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القائم��ة القصي��رة ألفض��ل الكت��ب
المترجمة 2017
ترجمة  /عادل العامل
�أُعلن ��ت م�ؤخ ��ر ًا القائم ��ة الق�ص�ي�رة للأعمال
الأدبية املر�شح ��ة لنيل”جوائز �أف�ضل الكتب
املرتجم ��ة ”BTBAه ��ذا الع ��ام وتت�ضم ��ن
العديد من الأعمال املهمة .و ُتعد (دومي غولو
 )Doomi Goloلبوبكر بوري�س دايوب
الرواية الأوىل التي ُترتجم من الولوف (لغة
�أفريقية) �إىل االنكليزية ،كما �أن (ا�ستخال�ص
حج ��ر اجلن ��ون) وه ��ي املجموع ��ة الكامل ��ة
من ق�صائ ��د ال�شاع ��رة الأرجنتيني ��ة الراحلة
�أليجان ��درا بيزامي ��ك ( 1936ـ� �ـ  ،)1972هي
�أول جمموع ��ة له ��ا ُترتج ��م �إىل االنكليزي ��ة.
و�س ��وف ُتعلن �أ�سم ��اء الفائزين ي ��وم � 4آيار
املقبل يف مدينة نيويورك.
وت�سلط هذه اجلائزة ال�سنوية ،التي �أحدثتها
حرك ��ة  Three Percentالوطني ��ة
الأمريكية ،ال�ضوء على الأعمال العظيمة يف
الأدب العاملي التي مت ن�شرها يف ال�سنة التي
ت�سب ��ق منحها .و�سوف يت�س ّل ��م كل واحد من
ه� ��ؤالء امل�ؤلف�ي�ن واملرتجم�ي�ن الفائزين مبلغ
 5,000دوالر نق ��د ًا بف�ضل �أم ��وال ا ِمل َنح لدى
م�ؤ�س�سة”�شراكة �أمازون الأدبية”.
ومن ب�ي�ن نهائي ��ات الأدب الق�ص�ص ��ي الع�شر

املر�شح ��ة جلائ ��زة  2017لأف�ض ��ل الكت ��ب
املرتجمة:
• الأع�ش ��اب ال�شري ��رة Wicked
 Weedsلبي ��درو كاباي ��ا ،ال ��ذي ترجمته
عن اللغ ��ة الأ�سبانية جي�سيكا باول( ،وكابايا
م ��ن مواليد بورت ��و ريكو ع ��ام  ،1971كاتب
و�شاع ��ر و�سينمائ ��ي مقي ��م يف جمهوري ��ة
الدومنيكان).
• ت�أريخ منزل املقتولني Chronicle of
 the Murdered Houseللو�سي ��و
كاردا�س ��و ،ترجمت ��ه ع ��ن اللغ ��ة الربتغالي ��ة
مارغريت جول كو�ستا( ،الربازيل).
• زام ��ا  Zamaلأنطوني ��و دي بينيديت ��و
ترجمت ��ه ع ��ن الأ�سباني ��ة �أي�س�ت�ر �أل�ي�ن،
(الأرجنتني).
• �أومام ��ي  Umamiلالي ��ا جوفري�س ��ا،
ترجمت ��ه ع ��ن الأ�سباني ��ة �ص ��ويف هي ��وز،
(املك�سيك).
• الن�سي ��ان  Oblivionل�سريج ��ي
ليبيدي ��ف ،ترجمت ��ه ع ��ن الرو�سي ��ة �أنتونينا
و .بوي�س( ،رو�سيا).
• الديف�ي�ن  Ladivineمل ��اري ندي ��ايَ ،
ترجم ��ه ع ��ن الفرن�سي ��ة ج ��وردن �ستام ��ب
(فرن�سا).
• ب�ي�ن �ضحاي ��ا غرب ��اء Among

 Strange Victimsلدانييل �سولدونا
باري� ��س ،ترجمته ع ��ن الأ�سباني ��ة كري�ستينا
ماك�سويتي (املك�سيك).
�أما نهائيات كتب ال�شعر ،فهي:
• برل�ي�ن ـ� �ـ هامل ��ت Berlin-Hamlet
لزي�ل�ارد بوربيل ��ي ،ال ��ذي ترجم ��ه ع ��ن
الهنغارية �أوتيلي مولزت( ،هنغاريا).
• ع ��ن �أ�شي ��اء  Of Thingsملاي ��كل
دونهو�س ��ر ،ترجمه ع ��ن الأملاني ��ة نيك هوف
َ
و�أندرو جورون (النم�سا).
• يف �صحتك� ،أيتها املر�أة املدمّرة Cheer
 Up, Femme Fataleليدي ��وم كي ��م،
ترجم ��ه ع ��ن الكورية ج ��ي ي ��ون يل( ،كوريا
اجلنوبية).
• يف مدي ��ح الهزمي ��ة In Praise of
 Defeatلعب ��د اللطي ��ف لعب ��ي ،ترجم ��ة
ع ��ن الفرن�سي ��ة دونال ��د نيكل�س ��ون ـ� �ـ �سمِ ��ث
(املغرب).
• ا�ستخال�ص حجر اجلنون Extracting
 the Stone of Madnessلأليجاندرا
بيزارني ��ك ،ترجمت ��ه ع ��ن الأ�سباني ��ة �إيفيت
�سيجرت( ،الأرجنتني).

ع ��ن/
Today

م����ن اص��������دارات

التشخيص الخاطئ للمرض يخلق قصة حب

“الحب في زمن الكوليرا”

عهد عشقي يستحق االنتظار
زينب المشاط

World Literature

أ ّول كتاب قرأته...
هادي ياسين:
معلمي أعارني
أول كتاب

عندم ��ا كنتُ طالب ًا يف املرحل ��ة االبتدائية ،ال
�أدري م ��ن �أين كان وال ��دي يجلب يل جمل َتي
قدمي على
(�سمري) و (ب�س ��اط الريح) ف�أ�ضع ّ
طريق القراءة ونح ��ن نعي�ش يف قرية نائية
من�سي ��ة عل ��ى �ضفة �ش ��ط الع ��رب يف جنوب
�شاب يف
الب�صرة .ه ��ذه الطريق قادتني اىل ٍ
قريتنا ،يك�ب�رين �سن� � ًا� ،إ�س ُمهُ”عبدال�سالم"،
كان مولع ًا بقراءة املج�ل�ات التي يجلبها من
املدين ��ة ،م ��ن بني ه ��ذه املج�ل�ات كانت جملة
(العرب ��ي) الكويتي ��ة هي الت ��ي �شدتني �أكرث
م ��ن �سواه ��ا ،فكن ��تُ �أ�ستع�ي�ر �أعداده ��ا منه
وا�ستمت ُع بق ��راءة موا�ضيعه ��ا املتنوعة ،ما
�أوجد ل ��ديّ متع ًة يف الق ��راءة و قد تو�سعت
معرفت ��ي الب�سيط ��ة تدريجي� � ًا ،و �أدرك ��ت
�أن هن ��اك حق ��و ًال للق ��راءة هي غ�ي�ر حقول
الكتب املدر�سي ��ة املحددة ،فهذه الكتب �إمنا
ه ��ي مفاتيح للمعرف ��ة و الثقاف ��ة يف نهاية
املطاف.

مل تك ��ن يف قريتن ��ا (الزيادي ��ة) مدر�س ��ة،
مدر�ستنا كانت يف قرية �أخرى ،يف�صلها نه ٌر
عن قريتنا� ،إ�سمها (املحي ّلة) وحتمل املدر�سة
�إ�س َمها .بطبيعة احل ��ال ال يوجد يف املدر�سة
معل ��م للرتبي ��ة الفني ��ة ،ه ��ذه امل ��ادة تو�ضع ـ
عادة ـ ب�صورة �شكلية يف جداول التعليم يف
املدار� ��س العراقي ��ة .و يف مدر�ستن ��ا �أوكلت
ه ��ذه امل ��ادة اىل

معل ��م التاريخ (�أ�ست ��اذ را�ش ��د) ،ذي العينني
اخل�ضراوين وال�شارب الكث.
م ��اذا كان (�أ�ست ��اذ را�ش ��د) يعم ��ل يف ح�ص ��ة
الرتبي ��ة الفني ��ة؟ كان يُخرجن ��ا اىل ال�ساحة
القاحل ��ة للمدر�س ��ة ويطلقن ��ا ،فيم ��ا يجل� ��س
ه ��و عل ��ى كر�س ��ي ق ��رب م ��ا ت�سم ��ى (حديقة
املدر�س ��ة) و يق�ضي وقت احل�ص ��ة م�ستغرق ًا
يف قراءة كتاب .كل مرة كان يفعل ذلك ،ومع
ال�صف ��وف الأخ ��رى.
ذات م ��رة دفعن ��ي
الف�ض ��ول واقرتب ��تُ
ٌ
م�ستغرق يف
منه وه ��و
الق ��راءة ،وطلب ��تُ من ��ه
�أن يع�ي�رين واح ��د ًا من
كتب ��ه الت ��ي يقر�أُها .نظر
ا ّ
يل با�سته ��زاء وح ��اول
�أن ي�صرفن ��ي ،على الرغم
من �أنه يع ��رف جيد�أ �أنني

املجته ��د الأول يف املدر�س ��ة و�أن ��ال �أعل ��ى
الدرجات يف مادة التاريخ عنده .ر�ضخ ـ يف
النهاية ـ �أمام �إ�صراري ،فوعدعني �أن يجلب
يل كتاب� � ًا يف الي ��وم الت ��ايل .ذاك كان كت ��اب
(عبا�س ��ة �أخ ��ت الر�شي ��د) للكاتب”جورج ��ي
زي ��دان" ،فرح ��تُ بذل ��ك �أميا ف ��رح وتباهيت
�أم ��ام زمالئي ب� ��أن معلمنا يع�ي�رين كتب ًا مما
يقر�أ .بعد يومني �أعدت اليه الكتاب ،فتفاج�أ،
وعم ��ل اختب ��ار ًا يل ليت�أك ��د م ��ن �صدق ��ي يف
الق ��راءة ،فرويتُ له كامل م�ضم ��ون الكتاب،
فرح كث�ي�ر ًا ،و �أ�شاد بي �أمام زمالئي ،بعدها
�أعارين جمي ��ع كتب”جورجي زي ��دان” ،ثم
حتول اىل كتب”املنفلوطي”ثم كتب”جنيب
كتاب
حمف ��وظ” ..و قد �أخذ بي ��دي� .أما �أول ٍ
غ�ي�ر عربي قر�أته فهو رواي ��ة (بائعة اخلبز)
للفرن�سي”كزافي ��ه دي مونتاب�ي�ن” ،وق ��د
ا�شرتيته ��ا م ��ن بائع كتب عل ��ى الر�صيف يف
املدينة.

الع�ش ��ق ال يعن ��ي ب ��وح الكلم ��ات ،وال �شغف
االفع ��ال ،انه جنون ي�سكن ويُحب�س يف عمق
ارواحن ��ا�”،إىل الأبد” ،لهذا ن ��رى �أن الكثري
م ��ن الأقوال واالفع ��ال ال تتطابق مع م�شاعر
الع�شق التي نتح�س�سها.
كذلك هم ��ا العا�شق واملع�ش ��وق ،غري قادرين
عل ��ى منح ذات طاقة احل ��ب ،وغالب ًا ما تكون
م�شاع ��ر �أحدهما ا�ص ��دق من الآخ ��ر ،لهذا مل
ُيب ��ال فلورنتين ��و اريث ��ا ،مب ��ا �ستك ��ون عليه
م�شاع ��ر فريمين ��ا داث ��ا ح�ي�ن �سلمه ��ا ر�سالته
االوىل املقت�ضبة مُعرب ًا فيها عن حبه لها....
ومل ي ُك ��ن انتظاره للرد على تلك الر�سالة ملدة
ثالث ��ة ا�شهر ،بقل ��ق و�شغف ولهف ��ة وحرية،
ه ��و انتظ ��اره االول فح�سب ،ب ��ل كان �شعلة
النتظ ��ارات ال مُت ��ل يف حمط ��ات الع�ش ��ق
ملع�شوقته الالمبالية...
يف رواي ��ة غابرييل كار�سي ��ا ماركيز”احلب
يف زم ��ن الكولريا”ال�صادرة ع ��ن دار املدى،
ترجم ��ة �صال ��ح علم ��اين ،ن ��رى وج ��ه احلب
الذي لن يكبحه طول الوقت وبعد امل�سافات،
والذي اخت ��ار من اجلنون دلي�ل ً�ا له ،الع�شق
الذي مل ين�ضب �أمله حتى اللحظات االخرية،
رغ ��م �أننا لن ُنخطئ �إذا اطلقنا عليه”حب من
طرف واحد" ،فبطلة الرواية فريمينا داثا مل
ت ُك ��ن العا�شقة العظيمة ،بل هي امر�أة متقلبة
املزاج فيم ��ا يخ� ��ص عاطفتها ،وق ��د �شعرتها
احيان ًا تربط عاطفتها باملنطق والعقل اكرث،
اما العا�شق املجنون املولع فلورنتينو اريثا،
فقد ع�شقها بكل جوارحه ،وبفطرة اح�سا�سه،

و�سجيته ،ومل ميل �أو ي ّكل عن انتظارها...
كعادت ��ه ماركي ��ز يف كل روايات ��ه ،ال يُهدين ��ا
مفاتيح احلكاية منذ البداية ،فمدخل الرواية
ك�أن ��ه يقودن ��ا �إىل حكاي ��ة م ��ا ،وحت ��ى ن�صل
اىل ال�صفح ��ة الرابع ��ة وال�سبع�ي�ن ،لنجد �أن
احلكاي ��ة التي كان ��ت مدخ ًال لرواي ��ة ماركيز
ق ��د انتهت ،وم ��ا ه ��ي �إال ا�سلوب”ا�سرتجاع
فني”للحكاية الأ�سا�سية.
حي ��ث تب ��د�أ الرواي ��ة بحكاي ��ة الدكت ��ور
خوفين ��ال اوربين ��و ال ��ذي جت ��اوز الثمانني
عام� � ًا من عم ��ره ،وال ��ذي ي�سكن م ��ع زوجته
املتج ��اوزة ال�سبع�ي�ن عام� � ًا م ��ن عمره ��ا
فريمينا داثا ،ب�أح ��داث مت�سل�سلة تقودنا �إىل
موت”اوربين ��و" ،وظهور”اريثا”احلبي ��ب
القدمي واملن�سي”لداث ��ا" ،خالل فرتة ت�شييع
جن ��ازة زوجه ��ا وحبيبه ��ا و�شركيه ��ا ال ��ذي
ق�ض ��ت معه �سن ��وات عمرها ب�أكمل ��ه ،ك�إمر�أة
حمظوظة يف نظراجلميع.
ا�ستخ ��دم ماركي ��ز ا�سلوب”اال�سرتج ��اع
الفن ��ي”يف روايت ��ه ه ��ذه ،كم ��ا ب ��رع خ�ل�ال
انتقاالت ��ه �ضم ��ن الن�ص الواح ��د� ،أن ي�ضيف
حكايات �صغ�ي�رة واحداث عن كل مو�ضوعة
يتحدث عنها يف الرواية �أو عن كل �شخ�صية،
و�سرع ��ان ما يعود لي�ستجم ��ع الن�ص وي�سدد
يف �صل ��ب احلكاي ��ة ،وه ��ذه �أي�ض� � ًا �إح ��دى
مي ��زات ماركيز يف الروي ،والتي ميكننا من
خاللها حتديد هوية كاتب الن�ص دون قراءة
ا�سم ماركيز على الن�ص.
ت�شيي ��ع
ي ��وم
عودة”اريث ��ا”يف
جنازة”اوربين ��و”كان كفي�ل ً�ا بفت ��ح ج ��راح
قدمي ��ة لدى”داثا”الت ��ي ن�سي ��ت وج ��ود
فلورنتين ��و اريثا قب ��ل حت ��ى �أن تتعرف �إىل
الدكت ��ور خوفينال اوربين ��و ،فبعد �أن ك�شف

والدها”لورينث ��و داثا”حكاي ��ة الر�سائ ��ل
املتبادلة ب�ي�ن فريمينا داثا وفلورنتينو اريثا
�أخذها وهاجر بعيد ًا عن البالد كلها ،وعاد بعد
�سن ��وات ظن ًا منه �أن �شعل ��ة الع�شق يف قلوب
العا�شق�ّي نّ�ن ق ��د انطف� ��أت ،لكنه مل يك ��ن يدري
�أن العا�شق�ي�ن ا�ستم ��را بالتوا�صل طيلة فرتة
الف ��راق ب�سب ��ب طبيع ��ة عمل”اريثا”كعامل
تلغ ��راف ،وق ��د ا�ستم ��ر الع�ش ��ق وا�شت ��دت
اوا�صره ،ويبدو �أن”لورينث ��و داثا”مل ي ُكن
وحده واهم ًا يف ذلك ،بل �أن العا�شقة فريمينا
داثا �أي�ض ًا كانت واهم ��ة بع�شقها ذاك ،فما �إن
عادت والتقت بفلورنتينو اريثا حتى وجدت
ع�شقها له قد تبدد ،وك�أنه مل يكن...
وهن ��ا تنتقل احلكاية لظهور الطبيب االنيق،
�سلي ��ل العائل ��ة االر�ستقراطية”خوفين ��ال
اوربينو”الق ��ادم م ��ن فرن�س ��ا ،وال ��ذي
يتع ��رف �إىل”فريمين ��ا داثا”م ��ن خ�ل�ال
ت�شخي� ��ص خاط ��ئ ،حلالة”كول�ي�را” ،وم ��ا
�إن يراه ��ا حت ��ى يق ��ع يف حبه ��ا ،وهن ��ا تبد�أ
حماوالت”اوربينو”للتق ��رب م ��ن الفت ��اة
ال�شاب ��ة ،حت ��ى يتزوج ��ا ،ويت�سعر� ��ض لن ��ا
ماركي ��ز خ�ل�ال روايت ��ه عالق ��ة الزوج�ي�ن
ال�سعيدي ��ن م�ستم ��ر ًا يف ا�سلوب ��ه التقن ��ي
املعروف بـ”اال�سرتجاع الفني”لل�سرد...
ث ��م ينتق ��ل ماركي ��ز وب�سهولت ��ه املعه ��ودة،
وتقنات ��ه العالي ��ة يف ال�سرد والت ��ي ال تخلو
من املتع ��ة والت�شوي ��ق� ،إىل الزمن الآين يف
ال�س ��رد ،واىل ظهور”فلورنتين ��و اريثا”بعد
وفاة”خوفينال اوربينو”يف حياة”فريمينا
داثا”نتيج ��ة عه ��د الع�ش ��ق االب ��دي ال ��ذي
قطعه العا�ش ��ق على نف�سه وكان ��ا قد جتاوزا
ال�سبعني من عمريهما ،ويجدد عهده الع�شقي
لها�”...إىل الأبد".

و�أن ��ت تنته ��ي م ��ن قراءة”�سي ��دات زحل”للكاتبة املبدع ��ة لطفية
الدليم ��ي ال�ص ��ادرة ع ��ن دار ف�ض ��اءات للن�ش ��ر ،ينث ��ال �أمام ��ك ما
اختزنت الذاكرة من روائع انتظمت يف ما عرف بـ(�أدب احلرب)،
الأدب ال ��ذي يج ��د املب ��دع نف�س ��ه فيه �أم ��ام فع ��ل اجلنون،املدمرة،
واخلراب ،ليمار�س ب ��دوره ك�شف ًا �أ�شبه بال�صدمة يجعلنا نقف يف
مواجهة حقيقة وجودنا الإن�ساين ،وحجم خديعة ا�سمها احلياة.
خم�س وثالث�ي�ن كرا�سة ت�ضمنها املنت احلكائي للرواية ،ك�شف
يف ٍ
م�ؤ� � ٍ�س لتداعي ��ات ح ��روب ث�ل�اث ،و�سط ��وة �سلطة مطلق ��ة لرجل
وع�صاب ��ات و�أفكار ،وم ��ا تخللها من ا�ست�ل�اب وامتهان وم�صادرة
للذات الإن�سانية..
تب ��د�أ �سي ��دات زح ��ل وبعنوانه ��ا الثان ��وي �س�ي�رة نا� ��س ومدينة،
بال�س�ؤال -ال�صدمة للراوية�”:أ�أنا حياة البابلي”�أم �إنني �أخرى.؟..
ومن تكون �آ�سيا كنعان التي احمل جواز �سفرها؟”م�ستهلة ف�صلها
الأول ال ��ذي حم ��ل عنوان”الأ�سماء”عب ��ارة م ��ن موق ��ف التذكرة
للنفري.
�إ�ش ��كال الهوي ��ة -اال�س ��م ه ��و جزء م ��ن �إ�ش ��كال والتبا� ��س يعي�شه
الوطن..تت�شظ ��ى ال�شخ�صي ��ات مثلم ��ا يت�شظ ��ى الوط ��ن وتخت ��ل
القيم..
حي ��اة البابل ��ي �أو �آ�سيا كنع ��ان تبد�أ رحلتها بالك�ش ��ف امل�ضني عن
فو�ض ��ى الأح ��داث ورعبها ،امل ��وت املرتب�ص فينا عن ��د كل زاوية،
�أو يف عق ��ول ملثمة ..يتمدد الزم ��ن يف الرواية بفعل املقاربة بني
وما�ض مازال ماث�ل ً�ا ب�إ�سقاطاته م ��ن خالل”�سرد
حا�ض ��ر حمت ��دم
ٍ
حكاي ��ات الن�س ��اء وك�ش ��ف �أو�ضاعهن من ح ��ب و�إب ��داع وانتحار
ورعب وهجرة واغت�صاب وقتل”.
الرواي ��ة عن التغريات التي �أملت بالوطن من ��ذ �سقوط بغداد املذل
عل ��ى يد املغ ��ول ع ��ام ،1258ولي�س انته ��ا ًء بقط ��ع الر�ؤو�س على
الهوي ��ة يف �أب�شع كرنفال لل�سادية ..وه ��ي �أي�ض ًا عن �صعود طبقة
م ��ن الرع ��اع من ق ��اع املجتمع يحكمه ��ا اجلهل والهو� ��س الطائفي
املهيم ��ن على مق ��درات مدين ��ة م�ستفيدة م ��ن (ا�ضمح�ل�ال الطبقة
الو�سطى املنتجة للثقافة وتال�شيها يف �أزمنة احلروب).
حي ��اة البابل ��ي ب� ��ؤرة لن�س ��اء يع�ش ��ن فو�ض ��ى احل ��دث وم�أ�ساته،
بهيجة ،و�آم ��ال ،وزينة ،وملى و�أخريات حلق ��ت ذكراهن يف �سماء
احلدث كما جرتورد بيل الربيطانية التي �أ�سهمت يف �صنع الدولة
العراقي ��ة احلديث ��ة ،وزبيدة التميمي الت ��ي عا�شت ق�صه حبها يف
عه ��د داود با�ش ��ا ع ��ام  ..1832مثلم ��ا الرواية عن رج ��ال كان لهم
ن�صيب من ف�صول الكارثة �إخ�صاءً ،وبرت ًا لل�سان وموت ًا ب�شع ًا..
عمها (قيدار البابلي) املتواري منذ زمن الذي يرمز للطبقة احلاملة
الإرث الثق ��ايف والت ��ي دمرته ��ا احل ��روب و�أجه ��زت عل ��ى بقيتها
الباقي ��ة ميلي�شيا املوت املجاين� ..سرداب البيت حيث خمطوطات
بغ ��داد وذكري ��ات من رحل ��وا هو رم ��اد العنقاء الت ��ي ينه�ض منها
الوطن طال الزمن �أم ق�صر ..املالذ الذي
يحت�ض ��ن خوف وقل ��ق حي ��اة البابلي،
ويدمي حلمها بوطن معافى..
الرواي ��ة لي�س ��ت ع ��ن �أبط ��ال كب ��ار
مبوا�صف ��ات البطولة املتع ��ارف عليها،
ولي� ��س فيه ��ا بطول ��ة لغ�ي�ر ال ��روح
الإن�ساني ��ة ..البطول ��ة معق ��ودة لبغداد
ذاته ��ا ،و�شخ�صي ��ات الرواي ��ة ت�ؤث ��ث
املكان ب�أخطائه ��ا وخطاياها و�أوهامها
ونك�ساتها وخ�سائرها و�أحالمها))..
�سيدات زح ��ل توثيق لأح ��داث ع�صفت
بالع ��راق على م ��دى ع�صور م ��ن الزمن
لكنها مل تكتب بتقريرية ومبا�شرة ،فهي
رواي ��ة ت�أملية ،بجم ��ال ال�س ��رد واللغة
ال�شعري ��ة ال ��ذي عرف ��ت ب ��ه الكاتبة يف
�أعمالها ،لتج�سد �شهادة لزمن خمتلف.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

بأن رسعة الحياة وغزارة املؤلفات من شتى
يعتقد
قد
ُ
البعض َّ
ُ
تتابع كل ما ُيصدره مشاهري األدب
املجاالت التسمح لك بأن َ
��د هناك مج��ال لقراءة أع�مال كاملة لكاتب
يع ْ
والفك��ر،ومل ُ
معني أي ًا كانت درج��ة إعجابك به لذلك ال ُب َّد ان تكتفي بقراءة
ُمختارات��ه توف�ير ًا لوقتك ،لكن هذا املب��دأ الميكن أن تعمل
ب��ه مع كاتب بقام��ة (أمني معلوف) فام أن تق��رأ أحد مؤلفاته
حتى تش��عر برضورة عدم انقطاعك عن نتاجات هذا الكاتب
ومرد ذلك ه��و مقاربته للموضوعات التي يتناولها من منطلق
ُ
إنس��اين،إذ أن القاريء ُي ُ
درك بأن صاحب (ليون األفريقي) له
هدف معني يصبو إليه من خالل أعامله الروائية ودراساته عن
الهوية والعامل اليوم ،إذا كان غريه يروق له تسويق ملفهوم
ُ
ويعمل لدق األس��فني بني الرشق والغرب
رصاع الحضارات
ف��إن مؤلف (الهوي��ات القاتلة) يحاول نقض ه��ذه النظريات
ُحتم وجود تواصل
مس��تند ًا إىل وعي عميق بالعوامل الت��ي ت ُ
بني حضارتني،

صدر بالفرنسي

كه يالن ُم َح َمد
�إن و�ص ��ول �أمني معلوف �إىل الأكادميي ��ة الفرن�سية حيث
ي�شتغل املقعد التا�س ��ع والع�شرين بعدما غيب املوت �سلفه
كل ��ود ليف ��ي �شرتاو�س نهاي ��ة 2009دليل عل ��ى �أن الأفكار
النابع ��ة من املب ��ادىء الإن�ساني ��ة ت�سمو عل ��ى الإنتماءات
الفرعي ��ة وجت� � ُد مقامه ��ا يف املحاف ��ل التي ت�سع ��ى لإيجاد
�أف ��ق �أرح ��ب لتطلع ��ات الب�شرية،ومب ��ا �أنَّ �أم�ي�ن معل ��وف
�شغ ��وف بالبح ��ث عن اجل ��ذور لذلك فهو ي ��روي يف كتابه
اجلديد ال�صادر من دار الفارابي (2017مقعد على �ضفاف
ال�س�ي�ن) م�ضيف� � ًا �إليه عنوان� � ًا تو�ضيحي ًا �أربع ��ة قرون من
تاريخ فرن�سا،جانب ًا من حي ��اة �أ�سالفه الذين تعاقبوا على
املقع ��د ال ��ذي ي�شغل ��ه الآن ويُلق ��ي ال�ضوء على م ��ا �أ�ضافه
ه� ��ؤالء املفك ��رون والفال�سف ��ة باعمالهم الأدبي ��ة والعلمية
�إىل دروب املعرفة،كم ��ا ي�ض� � ُع الق ��اريء يف التح ��والت
العا�صفة التي م ��رت بها فرن�سا وتداعياتها اجل�سيمة على
م�س ��ار التط ��ور الفك ��ري ز ْد عل ��ى ذلك ما يك�شف ��ه من خالل
ه ��ذا الكتاب عن ت�شاب ��ك بني احلقول املعرفي ��ة والتيارات
ال�سيا�سي ��ة �إذ تتباي ��ن املواقف بهذا ال�ش� ��أن ثمة من اليرى
�ض�ي�ر ًا �أن يجم َع ب�ي�ن �إهتماماته املعرفي ��ة والإ�شتغال يف
كوالي� ��س ال�سيا�سة كما هو �ش� ��أن ال�شخ�ص ال�ساد�س الذي
ي�شغ� � ُل املقعد التا�س ��ع والع�شرين �أندري ��ه هرقل كاردينال
دو فل ��وري فالأخري كان م ��ن رجال الدي ��ن ومدر�س ًا للملك
و�صاح ��ب عقلي ��ة �سيا�سي ��ة محُ نك ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل ع�ضويته
يف الأكادميي ��ة الفرن�سية ُ
حيث يفتتح �أمني معلوف الق�سم
املخ�ص� ��ص يف كتابه للحديث عن ه ��ذه ال�شخ�صية بجملة
يهم�س يف �أذن
مع�ب�رة عن �شخ�صية دوفل ��وري (ذاك الذي
ُ
املل ��ك) من جانب �آخر يَذكر الكات � ُ�ب ال�سبب وراء �إ�ستبعاد
�صاحب م�سرحي ��ة (ال�سيد) كورناي من الأكادميية م�شري ًا
�إىل م ��ا كان يكن� � ُه الكاردين ��ال ري�شويل ��و م ��ن الكراهي ��ة
للم�ؤلف امل�سرحي مادفع بالقائمني على �ش�ؤون الأكادميية
�إىل ع ��دم �إنتخابه حت ��ى اليُف�سر ذلك ك�أ�س ��اءة �إىل من يُع ُد
راعي� � ًا لت ��ك امل�ؤ�س�س ��ة العتيدة،وبذلك يت�ض ��حُ دور العامل
ال�سيا�س ��ي يف �إنتخ ��اب بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات و�إق�ص ��اء
غريه ��ا ،ولك ��ن م ��ع �إنح�سار نف ��وذ رجال الدي ��ن حتت قبة
الأكادميي ��ة يبدو �أنَّ �أ�صحاب الق ��رار ال�سيا�سي مل َي ُع ْد لهم

الإعرتا�ض وال�سخط مُ�صاحب ًا لق ��رارات �إختيار الأع�ضاء
اجلدد وعندم ��ا كان ُي َف َ�ضل فران�سو ه�ن�ري �ساالمون على
كورن ��اي يُعل ��ق الفيل�سوف(داالميري)عل ��ى ذال ��ك املوق ��ف
بكلمات قا�سية قائ ًال (لقد تعهر ع�ضو الأكادميية) ،التنقطع
ي�ستجيب ُ
امللك
ال�صل� � ُة بني �سلطة امللك والأكادميي ��ة وكان
ُ
ملاميل ��ي علي ��ه رجال الإكلريو� ��س فيما يتعل � ُ�ق باملر�شحني
لني ��ل مقاع ��د الأكادميي ��ة �إىل �أن رجح ��ت الكف ��ة ل�صال ��ح
الفال�سف ��ة واملفكري ��ن بف�ض ��ل ال�سيدة دو بومب ��ادور التي
�ست�صب ��ح فلعيا ملك ��ة فرن�سا فالأخرية م ��ن �أ�شد املعجبني
بالفال�سفة وتقن ُع امللك لوي�س اخلام�س ع�شر من �أن المينع
دخ ��ول فولتري �إىل الأكادميية ،مايج ��د ُر بالإ�شارة يف هذا
ال�سي ��اق �أن فرن�سا كان ��ت منق�سمة قبل قي ��ام الثورة لي�س
بني حزب�ي�ن �سيا�سيني �إنمَّ ا بني امللحن الأملاين كري�ستوف
غل ��وك ونيكولو بيت�شيني و�صل ��ت اخل�صومة بني �أن�صار
هذي ��ن اللون�ي�ن م ��ن املو�سيق ��ى �إىل درجة ال �أح� � َد ير�ضى
ب� ��أن يقابل ��ك قب ��ل الت�أكد �إن كنت م ��ن م�ؤي ��دي لوغوك �أو
بيت�شين ��ي ح�سبما ينقل ��ه �صاحب الكتاب عل ��ى ل�سان زائر
�إنكلي ��زي �إىل باري�س.وه ��ذا مايذكرن ��ا مب ��ا يقدمه جورج
ق ��رم يف كتابه (تاريخ �أوروبا وبناء �أ�سطورة الغرب) عن
دور املو�سيقى يف النهو�ض بال�شعوب الأوروبية�،صحيح
لي�س كل م ��ن �صار ع�ضو ًا يف الأكادميية ت � َ
�رك وراءه �إرث ًا
�سواء عل ��ى امل�ستوى العلمي والأدبي لك ��ن يوج ُد بني من
�شغل املقع ��د التا�س ��ع والع�شرين �أ�سماء الت ��زا ُل م�ؤلفاتهم
در�س على �أرقى م�ستويات �أكادميية (فران�سو دوكاليري)
ُت ُ
ه ��و واحد من ه� ��ؤالء بعدما يقر�أُ (ج ��ون كينث غالربيث)
وه ��و �أح ��د �أب ��رز املفكرين امل�ؤثري ��ن يف الق ��رن الع�شرين
يعقب
كت ��اب (دوكاليري) املعن ��ون ب(�أ�سل ��وب التفاو�ض) ُ
بقول ��ه (يت�س ��اء ُل امل ��ر ُء م ��اذا ميك ��نُ �أن يق ��ال بع ��د به ��ذا
ال�ش� ��أن) ي�ضاف بي�ي�ر فلوران� ��س �أي�ض� � ًا �إىل النخبة التي
�ساهم ��ت يف الدفع بعجلة العلم نحو مرحلة جديدة �إذ يُع ُد
فلوران� ��س من طليعة الباحثني الذي ��ن فطن �إىل خ�صائ�ص
الكلوروفوم بل يع ��زى �إليه �إكت�ش ��اف التخدير و�إنت�شاره
يف املجال الطبي،هن ��ا الينق ُل لك �أمني معلوف عما �أجنزه
فلورن�س فقط بل يقارن بني م�سار التطور العلمي املتدرج
وما �أبدعه الإن�سان عل ��ى ال�صعيد الأدبي والفني ويك�شف
ب�أ َّنه ي�صع ��ب �إنت�ساب �أي مك�سب على ال�صعيد العلمي �إىل
�شخ� ��ص بعينه �إنمَّ ا مايتو�ص ُل �إلي ��ه الإن�سان من تطورات
علمية لي� ��س �إال نتيجة لرتاكمات �سابقة كما الت�أتي نظرية

جدي ��دة �إال لتنق� ��ض ما�سبقها م ��ن �أفكار ونظري ��ات �أخرى
بينما الأمر يف عامل الأدب يختلف �إذ مهما تقادمت الأزمان
على الن�صو�ص الأدبية �أو عل ��ى املنحوتات التي �أجنزتها
احل�ضارات ال�سابقة التغيب �أبعادها اجلمالية كما الميكن
�أن جن ��د لها بدي�ل ً�ا فيما يقدومه الأدباء اجل ��دد والفنانون
املعا�صرونُ ،ي � ُ
�دون �أم�ي�ن معلوف بجان ��ب توثيقه لتجربة
الأع�ض ��اء الذين �شغلوا املقع ��د التا�سع والع�شرين نتف ًا من
رب مف�صلية يف تاري ��خ فرن�سا مثل �إلغاء
الوقائ ��ع التي ُتعت ُ
لوي� ��س الرابع ع�شر ملر�سوم نانت يف 1685وعلى �إثر هذا
الق ��رار نزح الربوت�ستانت ب�أع ��داد كبرية �إىل دول �أوربية
�أخرى،كم ��ا ت�شه ��د فرن�سا حمل� � ًة �ض ��د الي�سوعيني وتغلق
م�ؤ�س�ساتهم وت�صاد ُر �أمالكهم �سنة ،1763باملقابل حتتفي
باري� ��س بع ��ودة الفيل�س ��وف العق�ل�اين فولت�ي�ر وين�ض� � ُم
الأخ�ي�ر �إىل املحفل املا�سوين يف �إط ��ار �إحتفال مهيب،هذا
ويتلف ��ت �أم�ي�ن معل ��وف �إىل �إلغ ��اء الأكادميي ��ة الفرن�سية
�سنة  1793مبوجب مر�سوم �ص ��ادر من امل�ؤمتر الوطني،
الكاتب ما مرت به فرن�سا باجلموح الدموي �إذ مل
وي�ص � ُ�ف
ُ
عف هذه املوجة حتى بع�ض �شخ�صيات �إ�ستلهمها ال ُثوار
ُت ِ
�أمث ��ال غ ��رار كوندرو�سي الذي �إنتحر قب ��ل �أن يُ�شنق على
ما�سميت
مر�أي اجلماهري،كم ��ا يتوقف الكاتب عند مرحلة ُ
بكومونة باري�س و�إمتداداتها على م�ستقبل فرن�سا ،ويلقى
�شبحُ الإحتالل النازي بظالل ��ه على الأكادميية حيث غيب
امل ��وتُ بع� ��ض �أع�ضائه ��ا دون �إنتخ ��اب م ��ن يح� � َل مكانهم
و�إختارق�س� � ُم منه ��م الإقام ��ة املنفى،م ��ا مينحُ ه ��ذا الكتاب
مزيد ًا من الت�شويق �أن م�ؤلفه ي�أخذ من كل �شخ�صية ماهو
ُ
يبحث عن حياة �أول
�أ�سا�سي يف حمطات حياته فهو عندما
م ��ن �شغل املقعد بيار باردان يق ��ول ماترك �شي�أً وراءه غري
�شجاعته حني �أنقذ تلميذه من املوت و�ضحى بنف�سه،ف�ض ًال
ع ��ن ذل ��ك الين�س ��ى اجلان ��ب العاطف ��ي يف حي ��اة �أ�سالف ��ه
ُ
يعر�ض
الذي ��ن جتمعهم به هوي ��ة معرفية ،الأكرث م ��ن ذلك
�صاح ��ب (التائه ��ون) بالتف�صيل الظ ��روف التي ن�ش�أت يف
ظلها الأكادميي ��ة فهذه امل�ؤ�س�سة العريق ��ة هي ثمرة حللقة
نقا� ��ش جمموع ��ة م ��ن الأ�صدق ��اء املهتمني ب�ش� ��ؤون الأدب
�سانده ��ا �أقوى رجل يف فرن�سا الكاردين ��ال ري�شوليو �إىل
�أن �أ�صبح ��ت �صرح ًا �أكادمييا عريق ًا،يذكر �أمني معلوف �أن
كتابه جزء ًا من دين ي�س ��دده جلوزيف مي�شو فالأخري كان
مهتم ًا بالتاريخ زار م�صرواليونان والأنا�ضول وكتب عن
تاريخ احلروب ال�صليبية.

ترجمة وإعداد أنس العزاوي

ليلى والمجنون -كونكامي نظامي

عن التجديد في
الشعر الشعبي
لشاكر السماوي

أمين معلوف يوثق تاريخ أسالفه
في األكاديمية الفرنسية
م ��ا يمُ ار�س ��ون من خالل ��ه ال�سلطة عل ��ى �إختي ��ار الأع�ضاء
الأربع�ي�ن يف الأكادميية،كما يُقر الالحقون بجدارة بع�ض
م ��ن �سبقهم يف الأكادميية وف�سر �أمر و�صولهم �إليها �أنذاك
كنتيج ��ة لتدخ�ل�ات ال�سلط ��ة ال�سيا�سية ،وه ��ذا مايح�ص ُل
بالن�سب ��ة لدو كاليري خام�س �شخ� ��ص ي�شغل املقعد التا�سع
والع�شري ��ن �إذ عل ��ى رغم ماذهب �إليه البع� ��ض ب�أنه �أ�صبح
ع�ض ��و ًا للأكادميي ��ة عقب �إطرائه للوي� ��س الرابع ع�شر بيد
�أن �س ��ان �سيم ��ون يغ ��دق عل ��ى دو كالي�ي�ر املدي ��ح وا�صف ًا
�إي ��اه برج ��ل طي ��ب وبال ��غ احل�صافة،كذلك يت� � ُم الإعرتاف
مبوهبة (فليب كيت ��و) يف كتابة الن�صو�ص الأوبرالية مع
�أنَّ �إنتخاب ��ه ع�ض ��و ًا يف الأكادميي ��ة م ��اراق لأُدباء ع�صره
مب ��ا فيهم بوال ��و كما طاله نق ��د رجال الدي ��ن متهما م�ؤلف
ل ��ون جديد م ��ن الن�صو�ص ال�شعري ��ة باملُف�سد لك ��ن الآراء
�ستتغ�ي ُ�ر بع ��د عق ��ود ويج ُد (كين ��و) ن�ص�ي�ر ًا لأعماله ومن
�ضمنهم فيل�س ��وف التنوير الفرن�س ��ي (فولتري).هكذا كان
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مل يك ��ن جمنون ًا و�إمنا لق ��ب بذلك لهيامه يف ح ��ب ليلى العامرية
الت ��ي ن�ش�أ معها وع�شقها فرف�ض �أهلها ان يزوجوها به ،فهام على
وجهه ين�شد الأ�شعار وي�أن�س بالوحو�ش ويتغنى بحبه العذري،
ف�ي�رى حين� � ًا يف ال�ش ��ام وحين� � ًا يف جن ��د وحين� � ًا يف احلج ��از.
�أ�سط ��ورة من الرتاث العربي الفار�س ��ي اال�سالمي ح�سب و�صف
امل�ؤلف.
يبن ��ي نظامي م�ؤلفه ه ��ذا على ق�صة العا�شق�ي�ن قي�س وابنة عمه
ليل ��ى ،ق�صة تدور احداثها يف �شبه اجلزيرة العربية التي ت�صف
تعل ��ق قي�س بليلى منذ الطفولة ،حيث كان ��ا يلعبان مع ًا ويرعيان
الإب ��ل ،ف�ل�ا يفرقهما �إال اللي ��ل حيث يعود كل منهم ��ا �إىل داره ،ما
كاد الطف�ل�ان يكربان حتى و�ضعت الع ��ادات والتقاليد احلواجز
وال�سدود �أمام لقائهما اىل ان و�صلت م�أ�ساة ال�شاعر قمتها عندما
ق ��ام �أهله ��ا بتزويجها من غ�ي�ره للخال� ��ص من ت�شب ��ث قي�س بها
وجعلها حكاية على كل ل�سان ويف كل جمل�س ،عندها بد�أت مرحلة
الهيام ،ترك قي�س �أهل ��ه وبيته وقبيلته وهام يف ال�صحراء ،ينام
ف ��وق الرمل ،يبكي فراق م ��ن �أحب ،وي�سجل بدم ��وع عينيه ودم
قلبه �أجمل و�أرقى و�أرق ق�صائد احلب ،وعندما ي�صل ال�شوق �إىل

�أق�صى م ��داه يطل على ديار ليلى بوجه ��ه ال�شاحب وثيابه الرثة
وهيكل ��ه املت�ص ��دع ،مالحق� � ًا بالأطف ��ال الذين ينادون ��ه �ضاحكني
عابثني باملجنون.
يت�أل ��ف كتاب نظامي من  4000بي ��ت �شعري كتبه يف عام 1188
م حي ��ث يعترب واحدا من روائ ��ع االدب الفار�سي يف يومنا هذا.
مل يقت�ص ��ر ت�أث�ي�ر هذه اال�سطورة على نظام ��ي فقط وامنا تعدى
اىل كت ��اب اخري ��ن يف كاف ��ة ارج ��اء االر� ��ض فعلى �سبي ��ل املثال
ال�شاع ��ر لوي� ��س اراغ ��ون من خ�ل�ال م�ؤلف ��ه جمن ��ون �إل�سا حيث
عك� ��س امل�ؤلف اال�شتباك الفكري الهائ ��ل يف داخله باعتماده على
ثقاف ��ة وتاريخ الع ��امل العربي والإ�سالمي وفه ��م وتف�سري طبيعة
هذه العالقة بالعامل امل�سيحي والعامل احلديث وكذلك ظهر ت�أثري
الق�صة يف م�ؤلفات كل من �أبو عمران مو�سى بن ميمون بن عبيد
الل ��ه القرطب ��ي و�أبو الولي ��د حممد بن �أحمد بن حمم ��د بن �أحمد
ب ��ن �أحمد بن ر�شد الذي ي�سميه الإف ��رجن  Averroesوا�شتهر
با�س ��م ابن ر�شد احلفيد وفريدريكو كار�سي ��ا لوركا ودنك �شوت.
نق ��ل ه ��ذا امل�ؤلف من الفار�سي ��ة اىل الفرن�سية م ��ن قبل املرتجمة
والكاتبة ايزابيل دو كا�سني.

وداع���ا ب��وغ��وت��ا -سيمون ش���وارز ب��ارت
يف كتاب "تقا�سيم الع�شك واجلرح" يتحدث
لنا ري�سان اخلزعلي عن”�شاكر ال�سماوي
وجماليات التجديد يف ال�شعر ال�شعبي
العراقي”من خالل درا�سة يقدمها اخلزعلي
يف هذا الكتاب.
يذكر يف الكتاب �أن ،قلة هم ال�شعراء الذين
كتبوا ق�صائد عن ذاتهم ومثل هذه الكتابة قد
جتيء حتت �ضغط االح�سا�س الروحي بعلو
وترفع ونقاء هذه الذات عن م�ستويات ذاتية
�أخرى كما يراها ال�شاعر نف�سه يف نف�سه،
كما انها التخلو من نرج�سية قادمة من تفرد
التجريد وطبيعة ح�ضورها ثقافي ًا وابداعي ًا،
وكذلك من �شعور خفي بالأهمية التي قد ال
يراها الآخر ،عمد ًا �أو تعمد ًا ،ولعلم النف�س
تو�صالته وت�أويالته يف هذه الظاهرة
الذاتية التي ل�سنا ب�صدد تو�ضيحها ،وبقطع
النظر ،عن ا�سباب وموحيات الكتابة عن
الذات ،ف�إن ال�شاعر�/شاكر ال�سماوي/
كتب عن ذاته مرتني �شعر ًا ،االوىل كانت
بعنوان”�شاكر”ن�شرها يف جمموعته
(�إحجاية جرح) عام 1971م ،والثانية
(�أي�ض ًا �شاكر) عام  ،1972ن�شرها عن
جمموعته (تقا�سيم) عام 1989م ،ندرجهما
�أدناه ،لتلم�س الداللة يف كتابته عن ذاته،
ومدى ان�سجام تو�صيفه لذاته مع طبيعة
جتربته احلياتية ال�شعرية وكي ت�صح �أن
تكون مفتتح ًا لقراءة �شعره وفهمه يف �ضوء
هذه الذاتية.

ولدت �سيمون �شوارز بارت يف عام 1938
م ��ن اب ع�سك ��ري وام معلم ��ة م ��ن ا�صول
غواديلوبي ��ة .امت ��ت درا�سته ��ا يف مدينة
باري� ��س وم ��ن ثم يف مدين ��ة داكار بعدها
تعرف ��ت عل ��ى الكاتب الفرن�س ��ي املعروف
اندريه �شوارز بارت احلا�صل على جائزة
الكونك ��ورد ع ��ام  1959وتزوج ��ت من ��ه.
�ألف ��ت �سيمون ع ��ددا كبريا م ��ن العناوين
ابرزها”طب ��ق امل ��وز االخ�ض ��ر بلح ��م
اخلنزير”و”عزل ��ة اال�سالف”وعرف ��ت
�سيم ��ون بكفاحه ��ا من اجل حق ��وق املر�أة
وحماربة العبودية حيث لها عدد كبري من
الن�شاطات يف بلدان عدة.
تدور رواية”وداع ��ا بوغوتا”حول ق�صة
م ��اري ،التينية اال�ص ��ل ،عاملة يف احدى

دور امل�سن�ي�ن يف فرن�س ��ا خ�ل�ال عمله ��ا
تتع ��رف عل ��ى اح ��دى امل�سن ��ات يف الدار
وت�أخ ��ذ م ��اري عل ��ى عاتقها االهتم ��ام بها
ب�ش ��كل ان�س ��اين وعاطف ��ي اىل ان تتعل ��ق
به ��ا .تبد�أ امل�سنة ب�س ��رد ق�صتها اىل ماري
وت�ستم ��ر االي ��ام واللي ��ايل اىل ان متوت
ه ��ذه امل�سنة لكنه ��ا قب ��ل ان تتوفى تطلب
من م ��اري ان تعطيها عه ��دا بن�شر ق�صتها
يف كتاب.
تب ��د�أ ماري بكتاب ��ة الق�صة وف ��اءا للوعد
ال ��ذي اطلقت ��ه وت�س ��رد ق�ص ��ة امل�سنة منذ
حلظ ��ة والدته ��ا يف اواخر الق ��رن التا�سع
ع�ش ��ر يف دول ��ة املارتيني ��ك حت ��ى تك�ب�ر
وتق ��رر بعده ��ا مغ ��ادرة الب�ل�اد عل ��ى اثر
الدم ��ار الكبري الذي اجت ��اح مدينة �سانت

لحظات على
ضفاف نهر
الحب -اندريه
ماكين

ينتمي �أبطال هذا الكتاب �إىل
ع ��امل �آخ ��ر ت ��دور احداثه يف
�أر� ��ض بي�ضاء كب�ي�رة ممتدة
على طول نهر �آمور هذا النهر
الذي ير�سم احلدود الطبيعية
بني ال�ص�ي�ن ور�سي ��ا يف جهة
ال�شم ��ال ال�شرقي حيث هنالك
قري ��ة �صغ�ي�رة يف �سيبريي ��ا
ي�ضط ��ر �سكانه ��ا �أحيان ��ا �إىل
حف ��ر نف ��ق من �أج ��ل اخلروج
م ��ن اكواخه ��م ب�سبب الثلوج
التي تغطيها وتدفنها.
ي�ص ��ف اندري ��ه ماك�ي�ن �صور
جميل ��ة ملنطقة هادئ ��ة ميتزج
فيه ��ا البناء الق ��دمي بالطبيعة
اخلالب ��ة حي ��ث ميك ��ن للم ��ار
�سم ��اع نب�ض ��ات قلب ��ه م ��ن
�ش ��دة اله ��دوء ال ��ذي ي�س ��ود
املكان الذي قائ�ل�ا فيه عبارته
التالية”هن ��ا متت ��زج الرغب ��ة
يف داخ ��ل االن�س ��ان م ��ع تل ��ك

بيري ب�سبب ثوران ب ��ركان جبل بيليه يف
ع ��ام  1902اىل ان ت�صل اىل غويان حيث
متر بظ ��روف ع�صيبة وغريب ��ة وتتعرف
عل ��ى اح ��د املجرم�ي�ن ال�سابق�ي�ن العاملني
يف غ�سيل االموال وتهريب الذهب ،ت�شهد
ه ��ذه العالق ��ة ع ��ددا م ��ن املطب ��ات اىل ان
يقرر االثنان مغ ��ادرة البالد والتوجه اىل
نيويورك ث ��م اىل كولومبيا يف العا�صمة
بوغوتا حيث تكون املدينة نقطة االفرتاق
بينهما.
تعي� ��ش ال�شابة ظروف جدي ��دة وتكت�شف
مدين ��ة مل تعهدها من قب ��ل ومتر بق�ص�ص
وظ ��روف اخ ��رى اىل ان تق ��رر مغ ��ادرة
املدين ��ة وتوديعه ��ا مع �شخ� ��ص اخر ويف
قارة اخرى.

املوج ��ودة داخ ��ل الطبيع ��ة
حي ��ث تك ��ون للح ��ب رائح ��ة
كرائح ��ة الثل ��ج يف غاب ��ات
ال�صنوبر”لك ��ن فج�أة يح�صل
ح ��دث كب�ي�ر يغ�ي�ر جم ��رى
االح ��داث ويعك ��ر م ��زاج
الطبيعة الهادئة.
مي ��زج ماكني يف ه ��ذا الكتاب
بني ا�سلوبه واهتماماته التي
تعك� ��س ثقافت�ي�ن خمتلفت�ي�ن
االوىل �سالفي ��ة ورثه ��ا م ��ن
اح�سا�س ��ه وم ��ن االح ��رف
الرو�سي ��ة االوىل التي تعلمها
يف طفولته وتعلقه بالكائنات
التي تقطن هذه البيئة وثقافة
فرن�سي ��ة ي�ستعريه ��ا كث�ي�را
يف ال�سرد موظف ��ا مو�سيقاها
الناعم ��ة وا�صف ��ا به ��ا بدق ��ة
كل م�شه ��د م ��ن م�شاه ��د ه ��ذا
الكتاب.
ت�ساه ��م جمي ��ع ال�شخ�صي ��ات

الت ��ي تعي�ش يف ه ��ذه الق�صة
يف ت�صوي ��ر ع ��امل من اخليال
يف �سيبرييا حيث املتناق�ضات
جميعها كجغرافية هذا املكان
ال�ساليف ال ��ذي ي�صفه الغرب
بار� ��ض االع ��داء الراب ��ط بني
قارت�ي�ن واخ ��رى تاريخي ��ة
و�سيا�سي ��ة وجتاري ��ة متمثلة
مب ��رور القواف ��ل املختلفة به
واحلروب وال�صراعات.
يتج�س ��د اجلن ��ون الرو�س ��ي
ب�أ�س ��ره يف ه ��ذا الكت ��اب
حي ��ث ال ي ��زال هن ��اك م ��ن
يكت ��ب ب�أ�سل ��وب غوغ ��ول
ودو�ستويف�سكي ولكن ب�شكل
معا�صر وينا�سب ذائقة القرن
الواحد والع�شرين.
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العدد ( )3922السنة الرابعة عشرة االحد ( )14أيــار 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

وراق فرنسي الهوى
َ
لمسات ّ

حادة في توحش اللغة اإلنكليزية
قراءة ّ
ودموية ثقافتها
ّ

لندن  /عدنان حسين أحمد

تف ��وح منه رائحة الدم ،فالغرابة �أن ت�صبح �أغاثا كري�ستي
كاتبته ��م املف�ضلة ،وه ��ذا الأمر ين�سحب عل ��ى توما�س دي
كوين�س ��ي ،وكول ��ن ول�س ��ون ،و ج .ك .رولن ��غ ،وم ��اري
�شيلي وع�ش ��رات ،ورمبا مئات الأ�سماء الأدبية الإن َكليزية
التي تكت ��ب رواية اجلرمية وهي للمنا�سب ��ة الأكرث مبيع ًا
يف اململك ��ة املتح ��دة .ترتاك ��م �إحلوظات الكات ��ب ال�سلبية
لي� ��س عل ��ى الأدب الإن َكلي ��زي فح�سب ،و�إمنا عل ��ى الثقافة
الإن َكليزي ��ة ب�شكل ع ��ام ،وعل ��ى املجتمع الإن َكلي ��زي الذي
يختلف بطبيعة احلال عن املجتمع الويلزي والأ�سكتلندي
والآيرلندي ال�شمايل ،فه�ؤالء جميع ًا وخا�صة الآيرلنديني
منهم”ي�ستخدم ��ون الإنكليزي ��ة بع ��د �أن يح ِّرروه ��ا م ��ن
�شوائبها الربيطانية"(�ص.)95
ير�ص ��د الكاتب بع�ض ال�صناع ��ات واملهن املحلية فيكت�شف
�أن مهنة”البغاء”ت�أت ��ي بالدرج ��ة الثاني ��ة بع ��د �صناع ��ة
ال�سيارات ،ويقارن بني و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة
واملكتوبة يف �إن َكلرتا ويف فرن�سا ويتو�صل �إىل �أن ال�صحف
الإن َكليزي ��ة ال تهتم �إال بالف�ضائح وزيادة عدد املبيعات� ،أما
ال�صحف الفرن�سية فهي ثقافية ،فنية ،جادة و�إن�سانية ولو
دققنا جيد ًا لوجدن ��ا �أن مالحق”الغارديان”و”التاميز”ال
تق ��ل �أهمي ��ة �أو عمق� � ًا ع ��ن ملحق”اللوموند”الفرن�سي ��ة،
وهذا الأمر ين�سح ��ب على قنوات البي بي �سي والإذاعات

العقيدة العسكرية و تطوراتها
ستار الحسيني
بع ��د  22كتابا يف التاليف و الرتجم ��ة �صدر للفريق الركن طارق
حمم ��ود �شكري كتاب جدي ��د للمكتب ��ة الع�سكري ��ة و املدنية التي
ال تق ��ل اهمي ��ة ع ��ن كتبه الت ��ي تدر� ��س كمناه ��ج يف االكادمييات
الع�سكرية يف العراق و الوطن العربي و العامل.
ه ��ذا الكتاب حمل ا�سم (العقيدة الع�سكري ��ة و تطوراتها) و الذي
�ص ��در ببغ ��داد مبائت ��ي �صفحة يتن ��اول فيها العقي ��دة الع�سكرية
مبفهومها املهني و ترجمتها الع�سكرية.
و ي�ضم الكت ��اب خم�سة ف�صول ا�ضافة اىل مقدمة ر�صينة حمبكة
بلغة �سردية ادبية يف اطار مو�ضوعة ع�سكرية فكرية.
فف ��ي مقدمة الكت ��اب يقول الفري ��ق الركن طارق حمم ��ود �شكري
(يتحمل املرتجمون العرب  -الذين يرتجمون االدبيات الع�سكرية

خا�ص ��ة  -الكثري من الوزر فيما ال اليه مفهوم العقيدة الع�سكرية
من غمو� ��ض و �ضبابية ،فقد ترجموا عن اللغة الرو�سية او اللغة
االنكليزية بالدرجة االوىل ،لقد زادت تلك الرتجمات الطني بلة و
�شتت املفاهيم و زادت الغمو�ض غمو�ضا.
و يف الف�ص ��ل االول يو�ض ��ح الكات ��ب باقت�ضاب م�شب ��ع تداخل و
عالقة ال�سيا�سة الع�سكرية بال�سيا�سات االخرى و مفهوم العقيدة
الع�سكري ��ة و العوام ��ل امل�ؤث ��رة يف �صياغتها منتهي ��ا ب�شواهد و
امثل ��ة عم ��ا يكتب عنه يف العدي ��د من دول الع ��امل و منها االحتاد
ال�سوفييت ��ي � -سابق ��ا  -و حل ��ف �شم ��ال االطل�س ��ي و( الكي ��ان
ال�صهي ��وين) و كي ��ف تن� ��ص عقيدته عل ��ى ان (الهج ��وم هو خري
و�سيلة للدفاع).
و يق ��وم الف�صل الثاين عل ��ى درا�سة موقع العقي ��دة الع�سكرية و
التي حتتل من تفكري الع�سكريني عموما و يف االدبيات الع�سكرية
اخ�ي�را  ,و تلعب دورا رئي�سيا يف حتديد اوجه ا�ستخدام القوات

امل�سلحة  ,و من غريها يتعذر و�ضع اال�س�س ال�ستثمار تلك القوات
لتحقيق الغاية م ��ن وجودها بال�شكل االمثل ،اال وهي الدفاع عن
الوط ��ن و حتقي ��ق الن�ص ��ر و ي�ؤك ��د الكاتب عل ��ى االختالفات يف
موقع العقيدة الع�سكرية �ضمن مكونات فن احلرب.
و م ��ن خالل ه ��ذه املباح ��ث ي�ص ��ل الباح ��ث اىل ان حل ��ف �شمال
االطل�س ��ي ال ��ذي تا�س� ��س بعداحل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة كان يف
ذه ��ن م�ؤ�س�سي ��ه حتقي ��ق الن�ص ��ر ال اال�شتباك يف معرك ��ة ف�صلية
م ��ع اخل�صم ،فو�ض ��ع عقيدت ��ه الع�سكرية االوىل ث ��م طورها اىل
الثاني ��ة و غريها اىل الثالثة ثم اخرية يف الثمانينات قبل انهيار
االحت ��اد ال�سوفييت ��ي و تف ��كك حل ��ف (وار�شو) ،و ق ��د جاءت كل
تلك التغ�ي�رات �ساعية و راء الفكرة نف�سه ��ا م�ستثمرة التطورات
العلمي ��ة و التقني ��ة الفائقة من اجل جتن ��ب اال�شتباك و اخلو�ض
يف معركة ف�صلية مع اخل�صم.
و ياخذ الف�صل اخلام�س م�ساحة يف مكافحة االرهاب.

م����ن اص��������دارات

ترجمة /المدى
واحدة م ��ن الأ�شياء التي جتع ��ل الكتب ذات
ت�أث�ي�ر كب�ي�ر ج ��د ًا ه ��و �أنه ��ا ت�سم ��ح للقارئ
بالتع ��رف على من ��اذج من ثقاف ��ات وجتارب
البل ��دان الأخ ��رى ،والتي مل يح ��دث �أبد ًا �أن
يكون املرء قد جربها يف حياته.
ولذلك،ه ��ل ميك ��ن تو�سي ��ع ع ��امل الق ��راءة
قليال؟رمب ��ا يرغ ��ب البع� ��ض يف االبتعاد عن
الكت ��ب الت ��ي يقر�أها اجلمي ��ع ونالت �شعبية
وا�سع ��ة يف ب�ل�اده ليتطل ��ع اىل ق ��راءة كتب
من ثقاف ��ات اخ ��رى؟ خريط ��ة الأدب الرائعة
التي �شملت كل بل ��دان العامل ،والتي �صممها
موقع .Backforward24تتيح لهم ذلك،
فيتمث ��ل كل بل ��د يف اخلريطة ب�أك�ث�ر الكتب
�شهرة �أو �أهمية فيه.
ومن الوا�ضح� ،أن جعل هذه الفروق �سي�ؤدي
�إىل بع� ��ض اخلالف ��ات .بالن�سب ��ة لرو�سي ��ا،
مت اختي ��ار احل ��رب وال�سالم ،ولك ��ن كان من
ال�سه ��ل �أن يت ��م اختي ��ار واح ��دة م ��ن �أعمال
دو�ستويف�سكي العدي ��دة ،يف خارطة اململكة
املتحدة جند كت ��اب كربياء وحتام ًال للكاتبة
جني او�سنت ،وهو كت ��اب هام ال�شك يف ذلك،
ولكنن ��ا على يقني من �أن بع�ض النا�س �سوف
يقول ��ون �أنه كان يجب �أن تو�ضع كتب ديكنز
�أو �شك�سبري ،ودعونا نك ��ون �صادقني ،يجب

قبل �أن ي�صدر باللغة العربية عن”من�شورات
املتو�س ��ط" ،ع ��ن الكتاب ،يق ��ول النا�شر :بيد
قوي ��ة وجريئ ��ة نق ��دم هن ��ا للق ��ارئ العربي
كتاب ًا نزعم ب�أنه �سيحف ��ر عميق ًا يف وجدانه.
�إن ��ه م ��ن تلك الكت ��ب التي ق ��د تغ�ي�ر حياتنا،
فم�ؤلفها هو واحد م ��ن ال�شخ�صيات املتخيلة
يف الق�ص�ص ،لأنه ال ميكن �إال �أن يكون كذلك،
ومع �أنه (امل�ؤلف) يق�سم لنا مرار ًا �أن ما حدث
كان حقيقي ًا لكن ي�ستحيل علينا الت�صديق.
كيف يمُ كننا �أن ن�ص ��دق هذا القدر املهول من
الوح�شية والق�سوة؛ انتبهوا فهنا ال نتكلم عن
اجللد وال�ضرب وتك�س�ي�ر العظام والتعذيب
بالتنقي ��ط �أو فلت الكالب عل ��ى الأ�سرى ،وال
�سج ��ن �أبو غريب وال �سج ��ون �صدام ح�سني
�أو الأ�س ��د �أو كي ��م جون ��غ �أون ،ورمب ��ا حتى
ال م�ستعم ��رة عقوب ��ات كافكا ،هن ��ا نتكلم عن
وجود �آخر للق�سوة والوح�شية ،عن م�ستوى
قيا�س ��ي يتمك ��ن الإن�س ��ان من الو�ص ��ول �إليه
بعد كل ه ��ذا الوجود الذي كنا ن�صدق فيه �أن
الإن�س ��ان يف طريقه �إىل اخل�ي�ر .هذا الكتاب
وه ��ذه الق�ص�ص وثيق ��ة �أكيدة عل ��ى �أننا يف
طريقنا للح�ضي�ض ،النعدام كامل للخري.

�أن تكون ا�سبانيا ممثلة بكتاب دون كي�شوت،
ولي� ��س برواية ظل الري ��اح للكاتب كارلو�س
رويز زافون ،ولكن ما يجعل اخلريطة رائعة
حق� � ًا ،هو عندما ن�صل �إىل �أماكن مثل �أفريقيا
و�أمري ��كا اجلنوبي ��ة و�آ�سي ��ا ،فنح ��ن جميعا
نع ��رف كال�سيكي ��ات الأدب الغرب ��ي ،ولك ��ن
معلوماتنا قليلة عن ادب وثقافة تلك البلدان،
يتمثل الع ��راق يف اخلريط ��ة بكتاب معر�ض
اجلث ��ث وق�ص� ��ص �أخ ��رى للكات ��ب ح�س ��ن
بال�سم ،اما تركيا فتمثلت بكتاب ا�سمي �أحمر
للروائي الرتكي اورهان باموك وافغان�ستان
متثلت برواية عداء الطائرة الورقية للكاتب
خالد احل�سيني.
ح�س ��ن بال�سم كات ��ب و�سينمائي عراقي مقيم
يف فنلندا ،كتب يف ال�سينما وامل�سرح وال�شعر
وال�سردُ .ترجمت ق�ص�ص ��ه �إىل لغات عديدة،
و ُر�ش ��ح ون ��ال �أكرث م ��ن جائ ��زة عاملية ،ويف
ع ��ام  2014ح�صل عل ��ى جائ ��زة الإندبندنت
املرموق ��ة يف �إنكل�ت�را ،وكان بذلك �أول كاتب
عربي يح�صل على هذه اجلائزة...
معر� ��ض اجلث ��ث كت ��ب عنه ��ا موق ��ع
()goodreadsوق ��ت �ص ��دوره بالعربية
�إن ه ��ذا الكتاب �ص ��در ب�أكرث م ��ن ع�شر لغات
عاملي ��ة ،منها الإنكليزية ع ��ن دار”بنجوين"،
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عن االندبندنت

صدر قديما

األمثال لألصمعي

نالت االمثال العربية يف القرنني الثاين والثالث الهجري
–يقول املعيبد – اهتماما كبريا من علماء اللغة والفوا
فيه ��ا نحوا من خم�سة وع�شرين كتاب ��ا مل ي�صل الينا منها
�سوى :
ّ
للمف�ضل ال�ضبي
 -1كتاب االمثال
ال�سدو�سي
 -2كتاب ا المثال مل�ؤرج ّ
 -3كتاب االمثال البي عبيد القا�سم بن �س ّالم
-4كتاب االمثال البي عكرمة ال�ضبّي
ّ
للمف�ضل بن �سلمة
 -5الفاخر
ا�ضاف ��ةاىل قطعتني �صغريتني هما كتاب االمثال البي زيد
االن�صاري ومثله ملحمد بن حبيب.
الباحث املحقق د .املعيبد يذكر ان كتب االمثال اال�سا�سية
التي يدر�سها املحدثون ودر�سهاالقدامى هي كتب االمثال
البي زيد االن�ص ��اري و((االمثال)) البي عبيدة معمر بن
املثنى وكتاب بنف�س العنوان البي �سعيد اال�صمعي  ,وقد
اهتم املحقق بالكتاب االخري

لكن ��ه جمع مع ن�صو�ص امثال اال�صمعي امثال ابي عبيدة
معمر بن املثنى وجعل تلميذه ال�سيد عبد احل�سني معتوق
يجم ��ع ن�صو� ��ص كت ��اب اب ��ي زي ��د ويحققه ��ا ليفي ��د منها
الدار�س و�سواه.
كان ��ت نتيج ��ة اجلم ��ع ان كت ��اب االمث ��ال لال�صمع ��ي
حوى�سبعمائ ��ة وع�شري ��ن مث�ل�ا و ح ��وى كت ��اب ابي زيد
ثلثمئ ��ة و�ستني مث�ل�ا فيما احت ��اج كتاب اب ��ي عبيدةنحو
170مث�ل�ا وق ��د در�س اال�صمع ��ي ه ��ذه الن�صو�ص ونزع
ع ��ن كت ��اب اال�صمعي ما ن�سب اليه م ��ن قبل الوراقني بعد
حتقيق ومتهل وفح�ص
ق ��ام الباح ��ث املعيب ��د باع ��ادة ت�شكي ��ل كت ��اب اال�صمعي
تنقيبا يف كتب امثال اخرى البي علي القايل وابي هالل
الع�سكري فيما نقل االزهري يف كتابه تهذيب اللغة الكثري
من امثال اال�صمعي ون�سبها اليه.
�آخ ��ر م ��ن نقل ع ��ن اال�صمع ��ي يف كتابه (جمم ��ع االمثال)
هو املي ��داين و�أقدم من اهتم بكت ��اب اال�صمعي املقود يف

االمث ��ال هو تلمي ��ذه القا�سم ب ��ن �س ّالم املك ّن ��ى ب�أبي عبيد
 ,يق ��ول املعيب ��د ((واب ��و عبي ��د حفظ لن ��ا ال�ش ��يء الكثري
م ��ن تراث اال�صمعي مم ��ا مل ي�صل الين ��ا  ,حفظه يف كتبه
وال�سيما يف الغريب امل�صنف واالمثال ويف كتابه االخري
كان م ��ن ن�صيب اال�صمعي اكرث من غريه ممن روى عنهم
اذ ن�سب اليه رواية نحو ( )383مثال مع �شروحها واحيانا
بال �شروح وهو عدد ي�ش ّكل كتابا م�ستقال))
وقد ذك ��ر املحقق الكثري عن تفا�صي ��ل حتقيقه وم�صادره
الت ��ي كان م ��ن اهمه ��ا كت ��ب ال�سج�ست ��اين (ال ��ذي روى
املعيبد عن ��ه جل ما و�صل اليه) واب ��ن الكلبي والعطاري
و�سواهم
وق ��د ذك ��ر املحق ��ق ان كتاب اال�صمع ��ي هذا ج ��اء برواية
تلمي ��ذه ال�سج�ستاين اال ما ندر  ,وبذل ��ك فقد اكتمل كتاب
اال�صمع ��ي املخب ��وء يف غري كت ��اب على يد املعيب ��د مثلما
اكتم ��ل كتاب ��ا التنوخ ��ي (الفرج بع ��د ال�ش ��دة) و (ن�شوار
املحا�ضرة) على يد املحقق البارع عبود ال�شاجلي.



Ⅲ
Chris Collingwood

�ص ��د َر عن دار ُ�ش�ّب رّ للطباعة والن�شر بلن ��دن كتاب”ملَ�سات
و ّراق فرن�س ��ي الهوى”لل�شاع ��ر واملُ�ص ��وِّ ر الفوتوغرايف
العراق ��ي فا�ض ��ل عبّا�س هادي ،وهو من الكت ��ب الإ�شكالية
املُثرية للجدل م ��ن حيث ال�شكل ،وامل�ضم ��ون ،واملقاربات
الفكري ��ة احل ��ادّة الت ��ي تنتق ��د الثقاف ��ة الإن َكليزي ��ة ب�شدّة
وتعتربها”وح�شي ��ة ودموية”عل ��ى النقي�ض م ��ن الثقافة
الفرن�سي ��ة الرومان�سية املُرهفة الت ��ي ال تختلف كثري ًا عن
الثقافتني الإ�سبانية والإيطالية.
ال تقت�ص ��ر ثيمة ه ��ذا الكتاب عل ��ى املقارنة ب�ي�ن الثقافتني
الإنكليزي ��ة والفرن�سي ��ة فح�سب ،و�إمنا متت� � ّد �إىل طبيعة
املجتمع الإنكلي ��زي ،و�أنظمة احلكم امللكي ��ة التي تعاقبت
عل ��ى �إدارة هذه”اجل ��زر الربيطانية”املُحتفي ��ة بعزلته ��ا
بعيد ًا عن ج�سد القا ّرة العجوز.
ومب ��ا �أن الكتاب يرتجّ ح بني الذات ��ي واملو�ضوعي فحريّ
بنا الإ�ش ��ارة �إىل التقنيات املتعددة التي ا�ستعملها الكاتب
فا�ضل عبّا�س هادي ،فالكت ��اب يخلو من الفهر�س ،وينعدم
في ��ه التبويب ،وي�ستطي ��ع القارئ �أن ي�ش ��رع بالقراءة من
�أية �صفح ��ة ي�شاء! �أما ال�ضمائر الت ��ي غلبت على الأن�ساق
ال�سردي ��ة للكتاب فه ��ي �ضمري املتكلم و�ضم�ي�ر الغائب وال
يج ��د غ�ضا�ض ��ة يف ا�ستعم ��ال �ضم�ي�ر املُخاط ��ب م ��ن باب
ك�س � ِ�ر امللل الذي قد ينت ��اب املتلقي من هيمنة
التنوي ��ع� ،أو ْ
�سق �سردي يتكئ على �ضمري واحد.
َن ٍ
َم ��نْ يع ��رف فا�ضل مِ ن كثب ُي ��درك جي ��د ًا روح الدُعابة يف
وال�سخرية ال�سوداء التي يت�س ّلح بها يف كتاباته،
�أ�سلوبهُ ،
وحينما يخونه التعبري ال يجد �ضري ًا يف ا�ستعمال اللهجة
املحكيّة ،واال�ست�شهاد بالأمثال ال�شعبية العراقية اجلريئة
عل ��ى وج ��ه التحديد ،فه ��و ال يخ�ش ��ى الأ�شي ��اء املحجوبة
�أو امل�سك ��وت عنه ��ا �أو الالمُف َّك ��ر فيها ،بل ه ��و يبحث عنها
ب�ش ��كل حمموم ،وي�ستدعيها يف مقاالته و ُك ُتبه التي تر�سم
االبت�سام ��ة على وجه الق ��ارئ رغم جد ّي ��ة املو�ضوع الذي
يعاجله ،وم�أ�ساوية احلالة التي يتعاطى معها.
ي�ص� � ّرح فا�ض ��ل يف لقاءات ��ه ال�صحفي ��ة ال�شحيح ��ة
قائ ًال":ل�س ��تُ مو�ضوعي� � ًا ،ول�س ��تُ عقالني ًا"(�ص )95لكنه
م ��ع اللهف ��ة ال�شعري ��ة والعاطفي ��ة الت ��ي ُتله ��ب الوجدان.
ينبغ ��ي عل ��ى الق ��ارئ �أ ّال ي�أخذ كل �شيء عل ��ى حممل اجلد
فبع� ��ض احلكاي ��ات مخُ ت َلق ��ة اجرتحته ��ا خميل ��ة الكات ��ب
املجنحة وميكنن ��ا اال�ستدالل على هذا”التلفيق”الإبداعي
اجلميل من هذا البي ��ت ال�شعري الذي يقول فيه ...":و�أنا
ال�س ��ارد الب ��ارع حلكاي ��ات مل �أع�شها"(� ��ص )18وهي ذات

الطريق ��ة الت ��ي كان يتبعه ��ا ال�شاعر الراحل عب ��د الوهاب
البيات ��ي طيّب الله ثراه يف اخت�ل�اق احلكايات التي تزرع
االبت�سام ��ة على �شف ��اه الق� � ّراء .ال تثقوا بتوا�ض ��ع فا�ضل
حينم ��ا ي�صف نف�س ��ه بـ”ال�شاعر املجه ��ول”�أو بـ”خادمكم
ال�صغري”لأنه �سينعت �أغاثا كري�ستي بالكاتبة”الإجرامية
ال�شمطاء"(� ��ص ،)65وي�ص ��ف �شك�سب�ي�ر بـ”الوح�ش ��ي
العني ��ف والدموي"(�ص ،)154وال يجد حرج ًا يف ت�سمية
ت�� � .س� .إلي ��وت ،فيلي ��ب الرك ��ن ،تي ��د هي ��وز و�شيمو�س
هيني بـ”زع ��ران ال�شع ��ر الإن َكليزي احلدي ��ث"( )224مع
�أن �شهرته ��م ق ��د طبقت الآف ��اق ،و�أن اثن�ي�ن منهما”�إليوت
وهيني”قد ناال جائزة نوبل للأدب.
م ��ع �أن ثيم ��ة الكت ��اب تنح�ص ��ر يف املقارنة ب�ي�ن الثقافتني
الإن َكليزية”الوح�شي ��ة والدموية”بح�س ��ب تو�صي ��ف
الكات ��ب وب�ي�ن الثقاف ��ة الفرن�سي ��ة الت ��ي يعتق ��د امل�ؤل ��ف
�أنها”رومان�سي ��ة متح�ض ��رة ورقيقة ج� �دًا”�إ َال �أنّ الثيمات
الفرعي ��ة تنحدر �صوب ال�سرية الذاتي ��ة والثقافية لل�شاعر
وامل�ص ��وِّ ر الفوتوغ ��رايف فا�ض ��ل عبا� ��س ه ��ادي ،ال ��ذي
تع ّل ��ق ب ��الأدب والف ��ن من ��ذ يفاعته ،و�أح � ّ�ب تع ّل ��م اللغتني
الإن َكليزي ��ة والفرن�سي ��ة وكان ينتظر عل ��ى �أح ّر من اجلمر
الكتب الأجنبية الت ��ي يجلبها”طاهر”من بغداد بالأكيا�س
ليقتن ��ي منه ��ا م ��ا ي�ش ��اء م�ستعي ًن ��ا باملعاج ��م الإن َكليزي ��ة
والفرن�سي ��ة لقراءته ��ا وفه ��م م ��ا ي�ستع�ص ��ي م ��ن الكلمات
وامل�صطلح ��ات الغريب ��ة عليه يف مطلع حيات ��ه الأدبية يف
مدينت ��ه احلميمة”النا�صرية”التي ميح�ضها حُ ب ًا من نوع
خا� ��ص .وحينما ينتقل �إىل بغداد تتبدل ال�صورة ،وتت�سع
مدارك ��ه الأدبية والفنية ،ويبد�أ الكتاب ��ة باللغة الإن َكليزية
يف �صحيفة  Baghdad Observerكما تتعمّق لغته
الفرن�سي ��ة �شيئ� � ًا ف�شيئ� � ًا ليكت�شف بح� � ّ�س ال�شاعر املُرهف
وامل�ص ��وِّ ر الفوتوغرايف الذي”يالح ��ظ كل �شيء"(�ص)5
�أنّ الفرق الكبري ب�ي�ن اللغتني هو �أنّ الإن َكليزية”متوح�شة
قا�سية”والفرن�سية”مُتح�ض ��رة ناعمة”كم ��ا يحل ��و ل ��ه
�أن يُقرنه ��ا باللغ ��ة العربي ��ة الت ��ي يعتقد بق ��وة �أنها”�أخت
الفرن�سي ��ة بالر�ضاعة”ويا لها م ��ن التفاتة �شاعرية ذكية ال
احل�س.
ت�صدر �إ ّال عن مبدع مُرهف
ّ
َ
كيف ب ��د�أ الكاتب حتامله على اللغة الإنكليزية؟ وملاذا غيرّ
وجهة نظره بها وباملجتمع الإن َكليزي وبثقافته”الدموية"؟
بالت�أكيد مل يكن هذا التغيري وليد حلظته و�إمنا جاء نتيجة
لق ��راءات وا�سعة ومعمّقة�أو�صلته �إىل هذه القناعة الثابتة
التي تقول ،ب� ��أن م�سرحيات �شك�سب�ي�ر دموية و�أنها تدور
غالب� � ًا حول ال�صراع على ال�سلط ��ة .و�أن �أدب اجلرمية هو
الذي يت�س ّي ��د على كل الفنون القولي ��ة ليك�شف حقيقة هذا
املجتم ��ع ال ��ذي يتقبل ه ��ذا النوع م ��ن الأدب املتدين الذي

الإن َكليزي ��ة الت ��ي تق ��دم م ��وا َد ثقافي ��ة وفني ��ة ومو�سيقية
م�شابهة ملا تق ّدم ��ه الإذاعات والقنوات التلفازية الفرن�سية
ورمبا تقدّم �أف�ضل منها يف بع�ض الأحيان بح�سب خربتي
املتوا�ضعة يف متابعة الأفالم الوثائقية والربامج الثقافية
والفني ��ة التي تقدّمها البي بي �سي على مدار ال�سنة كغذاء
روحي وب�صري وثقايف متوا�صل.
يقول فا�ضل عن نف�سه مُ�ستجري ًا ب�صيغة ال�شخ�ص الثالث،
وكيف �أ�صب ��ح كاتب ه ��ذه ال�سطور متفرن�س� � ًا متام ًا يكره
الثقافة”الأنغلو� -ساك�سونية”كراهيته للدودة ال�شريطية
التي كانت تكمن يف �أمعائه �أيام الطفولة"( )114ثم يذهب
�أبع� � َد من ذل ��ك فيقول �إن ��ه ،ي�شع ��ر كمن يُرج ��م باحلجارة
حينم ��ا يقر�أ ن�ص� � ًا �شعري� � ًا �أو روائي ًا لكات ��ب �إن َكليزي من
دون �أن نن�س ��ى حمبته اخلا�صة لدوروث ��ي ريت�شارد�سون
الت ��ي يعتربها فا�ض ��ل �أعظم روائي ��ة �إنكليزي ��ة ،و�ألفاريز
ال ��ذي كتب عن مثالب ال�شخ�صية الإن َكليزية وعيوبها ،كما
يحب جيم�س جوي�س و�صموئيل بيكيت لأنهما �سافرا �إىل
فرن�سا ونهال م ��ن معني الثقافة الفرن�سي ��ة وبع�ض اللغات
الرومان�سي ��ة الأخرى ،بينم ��ا مل يحب ييت�س لأنه مل يغادر
�آيرلن ��دا ال�شمالي ��ة ليتالقح مع لغات وثقاف ��ات رومان�سية
�أخر.
وعل ��ى الرغ ��م من تط� � ّرف الكات ��ب يف بع�ض �آرائ ��ه �إ ّال �أن
عين ��ه الثاقبة مل يفلت منه ��ا �شيئ يف احلي ��اة االجتماعية
وال�سيا�سي ��ة والنف�سي ��ة والأخالقية� ،إ�ضاف ��ة �إىل اجلانب
الثق ��ايف الذي �أخ ��ذ ح�صة الأ�سد يف ه ��ذا الكتاب .من بني
ملحوظات ��ه املهم ��ة� ،أن �أغ�ص ��ان الأ�شج ��ار و�أوراقه ��ا يف
باري� ��س وبرلني تعانق نوافذ البيوت وتكاد تقبّل �ساكنيها
بينم ��ا تعاين الأ�شج ��ار الربيطاني ��ة من عزل ��ة تتناغم مع
عزل ��ة الربيطاني�ي�ن �أنف�سه ��م .املمنوع ��ات يف بريطاني ��ا
تزداد وتتفاقم يوم ًا بعد يوم ،فالت�صوير باحلامل الثالثي
ممن ��وع لأن ��ه يزع ��ج امل ��ارة ويعي ��ق حركته ��م ،ومقاه ��ي
الأر�صف ��ة معدومة بلندن لأن ال�ش ��وارع �ضيقة �أ�ص ًال ،و�أن
اللندنيني ال يخرجون �إىل ال�شرفات لي�ستن�شقوا هوا ًء نقي ًا
ب�سب ��ب ال�ضغوط النف�سية الت ��ي يعانيها غالبية املواطنني
الإن َكليز .ميكنن ��ا القول باطمئنان كب�ي�ر� ،أن معظم الآراء
الت ��ي قاله ��ا بح ��ق ال�سا�س ��ة وال�سيا�سي�ي�ن الربيطاني�ي�ن
�صحيح ��ة لكن ال�شتائم والكلم ��ات النابية التي وجهها لهم
غري مقبولة ،وال ميكن �أن ن�ضعها يف �إطار النقد ال�سيا�سي
�أو االجتماع ��ي �أو الثقايف .ويف اخلت ��ام البد من الإ�شارة
�إىل �أنّ ه ��ذا الكت ��اب يفت ��ح �آفاق� � ًا جدي ��دة للق ��ارئ العربي
ال ��ذي مل يتعرف على ه ��ذه التفا�صيل املثرية التي ال ميكن
الإحاطة بها جميع ًا يف مقال واحد.

خارطة أدبية
لبلدان العالم
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العدد ( )3922السنة الرابعة عشرة االحد ( )14أيــار 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

بروفيسور بورخس :دورة عن األدب اإلنكليزي

ب��اوال كوكوزا احدى محرري صحيفة الغاردي��ان ولها رواية صدرت مؤخر ًا
بعنوان (كيف تصبح إنسان ًا) تتحدث يف مقالتها هذه عن الكتاب االلكرتوين
وبريقه الذي بدأ يخفت ،هناك بعض األش��ياء ال ميكنك ان تقوم بها مع
الكت��اب االلكرتوين .ال ميكنك ان تطوي الورقة ،أو تثني واحدة لتدلك عىل
الفص��ل الذي وصل��ت اليه يف قراءت��ك ،او تقوم بلص��ق اوراقه املمزقة
(ورغ��م انها عملية متعبة ،لكنها يف بعض األحيان ممتعة) أو تنفض الغبار
ع��ن الصفحات ملعرف��ة منذ متى تركت الكتاب ومت��ى يحني وقت العودة
لقراءت��ه ال ميكنك وضع تعليق عىل يشء مهم والعودة اليه مرة أخرى أو
تكتب هامش ًا عىل ميني أو يسار الصفحة.

نحن بحاجة إلى إضافة أخرى في صناعة بورخس
أي خوف من أن صناعة بورخس املنش��ورة بعد وفاته كان��ت قد دخلت مرحلة اإلنكامش
ّ
وارى ال�تراب .كتابه األخري”،بروفيس��ور بورخس :دورة ع��ن األدب االنكليزي” ،يجمع ما
قدمها األس��تاذ األرجنتيني يف عام  1966يف
يع��ادل فصل درايس من املح��ارضات ،التي ّ
مس��جلة عىل أرشطة صوتية م��ن قبل الطالب
جامع��ة بوينس آي��رس .كانت املحارضات
ّ
ونُقِ لت ً
حس التبجيل بل ببس��اطة
كتابة فيام بعد – ال بحافز ،كام يرشح محررا الكتاب ،من ّ
يك ميكن للطالب اآلخرين من دراس��ة املادة .عىل نح��و مالئم (ألننا نتعامل هنا مع كتاب
حائز عىل تقدير خاص من الكتب املفقودة ومخالف للتقاليد) ،اختفت التس��جيالت نفسها.
س��جل عليه��ا محارضات صفوف
كام ورد يف املقدمة(( ،من املحتمل أنها اس��تخدمت ُلي َ
أخرى ،يف مواضيع أخرى)).

ترجمة :عباس المفرجي
"بروفي�س ��ور بورخ�س”ه ��و �إذن نقل ع ��ن ن�سخة م�سجلة
�صوتي� � ًا ل�سل�سلة م ��ن حما�ضرات مرجتلة كم ��ا هو وا�ضح،
ويج ��ب على ه ��ذا الأ�سا�س ،ل�سوء احل ��ظ� ،أن ُتقر�أ(( .الآن،
بالطريق ��ة ذاته ��ا التي ر�أين ��ا بها كي ��ف �أن جون�سون ي�شابه
دون كيخوته ،علينا التفكري �أنه بنف�س الطريقة التي يكون
به ��ا �سان�شو مرافق كيخوته معا َم�ل� ًا ب�شكل �سيئ ،نرى �إذن
كي ��ف هي عالق ��ة بوزوالد م ��ع دكتور جون�س ��ون)) اجلملة
مت ّث ��ل الإ�س ��راف اللفظي يف الكت ��اب .م�س ّلم�ي�ن بذلك ،حني
نتو�ص ��ل يف النهاية اىل فهم ما يق ��ال (�أن بوزوالد بالن�سبة
جلون�س ��ون هو كما �سان�شو بان ��زا بالن�سبة لدون كيخوته؛
�أن الأبط ��ال بحاجة اىل �أ�شياء ُتظ ِهر باملغايرة حُ ْ�سنَ �أ�شياء
�أخ ��رى) ،تب ��دو امل�س�ألة م�ضبوط ��ة متام ًا .لك ��ن �أال يجب �أن
يقوم الربوفي�سور نف�سه بالإي�ضاح؟
النرث اجليد ه ��و لي�س كل �شيء ،بالطب ��ع .يف”الأخالقيات
اخلرافي ��ة للق ��ارئ” ،مق ��ال هرطق ��ي عل ��ى نح ��و مميز من
�سن ��وات الثالثينات ،رفع في ��ه بورخ�س ق�ضي ��ة �ضد عبادة
فلوب�ي�ر والإنطباع ��ة ال�شخ�صي ��ة ("ه ��ذا الغ ��رور ح ��ول
الإ�سل ��وب") ب�أن ((ال�صفحة املتقنة)) ه ��ي ال�صفحة ((التي
ال ميك ��ن فيه ��ا لأيّ كلمة ان تك ��ون ُم َبدَّلة م ��ن دون �ضرر)).
يج ��ادل بورخ�س قائ ًال ،عل ��ى العك� ��س� ،أن ((ال�صفحة التي
ت�صبح خالدة ميك ��ن �أن جتتاز نريان ًا من الأخطاء املطبعية
تقارب الرتجمات ،ومن الق ��راءات الغافلة �أو اخلاطئة ،من
دون �أن تفقد روحها يف ال�سياق)).
"بروفي�س ��ور بورخ�س”يوح ��ي ب�ل�ا �ش ��ك با�ستمراري ��ة
تام ��ة لأف ��كاره ع ��ن امل�س�أل ��ة .يف ه ��ذه ال�صفح ��ات ،احلبكة
وال�شخ�صي ��ة’’ ،روح‘‘ الكت ��ب حم ��ل املناق�ش ��ة ،ت�أخ ��ذان

الن�ص ��ي’’ .ال�صف ��وف‘‘
�أ�سبقي ��ة وا�ضح ��ة عل ��ى التف� � ّرد ّ
ال�سبع ��ة الأوىل مك ّر�سة للأدب االنكلو� -ساك�سوين ،وبينما
نح�ص ��ل على كت ��اب متهيدي عن تعاب�ي�ر ’’الكننغ‘‘ [ تعبري
مر ّك ��ب يف �شع ��ر االنكليزية القدمي ��ة والرنويجية القدمية
مبع ��اين جمازية] والق�صائد اجلنا�سية اال�ستهاللية [ تكرار
ّ
م�ستهل لفظت�ي�ن متجاورت�ي�ن] ،يق�ضي
ح ��رف �أو اك�ث�ر يف
بورخ� ��س معظم الوقت لريوي لن ��ا بب�ساطة عن ماذا يحدث
يف”بيولف””،معرك ��ة والدن"”،فين�س�ب�رغ فراغمن ��ت”[
ق�صائ ��د بطولية من ال�شع ��ر االنكليزي القدمي ] ،وهلم ج ّرا.
ناف ��ر ًا من التقييم اللغ ��وي ،نادر ًا ما يرتف ��ع حتليل املد ّر�س
ف ��وق م�ستوى التعج ��ب احلما�س ��ي(( .لكن ه ��ذه الق�صيدة
بحدَّة كبرية جد ًا بحيث ُتعد واحدة من �أعظم
كانت مكتوبة ِ
الق�صائ ��د يف ال�شع ��ر االنكلي ��زي)) ((وهذه ه ��ي ،بال ريب،
مذهل ��ة)) مهما كان ت�أث�ي�ر مبا�شرية مثل هذه على ال�شخ�ص
(وعلين ��ا �أن نتذ ّكر �أن بورخ�س كان يخاطب �صف ًا من طالب
مل يتخ ّرج ��وا بع ��د ومل تكن لغتهم الأوىل ه ��ي االنكليزية)،
فهي يف �شكل طباعي لي�ست مثرية.
وهك ��ذا نتدح ��رج ع�ْب�رْ الق ��رون .الع�ص ��ر االوغ�سط ��ي تاق
اىل ((الو�ض ��وح ،البالغ ��ة ،وتعابري الت�سوي ��غ املنطقي)).
الرومانتيكي ��ة كان ��ت تتم ّي ��ز ((ب�إح�سا�سها احل ��اد امل�شجي
بالزم ��ن)) .الفكتوريون عا�شوا يف ع�ص ��ر ((من املناظرات
واملناق�شات)) .كي نك ��ون وا�ضحني ،كان بورخ�س بال �شك
روح� � ًا ملهم ��ة ،وهذا املرج ��ل التاريخي الأدبي ل ��ه وظيفته
الت ��ي هي نوع م ��ن امل�س ��ح الدرا�سي يف املحا�ض ��رات التي
يد ّر� ��س بها .ال�س�ؤال هو م ��ا اذا كان ف�صله الدرا�سي يحتاج
حق ًا اىل �أن يتحوّ ل اىل كتاب.

يف”مكتب ��ة باب ��ل" ،يتخ ّي ��ل بورخ� ��س كون ًا ف�سيح� � ًا ب�سعة
�شبك ��ة من قاعات ق ��راءة مربوطة مع بع�ض ،رفوفها حتوي
كل كت ��اب ممك ��ن .كل جم ّلد ،كم ��ا يروي لنا(( ،ه ��و فريد ،ال
يُ�ستبدَل ،لكن (مبا �أن املكتبة �شاملة) هناك دائم ًا عدّة مئات
الألوف من ن�سخ طبق الأ�صل� :إعمال تختلف فقط يف حرف
ن�ص”بروفي�سور بورخ�س" ،الذي اعتمد على
�أو فارزة))ّ .
قراءتن ��ا له يف الغالبُ ،يق ��ر�أ مثل ن�سخة طب ��ق الأ�صل غري
كاملة – �أو حق ًا ،مثل م�سوَّدة �أوىل من كتاب فائق .بطريقة
ما ،هذا ما هو عليه .الكثري من املادة التي يغطيها كان �أعيد
العمل عليه يف حما�ضرات ’’ ت�شارلز اليوت نورتن لكت�شرز
‘‘ [ ق�سم يف جامعة هارفارد يلقى فيه �سنويًا بروفي�سو ًرا
متمي� � ًزا حما�ضرات] التي �ألقاه ��ا بورخ�س يف هارفارد يف
عام ��ي  1967و ،1968والت ��ي كان ��ت جُ مِ ع ��ت فيما بعد يف
كتاب”براعة الق�صيدة هذه" .هناك �أي�ض ًا تداخل ذو مغزى
مع العديد من املقاالت التي ت�ؤلف كتاب”املكتبة ال�شاملة”.
�أي �شخ� ��ص مهتم بالكتابات النقدي ��ة (�أو لنقل� ،أي �شخ�ص

مهتم بالأدب) عليه �أن يبد�أ مع هذه الكتب النيرّ ة العميقة.
((�أن ��ا �أعت�ب�ر نف�س ��ي يف الأ�سا� ��س قارئ ًا)) يق ��ول بورخ�س
يف”براع ��ة الق�صيدة هذه"(( .كما �أنتم مدركني� ،أنا غامرت
يف الكتاب ��ة؛ لكن ��ي �أعتقد ب�أن ما قر�أته ه ��و �أكرث �أهمية مما
كتبت ��ه)) �صادر ًا عن كات ��ب ذي �سمعة تاريخي ��ة عاملية ،هذا
يقين ��ا جميل ،و ،حتى ل ��و مل تعوّ �ض عن خلبطة”بروفي�سر
بورخ� ��س ،م�ستجيبي ��ة امل�ؤلف غ�ي�ر الواهن ��ة تر�سلك على
الأق ��ل عائد ًا اىل �آثاره ب�شهية جدي ��دة(( .ال�سلك الذي َي ْنظم
كل هذه ال�صفوف)) يكتب املحرران ،على نحو توّ اق رمبا،
((ه ��و املتعة الأدبية ،واحلب ال ��ذي يتعامل به بورخ�س مع
كل ه ��ذه الأعم ��ال ،ونيته الوا�ضحة يف تعمي ��م حما�سه لكل
م�ؤلف وكل فرتة حمل الدرا�سة)).
ذلك يبدو �صحيح ًا متام ًا؛ ومع هذا لر�ؤية بورخ�س كجالب
ح ��ظ حلي ��اة الكتبيني ه ��ي ال يف ر�ؤيته بخ ��ط م�ستقيم وال
برمته .مل يكن بورخ�س �سوى ديالكتيكي ،وجتدر الإ�شارة
اىل �أن �أعمال ��ه ،خا�ص ��ة الروائي ��ةُ ،تظ ِه ��ر يف الغالب رعب ًا
تام ًا م ��ن الكتب .يف”مكتبة بابل” ،الكث�ي�ر من الذين حُ كِ َم
عليهم بالقراءة مدى احلياة ،يختارون الإنتحار(( :اليقني
ب� ��أن كل �شيء كان مكتوب ًا يبطلن ��ا �أو يحوّ لنا اىل �سراب))
ق�ص ��ة �شهرية �أخرى”،خمطوطة ال ��رب" ،تقلب ال�سيناريو
ر�أ�س� � ًا على عقب .بد ًال من مكتبة �شاملة مرتعة بكتب �أغلبها
بال معن ��ى ،ثمة ’’جملة �سحرية ‘‘ وحيدة ،مكتوبة من قبل
ال ��رب يف الي ��وم الأول للخل ��ق .قراءته ��ا تعن ��ي ت�س ّلم قوة
و�إدراك �سماوي�ي�ن ،لكن كما يتع ّلم راوي الق�صة (كاهن من
املاي ��ا �أُ ِخ َذ �أ�سري ًا من قب ��ل الفاحتني اال�سبان) ،هذه املعرفة
((كل َم ��ن ر�أى الكونّ ،
ت�ستل ��زم �أي�ض ًا حمو ال ��ذاتّ :
كل مَن
الح ��ظ املقا�صد امل�ضطرمة للكون ،ال ي�ستطيع التفكري بلغة
�إن�سان واحد ،بذلك ال�سعد �أو �سوء الطالع لإن�سان ،رغم انه
يكون ذلك الإن�سان نف�سه)).
�أو ثاني� � ًة ،هناك الق�ص ��ة القدمي ��ة املتوعّدة”االجنيل وفق ًا
ملاركو� ��س" ،الت ��ي يج�ب�ر فيه ��ا في�ضان مفاج ��ئ طالب طب
�ش ��اب على ق�ضاء عدّة �أيام مع �أ�سرة فالحية جاهلة و�أميّة.
لتم�ضي ��ة الوق ��ت ،يق ��ر�أ الطال ��ب مل�ضيفي ��ه م ��ن واح ��د من
الكت ��ب القليلة يف املنزل”،الإجني ��ل" .العائلة متحدرة من
مهاجري ��ن ا�سكتلندي�ي�ن لكن ،بع ��د �أجيال م ��ن التزاوج مع
الهن ��ود ،يفق ��دون �إميانهم الكالفيني ال ��ذي كان لأجدادهم.
برغ ��م ذل ��ك ،ق�ص ��ة ت�ضحي ��ة امل�سي ��ح حتوّ له ��م .ميتحنون
الطال ��ب يف م�سائ ��ل الاله ��وت(( .واولئ ��ك الذي ��ن د ّق ��وا
امل�سامري ه ��ل �سيُن َقذون �أي�ض ��ا؟)) الأب ي�س� ��أل ،والطالب،
ال ��ذي هو نف�سه ملح ��د لكنه ي�شعر �أن م ��ن واجبه �أن يدافع
ع ��ن ما قر�أه له ��م ،يجيب بنعم .فق ��ط يف ال�صفحة الأخرية
ندرك اىل �أي ��ن ي�سري الأمر كله .يف �إحدى الأما�سي� ،إذ بدا
�أن امل ��اء عل ��ى و�شك االنح�س ��ار ،حتيط الأ�س ��رة بال�ضيف،
ويق ��ودوه اىل اخل ��ارج حي ��ث �ش ّي ��دوا �صليب� � ًا .بورخ�س،
مدّاح القراءة ،ع َِر َف �أنه كان من امل�ستحيل طلب� ،أو �صنع،
�أكرث مما يلزم من الكتب.
�أ ّم ��ا بالن�سب ��ة اىل كتاب”بروفي�س ��ور بورخ� ��س" ،فالنا�س
الوحي ��دون الذي ��ن �سي�صنع ��ون �أك�ث�ر مم ��ا يل ��زم من ��ه هم
بروفي�سورون ق ّلة .دعه ��م ي�ستمتعون بذلك .كان بورخ�س
مول ��ع بالفكرة الت ��ي تق ��ول �أن العجز ع ��ن الن�سيان يجعل
احلي ��اة ال تطاق وب�ل�ا معنى .ثمة العديد ج ��د ًا من الأ�شياء
التي ن�ستطيع اال�ستغناء عنها”.بروفي�سور بورخ�س”هو
واحد منها.

عن الغارديان

كيف فقدت الكتب االلكترونية بريقها؟
ترجمة /المدى
ويف كث�ي�ر م ��ن الأحي ��ان ال ميكن ��ك �أن تتذكر
�ش ��يئ ًا عل ��ى الإط�ل�اق .ال ميكنك معرف ��ة ما �إذا
كان ��ت النهاية هي النهاية حق ًا� ،أو ما �إذا كانت
النهاي ��ة ت�س ��اوي  ٪93م ��ن الكت ��اب تليها ٪7
كمراج ��ع وم�ص ��ادر وتعليقات م ��ن القراء .ال
ميكنك اعارته �إىل �صديق �أو و�ضعه على عتبة
باب جارك.
قب ��ل ب�ض ��ع �سن ��وات� ،أقتنيت (الكن ��دل) وهو
جهاز الك�ت�روين لقراءة الكتب فق ��د �أ�صبحت
طالب ��ة مرة �أخرى .كنت �أقر�أ الكثري من الكتب
وكن ��ت بحاجة �إىل �أن تك ��ون رخي�صة و�سهلة
احلمل ولك ��ن الآن تراجع جه ��از كيندل ليقبع
يف اجل ��زء اخللفي م ��ن درج مكتب ��ي مف�سح ًا
املج ��ال للجه ��از اجلدي ��د بلو تاك ال ��ذي طرح
اىل اال�س ��واق لتوه (يف اعياد امليالد املا�ضية)
وا�صب ��ح يف ال�ص ��دارة .ويف الوق ��ت نف�س ��ه،
تكومت اعداد من الكتب الورقية على الطاولة
بجانب ال�سرير وازداد ارتفاعها وملأت �سطح
الغرفة .وعندما �أن ��ام على �سريري يف الليل،
ف� ��إن املنظر يف الأ�سفل يبدو كمدينة م�صغرة
من الكتب .ال �أريد التكهن مبا يجري يف غرف
ن ��وم الآخرين ولكنني �أظن �أنه قد يكون �شيئ ًا
مماث�ل ً�ا ،لأن الأرق ��ام التي ن�ش ��رت م�ؤخر ًا من
قبل جمعي ��ة الن�شر تظه ��ر �أن ،مبيعات الكتب
االلكرتوني ��ة ق ��د انخف�ضت بن�سب ��ة  ،٪17يف
حني �أن مبيعات الكت ��ب الورقية زادت بن�سبة
 .٪8وان الإنف ��اق اال�ستهالك ��ي عل ��ى الكت ��ب
ارتفع مبق ��دار  89مليون جنيه ا�سرتليني يف
جميع املجاالت يف الع ��ام املا�ضي ،مقارنة مع
عام  .2015فلماذا يحقق الكتاب الورقي هذه

النجاحات؟
قب ��ل ع�شر �سنوات ،عندم ��ا ظهر جهاز كيندل،
كان ��ت الفك ��رة معج ��زة .فق ��د امتلكن ��ا القدرة
على حتميل مئات الكت ��ب مكد�سة يف �شريحة
�صغ�ي�رة م ��ن البال�ستي ��ك ،ق�ص� ��ص ال تعد وال
حت�ص ��ى يف ب�ضع مئ ��ات م ��ن الغرامات ..يف
غ�ض ��ون خم� ��س �ساع ��ات ،كانت ق ��د بيعت كل
اجهزت ��ه املطروح ��ة رغ ��م ان �سعره ��ا (399
دوالر ًا)كان يب ��دو مرتفع ًا �آنذاك ،اما الآن ف�إن
و�ضع جه ��از كيندل بجانب الهات ��ف الذكي �أو
الكمبيوت ��ر اللوح ��ي ا�صب ��ح �أم ��ر ًا قدمي ًا ،يف
ح�ي�ن �أن جترب ��ة الق ��راءة بالكين ��دل ال تنت�شر
والتنمو اال بالكاد.
تقول كاثرين �سومرهاي�س ،وهي نا�شرة �أدبية
”:لقد كانت جتربة جديدة ومثرية"”.ولكنها
الآن تب ��دو كئيب ��ة جد ًا �ألي�س كذل ��ك؟ �أعتقد ان
اجلميع يرغبون باقتناء اجهزة التكنولوجيا
احلديث ��ة ،ول�س ��وء احل ��ظ ،لي�س ��ت هن ��اك
م ��ن �أجه ��زة لق ��راءة الكت ��ب يف ابت ��كارات
التكنولوجي ��ا احلديث ��ة وال �أعتق ��د �أن النا�س
يرغب ��ون بق ��راءة الرواي ��ات الطويل ��ة يف
هواتفه ��م� .أعتق ��د �أن القارئ الع ��ادي �سيقول
�أن واح ��دة من امللذات الكبرية يف القراءة هو
تقليبك لل�صفح ��ة الورقية .فهذه العملية تتيح
لك الوقت لكي ت�سرتخي وتفكر".
ويف الواق ��ع ،فقد تباط� ��أ االقبال عل ��ى الكتب
االلكرتونية بع ��د موجة تدافع كبري القتنائها
حدث ��ت ب�ي�ن عام ��ي  2012و  ،2014ووفق� � ًا
ل�ستي ��ف بوهمي ،مدي ��ر البح ��وث يف اململكة
املتحدة يف نيل�سن ،الذي �أجرى بحوث ًا ل�صالح
جمعية الن�شر .هناك عدد �أقل من القراء اجلدد
للكت ��ب الرقمية ،بالتوازي م ��ع ازدياد التوجه
نح ��و اقتن ��اء الكت ��ب الورقية .وعل ��ى �سبيل

املث ��ال فق ��د ت�ضاعفت مبيعات الكت ��ب الورقية
يف موقع اوي�سرت بعد عام من ظهوره.
ال�ش ��يء الآخ ��ر ال ��ذي ح ��دث ه ��و �أن الكت ��ب
�أ�صبح ��ت تعترب مرة �أخ ��رى ك�أ�شياء جمالية.
فه ��ي مطم ��ع يف حد ذاتها ،يف ح�ي�ن �أن الكتب
االلكرتوني ��ة ،ال مت ��ت للجم ��ال ب�صلة ،و�أكرث
تكلف ��ة .ف�سع ��ر رواي ��ة جدي ��دة م ��ن اخلي ��ال
العلم ��ي غالب ًا ما يكون جم ��رد ارخ�ص بجنيه
�أو اثن�ي�ن م ��ن �سع ��ر الكت ��اب الورق ��ي .يقول
جيم� ��س داون ��ت ،املدي ��ر الإداري ل ��دار الن�شر
ووتر�ستوني� ��س والت ��ي ن�شرت رواي ��ة افعى
ا�سيك� ��س للكاتبة �س ��ارة ب�ي�ري� ،أن� ،أكرث من
 80الف”ن�سخة م ��ن الرواية بيعت بالتعاقب
(هو ،مثل معظم النا�س الذين �شاركوا يف ن�شر
الكت ��ب الورقية ،يقر�أ بوا�سط ��ة جهاز كيندل،
ولك ��ن بعد ذل ��ك ي�شرتي الن�سخ ��ة الورقية من
الكتب التي يحبها).
وي�ضيف داونت”:لقد �أ�صبح الكتاب الورقي
�شيئ� � ًا رخي�ص� � ًا وعادي� � ًا عن ��د بداي ��ات الق ��رن
احلايل"”.ب�سب ��ب انخفا� ��ض ج ��ودة الورق،
ف�أن ��ت �إذا ترك ��ت كتاب ًا يف ال�شم� ��س �سيتحول
اىل الل ��ون الأ�صف ��ر .واوراق ��ه مل�صوق ��ة،
ولي�س ��ت مدروزة .كان ��وا ي�ضعون غالف ًا على
الكت ��اب الورق ��ي ولكن ��ه مل يكن ينف ��ع ب�شيء
م ��ع حج ��م ال ��ورق الكب�ي�ر ال ��ذي يحويه .يف
الوقت احلا�ضر� ،إذا اقتنيت كتابا ورقي ًا ،فمن
املرجح �أن يك ��ون هناك �شيء مث�ي�ر لالهتمام
بني ثناياه".
وه ��ذا �ش ��يء مث�ي�ر لالهتم ��ام وم ��ن املرج ��ح
�أن ��ه ه ��و م ��ن ج ��ذب النا� ��س اىل موق ��ع
 ،bookstagram#املهت ��م بجمالي ��ات
الكت ��ب ،حيث تبدو الكت ��ب فيه مثل عار�ضات
الأزي ��اء ،حي ��ث ميك ��ن للجمي ��ع ق ��را ًء اوغري

قراء ر�ؤية القطط وال ��كالب وهي تقر�أ الكتب
ور�ؤي ��ة الكت ��ب و�س ��ط املناظ ��ر الطبيعي ��ة،
والتمت ��ع ب�ص ��ور الكت ��ب الت ��ي تق ��دم م ��ع
املعجن ��ات اللذي ��ذة ،وم ��ع بخاخ ��ات الزهور،
وو�س ��ط الأدوات املنزلي ��ة ،و�شواه ��د القبور
ومع �أكواب من القهوة ،بالوان مبهرة تناف�س
ال ��وان االزي ��اء ،والأحذي ��ة ،والب�سكوي ��ت
الفاخر فيما ميك ��ن و�صفه بعامل خا�ص لأزياء
الكتب .واخ�ي�ر ًا ..فح�سبك انك ال ت�ستطيع �أن
تلتقط”�سيلفي”بجهاز القراءة الإلكرتونية.
الكت ��ب الورقية �ستك ��ون املو�ض ��وع الرئي�س
يف ع ��دد ربي ��ع و�صيف ه ��ذا الع ��ام من جملة
فانتا�ستي ��ك م ��ان وه ��ي املجل ��ة املتخ�ص�ص ��ة
ب�أزي ��اء الرج ��ال الت ��ي ن�صحت ق ّراءه ��ا الذين
يتابع ��ون �آخ ��ر اخب ��ار املو�ض ��ة و الأزياء �إىل
اختي ��ار خم�س ��ة كتب غ�ي�ر مق ��روءة واخذها
معهم �إىل الأريكة وق�ضاء خم�س دقائق مع كل
واح ��د .وتقول كاتب ��ة املقال"الفرق بني قراءة
برو�س ��ت مل ��دة خم� ��س دقائ ��ق وع ��دم قراءت ��ه
�صغري ،ولكنه مهم �أي�ض ًا"( .هذه هي الطريقة
الت ��ي �س�أتخل� ��ص فيه ��ا م ��ن االح ��راج ال ��ذي
رافقن ��ي طول حيات ��ي لأين مل اق ��ر�أ �شيئ ًا من
اعمال برو�ست).
يف ال�ساب ��ق ،كان النا� ��س ي�ش�ت�رون الكت ��ب
لأنهم يحب ��ون الق ��راءة .الآن ي�شرتون الكتب
لأنه ��م يحب ��ون الكتب .تق ��ول جنيف ��ر كوين،
الت ��ي تدير موق ��ع  bookiferاجلميل الذي
يق ��دم عر�ض� � ًا للكت ��ب ،وموق ��ع االن�ستاغ ��رام
الذي يدعى ”،Cowniferكل ه�ؤالء النا�س
يفكرون حق ًا يف �شكل الكتب  -ولي�س فقط يف
حمتوياته ��ا ،و ماذا ت�شب ��ه من ا�شياء" ،.ومن
ا�شرتوا جهاز الكيندل بد�أوا يكرهوه.و يعتقد
�سومرهاي� ��س �أن”النا� ��س يعت�ب�رون الكت ��ب

يف منزلهم قطع ًا فني ��ة" .وواحدة من �أعمالها
املقبلة يتمي ��ز بت�صميمه من قبل �شخ�ص الذي
�صم ��م �أغلفة �ألبومات .فرق ��ة الروك املعروفة
 .Elbowويقول”:اجلمي ��ع يري ��دون كتب ًا
مث�ي�رة يف غالفه ��ا .متيزه ��ا عن”كتب طاولة
القه ��وة" ،وهو ما كان لدين ��ا قبل ظهور موقع
 .bookstagram#وه ��ذا ي�ساع ��د عل ��ى
تف�سري عودة ن�شاط املكتبات امل�ستقلة ،والتي
توفر جترب ��ة �أكرث منط� � ًا� ،أو تن�سيق ًا ،ويقول
داونت”:كن ��ا عل ��ى حافة الهاوي ��ة ،يف �إ�شارة
�إىل الركود ال ��ذي ع�صف ب�سوق الكتب .لكنها
ت�ضيف”:عندم ��ا تتعر� ��ض لل�ضغ ��وط ،علي ��ك
�أن ت�ستجم ��ع قواك ،وهذا م ��ا حدث يف جميع
جماالت �صناعة الكتب".
وهن ��اك �أ�سب ��اب �أخ ��رى لرتاج ��ع الطلب على
الكت ��ب الإلكرتوني ��ة .فكتب الأطف ��ال ،والتي
متثل جم ��ا ًال للنمو املت�س ��ارع ،ال ت�شهد اقبا ًال
جي ��د ًا عليها يف جم ��ال الق ��راءة الإلكرتونية
(على الرغم م ��ن �أن هناك الكثري من تطبيقات
الق ��راءة للأطفال) .وينطب ��ق االمر نف�سه على
كت ��ب ال�شب ��اب ،على الرغ ��م من �أن ه ��ذه الفئة
العمرية م ��ن املتوقع �أن تختار جتربة القراءة
التكنولوجية".
وينبغ ��ي التعام ��ل م ��ع �أرق ��ام جمعي ��ة الن�شر
بح ��ذر .فهي ت�ستبعد الكتب الت ��ي تن�شرذاتيا،
وهي �سوق كبرية للكتب الإلكرتونية.
لكن �آخر �شيء يريده �أيّ بائع �أو نا�شر للكتب
للورقي ��ة – هو اندث ��ار الكت ��اب االلكرتوين.
وي�ؤك ��د داونت”نح ��ن نري ��د �أن يق ��ر�أ النا�س.
وال نحدد له ��م كيف يق ��ر�أون” ،وهو يعلم �أن
النا�س الذين يق ��ر�أون ،عاج ًال �أم �آج ًال� ،سوف
ي�شرتون الكتب.

عن الغارديان
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فصل من كتاب

يص��در قريب��ا عن

ً
متمردا أكثر من أقراني على
كنت
المعيش��ة المترفة التي عشتها
في منزلنا
ﺑﻌــﺪ ان ﺗﻘــﺪم ﺑــﻲ اﻟﻌﻤــﺮ وأﻧــﺎ –اﻵن -ﻗــﺪ ﺗﺠــﺎوزت
اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴــﻦ ﻣــﻦ ﻋﻤــﺮي ،ﻟــﻢ أﺟــﺪ ﹸﺑــﺪ ﹰا ﻣــﻦ
اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻨﺎﺷــﺪات وﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺷــﻘﻴﻘﻲ اﻷﻛﺒــﺮ رﻓﻌﺔ،
وﻋــﺪد آﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻻﺻﺪﻗــﺎء اﻟﺬﻳــﻦ وﺻﻠــﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬــﻢ
ﺣــﺪ اﻻﻟﺤــﺎح ﺑﻀــﺮورة ﻛﺘﺎﺑــﺔ ﻣﺬﻛﺮاﺗــﻲ اﻟﺘــﻲ ﻟــﻢ
ﺗﺨﻄــﺮ ﺑﺒﺎﻟــﻲ ﻳﻮﻣــﺎ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬــﺎ وﺗﺪوﻳﻨﻬــﺎ.

املقدمة
بع��د ان تق��دم يب العمر وأن��ا –اآلن -قد تجاوزت الثالث��ة والثامنني من
عمري ،مل أجد ُبد ًا من االس��تجابة ملناش��دات ومطالبات شقيقي األكرب
رفع��ة ،وعدد آخر م��ن االصدقاء الذين وصل��ت مطالباتهم حد االلحاح
برضورة كتابة مذكرايت التي مل تخطر ببايل يوما كتابتها وتدوينها.
مردها يعود
كنت أتضايق من تلك املطالبات يف كثري من األحيان ،وكان ّ
لكوين ولجت طريق ًا ش��ائك ًا وصعب ًا يف العراق أغلب س��ني عمري ،وهو
العمل الس��يايس املعارض يف أغلب سنوات نشاطي يف هذا املضامر،
كرس��وا ُج ّل حياتهم
س��ائِ ر ًا من خالله عىل خطى الوطنيني االحرار الذين ّ
يف العمل السيايس املعارض( ،الوطني والدميقراطي) ،يف ظروف كانت
يف الغالب يسودها القمع واالضطهاد والتهجري ،ولرمبا كانت تؤدي حتى
الدرب بإرادتهم ،حيث
اىل املوت ،كام حدث للعديد ممن س��اروا بهذا
ِ
كنت من ضمن هؤالء الذين اختاروا الس�ير يف ذلك الطريق الذي اخرتته
بقناعة تامة اليشوبها ندم أو تردد.
الف�صل الأول..
�شارع طه
طفولة متناق�ضة� ..شباب ُم َت َم ِر ْد
�أنا ..يف هذا الكتاب!
كتب وال ��دي (كامل الچادرچ ��ي) ،يف مفكرته
ال�شخ�صي ��ة� ،أن ابن ��ه ن�صري ق ��د ولد يف متام
ال�ساعة ال�سابعة والدقيقة الأربعني ،من م�ساء
اليوم الثاين ع�شر من �شهر �آب�/أغ�سط�س عام
.1933
كان ��ت والدتي يف حملة (البقچة) الواقعة يف
منطق ��ة (امليدان) ،بالقرب م ��ن وزارة الدفاع،
اىل ج ��وار مدر�س ��ة (االعدادي ��ة املركزية) يف
قلب العا�صمة بغداد.
م�ض ��ت االع ��وام لأجد نف�س ��ي مدوّ ن� � ًا لبع�ض
ذكري ��ات عمر طويل ق�ضيت ��ه يف هذه احلياة،
بعد �أول �سطر دوّ ن به والدي تاريخ والدتي..
ذلك التاريخ ال ��ذي م�ضى عليه حلني ال�شروع
بكتابة �أول �سطر من حكاية العُمر هذه ،ثالثة
وثمانون عام ًا.
طفولتي
كن ��ت قد ُتركت من دون ا�سم طوال �ستة �أ�شهر
تلت والدتي� ،إذ كان والدي مرتدد ًا بت�سميتي
على ا�سم �شقيقه الفقي ��د يف �شبابه (�سليمان)
والذي ترك موته جرح ًا عميق ًا يف قلوب افراد
الأ�سرة.
لك ��ن الق ��رار كان ق ��د ا�ستق ��ر م ��ن قبل ��ه عل ��ى
ت�سميت ��ي بـ(ن�ص�ي�ر) ،تيمن� � ًا با�س ��م القائ ��د
العرب ��ي (مو�س ��ى ب ��ن ن�ص�ي�ر)� ،أح ��د فاحتي
الأندل�س يف العهد الأموي.
ن�ش�أت طفول ��ة متناق�ضة و�شب ��اب مُتمّرد ،من
حيث املعي�شة ،بل وحتى ال�سلوك والأجواء،
�إذ ترعرع ��ت يف حملة (جنيب با�شا) منذ �سنة
�( 1936ش ��ارع طه) قرب (�ساحة عنرت) ،التي
ال �أزال �أ�سكنه ��ا حتى ه ��ذا التاريخ ،وبتعبري

جغرايف �أدق ،تبد�أ حملتنا من منطقة الك�سرة
بالقرب من �ش ��ارع املغرب وتنتهي اىل �ساحة
عن�ت�ر يف االعظمي ��ة ،م ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد
طبع ًا.
ُع ��رف ال�شارع الذي ن�ش�أت في ��ه بـ(طه) ،تيمناً
بال�شخ�صية الوطني ��ة الع�سكرية وال�سيا�سية
�أح ��د ر�ؤ�س ��اء ال ��وزراء ال�سابق�ي�ن يف العه ��د
امللكي ال�سيد (طه الها�شمي) ،الذي كان ي�سكن
يف بدايته ،وهو الذي بعث الرغبة يف والدي
بال�سك ��ن يف ه ��ذه املنطق ��ة لرابط ��ة ال�صداقة
التي كان ��ت تربطهما .واملق�ص ��ود هنا (�شارع
طه) وال�شارعان اللذان يحيطانه.
تل ��ك املنطقة كانت تعد من الأحياء الراقية يف
ف�ت�رة الثالثينيات حت ��ى نهاي ��ة ال�سبعينيات
م ��ن القرن املا�ضي ،حيث كان ��ت ت�ضم م�ساكن
خلم�س ��ة ر�ؤ�س ��اء وزارات ،و�أك�ث�ر من ع�شرة
وزراء وموظف�ي�ن كب ��ار� ،إ�ضاف ��ة اىل �أدب ��اء
وفنان�ي�ن وع�سكريني كب ��ار ،ور�ؤ�س ��اء قبائل
عربي ��ة وكردي ��ة ،ا�ضافة اىل وج ��ود جيل من
ال�شب ��ان املتمردي ��ن الذي ��ن ت�أث ��روا باحلي ��اة
الع�صري ��ة اجلدي ��دة التي طر�أت عل ��ى العامل
�أجمع وهبّت رياحها على العراق بالطبع.
كان �أمل ذلك اجليل الذي �أدركته يق�ضي ببناء
جمتم ��ع يتما�ش ��ى م ��ع النه�ض ��ة الت ��ي �سادت
الع ��امل ،حي ��ث كان منه ��م القا�ص (عب ��د امللك
ن ��وري) ،والكاتب ��ان (جن ��دة فتح ��ي �صفوة)
و(عدنان ر�ؤوف) ،واملهند�سون املعماريون:
(رفعة الچادرچي ،وقحط ��ان عوين ،وه�شام
من�ي�ر وقحط ��ان املدفع ��ي وه�ش ��ام املدفعي)،
واملهند� ��س (�شريف يو�س ��ف) الذين ا�صبحوا
م ��ن م�شاه�ي�ر املهند�س�ي�ن العراقي�ي�ن فيم ��ا
بع ��د ،وكذل ��ك املفك ��ر ال�سيا�سي (عب ��د الفتاح
ابراهي ��م) ،والعامل االجتماعي الدكتور (علي
الوردي) ،والعالمة الدكتور (�أحمد �سو�سة)،
وال�شاع ��ر (بلند احلي ��دري) والفن ��ان (�ضياء

العزاوي) والفنان (الهام املدفعي).
وكذلك ال�سيد (فتحي �صفوة) وهو �أول نحات
عراق ��ي �أدخ ��ل درا�سة فن النح ��ت �إىل العراق
و ُد ِّر َ�س يف دار املعلمني االبتدائية.
كم ��ا ال يفوتن ��ي �أن �أذك ��ر �أ�سم ��اء ل�شاب ��ات
متح�ض ��رات �ساف ��رات ،ك ��ن يف طفولته ��ن
يَ�س ُك ��نَّ يف حيّنا ،حيث ُك ��نَ يركنب الدراجات
الهوائية ويلعنب ب�ب�راءة� ،أذكر منهن( :جنلة
فتح ��ي �صف ��وة) و(�سم�ي�رة ر�ؤوف) و(�أمينة
الچادرچ ��ي) و(ح ��ذام الف�ضل ��ي) و(با�سم ��ة
البح ��راين) و(ملع ��ان البك ��ري) و(عائ ��دة
ع�س�ي�ران) و(با�سم ��ة ر�ؤوف) وغريه ��ن
الكثريات ممن عال �ش�أنهن يف املجتمع وقدمن
الكث�ي�ر �إليه ع�ب�ر تخ�ص�صاته ��ن املمار�سة يف
حياتهن العملية.
كنت متم ��رد ًا �أكرث م ��ن �أقراين عل ��ى املعي�شة
املرتف ��ة الت ��ي ع�شته ��ا يف منزلن ��ا ،حيث كنت
يف اوقات الفراغ �أي ��ام العطل ال�صيفية �أخلع
حذائ ��ي لأم�شي ح ��ايف القدم�ي�ن يف احلديقة
�أو يف ال�ش ��ارع ،ب ��ل حت ��ى يف ب�ساتني احللة
العائ ��دة لأ�سرت ��ي والت ��ي كن ��ا نزوره ��ا ب�ي�ن
ح�ي�ن و�آخ ��ر� ،أو يف ب�سات�ي�ن (�آل الكي�ل�اين)
برفق ��ة (ابن خالتي عدن ��ان �أحمد جمال الدين
الكي�ل�اين) �أو لزيارته ��م فيه ��ا لوحدي ،حيث
كان ��ت تقع يف �أطراف الكاظمية انذاك ،وكنت
اق�ضي عندهم �أيام ًا عديدة.
ع�شقت الزراعة و�أ�ستهوتني احلياة ال�شعبية
وطريقة معي�شة العاملني فيها� ،إذ كنت ا�ستمع
اىل احاديثهم تاركا احلياة املرتفة مت�أم ًال مبا
كانوا يقولون.
كن ��ا يف ذل ��ك احل ��ي الراق ��ي جمموع ��ة م ��ن
ال�صبي ��ان املنحدرين من م�ستوي ��ات خمتلفة
يف املعي�ش ��ة وامل�ست ��وى االجتماعي ،كان منا
موفق م�صطفى العمري (اب ��ن وزير ورئي�س
وزراء) ،وه�شام احم ��د �ضياء (ابن موظف)،

قا�ض كبري) ،وعامر
وزه�ي�ر ح�سن ر�ضا (ابن ٍ
عب ��د الرزاق الف�ضلي (�إب ��ن مدير �شرطة)� ،أما
�أنا فقد كنت ابن� � ًا ل�شخ�صية �سيا�سية معروفة
ووزير �سابق.
رافقن ��ا �أي�ض ًا لفرتة معين ��ة ،طالل عبد الهادي
الچلبي (�إبن وزير ،وينحدر من احدى الأ�سر
الرثي ��ة يف بغ ��داد) و�شقي ��ق �أك�ب�ر لل�سيا�سي
الراح ��ل الدكت ��ور (احم ��د الچلب ��ي) ،وكذل ��ك
قا�سم عب ��د اله ��ادي الطابوقچ ��ي (كان والده
ميلك معم�ل ً�ا كبري ًا للطاب ��وق) «لقي حتفه مع
والده ب�أنفجار معملهم �سنة .»1950
وكان بيننا �أحد الأوالد من الطائفة اليهودية،
�أتذك ��ر �أن ا�سم ��ه كان (ح ��ي) وينح ��در م ��ن
�أ�س ��رة فقرية� ،إذ كان ��ت �أمه تبيع اخلبز لأبناء
املحل ��ة� ،إ�ضافة لعدنان (ال اتذك ��ر ا�سم �أبيه)،
كان (يعم ��ل م ��ع وال ��ده يف مطبع ��ة) ،وكمال
م�صطف ��ى« ،كردي اال�صل» (وال ��ده كان يعمل
طاهي� � ًا) ،و(عامل البن ��اء) عبد ال ��رزاق الذي
كان �أمي� � ًا اليُجي ��د الق ��راءة والكتاب ��ة ،فقمن ��ا
بتعليمه لي�صبح فيما بعد موظف ًا حكومي ًا.
كان بينن ��ا كذل ��ك �صديق �آخر يه ��ودي الديانة
(الطائف ��ة املو�سوية كما كان ��ت ت�سمى) ا�سمه
يو�سف �صيون ،وح�سبم ��ا اتذكر ترك العراق
مبك ��ر ًا (كان �أخوت ��ه يعمل ��ون يف جم ��ال
التعليم)..
كن ��ا نعي� ��ش يف جمتم ��ع اليع ��رف الطبقي ��ة
والطائفي ��ة� ،أما التفاوت يف م�ستوى املعي�شة
ال ��ذي كان بينن ��ا ،فلم ن�شعر ب ��ه مطلق ًا ،حيث
�سادت الألفة عالقاتنا ب�شكل �صادق وحميم.
�أ�سرتي
ب ��د�أ كي ��ان �أ�سرتنا ع�ب�ر زواج وال ��دي (كامل
رفع ��ة الچادرچ ��ي) بوالدت ��ي (مُنيب ��ة �آ�صف
ع ��ارف �أغا) يف م�س ��اء يوم العا�ش ��ر من �شهر
كان ��ون الثاين/يناير من عام  1924مل �أ�سمع
و�صف� � ًا له �إال من (امل�س بيل) التي عبرّ ت عنه

يف �إحدى ر�سائله ��ا لوالدتها ،واملحفوظة يف
مكتبة (جامع ��ة نيوكا�سل الربيطانية) والتي
كان ن�صها:
«مل �أج ��د الوق ��ت الكايف لك ��ي �أدف� ��أ ،فقد كنت
مدع ��وة حلفل ��ة عر� ��س عن ��د �آل الچادرچ ��ي،
والع�شاء ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءً».
ت�أخ ��رت ربع �ساع ��ة فوجدت ال�سي ��دات كلهن
هن ��اك حل�ضور حفل ��ة الع�ش ��اء الن�سائية� ،أما
الرج ��ال ففي بيت �آخ ��ر .العري�س ه ��و كامل،
الأخ غري ال�شقيق لر�ؤوف الچادرچي� ،أدخلت
العرو� ��س وكان ��ت خجل ��ى ج ��د ًا ومرتعب ��ة.
�أجل�ستها �إىل جانبي عن ��د الع�شاء ،فلم تنطق
ب�شيء ،وكانت ترت ��دي بدلة العر�س البي�ضاء
(خاطتها الراهبات الفرن�سيات) وعلى ر�أ�سها
دواغ مُز ّي ��ن بالقداح ،وجل�س ��ت وقد و�ضعت
يدها يف ح�ضنها .ال عجب فامل�سكينة �ستتزوج
تلك الليلة من رجل مل تره قط.
بيد �أن الع�ش ��اء كان لطيف ًا ،م ��دام �صبيح بيك
روت جتربته ��ا عن ال�شت ��اء يف برلني ،ومدام
الچادرچ ��ي حدثتن ��ا كيف تزوج ��ت من رفعة
بي ��ك وه ��ي يف الثالث ��ة ع�ش ��رة م ��ن العم ��ر،
و�ضع ��ت طفله ��ا الأول وه ��ي يف الرابع ��ة
ع�ش ��رة -فم ��ات ،ف�ل�ا ت�ستغرب ��ي .ر�ؤوف ابن
�ضرتها ،كان يف احلادية ع�شرة ،فكانا يلعبان
ويتخا�صم ��ان �ش� ��أن ال�صغ ��ار االخري ��ن .كان
رفع ��ة بي ��ك يوبخه ��ا ويربت عل ��ى كتفيها �إىل
�أن يت�صاحلا .عامل غريب عجيب ،كما حدثتك
�سابقا�-شرق وغرب.
خرجت ال�ساعة الثامنة ،وكان بيتي غري مدف�أ
والربد قار�س .
الخ...
لال�شارة ذكرت (امل�س بيل) يف بداية ر�سالتها
لوالدته ��ا ب�أنه ��ا ق ��د ذهب ��ت ع�ص ��ر ًا اىل نادي
العلوي ��ة الحت�ساء ال�ش ��اي يف احلديقة وكان
اجل ��و بارد ًا و�أمطرت الدنيا قلي ًال ،فعادت اىل

 -2رجال بال نساء
ا�صدر الكاتب الياباين هوراكي موراكامي
م�ؤخ ��را جمموعته الق�ص�صي ��ة «رجال بال
ن�ساء» ،مقتب�س ًا عنوانها من رواية الكاتب
الأمريك ��ي ارن�س ��ت همنغ ��واي .الق�ص�ص
عب ��ارة ع ��ن اعرتاف ��ات رج ��ال وحيدي ��ن
ومه�شمني فق ��دوا� ،أو هم على �شفا فقدان،
«ن�صفهم الآخر» .مط ��اردون بطيف املر�أة
«الراحل ��ة» ،ي�ستعي ��دون �شري ��ط حياتهم
م ��ع ن�س ��اء ع�شقوه ��م ،لكنه ��ن خرجن من
حياته ��م كم ��ا دخلنه ��ا ،بق�س ��وة وفظاظة.
وعلى على مدى �سب ��ع حكايات ،ي�ستخدم
هاروك ��ي موراكام ��ي قدرته عل ��ى مراقبة
حياة الرجال الذين يج ��دون �أنف�سهم ،كل
بطريقته اخلا�صة ،وحيدين.
ي�أخذ موراكامي القارئ �إىل �أعماق الروح،
�أو م ��ا ي�سمي ��ه «الطاب ��ق ال�سفل ��ي الثاين»
الذي يحمله ك ٌّل منا يف داخله ،حيث يكمن
ال ��ركام املبعرث وتخ�ت�رق الوح ��دة عظام
اجل�سد .رجال تتهدده ��م عزلة قا�سية بعد
رحيل ن�سائهم ،زوجة ،ع�شيقة �أو �صديقة.
ولأنهم غارقون يف وحدة قامتة ،ي�ستنجد
كل منهم مبن و�ضعته احلياة م�صادفة يف
طريقه :خادم يف فندق ،حار�س يف حانة،
�سائقة خا�صة ..هم الآخرون يعي�شون يف
عوامله ��م املعزولة ،لكنهم �سعيدون باملهمة
التي �ألقيت على عاتقه ��م :الإن�صات لبوح
الرجال الوحيدين.

ترجمة وإعداد /أحمد الزبيدي

ﻛﻨــﺖ أﺗﻀﺎﻳــﻖ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻓــﻲ ﻛﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻷﺣﻴــﺎن ،وﻛﺎن ﻣﺮ ﹼدﻫــﺎ ﻳﻌــﻮد ﻟﻜﻮﻧــﻲ وﻟﺠــﺖ ﻃﺮﻳﻘــ ﹰﺎ
ﺷــﺎﺋﻜ ﹰﺎ وﺻﻌﺒــ ﹰﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺮاق أﻏﻠــﺐ ﺳــﻨﻲ ﻋﻤــﺮي ،وﻫــﻮ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
اﻟﻤﻌــﺎرض ﻓــﻲ أﻏﻠــﺐ ﺳــﻨﻮات ﻧﺸــﺎﻃﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻀﻤــﺎر ،ﺳــﺎﺋﹺﺮ ﹰا ﻣــﻦ
ﻛﺮﺳــﻮا ﹸﺟ ﹼ
ــﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬــﻢ ﻓــﻲ
ﺧﻼﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﻰ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴــﻦ اﻻﺣــﺮار اﻟﺬﻳــﻦ ﹼ
اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟﻤﻌــﺎرض) ،اﻟﻮﻃﻨــﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃــﻲ( ،ﻓــﻲ ﻇــﺮوف
ﻛﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻳﺴــﻮدﻫﺎ اﻟﻘﻤــﻊ واﻻﺿﻄﻬــﺎد واﻟﺘﻬﺠﻴــﺮ ،وﻟﺮﺑﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ
ﺗــﺆدي ﺣﺘــﻰ اﻟــﻰ اﻟﻤــﻮت ،ﻛﻤــﺎ ﺣــﺪث ﻟﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻤــﻦ ﺳــﺎروا ﺑﻬــﺬا اﻟـ ﹺ
ـﺪرب
ﺑﺈرادﺗﻬــﻢ ،ﺣﻴــﺚ ﻛﻨــﺖ ﻣــﻦ ﺿﻤــﻦ ﻫــﺆﻻء اﻟﺬﻳــﻦ اﺧﺘــﺎروا اﻟﺴــﻴﺮ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ
اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟــﺬي اﺧﺘﺮﺗــﻪ ﺑﻘﻨﺎﻋــﺔ ﺗﺎﻣــﺔ ﻻﻳﺸــﻮﺑﻬﺎ ﻧــﺪم أو ﺗــﺮدد.

ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ..
ﻤﺮﺩ..
ﺷﺒﺎﺏ ُﻣﺘَ ّ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺐ

بيتها ترجتف من الربد.
ت�ألف ��ت �أ�سرتنا من الوالد والوال ��دة ،و�أربعة
�أبناء و�إبنة واحدة هم بالت�سل�سل:
(رفع ��ة و�أمين ��ة وبا�س ��ل ون�ص�ي�ر ويقظان)،
وكان ��ت دارنا ت�ضم عدد ًا من العاملني�( ،سائق
وفالح وحار�س ��ان وطباخ وعامل ��ة يف داخل
الدار).
كان بينن ��ا �أي�ض ًا احلار� ��س والقهوجي يف �آن
واحد ،وهو ال�سيد (حم ��زة) الذي كان يتمتع
ب�شخ�صي ��ة قوية مُهاب ��ة خمل�صة حمرتمة من
عندنا جميع ًا ،حيث كنا نعتمد عليه يف الكثري
من املهام.
ويف �أحي ��ان كثرية كان يبقى عندنا يف املنزل
لع ��دة �أي ��ام ال�سي ��د (ناج ��ي ال ��راوي) مُدر�س
الريا�ض ��ة ال ��ذي ا�صبح ممث�ل ً�ا ورئي�س ًا لفرقة
التمثي ��ل ال�شه�ي�رة (فرق ��ة الزباني ��ة) ،والذي
ن�ش� ��أ وترعرع مع �أم ��ه يف بيت �أه ��ل والدتي
(بيت عارف �آغا) مبنطقة احليدر خانه.
�أتذك ��ر يف طفولت ��ي وج ��ود �سي ��دة بغدادي ��ة
وقورة يف دارنا ،حيث كانت من �أ�صول تركية
وتدعى (جنيبة) ،كنا جنلها ونحرتمها ،حيث
كانت ت�ساعدنا يف بع�ض احتياجاتنا كخياطة
مالزم املنام و(الد�شادي�ش) ا�ضافة اىل قيامها
بطهي بع�ض الأطعم ��ة اخلا�صة ،وعندما كان
يح�ي�ن موعد تن ��اول الغ ��داء ال ��ذي كان وقته
حم ��دد ًا ،وقب ��ل تناول ��ه كنت اذه ��ب واغت�سل
لأع ��ود و�أجد املائدة قد ن�صب ��ت على الطريقة
الغربي ��ة ،حي ��ث كان الطع ��ام ي�ت�راوح ب�ي�ن
ال�شرق ��ي والغرب ��ي وكن ��ا نتناول ��ه بوا�سطة
امللعقة وال�شوكة وال�سك�ي�ن مراعني فيه �آداب
املائدة.
ك َن ��ا نت ��داول يف املن ��زل الأحادي ��ث العام ��ة
واخلا�ص ��ة� ،إذ كان وال ��دي حري�ص� � ًا على ذلك
ويع ��د ملتقانا فيه اجتماع� � ًا عائلي ًا ،حيث كان
يحر�ص عل ��ى جمعنا وخ�صو�ص ��ا على مائدة
الطعام بجو ت�سوده الألفة واالن�سجام.
�أم ��ا ب ��اب منزلنا ،فق ��د كان يُفت ��ح كل يوم منذ
ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة �صباح� � ًا ويت ��م �إغالقه يف
ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�شر لي ًال ،وق ��د �ألفت منزلنا
من ��ذ طفولت ��ي يف حرك ��ة دائمة طيل ��ة اليوم.
كانت والدتي ت�ستيقظ مع والدي منذ ال�صباح
الباكر ويف ف�صل ال�صيف كنا (ننزل من �سطح
الدار) حيث ق�ضينا ليلتنا فيه ،لن�شاهد مائدة
الإفطار قد جُ ه ��زت يف حديقتنا ،ويف ال�شتاء
كنا نتناول فطورنا يف �صالة الطعام.
يف �أيام ال�صيف كنا نتناول الفطور والع�شاء
يف حديق ��ة املن ��زل ،جنتم ��ع ح ��ول املائ ��دة
التي كان ��ت تن�ص ��ب ب�شكل مفت ��وح ي�ستغرق
�إعدادها وقت ًا اطول ،حيث كان �أ�شبه بالبوفيه
ونتن ��اول فيه الكثري من الأطعم ��ه املتنوعة..
ويف بع� ��ض الأي ��ام يذه ��ب (ال�سي ��د حم ��زة)
يف ال�صب ��اح الباك ��ر وي�أت ��ي بالكاهي ال�شهري
واللذيذ من حمل ��ة امل�صبغة الواقعة قريب ًا من
«�شارع البنوك  -ال�سمو�أل».
يف تل ��ك الأجواء الت ��ي �أدركته ��ا يف طفولتي
مل�ست اح�ت�رام خ�صو�صيات كل فرد من افراد
�أ�سرتنا ،حيث كانت لوالدتي حياتها اخلا�صة
وله ��ا جماعتها من الن�سوة الت ��ي كانت تلتقي
به ��ن ،وكانت تقاليده ��ا االجتماعية اقرب اىل
ال�شعبي ��ة ..كم ��ا ق ��د مل�س ��ت يف طفولت ��ي عدم
تدخل والدي يف حياتنا اخلا�صة �إال يف حدود
معين ��ة� ،إذ ال يدخل اىل �أية غرفة من غرفنا �إال
بعد اال�ستئذان عرب الطرق على بابها.
كان غالب� � ًا م ��ا يقوم بتق ��دمي الن�صائح ،ويبث
فين ��ا الثق ��ة بالنف� ��س ويحثن ��ا للتغل ��ب عل ��ى
بع� ��ض امل�ش ��اكل الت ��ي تواجهن ��ا ،وغالب� � ًا ما
�سمعته يقول� :إن االن�سان ي�ستطيع ان يتغلب

عل ��ى �أغل ��ب مايعرتي ��ه م ��ن م�ش ��اكل ب�أرادته
وت�صميمه ،حي ��ث كان ي�سرد حادثة معينة �أو
يروي لنا ق�صة تدل على املعنى املراد.
فعلى �سبيل املث ��ال كان ي�ضع كمية من النقود
يف علبة معدنية احتف ��ظ بها ،وكنت �آتي �إليه
�صباح� � ًا ال�ستلم املبلغ املح ��دد يل ل�سد نفقاتي
املدر�سي ��ة ،ف ��كان يرتكن ��ي لأخذه ��ا م ��ن دون
رقيب وي�شجعني عل ��ى ذلك ..ويروي لبع�ض
ا�صدقائ ��ه �أمام ��ي ب�أن (ن�ص�ي�ر) ي�أخذ يوميته
املح ��ددة من تلق ��اء نف�س ��ه من دون زي ��ادة �أو
نق�صان.
ويف مث ��ال �آخر ،كانت بع� ��ض املواد �شحيحة
او ت ��كاد تك ��ون مفقودة يف �أوائ ��ل ومنت�صف
االربعيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي� ،أي يف
ف�ت�رة احلرب العاملي ��ة الثانية ،كم ��ادة ال�سكر
والقهوة وال�شاي واخلب ��ز الأبي�ض وغريها،
حيث كانت �أ�سعاره ��ا مرتفعة جراء الظروف
الدولي ��ة الت ��ي �شمل ��ت الع ��امل �أجم ��ع يف ذلك
الظ ��رف الع�صيب الذي ع ��م الب�شرية جمعاء،
كان وال ��دي يق ��وم بو�ضع الدب� ��س �أو الع�سل
يف احللي ��ب �أو ال�ش ��اي ب ��د ًال م ��ن ال�سك ��ر،
ليتناول ��ه �أمامنا ويقول لنا ب�أنه �أنفع و�أ�صح،
و�أنكم �ستتعودون عليه تدريجي ًا و�ستجدونه
لذيذ ًا ،كما كان يج ��د البديل لبع�ضها ،ويتقبل
امل�صاع ��ب الت ��ي تواجهن ��ا دون �أي تذم ��ر من
قبله.
كان ��ت دارنا ت�شهد حرك ��ة دائمة وال�ضيوف ال
ينقطعون عنها �صباح ًا وم�ساءً ،كما كانت تقام
يف �أوق ��ات معينة بع�ض الع ��ادات والطقو�س
فيها ،فمث ًال عمل الكليچة يف العيد وبالتحديد
قب ��ل حلوله بيوم�ي�ن ومنذ طل ��وع الفجر كان
يُجلب الدقيق ليُعجن بكميات كبرية ويُخمّر،
حي ��ث كان التخمري ي�أخذ وقت� � ًا �أطول يف تلك
الأي ��ام ،كون اخلمرية كانت حملية وطبيعية،
وعند ال�صباح كانت تتوافد �صديقات الوالدة
من اجل�ي�ران ومن حم�ل�ات �أخ ��رى ليتناولن
ال�شاي معها ثم يبد�أن بعمل (الكليچة) ،حيث
كان العمل ي�ستمر بتح�ضريها حتى الظهرية،
و�أثناء عمله ��ن يف �إعدادها يتم تقدمي الطعام
لهن ث ��م ال�شاي ويب ��د�أن ب�شوائها يف التنور،
ك ��ون الأف ��ران مل تكن متوفرة �آن ��ذاك بال�شكل
احل ��ايل ،ث ��م تط ��ورت فيم ��ا بع ��د ب�أر�ساله ��ا
اىل اف ��ران ال�س ��وق ..وعن ��د الع�ص ��ر تك ��ون
(الكليچ ��ة) جاه ��زة لت�أخ ��ذ كل واح ��دة منهن
ن�صيبها وتغادر اىل منزلها.
ومبنا�سب ��ة احلديث ع ��ن العيد كان ��ت الكثري
م ��ن العوائل ت�ستغ ��ل هذه املنا�سب ��ة لتنظيف
دورها مب ��ا كان ي�سمى بـ(التعزيل ��ة)� ،إذ يبد�أ
العمل فيها قب ��ل يومني �أو ثالثة �أيام وتنظف
الدار ابتدا ًء من ال�سطح اىل الأ�سفل ،وكنا يف
املنزل نقوم بتحويل جميع احلاجيات للقيام
بتنظيفه ��ا وغ�س ��ل �أدوات املطب ��خ جميعه ��ا
وجتل ��ى لتك ��ون جاه ��زة ،كم ��ا ويت ��م رم ��ي
احلاجي ��ات البالي ��ة خارج ال ��دار واال�ستغناء
عنه ��ا وتتكرر ه ��ذه احلالة يف كل عي ��د .غالب ًا
ما �أتذكر هذه العادات والتقاليد التي اندثرت
واليعرفها اجليل احلايل.
�أم ��ا والدتي فق ��د كان لها عامله ��ا اخلا�ص ،وال
يتدخل فيه والدي.
وممِ ّ ��ا �أتذك ��ره �أي�ض ًا عن و�ض ��ع بيتنا يف ذلك
الزم ��ان كان االحتف ��ال بليلة (املحي ��ا) ،حيث
كان ��ت �أغلبي ��ة النا� ��س يف بغ ��داد حتتف ��ل يف
م�ساكنه ��م بي ��وم (الزكري ��ا)� ،أم ��ا يف بيتن ��ا
فاالحتف ��ال يكون بيوم املحي ��ا (ليلة اخلام�س
ع�ش ��ر م ��ن �شعب ��ان) ،وه ��ذا الت�أثري ج ��اء من
مدين ��ة احللة وهو ن ��ذر لوالدي عن ��د مولده،
بقينا حمافظني عليه طيلة حياته.

صدر باالنكليزي

ISSUED EN ENGLISH

 -3ال اح��د يس��تطيع تلف��ظ
اسمي
 -1الديموقراطية قصص من
الطريق الطويل نحو الحرية

م�ؤلف ��ة ه ��ذا الكت ��اب �شخ�صي ��ة معروف ��ة
انه ��ا كوندالي ��زا راي� ��س وزي ��رة خارجية
امري ��كا ال�سابق ��ة وفيه ت�ؤك ��د على ان دعم
الدميوقراطي ��ة يج ��ب ان يك ��ون حم ��ور
ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة للوالي ��ات املتح ��دة
يف الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن ،وتبدي
راي� ��س �أ�سفه ��ا لأن ال�ش ��رق الأو�س ��ط ال
يلق ��ى االهتم ��ام ال ��كايف م ��ن جه ��ود ن�شر
الدميقراطية .وال يوفر املقتطف املن�شور
م ��ا يكفي م ��ن املعلومات ملعرفة م ��اذا كان
ميك ��ن ل�ل��إدارة الأمركي ��ة فعل ��ه �أكرث مما
فعلت ��ه م ��ن ح ��روب ،قب ��ل و�أثن ��اء �شغلها
من�صبه ��ا يف البيت الأبي� ��ض كم�ست�شارة
للأم ��ن القوم ��ي ،فغ ��زت �أفغان�ست ��ان،
واحتلت العراق ودمرت بنيته امل�ؤ�س�سية،
و�شن ��ت حرب� � ًا عل ��ى لبن ��ان لبناء”ال�شرق
الأو�س ��ط اجلدي ��د"! يب ��دو كل ذل ��ك غ�ي�ر
كاف م ��ن وجه ��ة نظرها ،فتلق ��ي بالالئمة
عل ��ى دول �أخرى مل تفهم”املهمة الر�سالية
للواليات املتح ��دة يف العامل" ،فتقول”:ال
�أح ��د تقريب ًا من العلماء وال قادة و�شعوب
املنطق ��ة يتح ��دث ع ��ن الدميقراطي ��ة يف
ال�شرق الأو�سط".
وتتاب ��ع”:يف حني �أن رو�سيا وتركيا
وم�ص ��ر ال ت�شجعن ��ا ،ف�إن �شيل ��ي وليربيا
وتون� ��س يج ��ب �أن تلهمن ��ا .ميكنن ��ا �أن
نع�ت�رف ب� ��أن مقاب ��ل كل �شخ� ��ص من�ش ��ق
يقب ��ع يف ال�سج ��ن يف ال�ص�ي�ن �أو �إي ��ران،
ثمة �شخ�ص �آخر عل ��ى ا�ستعداد للتحدث،
بغ�ض النظر عن التكلفة".

رواية ت�سودها روح الدعابة والعواطف
حت��ك��ي � � �س �ي�رة اج � �ي� ��ال م� �ت� �ع ��ددة م��ن

امل�ه��اج��ري��ن وال�غ��رب��اء
ال � ��ذي � ��ن ي� �ح� ��اول���ون
ال �ع �ث��ور ع�ل��ى مكانهم
يف املجتمع الأمريكي
وداخل �أ�سرهم.
يف � �ض��اح �ي��ة خ� ��ارج
ك� �ل� �ي� �ف�ل�ان ��د ،ا� �س �ت �ق��ر
جمتمع من الأمريكيني
الهنود يف حياة متثل
الفجوة بني الثقافات ال�شرقية والغربية.
بالن�سبة للبع�ض،فان �أمريكا هي مكان
حم�يرة وم�غ��ري ف��رغ��م ان زم�ل�اء العمل
ال ميكن لهم نطق ا�سمك لكنهم يكررون
ب�شغف العبارات ال�سن�سكريتية يف مركز
التدريب على اليوغا .يعي�ش هاريت،
وه��و مهاجر هندي وحيد يف منت�صف
حياته ،مع والدته التي مل تعد قادرة على
العمل بعد وفاة �شقيقة هاريت� ،سواتي.
يف حم��اول��ة م�ضللة للحفاظ على عقل
والدته ،يقوم هاريت �إىل ارتداء مالب�س
�شقيقته كل ليلة ليتقم�ص �شخ�صيتها.
ويف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ،ت �ف��رح راجن��ان��ا،
وهي �أي�ضا مهاجرة هندية يف منت�صف
حياتها ،وه��ي ت�شاهد طفلها الوحيد،
برا�شانت ،وهو يذهب �إىل اجلامعة.لكنها
قلقة من �أن يكون زوجها على عالقة مع
امر�أة .،ثم تبد�أ عالقة �صداقة بني هاريت
راجن��ان��ا ،ع�لاق��ة �صداقة غريبة ت�سلط
ال�ضوء على امل�شاعر واملخاوف املخبوئة
داخل كل واحد منهم
م�ؤلف الرواية هو الكاتب راكي�ش �ساتيال
الذي يعي�ش يف الواليات املتحدة.
 -4مس��رحية هاملت تجوب
العالم
ه ��ذا الكت ��اب ع ��ن (هاملت)امل�سرحي ��ة
ال�شه�ي�رة لولي ��م �شك�سب�ي�ر حي ��ث جابت
هذه امل�سرحية  190بلدا ..يف الذكرى ال
 450ملي�ل�اد �شك�سبري ،ق ��ام م�سرح غلوب
ال�شك�سبريي برحلة ال مثيل لها ا�ستغرقت
عامني ،جاب بها م�سرحية هاملت يف كل
بل ��د عل ��ى ه ��ذا الكوك ��ب ،وللم�شاركة يف
ه ��ذا العر� ��ض امل�سرح ��ي املحب ��وب م ��ع
الع ��امل ب�أ�سره .وكان ��ت اجلولة من بنات
�أف ��كار دومينيك درومغ ��ول ،املدير الفني
للم�سرح ،ويف كتابه هذا ،ي�أخذ درومغول
القراء معه.اىل جميع حمطات الرحلة
مت تق ��دمي امل�سرحي ��ة يف ال�صح ��ارى
املتعرج ��ة ،والكاتدرائي ��ات الب ��اردة ،و
الأ�سواق ،وعلى الرغم من حادثة الت�سمم
الغذائ ��ي يف املك�سيك ،والتهديد بالكمائن
يف �أر�ض ال�صوم ��ال ،ووباء الإيبوال يف
غرب �أفريقي ��ا ،واال�ضطرابات ال�سيا�سية
يف �أوكراني ��ا ،ا�ستط ��اع ممثل ��ي م�س ��رح
غل ��وب .ان يظه ��روا لنا الع ��امل من خالل
منظ ��ور �شك�سب�ي�ر ،وم ��ا يعني ��ه الأم�ي�ر
الدمنارك ��ي ل�شع ��ب ال�س ��ودان ،وت�أث�ي�ر
�أوفيلي ��ا عل ��ى مواطن ��ي كو�ستاري ��كا،
وكي ��ف ميك ��ن لعر� ��ض م�سرح ��ي للق ��رن
ال�ساد�س ع�شر �أن يتلم�س حياة الالجئني
ال�سوري�ي�ن ،.ي�ستخ ��دم درومغ ��ول كتابه
ه ��ذا ال�ستخال� ��ص ر�ؤي ��ة جدي ��دة له ��ذه
التحف ��ة ،وا�ستك�شاف تاري ��خ امل�سرحية،
ومعناها ،وملذاتها .كتاب هاملت يجوب
الع ��امل هو كتاب ممتع للغاية عن مغامرة
م�سرحية مل ي�سبق لها مثيل.
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جسارة وجزالة األسلوب في قصيدة
األبواب كلها

م����ن اص��������دارات




 
 



 

 

 
 

يف محُ ��اق �أ�سلوبية قدمي ��ة؛ الأمر الذي يعني املجموع ��ة اجلدي ��دة ،ه ��ذه ،حتم ��ل العنوان
�أنها – يف النتيجتني – حاالت خا�صة للغاية .الفرع ��ي« :ترديد ال�صدى يف التالعب ب�أخالق

اللي ��ل»؛ وهي ق�صيدة واح ��دة طويلة ،موزعة
و�أدب ب ��ركات منوذج رفي ��ع على تلك
احلاالت 




على 
امل�شهد 
اخلا�صة� :شعره ّ

   
فقرات ومقاطع فرعية ،هنا منوذج منها:
�ضخ حياة جديدة يف



 


ق��ون عالق ��ون �أم ��ام �أب ��واب املخامر ،ال
أحيت«العال
ال�شع ��ري العرب ��ي املعا�صر ،وروايت ��ه �

 

��م ،والناك�ص ��ون ناك�ص ��ون :وراء
تزجرو ه
كربى
عامل� � ًا �سردي ًا يكون في ��ه العجائبي مادة
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واحلدائ ��ق للح�س ��اب عل ��ى ف�ضائ ��ح ال�شجر،
من ذلك ،وهذه لي�ست مفارقة البتة� ،أن بركات  




الظالل ،وهرطقة املمرات .ح�ساب من
دافقة،ومروق
الكردي كتب بلغة عربية ف�صحى -حية،
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الرثاء
بليغ ��ة� ،إعجازية ،فاتنة ،طليق ��ة ،بالغة
 /وثواب /من�ُ /س ْك ��ر /و�صدىً
ُ
ٌ
ٍ
 
واجل�س ��ارة واجلزال ��ة – ولع ��ب دور ًا كب�ي�ر ً
ال�سكرة ريحانية ـ
� �
قادم
للنهائي
ا
ًا يف قباقيبهُ /
 


وا�ستخداماتها تلك ال�سكرة قبل اللون ،وبعد اللون /ال�سكرة
يف حتديث قوامها الرتكيب ��ي

الذي قب ��ل النق� ��ض وبع ��ده /قب ��ل العق ��ل وبع ��ده/
البالغي ��ة ووظائفه ��ا اخلطابي ��ة؛ الأم ��ر


ا�ستقطاب ،ال�سك ��رة /الريحاني ��ة /يف /الأف ��واه /نبي ٌذ/
يغن ��ي عن الق ��ول �إنه ب ��ات ب� ��ؤرة

 يف الأفواه".
ومعيار قيا�س ،ومنوذج ت�أثري.



ت�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى يف ب�ي�روت وبغ ��داد،
جمموع ��ة �شعرية جدي ��دة لل�شاع ��ر والروائي
أبواب كلُّها
ال�سوري �سليم بركات ،بعنوان «ال ُ
(ترديد ال�ص ��دى يف التالعب ب�أخالق الليل)».
وهي ق�صيدة واحدة طويلة من � 265صفحة،
وخ� �ّ�ص ال�شاع ��ر «القد� ��س العربي”مبقط ��ع
منها.
�أ�ص ��در ال�شاع ��ر ال�س ��وري �سلي ��م ب ��ركات 19
جمموع ��ة �شعري ��ة؛ وه ��ذه ه ��ي املجموع ��ة
الع�شرون ،ف�ض ًال عن «الأعمال ال�شعرية» التي
�سب ��ق �أن �صدرت عن امل�ؤ�س�س ��ة العربية� ،سنة
 .2007ويع ّلمنا تاري ��خ الإجنازات الإبداعية
الفردي ��ة در�س ًا كب�ي�ر ًا ،مف ��اده �أن �أعمال الأدب
اال�ستثنائي ��ة قامت بواحد م ��ن �إجنا َزين� :إما
�أنه ��ا �أ�س�س ��ت �أ�سلوبي ��ة جدي ��دة� ،أو ت�سبب ��ت

بيل كلنتون يؤلف روايته األولى

  

حواضر البوح ...خواطر الوضوح في مجموعة بش���رى الهاللي
مني)
الشعرية (لن ُتشفى ّ
ّ

حسن عبدالحميد
مل ت ��زد الكاتب ��ة (ب�ش ��رى اله�ل�ايل) يف عم ��وم مت ��ون
جمموعته ��ا ال�شعر ّي ��ة الأوىل املعنون ��ة (لن ُت�شف ��ى م ّني)
بالت�ساند مع
ال�ص ��ادرة هذا العام عن (دار �أف ��كار) -دم�شق ّ
(دار ميزوبوتامي ��ا) -بغداد عم ��ا �أ�ضافته تعاريف متفرعة
للفل�سف ��ة من حي ��ث كونها (معرفة ال ��روح) ،كما مل تبتعد-
كث�ي�ر ًا -ع ��ن وجه ��ات نظر(ويلي ��ام جيم� ��س) بخ�صو�ص
تعريفه له ��ا(�أي الفل�سفة) من حي ��ث هي؛(حماولة �شديدة
العن ��اد للتفك�ي�ر بو�ضوح)،بع ��د �أن متاث ��ل الوع ��ي ل ��دى
(ب�ش ��رى) و ّتنا�سق من عنديّات ما تختزن من حرارة وج ٍّد
وحمم هيام حتوم نحو عاطفة ا ُ
حل ّب ،من خالل تفوي�ضات
احلاج ��ة �إليها كمنحى تفاعلي م ��ع الآخر(الواحد) منه �أو
(املتعدد) وفق تتبع منا�سيب املت�أ�صل منه يف �أ�صل جوهر
ذلك الواح ��د �أو�أوجه التعدّد فيه ،مبا يُتقارب مع ما يذهب
�إلي ��ه �أح ��د املت�صوّ ف ��ة ممن �أغواه ��م الغ ��ور يف مهابة هذا
منا ا ُ
التو�صي ��ف حتى ج ��اء يقول؛(�إ ّ
حل ّب م ��ا لبث ...وكل
حُ بٍّ يزول فلي�س بحُ بٍّ  ...وكل حُ بٍّ يتغيرّ لي�س بحُ ِّب).
حافظ ��ت (ب�ش ��رى) يف �سي ��اق تق ��دمي بع� ��ض خماب ��ئ
م�شاعرها و�سيول عواطفه ��ا يف ر�صف ق�صائد منثوراتها
ال�شعر ّي ��ة على منوال روح ال�س ��رد وبراعة التقطيع املتبع
يف نف� ��س و�سياق الكتابة الدراميّة الت ��ي مت ّر�ست وقدّمت
ف�ض�ل ً�ا عن مق ��االت �صحف ّي ��ة كث�ي�رة ومتنوع ��ة �إىل جنب
وج ��ذب تثوي ��رات ملواق ��ف �إن�سان ّي ��ة فيما يخ� ��ص و�ضع
العراق بعد ما �أُ�صطلح عليه بـ(اجلديد) ،لذا تبارت -هنا-
م ��ع ذاتها الواثق ��ة وال�صريحة بوهج نه ��ج تخاطري يكاد
يالم� ��س اليوم ��ي م ��ن ا�ستح�ض ��ارات ل�صور م ��ن (�ألبوم)
الذكريات جدحت تت�ساوق لكي تتماهى مع جمريات واقع
حم�سو� ��س ج ��رى متري ��ره عرب تهومي ��ات �أح�ل�ام ولذائذ
حفر متوازن
واع عرب �سيل مهارات ٍ
عت ��اب وحلظات مت ّرد ٍ
م ��ا بيها من حيث كونه ��ا (عا�شقة وله ��ى) و بني من تطلب
من ��ه (�أن ال يُ�شفى منه ��ا) من حيث هو (مع�شوق �سلبي) �أو
غري متك�أفئ ،وتلك معادلة ال تخلو من ثقة ح�ضور ل�صوت
الأنث ��ى يف جلج دواخله ��ا و�أن�ساق تعابريه ��ا البارعة يف
ع ��دم مترير اللب�س والد� ��س و�سوان ��ح الغمو�ض يف بنية
ا�شتقاقاته ��ا وتطويعه ��ا ملو�ضوع� � ٍة واح ��دة ه ��ي (ا ُ
حل ّب)

ال ��ذي حاول ��ت رميه ب ��رذاذ ال ��ورد ال بن ��ار الر�صا�ص كما
در�س
فعل ��ت من قبل(غادة ال�سمّان)ّ ،
احلب الذي هو �أعذب ٍ
يف الق ��وة التي مت ّ
رت�ست على التح ّلي به ��ا (الهاليل) على
م ��دار �سن ��وات اكت�شافها لطاق ��ة ال�شعر الكام ��ن يف قيعان
دواخله ��ا ،كما ي�شهر هذا التهديد املعلن عن نف�سه يف ن�ص
باحلب) حيث حفلت تبوح فيه):
حمل عنوان (املوت رمي ًا
ّ
�أعل ��ن َ
عليك /..حرب ال�شوق� /سهامها عمياءُ /تطلقها �أيا ٍد
جائع ٌة /..القتنا�ص/..نب�ضات القلب /كر�صا�صة عمياء/
ُ
الن�سيان /نب�ض قلب ��ك /م�ضرج ��ة بالي�أ�سُ /تفلتُ
�أ�سك ��تَ
قب�ض ُة ال ��روح� /أحالم ًا كانت /حتر� � ُ�س بوابته /على باب
ب�صدر مك�شوف /مل يخ�ش
احلب /وقفنا مع ًا /تقدم ُتك/..
ّ
ٍ
وابل ال�ش ��وق /وكنت..من�شغ ًال /ب�إح ��كام درعك /الواقي
من القلق )..املجموعة �ص32
ً
علنا
مغامرة الشعر...
�ش ��اء لهذه املجموعة �أن تنح�ص ��ر بال�سنوات التي بد�أت
منه ��ا (ب�شرى) خو� ��ض مغامرات ال�شع ��ر العلنيّة على هذا
النح ��و ال�شاخ� ��ص واملُتخ�ص� ��ص -عل ��ى وف ��ق م ��ا �أ�شرنا
ونوهن ��ا  -ع�ب�ر ت ��وايل الأع ��وام 2013و2014و2015
والت ��ي نحت ��ت خالله ��ا خم�س ��ة و�أربع�ي�ن ن�ص� � ًا توّ �س ��دت
جميعها يف هذه املجموعة فيما �أنفرد ن�ص واحد �أ�صطف
بعنوان (�صفح ��ات ال تن�سى) ُكتب يف الع ��ام 2009/فيما
الن� ��ص الث ��اين ال ��ذي �أ�ستظ ��ل بعنوان(لهفة) ج ��اء موثق ًا
يف الع ��ام ،2012/لت�صب ��ح املجموعة مب�ل�اك التام �سبعة
و�أربع�ي�ن ن�ص ًا مُتخم ًا ب ��كل لوازم الدفاع عن به ��اء �أ�شياء
ال�شاع ��رة ون ��وازع متنف�ساته ��ا الو�صف ّي ��ة والدالل ّي ��ة ،بل
حت ��ى التعوي�ض ّي ��ة منه ��ا يف نواح ��ي ا�ستبداله ��ا لأدوات
الكتابة الت ��ي �أعتدناها حيال خوا� ��ص و�ضوح ح�ضورها
يف حم ��راب ال�صحاف ��ة �أو مرتهن ��ات الكتاب ��ة الدرام ّي ��ة
النا�شط ��ة ،بغية توريد نب ��ل م�شاعرها والتعبري عن �صدق
انتهاالته ��ا م ��ن ينابي ��ع ال�شعر،رمبا على �س�ي�ر هدي ذلك
املنح ��ى االجرتاح ��ي املاث ��ل ال ��ذي �أفا� ��ض في ��ه الروائ ��ي
صري منا�س ��ب لبطل
(ف� ��ؤاد التك ��ريل) يف حمن ��ة �إيج ��اد م� ٍ
روايت ��ه (توفيق امل ��وىل) يف(الأوجاع وامل�س ��رات) فرناه
ُي ��ورد عل ��ى ل�سان ��ه ه ��ذا التربير؛(رمب ��ا تك ��ون ممار�س ��ة
ال�شع ��ر �أح�س ��ن و�سيل ��ة لع ��دم الإن�ضباط يف ه ��ذا العامل)
ومب ��ا قد نت ّلم�سه يقرتب م ��ن ر�أي (�سوزان �سونتاغ) التي
ت ��رى يف ال�شعر؛(ه ��و التخل� ��ص من امل ��كان)� ،أو هو (نقد
احلي ��اة) م ��ن جهة نظ ��ر �أخرى ،م ��ع الأخذ بع�ي�ن االعتبار

ا�ستحال ��ة حتقي ��ق ذل ��ك -كم ��ا ه ��و حا�ص ��ل يف مُنهم ��كات
(ب�ش ��رى الهاليل) ال�شعريّة ولواه ��ب ا�ستعاراتها يف هذه
املجموع ��ة يف الأقل ،وبع ��د كل ما ورد -دون توافر الظفر
بتلك الق ��درة الفائقة على �إثارة العواط ��ف احلقيقة كالتي
تواف ��دت وت�شبث ��ت يف ج ��ذوة ذل ��ك الوج ��د ووط� ��أة �شدة
�صباح/
الع�ص ��ف اجل ��وي واجلنون؛(م ��ا الفرق / ..ب�ي�ن
ٍ
و�صباح/..تغ�سل وجهي الدمعة؟/
ي�صحو على”�أحبك"/
ٍ
�سوى� /..أنك �أمتطيتّ الغياب) املجموعة �ص.129
قصائد ومدن ...وهم واحد
نتق�ص ��د �أن ندن ��و ك ��ي نتوقف متل ّي� � ًا يف فح�ص وقن�ص
ّ
ال�سن ��وات و�أ�سماء املدن (بغ ��داد /بو�سطن) بح�ضورهما
الوا�ض ��ح يف حم�ب�رة توقي ��ع نزف ه ��ذه املجموع ��ة ،فيما
مل يلم ��ع �أ�س ��م (نيويورك) �س ��وى مرة واح ��دة فقط حتت
�أح ��دى ن�صو�صها� ،سعي ًا منا جل� ��س وملّ�س بع�ض خوا�ص
ما اجن ��زت الكاتبة م ��ن حوافل م�شروعها ع�ب�ر منعطفات
ه ��ذا التتابع ال�ث�ري واملتوثب من �ص ��دق م�شاعر وملفات
ك�ش ��ف ّ�س ��ر تدّفئها بجم ��رات اجل ��وى و�أغاين الن ��وى �أو
ب�سكرات النج ��وى وتعوي�ضات خما�ضات تداخليّة
التلذذ َ
يك ��ون فيها (الوط ��ن) كخلف ّي ��ة �أو ُبع ��د ًا تكميل ّي� � ًا ل�صورة

امل�شهد العام ،فيما تكون البطولة املطلقة ماثل ًة يف تقريظ
مواق ��ف احلبي ��ب الغائب كم ��ا ي ��رد ح�ص ��ر ًا يف ثنايا هذا
الن� ��ص ال ��ذي �أ�ستثنيناه -هنا ق�صد ًا  -ع ��ن بقية ن�صو�ص
املجموع ��ة حيث تب ��دو فيه �صورة الع ��راق وا�ضحة متام ًا
ع�ب�ر متائ ��م ما ورد فيه م ��ن ت�سميات مبا�ش ��رة ت�شري �إليه،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إ�ض ��اءة العنوان؛(دون ��ك �أتغرب ع ��ن وطني)
تق ��ول ال�شاعرة في ��ه(:لأين �أرى الوطن في ��ك� /..أحبب ُتك/
يف عينيك� /...أ�ست�شع ُر قلقه /يف �شفتيك� /..أملحُ �إبت�سام َة
حز ِن ��ه /يف يديك /..يغمرين حن � ً
�ان دجلتِه والفرات /يف
�ضحكتك ........../الخ) املجموعة �ص .141
ات�سق ��ت ق�صائ ��د ه ��ذه املجموع ��ة وات�ضح ��ت معامله ��ا
بفيو�ض ��ات ذكاء نوع ��ي ت ��ذوب يف �أتون ��ه �أ�ص ��داء روح
�صادح ��ة بعذوبة غن ��اء ي�شاطئ �ضفاف احل ��زن ويتحدّاه،
احلب وم ��ا بني لذوعة
ومب ��ا ي�ؤاخ ��ي ما بني ح�ل�اوة طعم ّ
متك�سر ًا بعرثات ب�أوج ��اع ق�ص�ص الع�شق
م ��رارة ال�ش ��وق ّ
الت ��ي ال تنته ��ي �إلأ بف ��راق ي ��دمي من �صل ��ة الوج ��د مرم ّي ًا
على جثة البُعد و�أو�ص ��ال احلنني املمزق ب�سكاكني اللوعة
و�سهام الهجر.
حاول ��ت ال�شاع ��رة �أن تع ّر� ��ش ب�أ�شجار العن ��اد و�أغ�صان
الكربي ��اء لتكت ��ب مطويّات م ��ن �أوراق رحلة ح � ّ�ب ال يريد
�اح نديّ /...
�أن تنته ��ي؛(يف ٍ
ليل يتي � ٍ�م تذكرتك/ويف �صب � ٍ
طفل�/...أهدي ُتك قلبي/لففته
اغت�سلتُ من ذاكرت ��ي /بنقاء ٍ
بكربيائ ��يّ /
روح/غافلت وج ��ع ال�سنني)
عطرت ��ه بنثي ��ث ٍ
املجموع ��ة � ��ص  ،73ويف �أن ت�ستج�ي�ر ببع� ��ض ال�ص ��ور
واملقاط ��ع امل�ألوفة واملتواردة واملحفوظة بخزائن الذاكرة
اجلمع ّي ��ة من حيث اال�ستعانة املده�ش ��ة ببيت �شعر �شعبي
م ��ن �إحدى ق�صائ ��د (مظفر النوّ اب) كم ��ا يف ن�ص(عالمات
ا�ستفه ��ام) � ��ص 117م ��ن دون �أن ت�ش�ي�ر �إليه؛(تعال بحلم
و�أح�سبه ��ا �إل ��ك ج ّي ��ة) �أو ب�أغني ��ة للمطرب(ح�س�ي�ن نعمة)
يف ن�ص(عيد ّي ��ة) � ��ص (126جث�ي�ر �أعي ��اد م� � ّرن وانت ما
م ّري ��ت) �أو يف التقاطات جرت عل ��ى نحو متتابع يف ن�ص
(ال ترح ��ل) �ص 129ال ��ذي تعددّت فيه ع ��دة �أ�صوات ،الأم
العراقية وهي تندب؛(جا لوالدة م�ضيعة ولد� ...آه الولد)
�أو مالم ��ح من �أنفا�س �أحدى ق�صائ ��د (مليعة عبا�س عمارة)
و(ن ��زار قب ��اين) و�أغني ��ة (عبداحلليم حاف ��ظ) (�أهواك...
و�أمتن ��ى ..لو �أن�س ��اك )...تداخل ��ت عذب ��ة م�سرتخي ًة يف
�أن�س ��اق هذا الن�ص ال ��ذي بقي حمافظ ًا ب ��ذكاء خا�ص على
اجل ��و الع ��ام لق�صائد اله�ل�ايل يف جمموعتها (ل ��ن ُت�شفى
مني).

ترجمة /المدى
يعمل الرئيس االمرييك السابق بيل
كلينتون عىل تأليف رواية باالشرتاك
مع الكاتب جيمس باترسون بعنوان
الرئيس املفقود.
وستنرش الرواية”،يف حزيران .2018
وسوف تقوم دار نرش ألفريد نوبف و
ليتل ،براون ورشكاه بنرش الرواية معا.
واضاف البيان ان هذا الكتاب”سيقدم
للقراء مزيجا فريدا من الدراما
العاملية واملثرية ومشاهد من وراء
الكواليس من اعىل ممرات السلطة".
وقالت دار النرش إن الرواية
سوف”تحتوي عىل تفاصيل ال ميكن
ألي شخص سوى الرئيس األمرييك
معرفتها
وقال كلينتون”:العمل عىل كتاب
يحيك كيف يكون الرجل رئيسا،
وكتابة التفاصيل التي أعرفها عن هذه
الوظيفة ،وعن كيفية عمل اإلدارة يف
واشنطن ،كان أمرا ممتعا".

و�أل ��ف جيم�س باتر�سي ��ون  130كتاب ��ا .ولي�ست هذه هي
امل ��رة الأوىل التي يخو�ض فيها كلينت ��ون جتربة الكتابة،
�إذ �ألف �أكرث م ��ن كتاب ،لكنها املرة الأوىل التي ي�ؤلف فيها
رواية.
وه ��ذه هي واحدة من �أكرث م�شاريع التعاون الأدبي الغري
متوقع ��ة حتى الآن ،ومت و�صف الرواية ب�أنها”مزيج فريد
م ��ن نوعه م ��ن ق�ص� ��ص الد�سائ� ��س ،وم�ؤامرات م ��ا وراء
الكوالي�س”.
وعل ��ى الرغم م ��ن �أن النا�ش ��ر والكاتب يلتزم ��ان ال�صمت
ح ��ول املبل ��غ املدف ��وع للرواي ��ة� ،إال �أن ��ه يعتق ��د �أن ��ه مبلغ

كبري م ��ن �سبعة �أرقام .ويف عام  ،2004ت ��ردد �أن كلنتون
ح�ص ��ل على مبلغ  16ملي ��ون دوالر �أمريكي كمقدمة لن�شر
مذكراته.
و�ست�ستفيد الرواي ��ة ،التي �ستظهر يف يونيو عام ،2018
م ��ن التفا�صيل التي”ميكن للرئي�س �أن يعرفها فقط" ،وفقا
ملا ذك ��ره النا�شر بينغ�ي�ن راندوم هاو�س .وق ��ال كلينتون
ال ��ذي ت ��رك من�صب ��ه يف الع ��ام  2001يف بي ��ان �صدر عن
نا�ش ��ره”ان ه ��ذا العمل في ��ه الكثري من املتع ��ة" .وو�صف
العمل م ��ع باتر�سون ،الذي ا�شته ��ر بت�أليف كتب م�شرتكة
ح ��ازت على االعج ��اب وال�شه ��رة كما هو احل ��ال بالن�سبة

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

االم لغوركــــــي
ابراهيم البهرزي
يف ذاكرتي اكرث من كتاب ميكن ان يكون
الكت ��اب االول ،ولتف�س�ي�ر ذل ��ك اج ��دين
ملزم ��ا بذكر اف�ضال اب ��ي علي يف ذلك،
كان اب ��ي ميتلك حمل عطارة يف منطقة
حمطة القطار ال�شهرية ببعقوبة والتي
يق ��ع مقابلها مبن ��ى املت�صرفي ��ة يومذاك
وحوله ��ا اغلب الدوائ ��ر احلكومية ،كان
ذل ��ك ماب�ي�ن االع ��وام ،١٩٧٠-١٩٦٠
والت ��ي ت�صادفت خاللها �سن ��ي درا�ستي
االبتدائي ��ة ،كان وال ��دي رج�ل�ا ب�سيط ��ا
انه ��ى درا�سته االبتدائي ��ة وقبل يف دار
املعلم�ي�ن الريفية ومل يكم ��ل تعليمه فيها
ال�سباب خا�ص ��ة ،وكان نا�صري الهوى،
ان مل اك ��ن اكرث دقة واق ��ول انه م�صري
اله ��وى ،وكان بحك ��م تواج ��د املوظفني
واجلن ��ود امل�سافري ��ن والعائدي ��ن م ��ن
ال�شم ��ال ،فانه كان يتواجد بائع �صحف
وجم�ل�ات وكت ��ب ج ��وال ،وبحكم هوى
والدي فان ��ه كان يقتني جمالت امل�صور
والكواك ��ب امل�صريت�ي�ن و ي�ش�ت�ري
يل خ�صي�ص ��ا جم�ل�ات ميك ��ي و�سم�ي�ر

امل�صريت�ي�ن اخلا�صت�ي�ن باالطف ��ال
ا�ضافة جلريدة الفجر اجلديد العراقية
وجملتي الفكاهة واملتفرج العراقيتني،
وح�ي�ن راى ولعي بالقراءة ومع تقدمي
يف �سن ��ي الدرا�س ��ة فقد �ص ��ار يقتني يل
وان ��ا يف ال�ص ��ف اخلام� ��س او ال�ساد�س
االبتدائ ��ي ق�ص� ��ص جرج ��ي زي ��دان
التاريخية وم ��ن ثم كتب جربان خليل
ج�ب�ران وبعده ��ا ق�ص� ��ص اح�س ��ان عبد
القدو� ��س  ،م ��ا ير�س ��خ يف ذهني ككتاب
قراته م�ستمتعا هوكتاب عرائ�س املروج
جلربان  ،وكانت ال�صور والتخطيطات
يف الكتاب تعمل عن ��دي كدليل للمخيلة
يعني ق ��راءة الن�صو�ص� ،ص ��ور اجلبال
والك ��روم والغ ��دران وا�شج ��ار االرز
والن�س ��اء املت�أم�ل�ات وتل ��ك الب�ساط ��ة
اجلرباني ��ة وال�سال�س ��ة الت ��ي مل اج ��د
�صعوب ��ة يف فهم �شيء منه ��ا ،من امل�ؤكد
انن ��ي يف تل ��ك ال�س ��ن اليافع ��ة مل ادرك
املع ��اين البعي ��دة ق ��در ادراك ��ي لظاه ��ر
الكلم ��ات ،غ�ي�ر ان اك�ث�ر م ��ا اعجبن ��ي

اي�ض ��ا يف تل ��ك الف�ت�رة ه ��و جمموع ��ة
اقا�صي� ��ص الح�سان عب ��د القدو�س رمبا
كان عنوانه ��ا البن ��ات وال�صيف،كان ��ت
حتت ��وي جمموعة اقا�صي� ��ص متو�سطة
الطول ،وكان التلفزي ��ون العراقي يبث
ع�ص ��ر كل جمع ��ة فيلم ��ا عربيا،ف ��كان
يبهجن ��ي ج ��دا ان ارى فيلم ��ا كن ��ت ق ��د
ق ��رات ق�صته يف كت ��اب  ،وهك ��ذا قرات
ورايت النظارة ال�سوداء وبئر احلرمان
كتب ��ا وافالم ��ا ،بع ��د ذل ��ك ح�ي�ن و�صلت
الدرا�س ��ة املتو�سط ��ة ،دلن ��ي مدر� ��س
العربي ��ة اال�ست ��اذ �صبح ��ي عبا�س (له
طول العمر) على مكتبة املتو�سطة القرا
فيه ��ا الكت ��اب االول حقا،ككت ��اب ادب ��ي
اثرب ��ي كث�ي�را ،واعني به رواي ��ة (زقاق
امل ��دق) لنجي ��ب حمف ��وظ  ،كان ��ت ه ��ي
االخرى ق ��د انتجت فيلم ��ا ،اعدت قراءة
الرواي ��ة اكرث من مرة  ،قب ��ل م�شاهدتي
الفل ��م وبعدها ،مم ��ا جعلني ارى خالل
القراءة �شادي ��ة وتوفيق الدقن وح�سن
الب ��ارودي وكل �شخ�صي ��ات الفيل ��م

متج�س ��دة بني ال�صفح ��ات فكنت امتتع
متع ��ة كب�ي�رة وان ��ا اردد خ�ل�ال القراءة
بع�ض (افيه ��ات) املمثلني يف الفلم املعد
عن الرواية،
هن ��اك كت ��اب اخ ��ر يات ��ي اوال اي�ض ��ا،
ذل ��ك انني ح�ي�ن انتميت يف تل ��ك الفرتة
املبك ��رة الحت ��اد الطلب ��ة ال�شيوعي ،كان
لزام ��ا كم ��ا يب ��دو ان اق ��راة رواي ��ة االم
لغورك ��ي  ،وظل ��ت �صورها را�سخة يف
البال لتت ��واىل بعدها روايات الواقعية
اال�شرتاكية اليتماتوف واو�سرتوف�سكي
ومن ثم االدب الرو�سي عامة.
الكت ��اب االول دوم ��ا ه ��و جمموعة كتب
قراناه ��ا يف مرحل ��ة طفول ��ة الوع ��ي،
تختلط ببع�ضها احيان ��ا فن�ضطر العادة
قراءته ��ا بدافع احلن�ي�ن يف مرحلة اكرث
ن�ضج ��ا  ،فنعيد التق ��ومي وقد نخ�سر مع
بع�ضه ��ا فتن ��ة الده�ش ��ة االوىل ،لكنه ��ا
وبداف ��ع احلنني لزم ��ن الق ��راءة االول،
�ستبقى اثرية يف النف�س  ،رغم قراءاتنا
التالية ملا يتجاوزها عمقا وابداعا

الكت ��ب الفردي ��ة ،بانه”رائع””.لقد كنت من حمبيه لفرتة
طويلة جدا".
وقال باتر�سون �إن اال�شرتاك يف التاليف مع كلنتون منحه
�إمكانية احل�صول على اخلربة املبا�شرة للمكتب البي�ضاوي،
واعط ��ى للكت ��اب “ميزة فري ��دة م ��ن نوعها”وا�ضاف”انه
رواي ��ة حكيمة ،وق ��د �سمحنا للرئي�س كلينت ��ون بنقل فكرة
مث�ي�رة لالهتم ��ام" .وا�ضاف”انه ��ا مزي ��ج ن ��ادر � -سيت ��م
توجي ��ه القراء اىل الت�شويق ،بطبيع ��ة احلال ،ولكن �سيتم
�أي�ض ��ا �إعطاء نظرة داخلية �إىل ما يعني حقا �أن يكون املرء
رئي�سا".
وق ��د تعرف كلينت ��ون ،وهو ق ��ارئ حري�ص لكت ��ب الإثارة
والألغ ��از ،عل ��ى باتر�س ��ون من ��ذ� 10سنوات ،وخ�ل�ال ذلك
الوقت �أ�صبحوا �شركاء يف لعبة الغولف .وخرجوا بفكرة
الرواي ��ة بعد �أن اقرتح حماموه ��م عليهم ان يعملون معا.
ب ��د�أوا العم ��ل عل ��ى الكت ��اب يف �أواخر ع ��ام  ،2016وعلى
الرغ ��م م ��ن �أن تفا�صي ��ل الكتاب �ستبقى ط ��ي الكتمان حتى
موع ��د ن�ش ��ره ،اال ان احد امل�صادر املطلع ��ة اخرب �صحيفة
الغارديان �أن احداثه تدور حول عملية اختطاف للرئي�س
الأمريكي
وقد بنى باتر�سون �سمعته كم�ؤلف روائي بف�ضل ت�شاركه
وا�س ��ع النطاق يف تالي ��ف الكتب ،والتي جعلت منه �أي�ضا
واح ��دا من امل�ؤلفني الأكرث غ ��زارة يف العامل .وهذا الكتاب
�سيك ��ون �أول م�ش ��روع روائي لبيل كلينت ��ون حيث كان قد
ن�ش ��ر مذكراته عام  2004بعن ��وان حياتي والتي �أ�صبحت
م ��ن بني الكتب الأكرث مبيعا عامليا ،وبيع منعا ما يزيد على
مليوين ن�سخة يف الواليات املتحدة وحدها.
وقال النا�شران الأمريكيان امل�شرتكان للكتاب �سوين ميهتا
ومايكل بيت�ش�”:إن ال�صفحات التي قر�أناها حتى الآن فيها
الكث�ي�ر من احلبك ��ة والتفا�صي ��ل املعقدة .ونعتق ��د ان هذا
الكتاب �سيجلب املتعة والرتفيه والفرح للماليني من القراء
يف جميع �أنحاء العامل ،ونحن م�سرورون جدا بذلك”.

عن الغارديان
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خالل ثالثيته 1Q84
معتم ��دا عل ��ى الت�شاب ��ه ال�صوت ��ي ب�ي�ن النطق
الياب ��اين للرقم”ت�سعة”وب�ي�ن حرف”كي ��و
”Qالإجنلي ��زي ،يتالع ��ب هاروك ��ي
موراكم ��ي بعن ��وان روايت ��ه ال�ص ��ادرة
بالياباني ��ة يف ع ��ام  ،2009جاع�ل�ا �إي ��اه على
ه ��ذا النح ��و�”1Q84”:أو هو”�أل ��ف كي ��و

غرابة في عقلي

وه ��ي الأمرية راجحة ابن ��ة امللك في�صل الأول
والأخ ��ت ال�صغ ��رى للمل ��ك غازي وعم ��ة امللك
في�صل الثاين ،وح�سب ما رواه ح�سنني جعفر
الب�ص�ي�ر ،ان ال ��زواج مت ع ��ام  ،1937والزوج
ه ��و عب ��د اجلبار حمم ��ود من موالي ��د ،1913
وكان اف ��راد ا�سرته يعمل ��ون خياطني فقد كان
وال ��ده اال�سطة حممود اخلي ��اط ،من م�شاهري
خياط ��ي الألب�س ��ة الرجالي ��ة الت ��ي كان ��ت على
الطراز العثماين �آنذاك...
يف الواق ��ع �أن الكت ��اب يحت ��وي عل ��ى الكث�ي�ر
م ��ن ال�ص ��ور والأح ��داث التاريخي ��ة املهم ��ة
واملمي ��زة وامل�شوق ��ة اي�ض� � ًا ،والت ��ي ق ��د ال
ن�ستطي ��ع اح�صاءه ��ا يف مقال واح ��د ،ولكننا
نوّ هن ��ا لبع�ض منه ��ا ،وما على الق ��ارئ �سوى
اقتن ��اء الكتاب وق ��راءة هذه االح ��داث املثرية
واملمي ��زة ،من الأح ��داث التي ن ��وّ ه لها الكاتب
مو�ضوعة”خلل يف طائ ��رة الزعيم”ويتحدث
خ�ل�ال هذا املقال ،اىل حادثة عودة الزعيم عبد
الك ��رمي قا�س ��م اىل الب�ص ��رة بعد انته ��اء حفل
و�ض ��ع احلجر اال�سا�س للمين ��اء ،وهي �أحداث
ال يع ��رف الكثريون تفا�صيلها ،ويف يومها ظل
الع�شرات من امل�س�ؤولني يف الب�صرة ينتظرون
يف املط ��ار ع ��ودة الزعي ��م يف الوق ��ت املح ��دد
لعودت ��ه دون �أن يعرفوا �سب ��ب ت�أخريه ،ولكن
م ��ا ح ��دث هو خل ��ل يف طائرة الزعي ��م رو�سية
ال�صن ��ع ،ولقد اكت�شف اخلل ��ل الطيار اخلا�ص
بالزعيم وهو واثق ابراهيم البياتي..
وهنال ��ك اح ��داث ومو�ضوعات كث�ي�رة �أخرى
يت�ضمنه ��ا ه ��ذا الكت ��اب ،وال ��ذي ق ��د يك ��ون
حم�س ��ن ح�سني اثبت من خالل ��ه� ،أن ال�صحافة
لي�س ��ت خربية فق ��ط بل ه ��ي توثي ��ق لأحداث
ومو�ضوع ��ات والك�ش ��ف عنه ��ا واحيان� � ًا
معاجلتها.

َم ��ن يق ��ر�أ روايت ��ه قب ��ل الأخرية”غراب ��ة يف
عقلي”الت ��ي �صدرت ترجمته ��ا العربية حدي ًثا
ع ��ن دار امل ��دى بتوقي ��ع عبدالق ��ادر عبداللي،
والتي ي�ستع�ي�ر عنوانها من بي ��ت من ق�صيدة
ال�شاعر الإنكليزي ويليام ووردزوورث يقول
فيه «كان ثمة غرابة يف عقلي ،و�شعور ال يعود
�إىل ذل ��ك الزمان ،وال �إىل ذل ��ك املكان»؛ تخايله
من ��ذ ال�صفح ��ات الأوىل ه ��ذه الإ�شكالي ��ة التي
ت�ت�ردد على �أ�سلوب بام ��وق ،و�إن كان البع�ض

2006

موراكي يؤرخ للعالم من

ﺑــﺪأ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم  ١٨٩٧وﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ وﻗﺘﻬــﺎ ٢٢
ﺳــﻨﺔ ،اﻛﺘﻤﻠــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺧــﻼل ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴــﻮ  ،١٩٠٠وﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ .١٩٠١
ﻛﺎن ﻫﺪﻓــﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺔ رواﻳــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺼــﺮاع ﺑﻴــﻦ ﻋﺎﻟﻤــﻲ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل واﻟﻔﻨﺎﻧﻴــﻦ ،ﻗﹸﺪﻣــﺖ ﻛﻤﻠﺤﻤــﺔ
ﹸأﺳــﺮﻳﺔ.

أورهان باموق

وذهني ��ة جزائري ��ة �سكنت رواياته ��ا و�أفالمها
وم�سرحياتها ودرا�ساتها الأكادميية ،وت�أ�صلت
�أك�ث�ر يف ر�س ��م مالم ��ح �شخ�صياته ��ا ،وعوامل
حيواتها الب�سيطة.
الروائية اجلزائرية ا�سيا جبار التي رحلت عن
عاملنا عام  2015كانت �أول كاتبة عربية تدخل
الأكادميي ��ة الفرن�سي ��ة ( )2005راحت تطوع
لغته ��ا الفرن�سي ��ة لق�ضاي ��ا امل ��ر�أة يف اجلزائر
والع ��امل العرب ��ي عموم� � ًا ،كم ��ا يف ثالثيتيه ��ا
الروائيت�ي�ن («احل ��ب والفانتازي ��ا» ،و«ظ ��ل
ال�سلطانة» و«بعيد ًا عن املدينة املنوّ رة» ــــ و«ما
�أو�سع ال�سجن»« ،بيا�ض اجلزائر» و«ن�ساء بال
كف ��ن») .ومن احلرك ��ة الن�سائي ��ة التي خرجت
من رحمه ��ا يف ال�ستيني ��ات ،ا�ستوحت فيلمها
«نوب ��ة ن�ساء جب ��ل ال�شنوى”الذي حاز جائزة
النق ��اد يف «مهرج ��ان البندق ّي ��ة ال�سينمائ ��ي»
( .)1979يف م ��رات كث�ي�رة ،حتدث ��ت ج ّب ��ار
(ا�سمه ��ا احلقيقي فاطم ��ة الزه ��راء �إمياالين)
ع ��ن عالقتها باللغة العربي ��ة .عالقة حميمة مع
اللغ ��ة الدارجة حتديد ًا ،حملتها معها من منزل
العائل ��ة حي ��ث «كان وال ��دي يتح ��دث م ��ع �أمي
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ثمة غرابة في عقلي

للتبدالت التي حلت بقدوم احلركة الكمالية
املتاب ��ع لكتاب ��ات بام ��وق من ��ذ روايت ��ه
الأوىل”ج ��ودت بك و�أبنا�ؤه”� ،1982إىل �آخر
رواياته”امل ��ر�أة ذات ال�شع ��ر الأ�صفر”فربابر
 ،2016يكت�ش ��ف �أن بام ��وق ُي ��ويل �أهمي ��ة
خا�ص ��ة للحكاي ��ة التي تع�صف بذه ��ن القارئ،
وتخل ��ب ل ّب ��ه ،وتذهب ب ��ه �إىل مناط ��ق �شائكة
عل ��ى ح�ساب الأ�سلوب ،فه ��و مولع بالتفا�صيل
الدقيق ��ة التي جتعل من روايات ��ه �سج ًال حاف ًال
بالعادات والتقاليد والتط ��ورات االجتماعية،
والتغيريات الدميوغرافية يف طبيعة ال�سكان،
والهوي ��ات املت�صارع ��ة الت ��ي يج ��د له ��ا عل ��ى
�أر�ضي ��ة الرواي ��ة مكا ًن ��ا للت�صال ��ح والتوافق،
بعيدًا عن النع ��رات الأيديولوجية والطائفيَّة،
وفوق هذا جتد انتقادات ��ه للأنظمة والتيارات
ال�سيا�سية املتناح ��رة واملتاجرة ِّ
بكل �شيءٍ من
ال�س ْلطة .ومِ ن ث ّم مَن مل يقر�أ باموق
�أجل بريق ُّ
فقد فات ��ه الكثري ع ��ن روعة ال�صياغ ��ة والبناء
وحرفية ر�س ��م ال�شخ�صيات ،وهي عملة نادرة
يف الكتابات الروائية الرائجة الآن.

في”القمم
ترجمة الش��عر
ِ

ثمة غرابة في عقلي

�ص ��در كت ��اب مو�سوعة”املفاهي ��م الأ�سا�سية
ف ��ى العل ��وم الإن�ساني ��ة والفل�سفية”وهى من
حتري ��ر عامل�ي�ن جليلني حمم ��د �سبي�ل�ا ونوح
الهرم ��وزى ،يذك ��ر حمم ��د �سبيال ف ��ى تقدميه
للمو�سوع ��ة �أنها تق ��دم للق ��ارئ العربى اليوم
زب ��دة جمه ��ود ا�ستمر ع ��دة �سنوات م ��ن �أجل
�إن�ض ��اج من ��وذج جدي ��د ملو�سوع ��ة �شاملة فى
جمال العلوم الإن�سانية.
ه ��ذا العم ��ل ه ��و مو�سوع ��ة مركب ��ة ت�ض ��م
مو�ضوع ��ات وثيم ��ات ف ��ى جم ��ال العل ��وم
االجتماعي ��ة والإن�ساني ��ة ت ��وىل �إعداده ��ا
والبحث فيها جمموعة من الباحثني و�أ�ساتذة
التعلي ��م الع ��اىل كل ف ��ى جم ��ال اخت�صا�ص ��ه،
وهك ��ذا مت �إدراج مو�ضوع ��ات فل�سفي ��ة
و�سو�سيولوجي ��ة وقانوني ��ة و�سيا�سي ��ة
واقت�صادي ��ة و�سيكولوجي ��ة ومت التن�سي ��ق
بني ه ��ذه التخ�ص�ص ��ات ومناق�شتها و�إعدادها
للن�شر.
�أم ��ا املعاي�ي�ر الت ��ى مت ت�سطريه ��ا كقواع ��د
عمل لإع ��داد ه ��ذه املو�سوعة ه ��ى �أوال معيار
التخ�ص� ��ص امليدان ��ى واجلامع ��ى ،واملعي ��ار
الثان ��ى ه ��و اختي ��ار الق�ضاي ��ا واملو�ضوعات
الأ�سا�سية ف ��ى كل من الفل�سفة وعلم االجتماع
وعل ��م النف� ��س وعل ��م ال�سيا�س ��ة والقان ��ون
واالقت�ص ��اد ،ث ��م التن�سي ��ق ب�ي�ن كل ه ��ذه
املو�ضوع ��ات م ��ع مراع ��اة معاي�ي�ر ال�صياغ ��ة
اجلي ��دة والوا�ضحة للأف ��كار املعرو�ضة بلغة
تداولية وتوا�صلية.
�أم ��ا املنطق الفك ��رى لهذا العم ��ل فهو حماولة
امل�ساهم ��ة ف ��ى متت�ي�ن وتقوي ��ة ودع ��م نظ ��رة
العربى �إىل الق�ضاي ��ا االجتماعية والإن�سانية
م ��ن منظ ��ور العل ��وم الإن�ساني ��ة احلديث ��ة
ولي�س فقط من منظ ��ور الت�صورات التقليدية
املتوارث ��ة والت ��ى غالب ��ا ما تكون ه ��ى �أ�سا�س

ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ

ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻫــﻲ رواﻳــﺔ ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن اﻷوﻟــﻰ ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠١ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ
 ٢٦ﺳــﻨﺔ ،ﻣــﻊ ﻧﺸــﺮ اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٠٣ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻻﻗــﺖ ﻧﺠﺎﺣ ـ ﹰﺎ ﻛﺒﻴــﺮ ﹰا ﻗــﺎد
ﺗﻮﻣــﺎس ﻣــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻟــﻶداب ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٢٩ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ
أن ﺟﺎﺋــﺰة ﻧﻮﺑــﻞ ﻻ ﺗﻤﻨــﺢ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﻤــﻞ ﻣﺤــﺪد ،ﺣــﺪدت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ اﻟﺴــﻮﻳﺪﻳﺔ رواﻳــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك
ﻛﺴــﺒﺐ رﺋﻴﺴــﻲ ﻟﺤﺼﻮﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﺎﺋــﺰة.

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





ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪﺓ

موسوعة”المفاهيم
األساسية فى العلوم
اإلنسانية والفلسفية"

والع�شري ��ن من حزي ��ران ع ��ام 1940م ،ويفع
يف زم ��ن تخفـ ُّ� ِ�ف ب�ل�اده م ��ن ك ��وارث احلرب
العاملية الثانية لتجوز ما تعارفنا على ت�سميته
بن ��ذر احلرب الب ��اردة نتيج ��ة انق�س ��ام العامل
�إىل مع�سكري ��ن ،والكت ��اب يتن ��اول حماكم ��ة
بال�سجن خم�س
برود�سك ��ي حيث حك ��م علي ��ه َّ
�سن ��وات  ،وح�ي�ن يخلى �سبيله بع ��د عامني �أي
يف ع ��ام 1966م ،مل يج ��د يف نف�س ��ه رغبة يف
التعاي�ش مع جمتمعه فيهاجر يف عام 1972م،
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية.
.يع ��ود الف�ض ��ل يف تدوي ��ن وحف ��ظ جل�س ��ات
حماكم ��ة ال�شاع ��ر برود�سك ��ي يف ع ��ام 1964
ال�صحافية ال�شجاع ��ة فريدا فيغدوروفا التي
لواله ��ا لذهبت وقائعه ��ا �أدراج الري ��اح .لذلك
�أ�صبح ��ت وثيقة هامة وفري ��دة من نوعها ،يف
تاري ��خ الأدب ،علق عليه ��ا ايفيم ايتكند ،ع�ضو
احتاد الكت ��اب والأدباء ،و�صدي ��ق برود�سكي
و�أح ��د الذين �شه ��دوا حماكمته .وق ��د و�صفها
الكثريون ب�أنها رائعة �سريالية تراجيكوميدية،
�أنبثقت من جلتها البريو�سرتويكا التي غيرّ ت
وجه رو�سي ��ا نح ��و الدميقراطية.وقد ُ�صدمت
�سلط ��ات بلده �أن ح ��از مواطنه ��ا ال�شاعر على
جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��آداب م ��ن مق ��ر �إقامت ��ه يف
الواليات املتحدة ،الذي �أعترب �أكرث من �شاعر،
فه ��و مفك ٌر ،خ ��رج عل ��ى تقالي ��د الأدب امل�ألوف
ليذه ��ب بتجربت ��ه �إىل �أق�ص ��ى مداها يف عامل
كتابة ال�شعر.

�أحيان ًا تتخلى ال�صحافة عن ا�سلوبها اخلربي،
م ��ن خ�ل�ال م ��ا يكتب ��ه ال�صحف ��ي العراق ��ي،
وه ��ذا ما جن ��ده يف كتاب”�صور م ��ن املا�ضي
البعيد”لل�صحف ��ي حم�س ��ن ح�سني ،ال ��ذي �أ ّرخ
يف هذا الكتاب �أحداث ًا و�صور ًا تخ�ص املدينة،
فب�ي�ن الق�ص ��ة والتاري ��خ ن�س ��ج ح ��روف ه ��ذا
الكتاب.
فيتحدث ح�سني عن ال�سلطانة دوندى مث ًال يف
كتابه حت ��ت مقال يحمل عن ��وان امر�أة حكمت
بغ ��داد ،يذكر �أن عام  1410ولغاية عام 1419
حكم ��ت بغداد ه ��ذه ال�سلطانة يف تل ��ك الفرتة
م ��ن حكم الت�ت�ر املغ ��ول �أو ما ي�سم ��ى بالدولة
اجلالئري ��ة ن�سب ��ة اىل م�ؤ�س�سها ال�شيخ ح�سن
الكب�ي�ر اجلالئ ��ري الذي ا�ست ��وىل على احلكم
يف بغداد بعد انهيار حكم �آخر احفاد هوالكو،
وكان ��ت ه ��ذه ال�سلطان ��ة �آخر ثم ��اين �سالطني
للدولة اجلالئرية املغولية الترتية.
تط ��رق الكات ��ب �إىل ال�شخ�صي ��ات الن�سوي ��ة
العراقية منذ الق ��دم ،مثل �سارة خاتون �أي�ض ًا،
واىل تلك املنطقة التي تدعى كمب �سارة ن�سبة
اىل مالكته ��ا �س ��ارة خات ��ون ،وي�ش�ي�ر الكاتب
اىل �أن الكثريي ��ن ال يعرف ��ون مل ��اذا �سمي ��ت
املنطق ��ة به ��ذا اال�س ��م ،وم ��ن هي خات ��ون تلك

ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻗﺼــﺔ اﻧﻬﻴــﺎر ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴــﻒ اﻟﻜﺎﺗــﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧــﻲ ﺗﻮﻣــﺎس
ﻣــﺎن ،ﻧﹸﺸــﺮت ﻟﻠﻤــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،١٩٠١ﺗﺼــﻮر اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺮاﺟــﻊ
ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺗﺠﺎرﻳــﺔ ﺑﺮﺟﻮازﻳــﺔ ﻏﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﻤﺎل أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻮﺑــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪ أرﺑﻌــﺔ أﺟﻴــﺎل ،وﻳﻈﻬــﺮ اﻟﺘﺮاﺟــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ ﻓــﻲ
ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك واﻵﺧــﺮ ﻫﺎﻧــﻮ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك .ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑــﺔ
اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﺘﻠﻬﻢ ﻣــﺎن اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻋﺎﺋﻠﺘــﻪ )ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﺎن ﻟﻮﺑــﻚ(.
اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺑﻮدﻧﺒــﺮوك ﻓــﻲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺸــﺘﺮك ﻓــﻲ
اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ أﺳــﻤﺎء اﻟﺸــﻮارع وﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ أﺧــﺮ ﻣــﻊ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻟﻮﺑــﻚ
ﻣﻮﻃــﻦ ﻣــﺎن اﻷﺻﻠــﻲ ،ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻻ ﺗﺬﻛــﺮ اﻟﺮواﻳــﺔ اﺳــﻢ ﻟﻮﺑــﻚ.

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

ٌ
تأريخية عن
وأحداث
صور
ٌ
ّ
يقدمها محسن
المدينة ّ
حسين



على رصيف المتنبــــي





يث�ي�ر كت ��اب (حماكم ��ة برود�سك ��ي) املرتج ��م
ع ��ن الفرن�سية م ��ن قب ��ل الكاتب �شاك ��ر نوري
وال�ص ��ادر حديثا عن دار �سطور ،م�أ�ساة �شاعر
رو�س ��ي �أط� � َّل عل ��ى الدُّني ��ا يف الي ��وم ال َّراب ��ع

يعالج”توما�س مان”يف روايته ال�شهرية”�آل
بودنربوك”ال�صادرة طبعتها اجلديدة عن دار
املدى مو�ضوعات خالطت حياته ،وي�صف من
خاللها تداعي الطبقة الو�سطى ،ورهافة ح�س
فنانه ��ا ال ��ذي �أقع ��ده ه ��ذا احل� ��س املرهف عن
جمابهة احلياة ملا تبينه من
تناف ��ر احلي ��اة والفك ��ر وم ��ا ات�س ��م ب ��ه م ��ن
انق�سام”،توما� ��س مان”حني يحك ��ي ي�صدق،
وح�ي�ن يكتب يلطف وي�سهب يف ي�سر ،ويتهكم
تهكم� � ًا لذيذ ًا ين�ساب يف كتابت ��ه وميتع قارئه،
فهو جمتمع يف”�آل بودنربوك”ب�أكمله ،متفتح
لفن اللغة يغمرها ب�أملعيته يف التحليل النف�سي،
وي�شيع فيها ر�صانت ��ه ومييزها ب�أمانته ودقته
يف نقل الإيقاع وعر�ض ال�سلوك.
ورواي ��ة”�آل بودنربوك”تع ��د واح ��دة م ��ن
عالم ��ات الرواي ��ة والأدب الأمل ��اين احلدي ��ث،
و�ص ��درت هذه الرواية حتت �أك�ث�ر من عنوان
تبع ��ا للغة املرتجمة �إليه ��ا ،حيث �صدرت حتت
عناوي ��ن منه ��ا”�آل بودن�ب�روك" ،و"�أ�س ��رة
بودنربوك”و"ال�سق ��وط البط ��يء لعائل ��ة
بودنربوك".
وم�ؤل ��ف الرواية هو الروائي الأملاين توما�س
م ��ان ،و ُن�شرت للم ��رة الأوىل عام 1901م ،وال
ت ��زال هذه الرواية تطبع مبختلف لغات العامل
حتى اليوم.


      
    


اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

العالية"

ترجمة :عبد القادر عبد اللي

م ��ا �أع ��دت ق ��راءة ترجم ��ة لق�صي ��دة اجنبي ��ة
وقارنته ��ا ب�أ�صله ��ا� ،إال و�صحبن ��ي �أ�سف على
غي ��اب �ش ��يء و�شع ��ور �آخ ��ر يقاب ��ل ذاك ،ه ��و
الرغب ��ة بقدرة اك�ب�ر على االمت�ل�اك والتعبري،

ﺟﻮاد ﻫﺎﺷﻢ

كتاب”محاكمة
برودسكي”

�أربع ��ة وثمانون”ب ��دال من”�”1984أو”�أل ��ف
وت�سعمائ ��ة و�أربع ��ة وثمانون”وه ��و عن ��وان
رواي ��ة ج ��ورج �أورول ال�شه�ي�رة� .ص ��درت
رواي ��ة موراكامي يف ثالثة �أجزاء قوامها �ألف
�صفح ��ة ،وبيع منه ��ا يف �أول �شه ��ر ل�صدورها
ملي ��ون ن�سخ ��ة ،وم�ؤخ ��را �ص ��درت ترجمته ��ا
العربية بجزئيها االول والثاين
تبل ��غ رواية هاروك ��ي موراكامي،"1Q84”،
�أل ��ف �صفحة موزع ��ة على ثالثة �أج ��زاء انتهى
منها الكاتب يف ثالث �سنوات،
يق ��ول موراكي �أكرث م ��ن مرة يف احلوار”�أنا
ال �أنظر �إىل نف�سي باعتباري فنانا� ،أنا �شخ�ص
عادي يجيد الكتابة.”،

 

  


وح�ي�ن ت�أك ��د يل �أن ذلك الأ�س ��ف وذلك ال�شعور
الآخر يتكرران �إثر كل قراءة ،ملا ترجمت وبعد
كل تنقي ��ح وتعدي ��ل� ،ص ��رت ا�ست�سل ��م لقناعة
ما بع ��د التع ��ب واحلفاظ على �آخ ��ر حال متت
معتذر ًا هذه املرة ،ب�أن تلك غاية ما و�صلت �إليه
الي ��وم وغاي ��ة اليوم الث ��اين خمتلف ��ة ولل�سنة
املقبل ��ة غاية �أخ ��رى� ،شيء م ��ن مقدمة الكاتب
واملرتج ��م يا�س�ي�ن ط ��ه حاف ��ظ ،لكتابه”القمم
العالية”وال ��ذي يت�ضم ��ن ترجم ��ة ع ��دد م ��ن
الق�صائد املخت ��ارة لع�شرة �شع ��راء من العامل،
هذا الكت ��اب �صدر عن م�ؤ�س�س ��ة املدى للإعالم
والثقافة والفنون.
ويذك ��ر حاف ��ظ قائ ًال ،لأنن ��ا ن�ؤمن ب� ��أن نعرف
ج ��وّ ال�شاع ��ر واف ��كاره ومو�ضوعات ��ه ،خ�ي�ر
م ��ن �أن جنهل ��ه كل ��ه ،وب� ��أن ن ��رى ق�صيدته من
م�ساف ��ة لي�ست بعي ��دة خري م ��ن �أال نراها ،ف�إن
ه ��ذا االمي ��ان يهبن ��ا �سبب� � ًا �آخ ��ر لأن نرت�ضي
بالق�صيدة املرتجم ��ة ونتقبلها ،بفرح ال يحول
دونه بع�ض ما �س�صحب ال�سفر.
و�إذا كان الأدي ��ب غ�ي�ر املتخ�ص� ��ص بال�شع ��ر
ال ينتب ��ه �إىل بع� ��ض م ��ن خ�س ��ارة الق�صي ��دة
املرتجمة ،فيجب �أن نعلم� ،أن �أية قراءة �أخرى
للعب ��ارة ال�شعري ��ة �أو البي ��ت ال�شع ��ري تلوح
يف ذه ��ن ال�شاعر �أو الع ��امل بال�شعر الذي يقر�أ
الرتجم ��ة وجو اكرث اكتما ًال �أو اقرب اىل فهمه
يرت�سم يف خميلته وذهنه.

ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﺮﺍﻗﻲ
ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
2000 - 1967

ذﻛﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ 2000 - 1967

رغ ��م تنام ��ي �شهرته ��ا يف باري� ��س� ،إال �أن لغة
�آ�سي ��ا جبار ( 1936ـ� �ـ  )2015الفرن�سية بقيت
تن�ض ��ح بالن َف� ��س العرب ��ي .ثم ��ة روح عربي ��ة

آل بودنبروك

يردُّها عل ��ى ا�ستحياء ،والبع�ض الآخر ي�ضعها
يف �إط ��ار �أيديولوج ��ي به ��دف ت�شوي ��ه �إبداع
الكات ��ب ،والتقليل من ه ��ذه ال�شهرة امل�صاحبة
له يف الداخل والرواج يف اخلارج.
ثم ��ة انتق ��ادات للأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة عل ��ى
اختالف مذاهبها الفكرية وانتماءاتها ميررها
الكات ��ب يف �صور م�شاه ��د ت�سجيلية؛ كر�صده

ﻣﺬﻛﺮات وزﻳﺮ ﻋﺮاﻗﻲ

بوابة
جبارفي ّ
آسيا ّ
الذكريات

      
       
        
 
 

   


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

ﺟﻮﺍﺩ ﻫﺎﺷﻢ

ﻣﺬﻛﺮات

النظ ��رة املعت ��ادة واملتداول ��ة له ��ذه الق�ضاي ��ا
خا�ص ��ة و�أن اجلميع يعل ��م �أن الثقافة العربية
احلديثة قا�صرة على هذا امل�ستوى.

بالعامي ��ة» .يف �أك�ث�ر رواياتها ذاتي ��ة «ال مكان
يف بيت وال ��دي”( ،)2008نب�شت جبّار دفاتر
عائلية قدمي ��ة� ،أتيح لنا قراءتها بالعربية حني
�ص ��درت بعن ��وان «بوّ اب ��ة الذكريات”(تعريب
الأكادميي حممد يحياتن) عن «دار ف�سيف�ساء».
بالتع ��اون مع هذه ال ��دار� ،أعاد «املركز الثقايف
العربي”قب ��ل �أي ��ام ،طباع ��ة الن�سخ ��ة العربية
الت ��ي تتب ��ع �س�ي�رة فاطم ��ة الت ��ي ترعرعت يف
كن ��ف �أب مع ّل ��م ،و�أم راقي ��ة تك�ش ��ف لها �سحر
الأعرا� ��س الن�سائي ��ة .الفت ��اة التي ن�ش� ��أت مع
�شغفه ��ا بالكت ��ب� ،ستواج ��ه ال�سلط ��ة الأبوية،
ومنظوم ��ة جمتمعها القيمية الت ��ي حتاول �أن
متحو �شخ�صية امل ��ر�أة لأنها «عورة» .يف هذه
ال�س�ي�رة الروائية� ،سنقر�أ كي ��ف حتاول الفتاة
التم ��رد على املنظومة املت�صلب ��ة ،عرب ت�سكعها
م ��ع رفاقها ال�شب ��ان بعد �ساع ��ات الدر�س ،قبل
حماولته ��ا االنتح ��ار .ه ��ذه الذكري ��ات ت�شكل
العوام ��ل الأ�سا�سي ��ة والظروف الت ��ي �أ�سهمت
يف �صقل �شخ�صية �أوىل الن�ساء اللواتي تق ّلدن
من�صب ًا �أكادميي ًا يف اجلزائر بعد اال�ستقالل.

املنطقة ،وه ��ذه املر�أة من �أ�س ��رة ارمنية ثرية
كان ��ت رائعة اجلم ��ال وجمالها ه ��و من جعلها
تواجه امل�صاع ��ب ،وقد مرت حياته ��ا ب�أحداث
ت�شب ��ه االف�ل�ام ال�سينمائي ��ة ،حي ��ث �ش ��كل لها
جمالها م�شكلة م ��ع وايل بغداد العثماين الذي
عم ��ل امل�ستحي ��ل م ��ن �أجل ال ��زواج به ��ا لكنها
رف�ضت...
�أما عن جمال مدينة بغداد ،التي عرفت مبدينة
احل ��ب واجلم ��ال ،يتح ��دث نه ��رو اىل ابنت ��ه
اندي ��را خالل ر�سال ��ة ،ويذك ��ر الكاتب”يعرف
معظم العراقي�ي�ن جواهر الل نهرو زعيم الهند
ورئي� ��س وزرائها ،وال�سيا�س ��ي الذي رفع علم
ا�ستق�ل�ال الهن ��د عن ��د اال�ستعم ��ار الربيط ��اين
بع ��د ن�ض ��ال طوي ��ل مع غان ��دي كم ��ا يعرفونه
ا�س�سوا حركة عدم
كواح ��د من الزعماء الذي ��ن ّ
االنحي ��از ،بعد �أن �سجن نه ��رو يف الثالثينات
م ��ن القرن املا�ض ��ي ،عرث على بع� ��ض الر�سائل
الت ��ي كان ير�سلها اىل انيدرا ابنته متحدث ًا عن
امور ثقافي ��ة و�سيا�سية وتاريخية منها مدينة
بغداد..
م ��ن املو�ضوع ��ات املمي ��زة الت ��ي ج ��اء به ��ا
الكتاب”امرية تتزوج من ابن اخلياطة”ويذكر
الكات ��ب انها واح ��دة من احلكاي ��ا التي رويت
ع ��ن اال�س ��رة املالك ��ة ،يف الع ��راق �إن اح ��دى
االم�ي�رات تزوج ��ت م ��ن �ش ��اب اب ��ن خياط ��ة،

ج������������دي������������د

مذكرات وزير عراقي
�صدر ع ��ن دار امل ��دى م�ؤخ ��ر ًا كتاب”مذكرات
وزير عراقي ..ذكريات يف ال�سيا�سة العراقية”
جلواد ها�شم الذي عاي�ش التطورات ال�سيا�سية
الت ��ي �سبق ��ت ورافق ��ت انق�ل�اب ح ��زب البعث
وت�س ّلم �أحمد ح�سن البكر ال�سلطة.
ودوّ ن مذك ��رات ال�سيا�سة العراقية خالل حقبة
مهم ��ة ومف�صلي ��ة يف تاري ��خ الع ��راق احلديث
م ��ا ب�ي�ن  1967و� ،2000شغ ��ل فيه ��ا وزارة
التخطي ��ط مرت�ي�ن ،و�أ�ش ��رف م ��ن خاللها على
ر�سم �سيا�س ��ة العراق االقت�صادي ��ة .وقد �أتاح
له موقعه يف �أعلى ه ��رم ال�سلطة العراقية� ،أن
يكون �شاهدا من”�أهل النظام”على التحوالت

ال�سيا�سية اخلط�ي�رة التي رافقت حكم البعث،
ويطل ��ع وي ��دون ،يف ه ��ذا الكت ��اب ،الكثري من
�أ�سرار وحمظ ��ورات كوالي�س النظام العراقي
ال�ساب ��ق .ي�سل ��ط ه ��ذا الكت ��اب ال�ض ��وء عل ��ى
املكائ ��د وامل�ؤامرات الت ��ي حاكها �صدام ح�سني
خللع البك ��ر وت�سلمه �س ��دة الرئا�سة ،ويك�شف
النق ��اب ع ��ن التوت ��ر ال ��ذي �ش ��اب العالق ��ات
ال�شخ�صية بني �أركان النظام العراقي.
�شه ��ادة الدكتور جواد ها�ش ��م وزير التخطيط
العراق ��ي ال�ساب ��ق اىل جانب �شه ��ادات دامغة
�أخرى ،ت�صلح ك�أدلة و�سن ��دات يعتمدها كتاب
التاري ��خ العراق ��ي احلدي ��ث ،فقد �ألت ��زم جواد
ها�ش ��م باعتم ��اد املو�ضوعي ��ة واحلقيق ��ة يف
العديد من الق�ضايا واملواقف ،كما انه تعمد �أن
ينقل بع�ض احل ��وادث ال�سيا�سية وال�شخ�صية
كما جرت �أمامه ومن داخ ��ل امل�ؤ�س�سة البعثية
باعتباره واحدا منها ،ليرتك للقارئ الفطن �أن
يحلل ويتعرف على اخلطوط العامة لل�سيا�سة
العراقي ��ة يف تلك الفرتة ،بالإ�ضافة اىل معرفة
تلك ال�شخ�صيات التي حكمت العراق فرتة من
الزمن ،وحتليل عقلياتها.
ي�ش�ي�ر الكاتب اىل طل ��ب �شاعر الع ��رب الأكرب
حمم ��د مه ��دي اجلواه ��ري من ��ه �أن يكت ��ب عن
جتربت ��ه م ��ع البع ��ث ،بع ��د �أن خ�ص ��ه ب�أبي ��ات
�شعري ��ة مل ي ��زل يحتف ��ظ به ��ا ،ف� ��أن الكاتب مل
ي ��دون يف كتاب ��ه ه ��ذا ملخ� ��ص لنتائ ��ج ه ��ذه
التجربة ،بع ��د �أن و�ضع �شذرات من احلوادث
التي مرت ،وهو ي�ساهم يف بناء دولة م�ؤ�س�سة
البع ��ث الت ��ي حتول ��ت اىل م�ؤ�س�س ��ة الع�شرية
والعائلة.

آخر كتاب
"عل��ى عه��دة حنظل��ة" ..وطن ف��ي غرف��ة إنعاش
حسن الفرطوسي
بق ��در ما يعني يل ما يقوله الروائي �إ�سماعيل
فه ��د �إ�سماعي ��ل م ��ن خ�ل�ال �أعمال ��ه الروائي ��ة
الكثرية ،يعن ��ي يل بالقدر ذات ��ه الكيفية التي
يق ��ول فيها م ��ا يريد� ،صيغ ��ة ال�س ��رد ،الهيكل
الدرام ��ي الع ��ام ،موازن ��ة �أ�ص ��وات ال ��رواة،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أدوات �أخ ��رى هي نت ��اج اخلربة
الطويل ��ة يف العم ��ل الروائ ��ي الت ��ي ميتلكها
�إ�سماعيل.
يف روايته”عل ��ى عه ��دة حنظلة”ال�ص ��ادرة
م�ؤخ ��ر ًا ع ��ن دار الع�ي�ن يف القاه ��رة ،الت ��ي
تتن ��اول �سرية فن ��ان الكاريكاتري الفل�سطيني
ناج ��ي العل ��ي ال ��ذي �أغتي ��ل يف لن ��دن ع ��ام
 ،1987عم ��د �إ�سماعي ��ل فه ��د �إ�سماعي ��ل على
ا�ستخ ��دام �صيغ ��ة تداخل الأ�ص ��وات ،ولعلها

ال�صيغ ��ة ال�سردي ��ة الأك�ث�ر مالءم ��ة لزم ��ان
ومكان م�ضطرب�ي�ن ،ف�أح ��داث الرواية عبارة
ع ��ن ح ��وارات افرتا�ضية بني حنظل ��ة اليقظ،
وناج ��ي العلي امليت �سريري� � ًا ،ف�ض ًال عن ذلك
كان حنظل ��ة يق ��وم ب�إحاطت ��ه ب ��كل م ��ا ي ��دور
يف غرف ��ة امل�ست�شف ��ى خ�ل�ال ف�ت�رة الغيبوبة
الت ��ي دامت �أكرث من �شه ��ر ،منذ حلظة �إطالق
ر�صا�صة م�سد� ��س على ر�أ�سه من قبل جمهول
وحتى حلظة وفاته.
وق ��د �أو�ض ��ح الكات ��ب يف م�سته � ّ�ل روايت ��ه
طبيع ��ة ف�ض ��اء ال ��روي ونوعي ��ة العالقة بني
ال�شخ�صي ��ات وامل ��كان ،حي ��ث ج ��اء في ��ه (ها
نح ��ن ،هن ��ا �أن ��ت� ،ص ��وت �أق ��رب لأن يك ��ون
طفولي� � ًا� ،أ�ش ��ك ب�أين �آلف ��ه .ل ��و ت�ساءلته .من

�أنت� .أجابني .كالنا كالنا .لو كا�شفته يكفيني
هذي ��اين .فاج�أين ق ��ال ما معناه ه ��و يحد�س
م ��ا ي�ؤرقن ��ي .غرابة و�ص ��ف احلال ب ��الأرق.
قال .نتيجة زحم ��ة الب�شر والأ�صوات حولك.
ل ��و ا�ستفهمت ��ه م ��ن �أي ��ن .عدي ��د نا� ��س� ..أهل
ومعارف و�أ�صدقاء �إ�ضافة لعديد نا�س �آخرين
ال نعرفه ��م .يجمعني و�إياه ك�أنن ��ا ما زلنا يف
خانة الهذيان) ويت�ضح امل�شهد �أكرث يف نهاية
املقط ��ع حي ��ث يق ��ول (�إذا كنت معني� � ًا مبزيد
معرفة مل بر�أ�س ��ك ميين ًا ناحية �إفريز النافذة
تراين جال�س� � ًا مبواجهتك ،ال يتجاوز حجمي
عقل ��ة ا�صبع مد ّلي ًا قدمي يف الفراغ .هناك من
ّ
خمتل العق ��ل .عن الغلط .كي ��ف يل �أميل
ه ��و
بر�أ�س ��ي و�أن ��ا كثاف ��ة جزيئية مغلوب ��ة تهوم

و�س ��ط هالم حليبي .دع عنك الواقع وا�ستعن
باخلي ��ال� .أنت تلع ��ب بالألف ��اظ .من ��ك �إليك.
م ��اذا تعني� .أعني �أن ��ا كائنك االفرتا�ضي .من
�أي ��ن يل بكائن ما ..مل ميهلن ��ي �أكمل جملتي،
قاطعني� .أنا حنظلتك).
�إذ ًا ،هو حنظل ��ة /الراوي الثان ��وي ،املت�سلل
�إىل عتم ��ة املوت ال�سري ��ري ،ذلك التيه املطلق
يف �شحوب الل ��ون الرمادي ،ليك ��ون و�سيط ًا
�أمين� � ًا بني العاملني ..ه ��و حنظلة يف مواجهة
مبا�ش ��رة هذه امل� � ّرة ،مل يعطه ظهره كما يظهر
ع ��ادة يف اللوح ��ات الكاريكاتريي ��ة لناج ��ي
العل ��ي� ،إمنا ه ��و �شري ��ك يف �س ��رد الأحداث،
بينما جاءت �صيغة ال�سرد يف الغالب ب�ضمري
املتكلم ،الذي هو ناجي العلي نف�سه /الراوي

الرئي�سي ..كما ا�ستعان الكاتب ب�صوت ثالث/
ال ��راوي العلي ��م ،ي�ستخدم ��ه يف الغالب حني
يكون ال�سرد خارج ف�ضاء املوت ال�سريري.
ت�ضمن ��ت الرواي ��ة الكث�ي�ر م ��ن الزي ��ارات
(احلقيقي ��ة) لأ�صدق ��اء ناج ��ي العل ��ي خ�ل�ال
ف�ت�رة غيبوبته� ،أحمد الربع ��ي ،غامن النجار،
�سعدالله ونو�س� ،أميل حبيبي ،نور ال�شريف
ولك ��ن احل ��وارات الت ��ي دارت رمب ��ا هي من
ن�سج خميل ��ة امل�ؤلف ،وفق معرفت ��ه املبا�شرة
لتلك ال�شخ�صيات.

الحرب والسلم..

ملحمة الموت والحب والحياة

ق� �دّم لي ��ف تول�ستوي بنف�س ��ه لروايته "احل ��رب وال�سلم" التي
تعت�ب�ر واحدة من �أعظم الرواي ��ات التي خطها كاتب على مدى
التاري ��خ .ولئ ��ن كان ع ��رف عن”احل ��رب وال�سلم”انه ��ا رواية
تاريخي ��ة ،مبعن ��ى �أن الأ�سا�س فيها �أح ��داث تاريخية يفرت�ض
�صح ��ة حدوثها ،ف� ��إن تول�ست ��وي نف�سه عم ��د اىل تو�ضيح هذا
الأم ��ر قائ�ل ً�ا”:ان امل�ؤرخ ال ��ذي يدر�س ال ��دور التاريخي الذي
ق ��ام به �شخ�ص يف حتقيق هدف واح ��د من الأهداف ،يقع على
�أبط ��ال� .أم ��ا الفنان الذي يدر� ��س �أفعال فرد م ��ن الأفراد يف كل
ظ ��روف احلياة ،ف�إن ��ه ال ميكنه ،وال يجب علي ��ه ،ان يرى”على
رغ ��م بطوالت بع�ضها ،هي �شخ�صيات ب�شرية من حلم ودم ،لها
عواطفه ��ا وح�سناته ��ا و�سيئاتها� ،شخ�صي ��ات نحتها قلم حمب
للب�ش ��ر ،مل ��م بالتاري ��خ ،مت�ضلع يف خفاي ��ا النف� ��س الب�شرية،
وطوي ��ل النف� ��س .ذلكم ه ��و ليف تول�ست ��وي كما يب ��دو لنا من
خ�ل�ال هذه الرواية ال�ضخمة التي مل تكف عن ا�ستثارة اعجاب
وحرية ماليني القراء وتعترب من الروايات التي تقر�أ �أكرث من
غريها على مر الع�صور.
يف هذه الرواية التي كتبها تول�ستوي العام  ،1869لي�س هناك
بط ��ل واح ��د ،بل ابط ��ال ،ي�ستح ��وذون علين ��ا ويفتنوننا حتى
ح�ي�ن يثريون غ�ضبن ��ا .وتول�ست ��وي ،يكتب مئ ��ات ال�صفحات
التي تك�ش ��ف كم انه ي�ستمتع مبراقب ��ة �شخ�صياته ،وهم متفهم
حت ��ى ملبادراته ��م التي قد تبدو عبثية .وق ��د �سئل ماركيز يوما
ه ��ل ميك ��ن ،،تلخي�ص”احل ��رب وال�سلم”؟ فاج ��اب انها املهمة
امل�ستحيلة .لأن هذه الرواية ال ّ
تلخ�ص فهي �أو ًال و�أخري ًا رواية
الروح الرو�سية كلها ،وتول�ستوي يقول انه امنا كتب الرواية
لي�ؤك ��د ان ”:حادثـــ� � ًا احـــ�ت�رب في ��ه مالي�ي�ن الب�ش ��ر ،وقتل فيه
ن�ص ��ف مليون م ��ن الرجال ،ال ميكن ان تك ��ون ارادة فرد واحد
ه ��ي �سبب ��ه ،ان رج�ل ً�ا وح ��ده ال ي�ستطيع ان يج�ب�ر � 500ألف
�شخ�ص على ان ميوتوا”.

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