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ملحق يعنى ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل  -ي�صدر عن م�ؤ�س�سة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

َّ
يسخر الوعي للجسد
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
مسوغات ألفعال خاطئة ،الخ.
ِّ
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
وتعب عنهم
تقولهم ،وحني تصفهم
وعيهم ..إنها تستجوبهم برصامة ،تس��تنطقهمِّ ..
رِّ
وآمال وهواجس.
وقلق
يرسون من
ٍ
ٍ
شغف ٍ
نألفنا مع كلامتها التي تناظر ما ّ
“كارلوت ��ا ال ترغ ��ب �أن تعاه ��د نف�سها .ه ��ذا التفكري ذاته
يجعله ��ا ت�شع ��ر �أنه ��ا تقع يف َ�ش� � َرك مع ال�شخ� ��ص الآخر،
ت�صب ��ح تابع ��ة ،تخ�سر حريته ��ا .هي ،بالطب ��ع ،ترغب �أن
تك ��ون �آمنة بطريقة م ��ا ...ومل يكن ل�سي� ،أي ��ة نية يف �أن
تك ��ون �آمنة مع �شخ�ص حتبه كي تكون ح� � ّرة (من القلق،
م ��ن الظم�أ �إىل احلب) يف عمل �أ�شي ��اء �أخرى ،يف حتقيق
م�شاريعها"�.ص.318
هن ��اك ال�شك ��وى �أي�ض� � ًا� ،ص ��راخ الأمل ،العت ��اب امل� � ّر..
�صادر ًا ،كم ��ا ميكن الزعم ،عن م�شاع ��ر احلب التي جترح
يف ال�صمي ��م ك ًال م ��ن ال ��روح ،الكربي ��اء ،الثق ��ة بالنف�س.
و�أ�شياء �أخرى موازية.
“�أميكنن ��ي �أن �أكتب �إىل �سي خالل �أ�سابيع�( :أنا منتهَكة،
�أن ��ا مت�أذي ��ة� ،أن ��ا غا�ضب ��ة� .س ��وف ل ��ن �أدعكِ تفعل�ي�ن هذا
بي)"�ص.327
ت�ص ��ل العالق ��ة مع �أمه ��ا� ،إذ ت�سرتجع تفا�صي ��ل ملتب�سة
منه ��ا� ،إىل تخ ��وم زنا املح ��ارم لكن من غري جت ��اوز احلد
غري مت ��ا ٍد ال يُحمد عقب ��اه ..كان الأمر ،من
اخلط ��ر ،ومن ِ
جان ��ب �أمها ،ومن جانبها �أي�ض� � ًا� ،أ�شبه ما يكون مبحاولة
للتعوي� ��ض ،للحل ��ول حمل �أمني ��ات قاه ��رة ،حمبطة .يف
لعبة تبادل ،مرهق ��ة ،للأدوار ..الأم املتعط�شة لأن ُتع�شق،
وهي الراغبة �أال يكون لها بديل يف ع�شقها..
“واح ��د من الأ�شي ��اء التي �شع ��رتُ �أنه يُر�ض ��ي �أمي كان
ه ��و الإعجاب الإيروتيكي .كان ��ت تنهمك يف لعبة املغازلة
معي ،تثريين،؛ كن ��ت �أنهمك يف لعبة الإثارة (كنت مثارة
بها �أي�ض ًا) .بذلك كنت �أر�ضيها ـ و�إىل ح ٍّد ما انت�صرت على
خ ّالنها يف اخللفية الذين يطالبون بوقتها� ،إن مل يطالبوا
مب�شاعره ��ا العميقة ...كانت �أنثوي ��ة معي؛ م ّثلت �أنا دور
الفتى اخلجول العا�شق معه ��ا .كنت رقيقة؛ خ ّالنها كانوا
ّ
فظني"�.ص.256
غ�ي�ر �أن هذه العالق ��ة امللتوية ،غري ال�سو ّي ��ة ،اخلرقاء،
املحيرّ ة وال�شائكة ،الندّية ،القائمة على الرهبة واخلوف،

وحت ��ى احلق ��د اخلف ��ي ،م ��ع �أمها� ،ست�ت�رك ندوب� � ًا عميقة
يف روحه ��ا ،و�ست�س ِّم ��م �أ�شياء كث�ي�رة يف حياتها ،ومنها
�أنوثته ��ا ،مثلم ��ا تع�ت�رف .وكي ��ف له ��ا� ،إذن ،الإب�ل�ال من
�أنوثتها؟ تقول :مبرافقة اللوطيني الذكور”،رفقة ذكورية
ـ �أ�شتاق �إليها ـ هي ما زالت �آمنة ،ال ت�شكل تهديد ًا"�ص.286
�أ ّم ال تفكر �إال بنف�سها ،نرج�سية �ضعيفة ،بحاجة دائمة �إىل
الثن ��اء ،واالبنة ال تبخ ��ل يف �إغداقه عليها ،على الرغم من
واع� ،أن تت�ضاد
عدم اقتناعها ،وهكذا عليها ،يف رد فعل ال ٍ
م ��ع كل ما ي�ستهوي �أمها ،كل ما يعجبها ،و�أن تنفر من كل

م����ن اص��������دارات
سعد محمد رحيم
�شيء حتبه وترغب فيه؛”هذا ي�شمل كل �شيء من الرجال
�إىل العط ��ور ،الأثاث اجل ّذاب ،املالب� ��س الأنيقة ،املكياج،
الأ�شي ��اء الفاخرة �أو املن ّمق ��ة ،الأزهار ،الأل ��وان ،الذهاب
�إىل املح ��ال التجارية ،ومت�ضية العطل ��ة حتت ال�شم�س..
ناهيك ع ��ن الكحول ،لع ��ب ال ��ورق ،التلفزيون"�ص.287
لت�ستدرك؛”�أ�شكر الرب �أن �أمي ال حتب الأطفال ،الطعام،
الأف�ل�ام ،الكتب ،واملعرفة!"�� �.ص ..287وميكن القول �أن
ميوله ��ا املثلية تعود يف جان ��ب منه ��ا �إىل الهَوَ �س املفرط
لأمه ��ا بالرج ��ال .و�أي�ض� � ًا ال نن�س ��ى الرخ ��اوة يف ثقته ��ا
بنف�سه ��ا ،و�شكوكه ��ا فيم ��ا تفع ��ل ،وما ين ��ال م ��ن �إرادتها
�أك�ث�ر �إح�سا�سها ب�أنه ��ا يف مرمى قوى متباين ��ة ال قبل لها
مبواجهتها وحتديه ��ا .ويبقى وجود الآخرين يف حياتها
طاغي� � ًا .بيد �أن ال�صداق ��ات ال متنحها ال�سعادة التي تريد،
ال جتعله ��ا يف و�ض ��ع �أف�ض ��ل .لكن ،وكما يب ��دو ف�إنها ،يف
الغال ��ب ال متلك بدائ ��ل كافي ��ة .وحتى”الوقوع يف احلب
(احل ��ب املجنون) ،التنوع الباثالوج ��ي للحب .وقوع يف
احلب = �إدمان ،ا�ستحواذ� ،إق�صاء االخرين ،حاجة ال تهد�أ
للعِ �ش ��رة� ،شل ��ل لالهتمام ��ات والأن�شطة الأخ ��رى .مر�ض
حب ،حمّى (من هنا ،الإثارة) .يقع املرء يف احلب .هذا هو
�أح ��د الأمرا�ض الذي� ،إذا �أ�صيب ب ��ه املرء ،من الأف�ضل �أن
يجيء على نحو متكرر ال ب�شكل متقطع"�ص300ـ.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؛ �أن تكون يف �أمان� ،أ ّال ت�شعر ب�أنها ُتغت�صب.
“ك ��م �أن ��ا حمظوظ ��ة ،لأين ا�ستطع ��ت القي ��ام باالختيار
(الآم ��ن) نف�س ��ه كم ��ا �أ� ��س دبلي ��و .لكن ��ي �أُنق ��ذت جن�سي ًا
ـ عل ��ى الأق ��ل جزئي� � ًا ـ عل ��ى ي ��د الن�س ��اء .ابت ��دا ًء من عمر
 ،16ع�ث�رت عل ��ى الن�س ��اء� ،سع�ي�ن �إ ّ
يل ،فر�ض ��ن �أنف�سهن
عل � ّ�ي عاطفي� � ًا  +جن�سي� � ًا� .أُغت�صب ��ت م ��ن قب ��ل ن�ساء ومل
�أر يف ذل ��ك �شيئ� � ًا مه� �دِّد ًا .كم �أن ��ا ممتنة للن�س ��اء ـ الالئي
منحنن ��ي ج�سد ًا ،الالئي جعل ��ن �أ�سهل يل حتى النوم مع

الرجال"�ص.408
تلع ��ب على النقائ�ض ..على التوتر بني الرغبة والكبت،
ب�ي�ن الكربي ��اء والهوى ،ب�ي�ن الكرام ��ة واملتع ��ة املنفلتة،
ب�ي�ن احل ��ب وال�شفق ��ة على ال ��ذات ،ب�ي�ن الفه ��م والقبول
بالأكذوبة.
“كان عل � ّ�ي �أن �أ�صبح بلهاء (مع �آيري ��ن) كي �أغدو ذكية.
كن ��ت �أري ��د حكمته ��ا ـ لأ�ستوعبها ،لأجعله ��ا ملكي ـ كجزء
م ��ن جمموع �أك�ب�ر .لكني عرفت �أنن ��ي بلغت هذه احلكمة
متو�سل ��ة ،خا�ضع ��ة ...مل �أكن
فق ��ط لأنني غبي ��ة ،تابعة،
ِّ
قوية متام ًا على لعبت ��ي اخلا�صة بي� ،أنهرت تقريب ًا حني
�سحبت هي دعمها اال�ستبدادي"�ص236ـ.237
تتع ��رف عل ��ى الأ�شي ��اء والأف ��كار وال�ص ��ور واملفاهيم،
وتع ِّرفه ��ا عل ��ى وف ��ق ر�ؤيته ��ا ،وغرامه ��ا به ��ا ،وطريق ��ة
ا�ستيعابه ��ا له ��ا بزاوي ��ة ر�ؤية غري متوقع ��ة ،ال تخلو من
ح� ��س دعابة �أحيان� � ًا ،ف�ض ًال عن ميله ��ا �إىل التجريد الذي
تتقن ..يف �سبيل املثال؛
“�أن ��ا ال (�أق ��ول �شيئ� � ًا) �أنا �أ�سم ��ح لـ (�ش ��يء) �أن يكون له
�صوت ،وجود م�ستقل (وجود م�ستقل ع ّني)"�ص.167
“الأ�سل ��وب :الطريقة التي تظهر لنا الأ�شياء فيها وك�أنها
م�ص َّممة (للمتعة)”�ص.88
“عندم ��ا ت�س�ي�ر الأ�شي ��اء ب�شكل جي ��د ،فم ��ن الأف�ضل �أن
تكون غبي ًا ..الغباء هو قيّم بقدر ما هو الذكاء"�ص.175
الفراغ ��ات هائل ��ة �أحيان� � ًا يف هذه اليومي ��ات ..الأ�شياء
والأخبار والآراء غ�ي�ر م�شبعة جد ًا ،ناق�صة على الدوام.
وهذا ما مينح كتابته ��ا رونقها .فهي �أ�شبه مبجموعة من
ق�صائ ��د ق�صرية ،غام�ض ��ة ،مثرية� ..أتراه ��ا ،يف النهاية،
وعي وبقاياه؟
نوع ًا من الهذيان امل�سيطر عليه بظالل ٍّ

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

الآالف م ��ن اللي ��ايل؟ ت�ساءلت ابن ��ة ال�سنوات
الت�سع و�شرعت تبحث عن �إجابة..
ت�صفح ��ت الكت ��اب ال�سمي ��ك ال ��ذي متزق ��ت
حافات �أوراقه اله�شة ،وت�ضافرت رائحة التبغ
ورائحة الورق العتيق وعبق الظلمة ورائحة
اجلل ��د الرقي ��ق امل�ش ��دود عل ��ى �أط ��ر الدفوف
يف �صن ��ع جوّ م ��ن الغرابة لل�صبي ��ة اخلائفة،

ترجمة /أحمد الزبيدي

�ص ��درت رواي ��ة الب�ؤ�س ��اء يف فرن�س ��ا يف ع ��ام
 .1862وظه ��رت طبع ��ة له ��ا باللغ ��ة الإجنليزية
يف نيوي ��ورك يف نف� ��س العام ،ويع ��ود الف�ضل
يف ذلك اىل الرتجم ��ة الرائعة التي قام بها عامل
امل�صري ��ات الأمريك ��ي ت�شارل ��ز ويلب ��ور والذي
انتهى م ��ن ترجمتها يف �ستة �أ�شه ��ر فقط .ولكن
على الفور ظه ��رت دالئل على �أن الرواية �سوف
حت�ص ��ل على انت�شار وا�س ��ع  :ثم ظهرت ن�سخة
مزورة لرتجم ��ة ويلبور يف والي ��ة ريت�شموند،
حي ��ث مل تطب ��ق بع ��د قوان�ي�ن حق ��وق الت�ألي ��ف
والن�ش ��ر .وحذف ��ت منه ��ا كل �إ�ش ��ارات هوج ��و
�إىل �ش ��رور الرق).وا�صبح ��ت رواي ��ة هوج ��و
ذات �شعبي ��ة كب�ي�رة يف والي ��ات اجلنوب حتى
�أن اجلن ��ود ب ��د�أوا يطلق ��ون عل ��ى انف�سه ��م لقب
الب�ؤ�ساء
وتعر�ض ��ت الرواي ��ة اىل ت�شوي ��ه من ن ��وع �آخر
يف الرتجم ��ة الربيطاني ��ة الأوىل ،الت ��ي ق ��ام
بها ال�س�ي�ر ت�شارلز ال�سيل� ��س وراك�سال ،والتي
�ص ��درت �أي�ضا يف ع ��ام  .1862ووفقا للم�ؤلف،
ف ��ان راك�س ��ال ،وهو امل� ��ؤرخ الذي �ص ��ور نف�سه
خب�ي�را 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�ش�ي�ر امل�ؤل ��ف اىل الت�شوي ��ه ال ��ذي قام به
خمرجو االفالم امل�أخوذة عن الرواية يف جميع
�أنحاء العامل وحتريفهم للن�ص الأ�صلي للرواية
وخ�صو�ص ��ا يف ت�ضمني االفالم”م ��ا كان هوغو
يتجاهل ��ه”– وهو دور الكني�س ��ة و اال�شارة اىل
التعالي ��م الدينية على الرغم م ��ن �أن هوجو كان
يعترب نف�سه ان�سان م�ؤمنا”وهذا ما فعله املخرج
الربيطاين توم هوبر يف ت�صوير بع�ض م�شاهد
الفل ��م ال ��ذي اخرج ��ه ع ��ام  2012يف كاتدرائية
وين�ش�سرت وهذا ما يتناق�ض مع الرواية ،والتي
مل تتطرق وال مرة واحدة اىل الكني�سة.
وكت ��اب ديفيد بيلو�س ،الذي كتب برباعة ،يقدم
ت�صحيح ��ا هام ��ا لبع�ض م ��ن ه ��ذه الت�شويهات.
حي ��ث ي ��ورد امل�ؤل ��ف يف كتاب ��ه”:ان هن ��اك م ��ا
يق ��رب من � 20ألف كلم ��ة خمتفية او م�شوهة من
ا�ص ��ل كلم ��ات ن� ��ص الرواية البال ��غ عددها630
�ألف كلم ��ة” ،وهو ما حدث اي�ض ��ا مع �شك�سبري،
ال ��ذي كان يف الواق ��ع يكتب بلغ ��ة ذات مفردات
�أك�ب�ر بكثري .ورغ ��م ان امل�ؤلف قد بل ��غ  71عاما
م ��ن العمر ،اال انه مل يق ��ر�أ الب�ؤ�ساء اال منذ فرتة
ق�ص�ي�رة” ،عندم ��ا حم ��ل ن�سخة مع ��ه يف رحلة
مل تكتم ��ل اىل جب ��ال الأل ��ب .وق ��ال يف مقدم ��ة
كتابه”اقت�صر االمر على مت�ضية الوقت يف غرفة
يف اح ��د الفن ��ادق ب�سبب ب ��رودة اجلو”،والين

�أ�سمائه ��م يف القائم ��ة ال�س ��وداء (�أو يف حال ��ة
فاجلي ��ان� ،إلغاء”ج ��واز ال�سف ��ر الأ�صفر”ال ��ذي
يجع ��ل م ��ن ال�صع ��ب عل ��ى حامل ��ه العث ��ور على
الغ ��ذاء وال�سك ��ن والعم ��ل)؛ وتعدي ��ل قان ��ون
العقوبات لالع�ت�راف بجرائم ال�ضرورة ،بحيث
ال يحك ��م عل ��ى مرتكبها بالأ�شغ ��ال ال�شاقة ،منها
على �سبيل املثال ،حاالت الفقراء الذين ي�سرقون
اخلبز لإطع ��ام �أطفالهم اجلوع ��ى؛ وخلق املزيد
من فر�ص العمل لغري املتعلمني؛ وبناء املدار�س
للفق ��راء و جع ��ل التعلي ��م االبتدائي”�شام�ل�ا
و�إلزامي".

بقي ��ت علي ًال وقت ��ا �أطول م ��ن الالزم”فقد دخلت
حتدي ��ا مع نف�سي ،وق ��ررت ان اقر�أ هذه الرواية
الرائعة وامل�شوقة حتى النهاية".
ويطل ��ق الكاتب على الرواية لقب”رواية القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر مل ��ا احدثته من ت�أث�ي�ر كبري على
املجتم ��ع الفرن�س ��ي :و ي�ؤك ��د ان �أرب ��ع ا�شي ��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  150املا�ضي ��ة .وي�شمل ذلك ال�سماح للمدانني
بالع ��ودة �إىل املجتم ��ع م ��رة �أخ ��رى دون ادراج

كما يتزين هذا الكت ��اب ب�سرية خمت�صرة رائعة
حلي ��اة هوغو .نتع ��رف فيها عل ��ى الكاتب الذي
داف ��ع ب�شجاع ��ة ع ��ن قناعات ��ه .ونعرف ان ��ه بد�أ
كتابة”الب�ؤ�س ��اء”يف عام  1845وهويف �سن ال
 ،43وه ��و نف� ��س العام الذي منح في ��ه لقب نبيل
م ��ن قب ��ل امللك لوي� ��س فيلي ��ب.و بع ��د �أن �أعطى
كتاب ��ه العن ��وان امل�ؤقت”امل�آ�سي”وعم ��ل علي ��ه
ب�شكل متقطع بني ت�شرين الثاين  1845و �شباط
 ،1848ترك ��ه جانب ��ا عندم ��ا �أدت احتجاج ��ات
ال�شوارع يف باري�س �إىل قيام ثورة �صغرية.
يف الواق ��ع ،كان معج ��زة �أن ينج ��و
كتاب”الب�ؤ�س ��اء” ،فف ��ي �شب ��اط 1848هاج ��م
الغوغ ��اء من ��زل هوغ ��و الباري�س ��ي بينم ��ا كان
خارج ��ا .وي�ص ��ف امل�ؤل ��ف ذل ��ك بقول ��ه ”:كان
الرج ��ال الغا�ضبون على حافة نهبه عندما الحظ
�أحدهم عري�ض ��ة ملقاة على ر�أ� ��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

حتوي
االلتما�س فكانت
الورق املوج ��ودة حتت



رواية”الب�ؤ�ساء".
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ال�سلط ��ة ب�ش ��كل غ�ي�ر
باال�ستي�ل�اء عل ��ى
اتهم ��ه


أ�صبحم�سكن ��ه ملتقى جلميع �أولئك
قانوين) .و�
 
الذي ��ن نفاه ��م النظ ��ام اال�ستب ��دادي لنابلي ��ون

مل يع ��ود هوغ ��و �إىل فرن�س ��ا حتى عام
الثال ��ث.
 ،1870عندم ��ا انته ��ى عه ��د نابلي ��ون الثال ��ث.
وبحلول ذل ��ك الوقت ،كانت روايته الب�ؤ�ساء يف
طريقها �إىل اخللود

عن النيويورك تاميز



أول الكتب
وعصيان
الوصايا

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�ترجع التاريخ املثري لالهت�مام لتحفة هوغو املكونة من
 1500صفحة.

اللعب ��ة امللكية (�أو العب ال�شطرجن) ،ق�ص ��ة بقلم الكاتب النم�سوي
�ستيفان زفايغ ،ن�شرت للمرة الأوىل عام  ،1942بعد وفاة امل�ؤلف.
هذه الق�صة هي موقف زفايغ الأخري ،و�شهادته الأخرية للعامل ،ما
جعلها تنوء بالعبء الثقيل للرمز.
تهتم الق�صة ب�شكل رئي�س مبباراة لل�شطرجن ،تقام يف باخرة خالل
جول ��ة بحري ��ة ،بني متباري ��ن متغاي ��ري ال�شخ�صية ،وه ��ي �صراع
ا�سطوري بني خ�صمني.
مريك ��و زنتوفك ف�ل�اح معجزة ،يتمل ��ك ب�شكل غري وا�ض ��ح� ،صفات
تطهري ��ة ،يفجرها يف م�شهد ع ��امل ال�شطرجن .بالرغم من عجزه من
اللع ��ب من الذاكرة (لعب ال�شط ��رجن بع�صابة على العينني) ،والتي
ي�شبهها زفايغ ،بحالة عازف كون�شرتو بيانو الذي يعجز عن االداء
ب ��دون نوتة مو�سيقية ،ف�إن ��ه يجاهد خلو�ض بطولة العامل من اجل
املجد والك�سب املادي.
باملقارنة معه ،ف� ��إن خ�صمه يف املباراة النهائية ،دكتور بي ،يتملك
�سع ��ة تخيلي ��ة هائل ��ة يف اللعب ��ة ،م ّكنته م ��ن البقاء حي� � ًا يف �سجن
النازي�ي�ن االنف ��رادي ،بقدرته اال�ستثنائية عل ��ى لعب ال�شطرجن يف
خميلته.
ثيم ��ة الق�ص ��ة الرئي�سة هي �سرب العالقة ب�ي�ن ال�شطرجن واجلنون.
لتف ��ادي الأمل النف�سي املربّح الذي ينتج ع ��ن حب�سه� ،صان الدكتور
ب ��ي �سالم ��ة عقله من خ�ل�ال اكت�شافه كت ��اب عن اللعب ��ات الرئي�سة،
اذ يلعبه ��ا ب�ل�ا نهاية ،ويتعلم ب�شراهة كل لعب ��ة حتى ت�ستحوذ على
خميلت ��ه وتطوقه ��ا ،فيغدوا م�ستنف ��ذ ًا من خالل ال�شط ��رجن .يدعو
زفايغ �سلوكه الو�سوا�سي هذا ،بال�سم ال�شطرجني .بعد �أن يت�شرب
ب ��كل لعبة يف الكتاب ،يبد�أ الدكتور ب ��ي باللعب �ضد نف�سه ،مطور ًا
ق ��درة ف�صل ج�س ��ده اىل �شخ�ص�ي�ن :راب ��ح وخا�سر .ه ��ذا ال�صراع
يق ��وده يف النهاية اىل االنهي ��ار الع�صبي ،الذي يفي ��ق منه �أخري ًا،
ليج ��د نف�سه يف م�ست�شفى املجانني .قوته الأعظم هي �أي�ض ًا� ،ضعفه
الأعظ ��م  :انه يتمثل مباراة يف ذهنه ويعيدها تكرار ًا ،بكل ما ميلك
م ��ن ق ��درة تخيلية ،لكن ت� � ّرو زنتوف ��ك ورباطة ج�أ�ش ��ه ،تقوده اىل
اال�ضط ��راب العقل ��ي ويف النهاي ��ة اىل اجلنون ،حتى يت ��وّ ج الأمر
بهزميته الدراماتيكية.
تعك�س الق�صة الأح ��داث التي مهّدت للحرب العاملية التي �شهد فيها
زفايغ �صع ��ود الريفيني الوح�شي وحتوله ��م اىل �سلطة دكتاتورية
يف املاني ��ا .زنتوفك ه ��و ،بهذا املنحى ،متثي ��ل لأدولف هتلر ،بينما
خ�صمه يرمز اىل احللفاء املك�سورين.
�ألهمت هذه الق�صة ،عام  ،1997الفليم الق�صري”لعبة جريي".



لطفية الدليمي :

التب ��غ اخل�ش ��ن وعلى اجل ��دار املقاب ��ل للباب
كان ��ت ع�ش ��رات الدف ��وف الت ��ي ت�ستخ ��دم يف
الطقو�س الدينية معلقة هناك .قفز الع�صفور
م ��ا بني تالل التب ��غ وجدار الدف ��وف والحقته
وهو يقف على �إطار دف عمالق .مددت يدي،
فارتطمت ذراعي بال ��دف و�سقط على الأر�ض
حمدث ��ا �ضج ��ة جملجلة ح�س ��ب م ��ا �أوهمني
خويف ،وط ��ار الع�صفور م ��ن النافذة .ولبثت
هن ��اك �سجين ��ة مغامرت ��ي وف�ض ��ويل ،ر�أيت
قبالت ��ي خزانة كت ��ب ،كان هناك �س� � ّر الأ�سرار
وجمم ��ع الغواي ��ات كله ��ا ،وله ��ذا حظ ��ر على
البن ��ات دخولها ،مددت ي ��دي �إىل �أكرب الكتب
حجم ��ا ،كان كتاب ��ا �أ�صفر الغ�ل�اف وقد تبقع
ب�ض ��وء الك ��وة ال�سماوي ��ة� :ألف ليل ��ة وليلة،
ق ��ر�أت اال�سم و�أنا يف رعبي �أتخيل ح�شدا من
الليايل ال�س ��ود حتيط بي وت�ضغط على قلبي
الراع�ش ،في�سق ��ط يف الظلمات� .ألف ليلة من
الليل ال ��ذي كان يرعبن ��ي ب�أ�شباح ��ه وغيالنه
املنبثقة من كهوف املخيل ��ة ..كيف تكون هذه

ولك ��ي �أجت ��اوز خ ��ويف املرك ��ب م ��ن دخ ��ول
الغرف ��ة واكت�شاف الكن ��ز املح ّرم خطفت ورقة
تب ��غ وم�ضغته ��ا فلذعني مذاقها امل� � ّر احلارق
والتهب ��ت �شفتاي..يف ه ��ذه الربهة اخلارجة
من �سي ��اق زم ��ن الطفول ��ة ،كنت �أتع� � ّرف �إىل
ل ّذة املح ّرم املجه ��ول و�أنا �أقلب �صفحات �سفر
احلكاي ��ات و�أل ��ج ب ��اب اخليال وال ��ر�ؤى يف
مطاردت ��ي لطائر �صغري و�أنغمر يف جلج من
روائ ��ح متنافرة  :عب ��ق التبغ امل ّر وخفة �شذى
ماء ال ��ورد ورائحة اجلل ��د واخل�شب و�أوراق
الكت ��ب العتيق ��ة وغباره ��ا ال�شه � ّ�ي ورائح ��ة
الب�س ��ط ال�صوفي ��ة املنقو�ش ��ة مبوتيف ��ات
�سومري ��ة وبدوية..وب ��د�أت �أق ��ر�أ وت�سمرت
�أم ��ام �أح ��داث احلكاي ��ة –الإط ��ار لأل ��ف ليلة
ودفعني ف�ض ��ويل ملوا�صلة القراءة ومالحقة
م�ص�ي�ر الفتاة التي اختارت املجازفة بحياتها
لتك�ش ��ف �سر امللك الفاتك قاتل الن�ساء وترجئ
موتها وموت البنات امل�ضحى بهن على مذبح
�شهوات ملك عاجز..

البؤساء  ..رواية القرن
التاسع عشر

اللعبة الملكية






أ ّول كتاب قرأته...
مع �أوّ ل كتاب مل�ست ��ه يداي -غري كتب املدر�سة
– فغمت �أنف ��ي رائحة التبغ اخلام ،ممتزجة
برائح ��ة الكت ��ب ال�صف ��راء  -ال ��ورق اله� � ّ�ش
والطباع ��ة احلجرية ،مزيج م ��ن روائح كانت
تف ��ور من نبع �س ّريّ يف حجرة معتمة ت�س ّللت
�إليها ذات ظهرية �صيف �أنا ال�صبية ال�صغرية
التي تت�صبّب عرقا وترتع�ش وهي تعرب الغرفة
�إىل ك�شوفها الأوىل لتمزق �أوّ ل احلجب.
ذات ظه�ي�رة والكل ني ��ام يف قيلول ��ة ال�صيف
�سق ��ط ع�صف ��ور �صغ�ي�ر م ��ن ّ
ع�ش ��ه يف نخل ��ة
تتو�سط فناء بيت اخلالة ،ودخل نافذة �إحدى
احلج ��رات املحيطة بالفن ��اء .ت�سلل ��ت وراءه
م ��ن باب احلجرة التي كان ��وا يحرمون علينا
دخولها نحن البنات ال�صغريات  -وهي خمزن
لغلة التب ��غ التي ي�أتون بها من بلدة راوندوز
 فر�أيت حزما كبرية من �أوراق التبغ املج ّففةبعروقها اخل�شن ��ة معلقة على اجلدران ،التبغ
الناع ��م كان معب�أ يف �أكيا�س اجلوت الكبرية،
�س�ل�ال �أخ ��رى كان ��ت تر� �ّ�ص فيها كمي ��ات من
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ترجمة وإعداد /أنس العزاوي

المحطة األولى بعد الموت -جاك اتالي -دار فايارد
�ص ��درت ع ��ن دار فاي ��ارد رواي ��ة للكات ��ب
الفرن�سي ج ��اك اتايل .عمل اتايل مت�شارا
للدولة وباحثا اقت�صاديا وكاتبا وا�ستاذا.
كتب اتايل العديد من امل�ؤلفات والبحوث
املختلفة على ال�صعيد االدبي وال�سيا�سي
واالقت�ص ��ادي� .صدر ل ��ه عن نف� ��س الدار
كتاب اليهود(الع ��امل واملال) وكذلك كتاب
الع ��وامل الث�ل�اث .تع ��د رواي ��ة املحط ��ة
الأوىل بع ��د امل ��وت من الرواي ��ات املثرية
وامل�شوق ��ة .يف �شهر متوز  2018ت�ضرب
كل من املانيا وهولندا وايطاليا وبلجيكا
موجة رهيب ��ة من الهجم ��ات تثري الرعب
يف هذه البل ��دان تتزامن مع املخاوف من

لماذا تعشق ايما روبرتس قراءة الكتب؟
ترجمة /المدى
ان�ضم ��ت �إمي ��ا روبرت� ��س م�ؤخ ��را �إىل قائمة
طويل ��ة من امل�شاهري الذين يق ��ر�أون ب�صورة
منتظمة (من بينه ��م النجمتان �إميا وات�سون
وري� ��س ويذر�سبون) عندم ��ا �أطلقت
 ،Belletristناديه ��ا اجلدي ��د
عل ��ى الإنرتن ��ت .ورغ ��م �أن
روبرت� ��س غ�ي�ر منح ��ازة
لق ��راءة الكت ��ب الت ��ي
تنا�ص ��ر ق�ضاي ��ا الن�س ��اء
كم ��ا ه ��و احل ��ال
م ��ع النجم ��ة امي ��ا
وات�س ��ون� ،أو تل ��ك
الت ��ي ت�سلط ال�ضوء
عل ��ى املتحم�س ��ات
حلق ��وق الن�س ��اء
مثل النجمة ري�س
ويذر�سبون،لكنه ��ا
قارئ ��ة �شغوف ��ة
واختياراتها

كيف اخرتت الكتاب الأول؟

ممت ��ازة ،وكل م ��ن يتاب ��ع الكتب الت ��ي تن�شر
املمثل ��ة �صوره ��ا على موقعه ��ا اخلا�ص يف
الإن�ستغرام� ،سي�ستمتع كثريا.
وه ��ذه مقابل ��ة ق�ص�ي�رة م ��ع النجم ��ة امي ��ا
روبرت� ��س تتح ��دث فيها عن
املوق ��ع االلك�ت�روين
الذي قامت باطالقه
م�ؤخ ��را با�س ��م

( ،)Belletristومل ��اذا اخت ��ارت كتاب ��ا من
مفك ��رة اجلنوب والغرب للكاتب ��ة االمريكية
املث�ي�رة للج ��دل ج ��وان ديدي ��ون ك�أول كتاب
يعر�ض يف موقعها االلك�ت�روين،و ماذا تقر�أ
الآن.

نحن متحم�س���ون جدا للحديث معك عن الكتب.
لق���د تابعنا كل الكتب التي او�صيت بقراءتها يف
موقعك على الإن�ستغرام.

× لق ��د ح�صلت تو ًا على ثالثة كتب جديدة.
وانتهي ��ت للت ��و م ��ن ق ��راءة كت ��اب حي ��اة
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 ،و�أن ��ا �أح ��ب متام ��ا تل ��ك النوعي ��ة من
الكت ��ب كم ��ا اين ح�صلت م�ؤخ ��را على كتاب
قواع ��د ال تطب ��ق م ��ن ت�ألي ��ف اريي ��ل ليفي..
�أنه كت ��اب مثري ،مبج ��رد ان طالعت فقرة يف
احدى �صفحاته حتى التهمت الكتاب باكمله.
كان كتاب ��ا رائع ��ا .كذلك فق ��د انتهيت للتو من
قراءة �أر�ض ال�سحر للكاتب ليه �شتاين .وهو
جمموعة مذك ��رات .وكانت ق ��راءة �سريعة -
قر�أت ��ه حني �ساف ��رت على م�ت�ن طائرة.

و�ساو�صي بقراءته.

وكيف حدث و ان�شئت موقعا للكتب؟

يف احلقيقة ،قبل خم�س �سنوات ،جاءتني انا
و كارا بري� ��س وهي من اع ��ز �صديقاتي فكرة
ت�أ�سي�س هذا املوق ��ع ،ولكننا مل نكن مت�أكدين
حقا كيف �سيكون بال�ضبط .كان جمرد �شيء
جديد ثم ب ��د�أت ان�شر بانتظام �صورا للكتب
الت ��ي اقر�أها يف �صفحتي على الإن�ستاغرام،
لأن الق ��راءة متث ��ل جزء ًا كب�ي�ر ًا من حياتي،
ورغب ��ت يف ان �أت�ش ��ارك ه ��ذا اجل ��زء م ��ع
النا�س .كن ��ت �أدرك �أنه �سيف�ض ��ي اىل الكثري
م ��ن املحادث ��ات ،وان الكث�ي�ر م ��ن النا� ��س
�سيت�صلون بي ،ويتحدث ��ون عن الكتب التي
يقوم ��ون بت�أليفه ��ا ،والكتب املف�ضل ��ة لديهم.
وللعل ��م فان الكثري م ��ن ال�سيناريوهات التي
اقر�أه ��ا م�أخوذة م ��ن الكتب ،لذل ��ك فهي حقا
متثل جزء ًا كبري ًا من حياتي.
ان ��ه عمل اع�شق ��ه ان ��ا و �صديقت ��ي املف�ضلة،
وحني اخربن ��ا بع�ض اال�صدق ��اء كانوا مثلنا
اي�ض ��ا وقال ��وا لنا”،ه ��ذا هو ما نري ��د القيام
به" ،وقد قدموا لنا الدعم.

اندالع حرب عاملية ثالثة ب�سبب التوترات
يف بحر ال�ص�ي�ن .حتى هذه اللحظة يبدو
ان فرن�س ��ا هادئ ��ة ومل تتعر� ��ض اىل �أي
خطر اىل ان يتم العثور على جثة متفحمة
وم�شوه ��ة مربوطة يف موق ��ف للبا�صات
بعدها يت ��م العثور على ثانية وعلى ثالثة
معذبة يف مدينة بوفو .بعد هذه االحداث
ت�صاب فرن�س ��ا بحالة من الذعر ،يلخ�صها
حتقيق �صحف ��ي غام�ض الح ��د املرا�سلني
ينب ��ئ بكارث ��ة و�شيك ��ة .يطال ��ب عنده ��ا
رئي�س اجلمهورية بفتح حتقيق تكلف من
خالله �ضابطة �شابة تدعى فاطمة احلاج.
منح ��ت فاطم ��ة م ��دة ع�شرين يوم ��ا فقط

اليق ��اف مرتك ��ب اجلرمي ��ة و�إال ..يكت ��ب
جاك اتايل رواي ��ة ت�شبه اىل حد ما افالم
الت�شوي ��ق واالث ��ارة .ي�أخذن ��ا من خاللها
يف اح ��داث نتع ��رف فيها عل ��ى �سيا�سيني
غ�ي�ر نزيه�ي�ن وغ�ي�ر م�ؤمن�ي�ن بالقانون،
رج ��ال امن ،مرتزقة م�ستعدي ��ن لعمل �أي
�شيء ،جوا�سي� ��س مزدوجني و�صحفيني
كذاب�ي�ن ومنافقني .تع ��د الرواي ��ة تذكرة
لرحل ��ة داخ ��ل االروق ��ة ال�سري ��ة للدول ��ة
مر�شدها امل�ؤلف الذي يبدو انه يعرف كل
�شئ .تدور اح ��داث الرواية يف امل�ستقبل
املل ��ئ بالفو�ضى ومن املحتم ��ل ان يكون
رهيب.

شجاعة -إيزابيل سابورتا -دار فايارد
عملت الكاتب ��ة وال�صحفية وخمرج ��ة االفالم الوثائقي ��ة �إيزابيل
�سابورت ��ا على �إجن ��از عدد من املنتجات املهم ��ة دفاعا عن م�صالح
املجتم ��ع والبيئة .تت�س� ��أل �سابورتا يف ه ��ذا امل�ؤلف عن م�صطلح
ال�شجاع ��ة ال ��ذي غاب من ��ذ فرتة ح�س ��ب و�صفها .تق ��دم �سابورتا
نق ��دا الذعا ملن يق ��ف يف خانة امل�س�ؤولية حي ��ث تبحث عن مفردة
ال�شجاع ��ة التي عف ��ا عليها الزم ��ن و�أ�صبحت جزءا م ��ن املا�ضي.
ت�ش�ي�ر الكاتب ��ة اىل ان هذا امل�صطلح ينتم ��ي اىل الوقت الذي كان
ي�س ��وده النظام والقان ��ون وال�شفافي ��ة واللوبي ��ات .عندما تذكر
مف ��ردة ال�شجاعة نالحظ ابت�سامة غ�ي�ر مريحة يف اغلب االحيان
تتظاهر بها النخب ال�سيا�سية .منذ  15عام ونحن ن�شاهد تعر�ض

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

عندم ��ا �سئلن ��ا ”:م ��اذا تري ��دون �أن يك ��ون
كتابك ��م الأول؟ ”قلنا”:يج ��ب �أن يك ��ون
رواي ��ة مفكرة اجلن ��وب والغرب م ��ن ت�أليف
ج ��وان ديديون”ووافقوا على ذل ��ك ولكنهم
قالوا”،ح�سن ��ا ،ولك ��ن دعون ��ا نفكر يف �شيء
ميكنن ��ا ان نح�ض ��ى في ��ه بتع ��اون وم�شاركة
م ��ن امل�ؤلف” .فقلت”:ح�سنا ،مل ��اذا ال نت�صل
به ��ا ونرى ما �إذا كان ��ت �ستوافق على اجراء
مقابلة معها؟”وا�ستح�سنوا االمر".

هل �ستجري املناق�شات على موقع الإن�ستاغرام
�أم على موقع Belletrist؟

فات�صلوا بها ،ووافقت على �أن تعطينا مقابلة
ح�صري ��ة مبنا�سب ��ة انطالق موقعن ��ا للكتب،
وح�صل كل �شيئ متاما كما ارغب ،لأن الكاتبة
كان ��ت حقا احد اال�سباب التي جعلتني �أحب
الق ��راءة كثريا ،وكان لها حقا ت�أثري كبري على
موهبت ��ي الفنية ،وعل ��ى حيات ��ي ال�شخ�صية
كذل ��ك .لذل ��ك فان هن ��اك ا�سباب كث�ي�رة وراء
اختيارها لتكون اول كاتب يظهر يف املوقع
و�سالتق ��ي م ��ع كاراه الختي ��ار كت ��اب ال�شهر
املقب ��ل ..وعندم ��ا ين�ض ��م الين ��ا املزي ��د م ��ن
الأ�شخا� ��ص� ،سيح�صل ��ون عل ��ى مزي ��د م ��ن
املعلوم ��ات ،لأن هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الأ�شي ��اء
املث�ي�رة الت ��ي يج ��ب �أن تن�شرولك ��ن يف
احلقيق ��ة� ،أردن ��ا فق ��ط �أن نخل ��ق مكانا حيث
ميكن للنا�س فيه احلديث عن الكتب ،وتبادل
�أفكاره ��م ،وان تكون اف ��كارا خالقة .و�سوف

ما هي معايريك للكتب التي �ستختاريها؟

كالهم ��ا� .سريتب ��ط �إين�ستاجرام م ��ع املوقع،
حت ��ى ميك ��ن التحق ��ق م ��ن كليهم ��ا عل ��ى حد
�س ��واء� .سنبع ��ث ر�سال ��ة �إخباري ��ة ،ونق ��وم
بالكث�ي�ر من التع ��اون الرائع م ��ع الأ�شخا�ص
امل�شارك�ي�ن ...لقد �أردنا فق ��ط ان نفتح منفذا
�إبداعي ��ا �آخر غ�ي�ر التمثيل وطريق ��ة للتفاعل
م ��ع الأ�شخا� ��ص بطريق ��ة خمتلف ��ة ،وطريقة
لدع ��م الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ال زال ��وا يف بداية
م�شواره ��م .نح ��ن نريد حقا ت�سلي ��ط ال�ضوء
عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن الكت ��اب اجل ��دد والفنانني
اجل ��دد عل ��ى موقعنا عل ��ى �إن�ستاغ ��رام ،لذلك
�سرنى الكثري من ذلك.
لي�س ��ت هن ��اك حق ��ا �أي ��ة معاي�ي�ر .نح ��ن يف
الأ�سا� ��س ن�ستن ��د اىل الأ�شياء الت ��ي تثرينا،
ومبج ��رد ان نن�شر ال�صور على الإن�ستغرام،
�س ��وف ن ��رى مب ��اذا يهت ��م زمال�ؤن ��ا الق ��راء.
نري ��د فقط �أن ن�ب�رز النا�س الت ��ي تثرينا ،يف
الأ�سا� ��س .ال توجد معايري لأن ��ه ال ينبغي �أن
تكون هن ��اك �أي قواعد .ان بابنا مفتوح لكل
من يريد امل�شاركة
واميا روبرت�س ممثل ��ة ومغنية �أمريكية من
موالي ��د  .1991حا�صل ��ة على جائ ��زة الفنان
ال�ش ��اب ع ��ام  2007لأف�ضل ممثل ��ة �شابة يف
دور م�سان ��د عن فيلم الزم ��ردة .وقد ا�شتهرت
لدوره ��ا يف م�سل�س ��ل غ�ي�ر رائ ��ع� ،أبوها هو
املمث ��ل �إري ��ك روبرت� ��س وعمتها ه ��ي جوليا
روبرت�س.
يف عام ��ي  2008و  2009ب ��د�أت روبرت� ��س
�أدوار بطول ��ة يف ع ��دة �أف�ل�ام كان �أولها 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

كفانا هراء -دانيال كوهين بندي
وايرفه الكاالروندو -دار فايارد
دع ��وة للم�صاحلة مع ال ��ذات والت�سا�ؤل عن
م�ص�ي�ر فرن�س ��ا .يبح ��ث الكاتب ع ��ن اجابة
ل�س�ؤال ��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�ش ��رق ،فرتة قليل ��ة بعدها حتى
يتبخر ه ��ذا االمل وتتملكه ��م اخليبة .علينا
ان ن�س� ��أل انف�سنا مل ��اذا ال تق ��در فرن�سا على
تطبيق اال�صالحات التي اقدمت عليها معظم
الدول االوربي ��ة االخرى او تنتهج �سيا�سية
ا�صالحي ��ة خا�ص ��ة به ��ا .يعتق ��د الكاتب ��ان
ان فرن�س ��ا تفتق ��ر اىل اىل الدميوقراطي ��ة

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

الجغرافية
السياسية
للبعوض-
ايريك اورسينا
وايزابيل دو
سانت اوبان-
دار فايارد

ي�ش�ي�ر الباحث ��ون اىل ان عم ��ر
البعو� ��ض ميت ��د اىل اك�ث�ر م ��ن
 250ملي ��ون �سنة لك ��ن ال يزال
عمره ��ا امل ��ادي ال يتج ��اوز 30
ي ��وم .للبعو� ��ض م ��ا يق ��ارب
 3564نوع .تبلغ خطورة هذه
الكائن ��ات ال�صغ�ي�رة م�ست ��وى
كبريا جدا حيث ت�ؤدي اىل اكرث
من  700000حالة وفاة ب�شرية
يف الع ��ام الواح ��د .تنت�شر هذه
الكائن ��ات يف القارات اخلم�س.
يح ��اول البعو� ��ض م ��ن خ�ل�ال
طنين ��ه ان ينق ��ل لن ��ا اخب ��ار
الق ��ارات وال�شع ��وب ويحدثن ��ا

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

الناخب�ي�ن بالتغي�ي�ر واملثالية لك ��ن من دون
ج ��دوى .يتمت ��ع ر�ؤ�سائنا ب�سق ��ف كبري من
ال�صالحي ��ات لكنه ��م يخ�ش ��ون او يتجنبون
ممار�ستها� .شئنا ام ابينا على طريف املناف�سة
يف فرن�سا �أي اليمني والي�سار تغيري الثقافة
ال�سيا�سي ��ة والك ��ف عن النظ ��ر اىل احللول
الو�سط ��ى علينا البحث ان م�صلحة االغلبية
�أي ال�شع ��ب وعلينا ان نح ��ذو حذو جرياننا
وان نتج ��اوز االنق�سام ��ات ب�ي�ن اليم�ي�ن
والي�س ��ار ونتوج ��ه نحو حكوم ��ة ائتالفية.
فرن�س ��ا لي�ست اليون ��ان ،فرن�سا ق ��ادرة على
اج ��راء ا�صالحات م ��ن �ش�أنه ��ا �إتاحة فر�صة
للخ ��روج م ��ن ه ��ذا الواق ��ع �ش ��رط �إيج ��اد
دينامية دميوقراطية حقيقية.
عن وجهة نظره يف العوملة.
ي�ش ��رح لن ��ا تاري ��خ البعو� ��ض
احل ��دود امللغي ��ة والتغي�ي�رات
الدائم ��ة ون�ضاله ��ا م ��ن اج ��ل
البق ��اء وت�أثريه ��ا يف الواق ��ع
ال�صح ��ي العامل ��ي وعلى القوى
الب�شري ��ة م ��ن خ�ل�ال التالع ��ب
اجلين ��ي .بني ��ت ه ��ذه املغامرة
يف املق ��ام االول عل ��ى ثالثي ��ة
والطفيلي ��ات
البعو� ��ض
وال�ضحي ��ة .ياخ ��ذك البعو�ض
يف رحل ��ة جدي ��دة ممتع ��ة لفهم
هذه االر�ض باطرافها املرتامية
من غينيا اىل كمبوديا وال�صني

اىل ال�سنغ ��ال والربازي ��ل اىل
ام�ي�ركا .يعدن ��ا الكات ��ب برحلة
ممتع ��ة ومليئ ��ة باحلكاي ��ات
والتاري ��خ ومر� ��ض احلم ��ى.
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�ض.
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ّ
ممـزق..
عصـر

فطنة وقوة ايريك هوبزباوم تبرزان بعد وفاته

ترجمـة :عبـاس المفرجـي
كان ايري ��ك هوبزب ��اوم امل� ��ؤرخ الأكرث �شهرة
يف الق ��رن الع�شري ��ن ،ال فق ��ط يف بريطاني ��ا
بل يف �أرجاء الع ��امل� .أعماله الرئي�سة� ،أربعة
جملدات مهمة تغطي تاريخ اوربا يف حميطه
العاملي ،من الث ��ورة الفرن�سية يف  1789اىل
�سق ��وط ال�شيوعية بعد قرن�ي�ن من ذلك ،بقيت
يف الطباع ��ة من ��ذ �ص ��دور طبعاته ��ا الأوىل.
اك�ث�ر من ن�ص ��ف قرن بع ��د ظهوره ،م ��ا يزال
كتاب”ع�ص ��ر الثورة”يت�ص� �دّر قوائم القراءة
رجم اىل اكرث
اجلامعية”.ع�ص ��ر التط ّرف"ُ ،ت ِ
م ��ن خم�سني لغة ،وب�ل�ا �شك �سج ��ل الطبعات
الأجنبي ��ة لكتب ��ه الأخ ��رى ه ��و �سج ��ل مث�ي�ر
للإعجاب.
كم ��ا كان هوبزباوم معروف ًا على نطاق وا�سع
يف ايطاليا – ميكن ��ك م�شاهدته يف اليوتوب
متحدث� � ًا ع ��ن انطوني ��و غرام�ش ��ي يف اللغ ��ة
االيطالي ��ة – كان �أي�ض ًا معروف ًا يف الربازيل،
حي ��ث كان اع�ت�راف الرئي� ��س ل ��وال بالأث ��ر
الكب�ي�ر لهوبزب ��اوم عل ��ى �أف ��كاره �سبب� � ًا يف
ت�صدّر”ع�ص ��ر التطرف”قائم ��ة �أف�ضل الكتب
مبيع� � ًا .حاز هوبزب ��اوم على درج ��ات �شرف
م ��ن العديد من الأقطار ،مب ��ا فيها االورغواي
وجمهورية الت�شيك .كان مواطن �شرف ملدينة
فيين ��ا .فاز بجائ ��زة بل ��زاك ،التك ��رمي الأكرث
�إ�شتها ًء (وغنى) يف جمال العلوم االن�سانية.
كوف ��ئ بجائزة معر� ��ض فرانكف ��ورت للكتاب
ع ��ن م�ساهمت ��ه يف”التفاه ��م االورب ��ي" .يف
اململكة املتحدةُ ،من ��ح رتبة رفيق �شرف وهي
تع ��ادل رتبة فار�س .ت�صدرت �أخبار وفاته يف
عب
 1ت�شرين الأول  2012عناوين ال�صحف رْ
العامل.

هن ��اك الكثري م ��ن الأ�سب ��اب التي تب�ّي�ننّ كيف
جنح هوبزب ��اوم بالو�صول اىل ه ��ذا ال�سمو
وال�شعبية عاملية النطاق .كتب بفطنة ،بجمال
وبقوة �إ�ستثانية� ،سمات تتو�ضح مرة �أخرى
يف هذا املجموعة ،املن�ش ��ورة بعد وفاته ،من
املقاالت واملحا�ض ��رات عن الثقاف ��ة االوربية
يف القرن�ي�ن التا�س ��ع ع�ش ��ر والع�شرين .جمل
�آ�س ��رة تث ��ب م ��ن �صفحاته ��ا .كان ��ت احلي ��اة
العامة لكارل كراو� ��س ((مونولوجا م�ستمر ًا
مدى احلياة موجها اىل العامل)) .الثقافة هي
لي�س ��ت جم ��رد ((�أ�سواق مركزية نت ��زود منها
طبق� � ًا لأذواقن ��ا ال�شخ�صية))(( .م ��ع دمقرطة
ال�سيا�س ��ة ،ا�ضحت ال�سلطة على نحو متنامي
م�سرح ًا عام ًا)) .موهب ��ة هوبزباوم ب�إثارة الـ
’’  [ ‘‘ obiter dictaاملالحظة الع َر�ضية]
مل تغادره �أبد ًا.
ه ��ذا يوح ��ي ب�سب ��ب ق ��وي �آخ ��ر جلاذبيت ��ه
العاملي ��ة :اخل�ص ��ب الهائ ��ل ،املده� ��ش خلياله
التاريخي .الكثري من امل�ؤرخني حلقوا بفكرة
م�ؤث ��رة �أو �أخرى ،لكن هوبزباوم حلق ب�إطار
وا�س ��ع وكامل من الأف ��كار(( .الأزم ��ة العامة
للقرن ال�ساب ��ع ع�شر))؛ ((الث ��ورة املبارزة))
(الثورت ��ان ال�صناعية والفرن�سي ��ة ،الأحداث
التقوميي ��ة للع�ص ��ر احلدي ��ث)؛ ((اكت�ش ��اف
التقاليد))؛ ((ثوار بدائيون))؛ ((الل�صو�صية
االجتماعي ��ة))؛ ((الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر
الطوي ��ل)) ()1914 – 1789؛ ((الق ��رن
الع�شرين الق�ص�ي�ر)) ()1989 – 1914؛ هذا
فق ��ط نزر ي�س�ي�ر .قدرته على ر�ؤي ��ة ال�صورة
الكب�ي�رة وا�ستنب ��اط فك ��رة هيكيلي ��ة لف ��رز
تفا�صيل خمتلفة وجاحم ��ة من التاريخ كانت
مثرية.
من الوا�ض ��ح �أن هوبزباوم مدين بالكثري من
ه ��ذا اىل التزام ��ه م ��دى احلي ��اة باملارك�سية،
الت ��ي كان ��ت ب�ي�ن يدي ��ه �أداة بارع ��ة وط ّيع ��ة
لتنظيم وتف�سري املادة التاريخية ،عامل فكري
كام ��ل �أُزي ��ل م ��ن العقائدي ��ة االورثوذك�سي ��ة
ال�صارم ��ة لالكادميي ��ة ال�سوفييتية وتابعاتها
الغب ّي ��ات يف البل ��دان الأخ ��رى م ��ن حل ��ف
وار�ش ��و .ال عج ��ب انه ��م مل يعرفوا حق� � ًا ماذا
ي�ستنتج ��وا من ��ه .املارك�سي ��ة ا�ضف ��ت ،وهذه
حقيق ��ة ،على الكث�ي�ر 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�صاب ��ات ،على

�سبيل املثال ،كانوا ث ��وار ًا بدائيني ،بال�ضبط
لأن التاري ��خ مل يك ��ن و�صل بع ��د اىل املرحلة
التي توفر فيها اال�شرتاكية �أدوات لي�صبحوا
ع�صريني .م ��ع ذلك ،مل مينعه هذا من التعامل
معهم بحب وم�شارك ��ة وجدانية ،هما بعيدان
ّ
((التعطف الهائ ��ل)) لذرية مارك�سية
جد ًا عن
دوغماتي ��ة .ه ��ذه ال�سم ��ات مل تك ��ن �أك�ث�ر
و�ضوح ًا مثلما هي يف النو�ستاجليا الباهتة،
لكنه ��ا القابل ��ة لأن تمُ َ َّي ��ز بو�ض ��وح ،للمقاالت
الرائع ��ة يف الكت ��اب احل ��ايل ع ��ن احلي ��اة
اليهودية يف و�سط اوربا يف القرنني التا�سع
ع�شر والع�شرين ،البيئة التي ترعرع فيها هو
نف�سه.
م ��ا فعلت ��ه مارك�سي ��ة هوبزب ��اوم �أي�ض� � ًا ،هو
�إنه ��ا حولت ��ه م ��ن متفائ ��ل �أبدي – ح�ي�ن كان
مل ي ��زل م ��ن املمك ��ن للبع� ��ض التفك�ي�ر ،حتى
م ��ع حتفظات ،ب�أنه ��ا تزوّ د بالأم ��ل بامل�ستقبل
– اىل مت�شائ ��م متح�ّي�ررّ  ،عندم ��ا �أ�صب ��ح من
الوا�ض ��ح ،م ��ن ع ��ام  1990ف�صاع ��د ًا� ،إنها مل
ُلحظ بو�ضوح
تعد كذلك .ت�شا�ؤم هوبزباوم ي َ
يف الكث�ي�ر م ��ن املقاالت يف ه ��ذا الكتاب اكرث
م ��ن �أي عم ��ل �آخ ��ر ن�ش ��ره ه ��و بع ��د �سق ��وط
ال�شيوعي ��ة .التجرب ��ة الثقافي ��ة ،يق ��ول ،هي
((غ�ي�ر متكامل ��ة)) .املو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة
لي� ��س لها م�ستقب ��ل ،فقط ما�ض ��ي .يف العديد
من �أج ��زاء الع ��امل ،ا�ستبدل ��ت التخ�صي�صات

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�شائم� � ًا اىل ح ��د كاف) وبرغ ��م ذلك
ر�ؤيته ع ��ن م�ستقبل الثقافة ه ��ي معتمة جد ًا.
املو�سيق ��ى الع�صري ��ة قد ال تكون له ��ا �شعبية
كب�ي�رة يف قاع ��ات الكون�ش ��رت ،عل ��ى �سبي ��ل
املث ��ال (كم ��ا ي�شري عل ��ى نحو متك ��رر) ،لكنها
تخ ��رج للمالي�ي�ن يف �ش ��كل مو�سيق ��ى �أفالم.
ب�إلقاء نظرة على الفن ��ون الب�صرية ،ال يوجد
الكثري من �إ�شارت االنحراف .كما يف الغالب،
تدعو حججه اىل املعار�ضة بقدر ما تدعو اىل
املوافق ��ة ،وهي �إ�شارة عن م�ؤرخ مبدع بحق.
كما الحظ امل�ؤرخ االقت�صادي االمريكي ديفيد
النديز ،ت�ضع كتاب هوبزباوم جانب ًا ،فت�شعر
كم ��ن �أنهى للت ��و لعبة �سكوا�ش قوي ��ة  :منهك
ومنتع�ش يف الوقت ذاته.
يف النهاي ��ة ،والأه ��م م ��ن كل �ش ��يء ،كان
لهوبزباوم جاذبية عاملية لأنه كان ميلك �سعة
افق مذهلة يف املعرفة التاريخية ،ت�شمل عدد ًا
مدوّ خ� � ًا من البل ��دان والثقاف ��ات� .أن ��ا �أد ّر�س
و�أكت ��ب ع ��ن التاري ��خ االورب ��ي احلديث ملدة
تق ��ارب االربع�ي�ن عام� � ًا ،لكن ��ي عندم ��ا قر�أت
كتابه عرف ��ت ك ّم ًا هائ ًال مل �أكن �أعرفه من قبل،
عن ك ّتاب مثل كي �إي فرانزو�س ،غريغور فون
ري ��زوري� ،أو مريو�س�ل�اف كرلي ��زا ،عن دور
�أ�ص ��وات اليه ��ود يف االنتخاب ��ات التي جرت
يف منت�ص ��ف القرن التا�سع ع�شر يف تورينو،

عن �سب ��ب �أن املورم ��ون هم دائم� � ًا �أوغاد يف
ق�ص�ص �شرلوك هومل ��ز ،عن جاذبية �إ�سطورة
راع ��ي البق ��ر يف الوع ��ي االورب ��ي ،وكث�ي�ر
غريه ��ا؛ �شيء جديد عل ��ى كل �صفحة تقريب ًا.
يدين هوبزباوم مبعرفت ��ه املو�سوعية جزئي ًا
اىل الف�ض ��ول النهم حول كل �شيء ،الذي كان
عام�ل ً�ا رئي�س� � ًا يف بقائ ��ه حي� � ًا ومفك ��ر ًا لزمن
طوي ��ل؛ هو مدين بهذه املعرف ��ة �أي�ض ًا ،وعلى
نح ��و وا�ضح ،اىل ن�ش�أت ��ه الكوزموبوليتانية
يف فيينا ،برلني ولندن.
الكوزموبوليتاني ��ة مل تك ��ن منقطع ��ة النظري
ب�ي�ن امل�ؤرخ�ي�ن الربيطاني�ي�ن م ��ن �أقران ��ه
والأجي ��ال الالحق ��ة ،حت ��ى و�إن ذهب ��ت اىل
مدي ��ات �أبعد يف حالة هوبزب ��اوم .م�ؤرخون
م ��ن عم ��ره ،مث ��ل اوي ��ن ت�شادوي ��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.
�إنه ��م نقلوا �سع ��ة �أفقه ��م يف الإ�ست�شراف اىل
جيل �أكرث �شباب ًا – جيلي انا – مقدمني كتيبة
من امل�ؤرخ�ي�ن الربيطاني�ي�ن �أعمالهم 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
�أو امري ��كا :ب ��ول بري�ستون ،اي ��ان كري�شاو،
نورمان ديفز ،ديني�س ديلتانت ،لو�سي ريال،
جف ��ري هو�سكنغ وعدي ��د �آخري ��ن .جعل هذا
من امل�ؤرخ�ي�ن الربيطانيني اليوم �أكرث ت�أثري ًا
و�أك�ث�ر ق ��راءة على نط ��اق وا�س ��ع يف العامل.
هيمنته ��م كان ��ت ثمرة لتعلي ��م تاريخي وا�سع
يف املدار� ��س الربيطانية ،حيث ُي َد َّر�س تاريخ
اورب ��ا والع ��امل جنب� � ًا اىل جنب م ��ع التاريخ
الربيطاين لعقود من ال�سنني.
الآن ،ه ��ذا التقليد الرائ ��ع مع ّر�ض للتهديد� ،إذ
يحذر �سكرت�ي�ر الدولة لتعليم مناهج التاريخ
القومي اجلدي ��د من ن�شوء جيل قليل الإدراك
وجاهل م ��ن ال�شباب الذي �سينه ��ون املدر�سة
وهم ال يعرفون �شيئ ًا على االطالق عن تاريخ
البل ��دان م ��ا وراء ه ��ذه ال�شواط ��ئ .ميكنن ��ي
�سم ��اع ايري ��ك هوبزب ��اوم وه ��و يتق ّل ��ب يف
قربه.

مل ي�ت�رك الروائ ��ي �أحمد خلف مقدم ��ة لكتابه (اجلمال
يف مديات ��ه املتع ��ددة) تو�ض ��ح يل كق ��ارئ ،عمّا يرغب
خل ��ف ،لت�سليط ال�ض ��وء �أو احلديث عنه من خالل هذا
امل�ؤ َّلف ،مل يرتك يل �سوى كلمة تظهر يف �أعلى اجلانب
الأمي ��ن م ��ن الغ�ل�اف وهي”جتارب”وعن ��وان لكتابه
يتو�س ��ط الغالف ،وجمل ��ة ا�ستفهامية ملو�ضوعه الأول
يف ال�صفح ��ة اخلام�سة من الكتاب (ملاذا عامل الق�ص�ص
والروايات وحده؟)...
ولكن ��ي اعتقدت �أن خلف يحاول الو�صول �إىل اجلمال
م ��ن خالل جت ��ارب عدي ��دة مع م�ؤلف ��ات �أو �أح ��داث �أو
�شخو� ��ص خا�ضه ��ا ه ��و �شخ�صي ًا ،وها ه ��و يعمل على
اي�صاله ��ا للق ��ارئ من خالل ه ��ذا الكتاب ،وال ��ذي بد�أه
مربر ًا بح�سب فهم ��ي ملو�ضوعه الأول �أن مهمة الكاتب
ه ��ي اي�ص ��ال احلقيق ��ة بعي ��د ًا ع ��ن ميول ��ه ورغبات ��ه،
وتوجهات ��ه ،م�ش�ي�ر ًا �إىل الروائي الرو�س ��ي �شلخوف
يف حديث ��ه مع �أحد ال�صحافيني االمريكان ،عن روايته
الدون اله ��ادئ ،ورغم �أن توجه �شلخ ��وف كان من�صب ًا
نحو احلمر� ،إال انه اظهر يف روايته احلقيقة وال�شيء
غريه ��ا ،وحاول خل ��ف من خالل طرحه له ��ذه احلكاية

يحيى الشيخ
هنا البد يل �أن اك�شف عن ازدرائي للكثري من
�صيغ الكتابة ال�سائدة� .إن كنت من�صف ًا يف هذا
من�صف ،ف�أنا اقرتفت هذا عن ق�صد قد
�أو غري
ٍ
يبدو �أخرق .فكتابي� ،أو روايتي ،كما ت�سمى،
ه ��ي انتهاك لع ��رف �سائد .انه ��ا جن�س غريب
كبطلها ،مولودة من تزاوج ق�سري ،اغت�صاب
�شيط ��اين ،جاء من خ ��ارج ال�سي ��اقّ .
�شخ�ص
غريي (بره ��ان �شاوي ،حممد عي ��د �إبراهيم،
ع ��واد نا�صر ،اميان الب�ستاين) غرابة جن�سها
وخرافة مو�ضوعها وا�ستحواذ التجريب على
بنائها .هذا ال مينحها احل�صانة من الن�أي عن
كفة ميزان التقييم ،بل يجربها دون غريها.

"بهجة األفاعي" وحزن الكتابة

ا�س ُتهلت الرواية بتحديد مكانني :الأول مكان
�أبط ��ال الرواية (العان�س وابنها) املعزول يف
طرف بل ��دة ،يف ق�ص ��ر منيف”،و�سط ب�ستان
كب�ي�ر ،عل ��ى �ضف ��ة خا�ص ��رة نهر يل ��ف حوله
�ال متوج
مثل افع ��وان جب ��ار ،خلف �سياح ع � ٍ
ب�شظاي ��ا الزجاج"� ...إذن! ه ��ي عزلة خطرية
وجارح ��ة ،وحالة ح�صار ،ف ��كل من عا�ش يف
ه ��ذا الق�ص ��ر؛ ولد وعا� ��ش ومات ودف ��ن فيه.
ثان ي�شكل بعد ًا اجتماعيا للأول ،وهو
ومكان ٍ
مبثابة بلدة ب�أ�سواقها ،ومقاهيها ،و�شوارعها
وحرك ��ة مروره ��ا ،وم�ست�شف ��ى ،وم�س ��رح،
وملع ��ب بل ��دي ،وحدائ ��ق عام ��ة ومتنزهات،
يقطنه ��ا �شع ��ب كب�ي�ر يزح ��ف زراف ��ات �إىل
منا�سبات وحفالت وطقو�س جماعية .وتبدو
يف بنيتها انها بلدة ع�صرية الطراز.
العالق ��ة اجلغرافي ��ة ب�ي�ن املكان�ي�ن قي�س ��ت
باحت ��دام ال�ص ��راع بينهما :يف امل ��كان الأول
�شابة خارق ��ة اجلمال ،رف�ضت رج ��ال البلدة،
مبعن ��ى �آخ ��ر رف�ض ��ت نظامه ��ا وتاريخه ��ا
وم�ستقبله ��ا ،ف�سمي ��ت بالعان� ��س نكاي ��ة بها،
وابنها”الفح ��ل ذو الر�أ�سني”ال ��ذي ع ��زل
نف�س ��ه يف �صومعت ��ه يف الق�صر بحكم و�ضعه
اخللق ��ي اخلا� ��ص ،ويف املكان الث ��اين رجال
عقيمني هيمنت عليهم فكرة خرافية عن املر�أة
ون�سجوا ب�ش�أنها حكايات مل تنته حتى موتها،
وعن ابنها ،بفعل قوته اخلارقة التي اجتاحت
حياته ��م وا�س ّرتهم الزوجي ��ة ،وهو غائب عن

واتف ��اق اجلميع على حرمتها وع ��دم تندي�سها ،مل تكن
�إال ت�ص ��ور ًا رومان�سي� � ًا ال اعتب ��ار ل ��ه و�س ��ط عجاج ��ة
ال�سطو على كل �شيء و�أي �شيء".
و�أعتق ��د �أن م ��ن �أهم املو�ضوع ��ات الت ��ي ناق�شها خلف
يف جترتب ��ه ه ��ذه ه ��و مو�ضوعة”م�ستقب ��ل املطب ��وع
العراقي”ال ��ذي ي�سه ��ب خل ��ف خالل ��ه باحلدي ��ث ع ��ن
�صناعة كتاب عراقي...
ه ��ذه املق ��االت الت ��ي و ّثقه ��ا خل ��ف م ��ن خ�ل�ال كتاب ��ه
(اجلمال يف مديات ��ه املتعددة) قد تكون عامل كبري مللم
ب ��ه خلف وجمع فيه ع ��دد ًا كبري ًا من الكت ��ب ،وال ُكتاب
واملفكري ��ن والأدب ��اء والروائيني الكب ��ار ،ا�ضافة اىل
اح ��داث �سيا�سي ��ة واجتماعية وثقافي ��ة كثرية ،و�سري
وتوثيقات ت�أريخية ،قد يجدها القارئ يف كتاب واحد
ويتع ��رف �إليها بد ًال من �أن يت�شتت ،ومن خالل جتربة
واحدة.
ين�ش ��ر خلف خالل كتابه ه ��ذا جمموعة من احلوارات
الت ��ي اجري ��ت مع ��ه ،ومن قب ��ل حماورين ع� �دّة ،بذلك
ا�ستطاع خلف جمع جتربته الروائية من خالل مقاالت
كتبها ،وحوارات اجريت معه يف كتاب واحد.

العالق ��ة بحياته ��م .العالقة ب�ي�ن املكانني هي
عالق ��ة ما ب�ي�ن �سجن يف ط ��رف مدينة تقطنه
ام ��ر�أة وابنها”الفحل”ال ��ذي يحم ��ل ق ��درات
خرافي ��ة ،وما ب�ي�ن مدينة يقطنه ��ا �شعب حر،
�إمن ��ا عقيم ...ما بني قوة حقيقة ،حية ،فعالة،
وخ�صبة تعي�ش ومتار� ��س حياتها �سر ًا خلف
�س ��ور ع ��ال يج�سدها”الفح ��ل" ،وب�ي�ن جدب
وعقم وبالدة حي ��اة تتف�شى وتك�شف دونيتها
يف املدين ��ة .يف الواقع وعل ��ى الأر�ض ،هناك
قطب ��ان متنافران يتمدد بينهم ��ا فعل تاريخي
واح ��د ال غ�ي�ر ه ��و الرغب ��ة الطبيعي ��ة يف
احلي ��اة :التكاثر .فزحفت الن�ساء م�سحورات
بقوة”الفحل”اخلارق ��ة و�سح ��ره يطل�ب�ن
�شفاعت ��ه .جئن الي ��ه ب�أرحام ياب�س ��ة ،خالية،
خم�صب ��ات ب�أجن ��ة مبارك ��ة ،ليلدن
وخرج ��ن ّ
يف �أح�ض ��ان �أزواجهن العقيمني .بني املكانني
امت ��داد خف ��ي� ،س ��ري ،بيولوجي غ�ي�ر معلن
�إال ت�أوي�ل�ا ،ورم ��ز ًا ،لكنه �أم�س ��ى واقع ًا فعا ًال
وحيوي ًا� .أم�سى رحم ًا ل�صراع الأ�ضداد.
ا�ستبطنت الرواية �شريانني رئي�سيني :واحد
لل ��دم النقي والآخر للدم الفا�سد ،االول يحمل
احلي ��اة بخ�صبه ��ا وعنفوانه ��ا حمم ��و ًال عرب
�شخ�صي ��ة الأم "/العان�س”وابنها”الفح ��ل"،
والثاين حملته جمهرة غوغاء ،عقيمة ،مهمتها
�صناع ��ة ال�ضغين ��ة والتاريخ ال ��رث .يت�سرب
ه ��ذان ال�شريانان ع�ب�ر ان�سج ��ة ربطتهما يف
عالقة م�صريي ��ة م�أ�ساوية مرعبة ،ت�شكلت من
ذرية”الفحل”الت ��ي مار�س ��ت ن�شاطه ��ا بعبث
�شديد الق ��وة وخ ّربت احلي ��اة ،وحوّ لتها �إىل
كابو� ��س انته ��ى بجرمي ��ة جماعي ��ة يرتكبه ��ا
الرج ��ال العقيم ��ون بحق”الفح ��ل" ،ال ��ذي
�أكت�ش ��ف ج�سامة م ��ا اقرتفته اه ��وا�ؤه ،فقرر
بع ��د ان انته ��ت مهمت ��ه (االخ�ص ��اب) التكفري
ع ��ن فعلت ��ه واال�ست�سالم لهم واخل ��روج رافع
الر�أ�س عاري ال�صدر لينال منهم الرجم.
حم ��ل ه ��ذا الن�سيج”ذري ��ة الفحل”ب�أمان ��ة
ونق ��اء ،فك ��رة العم ��ل الت ��ي ولدت م ��ع والدة
بطله ��ا ذي الر�أ�س�ي�ن ،فكرة ج ��اءت ت�سبح يف

كي� ��س اجل ��ارة ،وه ��ي� :أن احلي ��اة ال تزك ��ي
الثوابت مهما ط ��ال امدها ،حتى لو كان فكرة
عظيم ��ة ،كالدي ��ن مثال والأخ�ل�اق والأعراف،
�إن مل ين�سج ��م ونظ ��ام احلي ��اة� ،أو ال ين�سجم
م ��ع الطبيع ��ة .هنا لع ��ب ذرية الفح ��ل�( ،أبناء
احل ��رام) لعبته ��م يف خلخل ��ة احلي ��اة وهدّها
و�إع ��ادة ترتيبه ��ا كم ��ا ي�ش ��ا�ؤون .فاختلطوا
ببع�ضهم كونه ��م مت�شابهون متام� � ًا ،ومل يعد
الوالدان يعرفان من ابنهم احلقيقي .فاختلط
احلابل بالنابل.
ق ��ام بن ��اء الرواية عل ��ى خرب �صغ�ي�ر وهمي،
تعاظ ��م وات�س ��ع وحت ��ول �إىل تاري ��خ حقيقي
يُعت ��د به .فامل ��ر�أة الت ��ي رف�ضت نظ ��ام البلدة
وعق ��م رجالها اجنبت م ��ن رجل غريب ميتهن
التج ��ارة وال�سح ��ر ،ول ��د ًا غري ��ب ال�ش ��كل
والطب ��اع �أثار منذ ال�ساعات الأوىل ح�سا�سية
احلي ��اة ،وكان �أول وليد يف البلدة بعد عقود
من العقم .كانت �صرخته الأوىل �إيذانا حلياة
جديدة ،خرافية وغريبة مثله.
مل يك ��ن للح ��وار �ضرورة �أكرث مم ��ا جاء على
ل�س ��ان الفح ��ل م ��ع نف�سه م ��رة واح ��دة ،ومع
ام ��ه مرتني ،وح ��وارات ق�ص�ي�رة مبثوثة هنا
وهن ��اك ،متقطع ��ة ما بني النا� ��س� ،أخرها كان
حل ��م رج ��ل ع ��ن �سلحفاة تل ��د من فمه ��ا وهي
تب�ص ��ق �أفراخه ��ا ،فيغ ��رق امل ��كان بالف ��راخ
وبلع ��اب ا�س ��ود ،فيه ��رب النا� ��س .كان ه ��ذا
احلوار �آخر ما و�صلت �إليه الرواية من ك�شف
خلراب العامل.
"بهج ��ة الأفاعي”حكاية ع ��ن خراب احلياة،
اقرتفه اجلميع ب�صمت وتواط�ؤ.
ك�شف ��ت الرواي ��ة �أعماق”الفحل”خفاي ��اه،
اهوائ ��ه ،جمالي ��ات حيات ��ه وعالقت ��ه م ��ع
املحي ��ط ،فنه/طال�سم ��ه التي �سح ��ر به العامل
وهيم ��ن عليه ،و�أع ��رب يف حياته ال�سرية عن
كل قدرات ��ه الروحي ��ة واجل�سدي ��ة ،وعذاباته
وتناق�ضات ��ه وجم ��ال روحه وتوقه ��ا لل�سمو.
غمو�ض واحد كان ع�صي ��ا عليه :هو غمو�ض
الأخري ��ن الذين ا�ست�ساغ ��وا فعلته وهو يلقح

ن�ساءهم فيما يباركون هم الوالدات ويقومون
بح�ضانة االبناء ب�سعادة كونهم �أباء حقيقني.
رج ��ال متواطئون م ��ع �أنف�سهم وم ��ع بع�ضهم
ومع النظ ��ام االجتماعي ال�سائ ��د ،تبنوا فعال
تاريخي ��ا م�شين ��ا واعرتفوا ب ��ه وقنونه ،فعل
ينته ��ي بفع ��ل م�ش�ي�ن :القت ��ل للتخل� ��ص منه،
والتخل� ��ص م ��ن �آثامهم وخطيئته ��م بارتكاب
خطيئة �أخرى.
ع�ب�ر الرواية ،فيم ��ا كان الرج ��ال يعانون من
عذاباته ��م ب�صم ��ت وا�ست�س�ل�ام ،ويع�ض ��ون
�أل�سنتهم بحفالت جماعية ،كان”الفحل”يعاين
م ��ن �صراعاته الداخلية ،يه ��ذي ،ويخلق لغته
اخلا�ص ��ة ،فهو ول ��د ذو وجه�ي�ن ،ذو ل�سانني،
فاختل ��ق الطال�س ��م :لغت ��ه املرئي ��ة .يف متنها
لي� ��س �أدعي ��ة وتعاوي ��ذ ،و�أ�سم ��اء خملوقات
خرافي ��ة ،ب ��ل �أف ��كاره ه ��و وتخيالت ��ه وعقله
وخرافاته وتخريف ��ه .الطال�سم التي ابتدعها
هي حواراته م ��ع الآخرين ،وموقفه ال�صريح
منهم.
الأم ��ر الآخ ��ر ال يتعل ��ق بالرواي ��ة ،وال ب ��ي
�شخ�صي� � ًا� ،أمن ��ا يتعل ��ق ب”كاف ��كا” .فكلم ��ا
حت ��دث �أحدهم عن م�سخ ،وه ��و �أول ما فعلته
الآلهة بن ��ا منذ اخلليقة ،قبل كافكا ،وقبل �ألف
ليلة وليلة ،وقبل ال�سرياليني وغريهم ،يذهب
النقاد �إىل”كافكا”وك�أنه �أول من ابتدع م�سخ
الكائن ��ات .يذهبون �إىل كاف ��كا امل�سكني �سواء
كان امل�س ��خ بط�ل�ا ،مث ��ل كلكام� ��ش ،او وح�ش ًا
مثل”الأمرية والوح�ش"...
م�سخ”كافكا”كائن �أورب ��ي م�أزوم ،م�ضطهد،
م�سحوق ،معزول ،وميوت بفعل هذه العزلة.
�أما”الفحل”كائن ا�سطوري جبار� ،إله خ�صب
ومناء ،وعى �أزمت ��ه وازمة الوجود ،فاخرتق
كل الأع ��راف واق�ت�رف حيات ��ه ب�إرادته ،التي
�أدرك �أخريا عبثها ف�سل ��م نف�سه وقرر نهايته.
هذا مل يفعله م�سخ كافكا.

صدر قديما

عن �صحيفة الغارديان

تجارب أحم��د خلف بين مقاالت ومجموع��ة حوارات صحفية
�أو قد نعتربها جتربت ��ه الأوىل التي عر�ضها من خالل
ه ��ذا الكت ��اب �إىل انه”يح ��اول �أن ميتث ��ل اىل جوهره
وم�شروع ��ه و�آمال ��ه العري�ض ��ة الت ��ي تر�س ��م وحده ��ا
املوقف احلاد وحتدد �سمات امل�ستقبل."...
يف ه ��ذا الكت ��اب يعر�ض خل ��ف جتاربه مع ع ��دد كبري
م ��ن الروائي�ي�ن 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 �أن ي�سوق
الأح ��داث اىل رواي ��ة كويلو ،التي يج ��د �أنها ت�شبه يف
بع�ض خ�صائ�صها البنائية عدد ًا من الروايات العراقية
والعرب�شية والغربية التي �سبق و�أن قر�أت من قبل.
كت ��ب كث�ي�رة ،و ُكتاب كبار �آخ ��رون ي�ش�ي�ر �إليهم خلف
يف جتربت ��ه تلك ،الت ��ي حاول �أن ي�سرده ��ا لنا ،ويذكر
يف مو�ضوعة”�آخ ��ر املحاوالت”متحدث� � ًا عن الأحداث
الت ��ي واجهته ��ا البالد خ�ل�ال �سرقة املتح ��ف الوطني،
واالحب ��اط الذي الزمه من خ�ل�ال هذه احلادثة ،ويذكر
خلف”ادرك ��ت �أن ال م ��كان �آمن يف ه ��ذا العامل ال ميكن
اخ�ت�راق حرمت ��ه حت ��ى ل ��و كان متحف� � ًا و�إن قناعت ��ي
ال�سابقة انن ��ي عولت على هيب ��ة املتاحف واجلامعات

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
نرشتُها 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 ِ
أخف
فيها نزعة تجريبية غلبت عىل
نتاجي كله.

مقام��ات الحريري

جذب ��ت مقام ��ات احلري ��ري بروعته ��ا وجم ��ال �أ�سلوبها
اهتم ��ام امل�صورين الذين بادروا �إىل تزيني خمطوطاتها
ومتثي ��ل ق�ص�صها بالر�سوم ،ومل َ
يحظ كتاب عربي مبثل
ما حظيت به هذه املخطوطات من عناية.
ال ج ��دال يف �أن ف ��ن الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة مدي ��ن يف ن�ش�أته
الأوىل بالكث�ي�ر �إىل ف ��ن املقام ��ات ال ��ذي ابتك ��ره الأدب
العرب ��ي يف نهاي ��ة القرن اخلام�س الهج ��ري (11م) على
الأرجح،
والرائ ��د احلقيقي لف ��ن املقامات هو بال �ش ��ك «�أبوحممد
القا�سم بن علي احلريري» الذي �ألف كتاب ًا ُن�سب �إليه هو
«مقام ��ات احلريري» ،وهو يحتوي عل ��ى خم�سني مقامة
�أو ق�ص ��ة ق�ص�ي�رة ،وق ��د �أهدى ه ��ذا امل�ؤل ��ف البديع �إىل
الوزي ��ر �أنو�شروان بن خالد وزي ��ر ال�سلطان حممود بن
حممد ب ��ن ملك�شاه ال�سلجوقي وال ��ذي حتكم يف �ش�ؤون
اخلالف ��ة العبا�سية على �أي ��ام اخلليف ��ة امل�سرت�شد بالله،
وكان ذل ��ك يف بع� ��ض �سن ��وات الرب ��ع الأول م ��ن الق ��رن
ال�ساد�س الهجري (12م).
وت�ؤلف املقام ��ات جمموعة من الق�ص� ��ص الق�صرية ذات
الطابع اخلا�ص يحكيها �أحد �أثرياء العرب وهو «احلارث
ب ��ن همام”ويذك ��ر يف كل واح ��دة منها حادث ��ة �شاهدها
بنف�سه وكان بطلها رجل يدعى «�أبا زيد ال�سروجي».

وتب ��دو هذه ال�شخ�صية يف مقامات احلريري يف �صورة
�شي ��خ اح�ت�رف الأدب ثم �ضاق ��ت به �سب ��ل العي�ش فغادر
بلدت ��ه «�س ��روج”يف �أع ��ايل الف ��رات وراح يحت ��ال على
النا� ��س �أينما ح ��ل ،مفيد ًا من مهارات ��ه الأدبية ويف روح
مل�ؤه ��ا الدعابة واملرح مع الإ�ش ��ارة ال�ساخرة �إىل ما يف
املجتمع من امل�ساوئ والعيوب.
ويعتق ��د بع� ��ض العلماء �أن ه ��ذه املقام ��ات لي�ست �سوى
�ص ��ورة مهذب ��ة وحم ��ررة من ق�ص� ��ص خيال الظ ��ل التي
�صنعت لت�سلي ��ة اجلمهور غري املثق ��ف ،ولذلك مل ُتدون.
ومن ��ذ ق ��ام احلري ��ري بكتاب ��ة مقاماته �أخ ��ذت متثيليات
خي ��ال الظل الت ��ي �أنتجت بع ��د ذلك ت�ستله ��م وقائع هذه
املقامات.
ومهما يكن من �أمر الأجواء التي �أحاطت بظهور املقامات
فق ��د جذب ��ت بروعته ��ا الأدبية وجم ��ال �أ�سلوبه ��ا ولطف
دعابتها اهتمام امل�صورين فعن ��وا بتزويق خمطوطاتها
ومتثي ��ل ق�ص�صها بالر�س ��وم ،حتى ميكن الق ��ول ب�أنه مل
يح � َ�ظ كتاب عربي مبا حظيت به هذه املقامات من عناية
اخلطاط�ي�ن وامل�صورين .ويظهر �أن ال�سب ��ب وراء تعدد
الن�س ��خ املخطوط ��ة م ��ن هذا الكت ��اب كان تقدي ��ر النخبة
املثقفة للإبداع اللغوي فيه كما �أنه يهيئ بط ًال �شعبي ًا هو
«�أبوزيد”الوا�س ��ع املعرف ��ة املت�شرد املحت ��ال الذي عا�ش

بذكائ ��ه وا�ستطاع با�ستخفافه البارع بالقانون الأخالقي
الر�سمي �أن يتغلب على �صعوبات احلياة.
ولعل احلريري قد ا�ستوحى هذه ال�شخ�صية من ق�ص�ص
ال�شط ��ار والعيّاري ��ن الذين انت�ش ��روا يف بغداد وغريها
م ��ن مدن ال�ش ��رق الإ�سالمي يف �أوا�سط الق ��رن ال�ساد�س
الهج ��ري حي ��ث حاول ��وا �أن يطبقوا �ش ��ك ًال مت�ساوي ًا من
العدالة االجتماعية وذلك عن طريق الدعوة �إىل امل�ساواة
يف امللكي ��ة ومقاوم ��ة اجله ��ود الت ��ي تبذله ��ا احلكومات
للمحافظة على النظام.
ومن �أقدم املخطوطات املعروفة لكتاب مقامات احلريري
ن�سخ ��ة م�ؤرخ ��ة بع ��ام 619ه� �ـ وت�ض ��م ه ��ذه املخطوطة
املحفوظ ��ة باملكتبة الأهلية بباري� ��س � 39صورة ،وتليها
خمطوط ��ة ثاني ��ة يف املكتب ��ة ذاته ��ا ولكنه ��ا م�ؤرخة يف
الربع الثاين من القرن ال�سابع الهجري (13م) ومن �أهم
حمتوياتها �صورة متثل ال�سروجي وهو يغادر احلارث
�أثن ��اء احلج وذلك �ضم ��ن الأحداث الت ��ي ورد ذكرها يف
املقامة احلادية والثالثني.
ويف مكتبة فيينا الوطني ��ة خمطوط من املقامات ن�سخة
«�أبوالف�ض ��ل ب ��ن �أب ��ي �إ�سحق”وال�شخ�صي ��ات فيها متلأ
بقاماتها املديدة مقدم ��ة ال�صورة وقد اعتمرت العمامات
املتع ��ددة الطيات واملالب� ��س العربية التقليدي ��ة املزدانة

ب�شت ��ى �أنواع الزخ ��ارف البنائي ��ة والهند�سي ��ة ال�شائعة
يف الف ��ن الإ�سالمي ،والوجوه جميعها بي�ضاوية ال�شكل
وله ��ا عي ��ون لوزي ��ة بينم ��ا تن�س ��دل ال�شع ��ور م ��ن خلف
العمامات وترتاوح �أل ��وان اللحى بني الأ�سود والأ�شهب
والبني املحمر وهو م ��ا يعك�س اختالف املراحل ال�سنية
للأ�شخا� ��ص وك ��ذا تباين �أ�صوله ��م العرقي ��ة .وباجلملة
تع ��د مقام ��ات احلري ��ري مبادته ��ا الأدبي ��ة ذات ال�صبغة
االجتماعية وال�سيا�سية وب�صورها ذات الطابع الواقعي
من �أه ��م كنوز املعرف ��ة بالتاري ��خ االجتماع ��ي للمجتمع
الإ�سالمي الو�سيط.
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زيارة إلى مكتبة

سرتص عىل الرفوف،
حاولت كثري ًا رس��م صورة يف مخيلتي ملكتبتهِ  ،كيف ستكون الكتب ،وكيف
ُّ
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 مرصوص ًا 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 ،ح ّتى أصابن��ي الذهول ،ومل امتكن من اس��تجامع ما حملته ذاكريت
وخططت له أفكاري من اسئلة وموضوعات...

حاورته زينب المشاط  ................................................................................تصوير محمود رؤوف

في مكتبة الفنان سامي عبد الحميد:

كتاب لمؤلف عراقي بقدر ما
لم يؤثر بي
ٌ
كتب من ترجمتي
أثرت بي
ٌ

�أربعة �أركان يحمل كل ركن ما يقارب اخلم�سة
رف تغف ��و ع�ش ��رات الكتب،
رف ��وف ،ويف كل ٍ
ال يخل ��و �أيّ رك ��ن م ��ن امل�سرح فه ��و احلا�ضر
الأول وبق ��وة ،مع وجود الع�ش ��رات الأخرى
م ��ن الكت ��ب الت ��ي تخ� � ُّ�ص الرواي ��ة وال�شع ��ر
والق�ص ��ة والفن ��ون واملو�سيق ��ى وال�سيا�سة،
واالجتم ��اع ،والت ��ي ل ��ن تطغى عل ��ى ح�ضور
مئات الكت ��ب امل�سرحية ،والت ��ي تدخل �ضمن
� ِّ
أدق التف�صيالت امل�سرحية...
الرك ��ن الذي يقع مقابل ب ��اب الغرفة ،يحتوي
عل ��ى رف ��وف تت�ضم ��ن جمي ��ع امل�سرحي ��ات
العراقي ��ة املكتوب ��ة ،واملن�ش ��ورة ،والت ��ي مت
عر� ��ض بع�ض منها ،ليو�س ��ف العاين ،وعادل
كاظم وحميي الدين زنكنه وغريهم ،يف خانة
جماورة ي�سكن ت�أري ��خ امل�سرح العراقي وكل
ما يحمله ب�ي�ن طياته من منجزات ،وهفوات،
ونه�ض ��ة و�أل ��ق ،رائح ��ة امل�س ��رح تغف ��و ب�ي�ن
رفوف تلك املكتبة وجدرانها حتى �أنها متتزج
مع �ضوئها اخلافت الذ�س ي�ضيف �إليها املزيد
م ��ن الهدوء ،يف نهاية ه ��ذا الركن ،يوجد رف
�صغري تتكئ عليه جمموعة روايات ،و�سل�سلة
كت ��ب منوعة من”املو�سوعة ال�صغرية" ،ويف
ذات الرك ��ن ،يوج ��د رف طوي ��ل م ��ن الكت ��ب
تخ�ص امل�سرح ،ومن
العاملية والعربية الت ��ي ُّ
�أهم ��ا كتاب ��ا (الإ�س�ل�ام وامل�س ��رح ،والع ��رب
ّ
اللذان”و�ضح ��ا عالق ��ة الإ�س�ل�ام
وامل�س ��رح)
والعرب بفن امل�سرح”كما ذكر عبد احلميد.
ق ��د ال �أكون �أعطي ��ت الرك ��ن الأول حقه ،حني
انتقلت �إىل الركن الثاين ،ولكني لو �أردت �أن
علي �أن ابقى �أيام ًا
اعطيه حقه ،كان يتوج ��ب ّ
�أت�أم ��ل م ��ا به من خفاي ��ا ،وجم ��ال ،ومعارف،
اىل ي�س ��ار الرك ��ن الأول ،يق ��ع الرك ��ن الثاين
ويت�ضم ��ن العديد من الكت ��ب امل�سرحية ،التي
تو�ضح عالق ��ة الفنون جميعها بف ��ن امل�سرح،
�إ�ضاف ��ة �إىل رف يعنى بالكتب املهتمة مب�سرح
الطف ��ل� ،إ�ضاف ��ة اىل املو�سيق ��ى وامل�س ��رح،
وال�شع ��ر وامل�س ��رح ،والآداب والفن ��ون
الأخرى..
قاطع �سامي عبد احلمي ��د �شرودي قائ ًال”هذا

"ابتكارات المس��رحيين في القرن العشرين"
أفضل كتاب عن تأريخ المسرح"
الكت ��اب جد ًا مه ��م بالن�سبة يل ،فح�ي�ن �أحتاج
الت�أك ��د م ��ن �أدوات ��ي القواعدي ��ة يف الكتاب ��ة
�أجل�أ ل ��ه”كان الكت ��اب يحمل عن ��وان (النحو
الوا�ض ��ح) ،وقد ا�ستوقفني م ��دى التزام هذا
الرجل بعطاءاته ،ود ّقته...
انتقلت فور ًا �إىل الركن الثالث واملقابل للركن
الأول ،وكان يحت ��وي عل ��ى درج كب�ي�ر يف
نهايت ��ه يت�ضمن امل�سرحي ��ات املطبوعة وغري
املن�ش ��ورة لعدد من ك ّت ��اب امل�س ��رح العراقي،
ا�ضاف ��ة اىل بحوث الكات ��ب ،وبحوث طالبه،
ور�ساالت ماج�ستري ودكتوراه لطالب �سامي

عبد احلميد ،يف جمال امل�سرح ،كانت الرفوف
الأخرى يف هذا الركن ،تتحدث �أي�ض ًا عن �أهم
الكتب التي يلج�أ لها عبد احلميد� ،أثناء 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�ص�صية ،ومعاج ��م وقوامي�س ،لننتقل �إىل
الرك ��ن الرابع املجاول للرك ��ن الثاين ،والذي
يق ��ع خل ��ف ب ��اب الغرف ��ة تقريب� � ًا ،ويت�ضم ��ن
جمموع ��ة م ��ن امل�سرحيات العاملي ��ة املرتجمة
والبع�ض الآخر غري املرتجم ،من بينها �سل�سلة

اعمال م�صرية”من امل�سرح العاملي”و�سل�سلة
م�سرحي ��ات �شك�سب�ي�ر الكامل ��ة واملرتجم ��ة،
�سال�سل م ��ن امل�سرحيات الت ��ي ُتر�ص واحدة
بج ��وار الأخ ��رى� ،إ�ضافة �إىل جمي ��ع م�ؤلفات
�أكادميية الفنون اجلميلة يف م�صر.
و�أخ�ي�ر ًا يتوجه عب ��د احلمي ��د �إىل رف كبري
يحتوي على جمموعة م ��ن الكتب قائ ًال”هذه
كتبي التي �ألفتها ،وترجمتها"..
لتنته ��ي مرحلة تع� � ّريف على خان ��ات و�أركان
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 للإب ��داع �أن
يول ��د ويخل ��ق ،يتو�سط غرف ��ة املكتبة ،مكتب
�صغ�ي�ر يجل�س عليه الكات ��ب ،لتحيطه ثروته
املعرفية.
* م ��ن امل�ؤك ��د �أن �سام ��ي عب ��د احلمي ��د ،هذه
ال�شخ�صي ��ة امل�سرحية املتطرف ��ة جتاه ع�شقها
لفن امل�سرح ،ق�ضى عم ��ر ًا ب�أكمله يقر�أ الكتب،
ت�ساءل ��ت مع ذاتي وب�ص ��وت مرتفع ،فابت�سم
عب ��د احلمي ��د قائل”نع ��م ،اجل ��زء الأغلب من
عم ��ري ق�ضيت ��ه يف الق ��راءة ،وجان ��ب �آخ ��ر
ب�سي ��ط كتب ��ت في ��ه ،فامل�س ��رح جم ��ايل ال ��ذي
�أخ ��ذ كل �شيء م ��ن ذاتي ووج ��ودي وحياتي
وكياين".
* كت ��ب كث�ي�رة ه ��ل م ��ن املعق ��ول �ألاّ ت�شاطر
�صاحبه ��ا الذكري ��ات ،هل م� � ّر �أحده ��ا مرور ًا
عاب ��ر ًا؟ طرح ��ت ا�ستفهامي هذا عل ��ى الكاتب
الذي قال”لديّ كتابان مهمان ت�ضمنا جتربتي
احلياتية والفنية بعنوان”حمطات يف دروب
الفن واحلياة”يف هذين الكتابني� ،أ�شرت لكل
جتربت ��ي �س ��واء يف جم ��ال عمل ��ي بامل�س ��رح
�أو حيات ��ي م ��ن حي ��ث بدايات ��ي واجنازاتي
ح ّت ��ى ما و�صل ��ت اليه اليوم ،وق ��د �أ�شرت �إىل
مرحل ��ة طفولتي ودرا�ستي وحياتي يف معهد
الفنون ،وبعثت ��ي �إىل انكلرتا وامريكا ،حني
ٌيق ��ر�أ املتلقي ه ��ذا الكتاب �سيع ��رف كل �شيء
ع ��ن �سام ��ي عبد احلمي ��د على �صعي ��د احلياة
والفن".
* �شخ�صي ��ة ك�سام ��ي عب ��د احلمي ��د ،ه ��ل من
املمك ��ن �أن يكون ق ��د اخت ��ار يف بداياته كتاب ًا
م ��ا ،ثم وبعد جتاوزه مرحلة الن�ضج ندم على
اختي ��اره ه ��ذا؟ �أو ق ��د يكون عدّه خي ��ار ًا غري
وقت
�صائ ��ب ناجت عن عدم ن�ض ��ج ووعي يف ٍ
م ��ا؟ ابت�س ��م د� .سامي عبد احلمي ��د ،وقال”مل
ي�صادفن ��ي ه ��ذا ،ا�ستطي ��ع الق ��ول� ،إن كا م ��ا
اخرتته م ��ن كتب �سابق ًا �أجل� ��أ �إليها اليوم يف
مناق�ش ��ة بع� ��ض البح ��وث �أو الدرا�س ��ات �أو
املعلومات ،و�أجدها كما هي م�ؤهلة للأخذ بها
لأنه ��ا كتب ممت ��ازة� ،أنا اخرتت ومن ��ذ البدء،
كتب� � ًا تخ� ��ص جم ��ال عمل ��ي واهتمام ��ي وهو

امل�س ��رح ومل ازال ح ّت ��ى الآن ،ا�شعر انها كتب
جديرة باالهتمام ،ال اعتقد �أنني اخرتتها عن
ع ��دم �إدراك �أبد ًا ،و�أذك ��ر �أن هنالك كتاب ًا مهم ًا
جد ًا بعنوان (املو�سيقى وعلم النف�س) والذي
�أخ ��ذه �أح ��د طالب ��ي ومل يعده يل ح ّت ��ى الآن،
وانا بانتظار �أن يعيده يل".
 من ب�ي�ن هذا احل�شد الكبري م ��ن الكتب ،هليتذك ��ر املخ ��رج امل�سرح ��ي كتاب ��ه الأول الذي
انتق ��اه؟ وكيف انتقاه؟ وما ه ��ي حكاية كتابه
الأول؟ ت�أم ��ل �سام ��ي عب ��د احلمي ��د وقال”مل
انت ��ق كتاب ��ي الأول ،ب ��ل مت انتق ��ا�ؤه يل
لأترجم ��ه ،كان بعنوان (العنا�ص ��ر الأ�سا�سية
لإخ ��راج امل�سرحي ��ة) كان باللغ ��ة االنكليزية،
ّ
ملنظ ��ر امريكي م�شهور ا�سم ��ه الك�ساندر دين،
ح�صل ��ت علي ��ه م ��ن املكتب ��ة االمريكي ��ة ،التي
كان ��ت متواجدة مقابل �س ��وق الر�صايف� ،أحد
طالب ��ي قال يل �أعتقد �أن ه ��ذا الكتاب مفيد لنا
يف االكادميي ��ة ،له ��ذا ارج ��و �أن ترتجم ��ه لنا
وقد �أعطاه يل ع ��ام  1968لأترجمه ،واكملت
الرتجم ��ة ع ��ام  ،1972وق ��د ترج ��م �أي�ض ًا يف
م�ص ��ر بعن ��وان�( ،أ�س�س الإخ ��راج امل�سرحي)
والآن ي�ستخ ��دم ه ��ذا الكتاب كمنه ��اج يد ّر�س
يف االكادميي ��ة ،هذا الكت ��اب مهم جد ًا ،ان�صح
جمي ��ع الطالب �أن يقر�أوه ،لأنه بالفعل يعطي
معلومات عن كيف يتكون العر�ض امل�سرحي،
ولك ��ن الكتاب الث ��اين الذي ترجمت ��ه كان من
اختياري ا�سمه (فن الإلقاء).
 مب ��ا اننا تطرقن ��ا للكت ��ب الأوىل التي قمتبرتجمتها وحتدثنا عن كت ��ب �ألفتها �أنت ،فما
هو الكتاب الوحيد الذي ا�ستمتعت بت�أليفه؟
* كت ��اب (كتاب ��ة امل�سرحي ��ة بناء الفع ��ل) هذا
الكت ��اب كان اك�ث�ر الكت ��ب د ّق ��ة وتو�ضيح� � ًا
لعنا�ص ��ر الت�ألي ��ف امل�سرح ��ي من ب�ي�ن الكتب
التي قدمتها.
لديك ع�شق للم�سرح وقد يكون ع�شق ًا متطرف ًا
وهذا �أمر وا�ضح� ،إال �أن لكل فنان مييل ا�ضافة
�إىل جم ��ال اخت�صا�صه ،لق ��راءة جمموعة من
الكتب بعيدة ع ��ن تخ�ص�صه ،قبل قليل �س�ألتك
ما اذا كان لديك مي ��ول خارج اخت�صا�صك يف
جماالت الأدب والثقافة والفنون؟”
نع ��م لدي مي ��ول لكتب �أدبي ��ة وثقافية ولكنبن�سب ��ة  ،%20ك�شع ��ر �أو رواي ��ة �أو �سيا�س ��ة
�أحيان ًا ،كما �أن لبع�ض الكتب الأدبية الأخرى
عالق ��ة بامل�س ��رح ،فنحت ��اج للإط�ل�اع عليه ��ا،
والكت ��ب ال�سيا�سي ��ة �أي�ض� � ًا مهم ��ة بالن�سب ��ة
للم�س ��رح ،فامل�س ��رح خل ��ق ب�سب ��ب ال�سيا�سة،
كما �إين حمتفظ ببع�ض الكتب التي لها عالقة
بالدي ��ن ،مثل كتاب نهج البالغة لعلي ابن ابي
طالب".
 هل �صادفك كت ��اب خمت�ص بامل�سرح �شعرت�أن ه ��ذا الكت ��اب ن ��ادر وظاه ��رة ال ميك ��ن �أن

تتكرر يف عامل امل�سرح؟
 نع ��م لي� ��س كت ��اب واح ��د فح�س ��ب ،هنال ��ككتاب ��ان ،الأول بعنوان (الإخ ��راج يف م�سرح
م ��ا بع ��د احلداث ��ة) مل�ؤل ��ف امريك ��ي يتعر�ض
خالل ��ه ملخرجني عامليني اطلق عليهم خمرجي
م�س ��رح م ��ا بع ��د احلداث ��ة ،وكي ��ف يعاجلون
العر� ��ض امل�سرحي وفق طروحات علم الداللة
ال�سيميولوجي ��ا ،والكت ��اب الث ��اين (امل�س ��رح
والعومل ��ة) ويت ��م نقا� ��ش م�صطل ��ح العومل ��ة
وعالقته ��ا بامل�س ��رح ،ه ��ذا الكت ��اب ب ��ه ثالثة
ف�ص ��ول الأول امل�س ��رح وال�سيا�س ��ة ،والثاين
امل�سرح والتداخل الثقايف ،وهذا ناجت عن �أن
امل�س ��رح مقتب�س من ثقاف ��ات ،والأخري معنى
امل�س ��رح والعومل ��ة ،وج ��دت هذي ��ن الكتاب�ي�ن
من �أه ��م الكتب ،لأين ال اعتق ��د وجود كتابني
مث ��ل هذي ��ن يف املكتبة العربي ��ة ،ومل يتطرق
�أحد لهما ،رغم وج ��ود كتب كثرية عن م�سرح
م ��ا بع ��د احلداث ��ة ،ولك ��ن مل يدر�س ��ه �أحد من
اجلانب الإخراجي.
 وج ��ود كتاب�ي�ن مهمني خمت�ص�ي�ن يف جمالامل�س ��رح يف قامو� ��س �سام ��ي عب ��د احلمي ��د،
منح ��اين ال�شجاع ��ة لطرح �س� ��ؤال :هل يوجد
كت ��اب عراق ��ي مهت ��م ب�ش� ��أن امل�س ��رح يعد من
الكتب النادرة واملهمة والتي قد ال تتكرر؟
ليفاجئن ��ي قائ�ل ً�ا”ال ا�ستطي ��ع �أن اتذك ��ر �أن
هنال ��ك �أه ��م كت ��اب م�سرح ��ي عراقي� � ًا ،ولكن
�س�أجي ��ب ب�صراح ��ة مل ي�ؤثر بي كت ��اب مل�ؤلف
عراقي بقدر ما �أثر بي كتاب ترجمته �أنا".
 ه ��ذا ال ��رد دفعني لط ��رح �س�ؤال ك ��م اقتب�سالك ّت ��اب العراقيون املخت�ص ��ون بامل�سرح ،من
الك ّتاب الغربيني؟
 يف بداية عملن ��ا يف اخلم�سينات كنا نعتقدلي� ��س هنال ��ك م�ؤل ��ف عراقي جي ��د ،له ��ذا كنا
نقتب� ��س من الغربي ��ات املرتجم ��ة لكتاب مثل
ميلر و�شك�سبري وغريهم ��ا ،ولكن �سرعان ما
فوجئن ��ا بظهور ك ّت ��اب ممتازي ��ن ال ن�ستطيع
�أن ن�ش ��كك بقدراتهم� ،أولهم ع ��ادل كاظم الذي
ق ��دم م�سرحية”متوز يق ��رع الناقو�س”قر�أته
واذا ب ��ه ال يختل ��ف ع ��ن �أي ن� ��ص اجنب ��ي
ن�ص ًا
وانتبهن ��ا �إىل قدرة امل�ؤلف ،وح�ي�ن �ألف ّ
�آخ ��ر وهو”الطوفان”ع ��ن ملحم ��ة كلكام� ��ش
وجدن ��اه �أي�ض� � ًا �أن ��ه ن� �ّ�ص ح ��ريف ومه ��م ،ال
يق ��ل اهمية ع ��ن الن�صو�ص العاملي ��ة ،ثم ظهر
م�ؤلف �آخ ��ر وهو يو�سف الع ��اين عندما �ألف
م�سرحية”اخلرابة”وه ��ي م�س ��رح �سيا�س ��ي
وثائق ��ي ال يختل ��ف ع ��ن �أي م�س ��رح عامل ��ي
وثائق ��ي كال ��ذي كتبه بي�ت�ر 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� ��ص ولكنه ن�ش ��ر جمموعة
م�سرحي ��ات ،ا�ستغرب ��ت �أن م�ست ��وى كتابت ��ه

ذات م�ستوى عايل اليختلف عن �أي م�سرحي
عامل ��ي ،اذك ��ر �إح ��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� ��ص الباليه العامل ��ي امل�شهور

�ساع ��ة ات�صاله بالأعل ��ى ،هذا جلي ��ل القي�سي
القابع بكركوك ،يكتب مثل هذه امل�سرحية عن
الراق� ��ص الرو�سي الذي �أح ��دث �ضجة كبرية
يف ع�صر ما ،من �أين �أتى جليل القي�سي بهذه
املعلومات املهمة والكب�ي�رة ،هنا بد�أنا نلتفت
للن�ص العراقي ونرتك الن�ص الأجنبي.
* النف� ��س الن�س ��وي يف كت ��ب امل�س ��رح هل له
ح�ضور يف مكتبك ال�شخ�صية؟
 لدي م�سرحيات كتبتها كاتبة عراقية اطيافر�شيد بعنوان”�ستارة زرقاء �شفافة”وهنالك
كث�ي�ر من الكاتب ��ات امل�سرحي ��ات واملخرجات
م ��ن غري ممثالت امل�سرح كان ��ت منتهى حممد
رحيم ،ليلى حممد وعواطف نعيم ،لهن بع�ض
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 ��ر�أه حت ��ى الآن يف
مكتبك؟
 نعم هنالك كثري من الكتب مل �أقر�أها ،اغلبهاهي الكت ��ب غري امل�سرحية وذل ��ك لعدم �سماح
وقت ��ي بذلك ،ف�أنا منكب عل ��ى قراءات امل�سرح
غالب ًا.
* ه ��ذه املكتب ��ة العظيم ��ة تدفعن ��ي لط ��رح
ت�سا�ؤيل ،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 �أن تكون ه ��ذه الكتب مناخت�صا�ص ��ي� ،أو يف الأق ��ل ،له ��ا عالق ��ة غ�ي�ر
مبا�ش ��رة باخت�صا�ص ��ي ككت ��ب االجتم ��اع �أو
علم اجلمال وعالق ��ة املو�سيقى بامل�سرح على

�سبي ��ل املث ��ال ،وكتب الف ��ن الت�شكيل ��ي املهمة
بالن�سبة يل.
* هل هنالك كتاب متنيت �أن ت�ضمه ملجموعتك
املو�سوعي ��ة هذه من الكتب ولك ��ن مل يحالفك
القدر لذلك؟
 نعم هنالك كت ��اب جد ًا مهم متنيت �أن ا�ضمهملجموعت ��ي يف مكتبت ��ي تلك ،ولك ��ن القدر مل
يحالفني وهو كتاب بعنوان”عنا�صر الفن
للفنان الت�شكيلي فرج عبود ،ال اعرف ملاذا مل
اح�ص ��ل عليه ،ولكن هو كتاب مهم جد ًا ولي�س
فق ��ط للم�س ��رح ب ��ل للت�شكيليني �أي�ض� � ًا فمن ال
يقر�أ هذا الكتاب ثقافته الت�شكيلية ناق�صة.
 ختمت ه ��ذه اجلل�سة الت ��ي ال تمُ ل ب�س�ؤايلع ��ن �أهم كتاب يف مكتب ��ة �سامي عبد احلميد،
وال ��ذي يع ��ده الأول بالن�سب ��ة ل ��ه م ��ن ب�ي�ن
الكتب؟
تلق ��ف عب ��د احلمي ��د كتاب ًا م ��ن ب�ي�ن الرفوف
وقدم ��ه يل قائ ًال”هذا الكت ��اب اعتز به و�أحبه
و�أع ��ود ل ��ه دائم ًا”ابت ��كارات امل�سرحي�ي�ن
يف الق ��رن الع�شرين”لأن ��ه يعرفن ��ا فع�ل ً�ا،
باالبت ��كارات الت ��ي حدث ��ت يف امل�س ��رح بهذا
الق ��رن ،لأن الق ��رون الت ��ي �سبق ��ت الق ��رن
الع�شري ��ن ،مل ت�شه ��د ابت ��كارات مهمة كما هو
احلال يف الق ��رن الع�شرين ،يب ��د�أ الكتاب من
ظهور الواقعية يف الق ��رن الع�شرين ،وت�أثري
الث ��ورة ال�صناعي ��ة وكي ��ف �أث ��رت بالفن ��ون
والآداب وامل�س ��رح ،وث ��م م ��ا بع ��د الواقعية،
والت ��ي ت�أث ��رت بامل ��وروث ال�ساب ��ق م ��ن
الدادائية وال�سريالية والال معقول ،وامل�سرح
امللحم ��ي وغريه ��ا ،وكان الكت ��اب دقيق� � ًا جد ًا
يف تداول ��ه ه ��ذه املعلومات والأح ��داث ،هذا
الكت ��اب �ألف ��ه اثنان م ��ن ّ
املنظري ��ن االمريكان
وهما”بروكت”و”فندالي”ولديهم ��ا كت ��ب
�أخرى مث ًال كتاب عن”تاريخ امل�سرح العاملي،
ولك ��ن الكتاب الذي بني يديك الآن ،هو اف�ضل
كت ��اب ع ��ن ت�أري ��خ امل�س ��رح ،لأن ��ه يتعلق بكل
ما يخ� �ّ�ص امل�سرح م ��ن بناية امل�س ��رح وح ّتى
املكي ��اج والن� ��ص وال�سينوغرافي ��ا وغريه ��ا،
وه ��ذا الكت ��اب يع ��د املرج ��ع الأ�سا� ��س ل ��كل
�أكادمي ��ي م�سرح ��ي ،لأنه يحمل �شرح� � ًا وافي ًا
ع ��ن كل مدار� ��س امل�س ��رح ،من حي ��ث م�ؤلفني
وخمرجني وفرق م�سرحية وح ّتى اليوم.
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ﺑﺎﳉﻨﻮب،
ﺖ ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺔ
وﻗﺼـﲑة،
ﺳـﻤﻊ ﻟﻚ
ـﺔ ،ﺑﺒﻐﺪاد
ﻨﺎ اﻻﺑﺪي.
ﻣﺼﺎﻓﺤ ﹰﺎ،
ﺳـﻨﻮات.
ﺮة ،ﺳـﺎﻋﺔ
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ﻃﺎﻟﺐمن كتاب
فصل
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
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ﹺ
اﻟﻘﴢ ﻣـﻦ اﻷرض ،واﻧﺎ ﰲ أدﻧـﺎه ،ﺑﺎﳉﻨﻮب،
أﻧـﺖ ﰲ اﻟﻄـﺮف
ﱢ
أدﻋـﻮك ،ﻓﻨﻠﺘﻘـﻲ .ﰲ اﳌﺮﻛﺒـﺔ اﻟﺼﺎﻋـﺪة أﻧـﺎ ،وأﻧـﺖ ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺔ
اﳍﺎﺑﻄـﺔ ،ﻣـﻦ اﻷﻋـﺎﱄ ،ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﺑﻴﻨﻨـﺎ ﻧﺄﻳـ ﹰﺎ وﻗﺼـﲑة،
وووو
وامليناء
ﻧﺒﺎﻋﺪﻫـﺎيفﺧﻄـﻰ .واجلي�ش
وﻛﻨـﺎو�أخف
تعني (كثري ًا) عنده ��م ،فهي �أ�سهل
أﺳـﻤﻊ ﻟﻚ
وال�شرطة ﻓﻼ
وﻣﻔـﺎزات ..ﺗﻀﻴﻌـﲔ،
اخل�صيبي وبنيّة
�ي
�
ق
�صدي
رغبة
�ن
�
ع
ونزوال
يتداولها
التي
النطق من كلمة (هوايه،هوايا)رﻧـﺔ ﻫﺎﺗﻒ ،وﰲ ﻏﺮﻓـﺎت اﻟﻔﻨـﺪق اﻟﻜﺜﲑة ،ﻋﲆ دﺟﻠـﺔ ،ﺑﺒﻐﺪاد
�ن امل�سم ��وع
ﺷـﻮﻗﻨﺎباليق�ي
ﻧﺴـﺎﺋﻢبلغن ��ي
ﻣﻨﻬﺎ��د �أن
�ظ ،بع
والو�سطﺣﻘﺎﺋﺒﻨـﺎاحلف �
�س ��كان �شم ��ال الب�ص ��رة واجلن ��وب
اﻻﺑﺪي.
ﻟﺘﻬـﺐ
اﻟﻌﻈﻴﻤـﺔ ،ﻧﻔﺘـﺢ
ﱠ
ﹸ
اخل�صيبﹰﺎ،خرج برمته
أبي
�
ق�ضاء
أن
�
ب
واملرئي
.العراقيني
ﺗﻘﱰﺣـﲔ اﳌﻄﻌﻢ واﻗﱰح اﻟﺴـﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻳﻘﺪﹼ ﻣﻚ اﺣﺪﹸ ﻫﻢ ﱄ ،ﻓﺄﻣﺪﹼ ﻳـﺪي ﻣﺼﺎﻓﺤ
أرا�ضي زراعي ��ة وب�ساتني وانهار ًا
بفع ��ل �سيا�س ��ي اقت�ص ��ادي رمب ��ا ،ن ��اجت عن من كون ��ه �
َ
ﻛﺄﻧﻨـﻲ ﻣـﺎ ﻋﺮﻓﺘـﻚ ،ﻫـﻲ ﻟﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ واﻻﻧـﻜﺎر اﻟﺘـﻲ ﻧﲈرﺳـﻬﺎ ﻣﻨـﺬ ﺳـﻨﻮات.
الزراع ��ة ،و�آل
هيمن ��ة موظف ��ي بغ ��داد ،عل ��ى �إدراة �ش� ��ؤون وب ��كل م ��ا تعن ��ي متطلب ��ات
ﻋـﲇ ﺣﻀـﻮرك ،ﺳـﺎﻋﺔ ﺗﻐﻴﺒﻨـﺎ ﻗﺒﻠـﺔ ﻋﺎﺑـﺮة ،ﺳـﺎﻋﺔ
ﻳﺮوﻧـﻚ ﻣﻌـﻲ ،ﺛـﻢ ﻻ
ﻳﻨﻜـﺮون ﱠ
احلالية ،وب�صمت
وتناوبهم بق ��رار من حكومة الب�صرة
أعاليها،
املدينة� ،أولئك القادمني من �
ﺑﻌﺪ.
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬـﺎ
ﻧﺤﺴـﻦ
علىﳊﻈـﺔ ﱂ
ﲥﺰﻣﻨـﺎ
مقاليد احلكم والقرار فيها ،ف ��درايل و�شعب ��ي �إىل ج ��زءٍ ملح ��ق باملدينة،
لعقود طويلة
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�راين املتخلف.
العم �
تخطيطها
ال�سكان،
اﻟـﺮزاللفظي عند
االرتداد
ت�ش ��كل نوع من
ﺗﺴـﻘﻂ
واﻟﺘﻤﺮ،
ﺧﺒـﺄت�ناﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
وﲢـﺖ اﻷرﻏﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎء ﻟﻚ،
أﲪـﻞ ﻃﺒـﻖ
ودخل �ضم � ﹸ
ﻟﻜﻨﻨـﻲ��ل ،قلت مع
أﺻﺎﺑﻌـﻲ،م ��ن قب
ﻣـﻦه ��ده ب ��ي
أﺣـﺪ ﹰامل �أع
أﺳـﺘﻨﻔﺮ� ��س
وبحما
فاملدينة
والنكو�ص،
�ة
�
ي
بالدون
خامره �شعور
ﹸ
ﻻ
أﻧـﺎ
اﻟﺒـﻼط،
ﻋـﲆ
ﻬـﺎ
ﻘ
ﺑﺮﻳ
اﳌﻠﻌﻘـﺔ،
ﻓـﲑنﱡ
ﹸ
ﻫﻨـﺎك،ما هو �أقرب
ﻣـﺮةتدوين
أعملذاتعلى
أنني �س�
ﻋـﲈننف�سي ب�
من
�ب
�
ب
ب�س
�ا
�
ه
أهل
�
�ر
ي
�
غ
�ن
�
م
�ة
�
م
كان ��ت حمكو
اﻟﺘﻘﻴﻨـﺎ
ﻋﺎﻃﻠـﺔ ،آن
ﻣـﻦ
ﲠـﺎ
ﻋـﺪت
اﻟﺘـﻲ
ﻣﻠﻌﻘﺘـﻲ
ﺗﺬﻛـﺮت
ﹸ
ﹼ
ﺗﺬﻛـﺮتهو �أبعد من
ْجم،ﰲو�س�أذه �
اﻟﻔﺘـﺢ املُع
اىل
العثماين
العهد
العراقية ،منذ
مركزية الدولة
ﺻﻨﻌـﺎء�.بﻫـﻞ
ﻋﻠﻴﻨـﺎ،
اﺳـﺘﻌﴡ
ﺣﻴـﺚ
ﻏﺮﻓﺘـﻚ،
أﺗﺬﻛـﺮ ﻣﻔﺘـﺎح
لكتابة ما ﹸ
ﹸ
حاو على
ﻣﻌـﺎ،إىلﻫﻞخط
اﺳـﻄﻨﺒﻮلأعمد �
ﻣﻦ ��ا ،و�س�
ﻗﺼﺪﻧﺎهرمب
اﻟـﺬي ذلك،
ذاك،هو
ﺑﺈﻛﻠﻴـﻮس ،كما
اﻟﻄﻮﻳـﻞي ��ع 2003
بغداد يف رب
حت ��ى �سقوط
كتاب ٍ
اﲢﺪث
اﻟﺴـﺎﺣﻞ
بحياة النا�س
يتعالق
مما
تدوينه،
أمكنني
�
ما
ال�سكانية
�ات
�
ح
النزو
أن
ل
و
�ع.
�
ي
معل ��وم للجم
ﻋـﻦ اﳌﺮﻛﺒـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻗﻄﻌﺖ اﳉﺒـﺎل ﺑﻨـﺎ اﱃ ﻫﻨـﺎك .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻌﺘـﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﻳـﺶ وﻛﺎﻧﺖ
من حمافظت ��ي العمارة والنا�صرية فاقت عدد هن ��ا ،و�سيك ��ون م�شتم ًال على الكث�ي�ر من �آلية
ﴎاوﻳـﲇ ﺟﻴﻨـﺰ
ﺗﻀﻴﻖ..اخلم�سني �أو ال�سك ��ن و�صناع ��ة البيوت يف حمي ��ط القرية
أ�صليني ،خالل
�سكان الب�صرة ال
ﺳـﺎﻋﺎت
اﻧـﺎ،ب �وﻣﻨﺬ
تراجعﺣﺰﻳـﻦ
أﻛﺜـﺮ ،ﻓﺄﻧـﺎ
دﻋﻴﻨـﻲ
أرﺑﻊي�ن وكيفية
الب�سات�
�ارة ،يف
اﻟﻴـﻮم،والك
وﻣﻠـﻮل ��واخ
وﺿﺠﺮ والأك
ا�ستخدام
أﺗﺬﻛـﺮفق ��د
املا�ضية،
ال�ست�ي�ن �سنة
يفﻓﻴﻪ.
أﺟﺪك
ﻋﻦ�ىﻣﻌﻨـﻰ
أﺑﺤـﺚكماﰲ اﳌﻌﺎﺟﻢ
اﻟﻐﺮﻓـﺔ ﺟﻴﺌـ ﹰﺔ وذﻫﺎﺑ ﹰﺎ
املفردات أﻗﻄـﻊ
بيوت هي من
ﻓـﻼ�اك،
ﻟﻠﻄﲈﻧﻴﻨﺔوهن �
النا�س هنا
�سكن �
(اجلنوباوية) ،هكذا
اخل�صيبية
اﻷﻛﻴﺪ ﻟﻪ .الق�صب والطني واللنب و�سواها و�س�أجمع فيه
اﳌﻌﻨـﻰللنظر،
ﺑﺄﻧـﻚالفت
ت�سميتهاأﺣـﺪﹲب�ش ��كل
للبع�ضﱂ ﻳﻘـﻞ ﱄ
يحل ��و ﻻ،
وعل ��ى م ��دى العق ��ود تل ��ك كانت امله ��ن داخل م ��ا يتعلق ب�ش� ��ؤون الزراع ��ة وزراعة النخيل
ال�سوق خال�صة لل�سكان �أولئك ،فالبقال وبائع بخا�ص ��ة ،وكل �ش� ��أن من �شئ ��ون النخلة ،وما
الطح�ي�ن وال�سك ��ر وال�شاي وال�سم ��ك وتاجر به ��ا وفيه ��ا وعليها ،وكل ما يتعل ��ق من �أعمال
الفاكه ��ة واخل�ش ��ب واحلدي ��د واال�سمن ��ت احلراث ��ة والغر� ��س وك ��ري الأنه ��ار وال�سقي
ال�سقي (املنزح)
وعام ��ل النظاف ��ة والبائع املتج ��ول وحار�س ومتطلبات ��ه من الدلو وع ��دة َّ
امل�ص ��رف والعام ��ل امل�ستخ ��دم يف امل�ست�شفى وال�صي ��د يف ال�سب ��اخ والأنهر وم ��ا �إىل ذلك،
وفرا� ��ش املدر�س ��ة والدائ ��رة احلكومي ��ة م ��ن �ش�ؤون �آخ� � َر ،كمالب�س الرج ��ال والن�ساء
والأج�ي�ر وال�شرط ��ي ....ال ��خ ،ج ّله ��م ،كانوا والأطفال وما ح ��وايل ذلك من اللهو واللعب،
م ��ن غ�ي�ر �س ��كان جن ��وب الب�ص ��رة ،ذل ��ك لأن وكل م ��ا يدور يف حياته ��م من تربية املوا�شي
اخل�صيبي اجلنوب ��اوي ظل متم�سك ًا ب�أر�ضه ،والدواج ��ن وزراع ��ة ا�شجار الفاكه ��ة وكيفية
أف�صل مُ�سهبا
م�ّل�اّ ك ًا له ��ا ،فلاّ ح ًا فيه ��ا� ،صائد �سم ��ك� ،شغي ًال تقليمه ��ا وتطعيمه ��ا وووو و�س� ّ
يف مكب� ��س التمر ،بائع خ�ض ��ار غري مقيم يف تفا�صيل ِّ
كل �صغرية وكبرية ،من حياتهم التي
ال�س ��وق ،متب�ضع� � ًا متعج�ل ً�ا �سري ��ع الع ��ودة .ال ت�شبهها حياة يف �أي مكان من العراق
للبي ��ت .بهذه وب�أ�سباب ت�شبهه ��ا خلت املدينة لكنن ��ي ،وب ��كل �أ�سف� ،أق ��ول :وج ��دت االملام
من ��ه ،لكنه ��ا ظل ��ت ت�ستوع ��ب مئ ��ات الآالف ،بتالبي ��ب احلي ��اة كامل ��ة يف اب ��ي اخل�صيب،
�إن مل نق ��ل املاليني من الوافدي ��ن ،النازحني� ،أم ��ر ًا غاي ��ة يف ال�صعوب ��ة� ،إنْ مل يك ��ن م ��ن
الباحثني عن �أ�سباب احلياة يف املدينة الغنية امل�ستحي ��ل ،فاحلياة هنا م ��ن ال�سعة والتباين
مبخزونه ��ا ،واملتاحة له ��م يف مفا�صل النفط واالختالف والتنوع ،يف تفا�صيلها التاريخية

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

ترجمة وإعداد /أحمد الزبيدي

يل رومان�سيا ج ��د ًا� :أ ْمل تنجب �أبو اخل�صيب
�شاع ��ر ًا بعدنا؟ قل ��ت بلى ،و�س ّمي ��ت له بع�ض
أرﺑﻊأ�سم ��اء ،ث ��م ن�صحن ��ي ب�إحل ��اح العارف�ي�ن
ﻋﺎت ال
ﻓﻴﻪ.
ً
ﺟﺪك �أن �أكت ��ب معجم� �ا للألف ��اظ املتداول ��ة يف �أبي
.اخل�صيب
وقت ��ذاك ،كن ��ت من�شغ�ل ً�ا ب�شاغ ��ل ال�شع ��ر
وال�صحافة وتفا�صيل البيت والأ�سرة ،لكنني
قلت ل ��ه :والله ه ��ي فكرة ممت ��ازة ،قد امتكن
من ال�ش ��روع يف كتابة �شيءٍ م ��ن ذلك ،لعلمي
ب�أنَّ الن�سي ��ان ال ب َّد � ٍآت على كثري من املفردات
لدينا ،والتي مل يعد الكثري منها متداو ًال الآن،
بحك ��م ن ��زوع النا�س نح ��و (التم� �دّن) وتقليد
�س ��كان املدنية ،التي يج ��د بع�ض ال�شباب ،من
�س ��كان الق�ض ��اء �أنه ��ا الأليق بهم ،وم ��ا يلوكه
�آبا�ؤه ��م و�أجدا ُده ��م م ��ن مف ��ردات �إمن ��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�صرية.
وفيه ��م م ��ن راح يتبغ ��دد بل�سان ��ه �أي�ض� � ًا ،يف
هج ��ران وا�ض ��ح لألفاظه ��م� ،ألفاظن ��ا ،ن�سيج
�أرواحن ��ا ال ��ذي ن�سجت ��ه �أنوال �سن�ي�ن طوال
م ��ن العي�ش ب�ي�ن النخيل والظ�ل�ال واالنهار،
مت�شهى ،كمثل رطبنا ومترنا
حتى غدا حل ��و ًا
ً
ومروءتن ��ا ،كمث ��ل كلماتنا والفاظن ��ا التي ال
�أجم ��ل وال �أ�سه ��ل منها يف الل�س ��ان ،ولعمري
ح�ي�ن يق ��ول اخل�صيب ��ي( :من ّي ��ل) م ّنج ��ل.
(املنجل)املع ��روف ،وامل�ستخ ��دم لدى الفلاّ ح،
�أجده ��ا �أطرى بني ال�شفتني و�أ�سهل لفظ ًا ،ذلك
لأن ح ��رف النون متبوع ًا بح ��رف الياء �أ�سهل
يف اللف ��ظ م ��ن حرف الن ��ون متبوع� � ًا بحرف
اجلي ��م .كذل ��ك ح�ي�ن يقول ��ون( :واي ��د) التي

صدر باالنكليزي

ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺮ ،ﺗﺴـﻘﻂ
ﻟﻜﻨﻨـﻲ
ﻲ ،ما يشبه المقدمة
ﺮة ﻫﻨـﺎك،
ﺗﺬﻛـﺮت
ﻞ
ﹸ
ذات ي ��وم �س�ألني �صديقي ال�شاع ��ر الب�صريّ ،
ﻫﻞ اﲢﺪث
اخل�صيب � ّ�ي اال�صل ،اليو�سف ��اين املولد جمال
م�صطف ��ى ،املقيم يف الدمنرك الآن� ،س�ؤا ًال بدا
ﺶ وﻛﺎﻧﺖ

واجلغرافية والدينية واالجتماعية ووو مبا
ال ميكن تدوينه يف كتاب واحد ،وقد ال يقوى
عل ��ى تدوين ��ه كات ��ب� ،شاع ��ر ،كث�ي�ر امل�شاغل
مثلي .لذا وجدتني مرهق ًا ،مكتفي ًا بكتابة هذا
الكت ��اب ،ال ��ذي �أمتنى ان يك ��ون فاحتة لكتب
خ�صيبي �آخر ،ي�ؤتيه
�أخر ،و�أنْ يتطوع لأهلنا
ٌّ
الله املقدرة واملكنة لإمتام ما �شرعت به .ومن
.الله التوفيق

م����ن اص��������دارات

يتوجب على �أخ مثلي قوله
قلتُ لهم ما
ُ
قب� � َل �أنْ �أنادي َ
الفجر ا َ
جل َلب َة
عليك ،وقب َل �أنْ تحُْ ��دِ َث �أبقا ُر
ِ
احلائط مخَ رج ًا َ
لك،
يف ال َّنخلِ  ،كنتَ �شققتَ يف
ِ
وخرج ��تَ  ،هو ذاك ُّ
بباب
ال�شق ،الذي ُت�سمّيهِ باب ًا .وما ه َو ِ
خ�شب ،وال �صفيح.
ٍ
وال �أظ ّن َك �أغلقت ُه َ
خلفك� .ستغلق ُه على ماذا؟ وعلى َمنْ ؟
أر�ض،
�رور ال ِ
كن ��تَ تركت� � ُه موا َرب ًا ،لتدخ َل من� � ُه روائحُ �س � ِ
بدخولها يف املاء،
ِ
ولتلتئم عن َد عتبتهِ الرِّيحُ الأوىل و�أزها ُر الدُّفلى،
ولتدخل ُه ال َّتباريحُ .
قل ��تَ يل :قم ،ا�ستعج ��لْ ..مل َ
يبق ب َ
اعات
ال�س ِ
ني �أيدين ��ا من َّ
ما يكفي،
وبخطف
م� � َع �أنَّ الفجّ َر كانَ ب�أوّ لهِ � .شددتُ ِحزامي مُ�سرع ًا،
ٍ
ُ
الربق ب�أ�سرعَ منه ،نزلتُ املُ�س ّنا َة،
لي�س
�أ�سبغتُ
و�ضوئي على َم ْكره ٍة من الربدِ ،ووقفتُ ذلي ًال اما َم
َ
ربِّك،
منك ،ف�أنتَ ُ
�أقمتُ �صال َت ُه ،و�س�ألت ُه �ألاّ يحرمني َ
ع�ضدي،
و�أنتَ دليلي يف ا َ
حللكِ والظلمُوت،
الفجر جاءَين ال ِّنداءُ،
عميق ،يف ج َّبة
ومن فجٍّ
ِ
ٍ
�أنْ �أ�س ُك ��نْ ان ��تَ
و�صاح ُب ��ك ال َّنخ ��ل ،وال تربح� � ًا َ�شقي َق�ي ِ�ن،
ِ
مُتحابَّني.
بهميان ال ُّذلِ والهوان.
والعوز
وال ت�ستبّدال جو َر الفاقةِ
ِ
ِ
الب�ساتني �إخوانا.
وكونا بني
ِ

نق�صها رك ًال وتراب ًا مقلوب ًا وغِ بارا،
ُن ُ
ابتد�أن ��ا بحا َّف ��ةِ ال َّنه � ِ�ر ال ��ذي كرين ��ا ُه بالأم� ��س ،ومل ننتهِ ،
ان ��تَ على ميين ��هِ  ،تكا ُد تالم� ��س مِ �سحا ُت َك امل ��اءَ ،و�أنا على
ي َ
َ�سارك،
�أتك ّف ُل ع ّنك َّ
ول ال َّنخل،
قط � ُأ�ص ِ
َّ
بالليمون والتوت.
ألغاز ت�شابكِ العِ نب
ِ
وفك � ِ
ه� � َو د�أ ُبن ��ا ،فال َّنخل� � ُة �ضا ّل� � ُة ال َف�ّل�ااّ ح ،م ّدخ� � ُر ق � ِ
�وت عيال ��هِ
و�شهُوره.
وانقلب منها بيننا ،وما
ر�ص الأر�ض ،ما انفتح
ه ْل �أمتمنا َّ
َ
مل ينقلب..
هل و ّفينا ال َّنخل َة ح َّقها ما ًء َّ
وقط ًا وتدثري ًا وت�سميدا؟ �أظ ُننا
كذلك.
َ
جبهتك ومن جبهتي؟
�صبب من
و�إلاّ ما معنى هذا الذي ي َت ُّ
�وق يف الب�صرةِ
ان ��تَ ا�شرتيتَ الرادي ��و ،الفليب�س ،من ُ�س � ٍ
ال َقدمية،
طح ،وانبتَّ ِ�سل � َ�ك الهَواء ،ثم
ال�س َ
و�أن ��تَ �صعدّتَ ب�أعمدت ��هِ َّ
الباب،
قب يف ِ
م ّررت ُه من ُث ٍ
حت ��ى �أدخلت� � ُه في ��هِ  .ومع فلف ��ل كورجي وح�س ��ن خيوكه
ويو�سف عمر..
كن ��ا �أم�ضين ��ا اللي ��ايل الطِ ��وال� ،سهرا َن�ي ِ�ن ،م�ستمع�ي�ن،
َني،
مُ�ستمتع ِ
واجلي�ش الأحمر،
جنم �ستالني
ِ
ومن ُهِ ،فرحنا ب�صعُو ِد ِ
احلرب الكونيةِ الأخرية،
ومنه عرفنا نهاي َة
ِ

وق ثانية،
لكن � َ�ك� ،سرعان ما تخليتَ عن ُه ،ذهبتَ به اىل ُّ
ال�س ِ
وبعْته.
ال�سمكِ  ،ا�شرتيتَ بثمنهِ
�سوق هي الأقرب �إىل �سقيفةِ َّ
ومن ٍ
َ
�صندوق ال َّث ِلج اخل�شبي ،ب�صنبورهِ ال ُّنحا�س ،ذِي ال ُقفل
َ
�سحاتك اجلديدة.
وبف�ضل ٍة من نقود َِك ،ا�شرتيتَ مِ
دخولها دارك،
نوات على
اليو َم نحتف ُل
ال�س ِ
مب�ضي َّ
ِ
ِّ
هي اف�ض ُل من مِ �سحاتي� ،أميا ،والله ،مهيجراني ٌة �أ�صلي ٌة،
�صاغها احلدا ُد خم�صو�ص ًة َ
لك،
لي � َ
َ
�دك� .أم ��ا ان ��ا :فق ��د ا�شرتي ��تُ مِ �سحات ��ي الأخ�ي�رة ،من
وق ،بالداكري
ُّ
ال�س ِ
ري.
من
،
�
مث َل �
أيّ
حديدٍ
آلةٍ
وخ�شب ،ي�ستخدمُها فلاّ ٌح فق ٌ
ٍ
لك َّن َك مل تهز ْمني يف عمل من �أعمال احلراثة او ال َكريٍّ ،
نوك ،الذي ال ب َّد َ
كنتُ ِ�ص َ
لك م ّني.
حتى و�إنْ ازددتُ حلم ًا َ
و�شحم ًا ،وبدوتُ اليو َم �أكربَ.
ال�صفر ِخيار ًا ،واحم ّر ِت الطماط ُم
وها ،قد
ِ
�صارت االزها ُر ّ
ُ
أخ�ضرين،
الباذجنان ا�سو َد بني �
و�صا َر
ِ
قي من �ساعةٍ� ،أدي ُر عَجل َتها..
�أنا �أن�شغ ُل مباكنةِ َّ
ال�س ِّ
أحمر واال�سود،
أخ�ضر وال ِ
و�أنتَ متلأُ الزنابي َل بال ِ
أذهب باملاء �إىل هذهِ َ
وتلك،
ال�سواقي ،و� ُ
انا �أُت ْرعُ َّ
ُ
َّ
أر�ض حتتها،
�أروّ ي �أ�صو َلها ،و�أفي�ض على ما
ت�شقق من ال ِ
ُ
وال�سالل.
أكيا�س
و�أنتَ
اجلنفا�ص ِّ
ِ
تخيط ما امتلأ من � ِ
َّ
َ
م�س التي حولنا �إال القليل،
ال�ش
من
يبق
مل
ِ�صحّ تَ بي:
ِ
فهرع ��تُ الي � َ�ك� ،أحم� � ُل عن � َ�ك الغِ �ّل�ااّ ت �إىل حي � ُ�ث القنط ��رةِ

 -1قلوب الرجال
وه ��ي الرواية الثاني ��ة للكاتب االمريك ��ي نيكوال�س
بتلر(ول ��د ع ��ام )1979وت ��روي ق�صة ثالث ��ة اجيال
من الرجال وت�ستك�شف م ��ا يعنيه �أن يكون االن�سان
رجال طيبا يف �أمريكا املتغرية
تبد�أ احداث الرواية يف عام  1962يف احد خميمات
الك�شافة ،وبط ��ل الرواية �صبي يدعى نيل�سون .انه
طفل جيد :يحب املدر�س ��ة ،و يحب الك�شافة و يعمل
لك�س ��ب املزيد من عالمات النج ��اح اكرث من �أي طفل
اخ ��ر .وه ��و حري� ��ص عل ��ى �إر�ض ��اء الكب ��ار ،ولكن
الأطفال الآخرين ال يحبونه وهو ال يفهم ملاذا.
تن�ش� ��أ عالق ��ة �صداقة بين ��ه وبني �صب ��ي �آخر يدعى
جوناثان .وهو�شخ� ��ص لطيف  -وريا�ضي ويتمتع
ب�شعبي ��ة .مل يك ��ن االثن ��ان على عالق ��ة وثيقة ولكن
نيل�س ��ون كان دائما يبدي امتنانه لأي بادرة اهتمام
ت�ص ��در م ��ن جوناث ��ان وا�صب ��ح وا�ضحا م ��ن �سياق
الرواي ��ة ان عالق ��ة ال�صداق ��ة هذه ل ��ن ت�ستمر مدى
احلياة.
يق ��ول الكات ��ب عن روايت ��ه هذه(احد الأ�شي ��اء التي
�شدتن ��ي نح ��و كتاب ��ة ه ��ذه الرواي ��ة ه ��ي الطريقة
الت ��ي تنم ��و فيها عالق ��ات ال�صداق ��ة اي ��ام الطفولة
وكي ��ف ميك ��ن �أن تتطور عل ��ى مر ال�سن�ي�ن ،وي�س�أل
امل�ؤلف”مل ��اذا ال يحاف ��ظ النا� ��س البالغ�ي�ن على هذا
النوع من الروابط ال�ضعيفة التي ن�ش�أت يف مرحلة
الطفولة؟

الفصل االول
كرم ،ائتلفا والت َّفا فتعانقا،
كونا مثل غ�صني ٍ
حت ��ى مل تك� � ْد تب ��دو م ��ن الأول �أ�ساري� � ُر الث ��اين� ،أو كونا
كحقلي لوبياء،
ْ
غم َر �أر�ضهَما املاءُ ،ف�أينعا و�أورقا و�أزهرا و�أثمرا.
َ
الوقوف ب َ
هل �أطلتُ
ماويتني �ساع َتها،
ال�س
ني
اليدين َّ
ِ
ِ
ال �أذك ُر ،لكنني ،ر� َ
أيتك مُ�صغيا معي للنداءِ َ
ذاك،
َ
وجهك
وح�ي�ن ع ِلمتُ با َّن ��ك �سمع َت� � ُه ووعي َت ُه ،تب�سم ��تُ يف
و�ضحكتُ .
لقد كنتُ و�إي َ
ّاك هاليل �شمّامةٍ ،نبي ُع رائحتنا لل�شم�س،
ومث ��ل كرم ��ة على ج ��دول يف ال�صدور� ،شبع ��ت وارتوت،
فهي ال تني ت�سعى وتت�شابك
�أخذتُ املا َء ِّ
والظال َل� ،أطوّ َ
قك ،كلما غالتني غائل ٌة.
ُ
كانَ
اخلريف عن َد بدايتهِ  ،وكانت الرِّيحُ مت�أني ًة،
فهي دافئ ٌة يف �ساعةٍ من ال َّنهار ،لك َّنها بارد ٌة،
ال�ساعات من الليل،
غالب
ِ
يف ِ
ال�صدقُ ،
نحن يف نهايةِ �أيلول،
واملو�س ُم مازا َل ع ّن َد مُدخلهِ ِّ
مل نحرث بع ُد ال َ
أر�ض ،التي قلنا �سنزرعُها لل�شتاء،
ب�صر ِّرها مرزوماتٌ ،
والباذجنان
الطماطم
بذو ُر
يار ُ
واخلِ
ِ
ِ
ِ
�ص.
إطار اخلِ ّ
مع ّلقاتٌ يف � ِ
ارجن ،وحي � ُ�ث ُ
يقف ع�صفو ٌر
وم ��ن ِ
خلف �أجمةِ الآ� � ِ�س وال َّن ِ
وحيدٌ�ِ ،ص ْحتَ بي:
أطراف
�سحاتي لِ�ص � َ�ق مِ �سحاتِك ،و�أخذنا ب� ِ
تع ��ا َل .فا ّْنبتُ مِ
َ
َ
أر�ض،
تلك ال ِ
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الأخرية،
انحنى ظه ��ريَ ،
االقفا�ص
و�ض ُم َر �ساق ��اي ،وانا انق ُل عن � َ�ك
َ
واالكيا�س.
ال َ
بحال اف�ض َل يف ال َغد،
عليك� ،ستبدو ٍ
آالم يف �ساقكُ ،م� � ْذ �سقطتَ من
�أعل� � ُم �أ َّن َك كن ��تَ تعاين م ��ن � ٍ
�سبع �سنوات،
ال َّنخلة ،قب َل ِ
كنتُ �سقطتُّ َ
مثلك ،من َقبل،
لكنَّ نخلتي مل ُ
تك �شاهق ًة ،مث َل نخلتك،
ً
وكنتُ وحدي� ،أي�ضا �آنذاك،
ووحدي ،قبل الظالم ،نه�ضتُ مبا �أ�صابني،
قليل يف كتفي� ،أخذتُ التي �أنا فيها ونه�ضتُ ،
ب�أ ٍمل ٍ
تلفتُ � ،أيْ  ،نع ْم .لكنني كنتُ وحيد ًا َ
منك �ساعتئذٍ،
رث� ،أ ّنك مل ُ
�آملني �أك َ
تك معي.
�صليتُ العِ �شا َء يف امل�سجدِ  ،لب�ستُ د�شدا�شتي البي�ضاء،
َ�شماغي الأحم َر،
واعتمرتُ ي
َ
عناع قلي ��ل� ،أخ ��ذتُ زينتي �إىل
وم ��ن قنين ��ةٍ مب ��اءِ ور ٍد و َن ٍ
َ
هناك ،ودخلت
مل �أعرثْ على ن َ
ِعالك عن َد الباب ،ومل �أجد َْك ب َ
ني املُ�ص ّلني،
ذات َّ
ال�شمال.
ذات
اليمني وعن ِ
حني �س ّلمتُ عن ِ
ِ
قلت :لع ّل َك كنتَ �أك َ
رث مني تعب ًا،
دك كان �أظلم باكر ًاَ ،
لع َّل اللي َل ع ّن َ
احلك من الذي عندي.
عليك ،فقد وجدّتُ العذ َر َ
ال َ
لك عن َد الإمام،
قلتُ ل ُه َ
عنك ،ما يتوجّ ُب على � ٍأخ مثلي قوله.

 -2نواميس البرية
م�ؤلف ��ة ه ��ذا الكت ��اب ه ��ي كري�ستينا بي�ش�ي�ري وقد
�ص ��در م�ؤخ ��را ع ��ن جامع ��ة اوك�سف ��ورد العن ��وان
الفرعي له(كي ��ف ن�شخ�ص ونقي� ��س ونغري العادات
االجتماعية)وهويتح ��دث كم ��ا يظه ��ر م ��ن العنوان
ع ��ن الو�شائج وال�صالت التي ترب ��ط فيما بني افراد

املجتمع،فالنا� ��س ينخ ��رط ون يف جمموعة وا�سعة
م ��ن ال�سلوكي ��ات اجلماعي ��ة ،ب ��دءا م ��ن الع ��ادات
الب�سيطة مثل ارت ��داء معطف ثقيل يف ف�صل ال�شتاء
�إىل �إج ��راءات جماعية �أكرث تعقي ��دا ،كما هو احلال
عندم ��ا ي�صفق جمهوراحلا�ضري ��ن يف احد القاعات
املو�سيقي ��ة بع ��د ان تنته ��ي الفرق ��ة املو�سيقي ��ة م ��ن
العزف بع�ض ه ��ذه ال�سلوكيات اجلماعية هي حالة
م ��ن ح ��االت التقليد ،وحم ��اكاة ما يفعل ��ه الآخرون.
ويف ح ��االت �أخرى ،ف�إن ال�سل ��وك مدفوع بتوقعات
الأف ��راد حول ما يفعله بع�ض النا� ��س ويعتقدون �أن
على الآخرين القيام ب ��ه .عند مواجهة ق�ضايا العامل
احلقيقي حي ��ث تعم ��ل املجموعات بط ��رق �إ�شكالية
و�ض ��ارة ،ف�إنه م ��ن املهم اىل حد بعي ��د ك�شف الآلية
التي تكمن وراء ال�سلوك الب�شري .وهذا مهم ب�شكل
خا�ص ��ة بالن�سبة لأولئ ��ك الذين ي�سع ��ون �إىل تغيري
�سلوك اجلماعات.
 -3كي��ف يفك��ر رج��ال الدول��ة :

سايكولوجيا العالقات الدولية

يبحث ه ��ذا الكت ��اب يف طريق ��ة تفك�ي�ر ال�سيا�سيني
وهو �صادر ع ��ن جامعة برن�ست ��ون وم�ؤلفه روبرت
جريفي� ��س ا�ست ��اذ العالق ��ات الدولي ��ة يف جامع ��ة
كولومبي ��ا ونظ ��را لالهتم ��ام املتزاي ��د م ��ن قب ��ل
الباحثني يف جمال علم النف�س بالعواطف الب�شرية،
فان جريفي�س يب�ي�ن كيف يحتاج ال�شخ�ص العاطفي
اىل معتقدات را�سخ ��ة .فعلى �سبيل املثال ،قد ت�ؤدي
الرغبة يف احلف ��اظ على امل ��وارد املعرفية �إىل جعل
وا�ضعي ال�سيا�سات ينظ ��رون �إىل م�ؤ�شرات م�ضللة
للق ��وة الع�سكري ��ة ،وميك ��ن لل�ضغ ��وط النف�سي ��ة �أن
ت� ��ؤدي بهم �إىل خماطر عالية عل ��ى نحو غري عادي.
كي ��ف يفك ��ر رج ��ال الدول ��ة �أي�ض ��ا يف كيفي ��ة ف�ش ��ل
التهدي ��دات الرادعة والوع ��ود املناظرة يف كثري من

 -4ريتشارد نيكسون
م�ؤل ��ف الكت ��اب ج ��ون فاريل هو
كات ��ب امريكي من موالي ��د العام
1953يق ��ول ع ��ن كتابه ه ��ذا انه
ا�ستغ ��رق من ��ه خم� ��س �سن ��وات
يف الت�ألي ��ف وه ��و يق ��دم �س�ي�رة
حياة خمتلف ��ة للرئي�س االمريكي
اال�سب ��ق ريت�شارد نيك�سون،يب ��د�أ الكتاب مع املالزم
البح ��ري ال�شاب”نيك”نيك�س ��ون العائد من املحيط
الهادئ ليدخ ��ل الكونغر�س ،مع حلم مثايل بال�سعي
لبن ��اء عامل �أف�ضل .ومع ذلك ،ويف ظل منعطفات تلك
احلملة الأ�سطورية يف عام  ،1946فانها �سرعان ما
�أعط ��ت �سمات نيك�سون الأ�صيلة طريقا ال لب�س فيه.
والكتاب عر�ض مذهل حلياة رجل يج�سد ال�سخرية
الأمريكية يف فرتة ما بعد احلرب.
ويف غ�ضون �أربع �سنوات من الفوز الأول� ،سيكون
نيك�س ��ون ع�ض ��وا يف جمل� ��س ال�شي ��وخ الأمريكي؛
وبع ��د �ست ��ة اعوام ي�صب ��ح نائبا لرئي� ��س الواليات
املتح ��دة الأمريكية.و يق ��ول الكات ��ب ”:قلة و�صلت
اىل م ��ا و�صل الي ��ه نيك�سون حت ��ى الآن ،وب�سرعة،
ولوح ��ده" .كان موظفو ادارة نيك�سون من ال�شبان
املليئ�ي�ن باحليوي ��ة وكان ��وا طموح�ي�ن و و�ضع ��وا
�إ�صالح ��ات تتن ��اول الرعاي ��ة ال�صحي ��ة والفق ��ر
واحلق ��وق املدنية وحماية البيئ ��ة ،.ولكن نيك�سون
مل يك ��ن يهت ��م كث�ي�را لذل ��ك .كان يتطل ��ع �إىل و�ض ��ع
ب�صمات ��ه عل ��ى امل�سرح العاملي بدال م ��ن ذلك ،وكانت
زيارت ��ه عام � 1972إىل ال�ص�ي�ن �أول �شرخ كبري يف
احلرب الباردة.
 -5االبنة السوفيتية
ه ��ذه رواية من ت�أليف جولي ��ا الك�سييفا وهي طالبة
دكت ��وراه يف االدب املق ��ارن يف جامع ��ة هارف ��ارد
تروي فيها ق�صة مت�شابكة ب�ي�ن امر�أتني :لوال ،التي
ول ��دت يف عائل ��ة يهودية يف كيي ��ف يف عام ،1910
وحفيدته ��ا الك�ب�رى جولي ��ا ،الت ��ي انتقل ��ت عائلتها
�إىل الوالي ��ات املتح ��دة م ��ن �أوكراني ��ا يف �أعق ��اب
�أحداث ت�شرينوبيل .وقد مرت لوال باحداث الثورة
البل�شفي ��ة ،واحل ��رب الأهلي ��ة ،وعملي ��ات التطه�ي�ر
ال�ستاليني ��ة ،والرتحي ��ل �إىل كازاخ�ست ��ان ،وكارثة
ت�شرينوبي ��ل ،و متث ��ل مذكراته ��ا �صل ��ب اح ��داث
الرواي ��ة .فالف�صول التي حتكي ق�ص ��ة لوال تتناوب
م ��ع فوا�ص ��ل �أق�ص ��ر من احلي ��اة املعا�ص ��رة جلوليا
البطلة الثاني ��ة يف الرواية وهي متثل ابناء وبنات
جي ��ل الألفية ،الذين يكافحون من �أجل التو�صل �إىل
تواف ��ق م ��ع وجه ��ات نظره ��م املثالية ح ��ول احلياة
وال�سيا�سة و�سط النظام العاملي املتغري.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

(كان ولكن ذلك الحقيقة)

ّ
كت��اب يتحدث��ون عن القص��ص القصيرة
ّ
المفضلة لديهم

ترجمة :نجاح الجبيلي

وليم بويد( :حلمي يف التحليق
�إىل جزي��رة اليقظ��ة) ج .م.
باالرد

يف تاري ��خ الق�صة الق�ص�ي�رة – لي�س �أكرث من
� 150سن ��ة -هناك القلة ج ��د ًا من الك ّتاب الذين
�أع ��ادوا ب�ش ��كل ت ��ام تعريف ه ��ذا ال�ش ��كل مثل
ت�شيخوف قب ��ل �أن ي�شتهر ،لكن ثمّة همنغواي
وبورخ� ��س .وكان يجب �إ�ضاف ��ة ج.ج .باالرد
�إىل ه ��ذه القائم ��ة احل�صري ��ة يف ر�أي ��ي� .إن
منوذج باالرد يف ق�ص�صه املثرية للأ�سى �أقرب
�إىل الف ��ن واملو�سيقى منها �إىل الأدب كما يبدو
يل .تل ��ك هي ق�ص� ��ص خيالي ��ة �ألهمتها لوحات
دي �شريك ��و وماك� ��س �أرن�س ��ت� .إن ال�شخ�صية
وال�س ��رد ثانويان – ال�صورة والرمز مهيمنان
م ��ع تركي ��ز �سري ��ايل من ��وّ م تعك�سهم ��ا اللغة.
�إن جم ��ازات ب ��االرد� -أحوا� ��ض ال�سباح ��ة
الفارغ ��ة ،املنتجعات املهج ��ورة ،رواد الف�ضاء
امل�ضطرب ��ون نف�سي� � ًا ،الأطب ��اء املت�ض ��ررون
والعدمي ��ة املغري ��ة للمجتم ��ع اال�ستهالك ��ي
ال ��خ -ه ��ي بال �ش ��ك تعود ل ��ه ب�شكل فري ��دّ � .إن
ق�صة”حلم الط�ي�ران �إىل جزيرة اليقظة”فع ًال
ق�ص ��ة كال�سيكي ��ة باالردية (ن�سب ��ة �إىل باالرد)
حقيقية.

�آن راي��ت�( :سم�ين) رميون��د
كارفر

�إن ق�صة”�سمني”ه ��ي مث ��ال عل ��ى الق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة الت ��ي لديه ��ا القليل مم ��ا تفعله كي
تنج ��ح -ت�ستطي ��ع الق ��ول �أن ج ��رح املدخ ��ل
�صغري جد ًا لكن النتيجة مميتة .ومثل العديد
م ��ن ق�ص�ص رميوند كارفر ،ف� ��إن هذه الق�صة
تب ��دو يف منته ��ى الب�ساط ��ة .نادل ��ة جمهولة
اال�سم تخرب �صديقتها”ريتا”عن خدمة زبون
�سم�ي�ن جد ًا .ت ��ود الرجل رغ ��م حجمه .وتود
القيام بخدمته .عالقتهما ،رغم �أنها اعتيادية،
ووجيزة ور�سمية �إال �أنها رقيقة جد ًا – ومثل
�أيّ ق�صة حب ،تقع �أمام معار�ضة بقية العامل.
�إن احل ��ب ال�صغري الذي ت�شعر ب ��ه النادلة –
ه ��ذه اللحظة م ��ن العاطفة الت ��ي تكنها جتاه
الرج ��ل ال�سم�ي�ن -ت�صبح بعد ف�ت�رة ق�صرية

�أرن�ست همنغواي

جوليان بارنز

فيلي��ب بومل��ان( :اجلم��ال)
�أنطون ت�شيخوف
�صب ��ي يف مدر�س ��ة ي�صاح ��ب ج ��ده بينما هم
ي�سوقون عربتهم على طول طريق مرتب عرب
�سه ��ب يف ي ��وم متقد من �شه ��ر �آب .يقفان من
�أج ��ل الراحة يف بيت �صديق �أرمني .ال�صبي
واجلد و�سائقهما الأوكراين يعجبون بجمال
ابنة الأرمني.
بعد ع� �دّة �سنوات كان ال�صب ��ي ،الذي �أ�صبح
الآن طالب� � ًا ،يف قط ��ار متوق ��ف ب�ض ��ع دقائق
يف حمط ��ة بالريف .يخرج ك ��ي يريح رجليه
ويرى فتاة على الر�صي ��ف تتكلم مع �شخ�ص
يف �إح ��دى العرب ��ات وكان ��ت يف منته ��ى
اجلمال.
وه ��ذا كل ما يف الأم ��ر .هل هذه ق�ص ��ة؟ �إنها
ق�صة فارغة من احلبكة .انطباعان من النادر
�أي�ض� � ًا �أن ي�صلحان حلكاية .مثل”يف انتظار
غودو”�إنها ق�صة ال يحدث فيها �شيء مرتني.
لكنه ��ا تظه ��ر القلي ��ل مم ��ا حتتاج ��ه الق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة �إىل حبك ��ة� .أن ��ا �أح ��ب احلب ��كات
و�أعم ��ل عليه ��ا كث�ي�ر ًا؛ وذل ��ك ه ��و ال�سب ��ب
يف �أنن ��ي ل ��ن �أكت ��ب ق�ص ��ة ق�ص�ي�رة ناجحة.
�إن عظم ��ة ه ��ذه الق�ص ��ة تعتم ��د عل ��ى الكثري
م ��ن الأم ��ور غ�ي�ر املح�سو�س ��ة� .إن موهب ��ة
ت�شيخوف تكمن يف الطريقة التي ينجح فيها
عل ��ى تو�صيل ،مبثل ه ��ذه العفوية الظاهرة،
ح� � ٍ ّ�س عمي ��ق ب�س� � ّر اجلم ��ال وح ��زن �أولئ ��ك
الذي ��ن يراقب ��ون ويفك ��رون� .إن �س ��ارد هذه
احلكاية غ�ي�ر املنطقية كما هو وا�ضح يختار
بال�ضب ��ط التفا�صيل ال�صحيحة من عدد وافر
من التفا�صيل املمكنة كي ي�ضرب على القلب.
�إنها حتفة من نوع الق�صة الت�صغريية.

ج .م .باالرد

كان الكاتب الإيرلندي فرانك �أوكونور ،قومي ًا

�أنطون ت�شيخوف

ال�س� � ّر كل ��ه يكم ��ن خلف الب ��اب ،واجلمي ��ع ي�ض ��ع �أمنياته
عند تل ��ك اليد التي تطرقها ،ع ّلها تك ��ون �سبب ًا يف فتح هذا
الب ��اب الذي �أُحك ��م و�صده ،منذ مدة ،م ��ن املمكن �أن يُخلق
ح ��دث اليتعدى ال�ساعات على جانبي ذلك الباب ،ولكن من
اجلنون �أن ُتخلق رواية تتعدى الثالث مئة �صفحة...

الروائي ��ة �آيل 
رواي ��ة (كان
��ت �أن تخل ��ق
ا�ستطاع
�سمي ��ث

املو�صدة تلك ،ترجم
جانبي الباب
ولكن ذلك احلقيقة) على


املدى للإعالم
–ع��ن دار
الرواي ��ة ا�سامة منزجلي ،و�صدرت

والثقافة والفنون...

الكتاب ،بالطبع �أنا
أن �أبد�أ احلديث عن هذا
حاول ��ت كثري ًا �













ال اتعدى م�ستوى القارئ الب�سيط املتذوق لل�سرديات ،وال
ميك ��ن �أن ارتقي مل�ستوى النق ��د� ،إال �أن ما �أثار حريتي يف
كيفية الدخول واحلديث عن هذا الكتاب هو عدد ال�شهقات
الت ��ي اطلقتها مع كل �صفح ��ة قر�أتها من ه ��ذا الكتاب ،بني
االنبه ��ار ،واال�ستغراب ،والفو�ض ��ى ،والت�شتت والبعرثة
اللذي ��ن �سرعان ما يع ��ودان لالمتزاج يف بودق ��ة افكاري،
احت�س�سها من خالل جنون الكاتبة الذي
وبني ل ّذتي الت ��ي ّ
م ��ا ي ��زال يحم�سني اللته ��ام املزيد م ��ن كتبه ��ا وم�ؤلفاتها،
�إال ان ه ��ذه العنا�ص ��ر جعلتني �ضائعة ام ��ام حرويف التي
�ستبد�أ للحديث عن هذه الرواية...
ا�ضحك من �سذاجتي حني قر�أت عنوان الرواية (كان ولكن
ذل ��ك احلقيق ��ة) ف�أطلقت اتهام ��ي االول ولقي ��ت اللوم على
مرتجم الرواية ،ب�أنه ا�ساء ترجمة العنوان ،فما هذا العنوان
غري املتما�س ��ك ،ولكن �سرعان ما �سندرك حني نتعرف على
�آيل �سميث ب�أنها روائية الفو�ضى والع�شوائيات املنظمة،






م����ن اص��������دارات

نع ��م ،فه ��ي حمرتف ��ة ب�أن
جتم ��ع امل�ض ��ادات جيد ًا،
والدليل عن ��وان الرواية
ال ��ذي �سنكت�ش ��ف �أن ��ه
عنوان ل ��كل ف�صل من ف�صول الرواي ��ة االربعة ،حيث كان
ا�سم الف�صل االول (كان) وهو الكلمة الأوىل التي بد�أت بها
الف�ص ��ل ،اما ا�سم الف�صل الثاين (ولكن) وهو اي�ض ًا الكلمة
االوىل الت ��ي بد�أت بها الف�صل وهك ��ذا ،،،حتى �أنها جعلت
م ��ن ا�سماء ف�صولها االربعة ا�سم� � ًا لروايتها ،ومل يكن هذا

بجديد على �سميث ،ف�سبق و�أن اطلقت على ا�سماء ف�صول
روايتها (م�صادفة) بالكلمة االوىل التي يبد�أ بها كل ف�صل،
�أما يف رواية (كان ولكن ذلك احلقيقة) مل تكتف ب�أن يكون
ا�س ��م كل ف�ص ��ل هو الكلم ��ة االوىل الت ��ي يبد�أ به ��ا الف�صل
وجعل ��ت من ا�سم ��اء الف�صول عنوان� � ًا للرواية ،وهذه هي
املفاج�أة الأوىل لك ايها القارئ يف هذه الرواية...
�سن�شه ��د �أي�ض ًا ق�صة ق�ص�ي�رة ،يف بداية الرواية تخلو من
الأ�سماء ،تتحدث فيها �آيل عن رجل �أو�صد الباب على ذاته،
يف الوقت ال ��ذي وقفت هنالك امر�أة تطرق الباب املو�صد،
وك�أنه ��ا حت ��اول �أن توهمنا ب�أن الرواية قد ب ��د�أت ،ولكنها
حتمل بع�ض ال�شفرات ،ولكن القارئ �سيتفاج�أ انها مقدمة
ال �أك�ث�ر بع ��د �أن يدخل الف�ص ��ل الأول م ��ن الرواية والذي
يحمل عنوان (كان)...
من ��ذ الف�صل الأول ُ
�سي�شك القارئ ما �إذا كانت هذه الرواية
كال�سيكي ��ة؟! حتى �أننا �سنجد الراوي يحدث نف�سه احيان ًا
بني �سطور الرواية ،ولكن بعد ال�صفحات الثالثني الأوىل،
�سيوق ��ن الق ��ارئ �أنه ��ا رواية ت�سب ��ق ع�صرنا ه ��ذا بكثري،
انه ��ا رواي ��ة حداثوي ��ة بامتياز ،حي ��ث ّ
وظف ��ت �سميث كل
ا�ساليب وتقني ��ات مابعد احلداثة ال�سردي ��ة يف كتابة تلك
الرواية...
�أي�ض� � ًا �سيحت ��اج القارئ للكث�ي�ر من اجله ��د من �أجل
ق ��راءة ه ��ذه الرواي ��ة ،فرواي ��ات �آيل �سمي ��ث ال ُتقر�أ
�سريع� � ًا ،بينما �سن�ستمتع بجم ��ال ا�سلوبها ،وقدرتها
العالي ��ة عل ��ى ت�شتي ��ت احل ��دث وجمعه م ��رة �أخرى،
�سنحت ��اج جله ��د لإدراك م ��ا تكتب ��ه ه ��ذه الروائي ��ة،
الت ��ي �ستمدنا باخليوط الأوىل م ��ن روايتها ،ولكنها
�سرع ��ان ما تخرج عن مو�ضوعها متفرعة لق�ص�ص �صغرية
�ضم ��ن الرواي ��ة ،عن اح ��داث �أو �أماك ��ن �أو �أزمن ��ة معينة،
تذكر لنا خاللها حكاي ��ات �صغرية لنخرج متام ًا حينها عن
مو�ضوع ��ة الرواي ��ة ،ونفاج�أ بعد ع�ش ��رات ال�صفحات� ،أن
الروائي ��ة تعيدنا �إىل املو�ضوع ��ة الأ�سا�س ،وهذه قدرة مل

وليم بويد
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اخ�ت�رت �أرن�ست همنغواي لأن ��ه خارج النمط
ال�سائد ومازال يثري الإعجاب من قبل املجتمع
الأدب ��ي ،وم ��ا زال الق ّراء من الن�س ��اء يتجنبنه
ب�سب ��ب �أ�سطورته الفحولي ��ة الرجالية .فهمت
ق�ص�ص ��ه خط�أً كونه ��ا ب�سيطة وقابل ��ة للتقليد؛
�إال �أنه ��ا لي�ست كذل ��ك .روايات ��ه معروفة جيد ًا
�أك�ث�ر م ��ن ق�ص�ص ��ه ،لك ��ن الأخ�ي�رة ه ��ي التي
تظهر فيها موهبته الق�صوى� ،إذ يعمل �أ�سلوبه
عل ��ى �أف�ضل وجه .ومل اخ�ت�ر على نحو متعمد
واح ��دة م ��ن ق�ص�ص ��ه امل�شه ��ورة �أو �أي ��ة ق�صة
له ��ا عالق ��ة مب�صارعة الث�ي�ران �أو البن ��ادق �أو
�أفريقيا� .إن ق�صة”�إجالل �إىل �سوي�سرا”هادئة
بارع ��ة ظريف ��ة (وق ��د مت بخ� ��س قيم ��ة ظ ��رف
همنغواي) ومبدعة على نح ��و �شكلي .تتكون
م ��ن ثالثة �أجزاء ذات بناء متداخل ،فيها ثالثة
�أمريكان ينتظرون يف ثالث ��ة مقاهٍ �سوي�سرية
خمتلف ��ة ،القطار نف�سه ك ��ي يقلهم �إىل باري�س.
كل رج ��ل يلع ��ب �ألعاب� � ًا رديئ ��ة ،وث ّم ��ة ث ��ري
مغ�ت�رب قوي يغريه اللعب مع النا�س املحليني
التابع�ي�ن – الن ��ادالت والبواب�ي�ن و�أكادمي ��ي
متقاع ��د متحذل ��ق .وبينم ��ا تتط ��ور الق�ص ��ة
�أ�صبح من الوا�ضح� ،أن ال�سلطتني االجتماعية
والأخالقية ،لي�ستا عل ��ى جانب واحد� .آمل �أن
جتعلك ��م ق�صة”�إج�ل�ال �إىل �سوي�سرا”تن�سون
�أ�سطورة”بابا همنغواي”املختال وت�ستمعون
بد ًال من ذلك �إىل الفنان احلقيقي.

مده�ش ��ة يف �أواخر ذلك امل�س ��اء حني تنام يف
الفرا�ش م ��ع �صديقها”رودي”وترتك النادلة
مع تلميح قلق وواعد بالتغيري.
غالب� � ًا م ��ا �أ�س� ��أل الط�ل�اب ك ��ي يق ��ر�أوا ق�صة
”�سمني” لأنها تبدو وهي تتحدث عما تكون
الق�ص ��ة .الق�ص ��ة �ش ��يء ي ��روى – كما تخرب
النادل ��ة �صديقتها”ريتا”عن الرجل ال�سمني-
�إنه ��ا �شيء يحتاج حق ًا �إىل �أن يقال .لكن على
الرغ ��م من �أنن ��ا ن�شعر بقوته ��ا ورنينها ،لكن
غالب ًا من ال�صعب �أن نقول ماذا تعني الق�صة.
رمب ��ا �أ�ش ��د م ��ا ميك ��ن �أن نقول ��ه ب� ��أن الق�صة
الق�ص�ي�رة هي حلظة م ��ن احلي ��اة و�أنها بعد
تلك اللحظة ندرك �أن �شيئ ًا ما قد تغيرّ .
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�س�أل ��ت �صحيف ��ة الغاردي ��ان ك ّتاب� � ًا كب ��ار ًا ع ��ن
مف�ضالتهم من الق�ص� ��ص الق�صرية التي كتبها
�أ�ساتذة ه ��ذا ال�ش ��كل .ف�أجاب ��وا وحتدّثوا عن
�سبب اختيارهم لهذه الق�ص�ص الق�صرية .وهنا
نختار مناذج من �شهادات ه�ؤالء الك ّتاب.

ملتزم� � ًا وق ��د التح ��ق باجلي� ��ش اجلمه ��وري
الإيرلن ��دي ح�ي�ن كان يف اخلام�س ��ة ع�ش ��رة،
وقاتل يف ح ��رب اال�ستق�ل�ال الأيرلندية .وقد
ا�ستف ��اد م ��ن ه ��ذه التج ��ارب يف واح ��دة من
�أ�شه ��ر ق�ص�صه”�ضي ��وف الأمة”الت ��ي تعالج
العالق ��ات بني جندي�ي�ن بريطاني�ي�ن �أ�سريين
وجن ��ود اجلي�ش الإيرلن ��دي ال�س ��ري ،الذين
يحر�سونهم ��ا� .إن واقعي ��ة الق�ص ��ة وتعقيدها
و�إن�سانيته ��ا ه ��ي مث ��ال عل ��ى املي ��زات الت ��ي
جعلت من �أوكون ��ور واحد ًا من �أ�شهر الك ّتاب
الإيرلنديني من جيل ��ه وكذلك تك�شف كم تعلم
من ك ّت ��اب كبار الق�صة الق�ص�ي�رة مثل �أ�سحق
بابل.
يج ��ري ذك ��ر �أوكون ��ور بق�ص�ص ��ه الق�صرية
وكتاباته التي حتتوي ال�سرية الذاتية .الق�صة
الت ��ي اخرتتها”عقدت ��ي الأوديبية”ت�ستفي ��د
م ��ن طفولته يف مدينة”كورك”م ��ع �أم يحبها
عميق� � ًا و�أب غارق يف الكحول والديون� .إنها
ق�ص ��ة هزلية وم�ؤثرة ب�ش ��كل �شديد كتبت من
وجه ��ة نظ ��ر”الري ديالين”وه ��ي �شخ�صية
تتك ��رر يف ق�ص� ��ص �أوكون ��ور ع ��ن الطفولة.
ي�ص ��اب الري بالغ�ضب حني يُبع ��د �إىل املكان
الث ��اين م ��ن اهتمامات �أم ��ه بعد ع ��ودة �أبيه.
�إن ��ه ال ي�ستطي ��ع �أن يفه ��م ال�سب ��ب يف �أنه ��ا
تت�سامح مع”ه ��ذا الوح� ��ش ..الغريب متام ًا
ال ��ذي يتملق لأخ ��ذ طريقه عائ ��د ًا من احلرب
�إىل فرا�شنا الكبري" .يخطط”الري”لإ�سقاط
�أبيه ،لكن الرياح ت�أتي مبا ال ت�شتهي ال�سفن.
�أحب هذه الق�ص ��ة ل�صوتها ال�سردي ومزجها
الفريد للدفء مع االنعزال وخلفة وجودها.

املتعة واجلنون يف �أ�سلوب �آيل �سميث الروائي

رميوند كارفر

�آن رايت

ُيع ��د كت ��اب (فن ��ان االختف ��اء)2012 ،
�أف�ض ��ل م ��ا �أ�صدرت ��ه الكاتب ��ة الهندي ��ة
�أنيت ��ا دي�س ��اي من ��ذ روايته ��ا (�صي ��ام،
والئ ��م ،)1999 ،وي�ش�ت�رك م ��ع روايتها
اال�ستثنائي ��ة (نار على اجلب ��ل)1977 ،
يف النظ ��رة الر�ؤيوي ��ة �إىل عاملن ��ا
املعا�صر .يف هذا الكتاب حتديدا يتجلى
نقده ��ا ال�ل�اذع للثقاف ��ة اال�ستهالكي ��ة
املعا�ص ��رة ،حي ��ث التعاط ��ي الر�أ�سمايل
م ��ع الثقاف ��ة ،ب�ش ��كل �صري ��ح ووا�ضح،
ولكن ��ه بعي ��د ع ��ن االنفع ��ال واملبا�ش ��رة
واالرجت ��ال وال�شع ��ارات� .إنه ��ا تعال ��ج
موا�ضيعه ��ا بروي ��ة ،وبالغ ��ة لغوي ��ة،
وبراع ��ة �أ�سلوبي ��ة ،طامل ��ا عرفناه ��ا يف
�آثارها الإبداعية الغزيرة.
ي�ض ��م كتابه ��ا اجلديد (فنان االختفاء)
ثالث روايات ق�صرية هي على التوايل :
(املرتجمة
(متحف الرحالت الأخرية) ،و
ِ
مرتجمة) ،و (فنان االختفاء).
َ
ت�شيد �أنيت ��ا دي�ساي ف�ضاءها ال�سردي

التخييل ��ي يف ه ��ذه الرواي ��ات الث�ل�اث
�ضم ��ن جغرافي ��ة الهند ،البل ��د العريق،
متعدد القوميات ،والثقافات ،والأديان،
واللغ ��ات ،وال ��ذي ا�شته ��ر مبلحمت � ْ�ي
(املهابهاراتا) ،و(الرامايا) ،وعُرف كذلك
بجبال الهماليا ،و(ت ��اج حمل) ،ال�صرح
املعماري الرائع الذي �شيده �شاه جيهان
تخليدا لزوجته ممتاز حمل التي �شغفها
حب ًا.
�أبط ��ال وبط�ل�ات رواياته ��ا الق�صرية
الثالث يف كتابها اجلديد �أنا�س عاديون،
م ��ن عام ��ة ال�شع ��ب ،لكنه ��م مبدع ��ون،
وميتلك ��ون موهب ��ة م ��ا ؛ �إنه ��م يه ��وون
الف ��ن والأدب ،ويق ��ر�ؤون الكت ��ب،
بل يكتب ��ون �أي�ض ��ا ،وبع�ضه ��م يقيمون
عالق ��ات طيب ��ة م ��ع الآخري ��ن ،لكنه ��م
�سرعان ما ي�صطدمون بالواقع القا�سي،
فينكفئ ��ون ،وينزوون ،ويت ��وارون عن
الأنظ ��ار ،ويختارون العزل ��ة والوحدة،
ويعي�ش ��ون بعيدا ع ��ن املجتمع املعا�صر

ال ��ذي ت�سوده القيم املادي ��ة ،وعن العامل
الذي ت�ستحوذ عليه الثقافة اال�ستهالكية
الفجة ،التي ال تكرتث بالقيم الإن�سانية،
وال ت�أب ��ه بالثقافة الرفيعة والنبيلة التي
دافع عنها �شاعر الهند الأكرب طاغور.
ثم ��ة قا�س ��م م�ش�ت�رك يرب ��ط ه ��ذه
الرواي ��ات الق�صرية الث�ل�اث� ،أال وهو :
التعلق بالفنون ،لكنه ��ا – �أي الروايات
– يف احلقيقة ،ت�صف ذواتنا – ذواتنا
الب�شري ��ة الت ��ي جت ��ر�ؤ عل ��ى التمن ��ي،
والت ��ي تطم ��ح با�ستمات ��ة �أن تك ��ون
خمتلفة عن الذوات الأخرى ،لكنها ،بعد
ح�ي�نُ ،ت�صاب بخيبة الأم ��ل ،وترتاجع
�إىل الوراء ،وتختفي عن الأنظار ،وتبد�أ
مبمار�س ��ة احلي ��اة العادي ��ة ،امل�ألوف ��ة،
الأفقية� ،ش�أنه ��ا �ش�أن ال�سواد الأعظم من
النا�س.
�إن �شخ�صيات روايات دي�ساي الثالث
الت ��ي تر�سمها ب�أ�سلوبه ��ا امل�ألوف الذي
ميزج ال�سخري ��ة بالعاطف ��ة املرهفة هم

�أنا�س ينظ ��رون �إىل ال�صور واللوحات
الفني ��ة ،ويق ��ر�ؤون الكت ��ب  :الأثري ��اء
الذي ��ن يجمع ��ون الأعم ��ال الفني ��ة
ويهملونه ��ا ،املوظف ��ون احلكومي ��ون
الذي ��ن ي�ستحوذ عليه ��م الإحباط وامللل
والرتاب ��ة ،املرتجم ��ون م ��ن اللغ ��ات
الثانوي ��ة �إىل اللغ ��ات الرئي�سة والنقاد
والنا�ش ��رون الذي ��ن يجتمع ��ون ح ��ول
احلاف ��ات ،تعك ��ر نقا�شاته ��م املتوا�صلة
حدود تلك احلافات ،وتطم�س مالحمها.
ويف الرواية الأخرية يف الكتاب (فنان
االختفاء) ،تكتب دي�ساي عن ذلك اجلزء
ال�س ��ري م ��ن النف� ��س الب�شري ��ة ،اجلزء
ال ��ذي ي�ستطي ��ع �أن يب ��دع ،ويبتك ��ر،
بغ�ض النظر عن اخلراب الذي �آلت �إليه
الظ ��روف املحيط ��ة بنا ،اخل ��راب الذي
ذك ��ره ق�سطنط�ي�ن كف ��ايف يف ق�صيدته
ال�شه�ي�رة ”:وكم ��ا خرب ��ت حياتك هنا،
يف ه ��ذه الزاوي ��ة ،فه ��ي خ ��راب �أن ��ى
ذهبت.”.

ا�شهدها عند الكثري من الروائيني ،ذلك �أنها مل تفقد القارئ
متعت ��ه ،كما مل تدخله يف متاهة (رغم انه قد يظن يف بادئ
الأم ��ر ان ��ه �سيدخ ��ل يف متاهة) ولك ��ن �سرعان م ��ا يطمئن
ب�أن ��ه يتتبع روائي ًا ذكي ًا �سيق ��وده �إىل مبتغاه ،ا�سلوب �آيل
�سمي ��ث النادر ،والذي ميك ��ن من خالله متيي ��ز �أية رواية
نقر�أها �إنها تع ��ود ل�سميث دون غريها ،و�إن مل �أقر�أ ا�سمها
على الغالف� ،سيكون ا�سلوبها دليلي �إليها ،وهو ب�صراحة
ا�سلوب �صعب ،جمه ��د ولكنه �سيزيد القارئ لهفة ،ومتعة،
ورغبة يف اتباع ذلك اجلنون.
نع ��م جنون الكاتبة يف �سردها لتلك احلكاية ،التي تتحدث
ع ��ن �آنا الفت ��اة التي تنح ��در من عائل ��ة ال ترتقي حتى اىل
م�ستوى الب�ساط ��ة ،وال�سيد مايلز غارث الذي تعرفت �إليه
لأ�سب ��وع واح ��د ثم افرتق ��ا ،حني كان ��ت يف ف�ت�رة ال�صبا،
ولكن ��ه ال يزال يحتف ��ظ بربيدها االلك�ت�روين ،وبذكريات
جتمع ��ه به ��ا� ،أم ��ا ه ��ي ،فتفاج�أ ب� ��أن هنال ��ك ر�سال ��ة ت�صل
لربيده ��ا االلك�ت�روين م ��ن قب ��ل �آل (يل) الذي ��ن يطلب ��ون
م�ساعدته ��ا ،لأن ال�سي ��د غ ��ارث اقتح ��م غرف ��ة يف منزله ��م
و�أغلق الباب على نف�سه وهو يرف�ض اخلروج ،ومل يجدوا
يف جي ��ب �سرتته �إال تل ��ك الورقة التي كت ��ب عليها عنوان
بريد (�آن ��ا) االلكرتوين ،و�أعتق ��د �آل (يل) �أنها �ست�ستطيع
م�ساعدته ��م ،هل �ست�ساعد �أنا �آل (يل) لإخراج مايلز غارث
م ��ن غرف ��ة منزله ��م؟ ،وما ه ��ي الذكري ��ات التي جتم ��ع �آنا
مبايل ��ز؟ ه ��ل �ستنتهي الرواي ��ة عند خ ��روج ال�سيد مايلز
من غرف ��ة �آل (يل) �أم �أن هنالك �أحداث ًا �أخرى �ستجمع هذا
الغري ��ب الأطوار ،بتل ��ك العائلة ...ه ��ذه اال�سئلة �ستجيب
عنه ��ا الكاتب ��ة م ��ن خ�ل�ال روايته ��ا ،الت ��ي وظف ��ت خاللها
الكث�ي�ر من عنا�صر احلداثة فهي رواي ��ة حديثة الأ�سلوب،
والتقنيات ال�سردية ،والأحداث والأماكن والأزمنة وح ّتى
ال�شخ�صي ��ات� ،سنتعل ��م من خالله ��ا ماهو العن ��اء واجلهد
ال ��ذي يبذل ��ه الق ��ارئ لإكم ��ال الرواية ولكن مبتع ��ة ولهفة
�شديدتني.
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أورهان باموق

ﺟﻮاد ﻫﺎﺷﻢ

2006

ﻣﺬﻛﺮات وزﻳﺮ ﻋﺮاﻗﻲ

2000 - 1967

ترجمة :عبد القادر عبد اللي

ذﻛﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ 2000 - 1967

ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﹺ
ﺧﻮﺳــﻪ أورﺗﹺﻐــﺎ إي ﻏﺎﺳــﻴﺖ ) (١٩٥٥ – ١٨٨٣أﻧﺠــﺰ
دراﺳــﺎﺗﻪ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﻳــﺪ ﺣﻴــﺚ ﺣﺼــﻞ ﻋــﲆ
وﺳــﻊ دراﺳــﺎﺗﻪ ﰲ
ـﻢ ﹼ
ﺷــﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘــﻮراه ﻋــﺎم  ،١٩٠٤ﺛـ ﹼ
أﳌﺎﻧﻴــﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻻﻳﺒﺰﻳــﻎ وﺑﺮﻟــﲔ وﻣﺎرﺑﻮرغ .وﺷــﻐﻞ
ﻣﻨﺼــﺐ أﺳــﺘﺎذ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ،وﻣــﺎرس
اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺣﺘــﻰ ﻋــﺎم  .١٩٣٦وأﺳــﺲ ﻋــﺎم  ١٩٢٣ﳎﻠــﺔ
)اﻟﻐــﺮب( وﻛﺎﻧــﺖ أﻫــﻢ اﳌﻨﺸــﻮرات اﻟﺪورﻳــﺔ وأﺑﻌﺪﻫــﺎ
ﺷــﻬﺮة وﺻﻴﺘ ـ ﹰﺎ ﰲ إﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ.
ﺑــﲔ أورﺗﹺﻐــﺎ ﺑﻌﻤــﻖ ووﺿــﻮح ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘــﺎ »اﻟﻌﻘــﻞ
ﰲ )ﻣﻮﺿــﻮع زﻣﺎﻧﻨــﺎ( ﹼ
اﳊﻴــﻮي« ،إ ﹾذ إن اﳌﻈﺎﻫــﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﳍــﺬا اﻟﻌﻘــﻞ ﻣــﻦ ﴐورة ﲤﺠﻴــﺪ
اﳊﻴــﺎة ،وﻧﻘــﺪ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ واﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ،وﻇﻬــﻮر »اﻟﻌﻘــﻞ اﳊﻴــﻮي« ﻋــﲆ
اﳌــﴪح ،واﻹﺻــﻼح اﳉــﺬري ﻟﻠﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻟــﺬي ﺗــﺄﰐ ﺑــﻪ اﳌﻨﻈﻮرﻳــﺔ ،ﳚﺪﻫــﺎ
اﻟﻘــﺎرئ ﹸﳑﺜﹼﻠــﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب وﺑﱪاﻋــﺔ اﳌﺆﻟﹼــﻒ اﳌﻌﺘــﺎدة وﲠــﺬا اﻟﻮﺿــﻮح
ﻳﺴــﻤﻴﻪ ﻫــﻮ ﻧﻔﺴــﻪ »ﺑﻜﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻔﻴﻠﺴــﻮف« .وﻗــﺪ ﺣــﺎول ﻣﺎﻧﻮﻳــﻞ
اﻟــﺬي
ﹼ
ﹺ
ﻏﺎﺳــﻴﺖ ،أن ﻳﺴــﻜﺐ »ﻋﻘــﻞ اﻟﻘــﺎرئ
ﻏﺮاﻧﻴــﻞ اﳌﺨﺘـ ﹼ
ـﺺ ﰲ ﻋﻤــﻞ أورﺗﻐــﺎ إي ﹼ
ﰲ ﻋﻘــﻞ اﳌﺆﻟﹼــﻒ« ،وﳚﻌﻠــﻪ ﻳﺸــﻌﺮ ﲠــﺪف ﺗﻔﻜــﲑ أورﺗﹺﻐــﺎ وﺣﺎﻓــﺰه ،ذﻟــﻚ
ﻟﺘﺼﺒــﺢ اﻟﻘــﺮاءة أﻛﺜــﺮ ﺧﺼﺒ ـ ﹰﺎ ووﺿﻮﺣ ـﺎﹰ.

ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

فولفغانغ ش��تريك وشراء
الوقت

النظ ��ر �إىل الر�أ�سمالي ��ة باعتبارها”نظام� � ًا
اجتماعي� � ًا م ��ن ن ��وع خا� ��ص" ،والعالق ��ة ب�ي�ن
الدميقراطي ��ة والر�أ�سمالي ��ة ،وم�ستقبل ال�سوق
والدول ��ة ،م ��ن ال�ضرائ ��ب �إىل املديوني ��ات ث ��م
االحت ��ادات االقت�صادي ��ة ،ثيم ��ات خمتلف ��ة م ��ن
كت ��اب الأكادمي ��ي والباح ��ث الأمل ��اين فولفغانغ
�شرتيك”�ش ��راء الوق ��ت ..الأزم ��ة امل�ؤجل ��ة
للر�أ�سمالي ��ة الدميقراطي ��ة" .الكت ��اب � -ص ��در
م�ؤخ ��ر ًا برتجم ��ة ع�ل�ا ع ��ادل  -ه ��و يف الأ�صل
�سل�سل ��ة حما�ض ��رات كان �شرتي ��ك ()1946
ق ��د قدّمه ��ا �سن ��ة  2012يف فرانكف ��ورت
بعنوان”حما�ض ��رات �أدورن ��و" ،وفيه ��ا ي�ض ��ع
الباحث الأزمة االقت�صادية التي اجتاحت العامل
يف  2008يف �سي ��اق التح ��والت النيوليربالية
الت ��ي �سببته ��ا ر�أ�سمالي ��ة م ��ا بع ��د احل ��رب يف
ال�سبعيني ��ات .ويح ّل ��ل تبع ��ات ه ��ذه الأزم ��ة
وال�صراع ��ات الت ��ي تلته ��ا ب�ي�ن دول وحكومات
ومر�شح�ي�ن وم�صاحله ��م الر�أ�سمالي ��ة ،وكل م ��ا
خلقت ��ه من ت�ضخ ��م ومديونيات عام ��ة وارتفاع
مديونية القطاع اخلا�ص و�ضرائب واحتادات،
كم ��ا يح ّل ��ل الكات ��ب �أزم ��ات امل�ص ��ارف ،متويل
الر�أ�سمالي ��ة ،القومي ��ة ،احلكوم ��ات القومي ��ة
وعالقة كل هذا بالدميقراطية� ..إلخ.

ﹺ
ﺧﻮﺳﻪ أورﺗﹺﻐﺎ إي ﻏﺎﺳﻴﺖ

ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﻨﺎ
ﺗﺮﲨﺔ :ﻋﲇ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺷﻘﺮ

حدي ًث ��ا عن امل ��دى بتوقيع املرتج ��م الراحل
عبدالقادر عبداللي ،والت ��ي ي�ستعري عنوانها
م ��ن بي ��ت م ��ن ق�صي ��دة ال�شاع ��ر الإنكلي ��زي
ويلي ��ام ووردزوورث يق ��ول في ��ه «كان ثم ��ة
غراب ��ة يف عقل ��ي ،و�شع ��ور ال يع ��ود �إىل ذلك
الزم ��ان ،وال �إىل 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�ص ��ل �إىل  43عامًا،
حي ��ث تب ��د�أ �أحداثها من ع ��ام  1969وتنتهي
بع ��ام  ،2012يع ��ود فيه ��ا بام ��وق �إىل مدينة
الذكري ��ات (�إ�سطنبول كما و�صفها يف �سريته
التي �صدرت عام  )2003املدينة القدمية التي
�سكنها املهاج ��رون القادمون من قرى بعيدة،
را�صدًا التغريات التي حلقت بهوية املكان

موضوع زماننا

ﻛﺘﺎب أﺑﻲ اﻟﺨﺼﻴﺐ
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼف ﻟﻠﻔﻨﺎن ﺧﻮان ﻣﻴﺮو

بالإخبار ،الق�ص بال�شعر.
وال يحت ��اج متاب ��ع ه ��ذا الكتاب ال ��ذي يروي
�سرية الب�صرة من خ�ل�ال �أبي اخل�صيب ،اىل
جهد كبري كي يكت�ش ��ف ان كل املوا�ضيع التي
يقاربها هي م�ش ��روع ق�صيدة نرثية ،او هكذا
يبدو النرث وقد �أ�ضاع دربه �إىل الق�صيدة.

كتاب أبي الخصيب

وم ��ن الوا�ض ��ح � ّأن ال�شاع ��ر ق ��د �صنع م ��ن هذه
الوقائ ��ع معي ��ار ًا لأيّ �ش ��يء يرغ ��ب يف حتقيقه
بال�شع ��ر ،لأ ّن ��ه جان� � َ�س ،وعل ��ى نحو غ�ي�ر قابل
للنق�ض ،بني ال�شغف وال�شعر ،وبني ع�شق ج�سد
املحبوبة وج�سد العامل بو�صفهما واحد ًا".

مـ ٍ
ـخصيت ِه التــي
ـرور إلــى عالــم الكتابــة واألدب .واألطروحـ ُة قــد تص ُلــح مفتاحـ ًا لفهــم شـ
ّ
ِ
ومتاهــات
الرياضيــ ِة
تجمــع بيــن االنفتــاح علــى العلــم المجــر ِّد الملغــوم بالمعــادالت
ّ
ـي رفيــعِ المســتوى.
الرياضيــات لصياغ ـ ِة عمـ ٍ
ـل أدبـ ٍّ
ّ

ﻛﺘﺎب أﺑﻲ اﻟﺨﺼﻴﺐ
ُ

ي�ست�ش ��رف كت ��اب «عق ��ول امل�ستقب ��ل :م ��ا الذي
تفعله بن ��ا و�سائ ��ل االت�ص ��ال الإلكرتونية وهل
هن ��اك �سبي ��ل للخ ��روج م ��ن �سيطرته ��ا» ،م ��ن
ت�ألي ��ف ريت�ش ��ارد واط�سون ،جملة م ��ن امل�سائل
التي �ستواج ��ه الب�شري ��ة يف امل�ستقبل القريب.
والكت ��اب �ص ��ادر ع ��ن املركز القوم ��ي للرتجمة،
وم ��ن ترجم ��ة حمم ��د عب ��د احلمي ��د داب ��وه،
ومراجعة �أمين عامر.
ويق ��ول الكاتب �إن احلقيقة �أننا نتوا�صل ب�شكل
متزاي ��د م ��ن خ�ل�ال الر�سائ ��ل الن�صي ��ة والربيد
الإلك�ت�روين� ،أكرث بكثري م ��ن التوا�صل املبا�شر
وجه� � ًا لوج ��ه ،فلدين ��ا مئ ��ات الأ�صدق ��اء عل ��ى

ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ

ّس قيم َتهــا وســع َة تأثيرِ هــا .ويــرى الشــوك أنَّ «االُ طروحــ َة
بقيمــة االُ طروحــ ِة دالّــ ًة تُكــر ُ
الفنطازيــة» كرّســت ُه كاتبـ ًا ذاع صي ُتــه بيــن أبـ ِ
ـرز مجايليـ ِه مــن الك ّتــاب والمبدعيــن وجــوا َز

األدب والفنــون ،ومِ نهمــا ّ
نظر ّيـ ِ
ـات الفيزيــاء واإلبحـ ِ
ـار فــي عوالــم
ِ
تمكــنَ مــن تطويــع علــمِ

دﻋﻴﻨـﻲ أﺗﺬﻛـﺮ أﻛﺜـﺮ ،ﻓﺄﻧـﺎ ﺣﺰﻳـﻦ وﺿﺠﺮ وﻣﻠـﻮل اﻟﻴـﻮم ،اﻧـﺎ ،وﻣﻨﺬ ﺳـﺎﻋﺎت أرﺑﻊ
أﻗﻄـﻊ اﻟﻐﺮﻓـﺔ ﺟﻴﺌـ ﹰﺔ وذﻫﺎﺑﺎﹰ ،أﺑﺤـﺚ ﰲ اﳌﻌﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﻨـﻰ ﻟﻠﻄﲈﻧﻴﻨﺔ ﻓـﻼ أﺟﺪك ﻓﻴﻪ.
ﻻ ،ﱂ ﻳﻘـﻞ ﱄ أﺣـﺪﹲ ﺑﺄﻧـﻚ اﳌﻌﻨـﻰ اﻷﻛﻴﺪ ﻟﻪ.

كت ��اب طال ��ب عب ��د العزيز”كت ��اب �أب ��ي
اخل�صيب”ال�ص ��ادر حديث ��ا ع ��ن دار امل ��دى
يجم ��ع �شت ��ات م ��ا تبق ��ى م ��ن الب�ص ��رة و�أبو
اخل�صيب بلدته التي طاملا تغنى بها �شعر ًا.
ال�س�ي�رة املتخيلة لأبي اخل�صي ��ب كما يكتبها
طالب عب ��د العزيز ،تكاد تكون �سرية �شعرية،

يقــول علــي الشــوك ،كلّمــا أرادّ أن يتوقّ َ
ِّ
واألدبــي
الفكــري
ــف عنــد محطّ ــات إبداعــ ِه
ّ
أنَّ كتــاب «االُ طروحــة الفنطازيــة» يظـ ُّ
ـل يحتـ ّ
ـل موقع ـ ًا أثيــر ًا فــي مســيرة عطائــه ،فريــد ًا
ـراف ٍ ّ
ـي ،ويجــدُ فــي اعتـ ِ
كل مــن أدونيــس ومحمــود درويــش
مــن نوعــه فــي العالــم العربـ ِّ

ﻣﺬﻛﺮات

�ص ��در حدي ًث ��ا ع ��ن �سل�سل ��ة اجلوائ ��ز بالهيئ ��ة
امل�صري ��ة العام ��ة للكت ��اب ،كتاب”م ��ن الأدب
الأردى :ق�ص� ��ص ق�ص�ي�رة" ،وه ��ى ق�ص� ��ص من
ت�ألي ��ف �سع ��ادت ح�س ��ن منت ��و ،كر�ش ��ن جن ��در،
راجن ��در �سن ��ج بي ��دى ،خواج ��ة �أحم ��د عبا�س،
�أحم ��د ن ��دمي قا�سم ��ى ،خديج ��ة م�ست ��ور ،ومن
ترجمة الدكتور �أمين عبد احلليم ،والغالف من
ت�صميم الفنان �أحمد بالل.
وع ��ن الكتاب :هو خمتارات م ��ن الق�صة الأردية
الق�ص�ي�رة متثل الفرتة الذهبي ��ة للق�صة وكتابها
ف ��ى تاري ��خ الأدب الأردى فى الهن ��د وباك�ستان،
وكتبت حتت تـ�أث�ي�ر العنف الطائفى والتع�صب
املذهبى ومتنح در�سً ا خالدًا للب�شرية حيث تعلو
املعانى الإن�سانية من حب ورحمة فوق الأحقاد

ﺧﺒـﺄت اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﻟﺘﻤﺮ ،ﺗﺴـﻘﻂ
أﲪـﻞ ﻃﺒـﻖ اﻟـﺮز ﺑﺎﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎء ﻟﻚ ،وﲢـﺖ اﻷرﻏﻔﺔ
ﹸ
أﺳـﺘﻨﻔﺮ أﺣـﺪ ﹰا ﻣـﻦ أﺻﺎﺑﻌـﻲ ،ﻟﻜﻨﻨـﻲ
اﳌﻠﻌﻘـﺔ ،ﻓـﲑنﱡ ﺑﺮﻳﻘﹸﻬـﺎ ﻋـﲆ اﻟﺒـﻼط ،أﻧـﺎ ﻻ
ﹸ
ﻋـﲈن ﻋﺎﻃﻠـﺔ ،آن اﻟﺘﻘﻴﻨـﺎ ذات ﻣـﺮة ﻫﻨـﺎك،
ﹸ
ﺗﺬﻛـﺮت ﻣﻠﻌﻘﺘـﻲ اﻟﺘـﻲ ﻋـﺪت ﲠـﺎ ﻣـﻦ ﹼ
ﺗﺬﻛـﺮت
اﻟﻔﺘـﺢ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ،ﰲ ﺻﻨﻌـﺎء .ﻫـﻞ
أﺗﺬﻛـﺮ ﻣﻔﺘـﺎح ﻏﺮﻓﺘـﻚ ،ﺣﻴـﺚ اﺳـﺘﻌﴡ
ﹸ
ﹸ
اﻟﺴـﺎﺣﻞ اﻟﻄﻮﻳـﻞ ﺑﺈﻛﻠﻴـﻮس ،ذاك ،اﻟـﺬي ﻗﺼﺪﻧﺎه ﻣﻦ اﺳـﻄﻨﺒﻮل ﻣﻌـﺎ ،ﻫﻞ اﲢﺪث
ﻋـﻦ اﳌﺮﻛﺒـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻗﻄﻌﺖ اﳉﺒـﺎل ﺑﻨـﺎ اﱃ ﻫﻨـﺎك .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻌﺘـﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﻳـﺶ وﻛﺎﻧﺖ
ﴎاوﻳـﲇ ﺟﻴﻨـﺰ ﺗﻀﻴﻖ..

ثمة غرابة في عقلي

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

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

ﹺ
اﻟﻘﴢ ﻣـﻦ اﻷرض ،واﻧﺎ ﰲ أدﻧـﺎه ،ﺑﺎﳉﻨﻮب،
أﻧـﺖ ﰲ اﻟﻄـﺮف
ﱢ
أدﻋـﻮك ،ﻓﻨﻠﺘﻘـﻲ .ﰲ اﳌﺮﻛﺒـﺔ اﻟﺼﺎﻋـﺪة أﻧـﺎ ،وأﻧـﺖ ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺔ
اﳍﺎﺑﻄـﺔ ،ﻣـﻦ اﻷﻋـﺎﱄ ،ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﺑﻴﻨﻨـﺎ ﻧﺄﻳـ ﹰﺎ وﻗﺼـﲑة،
وﻛﻨـﺎ ﻧﺒﺎﻋﺪﻫـﺎ ﺧﻄـﻰ وﻣﻔـﺎزات ..ﺗﻀﻴﻌـﲔ ،ﻓﻼ أﺳـﻤﻊ ﻟﻚ
رﻧـﺔ ﻫﺎﺗﻒ ،وﰲ ﻏﺮﻓـﺎت اﻟﻔﻨـﺪق اﻟﻜﺜﲑة ،ﻋﲆ دﺟﻠـﺔ ،ﺑﺒﻐﺪاد
ﻧﺴـﺎﺋﻢ ﺷـﻮﻗﻨﺎ اﻻﺑﺪي.
ﻟﺘﻬـﺐ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻌﻈﻴﻤـﺔ ،ﻧﻔﺘـﺢ ﺣﻘﺎﺋﺒﻨـﺎ
ﱠ
ﹸ
ﺗﻘﱰﺣـﲔ اﳌﻄﻌﻢ واﻗﱰح اﻟﺴـﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻳﻘﺪﹼ ﻣﻚ اﺣﺪﹸ ﻫﻢ ﱄ ،ﻓﺄﻣﺪﹼ ﻳـﺪي ﻣﺼﺎﻓﺤﺎﹰ،
ﻛﺄﻧﻨـﻲ ﻣـﺎ ﻋﺮﻓﺘـﻚ ،ﻫـﻲ ﻟﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ واﻻﻧـﻜﺎر اﻟﺘـﻲ ﻧﲈرﺳـﻬﺎ ﻣﻨـﺬ ﺳـﻨﻮات.
ﻋـﲇ ﺣﻀـﻮرك ،ﺳـﺎﻋﺔ ﺗﻐﻴﺒﻨـﺎ ﻗﺒﻠـﺔ ﻋﺎﺑـﺮة ،ﺳـﺎﻋﺔ
ﻳﺮوﻧـﻚ ﻣﻌـﻲ ،ﺛـﻢ ﻻ ﻳﻨﻜـﺮون ﱠ
ﲥﺰﻣﻨـﺎ ﳊﻈـﺔ ﱂ ﻧﺤﺴـﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬـﺎ ﺑﻌﺪ.

وتجلّياتِهــا.

ﹺ
ﺧﻮﺳﻪ أورﺗﹺﻐﺎ إي ﻏﺎﺳﻴﺖ

ف ��رع الإن�سان مع فروع الأن ��واع احلية الأخرى
يف �شجرة احلياة التطورية.

لو�سائ ��ل الإع�ل�ام و�أهميته ��ا الفائق ��ة ف ��ى حياة
الأف ��راد واجلماع ��ات املقاتل ��ة ،ويق� �دّم حتلي�ًل�اً
وافيًا لت�أثريها فى ال�سلفيني املقاتلني.
فالكات ��ب ي ��رى �أن اجلهاد يحيط ب ��ه املتط ِّرفون
م ��ن جان ��ب ،ويقابل ��ه الغرب م ��ن جان ��ب ،وك ٌّل
يدعمه مَن يقف فى �ص ِّفه؛ فاملتطرفون  -على حد
زعمه  -ي�ضيِّقون ويق�صرون مفهوم اجلهاد على
الرخ�صة ف ��ى قتال �أعدائهم ،حتى ولو كانوا من
امل�سلمني ،كما د َّل على ذلك �أحداث ال�صومال ،فهم
يرون ��ه رخ�صة لذلك ،حتى ولو �أدى �إىل ارتكاب
املذاب ��ح جت ��اه املدني�ي�ن امل�سامل�ي�ن ،بينم ��ا يرى
الغ ��رب اجلها َد عب ��ارة عن حرب ديني ��ة مقدَّ�سة،
يقوده ��ا جمموع ��ة غ�ي�ر ر�سمي ��ة م ��ن امل�سلمني
غ�ي�ر العقالء ،الذين اجتمع ��وا على تدمري القيم
واحل�ضارة الغربية.

ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﺮﺍﻗﻲ

ُ
جماليــ ًة قوامُ هــا الســردُ والموســيقى ونقــدُ النقــد ،م ّتكئــ ًا علــى معرفــ ٍة
وينحــت مســ َّل ًة
ّ
بالعلــوم والرياضيـ ِ
ـذرات مــن ّ
ٍ
كل ميـ ٍ
ـدان مــن ميادينهــا متماهيـ ًا فــي بحورهــا
ـات ملتقطـ ًا شـ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ

كتاب حوارات �سيدين للكاتب ريت�شارد دوكنز،
ال�ص ��ادر حديث ��ا ع ��ن دار �سط ��ور ترجم ��ة قي�س
قا�س ��م العجر� ��ش ،ت�ص ��در دوكين ��ز قائمة جملة
برو�سبك ��ت لع ��ام  2004من �أف�ض ��ل  100مثقف
الربيطاين العام ،وفقا لت�صويت القراء ،وتلقي
�ضع ��ف عدد الأ�صوات كم ��ا الو�صيف .ويف عام
 ،2005ح�صل من م�ؤ�س�سة �ألفريد تويبفر مقرها
هامبورغ على جائزة �شك�سبري تقدير ًا جلهوده،
فاز بجائ ��زة توما�س لوي�س لكتاب ��ة حول العلم
لع ��ام  ،2006ويف � 2007أدرج م ��ن قب ��ل جملة
تامي كواح ��د من  100الأكرث ت�أث�ي�را النا�س يف
الع ��امل يف ع ��ام  ،2007وكان يف املرتبة  20يف
قائم ��ة �صحيف ��ة الديلي تلغ ��راف يف عام 2007
من �أعظم  100عبقري حي .وح�صل على جائزة
دي�سكري
يف ع ��ام  ،1976ن�ش ��ر دوكين ��ز �أول كت ��اب ل ��ه
بعنوان”اجلني الأناين”يحاول فيه ت�صحيح ما
و�صف ��ه ب�سوء الفهم للداروينية ،.كتبه الأخرى

�ص ��در عن دار ال�ش�ؤون الثقافي ��ة العامة بوزارة
الثقافة جمموعة ق�ص�صي ��ة للكاتب هيثم الطيب
بعن ��وان (احيانا وبال معن ��ى) �ضم الكتاب اثني
ع�ش ��ر ق�صة ق�صرية 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�ص�صه ب�أ�سلوب ب�سيط وخمت�صر
م�ستخدم ��ا كلم ��ات ومف ��ردات رمزي ��ة دالة على
مع ��اين وم�ضام�ي�ن ماب�ي�ن ال�سط ��ور ،فالعجوز
يف (اخل ��وف واالرمل ��ة وق�صر ال�سع ��ادة) التي
�شتم ��ت النه ��ر يف �أح ��د �أي ��ام �شب ��اط وو�صفته
بنع ��وت قبيح ��ة اث ��ارت غ�ضب ��ه وحط ��م �سفن ��ا
واغ ��رق الع�شرات م ��ن النا�س وانهي ��ار البيوت
يف الفي�ض ��ان املفاجيء وهي دالل ��ة رمزية على
مرحلة وظرف تعر�ض لها البلد؟
فيم ��ا تناول ��ت ق�ص�ص ��ه االخ ��رى االزم ��ات
واحلروب و�ضياع االن�سان واالن�سانية معا كما
يف (�أزم ��ة االك ��وادور) ،ويف ق�ص ��ة (ابناء امللك
احلزين) وهي حماولة الرجاع تراثنا وتاريخنا
امل�سروق مثل اختطاف امللك حمورابي وم�سلته
اال�صلي ��ة يف متح ��ف اللوفر بباري� ��س واعادتها
اىل الوطن.
وعات ��ب الطيب املدينة الكب�ي�رة بغداد وو�صفها
ب�أنه ��ا الحت ��ب �أبناءه ��ا مثلم ��ا يحبه ��ا ابنا�ؤها،
هذه املدينة الت ��ي عا�شت منذ �أكرث من الف �سنة
تقريبا وعا�ش فيها االمراء وال�شعراء واملماليك
وال�صعالي ��ك والل�صو� ��ص والفال�سفة ،وحدثت
فيه ��ا الكث�ي�ر م ��ن االح ��داث ال�سعي ��دة وامل�ؤمل ��ة
والعجيبة ،فلق ��د ا�ستوطن ال�سحرة واملت�آمرون
على ال�سلطة يف بقاعها لكن ا�سمها مل يتغري على

�صدر ع ��ن دار املدى م�ؤخ ��را كتاب "مذكرات
وزي ��ر عراق ��ي ..ذكري ��ات يف ال�سيا�س ��ة
العراقي ��ة" جل ��واد ها�ش ��م ال ��ذي عاي� ��ش
التط ��ورات ال�سيا�سي ��ة التي �سبق ��ت ورافقت
انقالب ح ��زب البع ��ث وا�ست�ل�ام �أحمد ح�سن
البكر ال�سلطة.
ودوّ ن مذكرات ال�سيا�سة العراقية خالل حقبة
مهم ��ة ومف�صلي ��ة يف تاريخ الع ��راق احلديث
م ��ا ب�ي�ن  1967و� ،2000شغ ��ل فيه ��ا وزارة
التخطي ��ط مرت�ي�ن ،و�أ�شرف م ��ن خاللها على
ر�سم �سيا�سة الع ��راق االقت�صادية .وقد �أتاح
ل ��ه موقعه يف �أعلى هرم ال�سلطة العراقية� ،أن
يكون �شاهدا من”�أهل النظام”على التحوالت
ال�سيا�سية اخلطرية التي رافقت حكم البعث،
ويطل ��ع وي ��دون ،يف هذا الكت ��اب ،الكثري من
�أ�سرار وحمظورات كوالي�س النظام العراقي
ال�ساب ��ق .ي�سل ��ط ه ��ذا الكت ��اب ال�ض ��وء على
املكائ ��د وامل�ؤامرات التي حاكها �صدام ح�سني
خللع البكر وت�سلمه �س ��دة الرئا�سة ،ويك�شف
النق ��اب ع ��ن التوت ��ر ال ��ذي �ش ��اب العالق ��ات
ال�شخ�صية بني �أركان النظام العراقي

والتفاعــل معهــا وهــو يكتــب ويؤل ُ
ُميــزه،
فــي تطويعهــا
ِ
ّــف ليبتكــ َر لنفســه اُســلوب ًا ي ّ

دراﺳﺔ

حوارات سيدني

ً
أحيان��ا وب�لا معن��ى..
مجموع��ة قصصي��ة جديدة
لهيثم الطيب

مذكرات وزير عراقي

ِ
األكــوان البعيــدة.

ـي
ـج بثقافــة،
كانَ علم ـاً ،يتوهّ ـ ُ
تتمي ـ ُز بالتن ـو ِّع والغنــى المعرفـ ِّ
ّ
ـاب
ـي ،والتعــدُّ ِد فــي االهتمــام باتجاهاتهــا الفكر ّي ـ ِة ومدارســها
هيـ ٍ
والثقافـ ِّ
الفنيــة ،غي ـ َر ّ
ّ

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

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

للفل�سفة وظيف ��ة هامة هكذا يخربنا خو�سيه
�أورتيغا غا�سيت يف كتابه”مو�ضوع زماننا”،
ال�صادر حديثا عن دار املدى فهو ي�صر على ان
مهم ��ة الثقافة ومعها الفل�سفة تتمثل بفر�ض
ح�صار على املعتق ��دات ال�سابقة لتعزيز �أفكار
ٍ
جدي ��دة وتو�ضي ��ح احلقيق ��ة� .أن العب ��ارة
الديكارتية”�أن ��ا �أفك ��ر �إذن �أن ��ا موجود”غري
كافي ��ة لتف�سري حقيقة الواق ��ع ح�سب �أورتيغا
غا�سيت .ولهذا يكتب �أن احلياة قدر وحرية
يف نف� ��س الوقت ,واحلرية هي �أن تكون حر ًا
�در معني .فالق ��در يعطينا مرجع ًا
يف حدود ق � ٍ
م ��ن االحتم ��االت احلا�سم ��ة وبذل ��ك امكاني ��ة
م�صائر خمتلفة .نحن نقبل القدر ونختار من
خالله م�ص�ي�ر ًا واحد ًا .وبهذا امل�صري املرتبط
بن ��ا يج ��ب علين ��ا �أن نك ��ون فاعل�ي�ن لتقري ��ر
وخلق”م�ش ��روع للحياة”وبذلك ال نكون مثل

آخر كتاب
(ظالمايا) للروائي العراقي محمد المفتي
نوزت شمدين
اعتق ��دت و�أنا �أجت ��اوز عتبة رواي ��ة (ظاملايا)
للروائي العراقي املغرتب يف الرنويج (حممد
املفتي)� ،أنني �س�أ�ضطر لق ��راءة رواية �أخرى
حتاك ��ي الوطن م ��ن اخلارج بن�ب�رة ا�ستعالء
وعق ��د مقارنات مللنا من ف ��رط تكرارها .لكن
ومع ات�ضاح �ص ��ورة البطل(مايكل ال�شاذيل)
وحتريك ��ه ب�سال�سة �ضمن �إط ��ار حدود املكان
املفرت�ض املر�س ��وم له ،وظهور رمزية العراق
يف قرية ظاملاي ��ا� ،أيقنت �أن علي الرتيث كيما
ال تفوتن ��ي املتع ��ة �أو ًال ب�سبب جم ��ال ال�سرد،
وثاني� � ًا للت�أوي�ل�ات الكث�ي�رة املبثوث ��ة ب�ي�ن
ال�صفحات.
"ال�شي ��وخ ي ��ا ول ��دي يف بالدن ��ا يتدخل ��ون
يف كل �ش ��يء حت ��ى يف طريق ��ة ا�ستخدامن ��ا
للخالء”...مواجه ��ة مبا�شرة م ��ع واحدة من
�أكرب م�شاكل العراق ،و�ضعن ��ي �أمامها املفتي
مبا�ش ��رة يف روايته ،وراح يتتب ��ع تداعياتها
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م ��ن خ�ل�ال �أحداث ت�س ��وق بع�ضه ��ا ،يف قرية
(ظاملي ��ا) الت ��ي ق�سمته ��ا ظ ��روف اقت�صادي ��ة
اىل ق�سم�ي�ن ،علوي يقطن ��ه الأثرياء ،و�سفلي
يكاف ��ح في ��ه النا� ��س م ��ن اج ��ل لقم ��ة العي�ش
اليومي ��ة ،ووجوههم متطلع ��ة با�ستمرار اىل
الأعل ��ى بانتظ ��ار جندة حياتي ��ة تخفف عنهم
وط�أة الفق ��ر .ويحدث ان �أح ��د �أثرياء ظاملايا
العلي ��ا ويدع ��ى (انط ��وان) ،يق ��دم جملة من
الوع ��ود له�ؤالء الب�سط ��اء ذات �صدفة جمعته
به ��م .فيبن ��ون عليه ��ا �آماله ��م العري�ضة وكل
ين�شغ ��ل مب ��ا ميك ��ن ان يتحقق له م ��ن الوعد
ال ��ذي تلقاه ��ا ،ويتخ ��ذ يف �ض ��وءه ق ��رارات
ببي ��ع �أ�شي ��اء �أو ا�ستدان ��ة م ��ال �أو ا�ستئجار
عقار ،ومت�ض ��ي الأيام والأ�شهر وهم بانتظار
�أنطوان الغائب بينما ال�شيوخ (رجال الدين)
يرددون على �أ�سماعهم مفردات الأمل وال�صرب
وكلها عبارة عن �أوهام مدفوعة الثمن.
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لوحة الغالف للفنان فيصل لعيبي

عل��ى رصي��ف المتنبــــي

الإنرتنت ،ولكن قد ال نعرف اجلريان ..ويرتتب
عل ��ى هذا الطوف ��ان الإلك�ت�روين الغامر حدوث
حت ��والت جوهري ��ة يف املواق ��ف وال�سلوكيات،
وه ��ذا ما يرمي الكت ��اب ال�ستك�شافه� ،إنه يناق�ش
كيف �ستغري احلقبة الرقمية عقولنا م�ستقبال.

ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب ﻳـﴪد اﻷﺣـﺪاث اﻟﺘـﻲ ﻋﺸـﺘﻬﺎ ﺷـﺨﺼﻴ ﹰﺎ أﺛﻨـﺎء
ﻋﻤـﲇ ﻛﻮزﻳـﺮ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ أو ﻛﻤﺴﺘﺸـﺎر ﰲ ﳎﻠﺲ ﻗﻴـﺎدة اﻟﺜﻮرة،
وﺧـﻼل ﻓـﱰة ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪام ﺣﺴـﲔ ﻣﺘﻤﺘﻌـ ﹰﺎ ﺑـ »اﻟﺼﻔﺎت«
اﻟﺘـﻲ ﺗﻼزﻣﻪ اﻵن.
ﰲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻔـﱰة ﻛﺎن ﺻـﺪام ﺣﺴـﲔ ﻧﺎﺋﺒـ ﹰﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﳎﻠـﺲ ﻗﻴﺎدة
اﻟﺜـﻮرة ،وﻛﺎن ﺣـﺬر ﹰا ﰲ ﺗﴫﻓﺎﺗﻪ ،ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳـﺘﻪ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ،
ﻳﺴـﺘﻤﻊ ﺟﻴـﺪ ﹰا ﻟـﻜﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸـﺎت ،ﻳﻨﻔـﺬ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺪ ﺑـﻪ وﻻ ﻳﻔﻘـﺪ اﺗﺰاﻧـﻪ أﺑـﺪاﹰ .ﻛـﲈ ﻛﺎن
ﺟﺮﻳﺌـ ﹰﺎ ﰲ اﲣـﺎذ اﻟﻘﺮار.
ﱂ ﳜﻄـﺮ ﺑﺒـﺎﱄ أن ﺻﺪاﻣـ ﹰﺎ ﺳـﻴﺼﻞ ﰲ ﻇﻠﻤﻪ وﺑﻄﺸـﻪ وﻃﻴﺸـﻪ اﳊـﺪ اﻟـﺬي وﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ
ﻓـﱰة ﻗﺼـﲑة ﻣـﻦ اﺳـﺘﻼﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻴـﺪ اﳊﻜـﻢ ﰲ اﻟﻌـﺮاق .ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺑﺤﺎﺟـﺔ اﱃ ﻛﻞ ﻫﺬا
اﻟﻌﻨـﻒ اﻟﻼﳏـﺪود وﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﺳـﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺄﺑﺴـﻂ اﻷﻋـﺮاف واﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﻟﻘﺪ
ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧـﻪ اﻟﺒﻘـﺎء ﰲ اﳊﻜـﻢ ﻃـﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻋـﺮاق ﺗﺴـﻮده اﻟﺮﻓﺎﻫﻴـﺔ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن
وﺳـﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻟـﻮ أﻧﻪ ﺗـﺮو وﺗﻌﻘﻞ وﲣﻠـﺺ ﻣﻦ ﻋﻘﺪة اﳋـﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﺂﻣـﺮ ﻋﻠﻴﻪ،
وﻟـﻮ ﱂ ﳛـﻂ ﻧﻔﺴـﻪ ﺑﺤﻔﻨـﺔ ﻣـﻦ اﳉﻬﻠـﺔ واﳌﺘﺨﻠﻔـﲔ وﺑﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻏـﲑ ﻋﺮاﻗﻴـﺔ ﻣـﻦ
اﳌﻨﺘﻔﻌـﲔ ...ﲡـﺎر اﻟﺴـﻼح وﳏﱰﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ.

ﺟﻮﺍﺩ ﻫﺎﺷﻢ

ثمة غرابة في عقلي

وتطبيقاتهــا ومنجزاتهــا فــي المجتمــع والطبيع ـ ِة وســبرِ أغــوار
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�ص ��درت ترجم ��ة كتاب”اجله ��اد يف الغ ��رب..
�صعود ال�سلفية املقاتلة”ت�أليف فرايزر �إيجرتون
ترجمه فادي امللحم ،عن املركز العربي للأبحاث
ودرا�سة ال�سيا�سات.
ويف الكت ��اب يب�ي�ن �إيجرت ��ون  -كي ��ف �أدّى
انت�شار و�سائل الإعالم احلديثة و�شيوع التنقل
والهج ��رات �إىل �إح ��داث حت ��وّ ل يف معتق ��دات
امل�سلم�ي�ن بالغ ��رب نح ��و تب ّنيه ��م �أيديولوجي ��ة
تدعم �سلفية مقاتلة �ضد الغرب.
كم ��ا يح ��اول امل�ؤل ��ف تعري ��ف ال�سلف ��ي املقات ��ل
والح ��ظ �أن”اخلي ��ال ال�سيا�سي ال�سلف ��ي ي�شتد
حني يتخ ّي ��ل املجاهد نف�سه مدافعًا عن امل�سلمني
ف ��ى �أنح ��اء الع ��امل� ،أي يف املعركة الت ��ي ي�شنها
زمال�ؤه املقاتلون من مان�ش�سرت �إىل مقدي�شو".
ويتوق ��ف الكتاب عن ��د دور اال�ستخ ��دام املفرط

�ص ��در كت ��اب ”�إيروتي ��كا” لل�شاع ��ر اليون ��اين
ياني� ��س ريت�سو�س ( )1990 – 1909الذي نقله
�إىل اللغة العربية للم ّرة الأوىل ال�شاعر واملرتجم
الأردين الفل�سطين ��ي حت�س�ي�ن اخلطيب.العم ��ل
يتك ��وّ ن م ��ن ثالث ��ة �أق�سام”:متوالي� � ٌة �صغ�ي�ر ٌة
عار" ،و"كال ٌم
مقام �أحم َر ممت� �دٌّ" ،و"ج�س ٌد ٍ
على ٍ
�شهوا ّ
ين" ،التي ُكتبت ما بني  22كانون الثاين/
يناي ��ر  1980و� 14آذار /مار� ��س  ،1981وق ��د
ُترجمت الن�سخة العربي ��ة عن الن�ص الإنكليزي
الذي �صدر ع ��ن دار ن�شر ،Sachem Press
يف نيوي ��ورك ،يف الوالي ��ات املتح ��دة� ،سن ��ة
 ،1982برتجمة �أجنزها عن اليونانية وقدّم لها
الأمريكي كيمون فريار.
كت ��ب فري ��ار يف تقدميه”:تبدو ه ��ذه التجارب
[يف الع�شق] ،يف ق�صائد ريت�سو�س ،ب�أ ّنها كانت
عارمة ،مثلما كانت قليلة وق�صرية� ،أو حريّ بنا
الق ��ول � ّإن ندرتها وكثافتها ق ��د منحتاها ِ�شدّتها.

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

أورهان باموق

مياديــن العلــوم والثقافــة والمعرفــة بتنوِ ّ عهــا وتعــدُّ ِد حقولهــا
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"الجهاد في الغرب" كتاب
يناقش السلفية"

إيروتيكا يانيس ريتسوس

أورهان باموق ،كاتب وروائي تركي فاز بجائزة نوبل لألداب ،سنة
 2006ولد في إسطنبول في  7يونيو سنة  1952وهو ينتمي ألسرة
تركية مثقفة .درس العمارة والصحافة قبل أن يتجه إلى األدب
والكتابة كما يعد أحد أهم الكتاب المعاصرين في تركيا وترجمت
أعماله إلى  34لغة حتى اآلن ،ويقرأه الناس في أكثر من 100
دولة .في فبراير  2003صرح باموق لمجلة سويسرية بأن "مليون
أرمني و 30ألف كردي قتلوا على هذه األرض ،لكن ال أحد غيري
يجرؤ على قول ذلك".

ـوك فــي زمــن الصعـ ِ
ـت ثقافـ ُة علــي الشـ ِ
ـود واالنتصارات
توهّ جـ ْ

ِ
واالنتصار
العالميــة الثانيـ ِة
التــي شـ ِـهدتَها البشــر ّي ُة بعــدَ الحرب
ّ
علــى الفاشـ ّـية والنازيــة ،وتركــت بصماتهــا فــي ّ
كل ميـ ٍ
ـدان مــن

سيرة

تت�ضم ��ن ”النمط الظاه ��ري املو�سع”(،)1982
”�صان ��ع ال�ساع ��ات الأعم ��ى”(” ،)1986النهر
اخل ��ارج م ��ن ع ��دن”( ،)1995و"ال�صع ��ود �إىل
جب ��ل الالاحتم ��ال”( .)1996يف الت�سعينيات،
بد�أ دوكين ��ز ب�إ�صدار برام ��ج تلفزيونية و�أفالم
وثائقي ��ة ع ��ن التط ��ور .يف كتابه”تفكيك قو�س
القزح”املن�ش ��ور عام  ،1998اعت�ب�ر دوكينز �أن
نظري ��ة التط ��ور م ��ن الناحية اجلمالي ��ة تتفوق
على التف�سريات الغيبية لأ�صل الكائنات احلية.
يف كتابه”حكاي ��ة اجل ��د الأعلى”املن�ش ��ور عام
 ،2004يتتب ��ع دوكينز النقط ��ة التي يلتقي فيها

والكراهية العمياء.
ه ��ذه النم ��اذج ت�ض ��ع الأدب الأردى ف ��ى مقدمة
الأدب العاملي ��ة الت ��ى تعل ��ى م ��ن قي ��م احل ��ق
والف�ضيلة وت�سمو فوق ال�صراعات وامل�صدمات
وتظل عالمة بارزة فى تاريخ الأدب العاملية

مدى الزمان وبق ��ي مرتبطا بال�سحر فهي بغداد
العريق ��ة والغريبة والغارق ��ة يف الفو�ضى التي
ت�شع ��ر بالغرب ��ة ومل ت�ستطع من ��ع ال�شر فيها مع
كل مالديها من القوة واملعرفة.

ج������������دي������������د

2006

يعال ��ج املفت ��ي يف روايته هذه الت ��ي �صدرت
عن دار(ف�ضاءات) �سن ��ة  2014و�ضمت 254
�صفح ��ة من القط ��ع املتو�س ��ط ،م�س�ألة تداخل
الدي ��ن بال�سلطة ،والهوة ال�سحيقة التي باتت
تف�ص ��ل بني طبقت ��ي الأغنياء وه ��م بغالبيتهم
رجال �سلطة �أو قريبون منهم ،وفقراء معدمني
معر�ضني دائما ملختلف �أنواع الأزمات �سوا ًء
اقت�صادية �أو �أمنية �أو اجتماعية .واملحاوالت
امل�ستميتة التي يبذلها الكثري من رجال الدين
مدعومني ب�أموال �سا�سة لإبقاء اجلهل متف�شيا
وبالنتيجة �أبقاء الفا�سدين يف مواقعهم.
لغ ��ة ب�سيط ��ة ،تنقل به ��ا الكات ��ب بر�شاقة بني
ق�سم ��ي القرية ،م�ستخدم ًا يف بع�ض املوا�ضع
�أ�سل ��وب اال�سرتجاع ل�ش ��رح بع�ض املواقف،
وال�سيما املتعلق ��ة ب�شيخ يدعى(عب ��د العليم)
وهو ذاته الذي اعرت�ض قبل عقود على �إدخال
جه ��از التلف ��از اىل ظامليا الت ��ي كانت موحدة

وقته ��ا ،وق ��ال للنا� ��س �أن ال ��رب �سيطالبه ��م
متحدي� � ًا يف ي ��وم القيام ��ة ب�إعط ��اء ال�ص ��ور
والأ�شكال املتحركة يف ذلك ال�صندوق ،و�أنهم
�سيف�شل ��ون ولذلك �سيكون م�صريه ��م الإلقاء
يف ن ��ار جهنم .لكن وعلى الرغم من ان النا�س
يكت�شف ��ون با�ستمرار ان ما يتف ��وه به ال�شيخ
جم ��رد �أكاذي ��ب وا�ستنتاج ��ات مل تن ��زل م ��ن
ال�سم ��اء لكنهم وبنحو غريب يظلون منقادين
ورائ ��ه ويحتكم ��ون اىل �آرائه الت ��ي ما رفعت
ق ��ط �شرب بناء ع ��ن الأر� ��ض� ،أو حققت منفعة
بقدر امل�شاكل 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 �ضحايا وج ��داول دماء ت�سيل ليتحكم
املنت�صر بالأمور وهي ال تعدو عن النظر اىل
الأعلى بانتظار معجزة عون تهبط �إليه.

�أولئ ��ك الذي ��ن يعي�شون حي ��اة تقليدي ��ة طبق ًا
للع ��ادات والنظ ��م و يف�ضلون حي ��اة ال مبالية
م�شروع
ب�سب ��ب خوفه ��م م ��ن مهم ��ة اختي ��ار
ٍ
حلياتهم

الكتابة والحياة
ع ��ن دار املدى �ص ��در حديثا مذك ��رات الكاتب
واملفك ��ر والروائ ��ي علي ال�ش ��وك الذي جمع
ماب�ي�ن فل�سف ��ة الف ��ن والأدب والرتجمة وعلم
الريا�ضي ��ات ،.حيث �أ�صدر العديد من الكتب
يف ه ��ذا املجال بينه ��ا :االطروح ��ة الفنتازية
وموعد مع املوت و�أ�سرار املو�سيقى وكيمياء
الكلمات والثورة العلمية احلديثة وما بعدها
وجولة يف �أقاليم اللغة واال�سطورة وغريها،
ب ��د�أ الكتاب ��ة يف ال�صح ��ف املحلي ��ة حت ��ى
تو�سع ��ت �آفاق ��ه .ويف ع ��ام  59انتمى الحتاد
االدب ��اء والكت ��اب العراقي�ي�ن وكان يكتب يف
املجلة التي ي�صدره ��ا حتت عنوان (االحتاد)
كما كتب يف جمالت �أخ ��رى كاملثقف والرابع
ع�ش ��ر من مت ��وز لنعيم ��ة الوكي ��ل ا�ضافة اىل
ملح ��ق الأه ��ايل وجري ��دة البي ��ان للح ��زب
الوطن ��ي التقدم ��ي .ويف ع ��ام  70ظه ��ر �أول
كتاب له بعنوان (الدادائية) الذي يعد مفاج�أة
للفك ��ر العراق ��ي �آن ��ذاك .يف كتاب”الكتاب ��ة
واحلياة”ير�س ��م لن ��ا عل ��ي ال�ش ��وك �سريت ��ه
احلياتية والفكرية بري�شة فنان متمكن.

ج��دي��د اص����دارات





دوازده مين پێشەنگای نێودەوڵەتیی هەولێربۆ كتێب
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Chris Collingwood

Ⅲ



طبعت بمطابع مؤسسة

التصحيح اللغوي قصي محمد

لالعالم والثقافة والفنون

WWW. almadasupplements.com

االخراج الفني خـالـد خضير



مدير التحرير عالء المفرجي

رئيس التحرير التنفيذي علي حسين


 











olga suvorova ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼف ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ

ﺑﻌ َﺪ ﻣﻮﺗﻪ
َ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ

 ﺻﻴﺎﺡ ﺍﻟﺠﻬﻴﻢ:ﺗﺮﺟﻤﺔ



olga suvorova 

ﹼ
ﻟﻌﻞ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻻﻳﺸﻴﺮون إﺷﺎرة ﻛﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ﻛﺎن ﻳﺘﺄﻧﹼﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﹸﻊ أﻋﻤﺎﻟﻪ
 وﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻮدات اﻟﻨﺼﻮص ورواﻳﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻲ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ:اﻷدﺑﻴﺔ
 وﻗﺪ ﻳﺪﻋﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ، ﻟﻴﺪﻋﹶﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﹰ... ﺛﻢ ﻳﻬﺠﺮه وﻳﺴﺘﺄﻧﻔﻪ،اﻟﻨﺺ ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮ ﻣﺮات
 ﻓﺘﺎر ﹰة ﻛﺎن ﻳﺮ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﻀﺞ ﻧﻀﺠ ﹰﺎ:ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن! وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺷﺘﹼﻰ
ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻔﺮط؛ أو ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن
 وﺗﺎر ﹰة أﺧﺮ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﹼﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ،ﻛﺎﻓﻴﺎﹰ
ﹼ
 ﺑﻌﺪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺪﻫﺸ ﹰﺎ إذن أن ﺗﹸﻠﻔﻲ اﺑﻨﺘﻪ أﻟﻜﺴﻨﺪرا ﻧﻔﺴﻬﺎ.ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
 ﻣﺎﻟﻜ ﹰﺔ ﻟﻨﺤﻮ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﻤ ﹰ،ﻣﻮﺗﻪ
. وأن ﺗﹸﺒﺎدر إﻟﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺟﺰء ﹰا ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺮ،ﻼ ﻟﻢ ﺗﹸﻨﺸﺮ
ﹸ
ﺛﻼث ﻣﺠﻠﺪﹼ ات
 وﻗﺪ ﻇﻬﺮت.وﻛﺎن ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺗﺸﻴﺮﺗﻜﻮف ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
 وﻧﺤﻦ ﻧﺠﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﺼﺔ.١٩١٢  وﻓﻲ ﺳﻨﺔ١٩١١  ﻓﻲ ﺳﻨﺔ،ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
 أﻣﺎ.« وأﻋﻤﺎﻻﹰ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول ﻣﺜﻞ »اﻟﺤﺎج ﻣﺮاد« و»اﻟﺠﺜﺔ اﻟﺤﻴﹼﺔ،وأرﺑﻊ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت
 وﺑﺮﻋﺎﻳﺔ،اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻷﺧﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﹸﻘﺪﱠ ر ﻟﻬﺎ أن ﺗﺮ اﻟﻨﻮر إﻻ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺰﻣﻦ ﻛﺒﻴﺮ
 ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ،«اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ »زادروﻏﺎ
. ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور ﻣﺌﺔ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ وﻻدة ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي١٩٢٨ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﹸﻨﻮ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
وﺑﻤﺎ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻗﺪ ﺣﻠﹼﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﻓﺈن ﻧﹰﺴﺦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ
 ﹸ،ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﹸأرﺳﻠﺖ ﺳﺮ ﹰا إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ
 ﻗﺼﺺ:ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﺑﺎﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
« ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺟﺪ ﹰا »ﻛﺎرﺑﺴﻨﻴﻜﻮف، ﻟﻠﻴﻮن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي،وﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﻟﻢ ﺗﹸﻨﺸﺮ
 وﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﹼﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﹼﺔ وﺗﺴﻊ ﻗﺼﺺ.اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﹰا آﻧﺬاك
 وﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪﹼ ﻣﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻊ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺔ، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ،ﺗﹸﺮﺟﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
.ﺗﺸﻴﺮﺗﻜﻮف

ﻟﻴﻒ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮﻱ

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ



ﻟﻴﻒ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮﻱ

ﺑﻌ َﺪ ﻣﻮﺗﻪ
َ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ










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

