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طريق المتاعب

بعــد ان تقــدم بــي العمــر وأنــا –اآلن- قــد تجــاوزت 

ــداً مــن  الثالثــة والثمانيــن مــن عمــري، لــم أجــد بُ

االســتجابة لمناشــدات ومطالبــات شــقيقي األكبــر رفعة، 

وعــدد آخــر مــن االصدقــاء الذيــن وصلــت مطالباتهــم 

حــد االلحــاح بضــرورة كتابــة مذكراتــي التــي لــم 

ــا. ــا وتدوينه ــا كتابته ــي يوم ــر ببال تخط

كنــت أتضايــق مــن تلــك المطالبــات فــي كثيــر مــن 

ــاً  ــت طريق ــي ولج ــود لكون ــا يع ه ــان، وكان مردّ األحي

ــي  ــل السياس ــو العم ــري، وه ــني عم ــب س ــراق أغل ــي الع ــاً ف ــائكاً وصعب ش

ــن  ِراً م ــائ ــار، س ــذا المضم ــي ه ــاطي ف ــنوات نش ــب س ــي أغل ــارض ف المع

ــي  ــم ف ــلّ حياته ــوا جُ س ــن كرّ ــرار الذي ــن االح ــى الوطنيي ــى خط ــه عل خالل

ظــروف  فــي  والديمقراطــي)،  (الوطنــي  المعــارض،  السياســي  العمــل 

ــت  ــا كان ــر، ولربم ــاد والتهجي ــع واالضطه ــودها القم ــب يس ــي الغال ــت ف كان

تــؤدي حتــى الــى المــوت، كمــا حــدث للعديــد ممــن ســاروا بهــذا الــدربِ 

بإرادتهــم، حيــث كنــت مــن ضمــن هــؤالء الذيــن اختــاروا الســير فــي ذلــك 

ــردد. ــدم أو ت ــوبها ن ــة اليش ــة تام ــه بقناع ــذي اخترت ــق ال الطري

كي��ف فق��دت الكتب 
االلكترونية بريقها؟

زوايا جديدة

آخر كتاب...

صدر بالفرنسي

صدر باالنكليزي

على رصيف المتنبي

كتاب لن انساه 
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سيدات زحل
فصل في سـفِر الكــارثة

واأن���ت تنته���ي م���ن  قراءة”�سي���دات زحل”للكاتبة املبدع���ة لطفية 
الدليم���ي ال�س���ادرة ع���ن  دار ف�س���اءات  للن�س���ر، ينث���ال اأمام���ك ما 
اختزنت الذاكرة  من روائع انتظمت يف ما عرف ب�)اأدب  احلرب(، 
الأدب ال���ذي يج���د املب���دع نف�س���ه فيه اأم���ام فع���ل اجلنون،املدمرة، 
واخلراب، ليمار�س ب���دوره ك�سفًا اأ�سبه بال�سدمة يجعلنا نقف يف 
مواجهة حقيقة وجودنا الإن�ساين، وحجم خديعة ا�سمها احلياة.

يف خم�ٍس وثالث���ن كرا�سة ت�سمنها املنت احلكائي للرواية، ك�سف 
موؤ����سٍ لتداعي���ات ح���روب ث���الث، و�سط���وة �سلطة مطلق���ة لرجل 
وع�ساب���ات واأفكار، وم���ا تخللها من ا�ست���الب وامتهان وم�سادرة 

للذات الإن�سانية..
تب���داأ �سي���دات زح���ل وبعنوانه���ا الثان���وي �س���رة نا����س ومدينة، 
بال�سوؤال- ال�سدمة للراوية:”اأاأنا حياة البابلي”اأم اإنني اأخرى.؟.. 
ومن تكون اآ�سيا كنعان التي احمل جواز �سفرها؟”م�ستهلة ف�سلها 
الأول ال���ذي حم���ل عنوان”الأ�سماء”عب���ارة م���ن موق���ف التذكرة 

للنفري.
اإ�س���كال الهوي���ة- ال�س���م ه���و جزء م���ن اإ�س���كال والتبا����س يعي�سه 
الوطن..تت�سظ���ى ال�سخ�سي���ات مثلم���ا يت�سظ���ى الوط���ن وتخت���ل 

القيم..
حي���اة البابل���ي اأو اآ�سيا كنع���ان تبداأ رحلتها بالك�س���ف امل�سني عن 
فو�س���ى الأح���داث ورعبها، امل���وت املرتب�س فينا عن���د كل زاوية، 
اأو يف عق���ول ملثمة.. يتمدد الزم���ن يف الرواية بفعل املقاربة بن 
حا�س���ر حمت���دم وما�ٍس مازال ماث���اًل باإ�سقاطاته م���ن خالل”�سرد 
حكاي���ات الن�س���اء وك�س���ف اأو�ساعهن من ح���ب واإب���داع وانتحار 

ورعب وهجرة واغت�ساب وقتل”.
الرواي���ة عن التغرات التي اأملت بالوطن من���ذ �سقوط بغداد املذل 
عل���ى يد املغ���ول ع���ام1258، ولي�س انته���اًء بقط���ع الروؤو�س على 
الهوي���ة يف اأب�سع كرنفال لل�سادية.. وه���ي اأي�سًا عن �سعود طبقة 
م���ن الرع���اع من ق���اع املجتمع يحكمه���ا اجلهل والهو����س الطائفي 
املهيم���ن على مق���درات مدين���ة م�ستفيدة م���ن )ا�سمح���الل الطبقة 

الو�سطى املنتجة للثقافة وتال�سيها يف اأزمنة احلروب(.
حي���اة البابل���ي ب���وؤرة لن�س���اء يع�س���ن فو�س���ى احل���دث وماأ�ساته، 
بهيجة، واآم���ال، وزينة، وملى واأخريات حلق���ت ذكراهن يف �سماء 
احلدث كما جرتورد بيل الربيطانية التي اأ�سهمت يف �سنع الدولة 
العراقي���ة احلديث���ة، وزبيدة التميمي  الت���ي عا�ست ق�سه حبها يف 
عه���د داود با�س���ا ع���ام 1832.. مثلم���ا الرواية عن رج���ال كان لهم 

ن�سيب من ف�سول الكارثة اإخ�ساًء، وبرتًا لل�سان وموتًا ب�سعًا..
عمها )قيدار البابلي( املتواري منذ زمن الذي يرمز للطبقة احلاملة 
الإرث الثق���ايف والت���ي دمرته���ا احل���روب واأجه���زت عل���ى بقيتها 
الباقي���ة ميلي�سيا املوت املجاين.. �سرداب البيت حيث خمطوطات 
بغ���داد وذكري���ات من رحل���وا هو رم���اد العنقاء الت���ي ينه�س منها 
الوطن طال الزمن اأم ق�سر.. املالذ الذي 
يحت�س���ن خوف وقل���ق حي���اة البابلي، 

ويدمي حلمها بوطن معافى..
كب���ار  اأبط���ال  ع���ن  لي�س���ت  الرواي���ة 
مبوا�سف���ات البطولة املتع���ارف عليها، 
ال���روح  لغ���ر  بطول���ة  فيه���ا  ولي����س 
الإن�ساني���ة.. البطول���ة معق���ودة لبغداد 
توؤث���ث  الرواي���ة  و�سخ�سي���ات  ذاته���ا، 
املكان باأخطائه���ا وخطاياها واأوهامها 

ونك�ساتها وخ�سائرها واأحالمها((..
�سيدات زح���ل توثيق لأح���داث ع�سفت 
بالع���راق على م���دى ع�سور م���ن الزمن 
لكنها مل تكتب بتقريرية ومبا�سرة، فهي 
رواي���ة تاأملية، بجم���ال ال�س���رد واللغة 
ال�سعري���ة ال���ذي عرف���ت ب���ه الكاتبة يف 

اأعمالها، لتج�سد �سهادة لزمن خمتلف.

عندم����ا كنُت طالبًا يف املرحل����ة البتدائية، ل 
اأدري م����ن اأين كان وال����دي يجلب يل جملَتي 
)�سمر( و )ب�س����اط الريح( فاأ�سع قدمّي على 
طريق القراءة ونح����ن نعي�س يف قرية نائية 
من�سي����ة عل����ى �سفة �س����ط الع����رب يف جنوب 
الب�سرة. ه����ذه الطريق قادتني اىل �ساٍب يف 
قريتنا، يك����ربين �سن����ًا، اإ�سُمُه”عبدال�سالم"، 
كان مولعًا بقراءة املج����الت التي يجلبها من 
املدين����ة، م����ن بن ه����ذه املج����الت كانت جملة 
)العرب����ي( الكويتي����ة هي الت����ي �سدتني اأكرث 
م����ن �سواه����ا، فكن����ُت اأ�ستع����ر اأعداده����ا منه  
وا�ستمتُع بق����راءة موا�سيعه����ا املتنوعة، ما 
اأوجد ل����دّي متعًة يف الق����راءة و قد تو�سعت 
اأدرك����ت  و  تدريجي����ًا،  الب�سيط����ة  معرفت����ي 
اأن هن����اك حق����وًل للق����راءة هي غ����ر حقول 
الكتب املدر�سي����ة املحددة، فهذه الكتب اإمنا 
ه����ي مفاتيح للمعرف����ة و الثقاف����ة يف نهاية 

املطاف.

مدر�س����ة،  )الزيادي����ة(  قريتن����ا  يف  تك����ن  مل 
مدر�ستنا كانت يف قرية اأخرى، يف�سلها نهٌر 
عن قريتنا، اإ�سمها )املحيّلة( وحتمل املدر�سة 
اإ�سَمها. بطبيعة احل����ال ل يوجد يف املدر�سة 
معل����م للرتبي����ة الفني����ة، ه����ذه امل����ادة تو�سع � 
عادة � ب�سورة �سكلية يف جداول التعليم يف 
املدار�����س العراقي����ة. و يف مدر�ستن����ا اأوكلت 

ه����ذه امل����ادة اىل 

معل����م التاريخ )اأ�ست����اذ را�س����د(، ذي العينن 
اخل�سراوين وال�سارب الكث.

م����اذا كان )اأ�ست����اذ را�س����د( يعم����ل يف ح�س����ة 
الرتبي����ة الفني����ة؟ كان ُيخرجن����ا اىل ال�ساحة 
القاحل����ة للمدر�س����ة ويطلقن����ا، فيم����ا يجل�����س 
ه����و عل����ى كر�س����ي ق����رب م����ا ت�سم����ى )حديقة 
املدر�س����ة( و يق�سي وقت احل�س����ة م�ستغرقًا 
يف قراءة كتاب. كل مرة كان يفعل ذلك، ومع 
الأخ����رى.  ال�سف����وف 
دفعن����ي  م����رة  ذات 
واقرتب����ُت  الف�س����ول 
منه وه����و م�ستغرٌق يف 
الق����راءة، وطلب����ُت من����ه 
اأن يع����رين واح����دًا من 
كتب����ه الت����ي يقراأُها. نظر 
وح����اول  با�سته����زاء  ايّل 
اأن ي�سرفن����ي، على الرغم 
من اأنه يع����رف جيداأ اأنني 

اأعل����ى  واأن����ال  املدر�س����ة  يف  الأول  املجته����د 
الدرجات يف مادة التاريخ عنده. ر�سخ � يف 
النهاية � اأمام اإ�سراري، فوعدعني اأن يجلب 
يل كتاب����ًا يف الي����وم الت����ايل. ذاك كان كت����اب 
)عبا�س����ة اأخ����ت الر�سي����د( للكاتب”جورج����ي 
زي����دان"، فرح����ُت بذل����ك اأميا ف����رح وتباهيت 
اأم����ام زمالئي ب����اأن معلمنا يع����رين كتبًا مما 
يقراأ. بعد يومن اأعدت اليه الكتاب، فتفاجاأ، 
وعم����ل اختب����ارًا يل ليتاأك����د م����ن �سدق����ي يف 
الق����راءة، فرويُت له كامل م�سم����ون الكتاب، 
فرح كث����رًا، و اأ�ساد بي اأمام زمالئي، بعدها 
اأعارين جمي����ع كتب”جورجي زي����دان”، ثم 
حتول اىل كتب”املنفلوطي”ثم كتب”جنيب 
حمف����وظ”.. و قد اأخذ بي����دي. اأما اأول كتاٍب 
غ����ر عربي قراأته فهو رواي����ة )بائعة اخلبز( 
وق����د  مونتاب����ن”،  دي  للفرن�سي”كزافي����ه 
ا�سرتيته����ا م����ن بائع كتب عل����ى الر�سيف يف 

املدينة.  

أّول كتاب قرأته...

هادي ياسين: 
معلمي أعارني 
أول كتاب 

 ترجمة / عادل العامل
اأُعلن���ت موؤخ���رًا القائم���ة الق�س���رة لالأعمال 
الأدبية املر�سح���ة لنيل”جوائز اأف�سل الكتب 
املرتجم���ة BTBA”ه���ذا الع���ام وتت�سم���ن 
العديد من الأعمال املهمة. وُتعد )دومي غولو

Doomi Golo( لبوبكر بوري�س دايوب 
الرواية الأوىل التي ُترتجم من الولوف )لغة 
اأفريقية( اإىل النكليزية، كما اأن )ا�ستخال�س 
حج���ر اجلن���ون( وه���ي املجموع���ة الكامل���ة 
من ق�سائ���د ال�ساع���رة الأرجنتيني���ة الراحلة 
األيجان���درا بيزامي���ك )1936 ����� 1972(، هي 
اأول جمموع���ة له���ا ُترتج���م اإىل النكليزي���ة. 
و�س���وف ُتعلن اأ�سم���اء الفائزين ي���وم 4 اآيار 

املقبل يف مدينة نيويورك.
وت�سلط هذه اجلائزة ال�سنوية، التي اأحدثتها 
الوطني���ة   Three Percent حرك���ة 
الأمركية، ال�سوء على الأعمال العظيمة يف 
الأدب العاملي التي مت ن�سرها يف ال�سنة التي 
ت�سب���ق منحها. و�سوف يت�سّل���م كل واحد من 
ه���وؤلء املوؤلف���ن واملرتجم���ن الفائزين مبلغ 
5،000 دولر نق���دًا بف�سل اأم���وال امِلَنح لدى 

موؤ�س�سة”�سراكة اأمازون الأدبية”.
ومن ب���ن نهائي���ات الأدب الق�س�س���ي الع�سر 

الكت���ب  لأف�س���ل   2017 جلائ���زة  املر�سح���ة 
املرتجمة:

 Wicked ال�سري���رة  الأع�س���اب   •
ترجمته  ال���ذي  كاباي���ا،  لبي���درو   Weeds
عن اللغ���ة الأ�سبانية جي�سيكا باول، )وكابايا 
م���ن مواليد بورت���و ريكو ع���ام 1971، كاتب 
جمهوري���ة  يف  مقي���م  و�سينمائ���ي  و�ساع���ر 

الدومنيكان(. 
 Chronicle of تاأريخ منزل املقتولن •
للو�سي���و   the Murdered House
كاردا�س���و، ترجمت���ه ع���ن اللغ���ة الربتغالي���ة 

مارغريت جول كو�ستا، )الربازيل(.
Zama لأنطوني���و دي بينيديت���و  • زام���ا 
األ���ن،  اأي�س���رت  الأ�سباني���ة  ع���ن  ترجمت���ه 

)الأرجنتن(. 
جوفري�س���ا،  لالي���ا   Umami • اأومام���ي 
هي���وز،  �س���ويف  الأ�سباني���ة  ع���ن  ترجمت���ه 

)املك�سيك(.
ل�سرج���ي   Oblivion الن�سي���ان   •
ليبيدي���ف، ترجمت���ه ع���ن الرو�سي���ة اأنتونينا 

و. بوي�س، )رو�سيا(.
ندي���اَي،  مل���اري   Ladivine لديف���ن   •
�ستام���ب  ج���وردن  الفرن�سي���ة  ع���ن  ترجم���ه 

)فرن�سا(.
 Among غرب���اء   �سحاي���ا  ب���ن   •

�سولدونا  لدانييل   Strange Victims
باري����س، ترجمته ع���ن الأ�سباني���ة كري�ستينا 

ماك�سويتي )املك�سيك(.
اأما  نهائيات كتب ال�سعر، فهي:

 Berlin-Hamlet  هامل���ت ����� • برل���ن 
ع���ن  ترجم���ه  ال���ذي  بوربيل���ي،  لزي���الرد 

الهنغارية اأوتيلي مولزت، )هنغاريا(.
ملاي���كل   Of Things اأ�سي���اء  ع���ن   •
دونهو�َس���ر، ترجمه ع���ن الأملاني���ة نيك هوف 

واأندرو جورون )النم�سا(. 
 Cheer يف �سحتك، اأيتها املراأة املدّمرة •
كي���م،  ليدي���وم   Up، Femme Fatale
ترجم���ه ع���ن الكورية ج���ي ي���ون يل، )كوريا 

اجلنوبية(.
 In Praise of الهزمي���ة   مدي���ح  يف   •
ترجم���ة  لعب���ي،  اللطي���ف  لعب���د   Defeat
ع���ن الفرن�سي���ة دونال���د نيكل�س���ون ����� �سِم���ث 

)املغرب(.
 Extracting ا�ستخال�س حجر اجلنون •
the Stone of Madness لأليجاندرا 
بيزارني���ك، ترجمت���ه ع���ن الأ�سباني���ة اإيفيت 

�سيجرت، )الأرجنتن(.
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 زينب المشاط

الع�س���ق ل يعن���ي ب���وح الكلم���ات، ول �سغف 
الفع���ال، انه جنون ي�سكن وُيحب�س يف عمق 
ارواحن���ا،”اإىل الأبد”، لهذا ن���رى اأن الكثر 
م���ن الأقوال والفع���ال ل تتطابق مع م�ساعر 

الع�سق التي نتح�س�سها.
كذلك هم���ا العا�سق واملع�س���وق، غر قادرين 
عل���ى منح ذات طاقة احل���ب، وغالبًا ما تكون 
م�ساع���ر اأحدهما ا�س���دق من الآخ���ر، لهذا مل 
ُيب���ال فلورنتين���و اريث���ا، مب���ا �ستك���ون عليه 
م�ساع���ر فرمين���ا داث���ا ح���ن �سلمه���ا ر�سالته 

الوىل املقت�سبة ُمعربًا فيها عن حبه لها....
ومل يُك���ن انتظاره للرد على تلك الر�سالة ملدة 
ثالث���ة ا�سهر، بقل���ق و�سغف ولهف���ة وحرة، 
ه���و انتظ���اره الول فح�سب، ب���ل كان �سعلة 
الع�س���ق  حمط���ات  يف  ُت���ل  ل  لنتظ���ارات 

ملع�سوقته الالمبالية...
يف رواي���ة غابرييل كار�سي���ا ماركيز”احلب 
يف زم���ن الكولرا”ال�سادرة ع���ن دار املدى، 
ترجم���ة �سال���ح علم���اين، ن���رى وج���ه احلب  
الذي لن يكبحه طول الوقت وبعد امل�سافات، 
والذي اخت���ار من اجلنون دلي���اًل له، الع�سق 
الذي مل ين�سب اأمله حتى اللحظات الخرة، 
رغ���م اأننا لن ُنخطئ اإذا اطلقنا عليه”حب من 
طرف واحد"، فبطلة الرواية فرمينا داثا مل 
تُك���ن العا�سقة العظيمة، بل هي امراأة متقلبة 
املزاج فيم���ا يخ����س عاطفتها، وق���د �سعرتها 
احيانًا تربط عاطفتها باملنطق والعقل اكرث، 
اما العا�سق املجنون املولع فلورنتينو اريثا، 
فقد ع�سقها بكل جوارحه، وبفطرة اح�سا�سه، 

و�سجيته، ومل ميل اأو يّكل عن انتظارها...
كعادت���ه ماركي���ز يف كل روايات���ه، ل ُيهدين���ا 
مفاتيح احلكاية منذ البداية، فمدخل الرواية 
كاأن���ه يقودن���ا اإىل حكاي���ة م���ا، وحت���ى ن�سل 
اىل ال�سفح���ة الرابع���ة وال�سبع���ن، لنجد اأن 
احلكاي���ة التي كان���ت مدخاًل لرواي���ة ماركيز 
ق���د انتهت، وم���ا ه���ي اإل ا�سلوب”ا�سرتجاع 

فني”للحكاية الأ�سا�سية.
الدكت���ور  بحكاي���ة  الرواي���ة  تب���داأ  حي���ث 
خوفين���ال اوربين���و ال���ذي جت���اوز الثمانن 
عام���ًا من عم���ره، وال���ذي ي�سكن م���ع زوجته 
عمره���ا  م���ن  عام���ًا  ال�سبع���ن  املتج���اوزة 
فرمينا داثا، باأح���داث مت�سل�سلة تقودنا اإىل 
وظهور”اريثا”احلبي���ب  موت”اوربين���و"، 
القدمي واملن�سي”لداث���ا"، خالل فرتة ت�سييع 
جن���ازة زوجه���ا وحبيبه���ا و�سركيه���ا ال���ذي 
ق�س���ت معه �سن���وات عمرها باأكمل���ه، كاإمراأة 

حمظوظة يف نظراجلميع.
ا�سلوب”ال�سرتج���اع  ماركي���ز  ا�ستخ���دم 
الفن���ي”يف روايت���ه ه���ذه، كم���ا ب���رع خ���الل 
انتقالت���ه �سم���ن الن�س الواح���د، اأن ي�سيف 
حكايات �سغ���رة واحداث عن كل مو�سوعة 
يتحدث عنها يف الرواية اأو عن كل �سخ�سية، 
و�سرع���ان ما يعود لي�ستجم���ع الن�س وي�سدد 
اإح���دى  اأي�س���ًا  يف �سل���ب احلكاي���ة، وه���ذه 
مي���زات ماركيز يف الروي، والتي ميكننا من 
خاللها حتديد هوية كاتب الن�س دون قراءة 

ا�سم ماركيز على الن�س.
ت�سيي���ع  ي���وم  عودة”اريث���ا”يف 
جنازة”اوربين���و”كان كفي���اًل بفت���ح ج���راح 
وج���ود  ن�سي���ت  لدى”داثا”الت���ي  قدمي���ة 
فلورنتين���و اريثا قب���ل حت���ى اأن تتعرف اإىل 
الدكت���ور خوفينال اوربين���و، فبعد اأن ك�سف 

الر�سائ���ل  داثا”حكاي���ة  والدها”لورينث���و 
املتبادلة ب���ن فرمينا داثا وفلورنتينو اريثا 
اأخذها وهاجر بعيدًا عن البالد كلها، وعاد بعد 
�سن���وات ظنًا منه اأن �سعل���ة الع�سق يف قلوب 
العا�سق���ّن ق���د انطف���اأت، لكنه مل يك���ن يدري 
اأن العا�سق���ن ا�ستم���را بالتوا�سل طيلة فرتة 
الف���راق ب�سب���ب طبيع���ة عمل”اريثا”كعامل 
وا�ست���دت  الع�س���ق  ا�ستم���ر  وق���د  تلغ���راف، 
اوا�سره، ويبدو اأن”لورينث���و داثا”مل يُكن 
وحده واهمًا يف ذلك، بل اأن العا�سقة فرمينا 
داثا اأي�سًا كانت واهم���ة بع�سقها ذاك، فما اإن 
عادت والتقت بفلورنتينو اريثا حتى وجدت 

ع�سقها له قد تبدد، وكاأنه مل يكن...
وهن���ا تنتقل احلكاية لظهور الطبيب النيق، 
الر�ستقراطية”خوفين���ال  العائل���ة  �سلي���ل  
وال���ذي  فرن�س���ا،  م���ن  اوربينو”الق���ادم 
خ���الل  داثا”م���ن  اإىل”فرمين���ا  يتع���رف 
وم���ا  ت�سخي����س خاط���ئ، حلالة”كول���را”، 
اإن يراه���ا حت���ى يق���ع يف حبه���ا، وهن���ا تبداأ 
الفت���اة  م���ن  حماولت”اوربينو”للتق���رب 
ال�ساب���ة، حت���ى يتزوج���ا، ويت�سعر����س لن���ا 
الزوج���ن  عالق���ة  روايت���ه  خ���الل  ماركي���ز 
التقن���ي  ا�سلوب���ه  يف  م�ستم���رًا  ال�سعيدي���ن 

املعروف ب�”ال�سرتجاع الفني”لل�سرد...
املعه���ودة،  وب�سهولت���ه  ماركي���ز  ينتق���ل  ث���م 
وتقنات���ه العالي���ة يف ال�سرد والت���ي ل تخلو 
من املتع���ة والت�سوي���ق، اإىل الزمن الآين يف 
ال�س���رد، واىل ظهور”فلورنتين���و اريثا”بعد 
وفاة”خوفينال اوربينو”يف حياة”فرمينا 
ال���ذي  الب���دي  الع�س���ق  عه���د  داثا”نتيج���ة 
قطعه العا�س���ق على نف�سه وكان���ا قد جتاوزا 
ال�سبعن من عمريهما، ويجدد عهده الع�سقي 

لها...”اإىل الأبد".

التشخيص الخاطئ للمرض يخلق قصة حب

“الحب في زمن الكوليرا” 
عهد عشقي يستحق االنتظار
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ينتمي اأبطال هذا الكتاب اإىل 
ع���امل اآخ���ر ت���دور احداثه يف 
اأر����س بي�ساء كب���رة ممتدة 
على طول نهر اآمور هذا النهر 
الذي ير�سم احلدود الطبيعية 
بن ال�س���ن ور�سي���ا يف جهة 
ال�سم���ال ال�سرقي حيث هنالك 
قري���ة �سغ���رة يف �سيبري���ا 
ي�سط���ر �سكانه���ا اأحيان���ا اإىل 
حف���ر نف���ق من اأج���ل اخلروج 
م���ن اكواخه���م  ب�سبب الثلوج 

التي تغطيها وتدفنها.
ي�س���ف اندري���ه ماك���ن �سور 
جميل���ة ملنطقة هادئ���ة ميتزج 
فيه���ا البناء الق���دمي بالطبيعة 
اخلالب���ة حي���ث ميك���ن للم���ار 
م���ن  قلب���ه  نب�س���ات  �سم���اع 
ي�س���ود  ال���ذي  اله���دوء  �س���دة 
املكان الذي قائ���ال فيه عبارته 
التالية”هن���ا تت���زج الرغب���ة 
يف داخ���ل الن�س���ان م���ع تل���ك 

الطبيع���ة  داخ���ل  املوج���ودة 
حي���ث تك���ون للح���ب رائح���ة 
غاب���ات  يف  الثل���ج  كرائح���ة 
ال�سنوبر”لك���ن فجاأة يح�سل 
جم���رى  يغ���ر  كب���ر  ح���دث 
م���زاج  ويعك���ر  الح���داث 

الطبيعة الهادئة.
مي���زج ماكن يف ه���ذا الكتاب 
بن ا�سلوبه واهتماماته التي 
خمتلفت���ن  ثقافت���ن  تعك����س 
م���ن  ورثه���ا  �سالفي���ة  الوىل 
الح���رف  وم���ن  اح�سا�س���ه 
الرو�سي���ة الوىل التي تعلمها 
يف طفولته وتعلقه بالكائنات 
التي تقطن هذه البيئة وثقافة 
كث���را  ي�ستعره���ا  فرن�سي���ة 
يف ال�سرد موظف���ا مو�سيقاها 
الناعم���ة  وا�سف���ا به���ا بدق���ة 
كل م�سه���د م���ن م�ساه���د ه���ذا 

الكتاب. 
ت�ساه���م جمي���ع ال�سخ�سي���ات 

الت���ي تعي�س يف ه���ذه الق�سة 
يف ت�سوي���ر ع���امل من اخليال 
يف �سيبريا حيث املتناق�سات 
جميعها كجغرافية هذا املكان 
ال�ساليف ال���ذي ي�سفه الغرب 
بار����س الع���داء الراب���ط بن 
تاريخي���ة  واخ���رى  قارت���ن 
و�سيا�سي���ة وجتاري���ة متمثلة 
مب���رور القواف���ل املختلفة به 

واحلروب وال�سراعات.
الرو�س���ي  اجلن���ون  يتج�س���د 
الكت���اب  ه���ذا  يف  باأ�س���ره 
م���ن  هن���اك  ي���زال  ل  حي���ث 
غوغ���ول  باأ�سل���وب  يكت���ب 
ودو�ستويف�سكي ولكن ب�سكل 
معا�سر وينا�سب ذائقة القرن 

الواحد والع�سرين.

صدر بالفرنسي
ترجمة وإعداد أنس العزاوي 

ولدت �سيمون �سوارز بارت يف عام 1938 
م����ن اب ع�سك����ري وام معلم����ة م����ن ا�سول 
غواديلوبي����ة. ات����ت درا�سته����ا يف مدينة 
باري�����س وم����ن ثم يف مدين����ة  داكار بعدها 
تعرف����ت عل����ى الكاتب الفرن�س����ي املعروف 
اندريه �سوارز بارت احلا�سل على جائزة 
الكونك����ورد ع����ام 1959 وتزوج����ت من����ه. 
األف����ت �سيمون ع����ددا كبرا م����ن العناوين 
بلح����م  الخ�س����ر  امل����وز  ابرزها”طب����ق 
ال�سالف”وعرف����ت  اخلنزير”و”عزل����ة 
�سيم����ون بكفاحه����ا من اجل حق����وق املراأة 
وحماربة العبودية حيث لها عدد كبر من 

الن�ساطات يف بلدان عدة. 
تدور رواية”وداع����ا بوغوتا”حول ق�سة 
م����اري، لتينية ال�س����ل، عاملة يف احدى 

عمله����ا  خ����الل  فرن�س����ا  يف  امل�سن����ن  دور 
تتع����رف عل����ى اح����دى امل�سن����ات يف الدار 
وتاأخ����ذ م����اري عل����ى عاتقها الهتم����ام بها 
ب�س����كل ان�س����اين وعاطف����ي اىل ان تتعل����ق 
به����ا. تبداأ امل�سنة ب�س����رد ق�ستها اىل ماري 
وت�ستم����ر الي����ام واللي����ايل اىل ان توت 
ه����ذه امل�سنة لكنه����ا قب����ل ان تتوفى تطلب 
من م����اري ان تعطيها عه����دا بن�سر ق�ستها 

يف كتاب.
تب����داأ  ماري بكتاب����ة الق�سة وف����اءا للوعد 
ال����ذي اطلقت����ه وت�س����رد ق�س����ة امل�سنة منذ 
حلظ����ة ولدته����ا يف اواخر الق����رن التا�سع 
ع�س����ر يف دول����ة املارتيني����ك حت����ى تك����رب 
وتق����رر بعده����ا مغ����ادرة الب����الد عل����ى اثر 
الدم����ار الكبر الذي اجت����اح مدينة �سانت 

بير ب�سبب ثوران ب����ركان جبل بيليه يف 
ع����ام 1902 اىل ان ت�سل اىل غويان حيث 
تر بظ����روف ع�سيبة وغريب����ة  وتتعرف 
عل����ى اح����د املجرم����ن ال�سابق����ن العاملن 
يف غ�سيل الموال وتهريب الذهب، ت�سهد 
ه����ذه العالق����ة ع����ددا م����ن املطب����ات اىل ان 
يقرر الثنان مغ����ادرة البالد والتوجه اىل 
نيويورك ث����م اىل كولومبيا يف العا�سمة 
بوغوتا حيث تكون املدينة نقطة الفرتاق 

بينهما. 
تعي�����س ال�سابة ظروف جدي����دة وتكت�سف 
مدين����ة مل تعهدها من قب����ل وتر بق�س�س 
وظ����روف اخ����رى اىل ان تق����رر مغ����ادرة 
املدين����ة وتوديعه����ا مع �سخ�����س اخر ويف 

قارة اخرى.

مل يك����ن جمنونًا واإمنا لق����ب بذلك لهيامه يف ح����ب ليلى العامرية 
الت����ي ن�ساأ معها وع�سقها فرف�س اأهلها ان يزوجوها به، فهام على 
وجهه ين�سد الأ�سعار وياأن�س بالوحو�س ويتغنى بحبه العذري، 
ف����رى حين����ًا يف ال�س����ام وحين����ًا يف جن����د وحين����ًا يف احلج����از. 
اأ�سط����ورة من الرتاث العربي الفار�س����ي ال�سالمي ح�سب و�سف 

املوؤلف.
 يبن����ي نظامي موؤلفه ه����ذا على ق�سة العا�سق����ن قي�س وابنة عمه 
ليل����ى، ق�سة تدور احداثها يف �سبه اجلزيرة العربية التي ت�سف 
تعل����ق قي�س بليلى منذ الطفولة، حيث كان����ا يلعبان معًا ويرعيان 
الإب����ل، ف����ال يفرقهما اإل اللي����ل حيث يعود كل منهم����ا اإىل داره، ما 
كاد الطف����الن يكربان حتى و�سعت الع����ادات والتقاليد احلواجز 
وال�سدود اأمام لقائهما اىل ان و�سلت ماأ�ساة ال�ساعر قمتها عندما 
ق����ام اأهله����ا بتزويجها من غ����ره للخال�����س من ت�سب����ث قي�س بها 
وجعلها حكاية على كل ل�سان ويف كل جمل�س، عندها بداأت مرحلة 
الهيام، ترك قي�س اأهل����ه وبيته وقبيلته وهام يف ال�سحراء، ينام 
ف����وق الرمل، يبكي فراق م����ن اأحب، وي�سجل بدم����وع عينيه ودم 
قلبه اأجمل واأرقى واأرق ق�سائد احلب، وعندما ي�سل ال�سوق اإىل 

اأق�سى م����داه يطل على ديار ليلى بوجه����ه ال�ساحب وثيابه الرثة 
وهيكل����ه املت�س����دع، مالحق����ًا بالأطف����ال الذين ينادون����ه �ساحكن 

عابثن باملجنون.
يتاأل����ف كتاب نظامي من 4000 بي����ت �سعري كتبه يف عام 1188 
م حي����ث يعترب واحدا من روائ����ع الدب الفار�سي يف يومنا هذا. 
مل يقت�س����ر تاأث����ر هذه ال�سطورة على نظام����ي فقط وامنا تعدى 
اىل كت����اب اخري����ن يف كاف����ة ارج����اء الر�����س فعلى �سبي����ل املثال 
ال�ساع����ر لوي�����س اراغ����ون من خ����الل موؤلف����ه جمن����ون اإل�سا حيث 
عك�����س املوؤلف ال�ستباك الفكري الهائ����ل يف داخله باعتماده على 
ثقاف����ة وتاريخ الع����امل العربي والإ�سالمي وفه����م وتف�سر طبيعة 
هذه العالقة بالعامل امل�سيحي والعامل احلديث وكذلك ظهر تاأثر 
الق�سة يف موؤلفات كل من اأبو عمران مو�سى بن ميمون بن عبيد 
الل����ه القرطب����ي واأبو الولي����د حممد بن اأحمد بن حمم����د بن اأحمد 
ب����ن اأحمد بن ر�سد الذي ي�سميه الإف����رجن Averroes وا�ستهر 
با�س����م ابن ر�سد احلفيد وفريدريكو كار�سي����ا لوركا ودنك �سوت. 
نق����ل ه����ذا املوؤلف من الفار�سي����ة اىل الفرن�سية م����ن قبل املرتجمة 

والكاتبة ايزابيل دو كا�سن.

ب��ارت ش���وارز  سيمون  ب��وغ��وت��ا-  وداع���ا 

ليلى والمجنون- كونكامي نظامي

لحظات على 
ضفاف نهر 
الحب- اندريه 
ماكين

EDITION EN FRANCAIS

عن التجديد في 
الشعر الشعبي 

لشاكر السماوي

يف كتاب "تقا�سيم الع�سك واجلرح" يتحدث 
لنا ري�سان اخلزعلي عن”�ساكر ال�سماوي 

وجماليات التجديد يف ال�سعر ال�سعبي 
العراقي”من خالل درا�سة يقدمها اخلزعلي 

يف هذا الكتاب.
يذكر يف الكتاب اأن، قلة هم ال�سعراء الذين 

كتبوا ق�سائد عن ذاتهم ومثل هذه الكتابة قد 
جتيء حتت �سغط الح�سا�س الروحي بعلو 
وترفع ونقاء هذه الذات عن م�ستويات ذاتية 

اأخرى كما يراها ال�ساعر نف�سه يف نف�سه، 
كما انها لتخلو من نرج�سية قادمة من تفرد 

التجريد وطبيعة ح�سورها ثقافيًا وابداعيًا، 
وكذلك من �سعور خفي بالأهمية التي قد ل 
يراها الآخر، عمدًا اأو تعمدًا، ولعلم النف�س 

تو�سالته وتاأويالته يف هذه الظاهرة 
الذاتية التي ل�سنا ب�سدد تو�سيحها، وبقطع 

النظر، عن ا�سباب وموحيات الكتابة عن 
الذات، فاإن ال�ساعر/�ساكر ال�سماوي/ 

كتب عن ذاته مرتن �سعرًا، الوىل كانت 
بعنوان”�ساكر”ن�سرها يف جمموعته 

)اإحجاية جرح( عام 1971م، والثانية 
)اأي�سًا �ساكر( عام 1972، ن�سرها عن 

جمموعته )تقا�سيم( عام 1989م، ندرجهما 
اأدناه، لتلم�س الدللة يف كتابته عن ذاته، 
ومدى ان�سجام تو�سيفه لذاته مع طبيعة 
جتربته احلياتية ال�سعرية وكي ت�سح اأن 

تكون مفتتحًا لقراءة �سعره وفهمه يف �سوء 
هذه الذاتية.

كه يالن ُمَحَمد

 اإن و�س���ول اأمن معلوف اإىل الأكادميي���ة الفرن�سية حيث 
ي�ستغل املقعد التا�س���ع والع�سرين بعدما غيب املوت �سلفه 
كل���ود ليف���ي �سرتاو�س نهاي���ة 2009دليل عل���ى اأن الأفكار 
النابع���ة من املب���ادىء الإن�ساني���ة ت�سمو عل���ى الإنتماءات 
الفرعي���ة وجت���ُد مقامه���ا يف املحاف���ل التي ت�سع���ى لإيجاد 
اأف���ق اأرح���ب لتطلع���ات الب�سرية،ومب���ا اأنَّ اأم���ن معل���وف 
�سغ���وف بالبح���ث عن اجل���ذور لذلك فهو ي���روي يف كتابه 
اجلديد ال�سادر من دار الفارابي 2017)مقعد على �سفاف 
ال�س���ن( م�سيف���ًا اإليه عنوان���ًا تو�سيحيًا اأربع���ة قرون من 
تاريخ فرن�سا،جانبًا من حي���اة اأ�سالفه الذين تعاقبوا على 
املقع���د ال���ذي ي�سغل���ه الآن وُيلق���ي ال�سوء على م���ا اأ�سافه 
ه���وؤلء املفك���رون والفال�سف���ة باعمالهم الأدبي���ة والعلمية 
التح���ولت  يف  الق���اريء  ي�س���ُع  املعرفة،كم���ا  دروب  اإىل 
العا�سفة التي م���رت بها فرن�سا وتداعياتها اجل�سيمة على 
م�س���ار التط���ور الفك���ري زْد عل���ى ذلك ما يك�سف���ه من خالل 
ه���ذا الكتاب عن ت�ساب���ك بن احلقول املعرفي���ة والتيارات 
ال�سيا�سي���ة اإذ تتباي���ن املواقف بهذا ال�س���اأن ثمة من ليرى 
�س���رًا اأن يجمَع ب���ن اإهتماماته املعرفي���ة والإ�ستغال يف 
كوالي����س ال�سيا�سة كما هو �س���اأن ال�سخ�س ال�ساد�س الذي 
ي�سغ���ُل املقعد التا�س���ع والع�سرين اأندري���ه هرقل كاردينال 
دو فل���وري فالأخر كان م���ن رجال الدي���ن ومدر�سًا للملك 
و�ساح���ب عقلي���ة �سيا�سي���ة حُمنك���ة اإ�ساف���ة اإىل ع�سويته 
يف الأكادميي���ة الفرن�سية حيُث يفتتح اأمن معلوف الق�سم 
املخ�س����س يف كتابه للحديث عن ه���ذه ال�سخ�سية بجملة 
مع���ربة عن �سخ�سية دوفل���وري )ذاك الذي يهم�ُس يف اأذن 
املل���ك( من جانب اآخر َيذكر الكات���ُب ال�سبب وراء اإ�ستبعاد 
�ساحب م�سرحي���ة )ال�سيد( كورناي من الأكادميية م�سرًا 
اإىل م���ا كان يكن���ُه  الكاردين���ال ري�سويل���و م���ن الكراهي���ة 
للموؤلف امل�سرحي مادفع بالقائمن على �سوؤون الأكادميية 
اإىل ع���دم اإنتخابه حت���ى لُيف�سر ذلك كاأ�س���اءة اإىل من ُيعُد 
راعي���ًا لت���ك املوؤ�س�س���ة العتيدة،وبذلك يت�س���ُح دور العامل 
واإق�س���اء  ال�سخ�سي���ات  بع����س  اإنتخ���اب  يف  ال�سيا�س���ي 
غره���ا، ولك���ن م���ع اإنح�سار نف���وذ رجال الدي���ن حتت قبة 
الأكادميي���ة يبدو اأنَّ اأ�سحاب الق���رار ال�سيا�سي مل َيُعْد لهم 

م���ا مُيار�س���ون من خالل���ه ال�سلطة عل���ى اإختي���ار الأع�ساء 
الأربع���ن يف الأكادميية،كما ُيقر الالحقون بجدارة بع�س 
م���ن �سبقهم يف الأكادميية وف�سر اأمر و�سولهم اإليها اأنذاك 
كنتيج���ة لتدخ���الت ال�سلط���ة ال�سيا�سية، وه���ذا مايح�سُل 
بالن�سب���ة لدو كالير خام�س �سخ����س ي�سغل املقعد التا�سع 
والع�سري���ن اإذ عل���ى رغم ماذهب اإليه البع����س باأنه اأ�سبح 
ع�س���وًا لالأكادميي���ة عقب اإطرائه للوي����س الرابع ع�سر بيد 
اأن �س���ان �سيم���ون يغ���دق عل���ى دو كالي���ر املدي���ح وا�سفًا 
اإي���اه برج���ل طي���ب وبال���غ احل�سافة،كذلك يت���ُم الإعرتاف 
مبوهبة )فليب كيت���و( يف كتابة الن�سو�س الأوبرالية مع 
اأنَّ اإنتخاب���ه ع�س���وًا يف الأكادميي���ة م���اراق لأُدباء ع�سره 
مب���ا فيهم بوال���و كما طاله نق���د رجال الدي���ن متهما موؤلف 
ل���ون جديد م���ن الن�سو�س ال�سعري���ة باملُف�سد لك���ن الآراء 
�ستتغ���ُر بع���د عق���ود ويجُد )كين���و( ن�س���رًا لأعماله ومن 
�سمنهم فيل�س���وف التنوير الفرن�س���ي )فولتر(.هكذا كان 

الإعرتا�س وال�سخط ُم�ساحبًا لق���رارات اإختيار الأع�ساء 
ل فران�سو ه���ري �سالمون على  اجلدد وعندم���ا كان ُيَف�سَ
كورن���اي ُيعل���ق الفيل�سوف)دالمير(عل���ى ذال���ك املوق���ف 
بكلمات قا�سية قائاًل )لقد تعهر ع�سو الأكادميية(، لتنقطع 
ال�سل���ُة بن �سلطة امللك والأكادميي���ة وكان ي�ستجيُب امللُك 
ملاميل���ي علي���ه رجال الإكلرو����س فيما يتعل���ُق باملر�سحن 
لني���ل مقاع���د الأكادميي���ة اإىل اأن رجح���ت الكف���ة ل�سال���ح 
الفال�سف���ة واملفكري���ن بف�س���ل ال�سيدة دو بومب���ادور التي 
�ست�سب���ح فلعيا ملك���ة فرن�سا فالأخرة م���ن اأ�سد املعجبن 
بالفال�سفة وتقنُع امللك لوي�س اخلام�س ع�سر من اأن لمينع 
دخ���ول فولتر اإىل الأكادميية، مايج���دُر بالإ�سارة يف هذا 
ال�سي���اق اأن فرن�سا كان���ت منق�سمة قبل قي���ام الثورة لي�س 
ا بن امللحن الأملاين كري�ستوف  بن حزب���ن �سيا�سين اإمنَّ
غل���وك ونيكولو بيت�سيني و�سل���ت اخل�سومة بن اأن�سار 
هذي���ن اللون���ن م���ن املو�سيق���ى اإىل درجة ل اأح���َد ير�سى 
ب���اأن يقابل���ك  قب���ل التاأكد اإن كنت م���ن موؤي���دي لوغوك اأو 
بيت�سين���ي ح�سبما ينقل���ه �ساحب الكتاب عل���ى ل�سان زائر 
اإنكلي���زي اإىل باري�س.وه���ذا مايذكرن���ا مب���ا يقدمه جورج 
ق���رم يف كتابه )تاريخ اأوروبا وبناء اأ�سطورة الغرب( عن 
دور املو�سيقى يف النهو�س بال�سعوب الأوروبية،�سحيح 
لي�س كل م���ن �سار ع�سوًا يف الأكادميية ت���رَك وراءه اإرثًا 
�سواء عل���ى امل�ستوى العلمي والأدبي لك���ن يوجُد بن من 
�سغل املقع���د التا�س���ع والع�سرين اأ�سماء لت���زاُل موؤلفاتهم 
ُتدر�ُس على اأرقى م�ستويات اأكادميية )فران�سو دوكالير( 
ه���و واحد من ه���وؤلء بعدما يقراأُ )ج���ون كينث غالربيث( 
وه���و اأح���د اأب���رز املفكرين املوؤثري���ن يف الق���رن الع�سرين 
كت���اب )دوكالير( املعن���ون ب)اأ�سل���وب التفاو�س( يعقُب 
بقول���ه )يت�س���اءُل امل���رُء م���اذا ميك���ُن اأن يق���ال بع���د به���ذا 
ال�س���اأن( ي�ساف بي���ر فلوران����س اأي�س���ًا اإىل النخبة التي 
�ساهم���ت يف الدفع بعجلة العلم نحو مرحلة جديدة اإذ ُيعُد 
فلوران����س من طليعة الباحثن الذي���ن فطن اإىل خ�سائ�س 
الكلوروفوم بل يع���زى اإليه اإكت�س���اف التخدير واإنت�ساره 
يف املجال الطبي،هن���ا لينقُل لك اأمن معلوف عما اأجنزه 
فلورن�س فقط بل يقارن بن م�سار التطور العلمي املتدرج 
وما اأبدعه الإن�سان عل���ى ال�سعيد الأدبي والفني ويك�سف 
باأنَّه ي�سع���ب اإنت�ساب اأي مك�سب على ال�سعيد العلمي اإىل 
ا مايتو�سُل اإلي���ه الإن�سان من تطورات  �سخ����س بعينه اإمنَّ
علمية لي����س اإل نتيجة لرتاكمات �سابقة كما لتاأتي نظرية 

جدي���دة اإل لتنق����س ما�سبقها م���ن اأفكار ونظري���ات اأخرى 
بينما الأمر يف عامل الأدب يختلف اإذ مهما تقادمت الأزمان 
على الن�سو�س الأدبية اأو عل���ى املنحوتات التي اأجنزتها 
احل�سارات ال�سابقة لتغيب اأبعادها اجلمالية كما لميكن 
اأن جن���د لها بدي���اًل فيما يقدومه الأدباء اجل���دد والفنانون 
املعا�سرون،ُي���دوُن اأم���ن معلوف بجان���ب توثيقه لتجربة 
الأع�س���اء الذين �سغلوا املقع���د التا�سع والع�سرين نتفًا من 
الوقائ���ع التي ُتعترُب مف�سلية يف تاري���خ فرن�سا مثل اإلغاء 
لوي����س الرابع ع�سر ملر�سوم نانت يف 1685وعلى اإثر هذا 
الق���رار نزح الربوت�ستانت باأع���داد كبرة اإىل دول اأوربية 
اأخرى،كم���ا ت�سه���د فرن�سا حمل���ًة �س���د الي�سوعين وتغلق 
موؤ�س�ساتهم وت�سادُر اأمالكهم �سنة 1763،باملقابل حتتفي 
باري����س بع���ودة الفيل�س���وف العق���الين فولت���ر وين�س���ُم 
الأخ���ر اإىل املحفل املا�سوين يف اإط���ار اإحتفال مهيب،هذا 
ويتلف���ت اأم���ن معل���وف اإىل اإلغ���اء الأكادميي���ة الفر�سية 
�سنة 1793 مبوجب مر�سوم �س���ادر من املوؤتر الوطني، 
وي�س���ُف الكاتُب ما مرت به فرن�سا باجلموح الدموي اإذ مل 
ُتعِف هذه املوجة حتى بع�س �سخ�سيات اإ�ستلهمها الُثوار 
اأمث���ال غ���رار كوندرو�سي الذي اإنتحر قب���ل اأن ُي�سنق على 
مراأي اجلماهر،كم���ا يتوقف الكاتب عند مرحلة ما�ُسميت 
بكومونة باري�س واإمتداداتها على م�ستقبل فرن�سا، ويلقى 
�سبُح الإحتالل النازي بظالل���ه على الأكادميية حيث غيب 
امل���وُت بع����س اأع�سائه���ا دون اإنتخ���اب م���ن يح���َل مكانهم 
واإختارق�س���ُم منه���م الإقام���ة املنفى،م���ا مينُح ه���ذا الكتاب 
مزيدًا من الت�سويق اأن موؤلفه ياأخذ من كل �سخ�سية ماهو 
اأ�سا�سي يف حمطات حياته فهو عندما يبحُث عن حياة اأول 
م���ن �سغل املقعد بيار باردان يق���ول ماترك �سياأً وراءه غر 
�سجاعته حن اأنقذ تلميذه من املوت و�سحى بنف�سه،ف�ساًل 
ع���ن ذل���ك لين�س���ى اجلان���ب العاطف���ي يف حي���اة اأ�سالف���ه 
الذي���ن جتمعهم به هوي���ة معرفية، الأكرث م���ن ذلك يعر�ُس 
�ساح���ب )التائه���ون( بالتف�سيل الظ���روف التي ن�ساأت يف 
ظلها الأكادميي���ة فهذه املوؤ�س�سة العريق���ة هي ثمرة حللقة 
نقا����س جمموع���ة م���ن الأ�سدق���اء املهتمن ب�س���وؤون الأدب 
�سانده���ا اأقوى رجل يف فرن�سا الكاردين���ال ري�سوليو اإىل 
اأن اأ�سبح���ت �سرحًا اأكادمييا عريقًا،يذكر اأمن معلوف اأن 
كتابه جزءًا من دين ي�س���دده جلوزيف مي�سو فالأخر كان 
مهتمًا بالتاريخ زار م�سرواليونان والأنا�سول وكتب عن 

تاريخ احلروب ال�سليبية.

أمين معلوف يوثق تاريخ أسالفه 
في األكاديمية الفرنسية

قد يعتقُد البعُض بأنَّ رسعة الحياة وغزارة املؤلفات من شتى 
املجاالت التسمح لك بأن تتابَع كل ما ُيصدره مشاهري األدب 
والفكممر،ومل يُعممْد هناك مجممال لقراءة أعممال كاملة لكاتب 
معني أيًا كانت درجممة إعجابك به لذلك الُبدَّ ان تكتفي بقراءة 
ُمختاراتممه توفممريًا لوقتك، لكن هذا املبممدأ الميكن أن تعمل 
بممه مع كاتب بقامممة )أمني معلوف( فا أن تقممرأ أحد مؤلفاته 
حتى تشممعر برضورة عدم انقطاعك عن نتاجات هذا الكاتب 
ومرُد ذلك هممو مقاربته للموضوعات التي يتناولها من منطلق 
إنسمماين،إذ أن القاريء ُيدرُك بأن صاحب )ليون األفريقي( له 
هدف معني يصبو إليه من خالل أعاله الروائية ودراساته عن 
الهوية والعامل اليوم، إذا كان غريه يروق له تسويق ملفهوم 
رصاع الحضارات ويعمُل لدق األسممفني بني الرشق والغرب 
فممإن مؤلف )الهويممات القاتلة( يحاول نقض هممذه النظريات 
مسممتندًا إىل وعي عميق بالعوامل التممي ُتحتُم وجود تواصل 

بني حضارتني،
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

نالت المثال العربية يف القرنن الثاين والثالث الهجري 
اللغة والفوا  – اهتماما كبرا من علماء  املعيبد  –يقول 
فيه����ا نحوا من خم�سة وع�سرين كتاب����ا مل ي�سل الينا منها 

�سوى :
ل ال�سبي  1- كتاب المثال للمف�سّ

 2- كتاب ا لمثال ملوؤرج ال�ّسدو�سي
 3- كتاب المثال لبي عبيد القا�سم بن �ساّلم

 4-كتاب المثال لبي عكرمة ال�سّبي
ل بن �سلمة   5- الفاخر للمف�سّ

ا�ساف����ةاىل قطعتن �سغرتن هما كتاب المثال لبي زيد 
الن�ساري ومثله ملحمد بن حبيب. 

الباحث املحقق د. املعيبد يذكر ان كتب المثال ال�سا�سية 
التي يدر�سها املحدثون ودر�سهاالقدامى هي كتب المثال  
لبي زيد الن�س����اري   و))المثال(( لبي عبيدة معمر بن 
املثنى وكتاب بنف�س العنوان لبي �سعيد ال�سمعي ، وقد 

اهتم املحقق بالكتاب الخر 

لكن����ه جمع مع ن�سو�س امثال ال�سمعي امثال ابي عبيدة 
معمر بن املثنى وجعل تلميذه ال�سيد عبد احل�سن معتوق 
يجم����ع ن�سو�����س كت����اب اب����ي زي����د ويحققه����ا ليفي����د منها 

الدار�س و�سواه.
لال�سمع����ي  المث����ال  كت����اب  ان  اجلم����ع  نتيج����ة  كان����ت   
حوى�سبعمائ����ة وع�سري����ن مث����ال و ح����وى كت����اب ابي زيد 
ثلثمئ����ة و�ستن مث����ال فيما احت����اج كتاب اب����ي عبيدةنحو 
170مث����ال وق����د  در�س ال�سمع����ي ه����ذه  الن�سو�س ونزع 
ع����ن كت����اب ال�سمعي ما ن�سب اليه م����ن  قبل الوراقن بعد 

حتقيق وتهل وفح�س   
  ق����ام الباح����ث املعيب����د باع����ادة ت�سكي����ل كت����اب ال�سمعي 
تنقيبا يف كتب امثال اخرى  لبي علي القايل وابي هالل 
الع�سكري فيما نقل الزهري يف كتابه تهذيب اللغة الكثر 

من امثال ال�سمعي ون�سبها اليه. 
اآخ����ر م����ن نقل ع����ن ال�سمع����ي يف كتابه )جمم����ع المثال( 
هو املي����داين واأقدم من اهتم بكت����اب ال�سمعي املقود يف 

المث����ال هو تلمي����ذه القا�سم ب����ن �ساّلم املكّن����ى باأبي عبيد 
، يق����ول املعيب����د ))واب����و عبي����د حفظ لن����ا  ال�س����يء الكثر 
م����ن تراث ال�سمعي مم����ا مل ي�سل الين����ا ، حفظه يف كتبه 
ول�سيما يف الغريب امل�سنف والمثال ويف كتابه الخر 
كان م����ن ن�سيب ال�سمعي  اكرث من غره ممن روى عنهم 
اذ ن�سب اليه رواية نحو )383( مثال مع �سروحها واحيانا 

بال �سروح وهو عدد ي�سّكل كتابا م�ستقال(( 
 وقد ذك����ر املحقق الكثر عن تفا�سي����ل حتقيقه وم�سادره 
الت����ي كان م����ن اهمه����ا كت����ب ال�سج�ست����اين )ال����ذي روى 
املعيبد عن����ه  جل ما و�سل اليه( واب����ن الكلبي والعطاري 

و�سواهم 
 وق����د ذك����ر املحق����ق ان كتاب ال�سمع����ي هذا ج����اء برواية 
تلمي����ذه ال�سج�ستاين ال ما ندر ، وبذل����ك فقد اكتمل كتاب 
ال�سمع����ي املخب����وء يف غر كت����اب على يد املعيب����د مثلما 
اكتم����ل كتاب����ا التنوخ����ي )الفرج بع����د ال�س����دة( و )ن�سوار 

املحا�سرة( على يد املحقق البارع عبود ال�ساجلي. 

صدر قديما
 األمثال لألصمعي  

لندن / عدنان حسين أحمد
�س���دَر عن دار �ُس���رّب للطباعة والن�سر بلن���دن كتاب”ملَ�سات 
ر الفوتوغرايف  وّراق فرن�س���ي الهوى”لل�ساع���ر واملُ�س���وِّ
العراق���ي فا�س���ل عّبا�س هادي، وهو من الكت���ب الإ�سكالية 
املُثرة للجدل م���ن حيث ال�سكل، وامل�سم���ون، واملقاربات 
الفكري���ة احل���اّدة الت���ي تنتق���د الثقاف���ة الإنَكليزي���ة ب�سّدة 
وتعتربها”وح�سي���ة ودموية”عل���ى النقي�س م���ن الثقافة 
الفرن�سي���ة الرومان�سية املُرهفة الت���ي ل تختلف كثرًا عن 

الثقافتن الإ�سبانية والإيطالية.
ل تقت�س���ر ثيمة ه���ذا الكتاب عل���ى املقارنة ب���ن الثقافتن 
الإنكليزي���ة  والفرن�سي���ة فح�سب، واإمنا تت���ّد اإىل طبيعة 
املجتمع الإنكلي���زي، واأنظمة احلكم امللكي���ة التي تعاقبت 
عل���ى اإدارة هذه”اجل���زر الربيطانية”املُحتفي���ة بعزلته���ا 

بعيدًا عن ج�سد القاّرة العجوز.
ومب���ا اأن الكتاب يرتّجح بن الذات���ي واملو�سوعي فحرّي 
بنا الإ�س���ارة اإىل التقنيات املتعددة التي ا�ستعملها الكاتب 
فا�سل عّبا�س هادي، فالكت���اب يخلو من الفهر�س، وينعدم 
في���ه التبويب، وي�ستطي���ع القارئ اأن ي�س���رع بالقراءة من 
اأية �سفح���ة ي�ساء! اأما ال�سمائر الت���ي غلبت على الأن�ساق 
ال�سردي���ة للكتاب فه���ي �سمر املتكلم و�سم���ر الغائب ول 
يج���د غ�سا�س���ة يف ا�ستعم���ال �سم���ر املُخاط���ب م���ن باب 
التنوي���ع، اأو ك�ْس���ِر امللل الذي قد ينت���اب املتلقي من هيمنة 

َن�سٍق �سردي يتكئ على �سمر واحد.
َم���ْن يع���رف فا�سل ِمن كثب ُي���درك جي���دًا روح الُدعابة يف 
اأ�سلوبه، وال�ُسخرية ال�سوداء التي يت�سّلح بها يف كتاباته، 
وحينما يخونه التعبر ل يجد �سرًا يف ا�ستعمال اللهجة 
املحكّية، وال�ست�سهاد بالأمثال ال�سعبية العراقية اجلريئة 
عل���ى وج���ه التحديد، فه���و ل يخ�س���ى الأ�سي���اء املحجوبة 
���ر فيها، بل ه���و يبحث عنها  اأو امل�سك���وت عنه���ا اأو الالُمفكَّ
ب�س���كل حمموم، وي�ستدعيها يف مقالته وُكُتبه التي تر�سم 
البت�سام���ة على وجه الق���ارئ رغم جدّي���ة املو�سوع الذي 

يعاجله، وماأ�ساوية احلالة التي يتعاطى معها.
ال�سحيح���ة  ال�سحفي���ة  لقاءات���ه  يف  فا�س���ل  ي�س���ّرح 
قائاًل:"ل�س���ُت مو�سوعي���ًا، ول�س���ُت عقالنيًا")�س95( لكنه 
م���ع اللهف���ة ال�سعري���ة والعاطفي���ة الت���ي ُتله���ب الوجدان. 
ينبغ���ي عل���ى الق���ارئ اأّل ياأخذ كل �سيء عل���ى حممل اجلد 
فبع����س احلكاي���ات خُمتَلق���ة اجرتحته���ا خميل���ة الكات���ب 
املجنحة وميكنن���ا ال�ستدلل على هذا”التلفيق”الإبداعي 
اجلميل من هذا البي���ت ال�سعري الذي يقول فيه:"... واأنا 
ال�س���ارد الب���ارع حلكاي���ات مل اأع�سها")����س18( وهي ذات 

الطريق���ة الت���ي كان يتبعه���ا ال�ساعر الراحل عب���د الوهاب 
البيات���ي طّيب الله ثراه يف اخت���الق احلكايات التي تزرع 
البت�سام���ة على �سف���اه الق���ّراء. ل تثقوا بتوا�س���ع فا�سل 
حينم���ا ي�سف نف�س���ه ب�”ال�ساعر املجه���ول”اأو ب�”خادمكم 
ال�سغر”لأنه �سينعت اأغاثا كري�ستي بالكاتبة”الإجرامية 
ب�”الوح�س���ي  �سك�سب���ر  وي�س���ف  ال�سمطاء")����س65(، 
العني���ف والدموي")�س154(، ول يجد حرجًا يف ت�سمية 
ت. ����س. اإلي���وت، فيلي���ب لرك���ن، تي���د هي���وز و�سيمو�س 
هيني ب�”زع���ران ال�سع���ر الإنَكليزي احلدي���ث")224( مع 
اأن �سهرته���م ق���د طبقت الآف���اق، واأن اثن���ن منهما”اإليوت 

وهيني”قد نال جائزة نوبل لالأدب. 
م���ع اأن ثيم���ة الكت���اب تنح�س���ر يف املقارنة ب���ن الثقافتن 
تو�سي���ف  والدموية”بح�س���ب  الإنَكليزية”الوح�سي���ة 
الكات���ب وب���ن الثقاف���ة الفرن�سي���ة الت���ي يعتق���د املوؤل���ف 
اأنها”رومان�سي���ة متح�س���رة ورقيقة ج���ًدا”اإَل اأّن الثيمات 
الفرعي���ة تنحدر �سوب ال�سرة الذاتي���ة والثقافية لل�ساعر 
ال���ذي  ه���ادي،  عبا����س  فا�س���ل  الفوتوغ���رايف  ر  وامل�س���وِّ
تعّل���ق ب���الأدب والف���ن من���ذ يفاعته، واأح���ّب تعّل���م اللغتن 
الإنَكليزي���ة والفرن�سي���ة وكان ينتظر عل���ى اأحّر من اجلمر 
الكتب الأجنبية الت���ي يجلبها”طاهر”من بغداد بالأكيا�س 
ليقتن���ي منه���ا م���ا ي�س���اء م�ستعيًن���ا باملعاج���م الإنَكليزي���ة 
والفرن�سي���ة لقراءته���ا وفه���م م���ا ي�ستع�س���ي م���ن الكلمات 
وامل�سطلح���ات الغريب���ة عليه يف مطلع حيات���ه الأدبية يف 
مدينت���ه احلميمة”النا�سرية”التي ميح�سها ُحبًا من نوع 
خا����س. وحينما ينتقل اإىل بغداد تتبدل ال�سورة، وتت�سع 
مدارك���ه الأدبية والفنية، ويبداأ الكتاب���ة باللغة الإنَكليزية 
يف �سحيفة Baghdad Observer كما تتعّمق لغته 
الفرن�سي���ة �سيئ���ًا ف�سيئ���ًا ليكت�سف بح����ّس ال�ساعر املُرهف 
ر الفوتوغرايف الذي”يالح���ظ كل �سيء")�س5(  وامل�س���وِّ
اأّن الفرق الكبر ب���ن اللغتن هو اأّن الإنَكليزية”متوح�سة 
ل���ه  يحل���و  ناعمة”كم���ا  قا�سية”والفرن�سية”ُمتح�س���رة 
اأن ُيقرنه���ا باللغ���ة العربي���ة الت���ي يعتقد بق���وة اأنها”اأخت 
الفرن�سي���ة بالر�ساعة”ويا لها م���ن التفاتة �ساعرية ذكية ل 

ت�سدر اإّل عن مبدع ُمرهف احل�ّس.
كيف ب���داأ الكاتب حتامله على اللغة الإنَكليزية؟ وملاذا غّر 
وجهة نظره بها وباملجتمع الإنَكليزي وبثقافته”الدموية"؟ 
بالتاأكيد مل يكن هذا التغير وليد حلظته واإمنا جاء نتيجة 
لق���راءات وا�سعة ومعّمقةاأو�سلته اإىل هذه القناعة الثابتة 
التي تقول، ب���اأن م�سرحيات �سك�سب���ر دموية واأنها تدور 
غالب���ًا حول ال�سراع على ال�سلط���ة. واأن اأدب اجلرمية هو 
الذي يت�سّي���د على كل الفنون القولي���ة ليك�سف حقيقة هذا 
املجتم���ع ال���ذي يتقبل ه���ذا النوع م���ن الأدب املتدين الذي 

تف���وح منه رائحة الدم، فالغرابة اأن ت�سبح اأغاثا كري�ستي 
كاتبته���م املف�سلة، وه���ذا الأمر ين�سحب عل���ى توما�س دي 
كوين�س���ي، وكول���ن ول�س���ون، و ج. ك. رولن���غ، وم���اري 
�سيلي وع�س���رات، ورمبا مئات الأ�سماء الأدبية الإنَكليزية 
التي تكت���ب رواية اجلرمية وهي للمنا�سب���ة الأكرث مبيعًا 
يف اململك���ة املتح���دة. ترتاك���م اإحلوظات الكات���ب ال�سلبية 
لي����س عل���ى الأدب الإنَكلي���زي فح�سب، واإمنا عل���ى الثقافة 
الإنَكليزي���ة ب�سكل ع���ام، وعل���ى املجتمع الإنَكلي���زي الذي 
يختلف بطبيعة احلال عن املجتمع الويلزي والأ�سكتلندي 
والآيرلندي ال�سمايل، فهوؤلء جميعًا وخا�سة الآيرلندين 
م���ن  روه���ا  يحرِّ اأن  بع���د  الإنكليزي���ة  منهم”ي�ستخدم���ون 

�سوائبها الربيطانية")�س95(.
ير�س���د الكاتب بع�س ال�سناع���ات واملهن املحلية فيكت�سف 
بع���د �سناع���ة  الثاني���ة  بالدرج���ة  مهنة”البغاء”تاأت���ي  اأن 
ال�سيارات، ويقارن بن و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة 
واملكتوبة يف اإنَكلرتا ويف فرن�سا ويتو�سل اإىل اأن ال�سحف 
الإنَكليزي���ة ل تهتم اإل بالف�سائح وزيادة عدد املبيعات، اأما 
ال�سحف الفرن�سية فهي ثقافية، فنية، جادة واإن�سانية ولو 
دققنا جيدًا لوجدن���ا اأن مالحق”الغارديان”و”التاميز”ل 
تق���ل اأهمي���ة اأو عمق���ًا ع���ن ملحق”اللوموند”الفرن�سي���ة، 
وهذا الأمر ين�سح���ب على قنوات البي بي �سي والإذاعات 

الإنَكليزي���ة الت���ي تق���دم م���واَد ثقافي���ة وفني���ة ومو�سيقية 
م�سابهة ملا تقّدم���ه الإذاعات والقنوات التلفازية الفرن�سية 
ورمبا تقّدم اأف�سل منها يف بع�س الأحيان بح�سب خربتي 
املتوا�سعة يف متابعة الأفالم الوثائقية والربامج الثقافية 
والفني���ة التي تقّدمها البي بي �سي على مدار ال�سنة كغذاء 

روحي وب�سري وثقايف متوا�سل.
يقول فا�سل عن نف�سه ُم�ستجرًا ب�سيغة ال�سخ�س الثالث، 
وكيف اأ�سب���ح كاتب ه���ذه ال�سطور متفرن�س���ًا تامًا يكره 
الثقافة”الأنغلو- �ساك�سونية”كراهيته للدودة ال�سريطية 
التي كانت تكمن يف اأمعائه اأيام الطفولة")114( ثم يذهب 
اأبع���َد من ذل���ك فيقول اإن���ه، ي�سع���ر كمن ُيرج���م باحلجارة 
حينم���ا يقراأ ن�س���ًا �سعري���ًا اأو روائيًا لكات���ب اإنَكليزي من 
دون اأن نن�س���ى حمبته اخلا�سة لدوروث���ي ريت�سارد�سون 
الت���ي يعتربها فا�س���ل اأعظم روائي���ة اإنكليزي���ة، واألفاريز 
ال���ذي كتب عن مثالب ال�سخ�سية الإنَكليزية وعيوبها، كما 
يحب جيم�س جوي�س و�سموئيل بيكيت لأنهما �سافرا اإىل 
فرن�سا ونهال م���ن معن الثقافة الفرن�سي���ة وبع�س اللغات 
الرومان�سي���ة الأخرى، بينم���ا مل يحب ييت�س لأنه مل يغادر 
اآيرلن���دا ال�سمالي���ة ليتالقح مع لغات وثقاف���ات رومان�سية 

اأخر.
وعل���ى الرغ���م من تط���ّرف الكات���ب يف بع�س اآرائ���ه اإّل اأن 
عين���ه الثاقبة مل يفلت منه���ا �سيئ يف احلي���اة الجتماعية 
وال�سيا�سي���ة والنف�سي���ة والأخالقية، اإ�ساف���ة اإىل اجلانب 
الثق���ايف الذي اأخ���ذ ح�سة الأ�سد يف ه���ذا الكتاب. من بن 
ملحوظات���ه املهم���ة، اأن اأغ�س���ان الأ�سج���ار واأوراقه���ا يف 
باري����س وبرلن تعانق نوافذ البيوت وتكاد تقّبل �ساكنيها 
بينم���ا تعاين الأ�سج���ار الربيطاني���ة من عزل���ة تتناغم مع 
اأنف�سه���م. املمنوع���ات يف بريطاني���ا  عزل���ة الربيطاني���ن 
تزداد وتتفاقم يومًا بعد يوم، فالت�سوير باحلامل الثالثي 
ممن���وع لأن���ه يزع���ج امل���ارة ويعي���ق حركته���م، ومقاه���ي 
الأر�سف���ة معدومة بلندن لأن ال�س���وارع �سيقة اأ�ساًل، واأن 
اللندنين ل يخرجون اإىل ال�سرفات لي�ستن�سقوا هواًء نقيًا 
ب�سب���ب ال�سغوط النف�سية الت���ي يعانيها غالبية املواطنن 
الإنَكليز. ميكنن���ا القول باطمئنان كب���ر، اأن معظم الآراء 
الت���ي قاله���ا بح���ق ال�سا�س���ة وال�سيا�سي���ن الربيطاني���ن 
�سحيح���ة لكن ال�ستائم والكلم���ات النابية التي وجهها لهم 
غر مقبولة، ول ميكن اأن ن�سعها يف اإطار النقد ال�سيا�سي 
اأو الجتماع���ي اأو الثقايف. ويف اخلت���ام لبد من الإ�سارة 
اإىل اأّن ه���ذا الكت���اب يفت���ح اآفاق���ًا جدي���دة للق���ارئ العربي 
ال���ذي مل يتعرف على ه���ذه التفا�سيل املثرة التي ل ميكن 

الإحاطة بها جميعًا يف مقال واحد.

واحدة م���ن الأ�سياء التي جتع���ل الكتب ذات 
تاأث���ر كب���ر ج���دًا ه���و اأنه���ا ت�سم���ح للقارئ 
بالتع���رف على من���اذج من ثقاف���ات وجتارب 
البل���دان  الأخ���رى، والتي مل يح���دث اأبدًا اأن 

يكون املرء قد جربها يف حياته.
الق���راءة  ع���امل  تو�سي���ع  ولذلك،ه���ل ميك���ن  
قليال؟رمب���ا يرغ���ب البع����س يف البتعاد عن 
الكت���ب الت���ي يقراأها  اجلمي���ع ونالت �سعبية 
وا�سع���ة يف ب���الده ليتطل���ع اىل ق���راءة كتب 
من ثقاف���ات اخ���رى؟ خريط���ة الأدب الرائعة 
التي �سملت كل بل���دان العامل، والتي �سممها 
موقع  Backforward24.تتيح لهم ذلك، 
فيتمث���ل كل بل���د يف اخلريطة  باأك���رث الكتب 

�سهرة اأو اأهمية فيه.
ومن الوا�سح، اأن جعل هذه الفروق �سيوؤدي 
بالن�سب���ة لرو�سي���ا،  اإىل بع����س اخلالف���ات. 
مت اختي���ار احل���رب وال�سالم، ولك���ن كان من 
ال�سه���ل اأن يت���م اختي���ار واح���دة م���ن اأعمال 
دو�ستويف�سكي العدي���دة، يف خارطة اململكة 
املتحدة جند كت���اب كربياء وحتاماًل  للكاتبة 
جن او�سنت، وهو كت���اب هام ل�سك يف ذلك، 
ولكنن���ا على يقن من اأن بع�س النا�س �سوف 
يقول���ون اأنه كان يجب اأن تو�سع كتب ديكنز 
اأو �سك�سبر، ودعونا نك���ون �سادقن، يجب 

اأن تكون ا�سبانيا ممثلة بكتاب دون كي�سوت، 
ولي����س برواية ظل الري���اح  للكاتب كارلو�س 
رويز زافون، ولكن ما يجعل اخلريطة رائعة 
حق���ًا، هو عندما ن�سل اإىل اأماكن مثل اأفريقيا 
واأمري���كا اجلنوبي���ة واآ�سي���ا، فنح���ن جميعا 
نع���رف كال�سيكي���ات الأدب الغرب���ي، ولك���ن 
معلوماتنا قليلة عن ادب وثقافة تلك البلدان، 
يتمثل الع���راق يف اخلريط���ة بكتاب معر�س 
ح�س���ن  للكات���ب  اأخ���رى  وق�س����س  اجلث���ث 
بال�سم، اما تركيا فتمثلت بكتاب ا�سمي اأحمر 
للروائي الرتكي اورهان باموك وافغان�ستان 
تثلت برواية عداء الطائرة الورقية للكاتب 

خالد احل�سيني.
ح�س���ن بال�سم كات���ب و�سينمائي عراقي مقيم 
يف فنلندا، كتب يف ال�سينما وامل�سرح وال�سعر 
وال�سرد. ُترجمت ق�س�س���ه اإىل لغات عديدة، 
وُر�س���ح ون���ال اأكرث م���ن جائ���زة عاملية، ويف 
ع���ام 2014 ح�سل عل���ى جائ���زة الإندبندنت 
املرموق���ة يف اإنكل���رتا، وكان بذلك اأول كاتب 

عربي يح�سل على هذه اجلائزة... 
موق���ع  عنه���ا  كت���ب  اجلث���ث  معر����س 
بالعربية  �س���دوره  )goodreads(وق���ت 
اإن ه���ذا الكتاب �س���در باأكرث م���ن ع�سر لغات 
عاملي���ة، منها الإنكليزية ع���ن دار”بنجوين"، 

قبل اأن ي�سدر باللغة العربية عن”من�سورات 
املتو�س���ط"، ع���ن الكتاب، يق���ول النا�سر: بيد 
قوي���ة وجريئ���ة نق���دم هن���ا للق���ارئ العربي 
كتابًا نزعم باأنه �سيحف���ر عميقًا يف وجدانه. 
اإن���ه م���ن تلك الكت���ب التي ق���د تغ���ر حياتنا، 
فموؤلفها هو واحد م���ن ال�سخ�سيات املتخيلة 
يف الق�س�س، لأنه ل ميكن اإل اأن يكون كذلك، 
ومع اأنه )املوؤلف( يق�سم لنا مرارًا اأن ما حدث 

كان حقيقيًا لكن ي�ستحيل علينا الت�سديق.
كيف مُيكننا اأن ن�س���دق هذا القدر املهول من 
الوح�سية والق�سوة؛ انتبهوا فهنا ل نتكلم عن 
اجللد وال�سرب وتك�س���ر العظام والتعذيب 
بالتنقي���ط اأو فلت الكالب عل���ى الأ�سرى، ول 
�سج���ن اأبو غريب ول �سج���ون �سدام ح�سن 
اأو الأ�س���د اأو كي���م جون���غ اأون، ورمب���ا حتى 
ل م�ستعم���رة عقوب���ات كافكا، هن���ا نتكلم عن 
وجود اآخر للق�سوة والوح�سية، عن م�ستوى 
قيا�س���ي يتمك���ن الإن�س���ان من الو�س���ول اإليه 
بعد كل ه���ذا الوجود الذي كنا ن�سدق فيه اأن 
الإن�س���ان يف طريقه اإىل اخل���ر. هذا الكتاب 
وه���ذه الق�س�س وثيق���ة اأكيدة عل���ى اأننا يف 

طريقنا للح�سي�س، لنعدام كامل للخر.

عن االندبندنت
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Ⅲ

لَمسات وّراق فرنسي الهوى

قراءة حاّدة في توحش اللغة اإلنكليزية 
ودموّية ثقافتها

خارطة أدبية 
لبلدان العالم

ــــــــدارات ــــن اص م

 ستار الحسيني 

بع���د 22 كتابا يف التاليف و الرتجم���ة �سدر للفريق الركن طارق 
حمم���ود �سكري كتاب جدي���د للمكتب���ة الع�سكري���ة و املدنية التي 
ل تق���ل اهمي���ة ع���ن كتبه الت���ي تدر����س كمناه���ج يف الكادمييات 

الع�سكرية يف العراق و الوطن العربي و العامل. 
ه���ذا الكتاب حمل ا�سم )العقيدة الع�سكري���ة و تطوراتها( و الذي 
�س���در ببغ���داد  مبائت���ي �سفحة يتن���اول فيها العقي���دة الع�سكرية 

مبفهومها املهني و ترجمتها الع�سكرية. 
و ي�سم الكت���اب  خم�سة ف�سول ا�سافة اىل مقدمة ر�سينة حمبكة 

بلغة �سردية ادبية يف اطار مو�سوعة ع�سكرية فكرية. 
فف���ي مقدمة الكت���اب يقول الفري���ق الركن طارق حمم���ود �سكري 
)يتحمل املرتجمون العرب - الذين يرتجمون الدبيات الع�سكرية 

خا�س���ة - الكثر من الوزر فيما ال اليه مفهوم العقيدة الع�سكرية 
من غمو����س و �سبابية، فقد ترجموا عن اللغة الرو�سية او اللغة 
النكليزية بالدرجة الوىل، لقد زادت تلك الرتجمات الطن بلة و 

�ستت املفاهيم و زادت الغمو�س غمو�سا. 
و يف الف�س���ل الول يو�س���ح الكات���ب باقت�ساب م�سب���ع تداخل و 
عالقة ال�سيا�سة الع�سكرية بال�سيا�سات الخرى و مفهوم العقيدة 
الع�سكري���ة و العوام���ل املوؤث���رة يف �سياغتها منتهي���ا ب�سواهد و 
امثل���ة عم���ا يكتب عنه يف العدي���د من دول الع���امل و منها الحتاد 
ال�سوفييت���ي - �سابق���ا - و حل���ف �سم���ال الطل�س���ي و) الكي���ان 
ال�سهي���وين( و كي���ف تن����س عقيدته عل���ى ان )الهج���وم هو خر 

و�سيلة للدفاع(.
و يق���وم الف�سل الثاين عل���ى درا�سة موقع العقي���دة الع�سكرية و 
التي حتتل من تفكر الع�سكرين عموما و يف الدبيات  الع�سكرية 
اخ���را ، و تلعب دورا رئي�سيا يف حتديد اوجه ا�ستخدام القوات 

امل�سلحة ، و من غرها يتعذر و�سع ال�س�س ل�ستثمار تلك القوات 
لتحقيق الغاية م���ن وجودها بال�سكل المثل، ال وهي الدفاع عن 
الوط���ن و حتقي���ق الن�س���ر و يوؤك���د الكاتب عل���ى الختالفات يف 

موقع العقيدة الع�سكرية �سمن مكونات فن احلرب.
و م���ن خالل ه���ذه املباح���ث ي�س���ل الباح���ث اىل ان حل���ف �سمال 
الطل�س���ي ال���ذي تا�س����س بعداحل���رب العاملي���ة الثاني���ة كان يف 
ذه���ن موؤ�س�سي���ه حتقي���ق الن�س���ر ل ال�ستباك يف معرك���ة ف�سلية 
م���ع اخل�سم، فو�س���ع عقيدت���ه الع�سكرية الوىل ث���م طورها اىل 
الثاني���ة و غرها اىل الثالثة ثم اخرة يف الثمانينات قبل انهيار 
الحت���اد ال�سوفييت���ي و تف���كك حل���ف )وار�سو(، و ق���د جاءت كل 
تلك التغ���رات �ساعية و راء الفكرة نف�سه���ا م�ستثمرة التطورات 
العلمي���ة و التقني���ة الفائقة من اجل جتن���ب ال�ستباك و اخلو�س 

يف معركة ف�سلية مع اخل�سم.  
و ياخذ الف�سل اخلام�س م�ساحة يف مكافحة الرهاب. 

العقيدة العسكرية و تطوراتها  

ترجمة/ المدى
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ترجمة/ المدى

ويف كث���ر م���ن الأحي���ان ل ميكن���ك اأن تتذكر 
�س���يئًا عل���ى الإط���الق. ل ميكنك معرف���ة ما اإذا 
كان���ت النهاية هي النهاية حقًا، اأو ما اإذا كانت 
النهاي���ة ت�س���اوي 93٪ م���ن الكت���اب تليها ٪7 
كمراج���ع وم�س���ادر وتعليقات م���ن القراء. ل 
ميكنك اعارته اإىل �سديق اأو و�سعه على عتبة  

باب جارك.
قب���ل ب�س���ع �سن���وات، اأقتنيت )الكن���دل( وهو 
جهاز الك���رتوين لقراءة الكتب فق���د اأ�سبحت 
طالب���ة مرة اأخرى. كنت اأقراأ الكثر من الكتب 
وكن���ت بحاجة اإىل اأن تك���ون رخي�سة و�سهلة 
احلمل ولك���ن الآن تراجع جه���از كيندل ليقبع 
يف  اجل���زء اخللفي م���ن درج مكتب���ي مف�سحًا 
املج���ال  للجه���از اجلدي���د بلو تاك ال���ذي طرح 
اىل ال�س���واق لتوه )يف اعياد امليالد املا�سية( 
وا�سب���ح يف ال�س���دارة. ويف الوق���ت نف�س���ه، 
تكومت اعداد من الكتب الورقية على الطاولة 
بجانب ال�سرير وازداد ارتفاعها ومالأت �سطح 
الغرفة. وعندما اأن���ام  على �سريري يف الليل، 
ف���اإن  املنظر يف الأ�سفل يبدو  كمدينة م�سغرة 
من الكتب. ل اأريد التكهن مبا يجري يف غرف 
ن���وم الآخرين ولكنني اأظن اأنه قد يكون �سيئًا 
مماث���اًل، لأن الأرق���ام التي ن�س���رت موؤخرًا من 
قبل جمعي���ة الن�سر تظه���ر اأن، مبيعات الكتب 
اللكرتوني���ة ق���د انخف�ست بن�سب���ة 17٪، يف 
حن اأن مبيعات الكت���ب الورقية زادت بن�سبة  
8٪. وان الإنف���اق ال�ستهالك���ي عل���ى الكت���ب 
ارتفع مبق���دار 89 مليون جنيه ا�سرتليني يف 
جميع املجالت يف الع���ام املا�سي، مقارنة مع 
عام 2015. فلماذا يحقق الكتاب الورقي هذه 

النجاحات؟
قب���ل ع�سر �سنوات، عندم���ا ظهر جهاز  كيندل، 
كان���ت الفك���رة معج���زة. فق���د امتلكن���ا القدرة 
على حتميل مئات الكت���ب مكد�سة يف �سريحة  
�سغ���رة م���ن البال�ستي���ك، ق�س����س ل تعد ول 
حت�س���ى يف ب�سع مئ���ات م���ن الغرامات.. يف 
غ�س���ون خم����س �ساع���ات، كانت ق���د بيعت كل 
اجهزت���ه املطروح���ة رغ���م ان �سعره���ا )399 
دولرًا(كان يب���دو مرتفعًا  اآنذاك، اما الآن فاإن 
و�سع جه���از كيندل بجانب الهات���ف الذكي اأو 
الكمبيوت���ر اللوح���ي ا�سب���ح اأم���رًا قدميًا، يف 
ح���ن اأن جترب���ة الق���راءة بالكين���دل ل تنت�سر  

ولتنمو ال بالكاد.
تقول كاثرين �سومرهاي�س، وهي نا�سرة اأدبية 
:”لقد كانت جتربة جديدة ومثرة".”ولكنها  
الآن تب���دو كئيب���ة جدًا األي�س كذل���ك؟ اأعتقد ان 
اجلميع يرغبون باقتناء  اجهزة التكنولوجيا 
هن���اك  لي�س���ت  احل���ظ،  ول�س���وء  احلديث���ة، 
ابت���كارات  يف  الكت���ب  لق���راءة  اأجه���زة  م���ن 
التكنولوجي���ا احلديث���ة ول اأعتق���د اأن النا�س 
يف  الطويل���ة  الرواي���ات  بق���راءة   يرغب���ون 
هواتفه���م. اأعتق���د اأن القارئ الع���ادي �سيقول 
اأن واح���دة من امللذات الكبرة يف القراءة هو 
تقليبك لل�سفح���ة الورقية. فهذه العملية تتيح 

لك الوقت لكي ت�سرتخي وتفكر".
ويف الواق���ع، فقد تباط���اأ القبال عل���ى الكتب  
اللكرتونية بع���د  موجة تدافع كبر لقتنائها  
حدث���ت ب���ن عام���ي 2012 و 2014، ووفق���ًا 
ل�ستي���ف بوهمي، مدي���ر البح���وث يف اململكة 
املتحدة يف نيل�سن، الذي اأجرى بحوثًا ل�سالح 
جمعية الن�سر. هناك عدد اأقل من القراء اجلدد 
للكت���ب الرقمية، بالتوازي م���ع ازدياد التوجه 
نح���و  اقتن���اء  الكت���ب الورقية. وعل���ى �سبيل 

املث���ال فق���د ت�ساعفت مبيعات الكت���ب الورقية 
يف موقع اوي�سرت  بعد عام من ظهوره.

ال�س���يء الآخ���ر ال���ذي ح���دث ه���و اأن الكت���ب 
اأ�سبح���ت تعترب مرة اأخ���رى كاأ�سياء جمالية. 
فه���ي مطم���ع يف حد ذاتها، يف ح���ن اأن الكتب 
اللكرتوني���ة، ل ت���ت  للجم���ال ب�سلة، واأكرث 
تكلف���ة. ف�سع���ر رواي���ة  جدي���دة م���ن اخلي���ال 
العلم���ي  غالبًا ما يكون جم���رد ارخ�س بجنيه  
اأو اثن���ن م���ن �سع���ر الكت���اب الورق���ي. يقول 
جيم����س داون���ت، املدي���ر الإداري ل���دار الن�سر 
ووتر�ستوني����س والت���ي ن�سرت رواي���ة افعى 
ا�سيك����س للكاتبة �س���ارة ب���ري، اأن، اأكرث من  
80 الف”ن�سخة  م���ن الرواية بيعت بالتعاقب 
)هو، مثل معظم النا�س الذين �ساركوا يف ن�سر 
الكت���ب الورقية، يقراأ بوا�سط���ة جهاز كيندل، 
ولك���ن بعد ذل���ك ي�سرتي الن�سخ���ة الورقية من 

الكتب التي يحبها(.
وي�سيف  داونت:”لقد اأ�سبح الكتاب الورقي 
�سيئ���ًا رخي�س���ًا وعادي���ًا عن���د بداي���ات الق���رن 
احلايل".”ب�سب���ب انخفا����س ج���ودة الورق، 
فاأن���ت اإذا ترك���ت كتابًا يف ال�سم����س �سيتحول 
مل�سوق���ة،  واوراق���ه  الأ�سف���ر.  الل���ون  اىل 
ولي�س���ت  مدروزة. كان���وا ي�سعون غالفًا على 
الكت���اب الورق���ي ولكن���ه مل يكن ينف���ع  ب�سيء 
م���ع حج���م ال���ورق الكب���ر ال���ذي يحويه. يف 
الوقت احلا�سر، اإذا اقتنيت كتابا ورقيًا، فمن 
املرجح اأن يك���ون هناك �سيء مث���ر لالهتمام 

بن ثناياه".
وه���ذا �س���يء مث���ر لالهتم���ام وم���ن  املرج���ح 
موق���ع    اىل  النا����س  ج���ذب  م���ن   ه���و  اأن���ه 
بجمالي���ات  املهت���م   ،bookstagram#
الكت���ب، حيث تبدو  الكت���ب فيه مثل عار�سات 
الأزي���اء، حي���ث ميك���ن للجمي���ع ق���راًء اوغر 

قراء روؤية القطط وال���كالب وهي تقراأ الكتب 
الطبيعي���ة،  املناظ���ر  و�س���ط  الكت���ب  وروؤي���ة 
م���ع  تق���دم   الت���ي  الكت���ب  ب�س���ور  والتمت���ع 
املعجن���ات اللذي���ذة، وم���ع بخاخ���ات الزهور، 
وو�س���ط الأدوات املنزلي���ة، و�سواه���د القبور 
ومع اأكواب من القهوة، بالوان مبهرة تناف�س 
والب�سكوي���ت  والأحذي���ة،  الزي���اء،  ال���وان  
الفاخر فيما ميك���ن و�سفه بعامل خا�س لأزياء 
الكتب. واخ���رًا.. فح�سبك انك ل ت�ستطيع اأن 
تلتقط”�سيلفي”بجهاز القراءة  الإلكرتونية.

الكت���ب الورقية �ستك���ون املو�س���وع الرئي�س 
يف ع���دد  ربي���ع و�سيف ه���ذا الع���ام من جملة 
فانتا�ستي���ك م���ان وه���ي املجل���ة املتخ�س�س���ة 
باأزي���اء الرج���ال الت���ي ن�سحت قّراءه���ا الذين 
يتابع���ون اآخ���ر اخب���ار املو�س���ة و الأزياء اإىل 
اختي���ار خم�س���ة كتب غ���ر مق���روءة واخذها 
معهم اإىل الأريكة وق�ساء خم�س دقائق مع كل 
واح���د. وتقول كاتب���ة املقال"الفرق بن قراءة 
برو�س���ت مل���دة خم����س دقائ���ق وع���دم قراءت���ه  
�سغر، ولكنه مهم اأي�سًا". )هذه هي الطريقة 
الت���ي �ساأتخل����س فيه���ا م���ن الح���راج ال���ذي 
رافقن���ي طول حيات���ي  لأين مل اق���راأ �سيئًا من 

اعمال برو�ست(.
يف ال�ساب���ق، كان النا����س  ي�س���رتون الكت���ب 
لأنهم يحب���ون الق���راءة. الآن ي�سرتون الكتب 
لأنه���م يحب���ون الكتب. تق���ول جنيف���ر كوين، 
الت���ي تدير موق���ع bookifer اجلميل الذي 
يق���دم عر�س���ًا للكت���ب، وموق���ع  الن�ستاغ���رام 
الذي يدعى Cownifer،”كل هوؤلء النا�س 
يفكرون حقًا يف �سكل الكتب - ولي�س فقط يف 
حمتوياته���ا، و ماذا  ت�سب���ه من ا�سياء".، ومن 
ا�سرتوا جهاز الكيندل بداأوا  يكرهوه.و يعتقد 
�سومرهاي����س اأن”النا����س يعت���ربون الكت���ب 

يف منزلهم قطعًا فني���ة". وواحدة من اأعمالها 
املقبلة يتمي���ز بت�سميمه من قبل �سخ�س الذي 
�سم���م اأغلفة  األبومات. فرق���ة الروك املعروفة 
Elbow.  ويقول:”اجلمي���ع يري���دون كتبًا 
مث���رة يف غالفه���ا. تيزه���ا  عن”كتب طاولة 
القه���وة"، وهو ما كان لدين���ا قبل ظهور موقع  
#bookstagram. وه���ذا ي�ساع���د عل���ى 
تف�سر عودة ن�ساط املكتبات امل�ستقلة، والتي 
توفر جترب���ة اأكرث منط���ًا، اأو تن�سيقًا، ويقول 
داونت:”كن���ا عل���ى حافة الهاوي���ة، يف اإ�سارة 
اإىل الركود ال���ذي ع�سف ب�سوق الكتب. لكنها 
ت�سيف:”عندم���ا تتعر����س لل�سغ���وط، علي���ك 
اأن ت�ستجم���ع قواك، وهذا م���ا حدث يف جميع 

جمالت �سناعة الكتب".
وهن���اك اأ�سب���اب اأخ���رى لرتاج���ع الطلب على 
الكت���ب الإلكرتوني���ة. فكتب الأطف���ال، والتي 
تثل جم���اًل للنمو املت�س���ارع، ل ت�سهد  اقباًل 
جي���دًا عليها  يف جم���ال الق���راءة الإلكرتونية 
)على الرغم م���ن اأن هناك الكثر من تطبيقات 
الق���راءة لالأطفال(. وينطب���ق المر نف�سه على  
كت���ب ال�سب���اب، على الرغ���م من اأن ه���ذه الفئة 
العمرية م���ن املتوقع اأن تختار جتربة القراءة 

التكنولوجية".
وينبغ���ي التعام���ل م���ع اأرق���ام جمعي���ة الن�سر 
بح���ذر. فهي ت�ستبعد الكتب الت���ي تن�سرذاتيا، 

وهي �سوق كبرة للكتب الإلكرتونية. 
لكن اآخر �سيء يريده  اأّي بائع اأو نا�سر للكتب 
للورقي���ة – هو اندث���ار الكت���اب اللكرتوين. 
ويوؤك���د داونت”نح���ن نري���د اأن يق���راأ النا�س. 
ول نحدد له���م  كيف يق���راأون”، وهو يعلم اأن 
النا�س الذين يق���راأون، عاجاًل اأم اآجاًل، �سوف 

ي�سرتون الكتب.
عن الغارديان

اإذن نقل ع����ن ن�سخة م�سجلة  "بروفي�س����ور بورخ�س”ه����و 
�سوتي����ًا ل�سل�سلة م����ن حما�سرات مرجتلة كم����ا هو وا�سح، 
ويج����ب على ه����ذا الأ�سا�س، ل�سوء احل����ظ، اأن ُتقراأ. ))الآن، 
بالطريق����ة ذاته����ا التي راأين����ا بها كي����ف اأن جون�سون ي�سابه 
دون كيخوته، علينا التفكر اأنه بنف�س الطريقة التي يكون 
به����ا �سان�سو مرافق كيخوته معاَم����اًل ب�سكل �سيئ، نرى اإذن 
كي����ف هي عالق����ة بوزوالد م����ع دكتور جون�س����ون(( اجلملة 
تّث����ل الإ�س����راف اللفظي يف الكت����اب. م�سّلم����ن بذلك، حن 
نتو�س����ل يف النهاية اىل فهم ما يق����ال )اأن بوزوالد بالن�سبة 
جلون�س����ون هو كما �سان�سو بان����زا بالن�سبة لدون كيخوته؛ 
اأن الأبط����ال بحاجة اىل اأ�سياء ُتظِهر باملغايرة ُح�ْسَن اأ�سياء 
اأخ����رى(، تب����دو امل�ساألة م�سبوط����ة تامًا. لك����ن األ يجب اأن 

يقوم الربوفي�سور نف�سه بالإي�ساح؟
النرث اجليد ه����و لي�س كل �سيء، بالطب����ع. يف”الأخالقيات 
اخلرافي����ة للق����ارئ”، مق����ال هرطق����ي عل����ى نح����و مميز من 
�سن����وات الثالثينات، رفع في����ه بورخ�س ق�سي����ة �سد عبادة 
ح����ول  الغ����رور  )"ه����ذا  ال�سخ�سي����ة  والإنطباع����ة  فلوب����ر 
الإ�سل����وب"( باأن ))ال�سفحة املتقنة(( ه����ي ال�سفحة ))التي 
لة م����ن دون �سرر((.  ل ميك����ن فيه����ا لأّي كلمة ان تك����ون ُمَبدَّ
يج����ادل بورخ�س قائاًل، عل����ى العك�����س، اأن ))ال�سفحة التي 
ت�سبح خالدة ميك����ن اأن جتتاز نرانًا من الأخطاء املطبعية 
تقارب الرتجمات، ومن الق����راءات الغافلة اأو اخلاطئة، من 

دون اأن تفقد روحها يف ال�سياق((. 
با�ستمراري����ة  �س����ك  ب����ال  بورخ�س”يوح����ي  "بروفي�س����ور 
تام����ة لأف����كاره ع����ن امل�ساأل����ة. يف ه����ذه ال�سفح����ات، احلبكة 
تاأخ����ذان  ’’روح‘‘ الكت����ب حم����ل املناق�س����ة،  وال�سخ�سي����ة، 

’’ال�سف����وف‘‘  ����ي.  الن�سّ التف����ّرد  عل����ى  وا�سح����ة  اأ�سبقي����ة 
ال�سبع����ة الأوىل مكّر�سة لالأدب النكلو- �ساك�سوين، وبينما 
نح�س����ل على كت����اب تهيدي عن تعاب����ر ’’الكننغ‘‘ ] تعبر 
مرّك����ب يف �سع����ر النكليزية القدمي����ة والرويجية القدمية 
مبع����اين جمازية[ والق�سائد اجلنا�سية ال�ستهاللية ] تكرار 
ح����رف اأو اك����رث يف م�ستهّل لفظت����ن متجاورت����ن[، يق�سي 
بورخ�����س معظم الوقت لروي لن����ا بب�ساطة عن ماذا يحدث 
فراغمن����ت”]  والدن"،”فين�س����ربغ  يف”بيولف”،”معرك����ة 
ق�سائ����د بطولية من ال�سع����ر النكليزي القدمي [، وهلم جّرا. 
ناف����رًا من التقييم اللغ����وي، نادرًا ما يرتف����ع حتليل املدّر�س 
ف����وق م�ستوى التعج����ب احلما�س����ي. ))لكن ه����ذه الق�سيدة 
ة كبرة جدًا بحيث ُتعد واحدة من اأعظم  كانت مكتوبة بِحدَّ
الق�سائ����د يف ال�سع����ر النكلي����زي(( ))وهذه ه����ي، بال ريب، 
مذهل����ة(( مهما كان تاأث����ر مبا�سرية مثل هذه على ال�سخ�س 
)وعلين����ا اأن نتذّكر اأن بورخ�س كان يخاطب �سفًا من طالب 
مل يتخّرج����وا بع����د ومل تكن لغتهم الأوىل ه����ي النكليزية(، 

فهي يف �سكل طباعي لي�ست مثرة.
وهك����ذا نتدح����رج ع����رْب الق����رون. الع�س����ر الوغ�سط����ي تاق 
اىل ))الو�س����وح، البالغ����ة، وتعابر الت�سوي����غ املنطقي((. 
الرومانتيكي����ة كان����ت تتمّي����ز ))باإح�سا�سها احل����اد امل�سجي 
بالزم����ن((. الفكتوريون عا�سوا يف ع�س����ر ))من املناظرات 
واملناق�سات((. كي نك����ون وا�سحن، كان بورخ�س بال �سك 
روح����ًا ملهم����ة، وهذا املرج����ل التاريخي الأدبي ل����ه وظيفته 
الت����ي هي نوع م����ن امل�س����ح الدرا�سي يف املحا�س����رات التي 
يدّر�����س بها. ال�سوؤال هو م����ا اذا كان ف�سله الدرا�سي يحتاج 

حقًا اىل اأن يتحّول اىل كتاب.

يف”مكتب����ة باب����ل"، يتخّي����ل بورخ�����س كونًا ف�سيح����ًا ب�سعة 
�سبك����ة من قاعات ق����راءة مربوطة مع بع�س، رفوفها حتوي 
كل كت����اب ممك����ن. كل جمّلد، كم����ا يروي لنا، ))ه����و فريد، ل 
ُي�ستبَدل، لكن )مبا اأن املكتبة �ساملة( هناك دائمًا عّدة مئات 
الألوف من ن�سخ طبق الأ�سل: اإعمال تختلف فقط يف حرف 
اأو فارزة((. ن�ّس”بروفي�سور بورخ�س"، الذي اعتمد على 
قراءتن����ا له يف الغالب، ُيق����راأ مثل ن�سخة طب����ق الأ�سل غر 
دة اأوىل من كتاب فائق. بطريقة  كاملة – اأو حقًا، مثل م�سوَّ
ما، هذا ما هو عليه. الكثر من املادة التي يغطيها كان اأعيد 
العمل عليه يف حما�سرات ’’ ت�سارلز اليوت نورتن لكت�سرز 
‘‘ ]  ق�سم يف جامعة هارفارد يلقى فيه �سنوًيا بروفي�سوًرا 
متمي����ًزا حما�سرات[ التي األقاه����ا بورخ�س يف هارفارد يف 
عام����ي 1967 و1968، والت����ي كان����ت ُجِمع����ت فيما بعد يف 
كتاب”براعة الق�سيدة هذه". هناك اأي�سًا تداخل ذو مغزى 
مع العديد من املقالت التي توؤلف كتاب”املكتبة ال�ساملة”. 
اأي �سخ�����س مهتم بالكتابات النقدي����ة )اأو لنقل، اأي �سخ�س 

مهتم بالأدب( عليه اأن يبداأ مع هذه الكتب النّرة العميقة.
))اأن����ا اأعت����رب نف�س����ي يف الأ�سا�����س قارئًا(( يق����ول بورخ�س 
يف”براع����ة الق�سيدة هذه". ))كما اأنتم مدركن، اأنا غامرت 
يف الكتاب����ة؛ لكن����ي اأعتقد باأن ما قراأته ه����و اأكرث اأهمية مما 
كتبت����ه(( �سادرًا عن كات����ب ذي �سمعة تاريخي����ة عاملية، هذا 
يقين����ا جميل، و، حتى ل����و مل تعّو�س عن خلبطة”بروفي�سر 
بورخ�����س، م�ستجيبي����ة املوؤلف غ����ر الواهن����ة تر�سلك على 
الأق����ل عائدًا اىل اآثاره ب�سهية جدي����دة. ))ال�سلك الذي َيْنظم 
كل هذه ال�سفوف(( يكتب املحرران، على نحو تّواق رمبا، 
))ه����و املتعة الأدبية، واحلب ال����ذي يتعامل به بورخ�س مع 
كل ه����ذه الأعم����ال، ونيته الوا�سحة يف تعمي����م حما�سه لكل 

موؤلف وكل فرتة حمل الدرا�سة((.
ذلك يبدو �سحيحًا تامًا؛ ومع هذا لروؤية بورخ�س كجالب 
ح���ظ حلي���اة الكتبين ه���ي ل يف روؤيته بخ���ط م�ستقيم ول 
برمته. مل يكن بورخ�س �سوى ديالكتيكي، وجتدر الإ�سارة 
اىل اأن اأعمال���ه، خا�س���ة الروائي���ة، ُتظِه���ر يف الغالب رعبًا 
تامًا م���ن الكتب. يف”مكتبة بابل”، الكث���ر من الذين ُحِكَم 
عليهم بالقراءة مدى احلياة، يختارون الإنتحار: ))اليقن 
ب���اأن كل �سيء كان مكتوبًا يبطلن���ا اأو يحّولنا اىل �سراب(( 
ق�س���ة �سهرة اأخرى،”خمطوطة ال���رب"، تقلب ال�سيناريو 
راأ�س���ًا على عقب. بدًل من مكتبة �ساملة مرتعة بكتب اأغلبها 
بال معن���ى، ثمة ’’جملة �سحرية ‘‘ وحيدة، مكتوبة من قبل 
ال���رب يف الي���وم الأول للخل���ق. قراءته���ا تعن���ي ت�سّلم قوة 
واإدراك �سماوي���ن، لكن كما يتعّلم راوي الق�سة )كاهن من 
املاي���ا اأُِخَذ اأ�سرًا من قب���ل الفاحتن ال�سبان(، هذه املعرفة 
ت�ستل���زم اأي�سًا حمو ال���ذات: ))كّل َم���ن راأى الكون، كّل َمن 
لح���ظ املقا�سد امل�سطرمة للكون، ل ي�ستطيع التفكر بلغة 
اإن�سان واحد، بذلك ال�سعد اأو �سوء الطالع لإن�سان، رغم انه 

يكون ذلك الإن�سان نف�سه((.
اأو ثاني���ًة، هناك الق�س���ة القدمي���ة املتوّعدة”الجنيل وفقًا 
ملاركو����س"، الت���ي يج���رب فيه���ا في�سان مفاج���ئ طالب طب 
�س���اب على ق�ساء عّدة اأيام مع اأ�سرة فالحية جاهلة واأمّية. 
لتم�سي���ة الوق���ت، يق���راأ الطال���ب مل�سيفي���ه م���ن واح���د من 
الكت���ب القليلة يف املنزل،”الإجني���ل". العائلة متحدرة من 
مهاجري���ن ا�سكتلندي���ن لكن، بع���د اأجيال م���ن التزاوج مع 
الهن���ود، يفق���دون اإميانهم الكالفيني ال���ذي كان لأجدادهم. 
برغ���م ذل���ك، ق�س���ة ت�سحي���ة امل�سي���ح حتّوله���م. ميتحنون 
الطال���ب يف م�سائ���ل الاله���وت. ))واولئ���ك الذي���ن دّق���وا 
امل�سامر ه���ل �سُينَقذون اأي�س���ا؟(( الأب ي�س���األ، والطالب، 
ال���ذي هو نف�سه ملح���د لكنه ي�سعر اأن م���ن واجبه اأن يدافع 
ع���ن ما قراأه له���م، يجيب بنعم. فق���ط يف ال�سفحة الأخرة 
ندرك اىل اأي���ن ي�سر الأمر كله. يف اإحدى الأما�سي، اإذ بدا 
اأن امل���اء عل���ى و�سك النح�س���ار، حتيط الأ�س���رة بال�سيف، 
ويق���ودوه اىل اخل���ارج حي���ث �سّي���دوا �سليب���ًا. بورخ�س، 
مّداح القراءة، َعِرَف اأنه كان من امل�ستحيل طلب، اأو �سنع، 

اأكرث مما يلزم من الكتب.
اأّم���ا بالن�سب���ة اىل كتاب”بروفي�س���ور بورخ����س"، فالنا�س 
الوحي���دون الذي���ن �سي�سنع���ون اأك���رث مم���ا يل���زم من���ه هم 
بروفي�سورون قّلة. دعه���م ي�ستمتعون بذلك. كان بورخ�س 
مول���ع بالفكرة الت���ي تق���ول اأن العجز ع���ن الن�سيان يجعل 
احلي���اة ل تطاق وب���ال معنى. ثمة العديد ج���دًا من الأ�سياء 
التي ن�ستطيع ال�ستغناء عنها.”بروفي�سور بورخ�س”هو 

واحد منها.
عن الغارديان

بروفيسور بورخس: دورة عن األدب اإلنكليزي
نحن بحاجة إلى إضافة أخرى في صناعة بورخس

أّي خوف من أن صناعة بورخس املنشممورة بعد وفاته كانممت قد دخلت مرحلة اإلنكاش 
وارى الممراب. كتابه األخري،”بروفيسممور بورخس: دورة عممن األدب االنكليزي”، يجمع ما 
يعممادل فصل درايس من املحممارضات، التي قّدمها األسممتاذ األرجنتيني يف عام 1966 يف 
جامعممة بوينس آيممرس. كانت املحارضات مسممّجلة عىل أرشطة صوتية مممن قبل الطالب 
وُنِقلت كتابًة فيا بعد – ال بحافز، كا يرشح محررا الكتاب، من حّس التبجيل بل ببسمماطة 
يك ميكن للطالب اآلخرين من دراسممة املادة. عىل نحممو مالئم )ألننا نتعامل هنا مع كتاب 
حائز عىل تقدير خاص من الكتب املفقودة ومخالف للتقاليد(، اختفت التسممجيالت نفسها. 
ل عليهمما محارضات صفوف  كا ورد يف املقدمة، ))من املحتمل أنها اسممتخدمت لُيسممجَ

أخرى، يف مواضيع أخرى((.

ترجمة: عباس المفرجي

كيف فقدت الكتب االلكترونية بريقها؟

بمماوال كوكوزا احدى محرري صحيفة الغارديممان ولها رواية صدرت مؤخرًا 
بعنوان )كيف تصبح إنسانًا( تتحدث يف مقالتها هذه عن الكتاب االلكروين 
وبريقه الذي بدأ يخفت، هناك  بعض األشممياء ال ميكنك ان تقوم بها   مع 
الكتمماب االلكروين. ال ميكنك ان تطوي الورقة، أو تثني واحدة لتدلك عىل  
الفصممل الذي وصلممت اليه يف قراءتممك، او تقوم بلصممق اوراقه املمزقة 
)ورغممم انها عملية متعبة، لكنها يف بعض األحيان ممتعة( أو تنفض الغبار 
عممن الصفحات ملعرفممة منذ متى تركت الكتاب ومتممى  يحني وقت العودة 
لقراءتممه ال ميكنك وضع تعليق عىل يشء مهم  والعودة اليه  مرة أخرى أو 

تكتب هامشًا عىل ميني أو يسار الصفحة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

يصــدر قريبــا عن

1- الديموقراطية قصص من 
الطريق الطويل نحو الحرية

موؤلف���ة ه���ذا الكت���اب �سخ�سي���ة معروف���ة 
انه���ا كوندالي���زا راي����س وزي���رة خارجية 
امري���كا ال�سابق���ة وفيه توؤك���د على ان دعم 
الدميوقراطي���ة يج���ب ان يك���ون حم���ور 
ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة للولي���ات املتح���دة 
يف الق���رن احل���ادي والع�سري���ن،  وتبدي 
ل  الأو�س���ط  ال�س���رق  لأن  اأ�سفه���ا  راي����س 
يلق���ى الهتم���ام ال���كايف م���ن جه���ود ن�سر 
الدميقراطية.  ول يوفر املقتطف املن�سور 
م���ا يكفي م���ن املعلومات ملعرفة م���اذا كان 
ميك���ن ل���الإدارة الأمركي���ة فعل���ه اأكرث مما 
فعلت���ه م���ن ح���روب، قب���ل واأثن���اء �سغلها 
من�سبه���ا يف البيت الأبي����س كم�ست�سارة 
اأفغان�ست���ان،  فغ���زت  القوم���ي،  لالأم���ن 
واحتلت العراق ودمرت بنيته املوؤ�س�سية، 
و�سن���ت حرب���ًا عل���ى لبن���ان لبناء”ال�سرق 
الأو�س���ط اجلدي���د"!  يب���دو كل ذل���ك غ���ر 
كاف م���ن وجه���ة نظرها، فتلق���ي بالالئمة 
عل���ى دول اأخرى مل تفهم”املهمة الر�سالية 
للوليات املتح���دة يف العامل"، فتقول:”ل 
اأح���د تقريبًا من العلماء ول قادة و�سعوب 
يف  الدميقراطي���ة  ع���ن  يتح���دث  املنطق���ة 

ال�سرق الأو�سط".

        وتتاب���ع:”يف حن اأن رو�سيا وتركيا 
وم�س���ر ل ت�سجعن���ا، فاإن �سيل���ي وليربيا 
وتون����س يج���ب اأن تلهمن���ا.  ميكنن���ا اأن 
نع���رتف ب���اأن مقاب���ل كل �سخ����س من�س���ق 
يقب���ع يف ال�سج���ن يف ال�س���ن اأو اإي���ران، 
ثمة �سخ�س اآخر عل���ى ا�ستعداد للتحدث، 

بغ�س النظر عن التكلفة".

2- رجال بال نساء
ا�سدر الكاتب الياباين هوراكي موراكامي 
موؤخ���را جمموعته الق�س�سي���ة »رجال بال 
ن�ساء«، مقتب�سًا عنوانها من رواية الكاتب 
الأمرك���ي ارن�س���ت همنغ���واي. الق�س�س 
عب���ارة ع���ن اعرتاف���ات رج���ال وحيدي���ن 
ومه�سمن فق���دوا، اأو هم على �سفا فقدان، 
»ن�سفهم الآخر«. مط���اردون بطيف املراأة 
»الراحل���ة«، ي�ستعي���دون �سري���ط حياتهم 
م���ع ن�س���اء ع�سقوه���م، لكنه���ن خرجن من 
حياته���م كم���ا دخلنه���ا، بق�س���وة وفظاظة. 
وعلى على مدى �سب���ع حكايات، ي�ستخدم 
هاروك���ي موراكام���ي قدرته عل���ى مراقبة 
حياة الرجال الذين يج���دون اأنف�سهم، كل 

بطريقته اخلا�سة، وحيدين.
ياأخذ موراكامي القارئ اإىل اأعماق الروح، 
اأو م���ا ي�سمي���ه »الطاب���ق ال�سفل���ي الثاين« 
الذي يحمله كلٌّ منا يف داخله، حيث يكمن 
ال���ركام املبعرث وتخ���رتق الوح���دة عظام 
اجل�سد. رجال تتهدده���م عزلة قا�سية بعد 
رحيل ن�سائهم، زوجة، ع�سيقة اأو �سديقة. 
ولأنهم غارقون يف وحدة قاتة، ي�ستنجد 
كل منهم مبن و�سعته احلياة م�سادفة يف 
طريقه: خادم يف فندق، حار�س يف حانة، 
�سائقة خا�سة.. هم الآخرون يعي�سون يف 
عوامله���م املعزولة، لكنهم �سعيدون باملهمة 
التي األقيت على عاتقه���م: الإن�سات لبوح 

الرجال الوحيدين.

3- ال اح��د يس��تطيع تلف��ظ 
اسمي

الدعابة والعواطف  رواية ت�سودها روح 
حت���ك���ي �����س����رة  اج����ي����ال م���ت���ع���ددة م��ن 

امل��ه��اج��ري��ن وال��غ��رب��اء 
ال������ذي������ن ي����ح����اول����ون 
مكانهم  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
الأمريكي  املجتمع  يف 

وداخل اأ�سرهم.

خ����ارج  ���س��اح��ي��ة  يف 
ك���ل���ي���ف���الن���د، ا���س��ت��ق��ر 
جمتمع من الأمركين 
تثل   حياة  يف  الهنود 

الفجوة بن الثقافات ال�سرقية والغربية. 
مكان  هي  اأمريكا  للبع�س،فان   بالن�سبة 
حم��رة وم��غ��ري ف��رغ��م ان زم���الء العمل 
لكنهم  يكررون  ا�سمك  لهم نطق  ل ميكن 
ب�سغف العبارات ال�سن�سكريتية يف مركز 
هاريت،  يعي�س  اليوغا.  على  التدريب 
منت�سف  يف  وحيد  هندي  مهاجر  وه��و 
حياته، مع والدته التي مل تعد قادرة على 
العمل بعد وفاة �سقيقة هاريت، �سواتي. 
عقل   على  للحفاظ  م�سللة  حم��اول��ة  يف 
والدته، يقوم  هاريت اإىل ارتداء  مالب�س 
�سخ�سيتها.  ليتقم�س  ليلة  كل  �سقيقته  
ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه، ت��ف��رح راجن���ان���ا، 
منت�سف  يف  هندية  مهاجرة  اأي�سا  وهي 
الوحيد،  طفلها  ت�ساهد  وه��ي  حياتها، 
برا�سانت، وهو يذهب اإىل اجلامعة.لكنها  
قلقة من اأن يكون زوجها على  عالقة مع 
امراأة،. ثم تبداأ عالقة �سداقة بن  هاريت 
ت�سلط  غريبة  �سداقة  ع��الق��ة  راجن��ان��ا، 
ال�سوء على امل�ساعر واملخاوف املخبوئة 

داخل كل واحد منهم
موؤلف الرواية هو الكاتب راكي�س �ساتيال 

الذي يعي�س يف الوليات املتحدة.

4- مس��رحية هاملت تجوب 
العالم

)هاملت(امل�سرحي����ة  ع����ن  الكت����اب  ه����ذا 
ال�سه����رة لولي����م �سك�سب����ر حي����ث جابت 
هذه امل�سرحية 190 بلدا.. يف الذكرى ال 
450 ملي����الد �سك�سبر، ق����ام م�سرح غلوب 
ال�سك�سبري  برحلة ل مثيل لها ا�ستغرقت 
عامن، جاب بها م�سرحية  هاملت يف  كل 
بل����د عل����ى ه����ذا الكوك����ب، وللم�ساركة يف 
ه����ذا العر�����س امل�سرح����ي  املحب����وب م����ع 
الع����امل باأ�سره. وكان����ت اجلولة من بنات 
اأف����كار دومينيك درومغ����ول، املدير الفني 
للم�سرح، ويف كتابه هذا، ياأخذ درومغول 

القراء معه.اىل جميع حمطات الرحلة 
ال�سح����ارى  يف  امل�سرحي����ة   تق����دمي  مت 
و  الب����اردة،  والكاتدرائي����ات  املتعرج����ة، 
الأ�سواق، وعلى الرغم من حادثة الت�سمم 
الغذائ����ي يف املك�سيك، والتهديد بالكمائن 
يف اأر�س ال�سوم����ال، ووباء الإيبول يف 
غرب اأفريقي����ا، وال�سطرابات ال�سيا�سية 
يف اأوكراني����ا، ا�ستط����اع ممثل����ي م�س����رح  
غل����وب. ان يظه����روا  لنا الع����امل من خالل 
منظ����ور �سك�سب����ر، وم����ا يعني����ه الأم����ر 
وتاأث����ر  ال�س����ودان،  ل�سع����ب  الدمنارك����ي 
كو�ستاري����كا،  مواطن����ي  عل����ى  اأوفيلي����ا 
وكي����ف ميك����ن لعر�����س م�سرح����ي للق����رن 
ال�ساد�س ع�سر اأن يتلم�س حياة الالجئن 
ال�سوري����ن.، ي�ستخ����دم درومغ����ول كتابه 
له����ذه  ه����ذا ل�ستخال�����س روؤي����ة جدي����دة 
التحف����ة، وا�ستك�ساف تاري����خ امل�سرحية، 
ومعناها، وملذاتها. كتاب هاملت يجوب 
الع����امل  هو كتاب ممتع للغاية عن مغامرة 

م�سرحية مل ي�سبق لها مثيل.

ISSUED EN ENGLISHصدر باالنكليزي

ي
يد

زب
 ال

مد
أح

د/ 
دا

إع
 و

مة
رج

ت

طفولة متناقضة.. 
شباب ُمتَمرّد..  
طريق المتاعب

بعــد ان تقــدم بــي العمــر وأنــا –اآلن- قــد تجــاوزت 
الثالثــة والثمانيــن مــن عمــري، لــم أجــد بُــداً مــن 
االســتجابة لمناشــدات ومطالبــات شــقيقي األكبــر رفعة، 
وعــدد آخــر مــن االصدقــاء الذيــن وصلــت مطالباتهــم 
حــد االلحــاح بضــرورة كتابــة مذكراتــي التــي لــم 

ــا. ــا وتدوينه ــا كتابته ــي يوم ــر ببال تخط

كنــت أتضايــق مــن تلــك المطالبــات فــي كثيــر مــن 
ــاً  ــت طريق ــي ولج ــود لكون ــا يع ه ــان، وكان مردّ األحي
ــي  ــل السياس ــو العم ــري، وه ــني عم ــب س ــراق أغل ــي الع ــاً ف ــائكاً وصعب ش
ــن  ــائِراً م ــار، س ــذا المضم ــي ه ــاطي ف ــنوات نش ــب س ــي أغل ــارض ف المع
ــي  ــم ف ــلّ حياته ــوا جُ س ــن كرّ ــرار الذي ــن االح ــى الوطنيي ــى خط ــه عل خالل
ظــروف  فــي  والديمقراطــي)،  (الوطنــي  المعــارض،  السياســي  العمــل 
ــت  ــا كان ــر، ولربم ــاد والتهجي ــع واالضطه ــودها القم ــب يس ــي الغال ــت ف كان
تــؤدي حتــى الــى المــوت، كمــا حــدث للعديــد ممــن ســاروا بهــذا الــدربِ 
بإرادتهــم، حيــث كنــت مــن ضمــن هــؤالء الذيــن اختــاروا الســير فــي ذلــك 

ــردد. ــدم أو ت ــوبها ن ــة اليش ــة تام ــه بقناع ــذي اخترت ــق ال الطري

فصل من كتاب

الف�سل الأول..
�سارع طه

طفولة متناق�سة.. �سباب ُمَتَمِرْد
اأنا.. يف هذا الكتاب!

كتب وال���دي )كامل الچادرچ���ي(، يف مفكرته 
ال�سخ�سي���ة، اأن ابن���ه ن�سر ق���د ولد يف تام 
ال�ساعة ال�سابعة والدقيقة الأربعن، من م�ساء 
اليوم الثاين ع�سر من �سهر اآب/اأغ�سط�س عام 

.1933
كان���ت ولدتي يف حملة )البقچة( الواقعة يف 
منطق���ة )امليدان(، بالقرب م���ن وزارة الدفاع، 
اىل ج���وار مدر�س���ة )العدادي���ة املركزية( يف 

قلب العا�سمة بغداد.
م�س���ت الع���وام لأجد نف�س���ي مدّون���ًا لبع�س 
ذكري���ات عمر طويل ق�سيت���ه يف هذه احلياة، 
بعد اأول �سطر دّون به والدي تاريخ ولدتي.. 
ذلك التاريخ ال���ذي م�سى عليه حلن ال�سروع 
بكتابة اأول �سطر من حكاية الُعمر هذه، ثالثة 

وثمانون عامًا.
طفولتي

كن���ت قد ُتركت من دون ا�سم طوال �ستة اأ�سهر 
تلت ولدتي، اإذ كان والدي مرتددًا بت�سميتي 
على ا�سم �سقيقه الفقي���د يف �سبابه )�سليمان(  
والذي ترك موته جرحًا عميقًا يف قلوب افراد 

الأ�سرة.
لك���ن الق���رار كان ق���د ا�ستق���ر م���ن قبل���ه عل���ى 
القائ���د  با�س���م  تيمن���ًا  ب�)ن�س���ر(،  ت�سميت���ي 
العرب���ي )مو�س���ى ب���ن ن�س���ر(، اأح���د فاحتي 

الأندل�س يف العهد الأموي. 
ن�ساأت طفول���ة متناق�سة و�سب���اب ُمتّمرد، من 
حيث املعي�سة، بل وحتى ال�سلوك والأجواء، 
اإذ ترعرع���ت يف حملة )جنيب با�سا( منذ �سنة 
1936 )�س���ارع طه( قرب )�ساحة عنرت(، التي 
ل اأزال اأ�سكنه���ا حتى ه���ذا التاريخ، وبتعبر 

جغرايف اأدق، تبداأ حملتنا من منطقة الك�سرة 
بالقرب من �س���ارع املغرب وتنتهي اىل �ساحة 
عن���رت يف العظمي���ة، م���ن العا�سم���ة بغ���داد 

طبعًا.
ُع���رف ال�سارع الذي ن�ساأت في���ه ب�)طه(، تيمنًا 
بال�سخ�سية الوطني���ة الع�سكرية وال�سيا�سية 
اأح���د روؤ�س���اء ال���وزراء ال�سابق���ن يف العه���د 
امللكي ال�سيد )طه الها�سمي(، الذي كان ي�سكن 
يف بدايته، وهو الذي بعث الرغبة يف والدي 
بال�سك���ن يف ه���ذه املنطق���ة لرابط���ة ال�سداقة 
التي كان���ت تربطهما. واملق�س���ود هنا )�سارع 

طه( وال�سارعان اللذان يحيطانه.
تل���ك املنطقة كانت تعد من الأحياء الراقية يف 
ف���رتة الثالثينيات حت���ى نهاي���ة ال�سبعينيات 
م���ن القرن املا�سي، حيث كان���ت ت�سم م�ساكن 
خلم�س���ة روؤ�س���اء وزارات، واأك���رث من ع�سرة 
اأدب���اء  اإ�ساف���ة اىل  وزراء وموظف���ن كب���ار، 
وفنان���ن وع�سكرين كب���ار، وروؤ�س���اء قبائل 
عربي���ة وكردي���ة، ا�سافة اىل وج���ود جيل من 
ال�سب���ان املتمردي���ن الذي���ن تاأث���روا باحلي���اة 
الع�سري���ة اجلدي���دة التي طراأت عل���ى العامل 

اأجمع وهّبت رياحها على العراق بالطبع.
 كان اأمل ذلك اجليل الذي اأدركته يق�سي ببناء 
جمتم���ع يتما�س���ى م���ع النه�س���ة الت���ي �سادت 
الع���امل، حي���ث كان منه���م القا�س )عب���د امللك 
ن���وري(، والكاتب���ان )جن���دة فتح���ي �سفوة( 
و)عدنان روؤوف(، واملهند�سون املعماريون: 
)رفعة الچادرچي، وقحط���ان عوين، وه�سام 
من���ر وقحط���ان املدفع���ي وه�س���ام املدفعي(، 
واملهند����س )�سريف يو�س���ف( الذين ا�سبحوا 
فيم���ا  العراقي���ن  املهند�س���ن  م�ساه���ر  م���ن 
بع���د، وكذل���ك املفك���ر ال�سيا�سي )عب���د الفتاح 
ابراهي���م(، والعامل الجتماعي الدكتور )علي 
الوردي(، والعالمة الدكتور )اأحمد �سو�سة(، 
وال�ساع���ر )بلند احلي���دري( والفن���ان )�سياء 

العزاوي( والفنان )الهام املدفعي(.
وكذلك ال�سيد )فتحي �سفوة( وهو اأول نحات 
عراق���ي اأدخ���ل درا�سة فن النح���ت اإىل العراق 

�َس يف دار املعلمن البتدائية. وُدرِّ
ل�ساب���ات  اأ�سم���اء  اأذك���ر  اأن  يفوتن���ي  ل  كم���ا 
طفولته���ن  يف  ك���ن  �ساف���رات،  متح�س���رات 
َي�سُك���نَّ يف حّينا، حيث ُك���َن يركنب الدراجات 
الهوائية ويلعنب ب���رباءة، اأذكر منهن: )جنلة 
فتح���ي �سف���وة( و)�سم���رة روؤوف( و)اأمينة 
الف�سل���ي( و)با�سم���ة  الچادرچ���ي( و)ح���ذام 
و)عائ���دة  البك���ري(  و)ملع���ان  البح���راين( 
وغره���ن  روؤوف(  و)با�سم���ة  ع�س���ران( 
الكثرات ممن عال �ساأنهن يف املجتمع وقدمن 
الكث���ر اإليه ع���رب تخ�س�ساته���ن املمار�سة يف 

حياتهن العملية. 
كنت متم���ردًا اأكرث م���ن اأقراين عل���ى املعي�سة 
املرتف���ة الت���ي ع�سته���ا يف منزلن���ا، حيث كنت 
يف اوقات الفراغ اأي���ام العطل ال�سيفية اأخلع 
حذائ���ي لأم�سي ح���ايف القدم���ن يف احلديقة 
اأو يف ال�س���ارع، ب���ل حت���ى يف ب�ساتن احللة 
العائ���دة لأ�سرت���ي والت���ي كن���ا نزوره���ا ب���ن 
ح���ن واآخ���ر، اأو يف ب�سات���ن )اآل الكي���الين( 
برفق���ة )ابن خالتي عدن���ان اأحمد جمال الدين 
الكي���الين( اأو لزيارته���م فيه���ا لوحدي، حيث 
كان���ت تقع يف اأطراف الكاظمية انذاك، وكنت 

اق�سي عندهم اأيامًا عديدة.
ع�سقت الزراعة واأ�ستهوتني احلياة ال�سعبية 
وطريقة معي�سة العاملن فيها، اإذ كنت ا�ستمع 
اىل احاديثهم تاركا احلياة املرتفة متاأماًل مبا 

كانوا يقولون.
 كن���ا يف ذل���ك احل���ي الراق���ي جمموع���ة م���ن 
ال�سبي���ان املنحدرين من م�ستوي���ات خمتلفة 
يف املعي�س���ة وامل�ست���وى الجتماعي، كان منا 
موفق م�سطفى العمري )اب���ن وزير ورئي�س 
وزراء(، وه�سام احم���د �سياء )ابن موظف(، 

وزه���ر ح�سن ر�سا )ابن قا�ٍس كبر(، وعامر 
عب���د الرزاق الف�سلي )اإب���ن مدير �سرطة(، اأما 
اأنا فقد كنت ابن���ًا ل�سخ�سية �سيا�سية معروفة 

ووزير �سابق.
رافقن���ا اأي�سًا لفرتة معين���ة، طالل عبد الهادي 
الچلبي )اإبن وزير، وينحدر من احدى الأ�سر 
الرثي���ة يف بغ���داد( و�سقي���ق اأك���رب لل�سيا�سي 
الراح���ل الدكت���ور )احم���د الچلب���ي(، وكذل���ك 
قا�سم عب���د اله���ادي الطابوقچ���ي )كان والده 
ميلك معم���اًل كبرًا للطاب���وق( »لقي حتفه مع 

والده باأنفجار معملهم �سنة 1950«.
وكان بيننا اأحد الأولد من الطائفة اليهودية، 
م���ن  ا�سم���ه كان )ح���ي( وينح���در  اأن  اأتذك���ر 
اأ�س���رة فقرة، اإذ كان���ت اأمه تبيع اخلبز لأبناء 
املحل���ة، اإ�سافة لعدنان )ل اتذك���ر ا�سم اأبيه(، 
كان )يعم���ل م���ع وال���ده يف مطبع���ة(، وكمال 
م�سطف���ى، »كردي ال�سل« )وال���ده كان يعمل 
طاهي���ًا(، و)عامل البن���اء( عبد ال���رزاق الذي 
كان اأمي���ًا لُيجي���د الق���راءة والكتاب���ة، فقمن���ا 

بتعليمه لي�سبح فيما بعد موظفًا حكوميًا.
كان بينن���ا كذل���ك �سديق اآخر يه���ودي الديانة 
)الطائف���ة املو�سوية كما كان���ت ت�سمى( ا�سمه 
يو�سف �سيون، وح�سبم���ا اتذكر ترك العراق 
جم���ال  يف  يعمل���ون  اأخوت���ه  )كان  مبك���رًا 

التعليم(..
الطبقي���ة  كن���ا نعي����س يف جمتم���ع ليع���رف 
والطائفي���ة، اأما التفاوت يف م�ستوى املعي�سة 
ال���ذي كان بينن���ا، فلم ن�سعر ب���ه مطلقًا، حيث 

�سادت الألفة عالقاتنا ب�سكل �سادق وحميم.
اأ�سرتي

ب���داأ كي���ان اأ�سرتنا ع���رب زواج وال���دي )كامل 
رفع���ة الچادرچ���ي( بوالدت���ي )ُمنيب���ة اآ�سف 
ع���ارف اأغا( يف م�س���اء يوم العا�س���ر من �سهر 
كان���ون الثاين/يناير من عام 1924 مل اأ�سمع 
و�سف���ًا له اإل من )امل�س بيل(  التي عرّبت عنه 

يف اإحدى ر�سائله���ا لوالدتها، واملحفوظة يف 
مكتبة )جامع���ة نيوكا�سل الربيطانية( والتي 

كان ن�سها:
»مل اأج���د الوق���ت الكايف لك���ي اأدف���اأ، فقد كنت 
مدع���وة حلفل���ة عر����س عن���د اآل الچادرچ���ي، 

والع�ساء ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء«.
تاأخ���رت ربع �ساع���ة فوجدت ال�سي���دات كلهن 
هن���اك حل�سور حفل���ة الع�س���اء الن�سائية، اأما 
الرج���ال ففي بيت اآخ���ر. العري�س ه���و كامل، 
الأخ غر ال�سقيق لروؤوف الچادرچي، اأدخلت 
العرو����س وكان���ت خجل���ى ج���دًا ومرتعب���ة. 
اأجل�ستها اإىل جانبي عن���د الع�ساء، فلم تنطق 
ب�سيء، وكانت ترت���دي بدلة العر�س البي�ساء 
)خاطتها الراهبات الفرن�سيات( وعلى راأ�سها 
دواغ ُمزّي���ن بالقداح، وجل�س���ت وقد و�سعت 
يدها يف ح�سنها. ل عجب فامل�سكينة �ستتزوج 

تلك الليلة من رجل مل تره قط.
بيد اأن الع�س���اء كان لطيفًا، م���دام �سبيح بيك 
روت جتربته���ا عن ال�ست���اء يف برلن، ومدام 
الچادرچ���ي  حدثتن���ا كيف تزوج���ت من رفعة 
بي���ك وه���ي يف الثالث���ة ع�س���رة م���ن العم���ر، 
الرابع���ة  يف  وه���ي  الأول  طفله���ا  و�سع���ت 
ع�س���رة- فم���ات، ف���ال ت�ستغرب���ي. روؤوف ابن 
�سرتها، كان يف احلادية ع�سرة، فكانا يلعبان 
ويتخا�سم���ان �س���اأن ال�سغ���ار الخري���ن. كان 
رفع���ة بي���ك يوبخه���ا ويربت عل���ى كتفيها اإىل 
اأن يت�ساحلا. عامل غريب عجيب، كما حدثتك 

�سابقا-�سرق وغرب.
خرجت ال�ساعة الثامنة، وكان بيتي غر مدفاأ 

والربد قار�س .
الخ...

لال�سارة ذكرت )امل�س بيل( يف بداية ر�سالتها 
لوالدته���ا باأنه���ا ق���د ذهب���ت ع�س���رًا اىل نادي 
العلوي���ة لحت�ساء ال�س���اي يف احلديقة وكان 
اجل���و باردًا واأمطرت الدنيا قلياًل، فعادت اىل 

بيتها ترجتف من الربد. 
تاألف���ت اأ�سرتنا من الوالد والوال���دة، واأربعة 

اأبناء واإبنة واحدة هم بالت�سل�سل:
)رفع���ة واأمين���ة وبا�س���ل ون�س���ر ويقظان(، 
وكان���ت دارنا ت�سم عددًا من العاملن، )�سائق 
وفالح وحار�س���ان وطباخ وعامل���ة يف داخل 

الدار(.
كان بينن���ا اأي�سًا احلار����س والقهوجي يف اآن 
واحد، وهو ال�سيد )حم���زة( الذي كان يتمتع 
ب�سخ�سي���ة قوية ُمهاب���ة خمل�سة حمرتمة من 
عندنا جميعًا، حيث كنا نعتمد عليه يف الكثر 

من املهام.
ويف اأحي���ان كثرة كان يبقى عندنا يف املنزل 
لع���دة اأي���ام ال�سي���د )ناج���ي ال���راوي( ُمدر�س 
الريا�س���ة ال���ذي ا�سبح ممث���اًل ورئي�سًا لفرقة 
التمثي���ل ال�سه���رة )فرق���ة الزباني���ة(، والذي 
ن�س���اأ وترعرع مع اأم���ه يف بيت اأه���ل والدتي 

)بيت عارف اآغا( مبنطقة احليدر خانه.
اأتذك���ر يف طفولت���ي وج���ود �سي���دة بغدادي���ة 
وقورة يف دارنا، حيث كانت من اأ�سول تركية 
وتدعى )جنيبة(، كنا جنلها ونحرتمها، حيث 
كانت ت�ساعدنا يف بع�س احتياجاتنا كخياطة 
مالزم املنام و)الد�سادي�س( ا�سافة اىل قيامها 
بطهي بع�س الأطعم���ة اخلا�سة، وعندما كان 
يح���ن موعد تن���اول الغ���داء ال���ذي كان وقته 
حم���ددًا، وقب���ل تناول���ه كنت اذه���ب واغت�سل 
لأع���ود واأجد املائدة قد ن�سب���ت على الطريقة 
الغربي���ة، حي���ث كان الطع���ام ي���رتاوح ب���ن 
ال�سرق���ي والغرب���ي وكن���ا نتناول���ه بوا�سطة 
امللعقة وال�سوكة وال�سك���ن مراعن فيه اآداب 

املائدة. 
العام���ة  الأحادي���ث  املن���زل  نت���داول يف  كَن���ا 
واخلا�س���ة، اإذ كان وال���دي حري�س���ًا على ذلك 
ويع���د ملتقانا فيه اجتماع���ًا عائليًا، حيث كان 
يحر�س عل���ى جمعنا وخ�سو�س���ا على مائدة 

الطعام بجو ت�سوده الألفة والن�سجام.
اأم���ا ب���اب منزلنا، فق���د كان ُيفت���ح كل يوم منذ 
ال�ساع���ة ال�ساد�س���ة �سباح���ًا ويت���م اإغالقه يف 
ال�ساع���ة الثاني���ة ع�سر لياًل، وق���د األفت منزلنا 
من���ذ طفولت���ي يف حرك���ة دائمة طيل���ة اليوم. 
كانت والدتي ت�ستيقظ مع والدي منذ ال�سباح 
الباكر ويف ف�سل ال�سيف كنا )ننزل من �سطح 
الدار( حيث ق�سينا ليلتنا فيه، لن�ساهد مائدة 
الإفطار قد ُجه���زت يف حديقتنا، ويف ال�ستاء 

كنا نتناول فطورنا يف �سالة الطعام.
يف اأيام ال�سيف كنا نتناول الفطور والع�ساء 
املائ���دة  ح���ول  جنتم���ع  املن���زل،  حديق���ة  يف 
التي كان���ت تن�س���ب ب�سكل مفت���وح ي�ستغرق 
اإعدادها وقتًا اطول، حيث كان اأ�سبه بالبوفيه 
ونتن���اول فيه الكثر من الأطعم���ه املتنوعة.. 
ويف بع����س الأي���ام يذه���ب )ال�سي���د حم���زة( 
يف ال�سب���اح الباك���ر وياأت���ي بالكاهي ال�سهر 
واللذيذ من حمل���ة امل�سبغة الواقعة قريبًا من 

»�سارع البنوك - ال�سمواأل«.
يف تل���ك الأجواء الت���ي اأدركته���ا يف طفولتي 
مل�ست اح���رتام خ�سو�سيات كل فرد من افراد 
اأ�سرتنا، حيث كانت لوالدتي حياتها اخلا�سة 
وله���ا جماعتها من الن�سوة الت���ي كانت تلتقي 
به���ن، وكانت تقاليده���ا الجتماعية اقرب اىل 
ال�سعبي���ة.. كم���ا ق���د مل�س���ت يف طفولت���ي عدم 
تدخل والدي يف حياتنا اخلا�سة اإل يف حدود 
معين���ة، اإذ ل يدخل اىل اأية غرفة من غرفنا اإل 

بعد ال�ستئذان عرب الطرق على بابها.
كان غالب���ًا م���ا يقوم بتق���دمي الن�سائح، ويبث 
فين���ا الثق���ة بالنف����س ويحثن���ا للتغل���ب عل���ى 
بع����س امل�س���اكل الت���ي تواجهن���ا، وغالب���ًا ما 
�سمعته يقول: اإن الن�سان ي�ستطيع ان يتغلب 

عل���ى اأغل���ب مايعرتي���ه م���ن م�س���اكل باأرادته 
وت�سميمه، حي���ث كان ي�سرد حادثة معينة اأو 

يروي لنا ق�سة تدل على املعنى املراد. 
فعلى �سبيل املث���ال كان ي�سع كمية من النقود 
يف علبة معدنية احتف���ظ بها، وكنت اآتي اإليه 
�سباح���ًا ل�ستلم املبلغ املح���دد يل ل�سد نفقاتي 
املدر�سي���ة، ف���كان يرتكن���ي لأخذه���ا م���ن دون 
رقيب وي�سجعني عل���ى ذلك.. ويروي لبع�س 
ا�سدقائ���ه اأمام���ي باأن )ن�س���ر( ياأخذ يوميته 
املح���ددة من تلق���اء نف�س���ه من دون زي���ادة اأو 

نق�سان.
ويف مث���ال اآخر، كانت بع����س املواد �سحيحة 
او ت���كاد تك���ون مفقودة يف اأوائ���ل ومنت�سف 
يف  اأي  املا�س���ي،  الق���رن  م���ن  الربعيني���ات 
ف���رتة احلرب العاملي���ة الثانية، كم���ادة ال�سكر 
والقهوة وال�ساي واخلب���ز الأبي�س وغرها، 
حيث كانت اأ�سعاره���ا مرتفعة جراء الظروف 
الدولي���ة الت���ي �سمل���ت الع���امل اأجم���ع يف ذلك 
الظ���رف الع�سيب الذي ع���م الب�سرية جمعاء، 
كان وال���دي يق���وم بو�سع الدب����س اأو الع�سل 
ال�سك���ر،  م���ن  ب���دًل  ال�س���اي  اأو  احللي���ب  يف 
ليتناول���ه اأمامنا ويقول لنا باأنه اأنفع واأ�سح، 
واأنكم �ستتعودون عليه تدريجيًا و�ستجدونه 
لذيذًا، كما كان يج���د البديل لبع�سها، ويتقبل 
امل�ساع���ب الت���ي تواجهن���ا دون اأي تذم���ر من 

قبله.
كان���ت دارنا ت�سهد حرك���ة دائمة وال�سيوف ل 
ينقطعون عنها �سباحًا وم�ساًء، كما كانت تقام 
يف اأوق���ات معينة بع�س الع���ادات والطقو�س 
فيها، فمثاًل عمل الكليچة  يف العيد وبالتحديد 
قب���ل حلوله بيوم���ن ومنذ طل���وع الفجر كان 
ُيجلب الدقيق لُيعجن بكميات كبرة وُيخّمر، 
حي���ث كان التخمر ياأخذ وقت���ًا اأطول يف تلك 
الأي���ام، كون اخلمرة كانت حملية وطبيعية، 
وعند ال�سباح كانت تتوافد �سديقات الوالدة 
من اجل���ران ومن حم���الت اأخ���رى ليتناولن 
ال�ساي معها ثم يبداأن بعمل )الكليچة(، حيث 
كان العمل ي�ستمر بتح�سرها حتى الظهرة، 
واأثناء عمله���ن يف اإعدادها يتم تقدمي الطعام 
لهن ث���م ال�ساي ويب���داأن ب�سوائها يف التنور، 
ك���ون الأف���ران مل تكن متوفرة اآن���ذاك بال�سكل 
احل���ايل، ث���م تط���ورت فيم���ا بع���د باأر�ساله���ا 
اىل اف���ران ال�س���وق.. وعن���د الع�س���ر تك���ون 
)الكليچ���ة( جاه���زة لتاأخ���ذ كل واح���دة منهن 

ن�سيبها وتغادر اىل منزلها.
ومبنا�سب���ة احلديث ع���ن العيد كان���ت الكثر 
م���ن العوائل ت�ستغ���ل هذه املنا�سب���ة لتنظيف 
دورها مب���ا كان ي�سمى ب�)التعزيل���ة(، اإذ يبداأ 
العمل فيها قب���ل يومن اأو ثالثة اأيام وتنظف 
الدار ابتداًء من ال�سطح اىل الأ�سفل، وكنا يف 
املنزل نقوم بتحويل جميع احلاجيات للقيام 
جميعه���ا  املطب���خ  اأدوات  وغ�س���ل  بتنظيفه���ا 
لتك���ون جاه���زة، كم���ا ويت���م رم���ي  وجتل���ى 
احلاجي���ات البالي���ة خارج ال���دار وال�ستغناء 
عنه���ا وتتكرر ه���ذه احلالة يف كل عي���د. غالبًا 
ما اأتذكر هذه العادات والتقاليد التي اندثرت 

وليعرفها اجليل احلايل. 
اأم���ا والدتي فق���د كان لها عامله���ا اخلا�س، ول 

يتدخل فيه والدي. 
���ا اأتذك���ره اأي�سًا عن و�س���ع بيتنا يف ذلك  ومِمّ
الزم���ان كان الحتف���ال بليلة )املحي���ا(، حيث 
كان���ت اأغلبي���ة النا����س يف بغ���داد حتتف���ل يف 
اأم���ا يف بيتن���ا  م�ساكنه���م بي���وم )الزكري���ا(، 
فالحتف���ال يكون بيوم املحي���ا )ليلة اخلام�س 
ع�س���ر م���ن �سعب���ان(، وه���ذا التاأثر ج���اء من 
مدين���ة احللة وهو ن���ذر لوالدي عن���د مولده، 

بقينا حمافظن عليه طيلة حياته.

املقدمة
بعممد ان تقممدم يب العمر وأنمما –اآلن- قد تجاوزت الثالثممة والثانني من 
عمري، مل أجد ُبدًا من االسممتجابة ملناشممدات ومطالبات شقيقي األكرب 
رفعممة، وعدد آخر مممن االصدقاء الذين وصلممت مطالباتهم حد االلحاح 

برضورة كتابة مذكرايت التي مل تخطر ببايل يوما كتابتها وتدوينها.
كنت أتضايق من تلك املطالبات يف كثري من األحيان، وكان مرّدها يعود 
لكوين ولجت طريقًا شممائكًا وصعبًا يف العراق أغلب سممني عمري، وهو 
العمل السمميايس املعارض يف أغلب سنوات نشاطي يف هذا املضار، 
سمماِئرًا من خالله عىل خطى الوطنيني االحرار الذين كّرسمموا ُجّل حياتهم 
يف العمل السيايس املعارض، )الوطني والدميقراطي(، يف ظروف كانت 
يف الغالب يسودها القمع واالضطهاد والتهجري، ولرمبا كانت تؤدي حتى 
اىل املوت، كا حدث للعديد ممن سمماروا بهذا الدرِب بإرادتهم، حيث 
كنت من ضمن هؤالء الذين اختاروا السممري يف ذلك الطريق الذي اخرته 

بقناعة تامة اليشوبها ندم أو تردد.

كنت متمردًا أكثر من أقراني على 
المعيش��ة المترفة التي عشتها 

في منزلنا
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

يف ذاكرتي اكرث من كتاب  ميكن ان يكون 
الكت���اب الول، ولتف�س���ر ذل���ك اج���دين 
ملزم���ا بذكر   اف�سال اب���ي علي يف ذلك،  
كان اب���ي  ميتلك حمل عطارة يف منطقة  
حمطة القطار ال�سهرة ببعقوبة   والتي 
يق���ع مقابلها مبن���ى املت�سرفي���ة يومذاك 
وحوله���ا اغلب الدوائ���ر احلكومية، كان 
 ،1970-1960 الع���وام   ماب���ن  ذل���ك 
والت���ي ت�سادفت خاللها �سن���ي درا�ستي 
البتدائي���ة، كان وال���دي رج���ال ب�سيط���ا 
انه���ى درا�سته البتدائي���ة  وقبل يف دار 
املعلم���ن الريفية ومل يكم���ل تعليمه فيها 
ل�سباب خا�س���ة، وكان نا�سري الهوى، 
ان مل اك���ن اكرث دقة واق���ول انه م�سري 
اله���وى،  وكان بحك���م تواج���د املوظفن  
م���ن   والعائدي���ن  امل�سافري���ن  واجلن���ود 
ال�سم���ال،  فانه كان يتواجد بائع �سحف 
وجم���الت وكت���ب ج���وال، وبحكم هوى 
والدي فان���ه كان يقتني جمالت امل�سور 
ي�س���رتي  و  امل�سريت���ن   والكواك���ب 
يل خ�سي�س���ا جم���الت ميك���ي و�سم���ر 

بالطف���ال  اخلا�ست���ن   امل�سريت���ن  
ا�سافة   جلريدة الفجر اجلديد العراقية 
وجملتي الفكاهة واملتفرج  العراقيتن، 
وح���ن راى ولعي بالقراءة  ومع تقدمي 
يف �سن���ي الدرا�س���ة فقد �س���ار يقتني يل  
وان���ا يف ال�س���ف اخلام����س او ال�ساد�س 
زي���دان  ق�س����س جرج���ي  البتدائ���ي    
التاريخية   وم���ن ثم  كتب جربان خليل 
ج���ربان وبعده���ا ق�س����س اح�س���ان عبد 
القدو����س  ، م���ا ير�س���خ يف ذهني ككتاب  
قراته م�ستمتعا هوكتاب عرائ�س املروج 
جلربان ، وكانت ال�سور  والتخطيطات 
يف الكتاب تعمل عن���دي  كدليل للمخيلة   
يعن ق���راءة الن�سو�س، �س���ور اجلبال 
الرز   وا�سج���ار  والغ���دران  والك���روم 
والن�س���اء  املتاأم���الت  وتل���ك الب�ساط���ة 
اجلرباني���ة وال�سال�س���ة الت���ي   مل اج���د 
�سعوب���ة يف فهم �سيء منه���ا، من املوؤكد 
انن���ي يف تل���ك ال�س���ن اليافع���ة   مل ادرك 
املع���اين البعي���دة ق���در ادراك���ي لظاه���ر 
الكلم���ات،  غ���ر  ان اك���رث م���ا اعجبن���ي   

اي�س���ا يف تل���ك الف���رتة ه���و  جمموع���ة 
اقا�سي����س لح�سان عب���د القدو�س رمبا 
وال�سيف،كان���ت  البن���ات  عنوانه���ا  كان 
حتت���وي جمموعة اقا�سي����س متو�سطة 
الطول ،وكان التلفزي���ون العراقي  يبث  
عربيا،ف���كان  فيلم���ا  جمع���ة  كل  ع�س���ر 
يبهجن���ي  ج���دا ان ارى فيلم���ا كن���ت ق���د 
ق���رات ق�سته يف كت���اب  ، وهك���ذا قرات 
ورايت النظارة ال�سوداء وبئر احلرمان   
كتب���ا وافالم���ا، بع���د ذل���ك ح���ن و�سلت 
مدر����س  دلن���ي  املتو�سط���ة،  الدرا�س���ة 
العربي���ة  ال�ست���اذ  �سبح���ي عبا�س  )له 
طول العمر( على مكتبة املتو�سطة  لقرا 
فيه���ا  الكت���اب الول حقا،ككت���اب ادب���ي  
اثرب���ي كث���را، واعني به رواي���ة )زقاق 
امل���دق( لنجي���ب حمف���وظ  ، كان���ت ه���ي 
الخرى ق���د انتجت فيلم���ا، اعدت قراءة 
الرواي���ة اكرث من مرة ، قب���ل م�ساهدتي 
الفل���م وبعدها،   مم���ا جعلني ارى خالل 
القراءة �سادي���ة وتوفيق الدقن   وح�سن 
الفيل���م  �سخ�سي���ات  وكل  الب���ارودي  

متج�س���دة بن ال�سفح���ات فكنت   اتتع 
متع���ة كب���رة وان���ا اردد خ���الل القراءة  
بع�س )افيه���ات( املمثلن  يف الفلم املعد 

عن الرواية، 
هن���اك كت���اب اخ���ر يات���ي   اول  اي�س���ا، 
ذل���ك انني ح���ن انتميت يف تل���ك الفرتة  
املبك���رة لحت���اد الطلب���ة ال�سيوعي، كان 
لزام���ا كم���ا يب���دو ان اق���راة رواي���ة الم 
لغورك���ي   ، وظل���ت �سورها را�سخة يف 
البال  لتت���واىل بعدها روايات الواقعية 
ال�سرتاكية ليتماتوف واو�سرتوف�سكي    

ومن ثم الدب الرو�سي عامة.
الكت���اب الول دوم���ا ه���و جمموعة كتب 
الوع���ي،  قراناه���ا يف مرحل���ة  طفول���ة 
تختلط ببع�سها احيان���ا فن�سطر لعادة 
قراءته���ا  بدافع احلن���ن يف مرحلة اكرث 
ن�سج���ا ، فنعيد التق���ومي وقد نخ�سر مع 
لكنه���ا  الوىل،  الده�س���ة  فتن���ة  بع�سه���ا 
وبداف���ع احلنن لزم���ن الق���راءة الول، 
�ستبقى اثرة يف النف�س  ، رغم قراءاتنا 

التالية ملا يتجاوزها عمقا وابداعا

ــــــــن انــــــســــــاه  كـــــــتـــــــاب ل

االم لغورك������ي 
ابراهيم البهرزي

واأل���ف جيم�س باتر�سي���ون 130 كتاب���ا. ولي�ست هذه هي 
امل���رة الأوىل التي يخو�س فيها كلينت���ون جتربة الكتابة، 
اإذ األف اأكرث م���ن كتاب، لكنها املرة الأوىل التي يوؤلف فيها 

رواية. 
وه���ذه هي واحدة من اأكرث م�ساريع التعاون الأدبي الغر 
متوقع���ة حتى الآن، ومت و�سف الرواية باأنها”مزيج فريد 
م���ن  نوعه م���ن ق�س����س الد�سائ����س، وموؤامرات م���ا وراء 

الكوالي�س”.
وعل���ى الرغم م���ن اأن النا�س���ر والكاتب يلتزم���ان  ال�سمت 
ح���ول املبل���غ املدف���وع للرواي���ة، اإل اأن���ه يعتق���د اأن���ه مبلغ 

كبر م���ن �سبعة اأرقام. ويف عام 2004، ت���ردد اأن كلنتون 
ح�س���ل على مبلغ 16 ملي���ون دولر اأمريكي كمقدمة لن�سر 

مذكراته.
و�ست�ستفيد الرواي���ة، التي �ستظهر يف يونيو عام 2018، 
م���ن التفا�سيل التي”ميكن للرئي�س اأن يعرفها فقط"، وفقا 
ملا ذك���ره النا�سر بينغ���ن راندوم هاو�س. وق���ال كلينتون 
ال���ذي ت���رك من�سب���ه يف الع���ام 2001 يف بي���ان �سدر عن 
نا�س���ره”ان ه���ذا العمل في���ه الكثر من املتع���ة". وو�سف 
العمل م���ع باتر�سون، الذي ا�سته���ر بتاأليف  كتب م�سرتكة  
ح���ازت على العج���اب وال�سه���رة كما هو احل���ال بالن�سبة 

الكت���ب الفردي���ة، بانه”رائع”.”لقد كنت من حمبيه  لفرتة 
طويلة جدا."

وقال باتر�سون اإن ال�سرتاك يف التاليف  مع كلنتون منحه 
اإمكانية احل�سول على اخلربة املبا�سرة للمكتب البي�ساوي، 
واعط���ى للكت���اب “ميزة  فري���دة م���ن نوعها”وا�ساف”انه 
رواي���ة حكيمة، وق���د �سمحنا للرئي�س كلينت���ون بنقل فكرة 
مث���رة لالهتم���ام". وا�ساف”انه���ا مزي���ج ن���ادر - �سيت���م 
توجي���ه القراء اىل الت�سويق، بطبيع���ة احلال، ولكن �سيتم 
اأي�س���ا اإعطاء نظرة داخلية اإىل ما يعني حقا اأن يكون املرء 

رئي�سا".
وق���د تعرف كلينت���ون، وهو ق���ارئ حري�س لكت���ب الإثارة 
والألغ���از، عل���ى باتر�س���ون من���ذ10 �سنوات، وخ���الل ذلك 
الوقت اأ�سبحوا �سركاء يف لعبة  الغولف. وخرجوا بفكرة 
الرواي���ة بعد اأن اقرتح  حماموه���م عليهم  ان يعملون معا. 
ب���داأوا العم���ل عل���ى الكت���اب يف اأواخر ع���ام 2016، وعلى 
الرغ���م م���ن اأن تفا�سي���ل الكتاب �ستبقى ط���ي الكتمان حتى 
موع���د ن�س���ره، ال ان احد  امل�سادر املطلع���ة اخرب �سحيفة 
الغارديان اأن  احداثه تدور حول عملية اختطاف  للرئي�س 

الأمريكي 
وقد بنى  باتر�سون �سمعته  كموؤلف روائي بف�سل ت�ساركه 
وا�س���ع  النطاق يف تالي���ف  الكتب، والتي جعلت منه اأي�سا 
واح���دا من املوؤلفن الأكرث غ���زارة يف العامل. وهذا الكتاب 
�سيك���ون اأول م�س���روع روائي لبيل كلينت���ون حيث كان قد 
ن�س���ر مذكراته عام 2004 بعن���وان حياتي والتي اأ�سبحت 
م���ن بن الكتب الأكرث مبيعا عامليا، وبيع منعا ما يزيد على 

مليوين ن�سخة يف الوليات املتحدة وحدها.
وقال النا�سران الأمريكيان امل�سرتكان للكتاب �سوين ميهتا 
ومايكل بيت�س:”اإن ال�سفحات التي قراأناها حتى الآن فيها 
الكث����ر من احلبك����ة  والتفا�سي����ل املعقدة. ونعتق����د ان هذا 
الكتاب �سيجلب املتعة والرتفيه  والفرح للمالين من القراء 

يف جميع اأنحاء العامل، ونحن م�سرورون جدا بذلك.”
عن الغارديان حسن عبدالحميد

مت���ون  عم���وم  اله���اليل( يف  )ب�س���رى  الكاتب���ة  ت���زد    مل 
جمموعته���ا ال�سعرّي���ة الأوىل املعنون���ة )لن ُت�سف���ى مّني(

ال�س���ادرة هذا العام عن )دار اأف���كار(- دم�سق بالت�ّساند مع 
)دار ميزوبوتامي���ا(- بغداد عم���ا اأ�سافته تعاريف متفرعة 
للفل�سف���ة من حي���ث كونها )معرفة ال���روح(، كما مل تبتعد- 
كث���رًا- ع���ن وجه���ات نظر)ويلي���ام جيم����س( بخ�سو�س 
تعريفه له���ا)اأي الفل�سفة( من حي���ث هي؛)حماولة �سديدة 
العن���اد للتفك���ر بو�سوح(،بع���د اأن تاث���ل الوع���ي ل���دى 
)ب�س���رى( وّتنا�سق من عندّيات ما تختزن من حرارة وجدٍّ 
وحمم هيام حتوم نحو عاطفة احُلّب،  من خالل تفوي�سات 
احلاج���ة اإليها كمنحى تفاعلي م���ع الآخر)الواحد( منه  اأو 
)املتعدد( وفق تتبع منا�سيب املتاأ�سل منه يف اأ�سل جوهر 
ذلك الواح���د اأواأوجه التعّدد فيه، مبا ُيتقارب مع ما يذهب 
اإلي���ه اأح���د املت�سّوف���ة ممن اأغواه���م الغ���ور يف مهابة هذا 
التو�سي���ف حتى ج���اء يقول؛)اإمّنا احُلّب م���ا لبث... وكل 

.) ... وكل ُحبٍّ يتغّر لي�س بُحبِّ ُحبٍّ يزول فلي�س بُحبٍّ
خماب���ئ  بع����س  تق���دمي  �سي���اق  يف  )ب�س���رى(  حافظ���ت   
م�ساعرها و�سيول عواطفه���ا يف ر�سف ق�سائد منثوراتها 
ال�سعرّي���ة على منوال روح ال�س���رد وبراعة التقطيع املتبع 
يف نف����س و�سياق الكتابة الدرامّية الت���ي تّر�ست وقّدمت 
ف�س���اًل عن مق���الت �سحفّي���ة كث���رة ومتنوع���ة اإىل جنب 
وج���ذب  تثوي���رات ملواق���ف اإن�سانّي���ة  فيما يخ����س و�سع 
العراق بعد ما اأُ�سطلح عليه ب�)اجلديد(، لذا تبارت -هنا- 
م���ع ذاتها الواثق���ة وال�سريحة بوهج نه���ج تخاطري يكاد 
يالم����س اليوم���ي م���ن ا�ستح�س���ارات  ل�سور م���ن )األبوم( 
الذكريات جدحت تت�ساوق لكي تتماهى مع جمريات واقع 
حم�سو����س ج���رى تري���ره عرب تهومي���ات اأح���الم ولذائذ 
عت���اب وحلظات تّرد واٍع عرب �سيل مهارات حفٍر متوازن 
م���ا بيها من حيث كونه���ا )عا�سقة وله���ى( و بن من تطلب 
من���ه )اأن ل ُي�سفى منه���ا( من حيث هو )مع�سوق �سلبي( اأو 
غر متكاأفئ، وتلك معادلة ل تخلو من ثقة ح�سور ل�سوت 
الأنث���ى يف جلج دواخله���ا واأن�ساق تعابره���ا البارعة يف 
ع���دم ترير اللب�س والد����س و�سوان���ح الغمو�س يف بنية 
ا�ستقاقاته���ا وتطويعه���ا ملو�سوع���ٍة واح���دة ه���ي )احُلّب( 

ال���ذي حاول���ت رميه ب���رذاذ ال���ورد ل بن���ار الر�سا�س كما 
فعل���ت من قبل)غادة ال�سّمان(، احلّب الذي هو اأعذب در�ٍس 
يف الق���وة التي ترّت�ست على التحّلي به���ا )الهاليل( على 
م���دار �سن���وات اكت�سافها لطاق���ة ال�سعر الكام���ن يف قيعان 
دواخله���ا، كما ي�سهر هذا التهديد املعلن عن نف�سه يف ن�س 
حمل عنوان )املوت رميًا باحلّب( حيث حفلت تبوح فيه:(
اأعل���ن عليَك../ حرب ال�سوق/ �سهامها عمياء/ ُتطلقها اأياٍد 
جائعٌة../ لقتنا�س../نب�سات القلب/ كر�سا�سة عمياء/ 
اأ�سك���َت الن�سياُن/ نب�س قلب���ك/ م�سرج���ة بالياأ�س/ ُتفلُت 
قب�سُة ال���روح/ اأحالمًا كانت/ حتر����ُس بوابته/ على باب 
احلّب/ وقفنا معًا/ تقدمُتك../ ب�سدٍر مك�سوف/ مل يخ�س 
وابل ال�س���وق/ وكنت..من�سغاًل/ باإح���كام درعك/ الواقي 

من القلق..( املجموعة �س32 

مغامرة الشعر... علنًا
    �س���اء لهذه املجموعة اأن تنح�س���ر بال�سنوات التي بداأت 
منه���ا )ب�سرى( خو����س مغامرات ال�سع���ر العلنّية على هذا 
النح���و ال�ساخ����س واملُتخ�س����س- عل���ى وف���ق م���ا اأ�سرنا 
ونوهن���ا - ع���رب ت���وايل الأع���وام 2013و2014و2015  
والت���ي نحت���ت خالله���ا خم�س���ة واأربع���ن ن�س���ًا تّو�س���دت 
جميعها يف هذه املجموعة فيما اأنفرد ن�س واحد  اأ�سطف 
بعنوان )�سفح���ات ل تن�سى( ُكتب يف الع���ام/2009 فيما 
الن����س الث���اين ال���ذي اأ�ستظ���ل بعنوان)لهفة( ج���اء موثقًا 
يف الع���ام/2012، لت�سب���ح املجموعة مب���الك التام �سبعة 
واأربع���ن ن�سًا ُمتخمًا ب���كل لوازم الدفاع عن به���اء اأ�سياء 
ال�ساع���رة  ون���وازع متنف�ساته���ا الو�سفّي���ة والدللّي���ة، بل 
حت���ى التعوي�سّي���ة منه���ا يف نواح���ي ا�ستبداله���ا لأدوات 
الكتابة الت���ي اأعتدناها حيال خوا����س و�سوح ح�سورها 
الدرامّي���ة  الكتاب���ة  اأو مرتهن���ات  ال�سحاف���ة  يف حم���راب 
النا�سط���ة، بغية توريد نب���ل م�ساعرها والتعبر عن �سدق 
انتهالته���ا  م���ن ينابي���ع ال�سعر،رمبا على �س���ر هدي ذلك 
املنح���ى الجرتاح���ي املاث���ل ال���ذي اأفا����س في���ه الروائ���ي 
)ف���وؤاد التك���ريل( يف حمن���ة اإيج���اد م�سٍر منا�س���ب لبطل 
روايت���ه )توفيق امل���وىل( يف)الأوجاع وامل�س���رات( فراه  
ُي���ورد عل���ى ل�سان���ه ه���ذا التربير؛)رمب���ا تك���ون ممار�س���ة 
ال�سع���ر اأح�س���ن و�سيل���ة لع���دم الإن�سباط يف ه���ذا العامل( 
ومب���ا قد نتّلم�سه يقرتب م���ن راأي )�سوزان �سونتاغ( التي 
ت���رى يف ال�سعر؛)ه���و التخل����س من امل���كان(، اأو هو )نقد 
احلي���اة( م���ن جهة نظ���ر اأخرى، م���ع الأخذ بع���ن العتبار 

ا�ستحال���ة حتقي���ق ذل���ك- كم���ا ه���و حا�س���ل يف ُمنهم���كات 
)ب�س���رى الهاليل( ال�سعرّية ولواه���ب ا�ستعاراتها يف هذه 
املجموع���ة يف الأقل، وبع���د كل ما ورد-  دون توافر الظفر 
بتلك الق���درة الفائقة على اإثارة العواط���ف احلقيقة كالتي 
تواف���دت وت�سبث���ت يف ج���ذوة ذل���ك الوج���د ووط���اأة �سدة 
الع�س���ف اجل���وي واجلنون؛)م���ا الفرق.. / ب���ن �سباٍح/
ي�سحو على”اأحبك"/ و�سباٍح../تغ�سل وجهي الدمعة؟/ 

�سوى../ اأنك اأمتطيّت الغياب( املجموعة �س129.

قصائد ومدن... وهم واحد
���د اأن ندن���و ك���ي نتوقف تلّي���ًا يف فح�س وقن�س       نتق�سّ
ال�سن���وات واأ�سماء املدن )بغ���داد/ بو�سطن( بح�سورهما 
الوا�س���ح يف حم���ربة توقي���ع نزف ه���ذه املجموع���ة، فيما 
مل يلم���ع اأ�س���م )نيويورك( �س���وى مرة واح���دة فقط حتت 
اأح���دى ن�سو�سها، �سعيًا منا جل����س وملّ�س بع�س خوا�س 
ما اجن���زت الكاتبة م���ن حوافل م�سروعها ع���رب منعطفات 
ه���ذا التتابع ال���رثي واملتوثب من �س���دق م�ساعر وملفات 
ك�س���ف �ّس���ر تّدفئها بجم���رات اجل���وى واأغاين الن���وى اأو 
التلذذ ب�َسكرات النج���وى وتعوي�سات خما�سات تداخلّية 
يك���ون فيها )الوط���ن( كخلفّي���ة اأو ُبع���دًا تكميلّي���ًا ل�سورة 

امل�سهد العام، فيما تكون البطولة املطلقة  ماثلًة يف تقريظ  
مواق���ف احلبي���ب الغائب كم���ا ي���رد ح�س���رًا يف ثنايا هذا 
الن����س ال���ذي اأ�ستثنيناه- هنا ق�سدًا - ع���ن بقية ن�سو�س 
املجموع���ة حيث تب���دو فيه �سورة الع���راق وا�سحة تامًا 
ع���رب تائ���م ما ورد فيه م���ن ت�سميات مبا�س���رة ت�سر اإليه، 
ف�س���اًل ع���ن اإ�س���اءة العنوان؛)دون���ك اأتغرب ع���ن وطني( 
تق���ول ال�ساعرة في���ه:)لأين اأرى الوطن في���ك../ اأحببُتك/ 
يف عينيك.../ اأ�ست�سعُر قلقه/ يف �سفتيك../ اأملُح اإبت�سامَة 
حزِن���ه/ يف يديك../ يغمرين حن���اًن دجلِته والفرات/ يف 

�سحكتك/.......... الخ( املجموعة �س 141.
معامله���ا  وات�سح���ت  املجموع���ة  ه���ذه  ق�سائ���د  ات�سق���ت   
بفيو�س���ات ذكاء نوع���ي ت���ذوب يف اأتون���ه اأ�س���داء روح 
�سادح���ة بعذوبة غن���اء ي�ساطئ �سفاف احل���زن ويتحّداه، 
ومب���ا يوؤاخ���ي ما بن ح���الوة طعم احلّب وم���ا بن لذوعة 
م���رارة ال�س���وق متك�ّسرًا بعرثات باأوج���اع ق�س�س الع�سق 
الت���ي ل تنته���ي اإلأ بف���راق ي���دمي من �سل���ة الوج���د مرمّيًا 
على جثة الُبعد واأو�س���ال احلنن املمزق ب�سكاكن اللوعة 

و�سهام الهجر.
  حاول���ت ال�ساع���رة اأن تعّر����س باأ�سجار العن���اد واأغ�سان 
الكربي���اء لتكت���ب مطوّيات م���ن اأوراق رحلة ح���ّب ل يريد 
اأن تنته���ي؛)يف ليٍل يتي���ٍم تذكرتك/ويف �سب���اٍح ندّي.../

اغت�سلُت من ذاكرت���ي/ بنقاء طفٍل.../اأهديُتك قلبي/لففته 
بكربيائ���ي/ عّطرت���ه بنثي���ث روٍح/غافلت وج���ع ال�سنن( 
املجموع���ة ����س  73، ويف اأن ت�ستج���ر ببع����س ال�س���ور 
واملقاط���ع املاألوفة واملتواردة واملحفوظة بخزائن الذاكرة 
اجلمعّي���ة من حيث ال�ستعانة املده�س���ة ببيت �سعر �سعبي 
م���ن اإحدى ق�سائ���د )مظفر النّواب( كم���ا يف ن�س)عالمات 
ا�ستفه���ام( ����س117 م���ن دون اأن ت�س���ر اإليه؛)تعال بحلم 
واأح�سبه���ا اإل���ك جّي���ة( اأو باأغني���ة للمطرب)ح�س���ن نعمة( 
يف ن�س)عيدّي���ة( ����س 126)جث���ر اأعي���اد م���ّرن وانت ما 
مّري���ت( اأو يف التقاطات جرت عل���ى نحو متتابع يف ن�س 
)ل ترح���ل( �س129 ال���ذي تعدّدت فيه ع���دة اأ�سوات، الأم 
العراقية وهي تندب؛)جا لوالدة م�سيعة ولد... اآه الولد( 
اأو مالم���ح من اأنفا�س اأحدى ق�سائ���د )مليعة عبا�س عمارة( 
و)ن���زار قب���اين( واأغني���ة )عبداحلليم حاف���ظ( )اأهواك... 
واأتن���ى.. لو اأن�س���اك...( تداخل���ت عذب���ة م�سرتخيًة  يف 
اأن�س���اق هذا الن�س ال���ذي بقي حمافظًا ب���ذكاء خا�س على 
اجل���و الع���ام لق�سائد  اله���اليل يف جمموعتها )ل���ن ُت�سفى 

مني(.

ت�س���در ع���ن دار امل���دى يف ب���روت وبغ���داد، 
جمموع���ة �سعرية جدي���دة لل�ساع���ر والروائي 
ال�سوري �سليم بركات، بعنوان »الأبواُب كلُّها 
)ترديد ال�س���دى يف التالعب باأخالق الليل(«. 
وهي ق�سيدة واحدة طويلة من 265 �سفحة، 
العربي”مبقط���ع  »القد����س  ال�ساع���ر  وخ����سّ 

منها. 
 اأ�س���در ال�ساع���ر ال�س���وري �سلي���م ب���ركات 19 
املجموع���ة  ه���ي  وه���ذه  �سعري���ة؛  جمموع���ة 
الع�سرون، ف�ساًل عن »الأعمال ال�سعرية« التي 
�سب���ق اأن �سدرت عن املوؤ�س�س���ة العربية، �سنة 
2007. ويعّلمنا تاري���خ الإجنازات الإبداعية 
الفردي���ة در�سًا كب���رًا، مف���اده اأن اأعمال الأدب 
ال�ستثنائي���ة قامت بواحد م���ن اإجناَزين: اإما 
اأنه���ا اأ�س�س���ت اأ�سلوبي���ة جدي���دة، اأو ت�سبب���ت 

يف حُم���اق اأ�سلوبية قدمي���ة؛ الأمر الذي يعني 
اأنها – يف النتيجتن – حالت خا�سة للغاية. 
واأدب ب���ركات منوذج رفي���ع على تلك احلالت 
اخلا�سة: �سعره �سّخ حياة جديدة يف امل�سهد 
ال�سع���ري العرب���ي املعا�سر، وروايت���ه اأحيت 
عامل���ًا �سرديًا يكون في���ه العجائبي مادة كربى 
جبارة للتما����س اإن�ساء الع���امل الفعلي. الأهم 
من ذلك، وهذه لي�ست مفارقة البتة، اأن بركات 
الكردي كتب بلغة عربية ف�سحى -حية، دافقة، 
بليغ���ة، اإعجازية، فاتنة، طليق���ة، بالغة الرثاء 
واجل�س���ارة واجلزال���ة – ولع���ب دورًا كب���رًا 
يف حتديث قوامها الرتكيب���ي وا�ستخداماتها 
البالغي���ة ووظائفه���ا اخلطابي���ة؛ الأم���ر الذي 
يغن���ي عن الق���ول اإنه ب���ات ب���وؤرة ا�ستقطاب، 

ومعيار قيا�س، ومنوذج تاأثر.

املجموع���ة اجلدي���دة، ه���ذه، حتم���ل العنوان 
الفرع���ي: »ترديد ال�سدى يف التالعب باأخالق 
اللي���ل«؛ وهي ق�سيدة واح���دة طويلة، موزعة 
على فقرات ومقاطع فرعية، هنا منوذج منها: 
»العالق���ون عالق���ون اأم���ام اأب���واب املخامر، ل 
وراء  ناك�س���ون:  والناك�س���ون  تزجروه���م، 
اأولء الأب���واب ُتبع���ُث الأنهاُر للح�س���اب اأوًل، 
واحلدائ���ق للح�س���اب عل���ى ف�سائ���ح ال�سجر، 
ومروق الظالل، وهرطقة املمرات. ح�ساب من 
�ُسْك���ٍر. عق���اٌب/ وثواب/ من/ �ُسْك���ر/ و�سدًى 
للنهائي قادم���ًا يف قباقيبه/ ال�ُسكرة ريحانية � 
تلك ال�سكرة قبل اللون، وبعد اللون/ ال�سكرة 
قب���ل النق����س وبع���ده/ قب���ل العق���ل وبع���ده/ 
ال�سك���رة/ الريحاني���ة/ يف/ الأف���واه/ نبيٌذ/ 

يف الأفواه".



 
     








 







 
     

    
   

    
           

  
   
   
   
    

 



 

  

بيل كلنتون يؤلف روايته األولى

يعمل الرئيس االمرييك السابق بيل 
كلينتون عىل تأليف رواية باالشراك 
مع الكاتب جيمس باترسون بعنوان 
الرئيس املفقود.
وستنرش الرواية،”يف حزيران 2018. 
وسوف  تقوم دار نرش ألفريد نوبف و 
ليتل، براون ورشكاه بنرش الرواية معا.
واضاف البيان ان هذا الكتاب”سيقدم 
للقراء مزيجا فريدا من الدراما 
العاملية واملثرية ومشاهد من وراء 
الكواليس من اعىل ممرات السلطة".
وقالت دار النرش إن الرواية 
سوف”تحتوي عىل تفاصيل ال ميكن 
ألي شخص سوى الرئيس األمرييك 
معرفتها
وقال كلينتون:”العمل عىل كتاب 
يحيك كيف يكون الرجل رئيسا، 
وكتابة التفاصيل التي أعرفها عن هذه 
الوظيفة، وعن كيفية عمل اإلدارة يف 
واشنطن، كان أمرا ممتعا."

حواضر البوح... خواطر الوضوح في مجموعة بش���رى الهاللي 
الشعرّية )لن ُتشفى مّني(

جسارة وجزالة األسلوب في قصيدة 
األبواب كلها

ــــــــدارات ــــن اص م

ترجمة/ المدى
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

موسوعة”المفاهيم 
األساسية فى العلوم 
اإلنسانية والفلسفية"

�س���در  كت���اب  مو�سوعة”املفاهي���م الأ�سا�سية 
ف���ى العل���وم الإن�ساني���ة والفل�سفية”وهى من 
حتري���ر عامل���ن جليلن حمم���د �سبي���ال ونوح 
الهرم���وزى، يذك���ر حمم���د �سبيال ف���ى تقدميه 
للمو�سوع���ة اأنها تق���دم للق���ارئ العربى اليوم 
زب���دة جمه���ود ا�ستمر ع���دة �سنوات م���ن اأجل 
اإن�س���اج من���وذج جدي���د ملو�سوع���ة �ساملة فى 

جمال العلوم الإن�سانية.
ت�س���م  مركب���ة  مو�سوع���ة  ه���و  العم���ل  ه���ذا   
العل���وم  جم���ال  ف���ى  وثيم���ات  مو�سوع���ات 
اإعداده���ا  ت���وىل  والإن�ساني���ة  الجتماعي���ة 
والبحث فيها جمموعة من الباحثن واأ�ساتذة 
التعلي���م الع���اىل كل ف���ى جم���ال اخت�سا�س���ه، 
فل�سفي���ة  مو�سوع���ات  اإدراج  مت  وهك���ذا 
و�سيا�سي���ة  وقانوني���ة  و�سو�سيولوجي���ة 
التن�سي���ق  ومت  و�سيكولوجي���ة  واقت�سادي���ة 
بن ه���ذه التخ�س�س���ات ومناق�ستها واإعدادها 

للن�سر.
كقواع���د  ت�سطره���ا  مت  الت���ى  املعاي���ر  اأم���ا 
عمل لإع���داد ه���ذه املو�سوعة ه���ى اأول معيار 
امليدان���ى واجلامع���ى، واملعي���ار  التخ�س����س 
الثان���ى ه���و اختي���ار الق�ساي���ا واملو�سوعات 
الأ�سا�سية ف���ى كل من الفل�سفة وعلم الجتماع 
والقان���ون  ال�سيا�س���ة  وعل���م  النف����س  وعل���م 
ه���ذه  كل  ب���ن  التن�سي���ق  ث���م  والقت�س���اد، 
املو�سوع���ات م���ع مراع���اة معاي���ر ال�سياغ���ة 
اجلي���دة والوا�سحة لالأف���كار املعرو�سة بلغة 

تداولية وتوا�سلية.
اأم���ا املنطق الفك���رى لهذا العم���ل فهو حماولة 
امل�ساهم���ة ف���ى تت���ن وتقوي���ة ودع���م نظ���رة 
العربى اإىل الق�ساي���ا الجتماعية والإن�سانية 
احلديث���ة  الإن�ساني���ة  العل���وم  منظ���ور  م���ن 
ولي�س فقط من منظ���ور الت�سورات التقليدية 
املتوارث���ة والت���ى غالب���ا ما تكون ه���ى اأ�سا�س 

النظ���رة املعت���ادة واملتداول���ة له���ذه الق�ساي���ا 
خا�س���ة واأن اجلميع يعل���م اأن الثقافة العربية 

احلديثة قا�سرة على هذا امل�ستوى.
 

آسيا جّبارفي  بّوابة 
الذكريات

رغ����م تنام����ي �سهرته����ا يف باري�����س، اإل اأن لغة 
اآ�سي����ا جبار )1936 ������ 2015( الفرن�سية بقيت 
تن�س����ح بالنَف�����س العرب����ي. ثم����ة روح عربي����ة 

وذهني����ة جزائري����ة �سكنت رواياته����ا واأفالمها 
وم�سرحياتها ودرا�ساتها الأكادميية، وتاأ�سلت 
اأك����رث يف ر�س����م مالم����ح �سخ�سياته����ا، وعوامل 

حيواتها الب�سيطة.
الروائية  اجلزائرية ا�سيا جبار التي رحلت عن 
عاملنا عام 2015 كانت اأول كاتبة عربية تدخل 
الأكادميي����ة الفرن�سي����ة )2005( راحت تطوع 
لغته����ا الفرن�سي����ة لق�ساي����ا امل����راأة يف اجلزائر 
والع����امل العرب����ي عموم����ًا، كم����ا يف ثالثيتيه����ا 
و»ظ����ل  والفانتازي����ا«،  )»احل����ب  الروائيت����ن 
ال�سلطانة« و»بعيدًا عن املدينة املنّورة« ���� و»ما 
اأو�سع ال�سجن«، »بيا�س اجلزائر« و»ن�ساء بال 
كف����ن«(. ومن احلرك����ة الن�سائي����ة التي خرجت 
من رحمه����ا يف ال�ستيني����ات، ا�ستوحت فيلمها 
»نوب����ة ن�ساء جب����ل ال�سنوى”الذي حاز جائزة 
ال�سينمائ����ي«  البندقّي����ة  النق����اد يف »مهرج����ان 
)1979(. يف م����رات كث����رة، حتدث����ت جّب����ار 
)ا�سمه����ا احلقيقي فاطم����ة الزه����راء اإميالين( 
ع����ن عالقتها باللغة العربي����ة. عالقة حميمة مع 
اللغ����ة الدارجة حتديدًا، حملتها معها من منزل 
العائل����ة حي����ث »كان وال����دي يتح����دث م����ع اأمي 

بالعامي����ة«. يف اأك����رث رواياتها ذاتي����ة »ل مكان 
يف بيت وال����دي”)2008(، نب�ست جّبار دفاتر 
عائلية قدمي����ة، اأتيح لنا قراءتها بالعربية حن 
�س����درت بعن����وان »بّواب����ة الذكريات”)تعريب 
الأكادميي حممد يحياتن( عن »دار ف�سيف�ساء«. 
بالتع����اون مع هذه ال����دار، اأعاد »املركز الثقايف 
العربي”قب����ل اأي����ام، طباع����ة الن�سخ����ة العربية 
الت����ي تتب����ع �س����رة فاطم����ة الت����ي ترعرعت يف 
كن����ف اأب معّل����م، واأم راقي����ة تك�س����ف لها �سحر 
الأعرا�����س الن�سائي����ة. الفت����اة التي ن�س����اأت مع 
�سغفه����ا بالكت����ب، �ستواج����ه ال�سلط����ة الأبوية، 
ومنظوم����ة جمتمعها القيمية الت����ي حتاول اأن 
تحو �سخ�سية امل����راأة لأنها »عورة«. يف هذه 
ال�س����رة الروائية، �سنقراأ كي����ف حتاول الفتاة 
التم����رد على املنظومة املت�سلب����ة، عرب ت�سكعها 
م����ع رفاقها ال�سب����ان بعد �ساع����ات الدر�س، قبل 
حماولته����ا النتح����ار. ه����ذه الذكري����ات ت�سكل 
العوام����ل الأ�سا�سي����ة والظروف الت����ي اأ�سهمت 
يف �سقل �سخ�سية اأوىل الن�ساء اللواتي تقّلدن 

من�سبًا اأكادمييًا يف اجلزائر بعد ال�ستقالل.

كتاب”محاكمة 
برودسكي”

يث����ر كت����اب )حماكم����ة برود�سك����ي( املرتج����م 
ع����ن الفرن�سية م����ن قب����ل الكاتب �ساك����ر نوري  
وال�س����ادر حديثا عن دار �سطور، ماأ�ساة �ساعر 
اب����ع  ني����ا يف الي����وم الرَّ رو�س����ي اأط����لَّ عل����ى الدُّ

والع�سري����ن من حزي����ران ع����ام 1940م، ويفع 
ُّ����ِف ب����الده م����ن ك����وارث احلرب  يف زم����ن تخف�
العاملية الثانية لتجوز ما تعارفنا على ت�سميته 
بن����ذر احلرب الب����اردة نتيج����ة انق�س����ام العامل 
يتن����اول حماكم����ة  والكت����اب  مع�سكري����ن،  اإىل 
جن خم�س  برود�سك����ي حيث حك����م علي����ه  بال�سَّ
�سن����وات ، وح����ن يخلى �سبيله بع����د عامن اأي 
يف ع����ام 1966م، مل يج����د يف نف�س����ه رغبة يف 
التعاي�س مع جمتمعه فيهاجر  يف عام 1972م، 

اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.
.يع����ود الف�س����ل يف تدوي����ن وحف����ظ جل�س����ات 
حماكم����ة ال�ساع����ر برود�سك����ي يف ع����ام 1964 
ال�سحافية  ال�سجاع����ة  فريدا فيغدوروفا التي 
لوله����ا  لذهبت وقائعه����ا اأدراج الري����اح. لذلك 
اأ�سبح����ت وثيقة هامة وفري����دة من نوعها، يف 
تاري����خ الأدب، علق عليه����ا ايفيم ايتكند، ع�سو 
احتاد الكت����اب والأدباء، و�سدي����ق برود�سكي 
واأح����د الذين �سه����دوا حماكمته. وق����د و�سفها 
الكثرون باأنها رائعة �سريالية تراجيكوميدية، 
اأنبثقت من جلتها البرو�سرتويكا التي غّرت 
دمت  وجه رو�سي����ا نح����و الدميقراطية.وقد �سُ
�سلط����ات بلده اأن ح����از مواطنه����ا ال�ساعر على 
اإقامت����ه يف  م����ن مق����ر  ل����الآداب  جائ����زة نوب����ل 
الوليات املتحدة، الذي اأعترب اأكرث من �ساعر، 
فه����و مفكٌر، خ����رج عل����ى تقالي����د الأدب املاألوف 
ليذه����ب بتجربت����ه  اإىل اأق�س����ى مداها يف عامل 

كتابة ال�سعر. 

موراكي يؤرخ للعالم من 
 1Q84 خالل ثالثيته

معتم����دا عل����ى الت�ساب����ه ال�سوت����ي ب����ن النطق 
حرف”كي����و للرقم”ت�سعة”وب����ن  الياب����اين 

هاروك����ي  يتالع����ب  Q”الإجنلي����زي، 
ال�س����ادرة  روايت����ه  بعن����وان  موراكم����ي  
بالياباني����ة يف ع����ام 2009، جاع����ال اإي����اه على 
كي����و  هو”األ����ف  النح����و:”1Q84”اأو  ه����ذا 

اأربع����ة وثمانون”ب����دل من”1984”اأو”األ����ف 
وت�سعمائ����ة واأربع����ة وثمانون”وه����و عن����وان 
�س����درت  ال�سه����رة.  اأورول  ج����ورج  رواي����ة 
رواي����ة موراكامي يف ثالثة اأجزاء قوامها األف 
�سفح����ة، وبيع منه����ا يف اأول �سه����ر ل�سدورها 
ملي����ون ن�سخ����ة، وموؤخ����را �س����درت ترجمته����ا  

العربية بجزئيها الول والثاين 
 ،"1Q84”،تبل����غ رواية هاروك����ي موراكامي 
األ����ف �سفحة موزع����ة على ثالثة اأج����زاء انتهى 

منها الكاتب يف ثالث �سنوات، 
يق����ول  موراكي  اأكرث م����ن مرة يف احلوار”اأنا 
ل اأنظر اإىل نف�سي باعتباري فنانا، اأنا �سخ�س 

عادي يجيد الكتابة،”.

صوٌر وأحداٌث تأريخّية عن 
المدينة يقّدمها محسن 

حسين
اأحيانًا تتخلى ال�سحافة عن ا�سلوبها اخلربي، 
العراق����ي،  ال�سحف����ي  يكتب����ه  م����ا  خ����الل  م����ن 
وه����ذا ما جن����ده يف كتاب”�سور م����ن املا�سي 
البعيد”لل�سحف����ي حم�س����ن ح�سن، ال����ذي اأّرخ 
يف هذا الكتاب اأحداثًا و�سورًا تخ�س املدينة، 
فب����ن الق�س����ة والتاري����خ ن�س����ج ح����روف ه����ذا 

الكتاب.
فيتحدث ح�سن عن ال�سلطانة دوندى مثاًل يف 
كتابه حت����ت مقال يحمل عن����وان امراأة حكمت 
بغ����داد،  يذكر اأن عام 1410 ولغاية عام 1419 
حكم����ت بغداد ه����ذه ال�سلطانة يف تل����ك الفرتة 
م����ن حكم الت����رت املغ����ول اأو ما ي�سم����ى بالدولة 
اجلالئري����ة ن�سب����ة اىل موؤ�س�سها ال�سيخ  ح�سن 
الكب����ر اجلالئ����ري الذي ا�ست����وىل على احلكم 
يف بغداد بعد انهيار حكم اآخر احفاد هولكو، 
وكان����ت ه����ذه ال�سلطان����ة اآخر ثم����اين �سالطن 

للدولة اجلالئرية املغولية الترتية.
الن�سوي����ة  ال�سخ�سي����ات  اإىل  الكات����ب  تط����رق 
العراقية منذ الق����دم، مثل �سارة خاتون اأي�سًا، 
واىل تلك املنطقة التي تدعى كمب �سارة ن�سبة 
اىل مالكته����ا �س����ارة خات����ون، وي�س����ر الكاتب 
�سمي����ت  مل����اذا  يعرف����ون  ل  الكثري����ن  اأن  اىل 
املنطق����ة به����ذا ال�س����م، وم����ن هي خات����ون تلك 

املنطقة،  وه����ذه املراأة من اأ�س����رة ارمنية ثرية 
كان����ت رائعة اجلم����ال وجمالها ه����و من جعلها 
تواجه امل�ساع����ب، وقد مرت حياته����ا باأحداث 
ت�سب����ه الف����الم ال�سينمائي����ة، حي����ث �س����كل لها 
جمالها م�سكلة م����ع وايل بغداد العثماين الذي 
عم����ل امل�ستحي����ل م����ن اأجل ال����زواج به����ا لكنها 

رف�ست...
اأما عن جمال مدينة بغداد، التي عرفت مبدينة 
احل����ب واجلم����ال، يتح����دث نه����رو اىل ابنت����ه 
اندي����را خالل ر�سال����ة، ويذك����ر الكاتب”يعرف 
معظم العراقي����ن جواهر لل نهرو زعيم الهند 
ورئي�����س وزرائها، وال�سيا�س����ي الذي رفع علم 
ا�ستق����الل الهن����د عن����د ال�ستعم����ار الربيط����اين 
بع����د ن�س����ال طوي����ل مع غان����دي كم����ا يعرفونه 
كواح����د من الزعماء الذي����ن ا�ّس�سوا حركة عدم 
النحي����از، بعد اأن �سجن نه����رو يف الثالثينات 
م����ن القرن املا�س����ي، عرث على بع�����س الر�سائل 
الت����ي كان ير�سلها اىل انيدرا ابنته متحدثًا عن 
امور ثقافي����ة و�سيا�سية وتاريخية منها مدينة 

بغداد..
به����ا  ج����اء  الت����ي  املمي����زة  املو�سوع����ات  م����ن 
الكتاب”امرة تتزوج من ابن اخلياطة”ويذكر 
الكات����ب انها واح����دة من احلكاي����ا التي رويت 
ع����ن ال�س����رة املالك����ة، يف الع����راق اإن اح����دى 
الم����رات تزوج����ت م����ن �س����اب اب����ن خياط����ة، 

وه����ي الأمرة راجحة ابن����ة امللك في�سل الأول 
والأخ����ت ال�سغ����رى للمل����ك غازي وعم����ة امللك 
في�سل الثاين، وح�سب ما رواه ح�سنن جعفر 
الب�س����ر، ان ال����زواج مت ع����ام 1937، والزوج 
ه����و عب����د اجلبار حمم����ود من موالي����د 1913، 
وكان اف����راد ا�سرته يعمل����ون خياطن فقد كان 
وال����ده ال�سطة حممود اخلي����اط، من م�ساهر 
خياط����ي الألب�س����ة الرجالي����ة الت����ي كان����ت على 

الطراز العثماين اآنذاك...
يف الواق����ع اأن الكت����اب يحت����وي عل����ى الكث����ر 
املهم����ة  التاريخي����ة  والأح����داث  ال�س����ور  م����ن 
ل  ق����د  والت����ي  اي�س����ًا،  وامل�سوق����ة  واملمي����زة 
ن�ستطي����ع اح�ساءه����ا يف مقال واح����د، ولكننا 
نّوهن����ا لبع�س منه����ا، وما على الق����ارئ �سوى 
اقتن����اء الكتاب وق����راءة هذه الح����داث املثرة 
واملمي����زة، من الأح����داث التي ن����ّوه لها الكاتب 
مو�سوعة”خلل يف طائ����رة الزعيم”ويتحدث 
خ����الل هذا املقال، اىل حادثة عودة الزعيم عبد 
الك����رمي قا�س����م اىل الب�س����رة بعد انته����اء حفل 
و�س����ع احلجر ال�سا�س للمين����اء، وهي اأحداث 
ل يع����رف الكثرون تفا�سيلها، ويف يومها ظل 
الع�سرات من امل�سوؤولن يف الب�سرة ينتظرون 
يف املط����ار ع����ودة الزعي����م يف الوق����ت املح����دد 
لعودت����ه دون اأن يعرفوا �سب����ب تاأخره، ولكن 
م����ا ح����دث هو خل����ل يف طائرة الزعي����م رو�سية 
ال�سن����ع، ولقد اكت�سف اخلل����ل الطيار اخلا�س 

بالزعيم وهو واثق ابراهيم البياتي..
وهنال����ك اح����داث ومو�سوعات كث����رة اأخرى 
يك����ون  ق����د  وال����ذي  الكت����اب،  ه����ذا  يت�سمنه����ا 
حم�س����ن ح�سن اثبت من خالل����ه، اأن ال�سحافة 
لي�س����ت خربية فق����ط بل ه����ي توثي����ق لأحداث 
واحيان����ًا  عنه����ا  والك�س����ف  ومو�سوع����ات 

معاجلتها.

جــــــــــــديــــــــــــد

بق���در ما يعني يل ما يقوله الروائي اإ�سماعيل 
فه���د اإ�سماعي���ل م���ن خ���الل اأعمال���ه الروائي���ة 
الكثرة، يعن���ي يل بالقدر ذات���ه الكيفية التي 
يق���ول فيها م���ا يريد، �سيغ���ة ال�س���رد، الهيكل 
الدرام���ي الع���ام، موازن���ة اأ�س���وات ال���رواة، 
ف�س���اًل ع���ن اأدوات اأخ���رى هي نت���اج اخلربة 
الطويل���ة يف العم���ل الروائ���ي الت���ي ميتلكها 

اإ�سماعيل.
حنظلة”ال�س���ادرة  عه���دة  روايته”عل���ى  يف 
موؤخ���رًا ع���ن دار الع���ن يف القاه���رة، الت���ي 
تتن���اول �سرة فن���ان الكاريكاتر الفل�سطيني 
اأغتي���ل يف لن���دن ع���ام  ال���ذي  ناج���ي العل���ي 
1987، عم���د اإ�سماعي���ل فه���د اإ�سماعي���ل على 
ا�ستخ���دام �سيغ���ة تداخل الأ�س���وات، ولعلها 

لزم���ان  مالءم���ة  الأك���رث  ال�سردي���ة  ال�سيغ���ة 
ومكان م�سطرب���ن، فاأح���داث الرواية عبارة 
ع���ن ح���وارات افرتا�سية بن حنظل���ة اليقظ، 
وناج���ي العلي امليت �سريري���ًا، ف�ساًل عن ذلك 
كان حنظل���ة يق���وم باإحاطت���ه ب���كل م���ا ي���دور 
يف غرف���ة امل�ست�سف���ى خ���الل ف���رتة الغيبوبة 
الت���ي دامت اأكرث من �سه���ر، منذ حلظة اإطالق 
ر�سا�سة م�سد����س على راأ�سه من قبل جمهول 

وحتى حلظة وفاته.
روايت���ه  م�سته���ّل  يف  الكات���ب  اأو�س���ح  وق���د 
طبيع���ة ف�س���اء ال���روي ونوعي���ة العالقة بن 
ال�سخ�سي���ات وامل���كان، حي���ث ج���اء في���ه )ها 
نح���ن، هن���ا اأن���ت، �س���وت اأق���رب لأن يك���ون 
طفولي���ًا، اأ�س���ك باأين اآلف���ه. ل���و ت�ساءلته. من 

اأنت. اأجابني. كالنا كالنا. لو كا�سفته يكفيني 
هذي���اين. فاجاأين ق���ال ما معناه ه���و يحد�س 
م���ا يوؤرقن���ي. غرابة و�س���ف احلال ب���الأرق. 
قال. نتيجة زحم���ة الب�سر والأ�سوات حولك. 
ل���و ا�ستفهمت���ه م���ن اأي���ن. عدي���د نا����س.. اأهل 
ومعارف واأ�سدقاء اإ�سافة لعديد نا�س اآخرين 
ل نعرفه���م. يجمعني واإياه كاأنن���ا ما زلنا يف 
خانة الهذيان( ويت�سح امل�سهد اأكرث يف نهاية 
املقط���ع حي���ث يق���ول )اإذا كنت معني���ًا مبزيد 
معرفة مل براأ�س���ك ميينًا ناحية اإفريز النافذة 
تراين جال�س���ًا مبواجهتك، ل يتجاوز حجمي 
عقل���ة ا�سبع مدّليًا قدمي يف الفراغ. هناك من 
ه���و خمتّل العق���ل. عن الغلط. كي���ف يل اأميل 
براأ�س���ي واأن���ا كثاف���ة جزيئية مغلوب���ة تهوم 

و�س���ط هالم حليبي. دع عنك الواقع وا�ستعن 
باخلي���ال. اأنت تلع���ب بالألف���اظ. من���ك اإليك. 
م���اذا تعني. اأعني اأن���ا كائنك الفرتا�سي. من 
اأي���ن يل بكائن ما.. مل ميهلن���ي اأكمل جملتي، 

قاطعني. اأنا حنظلتك(.
اإذًا، هو حنظل���ة/ الراوي الثان���وي، املت�سلل 
اإىل عتم���ة املوت ال�سري���ري، ذلك التيه املطلق 
يف �سحوب الل���ون الرمادي، ليك���ون و�سيطًا 
اأمين���ًا بن العاملن.. ه���و حنظلة يف مواجهة 
مبا�س���رة هذه امل���ّرة، مل يعطه ظهره كما يظهر 
لناج���ي  الكاريكاتري���ة  اللوح���ات  ع���ادة يف 
العل���ي، اإمنا ه���و �سري���ك يف �س���رد الأحداث، 
بينما جاءت �سيغة ال�سرد يف الغالب ب�سمر 
املتكلم، الذي هو ناجي العلي نف�سه/ الراوي 

الرئي�سي.. كما ا�ستعان الكاتب ب�سوت ثالث/ 
ال���راوي العلي���م، ي�ستخدم���ه يف الغالب حن 

يكون ال�سرد خارج ف�ساء املوت ال�سريري.
الزي���ارات  م���ن  الكث���ر  الرواي���ة  ت�سمن���ت 
)احلقيقي���ة( لأ�سدق���اء ناج���ي العل���ي خ���الل 
ف���رتة غيبوبته، اأحمد الربع���ي، غامن النجار، 
�سعدالله ونو�س، اأميل حبيبي، نور ال�سريف  
ولك���ن احل���وارات الت���ي دارت رمب���ا هي من 
ن�سج خميل���ة املوؤلف، وفق معرفت���ه املبا�سرة 

لتلك ال�سخ�سيات.

آخر كتاب

على رصيف المتنب����ي 

آل بودنبروك
 يعالج”توما�س مان”يف روايته ال�سهرة”اآل 
بودنربوك”ال�سادرة طبعتها اجلديدة عن دار 
املدى  مو�سوعات خالطت حياته، وي�سف من 
خاللها تداعي الطبقة الو�سطى، ورهافة ح�س 
فنانه����ا ال����ذي اأقع����ده ه����ذا احل�����س املرهف عن 

جمابهة احلياة ملا تبينه من
 تناف����ر احلي����اة والفك����ر وم����ا ات�س����م ب����ه م����ن 
انق�سام،”توما�����س مان”حن يحك����ي ي�سدق، 
وح����ن يكتب يلطف وي�سهب يف ي�سر، ويتهكم 
تهكم����ًا لذيذًا ين�ساب يف كتابت����ه وميتع قارئه، 
فهو جمتمع يف”اآل بودنربوك”باأكمله، متفتح 
لفن اللغة يغمرها باأملعيته يف التحليل النف�سي، 
وي�سيع فيها ر�سانت����ه ومييزها باأمانته ودقته 

يف نقل الإيقاع وعر�س ال�سلوك.
م����ن  واح����دة  بودنربوك”تع����د  ورواي����ة”اآل 
عالم����ات الرواي����ة والأدب الأمل����اين احلدي����ث، 
و�س����درت هذه الرواية حتت اأك����رث من عنوان 
تبع����ا للغة املرتجمة اإليه����ا، حيث �سدرت حتت 
و"اأ�س����رة  بودن����ربوك"،  منه����ا”اآل  عناوي����ن 
لعائل����ة  البط����يء  بودنربوك”و"ال�سق����وط 

بودنربوك".
وموؤل����ف الرواية هو الروائي الأملاين توما�س 
م����ان، وُن�سرت للم����رة الأوىل عام 1901م، ول 
ت����زال هذه الرواية تطبع مبختلف لغات العامل 

حتى اليوم.

غرابة في عقلي 
َم����ن يق����راأ روايت����ه قب����ل الأخرة”غراب����ة يف 
عقلي”الت����ي �سدرت ترجمته����ا العربية حديًثا 
ع����ن دار  امل����دى  بتوقي����ع عبدالق����ادر عبداللي، 
والتي ي�ستع����ر عنوانها من بي����ت من ق�سيدة 
ال�ساعر الإنكليزي ويليام ووردزوورث يقول 
فيه »كان ثمة غرابة يف عقلي، و�سعور ل يعود 
اإىل ذل����ك الزمان، ول اإىل ذل����ك املكان«؛ تخايله 
من����ذ ال�سفح����ات الأوىل ه����ذه الإ�سكالي����ة التي 
ت����رتدد على اأ�سلوب بام����وق، واإن كان البع�س 

يردُّها عل����ى ا�ستحياء، والبع�س الآخر ي�سعها 
يف اإط����ار اأيديولوج����ي به����دف ت�سوي����ه اإبداع 
الكات����ب، والتقليل من ه����ذه ال�سهرة امل�ساحبة 

له يف الداخل والرواج يف اخلارج.
عل����ى  ال�سيا�سي����ة  لالأو�س����اع  انتق����ادات  ثم����ة 
اختالف مذاهبها الفكرية وانتماءاتها ميررها 
الكات����ب يف �سور م�ساه����د ت�سجيلية؛ كر�سده 

للتبدلت التي حلت بقدوم احلركة الكمالية
روايت����ه  من����ذ  بام����وق  لكتاب����ات  املتاب����ع 
الأوىل”ج����ودت بك واأبناوؤه”1982، اإىل اآخر 
رواياته”امل����راأة ذات ال�سع����ر الأ�سفر”فربابر 
اأهمي����ة  ُي����ويل  بام����وق  اأن  يكت�س����ف   ،2016
خا�س����ة للحكاي����ة التي تع�سف بذه����ن القارئ، 
وتخل����ب لّب����ه، وتذهب ب����ه اإىل مناط����ق �سائكة 
عل����ى ح�ساب الأ�سلوب، فه����و مولع بالتفا�سيل 
الدقيق����ة التي جتعل من روايات����ه �سجاًل حافاًل 
بالعادات والتقاليد والتط����ورات الجتماعية، 
والتغيرات الدميوغرافية يف طبيعة ال�سكان، 
والهوي����ات املت�سارع����ة الت����ي يج����د له����ا عل����ى 
اأر�سي����ة الرواي����ة مكاًن����ا للت�سال����ح والتوافق، 
بعيًدا عن النع����رات الأيديولوجية والطائفيَّة، 
وفوق هذا جتد انتقادات����ه لالأنظمة والتيارات 
ال�سيا�سية املتناح����رة واملتاجرة بكلِّ �سيٍء من 
ْلطة. وِمن ثّم َمن مل يقراأ باموق  اأجل بريق ال�سُّ
فقد فات����ه الكثر ع����ن روعة ال�سياغ����ة والبناء 
وحرفية ر�س����م ال�سخ�سيات، وهي عملة نادرة 

يف الكتابات الروائية الرائجة الآن.

ترجمة الش��عر في”الِقمم 
العالية"

م����ا اأع����دت ق����راءة ترجم����ة لق�سي����دة اجنبي����ة 
وقارنته����ا باأ�سله����ا،  اإل و�سحبن����ي اأ�سف على 
غي����اب �س����يء و�سع����ور اآخ����ر يقاب����ل ذاك، ه����و 
الرغب����ة بقدرة اك����رب على المت����الك والتعبر، 

وح����ن تاأك����د يل اأن ذلك الأ�س����ف وذلك ال�سعور 
الآخر يتكرران اإثر كل قراءة، ملا ترجمت وبعد 
كل تنقي����ح وتعدي����ل، �س����رت ا�ست�سل����م لقناعة 
ما بع����د التع����ب واحلفاظ على اآخ����ر حال تت 
معتذرًا هذه املرة، باأن تلك غاية ما و�سلت اإليه 
الي����وم وغاي����ة اليوم الث����اين خمتلف����ة ولل�سنة 
املقبل����ة غاية اأخ����رى، �سيء م����ن مقدمة الكاتب 
واملرتج����م يا�س����ن ط����ه حاف����ظ، لكتابه”القمم 
م����ن  ع����دد  ترجم����ة  يت�سم����ن  العالية”وال����ذي 
الق�سائد املخت����ارة لع�سرة �سع����راء من العامل، 
هذا الكت����اب �سدر عن موؤ�س�س����ة املدى لالإعالم 

والثقافة والفنون.
ويذك����ر حاف����ظ قائاًل، لأنن����ا نوؤمن ب����اأن نعرف 
ج����ّو ال�ساع����ر واف����كاره ومو�سوعات����ه، خ����ر 
م����ن اأن جنهل����ه كل����ه، وب����اأن ن����رى ق�سيدته من 
م�ساف����ة لي�ست بعي����دة خر م����ن األ نراها، فاإن 
ه����ذا المي����ان يهبن����ا �سبب����ًا اآخ����ر لأن نرت�سي 
بالق�سيدة املرتجم����ة ونتقبلها، بفرح ل يحول 

دونه بع�س ما �س�سحب ال�سفر.
واإذا كان الأدي����ب غ����ر املتخ�س�����س بال�سع����ر 
ل ينتب����ه اإىل بع�����س م����ن خ�س����ارة الق�سي����دة 
املرتجمة، فيجب اأن نعلم،  اأن اأية قراءة اأخرى 
للعب����ارة ال�سعري����ة اأو البي����ت ال�سع����ري تلوح 
يف ذه����ن ال�ساعر اأو الع����امل بال�سعر الذي يقراأ 
الرتجم����ة وجو اكرث اكتماًل اأو اقرب اىل فهمه 

يرت�سم يف خميلته وذهنه.

مذكرات وزير عراقي
�سدر ع����ن دار امل����دى  موؤخ����رًا كتاب”مذكرات 
وزير عراقي.. ذكريات يف ال�سيا�سة العراقية” 
جلواد ها�سم الذي عاي�س التطورات ال�سيا�سية 
الت����ي �سبق����ت ورافق����ت انق����الب ح����زب البعث 

وت�سّلم اأحمد ح�سن البكر ال�سلطة. 
ودّون مذك����رات ال�سيا�سة العراقية خالل حقبة 
مهم����ة ومف�سلي����ة يف تاري����خ الع����راق احلديث 
فيه����ا وزارة  �سغ����ل  ب����ن 1967 و2000،  م����ا 
التخطي����ط مرت����ن، واأ�س����رف م����ن خاللها على 
ر�سم �سيا�س����ة العراق القت�سادي����ة.  وقد اأتاح 
له موقعه يف اأعلى ه����رم ال�سلطة العراقية، اأن 
يكون �ساهدا من”اأهل النظام”على التحولت 

ال�سيا�سية اخلط����رة التي رافقت حكم البعث، 
ويطل����ع وي����دون، يف ه����ذا الكت����اب، الكثر من 
اأ�سرار وحمظ����ورات كوالي�س النظام العراقي 
ال�ساب����ق.  ي�سل����ط ه����ذا الكت����اب ال�س����وء عل����ى 
املكائ����د واملوؤامرات الت����ي حاكها �سدام ح�سن 
خللع البك����ر وت�سلمه �س����دة الرئا�سة، ويك�سف 
العالق����ات  �س����اب  ال����ذي  التوت����ر  ع����ن  النق����اب 

ال�سخ�سية بن اأركان النظام العراقي.
�سه����ادة الدكتور جواد ها�س����م وزير التخطيط 
العراق����ي ال�ساب����ق اىل جانب �سه����ادات دامغة 
اأخرى، ت�سلح كاأدلة و�سن����دات يعتمدها كتاب 
التاري����خ العراق����ي احلدي����ث، فقد األت����زم جواد 
يف  واحلقيق����ة  املو�سوعي����ة  باعتم����اد  ها�س����م 
العديد من الق�سايا واملواقف، كما انه تعمد اأن 
ينقل بع�س احل����وادث ال�سيا�سية وال�سخ�سية 
كما جرت اأمامه ومن داخ����ل املوؤ�س�سة البعثية 
باعتباره واحدا منها، ليرتك للقارئ الفطن اأن 
يحلل ويتعرف على اخلطوط العامة لل�سيا�سة 
العراقي����ة يف تلك الفرتة، بالإ�سافة اىل معرفة 
تلك ال�سخ�سيات التي حكمت العراق فرتة من 

الزمن، وحتليل عقلياتها. 
ي�س����ر الكاتب اىل طل����ب �ساعر الع����رب الأكرب 
حمم����د مه����دي اجلواه����ري من����ه اأن يكت����ب عن 
جتربت����ه م����ع البع����ث، بع����د اأن خ�س����ه باأبي����ات 
�سعري����ة مل ي����زل يحتف����ظ به����ا، ف����اأن الكاتب مل 
ي����دون يف كتاب����ه ه����ذا ملخ�����س لنتائ����ج ه����ذه 
التجربة، بع����د اأن و�سع �سذرات من احلوادث 
التي مرت، وهو ي�ساهم يف بناء دولة موؤ�س�سة 
البع����ث الت����ي حتول����ت اىل موؤ�س�س����ة الع�سرة 

والعائلة.

القمم العالية
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هـذا الكتـاب يـرسد األحـداث التـي عشـتها شـخصياً أثنـاء 
عمـيل كوزيـر للتخطيط أو كمستشـار يف جملس قيـادة الثورة، 
وخـالل فـرتة مل يكن فيها صدام حسـني متمتعـاً بـ «الصفات» 

التـي تالزمه اآلن.
يف تلـك الفـرتة كان صـدام حسـني نائبـاً لرئيس جملـس قيادة 
الثـورة، وكان حـذراً يف ترصفاته، عملياً يف ممارسـته للسـلطة، 
يسـتمع جيـداً لـكل املناقشـات، ينفـذ مـا يعـد بـه وال يفقـد اتزانـه أبـداً. كـام كان 

جريئـاً يف اختـاذ القرار.
مل خيطـر ببـايل أن صدامـاً سـيصل يف ظلمه وبطشـه وطيشـه احلـد الـذي وصله بعد 
فـرتة قصـرية مـن اسـتالمه مقاليـد احلكـم يف العـراق. مل يكـن بحاجـة اىل كل هذا 
العنـف الالحمـدود وكل هذه االسـتهانة بأبسـط األعـراف والقواعـد القانونية. لقد 
كان بإمكانـه البقـاء يف احلكـم طـوال حياته يف عـراق تسـوده الرفاهيـة واالطمئنان 
وسـيادة القانـون لـو أنه تـرو وتعقل وختلـص من عقدة اخلـوف من التآمـر عليه، 
ولـو مل حيـط نفسـه بحفنـة مـن اجلهلـة واملتخلفـني وبمجموعـة غـري عراقيـة مـن 

املنتفعـني... جتـار السـالح وحمرتيف السياسـة. 
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5 بودنبــروك. قصــة انهيــار عائلــة مــن تأليــف الكاتــب األلمانــي تومــاس 
مــان، نُشــرت للمــرة األولــى فــي عــام ١٩٠١، تصــور الروايــة تراجــع 
عائلــة تجاريــة برجوازيــة غنيــة مــن شــمال ألمانيــا بالتحديــد مــن مدينة 
لوبــك علــى مــد أربعــة أجيــال، ويظهــر التراجــع بشــكل واضــح فــي 
ــة  ــي كتاب ــروك. ف ــو بودنب ــر هان ــروك واآلخ ــتيان بودنب ــخصية كريس ش
الروايــة اســتلهم مــان الكثيــر مــن تاريــخ عائلتــه (عائلــة مــان لوبــك).

ــة تشــترك فــي  ــة التــي يعيــش فيهــا عائلــة بودنبــروك فــي الرواي المدين
ــك  ــة لوب ــع مدين ــر م ــل أخ ــوارع وتفاصي ــماء الش ــن أس ــر م الكثي

موطــن مــان األصلــي، مــع ذلــك ال تذكــر الروايــة اســم لوبــك.

بودنبــروك هــي روايــة تومــاس مــان األولــى، نُشــرت فــي عــام ١٩٠١ عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 
٢٦ ســنة، مــع نشــر الطبعــة الثانيــة فــي عــام ١٩٠٣ كانــت الروايــة قــد القــت نجاحــاً كبيــراً قــاد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــام ١٩٢٩، فعل ــي ع ــآلداب ف ــل ل ــزة نوب ــى جائ ــول عل ــى الحص ــان إل ــاس م توم
ــروك  ــة بودنب ــة الســويدية رواي ــح بســبب عمــل محــدد، حــددت األكاديمي ــل ال تمن ــزة نوب أن جائ

ــزة. ــه علــى الجائ كســبب رئيســي لحصول

بــدأ تومــاس مــان كتابــة الروايــة فــي أكتوبــر مــن العــام ١٨٩٧ وكان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا ٢٢ 
ــر ١٩٠١.  ــة خــالل ثــالث ســنوات فــي يوليــو ١٩٠٠، ونُشــرت فــي أكتوب ســنة، اكتملــت الرواي
دمــت كملحمــة  كان هدفــه كتابــة روايــة عــن الصــراع بيــن عالمــي رجــال األعمــال والفنانيــن، قُ

أُســرية.

ترجمة: محمود ابراهيم الدسوقي

مراجعة: د.عبدالرحمن بدوي

GiacomoAntonioMarastoni:لوحة الغالف

أورهان باموق

ترجمة: عبد القادر عبد اللي
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أورهان باموق، كاتب وروائي تركي فاز بجائزة نوبل لألداب، سنة 
2006 ولد في إسطنبول في 7 يونيو سنة 1952 وهو ينتمي ألسرة 
األدب  إلى  يتجه  أن  قبل  والصحافة  العمارة  درس  مثقفة.  تركية 
والكتابة كما يعد أحد أهم الكتاب المعاصرين في تركيا وترجمت 
 100 من  أكثر  في  الناس  ويقرأه  اآلن،  حتى  لغة   34 إلى  أعماله 
دولة. في فبراير 2003 صرح باموق لمجلة سويسرية بأن "مليون 
أرمني و30 ألف كردي قتلوا على هذه األرض، لكن ال أحد غيري 

يجرؤ على قول ذلك".

قرة  »مولود  الزبادي  ولبن  البوظة  شراب  بائع  حياة  قصة  هذه 
قرى  من  فقيرة  قرية  في   1957 عام  مولود  ولد  وأحالمه.  طاش« 
أقصى  من  مكان  في  ضبابية  بحيرة  على  تطل  األناضول،  وسط 
يعيش  وبقي  الثانية عشرة من عمره،  في  إسطنبول  إلى  آسيا. جاء 
الخامسة  في  وهو  قريته  من  فتاة  َخَطف  العالم.  في عاصمة  هناك 
والعشرين من عمره، وكان هذا أمرًا غريبًا حدد مسار حياته كلها. 
عاد إلى إسطنبول، وتزوجها، ورزق بابنتين. عمل دون انقطاع في 
أعمال مختلفة مثل بيع لبن الزبادي والمثلجات واألرز المطبوخ، 
البوظة في  الغريبة وبيع  يترك أي وقت األحالم  ونادالً. ولكنه لم 

أزقة إسطنبول مساء.

"عل��ى عه��دة حنظل��ة".. وطن ف��ي غرف��ة إنعاش
حسن الفرطوسي
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ملحق يعني باآخر اال�شدارات احلديثة فـي العامل ي�شدر عن م�ؤ�ش�شة 
WWW. almadasupplements.com

ــــــــدارات ــــن اص م
ق���ّدم لي���ف تول�ستوي بنف�س���ه لروايته "احل���رب وال�سلم" التي 
تعت���رب واحدة من اأعظم الرواي���ات التي خطها كاتب على مدى 
التاري���خ. ولئ���ن كان ع���رف عن”احل���رب وال�سلم”انه���ا رواية 
تاريخي���ة، مبعن���ى اأن الأ�سا�س فيها اأح���داث تاريخية يفرت�س 
�سح���ة حدوثها، ف���اإن تول�ست���وي نف�سه عم���د اىل تو�سيح هذا 
الأم���ر قائ���اًل:”ان املوؤرخ ال���ذي يدر�س ال���دور التاريخي الذي 
ق���ام به �سخ�س يف حتقيق هدف واح���د من الأهداف، يقع على 
اأبط���ال. اأم���ا الفنان الذي يدر����س اأفعال فرد م���ن الأفراد يف كل 
ظ���روف احلياة، فاإن���ه ل ميكنه، ول يجب علي���ه، ان يرى”على 
رغ���م بطولت بع�سها، هي �سخ�سيات ب�سرية من حلم ودم، لها 
عواطفه���ا وح�سناته���ا و�سيئاتها، �سخ�سي���ات نحتها قلم حمب 
للب�س���ر، مل���م بالتاري���خ، مت�سلع يف خفاي���ا النف����س الب�سرية، 
وطوي���ل النف����س. ذلكم ه���و ليف تول�ست���وي كما يب���دو لنا من 
خ���الل هذه الرواية ال�سخمة التي مل تكف عن ا�ستثارة اعجاب 
وحرة مالين القراء وتعترب من الروايات التي تقراأ اأكرث من 

غرها على مر الع�سور.
يف هذه الرواية التي كتبها تول�ستوي العام 1869، لي�س هناك 
بط���ل واح���د، بل ابط���ال، ي�ستح���وذون علين���ا ويفتنوننا حتى 
ح���ن يثرون غ�سبن���ا. وتول�ست���وي، يكتب مئ���ات ال�سفحات 
التي تك�س���ف كم انه ي�ستمتع مبراقب���ة �سخ�سياته، وهم متفهم 
حت���ى ملبادراته���م التي قد تبدو عبثية.  وق���د �سئل ماركيز يوما 
ه���ل  ميك���ن،، تلخي�س”احل���رب وال�سلم”؟  فاج���اب انها املهمة 
امل�ستحيلة. لأن هذه الرواية ل تلّخ�س فهي اأوًل واأخرًا رواية 
الروح الرو�سية كلها،  وتول�ستوي يقول انه امنا كتب الرواية 
ليوؤك���د ان :”حادث������ًا اح������رتب في���ه مالي���ن الب�س���ر، وقتل فيه 
ن�س���ف مليون م���ن الرجال، ل ميكن ان تك���ون ارادة فرد واحد 
ه���ي �سبب���ه،  ان رج���اًل وح���ده ل ي�ستطيع ان يج���رب 500 األف 

�سخ�س على ان ميوتوا”.

الحرب والسلم..
ملحمة الموت والحب والحياة 


