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العدد ( )3903السنة الرابعة عشرة االحد ( )16نيسان 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

سيرة ذاتية لمثقف عراقي...
في زمن التحوالت

óĎŔē

ĹŎĘĿíŒŀī
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أحمد أصفهاني

ي�ش ��كل علـــ ��ي ال�ش ��وك منوذج� � ًا ممي ��ز ًا
للمثقف العراقي امللتزم ،لي�س فقط باملعنى
احلزبي ال�سيـــا�س ��ي كم ��ا عرفته بالدنا يف
الن�ص ��ف الأول من القرن املا�ضي ،و�إمنــــا
من حي ��ث التطل ��ع �إىل قي ��م �س ��امية ُتعلي
مكانــــ ��ة الإن�س ��ان بع ��د حرب�ي�ن عامليت�ي�ن
مدمــرت�ي�ن .ومل تكن احلركة ال�ش ��عبية يف
العراق مبنــــ�آى عن تلك التطلعات الواعدة
مب�س ��تقبل يقوم على قواع ��د تقدمية تفتح
�آفاق الإبداع للجميع.
يف هذا ال�س ��ياق ميكن و�ض ��ع حي ��اة علي
ال�ش ��وك وثقافته املو�س ��وعية .ومن �ضمن
ه ��ذه الأبع ��اد يجب ق ��راءة كتاب ��ه الأخري
«الكتاب ��ة واحلياة”(ال�ص ��ادر ع ��ن «دار
امل ��دى» �أخ�ي�ر ًا) باعتب ��اره كت ��اب �س�ي�رة
معب
خمت�ص ��رة ملثق ��ف عراق ��ي هو وج ��ه رّ
م ��ن وجوه �ألوف املثقفني العراقيني الذين
طحنتهم احلوادث ال�سيا�سية واالجتماعية
العا�ص ��فة خ�ل�ال �أكرث من ن�ص ��ف قرن من
االنقالبات والث ��ورات واحلروب والغزو
واحل�صار.
لع ��ل علي ال�ش ��وك ت�أخر يف ت�س ��جيل هذه
املذك ��رات ،فج ��اءت
مكثف ��ة للغاي ��ة .لك ��ن
�إذا قر�أناها من زاوية
م����ن اص��������دارات
عالقت ��ه ه ��و بالكتابة
وبتطور عمله الفكري
الأدبي عرب �ستة عقود

يف الع ��راق وخارج ��ه ،لوجدنا يف الكتاب
�ص ��ورة بانورامي ��ة ل ��والدة كل مرحلة من
ن�ش ��اطه الكتابي :من اللغ ��ة �إىل الفيزياء،
ومن املو�س ��يقى �إىل التاريخ القدمي ،ومن
الفولكلور �إىل الريا�ضيات ...و�صو ًال �إىل
كتاب ��ة الرواي ��ات التي باتت هاج�س ��ه يف
ال�سنوات الأخرية.
ال ��ذي يتوق ��ع �أن يج ��د يف «الكتاب ��ة
واحلياة”�س ��ج ًال لأحداث بعينها يف عراق
الأربعين ��ات واخلم�س ��ينات وال�س ��تينات
وال�س ��بعينات (عل ��ي ال�ش ��وك غ ��ادر �إىل
املنف ��ى يف ال�س ��بعينات) ال �ش ��ك يف �أن ��ه
�سي�ص ��اب بخيب ��ة الأم ��ل� .إذ مل يكن هدف
ال�ش ��وك تقدمي عر�ض تف�صيلي لـ «الن�ضال
احلزبي”�آن ��ذاك ،وال حلم�ل�ات االعتق ��ال
والتعذي ��ب الت ��ي تعر� ��ض له ��ا و�ألوف من
رفقائ ��ه يف تل ��ك املراح ��ل املرعب ��ة .تل ��ك
الفرتات مل تغب كلي ًا ،ذلك �أن ال�شوك نف�سه
عانى ل�سنوات يف �سجون النظام البعثي،
ومعبة بحيث
لكن املرويات جاءت مكثفة
رّ
تغني عن مئات ال�صفحات التف�صيلية.
لقد ربطتني بعلي ال�شوك منذ الت�سعينات
عالق ��ة عمل حتولت �إىل �ص ��داقة خا�ص ��ة،
م ��ا �أتاح يل متابعة تط ��ور منحاه الكتابي
والأدب ��ي عل ��ى م ��دى العقدين املا�ض ��يني،
خ�صو�ص� � ًا توجه ��ه الأخري نح ��و الأعمال
الروائي ��ة ق ��راءة ونق ��د ًا وت�أليف� � ًا .ولذل ��ك
مل يك ��ن م�س ��تغرب ًا ل ��ديّ �أن يرك ��ز كث�ي�ر ًا
يف هذه «ال�س�ي�رة”على خلفي ��ات رواياته
مث ��ل «الأوب ��را والكل ��ب» و«ال�س ��راب
الأحمر”و«موع ��د م ��ع امل ��وت» و«مت ��ارا»

و«فر� ��س ال�ب�راري» و«الفر� ��س الزرقاء»..
وغريها .ذلك �أنه يعرتف دائم ًا ب�أن طموحه
الأ�سا�س ��ي كان كتاب ��ة الرواي ��ة .لك ��ن تلك
الروايات ت�س ��تمد �شخ�صياتها وجمرياتها
م ��ن ع ��وامل عل ��ي ال�ش ��وك يف الع ��راق
وهنغاري ��ا و�أملاني ��ا والنم�س ��ا وبريطانيا
واملغرب حيث قادته �س ��بل املنفى امل�ستمر
حت ��ى الآن .وم ��ن هن ��ا تتك�ش ��ف لن ��ا يف
«الكتاب ��ة واحلياة”الأوج ��ه احلقيقي ��ة
لأبط ��ال الرواي ��ات وعالقاته ��م باحلوادث
التي عاي�ش ��ها امل�ؤلف ،وبالعوامل املتخيلة
التي �أراد خلقها بدي ًال لواقع م�ؤمل.
�أ�ش ��ياء كث�ي�رة كان ميك ��ن �أن ت�ض ��مها
�ص ��فحات هذه ال�س�ي�رة املخت�ص ��رة لو �أن
الزمن والأو�ض ��اع ال�ص ��حية �أ�سعفت علي
ال�ش ��وك ،يف ح�ي�ن كان م ��ن املف�ض ��ل ع ��دم
الإطال ��ة يف مو�ض ��وعات حمبب ��ة �إىل قلبه
(مث ��ل املو�س ��يقى ،والفيزياء ،والأ�ص ��ول
اللغوي ��ة) .غ�ي�ر �أنن ��ا ،عندم ��ا ن�أت ��ي على
�آخر �ص ��فحة من «الكتابة واحلياة”(272
�ص ��فحة) ،نكون قد ا�سرتجعنا مالمح زمن
�أراده �أ�ص ��حابه �أن يكون م�ش ��رق ًا وجمي ًال
ف�إذا به كالح ال�س ��واد على �ص ��عد خمتلفة.
عل ��ي ال�ش ��وك مل يكتب لأنه يري ��د �أن يقدم
�ش ��هادة عل ��ى ذل ��ك الزم ��ن� ،أو �أن يعط ��ي
ب ��راءة ذمة لأح ��د� ،أو �أن يطلق �إدانة بحق
�أح ��د ...كل ما يريده يف «�س�ي�رته» هو �أن
ي�ضع حياته هو بالذات يف �سياقها الزمني
والفكري واالجتماعي وال�سيا�سي.

عن �صحيفة احلياة اللندنية

أ ّول كتاب قرأته...
خضير فليح الزيدي

أنا وهو
أولى
القراءات

الف�ض ��اء الثق ��ايف ال ��ذي �س ��اد يف مطل ��ع
ال�س ��بعينات يف الع ��راق عموم ��ا ،ه ��و ال ��ذي
دفع ب ��ي كقارئ غ ��ر للبحث عن ع ��امل الرواية
الغربي ��ة ع ��ن طري ��ق ال�صدف ��ة املح�ض ��ة ،كان
الربت ��و مورافي ��ا ه ��و الروائي ال ��ذي �سمعت
عنه من �أحد �أ�صدقاء املرحلة الدرا�سية ،وكان
�صديق ��ي م ��ن الثقاة يف الك ��م القرائي يف فرز
�أمه ��ات الرواي ��ات العاملي ��ة ع ��ن غريه ��ا وفق
برنام ��ج وعيه ومتثالت الثقاف ��ة ال�سمعية يف
التالق ��ح مع الآخري ��ن ،قال :ان�صح ��ك بقراءة
مورافي ��ا يا �صديق ��ي .بوعي م�سب ��ق وحذاقة
مبكرة لفهم عاملنا اجلن�سي اخلفي.
ذهب ��ت لك�ش ��ك الكت ��ب عل ��ى نا�ص ��ية ال�ش ��ارع
وطالعتن ��ي رواية (�أنا وهو) لألربتو مورافيا
بغالفها ال�ش ��معي ب�صورة فا�ضحة لفتاة بفخذ
ممتلئ و�ش ��عر �أ�شقر ق�صري� .إنها اللوحة التي
تزيد من ال�شبق وال�شهوانية �أكرث من التوجه
الثقايف يف مو�ضوعة ا�ستثناية.
ب ��د�أت الته ��م �ص ��فحات ه ��ذه الرواي ��ة ف ��وق
�س ��طح الدار ،بكل �ش ��غف لتتفت ��ح �أمامي �آفاق

العامل املحجوب ،فل�س ��فة اجلن�س واملحرمات
وال�شخ�ص ��يات القلق ��ة يف الرواي ��ة تع�ّب رّ�ر
بطريقة �أكرث حرية مما �س ��معت و�شاهدت يف
�صباي ،يف حينها مل �أهتم بتلك الفل�سفة �سوى
تخيل العوامل اجلن�س ��ية وامل�شاهد املرعبة يف
املحرمات.
مل �أدرك حينه ��ا �أن مورافي ��ا كان مت�أث ��را
ب�س ��يجموند فروي ��د ونظريت ��ه اخلارق ��ة يف
االيحاءات اجلن�س ��ية املهيمن ��ة على كل حركة
يف احلي ��اة الداخلي ��ة واخلارجية .بعد تبلور
الوع ��ي الثقايف �أ�س ��تطيع �إدراك م ��ا رمى اليه
مورافي ��ا يف هذه الرواية الآن ،فقد ا�س ��تطاع
عرب هذه الرواية املمتع ��ة من تخطي اجلن�س
والأع�ض ��اء اجلن�س ��ية �إىل الإيروتيك كحداثة
م�س ��بقة يف حينها ،لكني ا�س ��تطيع القول الآن
�أن قراءة هذه الرواية يف ال�سن املبكر جعلني
اليوم ا�س ��تذكر تلك ال�سخرية يف م�شاهد منها
وف�صول �أخرى اكرث تراجيدية من غريها.
مورافي ��ا هو واح ��د من الكت ��اب الذين �ش� � ّكل
عن ��دي دافع ��ا قوي ��ا لتل ّم� ��س الطري ��ق نح ��و

الق ��راءة �أوال ومن ثم االجتاه نحو ف�ض ��اءات
الكتاب ��ة .هو الذي مزق �س ��تار امل�س ��كوت عنه
الأول يف حيات ��ي وي�أت ��ي طبع ��ا خلف ��ه كولن
ول�س ��ن وكامو و�س ��ارتر ،يف حني �أن مورافيا
له قول بهذا ال�ص ��دد يقول� :أن ��ا �أكرث وجودية
من كامو و�سارتر.
واليوم بع ��د تقدم العمر بي �أدرك �أن مورافيا

قد �أعتمد نظرية فرويد يف تق�س ��يم ال�شخ�صية
الب�ش ��رية بني االن ��ا العلي ��ا وال�س ��فلى وطبقة
الهو ،ال ��ذي �ض ��منه يف عن ��وان الرواية .تلك
احلقيقة التي غابت عني يف حينها ،م�ستويات
الق ��راءة تع ��د واح ��دة من الق�ض ��ايا ال�ش ��ائكة
فه ��ي بحاج ��ة �إىل م ��زاج خا�ص وم ��ن ثم �إىل
وعي يوازي ن�س ��بيا كمية �ض ��خ ن�سبة الأفكار
والنظريات داخل العم ��ل الأدبي .ونحن نقر�أ
من دون منهاج قرائي دقيق وفق ما ن�سمع من
الآخري ��ن دون تدخ ��ل الذائقة الطري ��ة �آنذاك،
لذل ��ك نق ��ع �أحيانا يف التم ��رد واالنف�ص ��ام �أو
اجلنوح الفكري /الفردي وفق دفق القراءات
غري املمنهجة.
بع ��د فر�ص ��ة متع ��ة الق ��راءة املبك ��رة مل تع ��د
�آف ��اق الوع ��ي كم ��ا كان ��ت قبلها ،وه ��ذا الدافع
الأ�س ��ا�س للبح ��ث ع ��ن روايات ��ه الأخري ��ات
كال�س� ��أم واالحتقار واالنتباه ،ا�س ��تقطعت من
م�صرويف ال�شخ�ص ��ي القتني االدب املورايف
للمتع ��ة وعذوب ��ة الأ�س ��لوب وخف ��ة ال ��روح
وطريقة الأداء احلكائي يف رواياته.
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م����ن اص��������دارات

درس بليغ في التسامح
ﺳﻴﺮة

زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﻼم
زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﻼم

رِﺣـﻠـﺘـﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ا�ﺣﻼم إﻟﻰ أﻓﻌﺎل

رِﺣـﻠـﺘـﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ا�ﺣﻼم إﻟﻰ أﻓﻌﺎل
ﺗﺮﺟﻤﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ :ﻟﻄﻔﻴﺔ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ

د .حسن مدن
عندم ��ا كان الفت ��ى يف املرحلة الثالثة من املدر�س ��ة ح� � َّل معلم جديد يف
املدر�س ��ة � ٍآت م ��ن خارجه ��ا ،وكان هذا الأمر مبع ��ث تعليقات كثرية بني
�س ��كان جماعة حملي ��ة مغلقة مكتفية بذاتها .وكان التالميذ يت�ش ��وقون
لر�ؤي ��ة املعلم اجلديد الذي ذاع نب�أ قدومه يف �ص ��فوفهم ،ويت�س ��اءلون:
كيف �س ��يبدو ال�ض ��يف اجلديد؟ هل �س ��يكون �ش ��ديد ًا �أم مت�ساه ًال ،حاد
امل ��زاج �أم هادئ ًا؟ وعندما حتقق الأمر وظهر املعلم يف ح�ص ��ته الأوىل،

انزاح الكثري من الغمو�ض والف�ضول حوله.
كان املعلم هندو�سي ًا من طائفة الإبراهيميني ،وما �إن دخل الف�صل حتى
�أجال ب�ص ��ره وتطلع بنظرات خاطفة نحو التالميذ كانت كافية لإظهار
االمتعا� ��ض على وجهه لر�ؤية املالب�س املختلف ��ة التي يرتديها التالميذ
املتح ��درون من عائالت بديان ��ات خمتلفة ،ففي البل ��دة النائية يتجاور
اجلام ��ع مع الكني�س ��ة مع املعبد الهندو�س ��ي ،ومل يج ��د �أهاليها يف ذلك
�س ��بب ًا لأن يفرتق ��وا �أو يختلف ��وا �أو يتعارك ��وا؛ لأن ل ��كل جماع ��ة منهم
ديانتها املختلفة عن الآخرين.
مل يك ��ن بو�س ��ع املعل ��م ذي الذهن امل�ش ��حون ب�آثار التع�ص ��ب� ،أن يدقق
يف العيون امللتمعة و�ض ��حكات الأمل املر�س ��ومة عل ��ى وجوه التالميذ
الأحرار من تلك املنغ�صات التي يف ذهنه.
�أول ما وقعت �أنظار املعلم كانت على تلميذين هما الأكرث �شغف ًا باملعرفة
بني �أقرانهما ،لذلك كانا يحر�صان على �أن يكونا يف املقعد الأمامي.
فه ��م املعلم من مظه ��ر التلميذ الأول �أن ��ه من عائلة م�س ��لمة ،كما �أوحت
عمامة الثاين �أنه من عائلة هندو�س ��ية ،ومل يرق له �أن يتجاور االثنان
عل ��ى مقعد واحد ،وبعد �أن �س� ��أل الأول عن ا�س ��مه �أمره يف حلظة نزق
ب�أن يجمع كراري�سه و�أقالمه وينتقل �إىل مقعد خلفي.
�شعر الطفل باملهانة واحلرج واحلزن ،فيما امتلأت عينا زميله بالدموع
للتفريق الق�سري بينه وبني رفيقه الأقرب والأعز.
مل تنتهِ احلكاية هنا.
نق ��ل التلمي ��ذان ما جرى لوالديهما اللذين �ص ��ادف �أن �أحدهما هو �إمام
جام ��ع البل ��دة ،والث ��اين هو راع ��ي املعبد الهندو�س ��ي فيها ،وملا �س ��مع
الرج�ل�ان باحلكاي ��ة حتول مزاجاهم ��ا الهادئان امل�س ��املان �إىل حال من
الغ�ضب ،وقررا �أال متر احلادثة.
ا�ستدعيا املعلم املعني ،وبح�ضور ق�س الكني�سة �أفهماه وبكلمات قاطعة
ال تقب ��ل الت�أوي ��ل �أنهما لن ي�س ��محا لكارثة التميي ��ز الديني التي متزق
الن�س ��يج الوطن ��ي ب�أن تنم ��و يف هذه البلدة ،ولن ي�س ��محا ب� ��أن يكون
الدين عن�صر ًا لتق�سيم البلدة بدل �أن يكون عن�صر بناء وتكاتف.
�أحد التلميذين �س ��يغدو بعد �أن كرب �أهم علماء الهند يف الفيزياء ،وبعد
حني �س ��يغدو رئي�س� � ًا للبالد ،هو زي ��ن العابدين عبدال ��كالم ،واحلكاية
وردت يف كتاب ��ه «رحلتي» ال ��ذي حتدثنا عنه ،هنا ،قبل �أيام من ترجمة
لطفية الدليمي.

رواية "السيد الرئيس" بطبعة جحديدة
�صدر م�ؤخرا”طبعة جديدة من
رواية”ال�سيدالرئي�س”للروائي
الغواتيم ��اىل ميج ��ال �أنخي ��ل
ا�س ��توريا�س احلائ ��ز على نوبل
ل�ل��آداب ع ��ام 1964والتى ظلت
حمجوبة طويال عن العامل العربي.
عر�ض ��ت ه ��ذه الرواي ��ة كاتبه ��ا للمالحقة ثم
االعتق ��ال يف الأرجنت�ي�ن وق ��د كتب ��ت ع ��ام
1933خ�ل�ال �س ��نوات املنف ��ى يف باري�س �إال
�أنها مل تن�شر �إال يف عام.1944
والرواي ��ة -الت ��ي مل يح ��دد ا�س ��توريا�س
مكان ��ا لأحداثها  -ت�س ��تعر�ض �ص ��فحات من
دف�ت�ر يومي ��ات �أى �ش ��عب يحكم ��ه ديكتاتور
بتفا�ص ��يل احلي ��اة اليومي ��ة الت ��ي تعرب عن
واقع �سيا�س ��ي واجتماعي يرزح حتت وط�أة
الظل ��م والقهر وه ��ى ا�س ��تلهام لديكتاتورية
كابريرا ال ��ذي حكم جواتيماال ملدة ع�ش ��رين
�س ��نة كما �أنه ��ا تف�ض ��ح املمار�س ��ات القمعية
للنظ ��م الديكتاتوري ��ة احلاكم ��ة يف الع ��امل
الثالث.
يقدم ا�س ��توريا�س ق�ص ��ته يف قالب �س ��ريايل
قوامه الأف ��كار والذكريات وغالب ��ا ما يعتمد
على املونولوج الداخل ��ي ذلك الكالم الذي ال
ي�س ��مع وال يق ��ال ،و به تعرب ال�شخ�ص ��ية عن

�أفكاره ��ا املكنون ��ة ،وما ه ��و �أق ��رب للهذيان
بال تقيد بالتنظي ��م املنطقي ،كما جند الكالم
عل ��ى ل�س ��ان �شخ�ص ��ياته متقطعا م�ض ��طربا
�أ�ش ��به ب�شريط ال�س ��ينما معتمدا على التتابع
العاطف ��ي ولي� ��س املنطق ��ي وه ��و م ��ا ي�ش ��به
�أ�س ��لوب التداعي احل ��ر جليم�س جوي�س يف

روايته”اولي�س".
ا�ستوريا�س ال يقدم تلك التفا�صيل التي ميكن
�أن تقر�أها يف جريدة �أو مذكرات �ش ��اهد على
�أحداث ع�ص ��ر بل هو يق ��دم احلياة الداخلية
لأف ��راد روايته اخل ��وف والله ��اث والقلق و
ما ال ت�ص ��رح ب ��ه لأقرب النا�س �إليك وتر�س ��م
املالمح النف�سية واالجتماعية للديكتاتور.
ي�ش ��رح ا�ستوريا�س يف الرواية عاملني  :عامل
ال�س ��يد الرئي�س حيث كل �ش ��ئ وا�ضح حمدد
و�ص ��ارم كخط ��وات الق ��در فهو ي�أم ��ر بالقتل
ويع ��ود ليلته ��م �إفط ��اره يف وداعة وي�ص ��در
قرارات ��ه الدموي ��ة بنف�س الفم ال ��ذي يقبل به
الن�س ��اء وي�ش ��رب به اخلمر ومن حوله يرتع
الل�صو�ص واملم�سوخني لآالت للقتل والفناء
والر�شوة والقهر والذل.
وهن ��اك عل ��ى اجلان ��ب الآخ ��ر ع ��امل الفقراء
امل�شو�ش ك�ضربات فر�شاة من ر�سام جمنون
ال�ش ��ر موجود م ��ن �أعل ��ى قمة هرم ال�س ��لطة
ونزوال للقاع عند الفقراء الغنى ي�أكل الفقري
والفق�ي�ر ي� ��أكل الفقري حتى الطي ��ور اجليف
تلته ��م ه� ��ؤالء الأحي ��اء لأنه ��ا ال تعدهم كذلك
وك�أنها مت�ش ��ى وفقا لأوامر ال�س ��يد الرئي�س
يجب رف�س اجلميع و�سحقهم”كم هو حمزن
�أن يكون املرء فقريا".

بين تاركوفسكي وهمنغواي
تخت ��ار الناق ��دة �أم ��ل اجلم ��ل يف كتابه ��ا (القتل ��ة ..ب�ي�ن هيمنغواي
وتاركوف�س ��كي) ،ال�ص ��ادر عن دائ ��رة الثقافة والإعالم يف ال�ش ��ارقة،
جانب� � ًا من هذا املو�ض ��وع يعتمد ق ��راءة حتليلية لفيلم تاركوف�س ��كي
الأول امل�أخوذ عن ق�صة ق�صرية الرن�ست هيمنغواي.
م ��ا ميي ��ز ق ��راءة اجلم ��ل التحليلي ��ة لر�ؤيت�ي�ن خمتلفت�ي�ن ملو�ض ��وع
واح ��د ..هو اجلهد امل�ض ��ني ال ��ذي اعتمدته يف درا�س ��تها فيما خ�ص
الق�ص ��ة والفيلم ،حيث عمدت �إىل تفكيك املعاجلتني (الق�صة والفيلم)
لت�س ��يطر عليه ��ا (الغواي ��ة) يف عق ��د مقارن ��ة مت�أني ��ة بينهم ��ا لإبراز
الأ�ص ��ول امل�ش�ت�ركة �أو القرابة التكوينية بينهما ،و�أي�ض� � ًا تو�ض ��يح
�أوجه االختالف ..مع الأخذ باالعتبار كونهما جن�س� � ًا �إبداعي ًا خمتلف ًا
قائم ًا بذاته له �أبعاد جمالية وفكرية متفاوتة.
(منح ��ازة �أن ��ا �إىل اندريه تاركوف�س ��كي) به ��ذه العبارة تب ��د�أ اجلمل
كتابه ��ا ..وهو الأمر الذي يبدو للوهلة الأوىل وك�أنه انحياز وا�ض ��ح
له ��ذا املخرج الذي يعد �شخ�ص ��ية ا�س ��تثنائية يف عامل الفن ال�س ��ابع،
وتعب�ي�ر ًا مغاي ��ر ًا ع ��ن واح ��دة م ��ن اع ��رق ال�س ��ينمات و�أغناه ��ا يف
العامل ،واعني هنا ال�س ��ينما الرو�سية التي �أغنت تاريخ الفن ال�سابع
ب�أ�س ��اطينها اخلال ��دة و�أعمالها الكب�ي�رة ..وهو املخ ��رج الذي جتلت
بداياته بح�س املغامرة واخلروج عن ال�سائد ،وهو املنحدر من عائلة
مثقفة ،فوالده ال�شاعر الرو�سي ال�شهيد �أر�سيني تاركوف�سكي.
فبع ��د فيلم ��ه الذي لف ��ت الأنظار �إلي ��ه وحمل عنوان (طفول ��ة �إيفان)،
�أه ��دى ال�س ��ينما �أحد �أجمل الأفالم ال�س ��ينمائية� :أندري ��ه روبيلوف،
وهو بورتريه عن فنان رو�س ��ي �أواخر القرن اخلام�س ع�ش ��ر ،و�أكرث
�أعماله تعبري ًا عن �أ�ساليبه الإخراجية ولغته ال�سينمائية ،وكان �أي�ض ًا
بداية م�ش ��اكله م ��ع الرقابة .ثم تتال ��ت �أعماله (�س ��والري�س) عن رائد
ف�ض ��اء فقد زوجته لكن ��ه يجدها يف وقائع غريبة عل ��ى الكوكب الذي
�أر�س ��ل �إليه من وكالة الف�ض ��اء التي يعمل فيه ��ا للتحقيق يف حوادث
غام�ضة ،وكذلك �أفالم (املر�آة) و(حنني) وغريها.
ق�ص ��ة هيمنغواي (القتلة) متثل �أمنوذج ًا للمو�ض ��وعات التي احتلت
و�ش ��كلت منت �أعماله طوال حياته ..الثيمات التي (ال تكف عن تكثيف
كل م ��ا يج�س ��د العبثية وال ج ��دوى احلياة) وه ��ي (�أي الق�ص ��ة) كما
ترى املخرجة تنطوي على عنا�ص ��ر تخدم فكرة اال�س ��تعارة والرمز،
خ�صو�ص� � ًا يف ما يتعلق مب�صارعة الثريان ..حيث القتل العمد املدبر
ل�شخ�صية �أويل �أندر�سون معادل تقتل الثريان يف حلبة امل�صارعة.
�أم ��ا فيلم (القتلة) لتاركوف�س ��كي فهو �ش ��ريطه الأول ،وكان م�ش ��روع
تخ ��رج له يف معهد ال�س ��ينما ،حيث ا�ش�ت�رك يف �إخراجه مع �ص ��ديقه
الك�سندر جوردون ،خمرج ًا م�شهدين من �أ�صل ثالثة.
ومثلم ��ا �ألهمت ق�ص ��ة هيمنغواي� ،أكرث من جيل م ��ن الكتاب يف �أكرث
م ��ن مكان ..حتى �أ�ص ��بحت �إحدى العالمات الفارقة يف م�س�ي�رة هذا
الكات ��ب ال ��ذي يعد اح ��د �أهم �أعم ��دة الأدب الأمريك ��ي وكان لتجربته
ال�شخ�ص ��ية يف احلياة �أثر كبري يف �أعماله ،خا�ص ��ة جتربة م�شاركته
يف احلروب التي عا�ص ��رها كمرا�س ��ل حربي ،وخا�ص ��ة يف احلربني
الكونيتني الأوىل والثانية وكذلك احلرب اال�سبانية.
نق ��ول مثلم ��ا كان له ��ذه
الق�ص ��ة �أثرها يف امل�شهد
الأدب ��ي العامل ��ي ..ف� ��إن
�أثره ��ا االق ��وى كم ��ا -
ت ��رى اجلم ��ل -ج ��اء عن
طريق الفن ال�سابع ..فقد
�ش ��هدت هذه الق�صة �أكرث
من معاجل ��ة مرئية حيث
مت اقتبا�سها �إىل ال�سينما
بالإ�ض ��افة
مرت�ي�ن،
اىل فيل ��م تلفزي ��وين..
املعاجل ��ة الأوىل كان ��ت
م ��ن خ�ل�ال فيل ��م روائي
طوي ��ل ع ��ام  1946حمل
توقي ��ع املخ ��رج الأملاين
روب ��رت �س ��يودماك،
وج�س ��د بطولت ��ه ب ��رت
النك�س�ت�ر ،و�آف ��ا غ ��اردز
وحماولة �أخرى ملعاجلة
الق�ص ��ة كانت م ��ن خالل
فيل ��م تلفزي ��وين ع ��ام
 1964وقع ��ه املخ ��رج
دون �سيجيل.
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"الشيطان كلب أسود"..

ذلك ما عرفه جاسبريناي في الشرق األوسط
ترجمة  /عادل صادق
عمل الكاتب الهنغاري �س ��اندور جا�سربيناي
 ،)1( Sándor Jászberényiم�ؤل ��ف
(ال�ش ��يطان كلب �أ�سود) ،مرا�س�ل ً�ا �صحفي ًا يف
مناط ��ق ال�ص ��راع العامل ��ي لعدد من ال�ص ��حف
ل�سنوات كثرية .وت�ستند جمموعة
الهنغارية
ٍ
ق�ص�صه الق�صرية هذه على جتاربه ك�صحايف
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،وفق� � ًا ملا يق ��ول �أيرنو
�سيب يف عر�ضه للكتاب.
وكان جا�س�ب�ريناي ق ��د ن�ش ��ر ،يف �أوائل عام
 ،2013كتاب ًا غري ق�ص�ص ��ي عنوانه (يوميات
مرا�سل حربي يف بوداب�ست ــ القاهرة) ،مزود ًا
ب�ص ��وره اخلا�ص ��ة به .و الكتابان ي�س ��تندان
عل ��ى التج ��ارب نف�س ��ها تقريب� � ًا ــ ال�ص ��دامات
واال�ض ��طرابات يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ـ� �ـ م ��ن
خالل الق�ص ���ص الق�ص�ي�رة املتعلقة خ�صو�ص ًا
بالثورة امل�صرية (عام .)2011
وت�ص ��ور الق�ص ���ص عامل ًا مكوَّ ن ًا من الطابوق
نحو وا�ض ��ح.
الأخالق ��ي ،بقواعد مرئية على ٍ
و�شخ�ص ��يات جا�س�ب�ريناي تت�ص ��رف هن ��ا
بطريق ��ة رمب ��ا كان الكث�ي�رون منا �س ��يودون
�أن يت�ص ��رفوا بها ــ ال�س�ي�ر ُقدُم ًا �إىل امل�صورة
الفوتوغرافي ��ة اجلميل ��ة خالل التقاط �ص ��ور
يف �س ��احة التحرير ،والطل ��ب منها اخلروج،
وه ��و م ��ا �س ��يكون �أم ��ر ًا ب ��ارد ًا بالت�أكي ��د.

ويذكرن ��ا ه ��ذا الت�ص ��رف الوق ��ح بـ”غري ��ب
�”L’Étrangerألب�ي�ر كام ��و (ق ��ارن ذل ��ك
باجلملة الأوىل من الق�صة التي عنوانها”يف
ال�ص ��حراء� ،إنها باردة يف ال�ص ��باح"”:وعند
ال�ص ��باح ،كان �أب ��ي ميت� � ًا” ).فهذه الق�ص ���ص
مييزها ال�شعور باالغرتاب والوح�شة.
وي�ش ��به ع ��امل ه ��ذا الكت ��اب ذل ��ك اخلا� ��ص
بـ”ماك� ��س املجن ��ون”( ،)2م ��ع مقاديرم ��ن
الغب ��ار ،والق ��ذارة ،وال ��دم ،والكح ��ول:
ف�أو�صاف ال�شرق الأو�سط وهنغاريا متماثلة

يف ب�ؤ�س ��ها وافتقاره ��ا للديك ��ور .و�إذا كان
عامل ��ك يدور من الداخل ،ف�إن ��ك لن جتد عندئ ٍذ
�أزه ��ار ًا تزه ��ر يف اخل ��ارج �أي�ض� � ًا ،وذاك هو
ال�س ��بب يف �أن ال�ش ��يء الأ�س ��ا�س هو الكيفية
التي ت�ش ��عر بها داخل ف�ض ��ائك ال�ضيق :فهذه
ال�شخ�ص ��يات رمب ��ا جتعل حتى �أ�س ��عد مدينة
عل ��ى الأر�ض قامتة ،ومغربة ،وحارة ب�ش ��كل
ال يط ��اق .واجلحي ��م ينط ��وي عل ��ى تنوعات
كث�ي�رة ،لك ��ن جا�س�ب�ريناي يب ��دو يف ذلك كله
وك�أنه يف موطنه.

“مل �أرغ ��ب �أب ��د ًا يف �أن �أعي�ش حيا ًة لطيفة.
مل �أرغ ��ب يف �أن �أ�ص ��بح مواطن� � ًا منوذجي� � ًا،
وال �أردت �أن تك ��ون يل �أ�س ��رة و�أوالد .فمت ��ى
م ��ا حت ��دث يل �أم ��ور كه ��ذي ،تك ��ون النهاي ��ة
عل ��ى الدوام ف�ش�ل ً�ا فظيع� � ًا .ول ��دي رد وحيد
عل ��ى �أكرث املواقف جتري ��د ًا ،احلياة واملوت،
و�أ�ش ��عر ب�أين �أف�ض ��ل حا ًال حني ي�صل ذلك �إىل
مثل هذه امل�سائل الب�سيطة ،من دون تعقيدات
انعكا�س ��ات ح�ض ��ارةٍ حمت�ض ��رة”�( .ص ��فحة
)17
�إن هذه الق�ص ���ص خيال ق�ص�صي م�ستند على
التجربة حق ًا :فالكاتب هنا يحوّ ل الواقع �إىل
خيال؛ ويف كل ق�ص ��ة وكل تعبري ،جند اللغة
جت� � ّرب ب�إعادة خلق �أدق �ش ��عور ممكن �س ��بق
نحو �ش ��ديد جد ًا“( .ال ميكنني
�أن عا�شه على ٍ
�أن �أكتب عن �ش ��يءٍ مل �أع�شه �أو ال �أ�ستطيع �أن
�أجعله ال�ش ��يء املمكن ب�ص ��ورة �أ�شد �أ�صال ًة”،
كم ��ا ق ��ال امل�ؤل ��ف يف مقابل ��ة �أجري ��ت معه).
والتج ��ارب املو�ص ��وفة هنا لي�س ��ت يف املقام
الأول ح ��ول م ��دن� ،أو ح ��ب� ،أو عم ��ل ،و�إمنا
حول م�ش ��اعر يب ��دو �أن جا�س�ب�ريناي يحاول
التو�ص ��ل �إىل تفهمه ��ا يف كل ق�ص�ص ��ه .وال
ميك ��ن انتزاع هذه امل�ش ��اعر �إال بلغة ع�س�ي�رة

مقت�ص ��دة وحوارات داخلي ��ة dialogues
متوترة.
حتدث الق�ص ���ص يف �أو�ضاع �ش ��ديدة الوط�أة
�إىل ح ��د �أن رج�ل ً�ا م�س ��تن َفد ًا حزين� � ًا ج ��د ًا ذا
نظرة فارغة وروح قامتة مثل جي�سون بورن
وحده الذي �سيكون قادر ًا على التعامل معها،
لكن �شخ�صيات جا�سربيناي الذكور جميعهم
ي�ش ��بهون ذلك .فه ��م يجل�س ��ون ويعملون يف
منطقة حرب ،وا�ض ��عني على وجوههم �أقنعة
�ض ��د الغازات؛ ويه ّربون ت�س ��جيالت الفيديو
يف مالب�س ��هم الداخلية وينطلقون مع ن�س ��اءٍ
والر�ص ��ا�ص يتطاي ��ر هن ��ا وهن ��اك .وبينم ��ا
يب ��دون ك�أنه ��م �أبط ��ال خارقون م ��ن اخلارج،
جتدهم يُ�شعلون حرب ًا باطنية معقدة من دون
انت�صارات ،مع خ�سائر م�ستمرة ،وال ميكنهم
اال�س ��تمرار يف البق ��اء �إال ب�أجوب ��ة مفهوم ��ة
نحو غري حمدد ،وحلم مفروم،
وب�سيطة على ٍ
وعاه ��رات ،وجمموع ��ة م ��ن الفيتامين ��ات.
ويف الواقع ،ف� ��إن كل الرجال ي�ش ��بهون ذلك،
لكن ه ��ذا �أمر ال ميكن مالحظته ع ��اد ًة من �أية
زاوية ،ولهذا ال�سبب يجب �أن يُكتب.
وتنته ��ي �شخ�ص ��يات جا�س�ب�ريناي مب�ش ��اهد
�شرق�أو�س ��طية متنوعة لأن الواحد ال ي�صبح،
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�إال يف ثقاف ��ة �أجنبي ��ة ،يف م ��دن �أجنبية ولغة
�أجنبية ،عاجز ًا عن �إن�ش ��اء عامل �أخالقي كهذا
م ��ن حول ��ه .وبه ��ذه الطريق ��ة ،يك ��ون �س ��عي
جا�س�ب�ريناي مماث�ل ً�ا ل ��ذاك ال ��ذي يف ن�ث�ر
كورم ��اك مكارث ��ي� ،أو همنغ ��وَ ي� ،أو الأف�ل�ام
الغربية ،بقدر ما يتعلق الأمر بذلك.
والكت ��اب ال تكرث فيه ال�شخ�ص ��يات الأنثوية.
فف ��ي ق�ص ��ة”قاتل حم�ت�رف" ،جن ��د ولدي ��ن
يطلق ��ات عل ��ى غرب ��ان ببندقية نف ��خ لأنهما ال
ي�ستطيعان زيارة �أمهما املري�ضة جد ًا ،وهنا،
تك ��ون امل ��ر�أة حا�ض ��رة يف غيابها .والن�س ��اء
الأخريات يف الكتاب عاهرات� ،أو ع�ش ��بقات،
�أو حمرتف ��ات .ويف حالة �أخ ��رى ،لي�س هناك
من �شيء �سوى الق�ضاء والقدر.
�إن املرء نادر ًا ما يقر�أ كتاب ًا يكون فيه الطق�س
قوة �إبداعية �أ�سا�سية؛ وهذا اجلانب املهم من
احلياة عاد ًة ما يُ�ستخف به .ففي هذا الكتاب،
على كل حال ،تكون احلرارة ال�ش ��ديدة دائمة
احل�ض ��ور ـ� �ـ والعنا�ص ��ر الطبيعي ��ة فقط هي
الأعداء املهمون للبطل املتوحد”.لقد كان ذلك
كله ب�س ��بب الهواء ،الهواء ال�ش ��ديد احلرارة،
الرطب ،امل ّت�س ��م بال�ض ��غط العايل الذي يبدو
ب ��ارد ًا يف الأول .كان يخ ّب ��ل عق ��ل الواح ��د،
يجعل ��ه ب ��ارد ًا ،كم ��ا ل ��و ان ��ه ينف ��ذ داخل مخ
عظمه”�( .صفحة )92
ويف �إحدى الق�ص ���ص جند جا�سربيناي يقر�أ
كتاب ًا لهمنغوَ ي يف �شقة �أبيه ،وقد ذكر امل�ؤلف
مر ًة يف مقابل ��ة �أجريت معه كم كان همنغوَ ي
مهم ًا بالن�سبة له حني �أعطاه الدافع الذي �أدى
ب ��ه يف النهاي ��ة �إىل ت�ألي ��ف (ال�ش ��يطان كل ��ب
�أ�س ��ود) .و ُتعد جمموعة ق�ص�ص جا�سربيناي
الق�ص�ي�رة الأوىل من بني الأف�ض ��ل يف الأدب
الهنغاري املعا�ص ��ر .وقد اختار امل�ؤلف مكان ًا
غ�ي�ر عادي الختبار الق�ض ��ايا الأخالقية ،ومع
ذل ��ك ف� ��إن ه ��ذا امل ��كان بعيد ع ��ن كون ��ه مكان ًا
غريب ًا :فهذه الق�ص�ص ميكن �أن حتدث يف �أي
مكان؛ و�س ��تكون هناك على الدوام �شخ�صية
جلا�س�ب�ريناي تك ��ون الروح �أ�ش ��به بديوراما
حرب لها ــ والبقية جمرد ديكور.
(ٍ )3
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�إ�شارات املرتجم:
(� )1س ��اندور جا�س�ب�ريناي Sándor
 Jászberényiكاتب هنغاري ومرا�س ��ل
�ص ��حفي يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط .،وق ��د غط ��ى
�أح ��داث �أزم ��ة دارف ��ور ،والث ��ورة يف م�ص ��ر
وليبي ��ا ،واحلرب يف غ ��زة ،وانتفا�ضة احلوثيني
يف اليم ��ن ،و�أج ��رى مقاب�ل�ات م ��ع العدي ��د م ��ن
اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة .ونُ�شرت ق�ص�صه
يف املج�ل�ات الأدبي ��ة الهنغارية الب ��ارزة و�أخرى
يف اخلارج.
( )2ماك� ��س املجن ��ون  Mad Maxفيل ��م
�إث ��ارة ا�س�ت�رايل م ��ن ع ��ام  1979ي ��دور ح ��ول
انهي ��ار جمتمع ��ي ،وقت ��ل ،وانتق ��ام يح ��دث يف
ا�سرتاليا امل�ستقبل.
( )3ديوراما � :dioramaصورة ُينظر �إليها
من خالل ثقب يف جدار حجرة مظلمة.

م ��ا ال ��ذي تفعل ��ه عن ��د اكت�ش ��افك حلقيقة
خميفة ومرة كانت خمتبئة لزمن طويل.
حقيق ��ة ارتبط ��ت به ��ا حي ��اة االالف .مل
ت�ت�ردد مارت ��ن يف احلدي ��ث ع ��ن ق�ض ��ية
خط�ي�رة جدا هددت م�ص�ي�ر عدد كبري من
اال�ش ��خا�ص .يتح ��دث كت ��اب مارت ��ن عن
االعرا�ض اجلانبية التي �سببها ا�ستخدام
دواء الديباكني .ي�س ��تخدم الديباكني ملنع
تك ��ون نوب ��ات ال�ص ��رع �أو االختالج يف
الدم ��اغ ع ��ن طري ��ق زي ��ادة توف ��ر م ��ادة
ت�س ��مى”حم�ض غاما �أمينو-بيوتريك"،
و التي ت�ساعد على قمع تكوين النوبات،
ل ��ذا فهو ي�س ��تخدم (كعالج وحي ��د �أو مع

عالجات اخرى) يف ال�سيطرة على �أنواع
معين ��ة م ��ن نوب ��ات ال�ص ��رع �أو النوبات
االختالجي ��ة .لكن م ��ا مل يدركه االخرون
التبع ��ات التي ترتب على ا�س ��تخدام هذا
ال ��دواء حيث كان ��ت ال�س ��بب يف تعر�ض
اوالد ال�س ��يدة مارت ��ن واالالف غريه ��م
اىل االعاق ��ة .يف بداي ��ة االم ��ر كان ��ت
مارت ��ن حمبطة ب�ش ��كل كب�ي�ر ومل تتمكن
من احل�ص ��ول عل ��ى �أي جت ��اوب من قبل
االخرين .اجرت امل�ؤلفة اوىل ات�صاالتها
يف ع ��ام  2015م ��ع مكتب اال�ست�ش ��ارات
ال�ص ��حية ثم بد�أت باحلديث يف كل مكان
عن ما ح�صل لها اىل ان انت�ضر اخلرب كما

تنت�ش ��ر النار يف اله�شيم .خالل متابعتها
لالخبار �شاهدت ت�صريح وزيرة ال�صحة
بتحمله ��ا م�س� ��ؤولية متابعة ه ��ذا امللف،
ادرك ��ت حينه ��ا انه ��ا اللحظ ��ة املنا�س ��بة
للتعريف ب�شكل اكرب بتفا�صيل اكرث دقة.
عندها قررت ا�ص ��دار هذا الكتاب .تروي
مارت ��ن االعرا�ض اجلانبي ��ة الناجمة عن
ا�س ��تخدام دواء الديباك�ي�ن حيث ت�ش ��رح
تفا�ص ��يل ا�ص ��ابات عدد كبري من الن�ساء
احلوام ��ل واالطفال .تعم ��ل اليوم مارتن
كرئي� ��س جلمعية اباء وامهات امل�ص ��ابني
مبتالزمة االختالج الع�صبي.

القائد في المفهوم الديموقراطي -جان كلود موندو
�أث ��ر التعري ��ف اخلاط ��ئ للقائ ��د او الرئي� ��س او الزعي ��م دائم ��ا
عل ��ى املفاهي ��م االيدولوجية يف الق ��رن الع�ش ��رين بينما حافظت
الدميوقراطية على هيئتها كو�سيلة لو�صول الرئي�س اىل ال�سلطة
بعيدا عن احتواء مفهومها احلقيقي املبني على ا�س ��ا�س ان يحكم
ال�شعب نف�سه بنف�سه.
يتح ��دث ه ��ذا الكت ��اب ع ��ن توظي ��ف وا�س ��تخدام م�ص ��طلح
الدميوقراطي ��ة خدمة للم�ؤ�س�س ��ات الطامعة للو�ص ��ول بال�س ��لطة
والغري م�ؤمنة ا�سا�سا بالدميوقراطية كنظام للحكم حيث يتناول
الكات ��ب امل�ؤ�س�س ��ات الديني ��ة واملتخلف ��ة كنم ��وذج يف ا�س ��تغالل
االلي ��ات الدميوقراطي ��ة للو�ص ��ول اىل ال�س ��لطة فق ��ط م ��ن دون
اعتماده ��ا كنظام للحكم حيث ت�ؤمن االحزاب الدينية وغريها من
االحزاب الو�ص ��ولية ب�أن الدميوقراطية و�سيلة حيوية وع�صرية
للو�ص ��ول اىل دف ��ة احلكم �أما بع ��د فينتهي دوره ��ا نهائيا ويعود
للواجه ��ة م ��رة اخ ��رى يف مرحل ��ة االنتخاب ��ات .يتط ��رق الكاتب
كذل ��ك لعدد من االمثلة املعا�ص ��رة او حتى ال�س ��ابقة على توظيف
وا�س ��تغالل الدميوقراطية كو�س ��يلة ولي�س غاية حيث �شهدت تلك
احلقب ��ة رواج وا�س ��ع له ��ذه املفردة خ�ل�ال اخلطابات ال�سيا�س ��ية
ولقاءات الزعماء ال�سيا�س�ي�ن وحتى ال�ص ��حافة .يقول الكاتب ان
�ص ��عود هتلر اىل ال�سلطة وحتكم �س ��تالني يف النظام ال�سوفيتيي
ما هو اال منوذج متكامل ال�س ��تغالل الدميوقراطية كاداة لتطبيق
االيدويلوجي ��ات احلزبي ��ة او حت ��ى االفكار والر�ؤى ال�شخ�ص ��ية

عالم التحدي -اوبير فيدرين
�صدر عن دار فايارد طبعة جديدة من كتاب
ع ��امل التح ��دي للباح ��ث والكات ��ب اوب�ي�ر
فيدرين ،دبلوما�س ��ي و�سيا�س ��ي فرن�س ��ي
ع�ض ��و يف احلزب اال�شرتاكي وعمل كذلك
م�ست�ش ��ارا للرئي� ��س فران�س ��وا ميت�ي�ران.
يتح ��دث فيدرين عن املجتمع الدويل كونه
الهدف اال�س ��مى بالن�س ��بة للجمي ��ع ولكنه
لي� ��س احلقيق ��ة او ما حتقق فع�ل�ا .مل تكن
ق ��رارات وجل ��ان االمم املتح ��دة العامل ��ة
وال �س ��وق التجارة العامل ��ي وال غريها من
امل�ؤ�س�س ��ات كفيل ��ة بج�ب�ر ه ��ذا الع ��امل او
املجتم ��ع الدويل املك�س ��ور .يطرح الكاتب
ا�ش ��كالية مهم ��ة تتعل ��ق بحل ��م الو�ص ��ول
اىل ع ��امل متكافئ مت�ض ��امن يعتم ��د القيم

االن�س ��انية كقلعدة ا�س ��ا�س فهل هذا احللم
قاب ��ل حتقيق ��ه .يبح ��ث فيدري ��ن دائما عن
اجابة للحوادث التي حت�ص ��ل وما يرافقها
من انهيار للحكومات وازمات اقت�ص ��ادية
والتوجه العام نح ��و االنغالق ال االنفتاح
خ�صو�ص ��ا بعد غلبة امل�ص ��الح ال�شخ�صية
على امل�ص ��الح العامة يف دول وجمتمعات
ترفع �شعار الدميوقراطية واالن�سانية يف
اروقته ��ا .ينقل الكاتب �ص ��ورة وا�ض ��حة
عن عاملن ��ا هذا ويحاول ان يخلق و�س ��يلة
ربط ب�ي�ن اجلغرافية وال�سيا�س ��ة والبيئة
للح�ص ��ول عل ��ى اجاب ��ات وافي ��ة .يتناول
فريدين كذلك اح�ص ��ائيات للع�شر �سنوات
االخ�ي�رة عل ��ى كاف ��ة اال�ص ��عدة ب�ش ��كل

للقادة� .أما اليوم يربز ا�س ��تخدام هذه املفردة ب�شكل وا�ضح اكرث
من �أي فرتة اخرى وعلى كافة اال�ص ��عدة ال�سيا�سية واالقت�صادية
وحت ��ى الديني ��ة منه ��ا .ا�ص ��بحت الدميوقراطي ��ة مفه ��وم ي�ت�رك
م�ضمونه ال�سا�سة ويركزوا اهتمامهم على الق�شور.
ي�س ��تهل امل�ؤلف كتابه بتجارب ال�س ��ابقني من اليونانني و�ص ��وال
اىل الع�ص ��ر احلدي ��ث كم ��ا ا�ش ��رنا �س ��ابقا .ي ��روي الكات ��ب كذلك
ق�ص ���ص ن�ض ��ال وكفاح عدد املفكرين يف التوعية بالدميوقراطية
امث ��ال ج ��ان ج ��اك رو�س ��و وماك� ��س في�ب�ر وغريه ��م الذي ��ن طاملا
واجهوا معار�ض ��ة �ش ��ديدة من قبل الو�ص ��ولني .يف النهاية ي�ضع
الكات ��ب بع�ض االليات الناجعة للنهو� ��ض مبفهوم الدميوقراطية
معتم ��دا يف ذل ��ك على امل�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة والرتبوية ودورها
املهم يف ا�ش ��اعة فهم اكرب وادق للدميوقراطية واحتواءها �ش ��كال
وم�ض ��مونا .ي�ؤكد موندو كذلك على ان يتمت ��ع القائد او الرئي�س
الذي ي�صل اىل �سدة احلكم بوا�سطة االليات الدميوقراطية بنوع
من ال�ش ��فافية وامل�ص ��احلة مع الذات وان يكون �صريحا فيما بينه
وبني �شعبه وان يرفع كافة احلواجز خللق حالة حقيقية عنوانها
الدميوقراطية.
جان كلود موندو ا�ساتذ ودكتور يف الفل�سفة وباحث يف م�ؤ�س�سة
 CNRSوعم ��ل كذل ��ك كا�س ��تاذ يف مدر�س ��ةاملعلمني العليا يف
باري�س.

واالقت�ص ��ادية منها ب�ش ��كل خا� ��ص .حيث
يق ��ول العج ��ز املزم ��ن املوازن ��ة املالي ��ة
العام ��ة يف االربعني �س ��نة االخرية �ش ��كل
خطر كبري يهدد االقت�صاد العام خ�صو�صا
وان الدين الع ��ام يتجاوز  ٪95من الناجت
املحل ��ي الإجم ��ايل .ازمة كبرية ت�ش ��هدها
االم ��ة يف خ�ض ��م مرحل ��ة معق ��دة تتجاوز
فيه ��ا ن�س ��بة مثيالتها من البل ��دان االخرى
حيث بد�أت فرن�س ��ا تخ�سر دورها املناف�س
يف ال�س ��وق العامل ��ي وهذا الدور م�س ��تمر
بالرتاجع ل�ص ��الح قوى اقت�ص ��ادية نامية
جدي ��دة كالهن ��د وال�ص�ي�ن وحت ��ى تركي ��ا.
علين ��ا البح ��ث ع ��ن حل ��ول جدي ��دة حلول
ا�ص�ل�احية تنقذ فرن�س ��ا من هذا امل�أزق من
تق ��دمي خ�س ��ائر كب�ي�رة عل ��ى ال�ص ��عيدين
املحلي والعاملي.
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الليبي هشام مطر يفوز
بالبوليتزر عن روايته”العودة”
فاز الروايئ والشاعر الليبي هشام مطر بجائزة بوليتزر عن روايته”العودة”
والكتاب هو س�يرة ذاتية للمؤلف باللغة االنكليزية يتن��اول فيها حياته ،وخاصة
عودته إىل ليبيا بعد ثالثني عاما قضاها يف الخارج بسبب خالف والده مع نظام
العقيد الليبي الراحل معمر القذايف.
وأعل��ن مدير الجائ��زة مايك براي��د فوز الكاتب الليبي هش��ام مطر يف قس��م
كتب”السرية الذاتية”عن الرواية الصادرة عن دار نرش راندوم هاوس .وجاء يف
مس��وغات منح الجائزة أن الرواية تقدم”مرث��اة للوطن واألب بضمري املتكلم،
وتفحص مبشاعر محكومة املايض والحارض يف منطقة مأزومة".
وتعترب جائزة بوليتزر من أبرز الجوائز الدولية التي تقدمها سنويا جامعة كولومبيا
يف نيويورك بالواليات املتحدة يف مجاالت األدب واملوسيقى والصحافة.
ترجمة :أوراق
ول ��د مطر عام  1970يف مدينة نيويورك لأبوين ليبيني،
وق�ض ��ى طفولته بني طرابل� ��س والقاهرة ،وف ��ازت �أوىل
رواياته”يف بلد الرجال”عام  2006ب�ست جوائز دولية
وترجمت �إىل  28لغة.
يف �ش ��تاء ع ��ام  ،2010ذهب الروائي الليبي ه�ش ��ام مطر
م ��ع زوجته ديانا و�ش ��قيقه زي ��اد �إىل جمل� ��س اللوردات،
حيث جل�س ��ا يف القاعة حيث كان اللورد لي�س�ت�ر ،املدافع
ع ��ن حقوق الإن�س ��ان ،يطلب من حكومة جالل ��ة امللكة ان
ت�س ��عى للح�صول على معلومات من احلكومة الليبية عن
مكان والد مطر ،،الذي فقد منذ نحو عقدين من الزمن.
وقد ا�صيب بالدوار عندما �سمع ا�سم والده وهو يتلى”يف
�أعل ��ى هيئة يف البلد الذي كان يعي�ش فيه  ،وهو �ش ��عور
كان يتكرر يف كل مرة ويف حلظة ما كان ي�شعر �أن كل ما
يريد القيام به هو اخلروج من ذلك املكان”.كان ي�س ��تمع
�إىل الل ��وردات اللذين ي� ��ؤدون عملهم عل ��ى اكمل وجه -
وتق ��ول البارونة كينوك ،التي كان ��ت �آنذاك وزيرة دولة
يف وزارة اخلارجية”،لق ��د �أثارت �س ��فارتنا يف طرابل�س
ه ��ذا الأمر م ��ع الليبي�ي�ن وطلبت منه ��م �إج ��راء مزيد من
التحقيقات" ،وقد الحظ ه�شام مطر �أن بيرت ماندل�سون،
وه ��و رجل معروف بانه تربطه عالقة �ص ��داقة وثيقة مع
�سيف اال�سالم ابن العقيد القذايف ،كان يحدق يف وجهه.
وعن ذلك يقول”كان تعبريا قا�س ��يا من الناحية النظرية
ويب ��دو خال من امل�ش ��اعر ب�ش ��كل متعمد" .يب ��دو ان تلك
النظرة كانت تلخ�ص م�شاعر اال�ستهزاء وال�سخرية التي
يت�ص ��رف بها بع�ض �أع�ض ��اء حكومة بلري الذي اقام بعد
ذلك عالقات وطيدة مع الديكتاتور الليبي.
عن ��د تلك الف�ت�رة الزمنية تب ��د�أ رحلة القارئ مع �س�ي�رة
حي ��اة ه�ش ��ام مطر يف رواي ��ة بعنوان”الع ��ودة" ،وهي
رواية �ص ��ادمة ب�س ��بب �س ��لوك توين بل�ي�ر ووزرائه يف
م�س� ��ألة ليبيا  -فبعد ب�ضعة �أيام ،ي�ش�ي�ر ديفيد ميليباند،
وزي ��ر اخلارجية �آن ��ذاك� ،أن”ال�ض ��جيج”الذي كان يقوم
ب ��ه ه�ش ��ام مط ��ر ح ��ول م�ص�ي�ر وال ��ده كان غ�ي�ر مفي ��دا
ب�ش ��كل وا�ضح – خ�صو�ص ��ا مع نظام مثل نظام القذايف
الوح�ش ��ي ،ال ��ذي كر� ��س الكات ��ب للحدي ��ث ع ��ن جرائمه
حوايل � 200صفحة..
ال�س ��خرية :تبدو كلمة خمففة لل�سلوك غري الالئق .ولكن
يف �سياق الرواية كان لديها قوة هادئة.
ولكن رواية العودة ال تتحدث فعال عن ال�سيا�سة .ولي�س
حتى عن �آخر ايام القذايف ،لأن كل ما �سيجده القارئ يف
�صفحات الرواية هو احل�ضور ال�صاخب ل�سيف الإ�سالم
و و�ص ��وله �إىل فندق نايت�س�ب�ريدج (ال ��ذي ميلكه املمول

ناثانيل روت�ش ��يلد ،وهو احد �أ�ص ��دقاء بيرت ماندل�سون)
حماطا مبجموعة من الرجال يف التي �شريت بدوا”�أ�شبه
بفريق مو�سيقي منه اىل فريق �أمني" .مع م�شاعره الغبية
ولعبة القط والف�أر اخل�سي�سة التي كان يلعبها مع مطر.
وكذلك فانها رواية عن العائلة وفقدان االحبة واحلب.
هيكله ��ا معق ��د ،تتحرك تقريب ��ا �إيقاعيا �إىل ال ��وراء و�إىل
الأم ��ام يف الوقت املنا�س ��ب .،يقي�س مط ��ر ،مثلنا جميعا،
حيات ��ه يف حلظات كب�ي�رة .ولكن حينما ن�ؤ�ش ��ر حمطات
عمرن ��ا الطويلة بالوالدة ،وال ��زواج واملوت يف الغالب،
فان �س ��نوات حياته متيزت ،من بني �أمور �أخرى ،باملنفى
(�أ�س ��رته غ ��ادرت ليبي ��ا يف ع ��ام  ،1979عندم ��ا كان يف
الثامني) .واالختطاف (اختطف والده ،وكان قد من�ش ��قا
مع”جي�ش �ص ��غري”حتت �س ��يطرته يف ت�شاد ،واقتيد من
قب ��ل النظ ��ام الليبي م ��ن القاه ��رة اىل طرابل� ��س يف عام
 .)1990واملذبح ��ة (يف ع ��ام  ،1996قت ��ل حوايل 1270
�سجينا يف �سجن بو�سليم يف طرابل�س؛ ويبدو �أن والده
كان واحدا منهم).

يف �آذار  ،2012وبعد �سقوط نظام القذايف ،عاد الروائي
الليبي ه�ش ��ام مط ��ر �إىل البالد التي كان ق ��د غادرها وهو
يف �س ��ن الثامنة يف حماولة ملعرفة ما حدث لوالده .ففي
عام  ،1990مت اقتياد والده جاب الله مطر ،وقد كان احد
املعار�ض�ي�ن البارزين لنظام حكم القذايف ،من �ش ��قته يف
القاهرة من قبل عمالء املخابرات امل�صرية ،مكبل اليدين،
ومع�ص ��وب العينني وزج ب ��ه يف احدى ال�س ��يارات التي
كانت تنتظر يف اخلارج .كانت تلك عملية متفق عليها مع
نظام القذايف ،ثم مت ت�س ��ليم جاب الل ��ه �إىل عمالء ليبيني
يف مط ��ار القاهرة .و نقل بطائرة خا�ص ��ة �إىل طرابل�س،
حيث اودع يف �س ��جن بو�س ��ليم ،وهو ال�سجن الذي كان
يطلق عليه ا�سم”املحطة االخرية".
كان ه�ش ��ام مطر طالبا يبلغ من العمر  19عاما يعي�ش يف
لندن وقت اختفاء والده .وقد علمت عائلته انه قد اعتقل
ومت ترحيل ��ه اىل ليبيا بعد ان متكن جاب الله من تهريب
ثالث ر�سائل و�شريط كا�سيت خالل ال�سنوات الأوىل من
حب�س ��ه .بعد عام  ،1996توقف االت�ص ��ال.معه وكان هذا
نذير �ش� ��ؤم ،وبعد �س ��نوات تب�ي�ن �أن يف حزيران من ذلك
العام مت ذبح � 1270س ��جني من �سجناء معتقل �أبو �سليم
يف فن ��اء ال�س ��جن .حينها فقط بد�أ مطر يفق ��د �أمله يف �أن
والده كان على قيد احلياة .،وعندما �سقط نظام القذايف
يف عام � ،2011س ��نحت الفر�ص ��ة له�شام مطر للعودة �إىل
ليبيا والبحث عن احلقيقة حول م�صري والده.
ولد ه�ش ��ام مطر يف نيوي ��ورك لأبوين ليبيني ،و�أم�ض ��ى
طفولت ��ه ب�ي�ن طرابل� ��س والقاه ��رة ،ويعي� ��ش الآن ب�ي�ن
لن ��دن ونيوي ��ورك ،حيث يعم ��ل يف كلية بارن ��ارد جامعة
كولومبي ��ا ،وه ��و يكت ��ب باللغ ��ة االنكليزي ��ة وم ��ن �أبرز
�أعمال ��ه رواية”يف بلد الرجال”التي اختريت يف القائمة
الق�ص�ي�رة جلائزة”م ��ان بوكر”وجائزة”اجلاردي ��ان
للكت ��اب الأول”يف بريطانيا ،وجائزة”حلقة نقاد الكتاب
الوطن ��ي”يف �أمريكا عالوة عل ��ى نيلها عددا من اجلوائز
الأدبية الدولية و ُترجمت �إىل  28لغة
روايته االخرية (العودة) نالت احتفاء دوليا كبريا ،حيث
كتبت عنها غالبية اجلرائد العاملية الكربى ،و�أ�ش ��ادت بها
وب�أ�س ��لوبها الأدب ��ي ،ومع انها توثيق لرحلت ��ه تلك لكنها
كتاب رائ ��ع حقا .فمن خالل غ�ض ��به ،ومعاناته ،وحزنه،
يق ��دم لنا ه�ش ��ام مطر �ص ��ورة لوال ��ده وعائلت ��ه وبالده.
والرواي ��ة تب ��د�أ مع بدء رحلت ��ه .حينها تنتابه ال�ش ��كوك
يف اللحظ ��ة الأخرية”.خطر يل فج� ��أة ان العودة بعد كل
هذه ال�س ��نوات فكرة �س ��يئة .،كانت عائلتي قد غادرت يف

عام  ،1979قبل  33عاما .و ا�صبحت هناك فجوة ما بني
الرج ��ل الذي ا�ص ��بحت عليه و الطفل ال ��ذي كان يبلغ من
العمر ثماين �س ��نوات حينذاك .وكان ��ت رحلتي متر عرب
تلك الفج ��وة .وبالت�أكيد ف ��ان مثل ه ��ذه الرحلة هي عمل
مته ��ور .فقد جتعلني افق ��د مهارتي يف العي�ش بعيدا عن
الأماك ��ن والنا� ��س الذين �أحبه ��م تلك امله ��ارة التي تعبت
كثريا حتى ح�صلت عليها
عن ��د خروج ��ه م ��ن الطائ ��رة ي�ستن�ش ��ق رائح ��ة الأزهار
املتفتح ��ة يف الربي ��ع (كان ��ت تل ��ك الرائح ��ة العادية مثل
رداءال تعلم ان كنت يف حاجة اليه ،ولكن بعد �أن يو�ض ��ع
على كتفيك ت�شعر باالمتنان لذلك” .هذا هو املوقف الذي
وجد نف�سه فيه ،الت�أرجح بني مقاومة احلنني �إىل الأر�ض
الت ��ي كان دائم ��ا يدعوه ��ا بالوط ��ن او اال�ست�س�ل�ام لذلك
احلنني .كانت لديه �ش ��كوك يف”عقالنية تلك الرحلة وما
قد تثريه من متاعب ،ولكنه قرر امل�ضي فيها
.يتج ��ول بنا الكتاب ب�ي�ن املدن والتاري ��خ وميزج تاريخ
البالد مع تاريخ اال�س ��رة،والذكريات مع الوثائق،لقاءات
مع االعمام واالخوال الذين زج بهم يف ال�سجن مع والده
بتهمة اال�شرتاك يف م�ؤامرة �ضد نظام احلكم،ي�ستمع اىل
حكاياته ��م عن احلياة داخ ��ل ال�س ��جن،ومتتد بنا احداث
الرواية من و�ص ��ف االي ��ام االخرية خلاله الذي ا�ش�ت�رك
يف الث ��ورة على الق ��ذايف لتعيدنا اىل حكاي ��ة جده الذي
قات ��ل امل�س ��تعمرين االيطاليني يف العق ��د االول من القرن
الع�شرين
يقول ه�ش ��ام مطر ان اللغ ��ة الإجنليزية هي لغته الثانية،
ولكنها اللغة التي عا�ش وعمل بها معظم حياته .وي�ش�ي�ر
اىل ان الكتاب ��ة باللغ ��ة الإجنليزية تتيح ل ��ه حيزا معينا
من التعبري ،وت�س ��اعده على”�ض ��بط النف�س" ،حتى عند
الكتابة عن املو�ضوعات الأكرث �أيالم ًا.
ال�ش ��يء الوحي ��د ال ��ذي مل ي�س ��تطع القيام به ه ��و زيارة
�س ��جن �أبو �سليم ..وه�شام مطر ال يزال ال يعرف ما حدث
لوالده ،ولكن الأدلة ت�شري بقوة �إىل �أنه قتل �أثناء جمزرة
حدث ��ت يف ال�س ��جن يف ع ��ام  .1996لي�س هن ��اك �أمل يف
العث ��ور على بقاي ��ا جثة والده ورغم ان جثث ال�ض ��حايا
دفنت يف البداية يف مقابر جماعية ،ومت ا�ستخراجها يف
وقت الحق ،اال ان بع�ض اجلثث مت القائها يف البحر
ق�صة ال�س ��عي ملعرفة م�صري والده تتحول على يد ه�شام
مطر �إىل ق�ص ��ة ليبيا نف�س ��ها .ق�صة دورات الأمل والي�أ�س
التي كتبت تاريخ تلك البالد
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كالكيت ..فن التركيز والعناية
بالجوهري
ناجح المعموري
م ��ا زلت �أت ��ردد كثري ًا و�ألتق ��ي بكل الأ�ص ��دقاء ومكوثي
م ��ع الأخ عالء املفرجي �أط ��ول ،و�أحاديث كثرية �أودعه
وم ��ع �أكرث من كت ��اب هدية .ويف زيارت ��ي الأخرية قدّم
يل كتاب ��ه ك�أول”كالكيت”املطب ��وع �ض ��من من�ش ��ورات
مكتبة عدنان .قر�أت الكتاب وا�س ��تمتعت به كثري ًا ،لأنه
خمتل ��ف متام ًا عن كت ��ب النقد ال�س ��ينمائي التي �أعتدنا
عليه ��ا يف ال�س ��بعينيات ،حي ��ث الدرا�س ��ات الطويل ��ة
للغاي ��ة ،ويب ��دو �أن العمل ال�ص ��حفي واح�ت�راف كتابة
�زود الناق ��د بحرفة ال تتوفر بي�س ��ر
العم ��ود امل�أل ��وف ي � ِّ
لغ�ي�ره من الأدباء واملثقفني وه ��ذا ما الحظته يف كتاب
املفرج ��ي ،املتميز مبقاالته الق�ص�ي�رة امل�ش ��بعة تركيز ًا،
لكنه ��ا مل تغ ��ادر احلي ��وي� ،أو تهم ��ل اجلوه ��ري يف
املو�ض ��وع املتناول ودائم� � ًا ما يكون عن ال�س ��ينما .انه
كتاب يوفر للق ��ارئ معلومات ثقافية وفنية متنوعة عن
فن ال�س ��ينما والعنا�ص ��ر امل�ش ��اركة ب�إنت ��اج الفيلم .مثل
كتاب ال�س ��يناريو  /الت�صوير  /ال�ش ��خو�ص  /الرواية
 /املخ ��رج وقد ا�س ��تعادين ه ��ذا الكت ��اب �إىل احلوارات
املهم ��ة لع ��دد من املخرج�ي�ن امل�ش ��هورين ،كان بع�ض ��هم
حا�ض ��ر ًا يف كتاب عالء املفرجي ،وقد ا�ستفدت من �آراء
خا�صة جديدة عن ال�ص ��ورة ،وال�ضوء ،الظلمة وكيفية
التعامل معها ومنحها خيط� � ًا من النور بلمحة يف قاعة
�أح�ل�ام روالن ب ��ارت الت ��ي تع� � ّرف عليها �ص ��دفة ،و�أهم
املحطات يف حياة االن�س ��ان هي التي جندها �أو نتعرف
عليه ��ا يف حلظة مل تك ��ن حم�س ��وبة� ،أو متوقعة .غرفة
بارت اململوءة باالحالم املت�ضارعة ،هي عوامل �ساحرة،
مده�شة ،مبهرة ،ينبثق من عمقها املظلم تنطوي.

كلمة روالن بارت عل ��ى بالغة وعمق ،لأن االحالم نتاج
الظلمة ،وهي ظلمة التعطل الكامل عن احلياة والذهاب
بعي ��د ًا نح ��و �أح�ل�ام يوحي ما قال ��ه روالن ب ��ارت ب�أنها
�أحالم �س ��عيدة التي هي عند بورخ ��ي – كما قال الناقد
عالء املفرجي – رواية ت�ش ��به عامل ال�شا�ش ��ة الف�ض ��ية،
فال�س ��ينما كلمة تنفت ��ح على عامل �س ��حري ال ،بل عوامل
مثرية تعطي ما ال يتوقعه االن�سان وهو يراقب احلركة
على ال�شا�شة املكتظة بالفرح والك�آبة الال نظام واملرتب،
اجلمي ��ل ،والقبي ��ح ،ه ��ي الق ��ادرة عل ��ى قلب ال�ص ��فات
الثابت ��ة ،املتع ��ارف عليه ��ا م ��ن قب ��ل االن�س ��ان ،حت ��وِّ ل
الكراهي ��ة �إىل ُحب ،ال�ص ��مت عل ��ى ال�ص ��راخ ،التالعب
باالزمنة مثلم ��ا انها يريد لها املخرج ،الأكاذيب ت�ص�ي�ر
حقائق كل �ش ��يء قابل للتغيري يف ال�س ��ينما التي تنفتح
على ال�س ��عادة واحلب والبغ� ��ض والكراهية ،تعيد بناء
العدو �إىل �ص ��ديق متام ًا مثل كالفينو يف �إح�سا�س ��ه ان
ما ي�ش ��اهده على ال�شا�شة فقط هو الذي ميتلك املميزات
املطلوب ��ة من العامل :االمتالء ،ال�ض ��رورة ،االن�س ��جام،
و�أح�ل�ام اليقظة ،بب�س ��اطة مالذ م�ص ��طنع ت�ش ��اغلنا به
احلياة”
****
ولأن ال�سينما ت�أخذنا دائم ًا ملا هو غري متوقع ومعروف،
تقذف بنا و�س ��ط �س ��ردية تنفت ��ح على �س ��رديات عديدة
يرتبط مب�شرتك ب�سيط يتعمق وي�صري ع�صيب ًا ح�سا�س ًا،
موحد ًا بني كل تفا�ص ��يل ال�سرد ،هكذا تنوّ ع كتاب عالء
املفرجي وات�س ��ع ج ��د ًا على الرغم م ��ن التعامل معه من
خ�ل�ال مقاالته املر ّك ��زة وك�أنها ر�س ��الة موج ��زة تفي�ض
ب�ش ��فرات فنية ،حافلة باملعنى وتنوعاته ،من خالل لغة
ب�س ��يطة ،و�س ��هلة ،لكنها حتتوي على م ��ا يريده هو يف
�أفكار و�أخبار وب�أ�س ��رار وك�أنه ي�س ��جل وقائع ال�سردية

بو�سائله اخلا�ص ��ة .فالتاريخ حا�ضر ،وال�شعر له قائمة
ولأن ال�سينما تنتجها وبغيابها تتعطل ال�سينما ،وتظل
�شريط ًا متال�ص ��ق ًا ال يف�ضي للحظة امل�شدود لها امل�شاهد
كي مي�سك مبا يريد من �أجل ا�ستكمال الواقعة.
م ��ا ُيث�ي�ر يف كتابات”كالكيت”تنوعات ��ه الفق�ي�رة
وحمارة املفرجي بالرتكي ��ز واالكتفاء مبا هو جوهري
م ��ن التفا�ص ��يل ،و�س� ��أحاول متابع ��ة ق�ض ��ايا مهمة يف

ال�س ��ينما ،مث ��ل بع�ض اال�س ��ماء الفنية امل�ش ��هورة جد ًا،
ال ،بل �س� ��أذهب نحو �أكرثها �ش ��هرة وح�ضور ًا ومتابعة
املدينة يف ال�س ��ينما ،واعتق ��د ب�أن بغداد ت�س ��تحق مثل
ه ��ذه العناية عل ��ى الرغم م ��ن قلة االف�ل�ام املنتجة عنها
لكت ��ب ما زلن ��ا نتذك ��ر املهم منه ��ا واحلا�ض ��ر بالذاكرة،
كذل ��ك ال�س ��ينما الوثائقية وم ��ا �أنتجت م ��ن �أهم االفالم
الت ��ي جنح ب�إنتاجه ��ا عدد من الفنان�ي�ن العراقيني وعن
�أ�س ��ماء المعة جد ًا ما زالت حا�ض ��رة بالذاكرة العراقية،
وعلى �س ��بيل املثال الفنان والقا�ص يحيى جواد ،الذي
كنت منذ �أ�ش ��هر مهتم ًا با�ستح�ض ��اره من خالل فعاليات
احتاد الأدباء اال�ستذكار وبقيت ا�س�أل عن َمن هو يعرفه
ليحا�ض ��ر عن ��ه� ،إىل �أن وج ��دت تر�ص ��د النقاد ال�ش ��باب
معني ًا به و�أمر مثري ،وده�ش ��ني �أكرث عندما قال اال�ستاذ
ع�ل�اء املفرج ��ي حاول ��ت ال�س ��ينما الوثائقي ��ة االقرتاب
م ��ن كل ما ذكرنا – يق�ص ��د الذاكرة احلي ��ة – ولكنها مل
تقنعها جمالي� � ًا �أو فكري ًا ..اال�س ��تثناءات قليلة ،ورمبا،
يح�ضرين هذا اال�ستثناء رائعة ب�سام الوردي وريا�ض
قا�س ��م (حكاية املدى) حيث �شواكة كرخ بغداد ،رمز من
رموزها ال�ش ��اخمة”يحيى جواد”امتنى احل�صول على
ن�س ��خة من ه ��ذا الفيلم م ��ن �أجل تنظيم احتف ��اء متنوع
مببدع عرفناه ،لكنه مل ي�أخذ معه من االحتفاء بو�ص ��فه
نحات� � ًا وقا�ص� � ًا مهم� � ًا وحتم� � ًا �س ��يكون ع�ل�اء املفرجي
م�ش ��ارك ًا معنا لالحتف ��اء اال�س ��تذكاري بالكرخي املُبدع
يحيى جواد.

صدر قديما

عجائ��ب المخلوق��ات للقزوين��ي

القزوين ��ي ه ��و القا�ض ��ي امل� ��ؤرخ زكريا ب ��ن حممود
ب ��ن حممد وي�ص ��ل ن�س ��به اىل االمام مال ��ك وقد لقب
بالقزويني ن�سبة اىل بلدة قزوين التي ولد فيها �سنة
 605للهج ��رة  1208-م حيث انتقل منها اىل دم�ش ��ق
وهو �شاب يدر�س العلوم النقلية والعقلية ,
فلم ��ا اكتم ��ل ع ��وده علمي ��ا �أنتق ��ل اىل بغ ��داد متوليا
الق�ض ��اء يف وا�س ��ط واحلل ��ة زم ��ن �آخ ��ر اخللف ��اء
العبا�س ��يني امل�ستع�ص ��م بالل ��ه وظل يف من�ص ��به بعد
�س ��قوط بغداد �س ��نة  1258منتق�ل�ا اىل الدنيا الآخرة
يف  7حمرم �سنة682للهجرة املوافق ل�سنة 1283م.
ال ��ف القزوين ��ي يف التاري ��خ واجلغرافي ��ا والفل ��ك
والطبيعة واعتمد الربهان على ا�سا�س التجربة وهو
يقول يف ذلك)) لقد ح�صل يل يطريق ال�سمع والب�صر
والفكر والنظر حكم عجيبة وخوا�ص غريبة فاحببت
ان اقيده ��ا لتثب ��ت)) وه ��و يو�ص ��ي الق ��ارئ باعتماد
التجرب ��ة لت�أكيدم ��ا قر�أ عنه او �س ��مع ب ��ه وهو بذلك
يعتمد �أمربيقية البحث �أكرث من املادة النظرية.
ال ��ف القزوين ��ي ع ��ددا م ��ن الكت ��ب ابرزها ( َا�ض ��افة

لعجائب املخلوقات) :
� -1آثار البالد و�أخبار العباد  :وهو كتاب يف التاريخ
يحوي ثالث مقدمات االوىل يف وجود املدن والقرى
والثانية يف خوا�ص البلدان والثالثةيف �أخبار االمم
املا�ضية
 -2خطط م�صر
-3االر�شاد يف بحر قزوين
يع ��د كت ��اب ((عجائ ��ب املخلوق ��ات وغرائ ��ب املوجو
دات)) �أهم كتب القزويني بعامة وقد و�ض ��ع له اربعة
مقدمات نظرية حتتاج اىل تف�ص ��يل وتعترب د�ستورا
لكل م�شتغل بالعلوم
وق�س ��م القزوين ��ي كتاب ��ه اىل مق ��االت (وه ��ي عندن ��ا
اليوم ابواب) وكل مقالة ت�ش ��مل عدة ف�ص ��ول ,وق�سم
الكون اىل علوي (حيث ال�سماء وال�شم�س والكواكب
والنجوم واملجرات) و�سفلي (حيث االر�ض وما عليها
ومايف جوفها) وحتدث عن النار والهواء وال�سحاب
والري ��اح واملطر  +وع ��ن البحر واحليوان ��ات املائية
وذك ��ر و�ص ��ف االر� ��ض و�أقاليمها وتكلم ع ��ن الزالزل

وذكر فوائد اجلبال وقال �أن وجودها يح�ص ��ر البخار
املرتفع م ��ن باطن االر�ض ومينع الرياح �أن ت�س ��وقها
اىل �أن تربد فينزل املطر والثلج.
وحت ��دث عن انه ��ار العامل وعن العيون وال�ش�ل�االت
واالبار و�أنواعها
ث ��م نظ ��ر اىل �س ��ائر الكائن ��ات فتح ��دث ع ��ن املع ��ادن
وانواعه ��ا وعن االج�س ��اد ال�س ��بعة التي تتج�س ��د يف
الذه ��ب والف�ض ��ة والنحا� ��س والر�ص ��ا�ص واحلدي ��د
واال�س ��رب واخلار�ص�ي�ن والتي تك ��ون يف غاية اللني
مثل الزئبق او التي تكون يف غاية ال�صالبة كالياقوت
و�سواه.
ثم ف�صّ ��ل يف احلديث عن النج ��وم والنبات وانواعه
واحلي ��وان بانواع ��ه و�ص ��فاته  :املفرت� ��س والطائ ��ر
والداجن و�أبن الغابة النباتي واحليواين.
تناول القزويني كل طري يف ف�ص ��ل خا�ص ثم عر�ض
الن ��واع اخ ��رى ا�س ��ماها اله ��وام واحل�ش ��رات وتكلم
ع ��ن حيوان ��ات الوج ��ود له ��ا يف الواق ��ع تعي� ��ش يف
جزر ي�أج ��وج وم�أج ��وج وجزيرة الرامني رو�ؤ�س ��ها
كر�ؤو�س الب�ش ��ر واج�س ��امها مثل اج�س ��ام احليات ثم

حت ��دث ع ��ن العمالق ��ة واالق ��زام والفروق اجل�س ��دية
والعادات بينهما
ترجم كت ��اب القزويني هذا اىل الفار�س ��ية واالملانية
والرتكية و�سواها من اللغات الهميته ومقدار اجلهد
املبذول فيه.
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ٌ
حديث عن أهمية اإلبداعية
هناك عىل ال��دوام
يف العم��ل باإلضافة إىل الف��ن .ويكافح خرباء
الرتبي��ة والتعلي��م بش��أن م��ا إذا كان نظامن��ا
يرعاها أم يسحقها ،ويأمل اآلباء واألمهات عبث ًا
يف”آينش��تاين صغري”لديه��م ،وإذا مبراهقني
نكدي��ن يخرجون علينا بيشء ال يش��به أي يشء
آخر .وأحيان ًا تخفق عبقرية ومتوت؛ أو أنها تكون
متصلة بأمزجة إدمانية أو مأساوية ،وأحيان ًا تكون
مفزعة ،كام تقول املؤلفة واإلعالمية الربيطانية
يف عرضه��ا هذا لكتاب كريس��تني تيمبل (دماغ
بيكاسو .)PICASSO'S BRAIN
ترجمة  /عادل العامل

رأي العلم في بيكاسو

مورثاته
موهبة ّ
الرسام العظمى تكمن في ّ
ويتنقل هذا الكتاب املبهج ــ وعنوانه الثانوي (�أ�س ��ا�س
العبقري ��ة الإبداعي ��ة) ــ �س ��ريع ًا بني تاري ��خ الفن ،وعلم
الأع�ص ��اب ،واحلكايات النادرة الغريبة ،والتب�ص ��رات
الأليمة .ولكونه من ت�أليف عاملة ،ف�إنه ي�ش� � ّكل تفح�ص� � ًا
للإبداعي ��ة الب�ش ��رية �أكرث عمق� � ًا م ��ن �أي كالم تعليمي،
�أو اجتماع ��ي �أو رومان�س ��ي .وق ��د توفي ��ت كري�س ��تني
تيمبل ،وهي عاملة نف�س وجامعة للوحات بيكا�س ��و ،يف
ع ��ام  .2014وي�ؤكد لن ��ا الوكيل الفن ��ي فريدريك َملدر،
يف مقدم ��ة تث�ي�ر الإعج ��اب� ،أن امل�ؤلف ��ة كانت �س ��تقوم
بت�ص ��حيح”الأخطاء”املمكن وروده ��ا يف الكت ��اب عند
الطب ��ع .وحتى لو كان هناك �ش ��يء من ذلك ،ف�إنه ما كان
لي�ؤثر يف �سروري بعملها هذا.
ويت�ضمن الكتاب ق�صة بيكا�سو ،وهو طفل يف بر�شلونة
يخرب�ش ر�سوم الأراب�سيك املغربية يف الرمل و ميار�س
ر�سم احليواننات من دون �أن يرفع ع�صاه مرة واحدة.
ورمبا ا�ستمدت امل�ؤلفة �شيئ ًا من ا�ستفادته اجلينية� ،أو
الوراثي ��ة ،من �أ�س ��رته :فقد كان جد له يعمل مو�س ��يقي ًا
و�ص ��انع قف ��ازات ماه ��ر ًا ،وكان اثن ��ان م ��ن �أعمام ��ه �أو
�أخواله ير�سمان ،بينما كان �أبوه يع ّلم الر�سم .كما كانت
لبيكا�سو نف�سه ب�صمته الوراثية ،وميكن للمرء �أن يرى
انحدار املوهبة �إىل �أ�س ��رته وا�ضح ًا يف ابنته ،م�صممة
احللي بالوما ،وابنه امل�صور الفوتوغرايف كلود.
ّ
ومت�ض ��ي متب ��ل يف نواح جانبي ��ة بعيد ًا ع ��ن هذا نحو
عل ��م الأع�ص ��اب :ونح ��ن نع ��رف �أن بع� ��ض الأح ��وال
اجلينية املميزة جتعل اخنبارات علماء الأع�صاب �أكرث
�ص ��عوبة .وهي تو�ض ��ح ه ��ذا بتلك احلال ��ة التي يطلب
من ��ك فيها ه� ��ؤالء �أن ُتنهي جمل� � ًة بكلمة غ�ي�ر حمتملة ــ
مث ًال”هب ��ط القبطان بالـ ...الغاط�س ��ة؟”ويقال لك �أن ال
تقول”�س ��فينة” .فيمكن لبع�ض الأ�ش ��خا�ص �أن ي�صلوا
�إىل كلمات معينة ،و�آخرون ،لهم م�ؤ�ش ��ر جيني خا�ص،
فال ي�ستطيعون.
ف� ��إذا �أمك ��ن ملو ّرث ��ات (�أو جين ��ات) �أن ت�س ��بب اختالف ًا
كهذا ،تب َع ذلك �أن من غري اال�س ��تثنائي بالن�س ��بة لعقول
�إبداعي ��ة ّ
نطاطة هنا وهن ��اك �أن تنتقل يف العائالت يف
�أ�شكال خمتلفة :فكان ثمانية من �أطفال حفيد �سيغموند
فرويد الـ  ،13وهو الر�سام لو�سيان ،فنانني �أو ك ّتاب ًا.
ولي� ��س ب�س ��يط ًا ،م ��ع ذل ��ك :فاجلين ��ات املتع ��ددة يجب
�أن ت�أت ��ي مع� � ًا وهن ��اك عوام ��ل �أخ ��رى مث ��ل طبيع ��ة
وغنى البيئة .وكات طفولة بيكا�س ��و ت ّت�س ��م بالن�ش ��اط
واحليوية.
وم ��ن احلقائق املتزن ��ة �أن �أدمغة احليوانات النا�ش ��ئة

يف حدائ ��ق احلي ��وان �أ�ص ��غر ب� �ـ � 20إىل  30باملئة من
�أدمغة احليوانات النا�شئة يف الربية؛ ويحدث ال�شيء
نف�س ��ه لدى الأطفال الذين يتعر�ض ��ون للإهمال و�سوء
املعامل ��ة ،والذين يفقدون بع� ��ض القدرة احليوية على
�إحداث ات�صاالت �ضمن الدماغ.
ونالحظ ،بالن�س ��بة للفنانني الب�ص ��ريني� ،أن ا�ستخدام
نحو
اليد الي�س ��رى يكون مفيد ًا� ،إذ �أن ذلك �أف�ضل ،على ٍ
ميكن �إثباته ،يف”اال�س ��تدارة الذهنية”لر�ؤية الأ�شياء
من زوايا �أخرى.
وتتطرق َتيمبل �إىل روح املزاح التي مل يفقدها بيكا�سو
�أبد ًا .فكان حتى وهو يف �سن متقدمة ين�ضم �إىل �ألعاب
الأطفال ،فيجمع احل�ص ��ى ،ويكوّ ن قطع ًا من الأ�ش ��كال
ليلونها الأطفال ،ويحتفظ بركام من الأقنعة والقبعات
امل�ض ��حكة يف منزل ��ه .ف ��كان بع� ��ض زواره يخت ��ارون
�ش ��ك ًال تنكري ًا ويتخذونه معظم اليوم للت�س ��لية .وكان
يقوم هو ب�إحداث �أ�ص ��وات ك�ضجيج ال�ضفادع مبالعق
و�شوكات املائدة ويتظاهر بالده�شة.
وه ��ذا الطي�ش اخلفيف الروح �أم ��ر كان يثقل ،مع ذلك،
بالت�أكي ��د على فكره :وقد كتب م ��ر ًة �أن”املرء ميكنه �أن
يرى الفكر يف كل �ض ��ربة من �ض ��ربات فر�شاة مانيه...
�أو حني يراقب ماتي�س وهو ير�سم”.
وكان هن ��اك لدي ��ه م ��ا يع ��ادل ذل ��ك يف الأهمي ��ة ،وه ��و
الإ�ص ��رار ،واملثاب ��رة ،والعم ��ل اجل ��اد ،والق ��درة على
جتنب ال�شرود الذهني.
ومت�ض ��ي العامل ��ة داخ ��ل حيوية الدم ��اغ املعني ��ة هنا:
الت ��وازن بني االفتقار للكبح يف امل ��رح والقدرة القوية

على جتنب ال�شرود الذهني .فالعبقري الإبداعي يتذكر
ويربط مقادير هائلة من املعلومات ،لكنه يتخل�ص مما
ال عالقة له باملو�ضوع.
وهن ��اك �أن ��واع متمي ��زة م ��ن الإبداعي ��ة :فل ��دى بع�ض
العلم ��اء والروائيني ،ميكن �أن تت�ض ��من �أكرث بقليل من
ر�ؤية اخلطوة التالية يف �سل�س ��لة مب�س ��وطة للتو ،لكن
هناك ،لدى غريهم ،وثبات غريبة عظيمة.
والذاكرة مهمة ،ومع ذلك فلي�س كل �أبطال الذاكرة بذلك

الت�أل ��ق .فالرتكي ��ز حي ��وي ،القدرة عل ��ى النظر بجدية
والت�شفري بعمق لكل �صورة �أو فكرة.
وهن ��اك نقط ��ة فاتن ��ة �أخ ��رى وه ��ي �أن عم ��ل بيكا�س ��و
كان مي ��ر من خ�ل�ال الكثري م ��ن الأ�س ��اليب والفرتات ــ
ال�س ��ريالية ،التكعيبية ،الزرقاء ،الأفريقية ــ وو�س ��ائل
�إعالم عديدة.
�أم ��ا الف�ص ��ل ال ��ذي ي ��دور حول”الفنان�ي�ن املجانني”،
فينبغ ��ي �أن يق ��ر�أه جمي ��ع امل ّدع�ي�ن احلمق ��ى الذي ��ن
يعتق ��دون ب� ��أن اال�ض ��طراب الذهن ��ي ،واخل� � َرق
االجتماعي ،وامل�ش ��روبات الكحولي ��ة واملخدرات ،هي
ق ��وى �إبداعي ��ة .ولهذه الأ�ش ��ياء فعلها ،كم ��ا هي احلال
ل ��دى النفو�س غري الإبداعي ��ة ،لكن لي�س هناك من دليل
مت�ي�ن على �أن فيها عونٌ هنا .وتوجد درا�س ��ة مو�س ��عة
يف هارف ��ارد ت�س ��تنتج �أن ��ه”مل يك ��ن هناك �أية �ص�ل�ات
على الإطالق بني الإبداعية وعدم اال�ستقرار الذهني..
وكان ��ت امليزة الواحدة بوجه �ش ��امل لدى الأ�ش ��خا�ص
الإبداعي�ي�ن هي �أنهم جميع ًا ينطوون على دافع وحافز
لأن يكونوا �إبداعيني ،ومل يريدوا بب�س ��اطة �أن يكونوا
م�ؤثرين �أو قديرين”� .أما بالت�سبة لال�ضطراب الثنائي
القطب ،ف�إن الأدلة ت�ش�ي�ر �إىل �أن الأقرباء احلميمني ملن
يعانون منه هم الأكرث ترجيح ًا لال�ستفادة من ذلك.
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م��ن املعت��اد ان تتص��در
اغلف��ة املج�لات ص��ورا
لنج��وم ونج�مات هوليوود
م��ن املش��اهري ويعترب ذلك
احيان��ا عامال اضافيا التس��اع
ش��هرة هذه النجم��ة او تلك
وكذل��ك الحال م��ع النجوم
م��ن الرجال،لكن ما ال يعرفه
بع��ض القراء ان هن��اك كتبا
قدمية ص��درت وهي تحمل
عىل اغلفتها صورا لعدد من
الفنانات قبل ان يدخلن عامل
النجومية ويتألقن يف س�ماء
هوليوود
هذه مجموعة من الكتب التي
حملت ع�لى اغلفته��ا صورا
لنجامت هوليوود

نجمات هولي��وود على
اغلفة الكتب
�-1أكادمية م�صا�صي الدماء

وغ�ل�اف الق�ص ��ة االوىل م ��ن جمموع ��ة �س ��ت
روايات للم�ؤلفة االمريكية ري�شال ميد �صدرت
ب�ي�ن  2007و 2010يحم ��ل �ص ��ورة املمثل ��ة
اجنلين ��ا جويل وقد حتولت هذه الرواية اىل
فلم �ش ��هري م ��ن اخ ��راج م ��ارك والرتز،حتكي
الرواية ق�ص ��ة �صديقتني حميمتني وزميلتني
يف اكادميي ��ة م�صا�ص ��ي الدم ��اء ،ويف الفيلم
امل�أخ ��وذ ع ��ن الرواي ��ة جندهم ��ا تنتميان اىل
فئت�ي�ن م ��ن فئ ��ات م�صا�ص ��ي الدم ��اء الثالث:
لي�سا(لو�س ��ي ف ��راي) ه ��ي ام�ي�رة جمموع ��ة
املوروا امل�ساملني واملطاردين من ال�سرتيجوا
ال�ش ��ريرين .اما روز هاثاواي (زوي دوت�ش)
فتنتم ��ي اىل فئ ��ة الدامب�ي�ر وه ��م ن�ص ��ف
م�صا�صي دماء ون�صف ب�شر ومهمتهم حماية
املوروا الطيبني .روز حتمي لي�س ��ا �ص ��احبة
القوى اخلارقة الت ��ي يجمعها بها رابط قوي
�إذ يف امكانه ��ا
و غا م� ��ض ،
الدخول

اىل روحه ��ا ومعرف ��ة احا�سي�س ��ها.عندما يتم
االم�س ��اك بال�ص ��ديقتني امل�ش ��اغبتني اللت�ي�ن
اعتادتا الهرب من املدر�س ��ة ،تعاقبان وت�صبح
روز مراقبة من اال�س ��تاذ دمييرتي (الرو�سي
داني�ل�ا كوزلوف�س ��كي) اجلاد والقا�س ��ي الذي
ي�ش ��عرها باحل ��ب للم ��رة االوىل .يف املقابل،
لي�س ��ا ترف� ��ض حت ّم ��ل م�س� ��ؤولياتها ك�أم�ي�رة
م�صا�ص ��ي الدم ��اء الطيب�ي�ن ،وعودته ��ا اىل
املدر�س ��ة تفجر موج ��ة من الغ�ض ��ب والغرية
والرغب ��ة يف االنتقام .اعدا�ؤها ال�س�ت�ريجوا
يح�ض ��رون يف ال�س ��ر م�ؤام ��رة لالطاح ��ة بها
والق�ض ��اء عل ��ى ع�ش�ي�رتها ...ه ��ذا الع ��امل
اخليايل اجلديد ،مل ت�س ��توحه الكاتبة ري�شال
ميد من حلم كما ح�صل مع �ستيفاين ماير ،بل
م ��ن درو�س اخذتها ع ��ن الفولكلور الروماين
والرو�س ��ي .ع ��امل اكزوتيك ��ي حوّ ل ��ه املخرج
مارك والرتز (عن
�س ��ينا ر يو
ل�شقيقه

داني ��ال) �ش ��ريط ًا الفت� � ًا بنربت ��ه ال�س ��اخرة
وتقليدي� � ًا بخلطته اجلاذبة للمراهقني .خلطة
خفيف ��ة وم�س ��لية م ��ن احل ��وارات الطريف ��ة
ومعارك م�صا�ص ��ي الدماء واجواء الدرا�س ��ة
(م ��ع حفل ��ة التخ ��رج الت ��ي ال مه ��رب منه ��ا)
وفتيات الثانوية املثريات،

 -2هيلني

ترجمة /
أحمد الزبيدي

ح�ي�ن �ص ��درت ه ��ذه الرواي ��ة يف ع ��ام 1976
حمل ��ت عل ��ى غالفه ��ا �ص ��ورة الفنان ��ة ب ��روك
�ش ��يلدز واعتربه ��ا بع� ��ض النق ��اد حم ��اكاة
للرواية ال�ش ��هرية لوليتا التي كتبها الروائي
الرو�س ��ي فالدمي�ي�ر نابوك ��وف وم�ؤلف هذه
الرواية هو جون ب ��اورز وهو كاتب امريكي
ول ��د عام ،1928اما بروك �ش ��يلدز فهي ممثلة
�أمريكي ��ة (من مواليد  )1965ا�ش ��تهرت بانها
�أ�صغر عار�ض ��ة �أزياء بد�أت العمل ،وقد كانت
تبل ��غ م ��ن العم ��ر  12عام ��ا وق ��ت �ص ��دور
الكت ��اب ال ��ذي حمل غالفه �ص ��ورتها ومل
ت�شتهر هذه الرواية كثريا

 -3حب وخيانة

رواي ��ة من ت�أليف فران�س�ي�ن با�س ��كال
وه ��ي كاتب ��ة امريكية ول ��دت يف عام
1938وقد �ألفت العديد من الق�ص�ص
والرواي ��ات الت ��ي الق ��ت جناح ��ا
جتاري ��ا كب�ي�را ،وحمل ��ت �سل�س ��لة
كت ��ب لها م ��ن بينه ��ا ه ��ذه الرواية
على اغلفتها �ص ��ورة املمثلة �أماندا
�س ��يفريد (موالي ��د كان ��ون االول
1985وه ��ي ممثلة وكاتب ��ة �أغاين
وعار�ض ��ة �أزي ��اء �أمريكي ��ة .بد�أت
م�س�ي�رتها كعار�ض ��ة �أزي ��اء �أطفال
يف عمر احلادية ع�شر.
يف  ،2004لعب ��ت دوره ��ا
ال�س ��ينمائي الأول يف فيل ��م
 ،Mean Girlsمثل ��ت بعدها
يف �أفالم م�س ��تقلة مث ��ل”Nine
”Livesعام  2005و"Alpha
”Dogع ��ام  .2006لعب ��ت دور
متكرر يف م�سل�سل”Veronica
 ."Marم ��ن الأع ��وام -2006
 2011لعب دور �س ��ارة هيرنك�سون
يف م�سل�سل” ."Big Loveبعدها
ظه ��رت دوره ��ا الأه ��م يف الفيل ��م
املو�سيقي الناجح جد ًا”Mamma
 ."!Miaله ��ا �أف�ل�ام �أخ ��رى مث ��ل
 Jennifer's Bodyيف
 ،2009و"”Dear Johnيف
 ،2010ويف Red”2011
 ."Riding Hoodيف 2012

لع ��ب دور كوزي ��ت يف الفيل ��م املو�س ��يقي
الب�ؤ�س ��اء .كم ��ا لعبت دور لين ��دا لوفلي�س يف
فيلم””Lovelaceالذي عر�ض يف .2013

 -4الفتى الذي تركته ورائها

رواي ��ة م ��ن ت�ألي ��ف �س ��وزان ران ��د ويف ثنايا
الرواية نتعرف على �سكوت دري�سكول وهو
يدع ��و بطل ��ة الرواية جيل حلفلة مو�س ��يقية
�ص ��غرية ،اوكان ذلك هو احلدث االكرث اثارة
يف حياتها .و تبد�أ ق�ص ��ة حب رومان�سية بني
االثن�ي�ن ،ولكن كان يجب عل ��ى جيل �أن تغادر
مدينته ��ا للعمل يف مقر جمل�س ال�ش ��يوخ يف
عا�صمة الوالية.
لكن جيل تعد �س ��كوت انها �س ��تكون خمل�صة
ل ��ه حت ��ى وان كانت بعيدة عن ��ه ،ولكنها جتد
نف�س ��ها تق�ض ��ي املزي ��د م ��ن الوقت م ��ع الفتى
الو�س ��يم واحل�س ��ا�س �ص ��ديقها اجلدي ��د ريك
ويرنر.
والآن يج ��ب �أن على جيل ان تختار بني ريك،
الذي يريد �أن يكون الفتى الوحيد يف حياتها،
و�سكوت ،الفتى التي تركتها ورائها
حني �ص ��درت هذه الرواية ع ��ام 1985حملت
عل ��ى غالفه ��ا �ص ��ورة املمثلة �س ��اندرا بولوك
وه ��ي م ��ن موالي ��د مت ��وز  )1964ممثل ��ة
�أمريكية .انطلقت يف مهنتها كممثلة م�شهورة
يف ع ��ام  ،1990بعد �أن �أدت �أدوار ًا رئي�س ��ية
يف ع ��دة �أفالم مث ��ل””speedو”While
 ،"you were sleepingيف ع ��ام
 2007مت ت�صنيف بولوك يف املرتبة الرابعة
ع�ش ��رة””14لأغنى �شخ�ص ��ية م�ش ��هورة،
وب�ث�روة تقدر ب� �ـ  85ملي ��ون دوالر �أمريكي.
حا�ص ��لة عل ��ى جائ ��زة �أف�ض ��ل دور م ��ن نقابة
ممثل ��ي ال�شا�ش ��ة ع ��ام  2005ع ��ن دورها يف
فيلم كرا�ش.
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العدد ( )3903السنة الرابعة عشرة االحد ( )16نيسان 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

فصل من كتاب

ذات م�س ��اء خريف ��ي متك ��ن ف�ص ��يلهم م ��ن �إ�س ��قاط طائرة
معادية ،وحني �ص ��دمت الطائرة الأر�ض على مقربة منهم،
دوى هدير هائ ��ل ،وتدحرج طياراها قتيلني على الرتاب.
خرج هابتلر برفقة زميله من الغابة ،ورك�ضا نحو الطائرة
امل�شتعلة ،و�أخذا يجردان الطيارين من لبا�سهما اجللدي.
وهك ��ذا ا�ست�س ��لم زميل ��ه لنومت ��ه الأبدية ،م�ش ��لوح ًا على
الع�ش ��ب� ،شاخ�ص� � ًا� ،إىل جان ��ب الطياري ��ن ،يف الغي ��وم
الداكنة.
�أم ��ا هابتل ��ر يانو�ش فق ��د انبطح ي ��دب عائ ��د ًا �إىل موقعه
يف الغابة ،جمرجر ًا نف�س ��ه مثل عنكب ��وت حتت وابل من
الر�صا�ص.
تن�س ��ك .و�أق�سم �أن يكمل بقية عمره با�ستقامة
ومن يومها ّ
ويعي� ��ش حياته ب�ش ��رف .ومل يحدث �أن نك ��ث بهذا الوعد
�أبد ًا.
يف الربي ��ع انتقلت كتيبته �إىل بوداب�س ��ت ،وكان يومذاك
قائد جمموعة ،وحا�ص�ل� ًا على و�سام تقدير يقلد خ�صي�ص ًا
جلرح ��ى احل ��رب ،كم ��ا كان �ص ��احب ميدالي ��ة "يوج ��ف
فرنت�س" الف�ض ��ية ،وميداليته الربونزية ،ومتق ّلد ًا �صليب
"كاروي" الع�سكري .وكان يف الوقت نف�سه من م�ستحقي
و�س ��ام ذكرى احلرب .وهذا الو�س ��ام الأخري بالذات ،كان
حمبب� � ًا �إىل قلب ��ه كث�ي�ر ًا ،فق ��د نق�ش علي ��ه ،فوق ال�ش ��ارة
املجرية ،بحروف نافرة "برو ديو �إن باتريا".
وق ��د ت ��رك ه ��ذا املعنى ،بع ��د �أن ترج ��م له ،بال ��غ الأثر يف
نف�سه.
ّ
حط ��ت الكتيبة يف بودا ،وح�ص ��ل �أفرادها على م�أوى يف
مدر�س ��ة �أخليت م ��ن الطالب ،حي ��ث تف ّرغ اجلن ��ود للأكل
ولعب الورق .و�أخذ وزن هابتلر يانو�ش يزداد ،حتى بلغ
�سبعني كيلوغرام ًا .ومع ذلك مل يبد بدين ًا لأن هذه الزيادة
ق ��د ترك ��زت يف �ص ��دره وع�ض�ل�اته ف�ض ��خمتها ،و�أخف ��ت
التجاعيد العميقة يف وجهه الغائر.
فيما بعد ،ك ّلفه الرائد الدكتور "ماتيا�ش" مبهمة حرا�سية
يف املحط ��ة اجلنوبي ��ة .ف ��كان يتم�ش ��ى منذ �س ��اعة الفجر
الأوىل ،حت ��ى العا�ش ��رة م�س ��اء ،ب�ي�ن ال�س ��كك احلديدية،
مي�ض ��ي مهمته يف اال�س ��تماع �إىل هدير قطارات ال�شحن،
دون �أن ينزل البندقية عن كتفه حلظة واحدة.
وكان ينهي نوبة احلرا�س ��ة وحده ،دون تنفيذ الإجراءات
املعروفة ال�ش ��ائعة يف نظام تبديل احلر�س .فعندما يحني
املوع ��د ،وال ي�أتي البديل يبادر رفاق ��ه باالحتجاج حانق ًا،
ويحمله ��م تبع ��ات جميئ ��ه من احلرا�س ��ة ،لأنهم تنا�س ��وه
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كل ما خ ّلفته الحرب الطويلة يف
نفس هابتلر يانوش اثنتان من
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يف املحط ��ة وحي ��د ًا .وحت ��ى الرائ ��د الدكت ��ور "ماتيا� ��ش
فيلمو� ��ش" مل ين ��ج م ��ن �ص ��دمة املباغت ��ة االحتجاجي ��ة.
فطل ��ب م ��ن هابتلر ال�ص ��فح ،وقدم له ك�أ�س� � ًا م ��ن البالينكا
وقال مهدئ ًا :ما من م�ش ��كلة� ،س�أتدبر �أمر احلرا�سة الليلية
حا ًال� .إال �أن الواقع ��ة ظلت تتكرر فيما يلي من �أيام .وظل
الدكت ��ور دائم� � ًا ين�س ��ى �أن نوبة حرا�س ��ة قائ ��د املجموعة
هابتلر يانو�ش قد انتهت.
مل يجد بعد ذلك �أم ًال يف االحتجاج ،فلزم ال�ص ��مت .وظل
يتنك ��ب بندقيت ��ه جائ�ل ً�ا ب�ي�ن ال�س ��كك احلديدي ��ة يراقب
ح ��ركات النا� ��س و�أرداف الن�س ��اء املرتجرج ��ة ،حت ��ى
العا�شرة م�س ��اءً .ثم يعود .يتع�شى ،ثم يو�صي على غداء
الي ��وم التايل ،ويدلف �إىل القاع ��ة حيث يغفو على فرا�ش
الق�ش حتت م�صور �أوروبا الطبيعية ،بعد �أن يقيم �صالة
الع�شاء.
مل يكن حمب ًا لل�ض ��جيج .كان متدين ًا يتمتع بروح �ش ��فافة
بريئ ��ة وكان ��ت نكتته الالذع ��ة اللطيفة ،بني ح�ي�ن و�آخر،
تثري ده�ش ��ة رفاق ��ه اجلنود الذي ��ن يطلبون من ��ه كل مرة
�أن يغني لهم .وكان ي�س ��تجيب ملطلبهم بقلب نقي ،ويردد
ب�ص ��وت ال يقل نقا ًء ودفء ،الأغاين ال�ش ��عبية والأحلان
القدمية ،التي يربع يف �أدائها.
كان هابتلر يانو�ش �ش ��اب ًا �س ��ليم اجل�س ��م ،معافى ،فائ�ض
الطاقة ،تتلب�س ��ه رغب ��ة عميقة لعناق ام ��ر�أة ،وبعدد تردد
وعن ��اء طويل اتخذ قراره ب�إ�ش ��باع رغبت ��ه .وكان له ذلك
يف نهاية حزيران "يوليو" حني �أر�ش ��ده �أحد العرفاء �إىل
نادي "ال�ص ��ياد الأخ�ض ��ر" الغني باملرتادات من اجلن�س
الآخر .وهذا ما يتيح لذائقته حرية االختيار.
كان النادي يف �ش ��ارع "�إرينا" وكان اجلنود يراق�ص ��ون
الفتي ��ات يف حديقت ��ه الوا�س ��عة ،ويغنون ب�ص ��وت قوي
"ماما تخبز ،واخلباز يخبز ،ماما تخبز ثالث فطائر"...
وكان ��ت الفرقة املو�س ��يقية النحا�س ��ية الع�س ��كرية تعزف
حتت �شادر �أحمر بني �أ�شجار الك�ستناء.
ق ��دم العري ��ف اخلبري بامل ��كان ن�ص ��يحته الواثق ��ة ،قائ ًال
ليانو�ش هابتلر:
اخرت فتاة .راق�صها حتى تكل ،مظهر ًا �إعجابك بحركاتها
الراق�ص ��ة .ث ��م تن ��اول معها قدح�ي�ن من النبي ��ذ ،وابحث
بعدئذ عن مقعد بني الأ�شجار ،بعيد ًا عن م�صابيح الغاز.
اغت�س ��ل هابتل ��ر باملاء البارد .و�ش ��ذب �ش ��اربيه باملق�ص،
وعلق نيا�ش ��ينه على �ص ��دره ،ثم اندفع بخطوات كبرية،
وجذع منح ��ن قلي ًال ،قا�ص ��د ًا نادي "ال�ص ��ياد الأخ�ض ��ر"

املوعود.
وقع اختياره على "ماريا بيك" .حياها ،وقادها �إىل حلبة
الرق� ��ص ،حيث راق�ص ��ها يف جو من احلر ال�ش ��ديد ،دون
كلل حتى امل�ساء.
ملا �أ�ض ��يئت امل�ص ��ابيح اتخذا جمل�س� � ًا حول طاولة طليت
بالده ��ان حت ��ت �ش ��جرة الك�س ��تنا ،وكان قائ ��د الف�ص ��يلة
هابتلر يانو�ش مي�سح العرق عن جبينه ووجهه.
وكان ��ت ماري ��ا بيك �ض ��احكة� .إنه ��ا فتاة نحيلة ،ق�ص�ي�رة
القام ��ة� ،ص ��لبة النهدي ��ن ،يغم ��ر عينيه ��ا فت ��ور .وكان ��ت
الوحي ��دة من بني فتي ��ات حديقة الن ��ادي ،بثياب خمملية
�س ��وداء وياقة بي�ض ��اء ،طلبت ك�أ�س� � ًا من النبي ��ذ من نوع
"كوفيدك" احلام�ض ،وقالت:
�أنا ال �أتعرق مطلق ًا .لذلك ف�إن ب�شرتي تطفح �صيف ًا بالبقع
والبثور.
حني مالت بر�أ�س ��ها ك�ش ��فت له عن جيد ق�صري ظهرت عليه
فع ًال بقع دائرية �صغرية.
حامت حول امل�ص ��ابيح امل�ض ��يئة هوام دقيق ��ة .وكان يف
و�س ��ط الإ�س ��فلت حديق ��ة زه ��ور تنتظ ��ر قط ��رات املطر،
حمدقة يف الراق�صني برباءة.
قطف هابتلر زهرة وقدمها لفتاته .ثم جل�س را�ش ��ق ًا �إياها
بعبارات الإطراء الهادئ ��ة املحرجة ،حتى كادت �أن تكون
خمنوقة.
رفع ��ت ماريا بيك وجهها النحيل وات�س ��عت حدقتاها مما
زاد يف بريق عينيها.
مل يتل هابتلر �آيات �ص�ل�اته هذا امل�س ��اء ،بل ا�ستلقى حال
دخوله القاعة حتت م�ص ��ور �أوروبا الطبيعية ،وغفا على
الفور.
يف �أول ي ��وم �أح ��د من �ش ��هر �آب تقابال ثاني ��ة يف حديقة
الن ��ادي .كان الطق�س ح ��ار ًا ،واجلن ��ود امل�أذونون الذين
دوّ خ ��وا الفتيات بالرق�ص املتوا�ص ��ل والغناء ،ت�ص ��ببوا
عرق ًا فوق الإ�سفلت املر�صو�ص.
�ض ��اغط ًة بيده ��ا على منديل ،ج ��اءت ماريا بيك بلبا�س ��ها
املخملي الأ�س ��ود املعهود ،تتهادى ب�س ��اقيها الق�صريتني،
وال ب ��د �أن كرا�س ��ي احلديق ��ة ق ��د ت�أوه ��ت حتته ��ا ،كم ��ا
ارتع�شت قطفة الزهر على �شعرها .طلبت قدح ًا كبري ًا من
النبيذ احلام�ض وقالت تك�سوها حمرة:
�أنا حامل
ف�أجاب هابتلر:
ما من م�شكلة.

ث ��م مل يتف ��وه ب�ش ��يء .ظل ��ت عين ��اه تر�ص ��دان الفرق ��ة
النحا�سية �إىل �أن �سرح يف البعيد .بغتة تب�سم.
ويف �ص ��باح اليوم الت ��ايل طرق باب الدكت ��ور "ماتيا�ش
فيلمو�ش" ف�أجاب الرائد ب�صوت خافت:
ادخل
�ص ��حح يانو�ش م ��ن هيئته ودخل� .أغلق الباب .و�أ�س ��قط
امل ��زالج ،وظل واقف� � ًا على العتبة مغم�ض� � ًا عينيه ن�ص ��ف
�إغما�ضة ،لأن ال�ستائر ال�سميكة التي تن�سدل على النوافذ
جعلت حدقتيه ال ت�ألفان ظالم املكان �إال بعد حني.
كان الرائ ��د واقف� � ًا يف �أبع ��د �أركان م�س ��تودع الو�س ��ائل
الفيزيائية ،و�أكرثها ظلمة ،حيث ال �أثاث هنا �س ��وى رف
خ�ش ��بي ا�س ��تقر فوق مي ��زان حديدي �ص ��دئ .جل�س على
الأر� ��ض وقال بابت�س ��امة رقيقة ،بع ��د �أن حدق طوي ًال يف
امليزان ال�صدئ:
اقرتب ،و�أ�صغ ملا �أقول� ،س�أتلو عليك و�صيتي الأخرية.
كان يف الق ��رب منه �ش ��معدان ف�ض ��ي ،و�إىل جانبه منديل
ق ��ذر ومزمار خ�ش ��بي ،ونوت ��ات مو�س ��يقية تبعرثت هنا
وهناك عند قدميه.
تق ��دم يانو� ��ش هابتل ��ر يف الغرفة املظلم ��ة ،وجل�س قرب
ال�شمعة التي حترتق يف رمقها الأخري ،وا�ضع ًا يديه على
ركبتيه ،حمدق ًا بف�ضول �شديد يف وجه الرائد.
كان وجه ��ه جمي ًال ،ما تزال جلدته م�ش ��دودة على عظامه
القوي ��ة� .إن ��ه وج ��ه رج ��ل حق� � ًا� .إال �أن �ص ��وته املته ��دج
وتكا�سل حركة عينيه� ،إ�ض ��افة �إىل حالته امل�شهودة هذه،
قد �أوحت جميع ًا ،ب�إنق�ضاء �أجله املحتوم.
كان ،م ��ن ت�أثري "البالينكا" خدر ًا متام ًا .فارتخت نظراته
�إىل �أمام.
م�س ��ح �أنف ��ه املزك ��وم ،و�س ��عل �س ��عا ًال قوي� � ًا� .إال �أن حالة
ال�س ��كر من ت�أثري النبيذ �أي�ض ًا ما زالت �سارية ،ف�أجه�ضت
االبت�س ��امة عل ��ى �ش ��فتيه وا�س ��كنته يف جزي ��رة �أ�ش ��باح
تتوافد كاجليو�ش.
�إن يف و�س ��عه ،يف حاالت كهذه� ،أن ي�ض ��حك ،لكن �ضحك ًا
حبي�س ًا.
ويف و�س ��عه �أن يطل ��ق مكنونات ��ه اخلبيئ ��ة التقي ��ة ،لكن
ب�صوت واهن وابت�سامة ت�أمل جامح ملجومة.
ح ��زم �أم ��ره الآن .وجم ��ع �أف ��كاره يف امل�س ��تودع الرطب
وائتل ��ق ال�ض ��وء الق ��دمي يف عيين ��ه ،فانت�ش ��ل مزم ��اره
اخل�ش ��بي بيديه النحيلتني ،و�س ��رح قائ ًال ب�صوت �أج�ش،
وح�سرة �شاعرية م�شوبة باللوعة والرثاء:
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الأهلية ؛ ملاذا ف�ش ��لت ال�سيا�سة االقت�صادية اجلديدة
التي تبناها حزب لينني يف عام 1921؛ وملاذا خرج
�س ��تالني منت�ص ��ر ًا يف ال�ص ��راع على ال�س ��لطة داخل
احل ��زب البل�ش ��في الذي اعق ��ب وفاة لين�ي�ن يف عام
.1924
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�س ��وف ي�أت ��ي زمان ينف�ض فيه الب�ش ��ر غب ��ار احلرب عن
ذاكرتهم ويبيع فيه ال�ش� �مّاعون املوز بد ًال من ال�شموع يف
ال�ش ��وارع .زمان متتطي فيه الن�س ��اء الفاتن ��ات املنمقات
اخليول يف الدروب اخل�ضراء ،وين�سى النا�س �أحاديثهم
ع ��ن الدم امل�س ��فوك ،واملوت املجاين .زمان ل ��ن يبقى فيه
واحد منا يكن احلقد للأملان يف هذا البلد امل�سكني.
�سرح القائد بعيد ًا ،مندجم ًا يف ن�شيد ملحمي م�ؤثر ،وهو
قابع ب�ي�ن ال�ش ��معدانني الف�ض ��يني ،وانبثت جن ��واه وقد
داهمته نوبة مر�ض ��ية ،وراح يجه�ش بالبكاء ،دافن ًا وجهه
بني كفيه النحيلتني.
ق ��ال يهذي :ا�س ��تحق �أن �أك ��ون ملفوظ ًا كان ق ��د بعرث يف
حلظ ��ة جن ��ون نوتات ��ه ،وتناث ��رت عل ��ى الأر� ��ض وتابع
هذيان ��ه متو�س�ل ً�ا �أال يرتك ��وه و�ش� ��أنه ،و�أال ي�س ��محوا له
بالتخل� ��ص م ��ن م�ؤلفات ��ه املو�س ��يقية ،و�أن يحفظوها من
ال�ض ��ياع ،لأنه فقد القدرة على �صونها واحلفاظ عليها ،ال
�س ��يما �أنه بعد قليل �س ��وف ميثل بني يدي الله يف مملكته
العل ّي ��ة .و�أن ال�س ��يمفونية م�س ��توحاة م ��ن بح ��ار الدماء
امل�س ��فوكة وامل ��وت الالم�ش ��روع ،لك ��ي تدي ��ن احلرب يف
ذاكرة املجربني اخلالدة.
رث ��ى هابتلر كثري ًا حل ��ال الرائد املحزن ��ة .وانقب�ض قلبه
و�أق�س ��م بكلمات م�ؤثرة �أنه �س ��وف يرعى النوتات بريف
الع�ي�ن ،و�س ��وف يحمله ��ا مع ��ه �إىل "بروغت� ��ش" م�س ��قط
ر�أ�س ��ه .و�أنه ي�س ��تعد الآن لل ��زواج ويرجو �إج ��ازة مدتها
ع�شرة �أيام.
عندئ ��ذ راح الدكت ��ور ماتيا� ��ش يبحث عن منديل ��ه القذر.
بد�أت حالته تتح�سن �شيئ ًا ف�شيئ ًا .طلب �صفح ًا من هابتلر
لأن ��ه ال يفه ��م ما الذي �أط ��اح به ،وجعله يفقد عنان نف�س ��ه
هكذا .لعل �أيامه باتت معدودة على �أ�صابع يد واحدة.
�أكد يانو�ش هابتلر خمل�ص ًا �أن الرائد �سوف يعمّر طوي ًال،
�إمن ��ا يف املقاب ��ل عليه �أن يتجن ��ب ما �أمكن تن ��اول النبيذ
والبالينكا مع ًا.
مل يتفوه الدكتور فيلمو�ش ب�ش ��يء .بل �أدار ر�أ�س ��ه جانباً
لأن الدموع كانت متلأ م�آقيه.
وبع ��د يوم�ي�ن �س ��افر هابتل ��ر يانو� ��ش م�ص ��طحب ًا مع ��ه
�سيمفونية الرائد ،وعرو�سه ماريا بيك.
و�ص ��ل قطارهما مقاطع ��ة "�أكات�س" يف ال�ص ��باح الباكر،
وقطع ��ا هن ��اك ،يف ال�ض ��باب الكثيف م�س ��افة اثني ع�ش ��ر
كيلومرت ًا م�ش ��ي ًا على الأقدام لأن �أ�س ��رته كانت ت�سكن يف
"بروغت�ش" عند �أطراف غابة احلور ،بعيد ًا عن املقاطعة
وقراها.
�إن �أه ��ايل بروغت� ��ش �س ��كان �أك ��واخ .وه ��م كاثوليكيون
مت�ش ��ددون .ولكنه ��م جم ��دون يف �أعماله ��م ،وعل ��ى ق ��در
م ��ن الطيبة والنزاهة يثري الده�ش ��ة وال�ض ��حك ،لذلك فهم
مي�ض ��ون �أيامه ��م دون �أي ��ة م�ش ��كلة تعرت�ض ��هم .يعملون
خ�ل�ال الأ�س ��بوع ويعزفون عل ��ى القيثارات �أي ��ام الآحاد.
وبني حني و�آخر يغادرون غابة احلور ،قا�ص ��دين املقربة
املحميّة بكتل الرمل.
غ�ض ��ت العناي ��ة الإلهي ��ة ّ
َّ
الطرف عن فالح ��ي "بروغت�ش"
الأتقي ��اء و�أهملته ��م .و�إن مل يكن كذلك ،ف�إنه ��ا على الأقل
ق ��د �أهملت اجلثمان امل�س ��جى يف دار "بال ف ��رو" .فاحلر
�شديد و�أ�س ��راب الذباب الأزرق جعلت احلالة �أكرث �سوء ًا
وفاقمته ��ا .فمن بني ت�س ��عة �أطفال لبال ف ��رو ،وبعد نواح
ق�ص�ي�ر �شغل اجلميع هنا ،انتقل ال�صبي �آدم ليلة الأربعاء
املا�ض ��ي �إىل جوار مالئكة الرحمن ال�صغار ،قبل �أن يبلغ
ال�س ��نتني من العمر .وها هو الي ��وم الرابع على التوايل،
وال ت ��زال جثة �آدم هامدة يف �ص ��ندوق اخلزانة يف باحة
الدار ،مما وتر احلالة وجعلها غري مقبولة ،حتى بالن�سبة
لأذهان �أهايل غروت�ش القا�سية.

ام ��ا الف�ص ��ل الأخري فق ��د كر�س امل�ؤل ��ف للحديث عن
الأهمي ��ة الك�ب�رى لع ��ام  1917يف تاري ��خ الق ��رن
الع�شرين ،ولكل عيوبه الرهيبة ،وماذا تعني وعود
الثورة بالن�سبة لنا
م�ؤلف الكتاب �س ��تيف �سميث من مواليد 1952وهو
�أ�س ��تاذ فخ ��ري للتاري ��خ يف جامع ��ة �إ�س ��ك�س .و
متخ�ص�ص يف التاريخ الرو�سي وال�صيني.

-1ثورة يف رو�سيا وازمة يف
االمرباطورية 1928 -1890

ه ��ذا العام ه ��و عام الذك ��رى املئوية لث ��ورة اكتوبر
 1917يف رو�س ��يا التي غ�ي�رت وجه الإمرباطورية
الرو�س ��ية �سيا�سيا واقت�ص ��اديا واجتماعيا وثقافيا،
و�أث ��رت �أي�ض ��ا ت�أث�ي�را عميق ��ا عل ��ى م�س ��ار التاريخ
العاملي لبقية القرن الع�ش ��رين .و ،مبنا�سبة الذكرى
املئوية لهذا احلدث التاريخي ،يقدم امل�ؤرخ �س ��تيف
�س ��ميث و�ص ��فا بانورامي ��ا لتاري ��خ الإمرباطوري ��ة
الرو�س ��ية ،من ال�س ��نوات الأخرية من القرن التا�سع
ع�شر ،من خالل احلرب العاملية الأوىل وثورات عام
 1917و�إن�ش ��اء البل�ش ��فية ،حتى نهاية الع�ش ��رينات
من الق ��رن املا�ض ��ي ،عندما �أطلق �س ��تالني يف وقت
واحد �سيا�س ��ة الزراع ��ة اجلماعية و الت�ص ��نيع يف
املجتمع الرو�سي.
وقد اعتمد الكاتب على كثري من االبحاث الدرا�س ��ية
احلديثة التي ت�س ��تند �إىل االر�شيف ،ويويل الكاتب
اهتمام ��ا خا�ص ��ا للت�أث�ي�ر ال ��ذي احدثت ��ه الث ��ورة
يف فئ ��ات املجتم ��ع املختلف ��ة  :العم ��ال والفالح ��ون
والقومي ��ات غ�ي�ر الرو�س ��ية واجلي� ��ش والن�س ��اء
والأ�سرة ،وال�شباب ،والكني�سة.
وبذل ��ك ،ف�إنه يوفر طريقة جديدة يف طرح الأ�س ��ئلة
الكبرية حول الثورة ونتائجها :ملاذا ف�شلت حماولة
احلكومة القي�ص ��رية يف اجناز الإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي
بع ��د ثورة 1905؛ ملاذا �أدت احل ��رب العاملية الأوىل
�إىل انهيار النظام القي�ص ��ري .مل ��اذا مل تبد�أ حماولة
�إن�ش ��اء نظام دميقراط ��ي بعد ثورة �ش ��باط ،1917
مل ��اذا جن ��ح البال�ش ��فة يف اال�س ��تيالء على ال�س ��لطة
واالحتفاظ بها؛ ملاذا خرجوا منت�ص ��رين من احلرب

در�س التاريخ يف جامعة �أك�سفورد قبل �أن يذهب �إىل
جامعة بريمنجهام ليح�صل على الدكتوراه يف مركز
الدرا�س ��ات الرو�سية و�أوروبا ال�شرقية .وبينما كان
يعمل على درجة الدكتوراه� ،أم�ضى �سنة يف جامعة
مو�س ��كو احلكومية خ�ل�ال �س ��نوات”الركود”حتت
قي ��ادة بريجني ��ف .ويف وقت الحق ،بع ��د �أن ابدى
اهتماما كبريا يف �سيا�سات ال�صني احلديثة� ،أم�ضى
�س ��نة يف بكني لأخذ دورة يف اللغة ال�ص ��ينية.و يف
ع ��ام  1986بد�أ يف �إجراء بحوث عن تاريخ ل�ص�ي�ن
يف الف�ت�رة ما بني ( ،)1949-1911وق�ض ��ى ثمانية
�أ�ش ��هر يف جامعة فودان يف �شنغهاي .وقد در�س يف
جامعة �إ�سيك�س منذ عام 1977
�صدر الكتاب عن جامعة اوك�سفورد

 1967يف انكل�ت�را ومتخ�ص�ص ��ة
يف التاري ��خ يف بداي ��ة �س ��نوات
درا�س ��تها ح�ص ��لت عل ��ى منح ��ة
درا�س ��ية يف التاري ��خ الق ��دمي
واحلديث يف جامعة �أوك�سفورد،
ثم وا�صلت بحوثها يف الدرا�سات
العليا بال�س ��فر ع�ب�ر دول البلقان
و�آ�سيا ال�صغرى
القت حما�ضرات يف جميع �أنحاء
العامل .ودعيت �إىل عدة جامعات
يف الوالي ��ات املتح ��دة و�أ�س�ت�راليا و�أملاني ��ا وتركيا
وهولن ��دا للتحدث عن موا�ض ��يع متنوعة مثل حياة
هيلني الطروادية ملكة �أ�سربطة و مفاهيم الزمن يف
العامل الإ�سالمي.

 -3املجزرة الب�شرية

 -4االرقام

رواي ��ة م ��ن ت�ألي ��ف �س ��تيفن باك�س�ت�ر وه ��و الكاتب
الربيط ��اين وم�ؤلف روايات اخليال العلمي ولد يف
ع ��ام 1957ترجم ��ت روايته (التط ��ور) اىل العربية
تتتح ��دث ع ��ن الرواية عن االح ��داث التي جرت بعد
م�ض ��ى  14عاما على غزو �س ��كان املري ��خ الجنلرتا.
ويدور البحث على طريقة لهزميتهم،تتعزز القدرات
احلربية لدى بني الب�ش ��ر وحتقق العلوم الع�سكرية
قفزات تكنولوجية كبرية �إىل الأمام.

 -2ا�سطنبول  :حكاية ثالث مدن
ي�ستك�ش ��ف ه ��ذا الكت ��اب ا�س ��طنبول كمدين ��ة تق ��ف
كبواب ��ة ب�ي�ن ال�ش ��رق والغ ��رب ،وواحدة م ��ن املدن
الك�ب�رى يف العامل ب�ل�ا من ��ازع كانت تعرف �س ��ابقا
بع ��دة ا�س ��ماء مثل بيزنط ��ة والق�س ��طنطينية ،وهي
املدينة الأكرث �ش ��هرة يف العامل التي تقع يف قارتني،
حيث مير بها اخلط الفا�ص ��ل مل�ضيق البو�سفور بني
�أوروبا و�آ�سيا.
م�ؤلف ��ة الكت ��اب ه ��ي بيت ��اين هيوغ ��ز م ��ن موالي ��د

كت ��اب علمي م ��ن ت�أليف كالي ��ه ايفريت وهو ا�س ��تاذ
م�س ��اعد يف جامع ��ة ميامي،ي�أخذن ��ا الكات ��ب يف
رحلة مثرية اىل ما�ض ��ينا ،من�س ��وجة مع احلا�ض ��ر
ال ��ذي نعي�ش ��ه للبح ��ث يف الأرق ��ام وكي ��ف �ش ��كلت
ت�صوراتنا للعامل ولأنف�س ��نا ب�شكل اكرب�أ بكثري مما
كن ��ا نفكر فيه عادة .وكيف �ص ��نعت ثورة يف الثقافة
الب�ش ��رية .ويق ��دم امل�ؤل ��ف ر�ؤى جدي ��دة يف عل ��م
النف�س ،والأنرثوبولوجيا ،،علم اللغة ،وغريها من
التخ�ص�صات لي�شرح عدد ال يح�صى من ال�سلوكيات
الب�ش ��رية وط ��رق التفك�ي�ر الت ��ي جعل ��ت الأرق ��ام،
متكننا من ت�ص ��ور الوقت بطرق جديدة مما �س ��اهم
يف ت�سهيل تطوير الكتابة ،والزراعة ،وغري ذلك من
�أوجه التقدم يف احل�ضارة.
مفاهي ��م الأرقام هي اخ�ت�راع الإن�س ��ان � -أداة ،مثل
الكث�ي�ر م ��ن االدوات كعجل ��ة القيادة،مثال اخرتعها
الب�ش ��ر ومت �ص ��قلها عل ��ى م ��دى �آالف ال�س ��نني.
والأرق ��ام ت�س ��مح لن ��ا بفه ��م الكمي ��ات عل ��ى وج ��ه
التحديد ،لكنها لي�ست �شيئا فطريا .وت�ؤكد الأبحاث
الت ��ي �أجري ��ت م�ؤخرا �أن معظم الكمي ��ات املحددة ال
ت�ؤخذ باالعتبار يف غي ��اب نظام عددي .يف الواقع،
م ��ن دون ا�س ��تخدام الأرق ��ام ،ال ميكننا فه ��م كميات
�أك�ب�ر من ثالثة على وجه التحدي ��د؛ عقولنا ال ميكن
لها �أن تقدر ما وراء هذا احلد ال�ضئيل.
�إيف ��رت يدر� ��س �أن ��واع خمتلف ��ة م ��ن الأرق ��ام الت ��ي
تط ��ورت يف جمتمع ��ات خمتلف ��ة ،ويب�ي�ن كي ��ف ان
معظ ��م �أنظمة قد ا�س ��تمدت م ��ن عوامل ت�ش ��ريحية
مث ��ل طريقة العد بالأ�ص ��ابع يف كل ي ��د .وهو يورد
تفا�ص ��يل عمله الرائع مع �سكان الأمازون الأ�صليني
الذي ��ن اثبت ��وا �أن الأرقام ،على عك�س اللغة ،لي�س ��ت
مي ��زة اوطبع� � ًا ان�س ��اني ًا م�ش�ت�رك ًا .ولك ��ن م ��ن دون
الأرقام ،مل يكن للعامل الذي نعرفه اي وجود .
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حديث في الكتب مع هاري كونزرو:

أنا محاط بأكوام متمايلة من الكتب
التي تتطلب قراءتها
ترجمة :نجاح الجبيلي

هاريكونزرو:ولدعام1969روائيو�صحفي
بريطاين من �أ�ص ��ول ك�ش ��مريية كتب روايات
عديدة منها”التعبريي”و"الإر�س ��ال”و"�إلهة
ب�ل�ا رجال”و"دم ��وع بي� ��ض" .ح�ص ��ل عل ��ى
الكثري م ��ن اجلوائز والتقدي ��رات والزماالت
مثل جائزة �سومر�س ��ت م ��وم وغرانتا وكتاب
نيويورك تاميز ال�سنوي وغريها.

* م ��ا الكت ��ب املوجودة حالي� � ًا على من�ضدتك
الليلية؟

 �أنطولوجي ��ا كتابات بازوليني بعنوان”يفخطر”و"يومي ��ات احل ��زن العادي”لل�ش ��اعر
الفل�س ��طيني حمم ��ود دروي� ��ش؛ �أنطولوجيا
�أخ ��رى ع ��ن ال�ش ��عر والن�ث�ر ال�سيا�س ��يني
احلالي�ي�ن بعنوان”لغة الأمل امل�ب�رح :الكتابة
والأزم ��ة"؛ ون�س ��خة م ��ن الرتجم ��ة اجلديدة
ملارغريت جول كو�س ��تا لكتاب بي�س ��وا”كتاب
القلق”الذي كنت متحم�س ًا لقراءته �إذ �أنني مل
�أتفاع ��ل مع الرتجمة القدمي ��ة و�آمل �أخري ًا �أن
هذا الكتاب امل�شهور �سوف ينفتح �أمامي.

* ما �آخر كتاب قر�أته؟

 �أعي ��د ق ��راءة جيم� ��س بالدوي ��ن م ��ن خاللن�سخة مكتبة �أمريكا للمقاالت املجموعة .لهذا
ميكن �أن �أقول”النار املرة القادمة".

* م ��ا الرواية الكال�سيكية التي تقر�أها حالي ًا
لأول مرة؟

 ق�ضيت الن�صف الأول من ال�سنة و�أنا �أعي�شيف برل�ي�ن كزمي ��ل للأكادميي ��ة الأمريكي ��ة.
وه ��و م ��كان مث ��ايل لق ��راءة رواية”اجلب ��ل
ال�س ��حري”لتوما�س مان .اعتدت على تناول
الفطور مع زمالء �آخرين و�أت�صور �سر ًا ب�أننا
�سوف نكون رفاق ًا حميمني يف م�صحة.

* ما كتابك املف�ضل الذي مل ي�سمع به �أحد؟

 الفنتازي ��ا القوطي ��ة الغريب ��ة للكونت جانبوتوك ��ي امل�س ��ماة”خمطوطة وج ��دت يف
�سرق�سطة" .م�سافر بولندي ثري جد ًا وحمب
للفن ��ون كتبه ��ا يف ال�س ��نوات قب ��ل انتح ��اره
يف ع ��ام  1815لكنه ��ا مل تن�ش ��ر �إال يف وق ��ت
مت�أخ ��ر .ت ��دور يف �أ�س ��بانيا وحتك ��ي الكثري
م ��ن الق�ص ���ص املت�ش ��ابكة التي ت�ش ��مل �أتباع
ال�ص ��وفية اليهودية والل�ص ��و�ص وامل�س ��وخ
والغجر �آكلي حلوم الب�ش ��ر واليهودي التائه
وجمعية �أ�س�ل�امية �س ��رية تعي�ش يف الأنفاق
وكهوف اجلبال وتعمل ب�س ��رية بعد �س ��قوط
غرناطة و ا�سرتداد الأندل�س من امل�سلمني.

* ما الذي يثريك �أكرث يف العمل الأدبي؟

 ال�ش ��عور ب�أن الكاتب ي�ض ��ع نف�س ��ه  /نف�سهايف خط ��ر �أم ��ا بو�س ��اطة حفر �ش ��يء قل ��ق �أو
حمرج �أو فقط بو�ساطة حماولة دقيقة لإخبار

حقيقة �صعبة.

* م ��ا النوع الأدبي الذي تتمتع بقراءته؟ وما
ال�صنف الذي تتجنبه؟

بع ��د مئ ��ات الأمي ��ال م ��ن الأر� ��ض يف ف�ض ��اء
�أرجواين فخم مر�صع بالنجوم”عام .1959
ا�ش�ت�ريت م�ؤخ ��ر ًا الكثري م ��ن الكت ��ب ورقية
الغالف ع ��ن رومان�س املربي ��ات لكن يبدو �أن
هناك نوع ًا من النغمة �أو ال�ص ��يغة التي ميكن
�أن امتلكها منها.

 مل �أق ��ر�أ �ش ��يئ ًا ،كمراه ��ق ولع� �دّة �س ��نوات،�س ��وى الفنتازيا واخليال العلمي .ثم تغريت
�أذواقي وكوين كاتب ًا �شاب ًا واعد ًا خجو ًال فقد
كنت حمرج ًا من �أيامي يف �سان فران�سي�سكو.
فيم ��ا بع ��د رجعت وب ��د�أت �أق ��ر�أ م ��رة �أخرى
بح ��ذر �ش ��ديد لي� ��س �أب ��د ًا بذل ��ك اال�س ��تغراق
�أو االلت ��زام مثلم ��ا ا�س ��تعمر خي ��ايل الكام ��ل
لك ��ن مبتع ��ة .الآن �أنا �أمتتع بقراءة”ق�ص ���ص
حياتك”و"اك�سلراندو”لت�شارل�س �سرتو�س.

* ما �أف�ضل كتاب ت�سلمته كهدية؟

 �أهدتن ��ي زوجتي ن�س ��خة من كتاب م�ص ��ورللمخ ��رج التجريبي الياباين �س ��وجي ترياما
بعنوان”عائل ��ة الإل ��ه الكلب" .فيه �أ�ش ��خا�ص
ح�سا�س ��ون و�س ��رياليون ومنحرف ��ون� .إن ��ه
كتاب جميل ومن ال�صعب العثور عليه.

* كي ��ف حتب �أن تقر�أ؟ ورقي ًا �أم الكرتوني ًا؟
كت ��اب واحد �أم ع ّدة كتب يف �آن؟ �صباح ًا �أم
م�سا ًء؟

 رمب ��ا �س� ��أمتلك ق ��ارئ الكت ��ب االلكرتوني ��ةم ��ا مل يتعقبوا م ��ا �أين فاعل� .أج ��د ذلك غزو ًا
غري م�س ��موح به للخ�صو�ص ��ية وخط ًا �أحمر.
�أق ��ر�أ بي دي �أف عل ��ى الآيباد و�إال ف� ��إين �أقر�أ
عل ��ى الورق عدّة كت ��ب يف �آن واحد .دائم ًا �أنا
حماط ب�أكوام متمايلة من الكتب التي تتطلب
قراءتها .لدي �أطفال �ص ��غار لذا يتاح يل وقت
م ��ن الق ��راءة اعتدت عليه وعل ��ى الأغلب حني
يذهبون �إىل النوم.

* م ��ا الكت ��ب الت ��ي تن�ص ��ح رئي�س ال ��وزراء
والرئي�س الأمريكي بقراءتها؟

* م ��ا الكت ��اب ال ��ذي �سينده� ��ش الق� � ّراء م ��ن
ر�ؤيته يف رفوف مكتبتك؟
 لدي جمموعة �ص ��غرية من الكتب ال�صوفيةوالروحي ��ة مثل �سل�س ��لة م ��ن الكتيب ��ات فيها
مقاب�ل�ات م ��ع �أرواح نا�س ميت�ي�ن (رامربانت
و�أن�ش ��تاين و�س ��واهم) و�س ��جل حلدي ��ث بني
ي�س ��وع و"�ش ��خ�ص من الأر�ض”ح�صل”على

 تده�ش ��ني تريي ��زا م ��ي (رئي�س ��ة ال ��وزراءالربيطاني ��ة) الت ��ي ه ��ي نوع م ��ن املحافظني
الذي ��ن يق ��ر�أون ترولوب �أكرث م ��ن �أي كاتب
�آخ ��ر .م ��ن اجلمي ��ل �أن متنحه ��ا كتاب� � ًا يظهر
انكلرتا من منظور �أجنبي رمبا كتاب”�ساكنو
لن ��دن املعزولون”ل�س ��ام �س ��لفون �أو كت ��اب
لفكت ��ور �س�ي�رج على الرغ ��م من �أنه �س ��يكون
مغري� � ًا فح�س ��ب .اعتق ��د �أن الرئي� ��س رمب ��ا

ي�ستفيد من كتاب منهجي �أ�سا�سي عن الرتبية
البدنية بطبعة كبرية.

* ما الكتاب الذي مل حتبه لأنه خميب للأمل
�أو مبالغ يف �إطرائه �أو �أنه غري جيد فقط؟ هل
تتذكر �آخر كتاب تركته ومل تكمل قراءته؟
 بد�أت بقراءة روايات معا�ص ��رة ومل �أكملها.يف غال ��ب الأحيان ال �أجتاوز الف�ص ��لني الأول
والثاين .اعتدت �إجبار نف�س ��ي على �إنهاء كل
�ش ��يء بد�أته .اعتقد �أنها طريقة جيدة لل�ضبط
ح�ي�ن تك ��ون يف مرحل ��ة ال�ش ��باب لكن م ��ا �أن
ت�ؤ�س ���س ذوق ��ك وتنه ��ار العمل ��ة� ،إذ �أن هناك
كتب� � ًا حمددة علي ��ك قراءته ��ا قب ��ل �أن متوت،
ف� ��إن قراءة الكتب الرديئة ي�ص ��بح �أمر ًا مقزز ًا
تقريب ًا.

* ماذا تخطط لقراءته الحق ًا؟

 �سوف �أقر�أ كتاب”�سجالت التحقيق”للكاتباملن�شق من �أملانيا ال�شرقية �سابق ًا يورغن فو�ش
وهي ت�س ��جيل لأحاديثه مع حمققيه حني كان
حمتج ��ز ًا لدى املخاب ��رات يف ال�س ��جن .لديّ
�أي�ض ًا ديوان”العزبة ال�سوداء”الذي �سيكون
طريق ��ة جي ��دة كي انت ��زع ذهني م ��ن الكلمات
الأملانية املركبة حول الرقابة.
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ع�����رائ�����س ال������درام������ا واألم������ل
عبدالكري��م يحي��ى

الزيباري

ال�س�ي�ر
لي� ��س ثمّة تاريخ �أمتع من ِّ
الذاتي ��ة واليومي ��ات! (بائ ��ع
الأم ��ل) �س�ي�رة امل�س ��رحي ناه�ض
الرم�ضاين� ،ص ��درت عن دار ورق
للن�ش ��ر يف الإمارات� .س� ��ؤال ليدل
هارت (ملاذا ال نتع َّلم من التاريخ؟/
� ��ص )345وتلويح ��ة دوركه ��امي
(كل هيئ ��ة اجتماعي ��ة حتت ��وي
املجرم�ي�ن الذي ��ن ت�س ��تحقهم/
� ��ص )241وعني الرم�ض ��اين على
(�ش ��ريحة يف جمتمعن ��ا تتع ��اون
مع �أيِّ �س ��لطة بغ�ض ال َّنظر عن �أيِّ
اعتب ��ار ،تعاونوا مع املحتل ،ومع
امليلي�شيات الطائفية ،ومع النظام
ال�س ��ابق ،وكان ��وا �س ��يتعاونون
بنف� ��س اجلدية مع جي�ش �س ��تالني
�أو هتلر فيما لو احتلوا املو�ص ��ل/
� ��ص .)365و(ع ��امل الي ��وم كم ��ا
كان دائم� � ًا ،حتكم ��ه جمموع ��ة من
املجانني�� �/ص( .)8الأح ��د � 2014/6/29إعالن اخلالفة الإ�س�ل�امية،
�س� ��أنام الليل ��ة و�أن ��ا يف دولة اخلالف ��ة ،خليفتنا �أبو بك ��ر البغدادي...
اجلمعة  2014/7/18الع�شب يذبل ال�شجريات عط�شى ،وال ينمو يف
حديقت ��ي �إال الأدغ ��ال ،ال ماء وال كهرباء يف �ص ��يف الهب� /ص.)257
(ال�س ��بت  2014/7/19يا للعار َّ
مت تهجري امل�س ��يحيني من املو�صل...
خرجوا تاركني بيوتهم و�أمالكهم لت�س ��توقفهم �سيطرات دولة اخلالفة
وت�سرق ما يحملون من نقود �أو م�صوغات� /ص.)258
الو�س ��ط الثقايف
وطن �ض ��اع بني احل ��رب واحل�ص ��ارَ .
الكت ��اب ق�ص ��ة ٍ

والكتابة الإبداعية وعمار عبدالباقي �سيد املوقف بتعليقاته ال�ساخرة
� ��ص .38يوميات �ض ��ابط يف خندق حتت �أر�ض ال�ص ��حراء قبل حرب
اخلليج الثانية بثمانية ع�ش� � َر يوم ًا ،وال�س�ؤال القاتل يالحقه يف اليوم
در�س
مئ ��ة م ��رة :هل �ستن�ش ��ب احلرب؟ مع �ش ��ذرات من تيار الوع ��يَ :
�اب للأطفال ،يف
يف مدر�س ��ة ابتدائية يوجد فيها مكتبة ت�ض� � ُّم �ألف كت � ٍ
احلادية ع�شر َة من عمرهِ �أبكته ق�صة فانكا لت�شيخوف طوي ًال� /ص.31
يتيم يف التا�س ��عة يكتب �إىل جدِّه ،لينقذه من اجلحيم الذي يعي�شه يف
بي ��ت الإ�س ��كايف .يف الإعدادية ا�س ��تطاع حتويل املقال ��ة املطلوب منه
كتابته ��ا �إىل ق�ص ��ة بنف�س امل�ض ��مون ،وهو ع ُ
ني �أ�س ��لوبهِ بعد الأربعني
يف عمود جريدة عراقيون املو�ص ��لية (كر�س ��ي على ر�صيف الأحداث/
� ��ص .)331ن�ش� � َر ق�ص ��ة يف جمل ��ة الطليع ��ة الأدبي ��ة ،ومقول ��ة وزي ��ر
الثقاف ��ة غوبل ��ز العراقي ،تالحق ��ه (ال كتاب َة �إال عن روح الن�ص ��ر ،ومن
لديه ن�ص ��و�ص �أخرى فليحتفظ بها الآن لنف�س ��ه� /ص� .)23ص 26قبل
احلرب بع�ش ��رة �أيام ،يع ��اين البطل عجزه عن �ص ��ياغة فحوى حديث
ا�س َك َم َثلِ َرجُ ٍل
الفرا�شات والنار يف ق�صة ق�صرية( ِ�إنمَّ َ ا َم َثلِي وَ َم َث ُل ال َّن ِ
ا�س� � َت ْو َق َد َنار ًاَ ،ف َل َّما �أَ َ�ضاءَتْ َما َح ْو َل ُه َج َع َل الْ َف َر ُ
اب ا َّلتِي
ا�ش وَ هَ ذِ هِ الدَّوَ ُّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
�ار َي َق ْعنَ فِيهَاَ ،ف َج َع� � َل َي ْن ِز ُع ُه ��نَّ وَ َي ْغ ِل ْبن� �ه ف َيقت ِح ْمنَ فِيهَا).
َت َق� � ُع فيِ ال َّن � ِ
حرب اخلليج الأوىل ويوم وق ��ف �إطالق النار( .الثالثاء 1991/1/8
�س ��معتُ نكتة �أمريكية تقول �إنَّ  ،التقومي العراقي هذه ال�سنة ميتد �إىل
 15كان ��ون الثاين فقط� /ص .)31اجلمعة � 1991/1/11إجازة �أربعة
�أيام .ال�س ��بت منح الكونغر�س الرئي�س بو�ش �ص�ل�احية �ش ��ن احلرب.
ع ��ام  1987يكتب بح ��ث التخرج من كلي ��ة الآداب ق�س ��م اللغة العربية
بعنوان (�أ�س ��اطري العرب قبل الإ�سالم) .فازت ق�صته يف م�سابقة جملة
الت�ضامن اللندنية( .با�ستثناء الهروب من اخلدمة الع�سكرية اجلرمية
الت ��ي يُعاقب عليها الف ��رد وعائلته و�أقرب ��ا�ؤه حتى الدرج ��ة الرابعة/
�ص 1991/1/20 .)50مهمة مع املالزم �صفاء وع�شرين جندي ًا خلطف
�أ�س�ي�ر ،توغلوا يف الأرا�ض ��ي ال�سعودية ت�سع �س ��اعات .جوع وعط�ش
وه ��روب جماعي من اخلنادق ،وعدي يقود �س ��رايا الإعدامات� ،إىل �أنْ
�أذاعَ الراديو قرار جمل�س قيادة الثورة باالن�س ��حاب امل�ش ��روط ،الذي
رف�ضه بو�ش ،وا�ستقبله اجلي�ش العراقي برمي كمية كبرية يف الهواء
فرح ًا ،لإ�ش ��عار القي ��ادة بحالة الي�أ�س التي يعي�ش ��ونها1991/1/24 .
�أ�س�ي�ر الل ��واء امل ��درع ع�ش ��رين ال�س ��عودي لأربع ��ة �ش ��هور .الأربع ��اء

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

مؤلفات ماركس وعلي الوردي والحسني
د .عقيل الناصري
من ��ذ �أن وجل ��ت ماهي ��ات الق ��راءة واملتابعة لل�ش� ��أن
الثق ��ايف العراق ��ي واختطي ��ت لذات ��ي �س ��لوك ه ��ذا
ال ��درب ،و�أن ��ا مبه ��ور ج ��د ًا مبختل ��ف الكتب �س ��وا ًء
التاريخي ��ة وبخا�ص ��ة مال ��ه �ش� ��أن بتاري ��خ الع ��راق
احلديث واملعا�صر �أو/و الفل�سفية �أو/و االقت�صادية
�أو الأدبي ��ة وبخا�ص ��ة الرواي ��ة .هذا م ��ن جهة ،ومن
جهة �أخ ��رى �أرى لكل مرحلة زمني ��ة مذاقها اخلا�ص
فف ��ي مرحل ��ة املراهقة كان ��ت رواية لوليت ��ا للروائي
نابيكوف دورها يف ا�س ��تلهام احلياة ب ��كل �أبعادها،
يف ح�ي�ن عن ��د مرحل ��ة ال�ش ��باب واملقرتن ��ة بالتطل ��ع
ال�سيا�س ��ي اندجمن ��ا يف البح ��ث عن �أ�س ��ئلة التغيري
املحتمل لأبعاد احلياة املختلفة وبخا�ص ��ة ال�سيا�سية
منها ..فكان ��ت هذه الكتب متثل املعني الأكرب ببعدها
الفل�س ��في والعملي ،ك�سالمة مو�س ��ى وكتبه املتعددة
وعل ��ي عبد الرازق يف �أ�ص ��ول احلكم والنائيني يف
حق الأمة يف اختي ��ار قادتها وحممد عبدة وغريهم،
م ��ن املجددين يف الفك ��ر الديني ،وال نن�س ��ى متابعة
ماهي ��ات احلركات واالنتفا�ض ��ات يف عم ��ق التاريخ
كالقرامطة والزجن.
�أما يف مرحلة الن�ضج فكنت �أعود �إىل فهم �صريورات
تك ��ون الدولة العراقية وماهياتها فدر�س ��نا االحتالل
الأول ( )1932-1914وم ��ا اعقب ��ه م ��ن انتفا�ض ��ات
�ش ��عبية ،فكانت جملة من الكتب التي در�س ��ت وقائع
ثورة الع�ش ��رين وما بعدها من ن�شوء الدولة لغ�سان

العطي ��ة ،وحرك ��ة التح ��رر لومي� ��ض عم ��ر نظم ��ي
وتك ��ون القاعدة االجتماعية للدول ��ة العراقية ومدى
انعكا�س ��اتها على م�شاركة كل املكونات االجتماعية..
ف ��كان الإزدراء لل�س ��لطة ونظامه ��ا ال�سيا�س ��ي ،ه ��و
حمفزنا لطرح اال�س ��تفهامات ،لع ��دم بناء الدولة على
الأ�س�س ال�ص ��حيحة ،لهذا�..س ��اهمنا (اق�صد جليلنا)
م�س ��اهمةعملية يف ان�ض ��اج �ص�ي�رورات التغي�ي�ر
االجت�صادي وال�سيا�سي ،من خالل االنتماء للحركات
ال�سيا�س ��ية بل وحتى الفكرية وبخا�صة التي حتاول
ان ت�س ��اهم يف الدفاع عن الطبقات الفقرية ..فقد كنا
مت�أثرين بالأفكار املارك�سية والتقدمية وذات الطابع
العراقوي.
لق ��د لعبت االفكار الفل�س ��فية املادي ��ة دورها يف فهمنا
جلمل ��ة م ��ا تطرحه احلي ��اة من ت�س ��ا�ؤالت ب�ص ��ورة
جدلي ��ة .فكان ��ت الفل�س ��فة احلديث ��ة رغم �ص ��عوبات
منظومته ��ا املفاهيمي ��ة وعالئقه ��ا اجلدلي ��ة ،ل ��ذا كنا
نلتج� ��أ اىل الأك�ث�ر ن�ض ��ج ًا يف فه ��م ه ��ذه املفاهي ��م
وقوانني احلياتي ��ة ببعدها الفل�س ��في .فكان مارك�س
واجنل�س ولينني وتروت�س ��كي وروزا لوك�س ��مبورغ
و�س ��مري �أمني و�إبراهيم كبة وحممد �س ��لمان ح�س ��ن
وخزع ��ل البريماين وطلعت ال�ش ��يباين وغريهم من
جل�سائنا الدائميني متعمقني يف �أبحاثهم ومناهجهم
وعرو�ضهم الفل�سفية ..فكانوا من اف�ضل جل�سائنا.
كما لعب ال�سي�س ��يولوجي القدير علي الوردي دوره

يف �سل�س ��لة بحوث ��ه املو�ض ��وعية �إىل ح ��د كب�ي�ر يف
فه ��م الظاهرة العراقية من حي ��ث بعدها االجتماعي،
ل ��ذا كان ��ت ابحاثه دليل عمل يف مناق�ش ��اتنا� ..إىل �أن
ا�س ��تكملها وتعمق فيها ال�سي�س ��يولوجي املو�سوعي
فالح عبد اجلبار ،مبنهجه اجلديل املغايري للوردي..
فق ��د كانت كتبه يف متابعاتها للظواهر االجت�ص ��ادية
التي ع�صفت وتع�صف باملجتمع العراقي ،تبذر الأمل
يف ذواتن ��ا املعرفية ،ولهذا دوم ��ا ما كنت اعتمد عليه
يف ابحاث ��ي التاريخي ��ة للنظام ال�سيا�س ��ي العراقي.
ميزة فالح انه ي�ش ��ارك القارئ يف تفهم هذه الظواهر
ب ��روح :علمي ��ة املعاي�ي�ر ومبنه ��ج ج ��ديل الأرتق ��اء
م�س�ب�ر ًا غور عق ��ل القارئ من خ�ل�ال بحوثه املقرتنة
ب�ش ��رح املنظوم ��ة الفكرية و�أ�ص ��ولها بلغة (ال�س ��هل
املمتنع).
وم ��ن �أهتمامات ��ي التاريخية فق ��د كان لعب ��د الرزاق
احل�س ��ني مكانت ��ه املعرفي ��ة يف منظوم ��ة بحوث ��ي
وبخا�صة تاريخ الوزارات العراقية للمرحلة امللكية.
باال�ض ��افة اىل درا�س ��اته الأخرى ..ومن الكتب التي
ت�أث ��رت بها ج ��دا اطروحت � ّ�ي كل من الدكت ��ور طارق
العقيل ��ي والدكت ��ور �س ��نان الزي ��دي ..ف ��كان للأول:
بريطانية ولعبة ال�سلطة يف العراق؛ وللثاين �سيا�سة
الواليات املتحدة جتاه العراق .1963-1958
م ��ن العر�ض ال�س ��ابق �أن هناك جملة كت ��ب �أثرت َّ
يف
ولي�س كتابا واحدا.

( 1992/10/14ه ��ل جتيد الزراع ��ة ،عليك �إذن �أنْ تك ��ون جنار ًا ،هل
تاج ْر �إذن
�أن ��ت مدر� ��س؟ �إذن افتح لك حمل خ�ض ��ار .هل �أنتَ �ض ��ابط؟ ِ
بال�س ��يارات .الكل ميار�س مهن ًا �أخرى� /ص� .)114س ��كتَ الرم�ض ��اين
ع ��ن التحقيق الأمني ال ��ذي يتعر�ض له الأ�س ��رى بعد عودتهم� .س ��كتَ
عن حالة الرفاهية التي عا�شوها يف الأ�سر� ،سكتَ عن خيارات اللجوء
التي ق ِّد َمت للأ�س ��رى( .ا�س ��ت�أجرت وابن عمي �ش ��هم حم ًال خ�ص�ص ��ناه
لبيع الأثاث� ،س ��ميته معر�ض الأمل ،هكذا �أ�صبحت ر�سمي ًا بائع الأمل/
� ��ص( .)120بع ��د خط ��اب تاريخي الق ��اه الرئي� ��س وزعم �أنه �س ��يدعم
موظفي الدولة ،قام بتقلي�ص ح�صة جميع املواطنني �إىل الن�صف وقام
بتعوي�ض ��هم مببلغ �ألفي دينار�� � /ص( .)122الثالثاء 1994/10/18
اعتق ��ل جارن ��ا وهو يف ال�س ��بعني لأن له حلية ك ّثة بي�ض ��اء� /ص)126
(�أذيع دعم فرن�س ��ا للع ��راق لأنَّ النظام العراقي ق ��ادر على وقف التيار
الإ�س�ل�امي يف املنطق ��ة� /ص�( .)127أمل تكن �إقامت ��ي يف الإمارات من
�أف�ض ��ل الأوق ��ات؟ �إذ ح�ص ��دتُ خاللها ث�ل�اث جوائز �أدبي ��ة� /ص)184
فعندم ��ا يتوف ��ر للمبدع وقت فراغ ،وا�س ��تقرار نف�س ��ي� ،س ��يبدع حتى
و�إنْ كان يف املنف ��ى! وع ��ن عراق بعد  2003يقول الرم�ض ��اين (مل يعد
لدي ب�ص ��ي�ص �أمل واحد يف العملية ال�سيا�س ��ية ،مل تعد �س ��وى عملية
تقا�سم غنائم� /ص .)189و�أربع �صفحات عن معاناته يف ن�شر روايته
(واك)� .ص 195يكتب م�س ��رحية (ال�ساعة) عن مثقف ال�سلطة املتحول
م ��ن الوالء لل�س ��لطة �إىل الوالء للجهات التي حت ِّرك ال�س ��لطة� .ص206
فكرة امل�سرح داخل امل�سرح يف (بروفة ل�سقوط بغداد) جاءته يف حلم.
�ص 209الأحد  2014/5/11خطف ع�ش ��رين جندي ًا يف نقطة تفتي�ش
عل ��ى طريق بغداد ،مفرق قرية عني اجلح� ��ش .الأربعاء 2014/5/14
انفجار ع�ش ��ر �س ��يارات يف مناطق �ش� � َّتى من بغداد ،ت�ص ��ريح الناطق
الر�سمي با�سم وزارة الدفاع :هذه التفجريات دليل اندحار الإرهابيني
و�إفال�س ��هم� .ص 212م�س ��ودة فكرة �آمادو� .ص� 223س ��قوط املو�صل.
� ��ص 240ذكري ��ات �ض ��ابط الأمن الع ��اري يف الأ�س ��ر � .1991ص245
اقرتب الزمان)� .ص 251يكتب ق�ص ��ة (غيث) .يفتتح
يكتب رواية (�إذا
َ
مدر�سة �أهلية (الأوائل) تتعر�ض(لتفجريات عر�ضية �أو مق�صودة لأكرث
من  15مرة� /ص( .)279ال�س ��بت  2014/8/2قررت دولة اخللفة منع
بيع ال�س ��كائر� /ص� .)285س ��جل  13حلقة من برنامج (كتاب) �ضاعت
مع �سقوط املو�صل.
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دون ح�س ��اب العواق ��ب� .أم ��ا امل ��ر�أة الثاني ��ة
فهي”تين ��ا" ،الأوروبي ��ة الت ��ي تري ��د عام ��ر
وتخ�ش ��اه يف الوق ��ت نف�س ��ه ،لع ��دم ثقتها به
كرج ��ل �أو ًال ،وكرج ��ل �أجنبي ثاني� � ًا ،مت�أثرة
بظروف ن�ش�أتها وما تعر�ضت له يف حياتها.
�س ��تجعلنا ُدن ��ى نت�آل ��ف مع �شخ�ص ��يات هذه
الرواي ��ة ،لقربه ��ا احليات ��ي منه ��م يف مدينة
ات�س ��مت بانفت ��اح حياته ��ا االجتماعي ��ة يف
�س ��نوات خلت .لذا جند يف الهام�ش (هام�ش
الرواية حيث تق�س ��م دُنى الرواية �إىل رواية
وهام� ��ش) �إع ��ادة �س ��رد حلياة ال�شخ�ص ��يات

لإخفاء الهويات احلقيقية لأ�صحابها� ،إال �أنه
�صاغها ب�أ�سلوب روائى ،ما جعلها جتمع بني
العمل الأدبى والتوثيقى ،لكونها فى الأ�صل
�ش ��هادات ا�س ��تقاها الكات ��ب م ��ن خميم ��ات
اللجوء التى ق�ضى بها �سنة كاملة.

خمتارات بول فالريي
خمتارات”هو عنوان الكتاب ال�صادر حديثا
ع ��ن املركز القوم ��ي للرتجمة وهي ق�ص ��ائد
لل�شاعر الفرن�سي الكبري بول فالريي.
ح�ي�ن بد�أ فالريي خمتارات ��ه مل يكن طموحه
�أن يجعل منها مكانا لل�ش ��عر ،بل على العك�س
م ��ن ذل ��ك ،م�س ��احة للت�أم�ل�ات املج ��ردة التي
تط ��ورت وتع ��ددت لتق ��ع يف النهاي ��ة يف ما
يزيد ع ��ن � 3000ص ��فحة .ثمة �س ��بب عميق
دف ��ع فال�ي�ري يف كتابة ه ��ذه الدفات ��ر ،وهو
توقفه نهائيا عن كتابة ال�ش ��عر لأنه وجد �أنه
لن ي�ص ��ل �أب ��دا �إىل ه ��ذا الكم ��ال يف الكتابة
مثلما وجده عند رامب ��و وماالرميه .من هنا
كانت دفاتره هذه مبثابة تعوي�ض عن حاجة
الكتاب ��ة ال�ش ��عرية الت ��ي �أح�س �أنه ��ا خانته،
فجاءت ك�أنها”متارين”مبعنى �أنها تقع على
الطرف املقابل لل�صمت املطبق .من هنا �أن ما
يقوم به الباحث الفرن�سي ،معد هذا الكتاب،
هو خمت ��ارات ملقاطع من هذه الت�أمالت التي
وج ��د �أنها ت�س ��تويف �ش ��رط ق�ص ��يدة النرث،
باملعنى الأوروبي للكلمة.

على رصيف المتنبــــي
بطنها امل�أوى
ه ��ذه هي الرواية الرابع ��ة للكاتبة العراقية
دن ��ى غ ��ايل الت ��ي تعي� ��ش يف الدمن ��ارك،
بعد”النقط ��ة الأبعد"”،عندم ��ا ت�س ��تيقظ
الرائحة" ،و"منازل الوح�ش ��ة" .كما �صدرت
لها جماميع ن�صو�ص نرثية و�شعرية.
حتك ��ي الرواي ��ة ق�ص ��ة عام ��ر ،التي �ص ��ارت
ترنيم ��ة ردّدتها الأمه ��ات ،وما زلن ُي َر ّق ْ�ص ��ن
الأطف ��ال عل ��ى �إيقاع نغماته ��ا .عامر الذي مل
مي ��ت ،لكنه تاه ،بني �أكرث من بيت وبلد ولغة
وامر�أة وهو يحاول عبث ًا اجلمع بينها .هذه
رواي ٌة نرى يف هام�ش ��ها �أن الأمر مل يكن فيه
من مت�سع للخيار كما يبدو!
يتق ��دم عام ��ر بطل ��ب اللج ��وء يف �إح ��دى
ال ��دول املانح ��ة ،و�أثن ��اء االنتظ ��ار ال ��ذي
ط ��ال كث�ي�ر ًا يتع ��رف عل ��ى امر�أت�ي�ن يف �آن
واحد”.مرمي”الآتي ��ة م ��ن الب�ص ��رة ،حي ��ث
وُ ِل ��د عام ��ر ،وه ��ي التي ا�س ��تبد به ��ا هاج�س
االكت�ش ��اف والتمرد ولكن يخيفها م�ص ��طلح
اال�س ��تقرار .الأم ��ر الذي قاده ��ا �إىل الدخول
يف مغام ��رة مع رجال ال�س ��لطة يف بلدها من

مقاط ��ع ،هي من دون �ش ��ك ،متل ��ك الكثري من
هذا ال�شعر ال�صايف ،الذي كان حماطا بركام
ال ��كالم� ،أق�ص ��د بال�ش ��روحات الت ��ي كان ��ت
تخف ��ي ،جتذر ه ��ذه اللحظ ��ة ال�ش ��عرية بكل
تفرداته ��ا اخلا�ص ��ة ،والت ��ي ت�ؤكد �ش ��اعرية
فال�ي�ري يف ه ��ذا املجال ،ال ��ذي مل يكن يعمل
علي ��ه .فكما قلن ��ا ،كان ��ت م�ش ��كلته احلقيقية
ورمب ��ا هنا �أي�ض ��ا تكمن �ش ��جاعته �أنه واجه
مثاال �ش ��عريا مل يعتقد �أنه ي�ستطيع تخطيه،
ف�آث ��ر ال�ص ��مت والع ��زوف عن كتاب ��ة النمط
الكال�سيكي املوزون ،ليذهب باجتاه الكتابة
الفكري ��ة ،وه ��و مل ينتب ��ه �أنها كان ��ت حاملة
لبذور ق�صيدة �س ��تعرف الحقا �صدى وا�سعا
وح�ضورا مميزا يف العامل ب�أ�سره.

نحو نظرية �سينمائية
مب�سطة..
املهاجرة يف امل�ت�ن (الرواية) ،وتتبع جلذور
ن�ش� ��أتها الأوىل ،ع�ب�ر ع ��ودة �إىل املا�ض ��ي
و�إ�ض ��اءة بع� ��ض جوانب م ��ا م ّر ب ��ه العراق
يف فرتة ال�ستينات عبورا �إىل الفرتة ما بعد
االنتفا�ض ��ة  ،1991ومنت�ص ��ف الت�س ��عينات
حيث �س ��نوات احل�ص ��ار التي �أملت �ش ��روط
عي�ش مغايرة متام ًا.

الجئ من �أربيل �إىل
�أم�سرتدام”رواية لل�سورى
طالب �إبراهيم ..تعرف عليها

�أ�ص ��در الكات ��ب ال�س ��ورى املقيم ف ��ى هولندا
طالب �إبراهيم ،رواية جديدة بعنوان”الجئ
من �أربيل �إىل �أم�سرتدام" ،عالج فيها الكاتب
احلي ��اة اليومي ��ة لالجئ�ي�ن ف ��ى املخيم ��ات،
مب ��ا فيه ��ا �أدق التفا�ص ��يل الت ��ى تتحدث عن
احل ��ب واجلن� ��س وغريه ��ا ،ح�س ��بما ذك ��ر
موقع”فران�س ."24
وق ��ال �إبراهي ��م �إن �شخ�ص ��يات الرواي ��ة
حقيقية ،و�إن كان ا�ستعان ب�أ�سماء م�ستعارة

اىل خارج البالد.
يف ظالم ال�سرداب وعزلته ،يجد ثائر نف�سه،
مع خ ��وف م�س ��تمر من �ش ��بح الإع ��دام رمي ًا
بالر�ص ��ا�ص ب�س ��بب هروبه من اجلي�ش .وال
يربط ��ه بالع ��امل �س ��وى والدت ��ه الت ��ي تهبط
�إلي ��ه يف ال�س ��رداب لدقائق �ص ��باح كل جمعة
لتزوي ��ده بالطع ��ام ،وكذلك راديو ير�ص ��د به
�أح ��داث العراق بدء ًا من �س ��نة  1991مرور ًا
ب�س ��نوات احل�ص ��ار .ويف قلب ��ه بذرة ع�ش ��ق
حلبيب ��ة �س ��يطرت عل ��ى كيان ��ه يف �س ��نوات
الدرا�س ��ة القانونية الأرب ��ع ،دون �أن يتبادل
معه ��ا وال حت ��ى كلمة واحدة عل ��ى الرغم من
تواجدهم ��ا يف قاعة درا�س ��ية واح ��دة ،حلم
باحلرية واحلبيبة يكربان معه يف ال�سرداب
يوم ًا بعد يوم ،عام ًا بعد �آخر.

ي�ؤكد كتاب «الفكر ال�سينمائي ..نحو نظرية
�س ��ينمائية» ،مل�ؤلف ��ه م�ص ��طفى حم ��رم� ،أن
ال�سينما من �أبرز �أنواع الفنون الراقية التي
حتاكي وتعرب عن م�ش ��اعر الإن�س ��ان وواقع
وجوده ،وتدل على ح�ض ��ارة الأمم ،وت�سعى
لن�شر الوعى باخلربة اجلمالية لدى املتلقي.
وك ��ذا ف�إنها مل تعد غذاء روحي� � ًا فقط ،و�إمنا
تعد حاجتنا �إليها كحاجتنا �إىل الطعام واملاء
والهواء �أي�ض ًا.
ويلفت حمرم يف كتابه �إىل �أنه كانت ال�سينما
طوال القرن الع�شرين نوعا من الفنون الذي
يحت ��اج �إىل ر�أ�س م ��ال كبري لإنتاج ��ه ،تقدر
الآن باملالي�ي�ن� ..إال �أن �ص ��ناعتها ،خ�ل�ال
العقدين املا�ض ��يني ،ا�ستطاعت �أن تنتقل �إىل
�أفاق �أرحب مع التطور التكنولوجي ،بحيث
ميك ��ن �إنتاج الفيل ��م بكامريا �ص ��غرية ،وهو
ما رمب ��ا ي�س ��تتبع بعر� ��ض الأف ��كار يف فيلم
من تلك الكامريا ال�ص ��غرية ،بدال عن الورقة
التي يقدمها الكاتب كفكرة ل�س ��يناريو ميكن
ت�صويره.
ويو�ض ��ح امل�ؤل ��ف� ،أي�ض ��ا� ،أن ال�س ��ينما يف

جوهره ��ا عبارة ع ��ن فن و�ص ��ناعة ،وهو ما
يجعل املتابع ينظر �إىل التطور التكنولوجي
باهتمام ..وهناك فر�ص ��ة �أكرب لدخول �أعداد
كبرية من املتلقني �إىل فئة املر�سلني.
ويحك ��ي حم ��رم �أن م ��ا دفع ��ه لت�ألي ��ف ه ��ذا
الكت ��اب للق ��ارئ العربي ،هو تق ��دمي املفهوم
الذي ي�ستوعبه القارئ ،بعيدا عن تلك الكتب
املرتجمة عن نظريات فن ال�سينما .لذلك ف�إنه
ركز على تناول ور�صد جملة الأفكار والآراء
الت ��ي يفهمه ��ا الكاتب ع ��ن الفن ال�س ��ينمائي
ووظيفته ،وعن عالقته بالفنون الأخرى.

والتغي االجتماعي
اخلطاب
رّ
بالعربية
�ص ��درت الرتجم ��ة العربي ��ة م ��ن كت ��اب
«اخلطاب والتغ�ي�ر االجتماعي» م ��ن ت�أليف
نورمان فريكلف ،وترجمة حممد عناين.
يرب ��ط الكتاب ما بني التغيري يف ا�س ��تخدام
اللغ ��ة والتغ�ي�رات الأخ ��رى الت ��ي ت�ص ��يب

�صدور رواية (�سقوط
�سرداب) باللغة الكردية عن
دار اندي�شة يف ال�سليمانية

�ص ��درت رواية (�س ��قوط �س ��رداب) للروائي
العراق ��ي نوزت �ش ��مدين ،باللغة الكردية عن
دار (�أندي�شة) للطبع والن�شر يف ال�سليمانية.
ترجمة �صباح �أ�سماعيل.
وق ��ال �ش ��مدين يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)�”:إن
�ص ��دورها باللغة الكردية �أمر عظيم بالن�سبة
يل ،وال�س ��يما �إنني كنت �أمتن ��ى لو ب�إمكاين
الكتابة بالكردية بذات الطريقة التي �أحتدث
بها ،ن�ش�أتي يف املو�صل وبقائي فيها جعلني
اكتب بالعربية فقط".
و�أ�ش ��ار اىل �أن �إقليم كرد�ستان كان وما يزال
يويل اهتمام� � ًا كبري ًا بالكت ��اب ،وما معر�ض
�أربيل الدويل ال�س ��نوي للكت ��اب الذي تقيمه
م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى يف �أربي ��ل �س ��نوي ًا �إال دليل
وا�ضح و�أكيد على ذلك.
وتتح ��دث رواي ��ة (�س ��قوط �س ��رداب) الت ��ي
�ص ��درت ن�س ��ختها العربي ��ة ع ��ن امل�ؤ�س�س ��ة
العربية للدرا�س ��ات والن�شر يف بريوت �سنة
 ،2015عن”ثائر”وه ��و �ش ��اب م ��ن مدين ��ة
املو�ص ��ل حا�ص ��ل عل ��ى �ش ��هادة يف القانون،
تخفيه والدته يف �س ��رداب �س ��نوات طويلة،
ملن ��ع تك ��رار ما ح�ص ��ل لوالده ال ��ذي قتل يف
حرب الثمانينيات ،وال�س ��يما انه الوحيد لها
ب�ي�ن خم�س بن ��ات ،وتنج ��ح يف �إقناعهن مع
العامل املحيط ،ب�أن ولدها ف َّر من الع�س ��كرية

املجتم ��ع عل ��ى خمتل ��ف ال�ص ��عد الثقافي ��ة
وال�سيا�س ��ية واالجتماعي ��ة ،فاله ��دف
الرئي�سي من هذا الكتاب هو بناء مدخل اىل
التحلي ��ل اللغوي ميكنه امل�س ��اهمة يف �س ��د
ه ��ذه الفج ��وة� ،أي �أن نبني مدخ�ل ً�ا ذا فائدة
خا�ص ��ة للبحث يف التغيري اللغوي ،وميكن
ا�س ��تعماله يف درا�س ��ة التغي�ي�ر االجتماعي
والثقايف.
و�إجن ��از ذل ��ك يتطل ��ب اجلم ��ع ب�ي�ن مناهج
التحلي ��ل اللغ ��وي الت ��ي و�ض ��عت يف �إط ��ار
علم اللغة والدرا�س ��ات اللغوية ،وبني الفكر
االجتماعي وال�سيا�سي املرتبط ببناء نظرية
اجتماعية للغة تتميز بكفاءتها.
واملناه ��ج املذكورة ت�ش ��مل العمل يف �ش ��تى
ف ��روع عل ��م اللغ ��ة (املف ��ردات ،عل ��م الداللة،
النحو) والتداولية ،وقبل كل �ش ��يء «حتليل
اخلطاب”الذي و�ضعه علماء اللغة خ�صو�ص ًا
يف الآونة الأخرية.
يتك ��ون الكت ��اب م ��ن ثماني ��ة ف�ص ��ول ه ��ذه
عناوينه ��ا« :مداخ ��ل حتلي ��ل اخلط ��اب»،
«مي�ش ��يل فوكو وحتليل اخلط ��اب»« ،نظرية
اجتماعي ��ة للخط ��اب»« ،التنا� ��ص»« ،حتليل
الن�ص ��و�ص :بن ��اء العالق ��ات االجتماعي ��ة»،
«حتلي ��ل الن�ص ��و�ص :بن ��اء الواق ��ع
االجتماعي»« ،اخلطاب والتغري االجتماعي
يف املجتم ��ع املعا�ص ��ر» ،و�أخ�ي�ر ًا «حتلي ��ل
اخلطاب عملي ًا».
امل�ؤلف نورم ��ان فريكلف� ،أ�س ��تاذ اللغويات
املتف ��رغ يف جامع ��ة النكا�س�ت�ر� ،أح ��د �أه ��م
م�ؤ�س�سي حتليل اخلطاب النقدي وتطبيقاته
يف جم ��ال عل ��م اللغوي ��ات االجتماعي ��ة ،ل ��ه
ع ��دد كبري من امل�ؤلف ��ات ،نذكر منه ��ا« :اللغة
والقوة» و «اللغة والعوملة».
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المغامرة االولى

املغامرة االوىل جمموعة ق�ص�صية ل�صاحب
نوبل االملاين هريمان ه�س ��ه ،ت�ص ��در طبعتها
اجلدي ��دة ع ��ن دار امل ��دى يف ه ��ذه املجموعة
ميزج هي�سه بني اخليال والواقع حيث جند
ت�س ��جيل حل ��االت بعد وج ��داين ورومنطقية
عالي ��ة وم ��ع ذل ��ك لأن ��ه هرم ��ان ولأن ه ��ذه
املجموع ��ة الق�ص�ص ��ية ظهرت للم ��رة االوىل
يف بداي ��ات القرن املا�ض ��ي وكان ��ت وما تزال
عمال جمي ًال
هريمان ه�سه بد�أ عمله ك�ساعاتي ومن ثم �إىل
بائ ��ع كتب يف مكتب ��ة ومن ثم �إتخ ��ذ الت�أليف
والكتاب ��ة منهج ��ا يف حيات ��ه وعمل ��ه وتزوج
ث�ل�اث م ��رات .ورغ ��م �أن توجه ��ه الأدب ��ي يف
بادئ الأمر كان يتوجه �إىل ال�ش ��عر �إال �أنه يف
ما بعد �ألف روايات فل�سفية عديدة ومتنوعة؛
وكان يغلب على بع�ض الروايات طابع التفكر
العقائدي املت�شكك مثل رواية دميان؛ وح�صل
على جائزة نوبل يف الأدب عام 1946
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دكتور فاوستوس:
لتوماس مان
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موت الراقصات

بطريقة خمتلفة ،يحاول الروائي الإ�س ��با ّ
ين
�أنطونيو �صولري يف روايته موت الراق�صات
ال�ص ��ادرة حديث ��ا ع ��ن دار امل ��دى اىل �إلغ ��اء
الفوا�ص ��ل بني الواقع � ّ�ي واملتخ َيّل ،يدجمهما
مع ًا ليبتدع حي ��اة روائيّة تكون مزيج ًا منهما
مع� � ًا ،حي ��ث ،يحك ��ي راوية ع ��ن رحل ��ة �أخيه
رامون الطويلة م ��ن البلدة النائية �إىل مدينة
بر�ش ��لونة ليعم ��ل يف مله ��ى ليل � ّ�ي �أبه ��ره� ،إذ
عمل راق�ص� � ًا غف ًال م ��ن اال�س ��م يف البداية ،ث ّم
بع ��د ظ ��روف وتط ��وّ رات مع ّين ��ة ،يرت ّقى �إىل
مغ � ٍ ّ�ن يف املله ��ى نف�س ��ه ،يتع� � ّرف �إىل �أنا� ��س
يغي ا�سمه ،يختار ا�سم ًا ف ّن ّي ًا كغريه
كثريين ،رّ
م ��ن العاملني يف امللهى ،لأ ّنه يكت�ش ��ف �أنّ ّ
لكل
منهم ا�س ��م ًا �آخر وهو ّي ��ة �أخرى غري تلك التي
يتعامل ��ون وي�ش ��تهرون بها ،لأنّ ع ��امل امللهى
ال�ص ��اخب الغري ��ب يفر� ��ض عليهم االنق�س ��ام
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الق�ص ���ص املثالي ��ة الت ��ي تبل ��غ خم�س ع�ش ��ر
ق�ص ��ة ،وفيهم ��ا �أ�س ��لوبه ولغته الت ��ي تتعدى
التكليف والتعقيد.
ي�ض ��ع النقاد الكات ��ب ميغي ��ل دي ثريبانت�س
عل ��ى خارطة تاري ��خ الأدب العامل ��ي جنبًا �إىل
جن ��ب مع كل م ��ن دانتي �أليجي�ي�ري وويليام
�شك�سبري ومي�شيل دي مونتني،ومت اعتبارهما
م ��ن منظ ��ري الأدب الغربي ،لك ��ن ثريبانت�س
كان �أول من ابتدع روايات الفرو�س ��ية ،وهو
بدوره ما �أ�س ��هم يف ريادت ��ه الأدبية .وباملثل
�أ�ض ��اف نوعً ا �أدبيًا �آخر وهو الرواية متعددة
الأ�ص ��وات ،حي ��ث تتداخ ��ل وجه ��ات النظ ��ر
املختلفة حتى ت�ص ��ل �إىل م�ستوى من التعقيد
وتندم ��ج مع احلقيقة ذاته ��ا ،متجاو ًزا �أمناط
ما وراء اخليال.
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معه .عامل مُف َ
رت�ض و�آخر مفرو�ض.

الزواج بالخديعة
وحديث كلبين
ليك ��ون مبقدوره ��م املواءم ��ة ب�ي�ن حياته ��م
اخلا�صّ ��ة وحياته ��م يف امللهى .يك ��ون هناك
ع ��امل متخ َيّل من�ش ��ود ،و�آخر حقيق � ّ�ي مرعب
بق ��در جاذب ّيت ��ه املمغنط ��ة ال مف ّر م ��ن التكيّف

كت ��ب ثريبانت�س ال�ش ��عر والق�ص ��ة والرواية
وامل�س ��رحية ،لكن ��ه ب ��رع يف الرواي ��ة ،ويع ّد
عمل ��ه دون كيخوت ��ا قم ��ة م ��ا و�ص ��ل �إلي ��ه
العم ��ل الروائي ،هاتان الق�ص ��تان ال�ص ��ادرة
ترجمتهم ��ا حديث� � ًا ع ��ن دار امل ��دى ت�ش ��كالن
عمال واح ��دا ،وهما م�أخوذت ��ان من جمموعة

حتك ��ي دكت ��ور فاو�س ��تو�س لتوما� ��س م ��ان
ال�صادرة طبعتها اجلديدة عن دار املدى ،عن
التاريخ الأملاين املعا�صر حتى اندالع احلرب
العاملي ��ة الثانية ،و�أبط ��ال الرواية مهمومون
وقلقون دائما وبع�ض ��هم م�ستعد للتحالف مع
ال�ش ��يطان من �أج ��ل حتقي ��ق �أهداف ��ه .فلي�س
هن ��اك اخت�ل�اف ب�ي�ن فاو�س ��تو�س و�أدول ��ف
هتل ��ر ،فكالهم ��ا تعاقد م ��ع �إبلي� ��س وكالهما
يحمل جنونه الداخلي كي ي�ص ��به على العامل
م ��ن حوله�”،أريد �أن �أ�ؤكد ،ب ��كل اليقني� ،أنني
ح�ي�ن �أق ��دم له ��ذه الأخبار ع ��ن حي ��اة الراحل
�أدري ��ان ليفرك ��ون� ،أي لهذه ال�س�ي�رة الأوىل،
والتمهيدي ��ة �إىل ح ��د بعي ��د ،بال ري ��ب ،لرجل
غ ��ال عزيز ومو�س ��يقي عبقري ،ابت�ل�اه القدر
مبحن رهيبة ،وارتقى به ثم �أطاح به ،ببع�ض
الكلم ��ات عني �أنا ،وعن �ش� ��ؤوين ،ف�إن ذلك ال
يحدث بح ��ال من الأحوال ب�س ��بب رغبة مني
يف �إحالل �شخ�صي يف مكان ال�صدارة ،و�إمنا
يحملني على ذلك افرتا�ضي �أن القارئ (قارئ

امل�س ��تقبل)� ،إذ مل يل ��ح بعد ذل ��ك �أدنى �أمل يف
�أن ي ��رى كتاب ��ي ن ��ور العالني ��ة �إال �أن يتمكن
مبعج ��زة م ��ا ،من مغ ��ادرة معقلن ��ا الأوروبي
الذي حتدق به الأخطار ،و�إي�ص ��ال �ش ��يء عن
�أ�سرار عزلتنا �إىل النا�س.

عرس الشاعر

�آلي ��ا �إميار فتاة �ش ��قراء تك�ش ��ف �أنها خمتلفة
ع ��ن اجلمي ��ع ،فه ��ي الوحي ��دة الت ��ي متتل ��ك
ب�ش ��رة بي�ض ��اء ،الأم ��ر ال ��ذي يجعله ��ا متكث
طوي�ل ً�ا حت ��ت ال�ش ��م�س لعلها تكت�س ��ب �ش ��يئ ًا
م ��ن ال�س ��مرة� .أح ��داث نتابعه ��ا يف رواي ��ة
(عر�س ال�شاعر) للروائي �أنطونيو �سكارميتا
برتجم ��ة �ص ��الح علماين وال�ص ��ادرة طبعتها
اجلدي ��دة ع ��ن دار امل ��دى وه ��و ي�ص ��ور لن ��ا
الو�ض ��ع ال�سيا�سي الت�شيلي من خالل م�سرية
حي ��اة �آلي ��ا �إميار قبي ��ل و�ص ��ول �إلليندي اىل
�س ��دة احلكم وي�شرح لنا �أ�سباب وطرق ت�شكل
التيارات ال�سيا�سية..
وتع ��ي الفت ��اة اي�ض� � ًا انه ��ا بعين�ي�ن زرقاوين
كبنات ال�س ��ينما الالتي يتكلم ��ن االجنليزية،
�أما النا�س يف انتوفاغا�س ��تا فلهم ب�شرة قامتة
و�أع�ي�ن بلون القهوة وهم ق�ص ��ار القامة جد ًا،
وقد و�ص ��لت اىل �أح�ضان اجلد املفرت�ض ذات
نه ��ار قدّمه ��ا ع ��ازف الرتومبومبا ال�س ��تيبان
كوبيت ��ا على �أنه ��ا حفيدته م ��ن دون ان يت�أكد
من ذلك.

آخر كتاب
سمرقند :متحف في الهواء الطلق
 ...ومب ��ا اين ،الآن”،غا� ��ص”يف
�ش ��غف البح ��ث ع ��ن متظهرات”العم ��ارة
الإ�س�ل�امية" ،وحتدي ��دا ،فيم ��ا ابدعت ��ه
تل ��ك العم ��ارة الواقع ��ة باقليم”م ��ا وراء
النهر”(منطقة �آ�س ��يا الو�سطى) ،من روائع
معماري ��ة وقي ��م ت�ص ��ميمية ،معن ��ي به ��ا
الآن مب�ش ��روعي البحث ��ي ،ف ��ان قر�آءات ��ي،
بالوق ��ت احلا�ض ��ر ،تتن ��اول ه ��ذه الثيم ��ة
املعماري ��ة .والكت ��اب الأخ�ي�ر ال ��ذي قر�أته
كان بعنوان”�س ��مرقند :متح ��ف يف الهواء
الطلق" .انه كتاب �ص ��در يف”ط�ش ��قند”يف
ع ��ام  ،1986وبث�ل�اث لغ ��ات (الأوزبكي ��ة،
والرو�سية والإنكليزية) <اقر�أءه �شخ�صيا
بالرو�س ��ية ،التي اجيده ��ا> .وهو يتحدث
ع ��ن عمارة تل ��ك املدينة املده�ش ��ة ،وي�ش�ي�ر
اىل مناذجها الت�صميمية ،ب�ضمنها”م�سجد
بيب ��ي -ه ��امن”( ،)1404 -1399امل�س ��جد

الكب�ي�ر يف العا�ص ��مة الأ�س ��طورية ،الت ��ي
حاكمها”تيم ��ور لنك”(تيم ��ور
�أراد
االعرج) ،ان يكون ذلك امل�س ��جد ،من اجمل
وا�ض ��خم مبنى �س ��بق للمرء ان �شاهده يف
حيات ��ه! وق ��د ج ��اءت عم ��ارة املبن ��ى ملبية
لتل ��ك الطموح ��ات� ،إن كان يف �أ�س ��لوب
اختي ��ار احل ��ل التكوين ��ي – الف�ض ��ائي له،
ام يف ا�ص ��طفاء نوعية التزيني ،ف�ضال على
ابعادة الوا�س ��عة التي ق ��درت بـ 140 ×99
م�ت�را ،ناهيك عن مقدار ارتفاع قبته العالية
(ح ��وايل  44م�ت�را) ،الت ��ي لي� ��س لها نظري
يف مب ��اين ذلك الإقلي ��م وقت ��ذاك! والهمية
عمارة”م�سجد بيبي – هامن" ،وتفردها يف
امل�ش ��هد البنائي ،وبالتايل تاثريها احلا�سم
على تطور العمارة هناك ،فانها ا�ضفت على
مدينة”�س ��مرقند" ،قيم ��ة معماري ��ة عالية،
جعلته ��ا ان تكون ،مع مثيالتها من الروائع

املعماري ��ة الآخرى ،من اجم ��ل مدن ماوراء
النهر.
و�إذ ا�ستعيد بقراءة هذا الكتاب ،فرتة زمنية
م�ؤث ��رة ،عندم ��ا �ش ��اهدت فيه ��ا لأول م ��رة،
اثار مبنى”م�س ��جد بيبي –هامن”الرحيب
يف بداي ��ة ال�س ��بعينات ،وده�ش ��ت لنوعي ��ة
العم ��ارة املبتدعة ،وفعلها الرثي يف تنويع
خطاب العمارة الإ�س�ل�امية ،فاين حر�صت،
وقتها ،الن”اق ��ر�أ”يف ثنايا ف�ض ��اءات �آثار
امل�س ��جد العظيم ،تلك احلكاية الأ�سطورية،
التي �صاغها”املخيال”ال�شعبي ،وارتبطت
با�سم معمار م�سجد”بيبي –هامن" ،والتي
يعيد �س ��رد ن�ص ��ها ه ��ذا الكت ��اب .واحلكاية
باخت�ص ��ار ،بان”بيب ��ي –هامن”زوج ��ة
�مي امل�س ��جد
الأمري االثرية لديه ،والتي �س � ّ
با�س ��مها ،الحظ ��ت بطئ� � ًا يف ا�ش ��غال مبنى
امل�س ��جد ،وطالب ��ت معم ��اره ان ي�س ��رع يف

د .خالد السلطاني *

�إمت ��ام البناء ،النها حري�ص ��ة على ان يكون
امل�س ��جد مبثابة مفاج� ��أة بنائية اىل زوجها
العائ ��د من غ ��زوة الهند .بيد ان و�ص ��يفات
امللك ��ة اجلميل ��ة ،اعلمناه ��ا بان ذلك �س ��يتم
يف حالة اذا ح�ص ��ل املعم ��ار املت ّيم بها ،على
قبل ��ة م ��ن خدها ال ��وردي .بالطبع رف�ض ��ت
بيب ��ي –ه ��امن ه ��ذا العر� ��ض ،مقرتح ��ه،
اذا ال ��ح املعم ��ار العا�ش ��ق على طلب ��ه ،فانه
مبقدوره ان يقبل وجنة احدى و�ص ��يفاتها
ب ��دال منه ��ا .لك ��ن املعمار ا�ص� � ّر عل ��ى طلبه،
عنده ��ا ،وهي التائقة المت ��ام اعمال البناء،
قبلت ان يقبلها ،ولكن �ست�ضع”و�سادة”من
الري� ��ش ب�ي�ن فمه وخده ��ا ،ولك ��وّ ن املعمار
كان”ولهان ًا”بحبه ��ا ،ف ��ان ح ��رارة قبلت ��ه
اخرتقت و�سادة الري�ش لتحدث <خد�شا>
�صغريا يف وجنة”بيبي –هامن”الوردية.
وعندم ��ا رج ��ع الأم�ي�ر ،ف ��رح فرح ��ا كبريا

بامل�س ��جد املكتمل ،لكنه الحظ”خد�ش ��ا”يف
وجن ��ة زوجت ��ه االث�ي�رة .وعن ��د معرفت ��ه
ال�س ��بب ،طالب باح�ض ��ار املعمار العا�ش ��ق،
لكن الأخري ،وهو �س ��احر ...اي�ض� � ًا� ،ص ��نع
لنف�س ��ه جناح�ي�ن وط ��ار بهم ��ا بعي ��دا ع ��ن
�سمرقند.
انه المر رائع ان تقر�أ هذه الق�صة وانت يف
ف�ض ��اءات ذلك املبنى الفريد ،وان ت�س ��تعيد
�س ��ردها ،مرة �آخرى ،يف كتاب”�س ��مرقند:
متحف يف الهواء الطلق"!

معمار و�أكادميي

�إيڤ ��ان تورغيني ��ف ،روائ ��ي رو�س ��ي ولد
يف  9ت�ش ��رين الث ��اين  1818وت ��ويف
يف � 22أب  1883ب ��رع تورجيني ��ف يف
كتابة الرواية وامل�س ��رحيات والق�ص ���ص
الق�ص�ي�رة� .أنتج تورغيني ��ف عمله الأول
الكام ��ل بعنوان”مذك ��رات �ص ��ياد”حيث
و�ص ��ف حياة الفالحني الرو�س البائ�س ��ة
بواقعية �شديدة ،وظهر لأول مرة يف عام
 1852ب�ش ��كل مقتطفات .وقد ق ��ر�أ العمل
العدي ��د من النا�س م ��ن خمتلف الطبقات،
مبن فيهم الإمرباطور ،وقد �س ��اهم العمل
يف �إلغ ��اء نظام القنان ��ة .كان تورغينيف
دوما متعاطفا مع طبقة الفالحني ،وكثريا
ما عاين من �أمه التي كانت امر�أة مت�سلطة

ج��دي��د اص����دارات
ء
ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

رئيس التحرير التنفيذي علي حسين

مدير التحرير عالء المفرجي

االخراج الفني خـالـد خضير

ومتزمتة ،وكثريا ما �صورها يف �أعماله،.
وكما تعد رواية االباء والبنون من �أعظم
روايات القرن التا�سع ع�شر.
تعل ��م تورغيني ��ف م ��ن ثقاف ��ة �أوروبـــ ��ا
وعا� ��ش اغلب حيات ��ه يف اخل ��ارج وهذا
م ��ا �أث ��ار حن ��ق �أقران ��ه م ��ن الأدب ��اء يف
ذلك الع�ص ��ر ،فق ��د ر�أوا �أن م�ؤلف� � ًا جنــــح
يف كتاب ��ة روايـــ ��ة رائعـــ ��ة مث ��ل (الآباء
والبن ��ون) و(عند امل�س� �ــاء) كان يجب �أن
تك ��ون عالقت ��ه وارتباط ��ه بوطن ��ه �أك�ث�ر
عمقا .وعلى الرغ ��م من ذلك فقد كتب عنه
بري�ش ��ت قائ�ل�ا( :كان تورغني ��ف يحم ��ل
يف طياته روحا رو�س ��ية عريقة ال متحى
ب�سهولـــة).
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