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ثورة الويكيبيديا:
كيف خلقت اعظم موسوعة 

فى العالم؟

ال يوجد موقع مثل �لفي�س بوك، �أكرث 
من 350 مليون �سخ�س لديهم ح�سابات 
على هذ� �ملوقع، و�إذ� ��ستمرت �لزيادة 
بنف�س �ملعدل، فبحلول عام 2013 
�سيكون لكل م�ستخدم للإنرتنت يف 
جميع �أنحاء �لعامل ح�ساب على �سفحة 
�لفي�س بوك، ويتتبع كريكباتريك - 
�مل�سرف على �سفحة �لتكنولوجيا 
فى �سحيفة فورتيون - �ل�سركة 
منذ ميلدها، ومر�حل �نت�سارها، 
ويناق�س �ملوؤلف �أي�سا �ملت�سمنات 
�الجتماعية للموقع، من حتليل للأفكار 
و�مل�سطلحات �لو�ردة �إىل حماولة 
�الإجابة عن �سوؤ�ل: ملاذ� وكيف ي�ستخدم 
�لنا�س �لفي�س بوك، وميتد لري�سد 
تاأثري �لفي�س بوك عليهم.
ولقد كان كريكباتريك ملدة �سنو�ت 
و�حد� من �أهم كتاب �سحيفة فورتيون، 
ولعل هذه �ملوهبة ظهرت ب�سكل و��سح 
هنا، حيث يقيم �ملو�قف �لعري�سة 
و�ملعقدة �ملحيطة بالفي�س بوك بطريقة 
�سل�سة و�سهلة، حيث يحكي موؤلف 
�لكتاب �لق�سة �ملميزة لهذه �ل�سناعة 
�لعملقة، وعن �لرجل �لذي يكمن خلف 
كل هذ� وهو مارك زوكربرج.
من �ملعروف �أن �لفي�س بوك قد بد�أ يف 
4 فرب�ير 2004 وكان يقت�سر بد�ية 
على طلبة جامعة هارفارد، ثم �متد 
لي�سمل جميع �لطلبة �جلامعيني، وقد 
بد�أت �سعبيته تتز�يد وفقا ملنهج »�لكرة 
�لثلجية«، وهو �ملنهج �لذى ميكن �أن 
ن�سف به تنامى و�نت�سار ظاهرة �لفي�س 
بوك �ىل �الآن. ولقد كان موؤلف �لكتاب 
قادر� على �لتحدث مع العبي �الأدو�ر 
�ملبكرة فى هذه �لق�سة، مت�سمنة 
زوكربرج نف�سه.
ويتناول �لثلثان �الأوالن من �لكتاب 
منو �ل�سركة جتاريا من عام 2004 �إىل 
عام 2010، بينما تتناول �ملائة �سفحة 
�الأخرية من �لكتاب مو�سوعات مثل: 
»�لفي�س بوك و�لعامل«، و»تطور �لفي�س 
بوك«، و»�مل�ستقبل«، وهي عبارة عن 
مقاالت تاأملية كانت �سرورية الإحد�ث 
�لتو�زن د�خل �لكتاب.

تأثير الفيس بوك: 
الحكاية الداخلية للشركة 
التي توصل العالم

»تخيل عاملا يكون لدى كل �سخ�س فيه 
�حلرية �لكاملة يف �مل�ساركة يف �سياغة 
مو�سوعة تت�سمن جميع دروب �ملعرفة 

�لب�سرية، �ن هذ� هو ما نفعله«
جيمي ويلز موؤ�س�س �لويكيبديا

لقد �أ�سبحت �لويكيبديا ظاهرة حقيقية 
على �الإنرتنت،حيث ت�سم ما يزيد على 

2،5 مليون مقال باللغة �الإجنليزية، 
ولكن �للغة �الإجنليزية متثل �أقل من 

ثلث �لعمل �لكلى فيها، فقد حتولت 
�لويكبيديا �إىل م�سروع عاملي ي�سمل 

�لعديد من �للغات، حيث يوجد بها 
�أكرث من 8 مليني مقال باللغة �الأملانية، 
وما يزيد على 500،000 مقال باللغات 

�لفرن�سية و�ليابانية و�لبولندية، 
ويف �ملجمل هناك طبعات بحو�يل 

خم�س وع�سرين لغة على �الأقل متثل 
100،000 مقال، ومن هنا �حتلت 

�لويكيبديا �لرتتيب �لثامن من حيث 
�أكرث �ملو�قع �لتى يطرقها �ملرتددون 

على �النرتنت، حيث فاق �نت�سارها - 
على �سبيل �ملثال - �سحيفة نيويورك 
تاميز، ويف �لويكبيديا يكون لدى كل 
�ســـــخ�س حـــــرية �لدخــول و�مل�ساركة 
�أي�سا يف حترير �ملحتـــوى، مما جعل 

معــــدل �لكلمات يف �ملوقــــع يفــــــوق 
ثلثة مليني كلــــمة �ســـــهريا..

ويقدم كتاب »ثورة �لويكبيديا: كيف قام 
جمموعة من �ملجهولني ب�سياغة �أعظم 

مو�سوعة يف �لعامل « �لق�سة �لكاملة 
للكيفية �لتى حدث من خللها كل هذ� 
منذ �أن كان �ملوقع جمرد فكرة �ىل �أن 

حتول �إىل ظاهرة عاملية.
وقد كان �أندرو ليه - موؤلف �لكتاب 

- و�حد� من �ملديرين �مل�سوؤولني عن 
�لويكبيديا ملدة �أربع �سنو�ت، وهو 

ي�سف يف هذ� �لكتاب تف�سيل بد�يات 
�ملوقع، ويتتبع تطوره وتناميه 

�مللحوظ، بينما يو�سح �أي�سا �لنتائج 
�لثقافية �الأعظم له.

�لويكبيديا لي�ست فقط جمرد موقع 
على �الإنرتنت، �إنها جمتمع عاملى من 

�مل�ساهمني �لذين �جتمعو� من �أجل 
هدف م�سرتك وهو �تاحة �ملعرفة ب�سكل 

جماين للجميع.
وقد قام بكتابة مقدمة �لكتاب موؤ�ســ�س 
�لويكيبديا جــيمي ويلز، حيث يقول: 
»لقد �أ�سبح من �ل�سعب �الآن ��ستخد�م 

�الإنرتنت بدون �ال�ستعانة بالويكيبديا 
يف �لبحث �أو �لت�سفح، ذلك الأنها 

�أ�سبحت م�سدر� �سديد �الأهمية على 
�الإنرتنت ي�ساغ بالعديد من �للغات«.
�إنك �الآن عندما ت�ستخدم �لويكبيديا 

رمبا ال تفهم �لفل�سفة �لتي تكمن خلفها، 
ما هي �لويكبيديا؟ يعرف جيمي ويلز 
�لويكبيديا باأنها عبارة عن مو�سوعة 

حرة ومتاحة يقوم ب�سياغتها جمموعة 
من �ملتطوعني بالعديد من �للغات، ولعل 

�الإتاحة �حلرة و�ملجانية هى و�حدة 
من �أهم �سمات �لويكيبديا، �نها تعني 

منح �لنا�س �أربعة �أنو�ع من �حلريات، 
حيث �إنك حت�سل على �حلرية يف ن�سر 

�أعمالك، ت�ستطيع �لتعديل و�لتغيري 
فيها، و�إعادة توزيعها ون�سرها، 

وت�ستطيع �أي�سا �عادة توزيع ون�سر 
�لن�سخ �ملعدلة منها، وميكنك �لقيام 

بكل هذ� �سو�ء ب�سكل جتاري �أو غري 
جتاري.

�أبو�ب  وفتح  �لعامل  �سغل  �لذي  �لرجل  �إنه 
لتجلى  بــاأمــان  مو�سدة  �نــهــا  �لبع�س  ظــن 
�أ�سر�ر� كا�سفة لي�س فقط لتفا�سيل �الأحد�ث 
�لتى تو�رت ور�ء �سرت حمجبة ولكن �أي�سا 
ما  حكم  مد�ها  يتجاوز  ونــو�يــا  لتوجهات 

وقع وما خطط له �أن يقع.
ــعــامل  ـــرجـــل �ــســغــل �ل جـــولـــيـــان �آ�ــــســــاجن �ل
مو�سدة  �نــهــا  �لبع�س  ظــن  �أبــــو�ب  وفــتــح 
فقط  لي�س  كا�سفة  ــر�ر�  ــس �أ� لتجلى  بــاأمــان 
ور�ء  ــــو�رت  ت �لــتــى  �الأحـــــد�ث  لتفا�سيل 
 2005 عــام  يف  �أ�س�س  �لــذي  حمجبة  �سرت 
جمموعة  باطلق  وبــد�أ  ويكيليك�س  موقع 
بال�سومال  تر�د  �سيا�سات  عن  �لوثائق  من 
�ملتهرئ حتت �سطوة �لفقر و�حلرب �الأهلية 
�الإلكرتوين  �ملوقع  �سفحات  على  لتتو�ىل 
وع�سكرية  دبــلــومــا�ــســيــة  لــربقــيــات  �ــســور 
وحمظور،  جــد�  �سري  كلمات  عليها  طبع 
�لبع�س  وي�سعى  ويرتبكون  �سا�سة  فيتعرث 
�أمور  منهم لتحويل �الأنظار عما ك�سف �إىل 
مو�جهة  يف  جمـــدد�  نف�سه  ليجد  �أخــــرى 
�لعامل  �أغــرقــت  �لــتــى  ويكيليك�س  وثــائــق 
�لبع�س  قرر  درجــة  �إىل  قليلة  �سنو�ت  عرب 
ي�سف  �أن  �لعاملية  �لقر�ر  �سنع  دو�ئــر  يف 
�إرهابية  �سبكة  يــر�أ�ــس  بانه  معها  �آ�ــســاجن 
�لعظمى  �لقوى  م�سالح  من  للنيل  ت�سعى 
�لرئا�سة  �ملرت�سحة  بالني  �سارة  و�سفته  ــ 
معاد  نــا�ــســط  بــاأنــه  �ملحتملة  �جلــمــهــوريــة 
ب�ساأنه  وكتب  �الأمريكية  �ملتحدة  للواليات 
بيرت  �الأمريكي،  �لكوجنر�س  �ع�ساء  �حــد 
�الأمريكية  �خلارجية  لوزير  ر�سالة  كينج، 
�إرهابي  �أنــه  فيها  ي�سفه  كلينتون  هيلرى 

ويجب �لتعامل معه من هذ� �ملنطلق.
فقط  هى  �ل�سيا�سية  �لقوة  عنفو�ن  ولي�س 
ما يو�جه �آ�ساجن خلل �سعيه �حلثيث �لذي 
عن  للك�سف  عنه  �لتخلى  و�رد  يف  يبدو  ال 
�ملزيد من جر�ئم �ل�سيا�سة و�ملال يف �لعامل 
باأ�سره، فاآ�ساجن �ي�سا يو�جه قوة �لقانون 
»�ل�سرية  كتابه  يف  يقول  كما  مــاز�ل  �لــذي 
ال  �نــه  �آ�ــســاجن«  جلوليان  �مل�سفرة  �لذ�تية 
�الأطفال  �ج�ساد  على  يتعدى  من  بني  يفرق 
�ل�سا�سة  كــذب  عن  �ل�ستار  يرفع  من  وبــني 

ومرو�غات �أهل �ملال و�لنفوذ.

فتح امللفات املحظ�رة
باللغة  �سدوره  �قــرتب  �لــذي  �آ�ساجن  كتاب 
�لق�سة  يـــروى  بريطانيا  يف  �الإجنــلــيــزيــة 
�ملـــثـــرية لــلهــتــمــام حلـــيـــاة �لـــرجـــل �لـــذي 
�مل�سفر  �لــتــخــاطــب  مــفــاهــيــم  بــالــفــعــل  غـــري 
ــع مــطــورى بر�مج  عــرب �الإنـــرتنـــت وو�ــس
�لغربية  �ل�سركات  كربيات  يف  �لكمبيوتر 
قادرين  بعد  يــبــدو  ال  �لـــذي  �لتحدى  �مـــام 
�إلكرتونية ي�سعب  بر�مج  �إعد�د  عليه وهو 
�خرت�ق  حمرتيف  من  وفريقه  �آ�ساجن  على 
�مل�سفرة.  ــوثــائــق  ــل ل �ملــظــلــمــة  �لــدهــالــيــز 
�سنع  دو�ئــر  كربيات  ي�سع  �ي�سا  �آ�ــســاجن 
للملفات  �حلفظ  �ق�سام  ذلك  يف  مبا  �لقر�ر 
�أمام  و�لدفاع  �خلارجية  بــوز�ر�ت  �ل�سرية 
�لب�سري  �الخـــــرت�ق  عـــدم  �ــســمــان  حتـــدي 
فتح  �سفرة  �متلك  على  قادرين  هم  من  مع 
�الأ�سابع  على  وتنزيلها  �ملحظورة  �مللفات 
�الإلكرتونية �ملدجمة ليمررها الآ�ساجن �لذي 
يقوم بدره باطلع �لعامل على ما بها ع�سى، 
�أن تــرت�جــع خطط  كــتــابــه،  يــقــول يف  كــمــا 
�سوؤون  �إد�رة  حال  ين�سلح  و�أن  �ال�ستغلل 

�لعامل ولو قليل.
�الإجنليزى  ن�سه  يف  �ملــتــجــاوز  كتابه  يف 
بورتريه  �آ�ـــســـاجن  يــر�ــســم  �سفحة  ـــــ250  ل
رمبا  يو�سح  عما  فيف�سح  �لذ�تية  لق�سته 

ملاذ� ��سبح �آ�ساجن ولعا باخرت�ق كل ما هو 
�أن  �الأخــذ يف �العتبار  ــ مع  ن�سره  حمظور 
بل  ي�سر  كما  �خل�سو�سيات  ي�سمل  ال  هذ� 
ي�سمل فقط �ملعلومات �لتى توؤثر على حياة 

�لنا�س و�سريورة �لعامل.

يقول �آ�ساجن �لذي ولد يف 3 يوليو 1971، 
على  حت�س  �جــو�ء  يف  ون�ساأ  با�سرت�ليا، 
�ال�سياء  مــن  غــريهــا  دون  �ملــعــرفــة  �مــتــلك 
�سوى  �سو�ء،  حــدود  بل  �لت�ساوؤل  وتبيح 
كلماته  �وىل  �ن  باالخلقيات  �ملتعلقة  تلك 
�أن  عن  دليل  يف  »ملـــاذ�؟«  كانت  نطقها  �لتى 
�الأ�سباب  مبعرفة  �سغوفا  ولــد  �لفتى  هــذ� 

وتعليل ما يدور حوله.
�أوىل  يف  يحكى  كما  �آ�ــســاجن  عند  �ل�سغف 
حدود  عند  يقف  ال  لكتابه  �لع�سر  �لف�سول 
�الأمور  من  خفي  ما  ملعرفة  �مللحة  �لرغبة 
ور�ء  �لكامنة  �الأ�ــســبــاب  لفهم  �ي�سا  ولكن 
�إخفاء هذه �الأمور و�لنتائج �ملحتمل لك�سف 

ما هو خفي عن �الأعني.

ق�سته مع اأمه
�أمه  مع  باالأ�سا�س  يروى،  كما  �آ�ساجن،  ن�ساأ 
�لــتــى تــزوجــت مــن رجــلــني غــري �بــيــه، كان 
وبينما  �مــه،  عنه  �نف�سلت  �لــذي  ــ  الأولهما 
�بيه،  ��سم  دون  ��سمه  يحمل  �لذي  �آ�ساجن، 
�لفتى  ت�سجيع  يف  فاأ�سهم  �لتا�سعة  يف  بعد 
يف �سغره على �لتفكري و�الإعر�ب عن نف�سه 
�لذي  ــــ  لثانيهما  وكــان  كانت  طريقة  بــاأى 
�ال�ــســهــام يف  ــــ  لــه  �آ�ــســاجن بغ�سا  ال يخفي 
�لك�سف  فعل  ممار�سة  على  �لفتى  ت�سجيع 

لتغيري �الحو�ل.عا�س قليل يف مكان و�حد، 
فاأمه �لتى يبدو متاأثر� ب�سخ�سيتها ومعجبا 
�ل�سئون  مــع  �لتلقائية  تعاطيها  بطريقة 
بحتة،  �إن�سانية  ق�سة  بو�سفها  �ل�سيا�سية 
كانت دوما حمبة للتنقل يف �سعى الكت�ساف 
�جلديد ــ وكانت �أمه هى رفيق �أول مظاهرة 
للتظاهر  معها  ��سطحبته  فيها حيث  �سارك 
�سد حرب فيتنام بنازع �لتعاطف �الن�سانى 
باال�سا�س مع �ملتظاهرين �لر�ف�سني للحرب.

و�أقل، عا�س �آ�ساجن يف منازل مكتملة حيث 
كان �حلياة يف �الأغلب يف �سكنى ب�سيطة ال 
حتمل �لكثري من تفا�سيل �ملنزل بال�سورة 
يقول  كما  �لن�ساأة  لهذه  وكانت  �ملعروفة. 
�لتى  �لطبيعة  على  ينفتح  �أن  يف  �لف�سل 
و�مللهم  �حلقيقة  عن  �لت�ساوؤل  م�سدر  هى 
�لف�سول ممــار�ــســة  عــلــى  بــالــقــدرة   للتمتع 

�حلميد.
مدر�سة   30 من  �كــرث  بني  ما  �آ�ــســاجن  تنقل 
كان له رمبا يف كل و�حدة منها ما يدلل على 
عادية  وظيفة  �إىل  ي�سري  لن  �لفتى  هذ�  �أن 
�لطبيعة  بعلوم  مرتبطة  كانت  ولــو  حتى 
�لبد�ية  منذ  بها  �سغف  �لتى  و�لريا�سيات 
و�لتى �نتهى �الأمر به لدر��ستها يف جامعة 
�لو�حدة  �لعمر  �أن جتاوز من  بعد  ملبورن 

و�لع�سرين وهو �سن �لتخرج.

ولعه بالكمبي�تر
كتاب  �سفحات  عنه  تعرب  �لـــذي  و�الأكــيــد 
ـــه كان  �آ�ــســاجن حـــول حــيــاتــه �ملــدر�ــســيــة �أن
��ستحو�ذ  �سو�ء  �ال�ستحو�ذ،  فكرة  يرف�س 
يف  �حلق  حتى  �أو  �لقر�ر  �تخاذ  يف  �حلق 
ــ فقام يوما ب�سرب فتاة على ر�أ�سها  �للعب 
�ملتاحة  �للعب  على  ت�ستحوذ  كانت  الأنــهــا 
ما  وهــو  طويلة  لــفــرت�ت  لنف�سها  لــلأطــفــال 
كون  رغــم  �ملــدر�ــســة  مــن  ف�سله  يف  ت�سبب 

�سربه �لفتاة مل يلحق بها �أذى.
�لبطء  يكره  كــان  �آ�ــســاجن  �أن  كذلك  �الأكــيــد 
وميّل �لتكر�ر، بل �نه كان ي�سلى طالبا من 
�أ�سا�سا  وجــوده  يف  يت�سكك  �لذي  ــ  �خلالق 
�أ�سرع  ب�سورة  ت�سري  �الأمـــور  يجعل  �أن  ــ 
كان  �آ�ساجن  �أن  جد�  و�الأكيد  �ملدر�سة.  يف 
كان  �لــذي  وهو  ــ  �لكمبيوتر  باجهزة  ولعا 
ــ  تركيبه  و�إعــادة  �أى جهاز  فك  دومــا يحب 
وحمبا للتفاعل معها ومل�سادقة كل من يقدر 
�ل�ساد�سة  �آ�ــســاجن  بلغ  وعندما  ذلــك.  على 
ع�سرة كانت علقته بالكمبيوتر قد توطدت 
يكفي  مبا  بينهما  �لتفاعل  م�ستوى  و�رتفع 
�سياغة  �عـــادة  يف  مللكاته  �لعنان  الطــلق 
�لربجميات �لقائمة وتطويعها لرغباته ومع 
وتز�يد  �لولع  �زد�د  �الإنرتنت  �أيــام  حلول 
�لتفاعل  هو  دومــا  �لهدف  وكــان  ــ  �ل�سغف 
و�لتطور ولي�س �لتطوير �الآمل يف حتقيق 
للتعلم،  هدفا  �لنقود  تكن  مالية.مل  مكا�سب 
هى  و�إمنــا  �إليها،  ي�سعى  �أن  �أر�د  حتى  �أو 
دوما و�سيلة لت�سهيل �لتنقل وفتح �الأبو�ب 
�لعام  ففي  ــ  �ملعلومات  �أمام �حل�سول على 
�ملا�سى وبعد �أن حتولت ويكيليك�س ملحط 
ميلك  �آ�ساجن  يكن  مل  باأ�سره  �لعامل  �هتمام 
يكفي ح�سوله  �ن  كان ميكن  ما  �لنقود  من 
على �الإفر�ج بكفالة من حمب�س وقع فيه يف 
�إجنلرت� قبل ومل يكن �خلروج من �ملحب�س 
ممكنا لوال تربعات �ساهمت يف جمع �ملبلغ 

�ملطلوب لدفع �لكفالة.
نفق حتت االأر�س

كما و�أن خرق �لقانون بالن�سبة الآ�ساجن مل 
�أنها  دوما  نتيجة عرف  كان  و�إن  هدفا  يكن 
حتمية لبع�س �فعاله. فعندما كان فتى يافعا 

��سدقائه  من  جمموعة  مع  يقوم  �أن  وقــرر 
منزل  �الأر�ــس بني حديقة  نفق حتت  بحفر 
من �ملنازل �لقليلة �لتى قطنها وبني حديقة 
على  �حل�سول  من  ليتمكنو�  جمــاور  منزل 
�حلديقة  �ــســجــري�ت  مــن  �لطماطم  ثــمــر�ت 
�ملجاورة كان يعلم �أن �ل�سرطة وال ريب �آتية 
فقام بق�سمة �لطماطم �إىل ق�سمني و�سع كل 
منهما يف �سلة ليقوم بت�سليم �حد�هما فقط 
بابه بعد بلغ  �لذي طرق  �ل�سرطة  ل�سابط 
�سنو�ت  بعد  ليفعل  عــاد  وكذلك  �جلـــري�ن، 
بر�مج بع�س كربيات  �سرية  عندما �خرتق 
�لــ�ــســركــات فــقــام بــاخــفــاء �ملــعــلــومــات �لتى 
بيت  يف  وخــبــاأه  مدمج  قر�س  على  جمعها 
مل  �ل�سرطة  رجـــال  �ن  لعلمه  نحل  خللية 
حمتمل  خمباأ  هذ�  �ن  يف  ليفكرو�  يكونو� 
ولي�س  عليها،  �ال�ــســتــحــو�ذ  مت  ملعلومات 
�لهدف عنده  الأن  �آ�ساجن  يقول  كما  �سرقتها 
لي�س بيع هذه �ملعلومات وهو ما كان ميكن 
�لعرو�س  مــن  �لكثري  تلقى  ومــا  يفعله  �أن 
نحوه ولكنه مل يفعل �أبد� الأن �لهدف لي�س 
جترب  ب�سورة  �الأخطاء  ك�سف  و�إمنــا  �ملــال 

على �إ�سلحها ــ ولو جزئيا.
�الجناز  �أن  تتذكر  �أن  ــا  دوم عليك  »يحب   
حيوى  �إجنــاز  هو  ويكيليك�س  حققه  �لــذي 
ل�سمان تطور �لعامل �لذي نعي�س فيه«، هكذ� 
جاءت كلمات خطاب تلقاه �آ�ساجن بينما هو 
بعد  �لربيطانية  �ل�سجون  �أحد  يف  حبي�س 

�إلقاء �لقب�س عليه �لعام �ملا�سى بتهمة خرق 
�سرية �ملعلومات.

كــانــت حمفز�  هـــذه �خلــطــابــات  �أن  ـــم  ورغ
كان  �أي�سا  فاإنه  قدما  �مل�سى  على  الآ�ساجن 
لديه �لقناعة �لد�فعة له باال�ستمر�ر الأنه طاملا 
�ملعلومات  دهاليز  �سرية  �خــرت�ق  �أن  �آمــن 
�سيدت  ��سو�ر  لت�سلق  حماولة  �سوى  لي�س 
لتخفي ور�ءها �أمور� يجب �أن تنك�سف الأن 
��سخا�س  مل�سلحة  هو  �ل�سرية  قيد  بقاءها 

قليلة و�خت�ساما من م�سلحة �لكثريين.
�لذي  �لــتــاأثــري  كــان  الآ�ــســاجن  �الآخـــر  �ملحفز 
��سطلح  كما  ويكيليك�س،  وثــائــق  تركته 
حيث  �ل�سحافة  �سكل  غريت  و�سفها،  على 
�لوثائق  بــهــذه  �ل�سحف  �هــتــمــام  �أ�ــســبــح 
الأهم  �ل�سحفية  �لتغطية  من  رئي�سيا  جزء� 
�لتطور�ت �ل�سيا�سية، كما �أن هذه �ل�سحف 
على  للح�سول  ت�سعى  �أ�ــســبــحــت  نف�سها 

معلومات ووثائق خا�سة بها ون�سرها.
يف كتابه يروى �آ�ساجن �لكثري و�لكثري عن 
كيفية ح�سوله على معلومات حول �حلروب 
�الأمريكية �ل�سعو�ء على �أفغان�ستان و�لعر�ق 
و�سياقات ملمار�سات �سيا�سية لنظم �سمولية 
مبارك  ح�سنى  عهد  يف  م�سر  ذلــك  يف  مبــا 
�لبنوك  لكربيات  �مل�سبوهة  �الأعمال  وحول 
ودور �ملال �لعاملية ــ وهو �إذ� يفعل ذلك فاإنه 
لتطويع  �سعيا  يتبنى  و�إمنا  ن�سر�  يزعم  ال 
�مل�ستقبل  يــخــدم  مبــا  و�ملــا�ــســى  �حلــا�ــســر 
و�إنهاء �أ�سباب �ل�سرية �لتى تبيح �لتاآمر مبا 
�ل�سكوت  �أن  يوؤمن  الأنــه  �لظلم،  �إىل  يــوؤدى 

عن �حلق هو دعوة �سريحة للمهانة.

التربئة من ن�سر الكتاب
يف  قالت  �لربيطانية  �جلــارديــان  �سحيفة 
�لكتاب  �إن  �ملا�سى  �الثــنــني  يــوم  لها  مقال 
�لربقيات  من  �أجـــز�ء  �سفحاته  يف  �سخت 
هذه  �إن  �جلــارديــان  تقول  و�لــتــى  �ل�سرية 
�ملو�قع  يف  قــر�ءتــهــا  ميكن  كــان  �لــوثــائــق 
وثائق  ن�سر  على  تــتــو�ىل  �لــتــى  �ملختلفة 
�لكتاب.  يف  �سمها  عن  عو�سا  ويكيليك�س 
حول  �ال�ستفهام  علمات  يثري  ذ�تــه  �ملقال 
تناول �لكتاب غري �ملكتمل وغري و�لو��سح 
التهامات وجهت الآ�ساجن بالتحر�س �جلن�سى 
باثنني من معجباته، بل و��ستخد�م �لكتاب 
يف  �ملتهم  نظر  لوجهة  للرتويج  كو�سيلة 

�لدفاع عن نف�سه يف هذه �لق�سية.
��سرتك  �لــذي  ىل  ديفيد  كتبه  �لــذي  �ملــقــال 
�آ�ساجن  »جوليان  بعنو�ن  كتاب  تاأليف  يف 
هو  �ل�سرية«  �سد  �حلــرب  لعامل  �لــدخــول  ــ 

تعبري عن خلف و��سح يف وجهات �لنظر 
بــني كــاتــب �جلـــارديـــان �ــســاحــب �خلــلف 
�لكبري مع �آ�ساجن، وهو و�حد �سمن �آخرين 
�أن  �إىل  ي�سري  �آ�ــســاجن،  مع  عميقا  �ختلفو� 
ويكيليك�س  موقع  ملوؤ�س�س  �جلديد  �لكتاب 
من  ويعانى  ـــذ�ت  �ل مت�سخم  �سخ�س  هــو 

ت�سور الأعد�ء وهميني.
�لكتاب  عــقــد  ـــغـــاء  �إل ـــاجن  �آ�ـــس حــــاول  لــقــد 
ما  ب�سحة  الإدر�كــــــه  رمبـــا  نــ�ــســره  ووقــــف 
رغم  �لكتاب  �ن  قارئيه  مــن   �لكثري  به  قــال 
�ملثرية  �ملعلومات  من  كثري  على  �حتو�ئه 
ب�سورة  وحتــريــره  �إعـــد�ده  يتم  مل  للجدل 
حالت  �لقانونية  �لتفا�سيل  ولكن  �سليمة 
�أر�د وهو ما قررت  ملا  �آ�ساجن  دون حتقيق 
مع  �لكتاب  بن�سر  تقوم  �ن  كانوجنيت  معه 
�ساحب  �ن  �لــعــنــو�ن  يف  و��سحة  �إ�ــســارة 

�ل�سرية �لذ�تية مل يقرها.
بريطانيا  يف  �أيــام  منذ  �سدر  �آ�ساجن  كتاب 
وهو ما قام �آ�ساجن معه بن�سر مقال مو�سع 
جاء  ممــا  تـــرب�أه  فيه  ليعلن  �النــرتنــت  على 
م�سري�  لنا�سريه،  الذع  نقد  مع  �لكتاب  يف 
جاء  �لــــذي  �لــهــدف  �أن  نف�سه  �لــوقــت  يف 
يرتبط  �لكتاب  لهذ�  ن�سره  ��ستعد�د  ور�ء 
للم�ساهمة  �الأمو�ل  برغبته يف جنى بع�س 
�لذي يو�جه  ��ستمر�ر عمل ويكيليك�س  يف 

�لكثري من �ل�سعوبات.
�الأكرث  �جلمل  تاميز  �لنيويورك  نقلت  وقد 
�آ�ساجن و�لتى  كتاب  تد�وال على تويرت من 
على  ح�سلو�  �لذين  �ل�سحفيني  بع�س  بــد�أ 
ومن  تــد�ولــهــا  يف  �لكتاب  ن�سر  قبل  ن�سخ 
�أبرزها جملة »لقد كانت �ول كلمة نطقت بها 
�ملف�سلة  كلمتى  بقيت هذه  »ملــاذ�« ولقد  هى 
ــدء متكنى من  ب »مــع  وكــذلــك جملة  دومـــا، 
حمركات  بفك  �قــوم  كنت  �الآالت  ��ستخد�م 
بالن�سخة  ولــعــا  كــنــت  ولــطــاملــا  �الأجـــهـــزة، 
من  ولي�س  �لليجو«.  لعبة  من  �مليكانيكية 
�لنيويورك  قـــول  حــد  عــلــى  بــعــد،  �ملــعــلــوم 
�إليه �سدور هذه  تاميز، ما ميكن �ن يوؤدى 
�ل�سرية �لذ�تية يف ن�سخة مل يقرها �ساحبها 
من �جر�ء�ت حمتملة للتقا�سى ولكن �الكيد 
�لتى  �لعاملية  �ل�سحف  كربيات  توؤكد  كما 
�ن  بالتعليق  �جلديد  �آ�ساجن  كتاب  تناولت 
حلالة  و��سحة  ��سافة  ميثل  �لكتاب  هــذ� 
منذ  �آ�ــســاجن  خلقها  �لــذي  �لو��سعة  �جلــدل 
يبدو  و�لذي  �لويكيليك�س  وثائق  ن�سر  بدء 
ن�سر  خلل  من  �سو�ء  �إثارتها  يف  م�ستمر� 
ت�سرفاته  خلل  من  �و  �لوثائق  من  �ملزيد 

ومو�قفه.

ق�سة الرجل الذي ك�سف ال�ستار عن حماقات ال�سيا�سة

مذكرات صاحب ويكليكس تصدر رغما عنه

ــاجن.. �ــســرية غري  ــس تــعــود ق�سة جــدل كــتــاب »جــولــيــان �آ�
��سابيع  قبل  �إىل  كانوجنيت  د�ر  عن  �ل�سادر  مرخ�سة« 
�آ�ساجن  �أعلنت �لد�ر نباأ �سدور �لكتاب رغم رف�س  حينما 
ممار�سة  باأنها  �إيــاهــا  و��سفا  �لذ�تية،  �ل�سرية  ملحتوى 
خطابا  �ال�سكتلندية  �لن�سر  د�ر  �أر�سلت  وقتها  للدعارة. 
�حلق  �ساحبة  �ل�سروق،  د�ر  عــام  مدير  بدير  �أحمد  �إىل 
فى ن�سر �لن�سخة �لعربية من �لكتاب، �أكدت فيه ت�سميمها 
على ن�سره. ويوميا تر�سل كانوجنيت �إىل بدير خطابات 
�لكتاب،  ن�سر  من  �ل�سحيح  موقفها  لتو�سح  و�إميــيــلت، 
ــدة فــى ن�سر كتب  و�لــــذى يـــرى فــيــه بــديــر �ــســابــقــة جــدي
�لق�سية،  هذه  فى  �ملوؤلف  بخطاأ موقف  �ملذكر�ت، معرتفا 
�ساحب  يختلف  عــادة  �أنــه  �سديد  با�ستغر�ب  ومو�سحا 
�أو  و�سياغته  �لكتاب  لغة  حول  �لن�سر  د�ر  مع  �ملذكر�ت 
حول نقطة معينة به، ولي�س �إىل �حلد �لذى نر�ه فى كتاب 
�آ�ساجن من رف�س تام لن�سر �ملذكر�ت و��ستنكار كامل له، 
هذ� �ال�ستنكار �لذى ��سرتك فيه حمرر �لكتاب �أو �ملوؤلف 
�مل�سارك �لذى ترب�أ من �لكتاب، رمبا لتخوفه من تعر�سه 

للم�ساءلة �لقانونية.
قر�أ  �آ�ساجن  �أن جوليان  كانوجنيت يو�سح  �أحد خطابات 
�لربوفة �الأوىل من �لكتاب منذ �أكرث من خم�سة �أ�سهر، ثم 

علق قائل �إن �لكتاب �سخ�سى جد�، ورغم ذلك مل ي�ستطع 
تقدمي �أى تعليقات مف�سلة �أو �قرت�ح عملى بديل للكتاب 
�آ�ساجن  مع  �أجريت  �ملقابلت  من  �ساعة   50 يعك�س  �لذى 
يخ�سع  حيث  �جنــلــرت�  �سرق  فــى  منزله  فــى  عــامــا(   40(
للإقامة �جلربية بانتظار �لبت بطلب ت�سليمه �إىل �ل�سويد، 
حيث تتهمه �سيدتان باإرغامهما على �إقامة علقات جن�سية 

معه.
ولعل من �ملهم و�ملفيد فى هذه �لق�سية �ملثارة �أن يتعرف 
�لو�سط �لثقافى �مل�سرى، خا�سة �ملهتمني ب�سناعة �لن�سر، 
كتب  وكيف  �لق�سية،  هــذه  ح�سم  فــى  �لــغــرب  ــدرة  ق على 
�لن�سر �ال�سكتلندية رد� حقوقيا ر�ئعا يخ�س  حمامو د�ر 

حقوق �مللكية �لفكرية.
من خطابات كانوجنيت �إىل �أ�سحاب حقوق ن�سر �لكتاب 
فى �لعامل، يجىء خطاب مهم به �الأ�سباب �لتى جتعل من 
�آ�ساجن  خمالفة  وهــى:  �لذ�تية،  �ل�سرية  ن�سر  ــد�ر  �ل حق 
عقد �لن�سر �ملوؤرخ فى  20 دي�سمرب 2010، و�لذى حاول 
لكنه مل ي�ستطع رد  �أو�ئل يونيه �ملا�سى،  �لعقد فى  �إنهاء 
�ملقدم �ملاىل �لذى ح�سل عليه من كانوجنيت �لتى و�فقت 
حق  من  و�أنــه  �ملــاىل.  �ملقدم  رد  ب�سرط  �لعقد  �إنهاء  على 
كانوجنيت �عتبار عقد �لن�سر قائما و�ساريا، و�أن �لتز�مها 

خمالفة  عــن  �لناجمة  �خل�سائر  تخفيف  هــو  �لقانونى، 
�ملخطوطة  بن�سر  كانوجنيت  قامت  لذلك  للعقد.  �آ�ساجن 
�جلل�سات  على  حمتو�ها  �عتمد  و�لــذى  لديها،  �جلاهزة 
�ملو�سعة )و�مل�سجلة( �لتى حدثت بني �ساحب ويكيليك�س 

و�لكاتب �مل�سارك«.
هددو�  حيث  �آ�ــســاجن،  حمامو  بالطبع،  ي�سكت  مل  ولكن 
بعدة  �لن�سر  د�ر  �أنفه،  رغم  �لذ�تية،  �ل�سرية  ن�سر  مقابل 
معتمدين  �الآن،  حتى  تنفيذها  يتم  مل  �لنقاط  وهى  نقاط، 
�مللكية  �ملــالــك �حلــ�ــســرى حلــقــوق  �آ�ــســاجن هــو  �أن  عــلــى 
الآ�ساجن،  �الأدبــيــة  �حلقوق  يخالف  �لن�سر  و�أن  �لفكرية، 
�آ�ساجن  الأن  �لن�سر؛  كانوجنيت  على  يجب  كان  ما  وكذلك 
�أيام بعد �لربوفات �الأولية كى يقر  نح فرتة خم�سة  مل ميمُ

�ملخطوطة �لنهائية عمل باملادة 23 من �تفاق �لن�سر.
�سحة  »رغــم  كانوجنيت:  �أكــدت  �لنقاط،  هــذه  على  ورد� 
هذ� �الدعاء فى �الأ�سل، )وهو �أن �آ�ساجن �ملالك �حل�سرى 
فقد  �لن�سر،  عقد  مبوجب  ولكن  �لفكرية(،  �مللكية  حلقوق 
ون�سر  طبع  فى  ح�سرية  حقوقا  كانوجنيت  �آ�ساجن  منح 
متار�س  لذلك  �لقانونية.  �لن�سر  حق  فرتة  خلل  �لكتاب 
�لد�ر هذ� �حلق، مع �لعلم �أن �لقر�ر حول �ل�سكل و�ملحتوى 

�لنهائى للكتاب يتوقف على تقدير �لنا�سر.

تفاصيل نشر السيرة غير المرخصة
لسيد التسريبات

اعداد/اوراق

لقد حاول اآ�ساجن اإلغاء عقد 
الكتاب ووقف ن�سره رمبا 

الإدراكه ب�سحة ما قال به 
الكثري من  قارئيه ان الكتاب 

رغم احت�ائه على كثري من 
املعل�مات املثرية للجدل مل 

يتم اإعداده وحتريره ب�س�رة 
�سليمة ولكن التفا�سيل 

القان�نية حالت دون حتقيق 
اآ�ساجن ملا اأراد وه� ما قررت 

معه كان�جنيت ان تق�م بن�سر 
الكتاب مع اإ�سارة وا�سحة يف 

العن�ان ان �ساحب ال�سرية 
الذاتية مل يقرها.

ولي�س عنف�ان الق�ة 
ال�سيا�سية هى فقط ما ي�اجه 

اآ�ساجن خالل �سعيه احلثيث 
الذي ال يبدو يف وارد التخلى 

عنه للك�سف عن املزيد من 
جرائم ال�سيا�سة واملال يف 

العامل باأ�سره، فاآ�ساجن اي�سا 
ي�اجه ق�ة القان�ن الذي 
مازال كما يق�ل يف كتابه 
»ال�سرية الذاتية امل�سفرة 

جل�ليان اآ�ساجن« انه ال يفرق 
بني من يتعدى على اج�ساد 

االأطفال وبني من يرفع 
ال�ستار عن كذب ال�سا�سة 

ومرواغات اأهل املال والنف�ذ.
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�لــعــامل، هذه  فيه  ي�سهد  ــذي  �ل �لــوقــت  يف 
ــــام، �لــبــلــد�ن �لــعــربــيــة وهـــي حتاول  �الي
�لطويلة  �الغـــمـــاءة  حــالــة  مــن  �خلــــروج 
مرحلة  يف  و�لــدخــول  منها،  عانت  �لتي 
جند  باأنف�سهم،  �نف�سهم  وحكم  �سحوة 
حتقيقها  يحاولون  �لتي  �خلطوة  تلك  �ن 
كان  ولقد  عــامــا،   90 منذ  بـــد�أت  قــد  كانت 
ور�ء تلك �ملحاولة �الوىل، وقادها وقاتل 
�ملعروف  لورن�س«،  ـ  »تـــي.�ي  �جلها  من 
��ستعر�س  وقد  �لعرب«.  »لورن�س  با�سم 
كري�ستوفر هارت �لبطل: حياة و�أ�سطورة 
يف  كــورد�  مايكل  ملوؤلفه  �لعرب  لورن�س 

�لتاميز.

كذبة وحقيقة
�لعربية  �لثورة  �سجع  �لذي  فلورن�س هو 
�سد �حلكم �لرتكي بوعد قدمه للعرب يقول 
�نه كلما »ز�دت جهودهم و�نت�سار�تهم يف 
تلك �لثورة �ت�سعت وكربت دولة �لوحدة 

�لعربية«.
بريطانيا  �ن  يــدرك  كــان  لورن�س  �ن  بيد 
وفرن�سا كانتا تنويان �الحتفاظ ب�سوريا، 
ولبنان وفل�سطني و�لعر�ق، �ذ� مل يكن يف 
�ل�سيطرة  �القــل  فعلى  م�ستعمر�ت،  �سكل 
و�نهما  بهما،  خا�سة  نفوذ  كمناطق  عليها 
�ال�ستمر�ر  عربية  دولــة  الأي  ت�سمحا  لن 

كدولة م�ستقلة ��ستقلال تاما.

ماأ�ساة حياته
ويرى �لبع�س ممن تناول �سرية لورن�س 
ظل  حيث  حــيــاتــه،  مــاأ�ــســاة  كــانــت  تلك  �ن 
يعاين من عقدة �لذنب طو�ل حياته، ولكن 
لويد  �لربيطاين  �لــوزر�ء  رئي�س  �ن  رغم 
كليمن�سو،  �لفرن�سي  و�لرئي�س  جــورج، 
فاإن  �ملنطقة،  م�سري  حــول  �تــفــاقــا  عــقــد� 
�د�رة  ت�سر�سل  تويل  �بــان  جنح  لورن�س 
مملكتي  �قــامــة  يف  �مل�ستعمر�ت،  مكتب 
على  و�جــلــ�ــس  �الردن  و�ــســرق  �لـــعـــر�ق 
وعبد�لله  في�سل  �الخـــويـــن  عر�سيهما 

�للذين كان يثق بهما.

نب�ءة ح�ل العرب
�الردن  يحكمون  عبد�لله  �حفاد  ز�ل  وما 
�لعر�ق،  ملك  �غتيل  بينما  ــيــوم،  �ل �ىل 
و��ستبدل ملكه بنظم دكتاتورية، من بينها 
نظام �سد�م ح�سني، و�ن �أنف�سهم باأنف�سهم 
باملعنى �لدميوقر�طي مل يحدث بعد. وقد 

تنباأ لورن�س بذلك.
بها  بعث  ر�سالة  يف  ورد   1927 عام  ففي 
�إىل �سارلوت، زوجة برنارد�سو،  لورن�س 
موؤهلني  �لــعــرب  �سيكون  مــا  »يــومــًا  �إنـــه 
كان  �إن  �دري  ال  ولكنني  �لــذ�تــي،  للحكم 
�أو  �سبعني  �أو  �سبعة  خــلل  �سيحدث  ذلــك 

�سبعمائة عام!«.
ترد يف  �لر�سالة مل  �ن هذه  �لغريب  ومن 
حول  �ملــتــو�زنــة  �حلديثة  �لــدر��ــســة  هــذه 
لورن�س. فاملوؤلف مايكل كورد� لديه معرفة 
لورن�س.  حياة  تناولت  �لتي  �ل�سري  بكل 
و�لق�سايا �ملثرية للجدل �لتي د�رت حوله. 
وهو يطلق على لورن�س �سفة »�لبطل« يف 
�ل�سرية  هــذه  وت�سوره  �لكتاب.  عنو�ن 
�لبارزة  �ل�سخ�سيات  �ميز  من  بانه و�حد 

يف �لقرن �لع�سرين.

ولد غري �سرعي
�لطفل  وكان   1888 عام  يف  لورن�س  ولد 
�لثاين من بني خم�سة �طفال غري �سرعيني 
ومربية  تــ�ــســامبــان،  تــومــا�ــســي  لــلــبــارون 
ــال �ــســارة لــورنــ�ــس. ويـــرى موؤلف  �الأطــف
�ل�سرية مايكل كورد� �إن و�سعه كابن غري 
�سرعي قد يكون �ساهم يف �سعي لورن�س 

�لذي ال يهد�أ الكت�ساب �ل�سرعية.
غري �ن لورن�س عا�س حياة طفولة و�سباب 
ممار�سة  يــحــب  وكــــان  �ــســعــيــدة.  مــبــكــر 
مرتً�  كيلو   150 م�سافة  ويقطع  �لريا�سة 
بالدر�جة كل يوم، وقارئا نهما »ومثله مثل 
كل �الأطفال �ملوهوبني كان يويل �هتمامًا 
لكل ما يثري �هتمامه �كرث من تركيزه على 
�ملنهج �لر�سمي«. كما كان يكرث من قر�ءة 

�لكتب �لع�سكرية �لكل�سيكية.
�وك�سفورد  بــجــامــعــة  ــه  ــت در��ــس و�ثـــنـــاء 
�ل�سليبيني.  قلع  حول  مميزً�  بحثًا  كتب 

و�المل  �مل�ساعب  حتمل  على  نف�سه  ودرب 
�ىل  بذلك  �لنوم، وحتول  وقلة  و�جلــوع، 
عام  �سيف  ففي  تــهــد�أ.  ال  مــتــوقــدة  طــاقــة 

1908 قطع 4 �آالف كيلو مرت.

جتربة مريرة
وبعد �لتخرج من جامعة �وك�سفورد عمل 
�ل�سرق  �الآثــــار يف  حــفــريــات  مــو�قــع  يف 

�الو�سط.
ومع بد�ية �حلرب �لعاملية �الأوىل يف عام 
1914 �سنحت له فر�سة �لربوز و�لتاألق. 
فقد كانت معرفته للمنطقة �لعربية ال تقدر 
�لثورة  يقود  كــان  بقليل  وبعدها  بثمن. 
�لــعــربــيــة �ــســد �لــدولــة �لــعــثــمــانــيــة. وقد 
�لقرن  �و�ئــل  يف  �لعربية  �جلزيرة  كانت 
�لع�سرين ت�سم رمبا ع�سرة مليني ن�سمة. 
وكان �لرق ماز�ل �سائعًا و�حلياة �لبدوية 
تلك  �حــب  لورن�س  ولكن  �ل�سائدة،  هــي 

�ملنطقة، وخرب عاد�ت �هلها.
�لتي  �ملــريــرة  �لتجربة  ــف  �ملــوؤل ويـــورد 
يد  على  ��ــســره  عند  لورن�س  لها  تعر�س 
ملعاملة  تعر�س  حيث  درعــا،  يف  �التــر�ك 
عليه،  و�العــتــد�ء  تعذيبه  مت  كما  قا�سية 
ــار  �آث لها  كــانــت  �لتجربة  تلك  �ن  وكــيــف 

�سيئة على نف�سيته.

الث�رة العربية
�أما �لثورة �لتي �سارك فيها يف �ل�سحر�ء 
حملة  من  جــزءً�  ت�سكل  فكانت  �لعربية، 
ــهــا �المـــرب�طـــوريـــة  �أو�ـــســـع تــعــر�ــســت ل
غاليبويل،  مــعــركــة  مــثــل  ــعــثــمــانــيــة  �ل
و�ملــو�جــهــات �لــتــي جـــرت عــلــى �جلبهة 
�لغربية، غري �ن �هم معركة قادها، كانت 
معركة �الور�ن�س، يف عام 1917 وحتت 
�مرته خم�سة �آالف مقاتل متكنو� فيها من 
ومهاجمة  �لرتكية  �لقو�ت  �مــد�د�ت  قطع 

حديد  �سكك  خــط  وتفجري  طــو�بــريهــم، 
مكة  مبدينة  دم�سق  يربط  �لــذي  �حلجاز 
من  �لكبري  �لعدد  على  و�لهجوم  �ملكرمة، 
�لقو�ت �لرتكية �لتي كانت حتاول حماية 
ذلك �خلط �حليوي وقد عانت تلك �لقو�ت 

من هبوط �لروح �ملعنوية.

اإ�سغال االتراك
�التر�ك  ��سغال  �ىل  �لهجمات  تلك  و�دت 
قناة  على  للهجوم  �لهادفة  خططهم  عــن 
�ل�سوي�س و�سكلت منحى جديد� يف جمال 
�لبد�ية  وكــانــت  �لع�سكرية،  �ملــو�جــهــات 
�لع�سابات،  بــحــرب  ذلـــك  بــعــد  عـــرف  ملــا 
تنفذها  ـــتـــي  �ل �لـــ�ـــســـريـــة  و�لـــعـــمـــلـــيـــات 
جمموعات �لقو�ت �خلا�سة يف �جليو�س 
�لع�سابات  حــرب  وحتى  بــل  �لنظامية، 
�ملاوية، وكذلك عمليات زرع �لقنابل ع لى 

جو�نب �لطرق.

اأمل وتاأنيب �سمري
�سهدت  �لتي  �لق�سرية  �لفرتة  تلك  وبعد 
جمد لورن�س حتول دوره �ىل �لعمل يف 
جمال  يف  وحتديد�  �لدبلوما�سي  �ملجال 
�سكلت  و�لــتــي  �ملكوكية،  �لدبلوما�سية 
مثل  �لــدول  بع�س  �قامة  يف  مهمًا  دورً� 
دولة  �ن  بيد  ولــبــنــان،  و�الردن  �لــعــر�ق 
�لكربى«  »�ــســوريــا  �و  �لعربية  �لــوحــدة 
�ل�سيخ  �جلها  مــن  قــاتــل  �لــتــي  �مل�ستقلة 
�حلويطات  قبيلة  �سيخ  تايه  �بــو  عــودة 
�مر  وهو  �لوجود،  تر  مل  �لقبائل  وبقية 
لديه  وقد خلف  يدركه  دومــًا  لورن�س  ظل 

�سعوً� باالمل وتاأنيب �ل�سمري.

60 �سرية
من  لورن�س  �ن�سحب  �ملطاف  نهاية  ويف 
يف  بالعمل  �لتحق  حيث  �لعامة  �حلياة 
�سفوف �سلح �لطري�ن �مللكي، وذلك حتى 
در�جة  حادثة  يف   1935 عــام  يف  وفاته 
من  و�الربعني  �ل�ساد�سة  يف  وكان  نارية 
�لنهائي  �حلكم  �ن  �ملوؤلف  ويــرى  عمره، 
يظل  يحققه  ومل  حققه  وما  لورن�س  على 
من  �و�ساط  يف  �ختلف  مو�سوع  د�ئما 
يتناولون �سريته وهنالك كما هو معروف 
قـــر�بـــة �ــســتــني �ــســرية كــتــبــت حـــول هذه 
�ل�سخ�سية �ملركبة ذ�ت �ل�سمات �لعديدة، 
فهو �كــادميــي وبــاحــث يف جمــال �الآثـــار 
وع�سكري حمارب، ودبلوما�سي يعمل يف 

خدمة خمططات بلده �ال�ستعمارية.
ويو�سح �ملوؤلف �ن لورن�س كان حمبوبا 
كــانــت لديهم  فــمــن عــمــلــو� مــعــه �و ممــن 
�لذي  ت�سر�سل  وين�ستون  مثل  بــه،  �سلة 
جون  وكذلك  خا�سا،  تقديرً�  له  يكن  كان 
�ملعروف  �سميور  تويه  ولورد  كانت  بيو 
قال  ولكنه  �الحكام  ��سد�ر  يف  بتحفظه 
�تبعه  �ن  �مــكــاين  يف  »�إن  لورن�س:  عــن 
�لرجل  فهو  �الأر�سية،  �لكرة  نهاية  حتى 
�لــعــبــقــري �لــوحــيــد �لـــذي عــرفــتــه«. و�ذ� 
�لعديد  يــعــرف  كــان  بيوكانت  �ن  عرفنا 
توما�س  مثل  و�ملتميزين  �لعباقرة  مــن 
جورج،  ولويد  جيم�س  وهــري  هــاردي 
�الثر  �در�ك  ميكن  عندها  وت�سر�سل،  بل 

�لذي خلفه لورن�س لديه.
�ل�سيخ  �ــســهــادة  �يــ�ــســا  �لــكــاتــب  ويــنــقــل 
جانب  �ىل  ب�سر��سة  قاتل  �لــذي  حموده، 
وذلك  �لعربية،  �لثورة  وقــو�ت  لورن�س 
ليته  »�آه،  لورن�س  بــوفــاة  �سمع  �ن  بعد 
�بنًا  فقدت  لقد  �حلـــرب!  �ساحة  يف  مــات 
حزنت  كما  كثري�  عليه  �أحــزن  مل  ولكني 
على لورن�س. �ن قلبي من �ل�سلب، ولكن 
قلبه كان من حديد. وهو رجل يده د�ئما 
مب�سوطة ومل يقب�سها �لبتة. قل لهم.. قل 
�لرجولة  عن  لك  قلته  ما  �نكلرت�  يف  لهم 
و�لرجل �حلر و�حلرية، فهو لديه ذهن ال 
نق�س  �ي  �جد  �ن  ��ستطيع  وال  له،  مثيل 

فيه«.
لورن�س  ي�سف  �ملــوؤلــف  �ن  جنــد  ولــهــذ� 
يف عــنــو�ن �لــكــتــاب بــانــه »بــطــل« ويقدم 
�سورة �ساملة ير�عي فيها �دق �لتفا�سيل 
حول تلك �ل�سخ�سية �ملعقدة �لتي ما ز�ل 

�ملوؤرخون يختلفون حولها.
�لتي  �ل�سابقة  �ل�سري  �ملــوؤلــف  حلل  وقــد 
�ل�ستني،  مـــن  تــقــرتب  ــهــا  �ن �ىل  ��ــســرنــا 
لورن�س  �سخ�سية  �همية  �ىل  ي�سري  مما 
�ملعقدة �لتي لعبت �دو�ر� عديدة ع�سكرية 

ودبلوما�سية وعلمية
عن م�قع املعرفة )عرو�س 
الكتب( اجلزيرة

بين الحقيقة والكذب
أسطورة لورنس العرب

اكليله يقمط موسيقى اوجاعه
�ساو باول� - اأ �س اأ 
برو�يته �جلديدة �لف حرك �لرو�ئي 
و�لقا�س �لرب�زيلي باولو كويلو �ل�ساكن 
يف �ل�ساحة �الأدبية �لعاملية، و�سرع نقاد 
غربيون يف در��سة �لرو�ية �لتي يتناول 
فيها كويلو جتلياته �أثناء رحلة �أ�سيوية 
بالقطار عام 2006 عرب �سيبرييا.

و�للفت �أن بع�س �لنقاد �لغربيني مثل 
جويل بو�سمان يف �سحيفة نيويورك 
تاميز، ركزو� علي �أن �الألف هو �حلرف 
�الأول يف �الأبجدية �لعربية و�أطنبو� 
يف �حلديث عن �لدالالت �ل�سحرية 
و�ل�سوفية للألف يف �لعربية، متجاهلني 
�أن هذ� �حلرف هو �أول حروف �الأبجدية 
�لعربية �أي�سا.

وق�سي باولو كويلو �أربعة �أعو�م يف 
جمع مادة رو�يته �جلديدة �لتي كتبها 
فيما اليزيد عن ثلثة �أ�سابيع، وم�سي 
قدما يف مناق�سات طريفة ومثرية 
للهتمام عرب موقع �لتو��سل �الجتماعي 
وخا�سة �لتويرت مع قر�ئه حول �لرو�ية 
�لتي و�سفها باأنها جت�سد جتربة و�قعية 
ثرية يف حياته.

ويو�سف �لرو�ئي �لرب�زيلي باولو 
كويلو �لذي يقيم حاليا يف جنيف باأنه 
�أبرز م�ساهري “تويرت �إن مل يكن �الأ�سهر 
على �الطلق، فيما �عترب �أن �طلع �لقر�ء 
على �ملحتوى �اللكرتوين لرو�ياته اليهدد 
�سناعة �لكتاب �لورقي.

ولعل �سناعة �لن�سر �لتي تو�جه حتديات 
�لع�سر �لرقمي تتعلم ماهو مفيد من 
باولو كويلو �لذي �أقدم علي �إنهاء 
�جلدل حول تعر�س �أعماله للقر�سنة 
�اللكرتونية و�ل�سطو علي حقوق ملكيته 
�لفكرية مببادرته �لذ�تية بن�سر �عماله 
علي �سبكة �النرتنت، معترب� �أن �الأفكار 
البد و�أن تن�ساب بحرية وتتدفق ب�سل�سة 
وخا�سة يف �لدول و�الأماكن �لتي ي�سعب 
علي �لقر�ء فيها �لو�سول لكتبه.

وهاهو �لكاتب �لرب�زيلي �لبالغ من �لعمر 
64 عاما ي�سعل �جلدل جمدد� مببادرة 
�لكرتونية جديدة، حيث و�فق علي 
�لتحاور مع قر�ئه عرب مو�قع �لتو��سل 
�الجتماعي �أثناء �نهماكه يف همومه 
�الإبد�عية وكتاباته وهي مبادرة تخدم 
ب�سدة �لتو��سل �خللق بني �لكاتب 
و�لقر�ء.

و�ملثري للتاأمل كما الحظت جريدة 
نيويورك تاميز، �أن هذ� �النفتاح 
�اللكرتوين لباولو كويلو مل يوؤثر �أبد� 
علي حجم مبيعاته من �لكتب، بل وعلي 
�لعك�س رمبا �ساعد يف �أن تكون مبيعات 
كتبه بع�سر�ت �ملليني من �لن�سخ، 
وخا�سة عمله �الثري “�خليميائي �لذي 
ت�سدر من قبل قائمة �أعلي مبيعات 
�الأعمال �الأدبية للنيويورك تاميز علي 
مدى 194 �أ�سبوعا، فيما ماز�لت �لرو�ية 
�لتي �سدرت منذ عدة �سنو�ت وحققت 
مبيعات بلغت 65 مليون ن�سخة ورقية 
تلقي رو�جا ويحتفي بها �ملزيد من 
�لقر�ء ليثبتو� خطاأ و�لديه �للذين عار�سا 
�حرت�فه �لكتابة حتى الميوت جوعا 
مثلما حدث لبع�س �الأدباء يف �لرب�زيل.

بريوت - رويرتز 

يف �لعدد �الأخري من جملة 
�حلركة �ل�سعرية �لتي تعنى 

بال�سعر �حلديث يف �لعامل 
�لعربي و�ملهاجر �لتي ينت�سر 

فيها �لعرب، نحو 29 عمل مما 
ال يقل عن ثمانية بلد�ن عربية 

وعدد من �لبلد�ن �لغربية.
ويف عدد �حلركة �ل�سعرية 

�فتتاحية بعنو�ن نحن و�ملرحلة 
كتبها رئي�س حترير �ملجلة 

�ل�ساعر �ملهجري قي�سر عفيف. 
ويق�سي عفيف ن�سف �ل�سنة يف 

�ملك�سيك، حيث ت�سدر �ملجلة 
ون�سف �ل�سنة �الأخر يف لبنان. 

ويتوىل حممود �سريح �أمانة 
حترير �ملجلة.

وف�سل عن ق�سائد من بلد�ن 
غربية خمتلفة، فقد �أحتوى 

�لعدد على ق�سائد وبحث من 
تون�س ولبنان و�ملغرب وفرن�سا 

و�لعر�ق و�سوريا وليبيا وم�سر، 
ويف جمال �ل�سعر حمل �لعدد 
�أربع ق�سائد مرتجمة لكل من 

ناتايل هاندل من فل�سطني، 
وريتا د�هل من فنلند�، وكاترينا 
فورنني من فنلند� �أي�سا، وجاك 
ثومب�سن من �لواليات �ملتحدة.

وكتب قي�سر عفيف عن �لثور�ت 
�لعربية �حلالية فقال نعي�س هذه 

�لثور�ت ونحن بني ‘�لفرح بها 
و�خلوف عليها.

و�أ�ساف الأننا يف فو�سى هذه 
�لثور�ت ال جند فكر� يوجه وال 
عقيدة �سيا�سية و��سحة ت�سيء 

�لطريق.�أياأتينا �حلكم �لع�سكري 
وقد �تخذ �لنظام �لرئا�سي قناعا 

؟ �تر�نا على طريق حكم ديني 
متخلف وقد �تخذ �لدين و�سيلة 

للقمع؟
ويف �خلتام �ساأل عفيف عن 

دور �ل�سعر �الآن، وقال ما دور 
�ل�سعر يف هذه �ملرحلة �يكتفي 

بالغنائية ويثري �لعو�طف مردد� 
�الأنا�سيد �خلطابية، م�سيد� 

بالبطوالت، م�سجعا في�سري 
�سوت �ل�سعب، �أم تر�ه ينتظر 

حتى تختمر �لتجربة فل تكون 
�لق�سيدة ردة فعل عفوية؟.

كما كتبت �ل�ساعرة و�لرو�ئية 
�لتون�سية حياة �لر�ي�س نعم كلنا 
نفرح بال�سباب �لعربي ال يكتفي 
بالتمني باإ�سلح �الأمور وتبدل 

�الأو�ساع، بل ينتف�س �سارخا 
�سد �لظلم و�لفقر و�جلوع 

و�لبطالة و�الإهمال و�ال�ستبد�د.

باولو كويلو يثير
 جدال بروايته
 الجديدة

مجلة الحركة 
الشعرية ومرحلة 

الثورات العربية

د.�سهام ال�سجريي

على  �حلطاب  جــو�د  ��سابع  تت�سلبى  حني 
مثل  يرممها  �ر�ه  �لق�سيدة  وجــه  تقاطيع 
تقفز  كذلك  طفولته،  مثل  بها  ويقفز  قلبه، 
ويتنف�س  رئته  ي�سابق  فهو  �فكاره،  ��سلء 
تاأبى  طفولة  عينيه  وتوم�س  �سظاياها، 
على  �طللة  روحــه  �أن  ذلك  روحــه،  مغادرة 
�سعره  �رجــوحــة  هــي  مثلما  �لــوقــت  كــتــف 
ونرب�ت حروفه، تهيم و�سط نو�زع �لوجع 
�حلرمان  من  �كليل  كاأنها  �النامل،  وغربة 
من  ونزعت  قد��سته،  المة  �خلطايا  �لب�سته 
من  وقليل  غنجها  بع�س  يا�سمينه  �سريان 
�ل�سعوب،  رقاب  تلوي  �لتي  �ل�سيا�سة  لعنة 
وت�سدير  �أالأمــهــا  و�سناعة  �ذرعــهــا  يل  بــل 
ــد، لكنه  ــس �حــلمــهــا خــــارج �لـــــروح و�جلــ�
مدن  ويجدل  قناديله  فاأ�س  يحمل  �حلطاب 
وي�سور  �أزمنتها،  نخيل  يحنط  �ذ  �ل�سوؤ�ل، 
خما�س  معها  ويــخــو�ــس  �أجنــمــهــا  نــبــاتــات 
�سليبه،  على  من  �لهبوط  وترنيمة  �الأجــل 
�سريان  ينزع من  فيما  يربق بحنان كثيف، 
نعيه،  الفتات  نزيفه،  و�سوجلان  غ�سته، 
الخر  �سعر  بيت  ومــن  الخــرى،  ق�سيدة  من 
تت�سع فجوة �لكلمات �ل�سادرة عن �مريكا، 
هل  �لعر�ق،  يف  يتطاير  �لــذي  و�لر�سا�س 
يحمل �حلطاب، �كليل من �الوجاع ويقمط 
�ر�دنــــا �ن  �لـــذي  �لــوطــن؟، ومــا  بها جبني 
نتذوقه، جثة وطن �م جثة �لق�سيدة؟، لرمبا 
كلهما، �لوطن و�لق�سيدة، فكدره �ل�سعري 
حــني تــتــنــاو�ــســه مـــدن مــنــفــاه، وهـــو بعيد 
ينتهي  �أن  ميكن  كان  )�أمــا  خطاها:  يتنف�س 

�لدرب يف مبتد�ه(.
جو�د �حلطاب يف ديو�نه ) �كليل مو�سيقى 
كل  يف  �ل�سوؤ�ل  يفغرفاه  بيانو(،  جثة  على 
لكنه  �ل�سيا�سة يوما  ق�سائده، هو مل يعاقر 
عذ�بها  �أن  عر�قي،  كل  مثل  غر�مها  تنف�س 
�ملوح�سات،   ــا  ــه ذر�ت و�بــتــلــع  غــر�مــا،  كــان 
)تناثر،  حــني  �لعتمة  �حــلمــه  يف  و�ــســرت 
تعلم  هل  �لـــدروب(،  يف  �ج�سادنا  ت�سفيق 
�لــقــ�ــســيــدة �ن جــــو�د يــجــيــد �حلـــرمـــان، ال 
�لوجع  يدوف  �لذي  وجو�د  �لعتاب؟  يجيد 
يجيد  كما  �ل�سعر  �جنـــاب  يجيد  بــاالنــاقــة 
�ملحبة،  النه من نوع �الطفال �ليتامى ياأكله 
يتيم وطن،  فــهــو  �ملــاحــولــه  فــرغــم  �حلــنــني 
مثلما ال يجيد �ن يفزع �حلمائم، يطلقها من 
خلفه  �سفق  بابه،  �ملطر  يدق  حني  قمقمها، 
خ�سب �لرب�عم و�متهن ندمه وم�سى بغر�س 
نابت بني عروقه، غريب ع�سده يحتال على 
�ن  ميكن  �حلديثة  �لتقنية  �ن  ينبئه  يــده، 
بني  و�لنب�س،  �لنب�س  م�سافات  بني  تقرب 
تر�سم  �ن  ميكن  ال  لكنها  و�لغ�سة؟  �لغ�سة 
�سباياه،   �سعر  خ�سلت  �و  وطــن،  �أهــد�ب 
يهج�س  �تـــر�ه  فقط،  �ملــوت  �سناعة  جتيد 
�بطيه،  حتــت  تلوذ  وهــي  �لق�سيدة  غ�سة 
�أم تغو�س باطر�ف رغبته يف �لعزف فوق 
�لقادمة  �ور�مــه  يهادن  وهو  �لوطن  �سرير 
من بلد بعيدة: )�أنا يل، وطن، يف وطني، 

فهل لك يف وطني، وطن؟(.
و�حلطاب هنا، مطوق بحمائم �كليله وهو 
��سد�ف  بــني  ر�هـــب  �سليب  مــثــل  يحمله 
ري�س  �روقــة  يف  يبحث  �ملرت��سة،  ��سلعه 
دمهم بني  فقد �ساع  �بنائه  �لوطن عن جثة 
يفتح  و�ذ  �لق�سيدة،  نامت  كذلك  �لقبائل 
�لليل،  بعباءة  تلفه  �ل�سرية،  نــد�ء�تــه  نــاب 
يف  �لطفل  وي�ستيقظ  �جلــرح  يو�سم  حيث 
ميار�س  �خلليقة  �سل�سال  بــد�أ  منذ  د�خله 
�حلطاب  لدموع  فاأن  بالبوح  ويلوذ  �لتكتم 
�نياب  ولــوحــدتــه  ر�ئــحــة  وملحبته  �ــســوت 
وحلنينه جيو�س، وهو بكل �والئي يكتب، 
عند  فر�ست  �سفنه،  �سماد  علينا  يخفي  وال 

بني  تغفو  �ذ  �سفنه،  ويالهد�أة  مد�ه  �سفاف 
طيات جمر هلعه وهو يبحث عن مو�سيقى 
جنائزية تليق بقامته ذو �ل�ستة �الف �سنة، 
فالق�سيدة يف �كليله �ملنقو�س بخرز �لفجر 
م�سدر قوته و�سعفه، �سد�ن يختلجان يف 

�سرة روحه.
ويالوح�سة �حليطان وهي تلتف حول عنقه، 
ير�ها تلوح له باللثم، ويلوح ب�سظايا �سفاهه 
عل �حليطان تلثمها كما �لطيور تلثم �سماء 
وي�سرخ  �ل�سعر  �سمت  يف  يند�س  حريتها، 
باأناقته �ملعهودة، وهو يهج�س �للظى �لذي 
)�دفعو� عني،  ع�ساق �حلرية:  ي�سفح عري 
�بو غريب، قليل، �ريد �أن �مدد قلبي(، ر�أ�سه 
يغم�س �وجاعه باأمو�ج ر�أ�س �لوطن، هده 
عط�س �لق�سف، مطر �حلرمان يت�ساقط بني 
تو�سمه  �ل�سود  و�للفتات  �نتظاره،  �كفان 
بالقطن  �ملغمو�س  �لكونكريت  بــالــبــكــاء، 
�ال�سابع  بعري  �ملنقوع  و�ل�سا�س  �لطبي 
بالتد�وي،  يده  يقمط  �ن  حرمه  �الخــر  هو 
يت�سافح مع زنازين خطاه: )تبكي..؟ مدللة 
بخدمتها  �سجانا  ع�سرون  ياج�سد  جر�حك 

و�أنا �أموت وال �أحد(.
نايات  بني  غناءه  يجوب  �ل�سيادين  ومثل 
مثل  ��سلعه  ويــعــد  ظــلــه،  �ــســوى  يعزفن  ال 
يقول  وكاأنه  �لقيامة،  ولوؤلوؤ  �لبحر  �سدف 
للكلمات: دعيني �لتقط ح�ساك، يا �أمي من 
و�طر�ف  عطرك  مغامن  ��سم  زنز�نتي،  نبع 
و�ساحك، وبقايا خ�سلت غناك فوق �سرير 
ومثلها  خطو�ته  تــردد  �جلــدر�ن  طفولتي. 
دعاء  بــني  يفردها  م�سبحته،  يكر  و�سمه، 
وقوفا-   – ي�سقطون  �هلنا  وبــيــنــه:)  �مــه 
ي�سد  حجر(،  اللتقاط  �سوى  ينحنون  وال 
تتمو�سق  غيابهم،  ت�ساري�س  وحــدتــه  مــن 
ويا  بقمرهم،  يليق  ال  �ل�سر�خ  �هــد�بــهــم، 
لعطر�قمارهم حني يزد�د جر�سه بني �أذرعهم 
ونذور مو�سيقى ��سلءهم بني �وردته، حني 
�أطفال  يحتاج  ح�سينا  كم   ( بدمعه،  يجود 

�لعر�ق �الن؟(.
يعود لي�ساأل ق�سيدته يف �ختناق: �ل�سو�رع 
وهل  و�ال�ــســجــار،  ��سغر،  �ملــنــازل  �سيقة، 
ذ�كرة،  لها  و�لرج�س  و�حليطان  �النــهــار 
جتيبه: �أية �نهار و�ي نخيل و�ية حيطان، 
�سئ  ال  لل�سم�س،  عورتها  ك�سفت  تر�ها  �ال 
�ل�سائكة،  و�ال�ــســلك  �لــطــري،  �لــرت�ب  غري 
�لكون  �أن  ) ولو  �ملطمئنة:  �لنمل  وخطوط 
بــلدي  مــلئــكــة و�حــتــل  جـــاء بجي�س  قــد 
قاتلت �لكون(، ترى هل متوت �ملدن مبوت 
��سجارها و�نهارها، �لنهر هذ� �ملارد �لذي 
جو�د  منه  يرت�سف  �ل�سباح،  ع�سا  ي�سق 
بالتو�سل  عليه  ينهال  �سهوته،  على  قهوته 
معه  �ل�سعرهناك  كان  معه،  ذلك  يجرب  �ن 
بقامته وهو يغر�س يومياته يف قلب فندق 
يف  �نيابه  �جل�سر  غر�س  حني  �لهيثم،  �بن 
رحم �لنهر، هوى جو�د مع قامة �جل�سر يف 
�لذي  �لطيار  كان  �لق�سف،  بفعل  غياهبه، 
يقهقه من �سدة �لن�سر يرفع �سولته باجتاه 
قــ�ــســيــدة �حلـــطـــاب وهـــي تتلوى  عــ�ــســب 
يبقى  �ن  غــايــتــه  �لــ�ــســوق،  بفعل  وتـــتـــاأوه 
جلي�س ح�سن بغد�د حتى �نتهاء �لع�سور، 
لكن �جل�سر و�حلطاب م�سطا �حلم بغد�د 
)بلدي  ع�ساقهما،  �لغربة  م�سطت  مثلما 
بـــــلدي... حــتــى لــو كـــان لــديــهــا فـــرع �خر 
باب  �سفق  وقتها  للمريكان(،  �تركها  لن 
الأيو�ء  يومه  وحجز  �لفقر�ء،  على  �سلمه 
�لوقت، يف �ستاء عاطل، �نه �لوطن، ياقمر� 
بغد�د،  �سباح  يغ�سلها  تللك  �لب�سرة  يف 
وكاأين باحلطاب ي�سرخ: �أين تقاطيع وجه 
�لريح وهي تغزل بريقها من رك�سنا فوق 
�للظى  ��ستباح  وكيف  �جلمهورية  ج�سر 
�حلبل  نه�س  حني  و�لر�سافة  �لكرخ  عناق 

�ل�سري ج�سر �ل�سر�فية، تباريح خيلوؤها، 
ــا وجـــه �الأر�ـــــس مل �أخــفــيــت حتتك  ــنــك ي �أي
مر�عي �لهتافات، ومنحت �ل�سماء �أ�سر��س 

حتليقها:
 )يف هذ� �لزمن �ملتهاون ما ��سهل �ن ت�سنع 

بن الدن(.
�لظلم  كــان  جفنه،  يف  وطــن  بقايا  ق�سم 
يت�سلل من بني �أ�سابع �لق�سيدة �لتي �سدته 
بهذيان  ��ست�ساء  ب�سمرتها،  �الر�ــس  ل�سلع 
�أكرث  يوؤرقه  وغيابها  حوله  �ملعتمة  �الألو�ن 
قطرة  مثل  �لزمن  عربة  مع  ومي�سي  منها، 

ال  ��ستقرت على جــذع ورقــة خ�سر�ء  نــدى 
�أت�ستاق  ــروح،  �ل حــلوة  بفعل  �أبــد�  ت�سقط 
يغلف  زجني  مــارد  مثل  و�سوقه  خطو�ته، 
كان  )لــو  �ملتنبي:  حــزن  ي�ستح�سر  �أيــامــه، 
بع�سرك نفط كنا �لقينا �لذنب على �ل�سركات 
�سام  �لعم  �أو...  لينني-  ت�سايع-  كنت  لو 
لتقيد قتلك يف حقل: �سر�ع �لطبقات لكنك، 
نعطي  كي  –فقط-  فقتلناك  �ملتنبي  كنت: 
وحني  �لنحات(،  من  لل�سياح  تذكار�  ر�أ�سك 
يتهجى �نني �جلو�هري يخاطبه ) �أذن دعنا 
نركن-عمود- �ل�سعر بد�ئرة – �الأثار- لعلك 
تــرتــاح، ولــو، ملــوت و�حـــد(، يعمق �لوجع 
وي�ستق  �النتظار،  مبدية  �جلــرح  ويــد�وي 
ز�ده من ��ستنباط �حلرب وتد�عياتها، وهو 
 - �سعي   ( �ل�سحافة  �سهيدة  فاجعة  يب�سر 
حجابك �ملدمى-على عني �لعر�ق عله يب�سر 
�لفاجعة(. �تكئ ذ�ت غياب على كتف �لوطن 
ت�ساءلت بلبله عن عرينها وهو يهدهد جنح 
��سلء  يرتق  �المهات  قلوب  ووجيب  �لليل 
�بناءها وت�سور �الخرين باالمنيات، وكاأنها 
تتهجى �عمارهم، مد�فة بحناء خ�سر �ليا�س 
ونهره �لذي يطوق حنايا �المهات بالنذور 

و�حلجب و�المنيات. 
�ـــســـيـــطـــان �لـــ�ـــســـعـــر �لـــــــذي يـــوجـــ�ـــســـه يف 
�ملحنط  تــــنــــوره  عـــلـــى  يــقــبــ�ــس  �كــلــيــلــه 
�عزل  ��ستغاثة  ومثل  و�لــ�ــســرب،  بالقحط 
تناثرقرطا�سه من بني طيل�سانه، كان ينق�س 
�سدى �نفا�سه بني طيات ر�ئحة �لوجع، الأن 
بيانو �حلطاب م�سنوع من قطر�ت ترت�سف 
ب�سليب  لكنه هوى  فقط،  �ل�سافية  �الحلم 
ال  �حلــيــاة  لق�سة  عقابا  جميعا  �لعر�قيني 
�ملوت، �ر�د يف �كليله �ن يخرج من حميط 
�لغيظ �لذي ميلوؤه ككل �بناء جلدته، و�ر�د 
�ل�سو�ريخ  �أمــكــنــة  غــر�مــه  مــن  يــزيــح  �ن 
و�طنان �لقنابل �ملحرمة، متو�سل باأميانه، 
ــقــه �ـــســـوع زجنـــــرة �حلـــكـــام،  يــجــ�ــس خــاف
�أنات  حتت  تلطمت  �لتي  �مو�جهم  يجفف 
�ن  يــحــاول  �لـــذي  وهــو�ملــ�ــســلــوب  طفولته 
يبدد �سحابات �لغ�سب حني غ�سى ��سابعه 
ملغومة  و�الر�ــس  �ل�سماء  كانت  �حلزينة، 
باحلرب، و�حلطاب يرمي ��سابعه يف رحم 
�لق�سيدة، وي�سرب موج �ل�سظايا بذر�عيه، 
ـــاء،  �الحـــي دروب  ــى  عــل ــيــلــه  �كــل ويــــــوزع 
 وهـــو )يــ�ــســع ر��ــســه عــلــى  ركــبــتــي وطنه

 ويبكي(.

ـــــــــــــــــــــــــــواد الـــــــــحـــــــــطـــــــــاب ج

غالف الكتاب

 ج�اد احلطاب يف دي�انه 
)اكليل م��سيقى على جثة 

بيان�(، يفغرفاه ال�س�ؤال يف كل 
ق�سائده، ه� مل يعاقر ال�سيا�سة 

ي�ما لكنه تنف�س غرامها مثل 
كل عراقي، اأن عذابها كان 

غراما، وابتلع ذراتها امل�ح�سات،  
و�سرت يف احالمه العتمة حني 

)تناثر، ت�سفيق اج�سادنا يف 
الدروب(، هل تعلم الق�سيدة ان 

ج�اد يجيد احلرمان، ال يجيد 
العتاب؟ وج�اد الذي يدوف 

ال�جع باالناقة يجيد اجناب 
ال�سعر كما يجيد املحبة،  النه 

من ن�ع االطفال اليتامى ياأكله 
احلنني 



العدد )2272( السنة التاسعة االحد )9( تشرين االول 62011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
7

بغداد ذلك الزمان 
عن د�ر ميزوبوتاميا للطباعة و�لن�سر 
و�لتوزيع �سدر كتاب عن �المكنة 
�لبغد�دية للمفكر و�لباحث عزيز 
�حلاج وهو من �لقطع �ملتو�سط بحجم 
168�سفحة يتحدث فيه عن بغد�د 
فيقول “ بغد�د قلب �لعر�ق ومايحل 
ببغد�د ينعك�س الحمالة على كل �لعر�ق 
،ومن هنا فان مر�كز للدولة يف بغد�د  
دميقر�طيا مدنيا وعلمانيا هو �ل�سمان 
�حلقيقي للحقوق و�حلريات وللتقدم  
و�الزدهار ،مبا فيها حقوق �ل�سعب 
�لكردي كاملة وحقوق �القليات �لقومية 
و�لدينية وحقوق �ملر�أة ،و�لبديل لي�س 
مركز مفرط يف �ملركزية �مل�ستبدة وبني 
حالة �نتفاخ �سلحيات �ملحافظات حلد 
�ن منها من تت�سرف وكاأنها م�ستقلة .

وي�سرت�سل �حلاج با�سلوبه �ل�سردي 
فيمثل هذ� �لكتاب �سرخة من �العماق 
تنديد� مبا حل بالعر�ق عهد ذ�ك ،وحنينا 
جارفا اليام �عتربها كانت وباملقارنة مع 
�ليوم �الول عهدنا �لذهبي .

تاأليف: �سعيد بو خليط
�إن قيمة �ختيار �لباحث \”�سعيد 

بوخليط\”، للن�سو�س �لتي ترجمها يف 
عمله �حلايل. تدخل يف �إطار م�سروعه، 

و�سع جمهور وكذلك �أكادمييي �للغة 
�لعربية �سمن �سياق خمتلف �ملنظور�ت 
�لبا�سلرية مع تركيز خا�س على �جلزء 

�ل�سعري، بناء على تاأملت مفكرين 
ينتمون لثقافات وجن�سيات خمتلفة: 

عرب، �أوروبيون و�أمريكيون.

املخط�ط العربي
تاأليف : �إياد خالد �لطباع

يبني كتاب )�ملخطوط �لعربي( ملوؤلفه 
�إياد خالد �لطباع �أّن م�ساألة تقدير عمر 

�ملخطوط ومكان ن�سخه من �مل�سائل 
�ملهمة و�ل�سائكة، وهي حتتاج �إىل 
فهر�سيها،  خرب�ء �ملخطوطات، وممُ

رّميها ، و�لباحثني يف جمال �لرت�ث  وممُ
�لعربي ، و�ملحققني ، وكل من له عناية 

ب�ساأنه ؛ يقّيد �ملوؤلف �حلدود �لزمنية 
لدر��سته باملخطوط �لعربي منذ فجر 

�الإ�سلم حتى ع�سر �خللفة �الإ�سلمية.

الملك في عزلته 
�سدرت عن مكتبة عدنان يف �سارع 
�ملتنبي م�سرحية “ �مللك يف عزلته “ 
للرو�ئي حنون جميد ،وتتاألف هذه 
�مل�سرحية من ف�سل و�حد ومن ثلث 
�سخ�سيات – �مللك – وكبري �خلدم – 
وطر�ق جمهولون – ) يقف مذعور� 
على قدمني م�سطربتني يهرع نحو �سيده 
ليجده قد ق�سى  وقد �سقط �سيفه ،من 
بني يديه و��ستقر حتت قدميه ،ي�ستبد به 
�ل�سك وتتناوله �سدمة �ملفاجاأة فيم�سي 
يقلب ج�سده �لبارد �ل�سامت .

عثرات الجاحظ
 في كتاب الحيوان 
�الديب و�لباحث �للغوي �سبحي �لب�سام 
يتناول يف هذ� �لكتاب جزء� من حياة 
�جلاحظ فيقول يحتوي كتابي هذ� على 
567مادة، منها نحو 215 مادة هي 
��ستدر�ك على موؤلف كتاب �حليو�ن 
عمرو بن بحر �جلاحظ، وعلى نحو 
315 مادة هي ��ستدر�ك على حمقق 
�لكتاب �ال�ستاذ حممد عبد�ل�سلم هارون، 
و�لباقي مو�د مفيدة هي لي�ست ��ستدر�كا 
على �ي منهما ،وكان جل �عتمادي يف 
ذلك على مارزقت من علم، وعلى دفاتري 
وفيها نحو ثمانية �آالف فائدة  يف  �للغة 
و�الدب.

�ل�سحفية،  �ملقابلت  يف  �لعادة،  ]جرت 
�أن يقوم �أحدهم بالتحدث �إىل �أديب على 

�سوء �أ�سئلة 
و�سخ�سيته  �الأديـــب  ملكانة  وفــقــًا  ة  مــعــدَّ
�لكاتبة  �أن  غــري  �ملــعــروفــة.  و�أعــمــالــه 

�لت�سيلية �ملتاألقة �إيز�بيل 
�لليندي Isabel Allende  وجدت، 
�آخـــر الإجـــر�ء  �أ�ــســلــوبــًا  بحكم ظــروفــهــا، 

مقابلة معها، وهو�أن 
�إىل  ��ــســتــنــادً�  بــذلــك  نف�سها  هــي  تــقــوم 
وهناك،  هنا  من  �إليها  �لــو�ردة  �الأ�سئلة 
للقارىء  مفيدً�  جتــده  مــا  منها  منتقيًة 
ومـــعـــربً� عــن جتــربــتــهــا �الأدبـــيـــة. وهي 
تو�سح ذلك بالقول : “ لقد ت�سلمتمُ عددً� 

ال ح�سر له 
ــائــل، مــن طــلــبــة، و�أ�ــســاتــذة،  مــن �لــر�ــس
و�سحافيني، يف ما يتعلق بعملي �الأدبي. 

ومن �مل�ستحيل 
�أين  و�أ�أمل  عليها جميعًا.  �الإجابة  عمليًا 
و�لرد  �أ�سئلة  �ختيار  يف  �لطريقة  بهذه 

عليها هنا �ساأكون 
“ ونحن  �لــفــائــدة.  مــن  �سيئًا  حققت  قــد 
�الأ�سئلة و�إجابات  هنا نختار بع�س تلك 

�لكاتبة عليها ــ �ملرتجم.[

�أَخــر تهتمني بها  �أنــو�ع  لديك  �س /  هل 
يف ��ستك�سافك �الأدبي، �أم �أنك ترين �أنك 

ما�سية بالعمل يف جمال �لق�سة؟ 
�سبابي  يف  م�سرحيات  كتبتمُ  لقد    / ج 
يف  �أعمل  �أن  �أحــب  فاأنا  ؛   �أحبها  وكنت 
ق�س�س  كتابة  حــاولــت  �أين  كما  فــريــق. 
للأطفال حني كان �أبنائي �سغارً� ؛ وكنت 

�أروي لهم ق�س�سًا يف كل ليلة، 
حافظتمُ  يل  مده�سًا  تــدريــبــًا  ذلــك  وكــان 
ـــًة  رو�ي كــتــبــتمُ   2001 عـــام  ويف  عــلــيــه. 
 “ تــدعــى  �لــ�ــســبــاب  و�لــبــالــغــني  لل�سغار 
مدينة �لوحو�س “. وكتبت �لفكاهة لعدة 
�سنني و�أظن �أن ذلك كان �لنوع �الأ�سعب 
�أحــاول كتابة �ل�سعر  على �الإطــلق. ومل 

�أبدً� وال �أعتقد باأين �ساأفعل هذ�. 

فكرة  يف  �لتو�سع  باإمكانك  هــل    / �ــس 
�حلقيقة،  قول  �لق�س�سي،  �الأدب  كتابة 

�لك�سف عن نوع ما 
لهذه  ميكن  �لتي  و�لكيفية  �لــو�قــع،  من 
�لِفَكرة �أن تعمل بها �سويًة �أو�سد بع�سها 

�لبع�س �الآخر؟ 
ج /  �أن �أول كذبة للق�سة هي �أن �ملوؤلف 
مينح �سيئا من �لنظام لفو�سى �حلياة : 

نظام تاأريخي 
نظام  �أو�أي   ،Chronological
يختاره �ملوؤلف. وككاتب، تنتخب جزءً� 

من كل ؛ تقرر 
�أن تلك �الأمور مهمة و�لبقية ال. و�ستكتب 
عـــن تــلــك �الأمــــــور مـــن مــنــظــورك �أنـــت. 

و�حلياة لي�ست 
هـــكـــذ�. فــكــل �ــســيء يــحــدث عــلــى نحٍو 
ال  و�أنـــت  فو�سوية،  بطريقة  مــتــز�مــن، 

تقوم بخيار�ت. فاأنت 

�لرئي�س.  هــي  �حلــيــاة  ؛  �لرئي�س  ل�ست 
ولذلك فحني تتقبل ككاتب �أن تلك �لق�سة 
تكذب، فاإنك ت�سبح عندئٍذ حرً� ؛ وميكنك 
�أن تفعل �أي �سيء. وبعدها تبد�أ بال�سري 

يف دو�ئر. وكلما كانت �لد�ئرة 
على  �حلــ�ــســول  ��سنطعَت  كلما  �أكــــرب، 
�أكرث،  �الأفــق  �ت�سع  وكلما  �أكــرث.  حقيقة 

كلما �سرَت �أكرث، 
�لفر�سة  �أكرث، كلما كانت  وكلما تباطاأَت 
جزيئات  عــلــى  لــلــعــثــور  ــل  ــ�ــس �أف لــديــك 

�حلقيقة. 

�إلهامك؟  على  حت�سلني  �أيــن  مــن    / �ــس 
وكيف يعمل هذ� �الإلهام؟

و�سيادة  جــيــدة  م�ستمعة  ــنــي  �إن   / ج 
ق�س�س. فلكل و�حد ق�سة وكل �لق�س�س 
هامة وممتعة �إذ� ما رِويت بنغمة �سليمة. 
ي�ستطيع  ما  وغالبًا  �ل�سحف  �أقــر�أ  و�أنــا 

خرب خفي �سغري �أن يلهمني كتابة 
�لرو�ية بكاملها.  

    فاأق�سي ع�سر �ساعات �أو�أكرث كل يوم 
�إىل  �أحتــدث  ال  غرفة.  يف  لوحدي  �أكتب 

�أحد، وال �أرد 
�أو�أد�ة  و�سيلة  جمرد  فاأنا  �لهاتف.  على 
و�الأ�سو�ت  ور�ئـــي،  يــحــدث  مــا  ل�سيٍء 

تتكلم من خليل. 
و�أنــــــا �أخـــلـــق عـــاملـــًا هــوخــيــال لــكــنــه ال 
يخ�سني. ل�ستمُ �لله ؛ �أنا فقط �أد�ة. ويف 
تلك �ملمار�سة �ليومية �ل�سبورة �لطويلة 
من �لكتابة، �كت�سفتمُ قدرً� من �الأمور عن 

 . نف�سي وعن �حلياة. لفد تعلمتمُ

و�أنا ال �أعي ما �أكتب. �إنها عملية غريبة. 

عن  حتــدثــيــنــا  �أن  ميــكــنــك  هـــل    / �ـــس 
�ل�سخ�سيات؟ 

�أبحث  �سخ�سيًة،  ر  �أطــــوِّ عــنــدمــا    / ج 
ينفع  �أن  ميكنه  �سخ�ٍس  عن  �لــعــادة  يف 
ذلك  خطر  ما  فــاإذ�   .) منــوذج   ( كموديل 
علي  �أ�سهل  �أ�سبح  بــايل،  يف  �ل�سخ�س 
�أن �أخلق �ل�سخ�سيات �لقابلة للت�سديق. 

فالنا�س 
يمُظهرون  ما  ونادرً�  ومعقدون،  بون  مركَّ
وينبغي  �سخ�سياتهم،  وجـــوه  جميع 
هكذ�  تــكــون  �أن  �لــقــ�ــســة  ل�سخ�سيات 

�أي�سًا. 
    و�أنا �أدع �ل�سخ�سيات تعي�س حيو�تها 
لدي  يتولد  مــا  وغالبًا  �لكتاب.  يف  هــي 
عليها.  �لــ�ــســيــطــرة  �أفــقــد  بــــاأين  �ــســعــور 
�لــقــ�ــســة يف �جتـــاهـــات غري  ومتــ�ــســي 
�أن  ال  ذلـــك،  ن  �أدوِّ �أن  وعملي  متوقعة 

�أرغمه 
علي �أن يكون وفق ِفَكري �مل�سبقة. 

�س /  هل تكتبني بالكومبيرت؟ 
�لدو�م.  �أ�سجل ملحظات على  �أنا    / ج 
�أرى  لـــدي دفـــرت يف جــــزد�ين وعــنــدمــا 

�أو�أ�سمع �سيئًا مهمًا، 
�أقتطع  �أنـــنـــي  كــمــا  مــلحــظــة.  ــجــل  �أ�ــس
�لتلفزيون.  و�أخبار  �ل�سحف  من  �أ�سياء 
ــتــي يــخــربين بها  و�أكـــتـــب �لــقــ�ــســ�ــس �ل
كل  �أ�ستخرج  كتابًا،  �أبــد�أ  وحني  �لنا�س. 
و�أكتب  تلهمني.  الأنها  �مللحظات  هــذه 

خمطط  دون  من  بكومبيوتري  مبا�سرًة 
متهيدي، متَّبعًة غريزتي. وعندما تمُروى 
للمرة  �أطــبــعــهــا  �لــ�ــســا�ــســة،  عــلــى  �لق�سة 
�الأوىل و�أقروؤها، وعندئٍذ �أعرف ما �لذي 
يدور حوله �لكتاب. و�ملخطوطة �لثانية 
و�لنغمة  و�لــتــوتــر،  �للغة،  مــع  تتعامل 

و�الإيقاع. 

ــًة جيدًة  ــاي ــه ن يــحــقــق  ــــذي  �ل مـــا    / �ـــس 
للق�سة؟ 

�لق�سرية  �لق�سة  يف  �أدري.  ل�ستمُ    / ج 
فالق�سة  �لرو�ية.  يف  عنه  �الأمر  يختلف 
تاأتي كاملًة ؛ وهناك نهاية ملئمة و�حدة 
�أن جتد  ت�ستطع  فــاإذ� مل  بها.  ت�سعر  لها، 

تلك �لنهاية، فلي�س لديك يف هذه 
�حلالة ق�سة، وال فائدة قي �أن تبذل مزيدً� 
من �لعمل بها. وبالن�سبة يل ت�سبه �لق�سة 
�سهمًا ؛ يجب �أن يكون لها �جتاه �سحيح 
من �لبد�ية وعليك �أن تعرف بال�سبط �إىل 
�أين تهدف. �أما يف حالة �لرو�ية، فاأنت ال 
و�سبور،  يومي  عمل  �إنــه  �أبـــدً�.  تعرف 
فاأنت  كثرية.  �ألــو�ن  من  ن�سيج  فرز  مثل 
مت�سي ببطء ؛ ولديك يف عقلك منوذج. 
ولكن فجاأًة تقلبه فتدرك �أنه �سيٌء ما �آخر 

مغاير لذ�ك. 
حياتها  لــهــا  الأن  فــاتــنــة  لــتــجــربــٌة  ــا  ــه و�إن
�خلا�سة بها. يف �لق�سة �لق�سرية متتلك 

�أنت كل �ل�سيطرة على 
ق�س�س  فهناك  حــال،  كل  وعلى  �الأمـــور، 
ق�سرية جيدة قليلة جدً�. وهناك رو�يات 
�لق�سرية  �لق�سة  ويف  كثرية.  تمُن�سى  ال 

مما  �أهميًة  �أكرث  لها  �سردك  كيفية  تمُعترَب 
يف  �أمــا  هنا.  جــد�  مهم  فال�سكل  ؛  ت�سرد 
�أخطاًء  ترتكب  �أن  ميكن  فاإنك  �لــرو�يــة 
ذلك.  �سيلحظ  �لنا�س  من  جــدً�  و�لقليل 
و�لنهايات �ل�سعيدة عادًة ال مت�سي معي. 
فاأنا �أحب �لنهايات �ملفتوحة. و�إين �أثق 

مبخيلة �لقّر�ء. 

توؤثر  �لــتــي  �لــكــربى  �الأمـــور  �أّي    / �ــس 
فيك؟ 

ج /  �إنني �أنتمي للجيل �الأول من �لكتَّاب 
تربُّو� على  �لذين  �للتينيني  �الأمريكيني 

قر�ءة كتَّاب 
�أمريكيني التينيني �آخرين. فقبل زمني مل 
ع بطريقة ح�سنة يف  يكن نتاج كتَّابنا يوزَّ
قارتنا. ولذلك، كان من �ل�سعب جدً�، يف 
�آخرين  لكتَّاب  �لو�حد  يقر�أ  �أن  ت�سيلي، 

من �أمريكا �للتينية. فكانت 
�لعظام  للكتَّاب  علي  �لكربى  �لتاأثري�ت 
من موجة �النتعا�سة �الأمريكية �للتينية 

يف �الأدب. وكذلك 
ولكتب  و�إنـــكـــلـــيـــز،  رو�ـــــس  لـــرو�ئـــيـــني 
فمن  طفلة.  و�أنــا  قر�أتها  �لتي  �ليافعني 

هذه �لكتب ح�سلت على 
�لقوية.  و�ل�سخ�سيات  باحلبكة  �حل�س 
�لعاطفية  و�الإثــارة  �لفنتازيا  و�كت�سفتمُ 
يف “ �ألف ليلة وليلة “. وكان للموؤلفات 
�ملنا�سر�ت للم�ساو�ة بني �ملر�أة و�لرجل 

�للو�تي قر�أتمُ لهن يف �أو�ئل 
حياتي  يف  �أ�سا�سي  تاأثري  �ل�سبعينات 
�أتاأثر  �لغالب  يف  و�أنـــا  كتاباتي.  ويف 

كثريً� باالأفلم �ل�سينمائية.  

�س /  هل خلفيتك ك�سحافية ت�ساعدك يف 
عملك �الأدبي؟ 

ج /  �إنني �أعمل باالأحا�سي�س �أو�النفعاالت 
فالق�سة  �لو�سيلة.  �الأد�ة،  هي  و�للغة  ؛ 

د�ئمًا تت�سمن 
بالن�سبة  وهومهم  جدً�  عميقًا  ما  �نفعااًل 
�أ�ستخدم  �أن  �أحــاول  �أكتب،  فعندما  يل. 
�لطريقة  بالغر�س،  و�فية  بطريقة  �للغة 
ز  حيِّ لديك  ــ  �ل�سحايف  ي�ستخدمها  �لتي 

�سغري ووقت قليل وعليك �أن مت�سك 
بقارئك من عنقه وال تدعه يذهب. وذلك 
�أخلق  �أن   : �أفعل باللغة  �أن  �أحاول  هوما 

�لتوتر �أو�ل�سد 

�أي�سًا  �لــ�ــســحــافــة  ومـــن   .tension
�لبحث  مــثــل  عملية،  �أ�ــســيــاء  �أ�ــســتــخــدم 

وكيف �أمُجري مقابلًة وكيف 
�أالحظ و�أحتدث �إىل �لنا�س يف �ل�سو�رع. 

وكل هذ� مفيد يل ككاتبة. 

�لـــ�ـــســـمـــو �أن  �أعــــــتــــــقــــــد    / �ــــــــس 
تتحدثني  هوما   transcendence
عنه، �لقدرة على �لتحليق و�إىل ما ور�ء 

�ساٍم  نــحــوفــهــٍم  �لــو�قــعــي  �لـــعـــامل  هـــذ� 
�أن  تــَريــن  فهل  و�النــفــعــاالت.  للم�ساعر 
�أكرث من  �ل�سخ�سيات   رو�ياتك حتددها 

�أية �أمور �أمَُخر؟  
نتاجي  ي�سنَّف  �أن  �لغريب  من  �إن    / ج 
�أرى  الأين  �سحرية  و�قعية  باأنه  �الأدبــي 
�أدب و�قعي فقط. وهم  �أن رو�ياتي هي 
يــقــولــون �أنـــه لــوكــان كــافــكــا قــد ولـــد يف 
و�قعيًا.  كاتبًا  �أ�سبح  قد  لكان  �ملك�سيك، 
�ملكان  على  يعتمد  �لكثري  فــاإن  وعليه، 

�لذي يولد فيه �لكاتب. 

�س /  ذكرِت يف حما�سرٍة �أنك لن تكتبي 
مت�سلبة  �أنت  فهل  �أَخر.  ق�سرية  ق�س�سًا 
�لنوع  ذلك  �إىل  �لعودة  بعدم  قــر�رك  يف 

�الأدبي؟   
�أقــول على  �أالَّ  �أدري. ينبغي يل  /  ال  ج 
�إن  �أبــدً�.  �أفعل �سيئًا ما  �الإطــلق �أين لن 
�لق�س�س �لق�سرية تاأتي �إىل �ملرء كاملًة. 
�أما �لرو�ية، فهي عمل ــ عمل، عمل، عمل 
�لق�سة  لكن  ؛  تنتهي  مــا  يــوم  ويف  ثــم  ــــ 
كاالإ�سابة  لك  يحدث  ما  �سيٌء  �لق�سرية 

باالنفلونز� ! و�لق�سة �لق�سرية تتطلب 
ـــهـــامـــًا. فـــفـــجـــاأًة، يــ�ــســيــبــك وهــــج من  �إل
ــر�ق �لــذي يدعك تــرى �حلــدث من  �الإ�ــس
فاأنت ال  �أخرى غري متوقعة كليًا.  ز�وية 
ت�ستطيع �أن ت�ستثري ذلك. �إنه يحدث لك. 
تذهب �إىل مكان، فرتى �أنا�سًا يرق�سون، 
�لنا�س،  �أولئك  بني  �لعلقة  تفهم  وفجاأًة 
ال  هناك  ما  �سيئًا  تلحظ  �أنك  �أويبدولك 
ميكن لغريك يف �لغرفة �أن ير�ه. وبعدها 

تكون لديك ق�سة ق�سرية. 

لونا  �إيفا  ق�س�س   “ عن  حدثينا    / �س 
.“   Eva Luna

ب�سوت  �لق�س�س  هــذه  ِتبت  كمُ لقد    / ج 
بطلة رو�يتي �ل�سابقة : �إيفا لونا. ما عد� 

�لق�سة �الأخرية، �لتي هي ق�سة كيف �أن 
رولف كارل يجد فتاًة �سغرية  يف �لوحل 

في�ساعدها على �ملوت ــ تلك مل 
ِتبت  كمُ لقد  لونا.  �إيفا  منظور  من  تمُكَتب 
من وجهة نظره هو. وهي ق�سة حدثت 
كولومبيا.  يف   1985 عــام  يف  بالفعل، 
يدعى  بــــركــــان  ثـــــــور�ن  هـــنـــاك  وكــــــان 
�نـــــزالق طيني  نـــيـــفـــادورويـــز، وغــطــى 
�آالف �لنا�س. ومل  �لقرية بالكامل، فمات 
ي�سرتدو� معظم �جلثث، و�أخريً� �أعلنو� 

�ملكان كله 
مــن بني  وكـــان  مقد�سة.  ــًا  �أر�ــس مــقــربة، 
�لتا�سعة من  فتاة �سغرية، يف  �ل�سحايا 

�لعمر، تدعى 
ـ  �لفتاة  هــذه  ور�حــت  �سان�سيز.  َمرية  عمُ
ق�سري  �أ�ــســود  جمعد  �سعر  لها  كــان  �لتي 

جدً� وعينان �سود�و�ن 
�أيــام، وهي  �أربعة  ـ تتعذب ملدة  كبريتان 
عالقة يف �لوحل. ومل ت�ستطع �ل�سلطات 
وتنقذ  �ملـــاء  لت�سخ  مب�سخة  تطري  �أن 
�أن  �العلم  و�سائل  و��ستطاعت  حياتها، 

تاأتي بكامري�ت �لتلفزيون 
و�حلافلت.  و�لطائر�ت  �ملروحيات  يف 
و�سهد �جلمهور، يف جميع �أنحاء �لعامل، 

وملدة 
�أربعة �أيام، عذ�ب �لطفلة. 

لكنك  بــاالأ�ــســبــانــيــة  تكتبني  ـــك  �إن   / �ــس 
تــعــيــ�ــســني بــاالنــكــلــيــزيــة يف �لـــواليـــات 

�ملتحدة. وتده�سني قدرتك 
�أغلبية �لعامل عائقًا  على �أخذ �سيٍء تر�ه 
�لنا�س  فمعظم  فــائــدة.  �إىل  وحتولينه 
يتَّ�سم  �أمرً�  ثانية  بلغة  �لعي�س  يرون يف 

بالتهمي�س. 
ج /  لكن ذلك �سيٌء عظيم ! َمن، يا تمُرى، 
ّم؟! منذ فرتٍة،  �أن يعي�س يف �خِل�سَ يريد 

�سمعتمُ 
�سيئًا مده�سًا من �لتلفزيون عن �مل�سكلت 
�لتي �ستو�جهها هذه �لبلد يف �ل�سنو�ت 

�لع�سر �لقادمة ــ 
�لقيم،  �إىل  �الفتقار  �لعنف،  �جلــرميــة، 
تـــدمـــري �الأ�ـــــســـــرة، حــمــل �ملـــر�هـــقـــات، 

�ملخدر�ت، �الأيدز. 
هل   “ مده�سًا،  �سيئًا  �أحــدهــم  قــال  وقــد 
لي�ست  �جلـــدد  �ملــهــاجــريــن  �أن  الحــظــتــم 

لديهم هذه �مل�ساكل؟ 

الأنهم ياأتون �إىل هذه �لبلد بنف�س �الأفكار 
�أجد�دنا  بها  �أتــى  �لتي  �لــقــوة  وبنف�س 
كونك  ي�سبه  هام�سيًا  فكونك   “ �لعظام. 
ل  مهاجرً� جديدً�. فاإذ� ��ستطعَت �أن حتوِّ

�لهام�سية �إىل �سيٍء ما �إيجابي، بداًل 
فاإنه  �سلبي،  كــ�ــســيًء  فيها  �الإقــامــة  مــن 

م�سدر مده�س للقوة. 

�س /  غالبًا ما نتحدث عن �سوت �ملر�أة 
يف �الأدب، وذلك منظور تكتبني منه على 
�ل�سعب  من  كــان  فهل  جــدً�.  ناجح  نحٍو 
�أن   “ �للمتناهية  �خلــطــة   “ يف  عليك 

تكتبي ب�سوت رجل؟ 
ج /  ال. لقد كتبت �أي�سًا من منظور رجل 
 .“ �الأرو�ح  بيت   “ يف  رجــل  وب�سوت 
�إ�ستيبان  يرويها  �لكتاب  �أجــز�ء  فبع�س 
تروبا. وال �أجد ذلك �سعبًا على �الإطلق. 
�للمتناهية  �خلطة   “ مــع  �الأمـــر  وكــان 
من  �إر�ـــســـادً�  ��ستمديت  الأين  �سهًل   “
زوجي. ثم �أدركتمُ �أن �لتماثلت �أكرث من 
و�لرجل.  �ملــر�أة  جن�سي  يف  �الختلفات 
ولكننا  متماثلون جدً�،  �أ�سا�سًا،  فالب�سر، 

متعلقون 
ــاأكــيــد على  ــت ــــداًل مـــن �ل ــات ب ــلف ــاالخــت ب
ــتمُ جــلــد �لبطل  �لــتــمــاثــلت. فــحــني دخــل

�لذكر، �لذي ي�ستند �إىل 
�أفهمه  �ــســرتمُ  غـــوردون،  ويلي  زوجـــي، 
معه  ع�ستمُ  قد  لوكنتمُ  مما  كثريً�  �أف�سل 

ثلثني عامًا. 

�لكّتاب  تن�سحني  مبــذ�  و�أخـــريً�،    / �س 
�ل�سباب و�لطاحمني؟ 

ج /  �إن �لكتابة ت�سبه تدرب �ملرء ليكون 
و�لعمل  �لتدرب  من  قدٌر  هناك  ريا�سيًا. 

�لذي ال �أحد 
ير�ه للتناف�س . فالكاتب يحتاج الأن يكتب 
�لريا�سي  يحتاج  مثلما  متامًا  يــوم،  كلَّ 

للتدرب. 
��ستخد�مه  يتم  لن  �لكتابة  من  و�لكثري 

�أبدً�، لكن من �الأ�سا�سي �لقيام به. 
    و�أنا على �لدو�م �أطلب من تلمذتي �أن 
يكتبو� يف �الأقل �سفحة جيدة و�حدة يف 

�ليوم. ويف 
لديهم ما ال يقل عن  �لعام �سيكون  نهاية 

360 �سفحة جيدة، وهذ� كتاب!
Curiosities / عن

ترجمة / عادل العامل

ــــل الـــلـــيـــنـــدي: ــــي ــــزاب اإي

أتعلم من خالل الكتابة 
والمالحظة اليومية

غاستون باشالر - نحو 
نظرية في االدب 

ن�سرت جملة “�لكتب ـ وجهات نظر” )عدد كانون �الأول 
�النرتنت  ل�سبكة  �ال�ستخد�م  حمرك  عن  مقالة   )2007
“غوغل” وتقنيته �جلديدة الحتو�ء كتب �لعامل جميعها، 

ما قد ي�سكل نقلة “ثورية”. من �ملقالة نقتطف:
�ن �خللطة �ملتز�يدة من �لفن و�لعلم وما ور�ء �لطبيعة 
و�ملعرفة �لتطبيقية و�ملعرو�سات و�لنميمة و�ملعلومات 
�لعنكبوتية  �ل�سبكة  على  �لكرتونيا  �ملخزنة  �خلفيفة 
�لتي  �ملفروزة  �لرثثرة غري  �لعاملية تنحدر مبا�سرة من 
و�لتي  �آخــر  �ىل  مكان  ومن  �عتباطيًا  �الفــو�ه  تناقلتها 
�لب�سرية  �سللتنا  حكمة  دعــائــم  منها  ��سلفنا  �ر�ــســى 
الالف �ل�سنني كانت هذه �لرثثرة قد حفظت يف �لذ�كرة 
�لقبلية، يف لغات وثقافات طو�ها �لن�سيان، حتى حملت 
�سرور�ت �لتجارة �لبازغة من حو�يل �ستة �الف �سنة، 
�الن�سان  ل�سللة  �لطويلة  �مل�سرية  وهو حدث جديد يف 
�لعاقل، حملت على �خرت�ع �للغة �ملكتوبة، وهي �ل�سرط 
�للزم للعامل �ملوثق �ليوم و�لذي ي�سمل �ل�سبكة نف�سها.

�لعاملية  �حلرب  �ثناء  �اللكرتونية  �لذ�كرة  �خــرت�ع  �ن 
�لثانية و�خرت�ع �ل�سبكة �لعنكبوتية �لعاملية من �سبعة 
طريقة  �ال�سل  يف  ب�سفتها  فح�سب،  م�ست  عامًا  ع�سر 
�بعد،  تطور  هو  �لبعيدين،  بالزملء  للت�سال  للعلماء 
جمعية  ذ�كـــرة  مــن  �حلا�سم  للنتقال  ـ  �لنهائي  ورمبــا 
معتمدة كثري �العتماد على نظم تذكريي �ىل نق�س نرثي 
�لبد�ئية  �الأدو�ت  بهذه  ــورق.  و�ل و�حلجر  �لطني  على 

عالية �جلمال  بلغة  ي�سجلو�،  �ن  �أخريً�  �لب�سر  ��ستطاع 
�ثناء  �الأدبي و�حلكمة �ملرت�كمة  �لفهم، �لرت�ث  وعميقة 
هي  مــا  �مــا  �لــتــاريــخ.  قبل  مــا  ع�سر  �لــطــويــل  ع�سرنا 
تت�سكل  قد  �لتي  �الن�سانية  للروح  �الأكــرب  �النت�سار�ت 
من  �سللتنا  جنت  �ذ�  �لعاملية،  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  من 

حماقتها �حلالية، فهو �سيء ور�ء �لتخيل.
يف 1998 �ن�ساأ طالبان خريجا جامعة �ستانفورد، الري 
حمرك  وهــو  كــوم،  دوت  غوغل  ر.ن.  و�سريجي  بيدج 
قبل  من  وجــدت  �لتي  من  �ف�سل  تقانة  ي�ستخدم  بحث 
لفهر�سة و��سرتجاع �ملعلومات من �لعامل �ملتنوع �لهائل 
مو�قع  مر�تب  ولتحديد  �لعاملية  �لعنكبوتية  لل�سبكة 
�ملعلومات  هذه  على  حتتوي  �لتي  �لعنكبوتية  �ل�سبكة 
عدد  عــلــى  بــنــاء  معينة  بــحــث  بعمليات  ل�سلتها  وفــقــا 

�لرو�بط من بقية �النرتنت ملوقع ما.
�ل�سبكة  بتحويل  هــذ�  �ل�سفحة  مرتبة  نظام  قــام  وقــد 
م�سطبة  ب�سفتها  �الأ�ــســلــيــة  غايتها  مــن  �لعنكبوتية 
��سبحت  ما  �سرعان  �لع�سو�ئية  �لرثثرة  ومن  للعلماء، 
مورد� قابل للبحث ميد ببيانات حقائقية ذ�ت م�ستويات 
�أخرى  ومرة  �مل�ستخدمني.  ملليني  �جلودة  من  متنوعة 
كانت �سرور�ت �لتجارة هي �لتي حولت غوغل نف�سها 
من تقنية بحث عبقرية بدون خطة م�سروع �ىل م�سروع 
�لربيد  ت�سمل  خدمات  من  تنويعة  يقدم  �لربحية  �سخم 
�اللكرتوين و�الخبار و�لفيديو و�خلر�ئط، ويقدم جهده 
�لنطاق  حمتويات  لرقمنة  و�لبطويل  و�ملكلف  �حلــايل 
�لعام “مل�ساع” من �لكتب و�ملقتنيات �الأخرى للمكتبات 
�لعامة �لكربى. ولعل هذ� �لربنامج يوفر للم�ستخدمني، 
�ىل  نفاذ�  �لعامل،  يف  �النرتنت  و�سلت  وجــدت  �ينما 

�ملليني من عناوين �لكتب، بينما ميكن �ملكتبات �لعامة 
نف�سها من خدمة مليني �مل�ستخدمني بدون ��سافة �سرب 
بن�س و�حــد من  �الأرفــف �و حتمل  و�حــد من م�ساحات 

تكلفة �لتو�سيل.
�الآخرين،  �ملــادة  حقوق  و�أ�سحاب  �لكتب  نا�سري  �ن 
�ملنخف�سة  و�لتكاليف  غــوغــل  مــبــادرة  دفعتهم  وقــد 
�لرقمي  للتوزيع  �لهائل  و�النت�سار  �ملرتفعة  و�الأربــاع 
على  يتغلبو�  �ن  �لــنــهــايــة  يف  بــد  ال  و�ــســيــط،  بـــدون 
تباطئهم �لتاريخي ويو�فقو�، مثل نا�سري �ملو�سيقى، 
على ت�سويق عناوين �لكتب �لتي ميلكون حقوقها يف 

�سكل رقمي �ما لتقر�أ على �خلط �و على �الأرجح لتطبع 
عند �لطلب عند مرحلة �لبيع، ويف كلتا �حلالتني مقابل 
للنا�سرين  �لعادية  و�الأربــاح  �لتكاليف  ت�ساوي  ر�سوم 
يف  مــرة  الأول  وهــكــذ�  �لتعاقدية.  �ملــوؤلــفــني  وحــقــوق 
تاريخ �الن�سانية هناك �مكانية باأن كل كتاب طبع على 
�الطلق باأية لغة �سوف يكون متاحا لكل �ن�سان على 

�الأر�س لديه نفاذ �ىل �النرتنت.
ترحيب  مو�سع  غوغل  بها  قامت  �لتي  �لثورة  لي�ست 
مدير  جانيني،  نــويــل  ـ  جــان  يتخوف  �جلــمــيــع.  مــن 
كتاب  يف  �لــوطــنــيــة(  )�ملكتبة  نا�سيونال  ببليوتيك 
�ملكتبات  �ن  مــن  �لعاملية  �ملعرفة  و��ــســطــورة  غوغل 
�لعامة �لوطنية مبا فيها مكتبته هو �سوف تعاين يف 
ظل هيمنة غوغل �لعاملية، ولكن ال �سيء مينع �ملكتبة 
�خلا�سة  جمموعاتها  رقمنة  من  ونظري�تها  �لوطنية 
فعلت  مثلما  �جلها  من  ذلــك  بعمل  لغوغل  �ل�سماح  �و 
�ندر�سن  كر�س  ز�د  وقد  باأك�سفورد.  �لبودلية  �ملكتبة 
حمرر جملة و�يرد على مقاله �ملوؤثر “�لذيل �لطويل”، 
“م�ساحة  �ن  فيه  �الأف�سل مبيعًا يبني  ليكون كتابًا من 
�لعنكبوتية  بال�سبكة  �خلا�سة  �لف�سيحة  �الأرفف” 
ت�سمح مبحتوى رقمي ال حدود له عمليا يخلق تنوعه 
�ملجهولة  �مل�سنفات  على  �الن  حتى  متوقع  غري  طلبا 
ن�سبيًا �و �ملتخ�س�سة يف �سوق غري متجان�سة تتجاوز 
جمهور  �الأ�سكال  متعددة  باهتماماته  جمهوره  جملة 
�مل�سنفات �الف�سل مبيعا بكثري، و�لذي تعك�س هيمنته 
�حلالية �لبنية �سديدة �ملركزية لتجارة �لتجزئة �ليوم 
و�ملعتمدة على �لدور�ن �ل�سريع للم�سنفات �ملت�سابهة 

ت�سابهًا كبريً�

اجده لم  الكتاب  ه��ذا  يقول  ان  اح��د  بوسع  ليس  يتحدى:  غوغل 
عر�س: اوراق

حملت على اخرتاع اللغة املكت�بة، 
وهي ال�سرط الالزم للعامل امل�ثق 

الي�م والذي ي�سمل ال�سبكة نف�سها.
ان اخرتاع الذاكرة االلكرتونية 

اثناء احلرب العاملية الثانية واخرتاع 
ال�سبكة العنكب�تية العاملية من �سبعة 

ع�سر عامًا م�ست فح�سب، ب�سفتها 
يف اال�سل طريقة للعلماء لالت�سال 

بالزمالء البعيدين، ه� تط�ر ابعد، 
ورمبا النهائي ـ لالنتقال احلا�سم من 

ذاكرة جمعية معتمدة كثري االعتماد 
على نظم تذكريي اىل نق�س نثـري 

على الطني واحلجر وال�رق
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
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العالم يحتفل بالذكرى الـ 200 لـ تشارلز ديكينز

و�سخ�سياته املتعددة
Dickens

 ولـــد تــ�ــســارلــ�ــس ديــكــنــز يف النـــدبـــورت – 
لو�لدين   1812 �سباط   7 يــوم  هامب�ساير 
هما جون و �ليز�بيث . كان ت�سل�سله �لثاين  
بني ثمانية ��سقاء . بعد �ن ق�سى �ل�سنو�ت 
�لثلثة �الوىل من حياته يف بورت�سموث- 
عام  لندن  �ىل  �لعائلة  �نتقلت   ، هامب�ساير 
و  ب�سيطة  �الوىل  �سنو�ته  كانت   .  1815
“ ولد�  نف�سه  يعترب  كــان  �نــه  رغــم  �سعيدة 
�سغري� جد� ال يلقى �لعناية �للزمة “. كان 
يق�سي وقته  خارج �ملنزل، لكنه كان �ي�سا 
يقر�أ بنهم خا�سة رو�يات �ملغامر�ت للكاتب 
يف   . فيلدنك  هــري  و  �سموليت  توبيا�س 
طفولته   ذكــريــات  عن  ديكنز  حتــدث  بعد  ما 
عن  ت�سويرية  �ل�سبه  ذكــر�ه  عن  و  �لقا�سية 
يف  ��ستخدمها  �لــتــي  �الحـــــد�ث   و  �لب�سر 

كتاباته . 
من  �سنو�ت  خم�س  ديكنز  ت�سارلز  ق�سى 
طفولته يف ميدو�ي من 1817 حتى 1822 
و كانت منطقة روت�س�سرت ملهمة للعديد من 
�عماله. ��سبح  ��سطورة وطنية عند عودته 
على مدى ثلثة ع�سر عاما من حياته و موته 
يف كادز هيل عام 1870. �الحتفال �ل�سنوي 

لي�سبح  �ل�سنني  عرب  تطور  قد  كان  �حلــايل 
�لزو�ر  �الف  متعة.  و  عرفا  و  ز�هيا  حدثا 
ي�ستن�سقون �لعبق �لفيكتوري،  بينما ي�سري 
�الالف يف موكب و�سط روت�س�سرت كل يوم. 
و  �لرق�س  و  �ملو�سيقى  من  �لفريد  �خلليط 
مكانا  �ك�سبه  قد  �ل�سارع  م�سرح  و  �لدر�ما 
�ل�سيف  �لرئي�سية يف  �الحــد�ث  جــدول  يف 
�ل�ساحرة  �لقرية  �ــســو�رع  يف  ت�سري  �نــك   .
لت�ستمتع بروح �ملا�سي �لذي يخلق هنا من 
جديد. و ن�ستمر يف �ملدينة �لقدمية �جلميلة 
�ملا�سي  �ىل  باحلنني  ن�سعر  و  كانرتبري، 
طول  على  �لقدمية  �ملباين  نو�فذ  خلل  من 

�ل�سو�رع �حلجرية .
ـــام و  ــكــنــز يف كـــاث ــارلــ�ــس دي تـــرعـــرع تــ�ــس
روت�س�سرت. �لكثري من كتبه ت�سور �ماكن و 
مباين موجودة يف ميدو�ي، فمثل �سات�س 
هاو�س يف )توقعات عظيمة( هي مكان خزن 

�لطابوق �الحمر يف كرو لني . 
و�سلت هذه �لفرتة �ىل نهاية مفاجئة عندما 
– �لذي كان يعي�س فوق  �ودع جون ديكنز 
م�ستو�ه – �ل�سجن يف �ساوثو�رك يف لندن 
�ن�سمت  ق�سرية  فــرتة  بعد   .  1824 عــام 

�لبالغ  ت�سارل�س  – ماعد�  �لعائلة  بقية  �ليه 
�لعائلة  �سديقة  مــع  نــزل  �لـــذي  عــامــا-   12

�ليز�بيث رويلن�س يف مدينة كامدن. 
بد�أ ديكنز يعمل لع�سر �ساعات يف �ليوم يف 
قطار  حمطة  مــن  بالقرب  لل�سباغ  خمــزن 
�ستة  يك�سب  كان  �حلالية.  كرو�س  ت�سرينغ 
�ل�سيئة  �لعمل  ظــروف  باال�سبوع،  �سلنات 
تركت لديه �نطباعا عميقا و �ثرت فيما بعد 
��سا�سا  �سكلت  و  مقاالته،  و  ق�س�سه  على 
�الجتماعي  �القت�سادي-  باال�سلح  لولعه 
عبئها  يقع  �لتي  �لعمل  ظــروف  ��ــســلح  و 
كيف   “ يقول  كتب  بعد  فيما  �لفقر�ء.  على 
تلك   يف  �ل�سهولة  بــهــذه  مــنــبــوذ�  ��سبحت 

�ل�سن”. 
البيه  جدته  توفيت  قليلة  ��سهر  مــرور  بعد 
 450 مبلغ  البــيــه  تــاركــة  ديكنز  �لــيــز�بــيــث 
باون، و �طلق �سر�حه من �ل�سجن،  و �ول 

ما فعله هو ت�سديد �لديون �لتي عليه .
ت�سارل�س كان يدر�س  �ن  رغم 
ولــنــغــتــون  �كــــادميــــيــــة  يف 
مل  و�لــدتــه  فــان  لندن،  �سمال 
خمزن  يف  �لعمل  عن  تقطعه 
�ال�سباغ مما جعل ت�سارل�س 
يعتقد بوجوب �سيطرة �الب 
و�جب  �ن  و  �لــعــائــلــة  عــلــى 
د�خل  حميطها  يف  هو  �الم 
�كادميية  تــكــن  مل  �لــبــيــت. 
ولنغتون مب�ستوى جيد – 
كرثة �لدرو�س ، �لتدري�س 
�سعف   ، ـــو�ئـــي  ـــعـــ�ـــس �ل
�لوح�سية   ، �النــ�ــســبــاط 
بها  يتميز  �لتي  �ل�سادية 
�ملر�سى  كــرثة   ، مديرها 
و �لبيئة �ملتهالكة – كلها 
موؤ�س�سة  يف  تــتــجــ�ــســد 
�ل�سيد كريكل يف رو�ية 
ثم   . كوبرفيلد  ديــفــيــد 
كاتبا  تــ�ــســارلــ�ــس  عــمــل 
مكاتب  يف  بــ�ــســيــطــا 
ماي�س  مـــن  قــانــونــيــة 
ت2   حــــتــــى   1827
يف  كــــان  و   .  1828
يتعلم  وقـــت ر�حــتــه  
�لـــطـــبـــع عـــلـــى �اللــــة 
ترك  لذلك    ، �لكاتبة 
�لعمل ليعمل مر��سل 
يكتب  ح�سابه،  على 
عـــــن �الجـــــــــــر�ء�ت 
و   ، �لــــقــــانــــونــــيــــة 
ذلك  عــلــى  ��ــســتــمــر 
ملدة �ربع �سنو�ت . 
 1830 عــــــام  يف 
ــــتــــقــــى ديـــكـــنـــز  �ل
�الوىل  بحبيبته 
بيدنيل،  مـــاريـــا 
ــا  ــه ــل ـــــتـــــي متــث �ل
دور�  �سخ�سية 

رف�سا  و�لديها  �ن  �ال  كوبرفيلد،  ديفيد  يف 
�ر�سالها  طريق  عن  �نهياها  و  �لعلقة  تلك 

للدر��سة يف باري�س . 
ال�سحافة و الروايات املبكرة

يف عام 1833 ، ن�سرت �وىل ق�س�س ديكنز 
“ ع�ساء يف مم�سى �حلور  �ملجلة �ل�سهرية 
“ دوريات لندن”  . يف �لعام �لتايل ��ستاأجر 
�سحفيا  ��سبح  و  فرنيفال  حانة  يف  غرفة 
�ــســيــا�ــســيــا يــكــتــب عـــن �جلــــدل �لـــربملـــاين و 
�حلملت  لتغطية  بريطانيا  عــرب  ي�سافر 
�ل�سباح”  “كتابات   ل�سحيفة  �النتخابية 
له  جمموعة  �ول  �سكل  �ل�سحفي  عمله   .
قاد  و   ،1836 يف  ن�سرت  �ال�سكت�سات  من 
 “ “ �ور�ق بيكويك  له  ذلك �ىل �ول رو�يــة 
و  �مل�ساهمة  ��ستمر يف  و   . �آذ�ر 1836  يف 
يف   . �الدبـــي  عمله  خــلل  �ل�سحف  حترير 
كرئي�س  �لعمل  على  ت�سارل�س  و�فق   1836
 “ “ بينتلي مي�سيلين  حترير يف �سحيفة 
و بقي ي�سغل هذ� �ملن�سب 

�ساحبها.  مع  �ختلف  حتى  �سنو�ت  لثلث 
 ، كرو�ئي  جناحه  ��ستمر  �لوقت  نف�س  يف 
 “  ، “  39-1837 توي�ست  “ �وليفر  فكتب 
حمل   “  ،  “  39-1838 نيكلبي  نيكوال�س 
بارنابي   “ �خـــري�  و   ،  “ �لــقــدمي  �لف�سول 
ر�دج : حكاية عن �عمال �ل�سغب 41-1840 
�سهرية  �سل�سلت  �سكل  على  ن�سرت  “ كلها 
قبل �ن تتحول �ىل كتب . خلل هذه �لفرتة 
كان ت�سارل�س  يحتفظ بغر�ب ��سمه كريب، 
قام بتحنيطه عند موته عام 1841  ) موجود 

�الن يف �ملكتبة �حلرة يف فيلدلفيا ( . 
يف �لثاين من ني�سان 1836 تزوج ت�سارل�س 
-1816  ( هــوغــارث  توم�سون  كاثرين  من 

1879 ( و هي �بنة جورج هوغارث رئي�س 
�سهر  بعد  و   . �مل�ساء”  كــتــابــات    “ حترير 
ع�سل ق�سري يف “ كينت “ عاد� �ىل بيتهما 

يف بلومزبري . �جنبا ع�سرة �بناء هم : 
�لذي   – ديكنز  بــوز  كاليفورد  ت�سارل�س   *
�ر  جــي  ديكنز  ت�سارل�س  بعد  مــا  يف  عــرف 
مد�ر  على   “ حتــريــر  رئي�س   (
 “ موؤلف  “ و  �لعام 
عن  ديكنز  قامو�س 

�ندن 1879 ( .
* ماري ديكنز 

مـــاكـــريـــدي  كـــيـــت   *
ديكنز 

* و�لرت الندور ديكنز 
جيفري  فر�ن�سي�س   *

ديكنز 
دور�ـــســـي  ـــد  ـــري ـــف �ل  *

تيني�سون ديكنز 
�سميث  �ــــســــيــــدين   *

هالدمياند ديكنز 
فيلدنغ  هـــري  �ــســري   *

ديكنز 
* دور� �آين ديكنز 

* �دو�رد ديكنز 
عائلته يف  و  ديكنز  عا�س 
– لندن  �سارع دوتــي   48
 80 يبلغ  �يــجــار  مقابل   (
من   ) �لــ�ــســنــة  يف  بـــاونـــا 
ك1  حتى   1837 �ذ�ر   25
للعي�س  �نتقل  و   .  1839
ــقــيــقــه �ال�ــســغــر  مــعــهــم �ــس
�سقيقة  مــاري  و  فريدريك،  
 17 �لبالغة  كاثرين  زوجته 
عاما . كان  ديكنز متعلقا جد�  
مباري حتى �نها توفيت بني 
ق�سرية  معاناة  بعد  ذر�عــيــه 
و   ، عـــام 1837  �ملــر�ــس  مــع 
��سبحت �سخ�سية مالوفة يف 
�سور  قد  و   ، كتبه  من  �لعديد 
 “ “ نيل” يف  مبـــوت  مــوتــهــا 

حمل �لف�سول �لقدمي “ . 

ترجمة 
عبد اخلالق علي

مبثابة  كــانــت  ديكينز  جارل�س  حــيــاة  �أن  �لــقــول  ميكننا 
�لتاريخ  من  �لفيكتورية  �حلقبة  عليه  د�رت  �لذي  �ملحور 
تب عنها �ملئات من �لكتب، تناولت كّل  �لربيطاين، وقد كمُ
حياته من �الأخطاء �الإملئية �ملوجودة يف �سهادة ميلده 
��ستخدمو�  �إن  الأوالده،  تر�سمها  �لتي  �مللحظات  �إىل 

�أ�سلوبًا �سيئًا يف كتاباتهم.
�لكاتب  للقب  �لوحيد  مناف�سه  �سك�سبري  مع  حــدث  وكما 
و�ملقاالت  �لكتب  فـــاأن  للربيطانيني،  بالن�سبة  �ملّف�سل 
بحيث  كبري  حد  �إىل  ت�ساعفت  لــه،  �ملخ�س�سة  و�ملــو�قــع 
يتوقف  مل  ذلــك  ومــع  باأكملها  قر�ءتها  مــا  الأحــد  ميكن  ال 
عدة  �ــســدرت  �إذ�  ديكينز  حــول  �لكتابة  عــن  �لــبــاحــثــون 
�الأخرية مبنا�سبة �الحتفال  �الأيام  موؤلفات عنه يف خلل 

بالذكرى �لـ 200 مليلده يف �لعام �ملقبل.
كما �ستعر�س قناة BBC بتقدمي عدد من �الأفلم �لوثائقية 
"�الآمال �لعظيمة" و"�سر  عنه، تتبعها �أفلم عن رو�ياته: 
مع  �لطويلة  �لعاطفية  علقته  عن  فيلم  و  درود"  �إدويــن 
�ملمثلة �إلني ترينان وهكذ� �سيكون ديكينز حا�سرً� يف كل 
مكان طو�ل عام 2012.�إن �الهتمام بديكينز ظاهرة لي�ست 
�لـ 24 من عمره  حديثة، ففي عام 1836، عندما كان يف 

��سمها  وغــد�  �ساحقًا،  جناحًا  ويك"  "بيك  رو�يته  حققت 
منتجات  يف  ال�ستخد�مه  �الإعــلن  �سركات  �هتمام  حمكط 
تقليد  �لكتاب  عــدد من  كما حــاول  �الأغــذيــة و�حلــلــويــات، 
خلل  ففي  ذلك،  على  �الأمر  يقت�سر  �لرو�ئي.ومل  �أ�سلوبه 
�أعو�م تعاقبت حتولت �ل�سو�رع �لتي و�سفها ديكينز عرب 
ول،  �خلي  جترها  �لتي  �لعربات  �أر�د:  كما  لتكون  خياله 

�الإعلنات �ملتحركة وغريها من �مللمح �لتي كتب عنها.
غري  حتى  و�أ�سبح  �لكاتب  �سهرة  �زد�دت  �الأعــو�م  وعرب 
�لو�جهات  عليهم من  الأن �سورة تطل  يعرفونه  �ملتعلمني 
ديكينز  �سورة  ت�سخمت  وقد  �ملكتبات  لكافة  �لزجاجية 
�أحاطت  �لتي  �لعري�سة  �ل�سهرة  �ل�سعبية عرب  �ملخيلة  يف 
بها و�الإ�ساعات �لتي تت�سلل منها، ومل يتوقف ذلك �ل�سحر 
�خلا�س بالرجل �لذي كان خلف تلك �لرو�يات �لتي ذ�عت 

و�نت�سرت يف �أرجاء بريطانيا.
وقد ظهرت �لعديد من �ملوؤلفات عن �سرية حلياته بعنو�ن 
جاء  ثم  جون�سون،  �إدغار  كتبها   1952 "و��سح" – عام 
�سليرت  ملايكل  و�آخـــر   1990 عــنــه-  ــد  �أكــروي بيرت  كــتــاب 

2009، هذ� عد� / �لكتب و�ملقاالت �لتي تناولت �أدبه.
وقد الم عدد من كتاب �ل�سرية كاتبهم ديكينز الأنه مل يكن 

يتو�فق مع �ل�سورة �ملثالية �ملر�سومة يف خيالهم عنه �إذ 
كتب معا�سروه �أنه مل يكن ذلك "�ل�سيد �ملهذب" مبلب�سه 
�أو �ألفاظه �ل�سوقية �أحيانًا كما وجهت �إليه �النتقاد�ت الأنه 

مل يكن �لزوج �أو �الأب �لنموذجي.
�إن ديكينز يك�سف يف بع�س �ملر�ت �مل�سكلة �الأ�سا�سية يف 
�لكتابة، وهي �أن �أي تف�سري لل�سلوك يقدمه �لكاتب ال ميكن 
�أن يتو�فق مع تعقيد�ت �حلياة �ليومية فاأي كتاب لل�سرية 
�أ�سبه  باأ�سلوب  �الأخــرى،  ويهمل  �لتفا�سيل  ببع�س  يهتم 
�ملتتابعة،  �ليومية  �حلياة  تف�سيلت  متجنبًا  بالرو�ية 
وما قد ير�فقها من ��سطر�ب �أو توتر �أو �أحد�ث �سغرية 
�أوجه متعددة للكاتب ال يعرفها �لكثريون كما كان  فهناك 
�الأمر مع فريجينيا وولف.وديكينز كان كذلك، و��ستمتع 
�نكلرت�"  "ما�سة  ومنها  له  ز�ئفة  ��سماء  با�ستخد�م  كثريً� 
يف  �سيته  لن�سر  تــو�قــًا  وكــان  و"�لفريد"،  "�ملحور"  و 
و�لكاتب  �لــرو�ئــي  فهو  و�حـــد:  �آن  يف  عــدة  �جتــاهــات 
 ،" �لهاوي  �ل�ساحر  و"  �ل�سهرية  و�ل�سخ�سية  �مل�سرحي 
تثبيته  وحماولة   – للخري  و�ملحب  و�ل�سحفي  و�ملمثل 
�الأ�سبع  لو�سع  �ملحاولة  مثل  �سعبة،  و�حــد  مو�سع  يف 
لدر��سته  �الأوىل  �ملحاوالت  بــد�أت  زنبق.وقد  قطعة  على 

�أ�سلك  �هتزت  عندما  عام 1870،  �أن تربد جثته يف  قبل 
�لربق تنقل نباأ وفاته ويف خلل عام علم �جلميع بو�سيته 
�لتي تقول: ال ن�سب يل وال متثال وال �سهاد�ت تقدير �أو 
حتى  ق�سري  زمــن  �أال  مي�س  كانت".ومل  مهما  �حتفاالت 
بد�أت حياته �حلقيقية تت�سرب �إىل كتاب �ل�سرية وكان �أول 
كتاب عن �سريته بعنو�ن "حياة جارل�س ديكينيز"، كتبها 
�سديقه جون فور�سرت يف عام 1874، و�لذي وجد على 

�لرغم من علقته �لوثيقة بالكاتب �أن له �أوجها متعددة.
وقد عاد فور�سرت �إىل ما كتبه ديكينيز عن حياته فوجده 
بعد وفاة و�لده �سابًا يعمل يف معمل للدهان مليء بالفئر�ن 

وقد تركت تلك �لتجربة �أثرً� عميقًا د�كنًا يف نف�سه.
وميكن للقارئ �أن يجد �أثرً� من �سخ�سية ديكينيز يف كافة 
�إىل  مدينتني  "ق�سة  �إىل  كوبرفيلد"  "ديفيد  من  رو�ياته 
�أوليفر توي�ست".وال يعلم �لنقاد فيما �إن كان ديكينز عارفًا 
يتعمد  كــان  هل  �أعماله  يف  و�ملتناثرة  عنه  �لن�سخ  بتلك 
روبرت  كتاب  عنها  يجيب  وغريها  �الأ�سئلة  ذلــك؟وهــذه 
�ل�سهر  يف  هارفرد  �ستن�سره  �لذي  دوغل�س فريهري�ست، 

�لقادم.
عن الغارديان 

ترجمة: املدى
  عن د�ر بلومزيري/ لندن، �سي�سدر �لكتاب �ملتميز و�لر�ئع "جارل�س ديكينز: 
�لكاتب  ميلد  على  �سنة   200 مــرور  مبنا�سبة   ،2012 �آذ�ر  �سهر  يف  حياة"، 
كلري  �ملعروفة  و�ملوؤرخة  �لباحثة  كتبته  ديكينز،  جارل�س  �ل�سهري،  �لربيطاين 

تومالني. 
كانت لندن يف عام 1836 تختلف عما هي عليه، �الآن، وعندما متت مر��سيم زو�ج 
�لطريق  كاثرين هوغارت، كان  �لوقت على  ذلك  �لـ 24( يف  )�آنــذ�ك يف  ديكينز 
يعترب  بل  �ملدينة،  و�سط  عن  بعيدً�  يبدو  جيل�سي،  يف  لوفا،  �سنت  كني�سة  �إىل 
يف �ل�سو�حي �أ�سبه مبجازفة ويف �أو�خر حياته، جازف ديكينز مرة �أخرى يف 
�ختيار له عند �حلافة  �جلنوبية من حديقة هايدرباك يف نايت بريدج وكان عام 
1836، مهمًا بالن�سبة للكاتب ل�سبب �آخر فهو مل يتزوج فقط يف هذه �ل�سنة، بل 
بد�أ ي�سبح غنيًا كان يكتب رو�ية "�أور�ق بيكويك"، ومنحه �لنا�سر 500 باوند 
يكتب �سور و�سيغة عن  ذلك عمل �سحفيًا  �أعو�م من  قبل ثلثة  عنها وديكينز 
�حلياة �لقروية ملجلة تدعى "�ل�سهرية"، ولكن دون �أن يح�سل على �أجور عنها.

فكل  �ملــال،  ديكينز عن  �سرية حياة  �أو  �لكتاب  من  �ملوؤلفة جــزءً�  وقد خ�س�ست 
�لكتاب يكتبون من �أجل �ملال )ما عد� �لقلة �لذين ميتلكون موردً� خا�سًا( وكان 

ديكينز فقريً� وقد �سجن و�لده لعدم  �إبقاء دين عليه. 
وعا�س طفولته وجزءً� من مرحلة �سباه يف فقر معدم وب�سبب �لفقر مل يتلقى 
�لـ 12  للأحذية وهو يف  �لطلء  الإنتاج  للعمل يف معمل  �أر�سل  �أنه  �لتعليم، بل 
جنده  ولهذ�  للمحا�سب  م�ساعدً�  حمامي  مكتب  يف  عمل   15 �لـ  ويف  عمره  من 
عندما تزوج وهو يف �لـ 24 من �لعمر، كانت قد م�ست ع�سرة �أعو�م عليه وهو 

يك�سب رزقه.
�لقرن  من  �الأربعينات  �أن  من  �لرغم  – على  ذلك  بعد  فقريً�  ديكينز  ي�سبح  ومل 
�لتا�سع ع�سر كانت �سعبة نوعًا ما من �لناحية �القت�سادية ومع تقدمه يف �ل�سن 
�أزد�د دخله، و�أزد�د عدد �ملعتمدين عليه- من �أفر�د �أ�سرته ومن �أ�سدقائه و�أي�سًا 

من �جلهات �خلريية �لتي تطلب م�ساعدته �ملالية. 
�إذ كانت  وقد و�سل ديكينز ذروة ثر�ئه يف �الأعو�م �لثلثة �الأخرية من حياته 
�لواليات  �إىل  رحلته  �أن  كما  �ملــال،  من  طيبًا  مبلغًا  �لعامة  �الأماكن  يف  قر�ء�ته 
�ملتحدة �الأمريكية )7،18( �أك�سبته 20،000 باوند، وعلينا �أن نفكر بقيمة ذلك 
بالعملة �لربيطانية �ليوم، �أي 1،4 مليون وعندما منح مقدمًا مبلغ 6،000 باوند 

لكتابه "�سديقنا �مل�سرتك"- عام 1846، فهو يعادل �ليوم 420،000 باوند.
�سنويًا  باوند  �إىل 9،000  ديكينو حياة رخية، و�حتاج ح�سب ح�ساباته  عا�س 
باملظاهر  للحتفاظ  و�أي�سًا  عليه،  و�ملعتمدين  و�أقــاربــه  �أ�سرته  على  للإنفاق 
ولكنه  �لكحول،  تعاطي  يف  �مل�سرفني  من  كان  �أنه  – علمًا  عليها  يحر�س  �لتي 
مثل  �أ�سطورية  �سخ�سية  مع  �لتعامل  يتم  وعندما  "مدمنًا"،  بكونه  يو�سف  مل 
ديكينز ونتحدث عن �ملال �لذي تلقاه عرب �أعماله �الأدبية، علينا �أي�سًا �أن نتذكر 
خ�ساله �الإن�سانية وموؤلفة هذه �ل�سرية عن حياته تر�سم له �سورة لرجل مركب 
وميتلك  باالإيثار  يت�سف  حمببة  �سخ�سية  وذ�  وكذ�بًا  مرحًا  رجًل  ودقيق.كان 
�لتو��سل مع �حلياة )يف عام 1838  �إىل  �ل�سفات دفعته  حيوية غزيرة، وتلك 
م�سابًا  �أي�سًا  ديكينز  وكان  �آن(،  يف  نيكليبي  وينقوال�س  توي�ست  �أوليفر  كتب 

بال�سيزوفرينيا بدرجة ما: قلقًا، م�ستبدً�، حقودً� وعنيدً� له ميكن تغيري ر�أيه.
زو�جه  ذكــرى  �الأذهـــان  �إىل  يــرد  عندما  خا�س  ب�سكل  ت�ستعاد  �الأمـــور  وهــذه 
وعلقته �لطويلة مع �ملمثلة �ل�سابة نيللي ترينان )هو يف �لـ 45 وهي يف �لـ 18 
من �لعمر(، وكانت تلك �لعلقة مماثلة لعلقة بيب با�ستيلل يف رو�يته "�الآمال 

�لعظيمة"- الأنها كما قال "ال ميكن مقاومتها".
و�فتتانه  �أطفال،   10 �نتجت  علقة  �لزوجية  حياته  يف  �سعيدً�  ديكينز  يكن  مل 
�أمام  كاثرين  عن  �أنف�سل  �آنــذ�ك،  فهو  فيه  ما  �أ�سو�أ  �ل�سطح  �إىل  �أظهر  بترينان 
�لنا�س، يعاملها بق�سوة �سديدة ويهينها باحتقار، وقد ��ستاأجر لنيللي منزاًل من 
جمموعة منازل ميتلكها يف �سو�حي لندن – ع�سيقة له وقد متت تلك �الإجر�ء�ت 
ب�سرية تامة يف ذلك �لوقت، ومل تك�سف هذه �الأ�سر�ر عن حياة ديكينز �ل�سرية 

�إاّل موؤخرً�. 
بد�أت  حتى  مر�مه،  ح�سب  �جلديد  �ملنزل  ديكينز  �أجنــز  �أن  ما  حــال  �أي  وعلى 
�لفيكتوري  �لع�سر  يف  �ل�سر  بذلك  �الحتفاظ  �أن  ورمبا  �إليه،  تزحف  �الأمر��س 
�سهرته  �ت�ساع  مــدى  نن�سى  ال  �أن  وعلينا   – و�لقلق  بالتوتر  �أ�سابه  �ملحافظ 
ب�سعوبة  مي�سي  )كــان  �ملفا�سل  بــد�ء  �أ�سيب   50 �لـ  بلغ  عندما  ولكنه  �لعاملية 
بالغة(، و�آالم �الأع�ساب، ثم تعر�س جللطة خفيفة فقد كان ديكينز بد� بتدخني 
�إىل �سحته  �أ�ساء  ما  �أما  كثريً�  �أجهده  �لـ 15 من عمره، مما  �ل�سيكار وهو يف 
خمتلفة  �أماكن  يف  رو�ياته  من  �لعامة  للقر�ء�ت  �ملتو��سلة  جوالته  فهو  كثريً� 
كان هزيًل جدً� بحيث يحتاج د�ئمًا �إىل من ي�ساعده لل�سعود �إىل خ�سبة �مل�سرح، 
�لقر�ء، يهرعون ل�سماعه �سو�ء  ولكنه ��ستمتع كثريً� بحب و�إعجاب �لوف من 
"�أن  �أمــام  يــردد  كان  فاأنه  �أرهقته  �جلــوالت  تلك  �أن  �أمريكا ومع  �أو  �نكلرت�  يف 
ر�سيدي يف �مل�سرف يرتفع، ت�سورو� )190 دوالرً�( يف �لليلة!". وقد تويف يف 
عام 1867، �إثر نزيف يف �لدماغ، وهو يف �سن �لـ 58، ورو�يته �الأخرية "�سر 

�إدوين درود"، مل تكتمل.
�إن �لعمل �لذي �أجنزته كلري تومالني جدير بالثناء فهي تقدم �سخ�سية ديكينز 
ومع  ذلك،  ت�سرفاته  تتطلب  عندما  �إد�نته  يف  ترتدد  ال  وجندها  �أبعادها  بكافة 
ذلك فهي تتعامل معه برقة عندما تك�سف عن معلومات جديدة تتعلق به وهي 
متتلك موهبة خلق �مل�سهد �لذي تكتب عنه بحيوية وهذ� �لكتاب �سرية مبدعة 
عن كاتب متميز، كما �أن د�ر �لن�سر )بلومزبري( قدمته ب�سكل جيد مع �الهتمام 
بال�سور  و�للوحات وهي �سرية ميكنها �لوقوف �إىل جنب �ل�سرية �لتي كتبها 
عن  تــادي  �يف  وجــان  جيكوف  عن  ر�يفيلد  ودنالد  جوي�س،  عن  �إملــان  ري�سارد 
برو�ست و�لكتاب �لكبار �أولئك كانو� �أي�سًا عباقرة مثل ديكينز، وكان �أي�سًا ذ� 
�سخ�سيات مركبة ومعقدة، وكلما �زد�دت معرفتنا نحن �لقر�ء لهم كلما تفهمنا 

�أعمالهم �أكرث. 
عن الغارديان                     

تشارلس ديكنز السنوات المبكرة

ترجمة واإعداد/ اأبت�سام عبد اهلل 

كان عبقريًا، معقدًا، مرحًا، وجذابًاديكينز – وسيرة جديدة عنه
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ف�س�ل الكتاب 
جاء �لكتاب يف �أحد ع�سر ف�سًل بخلف مقدمة 
�الأول  �لف�سل  خلل  �لكاتب  حتدث  �ملرتجم، 
ليهود  في�سي  حكومة  ��سطهاد  عن  و�لــثــاين 
�سمال �أفريقيا، و��ستمر�ر هذ� �ال�سطهاد رغم 
معركة  يف  �الأملــان  و�ندحار  �حللفاء  �نت�سار 
�ستالنجر�د عام 1943م، ويف �لف�سل �لثالث 
ورد حديث �لكاتب عن قيام �أوروبا بت�سدير 
زيارة  وعن  �أفريقيا،  �سمال  �إىل  �لهولوك�ست 
وحتري�س  �ملغرب،  يف  �ليهود  مد�فن  �ملوؤلف 
حكومة في�سي �لعرب على نهب ثرو�ت �ليهود، 
جاء �لف�سلن �لر�بع و�خلام�س على �لتو�يل ، 
بينما حمل �لف�سل �ل�ساد�س �تهامًا من �ملوؤلف 
��سطهاد  عــلــى  �لــنــازيــني  لــلــعــرب مبــ�ــســاعــدة 
�ليهود، ليخلفه �لف�سل �ل�سابع مبفهوم ور�أي 
�لعرب  عن  خللهما  د�فع  للموؤلف،  معاك�سني 
يف مو�قفهم من �ليهود، ليجيء �لف�سل �لثامن 
حول �لعاهل �ملغربي حممد �خلام�س وكيفية 
قيامه بحماية رعاياه من �ليهود �ملقيمني يف 
�ملوؤلف  فـــاأورد  �لتا�سع  �لف�سل  ــا  �أم �ملــغــرب، 
خلله ق�سة " �آين بوكري�س " �ملر�أة �ليهودية 
�لعربي  �الإنقاذ  ق�س�س  بع�س  له  روت  �لتي 
و�حلادي  �لعا�سر  �لف�سلن  ياأتي  ثم  لليهود، 
�لتو�يل  على  �لكاتب  خللهما  ليتحدث  ع�سر 
عــن �لــعــرب �لــذيــن قــامــو� بــاإنــقــاذ �ليهود من 
�ملحرقة يف قلب �أوروبا، و�لعرب �لذين �أبدو� 

�عرت�فًا بوجود حمرقة يهودية. 

فكر امل�ؤلف 
رم�سي�س  �لدكتور  حتدث  �لكتاب،  مقدمة  يف 
ملوؤلف  �لــفــكــري  �ملــ�ــســمــون  ملخ�سًا  عــو�ــس 
توجهاته  " وطــبــيــعــة  " �ــســاتــلــوف  �لــكــتــاب 
�لكتاب،  �ملعنيني يف  �الأطــر�ف  �لثقافية جتاه 
ومما ذكره " عو�س " يف مقدمته �أن �ساتلوف 
ع�سر  �حلـــادي  �أحـــد�ث  يــوم  ظهر  بعد  توجه 
�ل�سارع   " �الأفــيــنــو  �إىل   2001 �سبتمرب  مــن 
لريى  نــيــويــورك  يف  �خلــامــ�ــس   " �لرئي�سي 
بالربجني  حلــق  �لــذي  �لــدمــار  مــقــد�ر  بنف�سه 
�لطريق  يف  ي�سري  هــو  وبينما  �ل�سهريين، 
�ألح عليه �ل�سوؤ�ل �لعجيب �لتايل " هل يوجد 
بني �لعرب من �أنقذ بع�س �ليهود من �ملحرقة 
فهم  �أهمية  عليه  �أحلــت  و�أيــ�ــســًا   " ؟  �لنازية 
�إن  حيث  �لعربية،  للثقافة  و�إ�سر�ئيل  �أمريكا 
�خللف  �أ�سباب  باإز�لة  قمني  �لفهم  هذ�  مثل 
رم�سي�س  وي�ستخل�س  �لعرب،  وبــني  بينهما 
عو�س من هذ� �أن �ملوؤلف ي�سعى �إىل تر�سيخ 
و�حلرب،  �ل�سر�ع  ثقافة  ونبذ  �ل�سلم  ثقافة 
�إىل  ينظر  ال  �ساتلوف  روبـــرت  �أن  يقرر  ثــم 
بل  و�حــدة،  ثقافة  باعتبارها  �لعربية  �لثقافة 
�ل�سعب  و�أن  �ملتعددة،  �لثقافات  من  جمموعة 
�سعوب  عدة  بل  و�حــدً�،  �سعبًا  لي�س  �لعربي 
�الإثنية  مــن  لــلخــرت�ق  قابل  بخليط  ز�خـــرة 

و�لعن�سرية و�لدين و�لقومية. 

املحرقة
�لعربية  �لثقافتني  �أن  �أي�سًا  عو�س  ويــقــرر 
�ساتلوف،  �نتباه  لفت  مما  كانتا  و�ليهودية 
�لتاريخ  باأحد�ث  �لتاأثر  �سديدي  �أنهما  فوجد 
ذلك �لذي ال يز�ل ينب�س باحلياة عندهما مهما 
عو�س  رم�سي�س  وي�سري  �ملا�سي،  يف  �أوغــل 
�إىل �أن هذ� �ملوؤلف كان حري�سًا يف كتابه على 
و�ملثقفني  �ملوؤرخني  �إعر��س  يف  �ل�سبب  ذكر 
�إياه  �ليهود، ممثًل  �لعرب عن در��سة حمرقة 
يف وجـــود عــلقــة وثــيــقــة بــني هـــذه �ملحرقة 
فاملثقفون  �إ�سر�ئيل،  دولة  باإن�ساء  و�لتعجيل 
�أي  ـ يريدون جتنب  ـ من وجهة نظره  �لعرب 
�ملربر  هــذ�  �إن  حيث  �لدولة  هــذه  لقيام  مــربر 
�ل�سرعية،  من  �سيئًا  وجودها  على  ي�سفي  قد 
ولهذ�ـ  يوؤكد رم�سي�س عو�سـ  ي�سعى �ساتلوف 
باملحرقة  �العــــرت�ف  عــلــى  ــعــرب  �ل حــث  �إىل 
يتذكرو�  و�أن  باخلجل  �إح�سا�س  �أدنــى  دون 
م�سرفًا  دورً�  لعبو�  و�أنهم  �أتقياء  �أنهم  د�ئمًا 
بر�ثن  مــن  �إ�سر�ئيل  بني  مــن  عــدد  �إنــقــاذ  يف 
�إفريقيا  �سمال  �جتاحت  �لتي  �لنازية  �لقو�ت 
مرتجم  وينقل  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  �إبــان 
�أحــد�ث  بعد  تفكريه  �أن  �ملــوؤلــف  عــن  �لكتاب 
هو  و�حــد  �سيء  على  تركز   2001 �سبتمرب 
�لك�سف عن �ل�سهامة �لتي �أظهرها عرب �سمال 
�أفريقيا نحو �ليهود من منطلق تعاليم �لقر�آن 
نف�س  �إنــقــاذ  �أن  على  تن�س  �لــتــي  و�لتلمود 
و�حدة هو مبثابة �إنقاذ حلياة جميع �لنا�س، 
بعروبته  يفخر  �أن  للعربي  عندئذ ميكن  و�نه 
�لهولوك�ست  من  �الإيجابي  موقفه  يف  ويجد 
نوعًا من عزة �لنف�س تغنيه عن �إنكار حمرقة 

�ليهود �أو حتا�سي �حلديث عنها.  

�سحايا الفا�سية 
تطرق  كــتــابــه،  مــن  �الأوىل  �ملــر�حــل  وخـــلل 
�حلكم  �سحايا  عــن  �حلــديــث  �إىل  �ساتلوف 
�لنازية،  و�ملع�سكر�ت  و�ملعتقلت  �لفا�سي 
نحو  على  ق�سى  �حلــكــم  هــذ�  �أن  على  فــاأكــد 
�ربعة �أو خم�سة �آالف يهودي، و�أن نحو �ألف 
ومائتى يهودي نازحني من �سمال �أفريقيا �إىل 
�أنف�سهم حما�سرين فاأر�سلتهم  فرن�سا وجدو� 
�لبلد  يف  للنازيني  �لعميلة  ـ  في�سي  حكومة 
بولند�  يف  �ملــوت  مع�سكر�ت  �إىل  ـ  �لعربية 
�أن  �أي�سًا  �ملوؤلف  ويذكر  �لبلد،  من  وغريها 
�أ�سغر هوؤالء �ل�سحايا �سنًا كان ر�سيعًا ��سمه 
" �أبر�هام طيب " يبلغ من �لعمر ثلثة �سهور، 
يف حني كان �أكربهم �سنًا �جلز�ئري " �إيز�ك 
�أد� " �لذي كان يبلغ من �لعمر خم�سة وثمانني 
عامًا، ف�سًل عن موت �لكثري من يهود �سمال 
�أمريكي  ـ  �الأجنــلــو  �لق�سف  نتيجة  �أفريقيا 
 1943 عــام  من  �الأوىل  �ل�سهور  يف  �ليومي 
على  �ل�سحايا  لهوؤالء  �لنازيني  �إرغام  نتيجة 
�لغار�ت  ��ــســتــمــر�ر  ــاء  ــن �أث �الأنــقــا�ــس  �إز�لــــة 
�حلربية، ويقرر �ساتلوف عدد �لقتلى �ليهود 

بنحو 1% من جمموعة �ليهود �لذين يعي�سون 
يف �مل�ستعمر�ت �لفرن�سية �لو�قعة يف �سمال 
لــوال جنــاح �حللفاء يف  �أنــه  مــوؤكــدً�  �أفريقيا، 
هزمية �الأملان ال�ستطاع �الأملان �لق�ساء ق�ساًء 
عا�ست  �لتي  �ليهودية  �جلاليات  على  مربمًا 
مــر�كــ�ــس و�جلـــز�ئـــر وتون�س  �أر�ــــس  عــلــى 
مد�ر  على  وفل�سطني  م�سر  ورمبــا  وليبيا، 

�ألفى عام. 

العرب واليه�د 
ورغم �أن �لكاتب نذر �لن�سف �الأول من كتابه 
و�تهامهم  �أفريقيا  �سمال  عرب  على  للهجوم 
ــازيــني و�لــفــا�ــســيــني يف  ــن بــاال�ــســرت�ك مــع �ل
�لثاين  �لن�سف  يف  �أنــه  �إال  �ليهود،  ��سهاد 
�الأ�سيل  �لعربي  مــعــدن  بـــاأن  قــال  كتابه  مــن 
وبا�ستق�ساء  �سدتهم،  وقت  يف  لليهود  ظهر 
خلل  �ليهود  جتــاه  �لعرب  �سهامات  �ملوؤلف 
�الإنرتنت  عرب  ر�سالة  تلقى  �لعاملية،  �حلــرب 
ح�سن  مرييل   " تدعى  تون�سية  يهودية  من 
�سغرية  طفلة  كنت  " عندما  قائلة  " تخربه 
�أخربين و�لدى بال�سعوبات �لتي و�جهناها 
ــفــرتة لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد �حلـــيـــاة، كما  تــلــك �ل
�لتي  �مل�ساعد�ت  �سيء عن  كل  فوق  �أخــربين 
يتعلق  فيما  �مل�سلمون  جري�ننا  �إلينا  قدمها 
ـــه كــانــت يل  ــلــن لــنــا الأن بــتــوفــري �لــطــعــام و�ل
روحاهما  فا�ست  للغاية  �سغريتان  �أخــتــان 
خلل �حلرب نتيجة �سوء �لتغذية، فقد �عتاد 
�ملــاعــز يف  لــن  عــن  �لبحث  �أن يجد يف  �أبــي 
�لليل �أثناء �لق�سف بالقنابل عند بع�س رعاة 
م�سلمة  ممر�سة  وح�سرت  �ملحليني  �لغنم 
ويروي   ،" �أختي  متري�س  يف  �أمي  مل�ساعدة 
 " جويز  د�فيد   " �ليهودي  عن  كذلك  �لكاتب 
�لذي �أم�سى فرتة �حلرب يف مدينة �سفاق�س 
�لتون�سية قوله " �إن موقف �لعرب من �ليهود 

�سلوكهم  �أن  مثًل يحتذى.. �حلق  كان  �آنــذ�ك 
�أنــ�ــســى ذلــك �لــعــربــي �لذي  كــان ر�ئــعــًا، فلن 
رغيف  على  باحل�سول  يل  و�سمح  �ساعدين 
�سعوبة  رغــم  يــوم  كل  جر�ية  عن  ز�ئــد  خبز 
�حل�سول على �خلبز و�سرورة �لوقوف يف 
رغيفًا  يعطيني  �لعربي  �لــفــر�ن  كــان  طابور 

ز�ئدً�. وكان هذ� �سيئًا عظيمًا ". 
�سور �أخرى 

ق�س�س  من  ورده  ما  ذكــر  �لكاتب  ويو��سل 
�حلرب  خــلل  �ليهود  مــع  �لعربية  �ل�سهامة 
�لــعــاملــيــة �لــثــانــيــة، فـــريوي عــن �لــيــهــودي " 
�أبر�هام كوهني " ق�سة فر�ر عائلته من ق�سف 
قو�ت �حللفاء ملدينة طر�بل�س حيث وفر لهم 
�لعرب �ملاأوى �للزم و�ساعدوهم يف ��ستئجار 
�لعرب  رحــب  لقد   " �أبــر�هــام  يقول  م�سكن، 
�لك�سف  مــن  ــد  والب عــاديــة،  غــري  بطريقة  بنا 
�ملال  و�أعطونا  ��ستقبلونا  لقد  �حلقيقة  عن 
و�لطعام وجميع �الأ�سياء �لتي تنق�سنا. بكل 
معي�ستهم  ن�ساركهم  باأن  لنا  �سمحو�  ب�ساطة، 
�أ�سبحو�  كما  ميلكون  مــا  منلك  و�أ�سبحنا 
ميلكون ما منلك ". وعن " �إميل طوبيانا " ـ 
�لذي عا�س طفولته يف مدينة بيجا �لتون�سية 
يف  �لقتال  �أنــو�ع  الأعنف  م�سرحًا  كانت  �لتي 
�ملوؤلف  يروي  ـ  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  فرتة 
ق�سته عن هروب عائلته من �ملعارك �ملحتدمة 
�إىل �لريف، و�لتي يقول عنها " و�سلنا قرب 
�لظهر �إىل مزرعة تزر �لتي حتولت �إىل جممع 
�سكني يحتوي على ثلثني عائلة، و��ستقبلنا 
و�لقبل  باالأح�سان  حـــارً�  ��ستقبااًل  �لــعــرب 
كي  ��سطبًل  �ملزرعة  �ساحب  لنا  وخ�س�س 
�حل�سائ�س  من  عربة  ملء  و�أعطانا  فيه  ننام 
�إ�سعارنا  منهم  كل  وحــاول  عليها.  نرقد  كي 
قدمو�  �أنهم  عن  ف�سًل  بيت.  �أ�سحاب  باأننا 
لنا بعد رحلتنا �ملنهكة ح�ساء د�سمًا بعث فينا 

�لدفء و�أخريً� �سعرنا باالأمان و�ل�سعادة ". 

ثقافة ال�سالم 
�إن كتاب روبرت �ساتلوف " �الأتقياء " ميكن 
�عتباره و�سيلة من و�سائل �لتقارب �لعربي ـ 
�ليهودي على م�ستوى �لعلقات بني �لنا�س، 
لكنه بالتاأكيد �سوف تختلف �لنظرة �إليه حال 
ـ  عربي  تــقــارب  و�سيلة  �عتباره  يف  �لرغبة 
�ل�سيا�سية  �لعلقات  م�ستوى  على  يــهــودي 
تز�ل  ال  كــثــرية  حتـــوالت  �أن  �إذ  و�لر�سمية، 
�لعربي من  تنمو وتتفاقم بخ�سو�س موقف 
�ليهودي �الآن، حيث يرى �لعربي �أن �ليهودي 
�أ�سبح ظاملًا بعد �أن كان مظلومًا، وجلدً� بعد 
مرتجم  يرى  فكما  ثم،  ومن  �سحية،  كان  �أن 
�لكتاب  مــوؤلــف  دعـــوة  تثمر  لــن  �أنـــه  �لــكــتــاب 
�إ�سر�ئيل عن  �إذ� تخلت  �إال  �ل�سلم  ثقافة  �إىل 
بحتمية  و�آمنت  �لع�سكري،  بتفوقها  زهوها 
�لعرب  مع  عد�ء  يف  ��ستمرت  طاملا  معاناتها 

و�سر�ع مع �لفل�سطينيني. 

من �لغريب �أن يبد�أ �لتثمني �لتام للم�ساهمة 
�الأمريكيني  �لــكــّتــاب  مــن  للكثري  �الأدبـــيـــة 
�للتينيني بالظهور فقط عند وفاة �لو�حد 
كّتاب  كــاأن  و  تقريبًا  �الأمــر  يكون  و  منهم. 
موؤجلة،  كفكرة  منفيني  يظّلون  �ملنطقة 
�لعاملي،  �الأدب  �ــســجــلت  يف  كــهــو�مــ�ــس 
�ل�سخية  �الإيثارية  م�ساهماتهم  من  بالرغم 
فيه، كما يقول غافني �أوتول يف مقاله هذ�.

و ميّثل �ل�سحايف، و �لرو�ئي، و �ل�ساعر 
�لذي  بينيديتي،  مــاريــو  ـــي  �الأوروغـــو�ي
مثااًل  عامًا،   88 عن   2009 عــام  يف  تــويف 
�ملو�هب  بع�س  ي�سيب  �لــذي  للغن  جيدً� 
يف  �النت�سار  لها  يتهّياأ  مل  �لتي  �لعظيمة 

�للغة �النكليزية.
�عتمُرب  �لــذي  بينيديتي،  �إن  �لقول  وميكن 
من  و�حــدً�  باال�سبانية  �لناطق  �لعامل  يف 
�لقرن  يف  �للتينية  ــا  �أمــريك ــاب  كــّت �أهـــم 
ذلك و حتى  يكافح رغم  قد ظل  �لع�سرين، 
ر�غبني  نا�سرين  يجد  �أن  �أجــل  من  موته 
معروفًا  يــكــن  مل  و  نــتــاجــه،  تــرجــمــة  يف 
ب�سكٍل جيد يف خارج عامل �للغة �الأ�سبانية 
ذلك  �إىل  �أ�ـــســـار  وقـــد   .  Hispanic
�ملكّر�سة  �الأخــــرية،  ق�سيدته  يف  مبـــر�رة 
عن  فيها  يتحدث  �لــتــي   و  ل�سكرتريته، 
" �نطوى فني / على  حياة ترفرف حيث 
كان  ". و مع هذ�  كونه غري ملحوٍظ جدً� 
بــطــًل قــومــيــًا يف بــلــده �أورغـــــو�ي، حيث 
ملت رفاته �إىل مدفن �لعظماء قي و�سط  حمُ
�لعا�سمة مونتيفيديو، و �أعلنت �حلكومة 
الحظنا  لقد  و  رحيله.  عند  للحد�د  يومًا 
موؤخرً� و تاأّملنا كثريً� حالة �إغفال مماثلة 
حالة  بها  �أعــنــي  و  للتف�سري،  قابلة  غــري 
�ل�ساعر �الرجنتيني خو�ن جيلمان، �لذي 

مل يح�َس �أبدً� بالتقدير �لذي ي�ستحقه.

يف  دور  �لــرجــلــني  لي�سارية  يــكــون  قــد  و 
�لبقاء  تو��سل  �لتي  �لن�سر  ف�سناعة  ذلك، 
�لبنى  �ملــ�ــســالــح و  مــن  �ــســمــن جمــمــوعــة 
لليمني  كلها  �ملّيالة  �ملتاهّية  �الأيديولوجية 
ال بد و �أن لها ح�ساباتها يف ما يتعلق مبن 
ينجح و يف�سل يف لعبة �الإجناز �لتاريخية 
 1985 عام  �إىل   1973 عام  فمن  �لكبرية. 
و هي �لفرتة �لتي رزخت فيها �أوروغو�ي 
حتت دكتاتورية ع�سكرية، عا�س بينيديتي 
ليما،  و  ــر�ــس،  �آي بوين�س  يف  �ملنفى  يف 
ب�سكٍل  يرجع  مل  و  �أ�سبانيا،  و  هافانا،  و 
عودة  �أعــقــاب  يف  مونتيفيديو  �إىل  كامل 
يف  نتاجه  مــن  �لكثري  و  �لدميوقر�طية. 
�لــفــرتة جــــاء، حــتــمــًا، مــن �خللفية  هـــذه 
بينما  �لقذرة  للقمع و �حلرب  �لرت�جيدية 
�الأ�سياء  �أو  �ملقولبات  �أي�سًا  يتحدى  هو 
ميكن  �لتي  �الأ�سالة  من  �خلالية  �ملكررة 
رق �أو  �أن يمُحدثها ذلك. فكانت كتبه �إما حتمُ

نع �آنذ�ك. متمُ
و فوق هذ�، مل يكن بينيديتي يحظى بقبول 
كبري يف �الأو�ساط �ملتحدثة باالأ�سبانية يف 
فقط  لي�س  حمبيه،  عد�  �ملتحدة  �لواليات 
بروزه  و  كــوبــا،  مــع  �لكثرية  الت�ساالته 
��ستقلل  �أجــــل  مـــن  �حلــمــلــة  يف  �لــكــبــري 
خمل�سًا  بينيديتي  كان  فقد  ريكو،  بورتو 
�تخاذ  م�سوؤولية  �لكاتب  لدى  باأن  الإميانه 
�الأحــد�ث �جلارية من  �سيا�سي من  موقف 
د�خل  �لثقة  قلة  �إىل  باالإ�سافة  هذ�  حوله. 
للت�سويق  باالأ�سبانية  �ملكتوب  �الأدب  عامل 
و �لرتويج ملو�هبه و كاأنه يف حالة �كتفاء 

ذ�تي ثقافيًا.
بــيــنــيــديــتــي �لكثري  لــــدى  كــــان  مـــع هــــذ�، 
م�سو�ره  يف  فعله  مــا  هــذ�  و  يقوله،  ممــا 
�ل�سعري  بكتابه  بـــدءً�  �لــطــويــل،  �الأدبـــي 

 La víspera ر��ــســخ  مــ�ــســاء   ( �الأول 
indeleble ( يف عام 1945 ، و رو�يته 
�ل�سهرية ) �لهدنة La tregua ( يف عام 
منها   ( لغة   19 �إىل  تمُرجمت  �لتي   1960
�لعربية ( و و�سلت �إىل �سا�سة �ل�سينما و 

�مل�سرح، �إ�سافة لكتٍب كثرية �أخرى.
و  دغل  �لبقية   ( �لق�س�سية  جمموعته  �أما 
 The Rest is Jungle ق�س�س �أخرى
�ل�سادرة   )  and Other Stories
فهي  �سفحة،   296 يف  حديثًا  باالنكليزية 
�لور�ء  �إىل  بعيدً�  تعود  �أعمال  جمموعة 
حكاية  فيها  مبــا  �خل�سب،  مــ�ــســو�ره  يف 
تمُعد هذه  و   .1949 عام  مرة  الأول  نمُ�سرت 
�ملجموعة خز�نة غنية بالن�سبة لفن �لق�سة 
�أوروغـــــو�ي،  �إن  �لـــو�قـــع،  و  �لــقــ�ــســرية. 

 " بلد   ،1967 عــام  يف  بينيديتي  قــال  كما 
معادن،  ال  و  هــنــود،  ال  و  نفط،  فيه  لي�س 
�س  مكرَّ جــيــ�ــس  ال  و  بـــل  بـــر�كـــني،  ال  و 
 للنقلبات. فنحن بلد �سغري من �لق�س�س

 �لق�سرية "! 
�ال�ستثنائية  �ملــوؤلــف  قابلية  تمُظهر  هي  و 
ــتــقــاط �حلـــيـــاة �لـــعـــاديـــة، و �دعـــــاء�ت  الل
بدعابة  ــة،  ــورجــو�زي ب �لبيتي  �أحــــلم  و 
�لفهم  وليد  برفٍق هو  لكن  �لب�سرية  نافذة 
من  �سيء  بينيديتي  لدى  كان  و  �الأ�سيل. 
�لتماثل مع �الأطفال، و غالبًا ما تكون عينا 
�لطفل �مللتزم د�خله حتت �سطح م�ساهد�ته 
خمفيًا  �ل�سيا�سي  فــكــره  يظل  و  �لــذكــيــة. 
�لدعابة  من  ك�سكل  لين�سره  جيد،  ب�سكٍل 
هو  ما  على  �سوٍء  الإلقاء  �لهادفة  �ملدمرة 
�سائب �أو خطاأ، على نحٍو �أكرث تاأثريً� مما 
 .soapbox �سابون  �سندوق  كــان  لو 
�لتي  �ملجموعة  هــذه  يف  مثل،  هنا  فنجد 
تعتمد على جتارب �لكاتب �ملوؤملة يف �ملنفى 
، �لدونا فالينتينا باملا، و هي �أرملة جائعة 
عليه  تمُطلق  وبعدها  ل�سًا  تغوي  جن�سيًا، 
�أوليغاريو،  و  ر��سية؛  �بت�سامة  �لنارمع 
يت�سابق  حــني  يتنباأ  �أر�ــســفــة  نبي  هــو  و 
رجال �الإطفاء قريبا منه باأن منزله يحرتق 
�آخـــره؛ و زوجــني متنازعني  �آنـــذ�ك حتى 
يتجادالن ب�ساأن تفا�سيل �نف�سالهما مع �أن 
يف  �جلال�س  البنهما  بالن�سبة  و��سح  ذلك 
�ل�سائع  �لذهن  �ل�سارد  �ملنفي  و  �لغرفة؛ 
به  تنتهي  �الأمـــور  �أن  حد  �إىل  �أفــكــاره  يف 
فوق  قلن�سوة  مــع  �أخـــرى،  مــرًة  بلده  يف 

ر�أ�سه... 
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ــــــــرت �ــســاتــلــ�ف بــــني االأتــــقــــيــــاء لـــــ روب

يطرح السؤال: هل فعل العرب شيئًا من أجل 
إنقاذ اليهود من المحرقة النازية؟

بينيديتي .. 
واالهتمام بالكاتب 

بعد موته! كتاب بني االأتقياد.. حكايات �ساعت عن و�س�ل حمرقة اليه�د اإىل االأرا�سي العربية " مل�ؤلفه امل�ؤرخ اليه�دي روبرت �ساتل�ف �ساحب الباع الط�يل يف تاريخ ال�سرق 
االأو�سط احلديث، �سدرت ترجمته العربية حتت عن�ان " العرب وحمرقة اليه�د " للدكت�ر رم�سي�س ع��س، �سمن �سل�سلة كتاب " اأخبار الي�م " بالقاهرة، يف مئة 
و�ست و�سبعني �سفحة من القطع املت��سط، وه� اأحد الكتب ذات االأهمية املت�سعبة، اإذ يحمل بني دفتيه ا�ستثارات عدة لق�سايا تخ�س عالقات اليه�د باالأوروبيني 
وعالقاتهم بالعب وامل�سلمني باالإ�سافة اإىل عالقاتهم بالعديد من االأطراف الر�سمية وال�سعبية يف العامل اأجمع، كما اأن �سلب م�سم�نه يتحدث عن املحرقة اأو " 

اله�ل�ك�ست " تلك احلادثة التي ي�ؤمن بها الغرب وتعتذر عنها اأوروبا ماليني املرات كل عام، ويكذبها ال�سرق االأو�سط ويدح�س كل االآراء فيها باأ�سانيده من حيث 
اأرقام ال�سحايا اأو حتى حدوثها من عدمه، لكن االأهم واملثري يف هذا الكتاب اأنه يكثف اجله�د لالإجابة على ت�ساوؤل مهم واأ�سا�سي يف ق�سية املحرقة اخلالفية، اأال 

وه�: هل فعل العرب �سيئًا من اأجل اإنقاذ اليه�د من املحرقة النازية؟. جدير بالذكر اأن م�ؤلف الكتاب روبرت �ساتل�ف اأمريكي ـ يه�دي، واأحد من دّر�س�ا تاريخ 
ال�سرق االأو�سط يف جامعات اأك�سف�رد وهارفارد ودي�ك والغرو، كما اأنه واحد ممن خالط�ا العرب وتعلم�ا لغتهم وعا�س�ا بني ظهرانيهم ردحًا ط�ياًل من الزمن. 

عادل �سادقعر�س : حم�سن ح�سن

السينما والرؤية 
االخالقية 
ما هي �لروؤية للخلق ؟ وكيف تتم ترجمة 
هذه �لروؤية يف عامل �ل�سينما و�لتوثيق 
�ل�سينمائي؟ هذ�ن �ل�سوؤ�الن يجيب عليهما 
�لكاتب و�ملنتج و�ملخرج �الأمريكي للأفلم 
�لوثائقية رونالد توبيا�س يف كتابه �لذي 
يحمل عنو�ن: "�الأفلم و�لروؤية �الأخلقية 
�الأمريكية للطبيعة". وهو يحدد جمال 
در��سته يف �لفرتة �لتي تغطي �الأعمال 
�ملنجزة منذ تيودور روزفلت وحتى و�لت 
ديزين".
�إن رونالد توبيا�س يبد�أ �لبحث عن م�سار 
تطّور ملو�قف �الأمريكيني حيال �لطبيعة. 
و�لفكرة �الأ�سا�سية �لتي يركز عليها هي �أن 
هذه �ملو�قف تت�سم حتى �ليوم بكثري من 
�لتناق�س و�لتعقيد.
كما �أنها لي�ست بعيدة عن "�أحلم 
�الإمرب�طورية" �لتي تدغدغ خميلة 
�الأمريكيني. و�إذ� كانت تتم در��سة هذه 
�ملو�قف كما بدت لدى تيودور روزفلت، 
ى �متد�د�تها لدى �آخرين  فاإن �ملوؤلف يتق�سّ
مثل جي�س بوفالو جون�س وبول ر�يني 
ومارتن جون�سون وو�لت ديزين وغريهم.
ويوؤكد �ملوؤلف �أن كري�ستوفر كولومبو�س 
عندما و�سل �إىل �أمريكا �ل�سمالية، معتقد� 
�آنذ�ك �أنه و�سل �إىل �لهند حمل معه 
موقفا �أوروبيا خا�سا حيال �لطبيعة. ذلك 
�ملوقف �أّثر وتاأثر على مدى عدة قرون 
الحقة مبو�قف �ل�سعوب من �سكان �لبلد 
�الأ�سليني. ومل يكن تطّور تلك �ملو�قف 
بعيد� �أي�سا عن عو�مل �أخرى يف مقدمتها 
تطور �لتكنولوجيات و�حلروب وت�ساوؤل 
م�ساحة �الأر��سي �لقابلة للزر�عة.
حم�سلة ذلك كله كانت ور�ء "�لتغرّي 
�مل�ستمر" ملوقف �الإن�سان �الأمريكي حيال 
�لطبيعة وحيال �ملحيط �لذي يعي�س فيه. 
ومنذ �لبد�ية كان للأمريكيني علقة مع 
حميطهم تت�سم بالتناق�س تبعا مل�سالح 
�ملعنيني بها.
وكان تطّور �ملنظومة �القت�سادية 
�الأمريكية قد �ساهم يف �سعود طبقة من 
�لتّجار �لطاحمني �إىل زيادة ثرو�تهم 
و�لتطّلع �إىل ثرو�ت �لعامل �أجمع. 
�ملر�حل و�ملنعطفات �الأ�سا�سية يف 
�لروؤية �الأمريكية �الأخلقية للطبيعة 
وجدت �أ�سد�ءها يف �الأعمال �ل�سينمائية 
�لوثائقية وغريها.
وبهذ� �ملعنى يرى �ملوؤلف �أن "تيودور 
روزفلت" مل ياأ�سر م�ساعر �الأمريكيني 
ب�سخ�سيته �لقوية وب�سياغته لل�سيا�سة 
�خلارجية �الأمريكية فح�سب، ولكن 
بالنظرة �لتي �أّكد عليها فيما يخ�س 
"�لعلقة مع �لطبيعة و�آثارها �مل�ستقبلية".
ويحدد �ملوؤلف �لقول �ن �مل�سائل �الأ�سا�سية 
�ملتعلقة بتلوث �لطبيعة وحماية �لبيئة 
غدت يف �حلقبة �لر�هنة �أحد مو��سيع 
�الهتمام بالن�سبة للعاملني يف �حلقل 
�ل�سينمائي عامة.
هذ� خا�سة �أن �لتغرّي �ملناخي يبدو لكرث 
�أنه �أحد �أكرب �لتهديد�ت �لتي حتيط 
بكوكبنا. يتم �لتاأكيد يف هذ� �ل�سياق �أن 
�إحدى مهمات �لفن �لكربى، وخا�سة عامل 
�ل�سورة بكل م�ساربها، تتمثل يف زرع 
�الهتمام بهذه �لق�سية لدى �جليل �لقادم. 
من هنا �أي�سا تاأتي �سرورة �لتوجه 
حتديد� للأطفال.
وينقل �ملوؤلف عن و�لت ديزين قوله: 
كنتم  و�إذ�  �لكبار،  تن�سو�  �أن  "عليكم 
تريدون �لتغيري فعليكم �لتحدث 
للأطفال".
 الكتاب: االأفالم والروؤية 
االأخالقية االأمريكية 
للطبيعة
تاأليف: رونالد ت�بيا�س
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تاريخ البرجوازية
�ساع �حلديث كثري� عن �لربجو�زية 

و�لربجو�زيني وعن �أ�سول هذه 
�لطبقة ومكوناتها. لكن هذ� ال مينع 
طرح �لعديد من �الأ�سئلة عن دورها 

يف �لتاريخ ووزنها �القت�سادي 
و�ل�سيا�سي. من هنا ياأتي �الهتمام 

بالكتاب �لذي قدمته موؤخر� �أ�ستاذة 
تاريخ �لع�سور �لو�سطى يف جامعة 
باري�س �لثامنة "�سيمون رو" حتت 

عنو�ن: "جذور �لربجو�زية".
تو�سح �ملوؤلفة �أن �لربجو�زية هي من 
�لو�سيط"  �لع�سر  يف  �ملدينة  "مو�ليد 

�الأوروبي. ذلك �أن تعبري "بورجو�زي" 
يجد جذره يف لفظة "بورج" �للتينية 

�لتي تعني جتمعا �سكانيا يف بلدة 
كبرية ميار�س �سكانها �لتجارة و�حلرف 
�ملتنوعة وتقع بالقرب من مدينة كبرية.

وحتدد �ملوؤلفة �لقول �ن تعبري 
يف  �الأوىل  للمرة  "برجو�زي" ظهر 

فرن�سا بن�ٍس �أدبي يحمل عنو�ن: 
"�أغنية روالن". كان ذلك يف عام 1080. 

�أما ظهور تعبري "برجو�زية" يف 
ن�س قانوين فيعود �إىل عام 1240. 

تتم �الإ�سارة يف هذ� �ل�سياق �أنه كانت 
هناك "ر�بطة ع�سوية" بني "�زدهار 

�لربجو�زية" نف�سها و�زدهار �ملدن 
�ل�سغرية ذ�ت �لن�ساط �حلريف.

وهذ� ما تدلل عليه �ملوؤلفة بالقول �ن 
تعبري "�لبورجو�زية" مل يظهر يف �للغة 

�الإيطالية، حيث كان "�نحطاط �ملدن 
�لكربى �أقل و�سوحا و�أقل عمقا و�أقل 

��ستمر�ر� مما كان يف بقية �لغرب". 
لقد ��ستمر �الإيطاليون �أكرث من غريهم 

با�ستخد�م تعبري "مو�طن" للداللة على 
�سكان �ملدن. 

ما توؤكد عليه �ملوؤلفة وعلى عك�س ما 
يرتدد يف �أغلب �الأحيان ويقبله �جلميع 
تقريبا هو �أن تعبري "برجو�زي" جرى 

��ستخد�مه بد�ية "من خارج �ملدن 
�لكبرية". 

كما توؤكد �أن �أ�سول �لتعبري هو 
�أكرث قدما على �ل�سعيد �لزمني مما 
قول به �أغلبية �الآر�ء، ذلك �أنها تعيد 

ذكره للمر�ت �الأوىل �إىل نهاية �لقرن 
�حلادي ع�سر، وحيث كان يدل على 

و�قع �جتماعي معني.هذ� �لتباين يف 
زمن ظهور و�قع �جتماعي جديد على 

خلفية بروز �سر�ئح جديدة من �لتجار 
و�حلرفيني، يوؤكد على وجود �إيقاع 

خمتلف يف بروز �لربجو�زية وتطورها 
يف �ملجال �جلغر�يف �الأوروبي طيلة 
�لقرنني �حلادي ع�سر و�لثاين ع�سر. 

وحتاول �ملوؤلفة يف حتليلتها �أن 
ح عدة وجهات نظر حيال خمتلف  تو�سّ
مظاهر والدة �لربجو�زيات �الأوروبية 
يف  منّوها  �جلمع" ومظاهر  "ب�سيغة 

�لبلد�ن �الأوروبية �لرئي�سية.
ما يقول �لو�قع هو �أن �جلديد على 

�ل�سعيد �الجتماعي برز من خلل 
�ملدينة يف جمتمع يتقا�سم �الأدو�ر 

�لرئي�سية فيه �أولئك �لذين كانو� 
ميلكون ممثلني باالإقطاعيني �لقد�مى 

و�أولئك �لذين كانو� ي�ستغلون ممثلني 
باأ�سحاب �حلرف �ل�ساعدة و�لتجار. 
وكان ال بد بالتو�زي من "�خرت�ع" 

قامو�س جديد وحتليلت جديدة 
تتما�سى مع �لو�قع �مللمو�س.وهذ� 
ما تعرّب عنه �ملوؤلفة بربوز �سرورة 

�لتكييف بني "وزن �الأ�سياء" و"وزن 
�لكلمات". وتو�زى ذلك مع تنامي روح 

ومن  �سائد�  كان  من  "�ملناف�سة" بني 
كان يبحث عن �ل�سيادة. وهذ� ما تعرّب 

عنه �ملوؤلفة بـ"وزن م�ساعر �لتعاطف 
و�لتباغ�س".

الكتاب : جذور الربج�ازية
تاأليف: �سيم�ن رو
النا�سر: ها�سيت باري�س 2011

ف�ق هذا، مل يكن بينيديتي يحظى بقب�ل كبري يف االأو�ساط 
املتحدثة باالأ�سبانية يف ال�اليات املتحدة عدا حمبيه، لي�س 

فقط الت�ساالته الكثرية مع ك�با، و بروزه الكبري يف احلملة 
من اأجل ا�ستقالل ب�رت� ريك�، فقد كان بينيديتي خمل�سًا 

الإميانه باأن لدى الكاتب م�س�ؤولية اتخاذ م�قف �سيا�سي من 
االأحداث اجلارية من ح�له. هذا باالإ�سافة اإىل قلة الثقة 
داخل عامل االأدب املكت�ب باالأ�سبانية للت�س�يق و الرتويج 

مل�اهبه و كاأنه يف حالة اكتفاء ذاتي ثقافيًا.
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كنوز المدى
 با�سم عبد احلميد حّم�دي

 يعـــد هذ� �لكتـــاب من �أهم �لكتـــب �الأ�سا�سية �لتـــي ثقفت حمبي 
�لثقافـــة و�الأدب ، و�لكتاب مل يبحث �ل�سعر وحده بل �أنطلق يف 

�حلديث عن �سناعة �لنقد باآفاقها �ملتعددة  .
 ولـــد �أر�سطـــو يف مدينـــة ) �أ�سطاغـــري� ( يف �ليونـــان عند جبل 
�آتو�س �سنـــة 384 قبل �مليلد، وكان و�لـــده طبيبا مللك مقدونية 
وبذلـــك ��ستطاع �الإ�ســـر�ف على تربيـــة ولده وتثقيفـــه،  فرعاه 
رعايـــة طيبة و�أر�سلـــه �إىل �أثينا للدر��ســـة �الأكادميية و كان من 
�أ�ساتذتـــه �أفلطـــون �لـــذي كان يكـــربه باأكـــرث من  �أربعـــة عقود 
،و�سبـــّب ذلـــك نوعـــا مـــن �خلـــلف يف وجهـــات �لنظـــر بينهمـــا 
،ممـــا ��سطـــر �أر�سطـــو �ل�ساب �إىل تـــرك �لدر��ســـة  من�سرفا �إىل 
�لدر�س �لعـــام و�لفكر �ملبني على ��س�ـــس فرد�نية ال تخ�سع �ىل 

كل�سيكيات �أفلطون .
 الأر�سطـــو عـــدد كبري مـــن �لكتـــب و�لدر��سات �أهمهـــا : �ملقوالت 
 – – �ل�سعر  – �خلطابة  – �الأخـــلق- �ل�سيا�سة  – �ملع�ســـلت 
�مليتافيزيقيـــا- تاريخ �حليو�ن وغريها . �إ�سافة للموؤلفات �لتي 

�ساعت عرب �ل�سنني .
  يـــرى �أر�سطـــو �أن �لفنون جميعـــا تعد حمـــاكاة للطبيعة حيث 
ي�ستثمـــر �لر�سام �للون و�ملو�سيقي �ملو�سيقى و�لنغم  و�ل�ساعر 

و�لناثر لغتهما للتعبري عن �إبد�عهما.
ر�أى �أر�سطـــو يف كتابه عـــن فن �ل�سعر �أنه ينبغـــي �لتفريق بني 
�ل�سعـــر �حلق �لـــذي �سيغ من �جـــل �ل�سعر و�ل�سنعـــة �ل�سعرية 
�جلماليـــة وبـــني �ملنظومـــات �لتعليميـــة �لتي ت�ستخـــدم �لوزن 

�ل�سعري لكنها لي�ست �سعر� مثل �الأر�جيز �لنحوية و�سو�ها.
 يق�ســـم � �أر�سطـــو �لنوع �ل�سعـــري �إىل عدة �أق�ســـام مثل �مللحمة 

و�ملاأ�ساة ) �لرت�جيديا (و�مللهاة  ) �لكوميديا (
 يـــرى �أر�سطـــو ـ �أن ن�ســـوء �ل�سعـــر جـــاء ب�سبب �ملحـــاكاة حيث 

�أن �الإن�ســـان هـــو �الأكـــرث حّبـــا 
للمحـــاكاة للغري مـــن �سو�ه، 
�الأكـــرث  هـــم  �الطفـــال  و�أن 

تقليد� لكبارهم .
تق�سيماتـــه  �أر�سطـــو  ربـــط 
هذه بفـــن �مل�سرح �إ�سافة �ىل 
�إطارهـــا �ل�سعـــري  وهـــو عن 
))�ملاأ�ســـاة   : يقـــول  �ملاأ�ســـاة 
حمـــاكاة لعمل هـــام كامل ذي 
طـــول معـــنّي بلغـــة م�سفوعة 
باأ�سيـــاء ممتعـــة .. وتتكـــون 
�ملاأ�ســـاة مـــن �مل�سهـــد و�لنغم 
�ملو�سيقي و�لعبارة ) �حلو�ر 

( (،  و�مل�سهـــد هو �لتمثيل على 
�مل�ســـرح و�لنغم هـــو �ل�سعر ومو�سيقـــاه  ،ويفـــّرق �أر�سطو بني 
�ساعـــر �لكوميديا ) �مللهاة ( �لذي يختـــار �سخ�سياته و�الأحد�ث 
من �حليـــاة �لعامة ،حيث �مللهاة تظهر �لنا�ـــس باأ�سو�أ ما عندهم 
بعك�ـــس �ملاأ�ســـاة  �لتي تظهر �لنا�ـــس  باأح�سن �سفاتهـــم، �إ�سافة 

للعمق �لتاريخي �لذي جنده يف �ملاأ�ساة.
 يـــرى �أر�سطو �أن �لنوع �الأدبـــي) ولي�س �ل�سعر وحده يف ر�أينا 
( يت�سمـــن �مللهاة و�ملاأ�ســـاة و�مللحمة ، وو�سع لـــكل و�حدة من 
�أنـــو�ع �لبناء �ل�سعري �سروطا وقال �إن �مللحمة كاملاأ�ساة تتكون 
مـــن فاحتة وو�سط وخامتة وهي تنظم �سعر� وبحرها �ل�سعري 

) لدى �ليونانيني �الأو�ئل( هو �لبحر �لبطويل 
 ر�أى �أر�سطـــو �أن �أجنـــح كّتـــاب �مللحمة هـــو هومريو�س موؤلف 
�الإليـــاذة و�الأودي�ســـة ، ويـــرى �أن �ملاأ�ســـاة هي  �لتـــي تركز على 
حادثـــة و�حدة  بينما جند �أن �مللحمة تتكون من عدة �أحد�ث قد 

يربطها �إطار و�حد �أو مت�سعب.
مـــن �لطبيعـــي �أن يناق�ـــس �لنقـــد وتاريـــخ �الأدب وكتـــاب �الأدب 
و�ل�سعـــر�ء عرب �لعـــامل وبكل �للغـــات و�الأوقـــات  �آر�ء �أر�سطو 
هـــذه �لتي و�سع �ل�سعر فيها  يف مهمـــة بديلة لكل فنون �الإبد�ع 
�لتي دخلت �مل�سرح الإ�سناد فن �ل�سعر،�بتد�ء من �ر�س �جلدر�ن 
�لثلث و�نتهاء باحلو�ر و�سنعة �لتمثيل فلم يعد �مل�سرح خا�سا 
بال�سعر وحده ولي�ست كل ن�سو�س �لكوميديا هابطة �أو متدنية  
و�بتعـــدت �لكثري مـــن �لن�سو�س عن �لبنيـــة �مل�سرحية ومل يعد 
�ملوؤلف متقيـــد� بالقو�عد �الأر�سطية يف �مل�ســـرح �أو �ل�سعر حكم 
تطـــور �لع�سر لكـــن كتاب �أر�سطو هذ� يطل دومـــا   عرب �الأزمان 
باعتبـــاره در��ســـة متقدمة  �أوىل منـــذ �آالف �ل�سنـــني يف �أ�سول 

��إبد�ع.

ف�����ن ال��ش��ع��ر
تاأليف: اأر�سط�

يقول موؤلف �لكتاب كان جورج  �ورويل 
“�رتبــــط”  قــــد  �لربيطــــاين   �لرو�ئــــي 

مــــن جهــــة عائلتــــه باأجــــو�ء ذ�ت علقة 
فو�لده  �لربيطانيــــة”.  بـ”�الإمربيالية 
كان موظفــــا كبــــري� يف �إد�رة �ســــوؤون 
جــــده  وكان  �لهنديــــة.  �مل�ستعمــــر�ت 

الأبيه مالكا للعبيــــد يف جامايكا “وجده 
الأمــــه “تاجر� كبــــري� يف برمانيــــا”. وكان 

جــــورج �ورويــــل نف�سه �ختــــار، عندمــــا كان 
��سمه ال يز�ل “�ريك بلري” ��سمه �حلقيقي، �أن 

يخدم يف جهــــاز �ل�سرطة �الإمربيالية يف 
برمانيــــا يف بد�يــــات �لع�سرينات من 

�لقرن �لفائت.
يبد�أ �ملوؤلــــف بالقول �أن عام 1984 
غد� بعيد� عن ذكرياتنا. لكن �الأمر 
نف�ســــه بالن�سبــــة لرو�يــــة جــــورج 
�لتــــي حتمــــل  �ل�سهــــرية  �ورويــــل 
عنــــو�ن: “1984”. تلــــك �لرو�ية 
كان �ساحبهــــا قد كتبها عام 1948 
و”تنّبــــاأ” فيهــــا مــــا �سيكــــون عليه 
�لعامل عام 1948. �لتاريخان نتجا 
عامة عــــن عملية “لعــــب” باالأرقام 

ولكن يف �أفق روؤية �مل�ستقبل.
ويوؤكــــد �ملوؤلــــف �أن هــــذه �لرو�يــــة 
ال تــــز�ل مو�ســــوع نقا�ســــات عامــــة 
مبــــا متتلكــــه د�ئما مــــن ح�سور يف 
�حلقبــــة �لقائمــــة. فاالأجــــو�ء �لتــــي 
�بتدعهــــا “�ورويــــل” مــــن �أ�ســــكال 
�لرقابة �لتي تقــــوم بها �حلكومات 
ال  و�لبريوقر�طيــــة  و�لف�ســــاد 
تــــز�ل هي مــــن مو��سيــــع �ل�ساعة 

�لر�هنة.
�إن �خل�سو�سيــــة �لكــــربى �لتي 
يوؤكــــد عليهــــا �ملوؤلــــف بالن�سبــــة 
جلورج �ورويل هــــو �أن �أعماله 
�الأدبية كلهــــا، وخا�سة رو�يتيه 

�ل�سهريتــــني “1984” و”مزرعة 

�حليو�نات” جتتاح �ملخيلة �لثقافية 
�حلــــادي  �لقــــرن  هــــذ�  بد�يــــات  يف 
مر�سحــــة  وهــــي  و�لع�سريــــن، 
“�جتياحهــــا”،  يف  لل�ستمــــر�ر 
بينمــــا �أن �الأغلبيــــة �ل�ساحقــــة من 
“لّفهــــم  قــــد  �الأدبــــي  �أبنــــاء جيلــــه 

�لن�سيان منذ �أمد طويل”.
وكان �ملوؤلــــف جعــــل مــــن حماولة 
�ســــرب �أغــــو�ر �الأ�سبــــاب 
ور�ء  �لكامنــــة 

متتــــع 
�ورويل 
 � بهــــذ

�حل�ســــور �مل�ستمــــر مو�ســــوع �هتمامــــه “�لعلمــــي” 
�لرئي�ســــي. مــــن هنــــا بالتحديــــد �أ�سبح جــــون رودن 
�الإن�سان  �ورويــــل،  بعــــامل  يتعلــــق  “�سلطــــة” فيمــــا 

و�ملبدع، و”�الإيقونة �لثقافية”، كما يقول.
�إن �ملوؤلــــف يقــــدم �ورويل مــــن موقــــع “�ل�ساهد على 
ع�ســــره”. ولكن �ساهد� غا�ــــس �إىل �أبعد من �ل�سطح 
بحيــــث �ن رو�يته “1984” �لتي يرّكز عليها �ملوؤلف 
كثــــري� يف هــــذ� �لعمــــل، ر�سمــــت �ســــورة للأحــــد�ث 

�للحقة يف �لعامل، بل .
وكان لهــــا تاأثريها علــــى �أحد�ثــــه. وكان �خرتع فيها 
مفهــــوم “�الأخ �الأكــــرب” �لذي جاء يف �سيــــاق ما بعد 
�حلــــرب �لعامليــــة �لثانية �لــــذي برزت فيــــه �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية ومار�ســــت دور� “رقابيا” وحيث 
كان �ورويــــل قد �أدخله من جهة يف �لقامو�س �ل�سائد 
لنقــــد �لتقنيات �حلديثــــة للرقابة. هــــذ� خا�سة �أنه ما 
قــــد �ساع ��ستخــــد�م �سفــــة “�الأخ �الأكــــرب” كمرجعية 

�لتوتاليتاري. �ل�سمويل-  “�ورويلية” للعامل 
�النتمــــاء �لعائلــــي “�المربيــــايل” الأورويــــل وم�سار 
حياته �ل�سخ�سية، وعمله �للحق يف �إحدى مكتبات 
لنــــدن، �أمــــور مثّلــــث �لنقــــاط �لرئي�سيــــة يف م�سريته 
قبــــل �أن يتحّول �إىل �لكتابــــة و�إىل “�عتناق” �الأفكار 
�لثوريــــة بعــــد “لقائه” مــــع عمال �ملناجــــم يف �سمال 
بريطانيــــا. �إن حم�سلة ذلك �مل�سار كله، باالإ�سافة �إىل 
�أحــــد�ث �حلــــرب �لعامليــــة �لثانيــــة يف �أوروبا ووفاة 
زوجته مبر�س �ل�سرطان، �أمور �سكلت �ل�سياق �لذي 

�سرع فيه بكتابة رو�يته “1984”.
هكــــذ� كانت حم�سلة جمموعة مــــن �الأحد�ث �لكربى 
قــــد �ساغــــت روؤيتــــه مل�ستقبــــل بــــد� حمكوما بــــاإر�دة 
�ل�سيطــــرة. �مل�سار �لذي “تخّيلــــه” �ورويل مل يكّذبه 
�لو�قــــع كثــــري�. وكان ذلــــك “�لتفــــّرد” هــــو مــــا �سعى 
�الآخــــرون لولــــوج طريقــــه. لكنــــه وحده عــــرف كيف 
يكــــون �لكاتــــب �الأكــــرث نفــــوذ� يف �لقــــرن �لع�سرين. 
وكاتــــب ظــــل تاأثــــريه م�ستمــــر� يف عامل تغــــرّي كثري� 

بالقيا�س �إىل �لعامل �لذي عا�س فيه.
�لكتاب : �ورويل: �سمات جمهولة
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من اورويل إلى بلير

ني�ي�رك / رويرتز
قــــال متحــــدث با�ســــم د�ر ن�سر �ساميــــون �ند �سو�ســــرت �ن تاريخ 
�ســــدور �ل�ســــرية �لذ�تية ل�ستيــــف جوبز جرى تقدميــــه �ىل 24 
مــــن �أكتوبر ت�سرين �الول يف �عقــــاب وفاة جوبز �حد موؤ�س�سي 

�سركة �أبل. 
وكان مـــن �ملقرر �ن ي�سدر �لكتاب يـــوم 21 من نوفمرب ت�سرين 
�لثـــاين .. وكتـــب �ل�ســـرية �لذ�تيـــة )�ستيـــف جوبـــز( وولـــرت 
�أيز�ك�ســـون مديـــر �لتحريـــر �ل�سابـــق ملجلـــة تـــامي و�لرئي�ـــس 
�لتنفيـــذي �حلـــايل ملعهد �أ�ســـن وكتبه هـــي �الكـــرث مبيعا على 
قائمـــة �مـــازون حاليا.. ويف �لوقـــت نف�سه قالـــت د�ر ن�سر بلو 
ووتـــر برودك�سنـــز �نها تتعجل طبعة �لكرتونيـــة خا�سة لكتاب 

هزيل عن جوبز.
وميكـــن �سر�ء �لكتاب �لكوميدي �لذي ي�سم 32 �سفحة ويحمل 
عنو�ن )�ستيف جوبز.. موؤ�س�س �أبل( على جهازي نوك وكيندل 
بـــدء� من يـــوم �خلمي�س ومن �ملقرر ��ســـد�ر �لن�سخة �ملطبوعة 
�مل�ســـورة للكتاب يف نهاية �كتوبر ت�سرين �الول مع تخ�سي�س 

جزء من �أرباح �ال�سد�رين جلمعية �ل�سرطان �المريكية.
وتويف جوبز �حـــد موؤ�س�سي �أبل ورئي�سهـــا �لتنفيذي �ل�سابق 
يـــوم �الربعاء �ملا�سى يف بالو �ألتـــو بكاليفورنيا عن 56 عاما. 

ويعتـــرب مـــن �أعظم �لروؤ�ســـاء �لتنفيذيني �المريكيـــني من �أبناء 
جيله

ب�سبب �لثـــورة �لتكنولوجية �لتي �أحدثها، قورن �ستيف جوبز 
بعظـــام من �أمثال توما�ـــس �دي�سون و�ألـــربت �آين�ستاين وولت 
ديزين، وقطعت حمطات �لعامل �الإذ�عية و�لتلفزيونية بر�جمها 

�لعادية لبث نباأ وفاته عن 56 عاما حافلة باالإبد�ع و�ملجد.
مل يكتـــف جوبـــز )1955 – 2011( بالهيمنـــة �أزمانـــا طويلـــة 
وخمتلفة على �سناعة �لتكنولوجيا عرب �سركته �لتي جعل منها 
لوقت وجيـــز �الأكرب من نوعها يف �لعامل، و�إمنا فعل هذ� بدون 

حاجة �ىل »�لقيادة من �خللف« كما هو �حلال مع �لبقية.
ووفقـــا للعديد من �لتحليلت �لتي خرجـــت بها و�سائل �الإعلم 
�لدوليـــة بعيد �إعلن وفاته فثمة �أمر�ن متيـــز بهما هذ� �لرجل: 
�الأول �سعيـــه �ىل »�جلمال يف �لتكنولوجيا«، و�لثاين �إ�سر�ره 
�جلّبـــار على �العتماد فقط علـــى غريزته. وكان بكل هذ� ي�سعى 
للنعتـــاق مما تريده �جلماهري بناء على مـــا �سبق �أن تد�ولته، 

و�سوال بها �يل ما تريده حقا بدون �أن تعلم �أنه ممكن.
وهكـــذ� �تيح للعـــامل �أن ي�سهد ثورة تكنولوجيـــة ور�ء �الأخرى 
مـــن �خرت�عاتـــه وت�ساميمه: مـــن �لـ»�آي بـــود« مـــرور� بالـ»�آي 
فـــون« وو�سوال �ىل �لـ»�آي باد«. ورمبا كانـــت �لفكرة �ل�سمنية 

�لتـــي ميكن و�سعها يف عبـــارة »�أنا �أعلم منكـــم مبا حتتاجون« 
مرفو�ســـة يف حـــال �أتت مـــن �أي �سخ�س �آخـــر كونها تنطوطي 
علـــى درجة عالية من �ال�ستعلء. لكنها كانت مقبولة من �ستيف 
جوبز الأن ما �أتى به �لينا كان هو ما نبحث عنه بال�سبط ولكن 

بدون �أن نعلم.
وال �ســـك يف �أن نفوذ جوبـــز كفرد يعترب �أكرب �أثر� من ذلك �لذي 
�أحدثه عرب �سركة »�أبل«. فقبل بروز جنمه، كانت �ساحة �الأجهزة 
�لتكنولوجيـــة تعـــّرف نف�سها باحلاجة �لعمليـــة فقط وبدون ما 
يدعو �ىل �للم�سة �لفنية و�جلمال. وبالطبع فقد غرّي جوبز هذ� 
�ملفهـــوم ف�سارت �لتكنولوجيا »جميلة �أي�سا«، وفتح هذ� �لباب 
�أمام مـــد من �ملو�هب يف �خللـــق �لفني و�لت�سميـــم �لغر�فيكي 

و�لت�سويق ما كانت لياأتي �ليه من �أي �سبيل �أخرى.
�ستيف جوبز هو �ملوؤ�س�س �مل�سارك وكبري �ملديرين �لتنفيذيني 
ل�سركـــة »�أبل كومبيوتـــر«، وكان كبري �ملديريـــن �لتنفيذيني يف 
�سركة »بيك�سار« الإنتاج �أفلم ر�سوم �لكومبيوتر �ملتحركة حتى 
��سرتتها �سركة »ديزين« عام 2005. وتاريخه يف عامل �الأعمال 
ثـــري ومتفرد وبالتايل مثري للجدل. ويعترب �أكرب �إجناز�ته يف 

عامل �لكومبيوتر خلطه �ملوفق بني �الجتاه �لعملي و�ملظهر.
وقـــد �أحدث جوبز، مع �سريكه �ملوؤ�س�س �ستيف ووزنياك، ثورة 
يف عـــامل �لكومبيوتر �ل�سخ�سي يف �أو�خـــر �ل�سبعينات. ويف 
مطالـــع �لثمانينـــات كان بـــني �الأو�ئل �لذيـــن �كت�سفـــو� �لقيمة 
�لتجارية الأنظمة ت�سغيل �لكومبيوتر بالر�سومات و�لت�ساميم 
و�لفاأرة بدال عن طباعـــة �الأو�مر �أو �إ�سد�رها با�ستخد�م لوحة 

�ملفاتيح.
علـــى �أن »�أبـــل كومبيوتـــر« �أطاحتـــه عـــام 1985 ب�سبـــب تعدد 
�ل�ســـكاوى من مز�جه �حلاد �ملتقلب و�أ�سلـــوب �إد�رته �ل�سر�س. 
فاأ�س�ـــس �سركته »نيك�ست كومبيوتر« و��سرتى �سركة »بيك�سار« 
مـــن �ملخـــرج �ل�سينمائي جورج لوكا�س بخم�ســـة مليني دوالر 
)باعها يف ما بعد لديزين مببلغ 7.4 مليار دوالر، �أي �أنه حقق 

ربحا بن�سبة 1479 يف �ملائة( ثم عاد �إىل »�بل كومبيوتر«.
وكانت هـــذه �لعودة �إحـــدى �أجنح �لقـــر�ر�ت يف تاريخ �لعامل 
�لتجاري. فبنهاية �لت�سعينات �سارت منتجات �ل�سركة �لبي�ساء 
�للـــون �جلميلـــة �لت�سميـــم مو�ســـة يف حد ذ�تهـــا يحر�س على 
�قتنائهـــا �أ�سحاب �لـــذوق �لرفيع �لذين ال ي�سعـــون �ل�سكل يف 
م�ستـــوى �أدنى من �مل�سمون )مثلما هـــو �حلال مع �لكومبيوتر 
�ل�سخ�ســـي »بـــي �ســـي« �لـــذي يعمل بنظـــام »وينـــدوز«(. ويف 
�ل�سنـــو�ت �لتي تلت، ��ستطاع هذ� �لعبقري ذو �للم�سة �لذهبية 
�أن يبيـــع للعـــامل 60 مليون جهـــاز »�آي بود« ومليـــار �أغنية عرب 
�لتنزيل �الإلكـــرتوين و45 مليون برنامج تلفزيوين �أي�سا عرب 
�لتنزيـــل �الإلكـــرتوين و�أكرث مـــن 10 مليني جهـــاز »�آي ماك«. 
وهكذ� �رتفعت قيمة �ل�سهم يف »�أبل كومبيوتر« يف �لفرتة بني 

1997 و2006 خم�سة �أ�سعاف من 16 دوالر� �إىل 90 دوالر�.
بطاقة �سخ�سية ولد �ستيفن بول جوبز يف 24 فرب�ير )�سباط( 
1955 ب�ســـان فر�ن�سي�سكـــو، كاليفورنيـــا، �بنا غـــري �سرعي الأم 
�أمريكيـــة، جـــو�ن كارول �سيبله، و�أب �سوري مـــن حم�س، هو 
عبـــد �لفتاح جون جنديل، �لـــذي كان يف در��ساته �لعليا و�سار 
يف مـــا بعـــد بروفي�سور� يف �لعلـــوم �ل�سيا�سيـــة. وبعد ��سبوع 
مـــن والدتـــه قررت و�لدتـــه �لتي كانـــت طالبة جامعيـــة �لتخلي 
عنـــه فتبنـــاه بول جوبـــز وزوجتـــه كلر�، مـــن ماونتـــني فيو، 

كاليفورنيا، و�سمياه �ستيفن بول جوبز. 
تلقـــى جوبز تعليمه �البتد�ئي و�لثانوي يف »كويرتينو ميديل 
�سكـــول« و»هوم�ستيد هـــاي �سكول« على �لتـــو�يل، �إ�سافة �ىل 
تلقيـــه حما�ســـر�ت م�سائية ب�سركة »هيوليت بـــاكارد« يف باول 
�آلتـــو، كاليفورنيـــا. و�سرعـــان مـــا منحتـــه �ل�سركـــة وظيفة يف 

�لعطلة �ل�سيفية فعمل �ىل جانب �ستيف ووزنياك.
عـــام 1972 تخـــرج جوبز يف �ملدر�سة �لثانويـــة و�لتحق بكلية 
»ريد« يف بورتلنـــد، �وريغون، لكنه هجر �لدر��سة بعد مو�سم 
و�حـــد. ومع ذلك مل يقطع علقتـــه بالكلية �إذ تلقى فيها عدد� من 
�لـــدور�ت �لتعليميـــة منهـــا در��سة �خلط. وعـــام 2005 خاطب 
خريجـــي �لكلية م�سري� �ىل تلك �الأيام قائل �ن �لف�سل يف تعدد 
خطوط نظـــام »ماك« و�مل�سافات �ملتنا�سبة حلروفه يعود ب�سكل 

تام لدر��سته �خلط بالكلية يف ذلك �لزمن.
يف بد�يـــة ع�سريناتهمـــا، ح�سل كل من جوبـــز و ووزنياك على 
وظيفـــة يف �سركة »�أتـــاري« الألعـــاب �لفيديو. والحقـــا ��ستفاد� 
مـــن خربتيهما فيها فطـــّور� »�ل�سنـــدوق �الأزرق« �لـــذي ي�سمح 
مل�ستخدمـــه باإجـــر�ء مكاملـــات هاتفيـــة طويلة �مل�سافـــة. ويف ما 
بعـــد ��ستطاع ووزنياك بنـــاء كومبيوتر �سخ�ســـي ال�ستخد�مه 
�خلا�ـــس، فاأقنعـــه جوبـــز ب�ســـرورة تاأ�سي�ـــس �سركـــة بينهمـــا 
لت�سويقـــه. وهكذ� ولدت »�أبل كومبيوتـــر« يف �الأول من �أبريل 

)ني�سان(.

تقديم موعد صدور السيرة الذاتية
لستيف جوبز

الربيع العربي في كتاب 
لعلي حرب 
 
 يرى �لفيل�سوف و�ملفكر �للبناين 
علي حرب يف كتابه �ل�سادر حديثا 
و�ل�ساعي �إىل تقييم �حلر�ك �لثوري 
�لعربي �أن هذه �النتفا�سات �لر�هنة 
ما هي �إال ثمرة فتوحات �لعوملة 
�لتي كانت م�سدر فزع -وهنا تكمن 
�ملفارقة- لدى �خلائفني منها على 
هوياتهم �لثقافية �أو �ملتم�سكني 
بعقائدهم �لقدمية و�حلديثة.
بالتايل فاإن ما قدمته �لعوملة من 
�الإمكانات �لهائلة باأدو�تها �لفائقة 
و�سبكاتها �لعنكبوتية ووقائعها 
�الفرت��سية، باتت معطيات ال 
غنى عنها يف فهم �لو�قع و�إد�رته 
وتغيريه الإعادة تركيبه وبنائه، �إذ 
هي غريت نظرة �الإن�سان �إىل نف�سه 
وبدلت موقعه يف �لعامل بقدر ما 
غريت علقته مبفرد�ت وجوده 
�سو�ء تعلق �الأمر بالهوية و�لثقافة 
و�ملعرفة �أو باحلرية و�ل�سلطة 
و�لقوة.
لكن بر�أيه ال يعني ذلك �أن �لثورة يف 
م�سر وتون�س وبقية �لدول �لعربية 
�لتي مل تكتمل فيها �لثورة بعد هي 
ثمرة �الآالت �ل�سماء، فالتقنيات 
ثمرة للعقول و�الأفكار، ولكنها تفتح 
بدورها �إمكانات للتفكري و�لتدبري.
من هنا حتتاج �الآالت لكي ت�ستثمر 
ب�سورة نافعة وملئمة �إىل عقول 
فعالة حت�سن قر�ءة �ملجريات ور�سد 
�لتحوالت، كما حتتاج �إىل فكر حي 
وخ�سب يقدر �أ�سحابه على ترجمة 
�ملعطيات �إىل �إجناز�ت تتج�سد 
يف مبادر�ت فذة �أو �أحد�ث خارقة 
�أو �أعمال مبتكرة، يف غري جمال 
�سيا�سي �أو �قت�سادي �أو ثقايف.
وعليه فاإن �لثور�ت �جلارية متعددة 
�الأبعاد، �إذ هي �سيا�سية بقدر ما هي 
فكرية، وتقنية بقدر ما هي ثقافية، 
وخلقية بقدر ما هي �قت�سادية، فهي 
يف جوهرها جت�سد والدة فاعل جديد 
على �مل�سرح، هو �الإن�سان �لرقمي 
ذو �الخرت�ع و�البتكار و�لتحويل 
و�لبناء و�لتجاوز.
ع�سر �لليكز�س و�قتلع �سجر 
�لزيتون
جزم علي حرب يف هذ� �لف�سل باأن 
جناح �لثور�ت يف �لعامل �لعربي 
�سوف يطوي حقبة فكرية ويفتتح 
�أخرى، وما �سيطوى ويجري 
جتاوزه هو ع�سر �الأيديولوجيات 
�ل�سمولية و�الأ�سولية �لتي ��ستمرت 
عقود� و�لتي جت�سدت يف عدة مناذج 
�أهمها:
�لنموذج �لن�سايل �الآفل حلركات 
�لتحرر �لوطني �لتي �أخفقت يف 
�سعار�تها �سو�ء تعلق �الأمر بالوحدة 
و�ال�سرت�كية و�لتقدم �أو بالتحرير 
و�ملمانعة و�ملقاومة.
�لنموذج �لنخبوي �لفا�سل �لذي 
��ستغل �أ�سحابه بتلفيق �لنظريات 
وفربكة �الأوهام، لكي ينتجو� عزلتهم 
وه�سا�ستهم وهام�سيتهم على م�سرح 
�الأحد�ث.
�لنموذج �لبريوقر�طي �لعاجز 
�لذي ي�ستخدم �أ�سحابه يف �الإد�رة 
�أ�ساليب م�ستهلكة �أو بائدة تولد هدر 
�جلهد و�لوقت و�لرثو�ت.
و�إذ� كان �لعامل �لعربي قد تاأخر عن 
�النخر�ط يف �لعامل �جلديد برثو�ته 
وحتوالته و�نعطافاته �لتقنية 
و�لعلمية و�ملعرفية كما فعلت �أكرث 
�ملجتمعات، فاإنه ي�ستدرك �الآن ما 
فات عرب �الأجيال و�لقوى �جلديدة 
�لتي �نخرطت يف �سباق �لعقول 
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ميلأ �أنني �ملوت �خلافت، �أو�سجيجه �أحيانًا، ف�ساء ق�سائ
د�ل�سعر�ء�ملهاجرين،�أو�ملنفيني،�أو �ملقتلعني من �أمكنتهم.. 
يغـــد و�ملـــوت عندئـــذ، كما لـــو �أنه رفيقهـــم �لـــذي يقا�سمهم 
وقتهـــم و�أ�سياءهم و�أحلمهـــم..  ي�سحبهم يف كل خطوة/ 
وينتظرهـــم حيثما �جتهو�. فنكاد نلمـــح �آثار خطو�ته بني 
ن تلكم  كل ماتاأ�سعارهـــم.. فاملوت بح�ســـوره �ل�سبحي يلوِّ
�الأ�سعـــار، ويظللهـــا، ومينحها هالة �أكـــرث وقارً�،و�سطوعا  
�أ�ســـد.. نقـــر�أ يف ق�سيـــدة فا�ســـل �ل�سلطـــاين ) �أر. ��ـــس. 

توما�س/ �ل�ساعر و�لكاهن �لويلزي (:
مثلك، �أنا �أي�سًا، �أ�سمع �أحيانًا/ مو�سيقى غام�سًة منت�سف 
�لليـــل/ و�أ�سو�تـــًا تدعـــوين/ فاأغـــادر بيتي/ عّلـــي �أب�سر 
�سوتًا �أعرفـــه../ ال�سوت هناك./ مـــن كان �إذن يدعوين/ 
�أو يدعـــو كطـــو�ل �لليـــل؟/ ال�أحـــد؟/ �أ�ســـو�ت �سائعة يف 
�لربية؟/ مـــن كان �إذن يت�سمع خلف �لباب/ �سوَت �ملوْت/ 

وهو يدب على جدر�ن �لغرفة/ �أنا.. �أماأنت؟”.
�إن �ل�ساعـــر، هاهنا، اليخاف �ملـــوت وال يهرب منه، و�إن ما 
يريـــد مو�جهته و�لتاآلف معه، و�لدخـــول معه يف �سجال..
�إن�ســـد �ملـــوت تاأكيـــد حل�ســـور �ملـــوت  و�سلطتـــه.. وحتى 
�سة للحياة يف  فكـــرة �خللود هي �سرخة يائ�سة لكنها حمرٍّ

مو�جهة �ملوت.. يقول �ل�ساعر يف ق�سيدة ) �سكرً� لك (:
�سكرً� لِك/ للع�ساء �الأخري يف 2005/ مل�ساء �آخر قبل �ملوت/ 
ل�سحنة �ل�سم�س يف كفيك/ لل�سوء �سربته �أ�سابعك/ مل�ساء 
�آخر قبل �ملوت/ الآخر مو�سيقى مل �أ�سمعها/ ملعطفك �لر�قد 
بيننـــا/ جلناحي �لنافذة/ علـــى كتفيك/ لل�سارع �لذي يطل 

عليك.
   يمُخّيل لناوكاأن نظرة �ملوت �ملتل�س�سة تلحق �الأ�سخا�س 
�لغارقـــني يف موج من �حلزن و�للوعة، و�الأ�سياء �ملت�سحة 
بظلل كئيبة، من ور�ء �أفق م�سبب.. غري �أن ما يتاأكد، عرب 
د فكرة  ذلـــك، هو فعـــل �لزمن.. �إن فكـــرة �لزمن �لتـــي تع�سّ
�ل�سريورة و�لتحول و�الرتقاء هي يف �لوقت عينه تعك�س 

فكرة �النكفاء و�لزو�ل و�ملوت:
�سعـــرك �أو يق�ســـر/ فـــوق �ملائـــدة/ يف حديقـــة  “يطـــول 
�ل�سيخوخـــة �ل�سغرية/ يف منت�ســـف �لعامل/ يف منت�سف 
�أيـــن  �إىل  هنـــا/  �بقـــي  �لـــرت�ب/  يجـــوع  حتـــى  �ملـــوت/ 

�ستذهبني؟/ ما �أجمل �لعامل يف منت�سف �لذ�كرة.
�إنـــه �جلمـــال �لذي لـــن يفلت من �سطـــوة �لزمـــن وق�سوته، 
ـــر، �أو توحي، ونحن نتاأملـــه، باأنه، يومًا  والبـــد من �أن تذكِّ

ما، �آيل �إىل �لتل�سي و�لفناء.
يتجلى�ملوتفيق�سائد�ملجموعةفيمنا�سبامتختلفةوباأ�ســـك

�ملتباينـــة.. �إنه بـــوؤرة معظم تلك �لق�سائـــد ومو�سوعتها.. 
يهـــدي �ل�ساعـــر ق�سيـــدة )�ملـــوت باملـــاء( �إىل )350 عر�قيًا 
طلبـــًا  ��سرت�ليـــا  �إىل  طريقهـــم  يف  �لبحـــر  يف  غرقـــو� 
�أعذمبـــوْت/  »�إنهاملوتباملـــاء../     )2011 عـــام  للجـــوء 
�لنو�ر�ـــس  مثـــل  فتهبـــط  يت�سربهالدحمتىت�سفالعـــروق/ 
للقـــاِع«.. �إنها مرثية موؤ�سية م�ساغـــة ببعد �سردي كما هي 
حـــال بقيـــة �لق�سائـــد.. تتج�ســـد �ملاأ�ساة يف �ســـورة �مر�أة 
غرقـــت.. ت�سبح �ملـــر�أة كناية عـــن �ملوت �لعبثـــي ذ�ك، �أي 
��سمـــه �الآخـــر. �أو �أن �ملـــوت كي يعـــربِّ عن نف�ســـه ي�ستعري 

�سورة �ملر�أة �لغريقة:
   »بي�ســـاء �أنـــِت كما �ملاء يف �لقـــاِع/ �سافية كال�سماء ور�ء 
�مليـــاه �لغريبة../ غو�سي مـــع �ملاِء../ عينـــاِك حّمارتان/ 

/ ثّم.. تنغلقان«. ت�سربان من �لبحر لوؤلوؤهمُ
ت�ستدعيفكرة�ملوتنقي�سها،وهومايهمال�ساعرفينهاية�ملطـــا
يحتفلجل�سدم�ستغ �أق�سد�حلب،�أياملبد�أ�الأولللحياة..  ف. 
رقًاببهجة�لتوحدمعاجل�سد�الآخر،ويحتفلفياملوت.. وبينال
وفيهذ��اللتبا�ساملذ �حتفالينيتو�سعاحلقللدالليويتعقـــد.. 

هلو�ملخيفتتحّوالملعانيوتزدهر�لق�سائد.
»كنـــت �أري د�أن �أدخل يف موتك/ �أن �أمل�س �سيئًا من �حللمة 
�لتي تخمد/ يف ح�سرة�ملوت �ملبارك/ �أن �أنزع عنك �حلبل 
�سهـــوة �حلب/ لكنك كنت حتثينـــا خلطى/ نحو ذلك �ملوت 

�ملبارك/ و�أنت حتمل ينوج هي �لقدمي«.
   ميكن �أن ن�ستبدل ز�وية �لنظر، ونقر�أ ق�سائد جمموعة ) 
�ألو�ن �ل�سيدة �ملتغرية( لفا�سل �ل�سلطاين بعدِّ مو�سوعتها 
هـــي �حلب �أو �لغربة �أو �ملنفـــى �أو �لزمن، وهذ� ما يجعلنا 
نقع يف كل مرة، مع كل قر�ءة، على كوٍن جديد من �ملعاين، 
وم�ستويـــات �أخـــرى مـــن �لـــدالالت، ناهيك عـــن �كت�ساف، 
و�إعـــادة �كت�ساف،�لرب�عـــة �لفنيـــة لبناء �جلملـــة �ل�سعرية 

ومن ثم �إقامة �ملعمار �لت�سكيلي لكل ق�سيدة.

ألوان السيدة المتغيرة 2 
- �أنـــا حيـــاة �لبابلـــّي، �أم �أنثى �أخـــرى؟؟ ومن 
تكون �آ�سيا كنعان �لتي �أحمل جو�ز �سفرها؟؟

�أنِت �أنِت، �أجـــل حبيبتي، �إنك هي، �أنِت حياة، 
ثقي بي... �أنِت حياتي. �لرو�ية/ �س10

- �سنمـــوت �أنا و�لبيت، �سنموت قبل �أْن ي�سل 
ناجـــي، �أو �أعـــرث على عمي، و�ســـوف يجدين 
ناجـــي هيـــكًل عظميـــًا تعـــزف عليـــه �لريح �أو 

رمادً� منثورً� فوق �ملمر�ت. �لرو�ية/ �س26
-1-

قر�أتمُ هذه �لرو�ية بتوجيه ذي فائدة من �ملوؤلفة 
�ل�سيدة لطفيـــة �لدليمّي يف ر�سالة �سخ�سية " 
�أعرتف لـــك �أّن هـــذه �لرو�ية ت�ستغـــل بكاملها 
على تقدمي  وجهـــة  �لنظر �لن�سوية من �لعامل 
�أواًل، ومـــن وقائع �حليـــاة �لعر�قية وكو�رثها  
ثانيـــًا، ومن �لعلقة �ملتوترة �مللتب�سة بالهوية 
�لعر�قيـــة  -�الأنثويـــة و�لذكوريـــة، وبالعلقة 

�ال�ستيهامية يف �لع�سق".
و�أود �أْن �أحتـــّدث عـــن هـــذه �لق�سيـــة. يحاول 
�لقارئ، عادًة، �أْن مي�سي قدمًا بقر�ءٍة جمهولٍة 
لتكويـــن معرفـــة عـــن �لعمـــل عـــرب ن�ساطـــات 
ومكابـــد�ت �سخ�سيـــة، وهـــو بذلك �أ�سبـــه بـ " 
�لبّحـــارة" �مل�ستك�سف لقـــارة �أو جزر جديدة، 
" �لبّحـــارة" ال ي�سبـــع ف�سولـــه �إال  و�لقـــارئ 
حت�ّس�ـــس �إمكانيـــة �حليـــاة يف �ملـــكان �لذي ال 
حيـــاة فيـــه. و�أوّد �أْن �أعـــرب عـــن بهجتـــي يف 
�لعثـــور علـــى حيـــاة تبعث مـــن رمـــاد �ملاأ�ساة 
�ل�ســـرد  �لعميقـــة  �ل�سيقـــة  �لرو�يـــة  هـــذه  يف 
و�مل�سمـــون. فعلـــى �لرغـــم مـــن تف�ســـي جر�د 
�أّن �حليـــاة  �إال  �ملـــوت يف �ملدينـــة �ملنكوبـــة، 
ترت�ّســـخ عرب �لع�سق �لفريد لع�سيَقنْي ي�سعيان 
يف وقـــت و�حـــد لكتابـــة تاريـــخ تلـــك �ملدينـــة 
�الآفلـــة. فالكتابة هي وثاق ذلك �لع�سق �لفريد. 
�أو قـــل �إّن ما يتبقـــى من ذلك �لع�سق هو �ل�سرد 

�لتاريخّي حلياة تلك �ملدينة.
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�ختـــارت �ل�ساردة طريقـــة " �لبحث" عن عمها 
�ل�سيـــخ قيـــد�ر �لبابلـــّي يف مـــدة تتز�مـــن مع 
�حتـــلل بغد�د و��ستباحتها مـــن قبل �جلميع، 
ولذلـــك هي تروي ما ت�سقط عليه عيناها كمثل 
موؤرخ يدّون �لفجائع بطريقة �سعرية موؤثرة. 
فحيـــاة �لبابلّي حتاول �أْن جتـــد طريقة ملعرفة 
هويتهـــا �مللتب�ســـة بـــني �سخ�سّيَتـــنْي يف عامل 
ملتب�ـــس �أ�ســـًل، �إنـــه عـــامل �لفجائـــع �لدورية 
�الإ�سكاليـــة  مو�ســـع  هـــو  وهـــذ�  �ملكـــرورة، 
�ل�سرديـــة يف هذه �لرو�ية �لتي تتحدث باأكرث 
مـــن ل�سان و�أكرث من ذ�كرة وباأ�سلوب تتماهى 

فيه �الأزمنة و�الأمكنة و�الأ�سماء و�الأ�سياء.
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تتخـــذ رو�ية �سّيد�ت زحـــل، من " زحل" ��سمًا 
لهـــا، وهذ� �لكوكـــب كما يف �ل�ســـروح �لفلكية 
و�مليثولوجيـــة �لقدميـــة هـــو كوكـــب متطرف 
وجالـــب للنح�ـــس، ويف �لوقت �لـــذي تقع فيه 
" �سّيـــد�ت زحـــل" حتـــت وطـــاأة هـــذ� �لطالع 
�ملنحو�ـــس، فاإّنهـــّن يتطلعـــن �إىل مقاومـــة هذ� 
�لطالع بال�سرد �حلكائـــّي مل�سائرهّن وم�سائر 
�الآخرين �أي�سًا. �إّن �ل�سروح �لفلكية تقول باأّن 
كوكب " زحل" يتمّتع بظروف متطرفة متقّلبة 
با�ستمر�ر، و" �سّيد�ت زحل" هّن �سيد�ت عامل 
متطّرف يف كّل �سيء، وهّن يو�جهن �لتطّرف 
بتقدمي وجهة نظر من خـــلل �ل�سرد �حلكائّي 

عرب رحلة تاريخية ومعا�سرة مثرية.
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 تتحـــّرك �لرو�ية يف حّيز زمنـــّي ينف�سل عن 
مد�ر�تـــه �الأ�سلّية �أو �حلقيقيـــة، ليتحرك يف 
حّيز �سيكولوجّي معّقد، يكون عمل �لكاتبة فيه 
لتن�سهر  �ملتعار�سة  �الأزمان  " بني  " �لتاأليف 
�إيقاعيـــًا،  يف �سيغـــة متجان�ســـة ومتنا�سقـــة 
فاإعـــادة ت�سوير �لتجربة �لزمنيـــة �لتاريخية 
�ل�سخ�سيـــات  مو�سعـــة  خـــلل  مـــن  يجـــري 
�لو�قعـــة حتـــت �سغط �سيكولوجـــي متنا�سق 

لتقـــدمي روؤيـــة فل�سفية تـــرى يف �لزمـــن فعًل 
متكـــن ��ستعادته كما ت�ستعـــاد �الأرو�ح عرب " 
�حللـــول". �إّن تنظيم �الأزمـــان �ملتعار�سة يف 
�سيـــاق متنا�ســـق هو م�سعـــى ظاهر�تّي جلعل 
�لزمـــن حا�ســـرً� ك�سعلة مّتقـــدة يف �لوعي، ال 
جمـــّرد حلظة مندثـــرة غري قابلـــة لل�ستعادة، 
ظاهريـــة  ريكـــور:  بـــول  ي�سّميـــه  مـــا  وهـــذ� 
�ل�سعـــور بالزمـــن. ] �ـــس8- �لزمـــان و�ل�سرد 
بول ريكـــور- ترجمة �سعيـــد �لغامني وفلح 
رحيـــم[. �إّن �لتاأليف �ل�سردي يقوم على �إعادة 
�سياغـــة �لن�ّس �لرو�ئّي عرب �نتخاب ما حدث 
فعـــًل يف " �لتاريـــخ" وجـــرت ��ستعادته عرب 
عملية " �لتاأليـــف" يف �ل�سرد �لق�س�سي. وقد 
جنحْت هذه �لطريقة يف ��ستدعاء كّل �حد�ث 

�لفجيعة يف تاريخ بغد�د قدميًا وحديثًا.
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�أ�سلوبيًا، تنتمي هذه �لرو�ية �إىل " �لو�قعية 
�ل�سحرية" لو�سف �لعامل �لعجائبّي و�ملده�س 
�لـــذي ر�فق �سرية بغد�د منـــذ ن�ساأتها حتى ما 
بعد �الحتلل �الأمريكّي يف 2003. وعرب هذه 
�ل�سردية �ل�سحرية، حتـــاول �ملوؤلفة �كت�ساف 
�لعجيبـــة و�إعـــادة  �ملدينـــة  هـــذه  خ�سائ�ـــس 
�سياغتهـــا على وفق وجهة نظـــر ت�ستوعب ما 
هـــو تاريخـــّي و�سيا�سّي و�جتماعـــّي وثقايّف  
يف �إطـــار مـــن �ل�ســـرد �لـــذي يريـــد �أن يف�ّســـر 
م�ستقبـــل  �إىل  وينظـــر  باملا�ســـي،  �حلا�ســـر 
حمّطـــم بعني �ملا�سي �جلريحـــة �أي�سًا. وعلى 
هـــذ�، لي�س من �ملمكن حتا�سي تد�خل �الأزمنة 
و�الأمكنـــة و�ل�سخ�سّيـــات �إال عـــرب ��ستعمـــال 
�لفنتازيـــا و�خلر�فة لتقدمي �سيغـــة �أ�سلوبية 
مقبولـــة لـــدى قـــارئ عاي�ـــس جـــزءً� مـــن تلك 
�الأحد�ث �لبغد�دية. وهكذ�، فاإّن هذه �لرو�ية 

تعيد تن�سيط �ملتـــون �لفجائعّية عرب �أ�ساليب 
�سردية �سّيقة، حتى كاأننا نقر�أ تاريخًا وجيزً� 
ومكّثفـــًا لتلـــك �لفجائـــع �لتـــي الزمـــْت بغـــد�د 
كطالع �سوؤم مثل طالـــع زحل يف �مليثولوجيا 
�ل�سرديـــة"  �لكر��ســـات   " وكانـــت  �لقدميـــة. 
طريقـــة �أ�سلوبيـــة موفقة لق�ّس تلـــك �لفجائع 
�لقدميـــة و�ملعا�سرة على حـــّد �سو�ء. �ملا�سي 
يزحف باجتـــاه �حلا�سر، و�حلا�ســـر يتقهقر 
نحو �ملا�سي باإيقاع �سردّي مت�سارع ي�ساعف 
من �سربـــات قلب �لقارئ �مل�سكـــني �لذي وقع 

حتت وطاأة �سرد ماأ�ساوّي.
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�إّن حيـــاة �لبابلـــّي ذ�ت �لتا�سعـــة و�لثلثـــني 
�سنة، هـــي �مر�أة حاملـــة وعا�سقـــة �مل�ستحيل، 
تنتمـــي طبقّيـــًا �إىل �لطبقة �لو�سطـــة، فاأبوها 
�أ�ستـــاذ جامعـــي ذو خلفيـــة ي�ساريـــة، و�أمهـــا 
ِقَلْت  منا�سلة �سيا�سية ذ�ت ميول ليرب�لية �عتمُ
يف �لعـــام 1968، وطليقهـــا �أ�ستـــاذ جامعـــّي 
يف �لعلـــوم �ل�سيا�سيـــة ونا�ســـط يف حقـــوق 
�الإن�ســـان قام �لنظام �لبعثـــّي باإخ�سائه عقابًا 
علـــى ن�ساطـــه �ل�سيا�سّي، وهـــي مثقلة بحكايا 
�مل�سائـــر الأ�سخا�ـــس غّيبهم �ملـــوت و�ل�سلطة، 
َخْت منها،  وهي و�رثـــة �آالم �الأرو�ح �لتي ن�سِ
فالتنا�سخ مل يكن جمّرد حلول روحّي حم�ٍس، 
و�إمنـــا هو تنا�سخ وحلـــول الآالم تلك �الأرو�ح 
وفجائـــع ع�سرها.وهكذ�، فاإّن حيـــاة �لبابلّي 
�مل�ستتـــة �لهوية مـــا بني حياة �لبابلـــّي و�آ�سيا 
كنعـــان " �ال�سم �ملزّور يف جـــو�ز �سفر حياة، 
هي ب�ســـورة و�أخرى، بغـــد�د �ملمزقة �لهوية 
�أي�ســـًا. ولذلك، فاإّن رحلة " �لبحث" عن بغد�د 
ال جتـــدي نفعـــًا، وال ت�سفـــر عـــن �ســـيء، الأنها 
مدينـــة بـــل ملمـــح، �أو ذ�ت ملمـــح �سوهتها 

�حلروب و�لكو�رث و�ال�ستبد�د، وقد طم�ست 
ملحمهـــا عرب �لزمـــن. وهي مدينـــة ال تنتمي 
�إىل �حلا�ســـر و�مل�ستقبـــل، و�إمنـــا ت�ستن�ســـق 
هـــو�ء �لتاريـــخ وفجائعـــه وفتنتـــه على نحو 
دورّي. وحيـــاة �لبابلـــّي، �لتـــي وقعـــْت حتت 
هيمنة فكرة " �حللول" �أو " �لتنا�سخ" ورثْت 
�الآالم و�لفجائـــع لن�ســـوٍة �سهـــدن �ال�ستبـــد�د 
و�لكو�رث وكـــّن �ساهد�ت علـــى كّل ما جرى، 
وكمـــا تنطـــوي كلمـــة " �سهـــد" علـــى معنَيْي: 
�لروؤيـــة و�الإخبار عن جرم م�سهود، فاإّن حياة 
�لبابلّي، �لتي تنوء برتكـــة ثقيلٍة، قد �ساهدْت 
تلك �لفجائع وعانـــْت �آثارها، ومن ثّم وجدْت 
نف�سهـــا يف حمكمة �لتاريـــخ �ساهدًة لتق�ّس ما 
جرى من جر�ئم �ستى، و�نتهاكات ال حت�سى. 
وكـــون �ملـــرء م�ساهـــدً� بعينيـــه، و�ساهدً� يف 
حمكمة مفرت�سة " حمكمة �لتاريخ" هو ذروة 
�ملكابـــدة �لوجودية. �إّن �ملز�يا �ل�سيكولوجية 
�لتي �متازْت بها حياة �لبابلّي هي مز�يا و�قع 
عر�قّي م�سطرب وملتب�س، وتظهر هذه �ملز�يا 
عرب منـــط �حلياة �لتي �ختارتهـــا. �إّن �ل�سيء 
�ملهـــم، هو �أّن حيـــاة �لبابلّي متتلـــك �سخ�سية 
قويـــة وموؤثرة، وهي تروي �أحـــد�ث �لرو�ية 
وت�سعـــى �إىل �إيجـــاد �إجابات عـــن ت�ساوؤالتها 
�ملحرّية. وعرب �لكم �لهائـــل من حكايا �لعنف 
و�ال�ستبد�د، تطرح وجهة نظرها حول جذور 
ذلـــك �لعنـــف و�ال�ستبـــد�د مـــن خـــلل متاهي 
�ل�سخ�سيـــات و�الأزمنة و�الأمكنـــة و�الأ�سماء، 
�إنه عمـــل ملتب�س يبحث يف جـــذور �اللتبا�س 
عـــن " �لتاريـــخ �لعر�قـــّي". ويف مقابل تدّفق 
�أحد�ث ذلك �لتاريـــخ و�زدحامها كان البّد من 
خمـــرج �أ�سلوبـــّي هو بنـــاء �لعمـــل على وفق 
روؤية ��ستعارية وكنائية للحدث �لعام بحدث 
�سخ�سّي، فـــكان �أْن �تخذْت من عملية �إخ�ساء 
�ل�سلطة �لبعثية حلازم، كناية عن و�قع جرى 
�إخ�ســـاوؤه من قبل �ل�سلطـــة �لبعثية عرب �أكرث 
مـــن خم�ـــس وثلثـــني �سنـــة. وحيـــاة �لبابلّي 
نف�سها كناية عن �إن�سان ممّزق �لهوية. وحامد 
�أبـــو �لطيور �لذي �قتلعت �ل�سلطة ل�سانه، هو 
قمـــع بكـــّم �أفـــو�ه �ل�سعـــب بكاملـــه. و�لع�سق 
�مل�ستحيـــل مع ناجي، �إمنا هو كناية عن حياة 
م�ستقـــّرة ع�سيـــة �ملنال. و�لبحـــث عن �ل�سيخ 
قيـــد�ر هو بحث عن �ملخّل�س �لغائب باإر�دته، 
�أو �ملخّل�س �مل�ستحيل �حل�سور. و�إّن �لبحث 
عـــن �ل�سيخ قيد�ر يف مناطق بغد�دية متعددة 
�لهويـــة �الإثنّيـــة، �إمنـــا هو �لبحث عـــن بغد�د 
�ملثـــال و�حللـــم �لذي �نفـــرط يف ليـــل �لعنف 

�لبهيم.
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تنطوي هــــذه �لرو�ية على غيابــــات متعددة، 
ولكّل غياب ظروفــــه �ل�سيا�سية و�الجتماعية 
ــــة. فاأ�سبــــح " �لغياب" ركنــــًا �أ�سا�سيًا  �خلا�سّ
مــــن �أركان �ل�ســــرد يف هــــذه �لرو�يــــة، لكــــّن 
هــــذ� �لغيــــاب، مل يكن غيابًا مطلقــــًا، فالرو�ية 
ت�ستعيــــده بح�ّس �ســــويّف وروحايّن �سغوف 
ال  ومــــا  و�لغام�ــــس،  و�جلوهــــر،  بالباطــــن، 
ــــْدَرك. �إّن �الإ�سعاعــــات �ل�سوفّيــــة يف هــــذه  يمُ
�لرو�يــــة، هــــي �إ�سعاعــــات لتحريــــر �الأمل مــــن 
ظــــلم �لفجيعــــة �لد�م�ــــس، �أو كّوة علــــى �أمٍل 
مبخّل�ــــسٍ قريــــب.والأّن " �لغياب" كان يحدث 
حظــــي  فاإنــــه  �لغالــــب،  يف  �سيا�ســــّي  بفعــــل 
باإد�نــــة �سريحــــة الأباطرة �لقتــــل و�ال�ستبد�د 
تــــدّون  �لرو�يــــة  هــــذه  �إّن  �لتاريــــخ.  طــــو�ل 
وجهة نظرهــــا �ملحتّجة �ســــد �أ�ساليب �الإبادة 
�لتاريخيــــة �لدورّيــــة �لتي تعّر�ســــْت لها هذه 
�ملدينــــة �مل�سبعــــة بالفكــــر و�ل�سعــــر و�جلمال 
و�لفتنــــة طو�ل �لتاريخ، ومن هنا فاإّن تدوين 
�إد�نــــة �سرديــــة  هــــو  " �لغيابــــات" �لق�سريــــة 
و��سحــــة الأ�سبابــــه وم�سبباتــــه، وذلك بجعله 
ماثــــًل علــــى �لــــدو�م يف �سيغــــة �سرديــــة حّيٍة 

 

وحيويٍة.

سيدات زحل: التباس الهوية
ناظم ع�دة

باري�س/ ا ف ب
 ما �لذى يحدث عندما تنتقل عملية 
�ل�سركات  �يدى  من  �لثقافة  �إنتاج 
و�لكيانات �لتجارية �إىل �أيدى �أفر�د 
عاديني ال ميلكون �سوى كامري�ت 
�ليوتيوب  يوؤثر  كيف  �أيديهم؟  فى 
�الآن  ن�ستطيع  هــل  حياتنا؟  على 
�لذى  �لتليفزيون  ــاة  وف نعلن  �أن 
م�ساهدة  تـــاأثـــري  هـــو  مـــا  نــعــرفــه؟ 
�لذى  ما  �ل�سينما؟  على  �ليوتيوب 
به  يبلغنا  �أن  �ليوتيوب  ي�ستطيع 
عن �مل�ستقبل؟ هل �سرتفع م�ساهدة 
�أ�ــســئــلــة عن  تــثــري  �أو  �لــيــوتــيــوب 
م�ستقبل �لذ�كرة �لثقافية، �لهوية، 

و�ل�سيا�سات، و�حلياة �الأ�سرية؟ 

هذه �الأ�سئلة، وما يدور من حروب 
عــرب فــيــديــوهــات �لــيــوتــيــوب فى 
�ل�سيا�سة و�لدين و�لفن و�حلروب 
ــمــنــهــا كــــتــــاب »مـــ�ـــســـاهـــدة  يــتــ�ــس
عادية  غري  فيديوهات  �ليوتيوب: 

بو��سطة �أنا�س عاديني«.
�سنو�ت  خــمــ�ــس  �لــعــام  هـــذ�  ميــر 
عــلــى �نــ�ــســاء �لـــيـــوتـــيـــوب، وهو 
ي�ستطيع  مــ�ــســرتك  فــيــديــو  مــوقــع 
�أو  حتميل  خلله  من  �مل�ساركون 
�لفيديوهات  وم�ساهدة  م�ساركة 
�أو  بــاأنــفــ�ــســهــم  �لـــتـــى �ــســنــعــوهــا 
ميت�سل  قــام  �آخــرون.وقــد  �سنعها 
ق�سم  فى  �أ�ستاذ  وهو  �سرتجنلف، 
�التـــ�ـــســـاالت بــجــامــعــة �أوتــــــاو�، 

�لظاهرة،  عن  علمى  كتاب  بتاأليف 
و�لتى تعد ظاهرة ذ�ت خ�سو�سية 
�لنا�س  عــــن  ـــاب  ـــت ـــك و�ل عـــالـــيـــة، 
ب�سكل  �مل�سجلة  �لعاديني وحياتهم 

غري عادى.
حمتوى  حتليل  �لكتاب  ويــحــاول 
�لــيــوتــيــوب و�حــ�ــســائــيــاتــه، حيث 
 350،000 يـــقـــارب  مـــا  ـــع  رف يــتــم 
قوة  موطن  ولعل  يوميا،  فيديو 
�لتحليل  قـــوة  فــى  يكمن  �لــكــتــاب 
عليه،  ــم  ــائ ــق �ل �لــعــلــمــى  ــهــج  ــن و�مل
جمموعة  ��ــســتــجــابــات  مت�سمنا 
�ال�ستعانة  مــع  �الأكــادميــيــني  مــن 
�الت�ساالت،  جمــاالت  فى  مبر�جع 
و�الأنرثبولوجيا، وعلم �الجتماع.

نتحرك  �أننا  كيف  �ملوؤلف  وي�سف 
�إىل ع�سر ما بعد �لتليفزيون، وهو 
�لنا�س  فيه  يكتفى  ال  �لذى  �لع�سر 
مبــ�ــســاهــدة �أفــــلم �لــفــيــديــو و�إمنـــا 
ورمبا  �سياغتها  فــى  يــ�ــســاركــون 

تعديلها.
فى  مو�سوعات  �لكتاب  ويتناول 
�ملنزلية  »�الأفــلم  بعنو�ن:  ف�سول 
فــى �لــقــريــة �لــعــاملــيــة«، و»�ملــنــزل 
ـــــرة عـــلـــى �لـــيـــوتـــيـــوب«،  ـــــس و�الأ�
ــيــوب«،  ــوت ــي »�لـــيـــومـــيـــات عــلــى �ل
�ليوتيوب«، »جمتمع  »و�قعك على 
�ليوتيوب:  »حــروب  �ليوتيوب«، 
و�ل�سر�ع  و�لـــديـــن،  �لــ�ــســيــا�ــســة، 

�لع�سكري.

بغداد/ املدى
عن د�ر �ملدى للن�سر �سدرت �لطبعة �جلديدة 
و�لناقدة  للمرتجمة   بيلين�سكي  كــتــاب  مــن 
�لــر�حــلــة د حــيــاة �ــســر�رة  و�لــكــتــاب ي�سلط 
�ل�سهري  �لرو�سي  �لناقد   �ل�سوء على جتربة 
�لقارئ  لــدى  جمهوال  لل�سف  اليــز�ل  ــذي  و�ل
�أو  ال�سمه  ذكــر  على  نــعــرث   فقلما   ، �لــعــربــي 
�أو �لكتب �لنقدية، و�إذ�  نتاجاته يف �ملجلت 
وجدت فهي من  �لنزر �لقليل �لتي ظهرت يف 
"�ملجلة"  جملة  ن�سرت  فقد  متباعدة.  فــرت�ت 
حياة  عــن  �سيئامُ  �خلم�سينيات  �أو��ــســط   يف 
"�ملثقف  جملة  وترجمت  و�أعماله  بيلين�سكي 

�لعربي"  �لعر�قية يف مطلع �ل�سبعينيات مقالة 
غوغول". وق�س�س  �لرو�سية  "�لق�سة  عن 
�أما �لكتب �لنقدية فلم يتعر�س له منها �سوى 
للفرت�سكي  �لو�قعية"  �سبيل  "يف  كــتــاب 
وهذ�  لبور�سوف  و�أبد�أ"  �ليوم  و"�لو�قعية 
�سوفياتيان،  ناقد�ن  و�سعهما  �لكتابات  من 
وال يوجد بح�سب علمنا �سوى هذه �لكتابات 
�لنقد  �أعلم  ناقد يعترب من �هم  �لقليلة حول 
من  �الأول  �لن�سف  يف  وموؤ�س�سيه  �لرو�سي 

�لقرن �لتا�سع ع�سر. 
"حياة  ومــن هنا جـــاءت مــبــادرة  �لــر�حــلــة  
�سر�رة" للكتابة عنه وتعريف �لقارئ بحياته 

ونتاجاته �لنقدية، كما �هتمت �لكاتبة بتف�سيل 
�لقول يف �آر�ئه بخ�سو�س �لرو�ية ون�ساأتها 
�أ�سبحت  �لـــذي  �لكبري  و�لــــدور  وتــطــورهــا 
حتــظــى بــه مــقــارنــة مــع �الأجــنــا�ــس �الأدبــيــة 
حول  مــوجــزً�  كلمًا  تكلمت  بينما  �الأخـــرى، 
�لقرن  وم�ستهل  ع�سر  �لثامن  �لقرن  �سعر�ء 
�لتا�سع ع�سر مكتفية بتبيان دورهم �لتاريخي 
يف تطوير �حلركة �الأدبية و�الإ�سافات �لفنية 
�جلديدة �لتي رفدت �حلياة �لثقافية بها قبيل 
حمدد  �أدبي  كاجتاه  �لنقدية  �لو�قعية  تبلور 
ولريمنتوف  بو�سكني  يــدي  على  �ل�سمات 

وغوغول ب�سورة خا�سة.

مختارات
من أجمل قصص العالم
ترجمة/ مها حممد ح�سن

هذه �ملجموعة �لق�س�سية حر�ست 
مرتجمتها �لدوؤوب �لتي عرفت برتجماتها 
�ملنوعة �لعديدة، على �ن تتحفا 
باختيار�ت ذ�ئقتها �الأدبية وعو�طفها 
�الإن�سانية، مطوفة يف �لعديد من �لبلد�ن، 
�أوربية و�أمريكية و�آ�سيوية و�فريقية، 
لتنتقي من بني ق�س�س �سعوبها �الأحب 
�ليها، و�ىل نف�سها �لتو�قة وم�ساعرها 
�جليا�سة، لتلقط منها ما يحاكي ذ�تها من 
�للوؤلوؤ �لثمني و�سحره من حار ما ور�ء 
�لبحار ومن حميطات �أحاطت بالبلد�ن 
�لتي �آثرتها باختيار هذه �لق�س�س منها، 
�ملعربة عما يعتمل يف هذه �ل�سعوب من 
تفاعلت �جتماعية وحتوالت حياتية، ال 
ريب يف �ن بع�سًا غري قليل منها مياثل 
ما يحدث يف جمتمعاتنا من خما�سات 
�لتحول و�لتغري و�لتطور �حلادث يف 
�ل�سعور و�لعو�طف ويف �ل�سلوك، دومنا 
لقاء، و�تفاق.

ميزت �ملختار�ت �لق�س�سية هذه، �سل�سة 
�سرد وحو�ر ين�سقان مع من ي�سرع 
بقر�ءتها، حيث يكون قد �أنهى �آخر 
�سفحة منها، ملوؤه �ل�سعور باأنه جال من 
خللها بني �أقا�سي�س من حياة �سعوبها 
ن�سجتها �قلم بارعة لكتاب مرموقني.

هادي طعمة 

رماد الذاكرة
�سعر/ كاظم �لو��سطي

�أبحرت �سغريً� يف �لورق �مل�ّسود
حرف ند�ٍء للعامِل
�أن يهدَم كَل جد�ٍر

يحجبمُ �سوتًا 
فيه �الأنفا�سمُ تنازع

حد �ملوت �سمت حجريمُ �آن �لتدمرَي بِه 
لّفك وثائق �الأ�سر�ر

يف قلٍع 
�إزدهرت، �أبدً�، بالكتمان

َط منفى، في القاهرة تأبَّ
�سدر لل�ساعر �لعر�قي عدنان �ل�سائغ، 
�لطبعة �لثانية من ديو�نه " تاأبط منفى"، 
بـ 112 �سفحة، �سم 71 ق�سيدة ون�سًا 
ق�سريً� عك�سا جتربة �ل�ساعر يف تغربه 
يف بلد �ل�ستات، �إ�سافة �إىل جتربته �ملّرة 
�لتي عا�سها يف وطنه، �سنو�ت �لقمع 
و�حلرب و�حل�سار.

�سم �لديو�ن يف ق�سمه �الأخري ق�سائد 
مهد�ة لل�ساعر، يف �سنو�ت متفرقة، كتبها 
�ل�سعر�ء: عبد �لوهاب �لبياتي، د. عبد 
�لعزيز �ملقالح، علي �لدميني، عبد �لرز�ق 
�لربيعي، و�ل�سويدية ماريا ليندبريغ 
.  Maria Lindberg
و�سمم �لغلف �لفنان حممد �سعيد 
�ل�سكار.

مشاهدة يوتيوب: أفالم فيديو استثنائية 
بواسطة أشخاص عاديين

بيلنسكي ف�ي طبعة جديدة 
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