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زينب المشاط

م����ن اص��������دارات

ك ��م هو فو�ضوي وم�شو�ش مو�ضوع احلب! �إذ نراه يف كل مكان يُحتفى
به على ا�سا�س �إنه”التجربة الأكرث �أهمية يف احلياة الإن�سانية”�أت�ساءل:
ه ��ل يوجد ثمة من يجادل بال�ضد من احل ��ب؟ و�سواء منحنا احلب متعة
عظم ��ى� ،أم ت�سب ��ب لن ��ا مبعاناة رهيب ��ة ،ف� ��إن القليل وح�سب ه ��م الذين
ينكرون �أن احلب هو من مينح احلياة معنى ،وهدف ًا جديرين باالحرتام،
و�إن غياب احلب يحيل احلياة �إىل �صحراء موح�شة.
ثم ��ة الكث�ي�ر م ��ن ال�شك ��وك ال�سائدة ع ��ن الإرب ��اكات والتناق�ض ��ات التي
يحتويه ��ا مفهوم احلب ،وغالب� � ًا ما نت�ساءل  :كيف ميك ��ن لهذه اخل�صلة
االن�ساني ��ة العظيم ��ة �أن تكون لها نتائج غري مرغ ��وب فيها وع�صية على
الفهم الب�شري؟
يف كتاب”ع ��ن احل ��ب واملوت”لـ باتري ��ك زو�سكيند� ،سنج ��د �أن الكاتب
يناق� ��ش ق�ضية احلب واملوت من وجهة نظ ��ره اخلا�صة ،قد قدم يف هذه
الدرا�س ��ات الكث�ي�ر م ��ن الآراء التي تخ� ��ص احلب وامل ��وت ملجموعة من
ال ُكت ��اب والفال�سفة واملفكرين� ،صدر الكتاب ع ��ن م�ؤ�س�سة املدى للإعالم
والثقاف ��ة والفن ��ون ،ترجمه د .نبيل احلفار ،وقدمت ��ه الروائية والكاتبة
لطفية الدليمي...
ح ��اول زو�سكيد �أن ي�ؤكد من خالل ه ��ذا الكتاب� ،أن كون احلب نوع ًا من
دفقة”ت�سونامي”ت�ض ��رب كي ��ان الف ��رد وتدفعه لإتيان ب�أمن ��اط �سلوكية
رمبا ما كان �سيفعلها لو كان يف حالة �أخرى تو�صف بالهادئة واملعقلنة،
ويف ه ��ذه اجلزئية يتماه ��ى زو�سكيند مع كثريين”من ��ذ ع�صر االغريق
وحت ��ى اليوم”يئن يف احلب عر�ض� � ًا من اعرا�ض الهو�س العقلي املندفع
بغري جلام...
ي�ستعر� ��ض زو�سكيد يف كتابه �أمناط عن مفهومي احلب واملوت ،ومنها
لع ��دد من الفال�سف ��ة وال ُكتاب واملفكري ��ن ،مث ًال خالل الن�ص ��ف االول من
الكت ��اب يتحدث ع ��ن مو�ضوعة”احلب م ��ن الزواج املقد� ��س �إىل النزهة
الرومان�سية”ويذك ��ر �أن يف القرن الع�شرين قبل امليالد كانت جمتمعات
وادي الرافدي ��ن ،وبخا�ص ��ة املجتم ��ع ال�سوم ��ري ،حي ��ث تنظ ��ر ه ��ذه
املجتمع ��ات اىل مو�ضوع احلب نظرته ��ا �إىل فعل مقد�س مت�صل بالآلهة،
باعتب ��اره ن�شاط ًا يف�ض ��ي �إىل دميومة الوجود عرب رمزي ��ة ات�صال امللك
والكاهنة العظمى يف طق�س”ال ��زواج املقد�س”الذي ينقل قوة اخل�صب
والوف ��رة للب�شر والكائنات الأخرى وللطبيعة بفع ��ل العقائد والديانات
والفل�سف ��ات التي ظهرت يف ال�شرق والغ ��رب وحكمت مبفاهيمها �سلوك
الب�ش ��ر وحياتهم وتناوبت �أو تقاطعت الطاوي ��ة واملانوية والهندو�سية
وال�صوفية امل�سيحية واال�سالمية ،يف ر�ؤيتها للحب...
و�أ�ش ��ار زو�سكي ��د اىل �إن هيغ ��ل يف كتابه”ج ��دل الفكر”ناق� ��ش
مو�ضوعة”احل� ��س اجلن�سي”خام�س ��ة احلوا� ��س الداخلي ��ة الت ��ي هي:
احل�س باحلرارة واحل�س باحلرك ��ة واحل�س باجلهد واحل�س الع�ضوي
ا�ضاف ��ة �إىل احل�س اجلن�سي؟ ،ويعد الأخ�ي�رة املكملة للحوا�س جميعها،

ا�ستند هيغل �إىل مقولة ثنائي ��ة اجلن�سني ،فاحلب لدى الكائن االن�ساين
حمك ��وم به ��ذه الثنائي ��ة ،حي ��ث �أن يف الكائن الذك ��ر �شيء م ��ن االنثى،
وميثل كال الذكر واالنثى وج ��ود ًا ناق�ص ًا ومتحرك ًا يدفعه احلب باجتاه
االخ ��ر عرب االجن ��ذاب العاطف ��ي واجلن�سي ال ��ذي يعد و�سيل ��ة لتحقيق
نزعة االكتمال الكامن ��ة يف طبيعة االثنني .يتقاطع �إريك فروم مع هيغل
يف ثنائيت ��ه الهيغبية حول فع ��ل احلب ويقول � :إن كل جتليات الكينونة
االن�ساني ��ة – احل ��ب والف ��رح و�إدراك احلقيق ��ة – ال حت ��دث يف الزم ��ن
ب�شكل ��ه املطلق� ،إمنا حت ��دث يف”هنا”و”االن”وتلك ه ��ي ال�سرمدية اي
التحرر من الزمن الالمتناهي.
يرف� ��ض �إريك فروم ا�ستخدام مفردة”الوقوع”يف احلب ذلك �إن الوقوع
يعترب فع ًال �سلبي ًا بينما احلب بحد ذاته ايجابي ي�سمو باملحب ويخ�صب
طاقت ��ه احليوي ��ة ،وه ��و ب ��ه ينه� ��ض ويتق ��دم وال يق ��ع ،ورمب ��ا ت�صل ��ح
كلمة”الوقوع”لذل ��ك الط ��راز م ��ن التعلق اجل�س ��دي الن ��زوي العا�صف
ال ��ذي ال يعرف التجارب والألفة واحلنان واملتعة احلقة ،بل ين�شد اللذة
اللحظي ��ة ،وال ينطب ��ق علي ��ه تو�صيف �إري ��ك فروم لفعل احل ��ب كن�شاط
ايداب ��ي ونهو� ��ض و�سمو ،وتق ��دم يف الزم ��ن ،ويقول ف ��روم”اذا �أحّ ب
احده ��م �شخ�ص َا �آخر حب ًا مق�صور ًا علي ��ه وحده و�أظهر ال مباالة مب�صري
بقية الب�شر ،ف�إنه ال يعرف احلب وال يحب باملعنى احلقيقي للحب ،و�إمنا
يعاين من تعلق طفويل تطفلي ويك�شف عن انوية متمركزة وا�سعة...
يف مو�ضوع ��ة احلب واملوت � :صراع (�إيرو� ��س) و (ثاناتو�س) الأزيل،
ويذك ��ر �أن افعى املوت امللعونة املرتب�صة دوم ًا ،قد ت�سبت قلي ًال �أو كثري ًا
لكنه ��ا ل ��ن تلبث �أن تط ��ل ب�أنيابه ��ا ال�سامة ولو بع ��د ح�ي�ن� ،إذ ًا ما العمل
معها؟
احلب يفعل االعاجيب يف كبح جماح افعى املوت املتغولة وحتييد عملها
القات ��ل ،يف ق�صة ق�صرية للأمريكي �شريوود اندر�سون”�صديقنا القدمي
– اجلديد املوت”يرى �أندر�سون �أن الرتياق الناجح للتعامل مع هذه
اال�شكالي ��ة ال�ضاغط ��ة يف حياتن ��ا كل حني يكمن يف جزئيت�ي�ن� :أن ندمي
عوام ��ل احل ��ب وهيجانات ��ه املنع�ش ��ة لل ��روح الراك ��دة لن�ضم ��ن �سب ��ات
االفع ��ى �إىل �أط ��ول مدى ممك ��ن ،و�أن نعي ��د ت�صوراتنا ع ��ن املوت الذي
يغيبن ��ا عن الأحب ��اب ،وهنا ي�ؤكد زو�سكي ��د �أن احل ��ب واملخيلة �ضديدا
امل ��وت :من ال ميتلكون املخيلة ال يجرتحون احلب ،وبني احلب واملوت
عمى االلتبا�س بني الن ��ور والعتمة ،بني اخلواء واالزدهار ،احلب الذي
يق ��ود �أفع ��ى امل ��وت �إىل كه ��ف ال�سبات – ول ��و م�ؤقت ًا – يرق ��د املوت يف
ال�سبات احيان ًا لكنه ال ميوت ،وكيف ميوت املوت؟ هو االقنوم الفائ�ض
ع ��ن حاجة اجل�سد والن�ص ،لكن ��ه ي�صاحبنا وي�ألفن ��ا عند غروب احلب،
ينام لي ًال عل ��ى و�سائدنا ويذكرنا بف�ضيحة التحلل وفناء املادة واندحار
اجلم ��ال ،ال احل ��ب ي�ستوعب املوت وال املوت ي�ستثن ��ي احلب – كالهما
عدو مرتب�ص بالآخر حتى الأبد.

أ ّول كتاب قرأته...
مؤيد البصام
كن ��ت مولع� � ًا بق ��راءة جمل ��ة ”�سم�ي�ر” الت ��ي
كان جارن ��ا عب ��د الهادي املوظ ��ف يف الكمارك
يجلبه ��ا البنت ��ه جولي ��ت ،وعندم ��ا نق ��ل �أخي
الكب�ي�ر مكتب ��ة وال ��دي م ��ن بغ ��داد اىل مدينة
العمارة ،كنت وقتها عمري ت�سع �سنوات وقع
حت ��ت يدي كتاب مغام ��رات ار�سني لوبني كان
�ضم ��ن الكت ��ب يف املكتبة ،وكان ه ��ذا هو �أول
كتاب �أق ��ر�أه ،وتابعت �سل�سلة ا�صدارات كتاب
ار�سني لوبني.

الت ��ي كان ��ت تنقلن ��ي اىل ع ��امل املغام ��رة
والت�شوي ��ق ،واث ��رت ب ��ي كث�ي�ر ًا ،حت ��ى �أين
اوع ��ز الكث�ي�ر م ��ن الأم ��ور يف حيات ��ي الت ��ي
اكتنفها الكث�ي�ر من مغام ��رات ال�سفر والغربة
واال�ش�ت�راك يف اح ��داث الوط ��ن العرب ��ي
ال�سيا�سي ��ة واالدبية والفنية ،جزء منها يرجع
اىل ال ��روح الت ��ي ت�شبعت مبغام ��رات ار�سني
لوب�ي�ن ،وكذل ��ك جرتن ��ي لأن يك ��ون الكت ��اب
رفيقي بدون منازع� .أينما حللت ،لقد ات�سمت

كتب مغامرات ار�س�ي�ن لوبني بروح الت�شويق
للمغامرة ،و�أي�ض� � ًا حب م�ساعدة الآخرين مما
مه ��دت لأن تنطب ��ع يف ذاكرت ��ي وعقل ��ي ح ��ب
املغام ��رة وحب م�ساع ��دة الآخرين� ،أين تكون
احلقيقة ف� ��إن كتب ار�سني لوب�ي�ن �أثرت كثري ًا
يف حيات ��ي م ��ن �أول كتاب قر�أته ث ��م جتاهلته
يف حماول ��ة التخل� ��ص م ��ن �سطوته عل � ّ�ي� ،إال
�أن ��ه ظلت له �أثار ًا وا�ضح ��ة على بنية تفكريي
وت�صرفاتي.

تروفو وهيتشكوك

ال�����س�����ب�����ي�����ل�����ي�����ات
اشراق سامي
تتخ ��ذ رواية”ال�سبيليات”ال�سماعي ��ل فه ��د
ا�سماعي ��ل من الأر�ض (املكان) حمور ًا رئي�س ًا
ت ��دور حول ��ه التفا�صي ��ل الروائي ��ة الأخرى،
وه ��ي هن ��ا (الأر� ��ض) تناف� ��س ال�شخ�صي ��ة
اال�سا�سي ��ة يف الرواية (�أم قا�سم) التي ت�شري
الرواي ��ة يف عنوان ثانوي ب� �ـ (مامل يذكر من
�سرية حي ��اة �أم قا�سم)،فيم ��ا ت�ستهل بعنوان
فرع ��ي �صغري ا�سمه (كلمة للكاتب) وهي ذات
الكلم ��ة التي و�ضعت عل ��ى الغالف اخلارجي
يف نهاي ��ة الكت ��اب ،تو�ض ��ح� :أن بعد احلرب
العراقي ��ة  -االيراني ��ة كان هن ��اك وف ��د م ��ن
االعالمي�ي�ن والفنانني عاين ��وا اخلراب الذي
تركت ��ه احل ��رب عل ��ى حمافظة الب�ص ��رة عرب
طائ ��رات �سمتي ��ة تط�ي�ر بارتف ��اع منخف�ض،
ووج ��دوا قم ��م النخي ��ل الذابل ��ة واملحرتقة،
لك ��ن ثم ��ة �شريط اخ�ضر ميت ��د و�سط كل هذا
اخلراب عندما �س�ألوا عنه� ،سمعوا انه :قرية
ال�سبيليات
وب�إ�ش ��ارة نحو الكاتب (ال ��ذي �صرح �أن هذه
القرية م�سقط ر�أ�سه)
علي ��ك اذن �أن ��ت اكت�شاف ال�س ��ر! وتبدو هذه
الكلمة مثل ا�ش ��ارة ميتا�سردية �أو لعبة تقنية
روائي ��ة جتعل ب�ي�ن الن� ��ص وكاتب ��ه م�ساحة
م ��ن الت�أم ��ل واخلي ��ال ،وتفتح ب ��اب القراءة
م�صحوبة ب�سحر الف�ضول ،وب�س�ؤال يتناوب
عل ��ى ذه ��ن املتلق ��ي ال ��ذي يج ��د ان ا�سم ��اء
االماك ��ن واالنه ��ار وو�ص ��ف التفا�صي ��ل هي
مطابقة للواقع فيمرر حريتهّ :
لعل هذا ح�صل
بالفعل؟
ما ال�سر يف �أن تنجو هذه القرية من اخلراب،
�أن تخ�ضر فيها احلياة وتزهر رغم املوت!
و�ستب ��د�أ الرواية مبتابعة ال�سر منذ ال�صفحة
االوىل التي ت�أمر فيها ال�سلطات �سكان القرية
ب�ت�رك بيوتهم واخالء القري ��ة لأنها ا�صبحت
موقع ًا ع�سكري� � ًا( ،ام قا�سم) ،وحدها �ستعود
لتمح ��و عالئم احل ��رب التي تعب ��ث مب�صائر

الكائن ��ات واملخلوق ��ات كله ��ا ،تالم� ��س ه ��ذه
الرواي ��ة برق ��ة تل ��ك امل�ساح ��ة الفطري ��ة يف
العالق ��ة بني االن�س ��ان وبني مايحي ��ط به من
ا�ش ��كال احلياة ،النخل ��ة وال�س ��درة ،والنهر،
ال�سم ��ك والط�ي�ر احلي ��وان املدج ��ن مث ��ل
احلم ��ار االث�ي�ر لأم قا�س ��م (قدم خ�ي�ر) الذي
رافقه ��ا يف رحلتها من النجف جنوب ًا باجتاه
الب�ص ��رة وتوقف معها حيث قرب زوجها (ابو
قا�س ��م) ال ��ذي ت ��ويف اثن ��اء طري ��ق املغادرة
اال�ضطراري ��ة وبع ��د �أن م ��ر ع ��ام كام ��ل على
ه ��ذا التهجري الق�سري ب�سب ��ب احلرب ،تعود
�أم قا�س ��م معتمدة عل ��ى احلمار اىل حيث دفن
زوجه ��ا :بني نخلت�ي�ن غيبانيت�ي�ن متقاربتني
على جان ��ب الطريق عند امل�ش ��ارف ال�شمالية
ملدينة النا�ضرية...
حتم ��ل مابقي م ��ن ابي قا�سم وتن ��زل باجتاه
ال�سبيلي ��ات اح ��دى ق ��رى اب ��ي اخل�صي ��ب
ومت�ض ��ي ف�ت�رة ب�ي�ن الع�سكر واحل ��رب هي
زم ��ن الرواي ��ة ه ��ي زم ��ن الن� ��ص الروائ ��ي
ال ��ذي يتح ��دث عن زم ��ن احل ��رب العراقية -
ثمان يف عقد
االيراني ��ة التي امتدت ل�سنوات ٍ
الثمانينيات.
يف الغال ��ب تتخ ��ذ الروايات الت ��ي تكتب عن
احل ��روب م ��ن املعان ��اة االن�ساني ��ة وم�شاعر
الب�ش ��ر ا�سا�س� � ًا لكي تنتقد ب ��ه تلك احلماقات
االن�سانية الع�صية الفهم يف ا�شعال احلروب
والكراهي ��ة ،لك ��ن رواي ��ة ال�سبيلي ��ات دخلت
م ��ن بواب ��ة اخ ��رى �أو�س ��ع قلي�ل� ًا ،دخلت من
الكائن ��ات املحيط ��ة باالن�س ��ان ع�ب�ر ر�ؤي ��ة
يتداخل فيه ��ا احللمي بالواقع ��ي واحلقيقي
بالعجائب ��ي ،حي ��ث حمل ��ت ام ��راة وهي هنا
�أم وج ��دة هم ��وم االر�ض وما يحي ��ط بها من
كائن ��ات فكان ��ت تط ��رح اال�سئل ��ة الب�سيط ��ة
العميق ��ة الفطري ��ة واخلط�ي�رة ع ��ن ج ��دوى
اخلرائ ��ب ،ذب ��ول النخي ��ل وجف ��اف الأر�ض
قطع االنهر ال�صغرية بال�سدود وموت �ألوان
احلياة .وق ��د متيزت اللغة يف ه ��ذه الرواية
بطاب ��ع خا�ص �إذ متاهى فيها الواقع باخليال
وكع ��ادة ا�سماعي ��ل فهد ا�سماعي ��ل يف القدرة
عل ��ى اللع ��ب باالف ��كار م ��ن خ�ل�ال امل�سك ��وت

عن ��ه وخل ��ق امل�شاه ��د املتكامل ��ة االح�سا� ��س
ع�ب�ر راو يتنقل بر�شاقة غ�ي�ر حم�سو�سة بني
ال�شخ�صيات ويعرب عنها ب�صياغة �سل�سة يف
التعبري عن عناد طاعنة ب�صرية جنوبية جتد
�أن (ب�ستوك) الطر�شي املعتق اكرث اهمية من
بيان ��ات احلرب و�أن عودة البالبل �أهم بكثري
م ��ن انت�ص ��ارات قائمة على الفت ��ك بكل ماهو
حي.
وم ��ا يلف ��ت ويده�ش ب�ي�ن تفا�صي ��ل احلكاية
ذلك التوا�صل والعالق ��ة الغريبة بني احلرب
وبني �سيدة عج ��وز ،فثمة حوار بني الفطري
واملح ��ب والب�سي ��ط وب�ي�ن املعق ��د وال ��كاره
وال�ش ��اذ يت�س ��رب بحيوي ��ة ب�ي�ن م�شاه ��د
عابقة ب�ص ��ور البيئة اجلنوبي ��ة الغناء ،عرب
ت�سل�س ��ل زمني م�شوق يتاب ��ع ايقاع االحداث
واحل ��وارات فاحت� � ًا الب ��اب ام ��ام اخلي ��ال
للت�أوي ��ل والبحث عن طرائ ��ق خمتلفة ل�سرد
احلكاية التي ال ت�ساير ماهو منطي وم�ألوف
ب ��ل تر�س ��م لنف�سه ��ا خط� � ًا خا�ص� � ًا ومنف�ص ًال
وعجائبي� � ًا مط ��رز ًا بال�سخري ��ة احل ��ادة م ��ن
ا�ش ��كال ال�سردي ��ات الك�ب�رى ،املج ��د للحياة،
الت ��ي �ستظهر يف النهاي ��ة �أنها املنت�صرة و�أن
تعوقت �أو فقدت �شيئ ًا من جالل ح�ضورها.
تتمرد احلكاي ��ة من خالل بطلته ��ا (�أم قا�سم)
عل ��ى فك ��رة احل ��رب فتواج ��ه وجهه ��ا املفزع
م ��ن دون ت ��ردد وه ��ي تع ��ود اىل بيته ��ا يف
القري ��ة املهجورة �سوى م ��ن اجلنود ودانات
الهاون ��ات ،تتم ��رد على امل ��وت فتحمل عظام
زوجه ��ا املت ��ويف وتعي ��د بعث ��ه م ��ن جدي ��د
بطريقته ��ا ،فتجع ��ل من مكان دفن ��ه يف باحة
بيته ��ا الريفي �ساحة للح ��وار معه ت�ست�شريه
فيجيبه ��ا يف اح�ل�ام املن ��ام ت�شرك ��ه معه ��ا
بتفا�صي ��ل يومه ��ا وما تخطط لغده ��ا ،تتمرد
عل ��ى واق ��ع ام ��ر�أة كب�ي�رة ال�س ��ن ،فت�صن ��ع
االعاجيب ،ت ��ردم اجلدران ،تفت ��ح ال�سواقي
املغلق ��ة ،تنظ ��ف البي ��وت الفارغ ��ة م ��ن اثار
الدم ��ار وبقاي ��ا الهاونات ،تتم ��رد على �أوامر
الدولة التي تق ��ول كل �شيء من �أجل املعركة
لتقول ه ��ي بطريقتها ،بل كل �ش ��يء من �أجل
احلياة.

يف ح ��وار طوي ��ل �أج ��راه املخ ��رج (فران�س ��وا تروف ��و) مع خمرج
الرع ��ب املع ��روف (هيت�شك ��وك) موجه ًا ل ��ه � 500س� ��ؤال ن�شر عام
 1967بكتاب .اال�سئلة حر�صت على تناول جتربة هيت�شكوك بكل
تفا�صيله ��ا ،وتلقي ال�ضور على ا�سلوب خمرج الرعب و�سيد املتعة
يف ال�سينم ��ا ..ابتدا ًء من جميع افالم ��ه ولي�س انتها ًء بفل�سفته يف
العمل التي بو�أته كواحد من اعظم املخرجني يف ال�سينما.
وكت ��اب من هذا الن ��وع ،اعني بني ناقد وخم ��رج وخمرج معروف
عن ال�سينم ��ا بالتحديد ،له وقع وت�أثري خا�ص على ّ
ع�شاق ال�سينما
وعل ��ى املخت�ص�ي�ن به ��ذا الف ��ن ..فاحل ��وار �سينح�صر عل ��ى حرفة
ال�سينم ��ا وم�شاكله ��ا والأف ��اق الوا�سعة لها ،وبالت ��ايل على جتربة
احد �صناعها.
ح ��وار هيت�شك ��وك ن�شر يف كتاب �ضخم �صدر ع ��ن (املدى) يقع يف
� 331صفح ��ة من القطع الكب�ي�ر وترجمه للعربية عبد الله عوي�شق
وح�سن عودة.
يقول تروف ��و �إن”الفكرة ال�سلبية ملثقفي �أمري ��كا جتاه هيت�شكوك
ولغت ��ه ب� ��أن �أفالم ��ه بال فح ��وى ،كانت تث�ي�ر يف نف�س ��ي احلما�س
لالقرتاب م ��ن هذا املخرج الكبري الذي ال ي�ضاهيه بعبقريته �سوى
�سلف ��ادور دايل .و�أظن انه كان �ضحية ملثقف ��ي �أمريكا الذين كانوا
يكتب ��ون نقدهم عل ��ى نحو �ساخر وه ��زيل جتاه هيت�شك ��وك .لكن
عندما �شاهدت �أفالمه وجدت �أن هناك تفكري ًا عميق ًا ومغزىً كبري ًا
لديه ،رمبا يختلف عن الكثري من �أبناء جيله يف �أمريكا وخارجها.
ل ��ذا قررت �أن �أخو�ض جتربة معمقة معه من خالل حوار �سينمائي
طويل يتابع جميع �أفالمه .وقد جرى احلوار يف عام  1962ون�شر
يف عام � ,1967أي �أم�ضيت �أربع �سنوات يف حواري معه".
يلخ� ��ص الكتاب الكثري من االم ��ور ال�سينمائي ��ة ..ي�شري فران�سوا
تروف ��و اىل ان ��ه ميك ��ن تف�سريكلم ��ة ت�شويق بعدّة ط ��رق .يف جل
حماورات ��ك ويف كث�ي�ر م ��ن الأحي ��ان كنت ت�ش�ي�ر �إىل الف ��رق بني
اللغز ،املفاج� ��أة ،والت�شويق .والعديد من النا�س لديهم انطباع �أن
الت�شويق يرتبط باخلوف.
فيجيب ��ه �ألفريد هيت�شكوك  :ال توجد عالقة تذكر .دعونا نعود �إىل
عاملة لوح ��ة مفاتيح الهاتف ،يف «الف�ضيل ��ة ال�سهلة”�أول �أفالمي،
والت ��ي �ضبطت فيه العاملة حمادثة بني �شاب و�شابة ق�صد الزواج
وهم ��ا غري مرئيني على ال�شا�شة .تل ��ك العاملة هي يف �إطار عن�صر
الت�شوي ��ق .ه ��ل �ستتزوج ه ��ذه ال�شابة من هذا ال�ش ��اب التي كانت
تهاتف ��ه؟ �شع ��رت عاملة لوح ��ة املفاتي ��ح باالرتياح ال�شدي ��د عندما
وافقت ال�شابة �أخري ًا .انتهى عن�صر الت�شويق لديها .هذا مثال عن
الت�شويق الذي ال عالقة له باخلوف.
ويق ��ف تروف ��و عن ��د ال�س� ��ؤال الأهم ح ��ول الفرق ب�ي�ن الت�شويق
واملفاج�أة يف نظرهيت�شكوك ،فيجيبه الأخري:
هناك ف ��رق وا�ضح بني الت�شويق واملفاج�أة ،ولكن هناك من يخلط
با�ستم ��رار بني االثن�ي�ن ،و�سوف �أ�شرح لك م ��اذا �أق�صد .نحن الآن
جن ��ري درد�شة �صغ�ي�رة وبريئة .دعون ��ا نفرت�ض �أن هن ��اك قنبلة
حت ��ت ه ��ذه الطاول ��ة .ال يح ��دث �أي �ش ��يء وفج� ��أة« ،بوم!”هناك
انفج ��ار .يفاج� ��أ اجلمه ��ور ،لكن قبل ه ��ذه املفاج�أة ،ق ��د ينظر �إليه
عل ��ى �أنه م�شهد عادي متام ًا ،مل يكن له �أي ��ة نتيجة منطقية .دعونا
الآن نلق ��ي نظ ��رة على عن�ص ��ر الت�شوي ��ق .القنبلة حت ��ت الطاولة
واجلمه ��ور يعلم بذلك .اجلمه ��ور يدرك �أن القنبل ��ة �سوف تنفجر
يف ال�ساعة الواحدة ،وهناك يف الديكور
م�شه ��د ال�ساع ��ة .ميك ��ن للجمه ��ور �أن
ي ��رى �أنه ��ا الواح ��دة �إال رب ��ع .يف هذه
الظروف ت�صب ��ح نف� ��س املحادثة رائعة
لأن اجلمهور ي�شارك يف مكان احلادث.
اجلمهور يف �شوق لتحذير ال�شخ�صيات،
«ال ينبغ ��ي احلديث عن مثل هذه الأمور
التافه ��ة .هن ��اك قنبلة حتت ��ك وهي على
و�شك االنفجار!».
يف احلال ��ة الأوىل ،قدَّمن ��ا للجمه ��ور
خم�س ع�شرة ثانية م ��ن عن�صر املفاج�أة
حلظ ��ة وق ��وع االنفج ��ار .يف احلال ��ة
الثاني ��ة قمنا بتزويده ��م بخم�س ع�شرة
دقيق ��ة م ��ن الت�شوي ��ق .واال�ستنتاج هو
�أن ��ه يج ��ب �إب�ل�اغ اجلمه ��ور كلم ��ا كان
ذل ��ك ممكن� � ًا� .إال �إذا كان عن�صر املفاج�أة
ينط ��وي على حيل ��ة ،يعني �أن ��ه ،عندما
تك ��ون النهاي ��ة غ�ي�ر متوقع ��ة ن�سل ��ط
ال�ضوء على الق�صة.
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"كتاب أبي الخصيب”
ﹺ
اﻟﻘﴢ ﻣـﻦ اﻷرض ،واﻧﺎ ﰲ أدﻧـﺎه ،ﺑﺎﳉﻨﻮب،
أﻧـﺖ ﰲ اﻟﻄـﺮف
ﱢ
أدﻋـﻮك ،ﻓﻨﻠﺘﻘـﻲ .ﰲ اﳌﺮﻛﺒـﺔ اﻟﺼﺎﻋـﺪة أﻧـﺎ ،وأﻧـﺖ ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺔ
اﳍﺎﺑﻄـﺔ ،ﻣـﻦ اﻷﻋـﺎﱄ ،ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﺑﻴﻨﻨـﺎ ﻧﺄﻳـ ﹰﺎ وﻗﺼـﲑة،
وﻛﻨـﺎ ﻧﺒﺎﻋﺪﻫـﺎ ﺧﻄـﻰ وﻣﻔـﺎزات ..ﺗﻀﻴﻌـﲔ ،ﻓﻼ أﺳـﻤﻊ ﻟﻚ
رﻧـﺔ ﻫﺎﺗﻒ ،وﰲ ﻏﺮﻓـﺎت اﻟﻔﻨـﺪق اﻟﻜﺜﲑة ،ﻋﲆ دﺟﻠـﺔ ،ﺑﺒﻐﺪاد
أ�سلوبه...
ﻧﺴـﺎﺋﻢو�
مو�ضوعته
مل يكت ��ب ال�شاعر عن �ألف ��اظ املدينة ،مل
اﻻﺑﺪي.
ﺷـﻮﻗﻨﺎ
ﻟﺘﻬـﺐ ﻣﻨﻬﺎ
يتطرقﻧﻔﺘـﺢ ﺣﻘﺎﺋﺒﻨـﺎ
اﻟﻌﻈﻴﻤـﺔ،
اختلف يف ﱠ
ﹸ
�ال ال�شع ��ر
�
ي
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�
ه
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�
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�
ع
ال�شا
�ل
�
غ
ا�شت
وال
والقدمية،
ال�سابق ��ة
للهج ��ة �أبنائها ال تل ��ك
اﳌﻄﻌﻢ واﻗﱰح اﻟﺴـﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻳﻘﺪﹼ ﻣﻚ اﺣﺪﹸ ﻫﻢ ﱄ ،ﻓﺄﻣﺪﹼ ﻳـﺪي ﻣﺼﺎﻓﺤ ﹰﺎ،
ﺗﻘﱰﺣـﲔ
ﺳـﻨﻮات�.اء الكتابة
يح�ضر �أثن �
اﻟﺘـﻲ� ًا ،فهو
واﻻﻧـﻜﺎرعموم�
اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒلأ�صي ��ل
يخط ا
يف �ﻣـﺎأيامن ��ا
حتى ه ��ذه احلا�ضرة
ﻧﲈرﺳـﻬﺎالﻣﻨـﺬ
مل ﻟﻌﺒـﺔ
هذه،ﻫـﻲ
ﻋﺮﻓﺘـﻚ،
ﻛﺄﻧﻨـﻲ
ﺳـﺎﻋﺔي�ل� ًا قب ��ل
ﻋﺎﺑـﺮة��،ة طو
ﻗﺒﻠـﺔالتجرب
ﺗﻐﻴﺒﻨـﺎ� ��ش
ﺳـﺎﻋﺔ�ه يعي
�ب ،لأن �
ﻋـﲇ ح�س �
احداث
اىل
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ُ�ش
ي
ومل
�ة،
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م
كل
حرف� � ًا وا�ضح ًا عن
ِ
ﺣﻀـﻮرك،
ﻳﻨﻜـﺮون
ﻻ
ﺛـﻢ
ﻣﻌـﻲ،
ﻳﺮوﻧـﻚ
ﱠ
ُ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬـﺎ ﺑﻌﺪ� .إجنازه ��ا ،يتفاع ��ل معه ��ا ،ي�شتغ ��ل بتفا�صيلها
ﻧﺤﺴـﻦانتهى...
بقي وما
ما
ذاكرتها،
املدينة� ،أنا�سها ،ﲥﺰﻣﻨـﺎ ﳊﻈـﺔ ﱂ

ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

الحديث عن حيوات المدينة
بطريقة شاعرية

ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

محمد عارف

ﻛﺘﺎب أﺑﻲ اﻟﺨﺼﻴﺐ

«الوع ��ي ال�شقي» ،عبارة الفيل�سوف الأمل ��اين «هيغل» ،ترددت يف ذهني
م ��ا �أن تع ّرف ��ت �إىل الكاتب العراق ��ي �سهيل �سامي ن ��ادر .كنتُ يف مطلع
�سبعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي �أبحث ع ّم ��ن ي�ساعدين يف �إ�ص ��دار �صفحة
«�آفاق”الثقافي ��ة يف «اجلمهوري ��ة» ،و�أ�صبح �سهيل زميل ��ي حتى �أبريل
عام  1978عندما �صدر ق ��رار «جمل�س قيادة الثورة”يف العراق بعزلنا
�سو ّي� � ًة مع � 11صحفي� � ًا� ،ضمن ما ُ�سم َيت «حملة تبعي ��ث �أجهزة الإعالم
والتعلي ��م» .بق ��ي �سهيل يف الع ��راق يت ّدب ��ر �أمره مع «الوع ��ي ال�شقي»،
وغ ��ادرتُ �أن ��ا �أت ّدب ��ر �أم ��ري م ��ع «تتم ��ة وعك� ��س الوع ��ي ال�شق ��ي الذي
يك ��ون يف دخيلته �سعي ��د ًا كل ال�سعادة� ،أي الوع ��ي الكوميدي» ،ح�سب
«هيغل”�أي�ض ًا.
وال�صحفي ��ون نوع ��ان؛ �صحفي ي ��روي ق�ص�ص ًا بتقاري ��ره ،و�آخر يقتل
الق�ص� ��ص بتقاريره .و�سهيل يروي يف �أح ��دث كتبه «املري�ض العراقي»
رواي ��ة يف مق ��االت �سيا�سية ،يقول عنها« :ما كتبت ��ه �آنذاك كان روايتي
اخلا�صة ،وما زلت �أوا�صلها ،ف�أنا ال �أّدّعي مثل �أ�صحاب املبادئ الكربى
�أن املو�ضوعي ��ة تق ��ود �أيديه ��م عند الكتاب ��ة ،ف�أنا َمن يكت ��ب» .وي�س ّته ُل
�سهيل كتابه بحديث عاطفي �شجي عن «الزعيم عبد الكرمي قا�سم» ،قائد
«ثورة  14متوز»« .م ّرت �سي ��ارة الزعيم مبطئة ور�أيته الوجه بالوجه،
م ّد ذراعه حميي ًا ومبت�سم ًا� ،إ ّال �أنني مل �أرفع يدي لر ّد حتيته ومل �أبت�سم.
كن ��ت �أنظ ��ر يف عينيه ،يف وجهه ،يف ابت�سامت ��ه الربيئة امل�شرقة» .ومل
و«حل حملها
تغ ��ادر ذاكرة �سهي ��ل قط كي ��ف اختفت ابت�سام ��ة الزعي ��م ّ
ت�سا�ؤل م�ستغرب طفويل .ملاذا؟ ما الذي فعلتُ ؟» .وعندما �سريى الزعيم
بع ��د انق�ل�اب ع ��ام  1963يف التلفزي ��ون مذبوح ًا� ،سي�ستعي ��د «تعبريه
الآ�سر واملخفق :ملاذا؟ ما الذي فعلت؟».
و«املري�ض العراقي» هو الطبقة املتو�سطة العراقية التي انهارت حلظة
انت�ص ��رت ثورتها التاريخية عام  .1958و�أكاد �أبكي غ�ضب ًا عندما يهدر
�سهيل مواهبه الروائية يف الكتابة عن زعماء العراق بعد االحتالل؛ هل

وق ��د يت�س ��اءل البع� ��ض �إذا كي ��ف كتبه ��ا؟ كيف يف طبق ��ات الوعي العميق ��ة �أو ما كانت ت�سمى
أﲪـﻞ ﻃﺒـﻖ اﻟـﺮز ُﺑﺎﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎء ﻟﻚ ،وﲢـﺖ
ﹸ
ﺗﺴـﻘﻂ ��ة ،حرية
واﻟﺘﻤﺮ�،ة كامل
اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ بحري �
ﺧﺒـﺄتينتجها
اﻷرﻏﻔﺔ�ي ،ث ��م
بالالوع �
ح ��اول كتابة تلك املدينة الت ��ي مل تنجب �سوى
أﺳـﺘﻨﻔﺮ
اﳌﻠﻌﻘـﺔ ،ﻓـﲑنﱡ ﺑﺮﻳ ﹸﻘﻬـﺎ ﻋـﲆ اﻟﺒـﻼط ،أﻧـﺎ ﻻ
متار� ��س ﹸ
ﻟﻜﻨﻨـﻲترف�ض كل
أﺻﺎﺑﻌـﻲ،ح ��رة
ﻣـﻦف�ضاءات
أﺣـﺪ ﹰايف
وعيه ��ا
�شعراء مثله؟
ﻋـﲈن ﻋﺎﻃﻠـﺔ ،آن اﻟﺘﻘﻴﻨـﺎ ذات
ﺗﺬﻛـﺮت ﻣﻠﻌﻘﺘـﻲ اﻟﺘـﻲ
ﻋـﺪتىﲠـﺎ ﻣـﻦ� ﹼ
ﻫﻨـﺎك،للتدين �أم
أكانتﻣـﺮةالتبعية
أنواع التبعية �س ��واء �
العزيز تخ ّل
م ��ن يقر�أ الكتاب �سيُفاج� � ﹸ�أ �أن عبد
ﺗﺬﻛـﺮت
اﻟﻔﺘـﺢ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ،ﰲ
أﺗﺬﻛـﺮ ﻣﻔﺘـﺎح ﻏﺮﻓﺘـﻚ ،ﺣﻴـﺚ اﺳـﺘﻌﴡ
ﻫـﻞ لأنها ﹸ
حرية نابعة
ﺻﻨﻌـﺎء.ي ��ا ؛
االيدولوج
لل�سيا� ﹸس ��ة �أم
عن كل ط ��رق ال�سرد للحديث ع ��ن حيوات هذه
اﻟﺴـﺎﺣﻞ اﻟﻄﻮﻳـﻞ ﺑﺈﻛﻠﻴـﻮس ،ذاك ،اﻟـﺬي ﻗﺼﺪﻧﺎه ﻣﻦ اﺳـﻄﻨﺒﻮل ﻣﻌـﺎ ،ﻫﻞ اﲢﺪث
املدين ��ة ،و�إلت ��زم اللغ ��ة ال�شاعري ��ة والألف ��اظ من الداخ ��ل ولي�س من امل�صطلحات واملفاهيم،
ﻋـﻦ اﳌﺮﻛﺒـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻗﻄﻌﺖ اﳉﺒـﺎل ﺑﻨـﺎ اﱃ ﻫﻨـﺎك .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻌﺘـﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﻳـﺶ وﻛﺎﻧﺖ
الوجود وغور
ال�شعري ��ة للحديث عن مدينت ��ه تلك ،ومن خالل وه ��و بهذه احلرية ي�سرب غ ��ور
ﴎاوﻳـﲇ
ﺗﻀﻴﻖ..مدينته املوج ��ود وي�س�ب�ر غ ��ور ذات ��ه مع� � ًا ،وه ��و يف
ﺟﻴﻨـﺰاحداث
ي�ستذكر
مقاطع نرثية حاول �أن
اﻧـﺎ ،وﻣﻨﺬ
ﺣﺰﻳـﻦ وﺿﺠﺮ
أﻛﺜـﺮ،ط �ﻓﺄﻧـﺎ
أرﺑﻊ جديد يف
ﺳـﺎﻋﺎتيوم
يكت�شف كل
اﻟﻴـﻮم،ه ��ذه
وﻣﻠـﻮلال�سرب
م�سرية
�رق �إىل
أﺗﺬﻛـﺮكم ��ا ت
دﻋﻴﻨـﻲع ��ر،
وت�أريخه ��ا ب�أ�سل ��وب �شا
أﺟﺪك
اﳌﻌﺎﺟﻢ ﻋﻦ
أخرى ﹰﺔ وذﻫﺎﺑ ﹰﺎ،
اﻟﻐﺮﻓـﺔ ﺟﻴﺌـ
�ألفاظها املحلية ،أﻗﻄـﻊ
ﻓﻴﻪ�.ال ر�ؤية
من خ�ل
ﻓـﻼ�ره
ﻟﻠﻄﲈﻧﻴﻨﺔ�شع �
ﻣﻌﻨـﻰلي�شكل
االقاني ��م
أﺑﺤـﺚ ﰲه ��ذه
املندثرة...
اجلديدة وال
هذااﻷﻛﻴﺪ ﻟﻪ.
اﳌﻌﻨـﻰ
ﻳﻘـﻞ ﱄ
م ��ن خالل ما قدمه ﻻ ،ﱂ
من أﺣـﺪﹲ
تت�سم بالقوة والتوازن يف بناء الق�صيدة ،قوة
ﺑﺄﻧـﻚيف
ن�صو�ص
ال�شاعر
الكت ��اب� ،سنج ��ده يتح ��دث �أحيان� � ًا م ��ع املدينة زمني ��ة ي�ستمدها من ب ��راءة اخللق الأول الذي
و�أخرى مع �شخو�ص ك�أن تكون ذكور ًا �أو �أناث ًا� ،أدرك ��ه معرفي ًا ،حي ��ث النعيم مطل ��ق واحلرية
ي�شاطره ��م م ��ن خ�ل�ال ن�صو�صه تل ��ك حيواته� ،شمولي ��ة ،والتوا�صل �أثريي دون �أعباء تكبله،
�أحداث يومه� ،أحداث املدينة ،طقو�سها ،بيئتها ،وتوازن مت� ٍأت م ��ن التوجه بهذه القوة العارفة
طبيعتها� ،أجوائها ،تاريخها وحا�ضرها� ،أ�سماء نحو الربه ��ة احلا�ض ��رة لإعادة ت�شكيله ��ا فني ًا
�أماكنه ��ا ،و�أنواع اطعمته ��ا ،و�أهم ما ت�شتهر به بر�ؤي ��ة جدي ��دة بعي ��د ًا ع ��ن ت�شنج ��ات الوعي
هذه املدين ��ة ،ليُقدم ال�شاعر يف ه ��ذا الكتاب ما ال�شق ��ي الذي يع ��اين منه الكثري م ��ن ال�شعراء
يقارب ال� �ـ  30ن�ص ًا من القط ��ع الطويل ،والذي والفنانني.

ﻛﺘﺎب أﺑﻲ اﻟﺨﺼﻴﺐ
ُ

�أن � ِ�ت يف الط ��رف الق�صي من الأر� ��ض ،و�أنا يف
�أدن ��اه ،باجلنوب� ،أدع ��وك ،فنلتقي .يف املركبة
ال�صاع ��دة �أنا ،و�أن ��ت يف املركب ��ة الهابطة ،من
الأع ��ايل ،كانت الطري ��ق بيننا ن�أي� � ًا وق�صرية،
و ُكن ��ا نباعده ��ا خط ��ى ومف ��ازات ...ت�ضيع�ي�ن
ف�ل�ا �أ�سمع ل ��كِ رنة هاتف ،ويف غرف ��ات الفندق
الكث�ي�رة ،عل ��ى دجلة ،ببغ ��داد العظيم ��ة ،نفتح
حقائبنا لتهب منها ن�سائم �شوقنا الأبدي...
ال�شاع ��ر طال ��ب عب ��د العزي ��ز ،يروي كي ��ف بد�أ
يف كتاب ��ة م�ؤ َّلفه “�أب ��ي اخل�صيب”ال�صادر عن
م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإع�ل�ام والثقاف ��ة والفن ��ون،
وكان ذل ��ك بعد ت�س ��ا�ؤل من قب ��ل ال�شاعر جمال
م�صطف ��ى ،طالب ًا منه �أن يكت ��ب معجم ًا للألفاظ
املتداولة يف �أبي اخل�صيب..
ي�ش�ي�ر عب ��د العزي ��ز اىل �أن بع� ��ض االلفاظ يف
املدين ��ة بات ��ت تتنا�س ��ى نتيج ��ة تبغ ��دد بع�ض
�س ��كان املدين ��ة ،وا�سته ��زاء اجلي ��ل اجلدي ��د
مب ��ا كان يلوك ��ه االب ��اء واالج ��داد م ��ن �ألفاظ،
ق ��رر بعدها ال�شاع ��ر كتابة احلي ��اة يف املدينة،
وم ��ا يتخللها م ��ن احداث وتغ�ي�رات ولهجات،
ولكن ��ه وج ��د �أن ه ��ذا الأم ��ر غاي ��ة بال�صعوبة
ل�سع ��ة احلياة وعمقه ��ا يف تلك املدين ��ة ،وقرر
�أن يكت ��ب هذا الكت ��اب ال ��ذي �سماه”كتاب �أبي
اخل�صيب"..

زم���ي���ل���ي "ال���م���ري���ض ال���ع���راق���ي"

م����ن اص��������دارات

العالم ليس
كتاب مصور لالطفال عن الراحلة زها حديد
مستطيال..

ترجمة  :المدى
ت�ص ��ور الكاتب ��ة والر�سام ��ة جاني ��ت وين�ت�ر
يف كتابه ��ا الأخ�ي�ر للأطفال”،الع ��امل لي� ��س
م�ستطي�ل�ا" ،حي ��اة املعماري ��ة الراحل ��ة زه ��ا
حديد ،وجمموعة من �أعمالها،
يزخر الكتاب بالر�س ��وم التو�ضيحية امللونة،
حي ��ث ت ��روي امل�ؤلفة ق�ص ��ة حياة زه ��ا حديد
وكي ��ف �أ�صبح ��ت مهند�س ��ة معماري ��ة .تب ��د�أ
روايتها منذ البداية ،حيث ت�صور زها كطفلة
تعي� ��ش م ��ع عائلتها يف بغ ��داد ،تلهمها مناظر
الأنهار اجلميل ��ة والكثبان الرملية يف البالد،
وقبل كل �ش ��يء �أنقا�ض امل ��دن القدمية .تقدم

امل�ؤلف ��ة ملح ��ة طريف ��ة ع ��ن ع ��امل زهاحديد،
وتدع ��و الق ��راء ال�صغ ��ار �إىل التعام ��ل م ��ع
الأمور من منظور زها ،التي كانت قادرة على
مالحظ ��ة الأ�شي ��اء اليومي ��ة .ويف مقتطف ��ات
م ��ن كتابه ��ا ،ت�ص ��ور امل�ؤلف ��ة الفت ��اة ال�شابة
زه ��ا حديد وهي تقف عل ��ى �سجادة .وت�صفها
بالقول”:كان ��ت تبدو مم�شوق ��ة القوام و�سط
�أ�ش ��كال من ال�سج ��اد الفار�سي وه ��ي ت�شاهد
كي ��ف تتدفق الأ�ش ��كال والأل ��وان �إىل بع�ضها
البع� ��ض ،مث ��ل الكثب ��ان الرملي ��ة والأنه ��ار
وامل�ستنقعات".

ثم ت�صور امل�ؤلفة دار كارديف باي للأوبرا يف
ويلز والذي قامت املعمارية الراحلة بت�صميم
منوذج ��ه ،والق�صة املث�ي�رة للجدل حول كيف
ان ت�صميمه ��ا الفائ ��ز مل يتل ��ق الدع ��م ال�ل�ازم
لت�شيي ��ده .يق ��ول ج ��ون �سي�ب�روك يف مق ��ال
ن�شرت ��ه �صحيفة”نيويورك ��ر"�”:إن فك ��رة �أن
امل ��كان قد �صممته �سيدة عربية مهتمة بالر�سم
التجريدي ،مل يتل ��ق الرتحيب من العديد من
الويلزي�ي�ن" .وبعد تعر�ضها للتمييز يف عامل
ف ��ن العم ��ارة ،تعهدت زه ��ا حدي ��د �أن ال تدع
قطعة �صممته ��ا تذهب �إىل النفاي ��ات .وتذكر

امل�ؤلفة يف كتابها ما قالته زها حديد عن هذا
احل ��ادث امل�ؤ�سف”لق ��د اتخذت ق ��رارا واعيا
بعدم التوقف".
ثم ت�شرح امل�ؤلفة بع�ض املباين الالفتة للنظر
الت ��ي قامت بت�صميمها زها حديد ،مبا يف ذلك
ملع ��ب الوكرة يف قط ��ر ،و�أب ��راج �سيغناتور
يف دب ��ي ،ودار الأوب ��را يف ال�صني ،وجامعة
بك�ي�ن ،و معه ��د �سلي ��وك ري ��ث يف كمبودي ��ا،
وبلغة ب�سيطة ،ت�شرح كيف ا�ستوحت ت�صميم
تل ��ك املباين من عنا�ص ��ر طبيعية”.كانت زها
تتذك ��ر الأع�ش ��اب يف الأهوار وه ��ي تتمايل،
وت ��رى املب ��اين ال�شاهق ��ة وه ��ي ترتاق� ��ص
مث ��ل الع�ش ��ب ...وتنظ ��ر �إىل احل�ص ��ى وهي

تتدح ��رج ،ف ��كان ت�صميمها ل ��دار الأوبرا مثل
ح�صى وه ��ي تته ��ادى يف امل ��اء ...كانت زها
حدي ��د تنظر اىل النج ��وم واملجرات وتتخيل
املباين العالية
ه ��ذا الكتاب ي�صور كيف انت�صرت املهند�سة
املعماري ��ة ال�شه�ي�رة عل ��ى املح ��ن الت ��ي
واجهتها.
و زه ��ا حديد التي ول ��دت ون�ش�أت يف بغداد،،
كان ��ت حتل ��م بت�صمي ��م مدنها .وبع ��د درا�سة
الهند�سة املعمارية يف لندن ،فتحت ا�ستوديو
خا�ص بها وب ��د�أت يف ت�صميم املباين .ولكن
كم ��ر�أة م�سلمة ،واجهت العدي ��د من العقبات.
لكنه ��ا كان ��ت م�صممة عل ��ى النج ��اح ،وعملت
بجد ل�سنوات عديدة ،وحققت �أهدافها ،والآن
ميكن للم ��رء �أن يرى املباين الت ��ي قامت زها
حديد بت�صميمها يف جميع �أنحاء العامل
الكاتب ��ة جاني ��ت وين�ت�ر ول ��دت يف �شيكاغو
يف الوالي ��ات املتحدة ع ��ام  1939و�سبق لها
ان قام ��ت بت�ألي ��ف واح ��دة م ��ن �أروع ق�ص�ص
اللأطف ��ال باللغ ��ة االنكليزية ,حمل ��ت عنوان
(�أمين ��ة مكتب ��ة الب�ص ��رة) ن�شرته ��ا م�ؤ�س�س ��ة
(هارك ��ورت) ع ��ام  ,2005وف ��ازت باجلائزة
الأوىل يف تل ��ك ال�سنة ك�أف�ض ��ل ق�صة �أمريكية
للأطف ��ال ,ث ��م ترجم ��ت يف الع ��ام الت ��ايل �إىل
اللغ ��ة االيطالي ��ة لتن ��ال �أعل ��ى اجلوائ ��ز يف
مهرجان يقام يف مدينة (بارما).

عن اركيتيك

يقر�ؤون ما يكتب ،و�إذا قر�ؤوا هل يفهمون؟ ..هذا الف�صام الذي يعانيه
معظ ��م الكتاب العراقيني يتحدث عنه �سهي ��ل مبرارة« :لي�س يف العراق
ما هو �سيا�سي حتى ميكن حتليله ومعاجلته .يف العراق ،توجد �أبخرة
�سامة تخرج م ��ن خنادق وطوائف �أ�سلمت قياده ��ا �إىل جمانني� ،أبخرة
ت�سمم الأجواء ،وجتعل اجلميع يف حالة غثيان دائم».
و«�سهيل» يف �أبدع حاالته عندما يكتب عن الفنون الت�شكيلية العراقية.
يف كتاب ��ه «�شاك ��ر ح�س ��ن �آل �سعيد� :س�ي�رة فنية وفكري ��ة» ،يح�ضر فيه
الفن ��ان كح�ضوره ال�ص ��ويف ال�سمح يف زياراته لن ��ا يف «اجلمهورية».
«كان �شاكر ال يني يقف على �أطراف مدينته حيث الريف تارة� ،أو داخل
وجدانه ��ا ال�شعب ��ي والدين ��ي تارة �أخ ��رى ،موزع ال ��والءات بني خيال
را�ض و�أ�ساليب فنية خمتلفة �أراد لها تركيب ًا موحد ًا .كان يف
جامح غري ٍ
الواقع يحم ��ل رهانني يف � ٍآن :رهان �شبابه املرتع باحلمية والهوى من
جه ��ة وروح امل�أ�ساة من جهة �أخرى ،ورهان يقظة وطنية عامة وانفتاح
املدينة املده�ش يف فرتة اخلم�سينيات اخل�صبة».
و�سيخ ��رج «املري�ض العراقي» من �صدوع ج ��دران ي�ؤطرها «�شاكر» يف
يتفجع لها �سهيلَ « :م ّثل �شاكر جدرانن ��ا امل�صدوعة يف اللحظة
لوح ��ات ّ
الت ��ي كانت �صدوعنا االجتماعية تتو�س ��ع ..و�أيّ جدران م�صدوعة �أيها
امل�صدوع ��ون؟� ..إنه ��ا �صدوعن ��ا ل ��و ت ��درون� ،صدوعكم� ،ص ��دوع قلب،
�ص ��دوع جمتمع� ،صدوع �أرواح� ،صدوع الذكاء غري العادي ،املن�سحب،
املت�أمل ،احلزين».
وبع ��د ربع قرن ،التقيتُ وزميلي �سهيل يف الع ��راق دون �أن نلتقي؛ هو
ي�ص ��ور الع ��راق من الداخل ،و�أنا من اخلارج .و�أُبي � َ�ح د ُم كلينا؛ �أنا لأن
كتابات ��ي تحُ ّمل املحتل�ي�ن م�س�ؤولية الكارث ��ة ،وه ��و لأن كتاباته تحُ َ ِّمل
العراقي�ي�ن امل�س�ؤولي ��ة .وك�أنن ��ي الذي جن ��ا عندما غ ��ادر زميلي بغداد
�سج ��ل الع ��راق يف ع ��ام  2006الرق ��م القيا�س ��ي العامل ��ي يف عدد
ح�ي�ن ّ
قتلى ال�صحفي�ي�ن .وانتظر بف�ضول �إبداعات «الوع ��ي ال�شقي» يف بلده
اجلديد؛ الدمنارك� ،أ�سعد بلدان العامل ،ح�سب الأمم املتحدة.

عن �صحيفة االحتاد

أخيل ش���ارما يبحث عن األم���ل في مجموعته
القصصية الجديدة

ترجمة  :المدى

الكات ��ب االمريكي ذو الأ�صل الهندي �أخيل �شارما ،يقدم
لن ��ا جمموعة ق�ص�ص ق�صرية جميلة ،بعنوان (حياة من
البهج ��ة والإثارة) ب�أ�سلوب ب�سيط يتميز به هذا الكاتب
ال ��ذي ا�ص ��در يف املا�ض ��ي روايت�ي�ن هم ��ا :الأب املطيع
وحي ��اة عائلية ،وه ��ي �سرية حياة لعائل ��ة هاجرت من
الهند �إىل �أمريكا ثم دمرتها حادثة مروعة عندما يتعر�ض
ابنه ��ا الأكرب حلادث يف حم ��ام �سباح ��ة (يظهر احلادث
م ��رة �أخ ��رى يف واحدة م ��ن ه ��ذه الق�ص�ص”،املحا�صر
بالن ��وم") .يتمي ��ز ا�سل ��وب �شارم ��ا باجلم ��ل الق�صرية،
وجتنب التعابري املجازي ��ة ،ال يجعلك ت�شعر بالت�صنع،
الب�ساط ��ة هي كل عدّة �شارما للتغل ��ب على كل �إغراءات
الزيف ،والأ�سلوب ال ��كاذب والأفكار اجلاهزة .وت�سلط
كتابات ��ه �ضوءه ��ا ال�شف ��اف ،وب ��كل تعاط ��ف ،عل ��ى تلك
ال�شخ�صي ��ات التي تعي� ��ش داخل العتم ��ة التي ت�شو�ش
حياته ��ا و�أفكاره ��ا .وهي ،مثل الكات ��ب ،تكافح من �أجل
احلقيقة.
يف ق�صة”البئ ��ر" ،نلتق ��ي م ��ع �شاب غري �سعي ��د ،ي�شعر
باالح ��راج ،م ��ن وزن ��ه الزائ ��د ،وه ��و اب ��ن لعائل ��ة م ��ن
املهاجري ��ن الهن ��ود يف �أمري ��كا ،يعي� ��ش دائم ًا”ق�ص ��ة
حب”م ��ع �شخ� ��ص ما  -يف امل ��ر�أة الأوىل ع�ش ��ق امر�أة
�ساحرة ومن ثم اعجب ب�صديقه له ،والآن يع�شق بيتي،
وهي فتاة �شقراء ،تلعب التن�س حاجته امللحة لتعاطف
بيت ��ي معه جتعله غاف�ل ً�ا متام ًا ملا هي علي ��ه يف الواقع،
�أو م ��اذا تريد .ومع ذلك هناك حلظ ��ة و�ضوح جميل يف
قلب الق�صة ،حيث يت�ساءل ملاذا،رغم انها ال حتبه كثري ًا،
�سمحت لنف�سها �أن تك ��ون حام ًال منه”.التف�سري الوحيد
املمك ��ن هو �أن هن ��اك �شيئ ًا فيه ��ا كان �ضعيف� � ًا ومرتبك ًا،

متام� � ًا كما هو احلال معي .التعاطف الذي
�شعرت به ،عند ر�ؤيتها م�ستلقية هناك ،يف
الظالم ،وتتمتم مع نف�سها ،ابعدين لفرتة
وجيزة عن حماقاتي”.
فق ��ط لفرتة وجيزة ،بالطبع :م ��ن ال�صعب جد ًا �أن يعمل
عل ��ى مثل هذه الأف ��كار يف حيات ��ه اليومي ��ة .وعلى �أية
ح ��ال ،ف� ��إن بيتي مل حتبه .م ��ا الذي يفرت� ��ض القيام به،
�سوى حماولة �إنق ��اذ نف�سه ،واحل�صول على ما يحتاج؟
ميك ��ن �أن تنته ��ي الق�صة ب�ش ��كل عاب ��ث� ،إال �أن م�شهدها
الأخ�ي�ر ،حيث يق ��وم ال�ش ��اب ووال ��داه ب� ��أداء مرا�سيم
جن ��ازة يف معبد �سري ��رام بالقرب م ��ن برين�ستون ،هو
م�شه ��د ب�شع نوع ًا ما اك�ث�ر منه لطيف� � ًا ،يف ذات الوقت.
يب ��دو �أن تلك الطقو�س حتف ��ل ببع�ض الأعمال الناق�صة
الت ��ي تخف ��ف �شع ��وره بالذن ��ب و باحل�ي�رة � :أو عل ��ى
الأق ��ل ،تبعدها عنه .ويف الق�ص�ص الأخ ��رى �أي�ض ًا ،ف�إن
ال�صل ��وات واالدعي ��ة يف اجلن ��ازات وحف�ل�ات الزفاف
الت ��ي ال يفه ��م ن�صفها  -كما يف �صالة �أجاي لأجل �أخيه
امل�صاب بتلف يف الدماغ يف ق�صة”املحا�صر بالنوم”-
كالهما غري مالئم�ي�ن ملنا�سباتهما وي�ساعدان �أي�ض ًا على
تق ��دمي اطار م ��ا للم�صاعب واخل�سائ ��ر .و هذا ما جعل
ق�صة”البئر”تنته ��ي ب�ش ��كل متفائ ��ل :يف طريقه ��م �إىل
البيت ،ت�صفعه والدته فيقول لنف�سه ،انه �أمر”جيد ،ف�أنا
ا�ستحق �أن �أً�ضرب".
يف ه ��ذه الق�ص� ��ص هن ��اك ع ��دد ال ب�أ� ��س به م ��ن الرجال
التع�ساء ،الذين يبحثون ع ��ن الأمل ،وغالب ًا ما يف�شلون
يف فه ��م الن�س ��اء ،الالت ��ي ي�صبح ��ن �أكرث غمو�ض� � ًا كلما
ازدادت رغب ��ة الرج ��ال به ��ن .الأف ��راد ق ��ادرون عل ��ى

تق ��دمي �إمي ��اءات م�ضيئ ��ة من الرق ��ة والب�ص�ي�رة ،ولكن
ه ��ذه ال حتدث متام ًا يف امل ��كان املنا�سب� ،أو يف اللحظة
املنا�سب ��ة .تتفاق ��م امل�شكلة �إذا كان املهاج ��رون من الهند
يتلم�س ��ون طريقه ��م ب�ي�ن الع ��ادات الأمريكي ��ة املحرية.
ومع ذلك ،على الرغ ��م من �أن املواجهة بني الثقافات هي
بال�ضرورة جزء من املوا�ضيع التي يتناولها �شارما يف
كتابات ��ه ب�شكل رائع� ،إال �أنه ��ا لي�ست جوهر مو�ضوعه:
فالت�ش ��رد والهجرة وارتكاب االخط ��اء هي �أمور تبعث
عل ��ى احلرية يف الهن ��د �أي�ض ًا ،تدور اح ��داث ق�صة”لو
كنت تغني يل مثل ذلك” ،يف نيودلهي ،بعد �سبعة �أ�شهر
م ��ن زواجها تقرر الزوجة �أن تق ��ع يف حب زوجها لأنها
ر�أت كي ��ف حتطم زواج والديها ب�سبب الأعمال العدائية
غ�ي�ر املجدية .ونح ��ن نعلم من ��ذ البداي ��ة �أن جهودها ال
ت�ستغ ��رق �سوى ب�ض ��ع �ساعات وال تف�ض ��ي �إىل نتيجة:
الفت ��اة جتع ��ل زوجه ��ا يفت ��ح قلبه له ��ا ،وتبادل ��ه احلب
بحما�س ،ثم يبد�أ يف احلديث ،ويعرتف مبكنونات نف�سه
له ��ا  -والت ��ي يت�ضح �أنها تت�ضمن قائم ��ة من الإجنازات
الت ��ي يريد حتقيقها ،مثل احل�ص ��ول على ترقية و�شراء
�سي ��ارة �أجنبي ��ة .كان يري ��د �أن يت ��زوج م ��ن فتاة حتمل
�شه ��ادة املاج�ست�ي�ر ،ولك ��ن والدته مل تك ��ن توافق على
الن�ساء العامالت”.كنت عل ��ى ا�ستعداد لتغيري رغباتي.
لأنن ��ي كنت ا�ؤمن باحلداث ��ة" .ت�ستيقظ الزوجة ال�شابة
يف اللي ��ل ،ويف اجلملة الأخرية من الق�صة .تقول”كنت
ا�شع ��ر بالربد وحاولت �أن �ألف نف�س ��ي بغطاء الفرا�ش،
لكنه مل يكن وا�سع ًا مبا فيه الكفاية".

عن الغارديان
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الم َرضيوالشهوةالعمياء
الحب َ

ِّي� ،ترتك القارئ
ه��ذه رواية تصدم ،تح� رِّ
عىل حافات مشاعر مختلطة ..إنها تحيك عن
ضيق
حال��ة غ�ير مألوفة ،ما خ�لا يف نطاق ّ
مربرة..
ج��د ًا ،وأيض ًا غري مستس��اغة ،وغري ّ
مربرة..
ولك��ن ،بلغة مألوف��ة ،مستس��اغةّ ،
تحي��ل إىل املركيز دي س��اد ،وال تحيل إىل
أناييس نن وهرني ميلل��ر ..إباحية األخريين
وحرة،
متفجرة،
ّ
مش��عة ،منعشة للحواسّ ،
عىل عكس إباحية (بولني رياج) فهي صارمة
مشوشة للحواس ،وقابضة
وجارحة ،قامتةِّ ،
للنفس.
م����ن اص��������دارات
حني تنتهي من قراءة رواية (قصة او Story
 )Of Oالب��د من أن تتس��اءل في�ما إذا كانت
 
تعاين  
 
 تكن
كاتبتها امرأة سو ّية ،وفيام إذا مل
    
من ُعقد نفس��ية مر ّكبة ق��د تتصل بذكريات
  
     
طفولتها ،أو بخربات جنس��ية مل تس��تطع
    

كاف يف طبق��ة تحتية من
مواراته��ا
بش��كل ٍ
ٍ


عقله��ا الالواعي؟.
األمر ال يعدو كونه
أم أن
    
ليس إ ّال؟.
للخيال الرسدي

مغامرة إبداعية

في قصة (او) لبولين رياج







   
يجربونه ��ا عل ��ى من ��ح املتع ��ة
� أولئ ��ك الذي ��ن
ج�ّ �رد م ��ن
�اري ،امل
�إنه ��ا ق�ص ��ة احل ��ب الع �



الكرام ��ة ..احلب الذي ال جند ل ��ه م�سوِّ غ ًا� ،أو له ��م ،غري �آبه�ي�ن مبتعتها و�سعادته ��ا ،بدا لها
 

ذنوبها"!! �ص.109
املثلى لتك ّفر عن
  الطريقة
�شيئ� � ًا يت�صل بخارج ��ه� ،أو هدف ًا!! .هو احلب
 
الوح�ش ��ي ،البدائ ��ي ،النق ��ي بح� �دّة ك�سك�ي�ن وماذا كان ميكن �أن يكون ذنبها الذي ت�ستحق
 عليه هذا العقاب امل�شني يا ترى؟.
حب ه ��و غاية ذات ��ه ..احلب الذي ال
ج ��ارحٌ ..
باملقاب ��ل؛ �أن تقب ��ل (او) مب ��ا يج ��ري له ��ا،
يبايل بالثم ��ن الذي يُدفع م ��ن �أجله مهما كان
قا�سي� � ًا موجع ًا وباهظ ًا ..احلب الذي ال يعنيه ب�إذالله ��ا وتعذيبها واعتداء �ش ّلة من الأ�شقياء
�شيئ ًا �سوى �أن ي�ستمر �إىل الأبد ..احلب الذي عليه ��ا وق�سره ��ا على ممار�س ��ة اجلن�س معهم
ال يق�ت�رن بالتفك�ي�ر بامل ��وت �إال يف النهاي ��ة ..بط ��رق غريب ��ة ،وحت ��ى �شعوره ��ا باملتعة ،ال
حب ـ ول ��ن نت�أكد من حقيقت ��ه ال�شعورية ـ يف يجعلن ��ا نتعاط ��ف معه ��ا ،ونقول �أنه ��ا ُظلمتْ
مقابل التخلي ع ��ن الذات والروح واحلرية ..و�سلبت منها حريتها .وحالة �أنثى تقدّم بهذه
ال�ص ��ورة ال �ش ��ك �ستثري معار�ض ��ة وا�ستنكار
حب مر�ضي �إن �صحّ القول.
تدخ ��ل ال�شخ�صي ��ة الرئي�س ��ة للرواي ��ة (او) اجلمعي ��ات الن�سوي ��ة والهيئ ��ات املدافعة عن
مكان� � ًا غريب� � ًا ،خميف� � ًا ا�سمه (روا�س ��ي) بنا ًء حقوق املر�أة.
ال ميكن تقومي حبكة هذه الرواية يف �ضوء
على اقرتاح ع�شيقها (رينيه) من غري �أن يبدو
عليه ��ا �أنه ��ا م�ت�رددة �أو قلق ��ة .والأده ��ى �أنها املعايري الإن�سانية امل�شاعة ..ال ميكن فهم ملاذا
تعرف ما الذي ينتظرها هناك ،ف�ض ًال عن �أنها ت�ضحّ ��ي امر�أة بكرامته ��ا وحريتها ،وتر�ضى
تتقب ��ل كل ما تتعر�ض ل ��ه ،وك�أنه قدر حمتوم بالتعذيب واال�ستعباد.
ال راد ل ��ه� ،أو م ��ن طبيع ��ة الأ�شي ��اء ..هن ��اك “وب ��د�أ حديث ��ه ب�إخباره ��ا �أال يخط ��ر ببالها
تجُ لد ،وتكوى بالن ��ار و ُتغت�صب بطرق �شاذة �أنه ��ا �أ�صبح ��ت الآن ح� � ّرة ،با�ستثن ��اء �أم ��ر
وقا�سي ��ة وال تعرت� ��ض ،كما ل ��و �أن ر�ضوخها واح ��د ،فله ��ا احلري ��ة ب� ��أن تتوقف ع ��ن حبّه،
ال�سلبي املغيظ ،وخنوعها هو الطريق امللكي و�أن تغ ��ادره على الفور”� ��ص .64بيد �أنها ال
لقلب حبيبها .فلكي ال تخ�سره ،على الأقل هذا تريد �أن تفعل ..ال تريد املغادرة!!.
حب
م ��ا تدّعيه� ،أو م ��ا يخربنا به ال ��راوي ،تمُ تهن
�أهو �أم ٌر من �أجل احلب كما تقول؟ �أهو ٌ
كرامتها ،ويج ��ري التعامل مع ج�سدها بعنف حق ًا؟.
“مل تع ��د ح� � ّرة بع ��د الآن؟ ال ،حم ��د ًا لله ،مل
مفرط وب�شع كمرمى للمتعة ال�سادية.
ُترب ��ط ّ
بخطافات ،و ُتقيّد ب�سال�سل ،وتو�سم تع ��د ح� � ّرة .ولكنه ��ا كان ��ت ت�شع ��ر باخل ّف ��ة،
بالن ��ار ،و ُتث ّب ��ت حلق ��ات ب�أع�ضائه ��ا ،وتنهال كان ��ت ت�شع ��ر ك�أنه ��ا حوري ��ة �سابح ��ة ب�ي�ن
عليها ال�سياط ،ويُخرتق ج�سدها بال رادع من الغي ��وم� ،سمك ��ة ع ��ادت �إىل امل ��اء ،تائه ��ة يف
قب ��ل �أ�شخا�ص عديدين ..ولن تف ِّكر �أن تغادر ،ذلك املزيج م ��ن ال�سعادة ،ذلك لأن تلك القيود،
�أو حت ��ى �أن ت�شتكي ..ال حول له ��ا ،وال ر�أي .تلك الأ�سالك الت ��ي �أم�سكها رينيه بيده ،كانت
فقط كانت تذعن ملا يُطلب منها”..كانت تلتزم ال�شيء الوحيد ال ��ذي ت�شعر من خالله بتدفق
بتنفيذ تلك الأوامر ك�أنها تن ِّفذ واجب ًا .كان من احلياة يف ج�سدها”�ص 107ـ .108
تر�ضى (او) �أن ت�صبح �شيئ ًا ،ملكية �شخ�ص،
امل�ستغ ��رب �أن تك ��ون را�ضية عن ه ��ذا متام ًا،
جاهزة لال�ستعمال يف �أي وقت� ..شخ�ص من
ولكن تلك ما كانت عليه احلال”�ص.151
الأج ��واء يف (روا�س ��ي) طقو�سي ��ة �صارمة ،حقه �أن يفعل بها ما ي�شاء ،ويهبها ملن ي�شاء.
احلي ��اة النف�سية لـ (او) ّ
ه�شة ..فهي بقدر ما
تفتق ��ر �إىل التعاط ��ف وال�شفق ��ة واحلن ��ان
واحلميمي ��ة والدفء .وما ت�ص ��وِّ ره الروائية تت�أثر بق ��در ما تعي�ش تق ّلبات م�شاعرها ،ويف
حلظة ميك ��ن �أن تتم ّكن منه ��ا الال�أبالية”..مل
�أ�شبه ما يكون بحلم تعي�س� ،أو كابو�س.
“كان ��ت (او) ت�شعر بال�سعادة لأن رينيه كان ت�ستط ��ع (او) �أبد ًا �أن تفهم اختالط واختالف
يطل ��ب م ��ن الآخري ��ن جلده ��ا ولأن ��ه حوّ له ��ا م�شاعره ��ا املفاج ��ئ والدائ ��م ،لكنه ��ا قبلت به
�إىل عاه ��رة ،وذل ��ك لأن خ�ضوعه ��ا امل�شب ��وب كحقيقة مهمة ال ميكن لها �إنكارها :كانت فكرة
بالعاطفة يثبت حلبيبه ��ا ب�أنها مُل ٌك له وحده ،التعذي ��ب تروق لها ،لك ��ن حني كانت تجُ رب �أن
ولأن م ��ا كان ��ت تختربه م ��ن �أمل وع ��ار حتت تخ�ض ��ع لأن ��واع التعذي ��ب ،كانت ت�شع ��ر �أنها
�ضربات ال�سوط ،وم ��ا كان يُظهره من غ�ضب م�ستع� �دّة لب ��ذل كل م ��ا بو�سعها لتج ��د طريقة




»Story of «O


لله ��روب .وبع ��د �أن ينق�ض ��ي الأم ��ر ،كان ��ت
ت�شع ��ر ب�سع ��ادة لكونه ��ا خ�ضع ��ت للتعذيب،
خا�صة �إن كان التعذيب قا�سي ًا وا�ستمر لفرتة
طويلة”�ص.172
كانت لها حياتها الطبيعية يف املا�ضي ،وكان
عمله ��ا يف ق�س ��م الأزي ��اء يف �إح ��دى وكاالت
حب رينيه غيرّ
الت�صوير .غري �أن وقوعها يف ِّ
م�س ��ار كل �ش ��يء .رينيه ال ��ذي �سيقدِّمها لقمة
�سائغ ��ة ل�صديقه �ستيفن .وعلى الرغم من هذا
ال�سلوك الغريب �ستقول له:
“ـ �أنا ملكك ،قالتها �أخري ًا لرينيه� .س�أكون ما
ت�شتهيني �أن �أكون.
ـ ال ،قاطعه ��ا قائ�ل ً�ا ،ملكن ��ا ،رددي ما �س�أمليه
علي ��كِ � :س�أكون ملك ًا لكم ��ا� .س�أكون ما تريدان
مني �أن �أكون”�ص.86
م ��ن ث ��م �سيبلغها رينيه �أن ��ه مل يعد م�س�ؤو ًال
عنه ��ا ..و�سيدمي ��ان مع� � ًا (ريني ��ه و�ستيف ��ن)
احتف ��االت تعذيبها”.ف�إىل جان ��ب املتعة التي
يجدانها يف �سم ��اع �صراخها ور�ؤية دموعها،
كان قرارهم ��ا �أن يتم َجلدها مرار ًا لتبقى �آثار
التعذيب ظاهرة عليها دوم ًا”�ص.130
�إخ�ض ��اع ج�س ��د الآخ ��ر للإهان ��ة وتعري�ضه
للأمل ال يُحت�سب هن ��ا ،يف هذه الرواية ،ظلم ًا
طامل ��ا �أن (او) تتلق ��ى ه ��ذا اله ��وان بر�ضاها،
باختياره ��ا احلر ..كانت ت�ستطي ��ع �أن تقاوم
و�أن ترف� ��ض و�أن تذه ��ب �إىل ح ��ال �سبيله ��ا
لكنه ��ا مل تفع ��ل ،كما لو �أنه ��ا ترغب مبا يُطلب
منها ،حت ��ى �أنها ت�شعر باملتع ��ة وال�سعادة� ،إذ
ين ��ال ج�سده ��ا �ضرب ��ات ال�س ��وط و ُتغت�صب
بطرق عنيفة و�ش ��اذة .و�شخ�صي ًا ال �أقدر على

تقبّل فكرة �أن ال�سادية واملازوخية �سلوكيات
اعتيادي ��ة يج ��ب تفهّمها واحرتامه ��ا .و�أراها
ح ��االت مر�ضية البد من �أن يخ�ضع امل�صابون
بها للعالج.
يفق ��د اجلن�س هنا بع ��ده الطبيعي احلميمي
املمت ��ع ،وجماله ..ي�صبح ممار�س ��ة وح�شية،
بال رقة ،بال لطف ،بال احرتام .عالقة الت�شارك
فيه تتخللها �آلية �شيطانية.
“املدي ��ح ال ��ذي كان يكيل ��ه ريني ��ه جل�سدها،
وتعقيب ��ات ال�سي ��د �ستيف ��ن� ،إ�ضاف ��ة �إىل
خ�شون ��ة الأ�سل ��وب الذي اتبع ��ه الرجالن يف
احلدي ��ث عنه ��ا ،كل ذل ��ك �أغرقه ��ا يف خ ��زي
ق ��ارب يف �شدّتها ده�شتها الختفاء رغبتها ب�أن
تك ��ون مل ��ك ًا لل�سيد �ستيفن ،وح ّل ��ت مكان تلك
كنوع من اخلال�ص� ،شهوة
ال�شهوة ب�أن تجُ لد ٍ
يف الأمل وال�صراخ كمربر منا�سب لها .امتدت
يدا ال�سيد �ستيف ��ن نحوها ،وجمدد ًا ا�ستمرتا
يف مداعبته ��ا حت ��ى ت�أوه ��ت .وبت�أوهها هذا،
كانت قد هُ زمت ،حُ ِّطمت و�أُذلت”�ص.91
�سيهجره ��ا ال�سي ��د �ستيفن �أي�ض� � ًا ،و�ستعود
�إىل روا�سي مرة �أخرى لتك ِّرر التجربة عينها،
مب ��ا حتم ��ل م ��ن �شع ��ور بالهزمي ��ة ،وطبيعة
مازوخي ��ة ..وتق�ت�رح م�ؤلف ��ة الرواي ��ة نهاية
�أخ ��رى ،ك�أنها �أُخربت به ��ا� ،أو افرت�ضت ذلك،
وا�ضع ��ة ح ��د ًا م�أ�ساوي ًا حلي ��اة (او) بقرارها
هي:
“وهن ��ا نهاية �أخرى لق�ص ��ة (او) تقول ب�أن
(او) ح�ي�ن �شعرت ب� ��أن ال�سي ��د �ستيفن ينوي
هجرانها ،قالت ب�أنه ��ا ِّ
تف�ضل املوت على ذلك.
فمنحها موافقته على ذلك”�ص.224

سعد محمد رحيم
�أعلين ��ا �أن نل ��وم (او) �أو ندينها؟ ال �شك �أنها
�إمن ��ا ت�سل ��ك بدواف ��ع في�سيولوجي ��ة ـ نف�سية
خا�ص ��ة به ��ا .لك ��ن �أن يك ��ون كل م ��ن تلتقيهم
عل ��ى �شاكلته ��ا تقريب ًا ف� ��إن الأم ��ر يتعدى ذلك
�إىل م ��ا يخ�ص طبيعة العم ��ل الروائي نف�سه،
وم�ؤلفت ��ه ،والت ��ي ت ��كاد تقول لن ��ا؛ �إن الب�شر
ه ��م هك ��ذا ،يف دوافعه ��م اخلف ّي ��ة ،ورغباتهم
الدفينة.
(او) لي�س ��ت ام ��ر�أة �سو ّي ��ة ،وكذل ��ك ريني ��ه
لي�س رج ًال �سو ّي ًا ،وال �أي من �شخ�صيات هذه
الرواي ��ة حتمل �شيئ� � ًا من ال�سو ّي ��ة الب�شرية.
نحن معه ��م يف جزيرة معزول ��ة يقطنها منط
خمتلف من الكائنات .فمقابل �إيثار (او) الذي
ي�ص ��ل ح ّد املر�ض ،جند �أنانية رينيه ،وروحه
امليت ��ة ،وهذا ما ينطبق عل ��ى بقية �شخ�صيات
الرواية بهذه الدرجة �أو تلك..
ال �شك �أن املر�أة التي تكتب مثل هذه الرواية
جريئ ��ة ،غ�ي�ر �أنه ��ا يف الوقت نف�س ��ه �ضعيفة
مبعنى ما ..ففي تلك النقطة احلرجة ،الزلقة،
ال�شوه ��اء ب�ي�ن اجل ��ر�أة وال�ضع ��ف كان املنت
احلكائي لهذه الرواية ينمو.
�أميك ��ن الق ��ول �أن ثم ��ة افتع ��ا ًال م ��ا يف عامل
(او) ..ناحية غري مقنعة ،مت�ص ِّنعة؟.
�أ�ستطي ��ع الت�أكيد؛ نعم .فـ (او) ال يبدو ا�سم ًا
با�سم لي�س
حقيقي ًا ..ففي موازاة تق ّنع امل�ؤلفة ٍ
ا�سمها ،متنح بطلة روايتها ا�سم ًا زائف ًا.
ت�ص� � ِّرح (بول�ي�ن رياج) ،وه ��و ا�سم م�ستعار
ب�أنها كتبت رواي ��ة (ق�صة او) لتثبت لع�شيقها
(ب ��والن) ب�أن امل ��ر�أة قادرة عل ��ى كتابة رواية
�إيروتيكي ��ة ،عل ��ى عك�س م ��ا كان يظن ..لكنها
يف احلقيق ��ة �أرادت �أن حتتف ��ظ ب ��ه بو�ساطة
ُ
الطع ��م ال�س ��ردي لأنه ��ا مل تكن واثق ��ة من �أن
جماله ��ا اجل�س ��دي �سيُبقي ��ه �إىل جانبها .هذا
م ��ا �ستعرتف به بعد �أربع�ي�ن �سنة من كتابتها
له ��ذه الرواي ��ة حيث يك ��ون املوت ق ��د اقرتب
منه ��ا �إىل ح ��د مف ��زع ،وحي ��ث تك ��ون م�شاعر
اخلجل والكربي ��اء قد �شحبت ومل تعد عائق ًا.
وحيث �ستفاج ��ئ الو�سط الأدبي ب�شخ�صيتها
احلقيقية (�آن ديلكو) .ولكي نفهم مغزى هذه
الرواي ��ة يج ��ب �أن نعود �إىل �سي ��اق ت�أليفها..
تق ��ول رياج”:لق ��د كتبته ��ا له وح ��ده (تق�صد
حبيبه ��ا)� ،إر�ض ��ا ًء ل ��ه ،ولك ��ي �أ�ستح ��وذ على
تفكريه”�ص.9

*(ق�صة او) رواية :بولني رياج ..ترجمة :مرينا
الر�شيد ..دار املدى /بريوت ..ط.2017 /1

ليون
شخص ما!
تفكيرها بقتل
ٍ

الت��ي ب��دأت الكتاب��ة م��ن

ترجمة  /عادل العامل
قب ��ل خم� ��س وع�شري ��ن �سن ��ة ـ� �ـ و�س ��ت
وع�شري ��ن رواي ��ة ـ� �ـ وج ��دت الكاتب ��ة
الأمريكي ��ة دون ��ا لي ��ون نف�سه ��ا ت�صادف
عمل العمر يف مدينة فيني�سيا (البندقية)
ب�إيطاليا .وكما قالت يل ليون يف مقابلة
ع ��ام ”،2009لق ��د كن ��تُ يف دار �أوب ��را
ال فيني� ��س ع ��ام  1991م ��ع �صديق ��ات
و�أ�صدق ��اء .ورحن ��ا نتح ��دث ع ��ن قائ ��د
فرق ��ة مو�سيقي ��ة مل يكن �أح ��د منا يحبه.
وبطريق ��ةٍ م ��ا كان هن ��اك ت�صعي ��د يف
الكالم وبد�أنا نتحدث عن كيف نقتل هذا
الرج ��ل .وق ��د باغتني ذلك كفك ��رة جيدة
لكت ��اب .و�أخذ من ��ي ت�أليفه عام� � ًا تقريب ًا
وبع ��د �أن انتهي ��ت من ��ه تركت ��ه يف �أح ��د
الأدراج لأين مل يك ��ن ل ��دي يف احلقيق ��ة
�أي طموح �أبد ًا .كنت على الدوام ك�سولة
يف حيات ��ي .لكنني �أدخل ��ت (موت يف ال
فيني� ��س )Death at La Fenice
ه ��ذا يف م�سابق ��ة ،وف ��از باجلائ ��زة.
وح�صل ��تُ على عق ��دٍ لكتاب�ي�ن ،ثم الثنني
�آخرين ،وهكذا جرت الأمور".
بع ��د عقود م ��ن ذلك� ،أ�صبح م ��ن ال�صعب
�أن يت�ص ��ور الواح ��د لي ��ون الك�سول ��ة
تل ��ك .فبالإ�ضاف ��ة �إىل كتاب ��ة رواي ��ة يف
ال�سن ��ة ،ح�صل ��ت على درج ��ة الدكتوراه
يف �أدب الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر م ��ع توجّ ٍه
�إىل �أوب ��را الب ��اروك ،الت ��ي انزجّ ت فيها
ككاتب ��ة وكمديرة فرق ��ة .وعلى كل حال،
ف�إنه ��ا بالن�سبة لقرائها ،ف ��وق كل �شيء،
بالطب ��ع ،مبدعة �شخ�صي ��ة القومي�سيور
غوي ��دو برونيت ��ي ،املحق ��ق الفيني�س ��ي
التقمّ�ص ��ي املع ّق ��د ال ��ذي يبق ��ى نقط ��ة
االرتكاز ل�سل�سلتها الق�ص�صية.
وق ��د ظه ��ر برونيتي ه ��ذا للم ��رة الأوىل
يف رواي ��ة (م ��وت يف ال فيني� ��س)،
حي ��ث يب ��دو ح�ض ��وره خفيف� � ًا ـ� �ـ رمب ��ا
لك ��ون احلبك ��ة واحدة من �أك�ث�ر حبكات
امل�ؤلف ��ة ازدحام� � ًا� .إذ ُيع�ث�ر عل ��ى قائ ��د
فرق ��ة مو�سيقي ��ة بغي� ��ض ،املاي�س�ت�رو

هيلموت ويلويَر ،ميت ًا بال�سم ،وتتك�شف
الأح ��داث الدرامية الالحق ��ة مع الن�شاط
الأوبرايل .فهن ��اك مغنية �سوبرانو (�أي
م ��ن ذوات ال�صوت الأوب ��رايل العايل)،
زوجة انتقامي ��ة ،وع�شيقة �أُخطئ بحقها
نحو فظيع ،مليئ ��ة ب�أ�سرار �شريرة
عل ��ى ٍ
قدر من التوبيخات
(ونازي ��ة �أي�ض ًا) ،مع ٍ
الطيبة القدمية .مع هذا فلي�س هناك من
العب كاريكاتريي وال من انعطافة حبكة
زائدة .وجند حدة ليون ال�سايكولوجية،
ودهاءه ��ا املاك ��ر ،وكبحه ��ا الفن ��ي تقوم
جميع� � ًا بتعمي ��ق وتعتي ��م رواي ��ة ه ��ي،
ككل ق�ص� ��ص اجلرمي ��ة املتين ��ة ،درا�سة
لل�شخ�صية وللجرمية بالقدر نف�سه .ومع
�أن عناوين روايات ليون الثالث الالحقة
ـ� �ـ موت قي بل ��د غريب ،والب� ��س للموت،
وامل ��وت واحلكم ـ� �ـ توح ��ي ب�سل�سلة من
الرواي ��ات تعم ��ل ب�آلي ��ة تنبّوئي ��ة ،ف� ��إن
العك� ��س ه ��و ال�صحي ��ح .فم ��ن دون �أي
ا�ستثن ��اء تقريب� � ًا ،ميك ��ن الق ��ول �إن كل
جزء م ��ن �سل�سلة القوم�سي ��ور برونيتي
�أ�سا� ��س ومكت � ٍ�ف بذات ��ه .ذلك �أن ��ه �ضمن
مدينة فيني�سيا ومع جمموعة م�ألوفة من
ال�شخ�صي ��ات ــ زوجة برونيت ��ي ،بَيوال،

وعائلته ��ا الأر�ستقراطي ��ة ،و�صديق ��ه
وزميل ��ه فايانيل ��و ،ورئي�س ��ه ال ��ذي ال
يطاق ،باتا ،وال�سنيورة التي ال ت�ضاهي
�أليرتا ــ تقيم ليون درامات ر�شيقة حول
ق�ضايا كثيفة مث ��ل الف�ساد ال�سيا�سي� ،أو
الع�سك ��ري� ،أو الفاتي ��كاين ،والت�ضحية
باملهاجري ��ن ،واجلرمي ��ة املنظم ��ة،
واجلرائم البيئية ،وغريها.

عن Review /

صدر قديما
معجز أحمد البو العالء المعري
لعل ��ه �أن يك ��ون �آخ ��ر كت ��اب �ألف ��ه �أبو الع�ل�اء املعري ومل
يذك ��ره يف ثبت كتبه .تق ��ع مطبوعته يف (� )1920صفحة،
عدا الفهار�س ومقدمة املحقق .وكان قد راج يف �أوائل هذا
الق ��رن �أنه نف�س ��ه (الالم ��ع العزيزي) كما ذه ��ب بروكلمان
وجرج ��ي زي ��دان وامليمن ��ي! وذهب بال�ش�ي�ر �إىل �أكرث من
ذل ��ك ،فزع ��م �أن (معج ��ز �أحم ��د) مفق ��ود و�أن املوجود بني
�أيدين ��ا ه ��و (الالم ��ع العزي ��زي) .ث ��م �أثبت د .عب ��د املجيد
دي ��اب �أن (الالم ��ع العزيزي) ه ��و املفقود ،و�أن م ��ا و�صلنا
ه ��و وبال �أدنى �شك (معجز �أحم ��د) .و�أ�صدره عام 1984م
�ضمن �سل�س ��ة ذخائر العرب ،يف �أربع ��ة جملدات .وقدم له
مبقدم ��ة ا�شتملت عل ��ى معلومات مهمة ،ح ��ول الفرق بينه
وبني (الالمع العزيزي) الذي رتبه ح�سب القوايف ،ورجع
�إليه ابن ال�شجري يف �أماليه .واختار خال�صته �أبو املر�شد

املعري و�ضمها �إىل كتابه( :تف�سري �أبيات املعاين :املطبوع
يف دم�ش ��ق 1979م) ونبه �إىل �أن (معجز �أحمد) قد و�صلنا
بال مقدمة ،خالف ًا لعادة �أبي العالء يف كتبه ،وعلل ذلك مبا
ح ��كاه القفطي يف (�إنباه ال ��رواة) من اعت ��داء الكفار على
كتب �أب ��ي العالء �سنة 492هـ� .أو ب�سبب ما اعتاده القدماء
من تخزي ��ن املخطوطات منبطح ًة كما قال كرات�شكوف�سكي
يف كتابه (مع املخطوطات العربية �ص .)165و�أو�ضح �أن
�أحد الن�س ��اخ �أ�ضاف �إليه مقدمة الواحدي .ويفهم من قول
ال�صفدي يف (ن�صرة الثائ ��ر) �أن املعري كان ي�سمي ديوان
املتنب ��ي بهذا اال�سم� ،أي (معجز �أحمد) قال( :وكان �إذا خال
ممن ال يوثق �إليه قال :ناولوين معجز �أحمد ،يعني ديوان
�أبي الطيب ،و�إذا كان يف غري اخللوة يقول :ال�شاعر) .قال
ابن خل ��كان بعد كالمه عل ��ى الالمع العزي ��زي( :واخت�صر

دي ��وان �أبي متام و�شرحه و�سم ��اه (ذكرى حبيب) وديوان
البحرتي و�سم ��اه (عبث الوليد) ودي ��وان املتنبي و�سماه
(معج ��ز �أحم ��د) وتكلم عل ��ى غري ��ب �أ�شعاره ��م ومعانيها،
وم�آخذه ��م من غريهم وم ��ا �أخذ عليهم ،وت ��وىل االنت�صار
لهم والنقد يف بع�ض املوا�ضع عليهم ،والتوجيه يف �أماكن
خلطئهم) .وفه ��م بع�ضهم من هذا �أن (معج ��ز �أحمد) �شرح
ملخت�ص ��ر الدي ��وان ،ولي�س ب�صحيح ،بل ه ��و �أوفى �شروح
املتنبي ا�ستق�صا ًء ل�شعره .وجند فيه ما ال جنده يف كتاب،
كق�صة �إن�شاده( :بلى ت�ستوي والورد والورد دونها) .ومن
نوادره قوله يف �إحدى �سرقات املتنبي من �شعر كثيرّ عزة:
(وه ��ذه ال�سرقة قبيح ��ة ،لأنه �أخذ املعن ��ى واللفظ والوزن
والقافية) ومنها :تف�ضيل ��ه بيت ًا لليلى الأخيلية على بع�ض
�أبياته .وانظر التعريف ب�شرح الواحدي.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

من الصع��ب معرفة بأي معايري أمك��ن ملؤلف هذا الكتاب
أن يزعم أنه رواية .فهو بالش��ك اليتمتع بشكل ،نربة أو جو
قطع��ة ِحرفية من أدب القص .إنه أكرث ما يش��به واحدة من
املقاالت الطويلة ج��د ًا يف الفانيتي فري ،التي تبدأ بعناوين
رئيس��ة صارخة وعناوين وس��ط األعمدة مث�يرة ،لكن بعد
مس��افة قصرية ،عىل الق��ارئ أن يتعقبه��ا يف فضالت يف
الصفح��ات الخلفي��ة للمجل��ة .يواصل املرء الق��راءة بأمل
أن يجد كش��ف ًا يص��دم ،ته ً
ام بذيئة ،أو ع�لى األقل ،أرسار ًا
تضيع وقته ،الذي كان من
منحطة ،كل انواع الش��كوك التي ّ
األفضل أن يقضيه مبش��اهدة”البعض يحبها س��اخنة”عىل
قرص دي يف دي.

ً
كتابا
الممثلة أيمي شومر تؤلف
عن (الفتاة ذات الوشم أسفل
الظهر)

ميشيل شنايدر يتحدث
عن مارلين مونرو

ترجمة  :أحمد الزبيدي
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ف ��اي ،وت�شيل�سي هاندلر ،وميندي كالينغ ،واميي بولر،
ولينا دنهام.
فم ��ن ال�سه ��ل �أن ن ��رى ملاذا اعت�ب�ر كتاب �شوم ��ر منحاز ًا
للن�س ��اء  .-وم ��ا زال الأم ��ر على حاله ح�ي�ن تكتب املر�أة
�شيئ� � ًا �أو تق ��ول ر�أيه ��ا ب�صراح ��ة ،ف� ��إن كلماته ��ا تعترب
منحازة لبنات جن�سها.
عنوان الكتاب م�ستوحى من م�سرحية الكاتب ال�سويدي
�ستي ��غ الر�سون الفتاة ذات و�شم التنني .هناك  35ف�ص ًال
يف الكت ��اب  -واحد لكل �سنة من حياة �شومر ،ت�سرد فيه
كل ق�ص� ��ص �سن ��وات حياتها املمتع ��ة واحلزينة على حد
�س ��واء ،دخلت املمثل ��ة الكوميدي ��ة �آميي �شوم ��ر ،قائمة
جمل ��ة فوربز لأعل ��ى الكوميدي�ي�ن �أجر ًا يف الع ��امل لعام
 ،2017لت�صب ��ح امل ��ر�أة الوحي ��دة الت ��ي تدخ ��ل القائم ��ة
لل�سن ��ة الثاني ��ة عل ��ى التوايل ،وج ��اءت �صاحب ��ة الـ 36
عام� � ًا ،يف املرتب ��ة اخلام�س ��ة ،مع دخ ��ل �سن ��وي يقدر بـ
 37.5مليون دوالر.
ودخل ��ت �آميي التاريخ العام املا�ض ��ي ك�أول امر�أة تدخل
القائمة على الإطالق ،وجاءت يف املركز الرابع مع دخل
�سن ��وي  17مليون دوالر ،ورغ ��م �أن دخلها زاد ب�أكرث من
 20مليون دوالر
وكانت فوربز� ،أطلقت قائمة بت�صنيفها الثالث لأكرث 60
ام ��ر�أة ناجح ��ة يف الوالي ��ات املتح ��دة يف منت�صف ايار
املا�ضي ،والتي �ضمت فنانات مثل مادونا و�سيلني ديون،
فيما احتلت �أوب ��را وينفري املرتبة الثالثة ب  2.9مليار
دوالر ،وكان ��ت الأ�صغ ��ر يف القائمة ه ��ي املغنية العاملية
تايلور �سويفت ،برثوة قيمتها  280مليون دوالر.
اميي �شومري كاتبة ومنتجة وممثلة كوميدية �أمريكية،
من مواليد (مانهاتن ،يف نيويورك) عام  ،1981هي ابنة
لـ(�ساندرا) و(ج ��وردن �شامر) ،والدها الذي ميلك �شركة
�أث ��اث �صغ�ي�رة ،ولها �شقيق ��ة �صغرى ُتدع ��ى (كمربيل)،
وهي منتجة وكاتبة كوميدية بدورها ..هي من املمثالت
القليالت يف ع ��امل الكوميديا اللواتي يجمعن بني الهزل
والإث ��ارة� ،شارك ��ت يف برناجمه ��ا (Inside Amy
 )Schumerال ��ذي تقدمه منذ عام  ،2013و�شاركت
بالعديد من امل�سل�سالت التليفزيونية ،والتي نالت عليها
عدّة تر�شيحات من جوائز الإميي.

روائي ،ح�ي�ن يكتب تاريخ حاالت ��ه املر�ضية.
ُولِد غرين�سون ب�إ�سم روميو غرين�شبون� ،إبنا
ل�ث�ري يهودي من املهاجرين الرو�س .له �أخت
ت ��و�أم�ُ ،سميت جولييت ــ وفق� � ًا ل�شنايدر ،الأخ
والأخ ��ت ((تعلم ��ا الق ��ول ،يف ان�سج ��ام� ،أننا
روميو وجولييت ،و�أنن ��ا تو�أمان)) .العجب
�أن الأبل ��ه امل�سك�ي�ن �أ�صب ��ح طبيب� � ًا نف�سي� � ًا.
غرين�س ��ون و�أم �أم كان ��ا منجذبني اىل بع�ض،
كم ��ا تنج ��ذب الفرا�ش ��ة اىل الن ��ار ــ ي ��ا �إلهي،
�إ�سل ��وب �شنايدر ج ��ذاب ــ وعالق ��ة املري�ض-
الطبي ��ب التي جتم ��ع بينهما تتح ��ول ب�سرعة


ت�سرد املمثلة اميي �شومر يف كتابها املعنون
(الفت ��اة ذات الو�شم �أ�سف ��ل الظهر) حكايات
ع ��ن �سنوات املراهق ��ة ،وعائلته ��ا ،وعالقات
ال�صداقة ،وع ��ن نظرتها للجن�س وتتبادل مع
الآخري ��ن اخلربات الت ��ي جعلتها ما هي عليه
الآن  -ام ��ر�أة متتل ��ك ال�شجاع ��ة لتك�ش ��ف عن
خباي ��ا روحها وتلت ��زم مبا ت�ؤم ��ن به ،وفوق
كل ذل ��ك فهي جتعلنا ن�ضح ��ك اي�ضا.عام كامل
م�ضى من ��ذ �أن �صدر الكتاب الذي ما زال يحتل
رفوف املكتبات.
تتحدث ه ��ذه املمثلة يف كتابها ع ��ن اللحظات ال�صاخبة
و الرومان�سي ��ة ،العاطفية و املروع ��ة ،جمموعة م�سلية
للغاي ��ة من املقاالت اجلذابة وهي تعادل عند قراءته ليلة
تق�ضيها مع �أف�ضل �أ�صدقائك  -مغامرة ال تن�سى وممتعة
جتعل ��ك ترغ ��ب يف �أن ت�ستمر �إىل الأبد .فهي تتبادل مع
الق ��ارئ وجهات نظرها اخلا�صة ح ��ول احلب والزواج،
�أو تع�ت�رف ب�أنه ��ا انطوائية ،،وتثبت امي ��ي �شومر انها
متتل ��ك قلب� � ًا كب�ي�ر ًا ،و�شجاع ًا ،وت ��روي ق�ص�ص� � ًا جتعل
القارئ يومئ بر�أ�سه دلي ًال على موافقته على ما تكتب،
عال ،ويتنه ��د �أخري ًا  -فقط
وجتعل ��ه ي�ضح ��ك ب�صوت ٍ
لأنه انتهى من قراءة الكتاب.
ل ��دى ه ��ذه املمثل ��ة الكوميدي ��ة جي� ��ش م ��ن
امل�شجع�ي�ن ع�ب�ر الإنرتنت.وه ��ي.
ذكي ��ة و�صارمة،
رغ ��م انه ��ا متيل
�إىل ال�سخري ��ة
وت�ش ��ارك بن�ش ��اط
النقا�ش ��ات
يف
الن�سوية حول امل�ساواة
يف الأجر بني اجلن�سني.
�شعبية �شومر هو �أنها متكنت
�أح ��د �أ�سب ��اب
م ��ن جت ��اوز (�أو عل ��ى الأق ��ل جتنب)”النقا�ش”ح ��ول
الإعج ��اب وال�شه ��رة ال ��ذي حتظ ��ى ب ��ه النجم ��ات
الأخريات.
الن ��كات الت ��ي ترويه ��ا �شوم ��ر مثرية للإعج ��اب .،وهي
متتلك �سحر ًا كوميدي ًا خطري ًا وهي ت�صر على �أن كتابها
ه ��ذا لي�س جمموعة من مذكراته ��ا” ،ولكنه جمموعة من
املقاالت ،الق�صرية :وهو �أحدث كتاب يف �سل�سلة طويلة
م ��ن الكتب الت ��ي قام ��ت بت�أليفها جمموعة م ��ن املمثالت
الكوميديات الأمريكيات املوهوب ��ات للغاية امثال :تينا

هذا ال يعني �أن”جل�سات مارلني الأخرية”هو
كت ��اب رديء ،ب ��ل هو هجني غري ��ب ال يعرف
القارئ ماذا ي�ستنتج منه .وكي �أكون من�صف ًا،
مي�شي ��ل �شناي ��در ،الفرن�سي� ،أو ال ��ذي يكتب
بالفرن�سي ��ة ،غري واثق من غايته وما �أجنزه،
عل ��ى حد �س ��واء .يف مقدمت ��ه ال�سريعة ،التي
يفتتحه ��ا مبقاي�ض ��ة الذعة على نح ��و طريف
ب�ي�ن مارل�ي�ن مون ��رو و�صديقه ��ا تروم ��ان
كابوت ��ي ،يعرتف �شنايدر ب� ��أن روايته ((مثل
َ�ش ْع ��ر مارلني ،هي زائفة من النوع ال�صادق))
ـ� �ـ ومثل هوللي غواليتي التي و�صفها مبدعها
كابوت ��ي يف”بريكفا�ست �آت تيفاين”((زائفة
�أ�صيل ��ة)) .يف �آخ ��ر الأم ��ر ،بورتريه هوللي،
كم ��ا يقول �شنايدر ،كان مبني� � ًا بب�شكل جزئي
على �ص ��ورة �أم �أم ،كما �سن�شري اليها من الآن
ف�صاعد ًا.
الكت ��اب ،الذي كتب ��ه �شناي ��در(( ،م�ستلهم من
�أح ��داث واقعي ��ة)) ،وكل التواري ��خ ،املواقع
والأحادي ��ث ((تع ��ود اىل البطل ��ة)) .عل ��ى
كل ح ��ال(( ،ه ��ذا عم ��ل م ��ن الأدب الق�ص�صي.
ملف ��ق احلكايات الذي يكم ��ن ّ
يف مل يرتدد يف
�أن ين�س ��ب اىل �شخ�ص ما قال ��ه �شخ�ص �آخر،
ويع ��زو اليه ��م يومي ��ات مل يك ��ن له ��ا وجود،
مق ��االت �أو مالحظ ��ات مل ُتكت ��ب ،و�أح�ل�ام
و�أف ��كار لي�س ��ت له ��ا م�ص ��ادر .ال ميك ��ن للمرء
�أن يطل ��ب �صراح ��ة �أكرث م ��ن ه ��ذه ،لكن هذا
االع�ت�راف اليفيدن ��ا يف ق ��راءة الكتاب .ويف
الكتابة �أي�ض ًا.
م ��ن امل�ؤ�س ��ف �أن �شنايدر يق� �دّم نف�س ��ه معلقاً
عملي� � ًا ،يعر� ��ض ك ��م ه ��و ّ
مطل ��ع ح�ي�ن ي�شري
اىل هولي ��وود ب� �ـ ((مدين ��ة بهرج ��ة)) ،مدلي ًا
مالحظ ��ات خال ��دة ،مث ��ل ((بع� ��ض املمثل�ي�ن
ي�شبه ��ون النج ��وم الت ��ي و�ضوحه ��ا يناق�ض
واقع �إنها توقفت عن الربيق)).
الـ”جل�س ��ات الأخ�ي�رة" ،يف العن ��وان،
ه ��ي تل ��ك اجلل�س ��ات الت ��ي كان ��ت لأم �أم م ��ع
الطبي ��ب النف�س ��ي رال ��ف غرين�س ��ون ،يف
ال�سنت�ي�ن الأخريتني م ��ن حياتها .يف �سنوات
اخلم�سين ��ات ،كان غرين�س ��ون ،الذي عمل مع
فروي ��د يف فيينا ماقبل احلرب ،قمة يف جمال
مهنته ،حمرتم ًا من زمالئه الأطباء النف�سيني،
كما من م�شاه�ي�ر ال�شا�شة الذين انتقل لل�سكن
بينه ��م ـ� �ـ بالإ�ضاف ��ة اىل �أم �أم ،كان م ��ن ب�ي�ن

مر�ض ��اه ت ��وين كريت� ��س وفران ��ك �سينات ��را،
والأول واح ��د م ��ن ع�ش ��اق �أم �أم الأخريي ��ن.
يب ��دو �أن غرين�سون كان متيّم ًا بال�شا�شة ،وله
�صالت كثرية مع هوليوود .عمله مع اجلنود
العائدي ��ن من احلرب العاملي ��ة الثانية والذين
يعانون من �صدم ��ة احلرب قادت ليو رو�سنت
اىل اختي ��اره لدور البط ��ل يف روايته”كابنت
نيوم ��ان” ،الت ��ي حتول ��ت اىل فيل ��م ناج ��ح
بطول ��ة النجم غريغوري بك .يف ال�سر ،يقول
�شناي ��در ،كان غرين�سون ((يرغ ��ب ب�أن يكون
معروف ًا للأجيال املقبلة ك�شخ�ص كان”ي�ستمع
للأيقونات")).
كان الطبي ��ب الب ��ارع واعي� � ًا بعنا�صر اخليال
ورواي ��ة الق�ص ��ة الت ��ي تنطوي عليه ��ا عملية
التحلي ��ل النف�س ��ي .وط ��وال حيات ��ه ،كان من
الوا�ض ��ح �إن ��ه يعترب نف�س ��ه كات ��ب �سيناريو
بق ��در ما ه ��و طبي ��ب ،بنف� ��س الطريق ��ة التي
كان فروي ��د يظ ��ن بها نف�سه بحق ـ� �ـ نوع ًا من

ترجمة  :عباس المفرجي







اىل جن ��ون .كان ��ت �أم �أم �شخ�صي ��ة مت�ضررة
ب�ش ��دة وتتكل عل ��ى غرين�س ��ون ،يف ال�شهور
الأخ�ي�رة ،املعذب ��ة ،م ��ن حياته ��ا ،للح�ص ��ول
عل ��ى �شكل ما م ��ن ال�صح ��ة� .أ ّم ��ا غرين�سون،
فيق ��ول �شناي ��در عل ��ى ل�سان ��ه ،عقب وف ��اة �أم
�أم(( :كان ��ت �أ�صبح ��ت طفلت ��ي� ،أمل ��ي� ،أختي،
جن ��وين)) ي ��ا �إله ��ي .مع تق� �دّم العم ��ر� ،أدرك
غرين�س ��ون حم�صل ��ة �أك�ث�ر رزان ��ة و�أكرث دقة
مل�أزقهم ��ا امل�شرتك(( :كن ��ت مهوو�س ًا بالتمثيل
وا�ستخدمت التحليل النف�سي لأ�شبع حاجتي
بالر�ض ��ا ،يف ح�ي�ن �إنه ��ا كانت مف ّك ��رة �صانت
نف�سه ��ا م ��ن التفكري بالأمل من خ�ل�ال التحدث

ب�صوت فتاة �صغرية والتظاهر بالبله)).
نح ��ن نع ��رف �أن �أم �أم كان ��ت �شخ�ص� � ًا فري ��د ًا
ــ”ظاهرة”ه ��ي الكلم ��ة الأف�ض ��ل ـ� �ـ لك ��ن يف
الو�ص ��ف الذي يقدمه �شنايدر عنها هي غريبة
موجهة جزئي� � ًا� ،شيطانية
عل ��ى نحو عمي ��قَ ،
جزئي� � ًا ،وجزئي� � ًا ال �أم ��ل من اخلال� ��ص منها.
ع ّم ��دت ب�إ�س ��م نورم ��ا ج�ي�ن مورتين�س ��ون،
و�أخذت �إ�سم �أمها قبل الزواج ،بيكر؛ ثم غيرّ ه
بن لي ��ون ،منتج منف ��ذ يف تونتيث �سنت�شري
فوك� ��س ،اىل �إ�سم مارلني مون ��رو ،الذي راق
لها كثري ًا .حني وا�صلت م�سريتها� ،أ�صبح �إ�سم
�أم �أم ،على �أي ح ��ال ،م�سرت هايد الذي ال مفر
من ��ه ؛ كما قالت ه ��ي(( ،حملت مارلني مونرو
مع ��ي �أينما ذهب ��ت ،مث ��ل طائ ��ر القطر�س)).
واحدة من �أكرث احلكايات ت�أثري ًا وغرابة يف
الكتاب هي التي يرويها كابوتي .بعد �أن كان
معه ��ا بينما هي جال�سة ل�ساع ��ات �أمام املر�آة،
((�س�ألها ماذا تفعل ،فاجابت ’ �أنا �أرقبها ‘)).
يف النهاي ��ة ،ي ��روي لنا”جل�س ��ات مارل�ي�ن
الأخرية”ق�ص ��ة م�أ�ساة مزدوج ��ة� .أم �أم كانت
مدمرة لذاته ��ا ،لكنها كانت �أي�ض� � ًا واحدة من
�أولئ ��ك الذين ي�ض� � ّرون كل من يق�ت�رب منهم.
ق ��ال ج ��ان -ب ��ول �سارت ��ر عنه ��ا�(( ،إن ��ه لي�س
فقط الن ��ور ال ��ذي ينبعث منها ،ب ��ل احلرارة
�أي�ض� � ًا� .إنها حت�ت�رق خالل ال�شا�ش ��ة)) ،وهي
ح ��رارة كانت ميكن لها �أن ت�سفع اكرث القلوب
ج ��ر�أة .و�صف غرين�سون م ��ا يتقا�سمه مع �أم
�أم ب�أن ��ه حب غري محُ ِ ب ،وح ��ب ال�شك �إنه كان
كل م ��ا ميك ��ن لأم �أم �أن تقدم ��ه لأيّ كان ،حتى
لنف�سه ��ا� .أم �أم مات ��ت ،ونورما ج�ي�ن برفقتها
؛ غرين�س ��ون بقي حي� � ًا بعدهما ب�سبعة ع�شرة
عام ًا .وكما قال هو(( ،كانت خملوق ًا م�سكين ًا،
حاولتُ ان �أ�ساعدها و�أنهي �أملها)).
“جل�س ��ات مارلني الأخ�ي�رة” ،رغم نقائ�صه،
يبق ��ى كتاب� � ًا �آ�س ��ر ًا ،بطريق ��ة مروّ ع ��ة .فقط،
كان ��ت مواه ��ب �شناي ��در ال تتكاف ��ئ م ��ع
مو�ضوع ��ه ــ تخي ْل م ��ا كان �سيفعله نابوكوف
م ��ع ق�ص ��ة مثل ه ��ذه! ك ّت ��اب �آخ ��رون ج ّربوا
ـ� �ـ �أبرزه ��م جوي� ��س كارول اوتي� ��س و�آندرو
اوهاغ ��ان ـ� �ـ م ��ع ه ��ذا ،فمازال ��ت �أم �أم تنتظر
روائي� � ًا �أ�ست ��اذ ًا ب ��روح �شاع ��ر ك ��ي يتناولها
ب�إن�صاف حقيقي.

عن �صحيفة الغارديان
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ترجمة وإعداد /أحمد الزبيدي

صدرت للروائية االمريكية آن هوود (ولدت يف عام  )1956اكرث من أربع عرشة رواية
وع��دد من املجاميع القصصية وكتابها الجديد (نجمة الصباح أن يعيش املرء وس��ط
الكتب) تتحدث عن التأثري الذي أحدثته الكتب يف مسار حياتها.

صدر باالنكليزي

الروائية
االمريكية
آن هوود تسرد
قصتها مع
قراءة الكتب

ترجمة  :المدى

كتب ��ت الروائي ��ة �آنا كيندل ��ن يف كتابها الذي
�صدر عام  1998بعنوان”كيف غريت القراءة
حياتي" .تقول :الكتب هي الطائرة والقطار
والطري ��ق ..هي الوجهة ورحل ��ة ال�سفر .هي
البي ��ت”.يف ذلك الوق ��ت ،كان ذلك الكتاب هو
الأح ��دث يف تقليد طوي ��ل يف كتابة مثل هذه
املذكرات ،وهو تقليد يهدف بو�ضوح لالحتفال
بالطريق ��ة التي ت�ؤث ��ر فيها الكت ��ب والقراءة
عل ��ى حياتن ��ا ،فه ��ي ال تزودن ��ا باملعلوم ��ات
فق ��ط ولكنها ت�شكل لنا ا�سل ��وب حياتنا � -أنها
تعطين ��ا �ش ��كل احلياة التي نعي�ش ��ه وحتولنا
�إىل ال�شخ�صي ��ات الت ��ي ا�صبحنا عليها ،وهذا
التقليد ما زال م�ستمر ًا (وهذا هو ر�أي القراء
يف الكتاب الذي �صدر م�ؤخر ًا للكاتبة باميال
بول بعنوان”حياتي م ��ع بوب" ،على �سبيل
املث ��ال) ،لأن لكل كاتب ي�ؤلف مثل هكذا كتاب،
هناك الع�شرات من الق ّراء ال�شباب املنده�شني
الذي ��ن يقدمون على املغام ��رة ولأول مرة يف
حياتهم للذه ��اب اىل مكتبة املدين ��ة �أو مكتبة
اك�ب�ر ت�أخذه ��م اىل ع ��وامل �أو�س ��ع ال حت�صى
خارج حدود بلدانهم.
وي�ستم ��ر ه ��ذا التقلي ��د م ��ع كت ��اب”�آن
هود”اجل ��ذاب وال�سري ��ع هود ت�أخ ��ذ ق ّراءها
يف رحل ��ة اىل اماك ��ن ووقائ ��ع خمتلف ��ة يف
�سريته ��ا الذاتي ��ة ،تخربه ��م ع ��ن الكتب التي
رافقتها وهي تتجول ب�ي�ن املكتبات املختلفة،
الت ��ي �شكل ��ت معتقداتها ،وع ��ززت �إح�سا�سها

بالذات ،وقدمت له ��ا با�ستمرار خارطة طريق
حلياتها .يف هذه الرحلة هناك ك�شف للأ�سرار
وق�ص�ص حب وزواج وقلوب مكلومة جتدها
جميع ًا يف هذه الف�صول ال�سريعة  -كل ف�صل
�أو �أك�ث�ر �أو �أق ��ل يت ��م احلديث في ��ه عن كتاب
واحد معني  -وجميع هذه اللحظات حمبوكة
مع ًا ب�أ�سلوب يحمل ده�شة اال�ستك�شاف.
الكت ��ب التي نلتقي به ��ا ه ��ي اكت�شافات بحد
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ذاته ��ا ،وهن ��اك ق ��راءات عاطفي ��ة رائعة على
طول الطريق .عل ��ى �سبيل املثال ،تثري تفاهة
كتاب”حج ��ر ل داين في�شر”م ��ن هارول ��د
روبن ��ز (كاتب الرواي ��ات ال�شعبي ��ة) ذكريات
مغرية و دفاعي ��ة قلي ًال :وتكت ��ب امل�ؤلفة”اىل
يومن ��ا هذا”�أود �أن �أ�شع ��ر يف بع�ض الأحيان
باالنغما�س يف قراءة كتاب ال ي�ستحق القراءة
من وجه ��ة النظر الأدبية” .وكتاب �آخر يعيد
له ��ا �ص ��دى ذكرياته ��ا م ��ع ابن ��اء عمه ��ا وهم
يذهب ��ون �إىل حرب فيتن ��ام .وذكريات �شراء
�أول كتاب”حقيقي"له ��ا وه ��و كتاب”ق�ص ��ة
حب”لإري� ��ش �سيغ ��ال” ،فهي م ��ا زالت تتذكر
البائع يف مركز الت�سوق الذي ا�شرتت باع لها
الكت ��اب ”:كيف ميكن لذلك ال�صبي ذي ال�شعر
الأ�شعث ،والأخ�ض ��ر العينني فهم مدى �أهمية
هذه اللحظة بالن�سبة يل؟”
تنته ��ي ف�ص ��ول هذا الكتاب ،غالب� � ًا بالتعرف
عل ��ى �شخ�صي ��ات خمتلف ��ة متام ًا ع ��ن الكاتبة
مما يجعله ��ا تت�ساءل ("�ألي�س ه ��ذا هو �سحر
الكتب؟”وه ��ي تع ��رف جيد ًا اجل ��واب) ،لقد
علم ��ت الكتب ابن ��ة املدينة ال�صغ�ي�رة الكثري
ع ��ن �أمريكا وجمي ��ع �أنواع الأ�شي ��اء االخرى
مث ��ل حي ��اة املنف ��ى وال�شجاع ��ة ال�شخ�صي ��ة.
وبف�ض ��ل ا�سلوب نرثها املمت ��ع ،ي�شعر القراء
وك�أنه ��م ي�شاه ��دون ه ��ود وهي م�سرع ��ة �إىل

�شقته ��ا يف �شارع بليك ��ر لرتمتي على االريكة
وتب ��د�أ بق ��راءة الكت ��ب الت ��ي ا�شرتته ��ا من ��ذ
ال�صباح الباكر.
وتزرع القراءة يف داخل امل�ؤلفة �شيئ ًا ما يبد�أ
ينم ��و ويكرب .وكلما كانت كاتبتنا تقر�أ اكرث،
كلما كرب �شعورها ب�أنها ميكن �أن ت�صبح كاتبة
– خ�صو�ص ًا بعد �أن زادت من قراءة مذكرات
من هذا الن ��وع .كتبت �س ��وزان �سونتاغ ذات
مرة �أن”القراءة ،حب القراءة ،هو ما يجعلك

حتلم ب�أن ت�صبح كاتب ًا" ،وهذا ينطبق على �آن
هود متام� � ًا التي ين�ش�أ لديها يف نهاية املطاف
ت ��وق �إىل ت�ألي ��ف الكت ��ب”.كل م ��ا كان عل ��ي
القي ��ام به”،تقول لنا”،جلع ��ل �أحالمي يف �أن
ا�صبح كاتب ��ة تتحقق هو الكتابة يف كل يوم،
وق ��راءة كل كتاب يق ��ع بني ي ��دي” .و"قراءة
كل كت ��اب يقع بني يديك”كان عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا
يف الن�صائ ��ح التي قدمها ب ��ن جون�سون �إىل
�ش ��اول بيل ��و ،يف �سريت ��ه الذاتي ��ة” ،حي ��ث
ت�ش ��كل الكتب العمود الفقري للحياة ب�أكملها،
و�أن هذه الن�صيحة ت�صبح حقيقة واقعة.
وكثري ًا ما تفعل هذا يف كتابها”ومثل الكثري
من الكتب من هذا النوع ،تزداد املخاوف عند
امل�ؤل ��ف م ��ن �أن ي�صي ��ب امللل الق� � ّراء ب�سببب
ع ��دد �صفح ��ات الكت ��اب الكث�ي�رة .،ولكن من
ال�صع ��ب �أن نت�ص ��ور �أيّ �شخ�ص ال يرغب يف
�أن يك ��ون طول ه ��ذا الكتاب خم�س ��ة �أ�ضعاف
طول ��ه احل ��ايل ،ليمتل ��ئ بخم�س ��ة �أ�ضع ��اف
هذه الذكريات ال�سعي ��دة واحلزينة ،وخم�سة
�أ�ضعاف اكت�شافات القراءة املده�شة.

عن كري�ستيان �ساين�س مونيتور

يتن ��اول هذا الكت ��اب ق�ص ��ة ال�شراكة بني
�ستي ��ف بان ��ون ودونالد ترام ��ب – التي
تعت�ب�ر املفت ��اح لفه ��م �صع ��ود اليم�ي�ن
املتط ��رف ،و�سق ��وط هي�ل�اري كلينتون،
والقوى اخلفية التي جعلت �أعظم منزعج
يف التاريخ ال�سيا�س ��ي الأمريكي .يكون
يف الواجهة و�ستيف بانون هو الرئي�س
التنفيذي حلملة ترامب االنتخابية و�أحد
عوامل و�صوله للبيت الأبي�ض.
وا�ستن ��اد ًا �إىل الع�ش ��رات م ��ن املقابالت
الت ��ي �أجري ��ت على م ��دى �س ��ت �سنوات،
يقدم م�ؤلف الكت ��اب جو�شوا غرين وهو
�صحايف امريكي م�شهور الق�صة الكاملة
حلمل ��ة ترام ��ب االنتخابي ��ة ع ��ام 2016
م ��ن بداي ��ة الرت�شي ��ح م ��رور ًا بربام ��ج
تلفزيون الواق ��ع �إىل تتويج ترامب ليلة
االنتخابات.
و�ش ��كل اختي ��ار �ستي ��ف بان ��ون لرئا�سة
حمل ��ة ترام ��ب الرئا�سي ��ة يف � / 17آب
� ،2016صاعق ��ة للدوائ ��ر ال�سيا�سي ��ة يف
وا�شنط ��ن واعت�ب�رت �أنه ��ا ا�ش ��ارة �إىل
انهي ��ار احل ��زب اجلمه ��وري .مل ي�سب ��ق
ل�ستي ��ف بان ��ون �أن �أدار م ��ن قب ��ل اي ��ة
حمل ��ة انتخابي ��ة وكان حمتق ��ر ًا من قبل
الدميقراطي�ي�ن واجلمهوري�ي�ن عل ��ى حد
�سواء.
�إن �أ ّي ��ة درا�سة للبحث يف �صعود ترامب
�إىل الرئا�س ��ة ال مف ��ر �أمامه ��ا م ��ن درا�سة
�شخ�صي ��ة �ستي ��ف بان ��ون� .إن �صفق ��ة
ال�شيط ��ان ه ��و ق ��ول م�أث ��ور للتالق ��ي
امللح ��وظ للظ ��روف الت ��ي ق ��ررت نتيجة
االنتخاب ��ات ،وقد ق ��ام بان ��ون وحلفا�ؤه
بحب ��ك خي ��وط م�ؤام ��رة وا�سع ��ة لوقف
تق ��دم هي�ل�اري كلينت ��ون .لفه ��م �صعود
ترامب غ�ي�ر العادي و�سق ��وط كلينتون،
يج ��ب �أن تن�س ��ج ق�صة ترام ��ب جنب ًا �إىل
جن ��ب مع ق�صة بان ��ون ،و�إال ف�إن البحث
يف �أ�سباب �صعود ترامب لن يكون له �أي
معنى.

الناس

الحكام والدين

الجدد

واألغنياء

مل ��اذا ا�صبحت دول الغرب �أغنى من دول
ال�شرق الأو�سط
ظ ��ل ال�ش ��رق الأو�س ��ط لق ��رون ع ��دة بعد
انت�ش ��ار الإ�س�ل�ام ،متقدم� � ًا بف ��ارق كبري
ع ��ن �أوروب ��ا .ومع ذل ��ك ،ول ��د االقت�صاد
احلدي ��ث يف �أوروب ��ا .مل ��اذا مل يول ��د يف
ال�شرق الأو�س ��ط؟ يف هذا الكتاب يدر�س
جاري ��د روبني الدور ال ��ذي لعبه الإ�سالم
يف ه ��ذا االنتق ��ال املعاك� ��س لل�ث�روات.
وه ��و يج ��ادل ب� ��أن الل ��وم ال يق ��ع عل ��ى
الدي ��ن بح ��د ذاته .ب ��ل كان �إقح ��ام الدين
يف ال�سيا�س ��ة يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ه ��و
اجلاين الرئي� ��س .وقد �أعطيت لل�سلطات
الديني ��ة الإ�سالمي ��ة مقع ��د ًا مهم� � ًا يف
طاول ��ة املفاو�ض ��ات ال�سيا�سي ��ة ،الت ��ي
كان ��ت تعيق التقدم امله ��م مثل ال�صحافة.
لك ��ن يف �أوروب ��ا ،لعب ��ت الكني�س ��ة دور ًا
�أ�ضعف يف �إ�ضف ��اء ال�شرعية على �إقحام
الدي ��ن ،خا�صة يف الأماكن التي انت�شرت
فيه ��ا الربوت�ستانتي ��ة (يف الواق ��ع ،كان
الإ�صالح ناجح ًا ب�سبب انت�شار الطباعة،
ال ��ذي مت حظ ��ره يف ال�ش ��رق الأو�سط).
وكان ذل ��ك عل ��ى وج ��ه التحدي ��د يف تلك
ال ��دول الربوت�ستانتية ،وخا�صة �إنكلرتا
واجلمهوري ��ة الهولندي ��ة ،حي ��ث ول ��د
االقت�صاد احلديث� .صدر هذا الكتاب عن
جامعة كامربي ��دج وم�ؤلف الكتاب ا�ستاذ
يف التاريخ االقت�صادي.

فنان الطباشير

رواي ��ة ع ��ن عالقة ح ��ب جتمع ب�ي�ن فنان
�شاب ومعلمة بقلم الليجرا غودمان وهي
كاتب ��ة امريكي ��ة لها العديد م ��ن الق�ص�ص
والروايات املن�شورة وتركز يف كتاباتها.
على العالقات الأ�سرية.
ه ��ذه ق�ص ��ة ح ��ب مث�ي�رة ب�ي�ن �شخ�صني

خمتلف�ي�ن ج ��د ًا :كولني ،فن ��ان الطبا�شري
ال ��ودود ال ��ذي ال يفك ��ر يف ت ��رك عمل ��ه
املبهر ،ونينا ،املعلمة املثالية التي تكافح
يف كل ي ��وم لأن تك ��ون ذات ت�أث�ي�ر عل ��ى
طالبه ��ا .يري ��د كول�ي�ن حتقي ��ق موهبته

الكاملة ،وبحذر تعرف ��ه نينا على والدها
الق ��وي ،ال ��ذي ميل ��ك معظم ا�سه ��م اكرب
�شرك ��ة للألعاب االلكرتوني ��ة يف العامل.
�إ�ضاف ��ة �إىل هذا هن ��اك تلميذ نينا الرائع
املهوو�س بالألع ��اب االلكرتونية ،رواية
ع ��ن احلي ��اة املعا�ص ��رة ب�أ�سل ��وب �أدبي
رقيق وقوي.

ه ��ذه �آخ ��ر رواي ��ات
دان ��زي
الكاتب ��ة
�سين ��ا وه ��ي روائي ��ة
امريكي ��ة ول ��دت ع ��ام
 1970لديه ��ا العدي ��د
من الروايات الت ��ي حازت على اعجاب
النقاد واجلمهور على حد �سواء.
م ��ع اقرتاب القرن الع�شرين من نهايته،
�أ�صبح ��ت ماريا على و�ش ��ك بداية حياة
مل تخط ��ر يف باله ��ا �أب ��د ًا .فق ��د ب ��د�أت
م ��ع حبيبها خلي ��ل ،وهو زمي ��ل لها يف
الكلي ��ة ،يخططان حلف ��ل زفافهما .هما
الزوج ��ان املثاليان”،املل ��ك وامللك ��ة يف
حفل ��ة مو�سيقي ��ة رائع ��ة” .وب�شرتهما
متتلكان نف�س الظل من ال�سمرة.
كان ��ا يعي�ش ��ان مع� � ًا يف اح ��د احي ��اء
ال�س ��ود يف بروكل�ي�ن ،حي ��ث يخو� ��ض
خليل كفاح� � ًا للنجاح يف حياته العملية
وماريا ت�ستغرق وقتها يف �أطروحتها،
اجلامعي ��ة ع ��ن مذبح ��ة جون�ست ��ون.
حت ��ى �أنها �أخذت دور البطولة يف فيلم
وثائق ��ي عن”النا� ��س اجلدد”مثله ��م،
الذي ��ن يتخط ��ون احل ��دود القدمية من
اج ��ل عه ��د �شج ��اع جديد مرتق ��ب – مل
تتوق ��ف �أحالم اليقظة عن ��د ماريا وهي
حتلم برجل �آخ ��ر� ،شاعر ال تكاد تعرفه
جيد ًا.
ويت�صاعد اخلي ��ال يف الرواية لي�صبح
حقيق ��ة واقعة ،لكن ��ه ينق ��ب يف �أ�سرار
من املا�ضي وال يه ��دد بتعري�ض حياتها
اجلدي ��دة املثالي ��ة للخط ��ر ب ��ل يهددها
ج�سدي ًا
"النا� ��س اجلدد”رواي ��ة جريئ ��ة وغري
مقي ��دة ب�شيء تتح ��دى كل افرتا�ضاتنا
ح ��ول كي ��ف نع ��رف بع�ضن ��ا البع�ض،
وكيف نعرف �أنف�سنا.

"حي الس��ماوات الس��بع" ..جديد الشاعر
ّ
حسام السراي
العراقي ح�س ��ام ال�سراي،
�ص ��در حديث� � ًا لل�شاع ��ر
ّ
كت ��اب �شع ��ريّ جدي ��د حم ��ل عنوان”ح � ّ�ي
ال�سم ��اوات ال�سب ��ع" ،ت�أ ّل ��ف الكت ��اب ال ��ذي �صدر
ن�ص �شعريّ
ع ��ن دار”الرافدين”يف بريوت ،م ��ن ّ
طوي ��ل كتب ��ه ال�س ��راي ع ��ن نيوي ��ورك ،ا�ستنطق
يف م�ضمون ��ه ا�ستعاداته لتل ��ك الرحلة �إىل املدينة
الأمريك ّي ��ة الأك�ب�ر والأ�شه ��ر ،ف�ض�ل ً�ا عم ��ا تركته
يف دواخله م ��ن مقاربات ثقاف ّي ��ة ونف�س ّية وح ّتى
�سيا�س ّي ��ة م ��ع مدينت ��ه الأ ّم بغ ��داد ،لتتداخ ��ل يف
مقاط ��ع الكت ��اب ثنائي ��ات مت�ض ��ادّة :الطبائع بني
ال�ش ��رق والغ ��رب ،العراق ��ي والآخ ��ر العرب ��ي،
امل�ساف ��ر يف مقاب ��ل العائد ال ��ذي تتجاذب ��ه �أفكار
البق ��اء يف امل ��كان اجلديد ،واخلرائ ��ب التي م ّرت
عليه يف ما�ضيه قبالة العمران ال�شاهق.
والكت ��اب اجلديد لل�سراي� ،ض ّم ع�شرة تخطيطات
للف ّنان العراقي املغ�ت�رب كرمي ر�سن ،ا�شتغل فيها

عل ��ى توظي ��ف ت�ص � ّ�ورات فن ّية ظه ��رت على نحو
من �أ�شكال وتكوين ��ات و�أداء تعبريي ،بعد قراءة
للن�ص ودالالت ��ه ،و�إثر مرا�س�ل�ات امتدّت
مع ّمق ��ة ّ
الر�سام وال�شاعر.
لفرتة بني ّ
وكت ��ب ال�شاع ��ر فا�ض ��ل الع ��زاوي عل ��ى غ�ل�اف
الكت ��اب الأخري”:كث�ي�رون ه ��م ال�شع ��راء الذي ��ن
كتب ��وا ق�صائ ��د عن نيويورك ،مث ��ل والت ويتمان
وغار�سي ��ا لوركا والنغ�ستون هيوز ومريو�سالف
هول ��وب و�أدوني�س ،وهو ما فعل ��ه ال�شاعر ح�سام
ال�س ��راي �أي�ض ًا بعد زيارة ملدينة نيويورك التي ال
تكاد تنتمي اىل �أم�ي�ركا .ولكنـــه ليتجنب الوقوع
يف ف ��خ االنطباعي ��ة ال�سياحي ��ة جع ��ل ق�صيدت ��ه
ع ��ن املدين ��ة ق�صي ��دة ع ��ن نف�س ��ه قب ��ل كل �شيء،
لنت ��ذوق معه طع ��م مرارة الع ��امل املتداعي القدمي
الذي جاء من ��ه ،ون�شاركه ده�شت ��ه �إزاء عامل �آخر
خمتلف”.ح � ّ�ي ال�سم ��اوات ال�سبع”ن�شيد �شعري

طوي ��ل ومتدف ��ق ،بن�ب�رة رثائية �شخ�صي ��ة ،غنية
ب�إيحاءاتها� ،صرخة يف لي ��ل �ضد تاريخ كامل من
الأوهام".
و�س ْرعَة
ومن �أجواء الكتاب نقر�أ�":أ ْن ُف َك َم ْ�سدُودُ /
ور َعلِيها
ال َب ِ
ا�ص ت َْ�س ُك ��تُ  /عِ ْن َد َ�ش� �دَةِ َوردٍ /محَ ْ ُج ٍ
ف�ش ُ
ِن�ش ��اقَ /،
اال�ست َ
ِيب لمَ ْ َت ْلهَث ُم ْن ُذ
مِ ن ْ
رائط ال ُتول ِ
أرواح هُ نا
 /.2001ال ت َْ�ستَن ِف ْر َت َع ُج َبك؛ /ا ْر ِت َقاء ال ِ
َم َّه َد لِلفتةٍ ُمت ََح ِّ�سبَةٍ َن ْح َوك."..
وح�س ��ام ال�س ��راي� ،شاع� � ٌر عراق � ّ�ي ،م ��ن الأ�سماء
ال�شعر ّي ��ة الت ��ي َن�شط ��ت بعد الع ��ام � ،2003صدر
له”:وح ��ده ال�ت�راب ُيقهقه”(جمموع ��ة �شعر ّي ��ة)
الع ��ام  2009ع ��ن دار الفاراب ��ي بب�ي�روت .ن�ش ��ر
ق�صائ ��ده يف �صح ��ف عراق ّي ��ة وعرب ّي ��ة� ،أح ��د
العراقي ورئي� ��س هيئته
م� ّؤ�س�س ��ي بي ��ت ال�شع ��ر
ّ
الإداري ��ة يف دورته ��ا الثاني ��ة ()2016 -2013
ورئي�س حترير جم ّلته الثقاف ّية الف�صل ّية”بيت".
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فنتازيــــا القــــص
د .جاسم خلف الياس
تع ��د ق�ص ��ة (زي ��ارة) يف جمموع ��ة (النه ��ر واملج ��رى)
للقا� ��ص هيثم بهن ��ام بردى واحدة م ��ن الق�ص�ص الق�صرية
التي �سع ��ى القا� ��ص يف ا�شتغالها �إىل حت ��والت الق�ص� ،إذ
ا�شتغ ��ل فيها على تقنيات جدي ��دة عربت عن وعيه بالكتابة
وحتوالته ��ا الفني ��ة ،وتعرية الواقع واجل ��ر�أة والغور يف
ن�سيج ��ه ،و�إمكاناتها يف قول ما تريد ،يف ت�شكيل بدا عليه
االفرتاق عن االتفاقيات ال�سرد املتوارثة� .إذ تنه�ض الق�صة
راو يوظف �ضمري
على �أحداث و�شخو�ص فنتازية ،يقدمها ٍ
ال�شخ� ��ص املتكلم (�أنا) ال ��ذي يتم بو�ساطت ��ه نقل االحداث
الت ��ي تخ�صه مبا�ش ��رة ،وبذلك يك ��ون ال ��راوي الذاتي هو
�صان ��ع الفع ��ل الق�ص�ص ��ي ،واملهيم ��ن احلقيق ��ي يف منطقة
الق� ��ص ،وعل ��ى وف ��ق ه ��ذا التحدي ��د فالراوي((�شخ�صي ��ة
م�شارك ��ة يف الن� ��ص الق�ص�ص ��ي ،ذات ر�ؤي ��ة داخلي ��ة يت ��م
خالله ��ا تقدمي االحداث م ��ن وجهة نظره ،فه ��و العامل بكل
التفا�صيل ،ذو معرفة �شخ�صية وا�سعة بجوهر االحداث))
( ) فبعد �أن تدخل ال�شخ�صية (املر�أة) التي يبتكرها الراوي
الغرفة دون �أن تطرق الباب ،ينده�ش لهذا االقتحام الأنثوي
املباغ ��ت ملكتبه ،وهذه �أوىل الإ�شارات التي �سندخل عربها
�إىل الفنتازي ��ا الن�صي ��ة ،فيفوح ف�ض ��اء الغرف ��ة برائحتها،
وعندما ت�صب ��ح قبالته متام ًا ،يف اجلهة الأخرى من مكتبه
االنيق تب ��ادره ب�س�ؤال :هيثم ب ��ردى ..ح�سب ت�صوري..؟
فجبيه ��ا ونظراته ت�ساف ��ر يف �أغوار عينيه ��ا ال�سماويتني:
نعم� ..أنا هيثم ،تف�ضلي ..هل من خدمة؟.
ث ��م ي�ستم ��ر ال ��راوي يف روي الأح ��داث الت ��ي وقع ��ت
يف غرفت ��ه اىل نهاي ��ة الق�ص ��ة ب�ضمري املتكل ��م ،في�صف لنا
�شع ��وره و�أحا�سي�سه و�أفكاره ،فهو ال ��راوي وال�شخ�صية
امل�شارك ��ة الت ��ي عا�شت ه ��ذه الأح ��داث ،ويتطاب ��ق ا�سمه
م ��ع �أ�س ��م امل�ؤل ��ف ،فه ��ل �س�ُت رُ وى الأح ��داث الت ��ي تتعلق
بال ��راوي كم ��ا ه ��ي؟ وه ��ل �سيقطع ال ��راوي خ ��ط الق�صة
بانعكا�س ��ات على املخيلة؟ وهل �سي�ش ��كل تدخله م�ستوىً
ق�ص�صي� � ًا جدي ��د ًا؟ وهل تعم ��د يف ذلك به ��دف ايهامنا ب�أن
االحداث حقيقي ��ة ،وال�شخو�ص من الواقع؟ قد تكون هذه
الت�س ��ا�ؤالت وم ��ا يليها من ت�س ��ا�ؤالت �أخر ه ��ي الإجابات
يف الآن نف�س ��ه .فما علينا �إال �أن نكم ��ل ما وراء اال�ستهالل
ك ��ي نرى �إىل �أين يقودنا ه ��ذا الفعل الكتابي .فبعد و�صف
عينيه ��ا اللت�ي�ن تخ ��زران االوراق البي� ��ض امللق ��اة �أم ��ام
الراوي/هيث ��م ،يناولها �سيكارة لتبديد ال�صمت الذي ران
يف الغرف ��ة ،لكنه ��ا ترف�ض ب�إمي ��اءة من ر�أ�سه ��ا ،ثم يحدق
فيه ��ا ب�إمعان؛ لي�صف لنا �شعرها وكتفيها الب�ضني ،ووجها
النا�ص ��ع البيا� ��ض ،و�أنفه ��ا امل�ستقي ��م ،وفمه ��ا ال�صغ�ي�ر،
وعنقه ��ا الطويل ،لينتق ��ل اىل ت�أففها بع�صبية وهي تقول:
ق ��د تت�ساءل ع ��ن زيارتي هذه؟ ث ��م تتوقف للحظ ��ة تنتظر
ان ي�س�أله ��ا ولكن ��ه يعاود الروي الذات ��ي (ولكني مل �أفعل)

ق���راءة ف���ي قص���ة (زي���ارة)
للقاص هيثم بهنام بردى

لينتق ��ل اىل ا�ستطراده ��ا :جئ ��ت �أ�س�أل ��ك �س� ��ؤاال واحدا ال
�أكرث .وحني يطلب منها ال�سارد (هيثم) �أن يتعارفا ،جتيبه
بح�سم :يكفيني �أين �أعرف ��ك ،وت�ستطيع �أن تناديني ندى،
ه ��دى� ،سم�ي�رة ،با�سمة ..ال ��خ .وهنا نت ��ورط يف ح�ضور
الوع ��ي القرائي ،فلم ��اذا ت�صر املر�أة عل ��ى اال�سم املوهوم
ال ��ذي ال يتحدد �ضم ��ن �سرتاتيجية الت�سمية ل ��كل �إن�سان؟
وهل ي�شكل ا�ستف ��زاز ًا للقارئ الذي عمد القا�ص �إىل جعله
�شري ��ك ًا فاع ًال يف �صناعة الداللة .وبعد �أن تخربه ب�صدور
رواي ��ة ل ��ه ،ويعقب على كالمه ��ا بعنوان الرواي ��ة (الغرفة
 )213تفاجئه ب�س�ؤال �أده�شه:
((مل جعلت زكريا ميوت بهذه الطريقة؟))( ).
وم ��ن هنا يب ��د�أ القا�ص يف تفعيل دور الفنت ��ازي� ،إذ يق ّلب
ال ��راوي قلمه ب�ي�ن ال�سبابة والو�سطى باحث� � ًا عن الإجابة
فيقول�((:إنه ��ا الطريق ��ة املنطقية الت ��ي عاجلت بها خامتة
الرواية ،كان يجب �أن ي�ست�شهد)) .فتقاطعه املر�أة الزائرة
قائل ��ة :بل مي ��وت ،ت�ستفز الراوي /هيث ��م فيجيبها بتوتر
�أن ��ت خمطئة ي ��ا �آن�سة و�أعتق ��د �أننا خط ��ان متوازيان .ثم
يلملم �أوراقي متحا�شي� � ًا النظر اليها ،لكنها تنه�ض وت�ضع
كفيها على حافة املكتب ،وت�صرخ بغ�ضب�(( :ستبقى تكتب
ن�صو�ص� � ًا حمنط ��ة ،ما دم ��ت ت�سكن هذا ال�ب�رج� ،أنزل �أيها
الأ�ست ��اذ وتنف� ��س هواء الواق ��ع)) ( ) .ويت�س ��اءل بده�شة
�أنزل؟ وتر�شقه بنظ ��رة ازدراء وتخرجت كما دخلت ،دون
�أن تغلق الباب.
يزجن ��ا الراوي /امل�ؤل ��ف يف مفارقة احلالة (املر�أة يف
الواق ��ع /امل ��ر�أة يف الن�ص) وه ��ذه �ستقودن ��ا �إىل الف�ضاء
الفنت ��ازي� ،إذ نكت�شف بعد ا�ستمرارنا يف القراءة� ،إن هذه
املر�أة هي �شخ�صية مركزية يف رواية ( )213للقا�ص هيثم
ب ��ردى� ،أي مبعن ��ى �آخر �إن املفارقة الت ��ي يكت�شفها القارئ
تقوم على يقيننا ب�أن ال�شخو�ص التي حتاور الراوي الآن
(امل ��ر�أة) وفيما بعد (زكريا) وال�شخو�ص التي هي روائية
�أ�سا�س� � ًا ،جميعها �شخو�ص ورقي ��ة ،ولي�ست من حلم ودم.
ث ��م ي�أتي دور زكريا (ال�شخ�صية التي تواجدت مع الراوي
يف غرفة �صديقه �صباح) فيلومه بق�سوة وهو يوجه كالمه
لل ��راوي (هيثم) �أو(امل�ؤلف) ويع ّنفه لعدم تنبيه زكريا اىل
احلالة التي ك�شفها �ص ��وت �ضمريه حني كان يُ�صلي �أذنيه
باحلقيق ��ة املروعة( ،وحتى ه ��ذه اللحظة مل يدرك الراوي
�أن الذي يكلمه هو زكريا بطل رواية (الغرفة  )213ويكمل
زكري ��ا حديثه بعدم موافقته على و�ض ��ع نهاية غري موفقة
قائ ًال له :جعلتني �أموت مثل ح�شرة .وهنا يتمظهر الذهول
عل ��ى الراوي ،فمن هذا الذي يكلمه؟ وما عالقة هذا الرجل
بزكريا (ال�شخ�صية الورقية) هذا �شيء فوق الطبيعي ،وال
ميكن لعاقل �أن ي�صدق ما يحدث ،لذا يت�ساءل بتعجب-(( :
مت ��وت..؟! )).فينه� ��ض زكريا فج�أة وينظ ��ر اىل الراوي/
امل�ؤل ��ف /هيثم ويقول ب�صوت عا�صف(( :مثل ح�شرة �أيها
الروائي الواعد)) .فتميد ال�صالة حتت الراوي ،وال يقوى
على النهو�ض ،فيهم�س بوجل:
(( -م ��ن �أن ��ت؟ .بهدوء� ،أج ��اب -.زكري ��ا� ،أن ��ا زكريا بطل
الرواية)).

وبع ��د �أن اختف ��ى زكري ��ا م ��ن �أم ��ام ال ��راوي ،انت�شرت
مـالمح وجـه ��ه يف ال�سـقف ،الـجـ ��دران ،الأرائـك ،ال�صـور،
و�أثـ ��اث ال�صـالة ،ووجه زكريا يحا�ص ��ره ،ي�شعر با�سوداد
يغل ��ف ر�ؤاه ،فيتهال ��ك عل ��ى كت ��ف �صباح ال ��ذي دخل بعد
ذه ��اب زكريا ،ويه ��وى على خده ب�صفع ��ة ،فيقول الراوي
 /هيثم عن نف�سه:
((�شع ��رت على �أثرها بحوا�س ��ي تن�سل �إىل ج�سدي ثانية،
وقف ��ت كالتمثال وراوزت عين � ّ�ي ،كان �صباح واقف ًا قبالتي
ويف مقلتيه �س�ؤال -:هيثم؟!� .سمعت �صوتي -:زكريا كان
هنا� -.أي زكريا؟ -بطل روايتي (الغرفة ))..)213
�إال �أن (�صب ��اح) ال�شخ�صي ��ة الرابع ��ة يف الق�ص ��ة� ،أخذ
ينظ ��ر اىل احل ��دث بر�ؤية ي�شوبها التعج ��ب ،فطوّ ق كتف
ال�س ��ارد /هيثم هام�سا� - :أن ��ا �آ�سف .ثم يدعوه اىل النوم،
ولك ��ن الراوي /هيثم يجي ��ب �صباح بثقة مطلق ��ة ،ليقنعه
ب�أن زكري ��ا فتح له باب ال�شقة وك ّلمه ،وتركه بعد �أن �أ�شعل
حرائقه .غري �أن �صباح كان واثق ًا من نف�سه �أي�ض ًا ،فال�شقة
مقفلة ،واملفاتيح ها هي بني كفيه .ويزداد تعجبه من الأمر
فيت�ساءل:
)) -كيف دخلت ال�شقة…؟ ويهرول نحو النافذة ،فيجدها
مو�ص ��دة ،ويرج ��ع وعيناه تقدح ��ان �س�ؤا ًال لغ ��ز ًا� - :أقلتَ
ان ��ه فت ��ح الب ��اب؟� -.أجل…فتهالك عل ��ى الأريك ��ة و�أن�ش�أ
يف ��رك �صدغه ثم ق ��ام نحو املغ�سلة قائ�ل ً�ا� -:س�أبتلع قر�ص ًا
منوم ًا)).
ه ��ذه الفنتازي ��ا متثل ��ت يف مرتكزي ��ن  :الأول تدخ ��ل
ال ��راوي ال ��ذي �ش� � ّكل م�ست ��وىً مروي� � ًا جديد ًا ،ك ��ي يوهم
الق ��ارئ ب�أن م ��ا يق ��ر�أه �أحداث� � ًا حقيقية ،وه ��م ميار�سون

شجاعة نادرة أمام احتمال الموت الوشيك
حياته ��م بكل واقعية ،والثاين :الفعل الفنتازي الذي �شكل
العالقة املعق ��دة بني التخيل والواق ��ع ،وامل�ؤلف/الراوي،
به ��ذا ال�صني ��ع ا�ستفز الذه ��ن بالطريقة الت ��ي ت�ستطيع �أن
تده�ش وت�شوّ �ش على نف�سها .فالت�أثريات الفنتازية مت�أتية
من االفتنان الذي م�صدره احلرية �أو ال�شك ،وهي بالت�أكيد
تنج ��م ع ��ن ت�ص ��ورات غ�ي�ر واقعي ��ة وته ��دف �إىل �إ�شباع
الرغبات الالواعية ( ).
وي�ستم ��ر تدخ ��ل ال ��راوي /امل�ؤل ��ف يف الفعل الكتابي
املتخي ��ل ،م ��ن خالل التعليق علي ��ه ،وقطع ال�س ��رد �أحيان ًا،
والرتكي ��ز على التنظ�ي�ر الذي يرتك انطباع� � ًا لدى القارئ
ب� ��أن كل م ��ا يج ��ري م ��ن �أح ��داث ومواقف ق ��د ح�صلت يف
احلي ��اة الواقعي ��ة ،ومت توظيفه ��ا يف ع ��امل الق� ��ص ،فبعد
�إغف ��اءة رخية ب�سرعة فائقة ،يت�أمل ال�سارد /امل�ؤلف �أ�شياء
ال�صالة ،وينتابه حوار داخلي:
((م�ستحي ��ل� ،أن ��ه بطل ��ي اخلي ��ايل ال ��ذي �صنعت ��ه �أنام ��ل
خميلتي ،كيف ا�ستحال م ��ن �شخ�ص على الورق �إىل رجل
حقيقي يزجرين كما زجرتني زائرة ال�صباح املجهولة)).
ث ��م ينه� ��ض كاملل�سوع مت�سائ�ل ً�ا بحرقة وه ��و يتذكر املر�أة
الت ��ي دخل ��ت عليه فج� ��أة وكلمته ع ��ن زكري ��ا ،في�ستح�ضر
�صورته ��ا يف ذاكرت ��ه� ،شعره ��ا الأ�شقر املتطاي ��ر ،نظرتها
احلامل ��ة املنبث ��ة من �سح ��ب زرق لعينني بل ��ون البحرَ :منْ
تك ��ون..؟!! �أتك ��ون هن ��اء بطل ��ة الرواي ��ة؟ .وي�ستم ��ر يف
خماطبة نف�س ��ه ولكن الكالم موجّ ه للق ��ارئ لي�شركه عنوة
يف اخلطاب:
((ك ��ن واقعي ًا� ،إنه ��ا فتاة ال وجود لها ،م ��ن �صنع اخليال،
ومل ال ..ق ��د يك ��ون اخليال الوجه الآخ ��ر للواقع ،قد تكون
هناء �شخ�صي ��ة حقيقية� ،أمل تقل يف م�سته ��ل الرواية �أنها
م�ستوح ��اة من واقع حقيق ��ي� ،إذن هناء حقيقية ،ولكن من
ي�ضمن ..من ي�ضمن ..من..؟)) ( ).
ويقف ��ل القا�ص هيثم بردى ق�صته ب�إقفال مفتوح يعود
بن ��ا اىل زكريا وهن ��اء يف روايته (الغرف ��ة  )213بعد �أن
باغت ��ه النوم ،وقد ت�شكلت يف ف�ضاء الغرفة �صورة رجل
وامر�أة مي�شيان جنب ًا جلنب مت�شابكي الأيدي ،و�أمامهما
دائ ��رة ت�شب ��ه ال�شم� ��س ،وه ��ذا ميث ��ل ا�ستجاب ��ة �ضمنية
ميظهره ��ا القا�ص لرف� ��ض موت (زكري ��ا) بالطريقة التي
وردت يف الرواي ��ة ،ل ��ذا ن ��راه يعدل عن ذل ��ك ومينحهما
حي ��اة جديدة وهما يتجه ��ان نحو ال�شم�س ب ��كل دالالتها
االيجابي ��ة .فاجلمالي ��ة الت ��ي ا�ستط ��اع القا� ��ص هيث ��م
ب ��ردى �أن يوفره ��ا لن ��ا يف هذه التح ��والت ،عرب توظيف
العجائب ��ي ،هي التي تهمنا يف ه ��ذه القراءة ،وداللة هذا
التح ��ول تتمركز يف �إدانة الواقع ،ف� ��إذا كانت ال�شخ�صية
الورقي ��ة حتتج على طريق ��ة موتها فما ب ��ال الإن�سان من
حل ��م ودم بكل م�شاعره واحا�سي�س ��ه �آماله وتطلعاته� ،أال
يح ��ق له �أن يعي�ش بعيد ًا عن احلروب والقمع والتوح�ش
والإذالل؟ �أو يع ��ري الواق ��ع ،فما ه ��و فنتازي يف الواقع
املعي� ��ش ه ��و الطبيع ��ي ،فحياتن ��ا الواقعي ��ة حتت�ش ��د
بالفنتازي ��ا �إىل حد التخمة� ،أو كما قال الراوي :قد يكون
اخليال الوجه الآخر للواقع.

"راوي مراكش" رواية جديدة للمترجم علي عبد األمير صالح
جبار بجاي
ع ��ن �سل�سلة”�إبداع ��ات عاملية”الت ��ي ت�صدر
كل �شهري ��ن ع ��ن املجل� ��س الوطن ��ي للثقافة
والفن ��ون والآداب يف الكوي ��ت� ،ص ��درتْ
م�ؤخ ��ر ًا رواي ��ة مرتجم ��ة جدي ��دة حتم ��ل
عن ��وان”راوي مراك� ��ش" ،ترجمه ��ا الكاتب
واملرتجم علي عبد الأمري �صالح .هذا العمل
الروائ ��ي من ت�ألي ��ف الكاتب الهن ��دي املقيم
يف نيويورك جويدي ��ب روي – باتاجاريا.
يقول املرتجم يف مقدمته :
ويق ��ول املرتج ��م عل ��ي عبد االم�ي�ر �صالح
يف حدي ��ث لـ (املدى)� ،إن”الكاتب ا�ستوحى
وقائ ��ع روايته هذه من خ�ل�ال زيارة قام بها

للمغرب ،لكن ��ه غا�ص عميق ًا يف طبيعة القيم
وال�سلوكي ��ات والأف ��راح و�أن ��واع املالب� ��س
وامل�أك ��والت وط ��رق التح ��اور ب�ي�ن النا�س.
ودع ��م ذلك كل ��ه بت�أم�ل�ات عميق ��ة يف ماهية
احل ��ب ،واجلم ��ال ،واحلقيق ��ة ،واحلري ��ة،
ومعلوم ��ات وافي ��ة ع ��ن تاري ��خ وجغرافي ��ا
املغ ��رب ،ولهج ��ات �أبنائ ��ه من ع ��رب وبربر
وطوارق ،م ��ن م�سلمني ويه ��ود ،ينحدرون
م ��ن امل ��دن والري ��ف واجلب ��ال وال�صحارى
واملوان ��ئ .كم ��ا منحن ��ا الفر�ص ��ة لالط�ل�اع
عل ��ى نوعي ��ة الذائق ��ة اجلمالي ��ة واللغوي ��ة
لهذا ال�شع ��ب ،وحت�س�سنا لطبيع ��ة م�شاعره
وهواج�س ��ه و�أحالم ��ه ،و�صي ��غ تعب�ي�ره
ع ��ن ردود �أفعال ��ه وت�صوي ��ره لر�ؤيته لذاته
ولأر�ض ��ه وللآخر ،وقدّم لن ��ا �صورة وا�سعة

ع ��ن الأف ��كار وطبيع ��ة العالق ��ات الإن�سانية
وو�ص ��ف لن ��ا تفا�صي ��ل الهم ��وم اليومي ��ة
واملن ��اخ العام ال�سائ ��د يف مراك�ش واملغرب
عموم ًا.
و�أ�ضاف”نح ��ن ال جنان ��ب الواق ��ع �إذا م ��ا
قلن ��ا �إن ه ��ذا الأثر الأدبي يعي ��د �إىل �أذهاننا
كتاب (�ألف ليل ��ة وليلة) حيث كل ق�صة توّ لد
ق�ص ��ة �أخ ��رى يف ن�سي ��ج روائ ��ي مت�شاب ��ك
و�أح ��داث متالحق ��ة ال ميله ��ا الق ��ارئ ،ال بل
ينتظره ��ا ب�ش ��وق و�شغ ��ف؛ ه ��ذه الق�ص�ص
ي�سردها رواة كثريون من �شرائح اجتماعية
و�أ�ص ��ول عرقية خمتلفة تعي� ��ش يف مناطق
�شت ��ى من املغ ��رب لكنها تعي� ��ش يف مراك�ش
طلب� � ًا لل ��رزق ولقم ��ة العي� ��ش ،وه ��ذا الأمر
عين ��ه فعله الكاتب الرتك ��ي �أورهان باموق،

احلائز على جائزة نوبل للآداب عام ،2006
يف روايت ��ه ”ا�سمي �أحمر” م ��ن حيث تعدد
الرواة واختالف وجهات النظر".
تق ��ع الرواي ��ة يف نح ��و � 400صفح ��ة من
القطع املتو�سط
يذك ��ر �أن عل ��ي عبد الأمري �صال ��ح �سبق و�أن
�أ�ص ��در روايت�ي�ن وجمموعت�ي�ن ق�ص�صيتني
وكتاب� � ًا ع ��ن ثقافة وا�سط بجزئ�ي�ن ،وترجم
ون�ش ��ر  24كتاب ًا يف الرواي ��ة والنقد الأدبي
وال�س�ي�رة الذاتي ��ة والتاري ��خ وال�سيا�س ��ة
يف �س ��ت عوا�ص ��م عربية  :بغ ��داد ،بريوت،
دم�ش ��ق ،الكوي ��ت ،القاه ��رة ،ع ّم ��ان .كم ��ا
ف ��از بث�ل�اث جوائ ��ز عراقي ��ة يف الرتجم ��ة
” ،”2000والكتاب ��ة الروائي ��ة ”،”2009
والنقد الأدبي ”.”2009

ترجمة  :عدوية الهاللي
يف رواية (تعب حقيقي) للفرن�سي كري�ستيان
اوتييه� ،سرنى رج ًال يرى اقرتاب �شبح املوت
من ��ه ليتمكن م ��ن تقييم حيات ��ه ...وب�أ�سلوبه
الظريف واالنيق �سيتمكن اوتييه من اي�صال
فكرته للقارئ وك�أنه يتحدث عن نف�سه..
يف بداية الرواية ،يتلق ��ى باتريك بريثيه نب�أ
وف ��اة وال ��ده ،فيواج ��ه املوقف ب�ش ��كل عادي
جد ًا لرجل بلغ �سن الثامنة واالربعني و�صار
قوي ًا وم�س�ؤو ًال ،بحيث يهييء نف�سه ملواجهة
مث ��ل ه ��ذا املوقف ث ��م يوا�صل حيات ��ه بهدوء
و�سعادة...
بريثيه ،ه ��و مهند�س معماري م�شهور ،يعمل
يف مدينة كبرية يف موطنه الأم يف اجلنوب
الغرب ��ي ...ومن ��ذ طفولته ،اليع ��رف بريثيه
املنح ��در م ��ن الطبق ��ة الربجوازي ��ة الريفي ��ة
�سوى النجاح والت�أل ��ق يف حياته ..االخفاق
الوحي ��د ال ��ذي �سيعرفه ه ��و النهاي ��ة املريرة
لعالقت ��ه م ��ع زوجت ��ه احل�سناء م ��اري ،اذ مل
ت�ستم ��ر �إال لثالث �سنوات فق ��ط ...كما انه مل
يتمك ��ن م ��ن اقامة رابط ��ة حقيقية م ��ع ولديه
وهم ��ا يخو�ض ��ان مرحلة املراهق ��ة املعقدة �إذ
يكت�شف اختالف اذواقهم املو�سيقية والأدبية
عنه وغرابتها بالن�سبة حياة وله..
رغم ذلك ،تبقى احلياة وردية بالن�سبة لبريثيه
ال ��ذي اليجد فيه ��ا ماي�ض�ي�ر حتى يح ��ل ذلك
اليوم الذي تنقلب في ��ه كل املوازين ويزوره
النح�س و�سوء احلظ ب�أب�شع �صوره..

(س���اح���ر األف���اع���ي)
جاسم عاصي
يبدو العنوان م�شتب ��ك ًا يف قيا�س اخللق الأ�سطوري ،لأنه
�أ�سا�س ًا �سيحذو حذو م ��ا فعله الفنان والناقد (حمد �شاكر)
وه ��و يبحث عن عنوان للكتابة ع ��ن �سرية ال�شاعر(ح�سني
عب ��د اللطيف) تل ��ك التجربة املفعم ��ة بلذة لق ��اء الذات مع
الذات� ،ضم ��ن خلوية �صوفية فري ��دة .ولأن (حمد) مثقف
كب�ي�ر دخل م ��ن م�ستهل ح ��ذر ومغم�س بالده�ش ��ة ،فاختار
رو�سو) بعنوان
عنوان� � ًا �آخر للوّ حة تخ�ص الفنان (هرني ّ
ً
(�سح ��ر الأفاع ��ي) وه ��ذا بتقديري مل يكن عفوي� �ا ،بقدر ما
كانت �سرية ال�شاعر (ح�سني عب ��د اللطيف) مفعمة بده�شة
الأ�سطورة ،وم�ؤطرة باملخيّال ال�شعري .فهو �شاعر العُزلة
والت�أم ��ل ،والد�أب عل ��ى تثقيف الذات عرب م�س ��ار انتاجي
حيات ��ي و�شع ��ري .مكثف ًا �سريت ��ه يف ب�ضع ��ة كتب تخ�ص
ال�شع ��ر .لكن هذه الكثاف ��ة يف الإنت ��اج� ،أوحت و�ستوحي
للدار�س�ي�ن (�إن توّ فروا) بعوامل مرك ��زة� ،سواء مع ال�شعر
ال ��ذي �أنتج ��ه� ،أو يف كثافة املعرفة التي رف ��دت �شعره ،ثم
يف �سريت ��ه ك�إن�س ��ان مثقف �ضمن وج ��ود ال يخلو من خلل
مالزم .املعرف ��ة التي خلقت جد ًال معرفي� � ًا وطرحت �س�ؤا ًال
فل�سفي� � ًا ،ب�سبب ن�صاعة وعمق ال�ص ��وّ ر �أو املناخ ال�شعري
الذي عا�شه ال�شاعر ،وده�شة الرتكيب التلقائي ملا �أنتج من
�شعر.
كت ��اب الفنان (حمد �شاكر) �شام ��ل .وهذا راجع �أنه كمثقف
دائ ��م الوعي �صاعد ،عمل على اخراجه اجلمايل والفكري
وواع حليثي ��ات �أدوات ��ه ،فه ��و
ـ� �ـ ال�شع ��ري .ناق ��د مثق ��ف ٍ
حا�ض ��ر البديهي ��ة ،ي�سنده مب ��ا لديه من مع ��ارف ت�صطف
م ��ع جترب ��ة ال�شاعر .فق ��د ا�ستط ��اع �أن ي�ستكم ��ل الدوران

يتزام ��ن الأم ��ر م ��ع حدث كب�ي�ر ومه ��م ،ففي
الوق ��ت ال ��ذي يج ��ري في ��ه انتخ ��اب رئي� ��س
اجلمهورية ويدخ ��ل اجلميع يف حالة انذار،
ي�شع ��ر باتري ��ك ب� ��أول حالة توع ��ك �صحي..
ورغم عدم وجود �صلة وا�ضحة بني احلدثني
�إال �أن الكات ��ب يرت�أي اختيار مثل هذا احلدث
لي�ض ��ع بطل ��ه مبواجهة نف�س ��ه فيعي ��د تقييم
حياته على �أ�س�س جديدة...
بع ��د ب�ضعة ا�سابي ��ع ،يجري باتري ��ك فح�ص ًا
طبي ًا �شام�ل� ًا ،في�صدر الطبيب قراره اخلطري
ح�ي�ن يبلغ ��ه ب�أنه م�ص ��اب مبر� ��ض اللوكيميا
وب� ��أن �أيام ��ه مع ��دودة �إذ رمبا تبق ��ى له �ستة
–ثماني ��ة ا�شه ��ر ورمب ��ا اك�ث�ر اذا ماخ�ضع
للعناية املركزة...
الغري ��ب يف الأم ��ر �أن بطلنا باتري ��ك بريثيه
ي�ستقب ��ل اخل�ب�ر ب�شجاعة ن ��ادرة والتزعجه
�أب ��د ًا فكرة احتمال موت ��ه الو�شيك بل يزعجه
�أن يعل ��ن اخلرب ملحبي ��ه ،لكن ��ه ينده�ش حني
ي ��رى كيفي ��ة ا�ستقباله ��م للأم ��ر ،فف ��ي مكتب
الهند�س ��ة املعماري ��ة الذي يعمل في ��ه ي�سارع
�شركا�ؤه التخاذ الرتتيب ��ات الالزمة لتن�سيق
العم ��ل يف حالة غيابه� ،أم ��ا اوالده فال يهمهم
م ��ن الأم ��ر �إال كيفي ��ة �ضمان ��ه مل�ستقبلهم بعد
وفاته...
لأج ��ل هذا كل ��ه ،ي�شع ��ر باتريك ب�أن ��ه م�ستعد
ملواجهة املوت وتودي ��ع �أحبته بتجرد مذهل
ويروي ذلك بلغة رائعة خا�صة يف ال�صفحات
التي ي�ص ��ف فيها م�شاع ��ره الأخرية جتاههم
وكيف ينوي مغادرة احلياة التي كان يتمنى
�أن يراها تنتهي بهدوء ومن دون ندم.
من املعروف �أن �أهم غر�ض يف الأدب الروائي

هو االدها�ش ،اذ يجب �أال حتدث اال�شياء كما
يتوق ��ع القارئ..فف ��ي ه ��ذه الرواي ��ة ،وبع ��د
�أن ي�أل ��ف باتريك فكرة موت ��ه القريب ب�سبب
مر� ��ض ميئو� ��س م ��ن �شفائ ��ه ،يفاجئ ��ه نف�س
الطبي ��ب ،ب� ��أن هن ��اك خط� ��أ يف الت�شخي� ��ص
وب� ��أن حيات ��ه �ست�ستمر ومعه ��ا كل م�شاريعه
و�أحالم ��ه وطموحات ��ه ...والغريب يف الأمر
�أي�ض� � ًا �أن باتري ��ك مل ي�ستقب ��ل اخل�ب�ر ب� ��أن
يتنف� ��س بارتي ��اح النقالب املوق ��ف بل يغرق
مبا�ش ��رة يف موجة من اال�ضط ��راب والقلق،
اذ مل يع ��د يتقب ��ل عودته اىل االحي ��اء بعد �أن
قرر مغادرتهم لذا يهرب من عائلته وا�صدقائه
ليق�ض ��ي �أ�شه ��ر طويل ��ة يف حج ��رة يف فندق
حم ��او ًال طوال الوق ��ت ا�ستع ��ادة قدرته على
الت�شبث باحلياة من جديد...
يعي ��د الكات ��ب كري�ستي ��ان اوتيي ��ه بطله اىل
نف�س ��ه حزين� � ًا ومنك�س ��ر ًا بع ��د �أن يغ ��ادره
ال�شع ��ور بال�شب ��اب واالبته ��اج يف ه ��ذه
الكوميدي ��ا الرتاجيدي ��ة الظريف ��ة والقوي ��ة
ليمنح القارئ انطباع ًا جديد ًا عن م�ستجدات
احلياة..
رمب ��ا ي�شع ��ر الق ��ارئ ب�ص ��ورة الكات ��ب تطل
ع�ب�ر مالم ��ح البط ��ل الفكري ��ة والثقافية فهو
يف نف� ��س ال�سن تقريب� � ًا وميكنه احلديث عما
يحب ��ه وي�شعر به م ��ن خالل بطله كم ��ا يتلذذ
بت�صوير اللوح ��ات االخالقي ��ة لزمنه وينقل
الين ��ا حلظات مت ��رده كتلميذ اب ��دي التتحدد
�سلوكياته بعمر معني..
�ص ��درت ر واية (تع ��ب حقيق ��ي) لكري�ستيان
اوتيي ��ه م�ؤخ ��ر ًا ع ��ن دار ن�ش ��ر (�ست ��وك) يف
� 256صفحة.

البحث عن النمط األسطوري
في السيرة الشعرية

ح ��وّ ل حميط جتربته .مبا م ّكنه من كتاب ��ة (�سرية �شعرية
ـ� �ـ بحثية ــ نقدية) �إذا ما احتكمن ��ا �إىل ما توّ �صل �إليه النقد
م ��ن تطوير للمنهج ،وابعاده ع ��ن تر�سيمات ثابتة ،تحُ اكم
كل م ��ا مُنتج مبا ينا�سبه ،ال مبا يُلي ��ق باملنتج .لذا فقد كان
(حم ��د) �أق ��رب �إىل النقد الثق ��ايف� ،آخذ ًا مبناه ��ج متعددة
حددته ��ا ب�صريته النافذة .وقد تعامل الكاتب مع �شخ�صية
ونت ��اج ال�شاع ��ر من منطل ��ق ثقافت ��ه الوا�سع ��ة واملتنوّ عة
غنى
وذات العم ��ق الر�ؤي ��وي .وهذا بطبيعة احل ��ال �ش ّكل ً
وح�ض ��ور ًا ملمو�س� � ًا لوج ��ود ال�شاع ��ر .فه ��و م ��ن خالل ما
ا�ستله من عالمات يف �شعره� ،أ�س�س عليه ر�ؤاه من منتطق
فل�سفي ومعريف ع ��ام .فالعالقة املبا�شرة بال�شاعر ونتاجه
ال�شع ��ري ،منح الكات ��ب نوع ًا من حراك نظرت ��ه التحليلية
ل�شع ��ره ،وطبيع ��ة حياته .ذلك لأن كث�ي�ر ًا من جونب حياة
(ح�س�ي�ن عبد اللطي ��ف) كانت غام�ضة ،كما ه ��ي �شخ�صية
(حممود الربي ��كان) فال�شاعر ان�شغ ��ل يف حياته ال�شعرية
بتطوير وعيه املعريف ل�سند وال�صاعد ب�شعريته ،وبلوّ رت
نظرته للأ�شياء ولطبيعة م ��دار حياته الوجودية ،فللعزلة
�ش�أن ذاتي ووجودي خال�ص ،ا�ستثمره ال�شاعر يف اللحاق
بركب املت�أملني بالوجود .لذا جنده قد �أ�سقط �صوّ ر عزلته
عل ��ى �شعر ،ع�ب�ر ر�ؤى هادئة ،تتفرع من خالله ��ا الأ�سئلة،
يطرحه ��ا ال من �أجل احل�صول عل ��ى الأجوبة ،بقدر ما هي
طروح ��ات املت�ص ��وّ ف يف عزلت ��ه .وعل ��ى حد ق ��ول (كولن
ول�س ��ن) يف (الالمنتم ��ي) م ��ن �أن منوذج ��ه ي ��رى ر�ؤى.
وال�شاع ��ر كان �ضم ��ن دائرة م ��ا ا�ستنتجه (ول�س ��ون) فهو
ي�ستجمع خ�صائ�ص منوذجه ويلملم �أطرافه.
كان (ح�س�ي�ن) يعم ��ل عل ��ى بل ��وّ رة م�شهده ال�شع ��ري ،عرب
بل ��وّ رة ر�ؤاه الفل�سفية .فغربت ��ه كانت مبثابة غربة املثقف
داخل وجود م�ضطرب م�ص ��اب باخللل وال�شلل .وال�شاعر
مل يتط ��رق �إىل م ��ا هو خ ��ارج دائرت ��ه ال�شعري ��ة ،بقدر ما

و�ضع ه ��ذه الدائرة وف ��ق منظور النقد الذات ��ي .فـ (�شاكر
حم ��د) ي�ؤكد عل ��ى �أن (منظوم ��ة رموز اخل ��وّ ف وحميطه
الغام� ��ض والع ��امل الغرائب ��ي م�ستم ��د ًا ر�ؤيته م ��ن طبيعة
البيئة للحياة االجتماعي ��ة وبقدرة تخييلية على التحوير
والت�أوي ��ل وتوظيف العن�صر الطبيع ��ي واليومي امل�ألوف
لإحكام الرمز والال م�ألوف املر ّكب ،املتناق�ض ،واملبهم) لذا

جنده �شاعر ًا حاذق ًا ونبه ًا يف االنتقاء واالقتنا�ص للحاالت
وتق�صي ما هو غري مرئي� ،إنه يقتن�ص بدقة حلظته
املرئية
ّ
ال�شعري ��ة ،لي�صوغها �شع ��ر ًا ذات �أ�سئل ��ة وجودية �صرفة.
وق ��د ت�أثر ال�شاع ��ر �ش�أنه �ش� ��أن �شعراء حقب ��ة ال�ستينيات،
مب ��ا مت من تغيري �سيا�سي محُ ِبط .ف�ب�رز ال�س�ؤال متنا�س ًال
�إىل �أ�سئل ��ة .وق ��د ا�ستثمره (ح�سني) ب�ش ��كل مركز ،خا�صة
يف كتاب ��ه ال�شع ��ري (�أم�ي�ر �أور) وهو كتاب رث ��اء للنف�س
الب�شرية املعذبة ،عرب الدخ ��ول �إىل حياة (�أحمد اجلا�سم)
الفن ��ان وال�شاعر املره ��ف� .إن ال�شاعر واح ��د من ال�شعراء
التجريبي�ي�ن ،وله ب�صمته يف التجريب ،خا�صة يف تعامله
م ��ع اللغة ،فقد ابتك ��ر منطه اللغوي ال�شع ��ري كالربيكان.
كذلك امتل ��ك ذاكرة �شعري ��ة حمت�شدة باملتخ ّي ��ل ال�شعري.
لذا كان ــ وح�سب (كولن ول�سن) �إنه يرى ر�ؤى تكون مادة
توا�صله مع الوجود اليومي يف عزلته .فق�صائده منتقاة،
وخمتزل ��ة ،ال ي�شوبه ��ا الزي ��ادات والرته ��ل اللغ ��وي ،بل
هو يتبع ل ��زوم ما يلزم على ح ��د ر�ؤى (املعري) .فتغريب
ال�شاعر منط متقن ،واختزاله كان عرب اختيارات تعبريية
دقيقة .فهو ال يدور حوّ ل ذات اللحظة ،بل يدخل من �أ�صغر
نافذة ت�ؤدي �إليها .وه ��ذا مت�أتي من طبيعته الت�أملية ،فهو
ال يختزل الوجود �إال بجملة �أ�سطر مكثفة قادرة على عك�س
ال�صورة ال�شعرية ملا �أراد عك�سها يف الق�صيدة.
�إن الفنان والناقد (حمد �شاكر) قدم من خالل كتابه (�ساحر
الأفاعي) ر�ؤى حمايثة لنم ��ط حياة ال�شاعر املنطوية على
نف�سها ،لكنه ا�ستطاع بقدرته على تفكيك امللتب�س وامل�شتبك،
و�أن يعطي �صورة ملدارات حياة (ح�سني عبد اللطيف) عرب
ر�ؤى مندجمة مع وجود ال�شعرية عند ال�شاعر ،ولي�س من
خرج كوّ ن ��ه ال�شعري .كان دخ ��و ًال من�ضبط ًا مبحاور ذكية
ومرهف ��ة� ،إن ��ه كت ��ب لوّ حته الت�شكيلي ��ة ،م�ستعين� � ًا بحياة
�شاعر مرهف وا�ستثنائي الوجود.
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بع ��د انتهائها� .أحلم الآن بالب�ل�اد التي ال وقت
فيها .ربمّ ا كانت اجلنة كذلك".

الرواي ��ة يف العامل ،تتلمذت عل ��ى �أدبه وفكره
وروايات ��ه �أجي ��ال م ��ن الروائي�ي�ن ،وعلم ��اء
النف� ��س يف ال�شرق والغرب ،ولي�س هذا القول
مب�ستغ ��رب .فق ��د �ص ��رح م�ؤ�س� ��س التحلي ��ل
النف�سي �سيغمون ��د فرويد بان دو�ستويف�سكي
ه ��و الوحيد ال ��ذي �سبقه �إىل اكت�ش ��اف �أعماق
النف�س الب�شري ��ة يف بحثه لال �شعور ودوافعه
والآليات النف�سية املختلفة.
كت ��اب (�شخ�صي ��ة دو�ستويف�سك ��ي) ،ت�ألي ��ف:
بوري� ��س بور�س ��وف ،ترجمة :د .ن ��زار عيون
ال�سود.

“عودة إلى” أقوم
المسالك"

بريوت عام  1975بني”�شرقية”حتت ال�سلطة
اليميني ��ة و"غربية”حت ��ت ال�سلط ��ة الوطنية
الي�ساري ��ة امل�سان ��دة للمقاوم ��ة الفل�سطيني ��ة،
لتنتقل �إىل بداياتها”الن�ضالية" ،حيث تروي
جتربته ��ا يف”منظمة العم ��ل ال�شيوعي”التي
كان ��ت تنت�س ��ب �إليه ��ا ،وقناعتته ��ا �آن ��ذاك
�أنهم”�س ��وف ينت�صرون على اليمني اللبناين،
ويحوّ ل ��ون بالدهم �إىل قاعدة �صلبة لالنطالق
منها �إىل حترير فل�سطني".
تلفت البزري يف �أحد الف�صول �إىل �أنه مل يكن
هناك رفيقات يف القيادة ،خالف ًا الدعاءات قادة

على رصي��ف المتنبــــي
إدوارد سعيد:
مقدمة نقدية
�إدوارد �سعي ��د واح ��د من املفكري ��ن الطليعيني
الذي ��ن يكتبون اليوم .وقد اعط ��اه عمله كناقد
�أدب ��ى وثقافى ،وكمعل ��ق �سيا�س ��ى ،واملنا�صر
لق�ضي ��ة حقوق الفل�سطيني�ي�ن مكانة فريدة فى
احلي ��اة الفكرية الغربية ،وهذا الكتاب اجلديد
هو ا�ستك�شاف �أ�سا�سى وتقييم لكتاباته فى كل
هذه املجاالت الرئي�سة.
�إنه برتكيزها على �إ�ص ��رار �سعيد على العالقة
بني الأدب وال�سيا�س ��ة والثقافة ،تقدم كينيدى
ملح ��ة عام ��ة وتقيي ��م لأه ��م م�س ��ارات العم ��ل
الرئي�سي ��ة ل�سعي ��د ،م�ستخل�ص ��ة الرواب ��ط
والتناق�ض ��ات ب�ي�ن كل جم ��ال .يب ��د�أ الكت ��اب
م ��ع درا�س ��ة اال�ست�ش ��راق ،وال ��ذى ه ��و واحد
م ��ن الن�صو� ��ص امل�ؤ�س�س ��ة للدرا�س ��ات ما بعد
اال�ستعماري ��ة وتتن ��اول الكت ��اب بالتف�صي ��ل
وت�س�ب�ر كال م ��ن نقاط الق ��وة وال�ضع ��ف فيه،
وتربطه بتتمته كتاب الثقافة والإمربيالية .ثم
تنظر فى عمل �سعيد حول ال�شعب الفل�سطينى،
بت�أكي ��ده على احلاجة �إىل ال�س ��رد الفل�سطينى
للت�ص ��دى للرواي ��ات امل�ؤي ��دة لإ�سرائي ��ل ف ��ى
ال�شرق الأو�سط ،وانتقاداته الالذعة للواليات
املتحدة و�إ�سرائيل وحتى احلكومات العربية.
ث ��م ينتهى الكت ��اب بدرا�س ��ة �أهمي ��ة �سعيد فى
جم ��ال الدرا�س ��ات م ��ا بع ��د اال�ستعمارية ،وال
�سيما حتلي ��ل اخلطاب اال�ستعمارى والنظرية
ما بعد اال�ستعمارية ،و�أهميته كمفكر عام.

شخصية دوستويفسكي
ه ��ذا الكتاب هو بحث ورواية� ...إنه رحلة �إىل
�أعماق الكاتب الكبري فيودور دو�ستويف�سكي،
ال ��ذي �شغ ��ل الع ��امل من ��ذ الن�صف الث ��اين من
الق ��رن التا�سع ع�شر حتى الآن� .إنه بحث �أدبي
�سيكولوج ��ي �إبداع ��ي يف �شخ�صي ��ة الكات ��ب
الكب�ي�ر ،ال ��ذي يعد بال ج ��دال ،من �أب ��رز ك ّتاب

التنظي ��م �أم ��ام ال�صحافة ،وامتي ��ازات الرفاق
الت ��ي مل تمُ نح للن�س ��اء املتح ّزبات م ��ن �أموال
و�سيارات ومرافقني ،غري �أن تفا�صيل احلرب
وتداعياتها املتالحقة تهيمن على امل�شهد الذي
مل ميكن ممكن ًا �إخ�ضاعه للم�ساءلة.
تعر�ض الكاتبة العديد من الق�ص�ص التي توثق
ق�صة ح�ص ��ار خميم تل الزع�ت�ر و�سقوطه من
خالل ق�ص ��ة الرفيق”تال ْتعَ�ش”الذي علق فيه،
وخرج منه مع الناجني من املجزرة �إىل خميم
�شاتيال ،واغتي ��ال كمال جنبالط وما تركه من
تداعي ��ات و�آث ��ار عل ��ى م�سار احل ��رب ،وكيف

دفاتر الحرب األهلية
اللبنانية
يف �سل�سلة”مذك ��رات و�شه ��ادات" ،ت�ستعي ��د
الكاتب ��ة والباحثة اللبناني ��ة دالل البزري يف
كتابها”دفات ��ر احل ��رب الأهلي ��ة اللبناني ��ة"،
ال�صادر حديث� � ًا عن”املركز العرب ��ي للأبحاث
ودرا�سة ال�سيا�سات ،ف�صول خم�سة ع�شر عام ًا
�أو بالأح ��رى جملة من هوام�شه ��ا وتفا�صيلها
الغائبة/املغ َّيب ��ة ،م�ش�ي�رة يف تقدميه ��ا �إىل
�أنه”�س ��وف جت ��د دائم� � ًا �سبب� � ًا للكتاب ��ة ع ��ن
احل ��رب ...ه ��ذه الدفات ��ر لي�ست �سعي ��دة كما
كان ��ت علي ��ه ال�سن ��وات التي �سبق ��ت احلرب،
لك ��ن م�أ�ساويته ��ا حمدودة ،كم ��ا كانت احلرب
الأهلي ��ة اللبناني ��ة حم ��دودة بجغرافيته ��ا ،مل
تتج ��اوز احل ��دود اللبناني ��ة؛ عك� ��س احل ��رب
ال�سوري ��ة ،ذات القعر الالنهائي ،التي �أ�شعلت
�شظاياه ��ا نريان� � ًا كان ��ت هام ��دة ،قريب� � ًا منها
وبعيد ًا عنها".
يت�ضمّن الكت ��اب  31ف�ص ًال تبتدئ منذ انق�سام

تركت الكاتبة”منظمة العم ��ل ال�شيوعي”عام
 1981لتواج ��ه احلي ��اة مبفرده ��ا ،بح�س ��ب
و�صفها.
تخت ��م �صاحبة”�سن ��وات ال�سع ��ادة
الثورية”كتابه ��ا بالإ�ش ��ارة �إىل”احلن�ي�ن �إىل
أمل وقت احلرب،
احلرب� ،إىل ما كنتُ عليه من � ٍ
هو حن�ي�نٌ �إىل ذلك ال�شعور الرائع ب�أنني كنت
�شاب ًة ،و� ّأن الوقت �أمامي [ ]...حتى لو مل يكن
الأم ��ر كذل ��ك يف الواقع ،يف �أثن ��اء احلرب �أو

م ��ع عدده ��ا الأخ�ي�ر ،ال�ص ��ادر نهاي ��ة ال�شه ��ر
املنق�ض ��ي �أعادت”جمل ��ة الدوحة”�ضم ��ن
�سل�سلة”كت ��اب الدوحة”�إ�ص ��دار كتاب”�أقوم
امل�سالك يف معرف ��ة �أحوال املمالك”لأحد رواد
ع�صر النه�ض ��ة العربية؛ خري الدين التون�سي
(.)1890 – 1820
املجلة اخت ��ارت �أن تختزل الكتاب ال�صادر يف
منت�صف الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر يف مقدّمته مع
�إطاللة عامة عل ��ى حمتوياته �أجنزها امل�شرف
عل ��ى الإ�ص ��دار؛ الأكادمي ��ي التون�س ��ي حممد
احل ��داد الذي كتب للعم ��ل مدخ ًال يتيح للقارئ
العربي احلديث �أن يتفهّم �سياقات الكتاب.
يبدو هذا اخلي ��ار مالئم ًا للجان ��ب الإخراجي
يف �سل�سلة”كت ��اب الدوحة”حي ��ث تك ��ون
الإ�ص ��دارات �أقرب �إىل كت ّيب ��ات قابلة للقراءة
ال�سريع ��ة ،غ�ي�ر �أن نف� ��س اخليار يخ ��دم �أكرث
تكثي ��ف فك ��رة العم ��ل وقدرت ��ه عل ��ى توا�صل
�أف ��كاره يف الوق ��ت الراه ��ن ،حي ��ث �أن �أجزاء
كبرية منه ترتبط بتفا�صيل املرحلة التي ُكتب
فيه ��ا ،مثل املقارنات ب�ي�ن التنظيمات الإدارية
والع�سكرية والتعليمية يف البلدان الأوروبية
وتل ��ك املوجودة يف الب�ل�اد العربية يف القرن
التا�س ��ع ع�شر ،وهي جميع� � ًا تنظيمات مل يعد
لها �أثر اليوم.

ضمير السيد زينو
�ص ��درت الطبع ��ة الثاني ��ة م ��ن رواي ��ة �ضمري
ال�سي ��د زين ��و ع ��ن دار �أث ��ر  ،وه ��ذه الرواي ��ة
�أ�ضح ��ت عم ًال �أدبي ًا خال ��د ًا يف املكتبة العاملية
وارتقى مقلفه ��ا �إيتاليو �سفيف ��و �إىل م�ستوى
الأدباء الكال�سيكيني بالن�سبة للأدب الإيطايل
و�سعت �آف ��اق الرواية
املعا�ص ��ر ،ل ّأن م�ؤلفات ��ه ّ
الإيطالي ��ة بع ��د �أن كان ��ت ،يف الق ��رن التا�سع
ع�ش ��ر ،حبي�س ��ة الرومان�سية احلامل ��ة  -مم ّثلة
بجابريل ��ي دانونزيو  -التي متيل �إىل جتميل
الواق ��ع بالأ�سلوب املنمّق والبالغ ��ة الرفيعة.
لكنه مل يندفع مع ال�شبان التعبرييني الهادفني
�إىل تدم�ي�ر قيم ��ة الأدب التقليدي ��ة ،ل ��ذا كانت
ر�ؤيته الفل�سفي ��ة للحا�ضر الأوروبي يف غاية

بول اوستر يكتب عن
رحلته مع الكتابة

يف”رح�ل�ات الكتابة”يق ��ول النا�ش ��ر «يحتفي
�أو�سرت برفق بق ��وة اخليال ،ويُعجب بطبيعة
العق ��ل املَ َتاه ّي ��ة يف �إج�ل�ال فل�سف ��ي ب ��ارع
وماك ��ر ،للق�ص� ��ص املتفوق ��ة» .فال�سي ��د بالنك
بط ��ل الرواي ��ة يجل�س عل ��ى ال�سري ��ر ،وحيد ًا
وبالبيجام ��ة ،يف غرفة مغلق ��ة .ال يعرف كيف
و�ص ��ل �إليها ،غرفة ال نعرف �إن كانت �سجن ًا �أو
غرفة يف م�ست�شفى.
يف الغرفة توجد طاولة ،وكومتان من الأوراق
امل�صفوف ��ة على الآلة الكاتب ��ة ،والع�شرات من
ال�ص ��ور الفوتوغرافي ��ة .ويف ي ��وم واح ��د،
حيث ت ��دور �أح ��داث الرواي ��ة كله ��ا ،ي�ستقبل
ال�سيد بالن ��ك عدة مكاملات هاتفي ��ة ،وزيارات
من بع� ��ض �أ�شخا�ص ال�ص ��ور الفوتوغرافية.
لك ��ن الأ�سم ��اء والوج ��وه ال تعن ��ي ل ��ه �شيئا،
يف ح�ي�ن يب ��دو �أن زواره يعرفون ��ه جيد ًا ،بل
هم ينتظ ��رون منه �شيئ ًا ما؛ �ش ��ك ًال من �أ�شكال
التعوي�ض �أو التكفري.
يف �صنع ��ة �سردي ��ة متقن ��ة تب ��دو ك�أنه ��ا ُتذكر
بكوميدي ��ات بريانديلل ��و و�سردي ��ات بيكي ��ت
يف الوق ��ت نف�س ��ه ،يغو� ��ص ب ��ول �أو�سرت يف
حج ��رة الكتاب ��ة ليعال ��ج م�س�أل ��ة امل�س�ؤولي ��ة
الأخالقي ��ة للكاتب جتاه �شخ�صياته اخليالية.
يف الرواي ��ة الثانية”�صان�س ��ت ب ��ارك” ،وهو
ح � ٌّ�ي حقيق � ّ�ي يف بروكل�ي�ن بوالي ��ة نيويورك
الأمريكي ��ة� ،إ�شارة حموري ��ة �إىل ما يريد بول
�أو�سرت قوله يف متنه ال�سردي.
َ
فه ��ذا احل � ّ�ي ي�ض� � ّم عالمَ َ�ْي�ننْ
متناق�ض�ْي�ننْ كل
التناق� ��ض ،ظاهري� � ًا عل ��ى الأق � ّ�ل؛ مق�ب�رة
غرين ��وود الت ��ي ير�سمه ��ا الكات ��ب كمدين ��ة
موازي ��ة ،ت�ض� � ّم ع�ب�ر م�ساح ��ات �شا�سع ��ة من
الأر�ض الآالف من الذين عا�شوا �أو م ّروا بهذه
املدين ��ة ،بع�ضهم جن ��وم �سيا�س ��ة و�أدب وعلم
وفنّ  ،ويف الوقت نف�س ��ه ينقل �أحداث روايته
�إىل البي ��ت املتهال ��ك الذي ي�ض� � ّم جمموعة من
ال�شباب الذي ��ن معظمهم يرف�ضون ما �آلت �إليه
الأم ��ور يف �أم�ي�ركا ،ويبحث ��ون ع ��ن هويّتهم
الفردية واجلماعية يف خ�ض ّم ال ّتحوّ الت التي
ت�شهدها البالد ،وال �سيم ��ا الأزمة االقت�صادية
اخلانق ��ة التي �ألقت بظالله ��ا الثقيلة بداية من
الع ��ام الذي تب ��د�أ به �أحداث الرواي ��ة� ،أي عام
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ج������������دي������������د
من أجلك أنت ..تصويب
الطاقة الجنسية للمرأة

�ص ��در ع ��ن دار املدى كت ��اب (من �أجل ��ك �أنت..
ت�صويب الطاقة اجلن�سية للمر�أة) تاليف لوين
باربا�ش وترجمة حممد حنانا.
هذا الكت ��اب وجمموعات املعاجل ��ة الن�سائية،
ح ��ول التح ��رر مبعن ��اه اجلوه ��ري ،التح ��رر
م ��ن الأع ��راف االجتماعية التي متن ��ع الن�ساء
(والرجال بطرق خمتلفة) من التحكم بحيواتهم
ومن التعبري عن �أنف�سهم ك�شخ�صيات م�ستقلة
– حرية الت�صرف بالطريقة التي ي�شعرون بها
على الرغم من �آراء الآخرين.
احلرية اجلن�سي ��ة تقت�ضي قب ��ول ا�ستجاباتك
اجلن�سي ��ة اال�ستثنائي ��ة ،ون�شاط ��ك اجلن�س ��ي
بوج ��ه ع ��ام لي� ��س لأنه ��ا تتناغ ��م م ��ع املعايري
الظاهرية� ،أو لأنها توفر املتعة ل�شريك ،ولأنها
التعبري احلميمي عن نف�سك.
�أن كون ��كِ متح ��ررة جن�سي� � ًا يعن ��ي حري ��ة
االختي ��ار – اختي ��ار ن ��وع االث ��ارة الت ��ي
تنا�سبك ،اختيار الن�شاط ��ات اجلن�سية املمتعة
بالن�سب ��ة ل ��ك .كذل ��ك تعن ��ي اختي ��ار (ال) لعمل
ا�شي ��اء ال تت�ل�اءم م ��ع حاجات ��ك وقيم ��ك� .إن
كون ��كِ متحررة جن�سي� � ًا يعن ��ي �أن تكون لديك
معتقدات ��ك وم�شاع ��رك و�أفعال ��ك ورغبات ��ك
ح ��ول ن�شاطك اجلن�سي.التح ��رر اجلن�سي هو
مظهر من مظاهر احلري ��ة ال�شخ�صية .التحكم
بحيات ��ك بق ��ود �إىل التحك ��م مبج ��االت احلياة
االخ ��رى .الن�س ��اء يف املجموع ��ات �أ�صبح ��ن
�أكرث ثق ��ة ب�أنف�سهن و�شعرن عل ��ى نحو �أف�ضل
ب�أنف�سه ��ن وب�أج�سادهن.والأك�ث�ر �أهمي ��ة ه ��و
�أن كون ��ك متحررة يعن ��ي حرية ق ��ول ال ،لأنكِ

ح�ي�ن ت�ستطيع�ي�ن ق ��ول ال ح�ي�ن تودي ��ن ذلك،
ف�أن ��ت �أكرث حري ��ة يف �أن تقويل نع ��م – و�أنت
تعن�ي�ن ذلك حق� � ًا� .أن كونك ق ��ادرة على قول ال
يجع ��ل كلمة نع ��م ممتعة �أكرث.ح�ي�ن تتحكمني
بحياتك وت�شعرين بحري ��ة كونك �أنت تفقدين
اخل ��وف �إذ �أن �شعورك بالثقة بنف�سك يقلل من
خوفك م ��ن الآخرين ،من املجهول هذا اخلوف
املت�ضائ ��ل املقرتن بح�س احرتام الذات ي�سمح
باح�ت�رام �أك�ب�ر للآخري ��ن وحقوقه ��م يف �أن
يكونوا �أنف�سهم – كل حر وحر الإرادة.
وه ��ذا الكت ��اب وجمموعة املعاجل ��ة الن�سائية،
ح ��ول التح ��رر مبعن ��اه اجلوه ��ري :التح ��رر
م ��ن االع ��راف والتقالي ��د االجتماعي ��ة الت ��ي
متن ��ع الن�س ��اء (والرجال بط ��رق خمتلفة) من
التحك ��م بحيواته ��م ومن التعبري ع ��ن انف�سهم
ك�شخ�صي ��ات م�ستقل ��ة – حري ��ة الت�ص ��رف
بالطريق ��ة التي ي�شع ��رون بها عل ��ى الرغم من
اراء االخرين.

قوة الكلمات

�ص ��در حدي ًثا ع ��ن دار املدى الرتجم ��ة العربية
لكتاب بعنوان”قوة الكلمات" ،ترجمة وتقدمي
لطفي ��ة الدليم ��ي ،وي�ض ��م الكت ��اب جمموع ��ة
من احل ��وارات والأف ��كار لنخبة م ��ن املفكرين
والفال�سفة.
وقال ��ت لطفي ��ة الدليم ��ي ،يف كلمته ��ا ع ��ن هذا
الكت ��اب� :شكلت عالقة الأدب بالفل�سفة وت�أريخ
الأفكار واال�شتغ ��االت املعرفية الأخرى – �إىل
جانب ع ��امل الرواي ��ة والرتجم ��ة وال�سرية –
هاج�سً ��ا مل تخف ��ت جذوت ��ه املتق ��دة يف عقل ��ي
من ��ذ �أن بد�أت تعاطي الكتابة الإبداعية بجميع
�أ�شكالها املعروفة ،وكان ال�سياق الذي حر�صت
علي ��ه دو ًم ��ا ه ��و ترجم ��ة مق ��االت وح ��وارات

و�س�ي�ر ذاتي ��ة ومذك ��رات وكت ��ب تتوف ��ر على
ر�صان ��ة بين ��ة ممتزج ��ة بط ��راوة يف التناول
و�صل ��ة حي ��ة باحلي ��اة الناب�ض ��ة بعي� �دًا ع ��ن
ال�صالبة وال�صرامة الأكادمييتني لغر�ض جعل
تل ��ك الرتجمات قادرة على ط ��رق قلوب القراء
ومالم�س ��ة عقولهم ال�شغوف ��ة و�إثراء حيواتهم
الثمينة.

طائر الليل البذئ

�ص ��در عن دار امل ��د ى رواية الكات ��ب الت�شيلي
خو�سيه دونو�سو”طائر الليل البذئ ودون�سو
و�أح ��د �أبرز ك ّتاب جيله .ق�ضى معظم عمره يف
ت�شيلي� ،إال �أنه �أم�ضى العديد من ال�سنوات يف
منفى اختياري يف املك�سيك والواليات املتحدة
وا�سباني ��ا .وبالرغم م ��ن �أنه ت ��رك ت�شيلي يف
ال�ستينات لأ�سباب �شخ�صية ،فبعد  ،1973فقد
�أعلن �أن املنفى كان �أي�ض ًا �ضرب ًا من االحتجاج
عل ��ى ديكتاتوري ��ة �أوغو�ست ��و بينو�شيه .وقد
ع ��اد �إىل ت�شيلي يف  ،1981وعا�ش هناك حتى
وفاته.
وكان م ��ن زمالئ ��ه كارلو�س فون ِت� ��س ولوي�س

�ألربت ��و وهرمان ��ز .مل ين ��هِ الثانوي ��ة وعا� ��ش
جت ��ارب متنوع ��ة يف �شباب ��ه� ،إذ عم ��ل راعي� � ًا
للأغن ��ام وعام ��ل موان ��ئ حت ��ى الع�شري ��ن
م ��ن عم ��ره .مل يتوق ��ف من ��ذ ذل ��ك الوق ��ت عن
الرتح ��ال ،وجاب معظم بالد �أمري ��كا .عاد �إىل
ت�شيل ��ي ب�سبب مر�ض �أ�صاب ��ه ،ف�أنهى درا�سته
الثانوي ��ة ودخ ��ل بعده ��ا املعه ��د الرتبوي يف
جامعة ت�شيل ��ي ،حيث در�س اللغ ��ة الإنكليزية
به ��دف التخ�ص�ص ب�آدابها .ح�ص ��ل على منحة
م ��ن جامع ��ة پرن�ست ��ون يف الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة ،مما �ساع ��ده على مغ ��ادرة ت�شيلي
م ��ن جديد .دخل هناك احلي ��اة الأدبية والفنية
واملو�سيقية على نطاق وا�سع .عند عودته �إىل
ت�شيل ��ي عمل مدر�س ًا و�ش ��ارك يف حترير جملة
«�إرثيّا»  Ercillaودوريات �أخرى.
كتب دونو�سو الرواية والق�صة و�أ�صدر يف عام
 1955جمموعته الق�ص�صية الأوىل ا�صطياف

وق�ص�ص �أخرى ،ثم ن�شر روايته”تتويج”عام
( ،)1968التي تر�صد انحطاط الأر�ستقراطية
املنح ��درة من �أ�ص ��ل �أوربي من خ�ل�ال �صورة
رمزية ل�شيخوخة �سيّدة ،وقد عالج فيها م�س�ألة
الوج ��ود والبحث عن الهوي ��ة يف مرحلة راح
اخل ��دم ي�سيط ��رون عل ��ى �أ�س ��ر متح�ض ��رة من
الطبق ��ة الو�سطى .كم ��ا تابع الول ��وج يف هذا
الع ��امل يف روايت ��ه «طائ ��ر الليل الب ��ذيء التي
م ��زج فيه ��ا ق�ص�ص ًا وحكاي ��ات كائن ��ات قدمية
فاختلط الواقع باخليال ،و�أ�صبح من ال�صعب
معرف ��ة �أين ينتهي الواقع و�أي ��ن يبد�أ اخليال.
وق ��د �شكل هذا الت�شابك ب�ي�ن الواقع واخليال،
�إ�ضاف ��ة �إىل الت�شاب ��ك اللغ ��وي حتدي� � ًا حقيقي ًا
للقارئ.
�ش ّكل دونو�سو مع ماركيز وكارلو�س فونت�س
ويو�س ��ا ظاه ��رة الرواية الأمريكي ��ة الالتينية
املعا�ص ��رةُ .ترجمت �أعمال ��ه �إىل ثماين ع�شرة
لغة و ُنق ��ل بع�ضها �إىل ال�سينم ��ا .وح�صل على
اجلائ ��زة الوطنية للآداب ع ��ام  ،1990وقلدته
احلكوم ��ة الت�شيلية و�ش ��اح ال�شاعرة غابرييال
مي�سرتال.

الهوية مابين الواقع والمتخيل في رواية
محمود قنديل (وأد األحالم)
الر�صانة ،فقدّم منوذج ًا �إن�ساني ًا يعي�ش �ضمن
موج ��ة ال�شك ��وك النف�سية الت ��ي رافقت ع�صر
احلداثة ،ويفتقر للمو�ضوعية والتوازن الذي
نع ��م بهما بط ��ل الرواية يف الع�ص ��ر ال�سابق.
ومت ّك ��ن الكاتب م ��ن ر�ص ��د ه ��ذه الإ�شكاليات
الأخالقي ��ة الت ��ي رافق ��ت التح ��والت اجلذرية
يف املجتم ��ع الإيط ��ايل ،والتغ�ي�ر ال ��ذي ط ��ر�أ
علي ��ه �إب ��ان �إنتقاله �إىل احلقب ��ة ال�صناعية من
حي ��ث القيم واملب ��ادئ املدنية .ويب ��دو الته ّكم
من الواقع امل�ضط ��رب جل ّي ًا يف ثنايا الرواية،
ل ّأن ال�سخري ��ة م ��ن احلا�ض ��ر �أف�ض ��ل طريق ��ة
لنقده ،فالكاتب ي�ضع املونولوج العميق حمل
الوق ��ت املنتظم ،وي�سرد املجريات وفق �أهمية
املو�ضوع ��ات احلياتي ��ة على ح�س ��اب احلبكة
التقليدية ،م�س ّلط ًا ال�ضوء على القيمة العميقة
للأح ��داث .فهن ��ا ال يق� �ّ�ص ال ��راوي  -البط ��ل
بالإعرتاف بف�شله و�أكاذيبه كي يخفي جرائمه
و�سرقات ��ه ليدجمه ��ا يف احل ��دث ،م�ستعين� � ًا
بقدرت ��ه عل ��ى املراوغ ��ة وتزيي ��ف الوقائ ��ع
والإلتف ��اف حولها ،وال يفل ��ح �إ ّال يف الإحتيال
بطريق ��ة �س ��رده للما�ض ��ي ليخ ّب ��ئ �إنك�ساراته
املري ��رة وجناحات ��ه امل�شك ��وك ب�أمره ��ا؛ ك� ّأن
الكتاب ��ة قف�ص �إتهام يلج�أ �إليه بنف�سه ليعرتف
بذنوب ��ه م�ص ّر ًا على براءت ��ه منها .فتقع حلظة
الإعرتاف الطاهرة يف ّ
فخ امل�ساءلة ،وي�صعب
التمييز بني ال�صدق واحلقيقة.

حيدر جمعة العابدي
رواي ��ة و�أد الأحالم للروائي حممود قندي ��ل ال�صادرة عن
دار غراب للن�شر والتوزيع م�صر /القاهرة ل�سنة .2016
تتحدث الرواية ب�صفحاتها (املائة و�سبع ع�شرة) عن غياب
(حوري ��ة) الفتاة الت ��ي تبحث يف قلب التاري ��خ عن �أ�سئلة
ظل ��ت الإجابة عنه ��ا م�ؤجلة دائما ،لذا ظل ��ت تداهم واقعها
القلق امل�سكون بالغمو�ض والعنف والطال�سم والتعاويذ،
وه ��و ما انعك� ��س وب�شكل مبا�شر على حي ��اة حورية بطلة
الرواي ��ة ذات ال�شخ�صية املركب ��ة ،فهي ب�سيطة ،اجتماعيا
معلم ��ة� ،أخ ��ت مطيع ��ة عاطفي ��ة ج ��دا  -وعميق ��ة تاريخيا
وفل�سف ًّي ��ا تتكلم �أكرث من لغة حت ��اول �إعادة ت�شكيل الواقع
من خالل متثله ��ا للتاريخ و�أحداثه،متتلك ر�ؤية م�ستقبلية
ع�ب�ر حلظات حلمية ذات �أبع ��اد واقعية و رمزية (منذ �أيام
و�أنا �أرى يف منامي �أحالما ت�ؤرقني)�ص. 18
يفتت ��ح امل�ؤل ��ف الرواي ��ة ب�إه ��داء يعرب عن م�ضم ��ون متنه
ال�س ��ردي (�إىل الغرب ��اء واملغرتب�ي�ن يف مغربه ��م) وه ��و
مبثاب ��ة �إع�ل�ان �صري ��ح م ��ن امل�ؤلف ع ��ن �إط ��اره ال�سردي
(ق�صدية الكاتب) وهو اله ��دف الذي ت�سعى لن�سجه جميع
مفا�ص ��ل الرواي ��ة من ��ذ خ ��ط �شروعه ��ا الأول يف البح ��ث
ع ��ن ال ��ذات /الهوية ال�ضائع ��ة (حورية) بفع ��ل التحوالت
واالنك�س ��ارات التاريخية واالجتماعية ،لك ��ن هذا البحث
ي�أخ ��ذ �أ�ساليب وطرقا فنية وفكرية متعددة وخمتلفة وهو
م ��ا يح�سب لثقاف ��ة الكاتب ومهارته املمي ��زة ،جند ذلك يف
متثالت هذا الهوية داخل املنت ال�سردي،حيث ت�أخذ �أ�شكاال
متنوع ��ة ،فتنتظم ب�إط ��ار مفهومي الأن ��ا الفردية من خالل
(ناج ��ي) �صدي ��ق حوري ��ة ال ��ذي يع�شقها لدرج ��ة ال يطيق

الوجود م ��ن دونها ويرتك كل �شيء من �أجل العثور عليها
(حوري ��ة م�ستقبلي) ،ومرة تنتظم ب�إط ��ار النحن اجلمعي
(�إن حورية ا�سم يرتدد عل ��ى �أل�سنتنا وهي ت�سكن قلوبنا)
� ��ص ،24وتنتظم فني ��ا م ��ن خ�ل�ال املتخيل(الأحالم)التي
تك�شف عن قوة وعظمة م�صر املا�ضي الزاهر باالنت�صارات
واملعارف(لق ��د ر�أيت ��ه وه ��و يق ��ود عربته احلربي ��ة وكان
يحم ��ل قو�سا و�سهما ويتخطى طرق ��ا وعرة،خلفه اجلنود

ميتطون اخليول،ويركبون العربات)�ص 45،كما جعل
الزمكان يف الرواية مرتبط هو الآخر وب�شكل وثيق بثيمة
الرواي ��ة املتمثل ��ة يف اغرتاب وغياب لل ��ذات /الهوية ،لذا
ج ��اء من�سجما مع باقي الأحداث الت ��ي تنتظم حول ب�ؤرة
مركزية وهو اختفاء حورية املرتبط بامل�ضمرات اجلعمية
للالوع ��ي االجتماع ��ي (الهوي ��ة) احلل ��م الغائ ��ب ب�سب ��ب
ت�شظي الراهن الزمكاين م�صر املتعبة من هول ال�صراعات
الداخلي ��ة واخلارجية ،لذا يبد�أ ال�س ��ارد ال�ضمني الرواية
بفع ��ل اختف ��اء حوري ��ة الغام� ��ض بالن�سب ��ة للجميع وهو
اختفاء رم ��زي للزمكان /الهوية املا�ضي اجلميل �أكرث منه
اختف ��اء واقعي للزمكان  /الراه ��ن احلا�ضر املنهك (مقابر
البل ��د فتحت و�سرق منها اجلثث والعظام وحتى الرتميم)
� ��ص ،67وعليه كان الزم ��كان يف الرواية ي�سري باجتاهني
خمتلف�ي�ن ؛ الأول واقعي باجت ��اه �سري الأحداث من حلظة
غي ��اب حورية وما رافقها من �أحداث واقعية (خروج �أخي
حوري ��ة م ��ن ال�سج ��ن وع ��ودة �أخيهاالأكرب م ��ن اخلارج،
انف�ص ��ال نيفني ع ��ن خطيبه ��ا�...إىل حلظة خ ��روج ناجي
عن عزلته لل�شارع وه ��و ي�صرخ بجنون �أريد حورية)�،أما
االجت ��اه الآخ ��ر متخي ��ل يعتم ��د املزاوج ��ة ما ب�ي�ن احللم
والواق ��ع� ،أي خط �س�ي�ر لولبي بطريقة الذه ��اب والعودة
حا�ضر /ما�ضي(ذكريات ناجي مع حورية) وهو ما يعطي
حرية ن�سبية للم�ؤلف يف بناء �أحداثه.
ال�شخ�صي ��ات يف الرواي ��ة توزعت ماب�ي�ن �أبطال مركزيني
وه ��م ناجي وحوري ��ة ،و�شخ�صي ��ات ثانوية غ�ي�ر م�ؤثرة
فتحي،جنوى�،أح�ل�ام ،نف�ي�ن ،ا�ستاذ �صالح ،لك ��ن مل ي ُِخ ْل
ذلك بالتعددية ال�صوتية داخل املنت.
الفع ��ل ال�سردي مرتبط بال�سارد امل�شارك �أكرث من ارتباطه
بباق ��ي مفا�ص ��ل و�أح ��داث الرواي ��ة ،مث ��ل (قال ��ت ،كن ��ا،

ذهبنا)...ه ��و ما يعلل قل ��ة الأحداث يف الرواي ��ة ،كما �أن
خ ��ط �سري هذه الأحداث ي�أخذ �شكال خطيا(اختفاء ،بحث،
ال نتائج) لذا كانت النهاية جنون ناجي الذي يحيل دالليا
�إىل ا�ستحالة ا�سرتداد تلك الهواية.
ا�ستخ ��دم ال�س ��ارد لغ ��ة مبا�شرة يف �س ��رد �أحداث ��ه ليكون
�أك�ث�ر قرب ��ا للواق ��ع املعي�ش املرتب ��ط هو الآخ ��ر بق�صدية
التوا�ص ��ل م ��ع املتلق ��ي الع ��ام ال ��ذي يتفاعل ب�ش ��كل �أكرث
ايجابي ��ة م ��ع اللغ ��ة القريبة من الواق ��ع ،معماري ��ة البناء
ترتك ��ز عل ��ى ثنائي ��ات عدي ��دة �أبرزه ��ا ثنائي ��ة واقع ��ي /
رم ��زي ،حا�ضر  /ما�ضي ،احلل ��م  /حقيقة وهو ما انعك�س
بالإيج ��اب عل ��ى جمم ��ل الرواية وعل ��ى ف�ضائه ��ا ال�سردي
و ِّف ��ق الكات ��ب يف توظي ��ف تقنيات خمتلفة مث ��ل التقطيع
ال�صوري،واملنولوجات الداخلي ��ة واخلارجية كما اعتمد
تقني ��ة التنا�صات وامليتا �سرد ب�ش ��كل ال يخل �أو ي�ؤثر على
ان�سجام املنت ،مما �أ�سهم يف جعل املتخيل ال�سردي ينفتح
عل ��ى العديد من ال ��دالالت التاريخية والفكري ��ة والثقافية
(يف طفولتن ��ا حلمن ��ا باملدر�س ��ة فدخلناه ��ا ،ومتنين ��ا �أن
نكرب ف�صرن ��ا �شبابا،وتطلعنا �إىل اجلامع ��ة فالتحقنا بها،
ومتنينا الوظيفة فنلناها ،وهاهي �أعمارنا تهرول كهرولة
هاج ��ر بني ال�صف ��ا واملروة ،فهل �سينفجر م ��ن وقع �سعينا
على الأر�ض ينبوع حياة كرمية؟) �ص.100
الرواي ��ة تطرح العديد م ��ن الت�س ��ا�ؤالت القدمية اجلديدة
�أم ��ام املتلق ��ي ح ��ول م ��ا ح ��دث وما �سيح ��دث م ��ن ت�شظي
ومت ��زق وا�ست�ل�اب بفعل الهوي ��ات امل�صنعة عل ��ى ح�ساب
الهوي ��ة الأ�صل(الوطني ��ة) على الرغم م ��ن ا�ستمرار الأمل
با�ستعادتها يف حلظ ��ة ما كما ف�شل الهك�سو�س يف املا�ضي
(ال ن ��دري كي ��ف �أتان ��ا اليق�ي�ن ب� ��أن حورية �س ��وف تعود)
�ص.117
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