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

احلرب تل ��ك الرمال الت ��ي تبتلع اجلمال،
والع�ش ��ق ،وال�ش ��باب ،والثقاف ��ات ،حتى
�إنه ��ا تبتل� � ُع كل ما يوحي بالعي�ش والطم�أنينة وكل ما من �ش� ��أن ُه
أجيال م�ضت و�أُخرى �آتية مل
بث احلياة ،فعلى مدى طويل ومن ُذ � ٍ
ت ُكن احلرب حلاّ ً لق�ض ��ايا البُلدان بقدر ما كانت �س ��بب ًا يف هالكها
ودماره ��ا وت�ش� � ّرد �أطفالها ،مل ُتخلف احلروب �س ��وى الأمرا�ض
الإجتماعي ��ة والوع ��كات الثقافي ��ة والعاهات الفكرية الب�ش ��رية،
والن�س ��اء الثكاىل والأطفال ذوي النظرات ال�شاخ�ص ��ة املُرتعبة،
وه ��ذا م ��ا ناق�ش ��ت ُه رواية”الطلق ��ات الأخرية”للروائ ��ي يوري
بونداري ��ف التي �ص ��درت عن م�ؤ�س�س ��ة املدى للإع�ل�ام والثقافة
والن�شر لعام  ،2015والتي ترجمها الكاتب واملرتجم والروائي
غائب طعمة فرمان.
وت�ش ��مل الرواي ��ة ثالث ��ة �أبع ��اد درا�س ��ية وبحثي ��ة �أوله ��ا حول
املو�ض ��وع املُخت ��ار م ��ن قب ��ل امل�ؤل ��ف وال ��ذي يُناق� ��ش م�ش ��كلة
احل ��رب وما تت�س ��بب ب ��ه احل ��روب وما ت�ت�رك خلفها م ��ن �آثار،
والثانية م�س� ��ألة الإ�سلوب والهيكلة الروائية التي َت ِبعها الكاتب
وال ��ذي �إعتاد على الإ�س ��تعانة بخرباتهِ ال�شخ�ص ��ية كما فعل يف
رواية”الكتائ ��ب تطل ��ب النار”حي ��ث ارتك ��ز بونداري ��ف حينها
عل ��ى جتاربهِ ال�شخ�ص ��ية يف جمال احلرب وال�س�ل�ام ومن �أجل
الدف ��اع ع ��ن الوطن� ،أما البُعد الثالث يف ه ��ذه الرواية يكمُن يف
ترجم ��ة املُرتج ��م والكاتب غائب طعمة فرمان والذي و�ص ��ل من
خالل ترجمتهِ وغار �إىل عُمق املعاين الفل�س ��فية والإن�س ��انية من
عب وطم�أنينة تلك امل�شاعر التي ج�سدها بونداريف
وحب و ُر ٍ
�أ ٍمل ٍ
والتي ا�س ��تطاع فرمان جت�س ��يدها لأن ُه على ما يبدو ا�ستطاع �أن
يتفهم ويعي�ش ويُج�سد جتربة الكاتب.
وقد ناق� ��ش بونداريف يف رواية”الطلقات الأخرية”�شخ�ص ��ية
الفرد الرو�س ��ي التي ج�سدها يف بطل الرواية نوفيكوف ال�شاب

الفتي الذي هُ درت حيات ُه خالل احلروب ،واخت�ص ��ر بونداريف
حكايات كثرية من واقع اجلنود خالل ال�صراعات النف�سية التي
يواجهونه ��ا يف احلروب ،فهُنالك من خ�س ��ر عائل ��ة ،وهنالك من
خ�س ��ر انتماء ،وهنالك من خ�سر ع�ش ��ق ًا ،وهنالك من خ�سر هيبة
البدل ��ة الع�س ��كرية و�آخرون خ�س ��روا مبادئه ��م ،وكانت احلرب
بذلك نار ًا تلوك الإن�س ��انية وال�ض ��مري وامل�شاعر ،وهذا بال�ضبط
ما ح�ص ��ل لبطل الرواي ��ة الكابنت نوفيكوف ال ��ذي حاول جاهد ًا
�إخفاء م�شاعره وخماوفه الإن�سانية �إزاء زمالئه ،حيث ال يت�ضمن
قامو�س اجلنود م�ش ��اعر القلق عل ��ى الآخر ،ه�ؤالء الأفراد الذين
اقتات ��وا وتربوا على اخلراب واملوت واجلثث والنار واخلوف
فكانوا يتنف�س ��ون القلق ويتغذون على الطلقات ،وينامون على
وجدوا
م ��ر�أى من اجلثث ،كيف لهم بعد كل ه ��ذا التوح�ش الذي ِ
مع ��ه �أن يفك ��روا مب�ش ��اعر الآخري ��ن �أو م�ش ��اعرهم �أو يظه ��روا
م�ش ��اعرهم �إزاء �أحد و ُرغم ذلك ،ف�إن الع�ش ��ق واحلرب مُتالزمان
ف�أن ��ى تولد احل ��رب جند الع�ش ��ق متواجد ًا �أما يول ��د على مر�أى
م ��ن احلرب �أو يول ��د بعدها و�أحيان ًا تولد احلرب لتجد الع�ش ��ق
�س ��ابق ًا �إياها ،وع�ش ��ق نوفيك ��وف ولينا الل ��ذان فرقتهما احلرب
بوعو ٍد مُعلقة على �أمل لقاءٍ �آخر بعد �أن ُتطف�أ نريانها مل ُتكتب ل ُه
حياة ،وعلى مر�أى من عيون لينا التي كانت حتاول خياطة بدلة
نوفيكوف الع�سكرية يرح ُل بطلها وع�شقها الأبدي بقنابل العدوّ
وم ��ن دون �أن يق ��ول له ��ا كلمة ال ��وداع الأخرية ،ذل ��ك �إن للحرب
ُ�س ��لطتها الأوىل يف اختط ��اف ُكل �ش ��يء حت ��ى �أحالمن ��ا وبه ��ذا
كانت �آخر طلقات احلرب هي التي تخطف قلوب العا�شقني ،وقد
حاول الكاتب من خالل روايته ونق ًال عن ل�س ��انه”�إيجاد املالمح
النموذجية لإن�س ��ان جيلي ،فال�ض ��ابط ال ��ذي �أخذ يف وقت مبكر
يحمل ال�س�ل�اح ويقود النا�س ويتحمل امل�س� ��ؤولية عن م�ص ��ائر
�إن�س ��انية كث�ي�رة" ،وقد ُكر�س ��ت ه ��ذه الرواي ��ة لأحداث ال�س ��نة
الأخ�ي�رة من احلرب الوطنية الكربى ع�ش ��ية الن�ص ��ر ،و�أبطالها
م ��ن عم ��ر امل�ؤل ��ف حي ��ث طلع ��وا �إىل مي ��دان املعركة م ��ن مقاعد
املدر�سة مثلما فعل هو.

جائزة كازانوفا لألدب ..لروائي يوناني – فرنسي
ترجمة  :عدوية الهاللي
ك ّرم الروائ
ي اليوناين – الفرن�سي اجلن�سية فا�سيلي اليك�ساكيز،
بجائ ��زة كازانوف ��ا عن روايت ��ه (الكالريني ��ت) والتي
ت�سلم عنها اي�ض ًا جائزة فران�سوا بيليه دو.
وكانت رواي ��ة (الكالرينيت) ال�ص ��ادرة يف بداية عام
 1915عن من�ش ��ورات دو�س ��ويل قد ا�س ��تحقت اي�ض� � ًا
جائ ��زة فران�س ��وا بيلي ��ه دو ،وكان م�ؤلفه ��ا فا�س ��يلي
اليك�س ��اكيز ق ��د ح ��از �أي�ض� � ًا ع ��ام  1995عل ��ى جائزة
ميدي�س ��ي املرموق ��ة ل�ل��أدب عن كتاب ��ه (اللغ ��ة الأم)..
ومتت ��از روايت ��ه (الكالريني ��ت) الفائ ��زة بجائ ��زة
كازانوفا ب�أنها كتاب �شعري حزين يروي فيه ذكرياته
ع ��ن �ص ��ديقه النا�ش ��ر والكات ��ب جان م ��ارك روبرت�س
ال ��ذي تويف قب ��ل الأوان ويتحدث �أي�ض� � ًا ع ��ن الأزمة
االجتماعية واالقت�صادية يف اليونان ،وقد قال امل�ؤلف
عنها يف حواره مع ال�ص ��حيفة اليومية (لوتامب) يف
جنيف �إن روايته تتميز بخ�صو�صية لأنه بد�أ بكتابتها

باليوناني ��ة ث ��م وا�ص ��ل ذل ��ك باللغ ��ة الفرن�س ��ية طاملا
انه يوجهها ل�ص ��ديقه الفرن�س ��ي الراح ��ل جان مارك..
ويقول اليك�ساكيز �إنه يجري جميع ات�صاالته ويكتب
مالحظات ��ه باللغ ��ة اليونانية لكنه ا�ض ��طر اىل متابعة
روايته باللغة الفرن�سية وين�شغل حالي ًا بالرتجمة اىل
اليونانية وهي مهمة بالغة ال�صعوبة..
يف مايخ� ��ص جائ ��زة كازانوف ��ا فق ��د مت ابتكارها عام
وخ�ص ���ص لها مبلغ ًا قدره
 2010من قبل بيري كاردان ّ
( )5000ي ��ورو ومتنح �س ��نوي ًا لكاتب اوروبي يكتب
باللغ ��ة الفرن�س ��ية ،وق ��د ا�س ��تحقها يف العام املا�ض ��ي
الكات ��ب اندري ��ه في�ي�رو ع ��ن بحث ��ه (م ��دح الكربياء)
ال�ص ��ادرة عن من�شورات غرا�س ��ييه� ،أما جلنة احلكام
التي ير�أ�س ��ها بيري كادران فتت�أل ��ف من الكتاب اندريه
ماك�ي�ن ،موريزي ��و �س�ي�را ومات�ي�ن ارديت ��ي ،ريني ��ه
اوبالدي ��ا ،جان ماري زورات� ،آن دو الكريتيل،تيريي
كلريمونت ،ايف روجريي وبيري لريوي..
وامل�ؤلف فا�س ��يلي الك�سيكيز هو جنل املمثل جياني�س
وتوجه اىل فرن�س ��ا يف
اليك�س ��اكيز ..ولد يف اليونان
ّ
ع ��ام  1961ليدر�س ال�ص ��حافة يف جامع ��ة ليل ثم عاد

اىل اليون ��ان يف عام  1964لأداء اخلدمة الع�س ��كرية،
وب�س ��بب احلكم ال�صادر �ض ��ده من املجل�س الع�سكري
ذهب اىل املنفى يف باري�س عام 1968وبقي فيها حتى

ه ��ذا اليوم ،فهو يق�ض ��ي فيه ��ا اغلب وقت ��ه لكنه يزور
اليونان ب�ش ��كل منتظم التي ا�س ��تفاد منها خ�صو�ص� � ًا
مبا ح�ص ��ل عليه م ��ن جتارب خالل خدمته الع�س ��كرية
يف القوات امل�سلحة..
لقد وا�صل اليك�سكيز التعبري عن الثقافتني اليونانية
والفرن�س ��ية يف اعماله الأدبية ،ففي عام  ،1974ن�شر
�أول كتب ��ه (�س ��اندويت�ش) املكتوب باللغة الفرن�س ��ية،
ام ��ا اول كت ��اب له باللغ ��ة اليونانية فق ��د حمل عنوان
(تالكو) ون�ش ��ر يف عام  ،1981ث ��م تبعه كتاب (اللغة
االم) املكت ��وب باليونانية �أي�ض� � ًا وقد ح ��اول بهما �أن
يثبت لنف�سه انه مازال قادر ًا على الكتابة بلغته الأم..
وبع ��د �أن قام برتجم ��ة رواية (تالكو) اىل الفرن�س ��ية
جل� ��أ اىل كتاب ��ة كل روايات ��ه باللغت�ي�ن اليوناني ��ة
والفرن�سية..
ويجم ��ع ا�س ��لوب اليك�س ��كيز ماب�ي�ن ال�س�ي�رة الذاتية
والتاري ��خ واخلي ��ال والت�ش ��ويق..ويف ع ��ام ،2006
مت ترجم ��ة بع�ض كتبه اىل اللغة االنكليزية ،وح�ص ��ل
يف ع ��ام  2007عل ��ى اجلائ ��زة الك�ب�رى للرواي ��ة من
االكادميية الفرن�سية...

أنا فيلليني
األحالم ..المرأة األسطورة هي الحقيقة الوحيدة
ناجح المعموري
مل تكن الأحالم هي حقائ ��ق حياة فيلليني وحده،
ب ��ل هي ف�ضاء ال�شخ�صيات الت ��ي ان�شغل بها فني ًا،
ومثال ذل ��ك يف”جولي ��ت والأ�شباح”املعمول من
اج ��ل جوليت ��ا الت ��ي �ص ��ارت حلم ��ه الذي ا�س ��تمر
طوي�ل ً�ا ،حت ��ى بع ��د وفاته .جع ��ل منه ��ا �أمنوذجه
ال ��ذي �أراده لتو�ص ��يف امل ��ر�أة االيطالي ��ة الت ��ي
مل ت�س ��تطع التعاي� ��ش م ��ع م ��ا كان ��ت تتوق ��ع �أو
تنتظ ��ر ،مبعن ��ى ف�ش ��لت بعالقتها الزوجي ��ة .لكن
فيلليني ر�س ��م لها �ص ��ورة مالئكية ،لكنها خ�سرت
الكث�ي�ر وهذا م ��ا توقعت ��ه جوليتا الت ��ي تزوجها.
ان�سحبت”جوليت”فا�ش ��لة ومنحه ��ا ف�ض ��اء
ي�س ��توعب االنك�س ��ارات التي عرفتها يف م�ؤ�س�سة
الزواج� ،أعطاها”الذكرى والأ�س ��طورة”ويالحظ
ع ��ودة الفن ��ان للحل ��م م ��رة جدي ��دة ،لأن ��ه ال يكف
عن ��ه �أب ��د ًا ،لكن ��ه هذه امل ��رة من خالل الأ�س ��طورة
والذك ��رى .ال ف ��رق ب�ي�ن احلل ��م والأ�س ��طورة يف
التحلي ��ل النف�س ��ي كالهما ير�ش ��حان ع ��ن الرموز
واال�س ��تعارات ،والب ��د م ��ن ذكاء يف التعام ��ل مع
الأ�سطورة واحللم ،لرتجمة امل�شاهد فيها والتقرب
من رموزهما.
ولأن الذكري ��ات تتحكم بنا ،وتعي�ش فينا ـ كما قال
ـ فه ��ي التعوي�ض غري املبا�ش ��ر خل�س ��ارات الكائن
يف حيات ��ه .والعالقة ـ �أي�ض� � ًا ـ كائن ��ة بني احللم /
الأ�سطورة  /الذكرى.
املر�أة حلمه و�أ�سطورته”�أنني ارفعهن اىل م�ستوى
الإله ��ات اللواتي ينحدرن منه ��ا� .أنهن يهبطن عن
قواعد متاثيلهن� .أنني اجل الن�ساء”فع ًال ،ي�ضفي
على املر�أة �ض ��رب ًا من القدا�سة .وهي �أكرث تعطي ًال
من الرج ��ال مبا ال يقا�س ،متام ًا مثلما هو اجلن�س
�أكرث تعقيد ًا بالن�س ��بة �إليهن”�أن ��ا اظهر دائم ًا مدى
ب�س ��اطة الرجال ،ولكن ت�شخي�صي لهم ال ي�شعرهم

باله ��وان� .أما الن�س ��اء فه ��ن �أكرث ح�سا�س ��ية .و�أنا
ميكنن ��ي كمخ ��رج وكات ��ب �أن �أتعلم م ��ن جوليتا،
حتى بعد خم�س�ي�ن �س ��نة م ��ن زواجن ��ا .كرجل مع
امر�أة ،ا�شعر �أحيان ًا ك�أنني عجينة يف يديها .ويف
منزلنا ت�س ��تطيع جوليتا �أن توجهني يف �سهولة،
�أنها غام�ضة ومفاجئة ،مثلما كانت يوم التقينا...
من يحب الن�ساء يظل �شاب ًا ،ومن يظل �شاب ًا يحب
الن�س ��اء .احلب يبقيك �ش ��اب ًا .قال كنج فيدور :انه
يج�س ��د املخرج”ج ��ورج كوكور”عل ��ى لوطيت ��ه
التي ال ت�س ��مح لبطالت �أفالمه �أن يجتحنه بالفتنة
اجلن�سية .فهو ي�ستطيع �أن يبقى بارد ًا وم�سيطر ًا
على نف�سه".
زوجته”جوليتا”هي حلمه اليومي ....والن�س ��اء
اجلمي�ل�ات جزء م ��ن ذاكرته الت ��ي تعي�ش معه كما
قال”واملث�ي�ر يف ر�أيه عن الن�س ��اء ،الدقة واملهارة
يف التعبري ،ليقدم تو�صيف ًا تبليغ ًا عن املر�أة كنوع
ويحدد مكانتها الفريدة جن�ساني ًا .ليتحدث وك�أنه
ينتق ��ي مفردات ��ه ،وهي لي�س ��ت كذلك ،لأن �س�ي�رته
ح ��وار متقطع م ��ع �ش �ش ��اندلر ،دائم ًا ما يح�ص ��ل
يف ال�س ��يارة� ،أو املطعم� ،أو املقه ��ى حديثه مركز،
كا�ش ��ف عن مهارته يف حتديد ور�سم ما يريد قوله
�س ��ريع ًا .ولأن امل ��ر�أة حلمه امل�س ��تمر ،ف�إن ��ه يراها
مثلما يحلم بها وير�س ��مها ب�ص ��در �أنثوي �ض ��خم،
ويعبث مبوخراتهن عنهما وي�ضع حولهن ع�صافري
وحمري”معظم الن�ساء اللواتي ار�سمهن يف كرا�سة
الر�س ��م الأوىل يظهرن ك�أن ثيابه ��ن تتمزق عنهن،
�أن كن يرتدين �أي ثياب ....تلك الر�سوم تعطي كل
�ش ��يء ،وال�سيما اجلن�س .ت�س ��تيقظ ذاكرته عندما
يعمل ويرى �صور �أحالمه ،لذا ي�شعر ب�أن �سعادته
غام ��رة جد ًا ،لأنه يرى ويعي�ش الأحالم عند العمل
�أكرث مما ل ��و كان يف �إجازة”عمل ��ي حياتي ...بل
هو �سعادتي .والإجازة عقاب� ...أن الإبداع الفني
هو ن�شاط الإن�س ��انية احلامل� ...أن خيال الإن�سان
�أقد� ��س م ��ن واقع ��ه ،وبره ��ان ذل ��ك ،ه ��و ان ��ك �أن

�ض ��حكت عل ��ى
واق ��ع احده ��م
�ساحمك� ،إال انه
ل ��ن ي�س ��احمك
�أبــــــــــــــــــــ ��دا �إذا
�ض ��حكت عل ��ى
ما يتخيل".

م����ن اص��������دارات

بع ��د انته ��اء الق�س ��م الثال ��ث  /الأخ�ي�ر ،ت�ض ��منت
�سريته”تعقيب ًا”�س ��جلت فيه �ش ��اندلر ت�ص ��وراتها
وم ��ا تكون لديه ��ا وبع�ض فما �س ��معته ومل تزرعه
يف احد الف�صول وف�صلته بع�ض ًا من �سردية مثرية
جد ًا ،فا�ضت بال�ش ��عرية والتفا�صيل التي �أ�ضاءت
حيويات فيللين ��ي التي �أثار لها ،وظل الكثري منها
عالق ًا يف �شجرته ال�س ��احرة .تعقيب �ش� .شاندلر،
حيوي ،مث�ي�ر ،واملده�ش فيه� ،أنها ا�س ��تطاعت �أن
تو�ص ��ف احلل ��م الفللين ��ي بالي ��ة جدي ��دة ،مغايرة
متام� � ًا .لكن احللم ظل ه ��و احللم ،واالختالف يف
الف�ضاء امل�ساهم بتكوينه.
“�أن ��ا ل�س ��ت �س ��مين ًا يف �أحالم ��ي �أب ��د ًا� ،ض ��ائع،
�ض ��حية �ش ��هوتي اجلن�س ��ية ،ولكن ��ي �س� ��أموت
�س ��عيد ًا” ...والن�س ��اء يتنازع ��ن عل � ّ�ي ولك ��ن يف
الأح�ل�ام .الذاك ��رة متن ��ح �س ��رديات جميل ��ة ج ��د ًا
وا�س ��تعادت جوليتا يف الف�ت�رة الأخرية من حياة
فيلليني ،بع�ض ًا من �أحالم حلظة التعارف ال�سريع
والت�ش ��ابك بينهما”كان حبي الأول والوحيد ،وال
ي ��زال”كان قلق� � ًا ،لأن عالقت ��ه مع ج�س ��ده تغريت
وه ��ذا م ��ا �أث ��ار يف نف�س ��ه اخل ��وف والف ��زع � :أنا
ال �أترق ��ب الن ��وم الآن ،لأين مل اع ��د تل ��ك الأح�ل�ام
الرائع ��ة ،الت ��ي يبع ��ث فيه ��ا خي ��ايل ،و�إذا ر�أيتها
ف�أين ال �أتذكرها”و”ال ا�س ��تطيع �أن �أتخيل احلياة
م ��ن غ�ي�ر جيوليت ��ا”كان يخ ��اف التعطل ب�س ��بب
مر�ض ��ه”ي�ؤثر امل ��وت يف العي� ��ش ذلي�ل ً�ا ن�ص ��ف
م�شلول".

الدليل الجنس��ي كت��اب أمريكى موجه
للمرأة المسلمة
�ص ��در �أول كت ��اب باللغ ��ة الإجنليزية يقدم �إر�ش ��ادات ون�ص ��ائح للمر�أة
امل�سلمة عن كيفية اال�ستمتاع باحلياة اجلن�سية مع زوجهاُ ،
وطرح الكتاب
للبي ��ع على موقع �أم ��ازون للتجارة الإلكرتونية ،حت ��ت عنوان”:الدليل
اجلن�سي للمر�أة امل�سلمة :الدليل احلالل ملمار�سة جن�سية مثرية".
مل تك�ش ��ف م�ؤلف ��ة الكت ��اب النق ��اب ع ��ن هويته ��ا ،وا�س ��تخدمت اال�س ��م
امل�ستعار”�أم امللذات”نظرا حل�سا�سية املو�ضوع.
لقد تلقيت ع�ش ��رات الر�س ��ائل من رج ��ال ي�س� ��ألونني �أن كان لدي خطط
لت�أليف دليل يعلمهم كيفية امتاع زوجاتهم يف ال�س ��رير .وقد �أخذت ذلك
بنظر االعتبار واخطط لت�أليف كتاب الحق �إذا جنح هذا الكتاب
�أم امللذات  ,م�ؤلفة كتاب الدليل اجلن�سي للمر�أة امل�سلمة
لكنها �أجرت مقابالت مع �ص ��حف بريطانية .وتقول �صحيفة الأوبزرفر
الربيطانية �إن م�ؤلفة الكتاب امر�أة م�سلمة ،لكن ال�صحيفة مل تك�شف �أي
تفا�صيل عن �شخ�صيتها ون�ش�أتها امتثاال لطلبها.
وتق ��ول امل�ؤلفة �إنه ��ا قررت ت�أليف الكتاب بع ��د �أن الحظت �أن العديد من
ال�س ��يدات امل�سلمات املتزوجات ،خا�صة املحافظات واملتدينات منهن ،ال
يعرفن كيفية ممار�سة اجلن�س بطريقة جتلب لهن ال�سعادة.
ون�شرت �صحيفة الـ ديلى ميل تقريرا عن الكتاب قالت فيه �إن”�أوم”�أ ّلفت
الكت ��اب بع ��د �أن ُطل ��ب منها م�ش ��اركة معرفتها ح ��ول العالقة اجلن�س ��ية

الزوجية املر�ضية للطرفني.
وقالت �أوم”�أركز على اال�س ��تمتاع مبمار�سة اجلن�س ب�أنواعه ولكن مع
زوجى فقط ،فمن الناحية الإ�سالمية هناك تركيز على التمتع بالعالقات
اجلن�سية فى �سياق الزواج فهى لي�ست من �أجل الإجناب فقط ،ومن حق
الزوجة �أن ير�ضيها زوجها جن�سيًا".
وت�شرح”�أوم”عرب موقعها على الإنرتنت �أنها بد�أت ت�أليف الكتاب قبل
عام�ي�ن عندم ��ا اعرتفت �إحدى معارفه ��ا �أنها كانت تعانى خالل الأ�ش ��هر
الأوىل من زواجها.
وكتبت لها”�أوم”ن�ص ��ائح من خربتها التى اكت�س ��بتها عرب  30عام ًا من
الزواج والدرد�شات مع الأ�صدقاء واملقاالت فى املجالت.
وبعد �شهر ر�أت الفتاة مرة �أخرى ،ولكن هذه املرة كانت �سعيدة وطلبت
من”�أوم”ن�شر معرفتها البالغة.
وبالفعل كتبت”�أوم”كل ما قالته لها و�أر�سلته �إليها بالربيد الإلكرتونى،
وبدورها �شاركت ال�صديقة املعلومات مع �صديقاتها املتزوجات حديث ًا،
ومن ثم ُن ِ�صحت بت�أليف الكتاب.
ومنذ ن�ش ��ر الكت ��اب تل ّقت”�أوم”ع�ش ��رات الر�س ��ائل من الرج ��ال الذين
يطلب ��ون منه ��ا ت�ألي ��ف كت ��اب لتعليمه ��م كيفي ��ة �إر�ض ��اء زوجاته ��م على
ال�سرير
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صدر بالفرنسي
الكلمة االنكليزية ومقابلها ال�صيني

“كاثي” مجموعة أش��عار ..لم يعرف
مترجمها لغتها الصينية
ترجمة  /عادل العامل

من أجل��ك أن��ت ..تصويب
الطاقة الجنسية للمرأة

التوظي ��ف توفر”وثائ ��ق ر�س ��مية" .وكان
الب ��د له م ��ن العم ��ل لأن”حرمان االن�س ��ان
م ��ن حق ��ه يف العم ��ل يجعله جائع� � ًا ورمبا
مت�سو ًال”ح�سب قول �أبيه .واالن�سان بحكم
كونه ان�سان ًا يمُ ّتع باحلق يف �أال يجوع وال
يظم�أ وال يتعرى وال مير�ض ب�سبب الفقر.
ويلتقيابراهيميفمقهىعارف”ال�شلة”من
اال�ص ��دقاء القدامى وبينه ��م بع�ض الطالب
من البحرين ورفيقه اخلطاط يف ال�صحف
التي كان يكتب فيها ،وراح يوا�صل ن�شاطه
يف الكتابة”بالقطعة”يف بع�ض ال�صحف.
وينقلن ��ا الكاتب اىل ع ��وامل تاريخ العراق
القدمي وح�ضارته العريقة املن�سية الآن.

ورغبات ��ك ح ��ول ن�ش ��اطك
اجلن�س ��ي .التح ��رر اجلن�س ��ي ه ��و مظه ��ر
م ��ن مظاه ��ر احلري ��ة ال�شخ�ص ��ية .التحكم
بحياتك بقود �إىل التحكم مبجاالت احلياة
االخرى .الن�س ��اء يف املجموعات �أ�صبحن
�أك�ث�ر ثق ��ة ب�أنف�س ��هن و�ش ��عرن عل ��ى نحو
�أف�ضل ب�أنف�سهن وب�أج�سادهن.
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المرفأ وبغداد





ﺍﳌـﺮﻓـﺄ ﻭﺑﻐــﺪﺍﺩ



�ص ��درت عن دار ”امل ��دى” رواي ��ة بعنوان
”املرف� ��أ وبغداد” للأدي ��ب العراقي يحيي
بابان (جيان)
وه ��ي امت ��داد لأ�ص ��داء ال�س�ي�رة الذاتي ��ة
الت ��ي بد�أه ��ا الكات ��ب يف روايت ��ه
ال�س ��ابقة”دملون”عن فرتة فتوته العا�صفة
التي ق�ض ��اها يف البحري ��ن بعد هروبه من
�أجهزة القمع يف العراق.
�إن ابراهي ��م بط ��ل رواية ”املرف� ��أ وبغداد”
�أبعدت ��ه ال�س ��لطات م ��ن دملون(البحري ��ن)
ب�سبب ن�ش ��اطه ال�صحفي ،وو�صل الب�صرة
ب�ل�ا هوي ��ة او ج ��واز �س ��فر ،واحت ��ال على
رج ��ال الأم ��ن العراقي�ي�ن يف الت�س ��لل م ��ن
ال�س ��فينة البدائية ،واملج ��ئ اىل بيت �أخته
يف الب�ص ��رة وم ��ن ث ��م انتقال ��ه اىل بغ ��داد
حيث والديه .ويقدم”جيان”و�صفا جميال
لعمل ابراهيم يف ال�صحراء حيث ال يتطلب
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انها معادية لل�س ��امية وت�ص ��ر عل ��ى ذلك خالل
املحافل العامة وتتبنى مظلومية غري البي�ض
وتهاج ��م كل حراك مناق�ض للمب ��ادئ كاملثلية
اجلن�سية ،فهي تعترب �أن ال�سيد احمدي جناد
الرئي�س االيراين اال�س ��بق مثالها الأعلى لأنه
ق�ض ��ى عل ��ى كل مظاه ��ر املثلية يف اي ��ران بل
وت�سرف يف مدحها له.
عل ��ى الرغ ��م م ��ن التحفظ ��ات واالنتق ��ادات،
ف� ��إن كت ��اب حورية بوثلج ��ة يعك�س �ش ��عور ًا
عام� � ًا يتمل ��ك اجي ��ا ًال م ��ن املهاجري ��ن وجدوا
�صعوبة كبرية يف االندماج داخل املجتمعات
االوربي ��ة عل ��ى الرغ ��م م ��ن تدرجه ��م العلمي
والرتب ��وي يف مدار�س ��ها والت�ش ��بع بثقاف ��ة
املجتمع ،لكن احلا�ض ��نة مل تكن مهي�أة ب�ش ��كل
كاف ب ��ل اهمل ��ت يف مراح ��ل معين ��ة اىل �أن
و�ص ��ل بهم احلال اىل ال�شعور املفرط بالظلم
و التهمي�ش الذي دفع العديد منهم وامل�سلمني
ب�ش ��كل خا�ص ،اىل االنخ ��راط يف التنظيمات
اجلهادي ��ة واملتطرفة كنوع م ��ن ردة الفعل او
االنتقام �إن �صح التعبري.



اﻟﻄﺎووس اﻷﺑﻴﺾ



�ص ��در عن دار املدى كتاب (من اجلك انت..
ت�ص ��ويب الطاقة اجلن�س ��ية للمر�أة) تاليف
لوين باربا�ش وترجمة حممد حنانا.
هذا الكتاب وجمموعات املعاجلة الن�سائية،
ح ��ول التحرر مبعناه اجلوه ��ري ،التحرر
من االعراف االجتماعية التي متنع الن�ساء
(والرج ��ال بط ��رق خمتلف ��ة) م ��ن التحك ��م
بحيواته ��م وم ��ن التعب�ي�ر ع ��ن �أنف�س ��هم
ك�شخ�ص ��يات م�س ��تقلة – حرية الت�ص ��رف
بالطريقة التي ي�شعرون بها على الرغم من
�أراء االخرين.
احلرية اجلن�سية تقت�ضي قبول ا�ستجاباتك
اجلن�سية اال�س ��تثنائية ،ون�شاطك اجلن�سي
بوج ��ه عام لي� ��س لأنها تتناغ ��م مع املعايري
الظاهري ��ة� ،أو لأنه ��ا توفر املتعة ل�ش ��ريك،
ولكن لأنها التعبري احلميمي عن نف�سك.
�أن كون ��كِ متح ��ررة جن�س ��يا يعن ��ي حري ��ة
االختي ��ار – اختي ��ار ن ��وع االث ��ارة الت ��ي
تنا�س ��بك ،اختي ��ار الن�ش ��اطات اجلن�س ��ية
املمتعة بالن�س ��بة ل ��ك .كذلك تعن ��ي اختيار
(ال) لعم ��ل ا�ش ��ياء ال تت�ل�اءم م ��ع حاجاتك
وقيمك� .إن كونكِ متحررة جن�سي ًا يعني �أن
يكون لديك معتقداتك وم�ش ��اعرك و�أفعالك
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عن The Poetry Review Essay /

�أث ��ار كت ��اب حوري ��ة بوثلج ��ة �ض ��جة كب�ي�رة
داخل الأو�س ��اط الثقافية الفرن�سية وتعر�ض
لكث�ي�ر من االنتقادات واالتهام ��ات بالتناق�ض
واالزدواجي ��ة وحت ��ى العن�ص ��رية .يت�ص ��در
الكتاب عنوان يق�س ��م املجتمع اىل ثالث فئات
متمثلة بالبي�ض واملتبي�ضني �-أي من تقم�صوا
دور البي� ��ض ومن ذابوا يف عقيدتهم -والفئة
الثانية هم اليهود ،والثالثة نحن �أي ال�س ��كان
اال�صليني واملظلومني ح�سب و�صفها.
فف ��ي م�س ��تهل الكت ��اب تقول”ال ��ذي دفعن ��ي
للكتاب ��ة ه ��و انن ��ا نت�ش ��ارك ذات القل ��ق� ،أن ��ا
وغرام�ش ��ي عندما قال”لقد مات العامل القدمي
ومل يول ��د الع ��امل اجلدي ��د بع ��د ،ويف الظلمة
تظهر ا�ش ��باح الوحو�ش" ،فالوح�ش الفا�ش ��ي
ولد من رح ��م احلداثة الغربية بحروبها التي
يقوده ��ا البي� ��ض لذا �س� ��ؤايل ه ��ذا �أهديه لهم
و�أقول �إن ال�س�ل�ام يف �ص ��ورة احلب الثوري
ه ��و الو�س ��يلة الوحي ��دة لتحقي ��ق العدال ��ة
وامل�ساواة والق�ضاء على املظلومية.
يت�ض ��ح لنا من العنوان �أن الكتاب موجّ ه �ضد
البي�ض ويدافع عن غريهم من املختلفني ذوي
اال�ص ��ول االفريقي ��ة واملتلون�ي�ن ب�ش ��كل عام
وكل من يعاين من م�ش ��اكل مع البي�ض �أو من
يعاديه ��م ،لكن الكاتبة �س ��وف تذهب اىل ابعد
من ذلك حتى الرتوي ��ج اىل نظريات امل�ؤامرة
العاملية م�ستخدمة تالعبات لفظية ور�ؤية من
زاوية خمتلفة للحقائق واالحداث التاريخية
بحيث ال ي�ستطيع القارئ االلتزام بالو�سطية
بل عليه �أن يختار �أما هذا املع�سكر �أو ذاك.

يف الواقع من املهم جد ًا ا�ستيعاب م�شاعر فئة
معينة وفهمها ،هنا حاول ��ت الكاتبة �أن تكون
ل�س ��ان حالهم وتتح ��دث نيابة عنه ��م بتطرقها
لتفا�صيل معقدة ومت�شعبة ومتداخلة حاولت
م ��ن خاللها”بوثلجة”الك�ش ��ف ع ��ن م�ش ��اعر
حقيقية تنتاب العديد من النا�س وهي واحدة
منهم معتمدة على ال�ص ��راحة واال�س ��تعرا�ض
والتعري ��ة الكامل ��ة مل يج ��ل يف خاطره ��ا
م�ش ��بهة احلال ��ة بال�س�ت�ربتيز �-أي رق� ��ص
الع ��ري .-اعتمدت”بوثلج ��ة”يف م�ؤلفها هذا
تو�صيفات علمية بيولوجية لليهود والبي�ض
واخرى اجتماعية �سيا�سية لت�صل اىل اجابة
لت�س ��ا�ؤالتها ع ��ن �س ��بب مظلومي ��ة الفئ ��ات
االجتماعية الأخرى.
�ص ��نف العدي ��د م ��ن الناقدي ��ن والكت ��اب هذا
العن ��وان بالعن�ص ��ري واحلاقد كون ��ه يعتمد
التمييز بني فئات اجتماعية ويتناولها ب�شكل
عدواين م ��ن خالل تطرق ��ه لوقائ ��ع واحداث
م ��ن زاوية مغايرة مل ��ا كان عليه ال ��ر�أي العام
فذك ��ره لها�ش ��تاك"”Je suis Charlieاي
انا �ش ��اريل ،الذي انت�ش ��ر خ�ل�ال االعتداءات
االرهابية على اجلريدة ال�س ��اخرة الفرن�سية
بعد ن�ش ��رها لعدد من الر�سوم الكاريكاتورية
للنبي حممد ،بو�صفه للها�شتاك على انه ّ
خل�ص
م�شاعر الطبقة الربجوازية التي التفت حوله
متهمة من خالله امل�سلمني بالتطرف واالرهاب
بعبارة”االره ��اب اال�س�ل�امي”وجتاهلت
يف نف� ��س الوق ��ت مظلومية الفئ ��ات االخرى،
فعل ��ى �س ��بيل املث ��ال وبا�س ��تعرا�ض تاريخي

ب�س ��يط ،تنا�س ��ى اجلميع املج ��ازر واحلروب
التي دمرت كل �ش ��يء واالزم ��ات واملجاعات،
وان�ص ��ب الرتكي ��ز فق ��ط على حمرق ��ة اليهود
وك�أنه ��ا اجلرمي ��ة الوحي ��دة يف ه ��ذا العامل،
واليه ��ود ه ��م الفئ ��ة الوحي ��دة الت ��ي ظلم ��ت
وتعر�ضت للإبادة والتنكيل.
تذه ��ب الكاتب ��ة بعي ��د ًا بتجوله ��ا يف االحياء
واملناطق امل�سماة بغري املحببة �أو غري املقرتح
عل ��ى ال�س ��ائح زيارته ��ا كونه ��ا ال تتمتع بقدر
كاف م ��ن االمان �أو من ثقافة الثقة واالحرتام
وتربطه ��ا يف نف�س الوقت مبوج ��ات الهجرة
اىل اوربا احلا�ص ��لة ب�سبب �سيا�سات البي�ض
ح�س ��ب و�ص ��فها وتنتقد ا�س ��تغالل هذه الفئة
للطبقات االجتماعية االخ ��رى كونها القاعدة
اال�سا�س لتنفيذ �سلطاتها وت�ستخدمها كر�صيد
مفتوح خالل فرتات االنتخابات.
تط ��رح بوثلج ��ة ا�س ��ئلة مابع ��د اال�س ��تعمار
خ�صو�ص� � ًا عند ذكرها ملحاولتها �أن تندمج مع
البي�ض �أو اىل �أن تتبي�ض ح�سب و�صفها ،لكنها
مل ت�ستطع كون ه�ؤالء البي�ض هم انف�سهم من
احتلوا بلدها الأم اجلزائر وعاثوا فيه ف�ساد ًا
وخراب ًا ،واليوم ي�شكلون نخبة تت�سيد فرن�سا
وتتحكم بها وفق ًا مل�ص ��احلها التي ت�أتي دائم ًا
يف املقدمة على عك�س و�ضع الطبقات االخرى
القابعة يف ا�س ��فل القاع ،لكن اذا اعدنا النظر
قلي�ل ً�ا ،ف� ��إن بوثلجة تعي�ش اليوم يف فرن�س ��ا
ب�س�ل�ام �أي بل ��د البي�ض ،ومتار� ��س حقها بكل
دميوقراطي ��ة وحري ��ة ،فال�س� ��ؤال هن ��ا مل ��ا ال
تعودين اىل بلدك اجلزائ ��ر وتبتعدين نهائي ًا

عن البي�ض واليهود ،و�أن تتوقفي عن و�صف
نف�سك بال�ض ��حية ،ف�إن مفهوم ال�ضحية يحمل
تف�سريات خمتلفة يف جمتمعات �أخرى ت�صل
بع�ضها اىل قطع الر�أ�س واملوت والتعذيب.
يتمل ��ك حورية �ش ��عور املظلومي ��ة الناجم من
مرحل ��ة ما بعد اال�س ��تعمار كونه ��ا تنحدر من
عائل ��ة مهاج ��رة غ ��ادرت اجلزائر اىل فرن�س ��ا
يف �سنوات ال�ستينات ،وت�صنف نف�سها �ضمن
املجاميع التي تعر�ضت لالنتهاكات والتهمي�ش
ب�س ��بب الفو�ضى ال�س ��ائدة يف البالد الناجمة
عن اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر �أو ا�ستعمار
البي�ض كما تقول .كانت حلورية جتربة كتابة
بال�ش ��راكة م ��ع امل�ؤلف �س ��دري خ�ي�ري حتت
عنوان نحن ال�س ��كان اال�ص ��ليني للجمهورية،
عن ��وان ال يختلف كثري ًا عن ا�ص ��دار بوثلجة
االخري املف�ص ��ل واملعقد ب�ش ��كل اك�ب�ر والذي
تعر� ��ض ملوج ��ة م ��ن االنتق ��ادات ابت ��دا ًء م ��ن
اليمني املت�شدد املتمثل باجلبهة الوطنية التي
تتزعمها املر�شحة الرئا�سية ال�سابقة والنائبة
مارين لوبن و�صو ًال اىل احزاب الي�سار.
تلخ�ص الكاتبة العامل باملح�صلة التي و�صلنا
لها من خالل ت�سيد البي�ض وحتكمهم مبفا�صل
القي ��ادة وحتقي ��ق اح�ل�ام اليه ��ود بتعي�ي�ن
دول ��ة خا�ص ��ة بهم جتمعه ��م حتت ظله ��ا على
ح�ساب �ش ��عب ا�صلي يختلف عنهم بيولوجي ًا
واجتماعي� � ًا وثقافي� � ًا ،ا�ض ��افة اىل والدة
جمتمع ��ات م ��ن املظلومي ��ة ك�ش ��هداء الث ��ورة
اجلزائرية وال�س ��ود والهنود احلمر وغريهم
من ال�شعوب امل�ض ��طهدة .ت�ضيف حورية اىل



فحتى العنوان ي�ش�ي�ر �إىل �أنه ��ا ،وال بد ،ترجمة ،وال ميكن
�أن تكون ق�ص ��يدة �إنكليزية ،لكون”تاج ��ر نهري river-
”merchantلفظ ��ة جدي ��دة م ��ن ابت ��كار باوند .وهو
يُبق ��ي ا�س ��م القري ��ة ،ت�ش ��وكان ،وي�ش�ي�ر �إىل النب ��ات غري
االنكلي ��زي متام� � ًا ،اخلي ��زران  .bambooوق ��د يب ��دو
هذا ممار�س ��ة غ�ي�ر ا�س ��تثنائية الآن ،لكن يف ع ��ام ،1915
�أبان احت�ض ��ار الأمربيالية ،كانت نزع ��ة املح ّلية قوية جد ًا
يف الواقع .فلي�س فقط التفا�ص ��يل ال�ص ��ينية ب�شكل �أ�صيل
الت ��ي يُبقيها باون ��د يف ترجمته ،بل و اختي ��اره املفردات
نحو خا�ص  :فنحن ال”نقتلع”الأزهار
�أي�ض ًا”�أجنبي”على ٍ
باالنكليزي ��ة ،و �إمنا نقطفه ��ا � ،pickأو جنمعها .كما �أننا
لن ن�ص ��ف ب�س ��هولةٍ �شخ�ص ًا ما”�س ��ار حول مقعدي”؛ ذلك
غريب ،و�أخرق ،و”�أجنبي”متام ًا .وهل يو�ص ��ف اخلوخ
االنكلي ��زي �أبد ًا ب�أن ��ه”�أزرق”؟ وحتى الطريقة التي يلعب
به ��ا هذان الطف�ل�ان تبدو غ�ي�ر م�ألوفة .كم ��ا �أن النحو يف
اللغ ��ة م�ش� � َّذب ،و يقلب ��ه باون ��د ،يف البي ��ت الت ��ايل ”:يف
الرابعة ع�ش ��رة تزوجت يا �س ��يدي منك At fourteen
 ،”I married My Lord youوهكذا يعبرّ كالهما

البيض واليهود ونحن”نحو سياسة الحب الثوري”حورية بوثلجة



رمب ��ا كان الأكرث �أهمي ًة و ثبات ًا ،من بني ترجمات ال�ش ��اعر
االمريك ��ي �أزرا باوند الكث�ي�رة ،تقول ال�ش ��اعرة والكاتبة
االنكليزي ��ة �س ��ارة مغوايَر ،ه ��و املجلد النحيف املن�ش ��ور
ع ��ام  1915وعنوان ��ه (كا َثي  14 : Cathayق�ص ��يدة)،
كم ��ا تق ��ول لن ��ا املالحظ ��ة الإي�ض ��احية” ،ومعظمه ��ا م ��ن
�ص ��ينية الريهاك ��و  [ Rihakuوه ��و اال�س ��م الياب ��اين
لل�ش ��اعر يل بو  ،Li Poمن �س�ل�الة تان ��غ ] ،من مالحظات
الراحل �أيرن�ست فينولو�س ��ا ،وتف�سريات الربوفي�سورين
م ��وري و�أريغا”.ومل يك ��ن باوند يعرف كلم ��ة واحدة من
اللغة ال�ص ��ينية .فالق�صائد ال�ص ��ينية الواردة يف (كا َثي)،
كم ��ا يخربنا هي ��و كي� رَ
َن� ،و�صلت”كين�س ��وتون عن طريق
طوكي ��و ،م ��ن خالل و�س ��اطة متحم�س من �أ�ص ��ل �أ�س ��باين
متعلم يف هارفارد”يف دفاتر حتتوي على �صوت الكلمات
ال�ص ��ينية باللغة اليابانية ،م ��ع ترجماتها احلرفية ،وم ّرت
�إىل ال�ش ��اعر عن طريق �أرملة فينولو�س ��ا .ووفق ًا لتعليقات
كيرن”،ف� ��إن باون ��د مل يته ��رب �أب ��د ًا م ��ن دَين ��ه العظي ��م
لفينولو�سا ،وال �أخفى �سل�سلة انتقالها امللتوية تلك”.ومع
�أنه كان يعرف ا�سم ال�شاعر يل بو ف�إنه ترك ال�شكل الياباين
لال�سم”ريهاكو”ي�س ��تمر حني م�ض ��ى الكتاب ال�صغري �إىل
�سجل ب�أن ال�صينية قد جاءت
املطبعة ،مكتفي ًا بالإ�شارة يف ٍ
�إليه عن طريق اليابان".
فلماذا ي ّت�س ��م كتاب (كا َث ��ي  )Cathayباجلاذبية كثري ًا؟
�أوال ،ه ��و يوجد ،بحكم و�ض ��عه ه ��ذا ،كمجموعة ق�ص ��ائد
عظيم ��ة باالنكليزية .وهذه الق�ص ��ائد ،املن�ش ��ورة يف عام
 ،1915كما يبينّ كينرَ ”،من بني �أ�ش ��د اال�س ��تجابات متان ًة
جت ��اه احل ��رب العاملي ��ة الأوىل .وه ��ي تق ��ول ،كم ��ا يقول
الكث�ي�ر م ��ن نت ��اج باون ��د� ،إن كل ه ��ذا ق ��د ح ��دث م ��ن قبل
ويحدث با�ستمرار” .لكن ماذا عن الق�صائد كرتجمات؟ كم
هي”خمل�صة”لأ�صولها؟ كم هي”�صينية”؟ املُق ّر به عموم ًا
ه ��و �أن (كا َث ��ي) ممل ��وء بـ”الأخط ��اء” .ومن ال�ص ��عب �أن
يتوقع املرء ما هو خالف ذلك ،مبوجب القراءات اخلاطئة
التي قام بها الربوفي�س ��ور الياباين املر�ش ��د لفينولو�س ��ا،
الذي غالب ًا ما وجد باوند مالحظاته ع�سرية على التف�سري.
وعلى كل ح ��ال ،فما ميك ��ن �أن ي�ؤخ ��ذ باعتباره”ترجمات
خاطئة”لباون ��د هي ،كم ��ا يقول كينرَ ”،عملي ��ات انحراف
م َّتخذة بعينني مفتوحتني ...ومتثل االنحرافات الرئي�سة
قرارات متع َّمدة لرجل كان يبتكر نوع ًا جديد ًا
ع ��ن امل�ألوف
ٍ
�ات حيثما �أمكن
م ��ن الق�ص ��يدة االنكليزية ويختار تلميح � ٍ
�أن يجدها”.فكان ��ت والءات باون ��د ،كم ��ا يب ��دو ،لل�ش ��عر
االنكليزي ،ولي�س لتمثيل ال�شعر ال�صيني ب�صورة دقيقة.
ولق ��د ظل ��ت املناق�ش ��ات املتعلق ��ة بالرتجم ��ة حتت ��دم من ��ذ
الرومان ،و كلها ت�ص ��ل �إىل القرار نف�س ��ه � :س ��واء كان ذلك

جع ��ل الرتجمة”حملي ��ة �”domesticateأم”�أجنبتها
 .)2(”foreigniseبتعب�ي�ر �آخ ��ر ،علي ��ك كمرتج ��م �أن
تتخ ��ذ قرار ًا ـ� �ـ قرار ًا �أخالقي� � ًا بقدر ما هو جمايل ــ �س ��واء
فيم ��ا يتعل ��ق بوج ��وب �أن تك ��ون ترجمتك �أق ��رب ما ميكن
�وح
لق�ص ��يدة باالنكليزي ��ة� ،أو �أنها ينبغي �أن ُتبدي بو�ض � ٍ
خ�صائ�ص ��ها الأجنبي ��ة املختلف ��ة .وكما ّ
يلخ� ��ص فريدريك
�ش�ل�اي َ
َرماخر  Schleiermacherذل ��ك يف عام 1813
(يف �أك�ث�ر مقال ��ةٍ ت�أث�ي�ر ًا ُكتب ��ت ع ��ن الرتجم ��ة يف الق ��رن
التا�س ��ع ع�ش ��ر)�”،إما �أن يرتك املرتج ُم الكات � َ�ب حلاله قدر
ما ي�س ��تطيع وينقل القارئ نح ��و الكاتب� ،أو يرتك القارئ
حلال ��ه ق ��در ما ي�س ��تطيع ويح ��رك الكاتب نح ��و القارئ”.
وكان باوند ،كما ميكن �أن ي�س ��تنتج املرء حينئذٍ ،من�ش ��غ ًال
بالتحوي ��ل �إىل املحلية  ،domesticationبـ”حتريك
الكات ��ب نح ��و الق ��ارئ” .م ��ع هذا ف� ��إن فح�ص� � ًا ع ��ن قرب
للق�ص ��ائد يف كتاب (كا َث ��ي) يبينّ �أن هذه الق�ص ��ائد� ،أجل،
ق�ص ��ائد مده�ش ��ة متام ًا باالنكليزية ،لكنها �أي�ض ًا ُتعلن عن
ب�شكل وا�ضح جد ًا يف الواقع.
و�ضعها الأجنبي
ٍ
�إن �إحدى �أجمل الق�ص ��ائد باالنكليزي ��ة املكتوبة يف القرن
املا�ض ��ي ه ��ي ترجم ��ة باوند”،زوج ��ة التاج ��ر النه ��ري
 : River-Merchantر�س ��الة” .و�إليك ��م �أبياته ��ا
االفتتاحية :
رغم �أن َ�شعري ما يزال مق�صو�ص ًا با�ستقام ٍة عرب جبيني
ألعب قريب ًا من البوابة الأمامية ،و�أقتل ُع الأزهار.
كنت � ُ
فجئتَ �أنت بطوّ التني من اخليزران ،قائم ًا بدور ح�صان.
بخوخات زرق.
و�سرتً حول مقعدي ،العب ًا
ٍ
و ا�ستمرينا نعي�ش يف قرية ت�شوكان؛
�شخ�صني �صغريين من دون كراهي ٍة �أو �شك.

ع ��ن الرهبة التي تن�ش� � ُّد به ��ا العرو�س ال�ش ��ابة �إىل زوجها
اجلديد ،ويبدوان �أي�ض ًا غريبني على الآذان االنكليزية.
وق ��د ر�أى ب ��اري �أه�ي�رن �أن”الت�شو�ش ��ات اللفظية”ل ��دى
باوند يف (كا َث ��ي) تعطي”االنطباع ب� ��أن هذه الرتجمة مل
تك ��ن من انت ��اج �أزرا باوند و�إمنا من انتاج متكلم �ص ��ينية
حم ّل ��ي يُعد مت ّكنه من االنكليزية �أقل من ف�ص ��يح" .و�أنا ال
�أواف ��ق عل ��ى ذلك .فبعد �أن خ�ض ��تً طريق ��ي عرب حميطات
ترجم ��ات ال�ش ��عر العربي الذي كتبه �ش ��عراء حمليون يُعد
متكنهم من االنكليزية �أقل من ف�ص ��يح �إىل حد بعيد ،ر�أيت
�أن ما ت�ش ��بهه هذه الق�صائد هو فكرتنا عما ميكن �أن يكون
ق ��د ب ��دا عليه ال�ش ��اعر ريهاكو  /يل بو نف�س ��ه ل ��و �أنه تكلم
�أقل من انكليزية ف�ص ��يحة� .أقول هذا لأن املفهوم احلديث
التداول عن ترجمة”م�ؤَجنبة ”foreignisedيُ�ستعمل
يف الغالب كعذر عن الرتجمات ال�سيئة .فحقيقة �أن”زوجة
التاجر النهري”ترجمة فخمة هو �أم ٌر ُتثبته �سيطرة باوند
املتمكن ��ة على مو�س ��يقى الأبيات و �إيقاعها َّ
�كل
امللطف ب�ش � ٍ
جميل؛ فكل كلمة مفردة تبدو مو�ضوعة يف مكانها متام ًا؛
ال �ش ��يء يرجت هناك؛ و غرابة الق�ص ��يدة مقنعة ،و لي�س ��ت
مُنف ��رة على نح � ٍ�و مثري و ك�أنه ��ا مرتجمة ترجم ًة بائ�س ��ة.
و�أرى �أننا ،بقراءتنا الق�ص ��يدة ،ن�ش ��عر ب� ��أن لفظة”نقتلع
”pullingتكيي ��ف دقي ��ق للتعبري امل�س ��تعمل يف اللغة
ال�ص ��ينية ،وب� ��أن م ��ن امل�ألوف �أن ت�ش�ي�ر فتاة �ص ��ينية �إىل
�شبابها بجعل”�شعرها مق�صو�ص ًا با�ستقامة عرب جبينها”،

وب� ��أن هذا هو املرادف الدقيق للكيفية التي �سيو�ص ��ف بها
ذلك.
ويف عام  ،1928زعم ت� .س� .أليوت �أن”ال�شعر ال�صيني،
كما نعرفه اليوم� ،ش ��يء م ��ا اخرتع ��ه �أزرا باوند” .فكيف
ميكن �أن يكون با�س ��تطاعة �ش ��اعر �أمريك ��ي مل يكن يعرف
�ش ��يئ ًا من ال�ص ��ينية �أن يخرتع �شعر ًا”�ص ��يني ًا”؟ وقد �أكد
ج ��ورج �س ��تايرن ب�أن”باون ��د ي�س ��تطيع �أن يق ّل ��د و يُقن ��ع
ب�أق�ص ��ى تدبري ،ال لأنه �أو قارئ ��ه يعرف الكثري جد ًا ،و�إمنا
لأنهم ��ا مع ًا يتفقان يف معرفة القليل جد ًا”.بكلمات �أخرى،
�إن”�صني”باوند تلفيق م�ست�ش ��رق ،اخرتاع غريب حل�سه
ق� � ّرا ٌء �أغوتهم زخرفة �ص ��ينية بطيئة .وعل ��ى كل حال ،ف�إن
عدد ًا من الدار�س�ي�ن ال�صينيني قد اتفقوا على �أن”ترجمات
باوند تقرتب كما تبدو من اخل�ص ��ائ�ص احلقيقية لل�ش ��عر
ال�ص ��يني”؛ و�أن هذا حا�ص ٌل لأنه”كان يدرك �أهمية البعيد
وغ�ي�ر امل�ألوف ثقافي ًا”.ويت�ض ��ح ،يف احلقيق ��ة� ،أن باوند
مل يكن”يع ��رف القليل جد ًا”بعد كل �ش ��يء .و م ��ع �أنه بد�أ
بن�ش ��اط حق ًا ،ع ��ام  ،1915يف االرتباط بالأدب ال�ص ��يني،
ف�إن ذلك قد � ّأ�ش ��ر لبداية التزام عميق مدى احلياة كانت له
�س ��وابق فاتنة يف طفولته يف فيالدلفيا .فقد كانت لوالديه
كليهما �ص�ل�ات مع املب�شرين امل�سيحيني يف ال�صني؛ وكانا
ميتلكان مواد و �أعما ًال فنية �صينية؛ ومن املدن الأمريكية
جميع ًا ،كانت فيالدلفيا يف ذلك الوقت”يف مركز ا�ستجابة
�أم�ي�ركا لل�ش ��رق” .وكان باون ��د ،يف الوق ��ت ال ��ذي وقعت
في ��ه دفاتر فينولو�س ��ا يف يديه ،متعمق ًا يف الفن ال�ص ��يني
ومتلهف� � ًا ملعرفة العامل املختلف الذي ميثله .وما يو�ض ��حه
من ��غ زي ومعلقون �ص ��ينيون �آخ ��رون �أن باوند ،حتى يف
وقت (كا َثي) ،كان يفهم”الإطار النموذجي لثقافة ك ّلية”.
باخت�ص ��ار� ،إن م ��ا يجع ��ل (كا َث ��ي) �أه ��م ترجم ��ة �إىل
االنكليزي ��ة يف املئ ��ة �س ��نة املا�ض ��ية ،ه ��و �أن باوند يجعل
ه ��ذه الق�ص ��ائد”حملية”و يف الوق ��ت نف�س ��ه”ي�ؤَجنبها
”foreigniseب�شكل ناجح .وبتعبري �شالي َ
َرماخر ،ي�أخذ
الكاتب �إىل القارئ وي�أخذ القارئ �إىل الكاتب مع ًا .ي�ضاف
�إىل هذا� ،أن خا�صيات املبا�شرة ،والب�ساطة ،واحليوية يف
(كا َثي) ،ومو�س ��يقى الأبي ��ات املتوارية الرقيقة ،قد �ص ��ار
لها ت�أثري عميق ب�ش ��كل ا�س ��تثنائي على الطرق التي ميكن
بها كتابة ق�صائد باللغة االنكليزية .و�إدراك باوند”�أهمية
البعي ��د و غري امل�ألوف ثقافي ًا”ه ��و الذي جعل هذه الثورة
يف ال�شعر االنكليزي �أمر ًا ممكن ًا.

ترجمة وإعداد أنس العزاوي

الطاووس االبيض
�ص ��درت ع ��ن دار املدى رواي ��ة (الطاوو�س
االبي� ��ض) تالي ��ف د .ه .لوررن�س وترجمة
ا�سامة منزجلي ..كان د.هـ لورن�س �صغري ًا
ج ��د ًا ومغم ��ور ًا ج ��د ًا عندما با�ش ��ر بكتابة
امل�سودة الأوىل لهذا الكتاب يف خريف عام
ّ
 .1906كان حينئ ��ذٍ يف جامع ��ة نوتنغه ��ام
يق�ض ��ي دورة �إعدادي ��ة مدته ��ا عام ��ان لكي
ينال �ش ��هادته ك ُمد ِّر�س للمرحلة االبتدائية.
كان قد التحق باجلامعة بجهوده اخلا�صة،
ذل ��ك �أنَّ وال ��ده ،عام ��ل املنج ��م ذا الأطف ��ال
اخلم�س ��ة ،مل يك ��ن يف و�س ��عه �أنْ يتح ّم ��ل



تكالي ��ف �إر�س ��اله �إىل هن ��اك م ��ن دون
م�س ��اعدة .وكان لورن� ��س تلمي ��ذ ًا متفوق� � ًا
ب�ص ��ورة ا�س ��تثنائية يف املدر�س ��ة وعندما
تق� �دّم لني ��ل منح ��ة كين ��غ الدرا�س ��ية �أذهل
رفاق ��ه بكون ��ه الأول يف الدفع ��ة الأوىل،
ول ��وال تده ��ور �ص ��حته ل ��كان له م�س ��تقبل
�أكادميي مرموق.
ن�ش� ��أت رواية «الطاوو�س الأبي�ض» ،التي
ُك ِتبَتْ و�أُعيدت كتابتها ثالث مرات �أو �أربع
عل ��ى م ��دى ث�ل�اث �س ��نوات خالل �س ��اعات
الف ��راغ ويف العُطل ،من جتارب حياته يف
ميدالند ومنذ بداية م�س�ي�رته الأدبية �أبدى
�أ�صالة وعدم اكرتاث بالأدب ال�سائد ،الذي
كان يف ذلك الوقت منكب ًا على «ال�ش ��كل» يف
الرواية رافقه فراغ يف املحتوى.
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متكامل من حيث 
والتوثيق والتقطيع
اللغة
والتقنيات
 


�د
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الرواي ��ة التي تربز
م �
�ذياعت
�ينمائي ال �
�
هذه


ال�س 
(ال�س ��قوط) مبفهوم ��ه العام والوا�س ��ع وترمي بها يف
جوف �أح ��داث وم�س ��ارات الرواية الت ��ي ميكن عدّها
رواي ��ة الوجع العراقي مل ��ا حتمل طي ��ات �أوراقها من
�أج�س ��اد مُنهكة بالتعذي ��ب و�أنياب رج ��ال الأمن التي
تقط ��ر دم ��اء الأبري ��اء ،وظ�ل�ام املعتق�ل�ات ودهالي ��ز
ال�س ��جون ،ون ��واح الأمه ��ات الث ��كاىل ،وح�س ��رات
الآب ��اء والإخ ��وة ،رواي ��ة حتم ��ل الأج�س ��اد املعذبة
وامل�ض ��جرة بالدماء واالنني ،لكنها يف ذات الوقت،
رواي ��ة التحدي والق ��وة ب�ش ��خو�ص �أبطالها الذين
ارهق ��وا مرتزقة التعذيب وامل ��وت والتغيب ،ابطال
كتبوا التاريخ ب�ص ��متهم الطويل امام �سيل طرق التعذيب
وحماوالت ج ��ر االعرتافات من معار�ض ��ي ال�س ��لطة التي
غاب ذكر ا�س ��مها ،يف كل العمل لكنها ك�سلطة فا�شية قائمة،
حتى ا�س ��ماء املعتقلني واملعذبني كانت رمزية ك�شخ�ص ��ية
الرواي ��ة املحوري ��ة (ف�ل�ان العراق ��ي) الذي يدخل �س ��ارد ًا
خفي� � ًا يف العمل و�ش ��اهد ًا �أول على فرتة مظلمة من تاريخ
الب�ل�اد .مل تدخ ��ل �أدجلة املعار�ض ��ة يف �ص ��لب الرواية� ،إذ
ب ��دت منفتح ًة عل ��ى تاريخ املعار�ض ��ة العراقي ��ة من خالل
ال�شخ�ص ��يات الأخرى ،عم فالن (رحيل العراقي) ورحلته
نح ��و املجهول ،ب ��دء ًا م ��ن الهروب نح ��و دم�ش ��ق وانتها ًء
بالغ ��رق م ��ع عائلت ��ه يف املحي ��ط ،وه ��م يروم ��ون العبور
نحو ا�س�ت�راليا بعد �أن ا�ستحوذ امله ّرب على كل ما ميلكون
ليك ��ون ومن معه ��م م ��ن الهاربني ،وجبة د�س ��مة لأ�س ��ماك








عزيزي (كامي)..
يف الوقت الذي كتبت (فروغ) ر�سائل �إىل (برويز)
ما كانت تف ّكر �أن ي�أتي يوم وف�ض ��ول يح�ش ��ر ر�أ�سه
فيها ،ر�س ��ائل ُكتبتْ �أحيان ًا بخوف وارجتاف وقلق
وحب لت�صل �إىل يد َِي املتل ّقي.
ّ
يف هذه الأيّام انتهت عادة كتابة الر�سائل الورقيّة،
م ��ن الآن والحق� � ًا ،بدل الكتاب ��ة على ال ��ورق علينا
�أن نح� �دّق عل ��ى �شا�ش ��ات الهوات ��ف واالميي�ل�ات
والفاك�س ��ات ،بر�أي �أيّ واحدة من هذه الو�سائل ال
ت�أخذ مكان الر�س ��ائل الورقيّة ،الأ�ش ��ياء املخفيّة لها
�شعور �أجمل..
ر�سالة ُتكتب بخوف ورع�ش ��ة و�شوق ولهفة و ُتقر�أ
يف م ��كان بعي ��د ع ��ن الأنظ ��ار� ،أن ترفع ي ��دك نحو
لتق�ص املكان ال�صحيح من الغالف حتى ال
ال�ضوءّ ،
تتم ّزق الورقة ،تفتحها بحذر وتعيد قراءة �أ�سطرها
لتنث من ّ
�سطر ًا وراء �سطر ّ
املحب.
كل كلمة عطر
ّ
أنّ
قلت «ف�ضول» ..هل تعلم � هذا الف�ضول كان ي�سكن
جوار بيتكم قربك �أنت قرب فروغ و�ش ��ابور ،ع�شتُ
�س ��نوات عدي ��دة هن ��اك ،وعائلتي ما زال ��ت تعي�ش
هناك� ،أتذ ّكر ..كانت يف ال�ش ��ارع الذي ن�س ��كن فيه
مدر�سة با�سم (�سرو�ش) ،هذه املدر�سة كانت تدر�س
فيه ��ا فروغ ،ك ّن ��ا �ص ��غار ًا نلعب يف ال�ش ��ارع ،وك ّنا
ن�س ��مع �أنّ هن ��اك فتاة ترج ��ع ّ
كل يوم من املدر�س ��ة
تع�ب�ر ال�ش ��ارع بجدائلها املفتوحة ،كان ��وا يقولون
�أ ّنها تكتب ال�شعر!..
ف ��روغ يف ر�س ��ائلها تذكر الأماكن بد ّق ��ة� ،أنا �أعرف
ه ��ذه التفا�ص ��يل و�أفه ��م ف�ض ��اء �ش ��عر ف ��روغ م ��ن
الداخل.
يف عام  1945التحقتُ يف العمل بجريدة (توفيق)،
هن ��اك تع ّرف ��ت على �ش ��خ�ص ع ��ايل املق ��ام (برويز
�شابور) ،يف ذلك الوقت ..ما كنت �أعلم �صلة برويز
بفروغ ،م ّرة� ..س�ألني برويز عن ر�أيي بفروغ ،و�أنا
ب�صدق �أجبته و�إجابتي �أعجبته ج ّد ًا ،ث ّم �س�ألني عن
(�أحمد �شاملو) ،قلت له� ..إ ّنني ال اعرفه ،ويف اللقاء
الث ��اين جل ��ب يل مع ��ه كت ��اب لـ(�ش ��املو) بعنوان:
(الع�ش ��ق اجلديد /هواى تازه) الذي قر�أته يف ليلة
واحدة ثم عرفت من هو �شاملو.
�ش ��املو كان ي�أتي للقاء بروي ��ز يف مكتب اجلريدة
يف �ش ��ارع ا�سطنبول ،لكن يف ذلك ال�شتاء – �أق�صد
الع ��ام الذي تو ّفي ��ت فيه فروغ �ش ��ابور – غاب عن
الأنظار �ش ��هر ًا كام ًال ،ح ّتى �أ ّنه مل يح�ض ��ر مرا�س ��م
الدف ��ن والت�ش ��ييع ،ويف ذل ��ك الوق ��ت كان له ّ
احلق
بذلك لأنّ ال�ص ��حفيّني والإعالم ّي�ي�ن كانوا ميل�ؤون
املكان..
م� � ّرة� ..ش ��ابور طلب م ّن ��ي �أن نذه ��ب �إىل بيتنا يف
(اجلواديّه) ،ركبنا وبد�أت �أم ّتع نظري ّ
بكل الأماكن
الت ��ي نعربه ��ا ،ع�ب�رت املركب ��ة �ش ��ارع (�أمريي ��ه)،
�ش ��ابور طل ��ب م ّن ��ي �أن نن ��زل يف التقاط ��ع ونكمل
الطري ��ق �س�ي�ر ًا عل ��ى الأق ��دام ،م�ش ��ينا يف ّ
كل تلك
ال�ش ��وارع والأز ّقة� ،ش ��ابور وقف قرب بيت و�أ�شار
�إىل ناف ��ذة �ص ��غرية وق ��ال� :إنّ ف ��روغ كان ��ت تق ��ف
وراءها ،وهو كان يعرب �أمامها با�س ��تمرار ،و�أ�شار
�إىل باب البيت ،قال :هنا ر�أيت فروغ �أوّ ل م ّرة ويف
هذا البيت طلبت يدها.
عزيزي كامي ..كنتُ �ص ��ديق والدك لثالثة وثالثني
عام� � ًا ،وعك� ��س اجلميع مل �أ�س� ��أل وال ��دك عن فروغ
يوم ًا ،لك ّنه يف بع�ض الليايل كان يحكي يل وي�شرب

نخبها ،مل يزل �ص ��وت �شابور يف �أذين ،كان يطلب
م ّن ��ي �أن �أق ّي ��م ع�ش ��ق ف ��روغ له وع�ش ��قه لف ��روغ!،
�ش ��ابور كان يحبّها كثري ًا ،وهي كانت تع�شقه ح ّتى
بعد انف�صالها عنه ع�شقته �أكرث من ال�سابق.
عزي ��زي كام ��ي� ..أع ��رف �أ ّن ��ك ال حتب ق ��راءة هذه
الر�س ��ائل مثلما مل ت َر �ص ��ور وال ��دك يف �آخر �أيّامه،
�أنا من بعد فروغ و�ش ��ابور ال�ش ��خ�ص الثالث الذي
يقر�أ هذه الر�س ��ائل ،كما �أخربتك� ..أنا ( الف�ضول)،
كم فعل �ش ��يئ ًا جمي ًال – �أب ��وك – حني احتفظ بهذه
الر�سائل ،و�أنت فعلت ال�صواب حني احتفظت بها،
من بعده ..هذه الر�س ��ائل مل تع ��د تتع ّلق – فقط –
أدبي ..تذكار
بفروغ �أو �شابور ،هذه الر�سائل �إرث � ّ
احلقيقي،
امر�أة �صرخت – ولأوّ ل م ّرة – ب�صوتها
ّ
فروغ كم ��ا تتك ّل ��م كتبت ب ��ذات العفويّة وال�ص ��دق
والقرب� ..أيّ �شعر و�أيّ نرث! ،ما بني هذه ال�سطور
تتح�س�س �أنفا�سها وت�شعر بها..
ّ
عزي ��زي كام ��ي ..للأ�س ��ف �أنّ ه ��ذه الر�س ��ائل التي
بحوزتنا من املر�س ��ل فقط ،يعني �أ ّننا ال منلك الردّ،
ربمّ ا فروغ �أتلف ��ت الردود� ،أو �أ ّنها �أمّنتها بيد �أحد،
ال �أعل ��مّ ..
كل م ��ا لديّ من برويز ه ��و بع�ض الردود
التي كتبت خلف ر�س ��ائل فروغ ،لك ّننا بعد قراءة ما
كتبت فروغ ن�س ��تطيع �أن نخ ّم ��ن ردوده� ،أعتقد �أنّ
الوق ��ت قد ح ��ان لن�ش ��رها الآن� ،إذ مل تعد فروغ هنا
وال والده ��ا وال والدتها وال �ش ��ابور وال والدته ،ال
يوجد �أحد يربكنا.
�س ��عيت م ��ن خ�ل�ال الر�س ��ائل �أن �أع ��رف الرتتي ��ب
الزمن � ّ�ي فيها،بع� ��ض م ��ن ه ��ذه الر�س ��ائل لي�س لها
تاري ��خ ،ومنها مذك ��ور فيها ح ّتى الوق ��ت والزمان
الزمني على
وامل ��كان� ،س ��عيت �أن يك ��ون الرتتي ��ب
ّ
مدى مراحل حياتها.
الر�س ��ائل مكتوب ��ة �أغلبه ��ا ب�أق�ل�ام خمتلف ��ة وعل ��ى
�أوراق خمتلف ��ة ،بع�ض املفردات ت�ص ��عب قراءتها،
فا�ض ��طررت �أن �أ�ض ��ع مك�ّبًرّ ًا كبري ًا لفهمه ��ا ،وفيها
مفردات مم�سوحة من خالل ترتيب اجلمل عرفتها،
فروغ كانت ت�ض ��ع الفوا�ص ��ل بني اجلمل ،و�أنا يف
الطباعة ّ
توخيت ذلك ،ح ّتى �أ ّنها – �أحيانا – ت�ض ��ع
نقاط� � ًا كثرية بني اجلمل ،و�أنا ح�س ��بت تلك النقاط
بد ّقة وكتبتها كما هي ،والعنوان �أي�ض ًا ،م�أخوذ من
حب لقلبي)..
�إحدى ر�سائلها�( :أوّ ل نب�ضات ّ
عزيزي كامي ..هنا �أريد �أن �أبدي ر�أيي وال �أعلم �إىل
�أيّ حد هو �سليم ،منذ �أمد يف الأدب والعرفان هناك
ج ��دل بني العاطفة والفكر ،وهذا ال�ص ��راع وا�ض ��ح
يف ر�س ��ائل ف ��روغ وبروي ��ز ،فروغ تتب ��ع عاطفتها
وبروي ��ز يتب ��ع عقل ��ه – ،بالطبع – العاطف ��ة تتبع
ال�ش ��عر والعقل هنا تابع للر�س ��م ال�ساخر� ،أحيان ًا..
يجل�س ��ان قرب بع�ض ��هما وي�ؤ ّثران على بع�ض ��هما،
من جانب ال�س ��خرية يدخل �إىل ف�ضاء �شعر فروغ،
وم ��ن جانب �آخر تدخ ��ل الكلم ��ات �إىل الكاريكاتري
الذي هو عمل برويز يف ال�صحف ،العاطفة والعقل
ّ
بكل الت�ض ��ا ّد الذي بينهما يحمالنه معهما ويكمالن
بع�ض ��هما ب ��ه ،كامي� ..أن ��ت جمموع ه ��ذا اخلليط،
ولي�س ب�أمر اعتياديّ حني ن�ش ��ر ق�صيدة لك ال�شاعر
�أحمد �ش ��املو يف ال�ص ��حيفة قائ ًال�« :إنّ كاميار �أخذ
ال�سخرية من والده و�أخذ ال�شعر من والدته».
دعنا نرى جانب ًا من الر�سائل..
يف ر�س ��الة ..ر�س ��م برويز يف نهايتها لغز ًا لفروغ،
فكتب ��تْ �إليه« :حبيب ��ي برويز ..يف نهاية ر�س ��التك

حسين رشيد

ر�سمتَ يل رموز ًا مل ا�ستطع تف�سريها ،ما تعني (ق.
ت  /ب�.ش )؟� ،أق�سم �إ ّنني ال �أفهم هذه الرموز( ،ب.
�ش) بالطبع هو ا�س ��مك ولقبك ،ما تعني باحلروف
التالية؟ ،ال �أعلم ..ربمّ ا ّ
تخطط ل�شيء ما يل».
كام ��ي ..هل ترى �أباك؟ ،من ��ذ ذلك الوقت يحمل يف
روح ��ه ح� � ّ�س الدعابة ،ه ��و ما كان يري ��د �أن يكتب:
(فداكِ برويز �شابور) ،لذلك كتب حروف ًا خمت�صرة،
ربمّ ا كان يريد املزح� ،أو �أ ّنه يخ�شى �أن تقع ر�سالته
بيد �أحد غري فروغ ،لكن �س ��رعان ما اكت�شفت ال�س ّر
كتب ��ت �إليه قائل ��ة�« :إ ّنن ��ي عرفت ال�س� � ّر ،ومن باب
العناد �س�أكتب مثلك متام ًا (ق.ت /ف.ف)..
هن ��ا نرى عق ��د العاطفة وال�س ��خرية ،تكت ��ب �إليه..
تخربه« :عزي ��زي برويز ..تع ��رف لمِ َ �أحبّك؟ ،لأ ّنك
الوحي ��د ال ��ذي مل تقف �أمام �أ�س ��ئلتي حائ ��ر ًا ،ك ّلما
�أ�س� ��ألك �س� ��ؤا ًال تر ّد ب�إجاب ��ة منطقيّة تث�ي�ر عجبي،
ذكا�ؤك يثري عجبي با�ستمرار.
هذه �إ�ش ��ارة �إىل روح برويز و�س ��خريته يف الوقت
ال ��ذي كانت ف ��روغ خمب ��وءة وراء روح مرحة يف
فرتة درا�س ��تها ،تكتب �إلي ��ه« :برويز� ..أريد منك �أن
تدع ��و يل لأنّ ف�ت�رة االمتحانات قريب ��ة� ،أنا واثقة
رب �أو�ص ��ل فروغ �إ ّ
يل
�أنّ دع ��اءك م�س ��تجاب ،قل يا ّ
و�أو�ص ��لني �إىل فروغ ،و�أو�صل فروغ �إىل الدرجة
الكامل ��ة �أو ح ّتى النجاح �أو عل ��ى الأقل النجاح يف
مادّة الكيمياء».
كام ��ي ..ال �أع ��رف وقته ��ا ك ��م �أخ ��ذت ف ��روغ مبادّة
الكيمياء ،لك ّنني مت�أ ّك ��د �أ ّنها �أخذت الدرجة الكاملة
يف ال�شعر..
الآن� ..أح�ش ��ر ر�أ�س ��ي – ف�ضو ًال – بر�س ��ائل كانت
حتاف ��ظ عليه ��ا كثري ًا وتو�ص ��ي برويز �أن ير�س ��لها
با�س ��م م�س ��تعار �إىل مكتب اجلريدة لكي ت�صل �إىل
ي ��د زوج �أخته ��ا (�س�ي�رو�س بهم ��ن) ،كان ��ت جتمع
فروغ ب�أختها (بوران) عالقة مثاليّة ،فهي الوحيدة
الت ��ي كان ��ت ت�ش ��عر قربه ��ا ب�أم ��ان وكان ��ت تخ ��اف
عليه ��ا م ��ن الأذى ،كتبت عن م ��دى عالقتها ب�أختها:
«ب ��وران – م ��ن بني جمي ��ع �أف ��راد �أ�س ��رتي – هي

علي ،وه ��ي الوحيدة التي
الوحي ��دة التي حتاف ��ظ ّ
تع ��رف م�س� ��ؤوليّتها « .ف ��روغ يف البي ��ت م ��ا كانت
ت�شعر ب�أمان ،كانت تتع ّذب كثري ًا لتكتب ر�سالة �إىل
حبيبه ��ا ،مع �أ ّنهما كانا قريب�ْي�نْ  ،لكن كانت الزيارة
لبيته ممنوعة ،وكانت الر�س ��ائل رابطهما الوحيد،
م� � ّرة ..ذك ��رت �أ ّنها يف حني كتابة ر�س ��الة لربويز..
�أخذوا منها ال�ض ��وء الذي يعمل على النفط ،ووقع
�ش ��جار بينه ��ا وبينه ��م فا�ض ��ط ّرت �إىل �أن تكم ��ل
ر�سالتها يف العتمة.
ف ��روغ كانت تع�ش ��ق بروي ��ز ..كتبت �إلي ��ه« :نظر ٌة
واحد ٌة مِ ْن َك ،مل�س� � ُة يدِ َك ،قبل ٌة واحد ٌة مِ ْن َك ..تكفيني
�تغني عنْ ِّ
كل �شيءٍ � ،أ�س ��خ ُر مِ نَ الذين يجدونَ
لأ�س � َ
جمع املالِ ..»..
يف
ال�سعاد َة
ِ
فروغ املحرومة من حنان الأهل تلج�أ �إىل �أح�ض ��ان
حبيبه ��ا ،تقول �إليه« :برويز ..ال تع � ُ
�رف ك ْم �أح ُّب َك،
علي �أنْ �أنتظ َر ح ّتى �أ�ض� � َّم َك ثاني ًة ب َ
ني
وال �أعل� � ُم ك ْم َّ
�أح�ض ��اين ،ق ْل يل ..متى ي�أتي َ
ذلك اليو ُم لأ�ص َل �إىل
ال�سعادةِ ؟»..
هذه لي�ست ر�سائل� ،إ ّنها لهفة وع�شق و�شعر فروغ،
هذه الفتاة ال�صغرية كانت ّ
للحب ،تقول:
متعط�شة ّ
للحب،
« �أنت ال ت�س ��تطيع �أن تدرك �أ ّنني كم بحاجة ّ
�أن ��ا يف احلي ��اة العائليّة مل �أكن يوم ًا �س ��عيدة ،ومل
�أمت ّتع – �أبد ًا – ب�صحبة �أحدهم»..
ف ��روغ كانت تبحث ع ��ن املحبّة بع�ش ��قها �إليه ،فتاة
ال ته ّمه ��ا املاد ّي ��ات ،ال تري ��د امل ��رح ،من ه ��م حولها
ال ي�ؤ ّمن ��ون له ��ا املح ّب ��ة الكافي ��ة ،تلج�أ �إلي ��ه ليدرك
جتليّات روحها..
كان ��ت تريد �أن جتد يف احلبيب الأب املر�ش ��د ،الأ ّم
احلافظة للإ�سرار ،والأخ والأخت اللذ ْي ِن يحميانها
وي�س ّليانها.
عزي ��زي كام ��ي ..فيم ��ا بعد ه ��ي تذكرك كث�ي�ر ًا يف
ر�س ��ائلها اليوميّة ،تق ��ول�« :إنّ كامي منذ ال�ص ��باح
و�إىل اللي ��ل يلعب وي�ش ��اغب ،و�أن ��ا يف هذه الفرتة
يف الطابق العلويّ يف غرفتي �أقر�أ و�أحيان ًا �أكتب،
وحني �أ�ضجر �أذهب لأجل�س قرب �أمّي».

م����ن اص��������دارات
املحي ��ط .كذل ��ك احلال م ��ع بقية ال�شخ�ص ��يات الت ��ي كانت
ُتك ّنى (بالعراقي) با�س ��تثناء �شخ�ص ��ية (عبد ال�سادة) فقد
اختلف عنها ،التي �ص ��وّ رت �شخ�ص ��ية تعرف مالحمها من
اال�سم الذي اختاره الكاتب لها.
�شخ�ص ��ية �أخرى كنيّت (بجنوب العراقي) ميكن �أن تكون
دالل ��ة عل ��ى ا�ض ��طهاد جن ��وب الب�ل�اد ،الذي �ص ��ور ج�س ��د
(جن ��وب) املعتق ��ل وقدم ��ه كنم ��وذج لذلك اجلن ��وب ،الذي
بقي على بع�ض ما عليه رغم تغيري النظام وال�س ��لطة ،لكن



ورس��ام
كت��ب ه��ذه
ّ
املقدم��ة :عم��ران صالح��ي (الكات��ب واملرتج��م ّ
الكاريكاتري اإليراينّ الش��هري) يف كتاب جمع فيه رسائل (فروغ) إىل زوجها
(برويزش��ابور) ،كام س��اعده يف تجميع هذا الكتاب( :كاميار) ابن الشاعرة
(أول نبضات قلبي العاش��ق) عن دار
(ف��روغ فرخزاد) ،والكت��اب بعنوانّ :
(مرواريد) يف طهران.

الظلم والتع�س ��ف �أخذا جانب التديّن وال�شرع هذه
املرة وحماولة ال�سيطرة على عقول الب�سطاء منهم
الذين لعب بهم الف�ساد والأحزاب الإ�سالمية.
املكان يف الرواية مرتبط بالعنوان والتاريخ ،لكنه
ظ� � َّل مكان ًا واحد ًا بعد نهاية احل ��دث وبداية �أحداث
جديدة بعد ال�سقوط ،وهنا (�سقوط) النظام البعثي
يف ني�س ��ان  2003رغ ��م �أن الكات ��ب مل يعلن عن ذلك
ب�ش ��كل وا�ض ��ح ،لكنه �أ�شار اىل ذلك �ض ��من ًا من خالل
بح ��ث �أه ��ايل املعتقلني ع ��ن ابنائه ��م ،يف دهاليز تلك
ال�س ��جون ،وكي ��ف كان ف�ل�ان العراقي ير�ش ��دهم اىل
الغرف ال�س ��ود التي خلت من الأج�ساد لكنها احتفظت
بالأرواح والآهات والنزف ،وبقع الدم وتواريخ ،كان
ال�س ��جناء يعتق ��دون �أنه ��م يف هذا اليوم وهذا ال�ش ��هر
وتلك ال�س ��نة .لكنَّ فالن ًا بعدما ج ��زع من البحث ،انتبه
اىل الفناء الوا�س ��ع خارج املعتقل م�س ��تذكر ًا الأ�صوات
الت ��ي كان يتخيل �س ��ماعها يف ليايل التعذي ��ب ،ه َّم بهم
للبح ��ث ،تو ّزعوا يف �ش ��تى �أرجاء الفن ��اء يحفرون هنا
وهن ��اك ،لكنَّ ي�أ�س� � ًا ح ّتى من العثور عل ��ى عظام ابنائهم
ت�س ّرب اليهم� .أحد كبار ال�سن وهو يتعكز بع�صاه بعد �أن
ارهقته �س ��نني تغيب ولده� ،س ��اقته قدماه �صوب م�ساحة
�أخ ��رى� ،ض ��رب بع�ص ��اه هن ��ا وعل ��ى بعد م�ت�ر ومرتين،
ونادى عليهم”،هموا باحلف ��ر هنا لكن على مهل فالأر�ض
رخ ��وة والأج�س ��اد عل ��ى بعد ك ��ف �أو كفني" ،وم ��ا هي �إال
دقائق حتى ع�ل�ا النحيب وتكاثرت اجلماجم وبع�ض قطع
املالب�س و�أرق ��ام ...كان فالن العراق ��ي يف تلك اللحظات،
ير�س ��م وي�ص ��وّ ر لهم لقط ��ات امل ��وت الأول والتعذيب بعد
الزجّ يف املقابر اجلماعية.
�أم ��ا الزم ��ن يف الرواية فهو الآخر ،غري منظ ��ور لكنه يبد�أ
بلحظة رعب وخوف من املعتقل والعودة �إليه حني �أخذت
الكوابي� ��س تتداخ ��ل عل ��ى (ف�ل�ان العراق ��ي) ال ��ذي خرج
م ��ن معتقل ودخ ��ل احل ��رب الأوىل وع ��اد للمعتقل وخرج
للح ��رب ،جن ��ا من ع�ش ��رات االطالق ��ات وقناب ��ل املدفعية،
قب ��ل �أن تنتهي احلرب� ،أمره بنقل جثث فرقة االعدام التي
كانت ترت�ص ��د اجلن ��ود الفا ّرين من جحي ��م املعارك .عا�ش
جحيم االنتفا�ضة واملقابر اجلماعية وهو ي�سرد بتعب تلك
اجلثث التي ترمى باحلفر .ثم يعود لي�سجل الزمن بحادث
املواط ��ن اخلليج ��ي ال ��ذي زجّ يف �إحدى املقاب ��ر ،رغم �أنه
�أخرب �ض ��ابط الأمن بجن�س ��يته ،لكنَّ القدر كان حليفه ،فلم
ت�صب الإطالقة �إال �ساقه ،ومب�ساعدة �أحد الأ�شخا�ص ،جنا

حتى و�ص ��ل قرية على م�ش ��ارف احلدود ،اعتنت به �إحدى
العوائ ��ل الت ��ي او�ص ��لته اىل ح ��دود بلده ،ليع ��ود الكاتب
اىل الزم ��ن ،وعودة هذا اخلليجي ملكاف ��اة تلك العائلة بعد
�س ��قوط النظام لكنَّ (فالن العراقي) �أخربه ب�أنه �أعدم بعد
�أيام من و�ص ��ولك اىل بل ��دك .وهنا يكمن تعمي ��م العنوان
(ال�سقوط) ب�س ��قوط الأخالق والو�شاية وكتابة التقارير،
مثلم ��ا يت�ش ��ظى (ف�ل�ان العراق ��ي) اىل �أك�ث�ر من �ش ��خ�ص
و�ش ��اهد على تلك احلقبة التي ر�سمها احل�سني بدقة وعني
�ش ��اهدة م�س ��لطة عل ��ى حوادث وتفا�ص ��يل دقيق ��ة ،حتتاج
لأعم ��ال �أخ ��رى لتو ّث ��ق حج ��م الوج ��ع العراق ��ي .مل تهمل
الرواية �أحداث الهام�ش �أو لنقل ،املنت الثانوي ،تفا�ص ��يل
ليلة �سقوط النظام وكيف كان (فالن العراقي) يتجول يف
بغ ��داد وعينه ت�ص ��ور �أعمال ال�س ��رقة والنهب التي �س ��مح
االمري ��كان بارتكابه ��ا وامل�س ��اعدة عليه ��ا ،لكنهم وح�س ��ب
(فالن العراقي) رف�ض ��وا فتح ابواب ال�س ��جون امل�ؤ�صدة،
مثلم ��ا رف�ض ��وا اعطاءه ��م م ��ا ميكنه ��م م ��ن ك�س ��ر وتهدمي
اجلدران الكونكريتية �أو �سقوف املعتقالت ال�سريّة ،كانت
(لفالن العراقي) ع�شرات الكامريات اخلفية واملعلنة وهي
تر�سم وتو ّثق لكل تفا�صيل �أيام ال�سقوط الأوىل.
قد تك ��ون الرواية ارتك ��زت على جتربة اعتقال �أو �س ��جن
للكات ��ب �أو ملع ��ارف و�أ�ص ��دقاء مقرب�ي�ن من ��ه ،كم ��ا ميك ��ن
�أن تك ��ون ق ��د ارتك ��زت عل ��ى �ش ��هادتهم وحكايته ��م الت ��ي
ادخلها الكاتب يف خمترب �س ��ردي خا� ��ص ،نتج عنه رواية
(ال�سقوط) التي �أراد الكاتب باختيار العنوان� ،أن ي�ضرب
ب ��ه �أكرث م ��ن ع�ص ��فور ،فهو ا�ش ��ارة اىل �س ��قوط الأخالق
عن ��د البع�ض مم ��ن يو�ش ��ون بالنا� ��س ،و�س ��قوط الرحمة
م ��ن قلوب رجال الأم ��ن والتحقيق ،وهم يبتك ��رون �أنواع
التعذي ��ب الوح�ش ��ي ،مثلما هي �إ�ش ��ارة اىل �س ��قوط كل ما
يتعل ��ق بالإن�س ��انية واالنتماء للأر� ��ض والوطن من خالل
م ��ا كان يقوم به النظ ��ام البعثي من جرائم يندى لها جبني
الإن�س ��انية ،وه ��و يف الأخري� ،إ�ش ��ارة اىل �س ��قوط النظام
امل ��روّ ع الذي �س ��قط معه الكثري من الأقنعة وتك�ش ��فت تلك
اجلرائم التي �سجلها �سليم احل�سني ،يف روايته ال�شاهدة
(ال�س ��قوط) .والت ��ي ختم ��ت ب�ش ��كل مغاير ل ��كل �أحداثها،
�إذ ا�س ��تعاد الكاتب بع� ��ض حياة فالن العراق ��ي ،قبل حياة
االعتقال وال�س ��جون وزجّ بها يف ا�ص ��عب م�شهد ،يوم كان
اجلمي ��ع يبحثون ع ��ن رفات ابنائه ��م يف املقابر اجلماعية
واذ ب ��ه يلتق ��ي حبيبته الت ��ي تبحث عن رف ��اة اخيه ،لتبدا
رحلة اخرى من رحالت �ضياع فالن..

صدر قديما
الجام��ع لمف��ردات األدوي��ة واألغذية الب��ن البيطار
اب ��ن البط ��ار دار�س م�ش ��هور لعلم الإع�ش ��اب وال�ص ��يدلة،
�أ�س ��مه الكامل عب ��د الله بن �أحمد �ض ��ياء الدين االندل�س ��ي
املالقي .ن�س ��بة املالقي لآنه ولد يف الربع االخري من القرن
ال�س ��اد�س الهجري يف مالقة وتويف يف دم�شق عن �سبعني
عاما تقريبا �سنة 646للهجرة ( 1248م).
كان ا�ستاذا البن ابي �أ�صيبعة الذي دون (طبقات الأطباء)
من دون �أن يعطي مادة وافية عن �أ�ستاذه فيه!
يف دم�ش ��ق انطل ��ق اب ��ن البيط ��ار للعمل على م�س ��تويني ،
اوالهما درا�سة اع�ش ��اب الريف يف ال�شام وتركيا ومعرفة
خ�صائ�ص ��ها الطبي ��ة ،وثانيهم ��ا املبا�ش ��رة بالت�أليف حيث
�أمت كتاب ��ه ال�ش ��هري (اجلامع ملفردات الأدوي ��ة والأغذية)،
وكتابه (املغني يف االدوية املفردة) الذي �ش ��رح فيه كيفية
عالج اع�ض ��اء االن�سات ع�ضوا ع�ضوا وهو مما اخت�ص به
االطباء وال�صيادلة.
و�ض ��ع اب ��ن البيطار كت ��اب (اجلام ��ع) يف اربع ��ة اجزاء
حي ��ث توخ ��ى في ��ه دق ��ة االف ��ادة م ��ن الطبي ��ب غالينو�س
م�ض ��يفا ما ا�ستخل�ص ��ه هو ،ويقول �أن ��ه ((توخى حتقيق

�س ��تة اه ��داف االول ا�س ��تيعاب القول يف االغذي ��ة املفردة
واالتغذية امل�س ��تعملة على الدوام)) ويقول �أي�ضا(( :وقد
ا�س ��توعبت في ��ه جمي ��ع م ��ا يف اخلم�س مق ��االت من كتاب
الأف�ض ��ل دي�س ��قوريدو�س ،وك ��ذا فعل ��ت �أي�ض ��ا بجميع ما
�أورده الفا�ضل غالينو�س يف ال�ست مقاالت من مفرداته ثم
احلق ��ت بقولهما م ��ن اقوال املحدث�ي�ن يف االدوية املعدنية
واحليوانية ...و�أ�سندت جميع االقوال اىل قائلها)).
وهو يناق�ش ما نقله مبقارنة ما تو�ص ��ل اليه ب�شكل عملي
بالذي نقل عنه ليثبت ر�أيه العلمي ،وكان ان ا�س�س ملعجمه
ب�ت�رك التك ��رار يف املعلوم ��ة واعتماد الت�سل�س ��ل املعجمي
والتنبي ��ه عل ��ى كل دواء وق ��ع في ��ه وهم لباح ��ث متقدم او
متاخر ،قد ذكر كل االدوية بجميع اللغات املتداولة.
م ��ن ذلك جن ��د ان �أب ��ن البيطار ق ��د اعتم ��د يف ت�أليفه على
قواعد الت�أليف العلمية املعروفة ،ذكر امل�صادر واملعلومات
املعتمدة علىدار�سني �سبقوه ثم اعتماد البحث االمربيقي
(ال ��ذي يعتم ��د الدرا�س ��ة العملي ��ة بامل�ش ��اهدة والتجرب ��ة
وا�ستخال�ص النتائج).

وجن ��د ان ابن البيطار قد ذكر ا�س ��ماء واو�ص ��اف االدوية
امل�س ��تلة م ��ن النباتات واحلي ��وان وا�س ��تعماالتها من هذه
النبات ��ات :العف� ��ص واالرك واال�ش ��نان والآ� ��س واالفيون
والب ��ان وال�ب�رواق والب�ش ��مة واحلنظ ��ل واجلندق ��وق
والدا�صيني ومئات غريها.
وتناول ابن البيطار بالبحث اخل�صائ�ص العالجية للكثري
من احليوانات ومنها ا�سد الأر�ض وهو احلرباء والتدرج
وال�ت�ن وهو احلوت واحلب ��ارى والرذون (وهو قريب من
الورل) واحلرجول وهو نوع من اجلراد والروبيان الذي
ي�سميه �أهل م�صر القرند�س واحللزون ومئات غريها
ويف املع ��ادن ذكر الكثري منها ومن خ�صائ�ص ��ها العالجية
فه ��و يقول ع ��ن الذهب ان ��ه معتد للطيف يدخ ��ل يف ادوية
ال�سوداء واف�ضل الكي وا�سرعه برا ما كان يكوى بالذهب
و�إم�س ��اكه يف الفم يزيل البخر وحتدث عن االرتكان الذي
اذا احرق احمّر و�ص ��ار نافعا لع�س ��ر ال ��والدة وذكر الكثري
ع ��ن الده ��ون ومنها ده ��ن الزعفران وده ��ن احلناء ودهن
ال�س ��فرجل والطني احلر والطني الرمني وامل�ستكي ،ولكل

نبات وحيوان ودهن وحجر ا�ستخدامه وفائدته.
ان كتاب (اجلامع) يخ�ض ��ع بال�ض ��رورة للدر�س احلديث
وفي ��ه ما هو خ ��ارج عن الدرا�س ��ات ال�ص ��يدالنية احلديثة
ولكنه يظل كتاب ��ا نافعا وجديرا بالتقدير العلمي والبحث
يف تاريخ العلوم الطبية وال�صيدالنية.
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«الالجئ العراقي» ...ثنائية الهجرة والحنين
عبد هللا صخي يكمل بها ثالثيته الروائية

م ��ا مي ّي ��ز ه ��ذه الرواي ��ة ه ��و ك�ث�رة
اال�س ��تذكارات واال�س ��تعادات الذهني ��ة
لل�شخ�ص ��ية الرئي�سية علي �س ��لمان بحيث
يتع ّرف القارئ من جديد على �أ�سرة �سلمان
اليون�س وزوجته مك ّية احل�س ��ن وبناتهما
الث�ل�اث و�أزواجهنَّ  ،كما ي�س ��تعيد ذكريات
بع�ض �أ�ص ��دقائه يف �سنوات الدرا�سة مثل
مو�س ��ى حممد لفتة ،علوان عزيز ،ور�شيد
امل�ص � ِّ�ور� ،إ�ض ��افة �إىل بع�ض ال�شخ�صيات
ال�شعبية التي �أثثت املنت ال�سردي للثالثية
برمته ��ا مث ��ل املجن ��ون قا�س ��م ،والف ّرا� ��ش
عبي ��د �ش ��ناوة ،وع ��ازف الطبل ��ة �س ��وادي
حمي ��د و�س ��واهم م ��ن ال�شخ�ص ��يات الت ��ي
ع ��ززت ه ��ذه الرواي ��ة الت ��ي ت�ص ��لح لأن
تكون منوذج ًا لأدب ال�س ��جون يف العراق
مل ��ا تتوفر عليه م ��ن مط ��اردة ،واعتقاالت،
وا�س ��تجوابات متوا�صلة ملعظم �أفراد هذه
العائلة التي ُتعترب ع ّينة ُم�ص ّغرة للمجتمع
العراق ��ي ال ��ذي تل ّب�س� � ُه هاج� ��س اخل ��وف
والرع ��ب م ��ن ُحك ��م البع ��ث الديكتاتوري
ال�س ��ابق .ومن �أبرز ا�سرتجاعاته الذهنية
تع ّلمه قراءة القر�آن الكرمي على يد املاليل،
وت�سجيله يف املدر�سة االبتدائية ،و�إتقانه
عزف العود على يد املو�سيقي عالء �شاكر،
ومواظبته على العمل يف العطلة ال�صيفية،
وتفكريه يف الهجرة �إىل �سوريا �أول الأمر
ومنها �إىل املجهول.
تب ��د�أ �أح ��داث الرواي ��ة م ��ن غرف ��ة رق ��م 9
يف ح ��ي �أك�ت�ن ت ��اون بلن ��دن ثم يع ��ود بنا
الراوي بوا�س ��طة تقنية «الفال�ش باك”�إىل
�أربع عوا�ص ��م عربية وهي بغداد ودم�شق
وبريوت وعدن ثم يخت ��م الأحداث بنهاية
فنية م�ؤثرة.
ومثلم ��ا جنح عبد الله �ص ��خي يف اجرتاح
الثيم ��ة الرئي�س ��ية وتعزيزه ��ا بثيم ��ات
م�ؤازرة تت�ضافر على مدار الن�ص الروائي،
ف�إنه يبدع يف بناء �شخ�صية البطل وميدّها

مبختل ��ف العنا�ص ��ر الإ�ش ��كالية العميق ��ة،
فهو ع ��ازف ماهر ،وميتل ��ك موهبة غنائية
�أ�صيلة كانت على و�ش ��ك الذيوع وال�شهرة
ل ��وال اعتقاله الع�ش ��وائي الذي ُو ِ�ص ��ف يف
�أحد التقارير «ب�أنه �إجراء وقائي ،ت�أديبي،
حتذيري» (�ص .)17وقبيل �إخالء �س ��بيله
يو ِّق ��ع على وثيقة تعهد بع ��دم االنتماء �إىل
�أي حزب �سيا�س ��ي ما عدا حزب ال�س ��لطة.
وحينما ي�ص ��ل �إىل البيت مبتهج ًا بحريته
يكت�ش ��ف وف ��اة �أم ��ه فيعق ��د الع ��زم عل ��ى
الرحي ��ل «وامل�ض ��ي بعي ��د ًا عن البل ��د الذي
حرم ُه من والدته ،ومن التعليم واملو�سيقى
وا ُ
حلب”(�ص )22وما �أن ي�ض ��ع قدميه يف
دم�شق حتى ي�ش�ت�رك يف م�ؤمتر املعار�ضة
العراقية الذي انعق ��د ببريوت وخرج منه
بانطباع ��ات �س ��يئة لأن القوى ال�سيا�س ��ية
ال متتل ��ك م�ش ��روع ًا وطني ًا ميك ��ن �أن ينقذ

البالد م ��ن الديكتات ��ور وحروب ��ه العبثية
املتوا�صلة.
يتع� � ّرف عل ��ي �س ��لمان بع ��د خروج ��ه م ��ن
الع ��راق عل ��ى ث�ل�اث ن�س ��اء وه ��نّ خول ��ة
العراقي ��ة ،ن�س ��رين ال�س ��ورية ،و�س ��اندرا
الربيطاني ��ة حي ��ث ي�ش ��عر �أنه قري ��ب جد ًا
من خولة �إبراهيم جميل ،ال�ش ��يوعية التي
�ألتقاه ��ا ُم�ص ��ادفة يف رحلت ��ه �إىل بريوت،
وظ ��ل قلق� � ًا عليها لأن �ض ��ابط اجل ��وازات
يف املعرب احلدودي طلبها �شخ�ص ��ي ًا بينما
غادر �سائق التاك�سي رغم تو�سالت ال ُركّاب
الآخري ��ن ب� ��أن ينتظ ��ر قلي ًال .يق�ت�رن علي
بخول ��ة دون �أن تغريه باالنتم ��اء حلزبها،
وتغام ��ر بالهج ��رة �إىل لن ��دن لوحدها على
�أمل �أن يلت ّم �شملهما الحق ًا بينما يبقى علي
يف دم�شق حتت وط�أة البطالة و�ضيق ذات
الي ��د بحي ��ث ي�ض ��طر للعمل يف دار ن�ش ��ر،
ومعم ��ل لق� �ّ�ص احلج ��ر ،ومكت ��ب حماماة
بينما كان يتغافل دائم ًا عن ن�صيحة �صديقه
�أمني �ش ��اكر بالغن ��اء يف املطاعم ما دام �أنه
ميتلك خامة �صوت جيدة ميكن �أن يوظفها
يف ك�س ��ب املال� .أ�شرنا �س ��لف ًا �إىل �إ�شكالية
ه ��ذه ال�شخ�ص ��ية الت ��ي تع ّر�ض �ص ��احبها
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ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺻﺨﻲ

نرشت ايفانكا ترامب ابن��ة الرئيس االمرييك دونالد ترامب ،كتاب ًا
جديد ًا من تأليفها مؤخر ًا بعنوان”النساء العامالت".
وقد رشع��ت ايفانكا بتأليف هذا الكتاب وق��ت كان والدها يدير
حملته الرئاسية ،وميكن أن يعترب هذا الكتاب توليفة ملجموعة من
املقاالت التي كتبت يف العقد املايض ،والتي تتوجه نحو النساء
اللوايت يدخلن عامل األعامل.
وهذا ال يعني أن كل النصائح التي
يتضمنه��ا الكتاب نصائح س��يئة –
لكن الع��دد الجديد منها محدود
للغاي��ة .-فالكتاب يقتبس فقرات
عدة كت��ب صدرت
طويل��ة م��ن ّ
يف امل��ايض وتناول��ت ذات
املوضوع.

"النساء العامالت"
كت��اب ايفان��كا ترام��ب الجدي��د

اﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ

لل�س ��جن يف بغداد مدة ثمانية �أ�ش ��هر دون
�أن يرتكب ُجرم ًا ،ويف دم�ش ��ق �شعر بالذل
وفظاظة اال�س ��تجواب الأمني الذي �أف�ضى
ب ��ه �إىل الي�أ� ��س واخليب ��ة واالنك�س ��ار ،فال
غراب ��ة �أن يفق ��د الق ��درة عل ��ى الغن ��اء لأن
�شيئا ما قد ّ
جف يف روحه� ،شيئا «كالعطب
يدفعه نح ��و العزل ��ة الروحي ��ة ،واالكتفاء
بالهم� ��س واملناجاة”(�ص .)66ويف غمرة
هذا الف ��راغ الروح ��ي والعاطف ��ي يتعرف
على ن�سرين ال�سورية التي اندفعت �صوبه
كث�ي�ر ًا لكنه كان يتف ��ادى عواطفها املتقدة،
ويتذكر دائم ًا �أنه متزوج من امر�أة يحبها،
ويتمنى �أن يب� �دِّد وحدتها ،ويجعل منفاها
� ّ
أخف وط�أة و�ضراوة.
يذع ��ن عل ��ي حت ��ت وط� ��أة احلاج ��ة للغناء
يف مطع ��م «ال�س ��هرانني”وتنبهر الفتي ��ات
بعذوب ��ة �ص ��وته ،و�ش ��جنه ،ورخامت ��ه
فتتح�س ��ن �أو�ض ��اعه املادية ويحقق بع�ض
ال�ش ��هرة بني رواد هذا امل ��كان غري �أن هذه
البحبوب ��ة مل ت�س ��تمر طوي�ل ً�ا� ،إذ هاجم ��ه
ثالث ��ة �ش ��بان و�أ�ش ��بعوه �ض ��رب ًا ورك ًال
حت ��ى �أغمي علي ��ه ف�أق�س ��م �أ ّال يغني يف �أي
مطع ��م بعدم ��ا ت�ش ��ظت روحه م ��ن الإهانة

واخلذالن.
ال يعتم ��د عبد الله �ص ��خي على املبالغة يف
ر�سم �شخ�صية الالجئ فهو خائف ،منك�سر،
وميك ��ن �أن تتعر� ��ض حياته الأ�س ��رية �إىل
التفت ��ت وال�ض ��ياع ،متام� � ًا كما ح�ص ��ل مع
ال ��راوي علي �إذ انقلبت زوجته ر�أ�س� � ًا على
عق ��ب وطلبت من ��ه االنف�ص ��ال لأنها مل تعد
قادرة على التوا�ص ��ل معه ،والعي�ش حتت
�س ��قف واحدُ .ترى ،ما الذي غيرّ ها فج�أة؟
ه ��ل هو املنفى� ،أم عذابات ��ه الالمرئية؟ هل
ه ��ي الوح ��دة �أم احلن�ي�ن �إىل الوطن؟ هل
ه ��و التقوقع واالنكفاء عل ��ى الذات �أم عدم
القدرة على االندماج باملجتمع اجلديد؟
يب ��دو �أن ن�س ��رين ال�س ��ورية الت ��ي تعم ��ل
م�ض� � ّيفة يف �إح ��دى اخلط ��وط اجلوي ��ة
العربي ��ة قد جاءت �إىل لندن لكي تنتقم منه
ب�ش ��كل ما ب�أ�س ��اليب الأنثى التي �أ�صبحت
الآن ع�ص ّية ومتمنعة على هذا الرجل الذي
خذلها طوال �إقامته يف دم�شق.
�أما املر�أة الثالثة فهي �ساندرا الإجنليزية،
�ص ��احبة العين�ي�ن ال�س ��احرتني «اللت�ي�ن
تناف�س ��ان الكواكب» (�ص )9التي انف�صلت
ه ��ي الأخ ��رى ع ��ن �ص ��ديقها مارت ��ن �إث ��ر
عودتهما من رحلة �إىل ال�سواحل املغربية،
فق ��د كان ��ت مر�ش ��حة لأن حتت ��ل م�س ��احة
ّ
املحطم
عاطفي ��ة م ��ا يف قلب ه ��ذا الالج ��ئ
الذي �أعياه املنفى ف�س ��قط مري�ض ًا ،وبينما
م�س ًا رقيق ًا
كانت �أ�صابعها احلريرية مت�سه ّ
«ا�س ��تبد به �ش ��وق جارف �إىل بغ ��داد� ،إىل
نهره ��ا ومقاهيه ��ا و�ش ��وارعها وحدائقها»
(�ص )189موقن ًا ب�أنه �سي�ش ��فى �إن عاد من
كل �أمرا� ��ض املنفى الت ��ي تراكمت عليه مذ
جتاوز معرب الرطب ��ة احلدودي يف رحلته
املجهولة التي ت�سوقها املقادير.
مثلما تت�ألق لغة عبد الله �ص ��خي ،ويتوهج
�إيقاعه ��ا ال�س ��ردي ال�س ��ل�س عل ��ى م ��دار
الن� ��ص تذهلن ��ا النهاي ��ة الرتاجيدية ملوت
البط ��ل املغ�ت�رب ال ��ذي مل يب ��كِ علي ��ه �أحد
م ��ن امل�ش� � ّيعني العراقي�ي�ن «وحده ��ا كانت
�س ��اندرا تبك ��ي وه ��ي ت�س ��تند �إىل �س ��ياج
ال�شرفة”(�ص.)192

وقد ج ��اء الكتاب خميب� � ًا لآمال العديدي ��ن الذين كانوا
ي�أمل ��ون يف �أن يفت ��ح الكت ��اب له ��م نافذة عل ��ى ما ميكن
توقعه من �إدارة ترامب وكذلك فهو ال يت�ضمن تفا�صيل
عن حياة �إيفانكا و�آرائها ال�سيا�س ��ية .ويف حني ت�ش�ي�ر
الكاتبة اىل والدها الرئي�س ترامب يف بع�ض جتاربها
اخلا�ص ��ة ،اجلمه ��وري ،ف� ��إن الكت ��اب غالب� � ًا م ��ا يطرح
�أف ��كار ًا عام ��ة عن ت�ش ��جيع املر�أة ومتكينه ��ا من دخول
ع ��امل الأعمال وهذه املوا�ض ��يع ميكن لأيّ �ش ��خ�ص �أن
يكتب عنها.
وم ��ع ذل ��ك ،هناك ع ��دد من احلكاي ��ات مث�ي�رة لالهتمام
يف الكت ��اب والت ��ي ت�س ��اعد يف �إلقاء ال�ض ��وء على ابنة
الرئي�س القوية.
فوفق� � ًا ملقدم ��ة الكت ��اب ،انته ��ت ايفان ��كا ترام ��ب م ��ن
خمطوطة الكتاب قب ��ل �إعالن نتائج االنتخابات وكتبت
املقدمة يف الأيام التي �سبقت تن�صيب والدها .ونتيجة
لذلك ،ف�أثناء ما كانت ت�ؤلف الكتاب ،كان من امل�س ��تحيل
بالن�سبة لها �أن تتوقع وقت �صدور الكتاب ،انها �سترتك
وظيفته ��ا كرئي�س تنفيذي ل�ش ��ركة �إيفان ��كا ترامب لكي
تعمل يف من�صب ر�سمي يف البيت الأبي�ض.
وقالت ايفان ��كا ترامب”:عندما يتوىل والدي من�ص ��ب
الرئي� ��س اخلام� ��س والأربع�ي�ن لأمتنا� ،س� ��أترك العمل
ر�سمي ًا يف م�ؤ�س�سة ترامب وجميع ال�شركات التجارية
الأخرى"”.عل ��ى ال ��ورق �س ��يكون هذا الأمر وا�ض ��ح ًا،
ولكن عاطفي ًا ،مل يكن هذا قرار ًا �سه ًال".
يع ��ود الكتاب للحديث مرار ًا وتك ��رار ًا عن حب ايفانكا
ترامب لريادة الأعمال ومدى �أهمية وظيفتها بالن�س ��بة
له ��ا  -وهو �ش ��يء ق ��د ال تكون قد اعطت ل ��ه ذلك التقييم
لو �أنها كانت تدرك قبل ن�ش ��ر الكتاب� .أن يف انتظارها
قف ��زة كب�ي�رة يف حياته ��ا املهني ��ة .ولكانت ق ��د جتنبت
�أي�ض� � ًا اال�ش ��ارة اىل الكث�ي�ر م ��ن النق ��اد ال�ص ��ريحني
للتطلع ��ات ال�سيا�س ��ية لأبيها ،لو انها كان ��ت متيقنة �أنه
�سيتم انتخابه.
ويف ثناي ��ا الكتاب ،تتوجه ايفانكا ترامب بال�ش ��كر اىل
اثنني من مربياتها عندما كان ��ت طفلة”،لأنهما جزء من
عائلتن ��ا الكب�ي�رة ويعود الف�ض ��ل له ��ن يف جناحي يف
حياتي العملية".
وعلى الرغم من النقا�شات امل�ستفي�ضة حول احلاجة �إىل
رعاية �أطفال مدفوعة الأجر يف جميع �أجزاء الكتاب� ،إال
�أن ترامب ال تذكر مربيتها اخلا�ص ��ة �س ��وى مرة واحدة
يف الكتاب ،وكتبت ايفانكا تقول”�إن بع�ض� � ًا من �أجمل
�صوري ايام الطفولة التقطتها يل مربيتي.
كم ��ا توجه ��ت بال�ش ��كر اىل املربيات الأخري ��ات لبذلهن

جهود ًا كبرية يف رعايتها هي و�أ�شقائها.
وذك ��رت ايفان ��كا ترام ��ب يف كتابه ��ا ال ��ذي يعت�ب�ر يف
الأ�س ��ا�س دليل عمل”ير�ش ��د الن�س ��اء نح ��و النجاح يف
عامل االعم ��ال� ،أنها مل تولد ويف فمها ملعقة من الذهب
 وه ��ذه العب ��ارة تك ��ررت كث�ي�ر ًا يف جميع �ص ��فحاتالكتاب.
وتكتب عن ذلك فتقول”ال ميكن نكران ،ان �أحد العوامل
التي �س ��اهمت يف جناحي هي الأبواب التي فتحها يل
ا�س ��م عائلتي ون�ش�أتي املميزة” ،وت�ض ��يف�”.أنا ممتنة
جد ًا جلمي ��ع الفر�ص التي �أتيح ��ت يل ،ولكنها لوحدها
مل تكن لت�ضمن جناحي ،لقد مكنني الف�ضول واحلما�س
والعم ��ل اجل ��اد واملثاب ��رة م ��ن �إثب ��ات قيمتي لنف�س ��ي

وللآخرين من خارج عائلتي".
ولكن م ��ع ذلك ،وكما يق ��ول االقتبا�س جمهول امل�ص ��در
الذي يت�ض ��منه كتاب ايفانكا ترامب�”،أن ما يحدث فرق ًا
هو لي�س ما تعرفه بل من هو الذي تعرفه”.
عن ��د قراءة”الكت ��اب" ،فمن ال�س ��هل يف بع�ض الأحيان
�أن ي�ص ��يبك االح�س ��ا�س ب�أن ما تقر�أه هو جمرد ق�ص ��ة
ع ��ن �س ��يدة �أعمال مكافح ��ة .،ولكن فيم ��ا بعد ومبجرد
�أن يذكر ا�س ��م ما �ستدرك �أن املق�صودة ،يف الواقع،هي
�إيفانكا ترامب.
ت�ست�ش ��هد ايفان ��كا ترام ��ب كث�ي�ر ًا يف كتابه ��ا مبقوالت
الفيل�س ��وف نيت�ش ��ه :وم ��ن ب�ي�ن ال�شخ�ص ��يات الأخرى
املثرية للده�شة الواردة يف الكتاب النا�شطة يف احلركة

الن�س ��وية بيت ��ي فريدان ،والروائ ��ي املعار�ض لرتامب
جون ��وت دياز ،واملمثلة �س ��ينثيا نيك�س ��ون التي تنتقد
دونالد ترام ��ب كثري ًا ،وم�ؤلف كتاب ف ��ن احلرب القائد
ال�صيني”�سون تزو".ا�ض ��افة اىل احتواء الكتاب على
اقتبا�س ��ات كثرية منها على �س ��بيل املثال ،ما �أخذته من
�شخ�ص ��يات بارزة مثل �س ��تيف جوبز م�ؤ�س ���س �ش ��ركة
�آب ��ل ( 4اقتبا�س ��ات) ،و�ش�ي�ريل �س ��اندبرج كارا �س ��يدة
�أعمال �أمريكية وم�س� ��ؤولة الت�شغيل يف الفي�سبوك (11
اقتبا�س� � ًا) ،والكات ��ب الأمريك ��ي الكال�س ��يكي املع ��روف
ماركتوين ( 3اقتبا�سات) وغريهم.
والهدف املعلن من وراء الكتاب هو تغيري �صورة املر�أة
وال�سرديات حولها ،املتعلقة بعالقتها مع العمل واحلياة
عموم ًا ،يف �سبيل حتقيق النجاح واالخرتاقات.
وت ��رى �إيفان ��كا �أنه بالرغ ��م من �أن  40باملئة من الأ�س ��ر
الأمريكية معيلها الأ�سا�س امر�أة� ،إال �أن املجتمع ال يزال
ينظر �إىل ذلك الدور ب�ش ��يء م ��ن الغرابة”،فعمل املر�أة
يبدو �إىل الآن ك�أنه �شيء �شاذ".
لكن بع�ض املنتقدين يرون �أنه يبدو هنا� ،أن هذا الكتاب،
ال تنطبق عليه القاع ��دة التي تقول�”..إن الكتاب يعرف
من عنوانه".
�.أن الكتاب ميكن ان يعترب مبثابة الإعالن عن م�صاحلها
ال�شخ�صية والعائلية وترويج لدورها اجلديد.
برغم كل النقد ،ف�إن كتاب �إيفانكا قد يكون مهم ًا لأ�سباب
�أخ ��رى عديدة ،يف معرف ��ة كيف تفكر امل ��ر�أة التي يقال
�إنه ��ا وراء الكثري من احلبكات بالبيت الأبي�ض خا�ص ��ة
قدرته ��ا يف الت�أث�ي�ر عل ��ى والده ��ا يف اتخ ��اذ بع� ��ض
القرارات املهمة.
�أي�ض� � ًا ال ميكن ب�أيّ حال اال�س ��تهانة بخربتها يف جمال
الأعمال وخ�ب�رة العائلة ،بغ�ض النظر ع ��ن الآراء التي
ميك ��ن �أن ت�ص ��در هنا وهن ��اك� ،إذ ال يخلو �س ��جل عائلة
ترمب من الأعداء واملرتب�صني يف �إطار �صراع امل�صالح
والأعمال يف الواليات املتحدة.
وه ��ي تقدم يف الكتاب اي�ض ��ا ن�ص ��ائح لكيفي ��ة التعامل
مع التوتر وال�ض ��غوط ،وطرق الو�ص ��ول للقب”�سيدة
�أعم ��ال ناجح ��ة" ،كم ��ا ت�ش ��ارك الق ��راء م ��ا تعلمت ��ه عن
والده ��ا ،وت�ؤكد على ال ��دور املح ��وري للعائلة يف دعم
احلياة املهنية �سواء للمر�أة �أو الرجل
لكنها تقوم بح�ش ��ر جميع ميولها ال�سيا�س ��ية يف ف�صل
ق�ص�ي�ر مكون من �أربع �ص ��فحات ،وهو الف�ص ��ل االخري
يف الكتاب الذي يت�ألف من � 211صفحة.

عن موقع بزن�س ان�سايدر
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يف عمل��ه الغام��ض املفحم األول”إكتش��اف
العزل��ة” ،يقدم الينا الكات��ب ومخرج األفالم
االمري�كي بول اوس�تر بورتري��ه ال ينىس ألب
مروعة داخ��ل م��ايض عائلته
مح�ّي�رّ ونظ��رة ّ
العنيف .آخر مقاالته”ي��د عىل الفم”املقتطف
من كت��اب صدر ع��ام  1997بنف��س العنوان،
يع��رض وقائ��ع مغيظ��ة ع��ن س��نوات الفقر
والرصاع الفني للكاتب .من سوء الحظ ،القارئ
املتحمس لهذه املذكرات ،الذي يتوقع املزيد
م��ن ه��ذه الوقائع ،س��يصاب بالخيب��ة بكتاب
اوسرت األخري”يوميات شتاء”.

الكت ��اب اجلدي ��د ه ��و جمموعة م ��ن مذكرات،
ت�أمالت وتفا�ص ��يل ،بغري نظام وغري ر�سمية،
مق َّدم ��ة ب�ص ��يغة �ض ��مري املخاط ��ب ومرتبطة
بغ�ي�ر �إح ��كام بثيمات العم ��ر واجل�س ��د� .إنها
ت�سعى لإعطاء �إنطباع ب�أنها مكتوبة على نحو
مرجت ��ل ،من اجل متع ��ة امل�ؤلف ال�شخ�ص ��ية،
ُق�ص ��د منه ��ا �أن تك ��ون من�ش ��ورة .يف
ومل ي َ
الواق ��ع� ،إنها تبدو كتابات �ستن�ش ��ر بعد وفاة
�ص ��احبها ،كما لو �أنها مكت�ش ��فة بال�صدفة بني
�أوراق او�س�ت�ر بعد موته ،و ُن�شرت على عجل
لتت�ص ��ادف م ��ع منا�س ��بة تخ� ��ص امل�ؤل ��ف �أو
لإحياء ذكراه.
لك ��ن او�س�ت�ر يف اخلام�س ��ة وال�س ��تني م ��ن
العم ��ر ،ومن الوا�ض ��ح �أنه يف �ص ��حة جيدة،
ولدى نا�ش ��ريه الكثري من الوقت ليفكروا فيه
بالن�ش ��ر .وكان عليهم ان يفك ��روا مليا و�أكرث
بقلي ��ل� .إذ �أن”يومي ��ات �ش ��تاء”كتاب فظي ��ع
– من النوع املنغم�س يف الذات ،غري امل َف َّكر
ب ��ه بعناي ��ة وكارثة معدّة على نح ��و بائ�س –
يجعلك تت�س ��اءل ب�شك� ،إن كنت معجبا حقا �أو
ال ب�أعماله ال�سابقة.
بول او�س�ت�ر معروف اف�ض ��ل بكون ��ه روائي،
و�أحيان ��ا روائ ��ي جي ��د .ورغ ��م �أن ��ه تع ّر� ��ض
للكث�ي�ر من النقد ،وبع�ض ��ه كان م�س ��وّ غا لأنه
يعيد �إ�س ��تخدام و�س ��ائله الأدبية املف�ضلة من
رواي ��ة اىل �أخرى ،ف�إن هناك قتنة �أ�ص ��يلة يف

صدر باالنكليزي

مذكرات تعطي إنطباع بأنها
مكتوبة على نحو مرتجل

العم ��ل االو�س�ت�ري – �إن ��ه ميلك الق ��درة على
�ص ��بغ العادي ب�صبغة قوة فوطبيعية تقريبا.
غ ��رف� ،أ�س ��رار ،خمطوط ��ات ،ح ��ب وفقدان،
م�ش ��هد مديني – هذه العنا�صر امل�ألوفة تتخذ
معن ��ى عميقا ومث�ي�را يف �أغلب عمل او�س�ت�ر
املنجز.
هنا ،مع ذلك ،ال يبدو �إنه بلغ �س ��حره القدمي.
�إنه يقدّم لنا �إنطباعات عن حياته من الطفولة
املبكرة اىل اواخر منت�ص ��ف العمر ،ويحاول
�أن يعوّ �ض عن عاديتها برثثرة بالغية �ساذجة،
دالة على الثقة ب�ش ��كل وا�ض ��ح ،بحيث �إنه �إذا
�ص� � َّف َق ب�ص ��وت عال ،نحن �سن�ص ��فق اي�ض ��ا.
يف حماولة لو�ص ��ف ربي ��ع طفولته ،يخربنا
ان الرب�س ��يم ذا الأرب ��ع �أوراق ((هو موجود
كت�ش ��ف كان نادرا ،لذلك
فع�ل�ا ،ولكنه حيث �أُ ِ
كان �س ��ببا للكثري من الإحتفال)) .طائر ابو
احلِ ّن ��اء ،ي�ش ��رح قائ�ل�ا ،هو ((طائر �ص ��غري
�صدره احمر ،يظهر ذات �صباح فج�أة وعلى
نحو ال ُي َف ّ�سر يف حديقتك ،واثبا هنا وهناك،
حافرا يف الع�شب بحثا عن الدود )).بعد ذلك،
يت�أم ��ل يف مو�ض ��وع امل�ش ��ي (( :ق ��دم للأمام،
ثم ق ��دم �أخرى للأم ��ام)) .يف املدار�س العامة
(( :كل �ش ��خ�ص يعي� ��ش يف املنطق ��ة ميكن ان
يلتح ��ق به ��ا جمان ��ا )).ويف امل ��وت (( :كلن ��ا
ذاهبون اىل هناك)).
الكثري من تفا�ص ��يل الكت ��اب ُر ِتبَت يف قوائم
طويل ��ة� ،إح�ص ��ائية� .أرب ��ع �ص ��فحات م ��ن
طع ��ام الأطف ��ال املف�ض ��ل عن ��د امل�ؤل ��ف .ثالث
�ص ��فحات م ��ن املدار� ��س الت ��ي داوم ��ت به ��ا
زوجت ��ه� .ص ��فحتان من الأ�ش ��ياء الت ��ي عملها

بيدي ��ه .ثالث �ص ��فحات م ��ن كل الأمكنة التي
�س ��افر اليها .خم�س ��ون �ص ��فحة ،و�ص � َ�ف فيها
كل بيت �أو �ش ��قة �س ��كن فيها يوما� .ص ��فحتان
من �آثار اجلروح على ج�س ��مه .ويعج الكتاب
كذلك بقوائم �أق�ص ��ر ،كما يف هذا املقطع الذي
ي�صف فيه الأنواع املختلفة من الن�ساء الالتي
يجدهن او�سرت جذابات (( :البع�ض مدوّ رات
والبع� ��ض نحي�ل�ات ،البع� ��ض ق�ص�ي�رات
والبع�ض طويالت ،البع�ض مثقفات والبع�ض
ريا�ض ��يات ،البع� ��ض مزاجي ��ات والبع� ��ض
و ّدي ��ات ،البع� ��ض بي�ض ��اوات والبع� ��ض

عن المال
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�س ��وداوات والبع�ض ا�س ��يويات ،ال �شيء
يف املظه ��ر يهم ��ك �أب ��دا ،الأم ��ر كل ��ه يدور
حول النور الداخلي الذي تكت�شفه فيها)).
م ��ا يُقدَّم لنا من هذه الطبيعة الأقل �س ��حرا
للمذك ��رات  :تبج ��ح ب ��رئ دام ��ع يق ��ع على
تخوم الرنج�س ��ية .مديح او�س�ت�ر للأ�شياء
التي خارج نف�س ��ه تقريبا يتعذر متييزه عن
املديح لقدراته اخلا�ص ��ة ب ��ه يف مالحظتها؛
�إن ��ه مت�أث ��ر بعم ��ق بجمال ج�س ��د الراق�ص ��ة
(((متع ��ة ج�س ��دية كان ��ت ه ��ي �أي�ض ��ا متع ��ة
للعق ��ل ،مقدار م ��ن الفرح ينت�ش ��ر ويوا�ص ��ل
الإنت�ش ��ار عبرْ كل جزء فيك))) ،بهيكل ج�س ��ر
بروكلني (((وال مرة واحدة تف�ش ��ل بالإعجاب
باملعم ��اري))) ،باجلو (((توا�ص ��ل النظر اىل
الثلج املت�س ��اقط بنف�س الروع الذي �أح�س�ستَ
ب ��ه حني كنتَ �ص ��بيا)))� .إنه يحتال للإ�ش ��ارة
اىل و�س ��امته م ��رارا ،وبالأخ� ��ص كتف�س�ي�ر
للقاءاته ال�سا ّرة مع بغايا باري�س (((تفرت�ض
�أن ��ك عومل ��ت ب�ش ��كل ح�س ��ن لأن ��ك مل تك ��ون
عج ��وزا ببطن ناتئة �أو �ش ��غيال كريه الرائحة
وقذارة حتت �أظافره ،لكن ك�شاب يف الرابعة
والع�ش ��رين غري عدواين ،غري قبيح))) ،وهو
يزوّ دنا بعناوين كاملة للأمكنة التي كتب فيها
�أك�ث�ر اعماله �ش ��هرة ،كم ��ا لو �أن ��ه يدعونا اىل
رحلة �سياحية.
فع�ل�ا� ،أن حتوي ��ل الذات اىل �إ�س ��طورة �أدبية
عند او�س�ت�ر ه ��ي ملحم ��ة� .إن ��ه يذ ّكرن ��ا ب�أنه
ي�س ��تخدم كاتب ��ة طابعة يدوية معتق ��ة ،بينما
((الكلم ��ات تن ��زف عل ��ى ال�ص ��فحة ))،وب�أن ��ه
ي�س ��تمتع بامللل ��ذات ،يف منزل ��ه ،يف غرف ��ة

مده�شة م�ص ��فوفة بالكتب ،التي هو وزوجته
معا ،وب�سذاجة(( ،ي�ش�ي�ران اليها باملكتبة)).
�إنه ي�صف نف�سه بـ ((الذات املنفردة ،ال�شخ�ص
املتوحد [ ]...رجل �ص ��امت مع ��زول عن بقية
العامل ،جال�س ��ا يوما بعد ي ��وم على مكتب من
غري ما هدف �س ��وى �إكت�شاف اجلزء الباطني
م ��ن ر�أ�س ��ه))� .إفعاله ذ ّكرت ��ه بك ّتاب املا�ض ��ي
العظام ،من بينهم جوي�س وموليري(( .ناظرا
اىل ي ��دك اليمن ��ى ))،خماطب ��ا نف�س ��ه(( ،حني
مت�س ��ك قلم احل�ب�ر الأ�س ��ود الذي ت�س ��تخدمه
لكتاب ��ة هذه اليوميات ،تفك ��ر يف كيت�س وهو
ينظر اىل يده اليمنى يف ظرف م�شابه)).
لكن جوي�س ،موليري وكيت�س مل ي�س ��تخدموا
ابدا اللغة ال�ش ��ائعة وغري الدقيقة ،التي يبدو
�أو�سرت را�ضيا عنها هنا ،وال �شعروا باحلاجة،
كما ي�شعر او�سرت ،اىل ح�شو واحد من كتبهم
مبحا�ض ��رة م�ص ��ورة من  500كلمة عن رحلة
اىل والية ميني�سوتا� ،أو اىل خال�صة ال طائل
وراءه ��ا م ��ن � 10ص ��فحات لفيل ��م مغمور من
اخلم�سينات� ،أو ثالث �ص ��فحات من تفا�صيل
عن طاول ��ة الإجتماعات يف �ش ��قته التعاونية
يف بروكلني.
يف النهاي ��ة� ،إنها املالحظ ��ات التعاونية التي
تو�ضح كم هو”يوميات �شتاء”خميب للآمال.
ر�ش ��يقة ،ذكي ��ة ،هادئة ،هي �ش ��رائح �ص ��غرية
وافرة من حياة ُ�ص�ِّيرِرِّ ت نرثا �س ��اخرا بلطف.
�إنها املالحظ ��ات التي كتبتها زوجة او�س�ت�ر،
وهي �أف�ضل ما يف الكتاب.

ترجمة وإعداد /أحمد الزبيدي

ترجمة :عباس المفرجي

بول اوستر

عن �صحيفة الغارديان

(تل ��ك املدين ��ة )..الكت ��اب ال ��ذي �أجنزته ،ق�س ��مه الأول
يتحدث عن مدينة �شعبية مل �أولد فيها ،بل ع�شت �صباي
وبع�ض �س ��نوات �ش ��بابي فيها ،برفقة �أ�صدقاء ،بع�ضهم
ترك ب�ص ��مة وا�ض ��حة يف احلياة الثقافية  -الأدبية يف
الع ��راق ،والع ��امل العربي ،وحت ��ى العامل .اذك ��ر اليوم
الأول ،الذي فيه:
تبعن ��ا �أب ��ي يف ع�ص ��ر ي ��وم �ش ��توي خم�س ��يني� ،أم ��ي
و�أن ��ا و�أختي و�أخي ال�ص ��غري ،م�ش ��ي ًا م ��ن موقع معمل
الـ(بيب�س ��ي ك ��وال الأهلي)،ال ��ذي ال وج ��ود ل ��ه ،حينها،
فق ��د �أجهزت علي ��ه ق ��وات التحالف ،يف(ح ��رب حترير
الكويت) ،باعتباره م�س ��تودع ًا لأ�س ��لحة الدمار ال�شامل
الت ��ي يف ح ��وزة النظ ��ام!! .وتطاي ��رت �ش ��ظايا قنانيه
ومعدّات ��ه لت�ص ��يب م ��ن �أخط�أت ��ه حم ��م الـ(الك ��روز)

ترجمة /المدى

جاسم العايف

والـ(توماه ��وك) القادم ��ة من البح ��ر الأبي�ض والأحمر
ومياه اخلليج العربي� .أبي مي�س ��ك ف�أ�س ��ه و�أمي حتمل
على ر�أ�س ��ها (طا�س ��ة) البناء اململوءة باجل�ص املخلوط
بالبورك ،و�أنا �أحمل امل�س ��حاة ،و�أخي ال�ص ��غري ،قتيل
خال
ع ��ام ،1987بقذيف ��ة حرب قادم ��ة من نه ��ر عراقي ٍ
م ��ن امل ��اء ،ويق ��ع يف �أق�ص ��ى بقع ��ة م ��ن جنوب �ش ��رق
�أر� ��ض الرافدي ��ن� .أخ ��ي م�س ��ك خي ��ط البن ��اء ،و�أختي
حمل ��ت الأوت ��اد اخل�ش ��بية ،التي �ص ��نعها �أب ��ي بيديه.
�س ��رنا ،فريق ًا ،خائف ًا ،من غ�ض ��ب �أبي ال ��ذي يعو�ض به
جف ��اء �أيامه ،ومرارة زمنه ،باجتاه الغرب ن�ستك�ش ��ف،
مدين ��ة خيالي ��ة ،فلم ن� � َر فيها غري ب�ض ��عة بي ��وت بُنيت
بالطابوقُ ،خ�ص�ص ��ت للدرجات الدنيا يف �سلم موظفي
اململكة العراقية� .أما نحنُ �س ��كان ال�صرائف ،فعلينا �أن
نرحل ،من �أر�ض ال نعلم ملن ت�ؤول ملكيتها ،ا�س ��تحوذنا
عليه ��ا م�ؤقت� � ًا ،بحك ��م احلاجة مل�س ��كن ال يقينا ح ��ر ًا �أو
برد ًا� ،صرائف ق�ص ��ب ن�صبناها مقابل مقر”�شركة نفط
الب�ص ��رة" ،لعلن ��ا ن�ش ��م رائح ��ة برتولها ،ال ��ذي يفي�ض
على العامل البعيد ،وال جنني منه غري القهر والت�س ��لط

�أرمن ،ارثذوك�س ،بروت�ستانت ،كاثوليك .جامع ((�سيد
حيدر)).
يف كل �ص ��باح من يوم الأحد تكن�س �أمهاتنا الطريق
�إىل (الكني�س ��ة) وير�ش�ش ��نه باملاء ك ��ي ال يتطاير الغبار
ويلت�ص ��ق مبالب� ��س امل�س ��يحيات الأنيق ��ات الذاهب ��ات
�إىل ال�ص�ل�اة يف (الكني�س ��ة) ع�ص ��ر ًا .وكن ��ا ن�ص ��غي،
بح � ٍ�ب� ،إىل دقات ناقو�س الكني�س ��ة .وب�ش ��غف طفولتنا
الفق�ي�رة ،نتطه ��ر مبي ��اه نهر”الفي�ص ��لية" ،مقلدي ��ن
طقو�س”مندائي ��ي الفي�ص ��لية" .وك ��م كان ممتع� � ًا
ارتيادن ��ا وعوائلنا دار ال�س ��ينما ال�ص ��يفية يف �أطراف
(الفي�ص ��لية) .مل يكن هناك �س�ؤال عن هويّة ما ،ومتييز
على �أ�سا�س ��ها ب�ي�ن م�س ��توطني املدينة .عراقي�ي�ن ك ّنا:
يف الطرق ��ات ،املقاهي� ،س ��احات كرة الق ��دم ،املدار�س،
حف�ل�ات الزواج ،امل� ��آمت ،ويف الأ�س ��واق الت ��ي تختلط
فيها (الفي�صليات)� ،سافرات ،م�ؤمنات �أو غري م�ؤمنات.
وكان �ش ��ائع ًا تقدمي”�ش ��اي العبا�س”ومعجناته ب�أيدي
امل�س ��لمات وامل�س ��يحيات واملندائيات واليهوديات ،يف
الطرقات ع�صر ًا ،للـ(الفي�صلني)).

ميكن و�صف هذا الكتاب
ب�أنه بحث اقت�ص ��ادي –
تاريخ ��ي وه ��و يعال ��ج
مو�ض ��وع ًا غاي ��ة يف
االهمية ي�ش ��كل الدعامة
لعاملن ��ا
اال�سا�س ��ية
الي ��وم ،فجمي ��ع البلدان
يف عاملن ��ا املعا�ص ��ر تق ��وم على امل ��ال وهو
ع�ص ��ب االقت�ص ��اد وم�ؤلف الكتاب يت�ساءل
ع ��ن قدرتن ��ا عل ��ى �أن نت�ص ��رف بحكمة يف
�سيا�س ��اتنا املالية و�أن تكون تلك ال�سيا�س ��ة
ذات ابعاد ان�سانية.
يف عام  ،1688و�صف الكاتب جوزيف دي

ال فيغا ال�سيا�سة املالية ب�أنها”�أعدل الأعمال
و�أكرثه ��ا خداع� � ًا ،وه ��ي الأنب ��ل والأك�ث�ر
�ش ��هرة يف العامل ،والأرقى والأكرث ابتذا ًال
عل ��ى وج ��ه الأر� ��ض .والفيغا ول ��د يف عام
 1650وعا� ��ش  42عام ًا ،كان تاجر ًا يهودي ًا
ا�سباني ًا ،وباال�ض ��افة اىل عمله كتاجر كان
يكت ��ب ال�ش ��عر �أي�ض� � ًا ،وال يزال تو�ص ��يف
ال�سيا�س ��ة املالية على �أنها خداع و�س ��خرية
وب ��ذاءة قائم� � ًا حتى يومنا هذا  -وخا�ص ��ة
يف �أعقاب الأزمة املالية التي �شهدها العامل
ع ��ام  .2008ولك ��ن ،م ��اذا ح ��دث لأف�ض ��ل،
�أنب ��ل ،و�أرق ��ى املهنة ح�س ��ب م ��ا كان يعتقد
دي ال فيغا؟
لق ��د جتاه ��ل دي ال فيغا حقيق ��ة جوهرية:
فالتعامل مع املال ميكن �أن يكون مبني ًا على
�أ�س�س مبدئية ،رغم �أن العديد من املطلعني
غري را�ضني عن �سوء �سمعة مهنتهم .فكيف
ميكن �أن ت�ص ��بح �إدارة �ش� ��ؤون امل ��ال �أكرث
�سهولة وت�ستعيد نبلها؟
تن ��اول ميهري دي�س ��اي م�ؤلف ه ��ذا الكتاب
وه ��و �أ�س ��تاذ كلي ��ة �إدارة الأعم ��ال بجامعة
هارف ��ارد ،يف”اطروحت ��ه لني ��ل �ش ��هادة
املاج�س ��تري يف �إدارة الأعم ��ال م ��ن جامعة
هارفارد عام  ،2015ق�ضية ا�ستعادة الوجه
الإن�س ��اين ل�سيا�س ��ات التموي ��ل .وب�ش ��كل
طري ��ف و�س ��اخر ،ا�س ��تند يف اطروحت ��ه
عل ��ى معرف ��ة غنية ب ��الأدب وعامل ال�س ��ينما
والتاري ��خ والفل�س ��فة ل�ش ��رح امليكان ��زم
الداخل ��ي يف عملي ��ة التموي ��ل بطريق ��ة مل
ي�سبق لها مثيل من قبل
" -ي�ص ��ف ع ��امل االقت�ص ��اد �أوليفر هارت،
واحلائ ��ز على جائ ��زة نوبل يف االقت�ص ��اد

"السيدة ذات
الشعر األحمر”
أحدث رواية
للكاتب التركي

ت��ل��ك ال��م��دي��ن��ة ك���ت���اب ق��ي��د اإلن���ج���از
والرببري ��ة ،والفقر� .س ��رنا وثم ��ة ،دمدم ٌة ،ملَ ��نْ �أمامنا
وخلفن ��ا ،نحو مدينة الآمال ،تدغدغنا ب�ش ��ارة الـ(طابو
الأبي� ��ض) الذي وُعدن ��ا بتحوله �إىل الـ(طابو الأ�س ��ود)
وبه �س ��نتحول �إىل(م�ل ّ�اك) ،و�ست�س ��جل �أ�س ��ماء �آبائنا
يف �س ��جالت البلدي ��ة بعدم ��ا كانت م�س ��جلة ،يف دوائر
التجني ��د الإجباري ��ة فقط .مل جند ،بعد و�ص ��ولنا ،غري
ار�ض (�س ��بخة) حتولنا فيها �إىل عر�صات و(�شواخ�ص
�أرقام) ،وانتهينا يف (العر�صة  )72يف (الفي�صلية):
 َم ��نْ �أطل ��ق عل ��ى تلك(ال�س ��بخة) وجزره ��ا امللحي ��ةاملتناثرة ،هذا اال�سم امللكي؟.
ال َب َن ��ا ُء �أب ��ي :ب�س ��مله ،و حم ��د ،و�ش ��كر ،وم�ض ��ى يدق
الأوت ��اد اخل�ش ��بية ،وميد اخليط ويو�ش ��حه بـ(اجل�ص
والبورك) ،وحدد م�س ��احة العر�صة(100م ،)2ثم �أمرنا
باحلف ��ر .ح ��دث ذل ��ك يف (�أول الين) من”الفي�ص ��لية":
التي ات�س ��عت� ،ش ��ما ًال وجنوب ًا واختلطت فيها الأعراق
والأجنا�س والأدي ��ان والطوائف العراقية ،ثمة :عرب،
�أك ��راد ،تركمان ،فيليون ،بلو�ش ،هنود ،باك�س ��تانيون،
�إيرانيون� ،أفغان ،م�س ��لمون -بكل �أطيافهم ،مندائيون،
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اورهان باموك

�ص ��درت م�ؤخ ��ر ًا �أح ��دث رواي ��ة للكات ��ب
الرتك ��ي �أوره ��ان بام ��وك حتم ��ل
عنوان”ال�س ��يدة ذات ال�ش ��عر االحم ��ر"،
وه ��ي الرواية العا�ش ��رة للروائ ��ي الفائز
بجائزة نوبل للأدب.
“و تتوف ��ر الرواي ��ة حالي� � ًا فق ��ط باللغة
الرتكي ��ة ،لك ��ن ترجمته ��ا اىل االنكليزي ��ة
�ست�ص ��در منت�ص ��ف �آب املقب ��ل ،واحداثها
ت ��دور يف منت�ص ��ف الثمانين ��ات يف
ا�س ��طنبول ،مدين ��ة امل�ؤل ��ف الأث�ي�رة اىل
قلبه.
وبطله ��ا حف ��ار �آب ��ار يدع ��ى حمم ��ود
وم�س ��اعده ،وهم ��ا يبحث ��ان ع ��ن املاء يف
الأر� ��ض القاحل ��ة ،وذلك با�س ��تخدام طرق
قدمية حلفر �آبار جديدة.
والرواي ��ة كم ��ا يق ��ول امل�ؤلف”ه ��ي
حكاي ��ة كفاحهم ��ا ال�ش ��اق ،ولكنه ��ا �أي�ض� � ًا
ا�ستك�ش ��اف ...للأف ��كار ح ��ول الآب ��اء
والأبن ��اء ،اال�س ��تبداد والفردي ��ة والدولة
واحلري ��ة والق ��راءة والر�ؤي ��ة ،وهي”يف
ذات الوق ��ت ،ن� ��ص واقع ��ي يحق ��ق يف
جرمي ��ة قتل وقع ��ت قبل  30عام� � ًا بالقرب
م ��ن ا�س ��طنبول ،وحتقيق� � ًا خيالي� � ًا يف
الأ�س�س الأدبية للح�ضارات".
عدد �صفحات الرواية � 204صفحة”،وتعد
م ��ن بني �أق�ص ��ر رواي ��ات بام ��وك وتاريخ
�إ�صدار الرتجمة الإنكليزية للكتاب .حتدد
يف منت�صف ال�شهر املقبل وروايات باموك
ه ��ي واح ��دة م ��ن الكت ��ب الرتكي ��ة الأكرث
مبيع� � ًا يف العامل ،وترجم ��ت رواياته �إىل
�أكرث من  60لغة يف جميع �أنحاء العامل.

لع ��ام  2016هذا الكت ��اب ب�أنه نظرة جديدة
رائع ��ة عل ��ى الفك ��ر امل ��ايل احلدي ��ث ،ام ��ا
ال�ص ��حفي الربيطاين ال�ش ��هي �سيبا�ستيان
ماالب ��ي ،في�ص ��فه ب�أنه”كت ��اب رائ ��ع
ومعلوماته غزيرة ...يتحدث عن كل �شيء
م ��ن الث ��ورة الفرن�س ��ية اىل اف�ل�ام االثارة،
ومن تاري ��خ نظرية االحتم ��االت اىل جني
�أو�س�ت�ن وبرنامج عائلة �سيمب�سون ،وبذلك
فهو وليمة فكرية مذهلة"-- .
"امل ��ال واحلكمة هو كتاب فريد من نوعه،
ويق ��دم منظ ��ور ًا جديد ًا لواح ��دة من املهن
الأكرث تعقيد ًا و�سوء ًا للفهم يف العامل.

كيف نوقف عجلة
الزمن

ه ��ذه رواي ��ة للكات ��ب االنكليزي م ��ات هيغ
(ولد يف ع ��ام  )1975تبد�أ بالعبارة التالية
على ل�سان البطل� :أنا رجل كبري يف ال�سن.
ه ��ذا ه ��و �أول �ش ��يء اقوله لك ��م .وهذا هو
ال�ش ��يء الذي م ��ن املحتمل �أن الت�ص ��دقوه.
فعندم ��ا تروين رمب ��ا �س ��تظنون �أنني يف
نحو الأربعني من العمر ،ولكنك �ستكونون
خمطئني كثري ًا جد ًا.
ت ��وم ه ��ازارد بط ��ل الرواي ��ة لدي ��ه �س ��ر
خطري.
ق ��د يب ��دو وك�أن ��ه رج ��ل ع ��ادي يف احلادية
واالربع�ي�ن من العمر ،ولكن ب�س ��بب حالته
الن ��ادرة ،ف�إن ��ه يعي� ��ش من ��ذ ع� �دّة ق ��رون.
و�ش ��هد �أحداث ًا عديدة على مدى �س ��ني تلك
القرون التي عا�ش ��ها لق ��د ر�أى توم الكثري،
والآن يتوق اىل �أن يعي�ش حياة عادية .فقد
كان دائم� � ًا ما يغري من �شخ�ص ��يته من اجل

وقد �أطل ��ق الكاتب اورهان باموك روايته
اجلديدة”خ�ل�ال ف�ت�رة ق�ص�ي�رة بلغت 14
�ش ��هر ًا .ويقول انه ي�شعر بالقلق من �ضيق
الوق ��ت( .ال تن�س ��وا �أن رواياتي مر عليها
 40عام� � ًا و�أ�ص ��بحت ملتزم� � ًا بكتابة 200
�ص ��فحة �سنوي ًا .و ال تزال لديّ خطة كتابة
ع�شر روايات).
وعن ��د حديثه ع ��ن الرواي ��ة ق ��ال اورهان
باموك ("ال�سيدة ذات ال�شعر الأحمر”تقول
للول ��د جيم":اذه ��ب وابحث ع ��ن �أب �آخر
ل ��ك .فالبلد ه ��ذا فيه �آباء كث�ي�رون؛ فهناك
مث�ل ً�ا الدولة التي تلقب ب ��الأب وهناك من
ي�ص ��فون �إلههم بالأب وهناك البا�ش ��ا الأب
وهن ��اك املافي ��ا الأب وغريهم م ��ن الآباء،
ف�ل�ا �أحد ميكنه العي�ش من دون �أب .فالأب

البق ��اء على قيد احلياة ،ولكن ��ه الآن مقتنع
مب ��ا– فهو يعمل كمدر� ��س تاريخ يف لندن.
وذل ��ك ميكنه م ��ن �أن يتحدث م ��ع االطفال
عن تاري ��خ احلروب ومطاردة ال�س ��احرات
ويق� ��ص احلكايات كما لو انه كان حا�ض ��ر ًا
فيها ب�شكل مبا�شر.
ال�ش ��يء الوحيد الذي يجب عل ��ى توم عدم
القيام به هو الوقوع يف احلب.
كيف نوقف عجلة الزمن هي ق�صة عن كيف
يفقد املرء نف�س ��ه ويجدها ،حول اليقني من
التغيري وحول كم نحتاج من الوقت لنتعلم
حق ًا كيفية العي�ش.

الرواي ��ة ،على ي ��د �أجداده ��ا الالتفيني يف
والية وا�ش ��نطن ،ب�ي�ن املغرتب�ي�ن ،ونرثت
الرم ��ال الالتفي ��ة املهرب ��ة عل ��ى توابي ��ت
املوت ��ى ،وغن ��ت الأغ ��اين ال�ش ��عبية م ��ع
الأطفال الآخرين عن �أر�ض مل يكن �أيّ منهم
قد زارها� .أعادت رواية ق�ص ���ص جدتها عن
مزرع ��ة العائل ��ة الت ��ي تركته ��ا وراءها يف
منطقة حدودية متنازع عليها خالل احلرب
العاملية الثانية .واثناء ن�شوب القتال على
تل ��ك املنطق ��ة احلدودي ��ة ،مت ف�ص ��ل جدتها
ليفيا عن �شقيقتها� ،أو�سما ،ومل تر احداهما
الأخرى ثانية لأكرث من خم�سني عام ًا.
ويف رحل ��ة الع ��ودة �إىل القري ��ة النائي ��ة
حيث انف�ص ��لت عن عائلتها ،تع ��رف �إينارا
مبا جرى ل�ش ��قيقتها �أو�سما و�صدمة نفيها
�إىل �سيبرييا حتت حكم �ستالني .،وينجمع
�شمل ال�ش ��قيقتني مرة اخرى ،وهذا الكتاب
ميث ��ل تكرمي ًا لذك ��رى تلك ال�ش ��قيقتني من
خ�ل�ال �س ��رد عمي ��ق ومبه ��ر ع ��ن الفق ��دان
والعي�ش واحلب
وامل�ؤلف ��ة ه ��ي كاتب ��ة و�ص ��حفية يف جملة
اتالنتيك وا�ص ��ولها تعود اىل التفيا احدى
جمهوريات البلطيق �شمال اوربا.

بين األحياء واألموات
ترب ��ت �إين ��ارا فريزمينيك� ��س م�ؤلف ��ة هذه

ميتل ��ك ال�س ��لطة ونح ��ن نري ��د التخل� ��ص
منه فلماذا ن�ش ��عر بحاج ��ة �إليه يف الوقت
نف�سه؟
نحن ن�شعر بحاجة �إىل الأب وكذلك نتمرد
علي ��ه .نرغ ��ب يف قتل ��ه وبع ��د قتل ��ه ندرك
اجلرمي ��ة الكربى .ف ��الأب يخ�ب�ر ابنه �أنه
يحب ��ه كث�ي�ر ًا ويقطع ر�أ�س ��ه ويبك ��ي عليه
بحرق ��ة .فه ��ذه م�ش ��اعر موج ��ودة رغ ��م
تناق�ض ��ها .نح ��ن نهت ��م ب ��الأب لأن ��ه هناك
حاج ��ة �إىل الأب يف املجتمع ��ات التقليدية
الت ��ي ت�ش ��عر بحاج ��ة �إىل اال�س ��تبداد وال
تتمتع بحريات كثرية و ُتنف ّذ فيها الأعمال
باخل�ضوع واالنحناء.
فاحلاجة �إىل اال�س ��تبداد وفو�ض ��ى الي�أ�س
تنبع م ��ن اخلوف من الفو�ض ��ى .مل �أكتب
ه ��ذا الكت ��اب ك ��رد فع ��ل عل ��ى الأح ��داث
الأخرية ،لكن للأ�سف رد فعل جمتمعنا يف
االنتخاب ��ات الأوىل والثانية التي ُاجريت
م�ؤخر ًا� ،أظهر �أن جمتمعنا ال يزال ي�ش ��عر
بحاجة �إىل اال�ستبداد.
نح ��ن نعي� ��ش يف جمتم ��ع ظ ��ل ل�س ��نوات
يدعو رئي�س اجلمهورية الأ�س ��بق الراحل
�س ��ليمان دميرييل ب ��الأب .ف�أتات ��ورك �أب
ودميرييل �أب واجلميع �آباء ،نحن جميعا
نتمن ��ى �أن ن�ؤم ��ن مبنق ��ذ .فنحن نخ�ش ��ى
الفو�ض ��ى وننتخ ��ب الأب حت ��ى ول ��و كان
�سيئ ًا.
و�ست�ص ��در الرتجم ��ة االنكليزي ��ة عن دار
بينغوي ��ن التي ن�ش ��رت تعريف� � ًا بالرواية
التي تبد�أ احداثها يف �ضواحي بلدة تبعد
نح ��و خم�س�ي�ن كيلو مرتا عن ا�س ��طنبول،

ويت ��م ا�س ��تئجار حف ��ار �آب ��ار وم�س ��اعده
ال�ش ��اب للعث ��ور عل ��ى املي ��اه يف �أر� ��ض
ج ��رداء قاحلة .وت�ص ��ف الرواي ��ة عملهما
ال�شاق و�س ��ط حرارة ال�صيف ،وتنقيبهما
دون ج ��دوى م�ت�ر ًا بع ��د �آخ ��ر ،وتتط ��ور
العالق ��ة بينهم ��ا لت�ش ��به عالق ��ة �أب م ��ع
ابن ��ه ب�ي�ن رجل اعزب فقري يف منت�ص ��ف
العم ��ر البكالوريو�س و �ص ��بي من الطبقة
املتو�س ��طة اختف ��ى وال ��ده بع ��د اعتقال ��ه
بتهمة القيام ب�أن�ش ��طة �سيا�سية تخريبية.
ويتب ��ادل االثنان الق�ص ���ص الت ��ي تعك�س
وجه ��ات نظ ��ر متباين ��ة من الع ��امل .ولكن
يف البل ��دة املج ��اورة ،حيث ي�ش�ت�ريان ما
يحتاجانه من غذاء وم�س ��تلزمات حياتهما
وي�أخذان ق�س ��ط ًا م ��ن الراحة يف امل�س ��اء،
يتعر� ��ض ال�ص ��بي حل ��ادث يجع ��ل حياته
تتغري كلي ًا .ي�ش ��اهد �سيدة فاتنة ذات �شعر
�أحم ��ر ،تعمل يف احدى الفرق امل�س ��رحية
اجلوال ��ة ،ويب ��دو انه ��ا فتنت ب ��ه كما فنت
بها .و�س ��يتحقق �أك�ب�ر حلم لذلك ال�ش ��اب،
ولكن ي�صيب احلفار حادث مروع فيهرب
ال�ص ��بي ويعود اىل ا�سطنبول ،ولكن بعد
م�ض ��ي عدّة �س ��نوات يكت�ش ��ف انه مل يكن
م�س� ��ؤو ًال عن احلادث الذي �أ�صاب احلفار
ومن هي ال�سيدة ذات ال�شعر الأحمر.

عن موقع دار بينغوين

12

13
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

كان��ت عميل��ة م��زدوج تعم��ل ل��دى األمل��ان
والفرنس��يني ،ومل تكن تع��رف أنها وضعت تحت
املراقب��ة الرسية من قبل املكت��ب الخامس ()MI5
أو املخابرات الحربية ،القس��م الخامس وهو جهاز
أمن��ي واس��تخبارايت بريط��اين يعد ج��زء ًا من آلة
االستخبارات الربيطانية
وق��د تم اآلن الكش��ف عن أن األدل��ة عىل خيانتها
التي تم ترسيبها رسا من بريطانيا إىل جورج الدو،
رئيس وكالة التجس��س الفرنس��ية ال��ذي جند ماتا
هاري للكشف عن األرسار األملانية.

هل "غريب" كامو رواية عنصرية؟
ترجمة :نجاح الجبيلي

بعد  100عام

يف ع ��ام  1942ن�ش ��ر الب�ي�ر كام ��و م ��ا �أثب ��ت �أنه ��ا �أعظم
الرواي ��ات الوجودي ��ة يف الق ��رن الع�ش ��رين .ت�س ��رد
مبال
رواية”الغريب”حياة”مار�س ��و”وهو �شاب عبثي ال ٍ
يعي�ش يف اجلزائر حني كانت م�س ��تعمرة فرن�س ��ية .دائم ًا
ما تذكر الرواية ب�س ��بب فقرتني م�ش ��هورتني فيها .الأوىل
ا�س ��تهاللها”:اليوم ماتت �أم ��ي� .أو لعلها ماتت بالأم�س .ال
�أعلم" .والثانية توجد يف منت�ص ��ف الرواية حني ي�ص ��اب
مري�س ��و بالعم ��ى والإرب ��اك ب�س ��بب البح ��ر والرم ��ل على
ال�س ��احل فيطل ��ق النار عل ��ى غريب جمه ��ول� .أوحت هذه
الفق ��رة ب�أغني ��ة لفرقة”كيور”بعنوان مث�ي�ر للجدل”اقتل
العربي".
لك ��ن مل ��اذا مل يك ��ن العرب ��ي ميتل ��ك ا�س ��م ًا؟ �أمل يكن هذا
الكتاب الذي �ألفه كامو يعج بالإمربيالية والعن�صرية؟ هذا
االتهام ال�ص ��ريح وجهته رواية فائزة على جوائز ن�ش ��رت
يف الإنكليزي ��ة ال�ش ��هر املا�ض ��ي� .إنها رواية”ا�س ��تجواب
مار�س ��و”للكاتب اجلزائري كامل داود الذي يت�صور ق�صة
من منظور �أخ العربي املقتول.
�إن رواية”ا�س ��تجواب مار�س ��و”هي نق ��د للكولونيالي ��ة
الفرن�س ��ية وللإ�س ��كات و"الأخرية”ال�ص ��ريحني يف
رواية”الغريب" .ال�شخ�ص ��ية الثانوية املهمة يف الرواية
لي�س له ا�س ��م �أو وج ��ه �أو حتى كلمات .فه ��ل يدل ذلك على
مغزى بالن�س ��بة لك �أيها املثقف؟ ال معقولية الق�ص ��ة! كذبة
�س ��مجة" .كما �أنّ رواية”ا�س ��تجواب مري�س ��و”هي �أي�ض ًا

كتاب يكشف اسرار اشهر جاسوسة
في التاريخ
ترجمة /المدى

ماتا هاري كانت
الجاسوسة األكثر شهرة
في الحرب العالمية
األولى ،وأعدمت من
قبل الفرنسيين بتهمة
الخيانة قبل 100عام
ووفق ��ا لكت ��اب جديد�،ص ��در م�ؤخ ��را �أبل ��غ الربيطاني ��ون
الفرن�س ��يني مبخاوفه ��م قب ��ل عامني م ��ن �إعدامها وهي يف
�س ��ن ال  .41حذر املكت ��ب اخلام� ��س( )5 MIحلفاءه من
�أن هناك راق�صة غريبة جتوب م�سارح باري�س تدعى ماتا
هاري ،وي�شتبه انها �أر�سلت �إىل فرن�سا يف �أ مهمة جت�س�س
ل�ص ��الح الأمل ��ان ودفع ��ت لها ال�س ��فارة الأملاني ��ة يف بلدها
هولندا 15،000 .فرنك
در�س ��ت ماري كريغ،م�ؤلفة الكتاب وهي م�ؤرخة معروفة،
وثائق الأر�ش ��يف التي �ص ��درت حديث ��ا والتي تظهر كيف
دق ��ت بريطاني ��ا ناقو�س اخلط ��ر حللفائها الفرن�س ��يني ثم
�س ��اعدت �س ��را يف جمع الأدل ��ة التي زادت من ال�ش ��كوك و
املخاوف ال�سابقة من عدم والء ماتا هاري للفرن�سيني.
وبد�أ ال�ش ��ك يراود امل�س�ؤولون الربيطانيون لأول مرة يف
كان ��ون الأول عام  1915عندما و�ص ��لت بوا�س ��طة احدى
ال�س ��فن �إىل فولك�ستون املدينة ال�ساحلية يف جنوب �شرق
انكل�ت�را وقدم ��ت معلوم ��ات متناق�ض ��ة عند ا�س ��تجوابها
من قبل وحدة التج�س ���س املناه�ض ��ة للأملان التي �أن�ش ��ئت
حديث ��ا واملعروف ��ة با�س ��م  .MI5وب�ص ��فتها مواطنة من
هولن ��دا الدولة املحايدة ،متكنت من ال�س ��فر بني اجلانبني
املتحاربني.
وت�ش�ي�ر احدى مذك ��رات اال�س ��تجواب”على الرغم من انه
مت تفتي�ش ��ها بدق ��ة ومل يعرث عل ��ى اي دليل جرم ��ي معها،
فان دوائر ال�ش ��رطة واجلي�ش تعتربها م�ش ��كوك بها ،لذا
ينبغ ��ي مراقب ��ة حتركاتها الالحق ��ة" .،و�أر�س ��لت مذكرة
�إىل جمي ��ع املوانئ ت�ش�ي�ر �إىل �أن مات ��ا هاري”تبدو غري
مريح ��ة للغاي ��ة وينبغي عدم ال�س ��ماح لها بالع ��ودة �إىل
اململكة املتحدة".
�أر�س ��لت بريطانيا ن�سخة من تلك املذكرة �إىل املخابرات
الفرن�س ��ية بوا�سطة �سفينة كانت متجهة �إىل فرن�سا.و
ظه ��رت ماتا هاري م ��رة �أخرى يف هولن ��دا ،حيث كان
يراقبها وكالء املكتب اخلام�س  .MI5ويف � 3ش ��باط

م ��ن ع ��ام � ،1916أر�س ��ل ريت�ش ��ارد تين�س ��لي ،وه ��و عامل
بريطاين يعمل يف هولن ��دا ،تقريرا �إىل لندن يذكر فيه �أن
الراق�ص ��ة تواجه �ص ��عوبات مالية ،و�أنه ��ه تلقت”� 15ألف
فرنك من ال�س ��فارة الأملانية ...وي�ش ��تبه يف انه �س ��تتوجه
اىل فرن�سا يف مهمة جت�س�سية ل�صالح االملان”.
ويف � 16ش ��باط� ،أر�س ��ل تقري ��ر ثان �إىل لندن ج ��اء فيه �أن
ماتا هاري”جنحت يف مهمتها ،وا�صبح املبلغ يف حوزتها
ا لآ ن  ،فق ��د

هجوم على الأ�سطورة التي حتيط برواية”الغريب”التي
مازالت نا�ض ��جة منذ ن�ش ��رها� .إننا كقراء ن�ش ��عر بالأ�س ��ف
لهذا املراه ��ق املعزول الف ��ارغ عاطفي ًا واملف ��رط يف النمو
�أكرث مما ن�ش ��عر جت ��اه العرب ��ي املقتول الذي فقد”ا�س ��مه

وحياته �إ�ضافة �إىل جثته يف يوم واحد".
رواية”ا�س ��تجواب مار�س ��و”هي قراءة مده�شة �إيقونية
مليئ ��ة بال�ص ��خب والتربي ��ر والطع ��ن .وكلم ��ا تقدمنا يف
قراءته ��ا ت�ص ��بح �أك�ث�ر فروق� � ًا وتعقي ��د ًا لكني اعتق ��د ب�أن

مقدمته ��ا اجلوهرية – ب� ��أن كامو كتب رواية عن�ص ��رية-
هي م�ض ��للة� .ص ��مت العرب يف رواية كام ��و مدعاة للقلق
لكني �أخ�ش ��ى �أن داود قد ا�س ��تقى كثري ًا من مدر�سة ما بعد
الكولونيالي ��ة النقدي ��ة .لأ ّنه ،كم ��ا نعرف ،لي�س كل ق�ص ��ة
تدور خارج �أوربا هي عن ال�ساللة و"الآخر".
�أطلق مار�سو النار على العربي باخلط�أ .ذلك هو اجلانب
املقيت من الق�ض ��ية .تقول الفقرة الأ�صلية”:كل ما �شعرتُ
به كانت �صنوج ال�ش ��م�س وهي تقعقع �أمام جبهتي .كن�س
البحر ال�س ��احل بنف�س كبري من النار .بدت ال�سماء وك�أنها
تنف�ص ��ل من طرف �إىل �آخر وهي تقذف بحمم من اللهيب.
وجودي كله �أ�ص ��بح مكثف ًا ف�أم�س ��كت بق ��وة على البندقية.
و�ضغطت على الزناد".
لي�س جمهولية ا�س ��م العربي عر�ض ��ي ًا؛ �إنه نقطة مهمة.
يخلو عامل مري�سو املنعزل من املعنى واحلافز والأخالق،
وفيه ميكن لأيّ �ش ��خ�ص �أن يطلق النار بال �س ��بب� .ضحية
مري�س ��و ميكن �أن يعني �أي فرد� .أن تعطيه ا�سم ًا معناه �أن
تقحم وكالة وعاطفة و�إن�سانية داخل ال�سرد.
الحظ �س ��ارتر �أنّ �ش ��رح مار�س ��و جلرميت ��ه كان مترين
يف”فل�س ��فة الالمعقول" .جوهر رواية”الغريب”هي �أنها
لي� ��س واقعي ��ة� .إنه ��ا يف الواقع رف� ��ض �ش ��ديد للواقعية.
كم ��ا ي�ش�ي�ر كام ��و يف النهاية ف�إن مري�س ��و هو م�ض ��طرب
نف�س ��ي ًا � -أي رجل يفتقد القابلية على التعاطف .هل �أ�سف
عل ��ى �أفعال ��ه ي�س� ��أل القا�ض ��ي":اعتقد �أن الق�ض ��ية انتهت
و�أق ��ول ب�أين �ش ��عرت بنوع م ��ن الإزعاج بد ًال من الأ�س ��ف
احلقيقي".

مطبخ المرأة العربية الذكية
�أودع ��ه الأمل ��ان يف ح�س ��ابها البنك ��ي” .وبع ��د �س ��تة �أيام،
�أر�س ��لت املخاب ��رات الربيطاني ��ة مذك ��رة �إىل نظريتها يف
فرن�س ��ا تفي ��د �أن ��ه �إذا دخلت ماتا ه ��اري بريطانيا� ،س ��يتم
القب�ض عليها على الفور وت�سليمها �إىل ال�سكوتالند يارد.
وتق ��ول امل�ؤلفة يف كتابها”عل ��ى الرغم من �أنه قد يبدو من
الغري ��ب �أن يخرب الربيطانيون الفرن�س ��يني ب� ��أن مواطنا
هولنديا �سيعتقل �إذا قدم اىل بريطانيا� ،إال �أنها رمبا كانت
الطريق ��ة الأكرث فعالية لتنبيه الفرن�س ��يني �إىل �ش ��كوكهم،
نظ ��را لعدم وج ��ود �أدلة دامغة �ض ��دها يف ذلك الوقت”.و
كان من ال�ص ��عب �أي�ض ��ا �إر�سال تقرير ر�س ��مي �إىل فرن�سا
الن التج�س ���س الربيطاين يف هولندا �سيعد خرقا احلياد
الهولندي،
ووا�ص ��ل تين�س ��لي مراقبتها عندما كانت يف باري�س .كان
التج�س�س داخل ارا�ض ��ي دولة حليفة �أكرث خطورة ولكن
كما ي�ش�ي�ر الكتاب “نظرا للموقف ال ��ذي كان فيه جورج
الدو ،رئي� ��س وكال ��ة التج�س ���س الفرن�س ��ية والعتب ��ارات
احل ��رب ،ف�إن �أي تقارير غري ر�س ��مية من وكالة حليفة كان
يتم قبولها بامتنان وقراءتها" .ويف �أثناء املراقبة� ،سافرت
ماتا هاري �إىل �إ�سبانيا والتقت بامللحق الع�سكري الأملاين
الذي قدم لها  3500فرنك ،وهي الهدية التي كانت ال�س ��بب
وراء �س ��قوطها .وقد اهرت الر�سائل الفرن�سية التي مت فك
ت�ش ��فريها عن عميل �أمل ��اين يحمل اال�س ��م  H21قام بدفع
هذا املبلغ يف �إ�س ��بانيا .وقد �ألق ��ي القب�ض على ماتا هاري
يف غرفتها يف فندق ق�صر الإليزيه وقدم للمحاكمة.
كانت ماتاهاري ت�س ��تخدم �أ�سلوب �شفرة �ش ��ديدة التعقيد
يف مرا�سلة عمالء �أملانيا خارج فرن�سا ب�أ�سلوب ي�صعب �إن
مل يكن من امل�ستحيل فك رموزه وحله وثارت ثائرة رجال
الأمن عند هذه النقطة ودب اخلالف وال�شقاق بينهم.
كان بع�ض ��هم يرى �ض ��رورة �إلقاء القب�ض عل ��ى ماتاهاري
قبل �أن تنقل �إىل الأملان �أ�سرار خميفة قد ت�ؤدي �إىل هزمية
فرن�س ��ا يف ح�ي�ن ي ��رى البع� ��ض الآخ ��ر �أن �إلق ��اء القب�ض

عليها دون دليل ينذرها ب�ش ��كوكهم دون �أن يكفي لإدانتها،
وبالفع ��ل مت �إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى ماتاهاري ع ��ام  1916م
وحماكمتها بتهمة اجلا�سو�سية.
ولك ��ن الق�ص ��ة مل تنتهي بعد فقد �أنك ��رت ماتاهاري التهمة
ب�ش ��دة وا�س ��تنكرتها وراحت تدافع عن نف�س ��ها يف حرارة
وت�ؤك ��د والءه ��ا لـفرن�س ��ا وا�س ��تعدادها للعمل م ��ن �أجلها،
وب ��دال م ��ن �أن تنتهي املحاكم ��ة ب�إدان ��ة ماتاه ��اري بتهمة
اجلا�سو�س ��ية انتهت باتفاق بينها وبني الفرن�سيني للعمل
حل�س ��ابهم واحل�ص ��ول على �أية معلومات �سرية لهم نظرا
لعالقاته ��ا القوي ��ة بع ��دد م ��ن الع�س ��كريني وال�سيا�س ��يني
الأملان.
والعجي ��ب �أن الفرن�س ��يني وافق ��وا عل ��ى ه ��ذا و�أر�س ��لوا
ماتاهاري بالفعل �إىل مهمة �س ��رية يف بلجيكا حيث �إلتقت
ببع� ��ض العمالء ال�س ��ريني الفرن�س ��يني هن ��اك وقدمت لهم
العديد من اخلدمات النافعة ونقلت ماتاهاري بالفعل عددا
من الأ�س ��رار الأملانية للفرن�سيني ولكن الأملان ردوا ال�صاع
�صاعني لعميلتهم ال�سابقة.
ا�ص ��بحت مات ��ا ه ��اري م ��ادة �ش ��ديدة ال�ث�راء للأدب ��اء
وامل�ؤرخني و�صناع ال�سينما ،و�أطلق عليها لقب جا�سو�سة
اجلا�سو�سات ور�سموا لها �صورة الفتاة اجلميلة ال�ساحرة
التي �أوقعت كبار ال�س ��ادة يف هواه ��ا وغوايتها .لكن ماتا
ه ��ارى يف الواقع ،كانت �أق ��رب �إىل القبح والدمامة ،ومن
هنا يثور ال�س� ��ؤال عن �أ�س ��باب جناحها يف مهمتها ،والتي
حتول ��ت معه ��ا �إىل �أ�س ��طورة ي�ض ��اف �إليه ��ا م ��ع كل كتاب
ومع كل عمل �س ��ينمائي ملحات جديدة غام�ض ��ة و�ساحرة،
حت ��ى مثلت دوره ��ا جميالت ال�س ��ينما من جريت ��ا جاربو
�إىل مارل�ي�ن ديرتيت�ش �إىل فران�س ��واز فابيان .يوم وزعت
ال�شرطة الفرن�سية �ص ��ورها بعد �إعدامها عام  ،1917ذهل
النا� ��س ل�ش ��كلها ،الذي ن�س ��وه مع الوقت وظلت �ص ��ورتها
الأ�سطورية ال�ساحرة.

عن التاميز

محمد عارف
الطب ��خ َ�ص� � َنع بُني َتن ��ا ،و�أع�ض ��اءنا ،وبيئتنا،
وتاري ��خ حياتن ��ا ،و�س ��يكولوجيتنا،
وجمتمعنا .وتد ُل عالئم ج�س ��دنا على �أن هذا
الرتابط ميتد �إىل بداية التطور الب�شري قبل
نح ��و ثالث ��ة ماليني �س ��نة» .هذه العب ��ارة من
كتاب «�إ�ش ��عال النار”لع ��امل الأنرثوبولوجيا
الأمريكي «وارنغهام”تمُ ِ ّه ُد لدرا�س ��تي «نوال
ن�ص ��ر الل ��ه� :أنرثوبولوجيا الطع ��ام العراقي

والعرب ��ي»ُ .ن�ش ��رت الدرا�س ��ة يف نح ��و 6
�آالف كلم ��ة يف العدد الأخري ملجلة «امل�س ��تقبل
العربي”بب�ي�روت ،وعر�ض ��تُ فيه ��ا كتب ًا عدة
للباحث ��ة ت�ش ��كل حلقة الو�ص ��ل املفق ��ودة بني
ح�ض ��ارات الع ��راق القدمي وح�ض ��ارة ع�ص ��ر
النه�ض ��ة العربي ��ة الإ�س�ل�امية ،وتفت ��ح �آفاق� � ًا
جديدة يف درا�سة تاريخ العلوم والفل�سفة.
ونوال ن�ص ��ر الله روائية املوهبة ،وهذا مييز
كتابه ��ا «لذائ ��ذ جنائن عدن”عن كت ��ب الطبخ
الأكادميي ��ة والتقليدية ،فالكت ��اب عن املطبخ
العراق ��ي ي�ض ��م  20ف�ص�ل ً�ا ،ح�س ��ب �أ�ص ��ناف
الطع ��ام ،م ��ن اخلب ��ز ،ومنتج ��ات الألب ��ان،

واملقبالت ،و 800و�صفة لطبخ الرز ،واملرق،
والبق ��ول ،واللح ��وم ،والدجاج ،والأ�س ��ماك،
والفطائر ،واملخلالت ،واملح�شيات واحللوى،
واملثلج ��ات ،وامل�ش ��روبات ،وف�ص�ل ً�ا خا�ص� � ًا
بطقو� ��س تن ��اول الطع ��ام ،و�آداب الوالئ ��م،
ونالت �أبحا ُثها ال�ش ��هر َة العاملي� � َة ،الحتوائها
على حكايات داخل حكايات ترويها بحميمية
وعفوية .يف «لذائذ من جنائن عدن» ،ت�ص ��ف
«اجلمال الأ�سطوري لبغداد والرائحة الزكية
حلدائقها ،وجداول مياهه ��ا املتدفقة ،و ِبركها
ونافوراتها ،وف�س ��حات النزهة العامة خارج
النا�س التنز َه يف الهواء
املدينة ،حيث اعت ��اد
ُ
الطل ��ق ،وب�س ��اتينهم ت�ت�رع ب�أن ��واع �أ�ش ��جار
الفواك ��ه والزه ��ور العط ��رة والأع�ش ��اب،
وحدائق اخل�ضرة الوفرية التي تتيح للطباخ
ا�ستح�ضار �أطباق مبتكرة.
ويخربنا الكتاب ال ��ذي اختري واحد ًا من �أهم
ع�ش ��رة كتب يف الطبخ عام � 2013أن مطابخ
العراقيات كانت قبل خم�سة �آالف عام «حمور
�أول ث ��ورة �إنتاجي ��ة يف التاري ��خ ،فالأطعم ��ة
التي كان ��ت تع ّده ��ا قدامى العراقي ��ات غيرّ َت
جذري� � ًا الغ ��ذاء ،و�أح ّل ��ت احلنطة وال�ش ��عري
حم ��ل حل ��م الطرائ ��د ،وغريه ��ا م ��ن الأغذي ��ة
كقوت رئي�س ��ي .وال عجب يف �أن �أ�س ��ماء �أول
الكيميائيني والعطارين كانت ن�سائية».
رب الباحثة كتابها «مثل الق�ص�ص بالن�سبة
وتعت ُ
ل�شهرزاد» ،و�س ��يلتها للنجاة من �سيف املوت،
فزوجها «�ش ��اكر م�ص ��طفى”كان �آخ ��ر الطلبة
العراقي�ي�ن املبتعث�ي�ن للدرا�س ��ة يف الواليات

املتح ��دة قبيل ح ��رب ع ��ام  ،1991وانقطعت
خم�ص�ص ��ات البعث ��ة ب�س ��بب العقوب ��ات على
الع ��راق ،وفقدت ابنها ب�ل�ال ( 12عام ًا) خلط�أ
الأطباء يف ت�ش ��خي�ص �صداع ر�أ�سه الذي كان
جلطة دماغية ،ومل ُتقعدها �إ�صابتها ب�سرطان
الثدي عن �إكمال الكتاب و�إهدائه �إىل «الذكرى
احلبيبة البني بالل الذي كان ملهمي».
و�ص ��دور الطبع ��ة الأوىل بالإجنليزي ��ة
قبي ��ل غ ��زو الع ��راق ع ��ام  2003كان ل ��ه وقع
كب�ي�ر ،فالكت ��اب يك�ش ��ف �أن الع ��راق ،ال ��ذي
احتلت ��ه وا�ش ��نطن بدع ��وى �إن�ش ��اء دول ��ة
متح�ض ��رة ،كان ي�ص ��نع قب ��ل � 8آالف عام 20

نوع� � ًا من اجل�ب�ن ،ومائ ��ة نوع من احل�س ��اء،
و 300ن ��وع م ��ن اخلب ��ز .وكث�ي�ر من �أ�س ��ماء
وو�ص ��فات الطع ��ام و�أدواته املعروف ��ة عاملي ًا
ابتكرها �أج ��داد العراقيني ،مب ��ا فيها «الكيك»
(�أو الكعك ��ة ،وا�س ��مها باللغت�ي�ن ال�س ��ومرية
والأكدية «كوكو») ،و«الكباب”(�أ�صله البابلي
«كبابو»).
ون ��وال ن�ص ��ر الله مرتجم ��ة من ط ��راز فريد،
ت ��ردف الكت ��اب ال ��ذي ترتجم ��ه مبقدم ��ة
ت�ض ��اهيه حجم� � ًا .كت ��اب «الطبيخ”لل ��وراق،
َ�ص� � َد َر بالإجنليزي ��ة حت ��ت عن ��وان «حوليات
مطاب ��خ اخللف ��اء» .وكت ��اب «كن ��ز الفوائد يف
تنوي ��ع املوائ ��د» قدّمت ��ه ببح ��ث يف � 20أل ��ف
كلمة ك�ش ��فت في ��ه �أن م�ؤلفه املجهول م�ص ��ري
م ��ن الع�ص ��ور الو�س ��طى .وم ��ن الكتاب�ي�ن
نع ��رف �أن «ال�س ��اندويت�ش» ،ال ��ذي يرتب ��ط
ا�س ��مه ب�أر�س ��تقراطي بريط ��اين يف الق ��رن
ال�س ��ابع ع�ش ��ر ،ابتك ��ره اخلليف ��ة املت ��وكل،
وكان من م�آكل الأ�س ��واق يف بغداد يف القرن
التا�س ��ع املي�ل�ادي ،ويف القاه ��رة يف الق ��رن
الثاين ع�ش ��ر .وت�ست�ش ��ه ُد الباحثة بق�ص ��يدة
�إبراهي ��م بن امله ��دي� ،ش ��قيق اخلليفة هارون
الر�ش ��يد عن «و�سط م�ش ��طور”كما كان يُدعى
«ال�س ��اندويت�ش»� ،إذ يقول فيها« :عليه من محّ
بي�ض فوقه جنب ،ويف روايحه م�سك وكافو ُر،
ٍ
والطعم كال�شهد يف الأفواه لذته ،وخلطة من
�أفاوي العطر م�شهو ُر».

عن االحتاد االماراتية
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�أن التنب�ؤات التى طرحتها النظرية الن�سبية فى
الثالثينيات والأربعينيات من القرن املا�ضى قد
حتقق ��ت عن طريق العامل�ي�ن �أوبنهامير وجورج
جامو ،ومت الك�ش ��ف عن ذلك فى الن�صف الثانى
من القرن الع�شرين.

المراسالت :كاواباتا
وميشيما»
ر�سائل ذاتية جمعها كتاب «املرا�سالت :كاواباتا

يف العامل الفاين؟ (…) ال �أحد يف العامل ٌ
خليق
ب�إغراق ��ي يف ن�ش ��وة الع ��دم �أك�ث�ر منكم ��ا� .أيها
الأب والأم ،ارقدا ب�س�ل�ام� ،أنتما امليتان دون �أن
ت�ت�ركا البنكما الوحي ��د �أية و�س ��يلة ليتذكركما.
*يا�سوناري كاواباتا -ر�سائل �إىل �أبويَ
هك ��ذا خا�ض الفتى كاواباتا يف �س � ّ�ن اخلام�س ��ة
ع�ش ��ر جترب ��ة ح ��دا ٍد �أخ ��رى قا�س ��ية ،وه ��و ما
�س ��يعرفه مي�ش ��يما فيم ��ا بع ��د ،عل ��ى امل�س ��توى
الوطن ��ي ،يف احل ��رب ويف الهزمي ��ة :عندئ ��ذ،
هذا العن�ص ��ر اجلوهري يف �س�ي�رتهما ،املتكرر
تنويعات
با�س ��تمرار يف �أعمالهما الأدبية ب�شكل
ٍ
ال نهائي ��ة ،ل ��ن يغدو جاذ ًب ��ا للم ��وت واالنتحار
عن ��د كاوابات ��ا ،كما عن ��د مي�ش ��يما – كان املوت
الو�س ��وا�س امل�ش�ت�رك بينهما -وال حت ��ى جاذبًا
للتدمري الذاتي نف�سه.
م ��ا يه� � ُّم كاوابات ��ا مل يك ��ن م�آث ��ر اجل�س ��د� ،إمنا
العالق ��ة الغريبة ب�ي�ن الإن�س ��ان والطبيعة .لكن
يرتبط التحدي عند مي�ش ��يما باجل�سد ،باجلمال
الذك ��وريّ  ،بالرغبة يف تدني� ��س وقتل اجلمال؛
لأن ��ه يف غاي ��ة الروع ��ة ،بينم ��ا يغ ��رق اجلم ��ال
كاوابات ��ا و�شخ�ص ��ياته يف حال ��ة ت�أملية تعيده
�إىل زم ��ن اليت ��م .كان يقول« :اجلم ��ال هو رغبة
تربطنا بالآخرين مل�شاركتهم والتماهي معهم».

عل��ى رصي��ف المتنبــــي
ما النسبية :مقدمة بدهية
ألفكار أينشتاين وسبب
أهميتها
ال ي ��زال هذا الكتاب الذى �ألفه �ص ��احب النظرية
الن�س ��بية �ألربت �أين�شتني ،ون�ش ��ر عام 1946م،
و�أعيد طبعه بلغته الإجنليزية خم�س ع�شرة مرة
على الأقل ،وترجم منذ نحو  40عاما من �أف�ضل
الكتب الب�س ��يطة عن النظرية الن�سبية اخلا�صة
والعامة ،و�س ��بب ذلك �أن �صاحب النظرية يقدم
في ��ه �أ�س�س ��ها ف ��ى �س ��هولة وي�س ��ر ،ويتغلب فى
براع ��ة فائق ��ة عل ��ى ت ��ردد املتطبع�ي�ن بالفيزياء
الكال�س ��يكية فى االنفالت من الهند�سة الإقليدية
وما ي�صاحب ذلك من عدم القبول باجلديد.
ط ��ورت نتائ ��ج النظري ��ة الن�س ��بية وتطبيقاتها
املعرف ��ة العلمية ،و�أو�ص ��لت غزو الف�ض ��اء وفك
الكث�ي�ر من �أ�س ��راره ،كما �س ��اعدت على درا�س ��ة
وتطوير نظرية اجل�سيمات الأولية والكثري من
مو�ضوعات الفيزياء احلديثة ،كما �أن التنب�ؤات
التى طرحتها النظرية الن�س ��بية فى الثالثينيات
والأربعينيات من القرن املا�ض ��ى قد حتققت عن
طريق العاملني �أوبنهامي ��ر وجورج جامو ،ومت
الك�ش ��ف عن ذلك فى الن�ص ��ف الثان ��ى من القرن
الع�شرين.
ال ي ��زال هذا الكتاب الذى �ألفه �ص ��احب النظرية
الن�س ��بية �ألربت �أين�شتني ،ون�ش ��ر عام 1946م،
و�أعي ��د طبعه بلغت ��ه الإجنليزية خم�س ع�ش ��رة
م ��رة عل ��ى الأقل ،وترجم منذ نح ��و  40عاما من
�أف�ض ��ل الكتب الب�س ��يطة عن النظرية الن�س ��بية
اخلا�ص ��ة والعام ��ة ،و�س ��بب ذل ��ك �أن �ص ��احب
النظري ��ة يقدم فيه �أ�س�س ��ها فى �س ��هولة وي�س ��ر،
ويتغل ��ب فى براع ��ة فائقة على ت ��ردد املتطبعني
بالفيزياء الكال�س ��يكية فى االنفالت من الهند�سة
الإقليدي ��ة وم ��ا ي�ص ��احب ذل ��ك من ع ��دم القبول
باجلدي ��د .ط ��ورت نتائ ��ج النظري ��ة الن�س ��بية
وتطبيقاته ��ا املعرف ��ة العلمي ��ة ،و�أو�ص ��لت غزو
الف�ض ��اء وفك الكثري من �أ�س ��راره ،كما �س ��اعدت
على درا�سة وتطوير نظرية اجل�سيمات الأولية
والكثري من مو�ض ��وعات الفيزياء احلديثة ،كما

"الصدام داخل
الحضارات" ..كيف نواجه
اليمين األمريكى؟

ومي�ش ��يما» ترجم ��ة معن عاقل عن دار ن�ش ��ر �أثر
 .2017جت ��ري ه ��ذه املرا�س�ل�ات ب�ي�ن �أديب�ي�ن
يابانيني ،اثنني من �أعظم ك ّتاب القرن على مدى
 25عا ًم ��ا – م ��ن ع ��ام  1945حتى ع ��ام -1970
�وح ر�ؤية عالقة ر�صينة بينهما.
لتتيحَ لنا بو�ض � ٍ
َ
بلقب كاتب
د
بع
يحظ
مل
وهو
ال�ش ��اب مي�ش ��يما،
ُ
ٍ
ويبل ��غ من العم ��ر  20عامًا ،يخاط ��ب كاتبًا بات
م�شهورًا.
 25عا ًم ��ا ه ��ي ف ��رق ال�س ��ن ب�ي�ن الكاتب�ي�ن .ولد
كاوابات ��ا عام  1899وخا� ��ض بعد فرتة وجيزة
جترب ��ة ِح ��داد مزدوج ��ة جعلت ��ه يتي ًم ��ا ،فم ��ات
�أب ��وه بال�س� � ّل ع ��ام  ،1901وحلق ��ت ب ��ه �أمه يف
الع ��ام التايل .وق ��د كانت �أمه زوج ��ة الأخ البكر
لزوجها – والد كاواباتا – يف البداية ما يف�س ��ر
الت�شو�ش الأ�س ��ري احلا�ضر يف رواياته .توىل
جدَّا الطفل ح�ض ��انتهّ ،
لكن جدت ��ه ماتت وهو مل
ي ��زل طفلاً  ،ث ّم ماتت �أخته بعدها ،ليواجه الطفل
ال�ص ��غري ق�س ��وة االختف ��اء املبك ��ر ل ��كل كواكب
عائلت ��ه .الناجي الوحيد هو جده الذي �أ�ص ��بح
�أعم ��ى ،ول ��ن يلب ��ث ب ��دوره �أن مي ��وت يف ع ��ام
� .1914أيه ��ا الأب والأم الل ��ذان جع�ل�ا مني ابن
ج ��ده� ،أمل تورثاين دمًا طاه� �رًا� ،أنا من يت�أرجح

“لي� ��س لنا �أن ننده�ش ونحن فى عامل يتحول
�أكرث ف�أكرث �إىل االعتماد املتبادل بني املجتمعات
ون ��رى �أن التح ��دى الفك ��رى اجلدي ��د ال ��ذى
يواجهنا هو ن�شوء فل�س ��فة مبنية على �أو نابغة
من املقارنة بني الثقافات وهى ما �أ�سميها فل�سفة
ما ب�ي�ن الثقافات”هذه هى الر�ؤي ��ة التى انطلق
منها”ديبرت �س ��نغا�س”فى كتابه املهم”ال�ص ��دام
داخل احل�ض ��ارات ..التفاهم ب�ش� ��أن ال�صراعات
الثقافية”وال ��ذى ترجمه �ش ��وقى جالل و�ص ��در
بالتعاون بني دار ن�شر العني ودار كلمة.
وميكن فهم الكتاب ومكانته عندما ندرك املنحى
الثقاف ��ى الذى كان �س ��ائدا فى ه ��ذه الفرتة ،فقد
ح ��دث نتيجة للأح ��داث ال�سيا�س ��ية التى �أعادت
ت�ش ��كيل العامل ف ��ى نهايات القرن الع�ش ��رين� ،أن
ظهرت بع�ض الدرا�س ��ات اخلطرية مثل”�صدام
احل�ض ��ارات”لـ �ص ��امويل هانتيجنتون ونهاية
التاري ��خ ف� �ـ فوكويام ��ا وهات ��ان الدرا�س ��تان
وغريهم ��ا نركتا ثرها الكبري عل ��ى كل من قر�أها
�س ��واء بالقبول �أو بالرف�ض ،و�سعى الراف�ضون
�إىل �إثبات �أن هناك �إمكانية.
وي ��رى مرتج ��م الكت ��اب �ش ��وقى ج�ل�ال �أن
كتاب”ال�ص ��دام داخ ��ل احل�ض ��ارات”يعترب ردا
ونقدا حا�س ��مني �ض ��د دعاوى املحافظني اجلدد
الأمريكيني ،ولهذا حر�ص ��نا على تقدميه للقارئ
العرب ��ى ب ��ل م ��ن العي�ش �أ�س ��رى كت ��اب روج له
الإعالم الأمريكي.
بينما يرى امل�ؤلف فى مقدمة الكتاب �أنه”انطلقت
عل ��ى م ��دى ال�س ��نوات القليل ��ة املا�ض ��ية داخ ��ل
املجتم ��ع الأكادمي ��ى تكهن ��ات ب�ش� ��أن ال�ص ��راع
الثقاف ��ى الدوىل الو�ش ��يك �أو املحتم ��ل وجاءت
هذه التكهنات بوجه خا�ص على ل�س ��ان جوهان

جالتوجن و�صمويل هنتيجنتون".
وامل�ؤل ��ف ي�أخذ على هذه �أ�ص ��حاب ه ��ذه الر�ؤية
ال�ص ��راعية �أنهم يعتربون الثقافة �شيئا منف�صال
عن الواقع.

اإلخراج السينمائى تقنيات
وجماليات

�ص ��در ع ��ن املرك ��ز القوم ��ى للرتجمة فى م�ص ��ر
كتاب”الإخ ��راج ال�س ��ينمائى ..تقني ��ات
وجماليات”من ت�أليف ماي ��كل رابيجر وترجمة
وتقدمي �أحمد يو�سف.
الكت ��اب ج ��اءت ترجمته فى فى � 906ص ��فحات
ويعد �أف�ض ��ل ما ترجم فى جمال تخ�ص�ص ��ه �إىل
الآن ،فم�ؤل ��ف الكت ��اب �أخ ��رج وق ��ام مبونت ��اج
م ��ا يزيد عل ��ى  35فيلم ��ا ،وهو م�ؤ�س ���س املركز
الت�س ��جيلى للأف�ل�ام بجامع ��ة كولومبي ��ا ف ��ى
�ش ��يكاجو ،ويغط ��ى كل مراحل �ص ��ناعة الفيلم،
ودور املخ ��رج ف ��ى كل ه ��ذه املراحل ،ب ��دء ًا من
تطوي ��ر الفك ��رة حت ��ى االنته ��اء م ��ن املونت ��اج
ويهتم خا�ص ��ة بامله ��ارات املطلوبة م ��ن املخرج
واخل�ب�رات الت ��ى يكت�س ��بها ،وب ��دوره ال ��ذى ال
يتوق ��ف عند مرحل ��ة بعينها ،بل يج ��ب �أن ميتد
للمراحل واحلرف الفنية الأخرى� ،سواء لفريق
املمثل�ي�ن �أو طاق ��م الفني�ي�ن ،الكت ��اب يتمي ��ز عن
غ�ي�ره فى �أن ��ه يعترب �أ�سا�س ��ي ًا ملن يت ��ذوق الفن
ال�سينمائى� ،س ��واء كان متفرج ًا عا�شق ًا لل�سينما
�أو ناق ��د ًا يح�ت�رف م�ش ��اهدة الأف�ل�ام والكتاب ��ة
عنها.
امل�ؤل ��ف ي ��رى �أن ال�س ��ينما ه ��ى الف ��ن العظي ��م
لع�ص ��رنا ،فه ��ى تق ��دم الت�س ��لية اجلماهريي ��ة،
واملنت ��دى العظيم للأف ��كار والتعبري عن الذات،
كم ��ا �أن ال�س ��ينما تقف ��ز على احلواج ��ز القومية
والثقافي ��ة عل ��ى نح ��و مل ي�س ��بق لأى و�س ��يط
فن ��ى �أن قام به م ��ن قبل ،والأف�ل�ام اجليدة تثري
القل ��وب والعقول كم ��ا يفعل كل ف ��ن جيد ،يذكر
امل�ؤل ��ف �أن تعلُ ��م �إخ ��راج الأف�ل�ام ي�ش ��به تعل ��م
قي ��ادة الأورك�س�ت�را ،يتعلم ��ون العزف ع ��ل �آلة
مو�سيقية ،ويتقنون فن املو�سيقى ،ثم يتعلمون
قي ��ادة الأورك�س�ت�را ،الت ��ى تعن ��ى تنظيم عزف
جمموعة من املو�س ��يقيني البارعني ،والكثريون
من الذين يعملون بالإخراج بد�أوا ب�إتقان حرفة
�س ��ينمائية رئي�س ��ية مث ��ل كتابة ال�س ��يناريو �أو
الت�صوير ال�س ��ينمائى� ،أو املونتاج ،ثم حترتف
الإخراج.
امل�ؤلف يو�ضح لنا �أن املخرج �شخ�ص لديه معرفة
وا�سعة بالفنون ،وذو عقل يتمتع باحليوية وال
يكف عن الت�س ��ا�ؤل ،ويجب �أن يغو�ص فى حياة
الآخرين ويبحث عن افرتا�ض ��ات وتف�س�ي�رات،
ويج ��ب �أن يك ��ون منهجي� � ًا ومنظم� � ًا و�إن كان
فى نف�س الوقت �شخ�ص ��ي ًا يتفاع ��ل مع الآخرين
وي�أخ ��ذ الأمور بب�س ��اطة وب�ش ��كل غري ر�س ��مى،
وق ��ادر على التخل�ص من افرتا�ض ��اته ال�س ��ابقة
�إذا �أ�ص ��بحت عتيق ��ة الط ��راز ،ويت�س ��م بالعن ��اد
والإ�ص ��رار الدائم�ي�ن عندما يبحث ع ��ن الأفكار
الكبرية.

 24ساعة في حياة امرأة

«� 24س ��اعة يف حي ��اة ام ��ر�أة» .يف الرواي ��ة
الأوىل والكات ��ب النم�س ��اوي �س ��تيفان زفاي ��ج
(الت ��ي ن�ش ��رت بالأملاني ��ة الع ��ام � ،1943أي بعد
وف ��اة زفايج ،والت ��ي كتبها يف الأ�ش ��هر الأربعة
الأخ�ي�رة التي �س ��بقت رحيله انتح ��ار ًا) ،ندخل
�إىل ع ��امل «مقفل”ت ��دور �أحداث ��ه يف باخ ��رة
متخ ��ر عباب الي� � ّم يف اجتاه الأرجنت�ي�ن ،لنجد
عل ��ى متنه ��ا العب � ّ�ي �ش ��طرجن ،الأول ه ��و بطل
الع ��امل ،حامل اللقب ،ذو الأ�ص ��ول املتوا�ض ��عة،
لكن ��ه الع ��ب «تكتيكي”يخ�ش ��اه اجلمي ��ع ،بينما
«مناف�س ��ه”رجل �أر�س ��تقراطي مل يلع ��ب �س ��ابقا
ه ��ذه اللعبة �إال ب�ش ��كل ذهني� ،إذ كان معزوال يف
«�س ��جن» منفرد خالل االحتالل النازي للنم�س ��ا.
نق ��ع على «ثيمة”�أ�سا�س ��ية يف ك ّل ه ��ذا الكاتب:
«ال�ش ��غف» ،ال ��ذي يتجلى هن ��ا ،ب�ش ��غف اللعبة،
وب�شغف اجلمهور بها (لعبة ال�شطرجن).
ال�ش ��غف �أي�ضا هو �أحد املو�ض ��وعات احلا�ضرة
يف رواي ��ة «� 24س ��اعة يف حي ��اة ام ��ر�أة» ،التي
ت ��دور ح ��ول ال�س ��يدة هرنيي ��ت ،وه ��ي ام ��ر�أة
متزوجة و�أم ل�ش ��ابتني ،هادئة جدا ومتما�س ��كة
�إىل �أق�ص ��ى الدرج ��ات ،ته ��رب مع �ش ��اب جذاب
و�س ��احر ،مل مي�ض على تعرفها �إليه �أكرث من 24
�س ��اعة ،وقد التقت ب ��ه يف بن�س ��يون يف منطقة
الريفيريا الفرن�سية.
هروب� ،ش� � ّكل – من دون �أدنى �ش ��ك – ف�ضيحة

ثالث��ة كت��ب تتح��دث عن
جين اوستن
صدرت ه��ذا الع��ام العديد م��ن الكتب التي تناولت س�يرة
حي��اة الكاتبة جني اوس�تن واعاملها االدبية ،وه��ذا االمر ليس
باملستغرب ففي هذا العام يكون قد مر قرنني من الزمان عىل
رحي��ل تلك الكاتب��ة ومع ذلك مازالت اعاملها تحظى بش��عبية
واسعة بني القراء.
الكاتب��ة الروائي��ة
االمريكية جني سمييل
(ول��دت ع��ام )1949
ن�شرت مقالة لها يف
صحيف��ة نيوي��ورك
تامي��ز ،تتح��دث فيه
عن املرياث العظيم
الذي تركت��ه لنا جني
اوسنت من خالل ثالثة
كتب ص��درت حديث ًا
عن الكاتبة.
ترجمة /المدى

ك�ب�رى يف ه ��ذا املجتم ��ع الأر�س ��تقراطي ،حيث
تكاثرت الأقاويل ال�سيئة ،التي حاولت �أن تقدم
تف�سرياتها املختلفة.
وحده الراوي من دافع عن هذه املر�أة ،واختلف
م ��ع جمي ��ع رفاق ��ه حوله ��ا� ،إال مع هذه ال�س ��يدة
االنكليزية التي قررت �أن تروي له هذا الف�ص ��ل
م ��ن حياته ��ا ،وال ��ذي يتح ��دد ب�أربع وع�ش ��رين
�س ��اعة ،ونقع فيه على «لعبة”�أخ ��رى .ف�إذا كنا،
يف الرواية ال�س ��ابقة ،اكت�شفنا العب ال�شطرجن،
ف�إنن ��ا نكت�ش ��ف هنا لعبة املي�س ��ر ،وما ترتكه من
�آثار خمتلفة يف حياة الكائن الب�شري.
�أ�ش ��رنا �إىل تيمة ال�ش ��غف احلا�ض ��رة يف غالبية
كتاب ��ات زفاي ��ج ،ال�ش ��غف هن ��ا مزدوج� :ش ��غف
املي�س ��ر و�ش ��غف احلب ،ويف كلتا احلالتني ثمة
حي ��وات تنقلب ر�أ�س ��ا على عق ��ب يف خالل مدة
وجيزة .ف�ش ��غف احلب ،ي�أت ��ي يف حلظة ليكون
�أعنف م ��ن �أي عالقة ،وي�أخذنا مع حالة نف�س ��ية
خا�ص ��ة جن ��د فيه ��ا �أن املحب ��وب يجتاحن ��ا بكل
التفا�صيل ،وي�أخذنا رمبا �إىل �أق�صى اجلنون.
�أما �ش ��غف اللعب ،في�ص ��بح ك�إدمان ال ن�س ��تطيع
التخل� ��ص منه ب�س ��هولة ،نغرق في ��ه لدرجة �أننا
نفق ��د حت ��ى خيالن ��ا .يب ��د�أ الأم ��ر مبثاب ��ة لهو،
لي�صبح عادة قا�سية تقودنا �إىل الهالك .هل بهذا
املعن ��ى ،يرغب زفايج يف �أن يقول لنا �أي�ض ��ا �إن
احل ��ب لي�س �س ��وى مقام ��رة ،و�أن املي�س ��ر لي�س
�سوى عالقة عاطفية مرعبة؟
ثم ��ة الكثري م ��ن العوامل املده�ش ��ة ،التي جندها
يف ه ��ذا الكتاب .ع ��وامل جعلت م ��ن زفايج �أحد
�أبرز ك ّتاب املنت�صف الأول من القرن الع�شرين.
كاتب ذو نزعة �إن�سانية و�إن�سانوية ،عرف جيدا
كيف ي�صف �أوروبا ،بكل تفا�صيلها ،لكن �أوروبا
ه ��ذه خانته ،و�أجنبت �أك�ث�ر الأنظمة دموية ،ما
دفعه �إىل االنتحار بعد ي�أ�س �أن�س ��اه كل ال�شغف
الذي بحث عنه.

يف كل ب�ض ��ع �س ��نوات� ،أقوم ب�إعادة ق ��راءة روايات جني
�أو�س�ت�ن ،و ان ��ا ل�س ��ت الوحيدة يف ذل ��ك ،كما تك�ش ��ف عن
ديبورا يايف م�ؤلفة كتاب”بني ع�شاق جني” ،التي تتحدث
عن هو�سها بروايات جني �أو�سنت .ويف الواقع ،ف�إذا كنت
انا عا�ش ��قة حقيقية جلني او�سنت ،فيجب �أن اقوم بخياطة
مالب� ��س يل تب ��ه مالب�س الزمن الذي عا�ش ��ت في ��ه و �أتقن
الرق�ص �أي�ض� � ًا ،وا�ستمتع بها ،كما تفعل يايف عندما قررت
�أن ت�ضع جميع امكانياتها وقدراتها يف خدمة جمعية جني
�أو�سنت يف امريكا ال�شمالية املعروفة با�سم (جا�سنا) .ما قد
ال ا�س ��تمتع به هو �آراء الأع�ض ��اء التي يناف�س فيها احدهم
الآخ ��ر ح ��ول كيف كان ��ت تعي�ش ج�ي�ن وكيف كان ��ت تفكر
يف كل ق�ض ��ية �ص ��غرية� ،شخ�صية و�سيا�س ��ية .والتقت�صر
�شخ�ص ��يات كت ��اب (بني ع�ش ��اق جني) على الن�س ��اء فقط:
فقد اجرت م�ؤلفت ��ه مقابالت مع عدد من الرجال .ومن بني
�أروعه ��م كان �س ��اندي لرينر ،ال ��ذي قدم ،اىل ت�ش ��اوتون
هاو� ��س ،حيث عا�ش �ش ��قيق ج�ي�ن �إدوارد �أو�س�ت�ن كنيت،
وحيث ام�ضت جني نف�سها (يف قرية ت�شاوتون املجاورة)
ال�سنوات الثماين الأخرية من حياتها .وقام لرينر ب�إن�شاء
مكتبة كبرية ت�ضم م�ؤلفات الأدب الن�سائي التي كتبت بني
عامي  1600و  1830وفتحها امام الطالب والعلماء.
الكت ��اب الث ��اين م ��ن ت�ألي ��ف الباحث ��ة ديف ��وين ل ��وزر،
بعنوان”�ص ��ناعة ج�ي�ن �أو�س�ت�ن" .اعتادت م�ؤلف ��ة الكتاب
على الذهاب �إىل امل�ؤمترات والندوات اخلا�صة ب�أدب جني
او�س�ت�ن ،ولك ��ن ما تهتم ب ��ه حق ًا هو كيف ا�س ��تطاعت جني
�أو�س�ت�ن التي ن�ش ��رت كتبها لأول مرة بب�ساطة بعبارة”من
ت�أليف �س ��يدة”�أن ت�سيطر على امل�شهد الثقايف يف كل مكان
كما هو احلال يف ايامنا هذه.
ت�ش�ي�ر امل�ؤلفة� ،إىل الذكاء والثقة بالنف� ��س الذي تتمتع به
امل�ؤلفة وهو ما تك�شف عنه رواياتها بو�ضوح .ما هو �أكرث
و�ض ��وح ًا ه ��و يف الواقع ما �أدى �إىل ن�ش ��وء م ��ا ميكن �أن
يعرف باجلانيتي�س ��م .ولت�أكيد هذه الفكرة ،تقدم درا�س ��ة
ا�ستق�ص ��ائية جيدة ملناظر الكتب يف القرن التا�س ��ع ع�شر:
كي ��ف كان يت ��م تقدميه ��ا للم�ش�ت�رين والق ��راء ،وكيف يتم
تو�ض ��يحها ،ومن هم امل�ؤلفون االكرث �ش ��عبية وملاذا .رغم
ان بع� ��ض الف�ص ��ول يف الكتاب ال تت�ض ��من �أمثل ��ة عديدة

عن الر�س ��ومات التو�ض ��يحية يف رواياتها( .وهي ت�ش�ي�ر
�إىل �أن معظم �شخ�ص ��يات �أو�س�ت�ن يف القرن التا�س ��ع ع�شر
قام بر�س ��مها عدد من الر�سامني املعا�صرين لقرائهم؛ فبعد
ما يقرب من  70عام ًا بعد وفاة �أو�س�ت�ن بد�أت �شخ�ص ��يات
رواياته ��ا ترت ��دي الف�س ��اتني التي تعرف با�س ��م ف�س ��اتني
ريجن�سي).
الف�ص ��ول القليلة الأوىل من”�ص ��ناعة جني �أو�سنت”كانت
تتهادى رويد ًا يف م�س�ي�رها ،ولكن يف الن�صف الثاين ،من
الكت ��اب حيث تناق�ش امل�ؤلفة �أراء املجموعات املختلفة من
اال�ش ��خا�ص الذين �أبدوا مالحظاتهم على �أعمال �أو�س�ت�ن
وكان ��وا يرون انف�س ��هم يف �أعمال �أو�س�ت�ن ،وخا�ص ��ة يف
نهاي ��ة القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر وبداية القرن الع�ش ��رين ،ف�إن

الكت ��اب ي�ص ��بح اكرث اث ��ارة و حيوية .م ��ن ناحية� ،أعجب
�أع�ض ��اء نوادي الرجال التقليديني يف لندن بجني �أو�س�ت�ن
لأنه ��م �ش ��عروا ب�أنهم وحدهم يح ��ق لهم تقدير �سيا�س ��تها
(املحافظ ��ة) وم ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى ،ادع ��ى م�ؤي ��دو حقوق
املر�أة ،علن ًا و�س ��ر ًا على حد �س ��واء� ،أنها م�س ��اندة حلقوق
امل ��ر�أة .وتتح ��دث م�ؤلفة الكتاب بو�ض ��وح ب�ش ��كل خا�ص
ع ��ن مظاه ��رة �ض ��خمة نظمت يف ي ��وم حار وعا�ص ��ف من
اي ��ام حزيران ع ��ام  1908عندما رفع ال ��ف متظاهر ،وهم
ج ��زء من ح�ش ��د م ��ن املتظاهرين جت ��اوز عددهم الع�ش ��رة
�آالف متظاه ��ر الفت ��ات من احلرير حتمل �أ�س ��ماء الن�س ��اء
املهمات (ومن بني الكاتبات مل تكن جني �أو�س�ت�ن لوحدها
ب ��ل كانت معه ��ا لك ��ن م ��اري ول�س ��تونكرافت و �إليزابيث

باريت براوننج) وهم يف طريقهم �إىل قاعة �ألربت امللكية.
وتناق�ش امل�ؤلفة �أي�ض� � ًا كيف تعاملت الأو�ساط الأكادميية
مع �أو�س�ت�ن وكيف مت تدري�س رواياتها يف املدار�س ،وذلك
جزئي ًا عن طريق الكتب املدر�سية.
ولكن باوال برين م�ؤلفة الكت ��اب الثالث وعنوانه”عبقرية
ج�ي�ن �أو�س�ت�ن”تعطينا التحلي ��ل الأكرث عمق� � ًا لرتاث جني
�أو�س�ت�ن .حيث حتدثنا عن ا�س ��تمتاع �أو�سنت بامل�سرحيات
خ�ل�ال ف�ت�رة كان فيه ��ا امل�س ��رح رائع� � ًا ومربح� � ًا ،وعندما
كان كتاب امل�س ��رح واملمثلون يناق�ش ��ون وي�س ��خرون من
الأعراف االجتماعية (وخا�صة تلك التي تتعلق بالعالقات
ب�ي�ن الذكور والإناث) وتعطين ��ا بذلك نظرة حقيقية حول
كيف تعلمت �أو�س�ت�ن ان تركز يف اعمالها ،وجتعلها م�سلية
وتعطيه ��ا دفع ��ة حا�س ��مة� .إن معرفة برين بحياة �أو�س�ت�ن
وروابطها العائلية (�ش ��قيقها الأكرب ه�ن�ري”كان اهتمامه
االكرب هو امل�سرح”مما وفر لها العديد من الفر�ص للذهاب
اىل امل�سرح لأنه عا�ش يف لندن) ،اتاح لها ت�صوير ابداعها
الأدبي النا�ش ��ط ،وكيف تبحث عن طرق لت�ش ��كيل اعمالها،
وكيف تختار بعناية املوا�ضيع لها .ويف الوقت نف�سه ،فان
م�ؤلفة الكتاي تظهر �أن لها معرفة وا�س ��عة بتاريخ امل�سرح
الإنكلي ��زي .وكان ��ت الر�س ��وم التو�ض ��يحية التي �ش ��ملها
الكتاب رائعة ومفيدة.
النقط ��ة الأك�ث�ر �أهمي ��ة يف كت ��اب ب ��اوال ب�ي�رن ه ��ي �أن
�أو�س�ت�ن لديها نظريتها اخلا�ص ��ة لل�س ��لوك الب�شري ،وهي
ادرك ��ت �أن ��ه يف �أوائ ��ل القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،مت تعريف
الطبق ��ات االجتماعي ��ة يف �إنكل�ت�را بعناية ولكنها �ش ��هدت
حتوالت �أي�ض ��ا� ،سواء يف لندن �أو يف الريف .وهكذا ف�إن
�شخ�صيات �أو�سنت الذكية �سوف تفهم اهمية احلفاظ على
بع�ض الأ�س ��رار ،ومراقبة ما كان يفعل ��ه الآخرون وقد �أثر
ح�ض ��ورها االعمال امل�س ��رحية لي�س على اعمالها فح�سب،
ولكن على �أفكارها حول احلياة نف�س ��ها اي�ض ًا .وا�ستغلت
قدرة الرواية ك�ش ��كل فني لإظهار �شخ�ص ��ياتها من الداخل
واخل ��ارج ،مبهارة،و رمب ��ا هذه املهارة ،ه ��ي التي اعطت
هذا القبول املنقطع النظري من اعداد غفرية من القراء
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