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من ديوان الشعر الروسي

ترجمة وتقديم: د.حياة شرارة

ــه  الشــعر الــرويس غــور ال يســرب وال يمكــن أن حيتوي

كتــاب واحــد بــني دفتيــه، شــأنه شــأن الشــعر القومــي 

يف أي بلــد يمتلــك تراثــاً شــعرياً ضخــامً.

ومــع شــعورنا أن هــذه املختــارات غيــض مــن فيــض، 

ــا العــزم عــىل ترمجتهــا لتوفــري انطولوجيــا  فإننــا عقدن

ــني  ــة ب ــة رفيع ــغل منزل ــذي يش ــرويس ال ــعر ال يف الش

عيــون الشــعر العاملــي، وإلطــالع القــارئ العــريب عــىل نــامذج تعتــرب- حســب رأينــا 

- مــن غــرره.

ــن  ــعرائها، لك ــة لش ــا الرتمج ــي توخين ــة الت ــرتة الزمني ــو الف ــرش ه ــع ع ــرن التاس الق

وجدنــا لزامــاً علينــا العــودة إىل بداياتــه ومعرفــة امتداداتــه القديمــة التــي لعبــت دوراً 

ــة محلــة إيغــور» وأشــعار  ــه. لذلــك صــارت «أغني كبــرياً أو قليــالً يف تطــوره وبلورت

ــدء يف  ــة الب ــرش؛ نقط ــن ع ــرن الثام ــعراء الق ــض ش ــة وبع ــعار الديني ــي واألش البيلين

ترمجتنــا، لكــي نســتطيع أن نعطــي صــورة تارخييــة واضحــة عــن نشــوئه. وقــد نقلنــا 

«أغنيــة محلــة إيغــور» عــن ترمجــة أبولــون مايكــوف الشــعرية هلــا إىل اللغــة الروســية 

ــراً. ــاً نث مــع مقارنتهــا- بقــدر مــا اســتطعنا- مــع النــص األصــيل الــذي كان مكتوب

ترجمنــا لســبعة عشــر شــاعراً يمثلــون مختلــف االتجاهــات والمراحــل التــي 

شــهدها مســرح الحيــاة الشــعرية. ومــع ذلــك لــم يتســع أمامنــا المجــال لتقديــم 

ــا  ــكي Vyazemsky وكارولين ــوف Krylov وفيازيمس ــل كريل ــن مث ــعراء آخري ش

ــعر  ــد الش ــي رف ــب ف ــم نصي ــن كان له ــم مم ــا Karolina Pavlova وغيره بافلوف

ــه. الروســي ونمائ
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تكتب لألطفال

مـادونـازوايا جديدة أّول كتاب قرأته...

صدر بالفرنسي

صدر باالنكليزي

على رصيف المتنبي

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

معركة األفكار
اإذا كان الناق���د وال�سيناري�س���ت املعروف جوان ه���وراد لو�سن قد 
ف�س���ح يف كتابه امله���م )ال�سينما ومعركة الأف���كار( اأ�ساليب �سّناع 
الفيلم الأمريكي عرب املقاربة بني مو�سوعات الأفالم التي تنتجها 
هولي���وود وب���ني اخلطاب ال�سيا�س���ي والثقايف ال�سائ���د، فاإنه كان 
ي�س���ري اىل حقب���ة �سيا�سي���ة ت�س���ل اىل بداي���ة اخلم�سين���ات م���ن 
الق���رن املا�سي، وهي حقب���ة احلرب الباردة واحلمل���ة )املكارثية( 
والت���ي كان لو�س���ن احد �سحاياه���ا، ومعاداة ال�سع���وب الناه�سة 
من اج���ل تقرير م�سريها.. ومنذ ذلك التاري���خ )موعد �سدور هذا 
الكت���اب( وحت���ى م�سارف الق���رن اجلديد طرقت هولي���وود الكثري 
م���ن الأ�سالي���ب والتوجيه���ات لتكري����س ه���ذه احلقيق���ة والتي ما 
ت���زال الهدف ال�سا�س الذي ي�سغل القائم���ني على �سناعة ال�سينما 
يف هولي���وود، واإن كان للو�س���ن ق�سب ال�سب���ق يف الإ�سارة اليها، 

بالرغم من مرور نحو ن�سف قرن على �سدور كتابه.
فم���ا زالت ال�سينما ك�سناعة اداة مهمة وخط���رية ت�سعى املوؤ�س�سة 
ال�سيا�سي���ة الأمريكي���ة ل�ستثماره���ا من خالل موؤ�س�س���ة راأ�سمالية 
كب���رية مثل هوليوود وت�سعى لل�سيطرة على ا�سواق الفيلم يف كل 
العامل.. واإن كنا ل نغف���ل قوة وتطور �سناعة الفيلم الهوليوودي 
بحك���م التاريخ الطوي���ل واخلربة املرتاكمة ب���ل وحتى التفرد يف 

مغامرة طرق اجلديد واملتطور.
وم���ع نهاية مئة �سنة عل���ى تطور �سناعة ال�سينم���ا، فاإن هوليوود 
مازال���ت يف �سعيه���ا يف ال�ستخدام الأمثل له���ذه الأداة ومن خالل 
ك���م هائل من النت���اج ال�سينمائي الذي اعتم���د ا�ستثمار اق�سى ما 
تو�س���ل اليه التطور التقن���ي ف�ساًل عن مو�سوع���ات مت اختيارها 
بعناي���ة.. لت�سع ن�سب عينها هدفني من جمل���ة اهداف هي نتيجة 
منطقي���ة ل�ستقراء طبيعة الظ���رف احلايل الذي مير به العامل. اما 
الول فه���و ال�ستحواذ على اكرب عدد م���ن امل�ساهدين يف العامل ملا 
ياأتي به ذلك من عائد ربحي، دلت عليه الإيرادات اخليالية لبع�س 
الف���الم وخا�سة خالل العقد الخ���ري.. اما الثاين فهو اإ�ساعة - او 
حماول���ة ذل���ك - منط احلي���اة والثقافة المريكي���ة وم�سخها لباقي 
ثقاف���ات ال�سعوب. وهي بذل���ك )اي ال�سينم���ا الهوليوودية( متثل 
للخطاب ال�سيا�سي المريكي ال���ذي بداأ يتبلور بعد انتهاء احلرب 
الب���اردة والذي يرفع لفت���ة النظام العاملي اجلدي���د كمنطق جديد 

ي�سعى لال�ستحواذ والهيمنة.
م���ن هنا ياأت���ي فيلم )حرب النج���وم( بجزئه ال�ساب���ع والذي حمل 
عنوان”الق���وة تنه����س".. فبع���د ع�س���ر �سن���وات على انت���اج اآخر 
ج���زء م���ن ال�سل�سلة الت���ي حتمل ال�س���م نف�سه كان لب���د من القوة 
ان تنه����س، وهي كلم���ة ال�سر لهكذا نوع من الأف���الم التي غالبا ما 
تك���ون بو�ساي���ة وهيمن���ة ال�س���ركات ال�سينمائية الك���ربى والتي 
متار����س �سطوتها املطلق���ة على جمي���ع العملي���ات ال�سينمائية من 
اإنت���اج ومتويل وتوزيع وعر�س، اإ�ساف���ة اىل احتوائها للتيارات 
ال�سينمائي���ة املختلف���ة عرب جميع مراحل تطور ه���ذا الفن وركوب 

موجاتها.
وم���ع التطور الهائل الذي اأ�ساب هذا الف���ن يف ال�سنوات الأخرية 
كان لبد ان يوظف هذا التطور ومبهارة لالأغرا�س التي ذكرناها. 
ويخطئ من يظن ان اأ�سرطة اخليال العلمي والكوارث التي اأخذت 
م�ساح���ة مهم���ة يف الإنتاج الهوليودي يف ال�سن���وات الأخرية هي 
مبناأى عن خبث التخطيط والربجمة الدقيقة لهذه ال�سركات التي 
واملغامرة  التجري���ب  لتع���دم 
يف ط���رق اأ�سل���وب جدي���د او 
ركوب موجة ت�ستاأثر باهتمام 
اأي�س���ًا  ويخط���ئ  املتلق���ي، 
م���ن يظ���ن ان ه���ذه الأ�سرط���ة 
للت�سلي���ة والت�سلية  م�سنوعة 

فقط.
ه���ذا  يف  ن�س���ري  ان  ويكف���ي 
املجال اىل معلومة اإح�سائية 
جمم���ل  م���ن   %60 ان  تذك���ر 
دخل الأف���الم الأمريكية، اإمنا 
ياأت���ي ع���ن طري���ق العرو����س 
الن�سب���ة  وه���ذه  اخلارجي���ة 
)م�سروعية(  بو�سوح  تعك�س 
الآمال التي تعلقه���ا املوؤ�س�سة 
ال�سينم���ا  عل���ى  الأمريكي���ة 
احلي���اة  طريق���ة  تق���دمي  يف 

الأمريكية.

ــــــــدارات ــــن اص م

كنت اأ�سعر بانف�س���ام وعدم الن�سجام عن 
املجتمع، ملا اأراه جليًا من نفاق وم�سارعة 
للواق���ع الجتماع���ي وال�سيا�سي، و�سعرت 
بعزل���ة كبرية، وانطويت عل���ى نف�سي مثل 
قنف���ذ ل يل���وي على �س���يء. مل يك���ن يل اأخ 
قري���ب اأحدثه مب���ا اأ�سع���ر، اأو �سديق على 
وع���ي كبري، اأبادل���ه الوجوم ال���ذي �سيطر 
عل���ى حيات���ي، حت���ى اهتدي���ت ذات يوم ل 
اأتذك���ر مالحمه، واأن���ا اأ�سري عل���ى ر�سيف 
�س���ارع ع���ام و�س���ط مدينتي، راأي���ت مكتبة 
كب���رية، دلفت اإليها اأبحث عن رفيق اأهتدي 
ب���ه واإلي���ه، حتى وج���دت كت���اب )دع القلق 
واأب���داأ احلي���اة( للموؤلف دي���ل كارجني، ل 
اأتذك���ر �سعره بال�سب���ط، ولكن���ه كان اأكرث 
م���ن دين���ار، ت�سفحت���ه برغب���ة الكت�ساف، 

ع�سى اأن يداوي بع����س اأوجاعي النف�سية 
والجتماعية.

�س���رت و�س���ط النا����س واأن���ا اأت�سف���ح اأول 
مو�س���وع، �سع���رت براحة نف�سي���ة تت�سلل 
اىل داخل���ي، مل اأط���ق �سوق���ًا الو�سول اىل 
البي���ت، واإمنا دخل���ت اىل اأقرب مقهى رغم 
�سغر �سني الذي مل يتجاوز الرابعة ع�سرة 
بع���د، ورحت اأقراأ فيه، وكاأنني عرثت على 

كنز كبري كان خمبوءًا يف كهف غائر.
ب���داأ �سريان مفعول الكتاب �سريعًا، �سعرت 
بتح�س���ن كب���ري، رجع���ت الثق���ة بنف�س���ي، 
واأخذت اأنظر للنا�س بعيونهم وعقولهم، ل 
بعاطفتي وحلم املدين���ة الأفالطونية التي 
تخلو م���ن تفا�سيل حياة النا�س الب�سيطة، 
ل اأنظر للحاكم بعني النموذج الذي ارت�سم 

يف ذهن���ي م���ن الع���دل والإن�س���اف، وامنا 
بعني م���ن ي�سّي����س النا�س ح�س���ب عقولهم 
امل�سلح���ة  تقت�س���ي  وم���ا  وم�ساحله���م، 

العامة.
�سه���رت على الكت���اب حتى اأنهي���ت اأكرثه، 
اأط���ري  كاأنن���ي  عمي���ق،  ن���وم  يف  وغب���ت 
عل���ى ال�سح���اب، وعندم���ا اأفق���ت يف اليوم 
الث���اين ن�سط���ًا، كن���ت على ا�ستع���داد كامل 
تفا�سيله���ا  ب���كل  احلي���اة  غم���ار  خلو����س 
ال�سيئة واحل�سن���ة، وبداأت اأقوي عزميتي 
ونف�سيتي، واأخط بع�س عباراته اجلميلة 
الت���ي تنع�سني وكاأنن���ي عط�سان ووجدت 
غدي���رًا و�س���ط �سح���راء قاحل���ة، اذك���ر من 
بقلم���ي  كتبته���ا  الت���ي  الأث���رية  عبارات���ه 
الر�سا����س وبخ���ط ركي���ك داخ���ل بوفي���ة 

كتبي املدر�سية: ط���ّور النجاح من الف�سل. 
الإحب���اط والف�سل هم���ا اأ�سم���ن مرتكزات 
حتقي���ق النج���اح. وكذل���ك: النج���اح ه���و 
احل�س���ول على م���ا تريد. ال�سع���ادة هي اأن 

تريد ما حت�سل عليه.
ثم رحت اأبح���ث عن كتبه واأ�سرتيها ومنها 
)كيف تك�س���ب الأ�سدقاء(، وكتابني ل اأذكر 
اأ�سمهم���ا، ولكن���ي �سع���رت براح���ة كب���رية 
ورجع���ت اندجم���ت يف املجتم���ع بن�سب���ة 
متو�سط���ة، وا�ستطعت ال�ستمرار بالعي�س 
والكتاب���ة. عندم���ا ك���رب وع���ي، تيقن���ت اأن 
التنمي���ة الب�سري���ة هي م���ن اأق���وى العلوم 
به���ا  تهت���م  اأن  يج���ب  الت���ي  والدرا�س���ات 
احلكومات ومنظم���ات املجتمع املدين من 

اأجل دعم الأفراد.

أّول كتاب قرأته...

د. عالء مشذوب .. دع القلق وأبدأ الحياة – ديل كارنجي

ال�سع���ر الرو�س���ي غور ل ي�سرب ول ميك���ن اأن يحتويه 
كتاب واحد بني دفتي���ه، �ساأنه �ساأن ال�سعر القومي يف 
اأي بل���د ميتلك تراثًا �سعريًا �سخم���ًا. ومع �سعورنا اأن 
هذه املخت���ارات التي �ستقدم خ���الل كتاب”من ديوان 
ال�سع���ر الرو�سي”ال�س���ادر 
ع���ن موؤ�س�سة املدى لالإعالم 
والتي  والفن���ون،  والثقافة 
قدمته���ا د. حي���اة �س���رارة، 
م���ن  غي����س  اإل  ه���ي  م���ا 
في����س، فه���ي عق���دت العزم 
لتوف���ري  ترجمته���ا  عل���ى 
انطولوجي���ا يف ال�سع���ر الرو�سي ال���ذي ي�سغل منزلة 
رفيعة ب���ني عي���ون ال�سعر العامل���ي، ولإط���الع القارئ 
العرب���ي عل���ى من���وذج يع���د – بح�س���ب راأي املع���ّدة 

واملرتجمة – من غرره.
الق���رن التا�س���ع ع�سر هو الفرتة الزمني���ة التي توخت 
املُع���ّدة الرتجمة ل�سعرائها، لكت وج���دت اأن هذا لزامًا 
عليه���ا لغر����س الع���ودة لبدايات���ه ومعرف���ة امتداداته 
القدمي���ة التي لعب���ت دورًا كبريًا اأو قلي���اًل يف تطوره 
وبلورته. لذلك �سارت”اغني���ة حملة اإيغور”وا�سعار 
البيلين���ي وال�سع���ار الديني���ة وبع�س �سع���راء القرن 
الثام���ن ع�س���ر نقط���ة  الب���دء يف ترجمة حي���اة �سرارة  
لك���ي ت�ستطيع اأن تعطي �سورة تاريخية وا�سحة عن 
ن�سوء هذا ال�سعر، وقد نقلت”اغنية حملة اإيغور”عن 
ترجمة ابولون مايكوف ال�سعرية اإىل اللغة الرو�سية 
م���ع مقارنته���ا – بق���در م���ا ا�ستطاع���ت – م���ع الن����س 

ال�سلي الذي كان مكتوبًا نرثًا.
ترجم���ت حياة �س���رارة يف هذا الكتاب ا�سع���ارًا لنحو 
م���ن �سبعة ع�س���ر �ساعرًا ميثل���ون  خمتلف الجتاهات 

واملراحل التي �سهدها م�سرح احلياة ال�سعرية.
الكت���اب  الق�سائ���د املرتجم���ة يف ه���ذا  مل يك���ن ع���دد 
مت�ساوي���ًا حلمي���ع ال�سع���راء، ب���ل ترج���م له���م ح�س���ب 
واأك���رث  ال�سعري���ة،  احلي���اة  مكانته���م واهميته���م يف 
م���ن ترج���م له���م ه���ي ق�سائ���د بو�سك���ني ولريمنتوف 

وتوت�سي���ف ونيكرا�سوف، ام���ا ال�ساعر في���ت فت�سعر 
املرتجمة انه���ا مل توفه حقه لعدم توافر ديوانه لديها، 
مم���ا ا�سطره���ا اإىل القت�سار على ترجم���ة ما وجدته 
يف كت���ب املخت���ارات ال�سعري���ة وهي قليلة ق���د ل تفي 
بالغر����س املن�سود، ومل تكتِف املرتجم���ة على ترجمة 
ق�سائ���د ه���وؤلء ال�سع���راء ب���ل اخت���ارت مناذج���ًا م���ن 

رواياتهم وم�سرحياتهم ال�سعرية اأي�سًا.
كتبت املرتجمة �سرحًا موجزًا لن�سوء ال�سعر الرو�سي 
وتط���وره عرب احلق���ب التاريخية املتتابع���ة وا�سارت 
اإىل الرواف���د التي رف���د منه���ا ودور كل �ساعر يف مّده 
باإ�ساف���ات جدي���دة واعطت اأي�سًا نب���ذه خمت�سرة من 
�س���رية ال�سع���راء الذي���ن ترجم���ت له���م، ام���ا ال�سعراء 
له���م وورد ذكره���م يف  الذي���ن مل ترتج���م  الآخ���رون 
مقالتها عن ال�سعر الرو�س���ي، فقد اكتفت بذكر تاريخ 
مي���الده ووفات���ه كي يك���ون الق���ارئ حميط���ًا بالفرتة 

الزمنية التي نظموا فيها كتبهم وا�سعارهم.
انه���ا  اىل  الكت���اب  ه���ذا  وُمع���ّدة  املرتجم���ة  وت�س���ري 
ا�ستخدم���ت م�سطلح���ات �سعري���ة اجنبي���ة احيانًا يف 
�سبيل احلفاظ على ظالل معناها ودقته، فاأبقت كلمات 
بيليني واأودا وبوثيما و�ساتري وهلمجرا على ما هي 
علي���ه، ول جتد خ���ريًا يف ا�ستخ���دام بدائل ومرادفات 

عربية لها لنها لتنقل م�سمونًا حقيقيًا ب�سكل كامل.
ا�ستعانت املرتجمة بدواوين ال�سعراء انف�سهم لتهيئة 
ه���ذا الكت���اب وا�سافة اىل كت���ب املخت���ارات ال�سعرية 
باللغت���ني الرو�سي���ة والنكليزي���ة، وا�ستعان���ت كذلك 
بكت���ب تاريخ الأدب الرو�سي التي اعانتها على التتبع 
التاريخ���ي لتطور ال�سعر الرو�س���ي مثل كتاب”تاريخ 
الأدب الرو�س���ي يف الق���رن الثام���ن ع�سر”لبالغ���وي، 
معه���د  ع���ن  الرو�سي”ال�س���ادر   الأدب  و”تاري���خ 
لأكادميي���ة  بو�سكني”التاب���ع  الرو�س���ي”دار  الأدب 
العل���وم، و”تاريخ الأدب الرو�س���ي يف القرن التا�سع 
ع�سر”حت���ت ا�س���راف الربوف�س���ور بي���رتوف ا�سافة 
اىل ع���دد اآخر من الكتب النقدي���ة وكذلك بع�س الكتب 

املتعلقة بالأدب الوربي الغربي.

من ديوان الشعر الروسي

ترجمة وتقديم: د.حياة شرارة

ــه  الشــعر الــرويس غــور ال يســرب وال يمكــن أن حيتوي
كتــاب واحــد بــني دفتيــه، شــأنه شــأن الشــعر القومــي 

يف أي بلــد يمتلــك تراثــاً شــعرياً ضخــامً.

ومــع شــعورنا أن هــذه املختــارات غيــض مــن فيــض، 
ــا العــزم عــىل ترمجتهــا لتوفــري انطولوجيــا  فإننــا عقدن
ــني  ــة ب ــة رفيع ــغل منزل ــذي يش ــرويس ال ــعر ال يف الش
عيــون الشــعر العاملــي، وإلطــالع القــارئ العــريب عــىل نــامذج تعتــرب- حســب رأينــا 

- مــن غــرره.

ــن  ــعرائها، لك ــة لش ــا الرتمج ــي توخين ــة الت ــرتة الزمني ــو الف ــرش ه ــع ع ــرن التاس الق
وجدنــا لزامــاً علينــا العــودة إىل بداياتــه ومعرفــة امتداداتــه القديمــة التــي لعبــت دوراً 
ــة محلــة إيغــور» وأشــعار  ــه. لذلــك صــارت «أغني كبــرياً أو قليــالً يف تطــوره وبلورت
ــدء يف  ــة الب ــرش؛ نقط ــن ع ــرن الثام ــعراء الق ــض ش ــة وبع ــعار الديني ــي واألش البيلين
ترمجتنــا، لكــي نســتطيع أن نعطــي صــورة تارخييــة واضحــة عــن نشــوئه. وقــد نقلنــا 
«أغنيــة محلــة إيغــور» عــن ترمجــة أبولــون مايكــوف الشــعرية هلــا إىل اللغــة الروســية 
ــراً. ــاً نث مــع مقارنتهــا- بقــدر مــا اســتطعنا- مــع النــص األصــيل الــذي كان مكتوب

ترجمنــا لســبعة عشــر شــاعراً يمثلــون مختلــف االتجاهــات والمراحــل التــي 
شــهدها مســرح الحيــاة الشــعرية. ومــع ذلــك لــم يتســع أمامنــا المجــال لتقديــم 
ــا  ــكي Vyazemsky وكارولين ــوف Krylov وفيازيمس ــل كريل ــن مث ــعراء آخري ش
ــعر  ــد الش ــي رف ــب ف ــم نصي ــن كان له ــم مم ــا Karolina Pavlova وغيره بافلوف

ــه. الروســي ونمائ
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يف اواخ���ر الع���ام املا�س���ي رحلت عن عاملن���ا املمثلة 
ال�سه���رية كاري في�س���ر ع���ن عم���ر ناه���ز 60 عام���ا 
وفي�سر ممثلة وروائية وكاتبة �سيناريو وفتاة اأداء 
اأمريكي���ة، وهي معروفة بدور الأمرية ليا يف ثالثية 
ح���رب النج���وم الأ�سلي���ة، وح���رب النج���وم احللقة 

ال�سابعة.
قب���ل رحيله���ا بب�سع���ة ا�سه���ر ن�س���رت كتاب���ا  يعترب 
الأم���رية"،  بعنوان"يومي���ات  الذاتي���ة   �سريته���ا 
تك�س���ف في���ه ع���ن عالق���ة غرامي���ة جمعته���ا بزميلها 
النجم هاري�س���ون فورد الذي لعب دور املهرب”هان 
�سولو”يف اأفالم”ح���رب النجوم”وبزغ جنم كاري 
في�سر ع���ام 1977 مع اإطالق �سل�سل���ة الأفالم”�ستار 
وورز"، ب���اأول فيلم منها، ب���دور الأمرية ليا - قائدة 
وزعيمة مترد عرب املجرات �سد المرباطورية التي 
حت���اول ال�سيط���رة عل���ى الع���امل اأجم���ع. واأدت دور 

الأمرية ليا بالأفالم الثالثة الأوىل بال�سل�سلة، 
تذك���ر  كاري في�س���ر يف كتابه���ا حلظاته���ا احلميمة، 
وتك�س���ف ع���ن م���ا تتذكره م���ن  احداث وقع���ت وراء 
الكوالي����س اثناء ت�سوير واحدا م���ن اأ�سهر �سال�سل 
الف���الم يف كل الع�س���ور، وهي �سل�سل���ة افالم حرب 

النجوم.

عندما اكت�سف���ت كاري في�سر املجالت التي احتفظت 
به���ا اأثناء ت�سوي���ر اأول اجزاء فيلم ح���رب النجوم، 
كانت منده�سة لروؤية ما احتفظت به - ق�سائد احلب 
ال�سادقة، والنزهات اجلاحمة ايام �سذاجة ال�سباب، 
وال�سع���ف الذي كان بالكاد مع���رتف به. عند تاأليفها 
الكت���ب كان���ت ق���د ا�سبح���ت  م�سهورة ج���دا ككاتبة، 
وممثل���ة،، ولك���ن يف عام 1977، كان���ت كاري في�سر 

جمرد )نوع من( املراهقات العاديات.
الأمريكي���ون يحبون احلنني اىل الرم���وز الثقافية. 
ويوؤمن���ون بها كما هو اإميانهم  بكل موؤ�س�سة عزيزة 
عل���ى قلوبه���م م���ن الدي���ن اإىل ال�سحافة احل���رة اإىل 
العل���م اإىل الدميقراطية وهكذا حدث مع كاري في�سر 

التي كان يجلها الكثريون منهم 
قب���ل ان حت�س���ل عل���ى دور الأم���رية لي���ا يف �سل�سلة 
اف���الم حرب النجوم، كان���ت كاري في�سر تعرف ماذا 
تعن���ي  ال�سهرة. والدتها هي ديب���ي رينولدز، جنمة 
مو�سيقي���ة م�سه���ورة، يف ح���ني كان والده���ا املغني 
واملمث���ل اإدي في�س���ر، الذي ت�سب���ب يف �سجة كبرية 
عندم���ا ت���رك زوجت���ه رينول���دز واأطفالهم���ا ال�سغار 
من اج���ل الزواج بالنجمة  اإليزابي���ث تايلور. ولكن 
ال�سه���رة التي عرفتها في�سر وه���ي طفلة لوالدين من 
امل�ساه���ري كان���ت، اكت�سفت يف وق���ت لحق،”حقيقة 
ال�سه���رة. وعندم���ا اأ�سبح���ت م�سه���ورة، قال���ت انها 
غري م�ستعدة متام���ا لل�سعرة. و�ساأل���ت نف�سها”ماذا 
يحدث؟".”كيف و�سل���ت اإىل هنا؟ اين انا؟ اىل متى 
�س���وف ي�ستمر هذا؟ ما هذا؟ هل ت�ستحق ال�سهرة كل  

ذلك؟ ماذا يعني كل هذا بالن�سبة يل؟
قفزته���ا املفاجئ���ة اىل ع���امل الأ�سواء كان���ت يف �سن 

19 وه���ي ت�سكل العمود الفقري لكتابها، 
و  املذك���رات  م���ن  تعتربه”ن���وع  ال���ذي 

ترك���ز فيه عل���ى �سحته���ا النف�سي���ة )عانت 
في�س���ر من مر����س ا�سطراب ثنائ���ي القطب 

وه���ي حالة يع���اين فيها ال�سخ����س �ساب من 
امل���زاج وم���ن  نوب���ات  تغ���ريات �سدي���دة يف 

يك���ون فيها عايل املزاج ب�س���ورة غري اعتيادية 
ونوب���ات يك���ون فيها منخف����س امل���زاج ب�سورة 

غ���ري طبيعية.يف بع�س الحي���ان ي�سمي ا�سطراب 
الهو�س الكتئابي. و تقلبات املزاج تكون ايل حد ل 
ميكن اعتب���اره �سخ�سا طبيعيا.ويف بع�س الحيان 
يح���دث خلي���ط من اأعرا����س الهو����س والأكتئاب يف 
نف�س الوقت.(، ويف كتابها تتحدث عن م�ساكلها مع 

امل�ساهري.
ك�سفت في�سر يف كتابها  اأنها وهاري�سون فورد، الذي 
لعب دور »هان �سولو«، كانا على عالقة غرامية اأثناء 
ت�سوير »حرب النجوم”عندما كانت تبلغ 19 عامًا، 

فيما كان هو يف ال� 33 ومتزوجًا ولديه طفالن
اإبن���ة املغن���ي اإيدي في�س���ر واملمثلة ديب���ي رينولدز، 
م���ّرت باأزم���ات قا�سي���ة وكثريًا م���ا ناق�س���ت اأزماتها 

النف�سية واإدمانها على املخدرات.
علمًا باأّنها كانت يف جولة ترويجية لكتابها 

)يومي���ات الأم���رية( عندم���ا ا�سابته���ا 
اأزم���ة قلبية خالل رحل���ة جوية من 

لندن اإىل لو�س اأجنلي�س

عن موقع بووك فورم

17 شاعرًا روسيًا في كتاب "من ديوان 
الشعر الروسي"

)يوميات 
األميرة( كتاب 

يروي سيرة 
حياة الممثلة 

الراحلة
 كاري
 فيشر

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

يعت���رب لوي����س طف���ال رائع���ا 
قلي���ل احلركة. حيات���ه هادئة 
ت�سبه بحرية راكدة ل تدغدغ 
مياهه���ا الرياح. ت�ستمر حياة 
ال�س���كل حت���ى  به���ذا  لوي����س 
حلظ���ة احت�سار وال���ده الذي 
منح���ه �سيئا غريب���ا قبل ايام 
م���ن موته. هذا ال�س���ئ عبارة 
عن �سندوق، �سندوق غريب 
يحت���وي عل���ى ح���زام وفي���ه 
م���ن  تغ���ريه  ان  مبكان���ك  زر 
ناحي���ة اىل اخ���رى وت�سكل���ه 
كما حت���ب. اثار ه���ذا ال�سيء 
الغريب ف�س���ول لوي�س الذي 
ا�سبح مدركا وب�سكل تام على 
ان ه���ذا ال�سن���دوق بامكان���ه 

العم���ل. يتعرف لوي�س على فتاة جميلة تاخ���ذ عقله ويتحول كل اهتمامه 
اليه���ا حتى يف حلظة ما يدرك وجه الت�ساب���ه الكبري بني ال�سندوق منحه 
اي���اه والده وبني ه���ذه الفتاة يجمل التي يح���اول ان يكت�سف �سخ�سيتها 

املعقدة. يقع لوي�س بني �سر �سندوق ابيه و�سر تلك الفتاه التي ا�سرته.
من���ذ وق���ت طوي���ل وباتري����س ل���و كونت جع���ل م���ن رواياته اف���الم تدور 
احداثه���ا يف حلق���ة بتبادل العواطف، الفكار الت���ي ي�ستهويها عقلنا. ملدة 

ثالث �سنوات يعمل لو كونت على هذا املوؤلف. 
يتمت���ع كاتبن���ا هذا ب�سرية ذاتي���ة غنية ممتدة ل�سنوات عدي���دة بني كتابة 
الراوي���ة والفالم. منذ انتقال���ه اإىل باري�س يف ع���ام 1967 بداأ لو كونت 
باإكت�س���اف اأحالم���ه من خ���الل لقائه بعدد م���ن الكتاب وزيارات���ه اىل دور 
ال�سينم���ا التي فتحت له افاق او�سع يف جمال الكتابة والتاأليف. عرف لو 
كون���ت كذلك بكتاباته الكوميدية وانتاجه لع���دد كبري من الفالم وبرامج 
الكوميدي���ا والواقع حيث عني يف يوني���و 2010 ع�سوًا يف جلنة حتكيم 
الن�سخة اخلم�سني للمهرجان ال���دويل لفالم الر�سوم املتحركة يف مدينة 

اآن�سي الفرن�سية.

صدر بالفرنسي
ترجمة وإعداد أنس العزاوي 

مالب����س قامتة، �سماع���ات �سغرية يف 
الذان، حقائ���ب من نوع كيفلر وحزام 
لي  م�ستعدي���ن  مب�سد����س.  م���زود 
ظرف �سيء من املمك���ن ان يواجهوه، 
يتمتع���ون بتدريبات ل مثيل لها، منهم 
روؤو�ساءن���ا،  ويراق���ب  يرت�س���د  م���ن 
ومنهم من هم على ا�ستعداد للت�سحية 
بحياتهم لإنقاذ الرئي�س احتدث هنا عن 
جمموع���ة GSPR  املوؤلفة من �ستني 
رج���ال م���ع فري���ق الحتي���اط ي�سكلون 
ال���درع الواق���ي والم���ني على”اأ�سرار 
الآلهة". يعود الن كارو موؤ�س�س هذه 

احلركة حتى ي���روي لنا حكايته خالل 
اول مهم���ة اوكلت اليه ال وهي حماية 
الرئي����س ال�سبق فران�س���وا ميتريان، 
�سريع���ي  احلر����س،  م���ن  جمموع���ة 
البديهة، اقوياء اذكياء، ا�سداء، تلقوا 
تدريبات خا�س���ة وفريدة، واقفني يف 
�س���ف واحد للحف���اظ على حي���اة اهم 
رج���ل يف الدولة ا�ساف���ة اىل املقربني 

منه.
ي�سب���ح  ان  م���ن  املهم���ة  ه���ذه  مكنت���ه 
ميت���ريان  للرئي����س  ظ���ال  تدريج��ي�������ا 

وع�����ائلته والعامل������ني �سمن دائرته.

م���ن مهم���ة اىل اخ���رى، ياأخذن���ا الن 
الرئا�س���ي  الأم���ن  قل���ب  اإىل  ل���و كارو 
وخ�سو�سياته، ويطلعنا على عدد من 

اأ�سرار الدولة.
 ق�س���ة ت���دور جمم���ل احداثه���ا خل���ف 
الكوالي�س وكاأنه خمرج لفيلم او متابع 
لالح���داث الرائع���ة الت���ي رافقت خالل 
مهام���ه كم�سوؤول احلماي���ة ال�سخ�سية 

للرئي�س فران�سوا ميتريان.

ماذا �س���وف ناأكل عندم���ا نبداأ بفتح 
علب���ة معج���ون الطماط���م، م���ا ه���ي 
مكون���ات ال�سل�س���ة الت���ي ن�سكبه���ا 
نخلطه���ا  او  البيت���زا  �سط���ح  عل���ى 
م���ع املاكرون���ا. كي���ف تت���م �سناع���ة 
الطماطم، ما ه���ي املراحل التي متر 
به���ا، كيف تعباأ داخ���ل علب وب�سكل 
مرك���ز، كي���ف تنتق���ل الطماط���م من 
م���كان اىل اخر، كيف و�سل���ت الينا 
وما ه���ي ا�سولها وم���ن اأي قارة او 
م���كان. ت�ستهلكه���ا الب�سري���ة جمعاء 

لكن مل ي�ساألها احد من اأين انت.
اأين وكيف وعلى يد من تزرع وتنمو 

وحت�سد وتاأكل هذه الطماطم؟

اأج���رى ج���ان باتي�ست مالي���ه وعلى 
مدار اكرث من �سنتني جولة مكوكية 
ومكثف���ة  مف�سل���ة  درا�س���ة  واع���د 
وبطريق���ة مبتك���رة ورائ���دة حت���ى 
ي�ستك�س���ف �سر ه���ذه النبت���ة، رحلة 
امتدت من حدود ال�سني و�سول اىل 
ايطالي���ا ومن غان���ا اىل كاليفورنيا. 
التق���ى خاللها بالتج���ار واملزارعني 
والطباخ���ني واجلامعي���ني واملربني 

والفالحني وم�سنعي الآلت.
يتن���اول مالي���ه حكاي���ات وق�س�س���ا 
جت�س���د الطماط���م ال���دور ال�سا�سي 
الح���داث  عن�س���ر  كونه���ا  فيه���ا 
امل�س���وق، وياأخذ الق���ارئ يف رحلة 

رحل���ة  ت�سدقونه���ا،  ل  ق���د  طويل���ة 
تتخللها حكاي���ات عن الع�سابات اأو 
ماي�سم���ى باملافي���ات و�سراعها على 
ه���ذه الطماطم والغ�س الذي ت�سهده 
امل�سان���ع م���ن خ���الل ا�ساف���ة املواد 
احلافظ���ة الت���ي تفق���د ه���ذه الثمرة 
رائحته���ا  وحت���ى  ولونه���ا  نكهته���ا 
حت���ى ي�س���ل اىل م�سان���ع التعلي���ب 
ويتتب���ع طريقه���ا م���ن املخت���رب اىل 
املزرع���ة وم���ن ث���م اي���ادي العاملني 
حتى تن�سج ومتر بامل�سانع اىل ان 
ت�س�������ل بيوتنا. ي�سم���ي ماليه عامل 
الطماطم ه���ذا بامرباطورية الذهب 

الحمر.

إمبراطورية الذهب االحمر- جان باتيست ماليه

ك���ارو ل���و  االن  ال��رئ��ي��س-  ف���رس���ان 

لويس ولوبيك-باتريس لو كونت

EDITION EN FRANCAIS

 يعد هذا الكتاب من اأه����م الكتب الأ�سا�سية 
التي ثقفت حمبي الثقافة والأدب ، والكتاب 
مل يبح����ث ال�سع����ر وح����ده ب����ل اأنطل����ق يف 
احلديث ع����ن �سناعة النقد باآفاقها املتعددة 
.وقد ترجم اىل العربية اكرث من مرة كانت 
ا�سهره����ا لعبد الرحمن ب����دوي الذي اعتمد 
على ن�سخة الفيل�سوف ابن ر�سد، وترجمة 
ابراهي����م حم����ادة الذي جمع ب����ني ابن ر�سد 
واب����ن �سين����ا واي�س����ا ترجمة �سك����ري عباد 

الذي اعتمد على ن�سخة  ب�سر بن متي، وقد 
حظي هذا الكتاب باهتمام الفال�سفة العرب 

منذ ع�سر الرتجمة  وحتى هذه اللحظة 
 ول����د اأر�سط����و يف مدين����ة )اأ�سطاغريا( يف 
اليون����ان عند جب����ل اآتو�س �سن����ة 384 قبل 
املي����الد، وكان وال����ده طبيبا ملل����ك مقدونية 
وبذل����ك ا�ستطاع الإ�سراف على تربية ولده 
وتثقيف����ه،  فرع����اه رعاي����ة طيب����ة واأر�سل����ه 
اإىل اأثين����ا للدرا�س����ة الأكادميي����ة و كان من 
اأ�ساتذت����ه اأفالطون ال����ذي كان يكربه باأكرث 
م����ن  اأربع����ة عقود،و�سب����ّب ذل����ك نوع����ا من 
اخل����الف يف وجه����ات النظ����ر بينهما،مم����ا 
ا�سط����ر اأر�سطو ال�ساب اإىل ت����رك الدرا�سة  
والفك����ر  الع����ام  الدر�����س  اإىل  من�سرف����ا 
املبن����ي عل����ى ا�س�س فرداني����ة ل تخ�سع اىل 

كال�سيكيات اأفالطون.
 لأر�سطو ع����دد كبري من الكتب والدرا�سات 
اأهمها : املقولت – املع�سالت – الأخالق- 
 – ال�سع����ر   – اخلطاب����ة   – ال�سيا�س����ة 
امليتافيزيقي����ا- تاريخ احلي����وان وغريها. 
ع����رب  �ساع����ت  الت����ي  للموؤلف����ات  اإ�ساف����ة 

ال�سنني.
  ي����رى اأر�سط����و اأن الفن����ون جميع����ا تع����د 
حم����اكاة للطبيع����ة حي����ث ي�ستثم����ر الر�سام 
والنغ����م   املو�سيق����ى  واملو�سيق����ي  الل����ون 
ع����ن  للتعب����ري  لغتهم����ا  وال�ساع����ر والناث����ر 

اإبداعهما.
راأى اأر�سط����و يف كتابه عن ف����ن ال�سعر اأنه 
ينبغ����ي التفري����ق ب����ني ال�سعر احل����ق الذي 
�سيغ م����ن اجل ال�سع����ر وال�سنعة ال�سعرية 
اجلمالية وب����ني املنظومات التعليمية التي 
ت�ستخ����دم ال����وزن ال�سع����ري لكنه����ا لي�س����ت 

�سعرا مثل الأراجيز النحوية و�سواها.
 يق�س����م ا اأر�سطو الن����وع ال�سعري اإىل عدة 
اأق�سام مثل امللحمة واملاأ�ساة )الرتاجيديا(

وامللهاة  )الكوميديا(
 يرى اأر�سطو � اأن ن�سوء ال�سعر جاء ب�سبب 
املح����اكاة حيث اأن الإن�س����ان هو الأكرث حّبا 
للمحاكاة للغري من �سواه، واأن الطفال هم 

الأكرث تقليدا لكبارهم.
رب����ط اأر�سطو تق�سيماته ه����ذه بفن امل�سرح 
اإ�ساف����ة اىل اإطاره����ا ال�سع����ري  وه����و ع����ن 

املاأ�ساة يقول : ))املاأ�ساة حماكاة لعمل هام 
كامل ذي طول معنّي بلغة م�سفوعة باأ�سياء 
امل�سه����د  م����ن  املاأ�س����اة  وتتك����ون  ممتع����ة.. 
والنغ����م املو�سيق����ي والعب����ارة )احلوار((،  
وامل�سه����د هو التمثيل عل����ى امل�سرح والنغم 
ه����و ال�سعر ومو�سيق����اه  ،ويف����ّرق اأر�سطو 
ال����ذي  )املله����اة(  الكوميدي����ا  �ساع����ر  ب����ني 
يخت����ار �سخ�سيات����ه والأح����داث من احلياة 
العامة،حيث امللهاة تظهر النا�س باأ�سواأ ما 
عنده����م بعك�س املاأ�ساة  الت����ي تظهر النا�س  
باأح�س����ن �سفاتهم، اإ�سافة للعمق التاريخي 

الذي جنده يف املاأ�ساة.
 ي����رى اأر�سط����و اأن الن����وع الأدبي)ولي�����س 
ال�سع����ر وح����ده يف راأين����ا( يت�سم����ن امللهاة 
واملاأ�س����اة وامللحم����ة ، وو�سع ل����كل واحدة 
من اأنواع البناء ال�سعري �سروطا وقال اإن 
امللحمة كاملاأ�ساة تتكون من فاحتة وو�سط 
وبحره����ا  �سع����را  تنظ����م  وه����ي  وخامت����ة 
ال�سع����ري )ل����دى اليوناني����ني الأوائل( هو 

البحر البطويل 
 راأى اأر�سط����و اأن اأجنح كّت����اب امللحمة هو 

هومريو�����س موؤل����ف الإلي����اذة والأودي�سة، 
وي����رى اأن املاأ�س����اة ه����ي  الت����ي ترك����ز على 
حادث����ة واح����دة  بينم����ا جن����د اأن امللحم����ة 
تتك����ون م����ن عدة اأح����داث قد يربطه����ا اإطار 

واحد اأو مت�سعب.
م����ن الطبيع����ي اأن يناق�����س النق����د وتاري����خ 
الأدب وكت����اب الأدب وال�سعراء عرب العامل 
وب����كل اللغات والأوقات  اآراء اأر�سطو هذه 
التي و�سع ال�سعر فيها  يف مهمة بديلة لكل 
فن����ون الإبداع التي دخل����ت امل�سرح لإ�سناد 
ف����ن ال�سعر،ابت����داء م����ن ار�����س اجل����دران 
الثالث وانتهاء باحل����وار و�سنعة التمثيل 
فل����م يع����د امل�س����رح خا�س����ا بال�سع����ر وحده 
ولي�س����ت كل ن�سو�س الكوميديا هابطة اأو 
متدنية  وابتعدت الكثري من الن�سو�س عن 
البني����ة امل�سرحي����ة ومل يعد املوؤل����ف متقيدا 
بالقواعد الأر�سطي����ة يف امل�سرح اأو ال�سعر 
حكم تطور الع�س����ر لكن كتاب اأر�سطو هذا 
يط����ل دوما   عرب الأزم����ان باعتباره درا�سة 
متقدم����ة  اأوىل منذ اآلف ال�سنني يف اأ�سول 

اإبداع.

صدر قديما
ف��ن الش��عر ألرس��طو 

المدى/ أربيل 
�س���درت يف اأربيل الرتجمة الكردي���ة لروايتني من روايات 
الكات���ب العراقي حم�سن الرمل���ي، والثالثة يف طريقها اإىل 
الرتجم���ة، حي���ث �س���درت روايت���ه )حدائ���ق الرئي�س( عن 
دار روزه���ه لت برتجمة من العربي���ة اإىل الكردية اأجنزها 
الكات���ب الكردي في�س���ل هموندي، وتتناول ه���ذه الرواية 
الكث���ري من الأح���داث واملوا�سي���ع من تاريخ الع���راق على 
م���دى ن�سف ق���رن، وكيف انعك�س���ت جمرياته���ا على حياة 
النا�س الب�سطاء. احلروب، احل�سار، الدكتاتورية، املقابر 
اجلماعية وفو�سى الحتالل. وتعد هذه الرواية واحدة من 
اأهم اأعمال الكاتب، فقد ُترِجمت اإىل اأكرث من لغة وتَر�سَحت 
�سمن القائمة الطويلة للجائ���زة العاملية للرواية العربية/ 
البوكر ع���ام 2013م، كما حازت ترجمته���ا النكليزية على 
جائ���زة القل���م ال���دويل لع���ام 2017، وكتبت عنه���ا �سحف 
عاملية عديدة ك�)الغارديان( و)فاينان�سيال تاميز( وغريها، 

وقارنها بع�س النقاد باأعمال لتول�ستوي اأو ملاركيز.
اأم���ا الرواي���ة الأخ���رى التي �س���درت بالكردية فه���ي )ذئبة 
 )ANERاحل���ب والكتب( وذلك عن دار )ناوه ندى ئاوير
وبرتجمة ال�ساعر الكردي املغرتب �سريزاد هيني، وتتناول 
ه���ذه الرواية مو�سوع احلب حتديدًا و�سط الظروف التي 

م���ر به���ا الع���راق يف العقود الأخ���رية فتنتق���ل �سخ�سياتها 
الرئي�س���ة بني العديد من البلدان، ك�سوريا والأردن واليمن 
وال�س���ودان وليبي���ا واملغ���رب، ث���م انتق���ال اإىل ا�سباني���ا. 
عراقيان، امراأة ورجل، يبحثان عن احُلب يف ِظل احُلروب 
واحِل�س���ار والدكتاتوري���ة والحت���الل واملغرَتبات.”اإنه���ا 
رواية ُحب تدعو للُحب يف اأزمنة ُتهم�س احُلب، لذا يهديها 
كاتبه���ا اىل كل الذين ُحِرموا من ُحبه���م ب�سبب الظروف". 
كم���ا ميزج فيه���ا بع�س �سريت���ه الذاتية باخلي���ال، متقم�سًا 

�سوت املراأة، ومعربًا عنها بعمق.
هذا كما يعمل الكاتب واملرتجم الكردي جمعة جبارى، الآن 
عل���ى ترجمة رواية ثالثة للرملي اإىل الكردية بعنوان )متر 
الأ�سابع(، ومبنا�سبة �سدور اأعماله بالكردية اأ�ساد الكاتب 
حم�س���ن الرملي، بن�س���اط احلرك���ة الثقافي���ة يف كرد�ستان 
ومنه���ا حرك���ة الرتجم���ة، وتوج���ه بال�سك���ر اخلا����س اإىل 
مرتجم���ي اأعمال���ه، واأ�ساف:"اأنا �سعي���د برتجمة رواياتي 
اإىل اللغ���ة الكردية لكي يقراأه���ا اأخوتي واأ�سدقائي الأكراد 
ممن مل يقراأوها بالعربية اأو بلغات اأخرى، فالعمل الكتابي 
ل يكتمل اإل بقارئه، وبالن�سبة يل كانت قراءة هذه الأعمال 
�ستظ���ل ناق�سة ل���ول ترجمتها اإىل الكردي���ة.. وخا�سة اأنها 
تنه���ل م���ن ذاك���رة م�سرتكة حتف���ل بالكث���ري م���ن التفا�سيل 
الإن�ساني���ة املوجعة والعذبة التي ع�سناها معًا يف بلد دائم 
التقلب���ات والغليان ا�سمه العراق، وم���ن اأجل احلفاظ على 

اإن�سانيتن���ا و�سط تقلباته الال اإن�ساني���ة يف اأغلب الأحيان، 
تتناول هذه الأعم���ال دواخلنا التي تتم�سك بحلمها وحقها 
باحلري���ة واحل���ب كج���زء م���ن التم�س���ك بح���ب احلياة يف 
مواجه���ة املوت”وعرب عن اأمله ب���اأن يلتقي ب�سكل �سخ�سي 

يف كرد�ستان مع قرائه واأ�سدقائه من املثقفني الأكراد.
يذك���ر اأن الدكت���ور حم�س���ن الرمل���ي ه���و كات���ب و�ساع���ر 
واأكادمي���ي ومرتج���م، ولد يف �سم���ال الع���راق )ال�سرقاط( 
ع���ام 1967 ويقي���م يف اإ�سباني���ا من���ذ 1995، حا�سل على 
الدكتوراه بامتياز يف الفل�سفة والآداب من جامعة مدريد، 
مع درجة ال�سرف. يكتب باللغتني العربية والإ�سبانية، وله 
ما يزيد على الع�سرين اإ�سدارًا تنوعت بني الق�سة وال�سعر 
وامل�سرحية والرتجمات والرواية. منها رواياته: )الَفتيت 
املبعرَث( التي فازت ترجمتها الإنكليزية بجائزة اأركن�سا�س 
2002 و)متر الأ�سابع( و)حدائق الرئي�س( و)ذئبة احُلب 
والُكت���ب( الت���ي و�سلت للقائم���ة الق�سرية جلائ���زة ال�سيخ 
زاي���د للكت���اب 2015. ُترِجمت اأغلب اأعمال���ه لأكرث من لغة، 
و�س���ارك يف الكثري من املهرجانات واملوؤمترات واملعار�س 
الدولي���ة ومنها معر�س اأربيل ال���دويل للكتاب عام 2014. 
وهو يعمل حاليًا اأ�ستاذًا يف جامعة �سانت لوي�س الأمريكية 

يف مدريد.
ه���ذا وقد �سدرت جمي���ع اأعمال الرمل���ي الروائية بالعربية 

عن دار املدى، اإ�سافة اإىل كتابني مهمني من ترجمته.

صدور روايات 
محسن الرملي 
بالكردية
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ــــــــدارات ــــن اص م

  د : علي عبد االمير صالح 

 حتك����ي لن����ا رواي����ة )قوان����ني احل����ب الأربع����ون( 
ق�ست����ني متوازيت����ني تعك�����س كل منهم����ا �س����ورة 
الأخرى عرب ثقافت����ني خمتلفتني جدًا وعرب �سبعة 

قرون هي املدة الزمنية التي تف�سل بينهما.
     اإيل����ال روبن�ستاي����ن ذات الأربعني عامًا ربة بيت 
اعتيادي����ة وتعي�سة تعي�س مع ثالث����ة اأولد وزوج 
غ����ري ويف، اإل اأن حياته����ا تب����داأ بالتب����دل ب�سورة 
درامي����ة ح����ني تعمل ب�سف����ة قارئة مل�سلح����ة وكالة 
اأدبي����ة. واأول واج����ب ُتكلف به هو ق����راءة وتقييم 
رواي����ة حتمل عنوان����ًا مغوي����ًا األ وه����و )جتديف   
حلو(، ح����ول �ساعر الق����رن الثالث ع�س����ر امليالدي 
ج����الل الدين الرومي ومعلم����ه ال�سويف املحبوب 
�سم�����س التربي����زي. املوؤل����ف روائي غ����ري معروف 
ا�سم����ه عزي����ز زه����ارا، وهذه ه����ي اأول رواي����ة له، 
يقي����م يف مدينة اأم�سرتدام يف هولن����دا، مع كتبه، 
وقطط����ه، و�سالحف����ه حينم����ا ل يك����ون يف اإح����دى 
جولته ح����ول الع����امل. يف البداي����ة ل ترغب اإيلال 
يف تقيي����م كت����اب ح����ول زم����ان وم����كان خمتلف����ني 
ع����ن زمانها ومكانه����ا، هي التي تعي�����س يف مدينة 
نورثامبت����ون بولية ما�سا�سو�سيت�����س الأمريكية 
يف �سن����ة 2008. ويف احل����ال جت����د اإيل����ال نف�سه����ا 
اأ�س����رية الرواية والرجل الذي دّونها. مل تكْن اإيلال 
تع����رف اأن هذا الكتاب �س����وف يغري حياتها ؛ ويف 
الوقت الذي كانت تق����راأه، كانت حياتها ُتكتب من 
جدي����د. تبداأ اإيل����ال مبغازلة الكاتب ع����رب الر�سائل 

الإلكرتونية )الإمييالت(. وفيما هي تقراأ الرواية 
تب����داأ مب�ساءل����ة الطرائ����ق الكث����رية الت����ي اعتادت 
عليها من اأجل اأن تعي�س حياة اعتيادية خالية من 

الولع واحلب احلقيقي.
    يف قل����ب الرواي����ة الت����ي تطالعه����ا اإيل����ال يظه����ر 
الدروي�����س املتج����ول، الالفت، �سم�����س التربيزي، 
التقليدي����ة  احلكم����ة  يتح����دى  حمّر�����س  وه����و 
حيثم����ا  والديني����ة  الجتماعي����ة  والنحي����ازات 
ي�سادفه����ا. اإنه يفت�س عن رفي����ق روحي حكم عليه 
الق����در اأن يق����وم بتعليمه. غر�س����ه الروحي هو اأن 
يح����ّول طالبه الرومي – وهو واعظ غري �سويف، 
حمب����وب، را�ٍس عن نف�س����ه – اإىل واحٍد من اأعظم 
�سع����راء العامل،”�س����وت احل����ب”، اأو”�سك�سب����ري 
الع����امل الإ�سالم����ي”، كم����ا ُيدع����ى غالب����ًا. الرومي 
يرغ����ب يف ال�ستجاب����ة، اإل اأن اأ�سرت����ه وجمتمع����ه 
ي�ستاءان ا�ستي����اًء عميقًا من �سم�س التربيزي لأنه 
يف�سد طريقة حياتهم امل�ستقرة. الرومي رجل نال 
الإعج����اب والتبجيل يف جمتمعه ولبد اأن ير�سده 
�سم�����س اإىل م����ا وراء رفاهي����ة الطريق����ة املحرتمة 
للحياة، اإىل ما وراء القناعات ال�سحلة للذات. يف 
1244 ويف مدينة قوني����ا باآ�سيا الو�سطى، يلتقي 
الروم����ي ب� �سم�س. وهذا اللق����اء غري املتوقع يغري 
حياتيهما معًا. ويف الوقت نف�سه يوؤ�سر اإىل بداية 
�سداق����ة متينة وفري����دة �سبهه����ا ال�سوفيون خالل 
القرون التالية باحتاد حميطني. ومن خالل لقائه 
بهذا الرفيق ال�ستثنائي، حتول الرومي من رجل 
دي����ن منغلق اإىل �سويف منهم����ك، و�ساعر م�سبوب 
العاطف����ة، ومداف����ع عن للح����ب، ومن�س����ئ الرق�س 
الن�سوان للدرواي�����س املدومني، ورجل جريء يف 

التحرر من القوانني التقليدية. 
    جتت����ذب اإلي����ف �سف����ق احلقائق م����ن �سرية حياة 
كل م����ن الروم����ي و�سم�����س التربي����زي وتعيده����ا 
اإىل احلي����اة عرب �سرد ب����ارع وناب�����س باحليوية. 
القوان����ني الأربع����ون يف عن����وان الرواي����ة ت�س����ري 
اإىل لئح����ة القواعد التي تر�سمه����ا �سفق تعود يف 
الأ�س����ل اإىل �سم�����س التربي����زي اإذ يوؤلفها فيما هو 

يجوب الأر�س. 
     تك�س����ف لن����ا رواي����ة )قوانني احل����ب الأربعون( 
التاأث����ري البال����غ الذي حُتدث����ه الق����راءة يف نفو�س 
القراء واأفكارهم، من خالل �سخ�سية البطلة اإيلال 
روبن�ستاين التي تقراأ رواية )جتديف حلو(. كما 
اأن املرا�س����الت الإلكرتوني����ة امل�ستمرة مع �ساحب 
الرواي����ة تقل����ب حياته����ا راأ�سًا على قل����ب. لقد اأقبل 
احل����ب اإىل اإيلال بغتًة وبفظاظة كم����ا لو اأن حجرًا 
ُق����ذف من الالم����كان �سوب بركة حياته����ا الراكدة. 
كانت هي و�ساحب الرواية عزيز زهارا خمتلفني 
اخت����الف الليل عن النهار، وكان اأ�سلوبا حياتيهما 
متباينني ج����دًا وقد اأقبل اإليهم����ا احلب على جناح 
ال�سرع����ة بحي����ث اأن اإيل����ال مل يك����ن له����ا مت�سع من 

الوقت كي تفهم بو�سوح حقيقة ما جرى.   
     دّون����ْت الكاتب����ة روايته����ا ه����ذه م����ن كل قلبه����ا، 
حيث اأرادت اأن ُتظه����ر كيف ميكن اأن تردد حياتنا 
احلديث����ة يف الق����رن احل����ادي والع�سري����ن اأ�سداء 
كلمات �ساع����ر وفيل�سوف عا�����س يف القرن الثالث 
ع�سر، وما يزال �سوته م�سموعًا. لقد بنْت الكاتبة 
روايته����ا على امت����داد زمنني متوازي����ني وقيا�سني 
: الي����وم والأم�����س، ال�س����رق والغ����رب، الروح����ي 

والدنيوي. 

)قوانين الحب األربعون( : رواية عن التصّوف.. وحوار الحضارات واألديان.. والحب
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سلمان زين الدين
الرواية  عن���وان  الأحم���ر” هو  “ال���ربج 
الأوىل لل�ساع���ر العراق���ي ها�س���م �سفي���ق 
الفا�سل���ة  اللحظ���ة  وه���و  امل���دى(.  )دار 
بني ما����سٍ رهيب تهرب من���ه �سخ�سيات 
الرواي���ة وم�ستقب���ل موع���ود حتل���م ب���ه 
وتتطّل���ع الي���ه، على امل�ست���وى الزماين. 
وهو املَْعَل���ُم الفا�سل ب���ني جحيم العراق 
وجّنة الغ���رب املوعودة، عل���ى امل�ستوى 
رحل���ة  ر�س���ده  معر����س  فف���ي  امل���كاين، 
التهجري / الهجرة الق�سرية من الوطن اإىل 
املغرتب، يق���ول لوي�س، الراوي امل�سارك 
يف الرواية واملنخرط يف اأحداثها: »… 
مل نهت���م لالأم���ر كثريًا، كونن���ا على مقربة 
من اجلنة املوعودة واملتمثلة بالربج ذي 
ال�س���وء الأحمر ال���ذي نراه ويل���وح لنا، 
فهو امل�ستقبل القادم واملقطوع ال�سلة مع 
املا�سي…”)����س193(. فهل يكون هذا 
الربج، الواقع يف مدينة األك�سندرابويل 
ا فا�ساًل، زمانيًا ومكانيًا،  اليونانية، ح���دًّ
ب���ني مرحلت���ني يف حرك���ة ال�سخ�سي���ات 
الروائي���ة اأم اأن الأم���ر ل يتع���دى كون���ه 
هروب���ًا م���ن دلف���ة الع���راق اىل م���زراب 

الغرب؟
ها�س���م  يط���رح  الأحم���ر"،  "ال���ربج  يف 
�سفيق مو�سوعة التهج���ري والهجرة من 
العراق اإىل الغرب، �سواء بفعل ا�ستبداد 
النظ���ام البعثي ال�ساب���ق اأو بفعل اإرهاب 
اجلماع���ات الدينية املتطرفة التي اأعقبت 

�سقوطه.
يتخذ الكاتب من اختالف الراوي العليم 
ال���راوي  لوي����س،  حالق���ة  �سال���ون  اإىل 
غ���رب  هانوي���ل  منطق���ة  يف  امل�س���ارك، 
لن���دن، اإط���ارًا خارجي���ًا ل�س���رد الأحداث، 
يف  املتك���ررة  احلالق���ة  جل�س���ات  فف���ي 
ال�سال���ون، يق���وم احل���الق لوي����س بفعل 
احلك���ي للزب���ون الذي ي�سغ���ي، وي�ساأل، 
وي�ستو�سح، ون���ادرًا ما يحاور. وبذلك، 
نك���ون اأم���ام راٍو علي���م، يف ال�س���كل، هو 
الزب���ون ال���ذي ينق���ل م���ا ي�سم���ع، وراٍو 
فعل���ي للحكاية هو لوي����س احلالق الذي 
يق���وم، مّتكئ���ًا عل���ى ذاكرت���ه، با�ستع���ادة 
حكاي���ات التهجري والهج���رة من العراق، 
ويف �سلبه���ا حكايته ه���و �سخ�سيًا التي 
ت�س���ّكل احلكاي���ة الرئي�سي���ة يف الرواية، 
حلكايت���ه  ال�سابق���ة  احلكاي���ات  وتاأت���ي 
احلكاي���ات  ت�س���ّكل  فيم���ا  له���ا،  متهي���ًدا 
الالحق���ة بها تنويعًا عليها، مع فارق اآخر 
ه���و اأن احلكايات ال�سابق���ة هي ل�سحايا 
ال�سيا�س���ي فيم���ا احلكاي���ات  ال�ستب���داد 
الالحقة ه���ي ل�سحايا الإره���اب الديني، 
ولع���ل الكات���ب اأراد الق���ول اإن ال�ستبداد 
والإرهاب وجهان لعملة واحدة. وعليه، 
الرواي���ة ه���ي رواية ذكري���ات قا�سية تتم 
ا�ستعادته���ا يف اإط���ار وقائ���ع تتمّث���ل يف 

جل�سات احلكاية املتكّررة.
يف احلكاي���ة الرئي�سي���ة، ي�ستعيد لوي�س 
ن�ساأت���ه يف املو�سل، يف اأ�س���رة اأ�سورية 
متدّين���ة، لأٍب ينتهي مت�س���ّردًا هائمًا على 
وجه���ه، واأمٍّ اجتماعي���ة حت���ب اجل���رية 

وعمل املع���روف، عل���ى اأن اإقامة الأ�سرة 
ق���رب مق���ام اأح���د الأنبي���اء، وممار�ستها 
الطقو����س الديني���ة، وتقدميه���ا النذور، 
يتخ���ذ  �سعبي���ًا  روائي���ًا  ف�س���اًء  يعك����س 
اأ�سطوري���ًا يف بع����س  منح���ى غرائبي���ًا 
الأحداث، ويتن���اول تعّلمه مهنة احلالقة 
�س���ارع  عّم���ه مك�سي���م، يف  يف �سال���ون 
حل���ب، حت���ى اإذا م���ا بل���غ الع�سري���ن من 
اخلدم���ة  اإىل  ا�ستدع���اوؤه  يت���ّم  العم���ر، 
الع�سكري���ة، فيتعامل برف���ق مع اجلنود 
ما ي���وؤدي اإىل اإنزال رتبت���ه، وفراره من 
اخلدم���ة، وتواريه ع���ن الأنظار، وقيامه 
بتزوي���ر بطاق���ات للفارين م���ن اخلدمة. 
وحني ُيقَب�س عليه ُي�سام األوان العذاب، 
وُيحكم علي���ه بالإعدام، ثم ُيخّفف احلكم 
اإىل املوؤّب���د، حتى اإذا م���ا اقتيد اإىل وداع 
اأهل���ه قبل تنفيذ احلكم يف���ّر، وُيقّي�س له 
م���ن يهّرب���ه خارج الع���راق، ع���رب تركيا، 
خ���الل  لن���دن.  اإىل  و�س���وًل  فاليون���ان، 
هرب���ه، يح�ّس بالتحّرر م���ن رعب النظام 
لكّن���ه يع���اين م�س���اّق الطري���ق، وال�سري 
غاب���ات موح�س���ة، والت���واري  لي���اًل يف 
نهارًا، واجل���وع، والعط����س، والإرهاق 
اجل�سدي، واحل���رارة املرتفعة. وي�سّكل 
الربج الأحم���ر يف هذه الهجرة الق�سرية 
ح���دًا فا�س���اًل ب���ني ما����سٍ عراق���ي حافل 
بالرع���ب، وم�ستقبل غرب���ي يوّفر العمل 

وال�ستقرار.
هذه احلكاية تتقاطع مع حكايات اأخرى 
فرعية يرويه���ا لوي�س لزبون���ه، الراوي 
احلكاي���ة  وتتكام���ل  ال�سكل���ي،  العلي���م 
لرت�س���م م�سه���دًا روائي���ًا يعك����س الواقع 
العراق���ي خ���الل حك���م النظ���ام البعث���ي 
ال�سابق، وم���ا تلى �سقوطه م���ن �سيطرة 

اجلماعات املت�س���ّددة وحتّكمها مب�سائر 
النا����س، وتت���وّزع مف���ردات ه���ذا امل�سهد 
على ا�ستبداد النظام، من جهة، واإرهاب 
اجلماع���ات املت�س���ّددة، م���ن جه���ة ثانية، 
وكالهما متّخ�س عنه تهجري العراقيني، 
وهجراته���م الق�سري���ة، بحث���ًا ع���ن حياة 
اآمنة كرمية، يعرث بع�سهم عليها، ويعود 

بع�سهم الآخر من الغنيمة بالإياب.
مك�سيم، عم لوي�س وحاّلق الرئي�س، يتّم 
القب�س عليه والتنكيل به لت�سّببه بجرح 
طفي���ف يف رقبة الرئي����س، ل يتحّمل هو 
م�سوؤولّيت���ه، خالل احلالق���ة، ما يت�سّبب 
يف نق����س وزنه وه���ّر �سع���ره، فيفّر اإىل 
خارج العراق مب�ساعدة بع�س املهّربني، 
كاليفورني���ا،  يف  الرح���ال  ب���ه  لتح���ّط 
فالفيليّب���ني، ثم يع���ود اإىل اأمريكا خاوي 
الوفا����س ليعمل حاّلقًا م���ن جديد، حتى 
اإذا ما جمع بع����س املال، يق�سد �سحراء 
موهاب���ي، وي�س���رتي ه�سب���ة يوؤّجره���ا 
وال�س���ركات  ال�سينمائي���ني  للمنتج���ني 
الك���ربى، ثم ما يلب���ث اأن يبيعه���ا لي�سّدد 
ديون���ه الناجمة ع���ن املقام���رة، وميوت 

بجلطة، ويدفن فيها.
وهن���ا، ل بّد من الإ�س���ارة اإىل اأن الكاتب 
يوؤ�سط���ر ه���ذه ال�سخ�سي���ة، عل���ى ل�سان 
ال���راوي لوي����س، ال���ذي يذك���ر رواي���ات 
متعّددة حول مك�سيم يتبّنى احداها، مع 
العلم اأّن الأخري هو عّمه، ثم يفاجئنا يف 
مرحل���ة لحقة بتفا�سيل ع���ن م�سار هذه 
ال�سخ�سية وم�سريها، فاإذا كان ل يعرف 
الرواي���ة الدقيقة لل�سخ�سية عندما كانت 
قريبة العهد واملقام من���ه، فكيف يت�سّنى 
ل���ه ر�سد دقائ���ق حتّركاتها بع���د اأن غدت 
يف العامل البعيد؟ وثمة األفريد، اجلندي 

الذي كان يخدم يف احلر�س اجلمهوري، 
ب�سب���ب �سداقت���ه  علي���ه  القب����س  ُيلق���ى 
ملك�سيم، وُيع���ّذب، ويخ���رج م�ساًبا بداء 
الكل���ب ومبر����س نف�س���ي. هن���ا، تت�سابه 
حكاي���ات لوي����س ومك�سي���م واألفريد يف 
كونهم جميًعا جن���وًدا يف الق�سر ُيقَب�س 
عليهم، وُيعّذبون، وتتف���ّرق بهم ال�سبل، 
م���ا يك�سف الريب���ة الدائمة الت���ي تعي�س 
وال�س���ك  ال�ستب���داد،  اأنظم���ة  ظّله���ا  يف 
بجميع النا����س، وعي�س رهاب املوؤامرة، 
فالرئي����س يحلق حتت حرا�س���ة م�سّددة، 

ويتحّرك مبواكبة دائمة من حّرا�سه.
اأّم���ا ال�سخ�سّي���ات الت���ي تفّر م���ن بط�س 
يف  فت�سغ���ل،  املت�س���ّددة  اجلماع���ات 
الرواي���ة، حّي���زًا �سئي���اًل، مقارن���ًة بتل���ك 
الت���ي تفّر من بط����س النظام، وهي تفعل 
ذل���ك ب�سب���ب الت�سيي���ق الت���ي مار�ست���ه 
تل���ك اجلماعات على الغن���اء واملو�سيقى 

واخلمر واحلالقة واحلرية…
ال�سخ�سي���ة الوحيدة التي تغادر العراق 
ل�سب���ب خمتلف ع���ن الأ�سب���اب ال�سابقة، 
وت�سغ���ل حكايته���ا حّيزًا ي���وازي احلّيز 
الذي ت�سغله حكاية لوي�س، هي �سخ�سية 
ط���ارق، فه���ذا الأخ���ري، اب���ن مك�سيم من 
عالق���ة عابرة م���ع فت���اة كلداني���ة ا�سمها 
نارمي���ان احل���داد، يبا�س���ر، من���ذ �سباه، 
رحل���ة البح���ث عن اأبي���ه ال���ذي ل يعرف 
بوج���وده اأ�س���اًل، في�ساف���ر اإىل اليونان، 
يًا  ومنه���ا اإىل اإيطالي���ا، فاأم���ريكا، متق�سِّ
حرك���ة الأب، اإىل اأن يهت���دي اإىل ق���ربه 
عل���ى اله�سبة الت���ي ا�سرتاها وباعها يف 
�سحراء موهاب���ي، ول تخلو رحلته من 
اأج���واء �سندبادي���ة غرائبي���ة حني تغرق 
ال�سفينة التي تقّل���ه اإىل اإيطاليا، وتقذفه 
الأمواج اإىل جزيرة عذراء، يعي�س عليها 
مما ي�سطاده ويلتقطه، حتى لقائه بعامِلَي 
اأحي���اء يتدّبران اأمر �سف���ره اإىل اأمريكا. 
لي�سطح���ب  الع���راق  اإىل  يع���ود  وح���ني 
اأّمه اإىل اخل���ارج يودي بهم���ا انفجاران 
متتالي���ان. وهكذا، ت���وّزع الرواية الَقَدَر 
العراق���ي عل���ى: ال�ستب���داد، والإرهاب، 

والتهجري، والهجرة، والقتل…
اإىل ذلك، ثمة هناٌت معّينٌة تعتور الرواية، 
�س���واٌء يف بن���اء بع����س ال�سخ�سيات اأو 
يف ت�سل�س���ل الأح���داث، فط���ارق الذي مل 
يتع���ّرف اإىل اأبيه مطلق���ًا يبذل ت�سحيات 
كبرية يف �سبي���ل العثور عليه، هو الذي 
ُيفرَت�س به اأن يك���ون ناقمًا عليه لتخّليه 
ع���ن اأّم���ه، وهو ال���ذي كان يعي����س نوعًا 
من ال�ستهت���ار والالمبالة، قبل مبا�سرة 
البح���ث ع���ن الأب. ث���م اإن العالق���ة ب���ني 
الأحداث كث���ريًا ما تخ�س���ع للم�سادفات 
الَقَدِرّي���ة غري املقنع���ة واملفتعلة، فطارق 
الذي يبحث يف اأمريكا ي�سل اإىل مبتغاه 
ب�سهولة، وي���ا لها من م�سادف���ة اأن ينزل 
اأوتي���ل يف موهاب���ي، ويج���د عل���ى  يف 
بع���د اأمتار �ساقي احلانة الذي يعرف كّل 

�سيء عن الأب!
ت�سيء »الربج الأحمر”جانبًا من معاناة 
العراقي���ني، باأقلّياته���م واأكرثّيته���م، من 
ال�ستب���داد ال�سيا�سي والإرهاب الديني، 
يف ه���ذه اللحظ���ة التاريخي���ة، وت�س���ّكل 
وثيق���ة فّنية على مرحل���ة تاريخية لعّلها 
الأ�سع���ب يف التاري���خ العرب���ي، وه���ي 
تفع���ل ذل���ك ب�سال�س���ة ومرون���ة وطالوة 
�سردية ولغة جميلة، م���ا يجعلها جديرة 

بالقراءة.




















      






          


         
      





حرفيات اإلخراج 
السينمائي
كتاب”حرفيات الإخراج 

ال�سينمائي”للمخرج علي بدرخان، وال�سادر 
عن �سل�سلة اآفاق ال�سينما بهيئة ق�سور 

الثقافة، يف اأكرث من 450 �سفحة من القطع 
املتو�سط، يت�سمن تفا�سيل طريقة �سنع 

الأفالم من الفكرة وال�سيناريو و�سوًل اىل 
ن�سخة العر�س، ويتناول اأ�سا�سيات الإخراج 
لل�سينما، وحرفياته، وخطوات تنفيذ الفيلم، 

وهو فعاًل مر�سد مفيد للغاية باأ�سلوبه 
ال�سهل، وب�سروحه املب�سطة، وبالر�سوم 
املو�سحة لالأفكار والقواعد، خا�سة فيما 

يتعلق بتكوين ال�سورة، واملونتاج، 
واأحجام اللقطات.. الخ، واأراه من اأف�سل 

اإ�سدارات العام ال�سينمائية. اأمتنى اأن 
يوا�سل املخرج الكبري هذا اجلهد املميز، 

بكتاب عن تفا�سيل اإخراجه لأفالمه الروائية 
الطويلة والق�سرية، حيث �سي�ستفيد هواة 

ال�سينما بالتاأكيد، من اجلوانب العملية 
لتجربته املميزة، ليته يوا�سل هذه الكتابات 

املهمة، م�ستكماًل دور والده املخرج الرائد 
اأحمد بدرخان، الذي كان من اأوائل الذين 

كتبوا بالعربية تعريفًا بفن ال�سينما، 
وتقنياتها.. ا�ستمتعوا بكتاب مهم وممتع.

هاشم ش��فيق يروي سيرة الشتات 
العراقي  في البرج األحمر  

القاهرة )رويترز( 

ت���دور اأح���داث الرواي���ة الت���ي ا�ستغرق���ت كتابته���ا �سب���ع 
�سنوات بني القاهرة وخمي�س م�سيط وهي مدينة �سغرية 
يف جن���وب ال�سعودي���ة، حيث كان بط���ل الرواية يعمل يف 
مكتب �سحيفة �سعودية وعربي���ة كبرية. ويحاول الكاتب 
من خ���الل الرواية، اأن يف�س���ح عرب �سخو�سه���ا واأحداثها 
العالق���ات ال�سائنة التي �سيطرت عل���ى الكثري من الأعمال 
واملهن مبا يف ذلك ال�سحافة، واأن ي�سلط ال�سوء على مدى 
الف�ساد الذي تعر�ست له اأخالقيات مهن يفرت�س اأن �سرفها 

يجب اأن يكون بعيدًا عن امل�س اأو التدني�س.
تت�سع رواية )حجر جهنم( لقراءات متعددة امل�ستويات اإذ 
جل���اأ موؤلفه���ا اإىل العتماد على اآليات خمتلف���ة لل�سرد. ومل 
يتوقف عند حدود املكان وجتاوز الزمان ومزج بني الواقع 
واخلي���ال مما جعل الرواية تت�سع لقراءات ت�سل اإىل اآفاق 
تتج���اوز احلكايات املبا�سرة واحلوادث ال�سغرية لت�سور 
بلغ���ة اأقرب اإىل لغة ال�سعر مدى اجلنون الذي و�سلت اإليه 
جمتمع���ات املنطق���ة نتيجة لتبدل املوازي���ن والأقدار بفعل 

الرثوة التي هبطت على البالد التي ظهر فيها النفط.
وت�س���ور الرواي���ة ع���رب احلكايات الت���ي عاي�سه���ا الكاتب 
-وكان بحك���م عمل���ه �سحفي���ًا �ساه���دًا عل���ى كث���ري منه���ا- 
التغ���ري الذي طراأ على الواق���ع الجتماعي وعلى العالقات 
ال�سخ�سي���ة ج���راء ظه���ور تل���ك ال���رثوة املفاجئ���ة، وكذلك 
التغ���ري الذي م�سَّ البلدان التي مل تهبط عليها تلك الرثوة. 
ذل���ك التغيري الذي جع���ل من املال وال�سع���ي وراءه معيارًا 
لكل �س���يء مبا يف ذل���ك اأدق العالقات ب���ني الب�سر �سورته 
الرواي���ة برباع���ة رمبا تف���وق اأبحاث���ًا ودرا�س���ات واأعمال 

فكرية �سعت اإىل فهمه وحتديد مالحمه.
جل���اأ الكات���ب كذلك اإىل اأ�سل���وب جديد يف تبوي���ب روايته 
يتيح له توظيف���ًا اأمثل للغة التقريرية وكذلك للغة الأدبية. 
فالرواي���ة التي يزيد عدد �سفحاته���ا قلياًل عن 200 �سفحة 
مق�سمة اإىل اإحدى ع�سر فا�سلة و16 ف�ساًل اختتمها بف�سل 
ق�سد األ يحمل رقم���ًا يف ترتيب الف�سول وببكائية اأخرية 
ت�س���ور اللحظات الأخ���رية والنهايات املفجع���ة لعامل راآه 
وراأته روح���ه لكنهما كتما �سهادتهم���ا عليه فلم جتد روحه 
بع���د اأن فارقت اجل�سد �سبياًل للخال�س �سوى العودة جتر 
اجل�س���د امليت لتف�سح ما راأته وتع���ري تف�سخ العامل الذي 

عاي�سته.

خ�س����س الكاتب الفوا�سل الثالث���ة الأوىل لتقدمي م�ساهد 
ك�س���ر من خاللها توقعات القّراء ع���ن متوٍف خرج للتو من 
قربه بع���د اأن نزعت املالئكة اأكفانه وطردته �سر طردة بعد 
اأن رف�س���ت حما�سبت���ه، واأمرته ب���اأن ياأخذ روح���ه ويعود 
م���ن حي���ث ج���اء ويجعله���ا تب���وح مب���ا راأت وتاأخ���ذ حقها 
مم���ن اأرقوها ك�سرط لراحتها الأبدي���ة. ويهيئ الكاتب من 
خ���الل هذه الفوا�سل الثالثة الأوىل نف�سه والقارئ لإعادة 
ت�سوي���ر اأحداث م�س���ت والنظر اإليها بع���ني ناقدة ترف�س 

قبول ما هو م�ستقر ومتعارف عليه من اأ�سياء.
فيق���دم الكاتب مث���اًل �سورة اأخ���رى لل�سياط���ني تخالف ما 
نعرفه عنهم. فتح���دث عن”�سياطني حتر�س جثة اأ�سبحت 
عنوان���ًا ل�سخ�س تع����س". فتل���ك ال�سياطني”تخالف كل ما 
ح�س���وا به روؤو�سنا من اأفكار ع���ن ال�سياطني و�سرورها... 

كانوا كائنات عادية ي�سبهوننا متامًا".
ويق����دم يف الفا�سل����ة الثالثة”لوح����ة �ساحرة م����ن كائنات 
�سيطانية بديعة”وكاأن الق�سد منها اأن متنح اجل�سد امليت 
ق����درة للع����ودة اإىل احلي����اة وت�سع����ه يف مواجه����ة ما�سيه 
ال����ذي عليه اأن يواجهه ليف�سحه وقد �سبقته روحه للبحث 
ع����ن الأ�سخا�س الذي����ن عرفتهم عندما كان����ت ت�سكن ج�سد 
)وجدي( بطل الرواية والتي مل جتروؤ على الت�سريح مبا 
تعرفه عنهم والتزمت ال�سم����ت وقررت اأن ترتك الأج�ساد 

تتعاي�س مع الأرواح التي تنا�سبها.
حّت����ى ق����ررت بعد حتررها م����ن اجل�سد اأن تب����وح مبا راأت 
ومب����ا تع����رف وذهب����ت لتحك����ي ع����ن الأرواح واأ�سحابها 
راح����ت برغبة واإ�س����رار تك�س����ف اأ�سراره����م وتقاتلهم يف 

خمابئهم.
وعل����ى م����دى 16 ف�س����اًل ي����روي الكات����ب م����ن خ����الل روح 
البطل واأحيانًا من خالل البطل ذاته اأو من خالل اآخرين، 
حكاي����ات وح����وادث متج����اورة ومتداخل����ة متام����ًا مثلم����ا 
تتجاور وتتداخل حياتنا وما نراه من حكايات وحوادث 
يف الواق����ع، لكن تظل روحه التي حتررت من ثقل اجل�سد 
ه����ي ال����راوي الرئي�س لكل ما راآه ه����و والآخرون واأ�سياء 
اأخرى ل تدركها حوا�س الب�سر املحدودة.. روح ت�ستطيع 
النتق����ال بحرية بني القاه����رة وخمي�س م�سيط وت�ستطيع 

اأن تتحرك بحرية يف املا�سي واأن ت�ست�سرف النهايات.
ورمبا كانت روح البطل بالذات هي الأجدر على اأن تروي، 
فه����ي وكما تعل����ن يف بداية الف�س����ل الثاين”�سرفة وحدته 
التي ظل حتى فراقي يرى من خاللها النور.”فكانت روح 
وجدي تدير كل �سوؤون����ه وهو كان يتعامل بروحه مع كل 

�سيء.

هذه ال����روح حتكي ع����ن �ساحبها )وجدي( بط����ل الرواية 
وع����ن اأنا�س ب�سطاء تعام����ل معهم كما تروي عن زمالء يف 
املهن����ة واأ�سدقاء و�سديقات وحبيبات. وتعمد الكاتب يف 
معظ����م ف�س����ول الرواي����ة ك�سر حاج����ز املكان ب����ني القاهرة 
وخمي�س م�سيط خ�سو�سا فيما يتعلق بالعمل ليبني كيف 
اأف�س����د ال�سع����ي وراء املال مهن����ة ال�سحاف����ة اأخالقيا هناك 
وهنا ويو�سح كيف يقتل ال�سعي وراء املال اأب�سط اأحالم 
م����ن ج����اءوا من بالد بعي����دة بحثًا عن لقم����ة عي�س يف بالد 
بدل النف����ط وثروته املفاجئة اأحوالها وحظوظها ف�سارت 
تب����دل الب�س����ر وتعي����د ت�سكيلهم مب����ا يتفق م����ع املوروثات 

العتيقة لهذه البلدان.
اخت����ار الكات����ب اأن تب����داأ الق�س����ة من حلظة و�س����ول بطله 
جن����وب  يف  )اأبه����ا(  مط����ار  اإىل  ور�سيعهم����ا  وزوجت����ه 
ال�سعودي����ة وكي����ف غ����ري ه����ذا النتق����ال حياتهم ب����دءا من 
الزوج����ة الت����ي توارت خل����ف مالب�س �س����وداء تغطيها من 
اأخم�����س قدميها اإىل �سعر راأ�سه����ا وت�ساءل م�ستغربًا: ملاذا 
تفع����ل هذا؟ ت�ساءل وهو ينظر اإليه����ا بنظرة حتمل مزيجًا 
من الإ�سف����اق عليها واحلنق لأنها دفعته دفعًا للمجيء اإىل 

بالد معرفته عنها ل جتعله يفكر يف املجيء اإليها اأ�ساًل.
هن����ا.. تتدخل روح وج����دي لتحدثنا ع����ن اأزمته احلقيقية 
واإدراكه بعد اأ�سهر قليلة من و�سوله اأن ما يعرفه ل ي�ساوي 
�سيئًا اأمام ما ي����راه. ففي حني كان يدرك اأن اأزمته”�سوف 
تكرب وت�ستفحل كلما غذاها مب�ساويره نحو البنك ليعرف 
ك����م و�سل ح�ساب����ه وح�ساب زوجته من مدخ����رات لكنه مل 
يح�س����ب... ولو للحظة واحدة اأنه �سيموت مفل�سا متخليا 
ع����ن اأحالمه وطموحاته مظلوما غري قادر على القليل مما 

كان ي�ستحق من متاع الدنيا الفانية."
وهنا.. تعلن روحه رف�سها”ملعون اأبو الدولر على اأبو 
الري���ال على الدينار... ملع���ون اأبو هذه الو�ساخات التي 
لّوثت �سوارعنا وعقولنا وروؤو�سنا قبل اأن تلوث جيوبنا 
ومالب�سنا ملع���ون اأبو الفلو�س واإلل���ي بدعها". و�سبقته 
روحه ت�سف مكان اجلري���دة التي �سيعمل فيها )وجدي( 
قب���ل اأن يخ���رج �ساحبه وزوجته من املط���ار وتقارن بني 
احل���ال يف املدينة الت���ي انتقل اإليها واحل���ال يف القاهرة 
عن العمال الهن���ود والباك�ستانيني والبنغال الذين كانوا 
متواجدين بكرثة يف املطار ويف املدينة يعملون حّمالني 

ويف اأعمال النظافة.
وي�ستك�سف وجدي اأثن���اء تعاقده على م�سكن ي�ستقر فيه 
وزوجته اأمناطًا من الب�سر �سيتعامل معهم يف البلدة. ومل 
يفت الكات���ب اأن يخ�س�س الفا�سلتني الرابعة واخلام�سة 

ليق���دم تقريرًا للق���ارئ عن ه���ذه البل���دة وتاريخها. ويف 
اأ�سل���وب  الف�س���ول التالي���ة للرواي���ة ي�ستخ���دم الكات���ب 
ال�سرتج���اع الفن���ي )الفال����س ب���اك( امل�سرية الت���ي قادت 
�ساحبنا بطل الرواي���ة اإىل تلك البلدة التي تقع يف مكان 
ق�سي من العامل وتك�سف لن���ا عن عوامل للب�سر ولكائنات 
اأخرى من احليوان���ات الأليفة وغري الأليفة �ساركت بطل 
الرواي���ة وجريانه م�ساكنهم واأقواتهم يف اإحدى املناطق 
الع�سوائي���ة يف القاه���رة، قب���ل اأن ينتق���ل من���ه ليعي����س 
يف منطق���ة اأخ���رى من اأحي���اء الفقراء يف قل���ب العا�سمة 
امل�سرية وتنتقل بن���ا بني مقاٍه و�سط املدينة وما ي�سكنها 

من حكايات لروادها عن عالقات معقدة بني الب�سر.
وتنقلن���ا ال���روح الراوي���ة يف الف�س���ل الثال���ث اإىل داخل 
الكلية يف خمي�س م�سيط حي���ث تعمل الدكتورة )اأحالم( 
زوج���ة وج���دي واأخريات م���ن بينهن نادية حمم���د �سليم 
بطل���ة الف�س���ل الأخ���ري يف الرواي���ة ب���ال من���ازع، الت���ي 
ج�س���دت ق�س���وة املفارقة التي عاي�سها بط���ل الرواية وكل 
�سخو�سه���ا والتي �ساغها يف ر�سالة مبلل���ة بالدموع اإىل 
والدته���ا يف م�سر من �سجنها ال���ذي كانت تقبع فيه نادية 
يف انتظ���ار حك���م بالإع���دام بع���د اأن انته���ت رحلته���ا باأن 
اأ�سبح���ت قاتلة بال�سدفة لذلك الرج���ل الذي ظلت تخطط 
طوياًل ل�ستدراجه وقتله وتقطيع جثته اإربًا واإلقائها يف 

�سناديق القمامة.
و�س���اغ الكات���ب حادث���ة حقيقي���ة وقع���ت يف تل���ك البلدة 
النائي���ة ليوظفه���ا يف اخلط الدرام���ي لروايته لت�سل اإىل 
ذروة العقدة الرئي�سة للرواي���ة قبل اأن تتداعى �سخو�س 

الرواية مت�ساقطة يف حلظة النهاية.
وعل���ى الرغم م���ن تركيز الكاتب عل���ى �سخ�سية نادية يف 
الف�س���ل الثال���ث م���ن الرواية، احتف���ظ بعن�س���ر املفاجاأة 
الذي ارتب���ط مبدر�سة اللغة الإنكليزي���ة القادمة من قرية 
اأبيدو����س مبحافظ���ة �سوه���اج يف �سعيد م�س���ر، لت�سبح 
قاتل���ة دفاعًا عن �سرفها الذي اأهني يف اأحد �سوارع البلدة 
اخلالي���ة بع���د ارتف���اع الآذان لل�سالة والت���ي يتداعى مع 
تنفي���ذ حكم الإع���دام فيه���ا يف �ساحتها العام���ة �سخو�س 
الع���امل املوازي الت���ي مل ميالأ م�ساحات الف���راغ ال�سا�سعة 
يف حياته���م �سوى عالقات م�سوه���ة وخمتلة ل وجود لها 

اإل يف خميلة العاجزين.
وهك���ذا.. بني ف�س���ول الرواي���ة وفوا�سله���ا يلقي حمدي 
عابدين بالقفاز يف وجوهنا جميعًا وي�ست�سرخ اأرواحنا 
ب���األ تكت���م ال�سهادة وب���اأن تبوح مب���ا ترى وب���اأن تواجه 

وتقاتل دفاعًا عن حقها يف حياة كرمية.

)حج��ر جهن��م(.. روٌح تس��عى للخ��الص 
فتفضح واقعنا

قليل��ة هي األعامل األدبي��ة املرصية ورمب��ا العربية التي 
تناول��ت كوالي��س عامل الصحاف��ة وس��ّلطت الضوء عىل 
العالقات بني الصحفيني. ومن هذه الروايات رواية )حجر 
جهنم( للش��اعر واألديب والصحفي حمدي عابدين، التي 
صدرت يف اآلونة األخرية يف القاهرة عن دار )ابن رش��د 
للن��ر( التي أصدرت مطل��ع العام ديوان ش��عر للكاتب 

نفسه بعنوان )رجل الهاي لوكس(.
ومثلام كانت رواية )زينب والعرش( رائعة األديب والكاتب 
الكب��ري فتح��ي غانم، بنت عرصه��ا تكش��ف رواية )حجر 
جهنم( عمق التحوالت التي ش��هدها الواقع املعارص كام 
يتب��دى من خالل مهنة الصحاف��ة والعالقات بني ممتهنيها 
من��ذ الثامنينات بفع��ل التحوالت االجتامعية والسياس��ية 

ليس يف مرص وإمنا يف العامل العريب.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ترجمة/ المدى
يف ال�سيف حتلو قراءة الروايات الرومان�سية 
هذا ما يجمع عليه ع�س���اق الكتب وهذه جولة 

يف 4 روايات رومان�سية �سدرت هذا العام

1- ال تثقي أبدا باملحتالني
وهي اجلزء الخ���ري ل�سل�سلة روايات الن�ساء 
اللعوب���ات للكاتب���ة  فال���ريي بومان،ولكنه���ا 
لي�س���ت رواي���ة رومان�سي���ة خال�س���ة  نتعرف 
الت���ي  لكرو����س  داني���ال  عل���ى  الرواي���ة  يف 
تعم���ل خادم���ة ل�سي���دة الق�سر، ولكنه���ا اأي�سا 
جا�سو�سة. وهدفها  هو التحقق من �سخ�سية 
كيد كافندي�س، الرجل التافه املفل�س الذي جاء 
اإىل لن���دن يف مهمة غام�س���ة. البطل والبطلة 
يعي�سان حتت �سقف واحد – البطل  ي�ستمتع 
بك���رم ال�سيافة من �سقيق���ه التواأم يف حني اأن 
البطلة تعمل كخادم���ة لزوجة �سقيقه – وهذا 
م���ا ي�سم���ح ل�سنوح كث���ري من الفر����س لقامة 
عالق���ات رومان�سي���ة. ولك���ن الأم���ور ت�سب���ح 
معقدة.وتدخ���ل الرواي���ة يف دهالي���ز عالقات 

غريبة واحداث م�سوقة
موؤلف���ة الرواي���ة ه���ي الكاتبة فال���ريي بومان 
التي ا�سدرت روايتها الوىل عام 2012ومنذ 
ذل���ك احلني فان رواياتها ح���ازت على اعجاب 
العديد م���ن النقاد والكثري م���ن القراء عا�ست 
م���ع  المريكي���ة  الين���وي  ولي���ة  يف  بوم���ان 
�سقيقاته���ا ال�ستة ثم در�س���ت الدب النكليزي 

والتاريخ يف جامعة �سميث .

 2-يشء عن الحب
اثنني م���ن عمالء مكتب التحقيق���ات الفدرايل 
يخف���ي احدهم���ا �سخ�سيت���ه ع���ن الخ���ر. يتم 
تكلي���ف جي�سي���كا هارلو وج���ون �سيبريد يف 
مهم���ة �سري���ة واح���دة - وعليه���م البق���اء يف 
منتجع لطيف على �ساطئ البحر ويعّرفان عن 
نف�سيهم���ا كرج���ال اعمال وتتلخ����س مهمتهما 
يف التو�سل اىل خيوط ق�سية  تتعلق ب�سبهة 
ف�س���اد تط���ال احد رج���ال ال�سيا�س���ة يف ولية  
فلوري���دا. امل�سكل���ة الوحيدة: انهم���ا يكرهان 

بع�سهما البع�س.

عندم���ا كان���ا طلب���ة قب���ل �س���ت �سن���وات، كان 
جي�سي���كا وج���ون يتناف�س���ان ب�سرا�س���ة  على 
ال�س���ف. وحت���دث  الأول يف  املرك���ز  اح���راز 
الفهم”بينهم���ا  حوادث”�س���وء  م���ن  الكث���ري 
يف ثناي���ا الرواي���ة  وكل منهم���ا ي���رى المور 
م���ن وجهة نظ���ره، جي�سيكا وج���ون يعتقدان 
اأنهما يكره���ن بع�سهما البع�س، وهذه لي�ست 

احلقيقة.
موؤلف���ة الرواي���ة ج���ويل جيم����س ول���دت يف 
�سيكاغو تدربت عل���ى ممار�سة مهنة املحاماة 
يف اح���دى ال�س���ركات اخلا�س���ة لكنه���ا تركت 
هذه املهنة لتتفرغ للكتاب���ة وتعي�س حاليا مع 

زوجها واثنني من اطفالهما يف �سيكاغو.

3-  من الصعب جدا أن ننىس
تتح���دث ه���ذه الرواية عن. مدرب ك���رة القدم 
اجلامعي اإلي���وت بروك�س ال���ذي يهتم بثالثة 

اأ�سياء: الله، كرة الق���دم وبيجي كالرك�سون. 
قب���ل ثالث �سن���وات، عندم���ا كان اأرمال حزينا 
وكانت بيجي اح���دى م�سجعاته املتحم�سات، 
ن�س���اأت بينهما عالقة عاطفي���ة مكثفة ومعقدة، 

حتولت اىل عالقة حب ل ت�ستمر 

الآن تعود  بيج���ي ملواجهة الرجل الذي حطم  
قلبها. وبطبيعة احلال، فاملو�سوع لي�س بهذه 
الب�ساط���ة - فبعد م���رور كل ه���ذا الوقت، فان 
الجن���ذاب بينهم���ا ا�سبح اكرب م���ن اأي وقت 
م�سى، يف حني اأن م�ساعرهم  ا�سبحت اأجمل 
ولكنه���ا اأك���رث تعقي���دا. فيبدا الثن���ان بالعمل  
عل���ى جع���ل  عالقته���م تاخ���ذ  م�س���ارا حقيقيا 

ي�ستمر اإىل الأبد، 
بع���د ان عا�س���ت موؤلف���ة الرواي���ة تي�س���ا بيلي 
يف كاليفورني���ا فانها ومبج���رد ح�سولها على 
ال�سهادة الثانوية انتقلت للعي�س يف نيويورك 
للعم���ل يف حانة تعود خلاله���ا ثم تعرفت على 
زوجها وهما يعي�سي���ان معا بعد ان جمعتهما 
ق�سة حب رائعة منذ ت�سع �سنوات ولهما ابنة 

يف �سن الرابعة 

 4- الصيف املزدحم
ه���ذا الكت���اب ي�س���م  ث���الث رواي���ات ق�سرية    
لكاتب���ات فلبينيات هن ج���اي. تريا،و �سيك�س 
دي لو����س ريي����س، وتارا فريجا����س، وتتميز 
بانه���ا مكتوب���ة ب�س���كل رائ���ع م���ن �ساأنه���ا اأن 
جتع���ل الق���ارئ يعي����س يف م���زاج رائ���ع حني 
يعي����س اجواء اللي���ايل ال�ساحرة  على �ساطئ 

و  ال���روك  مو�سيق���ى   انغ���ام  و�س���ط  البح���ر 
متع���ة  الج���واء الرومان�سية للي���ايل ال�سيف 
اجلميلة.اح���د الرواي���ات الث���الث تنقلن���ا اىل 
اجواء مهرج���ان �سيفي ملو�سيقى الروك يقام  
يف اح���دى اجلزر ونتع���رف حينها على بطلة 
الق�س���ة وهي تعي����س ق�سة حب م���ع �سديقها 

جنم الروك. 
ونتع���رف على  خماوفها م���ن ان تعي�س ق�سة 
حب و�س���ط رغبتها يف الغن���اء امام ح�سد من 

جمهور  املهرجان. 

الروايات الثالث ت�سف لنا ب�سكل رائع  اجواء 
املرح على  ال�ساطئ. م���ع ممار�سة الريا�سات 

املختلفة. و�سط اأ�سعة ال�سم�س املتاألقة؟

NPR عن موقع

ترجمة / احمد الزبيدي

ق���د ل يعرف البع����س ان املغنية امل�سه���ورة مادونا 
قام���ت بتاألي���ف ع���دد من الكت���ب عن الطف���ال وكان 
)الزه���ور النكليزي���ة( ه���و عن���وان الكت���اب الول 
الذي األفت���ه املغنية امل�سهورة يف ع���ام 2003 لتبداأ 
م�سواره���ا مع تاأليف ق�س����س الطفال وا �ستطاعت 
مادون���ا اأن جتم���ع الكث���ري م���ن الأم���وال م���ن ه���ذه 
الق�س�س، وقد اأعجب النا�س باأول اأعمالها)الزهور 
النكليزي���ة( وال���ذي ا�سبح يف حين���ه  اأ�سرع كتاب 
اأطف���ال يباع يف العامل، لك���ن بع�س النقاد يعتقدون  
اأن النا�س قد تتقبل اأي حماقة تكتبها لأنها � بب�ساطة 
� مادون���ا، ويقول���ون انه���ا �سرع���ان ما ف�سل���ت، فكل 
الق�س����س الت���ي كتبتهاكان���ت تدور ح���ول الفتيات 
الغنيات واملعان���اة التي يعي�سنه���ا لأنهن جميالت، 

اإىل اآخر هذه الأمور التافهة.
 وعن جتربتها يف تاأليف الكتب تقول:”يف البداية 
مل يح���دث الم���ر ب�سهولة.”اأن���ا ان�سان���ة منظم���ة، 
فق���ررت ان اخ�س����س وقت���ا للجلو����س عل���ى جهاز 
الكمبيوتر اخلا�س ب���ي - بالطبع، يف الوقت الذي 
يكون فيه الأطف���ال يف املدر�سة - ملدة اأربع �ساعات 
كل ي���وم، ولك���ن مل اكتب اأي �س���يء، زوجي  قال يل 
حينه���ا :”اكتب عن م���ا تعرفينه، وبع���د ذلك �سوف 

تاأتي الحداث، وكان على حق – فبداأت  العمل”.
كانت فكرة  خام����س كتبها التي الفتها  لالأطفال. ان 
امل���ال ل ميكن له �سراء ال�سع���ادة رغم ما عرف عنها  

من حب املال والنفاق با�سراف.
.كتب الأطفال اخلم�س���ة التي قامت مادونا بتاأليفها 
طبع���ت ب�س���كل جميل،وباأغلفة رائع���ة، ور�سومات 

مف�سلة بدقة.
 تق���ول مادون���ا: "بع����س الق�س����س ا�ستخل�سته���ا 

م���ن اي���ام  درا�ست���ي، لكنن���ي قم���ت بتكييفه���ا م���ع 
لغ���ة ع�سري���ة". كت���اب  الزه���ور الإنكليزي���ة ه���و 
ق�س���ة التناف����س وال�سداق���ة بني الفتي���ات يف لندن 
املعا�سرة. اأرب���ع فتي���ات �سغريات-نيكول، اميي، 
�سارل���وت، و غري�س-جميعه���ن يف احلادية ع�سرة 
م���ن العمر وم���ن اأف�سل ال�سديق���ات. يذهنب �سوية، 
يف النزه���ات ورح���الت  التزحل���ق عل���ى اجللي���د. 
والرواي���ة ه���ي ق�س���ة ملهمة ع���ن اأهمي���ة التعاطف 

ومزايا ال�سداقة.
يف 2008 تن�س���ر مادون���ا كتاب���ا جدي���دا لالطف���ال 
جدي���د  م���ن  جتتم���ع  العم���ر(  بعنوان)ا�سدق���اء 
�سخ�سي���ات  الزه���ور الإنكليزي���ة نيك���ول، امي���ي، 
�سارل���وت، غري����س و؟ ونعل���م كل م���ا الم���ور التي 
تتعل���ق به���ن. م���ن ال�س���م الكام���ل ل���كل فت���اة، اإىل 
احليوان���ات الأليفة املف�سلة لها، اىل اأ�سواأ عاداتها، 
وهذا الكتاب يدخل الق���راء اإىل عامل  فتيات مادونا 
ال�ساح���ر ب�سكل  مبه���ج. الكتاب يحت���وي على ق�سم 
ل���كل زه���رة )�سخ�سي���ة م���ن �سخ�سي���ات الكت���اب، 

ويتميز بر�سوماته الرائعة(.
يف كتابه���ا الآخ���ر )فت���اة جديدة( تن�س���م �سخ�سية 
جدي���دة  اىل ال�سديقات اخلم�س���ة، نيكول، واميي، 
ونعمة،و �سارلوت وبينا! عندما تكت�سف  نيكول ان 
�سديقته���ا  يف نيويورك، لي���زيل، تنتقل اإىل لندن. 
من���ذ البداية ميتنعن الفتيات ع���ن اللقاء بها. عندما 
يبدا القلق ي�ساورهم من ان ليزيل �ست�سرق  نيكول 

منهن
وموؤخرا ن�سرت املغني���ة الأمريكية مادونا فيديويا 
ق�س���ريا للطفلت���ني الت���واأم بالتبني، وهم���ا تعزفان 
عل���ى البيان���و ع���رب ح�سابه���ا الر�سم���ي عل���ى موقع 
يرتدي���ان  الطفلت���ان  وظه���رت   Instagram
مالب����س م�سابهةوي�ستمتعان بالع���زف وعلقت على 

الفيديو:”ياله من يوم مذهل".

وكان���ت املحكم���ة العلي���ا يف م���الوي ق���د منح���ت 
طفل���ني  تتبن���ى  ك���ي  الأمريكي���ة  للمغني���ة  الإذن 
طفلت���ني  تبن���ت  مادون���ا  اإن  اآخرين،واملع���روف  
ون�س���ف،  �سن���وات   4 العم���ر  م���ن  تبلغ���ان  ت���واأم 
والدتهم���ا  توفي���ت  تدعيان”اإي�سثري”و"�ستي���ال"، 
عقب ال���ولدة باأ�سبوع ومت نقلهم���ا اإىل دار لالأيتام 
نظ���ًرا لأن جدتهم���ا مل تتمك���ن م���ن توف���ري الرعاية 

لهما.
وه���ذه لي�ست املرة الأوىل الت���ي تتبنى فيها مادونا 

م���ن م���الوي، ففي ع���ام 2006 تبنت ابنه���ا ديفيد 
بان���دا، ويف ع���ام 2009 تبن���ت ابنته���ا مري�س���ي 
عالقاته���ا  م���ن  اأولده���ا  جان���ب  اإىل  جيم����س، 
ال�سابقة وزواجها وهما لوردي�س ليون، روكو 

ريت�سي، وبذلك ي�سل عدد اأولدها اإىل 6.
وق���د زارت املغني���ة المريكي���ة مادون���ا م���ع 
اطفاله���ا الربع���ة امليت���م يف و�س���ط مالوي 

ال���ذي تبنت فيه اح���د ابنائها وه���و ديفيد 
بان���دا البالغ الن �سب���ع �سنوات. ومل تزر 
مادون���ا التي تبن���ت ديفيد الع���ام 2006، 

املكان منذ ثالث �سنوات.
واطلعت جنمة البوب على تقرير جاء فيه 

ان دعمها امل���ايل �ساهم يف ايواء 500 
طفل يف امليتم منذ العام 2007.

عندم���ا تبنت ديفي���د، تعهدت املغنية 
الم”حت���ى  بل���ده  عل���ى  تعرف���ه  ان 
يحاف���ظ عل���ى توا�س���ل م���ع ثقاف���ة 

مالوي )..( وارثه الثقايف".
ويف الع���ام 2009، تبنت مادونا 
اي�س���ا مري�س���ي جيم����س البالغة 
الن �سبع �سن���وات يف ميتم اخر 

يف مالوي.
وقال تريفور نل�سون الذي يدير 
العمال اخلريية ملادونا لوكالة 

فران�س بر�س ان املغنية حتر�س 
دائم���ا عل���ى ان”ي�سع���ر اطفاله���ا 

بتعلق بهذا البلد اجلميل".
وكانت املغنية الأمريكية كتبت 
لالأعم���ال  خا�س���ة  مدون���ة  يف 

اخلريي���ة:”يف زيارت���ي الأوىل 
اإىل م���الوي التقي���ت بع���دد كب���ري 

فق���دوا ذويه���م  الذي���ن  م���ن الأطف���ال 
ب�سبب الإيدز والأمرا�س، ولأين فقدت 
والدتي يف �سن �سغري �سعرت اأن هناك 

رابطا بين���ي وبينهم، فةحكاياتهم مل�ست 
قلب���ي". ي�س���ار اإىل اأن مادون���ا فق���دت 
والدته���ا يف عم���ر 5 �سن���وات ب�سب���ب 

�سرطان الثدي.

عن الغارديان

اربع روايات رومانسية 
لصيف هذا العام

االطفال وكت��ب  مادون��ا 
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ع����ام 2015  فازت الكاتب����ة ال�سكتلندية 
اآيل �سمي����ث بجائ����زة بايلي����ز للرواية، ، 
ع����ن روايتها )كيف تك����ون كليهما( التي 
ت�س����در ترجمتها العربي����ة عن دار املدى  
تتن����اول   و  ا�سام����ة منزجل����ي  برتجم����ة 
الرواي����ة الهوي����ة اجلن�سي����ة من����ذ ع�سر 

النه�سة وحتى الوقت الراهن.
وترك����ز الروايةعل����ى ر�سامة م����ن ع�سر 
النه�س����ة تتنكر يف هيئ����ة رجل من اأجل 
اإ�سباع رغبتها الفنية، وفتاة مراهقة من 
الع�س����ر احلدي����ث تدعى ج����ورج تعاين 
بعد وفاة اأمها، وظهور عالمات البلوغ.

و�سبق ل�سميث -املولودة يف انفريني�س 
يف اآب 1962 وتعي�����س يف كمربي����دج- 
الف����وز بجائ����زة �سولت����ري للعم����ل الأول 
وجائ����زة املجل�س ال�سكتلن����دي للفنون 
جمموع����ة  اأول  ع����ن   1995 ع����ام  يف 

ق�س�سية لها.
  رواية”كي����ف تك����ون كليهما”تت�سم����ن 
يف  الأوىل  اأح����داث  ت����دور  حكايت����ني. 
الق����رن اخلام�����س ع�سر، وت����روي �سرية 
ر�سام يعي�س مبدين����ة فريارا الإيطالية. 
مراهق����ة  فت����اة  ح����ول  ت����دور  والثاني����ة 
تعي�����س مبدين����ة كامربي����دج الربيطانية 
يف القرن احل����ادي والع�سري����ن. ُطبعت 
الرواي����ة بحي����ث يب����داأ ن�س����ف الكت����اب 
بق�س����ة الر�س����ام، بينم����ا يب����داأ الن�س����ف 
الث����اين بق�س����ة الفت����اة املراهق����ة، وم����ا 
م����ن دلي����ل ير�س����دك اأي م����ن الن�سخت����ني 
اقتني����ت قب����ل اأن تفتحه����ا بالفع����ل. لق����د 
ق����راأت الرواي����ة بن�سختيها لذل����ك، وهذا 
����ا. اإن اإعادة قراءة  ما اأو�سيكم ب����ه اأي�سً
الرواية يف”ن�سخته����ا املعكو�سة”ت�سبه 
التمع����ن يف �سورة قدمي����ة ماألوفة، لكن 
بعق����ل واإدراك �سخ�����س اآخ����ر، اأو روؤية 
مفاجئة وم�ستحيلة لن�س �سبق حموه. 
وه����ي احلالة التي تلعب عليها الرواية: 
اإنها حول نظرتنا للفن، وكيف ن�سنعه؛ 
وح����ول انتق����ال اأو زوال الفن واخلربة 

الزم����ن والذاك����رة. كذل����ك، وكم����ا  ع����رب 
ا تدور حول  يوحي العنوان، فاإنها اأي�سً
التعاي�س ب����ني الأ�سداد، اأو املتناق�سني، 

واأو�سحهم مثاًل الذكور والإناث.
بعم����ق  الرواي����ة  تتك����يء 
علي”ال�سكل”ورمبا لذل����ك تبدو �سعبة 
اإىل حد ما، لكن م�سمونها موؤثر للغاية. 
ب����ني  ت�س����اد  اأو  بالطب����ع،  تناق�����س،  ل 
التجري����ب ال�سكلي والعم����ق الوجداين 
اأو العاطف����ي، لكن����ه اعتق����اد �سائد؛ علي 
تك����ون  رواية”كي����ف  ف����اإن  ح����ال،  اأي 
كليهما”حتقق ه����ذا التوازن بني ال�سكل 

وامل�سمون.
حني التقيناها يف الفندق الذي تقيم فيه، 
يف �سبيحة اإعالن فوزها، اأ�سارت �سميث 
اإيل وج����ود بع�����س القوا�س����م امل�سرتكة 
بني روايتها والرواية الفائزة باجلائزة 
العام املا�سي، وهي رواية”الفتاة �سيء 
ن�سف مكتمل”للروائية الأيرلندية اآمري 
ماكرباي����د. وه����ذا لأن الروايت����ني �سبق 

واأن حازا علي جائزة جولد�سميث.
م����ّرة  لأول  اجلائ����زة  ه����ذه  ا�ستحدث����ت 
بالتجدي����د  لالحتف����اء   ،2013 ع����ام  يف 
يف بني����ة الرواي����ة. تق����ول �سميث:”من 
املث����ري بالن�سبة يل اأّن تك����ون الروايتان 
التجريبي����ة  بتل����ك اجلائ����زة  الفائزت����ان 
لثنني م����ن الن�س����اء، واأود اأن اأ�سري اإيل 
اأن البح����ث ال����ذي قام به اأخ����ريا الكاتب 
نيك����ول جريفي����ث - وال����ذي ا�ست�سهدت 
�سام����ي  التحكي����م،  جلن����ة  رئي�س����ة  ب����ه 
ت�ساكرابارتي- يبنّي اأّن اأغلب الروايات 
احلا�س����دة للجوائز هي رواي����ات كتبها 
رج����ال، ع����ن الرج����ال. ومن هن����ا، رمبا، 
تظهر اأهمية جائزة بايليز الت�سحيحية 
فه����ي تع����رتف بالن�س����اء، كم����ا اأن جلن����ة 
تتاب����ع  ����ا.  اأي�سً الن�س����اء  م����ن  التحكي����م 
�سميث:”لطامل����ا كنا �س����د التقاليد، التي 
كانت دائًما يف �سال����ح الذكور".”وهذا 
ه����و مو�س����وع الرواي����ة كيف ميك����ن اأن 

وكي����ف  ونقاومه����ا،  التقالي����د  نح����ارب 
ن�سن����ع الف����ن رغم التحدي����ات.". حتكي 
رواية”كي����ف تكون كليهم����ا” ق�سة فتاة 
تعي�����س يف القرن اخلام�س ع�سر ت�سطر 
للحي����اة ك�سب����ي ث����م كرج����ل ك����ي تتمكن 
م����ن ممار�س����ة الر�س����م؛ وق�س����ة فتاة يف 
اخلام�س����ة ع�س����ر م����ن عمره����ا تت�س����اءل 
ح����ول م����ن تكون وم����ن ميك����ن اأن تكون 
يف الع�س����ر احلديث. ت�ستن����د �سخ�سية 
بط����ل روايتها يف الق����رن اخلام�س ع�سر 
عل����ي �سخ�سي����ة حقيقي����ة، ه����و الر�س����ام 
فران�سي�سك����و ديل كو�س����ا الذي ل نعرف 
اإل القلي����ل ع����ن �سريته الذاتي����ة: تاريخ 
تقريب����ي ملي����الده ووفات����ه، اأ�س����رة رمبا 
كان����ت تعم����ل يف جمال �سناع����ة الطوب 
ل����ه  وخط����اب  املعماري����ة،  الهند�س����ة  اأو 
يطلب فيه من رئي�سه مزيدا من الأموال 
اجلداري����ات  بع�����س  يف  عمل����ه  نظ����ري 
بق�سر �سكيفانوي����ا يف م�سقط راأ�سه يف 
فريارا، بالقرب من بولونيا. مل ُتكت�سف 
اجلداريات نف�سه����ا، التي كانت خمتفية 
حت����ت طبقة من الطالء اجلريي، اإل قبل 
وقٍت ق�س����ري من العثور عل����ي الر�سالة، 
وحتي ذلك الوقت كان����ت تن�سب لأعمال 
الر�س����ام كوزمي����و تورا. عرف����ت �سميث 
عن دي����ل كو�سا لأول م����ّرة حني �ساهدت 
بال�سدف����ة �س����ورة لإح����دي اجلداريات، 
يف ع����دد ني�سان 2013 م����ن جملة فريز. 
رّث  رج����ال  ت�س����ّور  اجلداري����ة  وكان����ت 
الثي����اب، اأ�سم����ر، ق����وي البني����ة، حمتقن 
العين����ني، مي�س����ك حب����ال معق����ودا ح����ول 

خ�سره.
تق����ول �سميث:”كانت �س����ورة جاحمة. 
تعك�����س فك����رة الأ�س����داد بق����وة. رج����ل 
متهال����ك  الوق����ت،  ذات  يف  وغن����ي  رٌث 
للغاي����ة ومتكام����ل للغاي����ة؛ رج����ٌل يب����دو 
علي����ه ال�ستعب����اد اإيل حد م����ا، ومع ذلك 
�سديقته����ا  تطلع����ت  متاًم����ا".  م�سيط����ر 
وزميل����ة الدرا�سة يف كمربي����دج، هيلني 

رواية”اله����اء  �ساحب����ة  ماكدونال����د، 
له����ووك"، يف ال�سورة واأخربت �سميث 
ب����اأن احلبل امللتف ح����ول خ�سره خا�س 
مبرب����ي ال�سقور”م����ا يعني اأن����ه كان قد 
اأطلق لتوه ال�سقر حًرا؛ لذا فاإنها لوحة 
ع����ن احلرّي����ة". وكان����ت ال�س����ورة ه����ي 
ال�سب����ب ال����ذي دف����ع �سمي����ث للبحث عن 
اجلداري����ات نف�سه����ا، كما األهمته����ا، فيما 
بعد، بابتكار �سخ�سية فران�سي�سكو كما 

تخيلتها يف الرواية. 
اقتب�ست �سميث عن اأو�سكار وايلد قوله 
”نحن مدينون للتاريخ بواجب واحد، 
وه����و اإع����ادة كتابت����ه"، واأ�سافت:”كان 
حًقا يف و�سع ميكنه من هذا القول، كان 
موؤمن����ا ب�سرورة اإع����ادة كتابة التاريخ، 
لأن الرواي����ات املهيمن����ة تاريخًي����ا ه����ي 
الرواي����ات املقبول����ة اجتماعًي����ا". ولكي 
عل����ي  اأف�س����ل  ب�س����كل  �سمي����ث  تتع����رف 
ع����ادات و�سل����وك اأهل ف����ريارا، قراأت كل 
الروائ����ي جورجي����و با�س����اين.  اأعم����ال 
كذل����ك ق����راأت ع����ن �سناعة الط����وب وعن 
اهتمام عائلة اآ�ست����ي ورعايتها للفنون، 
كذلك اأطروحات لي����ون باتي�ستا األربتي 
وت�سينين����و ت�سننين����ي ح����ول اللوح����ة. 
����ا حما�سرة امل����وؤرخ الفني  وق����راأت اأي�سً
ابي واربورج عن فن اجلداريات:”كان 
يعي متاًما اأن اللحظ����ة التي يلتقي فيها 
الأ�سداد واملتناق�سات هي اأكرث حلظات 
العقل والروح والفن خ�سوبة ومناء.”

لق����د اأخ����ذت �سمي����ث، يف الواق����ع، فكرة 
اجلداري����ة كاإط����ار ع����ام لروايتها؛ حيث 
ظل املفه����وم الأ�سا�س����ي للجدارية كامًنا 
يف التفا�سيل، غري مرئي لكنه موجود. 
تق����ول �سميث:”بالن�سب����ة يل، ه����ذا م����ا 
يفعل����ه ال�س����رد ط����وال الوق����ت، وب�سكل 
جمي����ل. اأثناء الق����راءة، م����ا ياأ�سرنا حًقا 
هو ما يفهم من بني ال�سطور: ما ل يقال 
�سراحة. واحلقيقة اأن م����ا يفهم �سمنًيا 

غاية يف الأهمية.

عــن  قريبــا  يصــدر 

القّصاص: حياة 
رول دال

مل يك���ن ل���رول دال وقت���ًا كافي���ًا لكّت���اب 
ال�سرية، ناظ���رًا اليه���م كجامعي وقائع 
رتيب���ة يث���ريون ال�سفق���ة. يف ه���ذا، من 
الوا�س���ح انه مل يفّك���ر باأولئك القادرين 
عل���ى تاأريخ حي���اة مثل حيات���ه. العديد 
من املوؤلفني كانت لهم فرتة �سباب مثيلة 
مباآثره وقت احلرب كطيار، وكم�ساغب 
وزي���ر ن�س���اء، لك���ن بينما ه���م تراجعوا 
وتفرغ���وا لدرا�ساتهم، بدا هو غري قادر 
على التحرر من احلي���اة الدرامية حتى 
النهاي���ة �� ل ت���كاد متر �سفح���ة من هذه 
عائلي���ة  اأزم���ة  دون  اجلميل���ة  ال�س���رية 
)مث���ل ال�سكت���ة الدماغي���ة الت���ي عان���ت 
منه���ا زوجته، النجم���ة باتري�سيا نيل(، 
�سج���ار مع مدي���ر فني اأو نا�س���ر، عالقة 
حب خمتل�س���ة، اأو رواية اأُخفقت ب�سكل 
�ست���وّروك،  م���دّوخ.  جن���اح  اأو  م���ذل، 
يف  الأوىل  للم���رة  دال  التق���ى  ال���ذي 
الثمانينات، كان كف���وءًا على نحو يثري 
العج���اب للتعام���ل م���ع امل�س���ادر التي 
حت���ت ت�سرفه، الت���ي ح�س���ل عليها من 
اأوراق خ�سو�سي���ة ور�سائ���ل مل تن�س���ر 
م���ن قب���ل. وه���ذا التفوي����س مل مينع���ه 
م���ن الحتف���اظ مب�سافة ع���ن م�سادره : 
حكاية بعد حكاية لبذاءة غري �سرورية 
تعر����س باأن دال ميك���ن اأن يكون �ساذًا، 
والدافع ال���ذي ل يقاوم لتزيني احلقيقة 
يف كتابة ال�س���رية تعّر�س هنا للفح�س 

الدقيق اأي�سًا.

حديقة حيوانات 
صبرا

ب���ريوت الغربية، 1982 : ين���زح والدا 
اإيفان )الأم دامناركية، الأب فل�سطيني( 
عن املدينة، بينم���ا يبقى اإبنهما املراهق 
لي���وؤدي مهمة الرتجم���ة ملوظفي الإغاثة 
الذي���ن يعمل���ون يف امل�ست�سف���ى املحلي 
ملعاجلة اإ�ساب���ات القنابل. لك���ن لإيفان 
حياة �سرية ك�س���اٍع يف منظمة التحرير 
الفل�سطيني���ة، ينق���ل الهوي���ات املزورة 
بني كل فرتة ا�سرتاح���ة لتناول الفالفل 
اأو حلدي���ث ع���ادي مع زم���الء مدر�سته. 
لغ���ة هيلل���ر قوي���ة يف اأي���ام الياأ�س )كل 

جريح هو حالة متف���ردة، مثال اإجمايل 
مط���رد ل ير ح���م( ويف لي���ايل التهّرب : 
�سبابية مغثي���ة من الفودكا واحل�سي�س 
الأ�سب���اب  تق���دمي  يرف����س  واجلن����س. 
ب�س���كل مبا�س���ر، وبدًل من ذل���ك يعر�س 
نتائجه���ا الت���ي تاأتي لحق���ًا ب�سكل حذر 
ومتحفظ : �سخ�سيات معّر�سة للخطر، 
عالقة يف دمج م�سربك هو قدمي ومتغري 
على حد �سواء، واأّي لغة خطابية حولها 
تبدو �سيغي���ة على نحو بائ�س. يتوقف 
انح���راف اإيف���ان بح���دوث املج���زرة يف 
�س���ربا: انغما����س مف���رط بالعنف يدمر 
اجلماع���ة. بع����س ال�سخ�سي���ات تتدبر 
اأمره���ا بتغي���ري �سبلها، لك���ن تتلبث يف 

املخيمات نتانة.

تجار الشكوك
ي�ستقي املوؤلفان عنوان الكتاب الرئي�س 
على الوج���ه الت���ايل »جت���ار ال�سكوك«. 
وكان عليهم���ا اإماط���ة اللث���ام ع���ن ه���ذه 
الفئة م���ن التجار اأو فلنق���ل املتاجرين، 
وهو ما اأو�سح���اه يف العنوان الفرعي 
الذي يقول عل���ى وجه من التو�سيح اأو 
التف�سي���ل ما يلي: ».. كيف عمدت حفنة 
م���ن العلم���اء اإىل حج���ب احلقيق���ة ع���ن 
ق�سايا ترتاوح ما بني تدخني التبغ اإىل 

�سخونة الكوكب"."
واملوؤلف���ان هما: نعوم���ي اأوري�سكي�س- 
اأ�ست���اذة الدرا�سات التاريخية والعلمية 
يف جامع���ة »ه���ارڤارد«، اإيريك كونواي 
املتخ�س����س يف علم التاري���خ يف معهد 

كاليفورنيا للتكنولوجيا.
املنطل���ق الأ�سا����س ال���ذي ي�س���در عن���ه 

كتابهم���ا،  املوؤلف���ان 
يتمثل يف تاأكيدهما اأن 
مثل هذه ال�سرذمة من 
حم���رتيف الت�سكيك ل 
تبادر اإىل اتباع منطق 
الرف�س احلا�سم. اإنهم 
اأ�سل���وب  يف�سل���ون 
الت�سكي���ك والتاأرج���ح 
ب���ني جوان���ب التاأكيد 
والرتجيح والتكذيب، 

وه���و ما ي���رتك اجلماه���ري يف حال من 
البلبل���ة، وه���و اأي�س���ًا م���ا يت���م ل�سال���ح 
ق���وى عاتية، منه���ا مثاًل �س���ركات اإنتاج 
التبغ واحت���كارات ا�ستخدام الفحم يف 

العمليات ال�سناعية.

أزمة دستور 
الطبقة الوسطى

ل ي���زال التاري���خ يوؤك���د، بل يثب���ت، اأن 
الطبق���ة الو�سط���ى طاملا كان���ت �سانعة 
التق���دم ورائدة التغيري على مّر م�سرية 
خ���رج  منه���ا  الزم���ن:  ع���رب  الب�سري���ة 
واملبدع���ون  املفك���رون  وتاأل���ق  ونب���غ 
واملخرتع���ون واملجددون واملبتكرون. 
ذل���ك رغ���م ما ع�س���ف ويع�س���ف بها من 
اأزم���ات. تلك ه���ي احلقيق���ة التي ترتدد 
اأ�سداوؤه���ا ع���رب �سفح���ات واح���د م���ن 
يف  اأخ���ريًا  ال�س���ادرة  الكت���ب  اأح���دث 
اأم���ريكا، حتت عن���وان: »اأزم���ة د�ستور 
ه���و  واملوؤل���ف  الو�سط���ى«.  الطبق���ة 
املفكر الأمريك���ي غاني����س �سيتارامان، 
اأ�ست���اذ عل���م القانون يف جامع���ة »ييل« 
ه���ذا  ي�س���در  اإذ  املتح���دة،  بالولي���ات 
الكت���اب يف �سياق معاجلة ق�سايا حول 

فكرة مبدئية تقول:
اإن وجود طبق���ة و�سطى قوية وموؤثرة 
وكب���رية احلجم، ي�س���كل اأم���رًا اأ�سا�سيًا 
نظ���ام  و)فعالي���ة(  وج���ود  يقت�سي���ه 

د�ستوري ُيعتد به يف اأمريكا.
واملوؤل���ف يوؤك���د يف ه���ذا املنطل���ق على 
اأن د�ست���ور اأم���ريكا.. ال�س���ادر بالطبع 
م���ع اأواخ���ر الق���رن الثامن ع�س���ر، جاء 
على خ���الف معظ���م الد�سات���ري املقارنة 
لي�س���دد على عن�س���ر امل�س���اواة الكاملة 
بني مواطني بل���د م�ستّجد على خارطة 
»الع���امل  با�س���م  يع���رف  كان  الع���امل 
الولي���ات  ا�سم���ه  اجلديد”واأ�سب���ح 

املتحدة الأمريكية.
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ترجمة: أسامة منزلجي

آلي سميث
بعد  سميث،  آللي  الثالثة  الرواية  هذه  في 
الحقيقة"  ذلك  ولكن  و"كان  صادفة"  "المُ
وهما   ،المد دار  أصدرتهما  اللتين 
األدب،  مجال  في  تماماً  جديدتان  مغامرتان 
التقليدي،  الروائي  السرد  عن  الروائية  تبتعد 
على  بالكامل  يعتمد  عمالً  لنا  م  وتقدّ
الشخصية  واالنطباعات  الفكرية  التداعيات 

واالستطرادات.
ذاتيّ  إنه  سميث؛  آلي  يخصّ  العمل  هذا 
تقوم  وهي  كتابته  فكرة  لها  خطرت  بامتياز. 
تحتوي  التي  اإليطالية  فيرارا  لبلدة  بزيارة 
جدارية  لوحات  تضم  وقصوراً  أثرية  قاعات 
من  مغمورين  لرسامين  (فريسكو)  ية  جصّ
القرن الخامس عشر، حين كانت عائلة إيست 
يستعد  بورسو  والدوق  البلدة  تحكم  العريقة 
ام وأصحاب األلقاب والقصور يحبّون الظهور  لتنصيبه حاكماً على البلدة. وكان الحكّ
بالرسوم  قصورهم  لتزيين  الرسامين  أفضل  ذلك  لتحقيق  ويُجنّدون  واألبهة،  والفخامة 
التي تبيّنهم جنباً إلى جنب مع اآللهة اليونانيين المشهورين. وكان بورسو هذا صاحب 
ى "القصر الذي ال يعرف الملل" أو "قاتل الملل" Palazzo Schifanoia قد  سمّ القصر المُ
اماً شاباً موهوباً يُدعى فرانشيسكو ديل كوسا Del Cossa. وكان الرسم يتم على  عيَّن رسّ

ى بأسماء أشهر العام، وتمثّل كل غرفة إلهاً من اآللهة اليونانيين. هيئة غرف تُسمّ

كيف تكون كليهما

هاشم تايه
يف كتاب���ه اجلديد )�سحر القراءة(*  مي�سي الكاتب جا�سم 
العاي���ف اأبع���د يف تاأكي���د ح�س���وره كق���ارئ و�سي���ط ب���ني 
الكت���اب، وقّرائ���ه املحتمل���ني. وبتقّفيه اآثار الثقاف���ة، ُكتبًا، 
واأحداثًا، وم�ستّجدات، وت�سجيله انطباعاته عنها، ُمعّرفًا، 
اأو م�ستعر�س���ًا،اأو قارئ���ًا جم���اورًا، اأو ناق���دًا، فاإّنه يج�ّسد 
ان�سغال���ه به���ذه الآث���ار، واإح�سا�س���ه بامل�سوؤولي���ة جتاهها 
اإىل م�ست���وى النغم���ار، اأو الت���وّرط يف �سناع���ة احل���دث 
الثق���ايف يف مدينت���ه. املق���الت يف )�سحر الق���راءة( اأقرب 
اإىل ا�سكت�س���ات قراءات لعدد من الكت���ب يف اأجنا�س اأدبّية 
متنوع���ة، تقرتح لقارئه���ا خطوطًا، وعالم���ات على م�سالك 
رحلت���ه يف اأغوار هذه الكتب. اإّنه���ا ا�ستب�سارات ت�سّع يف 
خال�س���ات للتحفيز، والتفاعل. ويف �سوء ما قلناه ل َي�سُع 
املراقب اإّل اأن ي�سّم ا�سم الكاتب )جا�سم العايف( اإىل طاقم 
الُكّت���اب �سدي���دي الهتم���ام بر�س���د احلراك الثق���ايّف- يف 
مدينت���ه الب�س���رة - خ�سو�س���ًا- ومالحق���ة اأحداث���ه ، وما 
ُينتجه من اآثار بالعر�س، واملتابعة، والإ�ساءة، والتقييم. 
كما لو اأّن���ه ونظراوؤه يعملون يف مر�س���ٍد لل�ساأن الثقايف، 
فون مبا يطرحه  يتابع���ون، بداأب ل ينقطع، حركَت���ه، وُيعرِّ
للت���داول الثق���ايّف. وه���و عم���ٌل ل���ه اأهمّي���ة كب���رية بن�سِبِه 
�سا�سًة للتع���ّرف الأويّل الذي ُيطلع املثقَف املهتّم، والقارئ 
ال�سغوف على ما ُتطلقه الّرحُم الثقافية من ولدات، ويوّفر 

عليهم���ا الوقت لو�سع اليد على م���ا يرغبان فيه، ف�ساًل عن 
خدمته موؤلفي الكتب الذين يهمهم كثريًا اأن يكون هناك َمْن 

يت���وىّل تروي���ج اأعمالهم يف ف�ساء الثقاف���ة. منذ �سبعينات 
َر يل اأن اأرى ) جا�س���م العايف(  الق���رن املا�س���ي، ح���ني ُق���دِّ
ة ن���ادي الفنون يف الب�سرة، ُيلق���ي بانطباعاته  عل���ى من�سّ
عن الأغني���ة ال�سيا�سّية على جمهور غفري - يا لتلَك الأّيام! 
- وهو ي�سي���ف الكثري اإىل ر�سيده م���ن الهتمام ب�سوؤون 
الثقافة احلّية و�سجونها ومتابعتها را�سدًا، وم�ستعر�سًا، 
وُمعّرف���ًا. ق���د ت�سم���ح يل طبيع���ُة العم���ل ال���ذي يق���وم ب���ه 
)العاي���ف( بو�سفه باملُ�ستطلع الثق���ايّف ذي القلب ال�ّساخن 
ال���ذي اختزنت ذاكرته وقائع الثقاف���ة يف مدينته الب�سرة، 
بفواعله���ا، والأج���واء التي عا�س���ت فيها، وغ���دا، ب�سببها، 
موؤّهاًل لكتابة التاريخ الثقايف لهذه املدينة باألقه وخيباته، 
اإذ ميتل���ك ذاك���رة يِقظة م���ا تزال حتتف���ظ بتفا�سيل احلياة 
الثقافّي���ة التي عاي�سه���ا، اإىل جانب متّتعه بق���درات ذهنّية 
جدالّي���ة وافرة مّكنته م���ن اخلو�س بنّدّي���ة مع اخلائ�سني 
يف غم���ار الثقافة واحلياة.ميتلك )العايف( ثقافة عري�سة، 
وب�سرية ناقدة، ووعيًا �سيا�سيًا واجتماعيًا ميكن التعّرف 
املن�س���ورة يف  م���ن مقالت���ه  اأٍيّ  بق���راءة  عل���ى م�س���ادره 
موا�سي���ع وق�ساي���ا متع���ددة، وفيها، كلِّها، موق���ٌف �سريح 
وا�س���ح ملثقٍف ل يهّمه غري الدفاع ع���ن ِرفعة احلياة. كتابه 
ال�ّسابق)مقارب���ات يف ال�سع���ر وال�ّسرد(،من�س���ورات جملة 
)ق���راءات  الأول  2014،وكتاب���ه  النج���ف-  )ال�س���رارة(- 
اأوىل(- احت���اد اأدب���اء وكت���اب الب�س���رة- دار الينابي���ع - 
دم�س���ق - 2010 ، وم�ساهمات���ه يف : )قتل املالك يف بابل- 
حتري���ر ال�ساعر علي عبد الأمري عجام - املوؤ�س�سة العربية 

للدرا�س���ات و للن�س���ر - ب���ريوت -2011( ، و )املوؤلف���ات 
الكامل���ة للقا����س عبد احل�س���ني الغ���راوي- دار الينابيع - 
دم�س���ق- 2012 (، و) الب���ار الأمريك���ي للقا����س وارد بدر 
ال�س���امل- 2015 - دار �سطور- بغداد- ط2 (، وكتابه هذا، 
�سياح���ٌة حّرة يف حقول الإب���داع باأجنا�سه الفنّية املعروفة 
التي عربت، بغري قليل من العناء، مطبات التاريخ الوطني 
وقالقله، ويف هذا الكتاب، ، وم�ساهماته الأخرى املتعددة،  
يتجاوز الكاتب)جا�سم العاي���ف( العر�س التقليدّي البارد 
ملا انطوت عليه �سفحات الكتب، واملوا�سيع، التي تناولها 
اإىل اإط���الق روؤي���ة ناق���دة تفح�س، وتف���ّكك، وحتّلل بوعي 
جم���ايل، وُتن�س���ئ انطباع���ات، وتنته���ي اإىل تقيي���م. ويف 
ه���ذا كّله، وعربه، نتوفر عل���ى فر�سة مرافقة قارئ كفء ل 
تفارق���ه كفاءته يف رحلة ا�ستك�ساف عوامل الإبداع للتقاط 
اجلوه���رّي امل�ستوح����س يف مط���اوي الكت���ب. واأبع���د من 
ه���ذا، وذاك، ل يفارقن���ا- مع العاي���ف- ان�سدادنا اإىل قارئ 
ُمن�سف يعمل كو�سيط ُكُتبي حمايد يخدم قناعته، وي�سهر 
رات���ه بج���راأة م�ستن���ريًا بوعيه التاريخ���ي، وبذائقته  تب�سّ
اجلمالّي���ة. وكتاب���ه ،)�سحر الق���راءة(، اأخ���ريًا احتفاًء مبا 
اأجن���زه اأ�سدق���اء الكات���ب، واإ�سهار مل���ا تنتج���ه ثقافة هذه 

املدينة العظيمة.

*اإ�صدارات )احتاد الأدباء والكتاب - الب�صرة( -2017 
- بدعم �صركة اآ�صيا �صيل لالت�صالت- الغالف الفنان 
الت�صكيلي �صالح جادري.

الع�س���ق والمت���زاج املف���رط بامللكوت هما م���ا جعاله يبكي حروف���ًا وكلماًت، كان قب���ل ذلك رجل 
دي���ن رتيب���ًا، يرافق���ه التع�سب وي�سكن���ه اخلوف اأكرث م���ن الميان، ولك���ن بع���د اأن التقى خليله 
�س���ار ممتزج���ًا ب�سم���ة الع�سق تلك الت���ي جتعلنا نعط���ي دون اأن نفك���ر ب�”ماهو املقاب���ل من هذا 

العطاء”والتي جتعلنا نوؤمن مبا نقوم به، قبل اأن نخ�سى وننفذ...
ع���ن الت�سوف يف عبادة الرب، والميان حتى الن�سه���ار نتحدث فُيقبل اإىل الذاكرة جالل الدين 
الروم���ي ال���ذي و�سع لنا خط���وط الت�س���وف والع�سق الروحي، وع���زز هذا بق�سائ���د كتبها حبًا 

بخليله �سم�س التربيزي بعد رحيله.
يف كتاب”خمت���ارات م���ن رباعيات مولنا جالل الدي���ن الرومي”ي�سع لنا مرتج���م الكتاب عمار 
كاظ���م حممد، بع�سًا م���ن ق�سائد الرومي التي ترجمها وحتدث ع���ن بع�سها،  وي�سري املرتجم اأن 
ق�سائ���د الرومي متثل جدلية اللفظ واملعنى دائمًا ب�سمة ب���ارزة من �سمات �سريورة ال�سعر لدى 
اّي �ساع���ر عظي���م، ينظر اإىل الع���امل املح�سو�س اأمامه بكل امتداداته لك���ي يخلق منه غرب اخليال 
مع���اين تعرب عّما يجي�س يف �سدره من عواطف ي�ستحي���ل التعبري عنها بدون تلك الأدوات فهي 
جدلي���ة تنتقل بني ال���ذات واملو�سوع املح�سو�س وامللمو�س والواق���ع واخليال لت�سكل �سريورة 
حتاول الربط بني الفاين والباقي واملادي والروحي، وتكّون �سورة حية لالإن�سان ببعده الكلي 
املركب واملتناق�س بني اجل�سد والروح ومطالبهما التي ت�سد وت�سكل حياته وما فيها من �سراع 

ل ينتخي اإل بنهاية حياته.
اأن ه���ذه احلياة ببعده���ا املادي والروحي خلقت للتعبري عّما يجي����س يف �سدر كل منا عن نف�سه 
ب�سدق وهو بالتايل �سدق ان�ساين ت�سرتك فيه كل الب�سرية لأنه �سوت �سمريها احلي وامل�سرتك 
يف جترب���ة احلي���اة ويف عالقة ا�سار اليها الرومي باأنها ا�سبه بعالقة الوكر والطائر، فالوكر هو 

اللفظ والطائر املعنى كما يقول.
ه���ذه اللغات التي يعرب فيها جالل الدين الرومي عن نف�سه مل تكن يف طياتها تعبريًا مبا�سرًا عن 
فك���رة الألوهية، وحمبتها ب�سكله���ا ال�ساذج، ذلك اأن العالقة بني الوك���ر اللفظ وطائر املعنى، هي 
بني���ة توتر وانزياح ع���ن املعنى اجلامد ل�”اللفظ”يف معاجم اللغة والت���ي حتمل تف�سريًا واحدًا 
نحو دللت جديدة ترتبط بالتجربة ال�سوفية وجتلياتها من جهة وارتباطها بلغة القوم اخلا�سة 
وفهمه���م اخلا����س للدين من جهة اأخ���رى ويعرب جالل الدين يف كتاب املثن���وي عن املعنى الأول 
بقوله”اأن املعنى يف ال�سعر لي�س له اجتاه حمدد، انه كحجر املقالع ل �سابط له”فيما يقول عن 
الثاين”اإن الت�سارك يف الل�سان قربى ورباط، واملرء مع من ل يفهمونه مثل ال�سجني."، وكم من 

هندي وتركي يتكلمان بل�سان واحد، وكم من تركيبني يف لغتهما متباعدين.
اأن ما ميّيز التجربة ال�سوفية يف كل اأوان انها دائمًا متثل جتربة فردية لي�ست حم�سورة �سمن 
اطار ميكن اأن يحدد �سمن مالمح م�سرتكة بني كل التجارب لذلك تقف هذه التجربة دائمًا خارج 
اأط���ر املعايري والتف�سريات املتعارف عليها يف التج���ارب العملية والتي تبداأ من مقدمات حمددة 

وتنتهي بنتائج حم�سوبة ميكن التنبوؤ عنها يف امل�ستقبل.
اإن ذاك���رة الرومي تختزن علوم ع�س���ره، وما �سبقه فهي ا�سبه مبطحنة ميكن اأن حتيل اي �سيء 
يتمثل اأمامها اىل �سكل جديد فهو ميتلك مقدرة عجيبة على اأن يتناول املو�سوع املطروق فيجعل 
من���ه مو�سوعًا جديدًا كاأن���ه يعر�سه على القارئ لأّول مرة فهو يح���ول الق�س�س ال�سابقة وحياة 
النا�س العاديني واحل���وارات ومناظر الطبيعة اىل معاٍن تتوافق مع جتربته ال�سوفية فيك�سبها 

معنى جديدًا مل تكن ت�سري اليه يف واقعها ون�سو�سها الأ�سلية.

ع������ن أش����عار 
جالل الدين الرومي 

في "رباعيات موالنا"

ال���������������ق���������������راءُة ب�����س�����ح�����ره�����ا

 "كيف تكون كليهما" وحديٌث عن الهوية الجنسية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

نجاح الجبيلي 
 

�سدرت عن دار ن�سر كتب”روز دوغ”الرتجمة الإنكليزية 
لرواية”خميم املواركة”للكاتب جابر خليفة جابر بواقع 
108 �سفحات وقامت برتجمته���ا فوزية مو�سى غامن من 

كلية اللغات يف جامعة بغداد.
وتقول املرتجمة يف �سفحة الرواية على موقع الأمازون، 
اأنه���ا عرثت بال�سدفة عل���ى الرواية حني ح�سورها اإحدى 

اجلل�سات يف الكلية واأعجبت بعنوانها البارز وثيمتها.
وموؤل���ف الرواية جاب���ر خليفة جابر، روائ���ي عراقي ولد 
يف الب�س���رة وح���از عل���ى درج���ة املاج�ست���ري يف التاريخ 
وه���و اأح���د موؤ�س�س���ي جماع���ة الب�س���رة اأواخ���ر الق���رن 
الع�سري���ن، وه���ي جماع���ة ق�س�سي���ة اأ�س���درت العديد من 
املجموع���ات ب�س���ورة م�سرتك���ة- وق���د اأ�س���در ع���ّدة كتب 
كم���ا  النار”وغريه���ا  منها”طريدون”و"زي���د  ق�س�سي���ة 
اأ�س���در رواية”خمي���م املواركة”عام 2012 ع���ن دار ن�سر 
ف�س���اءات – الأردن وق���د كت���ب عنه���ا اأك���رث م���ن خم�سني 

مقاًل ودرا�سة.
تعر����س الرواي���ة ف���رتة تاريخي���ة واجتماعي���ة وثقافي���ة 
للم�سلم���ني يف الأندل�س يف وقت �سقوطها. ويقدم املوؤلف 
بطريق���ة فني���ة فري���دة ماأ�س���اة املوري�سكي���ني حت���ت نظام 
امللك ال�سب���اين فردناند اخلام�س. ي�ستخ���دم جابر تقنية 
الع���رتاف وكاأنه ت�سل���م الرواية من رواي���ة اجلد الأعلى 
اإىل اأن مت���ر مئ���ات ال�سنني لتقع يف يد عم���ار اأ�سبيلو. لقد 

اعرتف باأنها نقلت له عن طريق �سارد اآخر )اأحد اأجداده( 
ال���ذي عا�س اأكرث م���ن اأربعة ق���رون، ا�سمه عم���ار اأ�سبيلو 
ال���ذي مل يك���ن الأول وهو لي�س الكات���ب احلقيقي للرواية 
كم���ا يذكر ابن اخت���ه اأ�سبيل���و الأخري. ومل يذك���ر اأ�سبيلو 
الأول بال�سب���ط اإن كان حامد الأندل�سي هو كاتب الرواية 

فهل هو اأخو حامد ابن قمرين؟ اأم هو ابن اخته كناري؟
مل يع���رف اأحد كيف اأن الرواية بع���د مرور مئات ال�سنني، 
و�سل���ت لي���دي عمار اأ�سبيل���و. لهذه الأ�سب���اب ولكي يثري 
انتب���اه القارئ تزعم فوزية مو�س���ى غامن، باأنه هو موؤلف 

الرواية وقد و�سع ا�سمه على الغالف.

الق���راءة ه���ي مث���ل �سب���اق التتاب���ع كل كتاب 
يو�سل���ك اىل  كتاب اآخ���ر  اىل  اأن يكاُد  الزمن 
غ���ري حم�سوب خارج عملية الق���راءة. اآخر ما 
قراأُته ه���و كتاب )ولية ُمتنقل���ة، باري�س عيد( 
للكاتب الأمريكي اأرن�ست همنغواي الذي حاز 
على جائ���زة نوبل ل���الآداب �سنة.1954يدون 
الكات���ُب يف ه���ذا العم���ل ذكريات���ه يف باري�س 
اإذ ن�س���ر يف ع���ام 1963بع���د اإنتح���ار �ساحب 
يطل���ُع  1961هن���ا  �سن���ة  والبح���ر(  )ال�سي���خ 
الق���ارئ عل���ى جت���ارب همنغواي م���ع الكتابة 
ُت���رى ب���اأن اأرن�س���ت همنغ���واي  واحلي���اة اإذ 
الق�س����س  اىل   باأكمله���ا  حيات���ه  ح���وَل  ق���د 
والرواي���ات دون اأن يخ�س���ر احلي���اة مقاب���ل 
ُمغامرة الكتاب���ة بل اأنه كان ي�ستمُد من حياته 
ال�سخ�سية مواد اأعماله الق�س�سية والروائية 
كما اأن الكتابة لديه كانت مبثابة دافٍع لي�سرع 
الب���اب عل���ى م�سراعيه على رهان���ات احلياة، 
فه���و كان ُمرا�س���اًل  �سحافي���ًا لتغطي���ة احلرب 
فرانك���و  اجل���رال  ب���ني  الإ�سباني���ة  الأهلي���ة 

واجلمهوريني واأثمرت هذه التجربة روايته 
)مل���ن ُتقرُع الأجرا�س(  وعندما مل ُيْقبْل جمندًا 
يف احل���رب العاملي���ة الأويل لأنَّ باط���ن رجله 
ُم�سط���ح ليك���ُف همنغواي م���ن الإحلاح حتي 
اأ�سبَح  �سائق �سيارة الإ�سعاف واأر�سلوه اىل  
اجلبه���ة الإيطالية،ُي�س���اُر اىل  اأن ال�سن���وات 
التي عا�س فيها همنغواي ب)باري�س( ي�سميها 
الفرن�سيون ب�سن���وات اجلنون،وَيذكُر موؤلف 
)وداعا اأيه���ا ال�سالح( طبيع���ة احلياة مبدينة 
الن���ور اإذ يق���وُل ب���اأن امل���رَء ي�سع���ر باجل���وع 
كث���ريًا يف باري����س  لأنَّ واجهة املخابز مزينة 
بحلوي���ات لذيذة، وح���ني كان يداهمه اجلوُع 
ول يجُد ما ي�سدُد به ثمَن الطعام ي�سلك طريق 
املتحاف ليطال���ع اللوحات ل�سيما يف متحف 
اللك�سمبورغ حيُث يقول همنغواي اأنَّ  اجلوع 
عمق  فهمي للوحات )�سيزان( وكنُت اأت�ساءُل 
ما اإذا كان �سي���زان جائعًا عندما ر�سَم لوحاته 
واإفرت�س���ُت اأن ه���ذا الر�س���ام ن�س���ي اأن ي���اأكَل 
وهو ير�سُم حُتف���ه الفنية، ومن ُثَم ي�ستخل�ُس 

همنغواي حتي من اجل���وع روؤية ُمقتنعًا باأنَّ 
اجل���وع نظام جي���د وباإمكان���ك اأن تتعلم منه، 
هذا يك�سُف ما تت�سف به �سخ�سية الكاتب من 
القدرة على التاأقلم مع ظروف �سعبة واإميانه 
ب���اأنَّ نه���ر احلياة ليتوق���ف ودائم���ًا يوجد ما 
���ُد اإعتق���اده ب�سرورة البح���ث عن اأوجه  ُيَع�سِ
جديدة للحي���اة، بجانب ذلك يتفاع���ُل اأرن�ست 
همنغواي مع الف�سول اإذ يعجبه ف�سل الربيع 
ويقرب لك �س���ورة بديعة حلل���ول الربيع يف 
باري�س حيث ميكنك من خالل الأ�سجار روؤية 
الربيع وهو يقرتب،هذا مايعني اأن همنغواي 
مدارك���ه منفتح���ة وذائقته �سافي���ة، كان يقيُم 
همنغ���واي يف �سارع الكاردن���ال لوموان  مع 
زوجته ه���اديل ويبدو مما يذك���ره الكاتب اأن 
عالقت���ه مع ه���اديل مبنية على احل���ب العميق 
والتفه���م والإحرتام،ينخ���رط همنغ���واي يف 
اأطي���اف املجتم���ع الباري�سي ويرت���اُد مقاهيه 
وحانات���ه ويتوا�س���ل م���ع ال�سع���راء والأدباء 
والفنان���ني ويقيم عالقات وثيق���ة مع بع�سهم 

مثل الكاتب���ة غري ترود �ستاي���ن حيث يناق�س 
مع الأخرية ح���ول موا�سيع اأدبي���ة مايعطيك 
ت�س���ورًا ع���ن اإهتمام���ات همنغ���واي والكتب 
الت���ي كان يقراأها فهو قد راق له د.ه.لوران�س 
ل�سيما روايته )اأبناء وع�ساق( كذلك الطاو�س 
الأبي����س، كما هو ُمعجب بتول�ستوي ويعتقُد 
باأن �ساحب )احل���رب وال�سالم( جعل كتابات 
�ستيفن كري���ن عن احلرب الأهلي���ة الأمريكية 
تب���دو كاأنها تخي���الت لمعة لطف���ل مري�س مل 
يَر احلرب، كما ي�سم هذا الكتاُب حوارًا �سيقا 
ب���ني همنغ���واي واإيف���ان �سبمان ح���ول الأدب 
الرو�س���ي واأعمال دو�ستويف�سك���ي هذا ف�ساًل 
عم���ا يذكره الكات���ُب عن تقدي���ره لل�ساعر اإزرا 
باون���د واإخال����س الأخ���ري لأ�سدقائ���ه اإذ اأراد 
همنغ���واي اأن يعل���م ال�ساعر املالكم���ة كماكان 
يلع���ب مع���ه التن����س، و�ساح���ب  همنغ���واي  
الكاتب الأمريكي ال�سهري )�سكوت فيتزجرالد( 
العظي���م( حي���ث  )غات�سيب���ي  رواي���ة  موؤل���ف 
كان يع���اين م���ن فوبيا مر����س اإحتق���ان الرئة 
وي�سك���و ل�سديقه همنغواي ما ينغ�ُس  حياته 
الأ�سرية مانعت���ربه �سروريا يف هذا ال�سياق 
اأن همنغ���واي يب���داأ بالق���راءة مبج���رد توقفه 

ع���ن الكتابة ويرى باأنَّه من اخلطاأ اأن توا�سل 
التفكري يف ماتكتب و تفقُد ال�سيء الذي تكتُب 
عن���ه. مامييز هذا الكتاب هو اأ�سلوبه ال�سل�س 
ال�سيق واإهتمام الكتاب باإيراد تفا�سيل حياته 
اليومي���ة وبذلك تدرك ب���اأنَّ همنغواي مل يكن 
كاتب���ًا روائي���ًا فقط بل عمل مرا�س���اًل �سحافيا 
و�سغف مبتابعة م�سابقة اخليل ولعبة التزلج 
واملراهنات والقمار وع�سق املقاهي فبالتايل 
ع�س���ق احلياة وانت تنتهي م���ن قراءة الكتاب 
لُت�س���دق ب���اأنَّ موؤلفه ق���د اإنتح���ر! الكتاب من 

ترجمة الكاتب العراقي /علي القا�سمي 

همنغواي يتذكر سنوات الجنون في باريس 
ــارك  ــي أواك ب ــو ١٨٩٩ ف ــوم ٢١ يولي ــواي ي ــت همنغ ــد أرنس ول
بواليــة إلينــوي األمريكيــة، مــن أب طبيــب مولــع بالصيــد 
ــي  ــيقى. وف ــام بالموس ــة ذات اهتم ــي، وأم متزمت ــخ الطبيع والتاري
ــت  ــد، أصبح ــة صي ــوه بندقي ــه أب ــتر ل ــرة ١٩٠٩ اش ــن مبك س

ــام ١٩٦١. ــراً ع ــه منتح ــى أن قتلت ــره إل ــة عم ــد رفيق ــا بع فيم

الحربيــن  فــي  الشــخصية  تجاربــه  همنغــواي  أدب  عكــس 
ــة  ــة الثاني ــة األولــى والحــرب العالمي العالميتيــن الحــرب العالمي
ــل  ــلوبه بالبســاطة والجم ــز أس ــبانية. تمي ــة اإلس ــرب األهلي والح
ــار  ــذي ص ــي ال ــى األدب األمريك ــة عل ــرك بصمت ــرة. وت القصي
ــراد  ــا اف ــخصياته دائم ــه. ش ــم أعمدت ــن أه ــدا م ــواي واح همنغ
ــس  ــم، وتعك ــكو أو أل ــا ش ــب دونم ــون المصاع ــال يتحمل ابط

ــخصية. ــه الش ــخصيات طبيعت ــذه الش ه

ــه قضاهــا  ــرة مــن حيات ــاول فيهــا فت ــة تن ــة هــي رواي وليمــة متنقل
فــي باريــس واســم الكتــاب هــو إيحــاء لباريــس، ويقــول إرنســت 
همنغــواي فــي بدايــة الكتــاب : «إذا واتــاك الحــظ بمــا فيــه الكفاية 
ــإن ذكراهــا ســتبقى معــك  لتعيــش فــي باريــس وأنــت شــاب، ف

أينمــا ذهبــت طــوال حياتــك، ألن باريــس وليمــة متنقلــة».
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Helena Lam Paris Adventure Jigsaw Puzzle :لوحة الغالف

الكات���ب والفيل�س���وف ال�سب���اين خو�سي���ه 
عنوان���ًا  اخت���ار  غا�سي���ت،  اإي  اأورتغ���ا 
زماننا”م�ستف���زًا  وهو”مو�س���وع  لكتاب���ه 
الق���ارئ، ح���اول الكات���ب ان يق���دم يف ه���ذا 
الكت���اب وب�سكل عمي���ق ووا�سح مو�سوعة 
امليتافيزيقا”العقل احليوي”اذ اأن  املظاهر 
الفكري���ة املختلفة له���ذا العقل م���ن �سرورة 
متجيد احلي���اة، ونقد العقالني���ة والن�سبية 
الفل�سفي���ة، وظه���ور العق���ل احلي���وي عل���ى 
امل�س���رح وال�سالح اجل���ذري للفل�سفة الذي 
تاأتي به املنظورية يجدها القارئ ممثلة يف 
هذا الكتاب وبرباعة املوؤلف املعتادة، وبهذا 
الو�س���وح الذي ي�سميه ه���و نف�سه”بكيا�سة 
الفيل�سوف”وق���د ح���اول مانوي���ل غرائي���ل 
املخت����س يف عم���ل اورتغ���ا اي غا�سي���ت اأن 
يك�سب عقل  القارئ يف عقل املوؤلف ويجعله 
ي�سع���ر به���دف تفك���ري اورتغا وحاف���زه ذلك 

لت�سبح القراءة اكرث �سخبًا وو�سوحًا.
مرتج���م الكت���اب الذي �سدر ع���ن دار املدى، 
عل���ي ابراهي���م ال�سق���ر يو�س���ح، اأن امل���رء 
يقراأ بطرائ���ق كثرية، وهنالك فا�سدو قراءة 
ومدمن���ون يرغب���ون كم���ا ق���ال في�ست���ه يف 
ن�سي���ان حلو ذواته���م، يف الط���رف املقابل، 

هنال���ك الق���ارئ ذو الذه���ن اليق���ظ ال���ذي ل 
ي�سع���ى ول يتطلع فق���ط اإىل اأن يقب�س على 
م���ا هو مكت���وب – اي يفهم���ه، وامنا اإىل اأن 

يحت�سن ويجمع.
الكات����ب يو�س����ح م����ن خ����الل درا�ست����ه التي 
زمانن����ا”اأن  كتاب”مو�س����وع  يف  يقدمه����ا 
الو�س����ع الب�س����ري والقا�س����ر واملبال����غ يف 
الفل�سف����ة اإىل ه����ذا احل����د يرغمن����ا على عمل 
نن����زل  مب�ساعدت����ه  اإذ  م�س����ِن،  تف�س����ريي 
نع����رتف  ونح����ن  التفك����ري،  منطل����ق  اىل 
الآن”ملعرف����ة ما يقول����ه احد م����ا، يلزمنا اأن 
نعرف اكرث كثريًا مما يعرفه هو عن نف�سه، 
لذل����ك كان”كنت”على �س����واب فائق ملا كان 
يطلب اأن ُيفهم افالط����ون خريًا مما فهم هو 

نف�سه".
ويذك���ر اورتغا اأين لأفهم جي���دًا اين ل اآخذ 
ه���ذه الفر�سي���ة ملنفعة باطل���ة: اين ان�سرها 
يف اله���واء كم���ا العار�س لأنه���ا تك�سف عن 
حقيق���ة ك���ربى ت�سل���ح لتجنب �س���وء الفهم 
والق���ول املتع�سف ومن الوا�س���ح اأن خطرًا 
كه���ذا ل ميك���ن حتا�سي���ه تقريب���ًا بالن�سب���ة 
لكب���ار الكال�سيكي���ني ب�سبب البع���د الزمني، 
ويع���رتف اورتغ���ا عن���د �سرح���ه افالطون: 

قائاًل”لق���د ا�سبحن���ا ل نفهمه وه���ذا يحدث 
ملوؤل���ف كان ل���ه اك���رب الأثر عل���ى احلياة يف 
الغ���رب، ومل ذل���ك؟ لأت كل كت���اب ه���و قول 
جامد متحجر.”دون حياة، فاملا�سي البعيد 
ل ي�سلنا منه”غري الن�سف تقريبًا”الن�سف 
املتحج���ر، اذ ل يوجد ن�س فقط و�سياق يف 
النط���اق الدقي���ق ملا ه���و مكت���وب وامنا يف 
املج���ال الويل والأ�سا����س. األ وه���و نطاق 
الل�س���ان، والل�س���ان لي�س عامليًا ب���ل يقت�سر 
على النط���اق اللغوي ال�سيق ول يخرج من 
مدلول���ه، فاللغ���ة تعني عند الغري���ق طابعًا 
خا�س���ًا ح�سري���ًا اذ توج���د عالق���ة حية بني 

الكلمة والنطاق الذي ولدت فيه.
اورتغ����ا  يقدم يف هذا الكت����اب تف�سريًا لكل 
كلمة ب�سورة فل�سفية م�سيفًا لها الكثري من 
التو�سيحات ومتجنبًا الأ�ساليب الفل�سفية 
الت����ي قدمه����ا ار�سط����و واآخرون م����ن اولئك 
الذي����ن اأدوا اىل الكث����ري م����ن الت�سبب على 

تو�سيح املفاهيم.
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ــه أورتِغــا إي غاســيت (١٨٨٣ – ١٩٥٥) أنجــز  خوسِ
دراســاته الفلســفية يف مدريــد حيــث حصــل عــىل 
ــع دراســاته يف  شــهادة الدكتــوراه عــام ١٩٠٤، ثــمّ وسّ
أملانيــا يف جامعــات اليبزيــغ وبرلــني وماربورغ. وشــغل 
منصــب أســتاذ الفلســفة يف اجلامعــة املركزيــة، ومــارس 
التعليــم حتــى عــام ١٩٣٦. وأســس عــام ١٩٢٣ جملــة 
(الغــرب) وكانــت أهــم املنشــورات الدوريــة وأبعدهــا 

شــهرة وصيتــاً يف إســبانيا.
ــل  ــا «العق ــوح ميتافيزيق ــق ووض ــا بعم ــنيّ أورتِغ ــا) ب ــوع زمانن يف (موض
احليــوي»، إذْ إن املظاهــر الفكريــة املختلفــة هلــذا العقــل مــن رضورة متجيــد 
احليــاة، ونقــد العقالنيــة والنســبية الفلســفية، وظهــور «العقــل احليــوي» عــىل 
ــا  ــة، جيده ــه املنظوري ــأيت ب ــذي ت ــفة ال ــذري للفلس ــالح اجل ــرسح، واإلص امل
ــوح  ــذا الوض ــادة وهب ــف املعت ــة املؤلّ ــاب وبرباع ــذا الكت ــة يف ه ثّل ــارئ ممُ الق
ــل  ــاول مانوي ــد ح ــوف». وق ــة الفيلس ــه «بكياس ــو نفس يه ه ــمّ ــذي يس ال
ــيت، أن يســكب «عقــل القــارئ  غرانيــل املختــصّ يف عمــل أورتِغــا إي غاسّ
ــك  ــزه، ذل ــا وحاف ــري أورتِغ ــدف تفك ــعر هب ــه يش ــف»، وجيعل ــل املؤلّ يف عق

ــاً. ــاً ووضوح ــر خصب ــراءة أكث ــح الق لتصب

ت
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موضوع زماننا

ه أورتِغا إي غاسيت خوسِ

ترمجة: عيل ابراهيم األشقر

سة
درا

لوحة الغالف للفنان خوان ميرو

ترجمة: عباس المفرجي

ب���داأُت برواية”�سرر”يف ع���ام 1989. كتبت 
الف�س���ل الفتتاحي يف غرفة طويلة �سّيقة يف 
بيتن���ا يف �سو�سك����س. هذه الغرف���ة كانت يف 
ّل���ى، وحتولت من مكان ديني اىل  يوم ما م�سَ
م���دين. يتب���ادر اىل ذهن���ي الآن اأن هذا مالئم 
على نح���و غريب. بالن�سب���ة يل،”�سرر”هي، 
مث���ل روايتي”خطيئ���ة"، �س���كل م���ن اأ�س���كال 
ذلك،”�س���رر"،  م���ع  الدين���ي.  الع���رتاف 
بخالف”خطيئ���ة”، ه���ي اع���رتاف م���ن دون 
رغب���ة بالتوب���ة. ذلك، كم���ا كن���ت مقتنعة، كان 
نقط���ة الرتكاز الأخالقية للكت���اب. وهو، كما 

اأعتقد الآن، ال�سب���ب الذي يجعل اولئك الذين 
يقراأوه���ا ي�سعرون يف الغال���ب جدًا بالإزعاج 
م���ن الرواية. لح لنا اأن ال���راوي غري امل�سّمى 
اأراد اأن يق���ول، اأن���ا ل ميكنن���ي اأن اأتوب على 
فعل ذلك، ف���اإن فعلت فهذا يعن���ي اأنني �ساأنكر 
ال�س���يء ال���ذي جاء ب���ي اىل الوج���ود. دّمرت 
عائلتي وت�سببت مب���وت ولدي. اأنا اأغرق يف 
احلزن. اأنا من�سحق بالأ�سى. لكني لن اأتوب.

اأذك���ر اأين عند كتاب���ة الرواي���ة اأح�س�ست باأن 
اأّي �س���يء اأق���ل م���ن ه���ذا التح���دي الأخالق���ي 
غري جدي���ر ب���ه. اأن ينكر ق���وة الهاج�س الذي 
ق���اده اىل ه���ذه املاأ�س���اة. واح���دة م���ن القوى 
الث���الث الكامن���ة الهّدام���ة يف حي���اة الإن�سان 
هي الهاج�س اليروتيكي. القوتان الأخريان 
هم���ا الأ�سى واحل�س���د. الأ�س���ى واحل�سد هما 
ُيكَت���ب حولهم���ا.  اأن  ’’اأطه���ر‘‘ م���ن  ثيمت���ان 
ر اأك���رث. هل هو  الهاج����س اليروتيك���ي مك���دِّ
جم���رد �سه���وة؟ ال�سخ����س الإزدرائ���ي ُيظِه���ر 
ل���ه احتق���ارًا لكون���ه، بذات���ه، غري���زة قوي���ة. 
الهاج����س اليروتيك���ي من الن���وع املو�سوف 
يف”�سرر”هو لي�س �سهوة. قد يفّند الآخرون 
هذا، و�سيوا�سلون ذلك. جوابي هو ب�سيط : 
ال�سهوة ل تدوم. �سك�سبري على حق، ال�سهوة 
مقادة بالرغبة باملتع���ة، الهاج�س اليروتيكي 
مقاد بال�سرورة اىل الحتاد. ذلك يجعل الذي 
تنتابه الهواج�س – �سواء كان رجاًل اأم امراأة 
– بعي���د املن���ال لالآخرين. اإن���ه �سيء متجذر 
يف ال�سايكولوجي���ا، ويف حالة”�س���رر"، هو 
الق���وة ال�سايك���و- ايروتيكي���ة لآن���ا بارتون، 
الت���ي تخلق الرجل – حني يرى هذه القوة – 

وتدمره على حد �سواء.
كتبت الف�سول الأوىل يف خالل �ساعة واحدة 
تقريب���ًا – كم���ا ل���و كانت متل���ى عل���ّي. كتبتها 
بالكتاب���ة العادية ] ل بالخت���زال [، على دفرت 

خمطط، واأعتق���د، رغم اأن الأ�س���ول هي الآن 
يف بو�سط���ن، اأن تغي���ريات قليل���ة كان���ت ق���د 
اأجريت على هذه الف�س���ول الإفتتاحية عندما 
رت الرواية يف بداية 1991. ثم، توقفت. ُن�سِ

كن���ت طفل���ة اآيرلندي���ة تع�س���ق الكلم���ة، وكان 
الأدب بالن�سب���ة يل حياتي وحب���ل الإنقاذ. مل 
يك���ن للمو�سيقى والر�س���م اأي تاأثري علّي. لكن 
اللغ���ة – روايات، �سع���ر، م�سرحيات – كانت 
عامل الكلمات الذي كنت اأبحث فيه عن اأ�سرار 
احلي���اة. كن���ت دائم���ا قارئ���ة مهوو�س���ة، كنت 
اأقراأ �ست���ة كتب يف الإ�سبوع يف غ�سون اأربع 
�سنوات مميزة يف مدينة �سغرية يف اآيرلندا، 
بعد ماأ�ساة مزدوجة يف العائلة، وتابعت هذا 
ال�سته���الك النه���م للرواي���ات بع���د اأن غادرت 

ايرلندا.
رمب���ا هو �س���يء اأكرث امان���ًا اأن تك���ون قارئًا. 

اأن  يري���دون  اإنه���م  �ساّلب���ون.  ه���م  الكّت���اب 
ي�ستحوذوا على اأذهان قّراءهم. كنت بحاجة 
اىل حياة هادئة. وهكذا، حفظت راوية كتبي 
يف ال�سفح���ات الت���ي كتبته���ا وتوقع���ت من���ه 
ال�سم���ت. كان ل���دّي الكثري ال���ذي اأُلهي نف�سي 

معه.
زال���ت  وم���ا  م�سرحية”الدّوام���ة"،  اأنتج���ت 
ُتعَر����س عل���ى الو�س���ت اأن���د يف لن���دن، وكنت 
اأخط���ط لإنت���اج اآخ���ر مل�سرحي���ة ع���ن ايري�س 
مردوخ”الأمري الأ�سود”. كنت اأي�سًا، يف ذلك 
الوق���ت اقّدم برناجم���ًا عن الكت���اب، يف وقت 
متاأخ���ر من الليل )متاأخر جدًا(، يدعى”جانب 

ال�سرير". كنت دروي�سًا مدّومًا من الن�ساط.
موع���د ع�ساء بعد امل�سرح م���ع اأد فكتور، الذي 

مل اأكن اأعرفه جيدًا حينذاك، متخ�س عن طلبه 
لروؤية الف�س���ول الإفتتاحية من هذه الرواية، 
الكتاب���ة التي كان زوجي يت�ساءل عنها ))ماذا 

�ستفعلني بها((.
اإ�ستغرقن���ي بع�س الوق���ت قب���ل اأن اأبعث بها 
اىل اأد، الذي اأجابني يف احلال: ))لي�س لديك 
احل���ق باأن ل تنهيها.(( اأجبته، ))اأنهيتها اأد – 

يف راأ�سي(( ))�سعيها اإذن على الورق((.
فعلت ذلك. اإنها رواية ق�سرية. اأنهيت كتابتها 
يف �سي���ف ذلك العام. حياتي كانت على و�سك 
التب���ّدل. كن���ت اأت�س���اءل اأحيان���ًا، بالرغ���م من 

جناحها، هل ت�سررت ب�”�سرر".

عن �صحيفة الغارديان

جوزفين هارت تتحّدث عن روايتها ضرر

أتس��اءل أحيانًا بالرغ��م من نجاحها 
هل تضّررت ب� "ضرر"

دراس��ة  زمانن��ا"  "موض��وع 
فلسفية يقّدمها اورِتغا

اصدارات من 

رواية”بنات خودا"
 جديد الكاتب سمير فرحات

�سدرت للكاتب والعالمي اللبناين �سمري فرحات، روايته اجلديدة”بنات خودا”عن دار الفارابي 
للن�س���ر، وفيها ير�سم م�سري ثالث �سخ�سيات حمورية تت�سادم يف خ�سم ماأ�ساة الطائفة اليزيدية 
يف الع���راق، واجتي���اح مناطقها من قبل تنظيم داع�س يف العام 2014، وما اأدى اإليه هذا الجتياح 
م���ن اعتقال اأك���رث م���ن 5000 اآلف فتاة ايزيدي���ة واغت�سابهن، وبيعه���ن كالأغن���ام، واعدام مئات 
الرج���ال وامل�سنني اليزيديني، واجبار املعتقالت واملعتقلني على دخول دين ال�سالم، بعد اتهامهم 

بعبادة ال�سيطان.
تب���داأ الرواية بق�س���ة حب بني �ساب ايزيدي يدعى اأزاد و�سابة ايزيدي���ة تدعى نارين، انطلقت قبل 
9 �سن���وات من ال�سطهاد فيم���ا كان اأزاد ي�سعى اإىل الهجرة من الع���راق لاللتحاق بعمه يف اأملانيا. 
و�سيك���ون لهذه العالقة اأثر ج���ارف يف حياته، وهي 
تنمو و�سط اأحوال �سيا�سية واأمنية دموية. جتاريه 
ناري���ن يف جنون ح���ب م�ستحيل، ت�سحق���ه العادات 
والتقالي���د، ول حت�س���ب اأن الق���در �سيكت���ب كلمت���ه 
الأخرية يف ق�سة حبهما، على يد اأحد مقاتلي داع�س 

اللبنانيني.
يف خ���الل الن�سي���ج الروائ���ي لق�س���ة احل���ب، تدخل 
الطائف���ة  ه���ذه  اليزيدي���ني،  معاب���د  اىل  الرواي���ة 
الغام�س���ة يف تاري���خ الع���راق والتي لطامل���ا اتهمت 
بعب���ادة ال�سيط���ان، فت�سيء على بع����س معتقداتها، 

وممار�ساتها وطقو�سها.  
كما تالم�س مو�سوعًا حارقًا يف هذه املرحلة، يتعلق 
بط���رق جتني���د الإرهابي���ني ع���رب زرع اأف���كار دينية 

متطرفة يف نفو�سهم، من قبل رجال الدين.
والأه���م اأنه���ا ت�سفع ب���اأمل عاملًا غارق���ًا يف الالمبالة 
والتوح����س، اإزاء ماأ�س���اة فتي���ات م���ا زل���ن اإىل ح���د 
ُيبع���ن،  املتطرف���ني،  اأي���دي  ب���ني  �سباي���ا  ال�ساع���ة 
وُيغت�س���نب، ومُتتهن كراماتهن، ويرغمن على اأ�سنع 

املمار�سات.
لحق���ًا  �ست�سه���د  اللحظ���ة،  خودا”رواي���ة  “بن���ات 

لتاريخ اإن�سانية �ساقطة.

صدور الترجمة 
اإلنكليزية لرواية 

"مخّيم المواركة" 
لجابر خليفة جابر

آخر كتاب كه يالن محمد :
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

رحلة هاملت العربية

ق���ّدم اأطف���ال �س���وريون من خمي���م الزعرتي 
مل�سرحي���ات  عرو�س���ًا  الأردن  يف  لالجئ���ني 
ويلي���ام  الإنكلي���زي  وامل�س���رحّي  ال�س���اعر 
�سك�سبري، يف اإطار م�سروع املمثل واملخرج 
نوار بلبل »�سك�سبري يف الزعرتي«. وزيارة 
�سك�سبري هذه اإىل خميم لالجئني يف الأردن 
لي�س���ت اإل حمطة من �سفر الكاتب الإنكليزي 
اإىل املنطقة العربية، وهي رحلة عمرها اأكرث 
من قرن، كما اأّرختها الأ�س���تاذة امل�ساعدة يف 
الأدب املق���ارن والعربي يف جامعة بو�س���ن 
مارغري���ت ليتف���ني، يف كتابه���ا ال�س���ادر يف 
2011 ع���ن رحلة هاملت العربي���ة )العنوان 
كاماًل: رحلة همل���ت العربّية: اأمري �سك�سبري 
و�سبح نا�سرالذي �س���در عن املركز القومي 

للرتجمة 
يخرج هاملت من هذه الرحلة كمراآة للثقافة 
ال�سيا�سي���ة يف الن�س���ف الث���اين م���ن القرن 
الفائ���ت، مقدم���ًا منوذج���ًا للبط���ل، يف بعده 
النف�سي، يف احلقبة النا�سرية، ليتحّول اإىل 
منا�سل م���ن اأج���ل العدالة يف زم���ن املعارك 
اليائ�س���ة بعد الهزمي���ة، وينته���ي مو�سوعًا 
لل�سخري���ة يعرب ع���ن عقم اللت���زام يف وجه 
اأنظم���ة ا�ستبدادي���ة مل تع���د تهزه���ا الكلم���ة. 
ويف الزم���ن ال�س���وري، يع���ود �سك�سبري اإىل 
املخي���م، م�ساع���دًا اجتماعي���ًا ي�ساع���د اأطفال 
الرتاجيدي���ا الثوري���ة ك���ي ين�س���وا، لبع�س 

الوقت، م�ستقبلهم امل�سطرب.
م���ن احلا�سر امل�سط���رب، تع���ود ليتفني اإىل 
اأوائ���ل ترجمات هامل���ت يف بداي���ات القرن 
الع�سرين مع طانيو�س عب���ده، الذي ترجمه 
م���ن الفرن�سي���ة اإىل العربي���ة، واإىل عرو�سه 
ببطول���ة �سالمة حجازي. بع���د عبده، تنتقل 
ليتفني اإىل ترجمة خليل مطران ومن ثّم اإىل 
اأول ترجمة من الإنكليزية ل�سامي جريديني 
يف 1922. وت�س���ري الكاتب���ة اإىل ع���دد م���ن 
عرو����س هاملت يف م�سر م���ا بني احلربني، 

م���ا اأّدى اإىل بن���اء تقلي���د عرب���ي يف ترجمته 
وتطبيق���ه وتف�س���ريه. غ���ري اأّن التاأث���ري يف 
تكوين هذا التقليد مل يكن فرن�سيًا واإنكليزيًا 
فح�سب، ب���ل دخلت عليه جت���ارب من الدول 
ال�سرتاكي���ة ال�سابق���ة بعد احل���رب العاملية، 
»غاملت”للمخ���رح  فيل���م  اأهمه���ا  م���ن  كان 
ال�سوفيات���ي غريغ���وري كوزنت�سي���ف الذي 

لعب دورًا مهمًا يف اإعادة قراءة امل�سرحية.

آالن دو بوت��ون يبح��ث عن  
مارسيل بروست  بروست

»كي���ف ميك���ن لربو�س���ت اأن يغ���رّي حيات���ك«  
للفللربيطاين  الن دو بوتون  والذي ترجمه 
اىل العربية ا  يزن احل���اج(، ياأخذنا الكاتب 
يف رحلة ممتع���ة وذكية داخل عامل برو�ست 
ال���رثي. الرحلة هن���ا مرهونة بقدر وفري من 
املتع���ة الفكري���ة والب�سرية. اإن ه���ذا الكتاب 
املق�س���م اإىل ت�سع���ة اأج���زاء، يعّد مث���اًل على 
اأهمية تطبي���ق اأ�س�س الفل�سفة على جمريات 
احلي���اة اليومي���ة. التعامل م���ع برو�ست هنا 
لي����س بغر����س الول���وج اإىل عامل���ه الأدب���ي/ 
الجتماعي فح�سب، بل اأي�سًا حماولة تقدمي 
قراءة وافية للع���امل الذي نعي�سه بكل ما فيه 
من جناحات واإخفاقات عن طريق ال�ستناد 
اإىل مواقف حياتية واقعية حدثت لربو�ست 
اأثن���اء طفولت���ه، وكتابت���ه لأعمال���ه الأدبية، 
اأم���ا  والفكري���ة.  والنقدي���ة،  وال�سحافي���ة، 
املالحظ���ة الأخرى، فتكم���ن يف قدرة املوؤلف 
عل���ى الدمج ب���ني فل�سف���ة برو�س���ت، وعلوم 
الن����سّ  م���ع  فالتعام���ل  الب�سري���ة،  التنمي���ة 
ّحات  املكت���وب ل بد م���ن اإخ�ساع���ه اإىل ُمر�سِ

ذاتية حتى ن�ستخل�س منه كل ما هو جميل. 
عل���ى �سبيل املث���ال، كان برو�س���ت يوؤمن يف 
داخل���ه اأّن اأف�سل و�سيل���ة للحفاظ على اللغة 
يكون ع���رب مهاجمتها، واإّن التم�سك امل�ستمر 
ر  بالكلي�سيه���ات اليومي���ة ه���ي اأكرث م���ا ي�سّ
اللغة. لذلك كان يقول: »كل كاتب ملزم بخلق 
لغته اخلا�سة، كم���ا اأن كل عازف كمان ملزم 
بخلق نغمت���ه اخلا�سة. ل اأعن���ي اإنني اأحب 
الكت���اب الأ�سليني الذين يكتب���ون على نحو 
�سي���ئ. لكنهم ل���ن يبداأوا الكتاب���ة اجليدة اإل 
ب�س���رط اأن يكون���وا اأ�سلي���ني، واأن يخلق���وا 

لغتهم اخلا�سة«.

ليني��ن ف��ي حكاي��ة عش��ق 
سري 

، �س���درْت حديثا الرّتجم���ُة العربّيُة لرواية 
))ع�سق �س���ّري / حكاي���ة اإيني�ّسا ولينني(( 
حفية الإيطالّية  ل�ساحبتها؛ الكاتب���ة وال�سّ
ريتاّن���ا اأرمين���ي. وق���د ترجمْته���ا الأديب���ة 
الّناق���دة واملرُتجم���ة املغربي���ة الإيطالّية د. 

اأ�سماء غريب.
تقُع الّرواي���ة يف 312 �سفحاٍت من احلجم 
الوزيرّي، وتتاأّلُف من 32 ف�ساًل تت�سّدُرها 

َنْته���ا املرُتجم���ُة موج���زًا ع���ن  َمّ مقّدم���ٌة �سَ
طريقِته���ا واأ�سلوبها يف العم���ل الرّتجمّي، 
لفع���ل  العمي���ق  الّروح���ّي  املعن���ى  وع���ن 
الرّتجم���ة يف ح���ّد ذات���ه باعتب���اره التزامًا 
بثقاف���ة  الرّتحي���ب  ي�ستوج���ُب  وجدانّي���ًا، 
الآخ���ر وا�ست�سافته���ا ع���رْبَ فت���ح قن���وات 
ُمَو�ّسع���ة م���ن اأج���ل اإي�ساله���ا اإىل املتلّق���ي 
ي  ب�سّت���ى الّلغ���ات، مع احلر�س عل���ى تق�سّ
الأمان���ة عند الّنق���ل من لغ���ة النطالق اإىل 

لغة الو�سول.
كما مْل يُفِت املرَُتجمَة اأن ُت�سّلط ال�سوء على 
حفّي���ة ريتاّنا وعلى كّم  فكر الّروائية وال�سّ
الإ�سدارات التي ن�سرْتها لليوم ككاتبة ذات 
ى اآثاَر املخب���وء يف الّتاريخ  ر�سال���ة، تتق�سّ
لُتْظهره اإىل الع���امل. اأّما وعن كونها بحثْت 
ع���ن اإيني�ّس���ا يف اأر�سيف���ات تاري���خ الثورة 
البل�سفي���ة امل�سك���وت عنها، فه���ي كما تقول 
املرَُتجم���ُة:"مل تفعل هذا م���ن اأجل اأن تقول 
للع���امل فقط اإّن لينني كانت له ع�سيقة �سّرية 
ه���ي اإيني�ّس���ا اأرمان���د، بل عل���ى العك�س من 
ذل���ك، لأّن الباحث الّر�س���ني احلّق، لن يهّمه 
ة،  م���ا كانته اإيني�ّسا يف حي���اة لينني اخلا�سّ
ل �سيم���ا واأّن جمرد عملي���ة تنقيب ب�سيطة 
�س���وف ُتظهر له اأّنها مل تكن املراأة الوحيدة 
يف حيات���ه، - رمّبا كان���ت اأهمهّن ولكنها مل 
تكن الوحيدة -، فالذي يهمُّ حقيقة هو كيف 
كان لينني يتعامل كرج���ل �سلطة مع املراأة، 
لأن ه���ذا �سي�ساع���د الّدار����س عل���ى اإج���راء 
مقاربة تقابلّية بني املا�سي واحلا�سر عرب 
ط���رح جمموعة من الأ�سئلة التي ترمي اإىل 
حتديد موقع املراأة من ال�سيا�سة �سواء يف 
رو�سي���ا اأو يف غريها من مناطق العامل مبا 

فيها اإيطاليا والبلدان العربية. 

التسامح من قيم الليبرالية

ِقَي���م  م���ن  كتاب”الت�سام���ح  حديث���ًا،  �س���در 
الليربالية”للمفك���ر الرتك���ي بيج���ان �ساهني، 
وم���ن ترجم���ة عل���ي احلار����س، ال���ذي ترج���م 
الكتاب عن الإنكليزية وراجعه الدكتور ر�سيد 

اأوراز.
ُيع���ّد )التن���ّوع(  ج���اء عل���ى غ���الف الكت���اب: 
مي���زة تّت�سف به���ا جمتمعات الق���رن احلادي 
والع�سرين قبل اأي ميزة اأخرى، فمجتمعاتنا 
املعا�س���رة ميّيزها التن���ّوع الإثني، والديني، 
والأخالق���ي،  والأيديولوج���ي،  والِعْرق���ي، 
الثقافي���ة،  التعّددي���ة  وُتع���ّد  واجلن�س���اين؛ 
م���ن  حقيق���ة  والأيديولوجي���ة  والأخالقي���ة، 
حقائ���ق حياتن���ا؛ وبينم���ا ينظ���ر البع�س اإىل 
هذه الظاهرة كم�س���در للغنى، فريّحبون بها، 
ينظر البع�س الآخر اإليها كم�سدر من م�سادر 
التهديد، فال يبقى اأمامهم اإل خياران: فاإما اأن 
يتعّلموا كيفية العي�س معها، واإما اأن يبحثوا 
عن �سب���ل لَقْمعها. �سيقود اخلي���ار الثاين اإىل 
الن���زاع الجتماع���ي ويوؤجج���ه، اأم���ا اخلي���ار 
اإن مل  وذل���ك  الن���زاع،  ذاك  ف�سيح�س���ن  الأول 
ي���وؤدِّ اإىل جتّنبه متامًا، وهو م���ا ي�سمى خيار 

»الت�سامح«.
هذا الكتاب هو دفاع رفيع عن الت�سامح كعالج 
للنزاع الجتماعي الناجت عن الختالف. حيث 
يخو�س يف اأربع���ة اأ�سباب ب���ارزة للت�سامح، 
وهي ال�سكوكي���ة، واحل�سافة، وال�ستقاللية، 
وال�سم���ري، من خالل اأعم���ال اأربعة ليرباليني 
رواد وه���م: مي�سيل دي مونتني، وجون لوك، 

وجون �ستيوارت ميل، وبيري بايل.

سنة القراءة الخطرة!

اأي  تق���راأ  بالذن���ب لأن���ك مل  اإذا كن���ت ت�سع���ر 
كت���اب من���ذ مدة طويل���ة، ف���اإن »�سن���ة القراءة 
اخلطرة”يحك���ي ق�ستك بال�سب���ط، دون تباٍه 
اأو تظاهر بثقاف���ة وهمية، ي�ستكي اآندي ميلر 
يف )328( �سفحة من القراءة، وي�ستمتع بها، 

ويع���رتف ب�سع���ف لياقت���ه اأحياًنا ع���ن قراءة 
الكال�سيكيات بكل �سدق.

ل حاجة للكذب بعد الآن!  اأعترب جتربة قراءة 
»�سن���ة الق���راءة اخلطرة”ه���ي جتربة تقرتب 
م���ن التوب���ة، التوب���ة ع���ن كل الأكاذي���ب التي 
اأطلقناه���ا ع���ن الكتب، التوبة ع���ن خجلنا من 
احلقيق���ة، هذا الكتاب م�سحك ج���ًدا، �سريح، 
مغ���رور، متوا�س���ع، اأف�س���ل ما ميك���ن قراءته 
لتتح���رر من كل اأفكارك امل�سبق���ة عن القراءة، 
دليل���ك كي تتمرن على الق���راءة وكاأنك ت�ستعد 

ملاراثون.
اإنه���ا مذك���رات ممتع���ة، عالي���ة ب�س���كل مذهل، 
ميلر اأحد الأ�سخا�س الذي���ن يعتزون بالكلمة 
املكتوبة، ولكن���ه يفعل ذلك دون اأي مقدار من 
ادعاء اأهمية الذات اأو الغرور، كما يحدث مع 

اأغلب الكّتاب يف عامل الأدب«.
يتحدث اآن���دي ميلر يف هذا الكت���اب عن لندن 
وعالقت���ه الأدبية باملدينة، يتحدث عن جدوى 
الق���راءة والكت���ب ويق���ول: »�ساأل���ت نف�س���ي، 
م���ا فائ���دة ق���راءة كل ه���ذه الكت���ب اإن كان كل 
م���ا �ستجلب���ه يل ه���و جمموعة م���ن �سناديق 
التخزي���ن؟ م���ا الغر����س منها؟ م���ا اخلطر يف 
القراءة ب�س���كل خطر اإن مل تغريك هذه الكتب 

وتت�سرف بناًء على تعاليمها؟«
ويقتب�س من غو�ستاڤ فلوبري يف ر�سالة اإىل 
الآن�سة لوغوي���ر دو �سانتبي: »لكن ل تقراأي، 
كم���ا يقراأ الأطف���ال، لأجل املتع���ة، اأو كما يقراأ 
املتفائل���ون، لأغرا�س التعلم، ل، اقرئي لإنقاذ 
حيات���ك«.. رحلة اآن���دي ميلر يف ه���ذا الكتاب 
حتك���ي عن خم�س���ني كتاًبا و�سعه���ا يف قائمة 
اأطل���ق عليها »قائم���ة الإ�س���الح”واأراد بها اأن 
يتوب م���ن كل الذنوب ال�سابق���ة التي اقرتفها 
يف ح���ق الكتاب���ة، وم���ن كل الأكاذي���ب الت���ي 

ادعاها عن كتب مل يقراأها.

 رس��ائل فان كوخ : مجّلدان 
بالعربية

الفن���ان  ر�سائ���ل  بع����س  عل���ى  العث���ور  من���ذ 
الهولن���دي ف���ان ك���وخ )1853 – 1890( بعد 
ثالث���ة اأع���وام على رحيل���ه، ظ���ّل الهتمام بها 
ي���زداد كلم���ا وج���د املزي���د منه���ا للك�س���ف عن 
ا�سطراباته النف�سي���ة ونقا�ساته وخ�سوماته 
م���ع عدد من جمايليه من الفنانني و�سوًل اإىل 

فهم دوافع انتحاره.
حت���ى الع���ام 2009، كان قد ُن�س���ر قرابة 900 
ر�سال���ة يف 6 جملدات ع���ن دار ن�سر”ثامي�س 
اآن���د هد�س���ون”يف نيوي���ورك، وه���ي موّجهة 
يف معظمه���ا اإىل اأخي���ه ثيو يبّث فيه���ا اأفكاره 
وانك�سارات���ه واأحالم���ه، والت���ي ظ���ّل مواظبًا 

على كتابتها طيلة عقدين.
ورغ���م الهتم���ام بها عربي���ًا وترجم���ة اأجزاء 
قليلة متفّرقة منه���ا يف ال�سحافة ويف ترجمة 
�سابق���ة ل� راني���ا جوزي���ف، اإل اأنه���ا مل ت�سدر 
كامل���ة اإىل الآن. يف كت���اب بعنوان”املخل�س 
دوم���ًا، فن�سن���ت.. اجلواه���ر م���ن ر�سائل فان 
غ���وخ” ال�سادرة حديث���ا عن”الكت���ب خان"، 
يف القاه���رة، يف جمّلدين مرفق���ني بالر�سوم، 

وي�سّمان 265 ر�سالة.
الر�سائ���ل الأ�سلية املوّثقة واملحقّقة نقلها اإىل 
العربية ال�ساعر يا�سر عبد اللطيف بال�سرتاك 
م���ع املرتجم حممد جم���دي، يف عمل ا�ستغرق 
قراب���ة ث���الث �سن���وات، ويحت���وي تفا�سي���ل 
عن روؤية ف���ان غوخ جتاه الف���ن، وعالقته مع 
عائلته واأ�سدقائه من الفّنانني، وعلى الأخ�ّس 
الهولندي اأنتون فان رابرد )1958 – 1892( 

والفرن�سي بول غوغان )1848 – 1903(.
الفن���ان  عا�سهم���ا  الل���ذان  واحلرم���ان  الفق���ر 
الهولندي وع���دم العرتاف مبنجزه الفني مل 
يجعله يفقد الأمل يومًا، فهو يكتب يف اإحدى 
ر�سائل���ه املوؤّرخة قبل رحيله بعامني، مت�سّوقًا 
اإىل النته���اء من ر�سوم���ات كان ي�ستغل عليها 
واأن تق���ّل نوب���ات ال�سرع الت���ي كانت تالزمه 
ليتمّك���ن م���ن العم���ل اأك���رث، ويع���رتف اأن���ه مل 
يحّقق جناحًا يف �سيء، لكنه موؤمن اأنه ي�سري 

على الطريق.

علــى رصيــف المتنبــــي 

ل اأظ���ن اأن الق���ارئ اجل���اد يخت���م ق���راءة 
كت���اب دون اأن ينال���ه �س���يٌء م���ن التحول 
اأو التغي���ري مهم���ا كان ذل���ك طفيف���ًا. حتى 
الكت���ب الت���ي نظ���ن انه���ا �سيئ���ة، تعلمن���ا 
�سيئ���ًا، وكما قال املخرج ال�سينمائي خالد 
ال�سديق يومًا”تعلم���ت كثريًا من الآفالم 
ال�سيئة”اأنا يف الواق���ع تعلمت اأي�سًا من 
الكت���ب ال�سيئة لأنها تري���ك اخللل وتدلك 
على مواطن ال�سعف.  لكن لبع�س الكتب 
اآث���ار عميق���ة ت�س���ل اىل تغي���ري روؤيتن���ا 
حلياتن���ا وللك���ون. الكت���اب الأول ال���ذي 
زلزلن���ي يف �سن مبكرة وغ���رّي يف نف�سي 
وحيات���ي هو كتاب املفكر امل�سري �سالمة 
مو�س���ى التعريف���ي ع���ن اأ�س���ل الأن���واع.   
كانت هن���اك ن�سيحة م���ن �سديقي الفنان 
عب���د الك���رمي الأ�س���دي، ونح���ن يف بداية 
طري���ق القراءة والكتب. ق���ال يل ل بد اأن 
تق���راأ كاتبني لتع���رف وجهت���ك. م�سطفى 
حمم���ود بغيبيات���ه م���ن جه���ة، و�سالم���ة 
مو�س���ى التنوي���ري العقالين م���ن اجلهة 
الأخ���رى. هك���ذا بداأت بق���راءة م���ا توفر 
ق���راءة  م���ن  انتهي���ت  وح���ني  للكاتب���ني 
تعري���ف �سالم���ة مو�س���ى لأ�س���ل الآنواع  
كم���ا و�سع���ه داروي���ن مل اأعد اأن���ا نف�سي. 

اأ�سبح���ت اأك���رث ق���وة وقدرة عل���ى النظر 
راأي���ت  والتاأم���ل.  والدرا�س���ة  والبح���ث 
الك���ون بحريته وجمال���ه ونظامه اجلليل 
اخلف���ي. بعد ذلك ب�سن���ني عدت اىل قراءة 
ال�سوفي���ة والعرف���ان ولكني كن���ت كزائر 
مبتع���ة  املعرو�س���ات  يتفح����س  ملتح���ف 
حم�س���ن �س���د هلو�ساته���ا والتبا�ساته���ا. 
كتاب مو�س���ى جعلني اأطارد كتبًا من ذات 
النوعي���ة حت���ى ق���راأت كتابًا ن�سي���ت اأ�سم 
موؤلف���ه لالأ�س���ف وظ���ل عنوان���ه خالدًا يف 
ذاكرت���ي )الك���ون الأحدب( ع���ن النظرية 
تتغ���ري  ل  كي���ف  واآين�ستاي���ن.  الن�سبي���ة 
جذري���ًا وان���ت تع���رف اأن كوكبن���ا نقط���ة 
بالغ���ة ال�سغر يف املج���رة، واأن هناك يف 
الكون جمرات اأكرث م���ن كل حبات الرمل 
عل���ى هذا الكوكب.  اأ�س���ل الأنواع قادين 
اىل الو�س���وح، وعلمني الك���ون الأحدب 
اأن معرفت���ي ه���ي �سل�سل���ة ل نهائي���ة م���ن 
اللتبا�س���ات والفرتا�س���ات، واأن اأف�سل 
م���ا ميكنني عمله هو تقلي����س التبا�ساتي 
وافرتا�ساتي اخلاطئة. ل اأعتقد على اأية 
حال، اأنني ق���ادر على ت�سمية كتاب واحد 
باعتب���اره النقط���ة الفا�سلة ب���ل يف واقع 
الأم���ر، كانت هناك عّدة كتب و�سل�سلة من 

النقاط الفا�سلة التي تتحرك كمجموع ل 
ميكن ف�سل بع�سه عن بع�سه الآخر. كنت 
اأ�سع���ر بغبطة عظيم���ة كلما انهي���ت كتابًا 
مي�س اأعماق���ي ويتالعب بتكويني. لكني 
لن اأن�سى يومًا يف عام 1982 حني اأنهيت 
قراءتي لرواية اجلحيم لهري باربو�س، 
وهم�ست لنف�س���ي. اأن���ا الآن �سخ�س اآخر 

لقد غرّيين هذا الكتاب. 

ك��������ت��������ب غ�����ي�����رت�����ن�����ي 

تعلمت أيضًا من الكتب السيئة
حسن ناصر 

جــــــــــــديــــــــــــد

الحرب والسالم

تع���ّد رواية”احل���رب وال�سالم”الت���ي كتبه���ا 
تول�ست���وي،  لي���ف  الرو�س���ي  الأدب  عم���الق 
واحدة من اأعظ���م الروايات التي خطها كاتب 
عل���ى م���دى التاري���خ.  يف ه���ذه الرواية التي 
كتبه���ا تول�ست���وي الع���ام 1869، حيث تدور 
اأحداثه���ا يف بداية الق���رن التا�س���ع ع�سر، مع 
اجتي���اح القائد الفرن�سي نابلي���ون بونابارت 
مو�سك���و  ودخ���ول  الرو�سي���ة،  الأرا�س���ي 
وان�سحابه بعد اخليب���ة والف�سل يف مواجهة 
ال�ست���اء الرو�س���ي القار�س، ورف����س القي�سر 
الرو�س���ي ال�ست�س���الم.  ب���ني اأح���داث احلرب 
وال�سل���م ت���دور اأح���داث الرواي���ة الت���ي دم���ج 
تول�ست���وي فيه���ا �سخ�سيات عدي���دة، رئي�سة 
وثانوية، تاريخية واأخ���رى خيالية، ابتدعها 
تول�ست���وي نف�سه. كما تعط���ي �سورة وا�سعة 
ومو�سح���ة حلياة الرتف الت���ي عا�ستها طبقة 
النبالء يف رو�سيا يف عهد احلكم القي�سري.. 
ترجمته���ا  وال�س���الم”يف  رواية”احل���رب 
العربي���ة الدقيق���ة والكامل���ة من اإ�س���دار”دار 
ق���ام الراح���ل �سام���ي الدروب���ي  املدى”وق���د 
برتجم���ة اجلزاأي���ن، الأول والث���اين، واأكم���ل 

العمل بعده املرتجم القدير �سباح اجلهيم.

المرفأ وبغداد

�سدرت عن دار”املدى”رواية بعنوان”املرفاأ 
باب���ان  يحي���ى  العراق���ي  وبغداد”لالأدي���ب 

)جي���ان(، وهي  امت���داد لأ�سداء 
ال�سرية الذاتية التي بداأها الكاتب يف روايته 
ال�سابقة”دملون”ع���ن ف���رتة فتوت���ه العا�سفة 
الت���ي ق�ساه���ا يف البحري���ن بع���د هروبه من 

اأجهزة القمع يف العراق.
اإن اإبراهيم بطل رواية”املرفاأ وبغداد”اأبعدته 
ال�سلطات من دملون )البحرين( ب�سبب ن�ساطه 

ال�سحفي، وو�سل الب�سرة بال هوية او جواز 
�سفر، واحتال على رجال الأمن العراقيني يف 
الت�سلل م���ن ال�سفينة البدائي���ة، واملجيء اىل 
بي���ت اأخته يف الب�س���رة ومن ث���م انتقاله اىل 

بغداد حيث والداه.  
 ت�سغ����ل  ال�سيا�سة  حيزًا كب����ريًا من �سفحات 
الرواي����ة. ف����اإن عل����وي اأح����د الأبط����ال ي�سف 
طالبات وط����الب كليته، ال�سيدل����ة يف بغداد، 
بقوله “اإنهم ينقنقون بال�سيا�سة مثل �سفادع 

الب�ستان".

وليمة متنّقلة

جدي����دة   دار”املدى”طبع����ة  ع����ن  �س����درت 
ال�س����رية  همنغ����واي  اأرن�س����ت  رواي����ة  م����ن 
الذاتّية”وليمة متنّقلة”التي ترجمها الدكتور 
عل����ي القا�سم����ي.  وكان الروائ����ّي الأمريك����ّي 
ال�سه����ري اأرن�س����ت همنغ����واي، احلائ����ز عل����ى 
جائ����زة نوبل ل����الآداب، قد كتب ه����ذه الرواية 
ُقبيل انتح����اره �سنة 1961 وه����و يف الثانية 
وال�ست����ني م����ن عم����ره، وق����د ن�س����ج اأ�سلوب����ه 
الفري����د، واكتمل����ت اأدوات����ه الفني����ة، واأتق����ن 
ال�سنع����ة ال�سردّي����ة. وتوّل����ت ن�س����ر الرواي����ة 
زوجته الرابعة بعد وفاته. وتكت�سب الرواية 
عنوانه����ا م����ن ر�سال����ة بع����ث به����ا هنمنغواي 
اإىل اأح����د اأ�سدقائ����ه يق����ول فيه����ا:”اإذا وافاك 
احل����ّظ مبا في����ه الكفاي����ة لتعي�����س يف باري�س 
واأنَت �س����اّب، فاإّن ذكراها �ستبق����ى معك اأينما 
ذهب����َت ط����وال حياِت����ك، لأّن باري�����س وليم����ة 
متنّقلة."يتناول همنغ����واي يف هذه الرواية 
�سريت����ه الذاتي����ة يف باري�����س حي����ث اأقام بني 
�سنتي 1922 و1926، وهو �ساّب، ذهب اأّول 
غ للكتابة  الأمر مرا�س����اًل �سحفّيًا ثم قّرر التفرُّ

الإبداعّية وتعلُّم تقنياتها.

الج�����وع
�س���درت  ع���ن دار”املدى”الطبع���ة اجلدي���دة 
الرويج���ي  رواية”اجلوع”للروائ���ي  م���ن  
كانوت هام�سون، احلا�سل على جائزة نوبل 
ل���الآداب 1920، الت���ي تتح���دث ع���ن �سخ�سية 
من مدينة اأو�سلو تعاين فق���رًا مدقعًا وتكافح 
طيل���ة حياتها من اج���ل �سد رمقه���ا، وفيما عد 
خمت�س���ون اأن �س���ورة بط���ل الرواي���ة ال���ذي 
���ل ال�سمع���ة على قطع���ة اخلب���ز اأثرت يف  ف�سّ
نفو�س املتلقني، واأكدت اأن اجلوع ل ميكن اأن 
يقف بوجه املعرفة مهم���ا كان قا�سيًا، انتقدوا 
حذف جزء من م�سامني الرواية خالل طرحها 
�سينمائيًا. الرواي���ة تتحدث عن �سخ�سية من 
مدين���ة اأو�سل���و ل حتمل ا�سمًا معين���ًا، تعاين 
من فقر مدق���ع لدرجة اأنه���ا ل ت�ستطيع توفري 
ك�سرة خبز، وتكافح طيلة حياتها من اأجل �سد 

رمقها".
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ــارك  ــي أواك ب ــو ١٨٩٩ ف ــوم ٢١ يولي ــواي ي ــت همنغ ــد أرنس ول
بواليــة إلينــوي األمريكيــة، مــن أب طبيــب مولــع بالصيــد 
ــي  ــيقى. وف ــام بالموس ــة ذات اهتم ــي، وأم متزمت ــخ الطبيع والتاري
ــت  ــد، أصبح ــة صي ــوه بندقي ــه أب ــتر ل ــرة ١٩٠٩ اش ــن مبك س

ــام ١٩٦١. ــراً ع ــه منتح ــى أن قتلت ــره إل ــة عم ــد رفيق ــا بع فيم

الحربيــن  فــي  الشــخصية  تجاربــه  همنغــواي  أدب  عكــس 
ــة  ــة الثاني ــة األولــى والحــرب العالمي العالميتيــن الحــرب العالمي
ــل  ــلوبه بالبســاطة والجم ــز أس ــبانية. تمي ــة اإلس ــرب األهلي والح
ــار  ــذي ص ــي ال ــى األدب األمريك ــة عل ــرك بصمت ــرة. وت القصي
ــراد  ــا اف ــخصياته دائم ــه. ش ــم أعمدت ــن أه ــدا م ــواي واح همنغ
ــس  ــم، وتعك ــكو أو أل ــا ش ــب دونم ــون المصاع ــال يتحمل ابط

ــخصية. ــه الش ــخصيات طبيعت ــذه الش ه

ــه قضاهــا  ــرة مــن حيات ــاول فيهــا فت ــة تن ــة هــي رواي وليمــة متنقل
فــي باريــس واســم الكتــاب هــو إيحــاء لباريــس، ويقــول إرنســت 
همنغــواي فــي بدايــة الكتــاب : «إذا واتــاك الحــظ بمــا فيــه الكفاية 
ــإن ذكراهــا ســتبقى معــك  لتعيــش فــي باريــس وأنــت شــاب، ف

أينمــا ذهبــت طــوال حياتــك، ألن باريــس وليمــة متنقلــة».
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يعد يو�سا،الذي ولد عام 1936 وعمل يف جمال ال�سحافة وال�سيا�سة 
يف بل���ده بريو بالإ�سافة اإىل عمله كراوئ���ي واأديب، واحدا من اأ�سهر 
الأدب���اء يف اأمريكا الالتينية، ولدي���ه اأكرث من ثالثني كتابا بني رواية 

وم�سرحية ودرا�سة.
وهذه هي املرة الأوىل التي متنح فيها نوبل الآداب لكاتب من اأمريكا 
اجلنوبي���ة منذ عام 1982 حني منح���ت للكاتب الكولومبي املعروف، 

غابرييل غار�سيا ماركيز.
ل���ه اأك���رث من 35 كتاب���ا وم���ن اأ�سه���ر اعماله”زم���ن البطل”و"امتداح 
اخلالة”و"حمادث���ة يف الكاتدرائية”و"البي���ت الخ�سر”و”من قتل 

بالومينو مولريو؟ وق�سة مايتا، حرب نهاية العامل، حفلة التي�س.  
وكانت الأكادميية امللكية ال�سويدية قد منحته عام 2010 جائزة نوبل 

لالآداب حيث عدت رواياته عالمة متميزة يف ادب امريكا الالتينية 
وقد بداأت �سهرته العاملية يف ال�ستينات مع رواية ”زمن البطل” التي 

ا�ستندت اىل جتربت���ه يف الأكادميية الع�سكرية يف بريو، وقد اأثارت 
الرواي���ة جدل يف ب���الده حيث اأحرقت األف ن�سخة منه���ا علنا من قبل 

�سباط يف تلك الأكادميية.
كت���ب يف خط���اب ت�سلم جائزة نوبل م���ن ان ”الكتابة تغرّي احلياة،، 
تدف���ع اإىل التاأم���ل. الكتب اجليدة التي قراأته���ا جعلت حياتي اأف�سل 
م���ن دون �سك. ولكن رغم اللذة الهائلة الت���ي متنحها القراءة، هي ل 
جتعل الإن�سان اأكرث �سعادة، بل رمبا اأكرث عر�سة للحزن واله�سا�سة 
يف راأي���ي، لأنها حتول���ه اأكرث ح�سا�سية. اإن جمتمًع���ا م�سبًعا بالأدب 
ه���و جمتمع اأكرث غن���ًى واإبداًعا وحي���اة. ومن ال�سع���ب اأن تتالعب 
اأي �سلط���ة مبجتمع قارئ، واأن تخدع���ه، اإذ ي�سبح الفكر النقدي فيه 
متطوًرا للغاي���ة. الرواية و�سيلة تغيري فاعلة، �س���رط األ تكون اأداة 
ترويجي���ة اأيدولوجية اأو �سيا�سية اأو دينية، بل اأن ت�ستخدم بجدية 

ونزاهة”.


