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أّول كتاب قرأته...

صدر بالفرنسي

صدر باالنكليزي

على رصيف المتنبي

كتاب لن انساه 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ترجمة / عادل العامل
ل ُينظ���ر منوذجيًا �إىل ن���وع �لرعب �لأدبي �أو 
�لفني على �أنه "ن���وع بطيء". و�أفالم �لرعب 
�لي���وم، يف �حلقيقة، غالبًا م���ا تعطي �نطباعًا 
باأنه���ا �ختبار�ت تتعل���ق بال�ستجابة �ملحفزة 
حي���ث �لأح���د�ث �ل�سادمة حتدث فج���اأًة ومن 
ثاك���ر يف  �إيوج���ن  يق���ول  �إن���ذ�ر، كم���ا  دون 
مقال���ه ه���ذ�. وعل���ى كل ح���ال، ف���اإن خمرج���ي 
�أف���الم �لرعب �ليابانين يتبن���ون تقليدً� �آخر، 
تقليدً� تتك�سف فيه �لأحد�ث تدريجيًا. ولدينا 
هن���ا �ملخرج كيو�سي َكرو�س���او�، �لذي �أ�سبح 
و"نب����ض   )1997( "Cure "ع���الج  فلم���اه 
"   )2001( من كال�سيكيات �لرعب   Pulse
�لياب���اين. ففيهم���ا، يح���دث كل �س���يء بب���طء 
كم���ا ل���و كان يف حل���م �أو يف حال���ة �نت�س���اء. 
�لتدريح���ي  للتك�س���ف  فري�س���ة  و�سخ�سيات���ه 
و�خلتم���ي لأح���د�ث غريبة �ستظل �أب���دً� ور�ء 
م���دى فهمه���ا. و�لنتيجة ذ�ت طاب���ع تنوميي: 
�إنه���ا كما لو �أن �لرع���ب متمدد وُيعا�ض بحركة 

.slow-motion بطيئة
ويف تاري���خ �لأدب �لياب���اين، ُيع���د �آيزوم���ي 
"�لرع���ب  �أ�ست���اذ   )1939  �����  1873( كاي���وكا 
�لبط���يء". وق���د عا����ض كاي���وكا، وكان كاتب���ًا 
�نعز�لي���ًا، ��ستبطانيًا، غريب �لأطو�ر، �لكثري 
م���ن حياته يف فق���ر وب�سح���ة �سيئ���ة، وتنقل 
تكر�رً� هنا وهناك يف �لريف �لياباين ليت�سافى 
م���ن �عت���اللت �سحي���ة متنوع���ة. وق�س�س���ه 
لي�س���ت حكاي���ات فولكلوري���ة متام���ًا، وكانت 
 kusazōshi تفتن���ه وهو �سبي جمموع���ة
�لت���ي لدى �أم���ه )وهي كتب م���زودة بر�سوم(، 
وكان معجب���ًا طو�ل حياته بالرو�يات �لهزلية 
�ليابانية مث���ل "توكيدوت�س���و هيز�كيور�ج" 

جليبين�سا �آيكو. 
وُتب���دي كتابة كاي���وكا جتاذبات م���ع موؤلفن 
غربين مث���ل جري�رد دي نريف���ال وت�سارل�ض 
بودلري، لكنه كان �أقل �ن�سغاًل بالف�ساد �ملدين 
�حلديث من نظريه �لفرن�سي، مف�ساًل بدًل من 

ذلك �لظالل �ل�سبابية للريف �لياباين.
وه���ذ� �ملوؤل���ف �لو�ف���ر �لنتاج، م���ع �أكرث من 
500 عم���ل با�سم���ه ����� م�سرحي���ات، ومقالت، 
وحما�سر�ت م�سورة ع���ن رحالت، وق�س�ض 
ق�س���رية ����� مل يل���َق �إل �لي���وم �لهتم���ام �لذي 
ي�ستحق���ه. وه���ذ� جزئي���ًا بف�س���ل �لرتجم���ات 
�لنكليزي���ة �حلري�سة لكتاباته بقلم ت�سارل�ض 
�لقوطي���ة  "�حلكاي���ات  يف  �إن���وي  �س���ريو 
�لظالل"،  �ليابانية" و"يف �سوء   Gothic
�لت���ي تقدم ق���درً� من �أدب كاي���وكا �لق�س�سي، 
م���ن حكاياته �ملبكرة عن �لرع���ب �لقوطي �إىل 
رو�يات���ه �لق�سرية �لالحق���ة �ل�سبيهة باحللم. 
وبالرغ���م من جتاه���ل �لنقاد لكتابات���ه تقريبًا 
خ���الل حيات���ه، ف���اإن مقاربت���ه �لفري���دة ملا هو 
فوق طبيعي قد �ألهم �لرو�ئين، مثل هاروكي 
مور�كام���ي وجيونيت�س���ريو تانيز�ك���ي. وقد 
قال عنه يوكيو مي�سيما �إن كايوكا " قد ��ستمد 
من مفرد�ت لغوبة غنية كالبحر لي�سوغ جماًل 
ذ�ت حجر ثابت وينغمر د�خل غابة عميقة من 

�لروحانية �ليابانية ". 
وم���ا يجع���ل ه���ذ� �لكات���ب �لر�ئ���د فري���دً� هو 
�لغنائي���ة �لقامت���ة �لت���ي جت���ري عل���ى �متد�د 
ق�س�س���ه، غنائية ل ميكن ف�سله���ا عن �فتتانه 
بالع���امل �لطبيع���ي. فيمك���ن �أن يتخ���ذ و�سف 

جب���ل �أو غاب���ة لدي���ه �أبع���اد هذياني���ة، ح���ن 
ت�سب���ح ح���الت د�خلي���ة وخارجي���ة منجدلًة 
مع���ًا، وتنتج �سكون���ًا تنومييًا خميف���ًا. فتجد 
يف �إح���دى ق�س�س���ه رج���اًل كب���ريً� يف �ل�س���ن 
ي�سرتج���ع يف ذهن���ه يومًا م���ن �ملا�سي �لبعيد 
حن ر�ح ي�سري يف �جلبال ليحاول �لنتحار: 
�آنذ�ك.  " وكانت هذه �لأور�ق �حلمر خ�سرً� 
و�أخ���ذُت �أت�سل���ق عرب ظ���الل �لأ�سجار. وحن 

تطلعت نح���و �ملقربة، كانت قم���ة �لتل مغطاة 
بال�سب���اب. وله���ذ� مل ميكنن���ي �أن �أرى �سيئًا. 
كان ذل���ك كما ل���و �ن �سو�هد �لقبور قد �ختفت 
فج���اأًة مثل �ل�سر�ب. لكن���ي ر�أيت عرب �أ�سجار 
�لقر��ض، نور منارة �ملعبد �لطويلة، �آتيًا �إيلَّ 
من خالل �لأغ�سان، م���ارً� بن �لأور�ق، وهو 
يحّي���ي �أرو�ح �ملوتى، ويرحب بالندى، بينما 
فوق ر�أ�سي كان �ل�سبح �لطويل ل�سر�بة نبات 
وي�سترييا �لز�حف ينجّر، متماياًل �أمام عيَنّي 

 ."
ويف ق�سته "�لرج���ل �ملقد�ض من جبل يوكا"، 
ر�ه���ب  علي���ه  ي�ساف���ر  �ل���ذي  �لطري���ق  جن���د 
تدريجيًا يف�سح �ملج���ال ملمر م�سجر، يتال�سى 
نف�س���ه تدريجي���ًا، ت���اركًا �لر�ه���ب وحيدً� يف 
�لغاب���ة. وحتيط به �أ�سج���ار متمايلة، وح�سد 
م���ن �حل�س���ر�ت، و�أخ���ريً� �نهم���ار طفيليات. 
ويق���ف �لر�هب، وهو مرهق ومهتاج، منذهاًل 
يف رعب: " لقد كانت هذه �لطفيليات �جلبلية 
�ملرعب���ة قد جتمعت هن���اك منذ ع�س���ر �لآلهة، 
مرتب�س���ة بانتظار عابر �سبيل... ويف �لوقت 
نف�س���ه، ف���اإن ه���ذه �لأ�سج���ار �لهائل���ة جميعًا، 
و�لكبرية مب���ا يكفي حلجب �سم����ض �لظهرية 
قط���ع  �إىل  متجزئ���ًة  تتحط���م  �س���وف  حت���ى، 
�سغ���رية �ستتحول بعدئٍذ حت���ى �إىل مزيد من 

�لطفيليات ".
�أرو�حي���ة  خا�سي���ات  �لغاب���ة  �تخ���ذت  وق���د 
�إذ مت���ر �حل���دود فيها بن ما   animistic
هو حي���و�ين، ونبات���ي، ومع���دين. ويالحظ 
�لر�ه���ب، " �إن تدمري �جلن�ض �لب�سري �سيبد�أ 
مع حتول غابات هي���د� �إىل طفيليات وينتهي 
مع كائنات �س���ود�ء ت�سبح يف �لدم و�لقذ�رة. 

وعندئٍذ فقط �سيبد�أ جيل من �حلياة ".
و�سخ�سي���ات كايوكا عادًة جّو�ل���ة �أو �سائعة 
����� �أو كلتاهم���ا مع���ًا. وه���ي م�سكون���ة بطريقٍة 
باملا�سي، بذكرياتها، مبوت �أحبائها و، �أجل، 
بعفاري���ت و�أرو�ح و�قعية. وجند �سخ�سياته 
تن�س���اق عرب بلد�ت، وقرى، ومعابد ومتر يف 
�لآِخر ع���رب مد�خل غام�س���ة يف غابات عادًة، 
�أو عل���ى جبل، �أو قرب نه���ر �أو بركة. وما بعد 
هذ�، تكت�سف ف�ساًء �آخر ل هو بلدة ول غابة، 
ول هو حلم ول هلَو�سة �� ف�ساًء طبيعيًا وفوق 

طبيعي معًا. 
كم���ا كان كاي���وكا كاتب���ًا �س���د ع�س���ره، حي���ث 
كان �ل�س���رد �لق�س�س���ي مييل نح���و �لو�قعية، 
بلغة ب�سيط���ة ت�سور حيو�ت �لنا�ض �لعادين 
�ليومي���ة يف ق�س�ض ذ�ت �سل�سل���ة طولية من 
�لأح���د�ث و�جت���اه و��س���ح. �أما كاي���وكا، فقد 
��ستف���اد م���ن �لتقني���ات �لأدبي���ة �حلد�ثوي���ة �� 
ق�س�ض د�خل ق�س�ض، رو�ة غري موثوق بهم، 
�إ�سار�ت خفية �� من �أجل �أن يخلق عامله �ملبهم، 
مع���رّبً� عن���ه يف �لغال���ب م���ن خ���الل �أو�ساف 
للطبيع���ة م�سيئ���ة ومّت�سم���ة بطاب���ع �لتنومي 

�ملغناطي�سي.
تتن���اول  ق�س�س���ه  م���ن  �لكث���ري  �أن  ورغ���م 
�لع���امل  ف���اإن  و�مل���وت،  �حل���ب  مو�سوع���ات 
�لطبيعي هو �ل���ذي ي�سود كتابة كايوكا، و�إذ� 
كان���ت ق�س�سه ت�ستح�سر " �لرعب �لبطيء "، 
فذل���ك رمب���ا لأنه ي�ستم���د �لكثري م���ن �لطبيعة 
باعتبارها م�سدرً� لإلهامه. فكل �سيء يتحرك 
ببطء، وعلى م�ستوًى كوكبي �سا�سع، خمتلف 

عن �ن�سغالت �لب�سر �لق�سرية �ملدى.
Japan Times   /عن

  " �لإلي���اذة " لهومريو����ض ترجم���ة روب���رت 
فاجل���ز، �سدرت عن د�ر ن�س���ر �لبطريق، يذكر 
�أن مرتجمه���ا ق���د قر�أه���ا لأول م���رة يف �للغ���ة 
�ليوناني���ة �لقدمي���ة حيث تع���ود �أحد�ثها �إىل 
�لق���رن �لتا�سع �أو �لثامن قب���ل �مليالد، و��سفًا 
�لرج���ال و�لن�س���اء �لذي���ن تعر�س���و� حل���رب 
�سرو����ض يف ط���رو�دة، �أن �لكثري منهم ماتو� 
من �جلوع ب�سب���ب ح�سار مدينته���م ولب�سو� 

جلد �حليو�نات بعد �أن تهر�أت عليهم مالب�سهم 
�لف�سفا�سة قبل و�سول �ليونانين �إليهم.  

�أوره���ان  كتبه���ا  �لبي�س���اء" �لت���ي  " �لقلع���ة 
باموك و�ل�سادرة ع���ن د�ر ن�سر فابر �أند فابر 
متن���اوًل م���ن خالله���ا �ملوؤ�مر�ت �لت���ي �سادت 
�حلياة �لعثمانية، حي���ث جعلني �أقع يف حب 
ثقافتهم على �لرغم من تناوله لتلك �ملوؤ�مر�ت 

و�لد�سائ�ض.
" مد�م بوفاري" لغو�ستاف فلوبري �ل�سادرة 

ع���ن د�ر ن�س���ر �لبطري���ق، حي���ث مل ي�سبق يل 
�أن ق���ر�أت ع���ن حي���اة �م���ر�أة �ساب���ة ذكي���ة كما 
ق���ر�أت عن بوف���اري �لتي تعاطف���ت معها لأنها 
كانت وليدة جمتمع متناق�ض �أجربها على �أن 

تعي�ض حياتها بال�سكل �لذي �ختارها لها.
للكات���ب      THE SONGLINES
و�لرّحال���ة �لإنكليزي برو����ض ت�ساتوين، لقد 
ول���دت و�أن���ا �أع�س���ق �لتج���و�ل و�أب���دو �أك���رث 
�سع���ادة مما كنت عليه عندم���ا �أكون يف رحلة 
ما تتخلله���ا �لكتابة و�لبح���ث، كان ت�ساتوين 
يعي�ض نف�ض ما �أعي�س���ه �لآن حيث تتبع ثقافة 
و��سف���ًا  �أ�سرت�لي���ا  يف  �لأ�سلي���ن  �ل�س���كان 

حياتهم �ل�سبيهة بالبد�وة.
" �أم���ازون " كاتب���ة موؤرخ���ة �لعلوم �لقدمية 
و�لفولكلور �لقدمي �لأمريكي���ة �دريان مايور 
برين�ست���ون، وه���و دليل �سامل ع���ن �أ�سطورة 
�مل���ر�أة �لأمزوني���ة �ملحارب���ة �ل�سر�س���ة �لت���ي 
وج���دت �آثاره���ا يف منطق���ة �لقوق���از و�لت���ي 

ميكن �أن تكون �أغرب من �خليال.
�أ�ستاذ �لتاريخ  " لبول كارتليدج  " ��سربط���ة 
�لكلي���ة �لكال�سيكي���ة بجامع���ة  �ليون���اين يف 

م���ن  و�ح���دة  ه���ي  و��سربط���ة  كامربي���دج، 
�لأ�سب���اب �لت���ي �أ�سبحت فيه���ا موؤرخة وكنت 
د�ئمًا معجب���ة بروحهم �لقوية، �أم���ا ن�ساوؤهم 
فقد ك���نَّ غري عادي���ات يف ذلك �لع���امل �لقدمي، 
و�أن له���ن حقوقًا �جتماعي���ة و�سيا�سية كالتي 

عليها �لآن.

عن / �سحيفة ديلي اك�سرب�س اللندنية

المالك األزرق 
في عشق السينما

�مل���الك �لأزرق ه���و �لفيل���م �لأملاين  للمخ���رج )فون �سرتن���ربغ( �نتج 
خ���الل �لثالثيني���ات من �لق���رن �ملن�س���رم، ُقّدر له���ذ� �لفيل���م �أن يطلق 
جنومي���ة و�حدة م���ن �أهمِّ جنم���ات �ل�سا�س���ة �لف�سّية �سح���ر� مارلن 
ديرت�ض، وهو �لفيلم �ل���ذي كتبه هايرني�ض مان، �لأملاين، �لذي كانت 
م�سكلته �أنه عا�ض يف �لظل، فهو �سقيق �لكاتب �لأ�سهر توما�ض مان - 
�ساحب »�ملوت يف �لبندقية« و»دكتور فاو�ستو�ض«. وز�د عن ذلك �أن 
�لفيلم �لذي �طلق �سهرته �أي�سًا �عتمد على رو�ية  مل تكن �لأف�سل بن 
�أعمال���ه وهي رو�ي���ة )�لربوف�سور �ون���ر�ت( �أو �لربوفي�سور قذ�رة، 

�لتي حّولت �إىل فيلم �ملالك �لأزرق.
�ستقوم فيما بعد زويه فالدي�ض وهي كاتبة و�ساعرة وناقدة �سينمائية 
كوبي���ة، �أ�سدرت من���ذ منت�س���ف �لثمانينيات نحو خم�س���ة وع�سرين 
كتابًا، بن �ل�سعر و�لرو�ي���ة و�ل�سينما، وعملت يف �ل�سحافة رئي�سة 
حترير جملة �ل�سينما �لكوبية، ويتمّي���ز �أ�سلوبها بالر�ساقة و�جلر�أة 
و�لت�سوي���ق، وترجم���ت بع����ض كتبه���ا �إىل �للغ���ات �لأجنبي���ة- تقوم 
بتاألي���ف كت���اب ع���ن مارلن ديرتي����ض �لت���ي �ستلّقب فيما بع���د باملالك 

�لأزرق، وهو �لكتاب �لذي �أ�سدرته د�ر �ملدى.
تتابع فالدي�ض ب�سغف كل �أخبار ديرت�ض وبجهد م�سن ت�ساهد فيلمها 
�ملالك �لأزرق " كنت �أقف مع جدتي خلف ق�سبان نو�فذ منزل جري�ننا 
�لذي���ن كانو� ميلكون جهاز تلفزيون. �أما نحن، فلم نكن منلك جهازً�، 
�إذ كن���ا �أفقر م���ن �أن ن�ساهد �لأفالم عل���ى �ل�سا�سة �ل�سغ���رية. �أل�سقنا 
وجهينا بحديد �لنافذة وتابعنا باهتمام مطلع فيلم "�ملالك �لأزرق".

يف كتابه���ا �لذي حمل �ل�سم نف�سه �مل���الك �لأزرق، وهو �لكتاب �لذي 
ى ومبتعة قلَّ نظريها كل تفا�سيل  �أ�سدرته د�ر �ملدى حديثًا، �سنتق�سّ
ديرت����ض �لتي �لتقطتها بذ�ئقة عارفة زوي���ه فالدي�ض، ولكن من خالل 

فيلم �ملالك �لأزرق..
ديتريي����ض �لتي �سيطلق عليها �ملالك �لأزرق )1901 – 1992( ولدت 
يف �أملاني���ا حي���ث �كت�سفها �ملخ���رج �لأملاين جوزيف ف���ون �سرتنربغ 
عندم���ا كان يح�س���ر لفيلم���ه �مل���الك �لأزرق، وكان وقته���ا يبح���ث عن 
بطل���ة له���ذ� �لفيلم ب�سرط �أن تكون جميلة وتغن���ي �أي�سًا ولأن مارلن 
ديتريي����ض بجان���ب موهبته���ا يف �لتمثي���ل فهي تغن���ي �أي�س���اً ..  وقع 

�لختيار عليها ..  بد�يتها كانت يف �مل�سرح ..  
وبع���د هذ� �لفيلم تنتقل مارل���ن ديتريي�ض �إيل هوليود ..  لتكون �سيد 

�ملخرجن �لثمن وت�سبح بعد مدة ق�سرية �أهمَّ ممثلة يف هوليود . 
وكان���ت ف���رتة �لثالثينيات �أغن���ى مرحلة يف حياة مارل���ن ديتريي�ض 

فهي �إ�سافة �إىل �لتمثيل كانت يف ثر�ء فاح�ض.
و�أ�سبح���ت خالل هذه �مل���دة �سرعة تقلدها جميع �لن�س���اء يف �أب�سط 

�لتفا�سيل.
تق���ول زويه فالددي����ض "�أكتب عن "�مل���الك �لأزرق"، �أكتب عن فيلم ل 
يق���دم �أّي���ة ر�سالة �جتماعية للجمه���ور، �أكتب عن فيل���م لي�ض تاأريخيًا 
مث���ل "كاز�بالن���كا" �ل���ذي يلعب �حل���ب في���ه دورً� ثانوي���ًا. �أكتب عن 
"�مل���الك �لأزرق"، ع���ن ملهى �أملاين، عن مغني���ة �أملانية وعن مدر�ض 
عج���وز �أملاين كذل���ك. وما ه���و "�مل���الك �لأزرق"؟ �إنه فيل���م ��ستطاع، 
عل���ى �لرغ���م من ذل���ك، �أو رمب���ا فوق ذل���ك، �أن يق���اوم م���رور �ل�سنن 
و�لأيديولوجي���ات و�لتقني���ات. فيلم يتح���دث، بب�ساطة، ع���ن.... عم 
يتح���دث "�مل���الك �لأزرق"؟ ع���ن �سيء هو 
بب�ساطة ملهى كئيب ومتف�سخ، عن �أ�ستاذ 
مت�سل���ط يولع مبغني���ة ر�غب���ة ومرغوب 
به���ا، عن �لف���رق بن �حل���ب و�لرغبة، بن 
�ل�سغف و�ل�ستحو�ذ. وعن �جلنون وعن 
�لتخل���ي. �أل تكفي �سعة هذه �ملو�سوعات 
ك���ي تتم معاجلتها فني���ًا و�أن يتاأثر �لنا�ض 
بالتاأكي���د،  من���ا،  �لكث���ريون  عا�س���ه  مب���ا 
بط���رق خمتلف���ة، لك���ن عل���ى �لق���در نف�سه 
م���ن �لتعقي���د؟ نع���م، له���ذ� �ل�سب���ب، لأنها 
مو�سوعات معقدة ظاهريًا، من �أجل ذلك، 
كما كانت تقول �إينا، ي�سبح �لأمر �لوحيد 
�ل���ذي يعنين���ي �لي���وم ه���و ق�س�ض �حلب 
و�ل���روح  و�جل�س���د  و�لرغب���ة  و�ل�سغ���ف 
وتيم���ات �لإن�س���ان �لك���ربى. فق���د �سارت 
ت�سج���رين  �لجتماعي���ة  �ملو�سوع���ات 
بطريق���ة مده�سة، ناهيك���م عن عجزي عن 

حلها.

�لبل���دة  تل���ك  للمدر�س���ة �لبتد�ئّي���ة، يف  كان 
�لنائي���ة، مكتب���ة ل تقّل كتبها ع���ن خم�ض مئة 
كت���اب، وكان �لقائ���م عليه���ا، وق���د غ���اب عّني 
��سمه �أو �أيّن ل �أعرفه �أ�ساًل،   ُيح�سن �إد�رتها، 
ويجعله���ا د�نية من �لأي���دي  مي�ّسرة. كان قد 
كت���ب عنو�نات �لكت���ب  بخ���ط و��سح جميل 
عل���ى ورق مق���ّوى، وعّلقها عند ب���اب �ملكتبة، 
وجع���ل من نظامها ؛ �أن �لتلمي���ذ ي�ستطيع �أن 
ي�ستع���ري كتابن م���ّدة �أ�سبوع، ف���اإذ� �أعادهما 

��ستعار غريهما. 
كنُت �أقف عند ه���ذه �لعنو�نات، كّلما �سنحت 
فر�سة بن �لدرو����ض، �أقروؤها عنو�نًا عنو�نًا 
متعّجب���ًا ده�س���ًا ؛ كن���ُت يف �ل�س���ف �لر�ب���ع 
�لبتد�ئ���ّي، وكان ق���د ن�س���اأ ل���دي، م���ن قب���ل، 
�سغ���ف باحلرف و�ل���ورق، وبالكلمات تندرج 
عل���ى بيا�ض �ل�سفحة، وكنت �أجد يف كتاب " 
"  �أُن�سًا ومّتعة ؛ فاقتنيت يف �ل�سف  �لق���ر�ءة 
�لثاين �لبتد�ئّي ن�سخ���ة ثانية منه بخم�سن 
فل�س���ًا  ؛ حّت���ى �إذ� بلي���ت ن�سخ���ة بقيت عندي 

�أخرى! 

ر�أي���ت من تل���ك �لعنو�ن���ات �ملعّلق���ة عند باب 
�ملكتبة عنو�نًا بد� يل غريب �لوقع على �لأذن 
؛ ف���اأردت �أن �أعرف ما ور�ءه ؛ فكتبت حروفه 
على ورقة �سغ���رية، ودفعتها �إىل �لقائم على 
�ملكتب���ة ؛ فج���اءين ب���� " �ل�سندب���اد ورحالته 
�ل�سب���ع " فاأخذت���ه فرح���ًا ب���ه ؛ وم���ا �أن بلغت 
�لبي���ت حّتى �أقبل���ت علي���ه فا�ستغرقتني دنيا 
�ل�سندب���اد يف بحره وب���ّره وغر�ئبه. مل �أكن 
�أعل���م يومئ���ٍذ �أّن تلك �حلكاية ه���ي بع�ض من 
حكاي���ات كتاب ل تنفد عجائبه ؛ ��سمه:" �ألف 
ليل���ة وليلة ". وح���ن �أع���دت " �ل�سندباد..." 
بحث���ت يف �لعنو�ن���ات عّما ي�سبه���ه فوجدُت 
حكاي���ات �أخرى، عرف���ت من بع���د، �أّنها من " 
�أل���ف ليلة وليلة " �أي�س���ًا ؛  وكّل حكاية كانت 
ُتف�س���ي ب���ي �إىل حكاية �أخ���رى ؛ حّتى نفدت 
حكاي���ات �ملكتبة ؛  فما �أمتع �أن مُت�سي �ليوم 

مع حكاية!
ثّم ع���دُت �أنظ���ر يف �لعنو�نات م���ّرة �أخرى ؛ 
عنو�نًا عنو�نًا ؛ فاأوقفني عنو�ن غريب �آخر: 
"  فقلت ل بّد �أن يكون  " كنت معهم يف �ل�سجن 

حكاي���ات �أي�سًا! ف�سّجلته على ورقة �سغرية، 
وطلب���ت من �لقائم عل���ى �ملكتبة �أن ُيعرينيه ؛ 
فلّما نظر يف �لورقة ؛ تلّبث، و�بت�سم، وقال: 
م���ا حاجت���ك �إىل هذ� �لكت���اب؟ قل���ت: �أريد �أن 
�أع���رف ما في���ه! فجاءين ب���ه. و�سرع���ت �أقر�أ  
؛ كان م���ن تاألي���ف جعف���ر �خلليل���ي، ومل �أكن 
�أع���رف من هو جعفر �خلليلي، وما �ساأنه بن 
�لكّت���اب ؛ لكّني عجبت، وم���ا زلت �أعجب، �أن 
يدخ���ل �مروؤ �ل�سجن باإر�دت���ه ليعرف �سوؤون 
من في���ه! غ���ري �أّن حكايات���ه تختل���ف عن تلك 
�حلكاي���ات �ملجتز�أة م���ن " �ألف ليل���ة وليلة " 
؛ ذل���ك �أّنه���ا حكايات نا����ض باأعيانه���م قد ذكر 
�لكاتب كثريً� منهم باأ�سمائهم، وو�سع �سورة 
كٍل منه���م يف �س���در �حلديث عن���ه، وكنى عن 
بع�سه���م باحل���روف �لأوىل م���ن ��سمه ؛ على 
�أّنهم كانو� يتفاوتون بن معرق يف �جلرمية 
؛ ياأتيه���ا وهو على بّينة منها، و�آخر دفعت به 
�مل�سادفة، وعب���ث �حلياة �أن يكون يف �سياق 
جرمي���ة ما.و�إذ� كن���ُت، يومئٍذ، غري قادر على 
�سيء م���ن �ملو�زنة ب���ن �حلكاي���ات �ملجتز�أة 

م���ن " �أل���ف ليل���ة وليل���ة " وحكاي���ات " كن���ت 
معهم يف �ل�سجن " فاإيّن كنت �أح�ّض �إح�سا�سًا 
مبهم���ًا مب���ا تبعثه تلك من ن�س���وة وفرح، وما 
تدعو �إليه هذه من كدر وكاآبة على �لرغم مّما 
هّي���اأ له���ا كاتبها �خلليل���ي من عنا�س���ر ح�سن 
�لعر����ض، و�ل�سال�سة  ؛ لكّنني، م���ع هذ� كّله، 
�أحبب���ُت �لكتاب، ووددت، ح���ن �أعدته ملكتبة 
�ملدر�س���ة،  �أن تكون يل ن�سخ���ة منه! ورحت، 
بع���د �سن���و�ت، �أ�س���األ عن���ه باعة �لكت���ب كّلما 
�أملم���ت بهم ؛ كان���ت طبعت���ه �لأوىل قد نفدت، 
وكان زمان���ه قد م�س���ى، وقّل م���ن �لنا�ض من 
يذكره، �أو يري���د �أن يقف عنده، بل كاأّن زمان 
�ساحب���ه �خلليل���ي كّل���ه قد �نح���در يف جوف 

�لتاريخ!
ث���ّم �ألق���ت �مل�سادف���ة، قبل ث���الث �سن���و�ت �أو 
�أرب���ع،  ن�سخ���ة من���ه ب���ن ي���دي ؛ �إذ �أُعي���دت 
طباعت���ه، فجّددت عهدي ب���ه، وكاأّنن���ي �أن�سر 
ب���ه �سفح���ة طوي���ت، و�أبع���ث زمن���ًا م�سى  ؛ 
و�إذ� ب���ه، و�أنا �أقروؤه، �س���رب فريد من �لأدب 

�لجتماعي...!

أّول كتاب قرأته...

د. سـعيد عـدنان : 

المؤّرخة البريطانية بيتاني هيوز:

هــذه الكتب الســتة األفضــل قراءة 
العام الماضي  

بيتاين هيوز 49 عامًا، 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 جميعًا عرب أفالم 
وثائقية تلفزيونية، صدر لها 
مؤخرًا  كتابها " اسطنبول: 
"قصة ثالث مدن".    
التقتها صحيفة دييل اكسربس 
الربيطانية الختيار 6 كتب 
كانت األفضل قراءة لها العام 
املايض فاختارت ما ييل:  

كتابة / كارولين ريس

ترجمة / أحمد فاضل

الرعب الياباني في األدب..
  

 حيث تتأث���ر الكتاب���ة القصصية 
جًابأحوال عالم الطبيعة

وذ
نم

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

�سدر عن د�ر �لن�س���ر �لفرن�سية 
فالماري���ون، كت���اب للفيل�سوف 
مي�س���ال  �ملعا�س���ر  �لفرن�س���ي 
�ونفر�ي. يعد مي�سال �ونفر�ي 
و�ح���دً� م���ن فال�سف���ة م���ا بع���د 
وق���د  فرن�س���ا،  يف  �حلد�ث���ة 
�أ�سه���م ب�سكل كب���ري يف �لفل�سفة 

�لفرن�سية �ملعا�سرة.
 بن���ى �ونف���ر�ي خطاب���ه عل���ى 
فل�سف���ة �ملتع���ة و�إع���ادة ق���ر�ءة 
�لفال�سفة �لكبار. يرى �أونفر�ي 
�أّن �لفل�سف���ة ف���ّن للوج���ود و�أّن 
غايته���ا �لو�س���ول �إىل �ل�ّسعادة 
�لق�س���وى ع���رب �ملت���ع �حل�سّية 
و�لفكرّي���ة. �أع���اد ق���ر�ءة تاريخ 
�لفل�سف���ة حتت عن���و�ن �لتاريخ 

تع���رف  مل  للفل�سف���ة.  �مل�س���اد 
موؤلف���ات �أونف���ر�ي طريقها �إىل 
�لثقاف���ة �لعربّية �إّل عرب ترجمة 
وحي���دة لكت���اب نف���ي �لالهوت 
�لباح���ث  بتعريب���ه  ق���ام  �ل���ذي 

�ملغربي مبارك �لعرو�سي.
 يروي مي�سال يف كتابه �جلديد  
�لنح���الل )من �مل�سي���ح �إىل بن 
لدن، حي���اة �أو م���وت �لغ���رب( 
ولدة  م���ن  �ملمت���دة  �لف���رتة 
�مل�سيح ولغاي���ة �أيامنا �لبائ�سة 
ه���ذه "ح�س���ب و�سف���ه". يعترب 
مي�سال �أن �أي���ام هذه �حل�سارة 
بات���ت معدودة، كونه���ا �أ�سيبت 
مبر����ض ي�سع���ب �ل�سف���اء منه. 
يقول �لكاتب باأن �لغرب مل يعد 

�إل جمتمع ��ستهالكي، فالغربي 
يكّر����ض حيات���ه للح�س���ول على 
�لت���ي  �ل�ستهالكي���ة  �مل���و�د 
��سبح���ت �جل���زء �لأ�سا����ض من 
ثقافت���ه بحيث حتول���ت �لعبادة 
من طاعة �لرب �ىل عبادة ر�أ�ض 
�مل���ال. ي�سف �لكات���ب �لإ�سالم، 
ميتل���ك  �ل���ذي  �لق���وي  بالدي���ن 
م���ن  جي�س���ًا عاملي���ًا ل يح�س���ى 
للم���وت  �مل�ستعّدي���ن  �ملوؤمن���ن 
م���ن �أجل دينه���م، من �أج���ل �لله 

ور�سوله. 

و�أح����اول م����د �جل�س����ور. ق����ر�أت �لرو�ية على 
نطاق و��سع يف تركيا لكني تعر�ست لهجوم 
من قبل و�سائل �لإع����الم �لقومية وللمحاكمة 
مبوجب �مل����ادة 301، و�لتي من �ملفرت�ض �أن 
حتمي �لت����ر�ك  من �لق����ذف و �لت�سهري. هذه 
�مل����ادة �لقانونية غام�سة ج����د�، ل �أحد يعرف 
م����اذ� تعن����ي. وج����رت �ملحاكمة من����ذ �أكرث من 
ع����ام. كانت هناك جمموعات م����ن �ل�سخا�ض 
خرج����ت �ىل �ل�س����و�رع وقامت بح����رق �أعالم 
�لحت����اد �لأوروب����ي و�لب�سق عل����ى �سوري. 
ومتت تربئتي ولكنها كانت �وقاتًا م�سطربة. 
كان يج����ب �أن ير�فقني حار�����ض  �سخ�سي، و 
كان �أم����رً� يف����وق �خليال. وما جعل����ه ل يز�ل 
�أك����رث �سريالي����ة �نه  للم����رة �لأوىل يف تركيا، 
يحاك����م فيه عمل رو�ئ����ي. وكان على  حمامي 
�لدف����اع   �ن يرت�ف����ع   عن �بط����ال رو�يتي من  

�لأرمن يف قاعة �ملحكمة.
، يف رو�يت����ك تق����وم �لبطل����ة من����ى، بارت����د�ء  

�حلجاب بتحٍد - هل تفّهمت موقفها؟
�لعدي����د من �لن�س����اء يت�ساءلون: مل����اذ� تختار 
بع�ض �لن�ساء تغطية روؤو�سهن؟ علينا �أن نفهم 
ه����ذه �لأ�سئل����ة وغريها. وهذ� ه����و و�حد من 
�أكرب �لتحديات �لتي تو�جه �حلركة �لن�سوية 
�لي����وم. ما يث����ري �لقلق هو �أن����ه عندما ق�سمو� 
�لن�س����اء �إىل فئ����ات فاإن �مل�ستفي����د هو �لو�سع 
�لقائم �ملتمثل ب�سي����ادة  �ملجتمع �لبوي. يف 
منطق����ة �ل�سرق �لأو�سط هن����اك م�سكلة كبرية 
لأن �لن�س����اء يع�س����ن متباع����د�ت مث����ل �جلزر. 
�لن�ساء �ملحافظ����ات �لالتي يرتدين  �حلجاب 
يف جزي����رة، و�ملر�أة �لع�سري����ة �لعلمانية يف 
جزيرة �آخرى. �أنه����ن ل يدركن وجود �أ�سياء 
م�سرتكة بينهن. و�إذ� ��ستطعن �ن يع�سن مثل 
�لأخ����و�ت، �سيمك����ن �لتغل����ب عل����ى �سعوبات  

كثرية.

من هم قّر�وؤك يف تركيا؟
ميكن����ك �أن جت����دي يف حفالت توقي����ع كتبي، 
�لنا�سطات  �لن�سويات و�لليرب�ليات و�لن�ساء 
و�ل�سوفي����ات،  �حلج����اب،  يرتدي����ن  �لالت����ي 
�لأرم����ن  وم����ن  و�ليهودي����ات   و�لكردي����ات 
و�ليونانين وجمتمع �ملثلين. قد ليتو�فقن 
مع����ًا ولك����ن تنوعهن �أم����ر مه����م  بالن�سبة يل. 
كانت �لنخ����ب �ل�سيا�سية تتهمني على �لدو�م 
ب�ستى �لف����رت�ء�ت. �أن تك����وين كاتبة رو�ية 
�ن����ك �ست�سعري����ن وكاأن����ك   يف تركي����ا معن����اه 
تتلق����ن �ل�سفع����ات على خ����د و�لقب����الت على 

�خلد �لآخر.

عن الغارديان

تزوج����ت �سنة 2005 م����ن �ل�سحايف �لرتكي 
�أيوب كان و�أجنبت منه طفلن. �أ�سمت �بنتها 
زيل����د� على ��سم زيل����د� فيتزجر�ل����د، و�أ�سمت 
�بنه����ا على ��سم �لز�هر، بط����ل �إحدى ق�س�ض 

بورخي�ض.
.رو�يته����ا �لخ����رية )بن����ات ح����و�ء �لثالث����ة(  
جت�سد ق�س����ة  ثالث ن�ساء م����ن منطقة �ل�سرق 
�لو�س����ط، ويدر�س����ن يف جامع����ة �أك�سف����ورد، 
فيم����ا تختلف  وجهات نظرهن  �ىل حد بعيد.

يف هذه �ملقابلة تتحدث عن رو�يتها �لخرية 
و�لو�ساع يف تركيا عمومًا.

حن وقع �لتفجري �لأخري يف ��سطنبول كنت 
ق����د �نتهي����ت من ق����ر�ءة ن�سف رو�يت����ك  �لتي 
تتنب����اأ بع����امل تق�سعر ل����ه �لأبد�ن، وم����ن بينها  
وقوع  حو�دث �إرهابية،. فكيف كان �سعورك 

عند �سماع �خلرب؟
كن����ت حزين����ة، ومرعوبة من حج����م �لكر�هية 
�ل����ذي تبث����ه  �جلماع����ات �لإ�سالمي����ة، خطبها 
ح����ن  تلق����ي  �لل����وم عل����ى �ل�سحاي����ا لأنه����م 
قام����و� بالحتف����ال ب�)عي����د م�سيح����ي(. عن����د 
كتابت����ي للرو�ي����ة، دّققت بتمع����ن يف �ملجتمع 
�لرتك����ي و�لأو�س����اع �لنف�سية لأف����ر�ده. �نهم 
ي�ستن�سقون �خلوف مع �له����و�ء، وي�سعرون 
بقل����ق د�ئ����م وم�ستم����ر. وقد لحظ����ت هذ� يف 
كل م�ست����وى من م�ستوي����ات �ملجتمع �لرتكي 
– ق����د يك����ون م�سترتً� �حيان����ًا ولكنه عميق، 
ف����اإذ� �نفجر �سيء ما يف مطبخ يف ��سطنبول 
جتد �جلمي����ع يلقون باأنف�سهم عل����ى �لأر�ض، 
معتقدي����ن �أنه����ا  قد تكون قنبل����ة. لي�ست لدينا 
ذ�ك����رة، ول وق����ت للتحليل �أو حت����ى للحزن. 
ه����ذه �حلالة �لنف�سية هي م����ا �أردت معاجلتها 

يف رو�يتي.
�إذ� كان����ت ��سطنبول �سخ�سًا، كيف ميكنك �أن 

ت�سفيه؟
��سطنب����ول �نث����ى ن�سطة وفاعل����ة. هي مدينة 
�ل�سر�ع����ات و�لتحدي����ات. لق����د دّم����ر �جل�سع 
و�لطم����ع  ��سطنب����ول - يف كل م����كان تذه����ب 
�إلي����ه، جتد حرك����ة بن����اء وجتدي����دً� وحتديثًا  
ولك����ن م����ن دون تخطي����ط و م����ن دون �عتبار 

لتاأريخ �ملدينة.

قل����ت  يف حدي����ث ل����ك ع����ام  2010 �إن �لنّق����اد 
ي�سعوك �حيانَا د�خل قالب معن، ويتوقعون 
منك �أن تكتبي ق�س�س����ًا حزينة عن �مل�سلمن. 

ملاذ�؟
يع����ود ذل����ك �ىل �لتط����رف بالتم�س����ك بهويتنا 
و�لنحي����از له����ا - نح����ن، لالأ�س����ف، �أ�سبحن����ا 
قبائ����ل متع����ددة. و�ملطلوب م����ن كل كاتب �أن 
ي����روي ق�سة قبيلته، �أن����ا تركية �لأ�سل  ولكن 
�ملك �أي�سًا �أ�سياء �أخرى كثرية. بالن�سبة يل، 
�خليال هو �لرغبة يف جتاوز �حلدود. عندما 
نكت����ب، ميك����ن �أن تك����ون ل�سخ�سيتن����ا �أوجه 

متعددة.

رو�يت����ك �لأخرية )بنات ح����و�ء �لثالثة( هي، 

يف ج����زء منه����ا، تاأم����ل يف معن����ى  �لإمي����ان. 
ه����ل تتفقن م����ع  بطلة �لرو�ي����ة، بريي – يف 

نظرتها �ىل �لله؟
نح����ن يف  �لي�سار �لليرب�يل مل نقم بعمل جيد 
يف مناق�س����ة �جلو�ن����ب �لعلماني����ة لالمي����ان. 
دين����ي.  بال�س����رورة مفه����وم  لي�����ض  �لإمي����ان 
عن����د �لنتقال �إىل بل����د جدي����د لأن لديك رغبة 
ملّح����ة غري منطقية للقيام بذل����ك، فاإن ذلك هو 
جان����ب علماين لالميان. عن����د �لبدء يف كتابة 
رو�ي����ة، من دون �أن تكون لديك  �أية فكرة عما 
�إذ� كان����ت �ستنجح، ف����اإن ذلك جان����ب علماين 
لالإمي����ان. عندم����ا تق����ع يف �حل����ب، ول تعرف 
�إذ� كان ه����ذ� �ل�سخ�ض �سوف يجلب �ل�سعادة 
�إىل حيات����ك، لكن����ك تقع يف �حل����ب – فاإن هذ� 
ه����و جانب علماين م����ن  �لإميان. �أن����ا ل �أريد 
لالأديان �أن ت�سادر �لإميان. �أريد �ن ��سرتجع 

مفهوم �لإميان.

فرن�س����ا،  يف  �سرت��سب����ورغ  يف  ول����دت  لق����د 
وقام����ت برتبيت����ك �أم مطلقة  - كي����ف �أّثر ذلك 

فيك؟
كان لذل����ك تاأث����ري كب����ري. مل �أك����ن �أرى و�لدي 
كث����ريً�. �لتقي����ت �ثن����ن من �خوت����ي لأبي يف 
منت�س����ف �لع�سرينات من عم����ري، وكان علّي 
�لتعام����ل مع �طف����ال غرب����اء. كان و�ل����دي �أبًا 
ممتازً� يف عالقته  مع �بنائه ولكنه و�لد �سيئ 
للغاي����ة بالن�سبة يل. ��ستغرق �لأمر مني وقتًا 
طوي����اًل لتقبل فك����رة �أن �أي �سخ�ض ميكن �أن 

ينجح يف عدد من �ملجالت ويف�سل يف جمال 
و�ح����د. عندما ع����ادت  �أم����ي �إىل �لكلية، قامت  
جدت����ي برتبيتي. وكنت �ناديها �آن – وتعني 
�لأم يف �لرتكي����ة – �أما و�لدتي فكنت �ناديها  

�آبلة، �لتي تعني �ل�سقيقة �لكربى.
و�أ�سبحت �أمك دبلوما�سية...

كان �أمرً� غري عادي ولكنها در�ست بجد،. ومل 
تت����زوج مرة �أخ����رى �بدً�. وجنح����ت يف  ذلك 

لأن جدتي �لأقل تعليمًا وقفت �ىل جانبها.

مت����ى �درك����ت �أن����ك �س����وف ت�سبح����ن  كاتب����ة 
رو�ئية؟

لق����د ب����د�أت �لكتاب����ة مبك����رً� لأنني كن����ت طفلة 
وحي����دة. كان����ت حيات����ي ممل����ة، �لع����امل �لذي 
خلقت����ه كان �أكرث تنوعا بكثري. �أنا �درك مدى 
تاأث����ري ع����امل �لق�سة. كت����ب �لرو�ئ����ي �ستيفان 
ت�سفايغ ع����ن �لرغبة يف �لتوق����ف عن �لكتابة 
عندم����ا ي�س����اب  �لع����امل باجلنون. و�أن����ا �أفهم 
ذلك ولكن �أعتق����د �أنه حان �لوقت بالن�سبة لنا 
نح����ن مع�سر �لكّت����اب �أن نخرج م����ن �سر�نقنا 

ونتحدث ب�سر�حة.

تدور رو�يتك حو�يل ��ستاذ  يتمتع  ب�سخ�سية 
جّذ�بة  – هو �لأ�ستاذ �زور. هل ي�سبه ��ستاذً� 

�أثر يف حياتك؟
�أن����ا ل �أوؤمن بالأبطال. �لنا�ض ي�ساألون �أّيًا من 
�ل�سخ�سي����ات �لن�سائية يف رو�ياتي ت�سبهني 

�ك����رث – ه����ل ه����ي �خلاطئ����ة، �أم �ملوؤمن����ة �أم 
�حلائرة. �أنا ل ��سب����ه �ّية و�حدة منهن. و�إذ� 
ج����از يل �أن �أبوح ب�سر، فاأن����ا �أحب �أن �ختبئ 
يف �بطال رو�ياتي من �لذكور. وحاولت  يف 
�سخ�سية �لأ�ستاذ �أن �خفي قلياًل من نف�سي. 

كيف �أّدت رو�يتك لقيطة ��سطنبول �إىل �إقامة 
دعوى ق�سائية �سّدك يف تركيا؟

��سطنبول هي مكان  فقد�ن �لذ�كرة �جلماعية. 
تاريخن����ا ممل����وء بالتمزق����ات وكل موؤ�س�س����ة 
حاكمة جديدة تاأت����ي �ىل �ل�سلطة تبد�أ مبحو 
�إرث �حلّكام �ل�سابقن. �أنا �أكتب عن �لأقليات، 
و�تناول  �ملاآ�سي �لتي ل تو�سف �لتي حدثت 
يف �ملا�سي، و �حتدث ع����ن �لإبادة �جلماعية 
�لت����ي تعر�ض له����ا �لأرم����ن، و�تقا�سم �حلزن، 

صدر بالفرنسي
ترجمة وإعداد أنس العزاوي 

مقابلة مع الروائية التركية أليف شفق:

بدأت الكتابة مبكرًا ألنني كنت 
طفلة وحيدة

أن تكوني كاتبة 
رواية في تركيا 

معناه انك 
ستشعرين وكأنك  
تتلقين الصفعات 
على خد والقبالت 

على الخد اآلخر

اسطنبول انثى 
نشطة وفاعلة. هي 

مدينة الصراعات 
والتحديات

أحب أن اختبئ في 
ابطال رواياتي من 

الذكور

إليف ش��فق هي الروائية التي تحظى بعدد كبري من القّراء 
يف تركي��ا. ولدت عام 1971 يف سرتاس��بورغ يف فرنس��ا  
لوالدين هام الفيلس��وف نوري بيلغني وشفق أتيامن التي 
أصبحت دبلوماس��ية فيام بعد. انفصل والدها عندما كان 
عمرها عامًا واحدًا فرّبتها أمها. وتقول الكاتبة، إن نش��أتها 
يف عائلة ال تحكمه��ا القوانني الذكورية التقليدية، كان له 
كب��ري األثر عىل كتابتها. وتس��تخدم الكاتبة اس��مها األول 

واسم أّمها كاسم أديب توقع به أعاملها.

ُتع����د رو�ي����ة بل����د �سغ����ري �ل�س����ادرة ع����ن د�ر 
كر��سيه، �ملحاول����ة �لأوىل يف كتابة �لرو�ية 
�ملو�سيق����ي  و�ملوؤل����ف  و�لكات����ب  للمغّن����ي 

و�ملرتجم �لر�وندي �لفرن�سي غايل فاي. 
ول����د �ملوؤل����ف يف بوروندي م����ن �أم ر�وندية 
و�أب فرن�س����ي. يف ع����ام 1994 بع����د �ن����دلع 
�حلرب �لأهلية و�لإبادة �جلماعية �سد �أقلية 
�لتوت�سي����ي، فخ����الل 100 يوم قت����ل ما يربو 
عل����ى 800000 �سخ�����ض وتعر�س����ت �لآلف 
من �لن�ساء لالغت�ساب وقتل يف هذه �ملجازر 
م����ا يقدر ب� 75% م����ن �لتوت�سين يف ر�وند�. 
و�سل فاي �إىل فرن�سا حيث �م�سى مر�هقته 
هناك حتى �كت�سف �لغناء على طريقة �لر�ب 

ومو�سيقى �لهيب هوب. 
"بف�سل قر�ء�تي، �لغيت �حلدود �مل�سدودة، 
تنف�س����ت �ل�سعد�ء م����ن جدي����د، فالعامل ميتد 
�ىل م����ا بع����د �لأ�س����و�ر �مل�سّيدة عل����ى �أنف�سنا 

وخماوفنا"
تع����د رو�ية بل����د �سغري �لتجرب����ة �لأوىل يف 
�لكتابة لفاي حيث حققت يف ظهورها �لول 
جائزة �لكونكورد لط����الب �لثانوية وجائزة 
فن����اك، و�ختريت م����ن قبل �أع�س����اء �أكادميية 
غونكور �سم����ن �لقائمة �لق�سرية �لتي ت�سم 
�أربع رو�يات هي "�لآخر �لذي نعبد" للكاتبة 
�لفرن�سي����ة كاترين كي�سي����ه، و"متوح�سون" 
و"�أغني����ة  جوف����ري،  لريجي�����ض  للفرن�س����ي 

هادئ����ة" للكاتب����ة �ملغربي����ة ليل����ى �سليم����اين 
و"بل����د �سغ����ري" للفرن�س����ي �لرو�ن����دي غايل 
فاي. ي����روي �لكاتب طفولت����ه يف بوروندي 
وبحث����ه عن جّنت����ه �ملفق����ودة. تب����د�أ �لرو�ية 
وتنتهي ب�سوت طفل يتحول �سيئًا ف�سيئًا مع 
مرور �لأحد�ث يف مدينة بوجومبور�. طفل 
ولد من �جتماع طرفن خمتلفن �أب فرن�سي 
�بي�ض و�أم ر�وندية �سود�ء. يختبئ �لكاتب 
خلف �سخ�سية كاب����ي، �لذي يروي �لحد�ث 
حي����ث ي�سه����د �نف�س����ال و�لديه �ل����ذي يج�سد 
�ملرحلة �لأوىل من معاناته يف �حلياة. يدور 
�جلزء �لثاين من �لكتاب حول �ل�سر�ع �لذي 

دفع �لبالد �ىل �حلرب �لأهلية ومزقها.

�سدر ع����ن د�ر غر��سيه كتاب للدبلوما�س����ي و�ل�سيا�سي �لفرن�سي 
دومينيك دوفيلبان حتت عنو�ن مذكر�ت �ل�سالم يف زمن �حلرب. 
�سغ����ل دوفيلبان من�سب رئي�����ض �لوزر�ء. ذ�ع �سيت����ه عندما كان 
وزيرً� للخارجية عام 2003 �ثناء �حلرب على �لعر�ق خ�سو�سًا 
بعد �لكلمة �لتي �ألقاها �مام جمل�ض �لأمن �لدويل �لر�ف�سة لفكرة 
�س����ن �حل����رب �لمريكية عل����ى �لعر�ق. م����ن �أبرز عبار�ت����ه )�وربا 
�لعج����وز ترف�ض خو�ض حرب جائ����رة با�سمها(. ل����دى دوفيلبان 
ع����دد من �ملوؤلف����ات ��سهرها )�ملائة ي����وم �أو روح �لت�سحية( �لذي 
يتحدث ع����ن �لأيام �لأخ����رية لنابليون بونابرت ول����ه كذلك كتاب 
)ع����امل �آخ����ر( �ل����ذي ي����دور ح����ول جمموعة م����ن �خلطاب����ات �لتي 
تتناول �لتغيري�ت �ل�سيا�سية على �ل�ساحة �لدولية وغزو �لعر�ق 

و�لبناء �لوربي.
ي����روي �لكات����ب يف عنو�ن����ه مذك����ر�ت �ل�س����الم يف زم����ن �حل����رب 
�نطباعات����ه ح����ول �لآلي����ات �لدبلوما�سي����ة �لت����ي �تبع����ت لتحقيق 
�ل�سالم. ي�سري دوفيلبان �ىل رف�سه �لو��سح للحرب �لتي ل تولد 
�سوى �ملزيد من �حلروب. يروي دوفيلبان �لأحد�ث �لتي ر�فقت 
�للحظ����ات �لأوىل للحرب على �لعر�ق وم�ساعيه �حلثيثة لإيقافها 
و�مل�ساع����ر �لتي �عرتته خالل �إلقائه خلطاب����ه �ل�سهري يف جمل�ض 
�لأم����ن �لدويل �لر�ف�ض للح����رب يف 14 �سباط 2003 حيث يقول 
�لقاعة.  �أرجاء  "عندم����ا بد�أت �لكالم حدث �سمت كبري يف كافة 
بد�أت �لعاطفة �لتي �جتاحتني بالتبدد �سيئًا ف�سيئًا. كل �سيء هد�أ 

يف د�خلي و�سخرت كل قو�ي لإلقاء خطاب فرن�سا".

م���ن  �لقادم���ون  �ملهاج���رون  ه���م  م���ن 
خمتلف �لنحاء؟ ما هو �لعدد �حلقيقي 
�لبل���د�ن  �ىل  �لقادم���ن  للمهاجري���ن 
�لغني���ة؟ م���ا �سح���ة ��ستقب���ال فرن�س���ا 
للمهاجري���ن �ل�سو�أ عل���ى �أر��سيها؟ ما 
ه���ي �لتكالي���ف �لت���ي تتحمله���ا �لدولة 
يج���د  ه���ل  للمهاجري���ن؟  �مل�ستقبل���ة 
ه���وؤلء �ملهاج���رون فر�س���ًا للعم���ل؟ ما 
ه���ي ن�سب���ة �ندماجه���م يف جمتمع���ات 
�ل���دول �ملحت�سن���ة؟ كل ه���ذه �ل�سئل���ة 

يف  �لقت�س���اد  ��ست���اذ  عليه���ا  يجي���ب 
جامع���ة باري����ض دوفن �ملح���ب موحد 
يف كتاب���ه �لهج���رة �ىل فرن�سا- �لو�قع 
فاي���ارد.  د�ر  ع���ن  �ل�س���ادر  و�خلي���ال 
للمح���ب موح���د ع���دد م���ن �ملوؤلفات عن 
�لعوملة و�لقت�س���اد. يعد كتاب �وروبا 
�لنغ���الق  �و  -�لنفت���اح  ومهاجريه���ا 

�أحد موؤلفاته �لبارزة.
يتحدث �لكت���اب عن ق�سية �لهجرة �ىل 
فرن�سا وتاريخها ودورها خالل فرت�ت 

�لأزمات. يبحث �ملوؤلف يف عنو�نه هذ� 
عن فهم ق�سية �لهجرة و�يجاد �حللول 
�لو�قعي���ة و�لكفيلة مبعاجلتها بدًل من 
�لغو����ض يف �خليال و�لتاأث���ر بو�سائل 
�لعالم �لتي �سّتت �لر�أي �لعام. يوجه 
�ملح���ب دع���وة للبح���ث يف �لدر��س���ات 
�لبل���د�ن  خمتل���ف  يف  و�لح�سائي���ات 
بدًل من جتاهلها. يرّد �ملحب كذلك على  
�لت�س���اوؤلت و�لآر�ء كاف���ة �لت���ي تق���ف 

بال�سد �أو مع ق�سية �ملهاجرين.

الهجرة الى فرنسا- الواقع والخيال- المحب موحد
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

ل���ذ� ر�أين���ا �س���حر خليف���ة يف عمله���ا �لرو�ئ���ي ه���ذ� )عّباد 
�حلي���اة  �أغ���و�ر  �س���ابرة  ذ�ت���ه  �له���م  تعاي����ض  �ل�س���م�ض( 
�لفل�س���طينية، وحي���اة �حل���ار�ت يف مدينة نابل����ض، ناقلة 
لة  وقائ���ع حياتية م���ن �ل�سع���ف �لإن�ساين، ل بل م���ن �جِلبِّ
�لب�سرية �ملتو�رثة: �لف�سول، و�لأغتياب، و�حل�سد، �سحر 
خليفة  وه���ي يف تناولها للحياة �لفل�سطينية، ما �سورتها 
حياة مالئك���ة، مثلما فع���ل رو�ئيو �لو�قعي���ة �ل�سرت�كية، 
و�حل���زب �لو�حد �لقائد، �خلائفون من �سطوة �لأخ �لأكرب 
�ل���ذي يح�سي حتى �لناأم���ة و�لهم�سة، بل �سّورت �ملجتمع 

ب�سعفه وقوته، ب�سلبه و�إيجابه.  
رو�ي���ة )عباد �ل�سم�ض( تناول���ت ق�سايا عدة من �حلياة يف 
فل�سط���ن ول�سيم���ا مدينة نابل����ض، حيث حتي���ا )�سعدية( 
�أرمل���ة )زه���دي( �لذي رح���ل مبك���رً�، وخلف لها ع���ددً� من 
�لأبن���اء، ظلت تنوء بحمل تربيته���م و�إطعامهم، وهي بهذ� 
تنتق���د من طرف خفي ه���ذه �لرغبة �جلاحمة يف �لإجناب، 
م���ن غري تهيئ���ة متطلبات �حلي���اة – ولو بحده���ا �لأدنى- 
له���ذه �لأفو�ه �جلديدة، فتظل )�سعدي���ة( �ألمر�أة �لب�سيطة 
تك���دح، تخي���ط �ملالب����ض، وتنقله���ا �إىل ت���ل �أبي���ب لبيعها، 
وتطم���ح مبغادرة �حل���ارة �ملتل�س�س���ة و�لف�سولية، حادة 
�لل�س���ان و�حلا�س���دة، و�ملرتاب���ة يف �ل�سل���وك و�لت�سرف، 
حت���ى و�إن كان نزيهًا وبريئًا، مثل �سل���وك )�سعدية( ف�ساًل 
ع���ن ثيمة حري���ة �مل���ر�أة، و�س���رورة �أخذها زم���ام نف�سها، 
و�ح���رت�م ر�أيها و�إر�دتها، �لذي متثل���ه �ل�سحفية )رفيف( 
و�لأف���كار �ملتطرف���ة، �لت���ي ميثلها )�أب���و �لعز با�س���ل( �إبن 
�لأ�سرة �لرثي���ة �ملعروفة يف رجاأ )نابل����ض(، )�آل �لكرمي( 
ف�س���اًل ع���ن �لإ�سالمي �مللت�س���ق بالرت�ث �لق���دمي، �لأ�ستاذ 
)بدي���ع( �مل�سحح �للغوي للمجلة، �لت���ي ي�سدرها �لأ�ستاذ 

)عطا �لله( ويتوىل مديرية حتريرها.

التجذر باألرض وعدم تركها
�سح���ر خليف���ة يف رو�يته���ا ه���ذه )عّب���اد �ل�سم����ض( توؤك���د 
بالأر����ض وع���دم مبارحته���ا، وتنتق���د  �لتج���ذر  �س���رورة 
�لآب���اء  ح���ارة  ب���رتك  وطموحاته���ا  )�سعدي���ة(  ت�سوف���ات 
و�لأجد�د، نحو �جلبل، وبن���اء منزل �سغري، حيث �لهو�ء 
�لعليل، و�سرب �لقهوة يف )�لفرندة( �أي �سرفة �ملنزل، �لتي 
يناه�سها �بنها )ر�ساد( �لذي يذيق جنود �لحتالل �لويل، 
�إذ� م���ا ح�سل ��ستب���اك، لدقة تهديف���ه و�إ�سابتهم من خالل 
)�ملقليع���ة( �أي �ملقالع، ظ���ل )ينقفهم( باحلج���ر، ي�سربهم، 
يقذفه���م، وظل يوؤك���د �لبقاء يف �حلارة، وع���دم مبارحتها، 
�سائحًا يف وجه �أمه "حارتنا مية، حارتنا مية )...( ومن 
�لن���ا غريه���ا؟ )...( حارتنا مية، روحي �إن���ت و�أولدك. �أنا 
م����ض ر�يح ول���و  �أدور �سح���اذ على بيوت �جل���ري�ن )...( 
حارتنا تعودناها تعودنا �أهلها، وجري�نها و�أولد �حلارة. 
نلع���ب مع من؟ نحكي مع من؟ نتظاه���ر مع من؟" تر�جع 

�ض 228-227.
�سح���ر خليف���ة، مثله���ا مث���ل �لرو�ئ���ي �لفل�سطين���ي غ�سان 

�ل���ذي ظ���ل يوؤك���د �س���رورة �لتج���ذر بالأر����ض  كنف���اين، 
و�لت�سبث بها، كي ل تكون لقمة �سائغة للعدو �ل�سهيوين، 
يف غال���ب �أدب���ه، ول �سيم���ا يف رو�يته �لر�ئع���ة و�ملكثفة. 

)رجال يف �ل�سم�ض(

الموت اختناقًا مصير مغادري األرض 
   حي���ث يجعل �ملوت م�س���ري �ملغادرين �أر�سهم نحو بلد�ن 
�لنفط، يغادرون �أر�سهم نحو �لأردن وعند نقطة �لأجفور 
مي�س���ون �ل�ساعات �لطويلة خ�سية �لوقوع يف �أيدي رجال 
�لكم���ارك و�حلدود ومن �لأج فور نح���و بغد�د، ومنها �إىل 
�لب�س���رة توق���ًا �إىل �لكوي���ت، ويجعلهم غ�س���ان يقعون يف 
بر�ث���ن �ملزوري���ن و�ملحتال���ن، ي�سرق���ون �أمو�له���م بحجة 
تهريبهم، حتى �إذ� و�سلو� نقطة �حلدود، �سفو�ن تركوهم 
يو�جهون م�سريهم، �ملوت �سياعًا يف �ل�سحر�ء وعط�سًا، 
حت���ت �سي���اط �ل�سم����ض �لالهب���ة، و�إذ يجدون، �أب���و قي�ض 
و�أ�سع���د وم���رو�ن، بع���د �أن �أعيته���م �ل�سبل يع���رثون على 
�إب���ن جلدته���م، �لفل�سطين���ي �أبو �خلي���زر�ن، �مله���رب لدى 
�حل���اج �لعر�قي ر�سا، كي يهربهم م���ن �لب�سرة بال�ساحنة 
ذ�ت �خل���ز�ن، �ل�ساحن���ة �حلو�سية، وي�سط���رون للنزول 
يف خز�ن �ل�ساحنة �لفارغ عن���د نقطتي �لتفتي�ض �لعر�قية 
و�لكويتي���ة، ه���ذ� �خل���ز�ن �ل���ذي حت���ول �إىل ف���رن ب�سبب 
�ل�سم����ض �حلارق���ة، و�إذ ينجيهم غ�سان م���ن نقطة �حلدود 
�لعر�قي���ة �لتي غادرها �أبو �خلي���زر�ن �سر�عًا، فان مد�عبة 

ثقيل���ة م���ن موظف �حل���دود �لكويت���ي مع �أب���ي �خليزر�ن 
توؤخ���ره، فيكون م�سري �لثالثة �لختناق و�ملوت، ومن ثم 
�ملزبل���ة، حتى �إن �أب���ا �خليزر�ن ما فكر يف دفن �أبناء بلده، 

بل تركهم يف مكان رمي قمامة �ملدينة!
وكما جعل غ�س���ان كنفاين �ملوت م�س���ري �لتاركن �أر�سهم 
���ْل طموحات )�سعدي���ة( يف مغادرة  ف���اإن �سح���ر خليفة ُتْف�سِ
ح���ارة �لأهل، �إذ �أن ف�ض قو�ت �لحتالل لتظاهرة، بق�سوة 
وعن���ف، حتول���ت �إىل �نتفا�سة وعمل م�سل���ح، ياأتيان على 

كل �سيء فيوؤول م�سروع �سعدية �إىل يباب وهباء.
 �سح���ر خليف���ة �ملندغمة باحلي���اة �لفل�سطيني���ة، و�ملد�فعة 
ع���ن كل ما هو نبي���ل فيها، وهي يف جم���ال  �نتقادها لآر�ء 
و�سل���وك �لبع�ض، نقل���ت �سلبية مدير حتري���ر �ملجلة، فهو 
م���ع �لرحمن، ومع �ل�سيط���ان يف �آن و�حد، فاإذ يحاول من 
خ���الل جريدته �لتي مل ت�سمها لنا �سح���ر خليفة، زيادة يف 
�سبابي���ة مدي���ر �لتحري���ر و�سلبيت���ه �إذ يح���اول �لدفاع عن 
ق�سي���ة �لوطن من خالل �لكتابة، و�إعطاء �حلرية ملنت�سبي 
�جلري���دة يف �إب���د�ء �لر�أي، وحتى خمالف���ة �آر�ئه، ظل هذ� 
�ملدي���ر حري�سًا عل���ى �حل�سول عل���ى �لت�ساريح من �سلطة 
�لحت���الل، حر�سه عل���ى ت�سّلم �أم���و�ل �ل�سمود من منظمة 
�لتحرير، يف حن جعلت �لأ�ستاذ بديع، �مل�سحح �للغوي، 
ظاًل ملدير �حلرير ومو�فقًا له يف �آر�ئه كلها، هي �لتي تنقل 
لن���ا �لكثري من �آر�ئه �ل�سادم���ة، �لبعيدة عن حركة �حلياة، 
يف حماول���ة منها لنتق���اده و�نتقاد �سلوك���ه وتفنيد �آر�ئه 
�إ�سالمي���ة �لتوج���ه و�له���وى، يف حن كان���ت تتعاطف مع 
�لأف���كار �لي�سارية �لت���ي يطلقها �أبو �لع���ز، و�آر�ء )رفيف( 

ب�ساأن حرية �ملر�أة.

 ولأنه���ا كذل���ك، فق���د نقلت �س���ورً� م���ن م���وؤ�زرة �لي�سار 
�ليه���ودي ودع���اة �ل�س���الم، للدف���اع ع���ن �لفل�سطيني���ن 
وق�سيته���م، وه���ا ه���و �ل�سحف���ي �ليه���ودي )خ�سرون( 
�سديق �ل�سحفي )ع���ادل �لكرمي( يقتحم نقاط �لتفتي�ض 
�لإ�سر�ئيلي���ة �إبان �نتفا�سة �ملدين���ة، ويتوغل يف مدينة 
نابل�ض، م�ستفيدً� من هويته �لإ�سر�ئيلية �لتي ل تخ�سعه 
للتفتي�ض، كي ي�سل �إىل قلب �لنتفا�سة، و�إ�ساءتها ونقل 

وقائعها للجريدة يف �سبق �سحفي َعزَّ نظريه ومثيله.
وكم���ا كنت د�ئمًا ل �أرغ���ب يف �حلو�ر �لعامي يف �لق�سة 
�أو �لرو�ي���ة، فاأين كنت �ط���رب لهذ� �حلو�ر �لعامي �لذي 
و�ّسَح���ْت �سح���ر خليف���ة �سط���ور رو�يته���ا به، وم���ن قبل 
طربت – كذلك – للحو�ر �لعامي �لذي ��ستخدمته �أحالم 
م�ستغامن���ي قلي���اًل ويف مو��س���ع حم���ددة يف ثالثيته���ا 
�لرو�ئي���ة )ذ�كرة �جل�سد( و)فو�س���ى �حلو��ض( و)عابر 
�سرير( لقد تعاطفت مع، ل بل �أحببت �لعامية �جلز�ئرية 
�لبعيدة عن �أفهامنا، ترى هل هذ� �حلب ناجت عن تعاطفي 
�ل�سديد م���ع �جلز�ئر �أيام ثورتها وكن���ا فتيانًا؟ و�أحببت 
�لعامي���ة �لفل�سطينية لأندغامي مع ق�سي���ة فل�سطن �أيام 
ثورتها بعد كارثة 1967، وكنا يف بو�كري �سبابنا؟ �أهي 
تعيد يل �سورً� غاربة من حياتي و�لإن�سان حري�ض على 

ذكرياته وما�سيه �لذي �ن�سرب من يديه �سر�عًا؟

سحر خليفة تواصل بوحها اإلبداعي
و�إذ يتوقف بع�سهم �أو بع�سهن عن �لكتابة لدو�ع �ستى، 
ف���اإن �لرو�ئي���ة �سحر خليف���ة، و��سلت بوحه���ا �لرو�ئي، 
وكان���ت ه���ذه �ملو��سل���ة و�ل�ستمر�ري���ة �أح���د �ل�سروط 
�لو�جب توفرها كي تفوز بجائزة حممد زفز�ف �لرو�ئية 
يف �سه���ر حزير�ن من ع���ام 2013 يف دورتها �خلام�سة، 
ولتك���ون �أول كاتب���ة عربي���ة تفوز بها بع���د جمموعة من 
�لرو�ئي���ن �ملرموق���ن يف �لوط���ن �لعربي من���ذ �نطالق 
�جلائزة ع���ام 2002، ه���م: �لرو�ئي �ل�س���ود�ين �لر�حل 
�لطي���ب �سال���ح، و�لرو�ئ���ي �لليب���ي �إبر�هي���م �لك���وين، 
و�لرو�ئ���ي �ملغربي مبارك ربيع و�لرو�ئي �ل�سوري حنا 
مينة، وهو ما �أكده �لرو�ئي �جلز�ئري و��سيني �لأعرج، 
رئي�ض جلنة �لتحكيم لدى �إذ�عته قر�ر �للجنة من �أن هذ� 
�مل���ن �ساحبت���ه ��ستمر�رية وتو�تر و��سح���ان وحيوية 
منتج���ة تتفادى مقتل �لفعل �لرو�ئي كالتكر�ر و�خلطاب 
�ل�سه���ل، وه���ي خا�سي���ة مهم���ة ومل تتوقف ع���ن �لكتابة 
و�لبد�ع، �إميانًا منها �ن �لرو�ية رهان ثقايف وح�ساري 
منذ رو�يتها �لأوىل )مل نعد جو�ري لكم( 1974، وحتى 
ن�سها �لأخ���ري )حبي �لأول( �ل�سادر ع���ام 2010، ف�ساًل 
ع���ن �نت�ساره���ا لقي���م �حلد�ث���ة، كذل���ك دفاعها ع���ن �لقيم 
�لنبيل���ة �لتي تهم �لفل�سطيني، وَتُهمَّ �لإن�سان يف �ملطلق، 
وتعبريه���ا ع���ن مع�س���الت �لع�س���ر من ح���روب وهز�ت 
عنيفة من خالل �لق�سي���ة �لفل�سطينية و�أخريً� �نخر�طها 

يف �لفعل �لجتماعي و�لثقايف مبدعة ورو�ئية.

�آن ديكل���و، و�لت���ي كانت ت�ست���رت خلف ��س���م بولن رياج، 
وحتط���م �أو باملعن���ى �لأ�س���ح تدمر قاعدة �ملُح���ال، وتخط 
رو�ي���ة �إيروتيك، �أحدثت ج���دًل حن ُن�س���رت رو�يتها عام 
1954، ونالت �سه���رة و��سعة و�هتماما و��سعا وُعّدت من 

�ف�سل �لرو�يات �ل�سبقية لعام 2004 وما تاله.
قب���ل �أن �ناق����ض �لظ���روف �لت���ي دفع���ت بول���ن ري���اج " 
و�ساأخت���ار ��سمه���ا �مل�ستع���ار وه���و "بول���ن ري���اج" �لذي 
��ستخدمت���ه ح���ن ن�سرت رو�ي���ة "ق�س���ة �و" و�لذي ذ�عت 
�سهرت���ه �أكرث من هويته���ا �حلقيقة" لكتابة ه���ذه �لرو�ية، 
�سنناق�ض �أي نوع من �لرو�يات هذه؟ فكيف ل�سمو �لع�سق 
وجنون���ه �أن يقودنا �إىل �لعهر؟ وه���ل �لع�سق م�سوؤول عن 
�إذللن���ا وترهيبنا؟ هل ي�ستطيع �لعا�س���ق �أن ي�سارك ج�سد 

مع�سوقه؟ ويلتّذ بعذ�باته؟...
رو�ي���ة "ق�س���ة �و" �لت���ي تتحدث ع���ن ق�سة فت���اة فرن�سية 
تعم���ل يف جمال ت�سوير عرو����ض �لأزياء، يقودها حبيبها 
" �إىل ق�سٍر ما يدعى رو��سي، لتتعر�ض يف ذلك  "ريني���ه 

�لق�سر �إىل خمتلف �نو�ع �لإنتهاكات �جل�سدية، حيث كان 
عدد من �لرجال ي�ساركون "رينيه"

 ج�س���د "�و"  مبنته���ى �لحتق���ار و�لإذلل ويخ�سعونه���ا 
�إىل رغباته���م،  وترب���ط "�و"  بو��سطة �سال�س���ل و��سو�ر 
بج���در�ن �لق�س���ر وتتعر����ض للجل���د كل ليل���ة، وكل ذل���ك 
مبح�ض �إر�دتها، فلم تُكن بطلة �لرو�ية جمربة لهذ� �لنوع 

من �لإنتهاك.
ت�ستم���ر �ح���د�ث �لرو�ية �سمن ه���ذ� �ملحور، حت���ى تغادر 
�لرو�ية  فيها  ت�سري  �لتي  �لحد�ث  "�و" رو��سي، وخالل 
يك���ون هّم �لبطل���ة �لوحيد هي �إر�س���اء حبيبها �لذي يقوم 
فيم���ا بعد مب�ساركته���ا رجل و�حد لُه �ل�سلط���ة �لكاملة على 
رينيه وه���و "�ستيفن" �لذي يك�سف مي���ول "�و" �ل�سبقية، 
لتتعر����ض �لبطلة لعذ�ب���ات �خرى وجديدة م���ع "�ستيفن" 

"  لُه. �لذي ي�ستعبدها لت�سبح "�أمًة
ه���ذ� �لن���وع م���ن �لرو�ي���ات يبح���ث يف �جلان���ب �لنف�سي 
�لت���ي  �ل�سادي���ة  �مل�ساع���ر  �لرو�ي���ة، فمو�سوع���ة  لأبط���ال 

تتمي���ز بها م�ساعر كل من �ستيفن وريني���ه و�أوؤلئك �لرجال 
�لذي���ن �سادفتهم "�و" يف رو��س���ي، وكذلك �سخ�سية "�و" 
�ملازو�سي���ة �لتي طاملا كانت تعتق���د �أن �نف�سالها عن رينيه 
�سيكون ��سد عليها من �ملوت، وثم خ�سعت ذ�ت �خل�سوع 
ل�ستيفن، وكانت جتد �ملتعة �لكبرية با�ستخد�مها و�سربها 
وتعذيبه���ا وجلده���ا باأب�س���ع �لط���رق وُتغت�س���ب وتخ�سع 
لرغبات رجال لتعرفهم كل هذ� كان يثري فيها متعة كبرية، 
وي�سعره���ا بنقاء روحها " كما كان���ت تذكر خالل �لرو�ية" 

وهذ� �إذ� دل فيدل على مازو�سية هذه �ل�سخ�سية.
�أي�سًا جند �أن �لرو�ئية ت�ستعر�ض �ستى �أنو�ع �ملمار�سات 
تناق����ض مو�سوع���ة  فه���ي  �لرو�ي���ة،  ه���ذه  �جلن�سي���ة يف 
�جلن����ض " �ملثل���ي" و�لذي يتبادله �لرجال فيم���ا بينهم، �أو 
�لن�س���اء فيما بينهن، وكذلك تناق�ض مو�سوعة �جلن�ض بن 
�لرجل و�مل���ر�أة، كما ت�ستعر�ض طرق و��ساليب �ملمار�سات 
�جلن�سية، فرو�ية "ق�سة �و" ورغم �نها رو�ية �يروتيكية 
�إل �أنه���ا تقرتب جدً� م���ن �لرو�يات �لباحي���ة  )ولتو�سيح 

�لف���رق هن���ا: �أن �لرو�ي���ة �لباحي���ة تكون مبثاب���ة �ملحفز 
�جلن�سي للقارئ، وهذ� يختلف متامًا عن �ليروتيك( بهذ� 
��ستطاعت بولن رياج �أن متزج بن �ليروتيك و�لباحية 
يف ه���ذ� �لكت���اب، للتف���وق �لكاتبة عل���ى ذتها، وذل���ك لأنها 
بب�ساط���ة حت���ّدت �لُكّتاب �لذك���ور يف كتابة رو�ي���ة �سبقية 
تتف���وق بها عليهم،  ومن خالل رغبته���ا باأن تثبت لع�سيقها 
�ل�سح���ايف "ج���ان ب���ولن" �ل���ذي كان معجب���ًا بكتاب���ات 

�ساد" �ل�سبقية. دي  "ماركيز 
برع���ت �لكاتبة بول���ن رياج باأن جتتذب �لق���ارئ وذلك من 
خ���الل ��سافة عنا�سر �لت�سويق �لت���ي جتعل �لقارئ يلهث 
خلف �سفح���ات �لرو�ية ملعرف���ة �ملزيد، ورغ���م �أن �لرو�ية 
كال�سيكية زمانًا وتو�سيفًا، �إل �نها تتمتع باأ�سلوب �سردي 
حد�ثي بع����ض �ل�سيء وذل���ك من خالل ��ستخ���د�م �لكاتبة 
�جلم���ل �لق�سرية و�ملكثفة، وما ميك���ن �أن نوؤ�خذ �لرو�ئية 
علي���ه هو �أن �سجر �لرو�ئية وبرودها من ��ستمر�ر �ل�سرد 
يف مثل ه���ذه �لرو�ية كان و��سحًا يف �ل�سفحات �لخرية 
من �لكتاب، حيث و�سعت �لرو�ئية خامتة لتتنا�سب متامًا 
مع مو�سوعة �لرو�ية، فجاء مدخل �لكاتبة �إىل �لنهاية يف 
�لوق���ت �لذي كان���ت من�سغلة ب�س���رد حدث وم�سه���د وحالة 
معين���ة، وهذ� ما �سُيفاجئ �لقارئ �لذي �سيكون ُمنكّبًا على 
�لكت���اب، ومع ذلك �سنلحظ �أن ��سل���وب قفل �لرو�ية قريب 
ج���دً� من �ل�سل���وب �حلد�ثي وذل���ك من خ���الل و�سع �سبه 
�فرت��س���ات لنهاية ق�س���ة �و، ما ُي�سعر �لق���ارئ �أن �لنهاية 
مفتوح���ة، �أي�س���ًا ل مُيكن  �أن نبخ�ض ح���ق �ملرُتجمة مرينا 
�لر�سي���د �لتي ترجم���ت �لرو�ية مبنته���ى �لمانة و�ل�سدق 

فلم ُتفقدها عنا�سر �ملتعة و�لت�سويق و�جلمالية.
نهايًة يجب �أن ن�س���ري �إىل �أن "ق�سة �و" �لرو�ية �ل�سادرة 
ع���ن موؤ�س�س���ة �ملدى لالإع���الم و�لثقاف���ة و�لفن���ون، و�لتي 
�ألفته���ا �لكاتبة بولن رياج حماولًة ج���ذب �هتمام ع�سيقها 
�ل�سح���ايف، وذلك لأنها مل تكن جميل���ة �أو مثرية، فحاولت 
�أن جتعل���ه يتم�س���ك بها دون �أن يهجره���ا ولأنه كان معجبًا 
باملوؤلف���ات �جلن�سي���ة و�ليروتيكية و�ل�سبقي���ة، فقد �ألفت 
ري���اج ه���ذ� �لكت���اب وبالفعل جنح���ت كل �لنج���اح بك�سب 
�عجاب���ه و�هتمام���ه، فكم���ا خ�سع���ت �و لرغب���ات ريني���ه 
و�ستيف���ن من �ج���ل �ر�سائهم���ا خ�سعت ري���اج لرغبة جان 

بولن لتك�سب ر�ساه عنها.

م����ن نو�در �ل����رت�ث �لعربي، كان يف حك����م �لكتب �ملفقودة 
يف �لق����رون �لأخرية، حتى عرث علي����ه �ملحقق  يف �سوؤون 
�ل����رت�ث عبا�ض �إقبال، فقام بن�سره م�سورً� مع در��سة عنه 
بالفرن�سية يف باري�ض 1938م، و�ملخطوطة �لفريدة �لتي 
ع����رث عليه����ا �لأ�ست����اذ عبا�ض كتب����ت  ت�س����ري �ىل �أن �لكتاب 
يف حقيقت����ه لي�����ض كت����اب طبق����ات، وه����و يف مو�سوع����ه 
�أق����رب �إىل �لت�سمي����ة �لتي �سم����اه بها حم����زة �لأ�سفهاين: 
)�لختي����ار من �سعر �ملحدث����ن( �إل �أن معظم من نقلو� عن 
�بن �ملعتز �سمو� كتاب����ه )طبقات �ل�سعر�ء(. وقد كتبه �بن 
�ملعت����ز يف �أيام ق�سار من �أخريات حياته بعد عام 293ه�، 
وعن����ي في����ه بجم����ع �ملفاكهات و�لن����و�در و�ملحا�س����ن �لتي 
�أث����رت عن �سعر�ء عا�سو� يف ب����الط بني �لعبا�ض وق�سور 
وزر�ئه����م ورجالتهم. و�أف����اد �لأربلي �أن �لكت����اب ي�ستمل 
عل����ى )131( ترجمة، بينما ت�س����م �لن�سخة �لتي بن يدينا 
و�لت����ي ق����ام بتحقيقها �لديب �مل�سري  عب����د �ل�ستار �حمد 
ف����ر�ج  ترجمة، وقد عرث �لأ�ستاذ عبا�ض يف �ملخت�سر على 
�لرت�ج����م �خلم�ض �ل�ساقط����ة، ومنها ترجم����ة )�بن هرمة( 
�لت����ي �فتت����ح بها �بن �ملعت����ز كتابه. �أما م����ن حيث �لتاريخ 

فاأق����دم م����ن ترجم لهم في����ه )ب�سار ب����ن ب����رد( �ملتوفى �سنة 
167ه����� و�آخرهم )�لنا�سئ( �ملتوف����ى �سنة 292ه� وحممد 
�ل�س����ري�زي �ل����ذي ق����ال يف ترجمت����ه: )وهو �لي����وم �ساعر 
زماننا(. ويوؤخذ على �بن �ملعتز �إهماله لذكر �بن �لرومي 
�ل����ذي تويف قبله ب)13( �سن����ة، وهو �ساحب �أكرب ديو�ن 

يف �ل�سعر.
ج����اء يف مقدم����ة �لكتاب:  �حلم����د لله �لذي �أقح����م م�ساقع 
�لف�سحاء مبعجز كالمه، و�أخر�ض �سقا�سق �لبلغاء برتتيبه 
ونظامه، وبهر �لعرب �لعرب����اء باخرت�ع مفتحه وختامه، 
�ل����ذي ل يرتقي نز �لأوه����ام �إىل زلزل كن����ه جربوته، ول 
ي�ستح����وذ له����ام �لأفهام على �سرب نقطة م����ن م�ساحة بيد�ء 
ملكوته، ول توؤمل �أفكار �حلكم����اء �لر��سخن، �إدر�ك ملعة 

من �أثرييات لهوته.
كان لب����ن �ملعت����ز دوٌر ه����ام يف در��سة �ل�سع����ر �ملحدث من 
خ����الل موؤلفي����ه: طبق����ات �ل�سع����ر�ء ور�سالت����ه يف حما�سن 
�سعر �أبي متام وحما�سنه، ب�سكل خا�ض، وبتاأليفه للبديع 
َن �لنقاد من  ر�سم نهج����ا جديد� لتذوق �سعر �ملحدث����ن، َمَكّ
�لتفاعل مع ذلك �ل�سعر يف �سوء مقايي�ض نابعة من �إبد�ع 

�ملحدثن.
فاب����ن �ملعت����ز مم����ن �أرخ����و� لل�سعر �ملح����دث وعمل����و� على 
ن�سره ودر��سته، فهو قد عر�ض يف كتابه طبقات �ل�سعر�ء 
�أخباره����م ومناذج من �أ�سعاره����م )�أثبت �أ�سعار� تزيد على 
�ألف وخم�سمائة بيت ل توجد يف كتاب �سو�ه. وغايته �أن 
يعر�ض ملا» و�سعته �ل�سعر�ء من �لأ�سعار يف مدح �خللفاء 
و�ل����وزر�ء و�لأمر�ء من بني �لعبا�ض، ليكون مذكور� عند 

�لنا�ض«.
وذكر �أن �لنا�ض يف زمان����ه قد �سئمو� من �أخبار �ملتقدمن 
و�أ�سعاره����م؛ فاإن �سع����ر �لقدماء» قد ك����رُثت رو�ية �لنا�ض 
ل����ه فمل����وه، وقد قيل لكل جدي����د لذة، و�ل����ذي ُي�ستعمل يف 
زمانن����ا �إمن����ا هو �أ�سع����ار �ملحدث����ن و�أخباُره����م« فهو �ألف 
كتاب����ه لي�سرتيح �لنا�ض من �أخب����ار �ملتقدمن و�أ�سعارهم، 

على حد قوله.
وكت����اب �لطبق����ات جمع فيه م����ا يزيد على مائ����ة وع�سرين 
�ساع����ر�، ب����د�أه بب�س����ار بن ُب����رد و�أنه����اه بالنا�س����ئ �لأكرب، 
عر�ض في����ه لأخباره����م، ولر�أيه يف بع�سهم، م����ع �هتمامه 
بكث����ري من �ملغمورين من �ل�سع����ر�ء �لعبا�سين.» و�لكتاب 

بع����د ه����ذ� �سج����ل للحي����اة �لأدبية بع����د �أن خلف����ت ور�ءها 
ع�س����ر �لعربي����ة �خلال�سة مب����وت فحول بني �أمي����ة �أو�ئل 
�لقرن �لث����اين �لهج����ري، وفيه نرى �لجتاه����ات �لعجيبة 
و�ملح����اولت �لت����ي كان ُيق�سُد من ور�ئه����ا حتطيم �ملاأثور 
و�إقام����ة �جلدي����د. كما ن����رى �ملو�زنات �لعاقل����ة و�ل�سروح 
�لدقيق����ة و�مليل �إىل �أخذ �مل�سائ����ل �أخذ� وجد�نيا بعيد� عن 

�جلدل �لذهني �لذي غلب على �لنقد فيما بعد«
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صدر قديما

الروائية سحر خليفة في روايتها )عّباد الشمس(

أندغام بالحياة الفلسطينية ودعوة 
للتجذر باألرض

ظل الهم الفلس��طيني مس��تحوذًا عىل إب��داع الروائية س��حر خليفة, منذ أول 
عم��ل روايئ لها )مل نعد ج��واري لكم( التي أصدرته��ا دار اآلداب البريوتية 
ع��ام 1974, لتواصل اآلداب نرش أعامله��ا تباعًا )الصّبار( و )مذكرات امرأة غري 
واقعية( ورابعًا روايتها )عّباد الش��مس( وتقع يف مئتني وتسع وسبعني صفحة 
وبحرف صغري, وال غرّو يف ذلك, فس��حر خليفة ابنة فلسطني, ومدينة نابلس 
تحديدًا عايش��ت النكبة الكربى, وعذابات الرحيل عن الوطن األم س��نة 1948, 
وظلت مثل جّل 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 إبداعيًا, وقضية ضياع الوطن, 

شـكيب كاظـم

الشــعراء طبقات 

بوليــن ريــاج فــي "قصــة او".. الروائيــة التي 
شاطرت بطلتها الخضوع
ع��ام 2004 وهي يف س��ن السادس��ة والثامنني، اعرتف��ت ملحرر جري��دة الغارديان 
الربيطانية انها صاحبة الرواية االيروتيكية "قصة او" – الصادرة حديثًا عن دار املدى 
برتجمة مرينا الرش��يد -، وانها اضطرت أن تكتبها قبل 50 عامًا ارضاء للرجل الوحيد 
الذي احبته، جان بوالن الذي تصفه بالقول، بأنه كان رجاًل طويل القامة وسياًم جدا، 
رغم س��نوات عمره الس��تني،  كانت هي يف االربعني من عمرها، تعمل محررة  يف 
دار غاليامر الش��هرية جنبًا اىل جنب البري كامو واندريه جيد، وخشيت من أن يرتكها 
محبوبها، فقررت أن تغويه بحكايات وقصص عن الجنس، كان يس��خر منها ويقول 
إن النساء عاجزات عن كتابة رواية جنسية، فقبلت التحدي وكتبت قصة "او"  بدفرت 
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".

زينب المشاط



ة ْغرا����س بالأخبار العظيمة.  اأ�سرعُت اإىل العمَّ
�سارت لدّي وظيفة. اأ�ستطيع  الآن اأن اأدخل اأّي 
اأ�ست�دي���� دون اأن يتّم �س�ؤايل خم�سني �س�ؤاًل. 
ومل يُك���ن عل���ّي اأن اأجل�س يف غرف���ة النتظار. 

فاأنا كنت ُمقيَّدًة يف الق�ائم باعتباري ممثلة.
 20th بالع���امل«  اأ�ست�دي����  اأرق���ى  »اإن���ه 

.Century-Fox
ة ْغرا�س، وذهبْت نح� امل�ِقد  اأ�س���رَق وجُه العمَّ

لأجل اإعداد القه�ة.
جميُع النَّا�س هن���اك رائع�ن. �ساأق�م بالتمثيل 
يف فيلٍم �سينمائّي. �سيك�ن دورًا �سغريًا، لكن، 

حني اأظهُر على ال�سا�سة.. 
���ة  ت�ّقف���ُت ع���ن احلدي���ث وتتطّلع���ُت اإىل العمَّ
غرا�س. كانت مازلت تبت�سم. لكنها ظّلْت واقفًة 
دون ح���راك.كان وجهه���ا �ساحب���ًا، وب���دا اأنه���ا 
متَعبة- كما ل� اأّن احلياَة كانت اأمرًا ثقياًل على 

احتمال املزيد منه.
اأحطُته���ا بني ذراع���ّي واأعنتها ك���ي جتل�س اإىل 

املن�سدة.
»اأنا بخري. القه�ُة �ستجعلني اأف�سل«.

    قلُت لها:
»�سيك�ُن ذلَك فارقًا بالن�سبة لنا جميعًا. �ساأعمل 

باجتهاد«.
جل�سنا ط�ياًل وتناق�سنا بخ�س��س ا�سٍم جديٍد 
يل. مدي���ر الت�س�ير قد اق���رح اأن اأبتكر ا�سما 

حرًا من »ن�رما دوغريتي«. اأكرث �سِ
    قلت لها:

ًة؛ حيُث مل  َن اختيار ال�سم. خا�سَّ »اأودُّ اأن اأُح�سِ
يعد »دوغريتي« ا�سمي ب���اأّي حال من الأح�ال 

بعد الآن«.
»األي����َس لدي���ِك اقراح���ات لأ�سم���اء؟« �ساألْتن���ي 

العّمة غرا�س.
مل اأُج���ْب. كان ل���ديَّ ا�سٌم يجعلن���ي اأرُجُف متى 
ما فّكرُت فيه. يع�ُد للرجل ذي الُقبَّعِة املتدّلية، 

و�سارب غابل. �س�رُته كانت الآن بح�زتي.
قم���ُت باختبار ال�س���م يف راأ�س���ي، لكّني بقيُت 
تي كانت تبت�سم يل. اأح�س�سُت اأنها  �سامتة. عمَّ

ر به. كانت ُتدرك ما كنت اأُفكِّ
»الرجل الذي بالأ�ست�دي� اقرح »مارلني«.

»ا�سٌم لطي���ف، وه� ينا�سُب ا�سَم اأُّمِك العفيف«. 
تي. هكذا قالت عمَّ

مل اأكن اأعلم ماذا كان يعني هذا.
    قالت العمة ْغرا�س:

»هي كان���ت من عائل���ِة »ُم�ن���رو«. حيث يرجع 
لأُم���ِك  اأوراق ووثائ���ق  ل���ديَّ  اأ�س���ل عائلته���ا. 
اأحتف���ُظ بها، وهي ُتِظهر اأنه���ا كانت من اأقرباء 

ة«. الرئي�س ُم�نرو؛ رئي�س ال�ليات املتحدِّ
   �ساألُتها:

»اأتعن���نَي اأنِّ قريب���ٌة لأح���ِد روؤ�س���اِء ال�لي���اِت 
املتحدة؟«.

   قالت العمة غرا�س:
»ينحدُر اأ�سلُِك ُمبا�سرًة منها«.

»اإنه ا�سٌم رائع. مارلني ُم�نرو. لكن لن اأُخربهم 
ة غرا�س وقلُت لها:  ل���ُت العمَّ باأمر الّرئي�س«. َقبَّ

»�ساأُحاوُل اأن اأنتبه لنف�سي جيًدا«.
    قال يل م�ساعُد املخرج:

»الآن. ام�ِس نح� الآن�سة چ��ن هاڤ�ر، ابت�سمي 
له���ا، ُق�يل »مرحًبا«، لّ�حي بُيمناِك، وارجعي. 

فهمِت؟«.
مُت على طاقم العمل.  رنَّت الأجرا�س. خّيَم ال�سّ

�ساح مدير الّت�س�ير:
 !Action     

ثت.  م�سيت، ابت�سم���ت، لّ�حُت بُيمن���اي وحتدَّ
ُل يف فيلم! اأنا واحدٌة �سمَن ه�ؤلِء  اأنا كنُت اأمثِّ

امِلئة، لأجِل لقطٍة واحدة؛ »مثلٌة �سغرية«.
���ا �سمن الّطاَق���م؛ ممثالٌت  كان هن���اك دزينٌة منَّ
نا�سئ���ات، ينتظرَن اإ�س���ارَة الب���دء، و�سطرًا اأو 
اثن���ني ك���ي يقم���َن باإلق���اءه. بع����سٌ منه���نَّ ُكنَّ 
ئاٍت خب���ريات. بعد ع�سر �سن�اٍت  ممث���الٍت نا�سِ
يف العم���ل يف الأف���الم، مازل���َن يقم���ن بت���الوة 
�سط���ر واح���د، ومي�س���نَي ع�س���ر خط����ات نح� 
ن  ال���ال م���كان. بع�سهنَّ ُك���نَّ �سغ���رياٍت يف ال�سِّ
ولديه���نَّ نه����ٌد رائعة. لكّن���ي كنت اأعل���م اأنهنَّ 
يختلف���َن عّني. مل يكن لديِه���نَّ اأوهامي. مل يكن 
ل���دى اأوهامي اأّي �س���يٍء لتفعل���ه ب�سبب ك�ن 
فٌة كممثلٍة  ممثل���ًة جّيدة. علمُت كي���ف اأنِّ ُم�سنَّ
من الدرجة الثالثة. يف احلقيقة؛ كان باإمكان 
اأن اأ�ست�سع���ر النق����س مب�هبتي كم���ا ل� كانت 
مالب����َس رخي�س���ة اأرتديه���ا بداخل���ي. لكن، يا 
ر!  ، اأن اأتط�َّ اإلهي، كم اأردُت اأن اأتعلَّم! اأن اأتغريَّ
مل اأك���ن اأريد اأيَّ �سيٍء اآخر. ل رجاًل ول اأم�اًل 
ول ُحّبًا، لكن، الُقدرَة لأن اأق�َم بالتمثيل. بينما 
كان ق��س احلبل ال���ذي يحمُل امل�سابيح يلتّف 
؛ اأدركُت  ُز عل���يَّ ح����ل ج�س���دي، والكامريا ُتركِّ
فج���اأًة حقيق���َة ذات���ي. اأدركت كم كن���ت خرقاَء، 
فارغ���ة، جاهل���ة! يتيم���ٌة كئيب���ة راأ�سه���ا ُي�سب���ه 

ة. بي�سة الإِِوزَّ
. كنت اأقف �سامتًة  لكن، اأنا كنت اأريد اأن اأتغريَّ
اأ�سخ����س بب�سري. كان الرج���ال يبت�سم�ن يل 
حماول���نِيَ لف���َت انتباه���ي. لي����س املمثل���ني ول 
ال�ُمخ���ِرَج وم�ساعديه. ه�ؤلء كان����ا اأ�سخا�سًا 
���ني، والأ�سخا����سُ ال�ُمِهّم����ن يحاول�ن اأن  ُمِهمِّ
يلفت����ا نظ���ر اأ�سخا����سٍ ُمهّمني اآخري���ن فقط. 
اُل الكهرب���اء وعماٌل  لك���ْن، فّني� الإ�س���اءة وُعمَّ
اآخرون تبدو عليهم متام العافية كان�ا يلق�ن 
ب�ج�ٍه تعل�ها ابت�ساماٌت عري�سٌة ودودة. اأنا 
مل اأك���ن اأُبادلهم الإبت�سامات. فقد كنت م�سغ�لًة 
ج���ًدا لأنني كنت حُمَبطة. كان لديَّ ا�سٌم جديد: 
مارل���ني ُم�ْن���رو. كان عليَّ اأن اأُول���َد من جديد. 

ة هي اأن�سُب من اأي وقٍت �سابق. وهذه املرَّ
 Scudda:دوري ال�سغري كان ُجزًءا يف فيلم
اأعر����س حني  Hoo، Scudda Hay مل 
�سمع���ت به. �ساأك����ن اأف�س���ل يف الفيلم التايل. 
ة اأ�سهر. يف �ستِة  �ستتمُّ ال�ستعانُة بي م���دَة �ستِّ

اأ�سهر �س�ف اأُريهم.
الّتمثي���ل،  درو����س  عل���ى  راتب���ي  اأُنق���ق  كن���ُت 
على درو����س الّرق����س، وعلى درو����س الغناء. 
قم���ُت ب�س���راٍء ُكت���ٍب لأقراأه���ا. اأخ���ذُت ِخل�س���ًة 

�سيناري�ه���اٍت تخ����سُّ َطاَق���َم العم���ل، وكن���ت 
اأجل����س وح���دي اأقراوؤه���ا يف حجرتي ب�س�ٍت 
عاٍل اأم���ام املراآة. وحدث يل �س���يٌء غريب. لقد 
وقع���ُت يف ُحبِّ ذاتي، لي�س مبا كنت عليه، بل، 

مبا كنت �ساأك�ُنه.
   اعتدُت اأن اأق�ل لنف�سي:

 بحقِّ ال�ّسيطان، اأيَّ �سيٍء متلُكينه كي تختايل 
به يا مارلني م�نرو؟

   كنُت لأُجيب: ”كّل �سيء..كّل �سيء“.
وكنُت اأم�سي على مهٍل واأميُل براأ�سي على مهٍل 
كم���ا ل� كن���ُت مِلك���ة. ذاَت م�ساء، دع���ان ممّثٌل 

�سغرٌي خلروج للع�ساء.
»لي�س لديَّ اأّي مال، هّل لديك؟« نبَّهُته.

»ل. لكن، تلّقيُت دع�ًة حلفل. واأودُّ اأن اأ�سحبِك 
لهناك. كل الّنج�م �سيك�ن�ن هناك«.

و�سلن���ا اأحد منازل ب�ڤ����رييل ِهلْز يف الّتا�سعة. 
اأح�س�س���ُت  �سه���ري.  اأعم���ال  وكي���ل  من���زل  كان 
باخل����ف من دخ�له كم���ا ل� كن���ت م��سكًة اأن 
اأ�سط���� عل���ى بن���ك. ج�ارب���ي كان به���ا بع�س 
ع�س���رة  ثمُن���ه  ث�ًب���ا  اأرت���دي  الّرت�ق.كن���ت 
اأح���ٌد  ينظ���َر  األ  دع����ُت  وحذائ���ي!  دولرات. 
اإىل حذائ���ي. قل���ُت لنف�سي، الآن، ح���ان ال�قُت 
املِلك���ة -ولي����س ح���ني  لت�سع���ري كم���ا ت�سُع���ُر 
تك�نني وحدِك باحُلج���رة، حيُث ل اأحَد ينُظر، 
فلت�سع���ري بالنت�ساء، واإّل؛ ف�ُسُع����ُر امللكِة لن 
رُت  ياأتي.اأق�س���ى ما متّكنُت من فعله ه� اأن �سِ
بْت  يف به���ٍ� وا�سٍع ب�سع�ب���ة؛ كاأّنا ق���د تخ�سَّ
ق يف بذلت الع�ساء ويف  قدم���اي، ووقفُت اأُحدِّ

اأزياء ال�ّسهرة ك�سقراء متجّمدة.
هم�س يل رفيقي:

»الأكل يف احُلج���رة الأُخرى، تع���ايل«. انطلَق 
لهناك بدون. بقيُت يف البه� اأتطّلع اإىل حجرٍة 
مليئ���ٍة باأثاٍث رائ���ع واأُنا�ٍس رائع���ني. چ�يني�ڤ�ر 
چ��نز كان���ت جتِل�ُس على اأريك���ة. اأولي�ڤ�يا دي 
هاڤ�يالن���د كانت تق���ف ُقرَب من�س���دة �سغرية. 
چ�ني ت���رين كانت ت�سحك بجانِبها. كان ُهناك 
���ز عليهم. اأزياُء  ة مل اأ�ستطع اأن اأُركِّ اآخ���رون ِعدَّ
ال�ّسه���رة والأْوُج���ُه ال�ّسه���رية كان���ت مت�ج يف 
احلج���رة ي�سحك�ن ويرثثرون. قالئ���ُد املا�ُس 
كان���ت َت���رُبق. كان هن���اك رج���اٌل اأي�س���ًا، لكّني 
كنت اأنظ���ر اإىل واحٍد فق���ط. كالرك غابل يقُف 
مبفرده، مُم�سًكا �سرابًا يف يده ويبت�سُم بُحزٍن 
نح� الال�سيء. كان يبدو لطيفًا للغاية حتى اأّن 

هيئَته اأ�سابتني بالّدوار.
وقف���ُت بهيئ���ٍة م�ستقيم���ٍة ق���در م���ا ا�ستطع���ت، 
���ي  وت�سّنع���ُت اأرق���ى هيئ���ٍة كن���ت اأعِرُفه���ا. لكنِّ
كان  حي���ث  احلج���رة  اأدخ���َل  اأن  اأ�ستط���ع  مل 
احك�ن، وحيث كانت قالئُد املا�س. حتدَّث  ال�سّ

�س�ٌت يق�ل:
تع���ايل  ال�ّساب���ة،  ال�سي���دة  اأيته���ا  »عزيزت���ي، 

واجل�سي اإىل جانبي«.
كان �س�ت���ًا �ساحرًا، كان غام�س���ًا ي�سيُب املرء 

ْكر، لكنه ممّيٌز للغاية. بال�سُّ
التف���تُّ ووج���دتُّ رُج���اًل يجل����ُس مبف���رده على 

لَّ���م. كان يحمُل �سراب���ًا يف يده. وجهه كان  ال�سُّ
�ساِخرًا مثل �س�ته. �ساألُته:

ُدن؟«. »اأتق�سِ
»نعم. اآ�سف اإن مل اأ�ستطع القيام، ا�سمي چ��رج 

.»George Sanders ساندرز�
    قلُت:

»كيَف احلال«. عَب�َس يف وجهي:
»افر�س اأن لديِك ا�سًما«.

»اأنا مارلني ُم�ْنرو«.
»�ساحميني لأن مل اأ�سمع به من قْبل. اجل�سي.. 

بجانبي«. قال ب�قار:
»هل اأت�س���ّرف واأطلُب اأن اأتزّوَج بِك؟ ال�سم يف 

حال اأن قد ن�سيِتي: �ساندرز«.
   ابت�سمُت له و مل اأُجب.

»م���ن البديه���ي اأن مُتانع���ي قلي���اًل اأن تتزوجي 
�سخ�سًا؛ ه� لي�س فقط غريبًا، لكنه مُمّثل“ قال 
ًة،  م�س���ر �ساندرز، ”اأن���ا اأتفّهُم حريَت���ك؛ خا�سّ
على امل�ست�ى الثان. املمث���ٌل ه� تقريبًا لي�س 

كائنًا ب�سرّيًا، لكن اإذن، َمن ه�؟«.
تطلَّ���َع اإيلَّ فجاأًة وجُه م�س���ر �ساندرز اجلميل 

الالفت للنظر بت�سميم، وقال يل:
بعافّي���ة  ممتلئ���ٌة  الق����ام،  ر�سيق���ة  »�سق���راء، 

ُه الن�ع الذي ُيعجبني متامًا!.« القرويني. اإنَّ
كن���ت اأعتقد اأن���ه �سيل���فُّ ذراعيه ح����يل، لكنه 
مل يفع���ل. ب���دا �س�ُت���ه ناع�س���ًا بينم���ا ي�ا�سل 

احلديث.
����ري بالأمر. اأ�ستطيُع  »رج����اًء اآن�سة ُم�ْنرو، َفكِّ
اأن اأِع����َدِك باأمٍر واحٍد فح�سب، ل� تزّوجِت بي. 
�سُت�سبحنَي واحدًة م����ن اأكرث جن�م ه�لي�ود 

حرًا. �ساأُ�ساعدك. كلمُة �سرف«. �سِ
وتظاه����ر  كاأ�س����ه  �سان����درز  م�س����ر  و�س����َع 

بالنُّعا�س.
����رُت َع����رْبَ ال����ّرواق  تركُت����ه عل����ى ال�س����المل و�سِ
خارج����ًة من ب����اِب الق�س����ر اإىل اأُم�سي����ة ب�ڤ�ريل 
ِهلز. اأح�س�سُت بالمتناِن مل�سر �ساندرز لك�نه 
ث اإيّل. لكن، خرجُت من ال�اِقعة باأول  ق����د حتدَّ

عداٍء يل مع ه�لي�ود.
�ساأجت����اوُز ذل����َك واأحكي هن����ا ِق�س����ة العداوة. 
م����ا  الع����ام، كن����ت  ع����اٍم ون�س����ف  بع����د  لحًق����ا 
لك����ن،  وظيف����ة،  ع����ن  واأبح����ث  عاطل����ًة  اأزال 
اأّوُل اإرها�س����ات الّنج����اح ق����د بلغ����ْت ا�سم����ي. 
 The ساأظه����ُر على �سا�س����ة ال�سينم����ا يف فيلم�
كانت  قد  اجلماه����ري   ،Asphalt Jungle
ُتطِلُق ال�سّفاراِت لأجلي، متامًا، مثلما قد فعلْت 
ٍة ارتديُت فيها  الذئاُب على ال�ساطئ يف اأوِل مرَّ
بذلة ال�ّسباحة. وكنُت اأظنُّ اأّنني على ما يبدو، 
بع����د »جناحَي الكبري«، ل����ن يك�ن با�ستطاعتي 
اأن اأق����َع على وظيفٍة اأُخرى، فامل�سّ�رون كان�ا 

ُيالحق�نني لأعمَل ك�ُم�ديل.
 Tony من بني ه�����ؤلِء كان ت�����ن ب��سامب
Beauchamp، الذي كان واحدًا من اأكرث 
ري الأفالم يف ُه�لي�ود.كان متزّوجًا ب�  م�س�ِّ
�سارا ْت�سْر�سل Sarah Churchill. كنُت 
اآت����ي لالأ�ست�دي����� ال����ذي ميلُكه دوم����ًا من اأجل 

اأن ُتلتَق����ط يل �س�ر. ذات ي�����م، طلب مني اأن 
اآت����ي اإىل بيته يف ُظهِر ي�ِم اأح����د لأجل �سراب 

ك�كتيل.
كن����ت انتف�ُس من الفرح ب�سبِب الّدع�ة، وكنت 
اأت�����ُق لأن األتقي زوجته. لطامل كنت اأنظر اإىل 
ون�ست�ن ْت�سر�سل كرجٍل عتيٍق بع�س ال�سيِء، 

ُه رجٌل نبيٌل للغاية. اإّل اأنَّ
بي����ُت اآل ب��سام����ب كان على ال�ّساط����ئ. ذهبُت 
بال�سي����ارة اإىل هن����اك وح����دي، وكن����ت اأرتدي 
�ُسرة وبل�زة. مل اأكن قد تعلمُت بعد اأنَّ عبارة 
”تعايل من اأجل ك�كتيل“  كانت تعني حفاًل. 
ظنن����ُت اأّن �س����راَب الك�كتيل �سيك�����ن فقط مع 

م�سر ب��سامب وزوجته واأنا.
حني دخل����ُت بي����ت اآل ب��سامب وقف����ُت جامدًة 
دون ِحراك. كان البي����ت مليئًا باأُنا�ٍس جميُعهم 
ي�سرب�����ن الك�كتيل. ال�سخ�����سُ ال�حيد الذي 

كنت اأعرفه ه� ت�ن ب��سامب.
»ت�س����ّريف وكاأنِك يف بيت����ك«. قال ذلك وقّدمني 
اإىل زوجت����ه. قلت له����ا »كيف احل����ال«، وبقيُت 

واقفًة دون اأن اأحتّرك. وغادر الّزوجان.
لحظ����ُت ا�سطرابًا بني ال�سي�����ف يف الناحية 
كان����ت  ال�مزدحم����ة.  احلج����رة  م����ن  الأخ����رى 
هناك فت����اٌة �سقراء ذات لهج����ٍة �ساخرة حتاول 
التخلُّ�����س من �سيطرة �س����يٍء ما. مل اأ�ستطع اأن 
اأتبنيَّ كلماتها، لكّنها كان ت�سيح وهي تت�سّرف 
. راأيُتها مُت�سك برُجٍل ط�يل من  يف �ُسخٍط َبنيِّ
ذراِعه، وتقتاده مغادرين احلجرة. بدا الرجل 

الّط�يل ُم�سامِلًا.
   اأتان ُت�م ب�جٍه ُمكفِهّر:

»عزيزت���ي عزيزت���ي. م���اذا فعل���ِت ل���� »چ�اچ����ا 
غاْب�ر«؟«.

»َمن هي ِتلك؟«.
»الُقنبل���ة املَجرّية« قال ت����ن، ”اأنِت اأخرجِتها 

من احلفلة ت�ست�سيُط غ�سبًا فح�سب!«.
غ �ُسرتي ال�ُمتعّرقة“ قلت، ”مل  »رمّبا مل ت�ست�سِ

اأُكن لأرتديها ل� عرفُت اأّن الأمر كان حفلة«.
»اأوه ل!، الأم���ُر اأعمُق من هذا. چ�اچ�ا قالت يل 
اأن���ا و �سارا اأنها مل تت�ق���ع اأن يظلَّ الأ�سخا�س 
اللُطف���اء بحفلن���ا اإن كان ُهن���اك م���ن ه���ي مثلك 
م�ج����دًة ب���ه. الآن، مارل���ني، ب�سراحة، بحقِّ 

ال�ّسماء ماذا فعلِت لها؟«.
»ل �سيء، اأنا مل اأرها من قبل اأبدًا!«.

 اجتزُت���ُه ك���ي اأُلقي نظرًة عل���ى الُقنبلة املجرّية 
ِتلك. راأيت اأنها اإحدى ال�ّسقراوات

الالتي يت�سّنعن ليب���دون اأ�سغر ع�سر �سن�ات 
ِه���نَّ احلقيقي���ة- ذلك ل���� األقي���َت نظرًة  نِّ ع���ن �سِ
الرج���ل  اأنَّ  اأي�س���ًا  راأي���ُت  ُق���رب.  ع���ن  عليه���نَّ 
الط�يل؛ ال��سيم الذي كانت تقيُق وُترثثُر يف 
وجهه ب�س�ٍت عاٍل، على نحٍ� خمتلف كدجاجٍة 
جمرّي���ة، كان چ��رج �ساندرز. علمُت من ت�ن 
وه� واقٌف بحذوي اأن م�سر �ساندرز كان ه� 

َزوجها.
م�سك���ني م�س���ر �ساندرز، لق���د ق���اَم مُبحادثاِت 

لَِّم تلك مراٍت عديدة. ال�سُّ
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تب���د�أ �لإ�س���ارة �إىل �سخ�سّي���ة عتب���ة �لعن���و�ن 
)بائع �لكت���ب( من بد�ية �ل�سرد �ملتنّي للرو�ية، 
ملّوح���ة بح�س���ور �أ�سي���ل وطاٍغ يب�ّس���ر بكثافة 
حدثّي���ة جتعل من عتب���ة �لعنونة عتب���ة موّلدة 
وباّثة ومت�سظّية و�سانعة على نحو ما لطبيعة 

�لت�سكيل �ل�سردّي للمن �لرو�ئّي:
�سكرت���ه و�نتظ���رت �أن ينه���ي �ملكامل���ة غ���ري �أّنه 
ر�ح يتحّدث عن حمم���ود �ملرزوق، بائع �لكتب 
�لهرم �لذي �غتيل قب���ل �سهر يف �سارع �لأطباء 
ببعقوبة.. �مل���رزوق مل يكن �سخ�سّية م�سهورة 
خارج مدينت���ه، �إّل �أن �سابتاليتات عّدة قنو�ت 
ف�سائّي���ة نقلت خرب مقتله، فيم���ا كتبت �سحف 
�لعا�سمة مقالت عديدة عنه.. مل يرثين �خلرب 

كثريً� يف حينه.. 
�لتعري���ف هن���ا حماي���د ين�سغ���ل بعر����ضٍ مرّكز 
لل�سخ�سّي���ة، وهو يف جمل���ة )مل يرثين �خلرب 
كثريً� يف حينه..( ي�س���ي باحلياد �ملوؤّقت �لذي 
ي�سم���ر يف طّيات���ه �إحال���ة زمنّي���ة عل���ى �لق���ادم 
�ل�س���ردّي �سم���ن روؤي���ة �سردّي���ة ��ستباقّي���ة، �إذ 
�سيتغ���رّي ه���ذ� �ملوق���ف )موق���ف �لإث���ارة( يف 
قاب���ل �ل�س���رد، ول�سّيم���ا �أّن خ���رب �ملقت���ل حن 
يرتّدد يف قن���و�ت ف�سائّية عدي���دة وتكتب عنه 
�سح���ف �لعا�سمة مق���الت، فهذ� �أق���ّل ما يعني 
�أّن���ه �سخ�سّية عاّمة لها تاأثري �جتماعّي وثقايّف 
بدرجة معّينة يف د�ئ���رة �لهتمام د�خل ف�ساء 

�لر�أي �لعام.
و�سرع���ان م���ا ينفت���ح �لتعري���ف �ملحاي���د عل���ى 
معلوم���ات غاية يف �لإث���ارة من ط���رف �ل�سيخ 
�لغام����ض �لذي رف�ض �لك�سف ع���ن هويته عرب 

�ملوبايل:
�س���رح يل �أّن حي���اة �ملرزوق غابة م���ن �لأ�سر�ر 
وعلّي �لو�سول �إليه���ا. وهي يف �لنهاية ت�سّكل 
در�م���ا كب���رية، فيه���ا بع���د تر�جيدّي.."در�م���ا 

تلّخ�ض تاريخًا عري�سًا جليلنا"
ثّمة حتري�ض �سافر يدفع �لر�وي نحو م�ساعفة 
�لرغبة يف �مل�سي ُقُدمًا يف حماولة �لك�سف عن 
�لأ�س���ر�ر من �أج���ل �سناعة )در�م���ا كبرية، فيها 
بعد تر�جيدّي.."در�ما تلّخ�ض تاريخًا عري�سًا 
�لكت���اب  م���ن  جتع���ل  �أن  بو�سعه���ا  جليلن���ا"(، 
�ملزم���ع تاأليفه حدثًا ثقافّيًا كب���ريً� على �ل�سعيد 
�لتاريخّي و�حل�سارّي ر�هنًا وم�ستقباًل، ميكن 
�أن يتجاوز حالة )مقتل بائع �لكتب( ب�سورتها 

�ملجّردة.

�إّن ح�س���ور �سخ�سّي���ة �ملوؤّل���ف )�سع���د حمم���د 
رحي���م( با�سم���ه �ل�سري���ح يف �لرو�ي���ة يتمّث���ل 
بو�سفه �سخ�سّية مو�زية �أو مر�ِقبة �أو �إ�سارّية 

ل�سخ�سّية �لر�وي �لذ�تّي:
�سديق���ي �لرو�ئ���ّي �سع���د حمم���د رحي���م دّلن���ي 
عليك.. كان ملّدة �ستة ع�سر عامًا يف بعقوبة قبل 
�أن يهّدم منزله بانفجار عبوة نا�سفة يف 2006 
فغ���ادر �ملدينة.. ه���و �سديقك كما ق���ال ويعرف 

�ملرزوق.
 �إذ عل���ى �لرغ���م م���ن �أّن �سخ�سّي���ة )�سعد حممد 
�سخ�سّي���ة  ه���ي  �لرو�ئ���ّي  �مل���ن  يف  رحي���م( 
�أخ���رى غ���ري �سخ�سّية )�ل���ر�وي �لذ�تّي/ماجد 
بغ���د�دي(، غ���ري �أّن ثّم���ة عالق���ة تب���دو ملتب�سة 
بينهم���ا عل���ى �سعي���د �ملهن���ة و�مل���كان و�لزم���ن 
و�حل���دث �لرو�ئّي، ف�س���ورة �ل�سحفي �لكاتب 
�سحب���ة �مل���كان )بعقوب���ة( ف�س���اًل ع���ن �لر�هن 
�ل�س���ردّي للحدث يف �سياق �ملاألوف و�ملتوّقع ل 
تبتعد كثريً� ع���ن �سخ�سّية )�سعد حممد رحيم( 

موؤّلف �لرو�ية يف �لو�قع.
تنه�ض �لرو�ي���ة يف م�سمار �لعالق���ة �لبنيوّية 
�لإنتاجّي���ة ب���ن عتبة �لعنو�ن و�مل���ن �ل�سردّي 
�لرو�ئ���ّي على �أكرث من فعالّي���ة، منها ما يتعّلق 
���ة ب�سخ�سّية  ب�سّخ �سبك���ة من �ل�سفات �خلا�سّ
)حمم���ود �ملرزوق/بائ���ع �لكت���ب( كّلم���ا وج���د 

�لر�وي �سبي���اًل �إىل ذلك، من �أجل 
�سوغ هي���كل �ل�سخ�سّي���ة �سوغًا 
حمورّيًا يتنامى تدريجّيًا بح�سب 
وتفا�سيل���ه  �حل���دث  تط���ّور�ت 
ومن���ّوه، فتاأت���ي �أوىل �سفاته من 

�سخ�سّية م�سطفى كرمي: 
ق���ال متاأفف���ًا: "كان �ساح���ب نكتة 
�أي  يج���روؤ  كي���ف  �لل���ه..  رحم���ه 
�سخ����ض عل���ى قت���ل �إن�س���ان كبري 
ل ي���وؤذي فر��س���ة مث���ل حمم���ود 

�ملرزوق"
�لعنون���ة  ف�س���اء  يتح���ّول  وق���د 
�لرو�ئّي���ة )مقت���ل بائ���ع �لكت���ب( 
�إىل جز�أين، �لأول �خلرب �ملتعّلق 
�للغوّي���ة  باحل���دث يف �سياغت���ه 
و�لث���اين  )مقت���ل(،  �مل�سدرّي���ة 
يذهب نح���و �ل�سخ�سّية �ملركزّية 
�لتي يقوم عليها �حلدث �لرو�ئّي 
)بائ���ع �لكت���ب(، �إذ يت���وّزع �مل���ن 

�ل�سردّي يف �لرو�ية برّمته على هذين �مل�سارين 
)�حل���دث و�ل�سخ�سّية(، عل���ى �لرغم من طبيعة 
�جل���دل �ل�سردّي �لبنيوّي �حلا�سل بينهما على 
�ل�سع���د كاف���ة، �إذ ياأتي �عرت�����ض )هيمن( على 
م���ا �أورده �لر�ئد �ملقد�دي م���ن �حتمال �رتباط 
�ملقتل بجرمي���ة �سرف عنيف���ًا ور�ف�سًا، يك�سف 
عن معرف���ة وثيق���ة ب�سخ�سّية �ملقت���ول ترف�ض 

مثل هذ� �لحتمال على نحو قاطع:

�ملفاج���اأة �لأوىل �لت���ي �أطلقها ه���ي قوله بنربة 
�سب���ه هام�س���ة �إّن �لد�ف���ع للقت���ل رمب���ا مل يك���ن 
�سيا�سيًا، بل جنائيًا، يتعّلق مبا يعرف بجر�ئم 

�ل�سرف..
�ساح هيمن:

- م�ستحيل.. �سرف؟ �أنتم تتخيلون.
قال �لر�ئد �ملقد�دي بهدوء:

- �أرج���وك هيم���ن �خف�ض �سوت���ك.. �أوًل لي�ض 

هن���اك م���ن م�ستحي���ل يف ت�سّور�تن���ا وح���دود 
ة مثل ح�سرتك  عملنا.. وثانيًا ل�سنا كّت���اب ق�سّ
ك���ي نتخّيل.. نح���ن نفرت�ض بن���اًء على حقائق 
�أّولّي���ة.. ن�س���ّك.. ل حتقي���ق م���ن غ���ري �سك���وك 

ول�سّيما يف �لق�سايا �لغام�سة.
ياأخ���ذ �جل���زء �لأّول من عتب���ة �لعنونة )مقتل( 
�لأهمّية �لأكرب لرتباطه باحلدث �لذي ي�ستغل 
على جوه���ر �ل�سنعة �لرو�ئّية، وي�سرع و�سف 
�حل���دث بفتح باب �لحتم���الت على م�سر�عيه 
م���ن �أجل �سحنه باأكرب ق���در ممكن من �لأ�سطرة 

كي يكون لئقًا باحلكي و�ل�سرد:
عملي���ة �لقتل كانت �حرت�فّية.. ول بّد �أن يكون 
�لقات���ل ذو ب���اع طوي���ل وخ���ربة يف عملي���ات 
�لغتيال ليقتل يف ذروة �لزحام، و�سط �لنا�ض، 

بطريقة �سريعة ومن غري �أن يالحظه �أحد.
ينتق���ل بع���د ذل���ك �لو�س���ف �إىل �جل���زء �لثاين 
من عتب���ة �لعنونة )بائع �لكت���ب( ليبني مالمح 
�ل�سخ�سّي���ة وي���روي ج���زءً� مهمًا م���ن �سريتها 

�لرو�ئّية:
كي���ف ل�سخ����ض مث���ل حمم���ود �مل���رزوق، فنان 
وكاتب عا�ض �سنو�ت عديدة يف بر�غ وباري�ض 
وج���اب �أورب���ا ورمب���ا بع�س���ًا من م���دن �سمال 

�إفريقيا �أن يعي�ض �سيخوخته يف مكان كهذ�..
وينهمك �لر�وي �لذ�تّي يف �لبحث عن تفا�سيل 
�حلدث )مقت���ل( و�ل�سخ�سّية )بائع �لكتب( يف 
�سبي���ل �لعث���ور عل���ى م���ا ي���رّبر �سعي���ه لكتاب���ة 
كتاب���ه عن مقتل �ل�سخ�سّي���ة، �إذ ي�سرع بفح�ض 
م���ا يح�سل علي���ه من بيانات ووثائ���ق وَتِركات 
كتابّية وفنّية ميكن �أن ت�ساعده يف �لك�سف عن 
مالب�س���ات حدث �لقتل، ك���ي ترتقي �لكتابة عنه 

�إىل م�ستوى لئق باحلدث و�ل�سخ�سّية:
�أخرجت م���ن حقيبتي �سج���ل يوميات �ملرزوق 
وكّر�����ض تخطيطاته.. جل�ست عل���ى �سريري.. 
عاين���ت �لكّر�����ض.. ثم���ة �أح���د ع�س���ر تخطيط���ًا 
�أغلبه���ا لوجوه �أنثوّية، ل يوج���د بينهما �ثنان 
مت�سابه���ان.. يف �لكّر�����ض �أي�س���ًا ��سكيت�س���ان 
للوحتن يبدو �أن���ه مل يرتجمهما �إىل لوحات.. 
عا�سف���ة  يف  منحني���ة  �أ�سج���ارً�  يظه���ر  �لأول 
�س���ود�ء.. �لث���اين ي�س���ّور �م���ر�أة مقذوف���ة من 
�أرجوح���ة معّلق���ة ب���ن نخلت���ن نح���و �ل�سم���اء 
�لبعيدة.. فتحت �سجّل �ليوميات ورحت �أقر�أ.

فم���ن �سجل )حممود �ملرزوق( �لذي تركه خلفه 
وع���رث عليه �لر�وي �لذ�تّي م���ا ي�سري من جديد 

�إىل ح�س���ور �سخ�سّية �ملوؤّل���ف �حلقيقّي )�سعد 
حممد رحيم(، فيما ميكن �أن نعّده حيلة �سردّية 
تنف���ي عالقة �ل���ر�وي �لذ�تّي )ماج���د بغد�دي( 

ب�سخ�سّية �ملوؤّلف �حلقيقّي:
كان هناك �سعد حمم���د رحيم �أي�سًا.. رو�ئي مل 
�أقر�أ له �أي عمل رو�ئ���ّي.. قر�أت بع�ض ق�س�سه 
ومقالت���ه.. ل باأ�ض بلغته و�أ�سلوبه.. ذ�ت مرة 
قلت له؛ هناك �سيء ناق����ض د�ئمًا يف كتاباتك، 
�س���يء ل �أع���رف ما هو، لكن���ي �أ�سعر ب���ه.. قال 
يومه���ا: "ل توج���د كتاب���ة مثالية كامل���ة، نحن 
كائن���ات ينق�سن���ا �س���يء د�ئمًا، و�لكم���ال �لذي 

ن�سعى �إليه لن نبلغه �أبدً�.
ي�سري و�س���ف �ل�سخ�سّية يف �جت���اه �أ�سطرتها 
على نحو من �لأنحاء، فكّل �سفة جديدة ت�ساف 
�إليها تعّم���ق �سورتها وتكرّبها يف �سا�سة عتبة 
�لعنون���ة، فال�سورة �لعنو�نّي���ة للحدث )مقتل( 
ولل�سخ�سّي���ة )بائ���ع �لكتب( ما تلب���ث �أن تنمو 
وتتط���ّور د�خ���ل �مل���ن �لرو�ئ���ّي منعك�سة على 

ف�ساء �لعتبة �لعنو�نّية:
�أن ي�سب���ح  ع���ن  �مل���رزوق  �أع���اق حمم���ود  م���ا 
�سخ�سّي���ة فنّي���ة وثقافّية م�سه���ورة، هو �سعف 
تقدي���ره لذ�ته.. عدم �إميانه �ل���كايف مبوهبته، 

ورمّبا بجدوى �لفّن عمومًا.
ومن ث���م يك�سف �ل�س���رد عن عالق���ة �ل�سخ�سّية 
�لوثيق���ة بالكت���ب بو�سفه���ا ولع���ًا ل يجني منه 
�ساحب���ه �س���وى �لوي���ل و�لثب���ور يف جمتم���ع 

جاهل:
حمم���ود �ملرزوق �سحية �لكتاب، �لكتب خّربت 

حياته.
تظهر بع�ض �ل�سخ�سّيات يف �لرو�ية بوجودها 
�حلقيق���ّي �لو�قعّي يف حي���اة �ملوؤّلف �حلقيقّي 
�ل�سخ�سّي���ة و�ملكانّية و�لزمني���ة مثل �سخ�سّية 

�ل�ساعر )�إبر�هيم �لبهرزي(:
هن���اك �سينتظرن���ا بع����ض �أ�سدق���اء �لدهلك���ي 
�أحده���م وه���و م�سّيفن���ا؛ �ساعر قدي���ر من جيل 
�ل�سبعينيات ��سمه �إبر�هيم �لبهرزي �سبق و�أن 
قر�أت جمموعته؛ )�سفري �جلّو�ل �آخر �لليل(.. 
�لآخ���رون من مثقف���ي �ملدينة؛ �ثن���ان منهم من 

�أ�سدقاء �ملرزوق �لقد�مى.
وه���ي �سخ�سّية معروف���ة يف �حلي���اة �لثقافّية 
ملدين���ة بعقوبة ومن �أ�سدق���اء �ملوؤّلف �حلقيقّي 
)�سع���د حمم���د رحي���م( يف �لو�ق���ع، ف�س���اًل عن 
�سخ�سّيات �أخ���رى تقارب �سخ�سّي���ات و�قعية 
م���ن جمتم���ع بعقوبة �لثق���ايّف، وهو م���ا يحيل 
على ح�سوٍر م���ا لل�سريذ�تّي يف �لرو�ئّي د�خل 

طبقة مق�سودة من طبقات �ملن �ل�سردّي.
تنته���ي عملي���ة �لبح���ث �ل�س���ردّي عن���د �لر�وي 
�إىل  جانب���ه  �إىل  فيه���ا  �أ�سه���م  وم���ن  �لذ�ت���ّي 
ثم���ن  ت�س���ف  �لأوىل  فجائعيت���ن،  �سورت���ن 

)مقتل( �ل�سخ�سّية:
حياة حممود �ملرزوق عند هذ� �ل�سخ�ض مل تكن 

ت�ساوي �أكرث من ثالثمائة دولر، فت�سّور..
و�لثانية �حتمال �أّنه مل يكن �ملق�سود يف عملية 

�لقتل:
- �إن �سّدقنا ما يقولون، �أق�سد بقية �جلماعة من 
�ملخطط���ن و�ملحّر�سن فالقات���ل قتل �ل�سخ�ض 

�خلطاأ.. مل يكن �ملرزوق على لئحتهم.
�إذ تنتهي عملي���ة �لبحث وكاأّن �لأم���ر كّله �أ�سبه 
بنكتة �سردّية تخت�سر �حلدث وتختزل �لو�قعة 
يف جمل���ة )مقتل بائع �لكتب(، على نحو يعّمق 
ف�س���اء �لعنون���ة وي�سحن���ه بطاق���ة �سيميائّي���ة 
عالي���ة على م�ستوى �ل�س���ورة و�لفعل و�لدللة 

و�لقيمة و�ملعنى.
�مل���رزوق  حمم���ود  �سخ�سّي���ة  يف  �لتمّع���ن  �إّن 
)بائ���ع �لكتب( يحي���ل على �سيء م���ن �سخ�سّية 
)زورب���ا �ليون���اين(، فيم���ا ميك���ن �لتقاط���ه من 
�سفات �لتمّرد و�لعنفو�ن و�لن�ساء و�لال�نتماء 
�ل�سلوكّي���ة �ل�سعلوكّي���ة  و�لكت���ب و�لأ�سط���رة 
و�ل�سف���ر، مب���ا ي���رثي عتب���ة �لعنون���ة ويغّذيها 
بالّق���وة و�سعة �حل�س���ور و�لتاأثري �مل�ستمّر من 

ر�أ�ض �لن�ّض حتى قاعه.

)*( مقتل بائع الكتب، �سعد حممد رحيم، دار 
�سطور للن�سر والتوزيع، بغداد، ط1، 2016.

1- عام المذنب
رو�ية للكاتب �لرو�سي �سريجي ليبيديف 
وحتك���ي  ق�س���ة �سب���ي رو�سي يبل���غ �سن 
�لر�سد فيما كان �لحت���اد �ل�سوفياتي على 
حاف���ة �لنهي���ار. تدخل حيات���ه يف مرحلة 
�لطفول���ة منعطفًا �سعب���ًا. تنت�سر�سائعات 
ع���ن وج���ود �سف���اح يط���ارد �س���كان �حلي 
�ل���ذي يقي���م في���ه  فتح���زم �لأ�س���ر حقائبها 
وتغادر �ملدين���ة دون كلمة حتذير، ي�سور 
لن���ا �ملوؤل���ف كي���ف تب���د�أ �لب���الد بالتف���كك. 
رج���ال �ل�سرطة يقفون على جانب �ل�سارع  
جان���ب فيم���ا يتج���اوزه �ملتظاه���رون يف 
�ل�س���و�رع، ي���درك رج���ال �أن  �لرموز �لتي  
يلب�سونه���ا عل���ى خوذ�ته���م وكانت خميفة 
يف ي���وم ما  �أ�سبح���ت خالية م���ن �ملعنى. 
ويكتب �لرو�ئي ع���ن �جلمال �ملذهل لعامل 
�لطفولة و�لوعي �ملتز�يد لالطفال بالعامل 
م���ن حوله���م. ولد �لكات���ب يف مو�سكو يف 
عام 1981، وعمل  مل���دة �سبع �سنو�ت يف 
�لبعث���ات �جليولوجي���ة يف رو�سيا و�آ�سيا 
�لو�سط���ى. ليبيدي���ف ه���و �ساع���ر وكاتب 
مقالت و�سحايف. �سدرت رو�يته �لأوىل 
بعن���ون  �لن�سيان،  يف عام 2016، ولقيت 

��سادة و��سعة من �لنقاد و�لقر�ء.

2- انه يدعى ديفيد
رو�ية للكاتب جان فانتورتيلبوم �سدرت 
ترجمته���ا باللغة �لنكليزي���ة موؤخرً� وهي 
من �أكرث �لكت���ب مبيعًا باللغ���ة �لهولندية، 
ت���روي ق�س���ة ح���ب ممن���وع يف �حل���رب 
�لعاملية �لأوىل يف مقاطعة  فالندرز �سمال 
بلجي���كا، يف ثناي���ا �لرو�ية نق���ر�أ ذكريات 
معل���م �س���اب يف مدر�س���ة بلجيكي���ة وه���و 
يو�ج���ه حك���م �لع���د�م رمي���ًا بالر�سا����ض 
ب�سب���ب ف���ر�ره م���ن �خلدم���ة �لع�سكري���ة. 
ت���روي لن���ا �لرو�ي���ة ف�س���وًل م���ن عالق���ة 
�ملعل���م بتالمي���ذه يف �لف�س���ول �لدر��سية 
يح���اول  كي���ف  لن���ا  تب���ّن  و  وخارجه���ا، 
تغي���ري عق���ول طالب���ه، "وموؤل���ف �لرو�ية 
ج���ان فانتورتيلبوم يق���وم بتدري�ض �للغة 
�لنكليزي���ة يف جامعة �لعل���وم �لتطبيقية 
يف فلي�سينج���ن جنوب هولن���د�، ويعي�ض 
م���ع عائلته يف ريف مقاطع���ة زيالند غرب 

هولند�، وهذه هي �لرو�ية �لثانية له 
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كت���اب يدر����ض �لآثار �لدبي���ة ململكة ماري 
وهي �إحدى ممال���ك �حل�سار�ت �ل�سورية 
�لقدمية و�لتي �زده���رت يف �لألف �لثالث 
قب���ل �ملي���الد وموؤلف���ه ه���و ج���اك �سا�سون 
يف   �لفخري���ة  �لدكت���ور�ه  عل���ى  حا�س���ل 
وه���ي  فاندربي���ت  جامع���ة  م���ن  �لتاري���خ 
جامع���ة بحثي���ة خا�س���ة مقره���ا نا�سفي���ل 

بولية تيني�سي �لأمريكية.
�م�س���ى موؤلف �لكتاب �كرث م���ن 40 عامًا، 
�مل�سماري���ة  �ملحفوظ���ات  يف  �لبح���ث  يف 
نه���ر  عل���ى  �قيم���ت  �لت���ي  م���اري  ململك���ة 
�لف���ر�ت، ول �سيما �إب���ان ع�سر حمور�بي 
يف بابل.�لقدمي���ة، و�لوثائق �لأكرث �إثارة 
لالهتمام كان���ت جمموعة من �لر�سائل من 
و�ملوظف���ن  وم�ست�ساريه���م  �ملل���وك  و�إىل 
وزوجاتهم وبناته���م، وجمموعة متنوعة 
من �لأفر�د �لع�سكرين. وتك�سف �لر�سائل 
ع���ن ��سي���اء متنوع���ة وموؤث���رة. و�خت���ار 
�ملوؤل���ف �أكرث م���ن 700 ر�سال���ة  وعدد من 

�لوثائ���ق �لإد�ري���ة، ترجمها وعل���ق عليها 
بغي���ة  �إلقاء �ل�سوء. عل���ى  �حلياة يف تلك 
�ململكة، حيث �لتاريخ  �ملدفون ملدة �أربعة 
�آلف �سنة، مما يجعله كتابًا مفيدً� وم�سليًا 

يف �آن و�حد.

4- االساطير االسكندنافية
غامي���ان  ني���ل  ه���و  �لكت���اب  ه���ذ�  موؤل���ف 
 1960 يف  ول���د  بريط���اين  كات���ب  وه���و 
ببورت�س�س���رت باإنكل���رت�. يكت���ب رو�ي���ات 
و�سيناريوه���ات �لق�س����ض �مل�س���ّورة يف 
رو�يت���ه  يف  �ملتحدة.يع���ود  �لولي���ات 
ه���ذه �ىل �لأ�ساط���ري �لت���ي ت�س���ور �لآلهة 
�لإ�سكندنافي���ة �لرئي�س���ة وه���ي: �أودي���ن، 
�لتي متتلك �عل���ى �ملر�تب، وقمة �حلكمة، 
و�جل���ر�أة، و�ملك���ر. نيل غامي���ان منذ زمن 
بعيد وه���و �سغ���وف بال�ساط���ري �لقدمية 

�ملوؤلف���ن  �أه���م  كوكب���ة  �سم���ن  ويعت���رب 
�ملعا�سرين ملا ي�سمى بالفانتازيا و�خليال 
�لعلم���ي حول �لعامل �أجم���ع.. من موؤلفاته 
»�ملحي���ط يف نهاي���ة �ل���درب«، »كور�لن«، 

»�آلهة �أمريكية« وغريها.
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موؤلفة �لكتاب مولل���ي هي�سكيل هي ناقدة 
في���ه  وتتن���اول  معروف���ة  �مريكي���ة  فني���ة 
حياة �ملخ���رج، وكاتب �ل�سيناريو و�ملنتج 

�ل�سينمائي �لأمريكي �مل�سهور.
يق���ول  �ستيف���ن �سبيل���ربغ )كل م���ا تري���د 
معرفت���ه عني موج���ود يف �أفالمي"، وقال 
�ستيفن �سبيل���ربغ. ولفهم �سر هذ� �ملخرج  
لأفالم  جنحت ب�س���كل كبري، قامت �ملوؤلفة 
مويل ها�سكل بتفح�ض جمموعة كاملة من 

�أعمال �سبيلربغ �ملتاألقة 
�إي.تي.،و  �ف���الم،  مثل 
�جلور��سية،  �حلديق���ة 
جونز،كم���ا  و�إنديان���ا 
�ملميزة  �لناقدة  تناق�ض 
�سن���و�ت  كتابه���ا  يف 
يف  و�سباب���ه  طفولت���ه 
�سور ر�ئع���ة بحثًا عن 
�ل���ذي  �خلي���ال  �سح���ر 

ميلكه.
. يف مقدم���ة كتابه���ا »�ستيف���ن �سبيل���ربغ: 
حي���اة يف �أف���الم«، و�لت���ي مل تب���ُد ُم�سهبًة 
مب���ا فيه �لكفاية، تع���رتف ها�سكل مبوقف 
�ملمت���دة  �ملهني���ة  �حلي���اة  م���ع  يتعار����ض 
ل�سبيلربغ: »كالنا حظي ببقعته �ملظلمة«، 
وكما تعرتف »لكن بق���ع �سبيلربغ �ملظلمة 
كان���ت مبثابة مو�ق���ع نظ���ر يل، و�لعك�ض 

�سحيح«.

6- رأســمالية المحابــاة في 
الصين

كت���اب �سدر موؤخ���رً� عن جامع���ة هارفارد 
من تاأليف  �لربوفي�س���ور �ل�سيني �لأ�سل 
مك�س���ن بي���ي، �أ�ست���اذ �أ�س���ول �حلكم يف 

�جلامعات �لأمريكية.
تتمث���ل �نطالقة ه���ذ� �لكت���اب يف �للحظة 
�لت���ي ت���وىّل فيها دين���غ �سي���او بينغ ثاين 
�ل�سعبي���ة  لل�س���ن  �لتاأريخي���ن  �لزعم���اء 
مقالي���د �حلكم يف �لبل���د �لآ�سيوي �لكبري. 
كان ذل���ك بعد وفاة زعيمها رقم و�حد وهو 
ماو ت�س���ي تون���غ )1893- 1976(. �أعلن 
بين���غ عن ق���ر�ره باتب���اع نهج جدي���د يكاد 
يكون مغايرً� ل�سلف���ه، مو�سحًا �أن تطبيق 
�ل�سرت�كي���ة يف حك���م �ل�س���ن ل���ن يلت���زم 
حرفي���ًا بالفك���ر �ملارك�س���ي ب���ل �ستكون له 

خ�سائ�سه �ل�سينية �لأ�سيلة.
تن�س���رف  �ملح�سوبي���ة  ر�أ�سمالي���ة  ولأن 
تق���وم  مرفو�س���ة  �سلوكي���ات  �إىل  بد�ه���ة 
عل���ى �أ�سا����ض حماب���اة �ملقّرب���ن ومتيي���ز 
حل�ساب �ل�سدي���ق و�لقريب و�ملنافق على 
ح�س���اب جم���وع �ملو�طن���ن م���ن �أ�سحاب 
�حلقوق �مل�سروع���ة، فاإن �ملوؤلف ل يتورع 
ع���ن �إ�سافة عنو�ن فرعي له���ذ� �لكتاب يف 
عبارة تقول: ديناميات ��سمحالل �لنظام 

�حلاكم.

شــيرلوك  الســيدة   –  7
هولمز 

ي���روي لنا بر�د ريكا يف كتابه هذه �لق�سة 
�حلقيقي���ة، لغري����ض هام�ست���ون  �ملخربة 
و�ملحامي���ة �لتي جعلت م���ن ق�سة حتديها 
لتقالي���د �ملجتمع يف  نيويورك �إىل و�حدة 
م���ن �أعظم ق�س����ض مط���اردة �جلرمية يف 
�لب���الد، كان لُي�سم���ح للن�س���اء يف �ملا�سي 
�مل�سارك���ة يف �لتحقيق���ات بجر�ئم �لقتل..

لك���ن �ل�سي���دة غري����ض هام�ست���ون رف�ست 
ذل���ك و��سبح���ت �أول �م���ر�أة ت�س���ارك يف 
ع���ن  و��ستحق���ت  �جلنائي���ة  �لتحقيق���ات 

جد�رة لقب �ل�سية �سريلوك هوملز. 
�لكت���اب ياأخذن���ا يف رحل���ة ممتع���ة  ه���ذ� 
م���ع �لق�ساي���ا �لت���ي عملت به���ا هام�ستون 
و�مل�ساكل و�ل�سعاب �لتي و�جهتها، وبر�د 
ريكا موؤل���ف لعّدة رو�يات، فازت بعدد من 
�لأولد  رو�ي���ة  منه���ا،  �لأدبي���ة  �جلو�ئ���ز 

�خلارقون يف عام 2014.

ISSUED EN ENGLISHصدر باالنكليزي

عبيد صـــابـــر  ــد  ــّم ــح م

وه�����������ي ت�������دخ�������ل ق������ائ������م������ة ال�������ب�������ةك�������ر ال����ق����ص����ي����رة

ــع الــكــتــب(  ــائ ــــة )مــقــتــل ب رواي
العنواني ـــّدال  ال وستراتيجية 

العنوان الذي اعتمده الروايّئ س��عد محمد رحيم لروايته املوس��ومة )مقتل بائع الكتب()*( هو عنوان خربّي مثبت، املضاف فيه مصدر نكرة 

م��ن الفع��ل )قتل( عىل وزن )َمْفَعل(، وهو مضاف إىل نكرة عىل وزن اس��م الفاعل من الفعل )باَع(، لكّنه رسعان ما يضاف إىل اس��م معرفة 

)الكتب( حتى يكتسب التعريف مبارشة.

 وه��و عنوان حاٍو يحيل عىل ش��خصّية ُمعّينة بداللة مهنيتها، وه��ي مهنة تثري ابتداًء داللة الفقر والعوز وقّل��ة الحيلة داخل منظور مجتمعّي 

معروف بقّلة اهتاممه بالكتاب، والعنوان تتمظهر صفاته عىل نحو محورّي درامّي شيئًا فشيئًا حتى متتلئ الحاضنة العنوانّية بالكثري من الصفات 

والخصائص واملالمح مبا يؤّلف الس��رية الذاتّية الروائّية للش��خصّية، اعتامدًا عىل مذكراته، لوحاته، رسائل منه، رسائل إليه، ومعلومات تديل 

بها شخصّيات مختلفة تعّمق صورته الرسدّية يف مشهد التأليف لدى الصحفي )الراوي( املشغول بتسجيل طبقات سريته وتأليف كتابه/الرواية 

عنه.

ي
يد

زب
 ال

مد
أح

د/ 
دا

إع
 و

مة
رج

ت



1213 العدد )3862( السنة الرابعة عشرة االحد )26( شــباط 2017

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

يف ت�سري���ن �لث���اين 1936 كانت جمموعة 
م���ن �لكّتاب �لنكليز و�لمريكين تقاتل يف 
�حل���رب �لأهلية �ل�سبانية م���ن موقعها يف 
مكتب���ة جامعي���ة. �ل�ساعر �لبال���غ �لع�سرين 
من �لعمر ج���ون كونف���ورد كان و�أ�سدقاءه 
للفل�سف���ة  مدري���د  كلي���ة  يف  حما�سري���ن 
و�لأدب؛ حي���ث كان���و� يطلق���ون �لن���ار م���ن 
�ملرتب���ة  بالكر��س���ي  �ملعرت�س���ة  �لنو�ف���ذ 
وب�سف���وف من جمل���د�ت �لفل�سفة �لملانية. 
عل���ى رف  يغ���ريون  كان���و�  �ملع���ارك،  ب���ن 
�لأدب �لنكلي���زي لياأخ���ذو� كت���ب كولريدج 
يدر����ض  �ل���ذي  كونف���ورد،  ووردزورث. 
�لتاريخ يف كامربدج، كان مبتهجًا بالتبادل 
�لدر��سي ب���ن جامعة و�أخ���رى. كان يطلق 
�لنار بحما�سة معاد للفا�سية، ويرى �حلرب 

))مرعبة على نحو مبهج((.
كان كونف���ورد و�ح���دً� م���ن �آلف �لنكلي���ز 
و�لمريكي���ن �لذي���ن حملو� �ل�س���الح دفاعًا 
ع���ن حكوم���ة �جلمهوري���ة �ل�سباني���ة، بعد 
�لنقالب �لذي قامت به جمموعة من �لع�سكر 
�لفا�سي�س���ت يف مت���وز 1936. ع���دد كب���ري 
من ه���وؤلء كان���و� كّتابًا وفنان���ن، و�سّكلو� 
�سخ�سي���ات كت���اب " �أنا ��سباني���ا ". �إنه من 
�ملع���روف �أن كّتاب���ًا من �سمنه���م كونفورد، 
ج���ورج �وروي���ل، �ستيف���ن �سبن���در، دبليو 
�أت�ض �ودن، جون دو�ض با�سو�ض و�رن�ست 
همنغو�ي ذهب���و� �ىل �حلرب، لكن هذ� هو 
�أول كت���اب ُيظِه���ر بو�س���وح م���ْن كان هناك 
ومت���ى، متنقاًل عرْب �حلرب �سهرً� بعد �سهر. 
و�لنتائج �آ�سرة. ديفيد بويد هيكوك موؤرخ 
ب���ارع، يقّدم حتلي���اًل عن �ملكائ���د �ل�سيا�سية 
و�لع�سكري���ة يف نف�ض �لوق���ت �لذي ي�سّور 
فيه �ملعارك ب�سكل ح���ي. وهو يتناول �أكرث 
�ملو��سي���ع نب�س���ًا باحلي���اة، ناث���رً� �لق�سة 
بحكايات ر�ئعة بعيدة �لحتمال عن بطولة 
ممّي���زة. قرب نهاي���ة �لكتاب ي�سع���ر �لقارئ 
�أن تقريب���ًا كل مثق���ف بريط���اين  ل���و  كم���ا 
�أ�سي���ل وجد طريقه �أو وج���دت طريقها �ىل 

�إ�سبانيا.
بالن�سب���ة جليل م���ن �لكّتاب، تكم���ن جاذبية 
�حل���رب �لأهلي���ة �ل�سباني���ة يف خطوطه���ا 
�ملر�سوم���ة بو�سوح بن �خلطاأ و�ل�سو�ب. 
))عندم���ا �ندلع �لقت���ال يف 18 متوز(( كتب 
�وروي���ل يف " حتي���ة �إكب���ار �ىل كاتالوني���ا 
�أن كل معاد للفا�سية يف  "، ))م���ن �ملحتمل 
�ورب���ا �أح�ّض برع�سة �أم���ل.(( كان هذ� جياًل 
فات���ه �ملذ�ق �لعظيم للح���رب �لعاملية �لأوىل 
وكان يت���وق �ىل فر�س���ة لإثب���ات �سجاعته. 
وه���م مل يكونو� يقاتل���ون �لفا�سية فح�سب، 
ب���ل يد�فع���ون ع���ن ��سباني���ا نف�سه���ا، بل���د 
ودم���ه،  لأر�س���ه  �لع�سرين���ات  يف  جم���ّدوه 
جمال���ه وروح���ه �لرومانتيكي���ة. ))��سبانيا 
كت���ب  �لق���دمي،((  �حلقيق���ي  �ل�س���يء  ه���ي 
همنغو�ي يف 1932، مثنيًا على �لرت�جيديا 
�لفخم���ة مل�سارعة �لثري�ن. ))�إنه متامًا مثل 
�حل�س���ول عل���ى مقع���د جان���ب �حللب���ة يف 

�حلرب من دون �أن يحدث لك �سيئًا.((
�لآن، �نتقل���ت مع���ارك ��سباني���ا م���ن حلبات 
�لث���ري�ن �ىل �ل�س���و�رع، وه���ذه �مل���ّرة كان 

يف  معا�سري���ه  م���ن  و�لعدي���د  همنغ���و�ي 
مو�جهة �خلطر. �نته���ى ُمقام كونفورد يف 
�جلامعة على نحو مفاج���ئ. �أحدث �نفجار 
ثقب بعر�ض ثالثة �أقد�م يف �جلد�ر، م�سيبًا 
�إياه بجروح يف ر�أ�سه. يف �مل�ست�سفى، بقي 
))�حل���روب  �أن  كاتب���ًا  رو�قي���ا،  كونف���ورد 
كله���ا غري مقبولة، وحت���ى حرب ثورية هي 
قبيحة متام���ًا. لكن م���ا ز�ل باقيا يل �لكثري 
من �لق���وة.(( بعد �سهر من ذل���ك، كان ميتًا، 
ُقِتل يف معرك���ة رهيبة �أ�سيئ���ت �إد�رتها يف 

لوبري�.
بع���د م���وت كونف���ورد حاف���ظ �لكّت���اب يف 
��سباني���ا عل���ى �ح�سا����ض �لع���زم و�لن�ساط، 
لكن مل يعودو� �أبدً� مفعمن بالأمل �ل�ساذج 
ثاني���ة. ببناء كتاب���ه ب�س���كل كرونولوجي، 
يو�سح بويد هيكوك �لتحّول �ل�سريع ملز�ج 
�حلرب، مبينًا كم كان خمتلفًا �لو�سول �ىل 
��سباني���ا ب���ن �سهر و�آخر. يف ع���ام 1937، 
كان �أ�سب���ح و��سحًا �أن ق�سية �جلمهورين 
�سعف���ت بالف�ساد وقل���ة �لكف���اءة. �ورويل، 
كان  �لث���اين 1937،  كان���ون  �لو��س���ل يف 
متاأثرً� ب�سكل �أ�سا�س���ي بدميقر�طية �لعمال 
�لأ�سيلة. مع ذل���ك، �سرعان ما �أم�سى و�عيًا 

ب���اأن �ل�س���ر�ع �لد�خل���ي ب���ن �ل�سيوعين، 
�لرتوت�سكي���ن و�لفو�سوي���ن كان يخ���ّرب 
�ملث���ل �لعليا �جلمهوري���ة. همنغو�ي، �لذي 

��سباني���ا،  ع���ام 1937 يف  �أم�س���ى معظ���م 
بق���ي و�هب���ًا نف�سه عل���ى نحو �أك���رث �سخبًا 
���َب ح���ن تخلى  لق�سي���ة �جلمهوري���ة. َغ�سِ
علم���ه  بع���د  �لقت���ال  ع���ن  با�سو����ض  دو����ض 
باإع���د�م �سديق���ه �ملق���ّرب �ل���ذي �أُتِه���م خطاأً 
باجلا�سو�سي���ة: ))م���ا معن���ى حي���اة �إن�سان 
 " لك���ن يف  و�ح���د يف زم���ن مث���ل ه���ذ�؟(( 
�لعم���ود �خلام�ض "، �مل�سرحي���ة �لتي كتبها 
همنغ���و�ي يف مدريد حتت هزمي �لقذ�ئف، 
�سّور ��سباني���ا كابو�سا كان �لب�سر �لأبرياء 

يقتلون فيه باخلطاأ.
هناك �ملزيد من �لقول، كما �أعتقد عن غر�بة 
م�سرحي���ة همنغ���و�ي، �لت���ي ُكِتب���ت و�سط 
�ملعرك���ة. م���ا ه���و مفق���ود يف رو�ي���ة بويد 
هيكوك هو غربة �لكّتاب و�لفنانن �لذ�هبن 
�ىل �حل���رب. �لعدي���د م���ن �أبط���ال �لكت���اب 
جّربو� �حلرب جزئيًا كحدث متخَيل، �سو�ء 
همنغو�ي كاتب���ًا م�سرحيته �أو روبرت كابا 
ملتقط���ًا �سورت���ه �لفوتوغر�فية �ل�سهرية " 
مقاتل خمل����ض يف حلظة موت���ه " )�سورة 
مل ُي�س���ار له���ا وملبدعه���ا هن���ا(. دور و�سائل 
د  �لإع���الم يف �حلرب �لأهلية �ل�سبانية ُق�سِ
من���ه �أن �جلنود �لفنان���ن �أكرث من �أي وقت 
م�س���ى كان���و� معلقن ب���ن �لف���ن و�حلياة. 
لأن �لربوباغن���د� كان���ت حا�سمة يف �سمان 
�لتموي���ل بال�سالح من خارج ��سبانيا، فهذه 
كان���ت ح���رب كلم���ات و�س���ور. كان �لكّتاب 
و�لفنانون ملّمن بال�س���ور �لتي �ساهدوها  
و�لأو�س���اف �لتي قر�أوه���ا، وباحلاجة �ىل 

�لإ�سافة من دورهم.
 رغم �أن �لكت���اب ياأخذ عنو�نه من �سطر يف 
ق�سيدة �ودن " ��سبانيا 1937 "، فاإن �ودن 
و�سبن���در غائبان �ىل ح���د كبري عن �لكتاب. 
باع���رت�ف �جلمي���ع، كالهما مل يفع���ل �سيئًا 
تقريبًا ي�سيفه على �لأر�ض من �جل �لق�سية 
�جلمهوري���ة. لكن ق�سائدهم���ا وتقاريرهما 
كانت يف �جلوه���ر لي�ست جمرد بروباغند� 
ب���ل �إظهار ملا جعل هذه �حل���رب فريدة. يف 
مقال���ة ع���ن لوح���ة بيكا�س���و " �جلرينيكا " 
مكتوب���ة يف 1938، كت���ب �ودن �أن �سورة 
بيكا�س���و مل تكن ��ستجاب���ة لرعب �سخ�سي 
ب���ل ))لرع���ب ُكِتب عن���ه يف �ل�سح���ف، فقر�أ 
�س���ورً�  ل���ه  �ساه���د  ورمب���ا  �أو�ساف���ًا  عن���ه 
فوتوغر�في���ة. هذ� �لنوع م���ن �لتجربة غري 
�ملبا�س���رة، �مللتق���ط من و�سائ���ل �لإعالم هو 
و�حد من �لوقعيات �ل�سائدة يف ع�سرنا.(( 
�لق�سائ���د، �ل�س���ور �لفوتوغر�فية و�لأفالم 
�لت���ي ظهرت عن �حل���رب �لأهلية �ل�سبانية 
ة؛ لأنها  قهري���ة لأنها يف �أحيان كثرية حمريَّ
تعك�ض �لتجربة �لغريبة للفنان يف �حلرب، 
مر�قب���ًا ويف �لوقت ذ�ت���ه مقات���اًل، مت�سبثًا 

بلغز ’’ �أنا ��سبانيا ‘‘.
يف و�حدة من �ل�س���ور �ل�سلوبية �ملوجزة 
�لعدي���دة للكتاب، ي�سف بويد هيكوك �سنع 
فيلم يوري�ض �يفان���ز وهمنغو�ي " �لر�ض 
�ل�سباني���ة " )1937(. ه���ذ� ه���و فيل���م و�ع 
باإ�ستم���ر�ر باألف���ة ل مثي���ل له���ا م���ع لقطاته 
�حلربي���ة �خلا�سة ب���ه. ))ل ميك���ن لإن�سان 
�أن ميثل �أمام �لكامري� يف ح�سور �ملوت،(( 
كتب همنغو�ي يف جمل���ة �لكومنتاري. مع 
ذلك، منحو� مقاع���د جانب �حللبة و�سارو� 
يقاتلون هم �أنف�سهم، هذ� بال�سبط ما كانت 

تفعله �سخ�سيات كتاب بويد هيكوك.

عن �سحيفة الغارديان 

ل �تذك���ر ع���دد �مل���ر�ت �لت���ي ق���ر�أت فيها 
رو�ية مئة عام من �لعزلة ملاركيز، لكنني 
ل���ن �ن�سى م���ا حييت �بطاله���ا و��سكالهم 
و�سخ�سياته���م و�لماك���ن �لت���ي عا�سو� 
وحترك���و� عليها، ول �لأح���د�ث �لغريبة 
�لتي عا�سوه���ا. حينما قر�أته���ا �ول مرة 
��سابتني ق�سعريرة مثل تلك �لق�سعريرة 
�لت���ي ��سابتن���ي �ي���ام كن���ت طالب���ًا يف 
�كادميي���ة �لفن���ون �جلميلة ح���ن قر�أت 
ق�سائ���د برخت " �لرج���ال �ل�سود " لأين 
مل �ك���ن �ع���رف �أن برخ���ت �ساع���ر �أي�سًا 

ولي�ض كاتبًا م�سرحيًا فح�سب. 
قلت يف نف�سي، �أن قر�ءتي للرو�ية كانت 
متلهفة و�سريع���ة وعليَّ �أن �عيد قر�ءتها 
من جدي���د بع���د �أن تنته���ي �لق�سعريرة. 
بعد ��سبوع بد�أت �لقر�ءة بحذر وهدوء 
لكي �تخل����ض من هيمنة �للغة �ل�سحرية 

و�لأبط���ال �خلارق���ن �ورلي���ان بوندي���ا 
ذي �لوجوه �لكث���رية ورميديو�ض �لتي 
حتّل���ق ف���وق ر�أ�سه���ا �لفر��س���ات و�لتي 
�ستط���ري يف �لنهاية. كان م���ن �لعبث �أن 
تقر�أ رو�ية من هذ� �لنوع بحذر وهدوء، 
بل �لأجدر �أن تقر�أها مع كاأ�ض من �لعرق 
لك���ي تتح�س�ض م���ذ�ق �لرم���اد يف بع�ض 

ف�سولها.
ترك���ت �لرو�ي���ة لأك���رث م���ن �سه���ر لك���ي 
�تخل����ض من جربوتها وهيمنتها ولكني 
ظلل���ت يومي���ًا �قلبه���ا و�أفك���ر بالطريق���ة 
�لتي كتبها ماركي���ز، كنت قد عرثت على 
��سارة تقول �إن، ماركيز ��ستغرق �سبعة 
وع�سرين عام���ًا يف كتابتها فلم ��ستغرب 
لق���د ��سبح���ت ه���ذه �لرو�ي���ة  �لق�س���ة. 
هم���ي �لأول لأنه���ا كانت رو�ي���ة خمتلفة 
متامًا ع���ن كل �لرو�يات �لتي متكنت من 

قر�ءته���ا يف ذلك �لوقت، وه���ي رو�يات 
تنتمي �ىل �لقرن �لتا�سع ع�سر وبد�يات 
�لق���رن �لع�سري���ن حتى �حل���رب �لعاملية 
�لثاني���ة. كل �س���يء فيه���ا خمتل���ف ب���دءً� 
من �ل�س���كل و�مل�سم���ون و�للغة و�لفكرة 
و�لأحد�ث و�ل�س���رد �ل�ساحر.. لقد كانت 

بالن�سبة يل ق�سيدة نرث لن تنتهي.
يف �لق���ر�ءة �لر�بع���ة ت�سرب���ت روح���ي 
ف�س���ول �لرو�ي���ة و�بطاله���ا، حتى �نني 
بد�أت �تخيل �نني بونديا، و�نني ميكن 
�أن �ج���د حبيبة ت�سب���ه رمييديو�ض �لتي 
حتل���ق ف���وق ر�أ�سه���ا �لفر��س���ات و�لتي 
ومل  حلظ���ة،  �ي���ة  يف  تط���ري  �أن  ميك���ن 
��ستط���ع �ن �تخل�ض م���ن هيمنة �لرو�ية 
عل���ى روحي �ل حينما كتبت ق�سيدة من 
وحيه���ا ��سميته���ا " مئ���ة ع���ام من �حلب 
�جلمهوري���ة   جري���دة  يف  ون�سرته���ا   "

يف حينه���ا. �لق�سي���دة �ساع���ت كالع���ادة 
ب�سب���ب  �لن�سو����ض  م���ن  �لكث���ري  مث���ل 
�و�ساعن���ا يف �لع���ر�ق يف زمن �خلوف 
و�لدكتاتورية خوفًا من قر�ءتها بطريقة 

�ملخرب �ل�سري.
�س���اءت �ل�س���دف �أن �أًدع���ى �ىل مهرجان 
�ل�سع���ر �لعامل���ي يف كولومبي���ا يف �لعام 
�لم�سي���ات  �ح���دى  تك���ون  و�ن   2007
" �لت���ي  " ماكان���دو  قري���ة  م���ن  قريب���ة 
ت���دور فيها �حد�ث �لرو�ي���ة، فطلبت من 
مدي���ر �ملهرج���ان �ل�ساع���ر فرنن���ادو، �أن 
ي�سطحبني �ىل تلك �لقرية لكي ��ستعيد 
م�ساه���د مذبح���ة �مل���وز. كان فرننان���دو 
يتح���دث بال�سبانية بانفع���ال و�ملرتجم 
يرتجم يل ما يقول: هنا حدثت �ملذبحة، 
وقد قتل فيها ثماني���ة وع�سرون فالحًا.. 

لكن ماركيز حولها �ىل معجزة.

ضحى عبدالرؤوف المل

  " "  لنف�سه �ملوت يف كتابه "�سكايبينغ من���ح "عقل �لعويط 
�ل�س���ادر ع���ن" د�ر نوف���ل" لي�سف���ي عليه���ا قيم���ة  �لنتباه 
و�لتعق���ل و�لروؤي���ة �لتي تقوده���ا فل�سفة �مل���وت و�حلياة. 
وكاأن���ه ل يحي���ا �سم���ن �لزم���ان و�مل���كان  و�حلقيق���ة �لتي 
ينتم���ي �ليها يف ذكريات ت�ستنب�سها �م���ر�أة توؤمن بالنف�ض 
وحاجاته���ا. �ل �ن �خلروج من �حلياة مل ي�سبه �لنطفاء،  
ب���ل �نتقل �ىل برزخ �لفرت�����ض �لذي " بد�أ عند فجر �و ما 
بعد منت�سف �لليل " حماور� �مزجة ��ستدرك �نها خرجت 
من �لو�قع �لبعيد،  ودخلت يف متاهة �ملعرفة �لتي تت�سف 
باخلروج من �لقيود للدخول يف دو�مة �لن�سان �لتائه من 
�سدة �لوقائع �لت���ي جتري يف �حلياة.  �و بالحرى �لعمر 
�لنا�سج و�لز�خر بامل���ر�رة �لتي يحاول �لهروب منها عرب 
�سفح���ة حمادثة عل���ى �سا�سة �لكمبيوت���ر �و �سا�سة �لو�قع 
�لفرت��سي �لتي ب���ات يلجاأ �ليها من ��سابه �لوهن �و من 
يبح���ث عن عالقات �ن�ساني���ة ل ترتبط �ل بعبار�ت ت�سيب 
�لذهن بجر�أة ل تعرت�سها �لفل�سفات،  ول تفيدها �لظروف،   
بل حتاور كل قارىء يريد �لعرت�ف مبا يف نف�سه من �سر 
�و خ���ري �و حب �و ك���ره �و كل متناق�س���ات م�سجونة بن 
زو�ي���ة �سفحة حمادثة تنفلت فيه���ا �مل�ساعر عرب ف�ساء�ت 
حتل���ل فيه���ا �لرو�ح وتن�سه���ر م���ع �جل�س���د �حل�س���ي �و 
�لث���ريي،   بفي����ض من �سخون���ة وب���رودة ل ينكم�ض فيها 
�جل�س���د ول تتجمد فيها �لروح للعي����ض �سمن متعة �لبقاء 
�لذي ي�سارع �لذ�ت بجدلية �لفرت��ض  ومكوناته �حل�سية 

�لتي باتت لغة �لن�سان يف �لع�سر �حلديث. 
حت���ولت تدخ���ل يف ط���ور �لنم���و �لر�ف����ض  للتاأوي���الت 
�حلياتية �لتي تك�سر جمود �لو�قع بالفرت��ض �للذيذ.  �و 
�خل���در �لذي  ي�سنع من �لعو�مل �لفرت��سية �مكنة متنقلة 

�سم���ن �لزم���ن،  يف �سا�س���ة ل تت�سع لرجل و�م���ر�أة،   لنها 
�سا�س���ة ل متناهي���ة و�مل�ستحي���ل فيها هو �ملمك���ن  �ملتوحد 
مع �خلي���ال،  لتنبثق كلمات "عق���ل �لعويط"  من �لالوعي 
وت�س���ب يف كينون���ة �لوعي �لدب���ي نف�سه حي���ث �لتاأويل 
ي�سط���ح ويحاول خلق دللت عبارة ع���ن ��سطد�م �لو�قع 
بالفرت��ض ع���رب حمكمة �لذ�كرة،  وجن���ون ك�سر �حلدود 
�لت���ي ل ميك���ن ك�سره���ا.   �ل با�ستخر�ج عم���ق �لروؤية من 
"  خللق  �لب�سرية �لفرت��سية �لتي جلاأ �ليها "عقل �لعويط
حال���ة لغوي���ة �فرت��سية  جملجل���ة باملقب���ول و�لالمقبول،   

و�ملج���از �مل�ساهم بخل���ق حالة من �لحت���كاك �ملعنوي عرب 
د�ئري���ة �لزم���ن.  لي�سبح �لن�سان يف تف���رده حالة تتفاعل 
معه���ا �ل�سياء من حوله وخ�سو�سا �ملر�أة مع �لرجل �لذي 
��ساب���ه ترهل �لزمن �و توق���ف �لذكريات،  لتحيا فجاأة يف 
م�س���ار حمادثة �فرت��سية  توؤ�س����ض �ىل تاآلف بن �لرو�ح 
�لت���ي ت�ساك����ض �ج�ساده���ا مادي���ات �حلياة،  وم���ا تنطوي 
علي���ه حمادث���ات �لو�ق���ع م���ن ن�سي���ج ع�سب���ي ق���د يتو�فق 
مع���ه �لبع�ض وقد يختل���ف،  ويف �حلالتن ه���ي ��ستجالء 
�لن�س���ان  ت�سي���ب  �لت���ي  �حلديث���ة  وتغري�ته���ا  �لع���و�مل 
بالذه���ول،  فتنتابه �خلو�طر كما �لهو�ج�ض،  وي�سحح ما 
ميك���ن ت�سحيحه بلغة ح���رة ل ي�سوبها �خلوف �و �لتقييد 
ب�سو�بط  �حلو�ر �لفرت��سي وقو�عده �لبنيوية،  مازجا 
بن �لنرث و�ل�سعر و�لرو�ية ق�سة �ملر�أة و�لرجل منذ �لزل 

حتى �لن. 
فل�سف���ة �فرت��سي���ة توؤك���د عل���ى �هميتها من خ���الل حاجة 
�لن�س���ان يف �له���روب  نحو ذ�ت���ه �مل�سجونة ب���ن جدر�ن 
�لو�ق���ع و�سا�سة حمادثة.  ت�سع���ره كاأنه �لطائر �ملنبثق من 
ف�ساء�ت �ملعنى �لتي ت�سرت�سل مع كلمات �ملر�سل و�ملر�سل 
"  هو �سورة و�سفحة حمادثة �و  �لي���ه.  لأن" �ل�سكايبين���غ
�س���ورة و�س���وت عرب �سا�سة ل تتخط���ى مبقا�سها كف �ليد 
�و �كرب بقليل،  لأنها تدخل مع �لن�سان كتلفزيون �لو�قع،  
فيتو��سل �ملع�سوق م���ع مع�سوقته �فرت��سيا دون �للجوء 
�ىل �لعي����ض مع���ا يف غرف���ة و�ح���دة و�سرير و�ح���د �سمن 
�لو�ق���ع و�لتعاي�ض �ملادي،  بل �حل�سور �لغائب �و �لغائب 
�حلا�سر �ل���ذي ي�ستمتع به �لن�س���ان يف �لع�سر �حلديث.  
لنه يخلو من �حلقوق و�لو�جبات �و يخلو من �رتباطات 
تاأخ���ذ وقتا طوي���ال م���ن �لن�سان.  لنه���ا ثقيل���ة مبادياتها 
عك����ض �لفرت��س���ي �لثريي �ل���ذي ي�ستطي���ع �لن�سان من 
خالل���ه م�ساركة �خلي���ال ب�ستى �لن���و�ع م���ن �لنطباعات 
و�ل�سريالي���ة،  و�ب�س���ط �ل���ود�ع فيه���ا ه���و �غ���الق  �سا�سة 
�ملحادث���ة و�لرحي���ل حيث �لوج���ود �ملتحك���م  بالك�سف عن 
نو�يا �لنف����ض �لب�سرية من خالل �ل�سرد �لذي جلاأ له "عقل 
�لعوي���ط"  ليو�ج���ه �ف���كاره �ملت�سارعه  عرب ه���ذ� �جلديد 
�لق���دمي �مل�سم���ى" ت�ساتين���غ " �و "�سكايبين���غ"  �و حت���ى 

�لنزق �لفرت��سي باندماج  له خ�سائ�سه �لدبية  �ملرتبطة 
بتفاوت وج���د�ين يوؤكد على  توظيف �سعري قام به "عقل 
"   بعفوية  كتابية حفظت جمالية �ملعنى يف لغته  �لعوي���ط

�لذوقية �ملت�سفة بال�سفاهية وعبق �لفرت��ض. 
ب���ن هو�ج����ض �لو�ق���ع و�لفرت�����ض يق���ن بالق���در �ل���ذي 
ي�سن���ع �ملعج���ز�ت " م���ن جهت���ي مل �أ�س���دق ه���ذه �لق���درة 
�لهائل���ة  �لت���ي ميلكها �لقدر ح���ن يردم �لهوة ب���ن �لو�قع 
"  و�لمكن���ة �ن تغ���ريت،  فهي �لنتق���ال من حال  و�لرغب���ة 
�ىل ح���ال ع���رب �لزمن �ل���ذي يلغي بع�س���ه �لبع�ض و�سول 
�ىل نهاياتن���ا  �لتي ترتجمها �فعالن���ا �ملجازية مع �نف�سنا،  
فه���ل يف �سكايبينغ لغة �سعرية ه���ي ح�سيلة ق�سيدة بد�أت 
ول���ن تنتهي يف نهاية كتاب يتمي���ز بفل�سفة �دبية ممزوجة 
بالوجود و�لعدم و�حلقيقة و�خليال و�لو�قع و�لفرت��ض 
�لذي بات �سا�سة هروب يلجاأ �ليها  �ن�سان �لع�سر �حلديث 
كعن���و�ن لمل؟ رمبا من خ���الل هذ�  يرتجم حالة �لتغري�ت 
�لتي طر�أت عل���ى تقنيات هذ� �لزمن �لفرت��سي وغيبياته 

وح�سوره.
�ن�س���الخ عن �لو�قع ودخ���ول يف كنه �لفرت��ض �لغام�ض،  
و�لح�سا����ض بالغ���رية �لتي مل يتنازل عنه���ا �لرجل لتكون 
  " نزعت���ه �لنف�سي���ة حممل���ة ب���اإرث  نف�س���ه "عق���ل �لعويط
وتالح���م معه ت���اركا  للغرية مكانتها �لت���ي  مل تتزحزح يف 
قل���ب �لرجل. �ذ ي�ساألها فجاأة حتبن رجال �آخر،  ومن حب 
جمنون مكت���وب له �لبقاء يف �لو�ق���ع �لد�خلي و�فرت��ض 
ينف���ث �لفكار �لتحليلي���ة بن فروقات �لرج���ل و�ملر�أة . �ذ 
ي�ساأله���ا كالباحث عن �سكوك���ه يف ملذ�ت �م���ر�أة عرفها �و 
�مر�أة ت�سلل �ىل كيانها  حماول  �لعبور �ليها من جديد، فهل 
كل من �دع���ى �لتحرر هو قادر عليه متام���ا تاركا ل�سريكته 
ح���ق معا�س���رة م���ن ت�س���اء م���ن �لرج���ال  دون �لح�سا����ض 
بالغ���رية �لقاتل���ه �لتي دفعته���ا �ىل �له���روب �مل�ستمر منه؟ 
�م �ن���ه �لوج���ود �ملنق�س���م �ىل جن�سن هما �لرج���ل و�ملر�أة 
و�لختالف بينهم���ا �حل�سي و�ملعن���وي وبتناق�ض �ف�سح 
عن���ه كت���اب" �سكايبن���غ"  �ل���ذي جم���ع بن �حل���ب و�لدب 
باإ�سلوب م�سوق م�ستف���ز و�ن تخللته لغة عامية يف بع�ض 

منه،  ليم�سي �لقارىء مت�سائال عن ماهية �لكتاب. 
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ك�������ت�������اب ل��������ن ان������س������اه 

مئة عام من العزلــة.. مئة عام من الحب 
صالح حسن 

محــض نـــزق افتراضــــي
ق���راءة ف���ي كت���اب "س���كايينغ "للش���اعر "عق���ل العوي���ط" ع���ن همنغ���واي، اوروي���ل والكّت���اب..

اآلخرين الذين قاتلوا في إسبانيا

نيا
ـبا

س
ا إ

أن

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

جــــــــــــديــــــــــــد

واسيني األعرج  وعوالم األحالم  
في طوق الياسمين

ي�س����رد �لأدي����ب و��سين����ي �لأع����رج يف رو�يت����ه 
م����ن  جمموع����ة  م�سام����ن  �ليا�سم����ن«،  »ط����وق 
ذكريات����ه ومذكر�ته ع����رب ر�سائ����ل حبيبته مرمي 
�إليه. وكذلك مذكر�ت �سديقه »عيد عيا�ض«، بلغة 
م�ستم����دة من ع����امل �لأحالم ينف�����ض معها �لغبار 
عن ع����امل متخٍف من�س����ي. وهكذ� يقل����ب �لأعرج 
�سفح����ات »طوق �ليا�سم����ن« باحثًا ع����ن �أجوبة 
لأ�سئلة طامل����ا �سغلت �لإن�سان، جمت����ازً� بو�بات 

�لعبور.
وتق����ول �إحدى �لر�سائل يف �لعمل »�لربد وعزلة 
�ملقاب����ر وع�س����رون �سنة من �ملح����اولت �ليائ�سة 
لن�سيانك ي����ا مرمي.. �أنا ل �أع����رف �سوى �لكتابة 

عن �مر�أة مل يعرف قلبي �ملهبول �سو�ها«.
يتن����اول �لرو�ئ����ي يف �لف�س����ل �لأول م����ن عمله، 
بعنو�ن »�سحر �حلكاي����ة«، �لكثري من �لتفا�سيل 
�ل�سغ����رية يف حي����اة بطل����ة عمله. ويق����ول: »يف 
ذل����ك �لزم����ن �لبعي����د، كانت م����رمي طفل����ة تع�سق 
�لورود �مللونة و�لوج����وه �لأليفة، مولعة بحب 

�لألب�س����ة �جلميلة، ولنقل مرة �أخرى، �إنها كانت 
حت����ب �لودي����ان �لو��سع����ة ومدينته����ا �ل�ساحلية 
�لت����ي ��ستباحت ذ�ت م�س����اء متعجرف دمها ودم 

حمبيها«.
ويف �إح����دى �لر�سائ����ل �سم����ن �لرو�ي����ة، تق����ول 
م����رمي: �أع����رف، بل متيقن����ة �أنك �أن����ت كذلك كنت 
عل����ى  وغي����ورً�  كن����ت جبان����ًا  ولكن����ك  حتبن����ي، 
مفرد�ت����ك وفل�سفت����ك �أكرث من غريت����ك علي، �لله 
غالب هكذ�. يف حلظة من �للحظات ف�سلت علي 
كتبك و�أنانيتك �لثقافية ون�سيتني، ولهذ� �ألعنك 
�سوقًا وزعاًل وحنينًا يف كل �سلو�تي، و�أر�سقك 

بحبي وبحزين لأين �أخفقت يف كل �سيء معك، 
حت����ى �حلق����د عليك »م����ا عليه�ض، �أن����ا مانعرف�ض 
نزع����ف«. رمبا لأين �أن����ا كذلك مل �أع����رف ل كيف 

�أحافظ عليك ول كيف �أحبك.

يــروي حكايات  الزيــدي  خضيــر 
الشاي والخبز  

�أ�س����درت د�ر �سط����ور �لعر�قي����ة كتاب����ا جدي����دً� 
بعنو�ن "�ساي وخبز حكايات"، للكاتب خ�سري 

فليح �لزيدي.
وه����و �لكتاب �ل�سردي �لذي يعد حماولة جديدة 
�حلكاي����ة  يف  �لنرثوبولوجي����ا  تذوي����ب  يف 
�ل�سعبية، ويتناول حكايات عن �لزياء �لعر�قية 
يف �لتاري����خ �ملعا�س����ر و�ملبح����ث �لث����اين ي����ورد 
�لكاتب حكايات �لطعام �لعر�قي وعن مالب�سات 

تلك �حلكايات يف د�سومتها وفقر تنوعها.
�أما �ملبحث �لثالث يتحدث عن �ل�سكن �لفقي يف 
�لعر�قية، و�لكتاب يتوغل يف حكايات �مل�سكوت 

عنه ويتناول حكايات �ملقموعن و�ملهم�سن

فــي صحبــة الكتب..رحلــة فــي 
حياة واسرار 30كاتبًا 

عن د�ر �ث����ر �سدر للكات����ب و�لعالمي كتابه يف 
�سحب����ة �لكت����ب، وهو عب����ارة عن رحل����ة ممتعة 

ياخذن����ا فيه����ا �لكات����ب لنتج����ول يف �ه����م و�برز 
�لكتب �لت����ي قر�ها و�ثارت �هتمامه  وحاول �ن 
ي�س����ارك �لق����ر�ء بها  ففي مقدم����ة �لكتاب يخربنا 
�لكات����ب �نه:"   ق����ارئ �أنتمي �ىل تل����ك �لفئة من 
�لنا�ض �لذين يقر�أون يف �أي مكان وزمان، �أحمل 
�لكت����اب مع����ي �ينما �أذه����ب، ويع����رف �أ�سدقائي 
�أنن����ي �سخ�����ض موث����وق عندم����ا يحتاج����ون �ىل 
تر�سي����ح لكت����اب يقر�أون����ه، �و عندم����ا لميكنهم 
تذّكر م����ن هو موؤلف �لكتاب �لف����الين وكم طبعة 
�س����درت له، �ن حياتي �لعملي����ة �سديدة �لتد�خل 
م����ع حمبت����ي للق����ر�ءة لدرج����ة �نن����ي ل �أ�ستطيع 
�لف�س����ل ب����ن �لثنت����ن، و�سخ�سيتي ه����ي نتاج 
�جلم����ع بن كل �سخ�سيات �لكت����ب �لتي �أحببتها 
و�أ�سبح����ت ج����زء� م����ن ذ�كرت����ي، فاأن����ا مل �أذهب 
�ىل بطر�سب����ورغ، لكنن����ي �أحف����ظ �أب����رز معاملها 
�لت����ي �أخ����ذين فيه����ا د�ستويف�سك����ي وتول�ستوي 
ذ�ت ي����وم، ومل �أ�ساهد م����اذ� حدث لباري�ض �أثناء 
�حل����رب �لعاملي����ة �لثاني����ة، فتط����وع همنغ����و�ي 
ليخ����ربين بكل �لتفا�سي����ل، ومل �أزر بر�غ، �ل �ن 
ميالن كوندير� قدم يل و�سفًا ممتعًا ملا يدور يف 
�سو�رعه����ا، و�أ�سبحت �أع����رف من خالل خربتي 
يف �لكتب، �ن �لقر�ء يعي�سون �أكرث من حياة." 

أمــراء  آخــر    ســيرة ومحطــات 
الشعر العربي 

ل يختل����ف �ثنان على �أّن �ل�ساعر �للبناين �سعيد 
عقل من �أكرث �ل�سعر�ء �ملعا�سرين �إثارة للجدل. 
فال�ساع����ر �لذي غ����ادر عاملنا ع����ام 2014 عن مئة 
و�ثنتن من �ل�سنو�ت، ملّا يزل �إىل �ليوم حديث 

�لقر�ء و�لنقاد على �ل�سو�ء.
ورمب����ا هذ� عائ����د، كما يف�سر كت����اب »�سعيد عقل 
�آخ����ر �أم����ر�ء �ل�سع����ر �لعرب����ي«، م����ن تاأليف لمع 
�حل����ر، �إىل �سالب����ة وتعن����ت يف �آر�ئ����ه �لوطنية 

و�ل�سيا�سي����ة، و�إىل نظرته �ملتمي����زة �ىل �ل�سعر 
�ل�سع����ر�ء  م����ن  وعا�سره����م  �سبق����ه  م����ن  و�إىل 
و�لأدباء،يت����وزع �لكت����اب يف ق�سم����ن: �لق�س����م 
�لأول ه����و ق����ر�ء�ت نقدي����ة لبع�����ض �إ�س����د�ر�ت 
�ل�ساع����ر �لر�حل، وحتديدً� لكتابيه �آنذ�ك »نحٌت 
يف �ل�س����وء« و»�س����رر« �للذين ُن�س����ر� يف جريدة 
�لنه����ار �لبريوتي����ة، وي����درج �ملوؤل����ف �نطباعات 
م�ستوح����اة مما قاله �سعي����د عقل يف �حلفل �لذي 
�أقي����م تكرمي����ًا لالأدي����ب �للبناين �لر�ح����ل ر�جي 
�لر�عي.ويت�سم����ن �لق�سم �لث����اين حو�رً� مطوًل 
م����ع �ل�ساع����ر �سعيد عقل ُن�سر عل����ى ثالث حلقات 

يف جملة �ل�سر�ع �لبريوتية.
و�أر�د �لكات����ب له����ذ� �حل����و�ر �أن يك����ون �سامال، 
يط����ال �سعره وبع�ض �سع����ر�ء �حلد�ثة ومو�قفه 
�ليومي����ة،   �ل�سيا�سي����ة و�لوطني����ة و�هتمامات����ه 
حي����ث جن����د  ر �سعي����د عق����ل  يفاخر ب�سع����ره �إىل 
درج����ة �أن����ه ل يبخ����ل يف �س����وؤ�ل نف�س����ه �إن كان 
�سحيحا �أنه كتب �سعرً� فيه جمال يندر وجوده 
يف �ل�سع����ر �لأوروبي كل����ه، وحتديد� �سعر �أثينا 

وروما وفرن�سا..

أحمــد ســعداوي  يقــدم  "باب 
الطباشير"

 �س����در للرو�ئي   �أحمد �سعد�وي �لفائز بالبوكر 
يف ع����ام 2013، رو�ي����ة جدي����دة بعن����و�ن "باب 
�لطبا�س����ري" و�لتي ت����دور �أحد�ثها عن بغد�د يف 
ع����ام 2013 وتت�سم����ن 21 ف�س����اًل وفيه����ا مزيج 
بن �لفانتازيا و�لغر�ئبي����ة يتم توظيفها مع نقد 
�سيا�س����ي و�جتماع����ي، وي�ستثم����ر �لكات����ب فيها 
بع�����ض خ�سائ�����ض رو�ي����ات �لألغ����از و�لرو�ي����ة 
�لبولي�سي����ة، وياأتي هذ� �لتوظي����ف �سمن ق�سة 
ح����ب لبطل����ي �لرو�ي����ة وهم����ا م����ا ي�س����كل �مل����ادة 
�حلو�ري����ة لها عد� ع����ن �سخو�����ض �آخرين كل له 

دوره فيها.
و�أحم����د �سع����د�وي ه����و رو�ئي و�ساع����ر وكاتب 
�سيناري����و عر�قي من مو�لي����د بغد�د عام 1973. 
و�ملج����الت  �ل�سح����ف  م����ن  �لعدي����د  يف  عم����ل 
و�ملوؤ�س�سات �ل�سحفية �ملحلية،. يعمل حاليًا يف 
�إنتاج وكتابة �لأفالم �لوثائقية و�أعد�د �لرب�مج 

�لتلفزيونية وكتابة �ل�سيناريو. 
وله ع����دة �أ�س����د�ر�ت رو�ئية و�سعري����ة وح�سل 
على ع����دة جو�ئ����ز عربي����ة وكان �آخره����ا جائزة 
 " رو�يت����ه  ع����ن  لع����ام 2013  �لعربي����ة  �لبوك����ر 

فر�نك�ستاين يف بغد�د".

رســائل الكّتاب إلــى أمهاتهم: 
أطفال يخافون األدب

�سان����ت  �إىل  بودل����ري  م����ن  �حلبيب����ة  "�أم����ي 
�إيكزوب����ريي.. ر�سائل �أدب����اء" )د�ر مها( عنو�ن 
�لكت����اب �ل����ذي �سدر موؤخ����رً� للمرتج����م �ملغربي 

�سعيد بوخليط.
ي�سّم �لكتاب خمتار�ت من مر��سالت �لأدباء �إىل 
�أمهاتهم، وقد ر�عى بوخليط �أن تكون مو��سيع 
�لر�سائ����ل خمتلفة؛ م����ن �لذكري����ات �إىل �حلديث 
عن �لنزه����ات و�ل�سفر، �أو �لع����ودة �إىل حكايات 
�أ�سطوري����ة، �أو �حلديث عن كتاب جديد وهموم 

�أدبية �أو مزج كل هذ� ب�سوؤون عائلية.
�ختار �لكاتب موؤلف����ن فرن�سين و�أمريكين من 
�أجي����ال خمتلف����ة، �إذ �سّم �لكت����اب ر�سائل بودلري 
وفلوب����ري و�أندري����ه جي����د و�سان����ت �إيكزوبريي 
برو�س����ت وج����ان كوكت����و وه����رني  ومار�سي����ل 

جيم�ض وويليام فوكرن و�إرن�ست همنغو�ي.
ُتظهر هذه �لر�سائل، �سهاد�ت عن حكايات هائمة 
ونز�ع����ات عائلية وعاطفي����ة وتو�فقات و�أحز�ن 
و�أف����ر�ح عا�سه����ا ه����وؤلء �ل�سع����ر�ء و�لرو�ئيون 
م����ع �ملر�أة �لتي كانت �سبب����ًا يف وجودهم ورمبا 

�ألهمتهم بع�ض �سخ�سياتهم.
�سنق����ر�أ مثاًل بودل����ري ي�سارح و�لدت����ه ب�سعوبة 
�إجن����از "�أزهار �ل�سر" وبال�سروط �ليومية �لتي 
كت����ب فيها هذ� �لعمل �ملف�سلي يف تاريخ �لأدب: 
"لقد �أنهيت تاأليف ثمانية �أجز�ء يف ظّل �سروط 
مرعب����ة. ميكنني �أن �أك�سب م�س����در عي�سي، لكن 
ديون �سباب����ي، تغتالني. ل �أق����وم بهذ� �حرت�مًا 
لك، ومر�ع����اة حل�سا�سيتك �لفظيعة. �أعرتف لك، 

بهذ� عن طيب خاطر".
كم����ا �سرنى همنغ����و�ي غا�سبًا م����ن ر�أي و�لدته 
يف رو�يت����ه، يق����ول: "مل �أكتب ل����ك جو�بًا عندما 
تلقي����ت منك ر�سالة بخ�سو�����ض مو�سوع رو�ية 
"�ل�سم�����ض ت�سرق �أي�سًا". لأين مل �أ�ستطع كبت 
نف�سي عن �لغ�سب ومن �لغباء �ل�سديد �أن تكتب 
ر�سائ����ل و�أنَت يف حالة �نفعال، ثم يزد�د �ملوقف 

حمق����ًا �إذ� �أردت �لكتاب����ة �إىل �أم����ك. طبيعي جدً� 
�أن����ِك مل حتب رو�يت����ي و�أتاأ�سف لأنك تقر�أين �أي 

كتاب ُيثري فيك �حلزن و�ل�سمئز�ز".
�إذن، فالكتاب يتيح للقارئ �لعربي �لطالع على 
عالقة �لعائلة ب����الأدب و�لظروف �لتي كتب فيها 

هوؤلء �ملبدعون �أعمالهم �لأبرز

أوراق العشــب«... وجُه ويتمان 
المتجدد

يف �أل����ِف �سفحة تقريبًا، �أجنَز �ل�ساعر و�ملرتجم 
�مل�سري رفعت �سالم، ترجمة ل� »�أور�ق �لع�سب« 
لالأمريك����ي و�ل����ت ويتم����ان، �سدرت �أخ����ريً� عن 
�لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب. »�أور�ق �لع�سب«، 
لي�����ض ديو�نًا منف����ردً�، بقدر ما هو �س����رٌح ي�سم 
منج����ز ويتمان �ل�سع����ري، و�لذي قال عن طبعته 
�لأخ����رية قبل وفات����ه: »�إنن����ي �أف�س����ل، و�أو�سى 
به����ذه �لطبع����ة، للن�س����ر �مل�ستقبل����ي، كن�سخة �أو 
�س����ورة طب����ق �لأ�سل- حقًا- م����ن ن�سو�ض هذه 

�ل�438 �سفحة«.
وكت����ب �لناقد هارول����د بلوم، يف مقدم����ة لطبعة 
»�أور�ق �لع�س����ب« ملنا�سبة م����رور 150 عامًا على 
�سدورها للمرة �لأوىل: »ل����و كنَت �أمريكيًا، فاإن 
و�لت ويتمان هو �أب����وك و�أمك �خلياليان، حتى 
ل����و مل تكتب �سطرً� �سعري����ًا و�حدً� مثلي، ميكنك 
�أن تر�س����د ع����ددً� معق����وًل م����ن �لأعم����ال �لأدبية 
�ملر�سح����ة لأن تك����ون �لكت����ب �ملقد�س����ة �لعلمانية 
للولي����ات �ملتحدة، لكن ل �س����يء منها يرقى �إىل 
مركزية �لطبعة �لأوىل من �أور�ق �لع�سب«. بذل 
�س����الم جهدً� ملحوظًا يف �إجن����از ترجمة مبدعة، 
ع����امل ويتم����ان، فرتجم����ة  �إىل  �لكث����ري  ت�سي����ف 

�ل�ساعر تختلف كثريً� عن غريه.

العراق، وثــأر التاريخ،  من 
إلــى  األجنبــي  االحتــالل 

الدولة اإلسالمية

كتاب لمريام بن رعد 

عرض د. جواد بشارة

من���ذ �أن �حتلت ظاه���رة �لدول���ة �لإ�سالمية يف 
�لإع���الم  و�سائ���ل  و�جه���ات  و�ل�س���ام  �لع���ر�ق 
و�س���ارت �لأل�سن تلهث وتتح���دث يف كل مكان 
بجر�ئ���م د�ع����ض وخطره���ا، ت�س���دى ع���دد من 
�لباحث���ن و�لكت���اب �لفرن�سي���ن �ملتخ�س�سن 
بالعر�ق و�لعامل �لعربي و�لإ�سالمي لبحث هذه 
�لظاهرة وحتليلها  و�سدرت عنهم جمموعة من 
�لكتب تتجاوز �لع�سرين كتابًا كان �أهمها كتاب 
بيري جون لويز�ر  وحمل عنو�ن  �لفخ: د�ع�ض، 
وكتاب �ل�سحفي �لفرن�سي �لذي عا�ض �سنو�ت 
عديدة ب���ن �لعر�ق و�سوريا مر��س���اًل لعدد من 
�ملجالت و�لقن���و�ت �لتلفزيوني���ة وهو نيكول 

هينان وحم���ل كتابه عنو�ن جه���اد �أكادميي �أو 
�أكادميي���ة �جله���اد. وكتاب لوريت���ا نابوليوين  
�ل���ذي حمل عنو�ن: �لدول���ة �لإ�سالمية، وكتاب 
كري�ستي���ان �سين���و وج���ورج مالربونو وحمل 
عنو�ن: دروب دم�س���ق. وكتاب �أنطو�ن �سفري 
�إ�سالم �س���د �لإ�س���الم، و�سبق���ه بكتابن مهمن 
هم���ا: �لإ�سالموي���ة بالأم����ض و�لي���وم، وكتاب 
ر�سال���ة مفتوح���ة لالإ�سالمي���ن. وبالطبع كتاب 
�لباحثة �ل�سابة �ملتخ�س�سة بالعر�ق مريام بن 
رع���د وحمل عنو�ن �لع���ر�ق: �لدولة �لإ�سالمية 

وثاأر �لتاريخ. 
وقب���ل �أن تخو����ض �لباحثة يف ه���ذه �لظاهرة 
�لع���ر�ق  تاري���خ  يف  غا�س���ت  ودر��س���ة  بحث���ًا 
يف �لق���رن �لع�سري���ن �أي من���ذ تاأ�سي����ض �لدولة 
�لق���رن  ع�سرين���ات  يف  �حلديث���ة  �لعر�قي���ة 
�ملا�س���ي، ملن ليعرف���ه �أو �طله علي���ه من خالل 
مو�سور و�سائل �لإع���الم �لت�سويهي. ثم ركزت 
عل���ى �أيديولوجية �ملحافظن �جلدد يف �أمريكا 
يف عه���د ج���ورج دبلي���و بو����ض �لإب���ن وغزوه 
للع���ر�ق و�حتالله وعك����ض �ملعادلة �لربيطانية 
�لتي �سلمت حكم �لع���ر�ق عند تاأ�سي�سه لالأقلية 
�ل�سني���ة و�أهمل���ت حق���وق �لأغلبي���ة �ل�سيعي���ة 
و�لأقلي���ة �لكردي���ة، �أي �أك���رث من ثالث���ة �أرباع 

مكونات �لعر�ق �ل�سكانية �آنذ�ك. 

�إذ عم���دت �لإد�رة �لأمريكية �آن���ذ�ك �إىل تقريب 
�لأك���ر�د و�ل�سيع���ة  و�إعط���اء دور رم���زي �إن مل 
نقل هام�سي، لل�سنة و�إ�سر�كهم من خالل بع�ض 
قياد�ته���م �ل�سيا�سية و�لع�سائري���ة يف �ل�سلطة 
�ملركزية ومنحهم بع����ض �ملنا�سب و�لوز�ر�ت 
مهما كانت ن�سب متثيلهم د�خل جمل�ض �لنو�ب 

�لعر�قي. 
ث����م تغلغل����ت �لباحث����ة عميق����ًا يف �لت�سكي����الت 
�ل�سيا�سي����ة �لت����ي �أعقبت �سقوط نظ����ام �سد�م 
ح�س����ن  و�إتباع �سيا�س����ة ��ستئ�سال �لبعث من 
�حلي����اة �ل�سيا�سية �لعر�قي����ة وك�سفت تفا�سيل 
�ل�سر�ع����ات �لد�خلي����ة و�ملناف�س����ات و�لف�س����اد 
�مل�ست�س����ري د�خل �ملوؤ�س�سات  �لر�سمية للدولة 
ح�س����ب   �ملحا�س�س����ة  ل�سيا�س����ة  وخ�سوعه����ا 
�ملكونات �لرئي�سية  �لت����ي يت�سبث بها �جلميع 
رغ����م �إعالنه����م لرف�سه����ا و�لتندي����د به����ا  لك����ن 
ميوله����م كانت و ل تز�ل نح����و �سيا�سة تو�فقية 
�ملر�ك����ز  �أ�سا�����ض �حل�س�����ض يف  عل����ى  مبني����ة 
و�لوظائ����ف لكل مك����ون ح�سب �آلي����ة تفاو�سية 
معق����دة تبعًا ملا تف����رز �سناديق �لق����رت�ع. كما 
در�س����ت �لباحث����ة وبتوثي����ق كب����ري �جلماعات 
�ملركزي����ة  �ل�سلط����ة  عل����ى  �ملتم����ردة  �مل�سلح����ة 
�لحتادية وج����ذور ن�ساأتها وت�سليحها ودعمها 
�ملايل و�ل�سيا�س����ي من قبل بع�ض دول �جلو�ر 

�لعر�ق����ي و�أغلبه����ا م����ن �ملكون �ل�سن����ي ح�سب 
م����ا ن�سرته م����ن قو�ئم وجد�ول دقيق����ة  خا�سة 
تل����ك �لتي تتعاط����ف �أو تتع����اون �أو تنتمي �إىل 
�ملوؤ�س�س����ة �لع�سكري����ة للنظ����ام �ل�سابق و�لذين 
�س����ارو� �لي����وم يق����ودون تنظي����م د�ع�����ض يف 
�لع����ر�ق �إىل جانب �لأجانب و�لو�فدين �لعرب  
و�مل�سلم����ن  و�س����ر جن����اح �لإ�س����الم �ل�سيا�سي 
و�سعوده �ل�ساعق �سو�ء كان بطبعته �ل�سنية  
�جلهادي����ة �ملتطرف����ة و�ملت�س����ددة �لتكفريية �أو 
بطبعته �ل�سيعية وت�سكيالته �مل�سلحة �ملتنوعة 
وح�سورها على �ل�ساحة �لعر�قية �لجتماعية 
و�ملدني����ة. وكي����ف ��ستغل����ت د�ع�����ض تف����كك �أو 
�سع����ف �لدولت����ن �لعر�قية و�ل�سوري����ة للتمدد 
و�حتالل مناط����ق و��سعة من �لبلدي����ن و�إقامة 
دولة �خلالفة و�إلغ����اء �حلدود �مل�سطنعة �لتي 
�لإجنلي����زي  �لأوروب����ي  �ل�ستعم����ار  فر�سه����ا 
و�لفرن�س����ي عل����ى �ملنطق����ة يف �أعق����اب �حلرب 

�لعاملية �لأوىل. 
بلغ����ت �سفح����ات �لكت����اب 088 �سفح����ة حملت 
ف�سول����ه عناوي����ن ذ�ت مغ����ز�آ وج����ذب  للقارئ 
�ملتعط�ض للمعرفة  مثل �أمة ممزقة، و �لبحث عن 
عدو،  و��ستئ�سال �لبعث يف �لعر�ق، و �جلهاد 
و�لتحري����ر، و�لفلوج����ة �ملطوق����ة، و�لت�ساب����ك 
�ل�سلف����ي  و�لتي����ار �جلهادي �لتكف����ريي، وبن  

�لفو�س����ى و�لفتن����ة، و�نق�سام����ات يف �ملع�سكر 
�ل�سني، ويقظة �لع�سائ����ر،  و�لكتل �ل�سيا�سية، 
ومغري����ات �لدكتاتوري����ة،  وح����رب �لتق�سي����م، 
�لأو�س����ط،  �ل�س����رق  يف  �ل�سدم����ة  وموج����ات 
و�خلامت����ة  �إنه كتاب ممت����ع وغني باملعلومات 
و�لتحليالت �ل�سائبة ويلقي نظرة معمقة على 
طبيع����ة �ملجتمع �لعر�قي �حل����ايل و�لتحديات 
�لت����ي تو�جه����ه بقلم باحث����ة �ساب����ة تخ�س�ست 
بالع����امل �لعربي وبالعر�ق حتديدً� حيث قدمت 
عن����ه �أطروح����ة دكت����ور�ه يف معه����د �لدر��سات 
�ل�سيا�سي����ة يف باري�����ض وتعم����ل كباحثة مركز 
�لدر��سات و�لبحوث �لدولية  ومعهد �لبحوث 
و�لدر��س����ات حول �لعامل �لعرب����ي و�لإ�سالمي  

�لتابع للمركز �لقومي للبحوث �لعلمية.

آخر كتاب

علــى رصيــف المتنبــــي 

خالي العزيز نابليون
ع���ن "د�ر �مل���دى" �س���درت �لرتجم���ة �لعربية 
لرو�ي���ة �لكاتب �لي���ر�ين �ي���رج بز�سكز�د  " 
خ���ايل  �لعزي���ز نابليون"  �لت���ي حتولت  �إىل 
م�سل�س���ل تلفزي���وين �سهري وبعده���ا حتولت 
وترجم���ت  ق�س���ري.  �سينمائ���ي  فيل���م  �إىل 
و�ليوناني���ة  و�لرو�سي���ة  �لإنكليزي���ة  �إىل 

و�لفرن�سية.
ن�س���رت "�خلال �لعزي���ز نابلي���ون" يف بد�ية 
�لأمر على �سكل حلقات يف جملة "فردو�سي"، 
وطبع���ت يف كت���اب قب���ل �أن يت���م تقدميها يف 
طبع���ات  �لآن  حت���ى  و�س���درت  �لتلفزي���ون. 
كثرية لها و�سبب �لإقبال عليها لي�ض �أ�سلوبها 
�ل�ساخ���ر �ملمت���ع وت�سوي���ر �سخ�سياتها �لتي 
ترى مناذجها يف كل مكان ول ب�سبب �سهرتها 
م���ن خ���الل �لتلفزيون فق���ط ب���ل لكونها عدت 

�سمن �ملمنوعات بعد �سقوط نظام �ل�ساه.
م���ن و�س���ف دقي���ق  �لرو�ي���ة تقريب���ا  تخل���و 
ل�سخو�سه���ا، لأن �لكات���ب بناها عل���ى �أ�سلوب 
�حلو�ر، ومنط �حلكايات و�ملقامات �لقدمية، 
و�حلكم���ة  بالبالغ���ة  يتمت���ع  هن���ا  و�ل���ر�وي 
�أعم���اق  ويتدخ���ل يف �لأح���د�ث متوغ���ال يف 
�لأ�سخا����ض �لذين ي���روي حكاياته���م، كا�سفا 

غر�ئزهم ومطامعهم وخبايا دو�خلهم.

المصادفة
يف  ول���دت  �إ�سكتلندي���ة،  كاتب���ة  �سمي���ث  �آيل 
�لطبق���ة  م���ن  لأبوي���ن  ع���ام 1962  �إنفرن����ض 
�لعاملة. �لتحقت بجامعة �أبردين، ثم بجامعة 
نيونهام يف كمربيدج، لكنها مل ُتكمل در��ستها 
للح�س���ول عل���ى درج���ة �لدكت���ور�ه. وعملْت 
كُمحا�س���رة يف جامع���ة �سرت�ثيكاليد، �إىل �أْن 
ب���د�أْت تظهر عليه���ا عالم���ات �لإ�سابة بالتعب 
�ملزم���ن، فرتك���ت �لعم���ل وتفّرغ���ت للكتاب���ة.، 

وُر�ّسحت جلائزة �لأدب وجائزة مان بوكر. 
يف  رو�يته���ا " �مل�سادف���ة " �ل�س���ادرة عن د�ر 
�ملدى تخربنا  �سميث:". بد�أْت �أمي ب�سناعتي 
ذ�ت ليل���ٍة من عام 1968 على طاولٍة يف مقهى 
د�ر �ل�سينم���ا �لوحيدة يف �لبلدة. على م�سافة 

ب�س���ع َدَرج���ات �سّل���م، خل���ف �ملخم���ل �لأحمر 
مر�س���دة  كان���ت  �ل�سرف���ة،  ل�ست���ارة  �لب�سي���ط 
�لنّظ���ارة تتث���اءب، توؤرجح �مل�سب���اح �ملُطفاأ، 
وهي مّتكئ���ة مبرفقها فوق �حلفيف و�لرثثرة 
�ل�سادرة عن �ل�س���ف �خللفي وتعبث بخ�سب 
�حلاجز �لفا�سل،ناقرة ِقطعًا �سغرية منه على 

روؤو�ض �أهل �لبلدة �ل�سغرية يف �لظالم.

الحارس في حقل الشوفان
�س���درت حديثًا  عن د�ر �مل���دى �لطبعة �لثالثة 
"  �لمريك���ي  ج.د  �سالنج���ر "  م���ن رو�ي���ة  
�حلار�ض يف حقل �ل�سوفان، �لتي تعد و�حدة 
�لعامل���ي،    �لدب  يف  �خلال���دة  �لعم���ال  م���ن 
كث���ريً� م���ا تق���ارن  برو�ي���ة جيم����ض جوي�ض 
)يولي�سي����ض(،لأن �لرو�يت���ن م���ن �لعالم���ات 
�لهام���ة �لتي �أ�س���رت �لطري���ق �إىل �لتحولت 
�لت���ي طر�أت عل���ى كتابة �لرو�ي���ة يف �لغرب، 
وتعت���رب رو�ية "�حلار�ض يف حقل �ل�سوفان" 
بد�ي���ة و�أمنوذج���ًا للكتاب���ات �لت���ي عرفت يف 

ما بع���د بكتاب���ات �لغا�سبن. ولق���د عرّب جيل 
�لرف����ض يف �أمريكا ع���ن تبّنيه له���ذه �لرو�ية 
ح���ن رفع �سعار "كلنا هول���دن كولفيلد" وهو 

��سم بطل هذه �لرو�ية.. 
تعرّب ه���ذه �لرو�ية ع���ن �ل�سمئ���ز�ز و�لتقزز 
�لأخالقي���ن �للذي���ن يع���اين منهم���ا �سبي يف 
�ل�ساد�س���ة ع�س���رة م���ن عم���ره جت���اه �ملجتمع 
�لأمريكي. �جلميع مثريون للتقزز و�ل�سخط 
عد� �لأطفال وخا�سة �لأطفال �لذين ماتو�. �إّن 
مفتاح ه���ذه �لرو�ية هو كلم���ة "�لزيف" �لتي 
ترتدد خالل �لرو�ية كلها. با�ستثناء �لأطفال، 

�لكّل مزّيفون

حكايات األخوين غريم
�س���درت ع���ن د�ر �مل���دى حكاي���ات �لأخوي���ن 
غرمي يف جملد كب���ري �سم �حلكايات �ل�سعبية 
�خليالي���ة و�لأ�ساطري �ل�ساح���رة �لتي جمعها 
�لأخ���و�ن غرمي و�أعاد� كتابتها من جديد �سنة 

 .1812
ُتع���ّد �حلكايات �لت���ي جمعها �لأخ���و�ن غرمي 
�أ�سه���ر م���ا ُجم���ع م���ن �لأدب �ل�سعب���ي �لأملاين 
�لأدب  درة  مُتّث���ل  �إنه���ا  رمب���ا  ب���ل  �إطالق���ًا، 
�ل�سعب���ي يف �لدني���ا كله���ا. فم���ن يف �أملانيا �أو 
�لنم�س���ا �أو �سوي�س���ر� �أو يف �لعامل مل يقر�أ �أو 
ي�سمع ه���ذه �حلكايات )�حلو�دي���ت(: بيا�ض 
�لثل���ج و�لأقز�م �ل�سبع���ة وذ�ت �لرد�ء �لأحمر 

و�سندريال و�لقط ذو �حلذ�ء �لطويل؟!!
�س���در �جل���زء �لأول م���ن حو�دي���ت �لأخوين 
غ���رمي يف �أملاني���ا ع���ام 1812، ون�س���ر �جلزء 
�لثاين �سن���ة 1814 ثم تبعهم���ا �جلزء �لثالث 
�سنة 1816، وبذل���ك يكون قد مر على �سدور 
ه���ذ� �لرت�ث �ل�سعبي �لأمل���اين نحو قرنن من 
�لزمان. وهذه هي �لرتجم���ة �لعربية �لكاملة 

�لأوىل للحكايات.

رواية البعث 
من بن رو�ئ���ع �لأعمال �لرو�ئي���ة �لتي كتبها 
�لأدي���ب �لرو�سي ليو تول�ست���وي، �إىل جانب 
»�حل���رب و�ل�سلم«و»�آنا كارنينا«، تربز رو�ية 

«�لبعث«، �ل�سادرة ع���ام 1899. هذه �لرو�ية 
ترتك���ز، يف �لظاهر، عل���ى ق�سة �إغ���و�ء، لكن 
حجته���ا �لد�مغة م���ا كان له���ا �أن تت�سح بعيد� 
ع���ن �لنهاي���ات �لتي ت���وؤول �إليها ه���ذه �لق�سة 
�لقا�سية �لت���ي تتج�سد بعدد من ردود �لأفعال 
�جل���الد  ير�س���ل  �ملختلفة،حي���ث  �لأخالقي���ة 
�لغ���اوي �لفت���اة �ل�سحية �إىل غياه���ب �ملنفى 

�ل�سيبريي بعد �إد�نتها زور� وبهتانا.
�لن���دم و�لفد�ء قيمت���ان �أخالقيت���ان ت�سجالن 
�إنعاطف���ة غري منتظ���رة يف �لرو�ية وت�سري�ن 
�إىل عظمة و�ت�ساع �سخ�سية تول�ستوي. لكن 
هذ� لي����ض غريبا على كاتب عمالق بحجم ليو 
تول�ست���وي، �ملول���ود يف رو�سيا ع���ام 1828 
�إىل  و�ملتوف���ى ع���ام 1910، و�ل���ذي ينتم���ي 
�أولئك �لفنان���ن �لكبار �لذين يق���رون بالدور 
�ل���ذي يلعب���ه �ملحي���ط يف تط���ور �ل�سخ�سي���ة 
�لإن�ساني���ة، �لأم���ر �ل���ذي ير�س���ده يف جميع 
�أعمال���ه دون ��ستثناء. رو�ي���ة »�لبعث«ت�سف 
ب�س���ورة  تول�ست���وي  يع�سهم���ا  مل  عامل���ن 

�سخ�سية: �ل�سجن و�سيبرييا.
وكانت �ل�سط���ور �لتي خطها يف هذه �لرو�ية 
�آخر ما كتبه ه���ذ� �لرو�ئي �لالمع �لذي يقدم، 
م���ن خالل �أعماله، م�سه���د� بانور�ميا ملا عا�سه 
و�أدركه يف تل���ك �حلقبة �لزمنية �خلربة �لتي 
ي���رى فيها ويثب���ت �أن �ل�سع���ور �لديني يظهر 
عاجال �أو �آجال. يف هذه �لرو�ية، يقف �لقارئ 
عل���ى قمة �لأعمال �لتي كتبها تول�ستوي، عمل 
يعك�ض �إىل كبري �جلانب �لأكرث بريقا يف تيار 

�لو�قعية �لنقدية.



خالي العزيز نابليون




























      
      

     
      




          
         






ترجمة: غالب هلسا
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 د.
ج. ــالنجر  ــد س ــروم ديفي ــي جي ــب األمريك ــة للكات ــي رواي  ه

َصــدرت عــام 1951. كانــت الروايــة فــي االصــل موجهــة 
للقــراء البالغيــن، لكنهــا أصبحــت ذات شــعبية كبيــرة بيــن 
القــراء الُمراهقيــن بســبب محاورهــا الرئيســية مثــل اليــأس 
والعزلــة خــال مرحلــة المراهقة.ُترجمــت الروايــة إلــى 
أغلــب لغــات العالم،وبلغــت مبيعاتهــا أكثــر مــن 65 مليــون 
نســخة حــول العالــم، ويبــاع حوالــي 250,000 نســخة ســنويا.أصبح بطــل الروايــة 
هولــدن كولفيلــد رمــزا لتمــرد المراهقــة. ُتعالــج الروايــة قضايــا ُمعقــدة مثــل الهويــة 

واإلنتمــاء والخســارة والعاقــات والُعزلــة.

تــدور الروايــة بشــكل أساســي حــول المراهــق هولــدن كولفيلــد، ذو الســبعة عشــر 
عامــًا، يــزدري مجتمعــه ويــرى أن األفــراد جميعــًا غارقــون فــي نــوع مــن الزيــف 
والغبــاء. َيتعــرض 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 
ــل عمــره.  ــان فــي مث ــات وفتي ــخ المســن، فتي ــراد، منهــم مــدرس التاري مــن األف
ــد تركــه مدرســة  ــذي دّرســه ســابقًا، كل هــذا بع ــة الشــاب ال ــدرس اإلنجليزي وُم
بنســي قبــل الموعــد المســموح لــه بعــدة أيــام، حيــث يقيــم بفنــدق متحاشــيًا لقــاء 

والديــه قبــل معرفتهمــا بنبــأ طــرده مــن المدرســة.

Artist Alexandra Dunham :لوحة الغاف 
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أورهان باموق

ترجمة: عبد القادر عبد اللي
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أورهان  لروايــات  طبعات جديــدة 
باموق عن دار 

  ت�ستكم���ل د�ر �ملدى  �إ�سد�ر �لرتجمة �لعربية 
�لكامل���ة م���ن �أعم���ال �لكات���ب �لرتك���ي �أورهان 
بام���وق �حلا�سل على جائزة نوبل يف �لآد�ب. 
فبعد �أن �أ�سدرت له " ��سمي �أحمر "، و" �لبيت 
�ل�سام���ت "، و " �إ�سطنبول بي���ت �لذكريات "، 
و " �لكت���اب �أل�س���ود  " تطرح د�ر �ملدى  �أربعة 
�أعمال �أخرى هي  " متحف �لرب�ءة " و" غر�بة 
يف عقل���ي "، و " ثل���ج ".وقريبا رو�يته �لوىل 

»جودت بك و�أبناوؤه«   
غر�ب���ة ف���ى عقلى   �خر �عم���ال باموق  �سدرت  
ف���ى ع���ام 2014، وفيه���ا نتع���رف عل���ى بط���ل 
�لرو�ية بائع �لطع���ام �ملتجول �لذى ي�سل �إىل 
�إ�سطنبول، لن�ساهد تغيري�ت مدينة �إ�سطنبول، 

وهى �لتيمة �ل�سهرية فى رو�يات باموق.. 
وتع���د رو�يت���ه »��سم���ى �أحم���ر«، وه���ي �أ�سه���ر 
رو�ي���ات بام���وق و�أبعده���ا تاأث���ري� و�نت�سار� 

 ،1998 ع���ام  ف���ى  �س���درت  �لإط���الق،  عل���ى 
ويذهب �لكات���ب فيها �إىل �لرو�ي���ة �لتاريخية 
متناول مو�سوعا مثري� ه���و )�لفن �لت�سكيلي 
�لإ�سالم���ي(، �إذ ي�ستم���د عنو�نه���ا م���ن �لل���ون 
�لأحمر �لأكرث ��ستخد�ما يف �لر�سم �لإ�سالمي. 
�أم���ا كت���اب " �إ�سطنب���ول �ملدين���ة و�لذكريات "  
فهو من �أبرز �ل�س���ري �لذ�تية ل�سخ�ض ومدينة 
جتمع بن �أوروبا �ملمثلة للغرب و�آ�سيا �ملمثلة 
لل�س���رق..و" �لبي���ت �ل�سام���ت "  ه���و �لكتاب 
�لثال���ث ع���ن بي���ت ق���دمي بقري���ة عل���ى �أطر�ف 
�إ�سطنب���ول، متثل �لأح���د�ث �لو�قعة فيه ومن 

خالل���ه ق�سة �س���ر�ع تركيا م���ع �حلد�ثة. 
و�لثل���ج تتناول �لتح���ولت �ل�سيا�سية 
يف تركيا يف ظ���ل �ل�سالم �ل�سيا�سي، 
�لعربي���ة    �ىل  �لرو�ي���ات  ترج���م 

عبد�لقادر عبد �للي.


