
كان ]ج���ون ر. هيل[ طالب���ًا يف ال�سنة االوىل 
َّ�ر  يف جامع���ة )يي���ل( ع���ام 1969 عندم���ا غي�
اجت���اه حيات���ه، تعلي���ق مرجت�َ����ل �س���در من 
الربوف�سور الكال�سيكي اال�سطوري ]دونالد 
كاغ���ن[، حيث كان امل�س���ر ]هيل[ يقتب�س من 
للم�س���ر  االغريق���ي(  التاري���خ  )مقدم���ة يف 
]كاغن[ وعندما عل�ِ�م الربوف�سور باأن تلميذه 
كان يج���ذف يف �سبي���ل طاق���م ط���الب ال�سنة 
االوىل )حي���ث �س���اح امل�س���ر ]كاغن["ه���ا! 
جمذِّف"( ف�قدم ايحاًء، ويكتب امل�سر ]هيل[ 
يف كتابه اجلديد ليقول "قال يل انني ينبغي 
ان ابحث يف تاري���خ اأثينا من املوقع املمتاز 
مبقع���د جمذِّف" وي�سيف "لقد كانت مهمة – 

انا وجدت انها –  ت�ستمر مدى احلياة ".
وم�سى امل�سر ]هيل[ يف الدرا�سة يف جامعة 
)كام���ربج( حي���ث ق���ام بعمل���ه عل���ى �سه���ادة 
الدكت���وراه ح���ول تط���ور �سف���ن )الفايكن���غ( 
الكبرية )القرا�سن���ة اال�سكندنافيون(، ومن 
تلك النقطة با�سر بحياة مهنية اآثارية طويلة 
االم���د ت�سمنت الكث���ري من عملي���ات البحث 
حتت املاء عن ال�سفن احلربية �سحيقة القدم، 
وبع���د عق���ود م���ن الزم���ان مت خداع���ه اخريًا 
ليكت���ب كتاب���ه االول وهو "اأ�سي���اد البحر – 
ملحم���ة بحرية اأثين���ا ووالدة الدميقراطية" 
وعل���ى ط���ول ال�سط���ور كان امل�س���ر ]كاغن[ 

يقرح.
ونظ���رة امل�س���ر ]هي���ل[ الأثينا م���ن م�ستوى 
�سط���ح البحر اأب���ان ع�سره���ا الذهبي هي – 
كم���ا كان امل�س���ر ]كاغن[ ق���د خم�ّ�ن – طريقة 
جديدة ومث���رية ملقاربة ق�س���ة روي�َ�ت مرات 
عدي���دة من قبل، و رمبا م���ا مل يخمنه امل�سر 

]كاغن[ ه���و اأن تلمي���ذه كان لي�سب���ح اأف�سل 
بكث���ري من موؤلف ع���ادي، ويف كتاب "اأ�سياد 
البح���ر" جتتذب اأذنيك م���ن ال�سفحة االوىل 
ج�ُ�م�َ�ل امل�سر ]هيل[ الب�سيطة ولكن القوية.  
فهو يكتب يف مطلع كتابه "يف الفجر عندما 
كان بحر اإيجة ي�ستلقي ناعمًا �سقياًل كر�س 
المع كنت ت�ستطي���ع ان ت�سمع �سفينة ثالثية 
املجاذيف)�سفين���ة قدمية يف كل من جانبيها 
قامو����س  املجاذي���ف-  م���ن  �سف���وف  ثالث���ة 
امل���ورد( م���ن اأثين���ا يف ح���ن انه���ا كان���ت ال 
ت���زال بعي���دة مب�ساف���ة طويل���ة "وي�سي���ف" 
يف البداي���ة كان���ت تاأت���ي جذف���ات موزون���ة 
خفي�سة كقرع طبل نائي، ومن ثم كان يتبن 
تدريجي���ًا �سوت���ان مميزان �سم���ن كل جذفة 
وه���ي لطم���ة قارع���ة عميقة خل�س���ب ي�سرب 
امل���اء تتبعها موجة جريئة، و كانت  ا�سوات 
)وومبف!( و)ورو�س!( ت�سكل اىل حد كبري 
جزءًا من عاملهم بحيث انه كان لدى االغريق 
ا�سماء لها، فقد كان���وا ي�سمون طرط�سة املاء 
)بتيلو����س( واندفاع���ه )روثيو����س(، وب���ال 
ه���وادة كان���ت النب�سة ل���ردد ال�س���دى عرب 

بة ً ال�سفينة".    املياه مقرِّ
وه���و يكتب "ه���ذا ال�سب���ح املف���زع، اال�سود 
واملحف���وف  رج���ااًل  واملعب���اأ  املتاأرج���ح 
باملجاذي���ف كان رمزًا للحرية والدميقراطية 
ولكنه اي�سًا رمز للطم���وح اال�ستبدادي، لقد 
كان���ت �سفينة ح���رب من اأثين���ا، مركب واحد 
يف بحري���ة مكون���ة م���ن املئ���ات من���ه كان���ت 

ت�ُ��سبع رغبة �سعب اأثينا". 
وفر�سي���ة امل�سر ]هي���ل[ يف "اأ�سياد البحر" 
ه���ي ان ان�س���اء بحري���ة اأثينا اجلب���ارة التي 

كانت تتاأل���ف اىل حد كبري م���ن �سفن حربية 
خفيف���ة ال���وزن ت�ُ�ع���َرف بثالثي���ة املجاذي���ف 
والت���ي كان يج���ذف فيها )170( جم���ذ ِّفًا يف 
ثالثة �سفوف قد اأدى )هذا االن�ساء( مبا�سرة 
ً اىل ع�سر اأثينا الذهبي و�سكل دميقراطيتيها 
املتقدم، والأكرث من قرن ون�سف – بن عامي 

480-322 ق.م.- كان ل���دى الدول���ة املدينة 
اأثين���ا )دول���ة ذات �سي���ادة موؤلفة م���ن مدينة 
م�ستقل���ة واملناط���ق اخلا�سع���ة ل�سلطانه���ا - 
قامو����س املورد( ذات حوايل ال� )000 200( 
ن�سم���ة )لديها( اأق���وى بحرية عل���ى االر�س، 
اذ يكت���ب امل�سر ]هيل[ "ب���دون بحرية اثينا 

م���ا كان ليوج���د البارثين���ون )هي���كل االآله���ة 
اأثين���ا يف مدينة اأثين���ا - قامو�س املورد( وال 
م�سرحيات ]�سوفوكلي����س[ ))496؟ - 406؟ 
ق.م.( موؤلف م�سرح���ي اغريقي يعترب اأحدًا 
اأعظ���م امل�سرحي���ن الراجيدي���ن يف االدب 
االغريق���ي - قامو����س امل���ورد( الراجيدي���ة 
406ق.م.(   - ))484؟  ]يوريبيدي���ز[  او 
كات���ب م�سرح���ي اغريق���ي يعترب اأح���د اأعظم 
�سعراء الراجيديا االغريق. و�سع نحو 92 
م�سرحي���ة - قامو�س امل���ورد( وال 'جمهورية 
' ]افالط���ون[ )فيل�س���وف يون���اين(وال 'عل���م 
�سيا�س���ة ' ]اأر�سطو[")فيل�سوف اغريقي يعد 
واح���دًا م���ن اعظم الفال�سف���ة يف جميع 
الع�س���ور- قامو�س امل���ورد( وي�سيف 
تنت���ج  مل  الفار�سي���ة  احل���روب  "قب���ل 
اأثين���ا اأية اأعراف عظيم���ة يف الفل�سفة 
او الع�ِ�م���ارة او الدرام���ا )امل�س���رح( او 
عل���م ال�سيا�سة او الكتاب���ة التاريخية، 
ب���ل ج���اءت كل هذه  االم���ور على حن 
ت اه���ل اثين���ا على  غ���رة بع���د ان �س���وَّ
ان�ساء ا�سطول وحتوي���ل اأنف�سهم اىل 
ق���وة بحري���ة مطل���ع الق���رن اخلام����س 
ان�س���اء  يف  ال�س���اق  والعم���ل  ق.م."، 
املجتم���ع  جع���ل  و�سيانت���ه  ا�سط���ول 
ي�ستجم���ع قوت���ه، ام���ا احلماي���ة الت���ي 
منحته���ا البحري���ة الأثينا فق���د ف�سحت 
خط���ر  وت���دراأ  لتزده���ر  املج���ال  له���ا 
االع���داء الذي���ن كان���وا ق���د اجتاحوها 
املت�ساحم���ة  �سخ�سيته���ا  وغ���ريت 
والف�سولي���ة، ومن بن قادة االأ�ساطيل 
كان  املجاذي���ف  ثالثي���ات  اأ�س���راب  او 

الكات���ب امل�سرح���ي ]�سوفوكلي����س[ واملوؤرخ 
املوؤرخ���ن  اعظ���م  )يعت���رب  ]ثو�سيديدي����س[ 

االغريق على االطالق(. 
و"اأ�سي���اد البحر" هو اىل حد كبري كتاب عن 
احلرب، اذ ان���ه ي�سور �سل�سلة متوا�سلة من 
معارك الياب�سة والبحر ب���ن اأثينا واأعدائها 
فار����س  ب���الد  جي�س���ا  فيه���ا  مب���ا  ل���ن  املتبدِّ

وا�سبارطة وبحريتيهما. 
  وي�س���ري امل�س���ر ]هي���ل[ اىل ان ا�ستخ���دام 
باق���راب  يب�س���ر  كان  املجاذي���ف  ثالثي���ات 
م���ن احلرب"، وللمرة االوىل  "ع�سر جديد 
"كان يت���م خو����س املع���ارك حي���ث ال تقاتل 
متالح���م  با�ستب���اك  اأب���دًا  املقاتل���ن  اأغلبي���ة 
)باالي���دي( م���ع االع���داء – ب���ل يف احلقيقة 
انه���م مل يكونوا ابدًا ي���رون العدو"، وكانت 
ثالثي���ات املجاذي���ف تنت�س���ر يف املعارك عن 
طريق نط���ح ال�سفن املواجه���ة حتى ان املكر 

كان اأهم ب�سفته قوة وح�سية. 
وجن���اح البحري���ة ال���ذي ع���زز اأثين���ا �ساعد 

اي�سًا، يف النهاية، على تدمريها. 
فعندم���ا يكون لدى �سعب م���ا بحرية �سخمة 
ومن ال�سعب االبقاء عليها فيكون من املغري 
اال�ستعم���ال،  مو�س���ع  )البحري���ة(  و�سعه���ا 
وكان اه���ايل اثينا القلق���ون ي�سنون حمالت 
�س���د حلفائه���م وغالبًا م���ا كان���وا يت�سرفون 
�سن االعداء اخلطرين  بعدائية وتهور حمرِّ
عل���ى احل���رب، احلماق���ة والكربي���اء كلمتان 
ي�ستخدمهم���ا امل�س���ر ]هي���ل[ اكرث م���ن مرة، 
وق���د كان ]اأفالطون[ من بن منتقدي بحرية 
اأثينا النه�ِ�مة وكذلك كان ]اأر�سطو[ الذي كان 
يعتق���د ان "دميقراطية ثالثي���ات املجاذيف" 

كانت وبااًل عليها )اأثينا( وعلى االآخرين. 
وق���د انته���ى ع�سر اأثين���ا الذهبي ع���ام 322 
اندح���ارًا  اندح���رت بحريته���ا  ق.م. عندم���ا 
حا�سمًا وخمزي���ًا على يد املقدونين، ويقول 
امل�س���ر ]هي���ل[ يف كتابه " انته���ى ذلك العهد 

فجاأة كما لو ان �سخ�سًا اأطفاأ �سوءًا ". 
ويعاين " اأ�سياد البحر" من بع�س امل�ساكل، 
فق���د يك���ون امل�سر ]هي���ل[ يبال���غ يف اهمية 
دميقراطيته���ا،  تطوي���ر  يف  اأثين���ا  بحري���ة 
وقبيل نهاية الكتاب تب���داأ بع�س من املعارك 
)تب���داأ(  ي�سفه���ا  الت���ي  العدي���دة  البحري���ة 
بالتداخل يف ذهن���ك، وي�ُ�غف�ِ�ل امل�سر ]هيل[ 
بع����س التفا�سي���ل التي رمبا كان���ت �ستخلع 
�سف���ة الب�سري���ة اكرث عل���ى ق�ست���ه، فحينما 
كان���ت ه���ذه اال�ساطي���ل الهائلة م���ن ثالثيات 
املجاذي���ف جت���وب البح���ار كيف كان���ت تتم 
جون عن  تغذي���ة الرج���ال؟ وكيف كان���وا يفرِّ
انف�سه���م؟ واأي نوع من طواق���م الدعم كانت 
�سروري���ة؟ اذ يوج���د القلي���ل مم���ا ذك���ر عن 
احلي���اة املحلية الت���ي كانت بانتظ���ار اولئك 

الرجال يف موطنهم. 
اال ان كت���اب امل�س���ر ]هي���ل[ جي���د مب���ا في���ه 
الكفاي���ة لياأمل الفرد �سم���اع املزيد من كاتبه، 
فه���و م���وؤرخ ج���اد ب�سكل فك���ري يعل���م كيف 
ي���روي ق�س�س احل���رب، ويف موق���ع مكتبة 
االم���ازون االلك���روين دّون اح���د املعّل�ق���ن 
عل���ى الكتاب باأن " اأ�سياد احلرب " هو كتاب 
�س�َ�مع���ي مث���ري ب�س���كل خا����س، وال اأواج���ه 

م�سكلة يف االعتقاد بذلك.

عن التاميز

قبل ربع قرٍن من الزمن، ت�ساءلًت، واأنا اأعر�س لكتاب 
)االآله���ة: احليوات ال�سرية ملارل���ن مونرو( الأنثوين 
�َسَم���رز يف ه���ذه ال�سحيفة، عم���ا اإذا كان قد قيل، مع 
ه���ذا الكت���اب ال���� 39 عنه���ا، "م���ا يكف���ي يف االأقل عن 
هذه الق�سة احلزين���ة". ومن الوا�سح اأن ت�ساوؤالتي 
كانت على خطاأ كثري ج���دًا. فكم من كتٍب اأخرى عنها 
ق���د ُن�س���ر ب���ن ذل���ك الوق���ت واالآن، ال اأدري، لكن هنا 
ياأتين���ا ج. ران���دي تارابوريلي مبا يدع���وه نا�سروه 

النهائي���ة...  احلي���اة  "�س���رية 
االإلهامي���ة،  االنفجاري���ة، 
املحرك���ة على نح���ٍو مده�س"، 
كم���ا جاء يف عر����س جوناثان 

يارديل للكتاب.
و ل���ن يده�س���ك اأن تعلم، يقول 
ي���ارديل، اأن )احلي���اة ال�سرية 
كاأي  لي����س  مون���رو(  ملارل���ن 
واح���د من الكتب االآنفة الذك���ر.  ذلك اأن تارابوريلي، 
وه���و �سحايف م�ستقل �� كان من مو�سوعاته مادونا، 
واإليزابث تايلر، وديانا رو�س وبالطبع جاكي كندي 
����� ُيدعم ادعاءه امله���زوز باالأ�سالة عل���ى ناحيتن من 
حي���اة مون���رو: الن�س���اء الث���الث اللواتي ك���نَّ اأمورًا 
امل�سطربت���ن،  مراهقته���ا  و  طفولته���ا  يف  مركزي���ة 
والتي���ار الق���وي م���ن حالة ع���دم اال�ستق���رار الذهني 
الذي جرى من خ���الل طرف اأمها يف العائلة. غري اأن 

هذه االأمور معروفة جيدًا بالن�سبة الأي �سخ�س تتبَّع 
حي���اة مون���رو وعملها الفن���ي، ولي�س هن���اك من اأمر 
"انفج���اري" اأو "اإلهام���ي" يف مناق�سة تارابوريلي 

لها. 
وم���ن دون �سك �سيكون من املده����س بالن�سية للقراء 
االأ�سغر �سنًا اأن ت�ستم���ر مونرو يف كونها مو�سوعًا 
للكتب، واملقاالت، واالأفالم الوثائقية، واالأغاين وما 
اإىل ذلك على مدى اأربعة عقود ون�سف من الزمن بعد 
موته���ا �� اإذ اأنها انتحرت يف ع���ام 1962 �� لكنها حتى 
الي���وم تبقى كما كانت يف العق���د االأخري من حياتها، 
ح�س���ورًا ثابتًا يف امليثولوجي���ا ال�سعبية االأمريكية. 
واأن���ا ال ميكنني هن���ا اأن اأورد تف�سي���الت اإح�سائية، 
لكنن���ي اأراهن على اأنك لو ذك���رَت ا�سم "مارلن" فاإن 
اأربع���ة م���ن كل خم�س���ة اأمريكي���ن بالغ���ن يف االأقل 

�سيعرفون على الفور َمن تعني. 
ه���ذا التع���ّرف املبا�سر م���ن اال�سم االأول مين���ح نوعًا 
م���ن اخلل���ود، وال تبدو عل���ى مونرو اأي���ة اإ�سارة اإىل 
التال�س���ي. فهناك فلم واحد فق���ط من ال� 31 فلمًا التي 
ظه���رت فيها يتمتع بق���وة باقية �� وه���و فلم "البع�س 
ُيحبه �ساخنًا" ����� ومع هذا فاإن �سورتها، يف ال�سينما 
وال�س���ور الفوتوغرافي���ة ال�ساكنة، تبق���ى اإىل يومنا 
ه���ذا ال�سورة امل�سغ���رة االأمريكية للجم���ال االأنثوي 
العاري���ة  �سورته���ا  وتب���دو  اجلن�س���ي.  واالغ���راء 
مبالب�س ال�سباح���ة التي الُتقطت له���ا يف عام 1949 
األيف���ًة عل���ى نح���ٍو حقيق���ي ل���دى النا����س، ول���و اأنها 
فق���دت اإغراءها اليوم. اأما ال�س���ور ال�سهرية لوجهها 
الت���ي عملها اأندي وره���ول، فيمك���ن اأن ال تكون فنًا، 
لكنه���ا �سناعة اأيقوني���ة بالتاأكيد. والت���زال عالقاتها 
الزواجي���ة اأو اجلن�سية مع بع�س اأ�سهر رجال عهدها 
ذاك �� جو دمياغيو، اأرثر ميلر، فرانك �سيناترا، جون 
ف. كني���دي �� مو�سع قيل وقال، وجتميل رومان�سي، 

وت�سويه. وباخت�سار، فاإنها ثابتة على مر الزمن.

واأن���ا اأحد االأمريكي���ن الذين يظل���ون يتذكرون يوم 
موته���ا. فف���ي م�س���اء 5 اآب 1962، كنت اأغ���ادر بولو 
غراوندز بعد م�ساهدة مباراة حن راأيت باعة �سحف 
يلّوح���ون عند مدخ���ل نفق للم�ساة بطبع���ات اإ�سافية 
ذات عناوين كبرية باالأ�سود. فاأ�سابني الذهول، كما 
هي حال جميع من كانوا هناك واحت�سدوا لي�سروا 
ن�سخًا م���ن ال�سحيفة. فبعد كل �س���يء، كانت مونرو 
تبلغ 36 عامًا فقط �� 13 �سنة اأكرب مني ال غري�� وكانت 
ال�سور الفوتوغرافية ت�سري اإىل اأنها يف قمة جمالها 
اآنذاك. فاأن متوت، اأمٌر ال ميكن ت�سديقه اأو حتمله.  

وميكنن���ي القول اأن ما ُكتب عنها مل يكن جيدًا ب�سكل 
ع���ام، مثلما ه���ي احلال مع ه���ذا الكتاب ال���ذي يّت�سم 
بنرٍث غ���ري قابل لله�س���م وغري منا�س���ب. وحماوالت 
موؤلف���ه يف التحلي���ل النف�ساين اإما وا�سح���ة اأو غري 

مالئم���ة، وا�ستك�سافه حلياته���ا ال�سهوانية خليط من 
الرغب���ة يف االإث���ارة وعدم الكفاءة )فه���و يخربنا من 
ناحية اأنها كانت "غري مهتمة باجلن�س"، وبعد مئات 
قليلة من ال�سفحات اأنه���ا كانت خملوقًا من الهوى(، 
وال يق���ول لنا حتليله الأفالمه���ا اأي �سيء جديد. وَمن 
ال يعرف �سيئا ع���ن حياة مونرو واأ�سطورتها �سيجد 
احلقائ���ق االأ�سا�سية هنا، لكن من دون اأن ي�ستمد اأية 

متعة من ذكر تارابوريلي لها.
فق���د ول���دت نورما ج���ن مورتين�س���ن )وه���و ا�سمها 
احلقيق���ي( ي���وم 1 حزي���ران 1926 يف امل�ست�سف���ى 
العام بلو�س اأجنل�س. وم���ع اأن اأمها، غالدي�س بيكر، 
كان���ت ق���د تزوج���ت �سابقًا، ف���اإن هوي���ة اأبيه���ا كانت 
وتبق���ى جمهول���ة. وكان���ت غالدي����س غ���ري م�ستق���رة 
لت الطفل���ة اإىل رعاية  احل���ال )بتعبرٍي م�سف���ق( وحوَّ

ام���راأة ُتدع���ى اإي���دا بوليندر، الت���ي اأحبته���ا واأرادت 
اأن تتبناه���ا، لك���ن غالدي�س ظه���رت ثاني���ًة يف االآخر 
وا�ستعادت الطفل���ة. ومن ح�سن حظ نورما جن اأنه 
كان الأمها �سديق، هو غري�س اأتكين�سون ماكي، الذي 
وف���ر لها العاطفة و االإر�ساد، غري اأن الطفلة اأ�سبحت 
غريم�ستق���رة وبحاج���ة ما�س���ة اإىل احل���ب، و�ستظل 

هكذا بقيَة حياتها. 
وقد اأدرك النا�س مبك���رًا ما كانت تتمتع به من جمال 
ن���ادر، وراأى غري����س له���ا اإمكاني���ات يف ال�سينم���ا. 
وبالطب���ع ف���اإن كل فت���اة ح�سن���ة ال�س���كل يف لو����س 
اأجنل����س كانت لديها الفك���رة نف�سها، لكن نورما جن 
كان���ت لديها االأغرا����س املطلوبة. فبع���د اأن اأ�سبحت 
مودي���اًل مل�سور وا�سع الن�س���ر، قامت بتوقيع عقد مع 
�سرك���ة MGM بعد عيد ميالده���ا الع�سرين بقليل، 
و غ���ريت ا�سمه���ا اإىل مارل���ن مون���رو، باإ�س���رار من 
اال�ستوديو، وب���داأت تقدمًا غري موؤكد باالأحرى نحو 
ال�سه���رة التي حققتها بف�سل ال�سور العارية وجناح 
دوره���ا التمثيلي االأول اأمام جوزيف كوتون يف فلم 

.1953 "نياغارا" عام 
وكان ع���دد من اأفالمها التالي���ة مكا�سب كبرية ل�سباك 
���ف ال�سن���وات ال�سبع" 1955،  التذاك���ر، خا�سة "تلهُّ
مب�سه���د تنورته���ا املرفوع���ة ال�سه���ري، لكنه���ا كان���ت 
تق���وم يف الغال���ب ب���اأدوار ال�سق���راء املث���رية جن�سيًا 
التي كان���ت ت�ستاء منه���ا؛ فقد كانت ذكي���ة وطموحة 
للقي���ام باأعمال جاّدة ولو اأن م�ساألة كون ذلك �سيكون 
منا�سب���ًا لها تظل جمهولة. وقد تزوجت ثالث مرات، 
م���ن دون �سعادة اأبدًا. وقد اأدمن���ت تناول املخدرات، 
وكانت ت�سرب اأحيانًا كثريًا جدًا، وهي رفقة مل تفعل 
�سيئ���ًا لتح�س���ن �سعوره���ا املتعمق بع���دم اال�ستقرار 

والالتوازن الذهني. 
و اأخريًا، فاإنها كان���ت �سخ�سًا مهذبًا، وعطوفًا، يريد 
اأن يك���ون حمبوبًا لكن ذوقه���ا كان �سيئًا يف الرجال، 
الذي���ن ا�ستغلها كثريون منه���م واأ�س���اءوا معاملتها. 
فق�ستها حزينة ب�سكٍل يفوق الو�سف، وتظل حتتفظ 

بقوتها حتى مع كاتب مثل تارابوريلي.
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الكتاب: 
احلياة ال�سرية ملارلني مونرو

تاأليف: ج. راندي تارابوريلي
ترجمة: عادل العامل

"ع���رب ال�سبعيني���ات، كان هن���اك �سجي���ج مت�ساع���د م���ن عدم 
الر�س���ا، واأ�س���وات �ساخبة تتذم���ر من االو�س���اع ال�سائدة يف 
الع���امل: البريوقراطي���ة ال�سوفيتية، الديكتاتوري���ة يف امريكا 
اجلنوبي���ة، ال�سع���ف يف النقاب���ات الربيطاني���ة – بخ�سو�س 
الدميقراطي���ة، او التذم���ر م���ن اي ام���ر وان كان ب�سيط���ا يف 
احلياة اليومية مثل: ا�سوات مزعجة، ال�سغط على عدة ازرار 
للح�س���ول على مكاملة هاتفية وغريها" هكذا يبداأ املوؤلف كتابه 
عن اع���وام ال�سبعينيات م�سيف���ًا: ان الق���ادة ال�سيا�سين كانوا 
اك���رث مي���ال اىل املواقف ال�س���اذة الغريب���ة للعديد م���ن الق�سايا 

ال�سيا�سية.
كان هن���اك يف ام���ريكا الرئي����س نيك�س���ون، �ساح���ب �سيا�س���ة 
االنف���راج يف الق�سايا ال�سيا�سية الدولي���ة، والذي زار ال�سن، 
ويت�س���ل بع���د غ���روب ال�سم����س باملوظف���ن االدن���ى، وب�س���كل 
ا�ستثنائ���ي )يف ليل���ة ما ات�س���ل بخم�سن منه���م(، او يدخل يف 
نقا�س���ات م���ع اع�س���اء اإدارت���ه، ي�س���األ عم���ن موج���ود منهم يف 
الوالي���ات املتحدة االمريكي���ة او يف مهمة خارجه���ا ومن الذي 

�سيغادره���ا قريبا. ومكاملاته تل���ك ت�سجل ح�سب النظام 
اخلا����س الذي و�سعه حلمايته او تربئته امام االجيال 

الالحقة )وهي مل تنفعه قط بعدئذ(.
ام���ا يف اململكة املتح���دة، فبداأت االنتق���ادات اجلارحة 
تنه���ال عل���ى هارولدويل�سن رئي�س ال���وزراء، من قبل 
م�ساعده ال�سخ�سي مار�سيا ويليامز. كما ان الت�سخم 
منه���ا ارتف���ع اىل 20%. ويعتقد ويل�س���ن ان الواليات 
املتح���دة باأجهزتها ال�سرية وحكوم���ة جنوب افريقيا 
يح���اوالن النيل من���ه، وان ال�سوفيت يتن�ستون عليه 
اإلكرونيًا بوا�سطة �سفن ال�سيد يف جزيرة �سي�سلي. 
كم���ا ان بع�س افراد املخابرات الربيطانية يعتقدون 

ان ويل�سن يعمل ل�سالح املخابرات ال�سوفيتية!
ويف ال�س���ن جن���د �سراع���ًا ب���ن ماوت�س���ي تون���غ 
ولن بي���او، والدولة التي تعت���رب االكرث �سكانًا يف 
الع���امل، كان���ت حتكم م���ن قبل �سخ�س���ن مري�سن 
بالو�سوا����س، الواحد منهما يتاآم���ر �سد االآخر من 

اجل اإ�سقاطه.
ويف ال�سبعيني���ات اي�س���ا، جن���د عي���دي امن يف 
اوغندا، بينما الرئي�س نغوما يلغي البنك الوطني 
يف غيني���ا اال�ستوائي���ة ويع���دم مدي���ره ال�ساب���ق 

وي�سيطر هو �سخ�سيًا على خزانة البالد.
ام���ا النخب���ة ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة فكان���ت 
اآن���ذاك  ويكت���ب  ام���ريكا.  يف  ج���دًا  مت�سائم���ة 
الربوفي�س���ور بيرغونر م���ن جامعة تك�سا�س، 
باأجمع���ه،  الع���امل  �سيك���ون  عام���ا ً   30 "بع���د 
ام���ريكا  �سم���ال  الغربي���ة،  اوروب���ا  با�ستثن���اء 
وا�سرالي���ا، يف حال���ة جماع���ة". واحلرب بن 
م�سر وا�سرائيل يف ع���ام 1973، تهدد النفط، 
وتث���ري الت�س���اوؤالت ح���ول انته���اء احل�سارة. 
ويف ذلك العقد من الزم���ن برزت بادرمينوف، 

اي االألوية احلمراء والتوبومارو�س، )واطفال اآخرون اأ�سرار 
م���ن اتباع �سي جيفارا. والثوري الربيطاين طارق علي ميتدح 
قيام املتمردين باإعدام ال�سفري االملاين يف غواتيماال. ويف عهد 
اإدوارد هي���ث، رئي����س الوزارء ال���ذي جاء يف اعق���اب ويل�سن، 
�س���درت خم�سة بيان���ات حالة طوارىء، بع���د 23 عامًا مل يعلن 
فيها غري بيانن. وتتحول �سمال ايرلندا من حمافظة م�سطربة 

اىل منطقة حربية.
ويف ال�سبعينيات انت�سرت تنبوؤات تتوقع عددًا من االنقالبات. 

ويتذك���ر املوؤل���ف عودت���ه اىل 
لن���دن اآواخر ع���ام 1973 
الرئي�سي  العنوان  وقراأ 
�سبيكتير  �سحيف���ة  يف 
يقول، " انقالب ع�سكري 
بريطاني���ا!" وكانت  يف 
متداول���ة  الفك���رة  تل���ك 
ب���ن كب���ار ال�سحفي���ن، 

وال�سب���اط الكب���ار ورج���ال ال�سيا�سة واالعم���ال. كان 
وي���ن قد و�سل لندن مع غيت���اره نا�سيا ان ال�ستينيات 
انق�س���ت وجاءت كاآبة ال�سبعيني���ات ويتحدث عن ذلك 
قائ���ال، ان���ه كطالب �سيوع���ي اآن���ذاك، كن���ا ا�سدرنا يف 
ع���ام 1975 مل�سق���ا يق���ول، "التاريخ بجانبن���ا" وكان 
يحم���ل ر�سمًا ال�ساب���ع يد ت�سري اىل الربتغ���ال، فيتنام، 
موزمبي���ق، انغوال وكمبوديا. كم���ا ان اللورد كالفونت، 
قدم وثيقة )فيلم م�سور(، يظهر فيه واقفًا عند قرب كارل 
مارك����س، معلنا ان ال�سيوعية �ست�سل اآجال ام عاجاًل اىل 

بريطانيا.
ويف ال�سبعيني���ات انتع�ست حركة حترير امل���راأة، واأدت 
اىل م�ساكل عديدة اجتماعيا، واىل تغيريات يف ال�سلوك 

االخالقي ب�سورة عامة.
وحدث���ت اآنذاك يف ام���ريكا، �سجة ب�سب���ب احتجاج جلنة 
الكني�س���ة عل���ى بع����س االعم���ال ال�سيئ���ة الت���ي ترتكبه���ا 
احلكوم���ة ومنه���ا العمليات غ���ري ال�سرعية الت���ي تقوم بها 
اجه���زة ال� FBI و CIA يف الداخل واخلارج. وكان ذلك 
التقري���ر يفوق بكثري عم���ا يعتقده النا����س، اذ تظهر ملفات 
ال� FBI، ح���وايل 500000 افراد او جمموعات. واال�سواأ 
م���ن ذلك ان تلك االجه���زة تدخلت عمدًا لت�سفي���ة مناف�سيها. 

وكانت ف�سيحة ووتر غيت احدى ثمار تلك ال�سيا�سة.

عن النيويورك تاميز  

قب���ل ح�سوله على جائ���زة نوبل يف العام 
املا�س���ي، كان للكات���ب ل���و كليزيو ح�سور 
�سئي���ل يف ام���ريكا. ورمب���ا ان الق���راء مل 
الفرن�س���ي  الو�سي���م،  ال�س���اب  يتذك���روه: 
اع���وام  من���ذ  ف���از  ال���ذي  – املوريت���اين، 
عمل���ه  ع���ن  الفرن�سي���ة  الرواي���ة  بجائ���زة 

االول،"اإ�ستفهام".
ويف اع���وام ال�سبعيني���ات، كان لوكليزيو 
ال���ذي تع���رف على ع���دد م���ن البل���دان، قد 
ع���اد اىل عادت���ه يف الرح���ال م���ن اج���ل 
م�ساه���د  عل���ى  والتع���رف  اال�ستك�س���اف 
طبيعي���ة بدائي���ة، وذل���ك يف كتب���ه ومنه���ا 
"�سح���راء"، ال���ذي ن���ال جائ���زة تقديرية 
ع���ن  يرج���م  ومل  فرن�س���ا،  م���ن  اخ���رى 

الفرن�سية اىل االنكليزية ااّل اأخريًا.
وقبل جائزة نوبل، كانت االعمال الروائية 
االوىل ل���ه الجتد ترحيب���ا لطبعها. وعمله 
االخري امل�ستوحى م���ن طفولته واهتمامه 
بالبيئ���ة ا�ستقبل ب�سكل عابر، ولوكليزيو، 
رج���ل متوح���د ا�سب���ه بنا�س���ك، وب���روزه 

املفاجىء امر مده�س.

ان الرجمة االمريكية لكتاب جان – ماري 
غو�ست���اف ل���و كليزيو، "�سح���راء" يعترب 
لتلك اال�سب���اب التي وردت حدثًا مهمًا، يف 
جل���ب احد اك���رب الكت���اب الفرن�سين نحو 
مدى اهتم���ام اأو�سع. ان الكتاب يعترب من 
اغن���ى الكتب ال�ساعرية حتري�سًا، ورواية 
تاريخي���ة مطلوب���ة بقوة. وه���ي بتقدميها 
وتراثه���ا  امل�ستعم���رات  تاأ�سي����س  كيفي���ة 
بع���د م���رور 30 عام���ًا. ولوكليزي���و ميزج 
مع���ًا ق�ستن جت���ري احداثهم���ا يف القرن 
الع�سرين، ويحكي عن اآخر ايام التوريغ، 
وه���م املحارب���ون ال�سحراوي���ون الذي���ن 
ُعرف���وا ب� "الرجال ال���زرق"، ومت ابعادهم 
عن ار�س اجداده���م يف �سمال افريقيا من 
قبل جي�س اال�ستعمار الفرن�سي و"النظام 
اجلديد"، م�سافًا اىل ذل���ك، اآالم وخما�س 
وج���دوا  الذي���ن  منه���م  الت���ايل  اجلي���ل 
انف�سه���م يف �س���رك اأك���واخ مدينتي طنجة 

ومار�سيليا.
اأن ال�سخ�سيات الرئي�سية يف، "�سحراء"، 
ال�س���اب ال�سجاع "نور"، ال���ذي هاجر عام 
1909 �سمااًل، عابرًا ال�سحراء الغربية مع 
قافلة لقبائل الرببر البدوية، و�سابة يتيمة 
حامل���ة تدع���ى "الال"، م���ن احف���اد "الرجال 
الزرق"، حيث ي�ساعدها ن�سبها على البقاء 
عل���ى احلياة وحتمل حي���اة املهاجرين يف 
ال�سبعينيات. وهن���اك �سخ�سيات ثانوية، 
ا�سخا����س لهم خلفية تاريخي���ة ا�سطورية 

مث���ل ال�سي���خ م���اء – العين���ن، املبّجل من 
اىل  الفرن�سي���ون  حول���ه  وال���ذي  قوم���ه 
تل���ك  وتب���دو  االط���وار.  غري���ب  �سيط���ان 
خرافية مثل روحي "الال" )الهارتاين وهو 
راع اأبكم ق���ادر على االت�سال باحليوانات 
ونام���ان، ال�سي���اد امل�سّن ال���ذي يحكي لها 
الق�س����س الذكي���ة( او ال�سب���ي الغج���ري 
راديز، الذي يتم تدريب���ه لي�سبح ل�سًا يف 
�سوارع مار�سيليا، ام���ا القوة املوجهة يف 
"�سحراء"، فهي االر�س نف�سها. وعنوان 
الكت���اب يب���دو وكاأن���ه يوح���ي بال�سحراء 
وال�سخ���ور املثلوم���ة واحل���رارة الالذعة 
االماك���ن  وموج���ات  املذهل���ة،  والكثب���ان 
املفتوحة، والالزم���ن العميق يف ابدانهم. 
ال�سح���راء لي����س مكان���ًا لالح���داث بل هي 

اي�سًا مملكة وم�سدر وحالة للذاكرة.
تب���داأ  بب���طء،  مت�س���ي  "ال�سح���راء" 
املوؤمل���ة  اجلماعي���ة  بالهج���رة  خطواته���ا 
ع���رب ال�سح���ارى، وطريق���ة لوكليزيو يف 
ال�س���رد هي الو�سف املط���وّل يف ذكر كافة 
التفا�سي���ل لتلك املعاناة: وتك���رار م�ساهد 
وال�س���وء،  الري���اح  والطي���ور،  ال�سم���اء 

والتاأثري على القارىء عرب ذلك.
ان لوكليزي���و يكت���ب ع���ن اأنا����س قريب���ن 
م���ن االر����س والبح���ر، وق�س�سه���م تاأت���ي 
م���ن هن���اك، وه���و يف الوقت نف�س���ه يكتب 
ومقاومته���ا  اال�سطوري���ة  الطبيع���ة  ع���ن 
املتوا�سل���ة للقوة: "رج���ال يخرجون اىل 
ال�سحراء، وهم ي�سبهون �سفنًا يف البحر، 

ال احد يعلم متى �سيعودون".
ان الرب���ط م���ا ب���ن االر����س وخملوقاتها، 
ح�س���رات،  حيوان���ات،  نبات���ات،  ب�س���ر، 
ا�سبح���ت مو�سوعًا متق���دًا بامل�ساعر لدى 
لوكليزي���و يف عمل���ه االخ���ري، والع���ربة ب� 
اك���رث مبا�س���رة،  "الال" ب�س���كل  "ن���ور" و 
التي تهرب م���ن احلقيق���ة القا�سية للحياة 
وتقي���م يف الع���امل ال�س���ري مع ال���� – �سر، 
روح حم���ارب لرج���ل ازرق، "حلم قد جاء 
م���ن م���كان بعي���د". ولتل���ك ال���روح �سياء 
ال�سحراء يف عينيه، كما يف "الال" اي�سًا، 
وال���ذي ي�ساعدها للنج���اح يف عملها با�سم 
عار�س���ة االزي���اء العاملي���ة ه���اوا – عم���ل 
تتخلى عنه بعدئذ لتع���ود اىل مقر اقامتها 

القدمي يف طنجة وت�سع مولودها هناك.

عن النيويورك تاميز
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ث��م��ن اال���س��ت��ع��م��ار 
الكتاب: �سحراء

تاأليف: ج.م.ج.لوكليزيو 
ترجمة: ابت�سام عبد اهلل

ال�سبعينيات.. اأعوام ال�سجيج وال�سراعات

الكتاب: "اأيام غريبة حقًا"
تاأليف: فران�سيز وين

ترجمة: )املدى(

م�����ارل�����ن م�������ون�������رو.. ق�������س���ة ح����زي����ن����ة ج�������دًا!

ال�����ت�����ج�����ذي�����ف ن�����ح�����و ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة 

ا�سم الكتاب: )اأ�سياد البحر – 
ملحمة بحرية اأثينا ووالدة الدميقراطية( 

تاأليف: جون ر. هيل                    ترجمة: هاجر العاين.
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