ان 
لنهاية. بالطبع اأنا اأعترب اأنه ينبغي الكتابة طوال 
اجلوهري  الفارق  وا�ضحا  يبدو  وهنا  الوقت. 
يف  وال�ضرقي  الغربي  الأ�ضلوبني  بني  والعميق 
التفكري وال�ضلوك والنظام. فعلى �ضبيل املثال اإذا 
كان فنان ال ) زين Zen ( يفكربعمل �ضيء يكون 
الذاتي  لالإن�ضباط  طويلة  بتمارين  قام  قد  قبلها 
العميقة  الفكرة  كفة  ترجح  البدء  ، ويف  والتاأمل 
 ، لل�ضمت  بل  للفكرة  وج��ود  ل  هنا  ثم  والهادئة 
الفراغ - وميكن اأن ت�ضتمرهذه احلال �ضهورا بل 
 ، الربق  مثل  يكون  عمله  يبداأ  حني  لكن  اأعواما. 
ويعرف بال�ضبط ما يريد ، ويعمل ذلك باأ�ضلوب 
ال�ضورة  بهذه  ينبغي  اأنه  يل  يبدو  الكمال.  بالغ 

ممار�ضة كل فن. لكن من هو القادر ؟ احلياة التي 
منار�ضها تبدي املقاومة ملهنتنا. 

خا�سةعلى  ظ���روف  ه��ن��اك  ه��ل   -
اأن   ) زين  اِل)  املبارز  املقلد  الكاتب 

يوفرها ؟ 
* بالتاأكيد ، لكن يا ترى من يكرث لهذا ال�ضيء ؟ 
يف اأ�ضعف الأحوال يتمرن كل فنان بنف�ضه على 
الأخذ بالنظام و يتهياأ بهذه ال�ضورة اأو تلك. لكل 
واحد طرقه اخلا�ضة. ويف الأخرييعمل اأكرب ق�ضم 
من الكتاب بعيدا عن املاكنة ، عن الطاولة. ولقلُت 
و�ضكون  ه��دوء  حلظة  يف  تتم  الكتابة  اأن  حتى 
ذقنه  اأو يحلق  يتنزه  �ضائرا  الإن�ضان  حني يكون 
اأو يلعب ب�ضيء اأو حتى اأثناء احلديث مع اأحد ل 
يعنيه كثريا. الإن�ضان يعمل يف ق�ضية تكمن هناك 
حني  اإذن  اأي�ضا.  يعمل  وعقله  نف�ضه،  اأعماق  يف 

يجل�ص اأمام املاكنة تكون امل�ضاألة جمرد طرح. 
يف  م��وج��ود  ه��و  مل��ا  تخ�ضع  اإن���ك  قبلها  ق��ل��َت   -

داخلك. 
الأمر.  بهذا  تفكر  اأن  اأرج��وك  بالتاأكيد.   ، نعم   *
الذين نوقعها  ل�ضنا نحن  ؟  من يخلق كتابا جيدا 
اإن�ضان مزّود  الفنان ؟ هو  اإذن من هو  باإ�ضمائنا. 
مبج�ّضات ويعرف كيف مي�ضك بالتيارات الكائنة 
اإن��ه ميلك  القول  ، وميكن  الكون  ، يف  اجل��و  يف 
كل  ؟  الأ�ضيل  . ومن هو  امل�ضك  هبة   ، بب�ضاطة   ،
– نحن  م��ا نفعله ، ك��ل م��ا نفكر ب��ه ه��و م��وج��ود 
موجود  ه��و  مم��ا  ت�ضتفيد   ، اأك���رث  ل  ��الت  ُم��ر���ضِ
 ، املبتكرة  الأفكار  �ضتى  اىل  ولو  لننظر  حولنا. 
الإكت�ضافات العلمية العظيمة التي غالبما ما تن�ضاأ 
يف �ضتى بقاع العامل تزامنًا . ال�ضيء نف�ضه يخ�ص 
والرواية  الق�ضيدة  منها  تتاألف  العنا�ضرالتي 
الرائعة اأو اأّي عمل فني. ها هي معلقة يف الهواء 
ال�ضوت بعد. هي بحاجة اىل  اأنها مل ُمتنح  رغم 
�ضخ�ص معنّي كونكريتي ، مرجم يقدمها. وهي 
 ، اأزماننا  يف  ع�ضره.  ي�ضبق  بع�ضهم  اأن  حقيقة 
وكما يبدو يل ، يوجد يف هذا الو�ضع رجل العلم 
ولي�ص اخلالق. اخلالق يجّر قدميه يف املوؤخرة.. 

خميلته لتلحق بالعامل. 
بع�س  اأن  حقيقة  تف�سر  كيف   -
ول�سن  اأنغو�س  ؟  يخلق  فقط  النا�س 
الفنان  اأن  يعتر   Angus Wilson
يكتب ب�سبب �سدمة trauma ما وهو 
ي�ستغل فنه كنوع من العالج للتغلب 
األ��دو���س  الع�سبية.  احل��ال��ة  ع��ل��ى 

ه��ك�����س��ل��ي ي��ذك��ر 
بدوره اأمرا معاك�سا 
ال��ف��ن��ان  اأن  وه����و 
ميلك �سحة نف�سية 
احلالة  واأن  كاملة 
ال��ع�����س��ب��ي��ة ت��ك��ون 
ككاتب.  له  عائقا 
هل لديك راأيك يف 

هذه الق�سية ؟ 
يعتمد  الأم����ر  اأن  اأظ���ن   *
ع��ل��ى ال��ف��ن��ان. لي��ب��دو يل 
�ضياغة  ب���الأم���ك���ان  اأن�����ه 
اإ���ض��ت��ن��ت��اج��ات ع���ام���ة يف 
الأخري  يف  امل�ضاألة.  ه��ذه 
ال��ك��ات��ب ه��و اإن�����ض��ان مثل 
الآخرين متاما وقد يكون 
مري�ضا بالأع�ضاب اأو غري 
م��ري�����ص، ب��ع��ب��ارة اأخ���رى 
لت��ف�����ض��رع�����ض��ب��ي��ت��ه وم���ا 
 ، �ضخ�ضيته  منه  تتكون 
كتابته. يخيل اإيل اأن هذه 
تعقيدا  اأك��رث  هي  الق�ضية 
واأنا ل اأحاول حتى الكالم 
عنها.. قلُت اإن الكاتب هو 
اإن�ضان ميلك جم�ّضات واإذا 
 ، هو  من  حقا  يعرف  ك��ان 

قابلية  ُوِه��ب  ك�ضخ�ص  نف�ضه  يرى  متوا�ضع  اإن��ه 
هناك  لي�ص  الآخرين.  خدمة  هدفها  يكون  معينة 
من دواع للفخر. فاإ�ضمه ل يعني �ضيئا ، واأناه هي 

�ضفر ، اإنه جمرد اأداة يف عملية طويلة. 
ه��ذه  نف�سك  يف  اإكت�سفت  م��ت��ى   -

القابلية ؟ ومتى بداأَت الكتابة ؟ 
 Western(بداأت كما اأظن حني كنت اأعمل ل *
كتابي  جاء  عندما  الأحوال  كل  يف   .)Union
�ضغرية  ن�ضو�ضا  اأي�ضا  كتبُت  اأثناءها  الأول. 
 ( يف  العمل  تركت  ح��ني  حقا  ب��داأ  الأم���ر  ولكن   ،
وي�ضرن يونني ( اأي يف عام 1924 . اآنذاك قررت 

اأن اأكون كاتبا و التكر�ص التام لهذا ال�ضيء. 
- اأي لغاية ظهور ) مدار ال�سرطان ( 

كنَت تكتب طوال ع�سر �سنوات ؟ 
اآن���ذاك  ماكتبته  ب��ني  م��ن  تقريبا.   ، بالطبع   *
مدار   ( قبل  رواي��ت��ان  اأكيد  ث��الث.  اأو  رواي��ت��ان 

ال�ضرطان (. 
تلك  ع��ن  ال��ك��الم  مي��ك��ن��ك  ه��ل   -

الفرة؟ 
ال�ضلب   ( ثالثية  يف  عنها  ك��ث��ريا  اأتكلم  اأن���ا   *
 ( و   )  Sexus  ( اأج���زائ���ه���ا  يف   ،) ال������وردي 
كالم  هناك  كما   )  Nexus و)   )  Plexus
الثالث.  اجل���زء  م��ن  الأخ����ري  الق�ضم  يف  عنها 
و�ضفُت جميع مهاناتي يف ذلك الزمن – حياتي 
اإذا  اأو  كالثور  اأعمل  كنُت  متاعبي.   ، الفيزيقية 
 . ال�ضباب  اأحت��رك يف  : كنت  القول  كان ممكنا 
اأفعله وما كان هوهديف. كانت  اأفقه ما كنت  مل 
يف  بينما  الرابعة  روايتي   ، رواية  كتابة  نيتي 
كانت  زوجتي  �ضيء.  اأي  اىل  اأ�ضل  مل  ال��واق��ع 
: ) كيف احلال  البيت  ت�ضاألني بعد عودتها اىل 
اآلة  يف  ما  اىل  بالنظر  اأب��دا  لها  اأ�ضمح  مل   (  ) ؟ 
الكتابة (. ) رائع ( كنت اأجيب. وت�ضاأل هي : ) 
واأين اأنت الآن ؟ (. رغم تخطيطي لكتابة الكثري 
من ال�ضفحات كتبُت ثالثا اأو اأربعا فقط ، لكني 
تكلمت كما لو اأنني اأملك مائة اأو مائة وخم�ضني. 
ب�ضورة  رواي��ة  خالقا  اأفعله  ما  كنت  ما  روي��ت 
وت�ضجعني.  ت�ضتمع  ه��ي  كانت  و  اإرجت��ال��ي��ة. 
التايل عادت  اليوم  اأكذب. يف  باأين  تعلم  كانت 
وقالت : ) كيف هو اجلزء الذي رويت يل عنه ؟ 
(. كما ترى يا�ضيدي كل �ضيء كان كذبا ، �ضيئا 
رائعا  �ضيئا  ك��ان  معا.  الإثنني  نحن  اأخرعناه 

حقا ، رائعا ... 
- متى اإعترت اأن كل هذه الروايات 

البيوغرافية هي كلٌّ واحٌد ؟ 
���ض��اف��رت زوج��ت��ي اىل  ع���ام 1927 ح��ني  * يف 
اأوربا و بقيت وحيدا. كنت اأ�ضتغل ب�ضورة غري 
ثابتة يف ) ق�ضم احلدائق ( يف كوينز. يف يوم 
اأن  قررت  البيت  اىل  العودة  بدل  الظهر  بعد  ما 
اأ�ضع خطة كتاب حياتي. كتبت طوال الليل. يف 
لكل  خططت  اخلم�ضني  اأو  الأربعني  ال�ضفحات 
باإخت�ضار  مالحظات  عملت  بعد.  فيما  كتبته  ما 
برقي. لكني مل اأهمل اأّي �ضيء. كان عملي كامال 
، من ) مدار اجلدي ( عرب ) ال�ضلب الوردي ( ، 
الذي تطرق اىل ق�ضايا   ) ال�ضرطان  ) مدار  عدا 
التي  ال�ضبع  ال�ضنوات  عن  روي��ت  حيث  راهنة 
ق�ضيتها مع هذه املراأة من حلظة التعرف عليها 
اىل ال�ضفر اىل اأوربا. مل اأعرف حينها بعد متى 
اأم  عاجال  �ضيح�ضل  باأنه  عرفت  لكني  ال�ضفر. 
اآجال.. والفرة التي �ضبقت مغادرة اأمريكا هي 

اإنعطاف يف حياتي ككاتب.
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الكتب لف�ضل  م��ن  ال��ه��ائ��ل  ال��ك��م  ه��ذا  و���ض��ط 
يف  النكليزية  اللغة  يف  ال�ضادرة  الروايات 
اي مكان يف العامل منذ عام 1923 حتى الن 
والتي  التامي   جملة  تا�ضي�ص  منذ  تقريبًا  اي 
تنفرد بن�ضر هذه  القائمة املنتقاة حيث فريق 

من النقاد واملهتمني  بجد  .
 هذا امل�ضروع  م�ضن بالفعل من خالل و�ضع 
املتابعني  اولئك  اعمال  من  املر�ضحني  قوائم 
هذه  م��ن  املئة  يف   80 م��ن  اك��رث  ان  وات�ضح 
الكتب  يف  حتى  متطابقة  كانت  الختيارات  
القل �ضهرة مثل رواية طائران يف ال�ضباحة 

لوفالن اوبرين 
ه��ذا امل�����ض��روع ال���ذي ب���داأ يف ك��ان��ون الثاين 
جهدا   ك��ان  ب��ل  ق���راءة  جم��رد  يكن  مل   2007
اعادة  يف  �ضهور  ع��دة  م��دى  على  متوا�ضال  
النظر والقراءة للكثريمن الروايات ، التجربة 
الكرث �ضيوعا التي اجريتها يف هذا امل�ضمار 
ك��ان��ت م��ع رواي���ة م��غ��ام��رات اوغ���ي مارت�ص 
اوىل  من  واح��دة  كانت  والتي  بيلو  ل�ضاول 
احباطات  عن  تتحدث  التي  الكبار  الروايات 
منت�ضف العمرعن طريق توجيه ال�ضئلة يف 

كل مكان .
بع�ص العناوين امل�ضهورة والتي كانت لغنى 
عنها قبل ب�ضع �ضنني مت ال�ضتغناء عنها الن 
بارنز  جلونا  الغابة  ليل  مثل  عديدة  ل�ضباب 
نحب  كتاب  هناك   ، نعرف  ان  علينا  ولكن   ،
مثل  رواياتهم  من  اك��رث  الق�ضرية  ق�ض�ضهم 
فالنري  و  برولك�ص  اين  و  بارثيلم  دون��ال��د 
اوكونور و يودوري ويلتي وميكن ان نتفق 
ت�ضكل  ف��ي��دال  غ��ور  رواي���ات  بع�ص  ان  على 
ولكن  وال�����ض��رور  املتعة  م��ن  ا�ضا�ضيا  جانبا 
زمنية  فرة  �ضمن  مرحلي  ال�ضا�ضي  خيالها 

حمددة .
وكانت هناك الكتلة الفكرية ملوؤلفات نورمان 
من  واح��د  انه  للجدل  قابل  غري  ب�ضكل  ميلر، 
الكبرية  اجن��ازات��ه  لكن  ع�ضرنا  كتاب  اعظم 
تركزت على اعادة ترتيب الفكرة الكاملة يف 
الق�ض�ضي  ال�ضرد  عن  بعيدا  الدبية  اعماله 

مثل جيو�ص الليل و اغنية اجلالد .
متالأ  كتبهم   ، ا���ض��م   100 م��ن  اك���رث  وه��ن��اك 
مثل  الختيار   قوائم  من  ا�ضقطت  مكتباتنا 
توما�ص  و  ريت�ضلر  م��ردخ��اي  و  ب��اول  داون 
وولف و بير كاري و جي اف باور و ماري 
مكارثي و ادموند وايت و لري ماك مريتري 
وكاثرين ان بورتر و اميي تان و جون دو�ص 
با�ضوز و او�ضكار هيجيول�ص و �ضتيفن كينغ 

....
ه��ن��اك رواي����ات عظيمة  ك��ان��ت  امل��ق��اب��ل  ويف 
لميكن ال�ضتغناء عنها مثل الطريق الثوري 
الله   اىل  تنظر  وعيونهم  يات�ص  لريت�ضارد 
عن  عظيمة  ق�ضة  وهي  هور�ضنت  نيل  ل��زورا 
امراأة �ضوداء بقيت على قيد احلياة هي الن 
لهري  املحبة  و  الكن�ضي  تقديري  من  ج��زء 

غرين وغريها .
القائمة   ه��ذه  غ��ر���ض��ان  لخ��ت��ي��ار مثل  ه��ن��اك 
الول هو الفائدة والثاين هو اثارة الخرين 

بالطبع وتبقى القواعد قواعد .
 القائمة الكاملة ح�ضب احلروف البجدية

ابن القومية / ريت�ضارد رايت - 1940 
امراأة املال زم اول الفرن�ضي / جون فاولز - 

 1969
انا كلوديو�ص / روبرت كريفز - 1934 

 - ر���ض��دي  �ضلمان   / الليل  منت�ضف  اط��ف��ال 
 1981

�ضتايرون -  ول��ي��م  ت��رين��ر /  ن��ات  اع��راف��ات 
 1967

احد رواد ال�ضينما / ووكر بري�ضي - 1961 
ال�ضد ، ال�ضاحرة واخلزانة / �ضي ا�ص لوي�ص 

 1950 -
ال�ضنان البي�ضاء / زادي �ضميث - 2000 

ا�ضياء تتجزاأ / جاينو اجبي - 1959 
اىل الفنار / فرجينيا وولف - 1927 

بداية الن�ضة جني برودي - 1961 
ال��ربت��ق��ال��ة الل��ي��ة / ان��ط��وين ب��ورج��ي�����ص - 

 1963
اجلا�ضو�ص القادم من الربد / جون يل كاري 

 1964 -
جيم املحظوظ / كنغ�ضلي امي�ص - 1954 
جوهر املو�ضوع / غراهام غرين - 1948 

جري الرنب / جون ابدايك - 1960 
جنود الكلب / روبرت �ضتون - 1974 

 - واي��ل��در  ثورننت   / ري  لوي�ص  �ضان  ج�ضر 
 1927

 - ول���ص  فو�ضر  ديفد   / الالنهائية  الدعابة 
 1996

هريزوك / �ضاول بيلو - 1964 
هل انت هناك ياالله ، ان مارغريت / جودي 

بلوم - 1970 
وفاة يف العائلة /  جيم�ص اجي - 1958 

احل�ضاد الحمر / دا�ضيل هاميت - 1929 
احلطاب / جون بارث - 1960 

حرا�ص امللك / روبرت بني وارن - 1946 

حفنة من الغبار / ايفيلن ووف - 1934 
 - كي�ضي  ك��ني   / ال��وق��واق  ف��وق ع�ص  ط��ائ��ر 

 1962
 - كو�ضن�ضكي  ج���ريزي   / امل�ضبوغ  ال��ط��ري 

 1965
طائران يف ال�ضباحة / فالن اوبرين - 1938 

الطريق الثوري / ريت�ضارد يات�ص - 1961 
يوبك / فيليب كي ديك - 1969 

يوم اجلراد / ناثانيل وي�ضت - 1939 
الكاتب الريا�ضي / ريت�ضارد فورد - 1986 

لوليتا / فالدميري نابوكوف - 1955 
العبها كما هي / جون ديدين - 1970 

م��غ��ام��رات اوغ���ي م��ارت�����ص / ���ض��اول بيلو - 
 1953

املراقبون / الن مور و ديف غيبون - 1986 
ماأ�ضاة اأمريكية / ثيودور دريزر - 1925 

م��زرع��ة احل��ي��وان��ات / ج����ورج اوروي�����ل - 
 1946

املحبوب / توين موري�ضون - 1987 
مرييديان الدم / كورماك مكارثي - 1986 

امل�ضاعد / برينارد ميالمود - 1957 
 - �ضالينغر  دي  جي   / اجل���اودار  يف  املا�ضك 

 1951
 - نايبول  ا���ص  يف   / بي�ضواز  ال�ضيد  منزل 

 1962
املفكرة الذهبية / دوري�ص لي�ضينغ - 1962 

املحبة / هري غرين - 1945 
املال / مارتن امي�ص - 1984

امللجاأ ال�ضماوي / بول باولز - 1949 
امل�ضلخ اخلام�ص / كريت فونيغت - 1969 
مو�ضيقى اجلاز / اي ال دكتوراو - 1975  

مدار ال�ضرطان / هري ميلر - 1934 
امللكية / اي ا�ص بيات - 1990 

النوم الكبري / راميوند �ضالندر - 1939 
النوم / هري روث - 1935 

النجاة /  جيم�ص دكي - 1970 
نار احلظرية / فالدميري نابوكوف - 1962 

 - راي��ز  جني   / الوا�ضعة  البحرية  النباتات 
 1966

�ضيد الذباب / وليام كولدنك -  1955
�ضيد اخلوامت / جي ار ار تولكني - 1954 

ال�ضيدة  دولوي  / فرجينيا وولف - 1925 
عناقيد الغ�ضب / جون �ضتنبك  - 1939 

العودة اىل الزفاف / ايفلن ووف - 1946 
على الطريق / جاك كريوك - 1957 

الع�ضبية / ويليام جيب�ضون - 1984 

 - نيلي هري�ضتون  / كورا  الله  ترتقب  عيون 
 1937

�ضياد ال�ضقور / جون ت�ضيفر - 1977 
�ضراخ لوت 49 / توما�ص بنكون - 1966 

ال�ضيد / جوزيف هيلري - 1961 
ال�ضوت والغ�ضب / ويليام فولكر - 1929 

ق�ض�ص برلني / كر�ضتوفر اي�ضروود - 1946 
القلب هو ال�ضياد الوحيد / كار�ضون ماكيولر 

 1940 -
القلب امليت / اليزابيث بوين - 1938  

 - بينكون  توما�ص   / اجل��اذب��ي��ة  ق��زح  قو�ص 
1973

القاتل العمى / مارغريت اتوود - 2000 
القوة واملجد / غراهام غرين - 1939 

قتل الطائر املحاكي / هاربر يل - 1960 
الرعوي المريكي / فيليب روث - 1997 

الرجل الذي احب الطفال / كري�ضت�ضنا �ضتيد 
 1940 -

رق�ص على ان��غ��ام ال��زم��ن / ان��ت��وين ب��اول - 
 1951

رحيل رئي�ص ال�ضاقفة / ويال  كاثر - 1927 
رحلة اىل الهند / اي ام فور�ضر - 1924 

الرجل اخلفي / رالف الي�ضون - 1952 
 - ارن�ضت همنغواي   / اي�ضا  ت�ضرق  ال�ضم�ص 

 1926
�ضكوى بارتونيز / فيليب روث - 1969 

التعيني يف �ضامراء / جون اوهارى - 1934 
التكفري / ايان مكيوان - 2002 

تكلم مع اجلبل / جيم�ص بالدوين - 1953 
التدبري املنزيل / مارلني روبن�ضون - 1981 

الت�ضحيحات / جوناثان فرانزن - 2001 
حتت ال�ضبكة / ايري�ص مريدوخ - 1954 

حتت الربكان / مالكومل لوري - 1947 
حتطم اجلليد / نيل �ضتيفن�ضن - 1962

التميز / وليام غادي�ص - 1955 
ذهب مع الريح /  مارغريت ميت�ضل - 1936 
الذهاب ممنوع / كازو اي�ضيغورو - 2005 

�ضوء يف اب / وليم فولكنري - 1932 
ال�ضو�ضاء البي�ص / دون ديليلو - 1985 

غات�ضبي العظيم / اأف �ضكوت فيتز جريالد - 
 1925

الغداء املجرد / وليام  برياو�ص - 1959 
1984 / جورج اورويل -

الرجمة : عبداحل�سني املر�سدي
عن :جملة التامي

كيف تم اختيار أفضل 100 رواية؟
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العدد )1865(ال�سنة ال�سابعة -االحد )1( 
اآب 2010

�سكيب كاظم

اي���ل���ول/ 2000(  م��ن  )الث���ن���ني 25/  م���رة  ك��ت��ب��ت 
)واذا  عنوانها  مقالة  )ال��ث��ورة(  ج��ري��دة  بثقافية 
ك��ان��ت ال��ن��ف��و���ص ك���ب���ارا( ت��ن��اول��ت ف��ي��ه��ا ع����ددا من 
والقادرين  اخلا�ضة،  الحتياجات  ذوي  من  الكبار 
العمى هومريو�ص  اليونان  �ضاعر  امثال:  بغريهم 
واملعري وب�ضار بن برد وطه ح�ضني وحممد مهدي 
ال�ضباين  والر�ضام  بتهوفن  واملو�ضيقار  الب�ضري 
الربيطانية  وال��روائ��ي��ة  غ��وي��ا،  دي  فران�ضي�ضكو 
فردريك  المل���اين  والفيل�ضوف  وول���ف،  فرجينيا 
موب�ضان(  دي.  )ج��ي.  الفرن�ضي  والقا�ص  نيت�ضه، 
قائال: لكن كل هذه ال�ضواهد التي ذكرتها عن الدباء 
والفنانني ممن ابتلوا بعاهة، مل متنعهم من اكمال 
والب���داع،  الكتابة  دنيا  يف  النهاية  حتى  ال�ضوط 
الذي  ال�ضطوري  العقل  امام  مت�ضاغرة  تقف  تكاد 
�ضبه الله يف راأ�ص العامل الفيزيائي العمالق، الذي 
كمربدج  جامعة  يف  الريا�ضيات  ا�ضتاذ  مقعد  �ضغل 
الريا�ضيات  ع��امل  �ضغله  ال��ذي  ذات��ه  الكر�ضي  وه��و 

والفيزياء )اآيزك – ا�ضحق نيوتن(.
بال�ضلل  ا�ضيب  خال�ص،  عقل  هوكنغ  �ضتيفن  ان 
كلها  حياته  وا�ضبحت  عمره،  من  الع�ضرينيات  يف 
ُتوؤَدى بوا�ضطة الكر�ضي املتحرك الذي اقتعده، ومل 
يف  والتاأليف  وال��در���ص  البحث  عن  ال�ضلل  مينعه 
الفيزياء وعلم الفلك، ونيل ارقى الدرجات العلمية، 
منذ  للزمن.  موجز  )تاأريخ  كتابه  بتاأليف  ب��داأ  واذ 
 Abrief ال�ضود(  الثقوب  حتى  الكبري  النفجار 
 History of time – from Bigbong
اليام  ي��د  �ضربته  حتى   to Black Holes
موجعة، وهو النحيل الهاب، الذي يحاكي الغ�ضن 
رئوي  بالتهاب  ا�ضيب  اذ  الريح،  تالعبه  الرهيف 
دفع الطباء اىل اجراء اكرث من عملية جراحية له، 
واخريا متاثل لل�ضفاء لكن بعلة اخرى م�ضافة اىل 
علة ال�ضلل، لقد فقد القدرة على الكالم والنطق وظل 
حزينا لنه مل يتمكن من اجناز كتابه )تاأريخ موجز 
الوليات  يف  العلمية  الهيئات  اح��دى  لكن  للزمن( 
ا�ضبه  حا�ضوب  جهاز  اه��دت��ه  المريكية،  املتحدة 

�ضوته  اي�ضال  خالله  م��ن  متكن  املتنقل،  باملعمل 
ذاك  كتابه  اك��م��ال  ث��م  وم��ن  اجل��ام��ع��ة،  يف  لطالبه 
الكتاب  ُتْرِجَم  ن�ضره،  عند  هائال  دويا  احدث  الذي 
يف  ال��ع��راق��ي��ة  والع����الم  الثقافة  وزارة  ون�ضرته 
منت�ضف الثمانينيات، وطبع اكرث من ع�ضر طبعات 
خالل  عامليا  املبيعات  اكرث  و�ضجل  بريطانية،  يف 
عام 1988، ومما جاء فيه قوله: ان الكون ما زال 
يتمدد و�ضيبقى على حال التمدد هذه اىل ماليني من 

ال�ضنني القادمة ثم يعود بالنكما�ص تدريجيا!!
الدكتور  ان  نقراأ  ان  معا،  واملفرح  الطريف  ولعل 
�ضتيفن هوكنغ، وهو يف حالته تلك ميار�ص حياته 
الب�ضر  م��ن  ال��ك��ث��ري  يفتقدها  بتلقائية  الطبيعية 
�ضورته  و�ضاهدت  واجن��ب،  تزوج  وقد  ال�ضحاء، 

مع زوجته اجلميلة واولده.
تذكرت ذلك، واأنا اقراأ درا�ضة قيمة للفيل�ضوف وعامل 
زيد،  ابو  احمد  الدكتور  امل�ضري  النرثوبولوجيا 
عدد  )العربي(  جملة  من  م�ضتقبليات  زاوي��ة  حتت 
متوز 2010، وانا حري�ص على قراءة درا�ضات ابو 
زيد النرثوبولوجية ومدار�ضتها، م�ضتغال املنا�ضبة 
ل�ضد على يديه، تناول فيها فيلما من افالم اخليال 
وتناولته  ال��ع��امل،  يف  وا�ضعة  �ضجة  اث��ار  العلمي 
فيلم  ومدار�ضة،  ومناق�ضة  بحثا  القالم  من  العديد 
افاتار )Avatar( يتحدث عن رغبة احدى �ضركات 
ولكن  ثمني  معدن  عن  والتنقيب  بالبحث  التعدين 
على ظهر كوكب اآخر، ب�ضبب ان كوكب الر�ص بداأ 
ينوء بحمل هذه املليارات من الب�ضر، الذين يلوثون 
اجلو  وت��ل��وث  امل��ي��اه،  م�ضادر  َق��لَّ��ْت  حتى  البيئة، 
بدخان املعامل وال�ضيارات والطائرات، مما �ضيدفع 
بديلة  ك��واك��ب  ع��ن  البحث  اىل  ال��ق��ادم��ة  ب��الج��ي��ال 
نا كوكبنا الر�ص. وان  اأَْمَر�ضَ للعي�ص فيها، بعد ان 
املليارات  هذه  تكفي  ماعادت  ومياهها  الر�ص  غلة 
ِوْفَق متوالية هند�ضية 2، 4، 16،  تزداد على  التي 
ت���زداد وف��ق متوالية  256 وه��ك��ذا وغ��ل��ة الر����ص 
القت�ضادي  وهو  الدار�ضني  باأحد  دفع  مما  عددية، 
 –  1766( مالثو�ص  روب���رت  توما�ص  النكليزي 
تاأتي  كي  احل���روب،  لن�ضوب  ال��دع��وة  اىل   )1834

على العداد الزائدة من ال�ضكان!!

يرك  ل  هوكنغ  �ضتيفن  الربيطاين  الفيزياء  عامل 
الف�ضاء بحثا  الرغبة يف غزو  م�ضاألة  امل�ضاألة،  هذه 
عن حيوات اخرى ومعادن، او حماولة النتقال من 
هذا الكوكب املري�ص، بحثا عن كواكب اكرث �ضبابا 
حية  ا�ضكال  بوجود  اقتناعه  عن  اعرب  اذ  وعطاء، 
الب�ضر  ح��ذر  ولكنه  اخل��ارج��ي،  الف�ضاء  يف  اخ��رى 
حتمله  قد  ملا  نظرا  بها  الت�ضال  حماولة  مغبة  من 
من اخطار ي�ضعب التنبوؤ بها، وان تلك املخلوقات 
ال�ضتك�ضاف،  بغر�ص  لي�ص  الكون  تنتقل حاليا يف 
بعد  اخ��رى  كواكب  يف  ال�ضتيطان  اجل  من  ولكن 
منها،  ات��ت  ال��ت��ي  ال��ك��واك��ب  م���وارد  ا�ضتهلكت  ان 
وهذه �ضورة مماثلة ملا يحدث على كوكب الر�ص، 

هوكنغ:  ويقول  الف�ضاء،  بحوث  اه��داف  وبع�ص 
وحدها  الع���داد  ف��اأن  الريا�ضي،  لعقلي  بالن�ضبة 
جتعل التفكري يف وجود خملوقات ف�ضائية تفكريا 
التو�ضل  ه��و  احلقيقي  وال��ت��ح��دي  مت��ام��ا  عقالنيا 
الواقع،  يف  املخلوقات  ه��ذه  عليه  تبدو  قد  ما  اىل 
عنوانه  ا�ضمه  يحمل  برنامج  يف  حديثه  ويوا�ضل 
)هوكنغ والكون( من املوؤكد تقريبا ان توجد حياة 
يف الف�ضاء اخلارجي، م�ضريا اىل ان يف الكون مئة 
املاليني  مئات  حتوي  منها  جمرة  كل  جمرة،  مليار 
من النجوم، وانه يف مثل هذا الف�ضاء الهائل فمن 
الكوكب  ه��و  الر����ص  ك��وك��ب  ي��ك��ون  ان  امل�ضتبعد 

الوحيد الذي ن�ضاأت فيه احلياة..؟

هوكنغ: صاحب كتاب )تأريخ موجز للزمن(

هل توجد حياة في الفضاء الخارجي؟

ألف كتاب وكتاب يجب أن تقرأها قبل أن تموت
تاأليف: بير ب وك�سل

ترجمة: ابت�سام عبد اهلل

عدد  اىل  بال�ضارة  اوًل  يبداأ  وكتاب"  كتاب  "الف 
القرن  ال��و���ض��ول اىل  ال��ق��دمي��ة ح��ت��ى  الأع���م���ال  م��ن 
قرن  بعد  قرنًا  العناوين  تت�ضلل  ثم  ع�ضر،  ال�ضابع 
ال���وارد  الأع��م��ال  ن�ضف  اإن  احل��ا���ض��ر.  ال��زم��ن  حتى 
ذكرها تقريبًا، قد كتبت بعد احلرب العاملية الثانية، 
بلزاك  ع�ضر  ي�ضتحق  األ  يت�ضاءل:  الناقد  يجعل  ما 
اهتمامًا  وتول�ضتوي  ودي�ضتويف�ضكي  وديكينز 
اأكرب؟ وهذا المر ينطبق اي�ضًا على مرحلة من القرن 

الع�ضرين التي متتد من عام 1900 وحتى 1930 .
الكتاب انكليزي بطبيعة احلال، لن النكليز يهوون 
املفا�ضلة بني الكتب او اختيار الف�ضل منها والأ�ضواأ 

وحتى بني الفالم ال�ضينمائية.
يف  النكليزية  اللغة  ا�ضتاذ  بوك�ضل  بير  امل��وؤل��ف 
واكادمييًا  ن��اق��دًا   150 ���ض��األ  �ضو�ضيك�ص،  جامعة 
بالن�ضبة  ال��رواي��ات  لف�ضل  قوائمهم  لتقدمي  وكاتبًا 

كلمة  اختاروا  الربيطانيني  النا�ضرين  ولكن  اليهم. 
الروايات. من  بدًل  العنوان  "الكتب" يف 

فان  ميلتون،  او  �ضك�ضبري  على  الركيز  دون  وم��ن 
الربوفي�ضور بوك�ضل قدم جمموعة كبرية من ا�ضماء 
ثلثها يف  ق��راءة  امل��رء  على  يتوجب  التي  ال��رواي��ات 

القل.
وعلى القارئ الطموح قراءة كتاب واحد �ضهريًا وان 
ي�ضع له برناجمًا حمددًا للقراءة الن وبذلك �ضينتهي 
 .2063 عام  يف   )1001( باكملها  القائمة  ق��راءة  من 
ويعني ذلك النتهاء من الرواية الخرية التي ت�ضمها 
تاأليف  ابدًا،  اأرحل  تدعني  "ل  بعنوان  وهي  القائمة 

كازو اإي�ضيغورو، وقد بلغ اآخر مراحل عمره.
وهما  نف�ضه  يفر�ص  الكتاب  يجعالن  مهمان  عامالن 
الزمان والح�ضا�ص بالذنب، واللذان يوؤثران يف اأي 
املوؤلف عن  يك�ضف  اخ��رى  بعد  ق��ارئ ج��اد. و�ضفحة 
كاتب مهم او رواية موؤثرة، ثم هناك اي�ضًا العنوان 
الذي يحفز القارئ على امتام �ضفحات الكتاب حتى 

النهاية.

التي  ال���رواي���ات  ع��ن��اوي��ن  بع�ص  على  اطلعنا  وان 
جتب علينا قراءتها قبل املوت ف�ضنجد ان بع�ضها ل 
ت�ضتحق القراءة ومنها على �ضبيل املثال رواية، "لقاء 
كتاب  اي�ضًا  وهناك  راي�ص  اآن  الفامباير" تاأليف  مع 
اآخر ان ح�ضل وقراأته قبل املوت فانك �ضتلعن كاتبه 

وعنوانه "دلتا فينو�ص" تاأليف انايي�ض�ص نني.
اأثري  لكي  الكتاب  هذا  و�ضعت  "لقد  املوؤلف:  ويقول 

اهتمام النا�ص حول تلك الروايات.
عدد  اىل  بال�ضارة  اوًل  وكتاب" يبداأ  كتاب  "الف  و 
من العمال القدمية حتى الو�ضول اىل القرن ال�ضابع 
ع�ضر، ثم تت�ضلل العناوين قرنًا بعد قرن حتى الزمن 

احلا�ضر.
ان ن�ضف العمال الوارد ذكرها تقريبًا، قد كتبت بعد 
يت�ضاءل:  الناقد  يجعل  ما  الثانية،  العاملية  احل��رب 
ودي�ضتويف�ضكي  وديكينز  بلزاك  ع�ضر  ي�ضتحق  ال 
وتول�ضتوي اهتمامًا اكرب؟ وهذا المر ينطبق اي�ضًا 
عام  من  متتد  التي  الع�ضرين  القرن  من  مرحلة  على 
اإي��ان مكيوان، كاتب جيد  ان   . 1900 وحتى 1930 

حقًا، ولكن هذا ل يعني و�ضع ثماين من رواياته يف 
القائمة، التي حتوي ثالثة اعمال لبلزاك فقط!. وجند 
اي�ضًا �ضت روايات لبول ثريو و�ضبعا لدون ديليللو، 

بينما لثاكريي رواية واحدة وهي "فاينتي فري".
بقوائم  امل��وؤل��ف  زودوا  ال��ذي��ن  ال��ن��ق��اد  معظم  ولأن 
دول  من  او  الربيطانيني  من  كانوا  العمال،  اف�ضل 
ال�ضد  ن�ضيب  النكليزية  للروايات  فان  الكمنويلث 
يف هذه القائمة بالن�ضبة لتلك ال�ضبانية او اليطالية. 
فلو كان الكتاب قد مت تاأليفه من قبل فرن�ضي او رو�ضي 

لكانت الف�ضلية لالعمال التي كتبت بتلكما اللغتني.
اما الروايات المريكية فلها ح�ضة ل باأ�ص بها: �ضبع 
منها  وارت��ون  ليديث  و�ضت  روث  لفيليب  رواي��ات 

الرباءة". "ع�ضر 
ان النحياز اأمر لبد منه يف اختيار العمال اجليدة 
فائدة  للقارئ  ت�ضيف  والتي  القراءة  ت�ضتحق  التي 
ومتعة، ولكن على ان يكون هذا النحياز ي�ضتند اىل 

حقائق ا�ضا�ضية واختيارات متوازنة.
عن النيويورك تاميز
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كتابا  قليلة  اأ�ضابيع  قبل  الفرن�ضية  املكتبة  رف��وف  عرفت  وقد 
ع�ضرة،  الثانية  باري�ص  جامعة  يف  الفل�ضفة  لأ�ضتاذ  ج��دي��دا 
املوؤلف  فل�ضفة«.ويبداأ  »امل�ضي،  عنوان  حتت  غرو،  فريديريك 
باحلديث عن »ف�ضائل« امل�ضي الذي ميكن للجميع اأن ي�ضتفيدوا 
منها. ذلك اأن ممار�ضة امل�ضي ل تتطلب تعّلما ول تقنية خا�ضة 
ولي�ضت بحاجة اإىل عتاد وجتهيزات، هذا ف�ضال عن اأنها جمانية 
ول حتتاج اإىل اأية اأموال، اإل اإذا اأراد ممار�ضوها التزّود باأحذية 
يتعدى  ل  امل�ضي  يحتاجه  وما  حتديدا.  امل�ضي  لغر�ص  مكّر�ضة 
املالئم  املكان  وتوفر  ذلك  لفعل  الزمن  وامتالك  البدنية  القدرة 

باحلد الأدنى كاإطار. 
ولكن  اجلميع.  حولها  يتفق  والنف�ضية  البدنية  الف�ضائل  هذه   
ميثل  اأنه  مقّدمتها  يف  اأخ��رى  ف�ضائل  للم�ضي  اأن  يوؤكد  املوؤلف 
يحاول  ما  وه��ذا  روح��ان��ي��ة«.  و»جت��رب��ة  فل�ضفيا«  »فعال  اأي�ضا 
الربهنة عليه من خالل النتقال من مفهوم »الت�ضّكع« اإىل مفهوم 
ال�ضري بغية الو�ضول اإىل موقع له »مكانة �ضامية«، ومن مفهوم 

م�ضتلزمات  اإىل  البدائية  الطبيعة 
احل�ضارة. 

اأي�ضا  غ���رو  ف��ري��دي��ري��ك  وي��ل��ج��اأ   
والتاريخ  الأدب  ا���ض��ت��خ��دام  اإىل 
وال��ف��ل�����ض��ف��ة. اإن������ه ي���ت���ح���دث عن 
الهرب«  و»اإغ�����راء  رام��ب��و  ارت����ور 
امل�ضي  اإىل  مدفوعا  لديه  امل�ضتمر 
ح��ني ت��ق��وده ق��دم��اه وذل��ك كتعبري 
واإىل  احل���ري���ة  اإىل  »ح���اج���ة  ع���ن 
جلاأ  غ��ان��دي  واملهامتا  ال�ضم�ص«. 
اإىل امل�ضي كممار�ضة �ضحية ولكن 
اأي�����ض��ا ك��م��م��ار���ض��ة روح��ان��ي��ة كي 
�ضيا�ضية  ممار�ضة  ذلك  بعد  ت�ضبح 
وكانت  ل��ل��م��ق��اوم��ة«.  و»���ض��ب��ي��ال 
»م�ضرية  با�ضم  ال�ضهرية  م�ضريته 
ا�ضتقالل  يف  �ضاهمت  ق��د  امل��ل��ح« 

بالده عن التاج الربيطاين. 
الكبري  ال��ف��ي��ل�����ض��وف  ي��ك��ن  ومل   
ال�ضري  ي��ن�����ض��ى  ك��ان��ط  امي��ان��وي��ل 
وجان  ك��ي��ل��وم��رات.  ل��ع��دة  يوميا 
كتابه  يف  اع���ت���رب  رو����ض���و  ج����اك 

»امل�ضي  هي  النف�ص  لتهذيب  طريقة  اأف�ضل  اأن  »امييل«  ال�ضهري 
احلر« يف اأح�ضان الطبيعة. 

من  فعال  الكبار  ه��وؤلء  غرار  على  امل�ضي  يغدو  املح�ضلة  ويف   
طبيعة اأخ����رى. ب��ل ي��ذه��ب امل��وؤل��ف اإىل ح��د ال�����ض��وؤال: وم��اذا 
جملة  تعني  وم��اذا  بقدميه؟  يفّكر  اأن  لالإن�ضان  ميكن  ك��ان  اإذا 
اإن  ت�ضتمع«.  تنت�ضب كي  القدم  اأ�ضابع  »اإن  نيت�ضه:  فريديريك 
املوؤلف يحاول بالتحديد اأن ي�ضرح مثل هذه املقولة. وله هدف 
كيف  »يعّلمنا  اأن  وهو  و�ضراحة  و�ضوح  بكل  عنه  يعرّب  معلن 

من�ضي«. 
 ويف احلقيقة يحاول اأن »يعّلمنا من جديد« فكثري من الأقدمني 
يف  املوؤلف  ي��ردد  ول  امل�ضي.  بف�ضائل  »العارفني«  من  كانوا 
التاأكيد اأن الكثري من املبدعني يف حقل الفن والأدب والفل�ضفة 
معه  وتعاملوا  بذاته  قائم  فن  اأن��ه  باعتبار  امل�ضي«   » مار�ضوا 

بكثري من الرهافة كحركة »خالقة« يف جمال معنّي. 
 ويرى املوؤلف اأنه فيما اأبعد مما هو احرايف يف ميدان امل�ضي، 
باملناف�ضات  يتعلق  فيما  خ��ا���ض��ة 
اأن  ل»اخلطوات«  ميكن  الريا�ضية، 
لأولئك  تبعا  ع��دي��دة  دللت  ت��اأخ��ذ 
ال���ذي���ن ي���ق���وم���ون ب���ه���ا، وه����ل هم 

مت�ضّكعون اأم »قا�ضدون« لهدف؟. 
 ويت�ضاءل املوؤلف: هل هناك اإن�ضان 
م�ضافة  ي�ضري  اأن  يوم  ذات  يقرر  مل 
على الأقدام؟ وهل هناك مل يفكر اأن 
كي  العمل  من  الوقت  بع�ص  ياأخذ 
الطلق  ال��ه��واء  يف  امل�ضي  مي��ار���ص 
اأو يف  ق��رب جم��رى النهر امل��ج��اور 
�ضروط  ل��ه  ي��وؤّم��ن  اآخ���ر  م��ك��ان  اأي 

الراحة؟ 
كلهم  اأو  مي�����ض��ون،  ال��ن��ا���ص  ك���ل   
تكن  مل  اإذا  ذل��ك  فعل  ي�ضتطيعون 
ذلك.  م��ن  متنعهم  م��ا  اإع��اق��ة  ه��ن��اك 
لكن املوؤلف يوؤكد على وجود تباين 
امل�ضي.  اأن��واع عديدة من  كبري بني 
وال�ضريع  امل���دن  يف  امل�ضي  ه��ن��اك 
يف  بالدقائق  واملح�ضوب  بطبيعته 
اأغلب الأحيان، وهناك امل�ضي الذي 

ل يتم فيه ح�ضاب الزمن و»ل فائدة« حمددة مطلوبة منه. وقد 
ميار�ضه الإن�ضان وحده اأو �ضمن جمموعة من »امل�ّضائني«. 

النقي،  ال��ه��واء  من  »حفنة«  ي�ضتن�ضق  كي  مي�ضي  من  وهناك   
وهناك من يفعل ذلك كي يخلو لفرة ق�ضرية مع نف�ضه ويراجع 
اأيام  منه  الذي رمبا عانى  ال�ضغط  يتخّل�ص من  اأو كي  اأفكاره 

الأ�ضبوع املا�ضية. 
مبا�ضرة  يوؤكد  كي  املوؤلف،  ي�ضري  كما  ذل��ك،  يعرفون  اجلميع   
البع�ص  بع�ضهم  على  �ضريعا  يتعّرفون  امل�ضائني احلقيقيني  اأن 
بالوقت  يتحدث  ولكنه  امل�ضي.  جتربة  عن  حديثهم  طريقة  من 
نف�ضه عن جتربته ال�ضخ�ضية باأ�ضلوب يف غاية الب�ضاطة دون 
بو�ضع  امل�ضي  ي�ضف  اإن��ه  الفل�ضفية.  باملفاهيم  عليه  ُيثقل  اأن 
واأن  التنّف�ص جيدا  املهم هو  دواليك.  اأخ��رى، وهكذا  اأمام  قدم 
كان  وحيدا  اجل�ضدي،  لتكوينه  املنا�ضب  الإيقاع  الإن�ضان  يجد 
ان و�ضط جمموعة. وكل اإن�ضان له بهذا اخل�ضو�ص، كما يقول 

املوؤلف، مزاجه. 
اإل  يفكر  كيف  يعرف  يكن  »مل  نيت�ضه  فريديريك  والفيل�ضوف 
نزهاته  اإح��دى  اأنه وجد يف  عنه  املعروف  وهو مي�ضي«، ومن 
اأن  فكرة كان يبحث عنها عند فرة طويال فلم يكن منه �ضوى 
ركع على ركبتيه وهو يردد »لقد وجدتها«، مثلما فعل »نيوتن« 
عندما اكت�ضف مفهوم »اجلاذبية الأر�ضية«. وينقل املوؤلف عن 
ال�ضفاه نفحات  اإىل  امل�ضي يجلب  »اإن  الفيل�ضوف نيت�ضه قوله: 
من ال�ضعر املتكرر والعفوي، وكلمات ب�ضيطة مثل وقع اخلطى 

على الطريق«. 
اإن الأمثلة على  اأن مي�ضي وحيدا؟.   نقراأ: »هل ميكن لالإن�ضان 
امل�ضي وحيدا كثرية منها نيت�ضه وتورو ورو�ضو. ثّم اإن امل�ضي 
مع اجلماعة ي�ضّو�ص اخلطى. ذلك اأن املق�ضود بامل�ضي هو اإيجاد 
الإيقاع اخلا�ص للمعني فيه. وهو الإيقاع الذي ينا�ضبه بحيث 
ل يتعب ولو م�ضى �ضاعات طويلة. ثم عندما يكون املطلوب هو 
�ضبط الإيقاع ال�ضخ�ضي على خطو اآخر ت�ضريعا اأو تبطيئًا فاإن 

اجل�ضد ي�ضتجيب بدرجة اأقل«. 
 وهذا كله يقوم على قاعدة اأ�ضا�ضية هي اأن »اجل�ضد لي�ص اآلة«، 
مديح  يف  �ضفحة   300 من  اأكرث  يكتب  الذي  املوؤلف  يوؤكد  كما 

امل�ضي ف»امل�ّضاء ملك والأر�ص هي مملكته«. 
 الكتاب: فل�سفة امل�سي 

 تاأليف: فريديريك غرو 
 النا�سر: كارنيه نور باري�س 2010 

فلسفة
المشي

لة، ولي�س  العديد من الفال�سفة كانوا قد جعلوا من امل�سي يف الطبيعة ريا�ستهم املف�سّ
اأقّل هوؤالء �ساأنا جان جاك رو�سو واميانويل كانط وُكث�ر غريهما. ومن املعروف اأي�سا اأن 
ريا�سة امل�سي على االأقدام يزداد ممار�سوها اأكث�ر فاأكث�ر يف ال�سياق الراهن وذلك على 
خلفية ما تبعثه من م�ساعر الهدوء النف�سي والتوا�سل مع الطبيعة. 
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لكتابة  زوجها  قادها  أجاثا كريستي 
الجريمة روايات عن 

ترجمة : عمار كاظم حممد 

ق�ضة   157 اىل  ا���ض��اف��ة   84 ال  رواي��ات��ه��ا  ك��ل 
م�ضرحية   19 ولديها  تطبع  م��ازال��ت  ق�ضرية 
" مازالت  " م�ضيدة الفئران  ب�ضمنها م�ضرحية 
عام  منذ  لندن  يف  الغربي  الطرف  يف  تعر�ص 
حتى  م��رة   23،500 تاأديتها  مت  حيث   1952

الآن.
ال�ضيدة اجاثا نف�ضها توفيت عام 1976 بعد ان 
بلغت 85 عاما بينما طفلتها الوحيدة روزاليند 
ملكيتها  كانت   ،   2004 عام  توفيت  قد  هيك�ص 
باون  مليون   300 من  اك��رث  الوقت  ذل��ك  حتى 
والف���الم   التلفزيون  ح��ق��وق  ا�ضتمرت  بينما 

بزيادة تلك الموال . 
مع   ، وقدميا  جميال  �ضيئا  بدت  اجاثا  ال�ضيدة 
واملالب�ص  ال��ق��دمي  ال��ط��راز  ذوات  الق���داح  تلك 
بجوارب  ن�ضائية  و�ضيقان  لها  �ضكل  ل  التي 
بنية انتفخت من الدوران الكثري ، يبدو اأن جو 
ق�ض�ضها املثرية  ميثل انكلرا ب�ضكل �ضاعري، 
املزخرفة  وديكوراتها  البخارية،  بقطاراتها 
وال�ضيارات  دي��ف��ون  ل��ب��ل��دة  ال����دايف  وال�����ض��اي 

الفخمة . 
حينما جتتمع الج�ضاد مع بع�ضها فلي�ص هناك 
و�ضف لأدمغة حمطمة او دماء او اح�ضاء ت�ضيل 
ع��ل��ى ج����دران غ��رف��ة ال��ر���ض��م ف��ك��ل ���ض��يء حمدد 
وبذوق جيد لدى اجاثا كري�ضتي ، �ضور متيل 
اىل ان تكون جذابة ومالوفة ، لقد قرانا كتبها ، 
يف الواقع ، هناك مفاجاأة �ضريرة واقعية وحتد 
، مل يكن مالحظامن قبل حيث انه عاطفي �ضيء 

بربري .   
ما هو جدير بالثناء يف ال�ضرية الذاتية  اجلديدة 
التي كتبها ريت�ضارد هك�ص انه اي�ضا يرف�ص ان 
التي  واملتجان�ضة  املحكمة  ال�ضور  مع  يتوافق 
كانت هناك  فقد  كريت�ضي  اجاثا  ال�ضيدة  كتبتها 
يف  تت�ضخم  والن��ت��ق��ام  للعنف  ع��ارم��ة  رغ��ب��ة 
داخلها و�ضبب هذا لي�ص �ضعبا ان نبحث عنه . 

عام  الول  كانون  يف  �ضننغالند  يف  بيتها  يف 
زوجها  ان  تعرف  كري�ضتي  اجاثا  كانت   1926
ولعدة  جم����ددا  ال��ب��ي��ت  اىل  ال���رج���وع  لي���ري���د 
زوجته  ي��رع��ى  كري�ضتي  ارج���ي  ك��ان  �ضنوات 
راف�ضا رغبتها يف ان تكتب ق�ض�ضا " اكرث من 
كونها جمرد ت�ضلية ، مثل �ضوكة او حديقة " لقد 
بداأ بتجنبها وهو يق�ضي الليل يف ناديه وعطلة 
نهايات ال�ضبوع يف ملعب الغولف . فقد وجد 
نف�ضه انه لي�ضتطيع حتى مواجهة نظرة اجاثا 
خ�ضو�ضا بعد ان عرف امراأة اخرى هي نان�ضي 
نيل البالغة اآنذاك 25 عاما وهي �ضكرترية تعمل 

يف هيئة الغاز القارية ال�ضخمة .  
لقد �ضدمت اأجاثا وا�ضبح لديها انهيار ع�ضبي 
تركت  ل��ذا  ب��الم��ر  علمت  ان  بعد  دق��ائ��ق  ل��ع��دة 
�ضيارتها يف مقاطعة �ضري وعا�ضت يف فندق يف 
اخلجل  عادة  اختفت  حيث  يورك�ضاير  مقاطعة 
وارتدت  قليال  بها  حتيط  كانت  التي  واحلياء 
يف  البيانو  على  وعزفت  وغنت  براقة  مالب�ص 
ذلك  كل  وواث��ق  حيوي  ب�ضكل  وت�ضرفت  البار 
خارج �ضخ�ضيتها حيث دخلت اىل الفندق با�ضم 

ال�ضيدة ترييزا نيل . 
وبالعودة اىل مقاطعة �ضري كان موقف زوجها 
منه  جعل  وال���ذي  والح��ب��اط  الغ�ضب  م��وق��ف 

امل�ضتبه به الرئي�ضي فقد كان منزعجا من عرقلة 
من  انزعاجه  من  اكرث  الغولف   لعب  يف  عمله 
فقدان زوجته . لقد غدا اختفاء اجاثا كري�ضتي 
يف  ر�ضدها  ومت  اجلرائد  تتناقله  وطنيا  خربا 
النهاية يف مدينة هارو غيت يف بع�ص الحيان 
ب�ضحبة عازف �ضاك�ضفون يدعى بوب ليمنغ .  

لقد قرر الطباء انها كانت حالة وا�ضحة لفقدان 
ال���ذاك���رة وف��ق��دان ال��ه��وي��ة ل��ك��ن ���ض��ل��وك اجاثا 
امللتوي كان دراماتيكيا ويبدو مثريا لالأهتمام 
البداية  فمنذ  تطرفا  اكرث  انه   ، ذلك  من  واك��رث 
والذي  املكبوت  الغ�ضب  من  الكثري  هناك  كان 
ت�ضرخ  كانت  داخ��ل��ه  ويف  طويل  لوقت  تعزز 
اىل  رفعها  مت  التي  ميلر  كالري�ضا  ماري  اجاثا 
خلقت  وحيدة  طفلة  كانت  فقد   ، نبيلة  مرتبة 
بتعلم  نف�ضها  و�ضلت  ومغامرة  مثرية  حكايات 

ا�ضياء عن ال�ضموم . 
اجاثا  عملت  الوىل  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  خ���الل 
عام  ك�����ض��ي��دلن��ي��ة  ت��اأه��ي��ل��ه��ا  ومت  ك��م��م��ر���ض��ة 
الدقيقة  مبعرفتها  دائما  تفتخر  وكانت   1918
اللذين  واملخدرات  الزرنيخ  بقناين  واملحرفة 
كانا ي�ضتعمالن كثريا يف رواياتها املثرية . ثم 
قابلت ارجي كري�ضتي يف هيئة الطريان امللكي 

الذي كان ذا طبيعة غريبة طاملا ذكرتها بالوردة 
وتزوجته على عجل يف �ضهر كانون الول عام 
لكنه  وجاذبيته  جراأته  من  الرغم  وعلى   1914

كان مرفو�ضا يف بيئة مدنية . 
موؤهل  غ��ري  جعلته  كطيار  الثابتة  كفاءته  ان 
كبرية  ك��راه��ي��ة  ع��ن��ده  وك���ان  العائلية  للحياة 
كانت  اي نوع  للمر�ص  واملوت وللم�ضاكل من 
ومل يكن لديه اي اح�ضا�ص حينما توفيت والدة 
مع  يتعاطف  فلم   1926 ع��ام  ربيع  يف  اج��اث��ا 
اج��اث��ا جعلها حمرومة  ح��زن زوج��ت��ه وب��وؤ���ص 
من البهجة والروح، والذي كان دائما ما يعبد 
عندها  قابل  التي  النقطة  بالكاآبة وهي  طريقها 

ارجي نان�ضي . 
وعلى الرغم من ان اجاثا مل تتعاف من خيانة 
ارجي زوجها لكنه بالتاأكيد عزز الهامها كفنانة  
ا�ضتثناء يف  بدون  فجميع اجلرائم وال�ضحايا 
اوغ���اد،  �ضريعات،  فتيات  زن���اة،  ك��ان��وا  كتبها 
راق�ضني، جذابني او ثنائيا انغم�ص يف هيجان 

جن�ضي . 
وفيما عدا �ضتة عناوين ن�ضرت قبل عام 1926 
وال��ث��م��ان��ني وق�ض�ضها  الرب���ع  رواي��ات��ه��ا  ف��ان 
عن  تعبريا  ك��ان  ق�ضرية  ق�ضة   157 البالغة 

معاناتها العقلية وفعال طويال من العقاب . لقد 
وذهبت   1928 عام  ارج��ي  من  طالقها  �ضمنت 
ثم  ال�����ض��رق��ي  �ضبملون  ط��ري��ق  ع��ل��ى  لتتعافى 
�ضافرت اىل ا�ضطنبول ودم�ضق وبغداد ك�ضيف 
اكادميية  م��ن  ف��ت��ى  الث����ار  ع��ن  التنقيب  ع��ل��ى 
اوك�ضفورد ي�ضمى ماك�ص مالون مدخن غليون 
 " قائلة  اجاثا  ت�ضتذكر  برغماتي حيث  وخريج 
ان ماك�ص قد قرر بانني �ضاكون زوجة ممتازة 
ل��ه "  وان��ا اراه���ن ان��ه ق��د فعل ذل��ك " وم��ن ثم 
حينما راأت عالمات الن�ضجام فيما بينهما  فان 
الآن   بعد  ن�ضاء  زير  يكون  لن  الق��ل  ماك�ص يف 

حيث تزوجا يف ا�ضكتلندا عام 1930 . 
وعلى العك�ص من ارجي ا�ضتمتع ماك�ص يف ان 
الوىل  ال��درج��ة  على  – ال�ضفر  دع��ة  يف  يكونا 
والطعام اجليد واملوظفون املحليون والبيوت 
متويل  من  كانت  عليها  ح�ضلت  التي  اجلميلة 

اجاثا. 
ال�ضري  ا�ضبح  ال��ذي  زوجها  اجاثا  رافقت  وقد 
بالد  يف  التنقيبة  مهماته  يف  بعد  فيما  ماك�ص 
روايتها مبعدل  بانتاج  النهرين وبداأت  ما بني 

ثالث اىل اربع روايات يف العام.
عن : ديلي تلغراف
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خير جليس...
تتناول هذه ال�سفحات اأحدث االإ�سدارات العربية واالأجنبية يقدمها مازن لطيف.

العربية  ال����دار  ع��ن  ���ض��در  ب����ريوت: 
الكنز   " ك���ت���اب  ن���ا����ض���رون  ل��ل��ع��ل��وم 
�ضعيد  ال��ع��راق��ي  للكاتب  والتاأويل" 
ق����راءات  يت�ضمن  وال����ذي  ال��غ��امن��ي 
املرجعية  ذات  العربية  احلكاية  يف 
موؤلف  اإىل  تعود  ل  والتي  ال�ضعبية 

معني.
يف  �ضا�ضني  قزحيا  كتبت  وح�ضبما 
موؤلف  ي��ق��وم  "اجلريدة"  �ضحيفة 
الكتاب بفتح بع�ص من ملّف احلكاية 
الواقعي  اإث���ب���ات  م���ع  ال���ع���رب  ل����دى 
حكايات  م���ن  ���ض��ب��ع  يف  واحل��ق��ي��ق��ي 
ينتمي  ما  واإ�ضقاط  القدمية،  العرب 
ومن  وذّم���ت���ه.  ال�����راوي  خم��ّي��ل��ة  اإىل 
املوؤلف  لها  تعر�ص  التي  احل��ك��اي��ات 
�ضنمار"  "جزاء  ب��ح��ك��اي��ة  ع���رف  م��ا 
ببناء  و�ضنمار هو رجل رومّي عرف 
احل�ضون والق�ضور، وبنى اخلورنق 
وا�ضتغرق  القي�ص  امرئ  بن  للنعمان 
البناء ع�ضرين �ضنة، وحني قال �ضّنمار 
للنعمان "والله اإيّن لأعرف يف اأركانه 
جميع  ل��زال  زال،  ل��و  حجر،  مو�ضع 
البنيان" اأمر النعمان برميه من اأعايل 

اخلري  على  امل��ك��اف��اأة  فكانت  البنيان 
بالإ�ضاءة.

كان  اخلورنق  اأن  هنا  املوؤلف  وي��رى 
برًجا عالًيا غري عادي ومل يكن ق�ضًرا، 
ليلتقي  ال����ربج  ب��ن��ى  ال��ن��ع��م��ان  واأّن 
باخللود  احل���امل  وه���و  ب��ال��الن��ه��اي��ة، 
اأنكيدو  �ضديقه  خ�ضر  جلجام�ص  واأن 

قبل اأن يخ�ضر النعمان �ضّنمار بكثري. 
والت�ضاوؤل  ال�ضتفهام  الكاتب  واأعمل 
احلكاية،  فوا�ضل  من  فا�ضلة  كّل  يف 
وهذه طريقته يف مواجهة كل حكايات 
فجاء  احلامِلنَي"  "حكاية  اأما  الكتاب. 
ب��غ��داد  يف  ي��ع��ي�����ص  رج�����اًل  ان  ف��ي��ه��ا 
واأنباأه  ال���رثاء،  بعد  للفقر  وتعر�ص 
م�ضر.  يف  ينتظره  ك��ن��ًزا  اأن  احل��ل��م 
وهو  عليه  القب�ص  يلقى  م�ضر  ويف 
التي تطارد  ال�ضرطة  يف امل�ضجد، من 
وال�ضابط  امل�ضجد.  ع��ربت  ا  ل�ضو�ضً
الكنز  اإىل  ير�ضده  بجلده  اأم��ر  ال��ذي 
بكنز  ا حلم  اأي�ضً اأّنه هو  اأعلمه  عندما 
بالتفا�ضيل  املكان  له  فحّدد  بغداد  يف 
الرجل  ويرجع  بغداد.  يف  بيته  فكان 

اإىل بيته وي�ضرجع الكنز.
حتليله  ن��ه��اي��ة  يف  ال��غ��امن��ي  وي��ج��د 
حكاية احلاملني اأّن املكبوت يف الن�ّص 
يحيل اىل املكتوب والعك�ص �ضحيح: 
املدفون  مبعنى  امل��ك��ب��وت،  "فالكنز 
�ضوى  لي�ص  الأر���ص،  حتت  واملخفّي 
�ضحف مكتوبة، لكّن املكتوب يف هذه 

ال�ضحف ل ي�ضل اإل عرب التحريف.

يف  متجذرة  غ��رب«  والغرب  �ضرق  »ال�ضرق  مقولة  اأن  يبدو 
للتقريب  نقا�ضية  وحلقات  موؤمترات  بعقد  تزول  ل  الأذه��ان 
امل�ضتمرة  بالدعاية  اأو  والغربية،  ال�ضرقية  املجتمعات  بني 

لثقافة احلوار.
للحوار �ضواء كان دينيًا، ثقافيًا، �ضيا�ضيًا، اأو اجتماعيًا، اأعداء 
ير�ضد  ل��ذا  الآخ��ر،  ال��راأي  اح��رام  اأو  بالت�ضامح  يوؤمنون  ل 
الباحث الإيطايل مايكل اأجنلو ياكوبوت�ضي، رئي�ص املجل�ص 
موؤلفه  يف  الالت�ضامح  مظاهر  الالتيني،  لالحتاد  التنفيذي 
ال�ضادر  ومظاهره«  الالت�ضامح  اأ�ضباب  احل���وار...  »اأع���داء 
عن دار »�ضرقيات« يف القاهرة برجمة د. عبد الفتاح ح�ضن 

املدر�ص. 
اأوهام  من  الغربي  القلق  كتابه  مقدمة  يف  املوؤلف  ي�ضتنكر 
تقول اإن الإرهاب قادم من دول العامل الإ�ضالمي، حمذرًا من 
الجنراف  بالتايل  ح�ضارات،  حرب  اإىل  امل�ضاألة  تتحول  اأن 
مذكرًا  والغرب،  ال�ضرق  بني  للمواجهة  ال�ضالة  الدوامة  اإىل 
اأكرث  اأح���د  ك��ان  ال�ضيوعية«  م��ن  اأف�����ض��ل  »امل���وت  �ضعار  ب���اأن 
املتاأ�ضلم،  اإن الإرهاب  التاريخ، ومقولة  ال�ضعارات بالهة يف 
يهدد باأن ي�ضبح ال�ضيطان رقم واحد، مقولة قد تقود احلرب 
الكاتب  يوجه  احلياة.  يف  نف�ضه  الغرب  طريقة  �ضد  املقد�ضة 
اإىل املتخوفني من خطر الإ�ضالم �ضوؤاًل ا�ضتنكاريًا: »اأي حرب 
با�ضم الدين اأو احل�ضارة كانت وراء اإبادة قبائل التوت�ضي يف 
رواندا، اأو تلك املمار�ضات الوح�ضية يف ال�ضي�ضان، و�ضعود 

النازيني اجلدد اأعداء الأجانب يف اأملانيا«؟ 
اأحد  بو�ضفه  الإره����اب  ع��ن  يتحدث  اأن��ه  اإىل  الكاتب  ي�ضري 
اأحد  »اإنه  الآخر،  الت�ضامح وقبول  القدرة على  اإف��رازات عدم 
الغري،  مع  التعاي�ص  على  القدرة  وع��دم  الأف��ق  �ضيق  ن��واجت 

مبقدرتنا  ف��ي��ه  نتظاهر  ح���وار  ف�����اإدارة 
على  تنطوي  م��ا  ك��ث��ريًا  الت�ضامح،  على 
باأننا نبداأ احلوار  اأعمى«، مدلاًل  تع�ضب 
حتمًا  �ضين�ضم  الآخ��ر  ب��اأن  قناعة  ولدينا 
اأو اآجاًل، ب�ضبب قوة  اإىل جانبنا، عاجاًل 

ق�ضيتنا الوا�ضحة.
ي���زي���د امل���وؤل���ف الأم�����ر ت��و���ض��ي��ح��ًا ب���اأن 
باأن  م�ضروط  الأمر  حقيقة  يف  ت�ضاحمنا 
م�ضتعدًا  معه  املت�ضامح  ال�ضخ�ص  يكون 
وهذا  النهاية،  يف  راأي��ه  عن  لنا  للتنازل 
احلقيقة،  يف  الالمت�ضامح،  اأن  يعني  ما 
اإذن يتطلب عناًء كثريًا  هو نحن، »الأمر 

ملواجهة هذه احلقيقة«.
و�ضع املوؤلف كتابه يف �ضتة اأق�ضام، بدءًا 
عن  للحديث  خ�ضه  ال���ذي  التمهيد  م��ن 

الالمت�ضامح كرغبة يف اإثبات الذات، وعن الت�ضامح باعتباره 
الذي  الأول  باجلزء  مرورًا  الأدن��ى،  امل�ضرك  التعاي�ص  قا�ضم 
اليقني  على  واملوؤ�ض�ص  الديني  الالت�ضامح  ع��ن  فيه  حت��دث 
لإر�ضاء  القتل  ق�ضية  ليتناول  الله،  عند  من  امل�ضتمد  املطلق 
اإىل  باحلديث  متعر�ضًا  الباطني  املقد�ص  لت�ضامح  اأو  ال��رب 
اإ�ضرائيل الزدواجية،  اليهودي وال�ضهيونية وروح  التزمت 
اإ�ضابته  اليهودي لمت�ضامح مع الآخر ب�ضبب  اأن  اإىل  م�ضريًا 
باأنه، دون �ضائر �ضعوب الأر���ص، خمتار من  بحمى العتقاد 

الرب، من ثم فاإنه م�ضاب بعقدة ال�ضتعالء.
ت�ضيطر، على الدولة اليهودية بح�ضب املوؤلف، الأ�ضولية بقوة 
وهي الأ�ضطورة التي �ضعر اليهود فيها دائمًا اأنهم معزولون 

اإليهم  اأوطانهم، ونظرت  من  ومقتلعون 
ا�ضطراب  عامل  اأنهم  على  املجتمعات 
حمتمل، ولعل هذه هي النواة الأ�ضا�ضية 
ال�ضامية«،  »م��ع��اداة  فكرة  �ضّكلت  التي 
الال�ضعور  يف  بجذورها  تلقي  وال��ت��ي 

الفردي واجلماعي لدى اليهود.
معظم  مفاهيم  اأن  يوكابوت�ضي  ي��وؤك��د 
مغلوطة  الإ�ضالم  عن  الغربيني  الكتاب 
مق�ضودة  واف��راءات  باأكاذيب  ومليئة 
الغرب  جهل  اإىل  غالبًا  ومردها  اأحيانًا، 
اإىل  متعر�ضًا  كدين،  الإ���ض��الم  بحقيقة 
واحلركات  الأ���ض��ول��ي��ات  م��ن  جمموعة 
ال���دي���ن���ي���ة يف جم���م���وع���ة م����ن ال�����دول 
قطب  �ضيد  ع��ن  ومتحدثًا  الإ���ض��الم��ي��ة، 
�ضراع  الغرب  مع  خالفه  اأن  راأى  ال��ذي 
ما  وهو  اقت�ضاديًا،  ول  �ضيا�ضيًا  ول  ع�ضكريًا  ولي�ص  ديني 
الغرب  يحاول  التي  التع�ضب  اأو  الرجعية  �ضفة  عنه  ينفي 

اإل�ضاقها به. 
حول ف�ضل »ف�ضيلتان غري موؤكدتني«، يقول املوؤلف: الت�ضامح 
الت�ضامح  ك��ان  واإذا  للتعاي�ص،  الأدن��ى  امل�ضرك  القا�ضم  هو 
اأي�ضًا  يتم  اأن  يجب  فال  للذات،  اإر�ضاء  اأو  ت�ضاهاًل  يكون  ل 
ل�ضيء ما �ضببه  اإذا كان قبولنا  الالمبالة،  اخللط بينه وبني 
ذلك  م�ضاكل،  لنا  يخلق  بعيد، ول  اأو  قريب  اأنه ل مي�ضنا من 
اأن ن�ضميه ت�ضاحمًا، الت�ضامح ل يعني على الإطالق  ل ميكن 
ال�ضتغناء عن اليقني ال�ضخ�ضي الرا�ضخ، بل فقط ال�ضتغناء 

عن تر�ضيخه بو�ضائل مغايرة لو�ضائل الإقناع«.

حول  مذكراتها  ن�ضر  لوهان  لينزي  الأمريكية  املمثلة  تعتزم 
الأحداث التي عاي�ضتها يف ال�ضجن على مدار 13 يوما وذلك 

خالل ق�ضائها مدة ق�ضرية من عقوبة �ضجنها 
باأخبار  امل��ع��ن��ي  "تي.اإم.زد"  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  وذك���ر   
اأن لوهان /24 عاما/ �ضجلت يف مذكراتها جميع  امل�ضاهري 

اخلربات التي مرت بها خالل فرة �ضجنها. 
تلك  ال��ع��امل  ي�ضاركها  اأن  تريد  ل��وه��ان  اأن  امل��وق��ع  واأ���ض��اف 

اخلربات مبجرد اأن جتد نا�ضرا ملذكراتها. 
وقد اأفرجت ال�ضلطات عن لوهان قبل ايام عقب ق�ضائها 13 
يوما من عقوبتها يف �ضجن الن�ضاء يف منطقة لينوود مبدينة 

لو�ص اأجنلي�ص الأمريكية. 
وتوؤكد لوهان ان جتربة ال�ضجن على ق�ضرها جتربة مريرة 
منها  ي�ضتفيد  كي  التجربة  ه��ذه  ت�ضجل  ان  يف  تامل  ولهذا 

اجلميع 
املوقع اللكروين اخلا�ص بامل�ضاهري ا�ضاف ان العديد من 
املجالت وال�ضحف ودور الن�ضر ت�ضابق على احل�ضول على 
املذكرات وابدت ا�ضتعدادها لدفع املاليني من الدولرات نظري 
احل�ضول على حق ن�ضر مذكرات لوهان التي من املوؤمل ان 

حتمل احداثا مثرية وكون �ضاحبتها من امل�ضاهري.

لينزي لوهان تكتب 
مذكرات عن 13 يوما 

في السجن

أعداء الحوار...

أسباب الالتسامح ومظاهره

الغانمي يحلل الحكايات التراثية العربية
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نونها لأنف�ضهم ول يفكرون بن�ضرها  نون يومياتهم اإمنا يدوِّ معظم الذين يدوِّ
على املالأ. غري اأن الأمر ل يكون كذلك، غالبًا، فيما يخ�ص الكّتاب.

   يف يوميات تول�ضتوي، املنطوية على بعد وعظي، تربوي، نلم�ص تلك 
امل�ضحة الرقيقة من الروحانية التي طبعت حياته بطابعها. تلك النربة الوقور 

املتق�ضفة التي تنقل لواعج النف�ص وخلجاتها ال�ضافية، وتاأنف من الإف�ضاح 
عن اجلانب املحتدم احل�ّضي للج�ضد. فيما تكت�ضي يوميات فرجينيا وولف 
بغاللة كئيبة تعرّب عن روح معّذبة حتّدق يف العدم، هي التي �ضتكتب قبل 

ب�ضعة اأيام من انتحارها غرقًا يف مار�ص 1941؛ "لدّي اإح�ضا�ص هائل ي�ضبه 
الإح�ضا�ص ب�ضاطئ البحر حيث كل واحد يحارب �ضد الهواء، ويجد نف�ضه 

مم�ضوكًا من الفراغ، اأو فارغًا من ج�ضده". 
   اأما يف ) يوميات ل�ص ( جلان جينيه فتاألف نف�ضك مع روح ملعونة متمردة، 

م�ضتوح�ضة، متوحدة، حزينة، تلتم على مزيج غريب من الوجد والق�ضوة 
والأمل، ولكن مع كثري من الإباء والنبل والكربياء على الرغم من اأنه، يف 

معظم الأحيان، يتحدث عّما يعد موبقات يف نظر املجتمع كال�ضرقة وال�ضذوذ 
اجلن�ضي. اإن يف جتلي روحه عارية عرب الكتابة تعبري عن �ضرخة احتجاج 

واإدانة للمجتمع الربجوازي الذي وجد نف�ضه، منذ طفولته، منبوذًا فيه. 
   تختلف احلال مع كافكا الذي اأو�ضى �ضديقته )ميلينا ( بحرق يومياته 

على غرار و�ضيته ل�ضديقه ماك�ص برود بحرق ق�ض�ضه ورواياته. لكن تلك 
اليوميات وقعت اأخريا يف يد برود الذي اأخّل بعهده ون�ضر اأعمال الكاتب، 

ومنها اليوميات التي تغطي ثالث ع�ضرة �ضنة من حياته ) 1910 � 1923 
( وي�ضل فيها اإىل درجة عالية من ال�ضدق امل�ضع مع الذات، كاأنه يف حالة 

ت�ضفية ح�ضاب معها. اأو اأنه من خالل هذه الكتابة كان ميار�ص طق�ص تطّهر 
موجع؛ يف حماولة يائ�ضة ل�ضتعادة طماأنينة مفقودة. 

   يف يومياته يتحدث كافكا عن الأدب واحلب واخلوف والأمل والف�ضل 
والكوابي�ص.. نتعرف على اأغوار نف�ضه القلقة واأفكاره التي تبدو وكاأنها 

تدور يف راأ�ص اإن�ضان يطل على الهاوية ويرى الهول. اإن يومياته مثل اأدبه 
ال�ضردي مطّعمة بالتهكم، بال�ضخرية املّرة من العامل وكائناته واأ�ضيائه. كان 
يريد اأن يتوارى، مع �ضعور ماأ�ضاوي بالالجدوى، غري راغب برك اأي اأثر 
وراءه. وقد بدا، متامًا مثلما هو يف رواياته وق�ض�ضه، روؤيويًا ي�ضت�ضرف 

بغ�ضب مكتوم �ضورة الكوارث الآتية. 
   يف حني كانت يوميات اأنايي�ص نن ) 1903 � 1977 ( �ضببًا يف �ضهرتها 

الوا�ضعة.. تلك اليوميات التي اأودعت يف عدد كبري من الكرا�ضات و�ضدرت 
منها خمتارات يف �ضبعة جملدات. وقد �ضّكلت مادة ثرية حتكي عن جوانب 

من حياتها ال�ضخ�ضية املثرية. وحيويتها املفرطة وقوة ح�ضورها يف باري�ص 
عا�ضمة الثقافة والفن خالل اأغلب عقود القرن الع�ضرين. 

   نقلت نن باأ�ضلوب دافئ م�ضرق و�ضفاف يف هذه اليوميات، روؤاها وحقيقة 
م�ضاعرها ووجهة نظرها يف الأحداث املحيطة بها حيث مّثلت ال�ضداقة قيمة 
عليا يف حياتها. فطاملا جذبت رقتها وعذوبتها و�ضخاء روحها الآخرين اإىل 
دائرتها ال�ضحرية. ومار�ضت دورًا اأموميًا مع بع�ص منهم، ل�ضيما مع اأولئك 

الذين ي�ضغرونها ب�ضنوات غري قليلة، ف�ضاًل عن عالقاتها مع كبار كّتاب 
ع�ضرها من اأمثال هري ميللر ولورن�ص داريل واأدموند ول�ضن.. كانت نن 

تكتب بحرية وفرح من غري تردد اأو خوف، ب�ضراحة جارحة، جاعلة حياتها 
مك�ضوفة متامًا خلل �ضطورها. 

   كذلك داأب جورج اأورويل على كتابة اليوميات واملذكرات. وكتابه 
)مت�ضردًا بني باري�ص ولندن( يحكي عن تفا�ضيل حياته البوهيمية ال�ضعبة، 

بني املدينتني املروبوليتني يف الفرة ما بني احلربني العامليتني. اأما يف 
يومياته وهي توؤرخ يف الغالب للمرحلة عينها فقد حاول ت�ضجيل التفا�ضيل 

اليومية العتيادية من قبيل تقلبات الطق�ص 
ومنو الأ�ضجار ومظاهر الطبيعة املتبدلة 

ف�ضاًل عن همومه واهتماماته ال�ضغرية 
اخلا�ضة.. نقراأ، يف �ضبيل املثال، ما 
كتب يوم  ) 16 اآب 1938 (؛ " ثمرة 

الك�ضتناء مكتملة لكنها مل تن�ضج بعد. 
اآمل اأن اأراها بحجم البندق.. اأم�ص 

ذهبت، مرة اأخرى، اإىل حديقة احليوانات. 
كانت هناك اأ�ضبال �ضغرية حجمها اأكرب 
قليال من حجم القطط، اأج�ضامها مرقطة،  

اأما تلك التي ولدت قبل �ضنة فقد �ضارت 
بحجم كلب برنارد...".   

يوميات الكتاب
آف������اق رواية ) عزيزي غابرييل ( بترجمة عراقية

�ضدرت عن الدار العربية للعلوم ) نا�ضرون ( رواية مرجمة 
�ضالح  الأم��ري  عبد  علي  العراقي  واملرجم  للكاتب  جديدة 
الذي �ضبق له اأن ن�ضر روايات مرجمة عديدة خالل ما يزيد 
على ع�ضرين �ضنة منها ) طبل من �ضفيح ( ل� غونر غرا�ص و 
) حفلة القنبلة ( ل� غراهام غرين و) دلتا   فينو�ص ( ل� اأنايي�ص 
نن و ) بريدا ( ل� باولو كويلو . الرواية اجلديدة التي نقلها 
املرجم اإىل لغتنا العربية حتمل عنوان ) عزيزي غابرييل ( 
للروائي وال�ضحفي والنا�ضر الرويجي هالفدان و. فريهو 

 Halfdan W. ف��ري��ه��و  و.  "هالفدان  ال���روائ���ي  ي��ق��دم 
هي  واحد،  اآن  يف  وم�ضوقة  مده�ضة،  Freihow" رواية 

احلكايات،  بقية  ت�ضبه  ل  خا�ضة،  حكاية 
"عزيزي  ���ض��ّم��اه��ا  واب��ن��ه،  اأب  اأب��ط��ال��ه��ا 
تخربنا   ."Dear Gabriel غابرييل 
مفعمة بني  ال��رواي��ة عن عالقة حب  ه��ذه 
التوحد،  مب��ر���ص  امل�����ض��اب  واب���ن���ه  اأب 
حمطات  يف  بينهما  العالقة  و�ضف  عرب 
ذاكرته  يف  الأب  ي�ضتح�ضرها  متعددة 
يومًا بعد اآخر، يف حماولته م�ضاعدة ابنه 
والذهنية  الجتماعية  التحديات  تخطي 
الروائي  يح�ضر  وه��ن��ا  ت��واج��ه��ه.  ال��ت��ي 
ما  اأو  الذاتي  ال�ضرد  اأ�ضلوب  با�ضتخدامه 
�ضمي الرواية التي تقول �ضريتها عار�ضًا 
وتاأثرياتها.  احل��ال��ة  تفا�ضيل  ل��ل��ق��ارئ 
الأ�ضرية  ب��ال��ع��الق��ات  مهتم  ك��ل  و�ضيجد 
وخ���ا����ض���ة ح���ني ي�����ض��ي��ب امل���ر����ص اأح���د 
خا�ص،  ب�ضكل  التوحد  ومر�ص  الأب��ن��اء. 
التي  كم �ضت�ضاعدهم احلوارات والأفكار 

يطرحها فريهو يف و�ضفه الأمني للعالقة مع ابنه، موازنًا ما 
بني الإحباط واخلوف، ويف بع�ص الأحيان ال�ضعور الرهيب 
بعدم الأمان مع الفرح والنت�ضار. يقول الأب يف ر�ضالته اإىل 
ابنه "ما من اأحد ي�ضتطيع اأن يرى نف�ضه اأو يفهم نف�ضه وحيدًا، 

من دون م�ضافة ما. لذا اأريد اأن اأخربك عنا، عن حياتنا، عن 
دومًا  قادرين  نكون  لن  رمبا  والتي  تواجهها،  التي  امل�ضاكل 
على م�ضاعدتك فيها )...( فكرت يف اأن هذا رمبا كان خطريًا، 
ذلك اأنه من حني اإىل اآخر يكون يف م�ضتطاع املرء اأن يغم�ص 
جديد...".  من  يفتحهما  حني  الأذى  زوال  ياأمل  واأن  عينيه 
نقراأها  خا�ضة  اإن�ضانية  حلالة  وعميق  موؤثر،  اع��راف  اإن��ه 
املري�ص، وعرب ن�ص  ابنه  اإىل  اأب  ر�ضالة موجهة من  ب�ضكل 
�ضائق م�ضوب بالكثري من احلب والفخر. ي�ضف "هالفدان و. 
فريهو" عالقة حب معقدة م�ضبعة ب�ضوء الفهم اأحيانًا ولكنها 
مدعمة بحب غري م�ضروط بينهما دائمًا. "الوحدة"، "احلب" 
"عزيزي  رواي��ة  تطرحها  مهمة  اأ�ضئلة 
يكون  اأن  لأحدنا  ميكن  فهل  غابرييل" 

كيانًا منعزًل وهو يف حالة حب؟
اإمن��ا  م��ع��ق��دة  ع��الق��ة  ال���رواي���ة  تك�ضف 
ح��م��ي��م��ة ب�����ض��ورة م��ده�����ض��ة ب���ني الأب 
والبن. عالقة يكتنفها غالبًا �ضوء الفهم 
باحلب  دومًا  حافلة  لكنها  والحباطات 

الذي ل ين�ضب.
من  ���ض��ف��ح��ة   175 يف  ال����رواي����ة  ت��ق��ع 
الأول  الكتاب  وه��ي   ، املتو�ضط  القطع 
�ضنة2004  يالرويجية  ���ض��درت   . ل��ه 
 2007 �ضنة  الإجنليزية  اإىل  وُترجمت 
 ،  ) بريج  جائزة   ( لنيل  تر�ضيحها  ومت 

وهي اأرفع جائزة اأدبية يف الرويج .
الروايات  اأجمل  من  الرواية  هذه  ُتعد 
يف  ولد   ) فريهو   ( وكاتبها  الرويجية 
مك�ضيكو وترعرع يف مدريد ، وبروك�ضل 
، واأو�ضلو. وهو �ضحفي �ضابق ، عمل يف اجلرائد والتلفاز 
ن�ضر)  دار  اأ�ض�ص  الن�ضر.  �ضناعة  يف  ومتمر�ص  والإذاع���ة 
فونت فورلج ( اخلا�ضة به �ضنة 2005 . ي�ضكن مع اأ�ضرته 

يف جزيرة بعيدة عن ال�ضاحل الغربي للرويج.

نيويورك: يقدم وودي هولتون الأ�ضتاذ يف جامعة ري�ضموند 
الأمريكية يف كتابه املعنون ب� "الأمريكيون ال�ضود يف احلقبة 
نيويورك  بر�ص  مارتين�ص  "�ضانت  عن  وال�ضادر  الثورية" 
2009 " درا�ضة عن جتارب "العبيد" الذين حترروا وخدموا 

يف �ضفوف القوى الوطنية يف احلقبة الثورية.
نظرة  الكتاب  هذا  يف  املوؤلف  "البيان" يقّدم  ل�ضحيفة  ووفقًا 
من  وذلك  الثورية،  احلقبة  اأثناء  احلرية  مفهوم  على  جديدة 
اأن الآباء املوؤ�ض�ضني  وجهة نظر المريكيني ال�ضود، ويو�ضح 
مثل  ال�ضهرية  الأ�ضماء  اأ�ضحاب  يكونوا  مل  املتحدة  للوليات 
ادام�ص وغريهم  فرانكلني وجون  جورج وا�ضنطن وبنيامني 
عاديون  مواطنون  بينهم  ك��ان  ولكن  فح�ضب،  امل�ضاهري  من 

�ضاهموا يف تاأ�ضي�ص ما ا�ضبحت اأمريكا عليه اليوم.
ب��ت��ق��دمي تو�ضيف دق��ي��ق وت��اري��خ��ي ملا  ي��ب��داأ امل��وؤل��ف ك��ت��اب��ه 
ا�ضتقالل  ع�ضية  ال�ضود  الأمريكيني  حياة  ظ��روف  عليه  كانت 
كانوا  ه��وؤلء  اأن  م��وؤك��دًا  الربيطاين،  التاج  عن  امل�ضتعمرات 
م��اأخ��وذي��ن م��ث��ل الأم��ري��ك��ي��ني الآخ���ري���ن ورمب����ا اأك����رث منهم 

باحل�ضول على احلرية.
ويو�ضح هولتون اأن اخلطاب الثوري الذي كان �ضائعا اآنذاك 
حول احلرية قّدم لالأمريكيني ال�ضود اأداة فّعالة ولغة ا�ضتلهموا 
منها جمموعة من املطالب التي كانت ت�ضّب كلها يف خانة خدمة 
ق�ضاياهم التي كانوا يدافعون عنها، وعلى الرغم من ذلك ظل 
ال�ضواد الأعظم من الأمريكيني ذوي الأ�ضول الإفريقية ظّلوا 

م�ضنفني يف خانة "العبيد" بعد قيام الثورة الأمريكية.
واعتمد املوؤلف يف كتابه على كم كبري من الوثائق املختلفة، 
اأنه  على  واملتعددة يربهن  املتنوعة  الوثائق  هذه  ومن خالل 
كان لالأمريكيني ذوي الأ�ضول الإفريقية دور فّعال اأثناء احلقبة 
نا�ضلوا  والتي  اأي�ضا  املتنوعة  اأهدافهم  لهم  وكانت  الثورية، 

لتحقيقها يف اإطار التوجه العام نحو التحرر وال�ضتقالل.

كتاب أمريكي عن السود في حقبة الثورة
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