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الخارجون على القانون عبر العصور
ترجمة جودت جايل

ال��روائ��ي (ل��وري��ن م��اري���ش��و) و��ض��ع كتاب ًا
مكر�س ًا للخارجني على القانون وللخارجني
على امل�ألوف الذين حت��دوا النظام القائم،
و�أغلبهم من الذين �ألهموا ال ُكتَّاب ق�ص�صا
�أو م�سرحيات �أو ق�صائد �أو �أفالما �أو حتى
�أغ��اين .لو �أراد امل��رء �أن يحكم على زمان
مبقدار ما فيه من قطاع طرق وخارجني على
القوانني ف�أنه �سيحكم على زماننا ب�أنه مزدحم
بهم �أمي��ا �إزدح ��ام .يف قعر املدينة ،وعلى
جلج البحور اخل�ط��رة ،ويف قلب الأدغ��ال
الإ�ستوائية �أو ...يف ميادين الأ�سواق� .إنه
ال يتحدث عن (مادوف) حمتجزي الرهائن
امل�ن�ت�م�ين اىل م�ن�ظ�م��ة (ف� � ��ارك) ،و ال عن
قرا�صنة �سي�شيل� ،أو "ع�صابة الربابرة".
�أن ع�صابة "الفهود القرمزيني" الآت�ين من
البلقان ،و��س��ط ال�ن��ذال��ة امل�ع��ا��ص��رة ،تبدو
وحدها التي تتمتع بكربياء وملعان ع�صر
�آخر .فقد قاموا ،وهم م�سلحون ،ودون �أن
يريقوا قطرة دم ،بهجمات يف �أركان العامل
الأرب �ع��ة تليق ب��أف�لام ال�سينما .ولكن اىل
جانب ع�صابة بهذا امل�ستوى كم من ع�صابة
واطئة �أ�سالت الدم وقتلت ون�صبت؟
لكي نعرث على رجال ع�صابات وال قانونيني
وثائرين ال ي��زال يجد الكرم ،وال�شجاعة،
وال�شرف ،مكان ًا له عندهم ،فعلينا الغو�ص
ب�سعادة يف (خ��ارج على ال�ق��ان��ون) ،كتاب
(لورين ماري�شو) اجلميل وه��و يعود بنا
اىل ملحمتهم عرب القرون والقارات.
نقر�أ من الكاتب مالحظته ال�سريية الذاتية
التي ُت ْع ِل ُمنا ب�أنه "ق�ضى فتوته بالقراءة
واحللم" قبل �أن يكر�س �شطرا من �سنوات
درا�سته للفعل الثوري ،ودخ��ول ال�سجون
ل� �ف�ت�رات ق �� �ص�يرة ،يف �إي �ط��ال �ي��ا وم���ن ثم
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،والإن � �خ� ��راط يف
�أفغان�ستان مع املجاهدين الذين يقودهم
(و ْر َدك)� ،أو الإقامة يف باتاغونيه (منطقة
َ
جبلية مرتفعة تقع يف �أق�صى جنوب جبال
الإنديز عند �إلتقاء حدود �أربع دول من دول
�أمريكا اجلنوبية و�إ�سمها باتاغونيه معناه
القدم الكبرية باللغة الهندية -املرتجم)� .إن
الذين قر�أوا رواياته الثالث ومنها روايته

الرائعة (املخاوف ال�سبعة) مبالمح �سريية
ذاتية لن يفاج�أوا مب�شروعه اجلديد هذا.
خري من �أن تكون
�أن تكون �سارق ًا
ٌ
م�سروق ًا
يحافظ (خ��ارج على القانون) على م�سافة
م �ن��ا� �س �ب��ة م ��ن م��و���ض��وع��ه� .إن � ��ه يحتفل
ب��الإ� �س �ط��ورة دون �أن يغفل ع��ن احلقيقة
�أو يقع يف الإنبهار ال�ساذج لأن املغامرة
تنقلب غالبا اىل نزهة قاتلة حيث الر�صا�صة
الأوىل " ُت ْدمي كل مثال" .مي�ضي بنا من
�شمال �شرق الربازيل على �آثار (المبياو) و
(ماريا بونيتا) وحتى غابة �شريوود مرورا
بجنوب ��ش��رق اجل��زائ��ر يف ال�ق��رن الثاين
ع�شر حيث عا�شت امللكة املتمردة (الكاهنة)،
ترافق الكتاب �أيقنة عالية امل�ستوى متتابعة
م��ن ال���ش�خ��و���ص امل���ش��اه�ير �أو املن�سيني.
البع�ض منهم ف�ضل "مالذ الغابة" مثل
روبن هود وماندرين ،وبع�ضهم " ال�شراع
الأ�سود والتخل�ص اىل عر�ض املحيط" مثل
ب��ارب��ارو���س و �سري فران�سي�س دري ��ك� ،أو
ال�صحراء مثل رينو دو �شاتيون ولوران�س
ال�ع��رب ،وك��ذل��ك �أب�ط��ال ال�غ��رب البعيد مثل
جي�سي جيم�س و بات�ش كا�سيدي و بوين
وك�لاي��د ،وال�ط��ري��ق ال �ث��وري مثل فيكتور
�سريج و دوروتي� ،أو حياة الب�صا�صني مثل
بريو املجنون و �سباغياري ،لهم �أي�ضا حيز
يف هذا الرواق العجيب الذي يو�صلنا اىل
م�صائر �أربعني من الع�صاة املدانني غالبا من
قبل التاريخ والتطور الإقت�صادي .ن�صادف
يف الرواق �شعراء وكتاب ًا مثل فيلون و فون

��س��ال��وم��ون و ه�نري دو م��ان�ف��ري��د ،ورف��اق
ماندرين املرحني يواجهون اجلي�ش امللكي
وه��م ي�صيحون " يحيا املجد ،والتهريب،
والنبيذ اجليد!" .كيف ال ننفعل �إزاء �إتفاق
ه ��ؤالء املتمردين �ضد النظام القائم؟ رفع
اجلنتلمان �سارق املنازل ماريو�س جاكوب
�صوته �أمام املحكمة " �إن كنت �إجتهت اىل
ال�سرقة فلي�س لك�سب� ،أو ربح ،ولكنها م�س�ألة
مبد�أ ،وحق .ف�ضلت �أن �أحافظ على حريتي،
و�إ�ستقاليل ،وكرامتي الإن�سانية على �أن
�أجعل نف�سي باين ثروة �سيد من الأ�سياد.
ف�ضلت �أن �أك� ��ون � �س��ارق��ا ع�ل��ى �أن �أك ��ون
م�سروق ًا ."...حكمت عليه املحكمة بال�سجن
 22عاما م��ع الأ��ش�غ��ال ال�شاقة يف غويانا
حيث حاول الهرب  18مرة ومل يفلح .م�ؤكد
�أن ه��ذه املعارك �ضد الربجوازية ،ولأجل
امل�غ��ام��رة ،ولأج��ل ال �ث��ورة ،ح�سب برنامج
فون �سالومون ،تنتهي على الأغلب كما يقول
امل�ؤرخ جاك بينفيل اىل " عد تنازيل المفر
منه نحو موت مرتقب �أو �إنتحار معلن" و
"ال يجب �أن نن�سى �أنه يف احل�صيلة النهائية
كل الأمور تنقلب عندهم اىل الأ�سو�أ" .لكن
ه��ذا مل مينع لورين ماري�شو �أن ي ��ؤدي ما
عليه ب�أ�سلوب جميل نحو �أ�ساتذة التمرد.
يقول " لوالهم كانت �ستكون خارطة العامل
�أقل �ألوان ًا ،ولوالهم كانت �ستكون احلقوق
وال�ضرائب الال�إن�سانية والدميقراطية �أقل
�إث��ارة للخيال ،و�سيبقى ال�سعي اىل عامل
�أف�ضل �إفتتان ًا بالي ًا".
متمردون وكتاب جيدون

توجد �أل��ف طريقة للدخول اىل الزنزانة.
�أن�ظ��روا اىل امل�آ�سي التي حلقت بثيوفيل
دو فيو ،و �ساد ،و رامبو ،و جان جينيه.
�أن � �ظ� ��روا اىل �إع � � ��دام �أف�����ض��ل املفكرين
الإن�سانيني يف القرن ال�ساد�س ع�شر والذين
ذكرهم جريار �أوبريلي يف (ذكريات مارك-
�أنتوان موريه) ،و�إنظروا الذين �سجنوا يف
البا�ستيل و�شنقوا ورم��وا بالر�صا�ص� .إن
اخلارجني على القانون اليوم فهموا بكل
ب�ساطة ه��ذه الكلمات لأح ��دى �شخ�صيات
(�سالو) �أو (�أي��ام �سدوم املائة والع�شرون)
لبازوليني " الفو�ضوية احلقيقية الوحيدة
هي فو�ضوية ال�سلطة" ( هذا الفيلم �أُ ْخ ِرج
�إقتبا�سا عن رواية بالعنوان نف�سه للمركيز
دو �ساد -املرتجم) .الفو�ضوية-ال�ضد ....
ال���ش��اع��ر ال�صيني يل ب��و وه��و ي �ط��رد من
ب�لاط امللك تانغ لأن��ه رف�ض اخل�ضوع اىل
�إمتحانات التوظيف .فران�سوا فيلون و جي
ديبور وهما يتبعان ذائقة الفتيان ال�سيئني
الذين �سبقوهم ب�ستة ق��رون ،و كازانوفا
وهو يعيد خلق العامل بو�صفه مو�ضوع فتح
ح�سي ،و�أرن�ست يونغر و فون �سالومون
وهما ي�ستمتعان مب�سرات احلرب ،و جورج
باتيل و�أ�صدقاء جملة �آ�سيفال وهم يقيمون
�إحتفال �أ�ضحية ب�شرية!
ن �ع��م ت ��وج ��د �أل � ��ف ط��ري �ق��ة ل��ل��دخ��ول اىل
الزنزانة .بول دو غوندي ،كاردينال مدينة
ريتز ،حب�س العام  1652ب�أمر من لوي�س
الرابع ع�شر لأنه ت�صرف يف الإ�ضطرابات
كما لو كان يف لعبة .و�سجن بلزاك ثمانية
�أيام العام  1836لأنه مل ي�ست�سغ حياته يف
احلر�س امللكي وطرد منه .و دي�ستويف�سكي
�أوقف بتهمة الت�آمر على �أمن الدولة وحكم
بالأ�شغال ال�شاقة � 4سنوات العام ،1849
و�أندريه مالرو �أ�ستجوب يف �آنغور و�سجن
بعد �أن �سرق نق�ش ًا م��ن معبد اخلمري يف
العام  ، 1927وليون دودي��ه و�ضع العام
 1927يف ��س�ج��ن م�ست�شفى الأم ��را� ��ض
العقلية لأن ��ه �إت �ه��م ال���ش��رط��ة بقتل ول��ده،
والفيل�سوف الإيطايل غرام�شي حكمت عليه
حمكمة فا�شية بال�سجن ع�شرين عاما العام
 ،1928و�سوجلنت�سني و�ضع يف مع�سكر
للعمل � 8سنوات لأنه �إنتقد �ستالني ،وريجي
دوبريه رفيق جيفارا يف ال�سالح �ألقت عليه
القب�ض القوات احلكومية البوليفية العام
 1967و�إحتجز � 4سنوات ،و�أعتقل �إدوارد
ليمونوف يف ني�سان  2001يف جبال �آلتاي
متهما من قبل حكومة بوتني ب�أنه "�أ�س�س
منظمة �إرهابية م�سلحة" كما روى الكاتب
فيما بعد� .إن ما رواه ال ُكتَّاب فيما بعد عن
جتاربهم هذه لهو �أثمن من جميع اجلوائز
الأدبية و�أو�سمة ال�شرف� .إقامة يف ال�سجن
ه��ي مبثابة التن�صيب للكاتب .لقد �إنتبه
ديغول اىل هذا اجلانب حني رف�ض �إعتقال
� �س��ارت��ر رب �ي��ع ال �ع��ام  1968ق��ائ�لا بوجه
م�ست�شاريه هذه الكلمة ال�شهرية " ال �أحد
يعتقل فولتري!".
الكتاب :خارج على القانون.
امل�ؤلف :لورين ماري�شو.
الدار� :آرتو.
ال�ترج��م��ة �إع����داد ع��ن �صفحة
كاملة بعدة مقاالت خ�ص�صت
مبنا�سبة �صدور الكتاب يف امللحق
الأدبي جلريدة لو فيغارو.
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مورافيا..و توظيف الجنس للسياسة
ترجمة  /عادل العامل
فكرة �أن الروائي لي�س لديه �سوى تب�صرات
 insightsم��رك��زي��ة قليلة ي �� ّؤط��ره��ا و
كتاب
بطرق خمتلفة قلي ًال من
ي�ستك�شفها
ٍ
ٍ
�إىل �آخ��ر ميكن �أن ال تكون فكر ًة �صحيحةً
م��ن " ك��ل ك��ات��ب "  ،لكنها ك��ان��ت بالت�أكيد
�صحيح ًة من مورافيا  .و ي�أتي �آخر ت�أكيد
و بعد وفاة الكاتب ب�سنني من خالل الن�شر
الآن لق�صة ( ، ) I due Amiciو هي
ق�صة م�تروك��ة  ،ل��و اكتملت  ،ف�إنها كانت
�ست�شكل الرواية الر�سمية التا�سعة ع�شرة
من جمموعة �أعمال الكاتب الرومي ( ن�سب ًة
ملدينة روما ــ م ) .
لقد تخ�ص�ص مورافيا يف �إقامة ق َّدا�سات
مل��وت الإن�سانية التقليدية  ،و ذل��ك لكون
مو�ضوعاته املركزية هي الهبوط بالإن�سان
�إىل و�ضع �سلعة � " ،شيء " واحد من بني
كثري  ،و املعاناة ال�سايكولوجية التي حت�صل
كنتيجة لذلك .و ميكن القول باخت�صار � ،إن
االغرتاب  :اخلارجي و الداخلي  ،ال�شامل
و ال�لا مفر منه  ،ك��ان��ت حتمله العناوين

القوية لرواياته  ،مثل االحتقار ،و ال�س�أم،
و الالمباالة ،و غريها.
و كما هي احلال مع معظم روايات مورافيا ،
ف�إن �أحداث (  ) I due Amiciجتري يف
روما  ،يف هذه املنا�سبة يف �أعقاب احلرب
العاملية الثانية  ،و ال�شخ�صية الرئي�سة
فيها رجل يكافح للتغلب على احلرية التي
يعي�شها داخل نف�سه و يف العالقة مع املجتمع
الإيطايل بوج ًه عام  .و كما هي العادة �أي�ض ًا
 ،تركز احلبكة على ف�ساد احلب و اجلن�س
بفعل املال و ال�سيا�سة كما يرت�شح من خالل
مزيج الفرويدية و املارك�سية اخلا�ص الذي
كونه مورافيا بطريقته متام ًا  .ف�سريجيو
َّ
مالتيز ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  27ع��ام � ًا مفكر
�شيوعي يعمل �صحافي ًا ب�أجر قليل .و يلتقي
نيال و يرتبط بها جن�سي ًا ( و ميكن �أن تكون
با�سم الال  ،وفق ًا للم�سودة )  ،و هي امر�أة
م��ن الطبقة الدنيا .و احل��ب ال��ذي بينهما
عفوي و نقي و مع ه��ذا ف ��إن �سعادة كهذه
با�ستمرار الطبيعة
التي يوفرها ًت�ضعفها
ٍ
املرهقة لفقرهما و ا�ستياء �سريجيو الدائم
من حياته.

فالالبطل الكال�سيكي امل��ورايف � ،سريجيو
 ،مثقل باالح�سا�س بدونيته و باالن�شغال
الفكري امل�ستمر ب�إخفاقاته  .و هو  ،كما
تبد�أ الق�صة  ،م�سكون بع�ضويته الفتية يف
احلزب ال�شيوعي  ،التي كان قد �أ َّمل نف�سه
ب�أنها �س ُتنهي حالة معاناته  .و ب��د ًال من
ذل��ك يجد �أن ال �شيء قد تغيرّ و �أن��ه يبقى
غري قادر على تربير �أفعاله متام ًا كما كانت
احلال من قبل  .و الأ�سو�أ من هذا  ،يت�سبب
اعتناقه ال�سيا�سة يف �شعور متزايد لديه
باالحتقار ين�سل داخل عالقته بنيال  ،غري
ال�ق��ادرة فكري ًا على فهم � ،أو م�شاطرته ،
ملجتمع بال طبقات  ،و التي تعي�ش
ر�ؤيته
ٍ
ف�ق��ط م��ن �أج ��ل امل�ت�ع��ة احل�� ّ��س�ي��ة  .يف هذا
الو�ضع املزعزع ُ ،يدخل مورافيا �شخ�صي ًة
ثالث ًة  ،موريزيو  ،و هو �صديق بورجوازي
ق��دمي ( �أو ح��دي��ث  ،اع �ت �م��اد ًا على التغيرّ
الن�صي ) ل�سريجيو  .و موريزيو هذا رجل
ّ
طويل و و�سيم  ،غني و واث��ق من نف�سه ،
كما �أنه �سيا�سي رجعي  ،و مع �أنه ال رجاء
لديه يف �سقوط الفا�شية و هزمية �إيطاليا
يف احلرب  ،ف�إنه قادر مع هذا على �أن ي�صف
أثر لالرتباك  ،كم
ل�سريجيو  ،من دون �أدنى � ٍ
هو يحب ال مو�سوليني فقط بل هتلر �أي�ض ًا
 .و التناق�ض امل��ؤك��د ل��دى �سريجيو هنا ،
�أن يكون من الطبيعي �أن يجد موريزيو
كريه ًا  ،باعتباره جت�سيد ًا للطبقة ال�سيا�سية
املنحطة التي �أدت ب�إيطاليا �إىل اخلراب
و التي تقف يف طريق ال�شيوعيني لتويل
ال�سلطة  .و م��ع ه��ذا  ،ينجذب يف الوقت
نف�سه �إىل موريزيو لأ�سباب تبقى غام�ض ًة .
و هو ما ي ��ؤدي متام ًا �إىل حلظة الرواية
احلا�سمة حني يتمخ�ض �سريجيو عن خطة
لتحويل م��وري��زي��و �إىل ال�شيوعية  .فلو
�أنه فقط ي�ستطيع �أن يجعل �إرادته تنت�صر
على �إرادة خ�صمه  ،و بذلك يحفظ " روح
" موريزيو للحزب ال�شيوعي  ،ف�سيكون
هذا رمبا �ضربة العمر التي تعطي �أهمي ًة
ل��وج��وده  .لكن بينما ي�ع�ترف موريزيو
بالإقرار بقوة ديالكتيك �سريجيو املارك�سي
� ،إ�ضاف ًة لإفال�س ق َيم طبقته هو  ،ف�إنه يرف�ض
�أن يتحول على �أ�س�س منطقية فقط ؛ فهو
يطلب ما هو �أكرث � :أن ي�سمح له �سريجيو
بالنوم مع نيال .
ال ُي�ص َدم �سريجيو بهذه الفكرة،بل يت�أملها
ط��وي�ل ً�ا  .و ي���ص�ب��ح ،يف ال ��واق ��ع  ،ثم ًال
ب�شعور داخلي بالقوة �إىل حد �أن��ه يف�شل
ٍ
يف ت ��أم��ل ال���س�ب��ب ال ��ذي ي��دف��ع موريزيو
�إىل التلهف للنوم مع نيال  ،مع وج��ود كل
الن�ساء اجلميالت الأخريات اللواتي حتت
ت�صرفه.
لكن تقبل ف�ك��رة الت�ضحية بنيال ل�صالح
موزيريو و العمل عليها �أم��ران خمتلفان
ل�شخ�ص �سلبي مت�شكك
 ،خا�ص ًة بالن�سبة
ٍ
بنف�سه م�ث��ل �سريجيو  .و مت��ر الأي� ��ام و
ال تغري �شيئا  .و يظل �سريجيو و نيال ،
كال�سابق  ،يعي�شان يف �ضنك من العي�ش  ،و
ت�صبح حياتهما مع ًا يف �شقة مفرو�شة كئيبة
نحو متزايد
مثرية للخالف و الت�ضجر على ٍ
 .و نتيج ًة ل��ذل��ك  ،ي�شعر �سريجيو ب�أنه
م�ضطر لال�ستدانة من موريزيو �سر ًا ،و هو
ت�صرف ال ُيذله فقط �أمام خ�صمه القدمي بل
يجعله �أي�ض ًا يلوم و يزدري نيال �أكرث ف�أكرث
 .و عندما يعود �سريجيو �إىل البيت  ،و

بيده نقود من موريزيو  ،ليجد �أن نيال قد
ان�سلت خارج ًة �إىل حفلة  ،يغ�ضب و يقرر
�إب�ع��اد " العاهرة " م��ن حياته �إىل فرا�ش
موريزيو .
و تن�ش�أ املنا�سبة التامة بعد ذلك بعدة �أيام
 .لكن هل ت�سمح نيال لنف�سها ب�أن ُت�ستخ َدم
بهذه الطريقة ؟ و هل موريزيو جاد �أ�ص ًال
يف �أنه يريدها للفرا�ش يف املقام الأول ؟ �أم
�أنه ميكن �أن ينطوي على دوافع خفية من
�أجل و�ضع �سريجيو و عقيدته ال�شيوعية
املبا َلغ بها يف م���أزق خ�سي�س كهذا ؟ بد�أ
مورافيا بكتابة (  ) l due amiciيف
نهاية عام  ،1950مبا�شر ًة يف �أعقاب �إكماله
(  ، ) ll conformistaو كانت �ستظهر
ك�م��ا ك ��ان ي�ع�ت��زم ل�ت�ك��ون ق���ص��ة �سريجيو
مالتيز النظري ال�سيا�سي لق�صة مار�سيلو
كلريي�سي ( يف " ll conformista
" )  .يف الرواية  ،كان مورافيا قد حاول
�أن يبني فل�سفي ًا الإ�صول اجلن�سية لاللتزام
ال�سيا�سي لدى اجلناح اليميني  ،الذي عبرّ
عنه ر .و .ب .لوي�س خري تعبري  ،ب�أنه "
املزاج الفا�شي كما هو مت�أ�صل يف ال�صدمة
ال �ل��واط �ي��ة "  .يف ( ) l due amici
يبينّ مورافيا الأ�صول الفل�سفية لاللتزام
ال�سيا�سي ل��دى الي�سار  ،امل��زاج ال�شيعي
ك�م��ا ه��و م�ت��أ��ص��ل يف م���ش��اع��ر ال��دون �ي��ة ،
الرغبة يف ا�ستخدام الآخرين كو�سيلة �إىل
غايات �أك�بر  ،لوطيتها امل�سترتة  ( .و �إال
 ،ف�أي �شيء وراء االجن��ذاب الغام�ض لدى
�سريجيو نحو موزيريو ؟ ) �إن مورافيا
يكون يف �أح�سن حاالته كروائي حني ُيبقي
نحو
افرتا�ضاته النظرية مكبوح ًة على
ٍ
ثابت و ي�ستخدم مهاراته الق�ص�صية العالية
 .و مل يكن مثل هذا  ،للأ�سف  ،هو احلال
يف ما يتعلق بـ ( � ) ll conformistaأو
بهذه الق�صة .
حول مورافيا
)،
ريفيو
باري�س
يف مقابلة (
َّ
اال�ستعارات  metaphorsمن املو�سيقى
�إىل الر�سم حني ناق�ش طريقته الإن�شائية " :
�إن كل كتاب ُيعاد العمل به عدة مرات " كما
لقرون م�ضت  ،من
هي احلال مع الفنانني
ٍ
طبقة �إىل طبقة � ،إن جاز التعبري  .فامل�سودة
الأوىل خا ٌم متام ًا  ...و لو �أنه حتى �آنذاك
 ،حتى يف تلك املرحلة  ... ،يكون ال�شكل
بادي ًا للعيان  .بعد هذا � ،أعي ًد كتابته مرات
طبقات " كثرية ــ قد َر ما �أرى
عديدة ــ �أ�ضع "
ٍ
�أنه �ضروري "  .و لقد دمر مورافي ًا منهجي ًا
امل�سودات منتهي ًا بذلك �إىل كل رواي��ة من
رواياته الكاملة  .لكن هنا  ،وفقاُ حلقيقة
�شخ�ص
�أنه انتقل �إىل بيت  ،و �أنه هو � ،أو
ٌ
ما  ،حزم امل�سودات يف حقائب ُتركت يف ما
بعد يف خمزن و مل يتم اكت�شافها �إال حديث ًا
 ،ميكننا ر�ؤي��ة مورافيا يف العمل  ،و هو
بطبقات متتابعة من الطالء .
يزود لوحته
ٍ
ّ
ففي امل�سودة الأوىل ــ " Redazione A
" ــ جند بدايات مقدمة متهيدية جزئية حيث
تفرت�ض خلفية �سريجيو مالتيز الكثري من
تف�صيالت ال�سرية الذاتية اخلا�صة بحياة
مورافيا � .أما "  ، " Redazione Bفهي
رواية ق�صرية �أكرث �صق ًال و مكتملة تقريب ًا
تحُ كى على ل�سان ال�شخ�ص الثالث  .ثم ي�أتي
الن�ص النهائي ، " Redazione C " ،
حيث يقوم مورافيا بتبديل �أ�سلوبي عميق
م��ن ال�شخ�ص ال�ث��ال��ث �إىل الأول ـ �ـ و هي

و�سيلة متيز تقريب ًا كل �أدبه الق�ص�صي من
تلك املرحلة ف�صاعد ًا .
لقد هاجم النقاد (ll conformista
) عندما ظ�ه��رت يف ع��ام  ، 1951و ال بد
�أن مورافيا ك��ان يعرف �أن ال�ع��امل الأدبي
الإي �ط��ايل ال��ذي يهيمن عليه ال�شيوعيون
�سيكون حتى �أك�ثر ق�سو ًة نحو ( l due
 . ) amiciو كما �أقر الحق ًا ل�صديقه �أينزو
�سي�سيليانو  ،ف�إن اال�ستقبال ال�سيئ الذي
لقيته
( ) ll conformistaقد ه َّز ثقته بقدرته
على كتابة رواي ��ات �سيا�سية تتعامل مع
الظروف التاريخية الواقعية؛ و هذا ما �أدى
به من دون �شك  ،يف نهاية الأمر� ،إىل تنحية
العمل جانب ًا .و منذ ذل��ك احل�ين ف�صاعد ًا،
�سيك ّر�س مورافيا موهبته الكبرية لت�صوير
الق�ص�ص ال�شخ�صية والفردية عن الإيطاليني
الذين �ستكون حيواتهم الداخلية ،يف نظره،
م�شوه ًة بفعل الر�أ�سمالية اجلديدة ل�سنوات
ّ
ازدهار �إبطاليا .
عن Timesonline /
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هذا الكتاب املثري لالهتمام ثناء من معده االملاين يورغ ديرت كوغل على ت�ضحيات كبرية قدمها ادباء من اجل
حرية التعبري .وهو� ،أي�ضا� ،ضوء على مرحلة تاريخية مهمة �شهدت نخبة ثقافية مهوو�سة بالتغيري وحتارب،
بالكلمة واالبداع ،حتالف �سلطتني تقليديتني:الدين وال�سيا�سية.
االدب االوربي ،وكما هو معروف ،ت�أثر يف القرن التا�سع ع�شر بالتيارات احلداثية التي و�سمت الع�صر .وهو –
االدب – الذي ا�شتبك مع الدويالت االوربية القدمية وتعاطى ،م�ساهما فعاال ،يف حتوالت طرات عليها.

"أدباء أمام المحاكم" يعاين اإلخفاق في محاربة خيال المؤلفين

رائحة السلطة العفنة
علي عبدال�سادة
يف املدخل الذي �ساقه ح�سن باغي لكتاب ادباء امام املحاكم
لنا�شره "ديوان �شرق غرب" يرى انه كلما جاء حاكمُ ،ينظر
اليه على ان��ه "قوي" وق��ادر على فر�ض �سلطته ،وناطق
با�سم غالبية ال�شعب ،ان مل يكن كله ،كلما اخ�ضع الق�ضاء،
وال�ت��اوي��ل الديني ل�صاحله ،وام�سك ب�سلطات فر�ض بها
ما ي�صلح للمجتمع وما ال ي�صلح له .وي�سوق باغي امثلة
على زعمه هذا ":هكذا كان مرتنيخ الذي ُينظر اليه على انه
موحد املانيا ،وهكذا كان هونيكر القائد اال�شرتاكي (الذي
يعرف ما تريد املانيا)".
ان فرتة �صعود مرتنيخ يف املانيا واحدة من املراحل االكرث
��س��وادا يف ت��اري��خ مالحقة الكتاب املعار�ضني لل�سلطتني
ال�سيا�سية والدينية ،و�صدرت االحكام على الكتب باملنع،
وعلى الكتاب بال�سجن ،وهذه االحكام كانت جمرد تغليف
للم�صالح ال�سيا�سية والدينية ،و�سرتاتيجية احلافاظ على
النفوذ.
يف عهد مرتنيخ �صدرت رواي��ة (ف��ايل ال�شكاكه) والتي مل
تفعل �شيئا �سوى طرحها اال�سئلة حول ملاذا يعي�ش بع�ض
النا�س يف بحبوحة ورغ��د ،فيما يعي�ش غريهم يف الفقر
والفاقة؟ وكانت رواية ترغب يف (حياة غري جمهدة وغري
مثقلة بالهموم)  ..كانت ت�شكو منعها من املتعة.
هذه اال�سئلة مل متكن الرواية (فايل) من املرور ب�سالم امام
عني ال�سلطتني الدينية وال�سيا�سية ،لذا ا�صطدمت بحاجز
�سميك من القيود فمنعت ولوحق م�ؤلفها.
ومع انتهاء االمرباطورية وجميء عهد اجلمهورية والرايخ
الثالث ،مار�س النازيون اب�شع ان��واع التخويف والتهديد
على الكتاب ،وكانت ما تريده لونا �أدب�ي��ا واح��دا يطابق
قيا�سها وين�ضبط مع لونها الذي تريد .ويف تلك الفرتة رحل
ابرز الكتاب واملبدعني عن بالدهم.
بيد ان ح�سن باغي يف مدخله للكتاب ظهر متفائال بـ (ال عودة
عهد القيود واملنع) يف اوربا ،ويحزن ،اي�ضا ،ملجرد املقارنة
بني القرن التا�سع ع�شر يف اوربا والقرن احلادي والع�شرين
يف ال�شرق االو�سط ،ال بد من القول بان ال�شبه كبري جدا
ونحن نعاين ا�ضرار احلرية يف جمتمعاتنا.
الكتاب الذي ي�ضم عناوين وتفا�صيل ع�شرين م�ؤلفا منعت
يف املانيا وواجه ا�صحابها املحاكم واملالحقات وال�سجون،
يقدم له معده كورغ با�ست�شهاده لقول غيورغ كري�ستوف
لي�شتنربغ (ان الكتاب االك�ثر ا�ستحقاقا للمنع هو الكتاب
الذي ي�ضم عناوين الكتب املمنوعة).
كورغ يزعم ان �سيا�سة االعالم كانت تخدم الدولة والكني�سة
انذاك ،كانت املعلومات تغربل بدقة حتى يتم �ضبط اجلرعة
املالئمة التي ي�سمح بن�شرها والتي يجب ان تكون متطابقة
مع جاهز ال�سلطة ومرادها.
ومع ذل��ك ،فان النا�شرين تعلموا حيل التمويه والتخفي.
اذ كان هناك فنانون (حقيقيون) �أتقنوا �إخفاء ما يبطنون،
وبقي ان يتقن العامة قراءة ما بني ال�سطور.
وان��ت تطالع الكتاب ت�شعر بن�شوة حني متر على مقولة
رائ��د التنوير يف املانيا غوتهولد �إف��رامي لي�سنغ ":ماطبع
يوما ي�صبح اىل االبد ملكا للعامل .ولي�س الحد احلق يف ان
ميحوه .ف�أذا فعل ذلك فهو يهني العامل �إهانة اكرب بكثري من
تلك التي يرتكبها م�ؤلف الكتاب امل�صادر� ،أيا كانت طريقة
م�صادرته".
الكتاب مو�ضوع املعاينة لي�س بحثا يف ن�ش�أة الرقابة على

االدب يف املانيا وتطورها ثم اخفاقها يف نهاية املطاف،
بدءا من مر�سوم اال�ساقفة عام  1485و�صوال اىل جت�س�س
اجهزة ال��دول��ة اال�شرتاكية يف دول��ة املانيا الدميقراطية،
بل ان الهدف منه هو معاينة الكيفية التي مور�ست فيها
الرقابة مع كل كتاب ا�ستعر�ضه امل�ؤلف ،يقول كوغل هنا":
ان ال�صراعات التي خا�ضها اهل االدب مع ا�صحاب ال�سلطة
لهي عالمات م�ضيئة وحمطات مهمة على طريق الو�صول
اىل ر�أي عام حر ال تقف امامه عوائق او عقبات".
ورغ��م ان الكتاب يتعاطى مع ع�شرين امثولة من موراد
القمع وتقييد احلريات ،فان هذا العر�ض �سيتابع واحدة
منها وجدها جديرة باالهتمام.
يف ف�صل م��ن الكتاب ي�ستعر�ض كري�ستوف بريغنيت�س
واقعة الفيل�سوف وال�شاعر (�إي ��زاك ف��ون �سنكلري) الذي
كانت �شهرته لفرتة طويلة تقت�صر على كونه �صديقا لهيغل
وهولدرين ،ومل يكت�سب مالمح خا�صة اال يف ال�سنوات

االخرية عندما خرج من ظالل �صديقيه الكبريين ،ليت�ضح
الحقا ان اي��زاك واح��د من الذين ا�سهموا يف اث��راء املنجز
الفل�سفي يف املانيا.
غري ان اهتماماته مل تقت�صر على الفل�سفةن بل �شملت ال�شعر
اي�ضا .فن�شر اكرث من عمل �شعري وم�سرحي.
ايزاك من عائلة تنحدر من ا�سكوتالند وتعي�ش منذ جيلني
يف املانيا .ولد يف الثالث من ت�شرين االول عام  1775يف
هومبورغ.
ومع خطه االدبي والفل�سفي فان ايزاك نا�شط �سيا�سي مييل
كثريا اىل ال�ث��ورة ف�شارك يف عديد املنظمات والروابط
ال�سيا�سية منها (جمعية ال�سود) و(رابطو الرجال االحرار)
ويف عام � 1795شارك يف اعمال ال�شغب الطالبية ،وحني
تطور هاج�سه ال�سيا�سي بد�أ واحدا من االن�صار الراديكاليني
املقتنعني بافكار الثورة الفرن�سية.

ومل��ا غ�يرت تلك ال�ث��ورة طريقة التفكري يف املانيا و�صف
االن�صار بـ(اليعاقبة) وا�صبحوا هدفا للمالحقة ،وكان ايزاك
واحدا منهم.
�شتاء  1805قال املحققون يف مقاطعة فورمتربغ التي ن�شط
فيها ايزاك ان بالغات قدمت اليها تدعي ان هناك م�شروعات
قد خرجت عن نطاق التفكري لتدخل حيز التنفيذ ال�سريع،
وذلك عرب عمليات ت�ستهدف اغتيال �صاحب ال�سيادة االمري
غيلة وغ��درا ،ووفقا لتلك البالغات ف��ان اي��زاك متهم بتلك
االفكار الثورية.
هكذا �شنت ال�سلطات حملة قوية مل ت�شهدها البالد من قبل،
وانتهى املطاف بايزاك م�صحوبا باال�صفاد والع�س�س اىل
و�سط املدينة ،وتزامن ذلك مع حملة اعالمية �ضخمة جهزت
الراي العام مبا امكن من االدلة الكاذبة التي ُتظهر ايزاك
رجال ب�شعا ،لذلك جتمع الكثريون يف ال�ساحة التي جلب
اليها ايزاك وهم يعتقدون انه رجل غري مرغوب فيه.
يف االعمال الكاملة لهولدارين ال�صديق الذي �صدم بحال
اي��زاك ،كتب يقول":على ما يبدو فان اي��زاك جن ،لقد كان
اخلوف من االعتقال م�سيطرا عليه".
احل��دث االب��رز يف ق�ضية اي��زاك ه��و ��ص��دور كتاب مل�ؤلف
جمهول ن�شر يف عام  ،1805وحتت عنوان (اخبار اكيدة
وم�لاح�ظ��ات حم��اي��دة ب�شان ق�ضية اخليانة العظمى يف
فورمتربغ) �سردت تفا�صيل دقيقة عن ق�ضية ايزاك ،وجاء
يف الكتيب ":ان ال�سواد االعظم من النا�س بدا مقتنعا من ان
ال�سبب يف تقدمي ايزاك انه ارتكب جرمية �ضد الدولة ،لكن
عرب التحايل الق�ضائي جرت حماولة تثبيت الراي اخلبيث
الذي تبلوريف بالط القي�صر ولدى �سلطات اخرى".
ويتبنى امل�ؤلف الراي القائل بان املحاكمة التي قامت بها
احلكومة كانت (ظاملة وم�ستبدة) وان (البالط) تناق�ض مع
القانون يف املانيا ومل يثبت ارتكاب ايزاك الي جرمية.
وهنا يدخل هوالدارين على خط االزمة":ماذا ميكن لالمري
ان يفكر باالمري ،ان كان ال مينح الع�شاء االخري غري قدر
واه ،حتى يتحمل املرء خطاياه خلم�س �سنوات او �سبع،
خم�سة او �سبعة اعوام".
الكتيب جمهول امل�ؤلف يختم باالتي :ان اف�ضل الرجال مثل
ايزاك ا�ستجابوا ملا اماله قلبهم الكبري وخيالهم الوا�سع".
امل��ؤل��ف ال��ذي ي�شك يف ان��ه اح��د رج��ال املعار�ضة االملانية
حينذاك يطالب بان يتفهم االن�سان موقف معار�ضي النظام
ال�سائد وهو ما ي�شمل املتهمني يف ق�ضايا اخليانة العظمى.
بيد ان ال�سلطات اخفقت الحقا يف ايجاد مربر ملحاكمة ايزاك
وا�ضظرت العالن براءته ،وكانت الق�ضية بالن�سبة له حدثا
اثر تاثريا كبريا يف حياته الالحقة� ،سوى انه اخفق يف
كفاحه لرد االعتبار ومل ي�صل اىل نتيجة مر�ضية بالن�سبة
اليهن وبقى اي��زاك واح��دا م��ن �ضحايا القمع ال�سيا�سي
والديني.
وبقي ان ن�شري اىل ان ه��ذا الكتاب ال��ذي يعالج ع�شرين
ق�ضية ،كانت حادثة اي��زاك واح��دة منها ،ي�سلط ال�ضوء
على ثالوث اجلن�س والدين وال�سيا�سية الذي �شكل ا�ضالع
امل�ح��رم��ات يف االدب االورب ��ي يف تلك ال �ف�ترات ،وكانت
ال�سلطات حتارب ما ان اتيحت لها الفر�صة خيال امل�ؤلفني
ورغبتهم احلرة يف التغيري ،لكن دون جدوى.
رواية "فايل" مل تفعل �شيئا �سوى طرحها اال�سئلة حول:
ملاذا يعي�ش بع�ض النا�س يف بحبوحة ورغد ،فيما يعي�ش
غريهم يف الفقر والفاقة؟ كانت رواية ترغب يف حياة غري
جمهدة وغري مثقلة بالهموم  ..وت�شكو منعها من املتعة.
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سيرة وليم غولدنغ
الرجل الذي كتب رواية
"سيد الذباب"
ترجمة :جناح اجلبيلي
يف �أواخر ال�ستينيات وبعد � 15سنة من ن�شر رواية "�سيد الذباب" اعرتف وليم
غولدنغ �إىل �صديق ب�أنه م�ستاء من الرواية لأن ذلك يعني ب�أنه يدين مبكانته ملا
اعتقد �أنه كتاب ثانوي جعله كال�سيكي ًا طوال حياته ،التي كانت "نكتة" ،و�أن املال
الذي ك�سبه منها كان "ما ًال حمتكر ًا" لأنه مل ي�ستحقه يف الواقع .كان غولدنغ ي�شرب
ب�إفراط ذلك الوقت (كان له �صراع طوال حياته مع �إدمان الكحول) ورمبا على املرء
�أن ي�أخذ مرارته بروية لكن هذه املالحظات تك�شف لغز ًا فني ًا مهم ًا .ماذا يعني �أن
تدين فع ًال مبكانتك كلها ككاتب �إىل كتاب وحيد؟ يفكر املرء بــ ج.د�.سالنجر ورالف
�ألي�سون وجوزيف هيللر –لال�ست�شهاد فقط ب�أمثلة �أمريكية من القرن الع�شرين-
لكن مثل ه�ؤالء الكتاب من �أ�صحاب الرواية الواحدة هم ح�شد يف كل الآداب .يبدو
جون كريي ملمّح ًا �إىل هذه الفئة يف العنوان الفرعي (حتى لو �أن كريي ي�شك �أخري ًا
يف الت�ضمني) .غري �أنه �إذا ما فكر �أحد بوليم غولدنغ اليوم ف�إنه من امل�ؤكد تقريب ًا
ب�أن ا�سمه �سوف يتحد بروايته الأوىل الرائعة.
كان الكتاب مبارك ًا ثم حلت عليه لعنة من نوع معني –وعلى الرغم من �أنه ظهر
�أخري ًا عام � 1954إال �أن غولدنغ مل يهتم ب�أي جانب �سلبي .كان مدر�س ًا يف قرية يبلغ
الثانية والأربعني وكان ب�أم�س احلاجة �إىل ن�شر رواية ( وهو الكتاب الرابع الذي
كتبه ب�صورة عر�ضي ًة)؛ ال�شهرة والرثوة مل ت�ؤخذا يف نظر االعتبار �إال قلي ًال .يف
الواقع حتى رواية "رب الذباب" رف�ضت من قبل العديد من النا�شرين قبل �أن يرى
حمرر حديث ن�شيط يف دار ن�شر فابر وفابر هو جارل�س مونتيث قوتها الكامنة
وي�شجع غولدنغ على عمل التغيريات.ويف عام  1980و�صلت املبيعات يف الواليات
املتحدة نف�سها �إىل �سبعة ماليني.
�إن غولدتغ بالن�سبة للكتاب الآخرين هو منوذج للبادئ املت�أخر( �سوية مع �أنطوين
برج�س وميوريل �سبارك) .و�أنت ال حتتاج �أن تكون �شاب ًا كي ت�صنع ا�سمك ،هكذا
تت�أكد �صنعته ،وما �إن حقق غولدنغ ذلك النجاح الأول ف�إنه يف الواقع مل يرتكه.
كانت رواية "�سيد الذباب" حلقتها ب�شكل �سريع روايتا "الورثة" 1955-و"بنجر
مارتن" 1956-وكالهما ن�شرتا وكان ا�ستقبالهما حما�سي ًا كبري ًا �إن مل يكن عامليا.
بدا �صوت جديد مميز جد ًا ي�صل �إىل الأدب الربيطاين املعا�صر .كان اال�ستقبال
النقدي لي�س دائم ًا م�ؤيد ًا جد ًا للروايات املتتابعة ( رواي��ة "ال�سقوط احلر" عام
 1955عانت من الف�شل العام تقريب ًا) ،لكن من املنا�سب القول �أن حياة غولدنغ
ككاتب كانت م�ضمونة مادي ًا للأبد بف�ضل املبيعات الكبرية غري املنقطعة لرواية
"�سيد الذباب".
ولد غولدنغ يف كورنويل عام  ، 1911وكان �أكرب من "�أيفلني وو" بثماين �سنوات،
وهو ج��ز ٌء فعال من ذلك اجليل من الروائيني الإنكليز ( ب�ضمنهم غراهام غرين
و�أنتوين باول و�ألدو�س هك�سلي) الذين بلغوا ن�ضجهم يف زمن احلرب العاملية
الثانية.لكننا لن نفكر يف غولدنغ �ضمن �صحبتهم
لأن جناحه ككاتب كان بعد احلرب متام ًا – يبدو من
بع�ض النواحي �أكرث حداثة ومعا�صرة.
التحق غولدنغ بالبحرية بعد انتهاء احلرب ب�سنة
( كان متزوج ًا �سابق ًا من قا�صرة) .ويف يوم حترير
�أوربا عام  1944ومعركة وول�شرين بعد �أ�شهر كان
يف خدمة �سفينة الإن��زال املطلقة لنريان ال�صواريخ
وه��ي �سفينة م�صممة حلمل ن�يران بكل االجتاهات
ب�أ�سلوب "ال�صدمة والرعب" الرهيب واملتكون من
�آالف ال�صواريخ املميتة ال�صغرية .ر�أى غولدنغ
ب�صورة وا�ضحة ،وهو ي�ش ّغل �آلية �إط�لاق النار من
على ج�سر �سفينته ،الت�أثري املدمر غري املميز جلدار
ال �ن��ار وال�ت��دم�ير ال��ذي ك��ان ينطلق م��ن �صواريخه
الكثرية وهي تنفجر على ر�ؤو�س ال�سواحل والقرى
ال�ساحلية.
خرج من احلرب �سامل ًا مع عودة مرتددة �إىل التعليم
اململ يف ولت�شاير .ي�ضع ك�يري امل�غ��زى ال�صحيح
ب��أن حربه يف البحرية �أقلقته بعمق بطرق خمتلفة
(على النطاقني ال�شخ�صي وال�ف�ن��ي) ،والعديد من
الثيمات الرئي�سة يف هذا العمل ميكن عزوها �إىل هذه

التجارب العوي�صة واملزعجة.
يوجز كريي الهاج�س الثابت يف الروايات كونها "ت�صادم ًا بني الروحي والإعجازي"
و"العلم والعقالنية"� .إن احل�سا�سية املفرطة امل�ستمرة للأوجه املقد�سة والروحية
للعامل واحلالة الإن�سانية هي التي و�ضعت غولدنغ بعيد ًا عن النهر الوا�سع للواقعية
اال�شرتاكية التي حا�صرت ب�شدة الرواية الإنكليزية يف القرن الع�شرين� .إنه نوع
من ال�شخ�ص اخلارج عن جماعته بالطريقة التي كان فيها د.هـ.لورن�س �أو لورن�س
دوريل �أو جون فاولز� -إذا ما �سمينا ثالثة منهم -واعتقد �أن هذه الغرابة تو�ضح
كيف �أن اال�ستجابات النقدية لأدب��ه  ،خ�لال حياته وبعد النجاح الأويل ،كانت
منق�سمة على نحو عنيف� .أما �أن حتب وليم غولدنغ كما يبدو �آو �أن تكرهه.
كان غولدنغ نف�سه ح�سا�س ًا على نحو غريب للنقد الذي يتناول �أعماله� .إنه بب�ساطة
مل ي�ستطع �أن يقر�أ حتى التحفظ االكرث اعتدا ًال ومن فرتة لأخرى كان يرتك البلد
حني تن�شر كتبه� .إن ما ي�سحر يف غولدنغ هو ال�صورة ال�شخ�صية التي تربز من
رج��ل ذي تعار�ضات درامية المعقولة .ح��ارب ب�شجاعة جديرة بالثناء يف يوم
حترير �أوربا مع �أنه يف حياته كان �أ�شد النا�س خوف ًا من العناكب .كان متزوج ًا قبل
خم�سني �سنة مع �أنه كان يحمل �شذوذ ًا جن�سي ًا مقموع ًا .كان مو�سيقار ًا كال�سيكي ًا
بارع ًا والعب ًا لل�شطرجن ماهر ًا و�شارب ًا للخمر مربك ًا و�صبياني ًا.كان م�شمئز ًا وممقت ًا
ل�ل�أع��راف املتكلفة للنظام الطبقي الربيطاين (احتقار معني وجهه �إىل جماعة
بلومزبري) ،ومع �أنه حائز على جائزة نوبل �سابق ًا وع�ضو جماعة نخبة منحتهم
امللكة لقب "�صحبة الأدب" �إال �أنه ما زال ي�ؤثر ب�شكل م�سحور على �أ�صدقائه املهمني
كي ي�ؤمنوا له لقب الفرو�سية – ب�صورة ناجحة -وكان ع�ضوا فخريا الثنني من
نوادي النبالء املتزمتني يف لندن .االنطباع املتكرر يكون عن رجل يف حالة عذاب
كامل من نوع �أو �آخ��ر� :أحيان ًا �سيكون لطيف ًا ورمبا م�سلي ًا؛ ويف حلظات �أخرى
من ِهك ًا ومثريا للأع�صاب على نحو خطر.
يدخل كريي ب�شكل غري مقيد �إىل �أر�شيف غولدنغ ومن غري املحتمل �أن هذه ال�سرية
�سوف يجري حت�سينها �أو حتل حملها �سرية �أكف�أ .عالوة على ذلك  ،يكتب كريي،
وهو بروف�سور فخري للأدب االنكليزي يف �أك�سفورد و�أحد �أ�شد النقاد الأدبيني
املحرتمني يف بريطانيا ،بذكاء وبعد نظر كبريين �إ�ضافة �إىل الثقة والتب�صر الذي
ي�شي برغبة التعاطف .رمبا لأنه ميلك الفر�صة لقراءة العديد ال�ضخم من اليوميات
احلميمة غري املن�شورة لغولدنغ لذا فهو لديه فهم غري م�ألوف للرجل املعقد والقلق
ج��د ًا ال��ذي يقف وراء ال��رواي��ات الآ��س��رة �شديدة احل�سا�سية على نحو ال ميكن
�إنكاره.
كانت روايات غولدنغ يف غاية الغرابة واالختالف �إذ الءمت نهاية حياة غولندنغ
العملية الن�شيطة – روايته الأخرية " اطلق النار للأ�سفل" ن�شرت عام  1989قبل
�أربع �سنوات من موته وهو يف احلادية والثمانني ممثلة ب�شعار القوى املتنازعة يف
خياله لكاتب ( بكلمات كريي) "مهتم بالأفكار �أكرث مما بالنا�س و بر�ؤية الإن�سانية
من منظور كوين بد ًال من حميط اجتماعي يومي".
و��ص��ف �أن �ت��وين برج�س موهبته كونها "عميقة
و�ضيقة" و�شياطني غولدنغ يف الغالب ت�سوقه
لتحليل حدود �إجنازه .وبعد ن�شر رواية "الورثة"
وجناحها �أ�شار غولدنغ �إىل �أنه ر�أى نف�سه روائي ًا
" نال الإعجاب عاملي ًا ولكنه غري مقروء" .كان ذلك
تب�صر ًا .با�ستثناء "�سيد الذباب" ف ��إن رواي��ات
غولدنغ الغريبة امل�سحورة ال�صعبة يقر�أها القليل
ه��ذه الأي��ام ومكانته بعد وفاته مهملة ويف حالة
ت��ده��ور .ويف الأق��ل ف ��إن ال�سرية الرائعة لكريي
يجب �أن تعود بنا �إىل العمل مرة �أخرى وت�سمح
لنا كي نقرر مرة �أخرى.
***
وليم غولدنغ
ح��ي��اة ال���رج���ل ال����ذي ك��ت��ب "�سيد
الذباب"
ت�أليف :جون كريي
دار ن�شر ف���ري ب��ر���س  2010م�صور
�537ص
عن "نيويورك تاميز"

خزانة المدى
باسم عبد الحميد حمودي

طبقات الشعراء

عبداهلل بن المعتز

من نوادر الرتاث العربي ،كان يف حكم الكتب املفقودة يف القرون
الأخرية ،حتى عرث عليه الأ�ستاذ عبا�س �إقبال ،فقام بن�شره م�صور ًا
مع درا�سة عنه بالفرن�سية يف باري�س 1938م ،قبل �أن تتربع لن�شره
جلنة جب التذكارية �سنة 1942م .واملخطوطة الفريدة التي عرث
عليها الأ�ستاذ عبا�س كتبت حديث ًا يف �شوال �سنة 1285ه فيحتمل
�أن الأ�صل الذي نقلت منه ما يزال موجود ًا ،وهي ن�سخة خالية من
ال�ضبط ،مملوءة بالأخطاء ،قد زورت لها مقدمة ظاهرة الو�ضع،
و�سقطت منها خم�س تراجم .باملقارنة مع (خمت�صر الطبقات) املوجود
يف الأ�سكوريال ،وهو الأثر الوحيد للطبقات ،ويقع يف ( )49ورقة،
�شرع �أبو الربكات الأربلي يف اخت�صاره حوايل �سنة 590هـ وكمله
�سنة 630هـ� .أما املقدمة املوجودة يف املخطوط ،فهي مقدمة منحولة
ال ت�صمد �أمام ب�ضع خطوات من البحث العلمي ،ورمبا رقى ال�شك �إىل
عنوان الكتاب ،حيث �أن الكتاب يف حقيقته لي�س كتاب طبقات ،وهو
يف مو�ضوعه �أقرب �إىل الت�سمية التي �سماه بها حمزة الأ�صفهاين:
(االختيار من �شعر املحدثني) �إال �أن معظم من نقلوا عن ابن املعتز �سموا
كتابه (طبقات ال�شعراء) .وقد كتبه ابن املعتز يف �أيام ق�صار من �أخريات
حياته بعد عام 293هـ ،وعني فيه بجمع املفاكهات والنوادر واملحا�سن
التي �أثرت عن �شعراء عا�شوا يف بالط بني العبا�س وق�صور وزرائهم
ورجاالتهم .و�أفاد الأربلي �أن الكتاب ي�شتمل على ( )131ترجمة ،بينما
ت�ضم الن�سخة التي بني يدينا ( )127ترجمة ،وقد عرث الأ�ستاذ عبا�س
يف املخت�صر على الرتاجم اخلم�س ال�ساقطة ،ومنها ترجمة (ابن هرمة)
التي افتتح بها ابن املعتز كتابه� .أما من حيث التاريخ ف�أقدم من ترجم
لهم فيه (ب�شار بن برد) املتوفى �سنة 167هـ و�آخرهم (النا�شئ) املتوفى
�سنة 292هـ وحممد ال�شريازي الذي قال يف ترجمته( :وهو اليوم
�شاعر زماننا) .وي�ؤخذ على ابن املعتز �إهماله لذكر ابن الرومي الذي
تويف قبله ب(� )13سنة ،وهو �صاحب �أكرب ديوان يف ال�شعر.
جاء يف مقدمة الكتاب :احلمد لله الذي �أقحم م�صاقع الف�صحاء مبعجز
كالمه ،و�أخر�س �شقا�شق البلغاء برتتيبه ونظامه ،وبهر العرب العرباء
باخرتاع مفتحه وختامه ،الذي ال يرتقي نز الأوهام �إىل زالزل كنه
جربوته ،وال ي�ستحوذ لهام الأفهام على �سرب نقطة من م�ساحة بيداء
ملكوته ،وال ت�ؤمل �أفكار احلكماء الرا�سخني� ،إدراك ملعة من �أثرييات
الهوته.
ميز نوع الإن�سان عن جن�سه بف�صل الكالم ،وف�ض ّل منه �صنف امللوك
فعظمت ف�ضائلهم امل�شرتكة بني اخلا�ص والعام .واخت�ص من خلقه
نبينا حممد ًا عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
�أحمده حمد معرتف بالق�صور عن �أداء ما يجب منه عليه ،و�أ�شكره
�شكر مغرتف من بحور ف�ضله منيب ًا بكليته �إليه .وال�صالة وال�سالم على
من اهتزت ب�أرواح ن�صرة �أعطاف دولة العرب ،فماج بها خ�ضم دول
الأكا�سرة والقيا�صرة فا�ضطرب ،وخ�ضع من �إعمال ح�سامه ربّ التاج
وال�سرير ل�صاحب ال�شاة والبعري ،فعط�ست العرب فرح ًا ب�أنف العز
ال�شامخ ،وجرت مرح ًا ذيل ال�شرف الباذخ الذي �أبكى مبولده عيون
الكفرة فخمدت نار فار�س ،و�ضع�ضع دعائم الفجرة ف�أ�صبح �إيوان
ك�سرى وهو طلل دار�س ،حممد املبعوث المتطاء العباد جادة الر�شاد،
املبلغ عن اخلالق �إىل اخلالئق قوانني ال�صواب والقواعد ال�سداد،
وعلى �آله الذين �شيدوا من بيوت الدين قواعد ،و�شرفوا ب�أقدامهم �أعواد
املنابر و�ساحات امل�ساجد ،و�أ�صحابه �أئمة الدين ور�ؤ�ساء �أهل اليقني
بدور التمام وم�صابيح الظالم ،ما ملع الربق وغ ّنى احلمام ،و�أ�ضحك
الرو�ض بكاء الغمام وبعد :فيقول �أفقر العباد �إىل الله عبد الله بن املعتز
بالله بن املتوكل على الله بن حممد املعت�صم بالله بن الر�شيد بن هارون
بن املهدي حممد بن �أبي جعفر املن�صور عبد الله بن حممد بن علي بن
عبد الله بن العبا�س ر�ضي الله عنه :عقد الفكر طريف ليلة بالنجوم،
علي من الهموم  ،نف�ض عن عيني كحل الرقاد ،و�ألب�س مقلتي
لوارد ورد ّ
حلل ال�سهاد ،فت�أملت فخطر على اخلاطر يف بع�ض الأفكار� ،أن �أذكر
يف ن�سخة ما و�ضعته ال�شعراء من الأ�شعار ،يف مدح اخللفاء والوزراء
والأمراء من بني العبا�س ،ليكون مذكور ًا عند النا�س ،متابع ًا ملا �ألفه
ابن جنيم قبلي بكتابه امل�سمى طبقات ال�شعراء الثقات ،م�ستعين ًا بالله
امل�سهل احلاجات ،و�سميته طبقات ال�شعراء املتكلمني ،من الأدباء
املتقدمني.
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الق�سم الأول

ألف ليلة وقوت األرض :المتع األرضية وعصيان الوصايا

شهادة عن المؤثرات األدبية وأول الكتب..
لطفية الدليمي
علي �أن اخ�ترق �أول التابوهات مطوّ قة
ك��ان ّ
بخويف وحده ،فكيف ملخرتق املحظور �أن ّ
يكف
عن اخلوف وهو �أمام ك�شف مده�ش ؟؟ �شهوة
مواجهة املجهول هي ما يجعل اخلوف ولي�س
احلوا�س
الإق ��دام داف�ع��ا الخ�ت�راق امل�ح� ّرم��ات،
ّ
البكر تنقذف يف التجربة وجتعلنا نب�صر
ون�ش ّم ون�سمع ونتذوق ونلم�س ويف الغالب
ن�شم ّ �أك�ثر يف ال�صمت ،اخلوف من االنف�ضاح
هو ذات��ه �س ّر لذتنا يف االكت�شاف ،االنف�ضاح
وحده ال يكفي.
مع �أوّ ل كتاب مل�سته ي��داي -غري كتب املدر�سة
– فغمت �أنفي رائحة التبغ اخل��ام ،ممتزجة
برائحة الكتب ال�صفر  -الورق ّ
اله�ش والطباعة
احلجرية ،مزيج من روائح كانت تفور من نبع
�س ّريّ يف حجرة معتمة ت�س ّللت �إليها ذات ظهرية
�صيف �أنا ال�صبية ال�صغرية التي تت�صبّب عرقا
وترتع�ش وهي تعرب الغرفة �إىل ك�شوفها الأوىل
لتمزق �أوّ ل احلجب ..
اخل� ��وف م��ن ان �ك �� �ش��اف ت���س� ّل�ل��ي �إىل حجرة
املح ّرمات يرع�ش يديّ النحيلتني وهما تقلبان
الكتب ال�شهيّة يف ب�صي�ص نور يت�سلل من كوة
و�سط ال�سقف يدعونها (ال�سماية) -والكلمة
ت�صغري عامّي ل�صفة من�سوبة لل�سماء..
كانت ال�سماء �سندي يف االنغما�س باخلطيئة
الأجمل  :ا�سرتاق قراءة املمنوع واملحظور.
مفارقة جعلتني و�أنا �صبية �أمتزق بني �أ�شواق
�أر�ضية ونزوع �سماوي ،فدخلت ظالل الكلمات
و�أطياف املعاين وترح ّلت يف خفاء احللم دون
�أن �أفقد ظلي ..
�أبي كان مارك�سيا حاملا باليوتوبيا والعدالة
موهوما � -ش�أنه �ش�أن الكثريين -بالنظرية التي
�سحرتهم وعودها الفردو�سية .
ه��و و�صحبه ك��ان��وا ي�ت��داول��ون كتبا وجمالت
علي -و�أنا ابنة التا�سعة� -أن �أعي
و�صحفا تعذر ّ
م�ضامينها ،وكانوا يتعمدون �إغوائي بقراءتها،
وم ��ا ك�ن��ت �أح �ف��ل ب�ه��ا �آن �ئ��ذ� ،أق�ل�ب�ه��ا بعجالة
و�أه�ج��ره��ا �إىل �أح�لام��ي وق�ص�صي الطفولية
التي كنت اكتبها و�أر�سم �أحداثها يف ال�صفحة
املقابلة و�أمت �ت��ع بخلق �شخ�صيات ال وجود
لها يف عامل الكبار املقنن ،حتى م�ل�أت دفاتري
املدر�سية كلها باحلكايات والر�سوم ونلت عقابا
من معلماتي وزجرا من الوالدين ..
مقابل �ضالل �أبي املارك�سي -كما كان يقال – كان
زوج خالتي تاجر التبغ املتدّين يحظى باحرتام
العامة ونفور املتعلمني واملثقفني ،ومقابل كتب
�أبي التي ّ
تتخطى ف�ضاء املقد�س �إىل مدى حرية
الفكر وتفنيد ما هو م�ستق ّر وثابت من الأحكام
– كان زوج خالتي يقيم �أذكارا دينية كل ليلة
جمعة يف داره �أو يف خ��ان ال�ب�ل��دة القدمي،
وي ��ؤ ّم الذكر دراوي�ش وم�ش ّردون ومت�صوّ فة
وم�شايخ وجياع ول�صو�ص يتقم�صون توبة
لليلة واحدة -وكان يرقي املر�ضى وامل�صروعني
ويعوّ ذ الأطفال بالأحجبة ويقوم هو وجمع من
املريدين وعوائلهم ب��زي��ارات ملراقد الأولياء
لتقدمي الوالء وال�صدقات وفك �أ�سر امل�أخوذين
وا�ستنزال اخل�صب لأرحام الن�ساء العواقر..

و�أنا ال�صبية مهدورة الروح بني الإحلاد الذي
و�صم به الأب املارق يف �أو�ساط املتدينني وبني
ليايل الذكر واملدائح النبوية ومتجيد الر�سل
و�صيحات الوجد  :حي ..ح��ي ،كنت �أتبدد
ما بني الرف�ض والقبول لكال الأمرين وابحث
ع��ن منجى يف ال��رك��ون مل�ل�اذ �أج�ه��ل بلوغه..
لكني ك�ن��ت �أت���وق �إىل ح���ض��ور ل�ي��ايل الذكر
و�سماع النقر على الدفوف وم�شاهدة انخطاف
املت�صوفة يف حاالت الوجد والتوحد بخالقهم،
كان الأمر مثريا خلربات طفولتي ،وكنت �أرافق
�أمي يف �أما�سي الذكر وجنل�س مع الن�ساء على
ّ
املطل على
�سطح البيت لدى ال�سياج احلديديّ
الفناء ونتفرج على جمريات الليلة من �أول
طقو�سها حتى اكتمالها ..
يف الوقت ذاته كان �إح�سا�سي باالنف�صال عن
العامل الواقعي يدفعني �إىل ت�صور نف�سي طفلة
�ضالة �أت��ت من عامل �آخ��ر ال تعرفه هي نف�سها،
�سني ب�لا �أب وال �أم وال �أه��ل و�أعدو
كنت �أحّ ّ
يف النهارات �إىل الب�ساتني و�ضفاف الأنهار
بعد الدرو�س ،ويف الليل �أرقب جنوما بعيدة
و�أحاور �أ�صدقائي من ال�شجر والطري والزهور
والقطط..

ذات ظ�ه�يرة وال�ك��ل ن�ي��ام يف قيلولة ال�صيف
��س�ق��ط ع���ص�ف��ور ��ص�غ�ير م��ن ع ���ّ�ش��ه يف نخلة
تتو�سط فناء بيت اخلالة ،ودخل نافذة �إحدى
احل �ج��رات املحيطة ب��ال�ف�ن��اء .ت�سللت وراءه
من ب��اب احلجرة التي كانوا يحرمون علينا
دخولها نحن البنات ال�صغريات  -وهي خمزن
لغلة التبغ التي ي�أتون بها من بلدة راوندوز
يف جبال ال�شمال م��ن ب�لاد الأك ��راد  -فر�أيت
حزما كبرية من �أوراق التبغ املج ّففة بعروقها
اخل�شنة معلقة على اجلدران ،التبغ الناعم كان
معب�أ يف �أكيا�س اجلوت الكبرية� ،سالل �أخرى
تر�ص فيها كميات من التبغ اخل�شن وعلى
كانت ّ
اجل��دار املقابل للباب كانت ع�شرات الدفوف
ال�ت��ي ت�ستخدم يف الطقو�س الدينية معلقة
هناك .قفز الع�صفور ما بني تالل التبغ وجدار
ال��دف��وف والح�ق�ت��ه وه��و يقف على �إط ��ار دف
عمالق .مددت يدي ،فارتطمت ذراعي بالدف
و�سقط على الأر� ��ض حم��دث��ا �ضجة جملجلة
ح�سب م��ا �أوه�م�ن��ي خ��ويف ،وط��ار الع�صفور
من النافذة .ولبثت هناك �سجينة مغامرتي
وف�ضويل ،ر�أيت قبالتي خزانة كتب ،كان هناك
�س ّر الأ� �س��رار وجممع ال�غ��واي��ات كلها ،ولهذا
حظر على البنات دخولها ،مددت يدي �إىل �أكرب
الكتب حجما ،ك��ان كتابا �أ�صفر الغالف وقد
تبقع ب�ضوء الكوة ال�سماوية� :ألف ليلة وليلة،
ق��ر�أت اال�سم و�أن��ا يف رعبي �أتخيل ح�شدا من
الليايل ال�سود حتيط بي وت�ضغط على قلبي
الراع�ش ،في�سقط يف الظلمات� .أل��ف ليلة من
الليل ال��ذي ك��ان يرعبني ب�أ�شباحه وغيالنه
املنبثقة من كهوف املخيلة ..كيف تكون هذه
الآالف م��ن الليايل؟ ت�ساءلت ابنة ال�سنوات
الت�سع و�شرعت تبحث عن �إجابة ..
ت�صفحت الكتاب ال�سميك الذي متزقت حافات
�أوراقه اله�شة ،وت�ضافرت رائحة التبغ ورائحة
ال��ورق العتيق وعبق الظلمة ورائ�ح��ة اجللد
الرقيق امل�شدود على �أط��ر ال��دف��وف يف �صنع
جوّ من الغرابة لل�صبية اخلائفة ،ولكي �أجتاوز
خويف املركب من دخول الغرفة واكت�شاف الكنز
امل�ح� ّرم خطفت ورق��ة تبغ وم�ضغتها فلذعني
مذاقها امل ّر احلارق والتهبت �شفتاي ..

يف ه ��ذه ال�ب�ره��ة اخل ��ارج ��ة م��ن � �س �ي��اق زمن
الطفولة ،كنت �أتع ّرف �إىل ل ّذة املح ّرم املجهول
و�أنا �أقلب �صفحات �سفر احلكايات و�ألج باب
اخليال وال ��ر�ؤى يف مطاردتي لطائر �صغري
و�أنغمر يف جل��ج م��ن روائ��ح متنافرة  :عبق
التبغ امل ّر وخفة �شذى ماء الورد ورائحة اجللد
واخل�شب و�أوراق الكتب العتيقة وغبارها
ال�شهي ورائ�ح��ة الب�سط ال�صوفية املنقو�شة
ّ
مبوتيفات �سومرية وبدوية ..
وب��د�أت �أق��ر�أ وت�سمرت �أم��ام �أح��داث احلكاية
–الإطار لألف ليلة ودفعني ف�ضويل ملوا�صلة
القراءة ومالحقة م�صري الفتاة التي اختارت
املجازفة بحياتها لتك�شف �سر امللك الفاتك قاتل
الن�ساء وترجئ موتها وموت البنات امل�ضحى
بهن على مذبح �شهوات ملك عاجز ..
�أ�صابني الدوار و�أنا �أتوغل يف الن�ص ورائحة
التبغ تفغم حوا�سي ..
كنت قد �شهدت ليلة الأذك��ار ال�صوفية بالأم�س
و�أره�ف��ت ال�سمع للأنا�شيد الدينية ين�شدها
م�غ� ّ�ن ��ض��ري��ر م��ع بطانته م��ن املن�شدين على
�إيقاع نقر الدفوف ،كان الدراوي�ش ينودون
بر�ؤو�سهم ويتحركون على الإي�ق��اع املتواتر
املت�سارع ويهمهمون بكلمات مبهمة ،حتى �إذا
تعاىل �صوت املن�شد باملدائح النبوية وهاجت
م�شاعر املن�صتني وقفت جمموعة منهم وحتركت
الأج�ساد النحيلة ح��رك��ات مرتنحة ومتايلت
على وقع النقر يف �سماع روحاين ،بغتة ر�أيت
�أحد الدراوي�ش م�أخوذا بحالة الوجد-ي�سقط
و��س��ط حلقة ال��رج��ال ال��ذاه �ل�ين يف الغياب،
حملت خالتي مر�شا�شا من الف�ضة ونرثت ماء
ال��ورد على وجهه ال�شمعي وانحنى عليه �أحد
حي � ..أفاق امل�أخوذ
حي ّ ..
الدراوي�ش و�صاح ّ :
من غيابه وتعالت �ضربات ال��دف��وف فنه�ض
الرجل بعينني ذابلتني وفم راع�ش وهو يحدق
يف العدم بنظرات مما وراء الوجود.
من تلك اللحظة �أدرك��ت ماهية ال�سماع وقوة
امل��و��س�ي�ق��ى ال �ت��ي ارت �ب �ط��ت الح �ق��ا م��ع الن�ص
ال�غ��رائ�ب��ي لأل ��ف ل�ي�ل��ة ،وك ��ان م�صري الكاتبة
الالحق قد بد�أ ي�شكل بذرته الأوىل على نواة
�صغرية
م��ن امل �ج��ازف��ات واالن��ده��ا���ش بال�سماع الذي
�صريين عا�شقة للمو�سيقى من طراز خا�ص..
يف غرفة املحرمات وجدت كتبا مل �أدرك مبانيها
ال�غ��ام���ض��ة ،ك�ت�ب��ا الب��ن ع��رب��ي وال���ش�ي��خ عمر
ال�سهروردي ( الذي كان مدفن والده املت�صوف
الأ��ش�ه��ر �شهاب ال��دي��ن ال���س�ه��روردي يتو�سط
بلدتنا قرب مدفن الويل �أبي الغيث ) .وثمة �إىل
جانب هذه الكتب الغام�ضة ،كانت كتب �صغرية
�أده�شتني خميلة كتابها املجهولني كلما ت�سللت
�إىل حجرة املحرمات كنت اقر�أ واحدا منها على
عجل :كتاب الإ�سراء واملعراج والكائن املج ّنح
الذي ح ّلق بني مدارج ال�سماوات ،وكتاب الزير
�سامل وتغريبة الهالليني وكتاب ر�صد النجوم
وق�ص�ص الأنبياء ،غواية زليخا وحمنة �أيوب
و�صرب يون�س يف ج��وف احل��وت ومعجزات
مو�سى وامل�سيح الذي �شفى الأبر�ص والأكمه
و�أحيا لعازر بلم�سة من يده ..
كان �أبي يحذرين من االجنراف يف لذة اخلرافة
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والكتب التي توقف ا�شتغال العقل ويح�ضر يل
كتبا من مكتبة �صديقه عبد ال��وه��اب الرحبي
م�ؤ�س�س التنظيم ال�شيوعي يف بلدتنا (بهرز)
ال �ت��ي حت��ول��ت الآن �إىل م�ق��ر ق �ي��ادة ف�صائل
(القاعدة) يف زمن االحتالل الأمريكي للعراق..
�أح�ضر يل �أبي عددا هائال من رواي��ات الهالل
وجم�ل��ة ال �ه�لال و�أع � ��دادا م��ن جم�ل��ة (ك�ت��اب��ي )
ورواي��ة الأم ملك�سيم غوركي ورواي��ات �أخرى
لتورجنيف ودي ��وان اجل��واه��ري و�أده�شتني
ق�صيدته عن (�أر�سطو) وق�صائده التي تهجو
احلكام ويتداولها املعار�ضون ويب�شرون بها ..
كنت �أه ��رب ب�ين ق��راءات��ي املتناق�ضة للكتب
الدينية والرتاثية يف بيت خالتي وبيت جدي
لأب��ي وكتب وال��دي �إىل اللعب م��ع �صديقتي
اليهودية دوري����س و�أختيها م��ادل�ين ون��ادرة،
من�ضي الظهريات على �شاطئ نهر دياىل ن�صطاد
�أ�سماكا و�سالحف �صغرية وحمارا ونبني من
الرمال الرطبة بيوتا وج�سورا ونغيب عن زمن
الآخرين م�أخوذات ب�أحالم وتخيالت ،و�سرعان
م��ا ي�ت��ذك��رن��ا ال �ك �ب��ار وي�ب�ح�ث��ون ع�ن��ا فيجدنا
�شقيقهن ( ب ��اروخ) م��د ّر���س اللغة الإنكليزية
ونحاول هربا ،لكنه ي�صحبنا بنظرة �آمرة من
عينيه الزرقاوين �إىل بيتهم مقابل بيت خالتي
وي��دي��ر جل�سة لتعليمنا مقتطفات م��ن لينني
و�أن��ا��ش�ي��د ث��وري��ة وم �ق��والت لكتاب و�شعراء،
وبعدها يذاكر لنا در�س اللغة الإنكليزية ويوزع
علينا كتبا �صغرية ويخ�ص�ص جائزة ملن تقر�أها
وتفهمها منا ،جوائزه كانت �أقالما ملونة وثمار
رمّان �شهية وقطع حلوى ،كان باروخ يحاول
�صنع ن ��واة م��ن ال�ب�ن��ات ال���ص�غ�يرات لتنظيم
فتي �سوف يغري من �أو�ضاع الن�ساء
�شيوعي ّ
يف القرية كما كان ي��ردد �أمامنا ،لكن م�شروع
تثقيفنا انهار فج�أة عندما �أعتقل باروخ و�أبي
وع�ب��د ال��وه��اب ال��رح�ب��ي وط��ال��ب ال�ط��ب نبيل
يعقوب ومثقف القرية الأ�شهر حميد ناجي،
ووالد �صديقتنا حنة� ،إ�سحق اخلياط ومدر�س
�آخر هو يو�سف عبد امل�سيح ثروة الذي �صار
مرتجما م�شهورا..
لبثت م���أخ��وذة ب �غ��واي��ة ال �ق ��� ّ�ص و�شخ�صية
القا�صة البارعة �شهرزاد وخ�صوبة خميلتها -
حتى كتبت عنها فيما بعد �أق�صو�صة معا�صرة
بعنوان  -ما مل يقله الرواة  -وظهرت يف كتاب
حمل ا�سم الق�صة ذاتها ..
وعندما مل �أحتمل ك�شوفاتي املمتعة ال�صادمة
الغريبة ولبثت �أنوء حتت وط�أة ال�سر ،اعرتفت
لأمي ب�أمر الكتاب الغريب ودخويل �إىل الغرفة
املحظورة  ..دعت �أم��ي �صديقاتها �إىل بيتنا
وه ّي�أت ال�شاي والكعك وطلبت مني �أن �أروي
لهن كل م�ساء حكاية من �ألف ليلة وليلة بعد �أن
هربّنا الكتاب �سرا من غرفة املحرمّات يف غفلة
من رقابة خالتي ال�صارمة ..
ارت �ب �ط��ت م �ع��رف��ة خ �ف��اي��ا ال �ن �� �س��اء واجلن�س
وح�ك��اي��ات الع�شق العجيبة ب�ين غ��زال��ة وفتى
وبني قرد و�أم�يرة و�إوزة وملك بروائح التبغ
ونقر الدفوف و�أ�شذاء ماء الورد والزعفران،
وكلما ذك��ر كتاب �أل��ف ليلة وليلة فغمت �أنفي
حوا�سي غبطة الك�شف
تلك الرائحة وا�ستعادت
ّ
الأول ملعاريف اجلديدة عن الن�ساء والرجال
واجلن�س وال�سلطة واملكائد واحليل العجيبة
للع�شاق وه�شا�شة امللوك ووح�شية ال�سيّاف
م�سرور وت��رف ه��ارون وغنج زبيدة وزوال
الدول وخراب البلدان �أمام
"هادم اللذات ومفرق اجلماعات  :املوت" ..
بعد �سنوات و�أنا يف �س ّني مراهقتي �أتعرف
�إىل توفيق احلكيم وطه ح�سني وجربان خليل
جربان وا�سكار وايلد و�أكتب درا�سة جريئة
عن رواية توفيق احلكيم ( الرباط املقد�س) و�أنا
يف املرحلة املتو�سطة �أنال عليها �أوّ ل جائزة يف
حياتي هي كتاب للحكيم �أي�ضا .

قبل �أن �أنغم�س يف هو�س القراءات الوجودية
– �أهداين ال�شاعر الراحل ر�شدي العامل كتاب
( ق��وت الأر� ��ض ) لأن��دري��ه جيد ال��ذي حتول
لدى جيلنا �إىل �إجنيل يب�شر باملتع الأر�ضية
وال��ر�ؤي��ة ال�صوفية املمتزجة بالنزوع املادي
القتنا�ص املتع من �سخاء الطبيعة ،من ال�شجرة
وال��زه��رة واجل���س��د وال�ع�ط��ر وال���ش��ذى الربي
وم��ذاق التوت والثمار التي بوركت بك�شوف
الإن�سان مللذاتها..
��س��ارت��ر و�أل �ب�ير ك��ام��و و��س�ي�م��ون دوب��وف��وار
كانوا ي�شكلون الثالوث املقد�س لبناة احلرية
ورع ��ات� �ه ��ا..وك ��ان ��ت امل �� �س��رح �ي��ات ال�شهرية
والروايات التي ترجمت له�ؤالء الكتاب  -زادنا
اليومي.ومدار �أحاديثنا و�أحالمنا ،منط عي�شهم
و�أفكارهم وطروحاتهم طبعت بطابعها امل�شهد
الثقايف ب�أكمله تقليدا �أو اعتناقا ح��را( ،قوة
الأ�شياء ) ل��دوب��وف��وار مع (الإن���س��ان املتمرد)
لكامو و(�سجناء التونا) ل�سارتر مع رواية (
املثقفون) لدوبوفوار و(كاليغوال ) كامو...
تعرفت بعدهم �إىل همنغواي ويوجني �أونيل
وه�نري ميللر واليخاندرو كا�سونا و�شارلز
ديكنز وتوما�س ه��اردي وفولكرن و�إفت�شنكو
وال� �ل ��ورد ب��اي��رون ود.ه .ل��ورن ����س ولوركا
وبو�شكني وتول�ستوي و�أراغ ��ون و�أنطونيو
غ��اال و�أزوال ��د ا�شبنغلر وهيغل وغرام�شي،
وب�ي�ن ك��ل ه�� ��ؤالء ك� ��ان �أن� �ط ��وان دي �سانت
�أك�سوبريي يت�ألق بروائعه :الأم�ير ال�صغري
و�أر���ض الب�شر وط�يران الليل وبريد اجلنوب
والقلعة ..ومازلت �أحتفظ يف مكتبتي املهجورة
ببغداد بن�سختني من الأمري ال�صغري بالعربية
والإنكليزية..
�أعود بحميمية جارفة �إىل قراءة الرتاث العربي
والإ�سالمي والكال�سيكي العاملي و�أقتني �ألف
ليلة وليلة بجز�أين جملدين �ضخمني – طبعة
بوالق ال�شهرية ،و�أبد�أ باجلاحظ والتوحيدي
واب��ن عربي وال�سهروردي و�إب��ن �سينا و�إبن
خلدون وابن ر�شد والفارابي والكندي ور�سائل
�إخ ��وان ال�صفا وت��راث املعتزلة وف��ري��د الدين
العطار ودو�ستوف�سكي وتوما�س مان وهريمان
هي�سة وغوته و�أعيد ت�شكيل �شخ�صيتي من
جمموع هذه امل�ؤثرات كلها وانعكا�ساتها على
وعيي و�أعمايل ..
من �أهم املفكرين الذي �أغنوا ر�ؤيتي ال�شخ�صية
للحياة والإن�سان يف مرحلة ما ( �إيريك فروم)
ع��امل النف�س واالجتماع ال��ذي لقح املارك�سية
بالفرويدية وبع�ض مفهومات دينية واقرتح
طريقا خا�صة للإن�سان املعا�صر تتلخ�ص يف
عبارة � :أن منلك �أو �أن نكون To have :
.or to be
ان�صرفت على مدى �سنوات �إىل قراءة الرتاث
الرافديني من املالحم والق�صائد والن�صو�ص
ال���س��وم��ري��ة وال�ب��اب�ل�ي��ة ،و� �ص��ار م��ن طقو�سي
ال�سنوية قراءة ملحمة كلكام�ش التي �أملك منها
نحوا من ثماين ترجمات خمتلفة عن البابلية-
الن�ص الوجوديّ الفاتن الذي �شغل كاتبه
وهي ّ
املجهول �س�ؤال املوت وعبثية احلياة و�شهوة
اخللود ..
وكتبت م�سرحية (الليايل ال�سومرية ) بقراءة
معا�صرة للملحمة ور�ؤي��ة من منظور نقدي
ن�سوي ،قدمت مرتني يف عامني متتالني 1994
و  1995على م�سارح بغداد و�أوق��ف عر�ضها
يف امل��رة الثانية بعد الليلة الأوىل� ،إذ �أثارت
�شخ�صية امل�ستب ّد ال��دم��ويّ يف قناع كلكام�ش
ردود فعل على ال�سماح بعر�ضها..
وح�ت��ى اللحظة ال ي��زال للملحمة ال�سومرية
الفل�سفي يف �أعمايل وموقفي
العظيمة ت�أثريها
ّ
م��ن ال��وج��ود الإن �� �س��اين �إزاء مع�ضلة املوت
ن�ص حيويّ حم ّر�ض
واحلياة الإن�سانية  ،فهي ّ
ي�صلح لكل ع�صر ..

في تجربة القراءة  ..كيف
يتحدث المرء عن كتب
لم يقرأها؟
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هيالري مانتيل
ترجمة :م�صطفى نا�صر
اذا حاول املرء ان ي�سجل عناوين الكتب التي قر�أها يف حياته � ،سرعان ما يكت�شف ان القراءة
ميكن ان تنطوي على معنى ف�ضفا�ض .حينما تقلب �صفحات كتاب غري ق�ص�صي مثال بحثا عن
معلومات تهمك  ،فهل يعني ذلك انك قر�أت الكتاب؟ هل �سبق ان قر�أت جمموعة ق�ص�ص ق�صرية
فتجاوزت بع�ض الق�ص�ص ومل تقر�أها؟ اذا التقطت احدى الروايات املف�ضلة لديك فقر�أت فيها على
عجل حينا وبتمعن حينا اخر  ،وقلبت �صفحاتها وتركتها زمنا رمبا يطول �أو يق�صر ثم عدت اليها
لتكملها  ،فهل تعترب نف�سك قر�أت الرواية؟ وفقا الي معيار �أو معنى يقال عن املرء انه قر�أ كتابا
يكون قد ن�سي كل �شيء عما يحتويه؟
ي�أتي كتاب بيري بيارد (كيف تتحدث عن كتب مل تقر�أها) بر�ؤية واعية لهذا املو�ضوع بالذات،
حيث ينطلق من هذه النقطة املثرية للجدل واالرتباك ومي�ضي لكي يتناول القارئ على انه كيان
اجتماعي .اننا نفكر عادة يف القراءة على ا�سا�س انها عمل انفرادي  ،لكن يف واقع االمر احيانا ال
تكون للقراءة عالقة باختيار الفرد .قد يخربنا �شخ�ص ما عن الكتب اجليدة التي يرى انها جديرة
بالقراءة وكذلك عن ر�أيه ببع�ض الكتب التي يعتربها رديئة  ،وير�شح لنا �شخ�ص اخر الكتب التي
ينبغي لكل مثقف ان يكون قر�أها .احيانا ن�سمع الكثري من االقاويل �أو نقر�أ كتابات عن كتاب نعتقد
باننا قر�أناه من قبل ؛ هنا ي�ستبدل االتفاق يف االراء �أي جمال لتبني ر�أي �شخ�صي .ان انحيازنا
لكتاب معني وتوقعاتنا ب�ش�أن كتاب اخر من �ش�أنه ان يخلق حاجزا بيننا وبني الكتاب حتى قبل
ان نبد�أ بالقراءة خارج نطاق ذلك احلجاب من الكتب رمبا نقوم بت�شييد مكتبة داخل اذهاننا .ان
تراكم مثل هذه الكتب يف دواخلنا ــ التي ال تت�شابه بال�ضرورة مع ن�صو�صها اال�صلية ــ هو الذي
يجعلنا نكون االراء التي نحملها عن الكتب وت�شكل جزء ًا من �شخ�صيتنا .ال ينبغي علينا توجيه
اللوم النف�سنا على ن�سيان اي �شيء قر�أناه .كل ان�سان ين�سى حتى عظماء املفكرين .ينبغي علينا
ان نعزي انف�سنا حتى حينما نن�سى فنتذكر بان القراءة ما هي اال عملية ن�سيان.
اذا وجدنا انف�سنا يف و�ضع ن�ضطر فيه للدخول يف نقا�ش عن كتاب مل نقر�أه �أو كنا قد ن�سينا
مو�ضوعه  ،اال ينبغي ان ن�شعر باالحراج؟ كال  ،يقول بيارد  ،ان كل ما نحتاج للقيام به يتمثل
يف حتديد موقع ذلك الكتاب �ضمن ال�سل�سلة الالمتناهية التي تربط جميع الكتب �إىل بع�ضها .ان
الكالم الذي يقوله النقاد واملدر�سون واملثقفون واال�صدقاء عن الكتب ميكن ان يحدد موقع الكتاب
يف انف�سنا .تكون االراء التي نتلقاها من هنا وهناك كافية البعادنا عن ال�شعور باالحراج .من �ش�أن
ثالث �أو اربع حقائق نتعلمها عن جيم�س جوي�س ان تقودنا �إىل بر االمان يف نقا�ش يدور حول
رواية (يولي�سي�س) .تتحقق قراءة الن�ص من خالل تراكم املعلومات واملعاين ال�شائعة  ،وهذا االمر
بال�ضرورة �شيء ذاتي يعتمد على وجهات النظر ال يحتاج ان يكون متفقا مع اراء االخرين.
مع ذلك ميكن ان يبقى املرء فري�سة ذلك ال�شعور الذي يحرمه من االمان عندما يحتدم النقا�ش عن
كتاب معني .مبا ان بيارد كان ا�ستاذا لالدب فال بد من انه واجه مثل تلك املخاطرة اكرث من الكثري
منا .رمبا يثبت القارئ املجتهد قدرة مذهلة على ممار�سة اخلداع يف هذا املجال .قد مي�ضي املرء
حياته كلها حمتميا مبظلة من الكتب التي مل يقر�أها .يتحدث امل�ؤلف عن كل هذا وي�صمم منظومة
مفيدة  ،فهو ي�صنف الكتب �إىل عدة انواع "كتاب ال اعرف عنه �شيئا" " ،كتاب قلبت �صفحاته" ،
"كتاب �سمعت عنه" " ،كتاب ن�سيته" .هناك اي�ضا عالمات ناق�ص وزائد ــ لذا فالكتاب رمبا يحمل
عالمتي زائد اذا كان ما �سمعته عن الكتاب قد دفعك لقراءته بالفعل .مثل ذلك الت�صنيف الذي ي�ضعه
امل�ؤلف رمبا ينطوي على �شيء من العفوية وعدم الدقة اذا ما طبقه القارئ واعتربه قانونا ال يقبل
اجلدل.
بالرغم من ان كتابا معينا رمبا ال ينال ن�صيبا وا�سعا من القراءة  ،اال ان هذا ال يعني عدم اهمية
الكتاب .ال بد من ان يح�س القارئ بعدم االرتياح الن امل�ؤلف حينما �ضرب مثال على الكتاب الذي
مر عليه مرور الكرام �أو الكتاب الذي ن�سي م�ضمونه  ،فقد اورد رواية (ذئب البوادي) لهريمان
هي�سه .ومع ذلك فال بد من االعرتاف ب�أن حتى طلبة اجلامعات ميكن ان ي�ضعوا مثل ذلك الكتاب
كزينة على رفوف املكتبة حيث يتكد�س عليها الغبار مثلما حتتفظ االمهات بانواع من ادوات
املطبخ �أو �أطقم تقدمي ال�شاي التي ال ي�ستخدمنها مطلقا اال يف منا�سبات نادرة.
يبدو كتاب بيارد يف الواقع مليئا باالراء والن�صائح املفيدة يف جمال القراءة اكرث مما تفرت�ضه
الف�صول االوىل منه .لكن من ال�صعوبة االتفاق معه يف الكثري من النقاط .وال بد من ان يكت�شف
القارئ ان م�ؤلف هذا الكتاب كان قد ا�ستوعب الكثري من الن�صو�ص التي يعطيها ك�أمثلة على
امل�ضامني التي يتناولها ،رغم انه يركز اكرث على الكتب التي تتناول النظرية االدبية بدال من
االعمال االدبية التطبيقية .وعلى �سبيل املثال كانت احدى الن�صائح العملية التي يقدمها غري
قابلة للت�صديق :اذا �ضيقوا عليك اخلناق يف نقا�ش حول كتاب مل تكن قر�أته من قبل  ،عليك ان
تكون غام�ضا يف الرد ؛ اذا كان م�ؤلف الكتاب حا�ضرا عليك ان تطري على جهده .يف بع�ض
االحيان يتناول بيارد م�سائل لها عالقة بالتحليل النف�سي  ،فهو يعتقد ان االح�سا�س باخلجل من
عدم كفاءتنا الثقافية "مرتبط ب�سيناريوهات من مرحلة الطفولة" .يف واقع االمر رمبا يكون
ذلك مرتبطا بالن�سبة اليه اي�ضا ب�سيناريوهات تتعلق بكون القاريء فرن�سيا ام ال .خارج النطاق
االكادميي مييل القارئ العادي يف بريطانيا لالفتخار مبا مل يقر�أه  ،اما اذا واجه امل�ؤلف وجها
لوجه فيقول له ب�صراحة جارحة "مل ا�سمع با�سمك على االطالق"  ،واحيانا ي�ضيف "،زوجتي تقر�أ
الكتب  ،رمبا �سمعت عنك".
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ترجمة:عدنان املبارك
يف عام � 1934أ�صدر هرني ميللرالقاطن يف باري�س  ،وكان عمره � 42سنة  ،كتابه الأول .و ظهر الكتاب يف عام 1961
يف بالد الكاتب  -الوالايات املتحدة .لغاية اليوم يثري كتابه الذي حقق �أكرب املبيعات البلبلة ب�سبب املتاعب مع
الرقابة  .وهذه تتعلق بالبورنوغرافيا والفح�شاء مما دفعنا اىل �أن ننفر من الكالم عن الكتاب .ولي�س يف هذا الأمر
من جديد .ف�ش�أن د .هـ  .لورن�س كان ميللر منذ �أمد بعيد مو�ضع الهزء و�أ�سطورة يف الوقت نف�سه .فهذا الكاتب
يحجون �إليه ،و املحاكى بحما�س من قبل جماعة ال(بيت
املدافع عنه من قبل النقاد و الفنانني  ،و املعبود لدى من
ّ
ٌ
نذل لدى الذين يرون فيه تهديدا للقانون والنظام .حتى
نك )  ،هو فوق كل �شيء بطل من احليز الثقايف � -أو هو
�أنه ميكن ت�سميته بطال �شعبيا  -مت�شردا  ،ن ّبيا ومنفيا � ،صبيا من بروكلني ي�سافر اىل باري�س حني يعود اجلميع
اىل وطنهم ،ممثال للبوهيمية يت�ضورجوعا  ،لكنه يعرف كيف يجابه الو�ضع ال�صعب لفنان يبدع يف �أمريكا  ،ويف
ال�سنوات املت�أخرة �صار ذلك احلكيم من ( بغ �سور. ) Big Sur

هكذا أكتب
حوار مع هنري ميللر

الق�سم االول
�إن كامل حياته ميكن ح�شرها يف �سل�سلة من
رواي��ات ال�صعاليك مكتوبة ب�ضمري الأن��ا ويف
الزمن احلا�ضر� :سنواته املبكرة يف بروكلني
يف (  Black Springال��رب �ي��ع الأ�� �س ��ود )
وعراكاته للعثور على الذات يف الع�شرينيات يف
( Tropic of Capricon
م ��دار اجل ��دي ) و يف ث�لاث��ة �أج� ��زاء ( Rosy
 Crucifixionال�صلب الوردي )  ،املغامرات
الباري�سية من الثالثينيات يف ( Tropic of
 Cancerمدار ال�سرطان ).
يف عام  1939ي�سافر اىل اليونان لزيارة لورن�س
دارل  . L. Durrelوثمرة الإقامة هناك هي (
 The Colossus of Maroussiعمالق
م��ارو� �س��ي )  .وت �ن��دل��ع احل� ��رب .وي���ض�ط��ر اىل
العودة اىل �أمريكا ،وهذه الرحلة ال( �أودي�سية )
التي �إ�ستمرت عاما ي�سجلها يف ( – The Air
 Conditioned Nightmareالكابو�س
املكيَّف الهواء ) .وبعدها يف عام  1944يقطن
على �ساحل غري م�أهول يف كاليفورنيا ممار�س ًا
حياة و�صفها يف
(  ) Big Surو ( Oranges of
 Nieronymus Boschب��رت �ق��االت
نريونيمو�س بو�ش ) .و االن حني يجذب �إ�سمه
�أفواجا من احلجاج اىل ( بيغ �سور )  .وكان عليه
�أن يهرب من هناك  ،ويجول يف العامل من جديد
.
ميللر البالغ من العمر �سبعني �سنة يبدو كراهب
ب ��وذي ب�ل��ع ط�يرك �ن��اري .يخلق �إن�ط�ب��اع��ا ب�أنه
�شخ�ص ذو م�شاعر دافئة وم��رح .رغ��م �صلعته
املحاطة بال�شعر الأبي�ض التبدو عليه � ّأي عالمة
م��ن ع�لام��ات ال�شيخوخة .ميلك ق��ام��ة نحيفة ،
ب�صورة مده�شة ،هي منوذجية لإن�سان �شاب.
حركاته و�إ�شاراته �شبابية �أي�ضا.
�صوته جاذب ب�صورة �سحرية ،فهو لينّ وذو رنني
لكنه خافت ويت�صرف مبفتاح مو�سيقي ل�شتى
التنغيمات .بالريب هو مدرك ل�سحره املو�سيقي.
يتكلم بلهجة بروكلينية ناعمة .غالب ما يعمل
وقفة بالغية ب�أ�سلوب " �سيدي � ،أنت موافق ؟ " �أو
" كما تعرف يا �سيدي " و ينهي اجلمل مبختلف
الأ� �ص��وات اخلافتة من ط��راز " نعم ...ه�م��م...
نعم بالت�أكيد ...همم .”...ولكي نتعرف متاما
على �شخ�صية ومبا�شرية ه��ذا الإن�سان ينبغي
الإ�ستماع اىل ت�سجيالت ل�صوته.
�أقمتُ هذا احلوار معه يف �أيلول عام  1961يف
لندن .جورج ويكز G. Wickes
برين يا �سيدي كيف
 يف البدء خ� ّتتهي�أ اىل الكتابة ؟ فهل من �أجل
ذل��ك ت�بري �أق�لام��ك مثلما يفعل

همنغواي ؟
* كال  ،كال  ،ال�شيء من هذا القبيل .على الغالب
�أب��د�أ الكتابة بعد الفطورمبا�شرة� .أجل�س �أمام
الآلة الكاتبة و�إذا وجدت �أين ال �أقدرعلى الكتابة
� ،أت��وق��ف عنها .ول�ك��ن ع��ادة ال �أح �ت��اج اىل �أيّ
�إ�ستعدادات.
 هل هناك �أوقات حمددة من اليوم�أو �أي��ام حم��ددة تعمل فيها ب�صورة
�أف�ضل ؟
* الآن اف�ضل ال�صباحات ول�ك��ن ل�ساعتني �أو
ثالث فقط .قدميا كنت �أعمل من منت�صف الليل
حتى الفجر لكن ه��ذا ال�شيء ك��ان يف البداية
نف�سها .منذ قدومي اىل باري�س �إكت�شفت �أنه من
الأح�سن كثريا العمل يف ال�صباح .حينها �أق�ضي
فيه �ساعات كثرية .كنت �أكتب يف ال�صباح وبعد
الغداء �آخذ قيلولة ثم �أنه�ض و�أعمل من جديد،
�أحيانا حتى منت�صف الليل .و�أث�ن��اء ال�سنوات
الع�شر الأخ�ي�رة �أواخل�م����س ع�شرة وج��دت �أنه
الح��اج��ة ه �ن��اك ك��ي �أع �م��ل ل���س��اع��ات مب�ث��ل هذا
الطول بل على العك�س فهذا �شيء م�ضر .بب�ساطة
يتعر�ض املخ للتعب.
 -هل تكتب ب�سرعة ؟ وفق بريلي�س

 Perlesيف كتابه ( My Friend
� Henry Millerصديقي هرني
ميللر ) �أنت يا �سيدي �أحد الذين هم
الأ�سرع يف الكتابة على الطابعة من
بني املعروفني ّ
لدي .
* نعم � ،أ�شخا�ص كثريون يرون ذلك� .أكيد �أنني
�أحدث �أثناء الكتابة �ضجيجا .رمبا يف الواقع �أنا
�أكتب ب�سرعة ولكن هذا راجع اىل �أمور معينة.
للحظات يبدو الأم��ر �سهال وبعدها حتل حلظة
العجز و�أق���ض��ي حينها �ساعة لكتابة �صفحة
واحدة .ولو �أنه يح�صل نادرا ف�أنا �أترك املقطع
ال�صعب و�أوا��ص��ل الكتابة .بعدها بقليل �أعود
�إليه.
 هل ميكنك القول كم من الوقت�إ�ستغرقت كتابة �أح��د م�ؤلفاتك
املبكرة ؟
* ال �أ�ستطيع الإجابة على هذا ال�س�ؤال ،ف�أنا مل
�أع��رف �أب��دا كم من الوقت ت��أخ��ذه كتابة م�ؤلف
واح��د وحتى الآن حني �أجل�س للمبا�شرة بعمل
ما  ،ال �أع��رف حتديد الوقت .ونحن حني ننظر
اىل بداية العمل يف الكتاب و نهايته نح�صل على
�صورة زائفة .فذلك اليعني �أن الكاتب �ألفه بدون

توقف طوال ذلك الوقت .لن�أخذ مثال ( Sexus
) �أو كامل ( ال�صلب ال ��وردي ) .يبدو يل �أين
بد�أت بهما يف عام  1940وما زلت �أعمل فيهما.
ول�ك��ن المعنى ه�ن��اك للقول ب���أين �أع �م��ل فيهما
بدون �إنقطاع  ،حتى �أين طوال �سنوات مل �أفكر
بهما� .إذن من ال�صعب التعامل مع امل�س�ألة بهذه
ال�صورة.
 �أنا �أعرف ب�أنك �أعدت كتابة ( مدارال�سرطان ) مرات عدة  ،والعمل يف
الكتاب جاءك مبتاعب هي �أكثـر من
العمل يف كتاب �آخر لكن كانت تلك
 ،وهو �أم��ر وا�ضح  ،ال��ب��داي��ات�.أود ،
�إذن � ،أن �أ�س�ألك �أي�ض ًا هل تكتب الآن
ب�سهولة �أكرب ؟
* �أظن ب�أن مثل هذه الأ�سئلة المتلك معنى كبريا.
ف��أيّ �أهمية لطول الوقت الذي ي�ستغرقه ت�أليف
الكتاب ؟ لو كنتَ قد �س�ألتَ �سيمنون Simenon
لأعطى جوابا ملمو�سا ..يبدو يل �أنه يحتاج من
�أربعة اىل �سبعة �أ�سابيع  .وهو قادر على تخطيط
الأمر .وعموما فكتبه ذات حجم حمدد .عدا ذلك
هو �أحد الإ�ستثناءات النادرة ،هو �إن�سان حني
يقول" والآن يف نيتي اجللو�س وت�أليف كتاب "،
يكون قد خ�ضع متاما اىل هذا الأمر� .إنه ينف�صل
متاما عن العامل  ،والعليه �أن يفكر�أو يعمل �أي
�شيء ع��دا الكتابة ،بينما حياتي مل جتر بهذه
ال�صورة  .حني �أكتب هناك �آالف الأ�شياء التي
علي �أن �أعملها.
ّ
 هل ت�شتغل كثريا يف الن�ص  ،وهلتغيرّ الكثري ؟
* مع ه��ذه الأم��ور لي�ست احل��ال واح��دة� .أن��ا ال
�أ�صحح �إطالقا وال �أراج��ع الن�ص �أثناء الكتابة.
مي �ك��ن ال �ق��ول �إين �أك �ت��ب ��ش�ي�ئ��ا م�ع�ي�ن��ا ب��دون
متحي�ص ،وبعدها حني �أب��ر ُد �أ�سمح للن�ص �أن
يبقى يف مكانه �شهرا �أو �شهرين � -أن�ظ� ُر �إليه
بعني طرية .حينها �أملك ت�سلية رائعة .بب�ساطة
�أنا �أعذبُ الن�ص .ولكن لي�س دائما� .أحيانا يكون
هو بال�ضبط كما �أردته.
 ب�أي طريقة ت�ستعر�ض الن�ص ؟* �أدخ��ل تغيريات � ،أكمل و�أ�شطب بقلم احلرب.
حينها تبدو املخطوطة رائعة  ،متاما كما لدى
بلزاك .ثم �أكتب كل �شيء على الطابعة  ،و�أثناء
دخل تغيريات تالية� .أنا �أف�ضل الكتابة على
ذلك �أُ ِ
الطابعة بنف�سي  ،وحتى �إذا كان يبدو يل ب�أنني
قد �أبدلت كل ما �أردت ف�إن مل�س مفاتيح الآلة بحد
ذاته ين�شط عقلي وبعدها يتبني �أنه التزال هناك
حاجة اىل الت�صحيحات يف عمل منته.
 هل تريد القول �إنه يحدث بينكوالطابعة �أمر ما ؟
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* نعم  ،لهذه املاكنة مفعول املنبّه ب�صورة ما ،
وهي عن�صر ي�شاطرين العمل.
 يف (  The Books in My Lifeالكتبيف حياتي ) تقول �إن معظم الكتاب و
امل�صورين يعملون وهم يف و�ضع غري
ّ
مريح .هل تعترب ذلك �أمرا م�ساعدا
؟
* بالت�أكيد .فقد و�صلتُ اىل قناعة ب�أن �آخر �شيء
يفكر به الكاتب �أو �أيّ خالق �آخر هو راحته �أثناء
العمل .رمب��ا القليل من �إن�ع��دام ال��راح��ة ي�ساعد
وي��وق��ظ .وال�ن��ا���س ال��ذي��ن ي�سمحون لأنف�سهم
بالعمل يف ظروف جيدة غالبا ما يقررون العمل
يف ظروف �أ�سو�أ.
 �ألي�ست هذه � ،أحيانا  ،حم�ض حاالت نف�سية ؟لن�أخذ دو�ستويف�سكي مثال.
* �أنا ال �أع��رف .يف احلقيقة كان دو�ستويف�سكي
دائما يف حالة �سيئة لكن ي�صعب القول ب�أن ذلك
ك��ان عن عمد� .أن��ا �أ�شك كثريا بهذا ال�شيء...ال
يبدو يل �أن هناك �أح��د ًا �صمم على القيام بهذا
ال�شيء  ،ولرمبا عن الوع��ي� .أم��ا �أن��ا فاعترب�أن
الكثريين من الكتاب ميلكون �شيئا ميكن ت�سميته
بالطبيعة ال�شيطانية .لديهم متاعب دائما  ،ولي�س
فقط حني يكتبون �أولأنهم يكتبون بل يف كل بعد
من �أبعاد حياتهم – يف الزواج واحلب وامل�صالح
واملاليات  ،يف كل �شيء .ويف الأخرييكون هذا
كله مرتبطا فيما بينه وي�شكل �أجزاءا معيّنة من
ٍّ
كل واح� ٍد � .إنه بع ٌد لل�شخ�صية اخلالقة .ولي�س
جميع ال�شخ�صيات اخلالقة هي هكذا بل بع�ضها.
 يف واح��د م��ن كتبك تقول ع��ن (الإمالء ) ،عن �أن الإن�سان هو م�أخوذ
على وج��ه التقريب و�أن كل �شيء
يطفح فيه وي�سيل منه .كيف تعمل
�آلية ٌ مثل هذه ؟
 طيب  ،هذا �شيء نادرا ما يح�صل� .أحدهم ي�أخذاملقود والإن�سان ي�ستن�سخ بب�ساطة .وب�أو�ضح
��ش�ك� ٍ�ل ج��رى ه��ذا يف عملي ع��ن د.ه� �ـ .لورن�س
علي �أن �أفكر كثريا،
والذي مل �أنهه �أبدا ولأنه كان ّ
ولكن هذا العمل تطلب الرتكيز .و�أنا ل�ست قويا
يف هذا ال�شيء� .أفكاري ت�أتي من مكان ما خفي
وعميق .وحني �أكتب ال �أعلم �أيّ نتاج �سيكون� .أنا
�أعرف عن �أيّ �شيء �أريد �أن �أكتب لكني ال �أعري
�أهمية �أك�ثر من اللزوم مل�س�ألة ب��أيّ �أ�سلوب يتم
ذلك .ولكن يف ذلك الكتاب كنت �أجابه امل�شاكل مع
علي �أن �أمنحها �شكال ما  ،م�ضمون ًا
الأفكار .كان ّ
و�إىل �آخ� ��ره .كنت �أع �م��ل فيه ب �ح��دود �سنتني.
وكنت م�شبعا به ،بل �صارهاج�سي ومل �أ�ستطع
التوقف عن الكتابة فيه .مل �أ�ستطع النوم� .إذن
يف هذا الكتاب بال�ضبط خ�ضعت ب�أو�ضح �صورة
للإمالء .وح�صل ال�شيء نف�سه يف ( مدار اجلدي
) ويف مقاطع من رواي��ات �أخ��رى .يبدو يل �أن
من ال�سهل مالحظتها رغم �أنني ال �أعرف هل هي
بادية لعيان الآخرين.
 هل هي تلك املقاطع التي �أ�سميتها " „ cadenzas؟
* �صحيح �أين �إ�ستخدمت هذا التعبري .املقاطع
التي �أتكلم عنها هي ذات جلبة ومكتظة بالكلمات.
وك��ان مبقدوري �أن �أكتب بهذه ال�صورة اىل ما
النهاية .بالطبع �أنا �أعترب �أنه ينبغي الكتابة طوال
الوقت .وهنا يبدو وا�ضحا الفارق اجلوهري
والعميق بني الأ�سلوبني الغربي وال�شرقي يف
التفكري وال�سلوك والنظام .فعلى �سبيل املثال �إذا
كان فنان ال ( زين  ) Zenيفكربعمل �شيء يكون
قبلها قد قام بتمارين طويلة للإن�ضباط الذاتي
والت�أمل  ،ويف البدء ترجح كفة الفكرة العميقة
والهادئة ثم هنا ال وج��ود للفكرة بل لل�صمت ،
الفراغ  -وميكن �أن ت�ستمرهذه احلال �شهورا بل
�أعواما .لكن حني يبد�أ عمله يكون مثل الربق ،
ويعرف بال�ضبط ما يريد  ،ويعمل ذلك ب�أ�سلوب
بالغ الكمال .يبدو يل �أنه ينبغي بهذه ال�صورة

ممار�سة كل فن .لكن من هو القادر ؟ احلياة التي
منار�سها تبدي املقاومة ملهنتنا.
 ه��ل ه��ن��اك ظ���روف خا�صةعلىال( زين ) �أن
الكاتب املقلد املبارز ِ
يوفرها ؟
* بالت�أكيد  ،لكن يا ترى من يكرتث لهذا ال�شيء ؟
يف �أ�ضعف الأحوال يتمرن كل فنان بنف�سه على
الأخذ بالنظام و يتهي�أ بهذه ال�صورة �أو تلك .لكل
واحد طرقه اخلا�صة .ويف الأخرييعمل �أكرب ق�سم
من الكتاب بعيدا عن املاكنة  ،عن الطاولة .ولقلتُ
حتى �أن الكتابة تتم يف حلظة ه��دوء و�سكون
حني يكون الإن�سان �سائرا يتنزه �أو يحلق ذقنه
�أو يلعب ب�شيء �أو حتى �أثناء احلديث مع �أحد ال
يعنيه كثريا .الإن�سان يعمل يف ق�ضية تكمن هناك
يف �أعماق نف�سه ،وعقله يعمل �أي�ضا� .إذن حني
يجل�س �أمام املاكنة تكون امل�س�ألة جمرد طرح.
 ق �ل��تَ قبلها �إن ��ك تخ�ضع مل��ا ه��و م��وج��ود يفداخلك.
* نعم  ،بالت�أكيد� .أرج��وك �أن تفكر بهذا الأمر.
من يخلق كتابا جيدا ؟ ل�سنا نحن الذين نوقعها
ب�إ�سمائنا� .إذن من هو الفنان ؟ هو �إن�سان مزوّ د
مبج�سّ ات ويعرف كيف مي�سك بالتيارات الكائنة
يف اجل��و  ،يف الكون  ،وميكن القول �إن��ه ميلك
 ،بب�ساطة  ،هبة امل�سك  .ومن هو الأ�صيل ؟ كل
م��ا نفعله  ،ك��ل م��ا نفكر ب��ه ه��و م��وج��ود – نحن
ُم��ر� ِ��س�لات ال �أك�ث�ر  ،ت�ستفيد مم��ا ه��و موجود
حولنا .لننظر ولو اىل �شتى الأفكار املبتكرة ،
الإكت�شافات العلمية العظيمة التي غالبما ما تن�ش�أ
يف �شتى بقاع العامل تزامن ًا  .ال�شيء نف�سه يخ�ص
العنا�صرالتي تت�ألف منها الق�صيدة والرواية
الرائعة �أو �أيّ عمل فني .ها هي معلقة يف الهواء
رغم �أنها مل ُ متنح ال�صوت بعد .هي بحاجة اىل
�شخ�ص معينّ كونكريتي  ،مرتجم يقدمها .وهي
حقيقة �أن بع�ضهم ي�سبق ع�صره .يف �أزماننا ،
وكما يبدو يل  ،يوجد يف هذا الو�ضع رجل العلم
ولي�س اخلالق .اخلالق يج ّر قدميه يف امل�ؤخرة..
خميلته التلحق بالعامل.
 كيف تف�سر حقيقة �أن بع�ضالنا�س فقط يخلق ؟ �أنغو�س ول�سن
 Angus Wilsonيعترب �أن الفنان
يكتب ب�سبب �صدمة  traumaما وهو
ي�ستغل فنه كنوع من العالج للتغلب
ع��ل��ى احل��ال��ة الع�صبية� .أل��دو���س
ه��ك�����س��ل��ي ي��ذك��ر
بدوره �أمرا معاك�سا
وه����و �أن ال��ف��ن��ان
ميلك �صحة نف�سية
كاملة و�أن احلالة
ال��ع�����ص��ب��ي��ة ت��ك��ون
عائقا له ككاتب.
هل لديك ر�أيك يف
هذه الق�ضية ؟
* �أظ ��ن �أن الأم ��ر يعتمد
ع�ل��ى ال �ف �ن��ان .الي �ب��دو يل
�أن� ��ه ب ��الأم� �ك ��ان �صياغة
�إ� �س �ت �ن �ت��اج��ات ع��ام��ة يف
ه��ذه امل�س�ألة .يف الأخري
ال�ك��ات��ب ه��و �إن���س��ان مثل
الآخرين متاما وقد يكون
مري�ضا بالأع�صاب �أو غري
م��ري����ض ،ب�ع�ب��ارة �أخ��رى
الت �ف �� �س��رع �� �ص �ب �ي �ت��ه وم��ا
تتكون منه �شخ�صيته ،
كتابته .يخيل �إيل �أن هذه
الق�ضية هي �أك�ثر تعقيدا
و�أنا ال �أحاول حتى الكالم
عنها ..قلتُ �إن الكاتب هو
�إن�سان ميلك جم�سّ ات و�إذا
ك��ان يعرف حقا من هو ،

�إن��ه متوا�ضع يرى نف�سه ك�شخ�ص وُهِ ��ب قابلية
معينة يكون هدفها خدمة الآخرين .لي�س هناك
من دواع للفخر .ف�إ�سمه ال يعني �شيئا  ،و�أناه هي
�صفر � ،إنه جمرد �أداة يف عملية طويلة.
 م��ت��ى �إكت�شفت يف نف�سك ه��ذهالقابلية ؟ ومتى بد� َأت الكتابة ؟
* بد�أت كما �أظن حني كنت �أعمل ل(Western
 .)Unionيف كل الأحوال عندما جاء كتابي
الأول� .أثناءها كتبتُ �أي�ضا ن�صو�صا �صغرية
 ،ولكن الأم��ر ب��د�أ حقا ح�ين تركت العمل يف (
وي�سرتن يونني ) �أي يف عام � . 1924آنذاك قررت
�أن �أكون كاتبا و التكر�س التام لهذا ال�شيء.
 �أي لغاية ظهور ( مدار ال�سرطان )َ
كنت تكتب طوال ع�شر �سنوات ؟
* بالطبع  ،تقريبا .م��ن ب�ين ماكتبته �آن ��ذاك
رواي�ت��ان �أو ث�لاث� .أكيد رواي�ت��ان قبل ( مدار
ال�سرطان ).
 ه��ل مي��ك��ن��ك ال��ك�لام ع��ن تلكالفرتة؟
* �أن��ا �أتكلم ك�ث�يرا عنها يف ثالثية ( ال�صلب
ال � ��وردي ) ،يف �أج��زائ �ه��ا (  ) Sexusو (
 ) Plexusو(  ) Nexusكما هناك كالم
عنها يف الق�سم الأخ�ي�ر م��ن اجل ��زء الثالث.
و�صفتُ جميع مهاناتي يف ذلك الزمن – حياتي
الفيزيقية  ،متاعبي .كنتُ �أعمل كالثور �أو �إذا
كان ممكنا القول  :كنت �أحت��رك يف ال�ضباب .
مل �أفقه ما كنت �أفعله وما كان هوهديف .كانت
نيتي كتابة رواية  ،روايتي الرابعة بينما يف
ال��واق��ع مل �أ�صل اىل �أي �شيء .زوجتي كانت
ت�س�ألني بعد عودتها اىل البيت  ( :كيف احلال
؟ ) ( مل �أ�سمح لها �أب��دا بالنظر اىل ما يف �آلة
الكتابة ) ( .رائع ) كنت �أجيب .وت�س�أل هي ( :
و�أين �أنت الآن ؟ ) .رغم تخطيطي لكتابة الكثري
من ال�صفحات كتبتُ ثالثا �أو �أربعا فقط  ،لكني
تكلمت كما لو �أنني �أملك مائة �أو مائة وخم�سني.
روي��ت ما كنت ما �أفعله خالقا رواي��ة ب�صورة
�إرجت��ال�ي��ة .و كانت ه��ي ت�ستمع وت�شجعني.
كانت تعلم ب�أين �أكذب .يف اليوم التايل عادت
وقالت  ( :كيف هو اجلزء الذي رويت يل عنه ؟
) .كما ترى يا�سيدي كل �شيء كان كذبا � ،شيئا
�أخرتعناه نحن الإثنني معا .ك��ان �شيئا رائعا
حقا  ،رائعا ...
 -متى �إعتربت �أن كل هذه الروايات

البيوغرافية هي ٌّ
ٌ
واحد ؟
كل
* يف ع��ام  1927ح�ين ��س��اف��رت زوج �ت��ي اىل
�أوربا و بقيت وحيدا .كنت �أ�شتغل ب�صورة غري
ثابتة يف ( ق�سم احلدائق ) يف كوينز .يف يوم
ما بعد الظهر بدل العودة اىل البيت قررت �أن
�أ�ضع خطة كتاب حياتي .كتبت طوال الليل .يف
ال�صفحات الأربعني �أو اخلم�سني خططت لكل
ما كتبته فيما بعد .عملت مالحظات ب�إخت�صار
برقي .لكني مل �أهمل �أيّ �شيء .كان عملي كامال
 ،من ( مدار اجلدي ) عرب ( ال�صلب الوردي ) ،
عدا ( مدار ال�سرطان ) الذي تطرق اىل ق�ضايا
راهنة حيث روي��ت عن ال�سنوات ال�سبع التي
ق�ضيتها مع هذه املر�أة من حلظة التعرف عليها
اىل ال�سفر اىل �أوربا .مل �أعرف حينها بعد متى
ال�سفر .لكني عرفت ب�أنه �سيح�صل عاجال �أم
�آجال ..والفرتة التي �سبقت مغادرة �أمريكا هي
�إنعطاف يف حياتي ككاتب.
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كيف تم اختيار أفضل  100رواية؟
و��س��ط ه��ذا ال�ك��م ال�ه��ائ��ل م��ن الكتب الف�ضل
الروايات ال�صادرة يف اللغة االنكليزية يف
اي مكان يف العامل منذ عام  1923حتى االن
اي تقريب ًا منذ تا�سي�س جملة التامي والتي
تنفرد بن�شر هذه القائمة املنتقاة حيث فريق
من النقاد واملهتمني بجد .
هذا امل�شروع م�ضن بالفعل من خالل و�ضع
قوائم املر�شحني من اعمال اولئك املتابعني
وات�ضح ان اك�ثر م��ن  80يف املئة م��ن هذه
االختيارات كانت متطابقة حتى يف الكتب
االقل �شهرة مثل رواية طائران يف ال�سباحة
الوفالن اوبرين
ه��ذا امل���ش��روع ال��ذي ب��د�أ يف ك��ان��ون الثاين
 2007مل يكن جم��رد ق ��راءة ب��ل ك��ان جهدا
متوا�صال على م��دى ع��دة �شهور يف اعادة
النظر والقراءة للكثريمن الروايات  ،التجربة
االكرث �شيوعا التي اجريتها يف هذا امل�ضمار
ك��ان��ت م��ع رواي ��ة م�غ��ام��رات اوغ ��ي مارت�ش
ل�ساول بيلو والتي كانت واح��دة من اوىل
الروايات الكبار التي تتحدث عن احباطات
منت�صف العمرعن طريق توجيه اال�سئلة يف
كل مكان .
بع�ض العناوين امل�شهورة والتي كانت الغنى
عنها قبل ب�ضع �سنني مت اال�ستغناء عنها االن
ال�سباب عديدة مثل ليل الغابة جلونا بارنز
 ،ولكن علينا ان نعرتف  ،هناك كتاب نحب
ق�ص�صهم الق�صرية اك�ثر من رواياتهم مثل
دون��ال��د بارثيلم و اين برولك�س و فالنري
اوكونور و يودوري ويلتي وميكن ان نتفق
على ان بع�ض رواي ��ات غ��ور ف�ي��دال ت�شكل
جانبا ا�سا�سيا م��ن املتعة وال���س��رور ولكن
خيالها اال�سا�سي مرحلي �ضمن فرتة زمنية
حمددة .
وكانت هناك الكتلة الفكرية مل�ؤلفات نورمان
ميلر ،ب�شكل غري قابل للجدل انه واح��د من
اعظم كتاب ع�صرنا لكن اجن��ازات��ه الكبرية
تركزت على اعادة ترتيب الفكرة الكاملة يف
اعماله االدبية بعيدا عن ال�سرد الق�ص�صي
مثل جيو�ش الليل و اغنية اجلالد .
وه �ن��اك اك�ث�ر م��ن  100ا� �س��م  ،كتبهم متلأ
مكتباتنا ا�سقطت من قوائم االختيار مثل
داون ب��اول و م��ردخ��اي ريت�شلر و توما�س
وولف و بيرت كاري و جي اف باور و ماري
مكارثي و ادموند وايت و الري ماك مريتري
وكاثرين ان بورتر و اميي تان و جون دو�س
با�سوز و او�سكار هيجيول�س و �ستيفن كينغ

....
ويف امل�ق��اب��ل ك��ان��ت ه�ن��اك رواي� ��ات عظيمة
الميكن اال�ستغناء عنها مثل الطريق الثوري
لريت�شارد يات�س وعيونهم تنظر اىل الله
ل��زورا نيل هور�سنت وهي ق�صة عظيمة عن
امر�أة �سوداء بقيت على قيد احلياة هي االن
ج��زء من تقديري الكن�سي و املحبة لهرني
غرين وغريها .
ه�ن��اك غ��ر��ض��ان الخ�ت�ي��ار مثل ه��ذه القائمة
االول هو الفائدة والثاين هو اثارة االخرين
بالطبع وتبقى القواعد قواعد .
القائمة الكاملة ح�سب احلروف االبجدية
ابن القومية  /ريت�شارد رايت 1940 -
امر�أة املال زم اول الفرن�سي  /جون فاولز -
1969
انا كلوديو�س  /روبرت كريفز 1934 -
اط �ف��ال منت�صف الليل � /سلمان ر� �ش��دي -
1981
اع�تراف��ات ن��ات ت�يرن��ر  /ول�ي��م �ستايرون -
1967
احد رواد ال�سينما  /ووكر بري�سي 1961 -
اال�سد  ،ال�ساحرة واخلزانة � /سي ا�س لوي�س
 1950اال�سنان البي�ضاء  /زادي �سميث 2000 -
ا�شياء تتجز�أ  /جاينو اجبي 1959 -
اىل الفنار  /فرجينيا وولف 1927 -
بداية االن�سة جني برودي 1961 -
ال�برت�ق��ال��ة االل �ي��ة  /ان �ط��وين ب��ورج�ي����س -
1963
اجلا�سو�س القادم من الربد  /جون يل كاري
 1964جيم املحظوظ  /كنغ�سلي امي�س 1954 -
جوهر املو�ضوع  /غراهام غرين 1948 -
جري االرنب  /جون ابدايك 1960 -
جنود الكلب  /روبرت �ستون 1974 -
ج�سر �سان لوي�س ري  /ثورننت واي�ل��در -
1927
الدعابة الالنهائية  /ديفد فو�سرت وال���س -
1996
هريزوك � /ساول بيلو 1964 -
هل انت هناك ياالله  ،ان مارغريت  /جودي
بلوم 1970 -
وفاة يف العائلة  /جيم�س اجي 1958 -
احل�صاد االحمر  /دا�شيل هاميت 1929 -
احلطاب  /جون بارث 1960 -
حرا�س امللك  /روبرت بني وارن 1946 -

حفنة من الغبار  /ايفيلن ووف 1934 -
ط��ائ��ر ف��وق ع�ش ال��وق��واق  /ك�ين كي�سي -
1962
ال�ط�ير امل�صبوغ  /ج�ي�رزي كو�سن�سكي -
1965
طائران يف ال�سباحة  /فالن اوبرين 1938 -
الطريق الثوري  /ريت�شارد يات�س 1961 -
يوبك  /فيليب كي ديك 1969 -
يوم اجلراد  /ناثانيل وي�ست 1939 -
الكاتب الريا�ضي  /ريت�شارد فورد 1986 -
لوليتا  /فالدميري نابوكوف 1955 -
العبها كما هي  /جون ديدين 1970 -
م�غ��ام��رات اوغ ��ي م��ارت����ش � � /س��اول بيلو -
1953
املراقبون  /الن مور و ديف غيبون 1986 -
م�أ�ساة �أمريكية  /ثيودور دريزر 1925 -
م��زرع��ة احل �ي��وان��ات  /ج���ورج اوروي � ��ل -
1946
املحبوب  /توين موري�سون 1987 -
مرييديان الدم  /كورماك مكارثي 1986 -
امل�ساعد  /برينارد ميالمود 1957 -
املا�سك يف اجل��اودار  /جي دي �سالينغر -
1951
منزل ال�سيد بي�سواز  /يف ا���س نايبول -
1962
املفكرة الذهبية  /دوري�س لي�سينغ 1962 -
املحبة  /هرني غرين 1945 -
املال  /مارتن امي�س 1984 -
امللج�أ ال�سماوي  /بول باولز 1949 -
امل�سلخ اخلام�س  /كريت فونيغت 1969 -
مو�سيقى اجلاز  /اي ال دكتوراو 1975 -
مدار ال�سرطان  /هرني ميلر 1934 -
امللكية  /اي ا�س بيات 1990 -
النوم الكبري  /راميوند �شالندر 1939 -
النوم  /هرني روث 1935 -
النجاة  /جيم�س دكي 1970 -
نار احلظرية  /فالدميري نابوكوف 1962 -
النباتات البحرية الوا�سعة  /جني راي��ز -
1966
�سيد الذباب  /وليام كولدنك 1955 -
�سيد اخلوامت  /جي ار ار تولكني 1954 -
ال�سيدة دوالوي  /فرجينيا وولف 1925 -
عناقيد الغ�ضب  /جون �ستنبك 1939 -
العودة اىل الزفاف  /ايفلن ووف 1946 -
على الطريق  /جاك كريوك 1957 -
الع�صبية  /ويليام جيب�سون 1984 -

عيون ترتقب الله  /كورا نيلي هري�ستون -
1937
�صياد ال�صقور  /جون ت�شيفر 1977 -
�صراخ لوت  / 49توما�س بنكون 1966 -
ال�صيد  /جوزيف هيلري 1961 -
ال�صوت والغ�ضب  /ويليام فولكرن 1929 -
ق�ص�ص برلني  /كر�ستوفر اي�شروود 1946 -
القلب هو ال�صياد الوحيد  /كار�سون ماكيولر
 1940القلب امليت  /اليزابيث بوين 1938 -
قو�س ق��زح اجل��اذب�ي��ة  /توما�س بينكون -
1973
القاتل االعمى  /مارغريت اتوود 2000 -
القوة واملجد  /غراهام غرين 1939 -
قتل الطائر املحاكي  /هاربر يل 1960 -
الرعوي االمريكي  /فيليب روث 1997 -
الرجل الذي احب االطفال  /كري�ست�سنا �ستيد
 1940رق�ص على ان�غ��ام ال��زم��ن  /ان�ت��وين ب��اول -
1951
رحيل رئي�س اال�ساقفة  /ويال كاثر 1927 -
رحلة اىل الهند  /اي ام فور�سرت 1924 -
الرجل اخلفي  /رالف الي�سون 1952 -
ال�شم�س ت�شرق اي�ضا  /ارن�ست همنغواي -
1926
�شكوى بارتونيز  /فيليب روث 1969 -
التعيني يف �سامراء  /جون اوهارى 1934 -
التكفري  /ايان مكيوان 2002 -
تكلم مع اجلبل  /جيم�س بالدوين 1953 -
التدبري املنزيل  /مارلني روبن�سون 1981 -
الت�صحيحات  /جوناثان فرانزن 2001 -
حتت ال�شبكة  /ايري�س مريدوخ 1954 -
حتت الربكان  /مالكومل لوري 1947 -
حتطم اجلليد  /نيل �ستيفن�سن 1962 -
التميز  /وليام غادي�س 1955 -
ذهب مع الريح  /مارغريت ميت�شل 1936 -
الذهاب ممنوع  /كازو اي�شيغورو 2005 -
�ضوء يف اب  /وليم فولكنري 1932 -
ال�ضو�ضاء االبي�ض  /دون ديليلو 1985 -
غات�سبي العظيم � /أف �سكوت فيتز جريالد -
1925
الغداء املجرد  /وليام برياو�س 1959 -
 / 1984جورج اورويل -
الرتجمة  :عبداحل�سني املر�شدي
عن :جملة التامي
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هوكنغ :صاحب كتاب (تأريخ موجز للزمن)

هل توجد حياة في الفضاء الخارجي؟
�شكيب كاظم
ك�ت�ب��ت م ��رة (االث �ن�ي�ن  /25م��ن اي �ل��ول)2000 /
بثقافية ج��ري��دة (ال �ث��ورة) مقالة عنوانها (واذا
ك��ان��ت ال�ن�ف��و���س ك �ب��ارا) ت �ن��اول��ت ف�ي�ه��ا ع ��ددا من
الكبار من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،والقادرين
بغريهم امثال� :شاعر اليونان االعمى هومريو�س
واملعري وب�شار بن برد وطه ح�سني وحممد مهدي
الب�صري واملو�سيقار بتهوفن والر�سام اال�سباين
فران�سي�سكو دي غ��وي��ا ،وال��روائ �ي��ة الربيطانية
فرجينيا وول ��ف ،والفيل�سوف االمل ��اين فردريك
نيت�شه ،والقا�ص الفرن�سي (ج��ي .دي .موب�سان)
قائال :لكن كل هذه ال�شواهد التي ذكرتها عن االدباء
والفنانني ممن ابتلوا بعاهة ،مل متنعهم من اكمال
ال�شوط حتى النهاية يف دنيا الكتابة واالب��داع،
تكاد تقف مت�صاغرة امام العقل اال�سطوري الذي
�صبه الله يف ر�أ�س العامل الفيزيائي العمالق ،الذي
�شغل مقعد ا�ستاذ الريا�ضيات يف جامعة كمربدج
وه��و الكر�سي ذات��ه ال��ذي �شغله ع��امل الريا�ضيات
والفيزياء (�آيزك – ا�سحق نيوتن).
ان �ستيفن هوكنغ عقل خال�ص ،ا�صيب بال�شلل
يف الع�شرينيات من عمره ،وا�صبحت حياته كلها
ُت�ؤَدى بوا�سطة الكر�سي املتحرك الذي اقتعده ،ومل
مينعه ال�شلل عن البحث وال��در���س والت�أليف يف
الفيزياء وعلم الفلك ،ونيل ارقى الدرجات العلمية،
واذ ب��د�أ بت�أليف كتابه (ت�أريخ موجز للزمن .منذ
االنفجار الكبري حتى الثقوب ال�سود) Abrief
History of time – from Bigbong
 to Black Holesحتى �ضربته ي��د االيام
موجعة ،وهو النحيل االهاب ،الذي يحاكي الغ�صن
الرهيف تالعبه الريح ،اذ ا�صيب بالتهاب رئوي
دفع االطباء اىل اجراء اكرث من عملية جراحية له،
واخريا متاثل لل�شفاء لكن بعلة اخرى م�ضافة اىل
علة ال�شلل ،لقد فقد القدرة على الكالم والنطق وظل
حزينا النه مل يتمكن من اجناز كتابه (ت�أريخ موجز
للزمن) لكن اح��دى الهيئات العلمية يف الواليات
املتحدة االمريكية ،اه��دت��ه جهاز حا�سوب ا�شبه

باملعمل املتنقل ،متكن م��ن خالله اي�صال �صوته
لطالبه يف اجل��ام�ع��ة ،وم��ن ث��م اك �م��ال كتابه ذاك
الذي احدث دويا هائال عند ن�شرهُ ،ت ْر ِج َم الكتاب
ون�شرته وزارة الثقافة واالع�ل�ام ال�ع��راق�ي��ة يف
منت�صف الثمانينيات ،وطبع اكرث من ع�شر طبعات
يف بريطانية ،و�سجل اكرث املبيعات عامليا خالل
عام  ،1988ومما جاء فيه قوله :ان الكون ما زال
يتمدد و�سيبقى على حال التمدد هذه اىل ماليني من
ال�سنني القادمة ثم يعود باالنكما�ش تدريجيا!!
ولعل الطريف واملفرح معا ،ان نقر�أ ان الدكتور
�ستيفن هوكنغ ،وهو يف حالته تلك ميار�س حياته
الطبيعية بتلقائية يفتقدها ال�ك�ث�ير م��ن الب�شر
اال�صحاء ،وقد تزوج واجن��ب ،و�شاهدت �صورته
مع زوجته اجلميلة واوالده.
تذكرت ذلك ،و�أنا اقر�أ درا�سة قيمة للفيل�سوف وعامل
االنرثوبولوجيا امل�صري الدكتور احمد ابو زيد،
حتت زاوي��ة م�ستقبليات من جملة (العربي) عدد
متوز  ،2010وانا حري�ص على قراءة درا�سات ابو
زيد االنرثوبولوجية ومدار�ستها ،م�ستغال املنا�سبة
ال�شد على يديه ،تناول فيها فيلما من افالم اخليال
العلمي اث��ار �ضجة وا�سعة يف ال�ع��امل ،وتناولته
العديد من االقالم بحثا ومناق�شة ومدار�سة ،فيلم
افاتار ( )Avatarيتحدث عن رغبة احدى �شركات
التعدين بالبحث والتنقيب عن معدن ثمني ولكن
على ظهر كوكب �آخر ،ب�سبب ان كوكب االر�ض بد�أ
ينوء بحمل هذه املليارات من الب�شر ،الذين يلوثون
البيئة ،حتى َق � َّل��تْ م�صادر امل �ي��اه ،وت�ل��وث اجلو
بدخان املعامل وال�سيارات والطائرات ،مما �سيدفع
ب��االج�ي��ال ال�ق��ادم��ة اىل البحث ع��ن ك��واك��ب بديلة
للعي�ش فيها ،بعد ان �أَ ْم َر َ�ضنا كوكبنا االر�ض .وان
غلة االر�ض ومياهها ماعادت تكفي هذه املليارات
التي تزداد على ِو ْف َق متوالية هند�سية ،16 ،4 ،2
 256وه�ك��ذا وغ�ل��ة االر� ��ض ت ��زداد وف��ق متوالية
عددية ،مما دفع ب�أحد الدار�سني وهو االقت�صادي
االنكليزي توما�س روب��رت مالثو�س (– 1766
 )1834اىل ال��دع��وة لن�شوب احل��روب ،كي ت�أتي
على االعداد الزائدة من ال�سكان!!

عامل الفيزياء الربيطاين �ستيفن هوكنغ ال يرتك
هذه امل�س�ألة ،م�س�ألة الرغبة يف غزو الف�ضاء بحثا
عن حيوات اخرى ومعادن ،او حماولة االنتقال من
هذا الكوكب املري�ض ،بحثا عن كواكب اكرث �شبابا
وعطاء ،اذ اعرب عن اقتناعه بوجود ا�شكال حية
اخ��رى يف الف�ضاء اخل��ارج��ي ،ولكنه ح��ذر الب�شر
من مغبة حماولة االت�صال بها نظرا ملا قد حتمله
من اخطار ي�صعب التنب�ؤ بها ،وان تلك املخلوقات
تنتقل حاليا يف الكون لي�س بغر�ض اال�ستك�شاف،
ولكن من اجل اال�ستيطان يف كواكب اخ��رى بعد
ان ا�ستهلكت م ��وارد ال�ك��واك��ب ال�ت��ي ات��ت منها،
وهذه �صورة مماثلة ملا يحدث على كوكب االر�ض،

وبع�ض اه��داف بحوث الف�ضاء ،ويقول هوكنغ:
بالن�سبة لعقلي الريا�ضي ،ف ��أن االع ��داد وحدها
جتعل التفكري يف وجود خملوقات ف�ضائية تفكريا
عقالنيا مت��ام��ا وال�ت�ح��دي احلقيقي ه��و التو�صل
اىل ما قد تبدو عليه ه��ذه املخلوقات يف الواقع،
ويوا�صل حديثه يف برنامج يحمل ا�سمه عنوانه
(هوكنغ والكون) من امل�ؤكد تقريبا ان توجد حياة
يف الف�ضاء اخلارجي ،م�شريا اىل ان يف الكون مئة
مليار جمرة ،كل جمرة منها حتوي مئات املاليني
من النجوم ،وانه يف مثل هذا الف�ضاء الهائل فمن
امل�ستبعد ان ي�ك��ون ك��وك��ب االر� ��ض ه��و الكوكب
الوحيد الذي ن�ش�أت فيه احلياة..؟

ألف كتاب وكتاب يجب أن تقرأها قبل أن تموت
ت�أليف :بيرت ب وك�سل
ترجمة :ابت�سام عبد اهلل
"الف كتاب وكتاب" يبد�أ او ًال باال�شارة اىل عدد
م��ن الأع��م��ال ال�ق��دمي��ة ح�ت��ى ال��و� �ص��ول اىل القرن
ال�سابع ع�شر ،ثم تت�سلل العناوين قرن ًا بعد قرن
حتى ال��زم��ن احل��ا��ض��ر� .إن ن�صف الأع �م��ال ال��وارد
ذكرها تقريب ًا ،قد كتبت بعد احلرب العاملية الثانية،
ما يجعل الناقد يت�ساءل� :أال ي�ستحق ع�صر بلزاك
وديكينز ودي�ستويف�سكي وتول�ستوي اهتمام ًا
�أكرب؟ وهذا االمر ينطبق اي�ض ًا على مرحلة من القرن
الع�شرين التي متتد من عام  1900وحتى . 1930
الكتاب انكليزي بطبيعة احلال ،الن االنكليز يهوون
املفا�ضلة بني الكتب او اختيار االف�ضل منها والأ�سو�أ
وحتى بني االفالم ال�سينمائية.
امل ��ؤل��ف بيرت بوك�سل ا�ستاذ اللغة االنكليزية يف
جامعة �سو�سيك�س�� ،س��أل  150ن��اق��د ًا واكادميي ًا
وكاتب ًا لتقدمي قوائمهم الف�ضل ال��رواي��ات بالن�سبة

اليهم .ولكن النا�شرين الربيطانيني اختاروا كلمة
"الكتب" يف العنوان بد ًال من الروايات.
وم��ن دون الرتكيز على �شك�سبري او ميلتون ،فان
الربوفي�سور بوك�سل قدم جمموعة كبرية من ا�سماء
ال��رواي��ات التي يتوجب على امل��رء ق��راءة ثلثها يف
االقل.
وعلى القارئ الطموح قراءة كتاب واحد �شهري ًا وان
ي�ضع له برناجم ًا حمدد ًا للقراءة االن وبذلك �سينتهي
من ق��راءة القائمة باكملها ( )1001يف عام .2063
ويعني ذلك االنتهاء من الرواية االخرية التي ت�ضمها
القائمة وهي بعنوان "ال تدعني �أرحل ابد ًا ،ت�أليف
كازو �إي�شيغورو ،وقد بلغ �آخر مراحل عمره.
عامالن مهمان يجعالن الكتاب يفر�ض نف�سه وهما
الزمان واالح�سا�س بالذنب ،واللذان ي�ؤثران يف �أي
ق��ارئ ج��اد .و�صفحة بعد اخ��رى يك�شف امل�ؤلف عن
كاتب مهم او رواية م�ؤثرة ،ثم هناك اي�ض ًا العنوان
الذي يحفز القارئ على امتام �صفحات الكتاب حتى
النهاية.

وان اطلعنا على بع�ض ع�ن��اوي��ن ال��رواي��ات التي
جتب علينا قراءتها قبل املوت ف�سنجد ان بع�ضها ال
ت�ستحق القراءة ومنها على �سبيل املثال رواية" ،لقاء
مع الفامباير" ت�أليف �آن راي�س وهناك اي�ض ًا كتاب
�آخر ان ح�صل وقر�أته قبل املوت فانك �ستلعن كاتبه
وعنوانه "دلتا فينو�س" ت�أليف انايي�س�س نني.
ويقول امل�ؤلف" :لقد و�ضعت هذا الكتاب لكي �أثري
اهتمام النا�س حول تلك الروايات.
و "الف كتاب وكتاب" يبد�أ او ًال باال�شارة اىل عدد
من االعمال القدمية حتى الو�صول اىل القرن ال�سابع
ع�شر ،ثم تت�سلل العناوين قرن ًا بعد قرن حتى الزمن
احلا�ضر.
ان ن�صف االعمال الوارد ذكرها تقريب ًا ،قد كتبت بعد
احل��رب العاملية الثانية ،ما يجعل الناقد يت�ساءل:
اال ي�ستحق ع�صر بلزاك وديكينز ودي�ستويف�سكي
وتول�ستوي اهتمام ًا اكرب؟ وهذا االمر ينطبق اي�ض ًا
على مرحلة من القرن الع�شرين التي متتد من عام
 1900وحتى  . 1930ان �إي��ان مكيوان ،كاتب جيد

حق ًا ،ولكن هذا ال يعني و�ضع ثماين من رواياته يف
القائمة ،التي حتوي ثالثة اعمال لبلزاك فقط! .وجند
اي�ض ًا �ست روايات لبول ثريو و�سبعا لدون ديليللو،
بينما لثاكريي رواية واحدة وهي "فاينتي فري".
ولأن معظم ال�ن�ق��اد ال��ذي��ن زودوا امل ��ؤل��ف بقوائم
اف�ضل االعمال ،كانوا من الربيطانيني او من دول
الكمنويلث فان للروايات االنكليزية ن�صيب اال�سد
يف هذه القائمة بالن�سبة لتلك اال�سبانية او االيطالية.
فلو كان الكتاب قد مت ت�أليفه من قبل فرن�سي او رو�سي
لكانت االف�ضلية لالعمال التي كتبت بتلكما اللغتني.
اما الروايات االمريكية فلها ح�صة ال ب�أ�س بها� :سبع
رواي��ات لفيليب روث و�ست اليديث وارت��ون منها
"ع�صر الرباءة".
ان االنحياز �أمر البد منه يف اختيار االعمال اجليدة
التي ت�ستحق القراءة والتي ت�ضيف للقارئ فائدة
ومتعة ،ولكن على ان يكون هذا االنحياز ي�ستند اىل
حقائق ا�سا�سية واختيارات متوازنة.

عن النيويورك تاميز
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ّ
املف�ضلة ،ولي�س
العديد من الفال�سفة كانوا قد جعلوا من امل�شي يف الطبيعة ريا�ضتهم
أقل ه�ؤالء �ش�أنا جان جاك رو�سو واميانويل كانط ُ
� ّ
وكثـر غريهما .ومن املعروف �أي�ضا �أن
ريا�ضة امل�شي على الأقدام يزداد ممار�سوها �أكثـر ف�أكثـر يف ال�سياق الراهن وذلك على
خلفية ما تبعثه من م�شاعر الهدوء النف�سي والتوا�صل مع الطبيعة.

فلسفة
المشي
وقد عرفت رف��وف املكتبة الفرن�سية قبل �أ�سابيع قليلة كتابا
ج��دي��دا لأ�ستاذ الفل�سفة يف جامعة باري�س الثانية ع�شرة،
فريديريك غرو ،حتت عنوان «امل�شي ،فل�سفة».ويبد�أ امل�ؤلف
باحلديث عن «ف�ضائل» امل�شي الذي ميكن للجميع �أن ي�ستفيدوا
منها .ذلك �أن ممار�سة امل�شي ال تتطلب تع ّلما وال تقنية خا�صة
ولي�ست بحاجة �إىل عتاد وجتهيزات ،هذا ف�ضال عن �أنها جمانية
وال حتتاج �إىل �أية �أموال� ،إال �إذا �أراد ممار�سوها التزوّ د ب�أحذية
مك ّر�سة لغر�ض امل�شي حتديدا .وما يحتاجه امل�شي ال يتعدى
القدرة البدنية وامتالك الزمن لفعل ذلك وتوفر املكان املالئم
باحلد الأدنى ك�إطار.
هذه الف�ضائل البدنية والنف�سية يتفق حولها اجلميع .ولكن
امل�ؤلف ي�ؤكد �أن للم�شي ف�ضائل �أخ��رى يف مقدّمتها �أنه ميثل
�أي�ضا «فعال فل�سفيا» و«جت��رب��ة روح��ان�ي��ة» .وه��ذا ما يحاول
الربهنة عليه من خالل االنتقال من مفهوم «الت�س ّكع» �إىل مفهوم
ال�سري بغية الو�صول �إىل موقع له «مكانة �سامية» ،ومن مفهوم
الطبيعة البدائية �إىل م�ستلزمات
احل�ضارة.
وي �ل �ج ��أ ف��ري��دي��ري��ك غ ��رو �أي�ضا
�إىل ا��س�ت�خ��دام الأدب والتاريخ
وال �ف �ل �� �س �ف��ة� .إن � ��ه ي �ت �ح��دث عن
ارت ��ور رام �ب��و و«�إغ � ��راء الهرب»
امل�ستمر لديه مدفوعا �إىل امل�شي
ح�ين ت�ق��وده ق��دم��اه وذل��ك كتعبري
ع��ن «ح��اج��ة �إىل احل��ري��ة و�إىل
ال�شم�س» .واملهامتا غ��ان��دي جل�أ
�إىل امل�شي كممار�سة �صحية ولكن
�أي �� �ض��ا ك�م�م��ار��س��ة روح��ان �ي��ة كي
ت�صبح بعد ذلك ممار�سة �سيا�سية
و«� �س �ب �ي�لا ل �ل �م �ق��اوم��ة» .وكانت
م�سريته ال�شهرية با�سم «م�سرية
امل �ل��ح» ق��د �ساهمت يف ا�ستقالل
بالده عن التاج الربيطاين.
ومل ي �ك��ن ال �ف �ي �ل �� �س��وف الكبري
امي��ان��وي��ل ك��ان��ط ي�ن���س��ى ال�سري
يوميا ل�ع��دة ك�ي�ل��وم�ترات .وجان
ج� ��اك رو�� �س ��و اع��ت�ب�ر يف كتابه

ال�شهري «امييل» �أن �أف�ضل طريقة لتهذيب النف�س هي «امل�شي
احلر» يف �أح�ضان الطبيعة.
ويف املح�صلة يغدو امل�شي على غرار ه��ؤالء الكبار فعال من
طبيعة �أخ ��رى .ب��ل ي��ذه��ب امل ��ؤل��ف �إىل ح��د ال �� �س ��ؤال :وم��اذا
�إذا ك��ان ميكن للإن�سان �أن يف ّكر بقدميه؟ وم��اذا تعني جملة
فريديريك نيت�شه�« :إن �أ�صابع القدم تنت�صب كي ت�ستمع»� .إن
امل�ؤلف يحاول بالتحديد �أن ي�شرح مثل هذه املقولة .وله هدف
معلن يعبرّ عنه بكل و�ضوح و�صراحة وهو �أن «يع ّلمنا كيف
من�شي».
ّ
ويف احلقيقة يحاول �أن «يعلمنا من جديد» فكثري من الأقدمني
كانوا من «العارفني» بف�ضائل امل�شي .وال ي�تردد امل�ؤلف يف
الت�أكيد �أن الكثري من املبدعني يف حقل الفن والأدب والفل�سفة
مار�سوا » امل�شي» باعتبار �أن��ه فن قائم بذاته وتعاملوا معه
بكثري من الرهافة كحركة «خالقة» يف جمال معينّ .
ويرى امل�ؤلف �أنه فيما �أبعد مما هو احرتايف يف ميدان امل�شي،
خ��ا��ص��ة فيما يتعلق باملناف�سات
الريا�ضية ،ميكن ل«اخلطوات» �أن
ت��أخ��ذ دالالت ع��دي��دة تبعا لأولئك
ال ��ذي ��ن ي �ق��وم��ون ب��ه��ا ،وه� ��ل هم
مت�س ّكعون �أم «قا�صدون» لهدف؟.
ويت�ساءل امل�ؤلف :هل هناك �إن�سان
مل يقرر ذات يوم �أن ي�سري م�سافة
على الأقدام؟ وهل هناك مل يفكر �أن
ي�أخذ بع�ض الوقت من العمل كي
مي��ار���س امل�شي يف ال �ه��واء الطلق
ق��رب جم��رى النهر امل�ج��اور �أو يف
�أي م �ك��ان �آخ ��ر ي ��ؤ ّم��ن ل��ه �شروط
الراحة؟
ك ��ل ال �ن��ا���س مي �� �ش��ون� ،أو كلهم
ي�ستطيعون فعل ذل��ك �إذا مل تكن
ه�ن��اك �إع��اق��ة م��ا متنعهم م��ن ذلك.
لكن امل�ؤلف ي�ؤكد على وجود تباين
كبري بني �أن��واع عديدة من امل�شي.
ه�ن��اك امل�شي يف امل ��دن وال�سريع
بطبيعته واملح�سوب بالدقائق يف
�أغلب الأحيان ،وهناك امل�شي الذي

ال يتم فيه ح�ساب الزمن و«ال فائدة» حمددة مطلوبة منه .وقد
ميار�سه الإن�سان وحده �أو �ضمن جمموعة من ّ
«امل�شائني».
وهناك من مي�شي كي ي�ستن�شق «حفنة» من ال�ه��واء النقي،
وهناك من يفعل ذلك كي يخلو لفرتة ق�صرية مع نف�سه ويراجع
�أفكاره �أو كي يتخ ّل�ص من ال�ضغط الذي رمبا عانى منه �أيام
الأ�سبوع املا�ضية.
اجلميع يعرفون ذل��ك ،كما ي�شري امل�ؤلف ،كي ي�ؤكد مبا�شرة
�أن امل�شائني احلقيقيني يتع ّرفون �سريعا على بع�ضهم البع�ض
من طريقة حديثهم عن جتربة امل�شي .ولكنه يتحدث بالوقت
نف�سه عن جتربته ال�شخ�صية ب�أ�سلوب يف غاية الب�ساطة دون
�أن يُثقل عليه باملفاهيم الفل�سفية� .إن��ه ي�صف امل�شي بو�ضع
قدم �أمام �أخ��رى ،وهكذا دواليك .املهم هو التن ّف�س جيدا و�أن
يجد الإن�سان الإيقاع املنا�سب لتكوينه اجل�سدي ،وحيدا كان
ان و�سط جمموعة .وكل �إن�سان له بهذا اخل�صو�ص ،كما يقول
امل�ؤلف ،مزاجه.
والفيل�سوف فريديريك نيت�شه «مل يكن يعرف كيف يفكر �إال
وهو مي�شي» ،ومن املعروف عنه �أنه وجد يف �إح��دى نزهاته
فكرة كان يبحث عنها عند فرتة طويال فلم يكن منه �سوى �أن
ركع على ركبتيه وهو يردد «لقد وجدتها» ،مثلما فعل «نيوتن»
عندما اكت�شف مفهوم «اجلاذبية الأر�ضية» .وينقل امل�ؤلف عن
الفيل�سوف نيت�شه قوله�« :إن امل�شي يجلب �إىل ال�شفاه نفحات
من ال�شعر املتكرر والعفوي ،وكلمات ب�سيطة مثل وقع اخلطى
على الطريق».
نقر�أ« :هل ميكن للإن�سان �أن مي�شي وحيدا؟� .إن الأمثلة على
امل�شي وحيدا كثرية منها نيت�شه وتورو ورو�سو .ث ّم �إن امل�شي
مع اجلماعة ي�شوّ �ش اخلطى .ذلك �أن املق�صود بامل�شي هو �إيجاد
الإيقاع اخلا�ص للمعني فيه .وهو الإيقاع الذي ينا�سبه بحيث
ال يتعب ولو م�شى �ساعات طويلة .ثم عندما يكون املطلوب هو
�ضبط الإيقاع ال�شخ�صي على خطو �آخر ت�سريعا �أو تبطيئ ًا ف�إن
اجل�سد ي�ستجيب بدرجة �أقل».
وهذا كله يقوم على قاعدة �أ�سا�سية هي �أن «اجل�سد لي�س �آلة»،
كما ي�ؤكد امل�ؤلف الذي يكتب �أكرث من � 300صفحة يف مديح
ّ
ف«امل�شاء ملك والأر�ض هي مملكته».
امل�شي
الكتاب :فل�سفة امل�شي
ت�أليف :فريديريك غرو
النا�شر :كارنيه نور باري�س 2010

ء

13

العدد ()1872ال�سنة الثامنة -االحد ()8
�آب 2010

أجاثا كريستي قادها زوجها لكتابة
روايات عن الجريمة
ترجمة  :عمار كاظم حممد
ك��ل رواي��ات �ه��ا ال  84ا��ض��اف��ة اىل  157ق�صة
ق�صرية م��ازال��ت تطبع ولديها  19م�سرحية
ب�ضمنها م�سرحية " م�صيدة الفئران " مازالت
تعر�ض يف الطرف الغربي يف لندن منذ عام
 1952حيث مت ت�أديتها  23,500م��رة حتى
الآن.
ال�سيدة اجاثا نف�سها توفيت عام  1976بعد ان
بلغت  85عاما بينما طفلتها الوحيدة روزاليند
هيك�س قد توفيت عام  ، 2004كانت ملكيتها
حتى ذل��ك الوقت اك�ثر من  300مليون باون
بينما ا�ستمرت ح�ق��وق التلفزيون واالف�ل�ام
بزيادة تلك االموال .
ال�سيدة اجاثا بدت �شيئا جميال وقدميا  ،مع
تلك االق ��داح ذوات ال�ط��راز ال�ق��دمي واملالب�س
التي ال �شكل لها و�سيقان ن�سائية بجوارب
بنية انتفخت من الدوران الكثري  ،يبدو �أن جو
ق�ص�صها املثرية ميثل انكلرتا ب�شكل �شاعري،
بقطاراتها البخارية ،وديكوراتها املزخرفة
وال �� �ش��اي ال ��دايف ل�ب�ل��دة دي �ف��ون وال�سيارات
الفخمة .
حينما جتتمع االج�ساد مع بع�ضها فلي�س هناك
و�صف لأدمغة حمطمة او دماء او اح�شاء ت�سيل
ع�ل��ى ج ��دران غ��رف��ة ال��ر��س��م ف�ك��ل ��ش��يء حمدد
وبذوق جيد لدى اجاثا كري�ستي � ،صور متيل
اىل ان تكون جذابة ومالوفة  ،لقد قرانا كتبها ،
يف الواقع  ،هناك مفاج�أة �شريرة واقعية وحتد
 ،مل يكن مالحظامن قبل حيث انه عاطفي �شيء
بربري .
ما هو جدير بالثناء يف ال�سرية الذاتية اجلديدة
التي كتبها ريت�شارد هك�س انه اي�ضا يرف�ض ان
يتوافق مع ال�صور املحكمة واملتجان�سة التي
كتبتها ال�سيدة اجاثا كريت�سي فقد كانت هناك
رغ�ب��ة ع��ارم��ة للعنف واالن �ت �ق��ام تت�ضخم يف
داخلها و�سبب هذا لي�س �صعبا ان نبحث عنه .
يف بيتها يف �سننغالند يف كانون االول عام
 1926كانت اجاثا كري�ستي تعرف ان زوجها
الي��ري��د ال ��رج ��وع اىل ال �ب �ي��ت جم� ��ددا ولعدة
�سنوات ك��ان ارج��ي كري�ستي ي��رع��ى زوجته
راف�ضا رغبتها يف ان تكتب ق�ص�صا " اكرث من
كونها جمرد ت�سلية  ،مثل �شوكة او حديقة " لقد
بد�أ بتجنبها وهو يق�ضي الليل يف ناديه وعطلة
نهايات اال�سبوع يف ملعب الغولف  .فقد وجد
نف�سه انه الي�ستطيع حتى مواجهة نظرة اجاثا
خ�صو�صا بعد ان عرف امر�أة اخرى هي نان�سي
نيل البالغة �آنذاك  25عاما وهي �سكرترية تعمل
يف هيئة الغاز القارية ال�ضخمة .
لقد �صدمت �أجاثا وا�صبح لديها انهيار ع�صبي
ل�ع��دة دق��ائ��ق بعد ان علمت ب��االم��ر ل��ذا تركت
�سيارتها يف مقاطعة �سري وعا�شت يف فندق يف
مقاطعة يورك�شاير حيث اختفت عادة اخلجل
واحلياء التي كانت حتيط بها قليال وارتدت
مالب�س براقة وغنت وعزفت على البيانو يف
البار وت�صرفت ب�شكل حيوي وواث��ق كل ذلك
خارج �شخ�صيتها حيث دخلت اىل الفندق با�سم
ال�سيدة ترييزا نيل .
وبالعودة اىل مقاطعة �سري كان موقف زوجها
م��وق��ف الغ�ضب واالح �ب��اط وال ��ذي جعل منه

امل�شتبه به الرئي�سي فقد كان منزعجا من عرقلة
عمله يف لعب الغولف اكرث من انزعاجه من
فقدان زوجته  .لقد غدا اختفاء اجاثا كري�ستي
خربا وطنيا تتناقله اجلرائد ومت ر�صدها يف
النهاية يف مدينة هارو غيت يف بع�ض االحيان
ب�صحبة عازف �ساك�سفون يدعى بوب ليمنغ .
لقد قرر االطباء انها كانت حالة وا�ضحة لفقدان
ال��ذاك��رة وف �ق��دان ال�ه��وي��ة ل�ك��ن ��س�ل��وك اجاثا
امللتوي كان دراماتيكيا ويبدو مثريا للأهتمام
واك�ثر من ذلك  ،انه اكرث تطرفا فمنذ البداية
كان هناك الكثري من الغ�ضب املكبوت والذي
تعزز لوقت طويل ويف داخ�ل��ه كانت ت�صرخ
اجاثا ماري كالري�سا ميلر التي مت رفعها اىل
مرتبة نبيلة  ،فقد كانت طفلة وحيدة خلقت
حكايات مثرية ومغامرة و�سلت نف�سها بتعلم
ا�شياء عن ال�سموم .
خ�ل�ال احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة االوىل عملت اجاثا
ك�م�م��ر��ض��ة ومت ت ��أه �ي �ل �ه��ا ك �� �ص �ي��دالن �ي��ة عام
 1918وكانت تفتخر دائما مبعرفتها الدقيقة
واملحرتفة بقناين الزرنيخ واملخدرات اللذين
كانا ي�ستعمالن كثريا يف رواياتها املثرية  .ثم
قابلت ارجي كري�ستي يف هيئة الطريان امللكي

الذي كان ذا طبيعة غريبة طاملا ذكرتها بالوردة
وتزوجته على عجل يف �شهر كانون االول عام
 1914وعلى الرغم من جر�أته وجاذبيته لكنه
كان مرفو�ضا يف بيئة مدنية .
ان كفاءته الثابتة كطيار جعلته غ�ير م�ؤهل
للحياة العائلية وك��ان ع�ن��ده ك��راه�ي��ة كبرية
للمر�ض واملوت وللم�شاكل من اي نوع كانت
ومل يكن لديه اي اح�سا�س حينما توفيت والدة
اج��اث��ا يف ربيع ع��ام  1926فلم يتعاطف مع
ح��زن زوج�ت��ه وب��ؤ���س اج��اث��ا جعلها حمرومة
من البهجة والروح ،والذي كان دائما ما يعبد
طريقها بالك�آبة وهي النقطة التي قابل عندها
ارجي نان�سي .
وعلى الرغم من ان اجاثا مل تتعاف من خيانة
ارجي زوجها لكنه بالت�أكيد عزز الهامها كفنانة
فجميع اجلرائم وال�ضحايا بدون ا�ستثناء يف
كتبها ك��ان��وا زن ��اة ،فتيات �سريعات ،اوغ��اد،
راق�صني ،جذابني او ثنائيا انغم�س يف هيجان
جن�سي .
وفيما عدا �ستة عناوين ن�شرت قبل عام 1926
ف��ان رواي��ات �ه��ا االرب ��ع وال�ث�م��ان�ين وق�ص�صها
البالغة  157ق�صة ق�صرية ك��ان تعبريا عن

معاناتها العقلية وفعال طويال من العقاب  .لقد
�ضمنت طالقها من ارج��ي عام  1928وذهبت
لتتعافى ع�ل��ى ط��ري��ق �سبملون ال���ش��رق��ي ثم
�سافرت اىل ا�سطنبول ودم�شق وبغداد ك�ضيف
ع�ل��ى التنقيب ع��ن االث���ار ف�ت��ى م��ن اكادميية
اوك�سفورد ي�سمى ماك�س مالون مدخن غليون
وخريج برغماتي حيث ت�ستذكر اجاثا قائلة "
ان ماك�س قد قرر بانني �ساكون زوجة ممتازة
ل��ه " وان��ا اراه ��ن ان��ه ق��د فعل ذل��ك " وم��ن ثم
حينما ر�أت عالمات االن�سجام فيما بينهما فان
ماك�س يف االق��ل لن يكون زير ن�ساء بعد الآن
حيث تزوجا يف ا�سكتلندا عام . 1930
وعلى العك�س من ارجي ا�ستمتع ماك�س يف ان
يكونا يف دع��ة – ال�سفر على ال��درج��ة االوىل
والطعام اجليد واملوظفون املحليون والبيوت
اجلميلة التي ح�صلت عليها كانت من متويل
اجاثا.
وقد رافقت اجاثا زوجها ال��ذي ا�صبح ال�سري
ماك�س فيما بعد يف مهماته التنقيبة يف بالد
ما بني النهرين وبد�أت بانتاج روايتها مبعدل
ثالث اىل اربع روايات يف العام.
عن  :ديلي تلغراف
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خير جليس...
تتناول هذه ال�صفحات �أحدث الإ�صدارات العربية والأجنبية يقدمها مازن لطيف.

أعداء الحوار...

أسباب الالتسامح ومظاهره

يبدو �أن مقولة «ال�شرق �شرق والغرب غ��رب» متجذرة يف
الأذه��ان ال تزول بعقد م�ؤمترات وحلقات نقا�شية للتقريب
بني املجتمعات ال�شرقية والغربية� ،أو بالدعاية امل�ستمرة
لثقافة احلوار.
للحوار �سواء كان ديني ًا ،ثقافي ًا� ،سيا�سي ًا� ،أو اجتماعي ًا� ،أعداء
ال ي�ؤمنون بالت�سامح �أو اح�ترام ال��ر�أي الآخ��ر ،ل��ذا ير�صد
الباحث الإيطايل مايكل �أجنلو ياكوبوت�شي ،رئي�س املجل�س
التنفيذي لالحتاد الالتيني ،مظاهر الالت�سامح يف م�ؤلفه
«�أع��داء احل ��وار� ...أ�سباب الالت�سامح ومظاهره» ال�صادر
عن دار «�شرقيات» يف القاهرة برتجمة د .عبد الفتاح ح�سن
املدر�س.
ي�ستنكر امل�ؤلف يف مقدمة كتابه القلق الغربي من �أوهام
تقول �إن الإرهاب قادم من دول العامل الإ�سالمي ،حمذر ًا من
�أن تتحول امل�س�ألة �إىل حرب ح�ضارات ،بالتايل االجنراف
�إىل الدوامة ال�ضالة للمواجهة بني ال�شرق والغرب ،مذكر ًا
ب���أن �شعار «امل ��وت �أف���ض��ل م��ن ال�شيوعية» ك��ان �أح��د �أكرث
ال�شعارات بالهة يف التاريخ ،ومقولة �إن الإرهاب املت�أ�سلم،
يهدد ب�أن ي�صبح ال�شيطان رقم واحد ،مقولة قد تقود احلرب
املقد�سة �ضد طريقة الغرب نف�سه يف احلياة .يوجه الكاتب
�إىل املتخوفني من خطر الإ�سالم �س�ؤا ًال ا�ستنكاري ًا�« :أي حرب
با�سم الدين �أو احل�ضارة كانت وراء �إبادة قبائل التوت�سي يف
رواندا� ،أو تلك املمار�سات الوح�شية يف ال�شي�شان ،و�صعود
النازيني اجلدد �أعداء الأجانب يف �أملانيا»؟
ي�شري الكاتب �إىل �أن��ه يتحدث ع��ن الإره ��اب بو�صفه �أحد
�إف��رازات عدم القدرة على الت�سامح وقبول الآخر�« ،إنه �أحد
ن��واجت �ضيق الأف��ق وع��دم القدرة على التعاي�ش مع الغري،

ف� � ��إدارة ح ��وار نتظاهر ف�ي��ه مبقدرتنا
على الت�سامح ،ك�ث�ير ًا م��ا تنطوي على
تع�صب �أعمى» ،مدل ًال ب�أننا نبد�أ احلوار
ولدينا قناعة ب��أن الآخ��ر �سين�ضم حتم ًا
�إىل جانبنا ،عاج ًال �أو �آج ًال ،ب�سبب قوة
ق�ضيتنا الوا�ضحة.
ً
ي��زي��د امل� ��ؤل ��ف الأم � ��ر ت��و� �ض �ي �ح �ا ب� ��أن
ت�ساحمنا يف حقيقة الأمر م�شروط ب�أن
يكون ال�شخ�ص املت�سامح معه م�ستعد ًا
للتنازل لنا عن ر�أي��ه يف النهاية ،وهذا
ما يعني �أن الالمت�سامح ،يف احلقيقة،
هو نحن« ،الأمر �إذن يتطلب عنا ًء كثري ًا
ملواجهة هذه احلقيقة».
و�ضع امل�ؤلف كتابه يف �ستة �أق�سام ،بدء ًا
م��ن التمهيد ال ��ذي خ�صه للحديث عن
الالمت�سامح كرغبة يف �إثبات الذات ،وعن الت�سامح باعتباره
قا�سم التعاي�ش امل�شرتك الأدن��ى ،مرور ًا باجلزء الأول الذي
حت��دث فيه ع��ن الالت�سامح الديني وامل�ؤ�س�س على اليقني
املطلق امل�ستمد من عند الله ،ليتناول ق�ضية القتل لإر�ضاء
ال��رب �أو الت�سامح املقد�س الباطني متعر�ض ًا باحلديث �إىل
التزمت اليهودي وال�صهيونية وروح �إ�سرائيل االزدواجية،
م�شري ًا �إىل �أن اليهودي المت�سامح مع الآخر ب�سبب �إ�صابته
بحمى االعتقاد ب�أنه ،دون �سائر �شعوب الأر���ض ،خمتار من
الرب ،من ثم ف�إنه م�صاب بعقدة اال�ستعالء.
ت�سيطر ،على الدولة اليهودية بح�سب امل�ؤلف ،الأ�صولية بقوة
وهي الأ�سطورة التي �شعر اليهود فيها دائم ًا �أنهم معزولون

الغانمي يحلل الحكايات التراثية العربية
ب �ي�روت� � :ص��در ع��ن ال� ��دار العربية
ل �ل �ع �ل��وم ن ��ا�� �ش ��رون ك��ت��اب " الكنز
والت�أويل" للكاتب ال�ع��راق��ي �سعيد
ال �غ��امن��ي وال� ��ذي يت�ضمن ق���راءات
يف احلكاية العربية ذات املرجعية
ال�شعبية والتي ال تعود �إىل م�ؤلف
معني.
وح�سبما كتبت قزحيا �سا�سني يف
�صحيفة "اجلريدة" ي �ق��وم م�ؤلف
الكتاب بفتح بع�ض من ّ
ملف احلكاية
ل���دى ال� �ع ��رب م ��ع �إث� �ب ��ات الواقعي
واحل �ق �ي �ق��ي يف ��س�ب��ع م��ن حكايات
العرب القدمية ،و�إ�سقاط ما ينتمي
�إىل خم� ّي�ل��ة ال� ��راوي وذ ّم� �ت ��ه .ومن
احل�ك��اي��ات التي تعر�ض لها امل�ؤلف
م��ا ع ��رف ب�ح�ك��اي��ة "جزاء �سنمار"
رومي عرف ببناء
و�سنمار هو رجل
ّ
احل�صون والق�صور ،وبنى اخلورنق
للنعمان بن امرئ القي�س وا�ستغرق
البناء ع�شرين �سنة ،وحني قال �س ّنمار
للنعمان "والله �إنيّ لأعرف يف �أركانه
مو�ضع حجر ،ل��و زال ،ل��زال جميع
البنيان" �أمر النعمان برميه من �أعايل

البنيان فكانت امل�ك��اف��أة على اخلري
بالإ�ساءة.
وي��رى امل�ؤلف هنا �أن اخلورنق كان
برجا عاليًا غري عادي ومل يكن ق�ص ًرا،
ً
و�أنّ ال�ن�ع�م��ان ب�ن��ى ال�ب�رج ليلتقي
ب��ال�لان�ه��اي��ة ،وه ��و احل ��امل باخللود
و�أن جلجام�ش خ�سر �صديقه �أنكيدو

قبل �أن يخ�سر النعمان �س ّنمار بكثري.
و�أعمل الكاتب اال�ستفهام والت�سا�ؤل
يف ّ
كل فا�صلة من فوا�صل احلكاية،
وهذه طريقته يف مواجهة كل حكايات
الكتاب� .أما "حكاية احلالمِ َي" فجاء
ف �ي �ه��ا ان رج�ل� ً�ا ي�ع�ي����ش يف ب �غ��داد
وتعر�ض للفقر بعد ال�ث�راء ،و�أنب�أه
احل�ل��م �أن ك �ن � ًزا ينتظره يف م�صر.
ويف م�صر يلقى القب�ض عليه وهو
يف امل�سجد ،من ال�شرطة التي تطارد
ل�صو�صا ع�برت امل�سجد .وال�ضابط
ً
ال��ذي �أم��ر بجلده ير�شده �إىل الكنز
عندما �أعلمه �أ ّنه هو � ً
أي�ضا حلم بكنز
يف بغداد فحدّد له املكان بالتفا�صيل
فكان بيته يف بغداد .ويرجع الرجل
�إىل بيته وي�سرتجع الكنز.
وي �ج��د ال �غ��امن��ي يف ن �ه��اي��ة حتليله
الن�ص
حكاية احلاملني �أنّ املكبوت يف ّ
يحيل اىل املكتوب والعك�س �صحيح:
"فالكنز امل�ك�ب��وت ،مبعنى املدفون
واملخفي حتت الأر���ض ،لي�س �سوى
ّ
�صحف مكتوبة ،لكنّ املكتوب يف هذه
ال�صحف ال ي�صل �إال عرب التحريف.

ومقتلعون من �أوطانهم ،ونظرت �إليهم
املجتمعات على �أنهم عامل ا�ضطراب
حمتمل ،ولعل هذه هي النواة الأ�سا�سية
التي �ش ّكلت فكرة «م�ع��اداة ال�سامية»،
وال�ت��ي تلقي بجذورها يف الال�شعور
الفردي واجلماعي لدى اليهود.
ي��ؤك��د يوكابوت�شي �أن مفاهيم معظم
الكتاب الغربيني عن الإ�سالم مغلوطة
ومليئة ب�أكاذيب واف�تراءات مق�صودة
�أحيان ًا ،ومردها غالب ًا �إىل جهل الغرب
بحقيقة الإ� �س�لام كدين ،متعر�ض ًا �إىل
جمموعة م��ن الأ��ص��ول�ي��ات واحلركات
ال��دي��ن��ي��ة يف جم��م��وع��ة م� ��ن ال � ��دول
الإ��س�لام�ي��ة ،ومتحدث ًا ع��ن �سيد قطب
ال��ذي ر�أى �أن خالفه مع الغرب �صراع
ديني ولي�س ع�سكري ًا وال �سيا�سي ًا وال اقت�صادي ًا ،وهو ما
ينفي عنه �صفة الرجعية �أو التع�صب التي يحاول الغرب
�إل�صاقها به.
حول ف�صل «ف�ضيلتان غري م�ؤكدتني» ،يقول امل�ؤلف :الت�سامح
هو القا�سم امل�شرتك الأدن��ى للتعاي�ش ،و�إذا ك��ان الت�سامح
ال يكون ت�ساه ًال �أو �إر�ضاء للذات ،فال يجب �أن يتم �أي�ض ًا
اخللط بينه وبني الالمباالة� ،إذا كان قبولنا ل�شيء ما �سببه
�أنه ال مي�سنا من قريب �أو بعيد ،وال يخلق لنا م�شاكل ،ذلك
ال ميكن �أن ن�سميه ت�ساحم ًا ،الت�سامح ال يعني على الإطالق
اال�ستغناء عن اليقني ال�شخ�صي الرا�سخ ،بل فقط اال�ستغناء
عن تر�سيخه بو�سائل مغايرة لو�سائل الإقناع».

لينزي لوهان تكتب
مذكرات عن  13يوما
في السجن
تعتزم املمثلة الأمريكية لينزي لوهان ن�شر مذكراتها حول
الأحداث التي عاي�شتها يف ال�سجن على مدار  13يوما وذلك
خالل ق�ضائها مدة ق�صرية من عقوبة �سجنها
وذك ��ر امل��وق��ع الإل��ك�ت�روين "تي�.إم.زد" امل�ع�ن��ي ب�أخبار
امل�شاهري �أن لوهان  24/عاما� /سجلت يف مذكراتها جميع
اخلربات التي مرت بها خالل فرتة �سجنها.
و�أ� �ض��اف امل��وق��ع �أن ل��وه��ان تريد �أن ي�شاركها ال�ع��امل تلك
اخلربات مبجرد �أن جتد نا�شرا ملذكراتها.
وقد �أفرجت ال�سلطات عن لوهان قبل ايام عقب ق�ضائها 13
يوما من عقوبتها يف �سجن الن�ساء يف منطقة لينوود مبدينة
لو�س �أجنلي�س الأمريكية.
وت�ؤكد لوهان ان جتربة ال�سجن على ق�صرها جتربة مريرة
ولهذا تامل يف ان ت�سجل ه��ذه التجربة كي ي�ستفيد منها
اجلميع
املوقع االلكرتوين اخلا�ص بامل�شاهري ا�ضاف ان العديد من
املجالت وال�صحف ودور الن�شر ت�سابق على احل�صول على
املذكرات وابدت ا�ستعدادها لدفع املاليني من الدوالرات نظري
احل�صول على حق ن�شر مذكرات لوهان التي من امل�ؤمل ان
حتمل احداثا مثرية وكون �صاحبتها من امل�شاهري.
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رواية ( عزيزي غابرييل ) بترجمة عراقية
�صدرت عن الدار العربية للعلوم ( نا�شرون ) رواية مرتجمة
جديدة للكاتب واملرتجم العراقي علي عبد الأم�ير �صالح
الذي �سبق له �أن ن�شر روايات مرتجمة عديدة خالل ما يزيد
على ع�شرين �سنة منها ( طبل من �صفيح ) لـ غونرت غرا�س و
( حفلة القنبلة ) لـ غراهام غرين و( دلتا فينو�س ) لـ �أنايي�س
نن و ( بريدا ) لـ باولو كويلو  .الرواية اجلديدة التي نقلها
املرتجم �إىل لغتنا العربية حتمل عنوان ( عزيزي غابرييل )
للروائي وال�صحفي والنا�شر الرنويجي هالفدان و .فريهو
ي �ق��دم ال��روائ��ي "هالفدان و .ف��ري�ه��و Halfdan W.
 "Freihowرواية مده�شة ،وم�شوقة يف �آن واحد ،هي
حكاية خا�صة ،ال ت�شبه بقية احلكايات،
�أب�ط��ال�ه��ا �أب واب �ن��ه�� ،س� ّم��اه��ا "عزيزي
غابرييل  ."Dear Gabrielتخربنا
ه��ذه ال��رواي��ة عن عالقة حب مفعمة بني
�أب واب��ن��ه امل �� �ص��اب مب��ر���ض التوحد،
عرب و�صف العالقة بينهما يف حمطات
متعددة ي�ستح�ضرها الأب يف ذاكرته
يوم ًا بعد �آخر ،يف حماولته م�ساعدة ابنه
تخطي التحديات االجتماعية والذهنية
ال�ت��ي ت��واج�ه��ه .وه�ن��ا يح�ضر الروائي
با�ستخدامه �أ�سلوب ال�سرد الذاتي �أو ما
�سمي الرواية التي تقول �سريتها عار�ض ًا
ل�ل�ق��ارئ تفا�صيل احل��ال��ة وت�أثرياتها.
و�سيجد ك��ل مهتم ب��ال�ع�لاق��ات الأ�سرية
وخ��ا���ص��ة ح�ي�ن ي �� �ص �ي��ب امل ��ر� ��ض �أح ��د
الأب�ن��اء .ومر�ض التوحد ب�شكل خا�ص،
كم �ست�ساعدهم احلوارات والأفكار التي
يطرحها فريهو يف و�صفه الأمني للعالقة مع ابنه ،موازن ًا ما
بني الإحباط واخلوف ،ويف بع�ض الأحيان ال�شعور الرهيب
بعدم الأمان مع الفرح واالنت�صار .يقول الأب يف ر�سالته �إىل
ابنه "ما من �أحد ي�ستطيع �أن يرى نف�سه �أو يفهم نف�سه وحيد ًا،

من دون م�سافة ما .لذا �أريد �أن �أخربك عنا ،عن حياتنا ،عن
امل�شاكل التي تواجهها ،والتي رمبا لن نكون قادرين دوم ًا
على م�ساعدتك فيها ( )...فكرت يف �أن هذا رمبا كان خطري ًا،
ذلك �أنه من حني �إىل �آخر يكون يف م�ستطاع املرء �أن يغم�ض
عينيه و�أن ي�أمل زوال الأذى حني يفتحهما من جديد."...
�إن��ه اع�تراف م�ؤثر ،وعميق حلالة �إن�سانية خا�صة نقر�أها
ب�شكل ر�سالة موجهة من �أب �إىل ابنه املري�ض ،وعرب ن�ص
�شائق م�شوب بالكثري من احلب والفخر .ي�صف "هالفدان و.
فريهو" عالقة حب معقدة م�شبعة ب�سوء الفهم �أحيان ًا ولكنها
مدعمة بحب غري م�شروط بينهما دائم ًا" .الوحدة"" ،احلب"
�أ�سئلة مهمة تطرحها رواي��ة "عزيزي
غابرييل" فهل ميكن لأحدنا �أن يكون
كيان ًا منعز ًال وهو يف حالة حب؟
تك�شف ال ��رواي ��ة ع�لاق��ة م�ع�ق��دة �إمن��ا
ح�م�ي�م��ة ب �� �ص��ورة م��ده���ش��ة ب�ي�ن الأب
واالبن .عالقة يكتنفها غالب ًا �سوء الفهم
واالحباطات لكنها حافلة دوم ًا باحلب
الذي ال ين�ضب.
ت �ق��ع ال���رواي���ة يف �� 175ص�ف�ح��ة من
القطع املتو�سط  ،وه��ي الكتاب الأول
ل��ه �� .ص��درت يالرنويجية �سنة2004
وتُرجمت �إىل الإجنليزية �سنة 2007
ومت تر�شيحها لنيل ( جائزة بريج ) ،
وهي �أرفع جائزة �أدبية يف الرنويج .
تُعد هذه الرواية من �أجمل الروايات
الرنويجية وكاتبها ( فريهو ) ولد يف
مك�سيكو وترعرع يف مدريد  ،وبروك�سل
 ،و�أو�سلو .وهو �صحفي �سابق  ،عمل يف اجلرائد والتلفاز
والإذاع ��ة ومتمر�س يف �صناعة الن�شر� .أ�س�س دار ن�شر(
فونت فورالج ) اخلا�صة به �سنة  . 2005ي�سكن مع �أ�سرته
يف جزيرة بعيدة عن ال�ساحل الغربي للرنويج.

كتاب أمريكي عن السود في حقبة الثورة
نيويورك :يقدم وودي هولتون الأ�ستاذ يف جامعة ري�شموند
الأمريكية يف كتابه املعنون بـ "الأمريكيون ال�سود يف احلقبة
الثورية" وال�صادر عن "�سانت مارتين�س بر�س نيويورك
 " 2009درا�سة عن جتارب "العبيد" الذين حترروا وخدموا

يف �صفوف القوى الوطنية يف احلقبة الثورية.
ووفق ًا ل�صحيفة "البيان" يقدّم امل�ؤلف يف هذا الكتاب نظرة
جديدة على مفهوم احلرية �أثناء احلقبة الثورية ،وذلك من
وجهة نظر االمريكيني ال�سود ،ويو�ضح �أن الآباء امل�ؤ�س�سني
للواليات املتحدة مل يكونوا �أ�صحاب الأ�سماء ال�شهرية مثل
جورج وا�شنطن وبنيامني فرانكلني وجون ادام�س وغريهم
من امل�شاهري فح�سب ،ولكن ك��ان بينهم مواطنون عاديون
�ساهموا يف ت�أ�سي�س ما ا�صبحت �أمريكا عليه اليوم.
ي �ب��د�أ امل ��ؤل��ف ك�ت��اب��ه ب�ت�ق��دمي تو�صيف دق�ي��ق وت��اري �خ��ي ملا
كانت عليه ظ��روف حياة الأمريكيني ال�سود ع�شية ا�ستقالل
امل�ستعمرات عن التاج الربيطاين ،م��ؤك��د ًا �أن ه ��ؤالء كانوا
م ��أخ��وذي��ن م�ث��ل الأم��ري �ك �ي�ين الآخ ��ري ��ن ورمب ��ا �أك�ث�ر منهم
باحل�صول على احلرية.
ويو�ضح هولتون �أن اخلطاب الثوري الذي كان �شائعا �آنذاك
حول احلرية قدّم للأمريكيني ال�سود �أداة فعّالة ولغة ا�ستلهموا
ت�صب كلها يف خانة خدمة
منها جمموعة من املطالب التي كانت ّ
ق�ضاياهم التي كانوا يدافعون عنها ،وعلى الرغم من ذلك ظل
ال�سواد الأعظم من الأمريكيني ذوي الأ�صول الإفريقية ظ ّلوا
م�صنفني يف خانة "العبيد" بعد قيام الثورة الأمريكية.
واعتمد امل�ؤلف يف كتابه على كم كبري من الوثائق املختلفة،
ومن خالل هذه الوثائق املتنوعة واملتعددة يربهن على �أنه
كان للأمريكيني ذوي الأ�صول الإفريقية دور فعّال �أثناء احلقبة
الثورية ،وكانت لهم �أهدافهم املتنوعة �أي�ضا والتي نا�ضلوا
لتحقيقها يف �إطار التوجه العام نحو التحرر واال�ستقالل.

يوميات الكتاب

آف������اق

�سعد حممد رحيم
معظم الذين يدوِّ نون يومياتهم �إمنا يدوِّ نونها لأنف�سهم وال يفكرون بن�شرها
على امللأ .غري �أن الأمر ال يكون كذلك ،غالب ًا ،فيما يخ�ص الك ّتاب.
يف يوميات تول�ستوي ،املنطوية على بعد وعظي ،تربوي ،نلم�س تلك
امل�سحة الرقيقة من الروحانية التي طبعت حياته بطابعها .تلك النربة الوقور
املتق�شفة التي تنقل لواعج النف�س وخلجاتها ال�صافية ،وت�أنف من الإف�صاح
احل�سي للج�سد .فيما تكت�سي يوميات فرجينيا وولف
عن اجلانب املحتدم ّ
بغاللة كئيبة تعبرّ عن روح مع ّذبة حتدّق يف العدم ،هي التي �ستكتب قبل
ب�ضعة �أيام من انتحارها غرق ًا يف مار�س 1941؛ "لديّ �إح�سا�س هائل ي�شبه
الإح�سا�س ب�شاطئ البحر حيث كل واحد يحارب �ضد الهواء ،ويجد نف�سه
مم�سوك ًا من الفراغ� ،أو فارغ ًا من ج�سده".
�أما يف ( يوميات ل�ص ) جلان جينيه فت�ألف نف�سك مع روح ملعونة متمردة،
م�ستوح�شة ،متوحدة ،حزينة ،تلتم على مزيج غريب من الوجد والق�سوة
والأمل ،ولكن مع كثري من الإباء والنبل والكربياء على الرغم من �أنه ،يف
معظم الأحيان ،يتحدث عمّا يعد موبقات يف نظر املجتمع كال�سرقة وال�شذوذ
اجلن�سي� .إن يف جتلي روحه عارية عرب الكتابة تعبري عن �صرخة احتجاج
و�إدانة للمجتمع الربجوازي الذي وجد نف�سه ،منذ طفولته ،منبوذ ًا فيه.
تختلف احلال مع كافكا الذي �أو�صى �صديقته (ميلينا ) بحرق يومياته
على غرار و�صيته ل�صديقه ماك�س برود بحرق ق�ص�صه ورواياته .لكن تلك
اليوميات وقعت �أخريا يف يد برود الذي � ّ
أخل بعهده ون�شر �أعمال الكاتب،
ومنها اليوميات التي تغطي ثالث ع�شرة �سنة من حياته (  1910ـ 1923
) وي�صل فيها �إىل درجة عالية من ال�صدق امل�شع مع الذات ،ك�أنه يف حالة
ت�صفية ح�ساب معها� .أو �أنه من خالل هذه الكتابة كان ميار�س طق�س تطهّر
موجع؛ يف حماولة يائ�سة ال�ستعادة طم�أنينة مفقودة.
يف يومياته يتحدث كافكا عن الأدب واحلب واخلوف والأمل والف�شل
والكوابي�س ..نتعرف على �أغوار نف�سه القلقة و�أفكاره التي تبدو وك�أنها
تدور يف ر�أ�س �إن�سان يطل على الهاوية ويرى الهول� .إن يومياته مثل �أدبه
ال�سردي مطعّمة بالتهكم ،بال�سخرية امل ّرة من العامل وكائناته و�أ�شيائه .كان
يريد �أن يتوارى ،مع �شعور م�أ�ساوي بالالجدوى ،غري راغب برتك �أي �أثر
وراءه .وقد بدا ،متام ًا مثلما هو يف رواياته وق�ص�صه ،ر�ؤيوي ًا ي�ست�شرف
بغ�ضب مكتوم �صورة الكوارث الآتية.
يف حني كانت يوميات �أنايي�س نن (  1903ـ � ) 1977سبب ًا يف �شهرتها
الوا�سعة ..تلك اليوميات التي �أودعت يف عدد كبري من الكرا�سات و�صدرت
منها خمتارات يف �سبعة جملدات .وقد �ش ّكلت مادة ثرية حتكي عن جوانب
من حياتها ال�شخ�صية املثرية .وحيويتها املفرطة وقوة ح�ضورها يف باري�س
عا�صمة الثقافة والفن خالل �أغلب عقود القرن الع�شرين.
نقلت نن ب�أ�سلوب دافئ م�شرق و�شفاف يف هذه اليوميات ،ر�ؤاها وحقيقة
م�شاعرها ووجهة نظرها يف الأحداث املحيطة بها حيث م ّثلت ال�صداقة قيمة
عليا يف حياتها .فطاملا جذبت رقتها وعذوبتها و�سخاء روحها الآخرين �إىل
دائرتها ال�سحرية .ومار�ست دور ًا �أمومي ًا مع بع�ض منهم ،ال�سيما مع �أولئك
الذين ي�صغرونها ب�سنوات غري قليلة ،ف�ض ًال عن عالقاتها مع كبار ك ّتاب
ع�صرها من �أمثال هرني ميللر ولورن�س داريل و�أدموند ول�سن ..كانت نن
تكتب بحرية وفرح من غري تردد �أو خوف ،ب�صراحة جارحة ،جاعلة حياتها
مك�شوفة متام ًا خلل �سطورها.
كذلك د�أب جورج �أورويل على كتابة اليوميات واملذكرات .وكتابه
(مت�شرد ًا بني باري�س ولندن) يحكي عن تفا�صيل حياته البوهيمية ال�صعبة،
بني املدينتني املرتوبوليتني يف الفرتة ما بني احلربني العامليتني� .أما يف
يومياته وهي ت�ؤرخ يف الغالب للمرحلة عينها فقد حاول ت�سجيل التفا�صيل
اليومية االعتيادية من قبيل تقلبات الطق�س
ومنو الأ�شجار ومظاهر الطبيعة املتبدلة
ف�ض ًال عن همومه واهتماماته ال�صغرية
اخلا�صة ..نقر�أ ،يف �سبيل املثال ،ما
كتب يوم ( � 16آب ) 1938؛ " ثمرة
الك�ستناء مكتملة لكنها مل تن�ضج بعد.
�آمل �أن �أراها بحجم البندق� ..أم�س
ذهبت ،مرة �أخرى� ،إىل حديقة احليوانات.
كانت هناك �أ�شبال �صغرية حجمها �أكرب
قليال من حجم القطط� ،أج�سامها مرقطة،
�أما تلك التي ولدت قبل �سنة فقد �صارت
بحجم كلب برنارد."...
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