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أنـتِ يف الطـرف القيصِّ مـن األرض، وانا يف أدنـاه، باجلنوب، 

دة أنـا، وأنـت يف املركبة 
، فنلتقـي. يف املركبـة الصاعـ

أدعـوك

 نأيـاً وقصـرية، 
بيننـا

ت الطريـق 
اهلابطـة، مـن األعـايل، كانـ

نـا نباعدهـا خطـى ومفـازات.. تضيعـني، فال أسـمع لك 
وك

رنـة هاتف، ويف غرفـات الفنـدق الكثرية، عىل دجلـة، ببغداد 

بنـا لتهـبَّ منها نسـائمُ شـوقنا االبدي. 
العظيمـة، نفتـح حقائ

هم يل، فأمدّ يـدي مصافحاً،  مك احدُ تقرتحـني املطعم واقرتح السـاحة العامـة، يقدّ

ر التـي نامرسـها منـذ سـنوات. 
كأننـي مـا عرفتـك، هـي لعبـة التعريـف واالنـكا

ا قبلـة عابـرة، سـاعة 
يرونـك معـي، ثـم ال ينكـرون عـيلَّ حضـورك، سـاعة تغيبنـ

هتزمنـا حلظـة مل نحسـن تعريفهـا بعد. 

أمحـل طبـق الـرز بالفاصولياء لك، وحتـت األرغفة خبـأتُ الفاكهة والتمر، تسـقط 

، أنـا ال أسـتنفرُ أحـداً مـن أصابعـي، لكننـي 
ىل البـالط

امللعقـة، فـرينُّ بريقُهـا عـ

قينـا ذات مـرة هنـاك، 
ن عاطلـة، آن الت ي التـي عـدت هبـا مـن عـامّ

تذكـرتُ ملعقتـ

علينـا، يف صنعـاء. هـل تذكـرتُ 
ىص الفتـحُ 

أتذكـر مفتـاح غرفتـك، حيـث اسـتع

السـاحل الطويـل بإكليـوس، ذاك، الـذي قصدناه من اسـطنبول معـا، هل احتدث 

ت قبعتـك من الريـش وكانت 
 بنـا اىل هنـاك. كان

عـن املركبـة التـي قطعت اجلبـال

رساويـيل جينـز تضيق..

ل اليـوم، انـا، ومنذ سـاعات أربع 
 فأنـا حزيـن وضجر وملـو

دعينـي أتذكـر أكثـر،

اباً، أبحـث يف املعاجم عن معنـى للطامنينة فـال أجدك فيه. 
أقطـع الغرفـة جيئـةً وذه

طالب عبدالعزيزال، مل يقـل يل أحـدٌ بأنـك املعنـى األكيد له. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

اللعبة الملكية
اللعب���ة امللكية )اأو العب  ال�سطرجن(، ق�س���ة بقلم الكاتب النم�سوي 
�ستيفان زفايغ، ن�سرت للمرة االأوىل عام  1942، بعد وفاة املوؤلف. 
هذه الق�سة هي موقف زفايغ االأخري، و�سهادته االأخرية  للعامل، ما 

جعلها تنوء بالعبء الثقيل للرمز.
تهتم الق�سة ب�سكل رئي�س مبباراة لل�سطرجن، تقام يف باخرة خالل 
جول���ة بحري���ة، بني متباري���ن متغاي���ري ال�سخ�سية، وه���ي �سراع 

ا�سطوري بني خ�سمني.
مريك���و زنتوفك ف���الح معجزة، يتمل���ك ب�سكل غري وا�س���ح، �سفات 
تطهري���ة، يفجرها يف م�سهد ع���امل ال�سطرجن. بالرغم من عجزه من 
اللع���ب من الذاكرة )لعب ال�سط���رجن بع�سابة على العينني(، والتي 
ي�سبهها زفايغ، بحالة عازف كون�سرتو بيانو الذي يعجز عن االداء 
ب���دون نوتة مو�سيقية، فاإن���ه يجاهد خلو�س بطولة العامل من اجل 

املجد والك�سب املادي.
باملقارنة معه، ف���اإن خ�سمه يف املباراة النهائية،  دكتور بي، يتملك 
�سع���ة تخيلي���ة هائل���ة يف اللعب���ة، مّكنته م���ن البقاء حي���ًا يف �سجن 
النازي���ني االنف���رادي، بقدرته اال�ستثنائية عل���ى لعب ال�سطرجن يف 

خميلته.
ثيم���ة الق�س���ة الرئي�سة هي �سرب العالقة ب���ني ال�سطرجن واجلنون. 
لتف���ادي االأمل النف�سي املرّبح الذي ينتج ع���ن حب�سه، �سان الدكتور 
ب���ي �سالم���ة عقله من خ���الل اكت�سافه كت���اب عن اللعب���ات الرئي�سة، 
اذ يلعبه���ا ب���ال نهاية، ويتعلم ب�سراهة كل لعب���ة حتى ت�ستحوذ على 
خميلت���ه وتطوقه���ا، فيغدوا م�ستنف���ذًا من خالل ال�سط���رجن. يدعو 
زفايغ �سلوكه الو�سوا�سي هذا، بال�سم ال�سطرجني. بعد اأن يت�سرب 
ب���كل لعبة يف الكتاب، يبداأ الدكتور ب���ي باللعب �سد نف�سه، مطورًا 
ق���درة ف�سل ج�س���ده اىل �سخ�س���ني: راب���ح وخا�سر. ه���ذا ال�سراع 
يق���وده يف النهاية اىل االنهي���ار الع�سبي، الذي يفي���ق منه اأخريًا، 
ليج���د نف�سه يف م�ست�سفى املجانني. قوته االأعظم هي اأي�سًا، �سعفه 
االأعظ���م : انه يتمثل مباراة يف ذهنه ويعيدها تكرارًا، بكل ما ميلك 
م���ن ق���درة تخيلية، لكن ت���ّرو زنتوف���ك ورباطة جاأ�س���ه، تقوده اىل 
اال�سط���راب العقل���ي ويف النهاي���ة اىل اجلنون، حتى يت���ّوج االأمر 

بهزميته الدراماتيكية.
تعك�س الق�سة االأح���داث التي مّهدت للحرب العاملية التي �سهد فيها 
زفايغ �سع���ود الريفيني الوح�سي وحتوله���م اىل �سلطة دكتاتورية 
يف املاني���ا. زنتوفك ه���و، بهذا املنحى، متثي���ل الأدولف هتلر، بينما 

خ�سمه يرمز اىل احللفاء املك�سورين.
األهمت هذه الق�سة، عام 1997،  الفليم الق�سري”لعبة جريي".

ــــــــدارات ــــن اص م

مع اأّول كتاب مل�ست���ه يداي- غري كتب املدر�سة  
التبغ اخلام، ممتزجة  رائحة  اأنف���ي  – فغمت 
اله����ّس  ال���ورق   - ال�سف���راء  الكت���ب  برائح���ة 
والطباع���ة احلجرية، مزيج م���ن روائح كانت 
تف���ور من نبع  �سّرّي يف حجرة  معتمة ت�سّللت 
اإليها ذات ظهرية  �سيف  اأنا ال�سبية ال�سغرية 
التي تت�سّبب عرقا وترتع�س وهي تعرب الغرفة 

اإىل ك�سوفها االأوىل  لتمزق اأّول احلجب.
ذات ظه����رية والكل ني����ام يف قيلول����ة ال�سيف  
�سق����ط ع�سف����ور �سغ����ري م����ن ع�ّس����ه يف نخل����ة 
تتو�سط فناء بيت اخلالة، ودخل  نافذة اإحدى 
احلج����رات املحيطة بالفن����اء. ت�سلل����ت وراءه 
م����ن باب  احلجرة التي كان����وا يحرمون علينا 
دخولها نحن البنات ال�سغريات - وهي خمزن  
لغلة التب����غ  التي ياأتون بها من بلدة راوندوز 
-  فراأيت حزما كبرية من اأوراق التبغ املجّففة  
بعروقها اخل�سن����ة معلقة على اجلدران، التبغ 
الناع����م  كان معباأ يف اأكيا�س اجلوت  الكبرية، 
�س����الل اأخ����رى كان����ت تر�����سّ فيها كمي����ات من 

التب����غ اخل�س����ن وعلى اجل����دار املقاب����ل للباب 
كان����ت ع�س����رات الدف����وف الت����ي ت�ستخ����دم يف 
الطقو�س الدينية معلقة  هناك. قفز الع�سفور 
م����ا بني تالل التب����غ وجدار الدف����وف والحقته 
وهو يقف على اإطار دف عمالق. مددت  يدي،  
فارتطمت ذراعي بال����دف و�سقط على االأر�س 
حمدث����ا �سج����ة  جملجلة ح�س����ب م����ا اأوهمني 
خويف، وط����ار الع�سفور م����ن النافذة. ولبثت 
هن����اك �سجين����ة  مغامرت����ي وف�س����ويل، راأيت 
قبالت����ي خزانة كت����ب، كان هناك �س����ّر االأ�سرار 
وجمم����ع الغواي����ات كله����ا، وله����ذا حظ����ر على 
البن����ات  دخولها، مددت ي����دي اإىل اأكرب الكتب 
حجم����ا، كان كتاب����ا  اأ�سفر الغ����الف  وقد تبقع 
ب�س����وء الك����وة  ال�سماوي����ة: األف ليل����ة وليلة، 
ق����راأت اال�سم واأنا  يف رعبي اأتخيل ح�سدا من 
الليايل ال�س����ود حتيط بي وت�سغط على قلبي 
الراع�س، في�سق����ط  يف الظلمات. األف ليلة من 
الليل ال����ذي كان يرعبن����ي باأ�سباح����ه وغيالنه 
املنبثقة من كهوف املخيل����ة.. كيف تكون هذه 

االآالف م����ن اللي����ايل؟ ت�ساءلت ابن����ة ال�سنوات 
الت�سع  و�سرعت تبحث عن اإجابة..

متزق����ت  ال����ذي  ال�سمي����ك  الكت����اب  ت�سفح����ت  
حافات اأوراقه اله�سة، وت�سافرت رائحة التبغ 
ورائحة الورق العتيق وعبق الظلمة ورائحة 
اجلل����د الرقي����ق امل�س����دود عل����ى اأط����ر الدفوف 
يف �سن����ع جّو م����ن الغرابة لل�سبي����ة اخلائفة، 

ولك����ي اأجت����اوز خ����ويف املرك����ب م����ن دخ����ول 
الغرف����ة واكت�ساف الكن����ز املحّرم خطفت ورقة 
تب����غ  وم�سغته����ا فلذعني مذاقها امل����ّر احلارق 
والتهب����ت �سفتاي..يف ه����ذه الربهة اخلارجة 
من �سي����اق زم����ن الطفول����ة، كنت اأتع����ّرف اإىل  
لّذة املحّرم املجه����ول واأنا اأقلب �سفحات �سفر 
احلكاي����ات  واأل����ج ب����اب اخليال وال����روؤى  يف 
مطاردت����ي لطائر �سغري  واأنغمر يف جلج  من 
روائ����ح متنافرة : عب����ق التبغ املّر وخفة �سذى 
ماء ال����ورد ورائحة اجلل����د واخل�سب واأوراق 
الكت����ب العتيق����ة وغباره����ا ال�سه����ّي ورائح����ة 
مبوتيف����ات  املنقو�س����ة  ال�سوفي����ة  الب�س����ط 
�سومري����ة  وبدوية..وب����داأت اأق����راأ   وت�سمرت 
اأم����ام  اأح����داث احلكاي����ة –االإط����ار الأل����ف ليلة 
ودفعني ف�س����ويل  ملوا�سلة القراءة  ومالحقة 
م�س����ري الفتاة التي اختارت  املجازفة بحياتها 
لتك�س����ف �سر امللك الفاتك قاتل الن�ساء وترجئ 
موتها وموت البنات امل�سحى بهن على مذبح 

�سهوات ملك عاجز..
























  
         


       





         
         


          




أّول كتاب قرأته...

 لطفية الدليمي : 

 “كارلوت����ا ال ترغ����ب اأن تعاه����د نف�سها. ه����ذا التفكري ذاته 
يجعله����ا ت�سع����ر اأنه����ا تقع يف �َس����َرك مع ال�سخ�����س االآخر، 
ت�سب����ح تابع����ة، تخ�سر حريته����ا. هي، بالطب����ع، ترغب اأن 
تك����ون اآمنة بطريقة م����ا... ومل يكن ل�سي، اأي����ة نية يف اأن 
تك����ون اآمنة مع �سخ�س حتبه كي تكون ح����ّرة )من القلق، 
م����ن الظماأ اإىل احلب( يف عمل اأ�سي����اء اأخرى، يف حتقيق 

م�ساريعها".�س318. 
   هن����اك ال�سك����وى اأي�س����ًا، �س����راخ االأمل، العت����اب امل����ّر.. 
�سادرًا، كم����ا ميكن الزعم، عن م�ساع����ر احلب التي جترح 
يف ال�سمي����م كاًل م����ن ال����روح، الكربي����اء، الثق����ة بالنف�س. 

واأ�سياء اأخرى موازية.
 “اأميكنن����ي اأن اأكتب اإىل �سي خالل اأ�سابيع: )اأنا منتَهكة، 
اأن����ا متاأذي����ة، اأن����ا غا�سب����ة. �س����وف ل����ن اأدعِك تفعل����ني هذا 

بي("�س327.
   ت�س����ل العالق����ة مع اأمه����ا، اإذ ت�سرتجع تفا�سي����ل ملتب�سة 
منه����ا، اإىل تخ����وم زنا املح����ارم لكن من غري جت����اوز احلد 
اخلط����ر، ومن غرِي مت����اٍد ال ُيحمد عقب����اه.. كان االأمر، من 
جان����ب اأمها، ومن جانبها اأي�س����ًا، اأ�سبه ما يكون مبحاولة 
للتعوي�����س، للحل����ول حمل اأمني����ات قاه����رة، حمبطة. يف 
لعبة تبادل، مرهق����ة، لالأدوار.. االأم املتعط�سة الأن ُتع�سق، 

وهي الراغبة اأال يكون لها بديل يف ع�سقها.. 
 “واح����د من االأ�سي����اء التي �سع����رُت اأنه ُير�س����ي اأمي كان 
ه����و االإعجاب االإيروتيكي. كان����ت تنهمك يف لعبة املغازلة 
معي، تثريين،؛ كن����ت اأنهمك يف لعبة االإثارة )كنت مثارة 
بها اأي�سًا(. بذلك كنت اأر�سيها � واإىل حدٍّ ما انت�سرت على 
خاّلنها يف اخللفية الذين يطالبون بوقتها، اإن مل يطالبوا 
مب�ساعره����ا العميقة... كانت اأنثوي����ة معي؛ مّثلت اأنا دور 
الفتى اخلجول العا�سق معه����ا. كنت رقيقة؛ خاّلنها كانوا 

فّظني".�س256.
   غ����ري اأن هذه العالق����ة امللتوية، غري ال�سوّي����ة، اخلرقاء، 
املحرّية وال�سائكة، النّدية، القائمة على الرهبة واخلوف، 

وحت����ى احلق����د اخلف����ي، م����ع اأمها، �ست����رتك ندوب����ًا عميقة 
����م  اأ�سياء كث����رية يف حياتها، ومنها  يف روحه����ا، و�ست�سمِّ
اأنوثته����ا، مثلم����ا تع����رتف. وكي����ف له����ا، اإذن، االإب����الل من 
اأنوثتها؟ تقول: مبرافقة اللوطيني الذكور،”رفقة ذكورية 
� اأ�ستاق اإليها � هي ما زالت اآمنة، ال ت�سكل تهديدًا"�س286. 
اأّم ال تفكر اإال بنف�سها، نرج�سية �سعيفة، بحاجة دائمة اإىل 
الثن����اء، واالبنة ال تبخ����ل يف اإغداقه عليها، على الرغم من 
عدم اقتناعها، وهكذا عليها، يف رد فعل ال واٍع، اأن تت�ساد 
م����ع كل ما ي�ستهوي اأمها، كل ما يعجبها، واأن تنفر من كل 

�سيء حتبه وترغب فيه؛”هذا ي�سمل كل �سيء من الرجال 
اإىل العط����ور، االأثاث اجلّذاب، املالب�����س االأنيقة، املكياج، 
االأ�سي����اء الفاخرة اأو املنّمق����ة، االأزهار، االأل����وان، الذهاب 
اإىل املح����ال التجارية، ومت�سية العطل����ة حتت ال�سم�س.. 
ناهيك ع����ن الكحول، لع����ب ال����ورق، التلفزيون"�س287. 
لت�ستدرك؛”اأ�سكر الرب اأن اأمي ال حتب االأطفال، الطعام، 
االأف����الم، الكتب، واملعرفة!".�����س287.. وميكن القول اأن 
ميوله����ا املثلية تعود يف جان����ب منه����ا اإىل الَهَو�س املفرط 
الأمه����ا بالرج����ال. واأي�س����ًا ال نن�س����ى الرخ����اوة يف ثقته����ا 
بنف�سه����ا، و�سكوكه����ا فيم����ا تفع����ل، وما ين����ال م����ن اإرادتها 
اأك����ر اإح�سا�سها باأنه����ا يف مرمى قوى متباين����ة ال قبل لها 
مبواجهتها وحتديه����ا. ويبقى وجود االآخرين يف حياتها 
طاغي����ًا. بيد اأن ال�سداق����ات ال متنحها ال�سعادة التي تريد، 
ال جتعله����ا يف و�س����ع اأف�س����ل. لكن، وكما يب����دو فاإنها، يف 
الغال����ب ال متلك بدائ����ل كافي����ة. وحتى”الوقوع يف احلب 
)احل����ب املجنون(، التنوع الباثالوج����ي للحب. وقوع يف 
احلب = اإدمان، ا�ستحواذ، اإق�ساء االخرين، حاجة ال تهداأ 
للِع�س����رة، �سل����ل لالهتمام����ات واالأن�سطة االأخ����رى. مر�س 
حب، حّمى )من هنا، االإثارة(. يقع املرء يف احلب. هذا هو 
اأح����د االأمرا�س الذي، اإذا اأ�سيب ب����ه املرء، من االأف�سل اأن 

يجيء على نحو متكرر ال ب�سكل متقطع"�س300�301. 
   ومب���ا متتل���ك م���ن ق���درة ذهني���ة تتالعب عربه���ا باللغة 
وجمازاته���ا، ووع���ي ثاق���ب تفل�س���ف خياره���ا اجلن�س���ي 

ال�سحاقي؛ اأن تكون يف اأمان، اأاّل ت�سعر باأنها ُتغت�سب.
 “ك���م اأن���ا حمظوظ���ة، الأين ا�ستطع���ت القي���ام باالختيار 
)االآم���ن( نف�س���ه كم���ا اأ����س دبلي���و. لكن���ي اأُنق���ذت جن�سيًا 
� عل���ى االأق���ل جزئي���ًا � عل���ى ي���د الن�س���اء. ابت���داًء من عمر 
16، ع���رت عل���ى الن�س���اء، �سع���ني اإيّل، فر�س���ن اأنف�سهن 
عل���ّي عاطفي���ًا + جن�سي���ًا. اأُغت�سب���ت م���ن قب���ل ن�ساء ومل 
دًا. كم اأن���ا ممتنة للن�س���اء � الالئي  اأر يف ذل���ك �سيئ���ًا مه���دِّ
منحنن���ي ج�سدًا، الالئي  جعل���ن اأ�سهل يل حتى النوم مع 

الرجال"�س408.
   تلع���ب على النقائ�س.. على التوتر بني الرغبة والكبت، 
ب���ني الكربي���اء والهوى، ب���ني الكرام���ة واملتع���ة املنفلتة، 
ب���ني احل���ب وال�سفق���ة على ال���ذات، ب���ني الفه���م والقبول 

باالأكذوبة. 
 “كان عل���ّي اأن اأ�سبح بلهاء )مع اآيري���ن( كي اأغدو ذكية. 
كن���ت اأري���د حكمته���ا � الأ�ستوعبها، الأجعله���ا ملكي � كجزء 
م���ن جمموع اأك���رب. لكني عرفت اأنن���ي بلغت هذه احلكمة 
ل���ة، خا�سع���ة... مل اأكن  فق���ط الأنني غبي���ة، تابعة، متو�سِّ
قوية متامًا على لعبت���ي اخلا�سة بي، اأنهرت تقريبًا حني 

�سحبت هي دعمها اال�ستبدادي"�س236�237.
   تتع���رف عل���ى االأ�سي���اء واالأف���كار وال�س���ور واملفاهيم، 
فه���ا عل���ى وف���ق روؤيته���ا، وغرامه���ا به���ا، وطريق���ة  وتعرِّ
ا�ستيعابه���ا له���ا بزاوي���ة روؤية غري متوقع���ة، ال تخلو من 
ح����س دعابة اأحيان���ًا، ف�ساًل عن ميله���ا اإىل التجريد الذي 

تتقن.. يف �سبيل املثال؛
 “اأن���ا ال )اأق���ول �سيئ���ًا( اأنا اأ�سم���ح ل� )�س���يء( اأن يكون له 

�سوت، وجود م�ستقل )وجود م�ستقل عّني("�س167.
 “االأ�سل���وب: الطريقة التي تظهر لنا االأ�سياء فيها وكاأنها 

مة )للمتعة(”�س88. م�سمَّ
 “عندم���ا ت�س���ري االأ�سي���اء ب�سكل جي���د، فم���ن االأف�سل اأن 
تكون غبيًا.. الغباء هو قّيم بقدر ما هو الذكاء"�س175.

   الفراغ���ات هائل���ة اأحيان���ًا يف هذه اليومي���ات.. االأ�سياء 
واالأخبار واالآراء غ���ري م�سبعة جدًا، ناق�سة على الدوام. 
وهذا ما مينح كتابته���ا رونقها. فهي اأ�سبه مبجموعة من 
ق�سائ���د ق�سرية، غام�س���ة، مثرية.. اأتراه���ا، يف النهاية، 

نوعًا من الهذيان امل�سيطر عليه بظالل وعيٍّ وبقاياه؟

ر الوعي للج�سد؛  *)كما ُي�سخَّ
يوميات 1964 ـ 1980.. �سوزان �سونتاج.. 
ترجمة؛ عبا�س املفرجي ـ دار املدى 2016(

�س���درت رواي���ة البوؤ�س���اء يف فرن�س���ا يف ع���ام 
1862. وظه���رت طبع���ة له���ا باللغ���ة االإجنليزية 
يف نيوي���ورك يف نف����س العام، ويع���ود  الف�سل 
يف ذلك اىل الرتجم���ة الرائعة  التي قام بها عامل 
امل�سري���ات االأمريك���ي ت�سارل���ز ويلب���ور والذي 
انتهى م���ن ترجمتها يف �ستة اأ�سه���ر فقط. ولكن 
على الفور ظه���رت  دالئل على اأن الرواية �سوف 
حت�س���ل على انت�سار وا�س���ع  : ثم ظهرت  ن�سخة 
مزورة لرتجم���ة ويلبور يف والي���ة ريت�سموند، 
حي���ث مل تطب���ق بع���د قوان���ني حق���وق التاألي���ف 
والن�س���ر. وحذف���ت منه���ا كل اإ�س���ارات هوج���و 
اإىل �س���رور الرق.(وا�سبح���ت  رواي���ة هوج���و 
ذات �سعبي���ة كب���رية  يف والي���ات اجلنوب حتى 
اأن اجلن���ود ب���داأوا يطلق���ون عل���ى انف�سه���م لقب 

البوؤ�ساء

وتعر�س���ت الرواي���ة اىل  ت�سوي���ه من ن���وع اآخر 
ق���ام  الت���ي  االأوىل،  الربيطاني���ة  الرتجم���ة  يف 
بها  ال�س���ري ت�سارلز ال�سيل����س وراك�سال، والتي 
�س���درت  اأي�سا يف ع���ام 1862. ووفقا للموؤلف، 
ف���ان راك�س���ال، وهو امل���وؤرخ الذي �س���ور نف�سه 
خب���ريا يف تاريخ معركة  واترل���و، مل يرتدد يف 
اج���راء تغيري يف رواية هوج���و النها  مل يوافق 
على املقاطع املتعلقة بهزمية نابليون بونابرت.

كم���ا ي�س���ري املوؤل���ف  اىل الت�سوي���ه ال���ذي قام به  
خمرجو االفالم املاأخوذة عن الرواية  يف  جميع 
اأنحاء العامل وحتريفهم للن�س االأ�سلي للرواية  
وخ�سو�س���ا يف ت�سمني االفالم”م���ا كان هوغو 
يتجاهل���ه”– وهو دور الكني�س���ة و اال�سارة اىل 
التعالي���م الدينية على الرغم م���ن اأن هوجو كان 
يعترب نف�سه ان�سان موؤمنا”وهذا ما فعله املخرج  
الربيطاين توم هوبر يف ت�سوير  بع�س م�ساهد 
الفل���م ال���ذي اخرج���ه  ع���ام 2012 يف كاتدرائية 
وين�س�سرت وهذا ما يتناق�س مع الرواية، والتي 

مل تتطرق وال مرة واحدة اىل الكني�سة.

وكت���اب ديفيد بيلو�س، الذي كتب  برباعة، يقدم 
ت�سحيح���ا هام���ا لبع�س م���ن ه���ذه الت�سويهات.
حي���ث ي���ورد املوؤل���ف يف كتاب���ه:”ان هن���اك م���ا 
يق���رب من 20 األف كلم���ة خمتفية او م�سوهة من 
ا�س���ل كلم���ات ن����س الرواية  البال���غ عددها630 
األف كلم���ة”، وهو ما حدث اي�س���ا مع �سك�سبري، 
ال���ذي كان يف الواق���ع  يكتب بلغ���ة ذات مفردات 
اأك���رب بكثري. ورغ���م ان املوؤلف قد بل���غ  71 عاما 
م���ن العمر، اال انه مل يق���راأ البوؤ�ساء اال منذ فرتة 
ق�س���رية”، عندم���ا حم���ل  ن�سخة مع���ه يف  رحلة 
مل تكتم���ل اىل  جب���ال االأل���ب. وق���ال يف مقدم���ة 
كتابه”اقت�سر االمر على مت�سية الوقت  يف غرفة 
يف اح���د  الفن���ادق ب�سبب ب���رودة اجلو،”والين  

بقي���ت علياًل وقت���ا اأطول م���ن الالزم”فقد دخلت 
حتدي���ا مع نف�سي، وق���ررت ان اقراأ هذه الرواية 

الرائعة وامل�سوقة حتى النهاية."

ويطل���ق الكاتب على الرواية  لقب”رواية القرن 
التا�س���ع ع�س���ر  مل���ا احدثته   من تاأث���ري كبري على 
املجتم���ع الفرن�س���ي: و يوؤك���د ان اأرب���ع ا�سي���اء 
اقرتحه���ا هوغو يف روايته ق���د مت اعتمادها منذ 
ذل���ك احلني م���ن قب���ل احلكوم���ات الفرن�سية من 
جميع االجتاهات ال�سيا�سية على مدى ال�سنوات 
ال 150 املا�سي���ة. وي�سمل ذلك ال�سماح للمدانني 
بالع���ودة اإىل املجتم���ع م���رة اأخ���رى دون ادراج  

اأ�سمائه���م يف القائم���ة ال�س���وداء )اأو يف حال���ة 
فاجلي���ان، اإلغاء”ج���واز ال�سف���ر االأ�سفر”ال���ذي 
يجع���ل م���ن ال�سع���ب عل���ى حامل���ه العث���ور على 
قان���ون  وتعدي���ل  والعم���ل(؛  وال�سك���ن  الغ���ذاء 
العقوبات لالع���رتاف بجرائم ال�سرورة، بحيث 
ال يحك���م عل���ى مرتكبها  باالأ�سغ���ال ال�ساقة، منها 
على �سبيل املثال، حاالت الفقراء الذين ي�سرقون 
اخلبز الإطع���ام اأطفالهم اجلوع���ى؛ وخلق املزيد 
من فر�س العمل لغري املتعلمني؛ وبناء املدار�س 
االبتدائي”�سام���ال  التعلي���م  جع���ل  و  للفق���راء 

واإلزامي".

كما يتزين هذا الكت���اب ب�سرية خمت�سرة  رائعة 
حلي���اة هوغو. نتع���رف فيها عل���ى  الكاتب الذي 
داف���ع  ب�سجاع���ة ع���ن قناعات���ه. ونعرف ان���ه بداأ 
كتابة”البوؤ�س���اء”يف عام 1845 وهويف �سن ال 
43، وه���و نف����س العام الذي منح في���ه لقب نبيل 
م���ن قب���ل امللك لوي����س فيلي���ب.و بع���د اأن اأعطى 
املوؤقت”املاآ�سي”وعم���ل علي���ه  العن���وان  كتاب���ه 
ب�سكل متقطع بني ت�سرين الثاين 1845 و �سباط  
اأدت احتجاج���ات  1848، ترك���ه جانب���ا عندم���ا 

ال�سوارع يف باري�س اإىل قيام ثورة �سغرية.

ينج���و  اأن  معج���زة  كان  الواق���ع،  يف 
�سب���اط  1848هاج���م  فف���ي  كتاب”البوؤ�س���اء”، 
الغوغ���اء من���زل هوغ���و الباري�س���ي بينم���ا كان 
:”كان  بقول���ه  ذل���ك  املوؤل���ف  خارج���ا. وي�س���ف 
الرج���ال الغا�سبون على حافة نهبه عندما الحظ 
اأحدهم عري�س���ة ملقاة على راأ����س كومة ورق". 
وكانت دع���وة للعفو عن املتمردين يف اال�سطول 
الفرن�س���ي يف مين���اء ل���و هاف���ر.... ام���ا كوم���ة 
الورق املوج���ودة حتت االلتما�س فكانت حتوي 

رواية”البوؤ�ساء".

مل يعاود هوغو مرة اأخرى كتابة روايته  اال بعد 
م���رور 13 عاما، حي���ث كان يعي�س يف غرينزي، 
وه���ي جزيرة  تابع���ة للتاج الربيط���اين، بعد اأن 
نف���ي من فرن�سا م���ن قبل نابلي���ون الثالث )الذي 
اتهم���ه باال�ستي���الء عل���ى ال�سلط���ة ب�س���كل غ���ري 
قانوين(. واأ�سبح م�سكن���ه ملتقى جلميع اأولئك 
لنابلي���ون  النظ���ام اال�ستب���دادي  الذي���ن نفاه���م 
الثال���ث. مل يع���ود هوغ���و اإىل فرن�س���ا حتى عام 
1870، عندم���ا انته���ى عه���د نابلي���ون الثال���ث. 
وبحلول ذل���ك الوقت، كانت روايته البوؤ�ساء يف 

طريقها اإىل اخللود

عن النيويورك تاميز

أول الكتب 
وعصيان 
الوصايا

للجسد* الوعي  ر  يسخَّ كما 
   يخيل يل أن كتابة اليوميات، ش��كلت لس��وزان سونتاج، 
محاوالت ذاتي��ة يف العالج النفيس؛ الب��وح، تفكيك ُعقد 
النفس، التباس��ات الوعي، جلد الذات، مالمس��ة حد األنا 
يف الثنايا الحرج��ة، التنكيل بالقواع��د العامة واألعراف، 
فهم املايض، تصفية للحس��اب م��ع محيطها، البحث عن 

غات ألفعال خاطئة، الخ. مسوِّ
   ش��غفها بعلم النفس، بالتحلي��ل النفيس يدفعها لوضع 
اآلخري��ن الذين تعرفه��م عىل رسير الكش��ف واالعرتاف 

والتداعي الحر، حتى وإن مل ينطقوا.. إنها تخرتق جلودهم السميكة إىل حيث مملكتهم 
العصبية وفرجات تفكريهم ومش��اعرهم وخلجات نفوس��هم، وما يجيش هناك يف ال 
لهم، وحني تصفهم وتعبِّ عنهم  وعيهم.. إنها تستجوبهم برصامة، تس��تنطقهم.. تقوِّ

سعد محمد رحيم  نألفنا مع كلامتها التي تناظر ما يرّسون من شغٍف وقلٍق وآماٍل وهواجس.

ترجمة/ أحمد الزبيدي  

البؤساء .. رواية القرن 
التاسع عشر

باالمكان تأليف اكرث من كتاب ممتاز عن الروايات العظيمة، ورواية البؤس��اء 
التي كتبها”فيكتورهوجو”"هي واحدة من تلك الروايات  فنادرا ما حظي عمل 
اديب مبث��ل ما حظت به ه��ذه الرواية من اهتامم  من النارشين واملرتجمني 
واملخرجني الس��ينامئيني و هذا ما يستعرضه ديفيد بيلوس يف كتابه”رواية 
القرن"،حيث يس��رتجع التاريخ  املثري لالهت��امم لتحفة هوغو املكونة من 

1500 صفحة.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

يك����ون هناك الكثري م����ن الو�سائل التي ميكن 
بوا�سطته����ا امل�سارك����ة والتفاع����ل  يف ن����ادي 

الكتاب هذا.

هل �ستجري املناق�سات على موقع الإن�ستاغرام 
اأم على موقع Belletrist؟

كالهم����ا. �سريتب����ط اإين�ستاجرام م����ع املوقع، 
حت����ى ميك����ن التحق����ق م����ن كليهم����ا  عل����ى حد 
�س����واء. �سنبع����ث ر�سال����ة اإخباري����ة، ونق����وم 
بالكث����ري من التع����اون الرائع م����ع االأ�سخا�س 
امل�سارك����ني... لقد اأردنا  فق����ط ان نفتح منفذا 
اإبداعي����ا اآخر غ����ري التمثيل وطريق����ة للتفاعل 
م����ع االأ�سخا�����س بطريق����ة خمتلف����ة، وطريقة 
لدع����م االأ�سخا�����س الذي����ن ال زال����وا يف بداية 
م�سواره����م. نح����ن نريد حقا ت�سلي����ط ال�سوء 
عل����ى الكث����ري م����ن الكت����اب اجل����دد والفنانني 
اجل����دد عل����ى موقعنا عل����ى اإن�ستاغ����رام، لذلك 

�سرنى الكثري من ذلك.

ما هي معايريك للكتب التي �ستختاريها؟
لي�س����ت هن����اك حق����ا اأي����ة معاي����ري. نح����ن يف 
االأ�سا�����س ن�ستن����د اىل االأ�سياء الت����ي تثرينا، 
ومبج����رد ان نن�سر ال�سور على  االإن�ستغرام، 
�س����وف ن����رى مب����اذا يهت����م زمالوؤن����ا الق����راء. 
نري����د فقط اأن ن����ربز النا�س الت����ي تثرينا، يف 
االأ�سا�����س. ال توجد معايري الأن����ه ال ينبغي اأن 
تكون هن����اك اأي قواعد. ان بابنا مفتوح  لكل 

من يريد امل�ساركة 
واميا روبرت�س  ممثل����ة ومغنية اأمريكية من 
موالي����د 1991. حا�سل����ة على جائ����زة الفنان 
ال�س����اب ع����ام 2007 الأف�سل ممثل����ة �سابة يف 
دور م�سان����د عن فيلم الزم����ردة. وقد ا�ستهرت 
لدوره����ا يف م�سل�س����ل غ����ري رائ����ع، اأبوها هو 
املمث����ل اإري����ك روبرت�����س وعمتها ه����ي جوليا 

روبرت�س.
يف عام����ي 2008 و 2009 ب����داأت روبرت�����س 
اأدوار بطول����ة يف ع����دة اأف����الم كان اأولها فيلم 
الطفل اجلامح، تبع����ه مذكرات مراهقة فاقدة 
الذاك����رة. روبرت�����س ظه����رت يف ع����ام 2009 
يف الفيل����م العائل����ي فن����دق لل����كالب واملو�سم 

الفائز..
عن موقع انرتتينمنت

ي�س���ري الباحث���ون اىل ان عم���ر 
البعو����س ميت���د اىل اك���ر م���ن 
250 ملي���ون �سنة لك���ن ال يزال 
عمره���ا امل���ادي ال يتج���اوز 30 
يق���ارب  م���ا  للبعو����س  ي���وم. 
3564 نوع. تبلغ خطورة هذه 
الكائن���ات ال�سغ���رية م�ست���وى 
كبريا جدا حيث توؤدي اىل اكر 
من 700000 حالة وفاة ب�سرية 
يف الع���ام الواح���د. تنت�سر هذه 
الكائن���ات يف القارات اخلم�س. 
يح���اول البعو����س م���ن خ���الل 
اخب���ار  لن���ا  ينق���ل  ان  طنين���ه 
الق���ارات وال�سع���وب ويحدثن���ا 

عن وجهة نظره يف العوملة.
البعو����س  تاري���خ  لن���ا  ي�س���رح 
والتغي���ريات  امللغي���ة  احل���دود 
اج���ل  م���ن  ون�ساله���ا  الدائم���ة 
الواق���ع  يف  وتاأثريه���ا  البق���اء 
ال�سح���ي العامل���ي وعلى القوى 
الب�سري���ة م���ن خ���الل التالع���ب 
اجلين���ي. بني���ت ه���ذه املغامرة 
ثالثي���ة  عل���ى  االول  املق���ام  يف 
والطفيلي���ات  البعو����س 
البعو�س  ياخ���ذك  وال�سحي���ة. 
يف رحل���ة جدي���دة ممتع���ة لفهم 
هذه االر�س باطرافها املرتامية 
من غينيا اىل كمبوديا وال�سني 

اىل  والربازي���ل  ال�سنغ���ال  اىل 
ام���ريكا. يعدن���ا الكات���ب برحلة 
باحلكاي���ات  ومليئ���ة  ممتع���ة 
احلم���ى.  ومر����س  والتاري���خ 
رافقت اور�سينا يف هذه الرحلة 
الدكت���ورة ايزابي���ل دو �سان���ت 
اوب���ان التي جتري احداثها يف 
نهر االوغوي يف الغابون غرب 
افريقي���ا يف واح���دة م���ن اه���م 

ممالك البعو�س.

صدر بالفرنسي
ترجمة وإعداد/ أنس العزاوي 

دع���وة للم�ساحلة مع ال���ذات والت�ساوؤل عن 
م�س���ري فرن�س���ا. يبح���ث الكاتب ع���ن اجابة 
ل�سوؤال���ه هذا ه���ل �سيكون الرئي����س اجلديد 
املنق���ذ لفرن�سا. فكل خم�س���ة �سنوات يتوجه 
الفرن�سيون النتخاب رئي�س جديد معتقدين 
مب�ستقب���ل م�س���رق، فرتة قليل���ة بعدها حتى 
يتبخر ه���ذا االمل وتتملكه���م اخليبة. علينا 
ان ن�س���األ انف�سنا مل���اذا ال تق���در فرن�سا على 
تطبيق اال�سالحات التي اقدمت عليها معظم 
الدول االوربي���ة االخرى او تنتهج �سيا�سية 
الكاتب���ان  يعتق���د  به���ا.  خا�س���ة  ا�سالحي���ة 
الدميوقراطي���ة  اىل  اىل  تفتق���ر  فرن�س���ا  ان 

حي���ث يطلقان عل���ى هذه الظاه���رة بقر الدم 
الدميوقراطي. التمتع باالغلبية يف املجل�س 
باختالفاته���م  الروؤ�س���اء  وتع���دد  النياب���ي 
وتناوبهم على ال�سلط���ة لي�س باالمر الكايف 
فالن�س���ب الت���ي تقدمها املوؤ�س�س���ات البحثية 
يف  االغلبي���ة  ال�سيا�سي���ة،  االغلبي���ة  ح���ول 
اليم���ني واخرى يف الي�سار، ع���ن اأي اغلبية 
تتحدث ه���ذه املرا�س���د ون�سبه���ا ال تتجاوز 
21% او 30% �سواء اكان لليمني او الي�سار. 
اختلفت الوعود م���ن رئي�س الخر فكان وعد 
�سارك���وزي يف 2007 فرن�س���ا قوي���ة لكنن���ا 
مل نراه���ا وج���اء هوالن���د يف 2012 ووع���د 

الناخب���ني بالتغي���ري واملثالية لك���ن من دون 
ج���دوى. يتمت���ع روؤ�سائنا ب�سق���ف كبري من 
ال�سالحي���ات لكنه���م يخ�س���ون او يتجنبون 
ممار�ستها. �سئنا ام ابينا على طريف املناف�سة 
يف فرن�سا اأي اليمني والي�سار تغيري الثقافة 
ال�سيا�سي���ة والك���ف عن النظ���ر اىل احللول 
الو�سط���ى علينا البحث ان م�سلحة االغلبية 
اأي ال�سع���ب وعلينا ان نح���ذو حذو جرياننا 
اليم���ني  ب���ني  االنق�سام���ات  نتج���اوز  وان 
والي�س���ار ونتوج���ه نحو حكوم���ة ائتالفية. 
فرن�س���ا لي�ست اليون���ان، فرن�سا ق���ادرة على 
اج���راء ا�سالحات م���ن �ساأنه���ا اإتاحة فر�سة 
اإيج���اد  للخ���روج م���ن ه���ذا الواق���ع �س���رط 

دينامية دميوقراطية حقيقية.

عملت الكاتب���ة وال�سحفية وخمرج���ة االفالم الوثائقي���ة اإيزابيل 
�سابورت���ا على اإجن���از عدد من املنتجات املهم���ة دفاعا عن م�سالح 
املجتم���ع والبيئة. تت�س���األ �سابورتا يف ه���ذا املوؤلف عن م�سطلح 
ال�سجاع���ة ال���ذي غاب من���ذ فرتة ح�س���ب و�سفها. تق���دم �سابورتا 
نق���دا الذعا ملن يق���ف يف خانة امل�سوؤولية حي���ث تبحث عن مفردة 
ال�سجاع���ة التي عف���ا عليها الزم���ن واأ�سبحت جزءا م���ن املا�سي. 
ت�س���ري الكاتب���ة اىل ان هذا امل�سطلح ينتم���ي اىل الوقت الذي كان 
ي�س���وده النظام والقان���ون وال�سفافي���ة واللوبي���ات. عندما تذكر 
مف���ردة ال�سجاعة نالحظ ابت�سامة غ���ري مريحة يف اغلب االحيان 
تتظاهر بها النخب ال�سيا�سية. منذ 15 عام ونحن ن�ساهد تعر�س 

النا����س للقتل واالمرا�س واحلروب واالزمات ال�سيا�سية واملالية 
حي���ث غاب���ت روح القان���ون و�س���ادت املنفع���ة ال�سخ�سي���ة لطبقة 
�سيا�سي���ة غري مكرتثة للم�ساكل التي ت�سببها حتالفاتها وقراراتها 
وانق�ساماته���ا على ح�س���اب نظامن���ا ال�سحي والبيئ���ة. تغيريات 
عدي���دة �سهدتها املرحل���ة دون ان تف�س���ي اىل اأي فائدة �سوى تلك 
الت���ي تذهب اىل جي���وب املنتفعني. مرحلة ت�سيدته���ا فئة مل تاأخذ 
بنظر االعتب���ار م�سالح اطفالنا وابنائنا. تدعو �سابورتا املجتمع 
اىل ت���رك هذا اجلنب والتمتع بال�سجاع���ة الكافية حلماية الكوكب 
م���ن الكوارث املحدقة به واخ���ذ املبادرة من طبق���ة �سيا�سية همها 

الوحيد االلتفات اىل م�ساحلها ال�سخ�سية.

�س���درت ع���ن دار فاي���ارد رواي���ة للكات���ب 
الفرن�سي ج���اك اتايل. عمل اتايل مت�سارا 
للدولة وباحثا اقت�ساديا وكاتبا وا�ستاذا. 
كتب اتايل العديد من املوؤلفات والبحوث 
املختلفة على ال�سعيد االدبي وال�سيا�سي 
واالقت�س���ادي. �سدر ل���ه عن نف����س الدار 
كتاب اليهود)الع���امل واملال( وكذلك كتاب 
املحط���ة  رواي���ة  تع���د  الث���الث.  الع���وامل 
االأوىل بع���د امل���وت من الرواي���ات املثرية 
وامل�سوق���ة. يف �سهر متوز 2018 ت�سرب 
كل من املانيا وهولندا وايطاليا وبلجيكا 
موجة رهيب���ة من الهجم���ات تثري الرعب 
يف هذه البل���دان تتزامن مع املخاوف من 

اندالع حرب عاملية ثالثة ب�سبب التوترات 
يف بحر ال�س���ني. حتى هذه اللحظة يبدو 
ان فرن�س���ا هادئ���ة ومل تتعر����س اىل اأي 
خطر اىل ان يتم العثور على جثة متفحمة 
وم�سوه���ة مربوطة يف موق���ف للبا�سات 
بعدها يت���م العثور على ثانية وعلى ثالثة 
معذبة يف مدينة بوفو. بعد هذه االحداث 
ت�ساب فرن�س���ا بحالة من الذعر، يلخ�سها 
حتقيق �سحف���ي غام�س الح���د املرا�سلني  
ينب���ئ بكارث���ة و�سيك���ة. يطال���ب عنده���ا 
رئي�س اجلمهورية بفتح حتقيق تكلف من 
خالله �سابطة �سابة تدعى فاطمة احلاج. 
منح���ت فاطم���ة م���دة ع�سرين يوم���ا فقط 

اليق���اف مرتك���ب اجلرمي���ة واإال.. يكت���ب 
جاك اتايل رواي���ة ت�سبه اىل حد ما افالم 
الت�سوي���ق واالث���ارة. ياأخذن���ا من خاللها 
يف اح���داث نتع���رف فيها عل���ى �سيا�سيني 
غ���ري نزيه���ني وغ���ري موؤمن���ني بالقانون، 
رج���ال امن، مرتزقة م�ستعدي���ن لعمل اأي 
�سيء، جوا�سي����س مزدوجني و�سحفيني 
كذاب���ني ومنافقني. تع���د الرواي���ة تذكرة 
لرحل���ة داخ���ل االروق���ة ال�سري���ة للدول���ة 
مر�سدها املوؤلف الذي يبدو انه يعرف كل 
�سئ. تدور اح���داث الرواية يف امل�ستقبل 
املل���ئ بالفو�سى ومن املحتم���ل ان يكون 

رهيب.

المحطة األولى بعد الموت- جاك اتالي- دار فايارد

كفانا هراء- دانيال كوهين بندي 
وايرفه الكاالروندو- دار فايارد

شجاعة- إيزابيل سابورتا- دار فايارد

الجغرافية 
السياسية 
للبعوض- 
ايريك اورسينا 
وايزابيل دو 
سانت اوبان- 
دار فايارد
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لماذا تعشق ايما روبرتس  قراءة الكتب؟
ترجمة/ المدى

ان�سم����ت اإمي����ا روبرت�����س موؤخ����را اإىل قائمة 
طويل����ة من امل�ساهري الذين يق����راأون ب�سورة 
منتظمة )من بينه����م النجمتان اإميا وات�سون 

وري�����س ويذر�سبون( عندم����ا اأطلقت 
اجلدي����د  ناديه����ا   ،Belletrist

اأن  ورغ����م   االإنرتن����ت.  عل����ى 
منح����ازة  غ����ري  روبرت�����س 
الت����ي  الكت����ب  لق����راءة  
تنا�س����ر ق�ساي����ا الن�س����اء 
احل����ال  ه����و  كم����ا 
امي����ا   النجم����ة  م����ع 

تل����ك  اأو  وات�س����ون، 
الت����ي ت�سلط ال�سوء 
عل����ى  املتحم�س����ات 
الن�س����اء  حلق����وق 
مثل النجمة ري�س 

ويذر�سبون،لكنه����ا  
�سغوف����ة   قارئ����ة 

واختياراتها 

ممت����ازة، وكل م����ن يتاب����ع الكتب الت����ي تن�سر  
املمثل����ة �سوره����ا  على موقعه����ا  اخلا�س يف 

االإن�ستغرام، �سي�ستمتع كثريا.

وه����ذه مقابل����ة ق�س����رية م����ع النجم����ة  امي����ا  
روبرت�����س تتح����دث فيها عن 
االلك����رتوين  املوق����ع 
الذي قامت باطالقه 
با�س����م  موؤخ����را 

)Belletrist(، ومل����اذا اخت����ارت كتاب����ا من 
مفك����رة اجلنوب والغرب للكاتب����ة  االمريكية 
املث����رية للج����دل ج����وان ديدي����ون كاأول كتاب 
يعر�س يف موقعها االلك����رتوين،و ماذا تقراأ 

االآن.

نحن متحم�ســـون جدا للحديث معك  عن الكتب. 
لقـــد تابعنا كل الكتب التي او�سيت بقراءتها يف 

موقعك على  الإن�ستغرام.
× لق����د ح�سلت توًا على ثالثة كتب جديدة. 
حي����اة  كت����اب   ق����راءة  م����ن  للت����و  وانتهي����ت 
م�ستحيل����ة للكاتب����ة  غري����ت ويل����ز، ورغم انه 
كت����اب ق����دمي، لكن����ه كت����اب جميل ع����ن احلب 
و ال�سف����ر، وجمي����ع احداثه ت����دور يف مدينة 
نيوي����ورك. ويح����وي ع����ددا م����ن املغام����رات 
كذل����ك، واأن����ا اأح����ب متام����ا تل����ك النوعي����ة من 
الكت����ب  كم����ا اين ح�سلت موؤخ����را  على كتاب 
قواع����د ال تطب����ق م����ن تاألي����ف  اريي����ل ليفي.. 
اأنه كت����اب مثري، مبج����رد ان طالعت فقرة يف 
احدى �سفحاته  حتى التهمت الكتاب باكمله. 
كان كتاب����ا رائع����ا. كذلك فق����د انتهيت للتو من 
قراءة  اأر�س ال�سحر للكاتب ليه �ستاين. وهو 
جمموعة مذك����رات. وكانت ق����راءة �سريعة - 
قراأت����ه حني �ساف����رت على م����ن طائرة. 

و�ساو�سي بقراءته.

وكيف حدث و ان�سئت موقعا  للكتب؟
يف احلقيقة، قبل خم�س �سنوات، جاءتني انا 
و كارا بري�����س وهي من اع����ز �سديقاتي فكرة 
تاأ�سي�س هذا املوق����ع، ولكننا مل نكن متاأكدين 
حقا كيف �سيكون  بال�سبط. كان جمرد �سيء 
جديد  ثم ب����داأت ان�سر بانتظام  �سورا للكتب 
الت����ي اقراأها  يف �سفحتي على االإن�ستاغرام، 
الأن الق����راءة متث����ل  جزءًا كب����ريًا من حياتي، 
م����ع  اجل����زء  ه����ذا  اأت�س����ارك  ان  يف  ورغب����ت 
النا�س. كن����ت اأدرك اأنه �سيف�س����ي اىل الكثري 
النا�����س  م����ن  الكث����ري  وان  املحادث����ات،  م����ن 
�سيت�سلون بي، ويتحدث����ون عن الكتب التي 
يقوم����ون بتاأليفه����ا، والكتب املف�سل����ة لديهم. 
وللعل����م فان الكثري م����ن ال�سيناريوهات التي 
اقراأه����ا ماأخوذة م����ن  الكتب، لذل����ك فهي حقا 

متثل جزءًا كبريًا من حياتي.

ان����ه عمل اع�سق����ه  ان����ا و �سديقت����ي املف�سلة، 
وحني اخربن����ا بع�س اال�سدق����اء كانوا مثلنا 
اي�س����ا وقال����وا لنا،”ه����ذا هو ما نري����د القيام 

به"، وقد قدموا لنا الدعم.

كيف اخرتت الكتاب الأول؟
يك����ون  اأن  تري����دون  :”م����اذا  �سئلن����ا  عندم����ا 
يك����ون  اأن  ”قلنا:”يج����ب  االأول؟  كتابك����م 
رواي����ة مفكرة اجلن����وب والغرب م����ن تاأليف  
ج����وان ديديون”ووافقوا على ذل����ك  ولكنهم 
قالوا،”ح�سن����ا، ولك����ن دعون����ا نفكر يف �سيء 
ميكنن����ا ان نح�س����ى في����ه بتع����اون وم�ساركة 
م����ن  املوؤلف”. فقلت:”ح�سنا، مل����اذا ال نت�سل 
به����ا  ونرى ما اإذا كان����ت �ستوافق على اجراء 

مقابلة معها؟”وا�ستح�سنوا االمر."

فات�سلوا بها، ووافقت على اأن تعطينا مقابلة 
ح�سري����ة مبنا�سب����ة انطالق موقعن����ا للكتب، 
وح�سل كل �سيئ متاما كما ارغب، الأن الكاتبة 
كان����ت  حقا احد اال�سباب التي جعلتني  اأحب 
الق����راءة كثريا، وكان لها حقا تاأثري كبري على 
موهبت����ي الفنية، وعل����ى حيات����ي ال�سخ�سية 
كذل����ك. لذل����ك فان هن����اك ا�سباب كث����رية وراء 
اختيارها لتكون  اول كاتب يظهر يف املوقع

 و�سالتق����ي م����ع كاراه الختي����ار كت����اب ال�سهر 
املقب����ل.. وعندم����ا ين�س����م الين����ا املزي����د م����ن 
م����ن  االأ�سخا�����س، �سيح�سل����ون عل����ى مزي����د 
املعلوم����ات، الأن هن����اك الكث����ري م����ن االأ�سي����اء 
يف  تن�سرولك����ن  اأن  يج����ب  الت����ي  املث����رية 
احلقيق����ة، اأردن����ا فق����ط اأن نخل����ق مكانا حيث 
ميكن للنا�س فيه احلديث عن الكتب، وتبادل 
اأفكاره����م، وان تكون اف����كارا خالقة. و�سوف 
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 جذب���ت مقام���ات احلري���ري بروعته���ا وجم���ال اأ�سلوبها 
اهتم���ام امل�سورين الذين بادروا اإىل تزيني خمطوطاتها 
ومتثي���ل ق�س�سها بالر�سوم، ومل يحَظ كتاب عربي مبثل 

ما حظيت به هذه املخطوطات من عناية.
ال ج���دال يف اأن ف���ن الق�س���ة الق�س���رية مدي���ن يف ن�ساأته 
االأوىل بالكث���ري اإىل ف���ن املقام���ات ال���ذي ابتك���ره االأدب 
العرب���ي يف نهاي���ة القرن اخلام�س الهج���ري )11م( على 

االأرجح،
والرائ���د احلقيقي لف���ن املقامات هو بال �س���ك »اأبوحممد 
القا�سم بن علي احلريري« الذي األف كتابًا ُن�سب اإليه هو 
»مقام���ات احلريري«، وهو يحتوي عل���ى خم�سني مقامة 
اأو ق�س���ة ق�س���رية، وق���د اأهدى ه���ذا املوؤل���ف البديع اإىل 
الوزي���ر اأنو�سروان بن خالد وزي���ر ال�سلطان حممود بن 
حممد ب���ن ملك�ساه ال�سلجوقي وال���ذي حتكم يف �سوؤون 
اخلالف���ة العبا�سية على اأي���ام اخلليف���ة امل�سرت�سد بالله، 
وكان ذل���ك يف بع����س �سن���وات الرب���ع االأول م���ن الق���رن 

ال�ساد�س الهجري )12م(.
وتوؤلف املقام���ات جمموعة من الق�س����س الق�سرية ذات 
الطابع اخلا�س يحكيها اأحد اأثرياء العرب وهو »احلارث 
ب���ن همام”ويذك���ر يف كل واح���دة منها حادث���ة �ساهدها 

بنف�سه وكان بطلها رجل يدعى »اأبا زيد ال�سروجي«.

وتب���دو هذه ال�سخ�سية يف مقامات احلريري يف �سورة 
�سي���خ اح���رتف االأدب ثم �ساق���ت به �سب���ل العي�س فغادر 
بلدت���ه »�س���روج”يف اأع���ايل الف���رات وراح يحت���ال على 
النا����س اأينما ح���ل، مفيدًا من مهارات���ه االأدبية ويف روح 
ملوؤه���ا الدعابة واملرح مع االإ�س���ارة ال�ساخرة اإىل ما يف 

املجتمع من امل�ساوئ والعيوب.
ويعتق���د بع����س العلماء اأن ه���ذه املقام���ات لي�ست �سوى 
�س���ورة مهذب���ة وحم���ررة من ق�س����س خيال الظ���ل التي 
�سنعت لت�سلي���ة اجلمهور غري املثق���ف، ولذلك مل ُتدون. 
ومن���ذ ق���ام احلري���ري بكتاب���ة مقاماته اأخ���ذت متثيليات 
خي���ال الظل الت���ي اأنتجت بع���د ذلك ت�ستله���م وقائع هذه 

املقامات.
ومهما يكن من اأمر االأجواء التي اأحاطت بظهور املقامات 
فق���د جذب���ت بروعته���ا االأدبية وجم���ال اأ�سلوبه���ا ولطف 
دعابتها اهتمام امل�سورين فعن���وا بتزويق خمطوطاتها 
ومتثي���ل ق�س�سها بالر�س���وم، حتى ميكن الق���ول باأنه مل 
يح���َظ كتاب عربي مبا حظيت به هذه املقامات من عناية 
اخلطاط���ني وامل�سورين. ويظهر اأن ال�سب���ب وراء تعدد 
الن�س���خ املخطوط���ة م���ن هذا الكت���اب كان تقدي���ر النخبة 
املثقفة لالإبداع اللغوي فيه كما اأنه يهيئ بطاًل �سعبيًا هو 
»اأبوزيد”الوا�س���ع املعرف���ة املت�سرد املحت���ال الذي عا�س 

بذكائ���ه وا�ستطاع با�ستخفافه البارع بالقانون االأخالقي 
الر�سمي اأن يتغلب على �سعوبات احلياة.

ولعل احلريري قد ا�ستوحى هذه ال�سخ�سية من ق�س�س 
ال�سط���ار والعّياري���ن الذين انت�س���روا يف بغداد وغريها 
م���ن مدن ال�س���رق االإ�سالمي يف اأوا�سط الق���رن ال�ساد�س 
الهج���ري حي���ث حاول���وا اأن يطبقوا �س���كاًل مت�ساويًا من 
العدالة االجتماعية وذلك عن طريق الدعوة اإىل امل�ساواة 
يف امللكي���ة ومقاوم���ة اجله���ود الت���ي تبذله���ا احلكومات 

للمحافظة على النظام.
ومن اأقدم املخطوطات املعروفة لكتاب مقامات احلريري 
ن�سخ���ة موؤرخ���ة بع���ام 619ه���� وت�س���م ه���ذه املخطوطة 
املحفوظ���ة باملكتبة االأهلية بباري����س 39 �سورة، وتليها 
خمطوط���ة ثاني���ة يف املكتب���ة ذاته���ا ولكنه���ا موؤرخة يف 
الربع الثاين من القرن ال�سابع الهجري )13م( ومن اأهم 
حمتوياتها �سورة متثل ال�سروجي وهو يغادر احلارث 
اأثن���اء احلج وذلك �سم���ن االأحداث الت���ي ورد ذكرها يف 

املقامة احلادية والثالثني.
ويف مكتبة فيينا الوطني���ة خمطوط من املقامات ن�سخة 
»اأبوالف�س���ل ب���ن اأب���ي اإ�سحق”وال�سخ�سي���ات فيها متالأ 
بقاماتها املديدة مقدم���ة ال�سورة وقد اعتمرت العمامات 
املتع���ددة الطيات واملالب����س العربية التقليدي���ة املزدانة 

ب�ست���ى اأنواع الزخ���ارف البنائي���ة والهند�سي���ة ال�سائعة 
يف الف���ن االإ�سالمي، والوجوه جميعها بي�ساوية ال�سكل 
وله���ا عي���ون لوزي���ة بينم���ا تن�س���دل ال�سع���ور م���ن خلف 
العمامات وترتاوح األ���وان اللحى بني االأ�سود واالأ�سهب 
والبني املحمر وهو م���ا يعك�س اختالف املراحل ال�سنية 
لالأ�سخا����س وك���ذا تباين اأ�سوله���م العرقي���ة. وباجلملة 
تع���د مقام���ات احلري���ري مبادته���ا االأدبي���ة ذات ال�سبغة 
االجتماعية وال�سيا�سية وب�سورها ذات الطابع الواقعي 
من اأه���م كنوز املعرف���ة بالتاري���خ االجتماع���ي للمجتمع 

االإ�سالمي الو�سيط.

صدر قديما
الحريري مقام��ات 

ترجم�ة: عب�اس المفرج�ي
كان ايري���ك هوبزب���اوم امل���وؤرخ االأكر �سهرة 
يف الق���رن الع�سري���ن، ال فق���ط يف بريطاني���ا 
بل يف اأرجاء الع���امل. اأعماله الرئي�سة، اأربعة 
جملدات مهمة تغطي تاريخ اوربا يف حميطه 
العاملي، من الث���ورة الفرن�سية يف 1789 اىل 
�سق���وط ال�سيوعية بعد قرن���ني من ذلك، بقيت 
يف الطباع���ة من���ذ �س���دور طبعاته���ا االأوىل. 
اك���ر من ن�س���ف قرن بع���د ظهوره، م���ا يزال 
كتاب”ع�س���ر الثورة”يت�س���ّدر قوائم القراءة 
اجلامعية.”ع�س���ر التطّرف"، ُترِجم اىل اكر 
م���ن خم�سني لغة، وب���ال �سك �سج���ل الطبعات 
االأجنبي���ة لكتب���ه االأخ���رى ه���و �سج���ل مث���ري 

لالإعجاب.
كم���ا كان هوبزباوم معروفًا على نطاق وا�سع 
يف ايطاليا – ميكن���ك م�ساهدته يف اليوتوب 
متحدث���ًا ع���ن انطوني���و غرام�س���ي يف اللغ���ة 
االيطالي���ة – كان اأي�سًا معروفًا يف الربازيل، 
باالأث���ر  ل���وال  الرئي����س  اع���رتاف  كان  حي���ث 
الكب���ري لهوبزب���اوم عل���ى اأف���كاره �سبب���ًا يف 
ت�سّدر”ع�س���ر التطرف”قائم���ة اأف�سل الكتب 
مبيع���ًا. حاز هوبزب���اوم على درج���ات �سرف 
م���ن العديد من االأقطار، مب���ا فيها االورغواي 
وجمهورية الت�سيك. كان مواطن �سرف ملدينة 
فيين���ا. فاز بجائ���زة بل���زاك، التك���رمي االأكر 
اإ�ستهاًء )وغنى( يف جمال العلوم االن�سانية. 
كوف���ئ بجائزة معر����س فرانكف���ورت للكتاب 
ع���ن م�ساهمت���ه يف”التفاه���م االورب���ي". يف 
اململكة املتحدة، ُمن���ح رتبة رفيق �سرف وهي 
تع���ادل رتبة فار�س. ت�سدرت اأخبار وفاته يف 
1 ت�سرين االأول 2012 عناوين ال�سحف عربرْ 

العامل.

هن���اك الكثري م���ن االأ�سب���اب التي تب���نّي كيف 
جنح هوبزب���اوم بالو�سول اىل ه���ذا ال�سمو 
وال�سعبية عاملية النطاق. كتب بفطنة، بجمال 
وبقوة اإ�ستثانية، �سمات تتو�سح مرة اأخرى 
يف هذا املجموعة، املن�س���ورة بعد وفاته، من 
املقاالت واملحا�س���رات عن الثقاف���ة االوربية 
يف القرن���ني التا�س���ع ع�س���ر والع�سرين. جمل 
اآ�س���رة تث���ب م���ن �سفحاته���ا. كان���ت احلي���اة 
العامة لكارل كراو����س ))مونولوجا م�ستمرًا 
مدى احلياة موجها اىل العامل((. الثقافة هي 
لي�س���ت جم���رد ))اأ�سواق مركزية نت���زود منها 
طبق���ًا الأذواقن���ا ال�سخ�سية((. ))م���ع دمقرطة 
ال�سيا�س���ة، ا�سحت ال�سلطة على نحو متنامي 
م�سرحًا عامًا((. موهب���ة هوبزباوم باإثارة ال� 
’’ obiter dicta ‘‘ ] املالحظة العَر�سية[ 

مل تغادره اأبدًا. 
ه���ذا يوح���ي ب�سب���ب ق���وي اآخ���ر جلاذبيت���ه 
العاملي���ة: اخل�س���ب الهائ���ل، املده����س خلياله 
التاريخي. الكثري من املوؤرخني حلقوا بفكرة 
موؤث���رة اأو اأخرى، لكن هوبزباوم حلق باإطار 
وا�س���ع وكامل من االأف���كار. ))االأزم���ة العامة 
للقرن ال�ساب���ع ع�سر((؛ ))الث���ورة املبارزة(( 
)الثورت���ان ال�سناعية والفرن�سي���ة، االأحداث 
))اكت�س���اف  احلدي���ث(؛  للع�س���ر  التقوميي���ة 
التقاليد((؛ ))ثوار بدائيون((؛ ))الل�سو�سية 
ع�س���ر  التا�س���ع  ))الق���رن  االجتماعي���ة((؛  
))الق���رن  1914(؛   –  1789( الطوي���ل(( 
الع�سرين الق�س���ري(( )1914 – 1989(؛ هذا 
فق���ط نزر ي�س���ري. قدرته على روؤي���ة ال�سورة 
لف���رز  هيكيلي���ة  فك���رة  وا�ستنب���اط  الكب���رية 
تفا�سيل خمتلفة وجاحم���ة من التاريخ كانت 

مثرية.
من الوا�س���ح اأن هوبزباوم مدين بالكثري من 
ه���ذا اىل التزام���ه م���دى احلي���اة باملارك�سية، 
الت���ي كان���ت ب���ني يدي���ه اأداة بارع���ة وطّيع���ة 
لتنظيم وتف�سري املادة التاريخية، عامل فكري 
كام���ل اأُزي���ل م���ن العقائدي���ة االورثوذك�سي���ة 
ال�سارم���ة لالكادميي���ة ال�سوفييتية وتابعاتها 
حل���ف  م���ن  االأخ���رى  البل���دان  يف  الغبّي���ات 
وار�س���و. ال عج���ب انه���م مل يعرفوا حق���ًا ماذا 
ي�ستنتج���وا من���ه. املارك�سي���ة ا�سف���ت، وهذه 
حقيق���ة، على الكث���ري من عمله نكه���ة غائية مل 
تعد تالئ���م ذوقنا يف عامل ما بع���د املارك�سية. 
فالح���وه من رج���ال ح���رب الع�ساب���ات، على 

�سبيل املثال، كانوا ث���وارًا بدائيني، بال�سبط 
الأن التاري���خ مل يك���ن و�سل بع���د اىل املرحلة 
التي توفر فيها اال�سرتاكية اأدوات لي�سبحوا 
ع�سريني. م���ع ذلك، مل مينعه هذا من التعامل 
معهم بحب وم�سارك���ة وجدانية، هما بعيدان 
جدًا عن ))التعّطف الهائ���ل(( لذرية مارك�سية 
اأك���ر  تك���ن  مل  ال�سم���ات  ه���ذه  دوغماتي���ة. 
و�سوحًا مثلما هي يف النو�ستاجليا الباهتة، 
���ز بو�س���وح، للمقاالت  يَّ لكنه���ا القابل���ة الأن مُتَ
احلي���اة  ع���ن  احل���ايل  الكت���اب  يف  الرائع���ة 
اليهودية يف و�سط اوربا يف القرنني التا�سع 
ع�سر والع�سرين، البيئة التي ترعرع فيها هو 

نف�سه.
م���ا فعلت���ه مارك�سي���ة هوبزب���اوم اأي�س���ًا، هو 
اإنه���ا حولت���ه م���ن متفائ���ل اأبدي – ح���ني كان 
مل ي���زل م���ن املمك���ن للبع����س التفك���ري، حتى 
م���ع حتفظات، باأنه���ا تزّود باالأم���ل بامل�ستقبل 
– اىل مت�سائ���م متح���رّي، عندم���ا اأ�سب���ح من 
الوا�س���ح، م���ن ع���ام 1990 ف�ساع���دًا، اإنها مل 
تعد كذلك. ت�ساوؤم هوبزباوم ُيلَحظ بو�سوح 
يف الكث���ري م���ن املقاالت يف ه���ذا الكتاب اكر 
م���ن اأي عم���ل اآخ���ر ن�س���ره ه���و بع���د �سق���وط 
ال�سيوعي���ة. التجرب���ة الثقافي���ة، يق���ول، هي 
الكال�سيكي���ة  املو�سيق���ى  متكامل���ة((.  ))غ���ري 
لي����س لها م�ستقب���ل، فقط ما�س���ي. يف العديد 
من اأج���زاء الع���امل، ا�ستبدل���ت التخ�سي�سات 

احلكومية للفنون بقوى ال�سوق، مما �سيكون 
ل���ه نتيجة كارثية. ))�س���وف ال يحدث هذا يف 
اململكة املتح���دة(( يقول، لكنه يف هذه احلالة 
مل يك���ن مت�سائم���ًا اىل ح���د كاف( وبرغ���م ذلك 
روؤيته ع���ن م�ستقبل الثقافة ه���ي معتمة جدًا. 
املو�سيق���ى الع�سري���ة قد ال تكون له���ا �سعبية 
كب���رية يف قاع���ات الكون�س���رت، عل���ى �سبي���ل 
املث���ال )كم���ا ي�سري عل���ى نحو متك���رر(، لكنها 
تخ���رج للمالي���ني يف �س���كل مو�سيق���ى اأفالم. 
باإلقاء نظرة على الفن���ون الب�سرية، ال يوجد 
الكثري من اإ�سارت االنحراف. كما يف الغالب، 
تدعو حججه اىل املعار�سة بقدر ما تدعو اىل 
املوافق���ة، وهي اإ�سارة عن موؤرخ مبدع بحق. 
كما الحظ املوؤرخ االقت�سادي االمريكي ديفيد 
النديز، ت�سع كتاب هوبزباوم جانبًا، فت�سعر 
كم���ن اأنهى للت���و لعبة �سكوا�س قوي���ة : منهك 

ومنتع�س يف الوقت ذاته.
كان  �س���يء،  كل  م���ن  واالأه���م  النهاي���ة،  يف 
لهوبزباوم جاذبية عاملية الأنه كان ميلك �سعة 
افق مذهلة يف املعرفة التاريخية، ت�سمل عددًا 
مدّوخ���ًا من البل���دان والثقاف���ات. اأن���ا اأدّر�س 
واأكت���ب ع���ن التاري���خ االورب���ي احلديث ملدة 
تق���ارب االربع���ني عام���ًا، لكن���ي عندم���ا قراأت 
كتابه عرف���ت كّمًا هائاًل مل اأكن اأعرفه من قبل، 
عن كّتاب مثل كي اإي فرانزو�س، غريغور فون 
ري���زوري، اأو مريو�س���الف كرلي���زا، عن دور 
اأ�س���وات اليه���ود يف االنتخاب���ات التي جرت 
يف منت�س���ف القرن التا�سع ع�سر يف تورينو، 

عن �سب���ب اأن املورم���ون هم دائم���ًا اأوغاد يف 
ق�س�س �سرلوك هومل���ز، عن جاذبية اإ�سطورة 
راع���ي البق���ر يف الوع���ي االورب���ي، وكث���ري 
غريه���ا؛ �سيء جديد عل���ى كل �سفحة تقريبًا. 
يدين هوبزباوم مبعرفت���ه املو�سوعية جزئيًا 
اىل الف�س���ول النهم حول كل �سيء، الذي كان 
عام���اًل رئي�س���ًا يف بقائ���ه حي���ًا ومفك���رًا لزمن 
طوي���ل؛ هو مدين بهذه املعرف���ة اأي�سًا، وعلى 
نح���و وا�سح، اىل ن�ساأت���ه الكوزموبوليتانية 

يف فيينا، برلني ولندن.
الكوزموبوليتاني���ة مل تك���ن منقطع���ة النظري 
اأقران���ه  م���ن  الربيطاني���ني  املوؤرخ���ني  ب���ني 
الالحق���ة، حت���ى واإن ذهب���ت اىل  واالأجي���ال 
مدي���ات اأبعد يف حالة هوبزب���اوم. موؤرخون 
م���ن عم���ره، مث���ل اوي���ن ت�سادوي���ك، ديني�س 
م���اك �سمي���ث، راميون���د كار وماي���كل هوارد، 
وجميعهم حل�سن حلظ ما زالوا معنا، وجدوا 
م���ن الطبيعي البح���ث والكتابة ح���ول تاريخ 

القارة االوربية.
اإنه���م نقلوا �سع���ة اأفقه���م يف االإ�ست�سراف اىل 
جيل اأكر �سبابًا – جيلي انا – مقدمني كتيبة 
من املوؤرخ���ني الربيطاني���ني اأعمالهم معروفة 
يف البل���دان الت���ي كتب���وا عنه���ا، م���ن ا�سبانيا 
اىل رو�سي���ا، املاني���ا اىل ايطالي���ا، بولندا اىل 
روماني���ا، مثلم���ا ه���ي معروف���ة يف بريطانيا 
اأو امري���كا: ب���ول بري�ستون، اي���ان كري�ساو، 
نورمان ديفز، ديني�س ديلتانت، لو�سي ريال، 
جف���ري هو�سكنغ وعدي���د اآخري���ن. جعل هذا 
من املوؤرخ���ني الربيطانيني اليوم اأكر تاأثريًا 
واأك���ر ق���راءة على نط���اق وا�س���ع يف العامل. 
هيمنته���م كان���ت ثمرة لتعلي���م تاريخي وا�سع 
�س تاريخ  يف املدار����س الربيطانية، حيث ُيَدرَّ
اورب���ا والع���امل جنب���ًا اىل جنب م���ع التاريخ 

الربيطاين لعقود من ال�سنني.
االآن، ه���ذا التقليد الرائ���ع معّر�س للتهديد، اإذ 
يحذر �سكرت���ري الدولة لتعليم مناهج التاريخ 
القومي اجلدي���د من ن�سوء جيل قليل االإدراك 
وجاهل م���ن ال�سباب الذي �سينه���ون املدر�سة 
وهم ال يعرفون �سيئًا على االطالق عن تاريخ 
البل���دان م���ا وراء ه���ذه ال�سواط���ئ. ميكنن���ي 
�سم���اع ايري���ك هوبزب���اوم وه���و يتقّل���ب يف 

قربه.
عن �سحيفة الغارديان

مل ي���رتك الروائ���ي اأحمد خلف مقدم���ة لكتابه )اجلمال 
يف مديات���ه املتع���ددة( تو�س���ح يل كق���ارئ، عّما يرغب 
خل���ف، لت�سليط ال�س���وء اأو احلديث عنه من خالل هذا 
املوؤلَّف، مل يرتك يل �سوى كلمة تظهر يف اأعلى اجلانب 
االأمي���ن م���ن الغ���الف وهي”جتارب”وعن���وان لكتابه 
يتو�س���ط الغالف، وجمل���ة ا�ستفهامية ملو�سوعه االأول 
يف ال�سفح���ة اخلام�سة من الكتاب )ملاذا عامل الق�س�س 

والروايات وحده؟(...
ولكن���ي اعتقدت اأن خلف يحاول الو�سول اإىل اجلمال 
م���ن خالل جت���ارب عدي���دة مع موؤلف���ات اأو اأح���داث اأو 
�سخو����س خا�سه���ا ه���و �سخ�سيًا، وها ه���و يعمل على 
اي�ساله���ا للق���ارئ من خالل ه���ذا الكتاب، وال���ذي بداأه 
مربرًا بح�سب فهم���ي ملو�سوعه االأول اأن مهمة الكاتب 
ه���ي اي�س���ال احلقيق���ة بعي���دًا ع���ن ميول���ه ورغبات���ه، 
وتوجهات���ه، م�س���ريًا اإىل الروائي الرو�س���ي �سلخوف 
يف حديث���ه مع اأحد ال�سحافيني االمريكان، عن روايته 
الدون اله���ادئ، ورغم اأن توجه �سلخ���وف كان من�سبًا 
نحو احلمر، اإال انه اظهر يف روايته احلقيقة وال�سيء 
غريه���ا، وحاول خل���ف من خالل طرحه له���ذه احلكاية 

اأو قد نعتربها جتربت���ه االأوىل التي عر�سها من خالل 
ه���ذا الكت���اب اإىل انه”يح���اول اأن ميتث���ل اىل جوهره 
وم�سروع���ه واآمال���ه العري�س���ة الت���ي تر�س���م وحده���ا 

املوقف احلاد وحتدد �سمات امل�ستقبل...".
يف ه���ذا الكت���اب يعر�س خل���ف جتاربه مع ع���دد كبري 
م���ن الروائي���ني م���ن بينه���م باول���و كويل���و يف روايته 
اخليميائ���ي، حيث �سيت�سلل له���ا خلف من خالل رواية 
الراح���ل جنيب املانع، وح���اول من خالله���ا اأن ي�سوق 
االأح���داث اىل رواي���ة كويلو، التي يج���د اأنها ت�سبه يف 
بع�س خ�سائ�سها البنائية عددًا من الروايات العراقية 

والعرب�سية والغربية التي �سبق واأن قراأت من قبل.
كت���ب كث���رية، وُكتاب كبار اآخ���رون ي�س���ري اإليهم خلف 
يف جتربت���ه تلك، الت���ي حاول اأن ي�سرده���ا لنا، ويذكر 
يف مو�سوعة”اآخ���ر املحاوالت”متحدث���ًا عن االأحداث 
الت���ي واجهته���ا البالد خ���الل �سرقة املتح���ف الوطني، 
واالحب���اط الذي الزمه من خ���الل هذه احلادثة، ويذكر 
خلف”ادرك���ت اأن ال م���كان اآمن يف ه���ذا العامل ال ميكن 
اخ���رتاق حرمت���ه حت���ى ل���و كان متحف���ًا واإن قناعت���ي 
ال�سابقة انن���ي عولت على هيب���ة املتاحف واجلامعات 

واتف���اق اجلميع على حرمتها وع���دم تندي�سها، مل تكن 
اإال ت�س���ورًا رومان�سي���ًا ال اعتب���ار ل���ه و�س���ط عجاج���ة 

ال�سطو على كل �سيء واأي �سيء".
واأعتق���د اأن م���ن اأهم املو�سوع���ات الت���ي ناق�سها خلف 
يف جترتب���ه ه���ذه ه���و مو�سوعة”م�ستقب���ل املطب���وع 
العراقي”ال���ذي ي�سه���ب خل���ف خالل���ه باحلدي���ث ع���ن 

�سناعة كتاب عراقي...
ه����ذه املق����االت الت����ي وّثقه����ا خل����ف م����ن خ����الل كتاب����ه 
)اجلمال يف مديات����ه املتعددة( قد تكون عامل كبري مللم 
ب����ه خلف وجمع فيه ع����ددًا كبريًا من الكت����ب، والُكتاب 
واملفكري����ن واالأدب����اء والروائيني الكب����ار، ا�سافة اىل 
اح����داث �سيا�سي����ة واجتماعية وثقافي����ة كثرية، و�سري 
وتوثيقات تاأريخية، قد يجدها القارئ يف كتاب واحد 
ويتع����رف اإليها بداًل من اأن يت�ستت، ومن خالل جتربة 

واحدة.
ين�س����ر خلف خالل كتابه ه����ذا جمموعة من احلوارات 
الت����ي اجري����ت مع����ه، ومن قب����ل حماورين ع����ّدة، بذلك 
ا�ستطاع خلف جمع جتربته الروائية من خالل مقاالت 

كتبها، وحوارات اجريت معه يف كتاب واحد.

 هنا البد يل اأن اك�سف عن ازدرائي للكثري من 
�سيغ الكتابة ال�سائدة. اإن كنت من�سفًا يف هذا 
اأو غري من�سٍف، فاأنا اقرتفت هذا عن ق�سد قد 
يبدو اأخرق. فكتابي، اأو روايتي، كما ت�سمى، 
ه���ي انتهاك لع���رف �سائد. انه���ا جن�س غريب 
كبطلها، مولودة من تزاوج ق�سري، اغت�ساب 
�سيط���اين، جاء من خ���ارج ال�سي���اق. �سّخ�س 
غريي )بره���ان �ساوي، حممد عي���د اإبراهيم، 
ع���واد نا�سر، اميان الب�ستاين( غرابة جن�سها 
وخرافة مو�سوعها وا�ستحواذ التجريب على 
بنائها. هذا ال مينحها احل�سانة من الناأي عن 
كفة ميزان التقييم، بل يجربها دون غريها.  

ا�سُتهلت الرواية بتحديد مكانني: االأول مكان 
اأبط���ال الرواية )العان�س وابنها( املعزول يف 
طرف بل���دة، يف ق�س���ر منيف،”و�سط ب�ستان 
كب���ري، عل���ى �سف���ة خا�س���رة نهر يل���ف حوله 
مثل افع���وان جب���ار، خلف �سياح ع���اٍل متوج 
ب�سظاي���ا الزجاج"... اإذن! ه���ي عزلة خطرية 
وجارح���ة، وحالة ح�سار، ف���كل من عا�س يف 
ه���ذا الق�س���ر؛ ولد وعا����س ومات ودف���ن فيه. 
ومكان ثاٍن ي�سكل بعدًا اجتماعيا لالأول، وهو 
مبثابة بلدة باأ�سواقها، ومقاهيها، و�سوارعها 
وم�س���رح،  وم�ست�سف���ى،  مروره���ا،  وحرك���ة 
وملع���ب بل���دي، وحدائ���ق عام���ة ومتنزهات، 
اإىل  زراف���ات  يزح���ف  كب���ري  �سع���ب  يقطنه���ا 
منا�سبات وحفالت وطقو�س جماعية. وتبدو 

يف بنيتها انها بلدة ع�سرية الطراز. 
قي�س���ت  املكان���ني  ب���ني  اجلغرافي���ة  العالق���ة 
باحت���دام ال�س���راع بينهما: يف امل���كان االأول 
�سابة خارق���ة اجلمال، رف�ست رج���ال البلدة، 
وتاريخه���ا  نظامه���ا  رف�س���ت  اآخ���ر  مبعن���ى 
وم�ستقبله���ا، ف�سمي���ت بالعان����س نكاي���ة بها، 
ع���زل  الراأ�سني”ال���ذي  ذو  وابنها”الفح���ل 
نف�س���ه يف �سومعت���ه يف الق�سر بحكم و�سعه 
اخللق���ي اخلا����س، ويف املكان الث���اين رجال 
عقيمني هيمنت عليهم فكرة خرافية عن املراأة 
ون�سجوا ب�ساأنها حكايات مل تنته حتى موتها، 
وعن ابنها، بفعل قوته اخلارقة التي اجتاحت 
حياته���م وا�سّرتهم الزوجي���ة، وهو غائب عن 

العالق���ة بحياته���م. العالقة ب���ني املكانني هي 
عالق���ة ما ب���ني �سجن يف ط���رف مدينة تقطنه 
ام���راأة وابنها”الفحل”ال���ذي يحم���ل ق���درات 
خرافي���ة، وما ب���ني مدينة يقطنه���ا �سعب حر، 
اإمن���ا عقيم... ما بني قوة حقيقة، حية، فعالة، 
وخ�سبة تعي�س ومتار����س حياتها �سرًا خلف 
�س���ور ع���ال يج�سدها”الفح���ل"، وب���ني جدب 
وعقم وبالدة حي���اة تتف�سى وتك�سف دونيتها 
يف املدين���ة. يف الواقع وعل���ى االأر�س، هناك 
قطب���ان متنافران يتمدد بينهم���ا فعل تاريخي 
يف  الطبيعي���ة  الرغب���ة  ه���و  غ���ري  ال  واح���د 
احلي���اة: التكاثر. فزحفت الن�ساء م�سحورات 
يطل���نب  و�سح���ره  بقوة”الفحل”اخلارق���ة 
�سفاعت���ه. جئن الي���ه باأرحام ياب�س���ة، خالية، 
ب���ات باأجن���ة مبارك���ة، ليلدن  وخرج���ن خم�سّ
يف اأح�س���ان اأزواجهن العقيمني. بني املكانني 
امت���داد خف���ي، �س���ري، بيولوجي غ���ري معلن 
اإال تاأوي���ال، ورم���زًا، لكنه اأم�س���ى واقعًا فعااًل 

وحيويًا. اأم�سى رحمًا ل�سراع االأ�سداد. 
ا�ستبطنت الرواية �سريانني رئي�سيني: واحد 
لل���دم النقي واالآخر للدم الفا�سد، االول يحمل 
احلي���اة بخ�سبه���ا وعنفوانه���ا حمم���واًل عرب 
�سخ�سي���ة االأم /"العان�س”وابنها”الفح���ل"، 
والثاين حملته جمهرة غوغاء، عقيمة، مهمتها 
�سناع���ة ال�سغين���ة والتاريخ ال���رث. يت�سرب 
ه���ذان ال�سريانان ع���رب ان�سج���ة ربطتهما يف 
عالقة م�سريي���ة ماأ�ساوية مرعبة، ت�سكلت من 
ذرية”الفحل”الت���ي مار�س���ت ن�ساطه���ا بعبث 
�سديد الق���وة وخّربت احلي���اة، وحّولتها اإىل 
كابو����س انته���ى بجرمي���ة جماعي���ة يرتكبه���ا 
ال���ذي  بحق”الفح���ل"،  العقيم���ون  الرج���ال 
اأكت�س���ف ج�سامة م���ا اقرتفته اه���واوؤه، فقرر 
بع���د ان انته���ت مهمت���ه )االخ�س���اب( التكفري 
ع���ن فعلت���ه واال�ست�سالم لهم واخل���روج رافع 

الراأ�س عاري ال�سدر لينال منهم الرجم. 
الفحل”باأمان���ة  الن�سيج”ذري���ة  ه���ذا  حم���ل 
ونق���اء، فك���رة العم���ل الت���ي ولدت م���ع والدة 
بطله���ا ذي الراأ�س���ني، فكرة ج���اءت ت�سبح يف 

كي����س اجل���ارة، وه���ي: اأن احلي���اة ال تزك���ي 
الثوابت مهما ط���ال امدها، حتى لو كان فكرة 
عظيم���ة، كالدي���ن مثال واالأخ���الق واالأعراف، 
اإن مل ين�سج���م ونظ���ام احلي���اة، اأو ال ين�سجم 
م���ع الطبيع���ة. هنا لع���ب ذرية الفح���ل، )اأبناء 
احل���رام( لعبته���م يف خلخل���ة احلي���اة وهّدها 
واإع���ادة ترتيبه���ا كم���ا ي�س���اوؤون. فاختلطوا 
ببع�سهم كونه���م مت�سابهون متام���ًا، ومل يعد 
الوالدان يعرفان من ابنهم احلقيقي. فاختلط 

احلابل بالنابل. 
ق���ام بن���اء الرواية عل���ى خرب �سغ���ري وهمي، 
تعاظ���م وات�س���ع وحت���ول اإىل تاري���خ حقيقي 
ُيعت���د به. فامل���راأة الت���ي رف�ست نظ���ام البلدة 
وعق���م رجالها اجنبت م���ن رجل غريب ميتهن 
ال�س���كل  غري���ب  ول���دًا  وال�سح���ر،  التج���ارة 
والطب���اع اأثار منذ ال�ساعات االأوىل ح�سا�سية 
احلي���اة، وكان اأول وليد يف البلدة بعد عقود 
من العقم. كانت �سرخته االأوىل اإيذانا حلياة 

جديدة، خرافية وغريبة مثله.
مل يك���ن للح���وار �سرورة اأكر مم���ا جاء على 
ل�س���ان الفح���ل م���ع نف�سه م���رة واح���دة، ومع 
ام���ه مرتني، وح���وارات ق�س���رية مبثوثة هنا 
وهن���اك، متقطع���ة ما بني النا����س، اأخرها كان 
حل���م رج���ل ع���ن �سلحفاة تل���د من فمه���ا وهي 
بالف���راخ  امل���كان  فيغ���رق  اأفراخه���ا،  تب�س���ق 
وبلع���اب ا�س���ود، فيه���رب النا����س. كان ه���ذا 
احلوار اآخر ما و�سلت اإليه الرواية من ك�سف 

خلراب العامل.
"بهج���ة االأفاعي”حكاية ع���ن خراب احلياة، 

اقرتفه اجلميع ب�سمت وتواطوؤ.
اأعماق”الفحل”خفاي���اه،  الرواي���ة  ك�سف���ت 
م���ع  وعالقت���ه  حيات���ه  جمالي���ات  اهوائ���ه، 
املحي���ط، فنه/طال�سم���ه التي �سح���ر به العامل 
وهيم���ن عليه، واأع���رب يف حياته ال�سرية عن 
كل قدرات���ه الروحي���ة واجل�سدي���ة، وعذاباته 
وتناق�سات���ه وجم���ال روحه وتوقه���ا لل�سمو. 
غمو�س واحد كان ع�سي���ا عليه: هو غمو�س 
االأخري���ن الذين ا�ست�ساغ���وا فعلته وهو يلقح 

ن�ساءهم فيما يباركون هم الوالدات ويقومون 
بح�سانة االبناء ب�سعادة كونهم اأباء حقيقني. 
رج���ال متواطئون م���ع اأنف�سهم وم���ع بع�سهم 
ومع النظ���ام االجتماعي ال�سائ���د، تبنوا فعال 
تاريخي���ا م�سين���ا واعرتفوا ب���ه وقنونه، فعل 
ينته���ي بفع���ل م�س���ني: القت���ل للتخل����س منه، 
والتخل����س م���ن اآثامهم وخطيئته���م بارتكاب 

خطيئة اأخرى. 
ع���رب الرواية، فيم���ا كان الرج���ال يعانون من 
ويع�س���ون  وا�ست�س���الم،  ب�سم���ت  عذاباته���م 
األ�سنتهم بحفالت جماعية، كان”الفحل”يعاين 
م���ن �سراعاته الداخلية، يه���ذي، ويخلق لغته 
اخلا�س���ة، فهو ول���د ذو وجه���ني، ذو ل�سانني، 
فاختل���ق الطال�س���م: لغت���ه املرئي���ة. يف متنها 
لي����س اأدعي���ة وتعاوي���ذ، واأ�سم���اء خملوقات 
خرافي���ة، ب���ل اأف���كاره ه���و وتخيالت���ه وعقله 
وخرافاته وتخريف���ه. الطال�سم التي ابتدعها 
هي حواراته م���ع االآخرين، وموقفه ال�سريح 

منهم.
ب���ي  بالرواي���ة، وال  االآخ���ر ال يتعل���ق  االأم���ر 
�سخ�سي���ًا، اأمن���ا يتعل���ق ب”كاف���كا”. فكلم���ا 
حت���دث اأحدهم عن م�سخ، وه���و اأول ما فعلته 
االآلهة بن���ا منذ اخلليقة، قبل كافكا، وقبل األف 
ليلة وليلة، وقبل ال�سرياليني وغريهم، يذهب 
النقاد اإىل”كافكا”وكاأنه اأول من ابتدع م�سخ 
الكائن���ات. يذهبون اإىل كاف���كا امل�سكني �سواء 
كان امل�س���خ بط���ال، مث���ل كلكام����س، او وح�سًا 

مثل”االأمرية والوح�س"... 
م�سخ”كافكا”كائن اأورب���ي ماأزوم، م�سطهد، 
م�سحوق، معزول، وميوت بفعل هذه العزلة. 
اأما”الفحل”كائن ا�سطوري جبار، اإله خ�سب 
ومناء، وعى اأزمت���ه وازمة الوجود، فاخرتق 
كل االأع���راف واق���رتف حيات���ه باإرادته، التي 
اأدرك اأخريا عبثها ف�سل���م نف�سه وقرر نهايته. 

هذا مل يفعله م�سخ كافكا.

"بهجة األفاعي" وحزن الكتابة
يف بادرة جميلة 
تحدوها روح 
املسؤولية الثقافية، 
تناول الشاعر أمري 
نارص روايتي”بهجة  
األفاعي”يف مقالة 
بعنوان: )الفحولة املقدسة( 
نرشتها صحيفة”املدى”ضمن 
ملحقها”أوراق”ليوم السبت 
الرابع من شباط 2017، 
نرشُتها بدوري عىل صفحتي 
عىل”الفيس بوك".
أعرب له عن امتناين وتقديري 
الكبري الهتاممه بالرواية، 
وأنه اخرجني من كسيل القف 
وجها لوجه مع عميل هذا 
ألول مرة، وأدلو بدلوي، 
كام يقولون، وأنا احمل أعباء 
مسؤوليتي األدبية واألخالقية 
إزاء الكتابة، التي مل أخِف 
فيها نزعة تجريبية غلبت عىل 
نتاجي كله.

تجارب أحم��د خلف بين مقاالت ومجموع��ة حوارات صحفية

فطنة وقوة ايريك هوبزباوم تبرزان بعد وفاته
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

اأربعة اأركان يحمل كل ركن ما يقارب اخلم�سة 
رف���وف، ويف كل رٍف تغف���و ع�س���رات الكتب، 
ال يخل���و اأّي رك���ن م���ن امل�سرح فه���و احلا�سر 
االأول وبق���وة، مع وجود الع�س���رات االأخرى 
م���ن الكت���ب الت���ي تخ����سُّ الرواي���ة وال�سع���ر 
والق�س���ة والفن���ون واملو�سيق���ى وال�سيا�سة، 
واالجتم���اع، والت���ي ل���ن تطغى عل���ى ح�سور 
مئات الكت���ب امل�سرحية، والت���ي تدخل �سمن 

اأدقِّ التف�سيالت امل�سرحية...
الرك���ن الذي يقع مقابل ب���اب الغرفة، يحتوي 
امل�سرحي���ات  جمي���ع  تت�سم���ن  رف���وف  عل���ى 
العراقي���ة املكتوب���ة، واملن�س���ورة، والت���ي مت 
عر����س بع�س منها، ليو�س���ف العاين،  وعادل 
كاظم وحميي الدين زنكنه وغريهم، يف خانة 
جماورة ي�سكن تاأري���خ امل�سرح العراقي وكل 
ما يحمله ب���ني طياته من منجزات، وهفوات، 
ونه�س���ة واأل���ق، رائح���ة امل�س���رح تغف���و ب���ني 
رفوف تلك املكتبة وجدرانها حتى اأنها متتزج 
مع �سوئها اخلافت الذ�س ي�سيف اإليها املزيد 
م���ن الهدوء، يف نهاية ه���ذا الركن، يوجد رف 
�سغري تتكئ عليه جمموعة روايات، و�سل�سلة 
كت���ب منوعة من”املو�سوعة ال�سغرية"، ويف 
ذات الرك���ن، يوج���د رف طوي���ل م���ن الكت���ب 
العاملية والعربية الت���ي تخ�سُّ امل�سرح، ومن 
)االإ�س���الم وامل�س���رح، والع���رب  كتاب���ا  اأهم���ا 
االإ�س���الم  ح���ا عالق���ة  اللذان”و�سّ وامل�س���رح( 

والعرب بفن امل�سرح”كما ذكر عبد احلميد.
ق���د ال اأكون اأعطي���ت الرك���ن االأول حقه، حني 
انتقلت اإىل الركن الثاين، ولكني لو اأردت اأن 
اعطيه حقه، كان يتوج���ب علّي اأن ابقى اأيامًا 
اأتاأم���ل م���ا به من خفاي���ا، وجم���ال، ومعارف، 
اىل  ي�س���ار الرك���ن االأول، يق���ع الرك���ن الثاين 
ويت�سم���ن العديد من الكت���ب امل�سرحية، التي 
تو�سح عالق���ة الفنون جميعها بف���ن امل�سرح، 
اإ�ساف���ة اإىل رف يعنى بالكتب املهتمة مب�سرح 
وامل�س���رح،  املو�سيق���ى  اىل  اإ�ساف���ة  الطف���ل، 
والفن���ون  واالآداب  وامل�س���رح،  وال�سع���ر 

االأخرى..
قاطع �سامي عبد احلمي���د �سرودي قائاًل”هذا 

الكت���اب جدًا مه���م بالن�سبة يل، فح���ني اأحتاج 
التاأك���د م���ن اأدوات���ي القواعدي���ة يف الكتاب���ة 
اأجلاأ ل���ه”كان الكت���اب يحمل عن���وان )النحو 
الوا�س���ح(، وقد ا�ستوقفني م���دى التزام هذا 

الرجل بعطاءاته، ودّقته...
انتقلت فورًا اإىل الركن الثالث واملقابل للركن 
يف  كب���ري  درج  عل���ى  يحت���وي  وكان  االأول، 
نهايت���ه يت�سمن امل�سرحي���ات املطبوعة وغري 
املن�س���ورة لعدد من كّت���اب امل�س���رح العراقي، 
ا�ساف���ة اىل بحوث الكات���ب، وبحوث طالبه، 
ور�ساالت ماج�ستري ودكتوراه لطالب �سامي 

عبد احلميد، يف جمال امل�سرح، كانت الرفوف 
االأخرى يف هذا الركن، تتحدث اأي�سًا عن اأهم 
الكتب التي يلجاأ لها عبد احلميد، اأثناء درا�سة 

ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه، وتقييمها...
كما يحت���وي على �سل�سلة م���ن الكتب املنوعة 
االجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة، وجماميع روائية 
وق�س�سية، ومعاج���م وقوامي�س، لننتقل اإىل 
الرك���ن الرابع املجاول للرك���ن الثاين، والذي 
يق���ع خل���ف ب���اب الغرف���ة تقريب���ًا، ويت�سم���ن 
جمموع���ة م���ن امل�سرحيات العاملي���ة املرتجمة 
والبع�س االآخر غري املرتجم، من بينها �سل�سلة 

اعمال م�سرية”من امل�سرح العاملي”و�سل�سلة 
م�سرحي���ات �سك�سب���ري الكامل���ة واملرتجم���ة، 
�سال�سل م���ن امل�سرحيات الت���ي ُتر�س واحدة 
بج���وار االأخ���رى، اإ�سافة اإىل جمي���ع موؤلفات 

اأكادميية الفنون اجلميلة يف م�سر.
 واأخ���ريًا يتوجه عب���د احلمي���د اإىل رف كبري 
يحتوي على جمموعة م���ن الكتب قائاًل”هذه 

كتبي التي األفتها، وترجمتها"..
لتنته���ي مرحلة تع���ّريف على خان���ات واأركان 
ورف���وف املكتبة، والتي هي عب���ارة عن غرفة 
تقع يف نهاية بي���ت �سامي عبد احلميد، حيث 

ال�سكين���ة والبيئ���ة الت���ي ت�سم���ح لالإب���داع اأن 
يول���د ويخل���ق، يتو�سط غرف���ة املكتبة، مكتب 
�سغ���ري يجل�س عليه الكات���ب، لتحيطه ثروته 

املعرفية.
*  م���ن املوؤك���د اأن �سام���ي عب���د احلمي���د، هذه 
ال�سخ�سي���ة امل�سرحية املتطرف���ة جتاه ع�سقها 
لفن امل�سرح، ق�سى عم���رًا باأكمله يقراأ الكتب، 
ت�ساءل���ت مع ذاتي وب�س���وت مرتفع، فابت�سم 
عب���د احلمي���د قائال”نع���م، اجل���زء االأغلب من 
عم���ري ق�سيت���ه يف الق���راءة، وجان���ب اآخ���ر 
ب�سي���ط كتب���ت في���ه، فامل�س���رح جم���ايل ال���ذي 
اأخ���ذ كل �سيء م���ن ذاتي ووج���ودي وحياتي 

وكياين".
*  كت���ب كث���رية ه���ل م���ن املعق���ول اأاّل ت�ساطر 
�ساحبه���ا الذكري���ات، هل م���ّر اأحده���ا مرورًا 
عاب���رًا؟ طرح���ت ا�ستفهامي هذا عل���ى الكاتب 
الذي قال”لدّي كتابان مهمان ت�سمنا جتربتي 
احلياتية والفنية بعنوان”حمطات يف دروب 
الفن واحلياة”يف هذين الكتابني، اأ�سرت لكل 
جتربت���ي �س���واء يف جم���ال عمل���ي  بامل�س���رح 
اأو حيات���ي م���ن حي���ث  بدايات���ي واجنازاتي 
حّت���ى ما و�سل���ت اليه اليوم، وق���د اأ�سرت اإىل 
مرحل���ة طفولتي ودرا�ستي وحياتي يف معهد 
الفنون، وبعثت���ي  اإىل انكلرتا وامريكا، حني 
ٌيق���راأ املتلقي ه���ذا الكتاب �سيع���رف كل �سيء 
ع���ن �سام���ي عبد احلمي���د على �سعي���د احلياة 

والفن". 
*  �سخ�سي���ة ك�سام���ي عب���د احلمي���د، ه���ل من 
املمك���ن اأن يكون ق���د اخت���ار يف بداياته كتابًا 
م���ا، ثم وبعد جتاوزه مرحلة الن�سج ندم على 
اختي���اره ه���ذا؟ اأو ق���د يكون عّده خي���ارًا غري 
�سائ���ب ناجت عن عدم ن�س���ج ووعي يف وقٍت 
م���ا؟ ابت�س���م د. �سامي عبد احلمي���د، وقال”مل 
ي�سادفن���ي ه���ذا، ا�ستطي���ع الق���ول، اإن كا م���ا 
اخرتته م���ن كتب �سابقًا اأجل���اأ اإليها اليوم يف 
مناق�س���ة بع����س البح���وث اأو الدرا�س���ات اأو 
املعلومات، واأجدها كما هي موؤهلة لالأخذ بها 
الأنه���ا كتب ممت���ازة، اأنا اخرتت ومن���ذ البدء، 
كتب���ًا تخ����س جم���ال عمل���ي واهتمام���ي وهو 

امل�س���رح ومل ازال حّت���ى االآن، ا�سعر انها كتب 
جديرة باالهتمام، ال اعتقد اأنني اخرتتها عن 
ع���دم اإدراك اأبدًا، واأذك���ر اأن هنالك كتابًا مهمًا 
جدًا بعنوان )املو�سيقى وعلم النف�س( والذي 
اأخ���ذه اأح���د طالب���ي ومل يعده يل حّت���ى االآن، 

وانا بانتظار اأن يعيده يل".
- من ب���ني هذا احل�سد الكبري م���ن الكتب، هل 
يتذك���ر املخ���رج امل�سرح���ي كتاب���ه االأول الذي 
انتق���اه؟ وكيف انتقاه؟ وما ه���ي حكاية كتابه 
االأول؟ تاأم���ل �سام���ي عب���د احلمي���د وقال”مل 
يل  انتق���اوؤه  مت  ب���ل  االأول،  كتاب���ي  انت���ق 
الأترجم���ه، كان بعنوان )العنا�س���ر االأ�سا�سية 
الإخ���راج امل�سرحي���ة( كان باللغ���ة االنكليزية، 
ملنّظ���ر امريكي م�سهور ا�سم���ه الك�ساندر دين، 
ح�سل���ت علي���ه م���ن املكتب���ة االمريكي���ة، التي 
كان���ت متواجدة مقابل �س���وق الر�سايف، اأحد 
طالب���ي قال يل اأعتقد اأن ه���ذا الكتاب مفيد لنا 
يف االكادميي���ة، له���ذا ارج���و اأن ترتجم���ه لنا 
وقد اأعطاه يل ع���ام 1968 الأترجمه، واكملت 
الرتجم���ة ع���ام 1972، وق���د ترج���م اأي�سًا يف 
م�س���ر بعن���وان، )اأ�س�س االإخ���راج امل�سرحي( 
واالآن ي�ستخ���دم ه���ذا الكتاب كمنه���اج يدّر�س 
يف االكادميي���ة، هذا الكت���اب مهم جدًا، ان�سح 
جمي���ع الطالب اأن يقراأوه، الأنه بالفعل يعطي 
معلومات عن كيف يتكون العر�س امل�سرحي، 
ولك���ن الكتاب الث���اين الذي ترجمت���ه كان من 

اختياري ا�سمه )فن االإلقاء(. 
- مب���ا اننا تطرقن���ا للكت���ب االأوىل التي قمت 
برتجمتها وحتدثنا عن كت���ب األفتها اأنت، فما 

هو الكتاب الوحيد الذي ا�ستمتعت بتاأليفه؟
* كت���اب )كتاب���ة امل�سرحي���ة بناء الفع���ل( هذا 
دّق���ة وتو�سيح���ًا  الكت���ب  اك���ر  الكت���اب كان 
لعنا�س���ر التاألي���ف امل�سرح���ي من ب���ني الكتب 

التي قدمتها.
 لديك ع�سق للم�سرح وقد يكون ع�سقًا متطرفًا 
وهذا اأمر وا�سح، اإال اأن لكل فنان مييل ا�سافة 
اإىل جم���ال اخت�سا�سه، لق���راءة جمموعة من 
الكتب بعيدة ع���ن تخ�س�سه، قبل قليل �ساألتك 
ما اذا كان لديك مي���ول خارج اخت�سا�سك يف 

جماالت االأدب والثقافة والفنون؟”
-نع���م لدي مي���ول لكتب اأدبي���ة وثقافية ولكن 
بن�سب���ة 20%، ك�سع���ر اأو رواي���ة اأو �سيا�س���ة 
اأحيانًا، كما اأن لبع�س الكتب االأدبية االأخرى 
عالق���ة بامل�س���رح، فنحت���اج لالإط���الع عليه���ا، 
اأي�س���ًا مهم���ة بالن�سب���ة  ال�سيا�سي���ة  والكت���ب 
للم�س���رح، فامل�س���رح خل���ق ب�سب���ب ال�سيا�سة، 
كما اإين حمتفظ ببع�س الكتب التي لها عالقة 
بالدي���ن، مثل كتاب نهج البالغة لعلي ابن ابي 

طالب".
- هل �سادفك كت���اب خمت�س بامل�سرح �سعرت 
اأن ه���ذا الكت���اب ن���ادر وظاه���رة ال ميك���ن اأن 

تتكرر يف عامل امل�سرح؟ 
- نع���م لي����س كت���اب واح���د فح�س���ب، هنال���ك 
كتاب���ان، االأول بعنوان )االإخ���راج يف م�سرح 
م���ا بع���د احلداث���ة( ملوؤل���ف امريك���ي يتعر�س 
خالل���ه ملخرجني عامليني اطلق عليهم خمرجي 
م�س���رح م���ا بع���د احلداث���ة، وكي���ف يعاجلون 
العر����س امل�سرحي وفق طروحات علم الداللة 
ال�سيميولوجي���ا، والكت���اب الث���اين )امل�س���رح 
العومل���ة  م�سطل���ح  نقا����س  ويت���م  والعومل���ة( 
وعالقته���ا بامل�س���رح، ه���ذا الكت���اب ب���ه ثالثة 
ف�س���ول االأول امل�س���رح وال�سيا�س���ة، والثاين 
امل�سرح والتداخل الثقايف، وهذا ناجت عن اأن 
امل�س���رح مقتب�س من ثقاف���ات، واالأخري معنى 
امل�س���رح والعومل���ة، وج���دت هذي���ن الكتاب���ني 
من اأه���م الكتب، الأين ال اعتق���د وجود كتابني 
مث���ل هذي���ن يف املكتبة العربي���ة، ومل يتطرق 
اأحد لهما، رغم وج���ود كتب كثرية عن م�سرح 
م���ا بع���د احلداث���ة، ولك���ن مل يدر�س���ه اأحد من 

اجلانب االإخراجي.
- وج���ود كتاب���ني مهمني خمت�س���ني يف جمال 
امل�س���رح يف قامو����س �سام���ي عب���د احلمي���د، 
منح���اين ال�سجاع���ة لطرح �س���وؤال: هل يوجد 
كت���اب عراق���ي مهت���م ب�س���اأن امل�س���رح يعد من 

الكتب النادرة واملهمة والتي قد ال تتكرر؟ 
ليفاجئن���ي قائ���اًل”ال ا�ستطي���ع اأن اتذك���ر اأن 
هنال���ك اأه���م كت���اب م�سرح���ي عراقي���ًا، ولكن 
�ساأجي���ب ب�سراح���ة مل يوؤثر بي كت���اب ملوؤلف 

عراقي بقدر ما اأثر بي كتاب ترجمته اأنا".
- ه���ذا ال���رد دفعني لط���رح �سوؤال ك���م اقتب�س 
الكّت���اب العراقيون املخت�س���ون بامل�سرح، من 

الكّتاب الغربيني؟ 
- يف بداية عملن���ا يف اخلم�سينات كنا نعتقد 
لي����س هنال���ك موؤل���ف عراقي جي���د، له���ذا كنا 
نقتب����س من الغربي���ات املرتجم���ة لكتاب مثل 
ميلر و�سك�سبري وغريهم���ا،  ولكن �سرعان ما 
فوجئن���ا بظهور كّت���اب ممتازي���ن ال ن�ستطيع 
اأن ن�س���كك بقدراتهم، اأولهم ع���ادل كاظم الذي 
ق���دم م�سرحية”متوز يق���رع الناقو�س”قراأته 
اجنب���ي  ن����س  اأي  ع���ن  يختل���ف  ال  ب���ه  واذا 
ًا  وانتبهن���ا اإىل قدرة املوؤلف، وح���ني األف ن�سّ
اآخ���ر وهو”الطوفان”ع���ن ملحم���ة كلكام����س 
وجدن���اه اأي�س���ًا اأن���ه ن����سّ ح���ريف ومه���م، ال 
يق���ل اهمية ع���ن الن�سو�س العاملي���ة، ثم ظهر 
موؤلف اآخ���ر وهو يو�سف الع���اين عندما األف 
م�سرحية”اخلرابة”وه���ي م�س���رح �سيا�س���ي 
اأي م�س���رح عامل���ي  ع���ن  وثائق���ي ال يختل���ف 
وثائق���ي كال���ذي كتبه بي���رت فاي����س، وبعدها 
ظه���ر ن���ور الدين فار����س وطه �س���امل وحميي 
الدي���ن زنكن���ه، ثم ظه���ر جلي���ل القي�سي وهو 
كات���ب روائ���ي وقا����س ولكنه ن�س���ر جمموعة 
م�سرحي���ات، ا�ستغرب���ت اأن م�ست���وى كتابت���ه 

ذات م�ستوى عايل اليختلف عن اأي م�سرحي 
عامل���ي، اذك���ر اإح���دى م�سرحياته الت���ي كتبها 
القي�س���ي بعنوان”جنن�سك���ي �ساع���ة زواج���ه 
بالرب”وه���ذه كانت التفات���ة غريبة ومبتكرة 
فنجن�سك���ي راق����س الباليه العامل���ي امل�سهور 

�ساع���ة ات�ساله باالأعل���ى، هذا جلي���ل القي�سي 
القابع بكركوك، يكتب مثل هذه امل�سرحية عن 
الراق����س الرو�سي الذي اأح���دث �سجة كبرية 
يف ع�سر ما، من اأين اأتى جليل القي�سي بهذه 
املعلومات املهمة والكب���رية، هنا بداأنا نلتفت 

للن�س العراقي ونرتك الن�س االأجنبي.
*  النف����س الن�س���وي يف كت���ب امل�س���رح هل له 

ح�سور يف مكتبك ال�سخ�سية؟ 
- لدي م�سرحيات كتبتها كاتبة عراقية اطياف 
ر�سيد بعنوان”�ستارة زرقاء �سفافة”وهنالك 
كث���ري من الكاتب���ات امل�سرحي���ات واملخرجات 
م���ن غري ممثالت امل�سرح كان���ت منتهى حممد 
رحيم، ليلى حممد وعواطف نعيم، لهن بع�س 
الكتب املهمة يف جم���ال امل�سرح، ورغم ذلك ال 
اعتق���د هنال���ك كاتب���ات م�سرحي���ات عراقيات 

مبتكرات، اغلبها م�سرحيات مقتب�سة.
* ه���ل هنال���ك كت���اب مل تق���راأه حت���ى االآن يف 

مكتبك؟
- نعم هنالك كثري من الكتب مل اأقراأها، اغلبها 
هي الكت���ب غري امل�سرحية وذل���ك لعدم �سماح 
وقت���ي بذلك، فاأنا منكب عل���ى قراءات امل�سرح 

غالبًا.
لط���رح  تدفعن���ي  العظيم���ة  املكتب���ة  ه���ذه   *
ت�ساوؤيل، ما هي املقايي�س التي يتبعها �سامي 
عب���د احلمي���د، يف انتق���اء كتب���ه، ليك���ون مثل 

هكذا مكتبة؟
- غالب���ًا اعتم���د على اأن تكون ه���ذه الكتب من 
اخت�سا�س���ي، اأو يف االأق���ل، له���ا عالق���ة غ���ري 
مبا�س���رة باخت�سا�س���ي ككت���ب االجتم���اع اأو 
علم اجلمال وعالق���ة املو�سيقى بامل�سرح على 

�سبي���ل املث���ال، وكتب الف���ن الت�سكيل���ي املهمة 
بالن�سبة يل.

* هل هنالك كتاب متنيت اأن ت�سمه ملجموعتك 
املو�سوعي���ة هذه من الكتب ولك���ن مل يحالفك 

القدر لذلك؟
- نعم هنالك كت���اب جدًا مهم متنيت اأن ا�سمه 
ملجموعت���ي يف مكتبت���ي تلك، ولك���ن القدر مل 

يحالفني وهو كتاب بعنوان”عنا�سر الفن 
 للفنان الت�سكيلي فرج عبود، ال اعرف ملاذا مل 
اح�س���ل عليه، ولكن هو كتاب مهم جدًا ولي�س 
فق���ط للم�س���رح ب���ل للت�سكيليني اأي�س���ًا فمن ال 

يقراأ هذا الكتاب ثقافته الت�سكيلية ناق�سة.
- ختمت ه���ذه اجلل�سة الت���ي ال مُتل ب�سوؤايل 
ع���ن اأهم كتاب يف مكتب���ة �سامي عبد احلميد، 
وال���ذي يع���ده االأول بالن�سب���ة ل���ه م���ن ب���ني 

الكتب؟
تلق���ف عب���د احلمي���د كتابًا م���ن ب���ني الرفوف 
وقدم���ه يل قائاًل”هذا الكت���اب اعتز به واأحبه 
امل�سرحي���ني  دائمًا”ابت���كارات  ل���ه  واأع���ود 
فع���اًل،  يعرفن���ا  الع�سرين”الأن���ه  الق���رن  يف 
باالبت���كارات الت���ي حدث���ت يف امل�س���رح بهذا 
الق���رن  �سبق���ت  الت���ي  الق���رون  الأن  الق���رن، 
الع�سري���ن، مل ت�سه���د ابت���كارات مهمة كما هو 
احلال يف الق���رن الع�سرين، يب���داأ الكتاب من 
ظهور الواقعية يف الق���رن الع�سرين، وتاأثري 
اأث���رت بالفن���ون  الث���ورة ال�سناعي���ة وكي���ف 
واالآداب وامل�س���رح، وث���م م���ا بع���د الواقعية، 
م���ن  ال�ساب���ق  بامل���وروث  تاأث���رت  والت���ي 
الدادائية وال�سريالية والال معقول، وامل�سرح 
امللحم���ي وغريه���ا، وكان الكت���اب دقيق���ًا جدًا 
يف تداول���ه ه���ذه املعلومات واالأح���داث، هذا 
الكت���اب األف���ه اثنان م���ن املنّظري���ن االمريكان 
كت���ب  وهما”بروكت”و”فندالي”ولديهم���ا 
اأخرى مثاًل كتاب عن”تاريخ امل�سرح العاملي، 
ولك���ن الكتاب الذي بني يديك االآن، هو اف�سل 
كت���اب ع���ن تاأري���خ امل�س���رح، الأن���ه يتعلق بكل 
ما يخ����سّ امل�سرح م���ن بناية امل�س���رح وحّتى 
املكي���اج والن����س وال�سينوغرافي���ا وغريه���ا، 
ل���كل  وه���ذا الكت���اب يع���د املرج���ع االأ�سا����س 
اأكادمي���ي م�سرح���ي، الأنه يحمل �سرح���ًا وافيًا 
ع���ن كل مدار����س امل�س���رح، من حي���ث موؤلفني 

وخمرجني وفرق م�سرحية وحّتى اليوم.

حاورته زينب المشاط ................................................................................ تصوير محمود رؤوف
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حاولت كثريًا رس��م صورة يف مخيلتي ملكتبتِه، كيف ستكون الكتب، وكيف سرتصُّ عىل الرفوف، ز

هذا الرجل الشغوف باملرسح هل سيفاجئني باهتاممات أخرى بعيدة عن مجاله؟ أم أنه سيكتفي 
بالغور يف مكامن هذا العامل، خلف ستارة العرض وعىل خشبة املرسح، حيث األقنعة والوجوه، 
بداية العرض ونهايته، الجمهور واملمثلون، اإلضاءة والصوت، الديكور والس��ينوغرافيا، وكل ما 
يهم املرسح مام قد أعرفه وأجهله، س��أجده مرصوصًا عىل ش��كل كتب يتكئ الكتاب عىل اآلخر، 
وقد ترتاقص حكاياها يف صمت الليل، وتتنفس بهمس يف وضح النهار، ومل تخذلني تخياليت التي 
جرتني إىل عامل سحري، فام أن خطت قدمي غرفة مكتبة املخرج والكاتب املرسحي واألكادميي 
الدكتور س��امي عب��د الحميد، حّتى أصابن��ي الذهول، ومل امتكن من اس��تجامع ما حملته ذاكريت 

وخططت له أفكاري من اسئلة وموضوعات...

في مكتبة الفنان سامي عبد الحميد: 

لم يؤثر بي كتاٌب لمؤلف عراقي بقدر ما 
أثرت بي كتٌب من ترجمتي

"ابتكارات المس��رحيين في القرن العشرين" 
أفضل كتاب عن تأريخ المسرح"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

1- قلوب الرجال
وه���ي الرواية الثاني���ة للكاتب االمريك���ي نيكوال�س 
بتلر)ول���د ع���ام 1979(وت���روي ق�سة ثالث���ة اجيال 
من الرجال وت�ستك�سف م���ا يعنيه اأن يكون االن�سان 

رجال طيبا يف اأمريكا املتغرية
تبداأ احداث الرواية  يف عام 1962 يف احد خميمات 
الك�سافة، وبط���ل الرواية  �سبي يدعى نيل�سون. انه 
طفل جيد: يحب املدر�س���ة، و يحب الك�سافة و يعمل 
لك�س���ب املزيد من عالمات النج���اح اكر من اأي طفل 
اخ���ر. وه���و حري����س عل���ى اإر�س���اء الكب���ار، ولكن 

االأطفال االآخرين ال يحبونه وهو ال يفهم ملاذا.

تن�س���اأ عالق���ة �سداقة بين���ه وبني  �سب���ي اآخر يدعى 
جوناثان. وهو�سخ����س لطيف  - وريا�سي ويتمتع 
ب�سعبي���ة. مل يك���ن االثن���ان على عالق���ة  وثيقة ولكن 
نيل�س���ون كان دائما  يبدي امتنانه الأي بادرة اهتمام 
ت�س���در م���ن جوناث���ان وا�سب���ح وا�سحا م���ن �سياق 
الرواي���ة  ان عالق���ة ال�سداق���ة هذه ل���ن ت�ستمر  مدى 

احلياة.
يق���ول الكات���ب عن روايت���ه هذه)احد االأ�سي���اء التي 
�سدتن���ي نح���و كتاب���ة ه���ذه الرواي���ة  ه���ي الطريقة 
الت���ي تنم���و فيها عالق���ات ال�سداق���ة اي���ام  الطفولة 
وكي���ف ميك���ن اأن تتطور عل���ى مر ال�سن���ني، وي�ساأل 
املوؤلف”مل���اذا ال يحاف���ظ  النا����س البالغ���ني على هذا 
النوع من الروابط ال�سعيفة التي ن�ساأت يف مرحلة 

الطفولة؟ 

2- نواميس البرية 
موؤلف���ة ه���ذا الكت���اب ه���ي كري�ستينا بي�س���ريي وقد 
�س���در موؤخ���را ع���ن جامع���ة اوك�سف���ورد العن���وان 
الفرعي له)كي���ف ن�سخ�س ونقي����س ونغري العادات 
االجتماعية(وهويتح���دث كم���ا يظه���ر م���ن العنوان 
ع���ن الو�سائج وال�سالت التي ترب���ط فيما بني افراد 

املجتمع،فالنا����س ينخ���رط ون يف جمموعة وا�سعة 
الع���ادات  م���ن  ب���دءا  اجلماعي���ة،  ال�سلوكي���ات  م���ن 
الب�سيطة مثل ارت���داء معطف ثقيل يف ف�سل ال�ستاء 
اإىل اإج���راءات جماعية اأكر تعقي���دا، كما هو احلال 
عندم���ا ي�سفق جمهوراحلا�سري���ن يف احد القاعات 
املو�سيقي���ة بع���د ان تنته���ي الفرق���ة املو�سيقي���ة م���ن 
العزف  بع�س ه���ذه ال�سلوكيات اجلماعية هي حالة 
م���ن ح���االت التقليد، وحم���اكاة ما يفعل���ه االآخرون. 
ويف ح���االت اأخرى، فاإن ال�سل���وك مدفوع بتوقعات 
االأف���راد حول ما يفعله بع�س النا����س ويعتقدون اأن 
على االآخرين القيام ب���ه. عند مواجهة ق�سايا العامل 
احلقيقي حي���ث تعم���ل املجموعات بط���رق اإ�سكالية 
و�س���ارة، فاإنه م���ن املهم اىل حد بعي���د  ك�سف  االآلية 
التي تكمن وراء ال�سلوك الب�سري. وهذا مهم ب�سكل  
خا�س���ة بالن�سبة الأولئ���ك الذين ي�سع���ون اإىل تغيري 

�سلوك اجلماعات.

 : الدول��ة  رج��ال  يفك��ر  كي��ف   -3
سايكولوجيا العالقات الدولية

يبحث ه���ذا الكت���اب يف طريق���ة تفك���ري ال�سيا�سيني 
وهو �سادر ع���ن جامعة برن�ست���ون وموؤلفه روبرت 
جامع���ة  يف  الدولي���ة  العالق���ات  ا�ست���اذ  جريفي����س 
قب���ل   م���ن  املتزاي���د  لالهتم���ام  ونظ���را  كولومبي���ا 
الباحثني يف جمال علم النف�س بالعواطف الب�سرية، 
فان جريفي�س يب���ني كيف يحتاج ال�سخ�س العاطفي 
اىل معتقدات را�سخ���ة. فعلى �سبيل املثال، قد توؤدي 
الرغبة يف احلف���اظ على امل���وارد املعرفية اإىل جعل 
وا�سعي ال�سيا�سات ينظ���رون اإىل موؤ�سرات م�سللة 
للق���وة الع�سكري���ة، وميك���ن لل�سغ���وط النف�سي���ة اأن 
ت���وؤدي بهم اإىل خماطر عالية عل���ى نحو غري عادي. 
كي���ف يفك���ر رج���ال الدول���ة اأي�س���ا يف كيفي���ة ف�س���ل 
التهدي���دات الرادعة والوع���ود املناظرة يف كثري من 

االأحي���ان ب�سبب �س���وء فهمها من 
قبلهم

4- ريتشارد نيكسون
موؤل���ف الكت���اب ج���ون فاريل هو 
كات���ب امريكي من موالي���د العام 
1953يق���ول ع���ن كتابه ه���ذا انه 
�سن���وات  من���ه خم����س  ا�ستغ���رق 
يف التاألي���ف وه���و يق���دم �س���رية 
حياة خمتلف���ة للرئي�س االمريكي 

اال�سب���ق ريت�سارد نيك�سون،يب���داأ الكتاب مع املالزم 
البح���ري ال�ساب”نيك”نيك�س���ون العائد من املحيط 
الهادئ ليدخ���ل  الكونغر�س، مع حلم مثايل بال�سعي 
لبن���اء عامل اأف�سل. ومع ذلك، ويف ظل منعطفات تلك 
احلملة االأ�سطورية يف عام 1946، فانها �سرعان ما 
اأعط���ت �سمات نيك�سون االأ�سيلة طريقا ال لب�س فيه. 
والكتاب  عر�س مذهل حلياة  رجل يج�سد ال�سخرية 

االأمريكية يف فرتة ما بعد احلرب.

ويف غ�سون اأربع �سنوات من الفوز االأول، �سيكون 
نيك�س���ون ع�س���وا يف جمل����س ال�سي���وخ االأمريكي؛ 
وبع���د  �ست���ة اعوام ي�سب���ح نائبا  لرئي����س الواليات 
املتح���دة االأمريكية.و يق���ول الكات���ب :”قلة و�سلت 
اىل م���ا و�سل الي���ه نيك�سون  حت���ى االآن، وب�سرعة، 
ولوح���ده". كان موظفو ادارة نيك�سون  من ال�سبان 
املليئ���ني باحليوي���ة وكان���وا طموح���ني و و�سع���وا 
والفق���ر  ال�سحي���ة  الرعاي���ة  تتن���اول  اإ�سالح���ات 
واحلق���وق املدنية وحماية البيئ���ة.، ولكن نيك�سون 
مل يك���ن يهت���م كث���ريا لذل���ك. كان يتطل���ع اإىل و�س���ع 
ب�سمات���ه عل���ى امل�سرح العاملي بدال م���ن ذلك، وكانت 
زيارت���ه  عام 1972 اإىل ال�س���ني اأول �سرخ كبري يف 

احلرب الباردة.

5- االبنة السوفيتية
ه���ذه رواية من تاأليف جولي���ا الك�سييفا وهي طالبة 
هارف���ارد  املق���ارن يف جامع���ة  االدب  دكت���وراه يف 
تروي فيها ق�سة مت�سابكة ب���ني امراأتني: لوال، التي 
ول���دت يف عائل���ة يهودية يف كيي���ف يف عام 1910، 
وحفيدته���ا الك���ربى جولي���ا، الت���ي انتقل���ت عائلتها 
اأعق���اب  اأوكراني���ا يف  م���ن  املتح���دة  الوالي���ات  اإىل 
اأحداث ت�سرينوبيل. وقد مرت لوال باحداث الثورة 
البل�سفي���ة، واحل���رب االأهلي���ة، وعملي���ات التطه���ري 
ال�ستاليني���ة، والرتحي���ل اإىل كازاخ�ست���ان، وكارثة 
اح���داث  �سل���ب  مذكراته���ا  متث���ل  و  ت�سرينوبي���ل، 
الرواي���ة. فالف�سول التي حتكي ق�س���ة لوال تتناوب 
م���ع فوا�س���ل اأق�س���ر من احلي���اة املعا�س���رة جلوليا 
البطلة الثاني���ة يف الرواية وهي متثل ابناء وبنات 
جي���ل االألفية، الذين يكافحون من اأجل التو�سل اإىل 
تواف���ق م���ع وجه���ات نظره���م املثالية ح���ول احلياة 

وال�سيا�سة و�سط النظام العاملي املتغري.
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 ما يشبه المقدمة
 ذات ي���وم �ساألني �سديقي ال�ساع���ر الب�سرّي،
 اخل�سيب���ّي اال�سل، اليو�سف���اين املولد جمال
 م�سطف���ى، املقيم يف الدمنرك االآن، �سوؤااًل بدا
 يل رومان�سيا ج���دًا: اأملرْ تنجب اأبو اخل�سيب
 �ساع���رًا بعدنا؟ قل���ت بلى، و�سّمي���ت له بع�س
العارف���ني باإحل���اح  ن�سحن���ي  ث���م   االأ�سم���اء، 
 اأن اأكت���ب معجم���ًا لالألف���اظ املتداول���ة يف اأبي

.اخل�سيب
ال�سع���ر ب�ساغ���ل  من�سغ���اًل  كن���ت   وقت���ذاك، 
 وال�سحافة وتفا�سيل البيت واالأ�سرة، لكنني
 قلت ل���ه: والله ه���ي فكرة ممت���ازة، قد امتكن
 من ال�س���روع يف كتابة �سيٍء م���ن ذلك، لعلمي
 باأنَّ الن�سي���ان ال بدَّ اآٍت على كثري من املفردات
 لدينا، والتي مل يعد الكثري منها متداواًل االآن،
 بحك���م ن���زوع النا�س نح���و )التم���ّدن( وتقليد
 �س���كان املدنية، التي يج���د بع�س ال�سباب، من
 �س���كان الق�س���اء اأنه���ا االأليق بهم، وم���ا يلوكه
 اآباوؤه���م واأجداُده���م م���ن مف���ردات اإمن���ا ه���ي
 حم���ط ا�سته���زاء و�سخري���ة �س���كان املدين���ة،
 الذين راحوا يلهجون بكلمات املقيمني اجلدد
 فيه���ا، القادمني من ريف العمارة والنا�سرية.
 وفيه���م م���ن راح يتبغ���دد بل�سان���ه اأي�س���ًا، يف
 هج���ران وا�س���ح الألفاظه���م، األفاظن���ا، ن�سيج
 اأرواحن���ا ال���ذي ن�سجت���ه اأنوال �سن���ني طوال
 م���ن العي�س ب���ني النخيل والظ���الل واالنهار،
 حتى غدا حل���وًا مت�سهًى، كمثل رطبنا ومترنا
 ومروءتن���ا، كمث���ل كلماتنا والفاظن���ا التي ال
 اأجم���ل وال اأ�سه���ل منها يف الل�س���ان، ولعمري
مّنج���ل. )منّي���ل(  اخل�سيب���ي:  يق���ول   ح���ني 
 )املنجل(املع���روف، وامل�ستخ���دم لدى الفاّلح،
 اأجده���ا اأطرى بني ال�سفتني واأ�سهل لفظًا، ذلك
 الأن ح���رف النون متبوعًا بح���رف الياء اأ�سهل
 يف اللف���ظ م���ن حرف الن���ون متبوع���ًا بحرف
 اجلي���م. كذل���ك ح���ني يقول���ون: )واي���د( التي

 تعني )كثريًا( عنده���م، فهي اأ�سهل واأخف يف
 النطق من كلمة )هوايه،هوايا( التي يتداولها
 �س���كان �سم���ال الب�س���رة واجلن���وب والو�سط

.العراقيني
 بفع���ل �سيا�س���ي  اقت�س���ادي رمب���ا، ن���اجت عن
 هيمن���ة موظف���ي بغ���داد، عل���ى اإدراة �س���وؤون
 املدينة، اأولئك القادمني من اأعاليها، وتناوبهم
 لعقود طويلة على مقاليد احلكم والقرار فيها،
 ت�س���كل نوع من االرتداد اللفظي عند ال�سكان،
 خامره �سعور بالدوني���ة والنكو�س، فاملدينة
 كان���ت حمكوم���ة م���ن غ���ري اأهله���ا ب�سب���ب من
 مركزية الدولة العراقية، منذ العهد العثماين
 حت���ى �سقوط بغداد يف ربي���ع 2003  كما هو
 معل���وم للجمي���ع. والأن النزوح���ات ال�سكانية
 من حمافظت���ي العمارة والنا�سرية فاقت عدد
 �سكان الب�سرة االأ�سليني، خالل اخلم�سني اأو
 ال�ست���ني �سنة املا�سية، فق���د تراجع ا�ستخدام
 املفردات اخل�سيبية  )اجلنوباوية(  هكذا كما
 يحل���و للبع�س ت�سميتها  ب�س���كل الفت للنظر،
 وعل���ى م���دى العق���ود تل���ك كانت امله���ن داخل
 ال�سوق خال�سة لل�سكان اأولئك، فالبقال وبائع
 الطح���ني وال�سك���ر وال�ساي وال�سم���ك وتاجر
واال�سمن���ت واحلدي���د  واخل�س���ب   الفاكه���ة 
 وعام���ل النظاف���ة والبائع املتج���ول وحار�س
 امل�س���رف والعام���ل امل�ستخ���دم يف امل�ست�سفى
احلكومي���ة والدائ���رة  املدر�س���ة   وفرا����س 
 واالأج���ري وال�سرط���ي.... ال���خ، جّله���م، كانوا
 م���ن غ���ري �س���كان جن���وب الب�س���رة، ذل���ك الأن
 اخل�سيبي اجلنوب���اوي ظل متم�سكًا باأر�سه،
 م���اّلكًا له���ا، فاّلحًا فيه���ا، �سائد �سم���ك، �سغياًل
 يف مكب����س التمر، بائع خ�س���ار غري مقيم يف
 ال�س���وق، متب�سع���ًا متعج���اًل �سري���ع الع���ودة
 للبي���ت. بهذه وباأ�سباب ت�سبهه���ا خلت املدينة
 من���ه، لكنه���ا ظل���ت ت�ستوع���ب مئ���ات االآالف،
 اإن مل نق���ل املاليني من الوافدي���ن، النازحني،
 الباحثني عن اأ�سباب احلياة يف املدينة الغنية
 مبخزونه���ا، واملتاحة له���م يف مفا�سل النفط

 .واجلي�س وال�سرطة وامليناء وووو
 ونزوال ع���ن رغبة �سديق���ي اخل�سيبي وبنّية
 احلف���ظ، بع���د اأن بلغن���ي باليق���ني امل�سم���وع
 واملرئي باأن ق�ساء اأبي اخل�سيب خرج برمته
 من كون���ه اأرا�سَي زراعي���ة وب�ساتني وانهارًا
واآل الزراع���ة،  متطلب���ات  تعن���ي  م���ا   وب���كل 
 بق���رار من حكومة الب�سرة احلالية، وب�سمت
 ف���درايل و�سعب���ي اإىل ج���زٍء ملح���ق باملدينة،
 ودخل �سم���ن تخطيطها العم���راين املتخلف.
 وبحما����س مل اأعه���ده ب���ي م���ن قب���ل، قلت مع
 نف�سي باأنني �ساأعمل على تدوين ما هو اأقرب
جم، و�ساأذه���ب لكتابة ما هو اأبعد من  اىل املُعرْ
 ذلك، رمب���ا، و�ساأعمد اإىل خط كتاب حاٍو على
 ما اأمكنني تدوينه، مما يتعالق بحياة النا�س
 هن���ا، و�سيك���ون م�ستماًل على الكث���ري من اآلية
 ال�سك���ن و�سناع���ة البيوت يف حمي���ط القرية
 واالأك���واخ والكب���ارة، يف الب�سات���ني وكيفية
 �سكن���ى النا�س هنا وهن���اك، يف بيوت هي من
 الق�سب والطني واللنب و�سواها و�ساأجمع فيه
 م���ا يتعلق ب�س���وؤون الزراع���ة وزراعة النخيل
 بخا�س���ة، وكل �س���اأن من �سئ���ون النخلة، وما
 به���ا وفيه���ا وعليها، وكل ما يتعل���ق من اأعمال
 احلراث���ة والغر����س وك���ري االأنه���ار وال�سقي
قي )املنزح(  ومتطلبات���ه من الدلو وع���دة ال�سَّ
 وال�سي���د يف ال�سب���اخ واالأنهر وم���ا اإىل ذلك،
 م���ن �سوؤون اآخ���َر، كمالب�س الرج���ال والن�ساء
 واالأطفال وما ح���وايل ذلك من اللهو واللعب،
 وكل م���ا يدور يف حياته���م من تربية املوا�سي
 والدواج���ن وزراع���ة ا�سجار الفاكه���ة وكيفية
ل ُم�سهبا  تقليمه���ا وتطعيمه���ا وووو و�ساأف�سّ
 تفا�سيل كلِّ �سغرية وكبرية، من حياتهم التي

 .ال ت�سبهها حياة يف اأي مكان من العراق
 لكنن���ي، وب���كل اأ�سف، اأق���ول: وج���دت االملام
 بتالبي���ب احلي���اة كامل���ة يف اب���ي اخل�سيب،
اإنرْ مل يك���ن م���ن  اأم���رًا غاي���ة يف ال�سعوب���ة، 
 امل�ستحي���ل، فاحلياة هنا م���ن ال�سعة والتباين
 واالختالف والتنوع، يف تفا�سيلها التاريخية

 واجلغرافية والدينية واالجتماعية ووو مبا
 ال ميكن تدوينه يف كتاب واحد، وقد ال يقوى
 عل���ى تدوين���ه كات���ب، �ساع���ر، كث���ري امل�ساغل
 مثلي. لذا وجدتني مرهقًا، مكتفيًا بكتابة هذا
 الكت���اب، ال���ذي اأمتنى ان يك���ون فاحتة لكتب
 اأخر، واأنرْ يتطوع الأهلنا خ�سيبيٌّ اآخر، يوؤتيه
 الله املقدرة واملكنة الإمتام ما �سرعت به. ومن

 .الله التوفيق
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أنـتِ يف الطـرف القيصِّ مـن األرض، وانا يف أدنـاه، باجلنوب، 
أدعـوك، فنلتقـي. يف املركبـة الصاعـدة أنـا، وأنـت يف املركبة 
اهلابطـة، مـن األعـايل، كانـت الطريـق بيننـا نأيـاً وقصـرية، 
وكنـا نباعدهـا خطـى ومفـازات.. تضيعـني، فال أسـمع لك 
رنـة هاتف، ويف غرفـات الفنـدق الكثرية، عىل دجلـة، ببغداد 
العظيمـة، نفتـح حقائبنـا لتهـبَّ منها نسـائمُ شـوقنا االبدي. 
هم يل، فأمدّ يـدي مصافحاً،  مك احدُ تقرتحـني املطعم واقرتح السـاحة العامـة، يقدّ
كأننـي مـا عرفتـك، هـي لعبـة التعريـف واالنـكار التـي نامرسـها منـذ سـنوات. 
يرونـك معـي، ثـم ال ينكـرون عـيلَّ حضـورك، سـاعة تغيبنـا قبلـة عابـرة، سـاعة 

هتزمنـا حلظـة مل نحسـن تعريفهـا بعد. 

أمحـل طبـق الـرز بالفاصولياء لك، وحتـت األرغفة خبـأتُ الفاكهة والتمر، تسـقط 
امللعقـة، فـرينُّ بريقُهـا عـىل البـالط، أنـا ال أسـتنفرُ أحـداً مـن أصابعـي، لكننـي 
ن عاطلـة، آن التقينـا ذات مـرة هنـاك،  تذكـرتُ ملعقتـي التـي عـدت هبـا مـن عـامّ
أتذكـر مفتـاح غرفتـك، حيـث اسـتعىص الفتـحُ علينـا، يف صنعـاء. هـل تذكـرتُ 
السـاحل الطويـل بإكليـوس، ذاك، الـذي قصدناه من اسـطنبول معـا، هل احتدث 
عـن املركبـة التـي قطعت اجلبـال بنـا اىل هنـاك. كانت قبعتـك من الريـش وكانت 

رساويـيل جينـز تضيق..

دعينـي أتذكـر أكثـر، فأنـا حزيـن وضجر وملـول اليـوم، انـا، ومنذ سـاعات أربع 
أقطـع الغرفـة جيئـةً وذهاباً، أبحـث يف املعاجم عن معنـى للطامنينة فـال أجدك فيه. 

ال، مل يقـل يل أحـدٌ بأنـك املعنـى األكيد له. 

طالب عبدالعزيز
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أنـتِ يف الطـرف القيصِّ مـن األرض، وانا يف أدنـاه، باجلنوب، 
أدعـوك، فنلتقـي. يف املركبـة الصاعـدة أنـا، وأنـت يف املركبة 
اهلابطـة، مـن األعـايل، كانـت الطريـق بيننـا نأيـاً وقصـرية، 
وكنـا نباعدهـا خطـى ومفـازات.. تضيعـني، فال أسـمع لك 
رنـة هاتف، ويف غرفـات الفنـدق الكثرية، عىل دجلـة، ببغداد 
العظيمـة، نفتـح حقائبنـا لتهـبَّ منها نسـائمُ شـوقنا االبدي. 
هم يل، فأمدّ يـدي مصافحاً،  مك احدُ تقرتحـني املطعم واقرتح السـاحة العامـة، يقدّ
كأننـي مـا عرفتـك، هـي لعبـة التعريـف واالنـكار التـي نامرسـها منـذ سـنوات. 
يرونـك معـي، ثـم ال ينكـرون عـيلَّ حضـورك، سـاعة تغيبنـا قبلـة عابـرة، سـاعة 

هتزمنـا حلظـة مل نحسـن تعريفهـا بعد. 

أمحـل طبـق الـرز بالفاصولياء لك، وحتـت األرغفة خبـأتُ الفاكهة والتمر، تسـقط 
امللعقـة، فـرينُّ بريقُهـا عـىل البـالط، أنـا ال أسـتنفرُ أحـداً مـن أصابعـي، لكننـي 
ن عاطلـة، آن التقينـا ذات مـرة هنـاك،  تذكـرتُ ملعقتـي التـي عـدت هبـا مـن عـامّ
أتذكـر مفتـاح غرفتـك، حيـث اسـتعىص الفتـحُ علينـا، يف صنعـاء. هـل تذكـرتُ 
السـاحل الطويـل بإكليـوس، ذاك، الـذي قصدناه من اسـطنبول معـا، هل احتدث 
عـن املركبـة التـي قطعت اجلبـال بنـا اىل هنـاك. كانت قبعتـك من الريـش وكانت 

رساويـيل جينـز تضيق..

دعينـي أتذكـر أكثـر، فأنـا حزيـن وضجر وملـول اليـوم، انـا، ومنذ سـاعات أربع 
أقطـع الغرفـة جيئـةً وذهاباً، أبحـث يف املعاجم عن معنـى للطامنينة فـال أجدك فيه. 

ال، مل يقـل يل أحـدٌ بأنـك املعنـى األكيد له. 

طالب عبدالعزيز

قلُت لهم ما يتوجُب على اأخ مثلي قوله 
���ِدَث اأبقاُر الفجِر اجَلَلبَة  قب���َل اأنرْ اأنادي عليَك، وقبَل اأنرْ حُترْ

يف النَّخِل، كنَت �سققَت يف احلائِط خَمرجًا لَك، 
، الذي ُت�سّميِه بابًا. وما هَو بباِب  وخرج���َت، هو ذاك ال�سقُّ

خ�سٍب، وال �سفيح. 
؟  وال اأظّنَك اأغلقتُه خلفَك. �ستغلقُه على ماذا؟ وعلى َمنرْ

كن���َت تركت���ُه مواَربًا، لتدخَل من���ُه روائُح �س���روِر االأر�ِس، 
بدخولِها يف املاء، 

فلى،  يُح االأوىل واأزهاُر الدُّ ولتلتئم عنَد عتبتِه الرِّ
ولتدخلُه التَّباريُح. 

اعاِت  قل���َت يل: قم، ا�ستعج���ل.. ملرْ يبَق بنَي اأيدين���ا من ال�سَّ
ما يكفي، 

م���َع اأنَّ الفّجَر كاَن باأّولِه. �سددُت ِحزامي ُم�سرعًا، وبخطٍف 
لي�س الربُق باأ�سرَع منه، نزلُت املُ�سّناَة،

رهٍة من الربِد، ووقفُت ذلياًل اماَم  اأ�سبغُت و�سوئَي على َمكرْ
ك،  ربِّ

دي،  اأقمُت �سالَتُه، و�ساألتُه اأاّل يحرمني منَك، فاأنَت ع�سُ
واأنَت دليلي يف احَللِك والظلُموت، 

داُء،  ومن فجٍّ عميٍق، يف جبَّة الفجِر جاَءين النِّ
اأنرْ اأ�سُك���نرْ ان���َت و�ساِحُب���ك النَّخ���ل، وال تربح���ًا �َسقيَق���نِي، 

ُمتحابَّني.
ِل والهوان.  وال ت�ستّبدال جوَر الفاقِة والعوِز بهمياِن الذُّ

وكونا بني الب�ساتنِي اإخوانا. 

ا فتعانقا،  كونا مثل غ�سني كرٍم، ائتلفا والتفَّ
حت���ى مل تك���درْ تب���دو م���ن االأول اأ�ساري���ُر الث���اين، اأو كونا 

كحقليرْ لوبياء، 
غمَر اأر�سَهما املاُء، فاأينعا واأورقا واأزهرا واأثمرا. 

ماويتنِي �ساعَتها، هل اأطلُت الوقوَف بنَي اليديِن ال�سَّ
ال اأذكُر، لكنني، راأيتَك ُم�سغيا معي للنداِء ذاَك،

���ك �سمعَت���ُه ووعيَتُه، تب�سم���ُت يف وجهَك  وح���ني عِلمُت بانَّ
و�سحكُت. 

لقد كنُت واإّياَك هاليل �سّمامٍة، نبيُع رائحتنا لل�سم�س، 
ومث���ل كرم���ة على ج���دول يف ال�سدور، �سبع���ت وارتوت، 

فهي ال تني ت�سعى وتت�سابك 
الَل، اأطّوقَك، كلما غالتني غائلٌة.  اأخذُت املاَء والظِّ

يُح متاأنيًة،  كاَن اخلريُف عنَد بدايتِه، وكانت الرِّ
فهي دافئٌة يف �ساعٍة من النَّهار، لكنَّها باردٌة، 

يف غالِب ال�ساعاِت من الليل، 
دق، نحُن يف نهايِة اأيلول،  واملو�سُم مازاَل عّنَد ُمدخلِه ال�سِّ

مل نحرث بعُد االأر�َس، التي قلنا �سنزرُعها لل�ستاء، 
ها مرزوماٌت،  ررِّ بذوُر الطماطِم والباذجناِن واخِلياِر ب�سُ

معّلقاٌت يف اإطاِر اخِل�ّس. 
وم���ن خلِف اأجمِة االآ����سِ والنَّارجِن، وحي���ُث يقُف ع�سفوٌر 

َت بي:  حرْ وحيٌد، �سِ
تع���اَل. فاّنرْبُت ِم�سحاتَي ِل�س���َق ِم�سحاِتك، واأخذنا باأطراِف 

تلَك االأر�ِس،

ها ركاًل وترابًا مقلوبًا وِغبارا، ُننق�سُ
ه���ِر ال���ذي كرين���اُه باالأم����س، ومل ننتِه،  ���ِة النَّ ابتداأن���ا بحافَّ
ان���َت على ميين���ِه، تكاُد تالم����س ِم�سحاُتَك امل���اَء، واأنا على 

َي�سارَك، 
وِل النَّخل،  اأتكّفُل عّنك قطَّ اأ�سُ

وفكَّ األغاِز ت�سابِك الِعنب بالليموِن والتوت. 
ه���َو داأُبن���ا، فالنَّخل���ُة �ساّل���ُة الَف���اّلح، مّدخ���ُر ق���وِت عيال���ِه 

و�سُهوره. 
هلرْ اأمتمنا ر�سَّ االأر�س، ما انفتح وانقلَب منها بيننا، وما 

مل ينقلب..
ًا وتدثريًا وت�سميدا؟ اأظُننا  ها ماًء وقطَّ هل وّفينا النَّخلَة حقَّ

كذلك. 
واإاّل ما معنى هذا الذي يَت�سببُّ من جبهتَك ومن جبهتي؟

ان���َت ا�سرتيَت الرادي���و، الفليب�س، من �ُس���وٍق يف الب�سرِة 
الَقدمية، 

ل���َك الَهواء، ثم  طَح، وانبتَّ �سِ واأن���َت �سعّدَت باأعمدت���ِه ال�سَّ
مّررتُه من ُثقٍب يف الباِب، 

حت���ى اأدخلت���ُه في���ِه. ومع  فلف���ل كورجي  وح�س���ن خيوكه  
ويو�سف عمر.. 

م�ستمع���ني،  �سهراَن���نِي،  الِط���وال،  اللي���ايل  اأم�سين���ا  كن���ا 
ُم�ستمتَعنِي، 

ومنُه، فِرحنا ب�سُعوِد جنِم �ستالني واجلي�ِس االأحمر، 
ومنه عرفنا نهايَة احلرِب الكونيِة االأخرية،

وِق ثانية،  لكن���َك، �سرعان ما تخليَت عنُه، ذهبَت به اىل ال�سُّ
ته. وبعرْ

مِك، ا�سرتيَت بثمنِه ومن �سوٍق هي االأقرب اإىل �سقيفِة ال�سَّ
لِج اخل�سبي، ب�سنبورِه النُّحا�س، ِذي الُقفل  �سندوَق الثَّ

وبف�سلٍة من نقوِدَك، ا�سرتيَت ِم�سحاتَك اجلديدة. 
نواِت على دخولِها دارك،  اليوَم نحتفُل مب�سيِّ ال�سَّ

هي اف�سُل من ِم�سحاتي، اأميا، والله،  مهيجرانيٌة  اأ�سليٌة، 
�ساغها احلداُد خم�سو�سًة لَك،

لي���دَك. اأم���ا ان���ا: فق���د ا�سرتي���ُت ِم�سحات���ي االأخ���ريَة، من 
وِق، بالداكري  ال�سُّ

مثَل اأّي اآلٍة، من حديٍد وخ�سٍب، ي�ستخدُمها فاّلٌح فقرٌي. 
 ، ني يف عمل من اأعمال احلراثة او الَكريٍّ َك مل تهزمرْ لكنَّ

نوَك، الذي ال بدَّ لَك مّني.  كنُت �سِ
حتى واإنرْ ازددُت حلمًا و�َسحمًا، وبدوُت اليوَم اأكرَب.

فر ِخيارًا، واحمّرِت الطماطُم وها، قد �سارِت االزهاُر ال�سّ
و�ساَر الباذجناُن ا�سوَد بني اأخ�سريِن، 

قيِّ من �ساعٍة، اأديُر َعجلَتها.. اأنا اأن�سغُل مباكنِة ال�سَّ
واأنَت متالأُ الزنابيَل باالأخ�سِر واالأحمِر واال�سود، 

واقي، واأذهُب باملاء اإىل هذِه وتلَك،  ُع ال�سَّ انا اأُتررْ
اأرّوي اأ�سوَلها، واأفي�ُس على ما ت�سققَّ من االأر�ِس حتتها، 

الل.  واأنَت تخيُط ما امتالأ من اأكيا�ِس اجلنفا�ِس وال�سِّ
م�ِس التي حولنا اإال القليل،  ّحَت بي: مل يبَق من ال�سَّ �سِ

فهرع���ُت الي���َك، اأحم���ُل عن���َك الِغ���اّلت اإىل حي���ُث القنط���رِة 

االأخرية،
ُمَر �ساق���اي، وانا انقُل عن���َك االقفا�َس  انحنى ظه���ري، و�سَ

واالكيا�س. 
ال عليَك، �ستبدو بحاٍل اف�سَل يف الَغد، 

َك كن���َت تعاين م���ن اآالٍم يف �ساقك، ُم���ذرْ �سقطَت من  اأعل���ُم اأنَّ
النَّخلة، قبَل �سبِع �سنوات،

كنُت �سقطتُّ مثلَك، من َقبل، 
لكنَّ نخلتي مل تُك �ساهقًة، مثَل نخلتك، 

وكنُت وحدي، اأي�سًا اآنذاك،
ووحدي، قبل الظالم، نه�سُت مبا اأ�سابني، 

باأمٍل قليٍل يف كتفي، اأخذُت التي اأنا فيها ونه�سُت، 
. لكنني كنُت وحيدًا منَك �ساعتئٍذ، ، نعمرْ تلفُت، اأيرْ

اآملني اأكَر، اأّنك مل تُك معي.
�سليُت الِع�ساَء يف امل�سجِد، لب�سُت د�سدا�ستي البي�ساء، 

واعتمرُت َي�سماغَي االأحمَر، 
وم���ن قنين���ٍة مب���اِء ورٍد وَنعناٍع قلي���ل، اأخ���ذُت زينتي اإىل 

هناَك، ودخلت 
َك بنَي املُ�سّلني،  مل اأعررْ على ِنعالَك عنَد الباب، ومل اأجدرْ

مال.  حني �سّلمُت عن ذاِت اليمنِي وعن ذاِت ال�سَّ
قلت: لعّلَك كنَت اأكَر مني تعبًا، 

لعلَّ الليَل عّندَك كان اأظلم باكرًا، احلَك من الذي عندي. 
ال عليَك، فقد وجّدُت العذَر لَك عنَد االإمام، 

قلُت لُه عنَك، ما يتوّجُب على اأٍخ مثلي قوله. 

فصل من كتاب

الفصل االول
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ُيع���د كت���اب )فن���ان االختف���اء، 2012(   
الهندي���ة  الكاتب���ة  اأ�سدرت���ه  م���ا  اأف�س���ل 
اأنيت���ا دي�س���اي من���ذ روايته���ا )�سي���ام، 
والئ���م، 1999(، وي�س���رتك م���ع روايتها 
اال�ستثنائي���ة )نار على اجلب���ل، 1977( 
عاملن���ا  اإىل  الروؤيوي���ة  النظ���رة  يف 
املعا�سر. يف هذا الكتاب حتديدا يتجلى 
اال�ستهالكي���ة  للثقاف���ة  ال���الذع  نقده���ا 
املعا�س���رة، حي���ث التعاط���ي الراأ�سمايل 
م���ع الثقاف���ة، ب�س���كل �سري���ح ووا�سح، 
ولكن���ه بعي���د ع���ن االنفع���ال واملبا�س���رة 
واالرجت���ال وال�سع���ارات. اإنه���ا تعال���ج 
لغوي���ة،  وبالغ���ة  بروي���ة،  موا�سيعه���ا 
وبراع���ة  اأ�سلوبي���ة، طامل���ا عرفناه���ا يف 

اآثارها االإبداعية الغزيرة.
    ي�س���م كتابه���ا اجلديد )فنان االختفاء( 
ثالث روايات ق�سرية هي على التوايل : 
)متحف الرحالت االأخرية(، و )املرتِجمة 

مرتَجمة(، و )فنان االختفاء(. 
    ت�سيد اأنيت���ا دي�ساي ف�ساءها ال�سردي 

التخييل���ي يف ه���ذه الرواي���ات الث���الث 
�سم���ن جغرافي���ة  الهند، البل���د العريق، 
متعدد القوميات، والثقافات، واالأديان، 
مبلحمت���يرْ  ا�سته���ر  وال���ذي  واللغ���ات، 
)املهابهاراتا(، و)الرامايا(، وُعرف كذلك 
بجبال الهماليا، و)ت���اج حمل(، ال�سرح 
املعماري الرائع الذي �سيده �ساه جيهان 
تخليدا لزوجته ممتاز حمل التي �سغفها 

حبًا.  
    اأبط���ال وبط���الت رواياته���ا الق�سرية 
الثالث يف كتابها اجلديد اأنا�س عاديون، 
مبدع���ون،  لكنه���م  ال�سع���ب،  عام���ة  م���ن 
وميتلك���ون موهب���ة م���ا ؛ اإنه���م يه���وون 
الكت���ب،  ويق���روؤون     واالأدب،  الف���ن 
بل يكتب���ون اأي�س���ا، وبع�سه���م يقيمون 
لكنه���م  االآخري���ن،  م���ع  طيب���ة  عالق���ات 
�سرعان ما ي�سطدمون بالواقع القا�سي، 
فينكفئ���ون، وينزوون، ويت���وارون عن 
االأنظ���ار، ويختارون العزل���ة والوحدة، 
ويعي�س���ون بعيدا ع���ن املجتمع املعا�سر 

ال���ذي ت�سوده القيم املادي���ة، وعن العامل 
الذي ت�ستحوذ عليه الثقافة اال�ستهالكية 
الفجة، التي ال تكرتث بالقيم االإن�سانية، 
وال تاأب���ه بالثقافة الرفيعة والنبيلة التي 

دافع عنها �ساعر الهند االأكرب طاغور. 
ه���ذه  يرب���ط  م�س���رتك  قا�س���م  ثم���ة      
الرواي���ات الق�سرية الث���الث، اأال وهو : 
التعلق بالفنون، لكنه���ا – اأي الروايات 
– يف احلقيقة، ت�سف ذواتنا – ذواتنا 
التمن���ي،   عل���ى  الت���ي جت���روؤ  الب�سري���ة 
تك���ون  اأن  با�ستمات���ة  تطم���ح  والت���ي 
خمتلفة عن الذوات االأخرى، لكنها، بعد 
ح���ني، ُت�ساب بخيبة   االأم���ل، وترتاجع 
اإىل الوراء، وتختفي عن االأنظار، وتبداأ 
املاألوف���ة،  العادي���ة،  احلي���اة  مبمار�س���ة 
االأفقية، �ساأنه���ا �ساأن ال�سواد االأعظم من 

النا�س. 
    اإن �سخ�سيات روايات دي�ساي الثالث 
الت���ي تر�سمها باأ�سلوبه���ا املاألوف الذي 
ميزج ال�سخري���ة بالعاطف���ة املرهفة هم 

اأنا�س ينظ���رون اإىل ال�سور واللوحات 
الفني���ة، ويق���روؤون الكت���ب : االأثري���اء 
الفني���ة  االأعم���ال  يجمع���ون  الذي���ن 
احلكومي���ون  املوظف���ون  ويهملونه���ا، 
الذي���ن ي�ستحوذ عليه���م االإحباط وامللل 
اللغ���ات  م���ن  املرتجم���ون  والرتاب���ة، 
الثانوي���ة اإىل اللغ���ات الرئي�سة والنقاد 
والنا�س���رون الذي���ن يجتمع���ون ح���ول 
احلاف���ات، تعك���ر نقا�ساته���م املتوا�سلة 
حدود تلك احلافات، وتطم�س مالحمها. 
ويف الرواية االأخرية يف الكتاب )فنان 
االختفاء(، تكتب دي�ساي عن ذلك اجلزء 
ال�س���ري م���ن النف����س الب�سري���ة، اجلزء 
ويبتك���ر،  يب���دع،  اأن  ي�ستطي���ع  ال���ذي 
بغ�س النظر عن اخلراب الذي اآلت اإليه 
الظ���روف املحيط���ة بنا، اخل���راب الذي 
ذك���ره ق�سطنط���ني كف���ايف يف ق�سيدته  
ال�سه���رية :”وكم���ا خرب���ت حياتك هنا، 
يف ه���ذه الزاوي���ة، فه���ي خ���راب اأن���ى 

ذهبت.”. 

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

)فن��ان االختف��اء( للكاتبة أنيتا ديس��اي 
علي عبد األمير صالح

�ساأل����ت �سحيف����ة الغاردي����ان كّتاب����ًا كب����ارًا ع����ن 
مف�سالتهم من الق�س�����س الق�سرية التي كتبها 
اأ�ساتذة ه����ذا ال�س����كل. فاأجاب����وا وحتّدثوا عن 
�سبب اختيارهم لهذه الق�س�س الق�سرية. وهنا 

نختار مناذج من �سهادات هوؤالء الكّتاب.

ج�ليــان بارنــز:  )اإجــال اإىل 
�ش�ي�شرا( اأرن�شت همنغ�اي

اخ����رتت اأرن�ست همنغواي الأن����ه خارج النمط 
ال�سائد ومازال يثري االإعجاب من قبل املجتمع 
االأدب����ي، وم����ا زال القّراء من الن�س����اء يتجنبنه 
ب�سب����ب اأ�سطورته الفحولي����ة الرجالية. فهمت 
ق�س�س����ه خطاأً كونه����ا ب�سيطة وقابل����ة للتقليد؛ 
اإال اأنه����ا لي�ست كذل����ك. روايات����ه معروفة جيدًا 
اأك����ر م����ن ق�س�س����ه، لك����ن االأخ����رية ه����ي التي 
تظهر فيها موهبته الق�سوى، اإذ يعمل اأ�سلوبه 
عل����ى اأف�سل وجه. ومل اخ����رت على نحو متعمد 
واح����دة م����ن ق�س�س����ه امل�سه����ورة اأو اأي����ة ق�سة 
له����ا عالق����ة مب�سارعة الث����ريان اأو البن����ادق اأو 
اأفريقيا. اإن ق�سة”اإجالل اإىل �سوي�سرا”هادئة 
بارع����ة ظريف����ة )وق����د مت بخ�����س قيم����ة ظ����رف 
همنغواي( ومبدعة على نح����و �سكلي. تتكون 
م����ن ثالثة اأجزاء ذات بناء متداخل، فيها ثالثة 
اأمريكان ينتظرون يف ثالث����ة مقاٍه �سوي�سرية 
خمتلف����ة، القطار نف�سه ك����ي يقلهم اإىل باري�س. 
كل رج����ل يلع����ب األعاب����ًا رديئ����ة، وثّم����ة ث����ري 
مغ����رتب قوي يغريه اللعب مع النا�س املحليني 
التابع����ني – الن����ادالت والبواب����ني واأكادمي����ي 
الق�س����ة  تتط����ور  وبينم����ا  متحذل����ق.  متقاع����د 
اأ�سبح من الوا�سح، اأن ال�سلطتني االجتماعية 
واالأخالقية، لي�ستا عل����ى جانب واحد. اآمل اأن 
جتعلك����م ق�سة”اإج����الل اإىل �سوي�سرا”تن�سون 
اأ�سطورة”بابا همنغواي”املختال وت�ستمعون 

بداًل من ذلك اإىل الفنان احلقيقي.      

وليم ب�يد: )حلمي يف التحليق 
م.  ج.  اليقظــة(   جزيــرة  اإىل 

باالرد
يف تاري����خ الق�سة الق�س����رية – لي�س اأكر من 
150 �سن����ة- هناك القلة ج����دًا من الكّتاب الذين 
اأع����ادوا ب�س����كل ت����ام تعريف ه����ذا ال�س����كل مثل 
ت�سيخوف قب����ل اأن ي�ستهر، لكن ثّمة همنغواي 
وبورخ�����س. وكان يجب اإ�ساف����ة ج.ج. باالرد 
اإن  راأي����ي.  القائم����ة احل�سري����ة يف  ه����ذه  اإىل 
منوذج باالرد يف ق�س�سه املثرية لالأ�سى اأقرب 
اإىل الف����ن واملو�سيقى منها اإىل االأدب كما يبدو 
يل. تل����ك هي ق�س�����س خيالي����ة األهمتها لوحات 
دي �سريك����و وماك�����س اأرن�س����ت. اإن ال�سخ�سية 
وال�س����رد ثانويان – ال�سورة والرمز مهيمنان 
م����ع تركي����ز �سري����ايل من����ّوم تعك�سهم����ا اللغة. 
ال�سباح����ة  اأحوا�����س  ب����االرد-  جم����ازات  اإن 
الفارغ����ة، املنتجعات املهج����ورة، رواد الف�ساء 
املت�س����ررون  االأطب����اء  نف�سي����ًا،  امل�سطرب����ون 
اال�ستهالك����ي  للمجتم����ع  املغري����ة  والعدمي����ة 
ال����خ- ه����ي بال �س����ك تعود ل����ه ب�سكل فري����د. اإّن 
ق�سة”حلم الط����ريان اإىل جزيرة اليقظة”فعاًل 
ق�س����ة كال�سيكي����ة باالردية )ن�سب����ة اإىل باالرد( 

حقيقية. 

)عقدتــي  دمنــ�ر:  هيلــن 
االأوديبية( فرانك اأوك�ن�ر

كان الكاتب االإيرلندي فرانك اأوكونور، قوميًا 

ملتزم���ًا وق���د التح���ق باجلي����س اجلمه���وري 
االإيرلن���دي ح���ني كان يف اخلام�س���ة ع�س���رة، 
وقاتل يف ح���رب اال�ستق���الل االأيرلندية. وقد 
ا�ستف���اد م���ن ه���ذه التج���ارب يف واح���دة من 
اأ�سه���ر ق�س�سه”�سي���وف االأمة”الت���ي تعالج 
العالق���ات بني جندي���ني بريطاني���ني اأ�سريين 
وجن���ود اجلي�س االإيرلن���دي ال�س���ري، الذين 
يحر�سونهم���ا. اإن واقعي���ة الق�س���ة وتعقيدها 
واإن�سانيته���ا ه���ي مث���ال عل���ى املي���زات الت���ي 
جعلت من اأوكون���ور واحدًا من اأ�سهر الكّتاب 
االإيرلنديني من جيل���ه وكذلك تك�سف كم تعلم 
من كّت���اب كبار الق�سة الق�س���رية مثل اأ�سحق 

بابل.  
يج����ري ذك����ر اأوكون����ور بق�س�س����ه الق�سرية 
وكتاباته التي حتتوي ال�سرية الذاتية. الق�سة 
الت����ي اخرتتها”عقدت����ي االأوديبية”ت�ستفي����د 
م����ن طفولته يف مدينة”كورك”م����ع اأم يحبها 
عميق����ًا واأب غارق يف الكحول والديون. اإنها 
ق�س����ة هزلية وموؤثرة ب�س����كل �سديد كتبت من 
وجه����ة نظ����ر”الري ديالين”وه����ي �سخ�سية 
تتك����رر يف ق�س�����س اأوكون����ور ع����ن الطفولة. 
ي�س����اب الري بالغ�سب حني ُيبع����د اإىل املكان 
الث����اين م����ن اهتمامات اأم����ه بعد ع����ودة اأبيه. 
اإن����ه ال ي�ستطي����ع اأن يفه����م ال�سب����ب يف اأنه����ا 
تت�سامح مع”ه����ذا الوح�����س.. الغريب متامًا 
ال����ذي يتملق الأخ����ذ طريقه عائ����دًا من احلرب 
اإىل فرا�سنا الكبري". يخطط”الري”الإ�سقاط 
اأبيه، لكن الرياح تاأتي مبا ال ت�ستهي ال�سفن. 
اأحب هذه الق�س����ة ل�سوتها ال�سردي ومزجها 

الفريد للدفء مع االنعزال وخلفة وجودها.

رمي�نــد  )�شمــن(  رايــت:  اآن 
كارفر

الق�س����ة  عل����ى  مث����ال  ق�سة”�سمني”ه����ي  اإن 
الق�س����رية الت����ي لديه����ا القليل مم����ا تفعله كي 
تنج����ح- ت�ستطي����ع الق����ول اأن ج����رح املدخ����ل 
�سغري جدًا لكن النتيجة مميتة. ومثل العديد 
م����ن ق�س�س رميوند كارفر، ف����اإن هذه الق�سة 
تب����دو يف منته����ى الب�ساط����ة. نادل����ة جمهولة 
اال�سم تخرب �سديقتها”ريتا”عن خدمة زبون 
�سم����ني جدًا. ت����ود الرجل رغ����م حجمه. وتود 
القيام بخدمته. عالقتهما، رغم اأنها اعتيادية، 
ووجيزة ور�سمية اإال اأنها رقيقة جدًا – ومثل 
اأّي ق�سة حب، تقع اأمام معار�سة بقية العامل. 
اإن احل����ب ال�سغري الذي ت�سعر ب����ه النادلة – 
ه����ذه اللحظة م����ن العاطفة الت����ي تكنها جتاه 
الرج����ل ال�سم����ني- ت�سبح بعد ف����رتة ق�سرية 

مده�س����ة يف اأواخر ذلك امل�س����اء حني تنام يف 
الفرا�س م����ع �سديقها”رودي”وترتك النادلة 

مع تلميح قلق وواعد بالتغيري. 
غالب����ًا م����ا اأ�س����األ الط����الب ك����ي يق����راأوا ق�سة 
”�سمني” الأنها تبدو وهي تتحدث عما تكون 
الق�س����ة. الق�س����ة �س����يء ي����روى – كما تخرب 
النادل����ة �سديقتها”ريتا”عن الرجل ال�سمني- 
اإنه����ا �سيء يحتاج حقًا اإىل اأن يقال. لكن على 
الرغ����م من اأنن����ا ن�سعر بقوته����ا ورنينها، لكن 
غالبًا من ال�سعب اأن نقول ماذا تعني الق�سة. 
رمب����ا اأ�س����د م����ا ميك����ن اأن نقول����ه ب����اأن الق�سة 
الق�س����رية هي حلظة م����ن احلي����اة واأنها بعد 

تلك اللحظة ندرك اأن �سيئًا ما قد تغرّي.

 
)اجلمــال(  ب�ملــان:  فيليــب 

اأنط�ن ت�شيخ�ف 
�سب����ي يف مدر�س����ة ي�ساح����ب ج����ده بينما هم 
ي�سوقون عربتهم على طول طريق مرتب عرب 
�سه����ب يف ي����وم متقد من �سه����ر اآب. يقفان من 
اأج����ل الراحة يف بيت �سديق اأرمني. ال�سبي 
واجلد و�سائقهما االأوكراين يعجبون بجمال 

ابنة االأرمني.
بعد ع����ّدة �سنوات كان ال�سب����ي، الذي اأ�سبح 
االآن طالب����ًا، يف قط����ار متوق����ف ب�س����ع دقائق 
يف حمط����ة بالريف. يخرج ك����ي يريح رجليه 
ويرى فتاة على الر�سي����ف تتكلم مع �سخ�س 
منته����ى  يف  وكان����ت  العرب����ات  اإح����دى  يف 

اجلمال.
وه����ذا كل ما يف االأم����ر. هل هذه ق�س����ة؟ اإنها 
ق�سة فارغة من احلبكة. انطباعان من النادر 
اأي�س����ًا اأن ي�سلحان حلكاية. مثل”يف انتظار 
غودو”اإنها ق�سة ال يحدث فيها �سيء مرتني.   
لكنه����ا تظه����ر القلي����ل مم����ا حتتاج����ه الق�س����ة 
الق�س����رية اإىل حبك����ة. اأن����ا اأح����ب احلب����كات 
واأعم����ل عليه����ا كث����ريًا؛ وذل����ك ه����و ال�سب����ب 
يف اأنن����ي ل����ن اأكت����ب ق�س����ة ق�س����رية ناجحة. 
اإن عظم����ة ه����ذه الق�س����ة تعتم����د عل����ى الكثري 
اإن موهب����ة  غ����ري املح�سو�س����ة.  االأم����ور  م����ن 
ت�سيخوف تكمن يف الطريقة التي ينجح فيها 
عل����ى تو�سيل، مبثل ه����ذه العفوية الظاهرة، 
ّ عمي����ق ب�س����ّر اجلم����ال وح����زن اأولئ����ك  ح�����سٍ
الذي����ن يراقب����ون ويفك����رون. اإن �س����ارد هذه 
احلكاية غ����ري املنطقية كما هو وا�سح يختار 
بال�سب����ط التفا�سيل ال�سحيحة من عدد وافر 
من التفا�سيل املمكنة كي ي�سرب على القلب. 

اإنها حتفة من نوع الق�سة الت�سغريية.

أوراق

ال�س���ّر كل���ه يكم���ن خلف الب���اب، واجلمي���ع ي�س���ع اأمنياته 
عند تل���ك اليد التي تطرقها، عّلها تك���ون �سببًا يف فتح هذا 
الب���اب الذي اأُحك���م و�سده، منذ مدة، م���ن املمكن اأن ُيخلق 
ح���دث اليتعدى ال�ساعات على جانبي ذلك الباب، ولكن من 

اجلنون اأن ُتخلق رواية تتعدى الثالث مئة �سفحة...
الروائي���ة اآيل �سمي���ث ا�ستطاع���ت اأن تخل���ق رواي���ة )كان 
ولكن ذلك احلقيقة( على جانبي الباب املو�سدة تلك، ترجم 
الرواي���ة ا�سامة منزجلي، و�سدرت ع���ن دار املدى لالإعالم 

والثقافة والفنون...
حاول���ت كثريًا اأن اأبداأ احلديث عن هذا الكتاب، بالطبع اأنا 
ال اتعدى م�ستوى القارئ الب�سيط املتذوق لل�سرديات، وال 
ميك���ن اأن ارتقي مل�ستوى النق���د، اإال اأن ما اأثار حريتي يف 
كيفية الدخول واحلديث عن هذا الكتاب هو عدد ال�سهقات 
الت���ي اطلقتها مع كل �سفح���ة قراأتها من ه���ذا الكتاب، بني 
االنبه���ار، واال�ستغراب، والفو�س���ى، والت�ستت والبعرة 
اللذي���ن �سرعان ما يع���ودان لالمتزاج يف بودق���ة افكاري، 
وبني لّذتي الت���ي احت�ّس�سها من خالل جنون الكاتبة الذي 
م���ا ي���زال يحم�سني اللته���ام املزيد م���ن كتبه���ا وموؤلفاتها، 
اإال ان ه���ذه العنا�س���ر جعلتني �سائعة ام���ام حرويف التي 

�ستبداأ للحديث عن هذه الرواية...
ا�سحك من �سذاجتي حني قراأت عنوان الرواية )كان ولكن 
ذل���ك احلقيق���ة( فاأطلقت اتهام���ي االول ولقي���ت اللوم على 
مرتجم الرواية، باأنه ا�ساء ترجمة العنوان، فما هذا العنوان 
غري املتما�س���ك، ولكن �سرعان ما �سندرك حني نتعرف على 
اآيل �سميث باأنها روائية الفو�سى والع�سوائيات املنظمة، 

نع���م، فه���ي حمرتف���ة باأن 
جتم���ع امل�س���ادات جيدًا، 
الرواية  والدليل عن���وان 
اأن���ه  �سنكت�س���ف  ال���ذي 

عنوان ل���كل ف�سل من ف�سول الرواي���ة االربعة، حيث كان 
ا�سم الف�سل االول )كان( وهو الكلمة االأوىل التي بداأت بها 
الف�س���ل، اما ا�سم الف�سل الثاين )ولكن( وهو اي�سًا الكلمة 
االوىل الت���ي بداأت بها الف�سل وهك���ذا،،، حتى اأنها جعلت 
م���ن ا�سماء ف�سولها االربعة ا�سم���ًا لروايتها، ومل يكن هذا 

بجديد على �سميث، ف�سبق واأن اطلقت على ا�سماء ف�سول 
روايتها )م�سادفة( بالكلمة االوىل التي يبداأ بها كل ف�سل، 
اأما يف رواية )كان ولكن ذلك احلقيقة( مل تكتف باأن يكون 
ا�س���م كل ف�س���ل هو الكلم���ة االوىل الت���ي يبداأ به���ا الف�سل 
وجعل���ت من ا�سم���اء الف�سول عنوان���ًا للرواية، وهذه هي 

املفاجاأة االأوىل لك ايها القارئ يف هذه الرواية...
�سن�سه���د اأي�سًا ق�سة ق�س���رية، يف بداية الرواية تخلو من 
االأ�سماء، تتحدث فيها اآيل عن رجل اأو�سد الباب على ذاته، 
يف الوقت ال���ذي وقفت هنالك امراأة تطرق الباب املو�سد، 
وكاأنه���ا حت���اول اأن توهمنا باأن الرواية قد ب���داأت، ولكنها 
حتمل بع�س ال�سفرات، ولكن القارئ �سيتفاجاأ انها مقدمة 
ال اأك���ر بع���د اأن يدخل الف�س���ل االأول م���ن الرواية والذي 

يحمل عنوان )كان(...
من���ذ الف�سل االأول �سي�ُسك القارئ ما اإذا كانت هذه الرواية 
كال�سيكي���ة؟! حتى اأننا �سنجد الراوي يحدث نف�سه احيانًا 
بني �سطور الرواية، ولكن بعد ال�سفحات الثالثني االأوىل، 
�سيوق���ن الق���ارئ اأنه���ا رواية ت�سب���ق ع�سرنا ه���ذا بكثري، 
انه���ا رواي���ة حداثوي���ة بامتياز، حي���ث وّظف���ت �سميث كل 
ا�ساليب وتقني���ات مابعد احلداثة ال�سردي���ة يف كتابة تلك 

الرواية...
اأي�س���ًا �سيحت���اج القارئ للكث���ري من اجله���د من اأجل 
ق���راءة ه���ذه الرواي���ة، فرواي���ات اآيل �سمي���ث ال ُتقراأ 
�سريع���ًا، بينما �سن�ستمتع بجم���ال ا�سلوبها، وقدرتها 
العالي���ة عل���ى ت�ستي���ت احل���دث وجمعه م���رة اأخرى، 
�سنحت���اج جله���د الإدراك م���ا تكتب���ه ه���ذه الروائي���ة، 
الت���ي �ستمدنا باخليوط االأوىل م���ن روايتها، ولكنها 
�سرع���ان ما تخرج عن مو�سوعها متفرعة لق�س�س �سغرية 
�سم���ن الرواي���ة، عن اح���داث اأو اأماك���ن اأو اأزمن���ة معينة، 
تذكر لنا خاللها حكاي���ات �سغرية لنخرج متامًا حينها عن 
مو�سوع���ة الرواي���ة، ونفاجاأ بعد ع�س���رات ال�سفحات، اأن 
الروائي���ة تعيدنا اإىل املو�سوع���ة االأ�سا�س، وهذه قدرة مل 

ا�سهدها عند الكثري من الروائيني، ذلك اأنها مل تفقد القارئ 
متعت���ه، كما مل تدخله يف متاهة )رغم انه قد يظن يف بادئ 
االأم���ر ان���ه �سيدخ���ل يف متاهة( ولك���ن �سرعان م���ا يطمئن 
باأن���ه يتتبع روائيًا ذكيًا �سيق���وده اإىل مبتغاه، ا�سلوب اآيل 
�سمي���ث النادر، والذي ميك���ن من خالله متيي���ز اأية رواية 
نقراأها اإنها تع���ود ل�سميث دون غريها، واإن مل اأقراأ ا�سمها 
على الغالف، �سيكون ا�سلوبها دليلي اإليها، وهو ب�سراحة 
ا�سلوب �سعب، جمه���د ولكنه �سيزيد القارئ لهفة، ومتعة، 

ورغبة يف اتباع ذلك اجلنون.
نع���م جنون الكاتبة يف �سردها لتلك احلكاية، التي تتحدث 
ع���ن اآنا الفت���اة التي تنح���در من عائل���ة ال ترتقي حتى اىل 
م�ستوى الب�ساط���ة، وال�سيد مايلز غارث الذي تعرفت اإليه 
الأ�سب���وع واح���د ثم افرتق���ا، حني كان���ت يف ف���رتة ال�سبا، 
ولكن���ه ال يزال يحتف���ظ بربيدها االلك���رتوين، وبذكريات 
جتمع���ه به���ا، اأم���ا ه���ي، فتفاجاأ ب���اأن هنال���ك ر�سال���ة ت�سل 
لربيده���ا االلك���رتوين م���ن قب���ل اآل )يل( الذي���ن يطلب���ون 
م�ساعدته���ا، الأن ال�سي���د غ���ارث اقتح���م غرف���ة يف منزله���م 
واأغلق الباب على نف�سه وهو يرف�س اخلروج، ومل يجدوا 
يف جي���ب �سرتته اإال تل���ك الورقة التي كت���ب عليها عنوان 
بريد )اآن���ا( االلكرتوين، واأعتق���د اآل )يل( اأنها �ست�ستطيع 
م�ساعدته���م، هل �ست�ساعد اأنا اآل )يل( الإخراج مايلز غارث 
م���ن غرف���ة منزله���م؟، وما ه���ي الذكري���ات التي جتم���ع اآنا 
مبايل���ز؟  ه���ل �ستنتهي الرواي���ة عند خ���روج ال�سيد مايلز 
من غرف���ة اآل )يل( اأم اأن هنالك اأحداثًا اأخرى �ستجمع هذا 
الغري���ب االأطوار، بتل���ك العائلة... ه���ذه اال�سئلة �ستجيب 
عنه���ا الكاتب���ة م���ن خ���الل روايته���ا، الت���ي وظف���ت خاللها 
الكث���ري من عنا�سر احلداثة فهي رواي���ة حديثة االأ�سلوب، 
والتقنيات ال�سردية، واالأحداث واالأماكن واالأزمنة وحّتى 
ال�سخ�سي���ات، �سنتعل���م من خالله���ا ماهو العن���اء واجلهد 
ال���ذي يبذل���ه الق���ارئ الإكم���ال الرواية ولكن مبتع���ة ولهفة 

�سديدتني.
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حوارات سيدني
كتاب حوارات �سيدين للكاتب ريت�سارد دوكنز، 
ال�س����ادر حديث����ا ع����ن دار �سط����ور ترجم����ة قي�س 
قا�س����م العجر�����س، ت�س����در دوكين����ز قائمة جملة 
برو�سبك����ت لع����ام 2004 من اأف�س����ل 100 مثقف 
الربيطاين العام، وفقا لت�سويت القراء، وتلقي 
�سع����ف عدد االأ�سوات كم����ا الو�سيف. ويف عام 
2005، ح�سل من موؤ�س�سة األفريد تويبفر مقرها 
هامبورغ على جائزة �سك�سبري تقديرًا جلهوده، 
فاز بجائ����زة توما�س لوي�س لكتاب����ة حول العلم 
لع����ام 2006، ويف 2007 اأدرج م����ن قب����ل جملة 
تامي كواح����د من 100 االأكر تاأث����ريا النا�س يف 
الع����امل يف ع����ام 2007، وكان يف املرتبة 20 يف 
قائم����ة �سحيف����ة الديلي تلغ����راف يف عام 2007 
من اأعظم 100 عبقري حي. وح�سل على جائزة 

دي�سكري
يف ع����ام 1976، ن�س����ر دوكين����ز اأول كت����اب ل����ه 
بعنوان”اجلني االأناين”يحاول فيه ت�سحيح ما 
و�سف����ه ب�سوء الفهم للداروينية.،  كتبه االأخرى 

تت�سم����ن ”النمط الظاه����ري املو�سع”)1982(، 
”النهر  االأعم����ى”)1986(،  ال�ساع����ات  ”�سان����ع 
اخل����ارج م����ن ع����دن”)1995(، و"ال�سع����ود اإىل 
جب����ل الالاحتم����ال”)1996(. يف الت�سعينيات، 
بداأ دوكين����ز باإ�سدار برام����ج تلفزيونية واأفالم 
وثائقي����ة ع����ن التط����ور. يف كتابه”تفكيك قو�س 
القزح”املن�س����ور عام 1998، اعت����رب دوكينز اأن 
نظري����ة التط����ور م����ن الناحية اجلمالي����ة تتفوق 
على التف�سريات الغيبية الأ�سل الكائنات احلية. 
يف كتابه”حكاي����ة اجل����د االأعلى”املن�س����ور عام 
2004، يتتب����ع دوكينز النقط����ة التي يلتقي فيها 

ف����رع االإن�سان مع فروع االأن����واع احلية االأخرى 
يف �سجرة احلياة التطورية.

" م��ن األدب األردى" م��ن 
سلسلة الجوائز  

�س����در حديًث����ا ع����ن �سل�سل����ة اجلوائ����ز بالهيئ����ة 
االأدب  كتاب”م����ن  للكت����اب،  العام����ة  امل�سري����ة 
االأردى: ق�س�����س ق�س����رية"، وه����ى ق�س�����س من 
تاألي����ف �سع����ادت ح�س����ن منت����و، كر�س����ن جن����در، 
راجن����در �سن����ج بي����دى، خواج����ة اأحم����د عبا�س، 
اأحم����د ن����دمي قا�سم����ى، خديج����ة م�ست����ور، ومن 
ترجمة الدكتور اأمين عبد احلليم، والغالف من 

ت�سميم الفنان اأحمد بالل.
وع����ن الكتاب: هو خمتارات م����ن الق�سة االأردية 
الق�س����رية متثل الفرتة الذهبي����ة للق�سة وكتابها 
ف����ى تاري����خ االأدب االأردى فى الهن����د وباك�ستان، 
وكتبت حتت ت�اأث����ري العنف الطائفى والتع�سب 
املذهبى ومتنح در�ًسا خالًدا للب�سرية حيث تعلو 
املعانى االإن�سانية من حب ورحمة فوق االأحقاد 

والكراهية العمياء.
ه����ذه النم����اذج ت�س����ع االأدب االأردى ف����ى مقدمة 
احل����ق  قي����م  م����ن  تعل����ى  الت����ى  العاملي����ة  االأدب 
والف�سيلة وت�سمو فوق ال�سراعات وامل�سدمات 

وتظل عالمة بارزة فى تاريخ االأدب العاملية

"الجهاد في الغرب" كتاب 
يناقش السلفية"

�س����درت ترجم����ة  كتاب”اجله����اد يف الغ����رب.. 
�سعود ال�سلفية املقاتلة”تاأليف فرايزر اإيجرتون 
ترجمه فادي امللحم، عن املركز العربي لالأبحاث 

ودرا�سة ال�سيا�سات.
اأّدى  كي����ف   - اإيجرت����ون  يب����ني  الكت����اب  ويف 
انت�سار و�سائل االإعالم احلديثة و�سيوع التنقل 
والهج����رات اإىل اإح����داث حت����ّول يف معتق����دات 
امل�سلم����ني بالغ����رب نح����و تبّنيه����م اأيديولوجي����ة 

تدعم �سلفية مقاتلة �سد الغرب.
كم����ا يح����اول املوؤل����ف تعري����ف ال�سلف����ي املقات����ل 
والح����ظ اأن”اخلي����ال ال�سيا�سي ال�سلف����ي ي�ستد 
حني يتخّي����ل املجاهد نف�سه مدافًعا عن امل�سلمني 
ف����ى اأنح����اء الع����امل، اأي يف املعركة الت����ي ي�سنها 

زمالوؤه املقاتلون من مان�س�سرت اإىل مقدي�سو".
ويتوق����ف الكتاب عن����د دور اال�ستخ����دام املفرط 

لو�سائ����ل االإع����الم واأهميته����ا الفائق����ة ف����ى حياة 
االأف����راد واجلماع����ات املقاتل����ة، ويق����ّدم حتلي����اًل 

وافًيا لتاأثريها فى ال�سلفيني املقاتلني.
فون  فالكات����ب ي����رى اأن اجلهاد يحيط ب����ه املتطرِّ
م����ن جان����ب، ويقابل����ه الغرب م����ن جان����ب، وكلٌّ 
ه؛ فاملتطرفون - على حد  يدعمه َمن يقف فى �سفِّ
زعمه - ي�سيِّقون ويق�سرون مفهوم اجلهاد على 
الرخ�سة ف����ى قتال اأعدائهم، حتى ولو كانوا من 
امل�سلمني، كما دلَّ على ذلك اأحداث ال�سومال، فهم 
يرون����ه رخ�سة لذلك، حتى ولو اأدى اإىل ارتكاب 
املذاب����ح جت����اه املدني����ني امل�سامل����ني، بينم����ا يرى 
�سة،  الغ����رب اجلهاَد عب����ارة عن حرب ديني����ة مقدَّ
يقوده����ا جمموع����ة غ����ري ر�سمي����ة م����ن امل�سلمني 
غ����ري العقالء، الذين اجتمع����وا على تدمري القيم 

واحل�سارة الغربية.

وم��ا  المس��تقبل..  عق��ول 
تفعله بنا وس��ائل االتصال 

اإللكترونية

ي�ست�س����رف كت����اب »عق����ول امل�ستقب����ل: م����ا الذي 
تفعله بن����ا و�سائ����ل االت�س����ال االإلكرتونية وهل 
م����ن  �سيطرته����ا«،  م����ن  للخ����روج  �سبي����ل  هن����اك 
تاألي����ف ريت�س����ارد واط�سون، جملة م����ن امل�سائل 
التي �ستواج����ه الب�سري����ة يف امل�ستقبل القريب. 
والكت����اب �س����ادر ع����ن املركز القوم����ي للرتجمة، 
داب����وه،  احلمي����د  عب����د  حمم����د  ترجم����ة  وم����ن 

ومراجعة اأمين عامر.
ويق����ول الكاتب اإن احلقيقة اأننا نتوا�سل ب�سكل 
متزاي����د م����ن خ����الل الر�سائ����ل الن�سي����ة والربيد 
االإلك����رتوين، اأكر بكثري م����ن التوا�سل املبا�سر 
وجه����ًا لوج����ه، فلدين����ا مئ����ات االأ�سدق����اء عل����ى 

االإنرتنت، ولكن قد ال نعرف اجلريان.. ويرتتب 
عل����ى هذا الطوف����ان االإلك����رتوين الغامر حدوث 
حت����والت جوهري����ة يف املواق����ف وال�سلوكيات، 
وه����ذا ما يرمي الكت����اب ال�ستك�سافه، اإنه يناق�س 

كيف �ستغري احلقبة الرقمية عقولنا م�ستقبال.

معن��ى..  وب��ال  أحيان��ًا 
مجموع��ة قصصي��ة جديدة 

لهيثم الطيب
�س����در عن دار ال�سوؤون الثقافي����ة العامة بوزارة 
الثقافة جمموعة ق�س�سي����ة للكاتب هيثم الطيب 
بعن����وان )احيانا وبال معن����ى( �سم الكتاب اثني 
ع�س����ر ق�سة ق�سرية متنوع����ة تعرب عن الظروف 
ال�سيا�سي����ة واالزمات ل����كل حقبة زمني����ة مر بها 

البلد وانعكا�ساتها على املجتمع والفرد.
كت����ب الطيب ق�س�سه باأ�سلوب ب�سيط وخمت�سر 
م�ستخدم����ا كلم����ات ومف����ردات رمزي����ة دالة على 
مع����اين وم�سام����ني ماب����ني ال�سط����ور، فالعجوز 
يف )اخل����وف واالرمل����ة وق�سر ال�سع����ادة( التي 
�ستم����ت النه����ر يف اأح����د اأي����ام �سب����اط وو�سفته 
بنع����وت قبيح����ة اث����ارت غ�سب����ه وحط����م �سفن����ا 
واغ����رق الع�سرات م����ن النا�س وانهي����ار البيوت 
يف الفي�س����ان املفاجيء وهي دالل����ة رمزية على 

مرحلة وظرف تعر�س لها البلد؟
االزم����ات  االخ����رى  ق�س�س����ه  تناول����ت  فيم����ا 
واحلروب و�سياع االن�سان واالن�سانية معا كما 
يف )اأزم����ة االك����وادور(، ويف ق�س����ة )ابناء امللك 
احلزين( وهي حماولة الرجاع تراثنا وتاريخنا 
امل�سروق مثل اختطاف امللك حمورابي وم�سلته 
اال�سلي����ة يف متح����ف اللوفر بباري�����س واعادتها 

اىل الوطن.
وعات����ب الطيب املدينة الكب����رية بغداد وو�سفها 
باأنه����ا الحت����ب اأبناءه����ا مثلم����ا يحبه����ا ابناوؤها، 
هذه املدينة الت����ي عا�ست منذ اأكر من الف �سنة 
تقريبا وعا�س فيها االمراء وال�سعراء واملماليك 
وال�سعالي����ك والل�سو�����س والفال�سفة، وحدثت 
فيه����ا الكث����ري م����ن االح����داث ال�سعي����دة واملوؤمل����ة 
والعجيبة، فلق����د ا�ستوطن ال�سحرة واملتاآمرون 
على ال�سلطة يف بقاعها لكن ا�سمها مل يتغري على 

مدى الزمان وبق����ي مرتبطا بال�سحر فهي بغداد 
العريق����ة والغريبة والغارق����ة يف الفو�سى التي 
ت�سع����ر بالغرب����ة ومل ت�ستطع من����ع ال�سر فيها مع 

كل مالديها من القوة واملعرفة.

إيروتيكا  يانيس ريتسوس
�س����در   كت����اب ”اإيروتي����كا” لل�ساع����ر اليون����اين 
ياني�����س ريت�سو�س )1909 – 1990( الذي نقله 
اإىل اللغة العربية للمّرة االأوىل ال�ساعر واملرتجم 
االأردين الفل�سطين����ي حت�س����ني اخلطيب.العم����ل 
يتك����ّون م����ن ثالث����ة اأق�سام:”متوالي����ٌة �سغ����ريٌة 
"، و"ج�سٌد عاٍر"، و"كالٌم  على مقاٍم اأحمَر ممت����دٌّ
�سهوايّن"، التي ُكتبت ما بني 22 كانون الثاين/ 
يناي����ر 1980 و14 اآذار/ مار�����س 1981، وق����د 
ُترجمت الن�سخة العربي����ة عن الن�س االإنكليزي 
 ،Sachem Press الذي �سدر ع����ن دار ن�سر
�سن����ة  املتح����دة،  الوالي����ات  يف  نيوي����ورك،  يف 
1982، برتجمة اأجنزها عن اليونانية وقّدم لها 

االأمريكي كيمون فريار.
كت����ب فري����ار يف تقدميه:”تبدو ه����ذه التجارب 
]يف الع�سق[، يف ق�سائد ريت�سو�س، باأّنها كانت 
عارمة، مثلما كانت قليلة وق�سرية، اأو حرّي بنا 
ّدتها.  الق����ول اإّن ندرتها وكثافتها ق����د منحتاها �سِ

وم����ن الوا�س����ح اأّن ال�ساع����ر ق����د �سنع م����ن هذه 
الوقائ����ع معي����ارًا الأّي �س����يء يرغ����ب يف حتقيقه 
بال�سع����ر، الأّن����ه جان�����َس، وعل����ى نحو غ����ري قابل 
للنق�س، بني ال�سغف وال�سعر، وبني ع�سق ج�سد 

املحبوبة وج�سد العامل بو�سفهما واحدًا".

وشراء  ش��تريك  فولفغانغ 
الوقت

باعتبارها”نظام����ًا  الراأ�سمالي����ة  اإىل  النظ����ر 
اجتماعي����ًا م����ن ن����وع خا�����س"، والعالق����ة ب����ني 
الدميقراطي����ة والراأ�سمالي����ة، وم�ستقبل ال�سوق 
والدول����ة، م����ن ال�سرائ����ب اإىل املديوني����ات ث����م 
االحت����ادات االقت�سادي����ة، ثيم����ات خمتلف����ة م����ن 
كت����اب االأكادمي����ي والباح����ث االأمل����اين فولفغانغ 
املوؤجل����ة  االأزم����ة  الوق����ت..  �سرتيك”�س����راء 
�س����در   - الكت����اب  الدميقراطي����ة".  للراأ�سمالي����ة 
موؤخ����رًا برتجم����ة ع����ال ع����ادل - ه����و يف االأ�سل 
 )1946( �سرتي����ك  كان  حما�س����رات  �سل�سل����ة 
فرانكف����ورت  يف   2012 �سن����ة  قّدمه����ا  ق����د 
بعنوان”حما�س����رات اأدورن����و"، وفيه����ا ي�س����ع 
الباحث االأزمة االقت�سادية التي اجتاحت العامل 
يف 2008 يف �سي����اق التح����والت النيوليربالية 
الت����ي �سببته����ا راأ�سمالي����ة م����ا بع����د احل����رب يف 
االأزم����ة  ه����ذه  تبع����ات  ويحّل����ل  ال�سبعيني����ات. 
وال�سراع����ات الت����ي تلته����ا ب����ني دول وحكومات 
ومر�سح����ني وم�ساحله����م الراأ�سمالي����ة، وكل م����ا 
خلقت����ه من ت�سخ����م ومديونيات عام����ة وارتفاع 
مديونية القطاع اخلا�س و�سرائب واحتادات، 
كم����ا يحّل����ل الكات����ب اأزم����ات امل�س����ارف، متويل 
القومي����ة  احلكوم����ات  القومي����ة،  الراأ�سمالي����ة، 

وعالقة كل هذا بالدميقراطية.. اإلخ.

جــــــــــــديــــــــــــد

اعتق���دت واأنا اأجت���اوز عتبة رواي���ة )ظاملايا( 
للروائي العراقي املغرتب يف الرنويج )حممد 
املفتي(، اأنني �ساأ�سطر لق���راءة رواية اأخرى 
حتاك���ي الوطن م���ن اخلارج بن���ربة ا�ستعالء 
وعق���د مقارنات مللنا من ف���رط تكرارها.  لكن 
ومع ات�ساح �س���ورة البطل)مايكل ال�ساذيل( 
وحتريك���ه ب�سال�سة �سمن اإط���ار حدود املكان 
املفرت�س املر�س���وم له، وظهور رمزية العراق 
يف قرية ظاملاي���ا، اأيقنت اأن علي الرتيث كيما 
ال تفوتن���ي املتع���ة اأواًل ب�سبب جم���ال ال�سرد، 
ب���ني  املبثوث���ة  الكث���رية  للتاأوي���الت  وثاني���ًا 

ال�سفحات.
ي���ا ول���دي يف بالدن���ا يتدخل���ون  "ال�سي���وخ 
يف كل �س���يء حت���ى يف طريق���ة ا�ستخدامن���ا 
للخالء...”مواجه���ة مبا�سرة م���ع واحدة من 
اأكرب م�ساكل العراق، و�سعن���ي اأمامها املفتي 
مبا�س���رة يف روايته، وراح يتتب���ع تداعياتها 

م���ن خ���الل اأحداث ت�س���وق بع�سه���ا، يف قرية 
)ظاملي���ا( الت���ي ق�سمته���ا ظ���روف اقت�سادي���ة 
اىل ق�سم���ني، علوي يقطن���ه االأثرياء، و�سفلي 
يكاف���ح في���ه النا����س م���ن اج���ل لقم���ة العي�س 
اليومي���ة، ووجوههم متطلع���ة با�ستمرار اىل 
االأعل���ى بانتظ���ار جندة حياتي���ة تخفف عنهم 
وطاأة الفق���ر. ويحدث ان اأح���د اأثرياء ظاملايا 
العلي���ا ويدع���ى )انط���وان(،  يق���دم جملة من 
الوع���ود لهوؤالء الب�سط���اء ذات �سدفة جمعته 
به���م.  فيبن���ون عليه���ا اآماله���م العري�سة وكل 
ين�سغ���ل مب���ا ميك���ن ان يتحقق له م���ن الوعد 
ال���ذي تلقاه���ا، ويتخ���ذ يف �س���وءه ق���رارات 
ببي���ع اأ�سي���اء اأو ا�ستدان���ة م���ال اأو ا�ستئجار 
عقار، ومت�س���ي االأيام واالأ�سهر وهم بانتظار 
اأنطوان الغائب بينما ال�سيوخ )رجال الدين( 
يرددون على اأ�سماعهم مفردات االأمل وال�سرب 

وكلها عبارة عن اأوهام مدفوعة الثمن. 

يعال���ج املفت���ي يف روايته هذه الت���ي �سدرت 
عن دار)ف�ساءات( �سن���ة 2014 و�سمت 254 
�سفح���ة من القط���ع املتو�س���ط، م�ساألة تداخل 
الدي���ن بال�سلطة، والهوة ال�سحيقة التي باتت 
تف�س���ل بني طبقت���ي االأغنياء وه���م بغالبيتهم 
رجال �سلطة اأو قريبون منهم، وفقراء معدمني 
معر�سني دائما ملختلف اأنواع االأزمات �سواًء 
اقت�سادية اأو اأمنية اأو اجتماعية. واملحاوالت 
امل�ستميتة التي يبذلها الكثري من رجال الدين 
مدعومني باأموال �سا�سة الإبقاء اجلهل متف�سيا 

وبالنتيجة اأبقاء الفا�سدين يف مواقعهم.
لغ���ة ب�سيط���ة، تنقل به���ا الكات���ب بر�ساقة بني 
ق�سم���ي القرية، م�ستخدمًا يف بع�س املوا�سع 
اأ�سل���وب اال�سرتجاع  ل�س���رح بع�س املواقف، 
وال�سيما املتعلق���ة ب�سيخ يدعى)عب���د العليم( 
وهو ذاته الذي اعرت�س قبل عقود على اإدخال 
جه���از التلف���از اىل ظامليا الت���ي كانت موحدة 

وقته���ا، وق���ال للنا����س اأن ال���رب �سيطالبه���م 
متحدي���ًا يف ي���وم القيام���ة باإعط���اء ال�س���ور 
واالأ�سكال املتحركة يف ذلك ال�سندوق، واأنهم 
�سيف�سل���ون ولذلك �سيكون م�سريه���م االإلقاء 
يف ن���ار جهنم. لكن وعلى الرغم من ان النا�س 
يكت�سف���ون با�ستمرار ان ما يتف���وه به ال�سيخ 
جم���رد اأكاذي���ب وا�ستنتاج���ات مل تن���زل م���ن 
ال�سم���اء لكنهم وبنحو غريب يظلون منقادين 
ورائ���ه ويحتكم���ون اىل اآرائه الت���ي ما رفعت 
ق���ط �سرب بناء ع���ن االأر����س، اأو حققت منفعة 

بقدر امل�ساكل التي ت�سببت بها. 
تنته���ي الرواية بنحو ميك���ن توقعه من خالل 
جمرياته���ا، وه���ي ث���ورة يف الق�س���م ال�سفلي 
الفقري، وتغليب لغ���ة ال�سالح على لغة العقل،  
�سقوط �سحايا وج���داول دماء ت�سيل ليتحكم 
املنت�سر باالأمور وهي ال تعدو عن النظر اىل 
االأعلى بانتظار معجزة عون تهبط اإليه.         

آخر كتاب

عل��ى رصي��ف المتنب����ي 

مذكرات وزير عراقي
�سدر ع���ن دار املدى  موؤخ���را كتاب "مذكرات 
ال�سيا�س���ة  يف  ذكري���ات  عراق���ي..  وزي���ر 
عاي����س  ال���ذي  ها�س���م  جل���واد  العراقي���ة" 
التط���ورات ال�سيا�سي���ة التي �سبق���ت ورافقت 
انقالب ح���زب البع���ث وا�ست���الم اأحمد ح�سن 

البكر ال�سلطة. 
ودّون مذكرات ال�سيا�سة العراقية خالل حقبة 
مهم���ة ومف�سلي���ة يف تاريخ الع���راق احلديث 
م���ا ب���ني 1967 و2000، �سغ���ل فيه���ا وزارة 
التخطي���ط مرت���ني، واأ�سرف م���ن خاللها على 
ر�سم �سيا�سة الع���راق االقت�سادية.  وقد اأتاح 
ل���ه موقعه يف اأعلى هرم ال�سلطة العراقية، اأن 
يكون �ساهدا من”اأهل النظام”على التحوالت 
ال�سيا�سية اخلطرية التي رافقت حكم البعث، 
ويطل���ع وي���دون، يف هذا الكت���اب، الكثري من 
اأ�سرار وحمظورات كوالي�س النظام العراقي 
ال�ساب���ق.  ي�سل���ط ه���ذا الكت���اب ال�س���وء على 
املكائ���د واملوؤامرات التي حاكها �سدام ح�سني 
خللع البكر وت�سلمه �س���دة الرئا�سة، ويك�سف 
النق���اب ع���ن التوت���ر ال���ذي �س���اب العالق���ات 

ال�سخ�سية بني اأركان النظام العراقي

كتاب أبي الخصيب
اأب���ي  العزيز”كت���اب  عب���د  طال���ب  كت���اب 
امل���دى   دار  ع���ن  حديث���ا  اخل�سيب”ال�س���ادر 
يجم���ع �ست���ات م���ا تبق���ى م���ن الب�س���رة واأبو 

اخل�سيب بلدته التي طاملا تغنى بها �سعرًا.
ال�س���رية املتخيلة الأبي اخل�سي���ب  كما يكتبها 
طالب عب���د العزيز، تكاد تكون �سرية �سعرية، 

وال تخ�س���ع اىل ت�سل�س���ل منطق���ي او زمني، 
ب���ل ه���ي ملح���ات او �س���ذرات اأو �س���ور تبثها 
ذاك���رة الكاتب،حيث يختل���ط التاريخ البعيد 
بالقري���ب، امل���كان احلقيقي باملتخي���ل، املجاز 

باالإخبار، الق�س بال�سعر.
وال يحت���اج متاب���ع ه���ذا الكتاب  ال���ذي يروي 
�سرية الب�سرة من خ���الل اأبي اخل�سيب، اىل 
جهد كبري كي يكت�س���ف ان كل املوا�سيع التي 
يقاربها هي م�س���روع ق�سيدة نرية، او هكذا 

يبدو النر وقد اأ�ساع دربه اإىل الق�سيدة.

ثمة غرابة في عقلي
 " ثم���ة غراب���ة يف عقل���ي" للرتك���ي اوره���ان 
العربي���ة  ترجمته���ا  �س���درت  الت���ي  بام���وق  

حديًث���ا عن  امل���دى  بتوقيع  املرتج���م الراحل 
عبدالقادر عبداللي، والت���ي ي�ستعري عنوانها 
م���ن بي���ت م���ن ق�سي���دة ال�ساع���ر االإنكلي���زي 
ويلي���ام ووردزوورث يق���ول في���ه »كان ثم���ة 
غراب���ة يف عقل���ي، و�سع���ور ال يع���ود اإىل ذلك 
الزم���ان، وال اإىل ذل���ك املكان، الرواي���ة    التي 
ا�ستغرق���ت كتابته���ا قراب���ة ال�س���ت �سن���وات، 
وتغط���ي م�ساح���ة زمنية ت�س���ل اإىل 43 عاًما، 
حي���ث تب���داأ اأحداثها من ع���ام 1969  وتنتهي 
بع���ام 2012، يع���ود فيه���ا بام���وق  اإىل مدينة 
الذكري���ات )اإ�سطنبول كما و�سفها يف �سريته 
التي �سدرت عام 2003( املدينة القدمية التي 
�سكنها املهاج���رون القادمون من قرى بعيدة، 

را�سًدا التغريات التي حلقت بهوية املكان

موضوع زماننا
للفل�سفة وظيف���ة هامة  هكذا يخربنا  خو�سيه 
اأورتيغا غا�سيت  يف كتابه”مو�سوع زماننا”،  
ال�سادر حديثا عن دار املدى فهو ي�سر على ان 
مهم���ة  الثقافة ومعها الفل�سفة    تتمثل بفر�س 
ح�ساٍر على املعتق���دات ال�سابقة لتعزيز اأفكار 
العب���ارة  اأن  احلقيق���ة.  وتو�سي���ح  جدي���دة 
الديكارتية”اأن���ا اأفك���ر اإذن اأن���ا موجود”غري 
كافي���ة لتف�سري حقيقة الواق���ع ح�سب اأورتيغا 
غا�سيت.  ولهذا يكتب   اأن احلياة قدر وحرية 
يف نف����س الوقت، واحلرية هي اأن تكون حرًا 
يف حدود ق���دٍر معني. فالق���در يعطينا مرجعًا 
م���ن االحتم���االت احلا�سم���ة وبذل���ك امكاني���ة 
م�سائر خمتلفة. نحن نقبل القدر ونختار من 
خالله م�س���ريًا واحدًا. وبهذا امل�سري املرتبط 
بن���ا يج���ب علين���ا اأن نك���ون فاعل���ني لتقري���ر 
وخلق”م�س���روع للحياة”وبذلك ال نكون مثل 

اأولئ���ك الذي���ن يعي�سون حي���اة تقليدي���ة طبقًا 
للع���ادات والنظ���م و يف�سلون حي���اة ال مبالية 
ب�سب���ب خوفه���م م���ن مهم���ة اختي���ار م�سروٍع 

حلياتهم

الكتابة والحياة
ع���ن دار املدى �س���در حديثا مذك���رات الكاتب 
واملفك���ر والروائ���ي  علي ال�س���وك الذي جمع 
ماب���ني فل�سف���ة الف���ن واالأدب والرتجمة وعلم 
الريا�سي���ات.،  حيث  اأ�سدر العديد من الكتب 
يف ه���ذا املجال بينه���ا: االطروح���ة الفنتازية 
وموعد مع املوت واأ�سرار املو�سيقى وكيمياء 
الكلمات والثورة العلمية احلديثة وما بعدها 
وجولة يف اأقاليم اللغة واال�سطورة وغريها، 
حت���ى  املحلي���ة  ال�سح���ف  يف  الكتاب���ة  ب���داأ 
تو�سع���ت اآفاق���ه. ويف ع���ام 59 انتمى الحتاد 
االدب���اء والكت���اب العراقي���ني وكان يكتب يف 
املجلة التي ي�سدره���ا حتت عنوان )االحتاد( 
كما كتب يف جمالت اأخ���رى كاملثقف والرابع 
ع�س���ر من مت���وز لنعيم���ة الوكي���ل ا�سافة اىل 
للح���زب  البي���ان  وجري���دة  االأه���ايل  ملح���ق 
الوطن���ي التقدم���ي. ويف ع���ام 70 ظه���ر اأول 
كتاب له بعنوان )الدادائية( الذي يعد مفاجاأة 
للفك���ر العراق���ي اآن���ذاك.  يف كتاب”الكتاب���ة 
واحلياة”ير�س���م لن���ا عل���ي ال�س���وك �سريت���ه 

احلياتية والفكرية  بري�سة فنان متمكن.

أورهان باموق

ترجمة: عبد القادر عبد اللي

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

يجرؤ على قول ذلك".

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

أزقة إسطنبول مساء.
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توّهجــْت ثقافــُة علــي الشــوِك فــي زمــن الصعــوِد واالنتصارات 
التــي شــِهدَتها البشــرّيُة بعــَد الحرب العالمّيــة الثانيــِة واالنتصاِر 
علــى الفاشــّية والنازيــة، وتركــت بصماتهــا فــي كّل ميــداٍن مــن 
ــا  ِد حقوله ــدُّ ــا وتع عه ــة بتنِوّ ــة والمعرف ــوم والثقاف ــن العل ميادي
وتطبيقاتهــا ومنجزاتهــا فــي المجتمــع والطبيعــِة وســبِر أغــوار 

ــدة. األكــواِن البعي

ــّوِع والغنــى المعرفــّيِ  ــُز بالتن ــُج بثقافــة، تتمّي كاَن علمــًا، يتوّه
ــاٍب  ــَر هّي ــة، غي ــِة ومدارســها الفنّي ِد فــي االهتمــام باتجاهاتهــا الفكرّي ، والتعــدُّ والثقافــّيِ
فــي تطويعهــا والتفاعــِل معهــا وهــو يكتــب ويؤّلــُف ليبتكــَر لنفســه ُاســلوبًا ُيمّيــزه، 
ــٍة  ــى معرف ــًا عل ــد، مّتكئ ــُد النق ــيقى ونق ــرُد والموس ــا الس ــًة قواُمه ــلًَّة جمالّي ــُت مس وينح
بالعلــوم والرياضيــاِت ملتقطــًا شــذراٍت مــن كّل ميــداٍن مــن ميادينهــا متماهيــًا فــي بحورهــا 

ــا. وتجّلياِته

ــّي  ــرّيِ واألدب ــِه الفك ــات إبداع ــد محّط ــَف عن ــا أراّد أن يتوّق ــي الشــوك، كّلم ــول عل يق
كتــاب »ااُلطروحــة الفنطازيــة« يظــلُّ يحتــّل موقعــًا أثيــرًا فــي مســيرة عطائــه، فريــدًا  أنَّ 
، ويجــُد فــي اعتــراِف كّلٍ مــن أدونيــس ومحمــود درويــش  مــن نوعــه فــي العالــم العربــّيِ
ــرى الشــوك أنَّ »ااُلطروحــَة  ــا. وي ــا وســعَة تأثيِره ــًة ُتكــّرُس قيمَته ــة ااُلطروحــِة داّل بقيم
الفنطازيــة« كّرســتُه كاتبــًا ذاع صيُتــه بيــن أبــرِز مجايليــِه مــن الكّتــاب والمبدعيــن وجــواَز 
مــروٍر إلــى عالــم الكتابــة واألدب. واألطروحــُة قــد تصُلــح مفتاحــًا لفهــم شــخصّيتِه التــي 
ــاِت  ــِة ومتاه ــادالت الرياضّي ــوم بالمع ــّرِد الملغ ــم المج ــى العل ــاح عل ــن االنفت ــع بي تجم
نظرّيــاِت الفيزيــاء واإلبحــاِر فــي عوالــم األدِب والفنــون، وِمنهمــا تمّكــَن مــن تطويــع علــِم 

الرياضّيــات لصياغــِة عمــٍل أدبــّيٍ رفيــِع المســتوى.
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مذكرات وزير عراقي
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هـذا الكتـاب يـرسد األحـداث التـي عشـتها شـخصياً أثنـاء 
عمـيل كوزيـر للتخطيط أو كمستشـار يف جملس قيـادة الثورة، 
وخـالل فـرتة مل يكن فيها صدام حسـني متمتعـاً بـ «الصفات» 

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

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

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

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

ــاً. ــاً ووضوح ــر خصب ــراءة أكث ــح الق لتصب
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موضوع زماننا

ه أورتِغا إي غاسيت خوسِ

ترمجة: عيل ابراهيم األشقر
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أنـتِ يف الطـرف القيصِّ مـن األرض، وانا يف أدنـاه، باجلنوب، 
أدعـوك، فنلتقـي. يف املركبـة الصاعـدة أنـا، وأنـت يف املركبة 
اهلابطـة، مـن األعـايل، كانـت الطريـق بيننـا نأيـاً وقصـرية، 
وكنـا نباعدهـا خطـى ومفـازات.. تضيعـني، فال أسـمع لك 
رنـة هاتف، ويف غرفـات الفنـدق الكثرية، عىل دجلـة، ببغداد 
العظيمـة، نفتـح حقائبنـا لتهـبَّ منها نسـائمُ شـوقنا االبدي. 
هم يل، فأمدّ يـدي مصافحاً،  مك احدُ تقرتحـني املطعم واقرتح السـاحة العامـة، يقدّ
كأننـي مـا عرفتـك، هـي لعبـة التعريـف واالنـكار التـي نامرسـها منـذ سـنوات. 
يرونـك معـي، ثـم ال ينكـرون عـيلَّ حضـورك، سـاعة تغيبنـا قبلـة عابـرة، سـاعة 

هتزمنـا حلظـة مل نحسـن تعريفهـا بعد. 

أمحـل طبـق الـرز بالفاصولياء لك، وحتـت األرغفة خبـأتُ الفاكهة والتمر، تسـقط 
امللعقـة، فـرينُّ بريقُهـا عـىل البـالط، أنـا ال أسـتنفرُ أحـداً مـن أصابعـي، لكننـي 
ن عاطلـة، آن التقينـا ذات مـرة هنـاك،  تذكـرتُ ملعقتـي التـي عـدت هبـا مـن عـامّ
أتذكـر مفتـاح غرفتـك، حيـث اسـتعىص الفتـحُ علينـا، يف صنعـاء. هـل تذكـرتُ 
السـاحل الطويـل بإكليـوس، ذاك، الـذي قصدناه من اسـطنبول معـا، هل احتدث 
عـن املركبـة التـي قطعت اجلبـال بنـا اىل هنـاك. كانت قبعتـك من الريـش وكانت 

رساويـيل جينـز تضيق..

دعينـي أتذكـر أكثـر، فأنـا حزيـن وضجر وملـول اليـوم، انـا، ومنذ سـاعات أربع 
أقطـع الغرفـة جيئـةً وذهاباً، أبحـث يف املعاجم عن معنـى للطامنينة فـال أجدك فيه. 

ال، مل يقـل يل أحـدٌ بأنـك املعنـى األكيد له. 

طالب عبدالعزيز

)ظالمايا( للروائي العراقي محمد المفتي 
نوزت شمدين



مدير التحرير  عالء المفرجي طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   قصي محمداالخراج الفني  خـالـد خضيررئيس التحرير التنفيذي  علي حسين

لالعالم والثقافة والفنون
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أعماله  صنُع  في  يتأنّى  كان  تولستوي  أن  إلى  كافية  إشارة  اليشيرون  الدارسين  لعلّ 
نسخ  على  يعمل  وكان  تتكاثر،  تني  ال  ورواياتها  النصوص  مسودات  كانت  األدبية: 
في  نهائياً  يدعه  وقد  جانباً،  ه  ليدعَ ويستأنفه...  يهجره  ثم  مرات،  عشر  حتى  النص 
بعض األحيان! وذلك ألسباب شتّى: فتارةً كان ير أن العمل األدبي لم ينضج نضجاً 
أن  يريد  يكن  لم  أو ألنه  مفرط؛  بطابع شخصيّ  يتّسم  العمل  أخر ألن  وتارةً  كافياً، 
يزيد من خصوماته مع الرقابة. فليس مدهشاً إذن أن تُلفي ابنته ألكسندرا نفسها، بعد 
بادر إلى أن تدفع جزءاً منها إلى النشر.  موته، مالكةً لنحو أربعين عمالً لم تُنشر، وأن تُ
ات  وكان فالديمير تشيرتكوف يشرف على تحريرها النهائي. وقد ظهرت ثالثُ مجلدّ
قصة  عشرين  نحو  بينها  نجد  ونحن   .١٩١٢ سنة  وفي   ١٩١١ سنة  في  موسكو،  في 
وأربع مسرحيات، وأعماالً من الطراز األول مثل «الحاج مراد» و«الجثة الحيّة». أما 
وبرعاية  كبير،  بزمن  ذلك  بعد  إال  النور   تر أن  لها  ر  قدَّ يُ فلم   األخر المخطوطات 
الكاملة  األدبية  األعمال  طبعة  في  لتظهر  موسكو،  في  «زادروغا»،  التعاونية  الجمعية 
نو إخراجها في سنة ١٩٢٨ بمناسبة مرور مئة عام على والدة تولستوي.  التي كان يُ
وبما أن الجمعية التعاونية المذكورة قد حلّها النظام السوفييتي فإن نًسخ النصوص التي 
كانت ستظهر أُرسلت سراً إلى باريس، حيثُ ظهرت بالروسية تحت عنوان: قصص 
الناشر المعروف جداً «كاربسنيكوف»  تُنشر، لليون تولستوي، بعناية  ومسرحيات لم 
الذي كان مهاجراً آنذاك. ويحتوي هذا المجلّد على أربعة أعمال دراميّة وتسع قصص 
طبعة  في  ظهرت  التي  مع  اليوم  مها  نقدّ ونحن  ذلك،  بعد  الفرنسية،  إلى  تُرجمت 

تشيرتكوف.
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ترجمة: صياح الجهيم

األعمال األدبية
المنشورة بَعَد موته
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دوازده مين پێشەنگای نێودەوڵەتیی هەولێر بۆ كتێب

جــديــد اصــــدارات


