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

مل يكن جيمس جويس إال بالكاد يف وضع
يساعده عىل البدء برواية جديدة ،رواية
أقل طموح ًا من (يوليسيس) بكثري ،خالل
أحداث 1915الدراماتيكية املرتبطة بالحرب
العاملية األوىل ،يف مدينة تر َيست ،التي كان
يقيم فيها .فقد كان عاط ًال عن العمل ،بعد أن
يدرس فيها ،وجامث ًا
ُأغلقت املدرسة التي كان ّ
عىل حافة جبهة القتال مع زوجة وطفلني،
وفقري ًا كام كانت حاله أبد ًا.

و مل تك ��ن روايت ��ه (�ص ��ورة الفنان �ش ��اب ًا) من�ش ��ورة
�آن ��ذاك ،وكات (�أه ��ل دبل ��ن  )Dublinersق ��د
ظه ��رت يف املكتب ��ات قبل �أ�س ��بوعني فقط م ��ن اغتيال
الأر�ش ��يدوق فران ��ز فريدينان ��د ،ال ��ذي �أ�ش ��عل فتي ��ل
احل ��رب العاملي ��ة الأوىل .ومل يك ��ن ق ��د بيع م ��ن هذه
الرواي ��ة �إال القلي ��ل ج ��د ًا ،كم ��ا ج ��اء يف مق ��ال كيفني
بريمينغهام ،املقتب�س من كتابه (�أخطر كتاب :املعركة
ً
حزيران
م ��ن �أجل يولي�س ��ي�س جوي� ��س) ال�ص ��ادر يف
 2014عن دار بينجوين.
و كانت (يولي�س ��ي�س) يف الأ�صل فكرة لق�صة ق�صرية
ترتب ��ط بروايت ��ه (�أهل دبل ��ن) .فكان �ألفري ��د هـ هنرت
 Alfred H Hunterمي ّث ��ل لدي ��ه بط ًال حلرب
طروادة ،بطل ملحمة هومريو�س العظمى ،ملك �إيثاكا،
يولي�س ��ي�س .و كانت معادلة”هنرت ــ يولي�سي�س”هذه
مالئمة ب�شكل جيد لق�صة ق�صرية لكن الفكرة كانت قد
كربت يف عقل جوي�س.
وكان جوي� ��س قد ب ��د�أ يف ع ��ام  1914بتجميع ِف َكره.
ور�سم خارطة لأحداث حكاية الأودي�سة القدمية حتى
دبل ��ن :كان الدف ��ن يف مق�ب�رة غال�س ��نيفن هبوط ًا يف
اجلحي ��م  .Hadesوكان ��ت �ش ��قة �ص ��ديقه برين يف
�ش ��ارع �أي�سل هي ق�صر يولي�س ��ي�س يف �إيثاكا .واتخذ
ليولي�س ��ي�س ا�س ��م ليوبولد بلوم ،والبن يولي�س ��ي�س،

تيليما�شو�س ،ا�سم �ستيفن ديدالو�س .وكان �ستيفن
هذا ابن� � ًا ل ٍأب مفقود ،وبلوم �أب ًا يجد طريق ًا له للعودة
�إىل ابن ��ه .و كان ��ت زوجت ��ه ،م ��ويل ،ه ��ي بينيل ��وب،
ب�صرب عودة زوجها من حرب طروادة.
املنتظرة
ٍ
كانت فكرة امللحمة تبدو ،عند �أوائل القرن الع�شرين،
عتيق ��ة الط ��راز .و كان ��ت الأودي�س ��ة مت ّث ��ل جوه ��ر
احل�ض ��ارة املتما�س ��كة ،و�إذا ما كانت احلرب تعبرّ عن
�أي �ش ��يء فهو �أن �أوروب ��ا كانت متجزئة .و�أودي�س ��ة
�آيرلندية �س ��تكون ملحم ًة �س ��اخرة ،حكاية ت�ست�ش ��هد
مبقارنات كال�س ��يكية لتهز�أ مما �أ�ص ��بحت احل�ض ��ارة
عليه .و كانت هناك ،بالن�سبة جلوي�س� ،إثارية thrill
ماكرة يف �إعادة ت�صور امل�سرح امللحمي على �أنه دبلن
املزرية القذرة �آنذاك .و مل يكن يولي�س ��ي�س دبلن ملك ًا
بل مطوِّ ف� � ًا  canvasserجلري ��دة ،و هو يعود �إىل
البي ��ت ال ليجد ملك ًة وفية و�إمنا زوج ��ة احتالت عليه
مبكر ًا يف ذلك ال�ص ��باح .وكانت ر�ؤي ��ة حياة ليوبولد
بل ��وم من خالل مغامرات يولي�س ��ي�س ه ��ي النظر �إىل
القرن الع�شرين عَرب مر�آة ال ِقدَم املت�صدعة.
غ�ي�ر �أن اجلانب الآخر من �إثارية جوي�س هو حتويل
البيئة اليومية للمدينة احلديثة .فراح جوي�س ين�سل
قرون من الدنيوي �أو الأر�ض ��ي �إىل الأ�س ��طوري
عَرب ٍ
وبالعك�س .وف ّكر ل�سنني بوم�ضة جت ّلي epiphany
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ﻭﺟﻬﺎً ﻟﻮﺟﻪ

الملحمة التي بدأت كمجرد فكرة لقصة قصيرة!
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المعركة من أجل يوليسيس "جيمس جويس"

ﻫﺎﺯﻝ ﺭﻭﻟﻲ

"أخطر كتاب" :

ﻣﺜــﻞ أﺑﻴــﻼر ﻫﻴﻠــﻮاز دﻓﻨــﺎ ﰲ ﻗــﱪ ﻣﺸــﱰك ،ارﺗﺒــﻂ
اﺳــﲈﳘﺎ ﻣﻌــ ﹰﺎ إﱃ اﻷﺑــﺪ .ﻛﺎﻧــﺎ زوﺟــﲔ ﻣــﻦ أزواج
اﻟﻌــﺎﱂ اﻷﺳــﻄﻮرﻳﲔ .ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ أن ﻧﻔﻜــﺮ ﺑﺎﺣــﺪ
ﻣﻨﻬــﲈ ﻣــﻦ دون اﻟﺘﻔﻜــﲑ ﺑﺎﻵﺧــﺮ :ﺳــﻴﻤﻮن دو
ﺑﻮﻓــﻮاروﺟــﺎن ﺑــﻮل ﺳــﺎرﺗﺮ.
ﰲ ﳖﺎﻳــﺔ اﳊــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﺒــﻮأ ﺳــﺎرﺗﺮ
وﺑﻮﻓــﻮار ،ﻋــﲆ ﻧﺤﻮﴎﻳــﻊ ،ﻣﻜﺎﻧــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﺑــﻮ ﺻﻔﻬﲈ
ﻣﻔﻜﺮ ﹶﻳ ـ ﹾﻦ ﺣﺮﻳــﻦ وﻣﻠﺘﺰﻣــﲔ .ﻛﺘﺒــﺎ ﰲ ﲨﻴــﻊ اﻷﻧــﻮاع
اﻻدﻳﺒــﺔ :اﳌﴪﺣﻴــﺎت واﻟﺮواﻳــﺎت واﻟــﺪرا ﺳــﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ وﻗﺼــﺺ اﻟﺮﺣﻼت
واﻟﺴــﲑة اﻟﺬاﺗﻴــﺔ واﳌﺬﻛــﺮات و أدب اﻟﺴــﲑة واﻟﺼﺤﺎﻓــﺔ .وﻗــﺪ ﺷــﻜﻠﺖ رواﻳــﺔ
ﺳــﺎرﺗﺮ اﻷوﱃ »اﻟﻐﺜﻴــﺎن« ﺣﺪﺛـ ﹰﺎ ﰲ ﻋــﺎﱂ اﻟﺮواﻳــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ اﳌﻌــﺎ ﴏة .وﻏــﺪت
ﻣﴪﺣﻴﺎﺗــﻪ اﻟﻌــﴩ ﺣﺪﻳــﺚ اﳌــﻮ ﺳــﻢ اﳌﴪﺣــﻲ ﰲ ﺑــﺎري  .وأﺣﺪﺛــﺖ درا ﺳــﺎﺗﻪ
اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ» :اﻟﻮﺟــﻮد واﻟﻌــﺪم« و »ﻧﻘــﺪ اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﺪﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜــﻲ« وﻏﲑﻫــﺎ ﺻﺪﻣــﺔ
ﻫــﺬا إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﺑﺤﺜﻴــﻪ اﻷدﺑﻴــﲔ اﻟﻠﺬﻳــﻦ ﻛﺮﺳــﻬﲈ ﳉــﺎن ﺟﻴﻨﻴــﻪ وﻏﻮﺳــﺘﺎف
ﻓﻠﻮﺑــﲑ .ﻟﻜﻨــﻪ رﺑــﲈ ﺳــ ﹸﻴﺬﻛﺮ ﻋــﲆ ﻧﺤــﻮ أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺳــﲑﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ
»ﻛﻠــﲈت« ،ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب اﻟــﺬي أﻛﺴــﺒﻪ ﺟﺎﺋــﺰة ﻧــﻮ ﺑــﻞ .وﺳــﱰﺗﺒﻂ وﺑﻮﻓــﻮار
داﺋـ ﹰﲈ ﺑﻜﺘﺎﲠــﺎ اﳍــﺎم »اﳉــﻦ اﻵﺧــﺮ« وﺑﻤﺬﻛﺮاﲥــﺎ وﺑﺮواﻳﺘﻬــﺎ اﻟﻼﻣﻌــﺔ »اﳌﻨﺪرﻳﻦ«
اﻟﺘــﻲ ا ﺳــﺘﺤﴬت ﻓﻴﻬــﺎ ﺟــﻮ أورﺑــﺎ ﺑﻌــﺪ اﳊــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ.

كلحظةٍ تك�شف عن”روح ال�شيء الأكرث �شيوع ًا”،
وفق� � ًا لتعب�ي�ر �س ��تيفن ديدالو� ��س .لك ��ن �س ��تيفن
يخربن ��ا ،يف (يولي�س ��ي�س)� ،أن”حلظ ��ة التخ ّي ��ل
تب�ص ��ر عَرب الزمن وفيه”.و هكذا يف
الكثيفة”هي ّ
امل�س ��تقبلِ � ،أخ املا�ض ��ي ،ميكن �أن �أرى نف�سي و �أنا
�أجل� ��س هنا الآن لكن بوا�س ��طة االنعكا� ��س من ذلك
الذي �س� ��أكونه �آنذاك” .فكل �ش ��يء نكونه ،كل �شيء
نفعل ��ه ،يكت�س ��ب معناه الأك�ث�ر حت ّم�ل� ًا يف �إدراكات
للحظات �أبعد.
مت�أخرة� ،ستكون نف�سها ع َلف ًا
ٍ
�إن التج ّلي يتعلق بامل�س ��تقبل .وا�س ��تطاع جوي�س �أن
يرى نف�س ��ه �ش ��اب ًا يف دبل ��ن الآن و القنابل تت�س ��اقط
ح ��ول تر َي�س ��ت .هك ��ذا احلال م ��ع احل�ض ��ارات وهي
تروي ق�ص�ص ��ها .وكان بو�س ��ع دبلن ،وهي على عتبة
القرن الع�ش ��رين� ،أن تنظ ��ر �إىل الوراء لرتى نف�س ��ها
على امل�سرح الهومريي �أخري ًا.
ومع هذا �أ�ض ��اف جوي�س م�س ��توى �آخر م ��ن التعقيد
ــ �ش ��يئ ًا ما �ص ��هر ال ُن ُظ ��م املتباينة للأهمي ��ة يف العامل
احلدي ��ث .فبد ًال من ملحمة تنت�ش ��ر على مدى �س ��نني،
ف� ��إن (يولي�س ��ي�س) ه ��ذه �س ��تحدث يف ي ��وم واحد .و
يف القرن احلادي والع�ش ��رين تبدو الرواية الـدورية
 circadianطبيعية .فنحن معتادون على تكتكات
التقاري ��ر الناب�ض ��ة باحلي ��اة .وتغذي ��ات املعلوم ��ات
الآنية على الأنرتنت ،وحتديثات الأو�ض ��اع ،و �أخبار
الـ � 24ساعة التي تزودنا جميعها ب�إدراك �أن الأحداث
العاملي ��ة تدور يف �أيام مفردة .م ��ع �أنه يف عام 1915
كان ��ت فكرة �أن يك ��ون يوم واحد �إط ��ار ًا زمني ًا مالئم ًا
لرواي ��ة متطاول ��ة �أم ��ر ًا غريب� � ًا .لقد كان هن ��اك كتاب
قليل ��ون كتب ��وا روايات من ي ��وم واحد يف ال�س ��ابق،
لك ��ن مل يكن �أيٌّ منها باحلجم الذي تخيله جوي�س� ،أو
كملحم ��ة .و كان جوي�س يخط ��ط لتحويل يوم واحد
�إىل وح ��دة كتابي ��ة م ��ن التعقي ��د املذهل حي ��ث يكون
اجل ��زء ال ��دوري هو الف�ت�رة كله ��ا يف الوقت نف�س ��ه.
و �س ��يكون ي ��و ٌم من حزي ��ران يف دبلن جُ زيئ� � ًا مم ّث ًال
للح�ضارة الغربية.

عن The Irish Times /

سعد محمد رحيم
�إنه ��ا عالق ��ة ذات بُعد مر ّكب؛ فك ��ري وروحي وعاطفي وج�س ��دي ..عالقة
�إن�س ��انية �ص ��ادمة للم�ألوف والتقليدي واملتعارف علي ��ه؛ خارقة للأعراف
الربجوازية املنافقة والكاذبة وتقاليدها اله�شة .عالقة مل تخ ُل من ارتباك
(�أكاد �أقول؛ وم ��ن التبا�س) يف اخلفاء ويف بع�ض التمظهرات املرتاوحة
بني ال�شائعات والف�ضائح ،و�إنْ بدت للعيان ،غالب ًا ،مثالية را�سخة منتجة
وع�صرية ب�إفراط ..عالقة نفذت ذبذباتها �إىل عقل وتفكري ّ
قطاع وا�سع من
جي ��ل ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ومزاجه ،لي�س يف �أوروبا فح�س ��ب،
و�إمن ��ا يف مناط ��ق �أخرى من العامل �أي�ض� � ًا ،حتى و�ص ��لت �أ�ص ��دا�ؤها �إىل
حميطنا الثقايف العربي ،و�إن مت�أخر ًا كما جرت ،وجتري ،العادة.
حديثي هو عن جان بول �س ��ارتر و�س ��يمون دي بوف ��وار اللذان خلقا معاً
�أ�س ��طورتهما اخلا�ص ��ة ..و�ص ��ورتهما الالفتة التي خ ّلفاها عل ��ى �إثر تلك
العالقة �أ�ضفت اجلاذبية والقوة والغمو�ض الآ�سر على �شخ�صيتيهما .فال
�س ��ارتر وال دي بوف ��وار كان ميك ��ن �أن يرتكا الأثر الذي ت ��ركاه يف ذاكرة
الثقافة العاملية لوال ح�ضور �أحدهما �إىل جانب الآخر .وظ ّلت دي بوفوار
ت�س�أل نف�سها دائم ًا؛ ماذا لو مل يلتقيا؟ .فلقا�ؤهما القدري كان ال�سبب الأهم
يف �ش ��هرتهما ورواج �أعمالهم ��ا .وحت ��ى يف �ش ��هرة ورواج �أعمال بع�ض
املحيطني بهما.
تلك احلياة الغنية احلا ّرة ،املفعمة بالإثارة وال�شغف والإبداع؛ ال�صاخبة
وامل�ض ��طربة ،ما زالت تغري ك ّتاب ال�س�ي�رة للخو�ض يف تفا�ص ��يلها التي
تبدو وك�أنها غري قابلة للن�ض ��وب وكما لو �أن �ص ��احبيها ما زاال يوا�صالن
حياتهم ��ا امل�ش�ت�ركة ع�ب�ر ق ��راءات وت�أوي�ل�ات واكت�ش ��افات الف�ض ��وليني
الذي ��ن ينب�ش ��ون يف تالفي ��ف الكت ��ب وال�ص ��حف والدوريات والر�س ��ائل
وي�س ��تنطقون �ش ��هود العيان الذين ما زالوا على قيد احلياة ع ّلهم يقعون
على �أ�س ��رار جدي ��دة تخ�ص تلك العالقة .وما زال جمه ��ور القراء يجدون
املتع ��ة يف ق ��راءة �س�ي�رة �س ��ارتر ودي بوف ��وار ،ورمب ��ا �أكرث م ��ن قراءة
م�ؤلفاتهما الأدبية والفكرية.
يالحق هازل رويل يف كتابه (�سيمون دوبوفوار وجان بول �سارتر :وجه ًا
لوج ��ه ..ترجم ��ة؛ حممد حنان ��ا ..ال�ص ��ادر حديثا عن دار امل ��دى) جتليات
عالق ��ة االثن�ي�ن ،وتوا�ص�ل�اتها املعرفي ��ة والعاطفية واجلن�س ��ية ،ال�س ��يما
العاطفية واجلن�س ��ية ،ومتوجاتها م ّد ًا وجزر ًا .وامتداداتها املت�ش ��عبة �إىل
حيوات وم�ص ��ائر �آخري ��ن من الرجال والن�س ��اء .ومع ه ��ذا ال يعد امل�ؤلف
كتابه هذا كتاب �سرية بل”ق�صة عالقة”يقول عنها�”:أردت �أن �أ�صوِّ ر هذين
ال�شخ�ص�ي�ن عن قرب يف حلظاتهما احلميمية .و�سواء اعتقدنا �أنها واحدة
من �أعظم ق�ص ���ص احلب يف التاريخ �أم مل نعتقد ،فهي بالت�أكيد ق�ص ��ة حب
عظيمة .متام ًا كما �أراد �سارتر وبوفوار حلياتهما �أن تكون”.
ح�ي�ن حتدث ��تْ عن ليبنت ��ز ،وه ��ي يف احلادية والع�ش ��رين م ��ن عمرها يف
جامعة ال�سوربون”�صدم �سارتر جمالها وملعانها� ،صوتها القوي وحديثها
املتالح ��ق” .ف�أخذ يتقرب منه ��ا عام ًال على �إغوائها حت ��ى فتنت به ..كتبت
يف يومياتها”:بدا يل عقله جبّار ًا على نحو مميّز� ،إين معجبة به و�أ�ش ��عر
�أي�ض� � ًا باالمتنان الكبري للطريقة ال�س ��خيّة التي قدّم بها نف�س ��ه” .وقد ر�أت

عامله ��ا املحدود �أ�ض ��يق من عامله الرثي .وال�س� ��ؤال ال ��ذي يبحث رويل عن
�إجاب ��ة عليه هو �إن كانت بوف ��وار ،قبل التقائها �س ��ارتر”،ابنة مطيعة من
الربجوازية الفرن�س ��ية” ،حتوّ لت بت�أثري �س ��ارتر الطاغي �إىل”امر�أة حرة
التفك�ي�ر قامت �أكرث من �أية امر�أة يف فرن�س ��ا يف القرن الع�ش ��رين ب�ص ��دم
تلك الربجوازية”� .أم �أنها م�ض ��ت ،بت�شجيع من �سارتر ،يف الطريق الذي
اختارته بت�ص ��ميم م�سبق ،ومن دون هوادة؟ .لقد �س ��حرها �سارتر بكالمه
ع ��ن احلري ��ة وامل�س� ��ؤولية ،وكي ��ف �أن معظم النا� ��س يف ّرون م ��ن حريتهم
لأنه ��ا ترعبهم �إذ ت�ض ��عهم يف مواجهة العامل ،و�أمام م�س� ��ؤولية �أن يخلقوا
حياتهم من غري �إذعان للقوانني والأعراف املرعية .حا ّث ًا �إياها على معانقة
حريتها”:ه ��ي ذي احلياة التي كن ��ت �أنتظرها” ،تدوِّ ن يف دفرت يومياتها،
وت�ض ��يف”:مل ي�س ��بق يل �أن ع�ش ��قت الق ��راءة والتفكري �إىل ه ��ذا احلد .مل
ي�س ��بق يل �أن كنت حيّة و�سعيدة� ،أو تخيلت امل�ستقبل امل�شرق� .آه� ،أ�شكرك
جان ـ بول”.
كان �سارتر م�أخوذ ًا بها ،و�إن مل يرغب بامتالكها عق ًال وروح ًا وج�سد ًا ،لكنه
�س ��عى لإعادة تكوينها كائن ًة ح ّرة! م�ستقلة ،وهنا املفارقة .ففي ذلك الوقت
املبكر من �سنوات عالقتهما ،وكما �ستعرتف ،فيما بعد ،كانت بوفوار ت�شعر
بنف�سها (يف ح�ضرة �سارتر) كائن ًا ثانوي ًا ،ومفكرة طفيلية .كان هو يطرح
بني الآونة والأخرى نظري ��ة جديدة ،وكانت هي ،بعقلها التحليلي احلاد،
تكت�ش ��ف عيوب جدله ونظريتهُ .تده�ش ��ه قدرتها العقلية و ُتربكه ،فيتهمها
باالفتقار �إىل الأ�ص ��الة ..يقول لها”:حني تفكرين على ا�س ��ا�س مع�ض�ل�ات،
ف�أن ��ت ال تفكرين �أبد ًا” .بيد �أنه �س ��يبقى يعتمد عليها� ،إىل حد بعيد ،طوال
حياته ،من خالل �أدائها لهذا الدور؛ نقد نظرياته وتقوميها.
عا�ش �س ��ارتر ودي بوفوار حياة متق�ش ��فة ،ن�س ��بي ًا ،من الناحية املادية..
كانت غريزة التملك لديهما بالغة ال�ض ��عف ،ال�س ��يما عند �سارتر ..ولعهما
بالكتابة ،و�ش ��عورهما ال�ض ��اغط بامل�س� ��ؤولية الأخالقية يف الوقوف �إىل
جانب امل�ض ��طهدين واملظلومني واملهمّ�ش�ي�ن كان �أقوى ،مبا ال يُقا�س ،من
نزوعهم ��ا �إىل ال�ت�رف الربج ��وازي وهن ��اءة العي�ش .وقد روّ �ض �س ��ارتر
نف�س ��ه عل ��ى العم ��ل حتت �أي ظ ��رف ،ويف �أي م ��كان ،هو ال ��ذي كان يب ّذر
نقوده ب�أ�س ��رع مما يك�س ��بها ..كان با�س ��تطاعته �أن يكتب يف املقهى العاج
بالرثث ��رة ،والقط ��ار املزدحم ،واحلديق ��ة العامة .وبقيت بوف ��وار تتنقل
ب�ي�ن غرف الفن ��ادق ،ملدة طويل ��ة ،حيث ال تتوف ��ر اخلدم ��ات الكافية ،وال
الهدوء ،وال الطعام اجليد �أحيان ًا ..ومل حت�ص ��ل عل ��ى منزلها اخلا�ص �إال
يف ف�ت�رة مت�أخرة من عمرها .ومع ًا وقعا عل ��ى معنى حياتهما يف الكتابة
والإبداع ،وب�ش ��رط غري مدوّ ن ،لكنه امتزج بلحمهما ودمهما و�أع�صابهما
و�ض ��مرييهما؛ �أن يظ ��ل كل منهم ��ا خمل�ص� � ًا؛ فكري� � ًا وروحي ًا ،ل�ص ��احبه،
وحتى �آخر َن َف�س.
اهتم �س ��ارتر بال�سيا�س ��ة �أكرث مما فعلت بوفوار ،و�س ��عى ليهبط بالفل�سفة
م ��ن برجها العاجي �إىل ال�ش ��ارع� ،إذ يغدو �أي �ش ��يء� ،أي ح ��دث ،مهما كان
تافه ًا و�ض ��ئيل ال�ش� ��أن مو�ض ��وع ًا ميكن �أن يُناق�ش ويُحل ��ل يف حقل الفكر
والفل�س ��فة .وقد عرث على �ض ��الته يف (الفينومينولوجيا /علم الظواهر).
من هنا جعل من تفا�ص ��يل حياته املادة الرئي�سة يف معظم كتبه الإبداعية.
وكذلك فعلت بوفوار ،حيث ُعدّت كتب ال�سرية التي ن�شرتها ،يف نظر كرث
من الن ّقاد والقراء� ،أف�ضل ما �أجنزت.

من بني ا�شتغالت �سونتاغ وا�صرارها على العمل مع كل وجوه
الفكر والفنون والن�شاطات الإن�سانية من حولها ،بتنويع درا�ساتها
وتو�سيع دائرة ان�شغالها الفكري فاهتمت بدرا�سة الأدب والتاريخ
وق��دم��ت الكثري م��ن ال��درا� �س��ات ع��ن الأخ�ل�اق وع�ل��م النف�س ،وال
ي�ستطيع املتابع الب��داع �سونتاغ ان يتجاوز اهتمامها بال�سينما
وال��رواي��ة والفنون الت�شكيلية ،والفوتغراف ال��ذي يحتل مكانة
خا�صة لديها.
يف كتابها ع��ن ح��ول ال �ف��وت��وغ��راف ت�ستهل درا��س�ت�ه��ا ال�شيقة
عن هذا الفن احلديث  :بان كل الأم��ر بدا مبقالة واح��دة ــ حول
بع�ض من امل�سائل ،اجلمالية والأخالقية ،طرحتها كلية وجود
ال�صور الفوتوغرافية ،لكني كلما فكرت �أكرث حول ماهية ال�صور
الفوتوغرافية كلما غ��دت �أك�ثر تعقيدا و�إي �ح��اءً .ل��ذا فكل م�س�ألة
�أنتجت الأخرى ،وهذه الأخرى (لذهويل) �أنتجت �أخرى ،وهكذا
ــ � ّإطراد من املقاالت حول معنى وم�سرية ال�صور الفوتوغرافية ــ
حتى قطعت �شوطا كافيا بحيث ان املناق�شة التي طرحت يف املقالة
الأوىل ،والتي �صارت موثقة وم�ستطردة يف املقالة التالية ،كان
ومو�سعة بطريقة �أكرث نظرية ؛ وميكن لها
جمملة
ميكن �أن تكون ْ
ّ
�أن تتوقف.
تقول انها” ُن�شرت املقالة للمرة الأوىل (ب�شكل خمتلف وبحجم �أقل)
يف جملة”نيويورك ريفيو �أوف بوك�س” ،ورمبا مل يقدّر لها �أن
ُتك َتب �أبدا لوال الدعم الذي قدمه املحرران فيها� ،صديقاي روبرت
�سيلفرز وباربرا اب�ستني ،للهو�س الذي متلكني بالفوتوغراف.
ولهما �أنا ممتنة ،كما ل�صديقي دون اريك ليفاين مل�شورته و�صربه
وم�ساعدته الكرمية".
ترى �سونتاغ ان ال�صور الفوتوغرافية متدّنا بالرباهني”.ن�سمع
عن �شيء ما ،لكننا يف �شك منه� ،سيبدو مربهنا عليه حني نرى
��ص��ورة ل��ه .واح��دة م��ن منافع الكامريا �أن�ه��ا ت�سجل املتورطني
يف اجلرائم .عندما ب��د�أ هذا اال�ستخدام من قبل �شرطة باري�س
يف الطراد املهلك للكوميونيني ،يف حزيران � ”،1871أ�صبحت
ال�صورة الفوتوغرافية �أداة بيد ال��دول��ة الع�صرية يف املراقبة
وال�سيطرة على عدد �سكانها املتكاثر على نحو ت�صاعدي.
فال�صورة الفوتوغرافية تقدم معلومات ال تقبل ال�شك عن منطقة
من امل�آ�سي ،ال ميكنها �أن تخد�ش ال��ر�أي العام ما مل يكن هناك
�سياق مالئم من الإح�سا�س واملوقف”.الفوتوغرايف ماثيو برادي
وزمال�ؤه الذين لفتوا االنتباه اىل رعب ميادين القتال ،مل يجعلوا
النا�س �أقل حما�سة يف موا�صلة احلرب الأهلية الأمريكية� .صور
ال�سجناء ال�ع��راة ،ال�شبيهني بالهياكل العظمية ،املحتجزين يف
اندر�سونفيل هيّج الر�أي العام ال�شمايل ــ �ضد اجلنوب.
فيمكن لل�صور الفوتوغرافية �أن تبقى يف الذاكرة �أكرث من ال�صور
املتحركة”،لأنها �شريحة منتظمة م��ن ال��زم��ن ،ولي�ست في�ضا.
التلفزيون هو تيار من �صور �أقل �إنتقائية ،كل واحدة منها تلغي
�سابقتها .ك��ل ��ص��ورة فوتوغرافية �ساكنة ه��ي حلظة متميزة،
حت��ول��ت اىل ��ش��يء ب�سيط ،بو�سع امل��رء حفظها وال�ن�ظ��ر اليها
ثانية" ...فت�شري ال�صور من التاريخ املعا�صر مثل �صور ،مثل تلك
التي ت�صدرت ال�صفحات الأوىل يف معظم ال�صحف يف العامل يف
عام � 1972صورة طفلة فيتنامية عارية مر�شو�شة للتو بنار قذائف
النابامل الأمريكية.
تقول �سونتاغ”ال�س�ؤال الوحيد هو ما �إذا ك��ان ميكن لوظيفة
ع ��امل ال �� �ص��ورة ال �ت��ي �إب�ت�ك��رت�ه��ا
ال� �ك ��ام�ي�رات �أن ت��ك��ون خمتلفة
عما ه��ي عليه .الوظيفة الراهنة
وا�ضحة مبا يكفي ،اذا ما حت ّرى
امل��رء يف امل�ضامني التي ُت��رى بها
ال���ص��ور ،والتبعيات ال�ت��ي تن�ش�أ
عنها ،واخل�صومات التي تهدئها
ــ مبعنى ،امل�ؤ�س�سات التي تدعم،
واحلاجات التي ُت�شبع حقا"
وت � �ع � �م� ��د يف ن � �ه� ��اي� ��ة ك��ت��اب��ه��ا
اىل”�أنطلوجيا م���وج���زة م��ن
االقتبا�سات”جتمع بها ما قيل عن
ال�صورة الفوتوغرافية واهميتها،
وت �ت �ف��اوت ه��ذه االق�ت�ب��ا��س��ات يف
مدى اهميتها ...ولكن لنا ان نقف
مع مقولة لوي�س هاين”لو كنت
قادرا على رواية ق�صة بكلمات ،ملا
�إحتجت اىل م�شقة حمل كامريا”.
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كت��اب  :1913العال��م قب��ل
الحرب العظمى

قراءة في رواية (الالأين)....

َّ
المؤخر
كتاب يرفض أن يلعب لعبة اإلدراك

مسار الرحلة..
يق�ترن (ال�لا أين) بذك��ره لفظ�� ًا رصيح�� ًا يف الرواية ؛
بالنجوم ،والفِ رار ،وش��علة البحر ،واملهربني وتعاقب
األي��ام ،والطائفي��ة ،وانطواء دقائق فري��دة .حتى بات
(الالأين) ّ
يشكل (حافز ًا) الفت ًا لالنتباه ،ومتكرر ًا.

ترجمة :عباس المفرجي
د .عقيل مهدي يوسف

وج ��اء عل ��ى النح ��و الآتي”النجوم لأل ��ئ ومّا�ض ��ة متدلية
م ��ن (الأي ��ن) و (الال�أي ��ن) يف اقطاب ال�س ��ماء ،تع ّر�ش على
ر�ؤو�سنا وال �أراها”(انظر� :ص.)24
( )--لو كنا نعي�ش يف بلد بهذا الفي�ض ،هل ك ّنا �سنفزع اىل
(الال�أين) ،بكل رعبه (�ص.)33:
( )--اننا ننهزم فنفر اىل (الال �أين) (ال�صفحة نف�سها).
( )--ل�س ��وف يرتاءى للناظر انها �ش ��علة انبعثت من �سطح
البحر يف ذلك (الال �أين) (�ص.)58:
( )--يف بلدن ��ا ال ��ذي نفحنا املهربني كل م ��ا منلك من اجل
تهريبنا اىل (الال �أين) (�ص.)164:
( )--الأيام يف (الال �أين) ترتنح وهي تتعاقب (ال�ص ��فحة
نف�سها).
( )--ح�س ��ان ابع ��د هابوه وام ��ه خوف ًا عليه من ت�ص ��فيات
طائفي ��ة عمي ��اء ،وبكر مه� � ّرب مبباركة �أمّه ،و�أبيه لل�س ��بب
ذاته.هو متلبّث هنا يف (الال�أين) (�ص.)230:
( )--انط ��وت تل ��ك الدقائق الفري ��دة ونح ��ن يف (الال�أين)
وت�ؤ�شر الرواية كذلك احداث الرحلة البحرية ،فيما يخ�ص
قرائ ��ن الذاكرة ،والتوا�ص ��ل ،واملقدّ�س عل ��ى النحو الآتي
( :عن ��د حافة اجل ��رف ،قذف بال�س ��اعة ،والهات ��ف والكتب
(الثالثة) نحو موجة مقبلة) (�ص)5:
( )--البديل هو خيار لن يعيدهم اىل بلدهم الذي يف�ضلون
عليه املوت واللجوء اىل اجلزيرة الالم�أهولة (�ص.)30:
(( )--تكد� ��س لي ��ل كثي ��ف مابني مدخ ��ل الكه ��ف والبحر)
(�ص.)214:
(� )--أجمد خماطب ًا زينة ،ت�ض ��بطني �س ��اعتك على ال�س ��اعة
اثنتي ع�ش ��رة ودقيق ��ة ،لتكون بداية يومن ��ا اجلديد (�ص:
 )248على ار�ض هذه اجلزيرة ،املنقطعة عن العامل.
(( )--على الرغم من ال�سعالت ،واالحتناقات ،اتدبر قطف
العنب والتفاح) (�ص.)290:
(( )--اغ�ت�رف كل منا بج ّرته ،ما اغرتفه من �ش ��راب الدن)
(�ص)304:
(( )--نح ��ن قررن ��ا �أن ن�ص ��نع ،ان ن�ش ��كل وطن� � ًا خا�ص� � ًا
بن ��ا ،ن�ش ��كله م ��ن ال�ص ��فر لنا� ��س ينت�ص ��رون لكرامته ��م)
(�ص.)323:
(( )--الوطن لي�س �أر�ض ًا ،يعي�ش عليها �شعب ،الوطن فكرة
ال تو ّرث ..الوطن اليو ّرث ،والوطن يكت�شف �أبد ًا من جديد
يف كل م ّرة) (ال�صفحة نف�سها).
(( )--ظرفن ��ا خا� ��ص ،كل الب�ش ��رية ملّ ��ا يول ��دون يج ��دون
وطن جاه ��ز ،لأن �آباءهم كانوا مواطن�ي�ن ،والنوع الآخر)
(� ��ص .)325:يهرب ��ون م ��ن وطنه ��م الأم ،ويهاجرون اىل
وطن �آخر.
الطائفية -:
ويت�أط ��ر كذل ��ك التمعن يف (ظاهرية) الطائفية والأديان
التي باتت قدر ًا وجودي ًا ماحق ًا حيث يحلم (دانيال) املري�ض
بعمائم حتجب عني ال�شم�س ،تطريها الزوبعة ،ويظهر ا�سم
(اجمد) الذي �س ��يكون له �ش�أن م�س ��تقبلي يف بناء الرواية،
ون�س ��يجها ،وهو الباحث يف (تاريخ الأديان) ،الذي يرجع
ا�س ��م دانيال ،اىل نبي ،او رجل مقد�س ،ويدعو اىل ن�سيان
كلمة (عدو) ،للبدء من ال�صفر.
و�صاحب املركب ،زويل �آغا ،كانت عائلته التي تعود ب�أ�صولها
اىل بلدنا� ،ض ��حية مل�ؤامرة �سيا�س ��ية ذات �أ�س ��ا�س (ديني).
(انظر� :ص �ص.)66.68.85.109.205.230.342:

السياسي الحاكم والمحكوم:
وتظه ��ر الفك ��رة الأيديولوجي ��ة ال�سيا�س ��ية
متذبذب ��ة ماب�ي�ن مفه ��وم املافي ��ات احلاكمة،
و�ص ��راعها م ��ع الآخ ��رِ ،ل َلم� � ْ�س يف كرام ��ة
املنا�ض ��ل الذي ي�أب ��ى امل�س ��اومة واملغريات،
في�ص ��بح �ش ��هيد ًا .فاملجموع ��ة ت ��ردد �أغني ��ة
(احن ��ا م�ش ��ينه للح ��رب) وه ��م يقهقه ��ون.
وي�أت ��ي ذك ��ر �ش ��رطة خفر ال�س ��واحل ،وهم
يقتل ��ون الركاب املهربني اىل اجلزيرة ،وال
يفرقون بني رجل وامر�أة وطفل ،وته�ش ��م
ر�ؤو�سهم ،ب�أعقاب البنادق ..يف حني يفكر
(�أجم ��د) ب�ص ��ياغة ر�ؤي ��ة نظري ��ة ،خالف ًا
للحزبي ال ��ذي ميثل ر�ؤية عملية للحزب،
يف حني يتمي ��ز (القائد) عنهما يف قدرته
عل ��ى تغي�ي�ر الواقع اخلا� ��ص باملجتمع.
(انظر� :ص �ص.)109 ،18 ،15 ،010:
ث ��م يخاط ��ب ع ��ز الدي ��ن ،داني ��ال ،ب�أننا
نح ��ن الذين نخطط حلياتنا ،ون�س�ّي�رّ ها
(مو غرينه يفر�ض علينا� ،ش ��لون نعي�شها) ذلك لأن م�أزق
البلد يرجع اىل عدم وجود من ي�ص ��حح العور ال�سيا�س ��ي،
ل�س ��لبيتنا نح ��ن ال�ش ��عب ،وغياب الن�ض ��ال اجلمعي� ،ض ��د
ع�صابات �سرقة ومافيات( .انظر� :ص �ص.)260 ،220:
يف املقابل يع ّرج على �شخ�ص ��ية ايجابية ،ا�س ��مها احلركي
(�سالم) ي�ص ��فه الراوي ،ب�أنه (�شاب �شعبي ،ورجل ب�سيط،
كان بط ًال ّ
قطعوه بال�س ��جن ،وما ح�ص ��لوا منه على �ش ��يء)
(�ص .)262:ما اعرتف على �أي رفيق من رفاقه ،وال �س ��مح
لهم �أن يذ ّلوه).
رمزية اإلسم -:
ويختم ال�س ��رد ،بلحظة وجه البطل الذي ا�سمه (وطن) يف
عيني (حمب) قبل ان يطبق اجفانه اىل الأبد.
يف الرحل ��ة نف�س ��ها ،جت ��ري املقارن ��ة ب�ي�ن جن ��وم واقمار
�س ��ماوية �س ��اطعة ،واخرى خافت ��ة فوق املياه والياب�س ��ة،
فالقارب ي�ض ��م ( )54ان�سان ًا ،ا�سم ال�س ��ائق (اوزيل) وا�سم
م�ساعده (جندت) (�ص.)6:
ويح�سب �أن الأكرث رعب ًا يف هذه الرحلة ،من مواجهة ذئاب
جائعة هو ال�سري نحو ليل دام�س (�ص.)9:
يتعلق ال�ض ��وء ،ال�ساطع ،بك�شاف القارب ،الذي يتحكم فيه
�سائق القارب (�ص ،)10:والرقعة ال�ضيّقة يف القارب ،بات
ركابه ،يو�ش ��كون على الرق�ص ،واج�س ��ادهم (منح�ص ��رة)
(�ص.)11:
وثم ��ة انتظ ��ار (ل�س ��ائق) �آخ ��ر ،ي�أمل ��ون� ،أن ينقله ��م اىل
عم ��ق جزي ��رة ،يجتازونها ،كم ��ا يتمنون ،اىل ب�ل�اد �أخرى
(�ص)12:
لكن ،النجوم ،التعدل جمتمعة �ضياء القمر (�ص.)24:
البطل المحوري -:
وميهد الروائي ل�شخ�ص ��ية (اجمد) ،لي�صبح بط ًال حموري ًا
يف �سرديته ،وي�صفه (ر�أ�س ��ه مكور ،ون�صف ا�صلع ،وجهه
احمر ب�ش ��ارب ا�س ��ود ك ��ث) ،وين�ص ��ح دانيال ب� ��أن ال ي�أخذ
الدواء ،على معدة فارغة (�ص.)43:
رب �أر�ضي،
وتتكاثر ف�ضائل وقدرات (اجمد) ،ويبدو ك�أنه ّ

�س ��مات البطل الرئي�س ،بن�س ��ق روائي ميثل نف�سه ،تابعنا
في ��ه ،مكابداته من داخ ��ل البنية الن�ص ��ية للرواية واطلعنا
عل ��ى تكثي ��ف خربات ��ه يف عر� ��ض البح ��ر ،والر�س ��وّ عل ��ى
�شواطئهّ ،
وحط الرحال على اجلزيرة (امل�صري) ،بدينامية
ج�سدية وروحية يخو�ض ��ها االبطال� ،ضد متغريات البيئة
امله ��ددة لوجوده ��م ،مم ��ا يقودن ��ا اىل تبي ��ان مواقفهم من
جريان االحداث ،و�ض ��غوط الظروف الطارئة ،وال�ص ��راع
امل�س ��تميت م ��ع الطبيع ��ة ،املائي ��ة ،والربي ��ة ،والب�ش ��رية
ب�ص ��ياغة ترميزية ،وك�أنها حتيلنا اىل (�آدم) يف اول عهده
باخلليقة الب�شرية على (االر�ض).
ولك ��ن م ��ع فارق جوه ��ري ،ف�آدم ال علم �س ��ابق ل ��ه باحلياة
االر�ض ��ية ،يف ح�ي�ن �أن (بط ��ل) الرواية ،ينتق ��ل من �أر�ض
ب�ش ��رية معمورة ،اىل �آخرى قاحلة ،وبالتايل ميتلك خزين ًا
من املوروث املدين ،احل�ض ��ري ،املتقدم .وبذلك تنتقل معه
خرباته العرقية ،وال�سيا�س ��ية ،والعلمية ،بطريقة تفاعلية
مع اجلماعة ،واالحتكاك معها عاطفي ًا ،وعقلي ًا ،يف حماولة
منه لتثبيت (�آثره) التغيريي يف ال�سيطرة على (الطبيعة)
الغفل.
يخط ��ط لبن ��اء
معم ��ار اجلزي ��رة الق ��ادم ،ويغ� � ّذي
يوتوبي ��ا بنيته ��ا القادم ��ة .ويب ��د�أ مبخاطب ��ة اوزي ��ل �آغ ��ا
�ص ��احب القارب� ،أن يجلب املاعز والدجاج وكي�س احلنطة
املع ّف ��رة (� ��ص )106:وي ��رى كذل ��ك� ،أن ال�س� �يّاح ينبهرون
باجلهد الع�ض ��لي واجلمايل الذي يبذله االن�سان حتى يقيم
ال�صرح الآثاري العظيم (�ص.)256:
ومن خ�ل�ال ب�ض ��عة مواقف ،ت�ؤك ��د الرواية على �ض ��رورة
اقرتان (العقل) باجلهد (التجريبي) ،لتحقيق التو�صل اىل
(نتائ ��ج) خمتربية نافعة ،وتوظيف القوانني (الو�ض ��عية)
مل�آرب ان�سانية( .فالعقل) ،ان مل يكن بيت الداء ،فهو الدرب
اىل كل الأدواء (�ص ،)51:حتى (امللح) الذي �سنق�شطه من
قاع (ال ِقدْر) �سيكون ملوث ًا بالق�صدير (�ص.)217:

إطار الجزيرة -:
يحيلنا ال�س ��رد اىل زمن االحداث ،ومكان الأفعال ،بطريقة
حم ��ددة وملمو�س ��ة يف اطار اجلزيرة ،التي �س ��تبنى عليها
رب�أة
(يوتوبي ��ا) جمهوري ��ة جدي ��دة ،تتطل ��ع لأن تك ��ون م ّ
م ��ن احلي ��ف العرق ��ي ،والطائف ��ي ،والتطاحن ال�سيا�س ��ي،
و�ص ��راع النفوذ .يف رغبة منها لإقامة حياة ان�سانية ح ّرة
عل ��ى جزيرة م ��ا كانت م�أهولة م ��ن قبل .توفرت ال�س ��ردية
على عنا�ص ��ر ماثلة يف الرتكيب الداخل ��ي للرواية ؛ حدثاُ،
و�شخ�ص ��يات ،وتخييالت ،ولغة جامعة للف�صحى واملحلية
الدارج ��ة الت ��ي تنقلن ��ا م ��ن الواق ��ع احلقيق ��ي ،اىل املجاز
ال�س ��ردي املفرت� ��ض .وهي ره ��ن متاهات املاء والياب�س ��ة،
للبح ��ث ع ��ن حقيقة ان�س ��انية ال تهمّ�ش ��ها (التاب ��وات) ،وال
تقمعها عوامل قهرية �سلطوية.

خلفية السرد -:
كتب دانيال دوفو ،عام ( )1715رواية روبن�س ��ون كروزو
لي�ؤ�س ���س بداي ��ة للرواي ��ة (االنكليزي ��ة) – مبث ��ل م ��ا فعل
الروائي اال�س ��باين (جرا�س ��يان) يف رواية (الكرت�سيون)
بو�ص ��فها �أدب ًا متفل�س ��ف ًا ،وهي مثل (حي بن يق�ضان) لأبن
طفي ��ل ،التي قاربت (عزلة) الإن�س ��ان يف (ج ��زر) مقطوعة
نائية ،يبكي فيها فرقة االحباب ،وفراق الروح للبدن.
الرواية -:
علينا �أن ن�س� ��أل ،هل اراد (طه �شبيب) يف رواية (الال�أين)
�أن ي�س ��رد لنا ،كيفي ��ة االهتداء بطريقة مثل ��ى ،اىل التفوق
عل ��ى (ال ��ذات ،للف ��رد ،واجتم ��اع (النح ��ن) فيم ��ا يخ� �ّ�ص
(اجلماعة)؟ حيث �س ��يكون االختبار ،ره ��ن جتربة بحرية
حا�س ��مة ومريع ��ة ،يوظف الروائ ��ي طاقة رمزي ��ة ،تخ�ص
�ض ��رب ًا م ��ن الوق ��وف يف وج ��ه اال�ش ��رار الذي ��ن يدم ��رون
(�أين) الوطن ،مما يجعلوا النا�س ي�ض ��طرون للهروب اىل
(الال�أين) بو�صفه وطن�أ بدي ًال.

كرامة االنسان -:
تتعزز جوانب ايجابية يف ذاكرة الأبطال ،ميليها التح�صيل
احل�ض ��اري ال�س ��ابق ،وهم يقتدون برجال نذروا انف�س ��هم
للدفاع عن حقوق (الأغلبية) ،دون �أن يهدروا (كرامة) �أحد
من النا�س بحجة (الأقلية)� ،أو مبعايري العن�صرية املقيتة.
فالناجون حني و�ص ��لوا اىل ال�س ��احل ،تفتحت �آفاق لغتهم
الإن�س ��انية ،على بع�ضها البع�ض ،ليكر�س ��وا مظاهر مدنية
م ��ن من ��ط �أعل ��ى جدي ��د ،ببع ��د (فل�س ��في) يخ� �ّ�ص كينونة
االن�سان ،و�س�ؤاله الوجودي ،لإظهار كيفية ارت�سام �صورة
مبه ��رة للوط ��ن ال ��ذي يبتغون ،ب�ل�ا مواعظ �ش ��يطانية� ،أو
�سرقات للمال العام� ،أو هدر للحريات.

حلقات السرد -:
ارتبطت مفا�ص ��ل الرواية ،بالأيدلوجي احلزبي والديني،
والعلم ��ي ،والثقايف ،يف رحلة بحرية عا�ص ��فة ،ور�س ��مت

مناخ الرواية -:
كتب ��ت الرواي ��ة ،مبكا�ش ��فة واقعية ،تع� � ّري نواق�ص فردية
وجمتمعي ��ة حم�ض �أزماتن ��ا الوطنية الداخلي ��ة .من خالل
(يوتوبي ��ا) بديل ��ة ،تهدف اىل زعزع ��ة الأ�س ���س (القيمية)
العتيق ��ة( ،فالبط ��ل) يق ��دم م�ش ��وراته (للجماع ��ة) الت ��ي
يقودها ،تارة ب�ش ��كل �ص ��ريح و�أخرى ب�شكل خفي ،طارح ًا
لهم م�ش ��روعه ال�س ��تمالتهم ،موظف ًا �ص ��ورة متخيلة جذابة
للخ ��روج م ��ن حمنة الفرق ��ة والتم ��زق ،والفق ��ر ،والإذالل،

لتخفي ��ف كوابي�س الهج ��رة ،وتابوات املقد�س ��ات الزائفة،
التي اودت ب�ضحايا �أبرياء.
ناموس القمع المطلق -:
حتيلنا (م�ضمرات) اخلطاب ال�سردي اىل مكنونات داخلية
مُتح ّكم ��ة بالظواه ��ر ال�سيا�س ��ية (الأيدلوجي ��ة) التي تقود
(العامل) اليوم ،ونظنهّا نحن مندرجة يف (عوملة) االقت�صاد
الر�أ�س ��ي والأفق ��ي لل�ش ��ركات العمالقة ،ب�آليات م�ش ��بوهة،
و�س ��رية ،لتفت ��ت املجتمع ��ات وتر�س ��خ ثقاف ��ة اال�س ��تهالك،
وتعم ��م (قيم) �س ��طحية ،لتبخي�س قي ��م الدميقراطية احل ّقة
ت ��ارة ب�أمتت ��ة تكنولوجيا علمية ماحقة ،و�أخرى ،ب�أ�س ��لحة
دمارها املروعة.
التقنية السردية -:
ح ��اول الروائ ��ي (ط ��ه �ش ��بيب) �أن يتبن ��ى طريق ��ة جدي ��دة
يف (ر�ؤيت ��ه) للح ��دث امل�أ�س ��اوي اخلا�ص بغ ��رق الالجئني
العراقيني ،ب�ص ��ورة �س ��ردية م�ؤثرة ،لت�ص ��بح مادة انطالق
اوىل او (موتيف) حم ّفز لإ�س ��تكمال ال�سرد ،وت�شكيل ن�سقه
ل ��دى (املتلق ��ي) واالهتداء اىل نظائ ��ر ب�ش ��رية واقعية� ،أو
مفرت�ض ��ة ،مرتبط ��ة بالذاك ��رة التاريخي ��ة واالجتماعية �أو
منقطعة عنها ،لكنها �سردي ًا ،حافلة بتنغيمات وت�شخي�صات
ت�ص ��ف م�ص ��ائر الأبطال املتوزعة بني كور� ��س يحميهم� ،أو
(فرد) ينفرد بقيادته لهم ،خارج نظام الف�ضاء والزمن الذي
عا�ش ��وه يف املا�ضي ،وك�أنه ي�ص ��نع تاريخ ًا ملحمي ًا جديد ًا،
تت�ش ��كل فيه فئ ��ات وديان ��ات واع ��راق متناف ��رة يف وحدة
ع�ض ��وية مغاي ��رة ،وغبط ��ة من احلري ��ة ،واالن�س ��جام ،بال
�إكراهات التع�صب والتهمي�ش ،والتقتيل والتهجري.
صفات البطل -:
�س ��يكون ه ��ذا البط ��ل ،كم ��ا تتبعن ��ا تطورات ��ه ع�ب�ر ج�س ��د
ال�س ��رد ،ان�س ��ان ًا ،مثقف ًا ،عارف ًا ،وهو كفء وقادر على انقاذ
امل�س ��توطنني اجل ��دد ،من احل�ي�رة� ،أو اخلوف م ��ن التهلكة
الت ��ي تنتظره ��م .حيث ن ��راه يناغي رغباته ��م يف اخلروج
م ��ن �ص ��حراء التي ��ه ،باق�ت�راح م�ش ��روع تداويل ،يح�س ��به
قاب�ل ً�ا للتطبيق امل�س ��تقبلي .وبذلك ي�ص ��بح مربز ًا يف حبكة
ال�شخ�ص ��ية ،فه ��و قي ��ادي ،ا�س ��تثنائي ،يح ��وز الإعج ��اب
واالنت�ص ��ار خليارات ��ه ،واي�ض� � ًا يف ال�س ��رد ،ت�أت ��ي حبك ��ة
(احل ��دث) حيث تتغري اح ��وال ال�شخ�ص ��يات يف اجلزيرة،
من ال�شقاء واملعاناة ،اىل �ضرب من ال�سعادة ،والأمل.
و�أخري ًا حبكة (الفك ��رة) بانتقال معتقدات
(اجلماع ��ة) م ��ن الفو�ض ��ى والتناف ��ر،
اىل االن�س ��جام والوح ��دة� ،أي ،اىل
االح�س ��ا�س اجلدي ��د باملواطن ��ة ،حي ��ث
تف ��رز (وجهات نظ ��ر) الأبط ��ال ،وكذلك
(مواقعه ��م) اخلا�ص ��ة ب ��كل واح ��د منهم
يف ر�ص ��ده لعامله اجلدي ��د يف اجلزيرة،
ب�أ�س ��لوب (التناوب) الذي �ش ��مل �سردية
الرواية ،من ��ذ بدايتها ،وحت ��ى ختامها،
فرنى �ضرب ًا من (ايقاف) �سرد احلكايات
الفردية ،ومن ثم العودة اىل (ا�ستئنافها)
من جديد ،لتنتهي يف ختامها ،الأ�س ��ماء
كله ��ا اىل مغزى واح ��د ،ولفظ واحد هو
(الوطن).

يبد�أ ت�ش ��ارلز امير�سون و�ص ��فه لعام  1913ب�أكرث مما
كن ��ت تتوق ��ع .املوق ��ع ه ��و املعر� ��ض العامل ��ي يف غنت،
بلجيكا .زوّ ار من كل �أمة يف العامل احت�شدوا متعجبني
م ��ن �أ�ص ��الة الإن�س ��ان احلدي ��ث .بطاقات عم ��ل ُتتبادَل،
طلبات كتب تمُلأ .املزاج منفتح وف�ضويل ،مع حمادثات
يتم تناولها ب�سهولة يف كل اللغات .رمبا كانت الأحاديث
تدور حول حمامل كريات بريطانية ،خم ّرمات بلجيكية
�أو نبي ��ذ برتغ ��ايل .فيما بع ��د ،على كوب قه ��وة �أو قدح
برية ،قد ي�شري �أحدهم اىل الزفاف امللكي احلديث الذي
ح�ضره ح�ش ��د كبري من �أبناء العمومة امللكيني :جورج
من بريطانيا ،نيكوال�س من رو�س ��يا ،فيلهلم من �أملانيا.
هنا ،الكوزموبوليتانية عار�ض ��ة للع ��امل وجهها الأكرث
�إ�ش ��راق ًا :معت ��دل ،براغماتي �أو مقتن ��ع على نحو م�ؤثر
�أنه يفعل �أف�ضل ما يف و�سعه مع اجلميع.
هذا هو فقط نوع امل�ش ��هد االفتتاح ��ي الذي اعتدنا عليه
يف الق�ص ���ص الت ��ي تب ��د�أ ع ��ام  – 1913ن�س ��خة �أك�ث�ر
تهذيب� � ًا ع ��ن حفلة حديقة �ص ��يفية ،تلب�س فيه ��ا الفتيات
ثي ��اب بي�ض ��اء ويلعنب الكريك ��ت على مرجة خ�ض ��راء.
نعرف انه بعد ال�ض ��ربة التالية متام ًا �س ��تكفه ّر ال�سماء،
وتغدو املو�س ��يقى اتونال [ ال تخ�ضع ل�سالمل مو�سيقية
ّ
وجتف الأل ��وان الربّاقة تدريجي� � ًا متحولة
معروف ��ة ]،
اىل البني الداكن� ،إذ تن�ش ��ط املدافع .لكن امير�س ��ون ال
يقدّم ال�ض ��ربة التالية .لأنه مل يكن يف نيته و�صف كيف
ومل ��اذا بد�أت احل ��رب العظمى .بد ًال من ذل ��ك ،يريدنا �أن
نوا�ص ��ل الت�س ّكع بني �أك�ش ��اك معر�ض غنت ،جمربني ما
كان يب ��دو الأمر عليه ونح ��ن نعي�ش تلك الفرتة من عام
 ،1913غري واعني مبا يخبئه لنا التاريخ.
كي يزيح احلرب عن املركز �أكرث يف ق�ص ��ته ،ي�أخذنا يف
جولة ت�ش ��مل �أمكنة بعيدة ب�ش ��كل وا�ض ��ح عن املجزرة
الو�ش ��يكة احلدوث .ماذا كان ي�ش ��به ،على �سبيل املثال،
ب ��ارون حل ��م بق ��ر يف بوين�س �آير� ��س ،تاج ��ر نبيذ يف
اجلزائر �أو �ص ��ناعي م�س ��تبد يف طوكي ��و؟ يف الواقع،
يثبت يف التهاية �أن ��ه مل يكن ثمّة فرق كبري بني موظف
يف لن ��دن وم�ص ��ريف يف برل�ي�ن .يف الع ��امل املتحال ��ف
حديث� � ًا لع ��ام  ،1913معلوم ��ات و�أحداث فني ��ة ونا�س
ح ��ول الع ��امل مندفع ��ون ب�س ��رعات مدوِّ خ ��ة .خ�ب�ر عن
ح�ص ��اد هزي ��ل للقمح يف كن ��دا يعني يف الي ��وم التايل
هبوط يف �س ��وق الأ�سهم يف لندن� .إنتاج موديل تي من
�س ��يارات فورد يقدّم فائدة لال�سرتليني يف مزارع النب
يف الربازيل ومزارع اخلراف يف نيوزيلندا .رو�س ��يا،
البعي ��دة ع ��ن حتمل نتائ ��ج �أعمالها ،تن�ش ��ر كتب ًا يف 49
لغة.
امير�س ��ون قادر على �إيراد حجت ��ه املقنعة حول العوملة
بجدال ��ه ع ��ن �أن  1913كان ��ت ال�س ��نة التي حت ��وّ ل فيها
الع ��امل يف النهاي ��ة اىل َح َ�ض ��ريّ  .م ��ن ال�ص�ي�ن اىل
الربازي ��ل ،رج ��ال ون�س ��اء كان ��و يتدفق ��ون اىل امل ��دن
املتو�س ��عة لي�صنعوا حياتهم ب�ش ��كل �أف�ضل .مواطنون،
ّ
َ
وظائف جديدة� ،ش ��راب ًا
جدي ��دون من الريف ،يلتق ��ون
جدي ��د ًا ،رق�ص ��ات جدي ��دة ،وحت ��ى �أنواع� � ًا جديدة من
الهيئات الب�شرية .يف بكني ،املواطنون املتوانون يقال
لهم قفوا منت�ص ��بني و�إم�شوا ب�س ��رعة �أكرث �إن اردمت �أن
تنجحوا.
مل يك ��ن اجلمي ��ع �س ��عيد ًا ب ��ان يك ��ون ع�ص ��ري ًا .تذ ّم ��ر
ال�سلبيون من �أن العامل يتحوّ ل ب�سرعة كبرية وقد يدور
حم ��وره قريبا .يف بريا� ،ض ��احية يف الق�س ��طنطينية،

ميكنك �شراء �شال ’’ باري�سي ‘‘ م�صنوع يف مانت�ش�سرت،
ن�س ��تله مكثفة باحلليب من �سوي�س ��را و�أحذية مطاطية
من رو�س ��يا .بُني ��ت حمطة طوكيو اجلدي ��دة على طراز
حمط ��ة �أم�س�ت�ردام املركزية ،بينما حمط ��ة فكتوريا يف
ظهر �ش ��به ًا ملغز ًا من حمطة �س ��انت بانكرا�س
بومباي ُت ِ
يف لن ��دن .البي ��ت التقلي ��دي يف �ش ��انغهاي ،يف ه ��ذه
الأثناء ،كان مبني ًا على طراز تيودوربيثاين [ ت�ص ��ميم
معم ��اري للبيوت معا�ص ��ر يحاكي الط ��راز التيودوري
واالليزابيثي االنكليزي ].
بينم ��ا بد�أت الكهرباء ب�إ�ض ��ائة ال�ش ��وارع الرئي�س ��ة يف
طه ��ران واجلزائر ،فه ��ي �أدّت فقط اىل جعل الأر�ص ��فة
تبدو �أكرث ظالم ًا من قبل ،وحتوّ لت  1913اىل �سنة من
الظ�ل�ال املرعبة .يف فيينا ،اعتقِل موظف يهودي بتهمة
�إخت�ل�اق جرمي ��ة قت ��ل طقو�س ��ية .يف رو�س ��يا ،الهم�س
بكلمة ’’ د�ستور ‘‘ يف الهواء املج َّمد كان كافيا لإح�ضار
�ش ��رطي على باب ��ك .يف �أجزاء �أخرى م ��ن العاملّ ،
ينظم
حمام
املعار�ض ��ون م�س�ي�رات ويلوّ ح ��ون باليافط ��اتٍ .
بريط ��اين حت ��ت التمري ��ن يدع ��ى مهند�س كارام�ش ��اند
غان ��دي ّ
ح�ش ��د امل�ش ��تغلني بالتعدي ��ن يف نات ��ال �ض ��د

القوان�ي�ن الهادف ��ة اىل ح�ص ��رهم يف غيت ��وات .كان ��ت
الأخبار تنتقل ب�س ��رعة بحيث ان�ض� � َّم الهنود على �ش ��به
الق ��ارة اىل معار�ض ��ة الهج ��وم عل ��ى حقهم امل�ص ��ان يف
التن ّق ��ل بحرية يف �أرج ��اء االمرباطوري ��ة الربيطانية.
يف فل�س ��طني ،يُن�ش ��ر يف ال�ص ��حف عن ت�ص ��اعد التوتر
العرق ��ي اىل ح ��د خطري ،بحيث �أن جمرد حادثة �س ��رقة
بع� ��ض العنب ت� ��ؤدي اىل قتال يف ال�ش ��ارع بني العرب
واليهود.
املده� ��ش ب�ش ��كل خا� ��ص ه ��ي امل�ص ��ادر الأدبي ��ة الت ��ي
ا�س ��تخدمها امير�س ��ون لإحياء عامل ما قبل � 100س ��نة
(ولنتذ ّك ��ر �أن كل ه ��ذا هو حديث العه ��د :هناك � 13ألف
�ش ��خ�ص يف بريطانيا اليوم �شهدوا �سنة � .)1913أكرث
م ��ن الأدب الراق ��ي ،ي�ؤثر ه ��و على الأغلب الن�ص ��و�ص
ال�شعبية ،ال�ص ��حافة والروايات املبتذلة ،ليح�صل على
ال�ش ��عور بال�ص ��دوع وال�ص ��دمات الت ��ي و�س ��مت الفكر
اخلا�ص والعام .لذا بدال من ذلك ،لدينا �أعمال ذكية �إمنا
غري معرتف بها من �س ��تيفان زفايغ وازراييل زانغفيل.
الف�ص ��ل ال ��ذي ي ��دور حول مك�س ��يكو �س ��يتي �إ�س ��تفاد
ب�ش ��كل كبري من �أثر ت ّك�س ��بي [ �أثر �أدب ��ي �أو فني يُنتج
ملجرد ك�س ��ب املال ] يدعى”فيليب درو”كتبه م�ست�ش ��ار
الرئي� ��س االمريك ��ي وودرو ويل�س ��ون ادوارد ،ادوارد
�أم ه ��اوز من تك�س ��ا�س ،التي �إندجمت فيها مك�س ��يكو،
نقل ��ة بدت يف ذلك احلني مالئم ��ة متاما .لفهم كيف كان
ر�أي �س ��كان ديرتويت مبنازلهم ،ي�س ��تخدم امير�س ��ون
كاتال ��وغ �س�ي�رز [ كتي ��ب بيوت جاهزة تب ��اع عن طرق
�تهر يف امري ��كا وكن ��دا يف الن�ص ��ف الأول
الربي ��د �أ�ش � ِ
من القرن املا�ض ��ي ] ،بينما خي ��االت لو�س اجنل�س عن
ما�ضيها اخلا�ص بها مرتبطة بفيلم ملاري بيكفورد.
خالل و�ص ��فه الطم ��وح والدقي ��ق ،يحاول امير�س ��ون
جاه ��دا �أن ال يلعب لعب ��ة الإدراك امل� َّؤخر .مع هذا ،هو
كاف باالعرتاف باملتعة الرخي�ص ��ة التي
�أم�ي�ن اىل حد ٍ
ت�أت ��ي م ��ن معرفة ماذا يحدث تالي ًا .لأنه َمنْ ال ي�س� � ّر �أن
يع ��رف �أنه يف ع ��ام  1913كان القي�ص ��ر فيلهلم منادى
ب ��ه كونه م�ص ��لح جميد ،ب�س ��نواته اخلم�س وع�ش ��رين
م ��ن دون حروب؟ �أو حتى يف زمن لي�س بعيد ًا عن ذلك
كان ال�ش ��اب مو�س ��وليني يدير جمموعة ا�شرتاكية يف
تري�س ��ته بينما كان تروت�س ��كي ال يزال �ص ��حفي ًا يدور
يف مقاه ��ي فيينا؟ ثم هناك تل ��ك اللحظات الط ّنانة مثل
�إع�ل�ان اليزابيث كن ��دال ،الفالنوز العاملية(( :ال�ص�ي�ن
ت�س ��تيقظ ،والر�ض ��ا الذات ��ي املغ ��رور للع ��رق الأبي�ض
تلقى ال�صدمة)).
م ��ا كل النب ��وءات التي ظه ��رت يف  1913كان ��ت دقيقة
متام ��ا مثل نب ��وءة كندال ،مع ذلك ،الهند ،ح�س ��ب مقالة
يف االيفننغ �س ��تاندارد ،رمبا م ��ا كانت تتمنى �أن تكون
م�س ��تقلة عن بريطانيا .نفق بحر املان�ش مل يتم االعالن
عنه اال بعد ب�ض ��ع �س ��نوات فقط .الأغرب من الكل ،كان
االق�ت�راح ال ��ذي ُط � ِ�رح نحو ع ��ام  ،1913بنق ��ل املدينة
العا�ص ��مة لالمرباطوري ��ة الربيطاني ��ة اىل م ��كان �آخر
بجان ��ب احل ��دود الكندي ��ة االمريكية� .ض ��ربات خاطئة
جاحم ��ة مث ��ل ه ��ذه ت�س ��تحق �أن ُت�ص ��ان كت ��ذكار ب� ��أن
امل�س ��تقبل مل يك ��ن بب�س ��اطة �أب ��د ًا ه ��و احلا�ض ��ر املزيّن
بت�س ��ريحة م�ض ��حكة .بعد مئة �س ��نة من الآن �سنفعل –
�أو على الأقل ال�ش ��باب ال�صغار م ّنا – �أو نف ّكر بالأ�شياء
الت ��ي هي غري قابلة للتخمني متام� � ًا الآن .ويف الواقع،
الفكرة من ذلك هي حق ًا مبهجة.
عن الغارديان
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

المكتبة ..كما هي في "كافكا على الشاطئ"
ً
كتبا فقط بل ومكان وعالقات وصحف وأمور أخرى
ليست

ترجمة  /عادل العامل

لو �س�ألتَ موقع ”�صور غوغل” ما هي املكتبة ،library
كتب على رفوف يف
�ستح�ص ��ل على جواب وا�ض ��ح جد ًاٌ :
مبنى عم ��وديّ الواجهة ،كما يقول تيم غوريت�ش ��اناز يف
مقاله هذا.
ومعظمن ��ا ،مثل غوغل ،يفكر باملكتبة كم�س ��تودع للكتب.
ونح ��ن مع ��ذورون للتفكري هك ��ذا .فكلم ��ة  libraryيف
االنكليزية( ،مكتبة) ،ت�أتي من  librariumالالتينية،
وتعن ��ي خزان ��ة كت ��ب .وه ��ي امل ��رادف نف�س ��ه مل ��ا تعنيه
املكتب ��ة يف الالتينية واليونانية ــ الذي ي�ؤدي �إىل الكلمة
الت ��ي تعني مكتب ��ة يف معظم اللغ ��ات الهندو ـ� �ـ �أوروبية
احلديثة .كما يجدر بالذكر �أن الكلمة لالتينية التي تعني
كتاب ،liber ،كان ي�ش�ي�ر يف الأ�ص ��ل �إىل نوع من ق�شرة
ال�ش ��جر امل�ستخدمة يف �إن�شاء الكتب .ونعني بهذا كله �أن
ت�صورنا للمكتبة قائم مفاهيمي ًا على لغة الأ�شياء املادية ــ
ق�شرة ال�شجر ،كتب ،رفوف ،مباين.
وهكذا ،ف�إننا منيل ل�صبغ املكتبات باللون املاوي من �أجل
ع�ش ��اق الكتب .خذ ،على �س ��بيل املثال ،رواية (كافكا على
ال�ش ��اطئ) ،لهاروكي موراكامي ،الت ��ي يهرب فيها”كافكا
تامورا”م ��ن البي ��ت يف عيد مي�ل�اده ال� �ـ  .15وكافكا هنا
منطو على ذاته
�ص ��بي ذو ع�ض�ل�ات ولطيف املظهر ،لكنه ٍ
ومول ��ع بالكتب .وه ��و يقول”،منذ �أن كنت �ص ��غري ًا و�أنا
�أحب �أن �أق�ض ��ي الوقت يف غ ��رف املطالعة يف املكتبات..
وحتى �أيام العُطالت ،جتدين �ألتهم �أي �ش ��يء وكل �شيء
ــ روايات� ،س�َي�ررَ حياة ،تواريخ� ،أو �أي �ش ��يء يف متناول
ي ��دي .وحامل ��ا �أنهي ��ت جميع كت ��ب الأطفال ،م�ض ��يت �إىل
امل�ؤلف ��ات العامة وكت ��ب الكبار" .وبطبيع ��ة احلال ،وجد

كاف ��كا ،كنوع من اله ��روب ،ملج�أً ل ��ه يف مكتبة( .ويجدر
بالذك ��ر �أن الكلمة التي تعني مكتب ��ة ،يف اللغة اليابانية،
تو�شوكان  ،toshokanت�شري �إىل بناية للكتب).
ف� ��إذا كانت املكتب ��ة هي امل ��كان الذي يحفظ في ��ه املجتمع
كتب ��ه ،ي�س ��هل علينا عندئ ��ذٍ �أن نفه ��م ملاذا مل يع ��د الكثري
من النا� ��س يرون املكتبات ذات عالقة به ��م .فقدمي ًا كانت
البناي ��ة املليئة بالكتب رمز وا�ض ��ح للمعرف ��ة اجلماعية.
لك ��ن املعرفة الي ��وم مل تعد مرتبطة بال�ص ��فحة املطبوعة،
ن�صية من التكاثر الإعالمي.
والأ�شكال الألكرتونية والال ّ
كن�ص �ض ��من
وم ��ا عادت معرفتنا الثقافية تتمثل �أ�سا�س� � ًا ٍّ
كت ��ب .والأك�ث�ر م ��ن ذل ��ك� ،أن ب�إمكانن ��ا ،م ��ع الأنرتن ��ت،
احل�ص ��ول عل ��ى معرفتن ��ا الثقافي ��ة املتع ��ددة الو�س ��ائل
الإعالمية من �أيّ مكان فعلي ًا.
ً
ولي�س �س ��ر ًا �أن املكتب ��ات تعاين كثريا الي ��وم .فالتمويل
يف �أدن ��ى �أحواله يف الكث�ي�ر من �أنظم ��ة املكتبات العامة
ع�ب�ر البلد ،حي ��ث مل يعد ال ��ر�أي الع ��ام ينتفع كث�ي�ر ًا من
م�س ��تودعات الكتب املركزية هذه .ويق ��ول النا�س �أمور ًا
مثل”،ملاذا نحتاج للمكتبات بعد اليوم ولدينا غوغل؟”.
ب ��ل �أن النظ ��ام الأكادمي ��ي املك ّر� ��س يف الع ��ادة لدرا�س ��ة
املكتبات يبدو يف حالة تراجع .فقبل قرن ،كان يدعى علم
املكتب ��ات؛ وبعد احل ��رب العاملية الثانية� ،أ�ص ��بح يُعرف
بعل ��م املكتب ��ة واملعلوم ��ات؛ وعلى م ��دى العق ��ود القليلة
املا�ض ��ية ،ا�ض ��محل ا�س ��تعمال الكلمة (وغالب ًا م ��ا ُتختار
كلم ��ات مث ��ل كومبيوت ��ر ومعطي ��ات) .ويف م�ؤ�س�س ��تي،
على �س ��بيل املث ��ال� ،أعيدت ت�سمية”مدر�س ��ة عل ��م املكتبة
واملعلومات”ف�أ�ص ��بحت”كلية درا�س ��ات املعلوم ��ات”يف
ع ��ام  1985ـ� �ـ والي ��وم هي”كلي ��ة عم ��ل الكومبيوت ��ر
 Computingوعل ��م املعلوم ��ات" .وهي ،يف وقتنا
هذا ،ت�شتمل على �صف من برامج الت�أهيل العلمي �أو�سع
كثري ًا مما كان هناك يف العقود ال�سابقة.
لك ��ن املكتبات م ��ا تزال له ��ا �أهميته ��ا ،وذلك لأنها لي�س ��ت
م�ستودعات للكتب �أ�ص ًال ــ بالرغم من اال�سم وافرتا�ضاتنا

الثقافية الطويلة الأمد .ونح ��ن نبد�أ بر�ؤية هذا يف مثال
رواي ��ة (كافكا على ال�ش ��اطئ)� ،إذا ما نظرن ��ا �إىل ما وراء
ال�س ��طح .وهذا لي�س ملجرد �أن كافكا كان يدور يف املكتبة
لأن ��ه يح ��ب الكتب .فق ��د كان ّ
يلف يف املكتب ��ة لأنه مل يكن
لدي ��ه بي ��ت �آخ ��ر ،وكان ��ت املكتب ��ة توفر ل ��ه ف�ض ��ا ًء �آمن ًا،
ح ��ر ًا .فكافكا ،يف الواق ��ع ،ي�أتي� ،إ�ض ��اف ًة للكتاب ،ملعرفة
�أ�ص ��حاب املكتب ��ة ،وينته ��ي ب ��ه الأم ��ر للعي� ��ش هناك يف
غرفة احتياطية .فاملكتبة لي�س ��ت جمرد مالذ للعقل ،و�إمنا
لل�شخ�ص كله.

وكثقاف ��ةٍ  ،نب ��دو مرتددين يف االعرتاف ب�س ��عة وعمق ما
تقدمه لنا املكتبات .فمث ًال ،ح�ض ��رت يف ال�س ��نة املا�ض ��ية
م�س ��رحية” ،"Spineلكلري برينان ،التي ت�سعى لك�شف
القيمة اخلفية للمكتبات .وكانت هناك يف �أعقاب العر�ض
جل�سة �أ�س ��ئلة و�أجوبة مع عنا�ص ��ر من الفرقة امل�سرحية
وجه ��از املكتبة العامة .وقد �س ��خر رجل من اجلمهور من
فك ��رة �أن املكتبة ينبغ ��ي �أن توفر غرف نوم للم�ش ��ردين.
فاملكتبات تخ�ص الكتب!
لق ��د ق ّللنا من قيمة املكتبة على ال ��دوام .وذلك جزئي ًا ،كما
�أرى ،لأنن ��ا بالغن ��ا يف تقيي ��م الكلم ��ة املكتوب ��ة ،وبوج ٍه
خا� ��ص لت�أث�ي�رات وت�ص ��ورات ديني ��ة .وم ��ع �أن الثقاف ��ة
ال�ش ��عبية فقدت بع�ض هذه الق�شرة الروحانية منذ حركة
النه�ض ��ة ،ف� ��إن تقدي� ��س الكت ��ب مل يتوق ��ف :ويف التقليد
العلم ��ي احلديث ،ما ع ��ادت املعرفة يف ر�أينا �س ��وى تلك
القابل ��ة للنقل ع�ب�ر الن�ص .وهي نظرة بائ�س ��ة متام ًا �إىل
ما ميكن �أن تكون عليه املعرفة الإن�سانية.
ويف ع�ص ��ر الطباع ��ة ظللن ��ا متذبذب�ي�ن يف م ��ا ميك ��ن �أن
تفعل ��ه الكتب ون�س ��ينا م ��ا ال ميكنها �أن تفع ��ل .ومن �أجل
�أن تتك�ش ��ف املعلومات ويقودنا ذل ��ك �إىل الفهم ،علينا �أن
نفكر باملعلومة باعتبارها عملية �أكرث من كونها �ش ��يئ ًا ،و
بالت�أكيد لي�س عملية ترتبط ب�شيءٍ خا�ص.
ويف (كافكا على ال�شاطئ) هناك م�شاهد كثرية جند كافكا
يق ��ر�أ فيها .وحني جن ��رب القراءة �إىل جن ��ب كافكا ،ف�إنها
كما هو وا�ض ��ح لي�س ��ت م�س� ��ألة نق ��ل معلومات ب�س ��يطة.
فم ��ادة ق ��راءة كاف ��كا ـ� �ـ و�ألف ليل ��ة وليل ��ة هي ّ
املف�ض ��لة ــ
ت�س ��تثري معا َ
ين من ما�ضي كافكا وم�ستقبله ،وي�صبح من
خالل القراءة يفهم حا�ضره ب�شكل �أف�ضل .فالقراءة� ،إذن،
ما�ض ،وحا�ض ��ر ،وم�ستقبل
�خ�ص ذي ٍ
عملية حتويل ل�ش � ٍ
م ��ن خ�ل�ال ارتب ��اط جتريب ��ي بكت ��اب ل ��ه �أي�ض� � ًا ما� ٍ��ض،
وحا�ضر ،وم�ستقبل.
لك ��ن حتى م ��ع �أخذنا يف االعتب ��ار قوة الن� ��ص املحركة،
ف� ��إن كاف ��كا يعل ��م �أن للكلم ��ة املكتوب ��ة تقييداته ��ا .وعند
االق�ت�راب من نهاي ��ة الرواية ،يجد كافكا نف�س ��ه مي�ض ��ي
للخلف وللأمام بني عامل القراءة والكتابة وعلم الكينونة
ب�أكمله ��ا .ويف حماول ��ة منه لو�ص ��ف جتربته ،ي�س ��تنتج
كاف ��كا”:ال �أح ��د من ��ا ميكنه �أن يع�ّب�ررّ عن ذل ��ك بالكلمات.
فالتعبري بالكلمات �س ��يدمّر املعن ��ى ...فالكلمات ال متتلك
حي ��ا ًة يف ذاتها" .ونح ��ن جميع ًا نعرف ه ��ذا بديهي ًا :فما
كل �ش ��يء ي�ص ��اغ بالكلمات .لكن يف الوقت نف�س ��ه ،وكما
يعرف كل �ش ��اعر ،ميكن للكلم ��ات �أن تعبرّ �أكرث مما يبدو
�أنها تقول.
�إن الأ�سا�س ��ي فيما يتعل ��ق باملكتبات لي� ��س كونها حتفظ
�أ�شياءً� ،أو حتى طبيعة تلك الأ�شياء ،و�إمنا كيف ُت�ستخدم
تل ��ك الأ�ش ��ياء .ومع �أن الكتب ه ��ي �أول ما يخطر للذهن،
ف� ��إن املكتبات حتفظ م ��ا هو �أكرث بكثري م ��ن جمرد كتب.
فهناك �أي�ض� � ًا �أ�ش ��ياء مث ��ل �أقرا�ص ال�س ��ي دي والدي يف
دي ،وجمالت ،و�ص ��حف ،وخرائط ،ونتاج فني ،وقاعدة
بيان ��ات �ألكرتوني ��ة ،وكومبيوت ��رات ،وطابع ��ات .لكنها
توفر كذلك �أ�شياء ال منيزها �سريع ًا ك�أ�شياء ،مثل :املكان،
العالق ��ات ،الثقة ،الفه ��م ،والفر�ص .وعلين ��ا الإقرار ب�أن
املكتبات تخاطب ال�شخ�ص كله ولي�س عقله فقط.
وحني يدرك كافكا ذلك ،يتغري ن�س ��يج املكتبة بالن�سبة له.
وتقول له امر�أة �شابة�”،أهم �شيءٍ بالن�سبة للحياة هنا �أن
النا�س يدَعون �أنف�س ��هم متت�صها الأ�شياء .وما دمتَ تفعل
هذا ،لن تكون هناك �أية م�شاكل ...وذلك ي�شبه حني تكون
يف غابةٍ  ،فت�صبح جزء ًا غري متميز منها .فحني تكون يف
املط ��ر ،ف�أنت جزء م ��ن املطر .وحني تكون يف ال�ص ��باح،
ف�أن ��ت جزء غري متميز من ال�ص ��باح .وح�ي�ن تكون معي،
ت�صبح جزء ًا مني".
فما هي املكتبة؟
�إنه ��ا ،يف القرن احلادي والع�ش ��رين ،مكان ي�س ��اعدنا يف
�إدراك �أن الواحد منا جزء ال يتجز�أ من الآخر.
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سيكولوجيا االحتجاج في العراق
للدكتور فارس كمال نظمي

عصام عباس أمين
مل يكتف الدكتور فار�س كمال نظمي باختيار
العن ��وان اجل ��ذاب (�س ��يكولوجيا االحتجاج
يف الع ��راق) لكتابه ال�ص ��ادر عن دار �س ��طور
الطبعة الأوىل  ،2017بل �أ�ضاف �إليه عنوان ًا
ثانوي� � ًا ال يق ��ل �أهمي ًة ع ��ن العن ��وان الرئي�س
(�أف ��ول الأ�س ��لمة ..ب ��زوغ الوطنياتي ��ة)،
وكال العنوان�ي�ن مهم�ي�ن لأيّ باح ��ث �أو مهتم
بال�ش� ��أن العراقي ،خا�ص ��ة و�أن الدكتور لديه
اخت�صا�ص دقيق يف �سيكولوجيا ال�شخ�صية
واملجتمع والدين وال�سيا�سة.
الكتاب يغطي االحتجاجات يف العراق للفرتة
م ��ن  2010ولغاي ��ة �ش ��باط  2017م ��ن خالل
�سل�س ��لة م ��ن املق ��االت مت جتميعه ��ا ،اعتماد ًا
عل ��ى جمموع ��ة م ��ن امل�ص ��ادر العلمي ��ة بلغت
( )43ثالثة و�أربعني م�ص ��در ًا ،بع�ضها باللغة
االنكليزية ،مما يعك�س مدى اجلهد الذي بذله
الكاتب يف اجنازه هذا.
�إن معرفة وت�ش ��خي�ص الفر�ض ��يات الأ�سا�سية
لأيّ كتاب كفيل بتقريب ال�ص ��ورة وحت�س�ي�ن
الفه ��م للأف ��كار الت ��ي يت ��م طرحه ��ا �أو تبنيها
م ��ن قب ��ل الكات ��ب ،لك ��ن الطري ��ف يف ه ��ذا
الكت ��اب وكاخت�ص ��ار للطريق وعن ��اء البحث
ي�ض ��ع الكات ��ب بنف�س ��ه �أه� � ّم فر�ض ��يتني يف
العن ��وان الثانوي (�أف ��ول الأ�س ��لمة ...بزوغ
الوطنياتي ��ة)� ،إ�ض ��افة �إىل فر�ض ��يات �أخ ��رى
مهمة منها مث ًال:
 .1م�ص ��در التغيري ال�سيا�س ��ي املقبل املرتقب
يف الع ��راق ه ��و �إدراك الفرد العراق ��ي للت�آكل
ال�س ��ريع وامل�س ��تمر يف �ش ��رعية النظ ��ام
ال�سيا�سي.

 .2قي ��ام كتل ��ة تاريخي ��ة قوامه ��ا الب�ش ��ري
جماه�ي�ر الي�س ��ار امل ��دين والدين ��ي ،بعي ��د ًا
عن امل�س ��ميات الطبقي ��ة والديني ��ة واملذهبية
والعرقية واحلزبية.
 .3الإرادة املجتمعي ��ة يف الع ��راق و�إن كانت
مقموع ��ة بفع ��ل عوام ��ل الرتكي ��ع النف�س ��ي
واالختطاف اال�سالموي� ،إال �أنها متثل الرحم
الذي �سينبثق منه التغيري املقبل.
 .4القيا�س ��ات الفيزيائي ��ة التقليدي ��ة ت�ص ��بح
عوامل م�ض ��للة يف تقييم حركة االحتجاجات
يف بل ��د خمرب يف وعيه احلقوقي ،وم�ش ��وّ ه
يف ثقافت ��ه ال�سيا�س ��ية ،وم�س ��تلب يف �إرادته
الوطني ��ة ،فم ��ا يحدث يف ه ��ذه االحتجاجات
ترتكز على القيا�س ��ات االجتماعية الرتاكمية
وعي ًا و�سلوك ًا ،ال القيا�سات الفيزيائية.
 .5ال�صراع ال�سو�سيو�سيا�سي يف العراق هو
�صراع ثقايف �أكرث منه طبقي.
 .6م�ش ��روع ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية يف الع ��راق
ي�ستند �إىل ا�س ��طرة الدين ،وهو ي�شهد املزيد
من الت�آكل يوم بعد يوم.
 .7املجتم ��ع العراق ��ي ب ��د�أ يخ�ت�رق �ش ��رنقة
الوع ��ي الزائ ��ف ،بفع ��ل امل�ش ��روع الوطن ��ي
للحركة االحتجاجية التنويرية ال�س ��اعية �إىل
دولة املواطنة.
قب ��ل اخلو� ��ض يف مناق�ش ��ة �أيّ م ��ن ه ��ذه
الفر�ض ��يات علين ��ا التذك ��ر جيد ًا ب� ��أن حتدي
الفر�ض ��يات الأ�سا�سية واحدة من �أهم تقنيات
التحلي ��ل والذي م ��ن خالله ميكننا التو�ص ��ل
�إىل ا�ستدالالت متينة .ووا�ضح جد ًا من خالل
هذه الفر�ض ��يات� ،إن الكاتب ي�ض ��عنا معه يف
قل ��ب ال�ص ��راع الدائ ��ر اليوم يف الع ��راق بني
ع�صرين متناق�ض�ي�ن (ع�صر الأ�سلمة املتهافتة
الراحلة ،وع�صر الوطنياتية املقبلة).
جميع الفر�ضيات �أعاله حتتاج �إىل مناق�شات
وبحوث و�أدلة �ساندة ليتم اعتمادها يف تقييم

و�ضع معقد كما ن�شاهده فيما يتعلق بالو�ضع
الع ��ام يف الع ��راق �أو م ��ا يتعل ��ق باالحتجاج
ثقاف ��ة و�س ��لوك ًا .ولأن جمي ��ع الفر�ض ��يات
املذك ��ورة متداخل ��ة ومرتابطة لذل ��ك ف�إن من
�ش� ��أن دح�ض �أية فر�ض ��ية منها خلخلة البحث
كل ��ه .فهل نحن حق ًا يف مرحلة �أفول الأ�س ��لمة
وبزوغ الوطنياتية؟ هل فع ًال نحن �إزاء والدة
كتل ��ة تاريخية م ��ن خالل التق ��ارب بني التيار
املدين والتيار ال�ص ��دري؟ هل فع ًال �أن الإرادة
املجتمعي ��ة �س ��تنبثق من تظاه ��رات التحرير
وحتقق التغيري املن�شود؟ هل �سي�أتي التغيري
من التحرير �أم من �ص ��ندوق االنتخابات؟ هل
الكتلة التاريخية �س ��تكون قادرة على حتقيق
�أغلبية �سيا�سية �أم �أن املعادالت تبقى كما هي
مع ح�ص ��ول بع�ض التغ�ي�رات اجلزئية؟ كيف
�س ��تتم �إزاحة الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي يف مرحلة
االنت�ص ��ار (ما بعد داع�ش) ،واحل�شد ال�شعبي
�س ��يدخل االنتخاب ��ات املقبل ��ة ،وعيونهم على
من�صب رئي�س الوزراء؟ اعتقد �أن الإفراط يف
التفا�ؤل ال يقل خطر ًا من الإفراط يف الت�شا�ؤم.
كما اعتقد �أي�ض ًا ب�أن االنحياز الوا�ضح للكاتب
وتعاطفه العميق مع املتظاهرين جعله يبتعد
�أحيان� � ًا ع ��ن املو�ض ��وعية يف التقيي ��م ،فنحن
نعي� ��ش نظام� � ًا �سيا�س ��ي ًا يق ��رر فيه ال�ص ��وت
الواح ��د نوع التغيري ،فهل �س ��تتم فع ًال �إزاحة
الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي يف االنتخاب ��ات املقبلة؟
ه ��ذه الأ�س ��ئلة وغريها كثري جتعلنا يف �ش ��ك
من دق ��ة الفر�ض ��يات رغ ��م جماليته ��ا وقوتها
يف ر�س ��م �س ��يناريو وردي لع ��راق جديد ،مع
الرتكي ��ز دائم ��ا ب�أنن ��ا يف حاج ��ة ما�س ��ة �إىل
جع ��ل تل ��ك الفر�ض ��يات اىل واق ��ع ملمو� ��س،
لأن ا�س ��تمرار احل ��ال احل ��ايل يعن ��ي املزي ��د
م ��ن التده ��ور وا�س ��تمرار ال ��دوران يف حلقة
الالمعن ��ى التي ابتلى بها الع ��راق منذ 2003
ولغاية الآن.

اإلمتاع والمؤانسة
تأليف  :أبو حيان التوحيدي
يع ��د هذا الكتاب �أهم كتب التوحيدي يف الأدب واللغة
و�ش� ��ؤون الفكر,والكت ��اب عبارة عن م�س ��امرات حدثت
نتيجة لقاءات مت�ص ��لة جرت يف من ��زل الوزير ابو عبد
الل ��ه العار� ��ض كان جنمه ��ا التوحيدي و�ص ��ديقه الذي
قدم ��ه للوزير �أبو الوف ��اء املهند�س وهو �أحد ائمة الفكر
الهند�س ��ي يف ع�ص ��ره و�ص ��ديق الوزي ��ر احل�س�ي�ن بن
�أجمد بن �س ��عدان وزير �صم�ص ��ام الدولة البويهي �سنة
 373للهجرة.
احاديث االمتاع وامل�ؤان�س ��ة امتدت لثمان وثالثني ليلة
ويف كل ليل ��ة ينطل ��ق �س� ��ؤال م ��ن الوزير ابن �س ��عدان
وتت�ش ��عب االجوب ��ة وتت�ش ��ابك ويجمعه ��ا اب ��و حي ��ان
بروائعه البيانية وتختم الليلة مبلحة وداع.
يف الليل ��ة االوىل ج ��رى احلديث ح ��ول متعة احلديث
اجلي ��د ويف ان الإن�س ��ان يحف ��ل باحلدي ��ث املمت ��ع
ويق ��ول باحل ��وار ال ��ذي ينقح ال ��روح وميتع ال�س ��مع

صدر قديما

�أما املو�ض ��وعات العار�ض ��ة فتعريفات لغوية تفرق بني
م�صطلحي (قدمي) و(عتيق) ثم تناول �أبو ح ّيان معاين
كلم ��ات  :ح ��ادث – حدي ��ث – حم ��دث ثم ختم ��ت الليلة
مبلحة الوداع
هكذا ت�س ��تمر الليايل و�أ�سئلتها وحواراتها ففي الثانية
يجري احلوار عن �شخ�ص ��يات مهم ��ة يف الفكر والأدب
منهم ابن زرعة وابن ال�سمح ويحيى بن عدي و�سواهم
 ,وملخ� ��ص م ��ا قاله بع ��د نقدهم انهم متفق ��ون على �أن
النف�س جوهر خالد وقال يف علم الطب انه و�س ��ط بني
ال�ص ��واب واخلط�أ ويف احلياة �أنها و�سط بني ال�سالمة
والعطب.
ويف الليلة الثالثة كان احلديث عن بع�ض رجال ال�سوء,
ويف الرابع ��ة كان احلدي ��ث عن الوزير اب ��ن عباد فقال
عنه انه حمب للثناء اىل درجة الإ�سراف وهو مزيج من
عقل وحمق كما ذكر عدد من املتقدمني يف �أبواب علمهم
مث ��ل اخللي ��ل يف العرو� ��ض وابو عمرو ب ��ن العالء يف
اللغة واال�س ��كايف يف املوازنة وابن جرير يف التف�سري
,و�س ��رى احلدي ��ث يف �س ��ائر اللي ��ايل على ه ��ذا النحو

الظريف من احلوار وانط�ل�اق املعرفة وفروعها ومنها
خ�صائ�ص الأمم واملقارنة بني نفع علم احل�ساب واللغة
البالغي ��ة واملنط ��ق الأر�س ��طي وخ�ص ��ائ�ص احلي ��وان
وحدي ��ث ع ��ن ال ��روح والنف� ��س والعق ��ل واجلن ��ون
واجل�ب�ر واالختي ��ار وال�ص ��فات اخللقي ��ة وبحوث يف
اللغ ��ة وجمموعة ن ��وادر وطرائ ��ف ،ثم يختت ��م الكتاب
بر�س ��التني وجههما ابو حي ��ان للوزير واىل ابي الوفاء
املهند� ��س م�س ��تغيثا الفق ��ره وادقاع ��ه� .أ ّلف اب ��و ح ّيان
حوايل الع�ش ��رين كتابا �ضاع معظمها لدى الوراقني �أو
ب�س ��بب االهمال �أو الن�س ��بة اىل غريه لك ��ن الكتب التي
تواتر الرجوع اليها وعرفت له لو�ض ��وح ا�سلوبه وعدم
ج ��ر�أة �أي كان على �س ��رقتها لذيوعها با�س ��م التوحيدي
املغب ��ون �أبدا ,هي كت ��اب (الهوامل وال�ش ��وامل) الذي
حقق ��ه �أحم ��د �أمني وال�س ��يد احمد �ص ��قر اللذان ن�ش ��را
(ال�صداقة وال�صديق) و(الب�صائر والذخائر) فيما ن�شر
عبد الرحم ��ن بدوي كتابي (املقاب�س ��ات) و(الإ�ش ��ارات
الإلهية) فيما ن�ش ��ر �أحمد �أمني و�أحمد الزين هذا الكتاب
الذي خل�صنا بع�ض معامله للقارئ الكرمي.
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شهد صيف عام  ،1997الكثري من االحداث
فقد استقر توين بلري يف منصبه
كرئيس وزراء جديد يف
اململكة املتحدة،وكان الرئيس
االمرييك بيل كلينتون يعمل
عىل مترير قانون املوازنة،
وأدين تيمويث ماكفيه يف تفجري
مدينة أوكالهوما ،وهبط مسبار
باثفايندر عىل املريخ،وقتل
جياين فريساتيش يف ميامي،واىل
جانب ذلك كله .فقد تعرف
العامل يف صيف ذلك العام
أيضا عىل سلسلة قصص هاري
بوتر.

ً
عاما
ه��اري بوت��ر بع��د عش��رين
وف ��ور �ص ��دور �سل�س ��لة الق�ص ���ص الت ��ي
كتبته ��ا ج ��وان كاثل�ي�ن رولين ��ج ا�س ��تحقت
بحق ان تق ��ارن مع ا�س ��اتذة روايات اخليال
العلم ��ي امثال� .س ��ي ا�س .لوي� ��س و وجي ار
تولكني ،وا�س ��تلهمت ق�ص�ص ��ها م ��ن جمموعة
وا�س ��عة من امل�ص ��ادر:و الالهوت امل�س ��يحي،
والفولكلور،وامل�آ�سي االغريقية وتراجيديات
�شك�س ��بري،و �أ�س ��طورة �أرثوريان ،وا�س ��لوب
ت�ش ��ارلز ديكنز واالحداث التي �شهدها القرن
الع�شرين ( 0وخا�صة �صعود واندحار هتلر)
والت ��ي �ش ��كلت جميعها ق�ص ��ة ال�ص ��بي بطل
الرواي ��ة .وهكذا ،ف�إن ه ��ذه العوامل جمتمعة
خلق ��ت عم�ل�ا ابداعيا فريدا م ��ن نوعه بحيث
ي�س ��هل ر�ؤي ��ة ت�أث�ي�ره عل ��ى جي ��ل كام ��ل م ��ن
االتباع واملقلدين.
وامل�ؤلف ��ة رولينج باتت �أي�ض ��ا �س ��يدة ت�أليف
كت ��ب االث ��ارة .فما ال ��ذي يجعل منه ��ا متتلك
كل ذلك ال�س ��حر الروائي؟ .الح ��ظ العديد من
النق ��اد واملتحم�س�ي�ن العماله ��ا� ،إن ج ��زءا من
عبقري ��ة الكت ��اب ه ��و �أن هاري ق ��د تربى يف
جهل تام للعامل ال�س ��احر ،ثم يكت�ش ��ف هياكله
وتقلباته �إىل جان ��ب القارئ .وكما هو احلال
يف عاملنا اخلا�ص ،فهو مملوء بالغرائب ،مما
يجعل القراء ي�س� ��ألوا �أنف�سهم كيف يتالئمون
مع ��ه .وكي ��ف جع ��ل الأطف ��ال الذين يق ��ر�أون
الكتب يت�س ��اءلون عن املكان الذي توجد فيه
مدر�سة هوجورت�س لل�سحر،
وكان م ��ن ا�س ��باب جن ��اح الرواي ��ة يف نهاية
املط ��اف انه ��ا ق�ص ��ة عاملية .وتتب ��ع هاري يف
م�س ��اره وع ��ن كثب مفه ��وم جوزي ��ف كامبل
لرحل ��ة البطل ،من اع�ل�ان الدعوة �إىل خو�ض
املغام ��رة وحتى االنت�ص ��ار على املوت .وهو
املو�ض ��وع ال ��ذي يوج ��د يف كثري م ��ن االثار
املكتوب ��ة بد ًا من الكت ��اب املقد�س حتى حرب
النجوم.
وترك ��ز حكاي ��ة ه ��اري البح ��ث يف امل�س ��ائل

العملي ��ة مل ��ا يعني ��ه �أن يك ��ون امل ��رء �شخ�ص ��ا
طيب ��ا يف العامل املعا�ص ��ر .ت�ؤكد رولينج على
�أن العائل ��ة ه ��ي ذات �أهمي ��ة ق�ص ��وى للفرد:
وت�ش ��غل عالقة ه ��اري مع والدي ��ه املتوفني،
وخا�ص ��ة �أمه ،مكانا حيوي ��ا يف الرواية .لكن
الق�ص ��ة ت�ش�ي�ر اي�ض ��ا اىل ان العائل ��ة ميكن
�أي�ض ��ا �أن جتعل من الفرد �شخ�ص ��ا �سيئ ًا ،كما
تثبت ذلك ق�صة دور�سلي�س املروعة .و الكتاب

يتحدث اي�ض ��ا عن ال�صداقة وال�شجاعة .وعن
�ض ��رورة مقاوم ��ة ال�ش ��ر .ويب�ي�ن �أن اخل�ي�ر
لي� ��س حالة ذهني ��ة بل خيارا ،نق ��وم به مرارا
وتك ��رارا اىل ان نق ��وم بال�ش ��يء املنا�س ��ب.
�أ�ص ��بحت �سل�س ��لة ه ��اري بوت ��ر تقريب ��ا مثل
الكت ��اب املقد� ��س للق ��راء الذي ��ن ا�س ��توعبوا
درو�س ��ه يف الأخالق.و كما يقول �سرييو�س
لغود�س ��ون”نحن جميع ��ا نحم ��ل ال�ض ��وء

والظالم داخلنا" ،وي�ض ��يف”املهم هو اجلزء
الذي نختاره للعمل".
بعد ع�شرين عاما ،يبدو العامل خمتلفا جدا عن
ذلك ال�ص ��يف الذي ظهرت فيه �سل�سلة هاري.
بوت ��ر ولكن بع� ��ض الأمور مل تتغ�ي�ر .كما ان
اجليل الأول من ال�شباب الذين ع�شقوا هاري
بوتر قد كربوا وا�صبح لديهم �أطفال.،
لعق ��ود �أو حت ��ى ق ��رون قادم ��ة� ،س ��وف يبد�أ

الأطفال لقاءهم مع اجلملة الأوىل التي ن�شرت
قب ��ل  20عاما”:ال�س ��يد وال�س ��يدة دور�س ��لي،
املنزل رقم �أربعة ،،ي�س ��عدنا �أن نخربكم اننا
بخري ،و�شكرا جزيال لكم”.
�سل�س ��لة هاري بوتر �سل�س ��لة من �س ��بعة كتب
للكاتب ��ة الربيطاني ��ة ج .ك .رولن ��غ؛ حتك ��ي
حكاي ��ة ال�ص ��بي ال�س ��احر ه ��اري بوت ��ر ،منذ
اكت�ش ��افه حلقيقة كونه �ساحر ًا ،وحتى بلوغه
�س ��ن ال�س ��ابعة ع�ش ��رة ،فتكت�ش ��ف ما�ض ��يه،
وعالقات ��ه ال�س ��حرية ،و�س ��عيه للق�ض ��اء على
�س ��يد الظ�ل�ام ل ��ورد فولدم ��ورت .وتراف ��ق
�سل�س ��لة الكت ��ب �سل�س ��لة م ��ن ثماني ��ة �أف�ل�ام
حتمل نف� ��س عناوين الكتب .ان �سل�س ��لة هذا
الفلم تدور حول ولد ا�س ��مه هاري بوتر يقتل
وال ��داه و هو طفل ر�ض ��يع يقت ��ل والداه على
ي ��د (فولدمورد) �س ��يد الظالم حققت �سل�س ��لة
ه ��اري بوتر جناح ًا هائ ًال منذ �ص ��دور اجلزء
الأول منه ��ا هاري بوتر وحجر الفال�س ��فة يف

 26حزي ��ران (يوني ��و)  ،1998و ُترجمت �إىل
معظ ��م لغات الع ��امل احلي ��ة ومنه ��ا العربية.
بيع من الكتاب ال�ساد�س هاري بوتر والأمري
الهجني ع�ش ��رة ماليني ن�سخة ع�شية �صدوره،
واعت�ب�ر من �أك�ث�ر الكتب مبيع� � ًا يف التاريخ،
حت ��ى �ص ��دور الكت ��اب ال�س ��ابع والنهائي من
ال�سل�س ��لة هاري بوتر ومقد�سات املوت الذي
بي ��ع من ��ه ثمانية ماليني ن�س ��خة يف الواليات
املتحدة الأمريكية وحدها ع�شية �صدوره يف
 21متوز .2007
اكتمل ��ت �سل�س ��لة ُكتب ه ��اري بوتر ب�ص ��دور
الكتاب ال�س ��ابع والنهائي ،فيما �أبدت امل�ؤلفة
رولنغ نيتها عدم العودة �إىل عامل هاري بوتر
�إال لأغرا�ض خريية� .أُنت ��ج من الكتب � 8أفالم
لتكتمل ال�سل�س ��لة ،عُر�ض �آخرها هاري بوتر
ومقد�سات املوت يف  15متوز .2011
بالإ�ض ��افة �إىل مغامرات هاري بوتر يف عامل
ال�س ��حر� ،أ�ص ��درت رولنغ ثالثة كت ��ب �أخرى
�ضمن عامل هاري بوتر هم :الوحو�ش املذهلة
و�أي ��ن جتدها عن احليوانات ال�س ��حرية التي
ُذك ��رت ومل تذك ��ر يف ال�سل�س ��لة ،وكويدت� ��ش
عرب الع�صور وهو كتاب عن ريا�ضة ال�سحرة
املف�ض ��لة يف ال�سل�س ��لة الكويدت� ��ش ،وكذل ��ك
حكايات بيدل ال�ش ��اعر الذي يحتوي ق�ص�ص� � ًا
�شعبية من العامل ال�سحري.
اما هاري بوتر هو �شخ�ص ��ية خيالية ل�ساحر
هو حمور ال�سل�س ��لة التي حتمل نف�س اال�س ��م
للم�ؤلف ��ة الربيطاني ��ة ج .ك .رولن ��غ ،و�أح ��د
�أ�ش ��هر ال�شخ�ص ��يات اخليالي ��ة يف تاري ��خ
الأدبُ .ول ��د يف  31مت ��وز  1980بع ��د ظهور
نب ��وءة تب�ش ��ر مبولده ،ط ��ارده �س ��يد الظالم
ل ��ورد فولدمورت من ��ذ والدته ،وقت ��ل �أبويه،
ث ��م حاول قتل ��ه غري �أن التعوي ��ذة ارتدت عنه
م�س ��ببة له ندبة لها �ش ��كل ي�ش ��به �شكل الربق،
وت�س ��ببت يف اختفاء فولدمورت لثالثة ع�شر
عام� � ًا .ويف  ،1997جن ��ح ه ��اري بوت ��ر يف
االنت�صار على فولدمورت ب�شكل نهائي.
ه ��اري بوت ��ر هو االب ��ن الوحيد ليل ��ي �إيفانز
وجيم� ��س بوتر املقتولني يف  ،1981ويعي�ش
بعد وفاتهما مع �أ�س ��رة خالته بتونيا در�س ��لي
حي ��ث يتعر� ��ض ال�ض ��طهاد م�س ��تمر م ��ن قبل
زوجه ��ا فرن ��ون در�س ��لي الذي يكره ال�س ��حر
وال�س ��حرة ،ويح ��اول ابع ��اده ع ��ن الع ��امل
ال�س ��حري ،وابنها املدلل دديل در�س ��لي الذي
يتنم ��ر علي ��ه .ويت�ض ��ح فيم ��ا بع ��د �أن �إقامته
يف بي ��ت خالته تدب�ي�ر وقائي اتخ ��ذه �ألبا�س
دمبل ��دور حلمايت ��ه .فيما بعد ،يت ��زوج هاري
بوتر من زميلت ��ه جيني ويزيل وينجبان مع ًا
ثالثة �أطفال.
هاري بوتر �ش ��هري جد ًا يف العامل ال�س ��حري،
وي�ش ��ار �إليه غالب ًا على �أنه ال�صبي الذي جنا،
�أو املختار ،وفيما بعد يُ�ص ��بح ال�شخ�ص الذي
ق�ضى على لورد فولدمورت.
ام ��ا ج ��وان رولين ��غ ف ُتع� � َرف �أك�ث�ر با�س ��مها

الفني ج .ك .رولين ��غ وهي روائية وكاتبة
ومنتجة �أفالم بريطانيّة حا�صلة
�سيناريو
َ
عل ��ى و�س ��ام ال�ش ��رف الربيط ��اين ،ع ُِرفت
بت�أليفه ��ا �سل�س ��لة رواي ��ات ه ��اري بوت ��ر
الفنتاز ّي ��ة التي فازت م ��ن خاللها بالعديد
من اجلوائِز وبي� � َع �أكرث من  400مليون
ن�سخة من الروايات .و�أد ُِر َج �ضمن قائمة
�أك�ث�ر ال ُكتب مبيع� � ًا يف التاريخ ،وبُنيَت
عليها �سل�س ��لة من الأف�ل�ام التي بدورها
�صارت �ض ��من قائمة �أعلى الأفالم دخ ًال
يف العامل
ول ��دت ع ��ام  ،1965م�ؤلف ��ة ال�سل�س ��لة
الأ�شهر حول العامل « هاري بوتر » .هي
متزوجة و�أم لثالثة �أطفال ،جي�س ��يكا،
ديف ��د وماكين ��زي .عمل ��ت ج ��وان يف
 1991بتدري� ��س اللغ ��ة الإجنليزي ��ة
يف بورت ��و بالربتغال ،وهناك �أي�ض ��ا
تزوج ��ت للم ��رة الأوىل م ��ن ج ��ورج
�أرانت� ��س يف ع ��ام  ،1992ويف عام
� 1993أجنب ��ت مولودته ��ا الأوىل
جي�س ��يكا �إيزابي ��ل ،وانف�ص ��لت عن
زوجها يف عام .1995
�أر�س ��لت رولينج الرواية م ��ع املخطوطة �إىل
ت�س ��ع دور ن�ش ��ر للأطف ��ال ومت رف�ض ��ها ،وقد
ح ��دث نف� ��س الأم ��ر عندم ��ا �أر�س ��لت رولينج
الرواية واملخطوطة.
تدين”جوان”ل� �ـ �إح ��دى موظف ��ات دار
بلومزبرى ،وكانت الدار قد رف�ضت الرواية،
لك ��ن املوظف ��ة جل�س ��ت تتن ��اول غداءه ��ا يف
اال�سرتاحة و�أخذت رزمة من ملفات الروايات
املرفو�ضة لتقوم بالإجراء القانوين لرف�ضها،
وفتحت رواية هاري بوتر وحجر الفيل�سوف
فا�س ��تحوذت عليها ثم طالب ��ت مدير الدار ب�أن
يعيد النظر يف رف�ض هذه الرواية.

االعالن عن طاقم هاري بوتر عام 2000

ح�ص ��لت دار بلومزب ��رى على حقوق الن�ش ��ر
لكت ��اب حج ��ر الفيل�س ��وف ب� �ـ  2250دوالر،
ومت نق ��ل املخطوطة �إىل وكالة كرو�س ��تيفور
ليت ��ل الت ��ى وافق ��ت عل ��ى عر� ��ض بلومزبرى
و�أ�صبحت وكالة كرو�ستيفور ليتل بلندن هي
وكيل ولينج الأدبي.
عندم ��ا قامت الدار ب�إر�س ��ال ر�س ��الة لـ ولينج
و�أخربوها ب�أنهم وافقوا على خمطوطة كتاب
حج ��ر الفيل�س ��وف ،قالت رولينج �أنها �أف�ض ��ل
ر�س ��الة تلقيتها يف حياتي ،قر�أتها ثمان مرات
للت�أكد.
اقرتح ��ت الوكالة ع ��دم طباعة ا�س ��م رولينج
الت ��ى كان ��ت ترغ ��ب ب ��ه ج ��وان رولين ��غ على
الكت ��اب ،واقرتح �أن ي�ض ��ع لقبه ��ا ،واختارت
ا�س ��م جدتها كاثلني كلقب �أو�س ��ط له ��ا ،وكان
اختي ��ار اللق ��ب حت ��ى ال يع ��رف امل�ش�ت�ري �أن
الكاتب كان امر�أة ،خوفا من �أن يرف�ض القراء

فكرة كت ��اب �أطفال تكتب ��ه امر�أة.القى
الكتاب جناحا باهرا يف الأ�سواق يف
بريطانيا وكذلك يف �أمريكا.
يف كتابها”التقدي�س املميت”حققت
رولين ��غ ث ��روات طائل ��ة ،حي ��ث مت
نق ��ل النق ��ود ع�ب�ر �س ��يارات م�ص� � ّفحة
والقم ��ر ال�ص ��ناعى ي�ص ��ور م ��ا يحدث
ثاني ��ة بثاني ��ة ويتاب ��ع حت ��ركات
ال�سيّارات!و"رولينج”ا�س ��تطاعت �أن
حت�صل على �أكرث من مليار دوالر ب�سبب
روايات”هاري بوتر".
كم ��ا ح�ص ��لت �أف�ل�ام ه ��اري بوت ��ر
امل�س ��توحاة من رواية رولين ��ج ما يفوق
 3.5ملي ��ار دوالر ،بينم ��ا ح ّقق ��ت �ألع ��اب
الفيدي ��و والإنرتن ��ت م ��ا يف ��وق  4ملي ��ار
دوالر ،وحقق ��ت لعبة الفيلم ال ّرابع جناحا
كبري ًا ،حيث دخلت مو�سوعة غيني�س لرقم
املبيعات القيا�س ��ية ،كما مت ��ت ترجمة كتب
هاري بوتر �إىل  64لغة عاملية .ذكرت جملة
فورب�س يف عام � 2004أن ثروتها جتاوزت
امللي ��ار دوالر ،وبذلك تك ��ون �أول مليارديرة
يف العامل من الكاتبات
�أم ��ا كيف جاءتها فكرة الطفل ال�ص ��غري الذي
�أر�س ��لوه �إىل مدر�س ��ة لتعليم ال�سحر ،وما مر
به هذا الطفل خالل �س ��نوات تعليمه – ق�ص ��ة
هاري بوتر التي جلبت لها النجاح وال�ش ��هرة
– فتخربن ��ا ج ��وان �أنه ��ا هبط ��ت عليه ��ا من
ال�سماء وهي م�س ��افرة بقطار مزدحم يف عام
 1990م ��ن مان�ش�س�ت�ر �إىل لن ��دن ،يف رحل ��ة
ت�أخرت � 4ساعات ،ويف حني ا�ستغل اجلال�س
بجانبها هذه الفرتة يف النوم ،ق�ض ��ت جوان
هذه ال�س ��اعات يف تخيل كيف كانت مدر�س ��ة
ال�س ��حر هوجوارت�س لتبدو ،وم ��ا �أن هبطت
م ��ن حمط ��ة القطار حت ��ى كانت ق ��د اخرتعت
�أ�ش ��هر �شخ�ص ��يات املدر�س�ي�ن والعامل�ي�ن يف
املدر�س ��ة ،وظل ��ت من ��ذ ه ��ذا الوق ��ت تكت ��ب
مغامرات هاري يف عامه الأول ،م�س ��تغلة �أي
وقت وكل وقت يتوفر لها.
امل� ��ؤمل �أن دار الن�ش ��ر خافت من و�ض ��ع ا�س ��م
�س ��يدة على الغالف فتع ��زف النا�ش ��ئة (الفئة
امل�س ��تهدفة بالكتاب) عن �ش ��راء الق�صة ،ولذا
طلب ��ت منه ��ا ا�س ��تعمال الأح ��رف الأوىل م ��ن
ا�س ��مها ،وطالبته ��ا بو�ض ��ع حرف�ي�ن ثم ا�س ��م
عائلته ��ا ،ول ��ذا اخت ��ارت ج ��وان ح ��رف  Jثم
اتبعت ��ه بح ��رف  Kوهو �أول حرف من ا�س ��م
جدته ��ا كاثل�ي�ن ،م ��ع ا�س ��م عائلته ��ا رولن ��ج.
الطري ��ف �أن العام ��ل الكب�ي�ر يف موافق ��ة دار
الن�شر بلوم�س�ب�ري على الن�شر هو ابنة مدير
ال ��دار ،ذات الثم ��اين �س ��نوات ،والت ��ي نالت
الق�ص ��ة �إعجابه ��ا ال�ش ��ديد بعدم ��ا طل ��ب منها
والده ��ا �إب ��داء ر�أيه ��ا يف الف�ص ��ل الأول م ��ن
الق�ص ��ة ،فجاءت ��ه بعده ��ا تدق الب ��اب مطالبة
ببقية الق�صة

عن جملة التامي
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ما بع���د الحداثة":
يقرر المعرفة؟
من ّ
حت ��ت عنوان”م ��ا بع ��د احلداث ��ة ..درا�س ��ات يف
التحوالت االجتماعية والثقافية يف الغرب”�صدر
كتاب عن داري”الروافد الثقافية”و"ابن الندمي"،
ي�ض ّم  15درا�سة مرتجمة لعدة �أكادمييني وفال�سفة
وعلماء اجتماع ون�سويات.
ا�شرتك يف ترجمة هذه املقاالت الأكادمييان حارث
حممد ح�س ��ن وبا�سم علي خري�س ��ان ،وكتب مقدّمة
للكت ��اب الباحث والأكادمي ��ي املغربي
علي عب ��ود املحمداوي ،والذي يتناول
املق ��والت الت ��ي �ستناق�ش ��ها الدرا�س ��ة
م ��ن ع ��دة �أوج ��ه؛ مق ��والت املركزي ��ة
الإن�س ��انية ،والذاتي ��ة ،والعقالني ��ة،
والعلموي ��ة ،ويرى �أن”تل ��ك املقوالت
�ست�شكل م�ص ��در ًا للنقد ما بعد حداثي،
وعلي ��ه ف� ��إن خطاب م ��ا بع ��د احلداثية
�سي�ش ��مل كل اخلط ��اب الفل�س ��في الذي
تب ّن ��ى ر�ؤي ��ة ناق ��دة لتل ��ك املق ��والت،
كخطاب طارد لها وللمعنى املنبثق عن
هذه املعرفة".
الدرا�س ��ات الت ��ي ت�ض� �مّنها الكت ��اب،
تتن ��اول التح ��وّ الت االجتماعي ��ة
والثقافية يف الغرب ،وهي ا�ستك�شاف
خلط ��اب ما بع ��د احلداث ��ة يف خمتلف
جم ��االت املعرفة والواقع ،و"�إي�ض ��اح
احل�ض ��ور املابع ��دي يف خي ��ارات
الدرا�س ��ات كم ��ا يق ��ول املق� �دّم ،جتعله
ن�ص� � ًا ثري� � ًا ومفي ��د ًا للق ��ارئ العرب ��ي،
ع�ل�اوة عل ��ى �أهمي ��ة �أ�ص ��ل البحث يف
خط ��اب املرحل ��ة وم ��ا حل ��ق به ��ا م ��ن
�ض ��رورة املراجعات ل ��ركام الإخفاقات
التي خلفتها الأن�ساق ونظريات ال�سرد
التاريخانية".
كما يحتوي الكتاب على مقاالت يف”ما
بعد احلداثة وعلم النف�س الإن�ساين”لـ
�إريك دور�س ��ون ،و"بع� ��ض التحديات
الت ��ي تواجه القان ��ون يف الفكر ما بعد
احلداثي”لـ �أندريه – جان �أرنود.

عبد االله النعيمي

جون ستيوارت ميل في "عن الحرية":

حري��ة الف��رد مطلق��ة ما
دام��ت ال تتع��دى عل��ى
حرية اآلخرين
وكان ��ت ه ��ذه التقالي ��د ،ال�ش ��عبية
والراديكالي ��ة ،حتتف ��ي ب�ش ��يء قري ��ب،
اىل ح ��د اخلطر على احل ��كام ،من احلالة
الطبيعي ��ة .وكان هدف مي ��ل الواعي ان
يح ��ول فكرة احلرية اىل نظرية فل�س ��فية
حمرتمة والتعبري عنها ب�ش ��كل ميكن ان
يتعاي�ش مع الثقافة الفكتورية واملجتمع
الفكت ��وري م ��ن خ�ل�ال �إنعا� ��ش احلي ��اة
ال�سيا�سية ولكن دون ان يخ�ضها .وكتب
ميل”ان مو�ض ��وع هذا املبح ��ث لي�س ما
يُ�سمى”حرية الإرادة”التي تو�ضع على
نحو م�ؤ�سف يف مواجهة مبد�أ ال�ضرورة
الفل�س ��فية ذي الت�س ��مية املغلوط ��ة ،ب ��ل
احلري ��ة املدنية �أو احلري ��ة االجتماعية:
طبيعة ال�س ��لطة التي ميكن ان ميار�س ��ها
املجتمع على الفرد وحدودها".
مل يكن هناك �أن�سب ملواجهة هذا التحدي
م ��ن ج ��ون �س ��تيوارت ميل ال ��ذي بعد ما
تلقاه من تعليم ا�س ��تثنائي برز بو�ص ��فه
فيل�سوفا/اقت�ص ��ادي ًا كبري ًا يف ع�ص ��ره.
وبع ��د �س ��نوات تذ َّك ��ر رئي� ��س ال ��وزراء
الربيط ��اين املحاف ��ظ �آرثر بلف ��ور زميله
مي ��ل م ��ن اي ��ام درا�س ��ته يف كام�ب�ردج
قائال”كان ��ت ل ��ه هيب ��ة يف اجلامع ��ات
االنكليزي ��ة ُتق ��ارن بهيب ��ة ار�س ��طو يف
الع�صر الو�سيط".
ا�ستوحى ميل و�ضعه ال�شخ�صي اخلا�ص
يف كتابة”ع ��ن احلري ��ة" .فه ��و بع ��د ان
رف� ��ض وال ��ده ال ��ذي �أخ�ض ��عه لرتبي ��ة
غريب ��ة ،اقام”�ص ��داقة مثلى”مع هاريت
تايل ��ور ،التي كانت ام ��ر�أة متزوجة ذات
اف ��كار بوهيمي ��ة ع ��ن احل ��ب وال ��زواج
والطالق .وعلى امتداد عالقة ا�س ��تمرت
 20عام� � ًا مل يتمك ��ن مي ��ل وع�ش ��يقته من
الزواج اىل ان ت ��ويف زوجها تايلور يف

ع ��ام  .1849وح�ي�ن تزوج ��ا اعتكفا يف
ال�ضواحي ليعي�شا حياة خا�صة مقطوعة
ع ��ن التقالي ��د والأع ��راف واالمتث ��ال لها
ومهجو�س�ي�ن ب�أ�س ��رار امل ��وت وحتميته.
وكان مي ��ل �ص ��ريح ًا يف االع�ت�راف
با�س ��تلهام ه ��ذه الأف ��كار ح�ي�ن كتب”عن
احلري ��ة" .وقال”لدين ��ا ق ��درة يجب ان
نح ��اول ا�س ��تخدامها ا�س ��تخدام ًا مفي ��د ًا
خالل ال�سنوات القليلة املتبقية لنا".
كان ع ��ام  1859عام ًا متمي ��ز ًا يف التقليد
الأدب ��ي االنكلي ��زي .ففي ��ه ُن�ش ��ر عم ��ل
دارون”ا�صل الأنواع”ورواية ت�شارل�س
ديكنز”ق�صة مدينتني”وكتاب �صاموئيل
�سمايلز”م�س ��اعدة ذاتية”وان�ض ��م اىل
ه ��ذه االجنازات العلمي ��ة والأدبية كتاب
ميلز”ع ��ن احلرية”بو�ص ��فه عم�ل�ا ُكتب
با�س ��لوب رائ ��ع عن”مبد�أ ب�س ��يط جد ًا"،
طرح ��ه عل ��ى النح ��و الآت ��ي :ان الغاي ��ة
الوحيدة التي يكون فيها تدخل الب�شرية،
فردي� � ًا �أو جماعي ًا ،يف حرية عمل �أي فرد
من افرادها مطلوب ًا ه ��ي حماية النف�س.
والغر�ض الوحيد الذي ميكن ا�س ��تخدام
القوة ب�ص ��ورة م�شروعة من �أجله مع �أي
فرد م ��ن اف ��راد املجتمع املتح�ض ��ر ،على
ال�ض ��د م ��ن �إرادت ��ه ،ه ��و دف ��ع الأذى عن
الآخرين".
م ��ا يعق ��ب ه ��ذا الق ��ول �ش ��رح معق ��د
لهذا”املب ��د�أ الب�س ��يط ج ��د ًا”يف جماالت
خمتلف ��ة ـ الفك ��ر ،النقا�ش ،الفع ��ل ـ حيث
يذه ��ب ميل اىل ان حري ��ة الفرد يجب ان
تك ��ون مطلق ��ة طامل ًا ان ��ه ال يتع ��دى على
حرية الآخرين.
م ��ن املحت ��م ان تك ��ون ه ��ذه احلري ��ة
م�ش ��روطة للحف ��اظ على ال�س�ل�ام الأهلي
ب ��ر�أي مي ��ل ولكن ��ه بو�ص ��فه فرداني ًا من

الط ��راز الأول ،ال يكف عن �إعالء �س ��يادة
االن�س ��ان احلر الذي يجب �أال يكون عبد ًا
للأجر الذي يتقا�ض ��اه عن عمله �أو جمرد
تر�س يف �آلة �صناعية عمالقة.
يعرب ميل عن اميانه الرا�سخ باالن�سانية
يف”ع ��ن احلرية”بالق ��ول”ان الطبيع ��ة
الب�ش ��رية لي�س ��ت �آلة ُتبن ��ى وفق منوذج
ما و ُتعد لأداء العمل املحدَّد لها على وجه
الدقة بل هي �ش ��جرة حتتاج اىل ان تنمو
وتطور نف�س ��ها من كل اجلوانب ح�س ��ب
منحى الق ��وى الداخلية التي جتعل منها
كائن ًا حي ًا".
ومم ��ا قال ��ه مي ��ل اي�ض ��ا”ان هن ��اك م ��ن
الأ�س ��باب الوجيه ��ة م ��ا يجع ��ل م ��ن
ال�ض ��روري ان يكون الب�ش ��ر احرار ًا يف
تكوي ��ن الآراء والتعب�ي�ر ع ��ن �آرائهم بال
حتف ��ظ ،وتك ��ون العواق ��ب وخيمة على
املثق ��ف وم ��ن خالله عل ��ى طبيع ��ة الفرد
الأخالقي ��ة م ��ا مل تمُ ن ��ح ه ��ذه احلرية �أو

ُتفر� ��ض رغم املنع .ولنعاي ��ن تالي ًا ما �إذا
كانت الأ�س ��باب نف�س ��ها تتطلب ان يكون
الب�ش ��ر احرار ًا يف العمل مبوجب �آرائهم
ـ تنفيذه ��ا يف حياتهم بال معوقات ،مادية
كان ��ت �أو �أخالقي ��ة ،م ��ن �أقرانهم الب�ش ��ر
ما دام ��وا يفعلون ذلك على م�س� ��ؤوليتهم
ويتحملون نتائج افعالهم".
هذا كل ��ه يقود ميل اىل خال�ص ��ة موجزة
ع ��ن دور الدول ��ة ح�ي�ن يق ��ول”ان قيم ��ة
الدولة هي على املدى البعيد قيمة الأفراد
الذي ��ن ي�ش ��كلونها ،وان الدول ��ة الت ��ي
تختزل م�صالح تطورهم الفكري ورقيهم
اىل مه ��ارة اداري ��ة �أو م ��ا ي�ش ��بهها م ��ن
خالل املمار�س ��ة يف تفا�ص ��يل املعامالت،
والدول ��ة الت ��ي تق� � ّزم �أفراده ��ا ليكونوا
�أدوات طيعة ب�أيديها حتى لو كان ذلك من
�أجل �أغرا�ض نافعة� ،س ��تجد ان ال �ش ��يء
كبري ًا ميكن ان يتحقق يف الواقع برجال
�ضئيلني ،وان ا�س ��تكمال اجلهاز االداري
الذي �ض ��حت من �أجله بكل �ش ��يء ليكون
اجلهاز الأمث ��ل ،لن يُجدي نفع ًا يف نهاية
املطاف".
بعد عقد على �صدور كتاب ”عن احلرية”
ن�ش ��ر ماثي ��و �آرنول ��د كتابه”الثقاف ��ة
والفو�ض ��ى”الذي اعت�ب�ره البع�ض رد ًا
مفحم ًا على مذهب ميل .وذهب �آرنولد
اىل ان”عم ��ل امل ��رء ما يحل ��و له”يعني
منحه حق”ال�سري حيث ي�شاء والدخول
حيث ي�شاء والتزمري كما ي�شاء والتهديد
كما ي�شاء والته�ش ��يم كما ي�شاء" .وكان
ذلك بداية رد فعل يف الع�ص ��ر الفكتوري
عل ��ى دف ��اع مي ��ل العاطف ��ي واملدرو� ��س
ع ��ن حق ��وق الفرد .وهو �س ��جال ما زال
حمتدم� � ًا بلغ ��ات خمتلف ��ة حت ��ى يومن ��ا
هذا.

صدر باالنكليزي

كتا

ب جدير بالقراءة

"الحرية”مفردة تثري اس��تجابات عاطفية حادة يف تاريخ الش��عوب
وتقاليدها الثقافية من”املاغنا كارتا”أو امليثاق العظيم الذي صدر
يف انكلرتا قبل اكرث من  800سنة مقيد ًا سلطات امللك اىل االعالن
العاملي لحقوق االنس��ان الصادر يف عام  1948مرور ًا بشكس��بري
وتوق بطله كاليبان اىل الحرية يف مرسحية”العاصفة".
وح�ين تناول جون س��تيوارت مي��ل فكرة الفرد الحر والس��يد يف
كتابه”ع��ن الحرية”فإنه كان ينه��ل من تراث ب�لاده وتقاليد ثقافية
أخ��رى .ولكنه كان يقطف ايض ًا مام أمثرت��ه أعامل مفكرين أحدث
عه��د ًا مثل توم بني وآدم س��مث ووليام غ��ودون وإن كانت لديه
أجندته الفلسفية التي تختلف عن أسالفه.

ترجمة وإعداد/
أحمد الزبيدي

 -1كينيدي والملك
ه ��ذا الكتاب يتتبع ظه ��ور اثنني من �أعظم
ق ��ادة القرن الع�ش ��رين ،وت�أثريهما القوي
على بع�ضهما البع� ��ض وعلى �شكل معركة
احلق ��وق املدني ��ة ب�ي�ن عام ��ي  1960و
 .1963ورغ ��م ان هذي ��ن الرجل�ي�ن م ��ن
بيئ ��ات خمتلف ��ة ب�ش ��كل �ص ��ارخ االانهم ��ا
�أثرا ب�ش ��كل عميق على التطور ال�شخ�صي
لبع�ضهم ��ا البع� ��ض� .إن ت ��ردد كينيدي يف
منح احلقوق املدني ��ة دفع امللك �إىل املزيد
من الأعمال ال�شجاعة ،و�ألهم امللك كينيدي
يف النهاية بااللتزام الأخالقي بامل�ساواة.
ومبا �أن �أمريكا ال تزال تت�ص ��ارع مع �إرث
ال ��رق وا�س ��تمرار التميي ��ز ،ف� ��إن كينيدي
واملل ��ك م�س ��اهمة حيوي ��ة يف �أدب حرك ��ة
احلقوق املدنية
.

 -2مشاكل الناس
االغنياء

كيف ��ن ك ��وان ،كات ��ب م ��ن �س ��نغافورة
و�ص ��احب الروايتني الأك�ث�ر مبيعا وهما
جمان�ي�ن االغنياء الآ�س ��يويني وحم�ض ��ية
رج ��ل ثري م ��ن ال�ص�ي�ن ،يعود م ��ع رواية
جديدة عن عائلة ثرية ،وعن ق�ص ��ة زوجة
�سابقة الحد االغنياء
عندم ��ا ي�س ��مع بط ��ل الرواي ��ة نيكوال� ��س
يون ��غ �أن جدت ��ه� ،س ��و ي ��ي ،عل ��ى فرا� ��ش
املوت ي�س ��ارع ليك ��ون بجانبه ��ا  -لكنه مل
يكن وحده .فع�ش�ي�رة �شانغ-يانغ ب�أكملها
ق ��د جاءت من جميع �أنحاء العامل ،ظاهريا
لرعاي ��ة �أمهم ولك ��ن يف احلقيقة للمطالبة
بح�ص ��ة من الرثوة ال�ضخمة التي متتلكها

ISSUED EN ENGLISH
الذي ��ن ي�أتون م ��ن بلدان
يعامل ��ون فيه ��ا معامل ��ة
�س ��يئة� ،أو يتعر�ض ��ون
فيه ��ا للتميي ��ز ولك ��ن
االنتق ��ال م ��ن بل ��د �إىل
�آخر ب�أعداد كبرية يخلق
م�شاكل خطرية بالن�سبة
للبل ��دان الت ��ي ت�س ��تقبل
الالجئني وكذلك للبلدان
التي تر�سلهم.

�س ��و ي ��ي .ويتخي ��ل كل ف ��رد م ��ن �أف ��راد
الأ�س ��رة بينه وبني نف�س ��ه كيف �س ��يتمكن
من احل�ص ��ول على مفاتيح تيري�سال بارك
– وهو جممع كبري للمباين مب�ساحة 64
فدانا يف قلب �سنغافورة  -وي�صبح املكان
ب� ��ؤرة للم�ؤام ��رات واملكائ ��د والد�س ��ائ�س
ويجد نيكوال�س نف�سه وقد منع من دخول
املبنى .ويت�صارع الأقارب ب�شرا�سة على
املرياث ،وتوا�ص ��ل الرواية ب�شكل م�شوق
طرح ال�ص ��راعات العائلية الت ��ي تتمحور
حول املال

 -3استخدام القوة
رواي ��ة م�ش ��وقة جدي ��دة من الكات ��ب براد
ث ��ور تب ��د�أ احداثه ��ا مع ن�ش ��وب عا�ص ��فة
ع�ب�ر البح ��ر الأبي� ��ض املتو�س ��ط ،ويت ��م
توجيه نداء ا�س ��تغاثة �إىل خفر ال�سواحل
الإيط ��ايل .وبع ��د �أي ��ام ،ت�ص ��ل جث ��ة اىل
ال�شاطئ.
يت ��م التع ��رف عل ��ى �ص ��احب اجلث ��ة ب�أنه
م�شتبه به بارتكاب �أعمال �إرهابية خطرية
(و اختفى قبل ثالث �سنوات) ،ويبث ا�سمه
الذعر داخل حمطات وكالة اال�ستخبارات
املركزية.

عامل البحث عن ك�ش ��ف االلغاز واال�س ��رار
وه ��ي رواي ��ة ممتع ��ة لع�ش ��اق االث ��ارة
والغمو�ض".

 -4غرباء بيننا:
الفلسفة السياسية
لقضايا الهجرة

�أي ��ن كان يعم ��ل؟ وم ��اذا كان يخط ��ط؟
وه ��ل ميكن �أن تك ��ون له �ص ��لة”بالهجوم
الكبري”ال ��ذي كان ��ت ترتقب ��ه دوائ ��ر
املخابرات طوال ال�صيف؟

كت ��اب يتناول ق�ض ��ايا الهجرة م ��ن ت�أليف
ديفيد ميلر ا�س ��تاذ النظرية ال�سيا�سية يف
كلية نوتفيلد يف اوك�سفورد بانكلرتا
لي� ��س م ��ن الغري ��ب �أن يرغ ��ب النا�س يف
البل ��دان ذات فر� ��ص العم ��ل املح ��دودة
واملوارد االقت�صادية ال�شحيحة يف ال�سعي
�إىل حي ��اة �أف�ض ��ل يف خمتل ��ف البل ��دان
وينطب ��ق ذل ��ك بوج ��ه خا�ص عل ��ى �أولئك

ويف �س ��باق م ��ع الزم ��ن ،ت�س ��تنفر وكال ��ة
املخابرات املركزية كل م�صادر معلوماتها
للح�صول على �إجابات:
ويف ج ��و م�ش ��حون باالثارة والت�ش ��ويق
والرتق ��ب ي�أخذن ��ا الكات ��ب ب ��راد ثور يف

كي ��ف ينبغ ��ي للدميقراطي ��ات الغربية �أن
ت�ستجيب لتوافد املاليني من النا�س الذين
يرومون اال�ستقرار يف جمتمعاتهم؟ مييل
املدافعون عن حقوق الإن�سان �إىل التقليل
م ��ن الت�أثري الثق ��ايف والدميغرايف الكبري
للهجرة على املجتمعات امل�ض ��يفة� .س ��عيا
لتحقي ��ق الت ��وازن بني حق ��وق املهاجرين
م ��ع ال�ش ��واغل امل�ش ��روعة للمواطن�ي�ن،
كتاب”غرب ��اء بيننا”يناق� ��ش بكث�ي�ر م ��ن
الواقعية هذا املو�ض ��وع .ويدافع امل�ؤلف
ديفي ��د ميلر ع ��ن حق ال ��دول الدميقراطية
يف ال�س ��يطرة على حدوده ��ا واتخاذ قرار
ب�ش� ��أن حج ��م و�ش ��كل وتكوي ��ن ثقاف ��ات
�سكانها يف امل�ستقبل.
ويقدم يف كتابه هذا �إعادة �صياغة لق�ضية
الهج ��رة باعتباره ��ا واحدة من موا�ض ��يع
الفل�س ��فة ال�سيا�س ��ية ،وي�س� ��أل كيف ميكن
للدولة الدميقراطية ان تتعامل مع حقوق
�أولئك الذين ج ��اءوا من خارج حدودها..
ويف ر�أي ميل ��ر ،ف� ��إن عل ��ى املهاجرين ان
ي�ض ��منوا للدولة التزامه ��م باالندماج يف
جمتمعاته ��م اجلدي ��دة ،حتى ل ��و كان ذلك
يعن ��ي التخلي عن بع�ض ع ��ادات وثقافات
بلدانهم ال�سابقة”.

آخر كتاب
عبدهللا صخي " :في صحبة الكتب" ...عالقة حب
ليدي ماكبث لزوجها:
"�إن وجهك يا �سيدي ي�شبه كتابا ممتلئا
بالأ�شياء الرائعة".
يف م�ؤلف ��ه”يف �ص ��حبة الكتب”يعي ��د
علي ح�س�ي�ن ب�إتق ��ان املح�ت�رف العارف
ال�س�ي�رة املجيدة الكا�ش ��فة ملئ ��ات الكتب
التي ت�ص ��فحتها يداه ،وتتبع �س ��طورها
ب�ش ��غف وبعين�ي�ن ظامئت�ي�ن فرتكت يف
نف�سه عالمات ال متحى.
�إنه ال يعدد الكتب التي �أثرت به وغريت
جم ��رى حيات ��ه فح�س ��ب ب ��ل ي�ش ��رحها،
يلخ�ص ��ها �أو يف�س ��رها بطريق ��ة تق� � ّرب
حمت ��وى الكت ��اب و�أهداف ��ه للمتلق ��ي،
في�ض ��ع بني يديه ع�ص ��ارة الفك ��رة التي
تو�ص ��ل �إليه ��ا يف �س ��ياقها االجتماع ��ي
والتاريخي .وهو هنا يت�ص ��ل بت�ص ��ور
ع ��امل النف� ��س الأمريكي بره�س �س ��كيرن
عندما �أطلق �ص ��يحته ال�شهرية”:ينبغي

در� ��س الكت ��ب العظيم ��ة ...علين ��ا
�أال ُن ِ ّ
�أن ُنع ِ ّل ��م ح ��ب الق ��راءة" .و�أح�س ��ب �أن
�أح ��د مرام ��ي عل ��ي ح�س�ي�ن هو �إ�ش ��اعة
الق ��راءة عل ��ى �أو�س ��ع نط ��اق حامل ��ا ب�أن
يت�ضاعف عدد القراء للحد الذي ي�صعب
�إح�ص ��ا�ؤهم .ه ��ذه الأمني ��ة الع�س�ي�رة
تلتق ��ي ب�أمني ��ة �أخرى له�ن�ري ميللر يف
م�ؤلفه”الكت ��ب يف حياتي”عندم ��ا حلم
ب�أن ت�ص ��بح الكتب متداولة كما النقود.
لك ��ن عل ��ي ح�س�ي�ن ي�ض ��يف �ش ��يئا هاما
لذلك فه ��و يريد �أن يتمك ��ن �أولئك القراء
من ا�س ��تيعاب ما يقر�أون لدرجة الإفادة
الق�ص ��وى في�ص ��بحون ق ��راء م ��ن طراز
متميز فريد ي�سميهم ال�شاعر الإجنليزي
كولريج”مالكو اجلواه ��ر" .يكتب علي
ح�س�ي�ن م�ؤلفه ويف �أعماق ��ه يتوهج �أمل
يحث ��ه وي�أ�س ��ره لقارئه ال ��ذي يطمح �أن
ي�أخذ بيده نح ��و تلك اجلواهر ،جوهرة
فجوه ��رة ،نح ��و منابع املعرف ��ة الأوىل

التي �س ��وف ت�سهم يف بناء عقله وحلمه
وطموحه.
�إن عل ��ي ح�س�ي�ن يتن ��اول تل ��ك الكت ��ب
النف�س ��ية واح ��دا واحدا ليعر� ��ض دليل
عم ��ل لأي ق ��ارئ ين�ش ��د املعرف ��ة حي ��ث
ي�ض ��يء �أمامه �ص ��فحات الطرق املعتمة
يف احلي ��اة .ولذلك ي�ض ��ع قائمة بالكتب
التي �أم�ضى معها �أجمل �أوقاته ،وقائمة
�أخ ��رى بالكت ��ب املرتجمة واملو�ض ��وعة
التي مل ي�ستطع حل �ألغازها حتى اليوم
رغم قلتها �إال �أنها مل تزل تثري حريته.
"يف �صحبة الكتب”لي�س كتابا فقط بل
ه ��و برنامج تنويري اعتم ��د على خربة
تراكم ��ت خالل عقود م ��ن التقاط الأبرز
والأك�ث�ر ت�أث�ي�را يف الع ��امل م ��ن خ�ل�ال
الرواية والق�ص ��ة وامل�سرحية والفل�سفة
والديوان والبحث .علي ح�سني يتناول
حيات ��ه الثقافي ��ة بالدرج ��ة الأوىل التي
ي�صفها ب�أنها �شديدة التداخل مع حمبته

للقراءة للحد الذي ال ي�س ��تطيع الف�ص ��ل
ب�ي�ن االثن�ي�ن� .إن �شخ�ص ��يته ه ��ي نتاج
اجلمع ب�ي�ن كل �شخ�ص ��يات الكتب التي
�أحبه ��ا و�أ�ص ��بحت ج ��زءا م ��ن ذاكرت ��ه.
واحل ��ق �أنها �أ�ص ��بحت ج ��زءا من ذاكرة
�أكرث من جيل.
فيم ��ر الق ��ارئ بحياة ومنج ��زات قامات
كب�ي�رة مث ��ل دي�ستويف�س ��كي ،كاف ��كا،
همنغواي ،ان�ش ��تاين ،نيت�شه ،مارك�س،
فوك�ن�ر ،بيكا�س ��و� ،شك�س ��بري وغريه ��م
الكثري مم ��ن اجتهد ومتكن من �ص ��ياغة
ذائقتن ��ا الأدبي ��ة والفني ��ة و�أع ��اد بن ��اء
�أفكارن ��ا وعقولن ��ا ،بالإ�ض ��افة �إىل
حيواته ��م و�إخفاقاتهم وامل�ص ��اعب التي
واجهوها �أثناء ال�سري العنيد يف طريق
املعرفة
م�ؤل ��ف علي ح�س�ي�ن املمتع”يف �ص ��حبة
الكتب”ه ��و عالق ��ة ح ��ب ب�ي�ن الكات ��ب
والكتاب.
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يصادف يوم الس��ادس من متوز من كل عام ي��وم التقبيل العاملي وتحتفل
معظم شعوب األرض بهذا اليوم و بريطانيا هي صاحبة فكرة االحتفال بهذا
العيد عند نهاية القرن الـتاس��ع عرش ،اال أن االمم املتحدة مل تقر يوم القبلة
العاملي سوى قبل  25عاما تقريبا.
وق��د اتخذ عدد من الكتاب من ه��ذا اليوم موضوعا وعنوان��ا ملؤلفاتهم و(يوم التقبيل)
عنوان قصة قصرية قامت بتأليفها مينا ايس��يغويرا هي كاتبة من الفلبني ألفت العديد من
الروايات الرومانسية من بينها (آلهة الحب) و(ذلك الرجل الذي احببته)و (ايقونة الغموض)
وغريها الكثري.
ه��ذا العام ص��درت لها رواية قصرية بعن��وان (يوم التقبيل)تتح��دث الرواية عن الحياة
الصعبة التي تعيش��ها بطلة القصة كريس مينوت ،فهي دامئا الش��خص الذي يعمل يف
خدمة”“الجميع .و عىل الرغم من حصولها عىل وظيفة جديدة وتعرضها لخسارة شخصية
فادحة فان كريس ال تقرر عمل يشء ملصلحة نفسها؟

رحيل عاشق كانط..موسى وهبة
�آمن الباحث واملرتجم اللبناين مو�سى وهبة (– 1941
 )2017الذي رحل يوم االثنني املا�ض ��ي يف بريوت� ،أن
نقل العلوم الإن�سانية وا�ستيعابها هو”ال�صراط”الذي
من دونه لن يدخل العرب �إىل الع�ص ��ر احلايل؛ خال�صة
جهد معريف خالل �أكرث من �أربعة عقود ق�ض ��اها يف نقد
الفل�س ��فة وترجمة م�ؤ ّلفات لـ كانط ونيت�ش ��ه وهو�س ��رل
وهايدغر.
حاز �ص ��احب”منطق احلرب”املولود يف قرية ال�ش ��يخ
طابا (�ش ��مال لبن ��ان) على دكت ��وراه الآداب من”جامعة
ال�س ��وربون”يف باري� ��س ع ��ام  ،1974ث ��م عم ��ل من ��ذ
ذل ��ك الوق ��ت �أ�س ��تاذ ًا للفل�س ��فة احلديث ��ة يف”اجلامع ��ة
اللبنانية”حتى عام .2005
�ش� � ّكل كان ��ط منعطف ًا �أ�سا�س ��ي ًا يف �س�ي�رة وهب ��ي الذي
ترج ��م ل ��ه كتاب”نق ��د العقل املح� ��ض" ،وهو ال ��ذي بد�أ

(ي��وم التقبيل) رواية رومانس��ية
قصيرة عن معاناة الضعفاء
و �أ�ص ��دقا�ؤها ال يعرف ��ون �أن كري� ��س كان ��ت تع ��رف دائما
م ��اذا تريد ،وم ��اذا حتتاج اليه ،و حينه ��ا تقرر ان الوقت
قد حان للت�أكد من �أن الأمور يجب ان ت�س�ي�ر يف م�صلحتها
هذه املرة.
وم�ؤلف ��ة الرواية حا�ص ��لة عل ��ى .البكالوريو�س يف علوم
االت�صاالت ودرجة املاج�س ��تري يف االت�صاالت الإمنائية.،
تعي�ش يف مانيال عا�صمة ،الفلبني ،مع زوجها وابنتها.
وتقول الكاتبة �إنها ت�س ��تلهم ق�ص�ص ��ها من حياة وجتارب
الآخري ��ن ،لذلك ف�إن الإجابة على �س� ��ؤال”هل تتحدث هذه
الق�صة عن حياتك ال�شخ�صية؟”هو كال دائما.
وهذه مقابلة ق�صرية مع م�ؤلفة الكتاب

* م ��ن ه ��ي ال�شخ�صي ��ة الت ��ي الهمت ��ك و جعلت ��ك تتجهني نحو
الكتابة؟

�أعتق ��د �أنني ح�ص ��لت على الفك ��رة من �إليزابي ��ث ويكفيلد
بطلة امل�سل�س ��ل التلفزيوين ال�ش ��هري (Sweet Valley
)Highوالتي قامت ب�أداء دورها املمثلة �سينثيا دانيل
(وه ��ي ممثل ��ة امريكي ��ة ولدت ع ��ام  1976و هي �ش ��قيقة
التو�أم املمثلة بريتاين دانيال)

* ما هي اال�شياء التي تفعلينها عادة قبل ان تبد�أي بالكتابة؟
هل لديك طقو�س معينة او غري ذلك،

�أنا ا�س ��تخدم جه ��از الكمبيوتر املحمول معظم
�س ��اعات اليوم ،وطريقة العمل والكتابة
عن ��دي ال تختل ��ف ع ��ن اي �ش ��خ�ص
�آخ ��ر .لكن ��ي �أف�ض ��ل �أن تكتم ��ل
حبكة الق�ص ��ة يف ر�أ�س ��ي قبل
�أن �أكتبه ��ا عل ��ى ال ��ورق،
وعادة ما يح ��دث ذلك عندما
�أكون جال�سة يف البا�ص.

* كيف كان �ش ��عورك عندما ام�سكت بن�سخة
كتابك الأول؟

كنت فرحة جدا� .أر�س ��لته يل احدى �صديقاتي عندما ر�أته
يف مكتبة؛و مل اكن اعرف حينها انها قد �صدرت.

* �أي م ��ن كتب ��ك كانت الأ�س ��رع والأ�س ��هل يف كتابتها و�أي
منها كانت الأ�صعب؟

كانت رواية (حبيبي ال�س ��ابق) �أ�س ��رع و�أ�سهل ما كتبت.
انه ��ا تق ��وم على ق�ص ��ة ق�ص�ي�رة كتبته ��ا اثناء درا�س ��تي
اجلامعي ��ة لذلك فان معظ ��م ثيمة الرواية كنت قد عملت
عليه ��ا م ��ن قبل وا�س ��تغرقت من ��ي نحو �أربعة �أ�س ��ابيع
لالنتهاء منها

ام ��ا �أ�ص ��عبها -حت ��ى الآن ه ��ي رواي ��ة (حينم ��ا نح ��ب
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اعداءن ��ا) لأن ال�شخ�ص ��ية الرئي�س ��ية للرواي ��ة كان ��ت
�شخ�صية”ال�ش ��رير”يف رواية �سابقة ،وكنت اجد �صعوبة
يف تغيري الطريقة التي و�صفت فيها تلك ال�شخ�صية.

الرواية؟

�شخ�ص ��ية تونيو يف رواية(عندما �ض ��اع كل �شيء) ولكن
بالطب ��ع �أنا �أحب �شخ�ص ��يات اخرى مث ��ل زاك،و لوكا�س،
ودانتي.

* من هم امل�ؤلفون املف�ضلون لديك ،وملاذا؟

* من من �شخ�صيات رواياتك هي املف�ضلة لديك؟

* ه ��ل هن ��اك �شخ�صي ��ة يف روايات ��ك م�ستوح ��اة م ��ن ق�صة
�شخ�ص حقيقي؟

كله ��ا تقريب ��ا م�س ��توحاة من �شخ�ص ��يات حقيقي ��ة ولكني
اقوم باجراء تغيريات كث�ي�رة عليها عند الكتابة اىل احلد
ال ��ذي لو قاموا بقراءته ��ا ،ف�إنهم رمبا لن يعرفوا �أنف�س ��هم
فيها .معظم الأ�سماء هي ال�شخا�ص حقيقيني زاملوين يف
املدر�سة االبتدائية والثانوية

* �إذا كان هناك �أي ت�شابه بني �شخ�صيات رواياتك الن�سائية
فماذا �سيكون؟
�أوه ،انهن جميعا ذكيات وجميالت بالن�سبة يل.

* ه ��ل تواجه�ي�ن �صعوب ��ة عن ��د التفك�ي�ر يف عن ��وان

حياته مارك�س ��ي ًا وكان للحرب الأهلية اللبنانية وجملة
االنهي ��ارات الت ��ي �ش ��هدتها الأنظمة اال�ش�ت�راكية نهاية
القرن املا�ض ��ي دور كبري يف مراجعاته الدائمة لأفكاره
ور�ؤاه االجتماعية والفل�سفية.
تر ّك ��زت اهتمامات ��ه عل ��ى تعريب امل�ص ��طلح الفل�س ��في،
وه ��و م ��ا ق ��ادة �إىل تغيري جملة م ��ن م�ص ��طلحاته التي
�س ��بق ونحتها بنف�س ��ه ،ومنها مقارباته اللتبا�سات عدّة
منه ��ا ،مث ��ل :الك ��ون والوج ��ود ،واملفهوم والت�ص ��وّ ر،
والإ�ش ��كالية وامل�س� ��ألة� ،ض ��من م ��ا �أ�س ��ماه ب�ض ��رورة
التخ ّل�ص من”البعط الفل�سفي".
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،كان يرى بدخ ��ول املث ّقف الع�ض ��وي
امللتزم بق�ضايا �إن�سانية يف �أزمة دخلت معها فيها الثقافة
نف�سها ،يف �إطار تنظريه حول انهيار الأيديولوجيا منذ
الثمانينيات ودخول ع�ص ��ر �سيطرت فيه التكنولوجيا،

ومل يعد املثق ��ف فيه”�إعالمي ًا �أو حم ّر�ض� � ًا مفيد ًا"� ،إذ ال
ي�ص � ّ�ح من وجهة نظ ��ره احلديث عن �أزم ��ة جديدة بلغة
قدمية.
ان�ش ��غل وهبه بالبحث عن و�ض ��ع �أ�س�س جتعل الفل�سفة
بالعرب ّي ��ة ممكن ��ة ،م�ؤك ��د ًا عل ��ى �أن امل�ش ��تغلني فيها من
الع ��رب املعا�ص ��رين �أخط� ��أوا معناه ��ا ،ح�ي�ن ظ ّن ��وا �أن
الفل�س ��فة هي ثقافة مهجو�سة بالن�ضال والتغيري .وكان
لتنظريات ��ه ح�ض ��ور يف ع�ش ��رات الطلبة الذي د ّر�س ��هم
وغ ��دوا يف م ��ا بع ��د باحثني يتبع ��ون �أث ��ره �أو يف ّككون
مقوالته.
من ب�ي�ن امل�ؤ ّلف ��ات الت ��ي ترجمها؛”مباح ��ث منطقية”لـ
هو�س ��رل ،و"مبح ��ث يف الفاهم ��ة الب�ش ��رية”لـ ديفي ��د
هيوم ،و"ال�سيا�س ��ة والدين عن ��د ابن خلدون”لـ جورج
البيكا.

�إنه ميثل بالن�س ��بة يل اجلزء الأكرث �صعوبة من العملية.،
فمثال امل�صحح هو من اختار عنوان روايتي (عندما �ضاع
كل �شيء)
رواي ��ة الكاتب ��ة جومبا اله�ي�ري (انها تعرف كي ��ف تت�أمل
به ��دوء �أم ه ��ادئ) ،والكات ��ب ني ��ل غيم ��ان وروايت ��ه (من
يع�ش ��ق خياله) .)،ه ��والء �أحبهم وت�أثري به ��م يزداد يوما
بعد يوم

* ما هو الكتاب الذي تقر�أينه حاليا؟

رواية �آمال عظيمة للكاتب ت�شارلزديكنز.

* ما هي الرواية الذي ترغبني يف كتابتها؟

رواية م�ي�راث اخل�س ��ارة للكاتبة الهندية كريان دي�س ��اي،
الفائ ��زة بجائ ��زة بوكر قبل ب�ض ��ع �س ��نوات .وه ��ي كاتبة
وروائي ��ة هندي ��ة ول ��دت ع ��ام  1971وف ��ازت بجائ ��زة
بوك ��ر الأدبي ��ة وهي بعمر � 35س ��نة ع ��ن روايتها (مرياث
اخل�سارة) وتعترب رواية مرياث اخل�سارة ثاين رواية لها
بعد روايتها الأوىل (�ضجة يف ب�ستان اجلوافة).
عا�شت دي�س ��اي حتى اخلام�سة ع�شرة من عمرها يف الهند
ث ��م انتقلت �إىل بريطانيا للدرا�س ��ة وه ��ي تعي�ش حاليا يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
كريان دي�س ��اي ه ��ي ابن ��ة الكاتب ��ة والروائية
الهندي ��ة انيت ��ا دي�س ��اي وبفوزه ��ا بجائ ��زة
بوك ��ر الأدبي ��ة لع ��ام  2006عل ��ى ثالث ��ة كتاب
�آخري ��ن تعترب كريان ا�ص ��غر كاتب ��ة فازت بهذه
اجلائ ��زة التي تبلغ قيمتها املادية  50000جنيه
�إنكليزي.
متي ��زت رواي ��ة م�ي�راث اخل�س ��ارة بكونه ��ا ذات
�أبعاد �إن�س ��انية وحكم وذات رقة كوميدية ونزعة
�سيا�س ��ية قوي ��ة ،حيث تق ��ع �أح ��داث الرواية بني
�ش ��مال �ش ��رق الهيمااليا ونيوي ��ورك وهي تروي
حكاية قا� ��ض يف الهيماليا ق ��رر التقاعد والعي�ش
يف ه ��دوء يف منزل ��ه املنعزل ولك ��ن حياته تنقلب
ر�أ�س ��ا على عقب بو�صول حفيدته اليتيمة املراهقة
لتعي�ش معه.

* هل هناك �أي ن�صيحة تقدميها للكتاب الطاحمني؟

لي�س عندي ن�ص ��يحة مبا�ش ��رة فيما يخ� ��ص الكتابة،
ولك ��ن امله ��م ان يتخل� ��ص ال�ش ��خ�ص م ��ن �ش ��عوره
باخل ��وف م ��ن انتق ��ادات االخري ��ن واحكامه ��م.
فانتق ��ادات االخرين ل ��ن تتوقف على �أي ح ��ال ،مهما
حت�سنت كتاباتك ،لذلك عليك ان تتعلم التعامل معها.

من مدونة فروم بيج وان

كتابة  /أحمد فاضل
كنت دائم ًا من املعجبني بالروائي وال�صحفي
الربيطاين جورج �أورويل  1950 – 1903فقد تعلمت
منه الكثري يف جمال الكتابة نظر ًا لو�ضوحه وذكائه
وخ ّف ��ة دمه ولك�ث�رة م ��ا كان يحذر من غي ��اب العدالة
االجتماعية وممار�س ��ة احلكم ال�ش ��مويل ،وهو ما كنا
نعي�ش ��ه ل�س ��نوات هنا يف بالدي ،والزلت �أ�ش ��عر بنمو
حركتهما يف ظل فو�ض ��ى ال�سيا�سة و�سيطرة الأحزاب
و�ضياع هيبة الدولة ،وعندما �أعود لهذا الكاتب لقراءة
�أهم �أعماله وهي رواية”� ،”1984أ�شعر �أنه يكتب عن
هذه الفو�ض ��ى التي نعي�شها مع �أنه كتبها قبل �أكرث من
 68عام� � ًا من هنا ،تبد�أ الرواية بالطبع يف عام 1984
حيث العامل منق�س ��م لثالث دول  :الدولة الأوىل هي
�أو�ش ��يانيا وهي عب ��ارة ع ��ن الأمريكيتني وا�س�ت�راليا
واجل ��زر الربيطاني ��ة ،والدول ��ة الثانية هي �أورا�س ��يا
و�أرا�ض ��يها هي رو�س ��يا ،والباقي من �أوروبا والدولة
الثالثة هي �إي�ستا�س ��يا وتتكون من ال�ص�ي�ن واليابان
وكوريا و�ش ��مال الهند� ،أما بالن�س ��بة لل�ش ��رق الأو�سط
وجنوب الهند و�أفريقيا ،فهي عبارة عن �ساحات حرب
ومناط ��ق متن ��ازع عليها من قبل ه ��ذه الدول الثالث –
�أنظر كيف كانت توقع ��ات �أرويل التي حتقق معظمها
مع دخولنا الألفية الثالثة التي نعي�شها بكل كارثياتها
� ،أم ��ا �أح ��داث الرواية فهي تدور يف دولة �أو�ش ��يانياحي ��ث الأيدلوجي ��ة هناك ه ��ي اال�ش�ت�راكية الإنكليزية
�أو ما ي�س ��ميه احلزب الداخلي بـ (الإجن�سوك) وحيث
املجتم ��ع هناك مق�س ��م لث�ل�اث طبق ��ات  :طبقة”احلزب
الداخلي”ون�س ��بتها اثن ��ان باملئ ��ة م ��ن ال�س ��كان
وطبقة”احل ��زب اخلارجي”ون�س ��بتها ث�ل�اث ع�ش ��رة
باملئ ��ة منهم ،و�أخ�ي�ر ًا توجد الطبق ��ة “العامة”وفوق
ه ��ذه الطبق ��ات كله ��ا يوجد احلاكم امل�س ��يطر امل�س ��تبد
�أو”الأخ الأكرب” وهي ال�شخ�ص ��ية التي �أ�صبحت من
�أك�ث�ر ال�شخ�ص ��يات الروائية �ش ��هرة بل �إنها �أ�ص ��بحت
رمز ًا لأيّ عملية ا�س ��تبداد �أو جت�س�س �أو قمع ،فهو ال
يهتم بخري الآخرين ليكون اهتمامه فقط بال�س ��لطة،
فبطل الرواية ون�س ��تون �سميث هو ع�ضو يف احلزب
اخلارجي الذي يعمل يف وزارة احلقيقة امل�س�ؤولة
ع ��ن الدعاي ��ة والتدقي ��ق التاريخ ��ي وال ��ذي كان ��ت
وظيفت ��ه هي �إعادة كتابة املقاالت ال�ص ��حفية القدمية
الت ��ي تدعم دائم� � ًا خط احلزب ويق ��وم جزء كبري من
الوزارة �أي�ض ًا بتدمري جميع الوثائق التي ال تت�ضمن
التعدي�ل�ات التي ترغب بها احلكوم ��ة وبهذه الطريقة
ال يوج ��د دلي ��ل على �أن احلكومة تكذب� ،أما �س ��ميث
فه ��و عام ��ل د�ؤوب وماهر ،ولكنه يكره �س ��ر ًا احلزب

ويحل ��م دائم� � ًا بفر�ص ��ة التم ��رد �ض ��د الأخ الأك�ب�ر،
وم ��ع �أن رواي ��ة “ ”1984يغلب عليها طابع اخليال
ال�سيا�س ��ي �إذا ج ��از لن ��ا التعب�ي�ر ،لكنها كال�س ��يكية
املحتوى �أ�ض ��اف لها �أرويل العديد من امل�ص ��طلحات
واملفاهيم دخلت حيز اال�ستخدام منذ ن�شرها يف عام
 ،1949جريئة يف طرحها ،حيث و�ضع على املحك ما
كانت تت�صف به تلك احلكومات من اخلداع الر�سمي،
املراقبة ال�سرية ،والتالعب بالتاريخ امل�سجل من قبل
الدولة ال�شمولية �أو اال�ستبدادية.
يف ع ��ام  2005مت اختي ��ار الرواي ��ة م ��ن قب ��ل جمل ��ة
ت ��امي باعتباره ��ا واح ��دة م ��ن �أف�ض ��ل  100رواي ��ة
باللغ ��ة الإنكليزي ��ة م ��ن ع ��ام  1923حت ��ى ،2005
وم ��ا بني قرنني م ��ن الزمان ق� �دّم �أوروي ��ل يف روايته
امل�س ��تقبلية ' � ' 1984ص ��ورة م�أ�س ��اوية مل ��ا �س ��يكون
الع ��امل علي ��ه دون حري ��ة التفك�ي�ر التي �س ��يفقدها يف
ظل تلك احلكومات� ،أورويل ا�س ��تدعى فيها �ص ��وت
االحتج ��اج الذي ميك ��ن �أن تطلقه ال�ش ��عوب املقهورة
لتمار� ��س حقها يف احلرية ،وين�س ��تون ق ��د يكون �أنا
�أو �أن ��ت حينم ��ا نعي� ��ش يف بلد يتم في ��ه حظر الفكر
الفردي فيه وي�س ��مح فقط للزعي ��م الأخ الأكرب باتخاذ
القرار ،وبف�ض ��ل حاجته الطبيعي ��ة للتفكري والتحليل
النقدي يجد ون�س ��تون �أنه من ال�صعب عدم اال�ستفادة
من مواهب ��ه الوافرة فيبد�أ بالتم ��رد �أم ًال يف حتريره،
ولك ��ن يف كفاحه من �أجل التحرر يق ��ف وحده فالكتلة
الكب�ي�رة م ��ن النا� ��س العادي�ي�ن ال جتد يف ح ��د ذاتها
احلاج ��ة للتفك�ي�ر ب�ش ��كل م�س ��تقل وقد ب ��اع زمال�ؤه
املثقف ��ون حقه ��م غ�ي�ر القاب ��ل للت�ص ��رف يف التفكري
بحرية ب�ش ��يء رخي�ص م ��ن الرفاهية ،وين�س ��تون هو
�آخ ��ر رجل يف �أوروبا والإن�س ��ان الوحي ��د الذي يريد
�أن ي�س ��تخدم عقل ��ه امل�س ��تقل ،وال ي�س ��تطيع �أن ي�ؤمن
ب�أنه وحده� ،إن ��ه �آخر رجل يف لندن ملقاومة غزو الأخ
الأكرب للعقول.
رواي ��ة '  ' 1984ه ��ي بيان �سيا�س ��ي ال حتتوي على
�إعالن والدة نبي �سوى بتحذيرها الب�سيط للب�شرية،
و�أن كل م ��ا ج ��اء به �أورويل فيه ��ا هي توقعات كان
ي�أمل �أن ال ت�صبح حقيقة ،فهو ي�صورعامل ًا مق�سم ًا بني
ثالث دول كل منها �س ��يادية وحتت احلكم ال�ش ��مويل،
ف�أوقيانو�س ��يا و�أورا�س ��يا و �إي�ستا�س ��يا ،لي�س ��ت دو ًال
باملعن ��ى التقلي ��دي للع ��امل ،فه ��ي تكت�ل�ات �س ��لطوية
حمكوم ��ة من الإخوان الكبار تبدو �أوقيانو�س ��يا مثل
ن�س ��خة مو�س ��عة من الناتو على الأقل يف جغرافيتها،
ومن الوا�ضح �أن منطقة �أورا�سيا هي منطقة النفوذ

الرو�س ��ية و�إي�ستا�سيا ال�ش ��رق الأق�صى ،ومن طريف
م ��ا ميك ��ن �أن تكون توقع ��ات �أوروي ��ل يف حملها مت
ت�ش ��كيل حتالف �شمال الأطل�س ��ي ،حيث دخلت رو�سيا
�سباق الت�سلح وكانت ال�صني ال تزال يف قب�ضة احلرب
الأهلية ،ولكن كان من الوا�ض ��ح بالفعل �أن ماو ت�سي
تونغ �س ��وف يهزم جيو�ش امل�ستبدين من القوميني
الذين كانوا ما يزالون يحلمون بعودة الأباطرة.
وا�س ��تندت كذل ��ك بق ��اء كل دول ��ة م ��ن دول �أوروي ��ل
الث�ل�اث �إىل ال�س�ت�راتيجيات الداخلي ��ة واخلارجية،
فقد ا�ض ��طرت الدولة �إىل �إخ�ض ��اع مواطنيها لكتلة
نف ��ذت �إرادة الأخ الأك�ب�ر ،وكان عليه ��ا �أن تغ ��ذي
كراهي ��ة ال�س ��كان �ض ��د عدوه ��ا م ��ن خالل حال ��ة حرب
حم ��دودة �أو م�س ��تمرة ينبغ ��ي �أن تك ��ون للدول ��ة يف
جمي ��ع الأوقات القدرة عل ��ى تدمري الدول الأخرى،
بحيث تكون القوة الع�سكرية لكل فرد رادع ًا للحرب
ال�ش ��املة ،و�أخري ًا ينبغ ��ي للدول �أن تغ�ّي رّ حتالفاتها
دوري ًا ملنع احتاد دولتني من االحتاد الثالث.
ونحن على عتبة العام احلقيقي  1984الذي كتب عنه
�أورويل ،ن�س� ��أل �أنف�س ��نا كيف �أ�صبح عامله اخليايل
واقع� � ًا وما هي الآف ��اق لعامل �أكرث عقالني ��ة ،فالنظام
العامل ��ي لعام  1984ي�ش ��به يف بع�ض النواحي عامل

رواي ��ة �أوروي ��ل '' ،'' 1984فف ��ي الواقع هناك
قوت ��ان عامليت ��ان رئي�س ��تان م ��ع وج ��ود قوة
ثالث ��ة قادم ��ة �س ��تفر�ض نف�س ��ها يف تق�س ��يم
العامل �إىل ثالث مناطق نفوذ� ،أوالها الدول
ال�شمولية ال�شرقية التي حتكم �شعوبها ب�أيدٍ من
حدي ��د� ،أما املنطقة الغربية التي ت�س� � ّمى العامل
احلر ،فهي تعي�ش يف ظل القوة الع�س ��كرية
واالقت�ص ��ادية للوالي ��ات املتح ��دة وه ��ي ال
ت�ش ��به �أوقيانو�س ��يا التي عا�ش فيها ون�ستون
وحلكوماته ��ا و�ش ��عوبها حري ��ة االخت�ل�اف
واالنتقاد والت�ص ��رف ب�ش ��كل م�س ��تقل ،ولكن
البل ��دان احل ��رة تع ��رف جيد ًا �أن ��ه يف النهاية
تفر� ��ض ح ��دود ًا عل ��ى حريته ��ا� ،إن حريته ��م
وازدهاره ��م يعتم ��د �إىل حد كبري على والئهم
للقوة العاملية للغرب ،و�إال ملاذا توافق الدول
الأوروبية على و�ض ��ع �صواريخ نووية على
�أرا�ض ��يها م ��ع العلم �أن االحتاد ال�س ��وفييتي
وقتذاك� ،س ��وف ينتق ��م ال حمالة منها يف حالة
ن�ش ��وب �أيّ ح ��رب معه ��ا ولذل ��ك مل ��اذا وافقت
الياب ��ان عل ��ى تخفي�ض ��ات”طوعية” يف ال�ص ��ادرات
وحترير لوائح اال�س ��ترياد مع العلم �أن هذه التدابري
�ست�ضر باقت�صادها؟
�أم ��ا �إذا �أردنا النظر للخارطة الت ��ي تكونت فوقها تلك
الق ��وى وف ��ق ر�ؤي ��ة �أوروي ��ل وحتق ��ق اكرثه ��ا فيما
بع ��د حت ��ى مع توقي ��ع ميثاق الأمم املتحدة� ،س ��نجد
�أن حروبه ��ا التقليدي ��ة جلب ��ت امل ��وت �إىل املالي�ي�ن
م ��ن النا�س والتدمري والب�ؤ�س �إىل مناطق وا�س ��عة
م ��ن الع ��امل بعد عامني من توقيع ذل ��ك امليثاق ،فقد
اجتاح ��ت ال�ص�ي�ن حرب� � ًا �أهلية ،وهاج ��م الهندو�س
وامل�س ��لمني بع�ض ��هم البع�ض يف الهند وباك�س ��تان،
وب ��د�أ العرب واليهود معاركه ��م املزمنة ومل تتمكن
الأمم املتحدة من حترير الب�شرية من �أهوال احلرب.
ف ��الأمم املتح ��دة لي�س ��ت حكومة عاملية ب ��ل هي حمفل
ميكن فيه للدول �أن تبدي �ش ��كاواهم و�أن ت�س ��عى �إىل
التعوي�ض عن الأخطاء التي عانوا منها و�أن ت�أمل �أال
متار� ��س الق ��وى الكربى حق النق�ض �ض ��د قرارات
املنظمة بالف�ص ��ل بني الف�ص ��ائل املتقاتل ��ة كما يحدث
الآن يف �س ��ورية ،وهو ما يبقي الأمل على ال�س�ل�ام
والعدال ��ة عل ��ى قي ��د احلياة ،وميك ��ن للمواطنني �أن
يوا�ص ��لوا االهتم ��ام بتحذيرات �أوروي ��ل يف روايته
“”1984التي دائم ًا ما �أتوقف عند كلماتها و�أنظر
�إىل نتائجها املتحققة الآن.
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كم ��ا �إن �إع ��ادة طب ��ع الرواي ��ة العراقي ��ة
القدمي ��ة يع ��د ت�ش ��جيعا عل ��ى البح ��ث عن
الروايات الرائ ��دة الأخرى لإع ��ادة الروح
�إليه ��ا ،وفتح ذائقة اجليل اجلديد� ،إ�ض ��افة
�إىل �إثارة الدار�سني والباحثني.

العامل ب�صورة عامة والعامل العربى ب�صورة
خا�صة.
ويه ��دف ه ��ذا الكتاب اىل �أن يك ��ون دليال يف
�أيدى الباحثني املهتمني بالدرا�س ��ات الأدبية
ودرا�س ��ات املر�أة والهوية اجلن�سية ودورها
االجتماع ��ي ،كما �أنه ي�س ��اعد القارئ العادي
يف الإحاط ��ة ب�أعم ��ال ن ��وال ال�س ��عداوي من
�أج ��ل فه ��م �أف�ض ��ل للمحت ��وى والأ�س ��لوب
والتقني ��ات ال�س ��ردية ،بالإ�ض ��افة �إىل ر�ؤي ��ة
نوال ال�سعداوي للحركة الن�سوية.

الفراشة..سامية جمال
يف كتابه ��ا «�س ��امية جم ��ال ...الفرا�ش ��ة» ،
تق ��ارب ال�ص ��حافية امل�ص ��رية ناهد �ص�ل�اح
ال�سرية الذاتية للراق�صة ال�شهرية من دون
�أن ت�ض ��في على جتربتها مل�سات �أ�سطورية
�أو تبال ��غ يف دوره ��ا ،مف�ض ��لة االنحي ��از
�إىل م�س ��ارها الإن�س ��اين كنجمة انعك�س ��ت
�ص ��ورتها يف مرايا الف ��ن واحلياة وتركت
�أثر ًا ك�أمنا هو «�أثر لفرا�ش ��ة» .ناهد �ص�ل�اح
�صحافية وناقدة �سينمائية ،قدمت م�ؤلفات

إيران الداخل
لنبيل الحيدري
يك�ش ��ف �أ�س ��رار �إي ��ران م ��ن الداخ ��ل ديني ��ا
وثقافيا واجتماعيا و�سيا�سيا يحتدم اجلدل
يف الأو�س ��اط العربية والإ�سالمية والفكرية
الي ��وم حول دور �إيران يف املنطقة ،هل هي
�أ�س�ي�رة التاريخ �أم اجلغرافية �أم القومية �أم
الدي ��ن �أم املذه ��ب �أم ماذا؟ الكتاب ال�ص ��ادر
للباح ��ث نبي ��ل احلي ��دري مي ��ر عل ��ى تاريخ
ايران ويحلل ال�شخ�صية الإيرانية ،وي�سلط
ال�ض ��وء عل ��ى ثقافته ��م و�آدابه ��م وفنونه ��م
و�أ�شعارهم ،ويتوغل يف �أديانهم وحروبهم،
ويفعل امل�ؤلف ذلك من خالل م�صادر موثوقة
ح�ص ��ل عليها من كت ��ب تاريخي ��ة وجغرافية

عل��ى رصي��ف المتنبــــي
صدور الطبعة العربية
من”قراءات فى أعمال
نوال السعداوي"
�ص ��در حدي ًثا ع ��ن املركز القوم ��ي للرتجمة،
الطبع ��ة العربي ��ة م ��ن كتاب”ق ��راءات يف
�أعمال نوال ال�س ��عداوي”من حترير �إرن�ست
�إمينيون ��و و موري ��ن �إي ��ك ،و ترجم ��ة �س ��ها
ال�سباعي.
يركز الكتاب على كتابات نوال ال�س ��عداوي،
امل�ش ��هود له ��ا ب�أنه ��ا م ��ن �أب ��رز الرائ ��دات
الن�س ��ويات الثائ ��رات يف الع ��امل العرب ��ي،
وتعمل هذه الكتابات على ت�ش ��جيع الن�ضال
يف �س ��بيل حقوق الن�س ��اء يف جمي ��ع �أنحاء

ودينية ،تك�ش ��ف عن ثقاف ��ة الإيراين وبنيته
الذهني ��ة عل ��ى م� � ّر التاري ��خ ،وه ��ذه الثقافة
موجودة ،كما ي�ش�ي�ر امل�ؤلف ،يف كتبهم مثل
نا�ص ��ر خ�سرو يف «�س ��فر نامة» وكتب كثرية
مث ��ل «املثالب ال�ص ��غرية» وكتاب «ل�ص ��و�ص
الع ��رب» وع�ش ��رات غريها ،كما ي�ش ��هد عليها
اليوم م�س ��تمرة يف خطب اجلمعة واجلرائد
الر�س ��مية مثل «كيهان”وال�شعارات املعروفة
يف قم وطهران ،ف�ضال عن التعامل العن�صري
املعهود �ض ��د عرب الأح ��واز� .أما يف العقيدة
فاعت�ب�ر امل�ؤل ��ف �أن الإيراني�ي�ن اختطف ��وا
الت�ش ��يع ال ��ذي كان يحم ��ل يف بداياته حمبة
لآل البيت ،ال حتمل الغلو والتطرف والبدع،
وال تتعار� ��ض م ��ع حمبة ال�ص ��حابة و�أزواج
النبي.

طبعة جديدة من رواية
محمود احمد السيد

رمبا �س ��مع الكثري من الأدباء رواية”جالل
خالد”للأديب وال�صحايف العراقي حممود
�أحمد ال�س ��يد التي �ص ��درت طبعتها الأوىل
ع ��ام  ،1928وتداولوه ��ا يف امل�ؤمت ��رات
واملهرجانات وحتى الأما�سي الثقافية حني
يك ��ون احلديث عن تاريخ ال�س ��رد العراقي
�أو الرواي ��ة العراقية حتدي ��د ًا وبواكريها،
لك ��ن الأغل ��ب والأعم م ��ن الأدباء وخا�ص ��ة
م ��ن الأجيال املت� ّأخرة مل يقر�أ هذه الرواية،
وهو ما يعطي �أهمية بالغة لإعادة �إ�ص ��دار
هذه الرواية الأوىل عراقيا.
دار �س ��طور تعيد ن�ش ��ر الرواي ��ة يف طبعة
جدي ��دة يف حماول ��ة لتوثي ��ق ال�س ��رد
العراق ��ي و�إعادة الروح �إلي ��ه بغ�ض النظر
عن الربح.

عدة عن �س�ي�ر ممثل�ي�ن ومغنني منهم حممد
منري ،ح�سني �ص ��دقي� ،سمري �صربي ،عمر
ال�ش ��ريف و�شويكار� ،إ�ض ��افة �إىل جمموعة
ق�ص�ص ��ية بعن ��وان «دومينو”�ص ��درت قبل
نحو عامني.
مل تتورط امل�ؤلفة ال�ش ��غوفة بكتابة ال�س�ي�ر
الذاتي ��ة يف �إج ��راء مقارن ��ات بني �س ��امية
جمال و�أي م ��ن الراق�ص ��ات اللواتي عملن
يف ال�س ��ينما �أو ال�ص ��االت التي كانت تعج
به ��ا م�ص ��ر يف �أربعين ��ات القرن املا�ض ��ي،
معت�ب�رة �أن �ص ��ورة �س ��امية جم ��ال مثبتة
عل ��ى حم ��ور واح ��د م�س ��رف يف غمو�ض ��ه
ورمادية لونه .وتدلل على ذلك بال�س ��نوات
الأخـــــــ�ي�رة التي �أعقب ��ت اعتزالها الرق�ص
ومـــــــ ��رت يف ه ��دوء وغمو� ��ض مل يكون ��ا
خاليني من نزعات �صوفية و�أعمال خرييـــة
بال �صخب.
وعرب لغة تختلط فيها النزعة الرومان�سية
بالرتكي ��ب ال�ش ��عري والنق ��د االنطباع ��ي
وحم ��اوالت الت�أريخ ،تتابع امل�ؤلفة �س�ي�رة
جمال قب ��ل احرتافها الفن ،وه ��ي بطابعها
امليلودرام ��ي ال تختل ��ف كثري ًا عن ال�س�ي�ر
التي قدمتها ال�سينما امل�صرية يف معاجلتها
لعم ��ل الراق�ص ��ات .وت�س ��تعر�ض �ص�ل�اح
املواد الأر�شيفية املتاحة حول وقائع ميالد
�س ��امية جمال وظروف ن�ش� ��أتها ،الفتة �إىل
تناق�ض معظمها والتي قدمتها كفتاة فقرية
ولدت يف ريف م�صر ( )1924لأب م�صري
و�أم من �أ�صول مغربية ،ثم عانت من ق�سوة
زوج ��ة والده ��ا الذي ج ��اءت معه لت�س ��تقر
العائلة يف حواري القاهرة بحث ًا عن حياة
�أف�ض ��ل ،قبل �أن تعم ��ل يف مهــن ع ��دة منها
التمري�ض وحياكة مالب�س املمثالت.
واملهن ��ة الأخ�ي�رة ق ّربته ��ا م ��ن مغام ��رة
اله ��رب لتلتحق بالعم ��ل يف «كازينو بديعة
م�ص ��ابني”حيث ب َّدل ��ت ا�س ��مها م ��ن زينب
خليل �إىل �سامية جمال.
وتعطي امل�ؤلفة تف�س�ي�ر ًا ل�شغف جمال بفن
الرق� ��ص ال ��ذي كان «�أداة لتحدي ما�ض ��يها
والتح ��رر م ��ن خوفه ��ا ،والف ��رار م ��ن عامل
ج ��ارح �أراد معاقبة ج�س ��د َّ
ف�ض ��ل اخلروج
على الن� ��ص الذي كتبه املجتمع التقليدي».
و�س ��اعدها على ه ��ذا التح ��رر كونها حتمل
�س ��مات ام ��ر�أة غ�ي�ر منطي ��ة ان�س ��جمت
تطلعاتها مع قدراتها النف�سية.
وت�ش�ي�ر امل�ؤلفة �إىل �أن بطل ��ة كتابها دارت
حول �صورتها يف مرايا الرق�ص وال�سينما
حت ��ى رحل ��ت يف الع ��ام  1994رغ ��م �أنه ��ا
�أحيان� � ًا كان ��ت ت�ض ��يق امل�س ��افة وت�س ��قط
احلدود بني الأ�ص ��ل وال�ص ��ورة املعكو�سة
لي�ص ��بح اخلي ��ال �ش ��رط ًا للموا�ص ��لة ،لكن
الفرا�شة ال تكف عن الدوران.

“الكارثة  :نهب آثار العراق وتدميرها”
الكت ��اب يق ��ع يف ق�س ��مني ،االول ترجم ��ة
لكتاب ب ��ذات العنوان عن املعهد ال�ش ��رقي
للآث ��ار يف �ش ��يكاغو (م ��ن �أع ��داد جي ��ف
امربلينغ وكاثرين هان�سن) ،وقد �صاحب
�أ�ص ��داره معر� ��ض عامل ��ي ج ��وال يحم ��ل
اال�س ��م ذاته ،وي�ض ��م  7ف�صول الكادمييني
�أمريكي�ي�ن خمت�ص�ي�ن بال�ش� ��أن الآث ��اري
العراقي ،الق�س ��م الثاين ي�ض ��م  7ف�ص ��ول
م�ؤلف ��ة من قب ��ل باحثني وكت ��اب عراقيني
حت ��اول متابع ��ة و ا�س ��تكمال اجله ��د املهم
للكت ��اب اال�ص ��لي وه ��م (د .عب ��د االم�ي�ر
احلم ��داين  -عبد ال�س�ل�ام ط ��ه  -د .زينب
البح ��راين) .ومت ��ت ا�ض ��افتها مبوافق ��ة
النا�شر اال�صلي.
امل�ؤ َلف هو وثيقة الح�صاء خ�سائر كوارث
حلت ويحذر من �أخرى مقبلة ،وي�صب يف
�أط ��ار اجلهود احلثيثة للحفاظ على االرث

الثق ��ايف العراقي وال ��ذي هو احد االركان
املهمة امل�ؤ�س�سة للهوية الوطنية.
حُ � ِ�رر الكتاب من قبل الباحث عبدال�س�ل�ام
�ص ��بحي طه و راجع ��ه الدكتورعبد االمري
احلم ��داين و�س ��اهمت يف جه ��د الرتجمة
للكتاب اال�ص ��لي ال�س ��يدة نادية البغدادي
وق ��د مت دعمه من قبل م�ؤ�س�س ��ة م�س ��ارات
التعاي�ش الثقايف يف ال�شرق االو�سط.
حماور الكتاب :
 االول :يغط ��ي االبع ��اد الكارثي ��ة عل ��ىاحلق ��ل االث ��اري ج ��راء احل�ص ��ار االممي
الت�س ��عيني على العراق وبخا�صة املتعلق
من ��ه بالنب� ��ش املتفاق ��م للمواق ��ع االثارية
يف امهات احلوا�ض ��ر ال�س ��ومرية من قبل
ل�ص ��و�ص االث ��ار املحلي�ي�ن وبالتعاون مع
املهربني الدوليني.
يف�ص ��ل لواقع ��ة نه ��ب متح ��ف
 -الث ��اينّ :

الع ��راق الوطن ��ي �إب ��ان دخ ��ول الق ��وات
الغازية بغداد يف ني�س ��ان 2003من خالل
�ش ��هادات الثاريني حمليني وعامليني وكذا
يع ��رج عل ��ى اجله ��ود التي متت الح�ص ��اء
اخل�س ��ائر و الط ��رق التي �أ ُتبع ��ت اليقاف
التداول بها عامليا.
 الثال ��ث  :يتن ��اول النتائ ��ج اخلط�ي�رةاملرتتب ��ة عل ��ى ع�س ��كرة الق ��وات املحتل ��ة
منذ ني�س ��ان  ،2003يف امهات احلوا�ض ��ر
العراقي ��ة القدمية والنتائ ��ج املرتتبة على
ذلك.
 الرابع  :يبحث يف ما يح�صل من تداولدويل غ�ي�ر �ش ��رعي بالعادي ��ات العراقي ��ة
امل�سروقة واملهربة و التي تفتقر ل�شهادات
تنقيب وملكية وت�صدير �صريحة ،فيتناول
بع�ض م ��ن ق�ض ��ايا موثق ��ة مت تناولها يف
االع�ل�ام العامل ��ي ،بح ��ق مقتن�ي�ن �أثري ��اء،
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ترجمة وإعداد أنس العزاوي

أصدقائنا األمراء األعزاء
يف البداي ��ة كان اله ��دف م ��ن ه ��ذا كت ��اب
(ا�ص ��دقائنا االم ��راء االع ��زاء) ه ��و ت�س ��ليط
ال�ض ��وء عل ��ى االم ��دادات املالي ��ة اخلليجي ��ة
للجماعات االرهابي ��ة والدينية املتطرفة لكن
خالل بحثن ��ا هذا اكت�ش ��فنا ت ��ورط عدد كبري
من ال�سا�س ��ة وامل�س� ��ؤولني �س ��واء اكانوا يف
فرن�س ��ا او الواليات املتح ��دة او بريطانيا من
خالل تقدميهم الدعم ال�سيا�سي مقابل املال.
يت�ض ��من الكت ��اب ع ��دد ًا م ��ن التحقيق ��ات
واللق ��اءات م ��ع امل�ش ��ايخ وال�سا�س ��ة الذي ��ن
ادلوا ب�ش ��هاداتهم حول الفائ ��دة الكبرية التي
تع ��ود عل ��ى ال�سا�س ��ة الغربي�ي�ن بتعاملهم مع
هذه الدول حيث تقدم �س ��فارات دول اخلليج
عطايا على �شكل �س ��اعات رولك�س �أو �شيكات
م�ص ��رفية �أو بت�س ��ديدها لفوات�ي�ر �ش ��راء من
عالمات جتارية عاملية.
اث ��ارت االح ��داث االرهابي ��ة االخ�ي�رة الت ��ي
�ش ��هدتها فرن�س ��ا ال ��ر�أي الع ��ام والت�س ��ا�ؤالت
حول م�صادر متويل هذه الهجمات ومن الذي
يقف وراءها ،وما ه ��ي االيديولوجيات التي
تتبعه ��ا ه ��ذه اجلماع ��ات وما ه ��و موقع قطر
وال�س ��عودية منه ��ا ،لذا اجته ��د كل من جورج
ماليربون ��و وكر�س ��تيان �ش ��ينو يف التق�ص ��ي
والبحث عن االجابات الوافية.
التق ��ى امل�ؤلف ��ان بع ��دد م ��ن ال�ش ��يوخ يف مقر
اقامته ��م يف الدوح ��ة وه ��م يعي�ش ��ون و
يتحرك ��ون بحري ��ة كبرية دون قيد او �ش ��رط
او متابع ��ة .ه�ؤالء ال�ش ��يوخ متهمون بدعمهم
للجماع ��ات االرهابي ��ة والديني ��ة املتطرف ��ة،
حيث يوكدون وب�شكل علني متويلهم لتنظيم
القاعدة يف �س ��وريا .يذكر امل�ؤلفان معلومات
تتعل ��ق بذهاب جزء من م ��وارد احلج يف مكة
اىل عدد من اجلماعات االرهابية.
فيم ��ا يخ� ��ص العربي ��ة ال�س ��عودية يق ��ول

مالبريينو �إن الريا�ض التي ت�ص ��در ال�س ��لفية
اىل فرن�سا تلعب لعبة مزدوجة تتج�سد ب�شكل
وا�ضح بت�صرفات ال�سا�سة الفرن�سيني مبنعهم
ارتداء البوركيني (لبا�س البحر اال�س�ل�امي)
وترحيبهم باالمدادات املالية املقدمة من قبل
اململك ��ة اىل امل�س ��اجد يف فرن�س ��ا وتغذيتها
للفك ��ر ال�س ��لفي فيه ��ا وتقاربه ��م الكبري من
العائل ��ة املالك ��ة ومراعاة وزي ��ر اخلارجية
لوران فابيو�س مل�ش ��اعر املمكلة بتغا�ض ��يه
ع ��ن انته ��اكات حق ��وق االن�س ��ان ومنع ��ه
ملوظفي اخلارجية من احلديث فيها.
يت�ساءل الكاتبان عن اجلهة االكرث تورط ًا
بالف�ساد من غريها .يعترب الكتاب ان دولة
قط ��ر هي البلد اخلليجي االكرث �ض ��لوع ًا
يف هذا املل ��ف تليها العربية ال�س ��عودية
واالمارات العربية املتحدة.
اح ��د اه ��م ا�س ��باب تق ��ارب دول اخللي ��ج م ��ن
فرن�س ��ا والواليات املتحدة وبريطانيا هو ان
ه ��ذه البلدان ت�ش ��غل مقاعد دائمة الع�ض ��وية
يف جمل� ��س االم ��ن ،بالت ��ايل متث ��ل �ض ��مانة
امني ��ة كبرية المرباطوري ��ات البرتول .تعقد
البل ��دان الغربي ��ة اتفاقيات ع�س ��كرية وامنية
كب�ي�رة م ��ع دول اخللي ��ج ا�ض ��افة اىل ان هذه
ال ��دول تعت�ب�ر م ��ن اكرب امل�ص ��درين لل�س�ل�اح
لها .تذه ��ب بلدان اخلليج قطر منها بالتحديد
اىل ابع ��د م ��ن ه ��ذه االتفاقي ��ات بتعامله ��ا
املبا�ش ��ر م ��ع ع ��دد م ��ن ال�سيا�س ��يني والنواب
ومت ��ول حمالته ��م االنتخابية كم ��ا هو احلال
بالن�س ��بة لالتهامات املوجه ��ة للرئي�س نيكوال
�س ��اركوزي ( )٢٠١٢-٢٠٠٧وحزبي العمال
املحافظ�ي�ن يف بريطاني ��ا خ�ل�ال انتخاب ��ات
 .٢٠١٥يتح ��دث الكت ��اب كذل ��ك ع ��ن متوي ��ل
االم�ي�ر حمم ��د بن�س ��لمان للحمل ��ة االنتخابية
للمر�ش ��حة ال�س ��ابقة لالنتخاب ��ات الرئا�س ��ية
االمرييكي ��ة هيالري كلنت ��ون بدفعه ما يعادل
٪٢٠ من موازنة احلملة.

هذه العالقات املبا�شرة دفعت دول اخلليج اىل
اعتم ��اد القوة الناعمة با�س ��تثماراتها الكبرية
يف املجاالت الثقافية والريا�ضية والتعليمية.
متكن ��ت هذه الدول وبف�ض ��ل االموال الطائلة
من �شراء اللوحات باهظة الثمن وامل�ؤ�س�سات
العلمي ��ة والن ��وادي الريا�ض ��ية مث ��ل باري�س
�س ��ان جريمان ومان�ش�س�ت�ر �ستي وتعدت اىل
�ش ��راء ذمم امل�س� ��ؤولني والتعام ��ل معهم على
ا�س ��ا�س انه ��م زبائ ��ن .تعتم ��د دول ��ة اخللي ��ج
فل�سفة”ا�ش�ت�روهم”اي ان حركة معار�ضة او
انتقاد لدول اخلليج يف الغرب حتل من خالل
�ش ��راء ذمم ال�سا�سة لتغيري ارائهم او ملمار�سة
ال�ضغط على زمالئهم.
ال ي�ستطيع عدد كبري من ال�سيا�سيني الغربيني
مقاومة االغراءات املالية املقدمة من قبل دول
اخلليج.
يروي الكتاب عدد ًا من املواقف جمعت �سا�سة

ودبلوما�س ��يني وم�ش ��ايخ مثل ق�صة
�سكرتري الدولة للعالقات مع الربملان
جان م ��اري لوغوي ��ن املته ��م بالرتدد
كثري ًا على �سفارة قطر يف باري�س من
�أجل متويل ت�أ�س ��ي�س وكالة للعالقات
ل�ص ��الح اح ��د اقربائه .ي ��روي الكتاب
�ش ��هادة احد الدبلوما�س ��يني القطريني
الت ��ي ت�ؤك ��د عل ��ى ان ال�س ��يد لوغوين
عر� ��ض خدماته مل ��رات عديدة من خالل
ا�س ��تخدام كتلته اال�شرتاكية دعم ًا لقطر
وملواجه ��ة ايّ خط ��وة او ا�س ��تجواب
عدائي يهدد م�ص ��الح االمارة .من �ضمن
املتهم�ي�ن كذلك النائبة ال�س ��ابقة ر�ش ��يدة
دات ��ي التي طلب ��ت من �س ��فارة قطر مبلغ
اربع مئة الف يورو يف عام  2015لتمويل
م�ؤ�س�سة معنية بال�ش�ؤون الدبلوما�سية يف
الدائرة ال�سابعة يف باري�س .كذلك النائبة
الو�سطية ناتايل كوليه التي طالبت بهدية
اعي ��اد ر�أ�س ال�س ��نة م ��ن ال�س ��فري القطري،
حي ��ث توجه الي ��ه وقالت”مل اتل ��ق هديتي
مبنا�س ��بة نهاي ��ة ال�س ��نة بع� ��ض اال�ص ��دقاء
تلق ��وا هداياهم اما انا فال"� .ش ��ملت القائمة
كذل ��ك النائ ��ب اال�ش�ت�راكي نيك ��وال باي� ��س
بطلبه احل�ص ��ول على تذاكر جمانية على منت
اخلطوط القطرية ا�ضافة اىل حجز فندق يف
الدوح ��ة لزوجته واوالده لعدد من الليال لكن
هذا الطلب جوبه بالرف�ض من قبل �سفري دولة
قطر م�ش ��عل �آل ثاين نا�صح ًا اياه باال�ستفادة
من التخفي�ضات املقدمة من اخلطوط القطرية
على موقعها االلكرتوين.
ت�شهد حكايات هذا الكتاب تورط كال الطرفني
يف الف�ساد .هنالك عدد كبري من ال�سيا�سيني ال
ي�ستطيعون مقاومة هذه املبالغ الطائلة وعلى
الرغم من كل هذا ال يزال الغربيون يعتربون
�شيوخ اخلليج بدو ًا ومتخلفني وجهلة لذا هي
الفر�صة لال�س ��تفادة ب�أكرب قدر ممكن من هذه
االم ��وال والرثوات �س ��واء اكان ��ت مبقابل �أم
بدون .يف اجلانب الآخر ،يعتقد اخلليجيون
ان ��ه م ��ن ال�س ��هل ج ��د ًا االيق ��اع بالغربي�ي�ن
و�ش ��رائهم من خالل ال�ش ��يكات امل�ص ��رفية او
�س ��اعات الرولك� ��س بتحوي ��ل �س ��فاراتهم يف

"األيديولوجية والطوبائية" ..في األزمنة الحديثة
دورمزادات وكذا جامعات ومراكز بحوث
وط ��رق االحتي ��ال التي تمُ ار� ��س رغما عن
الت�شريعات القانونية الدولية التي حترم
االجتار باالرث الثقايف العراقي.
يف النهاي ��ة ،ال ب� � ّد م ��ن االع�ت�راف ب� ��أن
م ��ا ح�ص ��ل مل يكن جم ��رد �س ��رقات ونهب
ع�ش ��وائي ملواق ��ع �أثري ��ة ومتاح ��ف،
و�إمن ��ا كان تدم�ي ً�را مربجم� � ًا ي�س ��تهدف
ج ��ذور العمق احل�ض ��اري ال ��ذي تفرد به
الع ��راق تاريخي� � ًا ،لي�س ��هل حم ��و ذاكرته
بتفتيت هوي ��ة �أبنائه وته�ش ��يم �ص ��ورتِه
امل�ستقبلية.

�أ�ص ��در �أ�س ��تاذ االجتم ��اع العراق ��ي عب ��د
اجللي ��ل الطاه ��ر ( )1971-1917ترجم ��ة
لكتاب”الأيديولوجي ��ة والطوبائية”لع ��امل
االجتماع الهنغاري كارل مانهامي �أول م ّرة عام
 ،1968ثم قام برتجمة الكتاب نف�س ��ه املرتجم
الفل�س ��طيني حممد رجاء الدريني عام ،1980
وها هي ترجمة الطاهر يُعاد طبعها مرة �أخرى
وت�ص ��در عن”املركز الأكادمي ��ي للأبحاث”يف
بغداد وكندا.
يعت�ب�ر كت ��اب مانه ��امي ()1947-1893
عم�ل ً�ا �أ�سا�س ��ي ًا ظه ��ر يف �أج ��واء فكري ��ة
متو ّت ��رة ع ��ام  ،1936حي ��ث �ص ��عد احلدي ��ث
ع ��ن املنف ��ى واحل ��رب والأيديولوجي ��ات،
يف �إث ��ر احل ��رب العاملي ��ة الأوىل و�ص ��عود
ال�ش ��يوعية وامل�ش ��كالت الت ��ي ظه ��رت م ��ا
بع ��د الأزم ��ة االقت�ص ��ادية ،وكان ��ت تعب�ي�رات

م ��ن نوع”موت”�أو”انحدار”�أو”نهاي ��ة"
�أو”هزمية”احل�ض ��ارة الغربي ��ة دارجة ،وفق ًا
لع ��امل االجتم ��اع الأمريكي لوي� ��س ريث الذي
كتب مقدّمة للكتاب.
ي�أتي العمل يف خم�س ��ة ف�صول ،الأول منهجية
�أولي ��ة ملناق�ش ��ة مو�ض ��وع الكت ��اب ،وه ��ذا
يت�ض� � ّمن املفه ��وم االجتماعي للفكر ،و�أ�ص ��ول
الإب�س ��تيمولوجيا احلديث ��ة ،وال�س ��يطرة على
الالوع ��ي اجلمعي ك�إحدى مع�ض�ل�ات الع�ص ��ر
احلديث.
ويف الف�ص ��ل التايل من الكتاب ،يقدّم مانهامي
مراجعة تاريخي ��ة للأيديولوجيا واليوتوبيا،
حت ��ت ه ��ذا العن ��وان .وفي ��ه يتن ��اول املفاهيم
وتعريفاتها ومع�ضلة الوعي الزائف واالنتقال
من نظري ��ة الأيديولوجيا �إىل �سو�س ��يولوجيا
املعرفة.

وح ��ول عالقة النظرية االجتماعية باملمار�س ��ة
ال�سيا�سية ،يفرد الكاتب الباب الثالث ويناق�ش
في ��ه م�ش ��كلة الأنتلجن�س ��يا ،وطبيع ��ة املعرف ��ة
ال�سيا�سية وغريها من املوا�ضيع.
يحم ��ل الف�ص ��ل الراب ��ع عنوان”الذهني ��ة
الطوباوي ��ة" ،ويتن ��اول م�ش ��كلة الواق ��ع
والتغيرّ ات التي طر�أت على العقلية اليوتوبية
يف الأزمن ��ة احلديث ��ة ،حي ��ث ي ��رى مانه ��امي
�أنه ��ا م ّرت ب�أربع مراحل ،طقو�س ��ية وليربالية
�إن�سانية وحمافظة و�شيوعية ا�شرتاكية.
�أما الف�ص ��ل الأخري ،فيتناول”�سو�س ��يولوجيا
املعرف ��ة" ،م ��ن حي ��ث تعريفاته ��ا و�أق�س ��امها
�إىل جان ��ب النتائ ��ج الإب�س ��تيمولوجية
ل�سو�سيولوجيا املعرفة ،والدور الإيجابي لها،
ويختتمه مبخت�ص ��ر لتاريخ البحث التاريخي
االجتماعي.

الغ ��رب اىل متج ��رات و�ش ��بابيك م�ص ��رفية
لل�س ��حب فقط .ي�ش ��رح الكتاب التباين الكبري
يف املفاهي ��م واالف ��كار والتوجهات من طرف
اىل �آخ ��ر لكن املح�ص ��لة هي امل�ض ��ي قدم ًا يف
جتاهل القوانني وغ�ض الطرف عن انتهاكات
حق ��وق االن�س ��ان كما ه ��و احل ��ال يف احلرب
الدائرة يف اليمن او امل�أ�س ��اة ال�س ��ورية التي
اغم�ض ��ت فيها فرن�س ��ا اعينها طوي ًال و�أدارت
ظهره ��ا خلطوط ام ��داد ومتوي ��ل اجلماعات
اجلهادية والدينية املتطرفة كجبهة الن�ص ��رة
املرتبطة بتنظيم القاعدة.
يك�ش ��ف هذا الكت ��اب حقائق مهمة وح�سا�س ��ة
وعن جانب غام�ض يف حياة ال�سا�سة الغربني
متن ��او ًال ف�س ��ادهم امل ��ايل واالخالق ��ي جت ��اه
ت ��ورط االمرباطوري ��ات النفطي ��ة يف دع ��م
ومتوي ��ل جماع ��ات ق ��ادت املنطق ��ة اىل حافة
الهاوية.
جورج مالربونو �ص ��حفي فرن�س ��ي؛ من �أبرز
ال�ص ��حفيني الفرن�س ��يني املتخ�ص�ص�ي�ن يف
�ش� ��ؤون ال�شرق الأو�س ��ط وال�صراع العربي/
الإ�س ��رائيلي ،وعم ��ل م ��ع ع� �دّة م�ؤ�س�س ��ات
�إعالمية ،ف�أجنز لها تغطيات �ص ��حفية عديدة
يف املنطق ��ة .اختطف يف الع ��راق عام 2004
برفقة زميله كري�س ��تيان �ش ��ينو ف�أم�ضيا 124
يوم ًا رهن االعتقال.
كري�ستيان �شينو� ،صحفي فرن�سي ،تخ�ص�ص
يف �ش�ؤون ال�ش ��رق الأو�سط وملفات ق�ضاياه
ال�ش ��ائكة ،وهو متحدث جيد باللغة العربية.
تنق ��ل كث�ي�ر ًا ب�ي�ن �أقط ��ار املنطقة الت ��ي عمل
مرا�س�ل ً�ا �ص ��حفي ًا فيه ��ا ،وتعر� ��ض للخط ��ف
بـالعراق �صيف عام  2004رفقة زميله جورج
مالبرينو.
للكاتبان م�ؤلف �آخر �ص ��در ع ��ام  2013حتت
عنوان قطر ا�سرار اخلزنة يتحدث عن انقالب
 1995وما تاله من احداث.
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رواية الصخ��ب والعنف الص��ادرة طبعتها الجديدة ع��ن دار املدى
برتجم��ة جربا ابراهيم جربا ،هي قطع ًا أش��هر أع�مال وليام فوكرن
الحائز نوبل لآلداب العام  ،1950أنها عمل صامد عسري عىل الهضم
تتع��دد فيه مس��تويات الوعي املركب والش��خصيات املعقدة ،وهي
يف املجم��ل رواية ال تعرتف بالزمن التقليدي ،وهو األمر الذي جعل
س��ارتر يتس��اءل يف حديثه عن ه��ذه الرواية« :ما ال��ذي جعل فوكرن
يجزئ الزمن يف روايته وميزج ه��ذه األجزاء بال ترتيب ،وملاذا كانت
أول ناف��ذة تفتح عىل العامل الروايئ فيها مروية عىل لس��ان ش��خص
معتوه؟».
ُيعترب الروايئ األمرييك وليام فوكرن واحد ًا من كبار األدباء يف القرن

رئيس التحرير التنفيذي علي حسين

مدير التحرير عالء المفرجي

العرشي��ن ،عىل رغم أن أدب��ه ينطلق من بيئة محلي��ة وحيز جغرايف
ضيق ،وهو الجنوب األمرييك حيث والية ميسيس��يبي ـ موطن فوكرن.
كل روايات��ه تقريب ًا تدور أحداثها داخل هذا الحيز الذي يعرفه املؤلف
جيد ًا قبل أن تطبق شهرته اآلفاق ،كام أن أبطاله يتشابهون يف معظم
أعامله ،وهم يف الحقيقة يش��بهون إىل حد كبري شخصيات مرت يف
تاريخ أرسة فوكرن ،ويف تاريخ مدينته التي طاملا تعلق بها.
عندم��ا صدرت «الصخب والعنف» عام  ،1929تلقّ فها الكتاب والنقاد
معتربين إياها أوىل الروايات التجريبية املغامرة يف األدب األمرييك،
وذلك من خالل رسمها الشخصيات وأفكارها املتشابكة املتحررة من
كل عبودية لغوية.
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