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أجاثا كريستي 
تتحدث عن مذكراتها 
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نهايات المؤلفين.. 
الغريبة! 

هل كانت كوبا وراء 
اغتيال جون كينيدي؟

الُحبُّ في أروقة 
الفالسفة 
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 نشــر الدكتــور زيــن العابديــن عبــد الــكالم هــذه المذكــرات (رحلتــي: تحويــل األحــالم 

إلــى أفعــال) فــي كتــاب صغيــر عــام ٢٠١٣ ، ويمكــن النظــر إلــى هــذا الكتــاب‑ 

المذكــرات علــى أنــه إســتذكارات جميلــة لتفاصيــل صغيــرة لــم يــأتِ عبــد الــكالم علــى 

ذكرهــا فــي ســيرته الذاتيــة المنشــورة فــي كتبــه الســابقة ومنهــا كتابــه الشــهير (أجنحــة 

مــن نــار)،  نستشــعر فــي هــذه المذكــرات ذلــك الحــس الروحانــي الســامي إزاء النــاس 

والطبيعــة والزمــن كمــا نتلمــس العاطفــة الجياشــة التــي تمــأل روح الكاتــب وعقلــه وهــو 

ــر  ــه المبك ــكيل وعي ــي تش ــاهمت ف ــاه س ــه وصب ــن طفولت ــل م ــر تفاصي ــى ذك ــي عل يأت

ــس  ــاعية لتكري ــذات والس ــرة لل ــة العاب ــة ذات الطموحــات الملحمي وشــخصيته اإليثاري

الهنــد كقــوة عظمــى علــى الســاحة العالميــة.

تمتــاز هــذه المذكــرات بغلبــة الطابــع 

الحميمــي فيهــا وتركيزهــا علــى الجوانب 

ـانية النبيلــة  التــي تعــدّ ضــرورة 
اإلنسـ

الزمــة تفرضهــا متطلبــات العيــش وإدامــة 

الحيــاة فــي البيئــات الفقيــرة مــن العالــم، 

ــة  ــى القيم ــا عل ــكالم  هن ــد ال ــد عب يؤك

العليــا للجوانــب اإليثاريــة الرائعــة التــي 

حازهــا شــخوص كثيــرون فــي حياتــه 

إبتــداء مــن أبيــه  التقــي  وأمــه وأختــه وإبــن عمــه وحتــى بائــع الكتــب فــي مدينــة مدراس 

ــة..  ــار الذيــن عمــل معهــم فــي وقــت الحــق مــن حياتــه المهني وإنتهــاء بالعلمــاء الكب

ــع فــي الزهــرة وهــي  ــروح دون  انتظــار مقابــل: (تطلّ يكتــب عبدالــكالم عــن عطــاء ال

ــة  ــا المجاني ــع بركاته ــح الجمي ــلها الشــهي، هــي تمن ــواح وعس ــا الف ــر بكــرم عبيره تنش

النابعــة مــن جوهــر روحهــا المتســربلة بالحــب، وعندمــا تنتهــي مــن عملهــا ترتمــي علــى 

األرض فــي هــدوء كامــل. إجتهــد بــكل قدرتــك المتاحــة أن تكــون مثــل الزهــرة التــي 

ــر مقابــل رغــم عظمــة ماتحــوزه مــن صفــات..) تمنــح مــن غي
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ِرحـلـتـي

زين العابدين عبد الكالم

ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي

تحويل ا�حالم إلى أفعال

القصة الرائعة عن  القوة من خالل 
السيارة المرحة  الفولكسفاغن

زوايا جديدة

سيارة الشعب

أّول كتاب قرأته...

صدر بالفرنسي

صدر باالنكليزي

على رصيف المتنبي

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

ساتياجيت راي
�س����اتياجيت راي ال����ذي اأده�ش ع�ّس����اق ال�س����ينما يف كل مكان، 
ون����ال اعجابًا ا�س����تثنائيًا من اأحد اأ�س����اطري ال�س����ينما الياباين 
اكريك����ريا �س����اوا، حظ����ي على م����دى اكرث م����ن ن�سف ق����رن من 
الزم����ن، بن�سيب واف����ر من الأبحاث والدرا�س����ات التي تناولت 
عوامل����ه ال�سينمائية، واث����ره الوا�سح ل يف ال�سينم����ا الهندية، 
فح�سب، بل يف ال�سينما العاملية،  ي�سّنفه بع�ش موؤرخي ونّقاد 
ال�سينما من ال�سف����وة املختارة التي اأ�سهمت يف تطور �سناعة 

ال�سينما يف قرنها الأول.
وم����ع كرثة الدرا�سات واملقالت بحق هذا ال�سينمائي الثوري، 
فاإننا مع كتاب )�سينما �ساتياجيت راي( تكّون درا�سة وحتلياًل 
معمق����ًا يكت�سب �سدقيته، واأهميته من ا�سم موؤلفه )ت�سيداناندا 
دا�����ش جوبت( املخ����رج والناق����د وامل����وؤّرخ ال�سينمائي )1921 
ومنج����زه  ب����راي  ل�سيق����ة  معرف����ة  تربط����ه  ال����ذي   )2011-
ال�سينمائي.. وعلى عالق����ة طويلة براي، حيث اأ�سهما معًا، يف 
تاأ�سي�����ش جمعية كلكتا لالأفالم ع����ام 1947 واأ�سدر معه دورية 

الفيلم الهندي عام 1957.
ومن هن����ا يكت�سب ه����ذا الكت����اب اأهميته بو�سفه ميث����ل درا�سة 
معمقة ودقيقة لأعمال املخ����رج الهندي، ف�ساًل عن كونه درا�سة 
�ساملة لأفالمه وتفا�سيل عن �سناعتها.. بدءًا من فيلمه ال�سهري 
)اأغني����ة الطريق( وانته����اًء بفيلم����ه الأخري”اجانتوك”بتناول 

نقدي معّمق.
ولع����ّل اأهم ما يف الكت����اب، اأنه ي�سلط ال�س����وء على �ساتياجيت 
راي موؤرخ����ًا جمالي����ًا لتاري����خ الهن����د املعا�سر، فمن الن����ادر اأن 
ت����وؤرخ اأعمال خمرج �سينمائي لعملي����ة التغيري الجتماعي يف 
بل����د ما على م����دى فرتة طويلة من الزمن، مثل م����ا فعلته اأعمال 
�ساتياجيت راي، فقد”�سّجلت موا�سيع اأفالمه، اإحداث التغيري 

الجتماعي يف الهند، لأكرث من مئة وخم�سني عامًا".
هن����ا يقف املوؤل����ف عند احداث فيل����م )ديف����ي Devi( اأو الإلهة 
يف ثالثينيات الق����رن التا�سع ع�سر، يف حني تدور اأحداث فيلم 
)لعب����ا ال�سط����رجن( يف خم�سيني����ات القرن نف�س����ه.. وهكذا مع 
اأفالم����ه الأخرى و�سوًل اإىل ثالثية )اآبو( عن ال�سنوات الأوىل 

من القرن الع�سرين.
الكت����اب مع الإ�سهاب يف التناول النقدي جلل اعمال راي، فاإنه 
يوؤّرخ ل�سرية هذا املخرج الكبري من خالل اأعمال، ففي ف�سل”ما 
قب����ل اأغني����ة الطريق”نتع����رف عل����ى ال�س����رية ال�سخ�سية لراي 
قبل اجناز فيلم����ه الذي يعد اأحد كال�سيكي����ات ال�سينما الهندية 
والعاملية.. فقد كان اهتمام راي قبل ولوجه ال�سينما من بوابة 
)اغني����ة على الطري����ق( قد اأ�ّس�����ش مع اآخرين مب����ن فيهم موؤلف 
الكتاب نف�سه”جمعية كلكتا لل�سينما”وكتب مقالت عن م�ساكل 
ال�سينم����ا الهندية، وما ينبغي اأن تك����ون عليه وق�سى اأّيامه يف 
درا�سة اأفالم هوليوود، حيث يكاد يكون هذا النوع الوحيد من 
الأف����الم ال����ذي كان باإمكانه اأن ي�ساهده قب����ل ال�ستقالل.. وقال 
فيم����ا بعد اإنه”تعلم �سناعة الأف����الم من خالل م�ساهدته الأفالم 
الأمريكية”فاإ�سل����وب ال�س����رد املنطقي والواقع����ي )ظاهريًا يف 

الأقل( اخلا�ش بهوليوود ترك انطباعًا عميقًا لديه.
ويق����ف موؤلف الكت����اب عن ملحم����ة راي اخلال����دة )ثالثية اآبو( 
الأك����رث  فيه����ا..  ي����رى  الت����ي 
انتم����اء للهند متدفق����ة بحرية 
اع����دادًا  واأق����ل  �سكله����ا،  يف 
واأك����رث عفوي����ة.. لكن����ه –اأي 
املوؤل����ف- ي����رى اأن ه����ذا لي�ش 
م�س����دره راي مبا�س����رة ولكن 
)بيبهوت����ي  العم����ل  كات����ب 
باندي����و بادي����اي( م����ن خ����الل 
وتاأمل����ه  مثاليت����ه  نوعي����ة 
يهم�س����ان  اللذي����ن  الروح����ي 

ال�سر ويجلبان اخلري.
عدا عن ذلك، فاإن املوؤلف يعمد 
اىل بي����ان اأث����ر تط����ور وع����ي 
�ساتياجي����ت راي، على جممل 
منجزه ال�سينمائي الذي بات 
وا�سح����ًا يف كل املراحل التي 
مرت به����ا حياته حتى نهايتها 

عام 1992.

معني����ة  غ����ري  الزاوي����ة  ه����ذه  اأن  اأع����رف 
بالكت����اب املدر�س����ي، لأن املثقف����ني يرتفع����ون 
لي�ستعر�س����وا ع�سالته����م الورقي����ة فيدع����وا 
اأنه����م ق����راأوا تل����ك الكتب”عري�س����ة املنكب����ني 
”عم����ق”  عل����ى  ال�سكيمة”ليدلل����وا  وقوي����ة 
م����ا  اأول  اأحبب����ت  اإنن����ي  فاأق����ول  ثقافته����م، 
اأحبب����ت كتاب”القراءة” لل�سف اخلام�ش اأو 
ال�ساد�����ش البتدائ����ي عندما قراأن����ا، جماعيًا، 
ن�س����ًا عنوانه ”هيلني كيل����ر.. الفتاة العمياء 
الجتماعي����ة  ال�سخ�سي����ة  تل����ك  ال�سم����اء” 
والكاتب����ة الربيطاني����ة، ن�س����ًا ا�ستحوذ على 
عاطف����ة الطف����ل لأنها تنازلت ع����ن دورها بعد 
اأن”اأح�س����ت”اأن ال�سخ�ش الواقف خلفها يف 
عجلة من اأم����ره وهذا بفع����ل اأنفا�سه ونب�ش 

قلبه التي ترك�ش عجولة ملحاحة!
ث����م كتاب”الن�سو�ش”املق����رر لل�س����ف الأول 
املتو�س����ط لأن����ه عرفن����ي عل����ى عدي����د الكتاب 
وال�سعراء واأولهم حمم����د مهدي اجلواهري 
يف ق�سيدته”جي�����ش العراق”لأكت�سف لحقًا 

اأنها حتولت من:
ليٍد  الع����راق خ�سا�س����ة/  "عبدالك����رمي ويف 

وقد كنت الكرمي املح�سنا”اإىل: 
خ�سا�سٌة..... العراق  ويف  العراق  "جي�ش 

اإلخ. 
ومل اأتاأك����د، حتى الي����وم اأن التغيري كان بقلم 
اجلواه����ري ال����ذي اختل����ف مع عب����د الكرمي 
الت����ي  ه����ي  الرتبي����ة  اأن وزارة  اأم  املح�سن����ا 

غريت الق�سيدة!
يف فو�س����ى الكت����ب الت����ي تالزمن����ي، حت����ى 
الي����وم، �سّرقت وغّربت فلم اأج����د ذلك الكتاب 
ال����ذي اأبحث عنه حي����ث تنقلت م����ن روايات 
موري�ش لب����الن مبتكر”اآر�سني لوبني”ومعه 
ال�س����ري اآرث����ر كون����ان دوي����ل مبتكر”�سرلوك 
ث����م  عم����ي،  باب����ن  تاأث����رًا  هوملز”وبعدهم����ا، 
�سديقي، فيم����ا بعد، هاوي الف�ساء و�سناعة 
ال�سواريخ �سب����اح ح�سني ”�ساروخ” نزيل 
نق����رة ال�سلم����ان، فاأم�سيت ح����وايل ال�سنتني 
واأن����ا اأقراأ كتب الكواك����ب والف�ساء واأكرثها 

متعة كان كتاب الفل�سطيني الراحل الدكتور 
عبدالرحي����م  بدر”الك����ون الأح����دب” واأنا مل 

اأبلغ احللم. 
لكنن����ي اأعد الكتاب الأول ه����و الكتاب النقلة، 
الكت����اب الذي غ����ريين وه����داين اإىل الطريق 
غ����ري امل�ستقيم: كتاب �سالم����ة مو�سى”هوؤلء 
الثال����ث  ال�س����ف  يف  علموين”وكن����ت 

املتو�سط. 
ه����ذا الكت����اب ال����ذي ي�ستعر�����ش في����ه مو�سى 
م�سادره الثقافي����ة املتنوعة، لكنها ت�سب يف 
منب����ع واحد: التنوي����ر املدين ونق����د الرتاث 
الدميقراطي����ة  ومعن����ى  البالي����ة،  والتقالي����د 
فيه����ا  والتق����ى  بريطاني����ا  عا�سه����ا يف  الت����ي 
�س����ورة  وتق����دمي  �سخ�سي����ًا،  بربنارد�س����و، 
قلمية لأبرز فال�سف����ة ومفكري القرن التا�سع 
ع�س����ر الذين مثل����وا، عندي، مفاتي����ح جديدة 
لفت����ح املكتب����ة العاملي����ة ومتابعته����م فيما بعد 
اأمثال دو�ستويف�سك����ي وتول�ستوي وفولتري 
ومارك�����ش  ونيت�س����ه  وغوت����ه  وداروي����ن 

وفاي�سمان، واأب�سن وغريهم. 
ومنه بداأت اأ�سئلتي مثل: كيف يغري املوؤلفون 

العامل؟
احلق، اأن هذا الكاتب، الذي تعاقبت كتبه يف 
مكتبي ال�سغ����رية مثل”التثقي����ف الذاتي”و 
اإلخ  "الأدب واحلي����اة” و"عقلي وعقلك"... 
م����ن ع�س����رات الكتب فق����د كان الرج����ل مكرثًا 

ومنتجًا ب�سكل ملحوظ. 
لكنن����ي ا�ستغرب����ت، وقته����ا، من دعوت����ه اإىل 

اعتماد العامية امل�سرية بدل الف�سحى!  
مل يك����ن ذل����ك الكت����اب جم����رد كتاب للق����راءة، 
بل مث����ل يل”دعوة”اإىل تاأم����ل العامل بعيون 
اأف�سدين”فكريًا”مثلم����ا  خمتلف����ة،  جدي����دة، 
مو�س����ى  �سالم����ة  ال�س����اب  في�سم����ان  اأف�س����د 
وو�سع����ه عل����ى الطريق”غ����ري امل�ستقي����م".. 
دع����ت  الت����ي  الأوىل  تلكم”مف�سدة”الكت����ب 
الكني�س����ة واجلامع ووزارة الثقافة والإعالم 
وظيف����ة  ا�ستح����داث  اإىل  الإع����الن(  )اإق����راأ: 

الرقيب. 

أّول كتاب قرأته...

عواد ناصر

كه يالن محمد

لتقتنع الفل�سفة بالوقوف عند اجلزئيات، بل هي ن�ساط 
عقلي يريُد ربط الظواهر املتفرقة لتقدمي روؤية كلّية حول 
احلياة وا�ستخال�ش اأفكار وت�سورات من التجارب التي 
للمعطيات  الفال�سفة  مقاربة  فاإن  لذلك  الإن�ساُن،  بها  ميُر 
الوجودية تتميز بالعمق والبتعاد عن التب�سيط والآنية 
املفاهيم  املختلفة يف �سوء  الق�سايا  مناق�سة  يوؤثرون  بل 
بنظر  وثابت  جوهري  وماهو  اإليها  يتو�سلون  التي 
الفال�سفة، ال�سوؤال الذي بف�سله يحافظ العقل على ن�ساطه 
الفال�سفة  لي�ستثني  لذا  الركود،  مهاوي  اإىل  ولينزلق 
العاطفي من مطارحاتهم  امل�ستوى  على  الذاتية  جتاربهم 
مرحًا  ب�سيطًا  عرفناه  الذي  احلب  حتى  وبذلك  الفكرية، 
بُح م�ساألة لتخلو من التعقيدات يف احلقل الفل�سفي،  ُت�سْ
واحلب.  )الفال�سفة  كتاب  يف  اأكرث  الأمر  هذا  يت�سُح  اإذ 
تاأليف  من  بوفوار(  دي  �سيمون  اإىل  �سقراط  من  احلب 
واأودلن�سولن،  لومونييه  ماري  الفرن�سيتني  الكاتبتني 
اأهمية  تكمن  مندور.  دينا  ال�ساد  لغة  اإىل  ترجمته  حيث 
و�سريورة  الفال�سفة  مذاهب  بني  ربطه  يف  املُوؤََلف  هذا 
الكتاُب  يت�سدُر  باديو(،  )اآلن  تعبري  حد  على  حياتهم 
هناك  اإذ  الفال�سفة،  ت�سورات  لعر�ش  متهيدًا  ماي�سبه 
احلب  بني  والنف�سال  ع�سرنا  يف  احلب  ب�سوؤال  اهتمام 
احلب  مكننة  عن  اأ�سفر  ما  العاطفي،  واحلب  اجل�سدي 
ذكرت  ثم  ومن  اأدورنو،  تعبري  حد  على  العاطفة  وت�سّوه 
املوؤلفتان اآراء فال�سفة الآخرين، حول العالقة القائمة بني 
اللّذة احل�سية واحلب رمبا اأجمل ماورد يف هذا ال�سياق 
يعتقُد  فالأخري  )نيت�سه(  الأملاين  الفيل�سوف  تف�سري  هو 
باأن الإ�سباع اجلن�سي بالن�سبة للعا�سقني لُيعُد �سيئًا اإمنا 
جمرد رمز لي�ش اأكرث، هنا مو�سوع احلب يتم تناوله على 
امل�ستوى الأ�سمل، ول يكون قيد الت�سورات الناجتة عن 
اإن  �سريعة وجتارب عاطفية عار�سة، �سحيح  فعل  رّدات 
الكتاب هي وليدة لتجاربهم،  التي ي�سّمها  اآراء الفال�سفة 
مع  احلب  لت�سفري  التحفز  هو  هوؤلء  روؤية  مامييُز  لكن 
مو�سوعات اأخرى، مثل م�سري الإن�سان ودور احلب يف 

جتاهل  ي�سُح  هل  الإن�ساين،  الكائن  يعانيها  التي  الآلم 
نداءات احلب خوفًا مما تنطوي عليه التجربة العاطفية 
اإىل الأمور من هذا املنطلق فهل  العذاب، واإذا نظرنا  من 
يوجد فرق ذكُر بيننا وبني الأحجار والأموات التي حتظى 
يك�سف  دي�سكو.  قول مونيك  على حد  وال�سكون  بالراحة 
اأ�سحابُه عن  اأحدهما يزهُد  الكتاب عن اجتاهني،  لك هذا 
تذوق احلب ل�سيما احل�سي اأو ين�سف اجل�سر املو�سول 
فهو  الدائمة مثل، كيكجارد  بالعالقة  التجربة  اإىل تتويج 
حبيبته  على  وحياته  روحته  مبثابة  الذي  فكره  ل  ف�سّ
مع  احلُب  الدامناركي  الفيل�سوف  لدي  يتداخل  ريجينب، 
ق�سايا عقائدية ويتاأثر يف قراراته بهذا ال�ساأن مبا ورد يف 
ن�سو�ش دينية عن ت�سحية النبي اإبراهيم باإبنه، كما اأن 
كانط هو اأي�سًا �سجل حياته يكاد يكوُن خاليًا من العالقات 
العاطفية، بحيث جديُر اأن يو�سف بالفيل�سوف النا�سك، اإذ 
تعترب احلياة اجلن�سية ل�ساحب نقد العقل اخلال�ش، من 
اأخطر امل�سائل امليتافيزيقية يف الغرب، ويعلُل كانط بقائه 
يطعمها،  ما  ميتلك  مل  املراأة  اإىل  احتاج  حني  باأنه  عازبًا 
وحني امتلك املال مل يعد ي�سعر باحلاجة اإىل املراأة بخالف 
هذا الجتاه، ثّمة من كانت املراأة حا�سرًة بقوة يف حياته 
عاطفية  عالقات  من  �سبكة  واأقام  جتاربه  تعددت  حيث 
هاديغرمنوذج  مارتن  مُيثُل  اإذ  الزواج،  موؤ�س�سة  خارج 
الفيل�سوف التائق لرتياد قلب العامل الناب�ش عرب احلب 
على حد تعبري ع�سيقته حنة اأرندت. بني هذا وذاك، يوجُد 
من ظلَّ موقفه ملتب�سًا حيال املراأة واحلب، لعّل الفيل�سوف 
ب�سلوكياته  مثال  اأبرز  يكوُن  �سوبنهاور،  اآرثر  املُت�سائم 
عالقته  يف  وال�سبابية  الو�سوح  عدم  عن  املتناق�سة 
باملراأة، فهو من جهة يحّمُل الأنثى م�سوؤولية ا�ستمرارية 
حياة خالية من املعنى، ويعترُب احلب لي�ش اإل فخًا، ومن 
جهة اأُخرى مل يزهْد من اإقامة عالقات حميمية مع اأكرث من 
اإمراأة. بجانب ذكر اأطروحة نخبة من الفال�سفة املُحدثني 
املو�سوع  مادارحول  اإىل  الكتاُب  هذا  يلتفت  احلب،  عن 
ُي�سري  هنا  النقا�سات،  من  الإغريق  فال�سفة  لدى  نف�سه 
والأُنثى  الذكر  كان  الأخري  فبنظر  اأر�ستوفان،  راأي  اإىل 
متحدين يف كيان واحد، ومبا اأن ذلك ي�سكل م�سدر خطر 
بالنف�سال،  اجلن�سني  على  زيو�ش  عاقب  لذا  الآلهة  على 
اإيرو�ش من ال�سعور باحلاجة اإىل الن�سف  فبالتايل يولُد 

العدم،  اإل  ي�سبقه  مل  عظيمًا  اإلهًا  اإيرو�ش  وُيعُد  الآخر. 
من  الأكرث  اليونانية،  امليثولوجيا  يف  ذكره  ورد  ح�سبما 
ذلك حتدثت موؤلفتا )الفال�سفة واحلب( عن اقرتان اجلمال 
اإفالطون وازدراء �ساحب اجلمهورية للحب  باحلب عند 
رحلة  يف  الأوىل  املرحلة  باأنه  اإياه،  وا�سفًا  اجل�سدي 
الإن�سان نحو عامله الروحاين، ويف هذا الإطار، يتم ذكر 
املاء  بدلو  األقت  التي  ك�سانتيب،  بزوجته  �سقراط  عالقة 
مطر  من  )كم  يقوَل  اأن  اإل  �سقراط  ي�سَع  ومل  زوجها  على 
خفيف علب رياح عاتية( يعتقُد الفيل�سوف الأملاين نيت�سه 
اأثينا، لول  اأكرب جُمادل يف  باأن �سقراط ما كان �سي�سبح 
مناكدات زوجته. تختاُر �ساحبتا الكتاب يف لوكري�ش لدى 
الرومان قبل النتقال اإىل الع�سر الو�سيط، واإفراد ف�سل 
الروماين  ال�ساعر  يرى  لروؤية مونتاين عن احلب،  كامل 
لوكري�ش 55ق.م باأنَّ احلب لينف�سُل عن عذابات اأبدية، 
املعاناة  عن  وا�سحًا  مثاًل  تتالو�ش  اأ�سطورة  جت�سُد  اإذ 
الناجمة من احلب ُم�سيفًا اإىل اأن )جتنب من �سرك احلب 

اأهون من الوقوع فيه( كما يقدم حاًل لتخفيف من حدة اآلم 
والبحث  جديدة(  بندوب  القدمية  اجلراح  ب�)حمو  احلب 
عن احلب اجلديد لن�سيان متعة قدمية، وليختلُف ت�سور 
لوكري�ش،  راأي  عن  بافيزي  تي�سزاري  الإيطايل  ال�ساعر 
لالنتحار كون احلب  �سبب  باأن احلب  الأول  يعتقد  حيث 
يك�سُف عري الإن�سان وبوؤ�سه ويظهره اأعزل و�سط العدم، 
�سحايا  اأحد  وي�سبح  ينتحَر  لأن  فعاًل،  به  ماحدا  وهذا 
فن  كتابة  يف  املبدع  مونتاين  اإىل  ان�سرفنا  اإذا  احلب، 
اهتمامًا  اأكرث  باأنه  نالحظ  املحنك،  والدبلوما�سي  املقالة 
بالإيروتيكية اإذ ن�ساأ مونتاين حمرومًا من حنان الأم، مما 
جعله ان ليكون م�ستقرًا يف عالقاته العاطفية، فهو بدًل 
ع�سره  اأبناء  كمعظم  واخليل  بالفرو�سية  يتباهى  اأن  من 
احلميمية،  العالقات  تفا�سيل  على  منكّبًا  يكون  اأن  ل  ف�سّ
تتوقف عند جان  اأن  اإىل  الفال�سفة  يت�سل�سل احلديث عن 
ممار�سة  باأن  )اإميل(  كتابه  يف  يقول  الذي  ر�سو  جاك 
اإل نوعًا من  العالقات احل�سّية دون وجود احلب، لي�ست 
باأن احلب ليكون  نف�سه،  الوقت  العبودية، واعرتف يف 
لرو�سو  املخ�س�ش  الف�سل  ويف  والآلم،  العذاب  دون 
تف�سريًا  يف�سُر  الذي  لرو�سفكو،  راأي  اإىل  التطرق  يتم 
ما  اأنا�سًا  هناك  اأن  اإىل  م�سريًا  لظاهرة احلب،  اجتماعيًا، 
اأ�سبحوا ع�ساقًا اأبدًا لول اأن �سمعوا من يتكلم عن الع�سق، 
هكذا يتجول بك الكتاب يف ثنايا اأفكار الفال�سفة، اإىل اأن 
يختم بق�سة العالقة ال�ستثنائية بني �سيمون دي بوفوار 
وجان بول �سارتر، فالأخري يعتقُد باأن احلب هو اأن متتلك 
العامل من خالل اإمراأًة ُيذكر حاله كحال هاديجر، كانت له 
عالقات ن�سائية متعددة تاأتي يتفرُد هذا الكتاب يف عر�سه 
ت�سورات  بع�ش  لك  ي�سّحح  بحيث  للفال�سفة  اآخر  لوجه 
معاديًا  يكن  مل  الذي  نيت�سه،  مثل  فيل�سوف  عن  منطية 
الفكر  �سرامة  يف  له  ندًا  تكون  اإمراأة  اأراد  ما  بقد  للمراأة 
وتقدي�ش احلياة، كذلك بالن�سبة كيكجارد الذي عا�ش حياة 
مت�سوفة باحثًا عن لّذة اأبدية، لإن احلب احل�سّي كما قال، 
العزف،. حالة  يف  اإل  اأثر  لها  لي�ش  التي  املو�سيقى  مثل 
يحق اأن نت�سائل هل ي�سّح اأن من�سي يف درب الفال�سفة يف 
اأندريه بريتون،  اأو نكتفي برتديد مع  البحث عن احلب، 
اأو نتبنى ماقاله نزار قباين  باأن احلب هو احلل الوحيد 

باأنه )لغالب اإل احلب(؟.

ال����ُح����بُّ ف���ي أروق������ة ال��ف��الس��ف��ة 

الكتاب األول.. 
الكتاب النقلة

عرض/ اوراق
الأماك���ن التي نزروها دائما ما تذكر �سيئًا من 
عط���ر ذاكرتها فينا وهذا م���ا خل�ست به اأجاثا 
كري�ستي اأحداث رحلتها اإىل �سوريا والعراق 
وذكرياتها هن���اك يف كت���اٍب بعنوان”تعل قل 
يل كي���ف تعي�ش”ال���ذي �س���در ع���ن دار املدى 
لالإع���الم والثقاف���ة والفنون وترجمت���ه اإكرام 

احلم�سي.
وذك���رت كري�ستي  ج���اء هذا الكت���اب لالإجابة 
تط���رح  الت���ي  الت�س���اوؤلت  م���ن  الكث���ري  ع���ن 
علّي”مل���اذا ان���ت يف �سوري���ا تنقب���ني؟ وكيف 
تعي�سني يف خيمة؟؟”ذاك���رًة اأن معظم النا�ش 
ل يرغبون يف معرفة اجلواب فالأمر بالن�سبة 
اإليهم جمرد جتاذب لأطراف احلديث ثم يظهر 

بع�ش الأ�سخا�ش ممن يعنيهم الأمر بالفعل.
كي���ف ع�ست وكيف ذهبت وكيف كانت احلياة 

هناك؟؟؟؟
املع���اول  عليه���ا  جتي���ب  ت�س���اوؤلت  جميعه���ا 
واملجارف وال�سال�سل”تلك كانت قدور الطهو 
ال�سومع���ة  تل���ك  ا�ستخدمناه���ا”ويف  الت���ي 
الكب���رية كن���ا نحتفظ بقمحن���ا، وبتل���ك الإبر 
امل�سنوع���ة م���ن العظ���ام كن���ا نخي���ط ثيابنا، 
حت���ى م�ساحيق جتميلي كنت اأ�سعها يف هذه 

اجلرة ال�سغرية. 
ذك���رت كر�ست���ي يف مقدمتها حم���ذرًة القارئ 
م���ن اأن ي�س���اب بخيب���ة الأمل فه���ذا الكتاب مل 

يك���ن عميقًا للغاية ول يلق���ي ال�سوء على علم 
الآث���ار م���ن زاوية مث���رية لالإهتم���ام ول يقدم 
و�سف جمي���ل للمناظر الطبيعية ول يت�سدى 
للم�س���كالت القت�سادية ولي����ش فيه �سيء من 
التاأري���ح، فهو جمرد واقع �سغ���ري من اجلعة 
جم���رد كتاب �سغ���ري للغاية يحتف���ي بالأعمال 

اليومية والأحداث اليومية.
وهنا تتحدث الكاتبة عن بداية التهيوؤ للرحيل 
اإىل �سوريا، وتذكر اإنها و�سلت اإىل الكيليكية 
الت���ي تطل على واحدة من اأجمل املناظر التي 
راأتها يف حياته���ا وهنا اأح�ست الكاتبة مبا قد 
يكون مو�سى اأح�ش به على حّد تعبريها فذلك 
اجلم���ال الرقيق ال�سباب���ي الأزرق القامت هو 
اأر�ش لن يتمكن املرء من بلوغها اإذ اأن البلدات 
والق���رى احلقيقي���ة عند بلوغ ذل���ك املكان هي 
العامل اليومي العادي ل هذا اجلمال ال�ساحر 

الذي يدعوك اإىل النزول...
حل���ب  اإىل  ذل���ك  بع���د  كر�ست���ي  اإنتقل���ت  ث���م 
وبعدها اإىل بريوت حي���ث ينتظرهم مهند�ش 
معم���اري �سيمه���د له���م الطري���ق يف رحلته���م 
الطويلة و�سيتم اإجراء اأول ا�ستطالع لهم يف 
اخلابور وجغج���غ، ت�سف الكاتبة يف رحلتها 
ال�ستطالعية الأوىل بريوت باأنها بحر اأزرق 
وخليج مقو�ش وخط �ساحلي طويل من جبال 
زرقاء �سبابية، هذا كان بال�سبط امل�سهد الذي 
راأت���ه من م�سطبة الفن���دق ومن غرفتها املطلة 

على الياب�سة.
 بع���د مدة حيث يطل اخلريف تنتقل كري�ستي 

للخاب���ور وجغجغ ذاك���رًة لأ�ستحال���ة درا�سة 
كافة التالل الواقعة على طريقها تقرر العودة 
نف�سه���ا، يف خت���ام  الليل���ة  اإىل احل�سك���ة يف 
احلدي���ث عن ه���ذه الرحل���ة و�سفته���ا الكاتبة 
باأنه���ا حافلة باملغامرات حيث رافقتهم اأحوال 
جوية رديئة جعلتها ت�سع���ر بالر�سا عن قرار 

العودة الذي اإتخذته.
تنتقل بعده���ا كري�ستي اإىل �ساغر بازار حيث 
�سكن���ت يف قري���ة معظ���م مبانيه���ا مهج���ورة 
م���ا جعله���ا تنف���ق مبالغ طائل���ة من اأج���ل بناء 
ترتي���ب �سحي���ح  اأي  ت�س���ع  م�ستوطن���ة ومل 
لو�س���ع الأولويات البنائي���ة، واجهت الكاتبة 
العديد من امل�س���كالت وال�سعوبات يف �ساغر 
بازار، وبعد وقت طويل تقرر كر�ستي الرحيل 
اإىل الرق���ة وهن���ا حي���ث تواجهه���ا العديد من 
املواقف الإن�سانية الت���ي تتطلب منها ت�سرفًا 
حقيقيًا وعطاءًا فريدًا وموقفًا حا�سمًا، لتتعلم 
كر�ست���ي من ه���ذه التجربة كيف تك���ون اأكرث 
�سالبة وب���ذات الوقت حتافظ عل���ى الإن�سان 

الذي ي�سكنها. 
 ذك���رت كر�ستي وا�سفة تل���ك اليام”كم كانت 
جميل���ة تل���ك احلياة وك���م اين ات���وق لأعي�ش 
ف���رح تل���ك الي���ام من جدي���د، فال يع���د تدوين 
هذا ال�سجل الب�سيط جمرد مهمة، بل هو فعل 
ح���ب، ول هروب���ا اإىل �س���يء كان ب���ل تطعيما 
للم�سق���ة واحلزن اللذين يكتنف���ان هذه اليام 
ب�سيء خالد مل يكن يف يوم م�سى بل ما يزال 

كائنًا."

ع��ن  تتح��دث  كريس��تي  أجاث��ا 
مذكراتها في سوريا والعراق

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

يتحدث الروائي وكاتب املقال 
الفرن�س���ي با�س���كال بروكن���ري 
احلا�س���ل على جائزة رينودو 
الأدبي���ة ع���ام 1997 يف كتابه 
ه���ذا ع���ن ق�سي���ة العن�سري���ة 
والكراهية  التحام���ل  وم�ساألة 
واخل���وف من الإ�س���الم اأو من 

امل�سلمني.
ي�سرح بروكنري كذلك م�سطلح 
وطريق���ة  الإ�سالموفوبي���ا 
م�ساع���ر  لإدان���ة  ا�ستخدام���ه 
والحكام  واخلوف  الكراهية 
�س���د  املوجه���ة  امل�سبق���ة 
امل�سلم���ني اأو اتهام املت�سددين 
م���ن  ل�ساحله���م  توظيف���ه  يف 

خ���الل اإدان���ة اأي نق���د موج���ه 
كان  ل���و  حت���ى  للم�سلم���ني 
�سمن اط���ار النقا����ش الفكري 
بالإ�سالموفوبي���ا.  وو�سف���ه 
منذ 35 عامًا وه���ذا امل�سلطح 
ي�ستخ���دم للق�س���اء عل���ى اأي���ة 
كلم���ة نق���د �س���د الإ�س���الم  لها 
ه���دف او معنى مزدوج �سواء 
اأكانت لإ�س���كات �سوت الغرب 
امل�سلم���ني  اآراء  ابع���اد  اأم 
الإ�سالحي���ني. يع���ود با�سكال 
بروك���ر يف هذا الكت���اب اىل 
خيارات���ه:  اأه���ّم  م���ن  واح���د 
اأو  مراجع���ة  تطبيق”فك���رة 
وقراءة”النظم  حتلي���ل  اإعادة 

الإ�س���الم  وخا�س���ة  الديني���ة، 
يف الوق���ت ال���ذي يتواجه فيه 
م���ع التع�س���ب. يع���د با�س���كال 
اأن للهجم���ات الرهابي���ة التي 
والع���امل،  فرن�س���ا  �سرب���ت 
ال�سبب ال�سا�ش والكبري الذي 
يدعو اىل تطبيق هذه الفكرة. 
عل���ى  كذل���ك  الكات���ب  ي�سّج���ع 
ثقاف���ة العت���ذار والع���رتاف 
م���ع  للتعام���ل  بالأخط���اء 
التع�سب اأو العنف امل�ستخدم 

�سد امل�سلمني اأو غريهم.

صدر بالفرنسي
ترجمة وإعداد أنس العزاوي 

يتمتع املوؤلف الفرن�س���ي كر�ستوف اليفك، 
الناق���د  بع���دد كب���ري م���ن املواه���ب، فه���و 
الكات���ب الهزيل  واملو�سيق���ي وامل�سرح���ي 
واملمث���ل. كت���ب كر�ستوف ع���ددًا كبريًا من 
املوؤلف���ات، كان اخرها”اأه���اًل بكم يف عامل 
الوي���ب". كت���اب م�سح���ك ومبك���ي يحمل 
التفا�سي���ل.  م���ن  العدي���د  �سفحات���ه  يف 
يتح���دث الكتاب عن النرتن���ت، عن العامل 
الفرتا�س���ي ويث���ري الت�س���اوؤلت التالية: 
النرتن���ت جم���اين لك���ن كي���ف ت�ستطي���ع 
املواق���ع اللكرتونية و�سب���كات التوا�سل 
الجتماع���ي وحمركات البح���ث والربامج 
املرتبط���ة به���ا من حتقي���ق الأرب���اح، ل بل 

وب�سكل كبري جدًا، هل تعترب هذه املجانية 
الطعم ال�سغري الذي يقود ال�سياد لالإيقاع 
ب�سمك���ة كب���رية. النرتن���ت ه���و احلري���ة 
لكنن���ا ا�سبحن���ا اأ�س���رى داخل ه���ذا العامل 
انفت���اح  ه���و  النرتن���ت  الفرتا�س���ي. 
الن�سان على الع���امل وانغالقه على نف�سه. 
النرتن���ت ه���و امل�سطل���ح اجلدي���د ملفردة 
الدميوقراطي���ة، من خالل���ه اعرّب عن راأيي 
اىل الع���امل اأجمع، ا�سعر بوجودي يف هذا 
الع���امل، لك���ن الي�ش ه���ذا ال�س���يء نف�سه ما 

ي�ستغله الرهابيون؟. 
اأملك يف هذا العامل الفرتا�سي العديد من 
الأ�سدق���اء، ا�ستطي���ع ان اعدهم، اعرف ما 

هي م�ساعرهم جتاهي م���ن خالل ال�سارة 
باإعج���اب اأو تعلي���ق. ميّكنن���ي الن���ت م���ن 
التعري���ف ع���ن مواهبي وقدرات���ي، لكنني 

اقدمها اىل العامل ومن دون مقابل.
ي���روي الكاتب ق�س�س���ًا ق�س���رية عن هذه 
التكونلوجي���ا، ق�س����ش تقوم عل���ى وقائع 
وبيانات حقيقية، لتبني لنا حدود ومطبات 
ه���ذا الو�سط. ميزج بني الفكاهة والرتبية 
باأ�سل���وب �سّيق فكاهي ومرّوع ينبهنا على 
�س���رورة التوقف ع���ن الندف���اع والتهّور 
واحلذر م���ن الت�سكيك والتالعب والإدمان 
ال���ذي يقدم علي���ه العديد م���ن امل�ستخدمني 

لهذا العامل املرتامي الأطراف.

�س���در عن دار غاليم���ار اجلزء الثاين من كت���اب حكايات ن�سائية، 
اجل���زء الثاين، للر�سامة والكاتبة الفرن�سية بينيلوب باجيو. تعد 
باجي���و، واح���دة من الر�سام���ات الواعدات واملتمي���زات من خالل 
النج���اح ال���ذي حققته يف كتابه���ا حكايات ن�سائية اجل���زء الأول. 
عرف���ت باجيو من خالل مدّونتها على الويب والتي حتمل عنوان 
حيات���ي الرائع���ة، حي���ث كانت ت���روي حلظ���ات حياته���ا اليومية. 
ح�سل���ت بينيلوب عل���ى عدد كبري من اجلوائز حي���ث قّلدت و�سام 
فار�ش الفن���ون والأداب من قبل وزيرة الثقافة اوريلي فيليبيتي، 

على هام�ش املهرجان الدويل للق�س�ش امل�سورة.
يع���ّد ف���ن الق�س����ش امل�س���ّورة اأو م���ا ي�سم���ى بالف���ن التا�س���ع، فنًا 
ت�سويري���ًا غالبًا، م���ا يتكون م���ن جمموعة �سور، ت���روي اأحداثًا 
متتالية مرتافقة مع ن�ش حوار لل�سخ�سيات امل�سورة يف الر�سوم 

�سم���ن دوائ���ر اأو مربع���ات، وتن�س���ر ه���ذه الق�س����ش يف املجالت 
الهزلي���ة اأو كت���ب خا�س���ة بها، وه���ي ت�سبه اإىل حد كب���ري ق�س�ش 
مانغ���ا امل�س���ورة يف اليابان، وتك���ون الق�س�ش عب���ارة ر�سومات 
م���ع كتابات ت�س���ري اإىل كالم ال�سخ�سيات وتتل���ى الق�س�ش ب�سكل 
درام���ي، ومنها م���ا اقتب�ش كفيلم اأو م�سل�س���ل اأو لعبة فيديو، هذه 
الق�س����ش لديه���ا �سعبية كبرية يف الع���امل، وخ�سو�سًا يف اأمريكا 

ال�سمالية وغرب اوروبا.
ت���روي بينيلوب حكاي���ات ن�ساء تتمتع كل واح���دة منهن باإ�سرار 
كبري لتحدي املجتمع، فكل واحدة وعلى الرغم من تعر�سها للظلم 
واملر�ش واللوم الجتماعي، ت�س���ق طريقها اخلا�ش وتاأخذ زمام 
الأم���ور، تتحدى الظ���روف حتى تتحرر من خ���الل حرية التعبري 

والعتقاد والنتماء. يج�سد الكتاب حكاية 15 امراأة.

جدي���د،  عن���وان  كرا�سي���ه،  دار  ع���ن  �س���در 
للكاتب���ة المرييكي���ة الفرن�سي���ة، ان �سنكلري، 
حت���ت عن���وان وقائع م���ن فرن�س���ا اجلريحة. 
ان �سنكل���ري، م���ن موالي���د مدين���ة نيويورك. 

�سحافية ومقدمة برامج وحماورة. 
يب���داأ الكت���اب مبقول���ة الفيل�س���وف اليطايل 
انطوني���و كرام�سي”الع���امل الق���دمي يحت�سر 
ويتع���رث ظه���ور الع���امل اجلديد حينه���ا تظهر 

الوحو�ش يف هذا الربزخ".
الف���رتة  ه���ذه  تو�س���ف  اأن  الكاتب���ة  حت���اول 
عامل���ني  ب���ني  الواقع���ة  املح���رّية  التاريخي���ة 

فتق���ول: من���ذ عامني م���ن املمك���ن لأي �سخ�ش 
اأن ي���رى باأنن���ا دخلن���ا يف ع���امل جدي���د، عامل 
مينحن���ا ال�سع���ور م���ن روؤي���ة التاري���خ وهو 
ينه����ش اأو يندثر. تروي ان �سنكلري الحداث 
وامل�ساه���دات باإ�سلوبه���ا اخلا����ش. تتكلم يف 
كتابها هذا ع���ن معاي�ستها لالأزم���ة اليونانية، 
و�سول املهاجرين على �سكل افواج ومن دون 
�ساب���ق ان���ذار اىل اوربا، اإع���ادة ر�سم خارطة 
واردوغ���ان،  بوت���ني  واجل���زر  امل���د  الع���امل، 
وال�س���ام،  الع���راق  يف  ال�سالمي���ة  الدولي���ة 
ت�ساع���د نفوذ اليم���ني اأو احل���راك ال�سعبوي 

يف اوروبا ب�سكل عام وفرن�سا ب�سكل خا�ش، 
�سراع اليمني والي�سار، الف�سائح ال�سيا�سية، 
الربيك�س���ت وخ���روج بريطاني���ا م���ن عب���اءة 
الحت���اد الوروب���ي، �سع���ود جن���م ترام���ب 
وانهي���ار اح���الم كلنتون، امياني���ول ماكرون 
الظاه���رة ال�سيا�سي���ة الرني�س���ة اجلديدة بني 
فران�سوا هولن���د و�ساركوزي، بينوا هامون 
لوب���ن  ماري���ن  تقابل���ه  ال�سرتاك���ي  املر�س���ح 
مر�سح���ة اجلبهة الوطني���ة يف �سورة �سراع 
اليم���ني والي�س���ار، ال�سطراب���ات والحداث 

املتتالية يف فرن�سا واوروبا.

وقائع من فرنسا الجريحة - ان سنكلير- دار كراسيه

أهاًل بكم في عالم الويب -كرستوف اليفك- عن دار ليه ليان كي ليبغ

بينيلوب باجيو -حكايات نسائية- غاليمار

العنصرية 
الوهمية 
”الخوف من 
اإلسالموفوبيا"- 
باسكال 
بروكنير- دار 
كراسيه
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ترجمة: عباس المفرجي
يف اآب 1955، خرجت اخلنف�ساء فولك�سفاغن، رقم مليون 
م���ن خ���ط الإنت���اج يف م�سنع ولف�س���ربغ. ح�س���ر مرا�سيم 
الحتف���ال اأكرث من مئة الف �سخ����ش، قال واحد من الذين 
�سه���دوا املنا�سبة، بينما ))كانت فتي���ات مبالب�ش �سحيحة 
من املولن روج ال�سهري عامليًا يلوّحن ب�سيقانهّن، وجوقة 
م���ن جن���وب اأفريقيني �س���ود ين�سدون اأغ���اين دينية، و32 
امراأة من ه�ساب ا�سكوتلندا يرق�سن على اأنغام مو�سيقى 
القربة، وكوكبة م���ن حملة الأع���الم ال�سوي�سرية يدورون 

بن�سق((.
الكت���اب اجلدي���د الآ�س���ر لربن���ارد ريج���ري مل ميكن���ه، يف 
ن�سف���ه الثاين، من التخل�ش من ب���الدة تاريخ هذه ال�سلعة 
ال�سطح���ي ايولوجي���ا. انت�سرت الفولك�سفاغ���ن يف اأرجاء 
الع���امل، جنحت يف املك�سيك، احتل���ت �سريعًا 3% من �سوق 
الولي���ات املتح���دة ك�سي���ارة ثاني���ة ’’ فكه���ة ‘‘ للزوج���ات 
ولعب���ي الغول���ف، ومن ث���م اأ�سبحت من الط���راز القدمي. 
لكن، بالطبع، الن�سف الأول من حياة الفولك�سفاغن – من 
اأ�سوله���ا يف الرايخ الثالث حتى حلول الزمن الذي ظهرت 
يف راق�س���ات اله�ساب تلك يف ولف�سربغ – ي�سعها مبعزل 
ع���ن كونها جمرد ماكنة فت�سي���ة، وهنا يكون كتاب”�سيارة 

ال�سعب”اأكرث اإثارة.
م�سطل���ح ’’ Volkswagen ‘‘ ه���و رمب���ا الأثر الأكرث 
بقاًء مل�سطلحات الرايخ الثالث – ’’ �سيارة ال�سعب ‘‘ كانت 
يوم���ًا جنبًا اىل جنب مع ’’ راديو ال�سعب ‘‘ و’’ تراكتور 
ال�سع���ب ‘‘، ’’ ال�سع���ب ‘‘ ال���ذي كان هو المل���ان من غري 
اليه���ود. اأ�سولها تكمن يف الكفاح ل�سن���ع �سيارة املانية 
رخي�سة ب�سدق، ثيمة مت�ساوقة مع �سنوات الع�سرينات 

والثالثينات. خمرجا فامير الكبريان فريتز لنغ واأف 
دبلي���و مورن���او، كان كالهم���ا مهوو�س���ني بال�سيارات 
)يف الواق���ع، مورناو لقى م�سرع���ه يف حادث �سيارة 
مثل”�سباي�ش”و”ال�سحك���ة  واأف���الم  رولزروي����ش( 

الأخرية”لها موقف ايروتيكي ل ين�سى اإزاء العربات. 
م�ساهديه���ا الأ�سليون تقا�سموا  ه���ذا التوق، لكنه كان 

توق���ًا غ���ري قاب���ل للت�سك���ني. ل �س���يء اأك���رث حيوية 
يعر�ش خ���راب الطبقة الو�سط���ى الملانية، مابني 

احلربني العامليتني، من امل�ستويات املتدنية جدًا 
لمتالك �سيارة، مقارنة م���ع بريطانيا وفرن�سا، 

املتح���دة.  الولي���ات  م���ع  اأك���رب  وب�س���كل 
يق���ّدم ريج���ري اأرقامًا لبع����ش من واحد 

وثمان���ني األ���ف م�ساف���ر بالعربات يف 
الع�سرين���ات،  بداي���ة  يف  املاني���ا، 

مقارن���ة م���ع اأربع���ة ع�س���ر مليون 
ون�س���ف امللي���ون يف الولي���ات 
املتح���دة نحو ع���ام 1925. قام 
بزي���ارة  المل���ان  ال�سناعي���ون 
ال�سي���ارات،  �سناع���ة  قد����ش 
م�سان���ع مي�سيغ���ان ل�سي���ارات 
الف���ورد، واأ�سيب���وا بالقنوط. 
يف الواقع، كان هناك عدد قليل 

ج���دًا من ال�سي���ارات على الطرق 
الملاني���ة، ذل���ك اأن قواع���د املرور 

النازي���ة كانت تن����شّ على وجوب، 
اأن يقود �سائقو ال�سيارات عرباتهم على 

اجلان���ب الأمين فقط، اإن كان���ت هناك حركة �سري 
مقرتبة.

يق���ّدم  ريج���ري و�سف���ًا م�سلّي���ًا للمح���اولت الفا�سل���ة التي 
�سُتلح���ق بنج���اح اإنت���اج �سي���ارة املاني���ة رخي�س���ة التكلفة 
’’ �سفدع  الوب���ل  امل���دّور(،  اللوف  – الهانوم���اغ )خب���ز 
الأ�سجار ‘‘، الب���ي اأم دبليو ’’ ديك�سي ‘‘. كل �سيء اأخفق، 
لأن���ه بب�ساط���ة مل يكن ثّم���ة نقود كافي���ة يف التداول جلعل 
امت���الك �سي���ارة اأم���رًا مقب���وًل ظاه���رًا. ن�س���اأ اجلميع على 
ق�س����ش دميلر وبنز، لك���ن امل�ستقبل ينتمي اىل فورد. كان 
ميكن لالأمل���ان �سناعة �سيارات ليموزي���ن و�سيارات �سباق 
خرافي���ة، لك���ن معظم الط���رق بقيت خالية م���ن ال�سيارات، 
الت���ي كان���ت تعي����ش فيه���ا الدراج���ات الهوائي���ة والنارية 

وحافالت الرتام ع�سرها الذهبي.
كان���ت و�سائ���ل الإع���الم الملانية ماأخ���وذة بف���ورد، وهتلر 

كان���وا  متعاطفني مع اإنتاجه وبطانت���ه 
عدائ���ه  وم���ع 

على  لل�سامي���ة 
ح���د �سواء. 

مل���ا  حا

ت�سل���م ال�سلط���ة، واحدة من خط���وات هتل���ر الأوىل كانت 
اإعالن���ه عن هدف اإنتاج ’’ �سيارة �سعبي���ة ‘‘، عربة باأربعة 
اأب���واب ثمنه���ا األ���ف رايخ م���ارك، ميكنه���ا، يف النهاية، اأن 
تن�س���ر الفرح يف �سارع مفت���وح للعائالت الملانية العادية. 
اجل���زء املتعذر اجتنابه من الخ���رتاع كان اإمكانية تركيب 

بندقية ر�سا�سة فوقه.
خ���الل �سن���وات الثالثينات، برزت م�سكل���ة يف اإعالن هتلر 
ع���ن ال�سعر لأنه واط���ئ جدًا؛ لو دخل���ت الفولك�سفاغن يف 

اإنتاج منا�سب �ستكلف �سعف �سعر بيعها.
كان���ت الفولك�سفاغن جوهريًا، كما هتل���ر نف�سه، ا�ستريادًا 
م���ن الهاب�سربغ. فريديناند بور�س���ه، كان املانيا بوهيميا، 
ّعِمَل عل���ى تطوير – يف تركي���ب هاب�سبورغي بارودي – 
�سي���ارات كمالي���ة وتراكت���ورات مدفعية ثقيل���ة. الهنغاري 
بيال برييني، �سّمم ماكنة باأ�سطوانة حمركة خلفية مربدة 
باله���واء، والت���ي األهمت �سن���ع الفولك�سفاغ���ن املقبلة، 
وحلقه النم�س���اوي ايروين كومندا بال�سكل، والكثري 
م���ن العمل ال�س���اق قامت به �سركة زي����ش تاترا، التي 

تبدو عرباتها ’ يف 570 ‘ اأ�سبه بخنف�ساء.
جنح بور�س���ه يف التقدم ببطء نح���و القوة باأكرث 
الط���رق املقرفة، وبطريق���ة ما ظهر انه 
كان تقن���ي �سي���ارات لمب���ال. �سّخ���ر 
توجيه���ات هتل���ر الت���ي ل �سبيل اىل 
تغيريه���ا م���ن اأج���ل �سي���ارة �سع���ب 
ليح�س���ر م���وارد هائل���ة يف اجت���اه 
م�سنع فوردي يف املانيا 
 . لي���ة ل�سما ا

بافتتاحه���ا م���ن قب���ل هتل���ر يف اآذار 1938، كان���ت عرب���ة 
بور�سه اجلدي���دة )مّت ت�سبيهها اأول مرة بخنف�ساء من قبل 
النيوي���ورك تاميز( معّمدة باإ�سم ’’ القوة من خالل �سيارة 
مرح���ة ‘‘، الك���ي دي اف فاغ���ن. حملة غامرة م���ن الدعاية، 
مو�سوف���ة هن���ا ب�س���كل رائ���ع، ا�ستح�سرت اأك���رث من ربع 
مليون مّدخر متحم�ش قرب اندلع احلرب، الذين اأ�سيبوا 
جميعًا بخيبة اأمل عندما اأعيد توجيه تخ�سي�سات الفولذ 

اىل وجهة اأخرى.
احتفظ اجلي����ش بالفولك�سفاغن. مّت رمي ب���دن اخلنف�ساء 
امل���رح ومّت متت���ني ال�سا�س���ي ل�سن���ع ع�س���رات الآلف من 
الكولبفاغ���ن، عرب���ات اجلي���ب الملاني���ة. اأثبت���ت اجلبه���ة 
ال�سرقي���ة وال�سح���راء الليبي���ة انهم���ا خمت���ربان مثالي���ان 
لت�سوي���ة العي���وب، جاعلة منه���ا �سيارة قوية بح���ق ُينظر 
اليه���ا بحب يف ع���امل ما بعد احل���رب. عند نهاي���ة احلرب، 
تعّر����ش املوقع، وكتلة من ثكن���ات العمل بال�سخرة واأبنية 
امل�سان���ع، اىل الدمار، ب�سكل خم���ز، بالق�سف بالقنابل من 
قب���ل احللفاء بقيادة بريطانيا. حتول���ت الفولك�سفاغن يف 
البداي���ة اىل عربات باللون الأخ�س���ر جلي�ش احللفاء ومن 
ث���م، حني �س���ار م���ن الوا�سح اأن احل���رب الب���اردة تتطلب 

املانيا غربية معافية، حتولت اىل اخلنف�ساء املرحة.
كتاب”�سيارة ال�سعب”مملوء باملوا�سيع املتنوعة املثرية 
حول فامير واملواقف النازية من ال�سيارات، وكان املوؤلف 
بارع���ًا يف التعّمق يف املعلومات الالفت���ة للنظر بغرابتها. 
يف الكت���اب مقط���ع بارع ع���ن بع����ش املناف�س���ني الوقحني 
للفولك�سفاغ���ن يف اخلم�سينات، مثل غال�ش غوغوموبايل 
وبورغوارد لويد 300 امل�سحك���ة، امل�سنوعة من اخل�سب 
الرقائق���ي املرّكب على خ�س���ب �سلد مع ماكنة ذي حركتني، 
مم���ا يلق���ى �س���وًء خمتلف���ًا ج���دًا عل���ى �سناع���ة ال�سي���ارت 
الملانية كلية الرباعة. لذلك من املخجل حينها اأن تتناق�ش 
تدريجي���ًا ’’ �سي���ارة ال�سع���ب ‘‘ اىل جمرد اأ�س���كال وتقاليد 

لهواة اخلنف�ساء.
اىل درج���ة ما،  تن���اول  هذا الكت���اب الرائ���ع واملثري العهد 
ال���ذي ح���ّل م�سكلة النزع���ة ال�ستهالكية الفا�سل���ة ل�سنوات 
الع�سرين���ات والثالثين���ات، واأت���اح لنا الدخ���ول اىل فرتة 
تاريخي���ة جدي���دة، متخم���ة بال�سائ���ع املعدني���ة، املطاطية 
والبال�ستيكي���ة التي يغذيها الب���رتول. امل�سانع العظيمة 
مثل ولف�س���ربغ رمبا ا�سرتت �سالمًا اجتماعيًا، 
لك���ن الثمن الذي قد يكون علينا دفعه هو 

البداية فقط لرزح حتته.

عن �صحيفة 
الغارديان 

سيارة الشعب
القص���ة الرائعة عن  القوة من خالل الس���يارة 

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

 موؤل���ف املقدم���ة  و�سعه���ا يف مقتب���ل كتاب���ه يف التاريخ 
وال���ذي عنوان���ه )الع���رب ودي���وان  املبت���داأ واخل���رب يف 
اأي���ام  العرب والعج���م والرببر وم���ن عا�سرهم من ذوي 
ال�سلطان الكرب( لتبيان اآرائه يف علم التاريخ والعمران 

احل�ساري واأحوال النا�ش يف املعا�ش ،
 وه���و ما يعرب عنه اليوم بعلم الجتماع  ، فيما وجد فيه  
اآخ���رون  ومنهم حلي���م بركات وبرهان غلي���ون  وعبا�ش 
اجلراري وداود �سّلوم وكاظم �سعد الدين بداية للتفكري 

يف علم الفولكلور.
  املوؤل���ف  : هوعب���د الرحم���ن اأب���و زي���د ويل الدي���ن  اأبن 
خلدون ، ولد يف اأول رم�سان 732ه� /27 ماي�ش 1332 
م يف تون����ش وتتلمذ على ابيه وعلى اأ�سهر علماء ع�سره 
حي���ث در�ش عل���وم القراآن والفق���ه والطبيع���ة والفل�سفة 
والريا�سيات وعلم املنطق  ، ثم توقف عن امتام درا�سته  
وه���و ابن الثامن���ة ع�سرة  لوف���اة والده وحل���ول مر�ش 
الطاع���ون   مما اأوجب هج���رة الكثري من علماء املدينة  ،  
فا�سط���ر ابن خلدون اىل العمل والدر�ش معا. كانت اأول 
وظيف���ة �سغلهاوظيفة كتاب���ة العالمة ل���دى وزير تون�ش 

حمم���د اإب���ن تافراك���ني الو�سي عل���ى العر�ش ،ومل���ا دالت 
دول���ة الوزير رحل اإب���ن خلدون اىل اجلزائ���ر حيث حل 

واأهله يف ق�سنطينة.  
يف �سن���ة 755ه� ارحتل اىل فا�ش وعم���ل كاتبا يف بالط 
ال�سلطان ابي عن���ان وكان عمره اآنذاك ليتجاوز الثانية 
والع�سري���ن وظ���ل يف وظيفت���ه هذه �سنت���ني حتى �سجن 
مل�ساركت���ه يف موؤامرة �س���د ال�سلطان م���دة �سنتني اي�سا 
اأطل���ق �سراح���ه بعدها واعي���د اىل عمله ، ث���م اتيح له ان 
يتق���دم يف من�س���ب الوزارة زم���ن ال�سلطان اأب���ي �سامل ، 
واأن ياأخذ ديوان املظامل ا�سافة   اىل عمله واأن يعوداىل 
الدر�ش ب�سكل اأف�سل على يد علماء ع�سره ،ان يبداأ كتابة 
موؤلفات �سغرية كانت متهيدا لكتابه الهم )العربوديوان 
املبت���داأ واخلرب(  يف �سنة 764ه���� رحل  اإبن خلدون اىل 
الندل����ش حي���ث اأحتفى ب���ه �سلط���ان غرناط���ة حممد بن 
يو�سف بن ا�سماعيل اأبن الحمر  ووزيره  ال�ساعر ل�سان 
الدي���ن ب���ن اخلطي���ب ، وكان �سديقه ،فتق���دم يف جمل�ش 
ال�سلطان الذي ار�سل���ه �سفريا له اىل ملك ق�ستالة بطر�ش 
لبرام ال�سل���ح بينهما، اكمل كتابه هذا يف اربع �سنوات 

وه���و يف قلعة  اإبن �سالمة ، ثم راأى  اأن يرجع اىل بع�ش 
امل�سادر الت���ي ت�ساعده على الدق���ة وتنجيه من العتماد 
عل���ى الذاكرة، ف�ساف���ر اىل تون�ش حيث ن���زل يف �سيافة 
�سلطانه���ا اب���ي العبا�ش حي���ث اأمت كتابه امله���م هذا خالل 
ارب���ع �سنوات اخرى واه���دى ن�سخة من���ه اىل ال�سلطان 

ابي العبا�ش اأحمد، وعرفت هذه الن�سخة بالتون�سية.
�ساف���ر اأبن خلدون مل�سر وهو يعتزم احلج لكنه مكث يف 
القاهرة حي���ث التف حوله النا�ش واأخذيلقي درو�سه يف 
اجلام���ع الزهر و�سط اعج���اب احل�سور بعلم���ه الوافر 
وح�س���ن ادائه ،  توف���ى اإبن خلدون يف 26 رم�سان  �سنة 
808 ه���� / 16  اآذار1406م ع���ن76 عاما يف القاهرة وقد 

ترك  الكثري من كتب التاريخ وا�سهرها كتاب العرب. 
 تنق�س���م مقدمة اب���ن خلدون لكتاب الع���رب اىل متهيد يف 
�س���ت �سفح���ات عن التاري���خ  وروايت���ه  ، ث���م تاأتي �ستة 
بح���وث �سماها ابن خلدون ف�سول ه���ي 1- يف العمران 
الب�س���ري وي�ستم���ل عل���ى �س���ت مقدم���ات وتعريفات يف 
ا�س���ول ن�س���اة الب�سري���ة واحل�س���ارة  2- يف العم���ران 
الب���دوي والمم الوح�سية والقبائل 3- يف الدول العامة 

واملل���ك واخلالف���ة واملرات���ب ال�سلطاني���ة 4- يف البلدان 
والم�س���ار و�سائ���ر العم���ران 5- يف املعا����ش ووجوهه 
م���ن الك�س���ب وال�سنائ���ع وم���ا يعر����ش يف ذل���ك كل���ه من 
الح���وال 6- يف العل���وم واأ�سنافه���ا والتعلي���م وطرق���ه 
و�سائ���ر وجوه���ه.  در�ش اإب���ن خلدون الكث���ري من علوم 
زمن���ه منها عل���وم الق���راآءات والفق���ه والفرائ�ش والطب 
الروحاين وا�س���رار التنجيم وح�ساب اجلمل والزيرجة 
و�سواه���ا، ا�سافة اىل علوم الرواية والتاريخ وال�سول 

احل�سارية للمجتمعات.

صدر قديما
مقدمة إبن خلدون

1. فق���د ُقتل الكاتب امل�سرحي الأغريقي اأ�سخيلو�ش )525 
����� 456 ق. م.( ع���ن طري���ق �سقوط �سلحف���اة عليه. وتقول 
الق�سة، اإن ن�سرًا اأ�سقط ال�سلحفاة على راأ�ش اأ�سخيلو�ش، 
معتقدًا باأن راأ�سه �سخرة، )يحّطم عليها فري�سته(، وهكذا 
م���ات الكاتب امل�سرح���ي ال�سّيء احلظ. حقيق���ي اأم زائف؟ 
رمبا زائ���ف. فالكثري من الدار�سني يعتق���دون باأن ذلك من 
تلفيق كاتب مناف�ش اأراد اأن يجعل الكاتب امل�سرحي يظهر 
وكاأن���ه واحد اأحم���ق، ُقتل بطريق���ة �سخيف���ة وهزلية على 
نح���ٍو مبهم. وعلى كل ح���ال، فاإننا رمبا لن نع���رف اأبدًا ما 

ح�سل على نحٍو موؤكد.
2. وم���ات الفيل�س���وف ورج���ل الدولة والع���امل فران�سي�ش 
َبيك���ون )1561 ����� 1626( بع���د اإ�سابت���ه بالته���اب رئوي، 
ن�س���اأ لديه بع���د اأن اأتخم نف�سه بدجاج م�سَب���ع بالثلج. وقد 
اأراد بيك���ون، وه���و التجريب���ي عل���ى ال���دوام، اأن يرى ما 
اإذا كان م���لء الطي���ور بالثل���ج �سي�ساعد يف حف���ظ اللحم. 
وهك���ذا اأ�سي���ب الرج���ل العظي���م بال���ربد نتيج���ًة جلهوده 
يف ه���ذا الإط���ار، وانته���ى اأمره بعد وقت ق�س���ري من ذلك. 
حقيق���ي اأم زائ���ف؟ حقيقي بالتاأكيد تقريب���ًا، ولو اأن هناك 
هال���ة اأ�سطوري���ة حول الواقعة. اإذ اأنه���ا تبدو كواحدة من 
اأ�ساط���ري املوؤلف���ني تلك، لكنه���ا متتلك على وج���ه الحتمال 

اأ�سا�سًا من الواقع.
3. وم���ات ولي���ام �سك�سبري من حّم���ى اأ�سابت���ه بعد �سهرة 
لي���ل متاأخ���رة م���ع �ساعري���ن زميل���ني ل���ه، َب���ني جون�سون 
وماي���كل دَريت���ون. وقد ت���ويف �سك�سبري كما ه���و م�سهور 
يف ي���وم القدي����ش ج���ورج، 23 ني�س���ان 1616، بع���د اأن 
اأ�سي���ب بحّمى يف اأعق���اب تناوله الكثري م���ن الكحول يف 
بلدته �سرتاتفورد. حقيق���ي اأم زائف؟ موؤكد. ومع اأن هذه 
احلكاي���ة تاأتي من �ساه���د عيان معا�سر ل���ه يف بلدته، فاإن 

هن���اك َمن ل ي�سّدقها على نطاق وا�سع )ولو اأنها ُتكرر يف 
الغالب وكاأنها حقيقة(.

4. وم���ات الكاتب وال�ساع���ر واملرتج���م كري�ستوفر مارلو 
)1584 ����� 1593( يف �سج���ار حان���ات. فق���د ت���ويف ي���وم 
30 اآي���ار 1593 يف ديبتف���ورد، بتاأث���ري ج���رح ناج���م ع���ن 
طعنة حت���ت عين���ه. وحتكي الق�س���ة اأنها كان���ت م�ساجرة 
ح���ول فاتورة الب���ار. حقيق���ي اأم زائف؟ زائ���ف. فقد ُطعن 

مارل���و يف من���زل خا�ش، ولي����ش يف حان���ة، واأنها مل تكن 
م�ساج���رة �سكارى ب�سب���ب نزاع جرى ب���ني مارلو ورجال 
اآخري���ن، ميكن اأن يكون م�سرتكًا معهم يف نوع من حلقات 
التج�س����ش )اإذ اأن مارل���و عمل لفرتة ل���دى مدير خمابرات 
امللكة األيزاب���ث، فران�سي�ش ول�سينغام(. وقد يكون اجلزء 
املتعل���ق ب�”بت�سوي���ة ح�سابات”�� اأو فاتورة ����� حقيقيًا، مع 
هذا. لكن حتى واإن كان الأمر هكذا، فاإن من ال�سعب القول 

اإنها كانت عركة �سكارى يف بار. 
5. وم���ات ال�ساع���ر الرمزي ليوني���ل جون�س���ون )1867 �� 
1902( بع���د �سقوط���ه ع���ن مقع���د يف حان���ة. فق���د داخ من 
ال�سك���ر و�سقط ع���ن املقعد، ليموت على الف���ور. حقيقي اأم 
زائ���ف؟ موؤكد على نطاق وا�سع. وتقول بيانات كثرية اأن، 
جون�س���ون �سق���ط يف ال�سارع، ل يف حانة ����� نتيجة جلطٍة 
اأ�سابت���ه. ومهم���ا كان الأمر، فاإنه مل ميت ف���ورًا واإمنا بعد 

يومني من ذلك.
6. وم���ات ال�ساع���ر الرم���زي اأرن�ست داون�س���ون )1867 �� 
1900( يف حان���ة خم���ر. وهي تبدو ميت���ة منا�سبة ل�ساعر 
كتب عن”اأيام اخلمر والورود”. لكن هل كان ذلك حقيقيًا؟ 
حقيق���ي اأم زائف؟ زائ���ف. فقد ُوجد داون�س���ون مفل�سًا يف 
حان���ة واأُخذ اإىل بي���ت كاتب �سديق له، روب���رت �سريارد. 

ومات يف بيت �سريارد بعد اأ�سابيع قليلة.
7. وق���د طع���ن خ���ادم حتى امل���وت ال�ساعر فول���ك غريفيل، 
ل���ورد ب���روك )1554 �� 1628( وهو خارج م���ن التواليت. 
اإدخ���ال ا�سم���ه يف و�سي���ة  لع���دم  وكان اخل���ادم غا�سب���ًا 
غريفي���ل، وله���ذا طع���ن �سيده بينم���ا كان ي���زرر بنطلونه. 
حقيقي اأم زائف؟ حقيقي �� ويبدو اأن الق�سة لها اأ�سول يف 
كتاب جلون اأوبري يف القرن ال�سابع ع�سر عن �سرَي حياة 
بع����ش رجال الثقافة،”حيوات موجزة”. وبالرغم من اأنه 
مل يت���م اأثبات حقائق اأوب���ري جميعًا، فاإن معظم املوؤرخني 

الأدبيني يعتربون هذه احللقة حقيقية.
8. واأقدمت فريجينيا وولف على النتحار باإغراق نف�سها 
يف نه����ر اأُو�����ش. وكانت وولف قد عانت م����ن الكتئاب يف 
الكث����ري من حياتها، ويف ع����ام 1941 قررت اأخ����ريًا اإنهاء 
حياته����ا بالغ����رق. حقيقي اأم زائف؟ حقيق����ي. فقد و�سعت 
وول����ف اأحجارًا يف جيوب معطفه����ا لت�ساعدها يف اإغراق 
نف�سه����ا يف النهر يوم 28 اآذار 1941. وكان اآخر ما كتبته 
مالحظة النتحار املوؤثرة الت����ي تركتها لزوجها ليونارد، 
والتي انتهت به����ذه الكلمات:”ل اأعتقد باأن �سخ�سني كان 

من املمكن اأن يكونا اأ�سعد مما كنا عليه".
9. واختن����ق تيني�س����ي وليامز حتى امل����وت بغطاء قنينة. 
فق����د ُوج����د الكات����ب امل�سرح����ي ميت����ًا يف �سقت����ه بفندق يف 
نيويورك عام 1983، وق����د اختنق بغطاء قنينة احلبوب 
الت����ي كان يتناوله����ا بانتظام. حقيق����ي اأم زائف؟ حقيقي. 
وه����ذا ما اأك����ده الفاح�ش الطبي، الذي يعتق����د باأن اجلمع 
بني احلب����وب والكحول قد �ساع����د يف امل�ساهمة يف موته 
)باحل����د م����ن رد فعله النعكا�سي اإزاء غط����اء القنينة الذي 

ا�ستن�سقه(!
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ي�س���ري فخري �سال���ح يف كتاب���ه قبل جنيب 
الك���ربى  الأهمي���ة  اىل  وبع���ده،   حمف���وظ 
للتاأري���خ يف الرواي���ة، اإذ ي�ستن���د اىل وجهة 
نظر )كونديرا( يف اعتماد التاريخ  بو�سفه 
لت���ذّوق الف���ن ب�س���كل ع���ام،  و�سيل���ة مهم���ة 
والرواي���ة بطريق���ة اكرث خ�سو�سي���ة، فهي 
-اأي الرواية- جزء من التاأريخ وتعمل عليه 
بعنا�سره ال�سغ���رية: تاأريخ الوعي الفردي 
الهواج����ش  تاري���خ  الدقي���ق،  ال�سيكلوج���ي 
واملجموع���ات  الفئ���ات  تاأري���خ  الداخلي���ة، 
ال�سغ���رية يف املجتمع���ات، كم���ا تعم���ل على 
عنا�سره الكبرية: تاأريخ ال�سعوب والأعراق 

والثورات والتحولت الكربى.
 متتد رواية لطفية الدليمي الأخرية )ع�ساق 
وفونغراف واأزمنة( ال�سادرة عن دار املدى 
للطباع���ة والن�سر،  لأزم���ان متعددة من عمر 
مدينة بغداد، تنتقل ب���ني املا�سي واحلا�سر 
�سم���ن �س���رد م�س���ّوق وجميل ع���رب اأكرث من 

خم�سمئة �سفحة.
تتخ���ذ ه���ذه الرواية اأك���رث من خ���ط �سردي 
جتتم���ع كل  اخلط���وط عند نه���ى ال�سخ�سية 
الرئي�س���ة  )نهى جاب���ر �سبحي الكتبخاين(، 
العراقي���ة الت���ي ف���ّرت م���ن جحي���م اخل���وف 
وامل���وت يف بغداد، تفتتح لن���ا الرواية اأوىل 
يف  ال�سخ�سي���ة  ه���ذه  بوج���ود  م�ساهده���ا 
باري����ش �سم���ن اإيق���اع املدين���ة الغريبة بكل 
�سحره���ا وبكل ثق���ل وح�ستها عليه���ا، وهي 
ت���رّدد عب���ارة اب���ن �سين���ا )امل�ستع���د لل�سيء 
تكفيه الإ�سارة( لكنه���ا تعود اىل الوطن بعد 
اأن تتلق���ى اميياًل يخربها ب�س���وء حالة اأبيها 
ال�سحية وعند العودة تب���داأ رحلة ثانية يف 
العودة اىل التاأريخ، تاأريخ عائلتها املنذورة 
للغراب���ة والأمل والأح���زان، تع���ود املغرتبة 

بع�سه���ا  مذك���رات  ع���رب  املا�س���ي  لتنب����ش 
م���دون بكتابة على �س���كل يوميات ومذكرات 
وبع�سه���ا م�سّج���ل عرب فونغ���راف جتده مع 
الأوراق ال�سف���ر الباهتة التي يحملها اأبوها 
جابر الكتبخاين، م�سووؤلية اإعادة حتريرها 
واملراجع���ة والطباعة لتظه���ر ب�سورة كتاب 
وا�س���ح عن تاريخ العائل���ة، هذا الفونغراف 
املك�س���ور يحم���ل اأ�س���رار العائل���ة الك���ربى، 
مثلم���ا يحمل مفاآجات عاطفي���ة تغرّي جمرى 

اأيامها بعد اأن حتاول اإ�سالحه.
ترك���ز هذه الرواي���ة على تاأري���خ بغداد رغم 
ا�سطنب���ول  مث���ل  اأخ���رى  مب���دن  مروره���ا 
العثم���اين  اأي���ام احلك���م  بغ���داد  وباري����ش، 
ع���ن طري���ق حكاي���ة ي�سردها اجل���د �سبحي 
الكتبخ���اين، احلكاية تعتمد عل���ى املذكرات 
لتب���داأ م���ع اأول �سباب���ه، فري�س���م لن���ا خاللها 
�سورة عن احلي���اة الجتماعي���ة التي كانت 
�سائ���دة يف بيوت���ات بغ���داد وفيه���ا الكث���ري 
م���ن الدّق���ة يف التفا�سي���ل الت���ي  ت�س���ي باأن 
الكاتبة قد اجتهدت يف جمعها والبحث عنها 
لك���ن  ه���ذه الدقة والق���رتاب م���ن الواقعية، 
مل تك���ن عل���ى ح�س���اب اخلي���ال الروائي ومل 
ب���ل كان احل���وار بينهم���ا  ت�سلب���ه �سح���ره، 
�سائق���ًا وممتع���ًا، اخليال يف خل���ق وابتكار 
ال�سخ�سي���ات والف�س���اء والأح���داث والدقة 
ال�سيا�س���ي  التاأري���خ  والواقعي���ة يف ر�س���د 

والجتماعي للعراق.
ولأننا بذاكرة مثقوبة اأو عوراء، فهي ذاكرة 
فتنف���ذ اىل  نف�سه���ا،  تواج���ه  الغال���ب ل  يف 
اأعماق املا�س���ي لتفهم وت�ستع���رب، لذا  متيل 
الرواي���ات امل�ستن���دة اىل التاأري���خ، اىل اأخذ 
زم���ام املب���ادرة وحتري���ك الأف���كار وامل�ساعر 
بالق����ش، فالفن  رمّبا اك���رث قدرة على متثيل 
املواق���ف واحلقائق باأ�سل���وب ناعم �سهل من 

املمكن اأن يتاأمله اجلميع..
لقتنا����ش  الدليم���ي،  لطفي���ة  م�س���رية  يف 

التاأري���خ بحثًا عن احلا�سر 
اأو بحث���ًا ع���ن الهوي���ة، فاإن 
ثّمة �سبهًا من وجهة نظري، 
الكاتب���ة  م�س���روع   ب���ني 
ر�سوى عا�سور يف البحث 
التاأريخي���ة  احلقائ���ق  ع���ن 
باحلك���ي الروائ���ي خا�س���ة 
يف ثالثية غرناطة، واأي�سًا 
الطنطوري���ة  رواي���ة  يف 
التغريب���ة  ت�س���ور  الت���ي 
الفل�سطينية، وبني م�سروع 
لطفي���ة الدليم���ي يف كتاب���ة 
التاأري���خ م���ن وجه���ة نظ���ر 
فرواي���ة  روائّي���ة،  فني���ة 
ع�ساق وفونغراف واأزمنة، 
لرواي���ة  امت���دادًا  تب���دو 
�سي���دات زحل خا�س���ة واأن 
يف  الرئي�س���ة  ال�سخ�سي���ة 

تل���ك الرواية )حياة البابل���ي( كانت حا�سرة 
يف ه���ذه الرواي���ة اأي�س���ًا، يف �سابق���ة تقنية 
لتوظي���ف اأو تنا�ش مع �سخ�سي���ات روائية 
ل���ذات الكاتب، �سيدات زحل كانت ترّكز على 
احلا�س���ر، لكنها تعتمد امل���ورورث العرفاين 
ملدين���ة بغ���داد، باعتباره �س���كاًل هوويًا ميتد 
ع���رب التاأري���خ ويوّث���ق ل�س���رية حي���اة ه���ذه 
املدين���ة، لكن الكاتبة مل تكتف بهذا، بل كانت 
تع���ود اىل املا�س���ي عرب عا�س���ق ومع�سوقته 
م���ّرا باأزمن���ة بغ���داد جميعه���ا، لك���ن بتقني���ة 
روائي���ة خمتلف���ة يف )ع�س���اق وفونغ���راف 
واأزمن���ة( فق���د اعتمدت عل���ى فك���رة املدّونة 
الت���ي جتدها العائلة، فتعود لقراءة تاأريخها 

وازال���ة الغو�ش والبهتان عن اأ�سطرها، فيما 
كانت �سيدات زحل تغو�ش يف املا�سي دون 
م�سوغات اأو مربرات منطقية ليكون احلكي 

قريبًا من الفنتازيا اأو احللم. 
احلكاي���ات ال�سغ���رية التي انتظم���ت �سمن 
ايقاع املروية الكربى عن عائلة الكتبخاين، 
كانت يف الغالب ت�سيء اجلوانب الإن�سانية 
الت���ي يعانيه���ا الإن�س���ان املقه���ور، الإن�س���ان 
ب�سكل ع���ام واإن كانت ح�سىة امل���راأة اأكرب، 
فمن حكاية بنف�س���ة )زوجة �سبحي( الطفلة 
الت���ي عانت م���ن تاأري���خ الإم���اء واجلواري 
والعبي���د، فاقتيدت م���ن دياره���ا لتنقتل بني 

من���ازل رج���ال متَّ تعليمه���ا كيفي���ة 

اإبه���اج الوقت له���م واإ�سعادهم، م���رورًا باأمه  
التي متار�ش وظيفة منطية جدًا من ال�سلبية 
وال�سعف والقهر ثم اخته التي تدفع حياتها 
ثمنًا لهواج����ش الوحدة والنب���ذ والتوح�ش 
الذك���وري، يف التاأريخ اأي�سًا، ظلم للمواقف 
النا�سع���ة، فالنتهازي���ة والعمال���ة و�سيلتان 
م�سمونتان يف الغال���ب لل�سيطرة وال�سلطة 
واملال. يقرتب وال���د �سبحي الكتبخاين من 
الوايل العثماين يف بغداد، فري�سيه باإهدائه 
جارية، وحني تتحول ال�سلطة للربيطانيني، 
يح���اول اأي�س���ًا القرتاب منه���م وجماراتهم، 
في�ستبدل زّيه مبا يلب�سون وي�سرع يف تلبية 

دعواتهم للوجهاء يف بغداد.
رغم المت���داد الزمني الطويل الذي تتناوله 
الرواي���ة، اإل اأن التتاب���ع الكرنوجل���ي، كان 
م�ساي���رًا لالأحداث بطريق���ة ت�سبه احلكايات 
العربي���ة القدمية، األف ليلة وليلة على �سبيل 
املث���ال، تتابعًا متوازي���ًا لأكرث من حكاية يف 
وقت واحد، هذا الإن�سياب يف الزمن واللغة 
اللّينة املتجاوبة مع ال�سخ�سيات والأحداث 
بحرفي���ة �سانع ماه���ر وذكي، جع���ل متابعة 
الرواي���ة الطويلة اأمرًا ممتعًا ومثريًا ل�سغف 
املعرف���ة والإن�سات اىل اجلم���ال، فقد خلقت 
الكاتب���ة بوعيه���ا الفني والإبداع���ي  املجتهد 
عامل���ًا زاخ���رًا ين�س���ج حلظات���ه م���ن تداخ���ل 
وال�سمعي���ة  والت�سكي���ل  الب�سري���ة  الفن���ون 
الق���ارئ  اأن  حّت���ى  وال�سع���ر،  كاملو�سيق���ى 
ي�سع���ر اأنه  يكاد يالم����ش الأم�ش البعيد بكل 
عط���وره وذنوب���ه ووع���وده، وه���و مي�سي 
ب���ني اأ�سط���ر ه���ذه الرواية وق���د يتطرف يف 
تاأويله���ا، فيجد اأن الأمل ي�س���رق يف نهايتها 
بق���رار نهى ال���زواج وال�سف���ر واإن امل�ستقبل 
ال���ذي يدركه ال�سباب بعي���دًا عن كل معوقات 
وعقد وتناق�ش التاأريخ هو الو�سيلة الأقرب 

للنجاة وللحياة.























         
          
           
 
 


 
 
 


  







عشاق  ف��ي  ال��ت��أري��خ��ي  ال��ب��ع��د 
وفونوغراف وأزمنة

ــــــــدارات ــــن اص م

نهايات المؤلفين.. الغريبة! 

ال يتملص املؤلفون يف بعض 

األحيان، من دورة الهالك 

املحّتم عىل نحٍو هادئ، أو 

بتعبري أفضل، بصورة اعتيادية، 

يقول الباحث والكاتب االنكليزي 

أوليفر تريل. فأحيانًا ينتهون 

نهايًة سيئة وقبل اآلوان، 

وأحيانًا تنشأ أساطري حول موت 

املؤلف، ويصل بنا األمر إىل 

تقبل األسطورة كحقيقة واقعة. 

ونحن نقدم هنا تسعًا من أكرث 

تلك الوفيات غرابًة أو خروجًا 

عىل املألوف، ثم نقول لك من 

خالل ذلك ما إذا كانت طبيعة 

ذلك املوت سليمة من الناحية 

الواقعية أو غري سليمة. وإذا ما 

أحببَت االستمرار، فعليك أن 

تحزر ما يتعلق بكل واحدة منها 

قبل أن تصل إىل القول بأن 

ذلك”حقيقي أم زائف": 

ترجمة / عادل العامل
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 نشــر الدكتــور زيــن العابديــن عبــد الــكالم هــذه المذكــرات (رحلتــي: تحويــل األحــالم 
إلــى أفعــال) فــي كتــاب صغيــر عــام ٢٠١٣ ، ويمكــن النظــر إلــى هــذا الكتــاب‑ 
المذكــرات علــى أنــه إســتذكارات جميلــة لتفاصيــل صغيــرة لــم يــأتِ عبــد الــكالم علــى 
ذكرهــا فــي ســيرته الذاتيــة المنشــورة فــي كتبــه الســابقة ومنهــا كتابــه الشــهير (أجنحــة 
مــن نــار)،  نستشــعر فــي هــذه المذكــرات ذلــك الحــس الروحانــي الســامي إزاء النــاس 
والطبيعــة والزمــن كمــا نتلمــس العاطفــة الجياشــة التــي تمــأل روح الكاتــب وعقلــه وهــو 
ــر  ــه المبك ــكيل وعي ــي تش ــاهمت ف ــاه س ــه وصب ــن طفولت ــل م ــر تفاصي ــى ذك ــي عل يأت
ــس  ــاعية لتكري ــذات والس ــرة لل ــة العاب ــة ذات الطموحــات الملحمي وشــخصيته اإليثاري

الهنــد كقــوة عظمــى علــى الســاحة العالميــة.

تمتــاز هــذه المذكــرات بغلبــة الطابــع 
الحميمــي فيهــا وتركيزهــا علــى الجوانب 
اإلنســانية النبيلــة  التــي تعــدّ ضــرورة 
الزمــة تفرضهــا متطلبــات العيــش وإدامــة 
الحيــاة فــي البيئــات الفقيــرة مــن العالــم، 
ــة  ــى القيم ــا عل ــكالم  هن ــد ال ــد عب يؤك
العليــا للجوانــب اإليثاريــة الرائعــة التــي 
حازهــا شــخوص كثيــرون فــي حياتــه 
إبتــداء مــن أبيــه  التقــي  وأمــه وأختــه وإبــن عمــه وحتــى بائــع الكتــب فــي مدينــة مدراس 
ــة..  ــار الذيــن عمــل معهــم فــي وقــت الحــق مــن حياتــه المهني وإنتهــاء بالعلمــاء الكب

ــع فــي الزهــرة وهــي  ــروح دون  انتظــار مقابــل: (تطلّ يكتــب عبدالــكالم عــن عطــاء ال
ــة  ــا المجاني ــع بركاته ــح الجمي ــلها الشــهي، هــي تمن ــواح وعس ــا الف ــر بكــرم عبيره تنش
النابعــة مــن جوهــر روحهــا المتســربلة بالحــب، وعندمــا تنتهــي مــن عملهــا ترتمــي علــى 
األرض فــي هــدوء كامــل. إجتهــد بــكل قدرتــك المتاحــة أن تكــون مثــل الزهــرة التــي 

ــر مقابــل رغــم عظمــة ماتحــوزه مــن صفــات..) تمنــح مــن غي
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فصل من كتاب

تقدمي املرتجمة
تتطّلب احلرفة الروائي���ة بال�صرورة تدقيقًا متوا�صاًل 
يف طبيع���ة ال�صخ�صي���ة الإن�صاني���ة الت���ي ُتع���دُّ عمودًا 
اأ�صا�صي���ًا ت�صتند اإليها اأي���ة كتابة روائية ب�صرف النظر 
ع���ن التجني����س الروائ���ي ال�صائ���د، وحت���ى ل���و كان���ت 
الرواي���ة تنتمي ملا ي�صمى )رواية الأف���كار( فلي�س ثمة 
اأفكار تاأتي مبعزل عن العقول املنتجة اأو املتلّقية لتلك 
الأفكار؛ اإذ تبقى ال�صخ�صية الإن�صانية عن�صرًا حا�صمًا 
اأن  الطبيع���ي  الإبداعي���ة، وم���ن  يف جمي���ع احلق���ول 
ين�صحب الإهتمام بال�صخ�صية الإن�صانية اإىل درا�صتها 
من قب���ل املهتمني يف خمتل���ف حق���ول اإخت�صا�صاتهم، 
وبالن�صب���ة يل فق���د عمل���ت من���ذ بدايات���ي املبك���رة يف 
الكتابة الروائية على اإتباع منهج يف القراءات املكثفة 
لعلم نف�س ال�صخ�صي���ة الإن�صانية، وثمة منط فريد يف 
تلك ال�صخ�صية اإ�صتهواين منذ البدء وعكفت على تتّبع 
اآث���اره ب���ني ال�صخ�صيات الت���ي اأعرفه���ا اأو �صمعت بها 
�ص���واء يف حميطي الف���ردي اأو �صم���ن املحيط العاملي 
الوا�صع. يتمحور منط ال�صخ�صية التي اأعنيها هنا يف 
ف���رد يحمل منذ �صغ���ره اأهدافًا ملحمي���ة عظمى ويرى 
ذاته جديرة باإجنازها )اأو امل�صاهمة يف اإجنازها �صمن 
فري���ق عمل( وليقنع باأن مي�ص���ي بحياته وهو ميتهن 
مهن���ة متداول���ة حتى لو كانت يف ع���داد املهن املرموقة 
التي تدّر الكثري م���ن املال، واملثري يف هذه ال�صخ�صية 
اأنه���ا غالبا ماتكون ذات نوازع عرفانية وتعي�س عي�صة 
الكف���اف وترى �صعادته���ا متحققة يف الب���ذل والعطاء 
اللذين يرتقيان باأحوال النا�س على ال�صعيد اجلمعي، 
ل الفردي ح�صب، وقد وقع بني يدي منذ ع�صر �صنوات 
خلت، كت���اب باللغ���ة الإنكليزية؛ كان الكت���اب بعنوان 
)اأجنحة م���ن ن���ار Wings of Fire( ملوؤّلف هندي 
يدع���ى )زي���ن العابدين عبد الكالم( وعرف���ت بعدها اأن 
الرج���ل هو الرئي�س الهندي وقد اأّل���ف ذلك الكتاب قبل 
تولي���ه الرئا�ص���ة الهندي���ة. م�صي���ت يف ق���راءة الكتاب 
ب�صغ���ف وعرفت منذ ال�صفح���ات الأوىل منه اأنني اإزاء 
�صخ�صية م���ن ذلك النمط الذي اأ�ص���رت اليه: �صخ�صية 
اإيثارية ذات طموحات ملحمية عمالقة اأجنزت الكثري 
ال�صاروخ���ي  املج���ال  يف  وبخا�ص���ة  الهندي���ة  لالأم���ة 
لروؤي���ة  الرج���ل  امت���الك  والن�صاين،م���ع  والن���ووي 

م�صتقبلية طموحة لالأمة الهندية جمعاء. 
ن�ص���ر عبد الكالم �صريته الذاتي���ة املعنونة )اأجنحة من 
نار( عام 1999، وُن�ص���رت طبعتها احلادية ع�صرة عام 
2002، وقد ظهرت مرتجمة اإىل العربية �صمن م�صروع 
)كلم���ة( للرتجمة عام 2009. ميكن عّد ال�صرية الذاتية 
ه���ذه نوع���ًا من �صرية تقني���ة ومعرفي���ة؛ اإذ تناول عبد 
الكالم يف �صريته هذه م�صريته املت�صاعدة وال�صجاعة 
يف اأطوار اأربعة ق�ّصم بها حياته واإبتداأ الطور الأخري 
فيه���ا ع���ام 1991 وُت���ِرك مفت���وح النهاي���ات يف اإ�صارة 
وا�صح���ة اإىل الآفاق البعيدة التي متتّد اإليها تطلعاته. 
بع���د اأن اأ�صب���ح عب���د ال���كالم رئي�ص���ًا للهن���د يف الفرتة 
2002-2007  ّوّث���ق التحدي���ات املهم���ة الت���ي جابهت 
رئا�صت���ه يف كت���اب بعن���وان )اإنعطاف���ات: رحل���ة ب���ني 
ر عام 2012 ويعّد �صرية ذاتية رئا�صية  التحديات( ُن�صِ
واإن تخللتها الكثري من الروؤى والإ�صتب�صارات التقنية 

التي اأراد عبد الكالم روؤيتها متحققة يف الأمة الهندية 
ولكنه���ا تظل روؤى حمكوم���ة بالإعتب���ارات احلكومية 

البريوقراطية التي خربها عبد الكالم خالل رئا�صته.
ن�صر عبد الكالم مذكرات���ه املو�صومة )رحلتي: حتويل 
الأح���الم اإىل اأفع���ال( يف كت���اب �صغ���ري ع���ام 2013، 
وميك���ن النظ���ر اإىل ه���ذا الكت���اب،  املذكرات عل���ى اأنه 
اإ�صت���ذكارات جميل���ة لتفا�صي���ل �صغ���رية مل ي���اأِت عبد 
ال���كالم عل���ى ذكرها يف �صريت���ه الذاتي���ة املن�صورة يف 
الكتاب���ني ال�صابق���ني، وثمة القلي���ل م���ن الإ�صتذكارات 
واحل���وادث يف ه���ذه املذك���رات اأ�ص���ار له���ا الرجل يف 
�صريت���ه ولكن يف �صي���اق تقريري يذّك���ر بالوقائع، اأما 
يف ه���ذه املذكرات فاإن الق���ارئ ي�صت�صعر من���ذ البداية 
العاطف���ة اجليا�ص���ة التي تفع���م روح الكات���ب وتفي�س 
م���ن عقله وهو ياأتي على ذكر تفا�صيل ان�صانية �صفيفة 
وملهم���ة �صاهمت يف ت�صكيل وعي���ه املبكر و�صخ�صيته 
الإيثاري���ة ذات الطموح���ات امللحمي���ة العاب���رة للذات 
وال�صاعي���ة لتكري����س الهند كقوة عظم���ى على ال�صاحة 

العاملية.
متت���از هذه املذك���رات بغلب���ة الطاب���ع احلميم���ي فيها 
وتركيزه���ا عل���ى اجلوان���ب الإن�صاني���ة النبيل���ة الت���ي 
تع���ّد �صرورة لزمة تفر�صه���ا متطلبات العي�س واإدامة 
احلي���اة يف البيئات الفق���رية، ويتح�ص�س امل���رء اأثناء 
ق���راءة ه���ذه املذك���رات برغب���ة عب���د ال���كالم يف تاأكيد 
القيمة العليا للجوان���ب الإيثارية الرائعة التي حازها 
�صخو����س ُك���ر يف حيات���ه بدًء م���ن اأبيه واأم���ه واأخته 
واإب���ن عم���ه وحتى بائ���ع الكت���ب يف مدرا����س واإنتهاًء 
بالعلم���اء الكب���ار الذين عمل معه���م يف وقت لحق من 
حياته املهنية، واأح�صب بح���ّق اأن اأمثال هذه املذّكرات 
ميداني���ة  وجمتمعي���ة  اأنروبولوجي���ة  وثائ���ق  تع���ّد 
ت�صيف لع���ّدة الباحث واملتطّلع لفه���م طبيعة العالقات 
ال�صائ���دة يف املجتمعات الفقرية تلك العالقات املّت�صمة 
بالتعا�صد الع�صوي الذي لن�صهد له مثياًل يف البيئات 
الري���ة التناف�صية، ورمبا يك���ون هذا هو ال�صبب الذي 
جعل البيئات غري الرية )والهند من بينها( قادرة على 
اإجن���از اأعاجيب تقنية بُكَل���ف ب�صيطة لتقارن مع كلف 
مثيالتها يف البيئات الغنية؛ اإذ اأن العلماء واملطّورين 
الذي���ن ن�صاأوا يف بيئات فق���رية مييلون يف العادة اإىل 
الإ�صتخدام الأمثل للموارد واإنتاج ُم�صّنعات ذات كلف 
تقع يف نطاق قدرة الأغلبية على حيازتها، وميكننا يف 
هذا امليدان اأن نذكر التطوير التقني اخلا�س بت�صنيع 
الدعام���ة القلبية بكلف���ة رخي�صة ن�صبي���ًا والذي �صاهم 
في���ه عبد الكالم، كما لميكن اإغف���ال رغبته العنيدة يف 
ت�صنيع حا�صوب لوح���ي يخدم طلبة املدار�س بخا�صة 
ولتتع���دى كلفت���ه ب�ص���ع دولرات. ي���كاد امل���رء ي�صعر 
وه���و يتفح����س الكلم���ات احلميمة التي كت���ب بها عبد 
الكالم مذكراته ه���ذه باأنه يريد تثبيت احلقيقة التالية 
اأمام اجلميع: م���ن الطبيعي اأن يبتهج املرء باإجنازاته 
العلمي���ة والتقني���ة الباه���رة، وق���د يح�صل عل���ى اأعلى 
املرات���ب الأكادميي���ة واجلوائ���ز التي قد ترق���ى ملرتبة 
جائزة نوبل، وقد تنهال عليه الأموال كنتيجة لأعماله 
البحثية اأو التطويرية يف حقل ما، ولكن تبقى �صمات 
الإيثاري���ة وك���رم ال���روح والعط���اء والإنتب���اه ملعاناة 
الآخرين ونبذ روح اجل�صع هي القيم العليا التي متّثل 

م�ص���كاة م�صيئة واإلهام���ًا م�صتدميًا للكائن���ات الب�صرية 
جميعها يف هذه احلياة.

جذبني هذا الكتاب بقوة خارقة منذ �صفحاته الأوىل، 
وبالإ�صافة لتوقي ال�صديد يف قراءة ال�صري ال�صخ�صية 
واملذكرات التي ت�صه���ب يف الإ�صارة اإىل املخفي وغري 
املحك���ّي عنه فثمة �صب���ب اإ�صايف دفعن���ي لرتجمة هذا 
الكت���اب. متّدن���ا نظري���ات التنمي���ة احلديث���ة بو�صائل 
واأ�صاليب ومن���اذج معيارية قيا�صي���ة �صارمة لتحقيق 
الإرتق���اء الإقت�ص���ادي والتط���ور التقن���ي، ولك���ن هذه 
النظريات لتاأتي يف الع���ادة على ذكر )الرمزية( التي 
متّثله���ا بع����س ال�صخ�صي���ات املوؤثرة والت���ي ميكن لها 
اأن تدف���ع بالتطور التقني اأ�صواط���ًا اإىل الأمام، ورمبا 
يكم���ن ال�صب���ب وراء ه���ذا الأم���ر اأن نظري���ات التنمية 
املعياري���ة تتحدث عن بيئ���ات موؤ�ص�صاتي���ة �صائعة يف 
العامل الغربي الذي مل تعد ت�صغل الرمزية فيه اأي حّيز 
يف الإهتمام���ات الفردية؛ يف حني اأن الأمر يختلف مع 
البيئ���ات امل�صرقي���ة التي لت���زال الرمزي���ة ال�صخ�صية 
تلع���ب فيها دورًا موؤثرًا، وهنا لبّد من التذكري اأن هذه 
الرمزي���ة عامل بّن���اء وداف���ع للتنمية عل���ى ال�صعيدين 
الفردي واملجتمعي متى مااإمتلكت ال�صخ�صية الرمزية 
�صم���ات اإيثاري���ة وح���ازت على ق���درات علمي���ة وتقنية 
لت عليها باجلهد والكّد والتعب  بارع���ة ومتقدمة حت�صّ
واملجالدة بعيدًا ع���ن الرمزيات الدينية اأو العائلية او 
ال�صيا�صية املعّلبة التي اأبتلي بها العامل الثالث )ونحن 
ج���زء متاأ�صل فيه بالطبع(. يقول عبد الكالم يف �صياق 

اإجابت���ه عن �صوؤال يخت����س بو�صاياه لل�صباب: ينبغي 
اإح���الل الروحية القائم���ة على مب���داأ )ماالذي ميكنني 
منحه( حم���ّل الروحية القائمة عل���ى )ماالذي ميكنني 
اإقتنا�ص���ه(، واأرى اأن ه���ذه الروؤي���ة الإيثاري���ة الراقية 
ه���ي الت���ي تتغلغل يف ثناي���ا تفا�صيل ه���ذه املذكرات؛ 
ومن ثّم كانت ال�صبب الذي دفعني لرتجمة هذا الكتاب 

وو�صعه بني اأيدي القّراء الكرام.
ثم���ة ملم���ح اأ�صا�صي لميك���ن اأن يخفى عل���ى قارئ هذا 
الكت���اب: ي�صت�صع���ر عبد ال���كالم يف دواخل���ه نوعًا من 
امل�صاحل���ة الطبيعية غري الق�صرية بني العلم والنوازع 
الروحانية، وي���رى يف التناق�س املزعوم بني العاملني 
تاأكي���دًا للمادية املتطرفة، وتتاأ�ّص����س نظرة عبد الكالم 
على قناعته الفل�صفية املبكرة التي يجملها بقوله: مل 
يكن بو�صعي القبول باأّن مدركاتنا احل�صية هي امل�صدر 
الأوح���د لبل���وغ املعرف���ة واحلقيق���ة، ث���م مي�صي يف 
تو�صيح فكرته قائاًل: وق���د ن�صاأُت مع در�س اأ�صا�صي 
يق���ول اأن الواقع احلقيقي يكمن يف مكان ما بعيدًا عن 
العامل امل���ادي الذي نراه ونتعام���ل معه يف مملكة 
الع���امل الروح���ايّن، واأن املعرف���ة احلقيقي���ة تكمن يف 
اإ�صتك�ص���اف اأغوار الذات اجلّوانية، اأّما خالل درا�صتي 
العلي���ا فق���د اأ�صبح���ت وعلى نح���و تدريج���ّي جزء من 
ع���امل اآخر يقوم على الرباهني والتجارب وال�صياغات 
الريا�صياتي���ة املحكمة، ولكن �صيئًا ف�صيئًا تعّلمُت كيف 
اأتب���نّي مو�صع قدم���ي و�صط ذينك العامل���ني على الرغم 
م���ن اأّن جهدي الفائق اإ�صتلزم �صنوات عّدة لكي يتبلور 

يف حال���ة را�صخ���ة، وهنا نتب���نّي بو�ص���وح كامل اأن 
التعار����س بني عاملَْي العل���م والروحانيات لي�س �صوى 
تعار�س كيفي ميكن اإزاحت���ه باجلهد الذاتي اخلال�س 
للم���رء بعيدًا عن املوا�صعات التب�صيطية ال�صائدة التي 
ترمي اإىل تكري�س اجلهل والفاقة وربط العلم باملعرفة 
الديني���ة املتكل�ص���ة وجع���ل الروحاني���ة ف�ص���اء جمعيًا 
ت�صوده الكهنوتي���ة امل�صتحدثة املت�صددة، يف حني 
اأن الروحاني���ة الت���ي يحكي عنها عبد ال���كالم يف ثنايا 
كتاب���ه هذا هي ن���وع من الإ�صتك�ص���اف الذاتي ال�صّفاف 
والعميق وال�صبور والأقرب اإىل ال�صياحة يف العوامل 
العرفاني���ة الرقيقة املفعمة بالكيا�ص���ة والت�صامح ورقة 
ال�صع���ور والعواطف الإن�صانية الغام���رة، ومن جانب 
اآخ���ر ي���كاد يكون اأم���رًا بديهي���ًا اأن نلم���ح يف روحانية 
عبد الكالم اإن�صدادًا اإىل اجلذور الدينية امل�صرقية بكل 
تالوينها وهي ماميّثل ملمح���ًا خمتلفًا عّما نطالعه يف 
اأغلب الأدبيات الغربي���ة املخت�صة باملذكرات وال�صرية 
الذاتية والت���ي تطفح بالأنوية اجلاحم���ة والتفا�صيل 

احلياتية الغارقة يف احل�صية واجلموح العاطفي. 
يخت�ص���ر عبد الكالم روؤيت���ه للحياة يف ه���ذه الكلمات 
التي ج���اءت يف املقط���ع اخلتامي لكتاب���ه، واأرى فيها 
ن�صًا مده�ص���ًا مكتوبًا بكيا�صة و�صمّو روح رفيعة تليق 

ب�صخ�صية نزيهة مثل عبد الكالم: 
العم���ل ال���دوؤوب والتق���وى، الإنكب���اب عل���ى الدرا�صة 
والتعّل���م، التعاط���ف واملغف���رة ه���ذه كان���ت دوم���ًا 
اأحج���ار الزاوي���ة يف حيات���ي، وقد اأمكنن���ي من خالل 

هذا العمل م�صاركة النا����س بجذور اإمياين بهذه القيم 
النبيل���ة، واأح�صب يف حقيقة الأمر اأن اأية حياة عا�صها 
املرء على نح���و بالغ الراء والإمت���الء وحتّدث ب�صاأن 
ثرائه���ا وامتالئه���ا مع الآخري���ن فاإنها �صتغ���دو منجمًا 
من الأف���كار وامل�صاعر التي بو�صعه���ا اإ�صافة املزيد من 
الربي���ق على تل���ك الأعجوبة التي ندعوه���ا )احلياة(. 
لأف���كاري  مااأتيح���ت  اإذا  العملي���ة،  ه���ذه  �صي���اق  ويف 
الق���درة على من���ح القّراء اأجنحة متّكنه���م من التحليق 
بعيدًا وحتقيق اأحالمهم فاأح�صبني حينذاك قد اأمتمت 
النهو����س باأعب���اء دوري ال�صغ���ري يف خمطط احلياة 
والذي حّملني اإياه القدر وو�صع اأعباءه على كاهلي. 
ت���ويف الرئي����س الهن���دي الأ�صب���ق زي���ن العابدين عبد 
الكالم يف 27 متوز 2015 وغاب عن دنيانا ذلك الرجل 
ال�صاعر الزاهد عا�صق الهند الذي اأعجبُت اأميا اإعجاب 
ب�صخ�صيته النزيهة ومكانته العلمية يف الهند والعامل، 
ودفعني اإعجاب���ي هذا اإىل قراءة م�صادر متعددة عنه، 
ولي�صت ترجمت���ي لكتاب مذكراته هذا من باب الرثاء؛ 
فاخلالدون ل ميوتون، بل اأرى يف عملي تلويحة وداع 
لهذه ال�صخ�صية الفريدة ومواقفها املميزة. لي�س كافيًا 
اأن نع���رف الكث���ري عن الأدب���اء والفنان���ني واملخرجني 
ب���ل ل بد اأن نعل���م املزيد عن رج���ال ع�صرنا املرموقني 
ّن���اع الأمل ورعاة امل�صتقبل ومط���ّوري التقنية،  من �صُ
وك���م متنيت اأن يكون لدينا قادة م���ن طراز عبد الكالم 
يديرون اأم���ور البالد بحنكة وحكم���ة ويتمتعون بهذا 
القدر من الثقاف���ة والّرفعة والنزاهة والإنتماء للوطن 

وح���ده دون �صواه ويخّططون مل�صتقبل اأف�صل مدعوم 
باملعرف���ة والتق���دم العلم���ي والتقني و�صي���ادة ال�صالم 
املجتمعي، واأتطّلع اإىل اأن ت�صهم ترجمة هذه املذكرات 
يف ك�صر تابو النم���ط التقليدي لروؤ�صاء دوِلنا وتقدمي 
النم���وذج املغاير لهم متامًا: اأن يك���ون الرئي�س �صاعرًا 
اأو مهند�س ف�صاء عامليًا اأو كاتبًا اأو عاملًا فيزيائيًا، الخ 

ولي�س �صيا�صيًا تقليديًا فح�صب.

لطفية الدليمي

مقّدمة الكتاب
حتك����ي رحلتي ه����ذه عن جت����ارب مميزة وحم����ّددة يف 
حياتي اإبتداًء من طفولتي وحتى اليوم حيث جتاوزُت 
الثمان����ني، ويف كل �صن����وات حيات����ي تل����ك وخ����الل كّل 
التج����ارب التي م����رْرُت فيها كان الدر�����س الأكر اأهمية 
ال����ذي تعّلمتُه هو اأن امل����رء ينبغي اأن يوا�صل احللم يف 
كل الأط����وار املختلفة من حياته ومن ث����ّم يعمل بجدية 
ومثاب����رة يف �صبي����ل حتقيق تل����ك الأح����الم، ونحن اإذا 
مافعلن����ا هذا ف����اإن النجاح �صيك����ون قريبًا م����ن التحقق 
لحمالة. اأقول دومًا للكثريي����ن الذين اأقابلهم )الأحالم 
لي�ص����ت مانراه يف منامنا، بل هي بال�صبط ماينبغي اأن 

يجعلنا لننام اأبدًا!!(. 
جاءتن����ي فك����رة كتاب����ة ه����ذا الكت����اب اأح����د الأي����ام واأنا 
اأمت�ّصى يف حديقة من����زيل، ومثلما يح�صل يف كل مّرة 
وقفت حت����ت �صج����رة الأرجون����ا  Arjuna ال�صخمة 
الت����ي يقارب عمرها املائة من ال�صنوات وم�صْيُت اأتاأّمل 
فروعه����ا العلوية البعي����دة واأتفح�س فيم����ا لو كان ثمة 
اأع�صا�����س جدي����دة بنته����ا الطي����ور فيها، اأو ل����و كان ثمة 
خالي����ا نحل جديدة قد ظهرت بني فروعها، وبينما كنت 
اأح����ّدق يف اأعلى ال�صجرة ال�صارب����ة جذورها عميقًا يف 
اأر�س ه����ذه املدينة: مدينة دلهي، ف����اإّن �صيئًا ما يف تلك 
الربهة ذّكرين وعلى نحٍو عظيم الوقع والتاأثري باأبي: 
كان اأب����ي هو الآخ����ر معتادًا على الإ�صتيق����اظ املبّكر من 
الن����وم وق�صاء ال�صاع����ات املبكرة الأوىل م����ن يومه مع 
الطبيع����ة وه����و يتفّح�����س اأ�صج����ار ال����كاكاو العائدة له 
ث����م مي�صي لي����ذرع طرقات البل����دة التي كن����ا نقيم فيها. 
اإ�صرتجَع����ْت ذاكرت����ي يف تل����ك اللحظ����ة، م����ع اإبت�صام����ة 
عل����ى وجه����ي واإح�صا�����س غام����ر بال�صع����ادة، طفولت����ي 
املبّك����رة والنا�����س الذين م����ّروا بحيات����ي واأولئك الذين 
�صافَح����ْت ي����دّي اأياديه����م يف رحل����ة حيات����ي الطويل����ة، 
ث����م م�صي����ُت اأتفّكر ملي����ًا يف ن����وع الّرحلة الت����ي مّثلْتها 
حيات����ي: امل�صالك غري املعت����ادة التي طرقُته����ا، الأ�صياء 
الت����ي راأيُتها، واحلوادث التي كنت جزًء فاعاًل فيها، ثم 
رحُت اأت�صاءل هل اأّن تل����ك الذكريات والتجارب ينبغي 
اأن تبق����ى يل وحدي اأم يتوّجب اأن اأت�صاركها مع قّرائي 
العديدين اإىل جانب اأفراد عائلتي الذين بداأت اأعدادهم 
تتزايد اأكر فاأكر مثل اجلذور الكثيفة ل�صجرة بانيان  
Banyan، واأتطّلع حقًا اأن تبلغ اأ�صداء رحلتي هذه 

اأحفاد اأحفادي! 
كتبُت ب�صعة كتٍب حتى اليوم، وقد و�صعُت يف البع�س 
من تلك الكتب �صورًا من جتارب طفولتي: عندما كتبُت 
الكت����اب الأول ع����ن حيات����ي )املق�ص����ود به ه����و ال�صرية 

الذاتي����ة الت����ي ن�صره����ا عب����د ال����كالم ع����ام 1999حت����ت 
عن����وان اأجنحة من ن����ار، املرتجمة( متّلكتن����ي الده�صة 
وم�صْي����ت اأت�ص����اءل: هل �صيكون هذا العم����ل قادرًا على 
اإمتاع اأحٍد ما؟. على خالف ذلك الكتاب فاإن رحلتي هذه 
ت����ويل اإهتمامًا اأكر ِللحيثي����ات ال�صغرية للغاية والتي 
ليعرفها الكثريون عن حياتي. تعّمدُت يف رحلتي هذه 
الإ�صه����اب يف التفا�صي����ل اخلا�ص����ة بحي����اة كّل من اأبي 
واأم����ي لأنني حتى اليوم وقد بلغ����ُت الثانية والثمانني 
لاأزال اأمتّثل القيم والأخالقيات التي تعّهدا بغر�صها يف 
روحي مبحّبة واألف����ة. اإن ال�صفات التي غر�َصها والدّي 
يّف والتي تعّلمتها م����ن خالل مراقبة اأفعالهما بدّقة اإىل 
جان����ب فهم رّدات اأفعالهما جت����اه املحن وال�صدائد التي 
واجَهْتُهما، اأقول اأن تلك ال�صفات �صاعدتني على العي�س 
بطريقة اأف�صل، ولزال اأم����ي واأبي يعي�صان معي حتى 
الي����وم من خالل تلك القيم والأخالقي����ات. بعد �صنوات 
لحقة طويلة لت����زال ذاكرتي حتتفظ بذكرياتها عندما 
كان والدي يتحدث ع����ن �صرورة تفّهم عقول النا�س اأو 
عندم����ا كان يواجه امل�صاعب برزانة وح�صافة، ولزلت 
اأ�صتح�ص����ر �ص����دى كلمات����ه اأن����ا الآخ����ر مت����ى ماوجدت 
نف�ص����ي وهي تخو�����س قتاًل يف جبه����ات عديدة �صديدة 
الوط����اأة، اأما يف مل�ص����ة اأمي احلاني����ة وتربيتها الرقيقة 
املرتفق����ة لأولدها فقد وجدت فيها عاملًا رحبًا من احلب 
واحلن����ان. وج����دُت نف�ص����ي يف رحلت����ي ه����ذه مدفوع����ًا 
اأي�ص����ًا لت�صجي����ل التفا�صي����ل ال�صغ����رية اخلا�ص����ة بكّل 
م����ن م�صاهمات اأخت����ي زوه����را Zohra وكرم روحها 
كان  الت����ي  الرحب����ة  املتفتح����ة  والنظ����رة  الالحم����دود، 
يحوزها معّلمي النا�صح الأول يف حياتي: اأحمد جالل 
الدي����ن الذي كان اأول م����ن �صّجعني على التفكري بحرية 
والإ�صتزادة الالحمدودة م����ن الدرا�صة. ثمة الكثري من 
الربه����ات املحِبط����ة وامِلَح����ن ال�صاق����ة الت����ي خربُتها يف 
حيات����ي، مثل ف�صل����ي يف الإختبارات وبالت����ايل التاأهل 
لالإن�صم����ام اإىل الق����وة اجلوي����ة الهندي����ة، و�صواها من 
بره����ات الف�صل، ولكّنه����ا كلها عّلمتني �ص����رورة وجود 
الإخفاق����ات يف حي����اة امل����رء. نعم، ب����دت تل����ك الأوقات 
الع�صيب����ة ع�صية على التج����اوز يف وقتها، ولكن احلّق 
اأن لي�����س ثمة من �صعوبٍة م����ا ع�صية على التجاوز متى 

مااإمتلك املرء العزمية والثبات يف قلبه. 
كن����ت موؤخ����رًا اأمت�صى م����ع �صديقي الربوف�ص����ور اآرون 
تي����واري Arun Tiwari عندم����ا باغتن����ي ب�صوؤال 
غ����ري متوق����ع: )�صاحبي عبد ال����كالم، ه����ل ت�صتطيع اأن 
جُتِم����ل حياتك العري�صة بجمل����ة واحدة؟(. جعلني هذا 
ال�صوؤال اأفّك����ر لربهة ثم قلت يف نهاية الأمر: "�صديقي 
اآرون، اإن حياتي ميكن تلخي�صها بالعبارات والكلمات 
التالي����ة: احلّب امل�صبوب �صّبًا على الطفل... الكفاح... 
املزيد م����ن الكفاح... دموع تطفح حزن����ًا ومرارة... ثم 
دموع الفرح والبهجة... ثم اأخريًا حياة تطفح باجلمال 

والإجناز مثل روؤية ولدة بدر كامل".
ي����راودين اأمل عري�س ب����اأن حكايات����ي يف رحلتي هذه 
�صت�صاع����د قّرائي عل����ى فهم اأحالمه����م و�صتدفعهم للعمل 
على حتقيق تلك الأحالم وذاك هو الأمر الذي من �صاأنه 

اأن يبقيهم يقظي الب�صرية.

اأي. بي. َجْي. عبد الكالم 

أفع��ال إل��ى  األح��ام  تحوي��ل  رحلت��ي..  ال��كام:  عب��د 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

1- عالم من الفوضى.
له����ذا الكت����اب عن����وان فرع����ي ه����و: ال�سيا�س����ة اخلارجي����ة 
الأمريكي����ة واأزم����ة النظ����ام العامل����ي الق����دمي، موؤلف����ه ه����و 
ريت�س����ارد ها�����ش. رئي�����ش جمل�ش العالق����ات اخلارجية – 
يق����دم الكاتب �سورة كئيب����ة للنظام العامل����ي وي�سفه باأنه 
ق����د بلغ مرحلة النحالل، داعيًا اإىل ا�ستبداله بنظام جديد 
يحّدث املبادئ التقليدية املتمثلة يف �سيادة الدول والقوة 

العظمى.
تكتنف����ه  بعنوان”ع����امل  ال�س����ادر  الكت����اب  وت�سم����ن 
الفو�س����ى: ال�سيا�سة الأمريكية اخلارجي����ة واأزمة النظام 
القدمي”وال����ذي ن�سرت جملة فوري����ن بولي�سي الأمريكية 
عر�سًا موج����زًا له، اأن النظام الذي تق����وده اأمريكا ويقوم 
على التحالفات قد اأ�سبح غري م�ستقر ب�سبب انتقال القوة 
بعيدًا ع����ن الغرب، وانت�س����ار املخاط����ر النتقالية، وترنح 
النظ����م الإقليمي����ة يف اأوروب����ا وال�سرق الأو�س����ط و�سرق 

اآ�سيا.
وتقول املجلة، اإن ها�ش و�سع يده على اأزمة اأعمق وهي: 
انهيار”نظ����ام و�ستفاليا”ال����ذي دام اأربع����ة ق����رون والذي 
تاأ�س�ش على مفهوم الدولة امل�ستقلة ذات ال�سيادة، م�سرية 
اإىل اأن، النظام العاملي منذ القرن ال�سابع ع�سر ا�ستقر على 

وجود الدول، والقوى العظمى، وتوازن القوة.
لكن لبنات البناء القدمي����ة هذه، تتعر�ش لالنحالل، حيث 
تفق����د الدول نفوذها وتتوزع ال�سلط����ة والقوة اإىل لعبني 

غري الدول.
ويرى ها�����ش اأن، العامل مقبل على مرحلة ل يوجد خاللها 
م����ن ي�سيط����ر على الأم����ور، حتى يف هذا الوق����ت يتعر�ش 
الع����امل لفو�س����ى متزاي����دة ناجت����ة ع����ن انت�س����ار الأ�سلحة 
النووي����ة، واأزمات الالجئني واملهاجرين، وانهيار الدول، 

وعجز النظم الدميقراطية.
ودعا ها�ش -من اأجل درء الكارثة- اإىل ما اأ�سماه ب�"النظام 
العامل����ي الث����اين"، وهو”نظ����ام عملياتي”جديد يبعث من 
جديد املبادئ التقليدية املتعلقة بال�سيادة والقوة العظمى 

ويحّدثها.
ويرغب ها�ش يف اأن ترك����ز الدول -ككيانات ذات �سيادة- 
ل عل����ى م�ساحلها فقط، بل على واجباته����ا اأي�سًا. ويقول 
اإن، ه����ذا الو�سع �سيحد من نزع����ات التدخل باأقل مما كان 
يطمح اإليه الليرباليون”الويل�سونيون"، و�سينتج نظاما 

اأكرث تعاونًا مما يتوقعه الواقعيون.
وعلق����ت املجل����ة ب����اأن املعم����ار الدقي����ق ال����ذي بن����اه ها�ش 
لنظ����ام عاملي جديد �سع����ب التحقيق، لك����ن دعوته للمزيد 
م����ن الرباغماتية والعم����ل املتعدد الأطراف متث����ل مر�سدًا 

معقوًل لل�سري يف طريق امل�ستقبل ال�سعب. 

2- »هيجان الفيضان القاتم «
رواي���ة للكاتب���ة مارغريت دراب���ل تر�س���د ال�سيخوخة يف 
و�سمته���ا  عناده���ا  مقاومته���ا،  ا�ست�سالمه���ا،  ه�سا�سته���ا، 
الأخ���ري.، يف ه���ذه الرواي���ة الرائع���ة  لواح���دة  م���ن اأكرث 
الكت���اب اإبه���ارًا يف بريطانيا، تع���ود مارو�س���ا دارلنغ اإىل 
امل�س���رح لُتدَفن حتى خ�سره���ا يف »اأيام �سعيدة”ل�سامويل 
بيكي���ت. تر�سل بعد العر�ش اإميي���الت اإىل اأ�سدقاء قالئل، 
قب���ل اأن تنتحر بجرعة زائدة فتفكر اإحداهن يف اأن بيكيت 
ي�ستاأه���ل ذل���ك. خدمت���ه مارو�سا باإخال����ش وبراعة، وهي 
ت�ستح���ّق خامتة كب���رية على ح�ساب���ه. �سخ�سيات الرواية 
يف العقدي���ن ال�سابع والثامن، مثقفة من الطبقة الو�سطى، 
وتدمن املراجعة الذاتية القا�سية وال�ستنتاجات العقالنية. 
الن�س���اء منه���ن قوي���ات يف�سل���ن هوّيته���ن ع���ن اأمومتهن، 
ويذّكرن ب� »ريعان م�ش ج���ني برودي”لالإرلندية ميورييل 
�سبارك و »راأ�ش مقطوع”لالإنكليزية اآري�ش مردوك اللتني 
�سدرت���ا يف 1961. درابل هي الأك���رث الت�ساقًا مبا يعرف 
ب� »رواي���ة هام�سِتد”التي تتناول هم���وم الطبقة الو�سطى 
»ال�سطحي���ة« يف منطق���ة هام�سِت���د املي�س���ورة وجواره���ا. 
�س���كا �ستاب����ش يف اأول الرواية وهي  تط���ّل بطلته���ا فران�سِ
تق���ود �سيارته���ا اإىل موؤمت���ر ع���ن دور رعاي���ة للم�سنني يف 

برمنغهام. تفكر يف �سريبة الأر�ش وتوؤيدها.
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يق���م موؤلف���ه بان���كاج مي�س���را وه���و 
مفك���ر هندي وروائ���ي اأي�سًا، روؤيته  
وال�سط���راب  الفو�س���ى  لأج���واء 
وال�س���ك الت���ي تخّي���م عل���ى  اأرج���اء 
الع���امل، ويعر����ش لرغب���ة يائ�سة يف 
�سحق النظام الليربايل رمبا برمته، 
وذل���ك على اأمل بعيد املنال يف بزوغ 
فجر عامل اأف�سل واأكرث مالءمة، على 
اأط���الل الع���امل القدمي. وتل���ك الروح 
يحفزه���ا بو�سوح كثري م���ن ناخبي 
الرئي����ش الأمريك���ي احل���ايل دونالد 
اأن  يف  ميانع���ون  ل  مم���ن  ترام���ب، 
يتح���دث ممثلهم )الرئي����ش اجلديد( 
بعمومي���ات حتم���ل بع����ش ال�سفات 

خ���ربات  اأي���ة  ميتل���ك  واأل  والبهلواني���ة،  ال�ستعرا�سي���ة 
تنا�س���ب من�سبه كرئي�ش لأك���رب دولة يف العامل. وكثري من 
هوؤلء الناخبني اأقّروا، من دون تاأنيب �سمري، اأنهم اأرادوا 
اأن ي�سل ترامب ب�سخ�سيته »اجلريئة« وغري النمطية اإىل 
�س���دة ال�سلط���ة، بغية اإحداث ن���وع من ال�سدم���ة يف ج�سم 
النظ���ام التقليدي مبوؤ�س�ساته واأجهزت���ه.. لأن هذا النظام 

من وجهة نظرهم ي�ستحق �سدمة قوية كهذه.

وق���د األهم���ت هذه النزع���ة ال�ستفت���اء املنظم اأواخ���ر العام 
املا�س���ي ح���ول خ���روج بريطانيا م���ن الحت���اد الأوروبي 
»بريك�س���ت«، وال���ذي انته���ى باملوافقة على اخل���روج رغم 
حتذي���رات من اإمكانية حدوث اأزمة مالية كربى لربيطانيا 
وباق���ي دول الحت���اد.. وه���ي ذاته���ا النزع���ة الت���ي دفعت 
بال�سعبوي���ني يف اأوروب���ا لالق���رتاب م���ن �س���دة احلكم يف 
اأنحاء القارة العجوز. ويف كتابه اجلديد املعنون: »ع�سر 
ه »بان���كاج مي�سرا« هذه  الغ�س���ب.. تاري���خ احلا�سر«، ي�سبِّ
النزع���ة برغب���ة الث���اأر العمياء الت���ي تقود مراهق���ني ُمغّرر 
به���م اإىل الن�سم���ام لتنظي���م »داع�ش« الإرهاب���ي. وي�سف 
»مي�سرا« هذا الأمر باأنه »حالة مزاجية يقف وراءها �سعور 

هائل باقرتاب نهاية العامل، بدرجة مل ن�سهدها من قبل«.

ويب���دو ه���ذا الكت���اب امله���م »م�ستب�س���رًا« ب�س���اأن اجلذور 
العميق���ة لهذه املرحل���ة امللتهبة، ل �سيم���ا اأن املوؤلف انتهى 
من كتابته قبل ظهور نتيجة انتخابات الرئا�سة الأمريكية. 
وحقيقة الأمر اأن الكتاب ل يت�سمن �سوى اإ�سارات متفرقة 
اإىل الرئي����ش الأمريكي اجلديد، لكنه���ا اإ�سارات تعزز على 

نحو غريب م�سداقية تنبوؤه بحدوث كارثة.
ومل يكاف���ح »مي�س���را« للبح���ث ع���ن نظرية تالئ���م احلقائق 

وتف�سرها، واإمن���ا حاول ب�سكل كبري فه���م القوى النف�سية 
والعاطفي���ة الت���ي �سجع���ت عل���ى انت�س���ار »التع�س���ب”يف 
اأرج���اء الع���امل، باعتب���ار الأم���ر ظاه���رة وّحده���ا ال�سعور 
بالإحب���اط والرتباك واحل�سد، اأي احلال���ة الروحية التي 
�سّخ�سه���ا الفيل�س���وف الأمل���اين »فريدري���ك نيت�سه”باأنه���ا 
»ال�سع���ور بالظلم والغ�س���ب«.. ذلك الغ�س���ب الذي ي�سرح 
»مي�س���را« وج���وده ويف�سر كيف تتقا�سم���ه اأطراف خمتلفة 

يف اأنحاء العامل.

للحا�س���ر«،  »تاريخ���ًا  باعتب���اره  كتاب���ه  املوؤل���ف  ويق���دم 
وفر�سيت���ه الأ�سا����ش بهذا ال�س���اأن هي اأن مناط���ق �سا�سعة 
م���ن العامل تقتفي اأث���ر املا�سي، وتعي�ش م���رة اأخرى نف�ش 
ال�سدم���ات والتح���ولت العنيف���ة الت���ي �ساحب���ت انتق���ال 
اأوروب���ا اإىل احلداث���ة يف القرن���ني الثامن ع�س���ر والتا�سع 
ع�س���ر، م�سّلط���ًا ال�س���وء على ال�سب���اب الواعدي���ن يف تلك 
ال���دول التي حتول���ت متاأخ���رة اإىل القت�س���اد الراأ�سمايل 
والفك���ر التنوي���ري، خ�سو�س���ًا اأملاني���ا ورو�سي���ا، واأف���ق 
احلري���ة والتحولت الثقافية التي اأثارت توقعات ل ميكن 
اإجنازه���ا، وانتهت كم���ا كان متوقعًا بحال���ة من املظلومية 

والغ�سب.

ويزعم »مي�س���را« اأن الغرب الذي يوؤمن باأف�سليته الذاتية، 
يخف���ي »بدايت���ه الوح�سي���ة الدامية 
بطريقة ا�ستثنائية عند التحول اإىل 
احلداث���ة القت�سادي���ة وال�سيا�سية، 
بينما ي�سغط بغطر�سة كي تخو�ش 

بقية العامل املرحلة ال�سعبة ذاتها«.

عل���ى  الغ�س���ب«  »ع�س���ر  وينط���وي 
تاري���خ للما�سي اأك���رث من احلا�سر، 
وعندما ي�ستنبط درو�سًا من املا�سي 
لي�ست�سه���د به���ا ح���ول »داع����ش« اأو 
ال�ستط���راد  اإىل  ميي���ل  العومل���ة، 
ب�س���اأن الكات���ب الرو�س���ي »في���ودور 
دو�ستويف�سك���ي« اأو كم���ال اأتاتورك 
الرتكي���ة،  الوطني���ة  احلرك���ة  قائ���د 
بي���د اأن ه���ذا املي���ل يب���دو يف بع�ش 
الأحي���ان مث���ريًا لالإحب���اط، ذل���ك اأن 
املوج���ة احلالي���ة م���ن الفو�سوي���ني 
اأق���ل  والإرهابي���ني  وال�سعبوي���ني 
تع�سب���ًا للنظريات م���ن اأ�سالفهم. ويبدو ذل���ك خلاًل غريبًا، 
لك���ن »مي�سرا« يكتب���ه باأ�سلوب مالئ���م، وبحما�سة و�سغف، 

على نحو يحّفز القّراء على امل�سي قدمًا يف القراءة.

وال�سخ�سي���ة املحورية يف الكتاب، والت���ي يرى »م�سريا« 
اأنه���ا اأف�س���ل من تنب���اأ بالأزم���ات التي حت���دث يف ع�سرنا 
احلا�سر، هي »جان جاك رو�سو«، الفيل�سوف ال�سوي�سري 
ال���ذي يعترب من اأهم كتاب ع�سر التنوير. وم�سدر اأهميته 
هو كراهيت���ه للفيل�س���وف الفرن�س���ي »فولتري”الذي عا�ش 
اأي�سًا يف ع�سر التنوير، وا�ستهر بنقده ال�ساخر و�سخريته 

الفل�سفية دفاعًا عن احلريات املدنية.

ور�س���م »مي�سرا« �سورة »فولتري”على اأنه املفكر النخبوي 
الأ�سيل، واأكرث املفكرين نذالة، اإذ احتفى بالعقل باعتباره 
امليزة الأ�سمى يف املجتمع، ومن ثم اعتقد اأنه على املجتمع 
اأن يكافئ املوهبة والعقول، ولي�ش الألقاب املوروثة، رغم 
اأن كتابات���ه ومنوذجه ال�سخ�س���ي اأر�سى مبادئ الليربالية 

التي �سادت يف النهاية يف اأوروبا.

بي���د اأن ذلك كله، م���ن وجهة نظر »مي�س���را«، يجعل فولتري 
منافقًا تاريخي���ًا، اإذ يتهمه باأنه حّف���ز جمتمعًا ي�ستفيد منه 
املفك���رون من اأمثاله، على ح�س���اب اجلميع. ويرى املوؤلف 
اأن »فولتري”دعا اإىل الت�سامح، لكنه تقرب اإىل امل�ستبدين، 
وخ�سو�س���ًا قي�س���ر رو�سي���ا، وب���رر له���م �س���وء اأعماله���م 

الوح�سية.

وبف�س���ل عالقات���ه، عا����ش حي���اة باذخة، وجمع ث���روة من 
امل�سارب���ات املالي���ة، و�سناع���ة ال�ساعات. و�س���ّور املوؤلف 

»فولتري”باعتب���اره الأب الروح���ي ل�»دافو�ش”و»توما�ش 
فريدم���ان«، وكل دعاة »الليربالي���ة اجلديدة«، وي�سفه باأنه 

»ع�سو ماأجور يف �سبكة النخبة العاملية«.”.

4- الالجئ 
رواي���ة للكات���ب الأمريك���ي م���ن اأ�س���ل فيتنام���ي ن���ام ثانه 
جنوي���ن. وه���ي جمموع���ة رائعة م���ن الق�س����ش ل�ساحب 
الرواي���ة التي ف���ازت بجائ���زة بوليتزر”املتعاطف”والتي 
وال�سائع���ة  امل�ستلب���ة  الهوي���ة  ع���ن  التنقي���ب  حاول���ت  
للفيتنامي���ني، ومعاجلته���ا يف �س���ور مليئ���ة بالعن���ف، كما 
ج على مو�سوع ال�سيا�سة يف الداخل الأمريكي، الذي  تعرِّ
ي�سم يف ت�سكيلته وموزاييكه مئات الآلف من املهاجرين، 
م���ن خالل �سخ�سية نقيب يف اجلي����ش الفيتنامي ال�سابق، 
د من الولء، بانتمائه اإىل عاملني فيتنامي وفرن�سي،  متج���رِّ
وظ���روف و�سوله اإىل اأمريكا بانته���اء احلرب على فيتنام 
واعتناقه الأفكار ال�سيوعية، وظروف اتهامه بالتج�س�ش، 
و�س���وًل اإىل تربئته، وق�سة احلب وال�سداق���ة التي تن�ساأ 
م���ع ب�س���ر عديدي���ن التقاه���م يف امل���كان اجلديد.ام���ا هذه 
الرواي���ة اجلديدة فتحك���ي عن خماوف الرج���ال والن�ساء 
اثن���اء النزوح من �سايغ���ون زمن احل���رب وا�ستقروا )يف 
الغال���ب( يف ولي���ة كاليفورني���ا. وتتح���دث عن م���ا تخلفه 

احلرب واآلم الهجرة البدنية والنف�سية على النازحني.

5- رقصة الجاكاراند
ال�سوارع ومتالأ  مانراها تظّلل  �سجرة اجلاكاراندا كثريا 
مكلل  تاج  ذات  البنف�سجي..  ازهارها  بلون  بهجة  اجلو 
يرتاوح  ال�سل  ا�ستوائية  ا�سجار  وهي  البنف�سج  بلون 
طولها مابني 2 اىل 30 مرتًا ارتفاعًا وت�سبه اوراقها اوراق 
نبات ال�سرخ�ش وتتكون من وريقات كثرية �سغرية احلجم 
الذين  الهنود  يتناول حياة  الرواية  ما، موؤلف هذه  نوعًا 
هو  كيمياين  رائع،وبيرت  و�سف  يف  كينيا  اىل  هاجروا 
�ساعر وروائي من كينيا وتنتمي روايته هذه اىل �سنف 
ال�ستعماري  املا�سي  يناق�ش  حيث  التاريخية  الروايات 
يعملون  ا�سخا�ش  ثالثة  ق�سة  خ��الل  من  الم  وطنه  يف 
ان�����������س�����اء  يف 
لل�سكة  ط��ري��ق 
ي�سل  احل���دي���د 
م���اب���ني ب��ح��رية 
ف����ي����ك����ت����وري����ا 
وامل�������ح�������ي�������ط 

الهندي.
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اإقامة  م�سروع  على  بعمق  ال�سوء  ويلقي 
على  تبنى  للحدود  عابرة  دولة  تاأ�سي�ش  اأو 
تفّح�ش  كما  بيكو،  �سايك�ش  اتفاقية  اأنقا�ش 
داع�ش  ن�سبته  الذي  الفخ  فر�سية  بدقة، 
حيث  فيه،  واأوقعتها  الدولية  للمجموعة 
الوليات  بقيادة  الدولية  املجموعة  انزلقت 
تريد  ل  ع�سكري  عمل  يف  الأمريكية  املتحدة 
اإىل  اللجوء  وبالتايل  كاملة،  تبعاته  حتّمل 
اأطراف اأخرى خارج معادلة ال�سراع، وهي ل 
تقدم اأي اأفق �سيا�سي لل�سكان الذين حتالفوا 

مع داع�ش اأو حتملوا عبء وجودها بينهم.
قد  الإعالم  باأن  قّرائه،  تذكري  الباحث  حبذ 
هذه  باأن  اإليه،  واأوحى  العام  الراأي  خدع 
فجاأة  للوجود  ظهرت  قد  الإرهابية  املنظمة 
بني ليلة و�سحاها، ولقد ا�ستفاق الراأي العام 
التي  املرعبة  الوح�سية  امل�ساهد  �سدمة  على 
�سّورها مقاتلو داع�ش وهم يقطعون روؤو�ش 
اأ�سراهم ورهائنهم الغربيني وغري الغربيني، 
مما حّد من اإمكانية التفكري والتحليل بطريقة 
حتتاج  التي  العنفية  الظاهرة  لهذه  عقالنية 
واملو�سوعي  العقالين  والتو�سيح  للتف�سري 

بعيدًا عن النفعال العاطفي.
باأن  لويزار،  جون  بيري  اأطروحة  تتلخ�ش 
وال�سام،  العراق  يف  الإ�سالمية  الدولة 
ال�ستعمار  ثمرة  هي  داع�ش،  با�سم  املعروفة 
نحو  على  الجنليزي   - الفرن�سي  الأوروبي 
اأدق، الذي ا�ستمر على نحو اأو اآخر، بو�سع 
القوى  قبل  من  الو�ساية  حتت  املنطقة 
اإىل  لت�سل  الباردة،  احلرب  اإبان  العظمى، 
 - العراقية  باحلرب  بداأت  التي  الكارثة 
الأمريكية  احلروب  ثم  ومن  اأوًل،  الإيرانية 
وليبيا  و�سوريا  العراق  على  والأوروبية 
وقريبًا يف اليمن، بعد اأن انزلقت ال�سعودية 
الغرب  مع  متحالفة  وهي  اليمن  حرب  يف 
اإذا ما تعر�ست لأّي رد  الذي �سيهّب لنجدتها 

فعل انتقامي من قبل اإيران اأو غريها. 
احلا�سنة  اأن  اإىل  كتابه،  يف  املوؤلف  ي�سري 
و�سوريا  العراق  يف  لداع�ش  الجتماعية 
البلدين،  �سنة  من  كبري  جزء  من  تتكون 
كبرية  اأجزاء  احتالل  يف  �ساعدها  ما  وهذا 
حمافظات  وبخا�سة  العراقية  الأرا�سي  من 
واقرتابها  والأنبار،  الدين  و�سالح  املو�سل 
ومن  اخلطورة،  �سديد  نحو  على  بغداد  من 
داخل  وا�سعة  م�ساحات  على  �سيطرتها  ثم 
القائمة منذ احلقبة  للحدود  واإزالتها  �سوريا 
فم�سري  و�سوريا.  العراق  بني  ال�ستعمارية 

رميو  �سان  مبوؤمتر  حتديده  �سبق  املنطقة 
متثيل  اأّي  بغياب   1920 ني�سان   25 يف 
احلرب  يف  املنت�سرون  تقا�سم  حيث  عربي، 
اأّي  املري�ش،  الرجل  تركة  الأوىل  العاملية 
ح�سلت  بحيث  العثمانية،  المرباطورية 
انتدابها على �سوريا ولبنان يف  فرن�سا على 
حني ح�سلت بريطانيا العظمى على انتدابها 
ولرت�سيخ  والأردن.  وفل�سطني  العراق  على 
على  ال�ستعمارية  القوى  عملت  هيمنتها، 
والختالفات  اخلالفات  وتعميق  ا�ستغالل 
ح�سب  واملذهبية  والدينية  والإثنية  العرقية 
ت�سد”  الذهبية:”فرق  ال�ستعمارية  القاعدة 
وقد احتكرت ال�سلطة من قبل املكون ال�سني 
الربيطانيني  من  مبا�سر  بدعم  العراق  يف 
باملقارنة  �سكانية  اأقلّية  ي�سكلون  كونهم  رغم 

بال�سيعة والأكراد. 
من  عّدة  فقرات  يف  لويزار  ا�ستعر�ش  ثم 
 - ال�سني  اخلالف  وجذر  اأ�سل  الكتاب، 
منه  ا�ستفاد  والذي  الإ�سالم،  يف  ال�سيعي 
الت�سّيع  فر�سالة  اخلالف.  لتاأجيج  امل�ستعمر 
الفئات  جلذب  قابلة  وطقو�سه  وممار�ساته 
اأو  وال�سعيفة  وامل�سطهدة   امل�سحوقة 
على  الإ�سالمي  املجتمع  يف  امل�ست�سعفة 
على  يقع  الذي  ال�سرعي  الواجب  اأ�سا�ش 
الظلم  �سد  يثور  حقيقي  موؤمن  اأّي  عاتق 
على غرار ثورة الإمام احل�سني �سد اخلليفة 
الأموي يزيد بن معاوية، خا�سة واأن غالبية 
امل�سحوقني والفقراء، يف املدن ويف الأرياف، 
العراق  يف  اأرا�سي،  بدون  الفالحني  خا�سة 
ولقد  ال�سيعة.  من  هم  اأي�سًا،  لبنان  ويف 
ا�ستمرت عالقة الهيمنة لالأقلّية على الأغلبية 
ذلك  وتعزز  النتداب  عهد  انتهاء  بعد  حتى 
الوليات  راأ�سه  وعلى  الغرب  ودعم  بتاأييد 
حربه  يف  ح�سني  ل�سدام  الأمريكية  املتحدة 
الو�سائل  وبكافة  اإيران،  �سد  العدوانية 
التي  الطاحنة  احلرب  اإبان  خا�سة  والطرق، 
�سنوات من 1980 اىل 1988،  ثماين  دامت 
ومثخنًا  م�ستنزفًا  العراق  منها  خرج  والتي 
وما  واملعنوية،  املادية  واخل�سائر  باجلراح 
املعايري  تغرّيت  حتى  احلرب  انتهت  اأن 
ح�سني  �سدام  جي�ش  اأن  الأمريكيون  واعترب 
واأ�سلحة  ومعدات  قتالية  خربة  من  لديه  مبا 
خا�سة املحّرمة دوليًا التي و�سفوها باأ�سلحة 
وتهديدًا  خطرًا  ي�سكل  بات  ال�سامل،  التدمري 
على حلفائهم يف املنطقة، واملق�سود بهم دول 
هوؤلء  بتحري�ش  فقامت  اخلليج،  واأنظمة 

على مطالبة العراق بت�سديد ديونه وال�سغط 
العراق  وخنق  الجتاه  بهذا  بغداد  على 
البنى  تدمري  اأن  يعرفون  وهم  اقت�ساديًا، 
منها،  النفطية  ل�سيما  العراقية،  التحتية 
هذه  من  يجعل  العراقي،  القت�ساد  وانهيار 
املطالب تعجيزية وغري قابلة للتنفيذ مما دفع 
العراق اىل مغامرة كانت حم�سوبة ومتوقعة 
منذ عقود  الغربية  الدوائر  لدى  منتظرة   اأو 
العراق  بغزو  ومتّثلت  حدوثها،  قبل  طويلة 
ل�سيا�سة  نتيجة  وكانت   1990 �سنة  للكويت 
الهروب اإىل الأمام التي اتبعها �سدام ح�سني 
حيال اإفال�ش الدولة العراقية وو�سوكها على 

النهيار.
حرب  اأي  ذلك  بعد  ماحدث  يعرف  اجلميع 
من  لإخراجه  العراق  �سد  الدويل  التحالف 
اإىل  فرن�سا  فيها  �ساركت  والتي  الكويت 
اأخرى  ودول  وبريطانيا  اأمريكا  جانب 
احل�سار  فر�ش  ثم  ومن   1991 �سنة  كثرية 
كانت  التي  الدولية  والعقوبات  واملقاطعة 
احلرب  من  وماأ�ساوية  دموية  واأكرث  اأب�سع 
املدنيني،  لل�سكان  بالن�سبة  خا�سة  احلقيقية 
ليقمع  ح�سني  ل�سدام  التامة  احلرية  وترك 
الكردية،   – ال�سيعية  ال�سعبية  النتفا�سة 
التي اندلعت �سد نظامه �سنة 1991 و�سحقها 
باحلديد والنار ومل يرتدد با�ستخدام ال�سالح 
نف�ش،  الغرب  به  زّوده  الذي  الكيمياوي 
واأخريًا  واأملانيا.  وفرن�سا  اأمريكا  وبخا�سة 
حرب �سنة 2003 التي اأطاحت بنظام �سدام 

ح�سني.
�سبتمرب  من  ع�سر  احلادي  اأحداث  غرّيت 
من  لبد  وكان  املعطيات   ،2001 اأيلول    -
اإيجاد كب�ش فداء لذبحه انتقامًا لذلك احلدث 
الإرهابي املريع الذي قامت به منظمة القاعدة 
الإرهابية على الأر�ش الأمريكية. وقد ت�سافر 
البعد الأيديولوجي للمحافظني اجلدد الذين 
وعدم  الهواية  مع  اأمريكا  يحكمون  كانوا 
اأعقب  وما  الحتالل  دفة  اإدارة  يف  اخلربة 
التام  الأمريكيني  جلهل  العراق  على  احلرب 
الدولة  بني  العالقات  وبديناميكية  بالتاأريخ 
نظام  املوزائيكي، وكان  العراقية وجمتمعها 
للنظام  م�سّوهة  ن�سخة  اآخر  ح�سني  �سدام 
يف  الربيطانيون  اأ�ّس�سه  الذي  ال�سيا�سي 
العراق �سنة 1920، وكان انهياره يعني على 
نحو ما، انهيارًا للدولة العراقية ولي�ش فقط 
ال�سّنة  با�ستبدال  الأمريكيون  وقام  للنظام، 
ال�سلطة،  هرم  اأعلى  يف  والأكراد  بال�سيعة 

 � الفيدرايل  احلكم  من  نوع  فر�ش  حماولني 
للنظام  احلقيقة  لل�سورة  كغطاء  الحتادي 
البديل وهو نظام املحا�س�سة، والذي قاد اإىل 
حدوث توترات وا�ستقطابات طائفية دموية 
مقتل  اإىل  واأدى   2008 و   2005 اأعوام  بني 
ونزوح وتهجري اآلف العائالت والأفراد. اإن 
هذا الإحباط وخيبة الأمل ال�سنّية من التغيري 
ال�سيا�سي، قد دفعهم للتمرد والنتفا�سة على 
ال�سيعية  الأغلبية  ذات  املركزية  احلكومة 
الفّعال يف  اأو غري  الرمزي  ال�سني  والوجود 
اإىل  يلجاأون  جعلهم  مما  ال�سلطة،  هرم  اأعلى 
التوازن  خللق  مثلهم  �سنّية  خارجية  قوى 
املوالية  ال�سيعية  امليلي�سيات  مع  امل�سلح 
جاء  الذي  املناخ  هو  هذا  املركزية.  لل�سلطة 
اإ�سالموية  دولة  خلق  على  وحّفزها  بداع�ش 

على غرار دولة اخلالفة.
هي  والذكية  القوية  داع�ش  �سربة  وكانت 
املحاذية  ال�سورية  املناطق  على  بال�سيطرة 
واملجاورة للعراق وت�سكل امتدادًا له واإلغاء 
واإعالن  بينهم  القائمة  ال�ستعمارية  احلدود 
الدينية  �سرعيتها  لتاأكيد  اخلالفة   دولة 
يف  الو�سع  احلدود.  تعدت  التي  والثورية 
�سوريا ل يختلف كثريًا عما هو يف العراق، 
البعث،  حلزب  الآخر  اجلناح  يحكمه  فالبلد 
وال�سعارات  والأ�سلوب   املنهج  نف�ش  ويتبع 
قبل  من  مرفوعة  كانت  التي  والأهداف 
النظام  يتعلم  ومل  العراقي.  البعث  نظام 
واختار،  العراقية  التجربة  من  ال�سوري 
القوة   ،1991 �سنة  ح�سني  �سدام  فعل  مثلما 
والتنكيل  والقمع  والنار  واحلديد  امل�سلحة  
الأ�سد  نظام  على  واملنتف�سني  باملتظاهرين 
بالربيع  �سّمي  ما  �سياق  يف   2011 �سنة  منذ 
حبل  على  اللعب  الأ�سد  واختار  العربي. 
حلماية  الدينية،  والختالفات  الطائفية 

نظامه.
واملعتقلني  ال�سجناء  من  الآلف  هناك  كان 
يف  التكفرييني  وال�سلفيني  اجلهاديني  من 
والأمريكية  والعراقية  ال�سورية  ال�سجون 
يف العراق، قد مت اإطالق �سراحهم اأو تهريبهم 
�سفوف   اإىل  ان�سموا  ولقد  ال�سجون.  من 
العراق  يف  امل�سلحة  الإ�سالموية  الت�سكيالت 
و�سوريا، وو�سلوا اإىل املواقع القيادية العليا 
من بينهم اجلولين والبغدادي زعيما داع�ش، 
لتنظيم  ال�سوري  الفرع  الن�سرة  وجبهة 
القاعدة، وهكذا اأقنع الأ�سد العامل املرتعد من 
الفو�سى والدمار  اأو  اأنا  ب�سعار:”اإما  داع�ش 

اإليها  ا�ستمع  داع�ش”التي  يد  على  ال�سامل 
الغرب واقتنع بها، لكن ذلك مل مينع الفو�سى 
والمتداد  النت�سار  من  واخلراب  والدمار 
داخل البلدين العراق و�سوريا وبلدان اأخرى 

كليبيا واليمن. 
ولقد رّكز بيري جون لويزار، يف ف�سول اأخرى 
على كيفية عمل الدولة الإ�سالمية يف العراق 
املناطق  يف  وال�سام”داع�ش”وت�سرفها 
الواقعة حتت �سيطرتها ومتكنها من و�سائل 
وا�ستغاللها  واملتطورة  احلديثة  الت�سال 
للتكنولوجيا احلديثة يف دعايتها وجتنديها 
الكتاب  ويف  واملقاتلني،  والأن�سار  لالتباع 
خمزون هائل من املعلومات والتفا�سيل التي 
من  واأ�سخا�ش  م�سادر  من  املوؤلف  ا�ستقاها 

داخل مناطق الأحداث. 
ف�سول  و�سبعة  مقدمة  من  الكتاب  يتاألف 

وخامتة وم�سادر البحث.
اختياره  اأ�سباب  املوؤلف  يعر�ش  املقدمة  يف 
يف  ومنهجيته  املو�سوع  هذا  حول  للكتابة 
انبثاق  عنوان:  الأول  الف�سل  حمل  البحث، 
اأم   دولة،  جناح  مكونات  الإ�سالمية  الدولة 

منظمة اإرهابية؟ وحماولة تدويل احلرب.
�سايك�ش  من  عنوان:  حمل  الثاين  الف�سل 
بيكو اإىل العروبية عودة التاأريخ اأو الوعود  

املخذولة للقومية العربية.
الف�سل الثالث حمل عنوان: يف العراق  دولة 
�سد جمتمعها، الوليات املتحدة العربية على 
اأ�سول  يف  �سنية؟  دولة  اأم  الأوروبي  النمط 
الدامية  العودة  ال�سيعي   ال�سني-  اخلالف  

للم�ساألة العراقية.
الف�سل الرابع كان بعنوان: الدولة ال�سورية 
موزائيك  الطائفية،  اخلالفات  ا�ستحكمتها 
ال�سد  �سيقة،  حدود  داخل  وديني  طائفي 

ونظامه  ال�سمويل  والعلويني.
خلخلة  نحو  بعنوان:  جاء  اخلام�ش  الف�سل 
على  الإ�سالمية  الدولة  الأو�سط،  لل�سرق 
والعربية  املرعوبة  والأردن  لبنان،  اأبواب 
ال�سعودية وملكها العاري وتركيا حيث وقع 

اآردوغان يف الفخ الذي ن�سبه لنف�سه.
داع�ش،  فخ  عنوان:  حمل  ال�ساد�ش  والف�سل 
لذلك،  امل�ساحب  والتو�سع  والعراق  �سوريا 
دولة  نحو  اأم  دولة   لبناء  املعلنة  الإرادة 
متمكن  واأداء  وات�سالت  دعاية  م�ستقبلية؟ 
كفخ  الأقليات  معاملة  التكنولوجيا،  من 
لالآخرين. ومن ثم اخلامتة وبع�ش التواريخ 

املهمة وتتابع الأحداث ح�سب تواريخها.

بيير جون لويزار

منشورات الديكوفيرت 2015

الفخ داعش
الدولة اإلسالمية أو عودة التأريخ

جون  بيري  الشيعي،  باإلسالم  خاص  نحو  وعىل  باإلسالم،  املتخصص  الفرنيس  والباحث  املؤّرخ 
لويزار تتّبع يف كتابه األخري، مسار داعش وغاص يف ديناميكيتها ووضعها يف ظرفها الحقيقي. لقد 
إظهار  من  الباحث  متكن  كام  اإلسالمي.  العامل  عىل  العثامنية  والهيمنة  االستعامر  مرحلة  إىل  عاد 
لعقود طويلة،  الحاكم  البعث  التي سّوقها حزب  القومية  الدولة  أوهام  استفادت داعش من  كيف 
وكيف استغل القلق واالمتعاض املتولدين لدى سنة العراق، إثر فقدانهم للسلطة يف أعقاب سقوط 
نظاميهام  وضعف  وسوريا  العراق   يف  التحتية  البنى  لتفكك  داعش  واستغالل  الصّدامي،  النظام 
بعد أن أغرقا يف أتون الرصاعات الطائفية واملذهبية، والدينية والقومية أو العرقية. بيد أن لويزار 
إليها أعاله، فهذه املنظمة اإلرهابية  اليختزل أسباب نجاح داعش عىل العوامل واألحداث املشار 
املكّونات  عىل  الوصاية  وفرض  العشائرية،  والوالءات  االتفاقيات  حبك  وتجيد  سرتاتيجية،  متتلك 
السكانّية املحلية وفرض الطاعة عىل الجامعات املسلحة املتمردة عىل األنظمة القامئة يف كل من 

العراق وسوريا. 

عرض وتقديم: د. جواد بشارة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

نحن ل نن�سى ما نحّبه، متامًا كما ل نن�سى من نحّبه. 
هك����ذا يرتقي الكت����اب بنظري اإىل م�ست����وى الإن�سان 
الناب�����ش باحليوي����ة والن�س����اط عندم����ا ي�ستمل على 
مقوم����ات احلياة مبا يقدمه ويكتنز فيه من علم وفكر 
ومعرف����ة. الكتاب ال����ذي يتاأهل عن����دي ليكون”كتاب 
ل����ْن اأن�ساه”ه����و اجل����زء اخلام�ش م����ن كتاب”ملحات 
اجتماعية من تاريخ العراق احلديث”بق�سميه الأول 
ث����ورة الع�سرين”للدكتور  والثاين املو�سوم”ح����ول 
عل����ي ال����وردي، ع����امِل الجتم����اع العراق����ي املعروف 
والذي طبع الق�سم الأول منه يف مطبعة املعارف عام 
1977 وطب����ع الق�س����م الثاين من����ه يف مطبعة الأديب 
البغدادي����ة ع����ام 1978 على التوايل ويق����ع الق�سمان 
فيما يزيد على 600 �سفحة. ولعل ما اأهّل هذا الكتاب 
ليكون”كتاب لْن اأن�ساه”اأّنه اأتى بجديد وحقق خرقًا 
للماأل����وف وو�سع اإ�سهامة ملمو�س����ة وحم�سو�سة يف 
جم����ال املعرفة العلمية لأحد اأهم م����ا حدث يف تاريخ 
الع����راق املعا�سر، ث����ورة الع�سرين، وذل����ك من وجهة 
نظ����ر اجتماعي����ة متميزة قدم����ت اإمنوذج����ًا للمهتمني 
والدار�س����ني يف جمال”عل����م الجتم����اع التاريخي". 
ي�ستخ����دم ال����وردي يف ه����ذا الكتاب، منهجي����ة علمية 
تعتم����د الوقائع التاريخية املوثقة م����ادة، وت�سرت�سد 
بفك����رة مفاده����ا اأّن للب����داوة دورًا مهم����ًا يف �سناع����ة 
التمرد والثورة. ه����ذا اإىل جانب ال�ست�سهاد باأ�سماء 
�سخ�سي����ات معروفة ومقولت متوات����رة معرّبًا عنها 
ب����اآراء تت�سم بالدماث����ة وال�سخرية املحبب����ة والنزعة 
ال�سخ�سي����ة التي ترتك القارئ ب�سعور اأّنه/ اأّنها معه 

يجال�سه ويحكي واإياه اأو يتجادل على ال�سد منه. 
اأ�سته����ل الوردي كتاب����ه بنقد لذع جلملة م����ن الكّتاب 
املعروف����ني يف املحيط الثقايف العراق����ي ممن كتبوا 
ع����ن ث����ورة الع�سري����ن م����ن اأمث����ال، ر�س����ا ال�سبيب����ي 
وعب����د  املظف����ر  وكاظ����م  احل�سن����ي  ال����رزاق  وعب����د 
ال�سهي����د اليا�س����ري، اإىل جان����ب امل�ستع����رب الرو�سي 
كوتل����وف، الذي اأ�س����در كتابًا ي�ستن����د اإىل اأطروحته 
للدكت����وراه ع����ام 1958 عن ث����ورة الع�سري����ن. وكان 
ال�سب����ب الرئي�ش ملوج����ة النقد التي وّجهه����ا الوردي 
ه����ذه يق����وم عل����ى فك����رة طغي����ان اأ�سلوب”احلما�س����ة 
كتاب����ات  اخلطابية”عل����ى  والتمجيد”و"النزع����ة 
اأولئك الكّتاب مم����ن �سّددوا على اجلوانب الإيجابية 
واأهمل����وا اجلوان����ب ال�سلبي����ة. وي�ست�سه����د الوردي 
بنقاده م����ن اأمثال موؤيد اليا�ش بك����ر الذي ن�سر مقالة 
بعنوان”ح����ول ملح����ات اجتماعية م����ن تاريخ العراق 
احلدي����ث"، يف جملة”اجلامعة”ال�سادرة عن جامعة 

املو�س����ل يف ع����دد �سه����ر ت�سرين اأول من ع����ام 1976 
وال����ذي اتهم فيه الوردي، باأّنه يكتب بطريقة حمبطة 
للعزائم ومثبطة للهمم. ورّد الوردي معرّبًا عن راأيه، 
يف اأّن الناق����د بالغ يف �سرد املواقف املعادية لالإنكليز 
وا�ستخ����دم طريق����ة خطابي����ة تعبوي����ة دون اأْن يكلف 
نف�س����ه عن����اء التوق����ف عن����د ردود الفع����ل الجتماعية 
الت����ي متي����زت بالتخب����ط واخلل����ط وانع����دام الروؤية 
والتن�سيق عل����ى م�ستوى التفا�سي����ل الدقيقة لعملية 
بن����اء وتاأ�سي�����ش نظ����ام الدولة احلدي����ث يف العراق، 
م�ستفيدين من فر�س����ة التخل�ش من احلكم العثماين 

املتخلف واملري�ش. 
ل يغف����ل ال����وردي ال�سم����ة الوطنية لث����ورة الع�سرين 
ولكّن����ه يالحظ اأّنها ح����دث متيز بالكثري مما مل يجمع 
علي����ه من كتب����وا عنها. فالثورة مل تك����ن ثورة منطقة 
اأو اأقلي����م مبث����ل م����ا مل تك����ن ث����ورة طبقية د�س����ن فيها 
الفالح����ون والب����دو و�سغيل����ة املدن �سناع����ة التاريخ 
كم����ا ذهب كوتل����وف. وعرّب ال����وردي ع����ن اأ�سفه، يف 
بكوتل����وف  املعجب����ني  يواف����ق  اأْن  ي�ستطي����ع  ل  اأّن����ه 
على �سبي����ل املثال، مم����ن رحبوا بتحليالت����ه العلمية 
ويقول”اأع����رتف اأين �سعرت باأّن����ه يتحدث عن ثورة 
غري الثورة التي عرفناها واأدركنا رجالها، وعن بالد 
غري البالد التي نعي�ش فيها...". يف احلقيقة، حاول 
الإنكلي����ز بنظ����ر ال����وردي، التاأ�سي�����ش لدول����ة النظام 

والعدال����ة والقان����ون، ال اأّنه����م جوبه����وا مبواجه����ة 
�سر�س����ة ب�سبب اعتياد النا�ش عل����ى ما اأ�سماه”طريقة 
النظ����ام ال�سائب”ال����ذي اعتم����ده العثمانيون ممن مل 
يهتموا اإل بجباية ال�سرائب وتركوا جوانب احلياة 
الأخ����رى دون اهتم����ام يذكر. ف����كان اأْن غرق����ت البالد 
باخل����راب و�ساع قّط����اع الطرق وفر�س����وا الأتاوات. 
تعّود النا�ش يف ظل العثمانيني، على عدم ال�ستعانة 
باحلكوم����ة ب����ل وال�ستن����كاف م����ن ال�سك����وى اإليه����ا 
ب�سب����ب ف�سلها يف التعامل معهم والبّت يف �سوؤونهم، 
ويبدو اأّنهم األف����وا التنائي عن احلكومة ومن ميثلها 
حت����ى �سار اأم����ر النتقال، اإىل منط اآخ����ر على �سعيد 
احلي����اة العامة ومب�ساعدتها، �سعبًا وغري م�ست�ساغ. 
وي�سيف الوردي، اأّن الربيطانيني متّيزوا بالفظاظة 
واأحيان����ًا كث����رية بالرعون����ة، بالتعام����ل م����ع ال�سكان 
املحليني مما جع����ل حماولتهم لفر�����ش دولة القانون 
وال�سب����ط والرب����ط �سعبة للغاية. عل����ى �سبيل املثال 
عرّب الإنكليز عن ال�سرامة بتطبيق القوانني واحرتام 
اآداب ال�س����ري بال�س����وارع وعند عب����ور اجل�سور حتى 
اأّنه����م ا�ستخدم����وا القوة والإهان����ة والإذلل مما اأدى 
اإىل ردود فع����ل �سلبية، وبخا�سة بعد اأْن نال ال�سرب 
وجوه����ًا بغدادي����ة معروف����ة م����ن اأمثال عب����د الرحمن 
اأفن����دي اجلمي����ل ويا�س����ني با�س����ا اخل�س����ريي واأمني 
الق�ساب وغريه����م، اإىل جانب ما تلقاه بع�ش �سيوخ 
الع�سائ����ر من طرق فجذة يف التعام����ل بق�سد التفاهم 
واحل����وار كم����ا ح����دث م����ع ال�سيخ ال����ذي ا�سم����اأز من 
مالعب����ة ال�سابط الربيط����اين لكلبه ال����ويف، فما كان 
من ال�سابط اإل اأْن يخاط����ب ال�سيخ بتعايل وعجرفة 
ويق����ول له: ما الأمر! هذا الكلب اأنظف منك. �ساهمت 
ه����ذه الت�سرف����ات وانعدام الفهم لطبيع����ة وح�سا�سية 
الأو�س����اع  بتاأجي����ج  العراقي����ني  وقي����م  واخالقي����ات 
ومفعم����ة  غزي����رة  �سفح����ات  وبع����د  الإنكلي����ز.  �س����د 
بوقائع واأحداث ي�سرده����ا ب�سال�سة ومتعة، يت�ساءل 
الوردي ع����ن اأ�سباب ظهور النزعة الثورية التي اأدت 
بالعراقي����ني اإىل اإعالن ثورة الع�سري����ن بعد �سنوات 
قليلة من حكم الإنكليز باملقارنة مع عقود من اخلنوع 
وال�ست�س����الم حلكم العثمانيني. ويالح����ظ اأّن الزمن 
املعا�س����ر بطبيعته زم����ن ثوري تغريت في����ه موازين 
القوى والقي����م واملعايري من اعتبار احلاكم”ظل الله 
على الأر�����ش”اإىل اعتباره”خادمًا لل�سعب وماأجورًا 
ل����ه". وبدا نظام العدالة الذي حاول الإنكليز تطبيقه 
على اجلميع دون تفرقة ومتييز بني كبري اأو �سغري، 
وجيه اأو حق����ري، وغن����ي اأو فقري”مكروهًا". ويعود 

الت����ي  املح����ددة  والعوام����ل  الظ����روف  اإىل  ال����وردي 
�ساهم����ت بن�س����وب الث����ورة ليجملها بخم�س����ة عوامل 
وه����ي: العام����ل الديني؛ وف����اة املرج����ع الديني كاظم 
الي����زدي ال����ذي كان يكّن الع����داء للعثماني����ني وي�سعر 
بالنف����رة منهم، وجميئ املرزا حممد تقي ال�سريازي، 
ليك����ون عل����ى راأ�����ش املرجعي����ة الديني����ة وال����ذي كان 
يتخ����ذ موقفًا معادي����ًا �سريحًا �س����د الإنكليز؛ معاداة 
�سريحة”الأفندية”مم����ن فقدوا وظائ����ف مهمة كانوا 
الإنكلي����ز  مبالغ����ة  العثماني����ني؛  ظ����ل  يف  يتولونه����ا 
باإغ����داق الوع����ود مما �ساه����م برفع �سق����ف التوقعات 
القن����وط  م�ساع����ر  انت�س����ار  اإىل  واأدى  الجتماعي����ة 
وخيب����ة الأمل ب�سبب عدم ق����درة الإنكليز على الوفاء 
بوعوده����م؛ الدعايات اخلارجي����ة باجتاه الثورة من 
احلج����از و�سوري����ا والث����ورة امل�سري����ة بقي����ادة �سعد 
زغل����ول؛ واأخ����ريًا �سغ����ط العراقي����ني الذي����ن كان����وا 
يتو�سم����ون منا�سب مهمة يف ظل اأول حكومة عربية 
برئا�س����ة في�سل بن ال�سريف ح�سني يف �سوريا، ممن 
ب����داأوا ي�سعرون ب�سغط ومناف�س����ة ال�سكان املحليني 
مم����ا اأدى به����م اإىل اأْن مي����ّدوا اأب�ساره����م للعودة اإىل 

العراق. 
ويختت����م ال����وردي وا�سف����ًا ث����ورة الع�سري����ن باأّنه����ا 
ث����ورة وطنية وباأّنه����ا”اأول ح����دث يف تاريخ العراق 
ي�س����رتك فيه العراقيون مبختل����ف فئاتهم وطبقاتهم، 
فق����د �سوه����دت فيها العمام����ة اإىل جان����ب الطربو�ش، 
والك�سي����دة اإىل جان����ب اللف����ة القلمي����ة، والعقال اإىل 
جان����ب ال����كالو، وكله����م يهتف����ون: يحي����ا الوط����ن!". 
ويخ�س�����ش الثلث الثاين من الق�سم الثاين من كتابه 
ملا اأ�سماه”نهاية الثورة”الذي ترافق مع �سدور قرار 
بريط����اين لإخماد الثورة كما جاء بر�سالة موقعة من 
قب����ل رئي�����ش ال����وزراء الربيط����اين اآن����ذاك ون�ستون 
ت�سر�سل اإىل اجلرال هالدين. ويالحظ كيف اأّن ذلك 
الق����رار تزامن م����ع اإ�ساعة قوية تقول ب����اأّن احلكومة 
الربيطانية ا�ستجاب����ت ملطالب الثوار واأّنها �ست�سرع 
بتاأ�سي�ش دول����ة. وكما بداأ م�سل�سل الثورة فقد لحت 
اإم����ارات نهايته����ا من خ����الل تهاف����ت البل����دات واملدن 
الثائ����رة اإبت����داًء م����ن �سق����وط طويري����ج وا�ست�س����الم 
كرب����الء وال�سم����اوة، وتخّل����ي قادته����ا ع����ن املقاوم����ة 

وقبولهم الدخول يف تاأ�سي�ش الدولة اجلديدة. 
يختتم الوردي ب�”رج����اء اأخري”يدعو فيه قّراءه اإىل 
اأْن يرتك����وا الأ�سل����وب اخلطابي لأّن����ه اأ�سلوب”بطل 
ا�ستعمال����ه يف الع����امل املتم����دن منذ زم����ان بعيد...". 

ولنا اأْن نقول ما اأ�سبه اليوم بالبارحة.     

ك�������ت�������اب ل��������ن ان������س������اه 

"ح����ول ث����ورة ال��ع��ش��ري��ن” ل��ل��وردي
الهاي عبد الحسين

يف ظه����ور له����ا لأول م����رة، اليوميات ال�سري����ة  جلا�سو�ش 
احل����رب الب����اردة بني اأمري����كا وكوبا منذ ح����رب اخلنازير 
ال�سه����رية تن�س����ر للعل����ن حتت����وي عل����ى مزاع����م ب����اأن اأحد 
كان وراء  كوب����ا  ل�سال����ح  يعمل����ون  الذي����ن  اجلوا�سي�����ش 
موؤامرة عام 1963 والتي اأدت لغتيال الرئي�ش الأمريكي 
ج����ون فيتزجريالد كيني����دي، حيث ت�س����ري املعلومات اإىل 
اأن ريني����ه األك�سن����در Dussaq ه����و املنظ����م الرئي�س����ي 
واملخط����ط لالغتيال حيث اأطل����ق اأول ر�سا�سات����ه القاتلة 

مدعوما من قب����ل م�سلح اآخر هو يل هاريف اوزوالد الذي 
اع����رتف باأن����ه قاتل كيني����دي، لكن روب����رت K ويلكوك�ش 
موؤل����ف الكت����اب اجلديد ال����ذي ن�سر موؤخ����را يف الوليات 
املتحدة الثنني املا�سي الذي حمل عنوان " الهدف: جون 
كني����دي، اجلا�سو�ش الذي قتل كيني����دي؟ وقد اطلعت على 
ف�سوله �سحيفة نيويورك بو�ست، يقول اأنه جرى تعيينه 
فقط لإطالق الطلقة الأوىل ب�سورة وهمية ل�سرف اأنظار 
اجلماه����ري الت����ي جاءت لتحي����ة كينيدي، ريني����ه األك�سندر 

Dussaq كما يقول عنه الكتاب عميل مزدوج من كوبا 
لع����ب دورا رئي�سيا يف اغتيال الرئي�ش جون كينيدي وقد 
اأطل����ق الن����ار على نف�سه بع����د تنفيذه لعملي����ة الغتيال من 
مكان مل يك�سف عن����ه اأمام املوكب، ولد يف بوين�ش اآير�ش 
وتلق����ى تعليمه يف جني����ف وكوبا، ح�سل عل����ى اجلن�سية 
الأمريكية يف عام 1942، وقد كتب اأحد �سباط املخابرات 

الأمريكية ويدعى بازاتا اإنه التقاه يف هافانا كوبا:
خ����الل ع����ام 1930 يف وق����ت مبك����ر، عندم����ا كان مكلفًا يف 
اأول مهمة له لغتي����ال رموز الثورية الكوبية حيث ف�سلت 
تل����ك املهمة اأ�سب����ح بعدها الرجالن �سديق����ني نتيجة اإنقاذ 
العميل الكوبي له اآن����ذاك، بعدها �سارك الثنان يف عملية 
جيدب����ريغ اأثناء احل����رب العاملية الثاني����ة �سحبة اأكرث من 
250 م����ن املظلي����ني الأمريكي����ني واحللف����اء وراء خطوط  
الأملان ح�سل بعدها  Dussaq على لقب " كابنت بازوكا 
" حي����ث كان م����ن اأمهر من ا�ستخ����دم قاذفات ال�سواريخ 
امل�س����ادة للدباب����ات م����ع مقاتل����ي املقاوم����ة الفرن�سية �سد 
اجلي�ش الأمل����اين وين�سب له كذلك الإيقاع بخم�ش مئة من 
النازي����ني بيد الق����وات الأمريكية منح بعده����ا رتبة مالزم 

اأول يف الفرقة املجوقلة.  
ا�ستح����وذ عل����ى اإعج����اب روؤ�سائ����ه اأثن����اء م�ساركات����ه  يف 
الألع����اب الريا�سي����ة وقدرت����ه عل����ى التح����دث ب�س����ت لغات 
خمتلفة ومهارات متع����ددة منها كونه غوا�سا با�ستطاعته 
الغو�����ش يف اأعم����اق البح����ار وق����د اأتاح����ت مهارت����ه تل����ك  
م�ساركته بالتمثيل يف فيلمني هما  " �سياد الكنز "، وفيلم  

." " البهلوان 
بعد احل����رب اأحي����ل اإىل وظيفة مدني����ة يف اإحدى وكالت 
التاأم����ني ونتيج����ة ملر�س����ه مل ي�ستطع تاأم����ني مبالغ العالج 
مم����ا زاد يف اإحباط����ه وغ�سبه وفقا ملا ذك����ره  زميله بازاتا 
يف مذكرات����ه فب����داأ بالتخطي����ط لغتي����ال كيني����دي متعلال 
بوجه����ة نظر �سيا�سية مفادها اأن الوليات املتحدة حتاول 
ال�سيطرة والتالع����ب مبقدرات البل����دان ال�سغرية خا�سة 
كوب����ا موطن����ه الأ�سل����ي، فاخت����ار امل����كان والزم����ان مدينة 
دال�����ش الت����ي يزوره����ا الرئي�ش وه����ي املدين����ة التي تعج 
بالف�ساد حتى من �سرطتها بح�سب ما ذكره بازاتا الذي ذكر 
كي����ف قام زميله بو�سع الرم����اة الأول اأوزوالد واثنني من 

القتلة املحرتفني كان����ا يعمالن �سابقا يف وكالة املخابرات 
املركزية غ����ري معروفني، وكان هناك اأي�سا عدد من الرماة 
كاحتياط هدفهم اإرباك ال�سرطة اأو �سهود العيان الذين قد 

يدلون مبعلومات عن حادثة الغتيال يف ما بعد.
بع����د مقتل الرئي�����ش مت توجيه التهمة خط����اأ لأزوالد الذي 
مل يك����ن اإل اأداة متوي����ه يف العملي����ة حيث وج����دت اللجنة 
التحقيقي����ة يف وق����ت لح����ق احتم����ال كب����ريا اأن اثنني من 
امل�سلحني اأطلقا اأي�سا النار على كينيدي يف الوقت نف�سه، 
الكت����اب اأ�سبح متاحا للجمه����ور يف 14 نوفمرب / ت�سرين 

الثاين.    

كت��اب جدي��د عن مقت��ل جون 
كينيدي يحمل مفاجأة كبيرة

وتدعي اليوميات الرسية 

ألحد جواسيس الحرب 

الباردة بني أمريكا وكوبا 

أن األخرية هي من 

أعدت الغتيال الرئيس 

األمرييك جون كينيدي

ترجمة / أحمد فاضل 

هل كانت 
كوبا وراء 
اغتيال جون 
كينيدي؟

للن�س���ر  �سم����ش  موؤ�س�س���ة  ع���ن 
والإعالم؛ �سدر للروائي العراقي 
ال�سويد”حا�س���ب  يف  املقي���م 
اخلمي�سي”الرواي���ة  ب�ست���ان 
�سل�سل���ة رواي���ات   « م���ن  الأوىل 
�سامتة”وج���اءات  رغب���ات 

بعنوان » الف�سلية«. 
الرواي���ة تق���ع يف 256 �سفح���ة 
م���ن القط���ع املتو�س���ط، وحتم���ل 
دعوة للخروج من بني الأنقا�ش 
والتقالي���د  والع���ادات  القدمي���ة 
الع�سائرية،  والأع���راف  البالي���ة 
اأهمي���ة جن���اح الن�سف  وتاأكي���د 
متكام���ل  جمتم���ع  يف  الآخ���ر، 

ناجح.
فامل���راأة الف�سلّي���ة ن���وٌع م���ن 

القبي���ح  وجه���ه  ُيخف���ي  ِق  ال���رِّ
خل���ف قن���اع م���زوق جمي���ل ل���ذا 
فه���و الأ�س���واأ... اأكدت���ه العادات 
غ�س���ت  والأع���راف،  والتقالي���د 
الطرف عنه قوان���ني احلكومات 
املتعاقب���ة يف الدول���ة احلديث���ة، 
ن�ست���ه الثقاف���ة والآداب، �سكتت 
عن���ه الأخ���الق، لذا م���ا زال قائًما 
موج���وًدا، حيث ما زال���ت املراأِة 
ُتق���دم كهب���ة جماني���ة؛ متلًق���ا اأو 
ُتق���دم  ح���ني  والأقب���ح  حتبًب���ا، 

ا مادًيا. ك�سبّية اأ�سرية تعوي�سً
كما ت�سل���ط الرواية ال�سوء على 
ن�ساطات املراأة الريفية العراقية 
م���ن  تعاني���ه  وم���ا  وواجباته���ا، 

اأ�سري،  ظلم وا�سطه���اد وعن���ف 
يف ظ���ل اأح���وال اأح���وال العراق 
ال�سيا�سي���ة  الرواي���ة؛  زم���ن  يف 
والجتماعي���ة  والقت�سادي���ة 
والثقافية. وكذل���ك اأهم الأعراف 
والتقاليد  والع���ادات  الع�سائرية 

والأزياء والأكالت.
اأغل���ب اأحداث الرواي���ة من ن�سج 
اخلي���ال... لكنه���ا ت�ستند وبقوة 
اإىل الكثري من احلقائق، لذا فهي 
جتم���ع ب���ني احلقيق���ة واخليال. 
بطلة الرواية )عزيزة( �سخ�سية 
حقيقية روت للموؤلف ف�سوًل عن 
حياتها... لكن ؛ لي�ش بال�سرورة 

اأنها قالت كل ما هو مكتوب.

للن�س���ر  مت���وز  دار  ع���ن  �س���درت 
املجموع���ة  /دم�س���ق  �سوري���ا  يف 
ع���ادل  لل�ساع���ر  الرابع���ة  ال�سعري���ة 
اليا�س���ري بعن���وان )وردته���ا عر�ش 
امت���دادا  متث���ل  الفرا�سات(،وه���ي 
ال���ورد  ا�س���م  اق���رتان  لتجربت���ه يف 
وت�س���م  ال�سعري���ة،  بدواوين���ه 
املجموع���ة 20 ن�سا �سعري���ا لل�ساعر 
اليا�س���ري ا�ستق���ى مو�سوعاتها من 
رحالت���ه  ويف  الوط���ن  يف  جت���ارب 

لبلدان اأخرى. 

س��ل��س��ل��ة رواي��������ات رغ����ب����ات ص��ام��ت��ة
)وردتها عرس الفراشات(  
الرابع���ة  الش���عرية  المجموع���ة 

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

رواية  الش��يخ«  »خطب��ة 
مجهولة لطه حسين

ح���دث ب���ارز ج���دًا، اأدبي���ًا وثقافي���ًا، �سهدت���ه 
القاه���رة اأخ���ريًا: اكت�س���اف رواي���ة جمهولة 
لعمي���د الأدب العرب���ي ط���ه ح�س���ني بعن���وان 
»خطب���ة ال�سي���خ«، وهي كم���ا اأو�سح���ت دار 
الكتب والوثائق امل�سري���ة، ن�سرت يف العام 
1916 عل���ى حلق���ات يف جري���دة »ال�سفور«. 
ون�س���ر ه���ذه الرواية الآن يف كت���اب يدرجها 
يف �سي���اق اجلدل ال���ذي ما ب���رح قائمًا حول 
اأي رواية عربية هي الأوىل، وقد يتبني اأنها 

كتبت قبل رواية »زينب”ملحمد ح�سني هيكل 
املن�سورة يف العام 1914. ويرجح اأن يكون 
�ساح���ب »الأيام”كتب روايت���ه املجهولة قبل 

نحو عامني اأو ثالثة.
ووف���ق رئي�ش دار الكتب حممود ال�سبع فاإن 
ن�س���ر الرواي���ة ب���داأ يف اأواخر الع���ام 1916 
واعتمد ح�س���ني يف بنائها على خم�ش ع�سرة 
ر�سال���ة متبادل���ة ب���ني �سخ�سياته���ا، وه���ي: 
البن���ة املعلم���ة اإح�س���ان، �سديقته���ا اأ�سماء، 
الأب �سي���د رحم���ي، اخلطي���ب ال�سي���خ عالم، 
قا�سي املحاكم ال�سرعية ال�سيخ زهران. واإن 
كان���ت الرواي���ة تدور ح���ول مناق�س���ة ق�سايا 
تنمي���ة امل���راأة وحقوقها يف التعلي���م وحرية 
الفك���ر واحلياة وال���زواج، فاملفارق���ة بني ما 
اأقره ال�سرع وما طراأ على احلياة من تطور، 
خ�سو�س���ًا يف مفه���وم ال�ستق���رار يف املنزل 
تبعًا ملا كانت تق���ره الأعراف الجتماعية يف 

م�سر اآنذاك.
ويق���ول ال�سبع: »تنته���ي كل ر�سال���ة بكتابة 

ا�س���م املر�سل ومكان���ه وتاري���خ الإر�سال، ما 
يك�س���ف زم���ن الكتابة ب���ني ني�س���ان )اأبريل( 
واأيار )ماي���و( 1913، غري اأن هن���اك توثيقًا 
اآخ���ر ب���داأ ط���ه ح�س���ني يف اإثبات���ه ب���دءًا م���ن 
الر�سال���ة اخلام�سة، يتمث���ل يف ورود ا�سماء 
م���دن فرن�سية مث���ل تولوز و�س���ان جريومو 
ثارب���و باري����ش«. واإن مل يكن ه���ذا التوثيق 
متوات���رًا يف الر�سائ���ل كاف���ة اإل اأن���ه ي�س���ري 
اإىل الأماك���ن الت���ي كان ير�س���ل منه���ا ح�سني 
حلق���ات روايته، ما يفتح ب���اب متابعة بداية 
الكتابة الفنية للرواية العربية التي يرجعها 
بع�سه���م اإىل رواي���ة »زينب”لهيكل ال�سادرة 
»الفت���ى  رواي���ات  متجاهل���ني   ،1914 يف 
الريفي”ملحمود خريت 1904، و »الق�سا�ش 
حياة”ملحم���ود خ�س���ر البوقرقا�سي 1905، 
و”ع���ذراء دن�سواي”ملحم���ود طاه���ر حق���ي 

1907، واأخريًا »خطبة ال�سيخ«.

ظل النديم..أوراق شيخ 
»ظ���ل  كتاب���ه  يف  العل���ي  وج���دان  يعتن���ي 
الن���دمي.. اأوراق واأ�سم���ار �سيخ العربية اأبي 
فه���ر حممود حمم���د �ساكر«، بجمع م���ا تناثر 
م���ن �سرية �سي���خ العربي���ة الأ�ست���اذ اأبي فهر 
حممود حممد �ساك���ر، حماوًل مطالعة العقل 
الفري���د لذلك العَلم الكبري ال���ذي ناله العقوق 
والإهم���ال، وُمغِف���اًل املع���اد املك���رر مما عرفه 

النا�ش عنه و�سار دانيًا �سهل القطاف.
ويفتت���ح املوؤل���ف عمله مبقدم���ة يعر�ش فيها 
ال�سبب الداعي اإىل التاأليف، اإذ يرى اأن لأبي 

فهر َدين���ًا ثقياًل يف اأعناق الذي���ن اأخذوا عنه 
وفت���ح الل���ه ب�سائره���م ب�سياء علم���ه، فبذل 
و�سع���ه يف �سرف عقولهم ع���ن اآفات الطريق 
نف�س���ه  يف  ندوب���ًا  ترك���ت  الت���ي  وعرثات���ه 
وحيات���ه، وا�س���اًل نف�س���ه واأ�سحاب���ه بنه���ج 
ال�سابقني الذين ابتك���روا احل�سارة التي مت 

فيها معنى الإن�سان.
وي�س���ف �سنيع���ه يف الكت���اب باأن���ه خال�سة 
اإ�سغ���اء ومتابع���ة وجم���ع و�س���وؤال امت���دت 
قرابة ثالثة ع�سر عامًا منذ كان يف اجلامعة، 
عمل خاللها على اقتف���اء اأثر الأ�ستاذ حممود 
�ساك���ر ول���زوم بيت���ه والإمل���ام مب���ا تي�سر من 
تراث���ه النفي�ش، حري�سًا على تدوين النوادر 
م���ن كالمه واأحاديثه الت���ي مل ُتن�سر من قبل، 
ومل يعل���م به���ا اإل القليل ممن �سك���ن قلوبهم 

حبُّه وعرفوا قدره.
ويتط���رق اإىل احلدي���ث ع���ن الن�س���اأة الأوىل 
التي امتدت ظالله���ا يف �سعاب نف�ش حممود 
�ساكر بامتداد عمره يف هذه الدنيا.ويلخ�ش 

الأ�سب���اب الت���ي و�سم���ت �سخ�سي���ة الأ�ستاذ 
ب�سم���ات خا�س���ة يف اأربع���ة اأم���ور: املكتب���ة 
الوافرة بالكت���ب املختلفة يف اأنواع املعارف 
اأه���ا ل���ه وال���ده،  والعل���وم العربي���ة الت���ي هيَّ
ث الديار  وكي���ل الأزهر، واأخوه الأك���رب حمدِّ

امل�سرية،.
والذاك���رة الواعية التي تلق���ف كل ما تقروؤه 
النف����ش،  خزان���ة  م���ن  مكان���ه  يف  وت�سع���ه 
واأ�ساتذت���ه م���ن اأه���ل العل���م والفك���ر والأدب 
وعلى راأ�سه���م العالمة ال�سيد علي املر�سفي، 
وق�سي���ة ال�سعر اجلاهلي وم���ا يتعلق بها من 

الكالم يف اإعجاز القراآن الكرمي.
ويقف ملّي���ًا اأمام تفا�سيل الن�س���اأة الطفولية 
لأب���ي فه���ر الت���ي �سنع���ت من���ه عاملًا.وي�سرد 
املوؤل���ف م�ساهد م���ن جمال�ش حمم���ود �ساكر 
علمي���ة  ونقا�س���ات  طريف���ة  مواق���ف  َح���َوْت 
ودرو�س���ًا �سرح فيها كتب ال���رتاث ك�»املف�سل
بح�س���ور  يات”و»الأ�سمعيات”وغريهم���ا، 
الأ�سح���اب الذي���ن كان يتلقاهم تلق���ي الوالد 
اأبناءه، عار�سًا كلماتهم ومواقفهم باأ�ساليبهم 

ة. لتكون �سادقة ومعربِّ

"زوجة الساحر”لأليرلندى 
برايان مور

اله���الل  رواي���ات  �سل�سل���ة  �سم���ن  �س���درت 
ال�ساحر”تاألي���ف  رواية”زوج���ة  ال�سهري���ة 
ال���ذى  م���ور،  براي���ان  الأيرلن���دى  الكات���ب 
�سج���ل ف���ى ه���ذا العمل الكب���ري ا�ستع���دادات 

ع���ام 1856  الثال���ث  نابلي���ون  الإمرباط���ور 
ل�ستكمال غزو اجلزائ���ر، واإحكام ال�سيطرة 

على منطقة القبائل فى العام التاىل.
فى الرواي���ة التى ترجمه���ا املرتجم امل�سرى 
ه�س���ام مم���دوح ط���ه، يج���رى ال�س���رد عل���ى 
ل�سان”اإمييلني”زوج���ة ال�ساحر وهى تتمتع 
بروح عذبة، و�سعور اإن�سانى مبحبة النا�ش 
عموم���ا، ول تفرت����ش ال�س���ر ف���ى اأى اأح���د، 
وتفاجاأ بعن�سرية الق���ادة ا�ستحاللهم للب�سر 
واتخاذه���م عبيدا، كما كان زوجها اأي�سا قبل 
الرحلة اإىل اجلزائر وخالل اإقامته فيها يعترب 
العرب، اجلزائري���ني حتديدا،”متوح�سني"، 
ول ي���رى لهم حرمة، ويوؤمن باأن مهمته اإنقاذ 
لبل���ده، فتنده����ش زوجت���ه ال�ساذج���ة التى ل 
ت���زال �سليم���ة الفط���رة، وتت�ساءل:”بلدن���ا؟ 

وماذا عن هذا البلد؟".
تر�س���د الزوج���ة الت���ى مل تفقد اآدميته���ا اأبدا 
كي���ف ا�ستط���اع ال�ستعم���ار الفرن�س���ى خالل 
ربع ق���رن من حتوي���ل امل�ساج���د اإىل كنائ�ش 
وم�سارح. وت�سعر بح���ب عميق للجزائريني 
ال�سيد”بوعزيز”وابنت���ه،  راأ�سه���م  وعل���ى 

وتنفر من بنى وطنها وتراهم �سياطني.
وم���ن اأج���واء الرواية:”املراب���ط ه���و الذى 
ي�ستطي���ع اإعالن اجله���اد، اأو احلرب املقد�سة 
ي���ا �ساح���ب  الوق���ت احل���اىل،  ف���ى  �سدن���ا. 
اجلالل���ة: اجلزائ���ر عن بك���رة اأبيه���ا ي�سيطر 
عليه���ا �سخ����ش يدع���ى بوعزيز، ه���و مرابط 
ذو كاريزم���ا، ظه���ر ف���ى اجلنوب ويق���ال اإنه 
ميتلك ق���درات تعجيزية. وب�سب���ب �سلطانه، 
اإذا م���ا اأعلن حرب���ا مقد�س���ة، �سيعتقد العرب 
اأن ال���رب يق���ف اإىل جانبهم، واإذا م���ا قاتلوا 
�سيهزمونن���ا. كان اقرتاح���ى، الذى يوافقنى 
فيه احلاكم الع���ام راندون، اإذا م���ا ا�ستطعنا 
جع���ل م�سي���و لمب���ري يذه���ب اإىل اجلزائ���ر، 
وننظ���م له ع���دة عرو�ش اأم���ام م�ساهدين من 
ال�س���كان الأ�سليني، قد نقنعهم ب���اأن الإ�سالم 
ل ينف���رد بامتالك ق���درات تعجيزية. مبعنى 
اأخ���ر، �سنق���دم له���م مرابط���ا اآخ���ر اأعظم من 
بوعزيز ونقنعهم باأن الرب لي�ش اإىل جانبهم 

اإمنا اإىل جانبنا نحن".

زوال  الموض��ة  مملك��ة 
متجدد: الموضة ومصيرها 

فى المجتمعات الغربية 

كان للجان���ب الجتماع���ى عن���د الفيل�س���وف 
الن�سيب الأكرب فى حتليله وعر�سه. وانتبه 
اإىل اأهمي���ة عن�س���ر التناف����ش ب���ني الطبقات 
ونزع���ة املظهرية فى ن�سوء وت�سكل وازدهار 
ظاهرة املو�س���ة. فكلما ابتكرت طبقة النبالء 
اأو الطبق���ة العلي���ا ف���ى اأى مرحل���ة تاريخية 
زيا م���ا، كان���ت الطبق���ات الأقل ت�سع���ى، بعد 
بع����ش الوقت من ظه���وره لتقلي���ده واإنزاله 
اإىل طبقته���ا، وه���و �سلوك نابع م���ن رغبة ل 
�سعورية فى النتماء للطبقة الأعلى. مل تكن 
الطبق���ة الأق���ل ت�ستطيع فى جمي���ع الأحوال 

الحتفاظ بتفا�سيل وتكاليف الزى الباهظة 
مب���ا ل يتنا�س���ب م���ع ميزانياته���ا واإمكاناتها 
املادي���ة، فكان���ت تلج���اأ لتقليد م�س���وه بع�ش 
ال�س���يء، مما يدف���ع بالطبقة الأعل���ى للتخلى 
عن هذا الزى وابتكار اآخر جديد تتميز به... 

لت�ستمر الدائرة احللزونية.

م��ادة  تاري��خ  الب��ارود.. 
رت العالم رة غيَّ متفجِّ

رة  ي�سم كتاب »البارود /   تاريخ املادة املتفجِّ
ت العامل« للباح���ث الأمريكي جاك  الت���ي غريَّ
كيلي، ثالثة ع�سر ف�ساًل وخامتة، تبحث يف 

تاريخ البارود الذي ف�سل ما بني زمنني.
كم���ا يب���ني املوؤل���ف: زم���ن امل���وت بالقو����ش 
وال�سه���م، زم���ن املوت ب�سغطة عل���ى الزناد. 
»ُقط���ارة  ���ه  باأنَّ الب���ارود  وق���د و�س���ف ه���ذا 
ال�سيطان”ذل���ك لأنَّ ُم�ساهدي���ه كان ُي�سيبهم 
واأ�سب���ح  وهدي���ره..  ومي�س���ه  م���ن  الف���زع 
ل  ���ا كان ذلك اأوَّ اأحد األعي���ب ال�سحرة، ورمبَّ
ر  ���ر ل���ه يف ال�س���ني الت���ي طوَّ ا�ستخ���دام مبكِّ
مهند�سوه���ا تكنولوجي���ا الب���ارود. ويع���ود 
تاري���خ اأق���دم مدف���ع ي���دوي يف ال�سني حتى 

الآن اإىل 1288.
غ���ري اأنَّ خب���ريًا اإنكليزيًا كب���ريًا يف املدفعية 

يف القرن الع�سرين و�سع �سبع ع�سرة حجة، 
ح اأنَّه»ل وجود لأيِّ دليل ميكن الوثوق  تو�سِّ
ب���ه عل���ى اأنَّ ال�سينيني اخرتع���وا البارود«. 
وب���دًل من ذلك اأ�سرَّ عل���ى اأنَّهم اقتب�سوه من 
ل اإ�س���ارة اإىل الب���ارود  الغ���رب.. وتع���ود اأوَّ
ل  اأوَّ وظه���ر   ،1267 ع���ام  اإىل  اأوروب���ا  يف 
ل ا�ستخ���دام  الرتكيب���ات ع���ام. ولوح���ظ اأوَّ

ع�سكري له عام 1331،.
ولي����ش هن���اك اأي دليل على وج���ود البارود 
اأو اإح���راز اأي تق���دم يف �سناعته يف اأوروبا 
يف  طويل���ة  م���دة  معروف���ًا  اأ�سب���ح  اأن  اإىل 
ال�سني.. وي�سري املوؤلف اإىل اأنَّ الأوروبيني 
ح  تلق���وا الفكرة من ال�سني مبا�س���رة. ويرجِّ
لعب���وا  ق���د  الع���رب  يك���ون  اأن  كيل���ي  ج���اك 
الغ���رب..ويف  اإىل  الب���ارود  نق���ل  يف  دورًا 
تطوير ا�ستخدامات���ه. ففي القرن ال13 كان 
���دوا ثقافة عاملي���ة را�سخة  امل�سلم���ون قد �سيَّ
م���ن �سب���ه جزي���رة اأيبريي���ا حتى الهن���د، مع 
اإجن���ازات تقنية فاق���ت اأي �س���يء يف العامل 

امل�سيحي.
ويف نح���و ع���ام 1240 ح�س���ل الع���رب على 
»الثل���ج  البوتا�سي���وم  بن���رتات  املعرف���ة 
���ا كان ذلك عرب  ال�سيني”م���ن ال�سرق، ورمبَّ
الهن���د، و�سرع���ان م���ا عرف���وا الب���ارود بع���د 
ذل���ك.. كذلك علموا بالألع���اب النارية.. ويف 
1280 ح�سل املحاربون العرب على الرماح 
النارية. ويف العام ذات���ه األَّف �سوري ا�سمه 
���ه يتعامل  ���اح كتاب���ًا و�سف���ه باأنَّ ح�س���ن الرمَّ
الت�سلي���ة  يف  لي�ستخدمه���ا  الن���ار  اآلت  م���ع 

واأغرا�ش اأخرى.

مقبرة الصدأ
ت���دور اأح���داث ه���ذه  رواي���ة مق���ربة ال�سداأ 
للكات���ب الهنغاري  اندريه في����ش  وال�سادرة 
ع���ن دار املدى ح���ول الذكريات الت���ي خلفتها 
م���ن  نفو����ش  يف  الثاني���ة  العاملي���ة  احل���رب 

�سهدوها. 
اإن هابتلر بانو����ش بطل الرواية مازال يذكر 
القتلي يف امليدان واحلركات التي قد حتدث 
بعد موتهم. اإن احلرب ل تنتهي بقرارات من 
ا�سعلوها فاحيانًا تظل اثارها متاأججة داخل 
نفو����ش م���ن عانوا منه���ا يعي�س���ون يف حالة 
ترق���ب ل تفل���ح املو�سيقى اأو احلي���اة املدنية 
احلديث���ة عل���ى حم���و الذكري���ات املوؤمل���ة من 
النفو�ش.الرواية برتجمة عربية متميزة قام 

بها املرتجم ال�سوري املعروف نافع معال.

آل بودنبروك
ق�س���ة”اآل  مان”ف���ى  يعالج”توما����ش 
بودن���ربوك” ال�س���ادرة طبعته���ا اجلدي���دة 
ع���ن دار املدى  مو�سوع���ات خالطت حياته، 
وي�سف من خاللها تداعى الطبقة الو�سطى، 
ورهافة ح�ش فنانها الذي اأقعده هذا احل�سن 
املره���ف ع���ن جمابه���ة احلي���اة مل���ا تبينه من 
تناف���ر احلي���اة والفك���ر وم���ا ات�سم���ا ب���ه من 

انق�سام،”توما�ش مان”حني يحكي ي�سدق، 
وحني يكتب يلطف وي�سهب فى ي�سر، ويتهكم 
تهكمًا لذيذًا ين�ساب يف كتابته وميتع قارئه، 
بودنربوك”باأكمل���ه،  يف”اآل  جمتم���ع  فه���و 
يف  باأملعيت���ه  يغمره���ا  اللغ���ة  لف���ن  متفت���ح 
التحلي���ل النف�س���ي، وي�سي���ع فيه���ا ر�سانت���ه 
ومييزه���ا باأمانت���ه ودقت���ه يف نق���ل الإيقاع 

وعر�ش ال�سلوك.

ل المرتجى والمؤجَّ
املرجت���ى واملوؤّج���ل   للروائ���ي الكبري غائب 
طعم���ة فرم���ان، ه���ي  الرواي���ة الوحيدة يف 
تاري���خ الأدب العراق���ي الت���ي تتن���اول حياة 
العراقي���ني يف رو�سيا، بع���د �سل�سلة روايات 
غائ���ب عن حي���اة العراقيني يف الع���راق، اأي 
اأنه���ا رواية غائب عن الع���راق بعد ان ن�سب 
خزين ذكرياته عن الع���راق وانتقل للحديث 
عن العراق اي�سا ولكن عرب حياة العراقيني 
الذي���ن كان���وا يعي�سون حول���ه يف مو�سكو، 
عراقيته���م  روح  يحمل���ون   طبع���ًا  وه���م 

وهمومها وم�ساكلها. 
لقد ولد غائب يف بغ���داد عام 1927 وتويف 
يف مو�سك���و عام 1990 ودفن هناك، وعا�ش 
الثالثني �سنة الخرية من حياته يف مو�سكو 
و كتب كل رواياته فيها، اإ�سافة اإىل ترجمته 

ل� 84 كتابًا رو�سّيًا اإىل  العربية.

الاّلجئ العراقي
ت�سحبن���ا اأعم���ال الروائ���ي العراق���ي عبد الله 
ال�سيا�س���ي  ال�س���راع  �ساح���ات  اإىل  �سخ���ي 
الجتماع���ي يف تاريخ الع���راق املعا�سر، وقد 
عك�ش ذلك يف رواياته ابتداًء من رواية”خلف 
الفق���دان"،  برواي���ة”دروب  ال�سدة”م���رورًا 
العراقي”الت���ي  برواية”الالج���ئ  واأخ���ريًا 
�س���درت موؤخرا عن  دار امل���دى، حيث  تكتمل 
ثالثيت���ه الروائي���ة، واإذا كانت  خل���ف ال�سدة 

قد  عاجلت الهجرة م���ن اأرياف جنوب �سرقي 
الع���راق اإىل بغ���داد، ودروب الفقدان عاجلت 
الهج���رة من بغ���داد اإىل بغ���داد، ف���اإن الالجئ 
العراق���ي  تعال���ج الهج���رة الثالث���ة اإىل خارج 
العراق. جت���ري اأحداث  الرواي���ة  يف دم�سق 
وبريوت وعدن ولن���دن، لكنها كثريًا ما تعود 
اإىل احلي���اة داخ���ل العراق، اإىل امل���كان الأول 
ال���ذي ي�سغ���ل م�ساح���ة وا�سعة م���ن جمريات 
ال�سرد حيث احلّب والأحالم والكفاح اليومي 

العنيد.

المغامرة االولى
 املغامرة الوىل  جمموعة ق�س�سية  ل�ساحب 
نوب���ل الملاين هريمان ه�س���ه، ت�سدر طبعتها 
اجلدي���دة ع���ن دار امل���دى  يف ه���ذه املجموعة 
ميزج هي�سه  بني اخليال والواقع  حيث جند   
ت�سجي���ل حل���الت بعد وج���داين ورومنطقية 
ه���ذه  ولأن  هرم���ان  لأن���ه  ذل���ك  وم���ع  عالي���ة 
املجموع���ة الق�س�سي���ة ظهرت  للم���رة الوىل  
يف بداي���ات الق���رن املا�سي وكان���ت وما تزال 

عمال  جمياًل
هريمان ه�سه بداأ عمله ك�ساعاتي ومن ثم اإىل 
بائ���ع كتب يف مكتب���ة ومن ثم اإتخ���ذ التاأليف 
والكتاب���ة منهج���ا يف حيات���ه وعمل���ه وتزوج 
ث���الث م���رات. ورغ���م اأن توجه���ه الأدب���ي يف 
بادئ الأم���ر كان يتوجه اإىل ال�سعر اإل اأنه يف 

ما بعد األف روايات فل�سفية عديدة ومتنوعة؛ 
وكان يغلب على بع�ش الروايات طابع التفكر 
العقائدي املت�سكك مثل رواية دميان؛ وح�سل 

على جائزة نوبل يف الأدب عام 1946

وليمة متنّقلة
�سدرت عن دار املدى  طبعة جديدة  من رواية 
اأرن�س���ت همنغ���واي ال�س���رية الذاتّية”وليمة 
متنّقلة”التي ترجمها الدكتور علي القا�سمي. 
وكان الروائ���ّي الأمريك���ّي ال�سه���ري اأرن�س���ت 
همنغ���واي، احلائز على جائزة نوبل لالآداب، 
ق���د كتب ه���ذه الرواي���ة ُقبي���ل انتح���اره �سنة 
1961 وه���و يف الثانية وال�ست���ني من عمره، 
وقد ن�س���ج اأ�سلوبه الفري���د، واكتملت اأدواته 
الفني���ة، واأتق���ن ال�سنع���ة ال�سردّي���ة. وتوّلت 
ن�س���ر الرواي���ة زوجت���ه الرابع���ة بع���د وفاته. 
وتكت�سب الرواية عنوانها من ر�سالة بعث بها 
هنمنغواي اإىل اأحد اأ�سدقائه يقول فيها:”اإذا 
واف���اك احل���ّظ مب���ا في���ه الكفاي���ة لتعي����ش يف 
باري����ش واأنَت �ساّب، فاإّن ذكراها �ستبقى معك 
اأينم���ا ذهبَت طوال حياِتك، لأّن باري�ش وليمة 

متنّقلة."
يتن���اول همنغ���واي يف هذه الرواي���ة �سريته 
الذاتي���ة يف باري����ش حي���ث اأق���ام ب���ني �سنتي 
اأّول  ذه���ب  �س���اّب،  وه���و  و1926،   1922
غ للكتابة  الأمر مرا�ساًل �سحفّيًا ث���م قّرر التفرُّ

الإبداعّية وتعلُّم تقنياتها.

جــــــــــــديــــــــــــد

هادي الحسيني  

كت���اب )زوكال���و( ه���و عب���ارة ع���ن ن����ش كما 
اودني����ش،  الكب���ري  ال�ساع���ر  موؤلف���ه  اأ�سم���اه 
وق���د ن�س���ر اول مرة باللغ���ة الفرن�سية عن دار 
)مريك���ور دو فران����ش( ع���ام 2013 وقام���ت 
برتجمت���ه ال�ساع���رة فينو����ش خ���وري، وبعد 
ع���ام او اأك���رث �سدر الكت���اب ع���ن دار ال�ساقي 
بب���ريوت بن�سخت���ه العربي���ة. اودني�ش الذي 
عودن���ا دائم���ًا عل���ى اجلدي���د واملختل���ف من���ذ 
ق�سائد اوىل، واأغاين مهيار الدم�سقي وحتى 
اليوم، فدائما ياأتينا بال�سعر من اعماق البحر 
ونبق���ى يف ده�سة ونحن نرى اللوؤلوؤ واملحار 
امل�ستخ���رج بن�سو����ش خمتلف���ة وعميق���ة يف 
الروؤي���ا واخليال. وتاأت���ي ت�سمي���ة )زوكالو( 

والت���ي اتخذها عنوان���ا لكتاب���ه الأنيق وهي 
ال�ساح���ة الرئي�سية يف مدين���ة مك�سيكو �ستي 
حيث يفت���ح ال�ساعر نافذة فن���دق )لكا�سونا( 
ال���ذي �سكنه لريى ال�سم�ش وه���ي ت�سع اأوىل 
خطواته���ا ف���وق عتب���ة مك�سيك���و. وي�س���ور 
اودني����ش باأول ق�سيدة يف ه���ذا الكتاب الذي 
يق���رتب كثريا م���ن ق�سي���دة الن���رث يف غالبية 
ن�سو�س���ه واخ���رى يق���رتب فيه���ا اىل الن�ش 
املفت���وح، وق���د ا�ستغن���ى ال�ساع���ر يف كتاب���ه 
ع���ن اوزان اخللي���ل الفراهيدي كم���ا معروف 
عن���ه يف كتابت���ه لل�سع���ر من���ذ اك���رث م���ن �ستة 
عق���ود من الزمن وتزيد ليط���ل ّعلينا بزوكالو 
ون�سو�سه���ا العذبة التي تن�س���ال منها رائحة 
ال�سم����ش ال�سافية يف )ماي���ا( حيث يقول يف 

مقطع اول : )ال�سم�ش حتب دروب مايا(! 
امري���كا  و�س���ط  ب���الد  ه���ي  ماي���ا  وح�س���ارة 

اجلنوبي���ة الت���ي زاره���ا ال�ساع���ر وعا�ش يف 
كنفها وت�سم���ل ال�سلفادور وهندورا�ش وبليز 
وبغواتيم���ال وخم����ش ولي���ات يف جن���وب 
املك�سي���ك. كم���ا وينقلن���ا ال�ساع���ر يف كتاب���ه 
م���ن �سماء اىل �سم���اء اخ���رى، باري�ش دم�سق 
مك�سيك���و �ست���ي واأماكن ال�سم����ش التي حتب 

تلك الدروب.
ولع���ل ال�ساع���ر يف ه���ذا الن����ش الودني�س���ي 
املختل���ف  اأراد ان يثبت ح�س���وره الفاعل يف 
ق�سي���دة النرث او يف الن����ش املفتوح ليواكب 
تطورات الق�سيدة احلديثة وان كان هو احد 
منظ���ري احلداث���ة وتتلمذن���ا عل���ى كتابته يف 
ال�سع���ر والفك���ر. ال�سعر يتدفق م���ن ن�سو�ش 
كت���اب زوكال���و ويقف���ز ب�س���وره الرائعة اىل 
اأعل���ى مراتب���ه ولكن بعي���دًا عن ال���وزن! لكن 
املو�سيق���ا تنبث���ق من حتت الكلم���ات واجلمل 

يف هذا الن�ش، لقد ا�ستطاع ال�ساعر اودني�ش 
يف ن����ش هذا الكت���اب الذي مل ي�سمي���ه �سعرا 
ان يكت���ب ن�س���ا مفتوح���ا على ال�سع���ر من كل 

البواب والطرق التي توؤدي اىل ال�سعر.
زوكال���و ملن يقراأه عب���ارة عن ن�سو�ش كثرية 
و�سغ���رية لكنها يف ن�ش واحد، وحدة الن�ش 
واملو�سوعة جعلت من ه���ذا الكتاب ان يكون 
نافذة يطل منها ال�ساعر على غربته يف املكان 
والزمان فيما ال�سماوات التي مكث حتتها يف 
�سفره تكون له مثل ماأوى. كتاب زوكالو ينري 
لل�ساعر دروبه يف املنف���ى وكذلك اأنار وح�سة 
الق�سي���دة الت���ي داأب عل���ى كتابته���ا واخل�ش 

لها. 
نق���راأ ادناه واحد من ن�سو����ش زوكالو حيث 

يقول اودني�ش : 
)اأتنق���ل يف قاعات املتح���ف الأنرتوبولوجي 

يف مك�سيكو، كاأنني اأقراأ ال�سماء والأر�ش يف 
كت���اب واحد. تخرج من الر�س���وم والتماثيل، 
م���ن الأقنعة واجل���دران لغ���ات ت�ستنفر لغتي 
وتط���ري به���ا نح���و جهات اأخ���رى م���ن العامل، 
تل���ك التي ل تع���رف اأن تراها اإل ع���نٌي تخلقها 

جمراُت الغيب.(..
كت���اب زوكال���و : �س���در ع���ام 2014 ع���ن دار 
ال�ساقي بب���ريوت وب 120 �سفحة من القطع 

املتو�سط..

     
     
     
       
     
     
    

         
            
        
       
            

























George Frederic Watts,1886
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5 بودنبــروك. قصــة انهيــار عائلــة مــن تأليــف الكاتــب األلمانــي تومــاس 
مــان، نُشــرت للمــرة األولــى فــي عــام ١٩٠١، تصــور الروايــة تراجــع 
عائلــة تجاريــة برجوازيــة غنيــة مــن شــمال ألمانيــا بالتحديــد مــن مدينة 
لوبــك علــى مــد أربعــة أجيــال، ويظهــر التراجــع بشــكل واضــح فــي 
ــة  ــي كتاب ــروك. ف ــو بودنب ــر هان ــروك واآلخ ــتيان بودنب ــخصية كريس ش
الروايــة اســتلهم مــان الكثيــر مــن تاريــخ عائلتــه (عائلــة مــان لوبــك).

ــة تشــترك فــي  ــة التــي يعيــش فيهــا عائلــة بودنبــروك فــي الرواي المدين
ــك  ــة لوب ــع مدين ــر م ــل أخ ــوارع وتفاصي ــماء الش ــن أس ــر م الكثي

موطــن مــان األصلــي، مــع ذلــك ال تذكــر الروايــة اســم لوبــك.

بودنبــروك هــي روايــة تومــاس مــان األولــى، نُشــرت فــي عــام ١٩٠١ عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 
٢٦ ســنة، مــع نشــر الطبعــة الثانيــة فــي عــام ١٩٠٣ كانــت الروايــة قــد القــت نجاحــاً كبيــراً قــاد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــام ١٩٢٩، فعل ــي ع ــآلداب ف ــل ل ــزة نوب ــى جائ ــول عل ــى الحص ــان إل ــاس م توم
ــروك  ــة بودنب ــة الســويدية رواي ــح بســبب عمــل محــدد، حــددت األكاديمي ــل ال تمن ــزة نوب أن جائ

ــزة. ــه علــى الجائ كســبب رئيســي لحصول

بــدأ تومــاس مــان كتابــة الروايــة فــي أكتوبــر مــن العــام ١٨٩٧ وكان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا ٢٢ 
ــر ١٩٠١.  ــة خــالل ثــالث ســنوات فــي يوليــو ١٩٠٠، ونُشــرت فــي أكتوب ســنة، اكتملــت الرواي
دمــت كملحمــة  كان هدفــه كتابــة روايــة عــن الصــراع بيــن عالمــي رجــال األعمــال والفنانيــن، قُ

أُســرية.

ترجمة: محمود ابراهيم الدسوقي

مراجعة: د.عبدالرحمن بدوي

GiacomoAntonioMarastoni:لوحة الغالف

هرمــان هســه ولــد فــي كالــف فــي ألمانيــا فــي ٢ يوليــو ١٨٧٧ 
ــو  ــطس ١٩٦٢؛ وه ــام ٩ أغس ــن ع ــوال تيس ــي مونتاني ــي ف وتوف
ــع  ــبابه م ــة ش ــاش بداي ــي، ع ــل ألمان ــن أص ــري م ــب سويس كات
ــكل  ــتانتية بش ــن البروتس ــع ع ــا المداف ــة وجوه ــه المحافظ عائلت
مفــرط؛ وكان هــذا الســبب الــذي دفعــه للهــرب واالســتقالل عــن 
الســلطة العائليــة واالعتمــاد علــى نفســه واالنخــراط فــي مجــال 
ــع  ــم بائ ــاعاتيا ث ــه س ــدأ عمل ــث ب ــي، حي ــكل قاس ــل وبش العم
ــي  ــا ف ــة منهج ــف والكتاب ــذ التألي ــا اتخ ــة، بعده ــي مكتب ــب ف كت

ــرات. ــالث م ــزوج ث ــه، وت ــه وعمل حيات

علــى الرغــم مــن أن توجهــه األدبــي فــي بــادئ األمــر كان صــوب 
ــدة  ــفية عدي ــات فلس ــف رواي ــد أل ــا بع ــي م ــه ف ــعر إال أن الش
ــر  ــع التفك ــات طاب ــض الرواي ــى بع ــب عل ــة؛ وكان يغل ومتنوع
العقائــدي المتشــكك مثــل روايــة دميــان؛ وحصــل علــى جائــزة 

ــام ١٩٤٦. ــي األدب ع ــل ف نوب

١٩
٤٦

١٩٤٦

Milt Kobayashi :لوحة الغالف

ــارك  ــي أواك ب ــو ١٨٩٩ ف ــوم ٢١ يولي ــواي ي ــت همنغ ــد أرنس ول
بواليــة إلينــوي األمريكيــة، مــن أب طبيــب مولــع بالصيــد 
ــي  ــيقى. وف ــام بالموس ــة ذات اهتم ــي، وأم متزمت ــخ الطبيع والتاري
ــت  ــد، أصبح ــة صي ــوه بندقي ــه أب ــتر ل ــرة ١٩٠٩ اش ــن مبك س

ــام ١٩٦١. ــراً ع ــه منتح ــى أن قتلت ــره إل ــة عم ــد رفيق ــا بع فيم

الحربيــن  فــي  الشــخصية  تجاربــه  همنغــواي  أدب  عكــس 
ــة  ــة الثاني ــة األولــى والحــرب العالمي العالميتيــن الحــرب العالمي
ــل  ــلوبه بالبســاطة والجم ــز أس ــبانية. تمي ــة اإلس ــرب األهلي والح
ــار  ــذي ص ــي ال ــى األدب األمريك ــة عل ــرك بصمت ــرة. وت القصي
ــراد  ــا اف ــخصياته دائم ــه. ش ــم أعمدت ــن أه ــدا م ــواي واح همنغ
ــس  ــم، وتعك ــكو أو أل ــا ش ــب دونم ــون المصاع ــال يتحمل ابط

ــخصية. ــه الش ــخصيات طبيعت ــذه الش ه

ــه قضاهــا  ــرة مــن حيات ــاول فيهــا فت ــة تن ــة هــي رواي وليمــة متنقل
فــي باريــس واســم الكتــاب هــو إيحــاء لباريــس، ويقــول إرنســت 
همنغــواي فــي بدايــة الكتــاب : «إذا واتــاك الحــظ بمــا فيــه الكفاية 
ــإن ذكراهــا ســتبقى معــك  لتعيــش فــي باريــس وأنــت شــاب، ف

أينمــا ذهبــت طــوال حياتــك، ألن باريــس وليمــة متنقلــة».

١٩٥٤

١٩
٥٤

Helena Lam Paris Adventure Jigsaw Puzzle :لوحة الغالف

آخر كتاب

على رصيف المتنبــــي 

زوك�����ال�����و، ن����اف����ذة ت���ط���ل ع���ل���ى ال��ش��ع��ر
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غابرييل غار�سيا ماركيز، بداأ ككاتب يف �سحيفة اإلإ�سبكتادور الكولومبية اليومية  ثّم عمل بعدها كمرا�سل اأجنبي 
يف كل م���ن روما وباري�ش وبر�سلونة وكراكا�ش ونيوي���ورك. كان اأول عمل له ق�سة بحار ال�سفينة املحطمة حيث 
كتب���ه كحلق���ات مت�سل�سلة يف �سحيفة ع���ام 1955 م. كان هذا الكت���اب عن ق�سة حقيقية ل�سفين���ة كولومبية غرقت 
ب�سبب اإفراط يف التحميل والوزن، عملت احلكومة على حماولة درء احلقيقة باإدعاء اأنها غرقت يف عا�سفة. �سبب 
ل���ه هذا العمل ع���دم ال�سعور بالأمان يف كولومبيا-حيث مل يرق للحكومة الع�سكرية ما ن�سره ماركيز- مما �سجعه 

على بدء العمل كمرا�سل اأجنبي. ن�سر هذا العمل يف 1970 م واعتربه الكثريون كرواية.
كث���ريا م���ا يعترب ماركيز من اأ�سهر كتاب الواقعية العجائبية، والعدي���د من كتاباته حتوي عنا�سر �سديدة الرتابط 
بذل���ك الإ�سلوب، ولكن كتاباته متنوعة ج���دًا بحيث ي�سعب ت�سنيفها ككل باأنها من ذلك الأ�سلوب. وت�سنف الكثري 
م���ن اأعماله عل���ى اأنها اأدب خيايل اأو غري خيايل وخ�سو�سا عمله امل�سم���ى حكاية موت معلن 1981 م التي حتكي 
ق�س���ة ث���اأر م�سجل���ة يف ال�سحف وعمل���ه امل�سمى احلب يف زم���ن الكول���ريا 1985 م الذي يحك���ي ق�سة احلب بني 

والديه.
وم���ن اأ�سه���ر روايات���ه  والتي �سدرت معظم ترجاتها العربية عن دار املدى  ه���ي  رواية مئة  عام من العزلة 1967 
م، والت���ي بي���ع منه���ا اأك���رث من 10 مالي���ني ن�سخة والتي ت���روي ق�سة قرية معزول���ة يف اأمري���كا اجلنوبية حتدث 
فيه���ا اأح���داث غريبة.  ومن اأعمال���ه امل�سهورة الأخرى خريف البطريرك،، موت معل���ن،،   احلب يف زمن الكولريا، 

اختطاف، ومذكراته ع�ست لروي، اجلرال يف متاهته، الق�س�ش الق�سرية الكاملة.


