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�أوكونور ..كاتبة �شهرية ،غريبة االطوار �أ�ســــــــــــــو�أ حــــــــــرب
ك��ان��ت ال�ك��ات�ب��ة ف�لان��ري حت��ب م��زي��ج ال�ك��وك��ا كوال
وال�ق�ه��وة .ت��ذه��ب اىل فرا�شها يف التا�سعة وبعد
اغتيال كينيدي قالت�":أنا حزينة ب�سبب الرئي�س
ولكني معجبة باجلديد" .وهي مثل الأطفال كانت
تخيط ثيابا خا�صة لدجاجاتها و�أرادت ان تكون
ر�سامة للكارتون.
�سافرت ف�لان��ري �أوك��ون��ور با�ستمرار اىل مدينة
ل��وردز لت�صلي من اج��ل روايتها القادمة ،ولكنها
تقول عن كل رواية تنتهي منها" ،قطعة من القرف".
ام��ا �أف�ضل الكتاب بالن�سبة �إليها فكانوا :روبرت
لويل ،روبرت فيتزجرالد وروبرت جريو .وهي مل
حتب �أعمال ترومان كيبوت وتني�سي ويليامز� ،أما
كافكا فلم ت�ستطع التوا�صل مع �أي عمل له ،وت�ستاء
عندما تقارن به.
وعلى الرغم من كونها كاثوليكية فان �أبطال رواياتها
كافة كانوا من الربوت�ستانت وفالنري �أوكونور
ق��ر�أت الكثري من كتب الالهوت العتقادها ان ذلك
يجعلها تكتب بقوة .وعندما ذهبت اىل
م�شغل الكتاب يف جامعة �إي��وا قالت:
"انها مل تكن تعرف الق�صة الق�صرية
م��ن الإع�ل�ان " .وم��ع ذل��ك ،ع��دت جنمة
معروفة هناك.
و�أوك ��ون ��ور ع�ن��دم��ا ك��ان��ت يف مزرعة
والدتها "�أندل�س" ،جمعت �شتى �أنواع
ال�ط�ي��ور :ال�ب��ط والإوز والطاوو�س.
ويف �أعياد الكري�سم�س كان الطاوو�س
بالن�سبة اليها رم��زا للخلود وال��روح
ال �ت��ي ال تف�سد ،وال� ��ذي ت�ن�ج��ذب اليه
تلقائيا ،وكانت تر�سل اىل �أ�صدقائها
با�ستمرار ري�شة منه ،وبعثت واحدة
لروبرت لويل طولها خم�سة �أقدام ،ومل
يت�أثر بها بل ع ّلق" ،مل يبق يل غري ري�شة
طاوو�س".
لقد �أم�ضت فالنري الأعوام الـ  13الأخرية يف حياتها
يف مزرعة "�أندل�س" يف ميليجيفيل ،تعاين مر�ض ًا
جلدي ًا يدعى "داء الذئب" ،اتلف عظامها ومفا�صلها
وتوفيت �إثر معاناة طويلة كما حدث مع والدها من
قبل .ويف خالل مر�ضها الطويل ما ر�سمت الر�سم
و�أخ ��ذت ج��رع��ات كبرية م��ن دواء_الكورتيزون
الذي ين�شط العقل ما دفعها اىل انهاء روايتها" ،دم
حكيم" ،وعلقت عندئذ قائلة" ،الكورتيزون يدفعك
اىل التفكري ليال ونهارا" وكتب روب��رت جريو عن
ذلك العمل�" ،إنه عمل جمنون ،كتبته جمنونة".

الكتاب :حياة فالنري �أوكونور
ت�أليف :براد كوج
ترجمة :ابت�سام عبد اهلل
فالنري �أوكونور

كانت لها �أول و�آخ��ر عالقة مع رجل يف عام 1954
مع �إي��رك النكجري بائع كتب منهجية للكلية التي
تدر�س فيها� ،شاب و�سيم ومرت معه �آنذاك ،بتجربة
مل تدركها قط.
كتبت فالنري املئات من الر�سائل .ويف عام 1979
بعد  15عاما على وفاتها وهي يف الـ  39من عمرها
ظهرت جمموعة كبرية منها بعنوان "عادة ان تكون"
قامت بتحريرها و�إعدادها �صديقتها القدمية �سايل
فيتزجرالد زوجة روبرت وعلقت �سايل يف املقدمة
"ان �أي �شخ�ص نزق يكتب اليها يت�سلم ردا منها"
�إذن كيف كانت حياة فالنري؟
يف احلقيقة ه �ن��اك م��ا ه��و م �ع��روف عنها وهناك
الر�سائل ومقاالتها املن�شورة يف ال�صحف التي
جمعت و�صنفت وكانت قليلة التحدث عن �أعمالها
الروائية او الق�ص�صية او عن تدري�سها الأدب .وقد
كتبت املئات من �أطروحات الدكتوراه عنها وكذلك
الكتب النقدية التي تتحدث عن كل امر متعلق بها،
حتى غدت قوة لها ت�أثري يف "ال�صناعة
الأكادميية".
وي�ق��ول م��ؤل��ف ال�ك�ت��اب ،ان��ه كتب هذه
ال�سرية لأن �سايل فيتزجريالد مل تفعل
ذل��ك .وع�ن��دم��ا جمعت ��س��ايل ر�سائلها
ع��زل��ت منها م��ا ي�سيء اليها كما �إنها
مل تذكر مطلقا ا�سم �صديقها الغام�ض
"�أ" الذي ارتبطت به بعالقة و�صفت
بـ(العفيفة) .هناك �أي�ضا بع�ض الأمور
الأخرى املتعلقة بها مل يرد ذكرها ومنها
ان ف�لان��ري اوك��ون��ور ال�ت��ي ا�صبحت
كاتبة �شهرية امر�أة نحيلة خجول تدخن
ب�شكل متوا�صل تعتني بخالتها االرملة،
تقر�أ كتب الالهوت ،بريئة �شجاعة اىل
ح��د كبري حتملت مر�ضها ال��ذي �أقعدها
�أعواما يف املمر الطويل امل�ؤدي اىل املوت.
ك��ان��ت ف�لان��ري اوك��ون��ور متدينة غريبة الأط ��وار
و�أعمالها �أك�ثر غ��راب��ة وي�ح��اول امل��ؤل��ف جهده ان
يجعلها طبيعية ،وعندما �س�ألها احدهم "ملاذا تكتب؟"
�أجابت" :النني جيدة يف الكتابة".
وكتاباتها تت�سم كما ي�ق��ول امل ��ؤل��ف بالروحانية
بدون �شك ومل تت�أثر بحركة احلقوق املدنية لل�سود.
وعندما طلب منها الإذن لتحويل �إحدى ق�ص�صها اىل
م�سرحية �أجابت" :ال�شيء الوحيد ال��ذي اعرت�ض
عليه بقوة هو جعل احد احلمقى ال�سود يف عمل يل
�شخ�صية رئي�سية".

يبد�أ التاريخ املوجز لثاين
اك�بر احل��روب التي جرت
يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر،
و ال��ذي كتبه ال�سري جون
كيغن ،بجملة " ان امريكا
خمتلفة " .ه��ذا االختالف
هو املفتاح لفهم اجلوانب
االجتماعية و ال�سيا�سية
و – ف� ��وق ك ��ل �� �ش ��يء –
الع�سكرية ،و لفهم نتائج
احلرب التي مازالت تلقي
بظاللها على ال�ضواحي
الأمريكية.
بع�ض االخ �ت�لاف��ات تبدو
تافهة لأول وه�ل��ة :يقول
كيغن ،ان احلرب االهلية كانت �أ�سو�أ
حرب من بني كل ال�صراعات الكربى.
ه��ذا يك�شف م�شكلة التو�سع ال�سريع
يف اجليو�ش و يف الفكر الع�سكري
غري النظامي ال��ذي حتمله القطعات
التي مل تكن تنقاد لأي مبد�أ ع�سكري
من املبادىء التي ابتلي بها املجندون
و املتطوعون ع�بر الأطل�سي اال ان
هذه القطعات (امليلي�شيا) كانت تتميز
ع��ن غ�يره��ا ب �ج��ودة ال�ت�غ��ذي��ة نتيجة
الزراعة الوفرية و عمليات الت�صنيع
و التوزيع الكايف.
كانت مالحظات كيغن ع��ن العوامل
ال�ب���ش��ري��ة و ال�ل��وج���س�ت�ي��ة رائ �ع��ة و
تت�ضمن جوهر اختالف هذه احلرب
ع��ن غ�يره��ا .ان درا� �س��ة احل��رب التي
ك ّر�س كيغن حياته لها و انخراطه يف
التاريخ االمريكي منذ �سنواته املبكرة،
ت�ضفي على كتابته �صواب احلكم.
ب� ��د�أت احل ��رب الأه �ل �ي��ة باالطالقات
ال�شهرية على قلعة (�سمرت) عام ،1861
و ا�ستمرت حتى بعد اغتيال الرئي�س
لنكولن عام  .1865هذه احلرب جرت
لتقرر م��ا اذا ك��ان ب��إم�ك��ان الواليات
املتحدة ان تبقى متحدة .هذا التقرير
كلف اكرث من �ستمائة الف حالة وفاة
ع�سكرية� ،أي اكرث من اية حرب �شارك
بها االمريكان .يزعم كيغن ان ال�سبب

الكتاب :احلرب الأهلية الأمريكية
ت�أليف :جون كيغن
ترجمة :عبد اخلالق علي
الرئي�سي كان �سرتاتيجيا :ان طبيعة
ال�ك��ون�ف��درال�ي��ة و ح�ج��م و جغرافية
ال��ب�ل�اد ج�ع�ل��ت وا� �ش �ن �ط��ن ي��واج��ه "
واح��دة من �أك�ثر امل�شاكل الع�سكرية
تعقيدا ،مل ت��واج��ه مثلها احلكومات
التي ت�صنع احلروب ".
مل ي �ك �ت��ف ال ��رئ� �ي� �� ��س ل��ن��ك��ول��ن (و
ج �ي �ف��ر� �س��ون دي �ف��ز يف اجل� �ن ��وب) و
م�ست�شاروه بتح�شيد جي�ش كبري ،بل
كان عليهم ان يقرروا كيفية ا�ستخدامه
لك�سب الن�صر.
رمبا كان الأمر اكرث �سهولة بالن�سبة
للجنوب :اذ ك��ان عليه " فقط " ان
يتجنب االن ��دح ��ار ،بينما ك��ان على
ال�شمال ان يقهر الكونفدرالية و هذا
يعني دحر قواتها و م�سك زمام البالد.
مع هذا فان افتقار اجلنوب اىل توحيد
اجل�ه��ود مل ي�سعف ق�ضيته ; كما ان
تخلفه يف القوة القتالية و املخازن و
القوة البحرية مل مينحه الفر�صة يف
النجاح .مل يكن من املفاجىء حينها ان

جرناالت احلرب االهلية

الكونفدرالية قد و�ضعت ثقتها الكبرية
يف " ال�ق�ط��ن " ل�غ��ر���ض حت��ري��ك دعم
الدول الأوروبية – خا�صة بريطانيا
– التي كانت �صناعة القطن فيها تعتمد
على �صادرات اجلنوب .لذا فقد �صارت
احل� ��رب واح� ��دة م��ن اك�ب�ر احل ��روب
�ضراو ًة ،اذ بدون اهداف �سرتاتيجية
حقيقية للجيو�ش للمناورة فيها ماذا
ميكنها ان تفعل غري مقاتلة بع�ضها يف
معركة تلو الأخرى.
مل ي��ول اجلي�ش الربيطاين اهتماما
كبريا للحرب .كانت العني الع�سكرية
لالمة على احتياجاتها االمرباطورية،
ف�ك��ان م��ن ال��واج��ب اج�ت�ن��اب االعمال
احلربية العاملية التي تتطلب جي�شا
اك�بر مما متتلكه البالد او ترغب يف
ت�سديد متطلباته .ثم ماذا كان ب�إمكان
ه��ذا اجلهد الع�سكري غ�ير النظامي
ان ي�ضيف اىل فهم احل��رب العاملية
مع وج��ود جيو�ش كبرية مثل جي�ش
فرن�سا و برو�سيا؟ و ما هي الدرو�س

يف ال�ق�ي��ادة ال�ت��ي ت ��ؤخ��ذ م��ن �ضباط
م�ت��درب�ين ال ي�ت�ج��اوز ع��دده��م الثالثة
�آالف!
مع ذلك – يقول كيغن – فمن الوا�ضح
ان ام�يرك��ا ق��د اجنبت م��ن ه��ذا العدد
ال�صغري اثنني م��ن اجل�ن��ود العظام،
غ��ران��ت و �شريمان ،وك��ان االخ�ير ذا
ر�ؤية خيالية �أي�ضا.
بعد احلرب العاملية الثانية بد�أ ال�ضباط
الربيطانيون بدرا�سة احلرب الأهلية:
يف خم�سينيات و �ستينيات القرن
املا�ضي ،كانت هذه احلرب جزءا من
امل �ن �ه��اج ال��درا� �س��ي امل �ق��رر المتحان
القبول يف كلية الأرك��ان ،وق��ام كيغن
يف �شبابه بتدري�سها لطلبة كلية �ساند
هري�ست الع�سكرية ،بعد ذلك �صارت
قدمية الطراز و هذا مما ي�ؤ�سف له اذ
ان درا�سة مثل هذه امل�شاكل الع�سكرية
– ال�سيا�سية ال�صعبة تعترب ذات
فائدة كبرية جدا .ولأجل البدء مبثل
هذه الدرا�سة ،ال بد من �أن نعرف انه
من ال�صعب دحر كتاب كيغن الرائع و
املثري للأفكار.
عن التاميز

ت����ول���������س����ت����وي ..ب���ح���ر م�����ن ال���ت���ن���اق�������ض���ات
(�صوفيا تول�ستوي) قدَّ�ست زوجها
اال ان احلياة كـ "ظهري" ل�سيد �أديب
متطلـِّـب كانت حياة قا�سية وموح�شة
ك �م��ا ت�ك���ش��ف ي��وم �ي��ات �ه��ا ،ك �م��ا تقول
(دوري�س لي�سنغ).
ق��راءة يومياتي ت�ضحكني ،يالها من
تناق�ضات كثرية – كما لو �أنني كنت
�أ�شقى ام��ر�أة! ولكن مـَـن ا�ستطاع ان
ي �ك��ون �أ� �س �ع��د؟ ه��ل مت�ك��ن اي زواج
ان يكون �أ�سعد و�أك�ثر ان�سجام ًا من
زواج �ن��ا؟ وع�ن��دم��ا اك ��ون وح �ي��دة يف
غرفتي احيان ًا �أ�ضحك ب�سبب البهجة
واقاوم نف�سي و�أت�ضرع اىل الله طلب ًا
ل�سنوات كثرية من ال�سعادة ،و�أكتب
يومياتي دائم ًا عندما نت�شاجر"....
كتبت (�صوفيا تول�ستوي) الأ�سطر
�أعاله عام  1868عقب �ست �سنوات من
ال��زواج ،و تبدو الكثري من تدوينات
يومياتها املت�أخرة اي�ض ًا انها قد متت
كتابتها بعد ال�شجارات.
ه��ذه التوليفة من تدوينات يوميات
(� �ص��وف �ي��ا) مت�ث��ل � �ش��اه��د ًا ل�ي����س على
�أف �ك��اره��ا وح���س��ب ب��ل ع�ل��ى الأح ��داث
العامة وعمل (ليو تول�ستوي) �أي�ضا
– يف الفرتة التي تغطيها التوليفة
كتب (ليو تول�ستوي) روايتي (احلرب
وال�سالم) و(�آنا كارنينا) والعديد من
الأعمال الأخ��رى – ويف الوقت ذاته
ن��رى عمل (�صوفيا) ال���ش��اق فهي ام
منهمكة يف عملها على الرغم من وجود
م��رب �ي��ات وك ��ل �أن� ��واع ال �ع��ون ،وهي
تن�سخ وتن�سخ م� ��رار ًا ع�م��ل زوجها
الأدب��ي "لــم ل�ست �سعيدة؟ هل الذنب
ذنبي؟ انا اع��رف كل �أ�سباب معاناتي
الروحية .او ًال مما يحزنني ان �أطفايل
لي�سوا �سعداء بالقدر الذي كنت �أمتناه
وم��ن ثم �أن��ا يف الواقع �أ�شعر بوط�أة

ال��وح��دة اىل حد كبري ،فزوجي لي�س
ب�صديقي اذ ك ��ان ع��ا��ش�ق��ي م�شبوب
العاطفة من حني لآخر
ال���س��ي��م��ا ف �ي �م��ا هو
الكتاب :يوميات �صوفيا تول�ستوي
يتقدم يف ال�سن اال
�إن�ن��ي ط��وال حياتي
ترجمة الكتاب :كاثي بورتر
�أح�س�ست بالوح�شة
ترجمة العر�ض :هاجر العاين
م �ع��ه ،ف�ه��و ال يخرج
معي يف نزهات �سري ًا
على الأقدام بل يف�ضـِّـل
الت�أمل يف عزلة منكب ًا على م�ؤلفاته ،الذي ارتكبته لذا فهي تقيم يف الريف،
ومل يول يوم ًا اهتمام ًا ب�أطفايل حيث وت ��زوره ��ا (دول� �ل ��ي) �شقيقة زوجها
فتخربها (�آن� ��ا) ع��ن و��س��ائ��ل حتديد
يجد ذلك امر�أ ع�سري ًا ومم ًال".
وتتوق (�صوفيا) اىل مناظر طبيعية الن�سل املتبعة يف ذلك الزمان ،وتتفاعل
ج��دي��دة وت�ط��ور فكري وف��ن وات�صال (دول�ل��ي) مع املعلومات لي�س ببهجة
بالنا�س فتكتب ":لكل امرئ قدره .اما كما كانت (�آن��ا) تتوقع بل با�شمئزاز
قدري فهو ان �أكون ظهري ًا لزوجي" – ...فكرة رف�ض الن�ساء احلمل بالأطفال
وحاملا اق�ترن ال��زوج��ان (تول�ستوي) وهو دورهن التقليدي يف احلياة هي
ق��ر�آ يوميات بع�ضهما البع�ض كجزء بب�ساطة فكرة غري مقبولة بالن�سبة لها
م ��ن خ�ط�ت�ه�م��ا ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل���ودة – ويف طريق عودتها من (�آنا) ت�سمع
اخلال�صة بينهما ولكن فيما بعد رمبا قروية حتمد الله الذي �أنقذها ب�أخذ �أحد
و�ضعا ب�سهولة ن�سختني من اليوميات� ،أطفالها ما يرتك طعام ًا اكرث للباقني،
احدهما ليقر�أها الآخر واالخرى لتبقى وت��أ��س��ف (دول �ل��ي) الج��ل ال�ق��روي��ة اال
انها ال ت�صاب بال�صدمة ،ويو�ضح هذا
�سرية.
وكان لدى (�صوفيا) ( )13طف ًال ،تويف احلدث �آراء الن�سوة جتاه منع احلمل
بع�ضهم عندما كانوا اطفا ًال ر�ضع ًا – يف ذلك الزمان – (�آنا) الوحيدة التي
بالأخ�ص طفل هو (فانيت�شكا) الذي تتقبل ا�ستخدامه يتم و�ضعها خارج
ك ��ان م�ع�ب��ود وال��دي��ه – ويف رواي ��ة �أجواء ال�سلوك االجتماعي املقبول يف
(احلرب وال�سالم) يكتب (تول�ستوي) حني ان (دوللي) وهي متثل املعايري
ب�أمل عن مكابدة والدين يدركان مدى االجتماعية ت�صدمها الفكرة عينها -
�سهولة خطف مر�ض ب�سيط لأطفالهما .ويف ح��دث �آخ��ر م��ن ال��رواي��ة تنتظر
وكمثل اغلب الن�سوة يف ذلك الزمان (دوللي) زي��ارة من زوجها (�ستيبان)
كانت (�صوفيا) حتت رحمة جهازها والتي على االرج��ح �ستخلـِّـفها حام ًال
التنا�سلي – ك��ان جمئ احلبة مل يزل وكذلك قلقة ب�ش�أن امل��ال اكرث مما هي
على بعد ح��وايل ق��رن م��ن ال��زم��ان – عليه الآن ،وهي تقول مت�أملة ً ب�ش�أن
ويوجد حدث مثري لالهتمام يف رواية (� �س �ت �ي �ب��ان) "يا ل��ه م��ن وغد" وهنا
(�آن��ا كارنينا) يتعلق بهذه الفئة من ن�لاح��ظ م ��دى ت�ق�ب��ل �أع��ب��اء املخا�ض

لـ (ت�شريتكوف) ،وك��ان االخ�ير ينفر
من (�صوفيا) مت�آمر ًا �ضدها بكل طريقة
ا�ستطاع ان يتبعها.
وقال (تول�ستوي) ذات مرة
ب��أن��ه ق��د ك��ان حمب ًا للرجال
اكرث مما �سبق له و�أن �أحب
الن�ساء ،وروايته (�سوناتا
كروت�سر) ال�ت��ي تعني على

ن�ساء القرن التا�سع ع�شر ،حيث تكون
(�آنا) مـُـبعـَـدة عن املجتمع ب�سبب الزنا

تول�ستوي وزوجته
بالن�سبة لن�ساء ذلك الزمان.
وي� ��وج� ��د ع ��ام ��ل �آخ� � ��ر يف ظ� ��روف
ال ��زوج�ي�ن (ت��ول �� �س �ت��وي) الزوجية
ت �ك �� �ش��ف ع ��ن � �ص �ع��وب��ة ب��ال �ن �� �س �ب��ة لـ
(� �ص��وف �ي��ا) – ح�ي��ث ي�ن�ب�ث��ق ذل ��ك من
ي��وم�ي��ات�ه��ا -وه��و ان ع�لاق��ة (ل �ي��و) بـ
(فالدميريغريغورفيت�ش ت�شريتكوف)،

فقد كان االخري م�ساعد ًا للأول و�أ�صبح
واح � ��د ًا م��ن اق ��رب �أ� �ص��دق��ائ��ه واك�ثر
امل�ؤمتنني على ا�سراره ،و هو م�ؤ�س�س
"التول�ستوية" – مدر�سة فكرية لأتباع
�آراء (تول�ستوي) الدينية – فقد كان
ن�سخة م�شوهة ب�شكل ا�ستثنائي عن
(ليو) نف�سه ،و�أ�صبح (ليو) م�ستعبد ًا

(�صوفيا) ن�سخها على الرغم من مقتها
لها ت�ب��دو (ال ��رواي ��ة) و��ص�ف� ًا للواط،
وق��د ان��دل�ع��ت ف�ضيحة ك�ب�يرة ب�سبب
هذه الرواية التي ت�صور جرمية قتل
الزوج لعا�شق مزعوم.
ويف م �ع��ر���ض دف ��اع ��ه ع ��ن رواي� �ت ��ه
ال ��ذي عر�ضه يف ر��س��ال��ة �أخ ��رى عاد
(تول�ستوي) اىل �أ�ساليبه يف و�صف

الن�ساء احلقيقيات ب��أن�ه��ن �شبيهات
باحلمائم ،نقيات وبريئات .هل �سبق له
وان التقى ب�أية امر�أة حقيقية؟ وعندما
ن���أت��ي اىل ��ش�خ���ص�ي��ة (تول�ستوي)
فـ�إنه بحر م��ن التناق�ضات ،فقد كان
ايديولوجي ًا وك��ان يعظ النا�س وكان
دائ�م� ًا م��ع اليمني وم��ع ذل��ك فقد اتخذ
موقفه على ع��دد م��ن املنابر املختلفة
و�أح�ي��ان��ا امل�ع��ار��ض��ة ،كما ك��ان زوج � ًا
طاحل ًا ومتهور ًا من الناحية اجلن�سية،
فمث ًال �ألح على زوجته امل�سكينة لرت�ضع
الأطفال من �صدرها على الرغم من ان
حلماتها كانت تت�شقق وكان عم ًال م�ؤمل ًا
لها ،وقد �أرادت �أن ت�ستخدم مر�ضعات.
كانت احلقيقة ان (تول�ستوي) العظيم
كان ب�ضعة من وح�ش.
وال ب��د م��ن ان (�صوفيا تول�ستوي)
ق��د ق�سمت �آواخ���ر �أع��وام �ه��ا اىل "ما
ق��ب��ل (ت�شريتكوف)" و"ما بعد
(ت�شريتكوف)" وكانت لدينا وفرة من
الفر�ص لدرا�سة �أن�شطة الإيديولوجيني
غ�ي�ر ان (ف �ل�ادمي �ي�ر ت�شريتكوف)
ك��ان ظاهرة جديدة وم��ن املحتمل ان
�سبب عجز (�صوفيا) عن جماراة هذا
الرجل يعود اىل حد ما اىل ال�صعوبة
يف ت�صنيفه ،فهل ك��ان متدين ًا؟ � -آه،
نعم� ،إن��ه مكر�س للخري ويف الواقع
هو متع�صب – اال ان (ت�شريتكوف)
ابتغى ام��ر ًا واح��د ًا فقط – ال�سيطرة
ع �ل��ى (ت��ول �� �س �ت��وي) وق���د �أف� �ل ��ح يف
ه��ذا -ومل يكن ه�ن��اك (ت�شريتكوف)
وح�سب بل كذلك كل املعجبني الذين
كانوا ينحدرون من كل حدب و�صوب
يف ال �ع��امل متوقعني م��ن الأ� �س �ت��اذ ان
ي�ؤويهم ويطعمهم وين�صحهم ،وقد
طردوا اخلدم من �أ�س ِـ َّرتهم وناموا يف
املمرات.

ومل تكن (�صوفيا) على ما ي��رام ،فقد
قيل �آن��ذاك وما ي��زال يقال اليوم انها
كانت معتوهة ،وال يده�شني انها كذلك،
فقد ك��ان (تول�ستوي) يهدد بهجرها
وبهجر العائلة وال��ذي ك��ان املق�صود
ب��ه ان يفعل ذل��ك م��ع (ت�شريتكوف)،
فاندفعت (�صوفيا) مذهولة ً اىل بركة
و�أن�ق��ذوه��ا" .اود ان ات��رك ك��رب هذه
احلياة البغي�ضة ..ال �أرى ام�ل�آ حتى
ولو عاد (ل.ن) يف حلظة ما"...
ويف النهاية تفرج كل العامل فيما فر
(ت��ول �� �س �ت��وي) م��ن م�ن��زل��ه اىل منزل
��ص�غ�ير ق ��رب ال���س�ك��ة احل��دي��د حيث
ت� ��ويف ،وك��ان��ت (� �ص��وف �ي��ا) ممنوعة
من الذهاب اىل زوجها املحت�ضر اىل
اللحظة الأخرية متام ًا.
وعا�شت (�صوفيا تول�ستوي) ل�سنوات
عديدة طويلة ب�صفة �أرملة (تول�ستوي)
وك��ان��ت اح �ي��ان � ًا ت��ذه��ب ل��زي��ارة قربه
حيث كانت تتو�سل املغفرة منه على
نقائ�صها.
وت� ��ؤدي ت��دوي�ن��ات اليوميات �شهادة
على حياة الفتة للنظر ،اال وهي حياة
ام��ر�أة ا�ستثنائية مقرتنة ب�أحد �أكرث
الرجال ا�ستثنائية يف ذلك الزمان ،مع
كل �آالم�ه��ا وبلواها وه��ي تك�شف عن
ا�سرارها .انه كتاب مثري لالهتمام ملا
يذكره ب�ش�أن فئة الن�ساء املوجودات
يف امل��ا� �ض��ي وك �ي �ف �ي��ة م �ق��ارن��ة ذل��ك
بظروفهن احلالية ،وفيما كنت �أقر�أ
الكتاب كنت م�سحورة للغاية بحيث
وجدتني �أحلم بـ (�صوفيا) وباحلديث
اليها بنف�سي ،راغبة ً ب�شدة بالو�صول
اليها وموا�ساتها على �أمل�ه��ا ببع�ض
الكلمات ،ورمبا – كما �آمل  -ان �سجل
كفاحاتها ،فهذا �سيكون عزا ًء للأجيال
احلالية واملقبلة وم�صدر �إلهام لها.

ع���ن���دم���ا ي����ك����ون ع����ام����ة ال�������ش���ع���ب ����ص��� ّن���اع ال����ق����رار
ك �ي��ف ي �خ �ل��ق ال��ت��م��رد �أج� � � ��وا ًء منا�سبة
للدميقراطية؟ عرب هذا ال�س�ؤال املبا�شر حلل
امل�ؤلف مارتني بروغ �سل�سلة من التمردات
ال�شعبية املمتدة من احلقبة القدمية حتى
ع�صرنا هذا.
ال يخفى على احدنا �إن �شعوب العامل متتلك
�أ�سبابها اخلا�صة يف الت�صدي ل�سيا�سية
معينة �أو معار�ضة نظام معني �إال �أن هذه
املعار�ضة ال ت�أخذ �شكل مت��رد ملحوظ وال
ث��ورة منظمة قائمة بحد ذات �ه��ا ب��ل تتخذ
منحنى �آخ��ر متمث ًال بتيار جديد للمقاومة
وت �ت �ج��اوز م��اه �ي �ت��ه احل� ��دث ال�سيا�سي.
وللمعار�ضة �أهمية بالغة يف الك�شف عن
الأ�س�س التي قامت عليها �شعوب العامل �أو
مبعنى الك�شف عن عالقة �أحد هذه ال�شعوب
بالعامل �أو بالآخرين �أو مع بع�ضها البع�ض.
وت�سمى ه��ذه التجربة بتجربة (الدهماء)
�أي عامة ال�شعب ح�سب ر�ؤية امل�ؤلف مارتني
ب��روغ وه��و �أ�ستاذ متخ�ص�ص يف درا�سة
النظرية ال�سيا�سية يف جامعة ب��ورك يف
مدينة تورنتو يف كندا.
وتعرف جتربة عامة النا�س على �أنها حدث
مميز وم�شهد متهيدي ملدخل تاريخي يعرف
مب�ب��د�أ (ع��ام��ة ال�ن��ا���س) ،ال��ذي يتطرق �إىل
التكوينات الأوىل لهذه الطبقة .ومعار�ضتها
الدائمة طبقة النبالء .ومثل هذه املعار�ضة
ظهرت جليا يف عام  494قبل امليالد عندئذ

ا�ستقر عامة ال�شعب الروماين (وهم الفئة
اخلا�ضعة حلكم النبالء و املتحملة ل�سنوات
ق�ساوة حكمهم ووط�أة قوانينهم وامل�س�ؤولة
ب��ال��درج��ة الأ� �س��ا���س ع��ن ال��دف��اع ع��ن حرية
رومانيا �إذا ما تعر�ضت العتداءات خارجية)
يف تل افونيت حيث �أعلنت انف�صالها عن
النبالء ومتردها عليهم.
يف امل �ق��اب��ل ب�ع��ث ه � ��ؤالء ال �ن �ب�لاء ،بعدما
�أدركوا حاجتهم للعامة وت�صوروا خطورة
حرمانهم من قوة عتيدة اعتمدوا عليها منذ
زمن طويل ،بر�سول منهم �إىل التل وحاول
الر�سول عبثا �إقناعهم بالعودة �إىل املدينة
�إال �أن�ه��م رف���ض��وا ذل��ك وط��ال�ب��وا باعرتاف
ال�ن�ب�لاء ب��وج��وده��م ال�سيا�سي،االعرتاف
الذي �سيتحقق لدى بناء مقرات للمحامني
ع��ن ح �ق��وق ال���ش�ع��ب ال ��روم ��اين بن�سائه
امل�ستخدمات و�أطفاله واملحرومني.
عندئذ توقفت هذه الطبقة عن كونها كتلة
خ��ارج �ي��ة غ�ير م��رح��ب ب�ه��ا و� �س��ط النظام
اجلمهوري طاملا داع��ت بنف�سها مب�س�ألتي
ات�خ��اذ ال �ق��رار وال��دف��اع ع��ن حريتها .ويف
�إحدى التظاهرات رف�ض مواطن من العامة
فكرة الت�صغري من �ش�أنه بو�صفه (حيوان
خم �ت�بر) ال �أك �ث�ر لأن� ��ه ي�خ���ض��ع ب�صورة
رئي�سية للمتطلبات اجلانبية املهمة يف
ال�ع�م��ل و���ض��رورة امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ج�سده
�سليما ومعافى ف�ضال على �إبعاده (مرغما)

وعلى غري �إرادته عن خرية النبالء و�صفوة
املجتمع املهيمنة على االعرتاف مب�شاركته
يف العملية ال�سيا�سية.
يف نظر امل�ؤلف ثمة تطور كبري ح�صل ب�سبب
زيادة الوعي يف �صفوف العامة الذي ن�شط
كثريا يف هذه الأوقات امل�ؤ�س�سة لتجربتهم
اخلا�صة .وبالت�أكيد ،مل يكن انت�صار الأغلبية
ال�صامتة �أمرا مقرا به من قبل اجلميع ودفعة
واحدة ،بل ك�شف هذا االنت�صار عن تاريخ
يحمل �صفات ثالث:فهو تاريخ منف�صل و
ال متناه و��س��ري .فهو منف�صل الن جتربة
العامة مل تنبثق دون حركات الع�صيان التي
�سبقت ظهورها ويف داخ��ل ه��ذه احلركات
ا�ستحوذ الأ�شخا�ص ،املهم�شون اجتماعيا
واق �ت �� �ص��ادي��ا،ع �ل��ى جم ��ري ��ات ال� �ق ��رارات
والقوانني وت�صرفوا وف��ق �أ�سلوب متفق
عليه يف امل�شهد احلكومي .وهنا الب��د من
القول �إن امل�ؤلف مارتني بروغ قد حلل هذه
احلركات بدءا من مترد ال�شعب الروماين و
انتهاء بكومونة باري�س( )1م��رورا بتمرد
الكومبيني يف فلورن�سا يف مطلع القرن
الرابع ع�شر.
وهو تاريخ �سري لأن��ه كان خمفيا من قبل
ال�سلطات امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن ح�ف��ظ الوثائق
التاريخية مثلما كان خمفيا يف (التق�سيم
االج �ت �م��اع��ي الأويل) وه ��و م�ف�ه��وم �أع ��ده
كلود ليفورت وي��راد به التق�سيم بني طبقة

ث�ل��ة م��ن امل ��ؤل �ف�ين �أم� �ث ��ال( :مونت�سيكيو
وبيري�سيمون وباالن�ش وفوغو).
ويتمخ�ض عن ه��ذه النقطة در���س مهم يف
كون هذه ال�شريحة قد �أ�شارت �إىل املطلب
املطلق للحرية ومنحتها �صفة خا�صة لت�أخذ

النبالء وحا�شيتهم والعامة و�أ��س��ره��م �أو
ب��الأح��رى ب�ين الطبقة املهيمنة والطبقة
اخلا�ضعة .وكان هذا التق�سيم دافعا داخليا
لن�شوب الع�صيان .يف ح�ين �أطلقت �صفة
الالمتناهي على هذا التاريخ لأنه الفا�صل،
ال��ذي يجتاز املجتمعات
وي�سمح دائما ب�إغالق
اك�بر ع��دد ممكن من
الكتاب :التجربة العامة
م�ن��اف��ذ ال��دخ��ول �إىل
ال�سيا�سة ،ال يكون
ت�أليف :مارتني بروغ
ملغيا مت��ام��ا ب��ل هو
ترجمة� :إميان قا�سم ذيبان
موجود يف ثنايا هذا
املجتمع �أو ذاك.
وال ن �ن �� �س��ى �أي �� �ض��ا
�إن ت��اري��خ �أي طبقة
من عامة ال�شعوب يتمحور ح��ول نقطتني �شكل ��ص��راع ط��وي��ل مهد الطريق نحو
ج��وه��ري�ت�ين �أول �ه �م��ا م �ب��د�أ ه��ذه ال�شريحة التقدم.
االج�ت�م��اع�ي��ة� .إذ ك��ون ال�ظ�ه��ور الوا�ضح واجلدير بالذكر �إن درا�سة تاريخ هذه
مل�ساعي التحرير التي قادها ه�ؤالء العاميون ال�شريحة يقدم لنا �شخ�صية خمتلفة قليال
حماولني �إحباط الهيمنة االجتماعية ل�صالح وخمالفة للر�أي العام �أحيانا الن حركات
مبد�أ العدالة وامل�ساواة ،قوة حا�سمة �أكدت التمرد التي ذكرناها م�سبقا لن تتمكن من
�إن الوثاق الإن�ساين ي�صلح لأن يكون بديال االن�ضواء حتت حزب واحد �أو اال�ستقالل
لفرتة ق�صرية وان كانت حم��دودة وبدا
عن الوثاق ال�سيا�سي.
�أما النقطة الثانية فهي فكر هذه ال�شريحة الأمر وك�أن هذه التمردات ال تتوافق فيما
ونعني به التغريات التي طر�أت على مدلول بينها �إال يف حالة الوقوف على املعاناة
هذه الطبقة يف الفكر الفل�سفي واالجتماعي التي م�ضت وتلك التي �ست�أتي .وعلى
وهو الفكر الذي تتبعه امل�ؤلف لدى �أعمال ال��رغ��م م��ن انت�صار ه��ذه ال�ت�م��ردات �إال

�أنها كانت دائما م�سكونة باخلدمة الطوعية
للنبالء خوفا من الفقر و تتحكم بها �أحيانا
رغبات �أ�سيادهم.
مع ذل��ك ،ق��رر املتمردون ت�شييد مكان �آمن
خال من النزاعات .واقروا
ل�ضمان م�ستقبل ٍ
�إن االختالقية ال�سيا�سية (�أي القدرة على

اختالق �أ�ساليب جديدة للعي�ش مع ًا) هي
ال�سبيل الوحيد حلماية الأطراف املتنازعة
من ال�سقوط يف هوة العنف الأعمى واندالع
ال�ث��ورات �أو اخل�ضوع مبهانة حتت وط�أة
رئي�س م�ث��ايل .وع�بر ��ش��رح ه��ذه الأفكار،
ميكننا تعريف الع�صيان ووفقا ملا �أظهرته
التحليالت التاريخية الدقيقة للم�ؤلف ،على
انه خمترب حقيقي لإعداد جتربة ناجحة عن
التعاي�ش ال�سلمي ووفق متطلبات دميقراطية
مالئمة والعمل على بقاء الأو�ضاع املنا�سبة
للإخوة واالحت��اد والتعريف بخ�صو�صية
الفرد و متييزه وتقليل التفاوت بني طبقات
املجتمع كافة.
هكذا بينت هذه ال�صفحات اجلميلة املكر�سة
لدرا�سة مناذج حل فيها ال�سالم بعد ن�شوب
ع ��دة ث � ��ورات� ،إن ال �ت �م��رد ال���ش�ع�ب��ي متيز
بكونه (ه �مّ) ال متناهي ًا لل�سيا�سيني �آنذاك
ويعد بالأ�سا�س وع��ي املتمردين حلاالتهم
الإن�سانية اخلا�صة.
عن �صحيفة اللوموند الفرن�سية
الإ�شارات:
كومونة باري�س :وهي جلنة ثورية حلت حمل
بلدية باري�س يف الثورة الفرن�سية عام  1789ثم
ا�ستولت على ال�سلطة.

