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العدد ( )3862السنة الرابعة عشرة االحد ( )26شــباط 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

المؤرخة البريطانية بيتاني هيوز:
ّ

ه��ذه الكتب الس��تة األفض��ل قراءة
العام الماضي
بيتاين هيوز  49عام ًا ،هي
مؤرخة ومذيعة تخصصت
يف كتابة التاريخ القديم حيث
تناولت يف كتاباتها ،التأريخ
الرسي لآلثار الربيطانية التي
استولت عليها من مستعمراتها
يوم كانت ال تغرب عنها
الشمس ،وكذلك الكتابة عن
العامل القديم قبل بزوغ فجر
اإلمرباطوريات واسربطة
التي تناولتها جميع ًا عرب أفالم
وثائقية تلفزيونية ،صدر لها
مؤخر ًا كتابها " اسطنبول:
"قصة ثالث مدن".
التقتها صحيفة دييل اكسربس
الربيطانية الختيار  6كتب
كانت األفضل قراءة لها العام
املايض فاختارت ما ييل:

حيث تتأث���ر الكتاب���ة القصصية
بأحوال عالم الطبيعة
ترجمة  /عادل العامل

" الإلي ��اذة " لهومريو� ��س ترجم ��ة روب ��رت
فاجل ��ز� ،صدرت عن دار ن�ش ��ر البطريق ،يذكر
�أن مرتجمه ��ا ق ��د قر�أه ��ا لأول م ��رة يف اللغ ��ة
اليوناني ��ة القدمي ��ة حيث تع ��ود �أحداثها �إىل
الق ��رن التا�سع �أو الثامن قب ��ل امليالد ،وا�صف ًا
الرج ��ال والن�س ��اء الذي ��ن تعر�ض ��وا حل ��رب
�ضرو� ��س يف ط ��روادة� ،أن الكثري منهم ماتوا
من اجلوع ب�سب ��ب ح�صار مدينته ��م ولب�سوا

جلد احليوانات بعد �أن تهر�أت عليهم مالب�سهم
الف�ضفا�ضة قبل و�صول اليونانيني �إليهم.
" القلع ��ة البي�ض ��اء" الت ��ي كتبه ��ا �أوره ��ان
باموك وال�صادرة ع ��ن دار ن�شر فابر �أند فابر
متن ��او ًال م ��ن خالله ��ا امل�ؤامرات الت ��ي �سادت
احلياة العثمانية ،حي ��ث جعلني �أقع يف حب
ثقافتهم على الرغم من تناوله لتلك امل�ؤامرات
والد�سائ�س.
" مدام بوفاري" لغو�ستاف فلوبري ال�صادرة

كتابة  /كارولين ريس
ترجمة  /أحمد فاضل

ع ��ن دار ن�ش ��ر البطري ��ق ،حي ��ث مل ي�سبق يل
�أن ق ��ر�أت ع ��ن حي ��اة ام ��ر�أة �شاب ��ة ذكي ��ة كما
ق ��ر�أت عن بوف ��اري التي تعاطف ��ت معها لأنها
كانت وليدة جمتمع متناق�ض �أجربها على �أن
تعي�ش حياتها بال�شكل الذي اختارها لها.
للكات ��ب
THE SONGLINES
والرحّ ال ��ة الإنكليزي برو� ��س ت�شاتوين ،لقد
ول ��دت و�أن ��ا �أع�ش ��ق التج ��وال و�أب ��دو �أك�ث�ر
�سع ��ادة مما كنت عليه عندم ��ا �أكون يف رحلة
ما تتخلله ��ا الكتابة والبح ��ث ،كان ت�شاتوين
يعي�ش نف�س ما �أعي�ش ��ه الآن حيث تتبع ثقافة
ال�س ��كان الأ�صلي�ي�ن يف �أ�سرتالي ��ا وا�صف� � ًا
حياتهم ال�شبيهة بالبداوة.
" �أم ��ازون " كاتب ��ة م�ؤرخ ��ة العلوم القدمية
والفولكلور القدمي الأمريكي ��ة ادريان مايور
برين�ست ��ون ،وه ��و دليل �شامل ع ��ن �أ�سطورة
امل ��ر�أة الأمزوني ��ة املحارب ��ة ال�شر�س ��ة الت ��ي
وج ��دت �آثاره ��ا يف منطق ��ة القوق ��از والت ��ي
ميكن �أن تكون �أغرب من اخليال.
" ا�سربط ��ة " لبول كارتليدج �أ�ستاذ التاريخ
اليون ��اين يف الكلي ��ة الكال�سيكي ��ة بجامع ��ة

كامربي ��دج ،وا�سربط ��ة ه ��ي واح ��دة م ��ن
الأ�سب ��اب الت ��ي �أ�صبحت فيه ��ا م�ؤرخة وكنت
دائم ًا معجب ��ة بروحهم القوية� ،أم ��ا ن�سا�ؤهم
فقد ك ��نَّ غري عادي ��ات يف ذلك الع ��امل القدمي،
و�أن له ��ن حقوق ًا اجتماعي ��ة و�سيا�سية كالتي
عليها الآن.

عن � /صحيفة ديلي اك�سرب�س اللندنية

أ ّول كتاب قرأته...
د .سـعيد عـدنان :

كان للمدر�س ��ة االبتدائ ّي ��ة ،يف تل ��ك البل ��دة
النائي ��ة ،مكتب ��ة ال ّ
تقل كتبها ع ��ن خم�س مئة
كت ��اب ،وكان القائ ��م عليه ��ا ،وق ��د غ ��اب ع ّني
ا�سمه �أو �أنيّ ال �أعرفه �أ�ص ًال ،يُح�سن �إدارتها،
مي�سرة .كان قد
ويجعله ��ا دانية من الأي ��دي ّ
كت ��ب عنوانات الكت ��ب بخ ��ط وا�ضح جميل
عل ��ى ورق مق ��وّ ى ،وع ّلقها عند ب ��اب املكتبة،
وجع ��ل من نظامها ؛ �أن التلمي ��ذ ي�ستطيع �أن
ي�ستع�ي�ر كتابني م� �دّة �أ�سبوع ،ف� ��إذا �أعادهما
ا�ستعار غريهما.
كنتُ �أقف عند ه ��ذه العنوانات ،ك ّلما �سنحت
فر�صة بني الدرو� ��س� ،أقر�ؤها عنوان ًا عنوان ًا
متعجّ ب� � ًا ده�ش� � ًا ؛ كن ��تُ يف ال�ص ��ف الراب ��ع
االبتدائ � ّ�ي ،وكان ق ��د ن�ش� ��أ ل ��دي ،م ��ن قب ��ل،
�شغ ��ف باحلرف وال ��ورق ،وبالكلمات تندرج
عل ��ى بيا�ض ال�صفحة ،وكنت �أجد يف كتاب "
الق ��راءة " �أُن�س ًا وم ّتعة ؛ فاقتنيت يف ال�صف
االبتدائي ن�سخ ��ة ثانية منه بخم�سني
الثاين
ّ
فل�س� � ًا ؛ ح ّت ��ى �إذا بلي ��ت ن�سخ ��ة بقيت عندي
�أخرى!

ر�أي ��ت من تل ��ك العنوان ��ات املع ّلق ��ة عند باب
املكتبة عنوان ًا بدا يل غريب الوقع على الأذن
؛ ف� ��أردت �أن �أعرف ما وراءه ؛ فكتبت حروفه
على ورقة �صغ�ي�رة ،ودفعتها �إىل القائم على
املكتب ��ة ؛ فج ��اءين ب� �ـ " ال�سندب ��اد ورحالته
ال�سب ��ع " ف�أخذت ��ه فرح� � ًا ب ��ه ؛ وم ��ا �أن بلغت
البي ��ت ح ّتى �أقبل ��ت علي ��ه فا�ستغرقتني دنيا
ال�سندب ��اد يف بحره وب� � ّره وغرائبه .مل �أكن
�أعل ��م يومئ� � ٍذ �أنّ تلك احلكاية ه ��ي بع�ض من
حكاي ��ات كتاب ال تنفد عجائبه ؛ ا�سمه� ":ألف
ليل ��ة وليلة " .وح�ي�ن �أع ��دت " ال�سندباد"...
بحث ��ت يف العنوان ��ات عمّا ي�شبه ��ه فوجدتُ
حكاي ��ات �أخرى ،عرف ��ت من بع ��د� ،أ ّنها من "
�أل ��ف ليلة وليلة " �أي�ض� � ًا ؛ ّ
وكل حكاية كانت
ُتف�ض ��ي ب ��ي �إىل حكاية �أخ ��رى ؛ ح ّتى نفدت
حكاي ��ات املكتبة ؛ فما �أمتع �أن تمُ �ضي اليوم
مع حكاية!
ث ّم ع ��دتُ �أنظ ��ر يف العنوانات م� � ّرة �أخرى ؛
عنوان ًا عنوان ًا ؛ ف�أوقفني عنوان غريب �آخر:
" كنت معهم يف ال�سجن "فقلت ال ب ّد �أن يكون

حكاي ��ات �أي�ض ًا! ف�سجّ لته على ورقة �صغرية،
وطلب ��ت من القائم عل ��ى املكتبة �أن يُعرينيه ؛
فلمّا نظر يف الورقة ؛ تلبّث ،وابت�سم ،وقال:
م ��ا حاجت ��ك �إىل هذا الكت ��اب؟ قل ��ت� :أريد �أن
�أع ��رف ما في ��ه! فجاءين ب ��ه .و�شرع ��ت �أقر�أ
؛ كان م ��ن ت�ألي ��ف جعف ��ر اخلليل ��ي ،ومل �أكن
�أع ��رف من هو جعفر اخلليلي ،وما �ش�أنه بني
الك ّت ��اب ؛ لك ّني عجبت ،وم ��ا زلت �أعجب� ،أن
يدخ ��ل امر�ؤ ال�سجن ب�إرادت ��ه ليعرف �ش�ؤون
من في ��ه! غ�ي�ر �أنّ حكايات ��ه تختل ��ف عن تلك
احلكاي ��ات املجتز�أة م ��ن " �ألف ليل ��ة وليلة "
؛ ذل ��ك �أ ّنه ��ا حكايات نا� ��س ب�أعيانه ��م قد ذكر
الكاتب كثري ًا منهم ب�أ�سمائهم ،وو�ضع �صورة
كل منه ��م يف �ص ��در احلديث عن ��ه ،وكنى عن
ٍ
بع�ضه ��م باحل ��روف الأوىل م ��ن ا�سمه ؛ على
�أ ّنهم كانوا يتفاوتون بني معرق يف اجلرمية
؛ ي�أتيه ��ا وهو على بيّنة منها ،و�آخر دفعت به
امل�صادفة ،وعب ��ث احلياة �أن يكون يف �سياق
جرمي ��ة ما.و�إذا كن ��تُ  ،يومئذٍ ،غري قادر على
�شيء م ��ن املوازنة ب�ي�ن احلكاي ��ات املجتز�أة

م ��ن " �أل ��ف ليل ��ة وليل ��ة " وحكاي ��ات " كن ��ت
أح�س �إح�سا�س ًا
معهم يف ال�سجن " ف�إنيّ كنت � ّ
مبهم� � ًا مب ��ا تبعثه تلك من ن�ش ��وة وفرح ،وما
تدعو �إليه هذه من كدر وك�آبة على الرغم ممّا
ه ّي� ��أ له ��ا كاتبها اخلليل ��ي من عنا�ص ��ر ح�سن
العر� ��ض ،وال�سال�سة ؛ لك ّنني ،م ��ع هذا ك ّله،
�أحبب ��تُ الكتاب ،ووددت ،ح�ي�ن �أعدته ملكتبة
املدر�س ��ة� ،أن تكون يل ن�سخ ��ة منه! ورحت،
بع ��د �سن ��وات� ،أ�س� ��أل عن ��ه باعة الكت ��ب ك ّلما
�أملم ��ت بهم ؛ كان ��ت طبعت ��ه الأوىل قد نفدت،
وكان زمان ��ه قد م�ض ��ىّ ،
وقل م ��ن النا�س من
يذكره� ،أو يري ��د �أن يقف عنده ،بل ك�أنّ زمان
�صاحب ��ه اخلليل ��ي ك ّل ��ه قد انح ��در يف جوف
التاريخ!
ث� � ّم �ألق ��ت امل�صادف ��ة ،قبل ث�ل�اث �سن ��وات �أو
�أرب ��ع ،ن�سخ ��ة من ��ه ب�ي�ن ي ��دي ؛ �إذ �أُعي ��دت
طباعت ��ه ،فجدّدت عهدي ب ��ه ،وك�أ ّنن ��ي �أن�شر
ب ��ه �صفح ��ة طوي ��ت ،و�أبع ��ث زمن� � ًا م�ضى ؛
و�إذا ب ��ه ،و�أنا �أقر�ؤه� ،ض ��رب فريد من الأدب
االجتماعي!...

ال يُنظ ��ر منوذجي ًا �إىل ن ��وع الرعب الأدبي �أو
الفني على �أنه "ن ��وع بطيء" .و�أفالم الرعب
الي ��وم ،يف احلقيقة ،غالب ًا م ��ا تعطي انطباع ًا
ب�أنه ��ا اختبارات تتعل ��ق باال�ستجابة املحفزة
حي ��ث الأح ��داث ال�صادمة حتدث فج� ��أ ًة ومن
دون �إن ��ذار ،كم ��ا يق ��ول �إيوج�ي�ن ثاك ��ر يف
مقال ��ه ه ��ذا .وعل ��ى كل ح ��ال ،ف� ��إن خمرج ��ي
�أف�ل�ام الرعب اليابانيني يتبن ��ون تقليد ًا �آخر،
تقليد ًا تتك�شف فيه الأحداث تدريجي ًا .ولدينا
هن ��ا املخرج كيو�شي َكرو�س ��اوا ،الذي �أ�صبح
فلم ��اه "ع�ل�اج  )1997( "Cureو"نب� ��ض
 )2001( " Pulseمن كال�سيكيات الرعب
الياب ��اين .ففيهم ��ا ،يح ��دث كل �ش ��يء بب ��طء
كم ��ا ل ��و كان يف حل ��م �أو يف حال ��ة انت�ش ��اء.
و�شخ�صيات ��ه فري�س ��ة للتك�ش ��ف التدريح ��ي
واخلتم ��ي لأح ��داث غريبة �ستظل �أب ��د ًا وراء
م ��دى فهمه ��ا .والنتيجة ذات طاب ��ع تنوميي:
�إنه ��ا كما لو �أن الرع ��ب متمدد ويُعا�ش بحركة
بطيئة .slow-motion
ويف تاري ��خ الأدب الياب ��اينُ ،يع ��د �آيزوم ��ي
كاي ��وكا ( 1873ـ� �ـ � )1939أ�ست ��اذ "الرع ��ب
البط ��يء" .وق ��د عا� ��ش كاي ��وكا ،وكان كاتب� � ًا
انعزالي� � ًا ،ا�ستبطاني ًا ،غريب الأطوار ،الكثري
م ��ن حياته يف فق ��ر وب�صح ��ة �سيئ ��ة ،وتنقل
تكرار ًا هنا وهناك يف الريف الياباين ليت�شافى
م ��ن اعت�ل�االت �صحي ��ة متنوع ��ة .وق�ص�ص ��ه
لي�س ��ت حكاي ��ات فولكلوري ��ة متام� � ًا ،وكانت
تفتن ��ه وهو �صبي جمموع ��ة kusazōshi
الت ��ي لدى �أم ��ه (وهي كتب م ��زودة بر�سوم)،
وكان معجب� � ًا طوال حياته بالروايات الهزلية
اليابانية مث ��ل "توكيدوت�ش ��و هيزاكيوراج"
جليبين�شا �آيكو.
و ُتب ��دي كتابة كاي ��وكا جتاذبات م ��ع م�ؤلفني
غربيني مث ��ل جريارد دي نريف ��ال وت�شارل�س
بودلري ،لكنه كان �أقل ان�شغا ًال بالف�ساد املدين
احلديث من نظريه الفرن�سي ،مف�ض ًال بد ًال من
ذلك الظالل ال�ضبابية للريف الياباين.
وه ��ذا امل�ؤل ��ف الواف ��ر االنتاج ،م ��ع �أكرث من
 500عم ��ل با�سم ��ه ـ� �ـ م�سرحي ��ات ،ومقاالت،
وحما�ضرات م�صورة ع ��ن رحالت ،وق�ص�ص
ق�ص�ي�رة ـ� �ـ مل يل � َ�ق �إال الي ��وم االهتم ��ام الذي
ي�ستحق ��ه .وه ��ذا جزئي� � ًا بف�ض ��ل الرتجم ��ات
االنكليزي ��ة احلري�صة لكتاباته بقلم ت�شارل�س
�ش�ي�رو �إن ��وي يف "احلكاي ��ات القوطي ��ة
 Gothicاليابانية" و"يف �ضوء الظالل"،
الت ��ي تقدم ق ��در ًا من �أدب كاي ��وكا الق�ص�صي،
م ��ن حكاياته املبكرة عن الرع ��ب القوطي �إىل
روايات ��ه الق�صرية الالحق ��ة ال�شبيهة باحللم.
وبالرغ ��م من جتاه ��ل النقاد لكتابات ��ه تقريب ًا
خ�ل�ال حيات ��ه ،ف� ��إن مقاربت ��ه الفري ��دة ملا هو
فوق طبيعي قد �ألهم الروائيني ،مثل هاروكي
موراكام ��ي وجيونيت�ش�ي�رو تانيزاك ��ي .وقد
قال عنه يوكيو مي�شيما �إن كايوكا " قد ا�ستمد
من مفردات لغوبة غنية كالبحر لي�صوغ جم ًال
ذات حجر ثابت وينغمر داخل غابة عميقة من
الروحانية اليابانية ".
وم ��ا يجع ��ل ه ��ذا الكات ��ب الرائ ��د فري ��د ًا هو
الغنائي ��ة القامت ��ة الت ��ي جت ��ري عل ��ى امتداد
ق�ص�ص ��ه ،غنائية ال ميكن ف�صله ��ا عن افتتانه
بالع ��امل الطبيع ��ي .فيمك ��ن �أن يتخ ��ذ و�صف

جب ��ل �أو غاب ��ة لدي ��ه �أبع ��اد هذياني ��ة ،ح�ي�ن
ت�صب ��ح ح ��االت داخلي ��ة وخارجي ��ة منجدل ًة
مع� � ًا ،وتنتج �سكون� � ًا تنوميي ًا خميف� � ًا .فتجد
يف �إح ��دى ق�ص�ص ��ه رج�ل ً�ا كب�ي� ً
را يف ال�س ��ن
ي�سرتج ��ع يف ذهن ��ه يوم ًا م ��ن املا�ضي البعيد
حني راح ي�سري يف اجلبال ليحاول االنتحار:
" وكانت هذه الأوراق احلمر خ�ضر ًا �آنذاك.
و�أخ ��ذتُ �أت�سل ��ق عرب ظ�ل�ال الأ�شجار .وحني

ً
أنموذجا
كايوكا

الرعب الياباني في األدب..

تطلعت نح ��و املقربة ،كانت قم ��ة التل مغطاة
بال�ضب ��اب .وله ��ذا مل ميكنن ��ي �أن �أرى �شيئ ًا.
كان ذل ��ك كما ل ��و ان �شواهد القبور قد اختفت
فج� ��أ ًة مثل ال�سراب .لكن ��ي ر�أيت عرب �أ�شجار
القرا�ص ،نور منارة املعبد الطويلة� ،آتي ًا �إ َّ
يل
من خالل الأغ�صان ،م ��ار ًا بني الأوراق ،وهو
يح ّي ��ي �أرواح املوتى ،ويرحب بالندى ،بينما
فوق ر�أ�سي كان ال�شبح الطويل ل�شرابة نبات
وي�سترييا الزاحف ينج ّر ،متماي ًال �أمام عي َن ّي
".
ويف ق�صته "الرج ��ل املقد�س من جبل يوكا"،
جن ��د الطري ��ق ال ��ذي ي�ساف ��ر علي ��ه راه ��ب
تدريجي ًا يف�سح املج ��ال ملمر م�شجر ،يتال�شى
نف�س ��ه تدريجي� � ًا ،ت ��ارك ًا الراه ��ب وحيد ًا يف
الغاب ��ة .وحتيط به �أ�شج ��ار متمايلة ،وح�شد
م ��ن احل�ش ��رات ،و�أخ�ي� ً
را انهم ��ار طفيليات.
ويق ��ف الراهب ،وهو مرهق ومهتاج ،منذه ًال
يف رعب " :لقد كانت هذه الطفيليات اجلبلية
املرعب ��ة قد جتمعت هن ��اك منذ ع�ص ��ر الآلهة،
مرتب�ص ��ة بانتظار عابر �سبيل ...ويف الوقت
نف�س ��ه ،ف� ��إن ه ��ذه الأ�شج ��ار الهائل ��ة جميع ًا،
والكبرية مب ��ا يكفي حلجب �شم� ��س الظهرية
حت ��ى� ،س ��وف تتحط ��م متجزئ� � ًة �إىل قط ��ع
�ضغ�ي�رة �ستتحول بعدئ ٍذ حت ��ى �إىل مزيد من
الطفيليات ".
وق ��د اتخ ��ذت الغاب ��ة خا�صي ��ات �أرواحي ��ة
� animisticإذ مت ��ر احل ��دود فيها بني ما
هو حي ��واين ،ونبات ��ي ،ومع ��دين .ويالحظ
الراه ��ب� " ،إن تدمري اجلن�س الب�شري �سيبد�أ
مع حتول غابات هي ��دا �إىل طفيليات وينتهي
مع كائنات �س ��وداء ت�سبح يف الدم والقذارة.
وعندئ ٍذ فقط �سيبد�أ جيل من احلياة ".
و�شخ�صي ��ات كايوكا عاد ًة جوّ ال ��ة �أو �ضائعة
ـ� �ـ �أو كلتاهم ��ا مع� � ًا .وه ��ي م�سكون ��ة بطريقةٍ
باملا�ضي ،بذكرياتها ،مبوت �أحبائها و� ،أجل،
بعفاري ��ت و�أرواح واقعية .وجند �شخ�صياته
تن�س ��اق عرب بلدات ،وقرى ،ومعابد ومتر يف
ال ِآخر ع�ب�ر مداخل غام�ض ��ة يف غابات عاد ًة،
�أو عل ��ى جبل� ،أو قرب نه ��ر �أو بركة .وما بعد
هذا ،تكت�شف ف�ضا ًء �آخر ال هو بلدة وال غابة،
وال هو حلم وال هل َو�سة ــ ف�ضا ًء طبيعي ًا وفوق
طبيعي مع ًا.
كم ��ا كان كاي ��وكا كاتب� � ًا �ض ��د ع�ص ��ره ،حي ��ث
كان ال�س ��رد الق�ص�ص ��ي مييل نح ��و الواقعية،
بلغة ب�سيط ��ة ت�صور حيوات النا�س العاديني
اليومي ��ة يف ق�ص�ص ذات �سل�سل ��ة طولية من
الأح ��داث واجت ��اه وا�ض ��ح� .أما كاي ��وكا ،فقد
ا�ستف ��اد م ��ن التقني ��ات الأدبي ��ة احلداثوي ��ة ــ
ق�ص�ص داخل ق�ص�ص ،رواة غري موثوق بهم،
�إ�شارات خفية ــ من �أجل �أن يخلق عامله املبهم،
مع� ً
ّب�رّا عن ��ه يف الغال ��ب م ��ن خ�ل�ال �أو�صاف
ّ
للطبيع ��ة م�ضيئ ��ة ومت�سم ��ة بطاب ��ع التنومي
املغناطي�سي.
ورغ ��م �أن الكث�ي�ر م ��ن ق�ص�ص ��ه تتن ��اول
مو�ضوع ��ات احل ��ب وامل ��وت ،ف� ��إن الع ��امل
الطبيعي هو ال ��ذي ي�سود كتابة كايوكا ,و�إذا
كان ��ت ق�ص�صه ت�ستح�ضر " الرعب البطيء "،
فذل ��ك رمب ��ا لأنه ي�ستم ��د الكثري م ��ن الطبيعة
باعتبارها م�صدر ًا لإلهامه .فكل �شيء يتحرك
ببطء ،وعلى م�ستوىً كوكبي �شا�سع ،خمتلف
عن ان�شغاالت الب�شر الق�صرية املدى.

عنJapan Times /

المالك األزرق
في عشق السينما
امل�ل�اك الأزرق ه ��و الفيل ��م الأملاين للمخ ��رج (فون �سرتن�ب�رغ) انتج
خ�ل�ال الثالثيني ��ات من الق ��رن املن�ص ��رمُ ،قدّر له ��ذا الفيل ��م �أن يطلق
جنومي ��ة واحدة م ��ن �أه ِّم جنم ��ات ال�شا�ش ��ة الف�ضيّة �سح ��را مارلني
ديرت�ش ،وهو الفيلم ال ��ذي كتبه هايرني�ش مان ،الأملاين ،الذي كانت
م�شكلته �أنه عا�ش يف الظل ،فهو �شقيق الكاتب الأ�شهر توما�س مان -
�صاحب «املوت يف البندقية» و«دكتور فاو�ستو�س» .وزاد عن ذلك �أن
الفيلم الذي اطلق �شهرته �أي�ض ًا اعتمد على رواية مل تكن الأف�ضل بني
�أعمال ��ه وهي رواي ��ة (الربوف�سور اون ��رات) �أو الربوفي�سور قذارة،
التي حوّ لت �إىل فيلم املالك الأزرق.
�ستقوم فيما بعد زويه فالدي�س وهي كاتبة و�شاعرة وناقدة �سينمائية
كوبي ��ة� ،أ�صدرت من ��ذ منت�ص ��ف الثمانينيات نحو خم�س ��ة وع�شرين
كتاب ًا ،بني ال�شعر والرواي ��ة وال�سينما ،وعملت يف ال�صحافة رئي�سة
حترير جملة ال�سينما الكوبية ،ويتم ّي ��ز �أ�سلوبها بالر�شاقة واجلر�أة
والت�شوي ��ق ،وترجم ��ت بع� ��ض كتبه ��ا �إىل اللغ ��ات الأجنبي ��ة -تقوم
بت�ألي ��ف كت ��اب ع ��ن مارلني ديرتي� ��ش الت ��ي �ستل ّقب فيما بع ��د باملالك
الأزرق ،وهو الكتاب الذي �أ�صدرته دار املدى.
تتابع فالدي�س ب�شغف كل �أخبار ديرت�ش وبجهد م�ضن ت�شاهد فيلمها
املالك الأزرق " كنت �أقف مع جدتي خلف ق�ضبان نوافذ منزل جرياننا
الذي ��ن كانوا ميلكون جهاز تلفزيون� .أما نحن ،فلم نكن منلك جهاز ًا،
�إذ كن ��ا �أفقر م ��ن �أن ن�شاهد الأفالم عل ��ى ال�شا�شة ال�صغ�ي�رة� .أل�صقنا
وجهينا بحديد النافذة وتابعنا باهتمام مطلع فيلم "املالك الأزرق".
يف كتابه ��ا الذي حمل اال�سم نف�سه امل�ل�اك الأزرق ،وهو الكتاب الذي
�سنتق�صى ومبتعة ق َّل نظريها كل تفا�صيل
�أ�صدرته دار املدى حديث ًا،
ّ
ديرت� ��ش التي التقطتها بذائقة عارفة زوي ��ه فالدي�س ،ولكن من خالل
فيلم املالك الأزرق..
ديتريي� ��ش التي �سيطلق عليها املالك الأزرق ( )1992 – 1901ولدت
يف �أملاني ��ا حي ��ث اكت�شفها املخ ��رج الأملاين جوزيف ف ��ون �سرتنربغ
عندم ��ا كان يح�ض ��ر لفيلم ��ه امل�ل�اك الأزرق ،وكان وقته ��ا يبح ��ث عن
بطل ��ة له ��ذا الفيلم ب�شرط �أن تكون جميلة وتغن ��ي �أي�ض ًا ولأن مارلني
ديتريي� ��ش بجان ��ب موهبته ��ا يف التمثي ��ل فهي تغن ��ي �أي�ض� � ًا.. وقع
االختيار عليها.. بدايتها كانت يف امل�سرح..
وبع ��د هذا الفيلم تنتقل مارل�ي�ن ديتريي�ش �إيل هوليود . .لتكون �صيد
املخرجني الثمني وت�صبح بعد مدة ق�صرية �أه َّم ممثلة يف هوليو د.
وكان ��ت ف�ت�رة الثالثينيات �أغن ��ى مرحلة يف حياة مارل�ي�ن ديتريي�ش
فهي �إ�ضافة �إىل التمثيل كانت يف ثراء فاح�ش.
و�أ�صبح ��ت خالل هذه امل ��دة �صرعة تقلدها جميع الن�س ��اء يف �أب�سط
التفا�صيل.
تق ��ول زويه فالددي� ��س "�أكتب عن "امل�ل�اك الأزرق"� ،أكتب عن فيلم ال
يق ��دم �أ ّي ��ة ر�سالة اجتماعية للجمه ��ور� ،أكتب عن فيل ��م لي�س ت�أريخي ًا
مث ��ل "كازابالن ��كا" ال ��ذي يلعب احل ��ب في ��ه دور ًا ثانوي� � ًا� .أكتب عن
"امل�ل�اك الأزرق" ،ع ��ن ملهى �أملاين ،عن مغني ��ة �أملانية وعن مدر�س
عج ��وز �أملاين كذل ��ك .وما ه ��و "امل�ل�اك الأزرق"؟ �إنه فيل ��م ا�ستطاع،
عل ��ى الرغ ��م من ذل ��ك� ،أو رمب ��ا فوق ذل ��ك� ،أن يق ��اوم م ��رور ال�سنني
والأيديولوجي ��ات والتقني ��ات .فيلم يتح ��دث ،بب�ساطة ،ع ��ن ....عم
يتح ��دث "امل�ل�اك الأزرق"؟ ع ��ن �شيء هو
بب�ساطة ملهى كئيب ومتف�سخ ،عن �أ�ستاذ
مت�سل ��ط يولع مبغني ��ة راغب ��ة ومرغوب
به ��ا ،عن الف ��رق بني احل ��ب والرغبة ،بني
ال�شغف واال�ستحواذ .وعن اجلنون وعن
التخل ��ي� .أال تكفي �سعة هذه املو�ضوعات
ك ��ي تتم معاجلتها فني� � ًا و�أن يت�أثر النا�س
مب ��ا عا�ش ��ه الكث�ي�رون من ��ا ،بالت�أكي ��د،
بط ��رق خمتلف ��ة ،لك ��ن عل ��ى الق ��در نف�سه
م ��ن التعقي ��د؟ نع ��م ،له ��ذا ال�سب ��ب ،لأنها
مو�ضوعات معقدة ظاهري ًا ،من �أجل ذلك،
كما كانت تقول �إينا ،ي�صبح الأمر الوحيد
ال ��ذي يعنين ��ي الي ��وم ه ��و ق�ص�ص احلب
وال�شغ ��ف والرغب ��ة واجل�س ��د وال ��روح
وتيم ��ات الإن�س ��ان الك�ب�رى .فق ��د �صارت
املو�ضوع ��ات االجتماعي ��ة ت�ضج ��رين
بطريق ��ة مده�شة ،ناهيك ��م عن عجزي عن
حلها.
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مقابلة مع الروائية التركية أليف شفق:

صدر بالفرنسي

ً
مبكرا ألنني كنت
بدأت الكتابة
طفلة وحيدة
أحب أن اختبئ في
ابطال رواياتي من
الذكور

ترجمة /أحمد الزبيدي

حني وقع التفجري الأخري يف ا�سطنبول كنت
ق ��د انتهي ��ت من ق ��راءة ن�صف روايت ��ك التي
تتنب� ��أ بع ��امل تق�شعر ل ��ه الأبدان ،وم ��ن بينها
وقوع حوادث �إرهابية .،فكيف كان �شعورك
عند �سماع اخلرب؟
كن ��ت حزين ��ة ،ومرعوبة من حج ��م الكراهية
ال ��ذي تبث ��ه اجلماع ��ات الإ�سالمي ��ة ،خطبها
ح�ي�ن تلق ��ي الل ��وم عل ��ى ال�ضحاي ��ا لأنه ��م
قام ��وا باالحتف ��ال بـ(عي ��د م�سيح ��ي) .عن ��د
كتابت ��ي للرواي ��ة ،د ّققت بتمع ��ن يف املجتمع
الرتك ��ي والأو�ض ��اع النف�سية لأف ��راده .انهم
ي�ستن�شقون اخلوف مع اله ��واء ،وي�شعرون
بقل ��ق دائ ��م وم�ستم ��ر .وقد الحظ ��ت هذا يف
كل م�ست ��وى من م�ستوي ��ات املجتمع الرتكي
– ق ��د يك ��ون م�سترت ًا احيان� � ًا ولكنه عميق،
ف� ��إذا انفجر �شيء ما يف مطبخ يف ا�سطنبول
جتد اجلمي ��ع يلقون ب�أنف�سهم عل ��ى الأر�ض،
معتقدي ��ن �أنه ��ا قد تكون قنبل ��ة .لي�ست لدينا
ذاك ��رة ،وال وق ��ت للتحليل �أو حت ��ى للحزن.
ه ��ذه احلالة النف�سية هي م ��ا �أردت معاجلتها
يف روايتي.
�إذا كان ��ت ا�سطنبول �شخ�ص ًا ،كيف ميكنك �أن
ت�صفيه؟
ا�سطنب ��ول انث ��ى ن�شطة وفاعل ��ة .هي مدينة
ال�صراع ��ات والتحدي ��ات .لق ��د د ّم ��ر اجل�شع
والطم ��ع ا�سطنب ��ول  -يف كل م ��كان تذه ��ب
�إلي ��ه ،جتد حرك ��ة بن ��اء وجتدي ��د ًا وحتديث ًا
ولك ��ن م ��ن دون تخطي ��ط و م ��ن دون اعتبار
لت�أريخ املدينة.
قل ��ت يف حدي ��ث ل ��ك ع ��ام � 2010إن الن ّق ��اد
ي�ضعوك احيان َا داخل قالب معني ،ويتوقعون
منك �أن تكتبي ق�ص�ص� � ًا حزينة عن امل�سلمني.

ينجح يف عدد من املجاالت ويف�شل يف جمال
واح ��د .عندما ع ��ادت �أم ��ي �إىل الكلية ،قامت
جدت ��ي برتبيتي .وكنت اناديها �آن – وتعني
الأم يف الرتكي ��ة – �أما والدتي فكنت اناديها
�آبلة ،التي تعني ال�شقيقة الكربى.
و�أ�صبحت �أمك دبلوما�سية...
كان �أمر ًا غري عادي ولكنها در�ست بجد .،ومل
تت ��زوج مرة �أخ ��رى ابد ًا .وجنح ��ت يف ذلك
لأن جدتي الأقل تعليم ًا وقفت اىل جانبها.

أن تكوني كاتبة
رواية في تركيا
معناه انك
ستشعرين وكأنك
تتلقين الصفعات
على خد والقبالت
على الخد اآلخر

ملاذا؟
يع ��ود ذل ��ك اىل التط ��رف بالتم�س ��ك بهويتنا
واالنحي ��از له ��ا  -نح ��ن ،للأ�س ��ف� ،أ�صبحن ��ا
قبائ ��ل متع ��ددة .واملطلوب م ��ن كل كاتب �أن
ي ��روي ق�صة قبيلته� ،أن ��ا تركية الأ�صل ولكن
املك �أي�ض ًا �أ�شياء �أخرى كثرية .بالن�سبة يل،
اخليال هو الرغبة يف جتاوز احلدود .عندما
نكت ��ب ،ميك ��ن �أن تك ��ون ل�شخ�صيتن ��ا �أوجه
متعددة.
روايت ��ك الأخرية (بنات ح ��واء الثالثة) هي،

يف ج ��زء منه ��ا ،ت�أم ��ل يف معن ��ى الإمي ��ان.
ه ��ل تتفقني م ��ع بطلة الرواي ��ة ،بريي – يف
نظرتها اىل الله؟
نح ��ن يف الي�سار الليربايل مل نقم بعمل جيد
يف مناق�ش ��ة اجلوان ��ب العلماني ��ة لالمي ��ان.
الإمي ��ان لي� ��س بال�ض ��رورة مفه ��وم دين ��ي.
عن ��د االنتقال �إىل بل ��د جدي ��د لأن لديك رغبة
ملح ��ة غري منطقية للقيام بذل ��ك ،ف�إن ذلك هو
ّ
جان ��ب علماين لالميان .عن ��د البدء يف كتابة
رواي ��ة ،من دون �أن تكون لديك �أية فكرة عما
�إذا كان ��ت �ستنجح ،ف� ��إن ذلك جان ��ب علماين
للإمي ��ان .عندم ��ا تق ��ع يف احل ��ب ،وال تعرف
�إذا كان ه ��ذا ال�شخ�ص �سوف يجلب ال�سعادة
�إىل حيات ��ك ،لكن ��ك تقع يف احل ��ب – ف�إن هذا
ه ��و جانب علماين م ��ن الإميان� .أن ��ا ال �أريد
للأديان �أن ت�صادر الإميان� .أريد ان ا�سرتجع
مفهوم الإميان.
لق ��د ول ��دت يف �سرتا�سب ��ورغ يف فرن�س ��ا،
وقام ��ت برتبيت ��ك �أم مطلقة  -كي ��ف �أ ّثر ذلك
فيك؟
كان لذل ��ك ت�أث�ي�ر كب�ي�ر .مل �أك ��ن �أرى والدي
كث�ي� ً
را .التقي ��ت اثن�ي�ن من اخوت ��ي لأبي يف
علي
منت�ص ��ف الع�شرينات من عم ��ري ،وكان ّ
التعام ��ل مع اطف ��ال غرب ��اء .كان وال ��دي �أب ًا
ممتاز ًا يف عالقته مع ابنائه ولكنه والد �سيئ
للغاي ��ة بالن�سبة يل .ا�ستغرق الأمر مني وقت ًا
طوي�ل� ًا التقبل فك ��رة �أن �أي �شخ�ص ميكن �أن

ترجمة وإعداد أنس العزاوي

الهجرة الى فرنسا -الواقع والخيال -المحب موحد

القراء
إليف ش��فق هي الروائية التي تحظى بعدد كبري من ّ
يف تركي��ا .ولدت عام  1971يف سرتاس��بورغ يف فرنس��ا
لوالدين هام الفيلس��وف نوري بيلغني وشفق أتيامن التي
أصبحت دبلوماس��ية فيام بعد .انفصل والدها عندما كان
عمرها عام ًا واحد ًا فر ّبتها أمها .وتقول الكاتبة ،إن نش��أتها
يف عائلة ال تحكمه��ا القوانني الذكورية التقليدية ،كان له
كب�ير األثر عىل كتابتها .وتس��تخدم الكاتبة اس��مها األول
واسم ّأمها كاسم أديب توقع به أعاملها.

تزوج ��ت �سنة  2005م ��ن ال�صحايف الرتكي
�أيوب كان و�أجنبت منه طفلني� .أ�سمت ابنتها
زيل ��دا على ا�سم زيل ��دا فيتزجرال ��د ،و�أ�سمت
ابنه ��ا على ا�سم الزاهر ،بط ��ل �إحدى ق�ص�ص
بورخي�س.
.روايته ��ا االخ�ي�رة (بن ��ات ح ��واء الثالث ��ة)
جت�سد ق�ص ��ة ثالث ن�ساء م ��ن منطقة ال�شرق
االو�س ��ط ،ويدر�س ��ن يف جامع ��ة �أك�سف ��ورد،
فيم ��ا تختلف وجهات نظرهن اىل حد بعيد.
يف هذه املقابلة تتحدث عن روايتها االخرية
واالو�ضاع يف تركيا عموم ًا.
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مت ��ى ادرك ��ت �أن ��ك �س ��وف ت�صبح�ي�ن كاتب ��ة
روائية؟
لق ��د ب ��د�أت الكتاب ��ة مبك ��ر ًا لأنني كن ��ت طفلة
وحي ��دة .كان ��ت حيات ��ي ممل ��ة ،الع ��امل الذي
خلقت ��ه كان �أكرث تنوعا بكثري� .أنا ادرك مدى
ت�أث�ي�ر ع ��امل الق�صة .كت ��ب الروائ ��ي �ستيفان
ت�سفايغ ع ��ن الرغبة يف التوق ��ف عن الكتابة
عندم ��ا ي�ص ��اب الع ��امل باجلنون .و�أن ��ا �أفهم
ذلك ولكن �أعتق ��د �أنه حان الوقت بالن�سبة لنا
نح ��ن مع�شر الك ّت ��اب �أن نخرج م ��ن �شرانقنا
ونتحدث ب�صراحة.
تدور روايتك حوايل ا�ستاذ يتمتع ب�شخ�صية
ج ّذابة – هو الأ�ستاذ ازور .هل ي�شبه ا�ستاذ ًا
�أثر يف حياتك؟
�أن ��ا ال �أ�ؤمن بالأبطال .النا�س ي�س�ألون �أ ّي ًا من
ال�شخ�صي ��ات الن�سائية يف رواياتي ت�شبهني

اك�ث�ر – ه ��ل ه ��ي اخلاطئ ��ة� ،أم امل�ؤمن ��ة �أم
احلائرة� .أنا ال ا�شب ��ه ايّة واحدة منهن .و�إذا
ج ��از يل �أن �أبوح ب�سر ،ف�أن ��ا �أحب �أن اختبئ
يف ابطال رواياتي من الذكور .وحاولت يف
�شخ�صية الأ�ستاذ �أن اخفي قلي ًال من نف�سي.
كيف �أدّت روايتك لقيطة ا�سطنبول �إىل �إقامة
دعوى ق�ضائية �ضدّك يف تركيا؟
ا�سطنبول هي مكان فقدان الذاكرة اجلماعية.
تاريخن ��ا ممل ��وء بالتمزق ��ات وكل م�ؤ�س�س ��ة
حاكمة جديدة ت�أت ��ي اىل ال�سلطة تبد�أ مبحو
�إرث احل ّكام ال�سابقني� .أنا �أكتب عن الأقليات،
واتناول امل�آ�سي التي ال تو�صف التي حدثت
يف املا�ضي ،و احتدث ع ��ن الإبادة اجلماعية
الت ��ي تعر�ض له ��ا الأرم ��ن ،واتقا�سم احلزن،

اسطنبول انثى
نشطة وفاعلة .هي
مدينة الصراعات
والتحديات

و�أح ��اول م ��د اجل�س ��ور .ق ��ر�أت الرواية على
نطاق وا�سع يف تركيا لكني تعر�ضت لهجوم
من قبل و�سائل الإع�ل�ام القومية وللمحاكمة
مبوجب امل ��ادة  ،301والتي من املفرت�ض �أن
حتمي االت ��راك من الق ��ذف و الت�شهري .هذه
امل ��ادة القانونية غام�ضة ج ��دا ،ال �أحد يعرف
م ��اذا تعن ��ي .وج ��رت املحاكمة من ��ذ �أكرث من
ع ��ام .كانت هناك جمموعات م ��ن اال�شخا�ص
خرج ��ت اىل ال�ش ��وارع وقامت بح ��رق �أعالم
االحت ��اد الأوروب ��ي والب�صق عل ��ى �صوري.
ومتت تربئتي ولكنها كانت اوقات ًا م�ضطربة.
كان يج ��ب �أن يرافقني حار� ��س �شخ�صي ،و
كان �أم ��ر ًا يف ��وق اخليال .وما جعل ��ه ال يزال
�أك�ث�ر �سريالي ��ة انه للم ��رة الأوىل يف تركيا،
يحاك ��م فيه عمل روائ ��ي .وكان على حمامي
الدف ��اع ان يرتاف ��ع عن ابط ��ال روايتي من
الأرمن يف قاعة املحكمة.
 ،يف روايت ��ك تق ��وم البطل ��ة من ��ى ،بارت ��داء
احلجاب بتحدٍ  -هل تفهّمت موقفها؟
العدي ��د من الن�س ��اء يت�ساءلون :مل ��اذا تختار
بع�ض الن�ساء تغطية ر�ؤو�سهن؟ علينا �أن نفهم
ه ��ذه الأ�سئل ��ة وغريها .وهذا ه ��و واحد من
�أكرب التحديات التي تواجه احلركة الن�سوية
الي ��وم .ما يث�ي�ر القلق هو �أن ��ه عندما ق�سموا
الن�س ��اء �إىل فئ ��ات ف�إن امل�ستفي ��د هو الو�ضع
القائم املتمثل ب�سي ��ادة املجتمع االبوي .يف
منطق ��ة ال�شرق الأو�سط هن ��اك م�شكلة كبرية
لأن الن�س ��اء يع�ش ��ن متباع ��دات مث ��ل اجلزر.
الن�ساء املحافظ ��ات الالتي يرتدين احلجاب
يف جزي ��رة ،واملر�أة الع�صري ��ة العلمانية يف
جزيرة �آخرى� .أنه ��ن ال يدركن وجود �أ�شياء
م�شرتكة بينهن .و�إذا ا�ستطعن ان يع�شن مثل
الأخ ��وات� ،سيمك ��ن التغل ��ب عل ��ى �صعوبات
كثرية.
من هم ق ّرا�ؤك يف تركيا؟
ميكن ��ك �أن جت ��دي يف حفالت توقي ��ع كتبي،
النا�شطات الن�سويات والليرباليات والن�ساء
الالت ��ي يرتدي ��ن احلج ��اب ،وال�صوفي ��ات،
والكردي ��ات واليهودي ��ات وم ��ن الأرم ��ن
واليونانيني وجمتمع املثليني .قد اليتوافقن
مع� � ًا ولك ��ن تنوعهن �أم ��ر مه ��م بالن�سبة يل.
كانت النخ ��ب ال�سيا�سية تتهمني على الدوام
ب�شتى االف�ت�راءات� .أن تك ��وين كاتبة رواية
يف تركي ��ا معن ��اه ان ��ك �ست�شعري ��ن وك�أن ��ك
تتلق�ي�ن ال�صفع ��ات على خ ��د والقب�ل�ات على
اخلد الآخر.

عن الغارديان

م ��ن ه ��م املهاج ��رون القادم ��ون م ��ن
خمتلف االنحاء؟ ما هو العدد احلقيقي
للمهاجري ��ن القادم�ي�ن اىل البل ��دان
الغني ��ة؟ م ��ا �صح ��ة ا�ستقب ��ال فرن�س ��ا
للمهاجري ��ن اال�سو�أ عل ��ى �أرا�ضيها؟ ما
ه ��ي التكالي ��ف الت ��ي تتحمله ��ا الدولة
امل�ستقبل ��ة للمهاجري ��ن؟ ه ��ل يج ��د
ه� ��ؤالء املهاج ��رون فر�ص� � ًا للعم ��ل؟ ما
ه ��ي ن�سب ��ة اندماجه ��م يف جمتمع ��ات
ال ��دول املحت�ضن ��ة؟ كل ه ��ذه اال�سئل ��ة

يجي ��ب عليه ��ا ا�ست ��اذ االقت�ص ��اد يف
جامع ��ة باري� ��س دوفني املح ��ب موحد
يف كتاب ��ه الهج ��رة اىل فرن�سا -الواقع
واخلي ��ال ال�ص ��ادر ع ��ن دار فاي ��ارد.
للمح ��ب موح ��د ع ��دد م ��ن امل�ؤلفات عن
العوملة واالقت�ص ��اد .يعد كتاب اوروبا
ومهاجريه ��ا -االنفت ��اح او االنغ�ل�اق
�أحد م�ؤلفاته البارزة.
يتحدث الكت ��اب عن ق�ضية الهجرة اىل
فرن�سا وتاريخها ودورها خالل فرتات

الأزمات .يبحث امل�ؤلف يف عنوانه هذا
عن فهم ق�ضية الهجرة وايجاد احللول
الواقعي ��ة والكفيلة مبعاجلتها بد ًال من
الغو� ��ص يف اخليال والت�أث ��ر بو�سائل
االعالم التي �ش ّتت الر�أي العام .يوجه
املح ��ب دع ��وة للبح ��ث يف الدرا�س ��ات
واالح�صائي ��ات يف خمتل ��ف البل ��دان
بد ًال من جتاهلها .ير ّد املحب كذلك على
الت�س ��ا�ؤالت والآراء كاف ��ة الت ��ي تق ��ف
بال�ضد �أو مع ق�ضية املهاجرين.

مذكرات السالم في زمن الحرب -دومينيك دوفيلبان
�صدر ع ��ن دار غرا�سيه كتاب للدبلوما�س ��ي وال�سيا�سي الفرن�سي
دومينيك دوفيلبان حتت عنوان مذكرات ال�سالم يف زمن احلرب.
�شغ ��ل دوفيلبان من�صب رئي� ��س الوزراء .ذاع �صيت ��ه عندما كان
وزير ًا للخارجية عام  2003اثناء احلرب على العراق خ�صو�ص ًا
بعد الكلمة التي �ألقاها امام جمل�س الأمن الدويل الراف�ضة لفكرة
�ش ��ن احل ��رب االمريكية عل ��ى العراق .م ��ن �أبرز عبارات ��ه (اوربا
العج ��وز ترف�ض خو�ض حرب جائ ��رة با�سمها) .ل ��دى دوفيلبان
ع ��دد من امل�ؤلف ��ات ا�شهرها (املائة ي ��وم �أو روح الت�ضحية) الذي
يتحدث ع ��ن الأيام الأخ�ي�رة لنابليون بونابرت ول ��ه كذلك كتاب
(ع ��امل �آخ ��ر) ال ��ذي ي ��دور ح ��ول جمموعة م ��ن اخلطاب ��ات التي
تتناول التغيريات ال�سيا�سية على ال�ساحة الدولية وغزو العراق

والبناء االوربي.
ي ��روي الكات ��ب يف عنوان ��ه مذك ��رات ال�س�ل�ام يف زم ��ن احل ��رب
انطباعات ��ه ح ��ول الآلي ��ات الدبلوما�سي ��ة الت ��ي اتبع ��ت لتحقيق
ال�سالم .ي�شري دوفيلبان اىل رف�ضه الوا�ضح للحرب التي ال تولد
�سوى املزيد من احلروب .يروي دوفيلبان الأحداث التي رافقت
اللحظ ��ات الأوىل للحرب على العراق وم�ساعيه احلثيثة لإيقافها
وامل�شاع ��ر التي اعرتته خالل �إلقائه خلطاب ��ه ال�شهري يف جمل�س
الأم ��ن الدويل الراف�ض للح ��رب يف � 14شباط  2003حيث يقول
"عندم ��ا بد�أت الكالم حدث �صمت كبري يف كافة �أرجاء القاعة.
بد�أت العاطفة التي اجتاحتني بالتبدد �شيئ ًا ف�شيئ ًا .كل �شيء هد�أ
يف داخلي و�سخرت كل قواي لإلقاء خطاب فرن�سا".

ب����ل����د ص����غ����ي����ر غ�����اي�����ل ف����اي
ُتع ��د رواي ��ة بل ��د �صغ�ي�ر ال�ص ��ادرة ع ��ن دار
كرا�سيه ،املحاول ��ة الأوىل يف كتابة الرواية
للمغ ّن ��ي والكات ��ب وامل�ؤل ��ف املو�سيق ��ي
واملرتجم الراوندي الفرن�سي غايل فاي.
ول ��د امل�ؤل ��ف يف بوروندي م ��ن �أم راوندية
و�أب فرن�س ��ي .يف ع ��ام  1994بع ��د ان ��دالع
احلرب الأهلية والإبادة اجلماعية �ضد �أقلية
التوت�سي ��ي ،فخ�ل�ال  100يوم قت ��ل ما يربو
عل ��ى � 800000شخ� ��ص وتعر�ض ��ت الآالف
من الن�ساء لالغت�صاب وقتل يف هذه املجازر
م ��ا يقدر بـ  %75م ��ن التوت�سيني يف راوندا.
و�صل فاي �إىل فرن�سا حيث ام�ضى مراهقته
هناك حتى اكت�شف الغناء على طريقة الراب

ومو�سيقى الهيب هوب.
"بف�ضل قراءاتي ،الغيت احلدود امل�سدودة،
تنف�س ��ت ال�صعداء م ��ن جدي ��د ،فالعامل ميتد
اىل م ��ا بع ��د الأ�س ��وار امل�شيّدة عل ��ى �أنف�سنا
وخماوفنا"
تع ��د رواية بل ��د �صغري التجرب ��ة الأوىل يف
الكتابة لفاي حيث حققت يف ظهورها االول
جائزة الكونكورد لط�ل�اب الثانوية وجائزة
فن ��اك ،واختريت م ��ن قبل �أع�ض ��اء �أكادميية
غونكور �ضم ��ن القائمة الق�صرية التي ت�ضم
�أربع روايات هي "الآخر الذي نعبد" للكاتبة
الفرن�سي ��ة كاترين كي�سي ��ه ،و"متوح�شون"
للفرن�س ��ي لريجي� ��س جوف ��ري ،و"�أغني ��ة

ميشيل
اونفراي-
كتاب
االنحالل (من
المسيح إلى
بن الدن،
حياة أو موت
الغرب)

�صدر عن دار الن�ش ��ر الفرن�سية
فالماري ��ون ،كت ��اب للفيل�سوف
الفرن�س ��ي املعا�ص ��ر مي�ش ��ال
اونفراي .يعد مي�شال اونفراي
واح ��د ًا م ��ن فال�سف ��ة م ��ا بع ��د
احلداث ��ة يف فرن�س ��ا ،وق ��د
�أ�سه ��م ب�شكل كب�ي�ر يف الفل�سفة
الفرن�سية املعا�صرة.
بن ��ى اونف ��راي خطاب ��ه عل ��ى
فل�سف ��ة املتع ��ة و�إع ��ادة ق ��راءة
الفال�سفة الكبار .يرى �أونفراي
�أنّ الفل�سف ��ة ف ��نّ للوج ��ود و�أنّ
ال�سعادة
غايته ��ا الو�ص ��ول �إىل ّ
الق�ص ��وى ع�ب�ر املت ��ع احل�سيّة
والفكر ّي ��ة� .أع ��اد ق ��راءة تاريخ
الفل�سف ��ة حتت عن ��وان التاريخ

هادئ ��ة" للكاتب ��ة املغربي ��ة ليل ��ى �سليم ��اين
و"بل ��د �صغ�ي�ر" للفرن�س ��ي الروان ��دي غايل
فاي .ي ��روي الكاتب طفولت ��ه يف بوروندي
وبحث ��ه عن ج ّنت ��ه املفق ��ودة .تب ��د�أ الرواية
وتنتهي ب�صوت طفل يتحول �شيئ ًا ف�شيئ ًا مع
مرور الأحداث يف مدينة بوجومبورا .طفل
ولد من اجتماع طرفني خمتلفني �أب فرن�سي
ابي�ض و�أم راوندية �سوداء .يختبئ الكاتب
خلف �شخ�صية كاب ��ي ،الذي يروي االحداث
حي ��ث ي�شه ��د انف�ص ��ال والديه ال ��ذي يج�سد
املرحلة الأوىل من معاناته يف احلياة .يدور
اجلزء الثاين من الكتاب حول ال�صراع الذي
دفع البالد اىل احلرب الأهلية ومزقها.
امل�ض ��اد للفل�سف ��ة .مل تع ��رف
م�ؤلف ��ات �أونف ��راي طريقها �إىل
الثقاف ��ة العربيّة � اّإل عرب ترجمة
وحي ��دة لكت ��اب نف ��ي الالهوت
ال ��ذي ق ��ام بتعريب ��ه الباح ��ث
املغربي مبارك العرو�سي.
يروي مي�شال يف كتابه اجلديد
االنح�ل�ال (من امل�سي ��ح �إىل بن
الدن ،حي ��اة �أو م ��وت الغ ��رب)
الف�ت�رة املمت ��دة م ��ن والدة
امل�سيح ولغاي ��ة �أيامنا البائ�سة
ه ��ذه "ح�س ��ب و�صف ��ه" .يعترب
مي�شال �أن �أي ��ام هذه احل�ضارة
بات ��ت معدودة ،كونه ��ا �أ�صيبت
مبر� ��ض ي�صع ��ب ال�شف ��اء منه.
يقول الكاتب ب�أن الغرب مل يعد

�إال جمتمع ا�ستهالكي ،فالغربي
يك ّر� ��س حيات ��ه للح�ص ��ول على
امل ��واد اال�ستهالكي ��ة الت ��ي
ا�صبح ��ت اجل ��زء الأ�سا� ��س من
ثقافت ��ه بحيث حتول ��ت العبادة
من طاعة الرب اىل عبادة ر�أ�س
امل ��ال .ي�صف الكات ��ب الإ�سالم،
بالدي ��ن الق ��وي ال ��ذي ميتل ��ك
جي�ش� � ًا عاملي� � ًا ال يح�ص ��ى م ��ن
امل�ؤمن�ي�ن امل�ستع ّدي ��ن للم ��وت
م ��ن �أجل دينه ��م ،من �أج ��ل الله
ور�سوله.
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بولي��ن ري��اج ف��ي "قص��ة او" ..الروائي��ة التي

(عباد الشمس)
الروائية سحر خليفة في روايتها ّ

أندغام بالحياة الفلسطينية ودعوة
للتجذر باألرض



شـكيب كاظـم
ل ��ذا ر�أين ��ا �س ��حر خليف ��ة يف عمله ��ا الروائ ��ي ه ��ذا (عبّاد
ال�ش ��م�س) تعاي� ��ش اله ��م ذات ��ه �س ��ابرة �أغ ��وار احلي ��اة
الفل�س ��طينية ,وحي ��اة احل ��ارات يف مدينة نابل� ��س ,ناقلة
اجلبِّلة
وقائ ��ع حياتية م ��ن ال�ضع ��ف الإن�ساين ,ال بل م ��ن ِ
الب�شرية املتوارثة :الف�ضول ,والأغتياب ,واحل�سد� ,سحر
خليفة وه ��ي يف تناولها للحياة الفل�سطينية ,ما �صورتها
حياة مالئك ��ة ,مثلما فع ��ل روائيو الواقعي ��ة اال�شرتاكية,
واحل ��زب الواحد القائد ,اخلائفون من �سطوة الأخ الأكرب
ال ��ذي يح�صي حتى الن�أم ��ة والهم�سة ,بل �صوّ رت املجتمع
ب�ضعفه وقوته ,ب�سلبه و�إيجابه.
رواي ��ة (عباد ال�شم�س) تناول ��ت ق�ضايا عدة من احلياة يف
فل�سط�ي�ن وال�سيم ��ا مدينة نابل� ��س ,حيث حتي ��ا (�سعدية)
�أرمل ��ة (زه ��دي) الذي رح ��ل مبك ��ر ًا ,وخلف لها ع ��دد ًا من
الأبن ��اء ,ظلت تنوء بحمل تربيته ��م و�إطعامهم ,وهي بهذا
تنتق ��د من طرف خفي ه ��ذه الرغبة اجلاحمة يف الإجناب,
م ��ن غري تهيئ ��ة متطلبات احلي ��اة – ولو بحده ��ا الأدنى-
له ��ذه الأفواه اجلديدة ,فتظل (�سعدي ��ة) �أالمر�أة الب�سيطة
تك ��دح ,تخي ��ط املالب� ��س ,وتنقله ��ا �إىل ت ��ل �أبي ��ب لبيعها,
وتطم ��ح مبغادرة احل ��ارة املتل�ص�ص ��ة والف�ضولية ,حادة
الل�س ��ان واحلا�س ��دة ,واملرتاب ��ة يف ال�سل ��وك والت�صرف,
حت ��ى و�إن كان نزيه ًا وبريئ ًا ,مثل �سل ��وك (�سعدية) ف�ض ًال
ع ��ن ثيمة حري ��ة امل ��ر�أة ,و�ض ��رورة �أخذها زم ��ام نف�سها,
واح�ت�رام ر�أيها و�إرادتها ,الذي متثل ��ه ال�صحفية (رفيف)
والأف ��كار املتطرف ��ة ,الت ��ي ميثلها (�أب ��و العز با�س ��ل) �إبن
الأ�سرة الرثي ��ة املعروفة يف رج�أ (نابل� ��س)�( ,آل الكرمي)
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الإ�سالمي امللت�ص ��ق بالرتاث الق ��دمي ,الأ�ستاذ
(بدي ��ع) امل�صحح اللغوي للمجلة ,الت ��ي ي�صدرها الأ�ستاذ
(عطا الله) ويتوىل مديرية حتريرها.
التجذر باألرض وعدم تركها
�سح ��ر خليف ��ة يف روايته ��ا ه ��ذه (ع ّب ��اد ال�شم� ��س) ت�ؤك ��د
�ض ��رورة التج ��ذر بالأر� ��ض وع ��دم مبارحته ��ا ,وتنتق ��د
ت�شوف ��ات (�سعدي ��ة) وطموحاته ��ا ب�ت�رك ح ��ارة الآب ��اء
والأجداد ,نحو اجلبل ,وبن ��اء منزل �صغري ,حيث الهواء
العليل ,و�شرب القهوة يف (الفرندة) �أي �شرفة املنزل ,التي
يناه�ضها ابنها (ر�شاد) الذي يذيق جنود االحتالل الويل,
�إذا م ��ا ح�صل ا�شتب ��اك ,لدقة تهديف ��ه و�إ�صابتهم من خالل
(املقليع ��ة) �أي املقالع ,ظ ��ل (ينقفهم) باحلج ��ر ,ي�ضربهم,
يقذفه ��م ,وظل ي�ؤك ��د البقاء يف احلارة ,وع ��دم مبارحتها,
�صائح ًا يف وجه �أمه "حارتنا مية ,حارتنا مية ( )...ومني
الن ��ا غريه ��ا؟ ( )...حارتنا مية ,روحي �إن ��ت و�أوالدك� .أنا
م� ��ش رايح ول ��و �أدور �شح ��اذ على بيوت اجل�ي�ران ()...
حارتنا تعودناها تعودنا �أهلها ,وجريانها و�أوالد احلارة.
نلع ��ب مع مني؟ نحكي مع مني؟ نتظاه ��ر مع مني؟" تراجع
�ص .228-227
�سح ��ر خليف ��ة ,مثله ��ا مث ��ل الروائ ��ي الفل�سطين ��ي غ�سان

كنف ��اين ,ال ��ذي ظ ��ل ي�ؤك ��د �ض ��رورة التج ��ذر بالأر� ��ض
والت�شبث بها ,كي ال تكون لقمة �سائغة للعدو ال�صهيوين,
يف غال ��ب �أدب ��ه ,وال �سيم ��ا يف روايته الرائع ��ة واملكثفة.
(رجال يف ال�شم�س)
ً
اختناقا مصير مغادري األرض
الموت
حي ��ث يجعل املوت م�ص�ي�ر املغادرين �أر�ضهم نحو بلدان
النفط ,يغادرون �أر�ضهم نحو الأردن وعند نقطة الأجفور
مي�ش ��ون ال�ساعات الطويلة خ�شية الوقوع يف �أيدي رجال
الكم ��ارك واحلدود ومن الأج فور نح ��و بغداد ,ومنها �إىل
الب�ص ��رة توق� � ًا �إىل الكوي ��ت ,ويجعلهم غ�س ��ان يقعون يف
براث ��ن املزوري ��ن واملحتال�ي�ن ,ي�سرق ��ون �أمواله ��م بحجة
تهريبهم ,حتى �إذا و�صلوا نقطة احلدود� ,صفوان تركوهم
يواجهون م�صريهم ,املوت �ضياع ًا يف ال�صحراء وعط�ش ًا,
حت ��ت �سي ��اط ال�شم� ��س الالهب ��ة ,و�إذ يجدون� ,أب ��و قي�س
و�أ�سع ��د وم ��روان ,بع ��د �أن �أعيته ��م ال�سبل يع�ث�رون على
�إب ��ن جلدته ��م ,الفل�سطين ��ي �أبو اخلي ��زران ,امله ��رب لدى
احل ��اج العراقي ر�ضا ,كي يهربهم م ��ن الب�صرة بال�شاحنة
ذات اخل ��زان ,ال�شاحن ��ة احلو�ضية ,وي�ضط ��رون للنزول
يف خزان ال�شاحنة الفارغ عن ��د نقطتي التفتي�ش العراقية
والكويتي ��ة ,ه ��ذا اخل ��زان ال ��ذي حت ��ول �إىل ف ��رن ب�سبب
ال�شم� ��س احلارق ��ة ,و�إذ ينجيهم غ�سان م ��ن نقطة احلدود
العراقي ��ة التي غادرها �أبو اخلي ��زران �سراع ًا ,فان مداعبة





ظل الهم الفلس��طيني مس��تحوذ ًا عىل إب��داع الروائية س��حر خليفة ,منذ أول
عم��ل روايئ لها (مل نعد ج��واري لكم) التي أصدرته��ا دار اآلداب البريوتية
(الصبار) و (مذكرات امرأة غري
ع��ام  ,1974لتواصل اآلداب نرش أعامله��ا تباع ًا
ّ
(عباد الش��مس) وتقع يف مئتني وتسع وسبعني صفحة
واقعية) ورابع ًا روايتها ّ
غرو يف ذلك ,فس��حر خليفة ابنة فلسطني ,ومدينة نابلس
وبحرف صغري ,وال ّ
تحديد ًا عايش��ت النكبة الكربى ,وعذابات الرحيل عن الوطن األم س��نة ,1948
وظلت مثل ّ
جل كتاب فلس��طني :جربا إبراهيم جربا ,وغس��ان كنفاين ,ونواف
أبو الهيجا ,ويف الشعر :فدوى طوقان ,وكامل نارص ,وخالد عيل مصطفى ,و.و
يتناولون الهم الفلسطيني إبداعي ًا ,وقضية ضياع الوطن,




 
   
 
الغارديان
جري��دة
ملحرر
ع��ام  2004وهي يف س��ن السادس��ة والثامنني ،اعرتف��ت
    





ً
دار املدى
الربيطانية انها صاحبة الرواية االيروتيكية "قصة او" – الصادرة حديثا عن
     
 
 
الوحيد
للرجل
ارضاء
برتجمة مرينا الرش��يد  ،-وانها اضطرت أن تكتبها قبل  50عام ًا

ً 
ام جدا،
القامة وسي
طويل
الذي احبته ،جان بوالن الذي تصفه بالقول ،بأنه كانرج ًال

 
    
محررة يف
عمرها ،تعمل
االربعني من
رغم س��نوات عمره الس��تني ،كانت هي يف

 


أن يرتكها
وخشيت
واندريه جيد،
دار غاليامر الش��هرية جنب ًا اىل جنب البري كامو
من 


 

منها ويقول
محبوبها ،فقررت أن تغويه بحكايات وقصص عن الجنس ،كان يس��خر
  
 
وكتبت قصة "او" بدفرت
إن النساء عاجزات عن كتابة رواية جنسية ،فقبلت التحدي

م��دريس ،مل تفك��ر بنرشها ،كانت القصة تحيك عن ش��ابة من الق��رن الثامن عرش
يصطحبه��ا صديقها اىل قرص يف ضاحية بوايس لتش��ارك يف جنس جامعي تخضع
فيه لرغبات اآلخرين ،تقول ملراسل الغارديان" :مل اكن جميلة آنذاك واحتجت اىل
رجل يحبني".



شاطرت بطلتها الخضوع

ثقيل ��ة م ��ن موظف احل ��دود الكويت ��ي مع �أب ��ي اخليزران
ت�ؤخ ��ره ,فيكون م�صري الثالثة االختناق واملوت ,ومن ثم
املزبل ��ة ,حتى �إن �أب ��ا اخليزران ما فكر يف دفن �أبناء بلده,
بل تركهم يف مكان رمي قمامة املدينة!
وكما جعل غ�س ��ان كنفاين املوت م�ص�ي�ر التاركني �أر�ضهم
ف� ��إن �سح ��ر خليفة ُت ْف ِ�ش� � ْل طموحات (�سعدي ��ة) يف مغادرة
ح ��ارة الأهل� ,إذ �أن ف�ض قوات االحتالل لتظاهرة ,بق�سوة
وعن ��ف ,حتول ��ت �إىل انتفا�ضة وعمل م�سل ��ح ,ي�أتيان على
كل �شيء في�ؤول م�شروع �سعدية �إىل يباب وهباء.
�سح ��ر خليف ��ة املندغمة باحلي ��اة الفل�سطيني ��ة ,واملدافعة
ع ��ن كل ما هو نبي ��ل فيها ,وهي يف جم ��ال انتقادها لآراء
و�سل ��وك البع�ض ,نقل ��ت �سلبية مدير حتري ��ر املجلة ,فهو
م ��ع الرحمن ,ومع ال�شيط ��ان يف �آن واحد ,ف�إذ يحاول من
خ�ل�ال جريدته التي مل ت�سمها لنا �سح ��ر خليفة ,زيادة يف
�ضبابي ��ة مدي ��ر التحري ��ر و�سلبيت ��ه �إذ يح ��اول الدفاع عن
ق�ضي ��ة الوطن من خالل الكتابة ,و�إعطاء احلرية ملنت�سبي
اجلري ��دة يف �إب ��داء الر�أي ,وحتى خمالف ��ة �آرائه ,ظل هذا
املدي ��ر حري�ص ًا عل ��ى احل�صول عل ��ى الت�صاريح من �سلطة
االحت�ل�ال ,حر�صه عل ��ى ت�س ّلم �أم ��وال ال�صمود من منظمة
التحرير ,يف حني جعلت الأ�ستاذ بديع ,امل�صحح اللغوي,
ظ ًال ملدير احلرير وموافق ًا له يف �آرائه كلها ,هي التي تنقل
لن ��ا الكثري من �آرائه ال�صادم ��ة ,البعيدة عن حركة احلياة,
يف حماول ��ة منها النتق ��اده وانتقاد �سلوك ��ه وتفنيد �آرائه
�إ�سالمي ��ة التوج ��ه واله ��وى ,يف حني كان ��ت تتعاطف مع
الأف ��كار الي�سارية الت ��ي يطلقها �أبو الع ��ز ,و�آراء (رفيف)
ب�ش�أن حرية املر�أة.

ولأنه ��ا كذل ��ك ,فق ��د نقلت �ص ��ور ًا م ��ن م� ��ؤازرة الي�سار
اليه ��ودي ودع ��اة ال�س�ل�ام ,للدف ��اع ع ��ن الفل�سطيني�ي�ن
وق�ضيته ��م ,وه ��ا ه ��و ال�صحف ��ي اليه ��ودي (خ�ضرون)
�صديق ال�صحفي (ع ��ادل الكرمي) يقتحم نقاط التفتي�ش
الإ�سرائيلي ��ة �إبان انتفا�ضة املدين ��ة ,ويتوغل يف مدينة
نابل�س ,م�ستفيد ًا من هويته الإ�سرائيلية التي ال تخ�ضعه
للتفتي�ش ,كي ي�صل �إىل قلب االنتفا�ضة ,و�إ�ضاءتها ونقل
وقائعها للجريدة يف �سبق �صحفي َع َّز نظريه ومثيله.
وكم ��ا كنت دائم ًا ال �أرغ ��ب يف احلوار العامي يف الق�صة
�أو الرواي ��ة ,ف�أين كنت اط ��رب لهذا احلوار العامي الذي
ّ
و�ش َح ��تْ �سح ��ر خليف ��ة �سط ��ور روايته ��ا به ,وم ��ن قبل
طربت – كذلك – للحوار العامي الذي ا�ستخدمته �أحالم
م�ستغامن ��ي قلي�ل ً�ا ويف موا�ض ��ع حم ��ددة يف ثالثيته ��ا
الروائي ��ة (ذاكرة اجل�سد) و(فو�ض ��ى احلوا�س) و(عابر
�سرير) لقد تعاطفت مع ,ال بل �أحببت العامية اجلزائرية
البعيدة عن �أفهامنا ,ترى هل هذا احلب ناجت عن تعاطفي
ال�شديد م ��ع اجلزائر �أيام ثورتها وكن ��ا فتيان ًا؟ و�أحببت
العامي ��ة الفل�سطينية لأندغامي مع ق�ضي ��ة فل�سطني �أيام
ثورتها بعد كارثة  ,1967وكنا يف بواكري �شبابنا؟ �أهي
تعيد يل �صور ًا غاربة من حياتي والإن�سان حري�ص على
ذكرياته وما�ضيه الذي ان�سرب من يديه �سراع ًا؟
سحر خليفة تواصل بوحها اإلبداعي
و�إذ يتوقف بع�ضهم �أو بع�ضهن عن الكتابة لدواع �شتى،
ف� ��إن الروائي ��ة �سحر خليف ��ة ,وا�صلت بوحه ��ا الروائي,
وكان ��ت ه ��ذه املوا�صل ��ة واال�ستمراري ��ة �أح ��د ال�شروط
الواجب توفرها كي تفوز بجائزة حممد زفزاف الروائية
يف �شه ��ر حزيران من ع ��ام  2013يف دورتها اخلام�سة,
ولتك ��ون �أول كاتب ��ة عربي ��ة تفوز بها بع ��د جمموعة من
الروائي�ي�ن املرموق�ي�ن يف الوط ��ن العربي من ��ذ انطالق
اجلائزة ع ��ام  ,2002ه ��م :الروائي ال�س ��وداين الراحل
الطي ��ب �صال ��ح ,والروائ ��ي الليب ��ي �إبراهي ��م الك ��وين,
والروائ ��ي املغربي مبارك ربيع والروائي ال�سوري حنا
مينة ,وهو ما �أكده الروائي اجلزائري وا�سيني الأعرج,
رئي�س جلنة التحكيم لدى �إذاعته قرار اللجنة من �أن هذا
امل�ت�ن �صاحبت ��ه ا�ستمرارية وتواتر وا�ضح ��ان وحيوية
منتج ��ة تتفادى مقتل الفعل الروائي كالتكرار واخلطاب
ال�سه ��ل ,وه ��ي خا�صي ��ة مهم ��ة ومل تتوقف ع ��ن الكتابة
واالبداع� ,إميان ًا منها ان الرواية رهان ثقايف وح�ضاري
منذ روايتها الأوىل (مل نعد جواري لكم)  ,1974وحتى
ن�صها الأخ�ي�ر (حبي الأول) ال�صادر ع ��ام  ,2010ف�ض ًال
ع ��ن انت�صاره ��ا لقي ��م احلداث ��ة ,كذل ��ك دفاعها ع ��ن القيم
النبيل ��ة التي تهم الفل�سطيني ,و َت ُه َّم الإن�سان يف املطلق,
وتعبريه ��ا ع ��ن مع�ض�ل�ات الع�ص ��ر من ح ��روب وهزات
عنيفة من خالل الق�ضي ��ة الفل�سطينية و�أخري ًا انخراطها
يف الفعل االجتماعي والثقايف مبدعة وروائية.
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زينب المشاط

�آن ديكل ��و ،والت ��ي كانت ت�ست�ت�ر خلف ا�س ��م بولني رياج،
وحتط ��م �أو باملعن ��ى الأ�ص ��ح تدمر قاعدة املُح ��ال ،وتخط
رواي ��ة �إيروتيك� ،أحدثت ج ��د ًال حني ُن�ش ��رت روايتها عام
 ،1954ونالت �شه ��رة وا�سعة واهتماما وا�سعا و ُعدّت من
اف�ضل الروايات ال�شبقية لعام  2004وما تاله.
قب ��ل �أن اناق� ��ش الظ ��روف الت ��ي دفع ��ت بول�ي�ن ري ��اج "
و�س�أخت ��ار ا�سمه ��ا امل�ستع ��ار وه ��و "بول�ي�ن ري ��اج" الذي
ا�ستخدمت ��ه ح�ي�ن ن�شرت رواي ��ة "ق�ص ��ة او" والذي ذاعت
�شهرت ��ه �أكرث من هويته ��ا احلقيقة" لكتابة ه ��ذه الرواية،
�سنناق�ش �أي نوع من الروايات هذه؟ فكيف ل�سمو الع�شق
وجنون ��ه �أن يقودنا �إىل العهر؟ وه ��ل الع�شق م�س�ؤول عن
�إذاللن ��ا وترهيبنا؟ هل ي�ستطيع العا�ش ��ق �أن ي�شارك ج�سد
مع�شوقه؟ ويلت ّذ بعذاباته؟...
رواي ��ة "ق�ص ��ة او" الت ��ي تتحدث ع ��ن ق�صة فت ��اة فرن�سية
تعم ��ل يف جمال ت�صوير عرو� ��ض الأزياء ،يقودها حبيبها
ق�صر ما يدعى روا�سي ،لتتعر�ض يف ذلك
"ريني ��ه " �إىل ٍ

الق�صر �إىل خمتلف انواع الإنتهاكات اجل�سدية ،حيث كان
عدد من الرجال ي�شاركون "رينيه"
ج�س ��د "او" مبنته ��ى االحتق ��ار والإذالل ويخ�ضعونه ��ا
�إىل رغباته ��م ،وترب ��ط "او" بوا�سطة �سال�س ��ل وا�سوار
بج ��دران الق�ص ��ر وتتعر� ��ض للجل ��د كل ليل ��ة ،وكل ذل ��ك
مبح�ض �إرادتها ،فلم ت ُكن بطلة الرواية جمربة لهذا النوع
من الإنتهاك.
ت�ستم ��ر اح ��داث الرواية �ضمن ه ��ذا املحور ،حت ��ى تغادر
"او" روا�سي ،وخالل االحداث التي ت�سري فيها الرواية
يك ��ون ه ّم البطل ��ة الوحيد هي �إر�ض ��اء حبيبها الذي يقوم
فيم ��ا بعد مب�شاركته ��ا رجل واحد ل ُه ال�سلط ��ة الكاملة على
رينيه وه ��و "�ستيفن" الذي يك�شف مي ��ول "او" ال�شبقية،
لتتعر� ��ض البطلة لعذاب ��ات اخرى وجديدة م ��ع "�ستيفن"
الذي ي�ستعبدها لت�صبح "�أم ًة " ل ُه.
ه ��ذا الن ��وع م ��ن الرواي ��ات يبح ��ث يف اجلان ��ب النف�سي
لأبط ��ال الرواي ��ة ،فمو�ضوع ��ة امل�شاع ��ر ال�سادي ��ة الت ��ي

تتمي ��ز بها م�شاعر كل من �ستيفن وريني ��ه و�أ�ؤلئك الرجال
الذي ��ن �صادفتهم "او" يف روا�س ��ي ،وكذلك �شخ�صية "او"
املازو�شي ��ة التي طاملا كانت تعتق ��د �أن انف�صالها عن رينيه
�سيكون ا�شد عليها من املوت ،وثم خ�ضعت ذات اخل�ضوع
ل�ستيفن ،وكانت جتد املتعة الكبرية با�ستخدامها و�ضربها
وتعذيبه ��ا وجلده ��ا ب�أب�ش ��ع الط ��رق و ُتغت�ص ��ب وتخ�ضع
لرغبات رجال التعرفهم كل هذا كان يثري فيها متعة كبرية،
وي�شعره ��ا بنقاء روحها " كما كان ��ت تذكر خالل الرواية"
وهذا �إذا دل فيدل على مازو�شية هذه ال�شخ�صية.
�أي�ض ًا جند �أن الروائية ت�ستعر�ض �شتى �أنواع املمار�سات
اجلن�سي ��ة يف ه ��ذه الرواي ��ة ،فه ��ي تناق� ��ش مو�ضوع ��ة
اجلن� ��س " املثل ��ي" والذي يتبادله الرجال فيم ��ا بينهم� ،أو
الن�س ��اء فيما بينهن ،وكذلك تناق�ش مو�ضوعة اجلن�س بني
الرجل وامل ��ر�أة ،كما ت�ستعر�ض طرق وا�ساليب املمار�سات
اجلن�سية ،فرواية "ق�صة او" ورغم انها رواية ايروتيكية
�إال �أنه ��ا تقرتب جد ًا م ��ن الروايات االباحي ��ة (ولتو�ضيح

م����ن اص��������دارات
الف ��رق هن ��ا� :أن الرواي ��ة االباحي ��ة تكون مبثاب ��ة املحفز
اجلن�سي للقارئ ،وهذا يختلف متام ًا عن االيروتيك) بهذا
ا�ستطاعت بولني رياج �أن متزج بني االيروتيك واالباحية
يف ه ��ذا الكت ��اب ،للتف ��وق الكاتبة عل ��ى ذتها ،وذل ��ك لأنها
بب�ساط ��ة حت� �دّت ال ُك ّتاب الذك ��ور يف كتابة رواي ��ة �شبقية
تتف ��وق بها عليهم ،ومن خالل رغبته ��ا ب�أن تثبت لع�شيقها
ال�صح ��ايف "ج ��ان ب ��والن" ال ��ذي كان معجب� � ًا بكتاب ��ات
"ماركيز دي �ساد" ال�شبقية.
برع ��ت الكاتبة بول�ي�ن رياج ب�أن جتتذب الق ��ارئ وذلك من
خ�ل�ال ا�ضافة عنا�صر الت�شويق الت ��ي جتعل القارئ يلهث
خلف �صفح ��ات الرواية ملعرف ��ة املزيد ،ورغ ��م �أن الرواية
كال�سيكية زمان ًا وتو�صيف ًا� ،إال انها تتمتع ب�أ�سلوب �سردي
حداثي بع� ��ض ال�شيء وذل ��ك من خالل ا�ستخ ��دام الكاتبة
اجلم ��ل الق�صرية واملكثفة ،وما ميك ��ن �أن ن�ؤاخذ الروائية
علي ��ه هو �أن �ضجر الروائية وبرودها من ا�ستمرار ال�سرد
يف مثل ه ��ذه الرواية كان وا�ضح ًا يف ال�صفحات االخرية
من الكتاب ،حيث و�ضعت الروائية خامتة التتنا�سب متام ًا
مع مو�ضوعة الرواية ،فجاء مدخل الكاتبة �إىل النهاية يف
الوق ��ت الذي كان ��ت من�شغلة ب�س ��رد حدث وم�شه ��د وحالة
معين ��ة ،وهذا ما �سيُفاجئ القارئ الذي �سيكون مُنك ّب ًا على
الكت ��اب ،ومع ذلك �سنلحظ �أن ا�سل ��وب قفل الرواية قريب
ج ��د ًا من اال�سل ��وب احلداثي وذل ��ك من خ�ل�ال و�ضع �شبه
افرتا�ض ��ات لنهاية ق�ص ��ة او ،ما يُ�شعر الق ��ارئ �أن النهاية
مفتوح ��ة� ،أي�ض� � ًا ال يمُ كن �أن نبخ�س ح ��ق املُرتجمة مرينا
الر�شي ��د التي ترجم ��ت الرواية مبنته ��ى االمانة وال�صدق
فلم ُتفقدها عنا�صر املتعة والت�شويق واجلمالية.
نهاي ًة يجب �أن ن�ش�ي�ر �إىل �أن "ق�صة او" الرواية ال�صادرة
ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة املدى للإع�ل�ام والثقاف ��ة والفن ��ون ،والتي
�ألفته ��ا الكاتبة بولني رياج حماول ًة ج ��ذب اهتمام ع�شيقها
ال�صح ��ايف ،وذلك لأنها مل تكن جميل ��ة �أو مثرية ،فحاولت
�أن جتعل ��ه يتم�س ��ك بها دون �أن يهجره ��ا ولأنه كان معجب ًا
بامل�ؤلف ��ات اجلن�سي ��ة وااليروتيكية وال�شبقي ��ة ،فقد �ألفت
ري ��اج ه ��ذا الكت ��اب وبالفعل جنح ��ت كل النج ��اح بك�سب
اعجاب ��ه واهتمام ��ه ،فكم ��ا خ�ضع ��ت او لرغب ��ات ريني ��ه
و�ستيف ��ن من اج ��ل ار�ضائهم ��ا خ�ضعت ري ��اج لرغبة جان
بوالن لتك�سب ر�ضاه عنها.

صدر قديما

طبقات الش��عراء

م ��ن نوادر ال�ت�راث العربي ،كان يف حك ��م الكتب املفقودة
يف الق ��رون الأخرية ،حتى عرث علي ��ه املحقق يف �ش�ؤون
ال�ت�راث عبا�س �إقبال ،فقام بن�شره م�صور ًا مع درا�سة عنه
بالفرن�سية يف باري�س 1938م ،واملخطوطة الفريدة التي
ع�ث�ر عليه ��ا الأ�ست ��اذ عبا�س كتب ��ت ت�ش�ي�ر اىل �أن الكتاب
يف حقيقت ��ه لي� ��س كت ��اب طبق ��ات ،وه ��و يف مو�ضوع ��ه
�أق ��رب �إىل الت�سمي ��ة التي �سم ��اه بها حم ��زة الأ�صفهاين:
(االختي ��ار من �شعر املحدث�ي�ن) �إال �أن معظم من نقلوا عن
ابن املعتز �سموا كتاب ��ه (طبقات ال�شعراء) .وقد كتبه ابن
املعت ��ز يف �أيام ق�صار من �أخريات حياته بعد عام 293هـ،
وعن ��ي في ��ه بجم ��ع املفاكهات والن ��وادر واملحا�س ��ن التي
�أث ��رت عن �شعراء عا�شوا يف ب�ل�اط بني العبا�س وق�صور
وزرائه ��م ورجاالتهم .و�أف ��اد الأربلي �أن الكت ��اب ي�شتمل
عل ��ى ( )131ترجمة ،بينما ت�ض ��م الن�سخة التي بني يدينا
والت ��ي ق ��ام بتحقيقها االديب امل�صري عب ��د ال�ستار احمد
ف ��راج ترجمة ،وقد عرث الأ�ستاذ عبا�س يف املخت�صر على
الرتاج ��م اخلم�س ال�ساقط ��ة ،ومنها ترجم ��ة (ابن هرمة)
الت ��ي افتت ��ح بها ابن املعت ��ز كتابه� .أما م ��ن حيث التاريخ

ف�أق ��دم م ��ن ترجم لهم في ��ه (ب�شار ب ��ن ب ��رد) املتوفى �سنة
167ه� �ـ و�آخرهم (النا�شئ) املتوف ��ى �سنة 292هـ وحممد
ال�ش�ي�رازي ال ��ذي ق ��ال يف ترجمت ��ه( :وهو الي ��وم �شاعر
زماننا) .وي�ؤخذ على ابن املعتز �إهماله لذكر ابن الرومي
ال ��ذي تويف قبله ب(� )13سن ��ة ،وهو �صاحب �أكرب ديوان
يف ال�شعر.
ج ��اء يف مقدم ��ة الكتاب :احلم ��د لله الذي �أقح ��م م�صاقع
الف�صحاء مبعجز كالمه ،و�أخر�س �شقا�شق البلغاء برتتيبه
ونظامه ،وبهر العرب العرب ��اء باخرتاع مفتحه وختامه،
ال ��ذي ال يرتقي نز الأوه ��ام �إىل زالزل كن ��ه جربوته ،وال
ي�ستح ��وذ له ��ام الأفهام على �سرب نقطة م ��ن م�ساحة بيداء
ملكوته ،وال ت�ؤمل �أفكار احلكم ��اء الرا�سخني� ،إدراك ملعة
من �أثرييات الهوته.
كان الب ��ن املعت ��ز دو ٌر ه ��ام يف درا�سة ال�شع ��ر املحدث من
خ�ل�ال م�ؤلفي ��ه :طبق ��ات ال�شع ��راء ور�سالت ��ه يف حما�سن
�شعر �أبي متام وحما�سنه ،ب�شكل خا�ص ،وبت�أليفه للبديع
ر�سم نهج ��ا جديدا لتذوق �شعر املحدث�ي�نَ ،م َّكنَ النقاد من
التفاعل مع ذلك ال�شعر يف �ضوء مقايي�س نابعة من �إبداع

املحدثني.
فاب ��ن املعت ��ز مم ��ن �أرخ ��وا لل�شعر املح ��دث وعمل ��وا على
ن�شره ودرا�سته ،فهو قد عر�ض يف كتابه طبقات ال�شعراء
�أخباره ��م ومناذج من �أ�شعاره ��م (�أثبت �أ�شعارا تزيد على
�ألف وخم�سمائة بيت ال توجد يف كتاب �سواه .وغايته �أن
يعر�ض ملا« و�ضعته ال�شعراء من الأ�شعار يف مدح اخللفاء
وال ��وزراء والأمراء من بني العبا�س ،ليكون مذكورا عند
النا�س».
وذكر �أن النا�س يف زمان ��ه قد �سئموا من �أخبار املتقدمني
و�أ�شعاره ��م؛ ف�إن �شع ��ر القدماء« قد ك�ُثررُ ت رواية النا�س
ل ��ه فمل ��وه ،وقد قيل لكل جدي ��د لذة ،وال ��ذي يُ�ستعمل يف
زمانن ��ا �إمن ��ا هو �أ�شع ��ار املحدث�ي�ن و�أخبا ُره ��م» فهو �ألف
كتاب ��ه لي�سرتيح النا�س من �أخب ��ار املتقدمني و�أ�شعارهم،
على حد قوله.
وكت ��اب الطبق ��ات جمع فيه م ��ا يزيد على مائ ��ة وع�شرين
�شاع ��را ،ب ��د�أه بب�ش ��ار بن ُب ��رد و�أنه ��اه بالنا�ش ��ئ الأكرب،
عر�ض في ��ه لأخباره ��م ،ولر�أيه يف بع�ضهم ،م ��ع اهتمامه
بكث�ي�ر من املغمورين من ال�شع ��راء العبا�سيني «.والكتاب

بع ��د ه ��ذا �سج ��ل للحي ��اة الأدبية بع ��د �أن خلف ��ت وراءها
ع�ص ��ر العربي ��ة اخلال�صة مب ��وت فحول بني �أمي ��ة �أوائل
القرن الث ��اين الهج ��ري ،وفيه نرى االجتاه ��ات العجيبة
واملح ��اوالت الت ��ي كان يُق�ص ُد من ورائه ��ا حتطيم امل�أثور
و�إقام ��ة اجلدي ��د .كما ن ��رى املوازنات العاقل ��ة وال�شروح
الدقيق ��ة وامليل �إىل �أخذ امل�سائ ��ل �أخذا وجدانيا بعيدا عن
اجلدل الذهني الذي غلب على النقد فيما بعد»

العدد ( )3862السنة الرابعة عشرة االحد ( )26شــباط 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون


  

ّ
ك����ي����ف س����م����ي����ت م�����ارل�����ي�����ن م�����ون�����رو؟
�أ�سرعتُ �إىل الع َّمة ْغرا� ��س بالأخبار العظيمة.
�صارت لديّ وظيفة� .أ�ستطيع الآن �أن �أدخل �أيّ
�أ�ستودي ��و دون �أن يت ّم �س�ؤايل خم�سني �س�ؤا ًال.
ومل ي ُك ��ن عل � ّ�ي �أن �أجل�س يف غرف ��ة االنتظار.
ف�أنا كنت مُق َّيد ًة يف القوائم باعتباري ممثلة.
« إ�ن ��ه �أرق ��ى �أ�ستودي ��و بالع ��امل» 20th
.Century-Fox
�أ�ش � َ
�رق وج ُه الع َّمة ْغرا�س ،وذهبتْ نحو املوقِد
لأجل �إعداد القهوة.
جمي ُع ال َّنا�س هن ��اك رائعون� .س�أقوم بالتمثيل
�سينمائي� .سيكون دور ًا �صغري ًا ،لكن،
فيلم
ّ
يف ٍ
حني �أظه ُر على ال�شا�شة..
تو ّقف ��تُ ع ��ن احلدي ��ث وتتط ّلع ��تُ �إىل الع َّم ��ة
غرا�س .كانت مازلت تبت�سم .لكنها ظ ّلتْ واقف ًة
دون ح ��راك.كان وجهه ��ا �شاحب� � ًا ،وب ��دا �أنه ��ا
متعَبة -كما لو �أنّ احليا َة كانت �أمر ًا ثقي ًال على
احتمال املزيد منه.
�أحط ُته ��ا بني ذراع � ّ�ي و�أعنتها ك ��ي جتل�س �إىل
املن�ضدة.
«�أنا بخري .القهو ُة �ستجعلني �أف�ضل».
قلتُ لها:
ً
ً
َ
ُ
«�سيكون ذلك فارقا بالن�سبة لنا جميعا� .س�أعمل
باجتهاد».
ا�سم جديدٍ
جل�سنا طويلاً وتناق�شنا بخ�صو�ص ٍ
يل .مدي ��ر الت�صوير قد اق�ت�رح �أن �أبتكر ا�سما
�أكرث ِ�سحر ًا من «نورما دوغريتي».
قلت لها:
خا�ص ًة؛ ُ
حيث مل
«�أو ُّد �أن �أُ ِ
ح�سنَ اختيار اال�سمَّ .
يعد «دوغريتي» ا�سمي ب� ��أيّ حال من الأحوال
بعد الآن».
«�ألي� � َ�س لدي ��كِ اقرتاح ��ات لأ�سم ��اء؟» �س�أل ْتن ��ي
العمّة غرا�س.
مل �أُج � ْ�ب .كان ل ��ديَّ ا�س ٌم يجعلن ��ي �أرجُ ُف متى
ما ف ّكرتُ فيه .يعو ُد للرجل ذي ال ُقبَّعةِ املتد ّلية،
و�شارب غابل� .صور ُته كانت الآن بحوزتي.
قم ��تُ باختبار اال�س ��م يف ر�أ�س ��ي ،لك ّني بقيتُ
�صامتة .ع َّمتي كانت تبت�سم يل� .أح�س�ستُ �أنها
كانت ُتدرك ما كنت �أُف ِّكر به.
«الرجل الذي بالأ�ستوديو اقرتح «مارلني».
ينا�سب ا�س َم �أُمّكِ العفيف».
«ا�س ٌم لطي ��ف ،وهو
ُ
هكذا قالت ع َّمتي.
مل �أكن �أعلم ماذا كان يعني هذا.
قالت العمة ْغرا�س:
«هي كان ��ت من عائل ��ةِ «مُون ��رو» .حيث يرجع
�أ�ص ��ل عائلته ��ا .ل ��ديَّ �أوراق ووثائ ��ق لأُم ��كِ
�أحتف � ُ�ظ بها ،وهي ُتظِ هر �أنه ��ا كانت من �أقرباء
الرئي�س مُونرو؛ رئي�س الواليات املتحدِّة».
�س�أل ُتها:
يِّ
ٌ
�ات
«�أتعن�ي َ�ن �أن قريب� �ة لأح ��دِ ر�ؤ�س ��اءِ الوالي � ِ
املتحدة؟».
قالت العمة غرا�س:
«ينحد ُر �أ�صلُكِ مُبا�شر ًة منها».
ُ
«�إنه ا�س ٌم رائع .مارلني مُونرو .لكن لن �أخربهم
ب�أمر ال ّرئي�س»َ .ق َّبل ��تُ الع َّمة غرا�س وقلتُ لها:

«�س�أُحاو ُل �أن �أنتبه لنف�سي جيدًا».
قال يل م�ساع ُد املخرج:
ام�ش نحو الآن�سة ﭼـون هاﭬـر ،ابت�سمي
«الآنِ .
له ��اُ ،قويل «مرحبًا» ،لوّ حي بيُمناكِ  ،وارجعي.
فهمت؟».
ِ
ال�صمتُ على طاقم العمل.
ر َّنت الأجرا�س .خ ّي َم ّ
�صاح مدير ال ّت�صوير:
!Action
م�شيت ،ابت�سم ��ت ،لوّ حتُ بيُمن ��اي وحتدَّثت.
�أنا كنتُ �أم ِّث ُل يف فيلم! �أنا واحد ٌة �ضمنَ ه�ؤالءِ
املِئة ،لأجلِ لقطةٍ واحدة؛ «مثل ٌة �صغرية».
كان هن ��اك دزين ٌة م َّن ��ا �ضمن ّ
الطا َق ��م؛ ممثالتٌ
ً
نا�شئ ��ات ،ينتظرنَ �إ�ش ��ار َة الب ��دء ،و�سطرا �أو
اثن�ي�ن ك ��ي يقم ��نَ ب�إلق ��اءه .بع� � ٌ�ض منه ��نَّ ُكنَّ
�سنوات
ئات خب�ي�رات .بعد ع�شر
ٍ
نا�ش ٍ
ممث�ل ٍ
�ات ِ
يف العم ��ل يف الأف�ل�ام ،مازل ��نَ يقم ��ن بت�ل�اوة
�سط ��ر واح ��د ،ومي�ش�ي َ�ن ع�ش ��ر خط ��وات نحو
ال�سن
ال�ل�ا م ��كان .بع�ضهنَّ ُك ��نَّ �صغ�ي ٍ
�رات يف ِّ
ولديه ��نَّ نه ��و ٌد رائعة .لك ّن ��ي كنت �أعل ��م �أنهنَّ
لديه ��نَّ �أوهامي .مل يكن
يختلف ��نَ ع ّني .مل يكن ِ
ل ��دى �أوهامي �أيّ �ش ��يءٍ لتفعل ��ه ب�سبب كوين
ممثل� � ًة جيّدة .علمتُ كي ��ف � يِّأن مُ�ص َّنف ٌة كممثل ٍة
من الدرجة الثالثة .يف احلقيقة؛ كان ب�إمكاين
�أن �أ�ست�شع ��ر النق� ��ص مبوهبتي كم ��ا لو كانت
مالب� � َ�س رخي�ص ��ة �أرتديه ��ا بداخل ��ي .لكن ،يا
�إلهي ،كم �أردتُ �أن �أتع َّلم! �أن �أتغيرَّ � ،أن �أتطوَّ ر!
مل �أك ��ن �أريد �أيَّ �شيءٍ �آخر .ال رجا ًال وال �أموا ًال
وال حُ ّب ًا ،لكن ،ال ُقدر َة لأن �أقو َم بالتمثيل .بينما
كان قو�س احلبل ال ��ذي يحم ُل امل�صابيح ّ
يلتف
ح ��ول ج�س ��دي ،والكامريا ُتر ِّك ُز عل � َّ�ي؛ �أدركتُ
فج� ��أ ًة حقيق� � َة ذات ��ي� .أدركت كم كن ��ت خرقاءَ،
فارغ ��ة ،جاهل ��ة! يتيم� � ٌة كئيب ��ة ر�أ�سه ��ا يُ�شب ��ه
بي�ضة الإِ ِو َّزة.
لكن� ،أنا كنت �أريد �أن �أتغيرَّ  .كنت �أقف �صامتةً
�أ�شخ� ��ص بب�صري .كان الرج ��ال يبت�سمون يل
حماول�ِي�نِ َ لف ��تَ انتباه ��ي .لي� ��س املمثل�ي�ن وال
الـ ُمخ � ِ�ر َج وم�ساعديه .ه�ؤالء كان ��وا �أ�شخا�ص ًا
م ُِه ِّم�ي�ن ،والأ�شخا� � ُ�ص الـم ُِه ّم ��ون يحاولون �أن
يلفت ��وا نظ ��ر �أ�شخا� ٍ��ص مُهمّني �آخري ��ن فقط.
لك ��نْ  ،ف ّنيو الإ�ض ��اءة و ُع َّما ُل الكهرب ��اء وعما ٌل
�آخرون تبدو عليهم متام العافية كانوا يلقوين
بوجوهٍ تعلوها ابت�ساماتٌ عري�ض ٌة ودودة� .أنا
مل �أك ��ن �أُبادلهم الإبت�سامات .فقد كنت م�شغول ًة
ج� �دًا لأنني كنت محُ بَطة .كان لديَّ ا�س ٌم جديد:
علي �أن �أُول� � َد من جديد.
مارل�ي�ن مُو ْن ��رو .كان َّ
وقت �سابق.
أن�سب من �أي ٍ
وهذه امل َّرة هي � ُ
دوري ال�صغري كان جُ زءًا يف فيلمScudda:
 Hoo, Scudda Hayمل �أعرت� ��ض حني
�سمع ��ت به� .س�أك ��ون �أف�ض ��ل يف الفيلم التايل.
�ستت ُّم اال�ستعان ُة بي م ��د َة �س ِّتة �أ�شهر .يف �ستةِ
�أ�شهر �سوف �أُريهم.
ّ
كن ��تُ �أُنق ��ق راتب ��ي عل ��ى درو� ��س التمثي ��ل،
على درو� ��س ال ّرق� ��ص ،وعلى درو� ��س الغناء.
قم ��تُ ب�ش ��راءٍ ُكت � ٍ�ب لأقر�أه ��ا� .أخ ��ذتُ ِخل�س� � ًة
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�ات تخ� � ُّ�ص َطا َق� � َم العم ��ل ،وكن ��ت
�سيناريوه � ٍ
ب�صوت
�أجل� ��س وح ��دي �أقرا ؤ�ه ��ا يف حجرتي
ٍ
عال �أم ��ام املر�آة .وحدث يل �ش ��ي ٌء غريب .لقد
ٍ
وقع ��تُ يف حُ ِّب ذاتي ،لي�س مبا كنت عليه ،بل،
مبا كنت �س�أكو ُنه.
اعتدتُ �أن �أقول لنف�سي:
بحق ّ
ُ
ِّ
ال�شيطان� ،أيَّ �شيءٍ متلكينه كي تختايل
به يا مارلني مونرو؟
ّ
كنتُ لأُجيبّ :
�شيء..كل �شيء“.
”كل
ُ
مهل
مهل و�أميل بر�أ�سي على ٍ
وكنتُ �أم�شي على ٍ
كم ��ا لو كن ��تُ م ِلك ��ة .ذاتَ م�ساء ،دع ��اين مم ّثلٌ
ري خلروج للع�شاء.
�صغ ٌ
«لي�س لديَّ �أيّ مالّ ،
هل لديك؟» ن َّبه ُته.
«ال .لكن ،تل ّقيتُ دعو ًة حلفل .و�أو ُّد �أن �أ�صحبكِ
لهناك .كل ال ّنجوم �سيكونون هناك».
ّ
و�صلن ��ا �أحد منازل بـﭭـ�ي�ريل هِ ْلز يف التا�سعة.
كان من ��زل وكي ��ل �أعم ��ال �شه�ي�ر� .أح�س�س ��تُ
باخل ��وف من دخوله كم ��ا لو كن ��ت مو�شك ًة �أن
�أ�سط ��و عل ��ى بن ��ك .جوارب ��ي كان به ��ا بع�ض
ال ّرتوق.كن ��ت �أرت ��دي ثو ًب ��ا ثم ُن ��ه ع�ش ��رة
دوالرات .وحذائ ��ي! دع ��وتُ �أال ينظ� � َر �أح� � ٌد
�إىل حذائ ��ي .قل ��تُ لنف�سي ،الآن ،ح ��ان الوقتُ
لت�شع ��ري كم ��ا ت�ش ُع� � ُر امل ِلك ��ة -ولي� ��س ح�ي�ن
تكونني وحدكِ با ُ
حيث ال �أح َد ُ
حلج ��رةُ ،
ينظر،
ُ
اّ
فلت�شع ��ري باالنت�شاء ،و�إل؛ ف�ش ُع ��و ُر امللكةِ لن
ي�أتي�.أق�ص ��ى ما مت ّكنتُ من فعله هو �أين ِ�سرتُ
وا�سع ب�صعوب ��ة؛ ك� مّأنا ق ��د َّ
يف به � ٍ�و
تخ�شبتْ
ٍ
قدم ��اي ،ووقفتُ �أُحدِّق يف بذالت الع�شاء ويف
ال�سهرة ك�شقراء متجمّدة.
�أزياء ّ
هم�س يل رفيقي:
«الأكل يف ا ُ
َ
انطلق
حلج ��رة الأُخرى ،تع ��ايل».
ّ
بقيتُ
لهناك بدوين.
يف البهو �أتطلع �إىل حجرةٍ
نا�س رائع�ي�ن .ﭼـينيـﭭـر
مليئ ��ةٍ ب� ٍ
أثاث رائ ��ع و�أُ ٍ
ِ�س على �أريك ��ة� .أوليـﭭـيا دي
ﭼـونز كان ��ت جتل ُ
رب من�ض ��دة �صغرية.
هاﭬـيالن ��د كانت تق ��ف ُق َ
هُ
ﭼـني ت�ي�رين كانت ت�ضحك بجان ِبها .كان ناك
�آخ ��رون عِ دَّة مل �أ�ستطع �أن �أُر ِّك ��ز عليهم� .أزيا ُء
ال�سه ��رة والأوْجُ � � ُه ّ
ال�شه�ي�رة كان ��ت متوج يف
ّ
املا�س
احلج ��رة ي�ضحكون ويرثثرون .قالئ� � ُد ُ
كان ��ت َت�ب ُ�رق .كان هن ��اك رج ��ا ٌل �أي�ض� � ًا ،لك ّني
كنت �أنظ ��ر �إىل واحدٍ فق ��ط .كالرك غابل ُ
يقف
زن
مبفرده ،ممُ �س ًكا �شراب ًا يف يده ويبت�س ُم بحُ ٍ
نحو الال�شيء .كان يبدو لطيف ًا للغاية حتى �أنّ
هيئ َته �أ�صابتني بالدّوار.
وقف ��تُ بهيئ ��ةٍ م�ستقيم� � ٍة ق ��در م ��ا ا�ستطع ��ت،
أعر ُفه ��ا .لك ِّن ��ي
وت�ص ّنع ��تُ �أرق ��ى هيئ� � ٍة كن ��ت � ِ
مل �أ�ستط ��ع �أن �أدخ� � َل احلج ��رة حي ��ث كان
ّ
ال�ضاحكون ،وحيث كانت قالئ ُد املا�س .حتدَّث
�صوتٌ يقول:
«عزيزت ��ي� ،أيته ��ا ال�سي ��دة ّ
ال�شاب ��ة ،تع ��ايل
واجل�سي �إىل جانبي».
كان �صوت� � ًا �ساحر ًا ،كان غام�ض� � ًا
ي�صيب املرء
ُ
بال�س ْكر ،لكنه مم ّي ٌز للغاية.
ُّ
التف ��تُّ ووج ��دتُّ رجُ �ل ً�ا يجل� � ُ�س مبف ��رده على

م����ن اص��������دارات
ال�س َّل ��م .كان يحم ُل �شراب� � ًا يف يده .وجهه كان
ُّ
�ساخر ًا مثل �صوته� .س�أل ُته:
ِ
أتق�صدُين؟».
«� ِ
«نعم� .آ�سف �إن مل �أ�ستطع القيام ،ا�سمي ﭼـورج
�ساندرز .»George Sanders
قلتُ :
َ
َ�س يف وجهي:
«كيف احلال» .عب َ
«افرت�ض �أن لديكِ ا�سمًا».
«�أنا مارلني مُو ْنرو».
«�ساحميني لأين مل �أ�سمع به من ق ْبل .اجل�سي..
بجانبي» .قال بوقار:
أطلب �أن �أتزوّ َج بكِ ؟ اال�سم يف
«هل �أت�ش� � ّرف و� ُ
حال �أن قد ن�سيتِي� :ساندرز».
ابت�سمتُ له و مل �أُجب.
ااً
«م ��ن البديه ��ي �أن تمُ انع ��ي قلي�ًل� �أن تتزوجي
�شخ�ص ًا؛ هو لي�س فقط غريب ًا ،لكنه ممُ ّثل“ قال
خا�ص ًة،
م�س�ت�ر �ساندرز ” ،أ�ن ��ا �أتف ّه ُم حري َت ��ك؛ ّ
على امل�ستوى الثاين .املمث� � ٌل هو تقريب ًا لي�س
كائن ًا ب�شر ّي ًا ،لكن �إذنَ ،من هو؟».
تط َّل� � َع �إ َّ
يل فج�أ ًة وج ُه م�س�ت�ر �ساندرز اجلميل
الالفت للنظر بت�صميم ،وقال يل:
«�شق ��راء ،ر�شيق ��ة الق ��وام ،ممتلئ� � ٌة بعاف ّي ��ة
القرويني� .إ َّن ُه النوع الذي يُعجبني متام ًا!».
كن ��ت �أعتقد �أن ��ه �سيل � ُّ�ف ذراعيه ح ��ويل ،لكنه
مل يفع ��ل .ب ��دا �صو ُت ��ه ناع�س� � ًا بينم ��ا يوا�صل
احلديث.
«رج ��ا ًء �آن�سة مُو ْنروَ ،ف ِّك ��ري بالأمر� .أ�ستطي ُع
جت بي.
أمر واحدٍ فح�سب ،لو تزوّ ِ
�أن �أعِ � �دَكِ ب� ٍ
�س ُت�صبح َ
ني واحد ًة م ��ن �أكرث جنوم هوليوود
ُ
ِ�سحر ًا� .س أُ��ساعدك .كلمة �شرف».
و�ض� � َع م�س�ت�ر �سان ��درز ك�أ�س ��ه وتظاه ��ر
بال ُّنعا�س.
�رتُ
و�س � َع�ْب�ررْ َ ال� � ّرواق
ترك ُت ��ه عل ��ى ال�س�ل�امل ِ
ُ
�اب الق�ص ��ر �إىل أ�م�سي ��ة بـﭭـريل
خارج� � ًة من ب � ِ
هِ لز� .أح�س�ستُ
باالمتنان مل�سرت �ساندرز لكونه
ِ
ّ
خرجتُ
من الواقِعة ب�أول
ق ��د حتدَّث �إيل .لكن،
عداءٍ يل مع هوليوود.
�س�أجت ��او ُز ذل � َ�ك و�أحكي هن ��ا قِ�ص ��ة العداوة.
�ام ون�ص ��ف الع ��ام ،كن ��ت م ��ا
الح ًق ��ا بع ��د ع � ٍ
�أزال عاطل� � ًة و�أبح ��ث ع ��ن وظيف ��ة ،لك ��ن،
�أوّ ُل �إرها�ص ��ات ال ّنج ��اح ق ��د بلغ ��تْ ا�سم ��ي.
�س�أظه� � ُر على �شا�ش ��ة ال�سينم ��ا يف فيلم The
 ،Asphalt Jungleاجلماه�ي�ر قد كانت
ارات لأجلي ،متام ًا ،مثلما قد فعلتْ
ُتطل ُِق ال�ص ّف ِ
ارتديتُ
فيها
الذئاب على ال�شاطئ يف �أولِ م َّرةٍ
ُ
ال�سباحة .وكنتُ �أظنُّ أ� ّنني على ما يبدو،
بذلة ّ
«جناحي الكبري» ،ل ��ن يكون با�ستطاعتي
بع ��د
َ
�أن أ�ق� � َع على وظيفةٍ أُ�خرى ،فامل�صوّ رون كانوا
يُالحقونني لأعم َل كـمُوديل.
من بني ه� ��ؤالءِ كان ت ��وين بو�شامب Tony
 ،Beauchampالذي كان واحد ًا من �أكرث
م�صوِّ ري الأفالم يف هُ وليوود.كان متزوّ ج ًا بـ
�سارا ْت�ش ْر�شل  .Sarah Churchillكنتُ
آ�ت ��ي للأ�ستودي ��و ال ��ذي ميل ُكه دوم� � ًا من �أجل

�أن ُتلت َق ��ط يل �صور .ذات ي ��وم ،طلب مني �أن
يوم أ�ح ��د لأجل �شراب
�آت ��ي �إىل بيته يف ُظ ِ
هر ِ
كوكتيل.
ُ
ب�سبب الدّعوة ،وكنت
انتف�ض من الفرح
كن ��ت
ِ
�أت � ُ
�وق لأن �ألتقي زوجته .لطامل كنت �أنظر �إىل
عتيق بع�ض ال�شيءِ ،
ون�ستون ْت�شر�شل
ٍ
كرجل ٍ
� اّإل �أ َّن ُه رج ٌل نبي ٌل للغاية.
بي ��تُ �آل بو�شام ��ب كان على ّ
ال�شاط ��ئ .ذهبتُ
بال�سي ��ارة �إىل هن ��اك وح ��دي ،وكن ��ت �أرتدي
ُ�سرتة وبلوزة .مل �أكن قد تعلمتُ بعد �أنَّ عبارة
”تعايل من �أجل كوكتيل“ كانت تعني حف ًال.
�راب الكوكتيل �سيك ��ون فقط مع
ظنن ��تُ �أنّ �ش � َ
م�سرت بو�شامب وزوجته و�أنا.
حني دخل ��تُ بي ��ت �آل بو�شامب وقف ��تُ جامد ًة
نا�س جميعُهم
دون ِحراك .كان البي ��ت مليئ ًا ب أُ� ٍ
ي�شرب ��ون الكوكتيل .ال�شخ� � ُ�ص الوحيد الذي
كنت �أعرفه هو توين بو�شامب.
«ت�ص� � ّريف وك�أنكِ يف بيت ��ك» .قال ذلك وقدّمني
�إىل زوجت ��ه .قلت له ��ا «كيف احل ��ال» ،وبقيتُ
واقف ًة دون �أن �أحت ّرك .وغادر ال ّزوجان.
الحظ ��تُ ا�ضطراب ًا بني ال�ضي ��وف يف الناحية
الأخ ��رى م ��ن احلج ��رة الـمزدحم ��ة .كان ��ت
هناك فت ��ا ٌة �شقراء ذات لهج ��ةٍ �ساخرة حتاول
التخلُّ� ��ص من �سيطرة �ش ��يءٍ ما .مل �أ�ستطع �أن
�أتبينَّ كلماتها ،لك ّنها كان ت�صيح وهي تت�ص ّرف
خط َبينِّ  .ر�أي ُتها تمُ �سك برجُ ٍل طويل من
يف ُ�س ٍ
ذراعِ ه ،وتقتاده مغادرين احلجرة .بدا الرجل
ّ
الطويل مُ�سالمِ ًا.
ُ
ُكفه ّر:
�أتاين توم بوج ٍه م ِ
«عزيزت ��ي عزيزت ��ي .م ��اذا فعل � ِ�ت ل� �ـ «ﭼـاﭼـ ��ا
غا ْبور»؟».
« َمن هي تِلك؟».
أنت �أخرجتِها
«ال ُقنبل ��ة املَجريّة» قال ت ��وينِ �” ،
ُ
ت�ست�شيط غ�ضب ًا فح�سب!».
من احلفلة
ت�ست�سغ ُ�سرتتي الـمُتع ّرقة“ قلت” ،مل
«ربمّ ا مل
ِ
أ� ُكن لأرتديها لو عرفتُ �أنّ الأمر كان حفلة».
«�أوه ال! ،الأم� � ُر � ُ
أعمق من هذا .ﭼـاﭼـا قالت يل
َّ
�أن ��ا و �سارا �أنها مل تتوق ��ع �أن يظل الأ�شخا�ص
اللُطف ��اء بحفلن ��ا �إن كان هُ ن ��اك م ��ن ه ��ي مثلك
موج ��ود ًة ب ��ه .الآن ،مارل�ي�ن ،ب�صراحةِّ ،
بحق
فعلت لها؟».
ال�سماء ماذا ِ
ّ
«ال �شيء� ،أنا مل �أرها من قبل �أبد ًا!».
اجتز ُت� � ُه ك ��ي �أُلقي نظر ًة عل ��ى ال ُقنبلة املجريّة
تِلك .ر�أيت �أنها �إحدى ّ
ال�شقراوات
الالتي يت�ص ّنعن ليب ��دون �أ�صغر ع�شر �سنوات
ع ��ن ِ�س ِّن ِه ��نَّ احلقيقي ��ة -ذلك ل ��و �ألقي ��تَ نظر ًة
عليه ��نَّ ع ��ن ُق ��رب .ر أ�ي ��تُ �أي�ض� � ًا �أنَّ الرج ��ل
الطويل؛ الو�سيم الذي كانت ُ
تقيق و ُترثث ُر يف
نحو خمتلف كدجاج ٍة
وجهه
ٍ
ب�صوت ٍ
عال ،على ٍ
جمر ّي ��ة ،كان ﭼـورج �ساندرز .علمتُ من توين
وهو ٌ
واقف بحذوي �أن م�سرت �ساندرز كان هو
َزوجها.
ُحادثات
م�سك�ي�ن م�س�ت�ر �ساندرز ،لق ��د ق ��ا َم مب
ِ
مرات عديدة.
ال�س َّل ِم تلك ٍ
ُّ
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رواي����ة (م��ق��ت��ل ب��ائ��ع ال��ك��ت��ب)
ال���دال العنواني
وستراتيجية
ّ

م��ح��م��د ص���اب���ر عبيد
ّ

تب ��د�أ الإ�ش ��ارة �إىل �شخ�ص ّي ��ة عتب ��ة العن ��وان
املتني للرواية،
(بائع الكت ��ب) من بداية ال�سرد ّ
وطاغ ّ
يب�ش ��ر بكثافة
ملوّ ح ��ة بح�ض ��ور �أ�صي ��ل ٍ
حدث ّي ��ة جتعل من عتب ��ة العنونة عتب ��ة مو ّلدة
وبا ّثة ومت�شظيّة و�صانعة على نحو ما لطبيعة
الروائي:
الت�شكيل ال�سرديّ للمنت
ّ
�شكرت ��ه وانتظ ��رت �أن ينه ��ي املكامل ��ة غ�ي�ر �أ ّنه
راح يتحدّث عن حمم ��ود املرزوق ،بائع الكتب
الهرم الذي اغتيل قب ��ل �شهر يف �شارع الأطباء
ببعقوبة ..امل ��رزوق مل يكن �شخ�صيّة م�شهورة
خارج مدينت ��ه � ،اّإل �أن �سابتاليتات عدّة قنوات
ف�ضائ ّي ��ة نقلت خرب مقتله ،فيم ��ا كتبت �صحف
العا�صمة مقاالت عديدة عنه ..مل يرثين اخلرب
كثري ًا يف حينه..
التعري ��ف هن ��ا حماي ��د ين�شغ ��ل بعر� ٍ��ض مر ّكز
لل�شخ�ص ّي ��ة ،وهو يف جمل ��ة (مل يرثين اخلرب
كثري ًا يف حينه )..ي�ش ��ي باحلياد امل�ؤ ّقت الذي
ي�ضم ��ر يف طيّات ��ه �إحال ��ة زمن ّي ��ة عل ��ى الق ��ادم
ال�س ��رديّ �ضم ��ن ر�ؤي ��ة �سرد ّي ��ة ا�ستباق ّي ��ة� ،إذ
�سيتغ�ّي�ررّ ه ��ذا املوق ��ف (موق ��ف الإث ��ارة) يف
قاب ��ل ال�س ��رد ،وال�س ّيم ��ا � ّأن خ�ب�ر املقت ��ل حني
يرتدّد يف قن ��وات ف�ضائيّة عدي ��دة وتكتب عنه
�صح ��ف العا�صمة مق ��االت ،فهذا �أق � ّ�ل ما يعني
اجتماعي وثقا ّ
يف
�أ ّن ��ه �شخ�صيّة عامّة لها ت�أثري
ّ
بدرجة معيّنة يف دائ ��رة االهتمام داخل ف�ضاء
الر�أي العام.
و�سرع ��ان م ��ا ينفت ��ح التعري ��ف املحاي ��د عل ��ى
معلوم ��ات غاية يف الإث ��ارة من ط ��رف ال�شيخ
الغام� ��ض الذي رف�ض الك�شف ع ��ن هويته عرب
املوبايل:
�ش ��رح يل � ّأن حي ��اة املرزوق غابة م ��ن الأ�سرار
وعلي الو�صول �إليه ��ا .وهي يف النهاية ت�ش ّكل
ّ
درام ��ا كب�ي�رة ،فيه ��ا بع ��د تراجيديّ "..درام ��ا
ّ
تلخ�ص تاريخ ًا عري�ض ًا جليلنا"
ثمّة حتري�ض �سافر يدفع الراوي نحو م�ضاعفة
الرغبة يف امل�ضي ُقدُم ًا يف حماولة الك�شف عن
الأ�س ��رار من �أج ��ل �صناعة (درام ��ا كبرية ،فيها
بعد تراجيديّ "..دراما ّ
تلخ�ص تاريخ ًا عري�ض ًا
جليلن ��ا") ،بو�سعه ��ا �أن جتع ��ل م ��ن الكت ��اب
املزم ��ع ت�أليفه حدث ًا ثقاف ّي ًا كب�ي� ً
را على ال�صعيد
ً
التاريخي واحل�ضاريّ راهن ًا وم�ستقبال ،ميكن
ّ
�أن يتجاوز حالة (مقتل بائع الكتب) ب�صورتها
املج ّردة.

� ّإن ح�ض ��ور �شخ�ص ّي ��ة امل�ؤ ّل ��ف (�سع ��د حمم ��د
رحي ��م) با�سم ��ه ال�صري ��ح يف الرواي ��ة يتم ّث ��ل
بو�صفه �شخ�صيّة موازية �أو مراقِبة �أو �إ�شاريّة
الذاتي:
ل�شخ�صيّة الراوي
ّ
�صديق ��ي الروائ � ّ�ي �سع ��د حمم ��د رحي ��م د ّلن ��ي
عليك ..كان ملدّة �ستة ع�شر عام ًا يف بعقوبة قبل
�أن يهدّم منزله بانفجار عبوة نا�سفة يف 2006
فغ ��ادر املدينة ..ه ��و �صديقك كما ق ��ال ويعرف
املرزوق.
�إذ عل ��ى الرغ ��م م ��ن � ّأن �شخ�ص ّي ��ة (�سعد حممد
رحي ��م) يف امل�ت�ن الروائ � ّ�ي ه ��ي �شخ�ص ّي ��ة
الذاتي/ماجد
�أخ ��رى غ�ي�ر �شخ�صيّة (ال ��راوي
ّ
بغ ��دادي) ،غ�ي�ر � ّأن ث ّم ��ة عالق ��ة تب ��دو ملتب�سة
بينهم ��ا عل ��ى �صعي ��د املهن ��ة وامل ��كان والزم ��ن
الروائي ،ف�ص ��ورة ال�صحفي الكاتب
واحل ��دث
ّ
�صحب ��ة امل ��كان (بعقوب ��ة) ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الراهن
ال�س ��رديّ للحدث يف �سياق امل�ألوف واملتو ّقع ال
تبتعد كثري ًا ع ��ن �شخ�صيّة (�سعد حممد رحيم)
م�ؤ ّلف الرواية يف الواقع.
تنه�ض الرواي ��ة يف م�ضمار العالق ��ة البنيويّة
الإنتاج ّي ��ة ب�ي�ن عتبة العنوان وامل�ت�ن ال�سرديّ
الروائ � ّ�ي على �أكرث من فعال ّي ��ة ،منها ما يتع ّلق
ّ
اخلا�ص ��ة ب�شخ�صيّة
ب�ضخ �شبك ��ة من ال�صفات
ّ
(حمم ��ود املرزوق/بائ ��ع الكت ��ب) ك ّلم ��ا وج ��د
الراوي �سبي�ل ً�ا �إىل ذلك ،من �أجل
�صوغ هي ��كل ال�شخ�ص ّي ��ة �صوغ ًا
حمور ّي ًا يتنامى تدريج ّي ًا بح�سب
تط ��وّ رات احل ��دث وتفا�صيل ��ه
ومن ��وّ ه ،فت�أت ��ي �أوىل �صفاته من
�شخ�صيّة م�صطفى كرمي:
ق ��ال مت�أفف� � ًا" :كان �صاح ��ب نكتة
رحم ��ه الل ��ه ..كي ��ف يج ��ر�ؤ �أي
�شخ� ��ص عل ��ى قت ��ل �إن�س ��ان كبري
ال ي� ��ؤذي فرا�ش ��ة مث ��ل حمم ��ود
املرزوق"
وق ��د يتح ��وّ ل ف�ض ��اء العنون ��ة
الروائ ّي ��ة (مقت ��ل بائ ��ع الكت ��ب)
�إىل جز�أين ،الأول اخلرب املتع ّلق
باحل ��دث يف �صياغت ��ه اللغو ّي ��ة
امل�صدر ّي ��ة (مقت ��ل) ،والث ��اين
يذهب نح ��و ال�شخ�صيّة املركزيّة
الروائي
التي يقوم عليها احلدث
ّ
(بائ ��ع الكت ��ب)� ،إذ يت ��و ّزع امل�ت�ن

ال�سرديّ يف الرواية برمّته على هذين امل�سارين
(احل ��دث وال�شخ�صيّة) ،عل ��ى الرغم من طبيعة
اجل ��دل ال�سرديّ البنيويّ احلا�صل بينهما على
ال�صع ��د كاف ��ة� ،إذ ي�أتي اعرتا� ��ض (هيمن) على
م ��ا �أورده الرائد املقدادي م ��ن احتمال ارتباط
املقتل بجرمي ��ة �شرف عنيف� � ًا وراف�ض ًا ،يك�شف
عن معرف ��ة وثيق ��ة ب�شخ�صيّة املقت ��ول ترف�ض
مثل هذا االحتمال على نحو قاطع:

املفاج� ��أة الأوىل الت ��ي �أطلقها ه ��ي قوله بنربة
�شب ��ه هام�س ��ة � ّإن الداف ��ع للقت ��ل رمب ��ا مل يك ��ن
�سيا�سي ًا ،بل جنائي ًا ،يتع ّلق مبا يعرف بجرائم
ال�شرف..
�صاح هيمن:
 م�ستحيل� ..شرف؟ �أنتم تتخيلون.قال الرائد املقدادي بهدوء:
� -أرج ��وك هيم ��ن اخف�ض �صوت ��ك� ..أو ًال لي�س

هن ��اك م ��ن م�ستحي ��ل يف ت�صوّ راتن ��ا وح ��دود
ق�صة مثل ح�ضرتك
عملنا ..وثاني ًا ل�سنا ك ّت ��اب ّ
ك ��ي نتخيّل ..نح ��ن نفرت�ض بن ��ا ًء على حقائق
�أوّ ل ّي ��ة ..ن�ش � ّ�ك ..ال حتقي ��ق م ��ن غ�ي�ر �شك ��وك
وال�سيّما يف الق�ضايا الغام�ضة.
ي�أخ ��ذ اجل ��زء الأوّ ل من عتب ��ة العنونة (مقتل)
الأهميّة الأكرب الرتباطه باحلدث الذي ي�شتغل
على جوه ��ر ال�صنعة الروائيّة ،وي�شرع و�صف
احل ��دث بفتح باب االحتم ��االت على م�صراعيه
م ��ن �أجل �شحنه ب�أكرب ق ��در ممكن من الأ�سطرة
كي يكون الئق ًا باحلكي وال�سرد:
عملي ��ة القتل كانت احرتافيّة ..وال ب ّد �أن يكون
القات ��ل ذو ب ��اع طوي ��ل وخ�ب�رة يف عملي ��ات
االغتيال ليقتل يف ذروة الزحام ،و�سط النا�س،
بطريقة �سريعة ومن غري �أن يالحظه �أحد.
ينتق ��ل بع ��د ذل ��ك الو�ص ��ف �إىل اجل ��زء الثاين
من عتب ��ة العنونة (بائع الكت ��ب) ليبني مالمح
ال�شخ�ص ّي ��ة وي ��روي ج ��زء ًا مهم ًا م ��ن �سريتها
الروائيّة:
كي ��ف ل�شخ� ��ص مث ��ل حمم ��ود امل ��رزوق ،فنان
وكاتب عا�ش �سنوات عديدة يف براغ وباري�س
وج ��اب �أورب ��ا ورمب ��ا بع�ض� � ًا من م ��دن �شمال
�إفريقيا �أن يعي�ش �شيخوخته يف مكان كهذا..
الذاتي يف البحث عن تفا�صيل
وينهمك الراوي
ّ
احلدث (مقت ��ل) وال�شخ�صيّة (بائع الكتب) يف
�سبي ��ل العث ��ور عل ��ى م ��ا ي�ب ّ�رر �سعي ��ه لكتاب ��ة
كتاب ��ه عن مقتل ال�شخ�ص ّي ��ة� ،إذ ي�شرع بفح�ص
م ��ا يح�صل علي ��ه من بيانات ووثائ ��ق و َت ِركات
كتابيّة وفنيّة ميكن �أن ت�ساعده يف الك�شف عن
مالب�س ��ات حدث القتل ،ك ��ي ترتقي الكتابة عنه
�إىل م�ستوى الئق باحلدث وال�شخ�صيّة:
�أخرجت م ��ن حقيبتي �سج ��ل يوميات املرزوق
وك ّرا� ��س تخطيطاته ..جل�ست عل ��ى �سريري..
عاين ��ت الك ّرا� ��س ..ثم ��ة �أح ��د ع�ش ��ر تخطيط� � ًا
�أغلبه ��ا لوجوه �أنثويّة ،ال يوج ��د بينهما اثنان
مت�شابه ��ان ..يف الك ّرا� ��س �أي�ض� � ًا ا�سكيت�ش ��ان
للوحتني يبدو �أن ��ه مل يرتجمهما �إىل لوحات..
الأول يظه ��ر �أ�شج ��ار ًا منحني ��ة يف عا�صف ��ة
�س ��وداء ..الث ��اين ي�ص ��وّ ر ام ��ر�أة مقذوف ��ة من
�أرجوح ��ة مع ّلق ��ة ب�ي�ن نخلت�ي�ن نح ��و ال�سم ��اء
البعيدة ..فتحت ّ
�سجل اليوميات ورحت �أقر�أ.
فم ��ن �سجل (حممود املرزوق) الذي تركه خلفه
الذاتي م ��ا ي�شري من جديد
وع�ث�ر عليه الراوي
ّ

(*) مقتل بائع الكتب� ،سعد حممد رحيم ،دار
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ترجمة وإعداد /أحمد الزبيدي

خربي مثبت ،املضاف فيه مصدر نكرة
العنوان الذي اعتمده الروايئّ س��عد محمد رحيم لروايته املوس��ومة (مقتل بائع الكتب)(*) هو عنوان
ّ
(باع) ،لك ّنه رسعان ما يضاف إىل اس��م معرفة
(مفْ َعل) ،وهو مضاف إىل نكرة عىل وزن اس��م الفاعل من الفعل َ
م��ن الفع��ل (قتل) عىل وزن َ
(الكتب) حتى يكتسب التعريف مبارشة.
مجتمعي
ابتداء داللة الفقر والعوز وق ّل��ة الحيلة داخل منظور
عينة بداللة مهنيتها ،وه��ي مهنة تثري
حاو يحيل عىل
وه��و عنوان ٍ
ً
ش��خصية ُم ّ
ّ
ّ
العنوانية بالكثري من الصفات
درامي شيئ ًا فشيئ ًا حتى متتلئ الحاضنة
محوري
معروف بق ّلة اهتاممه بالكتاب ،والعنوان تتمظهر صفاته عىل نحو
ّ
ّ
ّ
للش��خصية ،اعتامد ًا عىل مذكراته ،لوحاته ،رسائل منه ،رسائل إليه ،ومعلومات تديل
الروائية
الذاتية
والخصائص واملالمح مبا يؤ ّلف الس�يرة
ّ
ّ
ّ
تعمق صورته الرسد ّية يف مشهد التأليف لدى الصحفي (الراوي) املشغول بتسجيل طبقات سريته وتأليف كتابه/الرواية
بها
شخصيات مختلفة ّ
ّ
عنه.

احلقيقي (�سعد
�إىل ح�ض ��ور �شخ�صيّة امل�ؤ ّل ��ف
ّ
حممد رحيم) ،فيما ميكن �أن نعدّه حيلة �سرديّة
الذاتي (ماج ��د بغدادي)
تنف ��ي عالقة ال ��راوي
ّ
احلقيقي:
ب�شخ�صيّة امل�ؤ ّلف
ّ
كان هناك �سعد حمم ��د رحيم �أي�ض ًا ..روائي مل
�أقر�أ له �أي عمل روائ � ّ�ي ..قر�أت بع�ض ق�ص�صه
ومقاالت ��ه ..ال ب�أ�س بلغته و�أ�سلوبه ..ذات مرة
قلت له؛ هناك �شيء ناق� ��ص دائم ًا يف كتاباتك،
�ش ��يء ال �أع ��رف ما هو ،لكن ��ي �أ�شعر ب ��ه ..قال
يومه ��ا" :ال توج ��د كتاب ��ة مثالية كامل ��ة ،نحن
كائن ��ات ينق�صن ��ا �ش ��يء دائم ًا ،والكم ��ال الذي
ن�سعى �إليه لن نبلغه �أبد ًا.
ي�سري و�ص ��ف ال�شخ�صيّة يف اجت ��اه �أ�سطرتها
على نحو من الأنحاءّ ،
فكل �صفة جديدة ت�ضاف
�إليها تع ّم ��ق �صورتها وتكبرّ ها يف �شا�شة عتبة
العنون ��ة ،فال�صورة العنوان ّي ��ة للحدث (مقتل)
ولل�شخ�ص ّي ��ة (بائ ��ع الكتب) ما تلب ��ث �أن تنمو
وتتط ��وّ ر داخ ��ل امل�ت�ن الروائ � ّ�ي منعك�سة على
ف�ضاء العتبة العنوانيّة:
م ��ا �أع ��اق حمم ��ود امل ��رزوق ع ��ن �أن ي�صب ��ح
�شخ�ص ّي ��ة فن ّي ��ة وثقافيّة م�شه ��ورة ،هو �ضعف
تقدي ��ره لذاته ..عدم �إميانه ال ��كايف مبوهبته،
وربمّ ا بجدوى ّ
الفن عموم ًا.
ومن ث ��م يك�شف ال�س ��رد عن عالق ��ة ال�شخ�صيّة
الوثيق ��ة بالكت ��ب بو�صفه ��ا ولع� � ًا ال يجني منه
�صاحب ��ه �س ��وى الوي ��ل والثب ��ور يف جمتم ��ع
جاهل:
حمم ��ود املرزوق �ضحية الكتاب ،الكتب خ ّربت
حياته.
تظهر بع�ض ال�شخ�صيّات يف الرواية بوجودها
احلقيقي
الواقعي يف حي ��اة امل�ؤ ّلف
احلقيق � ّ�ي
ّ
ّ
ال�شخ�ص ّي ��ة واملكانيّة والزمني ��ة مثل �شخ�صيّة
ال�شاعر (�إبراهيم البهرزي):
هن ��اك �سينتظرن ��ا بع� ��ض �أ�صدق ��اء الدهلك ��ي
�أحده ��م وه ��و م�ضيّفن ��ا؛ �شاعر قدي ��ر من جيل
ال�سبعينيات ا�سمه �إبراهيم البهرزي �سبق و�أن
قر�أت جمموعته؛ (�صفري اجلوّ ال �آخر الليل)..
الآخ ��رون من مثقف ��ي املدينة؛ اثن ��ان منهم من
�أ�صدقاء املرزوق القدامى.
وه ��ي �شخ�صيّة معروف ��ة يف احلي ��اة الثقافيّة
احلقيقي
ملدين ��ة بعقوبة ومن �أ�صدق ��اء امل�ؤ ّلف
ّ
(�سع ��د حمم ��د رحي ��م) يف الواق ��ع ،ف�ض�ل ً�ا عن
�شخ�صيّات �أخ ��رى تقارب �شخ�ص ّي ��ات واقعية
م ��ن جمتم ��ع بعقوبة الثق ��ا ّ
يف ،وهو م ��ا يحيل
الروائي داخل
لل�سريذاتي يف
ح�ضور م ��ا
على
ّ
ّ
ٍ
طبقة مق�صودة من طبقات املنت ال�سرديّ .
تنته ��ي عملي ��ة البح ��ث ال�س ��رديّ عن ��د الراوي
الذات � ّ�ي وم ��ن �أ�سه ��م فيه ��ا �إىل جانب ��ه �إىل
�صورت�ي�ن فجائعيت�ي�ن ،الأوىل ت�ص ��ف ثم ��ن
(مقتل) ال�شخ�صيّة:
حياة حممود املرزوق عند هذا ال�شخ�ص مل تكن
ت�ساوي �أكرث من ثالثمائة دوالر ،فت�صوّ ر..
والثانية احتمال �أ ّنه مل يكن املق�صود يف عملية
القتل:
 �إن �صدّقنا ما يقولون� ،أق�صد بقية اجلماعة مناملخطط�ي�ن واملح ّر�ضني فالقات ��ل قتل ال�شخ�ص
اخلط�أ ..مل يكن املرزوق على الئحتهم.
�إذ تنتهي عملي ��ة البحث وك� ّأن الأم ��ر ك ّله �أ�شبه
بنكتة �سرديّة تخت�صر احلدث وتختزل الواقعة
يف جمل ��ة (مقتل بائع الكتب) ،على نحو يعمّق
ف�ض ��اء العنون ��ة وي�شحن ��ه بطاق ��ة �سيميائ ّي ��ة
عالي ��ة على م�ستوى ال�ص ��ورة والفعل والداللة
والقيمة واملعنى.
� ّإن التم ّع ��ن يف �شخ�ص ّي ��ة حمم ��ود امل ��رزوق
(بائ ��ع الكتب) يحي ��ل على �شيء م ��ن �شخ�صيّة
(زورب ��ا اليون ��اين) ،فيم ��ا ميك ��ن التقاط ��ه من
�صفات التم ّرد والعنفوان والن�ساء والالانتماء
والكت ��ب والأ�سط ��رة ال�سلوك ّي ��ة ال�صعلوك ّي ��ة
وال�سف ��ر ،مب ��ا ي�ث�ري عتب ��ة العنون ��ة ويغ ّذيها
بال ّق ��وة و�سعة احل�ض ��ور والت�أثري امل�ستم ّر من
الن�ص حتى قاعه.
ر�أ�س ّ

�أعمال �سبيلربغ املت�ألقة
مثل اف�ل�ام� ،إي.تي،.و
احلديق ��ة اجلورا�سية،
و�إنديان ��ا جونز،كم ��ا
تناق�ش الناقدة املميزة
يف كتابه ��ا �سن ��وات
طفولت ��ه و�شباب ��ه يف
�صور رائع ��ة بحث ًا عن
�سح ��ر اخلي ��ال ال ��ذي
ميلكه.
 .يف مقدم ��ة كتابه ��ا «�ستيف ��ن �سبيل�ب�رغ:
حي ��اة يف �أف�ل�ام» ،والت ��ي مل تب� � ُد مُ�سهب ًة
مب ��ا فيه الكفاية ،تع�ت�رف ها�سكل مبوقف
يتعار� ��ض م ��ع احلي ��اة املهني ��ة املمت ��دة
ل�سبيلربغ« :كالنا حظي ببقعته املظلمة»،
وكما تعرتف «لكن بق ��ع �سبيلربغ املظلمة
كان ��ت مبثابة مواق ��ع نظ ��ر يل ،والعك�س
�صحيح».

 -1عام المذنب
رواية للكاتب الرو�سي �سريجي ليبيديف
وحتك ��ي ق�ص ��ة �صب ��ي رو�سي يبل ��غ �سن
الر�شد فيما كان االحت ��اد ال�سوفياتي على
حاف ��ة االنهي ��ار .تدخل حيات ��ه يف مرحلة
الطفول ��ة منعطف ًا �صعب� � ًا .تنت�شر�شائعات
ع ��ن وج ��ود �سف ��اح يط ��ارد �س ��كان احلي
ال ��ذي يقي ��م في ��ه فتح ��زم الأ�س ��ر حقائبها
وتغادر املدين ��ة دون كلمة حتذير ،ي�صور
لن ��ا امل�ؤل ��ف كي ��ف تب ��د�أ الب�ل�اد بالتف ��كك.
رج ��ال ال�شرطة يقفون على جانب ال�شارع
جان ��ب فيم ��ا يتج ��اوزه املتظاه ��رون يف
ال�ش ��وارع ،ي ��درك رج ��ال �أن الرموز التي
يلب�سونه ��ا عل ��ى خوذاته ��م وكانت خميفة
يف ي ��وم ما �أ�صبح ��ت خالية م ��ن املعنى.
ويكتب الروائي ع ��ن اجلمال املذهل لعامل
الطفولة والوعي املتزايد لالطفال بالعامل
م ��ن حوله ��م .ولد الكات ��ب يف مو�سكو يف
عام  ،1981وعمل مل ��دة �سبع �سنوات يف
البعث ��ات اجليولوجي ��ة يف رو�سيا و�آ�سيا
الو�سط ��ى .ليبيدي ��ف ه ��و �شاع ��ر وكاتب
مقاالت و�صحايف� .صدرت روايته الأوىل
بعن ��ون الن�سيان ،يف عام  ،2016ولقيت
ا�شادة وا�سعة من النقاد والقراء.
 -2انه يدعى ديفيد
رواية للكاتب جان فانتورتيلبوم �صدرت
ترجمته ��ا باللغة االنكليزي ��ة م�ؤخر ًا وهي
من �أكرث الكت ��ب مبيع ًا باللغ ��ة الهولندية،
ت ��روي ق�ص ��ة ح ��ب ممن ��وع يف احل ��رب
العاملية الأوىل يف مقاطعة فالندرز �شمال
بلجي ��كا ،يف ثناي ��ا الرواية نق ��ر�أ ذكريات
معل ��م �ش ��اب يف مدر�س ��ة بلجيكي ��ة وه ��و
يواج ��ه حك ��م االع ��دام رمي� � ًا بالر�صا� ��ص
ب�سب ��ب ف ��راره م ��ن اخلدم ��ة الع�سكري ��ة.
ت ��روي لن ��ا الرواي ��ة ف�ص ��و ًال م ��ن عالق ��ة
املعل ��م بتالمي ��ذه يف الف�ص ��ول الدرا�سية
وخارجه ��ا ،و تب�ّي�نّ لن ��ا كي ��ف يح ��اول
تغي�ي�ر عق ��ول طالب ��ه" ،وم�ؤل ��ف الرواية
ج ��ان فانتورتيلبوم يق ��وم بتدري�س اللغة
االنكليزي ��ة يف جامعة العل ��وم التطبيقية
يف فلي�سينج ��ن جنوب هولن ��دا ،ويعي�ش
م ��ع عائلته يف ريف مقاطع ��ة زيالند غرب
هولندا ،وهذه هي الرواية الثانية له
 -3م��ن ارش��يف مملك��ة
ماري
كت ��اب يدر� ��س الآثار االدبي ��ة ململكة ماري
وهي �إحدى ممال ��ك احل�ضارات ال�سورية
القدمية والتي ازده ��رت يف الألف الثالث
قب ��ل املي�ل�اد وم�ؤلف ��ه ه ��و ج ��اك �سا�سون
حا�ص ��ل عل ��ى الدكت ��وراه الفخري ��ة يف
التاري ��خ م ��ن جامع ��ة فاندربي ��ت وه ��ي
جامع ��ة بحثي ��ة خا�ص ��ة مقره ��ا نا�شفي ��ل
بوالية تيني�سي الأمريكية.
ام�ض ��ى م�ؤلف الكتاب اكرث م ��ن  40عام ًا،
يف البح ��ث يف املحفوظ ��ات امل�سماري ��ة
ململك ��ة م ��اري الت ��ي اقيم ��ت عل ��ى نه ��ر
الف ��رات ،وال �سيما �إب ��ان ع�صر حمورابي
يف بابل.القدمي ��ة ،والوثائق الأكرث �إثارة
لالهتمام كان ��ت جمموعة من الر�سائل من
و�إىل املل ��وك وم�ست�شاريه ��م واملوظف�ي�ن
وزوجاتهم وبناته ��م ،وجمموعة متنوعة
من الأفراد الع�سكريني .وتك�شف الر�سائل
ع ��ن ا�شي ��اء متنوع ��ة وم�ؤث ��رة .واخت ��ار
امل�ؤل ��ف �أكرث م ��ن  700ر�سال ��ة وعدد من

الوثائ ��ق الإداري ��ة ،ترجمها وعل ��ق عليها
بغي ��ة �إلقاء ال�ضوء .عل ��ى احلياة يف تلك
اململكة ،حيث التاريخ املدفون ملدة �أربعة
�آالف �سنة ،مما يجعله كتاب ًا مفيد ًا وم�سلي ًا
يف �آن واحد.

ويعت�ب�ر �ضم ��ن كوكب ��ة �أه ��م امل�ؤلف�ي�ن
املعا�صرين ملا ي�سمى بالفانتازيا واخليال
العلم ��ي حول العامل �أجم ��ع ..من م�ؤلفاته
«املحي ��ط يف نهاي ��ة ال ��درب»« ،كورالني»،
«�آلهة �أمريكية» وغريها.

 -4االساطير االسكندنافية
م�ؤل ��ف ه ��ذا الكت ��اب ه ��و ني ��ل غامي ��ان
وه ��و كات ��ب بريط ��اين ول ��د يف 1960
ببورت�ش�س�ت�ر ب�إنكل�ت�را .يكت ��ب رواي ��ات
و�سيناريوه ��ات الق�ص� ��ص امل�ص ��وّ رة يف
الوالي ��ات املتحدة.يع ��ود يف روايت ��ه
ه ��ذه اىل الأ�ساط�ي�ر الت ��ي ت�ص ��ور الآلهة
الإ�سكندنافي ��ة الرئي�س ��ة وه ��ي� :أودي ��ن،
التي متتلك اعل ��ى املراتب ،وقمة احلكمة،
واجل ��ر�أة ،واملك ��ر .نيل غامي ��ان منذ زمن
بعيد وه ��و �شغ ��وف باال�ساط�ي�ر القدمية

 -5س��يرة حي��اة س��تيفن
سبيلبرغ
م�ؤلفة الكتاب مولل ��ي هي�سكيل هي ناقدة
فني ��ة امريكي ��ة معروف ��ة وتتن ��اول في ��ه
حياة املخ ��رج ،وكاتب ال�سيناريو واملنتج
ال�سينمائي الأمريكي امل�شهور.
يق ��ول �ستيف ��ن �سبيل�ب�رغ (كل م ��ا تري ��د
معرفت ��ه عني موج ��ود يف �أفالمي" ،وقال
�ستيفن �سبيل�ب�رغ .ولفهم �سر هذا املخرج
لأفالم جنحت ب�ش ��كل كبري ،قامت امل�ؤلفة
مويل ها�سكل بتفح�ص جمموعة كاملة من

 -6رأس��مالية المحاب��اة في
الصين
كت ��اب �صدر م�ؤخ ��ر ًا عن جامع ��ة هارفارد
من ت�أليف الربوفي�س ��ور ال�صيني الأ�صل
مك�س�ي�ن بي ��ي� ،أ�ست ��اذ �أ�ص ��ول احلكم يف
اجلامعات الأمريكية.
تتمث ��ل انطالقة ه ��ذا الكت ��اب يف اللحظة
الت ��ي ت� �ولىّ فيها دين ��غ �شي ��او بينغ ثاين
الزعم ��اء الت�أريخي�ي�ن لل�ص�ي�ن ال�شعبي ��ة
مقالي ��د احلكم يف البل ��د الآ�سيوي الكبري.
كان ذل ��ك بعد وفاة زعيمها رقم واحد وهو
ماو ت�س ��ي تون ��غ (� .)1976 -1893أعلن
بين ��غ عن ق ��راره باتب ��اع نهج جدي ��د يكاد
يكون مغاير ًا ل�سلف ��ه ،مو�ضح ًا �أن تطبيق
اال�شرتاكي ��ة يف حك ��م ال�ص�ي�ن ل ��ن يلت ��زم
حرفي� � ًا بالفك ��ر املارك�س ��ي ب ��ل �ستكون له
خ�صائ�صه ال�صينية الأ�صيلة.
ولأن ر�أ�سمالي ��ة املح�سوبي ��ة تن�ص ��رف
بداه ��ة �إىل �سلوكي ��ات مرفو�ض ��ة تق ��وم
عل ��ى �أ�سا� ��س حماب ��اة املق ّرب�ي�ن ومتيي ��ز
حل�ساب ال�صدي ��ق والقريب واملنافق على
ح�س ��اب جم ��وع املواطن�ي�ن م ��ن �أ�صحاب
احلقوق امل�شروع ��ة ،ف�إن امل�ؤلف ال يتورع
ع ��ن �إ�ضافة عنوان فرعي له ��ذا الكتاب يف
عبارة تقول :ديناميات ا�ضمحالل النظام
احلاكم.
 – 7الس��يدة ش��يرلوك
هولمز
ي ��روي لنا براد ريكا يف كتابه هذه الق�صة
احلقيقي ��ة ،لغري� ��س هام�ست ��ون املخربة
واملحامي ��ة التي جعلت م ��ن ق�صة حتديها
لتقالي ��د املجتمع يف نيويورك �إىل واحدة
م ��ن �أعظم ق�ص� ��ص مط ��اردة اجلرمية يف
الب�ل�اد ،كان اليُ�سم ��ح للن�س ��اء يف املا�ضي
امل�شارك ��ة يف التحقيق ��ات بجرائم القتل..
لك ��ن ال�سي ��دة غري� ��س هام�ست ��ون رف�ضت
ذل ��ك وا�صبح ��ت �أول ام ��ر�أة ت�ش ��ارك يف
التحقيق ��ات اجلنائي ��ة وا�ستحق ��ت ع ��ن
جدارة لقب ال�سية �شريلوك هوملز.
ه ��ذا الكت ��اب ي�أخذن ��ا يف رحل ��ة ممتع ��ة
م ��ع الق�ضاي ��ا الت ��ي عملت به ��ا هام�ستون
وامل�شاكل وال�صعاب التي واجهتها ،وبراد
ريكا م�ؤل ��ف لعدّة روايات ،فازت بعدد من
اجلوائ ��ز الأدبي ��ة منه ��ا ،رواي ��ة الأوالد
اخلارقون يف عام .2014
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أنا إسـبانيا

محــض نـــزق افتراضــــي
ق���راءة ف���ي كت���اب "س���كايينغ "للش���اعر "عق���ل العوي���ط"

والكت���اب..
ع���ن همنغ���واي ،اوروي���ل
ّ
اآلخرين الذين قاتلوا في إسبانيا

ترجمة :عباس المفرجي
همنغ ��واي والعدي ��د م ��ن معا�صري ��ه يف
مواجهة اخلطر .انته ��ى ُمقام كونفورد يف
اجلامعة على نحو مفاج ��ئ� .أحدث انفجار
ثقب بعر�ض ثالثة �أقدام يف اجلدار ،م�صيب ًا
�إياه بجروح يف ر�أ�سه .يف امل�ست�شفى ،بقي
كونف ��ورد رواقي ��ا ،كاتب� � ًا �أن ((احل ��روب
كله ��ا غري مقبولة ،وحت ��ى حرب ثورية هي
قبيحة متام� � ًا .لكن م ��ا زال باقيا يل الكثري
من الق ��وة )).بعد �شهر من ذل ��ك ،كان ميت ًا،
ُقتِل يف معرك ��ة رهيبة �أ�سيئ ��ت �إدارتها يف
لوبريا.
بع ��د م ��وت كونف ��ورد حاف ��ظ الك ّت ��اب يف
ا�سباني ��ا عل ��ى اح�سا� ��س الع ��زم والن�شاط،
لكن مل يعودوا �أبد ًا مفعمني بالأمل ال�ساذج
ثاني ��ة .ببناء كتاب ��ه ب�ش ��كل كرونولوجي،
يو�ضح بويد هيكوك التحوّ ل ال�سريع ملزاج
احلرب ،مبين ًا كم كان خمتلف ًا الو�صول اىل
ا�سباني ��ا ب�ي�ن �شهر و�آخر .يف ع ��ام ،1937
كان �أ�صب ��ح وا�ضح ًا �أن ق�ضية اجلمهوريني
�ضعف ��ت بالف�ساد وقل ��ة الكف ��اءة .اورويل،
الوا�ص ��ل يف كان ��ون الث ��اين  ،1937كان
مت�أثر ًا ب�شكل �أ�سا�س ��ي بدميقراطية العمال
الأ�صيلة .مع ذل ��ك� ،سرعان ما �أم�سى واعي ًا

ب� ��أن ال�ص ��راع الداخل ��ي ب�ي�ن ال�شيوعيني،
الرتوت�سكي�ي�ن والفو�ضوي�ي�ن كان يخ� � ّرب
املث ��ل العليا اجلمهوري ��ة .همنغواي ،الذي

�أم�ض ��ى معظ ��م ع ��ام  1937يف ا�سباني ��ا،
بق ��ي واهب� � ًا نف�سه عل ��ى نحو �أك�ث�ر �صخب ًا
لق�ضي ��ة اجلمهوري ��ةَ .غ ِ�ض � َ�ب ح�ي�ن تخلى
دو� ��س با�سو� ��س ع ��ن القت ��ال بع ��د علم ��ه
ب�إع ��دام �صديق ��ه املق� � ّرب ال ��ذي �أُ ِته ��م خط�أً
باجلا�سو�سي ��ة(( :م ��ا معن ��ى حي ��اة �إن�سان
واح ��د يف زم ��ن مث ��ل ه ��ذا؟)) لك ��ن يف "
العم ��ود اخلام�س " ،امل�سرحي ��ة التي كتبها
همنغ ��واي يف مدريد حتت هزمي القذائف،
�صوّ ر ا�سباني ��ا كابو�سا كان الب�شر الأبرياء

ك�������ت�������اب ل��������ن ان������س������اه

مئة عام من العزل��ة ..مئة عام من الحب
صالح حسن
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ال اتذك ��ر ع ��دد امل ��رات الت ��ي ق ��ر�أت فيها
رواية مئة عام من العزلة ملاركيز ،لكنني
ل ��ن ان�سى م ��ا حييت ابطاله ��ا وا�شكالهم
و�شخ�صياته ��م واالماك ��ن الت ��ي عا�شوا
وحترك ��وا عليها ،وال الأح ��داث الغريبة
التي عا�شوه ��ا .حينما قر�أته ��ا اول مرة
ا�صابتني ق�شعريرة مثل تلك الق�شعريرة
الت ��ي ا�صابتن ��ي اي ��ام كن ��ت طالب� � ًا يف
اكادميي ��ة الفن ��ون اجلميلة ح�ي�ن قر�أت
ق�صائ ��د برخت " الرج ��ال ال�سود " لأين
مل اك ��ن اع ��رف �أن برخ ��ت �شاع ��ر �أي�ض ًا
ولي�س كاتب ًا م�سرحي ًا فح�سب.
قلت يف نف�سي� ،أن قراءتي للرواية كانت
وعلي �أن اعيد قراءتها
متلهفة و�سريع ��ة َّ
من جدي ��د بع ��د �أن تنته ��ي الق�شعريرة.
بعد ا�سبوع بد�أت القراءة بحذر وهدوء
لكي اتخل� ��ص من هيمنة اللغة ال�سحرية

والأبط ��ال اخلارق�ي�ن اورلي ��ان بوندي ��ا
ذي الوجوه الكث�ي�رة ورميديو�س التي
حت ّل ��ق ف ��وق ر�أ�سه ��ا الفرا�ش ��ات والتي
�ستط�ي�ر يف النهاية .كان م ��ن العبث �أن
تقر�أ رواية من هذا النوع بحذر وهدوء،
بل الأجدر �أن تقر�أها مع ك�أ�س من العرق
لك ��ي تتح�س�س م ��ذاق الرم ��اد يف بع�ض
ف�صولها.
ترك ��ت الرواي ��ة لأك�ث�ر م ��ن �شه ��ر لك ��ي
اتخل� ��ص من جربوتها وهيمنتها ولكني
ظلل ��ت يومي� � ًا اقلبه ��ا و�أفك ��ر بالطريق ��ة
التي كتبها ماركي ��ز ،كنت قد عرثت على
ا�شارة تقول �إن ،ماركيز ا�ستغرق �سبعة
وع�شرين عام� � ًا يف كتابتها فلم ا�ستغرب
الق�ص ��ة .لق ��د ا�صبح ��ت ه ��ذه الرواي ��ة
هم ��ي الأول لأنه ��ا كانت رواي ��ة خمتلفة
متام ًا ع ��ن كل الروايات التي متكنت من

قراءته ��ا يف ذلك الوقت ،وه ��ي روايات
تنتمي اىل القرن التا�سع ع�شر وبدايات
الق ��رن الع�شري ��ن حتى احل ��رب العاملية
الثاني ��ة .كل �ش ��يء فيه ��ا خمتل ��ف ب ��دء ًا
من ال�ش ��كل وامل�ضم ��ون واللغة والفكرة
والأحداث وال�س ��رد ال�ساحر ..لقد كانت
بالن�سبة يل ق�صيدة نرث لن تنتهي.
يف الق ��راءة الرابع ��ة ت�شرب ��ت روح ��ي
ف�ص ��ول الرواي ��ة وابطاله ��ا ،حتى انني
بد�أت اتخيل انني بونديا ،وانني ميكن
�أن اج ��د حبيبة ت�شب ��ه رمييديو�س التي
حتل ��ق ف ��وق ر�أ�سه ��ا الفرا�ش ��ات والتي
ميك ��ن �أن تط�ي�ر يف اي ��ة حلظ ��ة ،ومل
ا�ستط ��ع ان اتخل�ص م ��ن هيمنة الرواية
عل ��ى روحي اال حينما كتبت ق�صيدة من
وحيه ��ا ا�سميته ��ا " مئ ��ة ع ��ام من احلب
" ون�شرته ��ا يف جري ��دة اجلمهوري ��ة

يف حينه ��ا .الق�صي ��دة �ضاع ��ت كالع ��ادة
مث ��ل الكث�ي�ر م ��ن الن�صو� ��ص ب�سب ��ب
او�ضاعن ��ا يف الع ��راق يف زمن اخلوف
والدكتاتورية خوف ًا من قراءتها بطريقة
املخرب ال�سري.
�ش ��اءت ال�ص ��دف �أن �أًدع ��ى اىل مهرجان
ال�شع ��ر العامل ��ي يف كولومبي ��ا يف العام
 2007وان تك ��ون اح ��دى االم�سي ��ات
قريب ��ة م ��ن قري ��ة " ماكان ��دو " الت ��ي
ت ��دور فيها احداث الرواي ��ة ،فطلبت من
مدي ��ر املهرج ��ان ال�شاع ��ر فرنن ��ادو� ،أن
ي�صطحبني اىل تلك القرية لكي ا�ستعيد
م�شاه ��د مذبح ��ة امل ��وز .كان فرننان ��دو
يتح ��دث باال�سبانية بانفع ��ال واملرتجم
يرتجم يل ما يقول :هنا حدثت املذبحة،
وقد قتل فيها ثماني ��ة وع�شرون فالح ًا..
لكن ماركيز حولها اىل معجزة.



عن �صحيفة الغارديان

�ضم ��ن الزم ��ن ،يف �شا�ش ��ة ال تت�سع لرجل وام ��ر�أة ،النها
�شا�ش ��ة ال متناهي ��ة وامل�ستحي ��ل فيها هو املمك ��ن املتوحد
مع اخلي ��ال ،لتنبثق كلمات "عق ��ل العويط" من الالوعي
وت�ص ��ب يف كينون ��ة الوعي االدب ��ي نف�سه حي ��ث الت�أويل
ي�شط ��ح ويحاول خلق دالالت عبارة ع ��ن ا�صطدام الواقع
باالفرتا�ض ع�ب�ر حمكمة الذاكرة ،وجن ��ون ك�سر احلدود
الت ��ي ال ميك ��ن ك�سره ��ا .اال با�ستخراج عم ��ق الر�ؤية من
الب�صرية االفرتا�ضية التي جل�أ اليها "عقل العويط " خللق
حال ��ة لغوي ��ة افرتا�ضية جملجل ��ة باملقب ��ول والالمقبول،








يقتلون فيه باخلط�أ.
هناك املزيد من القول ،كما �أعتقد عن غرابة
م�سرحي ��ة همنغ ��واي ،الت ��ي ُك ِتب ��ت و�سط
املعرك ��ة .م ��ا ه ��و مفق ��ود يف رواي ��ة بويد
هيكوك هو غربة الك ّتاب والفنانني الذاهبني
اىل احل ��رب .العدي ��د م ��ن �أبط ��ال الكت ��اب
ج ّربوا احلرب جزئي ًا كحدث متخ َيل� ،سواء
همنغواي كاتب� � ًا م�سرحيته �أو روبرت كابا
ملتقط� � ًا �صورت ��ه الفوتوغرافية ال�شهرية "
مقاتل خمل� ��ص يف حلظة موت ��ه " (�صورة
مل ُي�ش ��ار له ��ا وملبدعه ��ا هن ��ا) .دور و�سائل
الإع�ل�ام يف احلرب الأهلية اال�سبانية ُق ِ�صد
من ��ه �أن اجلنود الفنان�ي�ن �أكرث من �أي وقت
م�ض ��ى كان ��وا معلقني ب�ي�ن الف ��ن واحلياة.
لأن الربوباغن ��دا كان ��ت حا�سمة يف �ضمان
التموي ��ل بال�سالح من خارج ا�سبانيا ،فهذه
كان ��ت ح ��رب كلم ��ات و�ص ��ور .كان الك ّتاب
والفنانون مل ّمني بال�ص ��ور التي �شاهدوها
والأو�ص ��اف التي قر�أوه ��ا ،وباحلاجة اىل
الإ�ضافة من دورهم.
رغم �أن الكت ��اب ي�أخذ عنوانه من �سطر يف
ق�صيدة اودن " ا�سبانيا  ،" 1937ف�إن اودن
و�سبن ��در غائبان اىل ح ��د كبري عن الكتاب.
باع�ت�راف اجلمي ��ع ،كالهما مل يفع ��ل �شيئ ًا
تقريب ًا ي�ضيفه على الأر�ض من اجل الق�ضية
اجلمهوري ��ة .لكن ق�صائدهم ��ا وتقاريرهما
كانت يف اجلوه ��ر لي�ست جمرد بروباغندا
ب ��ل �إظهار ملا جعل هذه احل ��رب فريدة .يف
مقال ��ة ع ��ن لوح ��ة بيكا�س ��و " اجلرينيكا "
مكتوب ��ة يف  ،1938كت ��ب اودن �أن �صورة
بيكا�س ��و مل تكن ا�ستجاب ��ة لرعب �شخ�صي
ب ��ل ((لرع ��ب ُكتِب عن ��ه يف ال�صح ��ف ،فقر�أ
عن ��ه �أو�صاف� � ًا ورمب ��ا �شاه ��د ل ��ه �ص ��ور ًا
فوتوغرافي ��ة .هذا النوع م ��ن التجربة غري
املبا�ش ��رة ،امللتق ��ط من و�سائ ��ل الإعالم هو
واحد من الوقعيات ال�سائدة يف ع�صرنا)).
الق�صائ ��د ،ال�ص ��ور الفوتوغرافية والأفالم
الت ��ي ظهرت عن احل ��رب الأهلية اال�سبانية
قهري ��ة لأنها يف �أحيان كثرية حميرَّ ة؛ لأنها
تعك�س التجربة الغريبة للفنان يف احلرب،
مراقب� � ًا ويف الوقت ذات ��ه مقات�ل ً�ا ،مت�شبث ًا
بلغز ’’ �أنا ا�سبانيا ‘‘.
يف واحدة من ال�ص ��ور اال�سلوبية املوجزة
العدي ��دة للكتاب ،ي�صف بويد هيكوك �صنع
فيلم يوري�س ايفان ��ز وهمنغواي " االر�ض
اال�سباني ��ة " ( .)1937ه ��ذا ه ��و فيل ��م واع
ب�إ�ستم ��رار ب�ألف ��ة ال مثي ��ل له ��ا م ��ع لقطاته
احلربي ��ة اخلا�صة ب ��ه(( .ال ميك ��ن لإن�سان
�أن ميثل �أمام الكامريا يف ح�ضور املوت))،
كتب همنغواي يف جمل ��ة الكومنتاري .مع
ذلك ،منحوا مقاع ��د جانب احللبة و�صاروا
يقاتلون هم �أنف�سهم ،هذا بال�ضبط ما كانت
تفعله �شخ�صيات كتاب بويد هيكوك.

من ��ح "عقل العويط " لنف�سه املوت يف كتابه "�سكايبينغ "
ال�ص ��ادر ع ��ن" دار نوف ��ل" لي�ضف ��ي عليه ��ا قيم ��ة االنتباه
والتعق ��ل والر�ؤي ��ة التي تقوده ��ا فل�سفة امل ��وت واحلياة.
وك�أن ��ه ال يحي ��ا �ضم ��ن الزم ��ان وامل ��كان واحلقيق ��ة التي
ينتم ��ي اليها يف ذكريات ت�ستنب�شها ام ��ر�أة ت�ؤمن بالنف�س
وحاجاته ��ا .اال ان اخلروج من احلياة مل ي�صبه االنطفاء،
ب ��ل انتقل اىل برزخ االفرتا� ��ض الذي " بد�أ عند فجر او ما
بعد منت�صف الليل " حماورا امزجة ا�ستدرك انها خرجت
من الواقع البعيد ،ودخلت يف متاهة املعرفة التي تت�صف
باخلروج من القيود للدخول يف دوامة االن�سان التائه من
�شدة الوقائع الت ��ي جتري يف احلياة .او باالحرى العمر
النا�ضج والزاخر بامل ��رارة التي يحاول الهروب منها عرب
�صفح ��ة حمادثة عل ��ى �شا�شة الكمبيوت ��ر او �شا�شة الواقع
االفرتا�ضي التي ب ��ات يلج�أ اليها من ا�صابه الوهن او من
يبح ��ث عن عالقات ان�ساني ��ة ال ترتبط اال بعبارات ت�صيب
الذهن بجر�أة ال تعرت�ضها الفل�سفات ،وال تفيدها الظروف،
بل حتاور كل قارىء يريد االعرتاف مبا يف نف�سه من �شر
او خ�ي�ر او حب او ك ��ره او كل متناق�ض ��ات م�سجونة بني
زواي ��ة �صفحة حمادثة تنفلت فيه ��ا امل�شاعر عرب ف�ضاءات
حتل ��ل فيه ��ا االرواح وتن�صه ��ر م ��ع اجل�س ��د احل�س ��ي او
االث�ي�ري ،بفي� ��ض من �سخون ��ة وب ��رودة ال ينكم�ش فيها
اجل�س ��د وال تتجمد فيها الروح للعي� ��ش �ضمن متعة البقاء
الذي ي�صارع الذات بجدلية االفرتا�ض ومكوناته احل�سية
التي باتت لغة االن�سان يف الع�صر احلديث.
حت ��والت تدخ ��ل يف ط ��ور النم ��و الراف� ��ض للت�أوي�ل�ات
احلياتية التي تك�سر جمود الواقع باالفرتا�ض اللذيذ .او
اخل ��در الذي ي�صنع من العوامل االفرتا�ضية امكنة متنقلة

Diego Rivera

يف ت�شري ��ن الث ��اين  1936كانت جمموعة
م ��ن الك ّتاب االنكليز واالمريكيني تقاتل يف
احل ��رب الأهلية اال�سبانية م ��ن موقعها يف
مكتب ��ة جامعي ��ة .ال�شاعر البال ��غ الع�شرين
من العمر ج ��ون كونف ��ورد كان و�أ�صدقاءه
حما�صري ��ن يف كلي ��ة مدري ��د للفل�سف ��ة
والأدب؛ حي ��ث كان ��وا يطلق ��ون الن ��ار م ��ن
النواف ��ذ املعرت�ض ��ة بالكرا�س ��ي املرتب ��ة
وب�صف ��وف من جمل ��دات الفل�سفة االملانية.
ب�ي�ن املع ��ارك ،كان ��وا يغ�ي�رون عل ��ى رف
الأدب االنكلي ��زي لي�أخ ��ذوا كت ��ب كولريدج
ووردزورث .كونف ��ورد ،ال ��ذي يدر� ��س
التاريخ يف كامربدج ،كان مبتهج ًا بالتبادل
الدرا�سي ب�ي�ن جامعة و�أخ ��رى .كان يطلق
النار بحما�سة معاد للفا�شية ،ويرى احلرب
((مرعبة على نحو مبهج)).
كان كونف ��ورد واح ��د ًا م ��ن �آالف االنكلي ��ز
واالمريكي�ي�ن الذي ��ن حملوا ال�س�ل�اح دفاع ًا
ع ��ن حكوم ��ة اجلمهوري ��ة اال�سباني ��ة ،بعد
االنقالب الذي قامت به جمموعة من الع�سكر
الفا�شي�س ��ت يف مت ��وز  .1936ع ��دد كب�ي�ر
من ه� ��ؤالء كان ��وا ك ّتاب ًا وفنان�ي�ن ،و�ش ّكلوا
�شخ�صي ��ات كت ��اب " �أنا ا�سباني ��ا "� .إنه من
املع ��روف �أن ك ّتاب� � ًا من �ضمنه ��م كونفورد،
ج ��ورج اوروي ��ل� ،ستيف ��ن �سبن ��در ،دبليو
�أت�ش اودن ،جون دو�س با�سو�س وارن�ست
همنغواي ذهب ��وا اىل احلرب ،لكن هذا هو
ظه ��ر بو�ض ��وح م ��نْ كان هناك
�أول كت ��اب ُي ِ
ومت ��ى ،متنق ًال عبرْ احلرب �شهر ًا بعد �شهر.
والنتائج �آ�سرة .ديفيد بويد هيكوك م�ؤرخ
ب ��ارع ،يقدّم حتلي�ل ً�ا عن املكائ ��د ال�سيا�سية
والع�سكري ��ة يف نف�س الوق ��ت الذي ي�صوّ ر
فيه املعارك ب�شكل ح ��ي .وهو يتناول �أكرث
املوا�ضي ��ع نب�ض� � ًا باحلي ��اة ،ناث ��ر ًا الق�صة
بحكايات رائعة بعيدة االحتمال عن بطولة
مم ّي ��زة .قرب نهاي ��ة الكتاب ي�شع ��ر القارئ
كم ��ا ل ��و �أن تقريب� � ًا كل مثق ��ف بريط ��اين
�أ�صي ��ل وجد طريقه �أو وج ��دت طريقها اىل
�إ�سبانيا.
بالن�سب ��ة جليل م ��ن الك ّتاب ،تكم ��ن جاذبية
احل ��رب الأهلي ��ة اال�سباني ��ة يف خطوطه ��ا
املر�سوم ��ة بو�ضوح بني اخلط�أ وال�صواب.
((عندم ��ا اندلع القت ��ال يف  18متوز)) كتب
اوروي ��ل يف " حتي ��ة �إكب ��ار اىل كاتالوني ��ا
"(( ،م ��ن املحتمل �أن كل معاد للفا�شية يف
أح�س برع�شة �أم ��ل )).كان هذا جي ًال
اورب ��ا � ّ
فات ��ه املذاق العظيم للح ��رب العاملية الأوىل
وكان يت ��وق اىل فر�ص ��ة لإثب ��ات �شجاعته.
وه ��م مل يكونوا يقاتل ��ون الفا�شية فح�سب،
ب ��ل يدافع ��ون ع ��ن ا�سباني ��ا نف�سه ��ا ،بل ��د
جم� �دّوه يف الع�شرين ��ات لأر�ض ��ه ودم ��ه،
جمال ��ه وروح ��ه الرومانتيكي ��ة(( .ا�سبانيا
ه ��ي ال�ش ��يء احلقيق ��ي الق ��دمي ))،كت ��ب
همنغواي يف  ،1932مثني ًا على الرتاجيديا
الفخم ��ة مل�صارعة الثريان�(( .إنه متام ًا مثل
احل�ص ��ول عل ��ى مقع ��د جان ��ب احللب ��ة يف
احلرب من دون �أن يحدث لك �شيئ ًا)).
الآن ،انتقل ��ت مع ��ارك ا�سباني ��ا م ��ن حلبات
الث�ي�ران اىل ال�ش ��وارع ،وه ��ذه امل� � ّرة كان
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واملج ��از امل�ساهم بخل ��ق حالة من االحت ��كاك املعنوي عرب
دائري ��ة الزم ��ن .لي�صبح االن�سان يف تف ��رده حالة تتفاعل
معه ��ا اال�شياء من حوله وخ�صو�صا املر�أة مع الرجل الذي
ا�صاب ��ه ترهل الزمن او توق ��ف الذكريات ،لتحيا فج�أة يف
م�س ��ار حمادثة افرتا�ضية ت�ؤ�س� ��س اىل ت�آلف بني االرواح
الت ��ي ت�شاك� ��س اج�ساده ��ا مادي ��ات احلياة ،وم ��ا تنطوي
علي ��ه حمادث ��ات الواق ��ع م ��ن ن�سي ��ج ع�صب ��ي ق ��د يتوافق
مع ��ه البع�ض وقد يختل ��ف ،ويف احلالتني ه ��ي ا�ستجالء
الع ��وامل وتغرياته ��ا احلديث ��ة الت ��ي ت�صي ��ب االن�س ��ان
بالذه ��ول ،فتنتابه اخلواطر كما الهواج�س ،وي�صحح ما
ميك ��ن ت�صحيحه بلغة ح ��رة ال ي�شوبها اخلوف او التقييد
ب�ضوابط احلوار االفرتا�ضي وقواعده البنيوية ،مازجا
بني النرث وال�شعر والرواية ق�صة املر�أة والرجل منذ االزل
حتى االن.
فل�سف ��ة افرتا�ضي ��ة ت�ؤك ��د عل ��ى اهميتها من خ�ل�ال حاجة
االن�س ��ان يف اله ��روب نحو ذات ��ه امل�سجونة ب�ي�ن جدران
الواق ��ع و�شا�شة حمادثة .ت�شع ��ره ك�أنه الطائر املنبثق من
ف�ضاءات املعنى التي ت�سرت�سل مع كلمات املر�سل واملر�سل
الي ��ه .لأن" ال�سكايبين ��غ " هو �صورة و�صفحة حمادثة او
�ص ��ورة و�ص ��وت عرب �شا�شة ال تتخط ��ى مبقا�سها كف اليد
او اكرب بقليل ،لأنها تدخل مع االن�سان كتلفزيون الواقع،
فيتوا�صل املع�شوق م ��ع مع�شوقته افرتا�ضيا دون اللجوء
اىل العي� ��ش مع ��ا يف غرف ��ة واح ��دة و�سرير واح ��د �ضمن
الواق ��ع والتعاي�ش املادي ،بل احل�ضور الغائب او الغائب
احلا�ضر ال ��ذي ي�ستمتع به االن�س ��ان يف الع�صر احلديث.
النه يخلو من احلقوق والواجبات او يخلو من ارتباطات
ت�أخ ��ذ وقتا طوي�ل�ا م ��ن االن�سان .النه ��ا ثقيل ��ة مبادياتها
عك� ��س االفرتا�ض ��ي االثريي ال ��ذي ي�ستطي ��ع االن�سان من
خالل ��ه م�شاركة اخلي ��ال ب�شتى االن ��واع م ��ن االنطباعات
وال�سريالي ��ة ،واب�س ��ط ال ��وداع فيه ��ا ه ��و اغ�ل�اق �شا�شة
املحادث ��ة والرحي ��ل حيث الوج ��ود املتحك ��م بالك�شف عن
نوايا النف� ��س الب�شرية من خالل ال�سرد الذي جل�أ له "عقل
العوي ��ط" ليواج ��ه اف ��كاره املت�صارعه عرب ه ��ذا اجلديد
الق ��دمي امل�سم ��ى" ت�شاتين ��غ " او "�سكايبين ��غ" او حت ��ى

النزق االفرتا�ضي باندماج له خ�صائ�صه االدبية املرتبطة
بتفاوت وج ��داين ي�ؤكد على توظيف �شعري قام به "عقل
العوي ��ط" بعفوية كتابية حفظت جمالية املعنى يف لغته
الذوقية املت�صفة بال�شفاهية وعبق االفرتا�ض.
ب�ي�ن هواج� ��س الواق ��ع واالفرتا� ��ض يق�ي�ن بالق ��در ال ��ذي
ي�صن ��ع املعج ��زات " م ��ن جهت ��ي مل �أ�ص ��دق ه ��ذه الق ��درة
الهائل ��ة الت ��ي ميلكها القدر ح�ي�ن يردم الهوة ب�ي�ن الواقع
والرغب ��ة " واالمكن ��ة ان تغ�ي�رت ،فهي االنتق ��ال من حال
اىل ح ��ال ع�ب�ر الزمن ال ��ذي يلغي بع�ض ��ه البع�ض و�صوال
اىل نهاياتن ��ا التي ترتجمها افعالن ��ا املجازية مع انف�سنا،
فه ��ل يف �سكايبينغ لغة �شعرية ه ��ي ح�صيلة ق�صيدة بد�أت
ول ��ن تنتهي يف نهاية كتاب يتمي ��ز بفل�سفة ادبية ممزوجة
بالوجود والعدم واحلقيقة واخليال والواقع واالفرتا�ض
الذي بات �شا�شة هروب يلج�أ اليها ان�سان الع�صر احلديث
كعن ��وان المل؟ رمبا من خ�ل�ال هذا يرتجم حالة التغريات
التي طر�أت عل ��ى تقنيات هذا الزمن االفرتا�ضي وغيبياته
وح�ضوره.
ان�س�ل�اخ عن الواقع ودخ ��ول يف كنه االفرتا�ض الغام�ض،
واالح�سا� ��س بالغ�ي�رة التي مل يتنازل عنه ��ا الرجل لتكون
نزعت ��ه النف�سي ��ة حممل ��ة ب� ��إرث نف�ض ��ه "عق ��ل العويط "
وتالح ��م معه ت ��اركا للغرية مكانتها الت ��ي مل تتزحزح يف
قل ��ب الرجل .اذ ي�س�ألها فج�أة حتبني رجال �آخر ،ومن حب
جمنون مكت ��وب له البقاء يف الواق ��ع الداخلي وافرتا�ض
ينف ��ث االفكار التحليلي ��ة بني فروقات الرج ��ل واملر�أة  .اذ
ي�س�أله ��ا كالباحث عن �شكوك ��ه يف ملذات ام ��ر�أة عرفها او
امر�أة ت�سلل اىل كيانها حماوال العبور اليها من جديد ،فهل
كل من ادع ��ى التحرر هو قادر عليه متام ��ا تاركا ل�شريكته
ح ��ق معا�ش ��رة م ��ن ت�ش ��اء م ��ن الرج ��ال دون االح�سا� ��س
بالغ�ي�رة القاتل ��ه التي دفعته ��ا اىل اله ��روب امل�ستمر منه؟
ام ان ��ه الوج ��ود املنق�س ��م اىل جن�سني هما الرج ��ل واملر�أة
واالختالف بينهم ��ا احل�سي واملعن ��وي وبتناق�ض اف�صح
عن ��ه كت ��اب" �سكايبن ��غ" ال ��ذي جم ��ع بني احل ��ب واالدب
ب�إ�سلوب م�شوق م�ستف ��ز وان تخللته لغة عامية يف بع�ض
منه ،ليم�ضي القارىء مت�سائال عن ماهية الكتاب.
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الألب�س ��ة اجلميلة ،ولنقل مرة �أخرى� ،إنها كانت
حت ��ب الودي ��ان الوا�سع ��ة ومدينته ��ا ال�ساحلية
الت ��ي ا�ستباحت ذات م�س ��اء متعجرف دمها ودم
حمبيها».
ويف �إح ��دى الر�سائ ��ل �ضم ��ن الرواي ��ة ،تق ��ول
م ��رمي� :أع ��رف ،بل متيقن ��ة �أنك �أن ��ت كذلك كنت
حتبن ��ي ،ولكن ��ك كن ��ت جبان� � ًا وغي ��ور ًا عل ��ى
مفردات ��ك وفل�سفت ��ك �أكرث من غريت ��ك علي ،الله
غالب هكذا .يف حلظة من اللحظات ف�ضلت علي
كتبك و�أنانيتك الثقافية ون�سيتني ،ولهذا �ألعنك
�شوق ًا وزع ًال وحنين ًا يف كل �صلواتي ،و�أر�شقك

ال يختل ��ف اثنان على � ّأن ال�شاعر اللبناين �سعيد
عقل من �أكرث ال�شعراء املعا�صرين �إثارة للجدل.
فال�شاع ��ر الذي غ ��ادر عاملنا ع ��ام  2014عن مئة
واثنتني من ال�سنوات ،ملّا يزل �إىل اليوم حديث
القراء والنقاد على ال�سواء.
ورمب ��ا هذا عائ ��د ،كما يف�سر كت ��اب «�سعيد عقل
�آخ ��ر �أم ��راء ال�شع ��ر العرب ��ي» ،م ��ن ت�أليف المع
احل ��ر� ،إىل �صالب ��ة وتعن ��ت يف �آرائ ��ه الوطنية

 

س��يرة ومحط��ات آخ��ر أم��راء
الشعر العربي

"�أم ��ي احلبيب ��ة م ��ن بودل�ي�ر �إىل �سان ��ت
�إيكزوب�ي�ري ..ر�سائل �أدب ��اء" (دار مها) عنوان
الكت ��اب ال ��ذي �صدر م�ؤخ ��ر ًا للمرتج ��م املغربي
�سعيد بوخليط.
ي�ض ّم الكتاب خمتارات من مرا�سالت الأدباء �إىل
�أمهاتهم ،وقد راعى بوخليط �أن تكون موا�ضيع
الر�سائ ��ل خمتلفة؛ م ��ن الذكري ��ات �إىل احلديث
عن النزه ��ات وال�سفر� ،أو الع ��ودة �إىل حكايات
�أ�سطوري ��ة� ،أو احلديث عن كتاب جديد وهموم

للقــراء البالغيــن ،لكنهــا أصبحــت ذات شــعبية كبيــرة بيــن

المراهقيــن بســبب محاورهــا الرئيســية مثــل اليــأس
القــراء ُ
والعزلــة خــال مرحلــة المراهقة.تُرجمــت الروايــة إلــى
أغلــب لغــات العالم،وبلغــت مبيعاتهــا أكثــر مــن  65مليــون

نســخة حــول العالــم ،ويبــاع حوالــي  250,000نســخة ســنويا.أصبح بطــل الروايــة

الحارس في حقل الشوفان
ترجمة :غالب هلسا

هولــدن كولفيلــد رمــزا لتمــرد المراهقــة .تُعالــج الروايــة قضايــا مُ عقــدة مثــل الهويــة

ﺧﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ
واإلنتمــاء والخســارة والعاقــات والعُ زلــة.

تــدور الروايــة بشــكل أساســي حــول المراهــق هولــدن كولفيلــد ،ذو الســبعة عشــر
عامـاً ،يــزدري مجتمعــه ويــرى أن األفــراد جميعـ ًا غارقــون فــي نــوع مــن الزيــف
والغبــاء .يَتعــرض هولــدن كولفيلــد للطــرد مــن مدرســة بنســي الداخليــة ،بســبب

رســوبه فــي كل المــواد عــدا اإلنجليزيــة .هكــذا تبــدأ الروايــة ،حيــث يمــر هولــدن
عبــر مجموعــة مــن المواقــف التــي تعطــي فكــرة عامــة عــن أفــكاره .فيلتقــي بعدد
مــن األفــراد ،منهــم مــدرس التاريــخ المســن ،فتيــات وفتيــان فــي مثــل عمــره.

ومُ ــدرس اإلنجليزيــة الشــاب الــذي درّســه ســابقاً ،كل هــذا بعــد تركــه مدرســة



بنســي قبــل الموعــد المســموح لــه بعــدة أيــام ،حيــث يقيــم بفنــدق متحاشــي ًا لقــاء

والديــه قبــل معرفتهمــا بنبــأ طــرده مــن المدرســة.

2005

المصادفة
�آيل �سمي ��ث كاتب ��ة �إ�سكتلندي ��ة ،ول ��دت يف
�إنفرن� ��س ع ��ام  1962لأبوي ��ن م ��ن الطبق ��ة
العاملة .التحقت بجامعة �أبردين ،ثم بجامعة
نيونهام يف كمربيدج ،لكنها مل ُتكمل درا�ستها
للح�ص ��ول عل ��ى درج ��ة الدكت ��وراه .وعملتْ
كمُحا�ض ��رة يف جامع ��ة �سرتاثيكاليد� ،إىل �أنْ
ب ��د�أتْ تظهر عليه ��ا عالم ��ات الإ�صابة بالتعب
املزم ��ن ،فرتك ��ت العم ��ل وتف ّرغ ��ت للكتاب ��ة،.
و ُر ّ�شحت جلائزة الأدب وجائزة مان بوكر.
يف روايته ��ا " امل�صادف ��ة " ال�ص ��ادرة عن دار
املدى تخربنا �سميث .":بد�أتْ �أمي ب�صناعتي
ذات ليل ��ةٍ من عام  1968على طاولةٍ يف مقهى
دار ال�سينم ��ا الوحيدة يف البلدة .على م�سافة
1962
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حمق� � ًا �إذا �أردت الكتاب ��ة �إىل �أم ��ك .طبيعي جد ًا
�أن ��كِ مل حتب روايت ��ي و�أت�أ�سف لأنك تقر�أين �أي
كتاب يُثري فيك احلزن واال�شمئزاز".
�إذن ،فالكتاب يتيح للقارئ العربي االطالع على
عالقة العائلة ب ��الأدب والظروف التي كتب فيها
ه�ؤالء املبدعون �أعمالهم الأبرز
وجه ويتمان
أوراق العش��ب»ُ ...
المتجدد
يف �أل � ِ�ف �صفحة تقريب ًا� ،أجن َز ال�شاعر واملرتجم
امل�صري رفعت �سالم ،ترجمة لـ «�أوراق الع�شب»
للأمريك ��ي وال ��ت ويتم ��ان� ،صدرت �أخ�ي� ً
را عن
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب�« .أوراق الع�شب»،
لي� ��س ديوان ًا منف ��رد ًا ،بقدر ما هو �ص ��رحٌ ي�ضم
منج ��ز ويتمان ال�شع ��ري ،والذي قال عن طبعته
الأخ�ي�رة قبل وفات ��ه�« :إنن ��ي �أف�ض ��ل ،و�أو�صى
به ��ذه الطبع ��ة ،للن�ش ��ر امل�ستقبل ��ي ،كن�سخة �أو
�ص ��ورة طب ��ق الأ�صل -حق ًا -م ��ن ن�صو�ص هذه
الـ� 438صفحة».
وكت ��ب الناقد هارول ��د بلوم ،يف مقدم ��ة لطبعة
«�أوراق الع�ش ��ب» ملنا�سبة م ��رور  150عام ًا على
�صدورها للمرة الأوىل« :ل ��و كنتَ �أمريكي ًا ،ف�إن
والت ويتمان هو �أب ��وك و�أمك اخلياليان ،حتى
ل ��و مل تكتب �سطر ًا �شعري� � ًا واحد ًا مثلي ،ميكنك
�أن تر�ص ��د ع ��دد ًا معق ��و ًال م ��ن الأعم ��ال الأدبية
املر�شح ��ة لأن تك ��ون الكت ��ب املقد�س ��ة العلمانية
للوالي ��ات املتحدة ،لكن ال �ش ��يء منها يرقى �إىل
مركزية الطبعة الأوىل من �أوراق الع�شب» .بذل
�س�ل�ام جهد ًا ملحوظ ًا يف �إجن ��از ترجمة مبدعة،
ت�ضي ��ف الكث�ي�ر �إىل ع ��امل ويتم ��ان ،فرتجم ��ة
ال�شاعر تختلف كثري ًا عن غريه.



خضي��ر الزي��دي ي��روي حكايات
الشاي والخبز
�أ�ص ��درت دار �سط ��ور العراقي ��ة كتاب ��ا جدي ��د ًا
بعنوان "�شاي وخبز حكايات" ،للكاتب خ�ضري
فليح الزيدي.
وه ��و الكتاب ال�سردي الذي يعد حماولة جديدة
يف تذوي ��ب االنرثوبولوجي ��ا يف احلكاي ��ة
ال�شعبية ،ويتناول حكايات عن االزياء العراقية
يف التاري ��خ املعا�ص ��ر واملبح ��ث الث ��اين ي ��ورد
الكاتب حكايات الطعام العراقي وعن مالب�سات
تلك احلكايات يف د�سومتها وفقر تنوعها.
�أما املبحث الثالث يتحدث عن ال�سكن االفقي يف
العراقية ،والكتاب يتوغل يف حكايات امل�سكوت
عنه ويتناول حكايات املقموعني واملهم�شني

ّ
الكتاب إل��ى أمهاتهم:
رس��ائل
أطفال يخافون األدب

َصــدرت عــام  .1951كانــت الروايــة فــي االصــل موجهــة



لوحة الغافArtist Alexandra Dunham :







بحبي وبحزين لأين �أخفقت يف كل �شيء معك،
حت ��ى احلق ��د عليك «م ��ا عليه�ش� ،أن ��ا مانعرف�ش
نزع ��ف» .رمبا لأين �أن ��ا كذلك مل �أع ��رف ال كيف
�أحافظ عليك وال كيف �أحبك.

ياخذن ��ا فيه ��ا الكات ��ب لنتج ��ول يف اه ��م وابرز
الكتب الت ��ي قراها واثارت اهتمامه وحاول ان
ي�ش ��ارك الق ��راء بها ففي مقدم ��ة الكتاب يخربنا
الكات ��ب انه ":ق ��ارئ �أنتمي اىل تل ��ك الفئة من
النا�س الذين يقر�أون يف �أي مكان وزمان� ،أحمل
الكت ��اب مع ��ي اينما �أذه ��ب ،ويع ��رف �أ�صدقائي
�أنن ��ي �شخ� ��ص موث ��وق عندم ��ا يحتاج ��ون اىل
تر�شي ��ح لكت ��اب يقر�أون ��ه ،او عندم ��ا الميكنهم
تذ ّكر م ��ن هو م�ؤلف الكتاب الف�ل�اين وكم طبعة
�ص ��درت له ،ان حياتي العملي ��ة �شديدة التداخل
م ��ع حمبت ��ي للق ��راءة لدرج ��ة انن ��ي ال �أ�ستطيع
الف�ص ��ل ب�ي�ن االثنت�ي�ن ،و�شخ�صيتي ه ��ي نتاج
اجلم ��ع بني كل �شخ�صيات الكت ��ب التي �أحببتها
و�أ�صبح ��ت ج ��زءا م ��ن ذاكرت ��ي ،ف�أن ��ا مل �أذهب
اىل بطر�سب ��ورغ ،لكنن ��ي �أحف ��ظ �أب ��رز معاملها
الت ��ي �أخ ��ذين فيه ��ا د�ستويف�سك ��ي وتول�ستوي
ذات ي ��وم ،ومل �أ�شاهد م ��اذا حدث لباري�س �أثناء
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ،فتط ��وع همنغ ��واي
ليخ�ب�رين بكل التفا�صي ��ل ،ومل �أزر براغ ،اال ان
ميالن كونديرا قدم يل و�صف ًا ممتع ًا ملا يدور يف
�شوارعه ��ا ،و�أ�صبحت �أع ��رف من خالل خربتي
يف الكتب ،ان القراء يعي�شون �أكرث من حياة".



ي�س ��رد الأدي ��ب وا�سين ��ي الأع ��رج يف روايت ��ه
«ط ��وق اليا�سم�ي�ن» ،م�ضام�ي�ن جمموع ��ة م ��ن
ذكريات ��ه ومذكراته ع�ب�ر ر�سائ ��ل حبيبته مرمي
�إليه .وكذلك مذكرات �صديقه «عيد عيا�ش» ،بلغة
م�ستم ��دة من ع ��امل الأحالم ينف� ��ض معها الغبار
متخف من�س ��ي .وهكذا يقل ��ب الأعرج
عن ع ��امل
ٍ
�صفح ��ات «طوق اليا�سم�ي�ن» باحث ًا ع ��ن �أجوبة
لأ�سئلة طامل ��ا �شغلت الإن�سان ،جمت ��از ًا بوابات
العبور.
وتق ��ول �إحدى الر�سائل يف العمل «الربد وعزلة
املقاب ��ر وع�ش ��رون �سنة من املح ��اوالت اليائ�سة
لن�سيانك ي ��ا مرمي� ..أنا ال �أع ��رف �سوى الكتابة
عن امر�أة مل يعرف قلبي املهبول �سواها».
يتن ��اول الروائ ��ي يف الف�ص ��ل الأول م ��ن عمله،
بعنوان «�سحر احلكاي ��ة» ،الكثري من التفا�صيل
ال�صغ�ي�رة يف حي ��اة بطل ��ة عمله .ويق ��ول« :يف
ذل ��ك الزم ��ن البعي ��د ،كانت م ��رمي طفل ��ة تع�شق
الورود امللونة والوج ��وه الأليفة ،مولعة بحب




هــي روايــة للكاتــب األمريكــي جيــروم ديفيــد ســالنجر
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واسيني األعرج وعوالم األحالم
في طوق الياسمين


          



ج .د .سالنجر
ج .د .سالنجر

عل��ى رصي��ف المتنبــــي

�ص ��در للروائي �أحمد �سعداوي الفائز بالبوكر
يف ع ��ام  ،2013رواي ��ة جدي ��دة بعن ��وان "باب
الطبا�ش�ي�ر" والتي ت ��دور �أحداثها عن بغداد يف
ع ��ام  2013وتت�ضم ��ن  21ف�ص�ل� ًا وفيه ��ا مزيج
بني الفانتازيا والغرائبي ��ة يتم توظيفها مع نقد
�سيا�س ��ي واجتماع ��ي ،وي�ستثم ��ر الكات ��ب فيها
بع� ��ض خ�صائ� ��ص رواي ��ات الألغ ��از والرواي ��ة
البولي�سي ��ة ،وي�أتي هذا التوظي ��ف �ضمن ق�صة
ح ��ب لبطل ��ي الرواي ��ة وهم ��ا م ��ا ي�ش ��كل امل ��ادة
احلواري ��ة لها عدا ع ��ن �شخو� ��ص �آخرين كل له
دوره فيها.
و�أحم ��د �سع ��داوي ه ��و روائي و�شاع ��ر وكاتب
�سيناري ��و عراقي من موالي ��د بغداد عام .1973
عم ��ل يف العدي ��د م ��ن ال�صح ��ف واملج�ل�ات
وامل�ؤ�س�سات ال�صحفية املحلية .،يعمل حالي ًا يف
�إنتاج وكتابة الأفالم الوثائقية و�أعداد الربامج
التلفزيونية وكتابة ال�سيناريو.
وله ع ��دة �أ�ص ��دارات روائية و�شعري ��ة وح�صل
على ع ��دة جوائ ��ز عربي ��ة وكان �آخره ��ا جائزة
البوك ��ر العربي ��ة لع ��ام  2013ع ��ن روايت ��ه "
فرانك�شتاين يف بغداد".


      
      


      




الحارس في حقل الشوفان

عن دار اث ��ر �صدر للكات ��ب واالعالمي كتابه يف
�صحب ��ة الكت ��ب ،وهو عب ��ارة عن رحل ��ة ممتعة

أحم��د س��عداوي يق��دم "باب
الطباشير"

خالي العزيز نابليون
ع ��ن "دار امل ��دى" �ص ��درت الرتجم ��ة العربية
لرواي ��ة الكاتب االي ��راين اي ��رج بز�شكزاد "
خ ��ايل العزي ��ز نابليون" الت ��ي حتولت �إىل
م�سل�س ��ل تلفزي ��وين �شهري وبعده ��ا حتولت
�إىل فيل ��م �سينمائ ��ي ق�ص�ي�ر .وترجم ��ت
�إىل الإنكليزي ��ة والرو�سي ��ة واليوناني ��ة
والفرن�سية.
ن�ش ��رت "اخلال العزي ��ز نابلي ��ون" يف بداية
الأمر على �شكل حلقات يف جملة "فردو�سي"،
وطبع ��ت يف كت ��اب قب ��ل �أن يت ��م تقدميها يف
التلفزي ��ون .و�ص ��درت حت ��ى الآن طبع ��ات
كثرية لها و�سبب الإقبال عليها لي�س �أ�سلوبها
ال�ساخ ��ر املمت ��ع وت�صوي ��ر �شخ�صياتها التي
ترى مناذجها يف كل مكان وال ب�سبب �شهرتها
م ��ن خ�ل�ال التلفزيون فق ��ط ب ��ل لكونها عدت
�ضمن املمنوعات بعد �سقوط نظام ال�شاه.
تخل ��و الرواي ��ة تقريب ��ا م ��ن و�ص ��ف دقي ��ق
ل�شخو�صه ��ا ،لأن الكات ��ب بناها عل ��ى �أ�سلوب
احلوار ،ومنط احلكايات واملقامات القدمية،
وال ��راوي هن ��ا يتمت ��ع بالبالغ ��ة واحلكم ��ة
ويتدخ ��ل يف الأح ��داث متوغ�ل�ا يف �أعم ��اق
الأ�شخا� ��ص الذين ي ��روي حكاياته ��م ،كا�شفا
غرائزهم ومطامعهم وخبايا دواخلهم.

ب�ض ��ع َد َرج ��ات �س ّل ��م ،خل ��ف املخم ��ل الأحمر
الب�سي ��ط ل�ست ��ارة ال�شرف ��ة ،كان ��ت مر�ش ��دة
ّ
النظ ��ارة تتث ��اءب ،ت�ؤرجح امل�صب ��اح املُطف�أ،
وهي م ّتكئ ��ة مبرفقها فوق احلفيف والرثثرة
ال�صادرة عن ال�ص ��ف اخللفي وتعبث بخ�شب
احلاجز الفا�صل،ناقرة قِطع ًا �صغرية منه على
ر�ؤو�س �أهل البلدة ال�صغرية يف الظالم.

ما بع ��د بكتاب ��ات الغا�ضبني .ولق ��د عبرّ جيل
الرف� ��ض يف �أمريكا ع ��ن تب ّنيه له ��ذه الرواية
ح�ي�ن رفع �شعار "كلنا هول ��دن كولفيلد" وهو
ا�سم بطل هذه الرواية..
تعبرّ ه ��ذه الرواية ع ��ن اال�شمئ ��زاز والتقزز
الأخالقي�ي�ن اللذي ��ن يع ��اين منهم ��ا �صبي يف
ال�ساد�س ��ة ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره جت ��اه املجتمع
الأمريكي .اجلميع مثريون للتقزز وال�سخط
عدا الأطفال وخا�صة الأطفال الذين ماتوا� .إنّ
مفتاح ه ��ذه الرواية هو كلم ��ة "الزيف" التي
ترتدد خالل الرواية كلها .با�ستثناء الأطفال،
ّ
الكل مزيّفون
أعمال خالدة

ف��ي صحب��ة الكتب..رحل��ة ف��ي
ً
30كاتبا
حياة واسرار

وال�سيا�سي ��ة ،و�إىل نظرته املتمي ��زة اىل ال�شعر
و�إىل م ��ن �سبق ��ه وعا�صره ��م م ��ن ال�شع ��راء
والأدباء،يت ��وزع الكت ��اب يف ق�سم�ي�ن :الق�س ��م
الأول ه ��و ق ��راءات نقدي ��ة لبع� ��ض �إ�ص ��دارات
ال�شاع ��ر الراحل ،وحتديد ًا لكتابيه �آنذاك «نحتٌ
يف ال�ض ��وء» و«�ش ��رر» اللذين ُن�ش ��را يف جريدة
النه ��ار البريوتي ��ة ،وي ��درج امل�ؤل ��ف انطباعات
م�ستوح ��اة مما قاله �سعي ��د عقل يف احلفل الذي
�أقي ��م تكرمي� � ًا للأدي ��ب اللبناين الراح ��ل راجي
الراعي.ويت�ضم ��ن الق�سم الث ��اين حوار ًا مطو ًال
م ��ع ال�شاع ��ر �سعيد عقل ُن�شر عل ��ى ثالث حلقات
يف جملة ال�شراع البريوتية.
و�أراد الكات ��ب له ��ذا احل ��وار �أن يك ��ون �شامال،
يط ��ال �شعره وبع�ض �شع ��راء احلداثة ومواقفه
ال�سيا�سي ��ة والوطني ��ة واهتمامات ��ه اليومي ��ة،
حي ��ث جن ��د ر �سعي ��د عق ��ل يفاخر ب�شع ��ره �إىل
درج ��ة �أن ��ه ال يبخ ��ل يف �س� ��ؤال نف�س ��ه �إن كان
�صحيحا �أنه كتب �شعر ًا فيه جمال يندر وجوده
يف ال�شع ��ر الأوروبي كل ��ه ،وحتديدا �شعر �أثينا
وروما وفرن�سا..

�أدبية �أو مزج كل هذا ب�ش�ؤون عائلية.
اختار الكاتب م�ؤلف�ي�ن فرن�سيني و�أمريكيني من
�أجي ��ال خمتلف ��ة� ،إذ �ض ّم الكت ��اب ر�سائل بودلري
وفلوب�ي�ر و�أندري ��ه جي ��د و�سان ��ت �إيكزوبريي
ومار�سي ��ل برو�س ��ت وج ��ان كوكت ��و وه�ن�ري
جيم�س وويليام فوكرن و�إرن�ست همنغواي.
ُتظهر هذه الر�سائل� ،شهادات عن حكايات هائمة
ونزاع ��ات عائلية وعاطفي ��ة وتوافقات و�أحزان
و�أف ��راح عا�شه ��ا ه� ��ؤالء ال�شع ��راء والروائيون
م ��ع املر�أة التي كانت �سبب� � ًا يف وجودهم ورمبا
�ألهمتهم بع�ض �شخ�صياتهم.
�سنق ��ر�أ مث ًال بودل�ي�ر ي�صارح والدت ��ه ب�صعوبة
�إجن ��از "�أزهار ال�شر" وبال�شروط اليومية التي
كت ��ب فيها هذا العمل املف�صلي يف تاريخ الأدب:
"لقد �أنهيت ت�أليف ثمانية �أجزاء يف ظ ّل �شروط
مرعب ��ة .ميكنني �أن �أك�سب م�ص ��در عي�شي ،لكن
ديون �شباب ��ي ،تغتالني .ال �أق ��وم بهذا احرتام ًا
لك ،ومراع ��اة حل�سا�سيتك الفظيعة� .أعرتف لك،
بهذا عن طيب خاطر".
كم ��ا �سرنى همنغ ��واي غا�ضب ًا م ��ن ر�أي والدته
يف روايت ��ه ،يق ��ول" :مل �أكتب ل ��ك جواب ًا عندما
تلقي ��ت منك ر�سالة بخ�صو� ��ص مو�ضوع رواية
"ال�شم� ��س ت�شرق �أي�ض ًا" .لأين مل �أ�ستطع كبت
نف�سي عن الغ�ضب ومن الغباء ال�شديد �أن تكتب
ر�سائ ��ل و�أنتَ يف حالة انفعال ،ثم يزداد املوقف
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الحارس في حقل الشوفان
�ص ��درت حديث ًا عن دار امل ��دى الطبعة الثالثة
م ��ن رواي ��ة " االمريك ��ي ج.د �سالنج ��ر "
احلار�س يف حقل ال�شوفان ،التي تعد واحدة
م ��ن االعم ��ال اخلال ��دة يف االدب العامل ��ي،
كث�ي� ً
را م ��ا تق ��ارن برواي ��ة جيم� ��س جوي�س
(يولي�سي� ��س)،لأن الروايت�ي�ن م ��ن العالم ��ات
الهام ��ة التي �أ�ش ��رت الطري ��ق �إىل التحوالت
الت ��ي طر�أت عل ��ى كتابة الرواي ��ة يف الغرب،
وتعت�ب�ر رواية "احلار�س يف حقل ال�شوفان"
بداي ��ة و�أمنوذج� � ًا للكتاب ��ات الت ��ي عرفت يف

حكايات األخوين غريم
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى حكاي ��ات الأخوي ��ن
غرمي يف جملد كب�ي�ر �ضم احلكايات ال�شعبية
اخليالي ��ة والأ�ساطري ال�ساح ��رة التي جمعها
الأخ ��وان غرمي و�أعادا كتابتها من جديد �سنة
.1812
ُتع� � ّد احلكايات الت ��ي جمعها الأخ ��وان غرمي
�أ�شه ��ر م ��ا جُ م ��ع م ��ن الأدب ال�شعب ��ي الأملاين
�إطالق� � ًا ،ب ��ل رمب ��ا �إنه ��ا تمُ ّث ��ل درة الأدب
ال�شعب ��ي يف الدني ��ا كله ��ا .فم ��ن يف �أملانيا �أو
النم�س ��ا �أو �سوي�س ��را �أو يف العامل مل يقر�أ �أو
ي�سمع ه ��ذه احلكايات (احلوادي ��ت) :بيا�ض
الثل ��ج والأقزام ال�سبع ��ة وذات الرداء الأحمر
و�سندريال والقط ذو احلذاء الطويل؟!!
�ص ��در اجل ��زء الأول م ��ن حوادي ��ت الأخوين
غ ��رمي يف �أملاني ��ا ع ��ام  ،1812ون�ش ��ر اجلزء
الثاين �سن ��ة  1814ثم تبعهم ��ا اجلزء الثالث
�سنة  ،1816وبذل ��ك يكون قد مر على �صدور
ه ��ذا الرتاث ال�شعبي الأمل ��اين نحو قرنني من
الزمان .وهذه هي الرتجم ��ة العربية الكاملة
الأوىل للحكايات.
رواية البعث
من بني روائ ��ع الأعمال الروائي ��ة التي كتبها
الأدي ��ب الرو�سي ليو تول�ست ��وي� ،إىل جانب
«احل ��رب وال�سلم»و«�آنا كارنينا» ،تربز رواية

»البعث» ،ال�صادرة ع ��ام  .1899هذه الرواية
ترتك ��ز ،يف الظاهر ،عل ��ى ق�صة �إغ ��واء ،لكن
حجته ��ا الدامغة م ��ا كان له ��ا �أن تت�ضح بعيدا
ع ��ن النهاي ��ات التي ت� ��ؤول �إليها ه ��ذه الق�صة
القا�سية الت ��ي تتج�سد بعدد من ردود الأفعال
الأخالقي ��ة املختلفة،حي ��ث ير�س ��ل اجل�ل�اد
الغ ��اوي الفت ��اة ال�ضحية �إىل غياه ��ب املنفى
ال�سيبريي بعد �إدانتها زورا وبهتانا.
الن ��دم والفداء قيمت ��ان �أخالقيت ��ان ت�سجالن
�إنعاطف ��ة غري منتظ ��رة يف الرواية وت�شريان
�إىل عظمة وات�ساع �شخ�صية تول�ستوي .لكن
هذا لي� ��س غريبا على كاتب عمالق بحجم ليو
تول�ست ��وي ،املول ��ود يف رو�سيا ع ��ام 1828
واملتوف ��ى ع ��ام  ،1910وال ��ذي ينتم ��ي �إىل
�أولئك الفنان�ي�ن الكبار الذين يق ��رون بالدور
ال ��ذي يلعب ��ه املحي ��ط يف تط ��ور ال�شخ�صي ��ة
الإن�ساني ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي ير�ص ��ده يف جميع
�أعمال ��ه دون ا�ستثناء .رواي ��ة «البعث»ت�صف
عامل�ي�ن مل يع�شهم ��ا تول�ست ��وي ب�ص ��ورة
�شخ�صية :ال�سجن و�سيبرييا.
وكانت ال�سط ��ور التي خطها يف هذه الرواية
�آخر ما كتبه ه ��ذا الروائي الالمع الذي يقدم،
م ��ن خالل �أعماله ،م�شه ��دا بانوراميا ملا عا�شه
و�أدركه يف تل ��ك احلقبة الزمنية اخلربة التي
ي ��رى فيها ويثب ��ت �أن ال�شع ��ور الديني يظهر
عاجال �أو �آجال .يف هذه الرواية ،يقف القارئ
عل ��ى قمة الأعمال التي كتبها تول�ستوي ،عمل
يعك�س �إىل كبري اجلانب الأكرث بريقا يف تيار
الواقعية النقدية.

آخر كتاب
العراق ،وث��أر التاريخ ،من

االحت�لال األجنب��ي إل��ى
الدولة اإلسالمية

كتاب لمريام بن رعد
عرض د .جواد بشارة
من ��ذ �أن احتلت ظاه ��رة الدول ��ة الإ�سالمية يف
الع ��راق وال�ش ��ام واجه ��ات و�سائ ��ل الإع�ل�ام
و�ص ��ارت الأل�سن تلهث وتتح ��دث يف كل مكان
بجرائ ��م داع� ��ش وخطره ��ا ،ت�ص ��دى ع ��دد من
الباحث�ي�ن والكت ��اب الفرن�سي�ي�ن املتخ�ص�صني
بالعراق والعامل العربي والإ�سالمي لبحث هذه
الظاهرة وحتليلها و�صدرت عنهم جمموعة من
الكتب تتجاوز الع�شرين كتاب ًا كان �أهمها كتاب
بيري جون لويزار وحمل عنوان الفخ :داع�ش،
وكتاب ال�صحفي الفرن�سي الذي عا�ش �سنوات
عديدة ب�ي�ن العراق و�سوريا مرا�س�ل ً�ا لعدد من
املجالت والقن ��وات التلفزيوني ��ة وهو نيكوال

هينان وحم ��ل كتابه عنوان جه ��اد �أكادميي �أو
�أكادميي ��ة اجله ��اد .وكتاب لوريت ��ا نابوليوين
ال ��ذي حمل عنوان :الدول ��ة الإ�سالمية ،وكتاب
كري�ستي ��ان �شين ��و وج ��ورج مالربونو وحمل
عنوان :دروب دم�ش ��ق .وكتاب �أنطوان �صفري
�إ�سالم �ض ��د الإ�س�ل�ام ،و�سبق ��ه بكتابني مهمني
هم ��ا :الإ�سالموي ��ة بالأم� ��س والي ��وم ،وكتاب
ر�سال ��ة مفتوح ��ة للإ�سالمي�ي�ن .وبالطبع كتاب
الباحثة ال�شابة املتخ�ص�صة بالعراق مريام بن
رع ��د وحمل عنوان الع ��راق :الدولة الإ�سالمية
وث�أر التاريخ.
وقب ��ل �أن تخو� ��ض الباحثة يف ه ��ذه الظاهرة
بحث� � ًا ودرا�س ��ة غا�ص ��ت يف تاري ��خ الع ��راق
يف الق ��رن الع�شري ��ن �أي من ��ذ ت�أ�سي� ��س الدولة
العراقي ��ة احلديث ��ة يف ع�شرين ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي ،ملن اليعرف ��ه �أو اطله علي ��ه من خالل
مو�شور و�سائل الإع�ل�ام الت�شويهي .ثم ركزت
عل ��ى �أيديولوجية املحافظني اجلدد يف �أمريكا
يف عه ��د ج ��ورج دبلي ��و بو� ��ش الإب ��ن وغزوه
للع ��راق واحتالله وعك� ��س املعادلة الربيطانية
التي �سلمت حكم الع ��راق عند ت�أ�سي�سه للأقلية
ال�سني ��ة و�أهمل ��ت حق ��وق الأغلبي ��ة ال�شيعي ��ة
والأقلي ��ة الكردي ��ة� ،أي �أك�ث�ر من ثالث ��ة �أرباع
مكونات العراق ال�سكانية �آنذاك.

�إذ عم ��دت الإدارة الأمريكية �آن ��ذاك �إىل تقريب
الأك ��راد وال�شيع ��ة و�إعط ��اء دور رم ��زي �إن مل
نقل هام�شي ،لل�سنة و�إ�شراكهم من خالل بع�ض
قياداته ��م ال�سيا�سية والع�شائري ��ة يف ال�سلطة
املركزية ومنحهم بع� ��ض املنا�صب والوزارات
مهما كانت ن�سب متثيلهم داخل جمل�س النواب
العراقي.
ث ��م تغلغل ��ت الباحث ��ة عميق� � ًا يف الت�شكي�ل�ات
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �أعقبت �سقوط نظ ��ام �صدام
ح�س�ي�ن و�إتباع �سيا�س ��ة ا�ستئ�صال البعث من
احلي ��اة ال�سيا�سية العراقي ��ة وك�شفت تفا�صيل
ال�صراع ��ات الداخلي ��ة واملناف�س ��ات والف�س ��اد
امل�ست�ش ��ري داخل امل�ؤ�س�سات الر�سمية للدولة
وخ�ضوعه ��ا ل�سيا�س ��ة املحا�ص�ص ��ة ح�س ��ب
املكونات الرئي�سية الت ��ي يت�شبث بها اجلميع
رغ ��م �إعالنه ��م لرف�ضه ��ا والتندي ��د به ��ا لك ��ن
ميوله ��م كانت و ال تزال نح ��و �سيا�سة توافقية
مبني ��ة عل ��ى �أ�سا� ��س احل�ص� ��ص يف املراك ��ز
والوظائ ��ف لكل مك ��ون ح�سب �آلي ��ة تفاو�ضية
معق ��دة تبع ًا ملا تف ��رز �صناديق االق�ت�راع .كما
در�س ��ت الباحث ��ة وبتوثي ��ق كب�ي�ر اجلماعات
امل�سلح ��ة املتم ��ردة عل ��ى ال�سلط ��ة املركزي ��ة
االحتادية وج ��ذور ن�ش�أتها وت�سليحها ودعمها
املايل وال�سيا�س ��ي من قبل بع�ض دول اجلوار

العراق ��ي و�أغلبه ��ا م ��ن املكون ال�سن ��ي ح�سب
م ��ا ن�شرته م ��ن قوائم وجداول دقيق ��ة خا�صة
تل ��ك التي تتعاط ��ف �أو تتع ��اون �أو تنتمي �إىل
امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة للنظ ��ام ال�سابق والذين
�ص ��اروا الي ��وم يق ��ودون تنظي ��م داع� ��ش يف
الع ��راق �إىل جانب الأجانب والوافدين العرب
وامل�سلم�ي�ن و�س ��ر جن ��اح الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي
و�صعوده ال�صاعق �سواء كان بطبعته ال�سنية
اجلهادي ��ة املتطرف ��ة واملت�ش ��ددة التكفريية �أو
بطبعته ال�شيعية وت�شكيالته امل�سلحة املتنوعة
وح�ضورها على ال�ساحة العراقية االجتماعية
واملدني ��ة .وكي ��ف ا�ستغل ��ت داع� ��ش تف ��كك �أو
�ضع ��ف الدولت�ي�ن العراقية وال�سوري ��ة للتمدد
واحتالل مناط ��ق وا�سعة من البلدي ��ن و�إقامة
دولة اخلالفة و�إلغ ��اء احلدود امل�صطنعة التي
فر�ضه ��ا اال�ستعم ��ار الأوروب ��ي الإجنلي ��زي
والفرن�س ��ي عل ��ى املنطق ��ة يف �أعق ��اب احلرب
العاملية الأوىل.
بلغ ��ت �صفح ��ات الكت ��اب � 088صفح ��ة حملت
ف�صول ��ه عناوي ��ن ذات مغ ��ز�آ وج ��ذب للقارئ
املتعط�ش للمعرفة مثل �أمة ممزقة ،و البحث عن
عدو ،وا�ستئ�صال البعث يف العراق ،و اجلهاد
والتحري ��ر ،والفلوج ��ة املطوق ��ة ،والت�شاب ��ك
ال�سلف ��ي والتي ��ار اجلهادي التكف�ي�ري ،وبني

الفو�ض ��ى والفتن ��ة ،وانق�سام ��ات يف املع�سكر
ال�سني ،ويقظة الع�شائ ��ر ،والكتل ال�سيا�سية،
ومغري ��ات الدكتاتوري ��ة ،وح ��رب التق�سي ��م،
وموج ��ات ال�صدم ��ة يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط،
واخلامت ��ة �إنه كتاب ممت ��ع وغني باملعلومات
والتحليالت ال�صائبة ويلقي نظرة معمقة على
طبيع ��ة املجتمع العراقي احل ��ايل والتحديات
الت ��ي تواجه ��ه بقلم باحث ��ة �شاب ��ة تخ�ص�صت
بالع ��امل العربي وبالعراق حتديد ًا حيث قدمت
عن ��ه �أطروح ��ة دكت ��وراه يف معه ��د الدرا�سات
ال�سيا�سي ��ة يف باري� ��س وتعم ��ل كباحثة مركز
الدرا�سات والبحوث الدولية ومعهد البحوث
والدرا�س ��ات حول العامل العرب ��ي والإ�سالمي
التابع للمركز القومي للبحوث العلمية.

طبعات جدي��دة لرواي��ات أورهان
باموق عن دار
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أورﻫﺎن ﺑﺎﻣﻮق

ﺛﻤﺔ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ

ﺛﻤﺔ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ

أورﻫﺎن ﺑﺎﻣﻮق



 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻲ:ﺗﺮﺟﻤﺔ

،1998  �ص ��درت ف ��ى ع ��ام،عل ��ى الإط�ل�اق
ويذهب الكات ��ب فيها �إىل الرواي ��ة التاريخية
متناوال مو�ضوعا مثريا ه ��و (الفن الت�شكيلي
 �إذ ي�ستم ��د عنوانه ��ا م ��ن الل ��ون،)الإ�سالم ��ي
.الأحمر الأكرث ا�ستخداما يف الر�سم الإ�سالمي
" �أم ��ا كت ��اب " �إ�سطنب ��ول املدين ��ة والذكريات
فهو من �أبرز ال�س�ي�ر الذاتية ل�شخ�ص ومدينة
جتمع بني �أوروبا املمثلة للغرب و�آ�سيا املمثلة
و" البي ��ت ال�صام ��ت " ه ��و الكتاب..لل�ش ��رق
الثال ��ث ع ��ن بي ��ت ق ��دمي بقري ��ة عل ��ى �أطراف
 متثل الأح ��داث الواقعة فيه ومن،�إ�سطنب ��ول
.خالل ��ه ق�صة �ص ��راع تركيا م ��ع احلداثة
والثل ��ج تتناول التح ��والت ال�سيا�سية
،يف تركيا يف ظ ��ل اال�سالم ال�سيا�سي
ترج ��م الرواي ��ات اىل العربي ��ة
.عبدالقادر عبد اللي
طبعت بمطابع مؤسسة

التصحيح اللغوي قصي محمد

لالعالم والثقافة والفنون

WWW. almadasupplements.com

االخراج الفني خـالـد خضير

ت�ستكم ��ل دار املدى �إ�صدار الرتجمة العربية
الكامل ��ة م ��ن �أعم ��ال الكات ��ب الرتك ��ي �أورهان
.بام ��وق احلا�صل على جائزة نوبل يف الآداب
 و" البيت،" فبعد �أن �أ�صدرت له " ا�سمي �أحمر
،"  و " �إ�سطنبول بي ��ت الذكريات،" ال�صام ��ت
و " الكت ��اب �أال�س ��ود " تطرح دار املدى �أربعة
�أعمال �أخرى هي " متحف الرباءة " و" غرابة
وقريبا روايته االوىل."  و " ثل ��ج،" يف عقل ��ي
»«جودت بك و�أبنا�ؤه
غراب ��ة ف ��ى عقلى اخر اعم ��ال باموق �صدرت
 وفيه ��ا نتع ��رف عل ��ى بط ��ل،2014 ف ��ى ع ��ام
الرواية بائع الطع ��ام املتجول الذى ي�صل �إىل
، لن�شاهد تغيريات مدينة �إ�سطنبول،�إ�سطنبول
..وهى التيمة ال�شهرية فى روايات باموق
 وه ��ي �أ�شه ��ر،»وتع ��د روايت ��ه «ا�سم ��ى �أحم ��ر
رواي ��ات بام ��وق و�أبعده ��ا ت�أث�ي�را وانت�شارا

مدير التحرير عالء المفرجي

رئيس التحرير التنفيذي علي حسين

ء
ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

 



  

 


