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كتب أدبية تتعرض للتحريم في تركيا
ترجمة  /عادل �صادق

تواجه ثالثة كتب منها ،رواية تتّسم باإلثارة الجنسية لمؤلف فرنسي ،خطر التحريم في تركيا باعتبارها أعما ً
ال فاحشة ،و هي أعمال ذات
ميزة أدبية و ينبغي السماح ببقائها على رفوف المكتبات ،كما توصلت إليه لجنة من الخبراء.
و قد صرح تولين أر ،رئيس تحرير دار سيل للنشر ،التي أصدرت الكتب الثالثة في تركيا ،لصحيفة حريت ديلي نيوز ،قائ ً
ال " إنني منذهل
للكيفية التي وصلت بها هذه القضية إلى مثل هذه األبعاد .فاألعمال الكالسيكية العالمية تتضمن هي األخرى عناصر جنسية .فهل يعني
ذلك وجوب تحريمها؟ "

�إن هذه الكتب الثالثة ،و منها " مغامرات
ال�شاب دون ج��وان " لغيولوم �أبولينري،
ق��داع�� ُت�ب�رت ف��اح �� �ش � ًة م��ن ق �ب��ل ه�ي�ئ��ة من
اخل�براء من جامعة جت��ارة ا�ستنبول يف
�أوائ� ��ل ال �ع��ام .و ح�ين �أح�ي�ل��ت �شهاداتها
للتدقيق ،ق��رر ف��ري��ق ج��دي��د م��ن اخل�براء
مت تعيينه لإع��ادة تقييم الكتب �أن الكتب
الثالثة تتّ�سم بالطابع الأدب ��ي ،كما جاء
يف تقرير " رادي�ك��ال " اليومية  .و وفق ًا
للقانون اجلزائي الرتكي ،ف��إن الأدب �أو
�أعمال الفن وحدها التي ميكنها الإفالت
من ادعاءات ال ُفح�ش .و ذلك هو ال�سبب يف
" فح�ص " خرباء قانونيني للقيمة الأدبية
للمواد اخلا�ضعة للتحقق من �أج��ل اتخاذ
قرار ب�ش�أن ما �إذا كان بامل�ستطاع مقا�ضاتها
ٍ
�أم ال.
و ق��د �أع� ��رب �أويل ري ��ن ،م��ن املفو�ضية
الأوروبية عن ان�شغاالت املفو�ضية ب�ش�أن
التقييم الأول للكتب و قال �إنها �سرتاقب
الق�ضية عن كثب .و ق��ال مهمت مورايل،
مدير احتاد الرتجمة ،م�ستخدم ًا مثال كتب
الت�شريح ،التي تت�ضمن �أي�ض ًا عنا�صر من
الن�شاط اجلن�سي� ،إن من اخلط�أ ت�صنيف
كتب �أبولينري بكونها تتَّ�سم بالف�سق .و
امل��ؤل��ف الفرن�سي كاتب م�شهور و كانت
كتبه مقبولة باعتبارها �أدب ًا يف الغرب ،كما
قال م��ورايل ،م�ضيف ًا �أن الكتب لي�ست لها
�أية �صلة بالأطفال.

�إن م�صري ن�شر " م�غ��ام��رة ال���ش��اب دون
ج��وان " �إىل جنب " ر ّقا�ص ج ّنية " لبني
ميال و كتاب �آخر بعنوان " ر�سائل امر�أة
ب��ورج��وازي��ة ّ
مطلعة و م�ه��ذب��ة " مل�ؤلف
فرن�سي يكتب حت��ت احل��رف�ين " .P.V

" ،يقع يف �أيدي جلنة حماية الأطفال من
من�شورات الفح�ش و التي من املقرر �أن
ت�صدر قرارها الحق ًا.
و ال يت�ضمن ت�صميم و �أغلفة الكتب �أية
عنا�صر قد تغوي الأط�ف��ال بالفح�ش ،كما

�أن الكتب معرو�ضة يف �أق���س��ام " الأدب
العاملي " من املكتبات ،كما قال �أير ،م�ضيف ًا
�أن الكتب لن تكون مع هذا على مر�أى من
الأطفال من دون رقابة �أ�شخا�ص را�شدين.
لقد �أحيل عرفان �ساف�شي� ،صاحب دار ن�شر
�سيل ،و مرتجمو الكتب للمحاكمة بتهمة
الفح�ش يف املحكمة اجلنائية الثانية يف
ا�ستنبول .و كان تقرير اخلبري الأول الذي
اعترب الكتب فاح�شة يقول �إنها تثري الغرائز
احليوانية " لدى الق ّراء ،على حد ما جاء
يف ( رادي �ك��ال )� .أم��ا رئي�س حت��ري��ر دار
الن�شر ،فقد قال " ينبغي �أن يكون الق ّراء و
الن ّقاد هم الذين ُيدلون ب�آرائهم فيما يتعلق
بالكتب .فهم ال��ذي��ن يحق لهم �أن ُيحبوا
�أو ال ُيحبوا الكتاب .و على كل حال ،ف�إن
الأمور قد تعقدت يف البداية ب�سبب مزاعم
�أ�شخا�ص ال عالقة لهم بالأمر ".
و كانت دار الن�شر قد ا�ست�أنفت التقرير
الأول فع ّينت املحكمة جلنة جديدة ــ مكونة
من الربوفي�سور عثمان �سينيموغلو ،عميد
كلية الفنون و عميد العلوم يف جامعة
غلطا�سراي ،و الأ�ستاذين امل�ساعدين عطا
ال�ل��ه دميي�شرغلو و علي ك�م��ال ي �ل��دِ ز من
جامعة باه�شي�شهر  Bahçeşehirــ
و قالت ه��ذه اللجنة �إن الكتب ذات ميزة
�أدبية ،كما جاء �آنف ًا.
عن Daily News /
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خطب القرن العشرين العظمى
ترجمة جودت جايل

ديكتاتورية اإلنفعال قتلت البالغة .هل ما زال
للبالغة حق في أن تُذكر في مجتمع يعني
فيه التكلم أن تغري بقليل من الكلمات؟
الكل يعرف ..يولد المرء شاعراً فيصبح خطيباً.
منذ المبشرين العظام الى الوعاظ ،مرورا
بالمتكلمين البرلمانيين ،تشكل البالغة في
فرنسا جزءا من الصرح األدبي .كان الناس،
وحتى العام  ،1914يتزاحمون لحضور
إجتماعات الجمعية العمومية لإلستماع الى
الخطب العظيمة التي يلقيها سياسيون ،كما
كانوا يسارعون قبال الى كنيسة نوتردام
ليستمعوا الى بعض الخطب الوعظية
العظيمة .إن ذوي العقول الضيقة وحدهم هم
الذين يحصرون الحقل األدبي في نطاق القصة
فقط .هذا المنطق إستبعد رجاال أمثال بوسيه،
و الكوردير ،و ميرابو ،و بارناف ،و جوريه،
والكثير غيرهم من أتباع الخطيب شيشرون،
ووضعهم على هامش أهل األدب الذين
يحظون دائما بالثناء ،وبالترحيب منذ الثورة
الفرنسية بخاصة.

ح�ين كر�س �ألفون�س �أوالر ،وك��ان الي��زال �أ��س�ت��اذا للأدب
الفرن�سي ،درا�سة م�ؤ�س�سة اىل خطباء الثورة الفرن�سية
العظام ،ح�صل على �صيت اىل درجة قررت مدينة باري�س
�أن ت�ستحدث يف العام  ،1885تكرميا له ،كر�سي الأ�ستاذية
الأول يف مادة ت�أريخ الثورة يف ال�سوربون� .إن فن اخلطابة
ك�سب �شعار نبالته �شاخ�صا يف بالط فر�ساي.
ولكن ما الذي حل اليوم به يف جمتمع الإ�ستعرا�ض؟ كما
قال ال كوردير" :لكل خطيب عبقريتان ..عبقريته وعبقرية
زمنه" .هل ينا�سب زمننا هذه املوهبة؟ �أمل يكتب عليها يف
زم��ن برامج "تيلي ريالتي" و "بوبوقراطي" �أن تهم�ش
حالها ح��ال ال�شعر؟ �إن طبع اخلطب العظمى املعا�صرة
ي�شهد بالعك�س على الغنى املتفجر لهذا الفن املميز الذي
عرف كيف يتكيف ملرحلته ولأدوات بثه .م�ؤكد �أن هذا الفن،
كما يالحظ كري�ستوف بوتان م�ؤلف الكتاب ،يف�سح املجال
غالبا ل�صيغ حمددة تطغى على اخلطاب نف�سه وت�شتهر على
ح�سابه ،فمثال ق��ول ديغول عندما زار اجلزائر املحتلة "
لقد فهمتكم!" ،وقول مارتن لوثر كنغ "لدي حلم!" ،وقول
جون كندي بالأملانية عندما زار �أملانيا "�إ�ش بن �آين برليرن"
(�أنا برليني) ،وحتى �آخر ال�صيغ "نعم ن�ستطيع!" للرئي�س
�أوباما .كل مرة منذ ديغول وروزفيلت وت�شر�شل و�صوال
اىل دوفيلبان و�أوباما ي�ؤخذ ال�سيا�سي منذ حلظة تن�صيبه
ب ��أزم��ة مرعبة تتمثل ب� ��إدراك ج�سامة مهمة ال �ق��ول� ،إنها
للحظات من حلظات الت�أريخ بالغة اخل�صو�صية حني يدرك
املتحدث �أن احلديث لي�س جمرد كلمة .حني ي�ؤكد روزفيلت
يف �أوج مباحثات (نيو ديل) ب�أن "امل�صالح املنظمة خطرة
كاجلرمية املنظمة!" فهذا يعني �أن��ه �أخ��ذ بنظر الإعتبار
�أن احلديث ميكن �أن يكون له جانب performatif
 .وجوده يف ال�سلطة يعني �إمكانية �إع��ادة ت�شكيل العامل،
�أو �إنقاذه مبنحه كما يقول �أوباما "هذا الأمل الذي ال نهاية
له الذي يلخ�ص روح �شعبنا" ..وروح كل ح�سا�س ل�سحر
الكلمات.
�إن مرافعات املحامني البالغية ال�شهرية ،مع �أن��ه الميكن
�إعتبارها من الأدب ف�إن لها ت�أثريه يف النفو�س ،واىل حد

ما� ،سموه .عندما كان اجلي�ش الأملاين يتقدم نحو باري�س
العام � 1940إنت�شرت �إ�شاعات ب�أن اجلنود الأملان ذوو حلايا
كثة وق�ساة يذبحون الأ�سري واملري�ض وال�ضعيف فما كان
من احلرا�س الفرن�سيني على م�ست�شفى ُتركوا وحدهم مع
املر�ضى �إال �أن قاموا بقتلهم جميعا رحمة بهم من العذاب
الذي ظنوا �أن الأملان �سيذيقونهم �إياه .قدموا اىل املحاكمة
بعد احلرب فرتافع مل�صلحتهم املحامي موري�س غار�سون
وك�سب الق�ضية داف�ع��ا ب�إنهيار م�ؤ�س�سات ال��دول��ة وقتها
وتخلي امل���س��ؤول�ين ع��ن م�س�ؤوليتهم و�إخ �ت �ف��اء الأطباء
الع�سكريني .لكن مثل ه��ذا الإن�ه�ي��ار امل��روع وج��د و�صفا
�أرقى يف كتاب مارك بلو�ش (الهزمية الغريبة) و يف كتاب
جورج برينانو�س (الأبناء املهانون) .كذلك توجد خطابات
�شهرية تعجب حتى الذين ينتمون اىل املع�سكر الآخر ،كانت
خطابات �سان-جي�ست جميلة جدا حتى بالن�سبة للمعادين
للثورة الفرن�سية ،وخطب بو�سيه الدينية ميكن �أن تعجب
حتى البعيدين عن الكاثوليكية.

خالل زمن طويل جدا كان املحامي واملب�شر ورجل ال�سيا�سة
يحاول �أن يقنع باملنطق العقلي حيث توجد �أجزاء متكافئة
م��ن املحاججة العقالنية ،والإن �ف �ع��ال  ،وال�ت���س��ام��ي .يف
الواليات املتحدة يويل الأمريكيون �أهمية ق�صوى لطبيعة
املهمة التي يقوم بها ال�شخ�ص املعني .الرئي�س يجب �أن
يتحدث كرئي�س واملحامي يتحدث كمحام ،ولكن يف بلدان
�أخ��رى ت��أخ��ذ الق�ضية ال�ي��وم ُب�ع��د ًا نرج�سيا يف ممار�سة
املهام العامة فيكون الإنفعال العن�صر الوحيد يف اخلطاب
ويتفكك الرتكيب الثالثي املذكور �آنفا (العقالنية والإنفعال
والت�سامي) ،بحيث يبدو العامل وك�أنه �أختزل يف �شخ�ص
املتحدث .هذا الإ�ستعرا�ض للأنا يولد كالما غري قادر على
�أن ي�ستوعب �شيئا من نظام ال�سيا�سي.
الكتاب :خطب القرن العشرين العظمى.
المؤلف :كريستوف بوتان.
الدار :فالماريون.
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(الجسر) إلسماعيل كاداريه

رواية تحث على الكراهية واالزدراء باآلخر
ونكء الجراح

�شكيب كاظم
قد يعجب امل��رء ان يجد مبدعا كبريا يف عامل
ال��رواي��ة حظي ب�شهرة وا�سعة قلما حظي بها
روائي وكتب عديد الروايات اجلميلة التي نالت
اعجاب القراء يف العامل اجمع ،وترجمت اعماله
الروائية للعربية ،يحاول ت�شويه جمال ابداعه
وتخريب �صورته لدى املتلقني من اهل ال�شرق
ب�أن يطلع علينا بعمل روائي م�ستوح للت�أريخ
ون��اه��ل منه �َ��ص� َّ�ب فيه ك��ل غ�ضبه على الآخ��ر
وكرهه ومل يجد منق�صة اال ال�صقها به ،يف زمن
الدميقراطيات واح�ت�رام احل��ري��ات وخيارات
ال�شعوب يف تقرير م�صائرها واحل���وار مع
الآخر واحرتام تاريخه و�آرائه ،يطلع االلباين
(ا�سماعيل كاداريه) بعمله الروائي هذا.
ق��د جن��د ل��ه بع�ض ال �ع��ذر ل��و ت �ن��اول نقطة عن
نقاط ال�ضعف او �شيئا من الهفوات او الكبوات
ال�ت��ي تنتاب ح�ي��اة االف ��راد بله ال�شعوب ،مع
اب��راز معاين اخل�ير واجلمال فيها ،اذ ال جند
ب�شرا لي�س فيه م�سحة خري او جمال مهما بدا
�شريرا اما من ين�سف كل ما لدى الآخ��ر ب�شكل
م�ستفز ومُن ِّفر معيدا لنا الكثري من فجائعنا
ب�أهل اال�ست�شراق اذ مل ي�سلم اي �شيء من هذا
الآخر :ت�أريخه ،لغته ،دينه ،طقو�سه يف اخلطبة
وال ��زواج ،اغانيه وفنونه ،معابده ،الب�سته،
حتى انه يكره جواره ويعاتب القدر لأنه جعل
هذا ال�شعب جارا لبلده (ف�أي بلد هو ايها الرب
العلي ذل��ك البلد ال��ذي َربَطنا به ال � َق �دَر ،واية
امارات ير�سل الينا مع الرياح) �ص144
قد نعطيه العذر ،لو كره ف��ردا ،جمموعة ،جهة
معينة ،حدثا ،اما ان ميتد هذا الكره لي�شمل قارة
ب�أ�سرها؛ �آ�سية ودينا �سماويا ،و�شعبا م�ؤثرا؛
ه��م االت ��راك وي�سميهم م��رات ب�ـ (العثمانيني)
وك�أنها مثلبة ومنق�صة فهذا من االم��ور التي
جتلب احلرية وت�ستع�صي على التف�سري.
رواية (اجل�سر) التي كتبها (ا�سماعيل كاداريه)
( )1وا�سمه وا�سم ابيه ،يوحيان با�سالمه وان
ك��اداري��ه ما هو اال حتريف لال�سم اال�سالمي:
عبد ال �ق��ادر ،ق��ادر ،ق ��دوري ،التي تتحول اىل
ك��ادر ،ك��اداري��ه لعدم وج��ود ح��رف القاف لدى
تلك ال�شعوب ومنها ال�شعب االل�ب��اين ،رواية
اختلطت فيها امليثولوجيا بالواقع واال�سطورة
باحلياة املعا�شة حيث تعيدنا اىل ابعد من �ستة
قرون م�ضت واىل عام  1377ويكون الراوي
املركزي فيها جون بن جورج اوك�شاما وي�أتي
ال�سرد فيها ب�ضمري املتكلم وكما قلت ف��أن اي
�شيء من الآخر مل ي�سلم من �شواظ قلمه حتى
تقوميه وت�أرخة احداثه ف�أنه ُي َع ِّر�ض بالت�أريخ
الهجري ب�شكل قا�س ومنفر يف معر�ض حديثه
ع��ن ت ��أرخ��ة الر�سائل ال�ت��ي ك��ان��ت ُت � ِت �ب��ادَل بني
النا�س يف املناطق التابعة للدولة العثمانية
(ه��ذا م��ا ك��ان��وا يكتبونه اىل �سائر اال�سياد،
واحلق ان االمر كان مبعنى من املعاين على ذلك
النحو فلم ميكن (الرتكي ،قد م�سهما وال تغري
�شييء با�ستثناء تف�صيل بدا مع ذلك بال مغزى
وال اهمية وك��ان يتعلق بالتاريخ امل��ؤ ِّرخ��ةِ به

تلك الر�سائل فلم تكن م�ؤرخة بالعام 1379م،
وامن��ا – ب��ال�ع��ام ال�ه�ج��ري  ،757املناكيد لقد
ع��ادوا القهقرى �ستة ق��رون وكانوا ي�ضحكون
وميزحون ..فيا للهول!) �ص136
ي�سرد لنا ال��روائ��ي ا�سماعيل ك��اداري��ه ق�صة
ب �ن��اء ج���س��ر ع�ل��ى ن�ه��ر الأ ُوي� � ��ان ال ��ذي ي�صفه
دائما بـ (اللعني) وم��ا ي�ستنبع ذل��ك من توقف
العمل يف (ال � َع � ّب��ارة) التي ينتقل بوا�سطتها
من جانب النهر اىل الآخ��ر واجلهود املبذولة
م��ن قبل (ال�ع�ب��ارة) ال��ذي��ن يو�صفون بجماعة
(اط��واف و َع � ّب��ارات) من اج��ل ايقاف م�شروع
بناء اجل�سر ال��ذي يتعهد بانوه بتقدمي جزء
من مردوداته املالية اىل حاكم االقليم الكونت
�سرت�س دي جيكا ،وب��ال�ت��ايل تبوء حماوالت
املائيني ،ا�صحاب العبّارة بالف�شل ازاء عُرو�ض
االر�ضيني من بناة اجل�سر ،واغراءاتهم املادية،
فيحزم حاكم املقاطعة االمر بقوله (كال ،لنكف
عن الكالم يف ذلك ل�سوف يقام اجل�سر) �ص23
ويف�صل لنا الروائي كاداريه حماوالت املائيني
احلثيثة لإف�شال عملية البناء با�ستئجارهم من
يقوم ليال بتخريب م�ساند اجل�سر ال��ذي يفقد
حياته ب�شكل م�أ�ساوي تختلط فيه اال�سطورة
بالواقع وين�سحب ذلك كثريا على من االحداث
التي تتواىل على املقاطعة ثم ان الرواية ت�ؤرخ
لنذر احلرب التي �ستن�شب بني الدولة العثمانية
ودول اجل��وار وي�ستغل كاداريه هذه الفر�صة

لي�صب غ�ضبه على االت ��راك وامل�سلمني ناكئا
للجراح ومعيدا للذاكرة كل ما ي ��ؤذي وي�شني
فلو كان ي�ؤرخ لتلك املدة لأعطيناه بع�ض العذر
م��ع ان دار��س��ي فل�سفة ال�ت��أري��خ ي�صرون على
حتلي امل� ��ؤرخ باحلياد وت��رك نزعاته و�آرائ��ه
جانبا لي�أتي حديثه قريبا من الواقع عار�ضا
احلقائق كما هي تاركا للقارئ تف�سري االحداث
وترجمتها على ال�شكل الذي يرغب فيه اما ان
ي��أت��ي روائ ��ي �شهري ليطوِّ ع اح ��داث الت�أريخ
وحقائقه بال�شكل ال��ذي ير�ضى عنه ويهواه،
وي�ح��اول َّ
يل الن�صو�ص فهذا ما ي�شوه جمال
الن�ص الروائي وبينه وبني الن�ص الت�أريخي
�ش�أ ٌو طويل.
ُف�صح عن ا�سباب �سرده غري
الراوي اال�سا�س ي ِ
نا�س ان يغمز امل ��آذن بعد ان او�ضح انه يكتب
ت��اري�خ��ه لأن االوق� ��ات ال �ت��ي نعي�شها اوق��ات
تر�س ُم
م�ضطربة (� ...إن �صور ًة مفجع ًة اخرى َ
يف االفق :الدولة الرتكية ،فظالل م�آذنها متتد
ببطء ( )...امل�آذن تنت�صب يف كل مكان وك�أنها
غاب ٌة مظلم ٌة) �ص6
قلتُ  :مل ي�سلم من ا�سماعيل كاداريه� ،أيَ طق�س
من طقو�س ،هذا ال�شعب ،فبعد ان هجا "الدولة"
لينتق�ص من مالب�س هذا ال�شعب،
الرتكية ،عاد
َ
واغ��ان�ي��ه البطيئة ،مل ت�سلم منهم �سراويلُهم
وعمائمهمُ ،م َع َّر�ض ًا بكونهم ام ًة ال تبيح االختالط
ب�شكل مبالغ فيه!! ويهاجم حتى لغتهم م�شبه ًا

ُاياها بـ"�ضرب الهُراوات"!! "ا�صبح االتراك
اك�ثر ظ�ه��ور ًا ( )...و ُت ْ�س َم ُع اغانيهم البطيئة
وك�أنها مثقلة بنعا�س �شديد ( ")...ل ُغتهم التي
تنتهي كلماُتها ،بعك�س بطـء اغانيهم ،مبا ي�شبه
�ضرب الهراوات" "...ومل ميكن بال �سبب اال
يرت�سم يف عمائمهم وال يف �سراويلهم املنتفخة
وارديتهم �أي خط ظاهر الو�ضوح" "...فكل
�شيء باهت وم�صنوع" "...وم��ن ال�صعب ان
مييز املرء حتت مثل هذه املالب�س ما اذا كانت
احدى االذرع حتمل يف طرفها ِخ ْنجر ًا �أو زهر ًة.
ح�ساب من ام ُة ْتخفي
ولكن ماذا يُرجتى بعد كل
ٍ
منبعها بالذات :الن�ساء؟" �ص�.40ص41
ي �� �ص��ف ك� ��اداري� ��ه ،ال���دراوي� ���� َ�ش ب �المَ �ن � َّف��ري��ن
واجلوا�سي�س ،هو يكره الآخ��ر ،حتى االفراد
الذين انقطعوا ل�شاٌنهم اخلا�ص ،بعيد ًا عن دنيا
النا�س ،في�صفهم باقذع النعوت " ...وكنتُ ُ
املك
جمي َع اال�سباب للظن ب ��أن اول�ئ��ك اال�شخا�ص
ُالمَ ن َّفرين مل يكونوا �سوى جوا�سي�س لـ"الدولة"
اال�سيوية الكربى التي قدمها القد ُر جار ًة لنا"
�ص54
وهو حينما يفخر بلغة قومه معدد ًا مزاياها،
ع��اد ًا �إياها �ضريع ًة لليونانية القدمية ،ف�أنه ال
يدخر هذه املنا�سبة ملهاجمة لغة الآخر ،ونب َّوها
على ال�سمع ،مهاجم ًا حتى نحوها!!
" اللغة االلبانية كانت معا�صرة لليونانية� ،إن
مل تكن �سابق ًة عليها ،وان هناك �شواه َد على
الكلمات ال�ت��ي اقرت�ضتها م��ن لغتنا (� )...إن
بالح َقتِها ال�شهرية "ل ِْك" ل ُت ِ�شبه
اللغة الرتكية ِ
ُ
وط��أ ُت�ه��ا علينا ،وط ��أة ه ��راوةٍ رهيبة" �ص62
 ���ص 63وه��و يق�صد ا�ستخدام ه��ذه الالحقةالدالة على الن�سبة يف اواخ��ر بع�ض الكلمات
الرتكية.
مل ي�ترك ا�سماعيل ك��اداري��ه ام ��ر ًا �إال ا�ستغله
للتنكيل بالآخر واال�ستهزاء ب��ه ،وح�ين ي�سرد
لنا اعتزال احلاكم للت�أمل والتفكر ،ف�أنه يجدها
بالك�سل
النا�س
فر�ص ًة بارحة �سانحة ،لي�ص َم
ِ
َ
واخل�م��ول وك��أن�ه��م نائمون �أب ��د ًا !! مل��اذا؟ لأن
ُ
معتكف معتز ُل مت�أم ُل!! ول�ستُ ادري
احلاكم
ما عالقة عزلة احلاكم لأيام بحياة �شعب ونهج
ُام��ة؟!! (يقال ان ال�سلطان الرتكي االعظم قد
اع�ت��زل يف اع�م��اق "�آ�سيا ال�صغرى" للت�أمل.
ولرمبا ك��ان ذل��ك هو ال�سبب يف �أن "االتراك"
كانوا يبدون وك�أنهم نائمون .مل تكن ت�صدر
عنهم �أية �أمارة ب�أنهم احياء� )..ص115
االجرام
ا�سماعيل كاداريه ،مل يوفر �شيئ ًا ،حتى ْ
ال�سماوية ،فهو ال يحب الهال َل ،بل يكر ُهه ،لأنه
ميثل رم��ز ًا �أ�سالمي ًا ،والن الدولة العثمانية،
و�ضعته يف علمها ،فلله در االحقاد حني تعمي
الب�صائر وال�ضمائر ".وه�ن��اك ع� � َا ُمل �شري ُر،
يعلوه ه�لال ،يهِّدد "الدولة" االلبانية ،وذلك
ِْ
اجل��رم ال�سماوي امل�ش�ؤوم! الهالل ،يغدو الأنَ
ً
بلون الدم بعد �أن كان قبال بلون الع�سل .وهذا
القمر اخلا�ص بال�سهوب الأ�سيوية م��ؤذٍ ،م�ؤ ٍذ
جد ًا ( )...ول�سوف تدرك بال ُد "البانيا" كثري ًا
من الأم��ور على �ضوئه امل�ش�ؤوم� "...ص137
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 �ص.138و�إذ ي�صف ال�ترك��ي ب��ال�ن�م��ر م� ��ر ًة ،وبالوح�ش
اخ��رى ،فانه ينقل لنا مظاهر الُ�ه� ْزء وال�سخرية
من ال�شاب العثماين الذي تقدم خاطب ًا �أب َنة كونت
مقاطعتهم ،وا�صفني �سرواله املنتفخ!! هازئني من
�أ�سمه (عبدالله) م�ضيفني �إليها التاء يف �آخرها
على طريقة االت ��راك "�أرانيت كومنني �سيكون
بعد اليوم �سيكون �شريك ًا للنمر امللكي الرتكي.
وكان من ال�سهل ت�صور كيفية العي�ش يف قف�ص
واح��د مع نمَ ِ ��ر ( )...الطريقة الوحيدة لالفالت
م��ن الوح�ش ال�ترك��ي (� )..أخ��ذت��ا تتهكمان على
ال�شخ�ص العثماين الذي كان قد تقدم بخِ ْطبة ابنة
ك ُو ْن ِت ُنا .وكانتا تقهقهان وهما َتذ ُكران"ال�صهَر
الرتكي" ،كما كانتا تدعوانه ،وتتخيالن �سرواله
املنتفخ "..." ،ثم تجَ ْ هدان و�سط �ضحكات جديدة
يف ل�ف��ظ ا�سمه"عبدالله" ال���ش��يء ال ��ذي كانتا
حترفانِه اكرث ف�أك ْ
تقومان به وهمُا ّ
رث ،وال�سيما
حينما كانتا جتهدان يف �أيجاد �صيغةِ حتببية له
ب�أ�ضافة (تاء �ساكنة) بدل الهاء يف �آخره� ".ص91
 �ص� - 92ص.53ي�ستخدم الروائيون طرائق عددا يف عملية ال�سرد
ال��روائ��ي ،فمنهم من ي�ستخدم الر�سائل وهناك
من يبد�أ عمله من خامتته ،منتهي ًا ببدايته ،يف
حني ا�ستوحى اخرون اعمالهم من عثورهم على
خمطوطات قدمية ،ووثائق بعيدة زمني ًا ،كما فعل
غابرييل غار�سيا ماركيز يف روايته (مئة عام من
العزلة) �إذ ا�ستخدم يف �سرده ما عرث عليه من
(رقاق ملكياد�س) يف حني ا�ستخدم املبدع العراقي
الكبري الدكتور حم�سن جا�سم املو�سوي يف ن�صه
الروائي الرائع (�أوتار الق�صب) ( )2االوراق التي
كتبها ال�شيخ غالب والتي اودعها يف �صندوقه
العتيق املك�سو بجلد قامت مطلي ب�سواد يلمع من
حتت الغبار مر�صع مب�سامري �صدئة واملوجودة
يف اح��دى حجرات ق�صر ج��ده باملدينة ،والتي
يعرث عليها ال�سيد رحيم يف احلجرة ذاتها ،بعد
ان انتقل لل�سكن يف املدينة ،وقد ا�ستخدم املبدع
املو�سوي طريقة جديدة يف ال�سرد الروائي� ،إذ
جعل االوراق هذه يتعاور على قراءتها اكرث من
قارئ ،كل يحول ت�سجيل حوا�شيه وافكاره ،على
امل�تن� ،إ�ضاءة للن�ص الروائي اجلميل ،يف حني
ا�ستوحى مبدعنا الكبري عبد اخل��ال��ق الركابي
ن�صه الروائي (ال��روواق) من ما �سجله (ال�سيد
نور) يف خمطوطته.
وي �ع��ود ال��روائ��ي امل�غ��رب��ي (� �س��امل حمي�ش) بنا
بعيد ًا ،لينقل لنا ن�ص ًا موغ ًال يف القدم مكتوب ًا على
رقاع من اجللد� ،آل بعد زمان طويل اىل من�صور
الكرخي ،ال��ذي يحاول ترميم ال� ِ�رق��اع ،واكتناه
احل��روف التي �ضاعت �صورتها يف االطرا�س،
ب�سبب �سريورة ال��زم��ان .ثم ان ال��روائ��ي (�سامل
حمي�ش) �إيغاال يف الت�شويق والتوثيق ،يو�ضح
ان بع�ض كلمات ال��رق��اع ك��ان��ت (نبطية) وهي
احدى اللغات التي كانت موجودة يف اجلزيرة
العربية منذ زمن �سحيق ،اىل جانب (اللحيانية)
و (ال�سبئية) قبل ت�سيد لغة قري�ش ،ولقد �سماها
اهلوها (زهرة البكرية) لعلها من قبيلة (بكر بن
وائ��ل) العربية امل�ع��روف��ة يف ال�ق��دم ،ث��م �سماها
املدونون (زهرة اجلاهلية).
الروائي االلباين (ا�سماعيل كاداريه) نهج النهج
عينه ،ف�أ�سقط �أراءه على ال��راه��ب (اوك�شاما)
وجعله ال�سارد اال�سا�س يف روايته معل ًال عمله
بانه مل يعرث يف لغتهم على �أية كتابة عن نهر الـ
(�أويان) اللعني ،و�سيجهد لأن يكتب احلقيقة كاملة
عن هذا اجل�سر ،وذكر احلقائق اليومية املتعلقة
به ،ف�أ�ستخدم هذه الوثائق التي خلفها (اوك�شاما)
لكتابة روايته الت�أريخية هذه (اجل�سر) لكن ح�سن
التخل�ص هذا لن يعفيه من بع�ض لوم و�شيء من
عتاب ،كونه كتب عم ًال روائي ًا حاث ًا على الكراهية،
وناكئ ًا جراحات تكفل الزمن باندمالها.

الدين والعلم
�ألربت اين�شتاين ....ترجمة :عمار كاظم حممد
كل �شيء ت�سابقت من اجله الب�شرية قد مت فعله ،واعتقد �أنه مت�صل
دائما ب�إر�ضاء ال�شعور باحلاجة وت�سكني الأمل وعلى املرء �أن يحتفظ
ب�شي ثابت يف عقله وهو انه �إذا متنى املرء �أن يفهم احلركات الروحية
وتطورها فان امل�شاعر والرغبات هي القوى املحفزة وراء كل امل�ساعي
و اخللق الإن�ساين مهما يظهر ممجدا وهو يقدم نف�سه �إلينا.
والآن ما هي احلاجات والرغبات التي ق��ادت الرجال �إىل الأفكار
الدينية واالعتقاد الديني باملعنى الوا�سع للكلمة؟ �إن قليال من الت�أمل
كاف لريينا �أن الأنواع املختلفة من العواطف هي التي تت�سيد والدة
الفكر والتجربة الدينية ،فبالن�سبة للإن�سان البدائي كان اخلوف
هو احلافز الذي ي�ستدعي الأفكار الدينية مثل اخلوف من اجلوع
واخل��وف من الوحو�ش الربية واملر�ض وامل��وت ،ففي هذه املرحلة
من الوجود �أل�سببي كانت الروابط يف العادة تتطور ب�شكل �سيء
والعقل الإن�ساين يخلق لنف�سه تقريبا كائنات مماثلة ب�شكل �أو �آخر
تتوقف على م�شيئتها و فعلها ذلك اخلوف.
وه��دف امل��رء ه��و �ضمان �إح���س��ان تلك الكائنات ع��ن ط��ري��ق القيام
بالأعمال وعر�ض الت�ضحيات طبقا للتقاليد التي توارثتها الأجيال من
اجل ا�سرت�ضائهم ودفعهم للتعاطف مع كونهم فانني ،و�أنا �أتكلم الآن
عن دين اخلوف ،هذه الأفكار كما اعتقد مل تخلق لكنها مرحلة مهمة
ا�ستقرت بعد ت�شكيلها من طائفة الكهنة التي و�ضعت نف�سها كو�سيط
بني النا�س وبني القوى التي يخافونها ون�صبوا بذلك هيمنتهم على
قاعدتها (من النا�س).
يف الكثري من احل��االت كان القادة واحلكام الذين يعتمد من�صبهم
على عوامل �أخرى يفت�شون عن الطبقة املميزة من الكهنة ليدجموهم
ب�سلطتهم العلمانية لكي يحظوا ب�أمان �أك�ثر يف النهاية �أو رمبا
كان القادة ال�سيا�سيني والكهنة يعملون �سويا من اجل م�صاحلهم
املتبادلة.
امل�شاعر االجتماعية كانت م�صدرا �آخ��ر من م�صادر بلورة الدين،
فالآباء والأمهات وقادة املجتمعات الكبرية فانون ومعر�ضون للخط�أ،
فالرغبة بالتوجيه ،واحل��ب ه��و م��ا يحث ال��رج��ال لتكوين املفهوم
االجتماعي والأخالقي للرب ،فهذه هي العناية الإلهية لرب يحمي
وينظم ويعاقب فهو ال��رب ال��ذي من وجهة نظر امل�ؤمن يحب ويعز
حياة القبيلة �أو اجلن�س الب�شري �أو حتى احلياة املجردة بحد ذاتها
فهو املعزي يف احلزن والر�ضا وهو الذي يحفظ �أرواح املوتى ذلك
هو املفهوم الأخالقي واالجتماعي للرب.
وت�صور الكتب اليهودية املقد�سة هذا التطور من دين اخلوف �إىل
الدين الأخالقي على نحو جدير بالإعجاب والذي ا�ستمر من خالل
العهد اجل��دي��د .ف��أدي��ان كل ال�شعوب املتح�ضرة خ�صو�صا �شعوب
ال�شرق هي �أوال وقبل كل �شيء ديانات �أخالقية ،فهذا التطور من
ديانة اخلوف �إىل الديانة الأخالقية هي اخلطوة العظيمة يف حياة
الأمة.
تلك الأدي���ان البدائية م�ستندة كليا على اخل��وف وادي ��ان النا�س
املتح�ضرين م�ستندة متاما على املبادئ الأخالقية وهو حتامل �ضد
كوننا �أنانيني جتاه �أنف�سنا واحلقيقة �إن كل تلك الأنواع من الديانات
هي و�سيطة ومبثل ه��ذا التحفظ ف��ان الديانة الأخالقية هي التي
ت�سود يف امل�ستويات العليا من احلياة االجتماعية وهو ما ي�شيع يف
كل تلك الأنظمة من املفهوم املت�شابه للرب.
يبقى فقط الأ�شخا�ص ذوو الهبات اال�ستثنائية واملجتمعات ذات
الوعي العايل جدا ،ب�صورة عامة ،ي�ست�شعرون بكل حقيقي ب�شكل
ابعد من هذا امل�ستوى.
هناك حالة ثالثة من التجربة الدينية وهي تعود للجميع على الرغم
من �أنه من النادر �أن جتدها ب�شكل �صاف ،و�أنا ادعوه ال�شعور الديني
الكوين ومن ال�صعب جدا �أن ا�شرح مثل هذا ال�شعور ملن ال ميتلكه
�أ�صال خ�صو�صا مع عدم وجود ت�صور ت�شبيهي للرب ممكن �أن يقابله
حيث ي�شعر الفرد بعدمية رغبات الإن�سان و �أهدافه لكن ال�سمو يتمثل
لديه فيما يتك�شف يف عامل الفكر والطبيعة حيث ينظر �إىل الوجود
الفردي كما لو كان �سجنا ويريد �أن يجرب الكون كليا كمغزى واحد
وتظهر ب��داي��ات ال�شعور الديني الكوين يف امل��راح��ل املبكرة التي
�سبقت التطور وهو ما يتجلى كمثال يف مزامري داود ولدى بع�ض
الأنبياء كما تعلمناه من الكتابات الرائعة لدى �شوبنهور ب�شكل خا�ص
حيث حتتوي على عنا�صر كثرية من هذا.

لقد متيز العباقرة الدينني على مر الع�صور بهذا النوع من ال�شعور
الديني الذي هو لي�س بعقيدة وال يتمثل بوجود الله يف �صورة �إن�سان
لذلك ال ميكن �أن تكون هناك كني�سة تعتمد تعاليمها املركزية على هذا
ولذلك ف�إننا جند من بني النا�س يف كل الع�صور رجاال قد ملئوا ب�أرفع
�أنواع ال�شعور الديني ويف معظم احلاالت �أي�ضا اعتربهم معا�صريهم
كملحدين ويف �أحيان �أخرى كقدي�سني ويف �ضوء هذا املثال ميكن �أن
نرى رجاال مثل دميوقريط�س وفران�سي�س و ا�سبينوزا ون�شعر بقرب
احدهم �إىل الآخر فكريا.
كيف يكون هذا ال�شعور الديني الكوين مت�صال من �شخ�ص لآخر وهو
ال ي�سبب الفكرة امل�ؤكدة للرب وال يوجد علم الالهوت؟ يف ر�أيي� ،أن
الوظيفة الكربى للفن والعلم هو �إيقاظ هذا ال�شعور و�إبقائه على قيد
احلياة لدى �أولئك القادرين على الإح�سا�س به.
هكذا ميكن �أن ن�صل �إىل �أن مفهوم عالقة العلم بالدين هي عالقة
تختلف جدا عن تلك العالقات العادية وعندما يت�أمل امل��رء ذلك من
الناحية التاريخية مييل �إىل االعتقاد ب��أن العلم والدين خ�صمان
ل�سبب وا�ضح جدا وهو �أن الإن�سان الذي يقتنع كليا بفكرة ال�سببية
ال ي�ستطيع �أن يفكر حلظة يف �أن يكون هو من يعرت�ض �سري احلوادث
�إذا كان ي�ؤمن جديا بهذه الفكرة .فهو ال ي�ستخدم دين اخلوف وعلى
نحو مت�ساو ولكن ب�شكل اقل بالن�سبة للدين االجتماعي والأخالقي.
فالرب ال��ذي يعاقب و يكافئ ال ميكن ت�صوره بالن�سبة �إليه ل�سبب
ب�سيط لأن �أع �م��ال الإن���س��ان حم��ددة بقانون ال���ض��رورة الداخلية
واخلارجية لذلك فانه غري م�سئول يف عيني الرب بقدر كون اجل�سم
الغري متحرك م�سئول عن احلركات التي متر به لهذا يتهم العلم دائما
بتقوي�ض املبادئ الأخالقية ،لكن التهمة ظاملة.
ف�سلوك الإن�سان الأخالقي يجب �أن ي�ستند ب�شكل فعال على التعاطف
والتعلم وال��رواب��ط االجتماعية ولي�س بال�ضرورة على الأ�س�س
الدينية ،فالإن�سان حقا �سيغدو على نحو فقري �إذا كان لزاما عليه �أن
يحدد باخلوف والعقاب والأمل بالفوز بعد املوت لذلك من ال�سهل �أن
نرى دائما �أن الكني�سة حاربت العلم وا�ضطهدت حمبيها.
من ناحية �أخرى ازعم �أي�ضا �أن �شعور الدين الكوين ميثل التحري�ض
الأق��وى والأك�ث�ر نبال نحو البحث العلمي لأن��ه فقط �أول�ئ��ك الذين
يدركون مقدار اجلهود الكربى وقبل كل �شيء الإخال�ص يف عمل
الرواد ملتطلبات العلم النظرية يعرفون مقدار العاطفة يف عمل قاموا
باجنازه مبفردهم كما لو كان من احلقائق الفورية التي ميكن �أن
تكون من �ش�ؤون احلياة.
يا له من �إميان را�سخ بعقالنية الكون ويا له من ا�شتياق للفهم اللذان
هما جمرد انعكا�س واهن للعقل الذي يظهر يف هذا العامل.
فقد كان على كبلر ونيوتن �أن يتمكنا من ق�ضاء �سنوات من العمل
الفردي يف حل مبادئ امليكانيكا العليا ف�أولئك الذين هم على معرفة
بالبحث العلمي ي�شتقون من نتائجها العملية �سهولة التطور يف فكرة
خاطئة جدا يف عقلية رجال كانوا حماطني بعامل مت�شكك ،فقد بينوا
الطريق لأولئك الذين تت�شابه عقلياتهم معهم رغم ت�شتتهم على الأر�ض
وعرب القرون.
وهناك فقط من كر�س حياته لنهاية مت�شابه ميكن �أن يكون لديه
�إدراك حي ملا الهم �أولئك الرجال و�أعطاهم القوة لكي يبقوا خمل�صني
لأغرا�ضهم على الرغم من مما ال يح�صى من الف�شل.انه �شعور الدين
ال�ك��وين ه��و م��ا يعطي �أول�ئ��ك ال��رج��ال ال�ق��وة يف ه��ذا امل�ج��ال و قد
قال املعا�صرون انه لي�س من العدل يف الع�صر امل��ادي ال��ذي نعي�ش
فيه يكون فيه العاملون اجل��ادون يف العمل العلمي هم جمرد نا�س
متدينني ب�شكل عميق.
يف دين العلم �ستجد من ال�صعب �أن واحدا من تلك العقول العلمية
العميقة دون �شعور ديني غريب من �صنعه هو كونه خمتلف عن
دين الرجل ال�ساذج ففي اخلتام ال��رب هو من بعنايته ننعم ومن
عقابه يخاف املرء و الت�سامي بال�شعور ي�شبه ذلك الذي لدى االبن
جتاه �أبيه يف �أن يكون لديه الإخال�ص له يف بع�ض الأحيان عالقة
�شخ�صية ملونة بالرهبة على �أية حال ،لكن العامل م�أخوذ بالإح�سا�س
بالأ�سباب الكونية.
امل�ستقبل بالن�سبة ل��ه مهما ك��ان �ضئيال فهو كال�ضرورة وحمدد
كاملا�ضي وال يوجد ما هو �سماوي فيما يخ�ص املبادئ الأخالقية
ف�إنها ق�ضية �إن�سانية متاما.
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ورشة غابرييل غارسيا ماركيز

بائعة األحالم

احمد ثامر جهاد
"على �إملا ان حتلم �شيئا غريبا،خمتلفا،ولكن
لدى تف�سريه يبدو مطابقا للواقع"..ماركيز
م ��رة �أخ� ��رى ت�ل�ت�ئ��م ور� �ش��ة م��ارك �ي��ز لكتابة
ال�سيناريو يف امل��در� �س��ة ال��دول �ي��ة لل�سينما
وال �ت �ل �ف��زي��ون يف ه��اف��ان��ا الجن ��از �سيناريو
�سينمائي تلفزيوين عن ق�صة (�أبيع �أحالمي)
التي كتبها ماركيز نف�سه عام . 1980
وعلى خالف الور�ش ال�سابقة التي عملت على
تطوير ع��دد م��ن الق�ص�ص والأف �ك��ار الجناز
�سيناريو �سينمائي نا�ضج،كانت لدى �أع�ضاء
هذه الور�شة فكرة �أولية مركزية حول ق�صة
ام ��ر�أة ت��دع��ى (امل ��ا) ت�ط��رق ب��اب م�ن��زل �إحدى
ال�ع��وائ��ل امل�ي���س��ورة وت�ع��ر���ض عليهم العمل
عندهم.
منذ البداية �ستده�ش �إجابة الزائرة الغريبة
�أه��ل املنزل حينما يواجهونها بال�س�ؤال عن
طبيعة عملها ..ترد "�أنا �أبيع �أحالمي".
ولأج��ل اك�ساء هذه الفكرة حلما ودما،وتاليا
حياة درامية جذابة على ال�شا�شة �سي�ستغرق
ع�م��ل ال��ور� �ش��ة ��س��ت ع���ش��رة جل�سة �إبداعية
ي��دي��ره��ا غ��ار� �س �ي��ا م��ارك��ي��ز م ��ع اث��ن�ي�ن من
م�ساعديه هما(:دوك كومباراتو/دراماتورج
و�سيناري�ست �سينمائي من الربازيل،الي�سيو
الربتو دييغو�/سيناري�ست و�أديب من كوبا)
وك��ال �ع��ادة ي�ضفي وج ��ود م��ارك�ي��ز ح��ال��ة من
اجل��دي��ة وامل� ��رح واالح��ت��راف ع�ل��ى �أج���واء
الور�شة ب�شكل يحفز جميع امل�شاركني للتفكري
الإب��داع��ي عرب اق�تراح �أف�ضل ال�سبل لر�سم
م�صري ال�ع��ائ�ل��ة ال �ت��ي �ستخ�ضع تدريجيا
لتنب�ؤات �أح�ل�ام امل��ا،امل��ر�أة الوحيدة التي
ت�شتغل وهي نائمة.
يعرتف لأع�ضاء الور�شة قائال�":أنا انظم هذه
الور�شة لكي �أرى ما هو �سر الإبداع،ولكنه
يفاجئني دائما.فاحلقيقة هي ان الإبداع ال
يتحقق ما مل يُ�ستحث"..
يعر�ض ماركيز على �أع�ضاء الور�شة الفكرة
بب�ساطة"�أمامنا ق�صة امر�أة ت�أتي �إىل بيت
وتعر�ض خدماتها كحاملة وت�صفي �أفراد
الأ�سرة فيما بعد،علينا خالل �شهر حتويل
هذه الق�صة �إىل �سيناريو من خم�س �أو
��س��ت ح�ل�ق��ات ت�ب��اع للتلفزيون،ننتظر
التدفق الإبداعي للجميع"
ي �ق��ول ال �ن��اق��د ال�سينمائي ومونتري
جل�سات الور�شة(ادغار تورت�شيا)"يف
�سياق اجلل�سات،ميكن لنا ان نلحظ
الطريقة التي ت�أخذ فيها خمتلف عنا�صر
الق�صة بااللتحام والرتابط،يف الوقت
الذي تتك�شف فيه �أ�سرار الإبداع"..
وي�ضيف"اعتقد ان لهذا الكتاب ثالث
مظاهر �أ�سا�سية"�أوال:قيمة العمل
اجل�م��اع��ي يف الور�شة،ثانيا:بعث
احل� �ي ��اة يف امل� �ن ��اظ ��رات القدمية
ح��ول الن�سخ ال�سينمائية للأعمال
الأدبية،ثالثا  :ك�سر تقاليد ال�سيناريو
احلديدي املرهوب،والتوجه نحو
مفهوم �أكرث انفتاحا للدراماتورجيا

ال�سينمائية البديلة"
وبقدر ما ي ��ؤدي ماركيز دوره ك�أحد �أع�ضاء
الور�شة �سواء يف النقا�ش �أو اقرتاح التعديالت
�أو الإ� �ض��اف��ات �أو اخ�ت�ب��ار ج� ��دارة الأفكار
املطروحة،فانه ميار�س بالتزام ملحوظ دور
املوجه واخلبري ال�ضامن لعدم ان�سياق احلوار
�إىل الرتهات التي ال تفعل �شيئا �سوى �إ�ضاعة
الوقت.
تدريجيا �سيكون لدى �أع�ضاء الور�شة خمططا
عاما للعمل ميثل النخاع ال�شوكي احلقيقي
لل�سيناريو املن�شود ال��ذي عليه لكي يكون
را� �ش��د وم ��ؤث��را ان يتجنب ال��وق��وع يف فخ
اال�ستطرادات والهذيانات غري النافعة.
"يف ب�ضعة � �س �ط��ور،يف �صفحة �أو ب�ضع
�صفحات،ميكن للمبدع ان يالحظ العالقات
وامل � ��واق � ��ف وال � �ت� ��ذب� ��ذب� ��ات والإي � �ق� ��اع� ��ات
وال�ن�برات،وجت��ري الإ��ش��ارة م��رة بعد �أخرى
�إىل املخطط باعتباره الدليل واملوجه لتطور
ال�سيناريو"
تتحدد هوية العمل املطلوب باجناز �سيناريو
ت�ل�ف��زي��وين ي�ت�راوح ب�ين اخل�م����س �أو ال�ست
حلقات بواقع يومني لكتابة كل حلقة.وذلك
يقت�ضي االنتباه �إىل قدر املعلومات والأحداث
ال �ت��ي ي �ج��ب ب�ث�ه��ا يف ك ��ل ح�ل�ق��ة،ف���ض�لا عن
ر�سم ال�شخ�صيات بدقة و�إقناع� ،إذا ما �أردنا
بالطبع جتنب الرتهل الدرامي

واحلفاظ على الت�شويق املطلوب وااله��م من
ذلك كله الإم�ساك بعواطف امل�شاهد بقوة.
ين�صح ماركيز �أع�ضاء الور�شة بعدم �إعطاء كل
�شئ منذ البداية والإبقاء على قدر من الغمو�ض
املحبب،ف�ضال عن ا�ستغالل �أية فر�صة �سانحة
لتقدمي معلومة م��ا ..ويقول"يجب �أال يُعرف
�أبدا �إذا ما كانت(املا)حتلم حقا �أم ال .ال ميكن
تقدمي معطيات ك�ث�يرة،و�إمن��ا يجب احلفاظ
على الغمو�ض..للأحالم ف�ضيلة اننا ال نعرف
قط �إذا ما كانت حقائق �أم �أكاذيب"
�إذا امتلكنا املخطط العام لل�سيناريو،علينا
الح� �ق ��ا اج � �ت ��راح ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل ال �� �ص �غ�يرة
والأ�سا�سية للق�صة،ال�شخ�صيات والأح��داث
واحل��وارات���،ش��ري��ط��ة ان ال ت�ضيعنا تلك
ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل ع ��ن م ��ا ح � ��دده ال �ه �ي �ك��ل ال �ع��ام
لل�سيناريو.ولكن يف املقابل قد تخطر حيثيات
ج �ي��دة وج ��دي ��دة خ�ل�ال ال �ع �م��ل ع �ل��ى تطوير
الأحداث،تدعونا وفقا لرتابطها وت�أثريها �إىل
تغيري املخطط الذي اقرتحته �سيناريو العمل.
املهم هو حتقيق التما�سك والإيقاع والت�أثري
الدرامي ليكون للعمل الإبداعي منطقه الذي
غالبا م��ا ي�ك��ون �شيئا م�ف��ارق��ا للمنطق الذي
يحكمنا ك�أفراد.
ي��ذه��ب غ��اب��و �إىل انه"عندما ي�ك�ت��ب امل��رء
��س�ي�ن��اري��و،ع�ل�ي��ه ان ي�ف�تر���ض ان ��ه �سيموت
عندما ينتهي،وان من �سيجدون ال�سيناريو
�سي�صورونه مثلما تركه.

فالتفا�صيل ال �ت��ي ي�ترك�ه��ا اح��دن��ا ل��ن تعرف
�أبدا،لأنه �سيحملها معه �إىل القرب"..
ويف �سياق تعليقاته على بع�ض املقرتحات
التي ال تبدو موفقة،ينبه ماركيز �إىل ان"كل
�سيناريو له فجوة يف منت�صفه،يغطيها احدنا
فتخرج يف مكان �آخ��ر،و�أخ�يرا ينتهي الأمر
ب ��أح��دن��ا �إىل و��ض��ع ط�ل�اء ف��وق�ه��ا،ول�ك��ن هذه
الفجوة موجودة دوما"..
وحتى نتجنب االن�سياق وراء رغباتنا التي
قد ت�سيء �أحيانا �إىل ج��ودة العمل الإبداعي
الذي نن�شده ،من ال�ضروري ان نبقي ت�سا�ؤالت
امل�شاهد املتوقعة حا�ضرة يف �أذهاننا،مبعنى
�آخر،علينا �أن نكون وا�ضحني مبا يكفي وننتبه
�إىل ما تفكر به �شخ�صيات العمل وما تفعله..
وهنا يعلق ماركيز"ما مل تت�ضح الق�صة،فان
النا�س �سي�ضيعون لأنهم ي�ب��د�ؤون بالتفكري
مل��اذا ح��دث ك��ذا وكذا..امل�شاهد �سي�سهو ولن
يعرف بعد ذلك من ال��ذي �أطلق الطلقة.يجب
ان تكون احلوارات �إخبارية،ولكنها يجب ان
تقدم يف الوقت نف�سه طباع ال�شخ�صيات،ان
تقدم موقفا�،أو حالة معنوية"..وي�ضيف يف
مكان �آخر"ان احلوارات ال�سيئة هي تلك التي
تفي�ض عن احلاجة وال لزوم لها"..
وي� �ب ��دو ان اخ��ط��ر � �ش��ئ مي �ك��ن ان ي��واج��ه
ك��ات��ب ال���س�ي�ن��اري��و �أو �أي ك��ات��ب �آخ� ��ر هو
ال�ت�ف�ك�ير ب��احل��دود امل�ن�ط�ق�ي��ة لأح � ��داث عمله
و�شخ�صياته،ففي العمل اخليايل نحن �أحوج
ما نكون �إىل ابتكار خروق غري م�سبوقة
جتعلنا م�ؤدبني يف لذة الده�شة االدبية.
يعترب ماركيز"ان ال�ن��ا���س ال ميوتون
�إىل الأبد �إال يف احلياة الواقعية�.أما يف
الأدب فيمكن لأحدنا ان يفعل ما ي�شتهي.
فمن اجل هذا اخ�ترع الأدب،م��ن اجل ان
يف�ضف�ض احدنا عن رغباته"..
مع اجلل�سة ال�ساد�سة ع�شرة تكتمل حلقات
ال�ع�م��ل ال�ت�ل�ف��زي��وين وي �ك��ون ال�سيناريو
جاهزا بعد ان يتوىل ماركيز كتابة ملخ�صه
النهائي.ويف الأثناء يعرب �أع�ضاء الور�شة
عن �سرورهم لالجناز الذي حققوه بروح
جماعية وللدرو�س التي تعلموها خا�صة
تلك املتعلقة باالن�ضباط والتفكري الإبداعي
احلر.
فيما يدافع ماركيز عن مهنته بالقول"الإبداع
اجلماعي جيد يف ال�سينما ويف التلفزيون
على ال�سواء.ولكنني ال ا�ستطيع تخيله يف
ال��رواي��ة .ففي ال��رواي��ة يفلت احدنا �أح�شاءه
وحيدا."..
*بائعة الأحالم:هو الكتاب الثالث
والأخري من ور�شة ماركيز لكتابة
ال�سيناريو بعد"كيف حتكى
حكاية ونزوة الق�ص املباركة.
وقد �صدرت جميع �أعمال
الور�شة برتجمة �صالح علماين
عن �سل�سلة الفن ال�سابع-وزارة
الثقافة ال�سورية،وبطبعة ثانية
عن دار املدى.
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قصة قلم الرصاص
جون �شميد

�إن �أق� ��دم و��س�ي�ل��ة ل�ل�ك�ت��اب��ة و�أق � ��دم ن �ظ��ام لفن
اجلرافيك ال ميتلك ذاكرة كهربائية �أو م�صححً ا
لغويًا مثل جهاز الكمبيوتر احلايل ،كما �أنه ال
يحتاج �صيانة م�ستمرة وجميع �أن��واع��ه رغم
�شدة ت�شابهها �إال �أنها غري متنا�سقة ،ورغم ذلك
كله ..ف�إن النا�س التزال ت�ستخدمه.
فلقد قاوم القلم الر�صا�ص الكال�سيكى ملدة تزيد
على �أرب �ع��ة ق��رون عاملى الإه �م��ال وال ��زوال،
وه ��و �إجن� ��از مل ت�ستطع حتقيقه �أج �ي��ال من
الكمبيوترات املحمولة والأجهزة الإلكرتونية
�شديدة التقدم ـ رغم �سهولة حملها والتنقل بها
حيث �إن حجمها ال يزيد على كف اليد ..ورغم
ه��ذا التقدم التكنولوجى الكبري ،ف ��إن العامل
ا�ستمر فى �إنتاج �أقالم الر�صا�ص ال�سود بكميات
ت�صل �إىل  15بليون قلم فى ال�سنة الواحدة.
وي ��ؤك��د ال�ك��ون��ت �أن �ط��ون ول�ف�ج�ن��ج ،الرئي�س
التنفيذى ل�شركة بابركا�ستل ـ �أقدم و�أكرب �شركة
�صناعة �أقالم ـ �أنه منذ ع�شرين �سنة تقريبًا كان
ي�شعر بالقلق على م�صري القلم الر�صا�ص �إال
�أن��ه ك��ان وم ��ازال ي��ؤم��ن بالقلم كو�سيلة كتابة
�أ�سا�سية.
وي� ��ؤك ��د ال �ك��ون��ت ال � ��ذى ي�ن�ت�م��ى �إىل عائلة
�أر��س�ت�ق��راط�ي��ة عريقة تخ�ص�صت ف��ى �صناعة
الأق �ل�ام م�ن��ذ � 1761أن ��ه ل��و ك��ان ا�ستمع �إىل
م�ست�شاريه الذين ن�صحوه برتك �صناعة الأقالم
والتحول �إىل و�سائل الكتابة عن طريق �أجهزة
الكمبيوتر �أو �أى و�سائل �أخ��رى لكان تعر�ض
للإفال�س.
ويقول مانفرد ميللر ـ رئي�س االحتاد الأوروبى
ل�صانعى �أدوات الكتابة ،موجود فى نورمربج
ـ �إن كثريًا من النا�س كانوا ي�سـ�ألونه عن ال�سر
وراء ا�ستمرار ا�ستخدام القلم الر�صا�ص فى ظل
وجود منتجات �أكرث تقدم ًا مثل الأقالم الرقمية
وغريها.
و�أ�سباب �إ��ص��رار النا�س على ا�ستخدام القلم
الر�صا�ص وا�ضحة ومعروفة� ،أولها �أن �أقدم
و�سيلة للكتابة هى � ً
أي�ضا �أقلها تكلفة ،كما �أن
القلم الر�صا�ص ال يتعطل مثل �أجهزة الكمبيوتر
�أو يجف مثل الأق�لام احلرب ،والقلم الر�صا�ص
ميكن ا�ستخدامه فى الف�ضاء اخلارجى وحتت
امل��اء �أو �أى مكان فيما بينهما ،ا�ضافة �إىل �أن
الدعم الفنى ال��ذى يحتاجه القلم الر�صا�ص ال
يتعدى املرباة.
ورغ��م كل هذه الأ�سباب التى جعلت ا�ستخدام
القلم الر�صا�ص ينتقل من جيل لآخ��ر� ،إال �أنها
ال تعطى ال�سبب احلقيقي ،فهناك �شيء �أ�سا�سي
ف��ى القلم جعل الكثريين يكتبون ع��ن �أهمية
الكتابة التقليدية با�ستخدام �أداة معربة مثل
القلم الر�صا�ص تطبع بتلقائية كل �شيء بدءًا من
النقاط الثقيلة �إىل الظالل اخلفيفة.
ف��ى احل�ق�ي�ق��ة ،ف� ��إن ال�ق�ل��م ال��ر� �ص��ا���ص �أ�صبح
ميثل نقطة ال�ت�ق��اء يتجمع عندها الكثري من
ال �ك � ّت��اب وامل�ف�ك��ري��ن وامل�ه�ن��د��س�ين املعماريني
واملو�سيقيني مم��ن يعار�ضون التكنولوجيا
امل�ضــادة للقلم ال��ر��ص��ا���ص« :ي��ا حمبى القلم
الر�صا�ص ..احت��دوا» هو �شعار جمعية حمبى
القلم الر�صا�ص املوجودة فى مدينة نيويورك

ب��ال��والي��ات املتحدة وال�ت��ى ح� َّول��ت جمهوداتها
�إىل العامل الذى يعي�ش حالي ًا حتت رحمة �أجهزة
الكمبيوتر التى قللت من قيمة الكلمة وحوَّلت
جتربة الكتابة احل�سيَّة با�ستخدام القلم ومل�سه
�إىل جتربة واقعية جافة.
وعن �سبب �شغفه بالقلم الر�صا�ص ،يقول بيل
ه �ن��در� �س��ون ،م��ؤ��س����س اجل�م�ع�ي��ة� ،أن ال�سبب
بب�ساطة ي��رج��ع �إىل �أن ال�ق�ل��م ال��ر� �ص��ا���ص ال
يحتاج كهرباء ليكتب ،وهو زهيد الثمن ،تكتب
به بخطك في�صبح مطبوعً ا ميثل كاتبه ويدل
على �شخ�صيته على عك�س �أج�ه��زة الكمبيوتر
التى حتولنا جميعًا �إىل جمموعة من خطوط
الكمبيوتر.
وبح�ساب الأرقام واملبيعات ف�إن القلم الر�صا�ص
يظل �أك�ثر ق��وة من �أجهزة الكمبيوتر فالأخري
ت�صل مبيعاته �إىل  140مليو ًنا فى العام املا�ضى
وه��ى ال تقارن بالبليون قلم التى �أنتجت فى
نف�س العام ،وي�ؤكد ميلر �أن �إنتاج الأق�لام فى
�أوروبا قد زاد بن�سبة  %12فى عام  2001وفى
الدول النامية تزايد الطلب على اقالم الر�صا�ص
ب�صورة �أ�سرع� .أما فى �سوق �أق�لام الر�صا�ص
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال ��ذى يبلغ  220مليون
دوالر ،ف ��إن املبيعات فى تزايد م�ستمر �أو يف
الأقل م�ستقرة.
وي ��ؤك��د دوف م��ارت��ن ـ حم��رر ن�شرة اجلمعية
الأم��ري�ك�ي��ة ملحبى الأق �ل�ام ال��ر��ص��ا���ص وال��ذى
�أن�ش�أ موقعني على الإنرتنت خم�ص�صني للأقالم
الر�صا�ص ـ �أن الأجهزة الإلكرتونية امل�ستخدمة
ف��ى الكتابة لي�ست ب�ج��ودة �أو تلقائية كتابة
اخلواطر واملالحظات بالقلم الر�صا�ص.
و�شركة فابر كا�ستل ،التى م��ازال��ت تعمل فى
�صناعة الأق�ل�ام ف��ى نف�س امل�ك��ان ال��ذى �أن�ش�أه
كا�سرب فابر منذ ثمانية عقود ما�ضية ،قد �شهدت
قفزة هائلة فى معدل الإنتاج واال�ستهالك على
مدى ال�سنتني املا�ضيتني ،وترجع هذه القفزة
ب�شكل �أ�سا�سى �إىل ما ي�سمى «»2001 Grip
وه��و التحول الفنى وال�شكلى ال��ذى ح��دث فى
تكنولوجيا �صناعة الأقالم الر�صا�ص مما �أدى
مل�ضاعفة الطلب عليها خا�صة فى �شركة فابر
كا�ستل التى متتلك  15فرعً ا فى جميع �أنحاء
ال �ع��امل وي�ع�م��ل ب�ه��ا ح ��واىل � 5آالف �شخ�ص.
وال���ش�ك��ل اجل��دي��د للقلم ال��ر��ص��ا���ص «Grip
 »2001هو �شكل ثالثى بد ًال من �سدا�سى الأبعاد
عليه نقاط ب��ارزة م��وزع��ة على القلم الأمل�س
ب�شكل يجعل الإم�ساك به �أك�ثر راح��ة و�سهولة
هذا بالإ�ضافة �إىل �شكله اجلماىل ولونه الف�ضى
املميز .واجل��دي��د ف��ى ه��ذا ال�شكل ه��و حماولة
تثبيت ه��ذه النقاط ب��ده��ان �أق�ل�ام ع��ادى وغري
�سام ولي�س مبادة قد جتعل القب�ضة على القلم
�صمغية �أو تلت�صق مبرباة القلم �أثناء بريه.
وق��د ف��از ه��ذا ال�شكل اجل��دي��د للقلم الر�صا�ص
بخم�س ج��وائ��ز عاملية بالإ�ضافة لكونه �سهل
ال�ت�ث�ب�ي��ت خ�ل��ف الأذن وه ��ى ع���ادة ي �ق��وم بها
الكثريون من م�ستخدمى القلم الر�صا�ص حول
العامل والكونت يبيع �أقالمه اجلديدة ب�سعر 75
�سن ًتا (ي��ورو) �أى ما يعادل � 80سن ًتا (دوالر)
للقطعة متجاه ًال ن�صائح خرباء الت�سويق الذين
�أ�صروا على �أن ال �أحد يريد �أقالم ر�صا�ص غالية
الثمن عالية اجلودة خا�صة �أن ال�شركة ت�صنع
�أقالمًا ميكانيكية � ً
أي�ضا.
وت�أكيدًا لنجاح الفكرة ،ي�ؤكد الكونت �أنه منذ مت

ت�صنيع القلم اجلديد فى �أبريل املا�ضى وامل�صنع
يعمل ثالث ورديات يوميًا لي�سد حاجة ال�سوق
من هذا املنتج اجلديد.
و�أث �ن��اء اجل ��والت التى تتم ل �ل��زوار بامل�صنع،
ف�إن الت�صوير ممنوع متامًا فى املكان الذى يتم
ً
حفاظا على �سرية الت�صميم
ت�صنيع القلم فيه
اجلديد.
والكونت كا�سرت البالغ من العمر  61عامًا مل
يكن �أ�سا�سً ا �شغو ًفا ب�صناعة الأق�لام فقد ق�ضى
� �س �ن��وات ط��وي�ل��ة م��ن ع �م��ره ي�ع�م��ل كم�ستثمر
وم�صرفى فى البنك امل�صرفى ال�سوي�سرى فى
لندن ونيويورك خالل ال�سـبعينيات حتى توىل
على م�ض�ض �أعمال العائلة فى عام  ،1978ومنذ
ذل��ك احل�ين �أظ�ه��ر ك�ف��اءة وجن��احً ��ا كبريين فى
جمال �صناعة �أق�لام الر�صا�ص جعلته فى مثل
�شهرة بيل جيت�س فى �صناعة الكمبيوتر
وع��ن منتجه اجلديد املتمثل فى قلم ر�صا�ص
خ�شبى م�ضاف ل��ه ج��زء م�صنوع م��ن الف�ضة
يُ�ستعمل ليُغلق به القلم وكمرباة وكغطـاء حتى
ال يرتك القلم �أى بقع فى جيب القمي�ص ،يقول
الكونت �إن��ه يعتربه القلم امل�ث��ايل ،ويباع هذا
القلم ب�سعر  135ي��ورو فى حـني يباع النوع
النادر منه املطلى بالذهب واملر�صع بالأملا�س
ب�سعر  9000يورو.
و�شركة فابر كا�ستل التى يُطبع ا�سمها على
حواىل  8.1بليون قلم �سنويًا هى �أول من �صمم
نظامًا يحافظ على نعومة الر�صا�ص ،و�أول من
قام بت�صنيع القلم الر�صا�ص ال�سدا�سى الأوجه
الذى ال يتدحرج على املائدة.
وق��د ق��رر �أح��د �أف ��راد اجل�ي��ل ال��راب��ع م��ن عائلة
فابر �أن ينتقـل �إىل نيــويورك لين�شئ �شــركته
اخلا�صــة منق�سمًا عن بقيـة عائلته ولينتـج القلم
الأمريكى الأ�صفر اللون املعروف با�سم �سابري
هارد فابر .»2
و�آخ��ر خ�سارة واجهتها �شركة فابر كانت فى
عام  1970حني غزت الآالت احلا�سبة الأ�سواق
مما �أدى �إىل ك�ساد �صناعة امل�ساطر احل�سابية
التى كانت تنتجها ال�شركة �إىل جانب الأقالم

الر�صا�ص.
وي�ضيف الكونت �أن حركة علم التنب�ؤ الذى
يدر�س العالقات بني الكائنات احلية وبيئتها
والذى ظهر فى الثمانينيات �ساعدت على �إحياء
القلم الر�صا�ص حيث �أظ�ه��رت ال��درا��س��ات �أن
املنتجات البال�ستيكية ومنها الأقالم اجلافة قد
�أ�صبحت فج�أة م�ضرة للبيئة.
�أما القلم الر�صا�ص فهو ينتمى للأر�ض مثله مثل:
الأ�شجار والكربون الأ�سود الطرى وال�صل�صال
والنحا�س التى يُ�صنع منها القلم الر�صا�ص.
وب�سبب ه��ذه الأ��ص��ول الع�ضوية التى ينتمى
�إل�ي�ه��ا ال�ق�ل��م ال��ر��ص��ا���ص ،ق ��ررت جمعية القلم
ال��ر��ص��ا���ص اخ�ت�ي��ار ال�ك��ات��ب الأم��ري �ك��ى هرنى
ديفيد ثورو ـ الذى عا�ش حياة ب�سيطة فى كوخ
ف��ى الغابة ـ كمدير �شرفى لها .وق��د ا�ستفادت
اجلمعية �إعالميًا من حقيقة �أن ثورو ا�ستطاع
�أن يتعلم فى �إحدى �أكرب جامعات الغرب وهى
جامعة ه��ارف��رد فقط لكونه اب��ن �أح��د �صانعى
القلم الر�صا�ص ولكونه قد �ساعد والده فى هذا
العمل.
ويتباهى حمبو القلم الر�صا�ص ب�سرد ق�صة �أن
�شركة في�شر ل�صناعة الأق�لام احلرب قد �أنفقت
امل�لاي�ين لتخرتع قلم ح�بر يكتب وه��و مقلوب
وفى غياب �أية جاذبية �أر�ضية و�أر�سلته للتجربة
فى الف�ضاء مع �سفينة الف�ضاء �أبوللو ،7فى حني
�أن القلم الر�صا�ص عمل بكفاءة فى خدمة رواد
الف�ضاء فى كل الرحالت ال�سابقة دون �أن يحتاج
�أى تعديل �أو نفقات �ضخمة لتطويره.
والقلم الر�صا�ص ميثل �أهمية كبرية للكتاب حيث
�إن �أ�سل�س الأقالم الر�صا�ص و�أكرثها جودة هو
�أكرث ما ي�سعد الكاتب ويبهجه �إىل �أق�صى حد،
فمث ًال منذ �أن توقف �إنتاج القلم الر�صا�ص املميز
اب��ره��ارد ف��اب��ر  602ف��ى ع��ام  1998وال ُكتاب
يبحثون عنه ويدفعون  20دوال ًرا ثم ًنا للقلم
الواحد من هذه النوعية.
امل�صدر :هريالد تريبيون
(International Herald Tribune
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الطعام ..تاريخ وجغرافية وسياسة

برنارد لوي�س
م��اذا ك��ان��ت م�ك��ون��ات املطبخ ال �ق��دمي؟ نبد�أ
بالطبع باللنب والع�سل .فاللنب طعام مهم
جدًا ميكن تناوله حلوً ا �أو خم ً
رثا �أو م�صفى
�أو ب��ال�ع��دي��د م��ن ال �ط��رق الأخ� ��رى .وميكن
تق�سيم احل���ض��ارات التى وج��دت على هذا
ال�ك��وك��ب �إىل ث�ل�اث م�ن��اط��ق :منطقة اللنب
احللو ،ومنطقة اللنب الرائب ،ومنطقة الال
ل�بن� .أم��ا منطقة اللنب احللو فهى �أوروب ��ا
والأم��ري �ك �ت��ان ،ومنطقة ال�ل�بن ال��رائ��ب هى
ال��دول الإ�سالمية والهند ،ومنطقة الال لنب
هى ال�صني واليابان ،حيث ال ي�شربون اللنب
�أو ي�ستخدمونه فى مطبخهم التقليدى ـ فال
لنب وال جنب وال زبد.
وك��ان الع�سل مه ّم ًا ك��ذل��ك .فلم يكن ال�سكر
م �ع��رو ًف��ا ح�ت��ى وق��ت ق��ري��ب ن�سبي ًا ،وكان
الع�سل قبل ذلك هو املُح ِّلى الأ�سا�سى .كما
كان ي�ستخدم فى �صنع امل�شروبات الكحولية.
وهناك �شواهد على وجود احلبوب منذ زمن
بعيد؛ وهى القمح وال�شعري والذرة ال�صيفى.
ويبدو �أن الأرز جاء من الهند .وهناك بع�ض
الأدل���ة على �أن ��ه ُزرع مبا�شرة قبل دخول
الإ�سالم العراق و�إي��ران ،ورمبا مل يكن قبل
ذلك بوقت طويل .ومل يكن العامل اليونانى
الرومانى يعرفه.
ولدينا و�صف مثري من م�صدر عربى قدمي
خا�ص ب���أول م��رة ي��رون فيها الأرز ،وكان
ذلك وقت الفتح العربى يف القرن ال�سابع.
فقد فر بع�ض الك�شافة الفر�س الذين فاج�أتهم
قوة م�سلحة عربية يف امل�ستنقعات تاركني
وراءه ��م �سلتني �إح��داه�م��ا بها مت��ر وكانت
الأخ ��رى حت�ت��وى على م��ا علموا فيما بعد
�أن��ه �أرز غري م�ضروب� .أم��ر القائد العربى
خماطبا رجاله قائ ًال :كلوا التمر واتركوا
ه��ذا ال�شيء الآخ��ر ،ذل��ك �أن��ه قد يكون �سمًا
�أعده لكم العدو؟ وبذلك �أكلوا التمر وابتعدوا
عن ال�سلة الأخرى .ولكن بينما كانوا ي�أكلون
�أفلتت فر�س من مربطها و�أخذت ت�أكل الأرز.
�أو�شك العرب على ذبح الفر�س لي�أكلوها قبل
�أن يت�سمم حلمها ،ولكن �صاحبها طلب منهم
االنتظار وقال �إنه �سيت�صرف معها فى الوقت
املنا�سب.
وف��ى �صباح اليوم التاىل ،حني وج��دوا �أن
الفر�س ال تزال فى حالة ممتازة� ،أوقدوا نا ًرا
حتت الأرز و�أزال��وا الق�شر باحلرق« .وقال
قائدهم� :سموا بالله قبل �أن ت�أكلوا .و�أكلوا
منه ووجدوا �أنه �أطيب طعام».
وهناك �شواهد على وجود اخلبز منذ زمن
بعيد ج�دًا ،بل �إن��ه كان يحظى بنوع خا�ص
م��ن االح �ت�رام .وه��ذا ن�ص للغزاىل الفقيه
امل�سلم الكبري املتوفى عام  1111فهو يقول

فى مقال عن �آداب املائدة :يجب �أن ت�أكل من
طرف الرغيف� ،إال �إذا كان هناك القليل من
اخلبز .ويجب على امل��رء �أن يق�ضم اخلبز
و�أال يقطعه ب�سكني( ،مل تكن هناك �سكاكني
وقتها ..امل�ح��رر) لأن ف��ى ه��ذا ع��دم احرتام
للخبز .فقد ورد ع��ن النبى �أن��ه ق��ال اقطعه
ب��أ��س�ن��ان��ك .وال يجب و��ض��ع طا�سة �أو �أى
وع��اء فوق اخلبز ،بل يو�ضع فوقه الطعام
فقط .كرموا اخلبز الذى �أنزله الله �سبحانه
وت �ع��اىل نعمة م��ن ال���س�م��اء .ال مت�سح يدك
باخلبز� .إذا �سقطت لقمة خبز من �شخ�ص،
الب��د �أن يلتقطها ويزيل ما عليها من تراب
وال يرتكها لل�شيطان .وال ي��زال هناك نوع
من اح�ترام اخلبز فى �أنحاء كثرية من تلك
املنطقة حتى يومنا هذا.
ك��ان اللحم فى معظم ف�ترات الزمن القدمي
�شي ًئا ناد ًرا وثمي ًنا ،ولي�س بال�شيء اخلا�ص
بالأ�شخا�ص العاديني� .إال �أن لدينا �إ�شارات
�إىل العديد من الطيور والبهائم التى كانت
ت�ستهلك ،و�إىل تلك املحرم �أكلها .بل �إن بع�ض
امل�ؤرخني يقولون �إن حترمي حلم اخلنزير
و�ضع ح �دًا للتو�سع الإ��س�لام��ى .فقد خرج
الدين الإ�سالمى من اجل��زي��رة العربية فى
القرن ال�سابع وانت�شر �شر ًقا وغربًا و�شما ًال
وجنوبًا ب�سرعة كبرية ،ثم توقف فى �أ�سبانيا
والبلقان وال�صني ،وهى ثالث مناطق تعتمد
اعتمادًا كبريًا على تربية اخلنازير( .املحرر:
ال ت�شري امل��راج��ع ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ت��ى كتبها
معا�صرون للفتوحات الإ�سالمية �إىل �أية
�صلة بني اخلنازير وتلك الفتوحات).
وت ��رب ��ط ن �ظ��ري��ة �أخ � ��رى ح� ��دود التو�سع
الإ�سالمى بالزيتون وزراعته و�إنتاج زيت
الزيتون ،الذى هو فى الواقع طعام �أ�سا�سى
فى مطبخ منطقة ال�شرق الأو�سط قاطبة .بل
�إن الفكرة تبدو م�ستبعدة �أك�ثر من نظرية
حلم اخلنزير ،حيث انت�شر الإ�سالم رغم ذلك
بتو�سع كبري فى �أماكن ال يزرع فيها الزيتون
وال يعرفه فيها �أحد.
وجن��د الكثري م��ن الإ���ش��ارات �إىل الفواكه
واخل�ضروات ،ومنها التني والتمر والعنب
واخل��وخ .ويعد الباذجنان طعامًا عظيمًا.
ويبدو �أن التفاح كان من الأهمية بحيث كان
ا�صطالحً ا ا�شتقاقيا للفاكهة واخل�ضروات،
حتى �أن ال�شيء غري امل�ألوف ي�سمى بنوع من

التفاح .وي�صف حاج �إيطاىل �أول مرة يرى
فيها املوز فى م�صر عام  1384وي�سميه «تفاح
اجلنة» .وحني ظهرت البطاط�س لأول مرة،
وه��ى بدعة �أمريكية� ،أ�سماها الفرن�سيون
 pomme de terreتفاح �أر�ضى .وحني
كانت �إ�سرائيل احلديثة بحاجة �إىل ا�سمني
للربتقال والبطاط�س اللذين ال وج��ود لهما
ف��ى عربية ال �ت��وراة واحل��اخ��ام��ات� ،أ�صبحا
نوعني من التفاح« :التفاح الذهبي» و«التفاح
الأر��ض��ي» .وحني �أدخلت الطماطم �إيطاليا
�أ�سموها « pomodoroالتفاح الذهبي»،
وهو اال�سم الذى انتقل فى النهاية �إىل اللغة
العربية على هيئة «بنادورة» و «بندورة».
وال بد �أن نقول �شيئا عن الأ�صناف اجلانبية
والتوابل ومك�سبات الطعم والرائحة ـ وهى
�أ�شياء لي�ست ج��زءًا من ال�صنف الرئي�سى،
ولكنها ت�ستخدم ب�ط��رق ع��دي��دة لإك�سابه
نكهة معينة .وه�ن��اك الأ��ش�ي��اء الوا�ضحة،
كالب�صل والكرات والثوم ،وهناك ما ي�شهد
ع�ل��ى وج��وده��ا جميعًا ف��ى ال��زم��ن القدمي.
وال�سكر �صنف �إ�ضافى الف��ت لالنتباه جاء
من الهند عرب �إيران ،وكان �إما غري معروف
ب��امل��رة �أو م �ع��رو ًف��ا ع�ل��ى ن �ط��اق ��ض�ي��ق فى
ال�ع��امل اليونانى ال��روم��ان��ى ال�ق��دمي .وجند
�إ� �ش��ارات متفرقة �إىل م��ا ق��د يكون ال�سكر،
ولكن من امل�ؤكد �أنهم مل يكونوا ي�ستخدمونه
ا�ستخدامًا ع��ادي��ا لأغ��را���ض الطهى ،وحني
�أدخ��ل للمرة الأوىل كان ي�ستخدم لأغرا�ض
دوائية .وبعد الفتوحات الإ�سالمية انت�شر
ال�سكر انت�شار �سريعًا جدًا ـ فى البداية من
بالد فار�س �إىل م�صر ثم �إىل �شمال �أفريقيا
ومنها �إىل �أ�سبانيا ،ومن �أ�سبانيا �إىل جزر
املحيط الأطلنطى ث��م �إىل ال�ع��امل اجلديد.
ومن العامل اجلديد عاد �إىل ال�شرق الأو�سط.
وا�ستطاعت الدول الأوروبية زراعة ال�سكر
فى مزارعها بتكلفة �أق��ل وبكفاءة �أك�بر من
موطنه الأ�صلى .وح��دث ال�شيء نف�سه مع
النب بعد ذلك بقليل.
وكانت البهارات �شديدة الأهمية بالطبع.
و�أورد امل�سعودى الكاتب العربى الكبري
الذى عا�ش فى الع�صور الو�سطى قائمة ت�ضم
خم�سة وع�شرين ب�ه��ا ًرا خمتل ًفا .والغريب
�أنها مل تت�ضمن الفلفل الأ�سود ،وهو �أكرثها
ا�ستعما ًال ،وي�ق��ول لنا م��ؤل��ف �آخ��ر �إن منه

�سبعمائة ن��وع .وال�ب�ه��ارات مهمة كذلك من
ناحية �أخرى ،وذلك من خالل التجارة مع كل
من �أوروبا وجنوب �شرقى �آ�سيا.
ج��اء ذك��ر اللنب ك�شراب �أ�سا�سى .وال�شيء
الآخ ��ر الأك�ث�ر ذك� � ًرا ف��ى ال��زم��ن ال �ق��دمي هو
امل�شروبات الكحولية ب�أنواعها املختلفة ،مثل
تخمري النبيذ و�صنع ال�ب�يرة� .أم��ا التقطري
ل�صنع امل���ش��روب��ات ال��روح�ي��ة فقد ظهر فى
وقت الحق .ولدينا الكثري من الأدلة الأدبية
والأثرية ،بل واللغوية ،على تاريخ اخلمر.
ورغ� ��م ال �ت �ح��رمي ال �� �ص��ري��ح للم�شروبات
الكحولية ،فقد كانت ت�شرب بكرثة ،وهناك
�أدب بكامله م��ن �شعر اخل �م��ر ف��ى اللغات
العربية والفار�سية والرتكية وغريها من
اللغات الإ�سالمية( .املحرر :من الثابت عند
دار�س اللغة العربية �أن ذكر اخلمر فى �شعر
ما بعد الإ�سالم كان على �سبيل املجاز الذى
تعنى به دائمًا البالغة العربية).
ول�ك��ن �أي��ن ك��ان��وا ي��ذه�ب��ون للح�صول على
ال �� �ش��راب؟ ك��ان��ت ه�ن��اك بالطبع ح��ان��ات فى
البلدان الإ�سالمية� ،إال �أنه مل يكن هناك جتار
خمور .وك��ان م�سموحً ا للم�سيحيني ب�صنع
اخلمر ،وكانت الأدي��رة امل�سيحية ،فى ذلك
الوقت وفى وقتنا ه��ذا ،وهناك كما فى �أى
مكان �آخ��ر ،ك�ث�يرًا م��ا تتخ�ص�ص ف��ى �إنتاج
النبيذ الفاخر .ولذلك يكاد الدير يظهر فى
ال�شعر القدمي و�شعر الع�صور الو�سطى ،فى
العربية والفار�سية ،ك�أنه حانة.
وظهرت امل�شروبات ال�ساخنة مت�أخرة جدًا.
فرمبا كانت ع�صائر ال�ف��واك��ه �أو منقوعها
ت�سخن ،و�إن ك��ان ه��ذا �أم� � ًرا م�شكو ًكا فيه.
ولكن امل�شروبات ال�ساخنة ،وه��ى ال�شاى
والقهوة والكاكاو ،مل تكن معروفة باملرة
ف ��ى ح��و���ض ال �ب �ح��ر امل �ت��و� �س��ط واملناطق
املجاورة له فى الزمن القدمي وفى الع�صور
الو�سطى .وجن��د �إ��ش��ارات متفرقة فى كتب
الرحالت العربية �إىل نقع �أوراق ال�شاى فى
ال�صني .ولكنها ت�صف ذلك ب�شيء من احلرية
والنفور ،وال يبدو �أنهم حاولوا ا�سترياده.
وهناك بع�ض الأدلة على �أنه حني غزا املغول
�إي��ران فى القرن الثالث ع�شر ج��اءوا معهم
ب�شرب ال�شاى ،ولكنها مل تتقبله .ومل يحدث
�إال بعد ذلك بوقت طويل �أن �أعاد الأوروبيون
�إدخ ��ال ال�شاى ف��ى ال�شرق الأو� �س��ط .وفى

ً
ظهرت امل�شروبات ال�ساخنة مت�أخرة ً
م�شكوكا فيه .ولكن
أمرا
جدا .فرمبا كانت ع�صائر الفواكه �أو منقوعها ت�سخن ،و�إن كان هذا � ً
امل�شروبات ال�ساخنة ،وهى ال�شاى والقهوة والكاكاو ،مل تكن معروفة باملرة فى حو�ض البحر املتو�سط واملناطق املجاورة له فى الزمن
القدمي وفى الع�صور الو�سطى .وجند �إ�شارات متفرقة فى كتب الرحالت العربية �إىل نقع �أوراق ال�شاى فى ال�صني .ولكنها ت�صف ذلك
ب�شيء من احلرية والنفور ،وال يبدو �أنهم حاولوا ا�سترياده .وهناك بع�ض الأدلة على �أنه حني غزا املغول �إيران فى القرن الثالث
ع�شر جاءوا معهم ب�شرب ال�شاى ،ولكنها مل تتقبله .ومل يحدث �إال بعد ذلك بوقت طويل �أن �أعاد الأوروبيون �إدخال ال�شاى فى
ال�شرق الأو�سط.
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بع�ض الأحيان كان ي�أتى عن طريق الرب من
�شمال ال�صني ،وفى �أحيان �أخرى عن طريق
البحر من جنوب ال�صني .والكلمة ال�صينية
ال�شمالية التى تعنى ال�شاى هى «ت�شاي»� ،أما
الكلمة ال�صينية اجلنوبية فيها «تيي» ،وهما
نطقان خمتلفان لنف�س الكلمة التى تكتب
بنف�س العالمة ال�صينية.
�أم��ا ال�بن فهو موثق ب�شكل �أف�ضل .وموطن
النب الأ�صلى هو احلب�شة ،ورمبا �أخذ ا�سمه
م��ن منطقة ك��اف��ا ح�ي��ث ينمو ال�ب�ن ال�ب�رى.
وال ي�سع امل��رء �إال �أن يتعجب من �إب��داع من
اكت�شفوا ط��ري�ق��ة �صنع ال�ق�ه��وة م��ن النب.
ومعظم الأطعمة وامل�شروبات ب�سيطة �إىل حد
ما .ولكن بالن�سبة للقهوة كان على النا�س �أن
ميروا بعملية طويلة ومعقدة كى يح�صلوا
على م�شروب القهـوة من ال�بن ال��ذى ينمـو
بريا فى كافا .ولكن من ح�سن احلظ �أن هذا
حدث من �أجلنا جميعًا.
وكان النب ي�ستورد من احلب�شة �إىل اليمن،
ومن اليمن ي�صدر فى القرن ال�ساد�س ع�شر
عرب اجلزيرة العربية �إىل م�صر و�سوريا،
ث��م �إىل ت��رك �ي��ا ،وم��ن ت��رك�ي��ا �إىل �أوروب� ��ا.
وكان ال�شاى ي�صل �إىل ال�شــرق الأو�سـط من
�أوروب��ا ،و�أخريًا من ال�صني .وكانت القهوة
فى البداية مو�ضع تعجب وا�ستغراب من
الأوروبيني ،بل �إن بع�ضهم كان يتحدث عنها
ب�شيء من القرف.
ويعلق على ذلك كتاب �إجنليزى �شهري ،وهو
«ت�شريح االكتئاب» مل�ؤلفه روب��رت بريتون
الذى كتبه عام  1621بقوله:
ل��دى الأت ��راك م�شروب ي�سمى كوفا (فهم ال
ي�شربون اخلمر) وقد �أخذ ا�سمه هذا من حب
فى �سواد ال�سناج وفى مرارة  ...يرت�شفون
مغليه ،وي�شربونه بالدرجة التى يتحملونها
م��ن ال�سخونة .وه��م ي�ضيعون وق� ًت��ا كبريًا
فى دور الكوفا تلك التى ت�شبه �إىل حد ما
دور البرية �أو احلانات التى لدينا ،وهناك
يجل�سون ي�ثرث��رون وي���ش��رب��ون ت�ضييعًا
للوقت ،ولكى ميرحوا معًا ،لأنهم يجدون
بالتجربة �أن هذا النوع من ال�شراب ي�ساعد
ح�ين ي�ستخدم ع�ل��ى اله�ضم وي��زي��د الهمة
والن�شاط.
وك �م��ا ه��و احل� ��ال ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل���س�ك��ر� ،أخ��ذ
الأوروبيون النب �إىل م�ستعمراتهم فى جزر
الهند الغربية وجنوب �شرق �آ�سيا .وبحلول
القرن الثامن ع�شر كان النب وال�سكر من بني
واردات ال�شرق الأو�سط من �أوروبا.
وهناك ع�شبان �آخ��ران «ي�شربان» فى اللغة
العربية ،مع �أنهما لي�سا كذلك فى الإجنليزية،
وهما احل�شي�ش والتبغ .واحل�شي�ش بطبيعة
احلال متوطن فى ال�شرق الأو�سط ويعود
وج��وده �إىل زمن طويل� ،أم��ا التبغ ف�أحد
الواردات الأمريكية .فقد جاء به التجار
الإجن �ل �ي��ز ف��ى ب��داي��ة ال��ق��رن ال�سابع
ع�شر ،وم��ن املفرت�ض �أنهم �أت��وا به من
امل���س�ت�ع�م��رات الأم��ري �ك �ي��ة ،ح�ي��ث �شاع
�شيوعً ا �سريعًا جدًا .وكان هناك ج� � ��دل
طويل ح��ول ال�بن والتبغ
ب�ش�أن �إذا ما كان ال�شرع
يحرمهما �أم يبيحهما.
ذل ��ك �أن ال �ت��دخ�ين مل
يكن حمرمًا وح�سب،
ب� ��ل ك � ��ان ي��ع��ام��ل كذلك
على �أن��ه م�ضيعة للمال .وال
يزال الوهابيون وتالميذهم
يحرمونه.
نعرف من التاريخ القدمي
م�ك��ان�ين ل�صنع الطعام.
�أح� ��ده � �م� ��ا ه� ��و ال � �ف� ��رن،
وي�سمى التنور وه��ى كلمة
ت��ع��ود �إىل ال �ع �� �ص��ر الآ�� �ش���ورى
البابلى .وك��ان ي�ستخدم خلبيز
اخلبز وكذلك ل�صنع الفطائر.
�أم��ا الثانى فهو امل�ستوقد حيث
توقد النار بطريقة �أو ب�أخرى من
�أجل ال�سلق �أو التدمي�س �أو ال�شواء،
وف��ى بع�ض الأح�ي��ان التحمري ،و�إن
بدا هذا ناد ًرا ن�سبيا ،وهو ما يعود بال
�شك �إىل تكلفة الزيت العالية .ولدينا قدر

أمرا م�سلمً ا به فى الأماكن التى ن�أكل فيها؛
ونحن نعترب وجود الطاوالت والكرا�سى � ً
فنحن جنل�س على الكرا�سى ويقدم لنا الطعام على الطاوالت .ولكن هذا لي�س قانون
الطبيعة بحال من الأحوال .ويبدو �أن الطاوالت والكرا�سى كانت موجودة فى ال�شرق
الأو�سط القدمي ،ولكنها اختفت فى الع�صور الو�سطى والع�صور احلديثة .ففى جمتمع
الأخ�شاب فيه نادرة وثمينة ،وال�صوف واجللود رخي�صة ووفرية ،كانت هناك
ترتيبات خمتلفة بالن�سبة للجلو�س وتقدمي الطعام.

ال ب�أ�س به من املعلومات عن �أدوات املطبخ،
بل وع��ن كمية �أدوات املطبخ التى يحتفظ
بها.
كانت الأطعمة بطبيعة احل��ال �صن ًفا مهمًا
م��ن �أ� �ص �ن��اف ال �ت �ج��ارة .وم��ن ال��وا� �ض��ح �أن
ج��زءًا كبريًا مما ك��ان النا�س ي�أكلونه قابل
للتلف وحجمه كبري ولي�س غ��اىل الثمن،
ول��ذل��ك ك��ان غ�ير منا�سب لتجارة امل�سافات
البعيدة وال يحظى باهتمام التجارة .ومع
ذل��ك ك��ان هناك الكثري منه يحظى باهتمام
التجار .وكانت البهارات على قدر كبري من
الأهمية ،وكذلك كان ال�سكر وزيت الزيتون
وامل �� �ش��روب��ات ال�ك�ح��ول�ي��ة .وجن��د ك��ذل��ك �أن
املك�سرات والفواكه املجففة وع�سل النحل
وال�شاى والنب والبقول (كالفول والعد�س)
�ضمن قوائم ال�سلع.
وي�ب��دو �أن ال��رح��ال��ة الغربيني ف��ى عمومهم
يتفقون على �أن عددًا قلي ًال جدًا من النا�س،
من غري العظماء والأث��ري��اء ،كانوا يطهون
الطعام فى بيوتهم .فقد كان النا�س ي�شرتون
�أطعمة مطهوة من الأ�سواق ،ومن املطابخ،
وم��ن جمموعة �شديدة الت�شعب من الطهاة
امل �ح�ترف�ين .وت���ض��م ق��ائ�م��ة خ��ا��ص��ة مبدينة
ا�ستنبول �أُع��دت بناء على �أمر من ال�سلطان
مراد الرابع عام  1638و�أوردها �أوليا �شلبى،
وهو كاتب تركى من ذلك الع�صر« ،النقابات
واحلرف» التى فى املدينة .ومن بني املهتمني
بالطعام ،ت�ضم املجموعة الأوىل الزراع،
وه� ��م م ��ن ي���زرع���ون ال� �ط� �ع ��ام� .أم ��ا
املجموعة الثانية ،التى ي�أتى على
ر�أ��س�ه��ا �شيخ اخلبازين،
فت�شمل اخلبازين
وامل �ل�اح �ي�ن

وخبازى القراقي�ش وطهاة احللوى ويليهم
الطحانون وجتار الدقيق و�صناع الأكيا�س
و�صناع الن�شا و�صناع البق�سماط .وي�أتى بعد
ذلك من ي�سميهم «التجار امل�صريني» .وهناك
م�ستوردو الأرز وال�بن وال�سكر .ي�أتى بعد
ذلك م��وردو الأرز والعد�س وم��وردو ال�سكر
واحللوى ،وم��وردو ال�شــربات والنب .وهو
يقول �إنهم ثالثمائة رجل ودكان ،جميعهم من
اليونانيني وكلهم �أغنياء.
وتتكون املجموعة الثانية من الق�صابني،
وه��م ال��دب��اح��ون وج� ��زارو ال�ل�ح��م البقرى
واجلزارون اليهود وجزارو ال�ض�أن ،وهناك
ع��دد �آخ��ر ممن يهتمون برعاية احليوانات
وذب��ح��ه��ا وب �ي �ع �ه��ا .ث ��م ي� ��أت ��ى ال �ل �ب��ان��ون
وينق�سمون �إىل م��وردى اللنب اجلامو�سى
ولنب الغنم ،وجتار الأجبان ،وجتار الق�شدة،
وجتار الزبد ،وباعة الزبادى .ويلى ه�ؤالء
ال �ط �ه��اة وم ��ن ي��ع��دون ال �ط �ع��ام ل�ل�ب�ي��ع فى
الأماكن العامة .وهو يعدد �أن��واعً ��ا خمتلفة
من الطعام ال��ذى يبيعونه؛ فهناك اللحوم
املجففة وال�ل�ح��وم اململحة ،وك��ذل��ك الكبدة
والكر�شة وال�ف��واك��ه واخل���ض��روات املخللة
والثوم والب�صل .وهناك جمموعات عديدة
تطبخ للفقراء ونقابة منف�صلة لل�سفرجية.
و كل مطبخ به �سفرجى واح��د على الأقل،
حيث ينطق بالب�سملة بعد �أن ي�ضع
ال�صحن �أم ��ام ال�ضيف وي�أكل
لقمتني ثم يطلب من ال�ضيف �أن
ي�أكل .ويفرت�ض �أن هذا لبيان �أن
الطعام غري م�سمم .وهناك
ك� ��ذل� ��ك ال � �� � �ش� ��واءون
وط � �ه� ��اة اليخنى
ومن يعدون البالو
(الأرز باخل�ضروات
والتوابل وقطع اللحم
وق��د يغطى بالبي�ض) ومن
ي �ع��دون ال �ب��اذجن��ان وورق العنب
وال� �ب� ��� �ص���ل

واخل���ردل وال���ش��رب��ات و�أن��واعً ��ا ك�ث�يرة من
الأ�سماك.
يبدو �أن ال�شرق الأو�سط مل يكن به مطاعم.
وف��ى ب��داي��ة ال�ق��رن التا�سع ع�شر زار �شيخ
م �� �ص��رى م��ن الأزه� � ��ر ا� �س �م��ه رف��اع��ة راف��ع
الطهطاوى باري�س وكتب كتابًا رائ� ًع��ا عن
جت��ارب��ه ومالحظاته ف��ى ال�غ��رب الغام�ض.
وم ��ن ب�ي�ن غ��رائ��ب ب��اري ����س ال �ت��ى الحظها
مكان ي�سمونه مطعمًا .وه��و يتهجى كلمة
 restaurantباحلروف العربية وي�شرح
معناها.
ونحن نعترب وج��ود ال�ط��اوالت والكرا�سى
�أم� ًرا م�سلمًا به فى الأماكن التى ن�أكل فيها؛
ف�ن�ح��ن جن�ل����س ع�ل��ى ال �ك��را� �س��ى وي �ق��دم لنا
ال�ط�ع��ام ع�ل��ى ال� �ط ��اوالت .ول �ك��ن ه��ذا لي�س
قانون الطبيعة بحال من الأح��وال .ويبدو
�أن ال �ط��اوالت وال�ك��را��س��ى ك��ان��ت موجودة
فى ال�شرق الأو�سط القدمي ،ولكنها اختفت
فى الع�صور الو�سطى والع�صور احلديثة.
ففى جمتمع الأخ���ش��اب فيه ن��ادرة وثمينة،
وال�صوف واجللود رخي�صة ووفرية ،كانت
هناك ترتيبات خمتلفة بالن�سبة للجلو�س
وتقدمي الطعام.
ولكن مباذا كانوا ي�أكلون الطعام؟ هنا كذلك
ق��د نق�سم ال�ع��امل �إىل ث�لاث مناطق ـ منطقة
�أدوات امل��ائ��دة ف��ى ال�غ��رب ،ومنطقة عودى
الأكل فى ال�شرق ،وبينهما منطقة الأ�صابع.
ويبدو �أن عودى الأكل اخرتاع قدمي جدًا فى
ال�شرق الأق�صى� .أما �أدوات املائدة ف�أحدث
من ذلك بكثري فى الغرب .كان ال�سكني بطبيعة
احلال �ضروريا ،ولكنه مل يكن �أداة �أ�سا�سية
من �أدوات الأك��ل .كانت ال�شوكة هى الأداة
الأ��س��ا��س�ي��ة ،وي�ب��دو �أن�ه��ا اخ�ت�راع بيزنطى
�أُدخ ��ل بريطانيا ف��ى �أوائ ��ل ال�ق��رن ال�سابع
ع�شر .وق��د وج��ده��ا ال��رح��ال��ة الربيطانيون
فى �إيطاليا وانبهروا بها �أميا انبهار .وكلمة
«�� forkش��وك��ة» الإجن�ل�ي��زي��ة م ��أخ��وذة من
الكلمة الإيطالية  .fourchettaولوحظ
�أن الإي �ط��ال �ي�ين م�ب��ال�غ��ون ف��ى ت��أن�ق�ه��م وال
يحبون تلويث �أ�صابعهم �أو فوطهم .وجند
ع��دة �إ��ش��ارات �إىل ه��ذه الأداة اجل��دي��دة� ،أى
ال �� �ش��وك��ة ،ف��ى م���س��رح�ي��ات ب��ن جون�سون
(امل�ت��وف��ى ع��ام  .)1637وه��ى مل تظهر فى
م�سرحيات �شك�سبري.
ولدينا عدد من الأو�صاف للوالئم ال�شرقية
قدمها رحالة غربيون ،ووالئم غربية قدمها
رحالة �شرقيون .وقد الحظوا �أ�شياء خمتلفة؛
فقد لفتت �أنظارهم �أ�شياء خمتلفة .ومن بني
ما لفت نظر الرحالة ال�شرقيني فى الغرب
هو �أن الرجال والن�ساء يتناولون الطعام
معًا .كان ذلك يحدث فى الزمن القدمي،
ولكنه مل يكن معتادًا فى الع�صور
الإ�سالمية ،وقد �أده�ش الزوار
ال�شرق �أو�سطيني لأوروب ��ا،
بل ورمبا �صدمهم .ومن بني
ه ��ؤالء ال��زوار وحيد �أفندى
ال�سفري العثمانى فى باري�س
ال��ذى كتب فيما ب�ين 1806
و 1807ي�ق��ول« :ف��ى املوائد
الأوروب�ي��ة يكون ع��دد كبري من
الن�ساء ح��ا��ض� ًرا .وجتل�س الن�ساء
على امل��ائ��دة ،بينما يجل�س ال��رج��ال خلفهن
ي��راق�ب��ون�ه��ن ك��احل �ي��وان��ات اجل��ائ �ع��ة بينما
الن�ساء ي�أكلن .و�إذا �أ�شفقت الن�ساء عليهم
�أعطينهم �شي ًئا ي�أكلونه ،و�إن مل ت�أخذهن بهـم
�شفقة ظل الرجال على جوعهم».
ال �أعرف �أى املوائد ح�ضر ،ولكن دعونى �أقول
وح�سب �إن ما رواه عن املائدة الغربية لي�س
�أكرث عجبًا مما رواه بع�ض الرحالة الغـربيني
عن احلياة فى ال�شرق الأو�سط� .إال �أن هذه
التعليقات ت�أخذنا �إىل منطقـة خمتلفة ،من
التاريخ الغذائى وتاريخ الطهى �إىل التاريخ
االجتماعى والثقافى .باخت�صار ،من الأكل
�إىل تناول الطعام .وتلك ق�صة �أخرى.
ترجمــة � :أحمد حممـود
The New York Review, May
2002 ,23
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في ذكرى الكارثة

الجحيم الذي أحدثته قنبلة ذرية
صغيرة واحدة!
ترجمة  /عادل العامل

عندما مات تسوتومو ياماغوتشي قبل أشهر ،و عمره  93عاماً ،كان يُعد من نوادر
النحس  :فقد عاش الرجل مجتازاً تفجيرين ذرّيين ،في هيروشيما ثم في نياغازاكي.
كان رج ً
حسن جداً ،أو حظٍ سيئ جدا .من الصعب تحديد ذلك.
ال ذا حظٍ
ٍ
لكن ال�سيد ياماغوت�شي مل يكن وحيد ًا يف
ه ��ذا .ك��ان واح� ��د ًا م��ن ك�ث�يري��ن ب�ل��غ عددهم
� 165شخ�ص ًا ُيعتقد ب�أنهم جنو من تفجري
ه�يرو� �ش �ي �م��ا ف �ق��ط ل�ي�ن�ت�ه��ي ب �ه��م الأم � ��ر يف
نياغازاكي حيث �سقطت تلك القنبلة بعد ذلك
بثالثة �أيام .و ق�ص�ص ه�ؤالء الناجني مرتني
ت�شكل ج��زء ًا من الكتاب الر�صني و اجلديد
للكاتب ت�شارل�س بيليغرينو ( ،القطار الأخري
من هريو�شيما ).
لقد ن�ش�أ تعبري " الأر�ض �صفر “ground
 zeroمع هريو�شيما و نياغازاكي .ف�أولئك
ال��ذي��ن جن��وا م��ن امل��واج�ه��ات املال�صقة لتلك
القنابل الأمريكية اجلديدة قد جنوا بف�ضل
احلظ الطيب الأعمى متام ًا .فقد كانوا متام ًا
يف امل�ك��ان ال�صحيح يف ال��وق��ت ال�صحيح،
حم�م� ِّي�ين م��ن �أ��ش�ع��ة غ��ام��ا و الأ� �ش �ع��ة حتت
احلمراء القاتلة ،و من االنفجار املت�سطح،
بقع من الأر���ض عملت ك�شرنقات وقاية
يف ٍ
طبيعية �ضد ال�صدمات.
و لقد تعلم الناجون من هريو�شيما درو�س ًا
نفي�سة ب���ش��أن ال�ن�ج��اة م��ن تفجري ن��ووي،
لكنهم ك��ان��وا خائفني م��ن ن�شر ه��ذه املعرفة

يف �أعقاب ذلك مبا�شر ًة .فقد كان قادة اليابان
ق�ص�ص طاحلة
الع�سكريون ال يريدون ن�شر "
ٍ
" و " �إ�شاعات هزمية " .غري �أن بع�ض �أولئك
الناجني تك ّلموا على �أية حال ،ف�أنقذوا بع�ض
الأرواح بالت�أكيد.
لقد ك��ان اليابانيون يدعون القنبلة الذرية
بالبيكا-دون  " ،pika-donاالنفجار-
التوهج " .و كان �أح��د الدرو�س املتعلقة به
� :إذا ر�أي��تَ و جن��وتَ من البيكا ،ف ��إن لديك
ثوان قليلة لتتفاداها� .أما الدر�س الآخر فهو
ٍ
� :أن ارتداء مالب�س بي�ض ينفع هنا .و هناك
طبيب ،كما يقول ال�سيد بيليغرينو " ،قدّم
تقرير ًا عن �أمثلة عديدة لن�ساء و �أطفال كانوا
يرتدون ثياب ًا مطرزة ،تت�ضمن �أحيان ًا �أزهار ًا
على قما�ش �أبي�ض .و كانت الأزه��ار الداكنة
اللون الآن مو�سومة ب�شكلٍ دائم على جلدهم
بعد االنفجار ".
و م��ا ي ��زال ه �ن��اك در� ��س �آخ ��ر � :إن �صوت
ال�ق��اذف��ة  B 29ال�ت��ي تغو�ص و تطري مثل
اجلحيم ،و هي ت�شد على حمركاتها لتخرج
عن امل�سار ،هو �صوت ينبغي �أخذه بجدية .و
هناك الكثري ،الكثري من الأمور املتعلقة بتلك

القنابل كذوبان �ساعات الأيدي التي و�سمت
جلد �أ�صحابها ،و �أ�صبحت مر�ض ًا �إ�شعاعي ًا.
ف�ق��د ك��ان��ت ال�ق�ن��اب��ل �أ��ش�ب��ه يف عملها بفرن
ّ
ت�سخن امل�ع��دن حتى جتعله
م��اي�ك��رووي��ف،
يتوهج.
�إن كتاب ( القطار الأخ�ير �إىل هريو�شيما )
كتالوغ وا�ضح الر�ؤية لكل تلك الفظائع ،و
لي�س لل�ضعفاء .و يتتبع ال�سيد بيليغرينو
ه�ؤالء الناجني و هم ي�سريون جمهَدين عرب
الأرا� �ض��ي القاحلة التي ت�ك��وّ ن ( الطريق )
للكاتب كوماك مكارثي .و ي�صف ما يدعوه
بـ " التما�سيح ال�سائرة كالنمل " التي ر�آها
الناجون ،رج��ا ًال و ن�سا ًء " كانوا �آن��ذاك من
املحولة �إىل
دون عيون و وجوه ــ بر�ؤو�سحم
َّ
جلود متا�سيح م�سودّة تبدو فيها ثقوب حمر،
ت�شري �إىل الأفواه ".
و ي���س�ت�م��ر امل� ��ؤل ��ف  " :و ه� � ��ؤالء النا�س
التم�ساحيون ال ي�صيحون .ف��أف��واه�ه��م ال
ت�ستطيع تكوين الأ� �ص��وات .و ال�ضو�ضاء
التي كانوا ُي�صدرونها �أ��س��و�أ من ال�صياح.
فهم ُيطلقون دمدم ًة متوا�صلة ــ مثل اجلراد
َ
أوا�سط ال�صيف .و �أحد الرجال كان،
يف ليلة �

و هو ي�سري مذهو ًال على �ساقني متفحمتي
العقبني ،يحمل طف ًال ميت ًا باملقلوب " .و يعري
امل�ؤلف هنا انتباه ًا خا�ص ًا للتف�صيل البالغي،
و يقدم �شرح ًا بطيئ ًا حلظ ًة بلحظة تقريب ًا
للكيفية التي �أطلقت بها القنبلة الذرية غ�ضبها
ال �ه��ائ��ج .و لي�س ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن الأم ��ور
اجل��دي��دة يف ذل��ك ،غري �أن ( القطار الأخري
م��ن ه�يرو��ش�ي�م��ا ) حت�ل�ي��ل ق ��وي للذكريات
الأوىل و امل��ادة الأر�شيفية� ،إ�ضاف ًة لتحليل
البحث و املقابالت اخلا�صة التي �أجراها
بكتاب يت�صارع بعمق مع
امل�ؤلف .و هو لي�س
ٍ
الريا�ضيات الأخالقية املتعلقة بقرار �إ�سقاط
القنابل الذرية .فال�سيد بيليغرينو ال يقول
فو�سل ،الذي كتب
ما �إذا كان يتفق مع بول َ
قائ ًال يف ( �شكر ًا لله على القنبلة الذرية ) �أن
الدرجة التي ي�سجل بها الأمريكيون ال�صدمة
و اخلجل اال�ستثنائي من قنبلة هريو�شيما
الذرية ترتبط ب�شدة باالفتقار �إىل املعلومات
عن حرب البا�سفيكي ".
�إال �أن��ه يدر�س بالت�أكيد كل ن��وع من الغبار
املت�ساقط و ال يهمل التنوع ال��روح��ي .فهو
طبيب " ت��ذ ّك��ر �أن �أول �ئ��ك الذين
يكتب ع��ن
ٍ
ظلوا �أحيا ًء بعد القنبلة الذرية كانوا بوج ٍه
ع��ام الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن جت��اه�ل��وا الآخرين
املت�صايحني هنا و ه�ن��اك� ،أو ال��ذي��ن ظلوا
بعيدين ع��ن �أل�سنة اللهب ،حتى ح�ين كان
املر�ضى و الزمالء يزعقون بينها ".
و قد اعرتف هذا الطبيب " ب�أن �أولئك الذين
بقوا منا حيث كنا� ،أولئك الذي التج�أوا منا
�إىل التالل وراء امل�ست�شفى حني بد�أت النريان
تنت�شر و حتا�صر ،قد جنوا بامل�صادفة و ظلوا
�أحياء .و باخت�صار ،ف�إن �أولئك الذين ظلوا
على قيد احلياة بعد القنبلة� ،إن مل يكن ذلك
ملجرد احلظ ،كانوا على درجة �أعظم �أو �أقل
توجههم
من الأنانية و الرتكيز على الذات ــ ّ
الغريزة و لي�س احل�ضارة .و نحن نعلم هذا،
نحن الذين بقينا �أحياء ".
و لقد كان ياماغوت�شي ،الناجي من القنبلتني،
من بني �أن�صار خطة ب�سيطة لإنهاء احلرب
ال�ن��ووي��ة ،كما يكتب ال�سيد بيليغرينو .و
تتلخ�ص تلك اخل�ط��ة يف � :أن الأ�شخا�ص
الوحيدين الذين ينبغي ال�سماح لهم بحكم
البلدان التي لديها �أ�سلحة نووية هم الأمهات،
�أول �ئ��ك ال�ل��وات��ي م��ا زل��ن ير�ضعن �أطفالهن
ر�ضاعة طبيعية.
International herald tribune

ء

11

الكتبالكتب
سوقسوق
العدد ()1865ال�سنة ال�سابعة -االحد ()1
�آب 2010

إيفا بيرون ..القديسة التي صنعت
الديكتاتورية في األرجنتين
تعرف امل��ر�أة الالتينية والأرجنتينية ب�شكل خا�ص
بقوة �شخ�صيتها وت�أثريها يف املحيطني بها مما
دف��ع البع�ض لو�صفها بالت�سلط �أحيانا مل��ا تعرف
عنه ال�سيدات والبنات ب�شكل خا�ص يف الأرجنتني
حيث تعد الن�ساء يف بوين�س �آيري�س من املحركني
الأ�سا�سيني حلركة املجتمع ومن الالعبني البارزين
يف جميع املجاالت �سيا�سيا وريا�ضيا واجتماعيا
و�أب ��رز مثال علي ذل��ك رئي�سة الأرج�ن�ت�ين احلالية
كر�ستينا ك��ر��ش�نر ال �ت��ي تتمتع ب�شخ�صية قوية
وب�شعبية كبرية على الرغم من االنتقادات العنيفة
التي توجه حلكومتها.
وتعد �إيفا ب�يرون الزوجة الثانية للرئي�س خوان
بريون والتي كانت ال�سيدة الأويل يف الأربعينات
م��ن �أك�ث�ر ال���ش�خ���ص�ي��ات ال �ت��ي �أث� ��رت يف وج ��دان
الأرج �ن �ت �ي �ن �ي�ين رمب ��ا �أك �ث�ر م��ن ��ش�خ���ص�ي��ات تعد
�شخ�صيات ن�ضالية مثل ت�شي جيفارا الذي مل يكت�سب
مكانة يف قلوب ووج��دان الأرجنتينيني التاريخي
مثلما احتلته �إيفيتا �أو �إيفا التي كانت حنونة على
ب�سطاء ال�شعب الأرجنتيني بج�سمها ال�ضئيل مما
دفع الكثريين لإطالق لقب " ليتل �إيفا "عليها �إال �أن
ت�أثريها كان يتجاوز �أكرب الرجال �ضخامة ونفوذا
على قلوب الب�سطاء من �شعبها ،كتاب " العاطفة
وفقا لإيفا " يتناول ال�سنوات الأخ�يرة من حياة

ملهمة ال�شعب الأرجنتيني الوحيدة و�أح��د �أبرز
ال�شخ�صيات يف تاريخه.
ف�إيفا كانت فتاة ريفية متوا�ضعة تنحدر من �أ�سرة
فقرية تتكون من خم�سة �أ�شخا�ص وهو ما كان ي�شعر
الب�سطاء ب�أنها واح��دة منهم ف�أطلقوا عليها لقب "
�سانتا �إيفا "  ،بد�أت ق�صة �إيفا يف عام  1919عندما
ولدت كابنة غري �شرعية المر�أة فقرية يف �إحدي قرى
الأرجنتني ويف �سن الـ 24التقت الكولونيل "خوان
دار للدعارة وهذا ما ال ت�سلط هوليوود
بريون" يف ٍ
ال�ضوء عليه يف الأف�لام التي تناولت ق�صة حياتها
والتي كان �أبرزها فيلم " �إيفيتا " للنجمة مادونا
لأن هدفها تزييف � �ص��ورة الفا�سدين واملنحلني
وعمِ لت بعد ذلك ممثلة يف الإذاع��ة الأرجنتينية ُث ِم
�أ�صبحت املتحدث الر�سمي با�سم "خوان بريون"
وقامت بجهد هائل من �أج��ل دع��م �شعبيته وزيادة
نفوذه فعندما �أط��اح به مت��رد ع�سكري ع��ام 1945
حتركت �إيفيتا بن�شاط بني ال�ضباط وعمال امل�صانع
وجماهري ال�شعب الأرجنتيني فتمكنت من �إعادته
�إىل موقعه قائد ًا للجي�ش ورئي�س ًا للحكومة بل �أكرث
من ذلك فقد �ساعدته للو�صول �إىل �سدة الرئا�سة حتى
اتفق املقربون والأعداء على �أن حكم بريون ال ميكن
لأحد الإطاحة به �أو حتى �إ�ضعافه وال�س ّر هي ال�سيدة
الأويل التي تربعت علي قلوب املاليني.وعندما

اقتحمت "�إيفا بريون" جم��ال الأع �م��ال اخلريية
تعر�ضت ل�سخرية وا��س�ت�ه��زاء م��ن ن�ساء الطبقة
الراقية ورغ��م ذل��ك ا�ستطاعت خ�لال ف�ترة وجيزة
ت�أ�سي�س "�صندوق �إيفا للأعمال اخلريية" ومل تتوان
عن ا�ستغالل من�صبها ومركزها لتوزيع امل�ساعدات
وتقدمي اخلدمات للمحتاجني حتى �أنها كانت تقوم
ب��زي��ارات مفاجئة للقرى وتدخل بيوت الفالحني
وال�ف�ق��راء لتقدم لهم امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ولأطفالهم
احللوى كما كانت تقوم بجمع و��ش��راء املالب�س
الأوروبية و�إعطائها لهم حتى و�صل اهتمامها بهم
�إىل حد ِ�شراء اللعب لأطفالهم باللُعب وهي اللعب
التي كانت حت�صل عليها من جميع �أنحاء العامل.
وعندما �أ�صيبت �إيفا مبر�ض ال�سرطان بد�أ نظام
خوان بريون يف التداعي ورغم ذلك مل ت�ست�سلم
بل ظلت م�ص ّرة على ح�ضور اللقاءات ال�سيا�سية
واجلماهريية ويف �صباح  26يوليو من عام
 1952م��ات��ت "�إيفا بريون" ع��ن عمر يناهز
� 33سنة ومبجرد �أن لفظت �آخر �أنفا�سها قام
�أح��د اخل�براء بتحنيط جثمانها وعلى الفور
اجتاحت الأرجنتني حالة من الرعب ملوتها
وم���ش��ى يف ج�ن��ازت�ه��ا م�ل�ي��ون��ان م��ن الب�شر
وتويف �سبعة �أ�شخا�ص �سحقا بالأقدام من
�شدة الزحام.

المونديال ..عالج كروي للمعاناة السمراء
ا��ش�ت�ه��رت ق ��ارة �أف��ري�ق�ي��ا بالفقر واملجاعات
وال�ن��زاع��ات الع�سكرية واالن�ق�لاب��ات وغريها
من مظاهر ظلم الب�شر والت�شرد وهي ال�صورة
النمطية التي ي�أخذها العامل عن �سكان القارة
ال�سمراء وه��ي ال�صورة التي ب��د�أت تتغري
ن�سبيا يف نظر العديد من و�سائل الإعالم
يف �أوروب��ا والتي �أك��دت �أن اهتمام العامل
احل��ايل بتلك ال �ق��ارة وبخا�صة دول��ة مثل
ج �ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ف�ت��ح ع �ي��ون ال �ع��امل على
قارة ثرية �أدبيا وفكريا تنظر �إليها بعمق
وده�شة و�إعجاب رغم امل�أ�ساة التي يعي�شها
�سكان تلك البلدان الفقرية التي تخرج من
حرب �أهلية �إىل �أخرى �إال �أنها تظل بئرا
من الأ�سرار والعجائب ال تن�ضب لكل من
يحاول ك�شف خباياها.
جنوب �أفريقيا تعترب من��وذج��ا مثاليا
ل�ل�ق��ارة ال���س�م��راء الغنية ف�ك��ري��ا حيث

متتلك اثنني من احلائزين على جوائز نوبل يف
الأدب وهما نادين جوردمير وج��ون ماك�سيل
ك��وت��زي ح�ي��ث مي�ل�ك��ان ت��راث��ا ف�ك��ري��ا ي�ستحق
الإعجاب يف بلد �شهد على �أر�ض الواقع كراهية
غري م�سبوقة و�صداما للهويات واحل�ضارات،
واعترب العديد من و�سائل الإع�لام العاملية �أن
ك�أ�س العامل احلالية ذهبت �إىل مكانها املنا�سب
لتتجه �أنظار العامل نحو على ال�ثراء الفكري
الناجح الذي خرج نتيجة هذا ال�صراع يف قارة
مل يعرف عنها �سوى االنقالبات وال�صراعات .
كتاب الت�شرد يف جنوب �أفريقيا للكاتب خابيري
ريفريتي هو جمموعة من الق�ص�ص املروعة �إن
ج��از و�صفها بذلك والرائعة يف الوقت نف�سه
لبلدان القارة الأفريقية وه��ي الق�ص�ص التي
تك�شف �أ�سرار تلك القارة خ�صو�صا يف بلدان
م�ث��ل ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا وزمي �ب��اب��وي وتنزانيا
ورواندا والكونغو حيث ي�سري الفقر جنبا �إىل

جنب مع طبيعة تلك القارة اجلميلة وحنانها
وعاطفتها على حد و�صف الكاتب يف حماولة
لفهم عميق لطبيعة الب�شر فيها ،دولة مثل جنوب
�أفريقيا تعي�ش حاليا نتيجة عك�سية ل�سنوات
ال �� �ص��راع ال �ط��وي �ل��ة بني
ال�سود والبي�ض الذين
ي���ش�ك�ل��ون ح��ال �ي��ا %15
ت�ق��ري�ب��ا م��ن �سكان
البالد ذات الغالبية
ال � �� � �س� ��وداء حيث
ي �� �ش �ه��د ال �� �س �ك��ان
البي�ض يف �أحيان
ك �ث�يرة ا�ضطهادا
يف � �س��وق العمل
وغ�ي�ره��ا م��ن دفع
ال �ن �خ �ب��ة البي�ضاء
ل �ل �ت �ح��دث ع ��ن ال �ت �ح��رر
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السينما والصحافة ..وجهان لعملة واحدة
الفيلم تدور �أحداثه فى بداية الأربعينيات بعد مقتل
رج��ل ي��دع��ى ت�شارلز ف��ور��س��ت ك�ين ف��ى ج��رمي��ة يلفها
الغمو�ض ومل ينطق �أث �ن��اء احت�ضاره ب�سوى كلمة
واحدة ،تلك التى ي�ستخدمها ال�صحفى توم�سون الذى
يتابع الق�ضية ،كطرف خيط ،يخو�ض ب�سببه العديد من
املغامرات قبل �أن يتمكن من الإيقاع بالقاتل.
و�سرعان ما ب��د�أ ه��ذا النوع اجلديد من الأف�لام يلقى
رواجا كبريا فى هوليوود منتقال �إىل �أوروبا وفرن�سا،
فقد ا�ستهوت املخرجني وامل�ؤلفني فكرة عر�ض «ما وراء
الديكور» من �صراع م�صالح وتداخل �سلطات وعقبات
�أمام حرية التعبري .ودائما ما كانت فكرة «البحث عن
احلقيقة» هى املحرك الأ�سا�سى ل�ل�أح��داث فى الأفالم
ال�صحفية التى ظهرت فى تلك الفرتة وحتى يومنا
هذا.
وق��د زودت الكاتبة عملها بع�شرات الأمثلة من هذه
الأف�لام مع حتليل �سريع لأفكارها الأ�سا�سية ودورها
وت�أثريها فى ال�سيا�سة واملجتمع الأمريكى بالأخ�ص،
منذ ف�ضيحة ووتر جيت وحتى حرب العراق

ال�سينما وال�صحافة ..اثنان من الفنون يقا�س بهما
مدى تقدم �أى جمتمع دميقراطى منفتح ،لكن ما العالقة
بينهما و�إىل �أى مدى يخدم التكامل بني هذين املجالني
املجتمع؟
ترى �سونيا ديان هرزبون� ،أ�ستاذة العلوم االجتماعية
وم�ؤلفة «كتاب ال�صحافة فى ال�سينما» �أن هناك �صفة
�أ�سا�سية م�شرتكة بني ال�سينما وال�صحافة ،وهى احلكي
�أو ال�سرد مع اختالف طريقته فى كال النوعني �إال �أن
البحث عن احلقيقة يحرك االثنني فى �أغلب الأحيان.
وكالهما �أي�ضا ي�سمح بتوجيه وتطويع ال�سيا�سة
والر�أى العام.
وفى كتابها ،تتتبع امل�ؤلفة من دون تطويل تاريخ تلك
العالقة بني اثنني من �أعمدة البناء االجتماعى احلديث
:ال�صحافة وال�سينما.
فمنذ عر�ض الفيلم الأمريكى »املواطن كني« عام 1941
والذى يعترب �أحد �أهم روائع ال�سينما الأمريكية على
الإط�لاق للمخرج �أور�سن ويلز ،ب��د�أ فى الظهور على
ال�ساحة ال�سينمائية ما يعرف بـ«الفيلم ال�صحفي».

االنسانيون الجدد..العلم عند الحافة
عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب �صدر حديثا كتاب
بعنوان"االن�سانيون اجلدد..العلم عند احلافة" من
ت�أليف ج��ون ب��روك�م��ان ،وترجمة م�صطفى �إبراهيم
فهمي.يت�ضمن هذا الكتاب الذي يقع يف � 424صفحة
،مقاالت حلواىل ع�شرين من كبار املفكرين املعا�صرين
��س��واء يف العلوم الطبيعية �أو الإن�سانية ،تتناول
املقاالت يف جمملها ما ظهر م�ؤخرا من بع�ض عالمات
لردود فعل �ضد التفكري العلمي وبوادر نزعة ال عقالنية
ظالمية يف املجتمع االن�سانى تطال حتى بع�ض الأحيان
�أ�صحاب ال�سلطة ممن يقودون دوال كربى  ،وكذلك بع�ض
اجلماعات الأكادميية التي تعمل على تهمي�ش العلماء
واملنهج العلمى والتي تواكب وجودها مع ظهور مذاهب
غربية من بنيوية وتفكيكية ومذاهب ما بعد احلداثة
عموما ،مع غلبة الجتاه ت�شا�ؤمى فيها فى حني ان العلم
احلقيقى يقود يف مقابل ذلك اجتاها للتفا�ؤل والتقدم
امل�ستمرين  ،ب ��ل ظـــــهرت اي�ضا نزعات متجد ا�شباه
علوم زائفة وما يكاد يكون ثقافة خرافة كالطب البديل
الروحاين .الكتاب يت�ضمن
وامل � �ث � �ي� ��ل

ثالثة �أق�سام  ،الق�سم الأول بعنوان"الهومو�سابينز"�أو
اال��س��م العلمي لنوع الإن���س��ان احل��ايل �أي "االن�سان
العاقل" وهناك �أي�ضا يف هذا الق�سم تف�سريات حديثة
وطريفة لتاريخ الإن�سان و�أ�سباب تباين الب�شر يف
القارات املختلفة رغم وحدة �أ�صولهم ،وملاذا مثال حدث
ان غزا اال�ستعمار الغربي افريقيا ال�سوداء ومل يحدث
ان و�صلت �أفريقيا ال�سوداء اىل غزو الغرب .يرد يف
هذا الق�سم الثاين من الكتاب ا�ست�شراف ملا يحتمل من
ظهور كائنات من نوع جديد من الأحياء الب�شرية فيها
بع�ض ميكنة� ،أم��ا الق�سم الثالث من الكتاب فيتناول
�أحدث نظريات علم الكون التي حتاول معاجلة نواحي
الق�صور يف النظريات الكال�سيكية عن ن�ش�أة الكون
باالنفجار الكبري .ينتهي الكتاب بتعليقات ذكرها بع�ض
املفكرين والعلماء عما قاله مفكرون وعلماء �آخرون من
�آرائهم وهي تعليقات يتخللها �أ�سلوب �ساخر �سواء عند
الت�أييد �أو املعار�ضة تبني هذه التعليقات �أي�ضا �أهمية
تعدد الآراء يف تقدم العلم و�أهمية توفري احلرية ليى
فرد يف ان يبدي ر�أيه.

من مناجيات
شيكسبير لصالح نيازي
�صدر عن دار امل��دى للثقافة والن�شر بدم�شق ،كتاب
":من م�ن��اج�ي��ات �شيك�سبري" ،ت �ن��اول ف�ي��ه ال�شاعر
العراقي �صالح نيازي� ،أربع ع�شرة مناجاة لهاملت،
والليدي مكبث ،و مكبث ،فرتجمها ودر�سها درا�سة
نقدية.
املناجيات التي �شاعت يف الع�صر الأليزابيثي عموم ًا،
ومناجيات �شيك�سبري خ�صو�ص ًا ،نوع فريد يف الت�أليف
امل���س��رح��ي ،وو��س�ي�ل��ة �أدب �ي��ة ب��ارع��ة يف ت�صوير �أدق
العواطف� .أكرث من ذلك ،يرى فيها النقاد �أعمق اخللجات
النف�سية .مر ّد ذلك طبيعة املناجاة ذاتها� ،إ ْذ ينفرد البطل
(يف معظم احلاالت) ،بنف�سه على خ�شبة امل�سرح فريوي
خلجاته ب�صوت م�سموع ،ولكنْ ال لأح��د ،و�إمن��ا لنف�سه

فقط .ال يكتم �شيئ ًا لأنْ ما من �أحد ي�سمعه .املناجاة �إذنْ
تتم ّيز بال�صدق كل ال�صدق لأنها بب�ساطة حديث الإن�سان
مع نف�سه.
يكفي �أن نذكر �أن مناجاة هاملت ال�شهرية �":أكون �أو
ال �أكون"� ،أ�صبحت ج��زء ًا �أك �ي��د ًا م��ن اللغة الإنكليزية
ومن الثقافة العامة وحتى احلياة اليومية يف املجتمع
الإنكليزي.
لكنْ برغم تلك الأهمية التي تتمتع بها مناجيات �شيك�سبري
عاملي ًا ،بيد �أ ّن��ه ما من �أح��د -على م��ا يبدو -من الأدباء
العرب قد حاول من قبل درا�سة هذه املناجيات وحتليلها
نقدي ًا .رمب��ا لهذا ال�سبب قد يعترب ه��ذا الكتاب مبادرة
جديدة �أوهذا ما يطمح �إليه امل�ؤلف.
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"بريد بغداد" رواية تشيلية عن عراق
الخمسينيات
"بريد بغداد" رواي��ة للكاتب الت�شيلي
خ��و��س�ي��ه ميجيل ب��ارا���س ت��رج�م�ه��ا عن
الأ�سبانية �صالح علماين و��ص��درت عن
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب .وبارا�س
من بني كُتاب الرواية الت�شيلية البارزين
ن��ال العام � 2006أعلى جائزة �أدبية يف
بلده.
الكتاب يف الأ�صل جمموعة ر�سائل متبادلة
بني ر�سام ت�شيلي متميز ا�سمه هويركيو،
مع عم زوجته وهو بروفي�سور جيكي يف
الأدب يعي�ش على مقربة من براغ .تزوج
الر�سام ابنة �أخ الربوفي�سور عندما كان
طالبا يف ت�شيكو�سلوفاكيا ،و�صحبها �إىل
بغداد بعد ح�صولها على عمل تدري�سي يف
معهد الفنون اجلميلة .الر�سائل تتحدث
عن بغداد وال�ع��راق ومغامرات الر�سام
وو�صفه الأم��اك��ن واحل��وادث ال�سيا�سية
خالل عهد قا�سم وع�شية انقالب .1963
وبح�سب �صحيفة الريا�ض فانه جاء يف
مقدمة الرواية ،ان الر�سام ُقتل او اختفت
�آث ��اره يف ال�ق��اه��رة ،وح��اول��ت احلكومة
الت�شيلية العثور عليه ومل تفلح� .أر�سل
العم الر�سائل اىل �صحيفة ت�شيلية كي
تن�شرها ،ولكنها بقيت يف الأدراج اىل ان
�سلمها �أحد ر�ؤ�ساء التحرير �إىل خو�سيه
بارا�س.
ي��ؤرخ الروائي زمن فتح الر�سائل العام
� 1973أي �سنة االنقالب على �سلفادور
�أللندي ،و�سيجد القارئ خيط ًا بدا كما لو
�أن امل�صادفة ن�سجته ،بني �أحداث ت�شيلي
ال�سيا�سية والأحداث التي يرويها الر�سام
عن العراق نهاية اخلم�سينيات ومطلع
ال�ستينيات.
ال ميكن التخمني بدقة املعلومات التي
م��رت بالفلرت ال��روائ��ي ،وال�ت��ي �صيغت
يف �إطار �ساخر ويحوي ن�سبه عالية من
التهكم على احلياة والب�شر ،غري ان امل�ؤكد
فيها �أن الر�سام وزوجته كانا يعي�شان يف
عزلة عن الو�سط الت�شكيلي العراقي ،وكان
يف ذلك الوقت يف عز ازدهاره كتجمعات
ثقافية ومدار�س فنية ،وبيئة من خالئط
خمتلفة بينها عدد من الفنانني الأجانب.
ت�صور بغداد مدينة �شرقية
معظم الر�سائل ّ
مل تخرج بعد من القرون الو�سطى ،وهذا
ال يخالف الواقع ب�شيء ،لأن الأماكن التي
يذهب �إليها البطل والنا�س الذين يلتقيهم
يحملون تلك املالمح ال�ساكنة عند زمن
�شرقي غ��اب��ر .ول�ك��ن ه�ن��اك م��ا ي��دف��ع �إىل

االعتقاد ب ��أن الر�سام نف�سه
�أراد م��ن ال� �ع ��راق م��ا يجد
يف ت�شيلي م��ن هوام�ش،
ف �ه��و م ��ن ق��وم �ي��ة مق�صية
من بقايا القبائل الهندية،
التي تعي�ش يف مكان �شبه
ب��دائ��ي ،فكانت مغامراته
تبحث عن تلك احليوات
التي مل ت�صب بعد بلوثة
احل� ��داث� ��ة .ال��ك��ث�ي�ر من
ان �ت �ب��اه��ات ال���رواي���ة ال
جت��ان��ب احلقيقية و�إن
� �ص �ي �غ��ت ع �ل��ى ن �ح��و ال
ي�خ�ل��و م��ن املبالغات،
فهي يف النهاية حكاية
تتوخى ج��ذب ف�ضول
قارئ يجهل املكان.
ما الداللة يف ن�شر تلك
ال��ر��س��ائ��ل ع�ل��ى هيئة
رواي�� ��ة :ه��ل غرابة
�صورها و�أحداثها،
وه���ي م��وج �ه��ة �إىل
ق � ��ارئ ي �ج �ه��ل اي��ن
ي �ق��ع ال � �ع� ��راق� ،أم
لأنها حتية وتكرمي
�أو ا�ستعادة ذكرى
ر� �س��ام حظي مبكانة رفيعة بعد وفاته
ول�ي����س يف ح�ي��ات��ه� ،أم لكونها تالم�س
الأحداث ال�سيا�سية يف ت�شيلي التي جرى
فيها كما جرى يف العراق ،ولكن بعد ع�شر
�سنوات من االن�ق�لاب العراقي؟ كل تلك
الأ�سباب تبدو على درجة من الوجاهة لو
جتاهلنا اجلانب الأه��م فيها ،وهو رغبة
ال��روائ��ي يف تقدمي �صورة الفنان الذي
�سعى �إىل حتويل كل املوا�ضيع واملرئيات
�إىل م�صهر ت�شكيلي ،فهو ي��رى وي�سمع
ويت�أمل وميار�س احلب واجلنون يف كل
الأماكن حتى الأكرث قبح ًا وبعد ًا عن الفن،
كي يجلبها اىل حمرتفه ،غرفة على �سطح
من �سطوح بغداد .ر�سم ع�شرات اللوحات
متر مل يكن يود �أن يتذوقها ،مثلما
حلبة ٍ
ر�سم �صور الطبيعة واخليول والفالحني
وموظفي الربيد والغانيات.
ح�سب ال��رواي��ة ،و�صل الر�سام مع وفد
احتاد الطلبة العاملي الذي �أق��ام م�ؤمترا
م��ن م ��ؤمت��رات��ه ب�ب�غ��داد يف ع�ه��د قا�سم،
وهو مبعنى ما ينتمي �إىل ال�شيوعيني،
ولكن ر�سائله تبدي طبيعة عبثية �ساخرة

وم� � �ت� � �م � ��ردة ع �ل��ى
�أي ال �ت��زام ،فهو مهموم بالبحث عن
مو�ضوع لر�سمه ،ولن يكون هذا املو�ضوع
�سوى مكمل حلياته ومغامراته ،لذا يطل
احل��دث ال�سيا�سي على ق��ارئ مل ي�شهده،
وك�أنه وثيقة �صادمة لتوقعاته .هذا الزمن
ال��ذي يتحدث عنه الر�سام ،هو ما �سمي
زم��ن ال�ث��ورة احل �م��راء� ،أي ال�ف�ترة التي
هيمن فيها الي�سار على ال�شارع ،و�أ�صدر
قا�سم فيه قانون الإ�صالح الزراعي الذي
انتزع من الإقطاع �سلطته النافذة ،قدر ما
�سحره او �أثار �شجونه ،مر�أى الفالحني
املتو�سدين �أر�صفة بغداد يف الليل هربا
م��ن جحيم القتل ،فقد ك��ان��وا مو�ضوع ًا
ل �ل��وح��ات ال �ب ��ؤ���س ال �ت��ي ا��س�ت�ه��وت��ه من
العراق.
ي�ب��دو ال�ك�ت��اب وك ��أن��ه يفك �شيفرات يف
احل��ال��ة العراقية ،وم��ن بينها �شخ�صية
عبدالكرمي قا�سم وال�شيوعيني ،فهو ي�صف
الزعيم الذي التقاه مع وفد االحتاد ،مثل
�أي ع�سكري مهموم بهتاف اجلماهري
وت�صفيقهم .كما ي�صف ال�شيوعيني وهم

ي�ؤرخ الروائي زمن فتح الر�سائل يف العام � 1973أي �سنة االنقالب على �سلفادور �أللندي ،و�سيجد
القارئ خيط ًا بدا كما لو �أن ال�صدفة ن�سجته ،بني �أحداث ت�شيلي ال�سيا�سية والأحداث التي
يرويها الر�سام عن العراق نهاية اخلم�سينيات ومطلع ال�ستينيات.
ال ميكن التخمني بدقة املعلومات التي مرت بالفلرت الروائي ،والتي �صيغت يف �إطار �ساخر
ويحوي ن�سبة عالية من التهكم على احلياة والب�شر

يتعر�ضون �إىل الت�صفيات
ال���س��ري��ة ،يف ع��ز ازده ��ار
جماهريهم ،ولكن و�صفه
ال� ��ذي ال ي�خ�ل��و م��ن تهكم
ينقل � �ص��ورة �أخ ��رى لهم:
ف �ه��م ي�ع�ي���ش��ون يف خفايا
ع��امل �ه��م امل �� �س �ك��ون بفكرة
ال�سرية حتى ولو بدت على
نحو كاركاتوري.
ا�� �ش�ت�رى ال ��ر�� �س ��ام راق�صة
م�غ��رب�ي��ة م��ن �سم�سار ملهى
ع� ��راق� ��ي ،وت� �ل ��ك م� �ف ��ارق ��ة ال
نعلم م �ق��دار ال �ت��وري��ات فيها،
ف �� �س��وق ال�ن�خ��ا��س��ة يف ع��راق
اخل �م �� �س �ي �ن��ات ي� �ب ��دو حم�ض
خرافة ،وم��ع ان مكر الراق�صة
ينتهي ب�ه��روب�ه��ا م��ع �سم�سار
�آخ���ر ،غ�ير �أن احل��ادث��ة تت�صل
مبفهوم الإلهام عند الر�سام ،فقد
�شاء �أن ير�سمها ليخرج بلوحات
باعها يف �سوي�سرا مببالغ طائلة.
�سنجد يف هذا الكتاب الكثري من
الطرائف واملفارقات ،فك�أن حمى
الر�سم التي ترافق البطل ،الوجه
الآخ� ��ر مل�غ��ام��رات��ه يف احل��ب ويف
اندفاعات تقف على حافة املوت.
ك ��ان دل�ي�ل��ه و��ص��دي�ق��ه دبلوما�سيا
فرن�سيا م��ن �أ� �ص��ول مغربية يجيد
اللهجة العراقية ،فرافقه اىل ام��اك��ن مل
يحلم بها ومنها م�ضيف �شيخ ثري ،وفر
له فر�صة ر�سم احل�صان الذي وقع بحبه،
فالفنان فار�س بال�ضرورة ،فهو مل يغادر
وجداني ًا م�ضارب قبيلته الهندية.
ه�ن��اك الكثري م��ن اللحظات امل ��ؤث��رة يف
الرواية ،وبينها م�شاهداته يف كرد�ستان
ال �ع��راق بعد ان �صحب دليلته الطالبة
الكردية من �أم �سوي�سرية ،ووقوفه على
غرق �شاب يف دجلة اكت�شفه ال�صيادون
ال��ذي��ن يقدمون �سمك "امل�سكوف" على
ال�شواطئ .كان ال�شاب مطعونا مبدية
لأنه نا�شط طالبي ،ولكن الر�سام الذي
ر�أى فيه ���ص��ورة امل�سيح� ،أدرك���ه من
ث�لاث زواي���ا يف لوحة يتحدث عنها:
زاوي��ة مطعم لالر�ستقراطية العراقية
مطل على دجلة ،واجلرف الذي ر�ست
عليه اجلثة ،وج�سد ال�شاب امل�سجى
على طاولة ال�صيادين .تلك حكاية من
حكايات العراق التي
ما برحت تتكرر �إىل
يومنا ،بيد ان الذي
ي�����ش��غ��ل��ن��ا منها
وج����ه����ة النظر
ال���ت���ي تخت�صر
�أه����������واء ف���ن���ان
مي���ل���ك ال����ق����درة
على التقاط دقة
احل����وار داخ��ل
امل�����ك�����ان ال�����ذي
يعاينه.
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ُصناع الملوك..

كيف تم اختراع الشرق األوسط ..وخرائطه
وحدوده وحكامه؟!

ٌ�صناع امللوك املتعاملون مع نظرية امل�ؤامرة
ف��ري �ق��ان م �ت �� �ض��ادان� ،أح��ده �م��ا ي�ن�ظ��ر �إليها
ب�سخرية وا�ستخفاف ومنطق �أن�ه��ا تريح
ال�ضعفاء والفا�شلني على اعتبار «�إن الغرب
من فعلوا بنا ك��ذا وك��ذا»  ،وال�ث��اين يتعامل
م�ع�ه��ا ب��اع�ت�ب��اره��ا «ن���ص��ا م�ق��د��س��ا» ال ميكن
الت�شكيك فيه وهو �أمر ي�سمح للنظرية -ومن
خلفها الغرب -ب��أن تكون امل�س�ؤولة عن كل
�شيء حتى «ال�ضعف اجلن�سي» ! ،لكن �أي ًا كان
املع�سكر الذي ينتمي �إليه القارئ فالبد له من
قراءة هذا الكتاب �شديد الأهمية الذي ينت�صر
لنظرية امل ��ؤام��رة يف �أغ �ل��ب �صفحاته لكن
املده�ش �أن م�ؤلفيه غربيون ولي�سوا عربا
يعانون من «عمي» نظرية امل�ؤامرة.
ق � � ��راءة ك� �ت ��اب «�� �ص� �ن ��اع امل� � �ل � ��وك ..ه���واة
ومغامرون ..جوا�سي�س ومتع�صبون» البد
�أن تتم بحذر �أي�ضا لأن امل�ؤلفني يتعاملون
م��ع ال�شخ�صيات ال ��وارد ذك��ره��ا يف الكتاب
ب��اع�ت�ب��اره��م» ��ض�ح��وا بحياتهم و�صحتهم
لن�شر ما اعتقدوا �أنها قيم ح�ضارية» ،وهو
�أم��ر تفنده املرتجمة الكبرية د.فاطمة ن�صر
يف مقدمتها للكتاب م�ؤكدة �أن ال�شخ�صيات
ال� ��وارد ذك��ره��ا يف ال�ك�ت��اب «ب� ��ذروا ب��ذورا
�شيطانية من��ت �أ� �ش �ج��ار ًا م��ن زق��وم �سممت
ث�م��اره��ا ج�سد املنطقة ،و�أ��ش�ع�ل��ت فروعها
بنريان يكتوي بها �أهلها» ،ولعل ال�سطور
ال�سابقة لي�س بها �أي جتــن .ذل��ك �أن قائمة
ال�شخ�صيات التي ي�ستعر�ضها الكتاب ت�ضم
�أ�سماء دورها الفا�سد وال�شيطاين يف املنطقة
معروف لكثريين مثل «اللورد كرومر احلاكم
الربيطاين مل�صر يف ال�سنوات الأوىل احلرجة
من االحتالل ،ولوران�س العرب ،و�سايك�س،
وبول ولفوتينز نائب وزير الدفاع الأمريكي
�أثناء غزو العراق واملعروف ب�أنه «املخطط
الفكري لعملية الإط��اح��ة ب�صدام ح�سني» ،
�صحيح �أن ف�صول هذه ال�شخ�صيات مليئة
مبعلومات قد تكون جديدة على كثريين ،لكن
ق��راءة ف�صول ال�شخ�صيات «الغام�ضة» يف
�صناع تاريخ ال�شرق الأو�سط رمبا يكون هو
ما ت�سمح به هذه ال�سطور.
ا�سمها «فلورا �شو» �صحفية بريطانية لعبت
دورا ب� ��ارزا يف م��د ال �ن �ف��وذ اال�ستعماري
الإجنليزي يف ال�شرق الأو��س��ط ،لدرجة �أن
زوج�ه��ا �أ�صبح امل�ن��دوب ال�سامي
ال�ب�ري� �ط ��اين يف نيجرييا،
وك� � ��ان� � ��ت ه� � ��ي �أول
م� ��ن ���س��ج��ل ا� �س��م
«ن�ي�ج�يري��ا» كدولة
مطبوعا يف جريدة،
ك� ��ان� ��ت ت� �ع� �م ��ل يف
�� �ص� �ح� �ي� �ف���ة غ�ي�ر
م �� �ش �ه��ورة ،لكنها
ع �ن��دم��ا �أت� ��ت �إىل
زي� � � ��ارة م�صر
يف ��� �ش�� �ت� ��اء
1889-1888

ا� �س �ت �ط��اع��ت ب �ع�لاق��ات �ه��ا وق ��درت� �ه ��ا على
ا�ستخراج املعلومات بي�سر و�سهولة من
�أ�صحابها �أن تكتب مقاال عن الإ�صالحات
امل��ال �ي��ة يف م���ص��ر ،وع �ن��ده��ا ق ��ر�أ «�آرث ��ر
وول�تر» مالك �صحيفة التاميز ال�شهرية
ه��ذا املقال �صرخ قائال�« :أي��ا ك��ان كاتب
هذا املقال فهو من النوع الذي يجب �أن
يعني بالتاميز» ،وقد كان ،لتلعب «فلورا
�شو» الحقا ومعها جريدة التاميز -يف
ع�صر ك��ان��ت الأخ �ب��ار فيه تنتقل من
مكان لآخ��ر يف �شهور -دورا بارزا
يف م ��ؤام��رة لتغيري نظام «البوير»
يف جمهورية الرتان�سفال بالقوة..
وهي م�ؤامرة �ستلقى م�صريا فا�شال
ال يقل �سوءا عن ح��رب ال�سوي�س
ع ��ام  1956ك �م��ا ي �ق��ول الكتاب،
لكن لهذا مل مينع الكاتبة الرحالة
ال�بري�ط��ان�ي��ة «م���اري كينجزيل»
لو�صف «فلورا» مناف�ستها اللدودة
ب�أنها�« :صلبة ح��ادة كامل�سامري
وم�شبعة بالن�سخة اجلديدة من
الإمربيالية العامة�.إنها دينها»!
و�إذا ك ��ان ال�ب�ع����ض ي �ظ��ن �أن
ال ��رج ��ال ه ��م م ��ن ي�صنعون
ال�ت��اري��خ ،ف ��إن كتاب «�صناع
امللوك» ي�ؤكد العك�س متاما،
ح�ي�ن�م��ا ي� ��ورد ا� �س��م ام� ��ر�أة
�أخ��رى �ضمن � 12شخ�صية
من �صناع ال�شرق الأو�سط.
ا� �س �م �ه��ا «ج � ��رت � ��رود ب��ل»
والف�صل اخلا�ص ب�سريتها يف الكتاب معنون
بـ"غارقة حتى ر�أ� �س��ي يف ت�صنيع امللوك
واحلكومات» ،كيف ال� ،صحيح قد كانت هي
امل��ر�أة الوحيدة التي ح�ضرت ذلك االجتماع
الرهيب يف فندق «�سمريامي�س» بالقاهرة يف
 12مار�س  1921ذلك االجتماع الذي �سيعرف
فيما بعد ب ��أن جميع من لهم عالقة بال�شرق
الأو���س��ط م��وج��ودون ه �ن��اك» وق��د ح�ضره
رئي�س الوزراء الربيطاين «ت�شر�شل» بنف�سه
لكن يف �إط��ار م�ضاعف من ال�سرية طبعا .مل
تكن «بل» جمرد مغامرة بريطانية نالت �شهادة
اجلامعة من �أك�سفورد بدرجة امتياز .لكنها
يف مرحلة الحقة وبحكم عالقاتها باملندوبني
ال�بري�ط��ان�ي�ين يف ال� ��دول املحتلة بال�شرق
الأو�سط ،وبعالقاتها مع الأع��راب والقبائل

ال� � �ت � ��ي

كونتها بحكم �سفرياتها
املتعددة ب�ين ب�يروت وال�ق��اه��رة و�صحاري
املنطقة يف �أن تر�سم  -حقيقة ولي�س جمازا-
خرائط لبع�ض مناطق ال�شرق الأو�سط ك�آبار
املياه وبع�ض ال�سهول واجلبال ،والحقا وبعد
اندالع احلرب العاملية الأوىل وحتديدا يف عام
� 1915ست�سافر �إىل القاهرة لتلتحق باملكتب
العربي التابع ل�ل�إم�براط��وري��ة الربيطانية
وال ��ذي ك��ان��ت مهمته «ج�م��ع اال�ستخبارات
ور�سم اخلرائط وتوليد الربوباجندا ،وحفز
ال �ع��رب ل�ل�ث��ورة ع�ل��ي الأت� � ��راك» ،وه��و دور
ي�سميه الكتاب ب�أنه «تقدمي خدمات لبالدها»،
وه��ي نقطة تقف عندها املرتجمة ب�صرامة
لتو�ضح �أن الرتجمة احلقيقية لذلك هي �أنها

كانت «جا�سو�سة» لي�س �أكرث وال �أقل! لكن مل
يكن ه��ذا هو ال��دور الوحيد
ال� ��ذي لعبته،
ب� � � ��ل ل� �ع� �ب ��ت
دورا حا�سما
يف ال�سنوات
ال� � ��� � �ص� � �ع� � �ب � ��ة
ل� �ل ��اح� � � �ت� �ل ��ال
ال�ب�ري� �ط ��اين يف
العراق وكانت من
�أك�ثر الداعني �إيل
نقل امل�س�ؤولية �إيل
غ�ير الربيطانيني
ال� ��ذي� ��ن �أن �ه �ك �ت �ه��م
��س�ن��وات االحتالل،
ومت ل �ه��ا م��ا �أرادت
ع � ��ام 1921ع� �ن���دم���ا
مت ت�ن���ص�ي��ب الأم �ي�ر
في�صل -حاكم �سوريا
 حاكمًا للعراق الذيك � ��ان حت� ��ت االح� �ت�ل�ال
ال�ب�ري� �ط ��اين ،ب ��ل �إن �ه��ا
ك��ان��ت امل�ه�ن��د���س الفعلي
حلفل تن�صيب في�صل يف
�أح��د � �ش��وارع ب �غ��داد على
ع��ر���ش خ���ش�ب��ي -ق �ي��ل �إن
�صناعته مت��ت م��ن خ�شب
ح��اوي��ات ال�ب�يرة! -وو�صل
دوره ��ا لأن�ه��ا ه��ي م��ن �صمم
علم العراق اجلديد وو�ضعت
الن�شيد الوطني ولهذا كان من
الطبيعي �أن ت�صفها التقارير
الإخبارية ب�أنها «ملكة العراق
غري املتوجة»!
ه �ك��ذا ي�ستعر�ض ال�ك�ت��اب ب��أ��س�ل��وب حكاء
وبرتجمة ممتعة ت��اري��خ ه� ��ؤالء املغامرين
واملتع�صبني والعمالء ال��ذي حتركوا داخل
دوائ��ر متعددة بهدف تفتيت الإمرباطورية
العثمانية وتو�سيع �إمرباطوريتهم بهدف
اال�ستيالء على املنطقة وث��روات �ه��ا ..ولعل
الكتاب مبحتواه هذا تكون قراءته فر�ض عني
علي كل �أبناء هذه املنطقة املنكوبة من العامل
مب�ستعمريها وحكامها ،لعلهم ي�ستطيعون
مقاومة «�صناع امللوك» ولعلهم ينجحون يوما
يف �صناعة ملوكهم ب�أنف�سهم ..قل يارب!.

�إذا كان البع�ض يظن �أن الرجال هم من ي�صنعون التاريخ ،ف�إن كتاب «�صناع امللوك» ي�ؤكد العك�س
متاما ،حينما يورد ا�سم امر�أة �أخرى �ضمن � 12شخ�صية من �صناع ال�شرق الأو�سط.ا�سمها «جرترود بل»
والف�صل اخلا�ص ب�سريتها يف الكتاب معنون بـ"غارقة حتى ر�أ�سي يف ت�صنيع امللوك واحلكومات» ،كيف
ال� ،صحيح قد كانت هي املر�أة الوحيدة التي ح�ضرت ذلك االجتماع الرهيب يف فندق «�سمريامي�س»
بالقاهرة يف  12مار�س  1921ذلك االجتماع الذي �سيعرف فيما بعد ب�أن جميع من لهم عالقة بال�شرق
الأو�سط موجودون هناك» وقد ح�ضره رئي�س الوزراء الربيطاين «ت�شر�شل» بنف�سه لكن يف �إطار
م�ضاعف من ال�سرية طبعا.
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قابيل ..رواية ساراماغو األخيرة
يف مائتي �صفحة عن دار ن�شر �ألفاجورا
الإ��س�ب��ان�ي��ة � �ص��درت رواي� ��ة خو�سيه
�ساراماجو ( )2010 - 1922الأخرية
"قابيل" بالإ�سبانية م��ع مطلع هذا
ال�ع��ام ،وم��ن املقرر �أن ت�صدر الطبعة
الإجنليزية مع نهايته ،و�إذا كان �أديب
نوبل  1998الذي رحل هذه الأيام عن
عمر يناهز الـ 87عاما ،قد قدم منذ 18
ع��ام��ا يف رواي �ت��ه ال�سابقة "الإجنيل
بح�سب ي�سوع امل�سيح"  1992ر�ؤية
ج��دي��دة � �ص��ادم��ة ل�ل�ع�ه��د اجل��دي��د من
ال �ك �ت��اب امل �ق��د���س ،ف ��إن��ه يف "قابيل"
يعود بنا اىل ال�سرديات الأويل للكتاب
امل�ق��د���س ،ع�بر خ��ط �سري غ�ير تقليدي
ي�أخذنا اىل �أجواء العهد القدمي :املدن،
ق�صور الطغاة و�ساحات القتال ،مازجا
ذلك بروح النكتة ال�سوداوية وبح�س
ال�سخرية املبطنة وال�لاذع��ة التي هي
ال�سمة املميزة لعمله.
يتناول �ساراماجو يف "قابيل" كما
يف �سابقتها مو�ضوع الإل��ه ،ت�ستدعي
موقف امل�ساءلة �أمام الله ،وتبحث عن
م��و��ض��وع الأب��دي��ة وال��دي��ن وال�سلطة
واال� �س �ت �ب��داد ،و�أ��س�ئ�ل��ة �أخ ��ري كثرية
يقدمها �ساراماجو ب�شيء من التجديد
الأدب��ي غري التقليدي ،حيث تظهر يف
ال��رواي��ة بو�ضوح اجل��وان��ب احلديثة
واملده�شة يف كتابة �ساراماجو ،ومنها
القدرة على ن�سج حكاية جديدة متاما
وكلية من ق�صة قدمية نعرفها جميعا
م�سبقا� ،أو القدرة على �صنع التاريخ
من جديد من البداية اىل النهاية ،و�أخذ
القارئ اىل رحلة من املفارقات ال�ساخرة
وامل�ؤثرة التي يجد نف�سه فيها متورطا
يف قلب املعركة بني اخلالق وخملوقه.
وعموما لي�ست تلك الأفكار ال�صادمة
بغريبة عن الكاتب الربتغايل �صاحب
الن�صيب الأك�بر من اجل��دل يف بالده،
ففي عام  ،1992غادر وطنه الربتغال
اىل مقاطعة الن ��زاروت ��ي الإ�سبانية
يف ج��زر ال�ك�ن��اري  -حيث �أق ��ام حتى
وف��ات��ه  -وذل��ك فيما ي�شبه االعت�صام
ال��رم��زي ��ض��د احل �ك��وم��ة الربتغالية
التي عرقلت تر�شيح رواي��ة "الإجنيل
بح�سب ي�سوع" جلائزة �أدبية �أوروبية
كربى ،لكن �صاحب "�أر�ض اخلطيئة"
بعد رحيله عن دنيانا يبدو معلنا عن
�إ��ص��راره على موا�صلة ال�صدام ،لكن
ه��ذه امل��رة يف ح��ق ال��ذات الإلهية كما
يكتب عندنا.
فبح�سب ت�صريحات تناقلتها و�سائل
الإع� �ل��ام ع��ن م �� �س ��ؤول�ين بالكني�سة
الكاثوليكية بالربتغال وقت ا�شتعال
ت�صور
�أزم ��ة ال��رواي��ة ال�سابقة ال�ت��ي
ّ
امل�سيح بالكائن الأر�ضي �أو الإن�سان
غري املع�صوم من الأخطاء ،اىل درجة
�أنه جعله يقيم عالقة ح�سية مع مرمي
املجدلية ،يقدم �ساراماجو �أدبا هجوميا
على الكتاب املقد�س ،وذلك تعليقا على
و�صفه �إياه بـ"كتيب �أو دليل الأخالق
ال�سيئة" ،فيما ه��ذه الأي���ام اختارت
�صحف تابعة للكني�سة والفاتيكان
اجتاها هجوميا يف نعي �ساراماجو
واتهمته بالإحلاد والهرطقة.

ال تراجع عن الآراء اجلريئة ال�صادمة،
ه�ك��ذا �أك ��دت ن�برة ح��دي��ث �ساراماجو
يف حفل �إطالق روايته قبل �شهور من
رحيله ،و�أع�ل��ن خاللها عن �آرائ��ه ب�أن
املجتمع والتاريخ الب�شري ب�إمكانه �أن
يكون �أف�ضل حاال و�أكرث �سالما بدون
وجود الدين �أو الكتاب املقد�س ،حيث
يوجه �ساراماجو يف عمله اخليايل
يف املقام الأول نظرة انتقادية مرحة
يف بع�ض الأح� �ي ��ان اىل ح �ي��اة ابني
�آدم وح��واء ،ويبدو يف "قابيل" ت�آلفا
وا�ضحا مع الرواية ال�سابقة "الإجنيل
بح�سب امل�سيح" ،خا�صة يف ذلك اجلزء
الذي يظهر الت�شابه بني دوافع ال�ضحايا
ال �ب �� �ش��ري�ين يف ال ��رواي� �ت�ي�ن ،وكذلك
يف ف�ك��رة اال��س�ت�ب��داد الإل �ه��ي وفر�ض
ال�سيطرة من وجهة نظر الكاتب ،اىل
جانب �أن الروايتني هما �إع��ادة لكتابة
التاريخ عرب م�س�ألتي احلرية والثورة،
�أو "ملء الفراغات ملواجهة التاريخ
البائ�س" كما يف�ضل الروائي الي�ساري
�أو ال�شيوعي القول.
ت� �ب ��د�أ ال �ق �� �ص��ة ب ��أ� �س �ل��وب ن�ث�ري غري
تقليدي ،جديد على �ساراماجو نف�سه،
مما يجعل حماولة ترجمة هذا العمل
وك��أن�ه��ا دخ��ول يف حقل م��ن الألغام،
يكتب � �س��ارام��اج��و يف م��دخ��ل رواي��ة
"قابيل"" :عندما �أدرك الرب �أو ال�سيد،
وامل �ع��روف �أي�ضا با�سم ال�ل��ه� ،أن �آدم
وح��واء مل ينطقا بكلمة واح��دة بل مل
ي�صدرا ولو �صوتا ب�سيطا ،مل يجد ما
يلج�أ اليه �سوى الغ�ضب من نف�سه ،لأنه
مل يكن هناك �أحد �آخر يف جنة عدن كان
م�س�ؤوال عن ذلك اخلط�أ اخلطري ،ويف
ظل نوبة من الغ�ضب ،قرر ما فعله من
دون ت�أمل"!

وم��ن هنا ي�ؤ�س�س �ساراماجو لنظرة
بانورامية على ق�ص�ص اخللق والدمار
يف الكتاب املقد�س ،ويت�ضح هذا ب�شكل
خا�ص عندما ينتقل اىل ق�صة قابيل
وهابيل ،ومو�ضوع القربان ،لكن بدال
من الرتكيز على غ�ضب قابيل الغيور،
ومن هنا ت�صبح هذه الرواية "معيبة"
علي عك�س �سابقتها ،فالكاتب يتطاول
على ال��ذات الإلهية ال��ذي يوبخ قابيل
دون �أن ي�سمح له ب�أن ي�شرح �أ�سبابه �أو
يعرب عن نف�سه ،وبهذا العر�ض لق�صة
القتل الأوىل يف تاريخ الب�شرية ،قتل
قابيل �ساراماجو �أخ��اه هابيل حتديا
لله.
حتفل رواي��ة "قابيل" اىل جانب ذلك
ب�شخ�صيات عديدة من الكتاب املقد�س
�أو الأ�ساطري اليهودية ،فهناك وجود
لليليت ،زوجة �آدم الأوىل الأ�سطورية،
وعلي الرغم من حماوالت �ساراماجو
ال�ترك�ي��ز علي ظ�ه��وره��ا اجلن�سي يف
ال��رواي��ة� ،إال �أن ��ه ي��رك��ز ع�ل��ى �صفتها
ك� ��أم ال���ش�ي��اط�ين ،وه �ن��اك �شخ�صيات
توراتية �أخ��رى مثل �إب��راه�ي��م ولوط
وي�شوع ون��وح ،ويف بداية ظهور كل
ه ��ؤالء يف ال��رواي��ة ،يعمد �ساراماجو
اىل ت �ق��دمي � �ص��ورة و��ص�ف�ي��ة وجيزة
عن كل �شخ�صية ،ف�إبراهيم مثال يتم
ت�صويره يف الرواية على �أنه �شخ�صية
م��زدوج��ة ،بينما يظهر ل��وط خممورا
م��ع ب�ن��ات��ه ،ويف النهاية حتيط هذه
الأجواء امل�شحونة �صورة الرب اجلائر
وامل�ستبد.
عرب تلك االنتقاالت ي�سلط �ساراماجو
ال �� �ض��وء ع�ل��ى ف �ك��رة ال�غ���ض��ب الإلهي
علي الب�شرية ،و�أن الأبناء ال ميكنهم
ب���أي ح��ال م��ن الأح� ��وال �أن يتحملوا
م�س�ؤولية �آث ��ام �آب��ائ �ه��م ،وب��ر�أي��ه �أن
�إرادة ال��ل��ه دائ� �م ��ا ه ��ي يف معاقبة
الأجيال املقبلة على �أخطاء �أ�سالفها.
لكن ق�صة قابيل يف تلك ال��رواي��ة هي
اجل��زء الأ�ضعف ن�سبيا ،حيث يخلق
� �س��ارام��اج��و ب �ع��دا ل�ل���س��رد يجعل من
ال�صعب فهمه يف بع�ض الأحيان ،ف�ضال
عن تقدميه املقزز لكيفية ت�صوير العهد
القدمي لله ،وهو ما جعله ل�سوء احلظ
يف�شل ��س��ردي��ا و�إب��داع �ي��ا يف روايته
الأخ�يرة ،بل هي "رواية ف�شل عميق"
كما كتب علي �إح��دي امل��دون��ات ،ملللها
�أوال و�ضاللها الطريق اىل التحقيق يف
التناق�ضات الداخلية للكتاب املقد�س،
مما يجعلها جمرد رواية ت�سرد حكاية
الإدان ��ة ،ويف كل الأح��وال ت�ؤكد على
�ساراماجو الكاتب امل�شكك واملنتف�ض
وامل��زع��ج دائ �م��ا ،ال��ذي وف��ى اىل �آخر
حلظة بالوعد ب��أن ي�صبح �أك�ثر حرية
كلما طعن بال�سن.
�أم��ا بالن�سبة ل�ساراماجو نف�سه ف�إن
�أع �م��ال��ه تبحث ع��ن م��و��ض��وع��ات الله
وال�شيطان واجليد وال�سيئ ،باعتبارها
�أ�شياء تدور يف ر�ؤو�سنا ولي�ست �آتية
من ال�سماء �أو اجلحيم" ،اخلري وال�شر
ال ب��داي��ة لهما ،فبداخل عقولنا يكمن
كل �شيء" ،كلها �أ�شياء خمرتعة ،حتى
الله.

أدب اليوميات

آف������اق

�سعد حممد رحيم
�إذا �ص ّنفنا كتابة اليوميات من �ضمن الأجنا�س الأدبية ال�سردية ( وهي
كذلك ،يف ر�أيي ،على �أن تتوافر على �شروط فنية معينة ) ف�إنها تكون �أكرثها
بُعد ًا عن التخييل .و�أجمل ما يف �أدب اليوميات تلقائيته لأنه ينتج عن فعل
ووازع عفويني ،ويت�شكل يف جمل وا�ضحة ،مبا�شرة ،مفككة �أحيان ًا ال�سيما
حني ال يتوقع الكاتب ن�شر ما يكتب ،وال يتهيب من قارئ يرت�صده� ،أو ناقد
يح�صي عليه هفواته .مثل هذه الكتابة تكون غالب ًا حارة طازجة ،فيها الكثري
من احلميمية وال�صدق لأنها ت�سجل ،كما نتوقع ،،وقائع حا�صلة وانطباعات
حقيقية .وحني تقع يف يد قارئ ما ( حتى بعد مدة طويلة ) ف�إن هذا القارئ
ي�شعر بقربه مما يتحدث عنه الكاتب؛ �أو يعاي�ش ما يقوله الكاتب .فكتابة
اليوميات ت�أخذ منحى املناجاة الذاتية تارة� ،أو تفرت�ض قارئ ًا متفهم ًا
متعاطف ًا تارة �أخرى.
قد يكون دافع كتابة اليوميات هو االنهمام بالذات� ،أي ت�أكيد الطابع
الأناين للمرء عرب جعله �أناه مركز ًا للعامل .وقد تغدو مثل هذه الكتابة �أمر ًا
�أ�شبه ما يكون بالتحقيق اجلنائي .وهذه املرة لفك بع�ض غوام�ض الوجود
ومالب�ساته� ،أو من �أجل �أن يفهم الإن�سان نف�سه �أو الآخرين �أو حميطه..
�أكتب لأفهم يف �أثناء الكتابة؛ ع ّلني �أفهم .ول�ست �أكتب لأنني كنت �أفهم ( قبل
ال�شروع بالكتابة ) ..متام ًا ح�سب وجهة نظر �آالن روب غرييه ،وهو ّ
يلخ�ص
عملية و�آلية كتابة الرواية اجلديدة.
تكتب يومياتك لأنك يف ف�ضاء �آخر ،يف غري و�ضعك امل�ألوف� ،أو خارج بيتك
�أو بيئتك ال�صغرية؛ يف مواجهة اال�ستثنائي واملجهول واملده�ش والغريب.
يكتب الثوري الالبد يف اجلبال يومياته .وكذلك تفعل العا�شقة امل�سهدة يف
ليل الأ�سى .ومثلهما ،ينغم�س بهذا الطق�س امل�سافر املفتون بر�ؤية البلدان
والرحالة الذي يعرب مفازات ال�صحارى ،والأنرثبولوجي وهو
الغريبة،
ّ
يعاي�ش قبيلة بدائية يف غابات الأمازون ،وعامل الآثار وهو يتوقع مفاج�آت
�سارة يف عملية تنقيبه عمّا خ ّلف الأقدمون .واحلال عينه مع امل�ستك�شف
اجلغرايف ،مت�سلق اجلبال ،الدبلوما�سي الذي يقوم بزيارات مكوكية حلل
ق�ضية �سيا�سية م�ستع�صية ،املرا�سلة ال�صحافية يف منطقة �ساخنة ،املع ِّلمة
يف قرية نائية ،الطبيبة يف مكان خطر ينعدم فيه الأمن� ،أو بالد موبوءة،
املنفي رغم ًا عنه ،ال�سجني ،املعتقل ( �إن وجد الأقالم والأوراق ) .اجلندي يف
حرب �ضرو�س ،املهند�س امل�س�ؤول عن ت�شييد برج عالٍ يف ظروف مناخية
مي�سرة ،املخرج الذي يواجه �صعوبات يف �إخراج فيلمه ،الكاتب الذي
غري ّ
تعرت�ضه م�شكالت خالل حماولته �إنهاء كتابه ،الخ ،الخ..
تو ِّفر كتابة اليوميات مادة �أر�شيفية غنية للدار�سني يف حقول معرفية
متعددة ( التاريخ ،ال�سيا�سة ،علم االجتماع ،الأدب ،الفن ،الأنرثبولوجيا،
علم النف�س ،الخ ) لأنها تلقي نظرة فاح�صة على �صورة احلدث ال�شخ�صي
اجلاري على خلفية احلدث التاريخي العام .وتفيد �أحيان ًا يف التحقيقات
اجلنائية �أو الإدارية .وت�صبح مادة �أولية ممتازة لكتابة ال�سرية .وحني
يكتب روائي ما يومياته يف موازاة كتابة روايته نكون قد ح�صلنا على ن�ص
�آخرَ ،
مناظر للن�ص الأ�صلي .ورمبا ال نعرث على بع�ض مفاتيح ن�ص الرواية
�إال بني ت�ضاعيف الن�ص /الظل ( اليوميات ).
مل ُتك ّر�س كتابة اليوميات عندنا تقليد ًا �أدبي ًا واجتماعي ًا ،كما هو حا�صل
يف الغرب .وح ّتى معظم ك ّتابنا ال يلج�أون �إىل هذا النوع من الكتابة.
ورمبا يعدّونها م�ضيعة للوقت واجلهد .فيما حظ هذا النوع من الكتب
يف الرتجمة عن الآداب الأخرى �أقل من كتب ال�سرية وال�سرية الذاتية.
وقد يعود ال�سبب يف هذا �إىل الطابع ال�شديد اخل�صو�صية لليوميات،
وما حتفل به من تفا�صيل و�إ�سهاب يف �سرد الأحداث ونقل امل�شاعر
واالنطباعات والتي يجدها القارئ مم ّلة� ،أو ال تعنيه من قريب �أو بعيد.
ف�ض ًال عن افتقاد اليوميات �إىل التما�سك
الدرامي .ذلك العن�صر الذي ي�ش ّد
قارئ الرواية وال�سرية .و�أعتقد �أن
خمطوطات اليوميات لبع�ض الك ّتاب
العرب ال�شغوفني بتدوين يومياتهم
تبقى من�سية يف الأدراج ،وتتعر�ض
للتلف املتعمد �أو غري املتعمد ،ال�سيما
�أن عائالت الك ّتاب املتوفني ،ب�سبب
املوا�ضعات االجتماعية احلادّة ،ال
ي�سمحون بعر�ض �أ�سرارهم و�أ�سرار
موتاهم يف النور.

إصدارات دار

للثقافة والنشر
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