
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

العدد )1980( ال�سنة الثامنة 
ء االحد )5( كانون االول 2010

ملحق يعنى باآخر اال�سدارات احلديثة فـي العامل ي�سدر عن م�ؤ�س�سة 

سارة برنار.. رغبة ال نهاية لها 
لسحر اآلخرين

يوسف القعيد لـ اوراق:
لهذه األسباب منعوا روايتى الحرب فى بر مصر



العدد )1980( السنة الثامنة - االحد )5(  كانون االول 22010

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

�سدر حديثًا العدد ال�سابع من �سل�سلة 
مكتبة  الكتب" عن  من  النوادر  "نوادر 

البابطني املركزية لل�سعر العربي، 
والتي تقتنيها مكتبة عبدالكرمي �سعود 

البابطني.
وبح�سب وكالة الأنباء الكويتية تقع 
ال�سل�سلة يف 240 �سفحة من احلجم 

الكبري وت�سم تعريف لنوادر الكتب التي 
تعد من اأبرز م�سادر احلياة املعرفية 

بفروعها كافة الأدبية والعلمية والفل�سفية 
والفقهية.

تقدم ال�سل�سلة �سرحا عن 80 كتابا 
نادرا تقتنيها مكتبة البابطني مع ذكر 
ملوؤلفيها ونبذة عنهم وتاريخ الطباعة 

ومكانها وقيا�س الكتاب وحالته، اإ�سافة 
اإىل �سورة عن غالف الكتاب بحيث 

ت�سبح هذه ال�سل�سة دلياًل اأمام الباحثني 
والدار�سني وهواة القراءة.

وجاءت مقدمة الإ�سدار بقلم مدير عام 
مكتبة البابطني املركزية لل�سعر العربي 

�سعاد العتيقي والتي قالت فيها: "من هذه 
الكتب ما فاق �سمعته البالد والأم�سار 
وتهافت على قراءته القا�سي والداين 

مثل كتاب "طبائع ال�ستبداد" للموؤلف 
عبدالرحمن الكواكبي الذي يتناول 
جوانب �سيا�سية ذات عمق نف�سي".

ومن الكتب الهامة التي يت�سمنها 
الإ�سدار اجلديد كتاب اجلغرافيا "اأح�سن 

التقا�سيم يف معرفة الأقاليم" للموؤلف 

�سم�س الدين الب�ساري، وكتاب "اأ�سا�س 
البالغة" للموؤلف الزخم�سري جار الله 
اخلوارزمي، كما ي�سم العدد نبذة عن 
كتاب "حما�سرات الأدباء وحماورات 

ال�سعراء" للموؤلف الراغب الأ�سفهاين، 
وغريها من الكتب.

�سدر عن دار ن�سر �سل�سلة �سندباد 
موؤخرا، بالتعاون مع جملة "درا�سات 

فل�سطينية"، كتاب جديد بعنوان 
"�ساركوزي يف ال�سرق الأو�سط"، �سّم 

�سّت مقالت لكّتاب فرن�سيني متعددي 
الخت�سا�س، اختارها وقّدم لها املوؤرخ 

والنا�سر ال�سوري فاروق مردم بك. 
وبح�سب جريدة "القد�س العربي" 

اعترب الكتاب اأن �سيا�سة �ساركوزي يف 
العامل العربي وامل�سلم برهة حمافظة 

جديدة، وت�ساءلت بياتري�س باتري 

واإميانويل اإ�سبانول عن جدوى 
الإحتاد املتو�سطي، وا�ستعر�ست 

اإيزابيل اأفران الوقائع التي تربهن 
اأّن �ساركوزي اأكرث من �سديق حميم 

لإ�سرائيل، وناق�س برنار رافينيل 
وباتري�س بوفريه حيثيات التعلون 
ال�سرتاتيجي يف حمور باري�س ـ تل 

اأبيب، وبحث دوين �سيفريت يف نفوذ 
ال�ساركوزية لدى اأو�ساط الإعالميني 

واملفكرين، وخامتة املقالت كانت 
م�ساهمة دومنيك فيدال التي حملت 

عنوان "اإ�سرائيل اأو اإغواء الإنتحار". 
ويف مقّدمته يو�سح مردم بك �سل�سة 

اعتبارات حكمت خيار �ساركوزي 
يف "القطيعة" مع تقليد عريق يف 

ال�سيا�سة اخلارجية الفرن�سية جتاه 
العامل العربي، كان قد د�ّسنه اجلرنال 

دوغول بعد حرب 1967، واعتمده 
روؤ�ساء فرن�سا طيل عقود اجلمهورية 

اخلام�سة، وخا�سة جاك �سرياك، 
وُعرف با�سم "الإ�ستثناء الفرن�سي". 

ولكن اأي قطيعة هذه التي تهدف 

اإىل اإ�سقاط هذا الرتاث الطويل، 
وخا�سة مبداأ ا�ستقاللية ال�سيا�سة 
اخلارجية الفرن�سية عن الوليات 
املتحدة واحللف الأطل�سي، ل لأي 
مغنم اآخر �سوى الن�سواء جمددًا 
يف اخلندق الأمريكي، بخ�سو�س 

اجتياح اأفغان�ستان والعراق 
واملوقف من اإيران، ثّم الرمتاء يف 

اأح�سان اإ�سرائيل وال�سكوت عن 
�سيا�سات تهويد القد�س وح�سار غّزة 

وتدمريها؟

�سدر موؤخرًا كتاب بعنوان " كارل 
ال�ساد�س ع�سر جو�ستاف - امللك العنيد" 

يتناول حياة ملك ال�سويد اخلا�سة، 
واأعلن الق�سر امللكي عقب �سدور الكتاب 

اأن امللك كارل جو�ستاف لن يقا�سي 
امل�سوؤولني عن اإ�سدار كتاب جديد عن 

حياته بدون ت�سريح.
ووفقًا ل�سحيفة "الأنباء" الكويتية ي�سري 

الكتاب اإىل اأن امللك عر�س اأمنه ال�سخ�سي 
للخطر بح�سور حفالت خا�سة يف نواد 

ليلية من دون امل�ستوى، كما يدعي اأن 
امللك كان على عالقة مبغنية بوب �سابقة.

وقد ا�ستندت روايات كثرية يف الكتاب 
اإىل م�سادر جمهولة، يف حني اأ�سر 

املوؤلفون والنا�سر كري�ستوفر ليند على اأن 
املعلومات مت التحقق منها اأكرث من مرة.

ومن جانبه قال الناطق با�سم الق�سر 
امللكي بال�سويد نينا اإلده ل�سحيفة 

نوا�سل  "لن  "اأفتونبالديت" ال�سعبية 
هذه امل�ساألة"، وجاء يف حديث للملك 

مع ال�سحافيني اأنه مل يقراأ الكتاب لكنه 

ا�ستعر�س العناوين الرئي�سية وحتدث 
اإىل اأ�سرته وامللكة، قائاًل "�سنطوي هذه 
ال�سفحة ومن�سي قدما"، م�سريًا اإىل اأن 

الأحداث املزعومة وقعت منذ فرتة طويلة 
م�ست.

تولستوي صــوفــيــا  مـــذكـــرات  مــن  فــرنــســيــة  نــســخــة 
من املنتظر اأن ت�سدر قريبًا بالفرن�سية 

ال�سرية الذاتية ل�سوفيا تول�ستوي 
زوجة الكاتب الرو�سي الكبري ليو 

تول�ستوي، والتي تروي من خالله 
�سرية حياتها كزوجة واأم، وياتي 

هذا الكتاب املعنون بـ "حياتي" من 
واقع مذكرات كتبتها �سوفيا بعد 

وفاة زوجها ومل تن�سر يف رو�سيا اإل 
يف الت�سعينيات، كما هو احلال مع 

روايتها الوحيدة التي كتبتها بعنوان 
اخلطاأ؟". "ملن 

وبح�سب الزميل عبدالواحد العلمي 
ب�سحيفة "العرب" القطرية ترجع 
اأهمية هذ الكتاب للمعلومات التي 

ي�سيفها حول حياة الكاتب الرو�سي 
الكبري تول�ستوي حيث تربز �سورة 

اأكرث اإن�سانية وواقعية له، كما يك�سف 
�سخ�سية زوجته التي قد يتخذ القارئ 
منها موقفًا �سلبيًا نظرًا ملا ورد ببع�س 

اأعمال تول�ستوي.

ففي كتابه "�سوناتة الكروتزر" والذي 
يرى البع�س اأن تول�ستوي قد ق�سا 
فيه على زوجته، اقتحم فيه الكاتب 

امل�سكلة الزوجية وم�سكلة املو�سيقى 
والفن بطريقة منفعلة وقد يكون 

فيها كثريا من التحامل، حيث كانت 
العالقة امل�سطربة والعا�سفة اأحيانا 

بني الزوجني مو�سوعا معروفا خالل 
حياة تول�ستوي.

وقد اأوردت �سوفيا يف مذكراتها اأن 
هذا الكتاب كان موجها �سدها واأنه 

اأهانها ب�سكل كبري واأنه قد ق�سم اآخر 
�سعرة يف احلب الذي كان يربطها 

بليو تول�ستوي، لهذا كتبت روايتها 
الوحيدة "ملن اخلطاأ.. رواية امراأة" 

والتي حاولت من خاللها اإبراز 
الطابع الروحي الذي تت�سم به املراأة 

مقابل الطابع املادي للرجال.
تغطي ال�سرية الذاتية ل�سوفياالفرتة 

ما بني �سنة 1862 و1901 والتي 

تت�سح لنا من قراءتها ظروف ولدة 
روايات عظيمة لتول�ستوي مثل 

كما  وغريها،  وال�سالم"،  "احلرب 
ت�سري اإىل اأن روايته "اأنا كارنينا" قد 
ا�ستلهمها من انتحار اإحدى اجلارات 

بارمتائها حتت القطار، هذا اإىل 
جانب عدة تفا�سيل اأخرى اأبرزتها 

�سوفيا عن حياة الكاتب، اإىل جانب 
معلومات عن تلك الزيارات الكثرية 

التي بداأ منزل الكاتب يتلقاها خا�سة 
بعد �سطوع جنمه كمفكر وفيل�سوف 

للفقراء.
وكانت �سوفيا اأندريفنا تول�ستوي 

ابنة طبيب القي�سر وقد تزوجت 
بتول�ستوي وهي ابنة 18 �سنة.. 

ا�سطرت اإىل التاأقلم مع حياة البادية 
التي كان يعي�س فيها زوجها، اأجنبت 

من زوجها ثالثة ع�سر طفال عا�س 
منهم ت�سعة، وكانت هي القارئة 

الأوىل والنا�سخة لأعمال زوجها.

الحياة الخاصة لملك السويد
في كتاب

مكتبة البابطين تصدر نوادر النوادر من الكتب

ــل ــي ــرائ ـــن صـــديـــق إلس ــي : ســــاركــــوزي أكـــثـــر م ــس ــرن كـــتـــاب ف
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ل يوجد كتاب بال اهمية حتى وان خلق من 
فكرة خاطئة، اأو جاء معاديا، حاقدا، ولئيما، 

ومهاجما، وكافرا بالثوابت. 
الكتب تهب لنا ن�سف الكالم احلقيقي الذي 
�سنتفوه به مع بع�سنا البع�س، اأما الن�سف 
الخر فنحن نردده من كتب قدمية ذابت يف 

دمنا وتغذت عليها خاليانا العقلية. انها روح 
احلياة، وجوهر ال�سحر،  وب�سرية الالب�سر. 

اأمر ي�سبه ان ت�ستدعي روحا بالتح�سري، 
وترى مالمح الفراغ. الكتب نحن يف وهمنا 
املتك�سر، ويف احالمنا املتهيجة، ويف فعلنا 

امل�ستمر، ويف وهدفنا املتنامي، و�سراعنا 
الدائم مع الوجود. انها فرديتنا وطاقتنا 

التثويرية الهائلة.
ل يوجد رقم للعدد احلقيقي للكتب التي الفتها 

الب�سرية منذ بداية اخللق. كما اننا لال�سف 
تورطنا طويال يف عدائية منعت الكثري من 

الكتب من اداء واجبها املقد�س، ومل نفكر مبكرا 
يف اخرتاع و�سائل حتفظ الكتب وجتعلها 

عامة ولي�ست حمتكرة من قبل الدولة والدين. 
هكذا انهارت احل�سارات وتهدمت اعمدة 

القوة والرادة. ان الفتقار لطاقة الكتب هو 
الذي �سنع لنا التاريخ الدموي امل�سطرب، 

وهو الذي حتكم يف �سروق وغروب القوى 
الن�سانية الكبرية.

الكوارث ل تزيح الب�سر لكن �سعف قوة الكتب 
تفنيهم. كل القوى التي اندثرت كانت احادية 

وتفتقد اىل دعم الكتب. كثري من المم ح�سنت 
قدراتها بالرتجمة وعززت قوتها بان تقراأ ما 

فكرت به المم الخرى وت�ستويل على طاقاتها 
ال�سحرية. العامل كان منعزل وغام�سا و�سريا 

وم�ستتا لن اخرتاع املطبعة تاأخر كثريا. 
اذا جنحنا يف ان�ساء العديد من متاحف 

الكالم ) املكتبات العامة (، ويف 
تكثري الكتب وجعلها حا�سرة، 

وعززنا انثويتها، ورفعنا 
من �سلطتها، واكربناها 

واحرتمناها مبا يليق 
بالعقل، فاننا �سنبقى 

اكرث من غرينا و�سنهيمن 
ونت�سيد و�سنتمتع بالقوة 

احلقيقة.. قوة الكلمة 
العظمى

قوة الكلمة العظمى
نزار عبدالستار

�سدر حديثًا عن دار "نه�سة م�سر" للكاتب 
ال�سحفي بالهرام واملفكر ال�سيا�سى عاطف 

الغمري كتاب "القرن الأ�سيوي" والذي يحمل 
عنوان فرعي "ال�سني تغري ميزان القوى 

العاملية"، ويقع الكتاب يف 176 �سفحة.
ويقول املوؤلف عن كتابه: عا�س العامل معظم 

�سنوات القرن الع�سرين ، وقد �سار يطلق 
عليه القرن الأمريكى ، وذلك بعد اأن انتقلت 
قيادة الغرب اإىل الوليات املتحدة ، والتى 
عززها ما متتعت به من تفوق فى القدرات 

الع�سكرية ، والإقت�سادية ، والتقدم فى التعليم 
، والتكنولوجيا ، والرتقاء ب�سعبها اإىل 

م�ستويات معي�سية عالية ، ثم حتول النظرة 
اإليها فى كثري من جمتماعت العامل باإعتبارها 

مركز اإلهام ثقايف وح�ساري.
وفى نهايات القرن الع�سرين بداأت ظاهرة 

�سعود ال�سني جتذب الهتمام ، لقفزاتها غري 
املاألوفة فى التنمية القت�سادية ، وانعكا�س 

ب�سعود اأ�سيا ، وتوقعات بانتقال مرز التاأثري 
واجلاذبية الدولية من الغرب - الذى تقوده 

الوليات املتحدة - اىل اأ�سيا ، واإنتقال العامل 

اإىل ما �سيحمل م�سمى " القرن الأ�سيوى ".
وي�ستعر�س املوؤلف يف كتابه مو�سوعات عدة 
نذكر منها "�سعود الغرب" ويتناول من خالله 
املعجزة الأقت�سادية فى اأ�سيا، ا�ستعمار العامل 

اجلديد، الزحف الأوربي وهبوط ال�سني، 
�سعود الوليات املتحدة اىل و�سع القوة 

العاملية الأوىل.
ثم يناق�س "هبوط الغرب و�سعود ال�سرق" 

متطرقًا لـ "حكم بو�س اأظهر علة الهبوط، تهافت 
قيم احل�سارة موؤ�سر لهبوط الغرب ".

وي�ستعر�س "ق�سة �سعود ال�سني" الهداف 
الثالثة الإ�سرتاتيجية التنمية والتقدم، ال�سني 

وجها لوجه زيارات عرب 40 عاما، ثالث اأكرب 
اإقت�ساد فى العامل يت�ساوى مع امريكا بعد 10 

�سنوات، القوة الناعمة بخ�سائ�س �سينية، بعث 
الهوية الوطنية.

يتطرق  الأ�سيوية" وفيه  الإنتاجية  "احللقة 
املوؤلف لـ "التكامل الإنتاجى بني دول اجلوار، 

جتربة التجميع ال�سناعى امل�سرتكة فى اأمريكا 
الالتينية". هذا اإىل جانب مو�سوعات اأخرى 

بعنوان "مركز اجلاذبية الدولية ينتقل اىل 
اأ�سيا"، "امنوذج للتنمية فى العامل الثالث "، 

للطاقة"،  العاملى  ال�سوق  فى  مناف�س  "ال�سني 
"اإ�سكالية  امل�سالح"،  وتقارب  وال�سني  "اأمريكا 

الدميوقراطية يف ال�سني"، "العامل العربي 
وال�سني"، "ع�سر خمتلف يلزمه تغيري الثوابت 

الأ�سرتاتيجية".

�سدر عن دار جارنت 
الربيطانية كتاب جديد 

للمهند�س والباحث 
الفل�سطيني جمال كرمّي 

كنج بعنوان "اأطفال 
النكبة" باللغة الإنكليزية، 

ويقدم الكتاب اإحاطة 
معلوماتية وافرة ب�سوؤون 

الالجئني الفل�سطينيني يف نهر 
البارد وق�ساياهم احلقوقية 

واملعي�سية .
وبح�سب �سحيفة "ال�سفري" 
اللبنانية ي�سم الكتاب �سردا 

توثيقيا ملاأ�ساة الالجئني 
الفل�سطينيني الرحتالية من 

فل�سطني اإىل خميماتهم يف لبنان 
واإىل الوليات املتحدة الأمريكية، يف 

حماولة لالإجابة عن ت�ساوؤل "ما الذي يدفع الإن�سان 
ال�سريف اإىل حمل ال�سالح لي�سبح مقاتاًل يف �سبيل 
احلرية اأو اإرهابيًا بنظر الإ�سرائيليني وحلفائهم؟"

يركز موؤلف الكتاب على منوذج خميم "نهر البارد" 
م�ستعر�سًا م�سار تاريخه منذ التاأ�سي�س، ومتناوًل 

م�ساكله احلقوقية والعقارية والتجارية والجتماعية 
والإمنائية، وحتولته الدميوغرافية منذ تاأ�سي�سه 

 L( العام 1949 على يد هيئة جمعيات الهالل الأحمر
اجلنوب  من  الفل�سطينيني  الالجئني  لنقل   )R C S

والبقاع اإىل منطقة نهر البارد قرب طرابل�س، لأ�سباب 
اأمنية قبل اأي �سيء اآخر.

ويوثق الكتاب ق�سة تاريخ هذا املخيم و�سوًل اإىل 
معركة اجلي�س اللبناين مع فتح الإ�سالم فيه عام 

.2007
يذكر اأن موؤلف الكتاب يعمل يف جمال اإدارة البنية 

التحتية املائية، وله درا�سات ومقالت يف جملة 
الأو�سط" الأمريكية. ال�سرق  "�سيا�سات 

القرن اآلسيوي العمالق في كتاب لعاطف الغمري

"أطفال النكبة" يعكس معاناة الالجئ الفلسطيني  

اأ�سدر م�سروع "كلمة" التابع لهيئة 
اأبوظبي للثقافة والرتاث، الرتجمة الكاملة 

لرواية "ِمِدل مار�س" لل�ساعرة والروائية 
الإجنليزية ال�سهرية "جورج اإليوت".
تعترب رواية "ِمِدل مار�س" اإحدى اأهم 

روايات الأدب الإجنليزي واأكرث روايات 
الكاتبة اإليوت متيزًا اإذ مت اختيارها من 

قبل املو�سوعة الربيطانية كاأحد اأعظم 
الأعمال الغربية منذ الع�سور اليونانية 

والإغريقية حتى ع�سرنا احلا�سر لتكون 
اإحدى تلك الأعمال الرئي�سية التي ظهرت 
يف �ستني جملدًا، فجاءت "مدل مار�س" 

يف املجلد ال�ساد�س والأربعني من الطبعة 

الثانية التي �سدرت يف عام "1990" 
والأخرية. 

تكمن اأهمية رواية "مدل مار�س" يف 
ت�سويرها حياة املجتمع الإجنليزي يف 

مطلع القرن التا�سع ع�سر بجميع �سرائحه 
وطبقاته وعلى جوانب حياة اأفراده 

الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية 
كافة دون اأن تهمل تاأثري التطور العلمي 
والكت�سافات احلديثة يف ذلك املجتمع.
لقد كان اأحد اأكرث اجلوانب التي برعت 
بها الكاتبة هو الغور يف اأعماق النف�س 

الب�سرية، ف�سّورت الأحا�سي�س واللواعج 
الكامنة هناك، كذلك ميكن القول بثقة تامة 

اأن الكاتبة ا�ستطاعت حتقيق جناح فريد 
عندما ر�سمت مالمح �سخ�سياتها اجل�سدية 

والفكرية وكذلك النف�سية، في�سعر القارئ 
وكاأن الكاتبة قد نقلته، يف مرحلة ما من 

مراحل روايتها، اإىل الواقع الذي تعي�سه 
�سخ�سيات روايتها، حتى تبلغ به مرحلة 

يظن معها اأنه يعي�س بينهم ويكاد اأن 
ي�ساركهم بع�س اأحا�سي�سهم ويتبنى بع�س 

اأفكارهم.
ال�سم احلقيقي للكاتبة هو ماري اآن 

اإيفان�س "1819_1880" ولكنها اختارت 
اأن حتمل اأعمالها ا�سم رجل "جورج 

اإليوت" لأنها متنت، على حد قولها، اأن 

توؤخذ اأعمالها بجّدية بالغة. وقد �سيد 
لها ن�سبا تذكاريا بعد مرور مئة عام 

على وفاتها، اأي يف عام "1980"، ُو�سع 
يف زاوية ال�سعراء �سمن مقربة كني�سة 

وي�ستمن�سرت اآبي، كما اأطلق ا�سمها وكذلك 
اأ�سماء رواياتها على العديد من املباين 

الرئي�سية يف م�سقط راأ�سها.
اأما مرتجم الرواية فهو الدكتور حيان 

جمعة ال�ساعي من مواليد مدينة دير الزور 
يف اجلمهورية العربية ال�سورية عام 

1960، حيث اأمت تعليمه املدر�سي بتفوق، 
ثم منحته اإعاقة الب�سر مزيدًا من الت�سميم 

والإرادة على حتقيق النجاح والتميز، 

التحق بجامعة دم�سق وح�سل منها على 
�سهادة البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية 

واآدابها، ثم �سهادة الدبلوم يف الدرا�سات 
الأدبية والنقد الأدبي، كما عمل فيها 

معيدًا ملدة اأربع �سنوات قبل اأن يغادر اإىل 
بريطانيا ليتابع فيها درا�سته، حيث ح�سل 

من جامعة برمنغهام – معهد �سك�سبري على 
�سهادة الدبلوم يف درا�سات �سك�سبري، ثم 

من جامعة لندن على �سهادة الدكتوراه، 
وكان مو�سوع بحثه حول ترجمات 

م�سرحيات �سك�سبري اإىل اللغة العربية. 
ويعمل الآن يف اململكة املتحدة يف جمالت 

التدري�س والنقد والرتجمة.

مشروع "كلمة" يترجم رواية "ِمِدل مارش" لجورج إليوت
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

التجربة المرعبة لبريطانيا في العراق 1914

الكتاب: االحتالل البريطاني للعراق 1914

تأليف: المؤرخ جارلس تاوسند

اإنها بطبيعة احلال ق�سة ماألوفة. قوة 
بريطانية �سغرية، رجاًل ومعدات 

ع�سكرية، تغزو العراق، متوجهة نحو 
ال�سمال باجتاه نهري دجلة والفرات. 

عندما ينهار املدافعون ، يبداأ النهب يف 
الب�سرة، لكن العالقات ما بني الغزاة 
والعراقيني �سرعان ما تتاأ�س�س. ويف 

الواقع تنت�سر الإ�ساعات من اإن اجلنود 
الربيطانيني ي�سيئون معاملة ال�سجناء 

العراقيني، ويف لندن ي�سّر ال�سيا�سيون 
اإنهم يحررون النا�س من حكامهم 

اجل�سعني. ويف خ�سم اإ�ساعات ق�سرية، 
عن جهاد اإ�سالمي، يندفع الغزاة نحو 

ال�سمال، وبعد مرحلة ق�سرية ، ي�سمحل 
اجلهاديون وي�سبح الطريق مفتوحًا 

اإىل بغداد. ي�سقط احلكم القدمي. وتتم 
ال�سيطرة على العراق. ولكن ماذا بعد 

ذلك؟ البقاء اأم الن�سحاب!
يف كتابه الرائع عن و�سف الحتالل 
الربيطاين للعراق يف خالل احلرب 

العاملية الأوىل، ي�سري جارل�س تاو�سند 
مبهارة املوؤرخ الذكي اإىل ت�سابه 

الأحداث اآنذاك مع ما ح�سل بعد قرن 
من الزمن. ففي عام 1914 كما يف 

2003، مل يفكر الربيطانيون باإمعان 
يف ما مقبلون عليه. ويف الأ�سا�س مل 

يكن هناك �سبب وجيه للذهاب اإىل بالد 
ما بني النهرين الواقعة حتت �سيادة 

الدولة العثمانية. ويبدو اأن الدافع 
الربيطاين الرئي�س كان حماية اخلليج. 

باحتياجات نفطه وخطوطه املالحية 
من التحالف العثماين- الأملاين. ومل 

تكن اآنذاك، اأجهزة ال�ستخبارات قوية 
مبا فيه الكفاية، ومل تكن هناك خطط 

ا�سرتاتيجية بعيدة الأمد، ومل ميلك 
اأحد ما فكرة عن غاية الن�سر وماذا 

يعني، وكيف �سيخرج الربيطانيون من 
العراق.

ومنذ البداية، كانت املغامرة الربيطانية 
يف العراق ماأزقًا. وعلى الرغم من 
اأن القوة املوؤلفة من 2000 جندي 

حققت تقدمًا جيدًا �سمال اخلليج، فان 
العالقات مع ال�سكان بداأت ت�سوء.اإذ 
ا�ستعاد الكثري من العراقيني ذكريات 

عن الغزاة ومل تكن لديهم رغبة ما 
"لتحريرهم" من قبل الأجانب والغرباء، 

ومن جانبهم، كانت فكرة الربيطانيني 
عن العرب، اأنهم اأ�سخا�س جديرون 

بالحتقار، وعندما بداأ ال�سكان املحليون 
يف الهرب من الدوريات الربيطانية، 

كتب اأحد اجلنود،"كانوا يعاملون 

كمقاتلني، تكون نهايتهم على املن�سة". 
بل اأن الغزو بداأ يعاين امل�ساكل، اقرتح 

ال�سيا�سيون يف لندن ودلهي خططًا 
غري واقعية باملرة ملا �سيح�سل بعد 

النت�سار يف العراق. وقد اأراد اللورد 
كي�سرن امت�سا�سه �سمن الإمرباطورية، 

لت�سريع بريطانيا لـ"اكرب الدول 
الإ�سالمية"، وكان ال�سخ�س املهيمن 

على جمريات الأمور، مو�سيقي متطوع 
يف اجلي�س الهندي، يدعى تاو�سند )ل 

عالقة له باملوؤلف( كان يقود القوات 
الربيطانية املتوجهة نحو بغداد. وقد 
انت�سرت تلك القوات ب�سكل مبالغ فيه، 
وبعد ف�سلها يف الق�ساء على املقاومة 
، بعد قتال دام خم�سة اأيام من معركة 

طي�سفون )طاق ك�سرى( من ت�سرين 
الثاين 1915 ، كان على تلك القوات 

التقهقر خلفًا اإىل مدينة الكوت، 100 
ميل جنوب �سرق بغداد، والتي كانت 

حما�سرة بجي�س تركي كبري. اإن نتيجة 
احل�سار، هي النقطة الأ�سا�سية يف 

الكتاب- بعد اأن تعر�س اجلنود ل�سحايا 
املجاعة، ومل تتمكن القوة امل�ساعدة 
من الو�سول كما هو متوقع، ب�سبب 

امل�ستنقعات املنت�سرة يف الطريق. وقد 
اأ�سبحت الأو�ساع �سيئة للغاية من 

داخل الكوت، حيث تعفنت اجلثث يف 

العراء، والقطط اجلائعة تاأكل منها.
ومع و�سول ربيع عام 1916، بداأ 

وا�سحًا ف�سل القوة امل�ساندة. ويف 
29 /ني�سان، 1916، رفع تاو�سند 

الراية البي�ساء، و�سار 13000 جندي 
بريطاين وهندي نحو الأ�سر العثماين. 

ومن �سخرية الأقدار انه على الرغم 
من �سقوط الكوت ف كانت اأ�سواأ 

هزمية بريطانية منذ معركة يوركتاون 
عام 1781 ، فاإن �سقوط وانهيار 

الإمرباطورية العثمانية  خفف من 
ثقلها. وجاء قائد جديد، ال�سري �ستانلي 
مود، ليبداأ هجومًا جديدًا عند الفرات، 

ومع نهاية 1917 �سقطت بغداد، غدا 
الحتالل هو البوؤرة املن�سودة بدًل 

من اإعالن النت�سار. وحتى يف هذه 
املرحلة املتاأخرة، على الرغم من عدم 
وجود خطة وا�سحة للم�ستقبل، اأراد 
اأغلب امل�سوؤولني الربيطانيني حتويل 
مي�سوبوتاميا، اإىل العربي. وقد تاأكد 

اأن الحتالل اأمًر اأحمق. فقد كتب �سابط 
�ساب اإىل والدته، اإنه يقوم مبفرده 

بح�ساب دخل التمور والأرز، واإدارة 
اأق�سام ال�سرطة، والكمرك، وال�سمك 

و�سريبة امللح،" ويف �سيف 1920، 
بداأ مترد املواطنني يف بغداد، ومت 

الق�ساء عليه بق�سوة من قبل ال�سالح 

اجلوي الربيطاين. ولكن املوؤلف 
يوؤكد عدم ا�ستخدام الربيطانيني 
لالأ�سلحة الكيماوية، فمع حما�س 

ت�سر�سل ل�ستخدام،" الغازات ال�سامة 
�سد القبائل غري املتح�سرة"، فاإن ذلك 

ال�سالح مل ي�ستخدم قط ومل تتحول 
كلماته اإىل اأفعال.

وعلى الرغم من اأن بغداد �سلمت 
اإىل امللك التابع في�سل عام 1921 ، 
فاإن املوؤلف يقول اإن تدخل القوات 
الربيطانية اأحدث اخللل من تطور 

البالد، معتربًا ثالث حمافظات خمتلفة 
)املو�سل،بغداد،والب�سرة( متخلفة. 

اإن ما يوؤكد الكتاب عرب احلقائق التي 
يقدمها، اإن الحتالل كان م�سيعة 
للوقت واملال واحلياة. اإذ قتل اأو 

جرح حوايل250000 �سخ�س، علمًا 
اإن العثمانيني مل يبدر منهم ما ميكن 

اعتباره تهديدًا للخليج، ومل تكن هناك 
لهم اأي فكرة عن اجلهاد اأو دعمه. اإن 

التجربة التي خا�سها الربيطانيون يف 
العراق تعترب مرعبة لأغلبهم، حرارة 

جو كجهنم على الأر�س، وذباب، زحار 
وموت. ومل يكن باإمكان اأي واحد منهم 

اأن يحلم من اإننا �سنعيد التجربة.

عن/ التايمز
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االمثال لالصمعي

نالت المثال العربية يف القرنني الثاين والثالث الهجري –يقول املعيبد 
نحوا من خم�س وع�سرين  فيها  والفوا  اللغة  علماء  من  كبريا  – اهتماما 

ل ال�سبي 2-  كتابا مل ي�سل الينا منها �سوى : 1- كتاب المثال للمف�سّ
كتاب ا لمثال ملوؤرج ال�ّسدو�سي 3- كتاب المثال لبي عبيد القا�سم بن 

ل بن �سلمة  �ساّلم 4-كتاب المثال لبي عكرمة ال�سّبي 5- الفاخر للمف�سّ
ا�سافةاىل قطعتني �سغريتني هما كتاب المثال لبي زيد الن�ساري 

ومثله ملحمد بن حبيب .
الباحث املحقق د. املعيبد يذكر ان كتب المثال ال�سا�سية التي يدر�سها 
املحدثون ودر�سهاالقدامى هي كتب المثال  لبي زيد الن�ساري   و)) 

المثال (( لبي عبيدة معمر بن املثنى وكتاب بنف�س العنوان لبي �سعيد 
ال�سمعي ، وقد اهتم املحقق بالكتاب الخري 

لكنه جمع مع ن�سو�س امثال ال�سمعي امثال ابي عبيدة معمر بن املثنى 
وجعل تلميذه ال�سيد عبد احل�سني معتوق يجمع ن�سو�س كتاب ابي زيد 

ويحققها ليفيد منها الدار�س و�سواه .
 كانت نتيجة اجلمع ان كتاب المثال لال�سمعي حوى�سبعمائة وع�سرين 

مثال و حوى كتاب ابي زيد ثلثمائةو�ستني مثال فيما    احتجن كتاب 
ابي عبيدةنحو 170مثال وقد  در�س ال�سمعي هذه  الن�سو�س ونزع 

عن كتاب ال�سمعي ما ن�سب اليه من  قبل الوراقني بعد حتقيق ومتهل 
وفح�س   

  قام الباحث املعيبد باعادة ت�سكيل كتاب ال�سمعي تنقيبا يف كتب امثال 
اخرى  لبي علي القايل وابي هالل الع�سكري فيما نقل الزهري يف كتابه 

تهذيب اللغة الكثري من امثال ال�سمعي ون�سبها اليه . 
اآخر من نقل عن ال�سمعي يف كتابه ) جممع المثال( هو امليداين واأقدم 
من اهتم بكتاب ال�سمعي املقود يف المثال هو تلميذه القا�سم بن �ساّلم 

املكّنى باأبي عبيد ، يقول املعيبد )) وابو عبيد حفظ لنا  ال�سيئ الكثري من 
تراث ال�سمعي مما مل ي�سل الينا ، حفظه يف كتبه ول�سيما يف الغريب 

امل�سنف والمثال ويف كتابه الخري كان ن ن�سيب ال�سمعي  اكرث من 
غريه ممن روى عنهم اذ ن�سب اليه رواية نحو )383( مثال مع �سروحها 

واحيانا بال �سروح وهو عدد ي�سّكل كتابا م�ستقال (( 
 وقد ذكر املحقق الكثري عن تفا�سيل حتقيقه وم�سادره التي كان من 

اهمها كتب ال�سج�ستاين ) الذي روى املعيبد عنه  جل ما و�سل اليه ( 
وابن الكلبي والعطاري و�سواهم 

 وقد ذكر املحقق ان كتاب ال�سمعي هذا جاء برواية تلميذه ال�سج�ستاين 
ال ما ندر ، وبذلك فقد اكتمل كتاب ال�سمعي املخبوء يف غري كتاب على 

يد املعيبد مثلما اكتمل كتابا التنوخي )الفرج بعد ال�سدة ( و )ن�سوار 
املحا�سرة ( على يد املحقق البارع عبود ال�ساجلي . 

               من المثال

  588 –ما عنده نائل ول طائل
 610 – ما يعرف احلو من اللو

635 –مرحبا واهال و�سهال 
قال ابو عكرمة : وقولهم مرحبا واهال و�سهال زقال ال�سمعي: ال�سل 

يف هذا ان يقال لل�سيف اذا اتى القوم ليان�س بقولهم مرحبا،ماخوذ من 
الرحب وهو ال�سعة وهو مفعل من ذلك ومنه �سميت الرحاب جمع رحبة 

.ومنه قولهم  غالن رحب ال�سدر اذا كان كثري الحتمال ) وللمثل ا�سافات 
من املف�سل ال�سبي وابي حممد النباري وابي بكر النباري واأبن قتيبة(

باسم عبد الحميد حمودي

اإن حياة بايدن الغنية واملثرية للجدل 
اأحيانا تعك�س اجنازات ال�سيا�سة 

وف�سلها لدى احلزب الدميقراطي يف 
الوقت احلا�سر وميكن اأي�سا اأن تقراأ 
حياة بايدن على اإنها تاأمل يف م�سرية 

حزبه الواقع يف امل�ساكل واملنت�سر من 
حني لآخر منذ ال�ستينيات وحلد الآن. 

يف عام 1972 فاز بايدن وكان بعمر 29 
عاما مبقعد جمل�س ال�سيوخ الأمريكي 
عن مدينة ديلور بعد هزميته ل�ساحب 

احلزب اجلمهوري جيم�س غاليب بوغز 
وكان فوزه ي�ستند اىل ق�سية التغيري 

ومعار�سة جيله حلرب فيتنام املكروهة 
من ال�سعب الأمريكي . فقد حرك بايدن 

العديد من ال�سبان الذي كانوا ي�سعرون 
بال�سعور نف�سه حيث بدا الأمر وكاأنه 

حركة اأكرث منها حملة انتخابية كما 
يقول احد م�سانديه.     

وقد كر�س فرتة جمل�س ال�سيوخ 
الأخرية ملحاولة قلب �سفحة جديدة 

واملوا�سيع املتفائلة حلملة باراك 
اوباما نحو البيت الأبي�س عام 2008 

وبينما كان بايدن ي�ستعد لدخول 
جمل�س ال�سيوخ قتلت زوجته وطفلته 

ال�سغرية يف حادث �سيارة ،هذه ال�سمة 
يف �سرية بايدن الذاتية خ�سو�سا 

قراره بالإبقاء على مقعده يف جمل�س 
ال�سيوخ تعترب من ال�سمات ال�سهرية 

لكن ما يعرف قليال عنه هو كم اأن مهنته 
الثانوية كانت مهمة بالدفع ب�سكل 

وا�سع لإنعا�س احلزب الدميقراطي بعد 
ف�سل املر�سح الرئا�سي جورج ماكوفرن 

عام 1972 . 
وعلى الرغم من �سمعته املهزوزة 

كمتحدث حترري لكن بايدن اعتنق 
�سيا�سة الدميقراطية املركزية يف 

الكثري من الفرتات التي ق�ساها يف 
جمل�س ال�سيوخ قبل اأن ي�سبح بيل 

كلنتون قوة رئي�سية . وكان بطال اأي�سا 
يف فرتة الرئي�س جيمي كارتر يف 

البيت الأبي�س عام 1976 حيث ان�سم 
كدميقراطي معتدل ومن ثم ان�سم 

اأخريا اإىل قيادة  بيل كلنتون  املركزي 
الدميقراطي يف وقت لحق حيث تبنى 

�سيا�سة القانون والنظام كمو�سوعة 
رئي�سية و�سادق على عقوبة املخدرات 

وعمل على مترير قانون العنف �سد 
املراأة وم�ساعدة كلنتون على و�سع 

100 األف �سرطي جديد يف العمل اأيام 
الت�سعينيات . 

وقد كافح بايدن من اجل حتويل 
نف�سه وحزبه اإىل �سوت اأكرث ت�سددا 
يف ما يخ�س ال�سيا�سة اخلارجية يف 

الفرتة التي هوجم فيها الدميقراطيون 
بكونهم اأكرث ليونة يف ما يخ�س الأمن 

القومي لذا فان عمله كان يعك�س كال 
من اجنازات حزبه وعيوبه ال�سيا�سية 

والإيديولوجية يف العامل . 
فقد عار�س احلرب الأخرية يف اخلليج 

متوقعا اأن تكون �سدى ملا جرى يف 
فيتنام لكن ذلك مل يحدث لكن يف عام 
2002 �سوت ل�سالح ا�ستخدام القوة 
يف العراق وهو قرار رئي�سي اآخر مل 

يح�سل هو وزمالوؤه على احلق يف 
ذلك. 

بايدن عمل ب�سكل اأف�سل على حتديات 
الأمن القومي فقد انربى بالدفاع عن 

ا�ستعمال ال�سربات اجلوية لتقليل 
العدوان ال�سربي يف الت�سعينيات اأما 

يف الوقت املعا�سر فقد غدا ناقدا �سديد 
اللهجة �سد ت�سرفات الرئي�س ال�سابق 

جورج بو�س ب�سان احلرب يف العراق . 
وقد �سهدت مهنة بايدن حلظات من 
التناق�س ترتواح ما بني النجاح له 

وحزبه اإىل حالت الف�سل لكليهما اأي�سا 
فقد حطمت �ست ف�سائح جن�سية حياة 

كلنتون واأو�سك بايدن على النهاية 
اأي�سا عام 1988 اأثناء ال�سباق الرئا�سي 

حينما ك�سف املرا�سلون اإن خطابه 
م�سروق من كلمات وعنا�سر زعيم 

حزب العمل الربيطاين نيل كنكوك . 
لذلك ان�سحب ب�سرعة من ال�سباق 

الرئا�سي لكنه مل يتخل عن مقعده يف 
جمل�س ال�سيوخ ومع جتلي تلك الكارثة 

قاد جل�سات ا�ستماع املحكمة العليا 
التابعة ملجل�س ال�سيوخ التي اأغرقت 

تر�سيح روبرت بروك وهو اجناز 
دميقراطي يف زمن اأمريكا رونالد 

ريغان . 
مل تكن هذه هي اللحظة ال�ستثنائية 

الوحيد يف �سجل بايدن املتاأرجح على 
امل�ستوى ال�سخ�سي وال�سيا�سي فقد 

و�سع يف املرتبة اخلام�سة يف موؤمتر 
ولية اآيوا لكن اأداءه يف النقا�س �ساعد 

على ح�سوله على من�سب نائب الرئي�س 
يف �سباق الرئا�سة لوباما . وقد جنا 
بايدن من جلطتني يف الدماغ  اإما يف 

العقود الأخرية فهو واحد من اأكرث 
املتحدثني حيوية يف البيت الأبي�س 
على الرغم من هيمنة ال�سباب ن�سبيا 

على هذا املن�سب.

عن: واشنطن بوست

هل يذهب الديمقراطيون إلى حيث يذهب 
جوزيف بايدن؟

ترجمة: عمار كاظم محمد

كان جوزيف بايدن قوة يتعذر كبحها 
طوال أربعة عقود في السياسة  
األمريكية فقد دافع عن برنامج 

إدارة الرئيس اوباما المثير وترأس 
على عمل الطبقة الوسطى في إدارة 
الرئيس واشرف على انسحاب القوات 

األمريكية من العراق خالل األشهر 
القليلة الماضية.  

وقد كتب الصحفي المخضرم جوليس 
ويتكفر سيرة ذاتية جديدة للحظات 

خاصة وعامة لحياة  نائب الرئيس . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

1- مـا هي املوؤ�س�سة ال�سيا�سية ممثلة 
بالدولة وكيف توؤدي دورها يف املجتمع 

عمومًا؟
2- مـا طبيعة الدولة التي تكونت يف 

العراق بني 1921 و 2003؟
3- مـا العالقة بني الدولة واملجتمع يف 

العراق املعا�سر؟
اإن اهتمـام الباحثني يف ال�سو�سيولوجيا 

ال�سيا�سية ل ين�سب علـى الد�ساتري 
واإ�سكال احلكومـة ول على ال�سيـغ 

التي حتقق بها الدول وظائفهـا املختلفة 
فح�سب بل عادة مـا ي�سعى هوؤلء اإلـى 

اأبراز طـابع الدولة باعتبارها �سكاًل 
مميـزًا من اإ�سكال املوؤ�س�سة الجتماعيـة 

واىل اكت�ساف منطها الجتمـاعي 
اإذا �سح التعبيـر ومن ثم الك�سف عن 
عالقاتهـا املميزة بالأن�ساق والأجزاء 

الأخـرى من النظام الجتماعي . 
وعنـدما نو�سف الدولة باأنها موؤ�س�سة 

فـان هذا الو�سف ي�سري اإىل اإنهـا تنظيم 
حمدد يف املجتمـع ، ومن ثم يتـم 

متييزها عن ال�سلطة ال�سيـا�سية من جهة 
وعن املجتـمع كم�ستوعب لها )املوؤ�س�سة 

ال�سيا�سية( بـالإ�سافة اإىل موؤ�س�سـات 
الأخرى من جهة ثانيـة .

اإن الأزمـة البنيوية الجتماعية 
للموؤ�س�سة ال�سيا�سية يف العـراق والتي 

و�سلت اإىل ذروتهـا ب�سقوط الـدولة 
وتال�سي موؤ�س�ساتها يف اإعقـاب الحتالل 

الأمريكي ل ميكن فهمهـا دون تفكيك 
طبيعة هـذه الدولة التي ت�سكلت يف 
العراق عـام 1921 ، كونها م�سدرًا 
لالأحقاد ومنبعًا للهزائم والأزمات 

املتالحقة فـي التاريخ احلديث ملجتمع 
العـراق . هذه الـدولة وهي وريثة 

ال�ستعمار املبا�سر اأدركت مبـكرًا اأنها 
ل ميكن اأن تكون التعبري احلقيـقي عن 

املجتمع العراقي بفعـل غربتها عن ثقافة 
اأغلبية الأفراد واجلمـاعات والفئات 

يف هذا املجتمع وعن املخزون النف�سي 
والتاريخي لالأغلبيـة ، اأي عن الرتاث 

املحكوم بالثقل الـديني )الإ�سالمي 
حتـديدًا( . كمـا اإنها ابتعدت اأي�سًا عن 

ملَّ �سمل املجتمع وفقًا لآليـة التنوع يف 
اأطار الوحدة .

اإن ظهـور الدولة العراقية احلديثة فـي 
ع�سرينات القرن املا�سي مل يكن فعاًل 

اأ�سياًل وتلقائيًا . من هنـا كرثت ُعقدها 
املتناثرة يف مـا ي�سمى بف�سيف�ساء 

مكونات املجتمع الثنية والطائفية 
والدينيـة . فقـد كان النتداب الربيطانـي 

واحلكم امللكي النتاج املـركب لل�سعف 
البنيوي الهائل يف العراق عند م�سارف 

الربـع الأول من القرن الع�سرين وهـو 

واقع وجد انعكا�سه يف �سكل الدولة 
العراقية احلديثة وم�سمـونها كونها 

دولة بال منوذج ممـا اأدى اإىل نهايتها 
الفاجعة فـي 9/ ني�سان /2003 .

اإن الكتـاب وعرب طرحه جمموعة من 
الأ�سئلة حـول : مـاهية العالقة بني 

املوؤ�س�سة ال�سيا�سيـة ممثلة بالدولة وبني 
املجتمع ؟ وهـل هذه العالقة حقيقية 

اأو افتـرا�سية مفتعلة ؟ جدلية اأو غيـر 
ذلك ؟ حتاول ـ اأي هـذه الأ�سئلة ـ اأثارة 
جمموعة من املوؤ�سرات النظرية التي 

�سوف تعتمد يف اجلانب التحليـلي 
والتي تف�سي بدورها اإىل امل�سـاألة 

الثانية وهي اأن الدرا�سة بالإجمال 
هـي حماولة لإيجاد ب�سـع اإجابات عن 

الت�ساوؤل ، وذلـك عرب جمموعة املعطيات 
التي تبحث يف التاريخ ال�سيا�سي 

للعـراق منذ تاأ�سي�س الدولة احلديثة فيه 
عـام 1921 ، وحتى �سقـوطها بالحتالل 

الأمريكي يف �سهر ني�سان عام 2003 
وذلـك يف �سوء ما ا�ستجد من تنظريات 

يف علم الجتمـاع .
اإن املوؤ�س�سـة ال�سيا�سية بو�سفها متثل 
اإحدى املوؤ�س�سات املوؤثرة فـي املجتمع 

وتنبع اأ�سا�سًا من الـواقع الجتماعي 
الذي تنتمي اإليـه وتن�سهر يف بوتقته 

فاإنها تعطـي انطباعًا عن هذا الواقع 

الـدولة والمجتمع في العراق المعاصر

وليـد خالد احمد حسن

إن الكتـاب / الدراسة التي نحن بصدد مراجعتها ، هـي اشتغال بـ سوسيولوجيا السياسية أو 
علـم االجتماع السياسي ، ولما كانت السوسيولوجيا )علم االجتمـاع( قد وجدت أصاًل لتقابل 
حاجات وهموم المجتمع وتفـي بتطلعاته سواء أكانت مرحلية أم مستقبليـة فانه يجب على 

المشتغلين بها التزام هـذا الشرط الذي هـو أول عوامل وجودهـا . فإذا مـا تمت مصادرة هذا 
الشرط مقدمًا لسبب أو آلخر فال أقـل من االستغناء عن هـذا الميدان من حقول المعرفـة .

وعـلى الرغم من أن عنوان الدراسة / الكتـاب يشير إلى عمل كبير يشمل العديد من الجوانب 
فـالمؤلف يعترف بداية من أن قصـده هو أكثـر تواضعًا ، فانه ال يـريد التطرق إلى جميع 

القضايا التي يطـرحها موضوع تاريخ العالقـة بين الدولة والمجتمع في العـراق وال بحث مجمل 
القضايا التـي تطرحها سوسيولـوجيا المؤسسة السياسية فـي مرحلة تاريخية مهمة من تاريـخ 

العراق وهي مرحلة قيام الـدولة بشكلها المعاصر منـذ تأسيسها في العقد الثالث مـن القرن 
الماضي وحتى سقوطها المفزع باالحتـالل األمريكي بوصفها القضية األساس فـي الكتاب ، 

والموضوع المركـزي الذي تضمن ثالثة أسئلة حاول المـؤلف اإلجابة عنها قدر استطاعته وهـي:
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لكنها باملقابل تبقـى فاعلة يف هذا 

املجتمع اأكثـر من اأي موؤ�س�سة اأخرى 
فيـه .

فـالدولة من وجهة نظر علم الجتماع 
بو�سفها اأعلـى التنظيمات الجتماعية 

دقـة وو�سوحًا يف املجتمع من جهة 
ولأنها هـي التي تقوم باإدارة املجتمع 

ومتلك زمـام املبادرة الفعلية يف توجيهه 
من جهة ثانيـة فاإنها متثل واجهة 

موؤ�س�ساته خري متثيـل . وملا كـانت 
الدولة تت�سم ب�سمات املجتمع املوجـودة 

فيه وتتفاعل معه بطريقة تتبلـور معها 
اأدوارها املهمة واأول هـذه الأدوار اأدارة 

ذلك املجتمع وتنظيمه وتوؤثر ـ بوجـه 
خا�س ـ يف توجهها ـ اأي الـدولة ـ نحو 

الأهـداف الإ�سرتاتيجية للمجتمع . 
فعليه لبـد للم�ستغلني يف ال�سيا�سة 

مـن اأن يتاأثروا مبا يفرزه الواقع 
الجتماعـي.

فعن طـريق �سرب اأغوار املوؤ�س�سة 
ال�سيا�سية من وجهـة نظر علم الجتماع 

حـاول املوؤلف الك�سـف عن عالقة هذه 
املوؤ�س�سة بواقـع احلياة الجتماعية 
واملجتمع عمومًا . يبـدو اأن العامل 

الجتماعي ذو اأهميـة فاعلة يف املوؤ�س�سة 
ال�سيا�سية بـل يف ال�سيا�سة عمومًا 

ول�سيمـا يف املجتمع العـراقي حيث 
يبدو وا�سح وجلـي . فمن البديهـي 
اأن املجتمع يف العراق �سـابق على 

الدولة احلديثة التي تكونت فـي بداية 
العقد الثالث مـن القرن املا�سي رغم 

اأن املوؤ�س�سـة ال�سيا�سية ممثلة بالدولة 
واأنظمة احلكـم ال�سيا�سي ـ اأي الن�سق 
ال�سيا�سي ـ كـانت ومل تزل ت�سكل ركنًا 

اأ�سا�سًا من بنى املجتمع ومكوناتـه . 
والن�سق الأكرث فاعليـة على مدى تاريخه 

العريق ولكـن املوؤكد اأي�سًا اإنها مل تكن 
مطابقـة اأو حتى مقاربـة الت�سورات 

احلديثة عنهـا .
اإن هـذه احلقيقة التاريخية ميكن اأن 

متنحهـا ت�سورًا وا�سحًا عن مدى 
التاأثيـر الذي متلكه العوامل اأو 

املتغيـرات الجتماعية والثقافية .. 
فـي املوؤ�س�سة ال�سيا�سية العراقيـة . 

�سحيح اإن هنـالك بالتاأكيد دورًا مهمًا 
تلعبه املوؤ�س�سـة ال�سيا�سية ممثله 

بالدولة عمومًا يف حياة اأي جمتمـع 
. وب�سكل خـا�س فـي ق�سايا التنمية 
والأهداف الإ�ستـراتيجية للمجتمع 

. هذا من جهة ، ومن اجلهة الأخرى 
فـان تنامي وعي املجتمع باأهمية 

ال�سيـا�سة عمومًا وبـاأنظمة �سيا�سية 
معينة حتديدًا هو دليـل على اهتمام 
املجتمع بالق�سايـا ال�سيا�سية ، كذلك 
فـان الإقبال الذي ت�سهده الن�ساطـات 
ال�سيا�سية من انتخـابات وتظاهرات 

وندوات وحوارات .. ومـا اإىل ذلك 
من الفعاليات ال�سيا�سية على امل�ستوى 

ال�سعبـي يف جمتمع العراق هـو دليل 
اآخر . لـكن باملقابل فان هنالك هـوة 

كبرية وابتعادًا وا�سحـًا بني املجتمع 
الـوا�سع وبني الق�سايا ال�سيا�سيـة امللحة 
اأو املهمة يف حيـاة املجتمع بل اأن هناك 
تخوفًا جليًا من اخلو�س فـي املوا�سيع 

والق�سايا ال�سيا�سية رغـم كرثة الكتب 
والإ�سدارات واملقالت التي تعني 

ب�سـرح وتو�سيل املعلومات عن هذا 
املو�سـوع .

وثـمة تناق�س وا�سح بـل ثمة مفارقة 
.. فهـذا املجتمع الذي طاملـا �ُسيَّ�َس ظهر 

�ساعة �سقوط الـدولة بال �سيا�سة لأنه 
بب�ساطة لـم يعد ميتلك مقومات املجتمع 

ال�سيا�سي املعا�سر فهو بال اأحزاب 
ونقابات وجمعيـات وروابط وهيئات 
م�ستقلة وبال تنظيمات مهنيـة وحرفية 
ت�ستطيع اأن تقوم مببادرة وان وجـدت 
فقد كانت قد اختزلت اإىل جمـرد ملحق 

تافه بالنظام ال�سيا�سي و�سمن اإطـار 
وطني عام فان من ُغيـب طوياًل اآثر 

الغياب وهو جمتمع بكامـله ظهر من 
دون حيلة ووجهه على اجلدار مفزوعًا 

مما يـرى ويف �سروط حتكمَّ فيهـا 
املجهول والغياب فمن كان ي�ستطيع 

الدفاع عن الدولة الوطنية غري مواطنـني 
اأحرار . لـكن مل يعد هناك من مواطنيـن 

بل جمرد رعايـا؟!
اإن املـوؤ�س�سات الجتماعية عامة 

واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية بـالتحديد هي 
اأهم ركائـز املجتمع ودعائمه التـي يقف 

عليها بثبات اإذا مـا كانت ثابتة ور�سينة 
والعك�س �سحيـح اإذ اأن املوؤ�س�سات 

الجتماعية ال�سعيفـة اأو املتفككة ل 
تنتج جمتمعًا متما�سكًا ، وعليـه فان 

البحث يف ن�ساأتها وتاأ�سي�سها واآليـات 
عملها ينتج خربات اكبـر يف التعامل 

بوعي مع هـذه املوؤ�س�سات وي�سهم 
فـي تنميتها وتطويرهـا . فاملوؤ�س�سة 

ال�سيا�سية )الدولـة( تعك�س بال�سرورة 
روؤيـة امل�ستغلني بال�سيا�سة اإىل جمتمعهم 

والـى ق�ساياه وطموحاته وم�ساكله 
الراهنة بو�سفهم اإفـرادًا يف ذلك املجتمع 

واأع�ساء م�ساركني فـي بنائـه .
ووفقـًا ملا �سبق ، فان درا�سة 

�سو�سيولوجيا الدولة يف جمتمع العراق 
املعا�سر تاأخذ اأهميتها لعتبـارين :
الأول ـ اأهميـة العوامل الجتماعية 

يف بلـورة الدولة احلديثة يف العراق 
حتديـدًا .

الثاين ـ اأهميـة الدور الذي توؤديـه هذه 
املوؤ�س�سة يف املجتمـع.

فـاملوؤ�س�سة ال�سيا�سية هي التي اأنتجت 
اأحـداثا وظواهر اجتماعية وتاريخية 
هامة وحاولت اأن تـوؤرخ لها ب�سكل اأو 

باآخر . ورغـم اأن ال�سيا�سي امل�ستغل 
بال�سيا�سة يف العـراق مل يكن يهتم 

بالنتماء اإىل املجتمـع باملعنى الدقيق 
لكلمة النتماء وذلـك يف عهود طويلة من 

تاريخ العـراق فهو عادة ما يكون مـن 
اأبناء الطبقة املرتفة العليـا اأو املتو�سطة 

وهو يحاول يف معظم الأحيان الرتفع 
عن الغالبيـة مـن اإفراد املجتمع )الطبقة 

امل�سحوقة( اإل انه يف جمـال اآخر كان 
يعرب عن و�سع اجتماعي خا�س ذلك 
انه كـان يعتمد على طبقته اأو ملكيتـه 

القت�سادية اأو نفوذه الع�سائري اأو 
مكانته الجتماعية ، وكان ال�سيا�سي 

مرتبطًا بهذا الو�سـع .
قـد ل نتفق مع املوؤلف )عراقي �سيعـي ، 

وذكر املذهب هنا مق�سود ل�سبب ات�سح 
اآنفًا و�سيت�سح فيما بعد ...( يف كـل ما 

ذهب اإليه يف كتابه ، غيـر اأن هذا ل مينع 
من تقديـرنا للجهد الذي بذله ، اإذ يعترب 
بحق املحاولة الأولـى اجلادة والوافية 

لدرا�سة اأحوال املجتمع العـراقي 
وتقلباته ال�سيا�سية خالل الفرتة مـــن 

1921 حتـى 2003 .
ول�سـك يف اأن هذه املهمة التي اآثر 

املوؤلـف اأن يحمل عبئها �سائكة وع�سرية 
ليـ�س من حيث �سعوبتها وح�سب بـل من 
حيث كونها ت�سعه على خطوط التما�س 

مـع املقد�س الديني لهذا اجلانب اأو ذاك 
اأو ذلـك .. وما اأكرث اجلوانـب املقد�سة 

دينيًا اأو بالأحرى اإيديـولوجيا يف بلد 
متعدد املقد�سات والأعراق حتى يف 

تاريخه وجغرافيتـه .
ومهـما حاول املوؤلف اأن يكون حيـاديًا 

وعلميًا فانه لن ي�ستطيع اأن يـر�سي 
جميع الإطراف خـا�سة وان الدرا�سة 

العلمية ل يق�سد بها اإر�سـاء هذا اأو ذاك 
واإمنا البحث عن احلقيقة ، واحلديث 

عن الواقع كمـا هو و�سوًل اإىل اكت�ساف 
العالقة بيـن احلدث واأ�سبابه بني 

الظاهرة وعللها لي�سار بالتايل اإىل اخـذ 
العربة وتالقي الوقوع يف التجـربة 
نف�سها مرات ومرات حتى ل نتجرع 

كـاأ�س اخلالفات والختالفات ثم للتخـلف 
كلما ع�سفت مبجتمعنا املحن ومـا 

اأكرثها التي عرفناها عرب التاريـخ .
واإذا كان لبـد لنا من مالحظة حول 
املنهج الـذي اتبعه املوؤلف يف كتابه 

فهو انه وقع يف نف�س املحظور الـذي 
يقع فيه اأحيانا كتـّاب الفكر الديني 

با�ست�سهادهم بقول املفكر الديني فالن 
اأو فالن معتبـرون كالمه اأمرًا بديهيًا 

يقبله اجلميـع.
مـا نريد اأن ننبه اإليه يف معر�س حديثـنا 

عن هذا الكتاب .. اأن كالم هذا اأو ذاك 
�سواء من املفكـرين اأو علماء الدين 

لي�س بال�سرورة اأن يكون كالمًا �سليمًا 
وحقيقة بديهية ي�سلم بها اجلميـع . 

�سحيح اأن املوؤلـف اعتمد الأدوات 
والتقنيات الغـربية املنهجية يف 

تو�سيفه ملفردات املجتمع العراقـــي .. 
لكن هـذا ل يعطيه املربر كي مير على 
هذه امل�سطلحات باعتبارها م�سلمات 

فيبني حتليالته على اأ�سـا�سها من دون 
مناق�ستها اأو الوقوف عندهـا .

وعـن تاأ�سي�س الدولة العراقية ، يـذكر 
املوؤلف اأنها تكونت اثر احلـرب العاملية 

الأوىل على اأيـدي الربيطانيني الذين 
عملوا على بنـاء املوؤ�س�سات الد�ستورية 

واجلهاز البيـروقراطي ، اإل انه على 
الرغـم من وجود نخبة �سيا�سية حملية 

متنـورة ومطبوعة بالطابع الغربي 
تطمح اإلـى بناء دولة حديثة وجمتمع 

مدنـي ، فان طبيعة القـوى التقليدية 
والزعماء التقليديني املحافظني 

اخلا�سعني للهيمنة الربيطانية من جهـة 
والف�سي�سفاء الجتماعية من جهة ثانيـة 
جعال من العملية ال�سيا�سية لبنـاء �سكل 

حديـث لل�سلطة وبالتـايل بناء نظـام 
�سيا�سي جديد للدولة العـراقية احلديثة 

عملية نخبوية تفتقر اإىل قنوات منا�سبة 
لن�سـر الوعي الدميقراطي وحتقيق 

امل�ساركة ال�سعبية يف احلياة ال�سيا�سية 
فكانت الدولة تفتـقر اإىل امل�سروعية 

وال�سرعية يف الوقت ذاتـه .
واملـالحظة الثانية التي يبديها املوؤلف 

على الدولة العـراقية اإنها منذ اأن 
تكونت قبـل )82( عامًا كـان الإق�ساء 
والتهمي�س هو الهاج�س الأول لهـا ، 

فطوال الأعوام اآلـ )37( من عمـر احلكم 
امللـكي يف العراق ظل التهمي�س هـو 

ح�سة اكرب الفئات يف املجتمع العراقـي 
وهم ال�سيعة . وكـان الإق�ساء ح�سة 
لأكبـر احلركات ال�سيا�سية العراقية 
ممثلة بـاحلزب ال�سيوعي العراقي 

الذي كـان ي�سكل ومنـذ تاأ�سي�سه يف 
بداية الثالثينـات من القرن املا�سي 

القوة الأ�سا�س فـي ال�سارع ال�سيا�سي 

العراقي التـي كانت ت�ستطيع اأن حتـرك 
ال�سارع باأكرث مما تفعل اأي قـوة 

�سيا�سية معار�سة اأخرى بل باأكرث مما 
تفعل احلكومة وامللـك نف�سه ومع ذلك 

فقد كانت العتقالت والقمع واملنـع 
من العمل العلني هو ما واجهه هذا 

التنظيـم .
كمـا اأن ال�سمة الأ�سا�س والأبـرز للدولة 

العراقية اإ�سافة اإىل �سمة الإق�ساء 
والتهمي�س ـ احد ا�ستنتـاجات املوؤلف 

غري العلمية ـ هي تطرفها الثنـي 
. و�سـواًء كان احلكام مدنيني اأو 

ع�سكريني فقـد ظل هاج�سهم الأول هو 
انتماوؤهم الثنـي . فـال�سمة الغالبة 
على التوجيهات ال�سيا�سية للـدولة 
كانت الثنية ال�سوفينية البغي�سة 

التـي وان بـدت مثالية فان ممار�ستها 
بطبيعة احلـال بداأت ت�سطدم بالواقع 
الداخلي للمجتمع يف العراق املتعدد 

اثنيًا واملتنوع داخل تعـدده ذاك . وقـد 
تطور تاأثري التطرف الثني ال�سوفينـي 

ب�سكل �سافر فـي الثالثينات عندما 
تـاأ�س�ست اجلمعيات والنوادي القومية 

ببغداد ، وقـاد ذلك على املدى البعيد اإىل 
�سل�سلة م�سكالت وانق�سـامات وانقالبات 

وموؤامرات وحروب يف نهاية القرن 
الع�سرين ، دفع العراق فيها اأثمانًا 

باه�سـة .
اإن التطـرف الثني ال�سوفيني كانت 

ت�سحبه ميـول طائفية �سديدة النزعـة 
. فال�سمة ال�سيا�سية الأكثـر فاعلية يف 

الدولة العراقيـة كانت تطيّفها ال�سيا�سي 
. فعلـى الرغم من الدعاءات القومية 

التي �سادت الـدولة العراقية األ اأن 
امليل الطائفـي كان هو الأكرث تاأثريًا 
وخ�سو�سًا فـي عملية اختبار كوادر 

الدولة واجلي�س ، فمثـاًل وعلى الرغم من 
العداء املعلن لالأكـراد فاأنهم مف�سلني على 

ال�سيعة العـرب فــي خمتلف املجالت 
املهمة وخ�سو�سًا اجلي�س . و�سواء 

كان حكام الدولة مدنيني اأو ع�سكريني 
علمانيـني اأو ا�سالمويني فقد ظل 

هـاج�سهم الأول هو انتماوؤهم الطائفـي .
اإن الثنـية ال�سوفينية للدولة احلديثة 

يف العراق وتطيّفها ال�سيا�سي يوؤكدان 
حقيقة الفر�سية التي افتـر�سها املوؤلف 
حول غلبة الن�سق الثقافـي على الن�سق 
القت�سادي يف تكويـن وت�سيري العقل 

ال�سيا�سي يف العـراق .
اإن املجتمع العـراقي متعدد اثنيًا ودينيًا 

وطائفيًا ، وقـد كان لهذا التعدد اأثره 
ال�سلبي يف عدم ن�سـج م�سروع هوية 

املواطن العراقيـة وبالتايل م�سروع 
الدولة احلديثة ككـل ، فاملجتمع 

يتحمل جزءًا مـن تعقد الإ�سكالية ، لكـن 
اجلزء الأكرب يقع على عاتق الدولـة . 

فالدولة وطـوال �سنني عمرها الـذي بلغ 
ثمـانية عقود مل تفعل الهوية الوطنـية 

العراقية كعامل م�سرتك ي�سـاعد يف 
اندماج النتماءات والولءات املتعـددة 

والو�سول بها اإىل هوية املواطنـة .
اإن هـذا الأمر الذي بات معروفًا يف 

مطلـع عقد الت�سعينات من القرن 
الع�سرين لقلة من املخت�سيـن يف ال�ساأن 

العراقي )�سو�سيولوجيًا وجمتمعيًا( 
وقـد بداأ وا�سحًا يف مقالتهم وبحوثهم 

ل يقوم على اأ�س�س واهيـة بل اأن ذلك 
ي�ستند اإىل ما ظلت تقوم عليه دولـة 

العراق احلديثة طوال اأعوامها التي 
اأعقبت موت امللك في�سـل الأول .

لقـد ترافق هذا القلق والت�ستت مع 
النق�سام الطائفـي )ال�سيعي / ال�سني( 

الذي كان اأكثـر حدة مـن النق�سام 
الجتماعي اأي النق�سام الطبقـي . 

وبكلمات اأخرى ، فان املجموعات التـي 
كانت تنتمي فـي مدن العراق اإىل عقائـد 

دينية اأو طوائف اأو طبقات خمتلفة 
اأو كانت من اأ�سول اثنية اأو ع�سائرية 

خمتلفة كـانت متيل اإىل اأن تعي�س 
يف حمالت منف�سـلة . فقد قـامت بنية 

املجتمع يف العراق ول تزال تقـوم على 
اأ�سا�س النق�سامات الدينية اأو الطائفية 

اأو الثنية اأو الع�سائرية داخـل املدينة 
الواحدة حيث كانت املحـلة ت�سكل عاملًا 

خا�سًا لكل �سنف اجتمـاعي من هذه 
الأ�سناف املذكـورة .

اإن تفـاوت التوزيع الطائفي اأوًل بني 
ال�سنة وال�سيعة حتديـدًا والتوزيع 

الديني بني امل�سلمني وباقـي الأديان قد 
مثل خلاًل اآخر داخـل املوؤ�س�سة ال�سيا�سية 

. فمن جهـة ظل ال�سيعة الذين ميثلون 
طـائفة كبرية يف املجتمع العراقـي 
حمرومني من امل�ساركة ال�سيا�سية 

الفاعلة يف بدايات تاأ�سي�س الدولة يف 
العهـد امللكي الأمر الذي تنبه لـه امللك 
في�سل الأول يف واحدة من مذكراته 

ال�سرية . ومن جهة اأخرى لـم يكن لباقي 
الأديان با�ستثنـاء اليهود اأي ممثل يف 

الوزارة الأولـى .
اإن تفـاوت التوزيع الثني بني العـرب 

والثنيات الأخرى قـد مثل خلاًل م�سافًا 
داخل املوؤ�س�سة ال�سيا�سية . فاملوؤ�س�سة 

ال�سيا�سية العراقية الأوىل وطـوال 
�سنواتها يف العهد امللكي ظـلت تفتقر 

اإىل التنـوع الثني الذي كان يزخر به 
العـراق .

علـى الرغم من كل ال�ستنتاجات غري 
العلمية املبنية لالأ�سف علـى اأ�سا�س 

النحدار الطائفي واملذهبـي والطبقي 
للموؤلف اإل اأن الكتاب يقدم ـ نوعـًا ما 
ـ بحثًا مفيدًا يف بعـ�س جوانبه التي 

تلقي ال�سوء علـى فرتة �سابها الكثري 
من اللب�س والتـداخل يف تاريخ العراق 

احلديـث . كان على البــاحث اأن ي�سع 
فـي اعتباره اأن هناك عوامل عديـدة لها 

مدخليات حقيقية وفاعلة يف حتريــك 
اأحداث التاريـخ .. اإذ يجـب اأن نالحظ 

اأن كل اأحداث التـاريخ يقف خلفها ب�سـر 
حقيقيون كانت لهم م�ساعر واأفكار 

ومعتقـدات واآمال واأحالم وهـي بغ�س 
النظر عن كونها �سادقة اأو كـاذبة 

خمطئة اأو �سائبة فاإنها كانـت موجودة 
على ار�س الواقع وقـد حركت اأ�سحابها 

ومن يدور فـي فلكهم اإىل الإمــام والتقدم 
اأو اإىل اخللف والتاأخر واأحيـانًا كثرية 

اإىل اجلنون واىل النتائج الكارثيـة .
اإن لـدينا الكثري الكثري لكن الق�سية 

حتتـاج اإىل مـزيد من البحث واىل اإيغال 
اأكرث فـي اأعماق التـاريخ واىل التتبع 

اجليد واملن�سف لثنايـا الإحداث التي 
يزخر بها تاريــخ الب�سرية ب�سكل عام 

وتاريخنا ب�سكل خـا�س.
* الكتـاب:

الـدولة والمجتمع في العراق المعاصر 
، سوسيولوجيا المؤسسة السياسية في 
العراق 1921ـ2003 ، تأليـف : علي 
وتوت ، ط1 ، مركز دراسات المشرق 
العربي ، بغـداد / بيروت ، 2008 ، 

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

ماذا تقصد بحالة االنفجار الروائي 
التي وصفت بها اإلبداع العربي فى 

الفترة األخيرة؟ 

ـ اأعنى بها و�سف حالة الإبداع 
العربية التي ي�سيطر عليها غزارة 
الإنتاج الروائي ب�سكل كبري اأ�سبه 

بحالة انفجار. وهو اأمر يحمل معاين 
اإيجابية و�سلبية معا لأن حالة الإبداع 

العربي يف حركة ون�ساط ولكن يف 
الوقت نف�سه لي�س كل املوجود جيدا 

اإمنا هو فقط غزير يف ظل زخم كبري 
يف الكتابة الروائية ، ينق�سه �سيء 

مهم جدا وهو احلركة النقدية القوية 
واملتابعة لكل الفعاليات الأدبية على 

ال�ساحة ، وبجانب ذلك يعاين املبدعون 
العرب معاناة �سديدة من تخلى 

الدولة عن حمايتهم من قوى التع�سب 
والإرهاب التي تريد امل�سادرة على 
الإبداع والفكر، ناهينا عن اأن هناك 

ظواهر �سلبية اأ�سابت الثقافة العربية 

يف مقتل مثل تراجع قيمة القراءة لدى 
العرب يف ظل م�ستحدثات الع�سر التي 

طغت على كل �سيء وا�ستحوذت على 
وقت واهتمام ال�سباب . وحتى على 

م�ستوى املعارك الأدبية اختلفت متاما 
عما كانت عليه بالأم�س ؛ ففي الزمن 

املا�سي كانت الختالفات يف الراأي ل 
تف�سد للود ق�سية اأما اليوم اأ�سبح ل 

جمال لالختالف يف ظل حتول املعارك 
الأدبية اإىل �ساحة اإرهاب فكرى 

وحروب �سر�سة وم�سادرة لالإبداع .

أال يشارك المبدعون أنفسهم في 
هذه الحالة؟

ـ  لالأ�سف ال�سديد هناك فئات من 
املبدعني اأو ممن ي�سمون اأنف�سهم 
هكذا ظهروا موؤخرا على ال�ساحة 

واأ�ساءوا للمثقفني لأنهم يبحثون عن 
ال�سهرة والرثاء فقط اأو نيل جائزة 
وهم بالطبع فئة م�سوؤولة عن الدور 

ال�سلبي لبع�س املبدعني يف خ�سم هذه 
الأحداث. 

ما ردك على االتهام الموجه لجيل 
الستينيات من الرواد بالتقصير في 

حق الجيل الحالي؟

ـ بالطبع انتمى جليل ال�ستينيات وهو 
جيل م�سغول بهموم كثرية تركت 

جرحا غائرا يف نفو�سنا خا�سة بعد 
نك�سة يونيو/حزيران 76 حيث 

اأ�سبنا بالنك�سار والفزع ، واأفقنا 
على كابو�س فظيع بعد اأن ظللنا نحلم 

طويال بامل�ستقبل امل�سرق . ومازلت 
اأ�سعر اأننا ظلمنا بهذه النك�سة ولكن 

هذا ل يعنى انقطاعنا عن الأجيال 

ال�سابة فامل�سرية م�ستمرة ونحن ندعم 
اأ�سحاب املواهب احلقيقية . كما اأن 

ال�سخ�س املوهوب لبد واأن ي�سل 
اإىل الطريق ال�سليم بالعمل والكفاح 

والإ�سرار على النجاح .
إلى أي مدى تؤثر األحداث السياسية 

على  اإلبداعات والمبدعين؟ 
ـ  ل ميكن عزل الأديب واملبدع  عما 

يحيط به من اأحداث �سيا�سية وغري 
�سيا�سية فكلها ت�سب يف عقله 

ووجدانه خا�سة لو كان متابعا لها 
ب�سكل يومي لأن ذلك يعنى بالن�سبة 

له الإغراق فيها ولذلك فمن الطبيعي 
اأن جند ظالل لالأحداث املحيطة يف 

اإبداعاتنا ومن ينكر ذلك فهو غري 
�سادق .

ولكن أغلب أعمالك بعيدة عن 
السياسة إال القليل منها؟

حاورته : صفاء عزب

إسرائيل سطت على روايته الممنوعة وترجمتها للعبرية:   

يوسف القعيد:
لهذه األسباب منعوا روايتي " الحرب في بر مصر" بعيدًا عن أيدي القراء!

تاريخ طويل من اإلبداع والفكر عاشه األديب المصري يوسف القعيد عبر سنوات عمره التي امتدت من عالم الريف 
في دلتا مصر إلى عالم المدينة بصخبها وضجيجها . وما بين العالمين تدفقت إبداعاته بكل غزارة  تعبر عن مشاعره 

ورؤاه تجاه المواقف واألحداث التي مر بها  وترسم لنا الواقع كما تراه ، وإن كانت لغة الحزن والشجن تغلب على كتاباته 
ألنه كاتب مهموم بالبسطاء والفقراء خاصة في الريف  ، ومهموم أكثر بأوجاع  العرب وأوضاعهم التي ال تسره كثيرا . 

ويبدو أن عمله بالصحافة قد ترك أثرا كبيرا في  تعميق اهتمامه بمشاكل الوطن ومشاعر الغربة بحكم متابعته اليومية 
لألحداث ، كما أن له تجربة حياتية خاصة جدا تركت بصمة قوية على إبداعاته وجعلت لها خصوصيتها المختلفة عن 

غيره من الكتاب وهى أنه قضى تسع سنوات من عمره مجندا في مواقع القتال على الجبهة وعايش بنفسه أحداث 
الحروب الثالث التي خاضتها مصر من حرب يونيو/حزيران 67 مرورا بحرب االستنزاف ووصوال النتصار أكتوبر/تشرين 
األول العظيم وكانت فرصة ذهبية بالنسبة ألي مبدع أن يكون في موقع األحداث بهذا القرب وإن كان عمله في مجال 
الخدمات الطبية في الجيش أتاح له مزيدا من الوقت للتأمل وتسجيل األحداث والخروج من التجربة الثرية بمجموعة 

من األعمال األدبية المختلفة التي أصطلح على تسميتها " أدب الحروب"  وكان من أهمها رواية " الحرب في بر مصر " 
والتي تعرضت للمصادرة في بدايتها في السبعينيات ولكنها طبعت طبعات عدة في دول عربية مختلفة منها طبعة 
في بغداد وأخرى في فلسطين ومازالت هذه الرواية مثار االهتمام خاصة وأنها احتلت المرتبة الرابعة ضمن أفضل مئة 

رواية عربية . هذا باإلضافة إلى إبداعات أخرى كثيرة أثرى بها القعيد المكتبة العربية و أحدثها رواية " قطار الصعيد" 
التي صدرت عام 2009 . وما بين الحرب في برمصر وقطار الصعيد تكمن عصارة فكر وخالصة إبداعات القعيد وهو 

يكشف لنا مدى االختالف الحادث عبر هذه الفترة الزمنية مرورا بباقى إبداعاته التي ال تخلو من إشارات وتلميحات نقدية 
لواقع يحزنه أكثر مما يسعده ، ليس على مستوى األحداث فقط وإنما على المستوى الروائي ، والذي يطلق عليه وصف " 

عصر االنفجار الروائي " وهو ما نتوقف عنده مع األديب الكبير يوسف القعيد من خالل هذا الحوار...

كنت مقاتال تسع سنوات وعاصرت ثالث حروب
 نحن في زمن االنفجار الروائي لكن تنقصه حركة نقد قوية

هناك فئة من األدباء تسيء للمبدعين لسعيهم وراء الشهرة والمال والجوائز  
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ـ تاأثري مبا يحدث حويل ل يعنى اأن 
اأقوم كروائي بالت�سجيل املف�سل لكل 

ما يدور من اأحداث فهذا لي�س دور 
الروائي اإمنا الذي يحدث هو اأن التاأثر 
احلادث يختلف من كاتب لآخر. لكن ل 

ننكر اأبدا دور الأحداث املحيطة بنا يف 
ما نكتبه .

هل حقا أننا نعيش زمن الرواية ؟

ـ  بالطبع نحن يف زمن الرواية يف 
ظل ذلك النفجار الروائي الذي اأ�سرنا 

اإليه من قبل حيث طغت الرواية على 
ما عداها من الفنون الأدبية الأخرى 

بدليل هذا العدد الكبري من الروائيني 
املوجودين على ال�ساحة الثقافية 
العربية بل وفى العامل كله . واإن 

كان هذا ل يعنى اإلغاء باقي الفنون 
الأدبية اأو انقرا�سها فهي موجودة 

ولكن ب�سكل اأقل بكثري من الرواية ، 
ورغم ذلك  فالرواية  ت�سهد تراجعا يف 

امل�ستوى لأن الكم جاء على ح�ساب 
الكيف وهو اأمر ملحوظ يف م�سر 

والعامل العربي كله .

انتقدت حركة النقد وقصورها في 
متابعة حركة اإلبداع فهل لذلك 
صلة  بشعورك بالظلم من النقاد؟

ـ عندما انتقدت حركة النقد واتهمتها 
بالق�سور ق�سدت الناقد الذي يقوم 

باإعادة خلق للن�س وكتابته من جديد 
من منظور مو�سوعي حمايد ولي�س 

ملجرد حماربة �ساحب العمل والدخول 
معه يف معركة ول رغبة يف اأن يرت�سد 

اأخطاءه حماول ت�سحيحها . ول 
اأ�ستطيع القول اإن كل النقاد من هذه 
النوعية ولكن يكتنفني �سعور عام  
بالظلم وعدم الإن�ساف يف اأعمايل 

من قبل حركة النقد ومع ذلك لدى اأمل 
اأن ين�سف اإبداعي حتى ولو بعد زمن 
طويل  واإن كنت ل اأتوقف كثريا اأمام 

هذا املو�سوع . وامل�سكلة احلقيقية 
التي تواجه النقاد اأن الأدب ل يقراأ 

عند تناوله بالنقد وهذا لي�س لأعمايل 
فقط بل ملختلف اأعمال الأدباء فكثريا 

ما اأقراأ نقدا لعمل ما اأكون قراأته جيدا 
واأتلم�س من النقد اإن �ساحبه مل يقراأ 

العمل الذي يكتب عنه �سيئا !

 قلت أن تجربتي السجن والحرب ال 
يمكن ألحد أن يتخيلهما والبد أن 

يعيشهما لكي يكتب عنهما جيدا . 
فكيف أثرتا فيك؟

ـ ق�سيت ت�سع �سنوات يف اجلي�س 
امل�سري ومن خالل هذه الفرتة ع�ست 

عن قرب اأحداثا كثرية و�سجلت بعقلي 
وقلبي مناذج وبطولت من واقع 

عملي كمجند يف اخلدمات الطبية على 
مدار فرتات احلروب الثالثة والأهم 

من ذلك هو احلالة التي كنت عليها 
وم�ساعر العبور من النك�سة والنك�سار 

اإىل الفرحة والنت�سار وهى م�ساعر 
حترك احلجر فما بالنا نحن الب�سر. 
لذلك تناولت احلرب يف اأعمايل من 

املنظور الجتماعي  والبيئة املحيطة 

بنا كمجندين وباأهالينا الذين كانوا 
ميوتون مثلنا األف مرة يف اليوم 
ويحرتقون �سوقا اإىل يوم العزة 

والن�سر. وقد خرجت من هذه التجربة 
الرثية باأعمال عديدة منها " احلرب 

يف بر م�سر"  و" يف الأ�سبوع �سبعة 
اأيام"، "واأطالل النهار" بالإ�سافة اإىل 
جمموعتني ق�س�سيتني هما "جتفيف 

الدموع"، " حكاية الزمن اجلريح".

ما مساحة الخيال التي تحرص عليها 
في إبداعاتك في إطار رأيك بأن 

العمل الخالي من الخيال هو عمل 
بارد ؟

ـ  طبعا لبد من م�ساحة ما خليال 
الكاتب  يدمج فيها بني الواقع 

وال�سوت الداخلي حل�س املبدع وعقله 
وم�ساعره واملزيج بينهما هو املنتج 

الإبداعي  النهائي . ول ميكن اأن يكون 
العمل خاليا من هذا املزيج واإل حتول 

اإىل جمرد ت�سجيل لأحداث ولي�س 
اإبداعا .

يرى البعض أن العمل الصحفي قد 
يدمر المبدع ، كيف نجحت في 

الجمع بين المجالين؟

ـ ل�سك اإن ال�سحافة اأفادتني كثريا يف 
القرتاب من الأحداث ومن النا�س 

واحلياة بكل تفا�سيلها وهذا يرثى 
عندي مفردات الإبداع والكتابة 

الروائية التي حتتاج اإىل املعرفة ومع 
ذلك فاإنني تدرجت يف احلقل ال�سحفي 

حتى و�سلت لنائب رئي�س حترير 
جملة امل�سور امل�سرية وفى عام 2000 

راأيت اأن التفرغ �سروري يف تلك 
املرحلة للكتابة الأدبية فرتكت العمل 

ال�سحفي من اأجل الأدب .

لماذا تتسم أعمالك بمسحة الحزن؟
ـ هو لي�س حزنا بقدر ما هو  معاي�سة 
للواقع الذي نعي�سه �سواء يف م�سر 
اأو العامل العربي فالأديب احلقيقي 
ر�سالته يف مدى جناحه يف تغيري 

ال�سلبيات مبا يكتبه ونحن جيل ولد 
ون�ساأ وتربى يف ظل اأزمات واأحداث 

�ساخنة خا�سة يف املجال ال�سيا�سي 
ومن الطبيعي اأن اأتاأثر بهذا الواقع 

كاإن�سان تعك�س كتاباته هموم الب�سطاء 
والفقراء بحكم النهج الذي انتهجته 

يف اأعمايل ؛ لأين ل ميكن اأن اأنف�سل 
عن م�ساكل بيئتي املحيطة ومن ثم 

قد ي�سعر املتلقي مب�سحة احلزن التي 
تتكلمني عنها  . 

لماذا أثارت روايتك " الحرب في بر 
مصر" جدال وتعرضت للمصادرة 

في الوقت الذي اختيرت في المرتبة 
الرابعة ضمن أفضل 100 رواية 

عربية؟
ـ  كتبت هذه الرواية يف ال�سبعينيات 

وهى تناق�س ت�ساوؤل حول من هو 
الذي يذهب ليحارب ويدافع عن بلده 

؛ الفقري اأم الغني وذلك من خالل 
�سخ�سية الرواية الرئي�سة وهى عمدة 

اإحدى القرى الذي ي�سعى لتهريب ابنه 
من اللتحاق باجلي�س يف فرتة حرب 

1973  وير�سل �سخ�سا اآخر فقريا بدل 
منه وهو ابن اخلفري وي�ساء القدر اأن 

يقوم هذا ال�سخ�س ببطولت كبرية 
حتى ي�ست�سهد ولكن املفارقة اأن الورق 
الر�سمي  يقول اإن هذا ال�سهيد هو ابن 

العمدة  وهو ما يثري الت�ساوؤل الذي 
بداأت به حول من الذي حارب ومن 

الذي تخاذل؟!

ولماذا صودرت إذن؟

ـ  لأنها كانت ت�سري اإىل اأن الفقراء هم 
الذين حاربوا واأتوا بالن�سر والأغنياء 
حولوها اإىل م�سروع ا�ستثماري ولذلك 

مت منعها حتى منت�سف الثمانينيات 
وعانى مثلها الفيلم امل�سري املاأخوذ 
عنها " املواطن م�سري" مع الرقابة 

ومع ذلك طبعت يف دول عربية عديدة 
منها العراق وال�سودان واجلزائر 

ولبنان وفل�سطني . كما �سطت اإ�سرائيل 
على الن�س الأ�سلي وقاموا برتجمتها 

للعربية وقاموا بتغيري الغالف من 
الأر�سية ال�سوداء التي ر�سمها الفنان 

حلمي التونى اإىل اأر�سية خ�سراء!
* وماذا عن روايتك "قطار ال�سعيد" ؟

ـ هي رواية �سدرت يف عدة طبعات عن 
دار ال�سروق وكانت اأوىل طبعاتها عام 

2004 وهى تتناول الواقع امل�سري 
املعا�سر من خالل رحلة �سحفي 

حوادث م�سافر بالقطار اإىل ال�سعيد 
لتغطية جرمية قتل ارتكبتها امراأة يف 

حق رجلني معا هما زوجها وع�سيقها 
وهى رواية تتالقى فيها عنا�سر 

التابوهات الثالثة ال�سيا�سة واجلن�س 
والدين . ولكن ال�سحفي ي�سعر مبرارة 

من هول ال�سدمات التي واجهها 
ب�سبب اأو�ساع واأحداث غريبة ل تقل 
خطورة عن جرمية القتل التي ذهب 

لتغطيتها اإعالميا مما يجعله يعجز يف 
نهاية الأمر عن متابعة اجلرمية التي 

�سافر من اأجلها والعودة للقاهرة خايل 
الوفا�س في�سطر لتاأليف ق�سة من 

ن�سج خياله ملالب�سات اجلرمية التي 
�سافر لتغطيتها حتى ل يتهم بالف�سل 
اأمام رئي�سه يف املكتب والغريب اأن 

اجلميع ي�سدق الق�سة ويظن اأنها 
حقيقة!! 

" قطار الصعيد " تكشف األوضاع الغريبة في مجتمعاتنا 
حكوماتنا العربية مقصرة في حماية مبدعيها من  المتعصبين الذين يريدون 

المصادرة على إبداعاتنا 
ال يمكن تنصل المبدع من األحداث السياسية وإال كان غير صادق
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

كانت قائدة منّظمة، واثقة من نف�سها، 
داهية يف حكم ق�سايا بالدها،"عرفت 

كيف تبني الأ�سطول البحري، الق�ساء 
على حالت التمرد وال�سيطرة على 

الأموال، واقت�ساد البالد، وعرفت اأي�سًا 
كيف تكون امراأة مهّدئة.

ولكن التاريخ مل يحفظ ذكراها كاأول 
امراأة يف العامل القدمي حتكم لوحدها 
البالد وتلعب دورًا مهمًا يف ال�سوؤون 

ال�سيا�سية الغربية، ولكن كامراأة 
اأ�سبحت رفيقة ليوليو�س قي�سر ومارك 

انطونيو بعد ذلك. امراأة كتب عنها 
املوؤرخون ومن بعدهم ال�سعراء بانها 

كثرية لالأحا�سي�س اجلن�سية واحلب غري 
ال�سرعي.

يف كليوباترا: حياة، تنتزع املوؤلفة كافة 
اخلرافات التي األ�سقت بتلك املراأة، اأو ما 

كتب عنها �سك�سبري مثاًل اأو تلك امل�ساهد 
التي قدمتها اليزابيث تيلر يف فيلمها 

ال�سهري. وعرب عملها هذا، متنح املوؤلفة 
للقراء �سورة ل�سخ�سية تاريخية، اأكرث 
تعقيدًا وتاأثريًا من اأي �سخ�سية خيالية.

ومع اأن مو�سوع، كيلوباترا، قد طرح 
مرات عدة، وطبعت ع�سرات الكتب عنها، 

فان ما قدمته ال�سيدة �سيف، يتق�سى 
احلقائق ويف�سلها عن الأ�سطورة، 

مّذكرة القراء اإن الف�سول الأوىل التي 
ظهرت عن حياة تلك امللكة، قدمت من قبل 

اأتباع عدوها اأوكتافيون،) الذي ق�سى 
عليها وعلى انطونيو لي�سبح القي�سر 

اأوغ�سط�س، واإن ال�سعراء الكبار لالأدب 
الالتيني كانوا �سعداء جدًا يف �سرح 

عارها(.
واملوؤلفة بدًل من ا�ستخدام تعبري،"امللكة 

املوم�س"، تتحدث عن فتاة ن�ساأت لت�سبح 
�سيا�سية: مل تكن جميلة باذخة احل�س، 

بل جذابة وبارعة، ذكية، مرحة، وكفوءة 
كملكة حتكم بالدها بنوايا طيبة وعدل.

وب�سبب التناق�سات التي تت�سمنها 
�سجالت التاريخ، فاإن اأجراء من مادة 

الكتاب اجلديد ي�ستند اإىل الظنون 
والفر�سيات، وكما يبدو فاأن املوؤلفة قد 

اأطلعت على كل ما كتب عن كيلوباترا 
واحلقبة الزمنية التي حكمت فيها، 

وبذلك فاأنها تبدو م�سيطرة على 
املو�سوع الذي تناولته ودوافع ونتائج 
ت�سرفات الأ�سخا�س الذين تكتب عنهم.

وكما فعلت يف كتابها:"فريا، زوجة 
فالدميري نوبوكوف"، الذي نالت عنه 
جائزة البوليرتز، فاإن ال�سيدة �سيف، 

تظهر براعة ومقدرة على دخول عوامل 
�سخ�سوها. وهكذا جندها تقتحم 

عوامل مدينة الإ�سكندرية، حيث عا�ست 
كليوباترا، وت�سف كل اأوجه جمال 

املدينة و�سحرها، والتماثيل املرمرية 
التي ا�سطفت على �سواحلها وتلك 

التي زينت مداخل املعابد اليونانية 

ومدافنها. وهي مُتكن القارئ من 
روؤية بالط كليوباترا، وكل ما فيه من 

حتف، وحرا�س وعمال وجوار وخدم، 
مقدمة اأي�سًا و�سفًا لأ�سطولها البحري 

والبوارج امللكية التي حتتوي على 
مكتبات وقاعات للريا�سة والحتفالت 
واأخرى للمحا�سرات، م�سافًا اإىل ذلك، 

احلمامات ولوازمها.
ويف"كليوباترا"، تقدم املوؤلفة اأي�سًا 

�سورة لعائلة تبيح زواج الإخوة 

والأخوات، و�سهدت حالت عدة لقتل 
اأفرادها بع�سهم البع�س: الوالدان 

اأو الأبناء اأو الأقارب، �سورة دموية 
ومرعبة لتلك العائلة. كما اإنها تقدم 
تفا�سيل احلياة اليومية ال�سيا�سية 

والجتماعية، وال�سلطة التي كانت تتمتع 
بها امللكة- املراأة التي حكمت م�سر 

واأي�سًا نوع الدرو�س التي خ�س�س لها 
وهي فتاة. ونعلم عرب �سفحات الكتاب، 
اإنها مثل القي�سر، تلقت تعليمًا يونانيًا: 

اأي درا�سة هريود�س، ودر�ست الفن 
وطرق املحادثة، نحو ت�سع لغات اأي�سًا. 

ويف احلقيقة مل يكن ليوليو�س قي�سر 
اأو كليوباترا، جدول اأعمال �سيا�سية، بل 

اإن �سخ�سيتيهما كانت مت�سابهة اأي�سًا. 
كالهما امتلكا �سخ�سية جذابة، وبراعة 
يف احلديث واإقناع النا�س، مع ف�سول 

ذكي )كان �سمة اأ�سا�سية يف تلك احلقبة 
الزمنية( وخفة دم.

لقد تاأثر قي�سر بكليوباترا ب�سدة 

ومبملكتها، وبعد عودته اإىل روما، بداأ 
�سل�سلة من الإ�سالحات، متاأثرًا مبا �سهده 

يف م�سر، ومنها و�سع اأ�سا�س ملكتبة 
عامة، و�سل�سلة من الإن�ساءات الهند�سية.

اأما بالن�سبة لأنطونيو، فقد كانت له 
احتياجات ومتطلبات عملية �سريعة، اإن 

ثروة م�سر باإمكانها حتقيق طموحات 
جي�سه- وتبادل مع كليوباترا العديد من 

طموحاته الع�سكرية وتعّط�سها حلكم 
بالدها.

وتقول املوؤلفة، اإن احلب واجلن�س مل 
يجمع بني كليوباترا وانطونيو يف 

املرحلة الأوىل من تعارفهما، بل ما جمع 
بينهما كان احل�سول على القوة. ولكن 

عالقتهما تر�سخت يف ما بعد، عرب حفالت 
املو�سيقى التي جمعتهما، وحمامات 

العطور والزيوت والأ�سواء اجلميلة 
لليايل ال�سيف والولئم التي احتوت 

على اأ�سهى الأطعمة واخلمور يف اآ�سيا. 
ول �سك اأن مارك انطونيو، كان معروفًا 

بجاذبيته و�سخ�سيته القوية. ويعزى 
لتلك ال�سفة عدم وقوعه اأ�سريًا ل�سحر 

كليوباترا اأو حبه لها.
ولكن اأجواء الق�سور اخلالبة دفعت 

اأنطونيو اإىل منح كليوباترا العديد من 
املقاطعات يف �سقلية واأجزاء من كريت 

وكافة املدن الواقعة على ال�سواحل 
الفينيقية ما عدا اثنتني. كما اأبدت هي 

اهتمامها له، ويقال اأنها قدمت يومًا 
�سالل مليئة بالهدايا وخيوًل ذا �سروج 
من الف�سة. وعرب تلك الأجواء، تنتقل 
املوؤلفة لتقدم م�ساهد موؤملة بعدئذ عن 

هزمية انطونيو على اأيدي اوكتافيان 
ثم انتحار كليوباترا وكما يقول ،"كان 

موتها م�سّرفًا، موت مبّجل، حيث قدمت 
نف�سها للموت بكربياء مل ينك�سر حتى 

النهاية.

كليوباترا.. امرأة قدمت نفسها للموت بكبرياء

منذ البدء كانت قصة كليوباترا اكبر من الحياة، نوع من األسطورة، أو جملة من الخرافات، وفي كتابها، تستعرض المؤلفة ستيسي شيف بأسلوبها المتميز سيرة 
كليوباترا، في كتاب صدر أخيرًا عن دار ليتل وبراون.ولدت كليوباترا كاآللهة، وأصبحت ملكة وهي في الثامنة عشر من عمرها، لتغدو في قمة السلطة والقوة، تحكم 

السواحل الشرقية للبحر األبيض المتوسط، آخر مملكة ألي حاكم مصري. وهي في لحظة عابرة من الزمن أمسكت بقبضتيها مصير العالم الغربي،" بعد أن ورثت 
مملكة تسير نحو الزوال، قررت استعادة السلطة، ثم كادت  تفقدها ولكنها فقدت تخيرًا تلك اإلمبراطورية الشاسعة بأكملها".

الكتاب: كليوباترا ! حياة
تأليف: ستيسي شيف

ترجمة: ابتسام عبد الله



11

إن أفضل أفالم الغرب األميركي قام 
بتأليفها أشخاص ال يستطيعون ركوب 

الخيل , و ان أفضل الذين كتبوا عن مشاهد 
الجنس هم في الغالب روائيون ال يرغب 

أحد في ان يراهم عراة ،لكن عندما يتعلق 
األمر بقصص الجاسوسية , فان الحياة و 

الفن يتصادمان : تقريبا كل ممارسي األدب 
العظماء كانوا يعملون في االستخبارات قبل 

توقيع عقد أول كتاب قاموا بتأليفه . 

يقول ما�سنتاير يف كتابه اجلديد : " 
اإن �سومر�ست موم ، جون بوكان ، اأيان 
فليمنغ ، غراهام غرين و جون يل كاري 

كلهم جربوا عامل التج�س�س اأ�سا�سا "، 
لأن مهمة اجلا�سو�س ل تختلف كثريا 
عن مهمة الروائي : خلق عامل خيايل 

قابل للت�سديق ، ثم جذب الآخرين 
اإليه من خالل الكلمات و املهارة الفنية  
كالهما يختبئ و ي�سو�س و ي�ستعري و 

يغدر ، اأي بعبارة اخرى  كالهما عبارة 
عن �سبح . 

ال�سيد ما�سنتاير نف�سه يكتب عن 
اجلوا�سي�س مبهارة لدرجة انك ت�سك 
يف كونه اأحد الأ�سباح . لكن الظاهر 

لي�س كذلك ، انه كاتب مهذب و حمرر 
م�سارك يف التاميز اللندنية و اأب لثالثة 

اأبناء و موؤلف خلم�سة كتب حمرتفة 
منها " العميل زكزاك : ق�سة واقعية عن 

اجلا�سو�سية النازية و احلب و الغدر 
 . ")2007(

) عملية اللحم املفروم ( ق�سة مثرية ، 
و اإن ما يجعلها تاأخذ مبجامع القلوب 

هو الأ�سلوب الأنيق الربيطاين الرفيع 
، اإ�سافة اإىل البحث املتاأين للموؤلف و 

فهمه التاريخي. 
) عملية اللحم املفروم (  تفتتح يف 

الأ�سابيع و ال�سهور التي �سبقت 
10 متوز 1943 ، و هو اليوم الذي 
اكت�سحت فيه قوات احللفاء �ساحل 

جزيرة �سقلية يف اأول هجوم رئي�سي 
�سد قوات هتلر يف اوربا، يقول املوؤلف 

:" يف ذلك الوقت كان هذا الغزو اأكرب 
نزول برمائي جرى من قبل ، اإذ �سي�سل 

هنا عند ال�سباح اأ�سطول كبري ي�سم 
اأكرث من ثالثة اآلف �سفينة و فرقاطة و 
دبابة و ناقلة و كا�سحة األغام ، و طائرة 

حتمل 1800 قطعة �سالح ثقيل ، و 
400 خزان و قوة غازية موؤلفة من مئة 

و �ستني األف جندي من جنود احللفاء 
من اجلي�س ال�سابع الأمريكي بقيادة 

اجلرنال جورج باتون و اجلي�س الثامن 
الربيطاين بقيادة مونتغمري." 

لكي ينجح هذا الهجوم ، و لكي ل 
تنهزم هذه القوة من �سقلية ، لبد اأن 

يتوفر عن�سر املباغتة ، يف انكلرتا 
كانت ال�ستخبارات تعمل على قدم و 

�ساق فابتكرت خطة �سيطانية ب�سيطة : 
�ستعرث على جثة و تعطيها هوية مزيفة 

و ت�سع يف جيوب �ساحبها اأوراقا 
�سرية م�سللة ثم جتعلها تعوم بعيدا عن 

�ساطئ ا�سبانيا حيث من املحتمل جدا 
اأن يعرث عليها اجلوا�سي�س الأملان . اذا 

�سار كل �سيء ح�سب اخلطة ، فاأن  الأملان 
�سيبتلعون الطعم و ي�سدقون ما مكتوب 

يف الأوراق املزيفة و هو: اإن هجوم 
احللفاء �سيكون يف اليونان اأو �سردينيا 
و لي�س يف �سقلية ، هذه العملية اأخذت 

ا�سمها من كون مروجها  هو يف احلقيقة 
عبارة عن حلم ميت . 

�سبق ان متت رواية هذه الق�سة ، 
اإذ كانت خطوطها العامة هي اأ�سا�س 

احلكاية املعروفة " الرجل الذي مل يكن 
موجودا – 1953 " لكاتبها �سابط 

ال�ستخبارات البحرية الربيطانية ) 
اإيوين مونتاغو ( الذي لعب دورا بارزا 

يف تدبري هذه املكيــــــدة ) ذلك الكتاب 
حتول اأي�سا اإىل فيلم يحمل العنوان 
نف�سه ( ، لكن ال�سيد مونتاغو مل يكن 

حرا يف الأخبار عن كل ما يعرف ، 
لذا فقد ا�ستفاد ال�سيد ما�سنتاير من 

الكثري من املعلومات اجلديدة ب�سمنها 
كنز من الوثائق امل�سنفة وجدت يف 

�سندوق حتت �سرير يف بيت اإبن ال�سيد 
مونتاغو ، من بني الذين عملوا مع 

ال�سيد مونتاغو ، حمام ار�ستقراطي 
يدعى ) ت�سارل�س كوملونديل ( الذي كان 
يعمل يف الدائرة الربيطانية للتج�س�س 
امل�ساد ، كان رجال طويل القامة ذا عقل 
ال�ستخبارات  للعمل  " ي�سلح  " لولبي 

، ي�سفه ال�سيد ما�سنتاير " بال�سخ�س 
املميز يف الوايت هول ، ترفرف ذراعاه 
عندما يكون منب�سطا ، و يقفز الر�سيف 
على قدم واحدة مثل طري �سخم ق�سري 
الب�سر ل ي�ستطيع الطريان "  لكن بعد 

ذلك و يف قب�سة ال�سيد ما�سنتاير فاأن 
كل الرجال و الن�ساء الذين انخرطوا يف 

عملية اللحم املفروم هم اأكرب و اأغرب 
من احلياة نف�سها  يقول عن اأحدهم 

:" انه يحب اوبرا غلربت و �سوليفان 
و قاطرات الألعاب و البي�س امل�سلوق 
و يحب مزرعته النموذجية للخنازير 

يف اب�سويج " و يقول عن اآخر :" 
كان �سغريا ، نحيال ، ج�سعا ، ذكيا ، 

فارغا اأخالقيا ، منحني الظهر " و عن 
اأحد اجلرنالت يقول :" جتتمع فيه 

ال�ستقامة الع�سكرية الربيطانية ، �سلب 
كاملرود ، يبدو دائما كما لو انه خرج توًا 

من حمام بخاري و تناول وجبة اإفطار 
جيدة و ت�سلم ر�سالة من الأهل " 

من بني الذين انخرطوا يف عملية اللحم 
املفروم ، م�سوؤول يف ال�ستخبارات 

الربيطانية يدعى ) اأيان فليمنغ 
( – �سيكون يف ما بعد موؤلفا لروايات 

جيم�س بوند – يقول عنه ال�سيد 
مونتاغو " من اللطيف ان تكون مع 

فليمنغ ، لكنه يبيع حتى جدته " . 
كذلك ينخرط فيها : ت�سر�سل و اآيزنهاور 

اللذان كان عليهما التوقيع على اخلطة 
، و هتلر نف�سه الذي و�سعت اخلطط 

املزيفة على مكتبه . 
يبدو اأن قلب هذا الكتاب قريب من املتعة 

و فيه القليل من العبث ال�ساخب ، لكنه 
لي�س للت�سلية ، اإذ انه لو كان قد انفجر 

لكانت اآلف الأرواح على املحك . 
اأخريا جنحت املكيدة ، و رمبا �سارت 

 " احلرب  يف  جناحا  اخلدع  اأكرث  " من 
كما يذكر مي�سيل هيوارد يف التاريخ 

الر�سمي لال�ستخبارات الربيطانية يف 
احلرب العاملية الثانية. 

 من بني درو�س ) عملية اللحم املفروم 
(  : اإن حلم اخلنزير اململح ي�ساعد خالل 

احلرب ، لكن احلرب مت ك�سبها اأي�سا 
عن طريق اأ�سخا�س عاطفيني غريبي 

الأطوار : الوطنيون الذين ي�ساعدون 
اجلي�س على البقاء من خالل فطنته و 

ذكائه . 

عن التايمز

رجل ميت من أجل دحر 
النازيين

الكتاب: عملية اللحم المفروم
المؤلف: بين ماسنتاير

ترجمة: عبدالخالق علي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

كان" كتاب املوتى"، دلياًل م�سورًا لذلك امل�سهد 
الطبيعي، كما اإننا جند قطعة حية ذا �سلطان �سحري، 
تطرد الأخطار وجتعل الآلهة تقف يف �سف الإن�سان. 
وجند يف الكتاب �سورة التمثال "اآنا" هي، امراأة من 

الطبقة العليا، القوية من الكهنة يف اململكة امل�سرية 
اجلديدة، توفيت عام 1155 قبل امليالد، وتعود اإليها 

اأوراق الربدي هذه.
وكتابها هذا اأو اأوراقها، مثل بقية الأوراق الأخرى، مل 
يح�س بالرقى ال�سحرية فقط املكتوبة من قبل الن�ساخ، 
بل متت زخرفتها بر�سومات زاهية الألوان لالآلهة. اإّن 

ال�سخو�س يف هذه الر�سومات، تقف اأو ت�سري، ول 
يبدو منها غري مظهرها اجلانبي وامل�سريون، تلك 

احلقبة، مل يتعلموا ر�سم الأ�سخا�س كاماًل، كما فعل 
الإغريق بعدئذ وهم يتميزون مبظهر وا�سح وجميل. 

ور�سومات اآنا هي ت�سورها طويلة ونحيلة، مع �سفائر 
طويلة �سوداء، وهي تقاد من قبل الآله حور�س ذي 

راأ�س �سقر، والذي مي�سك ر�سغها بقوة، متوجهًا بها 
نحو اأ�سوار املوتى.

عندما متت مقارنة وفح�س تلك الأوراق املبهمة املّلغزة 
للمرة الأوىل وترجمت من قبل اأخ�سائيني يف القرن 

التا�سع ع�سر، كان النظر اإليها باعتبارها الإجنيل 
امل�سري. وعرب الرتجمة التي قام بها خرباء املتحف 

الربيطاين برئا�سة "ولي�س بادج"، اكت�سبت �سهرة 
مدوية، وكان ذلك يف عام 1898 ، وغدت اأ�سا�سًا لأفالم 

الرعب التي ت�ستمد مادتها من م�ساهد و�سور م�سر 
القدمية.

ان املعر�س املقام حاليًا يف املتحف الربيطاين يظهر 
بو�سوح زيف تلك الأفالم. اإذ اأن ما ن�سهده حقًا هي 

كتب متخ�س�سة عن املوتى، وكل جمموعة من اأوراق 
الربدي لها خيارها املتميز من جمموعة قوانني الرقى 

والو�سفات ال�سحرية. متج�سدة ب�سكل مثري عرب 
لوحات لأ�سخا�س املوتى. ويف جزء من الكتاب العائد 

اإىل اآنا،نا�سخ من الأ�سرة املالكة، تويف عام 1275 
قبل امليالد، نراه وزوجته توتو، يلعبان لعبة تدعى، 

�سينيت- وهي متاثيل الرحلة عرب ما وراء احلياة، 
كما اإن تلك الر�سومات تقدم، يف الوقت نف�سه، م�ساهد 

جميلة من احلياة الأ�سرية.

اإن تفا�سيل احلياة اليومية احلقيقية، متالأ كتاب 
املوتى. حدائق، بيوت، ولئم، مالب�س، حيوانات، 

زوارق مر�سومة جميعها بدقة وباألوان جميلة براقة. 
والن�سو�س التي يت�سمنها الكتاب جميلة جدًا. ومن 

املثري للده�سة والإعجاب اأن ينظر املرء اإىل كتابات 
باحلرب م�سى عليها اأكرث من 3000 �سنة، وقبل األف 

عام قبل يوليو�س قي�سر. فلماذا ل جند اقتبا�سات 
كثرية منها يف املفرو�س ؟ وعلى الرغم من ترجمة بادج 

تعترب اليوم قدمية، فهناك ترجمات انكليزية ع�سرية 
لعدد كبري من الرقى ال�سحرية، وكان من املفرو�س 

عر�سها على جدران املعر�س.
اإن املتحف الربيطاين ل يقدم من معر�سه هذا ماآ�سي 

املوت فقط. ففي اإحدى غرفه، جند اإعادة اإن�ساء لغرفة 
الدفن، مع ا�ستخدام مثري لالإنارة ال�سبحية وا�ستغالل 

الظالل العميقة. وعندما يتقدم املرء متجاوزًا ذلك 
املدفن نحو عوامل املوتى، ي�سهد جمموعة من الأكفان، 

واحلجارة املنحوتة والأقنعة واللفائف. واأوراق 

الربدي، ثم يدخل – مثل باب، الروح التي ت�سبه الطري 
لالإن�سان املتوفى- عاملًا من�ّسيا من الأ�سوار واملمّرات 

والرحالت- وعندما يخرج املرء من تلك الغرف، ي�سل 
الوقوف اأمام اأوزيري�س، يف الوقت الذي يتم فيه 

وزن قلبه من قبل اأونوبي�س، وعلى الكفة الثانية من 
امليزان، ري�س ممات، اآلهة التوازن واحلق، والوح�س 

املخيف يقف على مقربة، من انتظار التهام قلوب 
اخلاطئني. ويف اأوراق الربدي هذه، يتبنّي لنا مدى 
مقدرة الر�سامني على تخيل ذلك الوح�س- جزء منه 

على �سكل التم�ساح وجزء اآخر ماأخوذ من الأ�سد، وجزء 
من الكركدن.

واإن كان قلب املرء خاليًا من اخلطايا، فاإنه يتقدم نحو 
حقل الق�سب، جنة تبدو مثل م�سر احلقيقية حيث 

يكون للميت اأن يفعل ما عمله يف احلياة، ولكن دون 
مر�س اأو اأمل. والر�سومات ت�سورهم وهم يعملون يف 

احلقول، واإن طلب من �سخ�س اأن يقوم بعمل مرهق 
جدًا يف احلياة الأخرى)وكان غنيًا مبا فيه الكفاية( 

يجوز له. ا�ستخدام متاثيل �سغرية لأنا�س فقراء، تدفن 
معهم لتقوم مبهامه ما بعد احلياة.

ويك�سف هذا املعر�س عدم وجود ح�سارة تعتقد وتوؤمن 
بقوة باحلياة الأخرى ما بعد املوت اأكرث من احل�سارة 

امل�سرية. فاحل�سارتان اليونانية والرومانية تركزان 
على احلياة احلا�سرة. وم�سر، وا�سعة قدمها يف ما 

قبل التاريخ، تطلعت نحو الأفق، اإىل املكان الذي تغيب 
فيه ال�سم�س. ومع ذلك فاإن امل�سريني عا�سوا، مبعدل 
عمر يقارب الـ35 �سنة. اإن اهتمامهم الكبري مبا بعد 

احلياة كانت ا�ستجابة لتلك احلقيقة، ورغبتهم يف حياة 
�سرمدية، ولذلك ال�سبب عربوا عن تلك الرغبة للعامل. 

لقد اأحب امل�سريون القدماء احلياة واأرادوها اأن ت�ستمر 
اإىل الأبد. اإن هذا املعر�س املقام يف املتحف الربيطاين 
منح فر�سة للجميع، يف روؤية تلك الوثائق التي مل تكن 

متاحة للعر�س م�سبقًا لأ�سباب كثرية، ه�سا�ستها و�سيق 
الأمكنة املطلوبة لعر�سها بالكامل، لإجراء مقارنات 

وموازنات بينها، للتعرف على الأ�ساليب الفنية التي 
اتبعت يف الر�سومات التي تت�سمنها.

عن التايمز

رحلة إلى ما وراء الحياة

كتاب الموتى، يعرض للمرة األولى

ترجمة: اوراق

التماثيل القديمة، تتحدث في المتحف 
البريطاني، الموتى يعودون إلى الحياة. 

تماثيل ملونة عن أوزيريس، تعرض للمرة 
األولى في المعرض الذي يقيمه المتحف 

البريطاني.
وفي هذا المعرض، يتم الكشف للمرة 
األولى عن مجموعة أوراق البردي التي 

تشكل،"كتاب الموتى"، الذي يضم الرقى 
السحرية الفرعونية التي تساعد اإلنسان 
المتوفى في رحلته األبدية عبر األراضي 
الغريبة، حيث تعيش اآللهة والوحوش 

ويسير الموتى.

لقاهرة الرتجمة العربية لرواية "بارتلبي 
واأ�سحابه" للروائي الأ�سباين اأنريكه 

بيال ماتا�س، ترجمة الأديب العراقي 
املقيم يف مدريد عبدالهادي �سعدون، 

وتقع الرواية يف 193 �سفحة من القطع 
املتو�سط. ن�سرت الرواية للمرة الأويل 

عام 2000 وح�سلت علي جائزة اأهم 
رواية معا�سرة يف اإ�سبانيا وفرن�سا 

واإيطاليا علي التوايل "جائزة مدينة 
بر�سلونة 2001، جائزة بريك�س فرناندو 
اأغريي 2002 و جائزة بريك�س ميلر ليرب 

لأهم عمل اأجنبي يف فرن�سا واإيطاليا".
كذلك احتلت املركز الثاين �سمن اأف�سل 

ع�سر روايات اإ�سبانية يف العقدين 
الأخريين والتي قامت بها جملة "كيمريا" 
الأدبية �سمن اإ�ستفتاء �سمل اآراء اأكرث من 

مائة �سخ�سية اأدبية اإ�سبانية.

تدور اأحداث رواية "بارتلبي وا�سحابه" 
حول اأ�سحاب هذا املر�س املزمن 

املتمثل بهجر الكتابة ولعنها، وتت�سح 
بها �سخ�سية البطل املنعزل عن عامله 
ومتابعته وتق�سيه لآثار مماثليه يف 

الآداب العاملية.
وبح�سب الكاتب جند اأن اأغلب الأ�سماء 

الأدبية الواردة يف العمل الروائي قد 
اأ�سابها ما ي�سميه البطل "بداء بارتلبي"، 
و�سخ�سية "بارتلبي" مقتب�سة من رواية 

ق�سرية للكاتب الأمريكي هرمان ملفل، 
يتحدث فيها عن �سخ�سية اإنعزالية تناأي 
عن العامل اخلارجي ولي�س لها من غاية 

وهدف يف احلياة �سوي التواجد يف 
مكان عمله، طوال اأيام الأ�سبوع، مبا فيما 

اأيام العطل، هذه ال�سخ�سية الراف�سة 
لأداء اأي �سيء، كانت نقطة الإنطالق 

ملاتا�س يف روايته هذه والتي اأتخذ 
منها حجر الأ�سا�س لبناء ال�سخ�سيات 

الإنعزالية الراف�سة، بالرتكيز على 
ال�سخ�سيات الأدبية �سواء الكتاب منهم 

اأو ال�سخ�سيات احلكائية املبتكرة يف 
الأعمال الأدبية.

وتركز الرواية على الكتاب الذي رف�سوا 
الإ�ستمرار بالكتابة اأو الذين مل يجدوا 
يف الأدب والفنون عمومًا اأي مغزي اأو 

و�سيلة، مما جعلهم يرف�سون رف�سًا قاطعًا 
امل�ساهمة يف اأي فعالية من فعالياته.

موؤلف الرواية اأنريكه ماتا�س هو اأحد اأهم 
الروائيني الإ�سبان املعا�سرين، ترجمت 
اأعماله لأكرث من 18 لغة عاملية، وح�سد 

العديد من اجلوائز الأدبية املرموقة 
يف كل من اإ�سبانيا واأمريكا الالتينية 

واأوروبا.

دار سنابل تترجم "بارتلبي وأصحابه" لماتاس
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الكتاب: حياة سارة برنار
كتابة: روبرت غوتليب

ترجمة: ابتسام عبد الله

يف الكتاب اجلديد عن حياة �سارة برنار، ال�سادر اأخريًا عن جامعة بيل 
الأمريكية، يجد كاتب هذه ال�سرية املتميزة، روبرت غوتليب، اأن �سارة، 

تعترب اأول �سخ�سية فنية تكت�سب �سهرة باذخة يف الع�سر احلديث. 
وقد عزا ذلك اإىل جمموعة الأ�ساطري اأو املبالغات التي ارتبطت با�سمها 

وامتزجت بفراغ تام مبا يتعلق بجوهر اأو �سميم حياتها اخلا�سة.
اإن اأول �سجة ارتبطت با�سم �سارة، كان قيامها ب�سفع املمثلة الأوىل يف 

فرقة الكوميدي فران�سيز امل�سرحية، مع توجيه �ستائم لذعة اإليها ب�سبب 
اأهانتها ل�سقيقها. وعندما طلب من �سارة العتذار عن فعلتها تلك رف�ست 
ثم قدمت ا�ستقالتها من الفرقة لت�سبح �سهرة بني يوم وليلة. هذا ما قيل 

عنها اأو ما تناقلته الأل�سن عنها.
مل تكن برنار تدع احلقائق تت�سلل اإىل ما يحكى عنها. فهي مل تك�سف 

طوال حياتها عن هّوية والدها اأو عن ا�سم والد طفلها، كما كانت اأي�سًا 
غري دقيقة يف ما يخ�س تفا�سيل املكان الذي جاءت منه اأو تاريخ ميالدها 

اأو الأحداث التي مّرت يف حياتها.
لكن �سارة برنار، من وجهة اأخرى، حتدثت عن اأمور اختارتها وانتقتها، 

والأكرث من ذلك، عدم اإخفائها حقيقة كونها ابنة غري �سرعية- ميكننا 
القول اأن والدها كان �سابطًا بحريًا يف لوهارف- وينطبق ذلك اأي�سًا 

يف اعرتافها بعد ب�سرعية ابنها. ويف جولة لها بانكلرتا، عام 1880 
، طلبت الإعالن عن ح�سورهما حلفالت ال�ستقبال، التي اأقيمت لها، 

بعبارة:"الآن�سة �سارة برنار وابنها"، ويف ذلك الع�سر الذي كان فيه 
العداء لل�سامية قا�سيًا و�سديدًا، افتخرت علنًا باأ�سلها اليهودي.

ل جدال، كانت اأ�سولها كاحلة، اإذ كانت والدتها اإما هولندية الأ�سل اأو 
اأملانية- يهودية. وبعد انتقال الأم اإىل باري�س، غدت حمظيات الطبقة 

العليا والبالط.  وما بلغت ابنتها، �سارة، مرحلة ال�سبا، مل تفعل �سيئًا 
يفيدها غري دفعها اإىل نف�س مهنتها. وما اأن بداأت برنار يف الظهور على 

امل�سرح، يف فرقة الكوميدي فرات�سيز، حتى اأعلنت والدتها يف اإحدى 
املقابالت:" العامل كله يتحدث عنها وي�سفها ب" الغبية"، والعامل كله 

يعرف اإنها ابنتي".
اإن النجوم الكبار عادة يت�سكلون عرب حمن كبرية ميرون بها. وهكذا كان 
الأمر مع �سارة، فهي بعد خروجها من الفرقة امل�سرحية ال�سهرية، انتقلت 

اإىل امل�سرح املناف�س، اأوديون، حيث بداأت �سهرتها باأ�سلوبها اخلا�س. 
وبعد ذيوع ا�سمها، عادت اإىل الكوميدي فرا�سيز وهي منت�سرة، وعرب 

اأدوار مثل جان دارك، غادة الكاميليا وحتى هاملت، ولتغدو اأ�سهر امراأة 
يف العامل.

ويف تلك املرحلة من حياتها، اأعجب بها فيكتور هيغو وربطت بينهما 
عالقة عاطفية. وقال عنها هرني جيم�س،" اإنها عبقرية حتب الإعالن 

عن نف�سها" – وذلك بعد اأن اأخذت تت�سرف بغرابة: مثل ال�سفر ومعها 
التابوت اخلا�س بها، اأو احتفاظها بعدد من احليوانات املختلفة يف 

�سقتها، و ارتدائها قبعة عليها خفا�س حمنط. وقد امدحها جيكوف،" اإنها 
مك�سوة بالرباعة"، وقال عنها تورغنيف،" مزيفة، باردة ومتكلفة. اأما 
برنارد �سو فقد هاجم غرورها وتبجحها، لكنه اعرتف، بعد اأعوام، انه 

قال عنها تلك العبارة لأنها ذكرته بعمته جورجينا.
كانت �سارة برنار، ممثلة بارعة يف عملها، بعك�س عما كانت عليه يف 

حياتها ال�سخ�سية. وقد كتب احد ع�ساقها ال�سابقني،" لو تيليغن" يف 
مذكراته، اإن والد ابنها، كان يف الغالب الأمري البلجيكي دوليغن، اأثر 

مغامرة عابرة. وقد تزوجت برنار مرة واحدة فقط، وكان �سريكها يف 
تلك الزيجة، �سابًا يونانينًا عابثًا، وقيل اأن ذلك الزواج كان اخلطاأ الأكرب 

يف حياتها.
ويقول الكاتب روبرت غوتليب، اأنه من املمكن اعتبار �سارة، اإحدى 

املدافعات الأوائل عن حقوق املراأة. فهي يف جولة لها يف اأمريكا، وقفت 
موؤيدة لمراأة �سوداء منعت يف اأحد الفنادق من الإدلء ب�سوتها. اأما 

اكرب م�سكلة تعر�ست لها يف حياتها، فهي املتعلقة بابنها وخالفها معه 
حول ق�سية دريغو�س. اإذ كان من املعار�سني لها يف حني اإنها وقفت مع 

املوؤيدين لتلك الق�سية التي اأ�سبحت موؤ�سرًا لت�ساعد امل�ساعر العن�سرية 
يف فرن�سا وما حولها من الدول الأوروبية.

اأما اآخر تعليقاتها- اأثناء ا�ستلقائها وهي حتت�سر، عام 1923 ، فكان 
موجهًا لل�سحفيني الذين احت�سدوا يف انتظار نهايتها:" لقد عذبوين 

طول حياتي و�ساأعذبهم اأنا الآن".
وكتبت كوليت عنها، بعد ذلك،" اإنها ل تقهر، رغبة ل نهاية لها ل�سحر 

الآخرين، ل�سحرهم حتى وهي على اأعتاب املوت".
عن/ الغارديان

سارة برنار.. غبة ال نهاية لها لسحر اآلخرين
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

العــادة 
اأنا   . الدائمة  رفيقتك  اأنا  ؟  اأنا  " من 

اأكرب م�ساعديك ، اأو اأثقل اأعبائك 
. �سوف اأدفعك نحو النجاح ، اأو 

اأجرك اإىل الف�سل . اأنا يف خدمتك 
متامًا . ن�سف الأ�سياء التي اأفعلها 

من اأجلك ميكنك اأن تعيدها اإيل 
مرة اأخرى ، و�سوف اأكون قادرة 
على القيام  بها ب�سرعة وبطريقة 

�سحيحة . ي�سهل عليك اإدارتي ، فقط 
اإذا كنت حازمًا معي . اأرين بال�سبط 

كيف ترغب يف عمل �سيء ما ، 
وبعد درو�س قليلة �سوف اأفعله لك 

تلقائيًا . اإنني خادمة جميع العظماء 
، ولالأ�سف جميع الفا�سلني اأي�سًا . 
العظماء اأنا من �سنعتهم عظماء ، 

والفا�سلون اأنا كنت �سبب ف�سلهم . 
اأنا ل�ست اآلة ، رغم اأنني اأعمل بنف�س 
دقة الآلة ، بالإ�سافة اإىل ذكاء الب�سر 
. ميكنك اأن ت�ستخدمني لتحقيق نفع 

، وميكنك اأن ت�ستخدمني يف التدمري 
. هذا ل ي�سنع فارقًا بالن�سبة يل 

. خذين ، دربني ، كن حازمًا معي 
، و�سوف اأجلب لك العامل واأ�سعه 

بني يديك . كن مت�ساهاًل معي 
و�سوف اأدمرك . من اأنا ؟ اأنا العادة 

 " ابتداأ   ، احلوارية  الكلمات  " بهذه 
�سني كويف " كتابه لي�سع النقاط 
فوق احلروف اأمام قارئه املراهق 
، ويخربه باأن " العادة " اأر�سية 
م�سرتكة تقع يف ملكيته ، فيحقق 

من خاللها النجاح 
والعظمة والتفوق 

، اأو يقع هو 
يف ملكيتها 

، فيكون 
م�سريه 

الهالك 
والدمار 
والأ�سر 

الأبدي . 
العادات 

ال�سبع 

ونقائ�سها 
وبعد 

اأن ي�سع 
الكاتب " 
العادة " 
يف بوؤرة 

اهتمام قارئه 
، ينتقل 
به اإىل 

التعريف 
بالعادات 

ال�سبع 
ونقائ�سها 

املنافية لها ، وذلك 
يف تق�سيم بديع ، 

ابتداأه الكاتب بثالث مراحل اإجرائية 
ا�ستغرقت الكتاب كله ؛ وهذه املراحل 

على الرتتيب هي  " مرحلة الإعداد 
 "  ، " اخلا�س  الن�سر  " مرحلة   ، "

مرحلة الن�سر العام " ؛ اأما املرحة 
الأوىل ، فقد ناق�س خاللها الكاتب 
مع املراهق ثالث عادات هي " كن 

مبادرًا ـ حدد اأهدافك ذهنيًا م�سبقًا ـ 
�سع الأولويات اأوًل " ، ويف املرحلة 

الثانية جاء الدور على ثالث عادات 
اأخر هي " فكر بطريقة فوز/فوز ـ 

ا�سع اأوًل اإىل اأن تفهم ، وبعد ذلك اأن 
تكون مفهومًا ـ تعاون " ، اأما املرحلة 
الثالثة والأخرية ، فقد ناق�س الكاتب 

خاللها العادة ال�سابعة واجلامعة 
لكل ما �سبق من عادات ، وهي " 

ا�سحذ املن�سار " . وبالن�سبة لنقائ�س 
العادات ال�سبع الأكرث فاعلية ، فقد 

ا�سم " اأطلق عليها الكاتب 
العادات 

ال�سبع للمراهقني الأكرث تق�سريًا " 
، وقد جاءت على النحو التايل " 
ت�سرفاتك عبارة عن ردود اأفعال ـ 

ل حتدد اأهدافك ذهنيًا م�سبقًا ـ �سع 
الأولويات اأخريًا ـ فكر باأ�سلوب 

فوز/خ�سارة ـ ا�سع اأوًل اإىل التحدث 
، ثم تظاهر بالإن�سات ـ ل تتعاون 
ـ اأرهق نف�سك وا�ستنزف قواك " ، 

وقد كان الكاتب بارعًا يف توظيف 
و�سايا العظماء والكتاب ، خلدمة 

غر�سه يف اإقناع املراهق باملطلوب 
؛ ففي معر�س حديثه عن تاأثري 

العادة ، ي�ست�سهد مثاًل  بقول الكاتب 
 Samuel "سمايلز� " �سامويل 

و�سوف   ، فكرة  " ازرع   Smiles
حت�سد فعاًل ؛ ازرع فعاًل ، و�سوف 

حت�سد عادة ؛ ازرع عادة ، و�سوف 
حت�سد �سخ�سية ؛ ازرع �سخ�سية ، 

و�سوف حت�سد م�سريًا " . 

ما تراه هو ما تحصل عليه 
ياأتي هذا املفهوم يف مقدمة 

املفاهيم التي حر�س الكاتب على 
اإقناع املراهق بها ، بحيث يقتنع 

املراهق باأن نظرته عن نف�سه وعن 
الآخرين هي ما حتدد طبيعة العالقة 

بينه وبينهما ، ويتطرق الكاتب 
يف هذا الإطار اإىل ما اأ�سماه بـ " 
ال�ست�سهادات الع�سر الأكرث غباًء 

على مر الع�سور " وهي اأقوال 
حتمل قناعات اأ�سحابها ال�سلبية 

بخ�سو�س بع�س الأمور ، يف حني 
اأثبتت الأيام خطاأ هذه القناعات ، 

واأنها كانت نتيجة النظرة ال�سبابية 
امل�سيطرة عليهم ؛ من هذه الأقوال 

مثاًل قول " مار�سال فرديناند فوت�س 
"ـ  وا�سع ا�سرتاتيجيات حربية 

فرن�سي ، وقائد القوات 
الفرن�سية م�ستقباًل يف 

احلرب العاملية الأوىل 
ـ " الطائرات ما هي 

اإل األعاب م�سلية 
، لكنها غري ذات 
قيمة ع�سكرية " 

وهي عبارة قيلت 
عام 1911 . 

وقول " د.يل 
دي فور�ست 
خمرتع  " ـ 

ال�سمام 
الإلكرتوين 

املفرغ ، واأبو 
الراديو ـ " 
الإن�سان لن 

ي�سل اأبدًا اإىل 
القمر ، بغ�س النظر 

عن التقدمات العلمية 
امل�ستقبلية " وهي عبارة 

قيلت يف 25 فرباير 1967 

. وقول " بطليمو�س "ـ  عامل الفلك 
امل�سري العظيم يف القرن الثاين " 
الأر�س هي مركز الكون " . وقول 

مندوب  " ـ  .دويل  اأت�س  " �سارل 
الوليات املتحدة لرباءات الخرتاع 

، يف عام 1899 " كل �سيء ميكن 
اخرتاعه ، مت اخرتاعه بالفعل " 

، وي�ستمر الكاتب يف اإقناع قارئه 
مبفهوم " الروؤية " اأو " اأثر النماذج 

الذاتية ال�سلبية " عليه ؛ فريوي 
اأن امللك لوي�س ال�ساد�س ع�سر ملك 

فرن�سا ، خلع عن عر�سه ومت �سجنه 
، ثم اإن الثائرين اأخذوا ابنه الغالم 

ال�سغري " الأمري " وحاولوا تدمريه 
اأخالقيًا بهدف اإق�سائه عن التفكري يف 
ا�ستعادة العر�س ؛ حيث عر�سوا عليه 

الأطعمة الغنية ، واأ�سمعوه لغات 
بذيئة ، وعر�سوه لإناث فا�سقات 

عاهرات ، حتى اأنه كان حماطًا ملدة 
اأربع وع�سرين �ساعة يوميًا ، بكل 

�سيء من �ساأنه اأن ينحدر بروح 
الإن�سان اإىل اأ�سفل �سافلني ، وذلك 
ل�ستة اأ�سهر كاملة ، لكنه مل ينحن 
ولو ملرة واحدة حتت وطاأة هذه 
ال�سغوط ، وعندما ا�ستجوبوه ، 

و�ساألوه عن �سر عدم ا�ست�سالمه لهم 
، قال ال�سبي " ل ميكنني اأن اأفعل 

ما تطلبونه لأنني ولدت كي اأ�سبح 
ملكًا " . 

معنى الفوز 
وعن معنى الفوز يف حياة الب�سر ـ 
ومن ثم يف حياة املراهق ـ يخرب " 

�سني كويف " القارئ باأن الفوز معناه 
اأن " تنه�س بعد كل مرة ت�سقط فيها 
جميعنا  ن�سعر  اأن  باأ�س  ل  حيث  " ؛ 

باخلوف من وقت لآخر ، لكن املثل 
يقول " ا�سعر باخلوف وافعلها على 

اأية حال " ، يجب األ نقلق كثريًا 
ب�ساأن الف�سل اأو الفر�س التي نفقدها 
؛ فكثري ممن نكن لهم اأعظم الإعجاب 

ـ كما يوؤكد الكاتب ـ اأخفقوا عدة مرات 
؛ ف�سل " باب روث " وبداأ من جديد 
1330 مرة ، و " األربت اأين�ستاين " 

مل ي�ستطع التكلم حتى بلغ الرابعة 
من عمره ، ومدر�س املو�سيقى لـ 

ميئو�س  " اإنه  عنه  " قال  "بيتهوفن 
منه كموؤلف مو�سيقى " ، وح�سل " 

لوي�س با�ستري " على تقدير " مقبول 
عامل  ور�سب   ، الكيمياء  علم  " يف 
ال�سواريخ " ويرنرفون براون " 

يف امتحان اجلرب يف ال�سف التا�سع 
، ومرت " مدام ماري كوري " مبا 

ي�سبه النهيار املايل الكامل قبل 
اأن تغري م�سار العلوم باخرتاعها 
جمال الكيمياء النووية . وهكذا 

ي�ستمر الكاتب يف زعزعة العتقادات 
والقناعات ال�سلبية لدى املراهق ، 

م�ستفزًا اإياه لينطلق اإىل اآفاق حياتية 

 يستحوذ على قلب وعقل المراهق بحوار تفاعلي ورسوم طريفة وقصص عالمية:

كتاب " العادات السبع للمراهقين األكثر فاعلية "
شين كوفي يخاطب "العادة" كأرضية مشتركة لتسلق أدراج النجاح أو السقوط في بئر الفشل

عرض: محسن حسن

عن مكتبة " الدار العربية للكتاب " صدرت 
طبعة خاصة مترجمة إلى العربية من كتاب 
" العادات السبع للمراهقين األكثر فاعلية " 
في مئتين واثنين وثمانين صفحة من القطع 
الكبير ، وهو كتاب لـ شين كوفي ارتكز فيه 
على ما جاء في كتاب سابق لوالده " ستيفن 

آر .كوفي " كان عنوانه " العادات السبع 
The 7 Hab-  ألألشخاص األكثر فاعلية "

  its of Highly Effective People
، ومن المفيد أن ننبه القارئ إلى أن كتاب " 

شين " هذا احتل مكانة بارزة بين القراء في 
العالم ، حتى أصبح واحدًا من الكتب األكثر 
مبيعًا عبر العصور ؛ فقد ترجم الكتاب إلى 
عشرين لغة عالمية ، كما أنه تعدى النسخة 
رقم " مليون " فور صدور طبعته األولى  ، 

لما فيه من حوار تفاعلي بين المؤلف والقارئ 
ـ أو باألحرى المراهق ـ ، ولتميزه بإخراج فني 
رائع مدعوم برسومات كاريكاتورية طريفة 
تواكب المضمون المكتوب ، إضافة لحرص 

الكاتب على اإلمساك بتالبيب قارئه ، وجذبه 
ة الكتاب المليء  واستفزازه الستكمال قراء

بالقصص العالمية المشوقة والمثيرة ، والتي 
تناسب اهتمامات المرحلة التي تم تأليف 

الكتاب من أجلها.
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 ُن�سرت اآلف الن�سو�س، ل�سيما منذ ال�ستينيات، حتت م�سّمى ) 
الق�سة الق�سرية ( والتي اأ�ساءت اإىل هذا الفن ال�سردي الرفيع 

با�ستغراقها يف التهوميات وال�سكليات البالغية الف�سفا�سة. 
وقد اأ�سبح الأمر لعقود مبثابة مو�سة اأن تكتب ما هو مقّعر 

وغري مفهوم بدعوى اإ�سراك القارئ يف فك مغاليق الن�سو�س، 
تلك التي ل مفاتيح لها حتى يف اأذهان كّتابها. ول اأق�سد، هنا، 

بطبيعة احلال اتهام ال�ستينيني، فمنهم مبدعون كبار اأثروا حقل 
هذا الفن بروؤى واأ�ساليب متقدمة. لكن اآخرين من اأجيال متعددة، 

ومنهم، موهوبون انخدعوا بال�سعارات والتو�سيفات احلداثية 
الزائفة واتخذوا طرقًا يف الكتابة ا�ستنزفت مواهبهم يف كتابة 

ما ل قيمة اإبداعية له. ناهيك عن اأن�ساف املوهوبني، وَمْن 
يفتقرون اإىل ملكة اخليال والقدرة على بناء الن�س ال�سردي. 

وهكذا اكت�سحنا طوفان من الن�سو�س ال�ساحبة والثقيلة الظل 
والفارغة من املعنى.

ل اأدعو اإىل الكتابة ال�سطحية، واأجد اأن اأجمل الق�س�س هي 
تلك التي فيها م�سحة من الغمو�س، ووحدهم الكّتاب الكبار من 

مب�ستطاعهم خلق ق�سة متقنة فنيًا ومظللة بتلك امل�سحة ال�سحرية 
املغرية. فالغمو�س مزية يف الق�سة حُت�سب ل�ساحلها، ولكن حني 

يتحول اإىل حجاب غليظ �سيغدو عيبًا يخفي فقر املوهبة و�سّح 
اخليال. فثمة فرق تقني بني الن�س الغام�س الذي يواري املعنى 

ويحيل فعل القراءة اإىل جتربة فكرية ـ جمالية متتحن قدرة 
القارئ على الفهم والتاأويل وامل�ساركة يف لعبة التاأليف واإمالء 

الفراغات املرتوكة لذكائه. وبني الن�س اململوء باملعّميات التي ل 
معنى لها.

   ما زلنا نقراأ ت�سيخوف ب�سغف، وما زال فوكرن وهمنغواي 
وبورخ�س يبهروننا. وما زالت تلك اللغة الب�سيطة واملكثفة، 

اخلالية من الزوائد البالغية الطنانة التي تت�سف بها ق�س�سهم 
تبعث فينا الده�سة ومتنحنا م�سرات ل ت�ساهى. وما زال ذلك 

الأ�سلوب ال�سهل املمتنع الذي ميّيز اأعمالهم ياأ�سرنا.
   ينطوي معظم ن�سو�س همنغواي، يف �سبيل املثال، على 

الرغم من و�سوحها الظاهر على ظل من الغمو�س.. ثمة دللت 
خمتبئة فيما وراء اجلمل ال�سافية املبا�سرة، وفراغات ميلوؤها 

خيال القارئ الفطن وذكاوؤه.. يف ق�س�س كثرية يلجاأ همنغواي 
اإىل لغة الإيحاء. اإنه لن يخربك بكل �سيء، فهو واثق من ُح�سن 

قراءتك.. من ملّاحايتك يف فهم الإ�سارات، يف تكملة اجلمل 
املبتورة يف اأثناء احلوار، يف معرفة عّما يتحدث عنه �سخ�سياته 
حتى واإن مل يذكروا بال�سم هذا الذي يتحدثون عنه.. فالراوي ل 
يف�سح عن حقيقة م�ساعر واأفكار ال�سخ�سيات مبا�سرة، بل يدعهم 

يتكلمون، هم، عّما يجري يف اأعماقهم ويدور يف خلدهم.. اإنه 
ل ي�سهب يف الو�سف اململ واإمنا ينقل لك �سذرات من ال�سورة، 

ره. فب�سع كلمات على ل�سان �سخ�سية ما  اأو امل�سهد الذي ي�سوِّ
كفيلة اأن تر�سد القارئ اإىل جوانب هامة من طبيعة اأفكارها 

وم�ساعرها.
   لنذكر ق�س�سًا اأو جمموعات ق�س�سية؛ جمموعة ) حالت 

( لناتايل �ساروت.. جمموعة ) اجلرمية ( لنجيب حمفوظ.. 
جمموعة ) كتاب الرمل ( لبورخ�س.. ق�ستا ) العا�سق ( و ) 

عيون زرق، �سعر اأ�سود ( ملارغريت دورا�س، والأخريتان تعّدان 
روايتني ق�سريتني، اأو هما ق�ستان ق�سريتان طال �سريطهما 

اللغوي قلياًل.. هذه الأعمال، وغريها، متنحك املتعة وجتعلك 
يف حالة من ال�سك واللتبا�س، واأمام حزمة من الت�ساوؤلت.. 

ت�سعك اإزاء اجلميل واملده�س واملحرّي.. ذلك اجلزء الباهر الذي 
حتاول ا�ستك�سافه باحل�س واحلد�س يف اآن.. 

تفرغ من القراءة فينتابك هاج�س موؤداه 
اأنك اإمنا التقطت اأ�سياء وفاتتك اأ�سياء، 

وها اأنك مغمور ببع�س الرتباك اللذيذ، 
وتفكر باإعادة القراءة، يف حماولة للتقاط 

ما ت�سلل من  بني كما�سة فهمك يف املرة 
الأوىل.. واأحيانًا حتى املرة العا�سرة تبقى 

ت�سعر باأن هناك، لبد، من �سيء اآخر.

الغموض في القصص
سعد محمد رحيم

رحبة ، بعيدًا عن الياأ�س واجلمود 
والقنوط ، وكم كانت براعته ـ يف 

هذا الإطار ـ اأن يوظف ال�سرية 
الذاتية احلافلة بـ " القفزات " بعد 

لينكولن  " اأبراهام  " لـ  " ال�سقطات 
للوليات  رئي�سًا  انتخب  " الذي 

املتحدة الأمريكية يف �سن احلادية 
واخلم�سني. 

ات متدفقة إضاء
ومما يالحظ يف كتاب " �سني " اأنه 

على مدار �سفحات الكتاب جميعها ، 
اأح�سن ا�ستغالل الهوام�س البي�ساء 

، يف اإدراج ما ي�سبه " الإ�ساءات 
املتدفقة " �سواء باملاأثورات القولية 

، اأو بالر�سومات الكاريكاتورية 
، وغالبًا ما يكون امل�ست�سهد به ـ 

املكتوب واملر�سوم ـ منا�سبًا للق�سية 
اأو " العادة " حمل النقا�س والعر�س 

؛ فال يلبث قارئ الكتاب اأن يقراأ يف 
ال�سفحات تلو ال�سفحات عبارات 

م�سيئة مثل : نحن اأوًل ن�سنع 
عاداتنا ثم ت�سنعنا هي بعد ذلك " 

�ساعر اإنكليزي "ـ  اإذا كنت اأنا هو ما 
اأمتلكه ، فمن اأكون اأنا اإذا فقدت ما 

اأمتلكه ؟ " جمهول "ـ  من امل�ستحيل 
علينا اأن نخرق القانون . ميكننا 

فقط اأن نحطم اأنف�سنا يف مواجهة 

القانون " �سي�سل بي .دي ميل .. 
خمرج �سينمائي "ـ  كن دائمًا ن�سخة 
اأوىل من نف�سك ، بدًل من اأن تكون 

ن�سخة ثانية من �سخ�س اآخر " 
جودي جارلند .. مطربة وممثلة " 
ـ جناحي اأو ف�سلي هو اأمر يخ�سني 

ول يخ�س اأي �سخ�س اآخر . اأنا 
القوة " اإيلني ماك�سويل "ـ  طريقان 

متفرعان يف غابة ، واأنا اتخذت 
الطريق املهجور منهما ، وذلك هو ما 

�سنع كل الختالف " روبرت فرو�ست 
.. �ساعر "ـ  كلمة واحدة لطيفة ميكن 

اأن ت�سفي الدفء على ثالثة اأ�سهر من 
ال�ستاء " مقولة يابانية " ، وهكذا ل 
تقت�سر هذه الإ�ساءات على " جمرد 

اأقوال " ولكن على " حمفزات عمل " 
وهذا من املقا�سد املمتازة للكاتب يف 

هذا الكتاب . 

خطوات الطفل 
ومن التبويبات الثابتة بني �سفحات 

الكتاب ، تبويب بعنوان " خطوات 
الطفل " يتخلل دائمًا املناق�سات 
امل�ستفي�سة للكاتب ، وهو ياأتي 
لي�سع اأمام القارئ ما ميكن اأن 

ي�سطلح عليه بـ " الو�سايا " املهمة 
التي حتمل وجهًا تطبيقيًا واإجرائيًا 
يهبط باملراهق اإىل تعلم اخلطوات 

الأوىل نحو حتقيق هدف ما ، متامًا 
كما يفعل الكبار لالأطفال ال�سغار 

حني يعلمونهم خطواتهم الأوىل يف 
امل�سي اأو الكالم اأو التعبري احلركي 

، كما يت�سمن هذا التبويب جملة من 
الأ�سئلة املهمة التي ت�ساعد اإجاباتها 
املراهق يف حتديد متطلبات النجاح 

والتفوق وال�ستمرار فيهما ، اأو 
حتديد ال�سفات الذاتية التي يفتقر 
اإليها ، وهذه الأ�سئلة مثل: " انظر 

يف املراآة وا�ساأل " هل كنت �ساأرغب 
يف الزواج من �سخ�س مثلي ؟" اإذا 

كانت الإجابة هي ل ، فاعمل على 
اكت�ساب ال�سفات التي تفتقر اإليها " 
ـ " ما مفرتق الطرق الأ�سا�سي الذي 

تواجهه الآن ؟ ـ فكر يف اأهدافك ، هل 
كتبتها ودونتها ؟ اإذا مل تكن قد فعلت 

، فخذ بع�س الوقت لتفعل ، تذكر ، 
هدفًا غري مكتوب هو جمرد اأمنية "، 
ول يغفل الكاتب يف هذا التبويب اأن 

يحمل اإىل قارئه بع�س الختبارات 
النف�سية التي تعينه على فهم جوانب 

�سخ�سيته . 

اشحذ المنشار 
ويختم  " �سني كويف " كتابه 

بالكالم عن العادة ال�سابعة ، وهي " 
ا�سحذ املن�سار " والتي يجعل منها 

عاماًل م�سرتكًا لنجاح املراهق يف 
التعامل مع حالت ال�سعور بال�سغط 

والإرهاق وعدم التوازن اأو الفراغ 
الداخلي ، و�سرب الكاتب للمراهق 

اأمثلة تطبيقية وحياتية ، تو�سح 
مق�سوده من هذه العادة اجلامعة ؛ 
فقاطع الأ�سجار " الأحمق " يخ�سر 

وقته عندما ين�سغل بالقطع عن �سحذ 
من�ساره ، يف حني اأنه لو قام ب�سحذ 

من�ساره ، ف�سوف يوفر الكثري من 
الوقت وينجز الكثري من العمل 
ب�سرعة ، ولذلك ل ميكن ت�سور 

ان�سغال قائد ال�سيارة بقيادتها عن 
ملء خزانها بالوقود ، وهذا بالفعل 
ما قد يقع فيه الكثري من املراهقني ، 
عندما ين�سغلون باحلياة اإىل احلد 
الذي يعوقهم عن تخ�سي�س وقت 

لتجديد الذات و�سحذ الهمم ، اأو كما 
عرب الكاتب عن هذه العادة باعتبار 

اأنها  " تتعلق كلها ب�سحذ نف�سك 
وذاتك وهمتك واإبقائها دائمًا كذلك 

بحيث ميكنك التعامل مع احلياة 
ب�سكل اأف�سل .. اإنها تعني جتديد 

وتقوية الأبعاد الأربعة الأ�سا�سية 
يف حياتك ب�سكل منتظم ، وهذه 

الأبعاد هي : ج�سدك ، وعقلك ، وقلبك 
، وروحك " . وبعد ، يعد كتاب " 

العادات ال�سبع ... " مرجعًا ثمينًا ، 
تهديه الأ�سرة لبنها املراهق اأو ابنتها 

املراهقة ، كدليل اإر�سادي ي�سيء 
طريقهما نحو حياة 
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إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

عام 2057
انتهت حّمى التفرقة العنصرية بين السود 

والبيض وانتهى عصر العبيد، فهاهي البشرية، 
بما في ذلك من عاش في القطب المتجمد 

الشمالي والجنوبي أيضًا، ولم يعد العالم يعرف 
الشتاء القارس وال الخريف وال تساقط أوراق 

الشجر.
بعض العنصريين البيض كتبوا على قمصانهم 
)مت ابيض كالثلج( وال أحد يعبأ بما يكتبون، ما 
أهمية مجنون هنا ومخبول هناك يتباهى ببياض 

بشرته ما دامت الدنيا كلها صارت سوداء؟ 
االحتباس الحراري شطب أيضًا على الفوارق حتى 
بين األغنياء و الفقراء، فما عاد من أحد يفكر في 

السيطرة والسلطة سوى بعض المرضى ممن 
يتلذذون بتاريخ اإلنسان األبيض الذي اندثر 

تمامًا منذ سنين.


