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جنم وايل

بع�ض �لأ�ص�طري ي�صنعه� �أ�صح�به� ك�أن مهمتهم 
يف �حلي�ة هي لي�صت غري هذ�. ري�ص�رد بوث 
هو �أحد هوؤلء. ف�ل�ص�ب �لربيط�ين �لق�دم من 
�ملدينة �ل�صغرية ه�ي �أون وي يف �إقليم ويلز 
عرف ذلك منذ �أن بد�أ بدر��صة �لإقت�ص�د )فرع 
بعد  �أوك�صفورد.  ج�معة  يف  �لكتب(  جت���رة 
�ل�ص�ب  ق��رر  در��صية  ف�صول  �أربعة  �أو  ثالثة 
�لذي ك�ن يف بد�ية �لع�صرين من عمره �أنذ�ك 
قطع در��صته و�لذه�ب لتعلم مهنته �لتي �أحبه� 
ت�صنعه  �لق��ت�����ص���د  ن��ي��وي��ورك:  ���ص��و�رع  يف 
يف  به�  �صرح  �لتي  �جلملة  هي  تلك  �حلي�ة، 
�إن �مل�صتقبل ينظر  حينه، ك�أنه ك�ن على يقني 
ملدينة  �ل�ص�ل  �لإبن  ع�د   1961 ع�م  يف  �إليه. 
�صحنة  نيويورك وب�صحبته  من  �أو وي  ه�ي 
�لفنط�زي�:  م��ن  تقرتب  حمولة  ع���دي��ة،  غ��ري 
من  كت�ب   70000 ب�لكتب،  مليئة  كونتينة 
�أفرغ  وعندم�  "�أنتيكف�ري�ت"،  �لن�درة  �لكتب 
ب�ص�عته  �آن���ذ�ك  حتى  �ملجهول  �لكتب  ب�ئع 
مكتبته  �صرحه�  على  ليوؤ�ص�ض  تلك  �لثمينة 
�مل�صهورة "�أنتكف�ري�ت ري�ص�رت بوث" و�لتي 
هي على �صكل فيال يف مدينته �ل�صغرية ه�ي 
�أو وي مل يعرف )�أو رمب� عرف؟ مل�ذ� ل؟( �إنه 
�صي�صع �حلجر �لأ�ص��ض مل� �صُيطلق عليه لحقً� 
"قرى �لكتب" �لع�ملية كم� �إنه �صي�ص�هم بجعل 
تلك �لقرية �ل�صغرية �لتي وجدت يف م�صروعه 
نوعً� من �لنتح�ر �أو يف �لأقل وجدت فيه �صكاًل 
نه�صة  تعي�ض  �لإنكليزي،  �مل��ز�ح  �أ�صك�ل  من 
�قت�ص�دية ح�صدته� عليه� لي�ض �لقرى بل حتى 
�ملدن �ملج�ورة له�. �ل�صهرة �لتي ح�صلت عليه� 
مكتبته �صجعت �أ�صح�ب مكتب�ت �أخرى قدمو� 
من مدن بريط�نية �أخرى على �فتت�ح مكتب�ت 
�لبن�ي�ت  حتولت  فب�لتدريج  هن�ك،  جديدة 

مكتب�ت،  �إىل  �ل�صغرية  �لقرية  يف  �لتقليدية 
�أو  �لقرية  يف  �لوحيدة  �ل�صينم�  بن�ية  مثاًل 
بن�ية  بل حتى  �لقرية،  �لوحيدة يف  �لكني�صة 
قبل  �لبلدية،  د�ر  وبن�ية  �لقدمية  �ل�صرطة 
�لقدمية  و�ل��ب��ي��وت  �مل��ح��الت  ك��ل  تتحول  �أن 
لبيع  مكتب�ت  �إىل  �لرئي�صي  �لقرية  �ص�رع  يف 
�لكتب �إ�صطفت �إىل ج�نب بع�صه�، 38 مكتبة 
من  �صنف  ببيع  منه�  و�ح��دة  كل  تخ�ص�صت 
ب�ئع  )�أو  �لكتب  ت�جر  لكن  �لكتب.  �أ�صن�ف 
�لكتب كم� ُيطلق عليه عندن�( �لطموح ذ�ك مل 
ي�ص�أ �لإكتف�ء بذلك هو �لآخر طمح ب�لو�صول 
وقبلهم  �ل�صوري�ليون  جلب  ومثلم�  للع�ملية، 
�ل���د�د�ئ���ي���ون �ل�����ص��ه��رة لأن��ف�����ص��ه��م ع��ن طريق 
ووك���لت  �لأل�صن  تن�قلته�  �لتي  ف�ص�ئحهم 
�إليه  طمح  م�  يحقق  ولكي  عليه  ك�ن  �لأنب�ء، 
�لعي�ر  م��ن  بف�صيحة  �لآخ���ر  ه��و  ي�صبب  �أن 
وبعد   1977 �أب��ري��ل  م��ن  �لأول  يف  �لثقيل. 
بوث  ري�ص�رد  دع�  �لقرية  �صك�ن  مع  �لت�ص�ور 
�إىل موؤمتر �صحفي �أعلن فيه �إ�صتقالل "مملكة 
عليه�،  ملكً�  نف�صه  ن�صب  كم�  وي"  �أو  ه���ي 
و�صط حف�وة مو�طنيه طبعً�. هن�ك �صورة له 
م�صهورة وهو ي�صع �لت�ج على ر�أ�صه )ر�أيته� 
�لأوىل  زي�رتي  عند  ق�صره  بو�بة  عند  معلقة 
�لإع���الن  �إن  �صحيح   ،)1992 ع���م  للمدينة 
يف  ف��ق��رة  �ىل  ي�صتند  ل  ذل��ك  "�لف�صيحة" 
�لق�نون �لدويل وهو غري ملزم ق�نونيً�، �إل �أن 
م�  "�لف�صيحة"، وبكل  للخرب  �ل�صحف  تن�قل 

�ل�صغرية  �لقرية  ��صم  جعل  طر�فة  من  حو�ه 
�لن�ئمة على �لنهر �لويلزي وي يطري �إىل كل 
ع�برة  مزحة  �إنه�  ظنو�  �لن��ض  �أغلب  �لع�مل، 
�لأول  يف  ج���ء  �لإع���الن  �إن  خ��صة  وح�صب، 
�أطلقته�  مزحة  ني�ص�ن،  كذبة  يوم  �أبريل،  من 
�ل�صحف �لربيط�نية �لتي �إ�صتهرت بن�صر خرب 
وعلى  لل�صحك  مثري  لكن  مفربك  "ف�صيحة" 
�صفح�ته� �لأوىل �صنويً� يف �لأول من �أبريل، 
لكن عندم� حتدثت �ل�صحف ذ�ته� بعد �أي�م عن 
قر�ر جديد �ص�در من ري�ص�رد بوث "ملك ه�ي 
"�ملجل�ض �مللكي" هن�ك يعلن  �أون وي" وعن 
�ل�صر�ئب  دف��ع  من  و�ي  �أو  ه���ي  �متن�ع  عن 
جديً�.  �أ�صبح  �لأمر  �إن  �ملرء  عرف  لندن،  �إىل 
�لع�ص�  �صي��صة  وم��ن  �ملم�طلة  م��ن  �صنو�ت 
لندن  �لربيط�نية  �لع��صمة  ب��ني  و�جل����زرة 
�إىل  �نتهت  �ل�صغرية  �لويليزية  �لقرية  وبني 
"�ململكة" �ملتوجة حديثً� �إىل �لت�ج  ��صت�صالم 
�ل�صر�ئب،  ح��ق  �نتزعت  لندن  �ل��ربي��ط���ين. 
وذلك م� يهمه�، �أم� �لت�ج �لذي و�صعه ري�ص�رد 
بوث على ر�أ�صه فذلك �أمر �صخ�صي يعود �إليه.
يزيد  ل  �لتي  �ل�صغرية  �لقرية  متلك  �ل��ي��وم 
لبيع  مكتبة   38 ن�صمة   2000 على  �صك�نه� 
�ل���زو�ر،  م��الي��ني  �صنويً�  وي��زوره���  �ل��ك��ت��ب، 
لي�ض من حمبّي �لكتب �أو من جت�ره� وح�صب 
من  �ل��ق���دم��ني  لل�صي�ح  قبلة  �إىل  حت��ول��ت  ب��ل 
مُيكن  ل  كت�ب  هن�ك  لي�ض  �لع�مل،  �أنح�ء  كل 
�للغ�ت  مبختلف  كتب  ه��ن���ك،  عليه  �ل��ع��ث��ور 

ب�عة  �أغ��ل��ب  ط��ب��ع��ً�(،  �لعربية  �لكتب  )�أق��ل��ه��� 
�لكتب هن�ك ي�صرتون كونتين�ت �صحن ك�ملة، 
�أغلقت  ع�مة  مكتب�ت  من  �جلملة  ب�صعر  كتب 
�أبو�به� �أو �أخرى خ��صة �أعلنت عن �إفال�صه�، 
من غري �ملهم يف �أية مدينة �أو قرية يف �لع�مل، 
من غري �ملهم �للغة �لتي ُكتبت به�، �ملهم، �إنه� 
كتب. بع�ض �لكتب �صعره� ب�صيط، بل رمزي، 
�لك�تب  �صديقي  �لآلف،  يتعدى  وبع�صه� 
�لذي  مثاًل  ه�يني�صني  ف�يت  �ملعروف  �لأمل�ين 
و�لذي  �لإيط�لية  تري�صت�  مدينة  يف  يعي�ض 
ج�ء خ�صي�صً� لكي نلتقي هن�ك، �إ�صرتى مثاًل 
�لطبعة �لأوىل من رو�ية "�لأمو�ج" لفرجين� 
وولف بثالثني �ألف يورو، لأن توقيع فرجين� 
على  �ل�صخ�صي  حربه�  بقلم  �لأ�صلي  وول��ف 

�لكت�ب.
�لع�مل  يف  �ل�صغرية  �ل��ق��رى  �أو  �مل��دن  �أغ��ل��ب 
�أبن�ئه� �إىل ه�ي  متوت خ�صو�صً� بعد هجرة 
مرور  ومع  متو��صل  ب�إزده�ر  فهي  وي،  �أون 
ع�م  منذ  ت�صيف  جعله�  م���  وه���ذ�  �ل�صنني، 
�أدبي وفني يف �لع�مل.  1988 ��صهر مهرج�ن 
يف ذلك �لع�م �أطلق �لربيط�ين بيرت فلورين�ض 
و�لذي  و�لفنون  لالأدب  وي  �أو  ه�ي  مهرج�ن 
كّت�ب وفن�نون ع�مليون م�صهورون،  له  ُيدعى 
من  ت�صتمر  �مل��ه��رج���ن  م��دة  ه��ي  �أي����م  ع�صرة 
حزير�ن  �صهر  بد�ية  �إىل  م�ي�ض  �صهر  نه�ية 
�أرب��ع��ة ع�صر ع�مً�،  م��دى  ع���م، وعلى  ك��ل  م��ن 
�ص�ند�ي  �صحيفة  ك�نت   2002 ع�م  حتى  �أي 

للمهرج�ن،  �لرئي�صي  �ل�صبون�صري  هي  ت�ميز 
بعد ذلك �لت�ريخ �أ�صبحت �صحيفة �لغ�ردي�ن 
بيل  �ل�ص�بق  �لأمريكي  �لرئي�ض  �لربيط�نية. 
كلينتون �أطلق على �ملهرج�ن ��صم "ووت�صتوك 
ووت�����ص��ت��وك  مب���ه���رج����ن  م���ق����رن���ة  �لعقل" 
ذروة  مثل  )�ل��ذي   1969 ع���م  يف  للمو�صيقى 
وعزفت  غنت  و�لذي  �لمريكية  �لهيبي  حركة 
وخمتلفة  عديدة  مو�صيقى  فرق  فيه  ورق�صت 
�لأنو�ع يف مزرعة بيتيل يف ولية نيويورك 
�أغ�صط�ض/�آب(،   18 17 حتى �صب�ح  ليلة  من 
�ملرج�ن  ذلك  مع  ب�لتو�زي  �أن  هو  و�لطريف 

لالأطف�ل  مهرج�ن  فع�لي�ت  �ملدينة  يف  تنطلق 
ري�ض(. �لدَّ فيفري" )حمى  "ه�ي 

وي  �أو  ه���ي  تتحول  �أن  �لغريب  م��ن  لي�ض 
�إىل من����وذج ل��ق��رى ك��ت��ب �أخ�����رى ل��ي�����ض يف 
من  خمتلفة  بلد�ن  يف  بل  وح�صب،  �أوروب���� 
ومونتيليو  وكوي�صريي  بي�صرييل  �ل��ع���مل، 
لور  �صور  ول�ص�ريته  لج��وت  وفونتينوي 
يف  ب��ري��دف��ووت  فرن�ص�،  يف  ومونتموريو 
في�رلند  بلجيك�،  يف  وري��دو  د�م��ه  هولند�، 
وتفيدي�صرت�ند يف �لرنويج، ك�مبونغ بوكو 
يف م�ليزي�، وك�مبو�صي وميي�و�غ� )�لإثن�ن 

على �صكل قرية لكتب �لأطف�ل �مل�صورة( يف 
ومولينب�خ  ومولبيك  لنغينبريغ  �لي�ب�ن، 
وفون�صدورف ف�لد�صت�ت يف �أمل�ني�، نيف�د� يف 
يف  بورغ�صت�ل  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لولي�ت 
�ص�نت بيري دي كالغ يف �صوي�صر�،  �لنم�ص�، 
ه�يالند�ض  ���ص���وث��رين  ك��ن��د�،  يف  ���ص��ي��دين 
فنلد�،  يف  �صي�صم�  ��صرت�لي�،  يف  بوكرتيل 
يف  فوتيكفريه  لوك�صمبورغ،  يف  في�ندين 
بع�ض  بريط�ني�.  يف  وفينغتون  �أ�صتوني�، 
�ملكتب�ت،  م��ن  ك��ب��ريً�  ع���ددً�  متلك  �مل���دن  تلك 
�لبع�ض �لآخر يحوي على عدد قليل، ولي�ض 
نفو�صه�،  ع��دد  �أو  �ملدينة  بكرب  عالقة  لالأمر 
عدد  يرت�وح  �أم�مي  �لتي  �لإح�ص�ئية  ح�صب 
مكتب�ته� بيع �لكتب يف تلك �ملدن بني مكتبة 
و�حدة �إىل 28، لكن تظل طبعً� مدينة ه�ي �أو 
وي هي �لتي تت�صدر �لق�ئمة يف عدد مكتبته�: 
هذ�  يف  ر�ئ��دة  مدينة  لأنه�  لي�ض  مكتبة،   38
م�ص�حة  حجم  ب�صبب  ب��ل  وح�����ص��ب،  �مل��ج���ل 
مكتب�ته�، و�لتي �أغلبه� ك�نت بن�ي�ت �صخمة 
كني�صة.. �أو  م�صرح  �أو  كبرية،  )فيال  �ص�بقً� 
�ألخ(. وهذ� م� تعلمه بع�ض �أ�صح�ب مكتب�ت 
ذلك  على  مث�ل  و�أف�صل  �لكتب �جلديدة،  بيع 
�لو�قعة يف  ف�ملكتبة  بلوّيه".  "يل  مكتبة  هو 
ب�نون  �ل�صغرية  �لفرن�صية  �جلبلية  �لقرية 
هي  و�لتي  فورك�لكري(  مدينة  من  )�لقريبة 
خطى  على  ت�أ�ص�صت  �لتي  �ملكتب�ت  �أح���دث 
قبل  زرن���ه���  و�ل��ت��ي  وي  �أو  ه����ي  مكتب�ت 
�أ�صبوعني، حتوي وحده� 45000 كت�ب، كرب 
�لبن�ية �لب�رزة وفخ�مة طر�ز بن�ئه� ُيذكر�ن 
ومن  وي،  �أو  ه���ي  مدينة  مكتب�ت  بفخ�مة 
�صحيفة  من  ق�ص��صة  �صيجد  �ملكتبة  ي��زور 

و�لتي  �لب�ب  على  معلقة  �أوبزيرفري  نوفيل 
ت�صري كيف �إن �ملجلة �مل�صهورة ع�مليً� �إخت�رت 
تلك �ملكتبة من �صمن ق�ئمة ت�صم �أف�صل ع�صر 
ج�نب  �إىل  فرن�ص�،  يف  �لكتب  لبيع  مكتب�ت 
هن�ك  �لز�ئر  يعرث  و�لفل�صفية  �لأدبية  �لكتب 
على كل م� له بكتب وخر�ئط �ل�صفر. يف �أي�م 
�ل�صيف،  �أي�م  يف  وخ��صة  �ملعتدلة  �لف�صول 
يف  �لبنف�صجي  �ل�صندل  حقول  تفتح  مو�صم 
ب�لذ�ت(  بروفون�ض  )�إقليم  فرن�ص�  جنوب 
تلك  يف  �ل�صي�ح  قبلة  �إىل  �ملكتبة  تتحول 
مق�ه   3 على  حت��وي  �لتي  �ل�صغرية  �لقرية 
ومطعمني �أو ثالثة فقط، �أم� يف �أي�م �ل�صت�ء 
فيزوره� �صي�ح ري��صة �لتزحلق على �جلليد 
�لع�مل  م��دن  بقية  وم��ن  فرن�ص�  من  �لق�دمون 
للتزحلق على قمة جبل مونت دي لور. مدينة 
ب�نون هي يف �حلقيقة �أحدث تلك �ملدن �لتي 

تبني �صرحه� على كت�ب.
منه�،  �أك���رب  ومكتب�ت  �صغرية  وق���رى  م��دن 
مثلي  �صتغريك  ب�لكلم�ت،  مفرو�صة  جن�ت 
م�  حد�ئق  �لأخ��رى،  بعد  �لو�حدة  بزي�رته� 
رغبتك  تكف  حتى  مم��ر�ت��ه���  يف  مت�صي  �أن 
ب�ملغ�درة..فت�ض عنه� معي و�صتجده� موزعة 
على �ل��ك��رة �لأر���ص��ي��ة، يف ك��ل �ل��ق���ر�ت، بل 
يف  ب�لك  على  خطرت  م�  بق�ع  يف  �صتجده� 
يوم، �أينم� وليت �صتجده� �أم�مك �إن �صئت..
�صم�ًل...نعم،  �أو  جنوبً�  غ��رب��ً�،  �أو  �صرقً� 
مك�ن،  ك��ل  يف  عليه�  تعرث  �أن  ت�صتغرب  ل 
يل  ح�جة  ول  طبعً�،  و�ح��د  مك�ن  ب�إ�صتثن�ء 
�أعني: يف  �أنك تعرف م�  �أعتقد  لك،  لت�صميته 
يف  طبعً�...فهل  ب�لعربية  �لن�طقة  �لبلد�ن 

�لأمر مف�ج�أة.

�ل����وزر�ء  رئ��ي�����ض  ع��ن  �ل�ص�ئعة  �ل��ك��ل��م���ت  م��ن 
�ل��ربي��ط���ين �لأ���ص��ب��ق ت�����ص��ر���ص��ل ق���ول���ه: »�إن 
�لدميقر�طية هي �أ�صو�أ �أنظمة �حلكم، ب��صتثن�ء 
�لعلوم  م����وؤرخ  �لأخ������رى«.  �لأن��ظ��م��ة  ج��م��ي��ع 
حل�ص�به  يوّظف  فريي�ض  تيموثي  �لأم��ريك��ي 
هذه �جلملة عن ف�ص�ئل �لأنظمة �لدميقر�طية 
ك��ي ي��ق��ول ب��وج��ود ن���وع م��ن �ل��ت��و�ك��ب، بل 
�لتالزم، بني �حلرّية وتقدم �لعلوم. بل يذهب 
�إىل حد �لقول �إن �لعلم �حلديث و�لدميقر�طية 
�لع�مل  يف  »م��ت��و�زي���«  ت��ط��ور�  عرف�  �حلديثة 

�لغربي منذ 350 �صنة. 
هذ�  مثل  �أن  �ل��ت���أك��ي��د  يف  �مل��وؤل��ف  ي���رتدد  ول 
كم�  م�����ص���دف��ة  �أب����د� حم�����ض  لي�ض  »�ل���ت���الزم« 
ذلك  يثبت  �لت�ريخ  �إن  ويقول  �لبع�ض.  يقول 
بو�صوح. يقول: »�إن �لثورة �لدميقر�طية هي 
و�أن  �لعلمية  �لثورة  قي�م  على  حّر�صت  �لتي 
�حلرية  ن�صر  يف  �أ�ص��صي�  ع�مال  يز�ل  ل  �لعلم 
�ل�صي��صية �ليوم«. مبعنى �آخر �لزده�ر �لعلمي 
يوّلد �لبحث عن �حلرية و�حلرية متثل من�خ 
�ملوؤلف  عنه  يعرّب  م�  وه��ذ�  �لعلمي.  �لزده���ر 
بوجود ر�بطة وثيقة، عالقة �ل�صبب و�لنتيجة 
علم�ء  �إن  ثم  و�للرب�لية.  �لعلم  بني  ب�لتب�دل، 
»غ�ليلي«  �إىل  ل����وك«  »ج����ون  م��ن  م��ت��ن��وري��ن 

�ص�همو� �إىل حد كبري يف �إخر�ج �لب�صرية من 
ع�صور �لظلم�ت �لتي ك�نت تعي�ض فيه�. 

حم�ولة  �إىل  منهجية  ب�صورة  �ملوؤلف  ويلج�أ 
�لت�أريخ للتقدم �لإن�ص�ين »حجرة فوق حجرة« 
�لدقيق  �لعمل  ه��ذ�  مثل  منه  يتطلب  وحيث 
�لأوىل  �مل�ئة �صفحة  تكري�ض حو�يل  و�ل�ص�ق 
من �لكت�ب. لكنه يحر�ض على �أن ل يقوم مبثل 
بل  »ج���ّف��ة«  ب�صورة  »�لأك���دمي��ي«  �لعمل  ه��ذ� 
و�لأحد�ث  �حلك�ي�ت  من  كبري�  كّم�  ي�صتخدم 
�لتي تعّر�ض له� �لعلم�ء عندم� طرحو� �أفك�ر� 

جديدة على جمتمع�تهم. 
هكذ� ي�صرح مثال �أن �لآب�ء �ملوؤ�ص�صني للولي�ت 
ذوي  من  ب�أغلبيتهم  ك�نو�  »�جل��دود«  �ملتحدة 
عن  ب��ع��ي��دة  ت��ك��ن  مل  �ل��ت��ي  �لعلمية  �ل��ن��زع���ت 
جيفر�صون  فتوم��ض  لديهم.  �حل��رّي��ة«  »ذه��ن 
»�آل��ة لرفع �لأث��ق���ل« وبني�مني  ك���ن قد �خ��رتع 
و�ل�ص�عقة  �لكهرب�ء  بني  �صلة  �أق���م  فر�نكلني 
من  وط�ئرة  �حلرير  من  خيط  ��صتخد�م  عرب 
ورق. ومثل هذ� �لكثري من �لق�ص�ض �لب�صيطة 
�مل�ألوفة �لتي يعطيه� �ملوؤلف �أهمية كبرية من 

حيث دللته� يف �لفرتة �لتي ظهرت فيه�. 
تقدم�  حقق  قد  �لعلم  �أن  �ملوؤلف  يرى  ب�ملق�بل 
كبري� يف م�صريته خالل �لقرن �لع�صرين. هذ� 

على رغم عملي�ت »�لكبح �لعلمي« �لتي ق�مت به� 
ويتحدث  �لدكت�تورية.  �لطبيعة  ذ�ت  �لأنظمة 
�ملوؤلف عّم� ي�صميه »مع�د�ة �لعلم« لدى �لن�زية 

ولدى �لثورة �ل�صيوعية �ل�صينية. 
�لقمع  م��ن  ك��ب��ري  ب��ق��در  ق��وب��ل  �ل��ع��ل��م  �أن  ذل���ك 
عن  �لبعيد  �لإيديولوجي  و�لتوظيف  �ل�ص�رم 

من�خ �حلرية. 
�ل�صفح�ت  من  ع��دد�  كذلك  يكّر�ض  �ملوؤلف  �إن 
للعلم  �مل��ع���دي��ة  �ل��ن��زع��ة  م��ن  ن��وع���  مل��� يعتربه 
حقبة  يف  �للرب�لية  عن  �لبعيدة  �لتق�ليد  ومن 
�لأو�ص�ط  يف  حتديد�  وذل��ك  �حلد�ثة،  بعد  م� 
�جل�معية �لتي يتم �لتع�مل فيه� �أحي�ن� بذهنية 
»�ل�صتعب�د« حي�ل �لب�حثني و�لطلبة. هذ� يف 
�لعلمي  �ل��ت��ق��دم  فيه  ي�صتدعي  �ل���ذي  �ل��وق��ت 
بكل  �حلقيقة  عن  بحث�  �لآر�ء  تن�ق�ض  قبول 

مو�صوعية. 
�صمولن«  »يل  �لفيزي�ئي  ع��ن  �مل��وؤل��ف  وينقل 
�أفك�ر  ت�����ص���دم  م��ن  ي���أت��ي  �ل��ع��ل��م  »�إن  ق��ول��ه: 
يح�ولون  �أن��ض  بني  نز�ع�ت  ومن  متن�ق�صة 
حققه�  �لتي  تلك  من  �أف�صل  نت�ئج  يحققو�  �أن 
�لأ�صلوب  ه��ذ�  مثل  �أن  و�ع��ت��ق��د  �أ���ص���ت��ذت��ه��م، 
فيه  تتو�جه  ميثل منوذج� ملجتمع دميقر�طي 
�لأفك�ر وتتف�عل«. وبنف�ض �ملعنى تقريب� يوؤكد 

يف  �إل  يزدهر  ل  »�لعلم  �أن  فريي�ض  تيموتي 
�أو�ص�ط �حلرّية«. 

و�إف�ص�ح  �لتجريب  ت�صجيع  �إذن  هو  �ملطلوب 
�لأفك�ر  م�ص�مني  �صرب  �أج��ل  م��ن  ح��ّر�  �مل��ج���ل 
جديدة  �أ���ص��و�ت  �إىل  و�ل���ص��ت��م���ع  �جل��دي��دة 
كله  هذ�  يف  و�ملهم  مبتكرة.  طرق  و��صتخد�م 
�أن تكون »م�صلحة �لب�صر« هي �لهدف �ملن�صود 
�أي�ص� هدف  وه��ذ� هو  عنه.  �لبحث  يتم  �ل��ذي 

�حلرية. 
�لربه�ن  �مل��وؤل��ف  ي��ح���ول  �لتي  �مل�ص�ئل  وم��ن 
�لعالقة  على  للتدليل  �لكت�ب،  ه��ذ�  يف  عليه� 
»�لع�صوية« بني �لعلم و�حلرية قوله �أن �لأفك�ر 
�لعلمية لغ�ليلي غ�ليليو ولإ�صح�ق نيوتن ك�ن 
له� ت�أثري كبري على �لأفك�ر �لفل�صفية جليم�ض 
وب�لت�يل  ه�ميلتون.  و�لك�صندر  م�دي�صون 
على  وكذلك  لحق�  �لتنوير  ع�صر  �أفك�ر  على 
توجيه �لولي�ت �ملتحدة نحو تبّني �ملنظومة 
�لدميقر�طية. وبهذ� �ملعنى يتحدث �ملوؤلف عن 
»دور �لعلوم يف تثبيت مف�هيم �حلرّية«. وم� 

يرى �أنه ي�صكل �صميم حتليالت هذ� �لكت�ب. 
الكتاب: علوم احلرية 

تاأليف: تيموثي فريي�س 
النا�سر: هاربر نيويورك

في زيارة قرى الكتب

ج���ن���ات م���ف���روش���ة ب��ال��ك��ل��م��ات

ع�����ل�����وم ال���ح���ري���ة

يف االأول من اأبريل 1977 وبعد الت�ساور مع �سكان القرية دعا ري�سارد بوث اإىل موؤمتر �سحفي اأعلن 
فيه اإ�ستقالل "مملكة هاي اأو وي" كما ن�سب نف�سه ملكًا عليها، و�سط حفاوة مواطنيه طبعًا. هناك 
�سورة له م�سهورة وهو ي�سع التاج على راأ�سه )راأيتها معلقة عند بوابة ق�سره عند زيارتي االأوىل 

للمدينة عام 1992(،

لي�س من الغريب اأن تتحول هاي اأو وي اإىل منوذج لقرى كتب اأخرى 
لي�س يف اأوروبا وح�سب، بل يف بلدان خمتلفة من العامل، بي�سرييل 

وكوي�سريي ومونتيليو وفونتينوي الجوت وال�ساريته �سور لور 
ومونتموريو يف فرن�سا، بريدفووت يف هولندا، دامه وريدو يف بلجيكا، 

فيارالند وتفيدي�سرتاند يف الرنويج، كامبونغ بوكو يف ماليزيا،
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يا�سني طه حافظ

بني لٍه يف �لقر�ءة ومت�صِفّح، وجدتني �أتخذ 
من  يرت�صم  م���  متفّح�صً�  و�أق����ر�أ  �جل���ّد  �صمة 
م�  �ول  ولعل  �فك�ر،  من  له  ي�ص�ر  وم�  تع�بري 
��صتهو�ين يف �لكت�ب هذ� �لنمط �لكت�بي �لذي 
جنده يف �حلك�ي�ت �ل�صعبية و�حلكي �ليومي 
بلطفه ولْذعه ومل�ص�ت �لو�قع �حلي فيه. فنحن 
�ملرة  �ل�صخرية  جند  �صّي�"  �ب��ن  "من�م�ت  يف 
كم�  هج�ًء  وجن��د  عر�قية،  مبزحة  �ملك�صورة 
جند ت�أمال وحمنة تنح�صر لتحل مك�َنه� حمنة 
نرقى مب�صمون  كيف  ن�ص�أل:  �ن  بقي  �أخ��رى. 

كهذ�، �ىل �لفن و�لفكر و�لدب �لرقى؟ 
متفوقة  بل  و��صحة  قدرة  ذو  �ل�ص�عر  �لك�تب 
و�ملو�صوع�ت  يده  رهن  ف�للغة  �لتعبري،  على 
�لتي تختلط فيه� �لفك�ر و�لدنيوي�ت �لع�برة 
كثرية لديه ول يح�ض بفقر �ىل مثله�، بل حتت 

يديه م� ل يتي�صر وقت لتن�وله.
ف�ملن�مة �لوىل مهدت مل� هو �كرب، ملو�صوع كبري 
�و مو�صوع�ت ج�دة، م� ف�رقته� �ل�صخرية وم� 
�لجتم�عي  �لو�قع  �ىل  �لنف�ذ  �ل�صخرية  ف�رق 
�دبي  فعل  �ىل  نتقدم  �ن  من  بدل  لكن  �مل��د�ن. 
�ىل  �ل�صعبية  ت�صحبن�  م���  ���ص��رع���ن  حقيقي 
��صفل. فبد�ية "قرقوري" ب�ئع �ل�ص�ي، مفتتح 
لعمل عظيم لكن �ملحلية، �لطر�فة يف �ملحلية، 
�لهج�ء  م���ذ�ق����ت  �ىل  �ل���ن���زول  ع��ل��ى  �����ص���ّرت 
يف  �لو��صع  �لف��ق  م��ن  فبدل  و�ل���ص��ت��ظ��ر�ف. 
�لثق�فة و�لفكر وعذ�ب�ت �لن�ص�ن وحمنته يف 
�ل�ص�بق  �لنظ�م  �ىل  �حلديث  ي�أخذن�  �لعي�ض، 
لأديب  �لدعوة  �لالحق وعدم توجيه  و�لنظ�م 
�ل�صغ�ئر  ه��ذه  �ل��خ...  به�  جدير�  نف�صه  ي��رى 
�لتي يكرب عليه� �ملبدع �لكبري �ص�حب �لق�صية 
�و �لهم �لفكري. ومم� يوؤكد �حقيتي يف هذه 
عموم  يف  �مل��وؤل��ف  �أرى  �ين  ه��و  �مل��ل��ح��وظ��ة 
�لكت�ب رجال ذ� �فق و��صع ويتمتع مبوؤهالت 
�لكت�بة �لبعد عمق� �نه �أو�صع �فقً�، مم� �صغل 
نف�صه فيه من نو�ق�صن� �ليومية وهي نو�ق�ض 

مزمنة يف كل �لدني�، وبال ��صتثن�ء. 
ففي �زمنة مرتبكة ويف فو�صى ثق�فة، ن�جتة 
عن فو�صى جمتمع، لي�ض غريب� �ن جند �ل�صعر 
�لهذر  من  بخليط  مغرقون  و�نن�  �صعر�  لي�ض 
مم� �أ�ص�ر له يف من�مته. ذلك كله ميكن لك�تب 
ج�د �ن يختزله ب�إ�ص�رة وي�صتمر يف مو�صوعه 
�ملهمة  �لفكرية  �إ�ص�ر�ته  يهمل  �ن  �م�  �لأه��م.. 
يومية  م�ص�ألة  لت�صغله  �لفل�صفية  ته  و�نتب�ه� 
ع�برة ك�أن يكون مدعو� �و غري مدعو ملهرج�ن 
�صعري و�ن يكون م� ي�صمعه لي�ض �صعر�، فذلك 
معروف معت�د عليه يف جمتمع�تن� �لتي ي�أكل 
قيمه� و�أنظمته� �ل�صو�ض و�لأر�صة، وتتوزعه� 
�مل�ص�لح و�لحز�ب. هذه م�ص�ئل ت�فهة مفروغ 
فنن�  ون��ط��ور  نكتب  �ن  ه��و  علين�  وم���  منه� 
ل  �و  نن�صر  �ن  �أم���  ب�ملزيد.  ثق�فتن�  ونغني 
لكل  نف�صية و�جتم�عية  فتلك متطلب�ت  نن�صر، 
من  �كرب  �لكبري  �ل�ص�عر  ويبقى  فيه�.  تقديره 

كل �لنو�ق�ض و�لعيوب حو�ليه.
هي  �عتي�دية.  غري  مقدمة  "�صخن�ب"  مقدمة 
بعب�رة  دق��ي��ق��ة،  �دب��ي��ة  وك��ت���ب��ة  ف��ك��ري  ك�صف 
ح�ض  �ملحلية،  �لطر�فة  لكن  ون�فذة.  متمكنة 
�صرد  �و  "�ل�صروجي" رمب�  �ل�صرد  �ل�صخرية، 
�بي �لفتح �ل�صكندري، ورمب� �ألف ليلة وليلة 
�ليه�،  �لن�ض  و�صحبت  نف�صه�  فر�صت  �صم�ت 
دمه،  وخفة  �ل�ص�عر  طبيعة  ذلك  على  �ص�عدت 
نتيجة  �لن�ض  فك�ن  ي��رى،  مم�  ب���لأمل  �ملثقلة 
�أقرب  �أقرب لالأر�ض،  �لتقدمي،  لذلك وبعد ذلك 

�لفق،  تفتقد  �لتي  تلك  �لعتي�دية،  للمحلية 
�ىل  �لعتي�دي  عن  ب�لن�ض  ين�أى  �ل��ذي  �لف��ق 
فل�صفية مهمة يف  �إ�صك�لت  �ن  �لعميق �جل�د. 

�ملن�م�ت �أ�ص�عه� �لنظم وروح �لنكتة. 
�صخن�ب يف �ملقدمة غري �صخن�ب بعد �لقري�ض 
�ملمَتَحنة  �ل�صخ�صي�ت �جل�دة  ل نريد حتويل 

�ىل به�ليل.. 
ونو�جه  ث�نية  �لن�ض  ينه�ض  �لقري�ض  وبعد 
�لعم�ل  به�  تنه�ض  �لتي  تلك  من  ت�ص�وؤلت 

�لكبرية: 
يت�ص�ءل  �بد�"،  يعمل  "�لذي  �ملِجّد  "�صخن�ب 
�أحي�ن�  �ل��ع��م��ل  و�ن  ك���ل��رب���  �ل��ب��ي��ع  ك����ن  �ن 
لأنه  وجم���رم  ق���ت��ل  وب���أن��ه  و�ل�صرقة  ك�لقتل 
تقييده�  ويطيل  وي�صوهه�  �حل��ي���ة  ميحو 
ب���ن �حلالل  ي��خ��ربه  م��ن  ب��زو�ل��ه���..  ويعجل 
ت��و�ئ��م تف�صله�  و�حل����ر�م و�ل��زن��� و�ل����زو�ج 
�ل�صرعية؟ من يوقف �صخن�ب من دور�نه �لذي 

�صقط فيه...؟" 
ف�إذ� عدن� �ىل مقدمة �صخن�ب "�لذي ل يحرتم 
فيه ول يح�ض  �أ�صال غري موجود  �لزمن لنه 
وم�أثور�ت  قدمية  ب����آلت  يحتفظ  ولكنه  ب��ه 
تقي�ض ج�نب� مهم� منه"، نكون بعد هذ� �لكالم 
�م�م �أعقد م�صكالت �لن�ص�ن �لوجودية. وك�ن 
مو�صوعة  ي�صتثمر  �ن  �لك�تب  لل�ص�عر  ميكن 
"�نه ل يحرتم �لزمن لنه غري موجود فيه..." 
وت�صتكمل ذلك ت�ص�وؤلت �ملن�مة �لر�بعة، حيث 

نف�صه": يرثي  "�لزعيم  
هل �حلي�ة �صغلت �لن��ض هكذ� يف كل زمن 

و�أذهلتهم عن م�ص�ئرهم، هكذ�؟ ترى 
م�ذ� يفعل �ملرء �ذ� مل يكن بيده �صوى 

�ن يبكي �أ�صي�ءه؟ 
م�صتوى  ويف  مهمة  ت�ص�وؤلت  ب�لت�أكيد  هي 
وهو  �لع�م"  "�ملز�ج  �ليه  ي�صحبن�  �لذي  غري 

مز�ج حملي ب�صيط يف جميع �أحو�له. 
�لتميمي  عبود  ف��صل  د.  �ل�صت�ذ  تف�صل  لقد 
و�لت�أ�صيل،  �لدر�ض  بعلمية  �مت�زت  مبقدمة 
�جلن�ض  لهذ�  �لتو�صيف  يف  م�صكور�  وجِهَد 
�لدب�������ي. و�ن������ ���ص��خ�����ص��ي��� �أُك�������ربه و�أُج������ّل 
ت�صغله  مل  لال�صف  لكنه  وب�صريته.  علميته 
�لذي  �لبد�عي"  "�ل�صمّو  �و  ق�صية"�لرفْعة" 
�ن�  �ن�ص�ني�،  ثق�فية ومدى  قيمة  �لن�ض  مينح 
�متن�ه،  كم�  ومتن�ه  ذلك  �ىل  �نتبه  �نه  مت�أكد 
��ِغ��َل مب��� حت��ت ي��ده ل  ولكنه رج��ل د�ر����ض ���صُ
�لع�برة  �ل�صغرية  �لم��ور  نعم،  يتمنى..  مب� 
�لهمية  ه��ذه  ِك��رب  ولكن  �همية،  من  تخلو  ل 
و�زل��ي��ت��ه��� ه��و م��و���ص��وع �له��ت��م���م. ث��م��ة م� 
�ملبدعون  ل  �ليومية  �ل�صحف  ب��ه  تخت�ض 
�ملن�م�ت  موؤلف  يف  تو�صمت  وق��د  �ملفكرون. 
�صو�ه  �و  "�ملوؤذن"  يعيب  مم���  �ك��رب  مت�أمال 
مل��� ي��رد يف �مل��ن���م��ة �خل���م�����ص��ة، مثل ه��ذ� من 
م�ص�ئل  ه��ذه  منهم...  لي�ض  وه��و  �ملع�ر�صة 
يف  �ليومي،  �لعمل  يف  �ملق�هي،  يف  جتده� 

ك�ن  و�صو�ء  و�مل�صت�صفى،  و�جل�معة  �ملكتب 
ت�صتحق  ل  برمته�  �لق�صية  يكن،  مل  �و  منهم 
ب�لدني�  ب�صري  ع���رف  متمكن  �دي��ب  �هتم�م 
�لكت�ب، بعد  �أجد يف  �ل  و�صوؤونه�.. متنيت  

تلك �لت�ص�وؤلت �لفكرية �ملهمة كالم� مثل: 
مع�ر�صة 
بل م�ئدة

يوؤمه� �جل�ئعون
وميلوؤون �لبطون...

تخلل  �ل���ذي  و�ل��ف��ك��ر  ه��ذ�  م��ن  �ك��رب  �ص�عرن� 
و�بعد  �لكالم  ه��ذ�  من  �رف��ع  بع�مة،  �ملن�م�ت 
�لدكتور  �ل�صت�ذ  ف���ت  كيف  �أدري  ل  كثري�. 
�لحرت�م  له  �أكن  و�ن�  �لتميمي،  عبود  ف��صل 
�ن  ف�ته  كيف  �أق��ول  �لعلمي،  مق�مه  و�ع��رف 
ي�صري لزميله د.تقي بحذف م� ل �صرورة له، 
وت�صور�ت  روؤى  من  �صبقه  مب�  يهبط  م�  �و 

و�أفك�ر.
وتك�د تكون هذه �صفة مالزمة للمن�م�ت ففي 
�ملن�مة �ل�ص�د�صة م�ص�ألة �ن ي�صمل �لزيف �لعلم 
و�لعلم�ء.. ول�صُت مع هذ� �لتعجل �و �لت�ص�هل 
هم  فقوله:  �ل�ص�ئنة.  �لت�صمي�ت  �ط��الق  يف 
�صفلة �أدمنو� �لع�هر�ت وع�قرو� �مل�صكر�ت... 
�ن  مفكر،  ومثقف  �ص�عر  �أدي��ب  من  �ملفرت�ض 
�حل�ئرين،  و�ملمتحنني  �ل�ص�ئعني  �ىل  ينظر 
�لكون مبنظور ثق�يف معريف،  و�لت�ئهني يف 
ف��ي��ه ت��ع���ط��ف وف��ه��م ل �د�ن�����ة و���ص��ت��م. هذه 
�ل�صديق  �أُِج��ّل  �لعو�م،  وكر�ه�ت  عدو�ني�ت 

�ملوؤلف �ملبدع عنه� .. 
ن��ض خ�رج  ك�ن  �لبول�صفية.  �لثورة  يف زمن 
ب�لفودك�.  وك�آب�تهم  �حز�نهم  يقتلون  �لثورة 
فيلق  وحيث  �لث�نية،  �لع�ملية  �حل��رب  ويف 
ن��ض  ك���ن  �ملثقفني،  م��ن  �لفرن�صية  �ملق�ومة 
مهمومني يق�صون نه�ر�تهم �صكر� وحزن�. مل 
�لن��ض  �ص�أن بع�ض  "�صفلة"، هذ�  �أحد  ي�صمهم 
متتبع�  ي��صديقي  دمت  وم�  �لأزمنة.  كل  يف 
لأمور "دينك �حلنيف.." �أمل يكن من �مل�صلمني 
ومن  �لأم����ر  ي�صغله  مل  م��ن  �مل�����ص��رك��ني  وم���ن 
قد  �صفلة.  رديئون  �أنهم  ق�ل  من  بنف�صه؟  ن�أى 
فل�صفي�  ولكنهم  مق�صرين،  ر�أيك  يف  يكونون 
يف  مق�صرين  ك�نو�  �ص�ركو�،  �إذ�  ووجودي�، 
من  �أ�صعن�  م�  على  نندم  مل  �أَو  �أنف�صهم!  حق 
مالحق�ت  من  ت��اله  وم���  �لن�ص�ل  يف  �عم�رن� 
ع��ي�����ض ورد�ءة  وب���وؤ����ض  و���ص��ج��ون وع����ريف 

م�صري؟ 
�حرت�م  وقفة  غري  من  مق�لتي  �نهي  �أردت  م� 
�أخرى لأمنوذج "بيع�رو" هذ� �أمنوذج ي�صلح 
�أو م�صرحي كبري! �صكر�  لبطولة عمل رو�ئي 
من  ف�صل  ول��ه  �إليه  نبهن�  �أن  حممد  للدكتور 

�نتبه له �أول يف �لأدب. 
�لرق��ض"  "ح�ص�م  ع��ن  �أق���ول���ه  ه���ذ�  وم��ث��ل 
ل  مقطوع�،  زم��ن���  يعي�ض  �إن�����ص���ن  وم�صكلة 
م��ٍض ور�ءه ول م�صتقبل �م�مه. هذه �إ�صك�لية 
كت�بة  مو�صوعة  لكنه�  �فرت��صية،  ك�نت  و�ن 
وتفكري متقدمة. كم� �ن �لق�صيدة �لأوىل �لتي 
تلت �لتعريف، يف ر�أيي �أكرث ق�ص�ئد �لديو�ن 
ق�صيدة  ه��ي  فني�،  تك�مال  و�أف�صله�  �أهمية 

حمرتمة حق�.
ب�إز�ء  �إنن�  حقيقة  من  تغري  ل  مالحظ�تن�  كل 
ن���وع م��ن �لت�أليف  ع��م��ل غ��ري م����أل���وف، وه���و 
و�أيدي  مبتدعه،  يد  على  يرت�صخ  �ن  �أمتنى 
ف�ملوؤلف، وه��ذه كلمة ح��ق، رج��ل ذو  ���ص��و�ه. 
ويتمتع  متوقد  ذك��ي  وذه��ن  و��صحة  ط�ق�ت 
�صعبي�  م��ذ�ق���  للكت�ب  �أع��ط��ت  حملية  ب���روح 

نفتقده ع�دة يف �لكت�ب�ت �جلديدة.

ع�ن منامات إبن سي�ا
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و مم� يجدر ب�لذكر �أنه و بعد �أربع �صنو�ت 
من تن�زله عن رئ��صة �لدولة لأخيه �لأ�صغر 
لعملية  خ�صوعه  و  ع�مً�،   79 ر�وؤول،  منه 
تع�فى  قد  ك��صرتو  يبدو  ح�ص��صة،  جر�حية 
ب�نتظ�م  يكتب  و  علنً�  يظهر  لأن  يكفي  مب� 
و ب�صكل و��صع يف �صحف ر�صمية و مو�قع 

�إنرتنيت. 
و نحن جنده هن� يف ف�صل من 6،500 كلمة 
ت�ريخ  ُي��ح��دد  مل  �لتي  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �صريته  م��ن 
�إىل  ولدت���ه  م��ن  جتربته  يغطي  لن�صره�، 
تعلمه �لديني مع �جلزويت، و �لفرتة �لتي 
در�ض فيه� �لق�نون يف ج�معة ه�ف�ن�، حيث 
و  جّديً�.  �ل�صي��صية  حي�ته  يقول  كم�  ب��د�أت 
" حني  و�ٍع  نحٍو  " على  �لأول  ك���ن مت��رده 

حيث  معلم  بيت  يف  ج�ئع  هو  و  ذ�هبً�  ك�ن 
ك�نو� يذهبون للتعلم قبل �ملدر�صة، و يف م� 
بعد، حني قذف و هو يف �صن 11 ع�مً� معلمً� 
�صربه يف �ل�صف بقطعة خبٍز عليه� زبدة. " 
بيديَّ  �صربته  ثم   ... وجهه  يف  رميته�  لقد 
�لنحو  على   ... �لتالميذ  كل  �أم���م  ق��َدم��يَّ  و 
�لذي تركه فيه ��صتبد�ده و طرقه �لتع�صفية 
�مل��در���ص��ة تتذكره  ك���ن ح��دث��ً� ظلت  خَم��زّي��ً�. 

لوقٍت طويل ".
" مفعمة  ر�ص�لًة  �إر�ص�له  ك��صرتو  يتذكر  كم� 
�آنذ�ك  �لأمريكي  �لرئي�ض  �إىل   " ب�لإعج�ب 
تلّقى  �ل��ت��ي  و  روزف��ل��ت،  دي��الن��و  فر�نكلني 
�لولي�ت  �صف�رة  من  بت�صلمه�  �إق��ر�ر  ر�ص�لة 
ق���ل��ه ك��صرتو  ه���ف���ن���. و مم���  �مل��ت��ح��دة يف 
�أي�صً� يف هذه �ملقتب�ص�ت من �صريته �لذ�تية 
�إن���ه ك���ن ج��ي��دً� يف �ل��ك��ت���ب��ة، و �أح�����ص��ن مع 

و  ممت�زً�،  ري��صيً�  و  �لري��صي�ت،  يف  هذ� 
حي�ته.    من  مبكر  وقت  منذ  للبندقية  ع��صقً� 
حي�ته  تف��صيل  و��صح  ب�صكل  غ�بت  قد  و 
بكى  �لتي  �ملرة  تذّكره  ب��صتثن�ء  �لع�طفية، 
بع�ض  منعه  �أن  ب��ع��د  �صديقته  �أم�����م  فيه� 
كنت  لقد   " �جل�معة!  ب���ب  عند  �ل�صق�و�ت 
يكن  مل  و  �لحتم�ل.  فوق  �لعدو  �أن  �أع��رف 
متبٍقّ  بديل  من  �لت�صوري،  ب��ر�أي��ي  هن�ك، 
�صوى مو�جهة �لتهديد. و ك�ن مبقدوري �أن 
�أم�صك ببندقية و �ص�أظل �أحمله� .. لقد ك�نت 
�لعتد�د  رمب�  و  �لتن�ف�ض  من  روح  تغلبني 
من  �لكثري  لدى  �ل�ص�ئعة  �لزهو  و  ب�لنف�ض 
�ل�صب�ب، حتى يف �أي�من� ". و يقول ك��صرتو 
يجر�أون  ك�نو�  قليلني  من  و�ح��دً�  ك���ن  �إن��ه 
تتن�مى  ك�نت  وقٍت  يف  ب�لثورة  �حللم  على 
�ملتحدة  �لولي�ت   (  " �لمرب�طورية   " فيه 
ي�أخذ  �أن  ب��صتط�عته  ك���ن  �أح��د  ل  " لكن   .)
مزيج  هو  بطويل  بعمل  �لقي�م  ع�تقه  على 
من  �لكثري  ت�صحي�ت  و  �أح��د�ث  و  ِفَكر،  من 
ق�درين  �ملكون�ت،  تلك  مع  كن�،  و  �لن��ض.. 
ُنن�صيء  و  �لت�م  كوب�  ��صتقالل  �نتز�ع  على 
من  �أك��رث  ب�صرف  ق���وم��ت  �جتم�عية  ث���ورًة 
خم�صني ع�مً� من هجم�ت و ح�ص�ر �لولي�ت 

�ملتحدة ". 
و ق���ل ك������ص��رتو، �ل���ذي م��� ي���ز�ل يف قي�دة 
لديه  �إن  �لقوي،  �لكوبي  �ل�صيوعي  �حلزب 
�لتي  �ل��ظ��روف  " ع��ن  " ل متحى  ذك��ري���ت 
�إن  و   " ع�ص�ب�ت.  حرب  مق�تل  �إىل  حولته 
من �ل�ص�ّر جدً� تذكره�، لأنه لي�ض هن�ك من 
�بتدعت  �أنني  كيف  لتف�صري  �أخ��رى  طريقة 
�مل��ع��ت��ق��د�ت �ل��ت��ي ح����ددت، ب��ع��د ك��ل �صيء، 
�ل�صبيل �لذي ك�ن علي �أن �أ�صلكه يف حي�تي 
�لثورة، كم� ق�ل،  ". و ك�نت نقطة �نعط�ف 
ح��ني ت��ق��دم، و 300 رج��ل حت��ت ق��ي���دت��ه، و 
هزم جي�صً� من 10،000 ع�صكري يف جب�ل 
�صيري� م��صرت� �ملنيعة يف خم�صيني�ت �لقرن 

�مل��صي.
ذ�ك،   " �لبطويل  �لعمل  ��صتغالل   " �إن  و 
ب�لق�صم  �ليح�ء  هو  ك�ن  ك��صرتو،  ق�ل  كم� 
من  كت�ب  هو  و  �لذ�تية،  �صريته  من  �لأول 
896 �صفحة مليء ب�ل�صور، و �خلر�ئط، و 
�لقد�مى  لرف�قه  �لتي قدمه� موؤخرً�  �لوث�ئق 
يف �ل�صالح. و ق�ل �إنه ي�صتغل �لآن يف �لق�صم 
�لث�ين من ق�صة حي�ته، �لذي يغطي هجوم 
�مللتحية  لع�صبته  �لذي جلب  �لأخري  �لتمرد 
�لنه�ئي يف ه�ف�ن� يوم  �لن�صر  من �ملق�تلني 

1 ك�نون �لث�ين 1959.
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الساخنة ال��ذات��ي��ة  س��ي��رت��ه  ف��ي 

يقول القائد الثوري و الرئي�س الكوبي ال�سابق فيدل كا�سرتو اإن كفاح 
طفولته �سد ال�سطة اجلائرة هو الذي حّوله اإىل متمرد و ثوري، كما جاء 
يف مقتب�سات من �سريته الذاتية ُن�سرت على االنرتنيت موؤخراً، قبل 
اأ�سبوع من بلوغه �سن الـ 84 .  فاأنا، كما قال،  " مل اأولد �سيا�سيًا، ولو اأنني و 
اأنا طفل يافع كنت اأراقب االأحداث التي ارت�سمت يف عقلي و�ساعدتني 
على فهم وقائع العامل "، كما جاء يف هذا الق�سم االأول من ال�سرية الذاتية 
)الن�سر ال�سرتاتيجي (، التي يكتب االآن الق�سم الثاين منها. 

ك��اس��ت��رو..

خزانة المدى

جذبت مق�م�ت �حلريري بروعته� وجم�ل �أ�صلوبه� �هتم�م �مل�صورين 
�لذين ب�درو� �إىل تزيني خمطوط�ته� ومتثيل ق�ص�صه� ب�لر�صوم، ومل 

يحَظ كت�ب عربي مبثل م� حظيت به هذه �ملخطوط�ت من عن�ية.
ل جد�ل يف �أن فن �لق�صة �لق�صرية مدين يف ن�ص�أته �لأوىل ب�لكثري 

�إىل فن �ملق�م�ت �لذي �بتكره �لأدب �لعربي يف نه�ية �لقرن �خل�م�ض 
�لهجري )11م( على �لأرجح، و�لر�ئد �حلقيقي لفن �ملق�م�ت هو بال 
�صك »�أبوحممد �لق��صم بن علي �حلريري« �لذي �ألف كت�بً� ُن�صب �إليه 

هو »مق�م�ت �حلريري«، وهو يحتوي على خم�صني مق�مة �أو ق�صة 
ق�صرية، وقد �أهدى هذ� �ملوؤلف �لبديع �إىل �لوزير �أنو�صرو�ن بن 

خ�لد وزير �ل�صلط�ن حممود بن حممد بن ملك�ص�ه �ل�صلجوقي و�لذي 
حتكم يف �صوؤون �خلالفة �لعب��صية على �أي�م �خلليفة �مل�صرت�صد ب�لله، 

وك�ن ذلك يف بع�ض �صنو�ت �لربع �لأول من �لقرن �ل�ص�د�ض �لهجري 
)12م(.

وتوؤلف �ملق�م�ت جمموعة من �لق�ص�ض �لق�صرية ذ�ت �لط�بع �خل��ض 
يحكيه� �أحد �أثري�ء �لعرب وهو »�حل�رث بن هم�م« ويذكر يف كل 

و�حدة منه� ح�دثة �ص�هده� بنف�صه وك�ن بطله� رجل يدعى »�أب� زيد 
�ل�صروجي«.

وتبدو هذه �ل�صخ�صية يف مق�م�ت �حلريري يف �صورة �صيخ �حرتف 
�لأدب ثم �ص�قت به �صبل �لعي�ض فغ�در بلدته »�صروج« يف �أع�يل 

�لفر�ت ور�ح يحت�ل على �لن��ض �أينم� حل، مفيدً� من مه�ر�ته �لأدبية 
ويف روح ملوؤه� �لدع�بة و�ملرح مع �لإ�ص�رة �ل�ص�خرة �إىل م� يف 

�ملجتمع من �مل�ص�وئ و�لعيوب.
ويعتقد بع�ض �لعلم�ء �أن هذه �ملق�م�ت لي�صت �صوى �صورة مهذبة 

وحمررة من ق�ص�ض خي�ل �لظل �لتي �صنعت لت�صلية �جلمهور غري 
�ملثقف، ولذلك مل ُتدون. ومنذ ق�م �حلريري بكت�بة مق�م�ته �أخذت 

متثيلي�ت خي�ل �لظل �لتي �أنتجت بعد ذلك ت�صتلهم وق�ئع هذه 
�ملق�م�ت.

ومهم� يكن من �أمر �لأجو�ء �لتي �أح�طت بظهور �ملق�م�ت فقد جذبت 
بروعته� �لأدبية وجم�ل �أ�صلوبه� ولطف دع�بته� �هتم�م �مل�صورين 
فعنو� بتزويق خمطوط�ته� ومتثيل ق�ص�صه� ب�لر�صوم، حتى ميكن 

�لقول ب�أنه مل يحَظ كت�ب عربي مب� حظيت به هذه �ملق�م�ت من 
عن�ية �خلط�طني و�مل�صورين. ويظهر �أن �ل�صبب ور�ء تعدد �لن�صخ 
�ملخطوطة من هذ� �لكت�ب ك�ن تقدير �لنخبة �ملثقفة لالإبد�ع �للغوي 
فيه كم� �أنه يهيئ بطاًل �صعبيً� هو »�أبوزيد« �لو��صع �ملعرفة �ملت�صرد 

�ملحت�ل �لذي ع��ض بذك�ئه و��صتط�ع ب��صتخف�فه �لب�رع ب�لق�نون 
�لأخالقي �لر�صمي �أن يتغلب على �صعوب�ت �حلي�ة.

ولعل �حلريري قد ��صتوحى هذه �ل�صخ�صية من ق�ص�ض �ل�صط�ر 
و�لعّي�رين �لذين �نت�صرو� يف بغد�د وغريه� من مدن �ل�صرق 

�لإ�صالمي يف �أو��صط �لقرن �ل�ص�د�ض �لهجري حيث ح�ولو� �أن 
يطبقو� �صكاًل مت�ص�ويً� من �لعد�لة �لجتم�عية وذلك عن طريق �لدعوة 

�إىل �مل�ص�و�ة يف �مللكية ومق�ومة �جلهود �لتي تبذله� �حلكوم�ت 
للمح�فظة على �لنظ�م.

ومن �أقدم �ملخطوط�ت �ملعروفة لكت�ب مق�م�ت �حلريري ن�صخة 
موؤرخة بع�م 619ه� وت�صم هذه �ملخطوطة �ملحفوظة ب�ملكتبة �لأهلية 

بب�ري�ض 39 �صورة، وتليه� خمطوطة ث�نية يف �ملكتبة ذ�ته� ولكنه� 
موؤرخة يف �لربع �لث�ين من �لقرن �ل�ص�بع �لهجري )13م( ومن �أهم 
حمتوي�ته� �صورة متثل �ل�صروجي وهو يغ�در �حل�رث �أثن�ء �حلج 
وذلك �صمن �لأحد�ث �لتي ورد ذكره� يف �ملق�مة �حل�دية و�لثالثني.
ويف مكتبة فيين� �لوطنية خمطوط من �ملق�م�ت ن�صخة »�أبو�لف�صل 

بن �أبي �إ�صحق« و�ل�صخ�صي�ت فيه� متالأ بق�م�ته� �ملديدة مقدمة 
�ل�صورة وقد �عتمرت �لعم�م�ت �ملتعددة �لطي�ت و�ملالب�ض �لعربية 

�لتقليدية �ملزد�نة ب�صتى �أنو�ع �لزخ�رف �لبن�ئية و�لهند�صية �ل�ص�ئعة 
يف �لفن �لإ�صالمي، و�لوجوه جميعه� بي�ص�وية �ل�صكل وله� عيون 

لوزية بينم� تن�صدل �ل�صعور من خلف �لعم�م�ت وترت�وح �ألو�ن 
�للحى بني �لأ�صود و�لأ�صهب و�لبني �ملحمر وهو م� يعك�ض �ختالف 
�ملر�حل �ل�صنية لالأ�صخ��ض وكذ� تب�ين �أ�صولهم �لعرقية. وب�جلملة 

تعد مق�م�ت �حلريري مب�دته� �لأدبية ذ�ت �ل�صبغة �لجتم�عية 
و�ل�صي��صية وب�صوره� ذ�ت �لط�بع �لو�قعي من �أهم كنوز �ملعرفة 

ب�لت�ريخ �لجتم�عي للمجتمع �لإ�صالمي �لو�صيط.

باسم عبد الحميد حمودي

مقامات الحريري
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و�صينت�صر على �لعدو �لطبقي. ك�ن من بني قر�ر�ت حكومة 
)�أدو�ر  برئ��صة  تعليم  هيئة  تعيني  �لأوىل  �لكومونة  ث��ورة 
�ملن��صلة )لويز  �لثورة وجرى نفي  �أجه�صت  في�ن(، وعندم� 
مي�صيل( �ىل جزيرة كلدوني� ك�ن �أول م�فعلته هن�ك هو �أق�مة 
مدر�صة لتعليم �أطف�ل �أه�يل �جلزيرة )�لك�ن�ك( ولو ك�نت لديه� 
�ل�صيوعي  �أخت�ر �حلزب  لقد  لأ�صدرت جريدة.  �أكرب  �أمك�نية 
�لفرن�صي منذ ت�أ�صي�صه ع�م 1920 ك�دره �لأعلى من �ملدر�صني 
و�لأ�ص�تذة. هذ� لي�ض غريب� عن �حلركة �لأ�صرت�كية ففي ع�صر 
�لثورة �ل�صن�عية �لأوىل هي�أ عم�ل �لطو�حني معلميهم وورث 
عنهم عم�ل �حلديد يف �لثورة �ل�صن�عية �لث�نية هذه �لع�دة.
�ل�صبيه  �ل�صديد  و�أن�صب�طه  بتو��صعه  �آنذ�ك  �ملعلم  لقد ك�صف 
ب�أن�صب�ط جندي من �أ�صب�رطة عن مدى عمق جذور �لتنظيم 
�لأ�صرت�كي يف ثق�فة ع�صر �لتنوير. يقول )بيلو�ن( وهو �أحد 
�ملن��صري  ند�ض  كن�  )عندم�  �لع�صر يف مذكر�ته  ذلك  من��صلي 
يف �صن�ديق �لربيد �أو من حتت �لأبو�ب كن� نعود �ىل بيوتن� 

م��صني م�صية مدر�ض ع�د للتو من تدري�ض طالبه(! 
جريدة  هي  ك�نت  �لع�ملة(  )�لطبقة  تعبري  نحت  من  �أول  �أن 
�ل�صحفي بو�صيه �مل�صم�ة )لتيلييه( )تعني �مل�صغل( �ل�ص�درة 
�لأهم  ك�نت �جلريدة هي  بني ع�مي 1830 و 1840 ولط�مل� 
بنظر �أي حزب من��صل، ففي حني �أن )ت�أ�صي�ض مدر�صة يعني 
جه�ز�  فقط  لي�صت  )�جل��ري��دة  لينني  يقول  ح��زب(  ت�أ�صي�ض 
لذلك  جم�عي(  منظم  �أي�ص�  هي  بل  جم�عي�  وحمر�ص�  دع�ئي� 
بذرته�  �أن  ج��ري��دة.  �أ���ص��د�ر  ح��زب  �أي  مهم�ت  �أول  م��ن  ك���ن 
ك�ن  وهكذ�  �ل��ب��ذور،  من  كبري  ع��دد  خو��ض  جتمع  �ل��و�ح��دة 
)جوريز( و )تروت�صكي( و )لينني( يوؤدون ب�أنف�صهم �ملهم�ت 
�لكلم�ت  بذر  يجري  �أر�ص�ل(.  طبع،  تن�صيد،  )كت�بة،  نف�صه� 
�أد�رة  وك�نت  �أ���ص��د�ء،  من��صلني  �حل�ص�د  ليكون  �ملطبوعة 
�حلزب و�أد�رة �جلريدة متز�منتني بحيث ليعقل وجود ق�ئد 
�أمي. ت�صكل �جلريدة بتعبري لينني )ج�صر� بني نظرية �لطليعة 
بني  ج�صر  )ه��ي  ج��وري��ز  وبعبري  �لعفوية(  �لطبقة  وح��رك��ة 
�مليت�فيزيقي�ت و�لع�مل(، �جلريدة تعيد توحيد �ملفكر و�لع�مل 
و�ل�صعب.  �ملثقف  بني  �ليومية  ب�ل�صلة  �لأ�صرت�كية  وت��زود 
لق�ء�ت  �أم�كن  �لقرن 20  �لقرن 17 وحتى  منذ  �ملط�بع  ك�نت 
خمتلفة  وطبق�ت  خمتلفة  مهن  من  �أن��ض  بني  �أت�ص�ل  ونق�ط 
حيث يجرى �لتب�دل �لثق�يف بينهم لحم�لة قبل �أن ي�أتين� هذ� 
وجنوم  �أ�صو�ت  مقتن�صي  �ىل  �ل�صي��صيون  فيتحول  �لزمن 
دور  ت�ص�وؤل  �أ�صب�ب  عن  �لكثري  كتب  لقد  كوكتيل.  حفالت 
على  ع�مال و�حد� جرى جت�هله  ولكن  �لأ�صرت�كية  �لأح��ز�ب 
�لأنت�ج  �لع�مل من  �لتحول �لذي حدث يف  نط�ق و��صع وهو 
�ملكتوب )�ملرن، غري �ملمركز، و�ملمكن �حل�صول عليه مبب�لغ 
معقولة( �ىل �لأنت�ج �ل�صمعي-�لب�صري )�لتقني �ملكلف م�لي�( 
يف  �ل��دخ��ول  �لك�دحة  �لطبق�ت  ممثلي  على  ي�صعب  بحيث 
�جلديد  �لأنت�ج  �أ�صلوب  �أن  خ�صو�ص�  و�ملن�ف�صة  �ملج�ل  هذ� 
يقوم على قو�نني �ل�صوق �حلرة وهو م�يتع�ر�ض مع �ملب�دئ 
�لأولية للفكر �لأ�صرت�كي. �أن حرية �لطب�عة تكمن يف �أن له� 
وجه� ل�صن�عي�. هل ي�صدق �أحد �ليوم �أنه يف ع�م 1904 ك�ن 
)هري( و )بلوم( و )ليفي-برول(، وهم كتبي وحم�م و�أ�صت�ذ، 

�أوىل  طبعة  فجر�  )لوم�نتيه(  جريدة  من  يومي�  ي�صدرون 
138000 ن�صخة خم�ص�صة للم�صرتكني فقط مق�بل 850000 
لقد  ؟  و�ل�ص�رع  �ملكتب�ت  يف  ت��وزع  �لتي  �لطبعة  ع��د�  فرنك 
تغريت �ليوم طبيعة و�ص�ئل �لأعالم ولو ج�ء ممثلو �لطبقة 
�لع�ملة �لثالثة هوؤلء �ليوم مل� �أ�صتط�عو� �أ�صد�ر جريدة بهذ� 

�لعدد ف�لتك�ليف �أ�صبحت خ�رج قدر�ت مثقفي �لك�دحني. 
�أن  �ل��ف��رق  لكن  �ل�صرعة  ه��ذه  ل��الأع��الم  ك���ن��ت  �أن  ي�صبق  مل 
)�لر�ص�لة( قدمي� ك�ن ميكن �أن تبقى على �لرف طويال ولكنه� 
يف �لنه�ية ت�صل. �أف�صل مث�ل على عن�ء وتعب �لدع�ة قدمي� 
هو مث�ل م�رك�ض �أذ �أن عمله )ر�أ�ض �مل�ل( تطلب 30 ع�م� لكي 
كله�.  ن�صخه  تب�ع  لكي  �صنة   25 �لأول  جملده  وق�صى  يطبع 
)لو  �ىل   1872 ع���م  بعثه�  �صهرية  ر�ص�لة  يف  م�رك�ض  كتب 
�ص�تر( وت�صدرت �لكت�ب )�أ�صتح�صن فكرتك لطبع �لكت�ب على 
�صكل مالزم فيكون و�صوله� �ىل �لطبقة �لع�ملة �أ�صرع وب�صعر 
�أن�صب( ف�أي ن��صر ك�ن �صيقبل ب�أن يج�زف بطبع كت�ب �صعب 
على  �أو  يربح  �أن  وي�أمل  �له�صم  على  ع�صرية  �أفك�ر�  يحتوي 
�لع�ملة  �لطبقة  للخر�ب؟ هكذ� تطلب من  �أن ليتعر�ض  �لأقل 
كيفية  معرفة  �ىل  م�رك�ض،  طريق  عن  لتتو�صل،  طويال  زمن� 
�أ�صتغالل �لربجو�زية له�. وزع )لو �ص�تر( م�بني ع�مي 1872 
و 1875 من �ملالزم 44 ملزمة يتكون كل منه� من 40 �صفحة. 
ن�صخة   10000 ك�نت  حيث   جريئة  ملزمة  �أول  طبعة  ك�نت 
ن�صخة  �لأول 234  �ليوم  بيع يف  �صنت�ت.  �لو�حدة 10  ثمن 
ثم حدثت �لك�رثة �أذ مل تكن تتوفر �لأمو�ل للدع�ية ول للدعم 
�أل بعد 25  �لب�قية  �لن�صخ  تبع  �صي��صية، ومل  �أية منظمة  من 
لقد  �حلقيقة  ويف  �لفرن�صي،  �لع�مل(  )حزب  مب�ص�عدة  �صنة 
�أل  حقيقي�  �أهتم�م�  يلق  ومل  �مل���ل  ر�أ���ض  كت�ب  جت�هل  جرى 
بحلول ع�م 1890 �أي بعد �صبع �صنو�ت من وف�ة موؤلفه، من 

ك�ن  �لوقت  ذلك  �لعلم وحتى  �ملن��صلني ورج�ل  قبل جم�ميع 
�لكت�ب يقر�أ بتلخي�ض دولفيل )موجز دولفيل 1883( �لب�لغ 
253 �صفحة �أو يقدم يف حم��صر�ت. طبع )�لبي�ن �ل�صيوعي( 
�أظهرت  �لتي  �لكومونة  لندن، وحتى عهد  ب�للغة �لأمل�نية يف 
قيمته مل يكن يقتنى �أل بد�فع �لف�صول، ومل يظهر يف فرن�ص� 
لور�  بف�صل  كت�بته  على  ع�م�   24 م�صي  بعد   1872 ع�م  �أل 
�أبنة م�رك�ض ومل يبد�أ ي�صت�أثر ب�لأهتم�م �أل ع�م 1885 . طبع 
م�رك�ض )بوؤ�ض �لفل�صفة( على نفقته يف ب�ري�ض ع�م 1847 ومل 
تبع منه خالل �صتة �أ�صهر �أل 96 ن�صخة حتى �أن �لن��صر �أر�صل 
�صودر  �ألفريد  يذكر  مل  �لأ�صدق�ء.  �ىل  جم�ن�  �لب�قية  �لن�صخ 
كلمة و�حدة عن م�رك�ض و�أجنلز يف كت�به )ت�أريخ �ل�صيوعية( 
1848 يف �صفح�ته �لب�لغة 532 �صفحة. مل حتظ طبعة ر�أ�ض 
�مل�ل �لأوىل �صوى مبر�جعتني يف �صحيفتني مرتفعتني وقد 
�أنتقدو� م�رك�ض لأنه ليفعل يف �لكت�ب �صوى )�لأنتق�د دون 
تقدمي مقرتح�ت ملمو�صة للم�صتقبل(، ك�ن �لتج�هل و�لأوق�ت 
فرح  �أن��ه  درج��ة  �ىل  �صديدة  م�رك�ض  به�  مر  �لتي  �لع�صيبة 
ب�ملق�ل �لوحيد �ملرحب بكت�به يف �صحيفة لندنية ع�م 1881 
حتى �أنه عر�صه على زوجته وهي على فر��ض �ملوت )لي�صيئ 
�أنن� ونحن ننظر  فيم� بعد.  �لأخ��رية( كم� كتب هو  حلظ�ته� 
�ىل �لور�ء نت�ص�ءل كيف �أن ك�تب� لكتب �صعبة مل يكن ي�صت�صغ 

قر�ءته� �أحد �أ�صتط�ع �أن يعلم �لع�مل كله طو�ل 100�صنة؟ 
م��ن جمعية  ل��ي��د.  ي��د  م��ن  �ل��ع���مل  ح��ول  �ل��ربي��د  �أنتقلت ع�ص� 
�لو�صطى  ب���ل��ق��رون  �ملخت�ض  �أ�ص�صه�  �ل��ت��ي  )�مل��ت�����ص���وي��ن( 
)ب�بوف( �ىل جمعية )�ملو�طنني �جلدد( �لتي �أ�ص�صه� �لكتبي 
�ل�ص�ب م�وت�صي تونغ. لقد �صلل بون�روتي )1837-1761( 
ب�بوف  �ص�حبه  بعد  �حل��ي���ة  قيد  على  وظ��ل  �لأم���ن  مديرية 
كتب  ب�صنة.  منه  �أ�صغر  وهو  ع�م�  �أربعني   )1797-1760(
 1837 ع�م  ع��ص�ه  �لذي  �مل�صرتك  ت�أريخهم�  ق�صة  بون�روتي 
برو�صيل  يف  طبع  وقد  �مل�ص�و�ة(  �أجل  من  ب�بوف  )موؤ�مرة 
ووجد   1845 ع�م  ب�ري�ض  من  طرده  بعد  م�رك�ض  جل�أ  حيث 
�أن  �لأر���ص��ي��ف.  خبري  جيجو  فيليب  عند  �لأوىل  �صومعته 
�أنتف��صة  �ل��دو�رة بعد  �ملن�صدة  �ملنفى يف برو�صيل ك�ن مثل 
�ل�ص�بقني  )�مل��وؤمت��ر(  مندوبي  بون�روتي  ق�بل  هن�   .  1815
مهد  )ك�ربون�ري(  بعد  فيم�  نظم�  �للذين  )ف�ديه(  و  )ب�رير( 
ومن  مت��وز  ملكية  ظ��ل  حت��ت  من��ت  �ل��ت��ي  �ل�صرية  �ملنظم�ت 
�لر�بطة  �أ�صبحت  �لتي  �لعدل  ر�بطة  برزت  �جلمعي�ت  هذه 
�ل�صيوعية ع�م 1847 بو��صطة م�رك�ض و�أجنلز مع مندوبني 
فرن�ص�(  يف  �لربوليت�ري  �حل��زب  وقلب  )ر�أ���ض  بالنكي  عن 
مرت �لق�صية من �ليع�قبة �ىل �لأ�صرت�كية عن طريق بالنكي 
و�أربعة  �صجن  �صنة   39 بحو�يل  �ملحكوم   )1881-1805(
�أحك�م ب�لأعد�م. بالنكي هو �لذي ن�ول �مل�صعل �ىل في�ن يف 
�مل�ر�ثون  �أن  )جوريز(.  �ىل  ب��دوره  ن�وله  و�ل��ذي  �لكومونة 
مير  ك�ن  �للهب  من  �أ�صتع�ل  �لأكرث  �حلرف  ملع�ن  �لأوملبي... 
من عد�ء لعد�ء دون �أن نن�صى �حلك�ي�ت �له�م�صة يف �لودي�ن 
�لتي هي عب�رة عن مئة ع�م من �لق�ص�ض تنتقل من �جلد�ت 
جري�ر  �ل��ق��دمي  �لفرن�صي  �ل�صيوعي  ي�صتذكر  �لأح��ف���د.  �ىل 
م�صرية  عن  ب�لق�ص�ض  مليئة  طفولتي  )ك�نت  ق�ئال  بيلو�ن 
خبز  ك�صرة  تثريه�  ق�ص�ض  �لع�صور(.  عرب  �لطويلة  �لفقر�ء 
تقع على �لأر�ض �أو ح�ص�ء يتبقى يف �ل�صحن. ك�ن ي�صتع�صي 
على �حلكوم�ت حمو هذه �لق�ص�ض لأنه� مثل �ملي�ه �جلوفية 

تن�ص�ب من جيل جليل. 
ك�ن �لفو�صويون و�لأ�صرت�كيون �أبنني خمتلفي �لطب�ع لع�ئلة 
ب�ملن�صور�ت  مليئة  حي�تهم�  ك�نت  كليهم�  ولكنهم�  و�ح��دة 
)�أبن�ء(  تق��صم  لقد  �لأدب��ي��ة.  و�ملالحق  و�ل�صحف  و�ملق�لت 
م���رك�����ض وب���ك��ون��ني نف�ض )�لأجن��ي��ل( وه��و �ل��ق��ر�ءة وحث 
�لآخرين عليه�، وحيثم� ذهبو� خلفو� ور�ءهم مكتبة. �أ�صتط�ع 
)هوبزبوم( �أن يقي�ض درجة تغلغل �لأ�صرت�كية يف �أورب� بني 
�ل�صنوية.  �ملطبوع�ت  لعدد  مبق�رنته   1905 و   1890 ع�مي 

كتب هيجو ق�صيدة يخ�طب به� �لعم�ل �لأميني ق�ئال: 

هل نسيت أن محررك هو الكتاب؟
الكتاب هناك في األعالي. 

أنه يتألأل ألنه يشع ويضيئ. 
أنه يحطم المشنقة والحرب والجوع 

أنه يتكلم قائال العبيد والمنبوذين بعد اليوم.

دور الكلمة في تأريخ الحركة األشتراكية
ترجمة جودت جايل

مالحظة المترجم: هذا جزء من بحث طويل للمفكر 
الفرنسي ريجي دوبريه بعنوان )األشتراكية دورة 
الكلمة،  بدور  يختص  ما  منه  ترجمنا  وقد  حياة( 

والعنوان من وضعنا(. 
****

�إن مبتكر كلمة )�أ�صرت�كية( هو �ملطبعي و�ملو�صوعي �لعبقري 
ومن��صل ثورة 1848 )بيري لريو( �ملولود ع�م 1797 وك�ن 
�لأع��د�دي��ة  يف  ل��ريو  در����ض  ح���ن��ة.  يف  �ص�قي�  يعمل  و�ل���ده 
�ل�صن�عية و�ألتحق بور�صة طب�عة حيث �أبتكر طريقة طب�عية 
)غلوب(  �صحيفة  �أ���ص�����ض  ت���ي��ب(.  )ب��ي���ن��و  �صم�ه�  ج��دي��دة 
)ريفيو  �أ�ص�ض  �ص�ند  ج��ورج  مع  وب���لأ���ص��رت�ك   ،1824 ع���م 
�أندبند�نت( ع�م 1841. �أ�ص�ض بعد �أنتق�له �ىل )بو�ص�ك( د�ر 
ن�صر خ��صة به و�أجتذب جمموعة من �لأتب�ع و�لقر�ء. �أنتخب 
ع�صو� يف �جلمعية �لت�أ�صي�صية عند قي�م ثورة 1848، وكرمته 
�أن �لتعبري �ملركب  ثورة �لكومونة1871 ر�صمي� عند وف�ته. 
)�لكت�ب، �جلريدة، �ملدر�صة( هو �لذي �أ�صبح بعد هذ� �لت�أريخ 
�لعم�لية وقد  للحركة  للتطورية �حللزونية  �ملحرك  �لد�ينمو 
جرى متثيله خري متثيل ب�صخ�ض لريو بحيث ميكنن� �لقول 

�أن �لأ�صرت�كية ولدت وبط�قة �ملطبعي معلقة حول عنقه�. 
�لتي  �لعملية  �ملفكرة  هو  �ملدر�صة(  �جلريدة،  )�لكت�ب،  ك�ن 
�أعد�د�  ك�نت  ف�لأ�صرت�كية  وبهذ�  �ل�صي��صية،  �لرب�مج  �صبقت 
يف  �أنطلقت  وق��د  ذهنية،  عملية  تكون  �أن  قبل  مهني�  حرفي� 
يف  �أ�ص�صت  �لتي  �لأوىل  معينة...�لأممية  ت�أريخية  حلظة 
ب�ري�ض  ت�أ�ص�صت يف  �لتي  �لتعليم  لندن ع�م 1864، ور�بطة 
قبل  �ل��دو�رة ع�م 1867 من  �لطب�عة  ع�م 1866، و�أخ��رت�ع 
ع�صر  �لطبع  معدل  م�ص�عفة  ي�صرت  و�ل��ت��ي  )م���ري��ن��وين(، 
مر�ت، ولكن �أنطالقه� ج�ء �أي�ص� مع ت�صكل معني للوعي. كتب 
ع�صية  طبعت  �لتي  مذكر�ته  يف  برونو(  )بيري  �لعم�ل  ن�ظر 
ثالثة  له�  �لع�ملة  ع�صر  �لت��صع  �لقرن  طبقة  )�أن  �لكومونة 
�لفقر  مك�فحة  و�لث�ين  �جلهل  مك�فحة  هو  �لأول  طموح�ت 
�أذن ك�ن �أول و�أهم طموح  و�لث�لث م�ص�عدة بع�صن� بع�ص�(. 
�لعقل.  ق��وى  �صرخة  �صت�ت  جمع  �جلهل،  �صد  �لن�ص�ل  هو 
�لثالثة  �مل�ص�عدون  هم  و�ملعلمون  و�ملثقفون  �لطب�عون  ك�ن 
للحركة �لأ�صرت�كية. ك�نت تقدم يف �أي م�أوى للعم�ل �أو )بيت 
�ل�صعب( مكتبة و�صحف و�صفوف تدري�ض م�ص�ئية وقر�ء�ت. 
�ليوم لز�لت توجد من�بر وكتب و�صحف لكن مو�زين �لقوى 
و�لقيمة  �لأعتب�ر  �أن  �لقوى.  مر�كز  معه�  و�أختلفت  �أختلفت 
�لكتب  على  نعرفه�  �لتي  �له�لة  م�صى  فيم�  �أ�صفيت�  �للتني 
�لتثقيفية  �لعم�ل  جمعي�ت  يف  �ملتجولني  و�لقر�ء  و�ملعلمني 
�لثق�فة  لعبت  كثري�.  تر�جع�  قد  �ل�صعبية(  )�جل�مع�ت  ويف 
طبع�،  �لعم�لية..  �حلركة  يف  كبري�  دور�  �أي�ص�  �ل�صف�هية 
و�لندو�ت..  �مل��وؤمت��ر�ت،  وخطب  �لتجمع�ت،  يف  �خلطب 
ك�نو�  )بلوم(، كل هوؤلء  لينني، و  خطب )ج��وري(، وخطب 
يتحدثون دون م�ص�عدة مكرب�ت �ل�صوت، يرفعون عقريتهم 
ب�ل�صي�ح حتى ليك�دون ي�صقطون �أعي�ء، �أم�م ع�صر�ت �لآلف 
�لأ�صرت�كية  ب�أ�صم  �لن�طقون  ك���ن  �أذ�  لكن  �مل�صتمعني.  من 
يعولون كثري� على من�برهم مثلم� يعولون على مطبوع�تهم 
و�ألفة  كتبية  بثق�فة  ممهورة  ك�نت  �خلط�بية  بالغتهم  ف���أن 
ب�أنه  يوحي  ك�ن  للخطب  �أرجت�لهم  حتى  �لكلمة.  مع  طويلة 
برمل�ن  رج���ل  منهم  �لعديد  ك���ن  �أ�صت�ذ.  �أو  ق���رئ  عن  �ص�در 
�ل�صعب  ع�مة  عن  للدف�ع  ومن�بر  مفوهني  وخطب�ء  عظم�ء 
�أقيمت  كلم�تهم  �لكال�صيكية ولكن  �لتق�ليد �جلمهورية  �صمن 

�أ�ص��ص� على �لكلمة �ملكتوبة. 
كتب )بالنكي( �لرجل �لذي �أو�صل �أفك�ر �لثورة �لفرن�صية ع�م 
1789 �ىل كومونة ب�ري�ض ع�م 1871 يقول )كونت �لأفك�ر 
بكل  له�  تدين  وهي  �لربوليت�ري�  وخال�ض  قوة    1789 منذ 
�أنت�ص�ر حققته(. �أن �ملف�هيم �ملجردة ك�نت �أبجدية �لتدريب 
�لن�ص�يل، ومفهومي �لربوليت�ري� و�لربجو�زية ح�لهم� ح�ل 
غري  �لأن��ت���ج  وع��الق���ت  �لقيمة  وف�ئ�ض  �لعمل  ق��وة  مف�هيم 
�صو�ء  �لثورة  وفكرة  ب�حلو��ض،  تدرك  لأن  �لأم��ر  �أول  ق�بلة 
)م�يجب  بو�صفه�  طوب�وية  فكرة  �أم  و�قعي�  م�صروع�  ك�نت 
على  �ل�صيطرة  هي  للمب��صر،  وجت���وز  رف�ض  هي  يكون(  �أن 

مع  د�خلية  قطيعة  يتطلب  �لأ�صرت�كي  �حللم  �أن  �حل��صر. 
فعل  �أنه  مفرو�ص�،  و�قع�  بو�صفه  �ليومية(  �حلي�ة  )جمرى 
لتحويل  �لأدر�ك��ي  �لتحليل  قوى  �لأن�ص�ن  لدى  يحرك  �أمي�ن 
كم�  �أول��ي��ة  جم���رد�ت  �ىل  �ملقبولة  �لأج��ت��م���ع��ي��ة  �لتخيالت 
عليه  فيكون  م�  ميد�ن  يف  �أ�صتثم�رية  بعملية  �لأن�ص�ن  يقوم 
�لفردية  �لذ�كرة  جتعل  �لكت�بة  �أن  �لأولية.  �لعن��صر  ح�ص�ب 
�لفرد بني �جلم�عة، و�لقر�ءة جتعل  جم�عية بن�صره� لأفك�ر 
�لذ�كرة �جلم�عية فردية بفعل �لقر�ءة �لذي يقوم به كل فرد 
�لت�أريخي  �حل�ض  يغذي  �لذ�كرتني  بني  �لتخ�طر  حدة.  على 
)جت�رب  خلفي�ت  خ�لق�  �حل��صر،  �صمن  �ملمكن�ت  ب�أكت�ص�ف 
م��صية( و�أم�مي�ت )م�ص�ريع فكرية(، هذ� �حل�صور �مل�صرتك 
�لفكرة  �أ�ص��ض  هو  �مل�صتقبل  م�صروع  مع  �مل��صي  لتجربة 
و�أن�  طويال  و�لليل  ب���رد�  �جل��و  يكون  عندم�  �لأ�صرت�كية. 
وحيد ف�أن �لذ�كرة تعني ب�لن�صبة يل �أين ل�صت وحيد� وهي 
�أبجدية  ذ�كرة  �أنه�  �لتذكر(،  �أو  )ب�لقر�ءة  �ملن��صب  �جللي�ض 
كم� يجدر بهيغل �أن ي�صوغه�. لقد و�صف، وهو يق�رن �لقيمة 
�لتثقيفية �لتي لتقدر بثمن لتعلم �لقر�ءة و�لكت�بة بحروف 
�أن  كيف  و�صف  �لهريوغلوفية،  �لرموز  مع  �لأبجدية  �للغة 
�لذهن  �أنتب�ه  حتويل  على  ت�ص�عد  �لأبجدية  �لكت�بة  عملية 
من �لأفك�ر �ملب��صرة و�لأنطب�ع�ت �حل�صية �ىل )�لبن�ء �لأكرث 
�أ�ص��صية للكلمة ومكون�ته� �ملجردة بطريقة تعطي �لأ�صتقر�ر 

و�لأ�صتقالل للحي�ة �لذهنية �لد�خلية(.   
بهم، من �صي جيف�ر�  �ألتقيت  �لذين  �لثوري  �لعمل  كل رج�ل 
�لتي  �ملو�صوع�ت  وحتى  ك��صرتو  �ىل  دون��غ  ف���ن  ف���م  �ىل 
قر�ء  ك���ن��و�  وغ��ريه��م  ك�لرتوت�صكيني  ق��دم��ني  ع��ل��ى  مت�صي 
�لكتب  يحبون  م�ك�نو�  وبقدر  للكتب،  منذورين  �ألز�ميني 
�لذي  �ل��و�ق��ع  م��ن  ن�صخة  لأن��ه���  لل�صور  متقبلني  غ��ري  ك���ن��و� 

�لأمر  هذ�  هيغل  بفكر  موؤمن  لن�  يف�صر  قد  تغيريه.  يريدون 
�حللم  حد�ض  و�ىل  ح��صم  �أنف�ص�م  �ىل  ت��وؤدي  �ل��ق��ر�ءة  ب���أن 
�ىل  �لتذكر  يوؤدي  كم�  �لفعل  ي�صجع  �لتجريد  ف��صلة.  بحي�ة 
�لتجديد. �أن �أعظم �لذين يقومون ب�لتحديث يد�صنون عملهم 
�مل��صي،  �ىل  عودة  عرب  تتحقق  �لنه�صة  �خللف،  �ىل  بقفزة 
�أمريك�  كولومب�ض  �أكت�صف  ث��ورة.  ثم  وم��ن  دور�ن،  �أع����دة 
كتب  ويف  غ�م�صة  ن�صو�ض  يف  �لنظر  عرب  �ملكتبة،  يف  �أول 
ع�م  �لقدمي  �لفرن�صي  �لنظ�م  يقلب  مل  �جل��غ��ر�يف.  �لو�صف 
بكت�ب�ت  �ملعجبون  بل  و��صنطن  بجورج  �ملعجبون   1789
)ليكروغو�ض( و )ك�تو(. ن�صر )�ص�توبري�ن( و )هيجو( فكر 
�لثورة يف �لأدب بقر�ءتهم� قبل ذلك �لأدب �لقوطي، وجت�وز 
�صقر�ط  �صبق  كت�ب�ت من  ب�أطالعه على  نيت�صه )جول فرين( 
مل�صرحي�ت  قر�ءته  نظريته  يف  �ص�عدته  فقد  )ف��روي��د(  �أم���   ،
�أ�صخيلو�ض. �أن �ل�صق�ء �لذي يع�نيه �لثوريون يكمن يف �أنهم 
�لثوريون  فهوؤلء  غريهم،  ورثه  �لذي  من  �أكرث  علم�  ورث��و� 
حيوية  �ملكتوبة  �لكلمة  تكون  �جلم�عية  للذ�كرة  �لن�قلون 
�أن  �لتحليلية.  �أدو�تهم  من  ليتجز�أ  جزء  لأنه�  لهم  ب�لن�صبة 
مري�ث �لأفك�ر غري ق�بل للنقل تلق�ئي� �أذ توجد بيئ�ت �أف�صل 
وبيئ�ت �أ�صو�أ لنقل �لتجريد�ت مت�م� كم� توجد مع�دن مو�صلة 
�أ�صو�أ. يبد�أ �لفعل �لثوري �حلقيقي  �أف�صل و�أخرى  للكهرب�ء 
مث�ل  �ىل  �ملن�صي،  �لن�ض  �ىل  بعودة  �حلنني،  من  ب�أح�ص��ض 
مفقود. ت�صبه �لثورة عملية ت�صليم �لع�ص� يف �صب�ق �لربيد. 
�أذ� ك�نت �ملن�صور�ت هي �لو�صط ب�لن�صبة للت�أريخ كم�صهد ف�أن 
ق�صة  �أن  كمم�ر�صة.  للت�أريخ  ب�لن�صبة  �لو�صط  هو  �لأر�صيف 
�لب�حثني يف �لأر��صيف و�لأور�ق  �ل�صيوعية هي حك�ية عن 
ب�بوف(  )كر��صو�ض  �أبتك�ر  هي  �ل�صيوعية  ك�نت  �لقدمية. 
�أفك�ره  و�أخ���ذ  �لأق��ط���ع��ي  ب�لق�نون  �ملخت�ض  وه��و  �لكتبي 
�ملركزية من )رو�صو( و )م�بلي( و �لرقوق �لقدمية. �أزدهرت 
مي�صيليه  ق�ل  �ملكتوبة.  �لكلمة  خم�زن  يف  �لأ�صرت�كية  �أفك�ر 
كنت  �لأر����ص��ي��ف،  يف  �لفرن�صية  للثورة  ت�أريخي  ول��د  )لقد 
�أكتبه� يف هذ� �مل�صتودع �ملركزي(، ويعني به مكتب �لتق�رير 
�لر�صمية. ين�صج �لرج�ل طريقهم بني �لن�صو�ض و�لن�صو�ض 
ت�صلك طريقه� بني �لرج�ل، �لأ�ص�طري تولد �لأفع�ل �لتي تولد 
�ل�صعب.  حركة  مبهم�زه�  ت�صتحث  �ل�صرد  وحركة  �لأ�ص�طري 
تو�ريخ روم� ك�ن له� ت�أثريه� على نو�ب ثورة 1789 وعلى 
لوي�ض  كت�ب  وعلى  �جلريونديني(  )ت���أري��خ  لم�رتني  كت�ب 
بالنك )ت�أريخ �لثورة �لفرن�صية( عن ثو�ر 1848، وعلى كت�ب 
هيجو )�لبوؤ�ص�ء( عن �لكومونة وعلى كت�به )93( عن ولدة 

�جلمهورية �لث�لثة.
ف�أن  �صي��صية  بدللة  حممال  د�ئم�  �ملدر�صة  ت���أري��خ  ك���ن  �أذ� 
�أن  مدر�صية.  تطبيق�ت  ب��دوره  حمل  قد  �ل�صي��صي  �لت�أريخ 
)�ملعركة من �أجل �لتعليم( ك�نت يف مقدمة �لربن�مج �لي�ص�ري. 
لقد عرفت �لأ�صرت�كية، بو�صفه� علم� لأ�صول تدري�ض �لنظرة 
�لع�ملية، �أن ره�نه� يكمن يف �لتعليم. فكر كل من��صل ين�صم 
�ملدر�صية،  �ل�صفية  �لع�د�ت  �أن عليه تعلم  �أ�صرت�كي  تي�ر  �ىل 
�لط�لب  من��وذج  على  �لأ�صرت�كي  �ل�صرف  ق�نون  ت�صكل  وقد 
�لدر�ض  من  لي�ص�أم  مط�ولة  لديه  �لذي  �لط�لب  لأن  �لنجيب، 

اأن اأول من نحت تعبري )الطبقة 
العاملة( كانت هي جريدة ال�سحفي 

بو�سيه امل�سماة )التيلييه( )تعني 
امل�سغل( ال�سادرة بني عامي 1830 
و 1840 ولطاملا كانت اجلريدة هي 

االأهم بنظر اأي حزب منا�سل، 
ففي حني اأن )تاأ�سي�س مدر�سة 

يعني تاأ�سي�س حزب( يقول لينني 
)اجلريدة لي�ست فقط جهازا 

دعائيا وحمر�سا جماعيا بل هي 
اأي�سا منظم جماعي( لذلك كان 

من اأول مهمات اأي حزب اأ�سدار 
جريدة.

اأن املفاهيم املجردة كانت اأبجدية 
التدريب الن�سايل، ومفهومي 

الربوليتاريا والربجوازية 
حالهما حال مفاهيم قوة العمل 

وفائ�س القيمة وعالقات االأنتاج 
غري قابلة اأول االأمر الأن تدرك 

باحلوا�س، وفكرة الثورة �سواء 
كانت م�سروعا واقعيا اأم فكرة 

طوباوية بو�سفها )مايجب 
اأن يكون( هي رف�س وجتاوز 
للمبا�سر، هي ال�سيطرة على 

احلا�سر.

دوبريهفرويدهيجوجيف�ر�
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. هل لديك راأي يف هذه الق�سية؟ 
�لفن�ن. ليبدو يل  على  يعتمد  �لأم��ر  �أن  �أظن   *
�إ�صتنت�ج�ت ع�مة يف هذه  �أنه ب�لأمك�ن �صي�غة 
�مل�����ص���أل��ة. يف �لأخ���ري �ل��ك���ت��ب ه��و �إن�����ص���ن مثل 
ب�لأع�ص�ب  مري�ص�  يكون  وق��د  مت�م�  �لآخ��ري��ن 
�أخرى لتف�صرع�صبيته  بعب�رة  �أو غري مري�ض، 
�إيل  يخيل  كت�بته.   ، �صخ�صيته  منه  تتكون  وم� 
�أن هذه �لق�صية هي �أكرث تعقيد� و�أن� ل �أح�ول 
�إن�ص�ن  هو  �لك�تب  �إن  قلُت  عنه�..  �لكالم  حتى 
 ، ه��و  م��ن  حق�  يعرف  ك���ن  و�إذ�  جم�ّص�ت  ميلك 
ق�بلية  ُوِهب  ك�صخ�ض  نف�صه  يرى  متو��صع  �إنه 
معينة يكون هدفه� خدمة �لآخرين. لي�ض هن�ك 
و�أن�ه   ، �صيئ�  يعني  ل  ف�إ�صمه  للفخر.  دو�ع  من 

هي �صفر ، �إنه جمرد �أد�ة يف عملية طويلة. 
هذه  نف�سك  يف  اإكت�سفت  متى   -

القابلية ؟ ومتى بداأَت الكتابة ؟ 
 Western(بد�أت كم� �أظن حني كنت �أعمل ل *
�لأحو�ل عندم� ج�ء كت�بي  Union(. يف كل 
�صغرية  ن�صو�ص�  �أي�ص�  كتبُت  �أثن�ءه�  �لأول. 
ت��رك��ت �لعمل يف  ب���د�أ حق� ح��ني  ، ول��ك��ن �لأم���ر 
�آنذ�ك   .  1924 ع���م  يف  �أي  يونني(  )وي�صرتن 
لهذ�  �ل��ت���م  �لتكر�ض  و  ك�تب�  �أك���ون  �أن  ق���ررت 

�ل�صيء. 
- اأي لغاية ظهور ) مدار ال�سرطان ( 

كنَت تكتب طوال ع�سر �سنوات ؟ 
�آن���ذ�ك  م�كتبته  ب��ني  م��ن  ت��ق��ري��ب���.   ، ب�لطبع   *
�أك��ي��د رو�ي��ت��ني قبل ) مد�ر  ث��الث.  �أو  رو�ي��ت���ن 

�ل�صرط�ن (. 
- هل ميكنك �لكالم عن تلك �لفرتة ؟ 

�ل�صلب   ( ثالثية  يف  عنه�  ك��ث��ري�  �أتكلم  �أن����   *
و   )  Sexus  ( �أج����ز�ئ����ه�����  يف  �ل����������وردي(، 
كالم  ه��ن���ك  كم�   )  Nexus و)   )Plexus(
�لث�لث.  �جل���زء  م��ن  �لأخ����ري  �ل��ق�����ص��م  يف  عنه� 
و�صفُت جميع مه�ن�تي يف ذلك �لزمن – حي�تي 
�إذ�  �أو  ك�لثور  �أعمل  كنُت  مت�عبي.   ، �لفيزيقية 
ك�ن ممكن� �لقول : كنت �أحترك يف �ل�صب�ب . مل 
�أفقه م� كنت �أفعله وم� ك�ن هوهديف. ك�نت نيتي 
كت�بة رو�ية ، رو�يتي �لر�بعة بينم� يف �لو�قع 
مل �أ�صل �ىل �أي �صيء. زوجتي ك�نت ت�ص�ألني بعد 
عودته� �ىل �لبيت: )كيف �حل�ل ؟( ) مل �أ�صمح له� 
�أبد� ب�لنظر �ىل م� يف �آلة �لكت�بة (. )ر�ئع ( كنت 
رغم  �لآن؟(.  �أن��ت  و�أي��ن   ( هي:  وت�ص�أل  �أجيب. 
كتبُت  �ل�صفح�ت  من  �لكثري  لكت�بة  تخطيطي 
�أنني  لو  ، لكني تكلمت كم�  �أربع� فقط  �أو  ثالث� 
�أو م�ئة وخم�صني. رويت م� كنت م�  �أملك م�ئة 
ك�نت  و  �إرجت�لية.  ب�صورة  رو�ي��ة  خ�لق�  �أفعله 
هي ت�صتمع وت�صجعني. ك�نت تعلم ب�أين �أكذب. 
يف �ليوم �لت�يل ع�دت وق�لت: )كيف هو �جلزء 

ت��رى ي��صيدي كل  �ل��ذي روي��ت يل ع��ن��ه؟(. كم� 
�لإثنني  نحن  �أخرتعن�ه  �صيئ�   ، كذب�  ك�ن  �صيء 

مع�. ك�ن �صيئ� ر�ئع� حق� ، ر�ئع� ... 
- متى اإعتربت اأن كل هذه الروايات 

البيوغرافية هي كلٌّ واحٌد؟ 
�ىل  ���ص���ف��رت زوج��ت��ي  ع����م 1927 ح��ني  * يف 
�أورب� و بقيت وحيد�. كنت �أ�صتغل ب�صورة غري 
ث�بتة يف ) ق�صم �حلد�ئق ( يف كوينز. يف يوم 
�أن  قررت  �لبيت  �ىل  �لعودة  بدل  �لظهر  بعد  م� 
�أ�صع خطة كت�ب حي�تي. كتبت طو�ل �لليل. يف 
لكل  خططت  �خلم�صني  �أو  �لأربعني  �ل�صفح�ت 
ب�إخت�ص�ر  مالحظ�ت  عملت  بعد.  فيم�  كتبته  م� 
برقي. لكني مل �أهمل �أّي �صيء. ك�ن عملي ك�مال 
، من ) مد�ر �جلدي ( عرب ) �ل�صلب �لوردي ( ، 
ق�ص�ي�  �لذي تطرق �ىل   ) �ل�صرط�ن  مد�ر   ( عد� 
�لتي  �ل�صبع  �ل�صنو�ت  عن  روي��ت  حيث  ر�هنة 
ق�صيته� مع هذه �ملر�أة من حلظة �لتعرف عليه� 
�ىل �ل�صفر �ىل �أورب�. مل �أعرف حينه� بعد متى 
�أم  ع�جال  �صيح�صل  ب�أنه  عرفت  لكني  �ل�صفر. 
�آجال.. و�لفرتة �لتي �صبقت مغ�درة �أمريك� هي 

�إنعط�ف يف حي�تي كك�تب. 
- يقول لورن�س دارل اإن على الكاتب 
عرب  طريقه  ي�سق  كي  يكافح  اأن 
اخلا�س.  �سوته  ي�سمع  واأن  الكتابة 

األي�ست هي كلماتك يف احلقيقة ؟ 
هذ�  ح�صل  �لأح���و�ل  كل  يف  يل.  يبدو  هكذ�   *
�ل�صيء يف ) مد�ر �ل�صرط�ن (. لغ�ية ذلك �حلني 
ك�ن ممكن� �أن يق�ل عني ب�أنني ك�تب غري �أ�صيل 
مت�م� ، خ��صع ل�صتى �لت�أثري�ت ، ي�أخذ تالوين 
ولهج�ت جميع �لكت�ب �لآخرين �لذين �أحببتهم 
�أدبي� بب�ص�طة.  �إن�ص�ن�  يف وقت م�. كنت حينه� 
و�أ���ص��ب��ح��ت �إن�����ص���ن��� غ��ري �أدب���ي - حت���ررت من 
�لرو�بط. قررت �أن �أعمل م� �أعرف عمله فقط ، 
و�أعربعن �أن�ي. ولذلك �إ�صتخدمت �صمري �ملتكلم 
من  �لكت�بة  ق��ررت  نف�صي.  ع��ن  كتبت  ول��ذل��ك   ،
به.  و�أ�صعر  �أعرفه  موقع جتربتي �خل��صة وم� 

وك�ن هذ� خال�صي. 
- واأّي روايات مبكرة كانت هناك؟

* يبدو يل ب�أنه ك�ن عليك ي� �صيدي �أن تعرث فيه� 
على �آث�ر معينة لل�)�أن�( . لكني على �إقتن�ع عميق 
ب�أنه ينبغي تطوير ق�صة �صغرية م�، عقدة م� ، 
ب�ل�صكل  �أكرب  درجة  �ىل  م�صغول  كنت  �أنني  �إل 
�أهتم�مي  من  و�أك��رث  عنه�  للتعبري  و�لأ�صلوب 

ب�لق�ص�ي� �لأ�ص��صية. 
- اأهذا ما كنت تق�سده حني تكلمت 

عن املوقف ) االأدبي( ؟ 
و  ل��ه  م�صتهلك ول���ص��رورة  ���ص��يء  ه��و   . نعم   *
�لك�تب  قتل  ينبغي  �لنف�ض.  م��ن  نفيه  ينبغي 

قتل  لينبغي  �أنه  و��صح  �أمر  وهو  �لنف�ض.  يف 
للخ�لق،  جوهرية   ) �أن���   ( فهو   ، نف�صه  �لإن�ص�ن 
و �لتقنية ت�صحر، بال�صك ، كل خ�لق. وهو�صيء 
�أح�صن  ب�أن  �إكت�صفت  لقد  �لك�تب.  �صخ�ض  �آخر 
�أبد�  �أخ�صع  لن  و�أن�  �لتقنية.  �إنعد�م  تقنية هي 
�أح�ول  �أن�  �لأ�صي�ء.  لأ�صلوب ملمو�ض يف روؤية 
مع  للدور�ن  م�صتعد�  ومرنً�  مفتوح�  �أك��ون  �أن 
موقفي  �إن  �لأف��ك���ر.  بتي�ر  �ل��ل��ح���ق  �أو  �ل��ري��ح 
وتقنيتي هم� �أن �أكون قدر �لإمك�ن مرن� ويقظ� 
تلك  يف  �صحيح�  �أر�ه  م���  ب�إ�صتغالل  و�أق����وم 

�للحظة. 
اىل  ــة  ــوح ــت ــف م ر�ـــســـالـــة   ( يف   -
ال�سورياليني يف العامل كله ( تقول: 
طريقة  وفــق  كتبُت  اأمــريكــا  ”يف 
بهذه  اأ�سمع  اأن  وقبل  ال�سوريالية 
كلمة  من  تفهمه  الذي  ما  الكلمة". 

ال�سوريالية ؟ 
* عندم� �صكنت يف ب�ري�ض �إ�صتخدمن� مثل هذه 
�ل��ع��ب���رة ، وه��ي يف �لأخ���ري �أم��ريك��ي��ة ج��د� ، و 
تو�صح ذلك ب�أح�صن �صورة. كن� نقول : )لنقف 
يف �ملقدمة!(. وهذ� يعني �لقفز يف مي�ه عميقة. 
�ل��غ��و���ض يف �ل���الوع���ي، �خل�����ص��وع ل��ل��غ��ري��زة ، 
�آخر  �أو�صيء  و�لدو�خل  �لقلب  لنب�ض  �لإنقي�د 
وهي   ، يل  تعود  �صي�غة  ه��ذه  لكن  و  مى.  ُي�صَّ
لي�صت عقيدة �صوري�لية حقيقية وهي ل ت�صمد 
�أم�م �لنقد ، ووفق �صخ�ض مثل �أندريه بريتون 
هي �صي�غة غري مقنعة. �إل �أن موقف �لفرن�صيني 
ك�ن  م�  كل  كثري�.  ليعنيني  �لعق�ئدي  ب�ملعنى 
�لتعبري  يف  �آخر  �أ�صلوب�  �إكت�صفت  �أين  يعنيني 
�أ�صلوب  لكنه  ومت�ص�م  م���  ب�صورٍة  �آخ��ر  وه��و 
جد�.  متعقلة  بطريقة  منه  �لإ���ص��ت��ف���دة  ينبغي 
هذه  �ملعروفون  �ل�صوري�ليون  �أ�صتخدم  عندم� 
، هي  ، �ص�رت  مفتعال  ب�أ�صلوب وجدته  �لتقنية 
�لتي  �للحظة  يف  �ملعنى.  وفقدت  و��صحة  غري 
يكف فيه� �لك�تب عن �أن يكون مفهوم� ، ي�صبح 

�ص�ئع�. . . 
- ماذا ميكنك قوله عن كتاب املا�سي 
لقد  بهم.  اأعجبت  الــذيــن  الكبار 
ولورن�س  رامبو  و  بلزاك  عن  كتبَت 
. هل يوجد هناك طراز من الكاتب 
الذي هو قريب منك ب�سكل خا�س؟ 
هم  �أحبهم  �لذين  �لكت�ب  �لقول.  علي  ي�صعب   *
�صفة  ميلكون  ك��ت���ب  م��ن  �أك���رث  ه��م  خمتلفون. 
 ،  occult وخفية  ميت�فيزيقية  ه��ي  غ�م�صة 
و�أن� ل�أعرف �أّي �صفة علّي �أن �أ�صتخدمه� – هي 
�صيء يتخطى �لأدب. كم� ترى ي� �صيدي �لن��ض 
�أقر�أ  �أو لتعرف �صيئ�. و�أن� مل  لقتل �لوقت  تقر�أ 
�قر�أ  �أن�  �صيئ�.  �أتعلم  لكي  ول  �لوقت  لقتل  �أبد� 

�ل�صدة  جتربة  و�أعي�ض  نف�صي  م��ن  �أحت���رر  ك��ي 
�لذي  �لك�تب  د�ئم�عن  �أبحث  �أن�   .  ecstasy

ي�ص�عدين على �خلروج من �لنف�ض. 
مل  اأنك  يف  بال�سبب  تخربين  هل   -

تنه كتابك عن د. ه. لورن�س؟ 
�لكت�ب  يف  تعمقت  كلم�  جد�.  ب�صيط  �ل�صبب   *
من  كثري  ت��ورط��ت يف  �أع��م��ل��ه.  م���  �أق���ل،  فهمت 
�لتن�ق�ص�ت. و�أدركت �أنني ل �أعرف حق� من ك�ن 
�لذي  �ملك�ن  �لعثورعلى  �أ�صتطع  مل  و   ، لورن�ض 
ميكنني �أن �أ�صعه فيه ، ك�ن ي�صعب م�صكه ويف 
�لفهم. وجدت  �أقدرعلى  �لنه�ية كنت ع�جز�. مل 
منه.  �خل���روج  كيف  �أع���رف  مل  غ���ٍب  يف  نف�صي 

ولذلك تركت �لأمر. 
- اأمل تكن هناك م�ساكل مع رامبو؟ 

�أج���ب��ه م�صكالت.  ب���أن��ن��ي مل  �أم���ر غ��ري��ب  * ه��و 
يف  لكن  غمو�ص�  �أك��رث  �صخ�صية  ه��و  ب�لت�أكيد 
�أن  ح��ني  يف  �لأفك�رعبئ�  تكن  مل  عنه  �لكت�بة 
لورن�ض ك�ن �إن�ص�َن فكٍرٍ مت�م� وكت�بته �إعتمدت 

على �لأفك�ر. 
ــار  ــك اأف ــا  ــام مت تـــوؤيـــد  ال  لــكــنــك   -

لورن�س؟ 
معجب  لكني   ، �لأ���ص��ك���ل  م��ن  �صكل  ب����أي  ك��ال   *
من  كثري  هن�ك  لورن�ض  لدى  و�صر�عه.  ببحثه 
�أخرى  ن�حية  من  معه�.  �أتفق  ل  �لتي  �لأ�صي�ء 
وغبية  وعبثية  م�صحكة  يل  تبدو  �أ�صي�ء  هن�ك 
منظور�أف�صل  م��ن  �لآن  �أر�ه  �أن����  وط���ئ�����ص��ة. 
كبرية.  درج��ة  �ىل  مهمة  �صخ�صية  �أن��ه  وليبدو 
برغم ذلك ك�ن لورن�ض يعني �صيئ� ب�لن�صبة يل. 

كنت حتت ت�أثريه �ملطلق. 
ــاألــة  مــ�ــس اىل  االآن  لــنــنــتــقــل   -
البورنوغرافيا والفح�ساء اأوالبذاءة 
obscenity . اآمل باأن المانع لديك. 
ويف االأخري اأنت تعترب مرجعية يف 
هذا امليدان. اأمل تقل مرة: اأنني اأوؤيد 

البذاءة لكني �سد البورنوغرافيا؟ 
* �لأمر ب�صيط للغ�ية. �لبذ�ءة هي �صيء َحْريف 
�ل�صيء  ع��ن  تعرّب  �لبورنوغر�في�  �أن  ح��ني  يف 
نف�صه لكن عن طريق �للف. �أن� �أجد ب�أنه ينبغي 
�إذ�  وحتى  ع�رية  �إظه�ره�  و  ب�حلقيقة  �جلهر 
تكون  �أن  �حل����ل  تطلب  و�إذ�   ، م�صدمة  ك���ن��ت 
بدون تقنع. بعب�رة �أخرى تكون �لبذ�ءة عملية 
�صيئ�  لتفعل  �لبورنوغر�في�  �أن  حني  يف  تنقية 

�صوى تعتيم �ل�صورة. 
- باأّي معني تكون عملية تنقية؟

* حني تتعر�ض للت�بو يح�صل �صيء جيد �صيء 
يبث �حلي�ة. 

على  �سيئ  ــر  اأم تابو  ــود  وج وهــل   -
الدوام؟

* لي�ض لدى �ل�صعوب �لبد�ئية. يف حي�تهم يكون 
حي�تن�،  يف  لكنه  م��ربر�،  �أم��ر�  ب�لت�بو  �لوعي 
بهذه  �لأم��ر  لي�ض  �ملتمدنة  �ملجتمع�ت  حي�ة  يف 
�ل�صورة. حينه� ي�صبح �لت�بو �صيئ� خطر� غري 
لتت�صرف  �ملتمدنة  �ل�صعوب  �أن  معلوم  �صحي. 
�أّي مب�ديء �أخرى.  وفق �لقو�نني �لأخالقية �أو 
ل  لكن  ونعلنه�  �ملب�ديء  �أج��ل  من  جن�هد  نحن 
له�  و لمك�ن  به�  يتقيد  �أح��د  ل  به�.  يوؤمن  �أح��د 
�ل�صرب  بعد  م�  �صد�ع  هو  �لت�بو  حي�تن�.  يف 
وميكن �لقول : نت�ج عقل مري�ض لن��ض خ�ئفني 
عب�ءة  حتت  وه��م  يحيو�  كي  �جل���ر�أة  تنق�صهم 
بر�أيي  علين�.  �لت�بو  يفر�صون  و�لدين  �لأخالق 
�لع�مل �ملتح�صرهو لديني لدرجة ملحوظة.  �أن 
د�ئم  ه��و  �ملتح�صرة  �ملجتمع�ت  عند  و�ل��دي��ن 
للمق��صد  ���ص��يء خم���ل��ف  �إن���ه  ز�ئ���ف وم��ر�ئ��ي، 

�حلقيقية خل�لقيه. 
ــوك كــاإنــ�ــســان  ــف ــس ـــك و� ـــع ذل - وم

متدين؟.
وم�ذ�  م��ع��نّي.  دي��ن  �أّي  ل�أع��ت��ن��ق  لكني   ، نعم   *
و  �حلي�ة  عب�دة   ، بب�ص�طة   ، يعني  ؟  هذ�  يعني 
�أين �أقف �ىل ج�نبه� ولي�ض مع �ملوت. وترتبط 
وعندم�  ب�ملوت.  ذهني  يف   ) �حل�ص�رة   ( كلمة 
ن�ق�صً�  �صيئ�  �حل�ص�رة  �أرى  �لكلمة  �أ�صتخدم 
ف��صدً� وم�صحكً�. هكذ� ك�نت �حل�ل د�ئم�. �أن� ل 
�أوؤمن بهذ� �ل�صيء �لذي ن�صميه ب�لع�صر�لذهبي. 
من  حلفنة   ، للقالئل  ذهبي�  ك�ن  �لع�صر�لذهبي 
�ملخت�رين يف حني �لأكرثية ك�نت تغرق ب�لبوؤ�ض 
ك�نت  و�لإ�صتغالل.  و�جلهل  �مل�صبقة  و�لأحك�م 
م�زلُت  و�ل���دول���ة.  �لكني�صة  قبل  م��ن  ملجومة 
فكل   ،  Spengler ل�صبنغلر  متحم�ص�  ن�صري� 
ع�ر�ض  ل��ق��د  ع��ن��ده.  �لعثورعليه  مي��ك��ن  ���ص��يء 
ثق�فة �حل�ص�رة. ف�حل�ص�رة هي ت�صلب �صر�يني 

�لثق�فة. 
- يكتب دارل يف مقاله عنك والذي 
�سنوات  ع�سر  من  اأكثـر  قبل  ن�سره 
عن   )  Horrizon هــوريــزون   ( يف 
�سيدي  يا  ــت  واأن كتقنية.  الــبــذاءة 

هل تراها كذلك ؟ 
ك�ن  �أخطيء  مل  �إذ�  ق�صده.  م�  �أع��رف  �أظنني   *
ق�صده تقنية �ل�صدمة. رمب� �إ�صتخدمته� ب�صورة 
ل و�عية ولكن من دون ق�صد �أبد�. ك�نت ب�لن�صبة 
يل طبيعية �ص�أن كل �صكل �آخر من �لتعبري. ك�نت 
كله.  �إيق�عي  من  وجزء�  ب�لتنف�ض،  �صبيه�  �صيئ� 
لي�ض  لكن  �لبذ�ءة  فيه�  ن�صتخدم  حلظ�ت  هن�ك 
�أن   ، �لإعتب�ر�ت  ك�نت  و�أّي���  �أج��د،  ل  �أن���  د�ئم�. 
�ل��ب��ذ�ءة �صيء هو �لأه��م. وم��ع ذل��ك هي عن�صر 
�أو  �أو جت�وزه  جوهري جد� ول ميكن جت�هله 

�ل�صكوت عنه. 
- ولكن من �ملمكن ت�صخيمه. 

�ل�صوء  �إذ� ح�صل فم� هو  ، ولكن حتى  * ممكن 
�صيء  �أي ّ  ؟  �لم��ر  ه��ذ�  يقلقن�  ومل����ذ�  ذل��ك؟  يف 
نخ�ص�ه ؟ كالم يف كالم. مل�ذ� نخ�ف ؟ من �لفكرة ؟ 
وحتى لو �أث�رت �لنفورهل نحن جبن�ء �ىل هذه 
�مل�ص�ئر  �صتى  ب�صج�عة،   ، نو�جه  �أمل  �لدرجة؟ 
نتيجة  �مل��ر�ت  من  كثري  يف  نفو�صن�  جند  �أمل   ،
�حل��روب و�لأم��ر����ض و�لأوب��ئ��ة و�جل��وع ،على 
�ملب�لغة  وحتى  به  ت�أتي  خطر  �أّي  �لدم�ر؟  ح�فة 

يف �للجوء �ىل �لبذ�ءة ؟ �أين يكمن �خلطر ؟ 
ب�ملق�رنة مع  �صيء وديع  �لبذ�ءة هي  �إن  قلَت   -

�لقهر �لذي يتف�قم يف �لأدب �لأمريكي �ل�ص�ئع. 
* نعم ، �إن ك�مل هذ� �لأدب �ملنحرف – �ل�ص�دي 
هو مقّزز. لقد قلت ، دوم� ، �إن كتبي هي �صليمة 
ولأن���ه���� م��رح��ة وط��ب��ي��ع��ي��ة. مل �أك��ت��ب �أب����د� عن 
�لأ�صي�ء �لتي ل يفعله� �لن��ض �أو �لتي ليتكلمون 
لي�ض  ؟  �لأ�صي�ء  هذه  ت�أتي  �أين  من  و�لآن  عنه�. 
م��ن �ل���ر�أ����ض ب���ل��ط��ب��ع. �إن��ه��� حت��ي��ط ب��ن��� ونحن 
�أن ل  �لن��ض  نتنف�صه� كل يوم. ومع ذلك يف�صل 
يالحظوه�. وم�هو �لف�رق بني �لكلمة �ملطبوعة 
و�لخرى �ملنطوقة ؟ رغم كل �صيء ، وكم� تعلم 

ي� �صيدي، مل يكن ملزم� هذ� �لت�بو على �لدو�م. 
ك�نت هن�ك فرتة يف �لأدب �لإنكليزي حني ك�ن 
ع�صرين  منذ  ولكن  تقريب�.  �صيء  بكل  م�صموح� 

�ىل ثالثني �صنة �صرن� ب�لغي �حل�ص��صية. 
- ومع ذلك لدى ت�صو�صري Chauser لجتد ي� 
�صيدي جميع هذه �لكلم�ت �لتي تظهر عند هرني 

ميللر. 
�ملرحة  �لطبيعية  من  �لكثري  عندي  جتد  لكنك   *

و�ل�صحية وحّرية كبرية للغة �أي�ص�. 
- م� ر�أيك مبالحظة د�رل يف حديثه ل) ب�ري�ض 
�أن  م�معن�ه  ق�ل  ؟   )  Paris Review ريفيو 
�لربيع   ( من  مق�طع  له  تبدو  �لزمن  منظور  من 

�لأ�صود ( ب�لغة �لبذ�ءة. 
�أكرث  تعجبني  �لتي  �ملق�طع  تلك  �إنه�  �أح��ق���؟   *
بدت  �لأوىل  �مل��رة  يف  قر�أته�  حني  غريه�.  من 
يل مده�صة وم� �أز�ل �أر�ه� بهذه �ل�صورة. رمب� 

�صخر د�رل من�. 
اأّي  - ملاذا كتبت كثريا عن اجلن�س؟ 
اجلن�س  وهــل  عــنــدك؟  لــه  اأهمية 

�سيء خا�س لديك؟
كتبت  �أين  يل  ي��ب��دو  �جل���و�ب.  علي  ي�صعب   *
�لنق�د  ي�صميه  �ل���ذي  �ل�����ص��يء  ذل���ك  ع��ن  �أي�����ص��� 
�ملتخذون موقع �لعد�ء �إز�ئي ب�)تره�ت( �أي عن 
عبث ميت�فيزيقي. و�لف�رق هن� هو �أنهم ليرون 
�أع��رف كيف  ل  �أن�   ، كال  �آخرعد� �جلن�ض.  �صيئ� 
�أجيب على هذ� �ل�صوؤ�ل. ميكنني �لقول فقط �أن 
وحي�تي  حي�تي.  يف  كبري�  دور�  لعب  �جلن�ض 
�جلن�صية ك�نت غنية ول �أجد �صبب� ك�ن علّي من 

�أجله �أن ل �أقول عن �جلن�ض. 
- هل كان لذلك عالقة بقطع ال�سلة 

بحياتك ال�سابقة يف نيويورك؟
�أعتقد. مع ذلك ف�لإن�ص�ن �لذي ق�صى ب�صع  * ل 
�صنو�ت يف �أمريك� وج�ء �ىل فرن�ص� يعتقد ب�أن 
�أنه  لو  كم�  مك�ن.  كل  يف  ح��صر  هن�ك  �جلن�ض 
�أملك  ل  �لآن  �جله�ت.  كل  من  حت��صره  �صيولة 
�صكوك� ب�أنه يف �أمريك� تق�م �لعالق�ت �جلن�صية 
�لقوية �أي�ص� و�لعميقة و�ملتنوعة كم� هو �حل�ل 
يف مك�ن �آخر لكنه� ل تبدو �أكيدة للوهلة �لأوىل. 
�إ�ص�فة �ىل ذلك تلعب �ملر�أة يف فرن�ص� دور� �أكرب 
و�لرج�ل   ، �أف�صل  فموقعه�  �ل��رج��ل.  حي�ة  يف 
ك�إن�ص�ن  له� ح�ص�ب� و يتحدثون معه�  يح�صبون 
�أوخ�دمة. و�لأكرث من  �أوع�صيقة  ولي�ض كزوجة 
ذلك يحب �لفرن�صيون رفقة �لن�ص�ء. يف �إنكلرت� 

ويف �أمريك� تكون ح�ل �لرج�ل ح�صنة �إذ� ك�نو� 
يف مع�صررج�يل. 

 Villa �ومع ذلك ك�نت حي�تك يف فيلال �صيور -
�صرفة.  رج�لية   Seurat

د�ئم�.  ب�لقرب  �لن�ص�ء  ك�نت  لكن   ، حق  ه��ذ�   *
�أنني  حقيقة  وهي   ، كثريون  �أ�صدق�ء  لدي  ك�ن 
ك��ب��رية. وهذ�  ���ص��د�ق���ت  ط���و�ل حي�تي  ع��ق��دت 
تكون  رج��ل  �أنني  وه��و  ط�لعي  يف  ت���ل  عن�صر 
�أن هذ�  �ملحتمل  �لكبرية. ومن  �ل�صد�ق�ُت  قدَره 
�أقول  �أن  علّي  يكون  وقد  حي�تي  يف  ع�مل  �أه��م 
عنه �صيئ�. عندم� بد�أت �أكتب �أدركت كم �أن� مدين 
 – �حلي�ة  ط��و�ل  �ص�عدوين  �لن��ض  لالآخرين. 
�لأ�صدق�ء بل �لغرب�ء �أي�ص�. مل �أحتج �ىل �لنقود 
�صيء يحت�جه  و�أّي  �لأ�صدق�ء.  ك�ن عندي  ط�مل� 
�أن�  ؟  ��صدق�ء  لديه  ط�مل�  �ل�صع�دة  �ىل  �لإن�ص�ن 
مدى  على  �أ�صدق�ء  وك�نو�  �لكثريين  �أملك  كنت 
�حلي�ة. وهم مل يرتكوين �إل �لآن حني �إختطفهم 

�ملوت. 
- اأّي �سيء اآخر تكتبه االآن؟

* ل �صيء . 
- اأال تعمل االآن يف اجلزء الثاين من 

)نيك�سو�س(؟ 
بعد.  �أب���د�أ  مل  ولكني  �أنهيه  �أن  علّي   . نعم  �آ،   *
عن  �لنظر  �صرفت  ولكني  م��ر�ت  ع��دة  ح���ول��ت 

ذلك. 
- قلت َ ب�أنه عليك �أن تنهيه. 

�أنهي هذ� �مل�صروع  �أن  * نعم ، مبعنى م� ، علّي 
�لنه�ية  �أن  ه���  و   .1927 ع����م  يف  ن�����ص���أ  �ل���ذي 
�أن هذ� �لت�أخري ينتج ، جزئي�  تقرتب. يبدو يل 
يف �لأق��ل ، من حقيقة �أين ل �أري��د �أن �أق��ود هذ� 
على  مرغم�  �ص�أكون  حينه�  �لنه�ية.  �ىل  �لعمل 
�لتفكري من �لبد�ية و�لأخذ بنهج جديد و �لعثور 
، ب�صكل م� ، على حقل جديد للعمل ، ف�أن� ل �أريد 
�إن جميع هذه  �ل�صخ�صية.  �لكت�بة عن جت�ربي 
�أعترب  لأين  ولي�ض  كتبته�  �لبيوغر�فية  �لكتب 
نف�صي �صخ�ص� مهم� بل لأين ، و�أكيد �أمن� �ص�أقوله 
�صيدفعك �ىل �ل�صحك ، حني بد�أُت كنُت على يقني 
ب�أين �ص�أروي ق�صةعن �ملع�ن�ة �لأكرث تر�جيدية. 
هي  مع�ن�تي  ب�أن  �لكت�بة  �أثن�ء  �أدركت  �أنني  �إل 
ل  لكن  حقً�  قدع�نيت  كنت  ب�لطبع  ه��و�ة.  عمل 
�أ�صميت  لذلك  �لفظ�عة.  بهذه  ك�ن  قد  ذلك  �أعترب 
�إكت�صفُت  لقد  �ل�����وردي(.  ب�)�ل�صلب  �لثالثية 
وعن  طّيب�  �صيئ�  يل  ب�لن�صبة  ك�نت  �ملع�ن�ة  ب�أن 

حي�ة  �ىل  �لطريق  �أم���م��ي  ف��ت��ح  قبوله� ُ ط��ري��ق 
م�صلوب�  �لإن�ص�ن  يكون  عندم�  ب�لبهجة.  مليئة 
كم�  قلبه  يتفتح  نف�صه  �أج��ل  من  مي��وت  وعندم� 
�ل���وردة. ب�لطبع هو لمي��وت ول �أح��د مي��وت ، 
ولوجود للموت ، ف�لإن�ص�ن يغنم نظرة جديدة 
وي�صل �ىل منطقة جديدة من �لوعي ، �ىل ع�مل 
غري معروف. هذه �حل�ل �صبيهة مت�م� بتلك �لتي 
لنعرف فيه� من �أين جئن� كم� ل نعرف �ىل �أين 
�أوؤمن عميق� ب�أنه يوجد �صئ م� ،  من�صي. لكني 

وك�ن هن�ك �صيء و�أن �آخر �صي�أتي. 
مرغوب  كاتب  اأنت  و  ت�سعر  كيف   -
مــكــابــدات  ــن  م ال�سنني  هـــذه  بــعــد 

اخللق؟ 
هو  ه��ذ�  ك��ل  على وج��ه �خل�صو�ض.  ل���ص��يء   *
بل   . يخ�صني  ل  �صكل  وب���أّي  فعلي.  غري  �صيء 
�أّي  �أمرغري لطيف ولمينحني  �لعك�ض هو  على 
حي�تي  يف  �أك��رب  بلبلة  فقط  �ألح���ظ  �أن���  متعة. 
ومزيد� من �لقلق و �لعبث. م� يهتم به �لن��ض كفَّ 
عن �أن يكون مو�صع �إهتم�مي. �ص�رهذ� �لكت�ب 
عندي ل ميلك �أّي �أهمية. يعترب �لن��ض ب�أنه ط�مل� 
�أي�ص�.  �أفعل ذلك  �أنني  هم م�صغولون به ف�لأكيد 
يبدو لهم �أنني حني �أ�صبحت يف �لأخري معرتف� 
به هو �أمر ب�لن�صبة يل ب�لغ �لأهمية. و بدوري 
بكثري  ذلك  قبل  مقبول  كنت  ب���أين  �إنطب�ع  لدي 
بهم. وقبول  �أن� مهتم  �لذين  قبل  �لأقل من  ويف 
�جلمع ل ميلك لدي �أّي �أهمية، حتى �أن هذ� يف 
�حلقيقة هو �أمر مكّدر ، فهو ينتج عن دو�فع غري 
�صحيحة �إذ يحدث ملجرد �لإث�رة مم� ليعني �أبد� 

ب�أنه يتم تقديري وفق قيمتي �حلقيقية. 
الذي  التقدير  من  جزء  هذا  لكن   -

كنت تنتظره يف وقت ما؟. 
* �أن� ل �أنكر ذلك. لكن ينبغي �إدر�ك �أن �لإعرت�ف 
�حلقيقي ليح�صل �إل بني �لأ�صخ��ض �ملت�ص�وين 
م�  ه��ذ�  نف�صه.  �مل�صتوى  ميثلون  �لذين  ول��دى 
�أن�  يح�صب ح�ص�به فقط ، و مثل هذ� �لإعرت�ف 

�أمتتع به منذ �أعو�م. 
تعتربه  كــتــبــك  مــن  واحــــد  اأّي   -

االأف�سل؟ 
* ) عمالق م�رو�صي(. على �لدو�م كنت �أعتربه 

�لأف�صل. 
�أن  يعتربون   ، معظمهم  �لأق���ل  ويف   ، �لنق�د   -

�لأف�صل هو ) مد�ر �ل�صرط�ن(. 
 ) �ل�صرط�ن  م���د�ر   ( �أخ���رى  م��رة  ق���ر�أُت  * ح��ني 
بد� يل يف وقت  بكثري مم�  �أف�صل  ب�أنه  �إقتنعت 
مت�م�.  يل  مف�ج�أة  هذ�  وج�ء  �أعجبني.  لقد  م�. 
�لكت�ب.  هذ�  �ىل  �أعد  مل  طويلة  �صنو�ت  فخالل 
د�ئمية.  قيمة  وله  جد�  جيد  كت�ب  �أن��ه  يل  يبدو 
�أم� ) عمالق م�رو�صي ( فيتع�مل مع �أبع�د �أخرى 
ب�حلبور  مليء  كت�ب  �إنه  �صخ�صيتي.  من  قليال 
و  �لفرح  يعرب عن  �إذ هو  فيه  يعجبني  م�  وهذ� 

مينحه �أي�ص�. 
 Draco and the Ecliptic ( م� م�صري -

( �لذي �أعلنَت عنه قبل �صنني ؟ 
�أنه  برغم  ن�صيته.  �أين  وحتى  يحدث  ل�صيء   *
م�.  جميل  ي��وم  يف  كت�بته  فر�صة  د�ئم�  توجد 
ك�ن من �ملقرر�أن يكون كت�ب� �صغري� غري �صميك 
يف  به�  �إ�صرت�صدت  �لتي  �ملق��صد  فيه  �أو���ص��ح 
بعب�رة  كله�.  حي�تي  عن  فيه�  �أتكلم  �لتي  كتبي 
مرة  و�أح����ول  كتبته  م�  �أن�صى  �أن  �أردت  �أخ��رى 
�أو�صُح  رمب�  عمله.  �أردُت  م�  �أو�صح  �أن  �أخ��رى 
بهذه �لطريقة �أهمية كتبي من وجهة نظر �ملوؤلف 
من  و�ح���دة  ه��ي   ، �صيدي  ي���  تعرف  كم�   ، �لتي 
كتبه.  �أهمية  على  ، وحكمه  نظر كثرية  وجه�ت 
وهذ� حكم ي�صيع بني كرثة �لأ�صو�ت �لأخرى. 
�أعم�له   ، �إليه  ، كم� يخيل  وهل هو يعرف جيد� 
�أظن  ب�لأحرى  �لنفي.  هو  �جل��و�ب  �أن  �أعتقد  ؟ 
حت�صري  عملية  يف  ب�لو�صيط  يذكر  �لك�تب  �أن 
�لأرو�ح . فعندم� يخرج من ح�لة �لتنومي يكون 

كله �إ�صتغر�ب مم� قيل و ح�صل.

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 - الواليات املتحدة. لغاية اليوم يثري كتابه الذي حقق اأكرب 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. هـ . 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 الثاين
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اإلصبع .. منذ لغة اإلشارة إلى شاشة اللَّمس
ترجمة / عادل �سادق

ب�لرغم من �لتحّول �لدوري لنوعن� �لب�صري عن 
 digital �لرقمي  �لع�صر  ففي  �ليدوي،  �لعمل 
�أب��دً�.  ح�له  هي  كم�  مهمً�  نف�صه  �لإ�صبع  يجد 
فحتى و ر�ح�ت �لأيدي، و �ملع��صم و �ل�صو�عد 
ترت�جع �إىل ح�لٍة عجينية من عدم �ل�صتعم�ل، 
ف�إن دور �لإ�صبع يق�رب لي�ض ع�مل �لأ�صي�ء فقط، 
بل �ملعلوم�ت �أي�صً�، كم� يقول م�ثيو بيتلز يف 
ن�صل  �ل��ت��ي  �لأدو�ت  تتطلب  و  ه���ذ�.  عر�صه 
�أكرث  �لع�مل قو�عَد  �لتع�طي مع  �إىل  بو��صطته� 
ت�صذيبً� على �لدو�م حل�لت �ملالطفة، و �مل�صح، 
�أقدم  و هو رمب���  �لإمي����ء،  يحقق  و  �للم�ض؛  و 
�لب�صري،  �لتبليغ  �أو  �لت�ص�ل  �أ�صك�ل  من  �صكل 
لوحة  طريق  �لتمجيدعن  �أو  �لت�أليه  من  نوعً� 

�ملف�تيح و �ص��صة �للم�ض.
تن�،  غري �أن �لأ�ص�بع قد فتنتن� على �لدو�م و �صدَّ
وفقً� لأغنو�ض تَرمبل، �لذي ُيعد كت�به ) �لأ�صبع 
 The Finger : Handbook دف��رت   :
ب�عتب�ره  و  رقمية.  �أهمية  ذ�  مثريً�  م�صَردً�   )
للفن  ييل  مركز  يف  �لنحت  و  �ل��ل��وح���ت  �أم��ني 
�ل���ربي���ط����ين، ف����إن���ه ي��ن��ظ��ر ب��ع��ني م�����وؤرخ �لفن 
�لت�صريح  و��صفً�   ،" �ليد  " ك�تدر�ئية  لين�صيء 
�ليدوي بتف�صيٍل مبهٍج ب�هر. و يوؤكد �ملوؤلف �أن 

�لأنظمة �لفئوية للح�ص�ب �مل�صتند �ىل �لأ�ص�بع 
�لتي ��صتخدمه� �لتّج�ر �لروم�ن ميكن �أن تكون 
�ملب�ديء  فيه  تبدو  عهٍد  يف  لنبع�ثٍة  من��صبة 
�لأولية يف �لقت�ص�د قد غ�بت عن فهمن�. و هو 
ل يب�يل َعر�صً� �إىل حٍد م� بت�ريخ لغ�ت �ل�ص�رة، 
ره� رهب�ن �لقرون �لو�صطى �ل�ص�متون  �لتي طوَّ
�إ�ص�فًة للطر�ص�ن من �لن��ض ) و هي حتويلة �إىل 
د�خل ت�ريخ بَريل تبدو هن� �ن�صي�بً� غري مميَّز 

يف هذ� �لكت�ب �حل�ذق بطريقة خمتلفة (. 
ت��َرم��ب��ل يف �لأه��م��ي��ة �مل��ق��د���ص��ة و  ت����أم���الت  �إن 
لة ، من ن�حية  �لإبد�عية ل�صورة �لإ�صبع �ملتخيَّ
�أخرى، دقيقة و ب�عثة على �لتفكري. فلقد �صكلَّت 
�إىل قوى  ل��وق��ٍت ط��وي��ل  �أ���ص���رت  �لأ���ص���ب��ع و 
جوهرية يف �لطبيعة و �لدين : �إمي�ء�ت �ليوغ� 
�لتي ترى تكر�رً� يف �صور �لألوهي�ت �لبوذية و 
�لهندية؛ �إ�صبع يهود �لذي يقتل و يخلق معً�؛ و 
�إبه�م قدم ي�صوع و هو يخرب�ض درو�صً� غ�م�صة  
يف �لرت�ب. و ل يقل عن ذلك فتنًة فح�ض �ملوؤلف 
لت�ريخ �لقف�ز�ت و �لأظ�فر �مل�صبوغة، و �لأيدي 
�صنعة  و  �للعب،  وق��ت  يف  و  �حل��رب  ح�لة  يف 

�لإبه�م وحده� �أي�صً�.
 �� �لفن�نني  �أي���دي  �إىل  يتحول  ح��ني  فقط  لكنه 
كمو��صيع و ك�أع�ص�ء يف �صن�عة �ل�صورة معً� 

�� جتده يوميء �إىل �لالذع �أو �ملوؤمل. ففي لوحة 
 ( َبلب  نيكولي�ض  �لدكتور  " ت�صريح  ر�مرب�نت 
1632 (، يبنّي �لدكتور �أوت�ر �ل�ص�عد بينم� هو 
�� و هي �إمي�ءة  ي�صنع د�ئرة ب�إبه�مه و �صّب�بته 
كنت قد �عتربته� على �لدو�م نوعً� من �حِلَرفية، 
غري �أن تَرمبل ) �ملوؤلف ( يو�صح ب�أنه� �حلركة 
�أو �لإ�ص�رة ب�لذ�ت �لتي جتعله� �لأوت�ر �ملبّينة 

ممكنة.
 �� �لت�صريح  ل��ه��ذ�  �ل��ن��ّف���ذ  ر�م��رب�ن��ت  وت�صوير 
�لآلية �له�صة حلرفته �� هو يف قول تَرمبل نظرة 
لعملية  �ملتلّوية  �جل�صدية  �جلذور  �إىل  ع�صبية 
�خللق �لفني. و تلك �لأوت�ر نف�صه� تلعب �أي�صً� 
�أجنلو  ُين�صى يف ت�صوير م�يكل  دورً� ب�رزً� ل 
حيث  �صي�صتني،  كني�صة  �صقف  ع��ل��ى  للخلق 
غري  ق��و���ٌض،  يج�ّصر  بينم�  �ل��رب  �ص�عد  يلتوي 
و  بينه   synaptic �ل�صتب�كية  �لهوة  مرئي، 
ب�لن�صبة  و  �ملمطوطة.  �آدم  قدمي  �أ�ص�بع  بني 
غريب  ر  مذكِّ هذه  �لفن�ن  �أ�ص�بع  ف���إن  لرَتمبل، 
�لآخ��ر من دون  �إىل  �أب��دً� �لو�حد  ب�أنن� ل ن�صل 
جهد. و كم� توؤكد �ص��ص�تن� �للم�صية �ليوم، ف�إن 
هذ�  لإق�مة  �أيدين�،  بتلويث  جن���زف  �أن  علين� 

�لت�ص�ل.
review / عن

عشيقة صدام المزعومة تروي تفاصيل عالقتها 
في كتاب جديد

ترجمة: عمار كاظم حممد

يف �حدى لي�يل �صيف ع�م 1968 ، ك�نت ج�رة 
للمجيء  ب�حل�ح  تدعوه�  جين�   ، لمب�صو�ض 
،ثم  ع�ص�ء  حفل  يقيم  زوجه�  بينم�  ومر�فقته� 
�نذ�ك  �لعمر  م��ن  �لب�لغة  لمب�صو�ض  �رت���دت 
�ملتج�ن�ض  �ل���وردي  ف�صت�نه�  ع�م�  ع�صر  �صتة 
�لف�صي  وحذ�ئه�  �ل��وردي  �صعره�  �صريط   مع 
ريفن�ض  ج���ي   ، �مل��ف�����ص��ل  ع��ط��ره���  وو���ص��ع��ت 
ثم  و����ص���وره���   �لذهبية  خالخيله�  و�رت���دت 
�ل���ذي يف�صل بني  �ل���و�ط���يء  �ل�����ص��ي���ج  ق��ف��زت 
�لتبولة  على   حتتوي  ط��صة  ح�ملة  �لع�ئلتني 

بني يديه� .
وقمي�ض  زرق���ء  بدلة  يرتدي  رج��ل  هن�ك  ك���ن 
لقد  ح�صني،  �صد�م  �نه  على  نف�صه  قدم  �بي�ض 
ك�ن يف �حل�دي و�لثالثني من �لعمر، �صخ�صية 
موؤثرة يف حزب �لبعث ،تقول لمب�صو�ض �لن 
�نه� مل تكن تعرف من هو �صد�م يف ذلك �لوقت 
يف  قوله�  حد  على  بو�ص�مته  �نده�صت  لكنه� 
غرفة جلو�ض جين� وه���روت خي�ط يف بغد�د 
غريب   " �صين�تر�  ف��ر�ن��ك  �غنية  ك���ن��ت  حيث 
م�  هذ�  �لت�صجيل  جه�ز  من  �لليل" تنبعث  يف 
�بتد�أت به لمب�صو�ض �دع�ئه� من عالقة �متدت 
لكنه�  و�خل���وف  �لتعقيد�ت  م��ن  عقود  لثالثة 
�لديكت�تور  مع  وروم�نتيكية  �ي�ص�  ع�طفية 

�ل�ص�بق للعر�ق . 
تقول �ن �صد�م ك�ن يدعوه� �صقر�ء ، يف كت�به� 
�جلديد " حي�تي مع �صد�م " لمبو�ض �لب�لغة  
�لن 57 ع�م� �لتي ت�صمي نف�صه�  ب�ل�صم �لول 
مع  �ملزعومة  ب�لتف�صيل عالقته�  ،ت�صف  م�ري� 
�عترب  وق��د  له�  �ل�صرية  و�حل��ي���ة  �لديكت�تور 
وكتب  �جل�مح  �خلي�ل  من  نوع  �لكت�ب  �لنق�د 
تدعى  ملوؤلفة  م�صتع�ر  ب��صم  �ل�صويدية  ب�للغة 
ع�صرة  يف  بيعه  ومت  �صو�نربغ  ك�ترين�  لين� 

بلد�ن �وروبية حتى �لن . 
حينم� مت �جر�ء لق�ء مع لمب�صو�ض �و ع�صيقة 
ك�نت   ، �لع����الم   و���ص���ئ��ل  لقبته�  ك��م���  ���ص��د�م 
لمب�صو�ض تعي�ض يف بلدة �صغرية يف �لريف 
حتى  �صنو�ت  لعدة  هويته�  خمفية  �ل�صويدي 
م�ذ�  عن  �صوؤ�له�  مت  وحينم�   ، �لكت�ب  ظهور 
؟  �صد�م  ع�صيقة  تكوين  �ن  يهمك  هل  تقولني 
و�صف  �ن��ه  وق�لت  �مل�صطلح  من  �نفه�  جتعد 
غري مالئم لعالقته� �صد�م �لذي �عدم يف نه�ية 
ع�م 2006 م�صيفة ، " كال لقد كنت خمتلفة عن 
�صد�م  يفرت�ض  ك�ن  �للو�تي  �لع�صيق�ت  ح�صد 
�نه�  نف�صه�  عن  تقول  فهي   ، بهن  عالقة  على 
ك�نت �ف�صل، وفت�ة من طبقة ر�قية  فقد ك�نت 
و�لنكليزية  و�ليون�نية  �لعربية  �للغة  جتيد  
و�لفرن�صية وج�ءت من ع�ئلة جيدة وقد �حبت 
د�ئم�  وك�نت  عمله�  ومو��صلة  خ�صو�صيته� 

متثل نف�صه� . 
، فقد  " لقد ر�آين خمتلفة عن �لخري�ت  تقول 
،فقد  �مل���ل  �ري��د  �كن  ،ومل  �لب�ص�طة  �حب  كنت 
كنت �صعيدة بهذه �لطريقة ،ومل �غري طريقتي 
مع �ي �صخ�ض ك�ن  " ق�لت ذلك وهي ت�صري �ىل 
خلفية ع�ئلته� و�ملك�نه �لتي ح�صلت عليه� ذ�ت 

مرة يف �للجنة �لوملبية �لوطنية �لعر�قية . 
و�ذ� م� �صدق �حد م� �ح�ديث لمب�صو�ض ف�ن 
ذلك  يحب  ك���ن  �ن��ه  يفرت�ض  ب�لت�أكيد  ���ص��د�م 
�لنوع من �لن�ص�ء و�ملو��صف�ت �لتي تتحلى به� 

زعمه  يف  �لع�صيقة  ك�نت   ، �لنه�ية  يف  لكنه�   ،
�لتي بقيت �طول فرتة  . لكن كت�ب لمب�صو�ض 
يتحوي على �صوؤ�ل بغري جو�ب، وق�صته� �لتي 
�ل��در�م��ي �لذي  ت���أخ��ذ ه��ذ� �ملنحى و�ل����دور�ن 
يف  �ث���رة  �جل��صو�صية  ق�ص�ض  �كرث  ي�ص�هي 

هوليود ب�ملق�رنة معه. 
�ذن رمب� ليف�جئن� �ن هن�ك �لبع�ض من �لذين 
�صنع  من  هي  �لرو�ية  هذه  كل  �ن  يت�صورون 
خي�ل لمب�صو�ض و�صوروه� على �نه� �نته�زية  
 ، �مل���ل  عن  �لبحث  خ��الل  من  فر�ض  و�ص�ئدة 
يقوم  مل�ذ�  �لنق�د هو  يطرحه  �ل��ذي   و�ل�صوؤ�ل 
بهوية  تعي�ض  �لتي  لمب�صو�ض  مثل  �صخ�ض 
خمفية يف �ل�صويد  خوف� من �لعو�قب بو�صع 
�صورة مكربة له� على غالف �لكت�ب �ذ� ك�نت 

تخ�صى هذ� �لمر ؟. 
ع��ن��د م��ق���ب��ل��ت��ه��� رف�����ص��ت لم��ب�����ص��و���ض ه��ذه 
�لنتق�د�ت ر�فعة �صوته� بغ�صب وتكلمت عن 
مع  حي�ته�  و�صف  �ن  تقول  �خب�رية  تق�رير 
وليلة   ليلة  �لف  رو�ية  من  م�خوذ�  ك�ن  �صد�م 
وهي على �ية ح�ل مل تكن ق�درة على جلب �ي 
له� مع �صد�م �و حتتفظ ب�ي خملف�ت  �صورة 
لكن  �و مالحظ�ت  تذك�رية �خرى مثل ر�ص�ئل 
ب�ن  ذك��رت  �لخ��ب���ري��ة   �لتق�رير  م��ن  �لبع�ض 
د�همت  حينم�  وجدت  قد  لالمب�صو�ض   �صور� 
�لت�بعة  �حلب  �ك��و�خ  �حد  �لأمريكية  �لقو�ت 

ل�صد�م ع�م 2003  .
لطيفة  �ص�بة  ك�نت  فقد  ق�صته�  ت��روي  وبينم� 
ثرية  يون�نية  م�صيحية  ع�ئلة  م��ن  و���ص���ذج��ة 
ملب�صه�  �ن  حيث  لبن�ن  م��ن  ��صله�  يف  تعود 
 " لقب  �عط�ه�  �ل��ب��ريوت��ي  ومنظره�  �لن��ي��ق 
ك���ن يح�صل على  " وو�ل���د�ه����  ب��غ��د�د  �م���رية 
ر�تب ممت�ز من عمله يف �صن�عة �لنفط �لن�مية 
ب�صرعة يف �لعر�ق �آنذ�ك وهو �لمر �لذي حرك 
�لع�ئلة من بريوت �ىل بغد�د حيث ولدت هن�ك 

   .
يدعوه�  ك���ن  كم�  ب���ري  �و  ب���ري��زول  �ل�ص�بة 
يف  بي�ف  �دي��ث  �ج���و�ء  تعي�ض  ك�نت  �لن��ض 
نه�ية  يف   "la vie en rose �غنيته�" 
�ل�صتيني�ت يف بغد�د وحت�صر حفالت حد�ئقه� 
ك�صولة  �ي���م���  وتق�صي  �ملخملي  �ملجتمع  م��ع 
ع�ئلته�  مع  �خل��ض  �لعلوية  ن�دي  م�صبح  يف 

و��صدق�ئه� . 
ك�نت تلك �ي�م جمده� حينم� ك�نت �حلي�ة �صهلة 
وهي تتجول يف �صو�رع بغد�د �له�نئة و�ملليئة 
ب�حلي�ة بعد ذلك ق�لت �ن �صد�م ح�صني �ح�طه� 
طو�ل  عليه�  �لرق�بة  مبقي�  حديد  من  بقب�صة 
�لوقت ويف بع�ض �لحي�ن ل يت�صل به� لعدة 
�صنو�ت لكنه� ك�نت ت�صعر بح�صوره د�ئم� وقد 
لقد   ، �ثره�  يتعقب  �جال  �م  ع�جال  �نه  عرفت 
رج�له  ينت�صر  حيث  خطر�  رج��ال  ���ص��د�م  ك���ن 
يف كل مك�ن يف �لعر�ق فهو مل يكن ليرتكه� �و 

يدعه� ترتكه . 
�ن تزوجت من زوجه� �صريوب  �نه بعد  ق�لت 
وهو رجل �رمني ثري رم�ه �صد�م يف �ل�صجن 
وج����رده م��ن �م��و�ل��ه وق���د ����ص��ت��ط���ع �صريوب 
�لهرب �ىل بريوت خوف� من غ�صب �لديكت�تور 
و�ختفى من �لع�ئلة بينم� بقيت لمب�صو�ض يف 
بغد�د مع �بنتيه� ليز� و �ليكي  ثم ق�م �حد �بن�ء 
بلغت  حينم�  بن�ته�  �ح��دى  ب�غت�ص�ب  �صد�م 

�خل�م�صة ع�صرة من �لعمر على حد زعمه� . 

وعلى �لرغم من كل �لرعب و�خلوف و�لذلل 
�صد�م  �ىل  تذهب  ك�نت  �نه�  لمب�صو�ض  ق�لت 
�نه  قوله�  حد  على  وغ�لب�  ي�صتدعيه�  حينم� 
ك�نت ت�تيه� �صي�ر�ت فخمة �ىل بيته� وت�خذه� 
عدة  تق�صي  ك���ن��ت  حيث  ق�����ص��وره   �ح��د  �ىل 
�ص�ع�ت �و عدة �ي�م مع �لديكت�تور ق�ئلة �نه� 
فكرت �نه �ذ� مل تفعل م� يتمن�ه ف�صوف يقوم 

بقتله� �و �لنتق�م من ع�ئلته� . 
على �ية ح�ل ك�نت لمب�صو�ض حينم� تتكلم عن 
�لعميقة  �لديكت�تور تقدم �نطب�ع� من �مل�ص�عر 
نحوه كرجل منف�صل عن �صلوكه �ملخيف جت�ه 
�ن  من  �لرغم  على  �ن��ه  �ىل  م�صرية  مع�ر�صيه 
�صريوب �لذي له� ت�ص�ل معه �لن ك�ن زوجه� 
كم�  يرتكه�  مل  �لديكت�تور  لكن  �لبنتني  وو�ل��د 

فعل زوجه� . 
�لكت�ب ي�صبح من �ل�صعب تدريجي�  يف نه�ية 
كم�  �لثم�نيني�ت  �و�ئ��ل  ففي  ق�صته�  مت�بعة 
تقول ��صبحت ح�مال مرة �أخرى و�ص�فرت �ىل 
قطنطينيو�ض  ولده�  �جن�ب  �جل  من  �ليون�ن 
ح��ي��ث رف�����ص��ت لم��ب�����ص��و���ض �لج����ب���ة حينم� 
م�صيفة  �لطفل  ذل��ك  و�ل���د  ي��ك��ون  عمن  �صئلت 
خ�رج  �ىل  ليز�  �بنته�  �بع�د  ��صتط�عت  �نه� 
�لث�نية  �بنته�  لأخ��ر�ج  تخطط  وك�نت  �لعر�ق 
لكن �صد�م ��صبح يزد�د هو�ص� و�صيطرة ق�تله، 
�ملو�صل  يف  �ن��ه  و�خ��ربه���  به�  �ت�صل  قد  ك���ن 
بينم� ك�ن ور�ءه� فقط بعدة دق�ئق ويف �حدى 
�للي�يل ك�نت �صد�م ينظر �ليه� بعينني متعبني 
ق�ئال " �نه �لن �لوقت لأنه�ء كل هذ� ي��صقر�ء 
 " �ج�به�  كيف؟  لمب�صو�ض  �ص�لته  وحينم�   "
�صيء  هن�ك   ، �فكر  �ن  علي   ، مت�كد�  ل�صت  �ن� 
�آخر"  رجل  يلم�صك  لن  �صوف  هو  �كيد  و�ح��د 
�ن هذ� رمب�  نف�صه�  مع  فكرت لمب�صو�ض  عند 
�ن  عليه�  و�ن  ب���لع��د�م  عليه�  �حل��ك��م  يعني 
�بنته�  تركت  �نه�  للكت�ب  طبق�  ف��ور�.   تهرب 
�ليكي يف بغد�د ع�م 2001 حم�ولة �لفر�ر من 
�لبالد عن طريق دهوك وهي حم�فظة تقع يف 
ح�ل  �ية  وعلى  �لعر�ق  كرد�صت�ن  يف  �ل�صم�ل 
فقد خ�نه� �لدليل و�نتهى ذلك ب�ن �م�صكت به� 
�لجهزة �لمنية �ملرعبة " �ملخ�بر�ت �لعر�قية 
" م�صيفة �نه مت �لحتف�ظ به� يف �صجن حتت 
�ىل  نقله�  يتم  �ن  قبل  �لوقت  لبع�ض  �لر���ض  

�صجن �لن�ص�ء .
يف �حد �لي�م ج�ء �ليه� جمموعة من �لرج�ل 
و�خذوه� من زنز�نته� وحينم� �ص�ألت �ىل �ين 
بغد�د  �ىل  ذ�هبة  �نت   : �ج�بوه�  ؟  ت�أخذوين 
عند ذلك ق�لت لمب�صو�ض �نه� ك�نت مت�أكدة يف 
�نه� يف طريقه� �ىل �لعد�م لكن ب��ض �ل�صجن 
ت��وج��ه ب��ه��� �ىل �حل����دود �ل�����ص��وري��ة ب���دل من 
�لعر�قية  �لع��صمة  �ىل  يقودهم  �لذي  �لطريق 
عم�ن  يف  ف��ن��دق  يف  �مل��ط���ف  به�  �نتهى  وق��د 
�لرج�ل  ه���وؤلء  �ن  �كت�صفت  وق��د  �لردن  يف 
ه��م م��ن �مل��ع���ر���ص��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة �ل��ت���ب��ع��ة حلزب 
�ملوؤمتر �لوطني �لعر�قي حيث ق�مت �حلكومة 
�لمريكية بنقله�  بطريقة غري مب��صرة  خ�رج 

�لبالد .  
�صوري�  يف  �ملف�صرة  غري  �لتوقف�ت  بع�ض  بعد 
وبريوت ق�لت لمب�صو�ض �نه� ط�رت ب�لط�ئرة 
وك�لة  قبل  من  مق�بلته�  يتم  لكي  ت�يالند  �ىل 
 )C.I.A( �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��رك��زي��ة  �مل��خ���ب��ر�ت 
على �مل �ن تقوم ب�مل�ص�همة يف �عط�ء نظرة 

�لديكت�تور  عهد  يف  �لد�خل  من  �لعر�ق  حول 
م�صيفة �نه� قوبلت ببع�ض �لتحقيق�ت �لولية 
�لبديهية مثل : �ين ي�صكن �صد�م ؟ و�ين ي�كل ؟ 
و�ين مك�ن �حلم�م�ت ؟ هل ��صتط�عت �ن متيز 

فروق� بني �صد�م و�صبيهه ؟ .
وقد قوبلت لمب�صو�ض حول عالقته� �ملزعومة 
ب�صد�م يف حمطة �خب�ر �ي بي �صي نيوز ذلك 
�للق�ء �لذي مت ر�صم �صورة �صد�م �لرجل �لذي 
يحب  و�ل��ذي  �لفي�غر�  ب��صتخد�م  يث�ر  �ل��ذي 
قبل  بثه  " و�ل��ذي مت  " �لعر�ب  فيلم  م�ص�هدة 

��صهر قليلة من بد�ية �حلرب على �لعر�ق . 
كون  يف  لت�صك  �نه�  حينه�  لمب�صو�ض  ق�لت 
�لو��صنطن  ملق�ل  وطبق�   ، �لبث  ي�ص�هد  �صد�م 
�صي  ب��ي  �ي  �ل  ومنتج  م��ر����ص��ل  ف���ن  بو�صت 
و�م�صى  ب��ريوت  يف  لمب�صو�ض  تعقب  نيوز 
من  كال  مع  �دع�ء�ته�  من  للتحقق  ��صهر  ع��دة 
�ىل  ب�ل�ص�فة  �لوربية  �ملخ�بر�ت  م�صوؤويل 
لمب�صو�ض  �ب��ن��ة   ، �مل��ع���ر���ص��ة  يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ني 
�لنه�ية  يف  �لهروب  ��صتط�عت  �ليكي  �لث�نية 
�ليون�ن  يف  �قرب�ئه�  �ىل  وذهبت  �لعر�ق  من 
بينم� �نتهت لمب�صو�ض يف �ل�صويد فيم� �بنته� 

�لث�نية ��صتقرت مع زوجه� . 
حي�ته� �لن يف تلك �ملنطقة �لريفية �له�دئة يف 
�ل�صويد بعيدة عن ذلك �لرتف ،لكن لمب�صو�ض 
تقول ب�نه� ر��صية ببيئته� �لب�صيطة �لتي حتيط 
وتغ�صل  كلبه�   مع  تتم�صى  �نه�  .م�صيفة  به� 
�ل�صحون وتتح�دث مع �لب�عة حينم� تت�صوق 
يف  �لرئي�صية  �ل�ص�حة  من  و�خل�ص�ر  �لفو�كه 
ز�ل  م�  قلبه�  " �ن  ق�ئلة  حديث�  وتختم  �لبلدة 
و�فكر  و�ب��ك��ي  عيني  �غم�ض  ف���ن���  ب��غ��د�د  يف 
ور�ئحة  حديقتي  يف  ك�نت  �لزهور�لتي  يف 

�لغ�رديني� �لتي تنبعث منه�".  

عن :لو�س اجنل�س تاميز

يف كت�به »�لأ�صري.. عندم� كنت �صجين� لدى 
ط�لب�ن« �ل�ص�درحزير�ن 2010، يروى جري 
ف�ن ديك تف��صيل �ل�صهر ون�صف �ل�صهر �لتي 
مييز  وم���  ط�لب�ن.  حلركة  �أ���ص��ري�  ق�ص�ه� 
جتربة ف�ن ديك �ل�صردية هو �أنه مل يح�ول 
�أو  ب�لبطولة  يتظ�هر  �أو  �صج�ع�  يبدو  �أن 
ب�لروح�نية فهو ي�صف م�ص�عره �حلقيقية 
من خ��وف وح��زن ورمب��� خ��زي يف بع�ض 
نف�صه  �ل���وق���ت  يف  وي���ع���رتف  �لأح����ي�����ن، 
ب�نبه�ره بخ�طفيه ومم�ر�ص�تهم �لإ�صالمية 

و�أ�صلوب معي�صتهم.
متنى  �ل��ت��ي  �أفغ�ن�صت�ن  ه��ي  تلك  تكن  مل 
ففي  �ص�ب؛  وهو  �إليه�  يذهب  �أن  ديك  ف�ن 
ز�ل  م���  دي��ك  ف���ن  ك���ن  عندم�   1973 ع���م 
مل�صق�  �ص�هد  قد  ك���ن  ب�ري�ض  يف  يدر�ض 
مع  يتحدث  ك�ن  وبعده�  �أفغ�ن�صت�ن  حول 
يف  يرغب  ب�أنه  �أحدهم  ف�أخربه  �أ�صدق�ئه 
�أن ي�صبح رجل �قت�ص�د، فيم� ق�ل �آخر �إنه 
يرغب يف �لعمل كمح�م بينم� ق�ل ديك �إنه 
�أفغ�ن�صت�ن؛ فقد ك�ن  �إىل  �ل�صفر  يرغب يف 
يحلم منذ �صغره ب�ملغ�مرة و�لإث�رة، وفق� 

مل� ق�له ديك نف�صه.
يف ذلك �لع�م متكن ديك من زي�رة �أفغ�ن�صت�ن 
ذلك  يف  �أفغ�ن�صت�ن  وك�نت  �أخيه  ب�صحبة 
�لوقت مت�م� كم� ك�نو� ي�صفونه� »ب�ري�ض 
�ل�صرق« حيث ك�نت تعج ب�ملط�عم و�ص�لت 

�لقم�ر و�ملالهي �لليلية. 
ب�ك�صت�ن  �إىل  ���ص���ف��ر   1981 ع����م  ويف 
ت�ميز«  »نيويورك  ل�ص�لح  يعمل  ك�صح�يف 
�لتي  بي�ص�ور  �إىل  �لقط�ر  ��صتقل  ومنه� 
تعد مركز �ملج�هدين، وهن�ك �لتقى ق�دتهم 
�إىل  �نتقل  ث��م  �لقبلية،  للمن�طق  و�ص�فر 
على  �مل��ج���ه��دي��ن  م��ع  وع������ض  �أفغ�ن�صت�ن 

�حل����دود. وه��ن���ك �ل��ت��ق��ى ي��ون�����ض خ�ل�ض 
�لقبلية،  �ملن�طق  دخول  على  �ص�عده  �لذي 
و�أق���م مع جالل  ديك �جلب�ل،  ف�ن  وت�صلق 

�لدين حق�ين..
ويف ع�م 2008 و�صل ف�ن ديك �إىل �ملن�طق 
�لقبلية على �حلدود �لب�ك�صت�نية �لأفغ�نية 
مفت�ص� يف حقيقة �لتحدي�ت �لتي تو�جهه� 
من  بكل  �للتق�ء  ومتمني�  ه��ن���ك،  �أم��ريك��� 
جالل �لدين حق�ين وقلب �لدين حكمتي�ر، 
وك�ن يعلم ح�صب قوله �أنه يلعب ب�لن�ر و�أن 

تلك �لتجربة �صتكون حمفوفة ب�ملخ�طر.
�ملنطقة  �إىل  دي����ك  ف�����ن  و����ص���ل  ع��ن��دم��� 
م�صلحون  رج�ل  عدة  ح��صره  �حلدودية، 

و�قت�دوه  �ل�صود�ء  �لعم�م�ت  يرتدون 
�نعد�م  ح��د  �إىل  مظلمة  زن���ز�ن���ة  �إىل 
تكن  مل  حيث  للغ�ية  و�صيقة  �ل��روؤي��ة 
مرت،   3.5 يف   3.5 تتج�وز  م�ص�حته� 
ومل يكن يدخله� �لهو�ء. يقول ف�ن ديك: 
»عندم� �ختطفوين �ص�ألني زعيمهم بلغة 
�لب�صتون عن ��صمي ثم عن ��صم و�لدي« 
ف�أجبت ولكنني بعد ذلك مل �أعد �أ�صتطيع 
لهم:  فقلت  بلغتهم  �حل����و�ر  م��و����ص��ل��ة 
فق�ل  »�أن� ميت«.  قلت:  ثم  �أمريكي«  »�أن� 
ق�ئدهم: »�إنن� نعمل على تقييم �ملوقف، 
ف�صنقوم ب�إجر�ء حتقيق، ف�إذ� تبني �أنك 
�أن  يف  حر  ف�أنت  مدعو�  هن�  �إىل  جئت 
ف�صوف  مدعو�  تكن  مل  �إذ�  �أم���  تذهب، 
�نتهيت.  لقد  فقلت  ج��صو�ص�«.  نعتربك 
ون��ظ��رت ح���ويل ور�أي�����ت �ل���دم����ء على 

�جلدر�ن و�ل�صال�صل على �لأر�ض.
د�ئم�  ك�نو�  �ل�صج�نني  �أن  دي��ك  ي��روي 
�أنهم  �مل�صجونني  ولزمالئه  له  يوؤكدون 
�أنهم  رغم  �صيوفهم  لأنهم  يقتلوهم  لن 

ك�نو� يهددونه �أحي�ن� ب�ملوت �إذ� مل يتحول 
�إىل �لإ�صالم. و�زد�د �إح�ص��صه ب�لقهر عندم� 
�أجربه حمتجزوه على �ل�صالة يف حم�ولة 
لإقن�عه ب�لتحول عن دي�نته. ومل يلج�أ ف�ن 
ديك لإعالن �إ�صالمه كذب� لأنه ك�ن يثق يف 
ب�صرية خ�طفيه �لغريزية فك�ن يخ�صى �أن 

يقتلوه �إذ� م� �صعرو� ب�أنه يكذب.
تلك  خ���رج  ب�خلروج  لهم  ي�صمح  يكن  ومل 
�أثن�ء  دق���ئ��ق  لعدة  �إل  �خل�نقة  �ل��زن��ز�ن��ة 
�أنه  دي��ك  يعتقد  مير  ي��وم  كل  وك���ن  �لليل، 
�لع�مل. وز�د  ذلك  له يف  يوم  �آخر  �صيكون 
�صك ديك يف مرتجمه وحر��صه من وح�صة 
�صجنه؛ حيث ك�نت ت�ص�وره �ل�صكوك ب�أنهم 

قد و�صو� به �إىل خ�طفيه.
�أي  كونته�  �لتي  للعالق�ت  تعد  »مل  يقول: 
ع���مل من  �إن���ه  �مل��ك���ن حيث  ذل��ك  معنى يف 
و�لولء�ت  و�لغمو�ض  و�لظلمة  �خلي�نة 

�لقبلية و�خلي�ن�ت �لقبلية �أي�ص�«.
يف �ل��ي��وم �ل��ر�ب��ع لأ���ص��ره، �أخ��ذ �ص�جنوه 
�لزنز�نة  خ����رج  �إىل  وح��ر����ص��ه  مرتجمه 
ف�ن  �إىل  ق�ئدهم  ج���ء  ث��م  و��صتجوبوهم 
�للحظ�ت  ت��ل��ك  ق��ب���ل��ت��ه. يف  دي���ك وج��ل�����ض 
د�ني�ل  مقتل  تف��صيل  ذ�كرته  �إىل  تد�عت 
بريل �لتي ك�ن قد غط�ه� وتتبع تف��صيله�، 
ك�مري�  �أم���م  يتحدث  جعله  ق�ئدهم  ولكن 
�أن  فيديو وك�ن ديك يعتقد يف ذلك �لوقت 
�أخربه  �لق�ئد  ولكن  ح�نت  قد  حلظته 
�لإف����ر�ج عن  �أج���ل  م��ن  �صيف�و�ض  �أن���ه 
غو�نت�ن�مو  يف  �ملعتقلني  م��ن  �ث��ن��ني 
مليون  قدره�  فدية  على  �حل�صول  �أو 

ون�صف �ملليون دولر.
هذه  »حتى  ق�ئال:  ذل��ك  على  دي��ك  يعلق 
�للحظة مل يتم �لإفر�ج عن �أي معتقلني 
يف م��ق���ب��ل �إط����الق ���ص��ر�ح��ي«، ك��م��� ل 
فدية مت  �صيء عن  �أي  دي��ك  ف���ن  يعرف 
�صر  يعرف  ول  خ��روج��ه  مق�بل  دفعه� 
ويت�ص�ءل:  ���ص��ر�ح��ه.  خ�طفيه  �إط���الق 
�أو  �لأمريكية  �ل�صتخب�ر�ت  ك�نت  هل 
»�ل�صي  �أو  �لفيدر�يل  �لتحقيق�ت  مكتب 
�لأمريكية ور�ء  �ل�صف�رة  �أو  �إ���ض«،  بي 

�لإفر�ج عنه، ل �أحد يعلم.
من  يتمكن  مل  �أن����ه  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�لتي ذهب من  �ل�صح�فية  ق�صته  �إمت�م 
�أجله�، ف�إنه ع�د بتجربة �إن�ص�نية عميقة 
�صترتك بال �صك �أثره� بد�خله وبد�خل 

كل من قر�أ كت�به

ط���ال���ب���ان  س����ج����ون  ف����ي  ي����وم����ا   45



12
ء

العدد )1879(ال�سنة الثامنة -االحد )15( 
13اآب 2010

ء

العدد )1879(ال�سنة الثامنة -االحد )15( 
اآب 2010

رو�يته  للرو�ئي  �صدر   ،1999 ع�م  من  وبد�ية   
�أم�  �لزكي"،  مق�مه  على  يعود  �لط�هر  " �لويل 
رو�يته  وط���ر  للط�هر  �صدر  فقد   2005 ع�م  يف 

ب�لدع�ء". يديه  يرفع  �لط�هر  "�لويل 
يقول عمي �لط�هر، �أو هكذ� يلقب يف �جلز�ئر، 
�إىل �حلد  �ل��و���ص��ول  ه��و  �لأ���ص������ص��ي  "همه  ب����أن 
يف  �لربجو�زية  تبلغه  �أن  ميكن  �ل��ذي  �لأق�صى 
�لكربى يف  �لتغيري�ت  ق�ئدة  ب�صفته�  �لت�صحية 
�لرت�ث.  ذ�ت��ه  حد  يف  �إنه"هو  ويقول  �لع�مل". 
وبقدر م� يح�صره ب�بلو نريود� يح�صره �ملتنبي 
يل  م�صرقي  يقول:"�أن�  ك��م���  �ل�صنفرى".  �أو 
و�أن معتقد�ت  طقو�صي يف كل جم�لت �حلي�ة، 

�ملوؤمنني ينبغي �أن حترتم
ن��ن�����ص��ر �خ����ر ح����و�ر �ج����ري م��ع��ه وب��ث��ت��ه قن�ة 

�لعربية.

من هو الطاهر وطار؟
ط�هر  عمي  �أو  وط���ر  �لط�هر  �لكبري  �ل��رو�ئ��ي 
زلزل  رو�ي���ة  �ص�حب  �جل��ز�ئ��ر،  يف  يلقي  كم� 
بد�يته  ب�جلز�ئر،   1936 ع���م  مو�ليد  من  ولز 
�إب���ن  �ل��ط��الب��ي  و�لن�ص�ل  �ل�صح�فة  يف  ك���ن��ت 
ث����ورة �جل���ز�ئ���ر �ل��ت��ح��ري��ري��ة، ه���و �أح����د طلبة 
�جلز�ئر  يف  �مل�صلمني  �لعلم�ء  جمعية  مدر�صة 
يكن  مل  فكره  �أن  غري   1950 ع�م  ت�أ�ص�صت  �لتي 
كذلك، حيث تبنى �ل�صيوعية فكرً� فك�ن �أحد �أبرز 
وط�ر  �لط�هر  �ل�صيوعي،  �لنظ�م  عن  �ملد�فعني 
�أعم�له  ترجمت  �جلز�ئرية  �لرو�ية  ر�ئد  يعترب 

وك�نت  �لع�ملية،  �للغ�ت  من  �لعديد  �إىل  �لأدبية 
كثرية. ج�معية  ور�ص�ئل  لأطروح�ت  مو��صيع 
تقّلد �لرو�ئي بع�ض �ملن��صب �ل�ص�مية يف �لدولة 
�لثق�يف،  �لعمل  �إىل  �لتفرغ  �أخ���ريً�  ف�صل  لكنه 
ج�ءت  �أنه�  ق�ل  �لتي  �جل�حظية  جمعية  ف�أ�ص�ض 
�لثق�يف  �جل�نب  يف  تعنى  موؤ�ص�ص�ت  غي�ب  يف 
�لغ�ئب يف �لبالد. همه �لأ�ص��صي كم� يقول د�ئمً� 
�أن  ميكن  �لذي  �لأق�صى  �حلد  �إىل  �لو�صول  هو 
تبلغه �لبورجو�زية يف �لت�صحية ب�صفته� ق�ئدة 
�لتغري�ت �لكربى يف �لع�مل.�أحمد حرز �لله: �إذً� 
عمي  حي�ة  يف  �ملحط�ت  بع�ض  ه��ذه  ب�خت�ص�ر 
رو�ية  �ص�حب  �مل�صهور،  �لرو�ئي  وط���ر  ط�هر 
يف  ثق�يف  رو�ئ��ي  فعل  �إىل  �أ�ص�صت  �لتي  �ل��الظ 
�لع�مل �لعربي و�لع�مل حيث ترجمت �إىل �لعديد 

منه� �للغ�ت �لع�ملية. 
تف��صيل  يف  طبعً�  ندخل  �أن  قبل  ط�هر  *عمي 
ول  تخو�صه�  زل��ت  ل  �لتي  �ل��رو�ئ��ي��ة  �لتجربة 
خالل  من  ورمب���  ثق�فية،  ل�ص�حة  توؤ�ص�ض  زل��ت 
موؤ�ص�صتكم �لتي �أ�ص�صتموهم� جمعية �جل�حظية 

�أو موؤ�ص�صة �جل�حظية،
�لكت�بة  لثورة  �ملفجرين  �أحد  �أنت  ط�هر  *عمي 
�ل��ت��ي ت��ز�م��ن��ت م��ع م��ن ف��ج��رو� ث���ورة �جلز�ئر 
�صنو�ت  يف  �أي  �مل��رح��ل��ة  ت��ل��ك  يف  �ل��ت��ح��ري��ري��ة 

�خلم�صيني�ت كنت تكتب �أي�صً�؟
�أ�صبوع  ���ص��يء  م���ن  ف��وج��ئ��ت  وط������ر:  �ل��ط���ه��ر 
ب�كت�ص�ف يف �حلقيقة كنت �أعرفه من مدة ولكن 
ن�صيت �أنني يف 7 حزير�ن  1956 �أي بعد تقريبً� 

�جلز�ئريني  �لطلبة  �لحت���د  تقرير  من  يوم   15
يف �لع��صمة هن� ومل يكن �صمعن� بهذ� ب�لإ�صر�ب 
�لع�م للطلبة، كنت ن�صرت يف 56.. يف 7 حزير�ن  
بعد  �أبلغ  مل  و�أن���  بتج�وز  مق�ل  يعني  مق�ل   56
�لطلبة  فيه  �أدع��و   36 مو�ليد  من  �أن���  �صنة،   20
�أن  ب���ل��ث��ورة، حتى  �لل��ت��ح���ق  �إىل  �جل��ز�ئ��ري��ني 
�لطلبة  جمعية  رئي�ض  �ل�صعودي  هيثم  �ملرحوم 
ج�ءين  يومه�  تون�ض  يف  �جلز�ئريني  �مل�صلمني 
وك�ن يظن �أنني �أحد قي�ديي �لثورة �لتحريرية 
وك�ن يتع�مل معي على هذه �لأ�ص��ض، ويريد �أن 
يعرف من �أين �أ�صتمد �لتعليم�ت و�لأخب�ر وكذ� 
وعلى  �صليقتي  على  �أنني  �كت�صف  مل�  ف�نك�صف 
بديهتي كط�لب جز�ئري �صعرت ب�أن وجودن� يف 
�إخو�نن�  بينم�  �لتعليم  يعني  مت�بعة  يف  تون�ض 
�أن�  فكرة  وعلى  وتلق�ئي،  عفوي  ك���ن  ميوتون 
غري مكون �صي��صيً� يعني قبل �لثورة، يعني �أن� 
�ل�صي��صي  وعيي  دينية،  مد�ر�ض  �بن  ب�دية  �بن 
يف  قلياًل  �نخرطت  �أن��ن��ي  رغ��م  بعد،  يت�صكل  مل 
�لك�ص�فة، ولكن ب�صر�حة كنت على �صليقتي وعلى 
ثورة  وروح��ي��ً�  ع�طفيً�  يعني  تبنيت  طبيعتي، 
�صنتني  بعد   58 يف  فيم�  تبنيت  كم�  حتريرية، 
�ل�صرت�كي  �لفكر  ه��ذ�  �مل��ق���ل  م��ن  �ن��دلع��ه���  م��ن 
�صيوعيً�  كنت  �لله:  ح��رز  يعني.�أحمد  �ل��ث��وري 
يق�ل �أنك كنت �صيوعيً� كنت..�لط�هر وط�ر: يف 
�خلم�صين�ت ك�ن �لإن�ص�ن ل بد �صب�ب يعني مثلن� 
�أن  �إم�  �نتم�ء،  له  �أن يكون  22 - 25 �صنة ل بد 
م�رك�صيً�  �أو  بعثيً�  �أو  قوميً�  �أو  ن��صريً�  يكون 

تعرفت  و�أن���  ذل��ك،  غري  �أو  تروت�صكيً�  �أو  لنينيً� 
يف  �لتون�صيني  �مل�رك�صيني  م��ن  جمموعة  على 
من  �لتون�صي،  �ل�صيوعي  للحزب  �لعلي�  �لقي�دة 
�أن�صم لأي حزب  خاللهم تعرفت على نظرية، مل 
�صيوعي مبعنى �صيوعي، ولكن �أحمل �لفكر فكر 

�لطبقة �لع�ملة هكذ� ن�صميه يعني عمومً�.
�لع�ملة  �لطبقة  �ن�صغ�لت  �أو  �لفكر  هذ�  وهل   *

هل جنده� يف رو�ي�ت �لط�هر وط�ر؟
�أعم�يل  كل  يف  رو�ي�تي  كل  يف  وط���ر:  �لط�هر 
�ل�صب�ق  �لق�صرية  �لق�ص�ض  من  �لالظ  من  بد�ية 
�صليقة  عن  يعني  ذل��ك،  وغري  �للوز  وحبة  ون��و� 
وعفوي  تلق�ئي  �ل��ت��ز�م  ع��ن  �إل����ز�م  ع��ن  ولي�ض 
�أوؤمن  �لجتم�عية،  ب�لعد�لة  �أوؤم���ن  وطبيعي، 
�أوؤمن  �ملنتجني،  �إنت�ج من طرف  مبلكية و�ص�ئل 
�أنخرط  �أم� �حلزبية ف�أن� مل  ب�خلري لكل �لن��ض، 
�أن� �بن ثورة حتريرية، �بن جبهة  يف �أي حزب 
�لتحريير �لوطني من 56 يعني �إىل غ�ية يعني 
�لآن  ل�صت  �أن�  �نقطعت  ثم  �إىل غ�ية 84  كحزبي 

يف �أي حزب.
�لأفك�ر  �أو  �ل�صرت�كية  �أف��ك���ر  �لأف��ك���ر  وه��ذه   *
�صقوط  بعد  ت���أث��رت  هل  رو�ي��ت��ك  يف  �ل�صيوعية 
يف  �لت�صعيني�ت  يف  �ل�صوفيتي  �لحت���د  نظ�م 
�لحت�د  ب�صقوط  �لت�صعينيي�ت؟تنب�أت  ب��د�ي��ة 

�ل�صوفيتي و�ملنظومة �ل�صرت�كية جميعه�
-�لط�هر وط�ر : �صقوط نظ�م �لحت�د �ل�صوفيتي 
و�ملنظومة �ل�صرت�كية و�ل�صرت�كي�ت يف �لع�مل 
تنب�أت  وم�صر  و���ص��وري���  �جل��ز�ئ��ر  يف  �ل��ث���ل��ث 
ب�صقوطه� وبزيفه� يف رو�ية "عر�ض بغل" ويف 
كذلك يف رو�ية "جتربة يف �لع�صق"، ذلك �أن م� 
�لتطبيق�ت  �لبريوقر�طية  �لتطبيق�ت  �ص�قته هو 
�لع�صكرية ر�أ�ض م�لية �لدولة كم� هو �ل�ص�أن يف 
بحد  �لنظرية  يعني  ت�صقط  ومل  �لن�مي،  �لع�مل 
ذ�ته� كنظرية تدعو �إىل �خلري، يعني ل ميكن �أن 
ت�صقط دعوة �إىل �خلري �صو�ء ك�نت يف �لدي�ن�ت 
�أن يق�ل  �أو يف غري ذلك ل ميكن  �أو يف دع��و�ت 
�لبريوقر�طية يف  �لتطبيق�ت  �أنه� �صقطت،  عنه� 
بد�أ  �أن �خلالف  �لعلم  �ل�صرت�كية، مع  �ملنظومة 
يعني و�أن �لتنبيه �إىل هذ� �ل�صقوط بد�أ عند بد�ية 
�ل�صوفيتية بد�أت مع تروت�صكي ولينني،  �لثورة 
خ��صة  تطبيق�ت  يدين  ك�ن  تروت�صكي  �أن  حيث 
و�لأ�ص�ليب �ل�صت�لينية، يعني لي�ض جديدً� يعني 
�ل�صوفيتي  �لحت���د  يف  �لبريوقر�طية  �صقوط 
من  تنبوؤ  هو  بل  جديد  �كت�ص�ف  لي�ض  �ل�ص�بق 
�أن  �لعلم  طرف من��صلني وح�صل م� ح�صل، مع 
و�لمربي�لية  �لر�أ�صم�لية  �ل��ق��وى  ب��ني  �ملعركة 
و�لقوى �لثورية يف �لع�مل �ل�صرت�كي ك�نت غري 

وور�ئه�  ر�أ�صم�لية  �أوروب����  كل  ك�نت  متك�فئة، 
�لتحرير  حرك�ت  حتى  وور�ئه�  �لث�لث،  �لع�مل 
ك�نت تعمل على حتطيم �لحت�د �ل�صوفيتي رغم 
�أنه� تك�فح ب�أ�صلحته� ك�نت ع�مل �أ�ص��صي ل�صقوط 
�لتطبيق�ت كم� �أ�صميه�، تطبيق�ت �ل�صرت�كية �أو 
ر�أ�صم�لية �لدولة كم� متت ب�لأ�ص�ليب �ل�صت�لينية

* يف هذ� �ل�صي�ق تنب�أمت �إذً� قبل يف رو�يتك كم� 
خالل  من  �لآن  �لنظ�م،  هذ�  ب�صقوط  تنب�أت  قلت 
بعد  م�  ُكتبت  �لتي  ورو�يتكم  �لثق�فية  جتربتكم 
م�  �أخرى رو�ية  �إىل رو�ية  �أ�ص�ض  �لذي  �لزلز�ل 
هذه  بفلول  تنب�أمت  هل  �جلز�ئرية،  �لثورة  بعد 

�لأنظمة �لآن �أح�دية �لنظ�م مثاًل؟
ب�ملعنى  ع��ودة  يف  �أن��ه  �أعتقد  وط����ر:  -�ل��ط���ه��ر 
على  �صو�ء  ه��ذه  م�صتحيل  ه��ذ�  ل��ل��ور�ء  �ل��ع��ودة 
�أو..  �ل�صيوعية  �أو  �لإ�صالمية  يعني  �لطريقة 
�أ�صلوب  م��ن  لب��د  يعني  �نتهى  م��صي  �مل��صي 
ومعطي�ت  �لع�صر  ومعطي�ت  يتم��صى  ج��دي��د 
�ل��وق��ت �ل���ذي ن��ح��ن ف��ي��ه، �أن���� دمي��ق��ر�ط��ي ويف 
و�لتي  �ل�صتين�ت  يف  كتبت  �لتي  �ل��الظ  رو�ي��ة 
بد�أت كم� هو يف مقدمته� يف �خلم�صين�ت يعني 
�لبطل �لأ�ص��صي زيد�ن عندم� �أر�د �أن يخلف �أن 
�أخرى  منطقة  �إىل  م�ص�فر  وهو  نف�صه  ي�صتخلف 
�لدميقر�طية  ع��ن  وحت���دث  �ن��ت��خ���ب���ت،  �أج���رى 
وحتدث عن �لديكت�تورية وحتدث عن �لأح�دية، 
ورمب� هذ� م� ك�ن ينق�ض �لتطبيق�ت يف �لبلد�ن 
�لف�صحة  وهذه  �لدميقر�طية  وهذه  �ل�صرت�كية، 
�إث��ر�ء �لقر�ر و�إث��ر�ء �لقي�دة و�إث��ر�ء �لأفك�ر  من 
ل  لأن��ن���  �لآخ���ر،  عند  م��ن  وب�صيء  جديد  ب�صيء 
ميكن �أبدً� �أن نركز على فكر و�حد ول على ذهن 

و�حد
* �أمل تخلق لك نوع من �لإ�صك�ل يف ظل ��صرت�كية 

�لر�حل هو�ري بومدين؟
ن�صتعمل  ن��ح��ن  يعني  و�ل��ل��ه  وط�����ر:  -�ل��ط���ه��ر 
جت�����وزً� ����ص��رت�ك��ي��ة ب��وم��دي��ن و����ص��رت�ك��ي��ة بن 
عبد  و��صرت�كية  �لأ���ص��د  ح�فظ  و��صرت�كية  مال 
ر�أ�صم�لية  ر�أ�صم�لية،  تطبيق�ت  ه��ذه  �لن��صر 
ت�صتويل  �لإنت�ج،  و�ص�ئل  على  ت�صتويل  �لدولة 
على �لبنوك ت�صتويل على.. ولكن ل ت�صعه� بني 
�أيدي �ل�صعب وبني �أيدي �لعم�ل ذلك �أنه� ل تثق 
�ل�صي��صي م�صتولية  �لنظ�م  كقوة م�صتولية على 
على �ل�صلطة ل تثق يف قو�عده�، ي�ص�ف �إىل هذ� 
�أو قي�دة �صورية  �أنك ل جتد يف قي�دة جز�ئرية 
�أو قي�دة م�صرية �أو قي�دة ليبية ل جتد �لإجم�ع 
�لكالم  �أق��ول هذ�  و�أن��� عندم�  ه��ذ�،  �لتوجه  على 
قلته لبومدين عندم� كن� نن�ق�ض �لثورة �لزر�عية 
�لزر�عي كم� كن� ن�صميه نحن، قلت  �أو �لإ�صالح 
م�صو�صة  درج���ت��ه  ك��ل  �صلم  على  ت�صعد  �أن��ك  ل��ه 
وميكن �أن ت�صقط بك يف �أي حلظة، وهذ� �لكالم 
على  �ل��ت��ل��ف��زة  يف  يعني  ع��ل��ى  وم���ر  يعني  قلته 
معروف  �ل�صيء  هذ�  يقول،  كم�  مب��صرة  �مل��صي 
فالن  ��صرت�كية  و�لله  �أق��ول  �لآن  جت����وزً�  �إمن��� 
�أن  و�ح���دة  ��صرت�كية  هن�ك  ف��الن،  و��صرت�كية 
�لع�ملة،  �لطبقة  �أيدي  �لإنت�ج بني  ت�صع و�ص�ئل 
ونق�بية  حزبية  مرنة  �أ�ص�ليب  يعني  ت�صع  و�أن 

لل�صهر على هذه �لطريقة
*حني قلت للرئي�ض �لر�حل هو�ري بومدين �أنك 

ت�صعد على �صلم مفخخ م�ذ� �أج�بك؟
-�لط�هر وط�ر: �حمر وجهه خ��صة بعد �أن تبعني 
�ل�صي  ق���ل  كم�  يقولون  وكلهم  ثالثة  �أو  �ث��ن���ن 
ورفع  وط���ر  ط�هر  �ل�صي  ق���ل  كم�  وط���ر  ط�هر 
وعندم�  مرفوعة،  �جلل�صة  ق�ل  رفعه�  �جلل�صة، 
يل  تلفن  �حل�دثة  يعني  �لليل  يف  �لن��ض  �ص�هد 
ب�صر�ك؟  بخري  �أنت  هل  ي�ص�ألون  و�حد  من  �أكرث 
�لطيبة،  �لأم����ور  يعني  ل��ل��ه  �حل��م��د  ب�����ض  �أق����ول 
فهم  ك�نو� يخ�فون علي، ولكن هو�ري بومدين 
�لذين  به  لأع�ر�ض  �لكالم  هذ�  قلت  �أن�  �لر�ص�لة، 
ك�نو� يع�ر�صون �لإ�صالح �لزر�عي وهم �أع�ص�ء 
جمل�ض �لثورة وهم ق�دة، مل ي�صتوعب �أبو مدين 
��صتوعبو�  بعد  فيم�  ولكن  تدخلي،  حلظته�  يف 

عليه.�أحمد  وركزو�  �لأخب�ر  ن�صرة  يف  ومرروه 
حرز �لله: ف��صل ق�صري م�ص�هدين� �لكر�م ونعود 
بعده ملت�بعة هذ� �للق�ء �ل�صيق مع �لرو�ئي �لكبري 

�لط�هر وط�ر ف�بقو� معن�
*ب��ع��د رو�ي�����ة �ل����الظ ج�����ءت �ل��ت��ي ك��ن��ت فيه� 
دميقر�طيً� �أو �أ�صرت �إىل �لدميقر�طية �لتي يجب 
�أحدثت  �لتي  �ل��زل��ز�ل  رو�ي��ة  ج���ءت  تكون،  �أن 
�جلز�ئرية  �لرو�ية  يف  �لنق�د  يقول  كم�  زل��ز�ًل 
زلز�ل؟ كيف  م�ذ� حملت  �لعربية،  �أو  و�ملغ�ربية 

زلزت؟

فن  يف  زلــزااًل  اأحدثت  "الزلزال" 
الرواية

-�لط�هر وط�ر: رو�ية زلز�ل كم� و�صع له� ج�بر 
�لع�م  �لأم���ني  ع�صفور  ج�بر  �لدكتور  ع�صفور 
مقدمة  و�صع  م�صر  يف  للثق�فة  �لأعلى  للمجل�ض 
عرجت  رو�ية  �أول  هي  �لإجنليزية  للرتجمة  له� 
�لإ�صالميني،  وغ��ري  �لإ���ص��الم��ي��ني  ب��ني  لل�صد�م 
وهي �أول رو�ية ع�جلت �أو�ص�ع �لبلد�ن م� بعد 
�لرو�ية  هذه  تدر�ض  وهي  مب��صرة،  �ل�صتعم�ر 
بعد  م�  ك���أدب  �لدني�  ج�مع�ت  من  كثري  يف  �لآن 
�ل�صتعم�ر، وفيه� جتربة رمب� م�ر�صه� غريي دون 
�أي�صً� م�ر�ض  �إبر�هيم  �لله  �أن نلتقي، رمب� �صنع 
�أن جتعل �ملك�ن بطاًل، فكنت  نف�ض �لتقنية وهي 
بجدر�نه�  ب�أزقته�  ب�أنف�قه�  بو�ديه�  ق�صنطينة 
�ملعوجة ك�نت هي �لبطلة، كم� ك�ن �ل�صد �لع�يل 
يف م�صر بطل لرو�ية جنمة �أغ�صط�ض ول �أدري 
رو�ية  ك�صب�ب  ولكن  يعني  �لأول،  ك�تبه�  م��ن 

�حلكيم وجنيب  �تف�ق  يعني  بعد  م�  كم�ن جئن� 
ن�صعر  كن�  وغ��ريه��م،  حتى  مين�  وحن�  حمفوظ 
للرو�ية  �لكال�صيكية  �لأ���ص��ك���ل  م��ن  ب���لن��زع���ج 
كتبه�  يعني  كم�  �لأ���ص��ك���ل  �جل���ه��زة،  �لأ���ص��ك���ل 
�لأولون يعني بنز�ك وغريهم، فرحن� نخرج من 
�لقو�لب، وكذلك فعلت يف رو�ية �حلو�ة و�لق�صة 

�لتي ج�ءت بعده� �إىل غري ذلك.
�إليه�  �أ�صرن�  �لتي  �لزلز�ل  رو�ية  �إىل  *ب�لعودة   
�أحدثت زلز�ًل يف �لرو�ية �ملغ�ربية �أو �لعربية، 
�أو  �لإ�صالميني  �إىل  �أ�صرمت  �أنكم  قليل  قبل  ذكرت 
هذه  عن  نتحدث  �لإ�صالميني  دخ��ول  �أو  �صر�ع 
ظهور  م�ص�ألة  �مل�ص�ألة  هذه  ع�جلت  كيف  �لنقطة، 

�لإ�صالميني على �ل�ص�حة �جلز�ئرية �لآن؟
�إذ�  ��صتقر�ئية  مالحظة  هن�ك  وط���ر:  -�لط�هر 
�صح �لتعبري، هي �أن �لعنف ظهر يف ثالثة بلد�ن 
عرفت تطبيق�ت م� ي�صمى ب�ل�صرت�كية �أو عرفت 
�لزر�عي،  �لإ���ص��الح  ع��رف��ت  �لعمومي  �ل��ق��ط���ع 
وعرفت �لطب �ملج�ين، وعرفت �لتعليم �ملج�ين، 
�ل���ور�ء وهي  �إىل  ث��م عرفت �خل���روج و�ل��ع��ودة 
�أن هن�ك  �صوري� فم�صر ف�جلز�ئر، مم� يدل على 
�أي�صً� ع�مل �جتم�عي و�قت�ص�دي دخل يف �إذك�ء 

�حلركة �لعنفية �حلركة �لإ�صالمية �لعنيفة
�أو  للنهج  �صبب  ه��ذه  �أن  يعني  كيف  يعني   :*

�لنظ�م �ل�صرت�كي؟
على  مطمئنني  ك���ن��و�  �لن��ض  وط����ر:  -�ل��ط���ه��ر 
م�����ص��ريه��م، �ل��ف��الح��ني ك���ن��و� يف �أر�����ص���ي ملك 
و�لثورة  �لزر�عي  �لإ�صالح  هي  م�ص�عة  �أو  ع�م 
�لتالميذ  ذ�ت��ي،  و�ل�صري  �لتع�وني�ت  �لزر�عية 

ك�ن  جم�نً�،  ك�ن  �لعالج  جم�نً�،  يتعلمون  ك�نو� 
�ص�ع  وفج�أة  م�صتقبلهم،  �إىل  مطمئنون  �لن��ض 
مت  �لأر��صي،  ��صتع�دة  فعاًل  يعني  ومت  �حلديث 
�لتخلي عن �لكثري من �ملك��صب وهذ� دفع بكثري 
ب�حلركة  �لل��ت��ح���ق  �إىل  �لريفيني  �ل�صب�ب  م��ن 

�مل�صلحة.
�أنه  قلتم  �ل��ذي  �ل�صبب  ه��ذ�  مثاًل  �أ�صرت  وه��ل   *

��صتقر�ء.
�لله:  �لأ�صب�ب..�أحمد حرز  �أحد  -�لط�هر وط�ر: 
�أحد �لأ�صب�ب، هل �أ�صرمت �إليه يف رو�يتكم �لويل 
ط�هر؟�لط�هر وط�ر: نعم لي�ض يف رو�ية �لويل 
�لع�صق و�مل��وت يف زمن  ط�هر ولكن يف رو�ي��ة 
هذه  �لع�صق  يف  جتربة  رو�ي��ة  ويف  �حلر��صي، 
مت�بع  �أن���  و�لدهليز،  �صمعة  يف  وكذلك  و�ردة، 
بدقة لكل �لتحرك�ت �لجتم�عية �إذ� �صح �لتعبري

يف  زل��ز�ًل  �أحدثت  �لتي  �لزلز�ل  رو�يتك  بعد   *
�لأزمة  �أخ��ر، ج���ءت  �لرو�ية، كتبت رو�ي���ت  فن 
ق�ل  رو�ي���ت  فكتبت   90 �صنو�ت  �أي  �جلز�ئرية 
عنه� بع�ض �لنق�د �أنه� حتّول جذري من �لط�هر 
وط�ر �ل�صيوعي �إىل ط�هر وط�ر �لإ�صالمي ومنه� 
رو�ية �لويل �لط�هر يرفع يديه ب�لدع�ء ورو�ي�ت 
�ص�بقة، م� تعليقك عن هذ� �ملو�صوع؟ هل حتولت 

من رو�ئي �صيوعي �إىل رو�ئي �إ�صالمي؟
اأنا اأف�سل اآراء النقاد وال اأف�سل اآراء 

زمالئي الروائيني
"�ل�صمعة  رو�ي����ت  ثالثة  ه��ي  وط����ر:  -�ل��ط���ه��ر 
مق�مه  �إىل  ي��ع��ود  �لط�هر  "�لويل  و�لدهليز"، 
ب�لدع�ء"  يديه  يرفع  �لط�هر  و"�لويل  �لزكي" 
�لظ�هرة  تع�لج  ق�صرية  وهي  �أعم�ل  ثالث  هذه 
هو  �لإ�صالم  ق�ل  و�لدهليز  �ل�صمعة  �لإ�صالمية، 
�أي حركة  �إ�صالم،  �أي  �حلل، وطرح يعني ق�صية 
�أي �جت�ه ثم �لت�ص�دم بني �ل�ص�عر وبني �لقي�د�ت 
مق�مه  �إىل  يعود  �لط�هر  �ل��ويل  يف  �لإ�صالمية، 
و�لتكفري،  �لهجرة  جم�عة  ق�صية  �أط��رح  �لزكي 
ق�ل نه�جر �ملدن نه�جر هذه �لأ�ص�ليب نه�جر كذ� 
�آخر  نعود �إىل م� ك�ن عليه �لأول��ون، فال ي�صلح 
هذه �لأمة �إل مب� �صلُح به �أو له� �لخ.. ويف �لويل 
�لط�هر يرفع يديه ب�لدع�ء هن�ك �إقر�ر ب�لهزمية 
هزمية  م��ن  �ملن�طق  م��ن  لكثري  ح�صل  م���  وه���ذ� 
�للهم  ق�ل  ودعوة  �مل�صلحة،  �لإ�صالمية  �حلرك�ت 
�صي�ع  يعني  فك�ن  ت��ر�ه،  مب�  �لأم��ة  ه��ذه  �أ�صلح 
�إىل  �لآب���ر وحتوله  من  �لبرتول  و�أنف�ق  برتول 
م�ء زلل يدعو �لن��ض �إىل �لعمل �إىل نزع �للب��ض 
لب��ض  �لأزرق  �للب��ض  و�رت����د�ء  ه��ذ�  �لأب��ي�����ض 
�لعمل، و�لت�صمري على �لزنود و�لعمل يف �لأر�ض 
و�لبد�ية من جديد �إىل �آخره، لي�ض هن�ك يعني ل 
مه�جمة �أو �صتم لالإ�صالم و�لإ�صالميني، ول �أي�صً� 
�أقول متجيد ولكن تب�صري، هن�ك يعني نظرة  ل 
وم�  �لن��ض  لهوؤلء  م�  تقول  مو�صوعية  وروؤي��ة 
عليهم بحي�دية ومبو�صوعية ت�مة، و�لن��ض هن� 
لكل  �لأعمى  ولل�صت�ئم وللرف�ض  للقذف  �ن�ص�قو� 
�لرو�ي�ت  �أو  �ل��رو�ي��ة  ه��ذه  رمب���  خم�لف:  ر�أي 
فيه�  �صرّيت  �أن��ك  قلت  �لتي  ذكرته�  �لتي  �لثالثة 
هي  �جل��ز�ئ��ر  ع��صته�  �لتي  �لإ�صالمية  �ملرحلة 
�جلز�ئريني  �ل��رو�ئ��ي��ني  ببع�ض  دف��ع��ت  �ل��ت��ي 
و�صيم  �ل��رو�ئ��ي  �صر�حة  هن�  و�أق���ول  و�أخ�����ض 
ق�تل، كل  �أنك  ب�لإره�بي، ويقول  يتهمك  �لأعرج 
بطالتك يف.. �أو �أبط�ل رو�يتك قمت بقتلهم، هل 
عمي �لط�هر هذ� �لإن�ص�ن �لفن�ن �إره�بي فعاًل يف 

رو�ي�ته؟
-�لط�هر وط�ر: و�لله �صوف �أن� �أف�صل �آر�ء �لنق�د 
�أن�  �أين  ذلك  �لرو�ئيني،  زمالئي  �آر�ء  �أف�صل  ول 
�أقر�أ  عندم�  �إطالقً�  مو�صوعيً�  �أكون  ل  �صخ�صيً� 
رو�ي�ت غريي، ف�أن� �أت�صور �أريد �أن �أقر�أ وكم�ن 
�أن� �لك�تب فحينئٍذ �أرجوك نتج�وز ر�أي �لأعرج 
ك�ن  �إذ�  ونطرح  �لرو�ئيني،  وزمالئي  �لو�صيني 
كثريين  مثل  ف�صل  مثل �صالح  للنق�د  �آر�ء  هن�ك 
�لآر�ء  م��ت���ه���ت  يف  �ل��دخ��ول  م��ن  �أف�����ص��ل  يعني 

�لذ�تية.

رحيل "أب الرواية الجزائرية" الطاهر 
وطار بعد معاناة مع المرض

بغداد/ اوراق

تويف اخلمي�س املا�سي   الروائي اجلزائري الكبري الطاهر وطار املعروف بـ"اأب الرواية اجلزائرية"، 
بعد معاناة مع مر�س ع�سال تطلب نقله عدة مرات يف رحالت للعالج بني م�ست�سفيات اجلزائر 
وباري�س،. وطار يف طليعة الروائيني اجلزائرين الذين يكتبون اأعمالهم باللغة العربية الف�سحى، 
وعمل الفقيد يف االأدب كما يف ال�سحافة وا�ستغل بال�سيا�سة اأي�سا يف عهد احلزب الواحد، حزب 
جبهة التحرير الوطني. وا�ستهر مبجموعة من الروايات التي كتبها يف ظل نظام احلزب الواحد، 
كرواية "الالز" و"الزلزال"، و"احلوات والق�سر"، و"عر�س بغل". وجمموعته الق�س�سية "ال�سهداء 
يعودون هذا االأ�سبوع".
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�سعد حممد رحيم

ل �أعرف كّت�بً� عر�قيني كثريين ن�صرو� يومي�تهم، و�أح�صب �أن �أغلبهم ل 
مييلون �إىل هذ� �لنوع من �لكت�بة لأ�صب�ب �صتى. وقد يكتبونه� من غري �أن 

يفكرو� بن�صره�، وهذه له� �أ�صب�به� كذلك، ول�صت، �لآن، ب�صدد �خلو�ض، 
يف هذ�. ول �أدري �إن ك�ن �ملبدع �لر�حل ق��صم عبد �لأمري عج�م يروم ن�صر 
يومي�ته يف حي�ته، �أو بعد وف�ته، تلك �لتي كتبه�، مع �نقط�ع�ت تطول �أو 

تق�صر، على مد�ر م� يقرب من �لأربعني �صنة، فجمعته� وحررته�، بعد ح�دث 
�غتي�له �ملرّوع �لن�قدة �لدكتورة ن�دية غ�زي �لعز�وي. لتن�صره� يف كت�ب 
عنونته ب� ) �لق�ب�ض على �جلمر/ د�ر �ل�صوؤون �لثق�فية �لع�مة 2009 ( مع 
مقدمة ثرية ت�صيء جو�نب من �صخ�صية �لك�تب، ومن خو��ض هذ� �لعمل 

�لدوؤوب ومالب�ص�ت كت�بته و�لعثور عليه. و�أعتقد �أن هذ� �لكت�ب يعد وثيقة 
له� قيمته� �لت�ريخية و�لأدبية، مثلم� توؤكد �لعز�وي، فعرب مذكر�ت ق��صم 

ويومي�ته ور�ص�ئله نتعرف على �خلطوط و�لأبع�د �خلفية ل لذ�ت �لك�تب 
وحده� و�إمن�، �أي�صً�، لطبيعة �ملرحلة �لت�ريخية، بتحولته� و�أزم�ته� 

و�إ�صك�لي�ته�، �لتي �صّكلت خلفية ب�نور�مية لتلك �لكت�ب�ت، لتنعك�ض ب�لت�يل 
على بنيته� �ل�صكلية و�صبكة دللته�.

   تخربن� �لدكتورة ن�دية �لعز�وي، بدءً�، عن ثالث مف�ج�آت �صنعت هذ� 
�لكت�ب؛ مف�ج�أة ��صت�صه�د ق��صم على يد جمموعة �إره�بية يف 2004/5/17. 
ومف�ج�أة يومي�ته �لتي وقعت بني يديه�، ومف�ج�أة �صيل �لر�ص�ئل �لتي تلقته� 

من مع�رفه و�أ�صدق�ئه و�ملت�صمنة تف��صيل غنية عن حي�ته. تقول �لعز�وي 
عن هذه �ليومي�ت �أنه� "مل تنتظم �صمن ) �صكل ( حمدد، فهي �أحي�نً� �أقرب 
�إىل �أ�صلوب ) �ملق�لة ( �لذ�تية. و�أحي�نً� تتو�صل ب�ل�صرد �لق�ص�صي، وت�رة 

تكون خو�طر ومنولوج�ت وت�رة تبدو روؤو�ض نق�ط ملح��صرة �أو در��صة، 
�أو عرو�صً� ملجالت وكتب، بينم� ُكتب �لبع�ض �لآخر منه� ب�صيغة ر�ص�ئل 

�صخ�صية". ول عجب يف هذ� ط�مل� �أنه� ) �أي هذه �لكت�ب�ت ( دونت يف فرت�ت 
متب�عدة وخالل مدة زمنية ت�صل �إىل �أربعة عقود، ومن غري �أن يكون يف ذهن 
ك�تبه� ب�أنه� متّثل م�صروعً� �أدبيً� موحدً� مثلم� يكتب �ملرء رو�ية، �أو بحثً� يف 

مو�صوعة معينة.
   يف �أور�قه ) يومي�ته ( يتحدث ق��صم عن جتربته �لتي هي جتربتن�، 
عن �أحالمه و�أحز�نه و�إحب�ط�ته �لتي ل تختلف عن �أحالمن� و�أحز�نن� 
و�إحب�ط�تن�.. م� خربه وخربن�ه، م� ع�ن�ه وع�نين�ه. ولذ� ف�إن �لق�رئ 

�لعر�قي �لذي خ�صع لالمتح�ن �لجتم�عي و�ل�صي��صي و�لوجودي ذ�ته، 
و�إْن بتف��صيل ودرج�ت متب�ينة، لبد �أن يفهم م� لن يفهمه بدقة �أي ق�رئ 

�آخر مهم� ك�نت درجة ذك�ئه وقدرته على �لتحليل وفك �صفر�ت �لن�صو�ض. 
فدومً� جند، �إىل ج�نب �جلمل �لب�صيطة �لو��صحة و�ملب��صرة، جماًل خم�تلة 

وم�كرة بح�جة مثله� �إىل قر�ءة خم�تلة م�كرة ) غري بريئة ( تنفذ �إىل م� 
ور�ء �ل�صطور، �إىل ل وعي �جلمل و�لن�صو�ض، لتلم�ض مق��صد �لك�تب، وم� 

بذره ثمة من دللت كثيفة مغّلفة. كذلك ف�إن مق�طع �ليومي�ت �لو��صحة، 
غ�لبً� م� تخفي فر�غ�ت عديدة تومئ �إىل م� �صكت عنه �لن�ض، �إىل م� مل يقله 
وتركه لفطنة �لق�رئ. فقد ك�ن ق��صم يكتب ويف ذهنه �لرقيب، عني �ل�صلطة 
�ملتل�ص�صة �لق�درة على �لولوج �إىل خم�بئ �أ�صر�رن�، مهم� �حتطن� وفعلن�. 

و�أرى �أن قر�ءة مو�صوعية حتفر يف طبق�ت هذه �لن�صو�ض �صتمنحن� 
�صورة ل عن و�صعن� �لجتم�عي و�ل�صي��صي، يف ف��صلة زمنية متوترة 

من ت�ريخن� وح�صب، بل وعن طبيعة �أنظمة �حلكم �لتي تع�قبت على �إد�رة 
�لدولة �لعر�قية ل�صيم� �مل�صتبدة و�لديكت�تورية منه�. وح�لة �خلوف 

و�لرتدد و�ل�صعور ب�حل�ص�ر �لنف�صي و�لفكري �لتي فر�صته علين�.. نقر�أ يف 
�صبيل �ملث�ل، م� كتبه يوم 1978/12/25 بعد عودته من �صفره �إىل �لحت�د 

�ل�صوفيتي �ل�ص�بق؛ "�إنني ل �أكتب عن �لرحلة �إي�ه� بل عن �لإن�ص�ن �ملح��صر 
ب�خلذلن �لذي �أ�صبحته و�أ�صبحه �لآلف، فعندم� 

ُيح�صم �لأمر ويكون �خلي�ر بني �ملوقف 
و�ل�صت�صالم ف�حلقيقة ت�صتقيم مع 

�ختي�ر �ملوقف ولكنك لن ت�صتطيع لأنه 
�ملوت، وهو �لت�صحية �لو�جبة ولكن 

�حل�ل ت�صهد مئ�ت �ل�صتثن�ء�ت ف�لن��ض 
غري �لن��ض و�لق�صية يف �صفينة تغرق... 

�ملحنة �أكرب من كل �لكلم�ت حقً�، ويكفي �أن 
بع�ض �صوره� هو �خلوف �لذي ي�صل �لقلم 
�أن يكتب عنه� حتى على هذه �ل�صطور �لتي 

تفرت�ض �أنه� �آمنة، ولكن هل ع�د لن� �صيء 
�أي �صيء من �أم�ن".

القابض على الجمر ) 1 � 2 (

خير جليس...
تتناول هذه ال�سفحات اأحدث االإ�سدارات العربية واالأجنبية يقدمها مازن لطيف.

آف������اق

قراءة / عامر �سباح املرزوك

موؤخر�  �صدر  بدم�صق  و�لن�صر  للثق�فة  �ملدى  د�ر  من�صور�ت  �صمن 
للب�حث �لأك�دميي و�لفن�ن �ص�مي عبد �حلميد كت�به )�أ�صو�ء على 
للظو�هر  وحتليلية  نقدية  �آر�ء   : �ل��ع��ر�ق  يف  �مل�صرحية  �حلي�ة 

�مل�صرحية خالل �لقرن �لع�صرين(.
�أر�د )عبد �حلميد( من كت�به هذ� �أن يجمع �آر�ءه �لنقدية وحتليالته 
وجتربته يف �مل�صرح �لعربي و�لعر�قي �لتي تبلورت عرب �أكرث من 
خم�صني ع�م� ، وبني يف مقدمة �لكت�ب �ن هذه �لآر�ء ق�بلة للنق��ض 
رجال  كونه  �لب�حث  �صدر  �صعة  على  يدلن�  م�  وه��ذ�  و�لت�صحيح 

�أك�دميي� يعي معنى م� يقول وم� يكتب .
خم�صة  يف  �ل��ع��ر�ق��ي  �مل�����ص��رح  ه��وي��ة  ت�أ�صيل  م��ن  �مل��وؤل��ف  �نطلق 
در��ص�ت �حتو�ه� �لف�صل �لأول للكت�ب ، وهي �لتي متثل �لبد�ي�ت 
�لثق�فية و�مل�صرحية يف �لعر�ق و�رتب�طه� مبعهد �لفنون �جلميلة 
�أهم  ذك��ر  يف  �ملوؤلف  ويت�صل�صل   ، �ملن�صرم  �لقرن  �أربعيني�ت  يف 
بذرة  زرعو�  �لذين  �مل�صرح  رج�لت  �أهم  عند  و�لوقوف  �لتو�ريخ 
يف  للم�صرح  وطنية  ه��وي��ة  حتقيق  ومي��ك��ن   . �ل��ع��ر�ق��ي  �مل�����ص��رح 

�إث��ب���ت �ل�صم�ت  �ل��ع��ر�ق ع��ن ط��ري��ق 
�لعر�ض  ويف  �ل��ن�����ض  يف  �خل������ص��ة 
وعندم�   ، �لتعليم  ويف  �مل��ك���ن  ويف 
�ملجتمع  و�ق���ع  �لن�صو�ض  ت��ت��ن���ول 
�أو  �أو تتن�ول حقبة ت�ريخية  ب�صدق 
�صخ�صية معروفة وم�صهورة . �إم� يف 
�لتوجه�ت  تن�ول  فقد  �لث�ين  �لف�صل 
�بتد�ًء  �لعر�قي  �مل�صرح  �جلديدة يف 
من )طريقة �صت�ن�صالف�صكي( �لتي مل 
يتعرف عليه� �مل�صرحيون �لعر�قيون 
�ل يف منت�صف �خلم�صيني�ت حينم� 
)�ل�صينم�(  جم��ل��ة  يف  �مل��وؤل��ف  ن�صر 
)ديفيد  ل��ك��ت���ب  ت��رج��م��ة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
وبع�ض  )�لطريقة(  ع��ن  م�كر�ص�ك( 
 ، عن��صره�  تو�صح  �ل��ت��ي  �مل��ق���لت 
من  �ل��ع��ب��ودي(  )ج��صم  ع���د  وعندم� 
بعثته ب�صيك�غو �خذ ين�دي ب�صرورة 
 ، مفرد�ته�  وتطبيق  �إليه�  �للجوء 
�لكت�ب  موؤلف  من  ذكية  �إ�ص�رة  وهي 
بتعريف  �ل��ع��ب��ودي  ���ص��ب��ق  ق��د  ب���أن��ه 
للم�صرحيني  �صت�ن�صالف�صكي  طريقة 

�لعر�قيني .
وحتى فيم� يخ�ض �لتعرف على )بر�صت( فك�ن �ملوؤلف هو �أول من 
عرج على نظرية �مل�صرح �مللحمي عرب مق�لة قد ترجمه� ون�صره� يف 
جملة )�ل�صينم�( ع�م 1956م ، ومن ثم ب�صر )�إبر�هيم جالل( عندم� 
ع�د من بعثته �لدر��صية من �أمريك� �أو�ئل �ل�صتيني�ت ب�أفك�ر بر�صت 

�لتي �طلع عليه� �أثن�ء در��صته .
وحول �أزمة �لن�ض �مل�صرحي �لعر�قي تو�صل )عبد �حلميد( �إىل �ن 
�إىل تب�ين و��صح بني وفرة �لن�صو�ض  �أدت  هن�ك موؤثر�ت عديدة 
�ل�صت�صه�ل  ع�مل  �أوله�   ، عليه�  �لطلب  وبني  �جلديدة  �مل�صرحية 
فيه  تتو�فر  مرتجم  �أجنبي  ن�ض  �إىل  �لركونة  ي�صت�صهل  ف�ملخرج 
كل عن��صر �جلودة ، و�ن �مل�صرح يف �لعر�ق عرب �أكرث من قرن من 
ت�ريخه �حلديث مل ي�صتطع �ن ير�صي تق�ليد و��صحة فيم� يخ�ض 
جميع  يف  جتريبي�  ي��ز�ل  م�  �ن��ه  ذل��ك  على  زد   ، �مل�صرحي  �لت�أليف 
جو�نبه �لفنية ومنه� �لت�أليف ، و�ملعروف �ن �لتجريب قد يخطئ �أو 
ي�صيب . ور�ح �لف�صل �لث�لث على ذكر جت�رب مميزة يف م�صرحن� 
، وهي مق�لت قد �صبق للموؤلف ن�صره� يف �ل�صح�فة �لعر�قية وهي 
�لطوف�ن و�حل�ص�ر  �لتجريب يف   ، و�لر�ية  �ملفت�ح  �مللحمية يف   :
�لتي  ���ص���مل  ط��ه  طليعية   ، ومت���وز 
�لقي�صي  جليل  كت�ب�ت   ، �فتقدن�ه� 
خم�صة   ، �ل��ع�����ص��ر  ل�����روح  م������ر�آة 
حقي   ، م�كبث  �خ��رج��و�  خمرجني 
وجعفر  قي�صر  ويوليو�ض  �ل�صبلي 
بني  �ل�صريعة  و�قعية   ، �ل�صعدي 
ق��صم حممد وف��صل خليل ، �صالح 

�لق�صب وم�صرح �ل�صورة .
حول  در��ص�ت  ب�أربع  �لكت�ب  ختم 
�لتي  �لعر�ق  يف  �مل�صرح  م�ص�ر�ت 
ق�صمه� �ملوؤلف �إىل : م�ص�ر �مل�صرح 
 ، �لدولة  فرقة  وم�ص�ر   ، �لتج�ري 
وم�ص�ر   ، �ل�صب�ب  م�صرح  وم�ص�ر 

�مل�صرح �لأك�دميي .
و�لفن�ن  �لب�حث  �أ�ص�ب  قد  وبهذ� 
ب�ن  �حلميد  عبد  �ص�مي  �لأك�دميي 
�لعر�قي  �مل�����ص��رح  ل��ه��وي��ة  ي��وؤ���ص��ل 
ب�أ�صلة  تفتخر  �لأمم  �ن  وخ��صة 
�أ�صبح  ب��ع��دم���   ، �مل�����ص��رح��ي  ف��ن��ه��� 
�مل�����ص��رح ف��ن��� ك��ون��ي��� ت�����ص��رتك فيه 

�لبلد�ن يف خمتلف �أنح�ء �لع�مل.

إيزابيل الليندي تروي عن ثورة العبيد بهايتي

�إ�صك�لية  ثمة  �أنه  �إىل  �لكت�ب  مقدمة  يف  مر�صي  فوؤ�د  �ملوؤلف  ي�صري 
مو�ده  وت�صنيف  ترتيب  منهج  وه��ي  �لأع��م���ل،  تلك  مثل  تعرت�ض 
ويخل�ض  �ملو�صوع؟  حيث  من  �أو  �أبجدي�؟  يرتبه�  فهل  �ملعجمية، 
�أبجدي�،  �ملو�صوع�ت  لرتتيب  �ملنهجني،  ��صتخد�م  �إىل  مر�صي 

و�لفروع د�خله�، بح�صب �لرتتيب �لزمني �أو �لأبجدي. 
ويتطرق مر�صي يف ف�صول كت�به �إىل �ملو�صوع�ت �لت�لية: فقه �صهر 
روؤية  رم�ص�ن..  �صهر  عب�د�ت  و�لأح���دي��ث،  �لقر�آن  يف  رم�ص�ن.. 
�أحد�ث  �لهالل، �ل�صحور، �صالة �لرت�ويح، �لعتك�ف، زك�ة �لفطر، 
وفنون..  �آد�ب  �ل�صهر،  �أجندة  �ل�صي�م،  فر�ض  توقيت  وتو�ريخ.. 
�لأغ�ين �ل�صعبية، �أغ�ين �لتوحي�ض، �ل�صهر يف �ل�صينم�، �ل�صهر يف 
�لأمث�ل �ل�صعبية، �ل�صهر يف ذ�كرة �لأدب�ء، �ل�صهر يف كتب �لرحالت، 

�مل�صحر�تي، �أطعمة رم�ص�نية.. 
رم�ص�ن..  يف  �لرب  �أعم�ل  �لكعك،  �لنقل،  �لكن�فة،  و�لتمر،  �لبلح   
�لقدر،  ليلة  �ل�صك،  �أي�م خم�صو�صة.. يوم  �لوقف،  �لأطعمة،  مو�ئد 
ومف�هيم  ومع�ن  �حتف�لية  مظ�هر  �لوقفة،  يوم  �ليتيمة،  �جلمعة 

حول �ل�صهر �لكرمي. 
 ويف م�صمون و�صي�ق مو�صوع »�أجندة �صهر رم�ص�ن)، ير�صد مر�صي 
دق�ئق وتف��صيل كل يوم يف هذ� �ل�صهر، �ص�رد� �أهم �لأحد�ث:« ففي 
 2 وفى  حلريق(،  �لنبوي  �مل�صجد  تعر�ض  1256م  )ع�م  رم�ص�ن   1
بني  فرن�ص�  يف  �ل�صهد�ء  بالط  معركة  �حتد�م  732م  )ع�م  رم�ص�ن 
توفيت  )ع�����م632م  رم�ص�ن   3 وف��ى  م���رت��ل(.   و���ص���رل  �مل�صلمني 
�ل�صيدة ف�طمة بنت �لر�صول-�صلع(، وفى 4 رم�ص�ن )ع�م 1521م، 
جنح �ل�صلط�ن �لعثم�ين »�لق�نوين« يف فتح مدينة بلغر�د(، وفى 5 
�أو �صقر قري�ض(..  �لد�خل  »عبد�لرحمن  )ع�م 731م مولد  رم�ص�ن 
وتو�ريخه�،  �لأح��د�ث  جميع  و�إدر�ج  تدوين  �ملوؤلف  يت�بع  وهكذ� 

لي�صل حتى �ليوم �لثالثني من �صهر رم�ص�ن. 
 وحتت عنو�ن »من �لأغ�ين �ل�صعبية يف رم�ص�ن�ض، ي�صجل �ملوؤلف 
)رم�ص�ن  �ل�صهر:  ��صتقب�ل  حول  �ملقطوعة  تلك  مثل  منه�،  �لعديد 
نلعب  لي�لين�/  حلوة  �ل�صكر  من  �أحلى  ي�  و�دين�/  ن��ورت  منور  ي� 
ونتمخطر ونقول �أغ�نين�/ ح�لو ي� ح�لو...(.ويدرج مر�صي �أي�صً� 
�إحدى �لأغ�ين �لتي ��صتهرت يف �لإذ�عة �مل�صرية: )رم�ص�ن ج�ن�.. 
ورحن� به/ بعد غي�به.. وبق�له زم�ن/ غنو� مع�ن�.. �صهر بطوله/ 
�أغ�ين  من  و�ح��دة  �ملوؤلف  رم�ص�ن(.ويقدم  �أه��ال  وق��ول��و�..  هنو� 

�مل�صحر�تي: 
 )ي���� ع��ب���د �ل��ل��ه وح����دو� �ل��ل��ه/ ق���وم وح���د رب���ك و����ص��ت��غ��ف��ر/ وقت 
�لله/ و�ت�صحر عل�ص�ن م� جتع�ض/ ��صحي  �ل�صتغف�ر و�لطلب من 

�لد�مي(.وكذلك  وح��د  ن���مي  ي��� 
�لبدر  �ل���ود�ع: )مت  �أغ���ين  من 
بدري/ و�لأي�م بتجرى/ و�لله 
�ل�صي�م(. �صهر  ي�  ب��دري  ل�صه 
�أغ���ين  �إىل  مر�صي  ينتقل  ث��م 
�لله منك  �أوح�ض  �لتوح�ض:)ل 
�أوح�ض  ل  �ل�صي�م/  �صهر  ي��� 
�لقي�م/  ���ص��ه��ر  ي����  م��ن��ك  �ل���ل���ه 
ل �أوح�����ض �ل��ل��ه م��ن��ك ي��� �صهر 
�لولئم/ ل �أوح�ض �لله منك ي� 

�صهر �لعز�ئم..(. 
كت�به  يف  �مل���وؤل���ف  وي�����ص��رد   
�ل�صينم�ئية  �لأف�����الم  ب��ع�����ض 
فيه�  �لأح�������د�ث  د�رت  �ل���ت���ي 
خالل هذ� �ل�صهر �لكرمي، مثل: 
)�لعزمية(- �إخر�ج كم�ل �صليم 
ولدي(-  على  )قلبي  1939م، 
�إخ����������ر�ج ب�������رك��������ت1950م، 
�إخر�ج ع�طف  )�صربة معلم(- 

�ص�مل1987م. 
 و�أم����� ع��ن �صهر رم�����ص���ن يف 
منه�  في�صرد  �ل�صعبية،  �لأمث�ل 
ترزقو�  )�ت�����ص��دق��و�  �ل��ك���ت��ب: 

و�صه  ي�صود  �لوقفة،  نه�ر  يكدب  �للي   ، عنه  زكة  منه  يخرج  �للي   ،
يوم  �ص�مت   ، ي��وىل  رزق��ه  وي�صلى،  ي�صوم  م�  �للي   ، �لعيد  نه�ر 

و�متخطرت للعيد..(. 
 ويتحول مر�صي بعده� لإبر�ز طبيعة ر�صد وعك�ض وت�صمني �ل�صعر 
ويف  �لأم��ث��ل��ة،  م��ن  جمموعة  ي��درج  حيث  رم�ص�ن،  ل�صهر  �لعربي 
مقدمه�: قول �ل�ص�عر �لأندل�صي در�ج �لق�صطلى )958-1030م( يف 

ود�ع �صهر �صعب�ن: 
 فلئن غنمت هن�ك �أمث�ل �لدمى فهن� بيوت �مل�صك ف�غنم و�نتهب حتف� 
ف�أقبل  �أه��دى رجب  �ل��ذي  �ل��ورد  من  لك وجهه عو�ص�  ل�صعب�ن جال 

هديته فقد و�فى به� قدر� �إىل �أمد �ل�صي�م �إذ� وجب 
 كم� يقول �ل�ص�عر م�صطفى �ص�دق �لر�فعي )18881-1937م(: 

 فديتك ز�ئر� يف كل ع�م حتي� ب�ل�صالمة و�ل�صالم 
 وتقبل ك�لغم�م بفي�ض حين� ويبقى بعده �أثر �لغم�م 

كلف م�صوق  �ل��ن������ض  م��ن  وك��م   
�إليك وكم �صجي م�صته�م 

�صوقي  �أحمد  �ل�ص�عر  ويقول   
)1868- 1932م(: 

�ل�صهر  يف  �ل�����ص��وم  م���دمي  ي���   
يوم�  �لغيبة  ع��ن  �صم  �ل��ك��رمي 
و�ل��ن��م��ي��م��ة و����ص���ل ����ص���الة من 
�ل�صوم  وقبل  ويخ�صى  يرجو 
�صم عن كل فح�ص�و�أي�صً� يقول 
�لر�ص�يف  م���ع���روف  �ل�����ص���ع��ر 

)1877- 1945م(: 
دهري  �صي�م  ��صتطع  �أن��ى  ولو 

ل�صمت فك�ن ديني �ل�صي�م 
�صي�م  �أ�����ص����وم  ل  ول��ك��ن��ن��ي   
ف���ط���وره���م  يف  ت���ك����ث���ر  ق������وم 
رم�ص�ن  �صهر  وع���ن  �ل��ط��ع���م   
و�لكت�ب  �لأدب�������ء  ذ�ك�����رة  يف 
على  �ملوؤلف  يعرفن�  �ملحدثني، 
ر�صدته  �مل���و����ص���وع  ه����ذ�  �أن 
مثل  �لرو�ئية،  �لأع��م���ل  بع�ض 
)�ل�����ص��م��ن��دورة(ل حم��م��د خليل 
ق������ص��م( و)خ������ن �خل��ل��ي��ل��ي( ل 
كم�  حمفوظ...وغريه�،  جنيب 
مثرية  ورمب�  �صيقة،  هي  وكم  ذكري�ته.  من  بع�ص�  ح�صني  طه  �صرد 
�أي�ص�، تلك �ل�صفح�ت �لتي تن�ولت و�صف �صهر رم�ص�ن يف كت�ب�ت 
برن�ر  �لإيط�يل  �لرح�لة  ومنهم:  و�مل�صت�صرقني،  �لأج�نب  �لرح�لة 
�لفرن�صي  �لرح�لة  ب�لرين،  ج�ن  �لفرن�صي  �لرح�لة  بن�خ،  بريد  دي 

فيالمون، �لرح�لة �لرتكي �أولي� جلبي... وغريهم. 
�ل�صهر، وح�لة  نه�ر�ت  �لن��ض يف  و�أحو�ل  �ل�صو�رع   وقد و�صفو� 
�لأ�صو�ق، و�صردو� بع�ض �لتق�ليد �ملتبعة، وو�صفو� بع�ض �لأطعمة 

�ملميزة لل�صهر، وكذ� �صكل �لحتف�ل مبقدم �لعيد... �لخ. 
�ملميزة،  �لأطعمة  بع�ض  رم�ص�ن  ل�صهر  �أنه  �إىل  �ملوؤلف  ي�صري  كم�   

ويتوقف مع »�لتمر« لتقدمي �صرح مو�صع حول ذلك. 
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من إصدارات المدى

أضواء على الحياة المسرحية في العراق

�إيز�بيل  �لت�صيلية  للرو�ئية  حديثً�  �صدر 
مبيعً�  �لأك��رث  �ل��رو�ي���ت  �ص�حبة  �لليندي 
"جزيرة  بعنو�ن  جديدة  رو�ي��ة  �لع�مل  يف 
له�  �لأوىل  �ل��رو�ي��ة  وه��ي  �لبحر"  حت��ت 
خالل �أربع �صنو�ت وب�لتحديد منذ 2006، 
وتتن�ول فيه� ��صطه�د �لعبيد خالل �لقرن 

�لت��صع ع�صر يف "ه�يتي".
 تتن�ول �ملوؤلفة يف رو�يته� ق�صة �نتف��صة 
"ه�يتي" قبل 200  �لعبيد �لتي وقعت يف 
ع�م من �لأن و�لتي ق�دت �إيل �أول جمهورية 
ق�صة  وتتن�ول  �لع�مل،  يف  لل�صود  م�صتقلة 
مب�صتعمرة  �لعبودية  زمن  يف  ولدت  فت�ة 
يدعوه�  ك�����ن  ك��م���  دوم��ي��ن��ج��و  ���ص���ي��ن��ت 
كم�  "ه�يتي"  �أو  �لفرن�صي  �لإ���ص��ت��ع��م���ر 

تدعى �لأن.
م�صتعبدة  فت�ة  �لق�صة هي  و"تيتي" بطلة 
تبد�أ حك�يته� وهي يف �لت��صعة من عمره� 
من  م��زرع��ة  �ص�حب  �إيل  بيعه�  يتم  حيث 
على  �ل��ف��ت���ة  تعكف  حيث  فرن�صي،  �أ���ص��ل 

و�أبنه،  �لنف�صية  �ملري�صة  زوجته  رع�ية 
و�لتي  �صيده�  رغب�ت  �إر�ص�ء  �إىل  �إ�ص�فة 

جتب منه �أطف�ًل بعد ذلك.
يف  �حلي�ة  ك�نت  �ملوؤلفة  ذك��رت  وح�صبم� 
�لعبيد  ث��ورة  ث��م حدثت  م��ّروع��ة،  �مل��زرع��ة 

�لعنف خالل  �لكثري من  و�لذين ع�نو� من 
�أن  �لفت�ة  على  وك����ن  ��صتعب�دهم،  ف��رتة 
ونيل  حبيبه�  م��ع  �ل���ذه����ب  ب��ني  ت���خ��ت���ر 
و�أطف�له�  �صيده�  مع  �لبق�ء  وبني  حريته� 
م�صحية  �ل��ث���ين  �خل��ي���ر  �أخ��ت���رت  كعبدة 

بحبه�.
نيو  �إىل  �جلميع  يتوجه  �ل��ث��ورة  وع��ق��ب 
�أورلينز حيث �حلي�ة هن�ك خمتلفة، فك�نت 
ب�صرة  ذو  �لح��ر�ر  �لن��ض  من  طبقة  هن�ك 
ملونة و�لذين ميلكون �مك�ني�ت �قت�ص�دية 
ير�صلون  ك�نو�  حيث  جيد  وتعليم  جيدة 
تعليمهم  ل��ي��ت��ل��ق��و�  ف��رن�����ص���  �يل  �لولد 
ويعودو� حمرتفني، �م� �لفتي�ت فكن يذهنب 
�يل مدر�صة �ور�صولين، كذلك ك�نت جت�رة 
مت�مً�  �لغيت  قد  �أورلينز  نيو  يف  �لعبيد 
مع�ملة  مت  وب�لت�يل  �أغني�ء،  �لعبيد  وك�ن 
�لق�دمني �جلدد مع�ملة جيدة، �ف�صل بكثري 
منهم  يتخل�صون  ك�نو�  حيث  ه�ييتي  من 

مبجرد �نته�ء فرتة خدمتهم.

م��ع��ج��م رم���ض���ان

لالإعالم  �أب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  ت��و���ص��ل��ت   
�جلمعية  م��ع  �صر�كة  لت��ف���ق  م��وؤخ��ر� 
�جل���غ���ر�ف���ي���ة �ل��وط��ن��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة 
�صو�صيتي"  جيوجر�فيك  "ن��صيون�ل 
�لأوىل  �لن�صخة  �إ���ص��د�ر  بهدف  وذل��ك 
جيوجر�فيك"  "ن��صيون�ل  جملة  من 

ب�للغة �لعربية.
�مل�صرية  "�ل�صروق"  ل�صحيفة  ووفقً� 
ت����أت���ي �ل��ط��ب��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة م���ن جملة 
لتكون  جيوجر�فيك"  "ن��صيون�ل 
�لتي  و�ل���ث���الث���ني  �ل��ث���ل��ث��ة  �ل��ط��ب��ع��ة 
متعددة، حيث  بلغ�ٍت  �ملجلة  ت�صدره� 
منذ  �لإجنليزية  ب�للغة  �ملجلة  تن�صر 
�لر�صمية  �مل��ج��ل��ة  وه���ي   1888 ع����م 

جلمعية ن��صيون�ل جيوجر�فيك.
من  �لعربية  �لن�صخة  ت��ت���ح  و���ص��وف 
تعنون  �صوف  و�لتي  �ل�صهرية  �ملجلة 
�لعربية"  جيوجر�فيك  "ن��صيون�ل  ب� 
و�لأردن  وم�صر  �لبحرين  من  كل  يف 
وقطر  وع���م����ن  ول���ب���ن����ن  و�ل���ك���وي���ت 
و�ليمن  و�لإم��������ر�ت  و�ل�����ص��ع��ودي��ة، 
و�ملغرب  وليبي�  و�ل�صود�ن  و�صوري� 
ت�صدر  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن  وت���ون�������ض، 
�أك�ص�ك  يف  م��ن��ه���  �لأوىل  �ل��ن�����ص��خ��ة 
�ل�صحف �عتب�رً� من �لأول من ت�صرين 
�إ�صد�ره�  يتم  �أن  على  �مل��ق��ب��ل،  �أول 

�صهري�.
"ن��صيون�ل  جم���ل���ة  خ������الل  وم������ن 

يتمكن  �صوف  �لعربية"  جيوجر�فيك 
�ل���ق����رئ �ل��ع��رب��ي م���ن �لإط�����الع على 
�ملق�لت �لتي ح�زت على جو�ئز عديدة 
�جلغر�فية  �جل��و�ن��ب  يف  و�ملخت�صة 
كم�  �لطبيعية،  و�لعلوم  �لآث���ر  وعلم 
�صتت�ح له فر�صة �لإطالع على �ل�صور 
لر�صد  �ملجلة  تقدمه�  �لتي  �لإبد�عية 
رو�ئع �لطبيعة يف ك�فة �أرج�ء �لع�مل.

�لذي  �لع�ملي  �ملحتوى  ج���ن��ب  و�إىل 
من  �لعربية  �لن�صخة  ت�صمه  ���ص��وف 
�أكرث  �لعمل على حترير  �ملجلة، �صيتم 
حمليً�  �لعربية  �لن�صخة  من   %20 من 
بغر�ض تقدمي مق�لت فريدة ت�صتحوذ 

على �هتم�م �لقر�ء يف �ملنطقة.

ناشيونال جيوجرافيك" تصدر باللغة العربية
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