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

السينما اإليرانية الراهنة
يق���ول الناقد ال�سينمائي ابراهيم العري�س يف مقدمة كتاب ندى 
االزه���ري )ال�سينم���ا االيرانية الراهنة( ال�س���ادر حديثا عن دار 
امل���دى: "ال�سك ان���ه �سيكون فريدا يف املكتب���ة العربية، للتعرف 
ع���ر نظ���رة عربية، امنا م���ن الداخل اىل �سينما جم���اورة غنية 
متنوع���ة اإن�ساني���ة، مل يع���د ممكنا لن���ا ان ننظر اليه���ا فقط عر 

املر�سح االوربي كما فعلنا حتى االن."
الناق���د العري����س هن���ا يكث���ف فك���رة اأو م�سمون الكت���اب، الذي 
ميث���ل م�سح���ًا لواق���ع �سينما فر�س���ت ح�سورًا قوي���ًا يف امل�سهد 
ال�سينمائ���ي العامل���ي، نظرة من الداخل نقف معه���ا عند اأ�ساليب 
وروؤى وان�سغاالت ورموز، لهذا الفن.الكتاب ال يدعي )االإحاطة 
ب���كل �سيء( وم�سمونه اق���رب مل�ساهدات رحال���ة منه اىل بحث 
جغ���رايف او اإح�سائ���ي.. فمثلم���ا يتوق���ف الكتاب عن���د جتربة 
خمرج���ن يتمتع���ون ب�سمع���ة عاملية، لكن���ه بالق���در نف�سه يويل 
اهتمامًا مبخرجن مل يحظوا باالهتمام العاملي نف�سه واإن كانت 
اأعماله���م ال تقل قيمة عن اأعمال النج���وم.. اإ�سافة اإىل ا�ساءات 
على جتارب خمرجات ملتزمات بق�سايا اجتماعية، وعن عالقة 
ال�سينما االإيرانية باملتغريات ال�سيا�سية واالجتماعية يف اإيران، 
ومتابع���ة الآراء نقاد على معرفة وثيق���ة بال�سينما االإيرانية.يف 
الف�س���ل االأول من الكتاب واملعنون )خمرجون على حدة( األقت 
االأزه���ري ال�سوء على اثنن من املخرج���ن املخ�سرمن اللذين 
اأ�سهم���ا بدور كب���ري يف �سنع جمد ال�سينم���ا االإيرانية احلديثة، 
عبا����س كيارو�ستامي، واأمري نادري، من خالل حوارين تتجلى 
بهم���ا جتاربهما يف ال�سينما على مدى العق���ود الثالثة االأخرية 
ف�ساح���ب )طعم الكرز(، و)اأين من���زل ال�سديق؟( الذي ا�ستقبل 
)ب���اأذرع مفتوح���ة يف الغ���رب.. وكان م�س���در فخ���ر واإعج���اب 
م���ن ال�سباب(، ويف اإي���ران قوبل ب�سيء م���ن التحفظ يف بلده، 
ي���رى اأن النقد يق���ف �سده ولك���ن لي�س اجلمه���ور(. بينما يرى 
اأم���ري ن���ادري املقي���م يف اأمريكا من���ذ اأكرث من ثالث���ن عامًا، انه 
اح�سر جتربته معه من اإي���ران، \"وا�ستغرق مني العبور زمنًا 
طوياًل، الأكون نيويوركيًا يف كل �سيء\"، �سرية نادري الذاتية 
خل�سه���ا فيلماه )االأع���داء(، و )م���اء، ريح، ت���راب( وغريهما.. 
وهو من يقول عن بطل )العداء( \"اإنها طفولتي اأنا، لقد ع�ست 
يف �سفين���ة مهجورة\".يف ف�سل )ن�ساء يف ال�سينما االإيرانية( 
تق���ف االأزه���ري عن���د اثنن م���ن اجليل الث���اين م���ن املخرجات 
االإيراني���ات، رخ�سان بني اعتم���اد، وتهمينة ميالين، واالأخرية 
تعد االأكرث جناح���ًا و�سهرة داخل بالده���ا وخارجها، والأفالمها 
مي���ول جماهريي���ة داخل اإي���ران، ويكف���ي اأن فيلمه���ا )امراأتان( 
�س���ارك يف اأربع���ة وثالثن مهرجانًا.. ومن خ���الل جتربة نيكي 
كرمي ومانيا اكري يف الف�سل نف�سه ي�ستعر�س الكتاب جتربة 
املخرج���ة املمثل���ة. تلخ�س نيكي ك���رمي هذه التجرب���ة بالقول: 
\"مل اأك���ن اأرى يف التمثي���ل عماًل خالق���ًا.. اأردت حتقيق الفيلم 
ال���ذي مينحني اأن���ا �سخ�سيًا الرغب���ة يف روؤيت���ه\".. ويف هذا 
الف�س���ل اأي�س���ًا نقف عن���د ممثلة مث���ل ليلى حامت���ي التي فازت 
يف  ممثل���ة  اأف�س���ل  بجائ���زة  اأخ���ريًا 
مهرجان برل���ن االأخري حت���ت اإدارة 
فيل���م  يف  فره���ادي  اأ�سغ���ر  املخ���رج 
وكذل���ك  و�سيم���ن(  ن���ادر  )انف�س���ال 
املمثل���ة فاطم���ة معتم���د اآريا.وتختار 
ناه���ي،  جعف���ر  املخرج���ن  املوؤلف���ة 
واأب���و الف�س���ل جليل���ي، كمخرج���ن 
خارج ال�س���رب وهو عن���وان الف�سل 
الثال���ث من الكت���اب، ف���االأول يق�سي 
عقوبة ال�سجن وعدم ممار�سة العمل 
ال�سيا�س���ي الأك���رث من ع�سري���ن عامًا، 
فيم���ا الث���اين عر�س���ت اغل���ب اأفالمه 
املعن���ون  الف�س���ل  اإي���ران..ويف  يف 
ي�ستعر����س  �سب���اب(  )خمرج���ون 
الكتاب م���ن خالل مقابلتن، جتربتي 
وا�سغ���ر  بيت���ز،  رفي���ع  املخرج���ن 

فرهادي.. 

ــــــــدارات ــــن اص م

الطفول���ة  يف  كان���ت  االأوىل  الق���راءات 
املبك���رة م���ع ق�س����س املكتب���ة اخل�س���راء 
كن���ت اأحتف���ظ باملجموعة الكامل���ة لها، ثم 
تط���ور االأمر لقراءة �سل�سل���ة االألغاز وهي 
ق�س����س بولي�سي���ة لل�سغ���ار، كن���ت اأدخر 
حينها من م�سرويف الأ�سرتيها ا�سبوعيا، 
لك���ن الكتاب الذي اأثر بي اىل اليوم وترك 
ب�سم���ة حقيقي���ة كان رواية اح�س���ان عبد 
القدو����س )اأنا ح���رة( ذلك يف �سن 12-11  
�سن���ة، م���ا جعلن���ي اأردد يف املن���زل دائما 
عب���ارة )اأنا ح���رة( الأنه���ا ت�س���دين ب�سحر 
غري���ب، وال���دي رحم���ه الل���ه كان يقط���ب 
حاجبيه راف�سا للفكرة، لكنه يبت�سم وهو 

ي�سغ���ي جل���دل اأمي مع���ي وه���ي حتاول 
اقناعي باأنني لن اأكون حرة حتى اأح�سل 
عل���ى درجات جي���دة يف درو�سي، بل واأن 
اأح�سل عل���ى �سهادة واأعمل الأعيل نف�سي، 
وكلما رددت عبارة اأنا حرة كررت جوابها 
يل، كنت اأفكر كثريا يف تف�سري اأمي، رمبا 
لهذا بداأت العمل واأنا يف مرحلة االعدادية 
بتدري����س بع�س الطالب���ات ال�سغريات ال 
ل�س���يء �س���وى البح���ث ع���ن حريتي حن 
يك���ون يل م�س���در م���ايل، فالفك���رة كان���ت 
ت�سغلن���ي فع���ال، ويف املرحل���ة اجلامعي���ة 
اأي�س���ا عمل���ت يف جمل���ة اآف���اق اجلامعية 
حي���ث كن���ت طالب���ة يف جامع���ة الكويت، 
وانطبع���ت عب���ارة )اأن���ا ح���رة(  بذاكرتي 
اىل الي���وم، ويبدو اأن ه���ذه العبارة لعبت 
دورا مهما يف ت�سكيل اأفكاري وتوجهاتي 
الحق���ا فال اأتردد من ط���رح اي فكرة اأراها 

حتى لو خالفت االآخرين، الأنني  اأردد ذات 
العبارة اىل اليوم  وبال وعي مني اأحيانا 
)اأنا ح���رة(، رغم اإنني ال اأتذك���ر �سيئا عن 
الرواي���ة الي���وم،  الحظ���وا اأوالدك���م ماذا 
توجهاته���م  لتكت�سف���وا  الي���وم  يق���راأون 

الحقا..
وبع���د اكت�س���ايف لع���امل رواي���ات اإح�سان 
عب���د القدو����س اأ�سابني نوع م���ن ال�سغف 
والهو����س باملجموع���ة العربي���ة الكامل���ة 
جلران خليل جران، حتى اإنني توهمت 
حينه���ا باأنن���ي اأراه وه���و يكلمن���ي، كنت 
ابح���ث عن �س���وره يف املج���الت الأجمعها 
عن���دي، واأكتب عباراته عل���ى اأغلفة كتبي 
وكرا�ساتي، كان وج���ود املكتبة املدر�سية 
ي�سج���ع كث���ريا عل���ى االإع���ارة، خ�سو�سا 
واأننا كنا ناأخذ در�سا عنوانه املكتبة حيث 
ت�سطحبن���ا املعلمة للمكتبة فنختار الكتب 

لنقراأه���ا ونكت���ب الحقا ملخ�س���ات عنها، 
ثم ب���داأت اأتعامل مع املكتب���ات العامة يف 
املناط���ق، يف احلقيق���ة لع���ب االه���ل دورا 
مهما يف توجهي نحو القراءة ويف اعداد 
مكتبت���ي اخلا�سة، رغ���م ان والدي رحمه 
الل���ه كان يف�سل اأن اأق���راأ يف كتب الرتاث 
والبي���ان  البالغ���ة  ونه���ج  االأغ���اين  مث���ل 
والتبن وغريها، ومن الطبيعي اال ارغب 
بتل���ك الكت���ب يف ذلك ال�سن، ل���ذا حر�ست 
والدت���ي رحمه���ا الل���ه عل���ى ا�سطحابن���ا 
لزي���ارة معر�س الكتاب دائما، ومل تتدخل 

مطلقا باأي كتاب اأختاره. 
مع كل هذا امل�سوار الذي قطعته مع الكتب 
يظ���ل لرواية اح�س���ان عبد القدو����س )اأنا 
ح���رة( �س���دى خا�س، الأنه���ا علمتني فعال 
اأن اأك���ون حرة بغ�س النظ���ر عن احلكاية 

االأ�سلية يف الرواية!  

أّول كتاب قرأته...

رغد السهيل:
أنــــا حـــــــرة 

وبرغم ان بحثه قاده هذه املرة اىل الريف 
الفرن�س���ي، لكن كان له ن�سيبه من االإثارة. 
مدين���ة  يف  م�س���وؤول  اأقن���ع  راي����س  كان 
فرن�سي���ة �سغ���رية بفت���ح ِخزان���ة حديدية 
ملكتبة ت�سم خمطوطات عندما تويف فجاأة 
املكتبي الذي كان وحده من يعرف تركيبة 

االرقام التي تفتح اخلزانة.
ع���ن  درا�س���ة  االأ�سود”ه���و  “الكون���ت 
�سخ�سي���ة تاريخي���ة ظل���ت غام�س���ة حتى 
االآن، اجل���رال الك�سن���در )اآليك����س( دميا 
– ه���و لي�س الك�سن���در دميا االأب ال�سهري 
الثالثة”و”الكون���ت  موؤلف”الفر�س���ان 
مون���ت كري�ست���و”، وال الروائي والكاتب 
الرواي���ة  �ساح���ب  االإب���ن  امل�سرح���ي  
الكال�سيكية”غ���ادة الكاميلي���ا”. مو�سوع 
راي����س ه���و الك�سن���در دمي���ا االأول، الذي 
اأثب���ت انه عا�س حياة درامي���ة غريبة اأكرث 
رة يف روايات ابنه  من احلي���وات امل�س���وَّ

وحفيده.
ُوِل���د دمي���ا يف ع���ام 1762 يف امل�ستعمرة 
الفرن�سية الكاريبية �سان دومينغ )هايتي 
حالي���ا(. بدايت���ه مل تك���ن تب�س���ر بالنجاح، 
فهو ’’ باتارد ‘‘ ] ولد غري �سرعي [ – نتاج 
عالق���ة بن اأبيه االر�ستقراط���ي الفرن�سي، 
املركي���ز الك�سن���در دايف دو ال بايت���ريي، 
وعب���دة معتوق���ة، م���اري- �سي�سيت دميا. 
)ا�سم عائلته���ا يعني ’’ من املزرعة ‘‘، كان 
اأُنِع���َم عليه���ا الأن ادارة مزرع���ة �سّكر كانت 
وظيفتها كام���راأة حّرة.( كان ري�س ممتازا 
م���ن  اال�ستعماري���ة  املواق���ف  تناول���ه  يف 
الِعْرق املتمثلة يف والد اآليك�س، الذي، بعد 
وفاة ماري- �سي�سي���ت عندما كان ال�سبي 
يف الثانية ع�سرة من العمر، برغم انه كان 
فخورا باإبن���ه الطويل ق���وي البنية، باعه 
يف �سوق العبيد لدفع نفقات رحلة العودة 
اىل النورمان���دي. بع���د �ست���ة اأ�سه���ر م���ن 
عبودي���ة اآليك�س، اإ�س���رتى املاركيز حريته 

واأر�سل���ه يف حينه بال�سفين���ة اىل فرن�سا، 
لينال تعليما الئقا كجنتلمان.

امله���ارات  يف  خب���ري  ان���ه  اآليك����س  اأثب���ت 
املتوقع���ة من �س���اب فرن�س���ي ار�ستقراطي 
بال�سي���ف  املب���ارزة  خا����س  ب�س���كل   :
والفرو�سي���ة. اأب���وه تزوج ثاني���ة، ورمبا 
كان خج���ال م���ن ابن���ه اخلال�س���ي، فاأوقف 
املعون���ه عن���ه تاركا اي���اه م���ن دون �سنتيم 
واح���د. التح���ق ال�ساب املق���دام باجلي�س. 
اأثن���اء الث���ورة الفرن�سية، قات���ل جنبا اىل 
جنب م���ع رجال �س���ود اآخري���ن يف وحدة 

تدعى الفرقة االفريقية.
 م���ا لبث دمي���ا اأن اأ�سبح معروف���ا بقدراته 
الع�سكري���ة الفائق���ة فاإرتق���ى �سل���م الرتب، 
م���ن عري���ف اىل ج���رال يف اأكرث م���ن اأقل 
من ث���الث �سن���وات، قائدا لق���وة ع�سكرية 
من 35 األف رجل حن كان يف الثالثن من 
العمر فقط. قات���ل يف العديد من احلروب 
الت���ي �ُسّنت �سد فرن�س���ا الثورية، واإنتزع 
ح�سنا رئي�سيا يف االألب من النم�ساوين، 
الذين لّقبوه ب���� ’’ دير �سفارتز توفل ‘‘ )’’ 
ال�سيط���ان اال�سود ‘‘( بعد اأن ت�سّلق جدارا 
�سخري���ا مك�س���وًا بالثل���ج بجزمت���ه الت���ي 
زّوده���ا بُخّف���ن م�سماري���ن. ُع���ِرف اي�سا 
بلطف���ه غ���ري املاأل���وف يف احل���رب االهلية 
يف  الكاثولي���ك  امللكي���ن  �س���د  ال�ساري���ة 
فيندي. يف الوقت الذي برز فيه نابوليون 
من فو�سى الثورة كاأقوى رجل، كان دميا 

مناف�سا خطريا.
حملت���ه  يف  مع���ه  دمي���ا  نابولي���ون  اخ���ذ 
امل�سري���ة الكارثي���ة قائ���دا لفر�سانه، حيث 
�سق���ط اثن���ان من اجل���راالت وت���رك دميا 
حتطم���ت  عندم���ا  القي���ادة.  يف  موقع���ه 

ق���رب ال�سواح���ل االيطالي���ة يف  �سفينت���ه 
طري���ق عودته م���ن م�سر، اأُِخ���ذ اأ�سريا من 
قب���ل مل���ك البوربون، فردين���ان االأول ملك 
نابويل و�سقّلية. يوحي راي�س باأنه كانت 
مماطل���ة مق�س���ودة م���ن احلاق���د والغيور 
نابولي���ون هي التي اأّخ���رت اطالق �سراح 
مناف�س���ه. ح���اول فردين���ان اأن يقت���ل دميا 
ب�س���م الزرني���خ يف الوق���ت ال���ذي مت في���ه 
حتري���ره يف النهاي���ة، فغ���دا الرجل، الذي 
كان معروف���ا بقدرته على رفع ح�سانه من 
االأر����س، اأ�سبه بحطام رجل ن�سف اأعمى، 
م. ذهب دمي���ا عائدا اىل املدينة  ن�سف ا�سّ
ال�سغ���رية في���ري- كوترييت حي���ث التقى 
م���اري- لوي���ز، و�س���ار اأب���ا للروائ���ي يف 

امل�ستقبل.
فرن�س���ا التي عاد اليها دمي���ا كانت متغرية 
نابولي���ون  جي����س  اوتوقراطي���ة  متام���ا. 
اطفئت اآخر �س���رارات احلما�سة الثورية. 
كان التغري االأكرث حّدة هو اإعادة العبودية 
يف موطن دميا االأ�سلي هايتي، والق�ساء 
عل���ى جمهوري���ة العبي���د ال�سابق���ن الت���ي 
اأقامه���ا البطل الهاييت���ي تو�سان لوفرتري. 
نابولي���ون  زوج���ة  ان  م���ن  بالرغ���م  ه���ذا 
االوىل، جوزف���ن،  كان���ت كريولي���ة م���ن 
املارتيني���ك. )قب���ل وق���ت ابك���ر م���ن ه���ذا 
كان دمي���ا رف����س اأن يقود حمل���ة ع�سكرية 
فرن�سي���ة �سد لوفرتري، ال���ذي ق�سى اأيامه 

االأخرية يف �سجن نابوليوين.(
ق�سة ا�سر دميا وموته عام 1806 مبر�س 
�سرط���ان املع���دة ال���ذي تفاق���م بالزرني���خ 
)نف����س املر����س ال���ذي �سيقت���ل نابوليون 
فيم���ا بع���د( كان���ت مروي���ة يف”الكون���ت 
مونت كري�ستو”. اما راي�س فكتب حكاية 

متفاخرة خا�سة به.

عن �صحيفة الغارديان 

هدية حسين

بن اإطالقة واإطالقة، اإقدام واإحجام، خوف و�سجاعة، 
موت وحياة تنبثق من فم املوت، وبتفا�سيل �سغرية 
ت�سع���ك يف قلب املكان امللتهب لتل���ك االأيام الع�سيبة، 
�سوت املج���ارف على االأر�س، وق���ع االأقدام اخلفيفة 
يف الظلم���ة، وم�س���ات قذائ���ف الدباب���ات، اأ�س���وات 
اجلن���ود الهام�س���ة، �سفري الري���ح، والع���دو على بعد 
مئتي مرت، يكتب يوري بونداريف روايته”الطلقات 
االأخرية”عن االأي���ام االأخرية للحرب العاملية الثانية، 
تق���ع الرواي���ة ب 284 �سفح���ة، ترجمة غائ���ب طعمة 
فرم���ان، ومن اإ�س���دارات دار املدى لالإع���الم والثقافة 

والن�سر.
وقب���ل اأن ندخل يف تفا�سيل الرواية نقدم هذه النبذة 
املخت�س���رة ع���ن الكاتب ي���وري بونداري���ف، فهو من 
موالي���د 1924، يعتره النقاد قائد اأدب احلرب حيث 
كر����س ج���ّل اأعمال���ه للح���رب، وكان يف الع���ام 1941 
جندي���ًا متطوع���ًا حينم���ا كان يف ال�سابع���ة ع�سرة من 
العمر، حاز عل���ى جائزة لينن عن جممل اأعماله التي 
خ�س�سها للحرب الوطنية الكرى، ومن اأ�سهر اأعماله 
اإ�سافة اىل الطلقات االأخرية، رواية الثلج احلار، عن 
معرك���ة �ستالينغ���راد الفا�سل���ة بن االأمل���ان وحلفائهم 
وبن االحتاد ال�سوفييتي، وله اأي�سًا رواية )الكتائب 

تطلب النار( و)االختيار(.
يبداأ زم���ن رواية”الطلق���ات االأخرية”عن���د منت�سف 
اللي���ل، بينم���ا كان الكاب���ن نوفيك���وف يتفق���د خمافر 
احلرا�س���ة، فيكت�س���ف اأن اجلن���ود يف اأح���د املالجىء 
ي�سربون اخلم���رة وي�سخبون، اإنه���م يحتفلون بعيد 
ميالد اأحده���م، وبح�سور املمر�س���ة لينا التي ال جتد 
له���ا عن���د الكاب���ن نوفيكوف ه���وًى، فيخ���رج غا�سبًا 
يف اللي���ل الدام�س بحثًا عن خط���ة جديدة وا�ستعدادًا 
للهجوم على االأملان الذي���ن يحا�سرون مدينة كا�سنو 

من جهة الغرب.
ي�سعن���ا املوؤلف وجه���ًا لوجه اأمام الدم���ار الذي حلق 
باملدينة جراء االنفجارات املتتالية، وته�سيم �سطوح 

املنازل، والبيوت املحرتقة، والرعب الذي ميالأ قلوب 
اجلن���ود، واحلرائق والدخان.. واأي�س���ًا يطلعنا على 
يومي���ات اجلن���ود حت���ى امل�سحك���ة منه���ا، م���ن يبدي 
ا�ستع���داده للمعرك���ة، وم���ن يبح���ث ع���ن ذرائ���ع لكي 
يبعد نف�سه عن املواجهة، وم���ا يعانيه ال�سباط اأي�سًا 
م���ن اإحباط���ات وا�ستف���زازات فيما بينه���م، بل وحتى 
ال�سرق���ات الت���ي يقوم به���ا اجلنود من البي���وت التي 

هجرها اأ�سحابها جراء الق�سف ال�سديد.
يدي���ر ي���وري بونداري���ف عمل���ه من خ���الل جمموعة 
ال�سب���اط واجلن���ود واملمر�س���ة لين���ا بكل م���ا يعرتي 
�سخ�سياتهم وعقدهم التي جاءوا بها فزادتها احلرب 

تعقيدًا.. ومن اأبرز تلك ال�سخ�سيات:
 امليجر غولكو قائد كتيبة املدفعية، وهو رجل مت�سكك 
غري���ب االأطوار طلق زوجت���ه وغاىل يف ترتيب حياة 

العزوبية حتى وهو داخل امللجاأ.
 واجلن���دي رميي�سك���وف اخلائف على ال���دوام، الذي 
كان يتمت���ع باإج���ازة مل���دة �ست���ة اأ�سهر ج���راء اإ�سابته 
من معركة �سابقة، فه���و كثري التقاع�س واحلجج لكي 
يناأى بنف�سه بعي���دًا عن املواجهة، لكنه ي�سطدم دومًا 

باأوامر الكابن نوفيكوف ال�سارمة.
لياغال���وف، اجلن���دي ال�سجاع ال���ذي ي�س���اب اإ�سابة 
بالغة يف اإحدى املع���ارك وي�سرف على املوت، فيحلم 
قبي���ل موته بانتهاء احلرب وعودته لزوجته واأوالده 
االأربعة، غري اأن الزوجة ت�سد عنه، وتتزوج من رجل 

اآخر.
الن�سائي���ة  ال�سخ�سي���ة  وه���ي  لين���ا  واملمر�س���ة   
الوحي���دة يف ه���ذه الرواي���ة، ام���راأة �سعب���ة املرا�س 
وب���اردة ومعت���دة بنف�سه���ا ح���د اأنها لطم���ت ال�سابط 
اأوفت�سينيك���وف عندم���ا ح���اول تقبيله���ا عن���وة ذات 
ي���وم،  وردت عل���ى املرافق �سينك���وف ب�سربه، ف�سار 
يطل���ق عليها ال�سائعات لي�س���وه �سمعتها، لكنها لطيفة 
ج���دًا مع اجلن���ود وخ�سو�سًا اأولئ���ك اجلرحى الذين 

يحت�سرون.
الرئي�سي���ة  ال�سخ�سي���ة  نوفيك���وف وه���و  والكاب���ن 
يف ه���ذه الرواي���ة، رجل �سجاع ال يتوان���ى من اتخاذ 
القرارات يف اأ�سعب املواقف، وهو ال يرتاح الأ�سلوب 
املمر�سة م���ع اجلرحى حيث ُتطمئن اجلريح امل�سرف 

عل���ى امل���وت بكلمات كاذب���ة فتوهمه باأن���ه �سيعي�س.. 
اأح���داث  �سي���اق  يف  تتوال���د  اأخ���رى  و�سخ�سي���ات 

الرواية.
ومن الو�سف العام لالأحداث اىل الغو�س اىل اأعماق 
ال�سخ�سي���ات بلغ���ة تنا�س���ب بن���اء تل���ك ال�سخ�سيات 
النف�س���ي واالجتماع���ي، والتعبري ع���ن اال�سطرابات 
الت���ي تواج���ه املح���ارب يف حلظ���ات االحت���دام، فهذا 
اأوفت�سينك���وف يق���ول مرعوب���ًا حن وقع اأ�س���ريًا بيد 
االأمل���ان بع���د اأن ُج���رح ومل يعد ق���ادرًا عل���ى املواجهة 
)اأميك���ن اأن يق�سى على حياتي يف �ساعة اأو �ساعتن؟ 
اأن اأحم���ى م���ن الوج���ود كلي���ًا؟ اأبه���ذه الب�ساط���ة؟( و 
)فّك���ر اأن���ه االآن يف ال�ساد�س���ة والع�سري���ن م���ن العمر 
واأنه ل���ن يخط���و اىل ال�سابعة والع�سرين ق���ط، واأنه 
ل���ن يكون بع���د االآن ذل���ك ال�سخ�س امل�سم���ى �سريجي 
اأوفت�سينك���وف بينم���ا يعي����س االآخ���رون م���ن بع���ده 
وي�سحك���ون، ويعانق���ون الن�س���اء ويتنف�سون.... ثم 
اأنه لن ُيقتل كما ُيقتل االآخرون يف احلرب، ولن يكون 
معروف���ًا للنا�س كيف ا�ست�سه���د ويف اأية ظروف، فقد 
تولد يف نف�س���ه �سعور باالأ�سى االأ�س���ود لذعُه كالنار( 
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اأم���ا االأمكنة التي ت���دور فيها املع���ارك في�سفها بالدقة 
وبتفا�سيله���ا التي متيزه���ا، املرتفع والبحرية وحقل 
االألغ���ام واأج���واء الطق����س والنبات���ات، كم���ا ي�س���ف 
املع���ارك ح���ن حتت���دم حلظ���ة بلحظ���ة، ال يقف���ز على 
االأح���داث وال عل���ى الزم���ن، كل �س���يء مرت���ب بزمن���ه 
واأ�سب���اب حدوثه، كاأننا نعي�س و�سط الدخان وقنابل 
الهاون وم�ساعل االنفجارات و�سراخ اجلنود واأوامر 
الكابن نوفيكوف وهو يح�س �سباطه وجنوده على 

الدخول يف حومة النريان وجهًا لوجه اأمام املوت.
اإن مقالتن���ا ه���ذه ال تل���م ب���كل التفا�سي���ل واالأج���واء 
الت���ي ر�سمها يوري بونداري���ف، والبد من قراءة هذا 
العم���ل املهم وتن�سي���ط الذاكرة لك���ي ال تن�سى املاآ�سي 
الت���ي تخلفه���ا احل���روب، لق���د كان���ت احل���روب ع���ر 
التاري���خ االإن�ساين فع���اًل غري اإن�س���اين وال اأخالقي.. 
لك���ن ال�سع���وب ال جتد ب���دًا لكي حتافظ عل���ى هويتها 
وا�ستمرار وجودها م���ن خو�س احلرب لك�سر �سوكة 

االأعداء واحلفاظ على االأجيال القادمة.

"الكونت األسود” 
لتوم رايس

غموض الشخصية التاريخية

باس��لوب بولييس أديب اكرث منه سرية تقليدية، 
كتب توم راي��س الجزء األخري م��ن ثالثية عن 
س��ريرَ حي��اة آرسة. كتاب��ه األول كان”فيوه��رر 
أكس”، الذي كتبه باملش��اركة مع ش��اب املاين 
رشقي، انغو هيلسباخ، الذي إنجرف مع ’’ ثورة 
غض��ب ‘‘ النازية الجديدة، قبل ان يتوب وييش 
برفاقه الس��ابقني. كيهودي المنتمي، كان رايس 
م��رورا للغاية برواي��ة قصته، ك��ا يف كتابه 
التايل”املس��ترشق”، الحكاية الساحرة عن ليف 
نوس��ينباوم، أو قربان س��ّيد، كاتب اذربيجاين 
يهودي وتاجر دواليب إنتحل هوية مس��لم يف 
رايخ هتلر وايطاليا موس��وليني. يروي هو اآلن 
قص��ة مخفية لزم��ن طويل تلق��ي الضوء عىل 

العنرصية والرضر الذي تسببه.

ترجمة: عباس المفرجي

ق آخر أيام الحرب يوري بونداريف يوثِّ
في رواية "الطلقات األخيرة"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

صدر بالفرنسي
ترجمة وإعداد أنس العزاوي 

ال�سناع���ة هي عامل ولي�س���ت جمرد ظاهرة 
تاريخي���ة بل هي اآلي���ة فكرية كبرية فنحن 
نعي����س ونعتق���د يف الث���ورات ال�سناعي���ة 
الت���ي تتكاثر لقرنن م���ن الزمان كما يقول 
الفيل�سوف بيري مو�سو الباحث والدكتور 
يف العل���وم ال�سيا�سي���ة. ه���ذا الكت���اب هو 
وجه���ة نظر اأنرثوبولوجي���ة وفل�سفية عن 
الغرب نف�س���ه. حيث يك�سف لنا مو�سو عن 
ال���دمي ال�سناعي القوي ال���ذي يهيمن على 
الغ���رب منذ قرنن مل ي�سب���ق لدين اخر ان 

هيمن عليه بهذا ال�سكل من قبل.
يقول مو�سو باأن ال�سناعة تلتهم وحتتوي 
وتوؤثر على كل �سيء من العمران والثقافة 

وحت���ى الدين ف���اإن الوربا دينه���ا لكن هذا 
الدين تاأثر ب�سكل كبري بالثورة ال�سناعية 
الت���ي ا�ساف���ت الي���ه العدي���د م���ن االم���ور 
والق�ساي���ا حيث تولد من ه���ذا املزيج بن 
ظاه���رة  ال�سناعي���ة  والث���ورة  امل�سيحي���ة 

�سناعية دينية جديدة.
مينحنا هذا الكتاب الفر�سة للتمتع بروؤية 
والدة دي���ن جدي���د يهيم���ن عل���ى اعتقادن���ا 
العاملي من خالل الفك���ر ال�سناعي املهيمن 
عل���ى الغ���رب امل�سيح���ي حيث ول���د خليطًا 
معقدًا بن امل�سيحية والطبيعة واالن�سانية 

واحلوا�سيب الذكية.
الدي���ن  ن�س���ب  مو�س���و  بي���ري  ي�ستك�س���ف 

ال�سناع���ي وي�سل���ط ال�س���وء عل���ى ثالث���ة 
باملوؤ�س�س���ة  متمثل���ة  رئي�سي���ة  ت�سعب���ات 
الديني���ة و�سلطته���ا وقيادته���ا م���ن خ���الل 
االدي���رة ب���ن الف���رتة م���ن الق���رن احلادي 
ع�س���ر اإىل الق���رن الثال���ث ع�س���ر والث���ورة 
ال�سناعي���ة م���ن الق���رن ال�ساب���ع ع�سر اىل 
الثامن ع�سر وهيمنة ال�سناعة يف التا�سع 
ع�س���ر، و�سوال اىل الق���رن الع�سرين حيث 
تبلورت هذه الظاهرة وت�سكلت وتطورت 
خالل ثمانية ق���رون لت�سل اإىل ذروتها مع 

الثورة االإدارية.

ت�س���كل فرن�س���ا ج���زءا كب���ريا م���ن التاري���خ العامل���ي خ�سو�سا ان 
تاريخها يبداأ م���ن كهف �سوفيه الذي يقع جنوب فرن�سا ويحتوي 
عل���ى لوحات ت�سويرية تع���د االأف�سل يف الع���امل وكذلك على اأدلة 
اأخ���رى من حي���اة الع�سر احلجري الق���دمي االأعل���ى ويعتر اأقدم 
امللكي���ات الثقافية ال���ذي ت�سنفها اليون�سكو ك���رتاث عاملي ويقدر 
عمره���ا باأك���رث من 36 األف ع���ام. مت ا�ستك�ساف الكه���ف الأول مرة 
م���ن قبل جمموع���ة من ثالث���ة م�ستك�سفي كه���وف يف 18 دي�سمر 
1994 يف منطق���ة االأردي�س بجنوب فرن�س���ا، حيث ت�سبب انهيار 
�سخري يف اإغالق مدخل الكهف طوال 23 األف عام، وهو ما حال 
دون الو�س���ول اإليه بعدها اأدرج الكهف على قائمة الرتاث العاملي 
يف 22 يوني���و 2014، وكذل���ك تكت�س���اف كهف ال�سك���و، يقع كهف 
ال�سك���و مبحافظة دوردوني���ي يف برييجور جنوب غ���رب فرن�سا 
على ال�سف���ة الي�سرى من نهر فيزير وُيعد الكهف الذي يبلغ طوله 
100 قدم تقريبًا واحد من اأهم الكهوف االأثرية الزاخرة بال�سور 
والر�س���وم اجلداري���ة والنقو����س املختلفة االأكرث قدم���ًا يف العامل 
اأجم���ع، وق���د اأ�سهم يف اإثراء تاري���خ الفن ويف تاأ�سي����س علم اآثار 

ما قبل التاريخ.
يت�ساب���ك البح���ث يف الكت���اب ح���ول ق�سيت���ن مهمت���ن اال وهم���ا 

اال�س���ول والهوي���ة ويتن���اول تاري���خ فرن�س���ا العريق م���ن وجهة 
تاريخي���ة �ساملة حي���ث ال ميكن تناول هذا املو�س���وع مبعزل عن 
التاري���خ العاملي. كت���اب ال يتخلى عن الت�سل�س���ل الزمني اأو متعة 

الق�سة ويوفق الكتاب بن النهج النقدي وال�سر احلي.
اأ�س���رف عل���ى هذا الكت���اب باتريك بو�س���رون ا�ساف���ة اىل عدد من 
املوؤرخ���ن وي�س���رتك اجلميع يف بن���اء موؤلف مبن���ي على خطاب 
ملت���زم زمعتمد عل���ى روؤية علمية حيث �ساهم م���ع بو�سرون 120 
كاتب���ا وموؤرخ���ا وخمت�س���ا من خ���الل اعتمادهم  عل���ى 140 حدثا 
تاريخي���ا مهم���ا يف فرن�سا يقراأون م���ن خاللها م���دى تاأثر وتاأثري 
فرن�س���ا يف الع���امل من وجهة نظ���ر تاريخية حديث���ة عملية بعيدة 
ع���ن القراءة التقليدية املعتادة وامل�سوهة للحقائق بع�س االحيان 

ح�سب و�سف املوؤلف.
يتطرق بو�سرون اأال�ستاذ يف كوليج دو فران�س اىل و�سف و�سع 
فرن�سا احلايل واملعركة التي تقودها ويطرح عددا من الت�ساوؤالت 
م���ن بينها هل يوجد تاري���خ لفرن�سا من دون تاري���خ العامل، وهل 
يوج���د تاريخ للعامل من دون فرن�سا. تعر�س بو�سرون لعدد كبري 
م���ن االنتقادات حيث عر البع����س عن ان قراءة بو�سرون اتاريخ 

فرن�سا لي�ست حمايدة بل هي متاأثرة �سيا�سيا.

ق�س���ة ح���ب ب���داأت من���ذ اأي���ام الدرا�سة بن 
التلمي���ذ واملعلمة واأ�ستم���رت حتى و�سلت 
اىل عتبة ق�سر االليزيه فمنذ �سنوات وهما 
مع���ا يتب���ادالن امل�ساع���ر ذاتها عل���ى الرغم 
من الف���ارق الكب���ري يف ال�سن ب���ن االثنن 
فيمت���د تاريخ ه���ذه املغام���رة الكرث من 24 
�سن���ة �سه���د خالله���ا العا�سق���ان العديد من 
املواقف واالح���داث تنوعت بن االيجابي 

وال�سلبي.
ياأخذن���ا كل من كارول���ن ديرين وكاندي�س 
نيديلي���ك يف الك�س���ف م���ا وراء كوالي����س 
عالق���ة ه���ذا الثنائ���ي ال�سغ���وف والطومح 
واحل���امل م���ن خ���الل ع���دد م���ن اللق���اءات 
وال�سه���ادات الت���ي يرويها مقرب���ن منهما 
من���ذ حلظ���ات لقائهم���ا االول يف املدر�س���ة 
الثانوية و�سوال اىل يومنا هذا حيث تقف 
بريجي���ت اىل جنب ماك���رون خالل حملته 
االنتخابي���ة للو�س���ول اىل الرئا�س���ة حيث 
ي�سفها املر�س���ح ال�ساب باأنها امراة حياته. 
ق�سة ح���ب خارجة عن املاأل���وف بن تلميذ 
ومدّر�سته، زوج���ان رومان�سيان على عتبة 

ال�سلطة. 

يجيب الكتاب كذلك على عدد من الت�ساوؤالت 
ابرزها كيف ا�ستطاع هذا الثنائي مواجهة 
ال�سائع���ات واملقاوم���ة واال�ستم���رار به���ذه 
العالق���ة والو�س���ول بها اىل ه���ذه اللحظة 
التاريخي���ة حيث ب���ات اإميانوي���ل ماكرون 
وزوجت���ه بريجي���ت النجم���ن اجلديدي���ن 

ل�سحافة امل�ساهري.
اإعت���اد الفرن�سي���ون عل���ى روؤي���ة الزوجن 
ماك���رون اللذين غالبا ما يت�سدران جمالت 
امل�ساه���ري، اإال اأن ال�سحاف���ة الدولية تبدي 
الزوج���ن  هذي���ن  حي���ال  كب���ريا  ف�س���وال 
البعيدين ع���ن االأمن���اط التقليدية واللذين 

و�سال اإىل اأبواب ال�سلطة.
يروي الكتاب حي���اة اإميانويل منذ ان كان 
فت���ى يف ال�15 حن انت�سب عام 1993 اإىل 
درو����س امل�س���رح يف مدر�ست���ه يف اأمي���ان، 
املدينة الهادئة يف �سمال فرن�سا. هناك كان 
ينتظ���ره لقاء قلب حيات���ه راأ�سا على عقب، 
اإذ اأغرم مبعلمة امل�س���رح بريجيت، وكانت 
متزوج���ة واأم لثالث���ة اأوالد، وتك���ره 24 

عاما.
تو�س���ح كاندي����س نيديلي���ك رئي�س���ة ق�س���م 

جملة”غاال”اخلا�س���ة  يف  ال�سيا�س���ة 
�ساهم���ت  والت���ي  امل�ساه���ري،  باأخب���ار 
الكتاب”الزوج���ان  ه���ذا   تاألي���ف  يف 
ماكرون”ع���ن عالقتهما،”كافح الزوجان 
ي�سع���ران  وهم���ا  حبهم���ا.  ع���ن  للدف���اع 
اإىل  بالي���د  الي���د  ي�س���الن  اإذ  باالعت���زاز 
اأعل���ى عتبات ال�سلط���ة، وكاأنهما ينتقمان 

لعالقتهما".
يتناول الكتاب ق�سة حب املر�سح الطموح 
ال���ذي قد ي�سب���ح الرئي�س املقب���ل لفرن�سا 
ب���دون اأن يك���ون �سغ���ل اأي من�س���ب م���ن 
قبل من خ���الل انتخاب���ات وكذلك يتطرق 
ل�سغف ال�سحافة بهذا الثنائي الذي غالبا 
ما يظهر حتت االأ�سواء فهما ت�سدرا عدة 

م���رات خ���الل �سن���ة غ���الف جملة”باري�س 
مات�س”الفرن�سي���ة التي ن�سرت �سورا لهما 
ال�سي���ف املا�سي يف مالب����س �سباحة على 
اأحد �سواطئ بياريتز، حتت عنوان”عطلة 

غرامية قبل الهجوم".
يركز الكتاب على ق�سية اأن هذين الزوجن 
اللذين يتبعان منطا معكو�سا، ي�سريان اإىل 
تطور اجتماعي فماكرون لي�س رجل �سلطة 

متزوج���ا من ام���راأة ت�سغ���ره �سن���ا. وهذا 
يحمل مدلوال كبريا حول �سخ�سيته.

كارول���ن ديرين �سحافي���ة م�ستقلة، عملت 
�سابقا يف تلفزيون اي تيليه و�ساركت كذلك 
يف التوقيع مع كاندي����س نيديليك، رئي�سة 
ق�س���م ال�سيا�س���ة يف جملة”غاال”اخلا�س���ة 
باأخب���ار امل�ساه���ري، على كت���اب �ساركوزي 

والن�ساء.

الزوجان ماكرون - كارولين ديرين وكانديس نيديليك
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وق���ال يف مقابل���ة مع���ه اجرته���ا موؤخ���را يف 
طوكيو �سحيفة”ا�ساه���ي �سيمبون”"يف كل 
م���رة ا�ستمعت فيها اىل االوبرا، كنت اأت�ساءل 
كيف كان علي���ه ذاك الكومنداتور)قائد �سالح 
الفر�سان(وكيف كان مقتله"، وكان ي�سري اىل 
احدى �سخ�سيات اوبرا  دون جيوفاين".""و.

ه���ي اإحدى اإبداعات املو�سيق���ار موزارت عام 
1787. اقتب�س فيها �سرية متداولة بن نبالء 
اأوروبا عن نبيل من مدينة البندقية االإيطالية 
يدع���ى جياكومو كازانوف���ا )1725- 1796( 
الذي يتنقل بن عوا�س���م ومدن عديدة و ذاع 
�سيت���ه كزي���ر للن�س���اء. تعتر االوب���را االكرث 
قتام���ة ملوت�سارت،األفه���ا بعد وف���اة والده كما 
ق���ال ع���دوه الل���دود )�سال���ريي(، ولق���د كانت 
ه���ذه االوب���را ه���ي حم���اكاة بن �سب���ح املوت 
)ليبولد( والدون الذي اخذه من بعد للجحيم 
تاركااالبن. لقد كانت هذه االوبرا من الناحية 
النف�سي���ة ه���ي اإ�سق���اط ح���دث عل���ى �سخ�سية 
موت�س���ارت، بع���د وف���اة وال���ده ال���ذي هجره 
وعان���ى في���ه م���ن اث���م الف���راق وم���وت والده 
ب�سببه،والذي ادى اإىل تاأليفه القّدا�س االكرث 
�سه���رة فيم���ا بع���د )قدا����س ارواح املوت���ى(و 
االوب���را هي من روائع املو�سيقى الكال�سيكية 

وهي باللغة االيطالية.

"اأن���ا اأميل اإىل اأن اكون مفتونا بخ�سو�سية 

متلكن���ي  م���ا  �سرع���ان  و  بالكلم���ة.  ال�سع���ور 
الف�س���ول  الع���رف  الكيفية الت���ي �ستدور بها 
اح���داث الق�س���ة اإذا م���ا كتبت رواي���ة عن قتل 

الكومنتادور”.
الكتاب اجلديد، الذي ن�سرته �سركة �سين�سو�سا 
للن�سر يف �سب���اط املا�سي، يتمي���ز عن اأعماله 

ال�سابقة يف العديد من النواحي.
على �سبيل املثال، تتاألف الرواية، من جزاأين، 

ويختتم مع والدة طفل، وا�سمه”مورو".
ويق���ول موراكامي”ان���ا مل اأكت���ب رواية  عن 
عائلة من قبل".”ولكن يف روايتي اجلديدة، 
فان  نوعا من ان�ساء  اأ�سرة يتبلور  )مع والدة 

الطفل(."
ويق���ال اإن اأعم���ال موراكام���ي ت�س���ف ا�سي���اء 
فق���دت اأو اختف���ت. ولك���ن الرواي���ة اجلديدة 

تعطي �سعورا بانها تتحدث عن امل�ستقبل.
وعن ذل���ك يقول الروائ���ي الياباين”قد يكون 
لالم���ر عالقة بحقيقة انني بداأت اكر ولكنني 
ارغب يف ان يح�سل النا�س على اال�سياء التي 
فاتتهم”. وا�ساف”ال ا�ستطيع ان او�سح ذلك  

بنف�سي".
و ت���دور احداث الرواي���ة حول ما حدث خالل 
ف���رتة الت�سع���ة اأ�سه���ر الت���ي �سبق���ت  الزلزال 
والت�سونام���ي الكبريين اللذي���ن �سربا �سرق 

اليابان عام 2011.
ويق���ول الكاتب  انه عندم���ا كان ال يزال يعمل 

عل���ى كتاب���ه االأخ���ري يف خريف ع���ام 2015، 
�سافر اإىل حمافظة فوكو�سيما حل�سور حدث 
اأدبي وق���اد �سيارته على ط���ول �ساحل منطقة 

توهوكو التي �سربها الزلزال  
وا�ساف ان”�سخ�سيات هذه الرواية ا�سيبت 
يف الزل���زال بط���رق خمتلف���ة". وا�س���اف”ان 
ذلك تداخ���ل مع ال�س���رر الذي حل���ق باليابان 
كدول���ة بطريقة او باأخرى. لي�س هناك الكثري 

م���ن الروائي ميكن اأن يفعله حيال ذلك، ولكن 
اأردت اأن اأفعل ما ميكنني القيام به.”

احل���رب، وترك اجلروح العميق���ة يف النا�س، 
يحمالن اأي�سا، معاين كبرية.

اأعمال العنف التي وقعت يف الغرب وال�سرق 
يف وق���ت واح���د تقريب���ا - �س���م النم�س���ا م���ن 
قب���ل اأملانيا النازية ومذبح���ة نانكينغ من قبل 
اجلي����س الياب���اين االإمراط���وري - ت�سب���ح 

مرتبطة تدريجيا بفنان ابدع يف ر�سم �سورة 
غام�سة.

ذاك���رة  ه���و  التاري���خ  وق���ال موراكام���ي”ان 
ذل���ك”،  نن�س���ى  ان  اخلط���اأ  وم���ن  جماعي���ة، 
ن���رث  ان  جميع���ا  علين���ا  ان  م�سيفا”اعتق���د 

تاريخنا مب�سوؤولية".
هان����س  بجائ���زة  موراكام���ي  ف���از  وعندم���ا 
كري�ستيان اأندر�سن اأدبر�س يف العام املا�سي، 
ح���ذر يف خطابه يف حفل توزيع اجلوائز يف 
الدمنارك:”بغ����س النظ���ر ع���ن م���دى ارتفاع 
اجل���دار الذي نبنيه الإبق���اء املت�سللن خارجا، 
بغ�س النظ���ر عن م���دى ا�ستبعادن���ا للغرباء، 
بغ����س النظ���ر عن م���دى ما نق���وم ب���ه الإعادة 
كتاب���ة التاري���خ لتنا�سبن���ا، فنح���ن يف نهاي���ة 

املطاف نقوم بتدمري واإيذاء اأنف�سنا.”
وق���ال اإن لديه”خم���اوف قوية”ح���ول طريقة 
التفك���ري التي ظهرت يف جمتمعات كثرية باأن 
الع���امل �سيكون اأف�سل حاال من خالل ا�ستبعاد 

الغرباء.
وقال”ان���ه يج���ب ان تتجمع الق���وى  الالزمة 
للق�س���اء عل���ى اي �سيء ميث���ل اجلانب املظلم 
يف املجتمع". وا�ساف”لكني ال اريد للرواية 
ان تك���ون  بيانا �سيا�سيا. واأود اأن اأحتدث عن 

ذلك يف �سكل ادبي
ويعتقد موراكامي انها رواية طويلة يف زمن 
م���ا ي�سمى مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي مثل 

تويرت والفي�سبوك.
وق���ال”يف جمتمع الي���وم، ال ي�ستخدم النا�س 
�س���وى الر�سائ���ل الق�سرية".”م���ا ه���و مه���م 
بالن�سبة يل هو اأن اأكتب �سيئا للقراء ال ميكن 

تركه مبجرد اأن تبداأ.قراءته
اأن الق�سة �ستجذب القراء يف نهاية  "اأعتق���د 
املط���اف مب���رور الوقت، عل���ى الرغم م���ن اأنه 
لي�س لها تاأث���ري فوري".”اآمل اأن تكون قادرة 

على جذبهم، اإذا ما ا�ستطعت."
تتمح���ور الرواية حول ر�س���ام يبلغ من العمر 
36 عامًا ويعي�س يف ع���امل ريفي لي�ستك�سف، 
مع ج���اره، األغ���ازًا حول لوح���ة بعنوان”قتل 
القائد”قابع���ة  يف خم���زن ل���دى الر�ّس���ام منذ 
اأمٍد بعيد. يذك���ر اجلار عددًا من االأ�سياء التي 
حدث���ت خ���الل عام���ي 1937 و1938، والتي 
و�سفها على اأّنها”قاتلة”بالن�سبة لليابان، مبا 
فيه���ا غزوها ال�سن وذكر مذبحة )ناجنينغ(، 
االأخرية التي ت�سّمى لدى الغرب ب�”اغت�ساب 
ناجنين���غ"، عا�سم���ة اجلن���وب يف ال�س���ن، 
الت���ي قتل فيها اجلي����س الياباين، وعلى مدى 
اأ�سابي���َع �سّت���ة، مئ���ات االأ�سخا����س وا�ستباح 

املدينة باأفظع االأ�ساليب.
�ساح���ب  اأّن  ���ح  ليت�سّ احلكاي���ة  وتت���واىل 
لوحة”قت���ل القائد”ق���د جّند �سقيق���ه االأ�سغر 
البال���غ م���ن العم���ر 20 عامًا فق���ط يف اجلي�س 
الياب���اين ومّت اإر�سال���ه اإىل ال�س���ن خالل عام 
1938 ليع���ود اإىل ب���الده يف مت���وز 1939، 
ُمقدمًا على االنتحار بعد اأوبته بوقٍت ق�سري:

"مل���اذا عل���ى رج���ٍل جنا م���ن ح���رٍب �سرو�س 
دون اأّي���ة اإ�ساب���ة اأن يقتل نف�س���ه؟"، يت�ساءل 
البطل يف الرواي���ة، االأمر الذي يعك�س حرية 

املوؤلف اأي�سًا!

اجلي����س االإمراطوري الياب���اين غزا ال�سن 
وقت���ل بوح�سية اأك���رث من 300 األ���ف مواطن 
�سيني، ناهيك عن قتله جلنوٍد عّزل واغت�سب 
املئات يف اأعقاب اال�ستيالء على ناجنينغ عام 
1937 اأثن���اء احلمل���ة التي قادته���ا لل�سيطرة 
على ال�سن. املذبحة قام بها اجلي�س الياباين 
يف مدين���ة ناجننغ وتعن���ي عا�سمة اجلنوب 
)الرم���ز االأول يعن���ي عا�سمة والث���اين يعني 

جنوب( هي مدينة يف جنوبي ال�سن.
ت�سمى يف الغرب ب���� اغت�ساب ناجننغ وتذكر 
يف اللغ���ة الياباني���ة على اأنها اأح���داث ناجنغ 
حدث���ت بعد اأح���داث معركة ناجنن���غ يف �سنة 
1937 يف ي���وم 13 كان���ون االول عام 1937 
ق���ام  �سهري���ن  اإىل  اأ�سابي���ع   6 م���دى  وعل���ى 
جي�س االحت���الل الياباين يف مدينة ناجنينغ 
بال�س���ن بقت���ل ونه���ب واغت�س���اب الأ�س���رى 
اجلي�س ال�سيني وكذلك لعامة �سكان املدينة. 
تعت���ر هذه املذبحة من اأفظ���ع جرائم القوات 

اليابانية يف احلرب العاملية الثانية.
الرواي���ة الق���ت عا�سفًة من اجل���دل ال�سيا�سي 
والتاريخ���ي، ووجهت اإليه���ا انتقادات كثرية 
اليمينّي���ة  ال�سيا�سّي���ة  الف�سائ���ل  م���ن بع����س 
املتطرفة يف اليابان، هوؤالء الذين كانوا دائمًا 
يحاولون اإنكار ح�سول هذه املجزرة اأ�سا�سًا، 
واتهموا موراكامي باأّنه”يحاول التزّلف اإىل 
ال�سن ليف���وز بجائ���زة نوبل بذك���ر اعرتاٍف 

مبجزرٍة يف روايته اجلديدة!".

عن �صحيفة ا�صاهي �صيمبون اليابانية

هاروكي موراكامي يتحدث 
عن روايته األخيرة

قال الروايئ الياباين الش��هري 
مل  انه  موراكام��ي  ه��ارويك 
يبدأ يف روايته االخرية”)قتل 
الكومنداتور(، بكتابة احداثها 
او  ش��خصياتها  وامن��ا ب��دأ  

بالعنوان.

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

ــــــــدارات ــــن اص م

  تأليف : أبو حيان التوحيدي
 

يعد هذا الكتاب اأهم كتب   التوحيدي يف االأدب واللغة 
و�س���وؤون الفكر،والكتاب عبارة ع���ن م�سامرات حدثت 
نتيج���ة لقاءات مت�سلة جرت يف منزل الوزير ابو عبد 
الل���ه العار�س كان جنمه���ا التوحي���دي و�سديقه الذي 
قدم���ه للوزير اأبو الوفاء املهند�س وهو اأحد ائمة الفكر 
الهند�س���ي يف ع�س���ره  و�سدي���ق الوزي���ر احل�سن بن 
اأجم���د بن �سعدان وزير �سم�سام الدولة البويهي �سنة 

373 للهجرة.
احاديث االمتاع واملوؤان�سة  امتدت لثمان وثالثن ليلة 
ويف كل ليل���ة ينطل���ق �سوؤال م���ن الوزير اب���ن �سعدان 
وتت�سع���ب االجوب���ة وتت�ساب���ك ويجمعه���ا اب���و حيان 

بروائعه البيانية وتختم الليلة مبلحة وداع 
 يف الليل���ة االوىل جرى احلديث ح���ول متعة احلديث 
اجلي���د ويف ان االإن�س���ان يحف���ل باحلدي���ث   املمت���ع 
ويق���ول باحل���وار  ال���ذي ينق���ح الروح وميت���ع ال�سمع 

اأم���ا املو�سوع���ات العار�س���ة فتعريف���ات لغوي���ة تفرق 
ب���ن م�سطلحي  )قدمي( و)عتي���ق( ثم تناول اأبو حّيان 
مع���اين كلم���ات : حادث – حديث – حم���دث ثم ختمت 

الليلة مبلحة الوداع 
هك���ذا ت�ستم���ر اللي���ايل واأ�سئلته���ا وحواراته���ا فف���ي 
الثاني���ة يجري احلوار ع���ن �سخ�سيات مهمة يف الفكر 
واالأدب منهم ابن زرعة وابن ال�سمح  ويحيى بن عدي 
و�سواه���م ، وملخ�س ما قاله بعد نقدهم   انهم متفقون 
عل���ى اأن النف����س  جوهر خالد وقال يف عل���م الطب انه 
و�سط ب���ن ال�سواب واخلطاأ ويف احلي���اة اأنها و�سط 

بن ال�سالمة والعطب. 
ويف الليل���ة الثالث���ة كان احلدي���ث ع���ن بع����س رج���ال 
ال�س���وء، ويف الرابع���ة كان احلدي���ث ع���ن الوزير ابن 
عب���اد فق���ال عنه انه حم���ب للثناء اىل درج���ة االإ�سراف 
وهو مزيج من عق���ل وحمق كما ذكر عدد من املتقدمن 
يف اأب���واب علمه���م  مث���ل اخللي���ل يف العرو����س وابو 
عم���رو ب���ن الع���الء يف اللغ���ة واال�س���كايف يف املوازنة 
واب���ن جري���ر يف التف�سري ،و�سرى احلدي���ث يف �سائر 

اللي���ايل على هذا النحو الظريف من احلوار وانطالق 
املعرفة وفروعها ومنها خ�سائ�س االأمم واملقارنة بن 
نفع علم احل�ساب واللغ���ة البالغية واملنطق االأر�سطي 
وخ�سائ����س احلي���وان وحدي���ث  عن ال���روح والنف�س 
وال�سف���ات  واالختي���ار  واجل���ر  واجلن���ون  والعق���ل 
اخللقية وبحوث يف اللغة وجمموعة نوادر وطرائف، 
ث���م يختتم الكتاب بر�سالتن وجههما ابو حيان للوزير 
واىل اب���ي الوفاء املهند�س م�ستغيث���ا الفقره وادقاعه. 
اأّلف اب���و حّيان حوايل الع�سرين كتاب���ا �ساع معظمها 
اأو الن�سب���ة اىل  اأو ب�سب���ب االهم���ال  ل���دى الوراق���ن 
غ���ريه لك���ن الكتب الت���ي تواتر الرج���وع اليها وعرفت 
ل���ه لو�سوح ا�سلوبه وعدم ج���راأة اأي كان على �سرقتها 
لذيوعه���ا با�س���م التوحي���دي املغب���ون اأبدا، ه���ي كتاب 
)الهوامل وال�سوامل(  الذي حققه  اأحمد اأمن وال�سيد 
وال�سدي���ق(  )ال�سداق���ة  ن�س���را  الل���ذان  �سق���ر  احم���د 
و)الب�سائ���ر والذخائر( فيما ن�س���ر عبد الرحمن بدوي 
كتاب���ي )املقاب�س���ات( و)االإ�س���ارات االإلهي���ة( فيما ن�سر 

اأحمد اأمن واأحمد الزين هذا الكتاب .

صدر قديما 
اإلمتاع والمؤانسة

"اإذا كان ل���كل �سحي���ة كت���اب، ف���اإن العراق 
يف جممل���ه �سي�سب���ح مكتب���ة �سخم���ة، م���ن 
امل�ستحي���ل عل���ى االإط���الق فهر�سته���ا". بطل 
الرواي���ة ه���و اإبراهي���م، امللق���ب ب”املوؤم���ن 
بالق�سم���ة والن�سي���ب"، الذي ت���روى حياته 
باأكر قدر من التف�سيل يف  الرواية  و�سكلت 
حادثة  اكت�ساف راأ�س���ه مقطوعا ومو�سوعا  
يف �سن���دوق  للم���وز يف ع���ام 2006بداي���ة  
اإبراهي���م  واأ�سدق���اء  وخامتته���ا.  الرواي���ة 
طارق”املنده�س”وعب���د  الطفول���ة،  من���ذ 
الل���ه، واملع���روف با�سم”كاف���كا"، ه���م اأي�سا 

�سخ�سيات اأ�سا�سية يف الق�سة.

ط���ارق ه���و مدر�س، ي�س���ع العط���ر دائما  ذو 
ابت�سام���ة عري�س���ة  واإم���ام م�سج���د. وه���ذه 
ال�سف���ه حمته من الذهاب اىل احلرب، وبقي 
يف قريت���ه، حيث كان يق���وم بحرا�سة احدى 
موؤ�س�س���ات النظ���ام احلاك���م. اما عب���د الله، 
ال���ذي كان يلقب”بام���ري املت�سائمن”والذى 
ي�س���ف االح���داث املعا�س���رة بانها”تاري���خ 
ق���دمي، و�سائ���ع، وميت"، فق���د ا�ستدعى اىل 
اخلدم���ة الع�سكري���ة  ب�سبب ان���دالع احلرب 
م���ع ايران ووقع يف اال�س���ر وظل فيه  طوال 
الت�سعة ع�سر عاما التي تلت ذلك التاريخ مع 

م���ا يقرب من 100 ال���ف اخرين من اجلنود.
وت�سف الرواية حياته يف االأ�سر 

ال ميك���ن تلم�س اي  منحى طائفي  يف �سرد.
الرواية  رغم ان ال�سخ�سيات الرئي�سية، من 
�سمال بغداد، بافرتا�س انها تنتمي اىل طائفة 
معينة، وما مل يكن  القارئ ذو معرفة م�سبقة  
خارج �سياق الن�س فال ميكنه ان يتحقق من 
هذا االفرتا�س. وتنق���ل �سخ�سيات الرواية  
م���ن خ���الل املناظ���ر الطبيعي���ة اجلميل���ة يف 
الب���الد واحل���روب الرهيب���ة الت���ي عا�سته���ا 
اإح�سا�س���ا وا�سح���ا مبعاناة االأم���ة العراقية 
مع ازدراء دائم للنزعات القومية االق�سائية 
والدعائية.”عندم���ا اأنظ���ر اإىل علم اأي بلد"، 
يق���ول عبد الل���ه  احدى �سخ�سي���ات الرواية 
عند اإطالق �سراح���ه:”ال اأرى �سيئا اأكرث من 
خ���ردة م���ن القما����س خالي���ة من اأي ل���ون اأو 

معنى".

اذا كان م���ا تتميز به �سخ�سي���ة  عبد الله هو 
العدمية، ف���اإن �سمة  اإبراهيم هو اال�ست�سالم 
مق���در ومر�سوم”كم���ا  �س���يء   لالق���دار”كل 
يق���ول، و لذلك ي�سمي ابنت���ه ق�سمة،”. وبعد 
ان ي�سبح عقيما اث���ر ا�ستن�ساق الغاز ال�سام 

يف حرب اإيران، وي�ساب بالعوق خالل غزو 
الكوي���ت ح���ن يفق���د قدمه، يج���د وظيفة يف 
احلدائق التي تاخ���ذ الرواية عنوانها منها. 
يف تلك االماكن ال�سا�سعة  داخل بغداد، التي 
ر�سعتها ق�سور �س���دام ح�سن، يختلط ماء 
الناف���ورة بالعط���ور واجِلم���ال الت���ي ترعى 
بن �ست���الت الورد والتما�سي���ح التي ت�سبح 
يف ب���رك ال�سباحة.و بطبيع���ة احلال، كانت 

اأهوال حتدث حتت هذا ال�سطح.

كان���ت ابنته  ق�سمة  امراأة م�ستقلة، طموحها 
ال ح���دود له، وعالقتها مت�سدعة  مع والدها. 
وكاإن ت�سوي���ر الكات���ب  لندمها  غ���ري املعلن 
ع���ن كون���ه والدها،ت�سوي���را  رائع���ا وغنيًا 

باالحا�سي�س القوية.

اما القري���ة التي تدور فيها اح���داث الرواية 
والتي  مل يك�سف عن ا�سمها، حيث كانت"كل 
ق�سة حتدث فيها ت�سل اإىل اأذان اجلميع يف 
نهاي���ة املطاف( فت�سفها  الكثري من �سفحات 
الرواية املتدفقة ب�سرعة. و ي�سورها الكاتب 
ب�س���كل  مكث���ف كما فع���ل   ماركيز يف و�سفه 
لقريت���ه  ماكوندو، حن �س���ور �سخ�سياتها، 
من رئي�س البلدية اإىل الرعاة،  ب�سكل رائع.. 

حبكة الرواية حاذقة، وحمنكة ذات  احداث 
متنوع���ة، ومليئ���ة بك�س���ف االأ�س���رار. وم���ن 
ب���ن الف�س���ول املذهل���ة الت���ي كتب���ت حقائق 
ع���ن االأو�ساع يف الكوي���ت املحتلة، حيث مل 
يكن امام اجلنود العراقيون من خيار �سوى 
نه���ب املدينة اأو امل���وت يف ال�سحراء، ف�سال 
عن �سور حية للمجزرة على الطريق املدمر 
اإىل الب�سرة، و�سقوط بغداد الفو�سوي على 
ي���د االأمريكي���ن يف ع���ام 2003. والواقعية 
املهلو�س���ة، الت���ي ر�سمت  بتفا�سي���ل رمزية، 
ال���ذي تذكرن���ا بفا�سيل���ي  اإىل احل���د  ت�س���ل 
غرو�سم���ان، كما يحدث عندما يرفع اإبراهيم 
امل�ساب عيني���ه ويرى كلب براأ����س اآدمي... 
ولك���ن بعد ذلك ي�سحح ال�س���ارد له االمر: ال، 

انه كلب يحمل بن فكيه راأ�سا.مقطوعا

يف بع����س االأحي���ان ينحى ا�سل���وب الكتابة 
اىل ان يت�سب���ه بتول�ستوي اىل حد بعيد، يف 
تركيزه على التفاعل بن ال�سخ�سيات خالل 
تدفق نه���ر الزمن”الذي مير من بينهم  ومن 
حوله���م"، ويف اإح�سا�س���ه باحلي���اة الفردية 
وتوا�سلها م���ع املجتمع على نط���اق اأو�سع. 
على �سبيل املثال، ف���اإن م�ساغل اأم اإبراهيم،، 
جتعل���ه ي�سعر ب���اأن حياته كله���ا كانت جمرد 

قط���رة عادية اأخرى و�س���ط حميط هائل  من 
قط���رات ال ح�س���ر له���ا تتاأل���ف م���ن كل �سيء 
من حول���ه: النا����س وق�س�سه���م وكينونتهم 

وممتلكاتهم”.

الرواي���ة من�سوج���ة من الق�س����س احلقيقية 
التي عا�سها املوؤلف، اأو رويت له، وهو يعمل 
االآن ا�ست���اذا جامعيا ويعي�س يف مدريد وقد 
قام برتجمة كت���اب دون كي�سوت، ف�سال عن 
كون���ه م���ن جن���وم االأدب العرب���ي املعا�سر. 
اأعدم �س���دام ح�سن �سقيق���ه، ال�ساعر ح�سن 

مطلك، يف عام 1990.

وعلى الرغم من جذوره���ا املحلية الرا�سخة 
يف �سياقها، ف���اإن اهتمامات حدائق الرئي�س 
عاملي���ة اي�س���ا. اإنه���ا بحث عمي���ق يف احلب 
وامل���وت والظل���م، وتاأكي���د الأهمي���ة الكرامة 
وال�سداق���ة ومعن���ى احلي���اة و�س���ط القمع. 
اح���داث الرواي���ة بال �س���ك ماأ�ساوي���ة، ولكن 
فيها مل�س���ات خفيفة من الفكاه���ة التي جتعل 
م���ن قراءتها متع���ة كب���رية. وحل�سن احلظ، 

فاإن كلماتها االأخرية كانت"للحكاية بقية"

عن الغارديان

ترجمة/ المدى 

راأ�س مقطوع. ثم اآخر، واآخر، حتى يتم العثور على ت�سعة 
روؤ�ساء مقطوعة يف قرية عراقية. اإنها مقدمة حية �سادمة 
للعامل العنيف والفو�سوي لرواية حديقة الرئي�س ملح�سن 

الرملي.

* ب���دا �سوؤالن���ا بريئ���ا للغاية   حول م�س���در   اإلهامه لكتابة 
هذه الرواية. 

- يق���ول الرمل���ي”يف الي���وم الثال���ث من رم�س���ان يف عام 
2006، تلقي���ت اأنب���اء ع���ن ذبح ت�سعة م���ن اأقارب���ي الذين 
كانوا �سياما"،.”وجد �س���كان قريتي روؤو�سهم مو�سوعة 
يف �سنادي���ق للم���وز، جنب���ا اإىل جنب مع بطاق���ات الهوية 
اخلا�س���ة بهم، على جان���ب الطريق الرئي�س���ي بالقرب من 

منزل عائلتي.
لدي  فقد كانت  "لق���د �سدمتني هذه االخبار وارعبتن���ي، 
ذكري���ات م���ع اأ�سح���اب ه���ذه الروؤو����س حينما كن���ا نلعب 

�سوية ايام الطفولة”.

وم���ن املفهوم اأن الرمل���ي مل يكن لديه اأي فك���رة عما يجب 
القي���ام به، �سوى اللج���وء اإىل �سيء يعرفه: الكتابة. وبعد 
�س���ت �سن���وات، ن�س���رت حدائق الرئي����س باللغ���ة العربية، 
حي���ث تروي حكاي���ات االأ�سدقاء الثالثة عب���د الله وطارق 
واإبراهي���م وت���دور احداثه���ا ح���ول  ماآ�سيه���م ال�سخ�سي���ة 
وماآ�س���ي الع���راق يف الف���رتة الواقع���ة ما ب���ن احلرب مع 

اإيران حتى �سنوات ما بعد الغزو االأمريكي.
وقد مت اإدراجها يف قائمة اجلائزة الدولية للرواية العربية 
البوكر لعام 2013، وقد �س���درت اأخريا ترجمة لها باللغة 

االإجنليزية، من قبل لوك ليفغرين. وهو اإجناز مذهل.

يق���ول املوؤلف وهو يتحدث  عن غايته م���ن تاأليف الكتاب. 
:”كن���ت اأريد اأن اأقول اإن ال�سحايا لي�سوا جمرد اأرقام يتم 
ت�سجيله���ا يف ال�سحف، فداخل كل واح���د منهم عامل كامل 
بحد ذاته"، "كان���ت لديهم عوائل وذكريات واحالم، وكان 
من اأب�سع الظلم هو ذبح هذا العامل باأ�سره وان نن�سى ذلك 

بكل برود يف غ�سون دقائق".
ورغم ان جميع هذه الوفي���ات موجودة يف كتاب الرملي، 

ف���اإن اإجنازه احلقيق���ي هو جعل 
واإبراهي���م  ط���ارق  �سخ�سي���ات 
باحلي���اة،  مليئ���ة  الل���ه  وعب���د 
وواقعي���ة ب���ل وذات م�سداقي���ة. 
وا�ستم���رار عالقته���م بطريقة ما 
على الرغم من اخل�سائر الباهظة 
التي يتكبدها من يعي�س بب�ساطة 

يف العراق.
يق���ول الرملي:”تل���ك كانت نوع 
العالق���ة الت���ي يقيمه���ا ال�سحايا  

بع�سهم مع  البع�س االخر.
"اإنهم امثلة  للنا�س العادين، و 
حلي���اة مالين العراقي���ن الذين 
ودفع���وا  الظل���م،  عليه���م  �سل���ط 
ثمنا باهظا ب�سب���ب الدكتاتورية 
والع���ادات والتقالي���د واحلروب 
والعقوب���ات وم���ا اإىل ذل���ك - كل 

ذلك دون اأي ذنب اأو اأي خيار لهم يف هذه امل�ساألة”.

رحل���ة عب���د الله تعط���ي الكت���اب عنوانه: حي���ث ينتهي به 
املطاف اىل العمل يف احلديقة ال�سا�سعة للرئي�س العراقي 
- ولك���ن بالطبع فان عملي���ة احلفر يف االأر�س لي�ست مهمة 

عادية كما قد يبدو حتت حكمه.
* وم���ن املثري لالهتمام اأن ا�سم �سدام ح�سن مل يذكر قط، 
مم���ا يجعل من رواية  حديقة الرئي�س تعبريا عن اأي نظام 

�سمويل.
- "نعم، هذا �سحيح"، يوافق الرملي.

اأذكر �سدام  اأن  اأري���د  اأي�سا: ال  "وهن���اك �سبب �سخ�س���ي 
ح�س���ن باال�س���م يف اأي من اأعمايل االأدبي���ة، فهو الذي قتل 

اأخي والعديد من اأقاربي.
"اأ�سع���ر اأن القي���ام بذل���ك من �ساأنه اأن يل���وث ن�سو�سي، 
ويف اأعم���ايل، قد جت���د اأ�سماء لكل �س���يء - حتى حلمار - 

ولكنك لن جتد ا�سم �سدام ح�سن".

ف���ر الرملي من العراق اىل االردن بعد ”ثالث �سنوات مثل 
الكوابي����س ام�ساها يف اخلدم���ة الع�سكرية” ثم غادر اىل 

ا�سبانيا يف 1995 حيث يعي�س االن.

هن���اك خ���ط خميف يف الكت���اب يب���دو اأنه يلخ����س ما كان 

يعني���ه  العي�س يف تل���ك الفرتة يف الع���راق، وكما قال عبد 
الله الإبراهيم:”ال توجد طريقة يكون فيها املوت اأ�سواأ من 

احلياة".
وق���ال الرملي:”عندما ب���داأت احلرب العراقي���ة االإيرانية، 

كان عمري 13 عاما، وكانت جثث القتلى ت�سل كل يوم.
اليوم، الأن قريتي كانت  "ا�ستمرامل���وت دون توقف حتى 

حتت �سيطرة داع�س ملدة عامن ون�سف.
"ب�سب���ب الكثري م���ن الطرق الب�سعة للم���وت يف العراق، 
- يف  ميت���ة طبيعي���ة  اإىل  يتوق���ون  النا����س  معظ���م  ف���ان 
الواق���ع، �سمع���ت والدت���ي تدعو م���ن الل���ه اأن مييتها ميتة 

عادية. 
مرات". عدة  للموت  اتوق  كنت  نف�سي  "اأنا 

يف ح���ن اأن���ه عانى اأكرث مم���ا ميكن ان يت�س���وره معظمنا  
يف اأ�سواأ كوابي�سه فان روايته حدائق الرئي�س ا�ستطاعت 
االإن�ساني���ة  بامل�ساع���ر  حتتف���ي  ان  اخ���رى  او  بطريق���ة 

الأبطالها.
يق���ول الرملي:”لي����س هناك حياة بال اأم���ل"، واإمكانية اأن 

ت�س���ل الرتجم���ة التي قام به���ا  ليفغري���ن االآن اإىل جمهور 
اأو�سع هي �سعلة منرية لل�سوء.

وقال”و�سوف تنقل  اأ�سوات �سعبي، ا�سافة اىل معاناتهم، 
الأكر عدد من النا�س يف العامل"،.

وا�س���اف”ان �سعوراالخري���ن ب���االم ومعان���اة  ال�سحاي���ا 
�سيخف���ف من تل���ك املعاناة ويجعلهم ي�سع���رون بالت�سامن 

االن�ساين".
ويختت���م الكتاب اأي�سا بعبارة “للرواية بقية"، وقد ك�سف 
الرملي اأنه يف منت�سف الطريق النهاء اجلزء الثاين منها. 

وقد تكون لغته مفاجاأة لعدد قليل من النا�س.
- "اأعتقد اأن التتمة �ستكون اأكرث متعة، واأكرث اإثارة”،.

"�ساأجع���ل الق���ارئ ي�سح���ك اأكرث م���ن البكاء ه���ذه املرة، 
ولي����س الأن ما يحدث هو م�سح���ك، ولكن الأنه عندما ت�سل 
املاأ�س���اة ذروته���ا االأك���رث اإيالم���ا، فاأحيان���ا ال يوج���د �سيء 

ميكننا القيام به بعد الدموع �سوى ال�سحك.

عن/ ذا نا�صينال

صدور الترجمة االنكليزية لرواية )حدائق 
الرئيس( للكاتب محسن الرملي

مبناسبة صدور   الرتجمة االنكليزية لرواية )حدائق الرئيس( للكاتب العراقي محسن الرميل عن 
دار ماكليهاوس برس للنرش.  نرشت صحيفة الغارديان مقاال استعرضت فيه احداث الرواية:

منذ عام 1980، و ش��عب العراق يعاين من ح��روب ال نهاية لها، فضال عن االنتفاضات واعال 
القم��ع والعقوبات وما خلفته من أمراض.تقدم لنا  رواية حدائق الرئيس، التي صدرت باللغة 
العربية يف عام 2012 والتي ترجمها بشكل رائع لوك ليفغرين، قصة ملحمية عن هذه التجربة 

من منظور عراقي.

مقابلة قصيرة مع محسن الرملي

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

وقد عددته����ا ظاهرة من بن كث����ري من الكتب 
التي مرت عليك؟

• نع����م توجد الكثري من الكتب التي عددتها 
عظيم����ة مب����ا جاءت ب����ه ومهم����ة ج����دًا، ولكن 
ال يوج����د يف احلي����اة �سيء”اأف�سل”فدائم����ا 
م����ا يظه����ر االف�س����ل من����ه، ا�ساف����ة اإن تقيي����م 
االف�س����ل ب����كل زم����ان يختل����ف ع����ن �سابقاته، 
هنال����ك كتاب بعن����وان ”التعب����ري املو�سيقي” 
للدكتور فوؤاد زكريا ويتحدث الكتاب عن دور 
املو�سيقى يف الذائق����ة، واي�سا كتاب”ا�سرار 
املو�سيقى”لعلي ال�سوك، رغم اين اعّد جتربة 
علي ال�سوك مهمة ج����دا، ا�سافة اىل ان كتابه 

هذا مهم جدا يف التجربة املو�سيقية.
           اي�سا ”ق�سة احل�سارة” لديورانت هو 
كت����اب مهم ومرجع����ي، ا�سافة اىل م����ا تناوله  
حمم����د رجب النج����ار يف كتبه ع����ن العيارين          
وال�سط����ار وجح����ا العرب����ي وكت����ب حمم����ود 
اجلوه����ري ال����ذي األف مو�سوع����ة يف الرتاث 
العرب����ي، ا�سافة اىل كت����اب وا�ساتذة اخرين 

كتبوا يف هذا املجال.

-  لنعود للتخ�ص�ص يف جمال الكتب ونت�صاءل 
م���ا ه���ي اه���م ق�ص���ة او كت���اب ق�ص�ص���ي عراقي 

قراأته؟
املهم����ة  العراقي����ة  الق�س�����س  كث����رية   •
ق�سة”اململك����ة  مث����ل  االآن  وحت����ى  �سابق����ًا 
ال�سوداء”ملحم����د خ�س����ري، وق�س�����س الكاتب 
خ�سري عبد االم����ري، وعبد الرحمن الربيعي، 
وحالي����ا ق�س�����س حن����ون جميد تعت����ر مهمة 
وممي����زة، ا�ساف����ة اىل حمي����د املخت����ار وعبد 

ال�ستار البي�ساين.

- مل اكت���ِف ب�صوؤايل عن الق�ص���ة، وتطرقت اإىل 
اهم الكتب املخت�صة بالرتاث ال�صعبي العراقي؟

• الرتاث ال�سعبي العراقي مع �سديد اال�سف 
مل يح����رتم، ومل يجد االهتم����ام الكبري به من 
قب����ل الدول����ة، حي����ث ظه����ر ع����دد م����ن الكت����اب 
املهتم����ن بال����رتاث ال�سعب����ي يف ال�ستيني����ات 
املا�س����ي و�س����در كتاب”مدخ����ل  الق����رن  م����ن 
الفولكل����ور العراقي”لعب����د احلميد العلوجي 
ونور ال����راوي وغريهم����ا ب����داأوا  يوؤ�س�سون 
مل�س����روع تراث����ي، لكنه����م مل يج����دوا العناي����ة 
واالهتم����ام، كما ظهر الي����وم عدد من املهتمن 
يف جمال ال����رتاث مثل ح�سن علي اجلبوري 
وال����ذي كتب ع����ن القبلة يف ال����رتاث ال�سعبي 
وال�سح����ر اي�س����ا، وكاظ����م �سعد الدي����ن الذي 

كت����ب ع����ن الرواي����ة ال�سعبي����ة، وقا�سم حممد 
عبا�س واخرين.

- التاريخ، الق�ص����ص، النقد والرتاث ال�صعبي، 
ه���ذه جم���االت اهتمامك م���ن الكتب، ه���ل هنالك 

كتب تهتم بها خارج هذه التخ�ص�صات؟
• نع����م بالتاأكي����د، حتى اأنني كتبت عددا من 
امل�سل�سالت االذاعية، ك�سيء بعيد عن جماالت 
اهتمامي، ولك����ن كما تعلمن اأن االخت�سا�س 
اي كت����ب التاري����خ وال����رتاث ال�سعب����ي تبقى 

ذات اولوية �سمن اهتماماتي.

- م���ا ه���ي املقايي�ص الت���ي ت�صتند اإليه���ا الإختيار 
كتبتك؟

قري����ب  كت����اب  اي  ارى  ح����ن  املوؤك����د  • م����ن 
م����ن جم����ال اهتمام����ي ومي����ويل وتخ�س�سي 

�ساأقتنيه بال نقا�س.

 - اي���ن تقع املوؤلفات الن�صوية من الكتب من بني 

جماالت اهتمامك؟
الدليمي ومي�سل����ون هادي وهدية  • لطفي����ة 
ح�س����ن ي�سكلن ال�س����دارة يف قراءاتي للكتب 

الن�سوية.

- حت���دث لنا كت���ب التاري���خ واهميته���ا عراقيًا، 
وهل لديك جديد يف جمال التاريخ؟

يقدم خدم����ة ومعلومات  الع����ام   • التاري����خ 
لتوظي����ف  خالل����ه  م����ن  يتمكن����وا  للب�سري����ة 
الفنون االدبية االخ����رى، فالكاتب لونغرنك، 
كتب كث����ريا عن التاري����خ والف����رتات املظلمة 
التي مر بها الع����راق يف كتاب بعنوان”اربع 
ق����رون م����ن تاري����خ العراق”ومهد م����ن خالله 
لتج����ارب اخ����رى، وم����ن اه����م الكت����اب الذين 
كتب����وا ي�س����ا يف جم����ال التاري����خ  وطبعا يف 
مقدمتهم ط����ه باقر، هم جن����دة فتحي �سفوة، 
وم�سطف����ى ج����واد ال����ذي كت����ب ع����ن التاريخ 
العبا�س����ي واالم����وي، ون����وري عب����د احلميد 
وجعفر اخلي����اط الذي كتب وترحم اي�سا يف 

جمال التاريخ.
اأم����ا فيما قدمت����ه اأنا فحاليا  اأعم����ل على كتابة 
ن����وري  ال�سعي����د، او اوراق  ن����وري  ر�سائ����ل 
ال�سعيد واعمل على ه����ذا الكتاب الأن ال�سعيد 
ظل����م كث����ريًا تاريخي����ا، ه����ذا الرج����ل وثق كل 
عم����ل يق����وم ب����ه، م����ن خ����الل مواق����ف كثرية 
منها”ذهاب����ه  اىل مكة يف زم����ن امللك م�سعود 
وال����ذي ح�س����ل اململك����ة واخ����رج احلجازين 
منه����ا، وذهب ال�سعيد ل����ه الأن كان لديه ا�سرى 
عراقي����ن، وكت����ب ر�سائ����ل له وبق����ي يف مكة 

راف�س����ا اخل����روج منها والع����ودة اىل العراق 
حل����ن ح�سول����ه عل����ى موافق����ة املل����ك واطلق 

�سراح اال�سرى.
موق����ف اخ����ر لتاري����خ ن����وري �سعي����د الذي مل 
يهت����م �سوى مب�سلحة الب����الد، حن ذهب اىل 
�ساه اي����ران وكان ال�ساه اخ����ذ خمافر عراقية 
اخذ معها ا�سرى عراقين، فذهب ال�سعيد مع  
وزير اخلارجي����ة وذهب اليران وات�سل بهم، 
وا�ستقبلت����ه احلكوم����ة وق����ال لهم ان����ا حا�سر 
للق����اء ال�س����اه فقط وح����ن ح�سر ال�س����اه قّبل 
ال�سعيد يده خدمة مل�سالح البلد، وهنا قال له 
وزير اخلاريج����ة  ملاذا تقبل ي����د ال�ساه وانت 
رئي�����س دول����ة اي�سا قال ل����ه ابنائي وجنودي 
م�سجون����ن لدي����ه وان كل����ف االم����ر �ساأقب����ل 

قدمه.
ن����وري ال�سعي����د كان داهي����ة �سيا�سي����ة، وكان 
ذا توج����ه قوم����ي ولكن مل ير�����س تزعم م�سر 

للبالد الن يعتر العراق هو مت�سيد.

- ح�صن���ًا لنتح���دث �صريعا ع���ن الكتب االن، هل 
اخ���رتت كتاب���ًا يف يوم ما وح���ني و�صلت ملرحلة 

اكرث ن�صج فكري ندمت على اختياره؟
• نع����م هنال����ك �سخ�����س يدع����ى ال�سيد حامد 
”الق�س����ة  بعن����وان  كت����اب  كت����ب  الن�س����ال 
العربي����ة” وح����ن اطلع����ت على الكت����اب كان 
يتح����دث عن الق�س����ة امل�سرية فقط وال وجود 
مل����ا يخ�س التج����ارب العربية االخ����رى وهذا 

كان كتابا غري مو�سوعي.

- مكتيت���ك مليئ���ة بالكت���ب  ه���ل ق���راأت كل م���ا 
حتتوي���ه مكتبتك م���ن كت���ب ام ان هنالك كتبا مل 

تقراأها بعد.
اق����راأه،  مل  مكتبت����ي  يف  كت����اب  يوج����د  • ال 
جمي����ع الكت����ب الت����ي �سممته����ا �سم����ن حدود 

هذه املكتبة هي كتب مقروءة.

- ه���ل هنال���ك كت���ب متنيت ل���و ت�صمه���ا ملكتبتك 
ولكنك مل تتمكن من ذلك؟

• الكت����اب الذي متنيت �سراءه هومو�سوعة 
د�ستوف�سك����ي ب�سب����ب كرها وغ����الء ثمنها مل 
امتك����ن من �سرائها �سابق����ا ومل ا�سرتيها حتى 
االن، واي�سا كتاب”ق�سة احل�سارة”واي�سا 
مل ا�سرتي����ه يف وقتها ل�سيق ذات اليد يف ذلك 

الوقت.

- اخرت يل كتابا من مكتبتك وحدثني عنه؟
�سعب����ي  ت����راث  كت����اب  بغدادي����ة  • حكاي����ات 
اح����ب احلديث عن����ه جمع����ه الدكت����ور داوود 
�سل����وم ل����الب الكرمل����ي وه����و �ساح����ب لغ����ة  
لن�س����اء  �سعبي����ة  حكاي����ات  وجم����ع  الع����رب 
بغدادي����ات باللهج����ة العامي����ة الت����ي كانت يف 
بغ����داد لهج����ة قريب����ة م����ن لهج����ة املو�سل عن 
مك����ر الن�ساء والرج����ال وهي حكاي����ات متثل 
�سيئ����ا م����ن روح الع����راق وداوود �سلوم جمع 
الكت����اب  ا�س����م  وكان  وف�سحه����ا  احلكاي����ات 
باال�سا�س”التفت����اف"، وانا اقراأه بن الفرتة 
واالخ����رى، وه����ذا م����ن الكت����ب املهم����ة الت����ي 

احاول العودة له.
الكت����اب الثاين هو رواية”رياح �سرقية رياح 
غربية”وه����ي رواي����ة مظلوم����ة مل يهت����م به����ا 
النق����اد اهتماما كب����ريا ويتحدث ع����ن جتربة 
املوظف العراقي يف ال�س����ركات االجنبية يف 
الب�سرة وحتدث عن فرتة من تاريخ الب�سرة 

بهذه الطريقة.

- اأخريًا هل متنيت ان ا�صاألك عن كتاب ما؟
�س����يء يخ�س  ان����ك ن�سيت����ي اي  اعتق����د  • ال 
الكت����ب ولك����ن كان من املمك����ن اأن نتحدث عن 
كت����ب الفولكل����ور، كت����اب الفولكل����ور ككاظ����م 
�سع����د الدي����ن وح�سن اجلب����وري اللذين كتبا 
عن االلعاب ال�سعبية وعبد املح�سن ال�سوداين 
كتب ع����ن االلعاب ال�سعبية بالعمارة ويون�س 
ال�سامرائ����ي كت����ب ع����ن االلع����اب ال�سعبية يف 
�سامراء واخرين كتبوا عن الب�سرة وغريهم 
وعام����ر ر�سي����د ال�سامرائي وحمم����ود العبطة 

وغريهم  وح�سن اجلبوري وغريهم.

حاورته زينب المشاط ................................................................................ تصوير محمود رؤوف
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يا
التاري��خ هناك، مل اتتبع خط��ى ُمضّيفي، بل تتبعت عطر التأريخ، وألق��ه املنبعث من هناك، من ز

تل��ك الغرفة التي تقع يف وس��ط املنزل، والتي تتميز بجال اطاللته��ا، فالهدوء والراحة ينبعثان 
م��ن جميع زواياه��ا، الكتب تحيط بأركان الغرف��ة، برفوف مرتاصة الواحدة ف��وق االخرى، ركن 
كامل يتضمن كتب الرتاث الشعبي بعضها عراقية واخرى عربية، والبعض مأخوذة عن كتاب غرب 
ومرتجمة عنهم، وركٌن اخر عريض جدًا يحتوي عىل كتب التاريخ، ما مّرت به هذه املدينة، تأريخ 
لغتها، وثقافتها، وحيواتها، ذاكرتها السياسية واالجتاعية، تأريخ األماكن واالحداث، حتى سواقي 

املياه والشوارع والحدائق العامة يف هذه املدينة لديها تأريخ وحكاية.

ُم�سّيف����ي ي�سب����ه مكتبت����ه متام����ًا، فه����و حل����و 
احلدي����ث كم����ا ه����ي مكتبت����ه رحب����ة وحل����وة 
ال�ُسكن����ى، ه����ادئ كحكايات الع�س����ق، وعميق 
بعم����ق االحداث الت����ي حتيط املدين����ة والتي 
تنتف�س من بن �سطور الكتب، والرفوف التي 
حتتويها، م�سرق كما الغد الذي ينتظر كل من 
يقراأ هذا الكم م����ن الكتب، ويحمل الكثري من 
اخلباي����ا كتلك التي يحملها ت����راث املدينة، مل 
يكتِف بو�س����ع كل ما ميلكه من ثروة يف هذه 
املكتب����ة، بل خلق لها ثروة جدي����دة األفها هو، 
فنج����د اإىل جان����ب رك����ن �سغري خان����ة طويلة 
م����ن الرف����وف التي حتت����وي عل����ى الكثري من 

موؤلفات ُم�سّيفي....
ول����و نوي����ت اأن ابق����ى هن����اك لف����رتة طويل����ة 
لتعرفت على ابطال املدينة وحكاياتهم، وعلى 
األعاب املدن ال�سغرية، واالطفال ال�سغار عر 
التاأري����خ، وعلى احداث اذهلتني عن مدينتي 
الت����ي غلفها احلزن الي����وم، ولكن مل يحالفني 
الق����در اأن ابقى �سوى �ساع����ات قليلة للحديث 
عن ه����ذه املكتب����ة الغني����ة، ح����ن زارت املدى 
مكتبة الباحث املخت�����س يف الرتاث ال�سعبي 
والتاريخ����ي والكات����ب والناق����د وال�سحف����ي 
با�س����م عب����د احلمي����د حم����ودي للحدي����ث ع����ن 

مكتبته.

- بع���د اأن طفن���ا ح���ول الكت���ب وت�صفحن���ا عددًا 
منه���ا �صاأل���ت ُم�صّيف���ي ك���م عم���رك؟ الأع���رف كم 

ق�صى منه يف قراءة هذه الكتب؟
العم����ر، وق����د  م����ن  الثمان����ن  • ان����ا االن يف 
ق�سي����ت نح����و 73 عام����ًا يف قراءت����ي للكتب، 
ق����راة  الرغب����ة وه����ي  ه����ذه  وا�ستمري����ت يف 
ي�س����رتي  كان  وال����دي  اأن  اأذك����ر  الكت����ب، 
جمل����ة ت�سمى”الهالل”وه����ذه املجلة م�سرية 
حتمل بن �سفحاته����ا �سورًا لكبار”ب�سوات، 
وبيكوات”م�سر، كنت اقوم بق�س تلك ال�سور، 
وجمعها واأعزل �سور”الب�سوات”على حدى 
و�سور”البيكوات”عل����ى جانب اخر، وحن 

الحظ ابي ذلك عاقبني على فعلتي.
- اإذا كانت قراءات با�صم عبد احلمدي حمودي 

من���ذ �صن مبك���رة، ُترى ما هو نوع الكتاب الذي 
اخت���اره �صبي بعمر �صغري؟ �صاألت حمودي عن 

الكتاب االول الذي اختاره لقراآءته؟
وال����دي  مكتب����ة  يف  كت����اب  كان  نع����م   •
بعنوان”مذكرات دجاج����ة"، للدكتور ا�سحق 
مو�س����ى احل�سين����ي وهو يتحدث ع����ن معاناة 
التا�سع����ة  الب�س����ر وكن����ت يف  م����ع  الدجاج����ة 
ظهرت”مذك����رات  وبعده����ا  عم����ري،  م����ن 
حمار”خلو�سي����ه ماتي����و واي�س����ا يتحدث عن 
معان����اة احلمار م����ع الب�سر، وهن����اك كثري من 
الق�س�����س والرواي����ات التي جت����ري يف هذه 
الكت����ب ب����ن احليوان����ات والب�س����ر، وظه����رت 
مكت�س����ف  الظريف”وه����و  ق�س�س”الل�����س 
اجلرائ����م وهي ق�س�س بولي�سي����ة، قام كاتبها 

ومقابله����ا   رواي����ة،   100 ح����وايل  بكتاب����ة  
كتب”�سارل����ك هومل����ز"، وم����ن ه����ذه الطريقة 

بداأت القراءة.

- بع���د معرفت���ي لبداي���ات حم���ودي م���ع الكتب، 
�صاألت���ه ع���ن موؤلفات���ه والت���ي حتدث عنه���ا كثريًا 
ب���ني بدايات، و�صري، وبحوث �ص���واء يف املجال 
الق�ص�صي او التاأريخي او الرتاثي، مباذا كانت 

تبحث الكتب التي الفتها؟
ال�سعبي  الرتاث  بح����وث يف جانب  • عملت 
كتي����ب  وكان  الهاللي����ة،  ال�س����رية  تخ�����س 
بعنوان”الزي����ر �سامل”وه����و بداي����ة ا�سارتي 
وبحث����ي يف ه����ذه ال�س����رية، ثم ادخل����ت فيها 
اجلان����ب العراقي يف هذه ال�سرية”حيث كان 

الهالليون املنحدرون من تون�س يطردون يف 
كل مدين����ة ينزلون بها، وبه����ذا يقومون بقتل 
احلاك����م الظ����امل يف ه����ذه املدين����ة ويجلبون 
مكانه ملك اخر، اما يف العراق فقد ا�ستقبلهم 
حاكم العراق عامر اخلفاجي وكرمهم وع�سق 
اح����دى ن�سائه����م وهن����ا حتدث����ت ع����ن جتربة 

اخلفاجي يف ال�سرية الهاللية.

- الن���زال �صم���ن ح���دود موؤلفات���ك م���ن الكت���ب 
الأ�ص���األ م���ا هي الكتب التي ح�ص���دت جوائز من 

�صمن موؤلفاتك طبعا؟
والرواي����ة  ال�سعب����ي  ”ال����رتاث  كت����اب   •
العراقي����ة” ه����ذا الكت����اب ح�سل عل����ى جائزة 
االب����داع يف ع����ام 1992، وه����و كتيب �سغري 

يبح����ث يف الرواي����ات العراقي����ة التي اهتمت 
بالرتاث ال�سعبي ومنه����م الكاتب علي خيون 
ال����ذي كتب عن بلقي�����س والهدهد وغريها من 
املو�سوع����ات، ام����ا باق����ي الكتب فل����م حت�سل 

على جوائز واكتفي باال�سادة بها.

-  كت���ب تاأري���خ، وتراث �صعب���ي، واخرى للنقد 
والق�ص���ة، وغريها، كل ه���ذه املجاالت ُترى ايها 
اق���رب للكات���ب، �صاأل���ت ُم�صّيف���ي ع���ن اأي كتب���ه 

اقرب اليه؟
• اول كت����اب األفت����ه وكان بعن����وان ”الق�سة 
العراقي����ة” واأع����ده من اه����م كتب����ي يف النقد 
االدب����ي األفته ع����ام 1961 ويتحدث عّما �سبق 
التجرب����ة ال�ستيني����ة وه����و مه����م الأن����ه ر�س����خ 
وج����ودي كناق����د، ويعت����ر هذا الكت����اب كتابا 
مرجعي����ا وال يوج����د موؤلف عراق����ي يكتب يف 
جمال النقد دون ان مير على هذا الكتاب وقد 
تناول����ت خالله احلديث ع����ن قا�سن عراقين 
امث����ال حممود احمد ال�سيد وعبد امللك نوري 

وغريهم.
ام����ا الكت����اب الثاين فهو عن ال����رتاث ال�سعبي 
ال����رتاث  يف  جتربت����ي  وميثل”خال�س����ة 
ال�سعبي”وهذا يت�سم����ن العديد من البحوث 
التي ا�ستندت لها خالل جتربتي وهي بحوث 
تتحدث عن الكتب واملو�سوعات التي يتحدث 
عنها عدد من ال�سخ�سي����ات والق�ساء العريف 
والقبيل����ة العراقي����ة وجتربته����ا الفولكلورية 
فولكلوري����ة  �سخ�سي����ات  ذل����ك  اىل  وا�ساف����ة 
ك�سيب����وب وحم����د اآل حم����ود وجت����ارب كتاب 
عراقين يف الرتاث ال�سعبي كم�سطفى جواد 
وغريهم ا�سافة اىل احلكواتي الذي حتدثت 

عن دوره يف تن�سيط الرواية ال�سعبية.
 كت����اب اخر اع����ده مهما يل وه����و يتحدث عن 
التجرب����ة ال�ستيني����ة يف الكتاب����ة مابع����د عام 
1961 وحتى الثمانينيات من القرن املا�سي 

وهو بعنوان”رحلة مع الق�سة العراقية".
- تعرفن����ا اإىل اه����م الكتب التي األفته����ا واأيها 
اق����رب لذات����ك، فم����ا ه����ي الكت����ب االأه����م التي 
اطلعت عليه����ا وهي ملوؤلفن وكت����اب اخرين، 

في مكتبة الباحث التراثي  باسم عبد الحميد حمودي:

أكتب حاليًا عن أوراق 
نوري السعيد
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

1- تاريخ التنوير في االسالم
يق���دم موؤلف هذا الكت���اب  جردا معمق���ا لالإ�سالحات 
ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة التي غريت ب���الد االإ�سالم 
يف القرن���ن التا�س���ع ع�سر واأوائل الق���رن الع�سرين. 
حملقا يف مواجهة كل ما كان الغربيون يظنون اأنهم 
يعرفون���ه، وكتاب التنوير االإ�سالم���ي ي�سرد التاريخ 
املده�س و الوا�سح  الذي يقدم تقييما للعبة املتغرية 

يف ال�سرق االأو�سط منذ احلروب النابليونية.
يبداأ املوؤلف ج���ردة ح�سابه من عام 1798، ويو�سح 
كي���ف ان بل���دان  ال�سرق االأو�سط كان���ت منفتحة منذ 
زمن طويل على املثل العليا والتجارب احلديثة، مبا 
يف ذل���ك اعتماد الطب احلديث، وخ���روج الن�ساء من 
عزلتهن، وتطوير الدميقراطية. ومع روؤية �سيا�سية 
وتاريخي���ة جذاب���ة، يظه���ر املوؤل���ف  اأي�س���ا كي���ف اأن 
العنف الذي مار�ست���ه اأقلية �سغرية للغاية  هو الذي 
ت�سب���ب يف الواق���ع يف النكبة املاأ�ساوي���ة التي  حلت 

بعمليات التحديث هذه.
ويبن���ي املوؤل���ف هيكل كتاب���ه على ار�سي���ة  تاريخية 
متح���ورت  ح���ول ا�سطنب���ول والقاه���رة وطه���ران، 
وهي املواقع الرئي�سية الث���الث للثقافة االإ�سالمية،و 
يق���دم ب�سكل وا�سح كيف  ان  العامل االإ�سالمي يزخر 
بالق�س����س املن�سي���ة ع���ن الفال�سف���ة ورج���ال الدي���ن 
وال�سحفي���ن و الن�س���اء النا�سط���ات اللوات���ي فتحن 
اب���واب جمتمعاته���ن للتح���رر ال�سيا�س���ي والفكري. 
ويت�سم���ن  �سرده ال�سام���ل ق�س�سا ع���ن نا�سطن من 
ب���ن  الرج���ال والن�س���اء الرائع���ن من جمي���ع اأنحاء 
الع���امل االإ�سالم���ي، مبا يف ذل���ك اإبراهي���م �سينا�سي، 

ال���ذي جلب ال�سحف اإىل ا�سطنب���ول؛ ومريزا �سالح 
�س���ريزي، ال���ذي ت�س���ف مذكرات���ه بالفار�سي���ة كي���ف 
اأغلق���ت امكن���ة احلرمي الرتكية اأخ���ريا؛ وقرة العن، 
وه���ي ام���راأة نبيل���ة اإيرانية، حتدت زوجه���ا لت�سبح 

�سخ�سية مميزة
موؤل���ف الكت���اب ه���و  كري�ستوف���ر دي بليغ���و ولد يف 
لندن عام 1971 وعمل ك�سحفي يف ال�سرق االأو�سط 

وجنوب اآ�سيا منذ عام 1994

2- السوريالية في مصر: الحداثة 
وجماعة الفن والحرية

يف خ�س���م  احلرب العاملية الثاني���ة، كانت املجموعة 
الفني���ة ال�سريالي���ة الف���ن واحلرية  ومقره���ا القاهرة 
رائ���دة يف االأ�س���كال الفني���ة اجلدي���دة وازداد ع���دد 
املعار����س اجلريئة  الت���ي اقامتها مما �س���كل  �سدمة 
ل���كل الدوائ���ر الفني���ة املحلي���ة. ولدت ه���ذه اجلماعة 
م���ع ن�س���ر بيانه���ا التاأ�سي�س���ي يحي���ا  الف���ن يف 22 
كان���ون االول 1938،و رف�س���ت املجموع���ة التقارب 
ب���ن الف���ن والقومي���ة، مواءم���ة نف�سه���ا م���ع احلركة 
ال�سريالي���ة املعق���دة والت���ي انت�سرت عاملي���ا يف  مدن 
مث���ل باري�س ولندن ومك�سيك���و �سيتي،و نيو يورك، 
وب���ريوت وطوكيو. وخلقت جماع���ة  الفن واحلرية 
اإع���ادة �سياغ���ة متمي���زة لل�سريالي���ة، الت���ي وف���رت 
الفر�سة  جليل من الفنانن والكتاب امل�سرين وغري 
امل�سري���ن الذي���ن ي�سع���رون بخيبة االأم���ل، وقدمت 
من���را  لالإ�س���الح الثق���ايف واالحتج���اج املناه����س 
للفا�سية.كت���اب  ال�سريالي���ة يف م�سر هي اأول حتليل 

�سام���ل لالأعمال الفني���ة واحلرفية 
واالأدب والكتاب���ات احلرجة حول 
ال�سريالي���ة. م���ن خ���الل معاجل���ة 
اإرث املجموع���ة املفق���ود منذ فرتة 
طويل���ة والتي غالبا م���ا كان ي�ساء 
فهمه���ا، وباالعتماد على جمموعة 
كب���رية م���ن الوثائ���ق االأولية غري 
م���ن  واأك���رث  �سابق���ا  املن�س���ورة 
200 مقابل���ة ميداني���ة، و يخل�س 
اإىل  كتاب���ه  خامت���ة  يف  بردوي���ل 

اأن”الفن واحلرية مينحاننا مثااًل نحتاجه اليوم عن 
كي���ف ميكن للفنان اأن يكون منخرط���ًا �سيا�سيًا، دون 
اأن ي�سي����س عمله الفني. واأن يكون منتميًا اإىل مكان، 
ووثي���ق ال�سل���ة بزمنه، م���ن دون اأن يق���ع يف قب�سة 

اجلغرافيا والتاريخ

3- بعد الساعة الزرقاء
ه���ذه رواي���ة للكات���ب االمريكي ج���ون ريت�س���ي بعد 
روايت���ه االوىل، مدين���ة الليل،والت���ي كان���ت االأك���رث 
مبيع���ا دولي���ا، واعت���رت م���ن االعم���ال الكال�سيكية 
احلديث���ة.و يوؤك���د هذا  العم���ل مكانه ب���ن اأهم كتاب 
اأمريكا. واأك���رث اأعمال الكاتب جراأة، احداث الرواية  
يرويها  كات���ب يبلغ من العمر اأربع���ة وع�سرين عاما 
يدع���ى جون ري�سي. هرب م���ن احلياة امل�سطربة يف 
لو����س اجنلي�س، و يقبل دعوة لزيارة جزيرة خا�سة 
تعود الحد املعجبن باعماله. وهناك، يلتقي  مب�سيفه 
ب���ول وهو �سخ�س يف اأواخر الثالثينيات من العمر، 
ويتعرف عل���ى ع�سيقته اجلميلة، وابنه املراهق  قبل 
االوان. يت�سف���ح مكتب���ة ب���ول ويتحدث���ان مع���ا على 
�سط���ح ال�سفينة ح���ول االأدب وال�سينما خالل”�ساعة 
زرقاء”يف امل�ساء،”جون ي�سعر باخلوف،  حتى يبداأ 
بول ب�سراحته اجلريئة،  يخره عن    تفا�سيل حميمة 
من حياته. وكيف ا�ستطاع من خالل �سحر �سخ�سيته 
املاكرة، ان يتزوج ابنة ال�سفري ويطلقها  ويرث منها  
ث���روة هائلة.وقد  جتنب تعريف���ه على والده ابنه، و 
يك�سف عن ولع���ه املثري”باأاللعاب اخلطرة". ونتابع 
يف الرواية ذكريات  املا�سي، وتثار يف تلك اجلزيرة 
املهج���ورة ا�سئلة  متوترة. ون�سهد الكثري من  العنف 
وك�سف االأ�س���رار و التقلبات املذهل���ة واملنعطفات.و 

ت�سبح املواجهة اأمرا ال مفر منه

4- من اضاع روســيا؟كيف دخل 
العالم حقبة جديــدة من الحرب 

الباردة
عندما انهار االحتاد ال�سوفييتي يف 26 كانون االول 
1991، ب���دا وكاأن���ه بداي���ة حقب���ة جدي���دة رائعة من 
ال�سالم والتعاون. بل اإن البع�س قد جتراأ على اإعالن 
نهاية التاريخ، على افرتا�س اأن جميع البلدان �سوف 

تلتقي على قيم التنوير والدميقراطية الليرالية.
ال �س���يء ميك���ن اأن يك���ون اأبعد عن احلقيق���ة من تلك 
الت�سورات. فقد خرجت رو�سيا يف ت�سعينات القرن 
املا�س���ي وهي مهان���ة؛ يف ت�سابه مثري م���ع اأملانيا ايا 
جمهوري���ة فاميار بع���د احلرب العاملي���ة االوىل. لكن  
رو�سي���ا اجلدي���دة، الت���ي هاجمه���ا الغ���رب املنت�س���ر 
خرج���ت وه���ي متل���ك، ر�سي���دا كب���ريا م���ن االأ�سلحة 
املتط���ورة، التقليدي���ة والنووية، عازمة عل���ى اإعادة 
تاأكيد م�ساحلها الوطنية يف”اخلارج”– يف مناطق 
ال�سي�سان وجورجي���ا واأوكرانيا - ف�سال عن احلرب 
بالنياب���ة  يف ال�س���رق االأو�سط. ويف الوق���ت نف�سه، 
يق���وم حلف �سمال االأطل�سي بتنفيذ مناورات وا�سعة 
النط���اق وتخزي���ن االأ�سلح���ة بالق���رب م���ن احل���دود 

الرو�سية.
بيرت كون���رادي موؤلف الكتاب وه���و كاتب و�سحفي 
بريط���اين يجادل يف كتابه اجلديد ب���ان الغرب ف�سل 

يف فهم رو�سيا وتطلعاتها.
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���ز جماليات هذه الثالثية، ه���و تناولها ملو�سوع  ما مُييِّ
روائي جديد، مل ي�سبق اأن تناوله اأحد، بكل هذا الزخم 
وال�س�ساع���ة والتوغ���ل يف ثيم���ات �سريح���ة معينة من 
املجتمع العراقي، وت�سليط النور على اجلوانب املعتمة 
وال�س���وداء والقاحل���ة يف حي���اة ه���وؤالء النا����س، حياة 
االإن�سان الب�سيط والفق���ري واملنكوب بالفاقة واحلاجة 
والع���وز واملر����س، على مّر زم���ن من حكم���ه من حكام 
الع���راق احلديث، من���ذ ن�ساأته يف مطل���ع الع�سرينيات، 
وحت���ى كتاب���ة ه���ذه ال�سطور، ه���ذا ناهيك ع���ن الن�سق 
اجلم���ايل الذي متيَّزْت ب���ه الرواية، يف تن���اول طريقة 
الفن الكتابي البل���وري، ال�سل�س والوا�سح وال�سفاف، 
ومن ث���م الولوج يف �سوغ البن���اء الكال�سيكي املتدرج 
املحكي���ة  ال�س���رود  بني���ة  يف  وال�س���ايف  واملت�سل�س���ل 
يف الرواي���ة، م���ع املي���ل اإىل م���زج التكني���ك احلكائ���ي 
احلدي���ث. وهذا ما ظه���ر يف اجلزء الثال���ث املو�سوم ب� 
»الالجئ العراقي«، حي���ث مّت ا�ستخدام تقنية »الفال�س 
باك”لتداعي���ات الذاكرة و�سوغها لالأحداث وحتوالتها 
واملط���ارات  املحط���ات  عاب���رة  مت���ر  وه���ي  العدي���دة، 

والعوا�سم العربية والعاملية.
د ماركيز ملحمة »مائة عام من العزلة”بطريقة  ولئن َج�سَّ
مفعمة بالتفا�سي���ل ومليئة بال�سخ�سي���ات واملرويات، 
وك�سف عرها عن تاريخ قرية وريف »ماكاندو”كونها 
مكان���ًا متخي���اًل، فاإن م���كان عب���د الله �سخي ه���و مكان 
ر  د وعي���اين، هذا ف�ساًل ع���ن اأنه متحدِّ موج���ود وجم�سَّ
والتاريخ���ي،  النموذج���ي  امل���كان  ه���ذا  �سل���ب  م���ن 
املتع���ن والواقعي واحل���ي، واملتمث���ل يف ثالثة اأمكنة 
تاريخي���ة، وهي على التوايل »خل���ف ال�سدة« و«منطقة 
العا�سمة”و«مدينة الثورة”اال�سم االأكرث �سيوعًا لهذه 
املدين���ة، وهي متتد من اجلزء ال�سرقي للعا�سمة بغداد 
وحت���ى »ت���ل حممد«، وه���ي املنطقة املتاخم���ة ل�«منطقة 
العا�سمة”التي ُعرفْت به���ذا اال�سم اأثناء احلكم امللكي، 
واملعن���ي هنا مكان »خل���ف ال�سدة« هذا ال���ذي نزح اإليه 
املهاج���رون االأوائ���ل منذ بداي���ات الق���رن الع�سرين من 
اجلن���وب العراق���ي وريف���ه اإىل العا�سمة بغ���داد، اإبان 

بدايات العهد امللكي.

خلف السدة

تب���داأ رواي���ة »خل���ف ال�س���دة«، وه���ي اجل���زء االأول من 

الثالثي���ة، باالإ�س���ارة اإىل بداي���ات الهج���رة االأوىل لهذه 
املجتمع���ات الريفي���ة من جن���وب الع���راق اإىل العا�سمة 
بغ���داد، ي�سوقه���ا رجل ال���كّل كان ره���ن اإ�سارت���ه، وهو 
�سخ�س تق���ي، وذو خ�سال نزيهة، ت�س���ل به لكي يكون 
اإمام���ًا فيما بعد لهذه اجلموع املقادة م���ن قبله، اإىل هذا 
املكان املحلوم، يف تغيري منط و�سلوك وعي�س، واإنقاذ 
ه���ذ ال�سريحة من الظل���م والقهر والق�س���وة التي حلقْت 
بها، من قب���ل نظام احلياة القا�س���ي يف جنوب العراق، 
وت�سل���ط االإقطاع في���ه. قائدهم اإذًا، ه���و �سخ�س مثلهم، 
���ن ورع ول���ه كاريزما خا�س���ة، اإّن���ه ال�سيد  ولكن���ه متديِّ
ج���ار الل���ه الذي حط رحال���ه يف تلك االأر����س، من خلف 
اِعه واأحفاده القادمن من  ال�سدة، واختارها موقع���ًا لُتبَّ
املهاجري���ن االأوائ���ل، اإىل هذه البقاع اجل���رداء والرية 
الوا�سع���ة وامل�ساحات الفارغة، م���ن �سدة ناظم با�سا يف 
بغ���داد الت���ي ُبني���ْت بطلب منه ل���درء في�س���ان نهر دجلة 

ال�سنوي عن العا�سمة بغداد.
الرواية وع���ر اأجزائها الثالثة تتحدث بل�سان الراوي، 
لتم���ر من خالله �سخ�سيات ع���دة، تتحرك و�سط اأحداث 
ال حت�س���ى مت���ر بها ه���ذه اجلم���وع الباحثة ع���ن معنى 
لوجوده���ا، يف بل���د ينمو، ويتمظه���ر يف تخليق جديد، 

ره، اإىل حد ما، من �سطوة املحتل الريطاين.  بع���د حترِّ
ف�سخ�سي���ات مث���ل مكي���ة احل�س���ن و�سلم���ان اليون����س 
وعائلته الت���ي تت�سكل من ابن هو عل���ي ال�سلمان، وهو 
ال�سخ�سية املحورية واالأ�سا�سية واملف�سلية التي َتبني 
وُت�سيِّد هذه الثالثية، ب�سردها تاريخ االأجداد وجميئهم 
اإىل بغ���داد، و�س���رد الوقائ���ع والتمظه���رات التي طراأت 
على حياتهم اجلدي���دة، باالإ�سافة اإىل ثالث بنات، وهن 
�سبيح���ة ومديح���ة وحليم���ة، لت���رز اإىل جانبهم وعلى 
م�سار ثالثة اأج���زاء �سخ�سيات عديدة اأ�سا�سية واأخرى 
هام�سية وعابرة، ي�ستوجب ال�سرد والزمن املرور على 
بع����س تفا�سيلهم احلياتي���ة، مثل اأزواج بن���ات �سلمان 
اليون����س وم���ن ث���م اأحف���اده، وكذل���ك اأخي���ه وزوجته. 
وع���ر التط���ور الزمني ال���ذي يتنام���ى، وتتنامى عره 
ال�سخ�سي���ات، ت���رز �سخ�سي���ات وحي���وات ال حت�سى 
ل�سخو����س يظهرون ويختف���ون، يف متون ه���ذا العمل 
امله���م، مثل �س���وادي حميد، ق���ارع الطب���ل يف االأعرا�س 
واالأعياد وغريها من الع���ادات والتقاليد التي متر بهذا 
���ن والريف���ّي النزعة وامل���وروث، حيث  املجتم���ع، املُتديِّ
هناك املمنوعات الكثرية يف التعاطي العاطفي، وكذلك 
ال�سيا�سي والديني، فال�سيوعية ُتعد من النوافل، وعدم 
االهتمام بالواجب الديني كذلك، واأي�سا ما ي�ستتبع ذلك 
من �س���رب اخلمرة، ولع���ب القمار وتعاط���ي املخدرات، 
فه���ي ُتعد من املوبق���ات. ويظهر كنّيز بائ���ع البا�سورك، 
وعلوان عزيز املّيال اإىل اال�سرتاكية والي�سار، وعريبي 
ال���ذي يتق���ن الغن���اء ه���و وعائلت���ه الت���ي ت���ومل العزائم 

للجريان، وهم ك���رث ومت�سابهون يف حياتهم الب�سيطة. 
فمكي���ة احل�س���ن االأم حت�س���ن عم���ل الط���ب باالأع�س���اب، 
ى حياته يعمل يف اأفران  وزوجها �سلمان اليون����س ق�سّ
ث الأبنه مهنة العم���ل يف البناء، منذ  الطاب���وق، مم���ا ورَّ
كان �سغ���ريًا، وحت���ى بلوغ���ه ودخول���ه اجلامع���ة، بقي 
يعم���ل عاماًل للبن���اء، بينما حلمه ه���و اأن ي�سبح مطربًا 

ي�سمعه املئات من النا�س.
يك�س���ف اجل���زء االأول من الثالثي���ة، مرحل���ة التاأ�سي�س 
له���ذه ال�سريحة الكبرية من املجتم���ع العراقي، ومن ثم 
تط���ور ن�سقها احلياتي، واالنتقال م���ن العي�س الب�سيط 
ى  وال���ري والبدائ���ي عل���ى �سف���ة م�ستنق���ع اآ�س���ن ُي�سمَّ
���ط”اإىل الن���زوح يف العي����س نح���و حي���اة فيها  »ال�سطيِّ
اح���رتام لب�سريته���م، اأال وهي حي���اة تاأ�سي�س مدينة لهم 
واإعطاوؤهم قطع اأرا�س جتمعهم، يبنون عليها بيوتهم، 
ب���داًل م���ن ال�سك���ن الع�سوائ���ي يف ال�سرائ���ف وبي���وت 
ال�سفي���ح والق�سب والطن، وب���ذا بداأت مرحلة اأخرى، 
ْت له���م فيها اأنابيب املياه، ومن  فيه���ا حياة اأخرى، اإذ ُمدَّ
ث���م خط���وط الكهرب���اء، ليبن���وا م�ساكنه���م املتوا�سع���ة 
واجلدي���دة يف مدين���ة »الث���ورة«، ذلك الف�س���اء اخلايل 
التابع للدولة احلديثة، املتمثل���ة باجلمهورية، وراأ�سها 
احلاك���م حينذاك، واملحبوب من هذه الفئة املعدمة، عبد 

الكرمي قا�سم، رئي�س وزراء العراق اجلمهوري.

دروب الفقدان

يف هذا اجلزء وهو الثاين، يتم ر�سد اجلانب ال�سيا�سي 
واالح���رتاب التاريخي ب���ن احل���زب ال�سيوعي وحزب 
البعث العراقين. �سراع دائم ودام وعنيف وقا�س على 
ال�سلط���ة، �سوف ي���ودي مبقتل رئي�س ال���وزراء وظهور 
البع���ث، متمث���اًل باحلر����س القوم���ي، ثم انكف���اء املدينة 
على نف�سها، اأي مدينة الثورة لفقدانها �سخ�سية الزعيم 
املف�سل���ة لديها، ما �سي���رتك يف داخلها جرحًا طوياًل، مل 
يندم���ل ب�سهول���ة، لب�ساع���ة املقتلة وا�ستهت���ار القتلة يف 

التمثيل بجثته وامل�س ب�سخ�سيته الوطنية.
متر يف ه���ذا اجلزء، وه���و اأ�سخم م���ن االأول والثالث، 
ورم���وز  �سخ�سي���ات  حوله���ا  لتظه���ر  ت���رتى،  اأح���داث 
ومف���ردات وثيم���ات، ت���روي تاريخ ال�سن���وات الالحقة 
التي راحت تك���ر فيها ال�سخ�سيات، وتهرم، اإما ب�سبب 
االأمرا����س وهي كثرية، اأو ب�سبب احل���وادث التي اأملت 

حت���ت  ال�سج���ون  يف  وامل���وت  كالقت���ل  بال�سخ�سي���ات، 
التعذي���ب، اأو ب�سبب علله���ا احلياتي���ة والفيزيولوجية، 
كم���وت �سلم���ان اليون����س االأب يف اجل���زء االأول، وم���ن 
ث���م غي���اب االأم مكية احل�سن يف اجل���زء الثاين، ومن ثم 
ظهور واختفاء ال�سيا�سي���ن واحلزبين من ال�سيوعين 
وعق���ب  الثاني���ة.  البع���ث  حك���م  ف���رتة  يف  العراقي���ن 
الت�سفي���ات الكثرية التي طالت ك���وادره وقاعدته، يقرر 
احل���زب ال�سيوعي الرحيل عن البالد، اإىل كل دول العامل 
كالبل���دان اال�سرتاكي���ة، اأوانذاك، والعربي���ة مثل �سوريا 
ولبن���ان، وهذا ما �ستطالعن���ا تفا�سيله املت�سل�سلة زمنيًا، 
ع���ر الت�سظ���ي ال���ذي طال ع���ددًا كب���ريًا م���ن العراقين، 
وال �سيَّم���ا بقي���ام ال�سلطات البعثية، بع���د ماآ�سي احلرب 
العراقي���ة االإيرانية، بدخول قواتها الكويت، لكي تكتمل 
الكارث���ة، تلك التي حاقت ببل���د مثل العراق، وقع �سحية 
ال�سيا�س���ات اخلارجية واالإقليمي���ة والداخلية، ين�ساف 

اإليها تهّور قادته وحكامه مب�سائر هذا ال�سعب املكلوم.

الالجئ العراقي

اإذا يف »الالج���ئ العراق���ي«، وه���و اجل���زء الثال���ث م���ن 
الثالثي���ة، �ستواج���ه عل���ي ال�سلمان ق�سي���ة الرحيل، مع 
من رح���ل وهرب ونفذ بجلده، م���ن البط�س البعثي، من 
عنا�س���ر وكوادر احلزب ال�سيوع���ي واأ�سدقائه، فريحل 
اإىل دم�س���ق ليعي�س حي���اة قلقة وم�سطرب���ة، متقلبًا يف 
مه���ن موقت���ة، كقاطع �سخ���ور يف معم���ل، اأو يف مكتب 
للمحام���اة، اأو مط���رب يف مطع���م وح���ان ليل���ي، حي���ث 
�سيتعر�س من خالله اإىل االعتداء، وال�سرب وال�سخرية 
من قبل ال�س���كارى، متنا�سيًا باأ�سى حبيباته، مثل بدرية 
وبلقي�س ونادية، لريتبط فيما بعد بخولة التي �سرياها 
يف دم�س���ق وه���ي ي�ساري���ة مثل���ه، ولكن���ه �سرع���ان م���ا 
�سينف�س���ل عنها، بع���د اأيام قليلة م���ن و�سوله اإىل لندن، 
ثم ظهور ن�سري���ن ال�سورية، تليه���نَّ �ساندرا يف م�سكنه 
اجلديد بعد االنف�سال عن زوجته، لتحنو عليه ومتنحه 
الدفء، ولكّن هذا احلب اجلديد، قد جاء متاأخرًا لتنتهي 
حياة علي ال�سلمان يف غرفته ميتًا ووحيدًا، ولي�س ثمة 

من يبكي عليه �سوى �ساندرا االإنكليزية.

عبد الله �صخي: »الالجئ العراقي« 
دار املدى، بغداد 2017 

في ثالثية عبد هللا صخي.. 

نبش المتوارى تاريخيًا عبر متوالية الزمان والمكان
ميك��ن اعتب��ار رواية »الالج��ئ العراقي« للق��اص والروايئ العراق��ي عبد الله 
ل لثالثيته التي ابتدأها بعمله الروايئ األول »خلف  صخي، الجزء الثالث وامُلكمِّ
السدة«، وتلته بعد ذلك رواية »دروب الفقدان«، لتكون الجزء الثاين من عمل 
واس��ع واكتش��اف لحقبة تاريخية مهمة من مس��ار العراق الحديث. وبذا تكون 
»الالج��ئ العراقي« هي الخامتة له��ذه الثالثية، املثرية يف تعدد ش��خصياتها 
وأزمنته��ا، وأمكنته��ا التاريخي��ة الحافل��ة باألح��داث والتح��والت واملراحل 
املختلفة، تل��ك التي مّر فيها العراق عىل صعيد الحقول السياس��ية والثقافية 
واالجتاعية والفكرية. إنها رواية تظهر بأجزائها الثالثة األبعاد السوسيولوجية 
والسايكولوجية واالنرثوبولوجية التي طبعت حياة طبقة معينة، مؤثرة وفاعلة 
م��ن طبقات املجتمع العراقي، وهي فئة لطامل��ا وقعت تحت طائلة التهميش 

والنسيان واإلهال من قبل القوى الحاكمة للعراق الحديث.

ــق ــي ــف ــــم ش ــــاش ه
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ترجمة / عادل العامل

حن ولد باول���و كويله���و Paulo Coelho، الكاتب 
الرازيل���ي ال�سه���ري، ي���وم 26 اآب 1947،”راأى” جدت���ه 
تق���ف اإىل جواره وظ���ل يتذكر تلك اللحظ���ة بقية حياته، 
اأو هك���ذا يزع���م. وبع���د �سبعة ع�س���ر عامًا ن���زل يف ملجاأ 
جمان���ن، اأر�سل���ه اإلي���ه وال���داه الل���ذان اأقلقتهم���ا ميوله 
امل�س���ادة للمجتمع. وقد هرب من هن���اك ثالث مرات قبل 
اأن ُيطل���ق �سراحه اأخريًا يف ع���ام 1967، كما تقول اأيوا 

زوبيك يف مقالها هذا.
وم���ع اإط���الق �سراحه، ب���داأت حيات���ه املفعم���ة بحماقات 
ال�سب���اب وطي�سه. وق�سى ع�سرينياته وثالثينياته يكتب 
االأغاين ل���راوؤول �سيك�سا�س، جن���م الرازيل االأ�سهر يف 
مو�سيق���ى الروك، وي�ستم���ع اإىل وعظ مب�ّس���ر �سيطاين، 
م���ن  باأن���واع خمتلف���ة  املخ���درات، ويتمت���ع  ويتعاط���ى 
العرب���دة، ويعي�س حي���اًة كانت تراها حكوم���ة الرازيل 
الع�سكري���ة امليلي�سياوي���ة اآن���ذاك حياًة”هّدام���ة”. وق���د 
�سجنت���ه تلك احلكوم���ة بتهمة القي���ام بن�ساط���ات هّدامة 
وتعر����س للتعذيب بال�سدم���ات الكهربائية على اأع�سائه 
التنا�سلي���ة، وُيق���ر كويلهو ب���اأن ذلك كان جترب���ة موؤذية، 

ومع هذا ال ي�سعر بالندم على �سيء.
وبعد انقطاع مفاجئ مع منط الروك اأند رول يف حياته، 
اأعق���ب القب����س علي���ه، راح كويله���و يج���ول يف الع���امل. 
���ر قرار والديه باإر�سال���ه اإىل ملجاأ، و اعرتا�ساتهما  وتذكَّ
عل���ى حل���م طفولت���ه باأن يك���ون كاتب���ًا، فا�ست�سل���م اأخريًا 
لراأيهم���ا. وح�س���ل عل���ى وظيفة قان���وين وت���زوج امراأًة 
كم���ا  عام���ي 1975 و1982،  ب���ن  الكني�س���ة. وكان  يف 
يقول،”اعتياديًا”يعي�س حياًة من املواجهات الروتينية، 
والوجبات املنتظمة، و�سيكات الدفع الثابتة.لكن �سرعان 
م���ا ات�سح”اإنني ال اأ�ستطيع حتّم���ل اأن اأكون اعتياديًا”. 
وهكذا ترك كويلو زوجته وغادر بلده لي�سوح يف العامل 

مع كري�ستينا اأويتي�سيكا، قرينته احلالية. 
ويف ع���ام 1987، كت���ب كويله���و )احل���ج( بالرتغالي���ة. 
وه���و اأ�سا�سًا كت���اب ح���ول كويلهو نف�س���ه، ورحلته عر 
طري���ق �سانتياغ���و دي كومبو�ستي���ال. وقد ق���ام كويلهو 
ب البوذية،  بالرحلة فعاًل �� وع���اد الرجل الذي كان قد جرَّ
وحزمة م���ن املعتقدات االأخ���رى، اإىل الكاثوليكية اأخريًا 
بعد قطعه 500 كيلومرت �سريًا على االأقدام. وقد ا�سُتقبل 
كتاب���ه )احلج( ب�سكٍل ح�سن، لكن كتابه االآخر، الذي كتبه 
بع���د عام من ذلك ����� )اخليميائي( �� اأوقف بعد طبعة اأولية 
م���ن ب�سع مئ���ات من الن�س���خ. فم�س���ى كويله���و اإىل دار 
ن�س���ر اأخرى، قام���ت بطباعة الكتاب، وق���د جعله كويلهو 

اأ�سطورة من اأدب االعتماد على الذات.   
و منذ ذلك احلن، ُطبع 65 مليون ن�سخة من )اخليميائي( 
عل���ى ال�سعيد العامل���ي، وهو اأمر مل يح���دث اإال للقليل من 
االأعم���ال الكال�سيكية. وباع كويلهو اإجمااًل اأكرث من 150 
مليون كتاب ُترجم اإىل اأكرث من 60 لغة اأجنبية. و�سملت 
قاع���دة االعجاب باأدبه م�ساهري و�سخ�سيات �سيا�سية يف 
خمتلف اأنحاء العامل، م���ن الدكتاتور الت�سيلي بينو�سي، 
اإىل كلنت���ون، ومن بوتن اإىل مادون���ا. و باالإ�سافة لهذا، 
ف���اإن باول���و كَويلهو ميكن اأن يك���ون املوؤلف احلي االأكرث 
ُيع���د )اخليميائ���ي(  بينم���ا  الع���امل،   ب���ه يف  ا�ست�سه���ادًا 
الكت���اب االأك���رث اقتبا�س���ًا من���ه حق���ًا بع���د االإجني���ل، بكل 
نوعي���ة املاأث���ورات املالئم���ة عاملي���ًا و املفهوم���ة ب�سهولة. 
فالق�س���ة ب�سيط���ة : يتب���ع �سب���ي راع���ي اأندل�س���ي حلم���ه 
النبوئ���ي وينطلق يف رحلة ليجد كنزًا يف م�سر البعيدة. 
و)اخليميائ���ي( نف�س���ه يتك�س���ف ع���ن كن���ز م���ن جواه���ر 

الق���ول، م���ن قبيل”اخ���ر قلب���ك اأن اخل���وف م���ن املعاناة 
اأ�س���واأ من املعاناة ذاته���ا”، و”ب�سرف النظ���ر عما يفعله 
كل �سخ����س عل���ى وجه االأر�س، فاإنه يق���وم بدور مركزي 
يف تاري���خ العامل”، و”حن تريد �سيئًا ما، فاإن العامل كله 
يت�ساف���ر مل�ساعدت���ك على حتقيق���ه”. وتل���ك و ال بد ميزة 
�ساهم���ت يف النجاح امل���دّوي للكتاب. وقد ظ���ل ل�سنوات 
عل���ى قائم���ة الكتب االأف�س���ل مبيع���ًا يف بلدا مث���ل اأملانيا، 
فرن�س���ا، بولن���دة، واأ�سباني���ا. وكان، وم���ا ي���زال، الكتاب 

املن�سور باللغة الرتغالية االأكر مبيعًا على االإطالق.

و 
ال 

تق���ل كتب كويلهو االأخرى عن ذلك. فمن )فريونيكا تقرر 
اأن مت���وت( 1998، وهو ن�س ي�ستن���د اإىل حد كبري على 
جت���ارب املوؤل���ف اخلا�س���ة يف امل�سح���ات العقلي���ة، اإىل 
)الزه���ري( 2005، ال���ذي ي���رتدد فيه �سدى ح���ج كويلهو 
يف الثمانينات وروايته االأوىل بالذات؛ ومن )خمطوط 
وجد يف اأك���را( 2012، وهو وثيق���ة تاريخية”مزيفة”، 
اإىل اأح���دث اإ�سدار له، )الزنا( 2014، كانت كتب كويلهو 

على الدوام اأعمااًل مثرية عر االأمم. 
وبالرغم من اأن كتب كويلهو تنطوي على ق�س�س تن�سج 
الدرام����ا ال�سخ�سي����ة بامل�سائ����ل العاملية، ف����اإن الكثري من 
فتنتها يكم����ن يف نوعيتها”الفل�سفية”ظاهريًا. فكويلهو 
لي�����س ويتجين�ست����ن، بالطب����ع، لكنه يحمل حق����ًا مظهرًا 
اأق����رب اإىل اأ�سباه نيت�سه و�سارتر ُيلقي����ه على فل�سته يف 

ق�س�س����ه، م�ستخدمًا اإغ����راًء ذا طابع علمي، و�سخ�سيات 
ومواقف ال تن�سى. وتدور ِفَكره و اآراوؤه حول اخلليقة، 
وال����ذات، واالأح����الم، واحل����ب والغاي����ة، وم�سفي����ًا على 
نتاج����ه موقفًا فل�سفي����ًا �سعبي����ًا. وغالبًا ما يتقب����ل القراء 
كويله����و باعتب����اره مر�سده����م الروح����ي، وميي����ل النّقاد 
اإىل الق����ول اإن ذل����ك جم����رد ُخزعبالت �سب����ه فل�سفية، من 
الن����وع ال����ذي ين�سج����م م����ع حلق����ة م����ن حلق����ات م�سل�سل  

االأمريكي.  Baywatch
وعل����ى كل حال، ف����اإن الكت����ب لي�ست كافي����ة للرجل الذي 
قال”اإن كل �سيء يخرين باأنني على و�سك اأن اأتخذ قرارًا 
خاطئًا، لكن ارتكاب االأخطاء لي�س اإال جزءًا من احلياة”. 
 ،PaulocoelhoTV اليوتي����وب   بقنات����ه  وه����و، 
ومقاب����الت الفيدي����و، واحل����وارات الداخلي����ة الفل�سفية، 
والفيديوهات الرتويجية، يزداد انت�سارًا على االنرتنت. 
و يق����ول يف واحد من الفيديوهات،”لنتحدث عن معنى 
احلي����اة. اإن معنى احلي����اة هو املعنى ال����ذي تعطيه اأنت 
حليات����ك...”، قبل اأن مي�سي قدم����ًا ليو�سح كيف اأعطى 
املعنى حلياته ه����و. و ي�ستمر باملزاج نف�س����ه، عائدًا اإىل 
املو�سوعات التي ترد عر كتبه �� االأحالم، الغاية، احلب �� 
 .coelhian و معتمدًا ب�سدة على النوادر الكويلهوية
و تت�سم����ن فيديوه����ات يف ه����ذه ال�سل�سلة”اخلوف من 
التغيري”،”ال�سع����ور ما مل”،”الب�سر و الطاقة”، م�سيفًا 
ن�سجًا اآخر من ن�سيج االعتماد على الذات لقوام كويلهو 
االأدبي. واإنه لتفكرٌي اإيجابي اخت�سار كلمات رجٍل ُعرف 
بكرثة كلماته ال�ساحلة لالقتبا�س، وهو ما يهم كثريًا يف 
امل�س����ي بحياة �سعيدة ناجحة. ال الظروف، و ال التدخل 
االإلهي، و ال اأية عوامل باطنية ��  فكل ما يهم هو التفكري 
االإيجاب����ي، كم����ا يطْمِئ����ن كويله����و م�ساهدي����ه التّواق����ن 
لفل�سفت����ه.”وكان ذل����ك عل����ى ال����دوام اجت����اه حياتي الأن 
تكون وا�سحًة من دون اأن تكون ظاهرة على ال�سطح”، 

كما بنَّ يف مقابلة معه.

                                                                                                                                             The Culture Trip / عن

    كث����رية ه����ي الكت����ب الت����ي ال تن�سى، 
ب����ل اأنه����ا اأك����رث م����ن اأن تع����د، بي����د اأن 
جي����د  االأر�س”الأندري����ه  كتاب”ق����وت 
م����ازال را�سخ����ا يف الذاك����رة. اإنه كتاب 
مله����م، وواحد من تلك الكت����ب احلافلة 
والدراي����ة،  واملعرف����ة،  بالك�س����ف، 
والفي�س العاطف����ي، والفكرة احليوية 
الت����ي ت�سع����ر الق����ارئ بجه����د املوؤل����ف، 
وتوت����ره وكاأن����ه يكتب م����ن اأجل����ه، اأو 

يخاطبه �سخ�سيا.
والكت����اب ح�سيلة جترب����ة جيد ال�ساب 
املنطوي عل����ى نف�سه، واالإب����ن الوحيد 
ال����رثي، والروت�ستانت����ي ذي الرتبية 
ال�سارم����ة املتزمت����ة، والعا�س����ق الإبن����ة 
عمه الراف�سة له: مادلن. ومن ثم جيد 
اليتيم بعدما فقد والده يف وقت مبكر، 
واملري�����س الذي غ����دت �سالمت����ه �سغله 
ال�ساغ����ل، حيث ق����رر اأخ����ريا اأن يتفرغ 

للكتابة واملو�سيقى وال�سفر. 
باحلرك����ة  التجرب����ة  ه����ذه  وتت�س����ل 
الرمزي����ة الت����ي �س����ادت فرن�س����ا اآنذاك، 

تاأثريه����ا  حت����ت  جي����د  كت����ب  والت����ي 
اأندري����ه  حماوالته”دفات����ر  اأوىل 
فالتري”التدوين����ة النقية مل����ا تعر�س له 
من ا�سطرابات وتناق�سات، كما تت�سل 
بزيارات����ه ل����كل م����ن تون�����س واجلزائر 
�سالون����ات  اأ�سماء”ج����و  مم����ا  هرب����ا 
باري�����س اخلانق"، وليطل����ع على جزء 
من العامل العرب����ي بثقافته واأخالقيته 
املختلف����ة. وهن����اك، �سيكت�س����ف ميوله 

اجلن�سية املثلية. 
به���ذا املعن���ى، يعك�س ”ق���وت االأر�س” 
�سخ�سي���ة جي���د القلق���ة امل���رتددة ب���ن 
اخلوف من اخلطيئ���ة واتباع ح�سيته. 
بن الوعي املتزايد ب�سهوانيته والثورة 
�س���د النف���اق االجتماع���ي، وه���و واإن 
اقتن���ع اأن يعي�س”ح�سب طبيعته”لكنه 
ظ���ل يفّرق بن اللذة واحل���ّب، اإذ تزوج 
م���ن مادل���ن. وعلى رغم حب���ه لها وجد 
نف�سه يف النهاي���ة غري قادر على حتمل 
عالق���ة وثيق���ة دائمة، والتوفي���ق بينها 

وبن حاجته للحرية.

يق����ول جي����د يف املقدم����ة الت����ي كتبه����ا 
لطبعة 1927 والتي �س����در بها �سكيب 
اجلاب����ري ترجمت����ه للكت����اب اإىل اللغة 
العربية:”البع�����س ال يعرفون اأن يروا 
اأن  ير�س����ون  ال  اأو  الكت����اب،  ه����ذا  يف 
يروا في����ه �سوى متجيد رغبة وغرائز. 
نظرته����م  يف  اأّن  اإيّل  يخي����ل  ه����وؤالء 
ر. وعن����دي، حن اأعيد  �سيئ����ًا من الِق�سَ
قراءته، اأنه اأق����رب اإىل تقريظ التعرية 
والتجري����د. ه����ذا ما احتفظ����ت به منه، 
متخليًا عن الباقي. لقد احتفظ الكاتب، 
كما �س����ريى القارئ، بال�سجاعة للعودة 
اإىل عقيدت����ه الديني����ة، ليجد يف ن�سيان 

الذات حتقيق الذات.
وم����ن وحي تلك الع����ودة، ا�ستعار جيد 
من ب����ن تالمي����ذ امل�سيح االإثن����ي ع�سر 
نثنائي����ل ليك����ون تلمي����ذه، وق����د اأغدق 
علي����ه الن�سائح والدرو�����س االأخالقية، 
حيات����ه  اأم����ام  تدريجي����ا  وو�سع����ه 
اأن جي����د  نتخي����ل  و�س����وف  اخلا�س����ة، 
كان يتكل����م حتت اإ�س����م نثنائيل، بل هو 

جيد وقد اأم�س����ك امل�سباح بيده ليوجه 
ال�سوء اإىل نف�سه.

كلم���ة الله تتك���رر كث���ريا لكنه���ا لي�ست 
غام�سة املعن���ى اأو م�سللة، انها مرادفة 
للحما�س���ة واالندف���اع لفه���م الوج���ود، 
ويظه���ر ذل���ك بو�سوح عندم���ا يخاطب 
جيد نتانائيل بقوله:”ال تاأمل، اأن جتد 
الل���ه اإال يف كل م���كان. كل خملوق اإمنا 
ي�سري اإىل الله"، واإن كان جيد ال يخفي 
طبعه املتمرد، ه���ذا التمرد الذي يعطي 
اأفكاره نغمة خا�سة جدا، تختلف كثريا 
عن تلك التي ل���دى نيت�سه، حتى عندما 

يبدو اأقرب اإليه. 
ويعر�س جي���د قناعاته الت���ي ميكن اأن 
ت�س���ًدق حن يتخذ موق���ف الواعظ، اأو 
ي�ستغن���ى عنه���ا، يف اآن واح���د، عندم���ا 
يتكل���م بلهج���ة �ساخرة، ويب���دو اأحيانا 
اأنه ي�سخر من نف�س���ه، اأو يعر عن �سك 
اأو تناق�س، وه���ذا اأ�سلوب ال يخلو من 
�سح���ر، الأنه يتي���ح للق���ارئ التمتع بكل 

�سيء دون التعلق باأي �سيء. 

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

)قوت األرض( للكاتب الفرنسي
رضا األعرجي أندريه جيد

عقيل عبد الحسين

ينظ����ر زيغمون����ت باوم����ان، مثله مث����ل عدد م����ن مفكري 
م����ا بع����د احلداثة، نظ����رة نقدي����ةاإىل املجتم����ع، واحلياة 
الب�سرية، والعالقات التي حتكمها، وتكون يف جوهرها 
وب�سلطته����ا  معين����ة،  ق����وى  بنف����وذ  حمكوم����ة  عالق����ات 
الت����ي حتقق لها م�سال����ح اقت�سادية ومعنوي����ة. وهو ما 
يجع����ل املفكري����ن اأولئ����ك، ي�سكك����ون بالثاب����ت وامل�ستقر 
من االأف����كار واالأنظمة، ومبا ينتج عن����ه من و�سع يكون 
�س����ارا باحلياة وبحرية االأف����راد يف التعبري والت�سرف 
واحلرك����ة والفعل. وه����و ما يجعله����م، اأي�سا، يقرتحون 
تف�س����ريات لظواهر احلي����اة وم�ستجداتها. مقارنن بن 

مراحل تطور املجتمع.
ففك����رة املجتم����ع الدامج ال����ذي عرفته احلداث����ة ال�سلبة، 
وه����ي احلداث����ة التقليدي����ة املعروفة،واملقاب����ل للحداث����ة 
ال�سائل����ة، الت����ي يتبناه����ا كت����اب باوم����ان: )االأخالق يف 
ع�س����ر احلداث����ة ال�سائل����ة( ترجم����ه اإىل العربي����ة �سع����د 
البازع����ي وبثينة االإبراهيم، و�سدر ع����ن هيئة اأبو ظبي 
لل�سياحة والثقافة ع����ام 2016، فكرة موروثة من ع�سر 

�سم����ويل �سابق. وهو- اأي املجتم����ع الدامج- ي�سري اإىل 
امل�سع����ى املنظم لتح�سن احلدود بن الداخل واخلارج، 
واإقامة الفروق بينهما، ومنع اأية حركة من اخلارج اإىل 

الداخل،اأوالعك�س.
تف�س����ر مثل تلك الت�سورات حت����ركات الهجرة اجلماعية 
الت����ي ن�سهده����ا اليوم، فهي مهما كان����ت اأ�سبابها حماولة 
م�سروع����ة، الإيج����اد م����كان حلياة ممكن����ة بعي����دا عن اأي 

اإك����راه ق����د متار�سه اأي����ة �سلط����ة. وتف�سر م����ا ن�سهده من 
احت�س����اد عل����ى اأ�س�����س اختياري����ة، وغ����ري مفرو�س����ة من 
جهة �سيا�سية،اأومن الدول����ة على االأفراد، فاحل�سود هي 
م����ن تختار انتماءه����ا، ومن حتدد غاياته����ا، ومن تنطلق 

لتحقيقها، والإثبات نف�سها، وحقها يف الوجود.
وه����ي يف ذلك تتحرك حركة �سبه ح����رة بن اأكرث من حد 
فك����ري وعاطفي وثق����ايف من دون التزام ت����ام مبرجعية 
ح����ادة التمّيز.اإذ هي ت�سمح لنف�سها بالتنقل بن اأكرث من 
مرجع م�ستفيدة م����ن املرونة التي ينطوي عليها املذهب 
واملرجعي����ات الديني����ة املتع����ددة، م�ستغل����ة م����ن اجلميع 
م����ا يفيدها يف حتقي����ق غاياتها املتمثل����ة يف التعبري عن 
نف�سه����ا، واإثبات قيمة وجوده����ا، وهيبذلك تكون عابرة 
لالأوط����ان باملعنى التقليدي، عاب����رة بانتمائها العاطفي، 
وحت����ى يف فعله����ا.اإذ ق����د تتنق����ل ب����ن اأك����رث م����ن جبه����ة 
قت����ال، على �سبي����ل املثال، لت����وؤدي الفعل ذات����ه، وحتقق 
النتائ����ج الت����ي تريدها ه����ي، ال الت����ي تريده����ا �سلطة،اأو 

دولة،اأومنظومة فكرية بعينها.
لذا ل����ن يكون غريب����ا تنكر احل�س����ود التي كان����ت موؤيدة 
قبل زم����ن ق�سري ل�سخ�سي����ة �سيا�سي����ة، وانقالبها عليه، 
فلي�����س  اإىلاآخ����ر،  واالنحي����از  مبحاكمت����ه،  ومطالبته����ا 
ال�سخ�س هو من يعنيها، وال ما ميثله من مرجعية دينية 
اأو �سيا�سي����ة اأو فكرية،بقدر م����ا تعنيها حركتها الدوؤوبة 
املتو�سل����ة املت�سارع����ة م����ن اأج����ل االنت�س����ار لوجوده����ا 

الراهن.
ويف و�س����ع كهذا يفق����د املثقف �سلطت����ه التقليدية، مثلما 
فقده����ا ال�سيا�س����ي، و�س����ار ينظ����ر اإليهما نظ����رة احتقار 
وا�ستخفاف.لق����د فرغ مقعد املثق����ف، و�سار ملن يريد من 
الكتبة االفرتا�سين على �سبكات التوا�سل االجتماعي، 
ومروج����ي الكتابة املالئم����ة الأذواق احل�س����ود،اأن ميالأه 

م����ن دون اأن يك����ون قد ح����از �سهادات اأكادميي����ة،اأو �سّود 
�سفحات كث����رية منتجا كتبا مهمة جتل����ب له االعرتاف. 
مثلم����ا ف����رغ مقع����د ال�سيا�سي و�س����ار الأي����ة �سخ�سية من 
�سخ�سيات االأحزاب اأن متالأه من دون اأن تكون �ساحبة 
كارزم����ا،اأو تاري����خ ن�س����ايل. ويف احلالت����ن ال يتع����دى 
االأول، وال الث����اين،يف دورهما م�سايرة رغبات احل�سد، 
واحل�س����ول على ر�س����اه،اإىل درج����ة جند معه����ا تطابقا 
كب����ريا ب����ن اآراء املثق����ف واالأكادمي����ي وال�سيا�سي واأي 
عن�سر من عنا�سر احل�سد، وت�سابها يف اجتاه احلركة، 

والغايات.
لكت����اب )االأخ����الق يف ع�س����ر  ق����راءة  كانتتل����ك حم�����س 
احلداث����ة ال�سائلة( لزيغمونت باوم����ان، وعلينا اأال نقبل 
بكل ما ورد فيه من اآراء،اأو نعتنقها، واإال خالفنا م�سلمة 
م����ن م�سلم����ات احلداث����ة ال�سائلة كم����ا ي�سميه����ا باومان، 
وهي احلركة امل�ستمرة بن احلدود واالأفكار واملفاهيم، 

لتحقيق غاية، هي اآنية بال�سرورة.
وعلين����ااأن ننظ����ر اإىلالتف�س����ريات ال�سابق����ة التي وردت 
يف الكتاب، على اإنه����ا اإحدى طريقتن )يحددهما ايتالو 
كالفين����و يف كتابه مدن خفية(  للهرب من عذاب اجلحيم 
الذي نعي�س فيه.اأوالهما: القبول به والتحّول اإىل جزء 
منه. والثاني����ة: حماولة معرفة وتعل����م: ماذا، ومن، يف 
و�س����ط اجلحي����م لي�س جحيم����ا، التخاذه �سبي����ال للمرور 

عر اجلحيم من دون اأن ي�ستهلكنا عذابه.
ولع����ل الطريقة الثانية هي التي يب�سر بها كتاب احلداثة 
ال�سائلة، ويدعونا اإىل اتباعها، موؤقتا،واىل حن العثور 
على تف�س����ريات جديدة اأكرث اإقناعا مل����ا �سهده،وي�سهده، 
و�سيظ����ل ي�سهده العامل-ما دام الوج����ود بتف�سري مارتن 
هيدغ����ر ه����و ا�ستع����ادة م�ستم����رة للما�س����ي- م����ن خراب 

ومتاد يف القبح والت�سويه.

 باولو كويلهو.. من الصعلكة إلى الشهرة األدبية بامتياز

معنى الحياة هو المعنى الذي تعطيه 
أنت لحياتك

سبيل للمرور في الجحيم
قراءة في كتاب األخالق في عصر الحداثة السائلة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

جــــــــــــديــــــــــــد

فرح ابو التمن تكتب 
مذكراتها في فنجان

احلب ُي�سب���ه طعم القوة، م���ّر يتخلله القليل 
من احلالوة التي ال نتلذذ بها لوال هذا املرار 
الطاغ���ي، وال ن�ستمتع بفنج���ان القهوة ذاك 
بدونه���ا، اأحيانا منيل لهذه احلالوة بزيادة، 
وق���د نكتف���ي به���ا طفيف���ة، واخ���رى نتمن���ى 
اعتداله���ا، هك���ذا ا�ستطاعت ف���رح ابو التمن 
ال�سعرية”ماب���ن  جمموعته���ا  يف  املوازن���ة 
احلكم���ة،  دار  ع���ن  وحب”ال�س���ادرة  ح���ب 
لتكتب مذكرات فنجانها الذي ا�ستطاعت من 
خالل���ه قراءة طالعها وف���ك رموزه، وترجمة 
تلك اخلطوط املت�سابطة التي تتوهمها فيه، 
من خ���الل كتابة ما يقارب اخلم�سن ق�سيدة 
م���ن القط���ع الق�س���ري واملتو�س���ط وق�سم���ت 
ق�سائده���ا اإىل فنجان���ن االول”فنجان حب 
�سادة”كتبتها  ح���ب  زيادة”والثاين”فنجان 
ب�سكل مذك���رات، ا�سارت به���ا اإىل احلكايات 
به���ا  م���رت  الت���ي  واالن�ساني���ة  الوجداني���ة 

الكاتبة.

“هواجس شعرية” 
ترجمات ومناقشات عن 
نصوص الشعر الكردي

يف كتاب”هواج����س �سعرية”للكات���ب جناة 
الإ�ستنط���اق  حم���اوالت  جن���د  خو�سن���او، 
ت�سلي���ط  م���ن خ���الل  ال�سعري���ة  الن�سو����س 
ال�سوء على بع�س الن�سو�س ال�سعرية، وما 
تعاني���ه من م�سكالت، ويف هذا الكتب حاول 
الكات���ب ان يرتج���م بع����س الن�سو����س م���ن 
ال�سع���ر الك���ردي املعا�سر ببع����س اجتاهاته 
وموا�سيع���ه املختلف���ة وه���ي كلم���ات فيه���ا 
نب�س مطعم باحلب واالرداة وفيها ا�سارات 

املكثفة وتدل على عامل ارحب.
غن���اج  م���ن  خو�سناو”ق�سائ���د  فيخت���ار 
الغرنوق”لل�ساع���ر  و�س���رارة  الطاوو����س 
ح�سن اآواره ليتح���دث عنها ذاكرًا انه حاول 
ق���د االمكان حتلي���ل اال�ستبطان املعمق حول 
ا�سب���اب �سعري���ة الن����س له���ذا ال�ساع���ر رغم 
�سعوب���ة ترجمت ن�سو�س���ه. فوجد اجلميل 
واجل���رئ واملع���ر ع���ن عط���اء كب���ري ملب���دع 
ال�سعر. ثم عر�س ا�سلوب ال�ساعر نزاد عزيز 
�سورمي يف اقتحام العامل ال�سعري، من خالل 
التاأمل وا�ستفزاز عوامله الداخلية، ذاكرا ان 

العبارات والت�سورات ال���واردة يف ق�سائد 
�سورم���ي  تثبت �ساعرية و�سدق الأحا�سي�سه 
ي���رى  ل���ذا  ابداعي���ة،  نزع���ة  ذات  الدافئ���ة، 
خو�سناو ان يب���داأ بال�سعر اجلميل اجلريء 
واملع���ر عن عط���اء كبري ممك���ن ان جند فيه 
امل�ساع���ر اجليا�س���ة الت���ي حت���اول خو����س 
االختيار اال�سعب من خالل اجتياز الزوبعة 
والتحدي���ات الع�س���رية لناأخ���ذ ه���ذا املقط���ع 
الذي يحمل ال���دالالت املعرة. اي�سًا يتطرق 
خو�سناو ال�سعار عالء امل�سعودي يف تراتيل 
طيني���ة والتي يكت���ب خاللها ع���ن الغمو�س 
والتعقي���دات،  ذاك���را ان م���ن اه���م م�سكالت 
ال�سع���ر ه���ي م�سكلة”التو�سيل”باعتبار ان 
م�ساألة التو�سيل تلعب دورا مهما يف ايجاد 
عالق���ة وثيقة م���ا ب���ن ال�ساع���ر وال�سعر من 
جهة والق���ارئ من جهة اخرى بالذات عندما 
يب���داأ بالق���راءة وي�سعر ان املق���روء يالم�س 
اح�سا�س���ه، ليثبت من خالل ذل���ك ان ال�ساعر 
ع���الء امل�سع���ودي ميتل���ك نزع���ة ابداعية مع 
موهبة فذة من خ���الل اللجوء اىل اال�سلوب 

ال�سعري املتفوق والدرامي.

مدينة يافا...العشق 
واالنسانية والتأريخ...

 في رواية”راكب الريح”

يعود ”يحيى يخل���ف” يف روايته اجلديدة 
الثام���ن ع�سر  الق���رن  الري���ح” اإىل  ”راك���ب 
ليحك���ي ع���ن مدين���ة ياف���ا يف ظ���ل احلك���م 
العثماين، م���رورًا بغزو نابلي���ون بونابرت 
لها وتدمريها ثم انهزامه وان�سحاب جيو�سه 
منه���ا، وذلك م���ن خالل حكاي���ة �ساب”يخرج 

من اأ�ساطري يافا وبحرها واأ�سوارها".
وذلك ال�ساب الذي �سي�سّكل الع�سب ال�سردي 
للرواية هو”يو�سف”االبن الوحيد ل�ساحب 
م�سن���ع ال�ساب���ون يف ياف���ا، وال���ذي يب���دو 
ك�سخ�سية اأ�سطورية، متتلك �سمات خارقة، 
فهو من جهة يتمتع بو�سامة كبرية، تفن كل 
من ي���راه، ومن جهة اأخ���رى ميتاز ب�سجاعة 
يف  اأح���ٌد  ميتلكهم���ا  ال  كبريت���ن  وج���راأة 
حميطه. واإىل جانب ذلك، فاإن الفتى �سيرع 
يف اخل���ط العرب���ي ويتقن���ه، ومن���ه ينتق���ل 
اإىل الر�س���م، فتم���الأ �سهرته املدين���ة باأكملها. 
وب�سب���ب اإقدامه املتوث���ب وطاقته اجل�سدية 
الكب���رية �سي�سب���ح بط���اًل �سعبي���ًا يف نظ���ر 
الكثريي���ن،”وذاع �سيت يو�س���ف وب�سالته، 
ون�سجت عنه الق�س�س واحلكايات، و�سّموه 
يف �سريه���م وحكاياتهم يو�س���ف اليافاوي، 
وبع�سهم �سّم���اه يو�سف الذي يركب الريح. 

اأم���ا ال���رواة وعازف���و الرباب، فق���ط اأطلقوا 
علي���ه ا�سم: راكب الريح. ويف قرى اخلليل، 
اأ�ساف���وا كلمة”�سن���دالوي"، ف�سار”راك���ب 
الريح �سندالوي"، اأي راكب الريح جّنابي، 
وه���و ي�سع رجاًل فوق اأخرى، داللة على اأنه 

يف ذروة جمده فوق الريح".
فه���ي رواي���ة رجل يخ���رُج من اأ�ساط���ري يافا 
وبحره���ا واأ�سواره���ا، وم���ن حكاي���ة الوالة 
واحلرمل���ك  واالنك�ساري���ة  وال�سالط���ن 
واجل���واري والغواية ود�سائ����س الق�سور'، 
اإح���دى اجلم���ل املقتب�سة م���ن رواي���ة 'راكب 
الريح' التي �سارت بالقارئ اإىل ف�ساٍء زمنّي 

اآخر... وعادت به اإىل القرِن الثامن ع�سر.
'راك���ب الري���ح' هي اآخ���ر اإ�س���دارات الكاتب 
واالأدي���ب الفل�سطينّي احلا�س���ل على جائزة 
كت���ارا للرواية العربّية، يحي���ى يخلف، وقد 
حّط���ت رح���ال الرواي���ة يف كث���رٍي م���ن املدن 
والق���رى العربّي���ة لالحتف���اء به���ا، وموؤخًرا 
و�سل���ت اإىل مدين���ة النا�س���رة، يف اأم�سي���ة 
اأدار حواره���ا د. األيف فران����س، و�سارك بها 
د. راوي���ة بربارة ود. ريا����س كامل مببادرٍة 
م���ن موؤ�س�سة توفي���ق زياد للثقاف���ة الوطنّية 

واالإبداع.

عن مسيحيي الموصل 
في”مولود في اكيّتو"

اكيّتو”للكات���ب  يف  رواية”مول���ود  ج���اءت 
�سبي���ال  �سعي���د  اليا����س  �سام���ر  وال�سحف���ي 
للتعريف مبا مر به م�سيحيو مدينة املو�سل 
العتبارات عديدة ابرزه���ا ان الرواية اليوم 
ا�سبح���ت اال�ستغ���ال املع���ريف الوحيد الذي 
طال���ه االرتق���اء املتوا�س���ل بال انقط���اع اىل 
جان���ب فن ال�سرية الذاتي���ة  الذي ميكن عده  
رواي���ة ب�سم���ات خا�س���ة م�سيف���ا بان���ه اىل 
جان���ب ان الرواي���ة متث���ل هذه املي���زة فانها 
تعت���ر نوعا م���ن الذاكرة  اجلمعي���ة  املميزة  

لكل جغرافية ب�سرية وتوؤدي اي�سا الوظيفة  
التي نه�ست بها اال�سطورة من قبل  

 تناق����س الرواي���ة اح���داث مدين���ة املو�س���ل 
النظ���ام  زم���ن  من���ذ  املدين���ة  وم�سيحي���ي 
ال�ساب���ق قب���ل ع���ام 2003 وبع���د االح���داث 
الت���ي   �سهدتها مدينة املو�س���ل بعد حوادث 
االختط���اف والقتل التي طالت كهنة املو�سل 
والكاهن���ن  رح���و  ف���رج  املط���ران  ال�سيم���ا 
بول����س ا�سكن���در ورغي���د كني..ام���ا الطرف 
الث���اين وه���و ال�س���اب )�س���الم( فه���و اي�س���ا 
مل يك���ن بعي���دا عم���ا ج���رى للم�سيحي���ن من 
تنح���در  عائلت���ه  وان  ال�سيم���ا  ا�سطه���ادات 
م���ن قرية )�سن���اط( الت���ي هج���ر �سكانها يف 
منت�سف �سبيعينات الق���رن املن�سرم ب�سبب 
ق���رار تع�سفي من قبل ح���زب البعث فا�سطر 
اهل ال�ساب لال�ستق���رار يف منطقة الدوا�سة 
اي�س���ا  �س���الم  وليحك���ي  املو�س���ل  مبدين���ة 
حكايت���ه املك�سوة بامل���رارة واالحزان والتي 
تنته���ي بغرق���ه يف بح���ر )ايجة( بع���د ف�سله 
للو�س���ول على ال�سفة االخ���رى لالبتعاد عن 
�سبح التهجري واحلروب املتتالية..التجربة 
الروائية اجلديدة ل�سامر اليا�س �سعيد   تعد 
الكتاب اخلام�س له بعد ان ا�سدر يف خريف 
ع���ام 2015 كتابه املعن���ون )حكايات لبدتها 

الغي���وم( موثق���ا فيه اح���داث مدينة املو�سل 
اث���ر �سيطرة تنظيم داع����س عليها ف�سال  عن 
كتاب العمق التاريخي للم�سيحية يف مدينة 
املو�س���ل وال�س���ادر يف بغ���داد ع���ام 2014 
وكت���اب عندما توقف الزم���ن الذي �سدر يف 
املو�س���ل عام 2011 وكت���اب قمة العطاء عن 
�س���رية االب ال�سهيد بول����س ا�سكندر والذي 

�سدر عام 2006.

قراءات نقدية للروايات 
العراقية يقدمها جمال 
العتابي من خالل”افق 

مفتوح"

الت�س���اوؤل املدون على ظهر غالف كتاب”اأفق 
مفتوح”للكات���ب جم���ال العتاب���ي، يثري لدى 
الق���ارئ املزي���د م���ن الت�ساوؤالت”مل���اذا ق���رر 
العتاب���ي اأال يكتب رواية ب���ل اكتفى بالنقد؟ 
ه���ل من يعي����س رعب العبودي���ة بحاجة اىل 
الكتابة عنها؟ كال، الأنه اإن كتب عن العبودية 
�سيكق���ر من ال�سكوى وي�ست���م ال�سمتعبدين، 
ورمب���ا �سيق���ال انك مهم���ا ابدعت م���ن خيال 
فلن توفق يف ت�سوير يوم عبودية واحد مّر 
عل���ى العبد. ما هو اأ�س���دق؟ اأن تكتب رواية 
لتقول اأن هذا حدث يف اخليال، او ان تقول 
مل���اذا حدث ه���ذا الذي يفوق اخلي���ال؟ االول 
ياأخ���ذ حقيق���ة لي�سوغها بطري���ة ال ٌيرقى يف 
�سردها لتج���اوز ما حدث، على عك�س الثاين 
الذي ياأخذ حقيقة ليقول اأن ما حدث ال ميكن 

الأية رواية ان تتفوق عليه.”
يكت���ب العتاب���ي ق���راءات نقدي���ة لع���دد م���ن 

الرواي���ات، من خالل كتابه هذا، يذكر ان يف 
ب���الد يقال ان لها �سعة من التاريخ لكنها االآن 
ت�سب���ه �سلحف���اة ق���ررت االنعزال ع���ن العامل 
واالختباء حت���ت درعها، لي�س ه���ذا فقط بل 
كي���ف ا�سبح �ساأن هذاالوح����س الذي ي�سكن 
ه���ذه البالد  خمتلفا عن افراد �ساللته الن مل 

يت�سطيعو انقاذ انف�سهم من موت خمز.
رواية”فن���دق  ع���ن  مث���ال  العتاب���ي  يذك���ر 
كوي�ستيان”للكات���ب خ�س���ري فلي���ح الزيدي 
اأنه���ا تنتم���ي لرواي���ات الواق���ع العراقي او 
ما يع���رف بروايات الوج���ع العراقي والتي 
ح���ول  الرواي���ة  تتمح���ور  موؤخ���را،  كتب���ت 
�سخ�سيت���ن رئي�سيت���ن من ا�س���ول كردية، 
احدهم���ا اق���دم عل���ى اله���روب م���ن اخلدم���ة 
الع�سكري���ة واالفالت من ف���رن احلرب حتى 
ا�ستق���ر يف املاني���ا، ام���ا ال�سخ�سي���ة الثانية 
فاأكم���ل خدمته الع�سكرية وكان قارئا �سغوفا 
هات���ن  م���ن  لل�سح���ف، وتنطل���ق احلكاي���ة 
ال�سخ�سيت���ن ال�سديقتن، يذكر العتابي ان 
الرواي���ة حمل���ت هاج�س���ا يب�سر في���ه كاتبها 

عراق احلروب.
ع���ن رواية”�س���رق  اي�س���ا  العتاب���ي  يكت���ب 
وي���د  لطي���ف،  عبا����س  االحزان”للروائ���ي 
العتابي ان لطيف جل���اأ اىل ا�ساليب متعددة 
يف ال�س���رد م���ن �سم���ري املتلك���م اىل الغائب 
ا�سهم���ت  مقاط���ع  اىل  وق�س���م  فاملخاط���ب، 
يف ا�ستكم���ال زواي���ا الرواي���ة لل�سخ�سيات 
املحوري���ة والك�س���ف ع���ن ابعاده���ا املختلفة 

عر اكرث من زاوية. 
ق���د ال ي�سعن���ا اال�س���ارة م���ن خ���الل عر����س 
كتاب”اف���ق مفت���وح”اىل جمي���ع الق���راءات 
العتاب���ي  قدمه���ا  الت���ي  للرواي���ات  النقدي���ة 
ولكن ميكن اال�س���ارة لبع�سها، فيتحدث عن 
رواية”�سابرجيون”للكات���ب عام���ر حم���زة، 
ذاك���را انه���ا تث���ري ت�س���اوؤل املتلق���ي وتدفعه 
للبح���ث عن معن���ى الكلمة، ا�ساف���ة للطريقة 
الغريبة التي مت خاللها االعالن عن الرواية 
يف �س���ارع الكتب من خ���الل عر�سها يف ركن 
وجدت عنده يافطة مكت���وب عليها”الرواية 

االكرث جدال".

توقفت فيه���ا ال عند �سال�سة ر�سم امل�ساهد 
االأني���ق  التعب���ري  وال  وال�سخ�سي���ات 
امل�سرت�س���ل ع���ن م�س���ارات االأح���داث، بل 
توقف���ت عند نب���وءات ال تتعل���ق ب�سخي 
�سخ�سي���ا ككاتب واإن�سان، وال ببطله، بل 
مب�س���ارات �سارت مالزم���ة مل�سائر مئات 
م���ن العراقين اأ�سح���اب التجارب الغنية 
فني���ا وفكري���ا وعلمي���ا والذي���ن اختاروا 

اللجوء، النفي اأو الغربة.
�سحيح انها اجلزء الثالث من عمل روائي 
حق���ا”دروب  ال�س���دة”وال  �سبق”خل���ف 
ع���ن”دار  �س���ادرة  الفقدان”وجميع���ا 
العراقي”ميكن  لكن”الالج���ىء  امل���دى"، 
ان تك���ون رواية قائمة بح���د ذاتها، وفيها 
انتق���ال ب���ارع ب���ن م���ا عان���اه �س���اب من 
مدين���ة الث���ورة ببغداد نهاي���ة �سبعينيات 

الق���رن املا�سي، من االأح���زان ال�سخ�سية 
احل���ب(  يف  والف�س���ل  العي����س  )�سظ���ف 
اإىل العام���ة )ح���روب الب���الد و�سجونه���ا 
ووح�سي���ة نظامه���ا احل���كام يف الداخل، 
وف�سل االأفكار وخيبة الرهان على الدول 

امل�ستقبلة لالجئن(. 
الكات���ب والأك���رث م���ن م���رة عل���ى امت���داد 
القط���ع  م���ن  �سفح���ة   192( روايت���ه 
املتو�سط(، انتقل يف �سفحتن متقابلتن 
الث���ورة  مدين���ة  م���ن  بطل���ه  مب�س���ارات 
اخلانق���ة  اللج���وء  غ���رف  اإىل  )ببغ���داد( 
)دم�س���ق( و�سوال اإىل وج���وم رتيب ميز 
م�ستق���ره االأخري )لن���دن(. ثالث���ة اأمكنة، 
ثالث���ة حيوات ولكن �سم���ن تفاعل جعلها 
حتوالت طبيعية الإن�سان �سقي. نعم حياة 
ال�سقاء هي حياة الالج���ىء، لكنه هو من 

�سع���ى اإليها هو م���ن اختاره���ا حتى ولو 
كان مرتبكا”روحه �سهقت مبرارة عندما 
اأدرك اأن ب���الده ت���وارت خل���ف احل���دود، 
وراوده �سع���ور يبع���ث عل���ى القل���ق باأنه 
�سيواج���ه حي���اة �سعب���ة وع���رة". وتل���ك 
نب���وءة اأخرى تتحق���ق يف م�سهد اللجوء 

العراقي العا�سف واملرتامي.
وم���ا يح�س���ب لعب���د الل���ه �سخ���ي كمهارة 
اأ�سلوبي���ة يف ال�س���رد وتعبريي���ة عالي���ة 
يف اللغ���ة، ذل���ك الن�سي���ج املتناغ���م حت���ى 
واإن كان داال عل���ى نقي�س���ن، كاأنه يكتب 
باأناق���ة بالغ���ة وكثاف���ة عميق���ة حت���ى عن 
اأك���رث امل�ساع���ر ق�س���وة وظلم���ا وب�ساعة. 
خ���ذ هن���ا الكتاب���ة ع���ن م�ساه���د ال�سظف 
وهو طف���ل يف �سراي���ف منطقته، وكيف 
مع���ادل  اإىل  حتول”الغنى”ال�سع���وري 

مو�سوعي ل�"فقر”املكان واالأحوال.
ويف الرواي���ة تتاأك���د نب���وءة بطلها، علي 
�سلم���ان، يف ان ق���راره باختي���ار املنف���ى 
وكاأن���ه احلكم علي���ه بالفناء”خّيل اإليه اأن 
تلك اخلط���وات االأوىل على طريق املنفى 
رمب���ا تق���وده اإىل حتفه"، وتتح���ول تلك 
الفكرة التي حاول ن�سيانها يف اخلطوات 
االأوىل له بعد جت���اوزه حدود بالده اأول 
مرة، اإىل حقيقة رغ���م حماولته ن�سيانها، 
فها هو يوهم نف�سه انه”يعاين من تعب، 
م�س���وار  و�سيزول”خ���الل  تع���ب  جم���رد 
م���ع جارت���ه ال�سابة يف لن���دن، ولكنه كان 
الطري���ق اإىل الفناء الروح���ي واملادي... 
كان مي���وت، كاأن عبد الله يو�سحها علنا: 
ال نهاي���ة لعذاب���ات الالج���ىء املنف���ي غري 

موته.

آخر كتاب

الضائعة

لالنكلي���زي  ال�سائع���ة  رواي���ة  ن�س���رت 
د.ه.لورن�س  للمرة االو ىل عام 1920 يقول 
يف روايت���ه ال�سهريه هذه التي ترجمها اىل 
العربي���ة اأ�سامة منزجل���ي و�سدرت موؤخرا 
ع���ن دار امل���دى :”ال ا�ستطي���ع ان اغفر لهم، 

النهم حمقى".
بريطاني���ا  لورن����س  1919غ���ادر  ع���ام  يف 
يف حرك���ة نف���ي ذاتي وهو حزي���ن، وخالل 
احل���رب وب�سب���ب خ���الف بريوقراطي طرد 
م���ن وظيفته بتهم���ة اال�ستب���اه بالتج�س�س، 
و�سع���ر حينها بامل وح�س���رة و�سخط، فقرر 
ان ي���روي االح���داث م���ن خ���الل �سخ�سي���ة 
انكليزي���ة تالح���ق من قبل االآخري���ن، ليقدم 
ف�س���ال ع���ن اجلح���ود ال���ذي تعر����س له يف 
حيات���ه، كت���ب لورن�س يف ه���ذه الفرتة اهم 
روايات���ه ابن���اء وع�س���اق وع�سي���ق الليدي  

ت�ساتريل.

من صفحات شعراء 
الحرب العالمية االولى

 
ح���ن ُيذك���ر �سعر احل���رب العاملي���ة االوىل، 
يب���زغ يف الذه���ن ح���ااًل ال�سع���ر االنكليزي 
وتت�سح تل���ك املجموعة املعروفة يف العامل 
من ال�سعراء االنكلي���ز ال�سباب حتى لكاأنهم 
املق�س���ودون بت�سمي���ة  ه���ذا الكت���اب ال���ذي 
يحم���ل عنوان”�سعراء من احل���رب العاملية 
الكات���ب  وترجم���ه  اع���ده  االوىل”وال���ذي 
يا�سن طه حافظ و�سدر عن موؤ�س�سة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون.
ال يب���دو هذا غريب���ا اذا علمنا ب���اأن ع�سرات 
ورمبا مئ���ات الق�سائ���د كتب���ت باالنكليزية 
العاملي���ة االوىل، واذا كان  خ���الل احل���رب 
�سع���راء الع���امل االآخ���رون ممن دخل���وا تلك 
احل���رب كان���وا ام���ا متطوع���ن، فدخلوه���ا 
خمتارين، او انهم دخل���و احلرب مرا�سلن 
او معاجل���ن طبي���ن، والقلي���ل منه���م ج���دا 

كانوا جنودًا مقاتلن.

ام���ا ال�سعراء االنكلي���ز فبع�سهم جاء موعد 
جتنيده���م فاإلتحقوا باجلي����س، واالآخرون 
�سملتهم التعبئة الع�سكرية فارتدوا الكاكي 

وحملوا ال�سالح.
وقد عرف اوؤلئك ال�سعراء احلرب يف البحر 
او اخلن���ادق، والباق���ون منه���م املرا�سل���ون 

واملعاجلون الطبيون.
ورغم كرثة الكت���ب التي ُكتبت وُحررت عن 
�سع���ر احلرب العاملية االوىل وعن �سعرائها 
ف���اإن ال���راأي يف مكانة العديد م���ن ال�سعراء 
ويف امتيازه���م ال�سع���ري مل ي�ستق���ر حت���ى 
اليوم يف كل فرتة، منذ انتهاء احلرب حتى 
يومنا هذا، تتاأكد قيمة �ساعر او اثنن منهم 
ثم ينتقل التاأكي���د اإىل �سواهما وظل الراأي 

النقدي طيلة هذه الفرتة متحركًا.
ولع���ل ه���ذا ه���و ال�سحي���ح، فح���ن تك���ون 
احلرك���ة ال�سعرية جديدة وله���ا خ�سائ�سها 
ال ينته���ي اكت�سافه���ا ب�سهول���ة، والإي�س���اح 
ه���ذه النقط���ة نقول”بعد احل���رب مبا�سرة، 
اعتر”اوين”و”روزنرج”ال�ساع���ران 
املهمان من �سع���راء احلرب االأوىل االأنكليز 
ولك���ن يف ع���ام 1918 اغف���ل النق���اد هذين 

ال�ساعرين ون�سوهما متاما..
واذا تابعن���ا م���ا ي�سدر بن ح���ن واآخر من 
درا�س���ات عن �سع���راء احل���رب االوىل جند 

لعدد من اوؤلئك ال�سعراء مواقع جديدة، كما 
جند حتديدات  اخرى الأهميتهم ال�سعرية.

مهما يكن فاإن اجتهادات النقاد انتهت اخريا 
اىل ثالث جماميع من �سعر احلرب: االوىل 
ه���ي الق�سائ���د الت���ي تكت���ب خ���الل احلرب 
وبعده���ا مبا�س���رة، الثاني���ة ه���ي جمموعة 
الق�سائ���د الت���ي حتدث���ت ع���ن احل���رب م���ن 
�سعر الثالثيني���ات واالربعينيات، والثالثة 
ه���ي التي ت�سم ق�سائ���د ذات نزعة انتقادية 

ن�سرت يف العقدين االآخرين.

امتداد روي السيرة 
الذاتية للروائي خلف 

اسمه المستعار في رواية 
”بغداد والمرفأ”

ي�ستم���ر ال�سراع ب���ن ال�سلطة وذل���ك الفرد 
املتم���رد عليه���ا، ليتج�س���د ه���ذه امل���رة ه���ذا 
ب�سحف���ي  الهوي���ة،  امل�سل���وب  املواط���ن 
البحري���ن ب�سب���ب �سراع���ات  م���ن  يت�سل���ل 
�سلطوية، ويع���ود ملدينته فيج���د �سراعات 
املرف���اأ  رواي���ة  خ���الل  م���ن  واعن���ف  اك���ر 
موؤ�س�س���ة  ع���ن  لكاتبها”جيان”وال�س���ادرة 
املدى لالع���الم والثقاف���ة والفنون �سرتوى 
لن���ا حكاي���ة ال�سحف���ي ابراهي���م، لتعر عن 

وجع املدينة ووجع افرادها..
 ه���ذه الرواي���ة  امت���داد الأ�س���داء ال�س���رية 
الذاتي���ة الت���ي بداأه���ا الكات���ب يف روايت���ه 

ال�سابقة”دملون”عن ف���رتة فتوته العا�سفة 
التي ق�ساه���ا يف البحرين بع���د هروبه من 

اأجهزة القمع يف العراق.
اإن ابراهي���م بط���ل رواية ”املرف���اأ وبغداد” 
دملون)البحري���ن(  م���ن  ال�سلط���ات  اأبعدت���ه 
ب�سبب ن�ساطه ال�سحف���ي، وو�سل الب�سرة 
ب���ال هوي���ة او ج���واز �سف���ر، واحت���ال على 
رج���ال االأم���ن العراقي���ن يف الت�سل���ل م���ن 
ال�سفينة البدائي���ة، واملجيء اىل بيت اأخته 
يف الب�س���رة وم���ن ث���م انتقال���ه اىل بغ���داد 
حي���ث والديه. ويقدم”جيان”و�سفا جميال  
لعمل ابراهيم يف ال�سحراء حيث ال يتطلب 
التوظي���ف توفر”وثائ���ق ر�سمي���ة". وكان 
الب���د ل���ه م���ن العم���ل الأن”حرم���ان االن�سان 
م���ن حق���ه يف العمل يجعل���ه جائع���ًا ورمبا 
مت�سواًل”ح�سب قول اأبيه. واالن�سان بحكم 
كونه ان�سانًا مُيّتع باحلق يف اأال يجوع  وال 
يظماأ وال يتعرى وال مير�س ب�سبب الفقر. 

ويلتقي ابراهيم يف مقهى عارف”ال�سلة”من 
اال�سدق���اء القدامى وبينه���م بع�س الطالب 
م���ن البحرين ورفيقه اخلطاط يف ال�سحف 
التي كان يكتب فيها، وراح يوا�سل ن�ساطه 
يف الكتابة”بالقطع���ة”يف بع�س ال�سحف. 
وينقلن���ا الكات���ب اىل عوامل تاري���خ العراق 

القدمي وح�سارته العريقة املن�سية االآن.
�سديق���ه  ر�سائ���ل  م���ن  عب���ارات  في���ورد 
الباري�سي:”قبل اربع���ة االآف �سنة او تزيد 
ابدع ال�سومريون )القو�س( بعد ان اهتدوا 
اىل ثن���ي عيدان الق�سب،  ثم ا�سبح القو�س 
فيما بعد ا�سا�سا يف معمارية بناء ال�سقوف 
البالغ���ة العل���و، ملزم���ة االن�س���ان الواق���ف 
حتته���ا اىل رف���ع راأ�سه نح���و ال�سماء، نحو 
ف�ساء الكنائ�س والكاتدرائيات..يف فرن�سا 

واوروبا القرون الو�سطى..".
ويف مو�سع اآخر يق���ول : وا�سلت �سهرزاد 
حكاياته���ا، فه���ل كان���ت هن���اك مقاوم���ة لها 
ولبن���ات جن�سها �س���د قرار احلك���م عليهن، 
معموال به جورا به���ذا ال�سكل او اآخر حتى 
االآن؟”ويظهر تف�س���ري ابراهيم لها  يف انها 
جت�س���د ا�ستع���الء  احلاكم عل���ى املحكومن 

عامة والن�ساء خا�سة.
ان مث���ل ه���ذه املوا�سيع ت�س���كل لب احلوار 
بن �سل���ة ابراهيم من ا�سدق���اء ال�سبا لدى 

جلو�سه���م يف اح���د مقا�س���ف �س���ارع )اب���و 
نوؤا����س( حي���ث يطرح كل منه���م فل�سفته يف 
احلياة ومواقفه من االح���داث اجلارية يف 
الب���الد يف اواخر اخلم�سيني���ات، مع �سرب 

اقداح اجلعة وتناول املازة.
كم���ا ان ال�سيا�س���ة ت�سغ���ل حيزا كب���ريا من 
�سفحات الرواية. ف���اإن علوي احد االبطال 
ي�سف طالبات وط���الب كليته، ال�سيدلة يف 
بغ���داد، بقوله”انه���م ينقنق���ون بال�سيا�س���ة 

مثل �سفادع الب�ستان".
  رواي���ة )املرفاأ وبغ���داد( للروائي املغرتب 
جيان؛ و)جيان( ه���و اال�سم امل�ستعار الذي 
ا�ستهر به االأديب العراقي الرائد يحيى عبد 
املجيد بابان املولود يف بغداد �سنة 1930، 
وكان من اأملع اأدبائها من جيل اخلم�سينيات، 
وب���داأ بن�س���ر كتابات���ه يف جمل���ة )الفن���ون( 
وبعده���ا  اخلم�سيني���ات،  منت�س���ف  من���ذ 
وم�سرحيات���ه  الق�س���رية  ق�س�س���ه  ظه���رت 
عل���ى �سفحاته���ا، ويف غريها م���ن املجالت 
وال�سح���ف املحلية. اأما على �سعيد امل�سرح 
فق���د كتب جمموعة م���ن امل�سرحيات، ومنها 
م���ا حقق الفوز يف امل�سابقات مثل م�سرحية 
)املقاتل���ون( و)اخلبز امل�سم���وم( واالأخرية 
اأخرجها قا�سم حول وعر�ست يف التلفزيون 
العراق���ي يومه���ا. وبعد مت���وز 1958 ن�سر 
جيان الكثري من نتاجاته االأدبية يف جملتي 
)املثق���ف( و)الثقاف���ة(، وم���ن اأه���م ق�س�سه 
الق�س���رية املن�س���ورة فيهما )اأعم���اق طيبة( 
و)حزمة الق�س( و)حافل���ة النقل(، وغريها 
ف�س���ال عم���ا ن�س���ره يف ال�سحاف���ة املحلي���ة 

االأخرى يف امل�سرح واالأدب وال�سيا�سة.
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رواية”الالجئ العراقي”لعبد هللا صخي

على رصيف المتنبــــي 
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لالعالم والثقافة والفنون
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مجموعة مؤلفات
غائب طعمة فرمان

إذا كان��ت الرواية الروس��ية قد خرجت م��ن معطف غوغول، 

ف��إن الرواية العراقية الحديثة قد خرج��ت من إحدى حارات 

بغداد ومحالته��ا القدمية، وذلك عندما صدرت رواية”النخلة 

والجريان”لغائب طعمة فرم��ان يف العام 1966، الذي يعترب 

بحق رائد الرواية العراقية.

إن رواي��ات فرم��ان تعيد ذاكرتن��ا إىل الحي��اة البغدادية التي 

عرفناه��ا يف مقاهيها وش��وارعها  ومتناقضاتها وأمكنتها ذات 

الداللة الرمزية. تتلخص أعاله القصصية والروائية مبجموعة 

مهمة ه��ي: حصاد الرح��ى )مجموعة قص��ص( 1954 ومولود 

آخ��ر 1959 )مجموعة قصص( وروايات ه��ي النخلة والجريان 

1966 وخمس��ة أصوات 1967 واملخ��اض 1973 والقربان 1975 

وظالل عىل النافذة 1979 وآالم سيد معروف 1980 واملرتجى 

واملؤجل 1986 واملركب 1989


