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لي�س من الغريب �أن تتحول هاي �أو وي �إىل منوذج لقرى كتب �أخرى
لي�س يف �أوروبا وح�سب ،بل يف بلدان خمتلفة من العامل ،بي�شرييل
وكوي�سريي ومونتيليو وفونتينوي الجوت وال�شاريته �سور لور
ومونتموريو يف فرن�سا ،بريدفووت يف هولندا ،دامه وريدو يف بلجيكا،
فيارالند وتفيدي�سرتاند يف الرنويج ،كامبونغ بوكو يف ماليزيا،

في زيارة قرى الكتب

ج���ن���ات م���ف���روش���ة ب��ال��ك��ل��م��ات
جنم وايل
بع�ض الأ�ساطري ي�صنعها �أ�صحابها ك�أن مهمتهم
يف احلياة هي لي�ست غري هذا .ري�شارد بوث
هو �أحد ه�ؤالء .فال�شاب الربيطاين القادم من
املدينة ال�صغرية هاي �أون وي يف �إقليم ويلز
عرف ذلك منذ �أن بد�أ بدرا�سة الإقت�صاد (فرع
جت��ارة الكتب) يف جامعة �أوك�سفورد .بعد
ثالثة �أو �أربعة ف�صول درا�سية ق��رر ال�شاب
الذي كان يف بداية الع�شرين من عمره �أنذاك
قطع درا�سته والذهاب لتعلم مهنته التي �أحبها
يف � �ش��وارع ن �ي��وي��ورك :االق�ت���ص��اد ت�صنعه
احلياة ،تلك هي اجلملة التي �صرح بها يف
حينه ،ك�أنه كان على يقني �إن امل�ستقبل ينظر
�إليه .يف عام  1961عاد الإبن ال�ضال ملدينة
هاي �أو وي من نيويورك وب�صحبته �شحنة
غ�ير ع��ادي��ة ،حمولة تقرتب م��ن الفنطازيا:
كونتينة مليئة بالكتب 70000 ،كتاب من
الكتب النادرة "�أنتيكفاريات" ،وعندما �أفرغ
بائع الكتب املجهول حتى �آن ��ذاك ب�ضاعته
الثمينة تلك لي�ؤ�س�س على �صرحها مكتبته
امل�شهورة "�أنتكفاريات ري�شارت بوث" والتي
هي على �شكل فيال يف مدينته ال�صغرية هاي
�أو وي مل يعرف (�أو رمبا عرف؟ ملاذا ال؟) �إنه
�سي�ضع احلجر الأ�سا�س ملا �سيُطلق عليه الحق ًا
"قرى الكتب" العاملية كما �إنه �سي�ساهم بجعل
تلك القرية ال�صغرية التي وجدت يف م�شروعه
نوع ًا من االنتحار �أو يف الأقل وجدت فيه �شك ًال
من �أ�شكال امل��زاح الإنكليزي ،تعي�ش نه�ضة
اقت�صادية ح�سدتها عليها لي�س القرى بل حتى
املدن املجاورة لها .ال�شهرة التي ح�صلت عليها
مكتبته �شجعت �أ�صحاب مكتبات �أخرى قدموا
من مدن بريطانية �أخرى على افتتاح مكتبات
جديدة هناك ،فبالتدريج حتولت البنايات

التقليدية يف القرية ال�صغرية �إىل مكتبات،
مث ًال بناية ال�سينما الوحيدة يف القرية �أو
الكني�سة الوحيدة يف القرية ،بل حتى بناية
ال�شرطة القدمية وبناية دار البلدية ،قبل
�أن تتحول ك��ل امل �ح�لات وال�ب�ي��وت القدمية
يف �شارع القرية الرئي�سي �إىل مكتبات لبيع
الكتب �إ�صطفت �إىل جانب بع�ضها 38 ،مكتبة
تخ�ص�صت كل واح��دة منها ببيع �صنف من
�أ�صناف الكتب .لكن تاجر الكتب (�أو بائع
الكتب كما يُطلق عليه عندنا) الطموح ذاك مل
ي�ش�أ الإكتفاء بذلك هو الآخر طمح بالو�صول
للعاملية ،ومثلما جلب ال�سورياليون وقبلهم
ال��دادائ��ي��ون ال���ش�ه��رة لأن�ف���س�ه��م ع��ن طريق
ف�ضائحهم التي تناقلتها الأل�سن ووك��االت
الأنباء ،كان عليه ولكي يحقق ما طمح �إليه
�أن ي�سبب ه��و الآخ ��ر بف�ضيحة م��ن العيار
الثقيل .يف الأول م��ن �أب��ري��ل  1977وبعد
الت�شاور مع �سكان القرية دعا ري�شارد بوث
�إىل م�ؤمتر �صحفي �أعلن فيه �إ�ستقالل "مملكة
ه��اي �أو وي" كما ن�صب نف�سه ملك ًا عليها،
و�سط حفاوة مواطنيه طبع ًا .هناك �صورة له
م�شهورة وهو ي�ضع التاج على ر�أ�سه (ر�أيتها
معلقة عند بوابة ق�صره عند زيارتي الأوىل
للمدينة ع��ام � ،)1992صحيح �إن الإع�ل�ان
"الف�ضيحة" ذل��ك ال ي�ستند اىل ف�ق��رة يف
القانون الدويل وهو غري ملزم قانوني ًا� ،إال �أن
تناقل ال�صحف للخرب "الف�ضيحة" ،وبكل ما

حواه من طرافة جعل ا�سم القرية ال�صغرية
النائمة على النهر الويلزي وي يطري �إىل كل
العامل� ،أغلب النا�س ظنوا �إنها مزحة عابرة
وح�سب ،خا�صة �إن الإع�ل�ان ج��اء يف الأول
من �أبريل ،يوم كذبة ني�سان ،مزحة �أطلقتها
ال�صحف الربيطانية التي �إ�شتهرت بن�شر خرب
"ف�ضيحة" مفربك لكن مثري لل�ضحك وعلى
�صفحاتها الأوىل �سنوي ًا يف الأول من �أبريل،
لكن عندما حتدثت ال�صحف ذاتها بعد �أيام عن
قرار جديد �صادر من ري�شارد بوث "ملك هاي
�أون وي" وعن "املجل�س امللكي" هناك يعلن
عن امتناع ه��اي �أو واي من دف��ع ال�ضرائب
�إىل لندن ،عرف املرء �إن الأمر �أ�صبح جدي ًا.
�سنوات م��ن املماطلة وم��ن �سيا�سة الع�صا
واجل� ��زرة ب�ين العا�صمة الربيطانية لندن
وبني القرية الويليزية ال�صغرية انتهت �إىل
ا�ست�سالم "اململكة" املتوجة حديث ًا �إىل التاج
ال�بري�ط��اين .لندن انتزعت ح��ق ال�ضرائب،
وذلك ما يهمها� ،أما التاج الذي و�ضعه ري�شارد
بوث على ر�أ�سه فذلك �أمر �شخ�صي يعود �إليه.
ال�ي��وم متلك القرية ال�صغرية التي ال يزيد
�سكانها على  2000ن�سمة  38مكتبة لبيع
ال�ك�ت��ب ،وي��زوره��ا �سنوي ًا م�لاي�ين ال ��زوار،
حمبي الكتب �أو من جتارها وح�سب
لي�س من
ّ
ب��ل حت��ول��ت �إىل قبلة لل�سياح ال�ق��ادم�ين من
كل �أنحاء العامل ،لي�س هناك كتاب ال يمُ كن
ال�ع�ث��ور عليه ه�ن��اك ،كتب مبختلف اللغات

(�أق�ل�ه��ا الكتب العربية ط�ب�ع� ًا)� ،أغ�ل��ب باعة
الكتب هناك ي�شرتون كونتينات �شحن كاملة،
كتب ب�سعر اجلملة من مكتبات عامة �أغلقت
�أبوابها �أو �أخرى خا�صة �أعلنت عن �إفال�سها،
من غري املهم يف �أية مدينة �أو قرية يف العامل،
من غري املهم اللغة التي ُكتبت بها ،املهم� ،إنها
كتب .بع�ض الكتب �سعرها ب�سيط ،بل رمزي،
وبع�ضها يتعدى الآالف� ،صديقي الكاتب
الأملاين املعروف فايت هايني�شني مث ًال الذي
يعي�ش يف مدينة تري�ستا الإيطالية والذي
جاء خ�صي�ص ًا لكي نلتقي هناك� ،إ�شرتى مث ًال
الطبعة الأوىل من رواية "الأمواج" لفرجينا
وولف بثالثني �ألف يورو ،لأن توقيع فرجينا
وول��ف الأ�صلي بقلم حربها ال�شخ�صي على
الكتاب.
�أغ�ل��ب امل��دن �أو ال�ق��رى ال�صغرية يف العامل
متوت خ�صو�ص ًا بعد هجرة �أبنائها �إىل هاي
�أون وي ،فهي ب�إزدهار متوا�صل ومع مرور
ال�سنني ،وه ��ذا م��ا جعلها ت�ضيف منذ عام
 1988ا�شهر مهرجان �أدبي وفني يف العامل.
يف ذلك العام �أطلق الربيطاين بيرت فلورين�س
مهرجان هاي �أو وي للأدب والفنون والذي
يُدعى له ك ّتاب وفنانون عامليون م�شهورون،
ع�شرة �أي ��ام ه��ي م��دة امل�ه��رج��ان ت�ستمر من
نهاية �شهر ماي�س �إىل بداية �شهر حزيران
م��ن ك��ل ع��ام ،وعلى م��دى �أرب�ع��ة ع�شر عام ًا،
�أي حتى عام  2002كانت �صحيفة �سانداي

يف الأول من �أبريل  1977وبعد الت�شاور مع �سكان القرية دعا ري�شارد بوث �إىل م�ؤمتر �صحفي �أعلن
فيه �إ�ستقالل "مملكة هاي �أو وي" كما ن�صب نف�سه ملك ًا عليها ،و�سط حفاوة مواطنيه طبع ًا .هناك
�صورة له م�شهورة وهو ي�ضع التاج على ر�أ�سه (ر�أيتها معلقة عند بوابة ق�صره عند زيارتي الأوىل
للمدينة عام ،)1992

تاميز هي ال�سبون�سري الرئي�سي للمهرجان،
بعد ذلك التاريخ �أ�صبحت �صحيفة الغارديان
الربيطانية .الرئي�س الأمريكي ال�سابق بيل
كلينتون �أطلق على املهرجان ا�سم "ووت�ستوك
العقل" م� �ق ��ارن ��ة مب� �ه ��رج ��ان ووت �� �س �ت��وك
للمو�سيقى يف ع��ام ( 1969ال��ذي مثل ذروة
حركة الهيبي االمريكية والذي غنت وعزفت
ورق�صت فيه فرق مو�سيقى عديدة وخمتلفة
الأنواع يف مزرعة بيتيل يف والية نيويورك
من ليلة  17حتى �صباح � 18أغ�سط�س�/آب)،
والطريف هو �أن بالتوازي مع ذلك املرجان

تنطلق يف املدينة فعاليات مهرجان للأطفال
"هاي فيفري" (حمى الدَّري�س).
لي�س م��ن الغريب �أن تتحول ه��اي �أو وي
�إىل من� ��وذج ل �ق��رى ك �ت��ب �أخ� ��رى ل�ي����س يف
�أوروب��ا وح�سب ،بل يف بلدان خمتلفة من
ال�ع��امل ،بي�شرييل وكوي�سريي ومونتيليو
وفونتينوي الج��وت وال�شاريته �سور لور
ومونتموريو يف فرن�سا ،ب��ري��دف��ووت يف
هولندا ،دام��ه وري��دو يف بلجيكا ،فيارالند
وتفيدي�سرتاند يف الرنويج ،كامبونغ بوكو
يف ماليزيا ،وكامبو�شي وميياواغا (الإثنان

على �شكل قرية لكتب الأطفال امل�صورة) يف
اليابان ،النغينبريغ ومولبيك ومولينباخ
وفون�سدورف فالد�شتات يف �أملانيا ،نيفادا يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،بورغ�شتال يف
النم�سا� ،سانت بيري دي كالغ يف �سوي�سرا،
��س�ي��دين يف ك �ن��دا� � ،س��اوث�يرن هايالند�س
بوكرتيل يف ا�سرتاليا� ،سي�سما يف فنلدا،
فياندين يف لوك�سمبورغ ،فوتيكفريه يف
�أ�ستونيا ،وفينغتون يف بريطانيا .بع�ض
تلك امل��دن متلك ع ��دد ًا ك�ب� ً
يرا م��ن املكتبات،
البع�ض الآخر يحوي على عدد قليل ،ولي�س
للأمر عالقة بكرب املدينة �أو ع��دد نفو�سها،
ح�سب الإح�صائية التي �أمامي يرتاوح عدد
مكتباتها بيع الكتب يف تلك املدن بني مكتبة
واحدة �إىل  ،28لكن تظل طبع ًا مدينة هاي �أو
وي هي التي تت�صدر القائمة يف عدد مكتبتها:
 38مكتبة ،لي�س لأنها مدينة رائ��دة يف هذا
امل �ج��ال وح���س��ب ،ب��ل ب�سبب حجم م�ساحة
مكتباتها ،والتي �أغلبها كانت بنايات �ضخمة
�سابق ًا (فيال كبرية� ،أو م�سرح �أو كني�سة..
�ألخ) .وهذا ما تعلمه بع�ض �أ�صحاب مكتبات
بيع الكتب اجلديدة ،و�أف�ضل مثال على ذلك
هو مكتبة "يل بلو ّيه" .فاملكتبة الواقعة يف
القرية اجلبلية الفرن�سية ال�صغرية بانون
(القريبة من مدينة فوركالكري) والتي هي
�أح ��دث املكتبات التي ت�أ�س�ست على خطى
مكتبات ه��اي �أو وي وال �ت��ي زرن��اه��ا قبل
�أ�سبوعني ،حتوي وحدها  45000كتاب ،كرب
البناية البارزة وفخامة طراز بنائها ُيذكران
بفخامة مكتبات مدينة ه��اي �أو وي ،ومن
ي��زور املكتبة �سيجد ق�صا�صة من �صحيفة

نوفيل �أوبزيرفري معلقة على الباب والتي
ت�شري كيف �إن املجلة امل�شهورة عاملي ًا �إختارت
تلك املكتبة من �ضمن قائمة ت�ضم �أف�ضل ع�شر
مكتبات لبيع الكتب يف فرن�سا� ،إىل جانب
الكتب الأدبية والفل�سفية يعرث الزائر هناك
على كل ما له بكتب وخرائط ال�سفر .يف �أيام
الف�صول املعتدلة وخا�صة يف �أيام ال�صيف،
مو�سم تفتح حقول ال�صندل البنف�سجي يف
جنوب فرن�سا (�إقليم بروفون�س بالذات)
تتحول املكتبة �إىل قبلة ال�سياح يف تلك
القرية ال�صغرية التي حت��وي على  3مقاه
ومطعمني �أو ثالثة فقط� ،أما يف �أيام ال�شتاء
فيزورها �سياح ريا�ضة التزحلق على اجلليد
القادمون من فرن�سا وم��ن بقية م��دن العامل
للتزحلق على قمة جبل مونت دي لور .مدينة
بانون هي يف احلقيقة �أحدث تلك املدن التي
تبني �صرحها على كتاب.
م��دن وق��رى �صغرية ومكتبات �أك�ب�ر منها،
جنات مفرو�شة بالكلمات� ،ستغريك مثلي
بزيارتها الواحدة بعد الأخ��رى ،حدائق ما
�أن مت�شي يف مم��رات�ه��ا حتى تكف رغبتك
باملغادرة..فت�ش عنها معي و�ستجدها موزعة
على ال�ك��رة الأر��ض�ي��ة ،يف ك��ل ال �ق��ارات ،بل
�ستجدها يف بقاع ما خطرت على بالك يف
يوم� ،أينما وليت �ستجدها �أمامك �إن �شئت..
�شرق ًا �أو غ��رب � ًا ،جنوب ًا �أو �شم ً
اال...نعم،
ال ت�ستغرب �أن تعرث عليها يف ك��ل مكان،
ب�إ�ستثناء مكان واح��د طبع ًا ،وال حاجة يل
لت�سميته لك� ،أعتقد �أنك تعرف ما �أعني :يف
البلدان الناطقة بالعربية طبع ًا...فهل يف
الأمر مفاج�أة.

ع�����ل�����وم ال���ح���ري���ة
م��ن ال�ك�ل�م��ات ال�شائعة ع��ن رئ�ي����س ال ��وزراء
ال�بري �ط��اين الأ� �س �ب��ق ت���ش��ر��ش��ل ق��ول��ه�« :إن
الدميقراطية هي �أ�سو�أ �أنظمة احلكم ،با�ستثناء
ج�م�ي��ع الأن �ظ �م��ة الأخ� � ��رى» .م � ��ؤرخ العلوم
الأم�يرك��ي تيموثي فريي�س ّ
يوظف حل�سابه
هذه اجلملة عن ف�ضائل الأنظمة الدميقراطية
ك��ي ي �ق��ول ب��وج��ود ن ��وع م��ن ال �ت��واك��ب ،بل
التالزم ،بني احلريّة وتقدم العلوم .بل يذهب
�إىل حد القول �إن العلم احلديث والدميقراطية
احلديثة عرفا ت�ط��ورا «م�ت��وازي��ا» يف العامل
الغربي منذ � 350سنة.
وال ي�ت�ردد امل ��ؤل��ف يف ال�ت��أك�ي��د �أن مثل هذا
«ال� �ت�ل�ازم» لي�س �أب� ��دا حم����ض م���ص��ادف��ة كما
يقول البع�ض .ويقول �إن التاريخ يثبت ذلك
بو�ضوح .يقول�« :إن الثورة الدميقراطية هي
التي ح ّر�ضت على قيام الثورة العلمية و�أن
العلم ال يزال عامال �أ�سا�سيا يف ن�شر احلرية
ال�سيا�سية اليوم» .مبعنى �آخر االزدهار العلمي
يو ّلد البحث عن احلرية واحلرية متثل مناخ
االزده��ار العلمي .وه��ذا ما يعبرّ عنه امل�ؤلف
بوجود رابطة وثيقة ،عالقة ال�سبب والنتيجة
بالتبادل ،بني العلم واللربالية .ثم �إن علماء
م�ت�ن��وري��ن م��ن «ج���ون ل���وك» �إىل «غاليلي»

�ساهموا �إىل حد كبري يف �إخراج الب�شرية من
ع�صور الظلمات التي كانت تعي�ش فيها.
ويلج�أ امل�ؤلف ب�صورة منهجية �إىل حماولة
الت�أريخ للتقدم الإن�ساين «حجرة فوق حجرة»
وحيث يتطلب منه مثل ه��ذا العمل الدقيق
وال�شاق تكري�س حوايل املائة �صفحة الأوىل
من الكتاب .لكنه يحر�ص على �أن ال يقوم مبثل
ه��ذا العمل «الأك��ادمي��ي» ب�صورة «ج��ا ّف��ة» بل
ي�ستخدم كمّا كبريا من احلكايات والأحداث
التي تع ّر�ض لها العلماء عندما طرحوا �أفكارا
جديدة على جمتمعاتهم.
هكذا ي�شرح مثال �أن الآباء امل�ؤ�س�سني للواليات
املتحدة «اجل��دود» كانوا ب�أغلبيتهم من ذوي
ال �ن��زع��ات العلمية ال �ت��ي مل ت�ك��ن ب�ع�ي��دة عن
«ذه��ن احل��ر ّي��ة» لديهم .فتوما�س جيفر�سون
ك��ان قد اخ�ترع «�آل��ة لرفع الأث�ق��ال» وبنيامني
فرانكلني �أق��ام �صلة بني الكهرباء وال�صاعقة
عرب ا�ستخدام خيط من احلرير وطائرة من
ورق .ومثل هذا الكثري من الق�ص�ص الب�سيطة
امل�ألوفة التي يعطيها امل�ؤلف �أهمية كبرية من
حيث دالالتها يف الفرتة التي ظهرت فيها.
باملقابل يرى امل�ؤلف �أن العلم قد حقق تقدما
كبريا يف م�سريته خالل القرن الع�شرين .هذا

على رغم عمليات «الكبح العلمي» التي قامت بها
الأنظمة ذات الطبيعة الدكتاتورية .ويتحدث
امل�ؤلف عمّا ي�سميه «معاداة العلم» لدى النازية
ولدى الثورة ال�شيوعية ال�صينية.
ذل ��ك �أن ال�ع�ل��م ق��وب��ل ب �ق��در ك�ب�ير م��ن القمع
ال�صارم والتوظيف الإيديولوجي البعيد عن
مناخ احلرية.
�إن امل�ؤلف يك ّر�س كذلك ع��ددا من ال�صفحات
مل��ا يعتربه ن��وع��ا م��ن ال�ن��زع��ة امل�ع��ادي��ة للعلم
ومن التقاليد البعيدة عن اللربالية يف حقبة
ما بعد احلداثة ،وذل��ك حتديدا يف الأو�ساط
اجلامعية التي يتم التعامل فيها �أحيانا بذهنية
«اال�ستعباد» حيال الباحثني والطلبة .هذا يف
ال��وق��ت ال ��ذي ي�ستدعي فيه ال�ت�ق��دم العلمي
قبول تناق�ض الآراء بحثا عن احلقيقة بكل
مو�ضوعية.
وينقل امل��ؤل��ف ع��ن الفيزيائي «يل �سمولن»
ق��ول��ه�« :إن ال�ع�ل��م ي ��أت��ي م��ن ت �� �ص��ادم �أفكار
متناق�ضة ومن نزاعات بني �أنا�س يحاولون
�أن يحققوا نتائج �أف�ضل من تلك التي حققها
�أ��س��ات��ذت�ه��م ،واع�ت�ق��د �أن مثل ه��ذا الأ�سلوب
ميثل منوذجا ملجتمع دميقراطي تتواجه فيه
الأفكار وتتفاعل» .وبنف�س املعنى تقريبا ي�ؤكد

تيموتي فريي�س �أن «العلم ال يزدهر �إال يف
�أو�ساط احلريّة».
املطلوب هو �إذن ت�شجيع التجريب و�إف�ساح
امل�ج��ال ح � ّرا م��ن �أج��ل �سرب م�ضامني الأفكار
اجل��دي��دة واال��س�ت�م��اع �إىل �أ� �ص��وات جديدة
وا�ستخدام طرق مبتكرة .واملهم يف هذا كله
�أن تكون «م�صلحة الب�شر» هي الهدف املن�شود
ال��ذي يتم البحث عنه .وه��ذا هو �أي�ضا هدف
احلرية.
وم��ن امل�سائل التي ي�ح��اول امل��ؤل��ف الربهان
عليها يف ه��ذا الكتاب ،للتدليل على العالقة
«الع�ضوية» بني العلم واحلرية قوله �أن الأفكار
العلمية لغاليلي غاليليو ولإ�سحاق نيوتن كان
لها ت�أثري كبري على الأفكار الفل�سفية جليم�س
مادي�سون والك�سندر هاميلتون .وبالتايل
على �أفكار ع�صر التنوير الحقا وكذلك على
توجيه الواليات املتحدة نحو تب ّني املنظومة
الدميقراطية .وبهذا املعنى يتحدث امل�ؤلف عن
«دور العلوم يف تثبيت مفاهيم احلريّة» .وما
يرى �أنه ي�شكل �صميم حتليالت هذا الكتاب.
الكتاب :علوم احلرية
ت�أليف :تيموثي فريي�س
النا�شر :هاربر نيويورك
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عـن منامات إبن سيـا
يا�سني طه حافظ
بني الهٍ يف القراءة ومت�ص ِ ّفح ،وجدتني �أتخذ
متفح�ص ًا م��ا يرت�سم من
�سمة اجل�� ّد و�أق� ��ر�أ
ّ
تعابري وما ي�شار له من افكار ،ولعل اول ما
ا�ستهواين يف الكتاب هذا النمط الكتابي الذي
جنده يف احلكايات ال�شعبية واحلكي اليومي
بلطفه ول ْذعه ومل�سات الواقع احلي فيه .فنحن
يف "منامات اب��ن �سيّا" جند ال�سخرية املرة
املك�سورة مبزحة عراقية ،وجن��د هجا ًء كما
جند ت�أمال وحمنة تنح�سر لتحل مكا َنها حمنة
�أخ��رى .بقي ان ن�س�أل :كيف نرقى مب�ضمون
كهذا ،اىل الفن والفكر واالدب االرقى؟
الكاتب ال�شاعر ذو قدرة وا�ضحة بل متفوقة
على التعبري ،فاللغة رهن يده واملو�ضوعات
التي تختلط فيها االفكار والدنيويات العابرة
كثرية لديه وال يح�س بفقر اىل مثلها ،بل حتت
يديه ما ال يتي�سر وقت لتناوله.
فاملنامة االوىل مهدت ملا هو اكرب ،ملو�ضوع كبري
او مو�ضوعات جادة ،ما فارقتها ال�سخرية وما
فارق ال�سخرية النفاذ اىل الواقع االجتماعي
امل��دان .لكن بدال من ان نتقدم اىل فعل ادبي
حقيقي ��س��رع��ان م��ا ت�سحبنا ال�شعبية اىل
ا�سفل .فبداية "قرقوري" بائع ال�شاي ،مفتتح
لعمل عظيم لكن املحلية ،الطرافة يف املحلية،
ا� �ص � ّرت ع�ل��ى ال �ن��زول اىل م��ذاق��ات الهجاء
واال��س�ت�ظ��راف .فبدال م��ن االف��ق الوا�سع يف
الثقافة والفكر وعذابات االن�سان وحمنته يف
العي�ش ،ي�أخذنا احلديث اىل النظام ال�سابق
والنظام الالحق وعدم توجيه الدعوة لأديب
ي��رى نف�سه جديرا بها ال��خ ...ه��ذه ال�صغائر
التي يكرب عليها املبدع الكبري �صاحب الق�ضية
او الهم الفكري .ومما ي�ؤكد احقيتي يف هذه
امل�ل�ح��وظ��ة ه��و اين �أرى امل ��ؤل��ف يف عموم
الكتاب رجال ذا افق وا�سع ويتمتع مب�ؤهالت
الكتابة االبعد عمقا انه �أو�سع افق ًا ،مما �شغل
نف�سه فيه من نواق�صنا اليومية وهي نواق�ص
مزمنة يف كل الدنيا ،وبال ا�ستثناء.
ففي ازمنة مرتبكة ويف فو�ضى ثقافة ،ناجتة
عن فو�ضى جمتمع ،لي�س غريبا ان جند ال�شعر
لي�س �شعرا واننا مغرقون بخليط من الهذر
مما �أ�شار له يف منامته .ذلك كله ميكن لكاتب
جاد ان يختزله ب�إ�شارة وي�ستمر يف مو�ضوعه
الأه��م ..اما ان يهمل �إ�شاراته الفكرية املهمة
وانتباها ته الفل�سفية لت�شغله م�س�ألة يومية
عابرة ك�أن يكون مدعوا او غري مدعو ملهرجان
�شعري وان يكون ما ي�سمعه لي�س �شعرا ،فذلك
معروف معتاد عليه يف جمتمعاتنا التي ي�أكل
قيمها و�أنظمتها ال�سو�س والأر�ضة ،وتتوزعها
امل�صالح واالحزاب .هذه م�سائل تافهة مفروغ
منها وم��ا علينا ه��و ان نكتب ون �ط��ور فننا
ونغني ثقافتنا باملزيد� .أم��ا ان نن�شر او ال
نن�شر ،فتلك متطلبات نف�سية واجتماعية لكل
تقديره فيها .ويبقى ال�شاعر الكبري اكرب من
كل النواق�ص والعيوب حواليه.
مقدمة "�شخناب" مقدمة غري اعتيادية .هي
ك�شف ف�ك��ري وك�ت��اب��ة ادب �ي��ة دق�ي�ق��ة ،بعبارة
متمكنة ونافذة .لكن الطرافة املحلية ،ح�س
ال�سخرية ،ال�سرد "ال�سروجي" رمبا او �سرد
ابي الفتح اال�سكندري ،ورمبا �ألف ليلة وليلة
�سمات فر�ضت نف�سها و�سحبت الن�ص اليها،
�ساعدت على ذلك طبيعة ال�شاعر وخفة دمه،
املثقلة ب��الأمل مما ي��رى ،فكان الن�ص نتيجة
لذلك وبعد ذلك التقدمي� ،أقرب للأر�ض� ،أقرب

للمحلية االعتيادية ،تلك التي تفتقد االفق،
االف��ق ال��ذي ين�أى بالن�ص عن االعتيادي اىل
العميق اجلاد .ان �إ�شكاالت فل�سفية مهمة يف
املنامات �أ�ضاعها النظم وروح النكتة.
�شخناب يف املقدمة غري �شخناب بعد القري�ض
ال نريد حتويل ال�شخ�صيات اجلادة املم َت َحنة
اىل بهاليل..
وبعد القري�ض ينه�ض الن�ص ثانية ونواجه
ت�سا�ؤالت من تلك التي تنه�ض بها االعمال
الكبرية:
املج ّد "الذي يعمل ابدا" ،يت�ساءل
"�شخناب ِ
ان ك ��ان ال�ب�ي��ع ك��ال��رب��ا وان ال�ع�م��ل �أحيانا
كالقتل وال�سرقة وب ��أن��ه ق��ات��ل وجم��رم لأنه
ميحو احل �ي��اة وي�شوهها ويطيل تقييدها
ويعجل ب��زوال �ه��ا ..م��ن ي�خ�بره ب��ان احلالل
واحل���رام وال��زن��ا وال� ��زواج ت��وائ��م تف�صلها
ال�شرعية؟ من يوقف �شخناب من دورانه الذي
�سقط فيه...؟"
ف�إذا عدنا اىل مقدمة �شخناب "الذي ال يحرتم
الزمن النه �أ�صال غري موجود فيه وال يح�س
ب��ه ولكنه يحتفظ ب���آالت قدمية وم�أثورات
تقي�س جانبا مهما منه" ،نكون بعد هذا الكالم
امام �أعقد م�شكالت االن�سان الوجودية .وكان
ميكن لل�شاعر الكاتب ان ي�ستثمر مو�ضوعة
"انه ال يحرتم الزمن النه غري موجود فيه"...
وت�ستكمل ذلك ت�سا�ؤالت املنامة الرابعة ،حيث

"الزعيم يرثي نف�سه":
هل احلياة �شغلت النا�س هكذا يف كل زمن
و�أذهلتهم عن م�صائرهم ،هكذا؟ ترى
ماذا يفعل املرء اذا مل يكن بيده �سوى
ان يبكي �أ�شياءه؟
هي بالت�أكيد ت�سا�ؤالت مهمة ويف م�ستوى
غري الذي ي�سحبنا اليه "املزاج العام" وهو
مزاج حملي ب�سيط يف جميع �أحواله.
لقد تف�ضل اال�ستاذ د .فا�ضل عبود التميمي
مبقدمة امتازت بعلمية الدر�س والت�أ�صيل،
وجه َد م�شكورا يف التو�صيف لهذا اجلن�س
ِ
االدب � � ��ي .وان � ��ا ��ش�خ���ص�ي��ا �أُك� �ب ��ره و�أُج� � � ّ�ل
علميته وب�صريته .لكنه لال�سف مل ت�شغله
ق�ضية"الرف ْعة" او "ال�سموّ االبداعي" الذي
مينح الن�ص قيمة ثقافية ومدى ان�سانيا ،انا
مت�أكد انه انتبه اىل ذلك ومتناه كما امتناه،
ولكنه رج��ل دار� ��س ��ُ�ش��غِ � َل مب��ا حت��ت ي��ده ال
مبا يتمنى ..نعم ،االم��ور ال�صغرية العابرة
ال تخلو من اهمية ،ولكن كِ �بر ه��ذه االهمية
وازل�ي�ت�ه��ا ه��و م��و��ض��وع االه �ت �م��ام .ث�م��ة ما
تخت�ص ب��ه ال�صحف اليومية ال املبدعون
املفكرون .وق��د تو�سمت يف م�ؤلف املنامات
مت�أمال اك�بر مم��ا يعيب "امل�ؤذن" او �سواه
مل��ا ي��رد يف امل�ن��ام��ة اخل��ام���س��ة ،مثل ه��ذا من
املعار�ضة وه��و لي�س منهم ...ه��ذه م�سائل
جتدها يف املقاهي ،يف العمل اليومي ،يف

املكتب واجلامعة وامل�ست�شفى ،و�سواء كان
منهم او مل يكن ،الق�ضية برمتها ال ت�ستحق
اهتمام ادي��ب متمكن ع��ارف ب�صري بالدنيا
و�ش�ؤونها ..متنيت اال �أجد يف الكتاب ،بعد
تلك الت�سا�ؤالت الفكرية املهمة كالما مثل:
معار�ضة
بل مائدة
ي�ؤمها اجلائعون
وميل�ؤون البطون...
�شاعرنا اك�بر م��ن ه��ذا وال�ف�ك��ر ال ��ذي تخلل
املنامات بعامة ،ارف��ع من ه��ذا الكالم وابعد
كثريا .ال �أدري كيف ف��ات اال�ستاذ الدكتور
فا�ضل عبود التميمي ،وانا �أكن له االحرتام
واع��رف مقامه العلمي� ،أق��ول كيف فاته ان
ي�شري لزميله د.تقي بحذف ما ال �ضرورة له،
او ما يهبط مبا �سبقه من ر�ؤى وت�صورات
و�أفكار.
وتكاد تكون هذه �صفة مالزمة للمنامات ففي
املنامة ال�ساد�سة م�س�ألة ان ي�شمل الزيف العلم
والعلماء ..ول�ستُ مع هذا التعجل او الت�ساهل
يف اط�لاق الت�سميات ال�شائنة .فقوله :هم
�سفلة �أدمنوا العاهرات وعاقروا امل�سكرات...
املفرت�ض من �أدي��ب �شاعر ومثقف مفكر ،ان
ينظر اىل ال�ضائعني واملمتحنني احلائرين،
والتائهني يف الكون مبنظور ثقايف معريف،
ف �ي��ه ت �ع��اط��ف وف �ه��م ال ادان � ��ة و� �ش �ت��م .هذه
عدوانيات وكراهات العوام� ،أُ ِج� ّ�ل ال�صديق
امل�ؤلف املبدع عنها ..
يف زمن الثورة البول�شفية .كان نا�س خارج
الثورة يقتلون احزانهم وك�آباتهم بالفودكا.
ويف احل��رب العاملية الثانية ،وحيث فيلق
املقاومة الفرن�سية م��ن املثقفني ،ك��ان نا�س
مهمومني يق�ضون نهاراتهم �سكرا وحزنا .مل
ي�سمهم �أحد "�سفلة" ،هذا �ش�أن بع�ض النا�س
يف كل الأزمنة .وما دمت يا�صديقي متتبعا
لأمور "دينك احلنيف� "..أمل يكن من امل�سلمني
وم ��ن امل���ش��رك�ين م��ن مل ي�شغله الأم� ��ر ومن
ن�أى بنف�سه؟ من قال �أنهم رديئون �سفلة .قد
يكونون يف ر�أيك مق�صرين ،ولكنهم فل�سفيا
ووجوديا� ،إذا �شاركوا ،كانوا مق�صرين يف
حق �أنف�سهم! � َأو مل نندم على ما �أ�ضعنا من
اعمارنا يف الن�ضال وم��ا ت�لاه من مالحقات
و� �س �ج��ون وع���ريف وب���ؤ���س ع�ي����ش ورداءة
م�صري؟
ما �أردت انهي مقالتي من غري وقفة احرتام
�أخرى لأمنوذج "بيعارو" هذا �أمنوذج ي�صلح
لبطولة عمل روائي �أو م�سرحي كبري! �شكرا
للدكتور حممد �أن نبهنا �إليه ول��ه ف�ضل من
انتبه له �أوال يف الأدب.
وم �ث��ل ه ��ذا �أق��ول��ه ع��ن "ح�سام الرقا�ص"
وم�شكلة �إن���س��ان يعي�ش زم�ن��ا مقطوعا ،ال
ما�ض وراءه وال م�ستقبل امامه .هذه �إ�شكالية
ٍ
وان كانت افرتا�ضية ،لكنها مو�ضوعة كتابة
وتفكري متقدمة .كما ان الق�صيدة الأوىل التي
تلت التعريف ،يف ر�أيي �أكرث ق�صائد الديوان
�أهمية و�أف�ضلها تكامال فنيا ،ه��ي ق�صيدة
حمرتمة حقا.
كل مالحظاتنا ال تغري من حقيقة �إننا ب�إزاء
ع�م��ل غ�ير م ��أل��وف ،وه��و ن��وع م��ن الت�أليف
�أمتنى ان يرت�سخ على يد مبتدعه ،و�أيدي
��س��واه .فامل�ؤلف ،وه��ذه كلمة ح��ق ،رج��ل ذو
طاقات وا�ضحة وذه��ن ذك��ي متوقد ويتمتع
ب��روح حملية �أع �ط��ت للكتاب م��ذاق��ا �شعبيا
نفتقده عادة يف الكتابات اجلديدة.
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يقول القائد الثوري و الرئي�س الكوبي ال�سابق فيدل كا�سرتو �إن كفاح
حوله �إىل متمرد و ثوري ،كما جاء
طفولته �ضد ال�سطة اجلائرة هو الذي ّ
ً
يف مقتب�سات من �سريته الذاتية ُن�شرت على االنرتنيت م�ؤخرا ،قبل
�أ�سبوع من بلوغه �سن الـ  . 84ف�أنا ،كما قال " ،مل �أولد �سيا�سي ًا ،ولو �أنني و
�أنا طفل يافع كنت �أراقب الأحداث التي ارت�سمت يف عقلي و�ساعدتني
على فهم وقائع العامل " ،كما جاء يف هذا الق�سم الأول من ال�سرية الذاتية
(الن�صر ال�سرتاتيجي ) ،التي يكتب الآن الق�سم الثاين منها.

ك��اس��ت��رو..

ف��ي س��ي��رت��ه ال��ذات��ي��ة الساخنة
ترجمة  /عادل العامل
و مما يجدر بالذكر �أنه و بعد �أربع �سنوات
من تنازله عن رئا�سة الدولة لأخيه الأ�صغر
منه را�ؤول 79 ،عام ًا ،و خ�ضوعه لعملية
جراحية ح�سا�سة ،يبدو كا�سرتو قد تعافى
مبا يكفي لأن يظهر علن ًا و يكتب بانتظام
و ب�شكل وا�سع يف �صحف ر�سمية و مواقع
�إنرتنيت.
و نحن جنده هنا يف ف�صل من  6,500كلمة
م��ن �سريته ال��ذات�ي��ة ،التي مل ُي�ح��دد تاريخ
لن�شرها ،يغطي جتربته م��ن والدت ��ه �إىل
تعلمه الديني مع اجلزويت ،و الفرتة التي
در�س فيها القانون يف جامعة هافانا ،حيث
ب��د�أت كما يقول حياته ال�سيا�سية جدّي ًا .و
واع " حني
ك��ان مت��رده الأول " على ٍ
نحو ٍ

كان ذاهب ًا و هو جائع يف بيت معلم حيث
كانوا يذهبون للتعلم قبل املدر�سة ،و يف ما
بعد ،حني قذف و هو يف �سن  11عام ًا معلم ًا
خبز عليها زبدة" .
�ضربه يف ال�صف بقطعة ٍ
بيدي
�ضربته
ثم
لقد رميتها يف وجهه ...
َّ
و ق� َدم� َّ�ي �أم��ام كل التالميذ  ...على النحو
الذي تركه فيه ا�ستبداده و طرقه التع�سفية
مخَ ��ز ّي � ًا .ك��ان ح��دث� ًا ظلت امل��در��س��ة تتذكره
لوقت طويل ".
ٍ
كما يتذكر كا�سرتو �إر�ساله ر�سال ًة " مفعمة
بالإعجاب " �إىل الرئي�س الأمريكي �آنذاك
فرانكلني دي�لان��و روزف �ل��ت ،و ال�ت��ي تل ّقى
ر�سالة �إق��رار بت�سلمها من �سفارة الواليات
امل�ت�ح��دة يف ه��اف��ان��ا .و مم��ا ق��ال��ه كا�سرتو
�أي� ًضا يف هذه املقتب�سات من �سريته الذاتية
�إن��ه ك��ان ج �ي��د ًا يف ال�ك�ت��اب��ة ،و �أح���س��ن مع

هذا يف الريا�ضيات ،و ريا�ضي ًا ممتاز ًا ،و
عا�شق ًا للبندقية منذ وقت مبكر من حياته.
و قد غابت ب�شكل وا�ضح تفا�صيل حياته
العاطفية ،با�ستثناء تذ ّكره املرة التي بكى
فيها �أم���ام �صديقته ب�ع��د �أن منعه بع�ض
ال�شقاوات عند ب��اب اجلامعة! " لقد كنت
�أع��رف �أن العدو فوق االحتمال .و مل يكن
ٍّ
متبق
هناك ،ب��ر�أي��ي الت�صوري ،من بديل
�سوى مواجهة التهديد .و كان مبقدوري �أن
�أم�سك ببندقية و �س�أظل �أحملها  ..لقد كانت
تغلبني روح من التناف�س و رمبا االعتداد
بالنف�س و الزهو ال�شائعة لدى الكثري من
ال�شباب ،حتى يف �أيامنا " .و يقول كا�سرتو
�إن��ه ك��ان واح��د ًا من قليلني كانوا يجر�أون
وقت كانت تتنامى
على احللم بالثورة يف ٍ
فيه " االمرباطورية " ( الواليات املتحدة
) " .لكن ال �أح��د ك��ان با�ستطاعته �أن ي�أخذ
على عاتقه القيام بعمل بطويل هو مزيج
من ِفكَر ،و �أح��داث و ت�ضحيات الكثري من
النا�س ..و كنا ،مع تلك املكونات ،قادرين
على انتزاع ا�ستقالل كوبا التام و ُنن�شيء
ث��ور ًة اجتماعية ق��اوم��ت ب�شرف �أك�ثر من
خم�سني عام ًا من هجمات و ح�صار الواليات
املتحدة ".
و ق��ال ك��ا��س�ترو ،ال��ذي م��ا ي��زال يف قيادة
احلزب ال�شيوعي الكوبي القوي� ،إن لديه
ذك��ري��ات " ال متحى " ع��ن ال �ظ��روف التي
حولته �إىل مقاتل حرب ع�صابات " .و �إن
من ال�سا ّر جد ًا تذكرها ،لأنه لي�س هناك من
طريقة �أخ��رى لتف�سري كيف �أنني ابتدعت
امل �ع �ت �ق��دات ال �ت��ي ح� ��ددت ،ب�ع��د ك��ل �شيء،
ال�سبيل الذي كان علي �أن �أ�سلكه يف حياتي
" .و كانت نقطة انعطاف الثورة ،كما قال،
ح�ين ت�ق��دم ،و  300رج��ل حت��ت ق�ي��ادت��ه ،و
هزم جي� ًشا من  10,000ع�سكري يف جبال
�سيريا ما�سرتا املنيعة يف خم�سينيات القرن
املا�ضي.
و �إن " ا�ستغالل العمل البطويل " ذاك،
كما قال كا�سرتو ،كان هو االيحاء بالق�سم
الأول من �سريته الذاتية ،و هو كتاب من
� 896صفحة مليء بال�صور ،و اخلرائط ،و
الوثائق التي قدمها م�ؤخر ًا لرفاقه القدامى
يف ال�سالح .و قال �إنه ي�شتغل الآن يف الق�سم
الثاين من ق�صة حياته ،الذي يغطي هجوم
التمرد الأخري الذي جلب لع�صبته امللتحية
من املقاتلني الن�صر النهائي يف هافانا يوم
 1كانون الثاين .1959
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خزانة المدى
باسم عبد الحميد حمودي

مقامات الحريري

جذبت مقامات احلريري بروعتها وجمال �أ�سلوبها اهتمام امل�صورين
الذين بادروا �إىل تزيني خمطوطاتها ومتثيل ق�ص�صها بالر�سوم ،ومل
َ
يحظ كتاب عربي مبثل ما حظيت به هذه املخطوطات من عناية.
ال جدال يف �أن فن الق�صة الق�صرية مدين يف ن�ش�أته الأوىل بالكثري
�إىل فن املقامات الذي ابتكره الأدب العربي يف نهاية القرن اخلام�س
الهجري (11م) على الأرجح ،والرائد احلقيقي لفن املقامات هو بال
�شك «�أبوحممد القا�سم بن علي احلريري» الذي �ألف كتاب ًا ُن�سب �إليه
هو «مقامات احلريري» ،وهو يحتوي على خم�سني مقامة �أو ق�صة
ق�صرية ،وقد �أهدى هذا امل�ؤلف البديع �إىل الوزير �أنو�شروان بن
خالد وزير ال�سلطان حممود بن حممد بن ملك�شاه ال�سلجوقي والذي
حتكم يف �ش�ؤون اخلالفة العبا�سية على �أيام اخلليفة امل�سرت�شد بالله،
وكان ذلك يف بع�ض �سنوات الربع الأول من القرن ال�ساد�س الهجري
(12م).
وت�ؤلف املقامات جمموعة من الق�ص�ص الق�صرية ذات الطابع اخلا�ص
يحكيها �أحد �أثرياء العرب وهو «احلارث بن همام» ويذكر يف كل
واحدة منها حادثة �شاهدها بنف�سه وكان بطلها رجل يدعى «�أبا زيد
ال�سروجي».
وتبدو هذه ال�شخ�صية يف مقامات احلريري يف �صورة �شيخ احرتف
الأدب ثم �ضاقت به �سبل العي�ش فغادر بلدته «�سروج» يف �أعايل
الفرات وراح يحتال على النا�س �أينما حل ،مفيد ًا من مهاراته الأدبية
ويف روح مل�ؤها الدعابة واملرح مع الإ�شارة ال�ساخرة �إىل ما يف
املجتمع من امل�ساوئ والعيوب.
ويعتقد بع�ض العلماء �أن هذه املقامات لي�ست �سوى �صورة مهذبة
وحمررة من ق�ص�ص خيال الظل التي �صنعت لت�سلية اجلمهور غري
املثقف ،ولذلك مل ُتدون .ومنذ قام احلريري بكتابة مقاماته �أخذت
متثيليات خيال الظل التي �أنتجت بعد ذلك ت�ستلهم وقائع هذه
املقامات.
ومهما يكن من �أمر الأجواء التي �أحاطت بظهور املقامات فقد جذبت
بروعتها الأدبية وجمال �أ�سلوبها ولطف دعابتها اهتمام امل�صورين
فعنوا بتزويق خمطوطاتها ومتثيل ق�ص�صها بالر�سوم ،حتى ميكن
القول ب�أنه مل َ
يحظ كتاب عربي مبا حظيت به هذه املقامات من
عناية اخلطاطني وامل�صورين .ويظهر �أن ال�سبب وراء تعدد الن�سخ
املخطوطة من هذا الكتاب كان تقدير النخبة املثقفة للإبداع اللغوي
فيه كما �أنه يهيئ بط ًال �شعبي ًا هو «�أبوزيد» الوا�سع املعرفة املت�شرد
املحتال الذي عا�ش بذكائه وا�ستطاع با�ستخفافه البارع بالقانون
الأخالقي الر�سمي �أن يتغلب على �صعوبات احلياة.
ولعل احلريري قد ا�ستوحى هذه ال�شخ�صية من ق�ص�ص ال�شطار
والعيّارين الذين انت�شروا يف بغداد وغريها من مدن ال�شرق
الإ�سالمي يف �أوا�سط القرن ال�ساد�س الهجري حيث حاولوا �أن
يطبقوا �شك ًال مت�ساوي ًا من العدالة االجتماعية وذلك عن طريق الدعوة
�إىل امل�ساواة يف امللكية ومقاومة اجلهود التي تبذلها احلكومات
للمحافظة على النظام.
ومن �أقدم املخطوطات املعروفة لكتاب مقامات احلريري ن�سخة
م�ؤرخة بعام 619هـ وت�ضم هذه املخطوطة املحفوظة باملكتبة الأهلية
بباري�س � 39صورة ،وتليها خمطوطة ثانية يف املكتبة ذاتها ولكنها
م�ؤرخة يف الربع الثاين من القرن ال�سابع الهجري (13م) ومن �أهم
حمتوياتها �صورة متثل ال�سروجي وهو يغادر احلارث �أثناء احلج
وذلك �ضمن الأحداث التي ورد ذكرها يف املقامة احلادية والثالثني.
ويف مكتبة فيينا الوطنية خمطوط من املقامات ن�سخة «�أبوالف�ضل
بن �أبي �إ�سحق» وال�شخ�صيات فيها متلأ بقاماتها املديدة مقدمة
ال�صورة وقد اعتمرت العمامات املتعددة الطيات واملالب�س العربية
التقليدية املزدانة ب�شتى �أنواع الزخارف البنائية والهند�سية ال�شائعة
يف الفن الإ�سالمي ،والوجوه جميعها بي�ضاوية ال�شكل ولها عيون
لوزية بينما تن�سدل ال�شعور من خلف العمامات وترتاوح �ألوان
اللحى بني الأ�سود والأ�شهب والبني املحمر وهو ما يعك�س اختالف
املراحل ال�سنية للأ�شخا�ص وكذا تباين �أ�صولهم العرقية .وباجلملة
تعد مقامات احلريري مبادتها الأدبية ذات ال�صبغة االجتماعية
وال�سيا�سية وب�صورها ذات الطابع الواقعي من �أهم كنوز املعرفة
بالتاريخ االجتماعي للمجتمع الإ�سالمي الو�سيط.
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دور الكلمة في تأريخ الحركة األشتراكية
ترجمة جودت جايل
مالحظة المترجم :هذا جزء من بحث طويل للمفكر
الفرنسي ريجي دوبريه بعنوان (األشتراكية دورة
حياة) وقد ترجمنا منه ما يختص بدور الكلمة،
والعنوان من وضعنا).
****
�إن مبتكر كلمة (�أ�شرتاكية) هو املطبعي واملو�سوعي العبقري
ومنا�ضل ثورة ( 1848بيري لريو) املولود عام  1797وكان
وال ��ده يعمل �ساقيا يف ح��ان��ة .در� ��س ل�يرو يف الأع��دادي��ة
ال�صناعية و�ألتحق بور�شة طباعة حيث �أبتكر طريقة طباعية
ج��دي��دة �سماها (ب�ي��ان��و ت��اي��ب)� .أ��س����س �صحيفة (غلوب)
ع��ام  ،1824وب��الأ��ش�تراك مع ج��ورج �صاند �أ�س�س (ريفيو
�أندبندانت) عام � .1841أ�س�س بعد �أنتقاله اىل (بو�ساك) دار
ن�شر خا�صة به و�أجتذب جمموعة من الأتباع والقراء� .أنتخب
ع�ضوا يف اجلمعية الت�أ�سي�سية عند قيام ثورة  ،1848وكرمته
ثورة الكومونة 1871ر�سميا عند وفاته� .أن التعبري املركب
(الكتاب ،اجلريدة ،املدر�سة) هو الذي �أ�صبح بعد هذا الت�أريخ
الداينمو املحرك للتطورية احللزونية للحركة العمالية وقد
جرى متثيله خري متثيل ب�شخ�ص لريو بحيث ميكننا القول
�أن الأ�شرتاكية ولدت وبطاقة املطبعي معلقة حول عنقها.
كان (الكتاب ،اجلريدة ،املدر�سة) هو املفكرة العملية التي
�سبقت الربامج ال�سيا�سية ،وبهذا فالأ�شرتاكية كانت �أعدادا
حرفيا مهنيا قبل �أن تكون عملية ذهنية ،وق��د �أنطلقت يف
حلظة ت�أريخية معينة...الأممية الأوىل التي �أ�س�ست يف
لندن عام  ،1864ورابطة التعليم التي ت�أ�س�ست يف باري�س
عام  ،1866و�أخ�تراع الطباعة ال��دوارة عام  1867من قبل
(م��اري �ن��وين) ،وال�ت��ي ي�سرت م�ضاعفة معدل الطبع ع�شر
مرات ،ولكن �أنطالقها جاء �أي�ضا مع ت�شكل معني للوعي .كتب
ناظر العمال (بيري برونو) يف مذكراته التي طبعت ع�شية
الكومونة (�أن طبقة القرن التا�سع ع�شر العاملة لها ثالثة
طموحات الأول هو مكافحة اجلهل والثاين مكافحة الفقر
والثالث م�ساعدة بع�ضنا بع�ضا)� .أذن كان �أول و�أهم طموح
هو الن�ضال �ضد اجلهل ،جمع �شتات �صرخة ق��وى العقل.
كان الطباعون واملثقفون واملعلمون هم امل�ساعدون الثالثة
للحركة الأ�شرتاكية .كانت تقدم يف �أي م�أوى للعمال �أو (بيت
ال�شعب) مكتبة و�صحف و�صفوف تدري�س م�سائية وقراءات.
اليوم الزالت توجد منابر وكتب و�صحف لكن موازين القوى
�أختلفت و�أختلفت معها مراكز القوى� .أن الأعتبار والقيمة
اللتني �أ�ضفيتا فيما م�ضى الهالة التي نعرفها على الكتب
واملعلمني والقراء املتجولني يف جمعيات العمال التثقيفية
ويف (اجلامعات ال�شعبية) قد تراجعا كثريا .لعبت الثقافة
ال�شفاهية �أي�ضا دورا كبريا يف احلركة العمالية ..طبعا،
اخلطب يف التجمعات ،وخطب امل ��ؤمت��رات ،والندوات..
خطب (ج��وري) ،وخطب لينني ،و (بلوم) ،كل ه�ؤالء كانوا
يتحدثون دون م�ساعدة مكربات ال�صوت ،يرفعون عقريتهم
بال�صياح حتى ليكادون ي�سقطون �أعياء� ،أمام ع�شرات الآالف
من امل�ستمعني .لكن �أذا ك��ان الناطقون ب�أ�سم الأ�شرتاكية
يعولون كثريا على منابرهم مثلما يعولون على مطبوعاتهم
ف ��أن بالغتهم اخلطابية كانت ممهورة بثقافة كتبية و�ألفة
طويلة مع الكلمة .حتى �أرجتالهم للخطب كان يوحي ب�أنه
�صادر عن ق��ارئ �أو �أ�ستاذ .ك��ان العديد منهم رج��ال برملان
عظماء وخطباء مفوهني ومنابر للدفاع عن عامة ال�شعب
�ضمن التقاليد اجلمهورية الكال�سيكية ولكن كلماتهم �أقيمت
�أ�سا�سا على الكلمة املكتوبة.
كتب (بالنكي) الرجل الذي �أو�صل �أفكار الثورة الفرن�سية عام
 1789اىل كومونة باري�س عام  1871يقول (كونت الأفكار
منذ  1789قوة وخال�ص الربوليتاريا وهي تدين لها بكل
�أنت�صار حققته)� .أن املفاهيم املجردة كانت �أبجدية التدريب
الن�ضايل ،ومفهومي الربوليتاريا والربجوازية حالهما حال
مفاهيم ق��وة العمل وفائ�ض القيمة وع�لاق��ات الأن�ت��اج غري
قابلة �أول الأم��ر لأن تدرك باحلوا�س ،وفكرة الثورة �سواء
كانت م�شروعا واقعيا �أم فكرة طوباوية بو�صفها (مايجب
�أن يكون) هي رف�ض وجت��اوز للمبا�شر ،هي ال�سيطرة على

جيفارا
احلا�ضر� .أن احللم الأ�شرتاكي يتطلب قطيعة داخلية مع
(جمرى احلياة اليومية) بو�صفه واقعا مفرو�ضا� ،أنه فعل
�أميان يحرك لدى الأن�سان قوى التحليل الأدراك��ي لتحويل
التخيالت الأج�ت�م��اع�ي��ة املقبولة اىل جم ��ردات �أول �ي��ة كما
يقوم الأن�سان بعملية �أ�ستثمارية يف ميدان ما فيكون عليه
ح�ساب العنا�صر الأولية� .أن الكتابة جتعل الذاكرة الفردية
جماعية بن�شرها لأفكار الفرد بني اجلماعة ،والقراءة جتعل
الذاكرة اجلماعية فردية بفعل القراءة الذي يقوم به كل فرد
على حدة .التخاطر بني الذاكرتني يغذي احل�س الت�أريخي
ب�أكت�شاف املمكنات �ضمن احلا�ضر ،خالقا خلفيات (جتارب
ما�ضية) و�أماميات (م�شاريع فكرية) ،هذا احل�ضور امل�شرتك
لتجربة املا�ضي مع م�شروع امل�ستقبل هو �أ�سا�س الفكرة
الأ�شرتاكية .عندما يكون اجل��و ب��اردا والليل طويال و�أنا
وحيد ف�أن الذاكرة تعني بالن�سبة يل �أين ل�ست وحيدا وهي
اجللي�س املنا�سب (بالقراءة �أو التذكر)� ،أنها ذاكرة �أبجدية
كما يجدر بهيغل �أن ي�صوغها .لقد و�صف ،وهو يقارن القيمة
التثقيفية التي التقدر بثمن لتعلم القراءة والكتابة بحروف
اللغة الأبجدية مع الرموز الهريوغلوفية ،و�صف كيف �أن
عملية الكتابة الأبجدية ت�ساعد على حتويل �أنتباه الذهن
من الأفكار املبا�شرة والأنطباعات احل�سية اىل (البناء الأكرث
�أ�سا�سية للكلمة ومكوناتها املجردة بطريقة تعطي الأ�ستقرار
والأ�ستقالل للحياة الذهنية الداخلية).
كل رجال العمل الثوري الذين �ألتقيت بهم ،من �شي جيفارا
اىل ف��ام ف��ان دون��غ اىل كا�سرتو وحتى املو�سوعات التي
مت�شي ع�ل��ى ق��دم�ين كالرتوت�سكيني وغ�يره��م ك��ان��وا قراء
�ألزاميني منذورين للكتب ،وبقدر ماكانوا يحبون الكتب
ك��ان��وا غ�ير متقبلني لل�صور لأن�ه��ا ن�سخة م��ن ال��واق��ع الذي

�أن املفاهيم املجردة كانت �أبجدية
التدريب الن�ضايل ،ومفهومي
الربوليتاريا والربجوازية
حالهما حال مفاهيم قوة العمل
وفائ�ض القيمة وعالقات الأنتاج
غري قابلة �أول الأمر لأن تدرك
باحلوا�س ،وفكرة الثورة �سواء
كانت م�شروعا واقعيا �أم فكرة
طوباوية بو�صفها (مايجب
�أن يكون) هي رف�ض وجتاوز
للمبا�شر ،هي ال�سيطرة على
احلا�ضر.

هيجو
يريدون تغيريه .قد يف�سر لنا م�ؤمن بفكر هيغل هذا الأمر
ب ��أن ال�ق��راءة ت ��ؤدي اىل �أنف�صام حا�سم واىل حد�س احللم
بحياة فا�ضلة .التجريد ي�شجع الفعل كما ي�ؤدي التذكر اىل
التجديد� .أن �أعظم الذين يقومون بالتحديث يد�شنون عملهم
بقفزة اىل اخللف ،النه�ضة تتحقق عرب عودة اىل املا�ضي،
�أع��ادة دوران ،وم��ن ثم ث��ورة� .أكت�شف كولومب�س �أمريكا
�أوال يف املكتبة ،عرب النظر يف ن�صو�ص غام�ضة ويف كتب
الو�صف اجل�غ��رايف .مل يقلب النظام الفرن�سي القدمي عام
 1789املعجبون بجورج وا�شنطن بل املعجبون بكتابات
(ليكروغو�س) و (كاتو) .ن�شر (�شاتوبريان) و (هيجو) فكر
الثورة يف الأدب بقراءتهما قبل ذلك الأدب القوطي ،وجتاوز
نيت�شه (جول فرين) ب�أطالعه على كتابات من �سبق �سقراط
� ،أم��ا (ف��روي��د) فقد �ساعدته يف نظريته قراءته مل�سرحيات
�أ�سخيلو�س� .أن ال�شقاء الذي يعانيه الثوريون يكمن يف �أنهم
ورث��وا علما �أكرث من الذي ورثه غريهم ،فه�ؤالء الثوريون
الناقلون للذاكرة اجلماعية تكون الكلمة املكتوبة حيوية
بالن�سبة لهم لأنها جزء اليتجز�أ من �أدواتهم التحليلية� .أن
مرياث الأفكار غري قابل للنقل تلقائيا �أذ توجد بيئات �أف�ضل
وبيئات �أ�سو�أ لنقل التجريدات متاما كما توجد معادن مو�صلة
للكهرباء �أف�ضل و�أخرى �أ�سو�أ .يبد�أ الفعل الثوري احلقيقي
ب�أح�سا�س من احلنني ،بعودة اىل الن�ص املن�سي ،اىل مثال
مفقود .ت�شبه الثورة عملية ت�سليم الع�صا يف �سباق الربيد.
�أذا كانت املن�شورات هي الو�سط بالن�سبة للت�أريخ كم�شهد ف�أن
الأر�شيف هو الو�سط بالن�سبة للت�أريخ كممار�سة� .أن ق�صة
ال�شيوعية هي حكاية عن الباحثني يف الأرا�شيف والأوراق
القدمية .كانت ال�شيوعية هي �أبتكار (كرا�شو�س بابوف)
الكتبي وه��و املخت�ص بالقانون الأق�ط��اع��ي و�أخ��ذ �أفكاره
املركزية من (رو�سو) و (مابلي) و الرقوق القدمية� .أزدهرت
�أفكار الأ�شرتاكية يف خمازن الكلمة املكتوبة .قال مي�شيليه
(لقد ول��د ت�أريخي للثورة الفرن�سية يف الأرا��ش�ي��ف ،كنت
�أكتبها يف هذا امل�ستودع املركزي) ،ويعني به مكتب التقارير
الر�سمية .ين�سج الرجال طريقهم بني الن�صو�ص والن�صو�ص
ت�سلك طريقها بني الرجال ،الأ�ساطري تولد الأفعال التي تولد
الأ�ساطري وحركة ال�سرد ت�ستحث مبهمازها حركة ال�شعب.
تواريخ روما كان لها ت�أثريها على نواب ثورة  1789وعلى
كتاب المارتني (ت��أري��خ اجلريونديني) وعلى كتاب لوي�س
بالنك (ت�أريخ الثورة الفرن�سية) عن ثوار  ،1848وعلى كتاب
هيجو (الب�ؤ�ساء) عن الكومونة وعلى كتابه ( )93عن والدة
اجلمهورية الثالثة.
�أذا ك��ان ت��أري��خ املدر�سة دائما حممال بداللة �سيا�سية ف�أن
الت�أريخ ال�سيا�سي قد حمل ب��دوره تطبيقات مدر�سية� .أن
(املعركة من �أجل التعليم) كانت يف مقدمة الربنامج الي�ساري.
لقد عرفت الأ�شرتاكية ،بو�صفها علما لأ�صول تدري�س النظرة
العاملية� ،أن رهانها يكمن يف التعليم .فكر كل منا�ضل ين�ضم
اىل تيار �أ�شرتاكي �أن عليه تعلم العادات ال�صفية املدر�سية،
وقد ت�شكل قانون ال�شرف الأ�شرتاكي على من��وذج الطالب
النجيب ،لأن الطالب الذي لديه مطاولة الي�س�أم من الدر�س

فرويد
و�سينت�صر على العدو الطبقي .كان من بني قرارات حكومة
ث��ورة الكومونة الأوىل تعيني هيئة تعليم برئا�سة (�أدوار
فيان) ،وعندما �أجه�ضت الثورة وجرى نفي املنا�ضلة (لويز
مي�شيل) اىل جزيرة كلدونيا كان �أول مافعلته هناك هو �أقامة
مدر�سة لتعليم �أطفال �أهايل اجلزيرة (الكاناك) ولو كانت لديها
�أمكانية �أكرب لأ�صدرت جريدة .لقد �أختار احلزب ال�شيوعي
الفرن�سي منذ ت�أ�سي�سه عام  1920كادره الأعلى من املدر�سني
والأ�ساتذة .هذا لي�س غريبا عن احلركة الأ�شرتاكية ففي ع�صر
الثورة ال�صناعية الأوىل هي�أ عمال الطواحني معلميهم وورث
عنهم عمال احلديد يف الثورة ال�صناعية الثانية هذه العادة.
لقد ك�شف املعلم �آنذاك بتوا�ضعه و�أن�ضباطه ال�شديد ال�شبيه
ب�أن�ضباط جندي من �أ�سبارطة عن مدى عمق جذور التنظيم
الأ�شرتاكي يف ثقافة ع�صر التنوير .يقول (بيلوان) وهو �أحد
منا�ضلي ذلك الع�صر يف مذكراته (عندما كنا ند�س املنا�شري
يف �صناديق الربيد �أو من حتت الأبواب كنا نعود اىل بيوتنا
ما�شني م�شية مدر�س عاد للتو من تدري�س طالبه)!
�أن �أول من نحت تعبري (الطبقة العاملة) كانت هي جريدة
ال�صحفي بو�شيه امل�سماة (التيلييه) (تعني امل�شغل) ال�صادرة
بني عامي  1830و  1840ولطاملا كانت اجلريدة هي الأهم
بنظر �أي حزب منا�ضل ،ففي حني �أن (ت�أ�سي�س مدر�سة يعني
ت�أ�سي�س ح��زب) يقول لينني (اجل��ري��دة لي�ست فقط جهازا
دعائيا وحمر�ضا جماعيا بل هي �أي�ضا منظم جماعي) لذلك
ك��ان م��ن �أول مهمات �أي ح��زب �أ� �ص��دار ج��ري��دة� .أن بذرتها
ال��واح��دة جتمع خوا�ص ع��دد كبري من ال�ب��ذور ،وهكذا كان
(جوريز) و (تروت�سكي) و (لينني) ي�ؤدون ب�أنف�سهم املهمات
نف�سها (كتابة ،تن�ضيد ،طبع� ،أر�سال) .يجري بذر الكلمات
املطبوعة ليكون احل�صاد منا�ضلني �أ� �ش��داء ،وكانت �أدارة
احلزب و�أدارة اجلريدة متزامنتني بحيث اليعقل وجود قائد
�أمي .ت�شكل اجلريدة بتعبري لينني (ج�سرا بني نظرية الطليعة
وح��رك��ة الطبقة العفوية) وبعبري ج��وري��ز (ه��ي ج�سر بني
امليتافيزيقيات والعامل) ،اجلريدة تعيد توحيد املفكر والعامل
وت��زود الأ�شرتاكية بال�صلة اليومية بني املثقف وال�شعب.
كانت املطابع منذ القرن  17وحتى القرن � 20أماكن لقاءات
ونقاط �أت�صال بني �أنا�س من مهن خمتلفة وطبقات خمتلفة
حيث يجرى التبادل الثقايف بينهم الحمالة قبل �أن ي�أتينا هذا
الزمن فيتحول ال�سيا�سيون اىل مقتن�صي �أ�صوات وجنوم
حفالت كوكتيل .لقد كتب الكثري عن �أ�سباب ت�ضا�ؤل دور
الأح��زاب الأ�شرتاكية ولكن عامال واحدا جرى جتاهله على
نطاق وا�سع وهو التحول الذي حدث يف العامل من الأنتاج
املكتوب (املرن ،غري املمركز ،واملمكن احل�صول عليه مببالغ
معقولة) اىل الأنتاج ال�سمعي-الب�صري (التقني املكلف ماليا)
بحيث ي�صعب على ممثلي الطبقات الكادحة ال��دخ��ول يف
هذا املجال واملناف�سة خ�صو�صا �أن �أ�سلوب الأنتاج اجلديد
يقوم على قوانني ال�سوق احلرة وهو مايتعار�ض مع املبادئ
الأولية للفكر الأ�شرتاكي� .أن حرية الطباعة تكمن يف �أن لها
وجها ال�صناعيا .هل ي�صدق �أحد اليوم �أنه يف عام  1904كان
(هري) و (بلوم) و (ليفي-برول) ،وهم كتبي وحمام و�أ�ستاذ،

دوبريه
ي�صدرون يوميا من جريدة (لومانتيه) فجرا طبعة �أوىل
 138000ن�سخة خم�ص�صة للم�شرتكني فقط مقابل 850000
فرنك ع��دا الطبعة التي ت��وزع يف املكتبات وال�شارع ؟ لقد
تغريت اليوم طبيعة و�سائل الأعالم ولو جاء ممثلو الطبقة
العاملة الثالثة ه�ؤالء اليوم ملا �أ�ستطاعوا �أ�صدار جريدة بهذا
العدد فالتكاليف �أ�صبحت خارج قدرات مثقفي الكادحني.
مل ي�سبق �أن ك��ان��ت ل�ل�أع�لام ه��ذه ال�سرعة لكن ال �ف��رق �أن
(الر�سالة) قدميا كان ميكن �أن تبقى على الرف طويال ولكنها
يف النهاية ت�صل� .أف�ضل مثال على عناء وتعب الدعاة قدميا
هو مثال مارك�س �أذ �أن عمله (ر�أ�س املال) تطلب  30عاما لكي
يطبع وق�ضى جملده الأول � 25سنة لكي تباع ن�سخه كلها.
كتب مارك�س يف ر�سالة �شهرية بعثها ع��ام  1872اىل (لو
�شاتر) وت�صدرت الكتاب (�أ�ستح�سن فكرتك لطبع الكتاب على
�شكل مالزم فيكون و�صولها اىل الطبقة العاملة �أ�سرع وب�سعر
�أن�سب) ف�أي نا�شر كان �سيقبل ب�أن يجازف بطبع كتاب �صعب
يحتوي �أفكارا ع�سرية على اله�ضم وي�أمل �أن يربح �أو على
الأقل �أن اليتعر�ض للخراب؟ هكذا تطلب من الطبقة العاملة
زمنا طويال لتتو�صل ،عن طريق مارك�س ،اىل معرفة كيفية
�أ�ستغالل الربجوازية لها .وزع (لو �شاتر) مابني عامي 1872
و  1875من املالزم  44ملزمة يتكون كل منها من � 40صفحة.
كانت طبعة �أول ملزمة جريئة حيث كانت  10000ن�سخة
ثمن الواحدة � 10سنتات .بيع يف اليوم الأول  234ن�سخة
ثم حدثت الكارثة �أذ مل تكن تتوفر الأموال للدعاية وال للدعم
من �أية منظمة �سيا�سية ،ومل تبع الن�سخ الباقية �أال بعد 25
�سنة مب�ساعدة (حزب العامل) الفرن�سي ،ويف احلقيقة لقد
جرى جتاهل كتاب ر�أ���س امل��ال ومل يلق �أهتماما حقيقيا �أال
بحلول عام � 1890أي بعد �سبع �سنوات من وفاة م�ؤلفه ،من

�أن �أول من نحت تعبري (الطبقة
العاملة) كانت هي جريدة ال�صحفي
بو�شيه امل�سماة (التيلييه) (تعني
امل�شغل) ال�صادرة بني عامي 1830
و  1840ولطاملا كانت اجلريدة هي
الأهم بنظر �أي حزب منا�ضل،
ففي حني �أن (ت�أ�سي�س مدر�سة
يعني ت�أ�سي�س حزب) يقول لينني
(اجلريدة لي�ست فقط جهازا
دعائيا وحمر�ضا جماعيا بل هي
�أي�ضا منظم جماعي) لذلك كان
من �أول مهمات �أي حزب �أ�صدار
جريدة.

قبل جماميع املنا�ضلني ورجال العلم وحتى ذلك الوقت كان
الكتاب يقر�أ بتلخي�ص دولفيل (موجز دولفيل  )1883البالغ
� 253صفحة �أو يقدم يف حما�ضرات .طبع (البيان ال�شيوعي)
باللغة الأملانية يف لندن ،وحتى عهد الكومونة التي �أظهرت
قيمته مل يكن يقتنى �أال بدافع الف�ضول ،ومل يظهر يف فرن�سا
�أال عام  1872بعد م�ضي  24عاما على كتابته بف�ضل لورا
�أبنة مارك�س ومل يبد�أ ي�ست�أثر بالأهتمام �أال عام  . 1885طبع
مارك�س (ب�ؤ�س الفل�سفة) على نفقته يف باري�س عام  1847ومل
تبع منه خالل �ستة �أ�شهر �أال  96ن�سخة حتى �أن النا�شر �أر�سل
الن�سخ الباقية جمانا اىل الأ�صدقاء .مل يذكر �ألفريد �سودر
كلمة واحدة عن مارك�س و�أجنلز يف كتابه (ت�أريخ ال�شيوعية)
 1848يف �صفحاته البالغة � 532صفحة .مل حتظ طبعة ر�أ�س
املال الأوىل �سوى مبراجعتني يف �صحيفتني مرتفعتني وقد
�أنتقدوا مارك�س لأنه اليفعل يف الكتاب �سوى (الأنتقاد دون
تقدمي مقرتحات ملمو�سة للم�ستقبل) ،كان التجاهل والأوقات
الع�صيبة التي مر بها مارك�س �شديدة اىل درج��ة �أن��ه فرح
باملقال الوحيد املرحب بكتابه يف �صحيفة لندنية عام 1881
حتى �أنه عر�ضه على زوجته وهي على فرا�ش املوت (لي�ضيئ
حلظاتها الأخ�يرة) كما كتب هو فيما بعد� .أننا ونحن ننظر
اىل الوراء نت�ساءل كيف �أن كاتبا لكتب �صعبة مل يكن ي�ست�سغ
قراءتها �أحد �أ�ستطاع �أن يعلم العامل كله طوال �100سنة؟
�أنتقلت ع�صا ال�بري��د ح��ول ال�ع��امل م��ن ي��د ل�ي��د .م��ن جمعية
(امل�ت���س��اوي��ن) ال�ت��ي �أ�س�سها املخت�ص ب��ال�ق��رون الو�سطى
(بابوف) اىل جمعية (املواطنني اجلدد) التي �أ�س�سها الكتبي
ال�شاب ماوت�سي تونغ .لقد �ضلل بوناروتي ()1837-1761
مديرية الأم��ن وظ��ل على قيد احل�ي��اة بعد �صاحبه بابوف
(� )1797-1760أربعني عاما وهو �أ�صغر منه ب�سنة .كتب
بوناروتي ق�صة ت�أريخهما امل�شرتك الذي عا�شاه عام 1837
(م�ؤامرة بابوف من �أجل امل�ساواة) وقد طبع يف برو�سيل
حيث جل�أ مارك�س بعد طرده من باري�س عام  1845ووجد
�صومعته الأوىل عند فيليب جيجو خبري الأر��ش�ي��ف� .أن
املنفى يف برو�سيل كان مثل املن�ضدة ال��دوارة بعد �أنتفا�ضة
 . 1815هنا قابل بوناروتي مندوبي (امل��ؤمت��ر) ال�سابقني
(بارير) و (فاديه) اللذين نظما فيما بعد (كاربوناري) مهد
املنظمات ال�سرية ال�ت��ي من��ت حت��ت ظ��ل ملكية مت��وز ومن
هذه اجلمعيات برزت رابطة العدل التي �أ�صبحت الرابطة
ال�شيوعية عام  1847بوا�سطة مارك�س و�أجنلز مع مندوبني
عن بالنكي (ر�أ���س وقلب احل��زب الربوليتاري يف فرن�سا)
مرت الق�ضية من اليعاقبة اىل الأ�شرتاكية عن طريق بالنكي
( )1881-1805املحكوم بحوايل � 39سنة �سجن و�أربعة
�أحكام بالأعدام .بالنكي هو الذي ناول امل�شعل اىل فيان يف
الكومونة وال��ذي ناوله ب��دوره اىل (جوريز)� .أن املاراثون
الأوملبي ...ملعان احلرف الأكرث �أ�شتعاال من اللهب كان مير
من عداء لعداء دون �أن نن�سى احلكايات الهام�سة يف الوديان
التي هي عبارة عن مئة عام من الق�ص�ص تنتقل من اجلدات
اىل الأح �ف��اد .ي�ستذكر ال�شيوعي الفرن�سي ال�ق��دمي جريار
بيلوان قائال (كانت طفولتي مليئة بالق�ص�ص عن م�سرية
الفقراء الطويلة عرب الع�صور) .ق�ص�ص تثريها ك�سرة خبز
تقع على الأر�ض �أو ح�ساء يتبقى يف ال�صحن .كان ي�ستع�صي
على احلكومات حمو هذه الق�ص�ص لأنها مثل املياه اجلوفية
تن�ساب من جيل جليل.
كان الفو�ضويون والأ�شرتاكيون �أبنني خمتلفي الطباع لعائلة
واح��دة ولكنهما كليهما كانت حياتهما مليئة باملن�شورات
واملقاالت وال�صحف واملالحق الأدب�ي��ة .لقد تقا�سم (�أبناء)
م��ارك����س وب��اك��ون�ين نف�س (الأجن �ي��ل) وه��و ال �ق��راءة وحث
الآخرين عليها ،وحيثما ذهبوا خلفوا وراءهم مكتبة� .أ�ستطاع
(هوبزبوم) �أن يقي�س درجة تغلغل الأ�شرتاكية يف �أوربا بني
عامي  1890و  1905مبقارنته لعدد املطبوعات ال�سنوية.
كتب هيجو ق�صيدة يخاطب بها العمال الأميني قائال:
هل نسيت أن محررك هو الكتاب؟
الكتاب هناك في األعالي.
أنه يتألأل ألنه يشع ويضيئ.
أنه يحطم المشنقة والحرب والجوع
أنه يتكلم قائال العبيد والمنبوذين بعد اليوم.
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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  -الواليات 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 الثاين
 .هل لديك ر�أي يف هذه الق�ضية؟
* �أظن �أن الأم��ر يعتمد على الفنان .اليبدو يل
�أنه بالأمكان �صياغة �إ�ستنتاجات عامة يف هذه
امل���س��أل��ة .يف الأخ�ي�ر ال�ك��ات��ب ه��و �إن���س��ان مثل
الآخ��ري��ن متاما وق��د يكون مري�ضا بالأع�صاب
�أو غري مري�ض ،بعبارة �أخرى التف�سرع�صبيته
وما تتكون منه �شخ�صيته  ،كتابته .يخيل �إيل
�أن هذه الق�ضية هي �أكرث تعقيدا و�أنا ال �أحاول
حتى الكالم عنها ..قلتُ �إن الكاتب هو �إن�سان
جم�سات و�إذا ك��ان يعرف حقا م��ن ه��و ،
ميلك ّ
�إنه 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.
 متى �إكت�شفت يف نف�سك هذهالقابلية ؟ 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
 ،ول�ك��ن الأم ��ر ب��د�أ حقا ح�ين ت��رك��ت العمل يف
(وي�سرتن يونني) �أي يف ع��ام � . 1924آنذاك
ق��ررت �أن �أك ��ون كاتبا و التكر�س ال�ت��ام لهذا
ال�شيء.
 �أي لغاية ظهور ( مدار ال�سرطان )َ
كنت تكتب طوال ع�شر �سنوات ؟
* بالطبع  ،ت�ق��ري�ب��ا .م��ن ب�ين ماكتبته �آن ��ذاك
رواي �ت��ان �أو ث�لاث� .أك�ي��د رواي�ت�ين قبل ( مدار
ال�سرطان ).
 هل ميكنك الكالم عن تلك الفرتة ؟* �أن��ا �أتكلم ك�ث�يرا عنها يف ثالثية ( ال�صلب
ال�� � � ��وردي) ،يف �أج ��زائ� �ه ��ا (  ) Sexusو
( )Plexusو(  ) Nexusكما ه�ن��اك كالم
عنها يف ال�ق���س��م 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 �أحترك يف ال�ضباب  .مل
�أفقه ما كنت �أفعله وما كان هوهديف .كانت نيتي
كتابة رواية  ،روايتي الرابعة بينما يف الواقع
مل �أ�صل اىل �أي �شيء .زوجتي كانت ت�س�ألني بعد
عودتها اىل البيت( :كيف احلال ؟) ( مل �أ�سمح لها
�أبدا بالنظر اىل ما يف �آلة الكتابة )( .رائع ) كنت
�أجيب .وت�س�أل هي ( :و�أي��ن �أن��ت الآن؟) .رغم
تخطيطي لكتابة الكثري من ال�صفحات كتبتُ
ثالثا �أو �أربعا فقط  ،لكني تكلمت كما لو �أنني
�أملك مائة �أو مائة وخم�سني .رويت ما كنت ما
�أفعله خالقا رواي��ة ب�صورة �إرجتالية .و كانت
هي ت�ستمع وت�شجعني .كانت تعلم ب�أين �أكذب.
يف اليوم التايل عادت وقالت( :كيف هو اجلزء

ال��ذي روي��ت يل ع�ن��ه؟) .كما ت��رى يا�سيدي كل
�شيء كان كذبا � ،شيئا �أخرتعناه نحن الإثنني
معا .كان �شيئا رائعا حقا  ،رائعا ...
 متى �إعتربت �أن كل هذه الرواياتالبيوغرافية 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.
 يقول لورن�س دارل �إن على الكاتب�أن يكافح كي ي�شق طريقه عرب
الكتابة و�أن ي�سمع �صوته اخلا�ص.
�ألي�ست هي كلماتك يف احلقيقة ؟
* هكذا يبدو يل .يف كل الأح ��وال ح�صل هذا
ال�شيء يف ( مدار ال�سرطان ) .لغاية ذلك احلني
كان ممكنا �أن يقال عني ب�أنني كاتب غري �أ�صيل
متاما  ،خا�ضع ل�شتى الت�أثريات  ،ي�أخذ تالوين
ولهجات جميع الكتاب الآخرين الذين �أحببتهم
يف وقت ما .كنت حينها �إن�سانا �أدبيا بب�ساطة.
و�أ��ص�ب�ح��ت �إن���س��ان��ا غ�ير �أدب ��ي  -حت ��ررت من
الروابط .قررت �أن �أعمل ما �أعرف عمله فقط ،
و�أعربعن �أناي .ولذلك �إ�ستخدمت �ضمري املتكلم
 ،ول��ذل��ك كتبت ع��ن نف�سي .ق��ررت الكتابة من
موقع جتربتي اخلا�صة وما �أعرفه و�أ�شعر به.
وكان هذا خال�صي.
 و� ّأي روايات مبكرة كانت هناك؟* يبدو يل ب�أنه كان عليك يا �سيدي �أن تعرث فيها
على �آثار معينة للـ(�أنا)  .لكني على �إقتناع عميق
ب�أنه ينبغي تطوير ق�صة �صغرية ما ،عقدة ما ،
�إال �أنني كنت م�شغوال اىل درجة �أكرب بال�شكل
والأ�سلوب للتعبري عنها و�أك�ثر من �أهتمامي
بالق�ضايا الأ�سا�سية.
 �أهذا ما كنت تق�صده حني تكلمتعن املوقف ( الأدبي) ؟
* نعم  .ه��و ��ش��يء م�ستهلك وال� �ض��رورة ل��ه و
ينبغي نفيه م��ن النف�س .ينبغي قتل الكاتب

يف النف�س .وهو �أمر وا�ضح �أنه الينبغي قتل
الإن�سان نف�سه  ،فهو ( �أن��ا ) جوهرية للخالق،
و التقنية ت�سحر ،بال�شك  ،كل خالق .وهو�شيء
�آخر �شخ�ص الكاتب .لقد �إكت�شفت ب�أن �أح�سن
تقنية هي �إنعدام التقنية .و�أنا لن �أخ�ضع �أبدا
لأ�سلوب ملمو�س يف ر�ؤية الأ�شياء� .أنا �أحاول
�أن �أك��ون مفتوحا ومرن ًا م�ستعدا للدوران مع
ال��ري��ح �أو ال�ل�ح��اق بتيار الأف �ك��ار� .إن موقفي
وتقنيتي هما �أن �أكون قدر الإمكان مرنا ويقظا
و�أق� ��وم ب�إ�ستغالل م��ا �أراه �صحيحا يف تلك
اللحظة.
 يف ( ر����س���ال���ة م��ف��ت��وح��ة اىلال�سورياليني يف العامل كله ) تقول:
ُ
كتبت وف��ق طريقة
”يف �أم�يرك��ا
ال�سوريالية وقبل �أن �أ�سمع بهذه
الكلمة" .ما الذي تفهمه من كلمة
ال�سوريالية ؟
* عندما �سكنت يف باري�س �إ�ستخدمنا مثل هذه
ال�ع�ب��ارة  ،وه��ي يف الأخ�ي�ر �أم�يرك�ي��ة ج��دا  ،و
تو�ضح ذلك ب�أح�سن �صورة .كنا نقول ( :لنقف
يف املقدمة!) .وهذا يعني القفز يف مياه عميقة.
ال�غ��و���ص يف ال�ل�اوع��ي ،اخل���ض��وع ل�ل�غ��ري��زة ،
الإنقياد لنب�ض القلب والدواخل �أو�شيء �آخر
ي َُّ�سمى .و لكن ه��ذه �صياغة تعود يل  ،وهي
لي�ست عقيدة �سوريالية حقيقية وهي ال ت�صمد
�أمام النقد  ،ووفق �شخ�ص مثل �أندريه بريتون
هي �صياغة غري مقنعة� .إال �أن موقف الفرن�سيني
باملعنى العقائدي اليعنيني كثريا .كل ما كان
يعنيني �أين �إكت�شفت �أ�سلوبا �آخر يف التعبري
وه��و �آخ��ر ب�صورةٍ م��ا ومت�سام لكنه �أ�سلوب
ينبغي الإ��س�ت�ف��ادة منه بطريقة متعقلة جدا.
عندما �أ�ستخدم ال�سورياليون املعروفون هذه
التقنية ب�أ�سلوب وجدته مفتعال � ،صارت  ،هي
غري وا�ضحة وفقدت املعنى .يف اللحظة التي
يكف فيها الكاتب عن �أن يكون مفهوما  ،ي�صبح
�ضائعا. . .
 ماذا ميكنك قوله عن كتاب املا�ضيالكبار ال��ذي��ن �أعجبت بهم .لقد
َ
كتبت عن بلزاك و رامبو ولورن�س
 .هل يوجد هناك طراز من الكاتب
الذي هو قريب منك ب�شكل خا�ص؟
* ي�صعب علي القول .الكتاب الذين �أحبهم هم
خمتلفون .ه��م �أك�ث�ر م��ن ك�ت��اب ميلكون �صفة
غام�ضة ه��ي ميتافيزيقية وخفية ، occult
علي �أن �أ�ستخدمها – هي
و�أنا ال�أعرف �أيّ �صفة ّ
�شيء يتخطى الأدب .كما ترى يا �سيدي النا�س
تقر�أ لقتل الوقت �أو لتعرف �شيئا .و�أنا مل �أقر�أ
�أبدا لقتل الوقت وال لكي �أتعلم �شيئا� .أنا اقر�أ

ك��ي �أحت��رر م��ن نف�سي و�أعي�ش جتربة ال�شدة
� . ecstasyأنا �أبحث دائماعن الكاتب الذي
ي�ساعدين على اخلروج من النف�س.
 هل تخربين بال�سبب يف �أنك ملتنه كتابك عن د .ه .لورن�س؟
* ال�سبب ب�سيط جدا .كلما تعمقت يف الكتاب
فهمت �أق ��ل ،م��ا �أع�م�ل��ه .ت��ورط��ت يف كثري من
التناق�ضات .و�أدركت �أنني ال �أعرف حقا من كان
لورن�س  ،و مل �أ�ستطع العثورعلى املكان الذي
ميكنني �أن �أ�ضعه فيه  ،كان ي�صعب م�سكه ويف
النهاية كنت عاجزا .مل �أقدرعلى الفهم .وجدت
�اب مل �أع��رف كيف اخل��روج منه.
نف�سي يف غ� ٍ
ولذلك تركت الأمر.
 �أمل تكن هناك م�شاكل مع رامبو؟* ه��و �أم��ر غ��ري��ب ب��أن�ن��ي مل �أج��اب��ه م�شكالت.
بالت�أكيد ه��و �شخ�صية �أك�ثر غمو�ضا لكن يف
الكتابة عنه مل تكن الأفكارعبئا يف ح�ين �أن
فكر متاما وكتابته �إعتمدت
لورن�س كان �إن�سانَ ٍ
على الأفكار.
 ل��ك��ن��ك ال ت����ؤي���د مت��ام��ا �أف��ك��ارلورن�س؟
* ك�لا ب ��أي �شكل م��ن الأ��ش�ك��ال  ،لكني معجب
ببحثه و�صراعه .لدى لورن�س هناك كثري من
الأ�شياء التي ال �أتفق معها .من ناحية �أخرى
هناك �أ�شياء تبدو يل م�ضحكة وعبثية وغبية
وط��ائ���ش��ة� .أن ��ا �أراه الآن م��ن منظور�أف�ضل
واليبدو �أن��ه �شخ�صية مهمة اىل درج��ة كبرية.
برغم ذلك كان لورن�س يعني �شيئا بالن�سبة يل.
كنت حتت ت�أثريه املطلق.
 ل��ن��ن��ت��ق��ل الآن اىل م�����س���أل��ةالبورنوغرافيا والفح�شاء �أوالبذاءة
� . obscenityآمل ب�أن المانع لديك.
ويف الأخري �أنت تعترب مرجعية يف
هذا امليدان� .أمل تقل مرة� :أنني �أ�ؤيد
البذاءة لكني �ضد البورنوغرافيا؟
* الأمر ب�سيط للغاية .البذاءة هي �شيء َح ْريف
يف ح�ين �أن البورنوغرافيا تعبرّ ع��ن ال�شيء
نف�سه لكن عن طريق اللف� .أنا �أجد ب�أنه ينبغي
اجلهر باحلقيقة و �إظهارها عارية وحتى �إذا
ك��ان��ت م�صدمة  ،و�إذا تطلب احل��ال �أن تكون
بدون تقنع .بعبارة �أخرى تكون البذاءة عملية
تنقية يف حني �أن البورنوغرافيا التفعل �شيئا
�سوى تعتيم ال�صورة.
 ب� ّأي معني تكون عملية تنقية؟* حني تتعر�ض للتابو يح�صل �شيء جيد �شيء
يبث احلياة.
 وه��ل وج��ود تابو �أم��ر �سيئ علىالدوام؟
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* لي�س لدى ال�شعوب البدائية .يف حياتهم يكون
الوعي بالتابو �أم��را م�بررا ،لكنه يف حياتنا،
يف حياة املجتمعات املتمدنة لي�س الأم��ر بهذه
ال�صورة .حينها ي�صبح التابو �شيئا خطرا غري
�صحي .معلوم �أن ال�شعوب املتمدنة التت�صرف
وفق القوانني الأخالقية �أو �أيّ مباديء �أخرى.
نحن جناهد من �أج��ل املباديء ونعلنها لكن ال
�أح��د ي�ؤمن بها .ال �أح��د يتقيد بها و المكان لها
يف حياتنا .التابو هو �صداع ما بعد ال�شرب
وميكن القول  :نتاج عقل مري�ض لنا�س خائفني
تنق�صهم اجل��ر�أة كي يحيوا وه��م حتت عباءة
الأخالق والدين يفر�ضون التابو علينا .بر�أيي
�أن العامل املتح�ضرهو الديني لدرجة ملحوظة.
وال��دي��ن عند املجتمعات املتح�ضرة ه��و دائم
زائ ��ف وم��رائ��ي� ،إن ��ه ��ش��يء خم��ال��ف للمقا�صد
احلقيقية خلالقيه.
 وم���ع ذل���ك و���ص��ف��وك ك���إن�����س��انمتدين؟.
* نعم  ،لكني ال�أع�ت�ن��ق �أيّ دي��ن م�ع�ّيننّ  .وماذا
يعني هذا ؟ يعني  ،بب�ساطة  ،عبادة احلياة و
�أين �أقف اىل جانبها ولي�س مع املوت .وترتبط
كلمة ( احل�ضارة ) يف ذهني باملوت .وعندما
�أ�ستخدم الكلمة �أرى احل�ضارة �شيئا ناق�ص ًا
فا�سد ًا وم�ضحك ًا .هكذا كانت احلال دائما� .أنا ال
�أ�ؤمن بهذا ال�شيء الذي ن�سميه بالع�صرالذهبي.
الع�صرالذهبي كان ذهبيا للقالئل  ،حلفنة من
املختارين يف حني الأكرثية كانت تغرق بالب�ؤ�س
والأحكام امل�سبقة واجلهل والإ�ستغالل .كانت
ملجومة م��ن قبل الكني�سة وال��دول��ة .مازلتُ
ن�صريا متحم�سا ل�شبنغلر  ، Spenglerفكل
��ش��يء مي�ك��ن العثورعليه ع �ن��ده .ل�ق��د عار�ض
ثقافة احل�ضارة .فاحل�ضارة هي ت�صلب �شرايني
الثقافة.
 يكتب دارل يف مقاله عنك والذين�شره قبل �أكثـر من ع�شر �سنوات
يف ( ه��وري��زون  ) Horrizonعن
ال��ب��ذاءة كتقنية .و�أن��ت يا �سيدي
هل تراها كذلك ؟
* �أظنني �أع��رف ما ق�صده� .إذا مل �أخطيء كان
ق�صده تقنية ال�صدمة .رمبا �إ�ستخدمتها ب�صورة
ال واعية ولكن من دون ق�صد �أبدا .كانت بالن�سبة
يل طبيعية �ش�أن كل �شكل �آخر من التعبري .كانت
�شيئا �شبيها بالتنف�س ،وجزءا من �إيقاعي كله.
هناك حلظات ن�ستخدم فيها البذاءة لكن لي�س
دائما� .أن��ا ال �أج��د ،و�أ ّي��ا كانت الإعتبارات � ،أن
ال�ب��ذاءة �شيء هو الأه��م .وم��ع ذل��ك هي عن�صر
جوهري جدا وال ميكن جتاهله �أو جتاوزه �أو
ال�سكوت عنه.
 ولكن من املمكن ت�ضخيمه.* ممكن  ،ولكن حتى �إذا ح�صل فما هو ال�سوء
يف ذل��ك؟ ومل��اذا يقلقنا ه��ذا االم��ر ؟ �أي ّ �شيء
نخ�شاه ؟ كالم يف كالم .ملاذا نخاف ؟ من الفكرة ؟
وحتى لو �أثارت النفورهل نحن جبناء اىل هذه
الدرجة؟ �أمل نواجه  ،ب�شجاعة� ،شتى امل�صائر
� ،أمل جند نفو�سنا يف كثري من امل��رات نتيجة
احل��روب والأم��را���ض والأوب�ئ��ة واجل��وع ،على
حافة الدمار؟ �أيّ خطر ت�أتي به وحتى املبالغة
يف اللجوء اىل البذاءة ؟ �أين يكمن اخلطر ؟
 قلتَ �إن البذاءة هي �شيء وديع باملقارنة معالقهر الذي يتفاقم يف الأدب الأمريكي ال�شائع.
* نعم � ،إن كامل هذا الأدب املنحرف – ال�سادي
هو مق ّزز .لقد قلت  ،دوما � ،إن كتبي هي �سليمة
ولأن �ه��ا م��رح��ة وط�ب�ي�ع�ي��ة .مل �أك �ت��ب �أب� ��دا عن
الأ�شياء التي ال يفعلها النا�س �أو التي اليتكلمون
عنها .والآن من �أين ت�أتي هذه الأ�شياء ؟ لي�س
م��ن ال��ر�أ���س ب��ال�ط�ب��ع� .إن �ه��ا حت�ي��ط ب�ن��ا ونحن
نتنف�سها كل يوم .ومع ذلك يف�ضل النا�س �أن ال
يالحظوها .وماهو الفارق بني الكلمة املطبوعة
واالخرى املنطوقة ؟ رغم كل �شيء  ،وكما تعلم

يا �سيدي ،مل يكن ملزما هذا التابو على الدوام.
كانت هناك فرتة يف الأدب الإنكليزي حني كان
م�سموحا بكل �شيء تقريبا .ولكن منذ ع�شرين
اىل ثالثني �سنة �صرنا بالغي احل�سا�سية.
 ومع ذلك لدى ت�شو�سري  Chauserالجتد يا�سيدي جميع هذه الكلمات التي تظهر عند هرني
ميللر.
* لكنك جتد عندي الكثري من الطبيعية املرحة
وال�صحية وح ّرية كبرية للغة �أي�ضا.
 ما ر�أيك مبالحظة دارل يف حديثه ل( باري�سريفيو  ) Paris Review؟ قال مامعناه �أن
من منظور الزمن تبدو له مقاطع من ( الربيع
الأ�سود ) بالغة البذاءة.
* �أح�ق��ا؟ �إنها تلك املقاطع التي تعجبني �أكرث
من غريها .حني قر�أتها يف امل��رة الأوىل بدت
يل مده�شة وما �أزال �أراها بهذه ال�صورة .رمبا
�سخر دارل منا.
 ملاذا كتبت كثريا عن اجلن�س؟ � ّأي�أهمية ل��ه ع��ن��دك؟ وه��ل اجلن�س
�شيء خا�ص لديك؟
* ي�صعب علي اجل ��واب .ي�ب��دو يل �أين كتبت
�أي �� �ض��ا ع��ن ذل��ك ال �� �ش��يء ال ��ذي ي�سميه النقاد
املتخذون موقع العداء �إزائي بـ(ترهات) �أي عن
عبث ميتافيزيقي .والفارق هنا هو �أنهم اليرون
�شيئا �آخرعدا اجلن�س .كال � ،أنا ال �أع��رف كيف
�أجيب على هذا ال�س�ؤال .ميكنني القول فقط �أن
اجلن�س لعب دورا كبريا يف حياتي .وحياتي
علي من
اجلن�سية كانت غنية وال �أجد �سببا كان ّ
�أجله �أن ال �أقول عن اجلن�س.
 هل كان لذلك عالقة بقطع ال�صلةبحياتك ال�سابقة يف نيويورك؟
* ال �أعتقد .مع ذلك فالإن�سان الذي ق�ضى ب�ضع
�سنوات يف �أمريكا وجاء اىل فرن�سا يعتقد ب�أن
اجلن�س هناك حا�ضر يف كل مكان .كما لو �أنه
�سيولة حتا�صره من كل اجلهات .الآن ال �أملك
�شكوكا ب�أنه يف �أمريكا تقام العالقات اجلن�سية
القوية �أي�ضا والعميقة واملتنوعة كما هو احلال
يف مكان �آخر لكنها ال تبدو �أكيدة للوهلة الأوىل.
�إ�ضافة اىل ذلك تلعب املر�أة يف فرن�سا دورا �أكرب
يف حياة ال��رج��ل .فموقعها �أف�ضل  ،والرجال
يح�سبون لها ح�سابا و يتحدثون معها ك�إن�سان
ولي�س كزوجة �أوع�شيقة �أوخادمة .والأكرث من
ذلك يحب الفرن�سيون رفقة الن�ساء .يف �إنكلرتا

ويف �أمريكا تكون حال الرجال ح�سنة �إذا كانوا
يف مع�شررجايل.
 ومع ذلك كانت حياتك يف فيلال �سيورا Villa Seuratرجالية �صرفة.
* ه��ذا حق  ،لكن كانت الن�ساء بالقرب دائما.
كان لدي �أ�صدقاء كثريون  ،وهي حقيقة �أنني
ع�ق��دت ط ��وال حياتي ��ص��داق��ات ك �ب�يرة .وهذا
عن�صر ت��ال يف طالعي وه��و �أنني رج��ل تكون
قد َره ال�صداقاتُ الكبرية .ومن املحتمل �أن هذا
علي �أن �أقول
�أه��م عامل يف حياتي وقد يكون ّ
عنه �شيئا .عندما بد�أت �أكتب �أدركت كم �أنا مدين
للآخرين .النا�س �ساعدوين ط��وال احلياة –
الأ�صدقاء بل الغرباء �أي�ضا .مل �أحتج اىل النقود
طاملا كان عندي الأ�صدقاء .و�أيّ �شيء يحتاجه
الإن�سان اىل ال�سعادة طاملا لديه ا�صدقاء ؟ �أنا
كنت �أملك الكثريين وكانوا �أ�صدقاء على مدى
احلياة .وهم مل يرتكوين �إال الآن حني �إختطفهم
املوت.
 � ّأي �شيء �آخر تكتبه الآن؟* ال �شيء .
 �أال تعمل الآن يف اجلزء الثاين من(نيك�سو�س)؟
علي �أن �أنهيه ولكني مل �أب��د�أ بعد.
* �آ ،نعم ّ .
ح��اول��ت ع��دة م��رات ولكني �صرفت النظر عن
ذلك.
 قلت َ ب�أنه عليك �أن تنهيه.علي �أن �أنهي هذا امل�شروع
* نعم  ،مبعنى ما ّ ،
ال ��ذي ن���ش��أ يف ع��ام  .1927و ه��ا �أن النهاية
تقرتب .يبدو يل �أن هذا الت�أخري ينتج  ،جزئيا
يف الأق��ل  ،من حقيقة �أين ال �أري��د �أن �أق��ود هذا
العمل اىل النهاية .حينها �س�أكون مرغما على
التفكري من البداية والأخذ بنهج جديد و العثور
 ،ب�شكل ما  ،على حقل جديد للعمل  ،ف�أنا ال �أريد
الكتابة عن جتاربي ال�شخ�صية� .إن جميع هذه
الكتب البيوغرافية كتبتها ولي�س لأين �أعترب
نف�سي �شخ�صا مهما بل لأين  ،و�أكيد �أمنا �س�أقوله
�سيدفعك اىل ال�ضحك  ،حني بد�أتُ كنتُ على يقني
ب�أين �س�أروي ق�صةعن املعاناة الأكرث تراجيدية.
�إال �أنني �أدركت �أثناء الكتابة ب�أن معاناتي هي
عمل ه��واة .بالطبع كنت قدعانيت حق ًا لكن ال
�أعترب ذلك قد كان بهذه الفظاعة .لذلك �أ�سميت
الثالثية بـ(ال�صلب ال� ��وردي) .لقد �إكت�شفتُ
ب�أن املعاناة كانت بالن�سبة يل �شيئا طيّبا وعن

ط��ري��ق قبولها ُ ف�ت��ح �أم��ام��ي الطريق اىل حياة
مليئة بالبهجة .عندما يكون الإن�سان م�صلوبا
وعندما مي��وت من �أج��ل نف�سه يتفتح قلبه كما
ال��وردة .بالطبع هو المي��وت وال �أح��د مي��وت ،
والوجود للموت  ،فالإن�سان يغنم نظرة جديدة
وي�صل اىل منطقة جديدة من الوعي  ،اىل عامل
غري معروف .هذه احلال �شبيهة متاما بتلك التي
النعرف فيها من �أين جئنا كما ال نعرف اىل �أين
من�ضي .لكني �أ�ؤمن عميقا ب�أنه يوجد �شئ ما ،
وكان هناك �شيء و�أن �آخر �سي�أتي.
 كيف ت�شعر و �أنت كاتب مرغوبب��ع��د ه���ذه ال�سنني م��ن م��ك��اب��دات
اخللق؟
* ال��ش��يء على وج��ه اخل�صو�ص .ك��ل ه��ذا هو
�شيء غري فعلي .وب ��أيّ �شكل ال يخ�صني  .بل
على العك�س هو �أمرغري لطيف والمينحني �أيّ
متعة� .أن��ا �أالح��ظ فقط بلبلة �أك�بر يف حياتي
ومزيدا من القلق و العبث .ما يهتم به النا�س َّ
كف
عن �أن يكون مو�ضع �إهتمامي� .صارهذا الكتاب
عندي ال ميلك �أيّ �أهمية .يعترب النا�س ب�أنه طاملا
هم م�شغولون به فالأكيد �أنني �أفعل ذلك �أي�ضا.
يبدو لهم �أنني حني �أ�صبحت يف الأخري معرتفا
به هو �أمر بالن�سبة يل بالغ الأهمية .و بدوري
لدي �إنطباع ب��أين كنت مقبوال قبل ذلك بكثري
ويف الأقل من قبل الذين �أنا مهتم بهم .وقبول
اجلمع ال ميلك لدي �أيّ �أهمية ،حتى �أن هذا يف
احلقيقة هو �أمر مكدّر  ،فهو ينتج عن دوافع غري
�صحيحة �إذ يحدث ملجرد الإثارة مما اليعني �أبدا
ب�أنه يتم تقديري وفق قيمتي احلقيقية.
 لكن هذا جزء من التقدير الذيكنت تنتظره يف وقت ما؟.
* �أنا ال �أنكر ذلك .لكن ينبغي �إدراك �أن الإعرتاف
احلقيقي اليح�صل �إال بني الأ�شخا�ص املت�ساوين
ول��دى الذين ميثلون امل�ستوى نف�سه .ه��ذا ما
يح�سب ح�سابه فقط  ،و مثل هذا الإعرتاف �أنا
�أمتتع به منذ �أعوام.
 � ّأي واح����د م��ن ك��ت��ب��ك تعتربهالأف�ضل؟
* ( عمالق مارو�سي) .على الدوام كنت �أعتربه
الأف�ضل.
 النقاد  ،ويف الأق��ل معظمهم  ،يعتربون �أنالأف�ضل هو ( مدار ال�سرطان).
* ح�ين ق ��ر�أتُ م��رة �أخ ��رى ( م��دار ال�سرطان )
�إقتنعت ب�أنه �أف�ضل بكثري مما بدا يل يف وقت
ما .لقد �أعجبني .وجاء هذا مفاج�أة يل متاما.
فخالل �سنوات طويلة مل �أعد اىل هذا الكتاب.
يبدو يل �أن��ه كتاب جيد جدا وله قيمة دائمية.
�أما ( عمالق مارو�سي ) فيتعامل مع �أبعاد �أخرى
قليال من �شخ�صيتي� .إنه كتاب مليء باحلبور
وهذا ما يعجبني فيه �إذ هو يعرب عن الفرح و
مينحه �أي�ضا.
 ما م�صري ( Draco and the Ecliptic) الذي �أعلنتَ عنه قبل �سنني ؟
* ال�شيء يحدث وحتى �أين ن�سيته .برغم �أنه
توجد دائما فر�صة كتابته يف ي��وم جميل ما.
كان من املقرر�أن يكون كتابا �صغريا غري �سميك
�أو��ض��ح فيه املقا�صد التي �إ�سرت�شدت بها يف
كتبي التي �أتكلم فيها عن حياتي كلها .بعبارة
�أخ��رى �أردت �أن �أن�سى ما كتبته و�أح��اول مرة
�أخ��رى �أن �أو�ضح ما �أردتُ عمله .رمبا �أو�ضحُ
بهذه الطريقة �أهمية كتبي من وجهة نظر امل�ؤلف
التي  ،كما تعرف ي��ا �سيدي  ،ه��ي واح��دة من
وجهات نظر كثرية  ،وحكمه على �أهمية كتبه.
وهذا حكم ي�ضيع بني كرثة الأ�صوات الأخرى.
وهل هو يعرف جيدا  ،كما يخيل �إليه � ،أعماله
؟ �أعتقد �أن اجل��واب هو النفي .بالأحرى �أظن
�أن الكاتب يذكر بالو�سيط يف عملية حت�ضري
الأرواح  .فعندما يخرج من حالة التنومي يكون
كله �إ�ستغراب مما قيل و ح�صل.
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اإلصبع  ..منذ لغة اإلشارة إلى شاشة اللَّمس
ترجمة  /عادل �صادق
بالرغم من التحوّ ل الدوري لنوعنا الب�شري عن
العمل اليدوي ،ففي الع�صر الرقمي digital
يجد الإ�صبع نف�سه مهم ًا كما هي حاله �أب��د ًا.
فحتى و راحات الأيدي ،و املعا�صم و ال�سواعد
ترتاجع �إىل حال ٍة عجينية من عدم اال�ستعمال،
ف�إن دور الإ�صبع يقارب لي�س عامل الأ�شياء فقط،
بل املعلومات �أي� ًضا ،كما يقول ماثيو بيتلز يف
عر�ضه ه ��ذا .و تتطلب الأدوات ال�ت��ي ن�صل
بوا�سطتها �إىل التعاطي مع العامل قواع َد �أكرث
ت�شذيب ًا على الدوام حلاالت املالطفة ،و امل�سح،
و اللم�س؛ و يحقق الإمي��اء ،و هو رمب��ا �أقدم
�شكل من �أ�شكال االت�صال �أو التبليغ الب�شري،
نوع ًا من الت�أليه �أو التمجيدعن طريق لوحة
املفاتيح و �شا�شة اللم�س.
غري �أن الأ�صابع قد فتنتنا على الدوام و �صدَّتنا،
وفق ًا لأغنو�س ت َرمبل ،الذي يُعد كتابه ( الأ�صبع
 :دف�تر The Finger : Handbook
) م�س َرد ًا مثري ًا ذا �أهمية رقمية .و باعتباره
�أم�ين ال�ل��وح��ات و النحت يف مركز ييل للفن
ال�ب�ري �ط��اين ،ف ��إن��ه ي�ن�ظ��ر ب�ع�ين م � ��ؤرخ الفن
لين�شيء " كاتدرائية اليد " ،وا�صف ًا الت�شريح
مبهج باهر .و ي�ؤكد امل�ؤلف �أن
اليدوي
ٍ
بتف�صيل ٍ

الأنظمة الفئوية للح�ساب امل�ستند اىل الأ�صابع
التي ا�ستخدمها التجّ ار الرومان ميكن �أن تكون
منا�سبة النبعاث ٍة يف عهدٍ تبدو فيه املباديء
الأولية يف االقت�صاد قد غابت عن فهمنا .و هو
ال يبايل عَر� ًضا �إىل حدٍ ما بتاريخ لغات اال�شارة،
التي طوَّ رها رهبان القرون الو�سطى ال�صامتون
�إ�ضاف ًة للطر�شان من النا�س ( و هي حتويلة �إىل
داخل تاريخ ب َريل تبدو هنا ان�سياب ًا غري مم َّيز
يف هذا الكتاب احلاذق بطريقة خمتلفة ).
�إن ت ��أم�ل�ات ت � َرم �ب��ل يف الأه �م �ي��ة امل�ق��د��س��ة و
الإبداعية ل�صورة الإ�صبع املتخ َّيلة  ،من ناحية
�أخرى ،دقيقة و باعثة على التفكري .فلقد �شك َّلت
الأ� �ص��اب��ع و �أ� �ش��ارت ل��وق� ٍ�ت ط��وي��ل �إىل قوى
جوهرية يف الطبيعة و الدين � :إمياءات اليوغا
التي ترى تكرار ًا يف �صور الألوهيات البوذية و
الهندية؛ �إ�صبع يهود الذي يقتل و يخلق مع ًا؛ و
�إبهام قدم ي�سوع و هو يخرب�ش درو� ًسا غام�ضة
يف الرتاب .و ال يقل عن ذلك فتن ًة فح�ص امل�ؤلف
لتاريخ القفازات و الأظافر امل�صبوغة ،و الأيدي
يف حالة احل��رب و يف وق��ت اللعب ،و �صنعة
الإبهام وحدها �أي� ًضا.
لكنه فقط ح�ين يتحول �إىل �أي ��دي الفنانني ــ
كموا�ضيع و ك�أع�ضاء يف �صناعة ال�صورة مع ًا

ــ جتده يوميء �إىل الالذع �أو امل�ؤمل .ففي لوحة
رامربانت " ت�شريح الدكتور نيكولي�س بَلب (
 ،) 1632يبينّ الدكتور �أوتار ال�ساعد بينما هو
ي�صنع دائرة ب�إبهامه و �سبّابته ــ و هي �إمياءة
كنت قد اعتربتها على الدوام نوع ًا من احلِ َرفية،
غري �أن ت َرمبل ( امل�ؤلف ) يو�ضح ب�أنها احلركة
�أو الإ�شارة بالذات التي جتعلها الأوتار املبيّنة
ممكنة.
وت�صوير رام�بران��ت ال�ن� ّف��اذ ل�ه��ذا الت�شريح ــ
الآلية اله�شة حلرفته ــ هو يف قول ت َرمبل نظرة
ع�صبية �إىل اجلذور اجل�سدية املتلوّ ية لعملية
اخللق الفني .و تلك الأوتار نف�سها تلعب �أي� ًضا
دور ًا بارز ًا ال يُن�سى يف ت�صوير مايكل �أجنلو
للخلق ع�ل��ى �سقف كني�سة �سي�ستني ،حيث
يج�سر ق��و�� ٌ�س ،غري
يلتوي �ساعد ال��رب بينما ّ
مرئي ،الهوة اال�شتباكية  synapticبينه و
بني �أ�صابع قدمي �آدم املمطوطة .و بالن�سبة
ل َ
رتمبل ،ف��إن �أ�صابع الفنان هذه مذ ِّكر غريب
ب�أننا ال ن�صل �أب��د ًا الواحد �إىل الآخ��ر من دون
جهد .و كما ت�ؤكد �شا�شاتنا اللم�سية اليوم ،ف�إن
علينا �أن جن��ازف بتلويث �أيدينا ،لإقامة هذا
االت�صال.
عن review /

 45ي����وم����ا ف����ي س����ج����ون ط���ال���ب���ان
يف كتابه «الأ�سري ..عندما كنت �سجينا لدى
طالبان» ال�صادرحزيران  ،2010يروى جري
فان ديك تفا�صيل ال�شهر ون�صف ال�شهر التي
ق�ضاها �أ��س�يرا حلركة طالبان .وم��ا مييز
جتربة فان ديك ال�سردية هو �أنه مل يحاول
�أن يبدو �شجاعا �أو يتظاهر بالبطولة �أو
بالروحانية فهو ي�صف م�شاعره احلقيقية
من خ��وف وح��زن ورمب��ا خ��زي يف بع�ض
الأح � �ي� ��ان ،وي� �ع�ت�رف يف ال ��وق ��ت نف�سه
بانبهاره بخاطفيه وممار�ساتهم الإ�سالمية
و�أ�سلوب معي�شتهم.
مل تكن تلك ه��ي �أفغان�ستان ال�ت��ي متنى
فان ديك �أن يذهب �إليها وهو �شاب؛ ففي
ع��ام  1973عندما ك��ان ف��ان دي��ك م��ا زال
يدر�س يف باري�س ك��ان قد �شاهد مل�صقا
حول �أفغان�ستان وبعدها كان يتحدث مع
�أ�صدقائه ف�أخربه �أحدهم ب�أنه يرغب يف
�أن ي�صبح رجل اقت�صاد ،فيما قال �آخر �إنه
يرغب يف العمل كمحام بينما قال ديك �إنه
يرغب يف ال�سفر �إىل �أفغان�ستان؛ فقد كان
يحلم منذ �صغره باملغامرة والإثارة ،وفقا
ملا قاله ديك نف�سه.
يف ذلك العام متكن ديك من زيارة �أفغان�ستان
ب�صحبة �أخيه وكانت �أفغان�ستان يف ذلك
الوقت متاما كما كانوا ي�صفونها «باري�س
ال�شرق» حيث كانت تعج باملطاعم و�صاالت
القمار واملالهي الليلية.
ويف ع ��ام � � 1981س��اف��ر �إىل باك�ستان
ك�صحايف يعمل ل�صالح «نيويورك تاميز»
ومنها ا�ستقل القطار �إىل بي�شاور التي
تعد مركز املجاهدين ،وهناك التقى قادتهم
و�سافر للمناطق القبلية ،ث��م انتقل �إىل
�أفغان�ستان وع��ا���ش م��ع امل�ج��اه��دي��ن على

احل� ��دود .وه �ن��اك ال�ت�ق��ى ي��ون����س خال�ص
الذي �ساعده على دخول املناطق القبلية،
وت�سلق فان ديك اجلبال ،و�أق��ام مع جالل
الدين حقاين..
ويف عام  2008و�صل فان ديك �إىل املناطق
القبلية على احلدود الباك�ستانية الأفغانية
مفت�شا يف حقيقة التحديات التي تواجهها
�أم�يرك��ا ه�ن��اك ،ومتمنيا االلتقاء بكل من
جالل الدين حقاين وقلب الدين حكمتيار،
وكان يعلم ح�سب قوله �أنه يلعب بالنار و�أن
تلك التجربة �ستكون حمفوفة باملخاطر.
ع �ن��دم��ا و�� �ص ��ل ف� ��ان دي� ��ك �إىل املنطقة
احلدودية ،حا�صره عدة رجال م�سلحون
يرتدون العمامات ال�سوداء واقتادوه
�إىل زن��زان��ة مظلمة �إىل ح��د انعدام
ال��ر�ؤي��ة و�ضيقة للغاية حيث مل تكن
م�ساحتها تتجاوز  3.5يف  3.5مرت،
ومل يكن يدخلها الهواء .يقول فان ديك:
«عندما اختطفوين �س�ألني زعيمهم بلغة
الب�شتون عن ا�سمي ثم عن ا�سم والدي»
ف�أجبت ولكنني بعد ذلك مل �أعد �أ�ستطيع
م��وا��ص�ل��ة احل ��وار بلغتهم فقلت لهم:
«�أنا �أمريكي» ثم قلت�« :أنا ميت» .فقال
قائدهم�« :إننا نعمل على تقييم املوقف،
ف�سنقوم ب�إجراء حتقيق ،ف�إذا تبني �أنك
جئت �إىل هنا مدعوا ف�أنت حر يف �أن
تذهب� ،أم��ا �إذا مل تكن مدعوا ف�سوف
نعتربك جا�سو�سا» .فقلت لقد انتهيت.
ون �ظ��رت ح ��ويل ور�أي� ��ت ال��دم��اء على
اجلدران وال�سال�سل على الأر�ض.
ي��روي دي��ك �أن ال�سجانني كانوا دائما
ي�ؤكدون له ولزمالئه امل�سجونني �أنهم
لن يقتلوهم لأنهم �ضيوفهم رغم �أنهم

كانوا يهددونه �أحيانا باملوت �إذا مل يتحول
�إىل الإ�سالم .وازداد �إح�سا�سه بالقهر عندما
�أجربه حمتجزوه على ال�صالة يف حماولة
لإقناعه بالتحول عن ديانته .ومل يلج�أ فان
ديك لإعالن �إ�سالمه كذبا لأنه كان يثق يف
ب�صرية خاطفيه الغريزية فكان يخ�شى �أن
يقتلوه �إذا ما �شعروا ب�أنه يكذب.
ومل يكن ي�سمح لهم باخلروج خ��ارج تلك
ال��زن��زان��ة اخلانقة �إال لعدة دق��ائ��ق �أثناء
الليل ،وك��ان كل ي��وم مير يعتقد دي��ك �أنه
�سيكون �آخر يوم له يف ذلك العامل .وزاد
�شك ديك يف مرتجمه وحرا�سه من وح�شة
�سجنه؛ حيث كانت ت�ساوره ال�شكوك ب�أنهم

قد و�شوا به �إىل خاطفيه.
يقول« :مل تعد للعالقات التي كونتها �أي
معنى يف ذل��ك امل�ك��ان حيث �إن��ه ع��امل من
اخليانة والظلمة والغمو�ض والوالءات
القبلية واخليانات القبلية �أي�ضا».
يف ال�ي��وم ال��راب��ع لأ� �س��ره� ،أخ��ذ �ساجنوه
مرتجمه وح��را��س��ه �إىل خ��ارج الزنزانة
وا�ستجوبوهم ث��م ج��اء قائدهم �إىل فان
دي��ك وج�ل����س ق�ب��ال�ت��ه .يف ت�ل��ك اللحظات
تداعت �إىل ذاكرته تفا�صيل مقتل دانيال
بريل التي كان قد غطاها وتتبع تفا�صيلها،
ولكن قائدهم جعله يتحدث �أم��ام كامريا
فيديو وكان ديك يعتقد يف ذلك الوقت �أن
حلظته قد حانت ولكن القائد �أخربه
�أن��ه �سيفاو�ض م��ن �أج��ل الإف� ��راج عن
اث�ن�ين م��ن املعتقلني يف غوانتانامو
�أو احل�صول على فدية قدرها مليون
ون�صف املليون دوالر.
يعلق دي��ك على ذل��ك قائال« :حتى هذه
اللحظة مل يتم الإفراج عن �أي معتقلني
يف م�ق��اب��ل �إط �ل�اق � �س��راح��ي» ،ك�م��ا ال
يعرف ف��ان دي��ك �أي �شيء عن فدية مت
دفعها مقابل خ��روج��ه وال يعرف �سر
�إط�ل�اق خاطفيه ��س��راح��ه .ويت�ساءل:
هل كانت اال�ستخبارات الأمريكية �أو
مكتب التحقيقات الفيدرايل �أو «ال�سي
بي �إ���س»� ،أو ال�سفارة الأمريكية وراء
الإفراج عنه ،ال �أحد يعلم.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن���ه مل يتمكن من
�إمتام ق�صته ال�صحافية التي ذهب من
�أجلها ،ف�إنه عاد بتجربة �إن�سانية عميقة
�سترتك بال �شك �أثرها بداخله وبداخل
كل من قر�أ كتابه
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عشيقة صدام المزعومة تروي تفاصيل عالقتها
في كتاب جديد
ترجمة :عمار كاظم حممد
يف احدى ليايل �صيف عام  ، 1968كانت جارة
المب�سو�س  ،جينا تدعوها باحلاح للمجيء
ومرافقتها بينما زوجها يقيم حفل ع�شاء ،ثم
ارت��دت المب�سو�س البالغة م��ن العمر انذاك
�ستة ع�شر عاما ف�ستانها ال��وردي املتجان�س
مع �شريط �شعرها ال��وردي وحذائها الف�ضي
وو� �ض �ع��ت ع �ط��ره��ا امل�ف���ض��ل  ،ج��ي ريفن�س
وارت ��دت خالخيلها الذهبية وا� �س��اوره��ا ثم
ق �ف��زت ال���س�ي��اج ال��واط��يء ال ��ذي يف�صل بني
العائلتني حاملة طا�سة حتتوي على التبولة
بني يديها .
ك��ان هناك رج��ل يرتدي بدلة زرق��اء وقمي�ص
ابي�ض قدم نف�سه على انه �صدام ح�سني ،لقد
كان يف احلادي والثالثني من العمر� ،شخ�صية
م�ؤثرة يف حزب البعث ،تقول المب�سو�س االن
انها مل تكن تعرف من هو �صدام يف ذلك الوقت
لكنها انده�شت بو�سامته على حد قولها يف
غرفة جلو�س جينا وه��اروت خياط يف بغداد
حيث ك��ان��ت اغنية ف��ران��ك �سيناترا " غريب
يف الليل" تنبعث من جهاز الت�سجيل هذا ما
ابتد�أت به المب�سو�س ادعائها من عالقة امتدت
لثالثة عقود م��ن التعقيدات واخل��وف لكنها
عاطفية اي�ضا ورومانتيكية مع الديكتاتور
ال�سابق للعراق .
تقول ان �صدام كان يدعوها �شقراء  ،يف كتابها
اجلديد " حياتي مع �صدام " المبو�س البالغة
االن  57عاما التي ت�سمي نف�سها باال�سم االول
ماريا ،ت�صف بالتف�صيل عالقتها املزعومة مع
الديكتاتور واحل�ي��اة ال�سرية لها وق��د اعترب
النقاد الكتاب نوع من اخليال اجلامح وكتب
باللغة ال�سويدية با�سم م�ستعار مل�ؤلفة تدعى
لينا كاترينا �سوانربغ ومت بيعه يف ع�شرة
بلدان اوروبية حتى االن .
حينما مت اجراء لقاء مع المب�سو�س او ع�شيقة
� �ص��دام ك�م��ا لقبتها و��س��ائ��ل االع �ل�ام  ،كانت
المب�سو�س تعي�ش يف بلدة �صغرية يف الريف
ال�سويدي خمفية هويتها لعدة �سنوات حتى
ظهور الكتاب  ،وحينما مت �س�ؤالها عن ماذا
تقولني هل يهمك ان تكوين ع�شيقة �صدام ؟
جتعد انفها من امل�صطلح وقالت ان��ه و�صف
غري مالئم لعالقتها �صدام الذي اعدم يف نهاية
عام  2006م�ضيفة  " ،كال لقد كنت خمتلفة عن
ح�شد الع�شيقات اللواتي كان يفرت�ض �صدام
على عالقة بهن  ،فهي تقول عن نف�سها انها
كانت اف�ضل ،وفتاة من طبقة راقية فقد كانت
جتيد اللغة العربية واليونانية واالنكليزية
والفرن�سية وجاءت من عائلة جيدة وقد احبت
خ�صو�صيتها وموا�صلة عملها وكانت دائما
متثل نف�سها .
تقول " لقد ر�آين خمتلفة عن االخريات  ،فقد
كنت احب الب�ساطة ،ومل اكن اري��د امل��ال ،فقد
كنت �سعيدة بهذه الطريقة ،ومل اغري طريقتي
مع اي �شخ�ص كان " قالت ذلك وهي ت�شري اىل
خلفية عائلتها واملكانه التي ح�صلت عليها ذات
مرة يف اللجنة االوملبية الوطنية العراقية .
واذا ما �صدق احد ما احاديث المب�سو�س فان
��ص��دام بالت�أكيد يفرت�ض ان��ه ك��ان يحب ذلك
النوع من الن�ساء واملوا�صفات التي تتحلى بها

 ،لكنها يف النهاية  ،كانت الع�شيقة يف زعمه
التي بقيت اطول فرتة  .لكن كتاب المب�سو�س
يتحوي على �س�ؤال بغري جواب ،وق�صتها التي
ت��أخ��ذ ه��ذا املنحى وال���دوران ال��درام��ي الذي
ي�ضاهي اكرث ق�ص�ص اجلا�سو�سية اث��ارة يف
هوليود باملقارنة معه.
اذن رمبا اليفاجئنا ان هناك البع�ض من الذين
يت�صورون ان كل هذه الرواية هي من �صنع
خيال المب�سو�س و�صوروها على انها انتهازية
و�صائدة فر�ص من خ�لال البحث عن امل��ال ،
وال�س�ؤال ال��ذي يطرحه النقاد هو ملاذا يقوم
�شخ�ص مثل المب�سو�س التي تعي�ش بهوية
خمفية يف ال�سويد خوفا من العواقب بو�ضع
�صورة مكربة لها على غالف الكتاب اذا كانت
تخ�شى هذا االمر ؟.
ع �ن��د م �ق��اب �ل �ت �ه��ا رف �� �ض��ت الم �ب �� �س��و���س ه��ذه
االنتقادات رافعة �صوتها بغ�ضب وتكلمت عن
تقارير اخبارية تقول ان و�صف حياتها مع
�صدام كان ماخوذا من رواية الف ليلة وليلة
وهي على اية حال مل تكن قادرة على جلب اي
�صورة لها مع �صدام او حتتفظ باي خملفات
تذكارية اخرى مثل ر�سائل او مالحظات لكن
البع�ض م��ن التقارير االخ�ب��اري��ة ذك��رت بان
�صورا لالمب�سو�س قد وجدت حينما داهمت
القوات الأمريكية احد اك��واخ احلب التابعة
ل�صدام عام . 2003
وبينما ت��روي ق�صتها فقد كانت �شابة لطيفة
و��س��اذج��ة م��ن عائلة م�سيحية يونانية ثرية
تعود يف ا�صلها م��ن لبنان حيث ان ملب�سها
االن�ي��ق ومنظرها ال�ب�يروت��ي اعطاها لقب "
ام�ي�رة ب �غ��داد " ووال��داه��ا ك��ان يح�صل على
راتب ممتاز من عمله يف �صناعة النفط النامية
ب�سرعة يف العراق �آنذاك وهو االمر الذي حرك
العائلة من بريوت اىل بغداد حيث ولدت هناك
.
ال�شابة ب��اري��زوال او ب��اري كما ك��ان يدعوها
النا�س كانت تعي�ش اج��واء ادي��ث بياف يف
اغنيتها"  "la vie en roseيف نهاية
ال�ستينيات يف بغداد وحت�ضر حفالت حدائقها
م��ع املجتمع املخملي وتق�ضي اي��ام��ا ك�سولة
يف م�سبح نادي العلوية اخلا�ص مع عائلتها
وا�صدقائها .
كانت تلك ايام جمدها حينما كانت احلياة �سهلة
وهي تتجول يف �شوارع بغداد الهانئة واملليئة
باحلياة بعد ذلك قالت ان �صدام ح�سني احاطها
بقب�ضة من حديد مبقيا الرقابة عليها طوال
الوقت ويف بع�ض االحيان ال يت�صل بها لعدة
�سنوات لكنها كانت ت�شعر بح�ضوره دائما وقد
عرفت انه عاجال ام اجال يتعقب اثرها  ،لقد
ك��ان ��ص��دام رج�لا خطرا حيث ينت�شر رجاله
يف كل مكان يف العراق فهو مل يكن ليرتكها او
يدعها ترتكه .
قالت انه بعد ان تزوجت من زوجها �سريوب
وهو رجل ارمني ثري رماه �صدام يف ال�سجن
وج���رده م��ن ام��وال��ه وق��د ا��س�ت�ط��اع �سريوب
الهرب اىل بريوت خوفا من غ�ضب الديكتاتور
واختفى من العائلة بينما بقيت المب�سو�س يف
بغداد مع ابنتيها ليزا و اليكي ثم قام احد ابناء
�صدام باغت�صاب اح��دى بناتها حينما بلغت
اخلام�سة ع�شرة من العمر على حد زعمها .

وعلى الرغم من كل الرعب واخلوف واالذالل
قالت المب�سو�س انها كانت تذهب اىل �صدام
حينما ي�ستدعيها وغالبا على حد قولها انه
كانت تاتيها �سيارات فخمة اىل بيتها وتاخذها
اىل اح��د ق���ص��وره حيث ك��ان��ت تق�ضي عدة
�ساعات او عدة ايام مع الديكتاتور قائلة انها
فكرت انه اذا مل تفعل ما يتمناه ف�سوف يقوم
بقتلها او االنتقام من عائلتها .
على اية حال كانت المب�سو�س حينما تتكلم عن
الديكتاتور تقدم انطباعا من امل�شاعر العميقة
نحوه كرجل منف�صل عن �سلوكه املخيف جتاه
معار�ضيه م�شرية اىل ان��ه على الرغم من ان
�سريوب الذي لها ت�صال معه االن كان زوجها
ووال��د البنتني لكن الديكتاتور مل يرتكها كما
فعل زوجها .
يف نهاية الكتاب ي�صبح من ال�صعب تدريجيا
متابعة ق�صتها ففي اوائ��ل الثمانينيات كما
تقول ا�صبحت حامال مرة �أخرى و�سافرت اىل
اليونان من اجل اجناب ولدها قطنطينيو�س
ح �ي��ث رف �� �ض��ت الم�ب���س��و���س االج ��اب ��ة حينما
�سئلت عمن ي�ك��ون وال��د ذل��ك الطفل م�ضيفة
انها ا�ستطاعت ابعاد ابنتها ليزا اىل خارج
العراق وكانت تخطط لأخ��راج ابنتها الثانية
لكن �صدام ا�صبح يزداد هو�سا و�سيطرة قاتله،
ك��ان قد ات�صل بها واخ�بره��ا ان��ه يف املو�صل
بينما كان وراءها فقط بعدة دقائق ويف احدى
الليايل كانت �صدام ينظر اليها بعينني متعبني
قائال " انه االن الوقت لأنهاء كل هذا يا�شقراء
" وحينما �سالته المب�سو�س كيف؟ اجابها "
انا ل�ست متاكدا  ،علي ان افكر  ،هناك �شيء
واح��د اكيد هو �سوف لن يلم�سك رجل �آخر"
عند فكرت المب�سو�س مع نف�سها ان هذا رمبا
يعني احل�ك��م عليها ب��االع��دام وان عليها ان
تهرب ف��ورا .طبقا للكتاب انها تركت ابنتها
اليكي يف بغداد عام  2001حماولة الفرار من
البالد عن طريق دهوك وهي حمافظة تقع يف
ال�شمال يف كرد�ستان العراق وعلى اية حال
فقد خانها الدليل وانتهى ذلك بان ام�سكت بها
االجهزة االمنية املرعبة " املخابرات العراقية
" م�ضيفة انه مت االحتفاظ بها يف �سجن حتت
االر���ض لبع�ض الوقت قبل ان يتم نقلها اىل
�سجن الن�ساء .
يف احد االيام جاء اليها جمموعة من الرجال
واخذوها من زنزانتها وحينما �س�ألت اىل اين
ت�أخذوين ؟ اجابوها  :انت ذاهبة اىل بغداد
عند ذلك قالت المب�سو�س انها كانت مت�أكدة يف
انها يف طريقها اىل االعدام لكن با�ص ال�سجن
ت��وج��ه ب�ه��ا اىل احل� ��دود ال �� �س��وري��ة ب ��دال من
الطريق الذي يقودهم اىل العا�صمة العراقية
وق��د انتهى بها امل �ط��اف يف ف�ن��دق يف عمان
يف االردن وق��د اكت�شفت ان ه� ��ؤالء الرجال
ه��م م��ن امل�ع��ار��ض��ة ال�ع��راق�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة حلزب
امل�ؤمتر الوطني العراقي حيث قامت احلكومة
االمريكية بنقلها بطريقة غري مبا�شرة خارج
البالد .
بعد بع�ض التوقفات غري املف�سرة يف �سوريا
وبريوت قالت المب�سو�س انها طارت بالطائرة
اىل تايالند لكي يتم مقابلتها من قبل وكالة
امل �خ��اب��رات امل��رك��زي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ()C.I.A
على امل ان تقوم بامل�ساهمة يف اعطاء نظرة

حول العراق من الداخل يف عهد الديكتاتور
م�ضيفة انها قوبلت ببع�ض التحقيقات االولية
البديهية مثل  :اين ي�سكن �صدام ؟ واين ياكل ؟
واين مكان احلمامات ؟ هل ا�ستطاعت ان متيز
فروقا بني �صدام و�شبيهه ؟ .
وقد قوبلت المب�سو�س حول عالقتها املزعومة
ب�صدام يف حمطة اخبار اي بي �سي نيوز ذلك
اللقاء الذي مت ر�سم �صورة �صدام الرجل الذي
ال��ذي يثار با�ستخدام الفياغرا وال��ذي يحب
م�شاهدة فيلم " العراب " وال��ذي مت بثه قبل
ا�شهر قليلة من بداية احلرب على العراق .
قالت المب�سو�س حينها انها الت�شك يف كون
�صدام ي�شاهد البث  ،وطبقا ملقال الوا�شنطن
بو�ست ف��ان م��را��س��ل ومنتج ال اي ب��ي �سي
نيوز تعقب المب�سو�س يف ب�يروت وام�ضى
ع��دة ا�شهر للتحقق من ادعاءاتها مع كال من
م�س�ؤويل املخابرات االوربية باال�ضافة اىل
ال�ع��راق�ي�ين يف امل�ع��ار��ض��ة  ،اب�ن��ة المب�سو�س
الثانية اليكي ا�ستطاعت الهروب يف النهاية
من العراق وذهبت اىل اقربائها يف اليونان
بينما انتهت المب�سو�س يف ال�سويد فيما ابنتها
الثانية ا�ستقرت مع زوجها .
حياتها االن يف تلك املنطقة الريفية الهادئة يف
ال�سويد بعيدة عن ذلك الرتف ،لكن المب�سو�س
تقول بانها را�ضية ببيئتها الب�سيطة التي حتيط
بها .م�ضيفة انها تتم�شى مع كلبها وتغ�سل
ال�صحون وتتحادث مع الباعة حينما تت�سوق
الفواكه واخل�ضار من ال�ساحة الرئي�سية يف
البلدة وتختم حديثا قائلة " ان قلبها ما زال
يف ب�غ��داد ف��ان��ا اغم�ض عيني واب�ك��ي وافكر
يف الزهورالتي كانت يف حديقتي ورائحة
الغاردينيا التي تنبعث منها".
عن :لو�س اجنل�س تاميز
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تويف اخلمي�س املا�ضي الروائي اجلزائري الكبري الطاهر وطار املعروف بـ"�أب الرواية اجلزائرية"،
بعد معاناة مع مر�ض ع�ضال تطلب نقله عدة مرات يف رحالت للعالج بني م�ست�شفيات اجلزائر
وباري�س .،وطار يف طليعة الروائيني اجلزائرين الذين يكتبون �أعمالهم باللغة العربية الف�صحى،
وعمل الفقيد يف الأدب كما يف ال�صحافة وا�شتغل بال�سيا�سة �أي�ضا يف عهد احلزب الواحد ،حزب
جبهة التحرير الوطني .وا�شتهر مبجموعة من الروايات التي كتبها يف ظل نظام احلزب الواحد،
كرواية "الالز" و"الزلزال" ،و"احلوات والق�صر" ،و"عر�س بغل" .وجمموعته الق�ص�صية "ال�شهداء
يعودون هذا الأ�سبوع".

رحيل "أب الرواية الجزائرية" الطاهر
وطار بعد معاناة مع المرض
وبداية من عام � ،1999صدر للروائي روايته
" الويل الطاهر يعود على مقامه الزكي"� ،أما
يف عام  2005فقد �صدر للطاهر وط��ار روايته
"الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء".
يقول عمي الطاهر� ،أو هكذا يلقب يف اجلزائر،
ب ��أن "همه الأ��س��ا��س��ي ه��و ال��و��ص��ول �إىل احلد
الأق�صى ال��ذي ميكن �أن تبلغه الربجوازية يف
الت�ضحية ب�صفتها قائدة التغيريات الكربى يف
العامل" .ويقول �إنه"هو يف حد ذات��ه الرتاث.
وبقدر ما يح�ضره بابلو نريودا يح�ضره املتنبي
�أو ال�شنفرى" .ك�م��ا يقول�":أنا م�شرقي يل
طقو�سي يف كل جماالت احلياة ،و�أن معتقدات
امل�ؤمنني ينبغي �أن حترتم
ن�ن���ش��ر اخ ��ر ح� ��وار اج� ��ري م �ع��ه وب �ث �ت��ه قناة
العربية.
من هو الطاهر وطار؟
ال��روائ��ي الكبري الطاهر وط��ار �أو عمي طاهر
كما يلقي يف اجل��زائ��ر� ،صاحب رواي ��ة زالزل
والز من مواليد ع��ام  1936باجلزائر ،بدايته
ك��ان��ت يف ال�صحافة والن�ضال ال�ط�لاب��ي �إب��ان
ث� ��ورة اجل ��زائ ��ر ال �ت �ح��ري��ري��ة ،ه��و �أح� ��د طلبة
مدر�سة جمعية العلماء امل�سلمني يف اجلزائر
التي ت�أ�س�ست عام  1950غري �أن فكره مل يكن
كذلك ،حيث تبنى ال�شيوعية فكر ًا فكان �أحد �أبرز
املدافعني عن النظام ال�شيوعي ،الطاهر وطار
يعترب رائد الرواية اجلزائرية ترجمت �أعماله

الأدبية �إىل العديد من اللغات العاملية ،وكانت
موا�ضيع لأطروحات ور�سائل جامعية كثرية.
تق ّلد الروائي بع�ض املنا�صب ال�سامية يف الدولة
لكنه ف�ضل �أخ�ي� ً
را التفرغ �إىل العمل الثقايف،
ف�أ�س�س جمعية اجلاحظية التي قال �أنها جاءت
يف غياب م�ؤ�س�سات تعنى يف اجلانب الثقايف
الغائب يف البالد .همه الأ�سا�سي كما يقول دائم ًا
هو الو�صول �إىل احلد الأق�صى الذي ميكن �أن
تبلغه البورجوازية يف الت�ضحية ب�صفتها قائدة
التغريات الكربى يف العامل�.أحمد حرز الله� :إذ ًا
باخت�صار ه��ذه بع�ض املحطات يف حياة عمي
طاهر وط��ار الروائي امل�شهور� ،صاحب رواية
ال�لاظ التي �أ�س�ست �إىل فعل روائ��ي ثقايف يف
العامل العربي والعامل حيث ترجمت �إىل العديد
منها اللغات العاملية.
*عمي طاهر قبل �أن ندخل طبع ًا يف تفا�صيل
التجربة ال��روائ�ي��ة التي ال زل��ت تخو�ضها وال
زل��ت ت�ؤ�س�س ل�ساحة ثقافية ،ورمب��ا من خالل
م�ؤ�س�ستكم التي �أ�س�ستموهما جمعية اجلاحظية
�أو م�ؤ�س�سة اجلاحظية،
*عمي طاهر �أنت �أحد املفجرين لثورة الكتابة
ال�ت��ي ت��زام�ن��ت م��ع م��ن ف �ج��روا ث ��ورة اجلزائر
ال�ت�ح��ري��ري��ة يف ت�ل��ك امل��رح�ل��ة �أي يف �سنوات
اخلم�سينيات كنت تكتب �أي� ًضا؟
ال �ط��اه��ر وط� ��ار :ف��وج �ئ��ت م��ن � �ش��يء �أ�سبوع
باكت�شاف يف احلقيقة كنت �أعرفه من مدة ولكن
ن�سيت �أنني يف  7حزيران � 1956أي بعد تقريب ًا
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بغداد /اوراق

 15يوم من تقرير االحت��اد الطلبة اجلزائريني
يف العا�صمة هنا ومل يكن �سمعنا بهذا بالإ�ضراب
العام للطلبة ،كنت ن�شرت يف  ..56يف  7حزيران
 56مقال يعني مقال بتجاوز و�أن��ا مل �أبلغ بعد
� 20سنة� ،أن��ا من مواليد � 36أدع��و فيه الطلبة
اجل��زائ��ري�ين �إىل االل�ت�ح��اق ب��ال�ث��ورة ،حتى �أن
املرحوم هيثم ال�سعودي رئي�س جمعية الطلبة
امل�سلمني اجلزائريني يف تون�س يومها جاءين
وكان يظن �أنني �أحد قياديي الثورة التحريرية
وكان يتعامل معي على هذه الأ�سا�س ،ويريد �أن
يعرف من �أين �أ�ستمد التعليمات والأخبار وكذا
فانك�سف ملا اكت�شف �أنني على �سليقتي وعلى
بديهتي كطالب جزائري �شعرت ب�أن وجودنا يف
تون�س يف متابعة يعني التعليم بينما �إخواننا
ميوتون ك��ان عفوي وتلقائي ،وعلى فكرة �أنا
غري مكون �سيا�سي ًا يعني قبل الثورة ،يعني �أنا
ابن بادية ابن مدار�س دينية ،وعيي ال�سيا�سي
مل يت�شكل بعد ،رغ��م �أن�ن��ي انخرطت قلي ًال يف
الك�شافة ،ولكن ب�صراحة كنت على �سليقتي وعلى
طبيعتي ،تبنيت يعني عاطفي ًا وروح�ي� ًا ثورة
حتريرية ،كما تبنيت فيما يف  58بعد �سنتني
م��ن ان��دالع�ه��ا م��ن امل�ق��ال ه��ذا الفكر اال�شرتاكي
ال�ث��وري يعني�.أحمد ح��رز الله :كنت �شيوعي ًا
يقال �أنك كنت �شيوعي ًا كنت..الطاهر وطار :يف
اخلم�سينات كان الإن�سان ال بد �شباب يعني مثلنا
� 25 - 22سنة ال بد �أن يكون له انتماء� ،إما �أن
يكون نا�صري ًا �أو قومي ًا �أو بعثي ًا �أو مارك�سي ًا

ء

لنيني ًا �أو تروت�سكي ًا �أو غري ذل��ك ،و�أن��ا تعرفت
على جمموعة م��ن املارك�سيني التون�سيني يف
القيادة العليا للحزب ال�شيوعي التون�سي ،من
خاللهم تعرفت على نظرية ،مل �أن�ضم لأي حزب
�شيوعي مبعنى �شيوعي ،ولكن �أحمل الفكر فكر
الطبقة العاملة هكذا ن�سميه يعني عموم ًا.
* وهل هذا الفكر �أو ان�شغاالت الطبقة العاملة
هل جندها يف روايات الطاهر وطار؟
الطاهر وط��ار :يف كل رواياتي يف كل �أعمايل
بداية من الالظ من الق�ص�ص الق�صرية ال�سباق
ون��وا وحبة اللوز وغري ذل��ك ،يعني عن �سليقة
ولي�س ع��ن �إل���زام ع��ن ال �ت��زام تلقائي وعفوي
وطبيعي� ،أ�ؤم ��ن بالعدالة االجتماعية� ،أ�ؤمن
مبلكية و�سائل �إنتاج من طرف املنتجني� ،أ�ؤمن
باخلري لكل النا�س� ،أما احلزبية ف�أنا مل �أنخرط
يف �أي حزب �أنا ابن ثورة حتريرية ،ابن جبهة
التحريير الوطني من  56يعني �إىل غاية يعني
كحزبي �إىل غاية  84ثم انقطعت �أنا ل�ست الآن
يف �أي حزب.
* وه��ذه الأف�ك��ار �أف�ك��ار اال�شرتاكية �أو الأفكار
ال�شيوعية يف رواي�ت��ك هل ت��أث��رت بعد �سقوط
نظام االحت��اد ال�سوفيتي يف الت�سعينيات يف
ب��داي��ة الت�سعينييات؟تنب�أت ب�سقوط االحتاد
ال�سوفيتي واملنظومة اال�شرتاكية جميعها
الطاهر وطار � :سقوط نظام االحتاد ال�سوفيتيواملنظومة اال�شرتاكية واال�شرتاكيات يف العامل
ال�ث��ال��ث يف اجل��زائ��ر و��س��وري��ا وم�صر تنب�أت
ب�سقوطها وبزيفها يف رواية "عر�س بغل" ويف
كذلك يف رواية "جتربة يف الع�شق" ،ذلك �أن ما
�ساقته هو التطبيقات البريوقراطية التطبيقات
الع�سكرية ر�أ�س مالية الدولة كما هو ال�ش�أن يف
العامل النامي ،ومل ت�سقط يعني النظرية بحد
ذاتها كنظرية تدعو �إىل اخلري ،يعني ال ميكن �أن
ت�سقط دعوة �إىل اخلري �سواء كانت يف الديانات
�أو يف دع��وات �أو يف غري ذلك ال ميكن �أن يقال
عنها �أنها �سقطت ،التطبيقات البريوقراطية يف
املنظومة اال�شرتاكية ،مع العلم �أن اخلالف بد�أ
يعني و�أن التنبيه �إىل هذا ال�سقوط بد�أ عند بداية
الثورة ال�سوفيتية بد�أت مع تروت�سكي ولينني،
حيث �أن تروت�سكي كان يدين تطبيقات خا�صة
والأ�ساليب ال�ستالينية ،يعني لي�س جديد ًا يعني
�سقوط البريوقراطية يف االحت��اد ال�سوفيتي
ال�سابق لي�س اكت�شاف جديد بل هو تنب�ؤ من
طرف منا�ضلني وح�صل ما ح�صل ،مع العلم �أن
املعركة ب�ين ال�ق��وى الر�أ�سمالية واالمربيالية
والقوى الثورية يف العامل اال�شرتاكي كانت غري

متكافئة ،كانت كل �أوروب��ا ر�أ�سمالية وورائها
العامل الثالث ،وورائها حتى حركات التحرير
كانت تعمل على حتطيم االحتاد ال�سوفيتي رغم
�أنها تكافح ب�أ�سلحتها كانت عامل �أ�سا�سي ل�سقوط
التطبيقات كما �أ�سميها ،تطبيقات اال�شرتاكية �أو
ر�أ�سمالية الدولة كما متت بالأ�ساليب ال�ستالينية
* يف هذا ال�سياق تنب�أمت �إذ ًا قبل يف روايتك كما
قلت تنب�أت ب�سقوط هذا النظام ،الآن من خالل
جتربتكم الثقافية وروايتكم التي ُكتبت ما بعد
الزلزال الذي �أ�س�س �إىل رواية �أخرى رواية ما
بعد الثورة اجلزائرية ،هل تنب�أمت بفلول هذه
الأنظمة الآن �أحادية النظام مث ًال؟
ال�ط��اه��ر وط��ار� :أعتقد �أن��ه يف ع��ودة باملعنىال�ع��ودة ل�ل��وراء ه��ذا م�ستحيل ه��ذه �سواء على
الطريقة يعني الإ�سالمية �أو ال�شيوعية �أو..
املا�ضي ما�ضي انتهى يعني الب��د م��ن �أ�سلوب
ج��دي��د يتما�شى ومعطيات الع�صر ومعطيات
ال��وق��ت ال ��ذي ن�ح��ن ف �ي��ه� ،أن ��ا دمي �ق��راط��ي ويف
رواي��ة ال�لاظ التي كتبت يف ال�ستينات والتي
بد�أت كما هو يف مقدمتها يف اخلم�سينات يعني
البطل الأ�سا�سي زيدان عندما �أراد �أن يخلف �أن
ي�ستخلف نف�سه وهو م�سافر �إىل منطقة �أخرى
�أج ��رى ان�ت�خ��اب��ات ،وحت��دث ع��ن الدميقراطية
وحتدث عن الديكتاتورية وحتدث عن الأحادية،
ورمبا هذا ما كان ينق�ص التطبيقات يف البلدان
اال�شرتاكية ،وهذه الدميقراطية وهذه الف�سحة
من �إث��راء القرار و�إث��راء القيادة و�إث��راء الأفكار
ب�شيء جديد وب�شيء م��ن عند الآخ ��ر ،لأن�ن��ا ال
ميكن �أبد ًا �أن نركز على فكر واحد وال على ذهن
واحد
* �أمل تخلق لك نوع من الإ�شكال يف ظل ا�شرتاكية
الراحل هواري بومدين؟
ال �ط��اه��ر وط ��ار :وال �ل��ه يعني ن�ح��ن ن�ستعملجت� ��اوز ًا ا��ش�تراك�ي��ة ب��وم��دي��ن وا� �ش�تراك �ي��ة بن
مال وا�شرتاكية حافظ الأ��س��د وا�شرتاكية عبد
النا�صر ه��ذه تطبيقات ر�أ�سمالية ،ر�أ�سمالية
الدولة ت�ستويل على و�سائل الإنتاج ،ت�ستويل
على البنوك ت�ستويل على ..ولكن ال ت�ضعها بني
�أيدي ال�شعب وبني �أيدي العمال ذلك �أنها ال تثق
كقوة م�ستولية على النظام ال�سيا�سي م�ستولية
على ال�سلطة ال تثق يف قواعدها ،ي�ضاف �إىل هذا
�أنك ال جتد يف قيادة جزائرية �أو قيادة �سورية
�أو قيادة م�صرية �أو قيادة ليبية ال جتد الإجماع
على التوجه ه��ذا ،و�أن��ا عندما �أق��ول هذا الكالم
قلته لبومدين عندما كنا نناق�ش الثورة الزراعية
�أو الإ�صالح الزراعي كما كنا ن�سميه نحن ،قلت
ل��ه �أن��ك ت�صعد على �سلم ك��ل درج��ات��ه م�سو�سة
وميكن �أن ت�سقط بك يف �أي حلظة ،وهذا الكالم
قلته يعني وم��ر ع�ل��ى يعني يف ال�ت�ل�ف��زة على
املا�شي مبا�شرة كما يقول ،هذا ال�شيء معروف
�إمن��ا جت��اوز ًا الآن �أق��ول والله ا�شرتاكية فالن
وا�شرتاكية ف�لان ،هناك ا�شرتاكية واح��دة �أن
ت�ضع و�سائل الإنتاج بني �أيدي الطبقة العاملة،
و�أن ت�ضع يعني �أ�ساليب مرنة حزبية ونقابية
لل�سهر على هذه الطريقة
*حني قلت للرئي�س الراحل هواري بومدين �أنك
ت�صعد على �سلم مفخخ ماذا �أجابك؟
الطاهر وطار :احمر وجهه خا�صة بعد �أن تبعنياث�ن��ان �أو ثالثة وكلهم يقولون كما ق��ال ال�سي
طاهر وط��ار كما ق��ال ال�سي طاهر وط��ار ورفع
اجلل�سة ،رفعها قال اجلل�سة مرفوعة ،وعندما
�شاهد النا�س يف الليل يعني احلادثة تلفن يل
�أكرث من واحد ي�س�ألون هل �أنت بخري ب�شراك؟
�أق���ول ب����س احل�م��د ل�ل��ه يعني الأم� ��ور الطيبة،
كانوا يخافون علي ،ولكن هواري بومدين فهم
الر�سالة� ،أنا قلت هذا الكالم لأعار�ض به الذين
كانوا يعار�ضون الإ�صالح الزراعي وهم �أع�ضاء
جمل�س الثورة وهم قادة ،مل ي�ستوعب �أبو مدين
يف حلظتها تدخلي ،ولكن فيما بعد ا�ستوعبوا

ومرروه يف ن�شرة الأخبار وركزوا عليه�.أحمد
حرز الله :فا�صل ق�صري م�شاهدينا الكرام ونعود
بعده ملتابعة هذا اللقاء ال�شيق مع الروائي الكبري
الطاهر وطار فابقوا معنا
*ب �ع��د رواي � ��ة ال �ل�اظ ج� ��اءت ال �ت��ي ك �ن��ت فيها
دميقراطي ًا �أو �أ�شرت �إىل الدميقراطية التي يجب
�أن تكون ،ج��اءت رواي��ة ال��زل��زال التي �أحدثت
زل��ز ً
اال كما يقول النقاد يف الرواية اجلزائرية
واملغاربية �أو العربية ،ماذا حملت زلزال؟ كيف
زلزت؟
ً
زل��زاال يف فن
"الزلزال" �أحدثت
الرواية
الطاهر وطار :رواية زلزال كما و�ضع لها جابرع�صفور الدكتور جابر ع�صفور الأم�ي�ن العام
للمجل�س الأعلى للثقافة يف م�صر و�ضع مقدمة
لها للرتجمة الإجنليزية هي �أول رواية عرجت
لل�صدام ب�ين الإ��س�لام�ي�ين وغ�ير الإ�سالميني،
وهي �أول رواية عاجلت �أو�ضاع البلدان ما بعد
اال�ستعمار مبا�شرة ،وهي تدر�س هذه الرواية
الآن يف كثري من جامعات الدنيا ك ��أدب ما بعد
اال�ستعمار ،وفيها جتربة رمبا مار�سها غريي دون
�أن نلتقي ،رمبا �صنع الله �إبراهيم �أي� ًضا مار�س
نف�س التقنية وهي �أن جتعل املكان بط ًال ،فكنت
ق�سنطينة بواديها ب�أنفاقها ب�أزقتها بجدرانها
املعوجة كانت هي البطلة ،كما كان ال�سد العايل
يف م�صر بطل لرواية جنمة �أغ�سط�س وال �أدري
م��ن كاتبها الأول ،يعني ولكن ك�شباب رواية

كمان جئنا ما بعد يعني اتفاق احلكيم وجنيب
حمفوظ وحنا مينا حتى وغ�يره��م ،كنا ن�شعر
ب��االن��زع��اج م��ن الأ��ش�ك��ال الكال�سيكية للرواية
الأ��ش�ك��ال اجل��اه��زة ،الأ��ش�ك��ال كما يعني كتبها
الأولون يعني بنزاك وغريهم ،فرحنا نخرج من
القوالب ،وكذلك فعلت يف رواية احلواة والق�صة
التي جاءت بعدها �إىل غري ذلك.
*بالعودة �إىل رواية الزلزال التي �أ�شرنا �إليها
�أحدثت زلز ً
اال يف الرواية املغاربية �أو العربية،
ذكرت قبل قليل �أنكم �أ�شرمت �إىل الإ�سالميني �أو
�صراع �أو دخ��ول الإ�سالميني نتحدث عن هذه
النقطة ،كيف عاجلت هذه امل�س�ألة م�س�ألة ظهور
الإ�سالميني على ال�ساحة اجلزائرية الآن؟
الطاهر وط��ار :هناك مالحظة ا�ستقرائية �إذا�صح التعبري ،هي �أن العنف ظهر يف ثالثة بلدان
عرفت تطبيقات ما ي�سمى باال�شرتاكية �أو عرفت
ال�ق�ط��اع العمومي ع��رف��ت الإ� �ص�لاح الزراعي،
وعرفت الطب املجاين ،وعرفت التعليم املجاين،
ث��م عرفت اخل��روج وال �ع��ودة �إىل ال ��وراء وهي
�سوريا فم�صر فاجلزائر ،مما يدل على �أن هناك
�أي� ًضا عامل اجتماعي واقت�صادي دخل يف �إذكاء
احلركة العنفية احلركة الإ�سالمية العنيفة
* :يعني كيف يعني �أن ه��ذه �سبب للنهج �أو
النظام اال�شرتاكي؟
ال�ط��اه��ر وط ��ار :النا�س ك��ان��وا مطمئنني علىم���ص�يره��م ،ال�ف�لاح�ين ك��ان��وا يف �أرا���ض��ي ملك
عام �أو م�شاعة هي الإ�صالح الزراعي والثورة
الزراعية التعاونيات وال�سري ذات��ي ،التالميذ

كانوا يتعلمون جمان ًا ،العالج كان جمان ًا ،كان
النا�س مطمئنون �إىل م�ستقبلهم ،وفج�أة �شاع
احلديث ومت يعني فع ًال ا�ستعادة الأرا�ضي ،مت
التخلي عن الكثري من املكا�سب وهذا دفع بكثري
م��ن ال�شباب الريفيني �إىل االل�ت�ح��اق باحلركة
امل�سلحة.
* وه��ل �أ�شرت مث ًال ه��ذا ال�سبب ال��ذي قلتم �أنه
ا�ستقراء.
الطاهر وطار� :أحد الأ�سباب�..أحمد حرز الله:�أحد الأ�سباب ،هل �أ�شرمت �إليه يف روايتكم الويل
طاهر؟الطاهر وطار :نعم لي�س يف رواية الويل
طاهر ولكن يف رواي��ة الع�شق وامل��وت يف زمن
احلرا�شي ،ويف رواي��ة جتربة يف الع�شق هذه
واردة ،وكذلك يف �شمعة والدهليز� ،أن��ا متابع
بدقة لكل التحركات االجتماعية �إذا �صح التعبري
* بعد روايتك الزلزال التي �أحدثت زل��ز ً
اال يف
فن الرواية ،كتبت رواي��ات �أخ��ر ،ج��اءت الأزمة
اجلزائرية �أي �سنوات  90فكتبت رواي��ات قال
عنها بع�ض النقاد �أنها حتوّ ل جذري من الطاهر
وطار ال�شيوعي �إىل طاهر وطار الإ�سالمي ومنها
رواية الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء وروايات
�سابقة ،ما تعليقك عن هذا املو�ضوع؟ هل حتولت
من روائي �شيوعي �إىل روائي �إ�سالمي؟
�أنا �أف�ضل �آراء النقاد وال �أف�ضل �آراء
زمالئي الروائيني
ال�ط��اه��ر وط��ار :ه��ي ثالثة رواي ��ات "ال�شمعةوالدهليز"" ،الويل الطاهر ي�ع��ود �إىل مقامه
الزكي" و"الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء"
هذه ثالث �أعمال وهي ق�صرية تعالج الظاهرة
الإ�سالمية ،ال�شمعة والدهليز قال الإ�سالم هو
احلل ،وطرح يعني ق�ضية �أي �إ�سالم� ،أي حركة
�أي اجتاه ثم الت�صادم بني ال�شاعر وبني القيادات
الإ�سالمية ،يف ال��ويل الطاهر يعود �إىل مقامه
الزكي �أط��رح ق�ضية جماعة الهجرة والتكفري،
قال نهاجر املدن نهاجر هذه الأ�ساليب نهاجر كذا
نعود �إىل ما كان عليه الأول��ون ،فال ي�صلح �آخر
هذه الأمة �إال مبا �صلُح به �أو لها الخ ..ويف الويل
الطاهر يرفع يديه بالدعاء هناك �إقرار بالهزمية
وه��ذا م��ا ح�صل لكثري م��ن املناطق م��ن هزمية
احلركات الإ�سالمية امل�سلحة ،ودعوة قال اللهم
�أ�صلح ه��ذه الأم��ة مبا ت��راه ،فكان يعني �ضياع
برتول و�أنفاق البرتول من الآب��ار وحتوله �إىل
ماء زالل يدعو النا�س �إىل العمل �إىل نزع اللبا�س
الأب�ي����ض ه��ذا وارت���داء اللبا�س الأزرق لبا�س
العمل ،والت�شمري على الزنود والعمل يف الأر�ض
والبداية من جديد �إىل �آخره ،لي�س هناك يعني ال
مهاجمة �أو �شتم للإ�سالم والإ�سالميني ،وال �أي� ًضا
ال �أقول متجيد ولكن تب�شري ،هناك يعني نظرة
ور�ؤي��ة مو�ضوعية تقول ما له�ؤالء النا�س وما
عليهم بحيادية ومبو�ضوعية تامة ،والنا�س هنا
ان�ساقوا للقذف ولل�شتائم وللرف�ض الأعمى لكل
ر�أي خمالف :رمب��ا ه��ذه ال��رواي��ة �أو الروايات
الثالثة التي ذكرتها التي قلت �أن��ك �سيرّ ت فيها
املرحلة الإ�سالمية التي عا�شتها اجل��زائ��ر هي
ال �ت��ي دف �ع��ت ببع�ض ال��روائ �ي�ين اجلزائريني
و�أخ ����ص و�أق ��ول هنا �صراحة ال��روائ��ي و�سيم
الأعرج يتهمك بالإرهابي ،ويقول �أنك قاتل ،كل
بطالتك يف� ..أو �أبطال روايتك قمت بقتلهم ،هل
عمي الطاهر هذا الإن�سان الفنان �إرهابي فع ًال يف
رواياته؟
الطاهر وطار :والله �شوف �أنا �أف�ضل �آراء النقادوال �أف�ضل �آراء زمالئي الروائيني ،ذلك �أين �أنا
�شخ�صي ًا ال �أكون مو�ضوعي ًا �إطالق ًا عندما �أقر�أ
روايات غريي ،ف�أنا �أت�صور �أريد �أن �أقر�أ وكمان
�أنا الكاتب فحينئ ٍذ �أرجوك نتجاوز ر�أي الأعرج
الو�سيني وزمالئي الروائيني ،ونطرح �إذا كان
هناك �آراء للنقاد مثل �صالح ف�ضل مثل كثريين
يعني �أف���ض��ل م��ن ال��دخ��ول يف م�ت��اه��ات الآراء
الذاتية.
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خير جليس...
تتناول هذه ال�صفحات �أحدث الإ�صدارات العربية والأجنبية يقدمها مازن لطيف.

م��ع��ج��م رم���ض���ان
ي�شري امل�ؤلف ف�ؤاد مر�سي يف مقدمة الكتاب �إىل �أنه ثمة �إ�شكالية
تعرت�ض مثل تلك الأع�م��ال ،وه��ي منهج ترتيب وت�صنيف مواده
املعجمية ،فهل يرتبها �أبجديا؟ �أو من حيث املو�ضوع؟ ويخل�ص
مر�سي �إىل ا�ستخدام املنهجني ،لرتتيب املو�ضوعات �أبجديا،
والفروع داخلها ،بح�سب الرتتيب الزمني �أو الأبجدي.
ويتطرق مر�سي يف ف�صول كتابه �إىل املو�ضوعات التالية :فقه �شهر
رم�ضان ..يف القر�آن والأح��ادي��ث ،عبادات �شهر رم�ضان ..ر�ؤية
الهالل ،ال�سحور� ،صالة الرتاويح ،االعتكاف ،زكاة الفطر� ،أحداث
وتواريخ ..توقيت فر�ض ال�صيام� ،أجندة ال�شهر� ،آداب وفنون..
الأغاين ال�شعبية� ،أغاين التوحي�ش ،ال�شهر يف ال�سينما ،ال�شهر يف
الأمثال ال�شعبية ،ال�شهر يف ذاكرة الأدباء ،ال�شهر يف كتب الرحالت،
امل�سحراتي� ،أطعمة رم�ضانية..
البلح والتمر ،الكنافة ،النقل ،الكعك� ،أعمال الرب يف رم�ضان..
موائد الأطعمة ،الوقف� ،أيام خم�صو�صة ..يوم ال�شك ،ليلة القدر،
اجلمعة اليتيمة ،يوم الوقفة ،مظاهر احتفالية ومعان ومفاهيم
حول ال�شهر الكرمي.
ويف م�ضمون و�سياق مو�ضوع «�أجندة �شهر رم�ضان( ،ير�صد مر�سي
دقائق وتفا�صيل كل يوم يف هذا ال�شهر� ،ساردا �أهم الأحداث »:ففي
 1رم�ضان (عام 1256م تعر�ض امل�سجد النبوي حلريق) ،وفى 2
رم�ضان (عام 732م احتدام معركة بالط ال�شهداء يف فرن�سا بني
امل�سلمني و��ش��ارل م��ارت��ل) .وف��ى  3رم�ضان (ع� ��ام632م توفيت
ال�سيدة فاطمة بنت الر�سول�-صلع) ،وفى  4رم�ضان (عام 1521م،
جنح ال�سلطان العثماين «القانوين» يف فتح مدينة بلغراد) ،وفى 5
رم�ضان (عام 731م مولد «عبدالرحمن الداخل �أو �صقر قري�ش)..
وهكذا يتابع امل�ؤلف تدوين و�إدراج جميع الأح��داث وتواريخها،
لي�صل حتى اليوم الثالثني من �شهر رم�ضان.
وحتت عنوان «من الأغاين ال�شعبية يف رم�ضان�س ،ي�سجل امل�ؤلف
العديد منها ،مثل تلك املقطوعة حول ا�ستقبال ال�شهر( :رم�ضان
يا منور ن��ورت وادينا /يا �أحلى من ال�سكر حلوة ليالينا /نلعب
ونتمخطر ونقول �أغانينا /حالو يا حالو.)...ويدرج مر�سي �أي� ًضا
�إحدى الأغاين التي ا�شتهرت يف الإذاعة امل�صرية( :رم�ضان جانا..
ورحنا به /بعد غيابه ..وبقاله زمان /غنوا معانا� ..شهر بطوله/
هنوا وق��ول��وا� ..أه�لا رم�ضان).ويقدم امل�ؤلف واح��دة من �أغاين
امل�سحراتي:
(ي��ا ع�ب��اد ال�ل��ه وح���دوا ال �ل��ه /ق��وم وح��د رب��ك وا��س�ت�غ�ف��ر /وقت
اال�ستغفار والطلب من الله /وات�سحر عل�شان ما جتع�ش /ا�صحي

ي��ا ن��امي وح��د الدامي).وكذلك
من �أغ��اين ال��وداع( :مت البدر
بدري /والأيام بتجرى /والله
ل�سه ب��دري يا �شهر ال�صيام).
ث��م ينتقل مر�سي �إىل �أغ��اين
التوح�ش(:ال �أوح�ش الله منك
ي��ا �شهر ال�صيام /ال �أوح�ش
ال �ل��ه م �ن��ك ي ��ا ��ش�ه��ر القيام/
ال �أوح ����ش ال�ل��ه م�ن��ك ي��ا �شهر
الوالئم /ال �أوح�ش الله منك يا
�شهر العزائم.)..
وي �� �س��رد امل� ��ؤل ��ف يف كتابه
ب�ع����ض الأف �ل��ام ال�سينمائية
ال �ت��ي دارت الأح � � ��داث فيها
خالل هذا ال�شهر الكرمي ،مثل:
(العزمية)� -إخراج كمال �سليم
1939م( ،قلبي على ولدي)-
�إخ�� � � ��راج ب � � ��رك � � ��ات1950م،
(�ضربة معلم)� -إخراج عاطف
�سامل1987م.
و�أم���ا ع��ن �شهر رم���ض��ان يف
الأمثال ال�شعبية ،في�سرد منها
ال�ك��ات��ب( :ات���ص��دق��وا ترزقوا
 ،اللي يخرج منه زكة عنه  ،اللي يكدب نهار الوقفة ،ي�سود و�شه
نهار العيد  ،اللي ما ي�صوم وي�صلى ،رزق��ه ي��وىل � ،صامت يوم
وامتخطرت للعيد.)..
ويتحول مر�سي بعدها لإبراز طبيعة ر�صد وعك�س وت�ضمني ال�شعر
العربي ل�شهر رم�ضان ،حيث ي��درج جمموعة م��ن الأم�ث�ل��ة ،ويف
مقدمها :قول ال�شاعر الأندل�سي دراج الق�سطلى (1030-958م) يف
وداع �شهر �شعبان:
فلئن غنمت هناك �أمثال الدمى فهنا بيوت امل�سك فاغنم وانتهب حتفا
ل�شعبان جال لك وجهه عو�ضا من ال��ورد ال��ذي �أه��دى رجب ف�أقبل
هديته فقد وافى بها قدرا �إىل �أمد ال�صيام �إذا وجب
كما يقول ال�شاعر م�صطفى �صادق الرافعي (1937-18881م):
فديتك زائرا يف كل عام حتيا بال�سالمة وال�سالم
وتقبل كالغمام بفي�ض حينا ويبقى بعده �أثر الغمام

وك��م م��ن ال�ن��ا���س كلف م�شوق
�إليك وكم �شجي م�ستهام
ويقول ال�شاعر �أحمد �شوقي
(1932 -1868م):
ي��ا م ��دمي ال �� �ص��وم يف ال�شهر
ال �ك��رمي �صم ع��ن الغيبة يوما
وال �ن �م �ي �م��ة و� �ص��ل � �ص�ل�اة من
يرجو ويخ�شى وقبل ال�صوم
�صم عن كل فح�شاو�أي� ًضا يقول
ال �� �ش��اع��ر م��ع��روف الر�صايف
(1945 -1877م):
ولو �أن��ى ا�ستطع �صيام دهري
ل�صمت فكان ديني ال�صيام
ول �ك �ن �ن��ي ال �أ� � �ص� ��وم �صيام
ق� � ��وم ت� �ك ��اث ��ر يف ف� �ط ��وره ��م
ال �ط �ع��ام وع��ن �شهر رم�ضان
يف ذاك � ��رة الأدب� � ��اء والكتاب
املحدثني ،يعرفنا امل�ؤلف على
�أن ه� ��ذا امل ��و�� �ض ��وع ر�صدته
بع�ض الأع�م��ال الروائية ،مثل
(ال �� �ش �م �ن��دورة)ل حم�م��د خليل
ق��ا� �س��م) و(خ � ��ان اخل �ل �ي �ل��ي) ل
جنيب حمفوظ...وغريها ،كما
�سرد طه ح�سني بع�ضا من ذكرياته .وكم هي �شيقة ،ورمبا مثرية
�أي�ضا ،تلك ال�صفحات التي تناولت و�صف �شهر رم�ضان يف كتابات
الرحالة الأجانب وامل�ست�شرقني ،ومنهم :الرحالة الإيطايل برنار
دي بريد بناخ ،الرحالة الفرن�سي جان بالرين ،الرحالة الفرن�سي
فيالمون ،الرحالة الرتكي �أوليا جلبي ...وغريهم.
وقد و�صفوا ال�شوارع و�أحوال النا�س يف نهارات ال�شهر ،وحالة
الأ�سواق ،و�سردوا بع�ض التقاليد املتبعة ،وو�صفوا بع�ض الأطعمة
املميزة لل�شهر ،وكذا �شكل االحتفال مبقدم العيد ...الخ.
كما ي�شري امل�ؤلف �إىل �أنه ل�شهر رم�ضان بع�ض الأطعمة املميزة،
ويتوقف مع «التمر» لتقدمي �شرح مو�سع حول ذلك.
الكتاب :معجم رم�ضان
امل�ؤلف :ف�ؤاد مر�سي
النا�شر :الهيئة العامة لق�صور الثقافة 2010

ناشيونال جيوجرافيك" تصدر باللغة العربية
ت��و��ص�ل��ت ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للإعالم
م ��ؤخ��را الت�ف��اق �شراكة م��ع اجلمعية
اجل��غ��راف��ي��ة ال��وط �ن �ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة
"نا�شيونال جيوجرافيك �سو�سيتي"
وذل��ك بهدف �إ��ص��دار الن�سخة الأوىل
من جملة "نا�شيونال جيوجرافيك"
باللغة العربية.
ووفق ًا ل�صحيفة "ال�شروق" امل�صرية
ت� ��أت ��ي ال �ط �ب �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة م ��ن جملة
"نا�شيونال جيوجرافيك" لتكون
ال �ط �ب �ع��ة ال �ث��ال �ث��ة وال� �ث�ل�اث�ي�ن التي
بلغات متعددة ،حيث
ت�صدرها املجلة
ٍ
تن�شر املجلة باللغة الإجنليزية منذ
ع ��ام  1888وه ��ي امل�ج�ل��ة الر�سمية

جلمعية نا�شيونال جيوجرافيك.
و� �س��وف ت�ت��اح الن�سخة العربية من
املجلة ال�شهرية والتي �سوف تعنون
بـ "نا�شيونال جيوجرافيك العربية"
يف كل من البحرين وم�صر والأردن
وال��ك��وي��ت ول �ب �ن��ان وع� �م ��ان وقطر
وال �� �س �ع��ودي��ة ،والإم � � ��ارات واليمن
و�سوريا وال�سودان وليبيا واملغرب
وت��ون�����س ،وم���ن امل� �ق ��رر �أن ت�صدر
ال�ن���س�خ��ة الأوىل م�ن�ه��ا يف �أك�شاك
ال�صحف اعتبار ًا من الأول من ت�شرين
�أول امل�ق�ب��ل ،على �أن يتم �إ�صدارها
�شهريا.
وم�� ��ن خ��ل��ال جم� �ل ��ة "نا�شيونال

جيوجرافيك العربية" �سوف يتمكن
ال� �ق ��ارئ ال �ع��رب��ي م��ن الإط �ل��اع على
املقاالت التي حازت على جوائز عديدة
واملخت�صة يف اجل��وان��ب اجلغرافية
وعلم الآث��ار والعلوم الطبيعية ،كما
�ستتاح له فر�صة الإطالع على ال�صور
الإبداعية التي تقدمها املجلة لر�صد
روائع الطبيعة يف كافة �أرجاء العامل.
و�إىل ج��ان��ب املحتوى العاملي الذي
��س��وف ت�ضمه الن�سخة العربية من
املجلة� ،سيتم العمل على حترير �أكرث
من  %20من الن�سخة العربية حملي ًا
بغر�ض تقدمي مقاالت فريدة ت�ستحوذ
على اهتمام القراء يف املنطقة.
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إيزابيل الليندي تروي عن ثورة العبيد بهايتي
�صدر حديث ًا للروائية الت�شيلية �إيزابيل
الليندي �صاحبة ال��رواي��ات الأك�ثر مبيع ًا
يف العامل رواي��ة جديدة بعنوان "جزيرة
حت��ت البحر" وه��ي ال��رواي��ة الأوىل لها
خالل �أربع �سنوات وبالتحديد منذ ،2006
وتتناول فيها ا�ضطهاد العبيد خالل القرن
التا�سع ع�شر يف "هايتي".
تتناول امل�ؤلفة يف روايتها ق�صة انتفا�ضة
العبيد التي وقعت يف "هايتي" قبل 200
عام من الأن والتي قادت �إيل �أول جمهورية
م�ستقلة لل�سود يف العامل ،وتتناول ق�صة
فتاة ولدت يف زمن العبودية مب�ستعمرة
� �س��اي �ن��ت دوم �ي �ن �ج��و ك �م��ا ك� ��ان يدعوها
الإ��س�ت�ع�م��ار الفرن�سي �أو "هايتي" كما
تدعى الأن.
و"تيتي" بطلة الق�صة هي فتاة م�ستعبدة
تبد�أ حكايتها وهي يف التا�سعة من عمرها
حيث يتم بيعها �إيل �صاحب م��زرع��ة من
�أ��ص��ل فرن�سي ،حيث تعكف ال�ف�ت��اة على

رعاية زوجته املري�ضة النف�سية و�أبنه،
�إ�ضافة �إىل �إر�ضاء رغبات �سيدها والتي
جتب منه �أطف ً
اال بعد ذلك.
وح�سبما ذك��رت امل�ؤلفة كانت احلياة يف
امل��زرع��ة م � ّروع��ة ،ث��م حدثت ث��ورة العبيد

والذين عانوا من الكثري من العنف خالل
ف�ترة ا�ستعبادهم ،وك��ان على الفتاة �أن
ت��اخ �ت��ار ب�ين ال��ذه��اب م��ع حبيبها ونيل
حريتها وبني البقاء مع �سيدها و�أطفالها
كعبدة �أخ �ت��ارت اخل�ي��ار ال�ث��اين م�ضحية
بحبها.
وع�ق��ب ال �ث��ورة يتوجه اجلميع �إىل نيو
�أورلينز حيث احلياة هناك خمتلفة ،فكانت
هناك طبقة من النا�س االح��رار ذو ب�شرة
ملونة والذين ميلكون امكانيات اقت�صادية
جيدة وتعليم جيد حيث كانوا ير�سلون
االوالد ايل ف��رن �� �س��ا ل�ي�ت�ل�ق��وا تعليمهم
ويعودوا حمرتفني ،اما الفتيات فكن يذهنب
ايل مدر�سة اور�سوالين ،كذلك كانت جتارة
العبيد يف نيو �أورلينز قد الغيت متام ًا
وكان العبيد �أغنياء ،وبالتايل مت معاملة
القادمني اجلدد معاملة جيدة ،اف�ضل بكثري
من هاييتي حيث كانوا يتخل�صون منهم
مبجرد انتهاء فرتة خدمتهم.

من إصدارات المدى

أضواء على الحياة المسرحية في العراق

قراءة  /عامر �صباح املرزوك
�ضمن من�شورات دار املدى للثقافة والن�شر بدم�شق �صدر م�ؤخرا
للباحث الأكادميي والفنان �سامي عبد احلميد كتابه (�أ�ضواء على
احلياة امل�سرحية يف ال�ع��راق � :آراء نقدية وحتليلية للظواهر
امل�سرحية خالل القرن الع�شرين).
�أراد (عبد احلميد) من كتابه هذا �أن يجمع �آراءه النقدية وحتليالته
وجتربته يف امل�سرح العربي والعراقي التي تبلورت عرب �أكرث من
خم�سني عاما  ،وبني يف مقدمة الكتاب ان هذه الآراء قابلة للنقا�ش
والت�صحيح وه��ذا ما يدلنا على �سعة �صدر الباحث كونه رجال
�أكادمييا يعي معنى ما يقول وما يكتب .
انطلق امل ��ؤل��ف م��ن ت�أ�صيل ه��وي��ة امل���س��رح ال�ع��راق��ي يف خم�سة
درا�سات احتواها الف�صل الأول للكتاب  ،وهي التي متثل البدايات
الثقافية وامل�سرحية يف العراق وارتباطها مبعهد الفنون اجلميلة
يف �أربعينيات القرن املن�صرم  ،ويت�سل�سل امل�ؤلف يف ذك��ر �أهم
التواريخ والوقوف عند �أهم رجاالت امل�سرح الذين زرعوا بذرة
امل���س��رح ال�ع��راق��ي  .ومي�ك��ن حتقيق ه��وي��ة وطنية للم�سرح يف
ال �ع��راق ع��ن ط��ري��ق �إث �ب��ات ال�سمات
اخل��ا��ص��ة يف ال�ن����ص ويف العر�ض
ويف امل�ك��ان ويف التعليم  ،وعندما
ت�ت�ن��اول الن�صو�ص واق ��ع املجتمع
ب�صدق �أو تتناول حقبة تاريخية �أو
�شخ�صية معروفة وم�شهورة � .إما يف
الف�صل الثاين فقد تناول التوجهات
اجلديدة يف امل�سرح العراقي ابتدا ًء
من (طريقة �ستان�سالف�سكي) التي مل
يتعرف عليها امل�سرحيون العراقيون
اال يف منت�صف اخلم�سينيات حينما
ن�شر امل ��ؤل��ف يف جم�ل��ة (ال�سينما)
ال �ع��راق �ي��ة ت��رج �م��ة ل �ك �ت��اب (ديفيد
ماكر�شاك) ع��ن (الطريقة) وبع�ض
امل �ق��االت ال�ت��ي تو�ضح عنا�صرها ،
وعندما ع��اد (جا�سم ال�ع�ب��ودي) من
بعثته ب�شيكاغو اخذ ينادي ب�ضرورة
اللجوء �إليها وتطبيق مفرداتها ،
وهي �إ�شارة ذكية من م�ؤلف الكتاب
ب ��أن��ه ق��د ��س�ب��ق ال �ع �ب��ودي بتعريف
طريقة �ستان�سالف�سكي للم�سرحيني

العراقيني .
وحتى فيما يخ�ص التعرف على (بر�شت) فكان امل�ؤلف هو �أول من
عرج على نظرية امل�سرح امللحمي عرب مقالة قد ترجمها ون�شرها يف
جملة (ال�سينما) عام 1956م  ،ومن ثم ب�شر (�إبراهيم جالل) عندما
عاد من بعثته الدرا�سية من �أمريكا �أوائل ال�ستينيات ب�أفكار بر�شت
التي اطلع عليها �أثناء درا�سته .
وحول �أزمة الن�ص امل�سرحي العراقي تو�صل (عبد احلميد) �إىل ان
هناك م�ؤثرات عديدة �أدت �إىل تباين وا�ضح بني وفرة الن�صو�ص
امل�سرحية اجلديدة وبني الطلب عليها � ،أولها عامل اال�ست�سهال
فاملخرج ي�ست�سهل الركونة �إىل ن�ص �أجنبي مرتجم تتوافر فيه
كل عنا�صر اجلودة  ،وان امل�سرح يف العراق عرب �أكرث من قرن من
تاريخه احلديث مل ي�ستطع ان ير�سي تقاليد وا�ضحة فيما يخ�ص
الت�أليف امل�سرحي  ،زد على ذل��ك ان��ه ما ي��زال جتريبيا يف جميع
جوانبه الفنية ومنها الت�أليف  ،واملعروف ان التجريب قد يخطئ �أو
ي�صيب  .وراح الف�صل الثالث على ذكر جتارب مميزة يف م�سرحنا
 ،وهي مقاالت قد �سبق للم�ؤلف ن�شرها يف ال�صحافة العراقية وهي
 :امللحمية يف املفتاح والراية  ،التجريب يف الطوفان واحل�صار
ومت��وز  ،طليعية ط��ه ��س��امل التي
افتقدناها  ،كتابات جليل القي�سي
م� � ��ر�آة ل � ��روح ال �ع �� �ص��ر  ،خم�سة
خمرجني اخ��رج��وا ماكبث  ،حقي
ال�شبلي ويوليو�س قي�صر وجعفر
ال�سعدي  ،واقعية ال�شريعة بني
قا�سم حممد وفا�ضل خليل � ،صالح
الق�صب وم�سرح ال�صورة .
ختم الكتاب ب�أربع درا�سات حول
م�سارات امل�سرح يف العراق التي
ق�سمها امل�ؤلف �إىل  :م�سار امل�سرح
التجاري  ،وم�سار فرقة الدولة ،
وم�سار م�سرح ال�شباب  ،وم�سار
امل�سرح الأكادميي .
وبهذا قد �أ�صاب الباحث والفنان
الأكادميي �سامي عبد احلميد بان
ي��ؤ��ص��ل ل�ه��وي��ة امل���س��رح العراقي
وخا�صة ان الأمم تفتخر ب�أ�صلة
ف�ن�ه��ا امل���س��رح��ي  ،ب�ع��دم��ا �أ�صبح
امل �� �س��رح ف�ن��ا ك��ون�ي��ا ت���ش�ترك فيه
البلدان يف خمتلف �أنحاء العامل.
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�سعد حممد رحيم
ال �أعرف ك ّتاب ًا عراقيني كثريين ن�شروا يومياتهم ،و�أح�سب �أن �أغلبهم ال
مييلون �إىل هذا النوع من الكتابة لأ�سباب �شتى .وقد يكتبونها من غري �أن
يفكروا بن�شرها ،وهذه لها �أ�سبابها كذلك ،ول�ست ،الآن ،ب�صدد اخلو�ض،
يف هذا .وال �أدري �إن كان املبدع الراحل قا�سم عبد الأمري عجام يروم ن�شر
يومياته يف حياته� ،أو بعد وفاته ،تلك التي كتبها ،مع انقطاعات تطول �أو
تق�صر ،على مدار ما يقرب من الأربعني �سنة ،فجمعتها وحررتها ،بعد حادث
اغتياله املروّ ع الناقدة الدكتورة نادية غازي العزاوي .لتن�شرها يف كتاب
عنونته بـ ( القاب�ض على اجلمر /دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة  ) 2009مع
مقدمة ثرية ت�ضيء جوانب من �شخ�صية الكاتب ،ومن خوا�ص هذا العمل
الد�ؤوب ومالب�سات كتابته والعثور عليه .و�أعتقد �أن هذا الكتاب يعد وثيقة
لها قيمتها التاريخية والأدبية ،مثلما ت�ؤكد العزاوي ،فعرب مذكرات قا�سم
ويومياته ور�سائله نتعرف على اخلطوط والأبعاد اخلفية ال لذات الكاتب
وحدها و�إمنا� ،أي� ًضا ،لطبيعة املرحلة التاريخية ،بتحوالتها و�أزماتها
و�إ�شكالياتها ،التي �ش ّكلت خلفية بانورامية لتلك الكتابات ،لتنعك�س بالتايل
على بنيتها ال�شكلية و�شبكة دالالتها.
تخربنا الدكتورة نادية العزاوي ،بدء ًا ،عن ثالث مفاج�آت �صنعت هذا
الكتاب؛ مفاج�أة ا�ست�شهاد قا�سم على يد جمموعة �إرهابية يف .2004/5/17
ومفاج�أة يومياته التي وقعت بني يديها ،ومفاج�أة �سيل الر�سائل التي تلقتها
من معارفه و�أ�صدقائه واملت�ضمنة تفا�صيل غنية عن حياته .تقول العزاوي
عن هذه اليوميات �أنها "مل تنتظم �ضمن ( �شكل ) حمدد ،فهي �أحيان ًا �أقرب
�إىل �أ�سلوب ( املقالة ) الذاتية .و�أحيان ًا تتو�سل بال�سرد الق�ص�صي ،وتارة
تكون خواطر ومنولوجات وتارة تبدو ر�ؤو�س نقاط ملحا�ضرة �أو درا�سة،
�أو عرو� ًضا ملجالت وكتب ،بينما ُكتب البع�ض الآخر منها ب�صيغة ر�سائل
�شخ�صية" .وال عجب يف هذا طاملا �أنها ( �أي هذه الكتابات ) دونت يف فرتات
متباعدة وخالل مدة زمنية ت�صل �إىل �أربعة عقود ،ومن غري �أن يكون يف ذهن
كاتبها ب�أنها مت ّثل م�شروع ًا �أدبي ًا موحد ًا مثلما يكتب املرء رواية� ،أو بحث ًا يف
مو�ضوعة معينة.
يف �أوراقه ( يومياته ) يتحدث قا�سم عن جتربته التي هي جتربتنا،
عن �أحالمه و�أحزانه و�إحباطاته التي ال تختلف عن �أحالمنا و�أحزاننا
و�إحباطاتنا ..ما خربه وخربناه ،ما عاناه وعانيناه .ولذا ف�إن القارئ
العراقي الذي خ�ضع لالمتحان االجتماعي وال�سيا�سي والوجودي ذاته،
و�إنْ بتفا�صيل ودرجات متباينة ،البد �أن يفهم ما لن يفهمه بدقة �أي قارئ
�آخر مهما كانت درجة ذكائه وقدرته على التحليل وفك �شفرات الن�صو�ص.
فدوم ًا جند� ،إىل جانب اجلمل الب�سيطة الوا�ضحة واملبا�شرة ،جم ًال خماتلة
وماكرة بحاجة مثلها �إىل قراءة خماتلة ماكرة ( غري بريئة ) تنفذ �إىل ما
وراء ال�سطور� ،إىل ال وعي اجلمل والن�صو�ص ،لتلم�س مقا�صد الكاتب ،وما
بذره ثمة من دالالت كثيفة مغ ّلفة .كذلك ف�إن مقاطع اليوميات الوا�ضحة،
غالب ًا ما تخفي فراغات عديدة تومئ �إىل ما �سكت عنه الن�ص� ،إىل ما مل يقله
وتركه لفطنة القارئ .فقد كان قا�سم يكتب ويف ذهنه الرقيب ،عني ال�سلطة
املتل�ص�صة القادرة على الولوج �إىل خمابئ �أ�سرارنا ،مهما احتطنا وفعلنا.
و�أرى �أن قراءة مو�ضوعية حتفر يف طبقات هذه الن�صو�ص �ستمنحنا
�صورة ال عن و�ضعنا االجتماعي وال�سيا�سي ،يف فا�صلة زمنية متوترة
من تاريخنا وح�سب ،بل وعن طبيعة �أنظمة احلكم التي تعاقبت على �إدارة
الدولة العراقية ال�سيما امل�ستبدة والديكتاتورية منها .وحالة اخلوف
والرتدد وال�شعور باحل�صار النف�سي والفكري التي فر�ضته علينا ..نقر�أ يف
�سبيل املثال ،ما كتبه يوم  1978/12/25بعد عودته من �سفره �إىل االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق؛ "�إنني ال �أكتب عن الرحلة �إياها بل عن الإن�سان املحا�صر
باخلذالن الذي �أ�صبحته و�أ�صبحه الآالف ،فعندما
يُح�سم الأمر ويكون اخليار بني املوقف
واال�ست�سالم فاحلقيقة ت�ستقيم مع
اختيار املوقف ولكنك لن ت�ستطيع لأنه
املوت ،وهو الت�ضحية الواجبة ولكن
احلال ت�شهد مئات اال�ستثناءات فالنا�س
غري النا�س والق�ضية يف �سفينة تغرق...
املحنة �أكرب من كل الكلمات حق ًا ،ويكفي �أن
بع�ض �صورها هو اخلوف الذي ي�شل القلم
�أن يكتب عنها حتى على هذه ال�سطور التي
تفرت�ض �أنها �آمنة ،ولكن هل عاد لنا �شيء
�أي �شيء من �أمان".
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