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يـوميات طبيبـة فيتناميـة شاملية ُقتلـت يف هجوم أمريكي جتـعل احلرب حقيقة
بقلم /سيث مايدانس
ترجمة /عبد علي سلمان

اصبـحت يــوميــات مفقــودة كـتبـتهــا
طـبـيـب ــة يف اثـن ــاء احلـ ــرب الكـت ــاب
االكـثـ ــر مـبــيع ـ ـاً يف فـيـتـنـ ــام .وهـ ــذه
ال ـيـ ـ ــوم ـيـ ـ ــات ت ــتحـ ـ ــدث عــن احلــب
والـوحـدة واملــوت يف املمـرات املـؤديـة
الى هوشي مينه.
وق ـ ــد جـعلــت احل ـ ــرب ش ـي ـئـ ـ ـاً ح ـيـ ـ ـاً
لالجيال اجلديدة من القراء.
وقـد اتخـذتْ هــذه اليــوميــات معنـى
رمزيـاً خاصـاً لفتـرة ما بعـد احلرب
ب ــالنــسبــة لـلن ــاس يف فيـتنــام .فقــد
اعــاده ــا لع ــائلــة الـطـبـيـبــة ،جـنــدي
امـ ــريكـي س ــابق ح ــافــظ عل ــى ه ــذه
الـيوميات بـعد ان ماتت الـطبيبة يف
مـي ــدان املعــركــة عــام  1970.وقـتلـت
الطـبيبة دانغ تـوي ترام البـالغة من
العمر ( )27عـاماً يف هجـوم امريكي
بع ـ ــد ان خ ـ ــدمــت ثالث س ـن ـ ــوات يف
وح ــدة مـي ــدان طـبـي ــة وبـ ــانفع ــاالت
وعـ ـ ــواطف م ـتـ ـ ــداخلـ ـ ــة تع ـبـ ـ ــر عــن
حنـينهـا الــى حبـيبهـا الـبعيــد وعن
شـ ـ ـ ــوقـهـ ـ ـ ــا لـالرتـ ـبـ ـ ـ ــاط بـ ـ ـ ــاحلـ ـ ـ ــزب
الشيوعي.
والـتــرابـط بـني احلـمــاســة الـثــوريــة
ومخـاطر الـتعرض لهجـوم مع عدم
الــثق ــة ب ــالــنف ــس الم ــرأة يف غ ــاي ــة
احل ـ ـسـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة ،ميـكــن ان يُ ـ ـس ـمـ ـ ــى
"ايديولوجيا" بوجه انساني ،مذكرةً
القـراء بـأنهــا انسـانــة مثلهـم علقت
يف حلـ ـظـ ـ ــة مــن ال ـت ـ ـ ــاريخ ومـ ـ ــاتــت
بالنيابة عنهم.
ويف يــوميـاتهــا كتـبت الـطبـيبـة تـرام
مخــاطبــة نفـسهــا "بعـدئــذ ،حيـنمـا
تكـونني قـادرة علـى العـيش يف ضـوء
الـ ـ ـش ـم ـ ــس اجل ـم ـيـل وسـ ــط زه ـ ـ ــور
االشـتـ ــراكـيـ ــة ،تـ ــذكـ ــري تــضحـيـ ــات
اولئك الذين قدموا دمهم يف سبيل
الهدف املشترك".
وتـتوقف روايـة ايام حـياتهـا فجأة اذ
تـتـ ــدفق ال ـصـفحـ ــات الـبـيــض مــثل
شـالل ،واضعـ ــة نه ــايـ ــة لع ــواطـفه ــا
وآمـالها .لتـذكرنـا ان احلياة عـدمية
املع ـن ـ ــى وح ـ ـش ـي ـ ــة بـ ـصـ ـ ــورة تف ـ ــوق
اخليال.
وقــبل يـ ــومـني مـن وف ـ ــاتهـ ــا ،كـتـبـت
الـطـبـيـب ــة ت ــرام معـب ــرة عـن قـلقه ــا
وشـ ــوقه ــا ال ــى "ي ــد أم ت ــرب ـتُ علـيَّ"
وكتـبت ايـض ـاً "ارجــوك ،امـي تعــالي
الـيَّ وام ــسكـي ي ــدي حـيـنـم ــا اك ــون
وحيـدة متـامـاً .احـبيـني وامـنحيـني

القــوة كي اجتــاوز كل تلك الـصعـاب
يف الطريق الذي امامي".
ان مـا يجذب القـراء هي هذه الـرقة
يف املشـاعر وتتقاطع هـذه اليوميات
مع االن ــواع االدبـي ــة والفـنـي ــة الـتـي
تـسـردهـا املـذكـرات الـسيــاسيـة الـتي
ت ـ ــؤك ـ ــد ال ـبـ ـط ـ ــولـ ـ ــة وتف ــتق ـ ــر ال ـ ــى
الع ـن ـ ــاص ـ ــر امل ـث ـيـ ـ ــرة لل ـ ـشـفق ـ ــة يف
احل ــروب .ويف مك ــان من ي ــوميــاتهــا
كتـبت "بـاالمـس ،نعم بـاالمـس ،كـان
هناك جـندي عمره  21عـاماً اصيب
بجــرح ب ــالغ يـصــرخ بــاسـمـي ،وكــان
ي ــأمل ان اسـتـطـيع م ـســاع ــدته ولـم
يـك ــن مبقـ ـ ــدوري ش ــيء ،وانه ـمـ ـ ــرت
دموعي وانا اشاهدهُ ميوت بني يديَّ
العدميتي النفع"
وعـندما مت نشر املذكرات على شكل
حـلقـ ــات يف ال ـصـحف ،كـ ــان الـنـ ــاس
يقـت ــطع ـ ــونه ـ ــا ويحــتف ـظ ـ ــون بهـ ــا،
مي ـ ـ ــررونهـ ـ ــا مــن واح ـ ـ ـدٍ الـ ـ ــى آخـ ـ ــر
ويقرأونهـا بصوتٍ عالٍ الصدقائهم.
وحني طـبعـت يف كتــاب صــدر مـنهــا
( )300الف ن ــسخـ ــة يف بالد ،تُ ـطــبع
فــيهـ ــا الـكـتـب بـ ــاع ـ ــداد قلــيلـ ــة ،لـن
تـتجــاوز يف اح ـسـن اح ــوالهــا ع ـشــر
هذا الرقم.
وتق ـ ــول ف ـ ــوتــي الن ال ـتــي تعــمل يف
متجـر الالت الـتصـويـر وتـبلغ ()38
عامـاً "انا معجبة بهـا حقاً ،وساكون
بـعم ــر ابنـتهــا لــو قــدر ان تكــون لهــا
ابنة".
وتـضيـف االنسـة الن ،انهـا قـرأت كل
م ـ ــا نُـ ـش ـ ــر عـن ال ـطـبـيـب ـ ــة ت ـ ــرام يف
الــصحف ويف املــواقـع االلكـتــرونـيــة
وهـي يف اشـ ــد العجـب مــن ان تك ــون
مبوقـع طبيبـة ومتتلك هـذه القدرة
على التحمل.
وتـكمل االنـسـة الن حــديثهــا "ليـس
جلـيلـي ف ــرصـ ــة يف ان يعـيــش ه ــذه
احلالـة .وما نـشر كـان يومـيات وهي
حقـيقيـة وذلك مــا يجعلهــا ممتعـة
اذ لـم تُكـتـب بقـص ــد ان تُق ــرأ .لق ــد
كـتـبـته ــا الـطـبـيـب ــة كـي تـتح ــرر مـن
مشاعرها".
وقــد ولــد ثلـثــا االمــة الفـيـتـنــامـيــة
الـتي تـبلغ  83مـليــون ـاً ،بعــد نهــايــة
احل ــرب يف عـ ــام  1975.وعلـ ــى ذلك
كـمـ ــا يق ــول ه ــوي ت ــام وه ــو اسـت ــاذ
الـتـ ــاريـخ الفـيـتـنـ ــامـي يف هـ ــارفـ ــارد
"احلـ ــرب بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة الــيهـم بـ ــاتـت
تــاريخ ـاً قــدمي ـاً ،انهــا تــاريخ آبــائـهم
وهـ ــي يف غ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــة اجلـف ـ ـ ـ ـ ــاف وفـق

الـطــريق ــة التـي يتـم تعـليـمهـم بهــا
عن هذه احلرب".
ويضـيف السيد تاي "وهذا التقدمي
الـ ـس ـ ــائــب يفـت ـ ــرض ان احلـك ـ ــوم ـ ــة
الـ ـشـيـ ــوعـيـ ــة الـتـي تـ ــأسـ ـســت علـ ــى
اسـ ـ ــاس مــن الـ ـ ـشـ ـ ــرع ـيـ ـ ــة بـ ـ ـس ـبــب
االن ـتـ ـصـ ـ ــارات يف احلـ ـ ــرب ،ت ـ ــشعـ ـ ــر
بــاالمــان متــامـ ـاً وانهــا ت ــوافق علــى
احلـديث عن اهـوال احلرب وبـنفس
القدر يتم التحدث عن امجادها".
ويف ج ـ ـ ــانــب مــن ك ـت ـ ـ ــابـه ـ ـ ــا ك ـت ـبــت
ال ـطـبـيـبـ ــة مبـ ــرارة عـن االصـ ــدقـ ــاء
الــذين مـضــوا "ان احلــرب ال تبــالي
بــاي شخـص" ويـرى بـيتــر زينـومـان
اس ـتـ ـ ــاذ ال ـتـ ـ ــاريـخ الف ـي ـت ـنـ ـ ــامــي يف
ج ـ ــامعـ ــة كـ ــالــيفـ ــورنـي ـ ــا ان مقـ ــدار
الكـمـي ــة امل ـطـب ــوع ــة يـعك ــس طلـبـ ـاً
حقــيقـي ـ ـاً ومـن احملـتــمل ان تـكـ ــون
احلكـومـة قــد اشتــركت
يف ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
اجله ــد "مـن
اجـل اع ـ ـ ـ ـ ــادة
احـي ــاء القـيـم
الـق ـ ـ ـ ـ ــدميـ ـ ـ ـ ـ ــة"
ويضيف ان من
احمل ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـم ــل ان
تكــون الـطـبـيـبــة
ت ــرام ق ــد سجلـت
يف هـيـكل اب ـطـ ــال
احلرب ،الـى جانب
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الشجاعات.
وب ـ ـ ــاالض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
اصـ ــدار الكـتـ ــاب فق ــد
مت ب ـن ـ ــاء مـ ـس ـتـ ــشف ـ ــى
واقـيـم متـث ــال ت ــذك ــاري
له ــا يف م ــوقع وح ــدته ــا
ال ـطـبـيـ ــة الـنـ ــائـي الـ ــذي
يقـع يف مقـ ــاطع ــة ك ــوابـخ نغ ــاي يف
منتصف الفيتنام.
ويـجت ــذب قبــرهــا ال ــذي يقع خــارج
هـانــوي املئــات من الـزائــرين وتقـوم
اجلـوالت اخلاصـة "التبـاع الدكـتورة
داجن ثــوي تــرام" بــارشــاد الــزائــريـن
الـ ـ ـ ـ ـ ــى االمـ ـك ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي وردت يف
اليوميات.
وق ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ــذب ــت زي ـ ـ ـ ــارة اجل ــن ـ ـ ـ ــدي
االمــريكي فـريـد وايـتهيـرست الـذي
انقذ الـيوميات ،الـى فيتنام انـتباهاً
كـبيــراً واسـتقـبلـته عــائلــة الـطبـيبــة
ت ـ ــرام ك ـم ـ ــا ل ـ ــو ك ـ ــان مــن اف ـ ــراده ـ ــا

وت ـتـك ـ ــون هـ ـ ــذه العـ ـ ــائل ـ ــة مــن دوان
جنــوك تــرام والــدة الـطـبـيـبــة الـتـي
تـبـلغ مــن العـمـ ــر ( )81عـ ــام ـ ـاً ومـن
اخواتها الثالث.
ويف مقــابل ــة تلفــونـيــة قــال الـسـيــد
وايــتهـيـ ــرسـت ال ـ ــذي يقـيـم االن يف
نـورث كـارولـينـا ويـعمل محـاميـاً انه
كـ ـ ـ ـ ــان يـع ـ ـمـل يف اثـ ــنـ ـ ـ ـ ــاء احلـ ـ ـ ـ ــرب
الفيتنامية مبهام استجوابية ،وكان
مـن ضمـن مه ــامه فحـص الــوثــائق
التي يـتم االستـيالء عليهـا ،واتالف
م ـ ــا ال يفـيـ ــد سـ ــوقـي ـ ـاً ومي ـضـي يف
الق ـ ــول انـه شع ـ ــر ان ع ـثـ ـ ــوره عل ـ ــى
الـيـ ــومـي ـ ــات يعـنـي ان هـنـ ــاك قـ ــدراً

يف كتاب جديد عن كرة القدم

عنــدمـــا يفكــر املــرء بقــدمـيه

ترجمة :عدوية الهاللي
تأليف :روبرت ماغيوري
وجان بابتيست مارونغيو
ك ـ ـ ــرة الق ـ ـ ــدم ،ولع عـ ـ ــامل ــي يحـ ـ ــرك
الطفولة يف أعماقنا..
أرضنـا مـستـديـرة بـالتـأكيـد ،لـكننـا
لـم نعــرف ذلك حــاالً ألن االنـســان
لـم يرهـا مبـاشرةً مـنذ وجـد عليـها
ام ـ ــا القـمـ ــر والـ ـشـمـ ــس فقـ ــد رأى
االنـسـان استــدارتهمـا ولم يـختلف
احـد من البشـر حول ذلك ،كـما لم
تخــتلـف كل ال ـ ــدول ب ـ ــرغــم تع ـ ــدد
لغ ــاتهــا وادي ــانه ــا واخالقهــا حــول
حقـيقـة كـون لـعبـة كــرة القــدم هي
مـتعــة فــريــدة اضــافــة الــى قــدرتهــا
عل ــى خلق اواصــر بـني الـب ـشــر مـن
مختلف اصقاع العالم..
عــن هـ ـ ــذه الـلع ـبـ ـ ــة صـ ـ ــدرت ك ـتــب
عــديــدة بـجمـيع اللغــات وتــرجـمت
الــى لغــات اخــرى فـتنــاول بعـضهــا
تـاريـخ اللعبـة او قـوانـينهـا ومـا الـى
ذلك ووردت فيها قصة اللعبة التي
انتشرت قبل سقوط االمبراطورية

ال ــروم ــانـي ــة وك ــانـت شـبـيهـ ــة بك ــرة
الـقـ ـ ـ ــدم ،وتـلــك الـ ـت ــي مـ ـ ـ ــارسـهـ ـ ـ ــا
اليـابانيـون يف القرن احلـادي عشر
ق ــبل امل ــيالد ،وال ـتــي يـلعــب ف ــيهـ ـ ــا
فــريقـان يـضمّ كـل منـهمــا ثمــانيـة
العبني مـستخـدمني كـرة من جـلد
االبل ،والـلعـب ـ ــة ال ـصـيـنـي ـ ــة الـتـي
مـ ــارسه ــا ابـن ــاء ال ـصـني الق ــدمي ــة
والتـي يتوجـب على الالعبـني فيها
متـ ــريـ ــر الـكـ ــرة بـ ــأرجـلهـم مـن دون
اســتخـ ــدام االيـ ــدي نهـ ــائـي ـ ـاً ويـتـم
تـ ــسجــيل االهـ ــداف حــني تخـتـ ــرق
الكــرة فتحـة بـني قضـيبـي خيـزران
يقــوم الفــريقــان بـتقــديــر املـســافــة
بـيـنهـمــا وتـصـنـع الكــرة ايـض ـاً مـن
جلد حيواني ملـيء بالريش وشعر
النساء.
أدت هـذه اللعبة العاملـية الى ظهور
عـ ـشـ ــرات الـكـتـب عـن "الـ ــريـ ــاضـ ــة
االكثــر شعـبيــة يف الكـون" جتـاوزت
حــد احل ــديث عـن الفــرق الع ــامليــة
واالجنازات الكروية التاريخية الى
تـنـ ــاول العالق ــات ال ـسـي ــاسـي ــة بـني
الــبل ـ ــدان بـن ـ ــاءاً عل ـ ــى عالق ـ ــاته ـ ــا
الكروية مـشيرة الى سـيطرة بعض

االنــظمــة وتــسلـطهــا وت ــدخلهــا يف
فوز منتخب ما أو خسارته!
وبعــد ان ظهــرت بـشـكلهــا البــدائي
يف اثينا حيث اشارت اليها ملحمة
االوذيسـة وانتقلـت الى الالتـينيني
ث ــم ال ـ ـ ـ ــى روم ـ ـ ـ ــا وم ــن بـع ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا
بريـطانـيا ،ولـدت اخيـراً يف انكلـترا
يف القــرن التــاسع عـشـر مــا تعـرف
اليــوم بـ"كــرة القــدم" وقــد مــارسهــا
طلبة اجلامعات اوالً لكن قوانينها
كــانـت مخـتلفــة ،وكــانـت احملــاولــة
االولى لـتوحـيد قـوانني اللعبـة قد
جــرت يف عــام  1848واطـلق علـيهــا
"قـ ـ ــوانــني كـ ـ ــام ـبـ ـ ــردج" لـك ــن تلـك
القــوانـني ظلـت متـشــابهــة يف كــرة
الـقـ ـ ـ ــدم والـ ـ ـ ــركـ ـب ــي ..بـعـ ـ ـ ــد ذلــك،
اصـبحـت لعـب ــة كـ ــرة الق ــدم سـم ــة
للـبــرجــوازيــة اكـثــر ممــا هـي لعـبــة
شعبية.
وعندمـا ظهر التلفـزيون ،اصبحت
كرة القـدم لغة كـونية مفهـومة من
اجلمـيع وبالتـدريج حتولـت اللعبة
الــى ولع يفــوق كل مـا يــشغل املـرء
مــن س ـي ـ ــاس ـ ــة وج ـن ــس واق ـت ـص ـ ــاد
وثق ــاف ــة احـي ــانـ ـاً وص ــار العـب ــوه ــا

جن ــومـ ـاً يف ــوق ت ــأثـي ــرهـم احـي ــانـ ـاً
جــاذبـيــة مــارلـني مــونــرو وعـبــارات
سارتر.
وهكذا ،ومنذ ان ظهرت لعبة الكرة
قـبل ع ـص ــور طـ ــويل ــة ،صـ ــار ميكـن
للمـرء ان يفكر بـقدميه وان يـشعر
بهــا ويـتـصــرف ويقــود اجملـتـمعــات
مـن خالله ــا ،فهـي اللعـبــة الـتـي ال
يخـجل الـب ـ ــالغـ ــون مـن ممـ ــارسـ ــة
االطف ـ ـ ــال له ـ ـ ــا بل ميـ ـ ــارس ـ ـ ــونهـ ـ ــا
مثلهم ،وهي التـي ترتبط بـطفولة
دائمــة تصل الـى حـد الـرقـص كمـا
يعـبّ ــر عـنه ــا رون ــال ــديـن ــو احـي ــانـ ـاً
وبـ ــرغـم ذلـك ،تــبقـ ــى كـ ــرة القـ ــدم،
لعبــة املتعـة واحلــروب واملظـاهـرات
وال ــتجـ ـ ــارة واالعالم وال ـ ـس ـي ـ ــاس ـ ــة
والفـن واالدب ،وتــبقـ ــى بـ ــالـتـ ــالـي
محــرك ـاً حـقيـقي ـاً ملـشــاع ــر البــراءة
والطفـولـة واحلمـاسـة الكـامنـة يف
دواخـل كـل م ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا ..ورد كـل ه ـ ـ ـ ـ ــذا
وتفـ ـ ــاص ــيل اخـ ـ ــرى يف ك ـتـ ـ ــاب مــن
تـ ــألــيف روبـ ــرت مـ ــاغـيـ ــوري وجـ ــان
بـابتـيست مـارونغيـو ،يحمل عـنوان
"عندما يفكر املرء بقدميه"

عن ليبراسيون الفرنسية

مـشتـركـاً قــد ربطه بـالطـبيبـة تـرام.
ويــدعــوهــا اآلن "بــاخـتـهِ ومعلـمـتهِ"
ويقــول "كنــا خــارج ـاً ومـعنــا بــرمـيل
يحتـوي علـى  55لتـراً لغـرض حـرق
ال ـ ـ ــوث ـ ـ ــائـق ،وك ـ ـ ــان عـل ـ ـ ــى يـ ـ ـس ـ ـ ــاري
متـرجـمي نغـوين تــرونغ هيـو الـذي
قـال لي :فريـد ال حترق هـذه ،يكفي
ان "النار" تضطرم فيها".
ويف االمسـية التـي تلت قام املـترجم
هيـو بقـراءة مقـاطع مـن اليــوميـات
الـتـي كــانـت كـتـيـبـ ـاً بغالف بـنـي مـن
ورق مقـ ــوى .ويقـ ــول الـ ـسـيـ ــد وايـت
هـي ــرسـت" مـن ان ـس ــان ال ــى ان ـس ــان،
لقـد احببتُ الطبيبـة" ووفقاً لرواية
الطبيبـة ترام فان الـكتيبني األولني
من املـذكـرات قـد فقـدا بـسـبب غـارة
للقــوات االميــركيـة .وهــذا يعـني ان
اليوميات.
ابـتدأت مـن حيث انتهـت فجأة ،كـما
لو كانت يف منتصف احملادثة.
ويف الـسنة املـاضية ،وبعـد عقود من
االحـتفاظ بـاليـوميـات تبـرع السـيد
وايتهـيرست بهـا الى ارشيف فـيتنام
يف جـ ـ ــامع ـ ــة تـك ـ ـس ـ ــاس يف الب ـ ــووك
وخالل اس ــابــيع مت حت ــديـ ــد مك ــان
ت ــواج ــد عـ ــائل ــة ال ـطـبـيـب ــة ت ــرام يف
هـانـوي بــواسطــة شبكــة االتصـاالت

ارض املعركة ،فليس ثمة شيء".
وعلـى ما يبـدو فان معـركة الطـبيبة
احلقـيقيـة كــانت مع نفـسهـا .فلقـد
كانت الـيوميـات صراع مـشاعـر اكثر
مما كانت صراع حرب.
ف ـم ـن ـ ــذ ال ـب ـ ــداي ـ ــة ذه ـبــت هــي ال ـ ــى
اجلبهـة مع اهـداف ال تـوافق بـينهـا
وعــن ذلــك تقـ ـ ــول أمهـ ـ ــا :ملقـ ـ ــاتلـ ـ ــة
االم ـ ـ ـ ــريــك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ــذي ــن تـ ـ ـصـفـه ــم
(الــشي ــاطني املـتعـطـشـني للــدمــاء)
ولـكــي ت ـت ــبع ح ـب ـي ــب طف ـ ـ ــول ــته ـ ـ ــا
اجلـن ــدي ال ــذي ك ــانـت ت ـشـي ــر الـيه
باحلرف االول من اسمه (م).
وق ـصـ ــة فـ ـشـلهـمـ ــا يف لـم شـمـلهـمـ ــا
(الطبيبة واجلندي) اختفت بسبب
اخ ـتـف ـ ـ ــاء الـك ـت ـي ـبــني األولــني مــن
اليـوميات ،اما املقـاطع التي فضلت
فـقـ ـ ـ ــد امـ ـتـألت بـ ـ ـ ــاالل ــم وتـ ـ ـ ــوجـ ـيـه
االتهامات إلى احلبيب املفقود.
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت "ايـ ــن انـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ــا "م" وهـل
اصـبحنــا حق ـاً بعيــدين احـدنــا من
الـثــانـي ي ــا محـبــوبـي؟ لـم اشعــر ان
قلبي ال يزال ينزف".
ويف كل الـ ـصـفح ـ ـ ــات ال ـتــي ك ـت ـبــت
بـخـ ــط صـغ ـي ـ ـ ــر ج ـم ـيـل ،ح ـ ـ ــاولــت
الـطـبـيـبــة تــرام ان ت ــروض افكــارهــا
التي ال تهـدأ وان تسيـطر عـلى قلب
ش ـ ـ ــاع ـ ـ ــري الم ـ ـ ــرأة ش ـ ـ ــاب ـ ـ ــة بـق ـ ـ ــوة
االنـ ـض ـبـ ـ ــاط الـ ـص ـ ـ ــارم كج ـنـ ـ ــديـ ـ ــة
وكشيوعية.
ومتضي يف تـوبيخ نفسهـا قائلة "اال
تفهمني يا آنسة "البنت العنيدة"".
وت ـسـتخ ــدم احـي ــانـ ـاً اسـم ع ــائلـته ــا
االثيـر لـديهـا "اجـيبـي عن الـسـؤال،
ايتها العنيدة آنسة ثوي".
انه صراع لـم تستطـع الطبيبـة ترام
ان تفوز بـه ،وعلى ما يبـدو فانها لم
تتمكن من ابعاد نفسها عن احلزن،
واالمـل او ع ــن املـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــذي ــن
تعـاجلهم وحتبهم .وعـن ذلك كتبت
"آهٍ ،ملاذا ولـدت فتاةً متلـؤها االحالم
واحلب وتريد الكثير من احلياة"؟
ويف م ـ ــدخل م ـ ــؤرخ ب ـ ـش ـب ـ ــاط 1969
حيـنمـا كــان اجلنـود الــذين حـولهـا
يتهـيأون ملعركة ،حـاولت من جانبها
م ـ ــرة اخ ـ ــرى ان ت ـنـ ـ ــأى بع ـي ـ ــداً عــن
مـشـاعـرهـا إذ كتـبت "إنـسِ كل افكـار
احلــب ال ـتــي ت ـض ـط ـ ــرم يف ص ـ ــدرك
وانـتبهي الـى عملكِِ ،اال تـستـطعني
سمـاع اصــوات معلنـةً بـدايـة الـربيع
البغيض"؟

غـير الـرسميـة للمحـاربني القـدماء
يف فيـتنـام .ويف تـشـريـن الثـانـي من
الـع ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاضــي أُح ـ ـض ـ ـ ــرت وال ـ ـ ــدة
الـطـبـيـبــة واخ ــواتهــا ال ــى تك ـســاس
لغرض العودة باليوميات.
ويف مق ــابل ــة لالم أُجــريـت معهــا يف
منــزله ــا "يبــدو لـي ان ابنـتي ك ــانت
ق ـبـ ـ ــال ـتــي ،وبـ ـ ــال ـنـ ـ ـس ـبـ ـ ــة لــي فـ ـ ــان
املعلـومـات الـتي كـانـت يف اليـوميـات
لـي ـسـت هـي ال ـشــيء املهـم ،م ــا ك ــان
مهماً بـالنسبة لي اني حني امسكت
بــاليــوميـات يف يـدي ،احـسـسـت اني
ام ــسك ب ــروح ابـنـتـي" وتـضـيف االم
بانهـا كانت تـستطيع قـراءة مقاطع
صـغيــرة فقـط من املــذكــرات بـسـبب
ق ــوة ال ــرواي ــة وان الـطـبـيـب ــة "ك ــانـت
تكـتب لنـا رسـائل ،لـكننـا لم نـتخيل
انهـ ـ ــا كـ ـ ــانــت ت ــتعـ ـ ــرض لــكل هـ ـ ــذه
اخملاطر.
يف  26تـشرين األول من  1968كتبت
ال ـطـبـيـب ـ ــة ت ـ ــرام "الـي ـ ــوم انه عـي ـ ــد
م ـيـالدي مع ب ـن ـ ـ ــادق العـ ـ ــدو ال ـتــي
تـدوي من اجلهـات االربع جـميعهـا.
لقـ ــد اعـت ـ ــدت علـ ــى هـ ــذا املـ ــشهـ ــد،
حقيـبتي عـلى اكـتايف وانـا أخذ بـيد
امل ــرض ــى كـي ي ــركـض ــوا ويخـتـبـئ ــوا.
وبع ــد سـنـتـني مـن الـت ــواجـ ــد عل ــى
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باريس ال تضاهى
بقلم :جاسون بيرك
الكتاب  :باريس التاريخ اخلفي
تأليف :اندرو
هوسي
ترجمة :املدى

ب ـ ــاري ــس:ال ـت ـ ــاريـخ اخلفــي،
كتـاب آسـر يبحـث فيه أنـدرو
هـوسي إلـى مـا هـو أبعـد ممـا
يف مخـيلــة ال ـس ــائح وتـصــوره
عن فوضى املدينه وعنفها.
بـ ــرغـم مـ ــا عـ ــرف عـن بـ ــاري ــس
كـونهـا مـدينـة النـور لكنهـا رمبـا
كــانت اكثـر مـدينـة أوربيـة يلفهـا
الغ ـم ـ ـ ــوض والع ـت ـم ـ ـ ــة.فه ـنـ ـ ــاك
ب ــاريــس الـتـي هـي قلـب الـتـن ــوي ــر
واحل ـضـ ــارة والقـيـم ،مـ ــديـنـ ــة ذات
جمــال مــذهل ورمب ــا مت ــزمت الــى
حد ما ،فن عمارتها الغريب يعكس
دورهـا كــذخيـرة مقـدسـة لهــذا الفن
كمـا يراه الفـرنسيـون واملعجبـون بهم
مـن ذوي احلـضــارة األصـيلــة.كـمــا ان
هـنـ ــالك ب ــاري ــس الغ ــارقـ ــة يف املل ــذات
كــرقـص ــات الكــان-ك ــان واالنغـمــاس يف
االكل وال ـش ــرب وب ــاقـي املـتع احل ـسـي ــة.
وأخيرا هنـالك باريـس املتفجرة ،مـدينة
ثورية دائما على حافة العنف والثورة.
اما باريس اندرو هوسي الرائعة واملمتعة
والـذي قــام بتـشــريح وتفكـيك كل الـرؤى
الـ ـشـ ــاعـ ــريـ ــة ال ـ ــواسعـ ــة املــتعـلق ـ ــة بهـ ــا
وبــاملـن ــاطق احملـيـط ــة بهــا حـيـث يعـيــش
أن ــاس أكثــر واقـعيــة.لـكن هــذا الـعمـل لم
يـكـن لـبـ ــاحـث اجـتـمـ ــاعـي مـتـ ـشـ ــدد ،اذ
هنـالك اكثر من اربعمائة صفحة أخاذة،
ملـيئــة بــآالف األمنــاط مـن شخــصيــات
م ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ــددة اجل ـ ـ ـ ـ ــوانـ ــب وامل ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــامـ ــني
والــتف ـصــيالت وااللـ ــوان.لقـ ــد اسـتـبـ ــدل
هوسي النظرة الفكرية واالنطباعية عن
بـاريس بـواقعهـا احلـقيقي ،وجـردهـا الـى
ح ـ ـ ــد العـ ـضـالت والعـ ـظ ـ ـ ــام واظه ـ ـ ــر كل
تنــاقـضــاته ــا من حــزمهــا وبــذاءتهــا وكل
ب ــاقـي الــتف ــاصـيـل العـمــيقـ ــة لل ــسل ــوك
اإلنسـاني واملتعلقـة بحيـاة أولئك الـذين
عـ ــاشـ ــوا فــيهـ ــا يف الـ ـس ـ ــابق؛ جـمـ ــاعـ ــات
صغيـرة فـوق جـزر حتـيطهــا املسـتنقعـات
والـ ـ ـتـالل مـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــذ عـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـبـل
التــأريخ.وك ــانت الـنتـيجــة إيجــاد تـصــور
جــديــد لهــا .فبــالنــسبــة للـســواح الــذين
يج ـتـ ـ ــذبهــم فق ــط ب ـ ــرج ايـفل وم ـتـحف
اللوفـر ،اظهر هـوسي الفـوضى املـوجودة
يف منــاطق الـطـبقــة العــاملــة كـمنـطقــة
بـيل فيل .امـا عـن أولئك الـذين ال يـرون
يف ب ــاريــس س ــوى احلـي ــاة الـب ــوهـيـمـي ــة
لـ ـطـالبه ـ ــا امل ـ ــوج ـ ــوديــن عل ـ ــى ال ــضف ـ ــة
الـي ـس ــرى لـنه ــر ال ـسـني ،فق ــد فــتح لهـم

هــوسـي معــدة بــاريـس مـثل مــا فعـل من
ق ـبـلـه ال ـ ـ ــروائــي ام ـيـل زوال .فـع ـن ـ ـ ــد كـل
مـنعطف وزاويـة سيجــد السـائح العـادي
شيئـا جديـدا من خالل هـذا الكـتاب .ان
الـقل ـ ــة مــن زوار مق ـب ـ ــرة ب ـي ـي ـ ــر الش ـي ـ ــز
يتذكـرون كيف اعدم ثوار كميـونة باريس
يف الق ــرن الـتـ ــاسع ع ـشـ ــر عل ــى اجل ــدار
الـ ــذي ال يــبعـ ــد كـثـيـ ــرا عـن قـبـ ــر جـيـم
مــوريــسن حـيث يـضع املــراهقــون زهــورا
ذابلـ ــة عـنـ ــد قـبـ ــره .وبـ ــرغـم ان هـ ــوسـي
م ــأخ ــوذ بـ ــالف ــوضـ ــى والعـنف ويف سـب ــر
االغــوار واألعمـاق ،اال ان قــوته تكـمن يف
جــذب القــارئ ال ــى اخلي ــوط املتـشــابكــة
حلـضارة البـاريسيني الـثقافيـة واالدبية:
فـيـكـتـ ــور هــيغ ـ ــو ،بلـ ــزاك ،جـ ــورجـيـ ــاس
بتـليه،سـارتـر والـوجــوديني ،وبــذلك فهـو
يعـ ــود مـن غـيـ ــاهـب الــنقـ ــد االكـ ــادميـي
اجلـاف الى مديـنة تفيض حيـوية والتي
قـ ــامــت بجــمع وصـيـ ــاغـ ــة جـمــيع افـكـ ــار
هـؤالء .يف احـدى صفحـات هــذا الكتـاب
الـتـي تـن ـظـ ــر بحـ ـسـ ــاسـيـ ــة وذكـ ــاء الـ ــى
ميـشـيلل هــوليـبك الـذي شــاركه هــوسي
شـرب قـدح من الـبيـرة ومـشـاهـدة مبـاراة

كـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـقـ ـ ـ ـ ـ ــدم
واوضح لـنا علـى هذه الـصفحات
ملاذا اصبح اسلـوبه العدمي والفج ولكنه
الـعـ ـمـ ـيـق يف إن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـتـه شـعـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــا يف
بـ ــاري ــس.واذا كـ ــان هـنـ ــالـك مـن خـلل او
صعـوبـة يـواجههـا هـوسي ،وهـو محـاضـر
جـ ــامعــي يف االدب املقـ ــارن مــثل مـ ــا هـ ــو
صحـ ــايف اي ـضـ ــا لـكــنه يـ ــواجـه يف بعــض
االح ـي ـ ـ ــان صعـ ـ ــوبـ ـ ــة يف ال ـتـ ـ ــوف ــيق بــني
حتل ـيـالته ال ــنقـ ـ ــديه الـفج ـ ــة وك ــيف ـي ـ ــة
تضمينـها يف كتاب ميكن تقبله .اذ غالبا
ما تـبدو عـبارته كـالنـابض القـدمي الذي
ي ـ ـس ــمع صـ ـ ــريـ ـ ــره حتــت وطـ ـ ــأة افـكـ ـ ــاره
األكـ ـ ـ ــادميـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي يـ ـ ـ ــود الـ ـتـعـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــر
عــنه ــا.وب ــال ــرغـم مــن مح ــاولــته جتـنـب
الـنقــد ضــد كل مــا هــو جتــاري وح ــديث
ورخـي ــص ،اال انه لـكــنه لـم يـ ـسـت ــطع ان
يـ ــوقف ولـ ــو شــئ قلــيال مـن احـ ــاسـي ــسه
وتـوقه الى املـاضي .فقـد خفف مـن شدة
م ـش ــاع ــره ه ــذه م ــا ق ــدمه مـن م ـش ــاه ــد
قصيـرة مفعمـة بالـعاطـفة ودافـئة كـانت
كــاالنـشــودة املـتعــددة النـغمــات لفــوضــى
حضارات مـتعددة تعيش يف مدينة حتت
األرض تـقـع مـ ـب ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــرة حت ــت سـ ـ ـطـح
مـجـ ـتـ ـمـع يـغـل ــب عـلـ ـيـه امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح وه ــي
بــالنــسبــة لهــوسي وماليـني البـاريـسـيني
متثل باريس احلقيقية.

عن :االوبزرفر

