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ً
ً
روسيا في كتاب "من ديوان
شاعرا
17
الشعر الروسي"
ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺮوﺳﻲ

ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺮوﺳﻲ

ﺷﻌﺮ

ال�شع ��ر الرو�س ��ي غور ال ي�سرب وال ميك ��ن �أن يحتويه وتوت�شي ��ف ونيكرا�سوف ،ام ��ا ال�شاعر في ��ت فت�شعر
كتاب واحد بني دفتي ��ه� ،ش�أنه �ش�أن ال�شعر القومي يف املرتجمة انه ��ا مل توفه حقه لعدم توافر ديوانه لديها،
ً اﻟﺸــﻌﺮ اﻟــﺮوﳼ ﻏــﻮر ﻻ ﻳﺴــﱪ وﻻ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﳛﺘﻮﻳــﻪ
االقت�صار على ترجم ��ة ما وجدته
�أي بل ��د ميتلك تراث ًا �شعري ًا �ضخم� �ا .ومع �شعورنا �أن مم ��ا ا�ضطره ��ا �إىل
ﻛﺘــﺎب واﺣــﺪ ﺑــﲔ دﻓﺘﻴــﻪ ،ﺷــﺄﻧﻪ ﺷــﺄن اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻘﻮﻣــﻲ
ال�شعري ��ة وهي قليلة ق ��د ال تفي
هذه املخت ��ارات التي �ستقدم خ�ل�ال كتاب”من ديوان يف كت ��ب املخت ��ارات
ﺿﺨـ ﹰﲈ.
�ادرﺗﺮاﺛـ ﹰﺎ ﺷـ
ﻳﻤﺘﻠ�ــﻚ
ال�شع ��ر ﰲ أي ﺑﻠــﺪ
تكتف املرتجم ��ة على ترجمة
ـﻌﺮﻳ ﹰﺎ� ��ض
بالغر
الرو�سي”ال�ص
املن�شود ،ومل ِ
ً
ـﺾ ،ب ��ل اخت ��ارت مناذج� �ا م ��ن
ال�شﻓﻴعـ��راء
ـﺎرات ه�ﻏﻴ�ـ�
ق�صائ ��د
املدى لل
ؤالءﻣــﻦ
ـﺾ
إعالمــﺬه اﳌﺨﺘـ
ـﻌﻮرﻧﺎ أن ﻫ
ؤ�س�سةـﻊ ﺷـ
ع ��ن م� وﻣـ
اﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴــﺎال�شعرية �أي�ض ًا.
وم�سرحياتهم
والتي
رواياتهمﻟﺘﻮﻓــﲑ
ـﺰم ﻋــﲆ ﺗﺮﲨﺘﻬــﺎ
�ون،ــﺎ اﻟﻌـ
والفــﺎن �ﻋﻘﺪﻧ
والثقافة ﻓﺈﻧﻨ
م����ن اص��������دارات
ً
موجز ًا لن�شوء ال�شعر الرو�سي
ا
�شرح
املرتجمة
كتبت
�رارة،
�
ش
�
�اة
�
ي
ح
د.
�ا
�
ه
قدمت
ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟــﺮوﳼ اﻟــﺬي ﻳﺸــﻐﻞ ﻣﻨﺰﻟــﺔ رﻓﻴﻌــﺔ ﺑــﲔ
التاريخية املتتابع ��ة وا�شارت
ـﺐ�ب
احلق �
ـﺮﰊ�ن ﻋــﲆ ﻧـوتط �
ـﺎرئ�ضاﻟﻌـم �
ـﻼعإالاﻟﻘـغي� �
وﻹﻃـ�ي �
ـﻲ�،ا ه �
ﻋﻴــﻮن اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌـم �
رأﻳﻨــﺎ
عربﺣﺴـ
�ورهـﱪ-
ـﲈذج ﺗﻌﺘـ
 ﻣــﻦ ﻏــﺮره .في� ��ض ،فه ��ي عق ��دت العزم �إىل الرواف ��د التي رف ��د منه ��ا ودور كل �شاعر يف مدّهعل ��ى ترجمته ��ا لتوف�ي�ر ب�إ�ضاف ��ات جدي ��دة واعطت �أي�ض ًا نب ��ذه خمت�صرة من
ﻟﺸــﻌﺮاﺋﻬﺎ،
اﻟﱰﲨــﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ
اﻟﻔــﱰة
ﻋــﴩ ﻫــﻮ
ﻟﻜــﻦترجم ��ت له ��م ،ام ��ا ال�شعراء
الذي ��ن
ال�شع ��راء
ﺗﻮﺧﻴﻨــﺎس�ي�رة
منزلة �
�ذي ي�شغل
الرو�سي ال �
اﻟﺘﺎﺳــﻊ ��ر
اﻟﻘــﺮنيف ال�شع
انطولوجي ��ا
�رون اﻟﺘـ
اﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ
وﻣﻌﺮﻓــﺔ
ال�شعرـﺎ اﻟﻌـ
ﻟﺰاﻣـ ﹰﺎ ﻋﻠﻴﻨـ
دور ﹰاج ��م له ��م وورد ذكره ��م يف
ـﺖترت
ﻟﻌﺒـمل
الذـﻲي ��ن
القارئاﻣﺘﺪاداﺗـاـﻪلآخ �
ﺑﺪاﻳﺎﺗ�لــﻪ�اع
ـﻮدة�ي،إﱃولإط
العامل �
وﺟﺪﻧعـيـﺎ��ون
رفيعة ب�ي�ن
ﻗﻠﻴ ـ ﹰ
ال�شعروأﺷـ
مقاالتهاــﺔعنإﻳﻐــﻮر«
ـﺎرت »أﻏﻨﻴــﺔ ﲪﻠ
ﻼ
ـﻌﺎرس ��ي ،فقد اكتفت بذكر تاريخ
الرو�
ﻟﺬﻟـأيـﻚاملع�ﺻ�ـدّة
ـﻪ .ر�
وﺑﻠﻮرﺗ�ـ�ب
ـﻮره بح�س
ﺗﻄـ�د –
�وذجﰲيع �
العرب ��يﻛﺒعـل �ـﲑ ﹰا�ىأومن �
اﻟﺒــﺪء �ﰲ�ون الق ��ارئ حميط� � ًا بالفرتة
ﻧﻘﻄــﺔكي يك
ووفات ��ه
اﻟﺜﺎﻣــﻦ�اده
واﻷﺷــﻌﺎر اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ وﺑﻌــﺾ ﺷــﻌﺮاء اﻟﻘــﺮن مي�ل
من غرره.
واملرتجمة –
ﻋــﴩ؛
اﻟﺒﻴﻠﻴﻨــﻲ
فيهاــﺎكتبهم وا�شعارهم.
نظموا
التي
الزمنية
ـﻲ ��ة
الزمني
الفرتة
ع�شر
ﺗﺮﲨﺘﻨ�ـ�ع
الق ��رن التا�س
ـﺪ ﻧﻘﻠﻨ
ـﻮﺋﻪ .وﻗـ
ـﻦ ﻧﺸـ
توخت واﺿﺤــﺔ ﻋـ
التي ﺗﺎرﳜﻴــﺔ
ﺻــﻮرة
أن ﻧﻌﻄـ
هوــﺘﻄﻴﻊ
ـﻲ ﻧﺴ
ـﺎ ،ﻟﻜـ
ـﻴﺔدّة ه ��ذا الكت ��اب اىل انه ��ا
اﻟﺮوﺳمـع� �
ـﻮف اﻟﺸـوت�ش
لزام ًا
ﺗﺮﲨ�ــﺔ�دت �
ـﻦ وج
لكت
ل�شعرائها،
املرتجـمـﺔ ��ة و ُ
�رـﺎ إﱃ اﻟﻠﻐ
ـﻌﺮﻳﺔ�يﳍـ
هذاﻣﺎﻳﻜـ
أﺑﻮﻟـأنـﻮن
ـﻮر« ﻋـ
الرتجمةﲪﻠــﺔ إﻳﻐـ
املُع� �دّة »أﻏﻨﻴــﺔ
�ات�.شعري ��ة اجنبي ��ة احيان ًا يف
ـﺬيم ��ت
ا�ستخد
لبداياـتـﺎ ��هاﺳـومعرف �
لغرـﻊ� ��ض الع
م�صطلـ ﹰﺎح �ﻧﺜــﺮ ﹰا
ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑ
امتداداتهاﻷﺻــﲇ اﻟـ
ـﺘﻄﻌﻨﺎ�-ةﻣــﻊ اﻟﻨــﺺ
�ودةﺑﻘــﺪر ﻣ
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬ �ــﺎ-
عليه ��ا ﻣـ
القدمي ��ة التي لعب ��ت دور ًا كبري ًا �أو قلي�ل ً�ا يف تطوره �سبيل احلفاظ على ظالل معناها ودقته ،ف�أبقت كلمات
اﻟﺘــﻲ
واﻟﻤﺮاﺣــﻞ
إيغور”وا�شعارــﻒ اﻻﺗﺠﺎﻫـ
ـﺎﻋﺮ ﹰا ﻳﻤﺜﻠــﻮن ﻣﺨﺘﻠ
ﻋﺸ�ةــﺮ ﺷـ
ﺗﺮﺟﻤﻨــﺎ ﻟﺴــﺒﻌﺔ
و�ساتري وهلمجرا على ما هي
وبوثيما
ـﺎت�أودا
بيليني و
حملة �
�صارت”اغني �
وبلورته .لذلك
ً
والاﻟﻤﺠ
أﻣﺎﻣﻨــﺎ
�راءذﻟــﻚ ﻟ
وﻣ�ــﻊ
ـﺎة اﻟﺸـ
البيلين ��يﺷــﻬﺪﻫﺎ
ﻟﺘﻘﺪﻳـيفـﻢا�ستخ ��دام بدائل ومرادفات
ـﺎل�را
جتدـخ�ي
القرنــﻢ ﻳﺘﺴـعلـﻊي ��ه،
ـﻌﺮﻳﺔ�.شع
وبع�ض
اﻟﺤﻴي �ـ�ة
ﻣﺴـ�ارـﺮحالدين
واال�شع �
م�ضمون ًا حقيقي ًا ب�شكل كامل.
 Vyazemskyالتنقل
عربية لها النها
�Krylovشرارة
ﻛﺮﻳﻠــﻮف حي ��اة
ﻣﺜــﻞيف ترجمة
آﺧﺮﻳــﻦب ��دء
ﺷــﻌﺮاءنقط ��ة ال
الثام ��ن ع�ش ��ر
وﻛﺎروﻟﻴﻨــﺎ
وﻓﻴﺎزﻳﻤﺴــﻜﻲ
بدواوين ال�شعراء انف�سهم لتهيئة
وا�ضحة عن
Karolinaتاريخية
� Pavlovaصورة
ﺑﺎﻓﻠﻮﻓــﺎأن تعطي
لك ��ي ت�ستطيع �
املرتجمةاﻟﺸــﻌﺮ
ا�ستعانتﻓــﻲ رﻓــﺪ
ﻛﺎن ﻟﻬــﻢ ﻧﺼﻴــﺐ
وﻏﻴﺮﻫــﻢ ﻣﻤــﻦ
وقدــﻪ.نقلت”اغنية حملة �إيغور”عن ه ��ذا الكت ��اب وا�ضافة اىل كت ��ب املخت ��ارات ال�شعرية
ن�شوء هذا
ال�شعر،وﻧﻤﺎﺋ
اﻟﺮوﺳــﻲ
ترجمة ابولون مايكوف ال�شعرية �إىل اللغة الرو�سية باللغت�ي�ن الرو�سي ��ة واالنكليزي ��ة ،وا�ستعان ��ت كذلك
م ��ع مقارنته ��ا – بق ��در م ��ا ا�ستطاع ��ت – م ��ع الن� ��ص بكت ��ب تاريخ الأدب الرو�سي التي اعانتها على التتبع
التاريخ ��ي لتطور ال�شعر الرو�س ��ي مثل كتاب”تاريخ
اال�صلي الذي كان مكتوب ًا نرث ًا.
ترجم ��ت حياة �ش ��رارة يف هذا الكتاب ا�شع ��ار ًا لنحو الأدب الرو�س ��ي يف الق ��رن الثام ��ن ع�شر”لبالغ ��وي،
م ��ن �سبعة ع�ش ��ر �شاعر ًا ميثل ��ون خمتلف االجتاهات و”تاري ��خ الأدب الرو�سي”ال�ص ��ادر ع ��ن معه ��د
الأدب الرو�س ��ي”دار بو�شكني”التاب ��ع لأكادميي ��ة
واملراحل التي �شهدها م�سرح احلياة ال�شعرية.
مل يك ��ن ع ��دد الق�صائ ��د املرتجم ��ة يف ه ��ذا الكت ��اب العل ��وم ،و”تاريخ الأدب الرو�س ��ي يف القرن التا�سع
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼف Wassily Masjutin
الربوف�س ��ور بي�ت�روف ا�ضافة
مت�ساوي� � ًا حلمي ��ع ال�شع ��راء ،ب ��ل ترج ��م له ��م ح�س ��ب ع�شر”حت ��ت ا�ش ��راف
مكانته ��م واهميته ��م يف احلي ��اة ال�شعري ��ة ،و�أك�ث�ر اىل ع ��دد �آخر من الكتب النقدي ��ة وكذلك بع�ض الكتب
م ��ن ترج ��م له ��م ه ��ي ق�صائ ��د بو�شك�ي�ن ولريمنتوف املتعلقة بالأدب االوربي الغربي.

ترجمة /أحمد الزبيدي
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يف اواخ ��ر الع ��ام املا�ض ��ي رحلت عن عاملن ��ا املمثلة
ال�شه�ي�رة كاري في�ش ��ر ع ��ن عم ��ر ناه ��ز  60عام ��ا
وفي�شر ممثلة وروائية وكاتبة �سيناريو وفتاة �أداء
�أمريكي ��ة ،وهي معروفة بدور الأمرية ليا يف ثالثية
ح ��رب النج ��وم الأ�صلي ��ة ،وح ��رب النج ��وم احللقة
ال�سابعة.
قب ��ل رحيله ��ا بب�ضع ��ة ا�شه ��ر ن�ش ��رت كتاب ��ا يعترب
�سريته ��ا الذاتي ��ة بعنوان"يومي ��ات الأم�ي�رة"،
تك�ش ��ف في ��ه ع ��ن عالق ��ة غرامي ��ة جمعته ��ا بزميلها
النجم هاري�س ��ون فورد الذي لعب دور املهرب”هان
�سولو”يف �أفالم”ح ��رب النجوم”وبزغ جنم كاري
في�شر ع ��ام  1977مع �إطالق �سل�سل ��ة الأفالم”�ستار
وورز" ،ب� ��أول فيلم منها ،ب ��دور الأمرية ليا  -قائدة
وزعيمة مترد عرب املجرات �ضد االمرباطورية التي
حت ��اول ال�سيط ��رة عل ��ى الع ��امل �أجم ��ع .و�أدت دور
الأمرية ليا بالأفالم الثالثة الأوىل بال�سل�سلة،
تذك ��ر كاري في�ش ��ر يف كتابه ��ا حلظاته ��ا احلميمة،
وتك�ش ��ف ع ��ن م ��ا تتذكره م ��ن احداث وقع ��ت وراء
الكوالي� ��س اثناء ت�صوير واحدا م ��ن �أ�شهر �سال�سل
االف�ل�ام يف كل الع�ص ��ور ،وهي �سل�سل ��ة افالم حرب
النجوم.
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أ ّول كتاب قرأته...
د .عالء مشذوب  ..دع القلق وأبدأ الحياة – ديل كارنجي
كنت �أ�شعر بانف�ص ��ام وعدم االن�سجام عن
املجتمع ،ملا �أراه جلي ًا من نفاق وم�ضارعة
للواق ��ع االجتماع ��ي وال�سيا�سي ،و�شعرت
بعزل ��ة كبرية ،وانطويت عل ��ى نف�سي مثل
قنف ��ذ ال يل ��وي على �ش ��يء .مل يك ��ن يل �أخ
قري ��ب �أحدثه مب ��ا �أ�شع ��ر� ،أو �صديق على
وع ��ي كبري� ،أبادل ��ه الوجوم ال ��ذي �سيطر
عل ��ى حيات ��ي ،حت ��ى اهتدي ��ت ذات يوم ال
�أتذك ��ر مالحمه ،و�أن ��ا �أ�سري عل ��ى ر�صيف
�ش ��ارع ع ��ام و�س ��ط مدينتي ،ر�أي ��ت مكتبة
كب�ي�رة ،دلفت �إليها �أبحث عن رفيق �أهتدي
ب ��ه و�إلي ��ه ،حتى وج ��دت كت ��اب (دع القلق
و�أب ��د�أ احلي ��اة) للم�ؤلف دي ��ل كارجني ،ال
�أتذك ��ر �سعره بال�ضب ��ط ،ولكن ��ه كان �أكرث
م ��ن دين ��ار ،ت�صفحت ��ه برغب ��ة االكت�شاف،

ع�سى �أن يداوي بع� ��ض �أوجاعي النف�سية
واالجتماعية.
�س ��رت و�س ��ط النا� ��س و�أن ��ا �أت�صف ��ح �أول
مو�ض ��وع� ،شع ��رت براحة نف�سي ��ة تت�سلل
اىل داخل ��ي ،مل �أط ��ق �شوق� � ًا الو�صول اىل
البي ��ت ،و�إمنا دخل ��ت اىل �أقرب مقهى رغم
�صغر �سني الذي مل يتجاوز الرابعة ع�شرة
بع ��د ،ورحت �أقر�أ فيه ،وك�أنني عرثت على
كنز كبري كان خمبوء ًا يف كهف غائر.
ب ��د�أ �سريان مفعول الكتاب �سريع ًا� ،شعرت
بتح�س ��ن كب�ي�ر ،رجع ��ت الثق ��ة بنف�س ��ي،
و�أخذت �أنظر للنا�س بعيونهم وعقولهم ،ال
بعاطفتي وحلم املدين ��ة الأفالطونية التي
تخلو م ��ن تفا�صيل حياة النا�س الب�سيطة،
ال �أنظر للحاكم بعني النموذج الذي ارت�سم

يف ذهن ��ي م ��ن الع ��دل والإن�ص ��اف ،وامنا
بعني م ��ن ي�س ّي� ��س النا�س ح�س ��ب عقولهم
وم�صاحله ��م ،وم ��ا تقت�ض ��ي امل�صلح ��ة
العامة.
�سه ��رت على الكت ��اب حتى �أنهي ��ت �أكرثه،
وغب ��ت يف ن ��وم عمي ��ق ،ك�أنن ��ي �أط�ي�ر
عل ��ى ال�سح ��اب ،وعندم ��ا �أفق ��ت يف اليوم
الث ��اين ن�شط� � ًا ،كن ��ت على ا�ستع ��داد كامل
خلو� ��ض غم ��ار احلي ��اة ب ��كل تفا�صيله ��ا
ال�سيئة واحل�سن ��ة ،وبد�أت �أقوي عزميتي
ونف�سيتي ،و�أخط بع�ض عباراته اجلميلة
الت ��ي تنع�شني وك�أنن ��ي عط�شان ووجدت
غدي ��ر ًا و�س ��ط �صح ��راء قاحل ��ة ،اذك ��ر من
عبارات ��ه الأث�ي�رة الت ��ي كتبته ��ا بقلم ��ي
الر�صا� ��ص وبخ ��ط ركي ��ك داخ ��ل بوفي ��ة

كتبي املدر�سية :ط ��وّ ر النجاح من الف�شل.
الإحب ��اط والف�شل هم ��ا �أ�ضم ��ن مرتكزات
حتقي ��ق النج ��اح .وكذل ��ك :النج ��اح ه ��و
احل�ص ��ول على م ��ا تريد .ال�سع ��ادة هي �أن
تريد ما حت�صل عليه.
ثم رحت �أبح ��ث عن كتبه و�أ�شرتيها ومنها
(كيف تك�س ��ب الأ�صدقاء) ،وكتابني ال �أذكر
�أ�سمهم ��ا ،ولكن ��ي �شع ��رت براح ��ة كب�ي�رة
ورجع ��ت اندجم ��ت يف املجتم ��ع بن�سب ��ة
متو�سط ��ة ،وا�ستطعت اال�ستمرار بالعي�ش
والكتاب ��ة .عندم ��ا ك�ب�ر وع ��ي ،تيقن ��ت �أن
التنمي ��ة الب�شري ��ة هي م ��ن �أق ��وى العلوم
والدرا�س ��ات الت ��ي يج ��ب �أن تهت ��م به ��ا
احلكومات ومنظم ��ات املجتمع املدين من
�أجل دعم الأفراد.

عندما اكت�شف ��ت كاري في�شر املجالت التي احتفظت
به ��ا �أثناء ت�صوي ��ر �أول اجزاء فيلم ح ��رب النجوم،
كانت منده�شة لر�ؤية ما احتفظت به  -ق�صائد احلب
ال�صادقة ،والنزهات اجلاحمة ايام �سذاجة ال�شباب،
وال�ضع ��ف الذي كان بالكاد مع�ت�رف به .عند ت�أليفها
الكت ��ب كان ��ت ق ��د ا�صبح ��ت م�شهورة ج ��دا ككاتبة،
وممثل ��ة ،،ولك ��ن يف عام  ،1977كان ��ت كاري في�شر
جمرد (نوع من) املراهقات العاديات.
الأمريكي ��ون يحبون احلنني اىل الرم ��وز الثقافية.
وي�ؤمن ��ون بها كما هو �إميانهم بكل م�ؤ�س�سة عزيزة
عل ��ى قلوبه ��م م ��ن الدي ��ن �إىل ال�صحافة احل ��رة �إىل
العل ��م �إىل الدميقراطية وهكذا حدث مع كاري في�شر
التي كان يجلها الكثريون منهم
قب ��ل ان حت�ص ��ل عل ��ى دور الأم�ي�رة لي ��ا يف �سل�سلة
اف�ل�ام حرب النجوم ،كان ��ت كاري في�شر تعرف ماذا
تعن ��ي ال�شهرة .والدتها هي ديب ��ي رينولدز ،جنمة
مو�سيقي ��ة م�شه ��ورة ،يف ح�ي�ن كان والده ��ا املغني
واملمث ��ل �إدي في�ش ��ر ،الذي ت�سب ��ب يف �ضجة كبرية
عندم ��ا ت ��رك زوجت ��ه رينول ��دز و�أطفالهم ��ا ال�صغار
من اج ��ل الزواج بالنجمة �إليزابي ��ث تايلور .ولكن
ال�شه ��رة التي عرفتها في�شر وه ��ي طفلة لوالدين من
امل�شاه�ي�ر كان ��ت ،اكت�شفت يف وق ��ت الحق”،حقيقة
ال�شه ��رة .وعندم ��ا �أ�صبح ��ت م�شه ��ورة ،قال ��ت انها
غري م�ستعدة متام ��ا لل�شعرة .و�س�أل ��ت نف�سها”ماذا
يحدث؟"”.كيف و�صل ��ت �إىل هنا؟ اين انا؟ اىل متى
�س ��وف ي�ستمر هذا؟ ما هذا؟ هل ت�ستحق ال�شهرة كل
ذلك؟ ماذا يعني كل هذا بالن�سبة يل؟
قفزته ��ا املفاجئ ��ة اىل ع ��امل الأ�ضواء كان ��ت يف �سن

(يوميات
األميرة) كتاب
يروي سيرة
حياة الممثلة
الراحلة
كاري
فيشر
 19وه ��ي ت�شكل العمود الفقري لكتابها،
ال ��ذي تعتربه”ن ��وع م ��ن املذك ��رات و
ترك ��ز فيه عل ��ى �صحته ��ا النف�سي ��ة (عانت
في�ش ��ر من مر� ��ض ا�ضطراب ثنائ ��ي القطب
وه ��ي حالة يع ��اين فيها ال�شخ� ��ص �شاب من
تغ�ي�رات �شدي ��دة يف امل ��زاج وم ��ن نوب ��ات
يك ��ون فيها عايل املزاج ب�ص ��ورة غري اعتيادية
ونوب ��ات يك ��ون فيها منخف� ��ض امل ��زاج ب�صورة
غ�ي�ر طبيعية.يف بع�ض االحي ��ان ي�سمي ا�ضطراب
الهو�س االكتئابي .و تقلبات املزاج تكون ايل حد ال
ميكن اعتب ��اره �شخ�صا طبيعيا.ويف بع�ض االحيان
يح ��دث خلي ��ط من �أعرا� ��ض الهو� ��س والأكتئاب يف
نف�س الوقت ،).ويف كتابها تتحدث عن م�شاكلها مع
امل�شاهري.
ك�شفت في�شر يف كتابها �أنها وهاري�سون فورد ،الذي
لعب دور «هان �سولو» ،كانا على عالقة غرامية �أثناء
ت�صوير «حرب النجوم”عندما كانت تبلغ  19عام ًا،
فيما كان هو يف الـ  33ومتزوج ًا ولديه طفالن
�إبن ��ة املغن ��ي �إيدي في�ش ��ر واملمثلة ديب ��ي رينولدز،
م� � ّرت ب�أزم ��ات قا�سي ��ة وكثري ًا م ��ا ناق�ش ��ت �أزماتها
النف�سية و�إدمانها على املخدرات.
علم ًا ب�أ ّنها كانت يف جولة ترويجية لكتابها
(يومي ��ات الأم�ي�رة) عندم ��ا ا�صابته ��ا
�أزم ��ة قلبية خالل رحل ��ة جوية من
لندن �إىل لو�س �أجنلي�س

عن موقع بووك فورم

معركة األفكار
�إذا كان الناق ��د وال�سيناري�س ��ت املعروف جوان ه ��وراد لو�سن قد
ف�ض ��ح يف كتابه امله ��م (ال�سينما ومعركة الأف ��كار) �أ�ساليب �ص ّناع
الفيلم الأمريكي عرب املقاربة بني مو�ضوعات الأفالم التي تنتجها
هولي ��وود وب�ي�ن اخلطاب ال�سيا�س ��ي والثقايف ال�سائ ��د ،ف�إنه كان
ي�ش�ي�ر اىل حقب ��ة �سيا�سي ��ة ت�ص ��ل اىل بداي ��ة اخلم�سين ��ات م ��ن
الق ��رن املا�ضي ،وهي حقب ��ة احلرب الباردة واحلمل ��ة (املكارثية)
والت ��ي كان لو�س ��ن احد �ضحاياه ��ا ،ومعاداة ال�شع ��وب الناه�ضة
من اج ��ل تقرير م�صريها ..ومنذ ذلك التاري ��خ (موعد �صدور هذا
الكت ��اب) وحت ��ى م�شارف الق ��رن اجلديد طرقت هولي ��وود الكثري
م ��ن الأ�سالي ��ب والتوجيه ��ات لتكري� ��س ه ��ذه احلقيق ��ة والتي ما
ت ��زال الهدف اال�سا�س الذي ي�شغل القائم�ي�ن على �صناعة ال�سينما
يف هولي ��وود ،و�إن كان للو�س ��ن ق�صب ال�سب ��ق يف الإ�شارة اليها،
بالرغم من مرور نحو ن�صف قرن على �صدور كتابه.
فم ��ا زالت ال�سينما ك�صناعة اداة مهمة وخط�ي�رة ت�سعى امل�ؤ�س�سة
ال�سيا�سي ��ة الأمريكي ��ة ال�ستثماره ��ا من خالل م�ؤ�س�س ��ة ر�أ�سمالية
كب�ي�رة مثل هوليوود وت�سعى لل�سيطرة على ا�سواق الفيلم يف كل
العامل ..و�إن كنا ال نغف ��ل قوة وتطور �صناعة الفيلم الهوليوودي
بحك ��م التاريخ الطوي ��ل واخلربة املرتاكمة ب ��ل وحتى التفرد يف
مغامرة طرق اجلديد واملتطور.
وم ��ع نهاية مئة �سنة عل ��ى تطور �صناعة ال�سينم ��ا ،ف�إن هوليوود
مازال ��ت يف �سعيه ��ا يف اال�ستخدام الأمثل له ��ذه الأداة ومن خالل
ك ��م هائل من االنت ��اج ال�سينمائي الذي اعتم ��د ا�ستثمار اق�صى ما
تو�ص ��ل اليه التطور التقن ��ي ف�ض ًال عن مو�ضوع ��ات مت اختيارها
بعناي ��ة ..لت�ضع ن�صب عينها هدفني من جمل ��ة اهداف هي نتيجة
منطقي ��ة ال�ستقراء طبيعة الظ ��رف احلايل الذي مير به العامل .اما
االول فه ��و اال�ستحواذ على اكرب عدد م ��ن امل�شاهدين يف العامل ملا
ي�أتي به ذلك من عائد ربحي ،دلت عليه الإيرادات اخليالية لبع�ض
االف�ل�ام وخا�صة خالل العقد االخ�ي�ر ..اما الثاين فهو �إ�شاعة  -او
حماول ��ة ذل ��ك  -منط احلي ��اة والثقافة االمريكي ��ة وم�سخها لباقي
ثقاف ��ات ال�شعوب .وهي بذل ��ك (اي ال�سينم ��ا الهوليوودية) متثل
للخطاب ال�سيا�سي االمريكي ال ��ذي بد�أ يتبلور بعد انتهاء احلرب
الب ��اردة والذي يرفع الفت ��ة النظام العاملي اجلدي ��د كمنطق جديد
ي�سعى لال�ستحواذ والهيمنة.
م ��ن هنا ي�أت ��ي فيلم (حرب النج ��وم) بجزئه ال�ساب ��ع والذي حمل
عنوان”الق ��وة تنه� ��ض" ..فبع ��د ع�ش ��ر �سن ��وات على انت ��اج �آخر
ج ��زء م ��ن ال�سل�سلة الت ��ي حتمل اال�س ��م نف�سه كان الب ��د من القوة
ان تنه� ��ض ،وهي كلم ��ة ال�سر لهكذا نوع من الأف�ل�ام التي غالبا ما
تك ��ون بو�صاي ��ة وهيمن ��ة ال�ش ��ركات ال�سينمائية الك�ب�رى والتي
متار� ��س �سطوتها املطلق ��ة على جمي ��ع العملي ��ات ال�سينمائية من
�إنت ��اج ومتويل وتوزيع وعر�ض� ،إ�ضاف ��ة اىل احتوائها للتيارات
ال�سينمائي ��ة املختلف ��ة عرب جميع مراحل تطور ه ��ذا الفن وركوب
موجاتها.
وم ��ع التطور الهائل الذي �أ�صاب هذا الف ��ن يف ال�سنوات الأخرية
كان البد ان يوظف هذا التطور ومبهارة للأغرا�ض التي ذكرناها.
ويخطئ من يظن ان �أ�شرطة اخليال العلمي والكوارث التي �أخذت
م�ساح ��ة مهم ��ة يف الإنتاج الهوليودي يف ال�سن ��وات الأخرية هي
مبن�أى عن خبث التخطيط والربجمة الدقيقة لهذه ال�شركات التي
التع ��دم التجري ��ب واملغامرة
يف ط ��رق �أ�سل ��وب جدي ��د او
ركوب موجة ت�ست�أثر باهتمام
املتلق ��ي ،ويخط ��ئ �أي�ض� � ًا
م ��ن يظ ��ن ان ه ��ذه الأ�شرط ��ة
م�صنوعة للت�سلي ��ة والت�سلية
فقط.
ويكف ��ي ان ن�ش�ي�ر يف ه ��ذا
املجال اىل معلومة �إح�صائية
تذك ��ر ان  %60م ��ن جمم ��ل
دخل الأف�ل�ام الأمريكية� ،إمنا
ي�أت ��ي ع ��ن طري ��ق العرو� ��ض
اخلارجي ��ة وه ��ذه الن�سب ��ة
تعك�س بو�ضوح (م�شروعية)
الآمال التي تعلقه ��ا امل�ؤ�س�سة
الأمريكي ��ة عل ��ى ال�سينم ��ا
يف تق ��دمي طريق ��ة احلي ��اة
الأمريكية.
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المدى /أربيل
�ص ��درت يف �أربيل الرتجمة الكردي ��ة لروايتني من روايات
الكات ��ب العراقي حم�سن الرمل ��ي ،والثالثة يف طريقها �إىل
الرتجم ��ة ،حي ��ث �ص ��درت روايت ��ه (حدائ ��ق الرئي�س) عن
دار روزه ��ه الت برتجمة من العربي ��ة �إىل الكردية �أجنزها
الكات ��ب الكردي في�ص ��ل هموندي ،وتتناول ه ��ذه الرواية
الكث�ي�ر من الأح ��داث واملوا�ضي ��ع من تاريخ الع ��راق على
م ��دى ن�صف ق ��رن ،وكيف انعك�س ��ت جمرياته ��ا على حياة
النا�س الب�سطاء .احلروب ،احل�صار ،الدكتاتورية ،املقابر
اجلماعية وفو�ضى االحتالل .وتعد هذه الرواية واحدة من
�شحت
رجمت �إىل �أكرث من لغة وت َر َ
�أهم �أعمال الكاتب ،فقد ُت ِ
�ضمن القائمة الطويلة للجائ ��زة العاملية للرواية العربية/
البوكر ع ��ام 2013م ،كما حازت ترجمته ��ا االنكليزية على
جائ ��زة القل ��م ال ��دويل لع ��ام  ،2017وكتبت عنه ��ا �صحف
عاملية عديدة كـ(الغارديان) و(فاينان�شيال تاميز) وغريها،
وقارنها بع�ض النقاد ب�أعمال لتول�ستوي �أو ملاركيز.
�أم ��ا الرواي ��ة الأخ ��رى التي �ص ��درت بالكردية فه ��ي (ذئبة
احل ��ب والكتب) وذلك عن دار (ناوهندی ئاوير)ANER
وبرتجمة ال�شاعر الكردي املغرتب �شريزاد هيني ،وتتناول
ه ��ذه الرواية مو�ضوع احلب حتديد ًا و�سط الظروف التي

م����ن اص��������دارات



�إن�سانيتن ��ا و�سط تقلباته الال �إن�ساني ��ة يف �أغلب الأحيان،
تتناول هذه الأعم ��ال دواخلنا التي تتم�سك بحلمها وحقها
باحلري ��ة واحل ��ب كج ��زء م ��ن التم�س ��ك بح ��ب احلياة يف
مواجه ��ة املوت”وعرب عن �أمله ب� ��أن يلتقي ب�شكل �شخ�صي
يف كرد�ستان مع قرائه و�أ�صدقائه من املثقفني الأكراد.
يذك ��ر �أن الدكت ��ور حم�س ��ن الرمل ��ي ه ��و كات ��ب و�شاع ��ر
و�أكادمي ��ي ومرتج ��م ،ولد يف �شم ��ال الع ��راق (ال�شرقاط)
ع ��ام  1967ويقي ��م يف �إ�سباني ��ا من ��ذ  ،1995حا�صل على
الدكتوراه بامتياز يف الفل�سفة والآداب من جامعة مدريد،
مع درجة ال�شرف .يكتب باللغتني العربية والإ�سبانية ،وله
ما يزيد على الع�شرين �إ�صدار ًا تنوعت بني الق�صة وال�شعر
وامل�سرحية والرتجمات والرواية .منها رواياته( :ال َفتيت
املبعثرَ ) التي فازت ترجمتها الإنكليزية بجائزة �أركن�سا�س
 2002و(متر الأ�صابع) و(حدائق الرئي�س) و(ذئبة ا ُ
حلب
وال ُكت ��ب) الت ��ي و�صلت للقائم ��ة الق�صرية جلائ ��زة ال�شيخ
رجمت �أغلب �أعمال ��ه لأكرث من لغة،
زاي ��د للكت ��اب ُ .2015ت ِ
و�ش ��ارك يف الكثري من املهرجانات وامل�ؤمترات واملعار�ض
الدولي ��ة ومنها معر�ض �أربيل ال ��دويل للكتاب عام .2014
وهو يعمل حالي ًا �أ�ستاذ ًا يف جامعة �سانت لوي�س الأمريكية
يف مدريد.
ه ��ذا وقد �صدرت جمي ��ع �أعمال الرمل ��ي الروائية بالعربية
عن دار املدى� ،إ�ضافة �إىل كتابني مهمني من ترجمته.

م ��ر به ��ا الع ��راق يف العقود الأخ�ي�رة فتنتق ��ل �شخ�صياتها
الرئي�س ��ة بني العديد من البلدان ،ك�سوريا والأردن واليمن
وال�س ��ودان وليبي ��ا واملغ ��رب ،ث ��م انتق ��اال �إىل ا�سباني ��ا.
حلب يف ظِ ل ا ُ
عراقيان ،امر�أة ورجل ،يبحثان عن ا ُ
حلروب
واحلِ �ص ��ار والدكتاتوري ��ة واالحت�ل�ال واملغ َ
رتبات�”.إنه ��ا
رواية حُ ب تدعو للحُ ب يف �أزمنة ُتهم�ش ا ُ
حلب ،لذا يهديها
كاتبه ��ا اىل كل الذين حُ ِرموا من حُ به ��م ب�سبب الظروف".
كم ��ا ميزج فيه ��ا بع�ض �سريت ��ه الذاتية باخلي ��ال ،متقم�ص ًا
�صوت املر�أة ،ومعرب ًا عنها بعمق.
هذا كما يعمل الكاتب واملرتجم الكردي جمعة جبارى ،الآن
عل ��ى ترجمة رواية ثالثة للرملي �إىل الكردية بعنوان (متر
الأ�صابع) ،ومبنا�سبة �صدور �أعماله بالكردية �أ�شاد الكاتب
حم�س ��ن الرملي ،بن�ش ��اط احلرك ��ة الثقافي ��ة يف كرد�ستان
ومنه ��ا حرك ��ة الرتجم ��ة ،وتوج ��ه بال�شك ��ر اخلا� ��ص �إىل
مرتجم ��ي �أعمال ��ه ،و�أ�ضاف�":أنا �سعي ��د برتجمة رواياتي
�إىل اللغ ��ة الكردية لكي يقر�أه ��ا �أخوتي و�أ�صدقائي الأكراد
ممن مل يقر�أوها بالعربية �أو بلغات �أخرى ،فالعمل الكتابي
ال يكتمل �إال بقارئه ،وبالن�سبة يل كانت قراءة هذه الأعمال
�ستظ ��ل ناق�صة ل ��وال ترجمتها �إىل الكردي ��ة ..وخا�صة �أنها
تنه ��ل م ��ن ذاك ��رة م�شرتكة حتف ��ل بالكث�ي�ر م ��ن التفا�صيل
الإن�ساني ��ة املوجعة والعذبة التي ع�شناها مع ًا يف بلد دائم
التقلب ��ات والغليان ا�سمه العراق ،وم ��ن �أجل احلفاظ على

التصوف ..وحوار الحضارات واألديان ..والحب
(قوانين الحب األربعون)  :رواية عن
ّ
د  :علي عبد االمير صالح
حتك ��ي لن ��ا رواي ��ة (قوان�ي�ن احل ��ب الأربع ��ون)
ق�صت�ي�ن متوازيت�ي�ن تعك� ��س كل منهم ��ا �ص ��ورة
الأخرى عرب ثقافت�ي�ن خمتلفتني جد ًا وعرب �سبعة
قرون هي املدة الزمنية التي تف�صل بينهما.
�إيل�ل�ا روبن�شتاي ��ن ذات الأربعني عام ًا ربة بيت
اعتيادي ��ة وتعي�سة تعي�ش مع ثالث ��ة �أوالد وزوج
غ�ي�ر ويف� ،إال �أن حياته ��ا تب ��د�أ بالتب ��دل ب�صورة
درامي ��ة ح�ي�ن تعمل ب�صف ��ة قارئة مل�صلح ��ة وكالة
�أدبي ��ة .و�أول واج ��ب ُتكلف به هو ق ��راءة وتقييم
رواي ��ة حتمل عنوان� � ًا مغوي� � ًا �أال وه ��و (جتديف
حلو) ،ح ��ول �شاعر الق ��رن الثالث ع�ش ��ر امليالدي
ج�ل�ال الدين الرومي ومعلم ��ه ال�صويف املحبوب
�شم� ��س التربي ��زي .امل�ؤل ��ف روائي غ�ي�ر معروف
ا�سم ��ه عزي ��ز زه ��ارا ،وهذه ه ��ي �أول رواي ��ة له،
يقي ��م يف مدينة �أم�سرتدام يف هولن ��دا ،مع كتبه،
وقطط ��ه ،و�سالحف ��ه حينم ��ا ال يك ��ون يف �إح ��دى
جوالته ح ��ول الع ��امل .يف البداي ��ة ال ترغب �إيلال
يف تقيي ��م كت ��اب ح ��ول زم ��ان وم ��كان خمتلف�ي�ن
ع ��ن زمانها ومكانه ��ا ،هي التي تعي� ��ش يف مدينة
نورثامبت ��ون بوالية ما�سا�شو�سيت� ��س الأمريكية
يف �سن ��ة  .2008ويف احل ��ال جت ��د �إيل�ل�ا نف�سه ��ا
�أ�س�ي�رة الرواية والرجل الذي دوّ نها .مل تكنْ �إيلال
تع ��رف �أن هذا الكتاب �س ��وف يغري حياتها ؛ ويف
الوقت الذي كانت تق ��ر�أه ،كانت حياتها ُتكتب من
جدي ��د .تبد�أ �إيل�ل�ا مبغازلة الكاتب ع�ب�ر الر�سائل

الإلكرتونية (الإمييالت) .وفيما هي تقر�أ الرواية
تب ��د�أ مب�ساءل ��ة الطرائ ��ق الكث�ي�رة الت ��ي اعتادت
عليها من �أجل �أن تعي�ش حياة اعتيادية خالية من
الولع واحلب احلقيقي.
يف قل ��ب الرواي ��ة الت ��ي تطالعه ��ا �إيل�ل�ا يظه ��ر
الدروي� ��ش املتج ��ول ،الالفت� ،شم� ��س التربيزي،
وه ��و حم ّر� ��ض يتح ��دى احلكم ��ة التقليدي ��ة
واالنحي ��ازات االجتماعي ��ة والديني ��ة حيثم ��ا
ي�صادفه ��ا� .إنه يفت�ش عن رفي ��ق روحي حكم عليه
الق ��در �أن يق ��وم بتعليمه .غر�ض ��ه الروحي هو �أن
يح ��وّ ل طالبه الرومي – وهو واعظ غري �صويف،
را�ض عن نف�س ��ه – �إىل واح ٍد من �أعظم
حمب ��وبٍ ،
�شع ��راء العامل�”،ص ��وت احل ��ب”� ،أو”�شك�سب�ي�ر
الع ��امل الإ�سالم ��ي” ،كم ��ا يُدع ��ى غالب� � ًا .الرومي
يرغ ��ب يف اال�ستجاب ��ة� ،إال �أن �أ�سرت ��ه وجمتمع ��ه
ي�ستاءان ا�ستي ��ا ًء عميق ًا من �شم�س التربيزي لأنه
يف�سد طريقة حياتهم امل�ستقرة .الرومي رجل نال
الإعج ��اب والتبجيل يف جمتمعه والبد �أن ير�شده
�شم� ��س �إىل م ��ا وراء رفاهي ��ة الطريق ��ة املحرتمة
للحياة� ،إىل ما وراء القناعات ال�ضحلة للذات .يف
 1244ويف مدينة قوني ��ا ب�آ�سيا الو�سطى ،يلتقي
الروم ��ي بـ �شم�س .وهذا اللق ��اء غري املتوقع يغري
حياتيهما مع ًا .ويف الوقت نف�سه ي�ؤ�شر �إىل بداية
�صداق ��ة متينة وفري ��دة �شبهه ��ا ال�صوفيون خالل
القرون التالية باحتاد حميطني .ومن خالل لقائه
بهذا الرفيق اال�ستثنائي ،حتول الرومي من رجل
دي ��ن منغلق �إىل �صويف منهم ��ك ،و�شاعر م�شبوب
العاطف ��ة ،ومداف ��ع عن للح ��ب ،ومن�ش ��ئ الرق�ص
الن�شوان للدرواي� ��ش املدومني ،ورجل جريء يف

التحرر من القوانني التقليدية.
جتت ��ذب �إلي ��ف �شف ��ق احلقائق م ��ن �سرية حياة
كل م ��ن الروم ��ي و�شم� ��س التربي ��زي وتعيده ��ا
�إىل احلي ��اة عرب �سرد ب ��ارع وناب� ��ض باحليوية.
القوان�ي�ن الأربع ��ون يف عن ��وان الرواي ��ة ت�ش�ي�ر
�إىل الئح ��ة القواعد التي تر�سمه ��ا �شفق تعود يف
الأ�ص ��ل �إىل �شم� ��س التربي ��زي �إذ ي�ؤلفها فيما هو
يجوب الأر�ض.
تك�ش ��ف لن ��ا رواي ��ة (قوانني احل ��ب الأربعون)
الت�أث�ي�ر البال ��غ الذي تحُ دث ��ه الق ��راءة يف نفو�س
القراء و�أفكارهم ،من خالل �شخ�صية البطلة �إيلال
روبن�شتاين التي تقر�أ رواية (جتديف حلو) .كما
�أن املرا�س�ل�ات الإلكرتوني ��ة امل�ستمرة مع �صاحب
الرواي ��ة تقل ��ب حياته ��ا ر�أ�س ًا على قل ��ب .لقد �أقبل
احل ��ب �إىل �إيلال بغت ًة وبفظاظة كم ��ا لو �أن حجر ًا
ُق ��ذف من الالم ��كان �صوب بركة حياته ��ا الراكدة.
كانت هي و�صاحب الرواية عزيز زهارا خمتلفني
اخت�ل�اف الليل عن النهار ،وكان �أ�سلوبا حياتيهما
متباينني ج ��د ًا وقد �أقبل �إليهم ��ا احلب على جناح
ال�سرع ��ة بحي ��ث �أن �إيل�ل�ا مل يك ��ن له ��ا مت�سع من
الوقت كي تفهم بو�ضوح حقيقة ما جرى.
دوّ ن ��تْ الكاتب ��ة روايته ��ا ه ��ذه م ��ن كل قلبه ��ا،
حيث �أرادت �أن ُتظه ��ر كيف ميكن �أن تردد حياتنا
احلديث ��ة يف الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن �أ�صداء
كلمات �شاع ��ر وفيل�سوف عا� ��ش يف القرن الثالث
ع�شر ،وما يزال �صوته م�سموع ًا .لقد بنتْ الكاتبة
روايته ��ا على امت ��داد زمنني متوازي�ي�ن وقيا�سني
 :الي ��وم والأم� ��س ،ال�ش ��رق والغ ��رب ،الروح ��ي
والدنيوي.

لويس ولوبيك-باتريس لو كونت
يعت�ب�ر لوي� ��س طف�ل�ا رائع ��ا
قلي ��ل احلركة .حيات ��ه هادئة
ت�شبه بحرية راكدة ال تدغدغ
مياهه ��ا الرياح .ت�ستمر حياة
لوي� ��س به ��ذا ال�ش ��كل حت ��ى
حلظ ��ة احت�ضار وال ��ده الذي
منح ��ه �شيئا غريب ��ا قبل ايام
م ��ن موته .هذا ال�ش ��ئ عبارة
عن �صندوق� ،صندوق غريب
يحت ��وي عل ��ى ح ��زام وفي ��ه
زر مبكان ��ك ان تغ�ي�ره م ��ن
ناحي ��ة اىل اخ ��رى وت�شكل ��ه
كما حت ��ب .اثار ه ��ذا ال�شيء
الغريب ف�ض ��ول لوي�س الذي
ا�صبح مدركا وب�شكل تام على
ان ه ��ذا ال�صن ��دوق بامكان ��ه
العم ��ل .يتعرف لوي�س على فتاة جميلة تاخ ��ذ عقله ويتحول كل اهتمامه
اليه ��ا حتى يف حلظة ما يدرك وجه الت�شاب ��ه الكبري بني ال�صندوق منحه
اي ��اه والده وبني ه ��ذه الفتاة يجمل التي يح ��اول ان يكت�شف �شخ�صيتها
املعقدة .يقع لوي�س بني �سر �صندوق ابيه و�سر تلك الفتاه التي ا�سرته.
من ��ذ وق ��ت طوي ��ل وباتري� ��س ل ��و كونت جع ��ل م ��ن رواياته اف�ل�ام تدور
احداثه ��ا يف حلق ��ة بتبادل العواطف ،االفكار الت ��ي ي�ستهويها عقلنا .ملدة
ثالث �سنوات يعمل لو كونت على هذا امل�ؤلف.
يتمت ��ع كاتبن ��ا هذا ب�سرية ذاتي ��ة غنية ممتدة ل�سنوات عدي ��دة بني كتابة
الراوي ��ة واالفالم .منذ انتقال ��ه �إىل باري�س يف ع ��ام  1967بد�أ لو كونت
ب�إكت�ش ��اف �أحالم ��ه من خ�ل�ال لقائه بعدد م ��ن الكتاب وزيارات ��ه اىل دور
ال�سينم ��ا التي فتحت له افاق او�سع يف جمال الكتابة والت�أليف .عرف لو
كون ��ت كذلك بكتاباته الكوميدية وانتاجه لع ��دد كبري من االفالم وبرامج
الكوميدي ��ا والواقع حيث عني يف يوني ��و  2010ع�ضو ًا يف جلنة حتكيم
الن�سخة اخلم�سني للمهرجان ال ��دويل الفالم الر�سوم املتحركة يف مدينة
�آن�سي الفرن�سية.

إمبراطورية الذهب االحمر -جان باتيست ماليه
ماذا �س ��وف ن�أكل عندم ��ا نبد�أ بفتح
علب ��ة معج ��ون الطماط ��م ،م ��ا ه ��ي
مكون ��ات ال�صل�ص ��ة الت ��ي ن�سكبه ��ا
عل ��ى �سط ��ح البيت ��زا او نخلطه ��ا
م ��ع املاكرون ��ا .كي ��ف تت ��م �صناع ��ة
الطماطم ،ما ه ��ي املراحل التي متر
به ��ا ،كيف تعب�أ داخ ��ل علب وب�شكل
مرك ��ز ،كي ��ف تنتق ��ل الطماط ��م من
م ��كان اىل اخر ،كيف و�صل ��ت الينا
وما ه ��ي ا�صولها وم ��ن �أي قارة او
م ��كان .ت�ستهلكه ��ا الب�شري ��ة جمعاء
لكن مل ي�س�ألها احد من �أين انت.
�أين وكيف وعلى يد من تزرع وتنمو
وحت�صد وت�أكل هذه الطماطم؟

�أج ��رى ج ��ان باتي�ست مالي ��ه وعلى
مدار اكرث من �سنتني جولة مكوكية
واع ��د درا�س ��ة مف�صل ��ة ومكثف ��ة
وبطريق ��ة مبتك ��رة ورائ ��دة حت ��ى
ي�ستك�ش ��ف �سر ه ��ذه النبت ��ة ،رحلة
امتدت من حدود ال�صني و�صوال اىل
ايطالي ��ا ومن غان ��ا اىل كاليفورنيا.
التق ��ى خاللها بالتج ��ار واملزارعني
والطباخ�ي�ن واجلامعي�ي�ن واملربني
والفالحني وم�صنعي الآالت.
يتن ��اول مالي ��ه حكاي ��ات وق�ص�ص ��ا
جت�س ��د الطماط ��م ال ��دور اال�سا�سي
فيه ��ا كونه ��ا عن�ص ��ر االح ��داث
امل�ش ��وق ،وي�أخذ الق ��ارئ يف رحلة

ف���رس���ان ال��رئ��ي��س -االن ل���و ك���ارو
مالب� ��س قامتة� ،سماع ��ات �صغرية يف
االذان ،حقائ ��ب من نوع كيفلر وحزام
م ��زود مب�سد� ��س .م�ستعدي ��ن الي
ظرف �سيء من املمك ��ن ان يواجهوه،
يتمتع ��ون بتدريبات ال مثيل لها ،منهم
م ��ن يرت�ص ��د ويراق ��ب ر�ؤو�ساءن ��ا،
ومنهم من هم على ا�ستعداد للت�ضحية
بحياتهم لإنقاذ الرئي�س احتدث هنا عن
جمموع ��ة  GSPRامل�ؤلفة من �ستني
رج�ل�ا م ��ع فري ��ق االحتي ��اط ي�شكلون
ال ��درع الواق ��ي واالم�ي�ن على”�أ�سرار
الآلهة" .يعود االن كارو م�ؤ�س�س هذه

احلركة حتى ي ��روي لنا حكايته خالل
اول مهم ��ة اوكلت اليه اال وهي حماية
الرئي� ��س اال�سبق فران�س ��وا ميتريان،
جمموع ��ة م ��ن احلر� ��س� ،سريع ��ي
البديهة ،اقوياء اذكياء ،ا�شداء ،تلقوا
تدريبات خا�ص ��ة وفريدة ،واقفني يف
�ص ��ف واحد للحف ��اظ على حي ��اة اهم
رج ��ل يف الدولة ا�ضاف ��ة اىل املقربني
منه.
مكنت ��ه ه ��ذه املهم ��ة م ��ن ان ي�صب ��ح
تدريجــيــــ ��ا ظ�ل�ا للرئي� ��س ميت�ي�ران
وعـــــائلته والعاملــــــني �ضمن دائرته.

ف��ن الش��عر ألرس��طو

يعد هذا الكتاب من �أه ��م الكتب الأ�سا�سية
التي ثقفت حمبي الثقافة والأدب  ,والكتاب
مل يبح ��ث ال�شع ��ر وح ��ده ب ��ل �أنطل ��ق يف
احلديث ع ��ن �صناعة النقد ب�آفاقها املتعددة
.وقد ترجم اىل العربية اكرث من مرة كانت
ا�شهره ��ا لعبد الرحمن ب ��دوي الذي اعتمد
على ن�سخة الفيل�سوف ابن ر�شد ،وترجمة
ابراهي ��م حم ��ادة الذي جمع ب�ي�ن ابن ر�شد
واب ��ن �سين ��ا واي�ض ��ا ترجمة �شك ��ري عباد

طويل ��ة ق ��د ال ت�صدقونه ��ا ،رحل ��ة
تتخللها حكاي ��ات عن الع�صابات �أو
ماي�سم ��ى باملافي ��ات و�صراعها على
ه ��ذه الطماطم والغ�ش الذي ت�شهده
امل�صان ��ع م ��ن خ�ل�ال ا�ضاف ��ة املواد
احلافظ ��ة الت ��ي تفق ��د ه ��ذه الثمرة
نكهته ��ا ولونه ��ا وحت ��ى رائحته ��ا
حت ��ى ي�ص ��ل اىل م�صان ��ع التعلي ��ب
ويتتب ��ع طريقه ��ا م ��ن املخت�ب�ر اىل
املزرع ��ة وم ��ن ث ��م اي ��ادي العاملني
حتى تن�ضج ومتر بامل�صانع اىل ان
ت�صــــ ��ل بيوتنا .ي�سم ��ي ماليه عامل
الطماطم ه ��ذا بامرباطورية الذهب
االحمر.

الذي اعتمد على ن�سخة ب�شر بن متي ،وقد
حظي هذا الكتاب باهتمام الفال�سفة العرب
منذ ع�صر الرتجمة وحتى هذه اللحظة
ول ��د �أر�سط ��و يف مدين ��ة (�أ�سطاغريا) يف
اليون ��ان عند جب ��ل �آتو�س �سن ��ة  384قبل
املي�ل�اد ،وكان وال ��ده طبيبا ملل ��ك مقدونية
وبذل ��ك ا�ستطاع الإ�شراف على تربية ولده
وتثقيف ��ه ،فرع ��اه رعاي ��ة طيب ��ة و�أر�سل ��ه
�إىل �أثين ��ا للدرا�س ��ة الأكادميي ��ة و كان من
�أ�ساتذت ��ه �أفالطون ال ��ذي كان يكربه ب�أكرث
م ��ن �أربع ��ة عقود،و�سب ��بّ ذل ��ك نوع ��ا من
اخل�ل�اف يف وجه ��ات النظ ��ر بينهما،مم ��ا
ا�ضط ��ر �أر�سطو ال�شاب �إىل ت ��رك الدرا�سة
من�صرف ��ا �إىل الدر� ��س الع ��ام والفك ��ر
املبن ��ي عل ��ى ا�س�س فرداني ��ة ال تخ�ضع اىل
كال�سيكيات �أفالطون.
لأر�سطو ع ��دد كبري من الكتب والدرا�سات
�أهمها  :املقوالت – املع�ضالت – الأخالق-
ال�سيا�س ��ة – اخلطاب ��ة – ال�شع ��ر –
امليتافيزيقي ��ا -تاريخ احلي ��وان وغريها.
�إ�ضاف ��ة للم�ؤلف ��ات الت ��ي �ضاع ��ت ع�ب�ر

م ��ن مهم ��ة اىل اخ ��رى ،ي�أخذن ��ا االن
ل ��و كارو �إىل قل ��ب الأم ��ن الرئا�س ��ي
وخ�صو�صياته ،ويطلعنا على عدد من
�أ�سرار الدولة.
ق�ص ��ة ت ��دور جمم ��ل احداثه ��ا خل ��ف
الكوالي�س وك�أنه خمرج لفيلم او متابع
لالح ��داث الرائع ��ة الت ��ي رافقت خالل
مهام ��ه كم�س�ؤول احلماي ��ة ال�شخ�صية
للرئي�س فران�سوا ميتريان.

صدر قديما

ال�سنني.
ي ��رى �أر�سط ��و �أن الفن ��ون جميع ��ا تع ��د
حم ��اكاة للطبيع ��ة حي ��ث ي�ستثم ��ر الر�سام
الل ��ون واملو�سيق ��ي املو�سيق ��ى والنغ ��م
وال�شاع ��ر والناث ��ر لغتهم ��ا للتعب�ي�ر ع ��ن
�إبداعهما.
ر�أى �أر�سط ��و يف كتابه عن ف ��ن ال�شعر �أنه
ينبغ ��ي التفري ��ق ب�ي�ن ال�شعر احل ��ق الذي
�صيغ م ��ن اجل ال�شع ��ر وال�صنعة ال�شعرية
اجلمالية وب�ي�ن املنظومات التعليمية التي
ت�ستخ ��دم ال ��وزن ال�شع ��ري لكنه ��ا لي�س ��ت
�شعرا مثل الأراجيز النحوية و�سواها.
يق�س ��م ا �أر�سطو الن ��وع ال�شعري �إىل عدة
�أق�سام مثل امللحمة وامل�أ�ساة (الرتاجيديا)
وامللهاة (الكوميديا)
يرى �أر�سطو ـ �أن ن�شوء ال�شعر جاء ب�سبب
املح ��اكاة حيث �أن الإن�س ��ان هو الأكرث حبّا
للمحاكاة للغري من �سواه ،و�أن االطفال هم
الأكرث تقليدا لكبارهم.
رب ��ط �أر�سطو تق�سيماته ه ��ذه بفن امل�سرح
�إ�ضاف ��ة اىل �إطاره ��ا ال�شع ��ري وه ��و ع ��ن

امل�أ�ساة يقول (( :امل�أ�ساة حماكاة لعمل هام
كامل ذي طول معينّ بلغة م�شفوعة ب�أ�شياء
ممتع ��ة ..وتتك ��ون امل�أ�س ��اة م ��ن امل�شه ��د
والنغ ��م املو�سيق ��ي والعب ��ارة (احلوار))،
وامل�شه ��د هو التمثيل عل ��ى امل�سرح والنغم
ه ��و ال�شعر ومو�سيق ��اه ,ويف� � ّرق �أر�سطو
ب�ي�ن �شاع ��ر الكوميدي ��ا (املله ��اة) ال ��ذي
يخت ��ار �شخ�صيات ��ه والأح ��داث من احلياة
العامة،حيث امللهاة تظهر النا�س ب�أ�سو�أ ما
عنده ��م بعك�س امل�أ�ساة الت ��ي تظهر النا�س
ب�أح�س ��ن �صفاتهم� ،إ�ضافة للعمق التاريخي
الذي جنده يف امل�أ�ساة.
ي ��رى �أر�سط ��و �أن الن ��وع الأدبي(ولي� ��س
ال�شع ��ر وح ��ده يف ر�أين ��ا) يت�ضم ��ن امللهاة
وامل�أ�س ��اة وامللحم ��ة  ,وو�ضع ل ��كل واحدة
من �أنواع البناء ال�شعري �شروطا وقال �إن
امللحمة كامل�أ�ساة تتكون من فاحتة وو�سط
وخامت ��ة وه ��ي تنظ ��م �شع ��را وبحره ��ا
ال�شع ��ري (ل ��دى اليوناني�ي�ن الأوائل) هو
البحر البطويل
ر�أى �أر�سط ��و �أن �أجنح ك ّت ��اب امللحمة هو

هومريو� ��س م�ؤل ��ف الإلي ��اذة والأودي�سة،
وي ��رى �أن امل�أ�س ��اة ه ��ي الت ��ي ترك ��ز على
حادث ��ة واح ��دة بينم ��ا جن ��د �أن امللحم ��ة
تتك ��ون م ��ن عدة �أح ��داث قد يربطه ��ا �إطار
واحد �أو مت�شعب.
م ��ن الطبيع ��ي �أن يناق� ��ش النق ��د وتاري ��خ
الأدب وكت ��اب الأدب وال�شعراء عرب العامل
وب ��كل اللغات والأوقات �آراء �أر�سطو هذه
التي و�ضع ال�شعر فيها يف مهمة بديلة لكل
فن ��ون الإبداع التي دخل ��ت امل�سرح لإ�سناد
ف ��ن ال�شعر،ابت ��داء م ��ن ار� ��ض اجل ��دران
الثالث وانتهاء باحل ��وار و�صنعة التمثيل
فل ��م يع ��د امل�س ��رح خا�ص ��ا بال�شع ��ر وحده
ولي�س ��ت كل ن�صو�ص الكوميديا هابطة �أو
متدنية وابتعدت الكثري من الن�صو�ص عن
البني ��ة امل�سرحي ��ة ومل يعد امل�ؤل ��ف متقيدا
بالقواعد الأر�سطي ��ة يف امل�سرح �أو ال�شعر
حكم تطور الع�ص ��ر لكن كتاب �أر�سطو هذا
يط ��ل دوما عرب الأزم ��ان باعتباره درا�سة
متقدم ��ة �أوىل منذ �آالف ال�سنني يف �أ�صول
�إبداع.
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هاشم ش��فيق يروي سيرة الشتات
العراقي في البرج األحمر
م����ن اص��������دارات



حرفيات اإلخراج
السينمائي 

سلمان زين الدين






�ر” هو عن ��وان الرواية
“ال�ب�رج الأحم �
الأوىل لل�شاع ��ر العراق ��ي ها�ش ��م �شفي ��ق
كتاب”حرفيات الإخراج

(دار امل ��دى) .وه ��و اللحظ ��ة الفا�صل ��ة
ال�سينمائي”للمخرج علي بدرخان ،وال�صادر

رهيب تهرب من ��ه �شخ�صيات
بني ما� ٍ��ض
عن �سل�سلة �آفاق ال�سينما بهيئة ق�صور

الرواي ��ة وم�ستقب ��ل موع ��ود حتل ��م ب ��ه
القطع
الثقافة ،يف �أكرث من � 450صفحة من
وتتط ّل ��ع الي ��ه ،على امل�ست ��وى الزماين.
املتو�سط ،يت�ضمن تفا�صيل طريقة �صنع

      
الأفالم من الفكرة وال�سيناريو
الفا�صل ب�ي�ن جحيم العراق
ع َل� � ُم
ً ال اىل
و�صو
وهو املَ ْ

ّ
وجنة الغ ��رب املوعودة ،عل ��ى امل�ستوى
ن�سخة العر�ض ،ويتناول �أ�سا�سيات الإخراج
امل ��كاين ،فف ��ي معر� ��ض ر�ص ��ده رحل ��ة
لل�سينما ،وحرفياته ،وخطوات تنفيذ الفيلم،
         
الهجرة الق�سرية من الوطن �إىل
/
التهجري
وهو فع ًال مر�شد مفيد للغاية ب�أ�سلوبه

املغرتب ،يق ��ول لوي�س ،الراوي امل�شارك
وبالر�سوم
ال�سهل ،وب�شروحه املب�سطة،

يف الرواية واملنخرط يف �أحداثها…« :
املو�ضحة للأفكار والقواعد ،خا�صة فيما
مل نهت ��م للأم ��ر كثري ًا ،كونن ��ا على مقربة
يتعلق بتكوين ال�صورة ،واملونتاج،
من اجلنة املوعودة واملتمثلة بالربج ذي
و�أحجام اللقطات ..الخ ،و�أراه من �أف�ضل
ال�ض ��وء الأحمر ال ��ذي نراه ويل ��وح لنا،
�إ�صدارات العام ال�سينمائية� .أمتنى �أن
فهو امل�ستقبل القادم واملقطوع ال�صلة مع
يوا�صل املخرج الكبري هذا اجلهد املميز،
املا�ضي…”(� ��ص .)193فهل يكون هذا
بكتاب عن تفا�صيل �إخراجه لأفالمه الروائية
الربج ،الواقع يف مدينة �ألك�سندرابويل
الطويلة والق�صرية ،حيث �سي�ستفيد هواة
اليونانية ،ح� �دًّا فا�ص ًال ،زماني ًا ومكاني ًا،
ال�سينما بالت�أكيد ،من اجلوانب العملية
ب�ي�ن مرحلت�ي�ن يف حرك ��ة ال�شخ�صي ��ات
لتجربته املميزة ،ليته يوا�صل هذه الكتابات
الروائي ��ة �أم �أن الأم ��ر ال يتع ��دى كون ��ه
املهمة ،م�ستكم ًال دور والده املخرج الرائد
هروب� � ًا م ��ن دلف ��ة الع ��راق اىل م ��زراب
�أحمد بدرخان ،الذي كان من �أوائل الذين
الغرب؟
كتبوا بالعربية تعريف ًا بفن ال�سينما،
يف "ال�ب�رج الأحم ��ر" ،يط ��رح ها�ش ��م
وتقنياتها ..ا�ستمتعوا بكتاب مهم وممتع.
�شفيق مو�ضوعة التهج�ي�ر والهجرة من
العراق �إىل الغرب� ،سواء بفعل ا�ستبداد
النظ ��ام البعثي ال�ساب ��ق �أو بفعل �إرهاب
اجلماع ��ات الدينية املتطرفة التي �أعقبت
�سقوطه.
يتخذ الكاتب من اختالف الراوي العليم
�إىل �صال ��ون حالق ��ة لوي� ��س ،ال ��راوي
امل�ش ��ارك ،يف منطق ��ة هانوي ��ل غ ��رب
لن ��دن� ،إط ��ار ًا خارجي� � ًا ل�س ��رد الأحداث،
فف ��ي جل�س ��ات احلالق ��ة املتك ��ررة يف
ال�صال ��ون ،يق ��وم احل�ل�اق لوي� ��س بفعل
احلك ��ي للزب ��ون الذي ي�صغ ��ي ،وي�س�أل،
وي�ستو�ضح ،ون ��ادر ًا ما يحاور .وبذلك،
راو علي ��م ،يف ال�ش ��كل ،هو
نك ��ون �أم ��ام ٍ
وراو
الزب ��ون ال ��ذي ينق ��ل م ��ا ي�سم ��عٍ ،
فعل ��ي للحكاية هو لوي� ��س احلالق الذي
يق ��وم ،م ّتكئ� � ًا عل ��ى ذاكرت ��ه ،با�ستع ��ادة
حكاي ��ات التهجري والهج ��رة من العراق،
ويف �صلبه ��ا حكايته ه ��و �شخ�صي ًا التي
ت�ش� � ّكل احلكاي ��ة الرئي�سي ��ة يف الرواية،
وت�أت ��ي احلكاي ��ات ال�سابق ��ة حلكايت ��ه
متهي� �دًا له ��ا ،فيم ��ا ت�ش� � ّكل احلكاي ��ات
الالحق ��ة بها تنويع ًا عليها ،مع فارق �آخر
ه ��و �أن احلكايات ال�سابق ��ة هي ل�ضحايا
اال�ستب ��داد ال�سيا�س ��ي فيم ��ا احلكاي ��ات
الالحقة ه ��ي ل�ضحايا الإره ��اب الديني،
ولع ��ل الكات ��ب �أراد الق ��ول �إن اال�ستبداد
والإرهاب وجهان لعملة واحدة .وعليه،
الرواي ��ة ه ��ي رواية ذكري ��ات قا�سية تتم
ا�ستعادته ��ا يف �إط ��ار وقائ ��ع تتم ّث ��ل يف
جل�سات احلكاية املتك ّررة.
يف احلكاي ��ة الرئي�سي ��ة ،ي�ستعيد لوي�س
ن�ش�أت ��ه يف املو�صل ،يف �أ�س ��رة �أ�شورية
متد ّين ��ة ،ل ٍأب ينتهي مت�ش� � ّرد ًا هائم ًا على
وجه ��ه ،و�أ ٍّم اجتماعي ��ة حت ��ب اجل�ي�رة



وعمل املع ��روف ،عل ��ى �أن �إقامة الأ�سرة
ق ��رب مق ��ام �أح ��د الأنبي ��اء ،وممار�ستها
الطقو� ��س الديني ��ة ،وتقدميه ��ا النذور،
يعك� ��س ف�ض ��ا ًء روائي� � ًا �شعبي� � ًا يتخ ��ذ
منح ��ى غرائبي� � ًا �أ�سطوري� � ًا يف بع� ��ض
الأحداث ،ويتن ��اول تع ّلمه مهنة احلالقة
يف �صال ��ون ع ّم ��ه مك�سي ��م ،يف �ش ��ارع
حل ��ب ،حت ��ى �إذا م ��ا بل ��غ الع�شري ��ن من
العم ��ر ،يت� � ّم ا�ستدع ��ا�ؤه �إىل اخلدم ��ة
الع�سكري ��ة ،فيتعامل برف ��ق مع اجلنود
ما ي� ��ؤدي �إىل �إنزال رتبت ��ه ،وفراره من
اخلدم ��ة ،وتواريه ع ��ن الأنظار ،وقيامه
بتزوي ��ر بطاق ��ات للفارين م ��ن اخلدمة.
وحني يُقبَ�ض عليه يُ�سام �ألوان العذاب،
ويُحكم علي ��ه بالإعدام ،ثم يُخ ّفف احلكم
�إىل امل�ؤ ّب ��د ،حتى �إذا م ��ا اقتيد �إىل وداع
�أهل ��ه قبل تنفيذ احلكم يف� � ّر ،ويُقيّ�ض له
م ��ن يه ّرب ��ه خارج الع ��راق ،ع�ب�ر تركيا،
فاليون ��ان ،و�ص ��و ًال �إىل لن ��دن .خ�ل�ال
يح�س بالتح ّرر م ��ن رعب النظام
هرب ��هّ ،
لك ّن ��ه يع ��اين م�ش � ّ
�اق الطري ��ق ،وال�سري
لي�ل ً�ا يف غاب ��ات موح�ش ��ة ،والت ��واري
نهار ًا ،واجل ��وع ،والعط� ��ش ،والإرهاق
اجل�سدي ،واحل ��رارة املرتفعة .وي�ش ّكل
الربج الأحم ��ر يف هذه الهجرة الق�سرية
ح ��د ًا فا�ص�ل ً�ا ب�ي�ن ما� ٍ��ض عراق ��ي حافل
بالرع ��ب ،وم�ستقبل غرب ��ي يو ّفر العمل
واال�ستقرار.
هذه احلكاية تتقاطع مع حكايات �أخرى
فرعية يرويه ��ا لوي�س لزبون ��ه ،الراوي
العلي ��م ال�شكل ��ي ،وتتكام ��ل احلكاي ��ة
لرت�س ��م م�شه ��د ًا روائي� � ًا يعك� ��س الواقع
العراق ��ي خ�ل�ال حك ��م النظ ��ام البعث ��ي
ال�سابق ،وم ��ا تلى �سقوطه م ��ن �سيطرة

اجلماعات املت�ش� �دّدة وحت ّكمها مب�صائر
النا� ��س ،وتت ��و ّزع مف ��ردات ه ��ذا امل�شهد
على ا�ستبداد النظام ،من جهة ،و�إرهاب
اجلماع ��ات املت�ش� �دّدة ،م ��ن جه ��ة ثانية،
وكالهما ّ
متخ�ض عنه تهجري العراقيني،
وهجراته ��م الق�سري ��ة ،بحث� � ًا ع ��ن حياة
�آمنة كرمية ،يعرث بع�ضهم عليها ،ويعود
بع�ضهم الآخر من الغنيمة بالإياب.
مك�سيم ،عم لوي�س وح ّالق الرئي�س ،يت ّم
القب�ض عليه والتنكيل به لت�سبّبه بجرح
طفي ��ف يف رقبة الرئي� ��س ،ال يتحمّل هو
م�س�ؤول ّيت ��ه ،خالل احلالق ��ة ،ما يت�سبّب
يف نق� ��ص وزنه وه� � ّر �شع ��ره ،فيف ّر �إىل
خارج العراق مب�ساعدة بع�ض امله ّربني،
لتح � ّ�ط ب ��ه الرح ��ال يف كاليفورني ��ا،
فالفيلي ّب�ي�ن ،ثم يع ��ود �إىل �أمريكا خاوي
الوفا� ��ض ليعمل ح ّالق ًا م ��ن جديد ،حتى
�إذا ما جمع بع� ��ض املال ،يق�صد �صحراء
موهاب ��ي ،وي�ش�ت�ري ه�ضب ��ة ي�ؤجّ ره ��ا
للمنتج�ي�ن ال�سينمائي�ي�ن وال�ش ��ركات
الك�ب�رى ،ثم ما يلب ��ث �أن يبيعه ��ا لي�سدّد
ديون ��ه الناجمة ع ��ن املقام ��رة ،وميوت
بجلطة ،ويدفن فيها.
وهن ��ا ،ال ب ّد من الإ�ش ��ارة �إىل �أن الكاتب
ي�ؤ�سط ��ر ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة ،عل ��ى ل�سان
ال ��راوي لوي� ��س ،ال ��ذي يذك ��ر رواي ��ات
متعدّدة حول مك�سيم يتب ّنى احداها ،مع
العلم �أنّ الأخري هو عمّه ،ثم يفاجئنا يف
مرحل ��ة الحقة بتفا�صيل ع ��ن م�سار هذه
ال�شخ�صية وم�صريها ،ف�إذا كان ال يعرف
الرواي ��ة الدقيقة لل�شخ�صية عندما كانت
قريبة العهد واملقام من ��ه ،فكيف يت�س ّنى
ل ��ه ر�صد دقائ ��ق حت ّركاتها بع ��د �أن غدت
يف العامل البعيد؟ وثمة �ألفريد ،اجلندي

الذي كان يخدم يف احلر�س اجلمهوري،
يُلق ��ى القب� ��ض علي ��ه ب�سب ��ب �صداقت ��ه
ملك�سيم ،و ُيع� � ّذب ،ويخ ��رج م�صابًا بداء
الكل ��ب ومبر� ��ض نف�س ��ي .هن ��ا ،تت�شابه
حكاي ��ات لوي� ��س ومك�سي ��م و�ألفريد يف
كونهم جميعًا جن ��ودًا يف الق�صر يُقبَ�ض
عليهم ،ويُع ّذبون ،وتتف� � ّرق بهم ال�سبل،
م ��ا يك�شف الريب ��ة الدائمة الت ��ي تعي�ش
يف ظ ّله ��ا �أنظم ��ة اال�ستب ��داد ،وال�ش ��ك
بجميع النا� ��س ،وعي�ش رهاب امل�ؤامرة،
فالرئي� ��س يحلق حتت حرا�س ��ة م�شدّدة،
ويتح ّرك مبواكبة دائمة من ح ّرا�سه.
�أ ّم ��ا ال�شخ�ص ّي ��ات الت ��ي تف ّر م ��ن بط�ش
اجلماع ��ات املت�ش� �دّدة فت�شغ ��ل ،يف
الرواي ��ة ،ح ّي ��ز ًا �ضئي�ل ً�ا ،مقارن� � ًة بتل ��ك
الت ��ي تف ّر من بط� ��ش النظام ،وهي تفعل
ذل ��ك ب�سب ��ب الت�ضيي ��ق الت ��ي مار�ست ��ه
تل ��ك اجلماعات على الغن ��اء واملو�سيقى
واخلمر واحلالقة واحلرية…
ال�شخ�صي ��ة الوحيدة التي تغادر العراق
ل�سب ��ب خمتلف ع ��ن الأ�سب ��اب ال�سابقة،
وت�شغ ��ل حكايته ��ا حيّز ًا ي ��وازي احليّز
الذي ت�شغله حكاية لوي�س ،هي �شخ�صية
ط ��ارق ،فه ��ذا الأخ�ي�ر ،اب ��ن مك�سيم من
عالق ��ة عابرة م ��ع فت ��اة كلداني ��ة ا�سمها
نارمي ��ان احل ��داد ،يبا�ش ��ر ،من ��ذ �صباه،
رحل ��ة البح ��ث عن �أبي ��ه ال ��ذي ال يعرف
بوج ��وده �أ�ص�ل ً�ا ،في�ساف ��ر �إىل اليونان،
متق�صي ًا
ومنه ��ا �إىل �إيطالي ��ا ،ف�أم�ي�ركاِّ ،
حرك ��ة الأب� ،إىل �أن يهت ��دي �إىل ق�ب�ره
عل ��ى اله�ضبة الت ��ي ا�شرتاها وباعها يف
�صحراء موهاب ��ي ،وال تخلو رحلته من
�أج ��واء �سندبادي ��ة غرائبي ��ة حني تغرق
ال�سفينة التي تق ّل ��ه �إىل �إيطاليا ،وتقذفه
الأمواج �إىل جزيرة عذراء ،يعي�ش عليها
مما ي�صطاده ويلتقطه ،حتى لقائه بعالمِ َي
�أحي ��اء يتدبّران �أمر �سف ��ره �إىل �أمريكا.
وح�ي�ن يع ��ود �إىل الع ��راق لي�صطح ��ب
�أمّه �إىل اخل ��ارج يودي بهم ��ا انفجاران
متتالي ��ان .وهكذا ،ت ��و ّزع الرواية ال َق َد َر
العراق ��ي عل ��ى :اال�ستب ��داد ،والإرهاب،
والتهجري ،والهجرة ،والقتل…
�إىل ذلك ،ثمة هناتٌ معيّن ٌة تعتور الرواية،
�س ��وا ٌء يف بن ��اء بع� ��ض ال�شخ�صيات �أو
يف ت�سل�س ��ل الأح ��داث ،فط ��ارق الذي مل
يتع� � ّرف �إىل �أبيه مطلق� � ًا يبذل ت�ضحيات
كبرية يف �سبي ��ل العثور عليه ،هو الذي
يُف َ
رت�ض به �أن يك ��ون ناقم ًا عليه لتخ ّليه
ع ��ن �أ ّم ��ه ،وهو ال ��ذي كان يعي� ��ش نوع ًا
من اال�ستهت ��ار والالمباالة ،قبل مبا�شرة
البح ��ث ع ��ن الأب .ث ��م �إن العالق ��ة ب�ي�ن
الأحداث كث�ي�ر ًا ما تخ�ض ��ع للم�صادفات
ال َقد َِر ّي ��ة غري املقنع ��ة واملفتعلة ،فطارق
الذي يبحث يف �أمريكا ي�صل �إىل مبتغاه
ب�سهولة ،وي ��ا لها من م�صادف ��ة �أن ينزل
يف �أوتي ��ل يف موهاب ��ي ،ويج ��د عل ��ى
بع ��د �أمتار �ساقي احلانة الذي يعرف ّ
كل
�شيء عن الأب!
ت�ضيء «الربج الأحمر”جانب ًا من معاناة
العراقي�ي�ن ،ب�أقليّاته ��م و�أكرثيّته ��م ،من
اال�ستب ��داد ال�سيا�سي والإرهاب الديني،
يف ه ��ذه اللحظ ��ة التاريخي ��ة ،وت�ش� � ّكل
وثيق ��ة ف ّنية على مرحل ��ة تاريخية لع ّلها
الأ�صع ��ب يف التاري ��خ العرب ��ي ،وه ��ي
تفع ��ل ذل ��ك ب�سال�س ��ة ومرون ��ة وطالوة
�سردية ولغة جميلة ،م ��ا يجعلها جديرة
بالقراءة.

روح تس��عى للخ�لاص
(حج��ر جهن��م)ٌ ..
فتفضح واقعنا

قليل��ة هي األعامل األدبي��ة املرصية ورمب��ا العربية التي
تناول��ت كوالي��س عامل الصحاف��ة وس�� ّلطت الضوء عىل
العالقات بني الصحفيني .ومن هذه الروايات رواية (حجر
جهنم) للش��اعر واألديب والصحفي حمدي عابدين ،التي
صدرت يف اآلونة األخرية يف القاهرة عن دار (ابن رش��د
للن�شر) التي أصدرت مطل��ع العام ديوان ش��عر للكاتب
نفسه بعنوان (رجل الهاي لوكس).
ومثلام كانت رواية (زينب والعرش) رائعة األديب والكاتب
الكب�ير فتح��ي غانم ،بنت عرصه��ا تكش��ف رواية (حجر
جهنم) عمق التحوالت التي ش��هدها الواقع املعارص كام
يتب��دى من خالل مهنة الصحاف��ة والعالقات بني ممتهنيها
من��ذ الثامنينات بفع��ل التحوالت االجتامعية والسياس��ية
ليس يف مرص وإمنا يف العامل العريب.
القاهرة (رويترز)
ت ��دور �أح ��داث الرواي ��ة الت ��ي ا�ستغرق ��ت كتابته ��ا �سب ��ع
�سنوات بني القاهرة وخمي�س م�شيط وهي مدينة �صغرية
يف جن ��وب ال�سعودي ��ة ،حيث كان بط ��ل الرواية يعمل يف
مكتب �صحيفة �سعودية وعربي ��ة كبرية .ويحاول الكاتب
من خ�ل�ال الرواية� ،أن يف�ض ��ح عرب �شخو�صه ��ا و�أحداثها
العالق ��ات ال�شائنة التي �سيطرت عل ��ى الكثري من الأعمال
واملهن مبا يف ذلك ال�صحافة ،و�أن ي�سلط ال�ضوء على مدى
الف�ساد الذي تعر�ضت له �أخالقيات مهن يفرت�ض �أن �شرفها
يجب �أن يكون بعيد ًا عن امل�س �أو التدني�س.
تت�سع رواية (حجر جهنم) لقراءات متعددة امل�ستويات �إذ
جل� ��أ م�ؤلفه ��ا �إىل االعتماد على �آليات خمتلف ��ة لل�سرد .ومل
يتوقف عند حدود املكان وجتاوز الزمان ومزج بني الواقع
واخلي ��ال مما جعل الرواية تت�سع لقراءات ت�صل �إىل �آفاق
تتج ��اوز احلكايات املبا�شرة واحلوادث ال�صغرية لت�صور
بلغ ��ة �أقرب �إىل لغة ال�شعر مدى اجلنون الذي و�صلت �إليه
جمتمع ��ات املنطق ��ة نتيجة لتبدل املوازي ��ن والأقدار بفعل
الرثوة التي هبطت على البالد التي ظهر فيها النفط.
وت�ص ��ور الرواي ��ة ع�ب�ر احلكايات الت ��ي عاي�شه ��ا الكاتب
وكان بحك ��م عمل ��ه �صحفي� � ًا �شاه ��د ًا عل ��ى كث�ي�ر منه ��ا-التغ�ي�ر الذي طر�أ على الواق ��ع االجتماعي وعلى العالقات
ال�شخ�صي ��ة ج ��راء ظه ��ور تل ��ك ال�ث�روة املفاجئ ��ة ،وكذلك
م�س البلدان التي مل تهبط عليها تلك الرثوة.
التغ�ي�ر الذي َّ
ذل ��ك التغيري الذي جع ��ل من املال وال�سع ��ي وراءه معيار ًا
لكل �ش ��يء مبا يف ذل ��ك �أدق العالقات ب�ي�ن الب�شر �صورته
الرواي ��ة برباع ��ة رمبا تف ��وق �أبحاث� � ًا ودرا�س ��ات و�أعمال
فكرية �سعت �إىل فهمه وحتديد مالحمه.
جل� ��أ الكات ��ب كذلك �إىل �أ�سل ��وب جديد يف تبوي ��ب روايته
يتيح له توظيف� � ًا �أمثل للغة التقريرية وكذلك للغة الأدبية.
فالرواي ��ة التي يزيد عدد �صفحاته ��ا قلي ًال عن � 200صفحة
مق�سمة �إىل �إحدى ع�شر فا�صلة و 16ف�ص ًال اختتمها بف�صل
ق�صد �أال يحمل رقم� � ًا يف ترتيب الف�صول وببكائية �أخرية
ت�ص ��ور اللحظات الأخ�ي�رة والنهايات املفجع ��ة لعامل ر�آه
ور�أته روح ��ه لكنهما كتما �شهادتهم ��ا عليه فلم جتد روحه
بع ��د �أن فارقت اجل�سد �سبي ًال للخال�ص �سوى العودة جتر
اجل�س ��د امليت لتف�ضح ما ر�أته وتع ��ري تف�سخ العامل الذي
عاي�شته.

خ�ص� ��ص الكاتب الفوا�صل الثالث ��ة الأوىل لتقدمي م�شاهد
متوف خرج للتو من
ك�س ��ر من خاللها توقعات الق ّراء ع ��ن ٍ
قربه بع ��د �أن نزعت املالئكة �أكفانه وطردته �شر طردة بعد
�أن رف�ض ��ت حما�سبت ��ه ،و�أمرته ب� ��أن ي�أخذ روح ��ه ويعود
م ��ن حي ��ث ج ��اء ويجعله ��ا تب ��وح مب ��ا ر�أت وت�أخ ��ذ حقها
مم ��ن �أرقوها ك�شرط لراحتها الأبدي ��ة .ويهيئ الكاتب من
خ�ل�ال هذه الفوا�صل الثالثة الأوىل نف�سه والقارئ لإعادة
ت�صوي ��ر �أحداث م�ض ��ت والنظر �إليها بع�ي�ن ناقدة ترف�ض
قبول ما هو م�ستقر ومتعارف عليه من �أ�شياء.
فيق ��دم الكاتب مث�ل ً�ا �صورة �أخ ��رى لل�شياط�ي�ن تخالف ما
نعرفه عنهم .فتح ��دث عن”�شياطني حتر�س جثة �أ�صبحت
عنوان� � ًا ل�شخ�ص تع� ��س" .فتل ��ك ال�شياطني”تخالف كل ما
ح�ش ��وا به ر�ؤو�سنا من �أفكار ع ��ن ال�شياطني و�شرورها...
كانوا كائنات عادية ي�شبهوننا متام ًا".
ويق ��دم يف الفا�صل ��ة الثالثة”لوح ��ة �ساحرة م ��ن كائنات
�شيطانية بديعة”وك�أن الق�صد منها �أن متنح اجل�سد امليت
ق ��درة للع ��ودة �إىل احلي ��اة وت�ضع ��ه يف مواجه ��ة ما�ضيه
ال ��ذي عليه �أن يواجهه ليف�ضحه وقد �سبقته روحه للبحث
ع ��ن الأ�شخا�ص الذي ��ن عرفتهم عندما كان ��ت ت�سكن ج�سد
(وجدي) بطل الرواية والتي مل جتر�ؤ على الت�صريح مبا
تعرفه عنهم والتزمت ال�صم ��ت وقررت �أن ترتك الأج�ساد
تتعاي�ش مع الأرواح التي تنا�سبها.
ح ّت ��ى ق ��ررت بعد حتررها م ��ن اجل�سد �أن تب ��وح مبا ر�أت
ومب ��ا تع ��رف وذهب ��ت لتحك ��ي ع ��ن الأرواح و�أ�صحابها
راح ��ت برغبة و�إ�ص ��رار تك�ش ��ف �أ�سراره ��م وتقاتلهم يف
خمابئهم.
وعل ��ى م ��دى  16ف�ص�ل� ًا ي ��روي الكات ��ب م ��ن خ�ل�ال روح
البطل و�أحيان ًا من خالل البطل ذاته �أو من خالل �آخرين،
حكاي ��ات وح ��وادث متج ��اورة ومتداخل ��ة متام� � ًا مثلم ��ا
تتجاور وتتداخل حياتنا وما نراه من حكايات وحوادث
يف الواق ��ع ،لكن تظل روحه التي حتررت من ثقل اجل�سد
ه ��ي ال ��راوي الرئي�س لكل ما ر�آه ه ��و والآخرون و�أ�شياء
�أخرى ال تدركها حوا�س الب�شر املحدودة ..روح ت�ستطيع
االنتق ��ال بحرية بني القاه ��رة وخمي�س م�شيط وت�ستطيع
�أن تتحرك بحرية يف املا�ضي و�أن ت�ست�شرف النهايات.
ورمبا كانت روح البطل بالذات هي الأجدر على �أن تروي،
فه ��ي وكما تعل ��ن يف بداية الف�ص ��ل الثاين”�شرفة وحدته
التي ظل حتى فراقي يرى من خاللها النور”.فكانت روح
وجدي تدير كل �ش�ؤون ��ه وهو كان يتعامل بروحه مع كل
�شيء.

هذه ال ��روح حتكي ع ��ن �صاحبها (وجدي) بط ��ل الرواية
وع ��ن �أنا�س ب�سطاء تعام ��ل معهم كما تروي عن زمالء يف
املهن ��ة و�أ�صدقاء و�صديقات وحبيبات .وتعمد الكاتب يف
معظ ��م ف�ص ��ول الرواي ��ة ك�سر حاج ��ز املكان ب�ي�ن القاهرة
وخمي�س م�شيط خ�صو�صا فيما يتعلق بالعمل ليبني كيف
�أف�س ��د ال�سع ��ي وراء املال مهن ��ة ال�صحاف ��ة �أخالقيا هناك
وهنا ويو�ضح كيف يقتل ال�سعي وراء املال �أب�سط �أحالم
م ��ن ج ��اءوا من بالد بعي ��دة بحث ًا عن لقم ��ة عي�ش يف بالد
بدل النف ��ط وثروته املفاجئة �أحوالها وحظوظها ف�صارت
تب ��دل الب�ش ��ر وتعي ��د ت�شكيلهم مب ��ا يتفق م ��ع املوروثات
العتيقة لهذه البلدان.
اخت ��ار الكات ��ب �أن تب ��د�أ الق�ص ��ة من حلظة و�ص ��ول بطله
وزوجت ��ه ور�ضيعهم ��ا �إىل مط ��ار (�أبه ��ا) يف جن ��وب
ال�سعودي ��ة وكي ��ف غ�ي�ر ه ��ذا االنتق ��ال حياتهم ب ��دءا من
الزوج ��ة الت ��ي توارت خل ��ف مالب�س �س ��وداء تغطيها من
�أخم� ��ص قدميها �إىل �شعر ر�أ�سه ��ا وت�ساءل م�ستغرب ًا :ملاذا
تفع ��ل هذا؟ ت�ساءل وهو ينظر �إليه ��ا بنظرة حتمل مزيج ًا
من الإ�شف ��اق عليها واحلنق لأنها دفعته دفع ًا للمجيء �إىل
بالد معرفته عنها ال جتعله يفكر يف املجيء �إليها �أ�ص ًال.
هن ��ا ..تتدخل روح وج ��دي لتحدثنا ع ��ن �أزمته احلقيقية
و�إدراكه بعد �أ�شهر قليلة من و�صوله �أن ما يعرفه ال ي�ساوي
�شيئ ًا �أمام ما ي ��راه .ففي حني كان يدرك �أن �أزمته”�سوف
تكرب وت�ستفحل كلما غذاها مب�شاويره نحو البنك ليعرف
ك ��م و�صل ح�ساب ��ه وح�ساب زوجته من مدخ ��رات لكنه مل
يح�س ��ب ...ولو للحظة واحدة �أنه �سيموت مفل�سا متخليا
ع ��ن �أحالمه وطموحاته مظلوما غري قادر على القليل مما
كان ي�ستحق من متاع الدنيا الفانية".
وهنا ..تعلن روحه رف�ضها”ملعون �أبو الدوالر على �أبو
الري ��ال على الدينار ...ملع ��ون �أبو هذه الو�ساخات التي
لوّ ثت �شوارعنا وعقولنا ور�ؤو�سنا قبل �أن تلوث جيوبنا
ومالب�سنا ملع ��ون �أبو الفلو�س و�إلل ��ي بدعها" .و�سبقته
روحه ت�صف مكان اجلري ��دة التي �سيعمل فيها (وجدي)
قب ��ل �أن يخ ��رج �صاحبه وزوجته من املط ��ار وتقارن بني
احل ��ال يف املدينة الت ��ي انتقل �إليها واحل ��ال يف القاهرة
عن العمال الهن ��ود والباك�ستانيني والبنغال الذين كانوا
متواجدين بكرثة يف املطار ويف املدينة يعملون حمّالني
ويف �أعمال النظافة.
وي�ستك�شف وجدي �أثن ��اء تعاقده على م�سكن ي�ستقر فيه
وزوجته �أمناط ًا من الب�شر �سيتعامل معهم يف البلدة .ومل
يفت الكات ��ب �أن يخ�ص�ص الفا�صلتني الرابعة واخلام�سة

ليق ��دم تقرير ًا للق ��ارئ عن ه ��ذه البل ��دة وتاريخها .ويف
الف�ص ��ول التالي ��ة للرواي ��ة ي�ستخ ��دم الكات ��ب �أ�سل ��وب
اال�سرتج ��اع الفن ��ي (الفال� ��ش ب ��اك) امل�سرية الت ��ي قادت
�صاحبنا بطل الرواي ��ة �إىل تلك البلدة التي تقع يف مكان
ق�صي من العامل وتك�شف لن ��ا عن عوامل للب�شر ولكائنات
�أخرى من احليوان ��ات الأليفة وغري الأليفة �شاركت بطل
الرواي ��ة وجريانه م�ساكنهم و�أقواتهم يف �إحدى املناطق
الع�شوائي ��ة يف القاه ��رة ،قب ��ل �أن ينتق ��ل من ��ه ليعي� ��ش
يف منطق ��ة �أخ ��رى من �أحي ��اء الفقراء يف قل ��ب العا�صمة
امل�صرية وتنتقل بن ��ا بني مقاهٍ و�سط املدينة وما ي�سكنها
من حكايات لروادها عن عالقات معقدة بني الب�شر.
وتنقلن ��ا ال ��روح الراوي ��ة يف الف�ص ��ل الثال ��ث �إىل داخل
الكلية يف خمي�س م�شيط حي ��ث تعمل الدكتورة (�أحالم)
زوج ��ة وج ��دي و�أخريات م ��ن بينهن نادية حمم ��د �سليم
بطل ��ة الف�ص ��ل الأخ�ي�ر يف الرواي ��ة ب�ل�ا من ��ازع ،الت ��ي
ج�س ��دت ق�س ��وة املفارقة التي عاي�شها بط ��ل الرواية وكل
�شخو�صه ��ا والتي �صاغها يف ر�سالة مبلل ��ة بالدموع �إىل
والدته ��ا يف م�صر من �سجنها ال ��ذي كانت تقبع فيه نادية
يف انتظ ��ار حك ��م بالإع ��دام بع ��د �أن انته ��ت رحلته ��ا ب�أن
�أ�صبح ��ت قاتلة بال�صدفة لذلك الرج ��ل الذي ظلت تخطط
طوي ًال ال�ستدراجه وقتله وتقطيع جثته �إرب ًا و�إلقائها يف
�صناديق القمامة.
و�ص ��اغ الكات ��ب حادث ��ة حقيقي ��ة وقع ��ت يف تل ��ك البلدة
النائي ��ة ليوظفه ��ا يف اخلط الدرام ��ي لروايته لت�صل �إىل
ذروة العقدة الرئي�سة للرواي ��ة قبل �أن تتداعى �شخو�ص
الرواية مت�ساقطة يف حلظة النهاية.
وعل ��ى الرغم م ��ن تركيز الكاتب عل ��ى �شخ�صية نادية يف
الف�ص ��ل الثال ��ث م ��ن الرواية ،احتف ��ظ بعن�ص ��ر املفاج�أة
الذي ارتب ��ط مبدر�سة اللغة الإنكليزي ��ة القادمة من قرية
�أبيدو� ��س مبحافظ ��ة �سوه ��اج يف �صعيد م�ص ��ر ،لت�صبح
قاتل ��ة دفاع ًا عن �شرفها الذي �أهني يف �أحد �شوارع البلدة
اخلالي ��ة بع ��د ارتف ��اع الآذان لل�صالة والت ��ي يتداعى مع
تنفي ��ذ حكم الإع ��دام فيه ��ا يف �ساحتها العام ��ة �شخو�ص
الع ��امل املوازي الت ��ي مل ميلأ م�ساحات الف ��راغ ال�شا�سعة
يف حياته ��م �سوى عالقات م�شوه ��ة وخمتلة ال وجود لها
�إال يف خميلة العاجزين.
وهك ��ذا ..بني ف�ص ��ول الرواي ��ة وفوا�صله ��ا يلقي حمدي
عابدين بالقفاز يف وجوهنا جميع ًا وي�ست�صرخ �أرواحنا
ب� ��أال تكت ��م ال�شهادة وب� ��أن تبوح مب ��ا ترى وب� ��أن تواجه
وتقاتل دفاع ًا عن حقها يف حياة كرمية.
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اربع روايات رومانسية
لصيف هذا العام
مادون��ا وكت��ب االطفال
ترجمة  /احمد الزبيدي

ترجمة /المدى
يف ال�صيف حتلو قراءة الروايات الرومان�سية
هذا ما يجمع عليه ع�ش ��اق الكتب وهذه جولة
يف  4روايات رومان�سية �صدرت هذا العام

 -1ال تثقي أبدا باملحتالني

وهي اجلزء االخ�ي�ر ل�سل�سلة روايات الن�ساء
اللعوب ��ات للكاتب ��ة فال�ي�ري بومان،ولكنه ��ا
لي�س ��ت رواي ��ة رومان�سي ��ة خال�ص ��ة نتعرف
يف الرواي ��ة عل ��ى داني ��ال الكرو� ��س الت ��ي
تعم ��ل خادم ��ة ل�سي ��دة الق�صر ،ولكنه ��ا �أي�ضا
جا�سو�سة .وهدفها هو التحقق من �شخ�صية
كيد كافندي�ش ،الرجل التافه املفل�س الذي جاء
�إىل لن ��دن يف مهمة غام�ض ��ة .البطل والبطلة
يعي�شان حتت �سقف واحد – البطل ي�ستمتع
بك ��رم ال�ضيافة من �شقيق ��ه التو�أم يف حني �أن
البطلة تعمل كخادم ��ة لزوجة �شقيقه – وهذا
م ��ا ي�سم ��ح ل�سنوح كث�ي�ر من الفر� ��ص القامة
عالق ��ات رومان�سي ��ة .ولك ��ن الأم ��ور ت�صب ��ح
معقدة.وتدخ ��ل الرواي ��ة يف دهالي ��ز عالقات
غريبة واحداث م�شوقة
م�ؤلف ��ة الرواي ��ة ه ��ي الكاتبة فال�ي�ري بومان
التي ا�صدرت روايتها االوىل عام 2012ومنذ
ذل ��ك احلني فان رواياتها ح ��ازت على اعجاب
العديد م ��ن النقاد والكثري م ��ن القراء عا�شت
بوم ��ان يف والي ��ة الين ��وي االمريكي ��ة م ��ع
�شقيقاته ��ا ال�ستة ثم در�س ��ت االدب االنكليزي
والتاريخ يف جامعة �سميث .

-2يشء عن الحب

اثنني م ��ن عمالء مكتب التحقيق ��ات الفدرايل
يخف ��ي احدهم ��ا �شخ�صيت ��ه ع ��ن االخ ��ر .يتم
تكلي ��ف جي�سي ��كا هارلو وج ��ون �شيبريد يف
مهم ��ة �سري ��ة واح ��دة  -وعليه ��م البق ��اء يف
منتجع لطيف على �شاطئ البحر ويع ّرفان عن
نف�سيهم ��ا كرج ��ال اعمال وتتلخ� ��ص مهمتهما
يف التو�صل اىل خيوط ق�ضية تتعلق ب�شبهة
ف�س ��اد تط ��ال احد رج ��ال ال�سيا�س ��ة يف والية
فلوري ��دا .امل�شكل ��ة الوحيدة :انهم ��ا يكرهان
بع�ضهما البع�ض.
عندم ��ا كان ��ا طلب ��ة قب ��ل �س ��ت �سن ��وات ،كان
جي�سي ��كا وج ��ون يتناف�س ��ان ب�شرا�س ��ة على
اح ��راز املرك ��ز الأول يف ال�ص ��ف .وحت ��دث
الكث�ي�ر م ��ن حوادث”�س ��وء الفهم”بينهم ��ا
يف ثناي ��ا الرواي ��ة وكل منهم ��ا ي ��رى االمور
م ��ن وجهة نظ ��ره ،جي�سيكا وج ��ون يعتقدان
�أنهما يكره ��ن بع�ضهما البع�ض ،وهذه لي�ست
احلقيقة.
م�ؤلف ��ة الرواي ��ة ج ��ويل جيم� ��س ول ��دت يف
�شيكاغو تدربت عل ��ى ممار�سة مهنة املحاماة
يف اح ��دى ال�ش ��ركات اخلا�ص ��ة لكنه ��ا تركت
هذه املهنة لتتفرغ للكتاب ��ة وتعي�ش حاليا مع
زوجها واثنني من اطفالهما يف �شيكاغو.

 -3من الصعب جدا أن ننىس

تتح ��دث ه ��ذه الرواية عن .مدرب ك ��رة القدم
اجلامعي �إلي ��وت بروك�س ال ��ذي يهتم بثالثة

ق ��د ال يعرف البع� ��ض ان املغنية امل�شه ��ورة مادونا
قام ��ت بت�ألي ��ف ع ��دد من الكت ��ب عن االطف ��ال وكان
(الزه ��ور االنكليزي ��ة) ه ��و عن ��وان الكت ��اب االول
الذي �ألفت ��ه املغنية امل�شهورة يف ع ��ام  2003لتبد�أ
م�شواره ��ا مع ت�أليف ق�ص� ��ص االطفال وا �ستطاعت
مادون ��ا �أن جتم ��ع الكث�ي�ر م ��ن الأم ��وال م ��ن ه ��ذه
الق�ص�ص ،وقد �أعجب النا�س ب�أول �أعمالها(الزهور
االنكليزي ��ة) وال ��ذي ا�صبح يف حين ��ه �أ�سرع كتاب
�أطف ��ال يباع يف العامل ،لك ��ن بع�ض النقاد يعتقدون
�أن النا�س قد تتقبل �أي حماقة تكتبها لأنها ـ بب�ساطة
ـ مادون ��ا ،ويقول ��ون انه ��ا �سرع ��ان ما ف�شل ��ت ،فكل
الق�ص� ��ص الت ��ي كتبتهاكان ��ت تدور ح ��ول الفتيات
الغنيات واملعان ��اة التي يعي�شنه ��ا لأنهن جميالت،
�إىل �آخر هذه الأمور التافهة.
وعن جتربتها يف ت�أليف الكتب تقول”:يف البداية
مل يح ��دث االم ��ر ب�سهولة�”.أن ��ا ان�سان ��ة منظم ��ة،
فق ��ررت ان اخ�ص� ��ص وقت ��ا للجلو� ��س عل ��ى جهاز
الكمبيوتر اخلا�ص ب ��ي  -بالطبع ،يف الوقت الذي
يكون فيه الأطف ��ال يف املدر�سة  -ملدة �أربع �ساعات
كل ي ��وم ،ولك ��ن مل اكتب �أي �ش ��يء ،زوجي قال يل
حينه ��ا ”:اكتب عن م ��ا تعرفينه ،وبع ��د ذلك �سوف
ت�أتي االحداث ،وكان على حق – فبد�أت العمل”.
كانت فكرة خام� ��س كتبها التي الفتها للأطفال .ان
امل ��ال ال ميكن له �شراء ال�سع ��ادة رغم ما عرف عنها
من حب املال واالنفاق با�سراف.
.كتب الأطفال اخلم�س ��ة التي قامت مادونا بت�أليفها
طبع ��ت ب�ش ��كل جميل،وب�أغلفة رائع ��ة ،ور�سومات
مف�صلة بدقة.
تق ��ول مادون ��ا" :بع� ��ض الق�ص� ��ص ا�ستخل�صته ��ا

�أ�شياء :الله ،كرة الق ��دم وبيجي كالرك�سون.
قب ��ل ثالث �سن ��وات ،عندم ��ا كان �أرمال حزينا
وكانت بيجي اح ��دى م�شجعاته املتحم�سات،
ن�ش� ��أت بينهما عالقة عاطفي ��ة مكثفة ومعقدة،
حتولت اىل عالقة حب ال ت�ستمر
الآن تعود بيج ��ي ملواجهة الرجل الذي حطم
قلبها .وبطبيعة احلال ،فاملو�ضوع لي�س بهذه
الب�ساط ��ة  -فبعد م ��رور كل ه ��ذا الوقت ،فان
االجن ��ذاب بينهم ��ا ا�صبح اكرب م ��ن �أي وقت
م�ضى ،يف حني �أن م�شاعرهم ا�صبحت �أجمل
ولكنه ��ا �أك�ث�ر تعقي ��دا .فيبدا االثن ��ان بالعمل
عل ��ى جع ��ل عالقته ��م تاخ ��ذ م�س ��ارا حقيقيا
ي�ستمر �إىل الأبد،
بع ��د ان عا�ش ��ت م�ؤلف ��ة الرواي ��ة تي�س ��ا بيلي
يف كاليفورني ��ا فانها ومبج ��رد ح�صولها على
ال�شهادة الثانوية انتقلت للعي�ش يف نيويورك
للعم ��ل يف حانة تعود خلاله ��ا ثم تعرفت على
زوجها وهما يعي�شي ��ان معا بعد ان جمعتهما
ق�صة حب رائعة منذ ت�سع �سنوات ولهما ابنة
يف �سن الرابعة
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ه ��ذا الكت ��اب ي�ض ��م ث�ل�اث رواي ��ات ق�صرية
لكاتب ��ات فلبينيات هن ج ��اي .تريا،و �سيك�س
دي لو� ��س ريي� ��س ،وتارا فريجا� ��س ،وتتميز
بانه ��ا مكتوب ��ة ب�ش ��كل رائ ��ع م ��ن �ش�أنه ��ا �أن
جتع ��ل الق ��ارئ يعي� ��ش يف م ��زاج رائ ��ع حني
يعي� ��ش اجواء اللي ��ايل ال�ساحرة على �شاطئ

البح ��ر و�س ��ط انغ ��ام مو�سيق ��ى ال ��روك و
متع ��ة االج ��واء الرومان�سية للي ��ايل ال�صيف
اجلميلة.اح ��د الرواي ��ات الث�ل�اث تنقلن ��ا اىل
اجواء مهرج ��ان �صيفي ملو�سيقى الروك يقام
يف اح ��دى اجلزر ونتع ��رف حينها على بطلة
الق�ص ��ة وهي تعي� ��ش ق�صة حب م ��ع �صديقها
جنم الروك.
ونتع ��رف على خماوفها م ��ن ان تعي�ش ق�صة
حب و�س ��ط رغبتها يف الغن ��اء امام ح�شد من
جمهور املهرجان.
الروايات الثالث ت�صف لنا ب�شكل رائع اجواء
املرح على ال�شاطئ .م ��ع ممار�سة الريا�ضات
املختلفة .و�سط �أ�شعة ال�شم�س املت�ألقة؟

عن موقع NPR

م ��ن اي ��ام درا�ست ��ي ،لكنن ��ي قم ��ت بتكييفه ��ا م ��ع
لغ ��ة ع�صري ��ة" .كت ��اب الزه ��ور الإنكليزي ��ة ه ��و
ق�ص ��ة التناف� ��س وال�صداق ��ة بني الفتي ��ات يف لندن
املعا�صرة� .أرب ��ع فتي ��ات �صغريات-نيكول ،اميي،
�شارل ��وت ،و غري�س-جميعه ��ن يف احلادية ع�شرة
م ��ن العمر وم ��ن �أف�ضل ال�صديق ��ات .يذهنب �سوية،
يف النزه ��ات ورح�ل�ات التزحل ��ق عل ��ى اجللي ��د.
والرواي ��ة ه ��ي ق�ص ��ة ملهمة ع ��ن �أهمي ��ة التعاطف
ومزايا ال�صداقة.
يف  2008تن�ش ��ر مادون ��ا كتاب ��ا جدي ��دا لالطف ��ال
بعنوان(ا�صدق ��اء العم ��ر) جتتم ��ع م ��ن جدي ��د
�شخ�صي ��ات الزه ��ور الإنكليزي ��ة نيك ��ول ،امي ��ي،
�شارل ��وت ،غري� ��س و؟ ونعل ��م كل م ��ا االم ��ور التي
تتعل ��ق به ��ن .م ��ن اال�س ��م الكام ��ل ل ��كل فت ��اة� ،إىل
احليوان ��ات الأليفة املف�ضلة لها ،اىل �أ�سو�أ عاداتها،
وهذا الكتاب يدخل الق ��راء �إىل عامل فتيات مادونا
ال�ساح ��ر ب�شكل مبه ��ج .الكتاب يحت ��وي على ق�سم
ل ��كل زه ��رة (�شخ�صي ��ة م ��ن �شخ�صي ��ات الكت ��اب،
ويتميز بر�سوماته الرائعة).
يف كتابه ��ا الآخ ��ر (فت ��اة جديدة) تن�ض ��م �شخ�صية
جدي ��دة اىل ال�صديقات اخلم�س ��ة ،نيكول ،واميي،
ونعمة،و �شارلوت وبينا! عندما تكت�شف نيكول ان
�صديقته ��ا يف نيويورك ،لي ��زيل ،تنتقل �إىل لندن.
من ��ذ البداية ميتنعن الفتيات ع ��ن اللقاء بها .عندما
يبدا القلق ي�ساورهم من ان ليزيل �ست�سرق نيكول
منهن
وم�ؤخرا ن�شرت املغني ��ة الأمريكية مادونا فيديويا
ق�ص�ي�را للطفلت�ي�ن الت ��و�أم بالتبني ،وهم ��ا تعزفان
عل ��ى البيان ��و ع�ب�ر ح�سابه ��ا الر�سم ��ي عل ��ى موقع
 Instagramوظه ��رت الطفلت ��ان يرتدي ��ان
مالب� ��س م�شابهةوي�ستمتعان بالع ��زف وعلقت على
الفيديو”:ياله من يوم مذهل".

وكان ��ت املحكم ��ة العلي ��ا يف م ��االوي ق ��د منح ��ت
الإذن للمغني ��ة الأمريكي ��ة ك ��ي تتبن ��ى طفل�ي�ن
�آخرين،واملع ��روف �إن مادون ��ا تبن ��ت طفلت�ي�ن
ت ��و�أم تبلغ ��ان م ��ن العم ��ر � 4سن ��وات ون�ص ��ف،
تدعيان”�إي�سثري”و"�ستي�ل�ا" ،توفي ��ت والدتهم ��ا
عقب ال ��والدة ب�أ�سبوع ومت نقلهم ��ا �إىل دار للأيتام
نظ� � ًرا لأن جدتهم ��ا مل تتمك ��ن م ��ن توف�ي�ر الرعاية
لهما.
وه ��ذه لي�ست املرة الأوىل الت ��ي تتبنى فيها مادونا
م ��ن م ��االوي ،ففي ع ��ام  2006تبنت ابنه ��ا ديفيد
بان ��دا ،ويف ع ��ام  2009تبن ��ت ابنته ��ا مري�س ��ي
جيم� ��س� ،إىل جان ��ب �أوالده ��ا م ��ن عالقاته ��ا
ال�سابقة وزواجها وهما لوردي�س ليون ،روكو
ريت�شي ،وبذلك ي�صل عدد �أوالدها �إىل .6
وق ��د زارت املغني ��ة االمريكي ��ة مادون ��ا م ��ع
اطفاله ��ا االربع ��ة امليت ��م يف و�س ��ط ماالوي
ال ��ذي تبنت فيه اح ��د ابنائها وه ��و ديفيد
بان ��دا البالغ االن �سب ��ع �سنوات .ومل تزر
مادون ��ا التي تبن ��ت ديفيد الع ��ام ،2006
املكان منذ ثالث �سنوات.
واطلعت جنمة البوب على تقرير جاء فيه
ان دعمها امل ��ايل �ساهم يف ايواء 500
طفل يف امليتم منذ العام .2007
عندم ��ا تبنت ديفي ��د ،تعهدت املغنية
ان تعرف ��ه عل ��ى بل ��ده االم”حت ��ى
يحاف ��ظ عل ��ى توا�ص ��ل م ��ع ثقاف ��ة
ماالوي ( )..وارثه الثقايف".
ويف الع ��ام  ،2009تبنت مادونا
اي�ض ��ا مري�س ��ي جيم� ��س البالغة
االن �سبع �سن ��وات يف ميتم اخر
يف ماالوي.
وقال تريفور نل�سون الذي يدير
االعمال اخلريية ملادونا لوكالة
فران�س بر�س ان املغنية حتر�ص
دائم ��ا عل ��ى ان”ي�شع ��ر اطفاله ��ا
بتعلق بهذا البلد اجلميل".
وكانت املغنية الأمريكية كتبت
يف مدون ��ة خا�ص ��ة للأعم ��ال
اخلريي ��ة”:يف زيارت ��ي الأوىل
�إىل م ��االوي التقي ��ت بع ��دد كب�ي�ر
م ��ن الأطف ��ال الذي ��ن فق ��دوا ذويه ��م
ب�سبب الإيدز والأمرا�ض ،ولأين فقدت
والدتي يف �سن �صغري �شعرت �أن هناك
رابطا بين ��ي وبينهم ،فةحكاياتهم مل�ست
قلب ��ي" .ي�ش ��ار �إىل �أن مادون ��ا فق ��دت
والدته ��ا يف عم ��ر � 5سن ��وات ب�سب ��ب
�سرطان الثدي.

عن الغارديان
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ُ
ال���������������ق���������������راءة ب�����س�����ح�����ره�����ا
هاشم تايه
يف كتاب ��ه اجلديد (�سحر القراءة)* مي�ضي الكاتب جا�سم
العاي ��ف �أبع ��د يف ت�أكي ��د ح�ض ��وره كق ��ارئ و�سي ��ط ب�ي�ن
الكت ��اب ،وق ّرائ ��ه املحتمل�ي�ن .وبتق ّفيه �آثار الثقاف ��ةُ ،كتب ًا،
و�أحداث ًا ،وم�ستجّ دات ،وت�سجيله انطباعاته عنها ،مُع ّرف ًا،
يج�سد
�أو م�ستعر�ض� � ًا�،أو قارئ� � ًا جم ��اور ًا� ،أو ناق ��د ًا ،ف�إ ّنه ّ
ان�شغال ��ه به ��ذه الآث ��ار ،و�إح�سا�س ��ه بامل�س�ؤولي ��ة جتاهها
�إىل م�ست ��وى االنغم ��ار� ،أو الت ��و ّرط يف �صناع ��ة احل ��دث
الثق ��ايف يف مدينت ��ه .املق ��االت يف (�سحر الق ��راءة) �أقرب
�إىل ا�سكت�ش ��ات قراءات لعدد من الكت ��ب يف �أجنا�س �أدبيّة
متنوع ��ة ،تقرتح لقارئه ��ا خطوط ًا ،وعالم ��ات على م�سالك
رحلت ��ه يف �أغوار هذه الكتب� .إ ّنه ��ا ا�ستب�صارات ت�ش ّع يف
خال�ص ��ات للتحفيز ،والتفاعل .ويف �ضوء ما قلناه ال يَ�س ُع
املراقب �إ ّال �أن ي�ض ّم ا�سم الكاتب (جا�سم العايف) �إىل طاقم
ال ُك ّت ��اب �شدي ��دي االهتم ��ام بر�ص ��د احلراك الثق ��ا ّ
يف -يف
مدينت ��ه الب�ص ��رة  -خ�صو�ص� � ًا -ومالحق ��ة �أحداث ��ه  ،وما
يُنتجه من �آثار بالعر�ض ،واملتابعة ،والإ�ضاءة ،والتقييم.
كما لو �أ ّن ��ه ونظرا�ؤه يعملون يف مر�ص ��دٍ لل�ش�أن الثقايف،
يتابع ��ون ،بد�أب ال ينقطع ،حرك َت ��ه ،ويُع ِّرفون مبا يطرحه
للت ��داول الثق ��ا ّ
يف .وه ��و عم� � ٌل ل ��ه �أهم ّي ��ة كب�ي�رة بن�ص ِبهِ
�شا�ش ًة للتع� � ّرف الأو ّ
َ
املثقف املهتمّ ،والقارئ
يل الذي يُطلع
ال�شغوف على ما ُتطلقه ال ّرح ُم الثقافية من والدات ،ويو ّفر

عليهم ��ا الوقت لو�ضع اليد على م ��ا يرغبان فيه ،ف�ض ًال عن
خدمته م�ؤلفي الكتب الذين يهمهم كثري ًا �أن يكون هناك َمنْ

يت� �ولىّ تروي ��ج �أعمالهم يف ف�ضاء الثقاف ��ة .منذ �سبعينات
الق ��رن املا�ض ��ي ،ح�ي�ن ُق� � ِّد َر يل �أن �أرى ( جا�س ��م العايف)
من�صة ن ��ادي الفنون يف الب�صرة ،يُلق ��ي بانطباعاته
عل ��ى ّ
عن الأغني ��ة ال�سيا�سيّة على جمهور غفري  -يا َ
لتلك الأيّام!
 وهو ي�ضي ��ف الكثري �إىل ر�صيده م ��ن االهتمام ب�ش�ؤونالثقافة احليّة و�شجونها ومتابعتها را�صد ًا ،وم�ستعر�ض ًا،
ومُع ّرف� � ًا .ق ��د ت�سم ��ح يل طبيع� � ُة العم ��ل ال ��ذي يق ��وم ب ��ه
(العاي ��ف) بو�صفه باملُ�ستطلع الثق ��ا ّ
ال�ساخن
يف ذي القلب ّ
ال ��ذي اختزنت ذاكرته وقائع الثقاف ��ة يف مدينته الب�صرة،
بفواعله ��ا ،والأج ��واء التي عا�ش ��ت فيها ،وغ ��دا ،ب�سببها،
م�ؤهّ ًال لكتابة التاريخ الثقايف لهذه املدينة ب�ألقه وخيباته،
�إذ ميتل ��ك ذاك ��رة يقِظة م ��ا تزال حتتف ��ظ بتفا�صيل احلياة
الثقاف ّي ��ة التي عاي�شه ��ا� ،إىل جانب مت ّتعه بق ��درات ذهنيّة
جدال ّي ��ة وافرة م ّكنته م ��ن اخلو�ض بن ّد ّي ��ة مع اخلائ�ضني
يف غم ��ار الثقافة واحلياة.ميتلك (العايف) ثقافة عري�ضة،
وب�صرية ناقدة ،ووعي ًا �سيا�سي ًا واجتماعي ًا ميكن التع ّرف
عل ��ى م�ص ��ادره بق ��راءة � ٍ ّأي م ��ن مقاالت ��ه املن�ش ��ورة يف
موا�ضي ��ع وق�ضاي ��ا متع ��ددة ،وفيها ،ك ِّلها ،موق � ٌ�ف �صريح
ملثقف ال يهمّه غري الدفاع ع ��ن ِرفعة احلياة .كتابه
وا�ض ��ح ٍ
وال�سرد)،من�ش ��ورات جملة
ال�سابق(مقارب ��ات يف ال�شع ��ر ّ
ّ
(ال�ش ��رارة) -النج ��ف،2014 -وكتاب ��ه الأول (ق ��راءات
�أوىل) -احت ��اد �أدب ��اء وكت ��اب الب�ص ��رة -دار الينابي ��ع -
دم�ش ��ق  ، 2010 -وم�ساهمات ��ه يف ( :قتل املالك يف بابل-
حتري ��ر ال�شاعر علي عبد الأمري عجام  -امل�ؤ�س�سة العربية

للدرا�س ��ات و للن�ش ��ر  -ب�ي�روت  ، )2011-و (امل�ؤلف ��ات
الكامل ��ة للقا� ��ص عبد احل�س�ي�ن الغ ��راوي -دار الينابيع -
دم�ش ��ق ،) 2012 -و( الب ��ار الأمريك ��ي للقا� ��ص وارد بدر
ال�س ��امل - 2015 -دار �سطور -بغداد -ط ،) 2وكتابه هذا،
�سياح� � ٌة ح ّرة يف حقول الإب ��داع ب�أجنا�سه الفنيّة املعروفة
التي عربت ،بغري قليل من العناء ،مطبات التاريخ الوطني
وقالقله ،ويف هذا الكتاب ، ،وم�ساهماته الأخرى املتعددة،
يتجاوز الكاتب(جا�سم العاي ��ف) العر�ض التقليديّ البارد
ملا انطوت عليه �صفحات الكتب ،واملوا�ضيع ،التي تناولها
�إىل �إط�ل�اق ر�ؤي ��ة ناق ��دة تفح�ص ،وتف� � ّكك ،وحت ّلل بوعي
جم ��ايل ،و ُتن�ش ��ئ انطباع ��ات ،وتنته ��ي �إىل تقيي ��م .ويف
ه ��ذا ك ّله ،وعربه ،نتوفر عل ��ى فر�صة مرافقة قارئ كفء ال
تفارق ��ه كفاءته يف رحلة ا�ستك�شاف عوامل الإبداع اللتقاط
اجلوه ��ريّ امل�ستوح� ��ش يف مط ��اوي الكت ��ب .و�أبع ��د من
ه ��ذا ،وذاك ،ال يفارقن ��ا -مع العاي ��ف -ان�شدادنا �إىل قارئ
مُن�صف يعمل كو�سيط ُك ُتبي حمايد يخدم قناعته ،وي�شهر
تب�صرات ��ه بج ��ر�أة م�ستن�ي�ر ًا بوعيه التاريخ ��ي ،وبذائقته
ّ
اجلمال ّي ��ة .وكتاب ��ه �(،سحر الق ��راءة)� ،أخ�ي�ر ًا احتفا ًء مبا
�أجن ��زه �أ�صدق ��اء الكات ��ب ،و�إ�شهار مل ��ا تنتج ��ه ثقافة هذه
املدينة العظيمة.

*�إ�صدارات (احتاد الأدباء والكتاب  -الب�صرة) 2017-
 بدعم �شركة �آ�سيا �سيل لالت�صاالت -الغالف الفنانالت�شكيلي �صالح جادري.

صدر باالنكليزي

في "رباعيات موالنا"

الع�ش ��ق واالمت ��زاج املف ��رط بامللكوت هما م ��ا جعاله يبكي حروف� � ًا وكلماتً  ،كان قب ��ل ذلك رجل
دي ��ن رتيب� � ًا ،يرافق ��ه التع�صب وي�سكن ��ه اخلوف �أكرث م ��ن االميان ،ولك ��ن بع ��د �أن التقى خليله
�ص ��ار ممتزج� � ًا ب�سم ��ة الع�شق تلك الت ��ي جتعلنا نعط ��ي دون �أن نفك ��ر بـ”ماهو املقاب ��ل من هذا
العطاء”والتي جتعلنا ن�ؤمن مبا نقوم به ،قبل �أن نخ�شى وننفذ...
ع ��ن الت�صوف يف عبادة الرب ،واالميان حتى االن�صه ��ار نتحدث فيُقبل �إىل الذاكرة جالل الدين
الروم ��ي ال ��ذي و�ضع لنا خط ��وط الت�ص ��وف والع�شق الروحي ،وع ��زز هذا بق�صائ ��د كتبها حب ًا
بخليله �شم�س التربيزي بعد رحيله.
يف كتاب”خمت ��ارات م ��ن رباعيات موالنا جالل الدي ��ن الرومي”ي�ضع لنا مرتج ��م الكتاب عمار
كاظ ��م حممد ،بع�ض ًا م ��ن ق�صائد الرومي التي ترجمها وحتدث ع ��ن بع�ضها ،وي�شري املرتجم �أن
ق�صائ ��د الرومي متثل جدلية اللفظ واملعنى دائم ًا ب�سمة ب ��ارزة من �سمات �صريورة ال�شعر لدى
ايّ �شاع ��ر عظي ��م ،ينظر �إىل الع ��امل املح�سو�س �أمامه بكل امتداداته لك ��ي يخلق منه غرب اخليال
مع ��اين تعرب عمّا يجي�ش يف �صدره من عواطف ي�ستحي ��ل التعبري عنها بدون تلك الأدوات فهي
جدلي ��ة تنتقل بني ال ��ذات واملو�ضوع املح�سو�س وامللمو�س والواق ��ع واخليال لت�شكل �صريورة
حتاول الربط بني الفاين والباقي واملادي والروحي ،وتكوّ ن �صورة حية للإن�سان ببعده الكلي
املركب واملتناق�ض بني اجل�سد والروح ومطالبهما التي ت�شد وت�شكل حياته وما فيها من �صراع
ال ينتخي �إال بنهاية حياته.
�أن ه ��ذه احلياة ببعده ��ا املادي والروحي خلقت للتعبري عمّا يجي� ��ش يف �صدر كل منا عن نف�سه
ب�صدق وهو بالتايل �صدق ان�ساين ت�شرتك فيه كل الب�شرية لأنه �صوت �ضمريها احلي وامل�شرتك
يف جترب ��ة احلي ��اة ويف عالقة ا�شار اليها الرومي ب�أنها ا�شبه بعالقة الوكر والطائر ،فالوكر هو
اللفظ والطائر املعنى كما يقول.
ه ��ذه اللغات التي يعرب فيها جالل الدين الرومي عن نف�سه مل تكن يف طياتها تعبري ًا مبا�شر ًا عن
فك ��رة الألوهية ،وحمبتها ب�شكله ��ا ال�ساذج ،ذلك �أن العالقة بني الوك ��ر اللفظ وطائر املعنى ،هي
بني ��ة توتر وانزياح ع ��ن املعنى اجلامد لـ”اللفظ”يف معاجم اللغة والت ��ي حتمل تف�سري ًا واحد ًا
نحو دالالت جديدة ترتبط بالتجربة ال�صوفية وجتلياتها من جهة وارتباطها بلغة القوم اخلا�صة
وفهمه ��م اخلا� ��ص للدين من جهة �أخ ��رى ويعرب جالل الدين يف كتاب املثن ��وي عن املعنى الأول
بقوله”�أن املعنى يف ال�شعر لي�س له اجتاه حمدد ،انه كحجر املقالع ال �ضابط له”فيما يقول عن
الثاين”�إن الت�شارك يف الل�سان قربى ورباط ،واملرء مع من ال يفهمونه مثل ال�سجني ،".وكم من
هندي وتركي يتكلمان بل�سان واحد ،وكم من تركيبني يف لغتهما متباعدين.
�أن ما مييّز التجربة ال�صوفية يف كل �أوان انها دائم ًا متثل جتربة فردية لي�ست حم�صورة �ضمن
اطار ميكن �أن يحدد �ضمن مالمح م�شرتكة بني كل التجارب لذلك تقف هذه التجربة دائم ًا خارج
�أط ��ر املعايري والتف�سريات املتعارف عليها يف التج ��ارب العملية والتي تبد�أ من مقدمات حمددة
وتنتهي بنتائج حم�سوبة ميكن التنب�ؤ عنها يف امل�ستقبل.
�إن ذاك ��رة الرومي تختزن علوم ع�ص ��ره ،وما �سبقه فهي ا�شبه مبطحنة ميكن �أن حتيل اي �شيء
يتمثل �أمامها اىل �شكل جديد فهو ميتلك مقدرة عجيبة على �أن يتناول املو�ضوع املطروق فيجعل
من ��ه مو�ضوع ًا جديد ًا ك�أن ��ه يعر�ضه على القارئ لأوّ ل مرة فهو يح ��ول الق�ص�ص ال�سابقة وحياة
معان تتوافق مع جتربته ال�صوفية فيك�سبها
النا�س العاديني واحل ��وارات ومناظر الطبيعة اىل ٍ
معنى جديد ًا مل تكن ت�شري اليه يف واقعها ون�صو�صها الأ�صلية.

ترجمة وإعداد /عباس المفرجي

ع ��ام  2015فازت الكاتب ��ة اال�سكتلندية
�آيل �سمي ��ث بجائ ��زة بايلي ��ز للرواية، ،
ع ��ن روايتها (كيف تك ��ون كليهما) التي
ت�ص ��در ترجمتها العربي ��ة عن دار املدى
برتجم ��ة ا�سام ��ة منزجل ��ي و تتن ��اول
الرواي ��ة الهوي ��ة اجلن�سي ��ة من ��ذ ع�صر
النه�ضة وحتى الوقت الراهن.
وترك ��ز الروايةعل ��ى ر�سامة م ��ن ع�صر
النه�ض ��ة تتنكر يف هيئ ��ة رجل من �أجل
�إ�شباع رغبتها الفنية ،وفتاة مراهقة من
الع�ص ��ر احلدي ��ث تدعى ج ��ورج تعاين
بعد وفاة �أمها ،وظهور عالمات البلوغ.
و�سبق ل�سميث -املولودة يف انفريني�س
يف �آب  1962وتعي� ��ش يف كمربي ��دج-
الف ��وز بجائ ��زة �سولت�ي�ر للعم ��ل الأول
وجائ ��زة املجل�س اال�سكتلن ��دي للفنون
يف ع ��ام  1995ع ��ن �أول جمموع ��ة
ق�ص�صية لها.
رواية”كي ��ف تك ��ون كليهما”تت�ضم ��ن
حكايت�ي�ن .ت ��دور �أح ��داث الأوىل يف
الق ��رن اخلام� ��س ع�شر ،وت ��روي �سرية
ر�سام يعي�ش مبدين ��ة فريارا الإيطالية.
والثاني ��ة ت ��دور ح ��ول فت ��اة مراهق ��ة
تعي� ��ش مبدين ��ة كامربي ��دج الربيطانية
يف القرن احل ��ادي والع�شري ��نُ .طبعت
الرواي ��ة بحي ��ث يب ��د�أ ن�ص ��ف الكت ��اب
بق�ص ��ة الر�س ��ام ،بينم ��ا يب ��د�أ الن�ص ��ف
الث ��اين بق�ص ��ة الفت ��اة املراهق ��ة ،وم ��ا
م ��ن دلي ��ل ير�ش ��دك �أي م ��ن الن�سخت�ي�ن
اقتني ��ت قب ��ل �أن تفتحه ��ا بالفع ��ل .لق ��د
ق ��ر�أت الرواي ��ة بن�سختيها لذل ��ك ،وهذا
ما �أو�صيكم ب ��ه � ً
أي�ض ��ا� .إن �إعادة قراءة
الرواية يف”ن�سخته ��ا املعكو�سة”ت�شبه
التمع ��ن يف �صورة قدمي ��ة م�ألوفة ،لكن
بعق ��ل و�إدراك �شخ� ��ص �آخ ��ر� ،أو ر�ؤية
مفاجئة وم�ستحيلة لن�ص �سبق حموه.
وه ��ي احلالة التي تلعب عليها الرواية:
�إنها حول نظرتنا للفن ،وكيف ن�صنعه؛
وح ��ول انتق ��ال �أو زوال الفن واخلربة

ع�ب�ر الزم ��ن والذاك ��رة .كذل ��ك ،وكم ��ا
يوحي العنوان ،ف�إنها � ً
أي�ضا تدور حول
التعاي�ش ب�ي�ن الأ�ضداد� ،أو املتناق�ضني،
و�أو�ضحهم اً
مثال الذكور والإناث.
بعم ��ق
الرواي ��ة
تتك ��يء
علي”ال�شكل”ورمبا لذل ��ك تبدو �صعبة
�إىل حد ما ،لكن م�ضمونها م�ؤثر للغاية.
ال تناق� ��ض ،بالطب ��ع� ،أو ت�ض ��اد ب�ي�ن
التجري ��ب ال�شكلي والعم ��ق الوجداين
�أو العاطف ��ي ،لكن ��ه اعتق ��اد �سائد؛ علي
�أي ح ��ال ،ف� ��إن رواية”كي ��ف تك ��ون
كليهما”حتقق ه ��ذا التوازن بني ال�شكل
وامل�ضمون.
حني التقيناها يف الفندق الذي تقيم فيه،
يف �صبيحة �إعالن فوزها� ،أ�شارت �سميث
�إيل وج ��ود بع� ��ض القوا�س ��م امل�شرتكة
بني روايتها والرواية الفائزة باجلائزة
العام املا�ضي ،وهي رواية”الفتاة �شيء
ن�صف مكتمل”للروائية الأيرلندية �آمري
ماكرباي ��د .وه ��ذا لأن الروايت�ي�ن �سبق
و�أن حازا علي جائزة جولد�سميث.
ا�ستحدث ��ت ه ��ذه اجلائ ��زة لأول م� � ّرة
يف ع ��ام  ،2013لالحتف ��اء بالتجدي ��د
يف بني ��ة الرواي ��ة .تق ��ول �سميث”:من
املث�ي�ر بالن�سبة يل �أنّ تك ��ون الروايتان
الفائزت ��ان بتل ��ك اجلائ ��زة التجريبي ��ة
الثنني م ��ن الن�س ��اء ،و�أود �أن �أ�شري �إيل
�أن البح ��ث ال ��ذي قام به �أخ�ي�را الكاتب
نيك ��وال جريفي ��ث  -وال ��ذي ا�ست�شهدت
ب ��ه رئي�س ��ة جلن ��ة التحكي ��م� ،شام ��ي
ت�شاكرابارتي -يبينّ �أنّ �أغلب الروايات
احلا�ص ��دة للجوائز هي رواي ��ات كتبها
رج ��ال ،ع ��ن الرج ��ال .ومن هن ��ا ،رمبا،
تظهر �أهمية جائزة بايليز الت�صحيحية
فه ��ي تع�ت�رف بالن�س ��اء ،كم ��ا �أن جلن ��ة
التحكي ��م م ��ن الن�س ��اء � ً
أي�ض ��ا .تتاب ��ع
�سميث”:لطامل ��ا كنا �ض ��د التقاليد ،التي
كانت دائمًا يف �صال ��ح الذكور"”.وهذا
ه ��و مو�ض ��وع الرواي ��ة كيف ميك ��ن �أن

نح ��ارب التقالي ��د ونقاومه ��ا ،وكي ��ف ماكدونال ��د� ،صاحب ��ة رواية”اله ��اء
ن�صن ��ع الف ��ن رغم التحدي ��ات .".حتكي له ��ووك" ،يف ال�صورة و�أخربت �سميث
رواية”كي ��ف تكون كليهم ��ا” ق�صة فتاة ب� ��أن احلبل امللتف ح ��ول خ�صره خا�ص
تعي� ��ش يف القرن اخلام�س ع�شر ت�ضطر مبرب ��ي ال�صقور”م ��ا يعني �أن ��ه كان قد
للحي ��اة ك�صب ��ي ث ��م كرج ��ل ك ��ي تتمكن �أطلق لتوه ال�صقر ح ًرا؛ لذا ف�إنها لوحة
م ��ن ممار�س ��ة الر�س ��م؛ وق�ص ��ة فتاة يف ع ��ن احلر ّي ��ة" .وكان ��ت ال�ص ��ورة ه ��ي
اخلام�س ��ة ع�ش ��ر م ��ن عمره ��ا تت�س ��اءل ال�سب ��ب ال ��ذي دف ��ع �سمي ��ث للبحث عن
ح ��ول م ��ن تكون وم ��ن ميك ��ن �أن تكون اجلداري ��ات نف�سه ��ا ،كما �ألهمته ��ا ،فيما
يف الع�ص ��ر احلديث .ت�ستن ��د �شخ�صية بعد ،بابتكار �شخ�صية فران�شي�سكو كما
بط ��ل روايتها يف الق ��رن اخلام�س ع�شر تخيلتها يف الرواية.
أو�سكار وايلد قوله
عل ��ي �شخ�صي ��ة حقيقي ��ة ،ه ��و الر�س ��ام اقتب�ست �سميث عن �
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻵﻟﻲ ﺳﻤﻴﺚ ،ﺑﻌﺪ
بواجب واحد،
للتاريخ
مدينون
”نحن
فران�شي�سك ��و ديل كو�س ��ا الذي ال نعرف
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ"
وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ
ﺼﺎدﻓﺔ" و"ﻛﺎن
"اﻟﻤ
ﹸ
اﻟﻤﺪ،
أﺻﺪرﺗﻬﻤﺎ
وﻫﻤﺎأ�ضافت”:كان
�ه" ،و�
�ادة داركتابت �
اﻟﻠﺘﻴﻦ�و �إع �
�إال القلي ��ل ع ��ن �سريته الذاتي ��ة :تاريخ وه �
ﻣﻐﺎﻣﺮﺗﺎن ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن ﺗﻤﺎﻣ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷدب،
هذا القول ،كان
تقريب ��ي ملي�ل�اده ووفات ��ه� ،أ�س ��رة رمبا ح ًقا يف و�ضع ميكنه من
ﺗﺒﺘﻌﺪ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺮد اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي،
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ�ادةﻋﻠﻰكتابة التاريخ،
ب�ضرورة �إع �
كان ��ت تعم ��ل يف جمال �صناع ��ة الطوب م�ؤمن ��ا
وﺗﻘﺪﹼ م ﻟﻨﺎ ﻋﻤ ﹰ
ﻼ ﻳﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔتاريخ ًي ��ا ه ��ي
املهيمن ��ة
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ�ات
الرواي �
�أو الهند�س ��ة املعماري ��ة ،وخط ��اب ل ��ه لأن
واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت
واﻻﺳﺘﻄﺮادات.
�ات املقبول ��ة اجتماع ًي ��ا" .ولكي
يطلب فيه من رئي�سه مزيدا من الأموال الرواي �
ﻳﺨﺺ آﻟﻲ ﺳﻤﻴﺚ؛ إﻧﻪ
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﹼ
�كل ﹼ
ذاﺗﻲ�أف�ض ��ل عل ��ي
�سمي ��ث ب�ش �
نظ�ي�ر عمل ��ه يف بع� ��ض اجلداري ��ات تتع ��رف
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز .ﺧﻄﺮت ﻟﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ وﻫﻲ ﺗﻘﻮم
�رارا ،قر�أت كل
اﻟﺘﻲ ف�ي
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ�أهل
ﻓﻴﺮارال ��وك
ﻟﺒﻠﺪةو�س
بق�صر �سكيفانوي ��ا يف م�سقط ر�أ�سه يف ع �ﺑﺰﻳﺎرة�ادات
ﺗﺤﺘﻮي
أﺛﺮﻳﺔ وﻗﺼﻮر ﹰ
ﺟﺪارﻳﺔ��و با�س ��اين.
جورجي
الرواائ �
ﻗﺎﻋﺎت�ال
فريارا ،بالقرب من بولونيا .مل ُتكت�شف �أعم �
�يﻟﻮﺣﺎت
ﺗﻀﻢ
�ن ﻣﻐﻤﻮرﻳﻦ
ﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻦ
�صناعةﻣﻦالط ��وب وعن
)ﻓﺮﻳﺴﻜﻮ(أت ع �
ﺟﺼ �ﻴﺔ�ك ق ��ر�
اجلداريات نف�سه ��ا ،التي كانت خمتفية كذ ﹼل
اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ،ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ إﻳﺴﺖ
ورعايتها للفنون،
�ي
�
ت
آ�س
�
عائلة
اهتمام
حت ��ت طبقة من الطالء اجلريي� ،إال قبل
اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺒﻠﺪة واﻟﺪوق ﺑﻮرﺳﻮ ﻳﺴﺘﻌﺪ
باتي�ستا �ألربتي
واﻟﻘﺼﻮري �
أطروحات ل
وﻛﺎن اﻟﺤﻜﹼﺎمكذلك �
الر�سالة،
ﻟﺘﻨﺼﻴﺒﻪعل �
وقت ق�ص�ي�ر من العثور
ٍ
�وناﻟﻈﻬﻮر
ﻳﺤ ﹼﺒﻮن
وأﺻﺤﺎب اﻷﻟﻘﺎب
�يﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪة.
ﺣﺎﻛﻤ ﹰﺎ
�وﻟﺘﺰﻳﻴﻦ
اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻦ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ أﻓﻀﻞ
ﺠﻨﹼﺪون
واﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﻷﺑﻬﺔ،
ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم�ول اللوح ��ة.
ﻗﺼﻮرﻫﻢ�ي ح �
ت�شننين �
وت�شينين �
أعمال
تن�سبو ﹸﻳل
وحتي ذلك الوقت كان ��ت
وﻛﺎن�اﺑﻮرﺳﻮ ﻫﺬا
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ
الر�س ��ام كوزمي ��و اﻟﺘﻲ ﺗﺒ
اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦً .
ﺻﺎﺣﺐمل� ��ؤرخ الفني
حما�ضرة ا
أي�ض �
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻴﻦ��ر�أت �
�سميثاﻵﻟﻬﺔ وق
تورا .ﹼﻴﻨﻬﻢعرفﺟﻨﺒ� ﹰﺎ�ت
ﻗﺪ
ﺴﻤﻰ "اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻠﻞ" أو "ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻤﻠﻞ"
اﻟﻤ ﹼ
اﻟﻘﺼﺮ ﹸ
اجلداريات”:كان
فن
عن
واربورج
ابي
�شاهدت
حني
ة
ر
عن دي ��ل كو�سا لأول م� �
ّ
 .وﻛﺎن اﻟﺮﺳﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ
رﺳﺎﻣ ﹰﺎ ﺷﺎﺑ ﹰﺎ ﻣﻮﻫﻮﺑ ﹰﺎ ﹸﻳﺪﻋﻰ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴﻜﻮ دﻳﻞ ﻛﻮﺳﺎ
ﻋ ﱠﻴﻦ ﹼ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻴﻦ�.ة التي يلتقي فيها
متاإﻟﻬ ﹰﺎمًاﻣﻦ�أناﻵﻟﻬﺔاللحظ �
بال�صدف ��ة �ص ��ورة لإح
يعيﻏﺮﻓﺔ
اجلداريات،اﻟﻌﺎم ،وﺗﻤﺜﹼﻞ ﻛﻞ
ﹸﺴﻤﻰ ﺑﺄﺳﻤﺎء أﺷﻬﺮ
ﻫﻴﺌﺔ� ﻏﺮف
�ديﺗ ﹼ
يف ع ��دد ني�سان  2013م ��ن جملة فريز .الأ�ضداد واملتناق�ضات هي �أكرث حلظات
وكان ��ت اجلداري ��ة ت�ص ��وّ ر رج�ل�ا ّ
رث العقل والروح والفن خ�صوبة ومناء”.
الثي ��اب� ،أ�سم ��ر ،ق ��وي البني ��ة ،حمتقن لق ��د �أخ ��ذت �سمي ��ث ،يف الواق ��ع ،فكرة
العين�ي�ن ،مي�س ��ك حب�ل�ا معق ��ودا ح ��ول اجلداري ��ة ك�إط ��ار ع ��ام لروايتها؛ حيث
ظل املفه ��وم الأ�سا�س ��ي للجدارية كام ًنا
خ�صره.
تق ��ول �سميث”:كانت �ص ��ورة جاحمة .يف التفا�صيل ،غري مرئي لكنه موجود.
تعك� ��س فك ��رة الأ�ض ��داد بق ��وة .رج ��ل تق ��ول �سميث”:بالن�سب ��ة يل ،ه ��ذا م ��ا
ٌ
رث وغن ��ي يف ذات الوق ��ت ،متهال ��ك يفعل ��ه ال�س ��رد ط ��وال الوق ��ت ،وب�شكل
للغاي ��ة ومتكام ��ل للغاي ��ة؛ رج� � ٌل يب ��دو جمي ��ل� .أثناء الق ��راءة ،م ��ا ي�أ�سرنا ح ًقا
علي ��ه اال�ستعب ��اد �إيل حد م ��ا ،ومع ذلك هو ما يفهم من بني ال�سطور :ما ال يقال
م�سيط ��ر متا ًم ��ا" .تطلع ��ت �صديقته ��ا �صراحة .واحلقيقة �أن م ��ا يفهم �ضمنيًا
وزميل ��ة الدرا�سة يف كمربي ��دج ،هيلني غاية يف الأهمية.

عــــــن أشــــعار
جالل الدين الرومي

ISSUED EN ENGLISH
جريح هو حالة متف ��ردة ،مثال �إجمايل
مط ��رد ال ير ح ��م) ويف لي ��ايل الته ّرب :
�ضبابية مغثي ��ة من الفودكا واحل�شي�ش
واجلن� ��س .يرف� ��ض تق ��دمي الأ�سب ��اب
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر ،وبد ًال من ذل ��ك يعر�ض
نتائجه ��ا الت ��ي ت�أتي الحق� � ًا ب�شكل حذر
ومتحفظ � :شخ�صيات مع ّر�ضة للخطر،
عالقة يف دمج م�شربك هو قدمي ومتغري
على حد �سواء ،و�أيّ لغة خطابية حولها
تبدو �صيغي ��ة على نحو بائ�س .يتوقف
انح ��راف �إيف ��ان بح ��دوث املج ��زرة يف
�ص�ب�را :انغما� ��س مف ��رط بالعنف يدمر
اجلماع ��ة .بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات تتدبر
�أمره ��ا بتغي�ي�ر �سبلها ،لك ��ن تتلبث يف
املخيمات نتانة.

أزمة دستور
الطبقة الوسطى

القصاص :حياة
ّ
رول دال
مل يك ��ن ل ��رول دال وقت� � ًا كافي� � ًا لك ّت ��اب
ال�سرية ،ناظ ��ر ًا اليه ��م كجامعي وقائع
رتيب ��ة يث�ي�رون ال�شفق ��ة .يف ه ��ذا ،من
الوا�ض ��ح انه مل يف ّك ��ر ب�أولئك القادرين
عل ��ى ت�أريخ حي ��اة مثل حيات ��ه .العديد
من امل�ؤلفني كانت لهم فرتة �شباب مثيلة
مب�آثره وقت احلرب كطيار ،وكم�شاغب
وزي ��ر ن�س ��اء ،لك ��ن بينما ه ��م تراجعوا
وتفرغ ��وا لدرا�ساتهم ،بدا هو غري قادر
على التحرر من احلي ��اة الدرامية حتى
النهاي ��ة ــ ال ت ��كاد متر �صفح ��ة من هذه
ال�س�ي�رة اجلميل ��ة دون �أزم ��ة عائلي ��ة
(مث ��ل ال�سكت ��ة الدماغي ��ة الت ��ي عان ��ت
منه ��ا زوجته ،النجم ��ة باتري�شيا نيل)،
�شج ��ار مع مدي ��ر فني �أو نا�ش ��ر ،عالقة
حب خمتل�س ��ة� ،أو رواية �أُخفقت ب�شكل
�دوخ� .ست ��و ّروك،
م ��ذل� ،أو جن ��اح م � ّ
ال ��ذي التق ��ى دال للم ��رة الأوىل يف
الثمانينات ،كان كف ��وء ًا على نحو يثري
االعج ��اب للتعام ��ل م ��ع امل�ص ��ادر التي
حت ��ت ت�صرفه ،الت ��ي ح�ص ��ل عليها من
�أوراق خ�صو�صي ��ة ور�سائ ��ل مل تن�ش ��ر
م ��ن قب ��ل .وه ��ذا التفوي� ��ض مل مينع ��ه
م ��ن االحتف ��اظ مب�سافة ع ��ن م�صادره :
حكاية بعد حكاية لبذاءة غري �ضرورية
تعر� ��ض ب�أن دال ميك ��ن �أن يكون �شاذ ًا،
والدافع ال ��ذي ال يقاوم لتزيني احلقيقة
يف كتابة ال�س�ي�رة تع ّر�ض هنا للفح�ص
الدقيق �أي�ض ًا.

حديقة حيوانات
صبرا
ب�ي�روت الغربية : 1982 ،ين ��زح والدا
�إيفان (الأم دامناركية ،الأب فل�سطيني)
عن املدينة ،بينم ��ا يبقى �إبنهما املراهق
لي� ��ؤدي مهمة الرتجم ��ة ملوظفي الإغاثة
الذي ��ن يعمل ��ون يف امل�ست�شف ��ى املحلي
ملعاجلة �إ�صاب ��ات القنابل .لك ��ن لإيفان
�اع يف منظمة التحرير
حياة �سرية ك�س � ٍ
الفل�سطيني ��ة ،ينق ��ل الهوي ��ات املزورة
بني كل فرتة ا�سرتاح ��ة لتناول الفالفل
�أو حلدي ��ث ع ��ادي مع زم�ل�اء مدر�سته.
لغ ��ة هيلل ��ر قوي ��ة يف �أي ��ام الي�أ�س (كل

امل�ؤلف ��ان كتابهم ��ا،
يتمثل يف ت�أكيدهما �أن
مثل هذه ال�شرذمة من
حم�ت�ريف الت�شكيك ال
تبادر �إىل اتباع منطق
الرف�ض احلا�سم� .إنهم
يف�ضل ��ون �أ�سل ��وب
الت�شكي ��ك والت�أرج ��ح
ب�ي�ن جوان ��ب الت�أكيد
والرتجيح والتكذيب،
وه ��و ما ي�ت�رك اجلماه�ي�ر يف حال من
البلبل ��ة ،وه ��و �أي�ض� � ًا م ��ا يت ��م ل�صال ��ح
ق ��وى عاتية ،منه ��ا مث ًال �ش ��ركات �إنتاج
التبغ واحت ��كارات ا�ستخدام الفحم يف
العمليات ال�صناعية.

تجار الشكوك
ي�ستقي امل�ؤلفان عنوان الكتاب الرئي�س
على الوج ��ه الت ��ايل «جت ��ار ال�شكوك».
وكان عليهم ��ا �إماط ��ة اللث ��ام ع ��ن ه ��ذه
الفئة م ��ن التجار �أو فلنق ��ل املتاجرين،
وهو ما �أو�ضح ��اه يف العنوان الفرعي
الذي يقول عل ��ى وجه من التو�ضيح �أو
التف�صي ��ل ما يلي ..« :كيف عمدت حفنة
م ��ن العلم ��اء �إىل حج ��ب احلقيق ��ة ع ��ن
ق�ضايا ترتاوح ما بني تدخني التبغ �إىل
�سخونة الكوكب"".
وامل�ؤلف ��ان هما :نعوم ��ي �أوري�سكي�س-
�أ�ست ��اذة الدرا�سات التاريخية والعلمية
يف جامع ��ة «ه ��ارﭭارد»� ،إيريك كونواي
املتخ�ص� ��ص يف علم التاري ��خ يف معهد
كاليفورنيا للتكنولوجيا.
املنطل ��ق الأ�سا� ��س ال ��ذي ي�ص ��در عن ��ه

ال ي ��زال التاري ��خ ي�ؤك ��د ،بل يثب ��ت� ،أن
الطبق ��ة الو�سط ��ى طاملا كان ��ت �صانعة
التق ��دم ورائدة التغيري على م ّر م�سرية
الب�شري ��ة ع�ب�ر الزم ��ن :منه ��ا خ ��رج
ونب ��غ وت�أل ��ق املفك ��رون واملبدع ��ون
واملخرتع ��ون واملجددون واملبتكرون.
ذل ��ك رغ ��م ما ع�ص ��ف ويع�ص ��ف بها من
�أزم ��ات .تلك ه ��ي احلقيق ��ة التي ترتدد
�أ�صدا�ؤه ��ا ع�ب�ر �صفح ��ات واح ��د م ��ن
�أح ��دث الكت ��ب ال�ص ��ادرة �أخ�ي�ر ًا يف
�أم�ي�ركا ،حتت عن ��وان�« :أزم ��ة د�ستور
الطبق ��ة الو�سط ��ى» .وامل�ؤل ��ف ه ��و
املفكر الأمريك ��ي غاني� ��ش �سيتارامان،
�أ�ست ��اذ عل ��م القانون يف جامع ��ة «ييل»
بالوالي ��ات املتح ��دة� ،إذ ي�ص ��در ه ��ذا
الكت ��اب يف �سياق معاجلة ق�ضايا حول
فكرة مبدئية تقول:
�إن وجود طبق ��ة و�سطى قوية وم�ؤثرة
وكب�ي�رة احلجم ،ي�ش ��كل �أم ��ر ًا �أ�سا�سي ًا
يقت�ضي ��ه وج ��ود و(فعالي ��ة) نظ ��ام
د�ستوري ُيعتد به يف �أمريكا.
وامل�ؤل ��ف ي�ؤك ��د يف ه ��ذا املنطل ��ق على
�أن د�ست ��ور �أم�ي�ركا ..ال�ص ��ادر بالطبع
م ��ع �أواخ ��ر الق ��رن الثامن ع�ش ��ر ،جاء
على خ�ل�اف معظ ��م الد�سات�ي�ر املقارنة
لي�ش ��دد على عن�ص ��ر امل�س ��اواة الكاملة
م�ستجد على خارطة
بني مواطني بل ��د
ّ
الع ��امل كان يع ��رف با�س ��م «الع ��امل
اجلديد”و�أ�صب ��ح ا�سم ��ه الوالي ��ات
املتحدة الأمريكية.
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ﺗﺮﲨﺔ :ﻋﲇ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺷﻘﺮ

يطلب �أن يُفهم افالط ��ون خري ًا مما فهم هو
نف�سه".
ويذك ��ر اورتغا �أين لأفهم جي ��د ًا اين ال �آخذ
ه ��ذه الفر�ضي ��ة ملنفعة باطل ��ة :اين ان�شرها
يف اله ��واء كم ��ا العار�ض لأنه ��ا تك�شف عن
حقيق ��ة ك�ب�رى ت�صل ��ح لتجنب �س ��وء الفهم
والق ��ول املتع�سف ومن الوا�ض ��ح �أن خطر ًا
كه ��ذا ال ميك ��ن حتا�شي ��ه تقريب� � ًا بالن�سب ��ة
لكب ��ار الكال�سيكي�ي�ن ب�سبب البع ��د الزمني،
ويع�ت�رف اورتغ ��ا عن ��د �شرح ��ه افالطون:

على النط ��اق اللغوي ال�ضيق وال يخرج من
مدلول ��ه ،فاللغ ��ة تعني عند االغري ��ق طابع ًا
خا�ص� � ًا ح�صري� � ًا اذ توج ��د عالق ��ة حية بني
الكلمة والنطاق الذي ولدت فيه.
اورتغ ��ا يقدم يف هذا الكت ��اب تف�سري ًا لكل
كلمة ب�صورة فل�سفية م�ضيف ًا لها الكثري من
التو�ضيحات ومتجنب ًا الأ�ساليب الفل�سفية
الت ��ي قدمه ��ا ار�سط ��و و�آخرون م ��ن اولئك
الذي ��ن �أدوا اىل الكث�ي�ر م ��ن الت�ضبب على
تو�ضيح املفاهيم.

صدور الترجمة
اإلنكليزية لرواية
"مخيم المواركة"
ّ
لجابر خليفة جابر

ً
أحيانا بالرغ��م من نجاحها
أتس��اءل
تضررت بـ "ضرر"
هل ّ
ترجمة :عباس المفرجي
ب ��د�أتُ برواية”�ضرر”يف ع ��ام  .1989كتبت
الف�ص ��ل االفتتاحي يف غرفة طويلة �ضيّقة يف
بيتن ��ا يف �سو�سك� ��س .هذه الغرف ��ة كانت يف
م�ص ّل ��ى ،وحتولت من مكان ديني اىل
يوم ما َ
م ��دين .يتب ��ادر اىل ذهن ��ي الآن �أن هذا مالئم
على نح ��و غريب .بالن�سب ��ة يل�”،ضرر”هي،
مث ��ل روايتي”خطيئ ��ة"� ،ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كال
االع�ت�راف الدين ��ي .م ��ع ذلك�”،ض ��رر"،
بخالف”خطيئ ��ة” ،ه ��ي اع�ت�راف م ��ن دون
رغب ��ة بالتوب ��ة .ذلك ،كم ��ا كن ��ت مقتنعة ،كان
نقط ��ة االرتكاز الأخالقية للكت ��اب .وهو ،كما

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼف ﻟﻠﻔﻨﺎن ﺧﻮان ﻣﻴﺮو

رواية”بنات خودا"
جديد الكاتب سمير فرحات

نجاح الجبيلي

اعرتف ب�أنها نقلت له عن طريق �سارد �آخر (�أحد �أجداده)
ال ��ذي عا�ش �أكرث م ��ن �أربعة ق ��رون ،ا�سمه عم ��ار �أ�شبيلو
ال ��ذي مل يك ��ن الأول وهو لي�س الكات ��ب احلقيقي للرواية
كم ��ا يذكر ابن اخت ��ه �أ�شبيل ��و الأخري .ومل يذك ��ر �أ�شبيلو
الأول بال�ضب ��ط �إن كان حامد الأندل�سي هو كاتب الرواية
فهل هو �أخو حامد ابن قمرين؟ �أم هو ابن اخته كناري؟
مل يع ��رف �أحد كيف �أن الرواية بع ��د مرور مئات ال�سنني،
و�صل ��ت لي ��دي عمار �أ�شبيل ��و .لهذه الأ�سب ��اب ولكي يثري
انتب ��اه القارئ تزعم فوزية مو�س ��ى غامن ،ب�أنه هو م�ؤلف
الرواية وقد و�ضع ا�سمه على الغالف.

�صدرت للكاتب واالعالمي اللبناين �سمري فرحات ،روايته اجلديدة”بنات خودا”عن دار الفارابي
للن�ش ��ر ،وفيها ير�سم م�صري ثالث �شخ�صيات حمورية تت�صادم يف خ�ضم م�أ�ساة الطائفة االيزيدية
يف الع ��راق ،واجتي ��اح مناطقها من قبل تنظيم داع�ش يف العام  ،2014وما �أدى �إليه هذا االجتياح
م ��ن اعتقال �أك�ث�ر م ��ن � 5000آالف فتاة ايزيدي ��ة واغت�صابهن ،وبيعه ��ن كالأغن ��ام ،واعدام مئات
الرج ��ال وامل�سنني االيزيديني ،واجبار املعتقالت واملعتقلني على دخول دين اال�سالم ،بعد اتهامهم
بعبادة ال�شيطان.
تب ��د�أ الرواية بق�ص ��ة حب بني �شاب ايزيدي يدعى �أزاد و�شابة ايزيدي ��ة تدعى نارين ،انطلقت قبل
� 9سن ��وات من اال�ضطهاد فيم ��ا كان �أزاد ي�سعى �إىل الهجرة من الع ��راق لاللتحاق بعمه يف �أملانيا.
و�سيك ��ون لهذه العالقة �أثر ج ��ارف يف حياته ،وهي
تنمو و�سط �أحوال �سيا�سية و�أمنية دموية .جتاريه
ناري ��ن يف جنون ح ��ب م�ستحيل ،ت�سحق ��ه العادات
والتقالي ��د ،وال حت�س ��ب �أن الق ��در �سيكت ��ب كلمت ��ه
الأخرية يف ق�صة حبهما ،على يد �أحد مقاتلي داع�ش
اللبنانيني.
يف خ�ل�ال الن�سي ��ج الروائ ��ي لق�ص ��ة احل ��ب ،تدخل
الرواي ��ة اىل معاب ��د االيزيدي�ي�ن ،ه ��ذه الطائف ��ة
الغام�ض ��ة يف تاري ��خ الع ��راق والتي لطامل ��ا اتهمت
بعب ��ادة ال�شيط ��ان ،فت�ضيء على بع� ��ض معتقداتها،
وممار�ساتها وطقو�سها.
كما تالم�س مو�ضوع ًا حارق ًا يف هذه املرحلة ،يتعلق
بط ��رق جتني ��د الإرهابي�ي�ن ع�ب�ر زرع �أف ��كار دينية
متطرفة يف نفو�سهم ،من قبل رجال الدين.
والأه ��م �أنه ��ا ت�صفع ب� ��أمل عامل ًا غارق� � ًا يف الالمباالة
والتوح� ��ش� ،إزاء م�أ�س ��اة فتي ��ات م ��ا زل ��ن �إىل ح ��د
ال�ساع ��ة �سباي ��ا ب�ي�ن �أي ��دي املتطرف�ي�ن ،يُبع ��ن،
ويُغت�ص�ب�ن ،وتمُ تهن كراماتهن ،ويرغمن على �أ�شنع
املمار�سات.
“بن ��ات خودا”رواي ��ة اللحظ ��ة� ،ست�شه ��د الحق� � ًا
لتاريخ �إن�سانية �ساقطة.

�أعتقد الآن ،ال�سب ��ب الذي يجعل اولئك الذين
يقر�أوه ��ا ي�شعرون يف الغال ��ب جد ًا بالإزعاج
م ��ن الرواية .الح لنا �أن ال ��راوي غري امل�سمّى
�أراد �أن يق ��ول� ،أن ��ا ال ميكنن ��ي �أن �أتوب على
فعل ذلك ،ف� ��إن فعلت فهذا يعن ��ي �أنني �س�أنكر
ال�ش ��يء ال ��ذي جاء ب ��ي اىل الوج ��ود .دمّرت
عائلتي وت�سببت مب ��وت ولدي� .أنا �أغرق يف
احلزن� .أنا من�سحق بالأ�سى .لكني لن �أتوب.
�أذك ��ر �أين عند كتاب ��ة الرواي ��ة �أح�س�ست ب�أن
�أيّ �ش ��يء �أق ��ل م ��ن ه ��ذا التح ��دي الأخالق ��ي
غري جدي ��ر ب ��ه� .أن ينكر ق ��وة الهاج�س الذي
ق ��اده اىل ه ��ذه امل�أ�س ��اة .واح ��دة م ��ن القوى
الث�ل�اث الكامن ��ة الهدّام ��ة يف حي ��اة الإن�سان
هي الهاج�س االيروتيكي .القوتان الأخريان
هم ��ا الأ�سى واحل�س ��د .الأ�س ��ى واحل�سد هما
ثيمت ��ان ’’�أطه ��ر‘‘ م ��ن �أن يُك َت ��ب حولهم ��ا.
الهاج� ��س االيروتيك ��ي مك� �دِّر �أك�ث�ر .هل هو
ُظه ��ر
جم ��رد �شه ��وة؟ ال�شخ� ��ص الإزدرائ ��ي ي ِ
ل ��ه احتق ��ار ًا لكون ��ه ،بذات ��ه ،غري ��زة قوي ��ة.
الهاج� ��س االيروتيك ��ي من الن ��وع املو�صوف
يف”�ضرر”هو لي�س �شهوة .قد يف ّند الآخرون
هذا ،و�سيوا�صلون ذلك .جوابي هو ب�سيط :
ال�شهوة ال تدوم� .شك�سبري على حق ،ال�شهوة
مقادة بالرغبة باملتع ��ة ،الهاج�س االيروتيكي
مقاد بال�ضرورة اىل االحتاد .ذلك يجعل الذي
تنتابه الهواج�س – �سواء كان رج ًال �أم امر�أة
– بعي ��د املن ��ال للآخرين� .إن ��ه �شيء متجذر
يف ال�سايكولوجي ��ا ،ويف حالة”�ض ��رر" ،هو
الق ��وة ال�سايك ��و -ايروتيكي ��ة لآن ��ا بارتون،
الت ��ي تخلق الرجل – حني يرى هذه القوة –
وتدمره على حد �سواء.
كتبت الف�صول الأوىل يف خالل �ساعة واحدة
تقريب� � ًا – كم ��ا ل ��و كانت متل ��ى عل � ّ�ي .كتبتها
بالكتاب ��ة العادية [ ال باالخت ��زال ] ،على دفرت

خمطط ،و�أعتق ��د ،رغم �أن الأ�ص ��ول هي الآن
يف بو�سط ��ن� ،أن تغي�ي�رات قليل ��ة كان ��ت ق ��د
�أجريت على هذه الف�ص ��ول الإفتتاحية عندما
ُن ِ�شرت الرواية يف بداية  .1991ثم ،توقفت.
كن ��ت طفل ��ة �آيرلندي ��ة تع�ش ��ق الكلم ��ة ،وكان
الأدب بالن�سب ��ة يل حياتي وحب ��ل الإنقاذ .مل
علي .لكن
يك ��ن للمو�سيقى والر�س ��م �أي ت�أثري ّ
اللغ ��ة – روايات� ،شع ��ر ،م�سرحيات – كانت
عامل الكلمات الذي كنت �أبحث فيه عن �أ�سرار
احلي ��اة .كن ��ت دائم ��ا قارئ ��ة مهوو�س ��ة ،كنت
�أقر�أ �ست ��ة كتب يف الإ�سبوع يف غ�ضون �أربع
�سنوات مميزة يف مدينة �صغرية يف �آيرلندا،
بعد م�أ�ساة مزدوجة يف العائلة ،وتابعت هذا
اال�سته�ل�اك النه ��م للرواي ��ات بع ��د �أن غادرت
ايرلندا.
رمب ��ا هو �ش ��يء �أكرث امان� � ًا �أن تك ��ون قارئ ًا.

كه يالن محمد :

همنغواي يتذكر سنوات الجنون في باريس
الق ��راءة ه ��ي مث ��ل �سب ��اق التتاب ��ع كل كتاب
يو�صل ��ك اىل كتاب �آخ ��ر اىل �أن يكا ُد الزمن
غ�ي�ر حم�سوب خارج عملية الق ��راءة� .آخر ما
قر�أ ُته ه ��و كتاب (ولية مُتنقل ��ة ،باري�س عيد)
للكاتب الأمريكي �أرن�ست همنغواي الذي حاز
على جائ ��زة نوبل ل�ل��آداب �سنة1954.يدون
الكات � ُ�ب يف ه ��ذا العم ��ل ذكريات ��ه يف باري�س
�إذ ن�ش ��ر يف ع ��ام 1963بع ��د �إنتح ��ار �صاحب
(ال�شي ��خ والبح ��ر) �سن ��ة 1961هن ��ا يطل� � ُع
الق ��ارئ عل ��ى جت ��ارب همنغواي م ��ع الكتابة
واحلي ��اة �إذ ُت ��رى ب� ��أن �أرن�س ��ت همنغ ��واي
ق ��د ح ��و َل حيات ��ه ب�أكمله ��ا اىل الق�ص� ��ص
والرواي ��ات دون �أن يخ�س ��ر احلي ��اة مقاب ��ل
مُغامرة الكتاب ��ة بل �أنه كان ي�ستم ُد من حياته
ال�شخ�صية مواد �أعماله الق�ص�صية والروائية
دافع لي�شرع
كما �أن الكتابة لديه كانت مبثابة ٍ
الب ��اب عل ��ى م�صراعيه على رهان ��ات احلياة،
فه ��و كان مُرا�س�ل ً�ا �صحافي� � ًا لتغطي ��ة احلرب
الأهلي ��ة الإ�سباني ��ة ب�ي�ن اجل�ن�رال فرانك ��و

واجلمهوريني و�أثمرت هذه التجربة روايته
(مل ��ن ُتقرعُ الأجرا�س) وعندما مل ُي ْقب ْل جمند ًا
يف احل ��رب العاملي ��ة الأويل لأنَّ باط ��ن رجله
مُ�سط ��ح اليك � ُ�ف همنغواي م ��ن الإحلاح حتي
أ�صبح �سائق �سيارة الإ�سعاف و�أر�سلوه اىل
� َ
اجلبه ��ة الإيطالية،يُ�ش ��ا ُر اىل �أن ال�سن ��وات
التي عا�ش فيها همنغواي ب(باري�س) ي�سميها
الفرن�سيون ب�سن ��وات اجلنون،ويَذك ُر م�ؤلف
(وداعا �أيه ��ا ال�سالح) طبيع ��ة احلياة مبدينة
الن ��ور �إذ يق ��و ُل ب� ��أن امل ��ر َء ي�شع ��ر باجل ��وع
كث�ي�ر ًا يف باري� ��س لأنَّ واجهة املخابز مزينة
بحلوي ��ات لذيذة ،وح�ي�ن كان يداهمه اجلوعُ
وال يج ُد ما ي�سد ُد به ثمنَ الطعام ي�سلك طريق
املتحاف ليطال ��ع اللوحات ال�سيما يف متحف
اللك�سمبورغ ُ
حيث يقول همنغواي �أنَّ اجلوع
عمق فهمي للوحات (�سيزان) وكنتُ �أت�ساء ُل
ما �إذا كان �سي ��زان جائع ًا عندما ر�س َم لوحاته
و�إفرت�ض ��تُ �أن ه ��ذا الر�س ��ام ن�س ��ي �أن ي� ��أك َل
ي�ستخل�ص
وهو ير�س ُم تحُ ف ��ه الفنية ،ومن ُث َم
ُ

همنغواي حتي من اجل ��وع ر�ؤية مُقتنع ًا ب�أنَّ
اجل ��وع نظام جي ��د وب�إمكان ��ك �أن تتعلم منه،
ُ
يك�شف ما تت�صف به �شخ�صية الكاتب من
هذا
القدرة على الت�أقلم مع ظروف �صعبة و�إميانه
ب� ��أنَّ نه ��ر احلياة اليتوق ��ف ودائم� � ًا يوجد ما
ُيع َِ�ض� � ُد �إعتق ��اده ب�ضرورة البح ��ث عن �أوجه
جديدة للحي ��اة ،بجانب ذلك يتفاع� � ُل �أرن�ست
همنغواي مع الف�صول �إذ يعجبه ف�صل الربيع
ويقرب لك �ص ��ورة بديعة حلل ��ول الربيع يف
باري�س حيث ميكنك من خالل الأ�شجار ر�ؤية
الربيع وهو يقرتب،هذا مايعني �أن همنغواي
مدارك ��ه منفتح ��ة وذائقته �صافي ��ة ،كان يقي ُم
همنغ ��واي يف �شارع الكاردن ��ال لوموان مع
زوجته ه ��اديل ويبدو مما يذك ��ره الكاتب �أن
عالقت ��ه مع ه ��اديل مبنية على احل ��ب العميق
والتفه ��م والإحرتام،ينخ ��رط همنغ ��واي يف
�أطي ��اف املجتم ��ع الباري�سي ويرت ��ا ُد مقاهيه
وحانات ��ه ويتوا�ص ��ل م ��ع ال�شع ��راء والأدباء
والفنان�ي�ن ويقيم عالقات وثيق ��ة مع بع�ضهم

الك ّت ��اب ه ��م �سلاّ ب ��ون� .إنه ��م يري ��دون �أن
ي�ستحوذوا على �أذهان ق ّراءهم .كنت بحاجة
اىل حياة هادئة .وهكذا ،حفظت راوية كتبي
يف ال�صفح ��ات الت ��ي كتبته ��ا وتوقع ��ت من ��ه
ال�صم ��ت .كان ل ��ديّ الكثري ال ��ذي �أُلهي نف�سي
معه.
�أنتج ��ت م�سرحية”الدوّ ام ��ة" ،وم ��ا زال ��ت
ُتع َر� ��ض عل ��ى الو�س ��ت �أن ��د يف لن ��دن ،وكنت
�أخط ��ط لإنت ��اج �آخ ��ر مل�سرحي ��ة ع ��ن ايري�س
مردوخ”الأمري الأ�سود” .كنت �أي�ض ًا ،يف ذلك
الوق ��ت اقدّم برناجم� � ًا عن الكت ��اب ،يف وقت
مت�أخ ��ر من الليل (مت�أخر جد ًا) ،يدعى”جانب
ال�سرير" .كنت دروي�ش ًا مدوّ م ًا من الن�شاط.
موع ��د ع�شاء بعد امل�سرح م ��ع �أد فكتور ،الذي

آخر كتاب

مل �أكن �أعرفه جيد ًا حينذاك ،متخ�ض عن طلبه
لر�ؤية الف�ص ��ول الإفتتاحية من هذه الرواية،
الكتاب ��ة التي كان زوجي يت�ساءل عنها ((ماذا
�ستفعلني بها)).
�إ�ستغرقن ��ي بع�ض الوق ��ت قب ��ل �أن �أبعث بها
اىل �أد ،الذي �أجابني يف احلال(( :لي�س لديك
احل ��ق ب�أن ال تنهيها� )).أجبته�(( ،أنهيتها �أد –
يف ر�أ�سي)) ((�ضعيها �إذن على الورق)).
فعلت ذلك� .إنها رواية ق�صرية� .أنهيت كتابتها
يف �صي ��ف ذلك العام .حياتي كانت على و�شك
التب� �دّل .كن ��ت �أت�س ��اءل �أحيان� � ًا ،بالرغ ��م من
جناحها ،هل ت�ضررت بـ”�ضرر".

عن �صحيفة الغارديان

١٩٥٤

وﻟــﺪ أرﻧﺴــﺖ ﻫﻤﻨﻐــﻮاي ﻳــﻮم  ٢١ﻳﻮﻟﻴــﻮ  ١٨٩٩ﻓــﻲ أواك ﺑــﺎرك
ﺑﻮﻻﻳــﺔ إﻟﻴﻨــﻮي اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ،ﻣــﻦ أب ﻃﺒﻴــﺐ ﻣﻮﻟــﻊ ﺑﺎﻟﺼﻴــﺪ
واﻟﺘﺎرﻳــﺦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ،وأم ﻣﺘﺰﻣﺘــﺔ ذات اﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻰ .وﻓــﻲ
ﺳــﻦ ﻣﺒﻜــﺮة  ١٩٠٩اﺷــﺘﺮ ﻟــﻪ أﺑــﻮه ﺑﻨﺪﻗﻴــﺔ ﺻﻴــﺪ ،أﺻﺒﺤــﺖ
ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ رﻓﻴﻘــﺔ ﻋﻤــﺮه إﻟــﻰ أن ﻗﺘﻠﺘــﻪ ﻣﻨﺘﺤــﺮ ﹰا ﻋــﺎم .١٩٦١

مثل الكاتب ��ة غري ترود �شتاي ��ن حيث يناق�ش
مع الأخرية ح ��ول موا�ضيع �أدبي ��ة مايعطيك
ت�ص ��ور ًا ع ��ن �إهتمام ��ات همنغ ��واي والكتب
الت ��ي كان يقر�أها فهو قد راق له د.ه.لوران�س
ال�سيما روايته (�أبناء وع�شاق) كذلك الطاو�س
الأبي� ��ض ،كما هو مُعجب بتول�ستوي ويعتق ُد
ب�أن �صاحب (احل ��رب وال�سالم) جعل كتابات
�ستيفن كري ��ن عن احلرب الأهلي ��ة الأمريكية
تب ��دو ك�أنها تخي�ل�ات المعة لطف ��ل مري�ض مل
الكتاب حوار ًا �شيقا
ي َر احلرب ،كما ي�ضم هذا
ُ
ب�ي�ن همنغ ��واي و�إيف ��ان �شبمان ح ��ول الأدب
الرو�س ��ي و�أعمال دو�ستويف�سك ��ي هذا ف�ض ًال
عم ��ا يذكره الكات � ُ�ب عن تقدي ��ره لل�شاعر �إزرا
باون ��د و�إخال� ��ص الأخ�ي�ر لأ�صدقائ ��ه �إذ �أراد
همنغ ��واي �أن يعل ��م ال�شاعر املالكم ��ة كماكان
يلع ��ب مع ��ه التن� ��س ،و�صاح ��ب همنغ ��واي
الكاتب الأمريكي ال�شهري (�سكوت فيتزجرالد)
م�ؤل ��ف رواي ��ة (غات�سيب ��ي العظي ��م) حي ��ث
كان يع ��اين م ��ن فوبيا مر� ��ض �إحتق ��ان الرئة
ُ
ينغ�ض حياته
وي�شك ��و ل�صديقه همنغواي ما
الأ�سرية مانعت�ب�ره �ضروريا يف هذا ال�سياق
�أن همنغ ��واي يب ��د�أ بالق ��راءة مبج ��رد توقفه
ﻋﻜــﺲ أدب ﻫﻤﻨﻐــﻮاي ﺗﺠﺎرﺑــﻪ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﺮﺑﻴــﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴــﻦ اﻟﺤــﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ اﻷوﻟــﻰ واﻟﺤــﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
واﻟﺤــﺮب اﻷﻫﻠﻴــﺔ اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ .ﺗﻤﻴــﺰ أﺳــﻠﻮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ واﻟﺠﻤــﻞ
اﻟﻘﺼﻴــﺮة .وﺗــﺮك ﺑﺼﻤﺘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷدب اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ اﻟــﺬي ﺻــﺎر
ﻫﻤﻨﻐــﻮاي واﺣــﺪا ﻣــﻦ أﻫــﻢ أﻋﻤﺪﺗــﻪ .ﺷــﺨﺼﻴﺎﺗﻪ داﺋﻤــﺎ اﻓــﺮاد
اﺑﻄــﺎل ﻳﺘﺤﻤﻠــﻮن اﻟﻤﺼﺎﻋــﺐ دوﻧﻤــﺎ ﺷــﻜﻮ أو أﻟــﻢ ،وﺗﻌﻜــﺲ
ﻫــﺬه اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﺘــﻪ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ.

وﻟﻴﻤــﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠــﺔ ﻫــﻲ رواﻳــﺔ ﺗﻨــﺎول ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺘــﺮة ﻣــﻦ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻗﻀﺎﻫــﺎ
ﻓــﻲ ﺑﺎرﻳــﺲ واﺳــﻢ اﻟﻜﺘــﺎب ﻫــﻮ إﻳﺤــﺎء ﻟﺒﺎرﻳــﺲ ،وﻳﻘــﻮل إرﻧﺴــﺖ
ﻫﻤﻨﻐــﻮاي ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻜﺘــﺎب » :إذا واﺗــﺎك اﻟﺤــﻆ ﺑﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﻟﺘﻌﻴــﺶ ﻓــﻲ ﺑﺎرﻳــﺲ وأﻧــﺖ ﺷــﺎب ،ﻓــﺈن ذﻛﺮاﻫــﺎ ﺳــﺘﺒﻘﻰ ﻣﻌــﻚ
أﻳﻨﻤــﺎ ذﻫﺒــﺖ ﻃــﻮال ﺣﻴﺎﺗــﻚ ،ﻷن ﺑﺎرﻳــﺲ وﻟﻴﻤــﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠــﺔ«.

١٩٥٤

�صدرت عن دار ن�شر كتب”روز دوغ”الرتجمة الإنكليزية
لرواية”خميم املواركة”للكاتب جابر خليفة جابر بواقع
� 108صفحات وقامت برتجمته ��ا فوزية مو�سى غامن من
كلية اللغات يف جامعة بغداد.
وتقول املرتجمة يف �صفحة الرواية على موقع الأمازون،
�أنه ��ا عرثت بال�صدفة عل ��ى الرواية حني ح�ضورها �إحدى
اجلل�سات يف الكلية و�أعجبت بعنوانها البارز وثيمتها.
وم�ؤل ��ف الرواية جاب ��ر خليفة جابر ،روائ ��ي عراقي ولد
يف الب�ص ��رة وح ��از عل ��ى درج ��ة املاج�ست�ي�ر يف التاريخ
وه ��و �أح ��د م�ؤ�س�س ��ي جماع ��ة الب�ص ��رة �أواخ ��ر الق ��رن
الع�شري ��ن ،وه ��ي جماع ��ة ق�ص�صي ��ة �أ�ص ��درت العديد من
املجموع ��ات ب�ص ��ورة م�شرتك ��ة -وق ��د �أ�ص ��در ع� �دّة كتب
ق�ص�صي ��ة منها”طريدون”و"زي ��د النار”وغريه ��ا كم ��ا
�أ�ص ��در رواية”خمي ��م املواركة”عام  2012ع ��ن دار ن�شر
ف�ض ��اءات – الأردن وق ��د كت ��ب عنه ��ا �أك�ث�ر م ��ن خم�سني
مقا ًال ودرا�سة.
تعر� ��ض الرواي ��ة ف�ت�رة تاريخي ��ة واجتماعي ��ة وثقافي ��ة
للم�سلم�ي�ن يف الأندل�س يف وقت �سقوطها .ويقدم امل�ؤلف
بطريق ��ة فني ��ة فري ��دة م�أ�س ��اة املوري�سكي�ي�ن حت ��ت نظام
امللك اال�سب ��اين فردناند اخلام�س .ي�ستخ ��دم جابر تقنية
االع�ت�راف وك�أنه ت�سل ��م الرواية من رواي ��ة اجلد الأعلى
�إىل �أن مت ��ر مئ ��ات ال�سنني لتقع يف يد عم ��ار �أ�شبيلو .لقد
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من اصدارات

ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﻨﺎ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ

الكات ��ب والفيل�س ��وف اال�سب ��اين خو�سي ��ه
�أورتغ ��ا �إي غا�سي ��ت ،اخت ��ار عنوان� � ًا
لكتاب ��ه وهو”مو�ض ��وع زماننا”م�ستف ��ز ًا
الق ��ارئ ،ح ��اول الكات ��ب ان يق ��دم يف ه ��ذا
الكت ��اب وب�شكل عمي ��ق ووا�ضح مو�ضوعة
امليتافيزيقا”العقل احليوي”اذ �أن املظاهر
الفكري ��ة املختلفة له ��ذا العقل م ��ن �ضرورة
متجيد احلي ��اة ،ونقد العقالني ��ة والن�سبية
الفل�سفي ��ة ،وظه ��ور العق ��ل احلي ��وي عل ��ى
امل�س ��رح واال�صالح اجل ��ذري للفل�سفة الذي
ت�أتي به املنظورية يجدها القارئ ممثلة يف
هذا الكتاب وبرباعة امل�ؤلف املعتادة ،وبهذا
الو�ض ��وح الذي ي�سميه ه ��و نف�سه”بكيا�سة
الفيل�سوف”وق ��د ح ��اول مانوي ��ل غرائي ��ل
املخت� ��ص يف عم ��ل اورتغ ��ا اي غا�سي ��ت �أن
يك�سب عقل القارئ يف عقل امل�ؤلف ويجعله
ي�شع ��ر به ��دف تفك�ي�ر اورتغا وحاف ��زه ذلك
لت�صبح القراءة اكرث �صخب ًا وو�ضوح ًا.
مرتج ��م الكت ��اب الذي �صدر ع ��ن دار املدى،
عل ��ي ابراهي ��م اال�شق ��ر يو�ض ��ح� ،أن امل ��رء
يقر�أ بطرائ ��ق كثرية ،وهنالك فا�سدو قراءة
ومدمن ��ون يرغب ��ون كم ��ا ق ��ال في�شت ��ه يف
ن�سي ��ان حلو ذواته ��م ،يف الط ��رف املقابل،
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ﺧﻮﺳــﻪ أورﺗﹺﻐــﺎ إي ﻏﺎﺳــﻴﺖ ) (١٩٥٥ – ١٨٨٣أﻧﺠــﺰ
دراﺳــﺎﺗﻪ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﻳــﺪ ﺣﻴــﺚ ﺣﺼــﻞ ﻋــﲆ
وﺳــﻊ دراﺳــﺎﺗﻪ ﰲ
ـﻢ ﹼ
ﺷــﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘــﻮراه ﻋــﺎم  ،١٩٠٤ﺛـ ﹼ
�ذيﰲالﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻻﻳﺒﺰﻳــﻎ وﺑﺮﻟــﲔ وﻣﺎرﺑﻮرغ .وﺷــﻐﻞ
أﳌﺎﻧﻴــﺎ
هنال ��ك الق ��ارئ ذو الذه ��ن اليق ��ظ ال �
علىأﺳــﺘﺎذ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ،وﻣــﺎرس
ﻣﻨﺼــﺐ
ي�سع ��ى وال يتطلع فق ��ط �إىل �أن يقب�ض
ـﻢأنﺣﺘــﻰ ﻋــﺎم  .١٩٣٦وأﺳــﺲ ﻋــﺎم  ١٩٢٣ﳎﻠــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴإىلـ �
م ��ا هو مكت ��وب – اي يفهم ��ه ،وامنا �
)اﻟﻐــﺮب( وﻛﺎﻧــﺖ أﻫــﻢ اﳌﻨﺸــﻮرات اﻟﺪورﻳــﺔ وأﺑﻌﺪﻫــﺎ
يحت�ضن ويجمع.
ﺷــﻬﺮة وﺻﻴﺘ ـ ﹰﺎ ﰲ إﺳ
ـﺒﺎﻧﻴﺎ.التي ﹺ قائ ًال”لق ��د ا�صبحن ��ا ال نفهمه وه ��ذا يحدث
درا�سـت ��ه
الكات ��ب يو�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال
ﰲ )ﻣﻮﺿــﻮع
»اﻟﻌﻘــﻞ�ى احلياة يف
ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘــﺎلأثر عل �
ووﺿــﻮح�ه اك�ب�ر ا
ﺑﻌﻤــﻖ�ف كان ل �
أورﺗﻐــﺎ مل�ؤل �
ﺑــﲔ�أن
زﻣﺎﻧﻨــﺎ(ن � ﹼ�ا”
�وع زمان
يقدمه ��ا يف كتاب”مو�ض �
اﳊﻴــﻮي« ،إ ﹾذ إن اﳌﻈﺎﻫــﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﳍــﺬا اﻟﻌﻘــﻞ ﻣــﻦ ﴐورة ﲤﺠﻴــﺪ
ـﲆ�اب ه ��و قول
كل ﻋكـت �
أت
ل
�ك؟
�
ل
ذ
ومل
�رب،
�
غ
ال
يف
�غ
�
ل
واملبا
�ر
�
ص
الو�ض ��ع الب�ش ��ري والقا�
اﳊﻴــﺎة ،وﻧﻘــﺪ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ واﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ،وﻇﻬــﻮر »اﻟﻌﻘــﻞ اﳊﻴــﻮي«
فاملا�ضي البعيد
حياة،
متحجر”.دون
جامد
عمل
على
�ا
�
ن
يرغم
الفل�سف ��ة �إىل ه ��ذا ااﳌـحل ��د
ـﴪح ،واﻹﺻــﻼح اﳉــﺬري ﻟﻠﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻟــﺬي ﺗــﺄﰐ ﺑــﻪ اﳌﻨﻈﻮرﻳــﺔ ،ﳚﺪﻫــﺎ
تقريب ًا”الن�صف
الن�صف
منه”غري
ي�صلنا
اﻟﻜﺘــﺎب ال
ﻫــﺬا نن ��زل
مب�ساعدت ��ه
تف�س�ي�ري م�ض � ِ�ن� ،إذ
اﻟﻮﺿــﻮح
وﲠــﺬا
ــﻒ اﳌﻌﺘــﺎدة
وﺑﱪاﻋــﺔ اﳌﺆ ﹼﻟ
اﻟﻘــﺎرئ ﹸﳑ ﹼﺜﻠــﺔ ﰲ
فقط و�سياق يف
ﺣــﺎولن�ص
وﻗــﺪيوجد
اﻟﻔﻴﻠﺴــﻮف«.اذ ال
»ﺑﻜﻴﺎﺳــﺔاملتحج ��ر،
�رف
ﻫــﻮ نع�ت
ﻳﺴــﻤحﻴﻪ ��ن
اىل منطل ��ق التفك�ي
ﻣﺎﻧﻮﻳــﻞ
ﻧﻔﺴــﻪ
اﻟــﺬي
�ر ،ون ﹼ
أورﺗﹺ
ـﺎرئ�وب وامنا يف
مكت �
الدقﻳﺴيـ��ق
ﻏﺎﺳطـ��اق
الن
أن
�
يلزمنا
�ا،
�
م
احد
�ه
�
ل
الآن”ملعرف ��ة ما يقو
�واﻟﻘـ
هـ�ـﻞ
ـﻜﺐملا»ﻋﻘ
ـﻴﺖ ،أن
إي
ـﺎ
ـ
ﻐ
ـﻞ
ـ
ﻋﻤ
ﰲ
ـﺺ
ـ
اﳌﺨﺘ
ـﻞ
ـ
ﻏﺮاﻧﻴ
ﹼ
ﹼ
ﺗﻔﻜــﲑ أورﺗﹺ
ذﻟــﻚأال وه ��و نطاق
وﺣﺎﻓــﺰه�،س� .
االويلﻐــﺎوالأ�سا� �
ﲠــﺪف��ال
ﻳﺸــﻌﺮ املج
نف�سه،
ــﻒ«،عن
يعرفه ﹼﻟ هو
وﳚﻌﻠــﻪ
مماﻋﻘــﻞ اﳌﺆ
نعرف اكرث كثري ًا ﰲ
ً
ﹰ
ﹰ
كان ووﺿﻮﺣ ـﺎ
ﺧﺼﺒ ـﺎ
ـﺮاءة أﻛﺜـ
ـﺢص �اﻟﻘـ
الل�.س ��ان ،والل�س ��ان لي�س عامليا ب ��ل يقت�صر
فائقـﺮملا
�واب
ﻟﺘﺼﺒـ�
لذل ��ك كان”كنت”على
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دراﺳﺔ

"موض��وع زمانن��ا" دراس��ة
اورتغا
فلسفية ّ
يقدمها ِ

تتحدث عن روايتها ضرر
جوزفين هارت
ّ

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼف

Helena Lam Paris Adventure Jigsaw Puzzle :

ع ��ن الكتابة ويرى ب�أ َّنه من اخلط�أ �أن توا�صل
تكتب
التفكري يف ماتكتب و تفق ُد ال�شيء الذي ُ
عن ��ه .مامييز هذا الكتاب هو �أ�سلوبه ال�سل�س
ال�شيق و�إهتمام الكتاب ب�إيراد تفا�صيل حياته
اليومي ��ة وبذلك تدرك ب� ��أنَّ همنغواي مل يكن
كاتب� � ًا روائي� � ًا فقط بل عمل مرا�س�ل ً�ا �صحافيا
و�شغف مبتابعة م�سابقة اخليل ولعبة التزلج
واملراهنات والقمار وع�شق املقاهي فبالتايل
ع�ش ��ق احلياة وانت تنتهي م ��ن قراءة الكتاب
ال ُت�ص ��دق ب� ��أنَّ م�ؤلفه ق ��د �إنتح ��ر! الكتاب من
ترجمة الكاتب العراقي /علي القا�سمي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

م ��ا �أدّى �إىل بن ��اء تقلي ��د عرب ��ي يف ترجمته
وتطبيق ��ه وتف�س�ي�ره .غ�ي�ر �أنّ الت�أث�ي�ر يف
تكوين هذا التقليد مل يكن فرن�سي ًا و�إنكليزي ًا
فح�سب ،ب ��ل دخلت عليه جت ��ارب من الدول
اال�شرتاكي ��ة ال�سابق ��ة بعد احل ��رب العاملية،
كان م ��ن �أهمه ��ا فيل ��م «غاملت”للمخ ��رح
ال�سوفيات ��ي غريغ ��وري كوزنت�سي ��ف الذي
لعب دور ًا مهم ًا يف �إعادة قراءة امل�سرحية.

آالن دو بوت��ون يبح��ث عن
مارسيل بروست بروست

ذاتية حتى ن�ستخل�ص منه كل ما هو جميل.
عل ��ى �سبيل املث ��ال ،كان برو�س ��ت ي�ؤمن يف
داخل ��ه �أنّ �أف�ضل و�سيل ��ة للحفاظ على اللغة
يكون ع�ب�ر مهاجمتها ،و�إنّ التم�سك امل�ستمر
بالكلي�شيه ��ات اليومي ��ة ه ��ي �أكرث م ��ا ّ
ي�ضر
اللغة .لذلك كان يقول« :كل كاتب ملزم بخلق
لغته اخلا�صة ،كم ��ا �أن كل عازف كمان ملزم
بخلق نغمت ��ه اخلا�صة .ال �أعن ��ي �إنني �أحب
الكت ��اب الأ�صليني الذين يكتب ��ون على نحو
�سي ��ئ .لكنهم ل ��ن يبد�أوا الكتاب ��ة اجليدة �إال
ب�ش ��رط �أن يكون ��وا �أ�صلي�ي�ن ،و�أن يخلق ��وا
لغتهم اخلا�صة».

ليني��ن ف��ي حكاي��ة عش��ق
سري
� ،ص ��درتْ حديثا الترّ جم� � ُة العرب ّي ُة لرواية
إيني�سا ولينني))
((ع�شق �س� � ّري  /حكاي ��ة � ّ
وال�صحفية الإيطال ّية
ل�صاحبتها؛ الكاتب ��ة
ّ
ريتا ّن ��ا �أرمين ��ي .وق ��د ترجم ْته ��ا الأديب ��ة
ال ّناق ��دة واملُرتجم ��ة املغربي ��ة الإيطال ّية د.
�أ�سماء غريب.
�صفحات من احلجم
تق ُع ال ّرواي ��ة يف 312
ٍ
الوزيريّ  ،وتت�أ ّل ُف من  32ف�ص ًال تت�ص ّد ُرها

عل��ى رصي��ف المتنبــــي
رحلة هاملت العربية

سنة القراءة الخطرة!

�أ�صبح ��ت �أك�ث�ر ق ��وة وقدرة عل ��ى النظر
والبح ��ث والدرا�س ��ة والت�أم ��ل .ر�أي ��ت
الك ��ون بحريته وجمال ��ه ونظامه اجلليل
اخلف ��ي .بعد ذلك ب�سن�ي�ن عدت اىل قراءة
ال�صوفي ��ة والعرف ��ان ولكني كن ��ت كزائر
ملتح ��ف يتفح� ��ص املعرو�ض ��ات مبتع ��ة
حم�ص ��ن �ض ��د هلو�ساته ��ا والتبا�ساته ��ا.
كتاب مو�س ��ى جعلني �أطارد كتب ًا من ذات
النوعي ��ة حت ��ى ق ��ر�أت كتاب ًا ن�سي ��ت �أ�سم
م�ؤلف ��ه للأ�س ��ف وظ ��ل عنوان ��ه خالد ًا يف
ذاكرت ��ي (الك ��ون الأحدب) ع ��ن النظرية
الن�سبي ��ة و�آين�شتاي ��ن .كي ��ف ال تتغ�ي�ر
جذري� � ًا وان ��ت تع ��رف �أن كوكبن ��ا نقط ��ة
بالغ ��ة ال�صغر يف املج ��رة ،و�أن هناك يف
الكون جمرات �أكرث م ��ن كل حبات الرمل
عل ��ى هذا الكوكب� .أ�ص ��ل الأنواع قادين
اىل الو�ض ��وح ،وعلمني الك ��ون الأحدب
�أن معرفت ��ي ه ��ي �سل�سل ��ة ال نهائي ��ة م ��ن
االلتبا�س ��ات واالفرتا�ض ��ات ،و�أن �أف�ضل
م ��ا ميكنني عمله هو تقلي� ��ص التبا�ساتي
وافرتا�ضاتي اخلاطئة .ال �أعتقد على �أية
حال� ،أنني ق ��ادر على ت�سمية كتاب واحد
باعتب ��اره النقط ��ة الفا�صلة ب ��ل يف واقع
الأم ��ر ،كانت هناك عدّة كتب و�سل�سلة من

ال �أظ ��ن �أن الق ��ارئ اجل ��اد يخت ��م ق ��راءة
كت ��اب دون �أن ينال ��ه �ش ��ي ٌء م ��ن التحول
�أو التغي�ي�ر مهم ��ا كان ذل ��ك طفيف� � ًا .حتى
الكت ��ب الت ��ي نظ ��ن انه ��ا �سيئ ��ة ،تعلمن ��ا
�شيئ� � ًا ،وكما قال املخرج ال�سينمائي خالد
ال�صديق يوم ًا”تعلم ��ت كثري ًا من الآفالم
ال�سيئة”�أنا يف الواق ��ع تعلمت �أي�ض ًا من
الكت ��ب ال�سيئة لأنها تري ��ك اخللل وتدلك
على مواطن ال�ضعف .لكن لبع�ض الكتب
�آث ��ار عميق ��ة ت�ص ��ل اىل تغي�ي�ر ر�ؤيتن ��ا
حلياتن ��ا وللك ��ون .الكت ��اب الأول ال ��ذي
زلزلن ��ي يف �سن مبكرة وغ�ّي�ررّ يف نف�سي
وحيات ��ي هو كتاب املفكر امل�صري �سالمة
مو�س ��ى التعريف ��ي ع ��ن �أ�ص ��ل الأن ��واع.
كانت هن ��اك ن�صيحة م ��ن �صديقي الفنان
عب ��د الك ��رمي الأ�س ��دي ،ونح ��ن يف بداية
طري ��ق القراءة والكتب .ق ��ال يل ال بد �أن
تق ��ر�أ كاتبني لتع ��رف وجهت ��ك .م�صطفى
حمم ��ود بغيبيات ��ه م ��ن جه ��ة ،و�سالم ��ة
مو�س ��ى التنوي ��ري العقالين م ��ن اجلهة
الأخ ��رى .هك ��ذا بد�أت بق ��راءة م ��ا توفر
للكاتب�ي�ن وح�ي�ن انتهي ��ت م ��ن ق ��راءة
تعري ��ف �سالم ��ة مو�س ��ى لأ�ص ��ل الآنواع
كم ��ا و�ضع ��ه داروي ��ن مل �أعد �أن ��ا نف�سي.

النقاط الفا�صلة التي تتحرك كمجموع ال
ميكن ف�صل بع�ضه عن بع�ضه الآخر .كنت
�أ�شع ��ر بغبطة عظيم ��ة كلما انهي ��ت كتاب ًا
مي�س �أعماق ��ي ويتالعب بتكويني .لكني
لن �أن�سى يوم ًا يف عام  1982حني �أنهيت
قراءتي لرواية اجلحيم لهرني باربو�س،
وهم�ست لنف�س ��ي� .أن ��ا الآن �شخ�ص �آخر
لقد غيرّ ين هذا الكتاب.

ج������������دي������������د
الحرب والسالم
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(جي ��ان) ،وهي امت ��داد لأ�صداء
ال�سرية الذاتية التي بد�أها الكاتب يف روايته
ال�سابقة”دملون”ع ��ن ف�ت�رة فتوت ��ه العا�صفة
الت ��ي ق�ضاه ��ا يف البحري ��ن بع ��د هروبه من
�أجهزة القمع يف العراق.
�إن �إبراهيم بطل رواية”املرف�أ وبغداد”�أبعدته
ال�سلطات من دملون (البحرين) ب�سبب ن�شاطه

المرفأ وبغداد
�صدرت عن دار”املدى”رواية بعنوان”املرف�أ
وبغداد”للأدي ��ب العراق ��ي يحي ��ى باب ��ان

بغداد حيث والداه.
ت�شغ ��ل ال�سيا�سة حيز ًا كب�ي�ر ًا من �صفحات
الرواي ��ة .ف� ��إن عل ��وي �أح ��د الأبط ��ال ي�صف
طالبات وط�ل�اب كليته ،ال�صيدل ��ة يف بغداد،
بقوله “�إنهم ينقنقون بال�سيا�سة مثل �ضفادع
الب�ستان".



ّ
متنقلة
وليمة

Ⅲ



ﺍﳌـﺮﻓـﺄ ﻭﺑﻐــﺪﺍﺩ
وﻟــﺪ أرﻧﺴــﺖ ﻫﻤﻨﻐــﻮاي ﻳــﻮم  ٢١ﻳﻮﻟﻴــﻮ  ١٨٩٩ﻓــﻲ أواك ﺑــﺎرك
ﺑﻮﻻﻳــﺔ إﻟﻴﻨــﻮي اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ،ﻣــﻦ أب ﻃﺒﻴــﺐ ﻣﻮﻟــﻊ ﺑﺎﻟﺼﻴــﺪ
واﻟﺘﺎرﻳــﺦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ،وأم ﻣﺘﺰﻣﺘــﺔ ذات اﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻰ .وﻓــﻲ
ﺳــﻦ ﻣﺒﻜــﺮة  ١٩٠٩اﺷــﺘﺮ ﻟــﻪ أﺑــﻮه ﺑﻨﺪﻗﻴــﺔ ﺻﻴــﺪ ،أﺻﺒﺤــﺖ
ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ رﻓﻴﻘــﺔ ﻋﻤــﺮه إﻟــﻰ أن ﻗﺘﻠﺘــﻪ ﻣﻨﺘﺤــﺮ ﹰا ﻋــﺎم .١٩٦١



تع� � ّد رواية”احل ��رب وال�سالم”الت ��ي كتبه ��ا
عم�ل�اق الأدب الرو�س ��ي لي ��ف تول�ست ��وي،
واحدة من �أعظ ��م الروايات التي خطها كاتب
عل ��ى م ��دى التاري ��خ .يف ه ��ذه الرواية التي
كتبه ��ا تول�ست ��وي الع ��ام  ،1869حيث تدور
�أحداثه ��ا يف بداية الق ��رن التا�س ��ع ع�شر ،مع
اجتي ��اح القائد الفرن�سي نابلي ��ون بونابارت
الأرا�ض ��ي الرو�سي ��ة ،ودخ ��ول مو�سك ��و
وان�سحابه بعد اخليب ��ة والف�شل يف مواجهة
ال�شت ��اء الرو�س ��ي القار�س ،ورف� ��ض القي�صر
الرو�س ��ي اال�ست�س�ل�ام .ب�ي�ن �أح ��داث احلرب
وال�سل ��م ت ��دور �أح ��داث الرواي ��ة الت ��ي دم ��ج
تول�ست ��وي فيه ��ا �شخ�صيات عدي ��دة ,رئي�سة
وثانوية ،تاريخية و�أخ ��رى خيالية ،ابتدعها
تول�ست ��وي نف�سه .كما تعط ��ي �صورة وا�سعة
ومو�ضح ��ة حلياة الرتف الت ��ي عا�شتها طبقة
النبالء يف رو�سيا يف عهد احلكم القي�صري..
رواية”احل ��رب وال�س�ل�ام”يف ترجمته ��ا
العربي ��ة الدقيق ��ة والكامل ��ة من �إ�ص ��دار”دار
املدى”وق ��د ق ��ام الراح ��ل �سام ��ي الدروب ��ي
برتجم ��ة اجلز�أي ��ن ،الأول والث ��اين ،و�أكم ��ل
العمل بعده املرتجم القدير �صباح اجلهيم.
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ﻋﻜــﺲ أدب ﻫﻤﻨﻐــﻮاي ﺗﺠﺎرﺑــﻪ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﺮﺑﻴــﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴــﻦ اﻟﺤــﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ اﻷوﻟــﻰ واﻟﺤــﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
واﻟﺤــﺮب اﻷﻫﻠﻴــﺔ اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ .ﺗﻤﻴــﺰ أﺳــﻠﻮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ واﻟﺠﻤــﻞ
اﻟﻘﺼﻴــﺮة .وﺗــﺮك ﺑﺼﻤﺘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷدب اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ اﻟــﺬي ﺻــﺎر
ﻫﻤﻨﻐــﻮاي واﺣــﺪا ﻣــﻦ أﻫــﻢ أﻋﻤﺪﺗــﻪ .ﺷــﺨﺼﻴﺎﺗﻪ داﺋﻤــﺎ اﻓــﺮاد
اﺑﻄــﺎل ﻳﺘﺤﻤﻠــﻮن اﻟﻤﺼﺎﻋــﺐ دوﻧﻤــﺎ ﺷــﻜﻮ أو أﻟــﻢ ،وﺗﻌﻜــﺲ
ﻫــﺬه اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﺘــﻪ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ.
وﻟﻴﻤــﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠــﺔ ﻫــﻲ رواﻳــﺔ ﺗﻨــﺎول ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺘــﺮة ﻣــﻦ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻗﻀﺎﻫــﺎ
ﻓــﻲ ﺑﺎرﻳــﺲ واﺳــﻢ اﻟﻜﺘــﺎب ﻫــﻮ إﻳﺤــﺎء ﻟﺒﺎرﻳــﺲ ،وﻳﻘــﻮل إرﻧﺴــﺖ
ﻫﻤﻨﻐــﻮاي ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻜﺘــﺎب » :إذا واﺗــﺎك اﻟﺤــﻆ ﺑﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﻟﺘﻌﻴــﺶ ﻓــﻲ ﺑﺎرﻳــﺲ وأﻧــﺖ ﺷــﺎب ،ﻓــﺈن ذﻛﺮاﻫــﺎ ﺳــﺘﺒﻘﻰ ﻣﻌــﻚ
أﻳﻨﻤــﺎ ذﻫﺒــﺖ ﻃــﻮال ﺣﻴﺎﺗــﻚ ،ﻷن ﺑﺎرﻳــﺲ وﻟﻴﻤــﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠــﺔ«.

ال�صحفي ،وو�صل الب�صرة بال هوية او جواز
�سفر ،واحتال على رجال الأمن العراقيني يف
الت�سلل م ��ن ال�سفينة البدائي ��ة ،واملجيء اىل
بي ��ت �أخته يف الب�ص ��رة ومن ث ��م انتقاله اىل
١٩٥٤

من ��ذ العث ��ور عل ��ى بع� ��ض ر�سائ ��ل الفن ��ان
الهولن ��دي ف ��ان ك ��وخ ( )1890 – 1853بعد
ثالث ��ة �أع ��وام على رحيل ��ه ،ظ � ّ�ل االهتمام بها
ي ��زداد كلم ��ا وج ��د املزي ��د منه ��ا للك�ش ��ف عن
ا�ضطراباته النف�سي ��ة ونقا�شاته وخ�صوماته
م ��ع عدد من جمايليه من الفنانني و�صو ًال �إىل
فهم دوافع انتحاره.
حت ��ى الع ��ام  ،2009كان قد ُن�ش ��ر قرابة 900
ر�سال ��ة يف  6جملدات ع ��ن دار ن�شر”ثامي�س
�آن ��د هد�س ��ون”يف نيوي ��ورك ،وه ��ي موجّ هة
يف معظمه ��ا �إىل �أخي ��ه ثيو ّ
يبث فيه ��ا �أفكاره
وانك�سارات ��ه و�أحالم ��ه ،والت ��ي ظ � ّ�ل مواظب ًا
على كتابتها طيلة عقدين.
ورغ ��م االهتم ��ام بها عربي� � ًا وترجم ��ة �أجزاء
قليلة متف ّرقة منه ��ا يف ال�صحافة ويف ترجمة
�سابق ��ة لـ راني ��ا جوزي ��ف� ،إال �أنه ��ا مل ت�صدر
كامل ��ة �إىل الآن .يف كت ��اب بعنوان”املخل�ص
دوم� � ًا ،فن�سن ��ت ..اجلواه ��ر م ��ن ر�سائل فان
غ ��وخ” ال�صادرة حديث ��ا عن”الكت ��ب خان"،
يف القاه ��رة ،يف جم ّلدين مرفق�ي�ن بالر�سوم،
وي�ضمّان  265ر�سالة.
الر�سائ ��ل الأ�صلية املو ّثقة واملحق ّقة نقلها �إىل
العربية ال�شاعر يا�سر عبد اللطيف باال�شرتاك
م ��ع املرتجم حممد جم ��دي ،يف عمل ا�ستغرق
قراب ��ة ث�ل�اث �سن ��وات ،ويحت ��وي تفا�صي ��ل
عن ر�ؤية ف ��ان غوخ جتاه الف ��ن ،وعالقته مع
أخ�ص
عائلته و�أ�صدقائه من الف ّنانني ،وعلى ال ّ
الهولندي �أنتون فان رابرد ()1892 – 1958
والفرن�سي بول غوغان (.)1903 – 1848
الفق ��ر واحلرم ��ان الل ��ذان عا�شهم ��ا الفن ��ان
الهولندي وع ��دم االعرتاف مبنجزه الفني مل
يجعله يفقد الأمل يوم ًا ،فهو يكتب يف �إحدى
ر�سائل ��ه امل�ؤ ّرخة قبل رحيله بعامني ،مت�شوّ ق ًا
�إىل االنته ��اء من ر�سوم ��ات كان ي�شتغل عليها
و�أن تق � ّ�ل نوب ��ات ال�صرع الت ��ي كانت تالزمه
ليتم ّك ��ن م ��ن العم ��ل �أك�ث�ر ،ويع�ت�رف �أن ��ه مل
يح ّقق جناح ًا يف �شيء ،لكنه م�ؤمن �أنه ي�سري
على الطريق.

حسن ناصر



�إذا كن ��ت ت�شع ��ر بالذن ��ب لأن ��ك مل تق ��ر�أ �أي
كت ��اب من ��ذ مدة طويل ��ة ،ف� ��إن «�سن ��ة القراءة
اخلطرة”يحك ��ي ق�صتك بال�ضب ��ط ،دون تباهٍ
�أو تظاهر بثقاف ��ة وهمية ،ي�شتكي �آندي ميلر
يف (� )٣٢٨صفحة من القراءة ،وي�ستمتع بها،

ّ
مجلدان
رس��ائل فان كوخ :
بالعربية

ً
أيضا من الكتب السيئة
تعلمت

Chris Collingwood

«كي ��ف ميك ��ن لربو�س ��ت �أن يغ�ّي�ررّ حيات ��ك»
للفللربيطاين االن دو بوتون والذي ترجمه
اىل العربية ا يزن احل ��اج) ،ي�أخذنا الكاتب
يف رحلة ممتع ��ة وذكية داخل عامل برو�ست
ال�ث�ري .الرحلة هن ��ا مرهونة بقدر وفري من
املتع ��ة الفكري ��ة والب�صرية� .إن ه ��ذا الكتاب
املق�س ��م �إىل ت�سع ��ة �أج ��زاء ،يع ّد مث ��ا ًال على
�أهمية تطبي ��ق �أ�س�س الفل�سفة على جمريات
احلي ��اة اليومي ��ة .التعامل م ��ع برو�ست هنا
لي� ��س بغر� ��ض الول ��وج �إىل عامل ��ه الأدب ��ي/
االجتماعي فح�سب ،بل �أي�ض ًا حماولة تقدمي
قراءة وافية للع ��امل الذي نعي�شه بكل ما فيه
من جناحات و�إخفاقات عن طريق اال�ستناد
�إىل مواقف حياتية واقعية حدثت لربو�ست
�أثن ��اء طفولت ��ه ،وكتابت ��ه لأعمال ��ه الأدبية،
وال�صحافي ��ة ،والنقدي ��ة ،والفكري ��ة� .أم ��ا
املالحظ ��ة الأخرى ،فتكم ��ن يف قدرة امل�ؤلف
عل ��ى الدمج ب�ي�ن فل�سف ��ة برو�س ��ت ،وعلوم
التنمي ��ة الب�شري ��ة ،فالتعام ��ل م ��ع الن� �ّ�ص
ُر�ش ّحات
املكت ��وب ال بد م ��ن �إخ�ضاع ��ه �إىل م ِ

مق ّدم� � ٌة َ�ض َّم َن ْته ��ا املُرتجم� � ُة موج ��ز ًا ع ��ن
طريق ِته ��ا و�أ�سلوبها يف العم ��ل الترّ
جمي،
ّ
وع ��ن املعن ��ى ال ّروح � ّ�ي العمي ��ق لفع ��ل
الترّ جم ��ة يف ح� � ّد ذات ��ه باعتب ��اره التزام ًا
وجدان ّي� � ًا ،ي�ستوج � ُ�ب الترّ حي ��ب بثقاف ��ة
الآخ ��ر وا�ست�ضافته ��ا ع�ْبَرْ َ فت ��ح قن ��وات
ُم َو ّ�سع ��ة م ��ن �أج ��ل �إي�صاله ��ا �إىل املتل ّق ��ي
تق�صي
ب�ش ّت ��ى ال ّلغ ��ات ،مع احلر�ص عل ��ى ّ
الأمان ��ة عند ال ّنق ��ل من لغ ��ة االنطالق �إىل
لغة الو�صول.
كما ْ
مل ي ُف ِت املُترَ جم َة �أن ُت�س ّلط ال�ضوء على
وال�صحف ّي ��ة ريتا ّنا وعلى ك ّم
فكر ال ّروائية
ّ
الإ�صدارات التي ن�شرتْها لليوم ككاتبة ذات
تتق�صى �آثا َر املخب ��وء يف ال ّتاريخ
ر�سال ��ةّ ،
ل ُت ْظهره �إىل الع ��امل� .أ ّما وعن كونها بحثتْ
إيني�س ��ا يف �أر�شيف ��ات تاري ��خ الثورة
ع ��ن � ّ
البل�شفي ��ة امل�سك ��وت عنها ،فه ��ي كما تقول
املُترَ جم� � ُة":مل تفعل هذا م ��ن �أجل �أن تقول
للع ��امل فقط �إنّ لينني كانت له ع�شيقة �س ّرية
إيني�س ��ا �أرمان ��د ،بل عل ��ى العك�س من
ه ��ي � ّ
ذل ��ك ،لأنّ الباحث ال ّر�ص�ي�ن ّ
احلق ،لن يه ّمه
اخلا�صة،
إيني�سا يف حي ��اة لينني
ّ
م ��ا كانته � ّ
ال �سيم ��ا و�أنّ جمرد عملي ��ة تنقيب ب�سيطة
�س ��وف ُتظهر له �أ ّنها مل تكن املر�أة الوحيدة
يف حيات ��ه - ،ربمّ ا كان ��ت �أهمهنّ ولكنها مل
تكن الوحيدة  ،-فالذي يه ُّم حقيقة هو كيف
كان لينني يتعامل كرج ��ل �سلطة مع املر�أة،
لأن ه ��ذا �سي�ساع ��د الدّار� ��س عل ��ى �إج ��راء
مقاربة تقابل ّية بني املا�ضي واحلا�ضر عرب
ط ��رح جمموعة من الأ�سئلة التي ترمي �إىل
حتديد موقع املر�أة من ال�سيا�سة �سواء يف
رو�سي ��ا �أو يف غريها من مناطق العامل مبا
فيها �إيطاليا والبلدان العربية.

�ص ��در حديث� � ًا ،كتاب”الت�سام ��ح م ��ن ِق َي ��م
الليربالية”للمفك ��ر الرتك ��ي بيج ��ان �شاهني،
وم ��ن ترجم ��ة عل ��ي احلار� ��س ،ال ��ذي ترج ��م
الكتاب عن الإنكليزية وراجعه الدكتور ر�شيد
�أوراز.
ج ��اء عل ��ى غ�ل�اف الكت ��ابُ :يع� � ّد (التن ��وّ ع)
مي ��زة ت ّت�صف به ��ا جمتمعات الق ��رن احلادي
والع�شرين قبل �أي ميزة �أخرى ،فمجتمعاتنا
املعا�ص ��رة مييّزها التن ��وّ ع الإثني ،والديني،
والعِ ْرق ��ي ،والأيديولوج ��ي ،والأخالق ��ي،
واجلن�س ��اين؛ و ُتع� � ّد التعدّدي ��ة الثقافي ��ة،
والأخالقي ��ة ،والأيديولوجي ��ة حقيق ��ة م ��ن
حقائ ��ق حياتن ��ا؛ وبينم ��ا ينظ ��ر البع�ض �إىل
هذه الظاهرة كم�ص ��در للغنى ،فريحّ بون بها،
ينظر البع�ض الآخر �إليها كم�صدر من م�صادر
التهديد ،فال يبقى �أمامهم �إال خياران :ف�إما �أن
يتع ّلموا كيفية العي�ش معها ،و�إما �أن يبحثوا
عن �سب ��ل ل َق ْمعها� .سيقود اخلي ��ار الثاين �إىل
الن ��زاع االجتماع ��ي وي�ؤجج ��ه� ،أم ��ا اخلي ��ار
الأول ف�سيح�س ��ن ذاك الن ��زاع ،وذل ��ك �إن مل
ي� ��ؤ ِّد �إىل جت ّنبه متام ًا ،وهو م ��ا ي�سمى خيار
«الت�سامح».
هذا الكتاب هو دفاع رفيع عن الت�سامح كعالج
للنزاع االجتماعي الناجت عن االختالف .حيث
يخو�ض يف �أربع ��ة �أ�سباب ب ��ارزة للت�سامح،
وهي ال�شكوكي ��ة ،واحل�صافة ،واال�ستقاللية،
وال�ضم�ي�ر ،من خالل �أعم ��ال �أربعة ليرباليني
رواد وه ��م :مي�شيل دي مونتني ،وجون لوك،
وجون �ستيوارت ميل ،وبيري بايل.

ك��������ت��������ب غ�����ي�����رت�����ن�����ي



ق� �دّم �أطف ��ال �س ��وريون من خمي ��م الزعرتي
لالجئ�ي�ن يف الأردن عرو�ض� � ًا مل�سرحي ��ات
�رحي الإنكلي ��زي ويلي ��ام
ال�ش ��اعر وامل�س � ّ
�شك�سبري ،يف �إطار م�شروع املمثل واملخرج
نوار بلبل «�شك�سبري يف الزعرتي» .وزيارة
�شك�سبري هذه �إىل خميم لالجئني يف الأردن
لي�س ��ت �إال حمطة من �سفر الكاتب الإنكليزي
�إىل املنطقة العربية ،وهي رحلة عمرها �أكرث
من قرن ،كما �أ ّرختها الأ�س ��تاذة امل�ساعدة يف
الأدب املق ��ارن والعربي يف جامعة بو�س�ت�ن
مارغري ��ت ليتف�ي�ن ،يف كتابه ��ا ال�ص ��ادر يف
 ٢٠١١ع ��ن رحلة هاملت العربي ��ة (العنوان
كام ًال :رحلة همل ��ت العربيّة� :أمري �شك�سبري
و�شبح نا�صرالذي �ص ��در عن املركز القومي
للرتجمة
يخرج هاملت من هذه الرحلة كمر�آة للثقافة
ال�سيا�سي ��ة يف الن�ص ��ف الث ��اين م ��ن القرن
الفائ ��ت ،مقدم� � ًا منوذج� � ًا للبط ��ل ،يف بعده
النف�سي ،يف احلقبة النا�صرية ،ليتحوّ ل �إىل
منا�ضل م ��ن �أج ��ل العدالة يف زم ��ن املعارك
اليائ�س ��ة بعد الهزمي ��ة ،وينته ��ي مو�ضوع ًا
لل�سخري ��ة يعرب ع ��ن عقم االلت ��زام يف وجه
�أنظم ��ة ا�ستبدادي ��ة مل تع ��د تهزه ��ا الكلم ��ة.
ويف الزم ��ن ال�س ��وري ،يع ��ود �شك�سبري �إىل
املخي ��م ،م�ساع ��د ًا اجتماعي� � ًا ي�ساع ��د �أطفال
الرتاجيدي ��ا الثوري ��ة ك ��ي ين�س ��وا ،لبع�ض
الوقت ،م�ستقبلهم امل�ضطرب.
م ��ن احلا�ضر امل�ضط ��رب ،تع ��ود ليتفني �إىل
�أوائ ��ل ترجمات هامل ��ت يف بداي ��ات القرن
الع�شرين مع طانيو�س عب ��ده ،الذي ترجمه
م ��ن الفرن�سي ��ة �إىل العربي ��ة ،و�إىل عرو�ضه
ببطول ��ة �سالمة حجازي .بع ��د عبده ،تنتقل
ليتفني �إىل ترجمة خليل مطران ومن ث ّم �إىل
�أول ترجمة من الإنكليزية ل�سامي جريديني
يف  .١٩٢٢وت�ش�ي�ر الكاتب ��ة �إىل ع ��دد م ��ن
عرو� ��ض هاملت يف م�صر م ��ا بني احلربني،

التسامح من قيم الليبرالية

ويع�ت�رف ب�ضع ��ف لياقت ��ه �أحيا ًنا ع ��ن قراءة
الكال�سيكيات بكل �صدق.
ال حاجة للكذب بعد الآن!�أعترب جتربة قراءة
«�سن ��ة الق ��راءة اخلطرة”ه ��ي جتربة تقرتب
م ��ن التوب ��ة ،التوب ��ة ع ��ن كل الأكاذي ��ب التي
�أطلقناه ��ا ع ��ن الكتب ،التوبة ع ��ن خجلنا من
احلقيق ��ة ،هذا الكتاب م�ضحك ج� �دًا� ،صريح،
مغ ��رور ،متوا�ض ��ع� ،أف�ض ��ل ما ميك ��ن قراءته
لتتح ��رر من كل �أفكارك امل�سبق ��ة عن القراءة،
دليل ��ك كي تتمرن على الق ��راءة وك�أنك ت�ستعد
ملاراثون.
�إنه ��ا مذك ��رات ممتع ��ة ،عالي ��ة ب�ش ��كل مذهل،
ميلر �أحد الأ�شخا�ص الذي ��ن يعتزون بالكلمة
املكتوبة ،ولكن ��ه يفعل ذلك دون �أي مقدار من
ادعاء �أهمية الذات �أو الغرور ،كما يحدث مع
�أغلب الك ّتاب يف عامل الأدب».
يتحدث �آن ��دي ميلر يف هذا الكت ��اب عن لندن
وعالقت ��ه الأدبية باملدينة ،يتحدث عن جدوى
الق ��راءة والكت ��ب ويق ��ول�« :س�أل ��ت نف�س ��ي،
م ��ا فائ ��دة ق ��راءة كل ه ��ذه الكت ��ب �إن كان كل
م ��ا �ستجلب ��ه يل ه ��و جمموعة م ��ن �صناديق
التخزي ��ن؟ م ��ا الغر� ��ض منها؟ م ��ا اخلطر يف
القراءة ب�ش ��كل خطر �إن مل تغريك هذه الكتب
وتت�صرف بنا ًء على تعاليمها؟»
ويقتب�س من غو�ستاڤ فلوبري يف ر�سالة �إىل
الآن�سة لوغوي ��ر دو �شانتبي« :لكن ال تقر�أي،
كم ��ا يقر�أ الأطف ��ال ،لأجل املتع ��ة� ،أو كما يقر�أ
املتفائل ��ون ،لأغرا�ض التعلم ،ال ،اقرئي لإنقاذ
حيات ��ك» ..رحلة �آن ��دي ميلر يف ه ��ذا الكتاب
حتك ��ي عن خم�س�ي�ن كتابًا و�ضعه ��ا يف قائمة
�أطل ��ق عليها «قائم ��ة الإ�ص�ل�اح”و�أراد بها �أن
يتوب م ��ن كل الذنوب ال�سابق ��ة التي اقرتفها
يف ح ��ق الكتاب ��ة ،وم ��ن كل الأكاذي ��ب الت ��ي
ادعاها عن كتب مل يقر�أها.

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻼف

Helena Lam Paris Adventure Jigsaw Puzzle :

١٩٥٤

�ص ��درت ع ��ن دار”املدى”طبع ��ة جدي ��دة
م ��ن رواي ��ة �أرن�س ��ت همنغ ��واي ال�س�ي�رة
الذاتيّة”وليمة متن ّقلة”التي ترجمها الدكتور
عل ��ي القا�سم ��ي .وكان الروائ � ّ�ي الأمريك � ّ�ي
ال�شه�ي�ر �أرن�س ��ت همنغ ��واي ،احلائ ��ز عل ��ى
جائ ��زة نوبل ل�ل��آداب ،قد كتب ه ��ذه الرواية
ُقبيل انتح ��اره �سنة  1961وه ��و يف الثانية
وال�ست�ي�ن م ��ن عم ��ره ،وق ��د ن�ض ��ج �أ�سلوب ��ه
الفري ��د ،واكتمل ��ت �أدوات ��ه الفني ��ة ،و�أتق ��ن
ال�صنع ��ة ال�سرد ّي ��ة .وتو ّل ��ت ن�ش ��ر الرواي ��ة
زوجته الرابعة بعد وفاته .وتكت�سب الرواية
عنوانه ��ا م ��ن ر�سال ��ة بع ��ث به ��ا هنمنغواي
�إىل �أح ��د �أ�صدقائ ��ه يق ��ول فيه ��ا�”:إذا وافاك
احل � ّ�ظ مبا في ��ه الكفاي ��ة لتعي� ��ش يف باري�س
�اب ،ف�إنّ ذكراها �ستبق ��ى معك �أينما
و�أنتَ �ش � ّ
ذهب ��تَ ط ��وال حيا ِت ��ك ،لأنّ باري� ��س وليم ��ة
متن ّقلة".يتناول همنغ ��واي يف هذه الرواية
�سريت ��ه الذاتي ��ة يف باري� ��س حي ��ث �أقام بني
�شاب ،ذهب �أوّ ل
�سنتي  1922و ،1926وهو ّ
الأمر مرا�س�ل� ًا �صحف ّي ًا ثم ق ّرر التف ُّرغ للكتابة
الإبداعيّة وتعلُّم تقنياتها.

الجـــــوع
�ص ��درت ع ��ن دار”املدى”الطبع ��ة اجلدي ��دة
م ��ن رواية”اجلوع”للروائ ��ي الرنويج ��ي
كانوت هام�سون ،احلا�صل على جائزة نوبل
ل�ل��آداب  ،1920الت ��ي تتح ��دث ع ��ن �شخ�صية
من مدينة �أو�سلو تعاين فق ��ر ًا مدقع ًا وتكافح
طيل ��ة حياتها من اج ��ل �سد رمقه ��ا ،وفيما عد
خمت�ص ��ون �أن �ص ��ورة بط ��ل الرواي ��ة ال ��ذي
ّ
ف�ض ��ل ال�شمع ��ة على قطع ��ة اخلب ��ز �أثرت يف
نفو�س املتلقني ،و�أكدت �أن اجلوع ال ميكن �أن
يقف بوجه املعرفة مهم ��ا كان قا�سي ًا ،انتقدوا
حذف جزء من م�ضامني الرواية خالل طرحها
�سينمائي ًا .الرواي ��ة تتحدث عن �شخ�صية من
مدين ��ة �أو�سل ��و ال حتمل ا�سم ًا معين� � ًا ،تعاين
من فقر مدق ��ع لدرجة �أنه ��ا ال ت�ستطيع توفري
ك�سرة خبز ،وتكافح طيلة حياتها من �أجل �سد
رمقها".

م����ن اص��������دارات

يعد يو�سا،الذي ولد عام  1936وعمل يف جمال ال�صحافة وال�سيا�سة
يف بل ��ده بريو بالإ�ضافة �إىل عمله كراوئ ��ي و�أديب ،واحدا من �أ�شهر
الأدب ��اء يف �أمريكا الالتينية ،ولدي ��ه �أكرث من ثالثني كتابا بني رواية
وم�سرحية ودرا�سة.
وهذه هي املرة الأوىل التي متنح فيها نوبل الآداب لكاتب من �أمريكا
اجلنوبي ��ة منذ عام  1982حني منح ��ت للكاتب الكولومبي املعروف،
غابرييل غار�سيا ماركيز.
ل ��ه �أك�ث�ر من  35كتاب ��ا وم ��ن �أ�شه ��ر اعماله”زم ��ن البطل”و"امتداح
اخلالة”و"حمادث ��ة يف الكاتدرائية”و"البي ��ت االخ�ضر”و”من قتل
بالومينو مولريو؟ وق�صة مايتا ،حرب نهاية العامل ،حفلة التي�س.
وكانت الأكادميية امللكية ال�سويدية قد منحته عام  2010جائزة نوبل
للآداب حيث عدت رواياته عالمة متميزة يف ادب امريكا الالتينية
وقد بد�أت �شهرته العاملية يف ال�ستينات مع رواية ”زمن البطل” التي
ء
ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

رئيس التحرير التنفيذي علي حسين

ا�ستندت اىل جتربت ��ه يف الأكادميية الع�سكرية يف بريو ،وقد �أثارت
الرواي ��ة جدال يف ب�ل�اده حيث �أحرقت �ألف ن�سخة منه ��ا علنا من قبل
�ضباط يف تلك الأكادميية.
كت ��ب يف خط ��اب ت�سلم جائزة نوبل م ��ن ان ”الكتابة تغيرّ احلياة،،
تدف ��ع �إىل الت�أم ��ل .الكتب اجليدة التي قر�أته ��ا جعلت حياتي �أف�ضل
م ��ن دون �شك .ولكن رغم اللذة الهائلة الت ��ي متنحها القراءة ،هي ال
جتعل الإن�سان �أكرث �سعادة ،بل رمبا �أكرث عر�ضة للحزن واله�شا�شة
يف ر�أي ��ي ،لأنها حتول ��ه �أكرث ح�سا�سية� .إن جمتم ًع ��ا م�شبعًا بالأدب
ه ��و جمتمع �أكرث غن � ً�ى و�إبداعً ا وحي ��اة .ومن ال�صع ��ب �أن تتالعب
�أي �سلط ��ة مبجتمع قارئ ،و�أن تخدع ��ه� ،إذ ي�صبح الفكر النقدي فيه
متطو ًرا للغاي ��ة .الرواية و�سيلة تغيري فاعلة� ،ش ��رط �أال تكون �أداة
ترويجي ��ة �أيدولوجية �أو �سيا�سية �أو دينية ،بل �أن ت�ستخدم بجدية
ونزاهة”.

مدير التحرير عالء المفرجي

االخراج الفني خـالـد خضير

التصحيح اللغوي قصي محمد
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