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للفنان فيصل لعيبي

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى ببغ ��داد ال�س�ي�رة الذاتي ��ة للباح ��ث
والروائ ��ي علي ال�ش ��وك حتت عن ��وان «الكتاب ��ة واحلياة»،
وه ��ي �س�ي�رة جريئ ��ة ب ��كل م ��ا تنط ��وي علي ��ه الكلم ��ة م ��ن
معن ��ى رغ ��م ا�ستئذانه م ��ن بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات الن�سائية،
وا�ستعا�ضته بالأحرف الأوىل ل�شخ�صيات �آخر �آثرت البقاء
خل ��ف ال�ستائ ��ر املُعتِمة لأنها مل تتعل ��م مواجهة الذات طوال
حياتها فكيف ت�ستطيع مواجهة الآخرين؟
قب ��ل �أن نلج يف تفا�صيل هذه ال�س�ي�رة الذاتية ال�شائكة ال بد
من الإ�شارة �إىل �أن علي ال�شوك قارئ نهم �أحبّ قراءة الأدب
والفن واللغ ��ة ،ولعله انقط ��ع زمن ًا طوي ًال لق ��راءة الرواية،
وتعلق ب�أب ��رز �أ�ساطينها �أمثال تورغيني ��ف ،د�ستويف�سكي،
�ستندال وغريهم من الذين متن ��ى جماراتهم ،والكتابة على
غرار ما كتبوه من �أعمال �إبداعية خالدة مثل «احلب الأول»،
و«املقامر» و«الأحمر والأ�سود».
ُول ��د علي ال�شوك يف كرادة م ��رمي ببغداد عام  ،1929وحني
�أكم ��ل املرحل ��ة الثانوي ��ة اب ُتعِ ��ث �إىل اجلامع ��ة الأمريكي ��ة
بب�ي�روت ع ��ام  1947لدرا�س ��ة الهند�س ��ة املعماري ��ة التي مل
يخرته ��ا بنف�س ��ه ،و�س ��وف يب� �دّل اخت�صا�ص ��ه يف بريكل ��ي
ليدر�س الريا�ضيات� .أفاد من بريوت ،التي يعتربها مدر�سته
الأوىل ،يف التعام ��ل مع اللغة والتاريخ والأ�سطورة بف�ضل
الربوف�س ��ور �أني� ��س فريح ��ة� .أما بريكل ��ي التي در� ��س فيها
الريا�ضي ��ات فق ��د فتح ��ت �شهيت ��ه عل ��ى املو�سيق ��ى و�أتاحت
ل ��ه م�شاه ��دة معظم �أوبرات ف�ي�ردي ،وفاغ�ن�ر ،وموت�سارت
و�سواه ��م من كب ��ار املبدعني الذين �سي�سهم ��ون يف ت�أ�سي�س
ذائقته املو�سيقية.
كان ال�ش ��وك ذا نزع ��ة ي�سارية من ��ذ �أيام ب�ي�روت وبريكلي،
وحينم ��ا ع ��اد تلقف ��ه «الرفاق”فانتم ��ى �إىل احل ��زب
ال�شيوع ��ي وتق ّب ��ل ظ ��روف العم ��ل ال�سري «عن غ�ي�ر قناعة
فطرية”(�ص )22لكنه تع ّر�ض للتنكيل يف �أواخر عام 1956
لأنه مل يقدّم للوزارة �أ�سماء الطالب الذين تظاهروا م�ؤيدين
ت�أميم قناة ال�سوي�س.
مل ين ��جُ عل ��ي ال�شوك م ��ن االزدواجي ��ة ،فه ��و مارك�سي لكنه
ينتم ��ي �إىل �أ�س ��رة �أر�ستقراطي ��ة ،ا�شرتاك ��ي لكن ��ه ال ميقت

العامل الر�أ�سمايل ،طوباوي لكن ��ه يعي�ش على �أر�ض الواقع
ويلهث خلف احل�سن ��اوات بحجة الإلهام الروائي .ال بد من
الوق ��وف عند عالقته الوطيدة م ��ع الدكتور نوري ال�سعدي،
ه ��ذا الكائ ��ن املتح ��رر ج ��د ًا الذي متاه ��ى مع ال�ش ��وك وبات
ي�شع ��ر بالعزلة من دون ��ه .دعونا ن�ؤجل احلدي ��ث عن املر�أة
وال�صداق ��ة ونتوقف قلي ًال عند ال�سيا�سة التي �أف�ضت به بعد
انق�ل�اب � 1963إىل ال�سج ��ن يف «ق�ص ��ر النهاي ��ة» والتعذيب
ال ��ذي مل يتحمله �أكرث من ثلث �ساعة فق� �دّم «اعرتافه» وجنا
بجل ��ده ليق ��رر ع ��ام  1979الف ��رار م ��ن «بل ��د يحكم ��ه رجل
م�شب ��وه ،ويت�ص� � ّرف مب�صائرن ��ا كم ��ا ي�شاء”(� ��ص.)160
و�سوف ت�ستمر رحلة املنفى وعذاباته �إىل ت�شيكو�سلوفاكيا
ومنها �إىل املجر قب ��ل �أن ي�ستقر به املقام بلندن التي متنحه
ح ��ق اللج ��وء ال�سيا�سي وتتكف ��ل ب�سكنه ومعي�شت ��ه �إىل �أن
يق�ضي الله �أمر ًا كان مفعوال.
ن�س ��اء عل ��ي ال�شوك كث�ي�رات مبا فيه ��ن بطالت ��ه الروائيات
اللوات ��ي �ألهمن ُه ج � ّ�ل ن�صو�ص ��ه الروائية ولك ��ن تظل هناك
�سي ��دة واح ��دة متمي ��زة لأن جمي ��ع الن�ساء اللوات ��ي تع ّرف
عليه ��ن «جئن ع ��ن طريقها»(�ص .)95ثم مي�ض ��ي �إىل القول
�إن تل ��ك املر�أة كان ��ت الأهم يف حياتي و�أقربه ��ن �إىل نف�سي،
«و�أنا هنا ال �أعني بذلك �أن هناك حُ ب ًا �أو ع�شق ًا بيني وبينها»
(� ��ص .)96و�إمن ��ا يعتربه ��ا ح�ضن� � ًا عائلي� � ًا وي�ضعه ��ا يف
م�ست ��وى عالقت ��ه بنوري ال�سع ��دي الذي كان يب ��وح له بكل
خلج ��ات م�شاعره ،الأمر الذي �أف�ض ��ى �إىل االن�سجام الهائل
بينهما.
كان علي ال�شوك باحث ًا ومفكر ًا ولغوي ًا قبل �أن يكون روائي ًا
فال غرابة �أن يعرت�ض البع�ض يف حينه على تر�شيحه للهيئة
الإدارية الحتاد الأدباء لأنه «مثقف ،ولي�س �أديب ًا» (�ص.)72
وكان ُي ��درك �سلف ًا �أن ثقافته املو�سوعي ��ة �سوف تن�أى به عن
عامل الرواية والأدب الذي بد�أ ُه بعد خم�سني عام ًا من القراءة
والكتاب ��ة والتج ��ارب العاطفية واالجتماعي ��ة وال�سيا�سية.
وكان ال بد له �أن ينجز عدد ًا من الكتب التنظريية املتخ�ص�صة
ف�أ�ص ��در «الدادائي ��ة ب�ي�ن الأم� ��س والي ��وم»« ،الأطروح ��ة
الفنطازي ��ة»« ،املو�سيق ��ى الإلكرتونية»« ،م ��ن روائع ال�شعر
ال�سوم ��ري»« ،جولة يف �أقاليم اللغة والأ�سطورة» ،و�سواها
م ��ن الكت ��ب الثقافي ��ة الر�صينة لك ��ن ه ّم ��ه كان من�صب ًا على
الأدب .ول�سوء احلظ �أ�صدر م�سرحية «الغزاة”التي ف�شلت

وتعر�ضت للنق ��د لأنه مل يكن يتوفر على خربة بفن امل�سرح،
وظ ��ل رهان� � ُه قائم ًا على الرواي ��ة التي يربطه ��ا دائم ًا ببطلة
خارق ��ة اجلمال مثل «زينايدا» يف «ا ُ
حل ��ب الأول» و«ماتيلد»
ً
يف «الأحمر والأ�سود”وغريه ��ن من الفاتنات خ�صو�صا �إذا
ّ
كن يُجدن الرق�ص .وكانت تلك املتميزة قد ع ّرفته على بع�ض
الن�س ��اء الأملانيات ،كم ��ا تع ّرف �إىل (غ) الت ��ي اعتربها ملِكة
و�أجم ��ل امر�أة يف الوج ��ود ،وقد دخلن ن�صو�ص ��ه الروائية
تباع ًا لكنه مل يحقق الرواية الع�صيّة على الكتابة مع �أنه ظل
يزع ��م طوال حياته ب�أنه يروم كتاب ��ة الالمكتوب �أو الرواية
احلل ��م التي ال ترخي الطبع وال ت�سل� ��س القياد �إ ّال لأ�صحاب
املواه ��ب الكب�ي�رة الذين غ�ّي�رّ وا ذائق ��ة الق� � ّراء يف خمتلف
�أرجاء العامل.
م ��ن ح�سنات علي ال�شوك �أنه ي�ست�أن� ��س ب�آراء بع�ض ال ُكتاب
م ��ن �أ�صدقائ ��ه املق ّرب�ي�ن �أمثال ف� ��ؤاد التكريل ،كام ��ل �شياع،
غ ��امن حم ��دون و�آخري ��ن وال يدف ��ع خمطوطت ��ه للن�ش ��ر �إذا
كان ��ت �آرا�ؤهم متحفظ ��ة �أو �سلبية .وم ��ن مثالب هذا الرجل
ه ��و غ ��روره

�أو ثقت ��ه العالي ��ة بالنف� ��س و�إ ّال فكي ��ف ن�ب ِّ�رر مقولته املثرية
لال�ستغ ��راب�« :أنا �أعلم �أنن ��ي مثقف من الطراز الأول يف كل
�ش ��يء تقريب ًا ،لكنني �أح ��ب الرواية واملو�سيقى �أكرث من �أي
�شيء”(�ص.)72
على الرغم من ر�صانة �أبحاثه ،وعمق درا�ساته اللغوية ف�إنه
يتوا�ض ��ع �أحيان� � ًا حينما ينتب ��ه �إىل تف ��وّ ق الأوروبيني يف
بع� ��ض املجاالت البحثي ��ة .فحينما �أجنز كتاب ��ا عن اجلذور
امل�شرتكة ب�ي�ن اللغات ال�سامية  -احلامي ��ة واللغات الهندية
 الأوروبية ن�صحه �أحد امل�ست�شرقني بقراءة كتاب «حماولةيف املقارن ��ة ب�ي�ن اللغات”لإيليت� ��ش �سفيت�ش ال ��ذي يتناول
العالق ��ة بني �س ��ت جمموع ��ات لغوي ��ة ،وحينما ق ��ر�أه �شعر
بالفارق املعلوماتي الكبري فقال بتوا�ضع �شديد�« :شعرتُ كم
نح ��ن متخلف ��ون باملقارنة مع الآخرين ،ال �سيم ��ا الرو�س �أو
ال�سوفيات”(�ص.)94
ال ب ��د من الإق ��رار ب�أن معظ ��م روايات علي ال�ش ��وك جريئة،
ومث�ي�رة للج ��دل يف ثيماته ��ا الرئي�سية مث ��ل «�أحاديث يوم
الأح ��د»« ،مثلث مت�ساوي ال�ساقني»« ،فتاة من طراز خا�ص»،
«مت ��ارا»« ،فر�س الرباري» ،وبقية الروايات اخلم�س التي
تتمح ��ور ح ��ول مو�ضوع ��ات �سيا�سي ��ة وثقافي ��ة وفنية.
وكالع ��ادة فق ��د ا�ستقبله ��ا الن ّق ��اد بطرق خمتلف ��ة وخا�صة
بتعال مثل
رواي ��ة «الأوبرا والكلب» ،التي قر�أه ��ا البع�ض ٍ
الناق ��دة فاطمة املح�سن ،وبع�ضه ��م الآخر ا�ستقبلها مبحبة
و�إعجاب مثل الروائي حممود �سعيد.
يحت ��اج الع ��امل الروائ ��ي الذي خلق ��ه ال�ش ��وك �إىل درا�سات
معقم ��ة تتن ��اول الثيم ��ات ،وال�شخ�صيات ،واللغ ��ة ،والبناء
املعماري وغريها من املعطيات الفنية والفكرية والإبداعية
الت ��ي تتطلب ق ��راءات تفكيكي ��ة ِب ُع ��د ٍد نقدية متط ��ورة جد ًا
ت�ستطيع �أن تربهن فع ًال �أن «اجلمال هو �أعظم قوة على وجه
الأر�ض» ،كما يذهب الروائي الفرن�سي �أناتول فران�س.
يخت ��م علي ال�ش ��وك �سريته الذاتي ��ة بالقول �إن ��ه َك َتبها «بكل
تلقائي ��ة و�ص ��دق» ( ،)266وال غ ��ر َو يف �أن يعرتف يف عامه
الثام ��ن والثمان�ي�ن بالتعب ،والإجه ��اد ،وانطف ��اء اجلذوة،
و�ضم ��ور الذاكرة وهذه من ا�شرتاطات ال�شيخوخة التي لن
يفل ��ت منها �أحد ،ومع ذلك فهو ي�ص ��رخ يف امل�ضمار الأخري:
«�أيته ��ا الأف ��كار ال تخذليني ،ويا �صفاء الذه ��ن ه ّلم �إيل ولو
بجزءٍ من طاقاتك» (�ص.)268

م����ن اص��������دارات

ترجم��ة عربي��ة لألعم��ال
الكاملة ل��ـ ف��روغ فرخزاد..
أهم شاعرات إيران
بغداد  /اوراق
�ص ��در م�ؤخ ًرا عن دار امل ��دى للن�شر ،الرتجمة
العربية للأعم ��ال ال�شعرية الكامل ��ة لل�شاعرة
الإيراني ��ة ف ��روغ فرخ ��زاد ونقله ��ا �إىل اللغة
العربية املرتجمة مرمي العطار.
فروغ فرخ ��زاد ،ب ��د�أت يف �سن مبك ��رة كتابة
ال�شع ��ر الغنائي مبوا�ضي ��ع رئي�سية ك�شكوى
ب�ي�ن املحب�ي�ن �أو معان ��اة امر�أة �شاب ��ة تناجي
الرج ��ل الذاهب ،الظامل ،الالمبايل ،وردًا على
ما قيل عن النوع الأول الذي كتبته قالت�« :إن
الكلمات حتى و�إن كانت �أدوات ال�شاعر لي�ست
مهمة بقدر املحتوى و�إن تكن املفردات مكررة
�إال �أنه ��ا فوران ع�ش ��ق كان م�ؤث ًرا بالن�سبة يل
يف تلك احلقبة».
مل تك ��ن ف ��روغ فرخزاد م ��ع م�صطل ��ح ال�شعر
احلدي ��ث والقدمي بل ال�شعر ه ��و ذاته يف كل
الع�ص ��ور ،لكن ��ه يختل ��ف م ��ن جي ��ل �إىل �آخر
والف ��رق – فق ��ط – يف امل�ساف ��ات املادية بني
الع�ص ��ور .فال�شاع ��ر الذكي يج ��ب �أن يواكب
ع�صره ويتخ ��ذ معاناة الفرتة التي يعا�صرها
م�صدر �إلهام لإبراز طاقته على ك�شف احلقائق
املختبئ ��ة و�إ�شهار الظلم والزي ��ف ،كما تعتقد
�أن فع ��ل الفن هو بي ��ان لإعادة ترتيب احلياة،
واحلياة لها ماهية التغيري والتو�سع والنمو،
بالنتيج ��ة البيان �أو الفن يف كل فرتة له روح
خا�ص ��ة ب ��ه و�إن كان عك� ��س ذل ��ك فه ��و مزيف
ومقلد.
تق ��ول ال�شاعرة�« :إن عامل ��ي – مث ًال  -يختلف
متام� � ًا عن ع ��امل حافظ ال�ش�ي�رازي �أو �سعدي
حت ��ى يختل ��ف عن ع ��امل �أب ��ي ،طريق ��ة تلقي
ال�شاعر والقارئ يف فهم مفاهيم عدة كالع�شق
وال�شجاعة واملعتق ��دات تختلف عن الأم�س»،
وتذك ��ر مث ��ا ًال ع ��ن «جمن ��ون» يف الأدب�« :إن

جمنون ه ��و �أيقونة للع�شق وف ��داء املحبوب
يف ق�صائ ��د الع�صور املا�ضي ��ة» ،اليوم – على
حد ر�أيه ��ا – تغريت ه ��ذه الر�ؤي ��ة ،فبتحليل
الأطباء النف�سي�ي�ن �شخ�ص «جمنون» مري�ض
يج ��ب �أن يكون حت ��ت �سيطرة معان ��اة دائمة
خا�ضعًا للعذاب غري �ساع للحرية.
وفروغ فرخزاد واحدة من �أ�شهر ال�شاعرات
الإيراني ��ات ورائ ��دات التم ��رد عل ��ى العادات
والتقالي ��د وامل�ضام�ي�ن ال�شعري ��ة يف �إي ��ران،
وتع ��د م ��ن رواد ال�شع ��ر احلدي ��ث يف �إي ��ران
(ال�شعر النيميائي) ،وهي �أول �شاعرة �إيرانية
و�صفت احلبيب ب�أدق تفا�صيله بينما تنغم�س
معه يف حالة الع�شق دون �ضوابط.
ول ��دت فروغ لعائلة طهرانية حمافظة يف عام
 1935وله ��ا �ست ��ة �أ�شقاء ،ومل تكم ��ل تعليمها
�إال للمرحل ��ة الإعدادية لتت ��زوج بعد �أن �أمتت
عامها ال�ساد�س ع�شر من برويز �شابور ،وبعد
ال ��زواج �أكملت ف ��روغ درا�ستها ع�ب�ر درو�س
الر�س ��م واخلياطة ثم انتقلت م ��ع زوجها �إىل
الأه ��واز حي ��ث كان يعم ��ل ،وبعد ع ��ام رزقت
بابنها الوحيد.
بعد �أقل من عامني انف�صلت فروغ عن زوجها
الذي ك�س ��ب ح�ضانة االبن مما دفع فروغ �إىل
ا�ستكمال م�سريتها الأدبية بحرقة غياب ابنها
ودون التزام ��ات ب ��ذات الوق ��ت ،لتع ��ود �إىل
طهران وتتفرغ لل�شعر ،و�أ�صدرت �أول ديوان
لها يف عام  1955بعنوان (�أ�سرية).
انتب ��ه امل�شه ��د الثقايف الإيراين لف ��روغ التي
كان ��ت متث ��ل �صرخ ��ة ن�سويّة ت�ض ��ج بحدّة مل
يعهده ��ا امل�شهد الثقايف الإيراين ،فهي ت�صف
قبلة احلبيب وتتهك ��م على العادات والتقاليد
ب�شع ��ر ر�ص�ي�ن وق ��وي مل يجع ��ل منه ��ا كاتبة
�ش ��اذة ع ��ن اجلم ��ع فق ��ط ب ��ل �صاحب ��ة ر�ؤية
ثاقب ��ة وم�شروع نه�ضوي على م�ستوى املر�أة
الإيرانية والأدب الن�سوي.

يف عام  1958قامت فروغ بجولة يف �أوروبا
بهدف العم ��ل ال�سينمائي ال ��ذي كانت مغرمة
ب ��ه ،وتعرف ��ت باملنت ��ج والكات ��ب الإي ��راين
�إبراهي ��م جول�ست ��ان ال ��ذي يع ��د واح ��دا م ��ن
امل�ستنريي ��ن يف اي ��ران يف تلك احلقبة ،وبني
ن�شره ��ا لدواوي ��ن �شعري ��ة �أث ��رت جتربته ��ا
ال�شعري ��ة �ص ��وّ رت فيلم� � ًا �سينمائي� � ًا ع ��ن
الإيرانيني امل�صابني باجلذام بعنوان”البيت
الأ�سود”وح�صد �أهم اجلوائز العاملية ،وكان
لأخيها املغني وال�شاع ��ر والنا�شط ال�سيا�سي
مل�س ��ات دع ��م وم�سان ��دة مل
فري ��دون فرخ ��زاد ّ
تنكره ��ا فروغ طيل ��ة حياته ��ا .وكان يوم 14
فرباي ��ر � 1967آخ ��ر �أي ��ام ف ��روغ يف احلياة
قب ��ل �أن مت ��وت يف ح ��ادث �س�ي�ر وه ��ي ابن ��ة
الثاني ��ة والثالثني عام� � ًا لترتك وراءه ��ا ار ًثا
�شعر ًي ��ا مهمًا وعالمة فارق ��ة يف تاريخ ال�شعر
الفار�سي احلديث.
ُت�ش ��ارك ال�شاع ��رة �أ�سم ��ا ٌء قليل ��ة �أخ ��رى يف
تر�سي ��خ احلداثة ال�شعري ��ة الإيرانية ورفدها
بتج ��ارب غ�ي�ر م�ألوف ��ة ،وال ميك ��ن لتاري ��خ
ال�شع ��ر الفار�س ��ي يف الق ��رن الع�شري ��ن �أن
يكتم ��ل م ��ن دون منجزه ��ا ال�شع ��ري ،ال ��ذي
ه ��و �أو ًال �أح ��د العنا�ص ��ر الفاعل ��ة والزاه ��رة
وامل�ؤث ��رة يف التاريخ االجتماع ��ي والثقايف
الإي ��راين .وثاني ًا فه ��و يت�سم بر�ؤي ��ة �شعرية
ثاقب ��ة وح�سا�سي ��ة لغوي ��ة عالي ��ة .وثالث� � ًا،
يعت�ب ُ�ر وثيق ��ة عل ��ى وع ��ي امل ��ر�أة الإيراني ��ة
يف حقب ��ة �شه ��دت انهي ��ار املجتم ��ع التقليدي
يف خم�سيني ��ات و�ستيني ��ات الق ��رن املا�ضي،
وول ��وج مرحل ��ة تاريخي ��ة جدي ��دة زعزع ��ت
الكث�ي�ر من املفاهي ��م والقيم ال�سائ ��دة� .أخري ًا
ف�إن �شع ��ر فروخ هو �شهادة ام ��ر�أة �أرادت من
الق�صي ��دة �أن تكون م�ل�اذ ًا ت�ؤثث ��ه بخلو�صها
وحميميتها وتلقائيتها يف مواجهة كل ما هو
مفتعل وزائف ومفرو�ض.

النح ��ت يف الزمن �سرية ذاتي ��ة غري تقليدية الندري ��ه تاركوف�سكي..
رحلة يف ال�سينما والزم ��ن ،مثلما هي رحلة يف ال�شخ�صيات الأثرية
لدي ��ه ،كتاب ع ��ن الوجود بو�صف ��ه ح�صيلة لل ��ر�ؤى واالنثياالت ،هو
باخت�صار نحت يف الزمن الع�صي على االعتياد ،نحت لإظهار الر�ؤية
لن�شكل منها �صورة يقينية يف ازميل هو ال�سينما.
يق ��ول تاركوف�سك ��ي عن وظيف ��ة الفن التكمن كما يفرت� ��ض غالب ًا ،يف
ترجمة االفكار بنجاح� ،أو ن�شر الفكر� ،أو تقدمي العربة واملثال ،بل �أن
ه ��دف الفن هو تهيئة الفرد للموت ،ح ��رث روحه ومتهيدها ،وجعلها
قادرة على التوجه اىل اخلري.
الف ��رد عندما حترك م�شاعره ،رائع ��ة فنية ،ف�إنه ي�سمع يف داخله نداء
احلقيقة ذاته ،الذي ّ
حث الفنان على حتقيق الفعل اخلالق.
ع ��ن الزمن يقول �صاح ��ب (طفولة ايفان)”التاري ��خ لي�س هو الزمن،
وال ه ��و الن�شوء ..كالهما نتائج .الزمن حالة؛ �إ َّنه اللهب الذي يعي�ش
يندجمان
فيه �سمندر النف�س الب�شرية”.لي�ستدرك �أن الزمن والذاكرة
ِ
يف بع�ضهم ��ا البع� ��ض .فهم ��ا وجه ��ان لعمل� � ٍة واح ��دة �إن قمت مبحو
�أحدهم ��ا ،تنمحي بذلك قيمة الآخر .وق ��د كانت ال�سينما بالن�سبة �إليه
ه ��ي و�سيلته يف الإم�س ��اك بهذا الزمن ،طبعه ،ون�سخ ��ه على ال�شا�شة
الكب�ي�رة قدر ما ي�ش ��اء ،فيقول ع ��ن والدة فن ال�سينم ��ا «:لقد اكت�سب
الإن�س ��ان منبت� � ًا للزم ��ن الفعل ��ي .بعد ر�ؤي ��ة الزمن وت�سجيل ��ه� ،صار
ُلب معدنية لفرتةٍ طويلة و�إىل الأبد».
بالإمكان االحتفاظ به يف ع ٍ
وبرغ ��م قل ��ة �أعمال ��ه (�سينم ��ا� ،أ�شرط ��ة ،روائية) ف� ��إن تل ��ك ال�سينما
وم�ؤرخيه ��ا ي�ضعون ��ه يف مرتب ��ة كريو�س ��اوا وبرغم ��ان وبونوي ��ل
وبازولين ��ي والقل ��ة الأخ ��رى التي ال خ�ل�اف على موهبته ��ا العميقة
وعبقريتها الفذة.
فم ��ن معط ��ف ميخائيل روم ذل ��ك املنتمي اىل جيل مبدع ��ي الأ�شرطة
ال�سيمي ��ة خ ��رج اندري ��ه تاركوف�سك ��ي وكان الب ��د له وه ��و املوهوب
�أن ي�صن ��ع �أ�شرط ��ة خمتلفة خا�ص ��ة و�أنه ي ��درك �أن الإبحار يف موج
(ال�سينما ال�سوفيتي ��ة �سابق ًا) التي �أذهلت ع�ش ��اق ال�سينما مبنجزها
�أمر تكتنفه ال�صعاب ويتطلب قدر ًا كبري ًا من املغامرة.
�إن �أهمي ��ة �سينم ��ا تاركوف�سك ��ي تكم ��ن يف جم ��ال تل ��ك ال�سينم ��ا
و�شاعريته ��ا ،ويف مثل هذا النوع من ال�سينما يواجه املتفرج متا�سك
البناء الفني-الفكري الذي يخلقه املخرج (ال�شاعر والفنان) وخروج
ه ��ذا الإبداع كتعبري كامل لي�س فقط ع ��ن مكنونات �صاحب العمل بل
عن الرغبة يف خلق �سينما خمتلفة.
يف فيلم (امل ��ر�أة  )1974يتيح تاركوف�سكي لل�شعر �أن يتفجر يف عمل
�سيمي.
فف ��ي بداية الفيل ��م امر�أة جال�س ��ة بالقرب من بي ��ت يف غابة ونظرها
ممت ��د اىل احلقول التي تتماي ��ل نباتاتها بفعل الري ��ح وك�أنها تنتظر
�شيئ� � ًا م ��ا ...يقرتب منها طبي ��ب يتحدث معها تن�ش� ��أ عالقة دافئة بني
االثن�ي�ن يفك ��ر الرجل بح ��زن يقف وينظ ��ر وراءه وك�أن �أح ��د ًا ناداه،
لكنها مل تكن �سوى الريح.
�إن م ��ا يجمع �شخ�صيات تاركوف�سكي �أنها �شخ�صيات مبدعة وال�شعر
غالب� � ًا ما يكون �سم ��ة �إبداعها ..وهكذا تراها �شخ�صي ��ات تعي�ش قلق ًا
ومتزق� � ًا بني م ��ا هو يومي وم ��ا هو فل�سف ��ي ،بني الروحي ��ة واملادية
مكونة رف�ض ًا داخلي ًا.
يف فيل ��م (�سوالري� ��س  )1972كان �أك�ث�ر �أميان� � ًا بدواخ ��ل الإن�سان،
حي ��ث يكت�شف احلقيقة ب�س�ؤاله عن العلم ال ��ذي يبد�أ كخطوة ل�صالح
الإن�سان و�سرعان ما ينقلب �ضده.
�أم ��ا يف فيل ��م (ت�ضحي ��ة) ف�إن ��ه ي�أخذن ��ا
اىل ع ��امل الرج ��ل ال ��ذي يعي� ��ش ع�ص ��ر ًا
غ�ي�ر �إن�س ��اين ..يف ه ��ذا الفيل ��م ي�س�ب�ر
تاركوف�سكي اغوار ال�شخ�صيات ويف�صح
عن دواخلها مبراي ��ا �شاعر ويقدم �شريط ًا
مليئ ًا بالرغبات والهموم الإن�سانية.
يف فيلم (حنني) وهو �أخر �أعماله تتعامل
ال�شخ�صية الرئي�سة مع ال�صراع الداخلي
ب�صم ��ت وت�سع ��ى اىل اىل الغ ��اء احلدود
يف الزم ��ن ،البط ��ل هن ��ا مدر� ��س وباحث
مو�سيقي يذه ��ب يف زيارة لقرية ايطالية
يقتف ��ي �أث ��ر حي ��اة مو�سيق ��ار رو�سي زار
القري ��ة نف�سه ��ا قب ��ل قرن�ي�ن وينت ��اب هذا
املو�سيق ��ار �أمل وحنني اىل ب�ل�اده ،يتكرر
ال�ش ��يء نف�سه مع الباحث ..يكفي �أن نقف
عن ��د معن ��ى عن ��وان الفيلم ومدل ��ول هذه
الكلمة يف العربية ،خا�صة اذا ما عرفنا �أن
تاركوف�سكي قد در�س العربية و�أتقنها.
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العدد ( )4000السنة الرابعة عشرة االحد ( )20آب 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

تص��در للكاتبة الربيطانية أليزا َكتس روايتها الجديدة يف ترشين الثاين من هذا
الع��ام .وتدور الرواية ،وهي بعن��وان (أرسار مدفونة) ،حول مفتش بوليس
يدع��ى ميلتون بومان ،يعتقد معظم الناس بأن��ه يعيش حياةً مثالية .غري أن
ً
مدفونة عميق ًا مبا فيه الكفاية.
بعض أرساره مل تكن
فبعد حادث سيارة مأساوي ،وجرمية قتل مفجعة ،كان عىل زمالء املفتش
ميلت��ون البدء بالتنقيب يف كل جانب من حياته .ويزحف الش��ك وعدم
التصديق داخل حيواتهم كنس��يج من الخداع يتكشف هنا وهناك ــ إذ
تصبح أرسة بوم��ان ،بل وأصدقاء وزمالء له موضع ش��ك.
ف�ما من أحد ميكن تصديقه .ال يشء هناك كام هو يف
الظاهر.
وأليزا َكتس ،باختص��ار ،ضابطة بوليس تحقيقات
يف جرائ��م القت��ل ،وعندم��ا تجد وقت�� ًا كافي ًا،
تكت��ب يف مج��ال أدب الجرمي��ة القصيص.
تنس
وقد صدرت لها روايات ّ
عدة ،منها”ال َ
أبد ًا" ،تذ ّكر ،تذ ّكر"”،القتل الرحيم".

أدب الجريمة..

لدى الروائية ضابطة البوليس أليزا َكتس

قراءة في رواية "بنات خودا"
للروائي"سمير فرحات"
ضحى عبد الرؤوف المل
يدخل االعالمي والروائ ��ي ”�سمري فرحات”
يف ع ��امل رواي ��ة الأحداث الواقعي ��ة ،املبنية
عل ��ى تواري ��خ ال ميك ��ن ن�سيانه ��ا .اذ يعتم ��د
يف روايت ��ه ”بن ��ات خ ��ودا” ال�ص ��ادرة ع ��ن
”دار الفاراب ��ي” عل ��ى جوان ��ب �صحفية يف
االم�س ��اك بالواق ��ع ،وحتويل ��ه اىل متخي ��ل
حم�ت�رف يف �صن ��ع احل ��دث الروائ ��ي ال ��ذي
يكم ��ن وراء”بن ��ات خودا”وبنكه ��ة الزم ��ن
احلا�ضر والتغريب ال ��ذي يقودنا اىل العودة
دائم� � ًا حيث الق ��وة احلقيقي ��ة يف املجتمعات
النامي ��ة الت ��ي تندث ��ر فيه ��ا �سيا�س ��ات وتولد
�سيا�سات �أخرى .وي�شع ��ر فيها بع�ض الفئات
املهم�شة ب�إنكار احلق ��وق وحماولة احل�صول
عليه ��ا �أو النظ ��ر اليها بنظ ��رة ان�سانية متيل
اىل غر� ��س الوطني ��ة عرب مف ��ردات حتمل من
العاطفة ال�شيء الكثري".بنب�ض الرتاب الذي
يكون كياني ًا ،وذراتي ًا ،وجيناتي ًا”ورمبا هذه
ا�ستطباب ��ات نف�سية حتيل الق ��ارئ اىل امكنة
نولد فيها وال ننتمي اليها والعك�س �صحيح.
تاري ��خ حا�ض ��ر لأزمن ��ة ه ��ي �ضم ��ن �أمكن ��ة
جمعت”عكار”الت ��ي تق ��ع �شم ��ال لبن ��ان م ��ع
الع ��راق ،وم ��ا بني ح ��روب داع� ��ش وم�سرية
مهن ��د الع ��كاري م ��ع ال�شي ��خ عم ��ر ارتباطات
�شده ��ا الروائي”�سم�ي�ر فرحات”مبفارق ��ات
ال ميك ��ن التكه ��ن به ��ا .ك�أن احل ��روب تق ��ود

قوتي
ليست من نقاط ّ

الأجي ��ال اىل حتفه ��ا ،وك�أن الق ��در يق ��ف
وراء حجاب”ه ��ذا يف�س ��ر كي ��ف �أن �أك�ث�ر من
�سبع�ي�ن حمل ��ة �إب ��ادة تعر� ��ض له ��ا �شعبنا،مل
تنج ��ح يف حمونا ،وحمو تاريخن ��ا ،وديننا،
وعاداتنا؟”فالديان ��ات يف الرواي ��ة ه ��ي
م�سارات ر�ؤيوية ل�س�ؤال واحد كيف يح�صل
هذا ونح ��ن يف املانيا؟ فه ��ل �سين�صهر العرب
ع�ب�ر هجراته ��م يف �أمكنة مت�سك به ��ا احيان ًا،
و�أمكن ��ة �أخ ��رى تركه ��ا يف دهالي ��ز الأحداث
الظاه ��رة واملخفية �ضمن ت�صوي ��ر ب�شاعة ما
مر به االيزيديون بخا�صة والعراق بعامة.
موا�ضيع ال�شرف وارجتال الذكورة ،وانكار
حق ��وق املر�أة م ��ن املوا�ضي ��ع الت ��ي تعاجلها
الرواي ��ات العربي ��ة برمته ��ا ،وك�أنه ��ا تواجه
القارئ بحقيقة يعرفها ،فتعمد اىل تذكريه بها
لتك ��ون الق�ضية الأبرز يف رواي ��ات الأحداث
التاريخي ��ة ،ولك ��ن يبدو �أن الزم ��ن احلا�ضر
يف رواية”بن ��ات خودا”مي ��ر م ��ع الأح ��داث
بنفح ��ة احل ��روب الكردي ��ة ،واالجتياح ��ات
الت ��ي قتل ��ت املالي�ي�ن م ��ن ال�شع ��ب العراقي.
فهل يحاول”�سم�ي�ر فرحات”ابراز موا�ضيع
الهج ��رة الت ��ي بات ��ت ت�ش ��كل التطل ��ع الأبرز
نح ��و بن ��اء االن�س ��ان اجلديد يف وط ��ن �آخر،
فت�ب�رز ق�ضي ��ة التم�س ��ك بالهوي ��ة عل ��ى �أ�شده
يف اال�سل ��وب ال�سردي ال ��ذي اعتمده”�سمري
فرح ��ات”يف ت�صوي ��ر ال�صعوب ��ات اجلم ��ة
التي تقلق ال�شعوب م ��ن احللول امل�ستع�صية
دون تعتي ��م للر�ؤية الروائية ت ��ارك ًا االحداث

بتواريخه ��ا ه ��ي التي حتك ��م ذهني ��ة القارئ
يف ا�سرتج ��اع اخل�ب�ر ،وبت�ضاف ��ر الرتاكيب
العنيف ��ة يف ت�صوير االغت�صاب ��ات ،و�شدتها
عل ��ى خ�صو�صية ال�شعب االيزي ��دي� .إذ ينقل
طبائع ه ��ذه الفئة من املجتمع الذي ي�سهم يف
ت�شكي ��ل طبق ��ة اجتماعية ما زال ��ت تبحث عن
حقها يف الوجود.
"الع ��امل العرب ��ي كل ��ه �سيك ��ون قريب� � ًا ب�ل�ا
حياة”جمل ��ة ب ��رزت كتل ��ك التي تث�ي�ر الي�أ�س
يف االنف� ��س الت ��ي تتطلع اىل بن ��اء تاريخي،
يعي ��د جم ��د م ��ا اندث ��ر ومل يذكره”�سم�ي�ر
فرحات”ت ��ارك ًا للفك ��رة يف الزم ��ن احلا�ض ��ر

تفاعله ��ا م ��ع ال�شخو�ص الذي ��ن ينظرون اىل
الوط ��ن ،نظ ��رة املهاجر م ��ن وطن ��ه بت�أنيات
م�شهدي ��ة ذات حم ��اور مبني ��ة عل ��ى اختلفات
العنا�صر املحورية ،وك�أنه يجمع التاريخ يف
رواي ��ة ذات وقف ��ات منف�صل ��ة مرتبطة بخيط
احلدث املخف ��ي �أو االيحائي ،وهو �شخ�صية
مهند وم ��ا يج ��ري يف الرواية م ��ن انتهاكات
يق ��وم به ��ا ال�شب ��اب �أي اجليل اجلدي ��د الذي
يج ��ب �أن يبن ��ي ال �أن يدمر .لي�ت�رك اجلواب
مفتوح ًا عن �س�ؤال”من يعرفنا يف املانيا؟".
"انت ��م االيزيديون ل�ستم اال معلم ًا من معامل
العراق ،وحج ��ر ًا يف قلع ��ة تاريخه”التاريخ
ال يف�ص ��ل �أح ��د ًا ع ��ن واق ��ع عا�ش ��ه .امن ��ا
ترت�س ��خ لتك ��ون االر�شي ��ف الزمن ��ي مل ��ا متر

به الأوطان من �أزم ��ات تربط املعاناة بع�ضها
ببع�ض لت�ؤدي الرواية دورها عرب خ�صائ�ص
بنية اخلرب وعنا�صره يف الرواية التي ت�ؤكد
على حق ��وق ال�شعوب يف احلي ��اة .فالتما�سك
يف العن ��وان تناق� ��ض م ��ع الف�ص ��ول لتك ��ون
العناوي ��ن الداخلي ��ة ه ��ي ال�ص ��ورة لتتاب ��ع
االح ��داث وخ�ض ��وع اللغة االيزيدي ��ة احيان ًا
للم�سار الروائي.
طم� ��س الروائي”�سم�ي�ر فرحات”معامل عكار
الواقع ��ة يف �شم ��ال لبن ��ان ،فل ��م مينحه ��ا �إال
التواريخ وحرمانها الذي ذكره مع واقع لفظة
املهم�ش�ي�ن من ال�سن ��ة ،ك�أنها عن ��وان الطريق
ال ��ذي ي�سلكه مهن ��د نحو التط ��رف اال�سالمي
ال ��ذي ب ��ات كالوح� ��ش الكا�سر ال ��ذي ي�صعب
التخل� ��ص من ��ه ،فالتطرف ومعامل ��ه من خالل
ال�سرد الروائي ب ��دا ك�أنه مقتطفات من اخبار
دفعته اىل التخيل مع قليل من البناء الروائي
ال ��ذي اعتمد على املناطق كاف ��ة ،ويف البلدان
العربية التي وقعت حتت براثن االقتتال”لو
�سمحن ��ا لأنف�سن ��ا بالذوب ��ان ،مل�سحن ��ا م ��ن
التاريخ واحل�ضارة م�سرية �شعبنا منذ بداية
اخللق؟”فالقي ��م اخلا�ص ��ة ملفه ��وم االمي ��ان
تركه”�سم�ي�ر فرحات”وجل� ��أ اىل الآي ��ات
القر�آني ��ة الت ��ي يعتم ��د عل ��ى ن�صو�صه ��ا م ��ن
ميار�س ��ون الت�شدد الدين ��ي .فهل االنتماء اىل
الأر� ��ض هو انتم ��اء �آدم اىل اجلنة؟ وهل من
خروج �أخر يف احلي ��اة بعد اخلروج للهجرة
من وطن ماتت فيه ناران؟.

ترجمة /عادل العامل
وترى كَت�س ،كما جاء يف � ،Expressأن هناك الكثري
م ��ن الأم ��ور التي ُتن�ش ��ر يف الأف�ل�ام والروايات يف ما
يتعل ��ق ب�إج ��راءات ال�شرط ��ة وت�ص ��ورات النا�س عنها
ال يتف ��ق والواق ��ع على الإط�ل�اق .وتق ��ول تعليق ًا على
ذلك”:لقد قررتُ كتاب ��ة �أدب اجلرمية لأن جرمية القتل
�شيء �أعرفه ب�شكل جيد" .و�أدناه الأخطاء ال�سبعة التي
الحظتها كت�س:
• اثنان فقط يقومان بالتحقيق
نالح ��ظ يف الرواي ��ات ع ��اد ًة �أن هن ��اك اثن�ي�ن فقط من
ال�شرط ��ة� ،أو البولي� ��س ال�س ��ري  ،detectiveوهما
املفت� ��ش الرئي� ��س للتح ��ري ورقيب التح ��ري ،يقومان
مبهم ��ة التحقي ��ق .بيم ��ا ميك ��ن �أن يك ��ون ع ��دد الأفراد
املكلفني بذلك ،يف الواقع� ،أكرث من مئة ،لكنني �أقدّر �أنه
كثري ج ��د ًا .و�سيثور املحررون له ��ذا ولن يكون القراء
قادرين عل ��ى املراقبة بالطبع .وعل ��ى كل حال ،فالأمر،
يف احلياة الواقعية ،يتعلق كله بعمل الفريق.
• تهديد ال�ضباط بالإبعاد عن التحقيق
حتت ��اج الروايات جميع ًا �إىل ج � ٍ�و من ال�صراع للحفاظ
عل ��ى اهتمام الق ��ارئ ،ولهذا جتد ال�ضب ��اط الكبار فيها
ي�صرخ ��ون ب ��كل واح ��د مهددي ��ن بجع ��ل ال�شخ�صيات
الرئي�سة”خارج الق�ضية”مما ي�ضيف مزيد ًا من التوتر
�إىل ج ��و الق�ص ��ة .ول ��ن يك ��ون م ��ن امل�ستبع ��د بالن�سبة
طعن يوم االثنني،
لفري ��ق العمل �أن يحققوا يف جرمية ٍ
�اب يو َم الثالث ��اء ،و�إطالق نار ي ��وم الأربعاء.
واغت�ص � ٍ
وبالت ��ايل ف�إن يق ��ال لك”�إنك خ ��ارج الق�ضية”ميكن �أن
يكون هنا َف َرج ًا �أو م�صدر راحة لك.
• امليزانية بال حدود
ال �أح ��د ميكن ��ه �أن يخت�ص ��ر النفق ��ات يف جرمي ��ة قتل،
مهما كانت احلقيقة املرة ب�أن لي�س هناك على الدوام ما
يكفي م ��ن املال جلعل الأمور ت�س�ي�ر ب�سرعة .والنتائج
ال�سريع ��ة تك ّلف م ��ا ًال ،ولذلك ف�إن النتائ ��ج ت�أتي �أحيان ًا
ب�صورة �أبط�أ كثري ًا مما تورده الروايات.
• ال�شرط ��ة ف ��وق القان ��ون وميكنه ��م الت�ص ��رف كم ��ا
ي�شا�ؤون
ال ميكنهم �أن يفعلوا ذلك .ولو �ضربوا �أحد َا� ،أو ارتكبوا
خمالف ًة مرورية� ،أو �أي �شيء غري قانوين على الإطالق

ف�إنهم �سيواجهون العقوبة نف�سها ك�أيّ �شخ�ص �آخر.
• لي�س هناك عمل كتابي وال حاجة جلمع �أدلة
يف الكث�ي�ر جد ًا من الرواي ��ات ،ال يب ��دو �أن �أحد ًا ي�أخذ
�إف ��اد ًة ،وال ُي�ش ��ار �أي�ض� � ًا �إىل املهام العادي ��ة التي ت�أخذ
وقتا ،والتي ت�شكل العمود الفقري لأي حتقيق.
• املقاب�ل�ات ب�ش� ��أن جرمية القتل ق�ص�ي�رة ويقوم بها
مفت�ش حت ّري
وم ��ر ًة �أخ ��رى� ،إن و�ص ��ف ال�ساعات الطويل ��ة بدء ًا من
و�ص ��ول امل�شتبه ب ��ه �إىل مرك ��ز ال�شرط ��ة �إىل ال�ضابط
ال ��ذي يط ��رح �أول �س� ��ؤال يف املقابلة لن يك ��ون و�صف ًا
ممتع ًا بوجهٍ خا�ص.
والأكرث من ذل ��ك� ،أن املقابالت ميكن �أن ت�ستغرق �أيام ًا

عديدة ،ولي�س هو بال�شيء الذي �سيتوفر للمفت�ش وقتٌ
ل ��ه .و�إنه خلط�أ �شائع ت�صويره بطريقة �أخرى ،و�أعتقد
ب�أن الك ّتاب الذين �أجروا بحث ًا كهذا قد ُجعلوا يعتقدون
ب�أن ال�ضباط الكبار هم َمن ُيجري املقابالت.
• ال�ضاب ��ط الكب�ي�ر ي�أخ ��ذ �أي �شخ� ��ص م ��دين جانب ًا
ويحدّثه عن التحقيق
ملاذا يفع ��ل ه�ؤالء ال�ضب ��اط ذلك؟ �إن بع� ��ض املعلومات
يف التحقي ��ق املتعل ��ق بجرمي ��ة قتل يت ��م حجبها ح ّتى
عن بع� ��ض العاملني يف فريق اال�ستج ��واب .وميكنني
الق ��ول ،مر ًة �أخرى� ،إن ال�ضابط الكبري املحقق �إذا �أراد
�إخب ��ار �أح ��د من الر�أي الع ��ام بكل �ش ��يء ،ف�إنه رمبا لن
يحتفظ بوظيفته تبع ًا لذلك.

العدد الجديد المثقف والحراك ..أساسيات اللوحة التشكيلية..
( )124من الكلمة سؤال الهوية ..والمحكي العائلي
أوراق
ت�سته ��ل (الكلم ��ة) ،الت ��ي ير�أ� ��س حتريره ��ا
الدكتور �صربي حافظ ،عددها اجلديد ،العدد
 124ل�شه ��ر �أغ�سط� ��س� /آب  2017بق ��راءة
عذب ��ة لن�ص قدمي ،مل يل ��ق عناية كافية عندما
�ص ��در ،لأن من واجب املجل ��ة الأدبية اجلادة
�أن تنب� ��ش يف الذاك ��رة الأدبي ��ة ،و�أن تزي ��د
ف ��رز اهتماماته ��ا ،وبدرا�س ��ة �إ�ضافية ي�سعى
كاتبها املغربي للتنظري لتحول ما يف اهتمام
الرواي ��ة العربي ��ة وبنيته ��ا نح ��و م ��ا ي�سميه
باملحك ��ي العائل ��ي ،و�أخ ��رى يتن ��اول فيه ��ا
الناق ��د الفل�سطين ��ي �أح ��دث رواي ��ات الكاتبة
الفل�سطيني ��ة املرموق ��ة ليان ��ة ب ��در ،وثالث ��ة
يتناول فيه ��ا الناقد املغرب ��ي املرموق رواية
فل�سطيني ��ة مهم ��ة هي رواي ��ة حزامة حبايب
(خمم ��ل) ،ورابع ��ة تت�أم ��ل عالق ��ة امل�س ��رح
مبوروثن ��ا ال�شعب ��ي ،وبعدد م ��ن الدرا�سات
الت ��ي ت� ��ؤرخ ل�ل��أدب الأمريك ��ي يف الق ��رن
التا�سع ع�شر� ،أو ت�ستق�صي طبيعة املقرتبات
«الب�ي�ن تخ�ص�صية»� ،أو تك�شف عن خمططات
امل�شروع ال�صهيوين يف �أفريقيا.
وتتوقف املجلة م ��ع خوزيه �ساراماجو وهو
يف�ض ��ح وه ��م الدميوقراطي ��ة الغربي ��ة وق ��د
�أفرغ ��ت من معناها ،ومع حمرر باب �سرد يف
(الكلم ��ة) وهو ي ��ودع �أحد �أ�صدقائ ��ه و�أبناء
جيل ��ه من كتاب العراق ال ��ذي رحل مبكر ًا يف

املنف ��ى ،ومع الذكرى املئوي ��ة الأوىل للثورة
اال�شرتاكية ،وم ��ع ق�ضايا واقعنا العربي من
الت ��ذرع بالأم ��ن للتعتي ��م عل ��ى فق ��دان العدل
واحلري ��ة� ،أو م ��ن تف�شي الغ� ��ش يف التعليم
وم ��ن بع ��ده الف�س ��اد يف احلي ��اة االجتماعية
كلها .لك ��ن العدد يهت ��م �أي�ض� � ًا بق�ضايا النوع
يف ال�سينما وب�أ�سا�سيات اللوحة الت�شكيلية،
وباجلدي ��د يف نظري ��ة الرواي ��ة .ويف جمال
الن�صو� ��ص الأدبي ��ة فقد تنوع ��ت مراجعاتها
جلدي ��د الرواي ��ة من �أحدث ترجم ��ات للكاتب
ال�صين ��ي مو ي ��ان للعربي ��ة (ال�صب ��ي �سارق
الفج ��ل)� ،إىل �أح ��دث الرواي ��ات والدواوين
ال�شعري ��ة العربي ��ة .كم ��ا �شم ��ل الع ��دد ملف� � ًا
ا�ستطالعي ًا ي�ستطلع في ��ه حمرر (الكلمة) يف
املغ ��رب �آراء مثقفيه فيما يدور فيه من حراك
يف احل�سيم ��ة ،ودور املثق ��ف يف هذا املجال
بعد �أن تراجع دوره يف عدد من بلدان الربيع
العربي املغدور.
ف�ض ًال عن احتفاء الع ��دد كالعادة بالن�صو�ص
الإبداعي ��ة ومراجع ��ات الكت ��ب ،حيث قدمت
في ��ه رواي ��ة جدي ��دة م ��ن الع ��راق وجمموعة
ق�ص�صي ��ة جدي ��دة من م�صر ،م ��ع ق�ص�ص من
خمتل ��ف البل ��دان العربية .وب ��اب �شعر الذي
ق ��دم ق�صائ ��د ل�شع ��راء م ��ن خمتل ��ف البلدان
العربية .كما ينطوي العدد على طرح العديد
م ��ن الق�ضاي ��ا ومتابع ��ة منج ��زات الإب ��داع
العرب ��ي؛ م ��ع �أب ��واب (الكلم ��ة) املعهودة من
درا�سات و�شعر ومتابعات و�أن�شطة ثقافية.

يفتت ��ح الكاتب عاطف �سليم ��ان باب درا�سات
بـ"�أحدوث ��ة �س ��ان �أك�سيل”كا�شف� � ًا ع ��ن ن�ص
قدمي مغم ��ور يعيد روح ال�شعر ال�سارية فيه،
ويك�ش ��ف الناق ��د ح�سن املودن �أهمي ��ة �س�ؤال
الهوي ��ة يف حمك ��ي االنت�س ��اب العائل ��ي يف
رواي ��ة كويتي ��ة حديث ��ة ،ويقدم الناق ��د نبيه
القا�س ��م �أحدث رواي ��ات ليانة ب ��در و"احللم
الكبري”للع ��ودة ،ويتب ��ع الناق ��د �أ�ش ��رف
زي ��دان”الأدب الأمريك ��ي يف الق ��رن ،"19
ويتناول الناقد �أحمد الفراك”عقل الفيل�سوف
حني ي�سائِل نف�س العنيف”م�ستح�ضر ًا العنف

ب�ي�ن االنتمائي ��ة واحلواري ��ة ،وي�ستق�ص ��ي
الناق ��د حمم ��د �أعراب”ال�سو�سيولوجي ��ا
واملقاربة”البني تخ�ص�صية”حيث املقاربات
املنهجي ��ة اجلدي ��دة ،ويك�ش ��ف الناق ��د ح�سن
العا�صي”امل�ش ��روع ال�صهي ��وين يف افريقيا
وم�ستقبل ��ه" ،ويتوق ��ف الناق ��د ي�س ��ري
عبدالغن ��ي عبدالله عند”امل�س ��رح وموروثنا
ال�شعب ��ي”يف حماول ��ة للك�ش ��ف ع ��ن �أمن ��اط
ال�صيغ الدراماتورجي ��ة لال�شتغال امل�سرحي
حول املوروث.
ب ��اب �شع ��ر يحتف ��ي بج ��ون كيت� ��س� ،أح ��د
�إ�شراق ��ات املنت ال�شعري االنكليزي ،وق�صائد
ن�سائي ��ة �أعده ��ا ح�س ��ن النج ��ار ،اىل جان ��ب
ن�صو�ص ال�شعراء :ح ��امت الأن�صاري ،جمال
املو�س ��اوي ،ناج ��ح فلي ��ح الهيت ��ي ،ح�س ��ن
العا�ص ��ي� ،سي ��ف الدي ��ن العل ��وي .يف ب ��اب
ال�س ��رد نقر�أ رواي ��ة جديدة للمب ��دع العراقي
حممد �سهيل �أحمد”ثقوب يف ال�شا�شة”حيث
مفت ��اح الع ��راق يف كل احل ��روب ،اىل جانب
ن�صو� ��ص املبدع�ي�ن :ف� ��ؤاد حج ��ازي ،كاظ ��م
احل�ل�اق ،ح�س�ي�ن �أب ��و ال�سع ��ود ،ح�س ��ان
العو�ض ،مي�س داغر ،لقاء مو�سى ال�ساعدي،
فاطمة جالل.
يف ب ��اب النق ��د ،يط ��رح الكات ��ب الربتغ ��ايل
�ساراماغ ��و ت�س ��ا�ؤالت ح ��ول مفه ��وم
الدميقراطي ��ة� ،آخ ��ر مقد�س ،ويكت ��ب الكاتب
�سالم ابراهيم يف وداع ال�شاعر حميد العقابي،
ويعود الكاتب وديع العبيدي اىل ايجيلتون

للحدي ��ث عن”ث ��ورة �شعبي ��ة ا�شرتاكي ��ة"،
ويتن ��اول الكاتب حمم ��د عبدالرحيم”ق�ضية
الن ��وع يف الأدب وال�سينم ��ا" ،ويتوق ��ف
الكات ��ب حم ��ودان عبدالواح ��د ،يف ظل حالة
ال�ت�ردي عند”ح ��ظ الأم ��ن بعيد ًا ع ��ن العدل
و�س� ��ؤال احلري ��ة" ،وتتناول الكاتب ��ة �أ�سماء
حميح ��م ظاهرة”الغ�ش والعنف”يف �س�ؤالها
عن م�ستقبل التعليم ،وعن”ف�صول العالقات
االجتماعي ��ة الكربى”يق ��دم الكات ��ب حم ��زة
ال�شافع ��ي نظ ��رة حتليلية ،ويتن ��اول الكاتب
عبدالل ��ه �أوب را�شد”�أ�سا�سي ��ات اللوح ��ة
الت�شكيلية الت�صويرية".
يف ب ��اب كت ��ب ومراجع ��ات ،يكت ��ب الروائي
والناق ��د حمم ��د ب ��رادة ع ��ن حباي ��ب ح�ي�ن
جتعل”املخمل”حل ��م الفل�سطيني ��ات يف
املخي ��م" ،ويقارب الناقد �شوق ��ي عبداحلميد
يحيى رواية”فاطمة لعمرو العاديل ..تعي�ش
املا�ضي يف احلا�ضر”وحالة الاليقني ،ويكتب
الناق ��د حمم ��ود عبدال�شك ��ور عن”ال�صب ��ي
�س ��ارق الفج ��ل" ،ال ��ذي يبح ��ث ع ��ن م ��كان
حت ��ت ال�شم� ��س" ،ويتن ��اول الكات ��ب الكبري
الدادي�سي”فواجع الذات واملكان”يف ديوان
�شعري يختزل في ��ه ال�شاعر العامل يف قريته،
ويكتب الكاتب خليل �صويلح عن”ت�شريازي
بافيزي جحيم ال�ش ��كاك الأبدي”يف مذكرات
تع ��رج على �أف ��كار فل�سفية متالطم ��ة ،وينهي
املفك ��ر �إدري� ��س كث�ي�ر ب ��اب كتب بق ��راءة يف
ديوان �شاعر مغربي”�أريج �أزهار الأمل".
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العلم لدحض الحقائق التأريخية الشهيرة..

أكثر من ثيمة رئيس��ة في رواية
"قضية ضائعة"
الجدوى الثيولوجيا
ميكن أن نطلق تسمية الرش اإلنساين عىل”ريكيه”غري أن الرش املوضوعايت
للرواي��ة واألداة الت��ي يتمث��ل فيها”ريكيه”كونه رشير ًا ،ه��و الثيولوجيا .إن
التمسك األعمى الراسخ الخالص بالدوغام الكاثوليكية هي الصفة التي متيز
كل من األب توماس وريكيه .وهاتان الش��خصيتان أكرث ش��به ًا بالفريس��يني
يف العهد الجديد”اإلنجيل”إذ يعرض��ان ورعهام الديني بأبهة وتفاخر .هذا
املوقف ....يعتمد بصورة كبرية عىل قابليتهام يف مناقش��ة نقاط ملغزة يف
الثيولوجيا األخالقية -وهو املوضوع -كام يوحي غرين -الذي له عالقة واهية
بحياة الناس الفعليني ومعاناتهم.
�إح ��دى حلظ ��ات الكت ��اب تلتقط ب�ش ��كل رمزي
ه ��ذه الثيم ��ة .يف امل�شه ��د الأخ�ي�ر يفح� ��ص
الدكتور”كولني”طف�ل َ�ا �صغ�ي�ر ًا م�صاب� � ًا
باجل ��ذام .ي�شري رئي�س الرهب ��ان ب�أن الطفل قد
جاء له �سابق ًا من �أجل احللوى.
وب�ش ��كل �سري ��ع ج ��د ًا يلتق ��ط غري ��ن الجدوى
الدوغم ��ا �إزاء قيم ��ة الط ��ب� .إن”حلوى”كبري
الرهب ��ان -البونب ��ون الثيولوج ��ي ومواعظه
ال�س ّكري ��ة -ميكن �أن ال تنق ��ذ الطفل من جذامه.
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى ت�ستطي ��ع الط ��رق العلمية
للدكتور”كولني”�أن تفعل ذلك.
وبالطريق ��ة نف�سه ��ا يت�صرف”كريي”الرج ��ل
الذي ال يجيد �شيئ ًا �سوى حتقري الثيولوجيا-
ب�سل ��وك �أكرث م�سيحية من �أي �شخ�ص �آخر يف
الرواي ��ة .ولذا ف� ��إن غرين ي�ؤيد قيم ��ة ال�سلوك
امل�سيحي (الذي هو الإيثار والكرم والت�ضحية)
بينم ��ا يظهر �أن ��ه ال يوجد راب ��ط �ضروري بني
�أن تنط ��ق بالدوغم ��ا و�أن تك ��ون م�سيحي ًا .يف
الواق ��ع �إن �أولئ ��ك الذين ينطق ��ون بالدوغما ال
بد م ��ن �أنهم هم احلمق ��ى وال�شريرون يف عامل
غرين املوح�ش.
المعاناة إزاء القلق

�إن كلمات”ك�ي�ري”الأوىل هي�”:أن ��ا �أ�شع ��ر
بالقل ��ق �إذن �أنا موجود”تتحول يف ذاكرته يف
نهاية الرواية �إىل”�أنا �أعاين �إذن �أنا موجود".
ه ��ذا التحول من القلق �إىل املعان ��اة لي�س �أكرث
من حرك ��ة من”ق�ضي ��ة �ضائع ��ة”�إىل �شفاء كي
تعرث على معنى احلياة.
كما ي�شري الدكتور كولني �إن مر�ضى م�ستعمرة
اجل ��ذام اليائ�س�ي�ن الذي ��ن فق ��دوا رغبته ��م يف
الوجود لي�س �أولئك الذين يف خما�ض املعاناة
لك ��ن �أولئ ��ك الذين ق ��د ج ��رى �شفا�ؤه ��م ب�شكل
ظاه ��ري .ف�أع�ضا�ؤه ��م املبتورة مل تع ��د ت�ؤملهم
فه ��م بال ��كاد يقلق ��ون� .إن املعان ��اة ه ��ي عالم ��ة
الوج ��ود؛ �إن املري�ض ال ��ذي يعاين ال ي�أخذ يف
االعتبار تعا�سة ظرفه �أو ظرفها.
�إن املري� ��ض ال ��ذي �أع�ض ��ا�ؤه املجذوم ��ة فاقدة
للح� � ّ�س ه ��و من جه ��ة �أخرى يف موق ��ع عر�ضة
لل�شبه ��ة وجودي� � ًا� .إن ك�ي�ري مثل”دي ��و
غراتيا�س”ه ��و فاقد ح� � ّ�س احلياة .فهو ال يهتم
ب�شيء لذا ف�إنه ال يعاين� .إنه ال �شيء له ليفقده.
فهو بالكاد ي�شعر بالقلق.
وم ��ع ذلك يف نهاية الرواية ال يوجد �شيء لدى

ترجمة :نجاح الجبيلي

ترجمة  :عدوية الهاللي

ك�ي�ري كي يفق ��ده .وعلى �سبي ��ل التناق�ض فهو
يح�ص ��ل على �شيء كي يفق ��ده ولهذا ف�إنه رجل
كامل� .إنه متحرر من املعاناة.
أهمية (أو الأهمية) أن تكون
ً
مشهورا

مل تك ��ن �شه ��رة ك�ي�ري بالن�سبة ل ��ه ذات �أهمية
يف االق ��ل عن ��د ه ��ذه النقطة م ��ن حيات ��ه� .إنها
يف الواق ��ع ثقله ��ا الأك�ب�ر :وهو ال�سب ��ب الذي
يجعل ��ه يهرب م ��ن �أوربا ويت ��ورط يف م�شكلة
يف �أفريقيا� .إنها �أكرث �أهمية بالن�سبة للآخرين
بخا�ص ��ة بالن�سب ��ة لريكي ��ه والأب توما� ��س
وباركن�س ��ون� .إن ال�سبب يف هذا هو بالأحرى
ب�سي ��ط� -إن ه� ��ؤالء الرجال غ�ي�ر املهمني (ومع
ذلك ذو الأهمية الذاتية) الذين يرون يف كريي
الفر�صة كي يزيدوا م ��ن وقفتهم يف العامل� .إن
مب�ستطاع ��ه �أن مي�سح على �أكت ��اف كريي (كما
يكزه ريكيه ب�شكل متوا�صل) ف�إنها تعد �أخبار ًا
مهمة بالن�سبة لهم� .صحيح؟
�إن ريكيه ي�ب�رر ا�ستعمال ��ه ل�شهرة”كريي”عن
طريق اال�صرار امل�ستمر ب�أن الرجال امل�شهوين
ال ينتمون �إىل �أنف�سهم بل �إىل العامل .ومن �سوء
احل ��ظ بالن�سبة لكريي ف�إن هذا يبدو �صحيح ًا.
�إنه ال ي�ستطيع �أن ي�صنع حياته من جديد مهما
ابتع ��د� .إن �شيئ ًا م ��ن ال ��روح الف�ضولية �سوف
تلف ��ت انتباهه وجت�ب�ر ال�صحبة علي ��ه وتف�سّ ر
�أفعال ��ه ومعتقدات ��ه بالن�سب ��ة له ��م – وب�إيجاز
تعي�ش فيه� .إن كلمات كريي الفعلية ومعتقداته
ال عالق ��ة بها بالطريقة الت ��ي يجري متثيله� .إن
الرج ��ل ال�شهري كم ��ا يبدو لي�س �أق ��ل من خيمة
مالئمة للآخرين.
كمالحظة جانبية ف�إن غرين قد ح�صل على فكرته
لرواية”ق�ضي ��ة �ضائعة”م ��ن خ�ل�ال التجرب ��ة
ال�شخ�صية .بع ��د كتابة العدي ��د من”الروايات
الكاثوليكية”الباحثة (على الرغم من �أنه دائم ًا
يحنث بهذا ال�شرط بنف�سه) يح�صل غرين على
املكان ��ة غ�ي�ر امل�ستحق ��ة بالن�سبة للتق ��وى� .إن
النا� ��س من فئة كريي املخل� ��ص والأب توما�س
يف العامل ي�ضايقونه ب�سبب معتقداته الدينية.
ل ��ذا ف�إن”ق�ضي ��ة �ضائعة”ميك ��ن النظ ��ر �إليه ��ا
كبيان لهذه التجربة وطعنة مق�صودة ملعذبيه.
يف و�صف”ك�ي�ري" -امللحد الكاثوليكي -رمبا
ح ��اول �أن يلقي ين�ش ��ر لقب ��ه امل�سمى”الروائي
الكاثوليكي".

ً
مجازا
مستعمرة الجذام كونها

�إن ك ًال م ��ن الدكت ��ور كول�ي�ن وك�ي�ري ي�شريان
با�ستم ��رار �إىل الظ ��روف ال�سايكولوجي ��ة
كمكافئ حلاالت اجلذام .ه ��ذا املكافئ املجازي
ميك ��ن �أن يك ��ون خا�ص ��ا ًجد ًا (كم ��ا يف احلوار
املتب ��ادل �إذ �أن ك�ي�ري ي�صف نف�س ��ه كونه”�أحد
املجذومني") وعام ًا يف الوقت نف�سه.
يج ��ري املج ��از تقريب� � ًا كم ��ا يلي”:يع ��د كريي
نف�س ��ه مثل”ق�ضي ��ة �ضائعة”مري� ��ض باجلذام
توقف عن املعاناة اجل�سدي ��ة لكنه قد �شوّ ه عن
طري ��ق املر�ض ما وراء اعرتاف ��ه الذاتي .ولهذا
توقف عن ال�شعور ب�أزماته يف العقيدة واملهنة
واحلب..الخ.
�إن ��ه مل يع ��د يهت ��م مبث ��ل ه ��ذه امل�سائ ��ل الت ��ي
عذبت ��ه م ��رة؛ �إن ��ه جم ��رد رج ��ل م�ش ��وّ ه قل ��ق
ب�ل�ا ه ��دف و�ضج ��ر .ويف م�س ��ار الرواي ��ة
يكت�ش ��ف �أحا�سي�س ��ه .يتعل ��م كي ��ف �أن يعي� ��ش
مع”ت�شوهاته”مثل الق�ضايا الأخرى ال�ضائعة
(دو غراتيا�س مث ًال) ويتعلم كيف يكمل مهمات
حيات ��ه الب�سيط ��ة دون �أ�صاب ��ع اليدي ��ن �أو
القدمني.
وب�ص ��ورة عام ��ة يتي ��ح اجل ��ذام لغري ��ن
و�سائ ��ل ك ��ي يرمز ب�ش ��كل م ��ادي �إىل الظروف
ال�سايكولوجية� .إننا كلنا �إىل حد ما جمذومون
نعاين خالل احلياة .بع�ضنا مت �شفا�ؤه والآخر
يخ�ضع �إىل �أ�س ��و�أ ما يفعله املر�ض� .إننا نعالج
�أنف�سن ��ا بالعقي ��دة وافع ��ال اخل�ي�ر و�إط ��راء
الآخرين واجلن� ��س� .إن احلياة بطريقة ما هي
مر�ض� :إننا �أما نتعلم �أن نبقى �أو ال نتعلم.
المهنة والجنس

بتواز بني حياة امل ��رء اجلن�سية
يوحي غري ��ن ٍ
وحيات ��ه العملية� :إذ �أن املرء �إذا كان منتج ًا يف
�أحدهم ��ا ف�إنه يكون فعا ًال يف الآخر وبالعك�س.
وه ��ذا ال يحم ��ل احلقيق ��ة عل ��ى كل �شخ� ��ص

يف كتاب��ه (ارسار امليت��ات الغامض��ة عرب التاريخ) ،ي��روي املؤلف
والطبيب الرشعي فيليب شارلييه الذي شارك يف توثيق ميتة هرني
الراب��ع عرب فحص رأس��ه ،قصة النهاي��ات الغامضة للش��خصيات
الشهرية تاريخي ًا..
ويثابر ش��ارلييه الذي يعمل يف مستشفى الطب الرشعي يف جامعة
غارش��يه وبرصامة عىل كش��ف ارسار املوىت ضمن مهام مهنته ،أما
يف اوقات فراغه فيعكف عىل مامرسة هوايته األثرية يف البحث عن
ارسار وفيات الشخصيات التاريخية الشهرية..

بالطبع -فالدكت ��ور كولني يبقى ملتزم ًا مبهنته
عل ��ى الرغم من �أن ��ه �أعزب وكذل ��ك الكهنة� .إنها
تنطبق ب�شكل حمدد على كريي.
يف مناق�ش ��ة التح ��رر من الوه ��م يالحظ كريي
ب�ش ��كل م�ستمر �أن ��ه بينما فقد االهتم ��ام بعمله
ف�إن ��ه يف الوق ��ت نف�س ��ه فقد االهتم ��ام باحلياة
اجلن�سي ��ة .فع�ل ً�ا الأم ��ران متقارب ��ان ج ��د ًا
ومرتبطان بق�صته ال�سابق ��ة� .إن مغازالته �أدت
�إىل انتحار حبيبت ��ه ماري يف الوقت الذي فقد
الإميان مبهنته كمعماري.
على م�ستوى الثيمة لل�صنفني �شيء م�شرتك .كل
من اجلن�س والعمارة ميكن �أن ي�ؤديا �إىل �إنتاج
الأنواع� .إن �شهرة كريي كمعماري”جتعل منه
�أخالقي� �اُ”�إىل ح ��د م ��ا متام� � ًا كم ��ا �أن اجلن� ��س
ميك ��ن �أن ي� ��ؤدي �إىل �إنت ��اج الأن ��واع .بطبيعة
احلال �إن كريي لي� ��س لديه اهتمام يف الأطفال
لكن ال�سلوك اجلن�سي م ��ا يزال مرتبط ًا بالقوة
الفعالة – هنا يف امل�ستقبل.
وبينم ��ا يفقد اهتمام ��ه باحلياة يفق ��د اهتمامه
بامل�ستقب ��ل� .إن �أفعال ��ه الإبداعي ��ة باملعن ��ى
املجازي(العم ��ارة) واحل ��ريف (اجلن� ��س)
للم�صطلح ت�صبح بال معنى بالن�سبة له.
الالمعقول والمسرحة

يف �صفح ��ات عدي ��دة م ��ن رواية”ق�ضي ��ة
�ضائعة”ي�ؤك ��د غرين عل ��ى المعقولية احلكاية.
هذه الالمعقولية مرتبطة ب�شكل ثابت بامل�سرح
والت ��ي تعن ��ي �أن امل�س ��رح ميكن �أن ينظ ��ر �إليه
كن�سخ ��ة فارغة م ��ن احلياة .وهك ��ذا ف�إن كريي
و�ص ��ل �إىل الوعي باجلوف امل�سرحي للوجود.
لقد زعم ��ت الأخبار �أن ��ه كان م�شه ��ور ًا �صاحب
جم ��د عامل ��ي وتالحق ��ه ال�صح ��ف وكل ذل ��ك بدا
ل ��ه المعق ��و ًال كما �أن وج ��وده هو ب�ل�ا قيمة يف
نظره.
�إن الن�سي ��ج امل�سرحي يظه ��ر يف اجلزء الأخري
م ��ن الرواي ��ة والت ��ي ي� ��ؤدي في ��ه ريكي ��ه دور

فار�ص”ال ��زوج ال ��ذي تخون ��ه زوجته”وه ��ي
�شخ�صي ��ة �ست ��وك يف الكوميدي ��ا الفرن�سية يف
ذلك الوقت.
ي�ؤدي ريكيه دوره ب�ش ��كل ميلودرامي �إذ يلوح
مه ��دد ًا ببندقيته ويعلن ع ��ن ا�ستقامته .ويظهر
امل�شه ��د ب�أكمل ��ه كونه المعق ��و ًال بافرتا� ��ض �أنه
مل يج ��ري جرح ��ه ب�ش ��كل حقيق ��ي .وم ��ع ذل ��ك
ف� ��إن ح ��دوده الالمعقول ��ة ت�ص ��ل �إىل ر�أ� ��س
تراجي ��دي -ي� ��ؤدي دور ًا �إىل احلد ال ��ذي يقتل
مناف�سه املفرت�ض كريي الذي ميوت يف ظروف
المعقولة متام ًا وبال معنى.
الالمعقول هو ثيمة ثابتة فيما ميكن �أن ي�صطلح
علي ��ه ب� �ـ"الأدب الوج ��ودي" .دون ال ��رب تبدو
�ش� ��ؤون ودرامات الظرف الإن�ساين فارغة وبال
معنى؛ الفال�سفة الوجوديون غالب ًا ما يتكلمون
ع ��ن متييز وفهم المعقولي ��ة احلياة .رمبا ي�أخذ
كريي بن�صيحتهم معرتف� � ًا بتفاهة احلياة حتى
لو يحاول �أن يخلق ف�ضا ًء للمعنى.
وتنا�س ��ب كلم ��ات ك�ي�ري الأخرية”:ه ��ذا �أم ��ر
المعقول �أو �شيء”...وال ن�سمع الكلمة الأخرى
والت ��ي ال ميكن الق ��ول �أنها مل تك ��ن هي ،جمرد
�أنها غام�ضة وال ميكن و�صفها فقط هي غام�ضة
وغري قابلة للو�صف يف الأقل �ضمن عامل القلق
والكوميديا ال�سوداء التي يعطيها لنا غرين.
بندله

بينم ��ا يبقى دي ��و غراتيا� ��س تقريب ًا �س� � ّر ًا عرب
الرواي ��ة فهو يفي ��د يف تقدم م�صطل ��ح ثيماتي
رئي� ��س -بندل ��ه .ه ��ذا امل�صطلح يو�ض ��ح مكان ًا
ذهب �إليه”ديو غراتيا�س”م ��ع �أمه� -شالل� -إذ
يقول ب�أنهما كان ��ا هناك �سعيدين� .إنه ميثل كل
�شيء فقده يف م�ستعمرة اجلذام .حني يتجول
يف الغاب ��ات ويحب� ��س يف �أح ��د امل�ستنقع ��ات
غ�ي�ر قادر عل ��ى م�ساع ��دة نف�سه يذه ��ب للبحث
عن”بندله".
يتخ ��ذ كريي م ��ن امل�صطلح كي ميث ��ل ال�سعادة
املفق ��ودة للطفول ��ة الت ��ي ي�شع ��ر به ��ا �أغل ��ب
النا� ��س� .إن”بندله”ه ��و مكان ال�ب�راءة -موقع
�سايكولوج ��ي �أك�ث�ر م ��ن كون ��ه مادي� � ًا .ميك ��ن
للم ��رء رمب ��ا �أن ال يع ��ود من ��ه وم ��ع ذل ��ك ف� ��إن
وج ��وده �ض ��روري .يخلق”بندله”الأم ��ل بني
املعان ��اة �إن ��ه تقريب� � ًا تعوي� ��ض للفردو� ��س.
�إن”كريي”(وغرين) ال يجيزان فكرة �أن هناك
فردو�س ًا لكن الهدف ال�سابق يبدو �أقرب.

ويف كتاب ��ه ال�ص ��ادر للتو (ا�سرار امليت ��ات الغام�ضة
ع�ب�ر التاري ��خ) ي ��روي �شارليي ��ه كيف ميك ��ن اعادة
اي�ض ��اح الأ�سب ��اب امل�ؤدي ��ة اىل وف ��اة امل�شاه�ي�ر
با�ستخدام تقنيات الطب احلديث ..فهناك �شخ�صيات
مثل فولتري ،م ��وزارت ،ديان دو بواتييه ،كليوباترا
ورومان ��وف �أخ ��ذت ح�صته ��ا من ال�شائع ��ات ب�سبب
وفاته ��ا املفاجئ ��ة وغ�ي�ر امل�ب�ررة يف تل ��ك الف�ت�رة..
وخ�ل�ال ق ��رون ،وعندم ��ا الميك ��ن تف�سري وف ��اة �أيّ
�شخ�صي ��ة �شهرية تدور ال�شك ��وك حا ًال حول احتمال
وجود حال ��ة ت�سمم كما يقول �شارليي ��ه الذي اليريد
االقتن ��اع بتل ��ك اال�ستنتاجات ،واليخ�شى م ��ن �إزالة
الغمو�ض عن اال�ساطري م�ستند ًا اىل االدلة وامل�صادر
التاريخية او باالعتماد على حتليل رفات املوتى..
يف ع ��ام  ،2008كان ق ��د عك ��ف على درا�س ��ة ا�سباب
وف ��اة دي ��ان دي بواتيي ��ه و�آغن� ��س �سوري ��ل قبل �أن
ي�ش ��ارك مع فريق متخ�ص� ��ص يف اثبات وفاة هرني
الرابع ر�سمي ًا وبا�ستخدام و�سائل فح�ص الكاربون
واحلم�ض النووي التي ا�سبغت على هوايته الفنية
�صبغ ��ة علمي ��ة لغر� ��ض ك�ش ��ف احلقائ ��ق وا�ض ��داد
احلقائق..
وم ��ن ال�شخ�صي ��ات التاريخي ��ة التي �ض ّمه ��ا الكتاب
الر�س ��ام االيطايل كارفاجي ��و املولود عام  1571ذي
ال�شخ�صية العنيفة وامل�شاك�سة والذي ام�ضى اجلزء
االك�ب�ر من حيات ��ه م�سجون ًا� ،أما اجل ��زء الآخر فكان
�سل�سل ��ة م ��ن الف ��رار وال�سف ��ر..وكان امل�ؤرخ ��ون قد

فقدوا اثركارفاجيو يف تو�سكان وقيل �إنه تويف بعد
�أن ا�صي ��ب باجلن ��ون..ويف عام ��ي  2009و،2010
�أجري ��ت تنقيب ��ات اثري ��ة يف بورت ��و ارك ��ول ،حيث
عرث على مدف ��ن يف قبو كني�سة ي�ضم مقربة جماعية
حتوي ب�ضعة �آالف من الهياكل الع�ضمية..و�أ�شارت
التنقيب ��ات اىل وج ��ود الفن ��ان املذك ��ور �ضمن مئتي
جثة ت�ت�راوح �أعم ��ار ا�صحابه ��ا ب�ي�ن  35و 45عام ًا
يف مدف ��ن كني�س ��ة �س ��ان ايرا�سم ��و ..وكان �شارلييه
قد قارن احلم� ��ض النووي للجثة باحلم�ض النووي
التاب ��ع لإحفاد �شقيقة الر�س ��ام وتبني احتواء �إحدى
اجلث ��ث على �آثار ت�سم ��م بالر�صا�ص الذي يدخل يف
تركيب الطالء الذي كان ي�ستعمله الفنان ا�ضافة اىل
�أعرا� ��ض اال�صابة مبر�ض الزهري وهو ماي�شري اىل
�أن اجلثة تخ�ص كارافاجيو بن�سبة ...% 85
ال�شخ�صي ��ة الأخرى ه ��ي اال�سكندر االك�ب�ر ،الفاحت
ال�شه�ي�ر الذي ت ��ويف يف بابل ع ��ام  323قبل امليالد
ويف �س ��ن  32عام ًا بع ��د ا�سبوعني من املر�ض ،وكان
الفيل�سوف بلوتارك قد قدم �أدلة حول �أيامه الأخرية
وكيف تقاتل ��ت الغربان على ر�أ� ��س اال�سكندر ومات
بع�ضه ��ا عن ��د قدمي ��ه معت�ب�ر ًا ذل ��ك نذير �ش� ��ؤم ،يف
الوقت الذي يرى فيليب �شارلييه بدوره �أن الغربان
ثارت ثم توفي ��ت ب�سبب ا�صابته ��ا بفايرو�س مر�ض
االنفلون ��زا القادم من غرب الني ��ل والذي انت�شر يف
بالد ماب�ي�ن النهرين يف تلك الف�ت�رة وهاجم الطيور
قبل الب�شر..

ويف مايخ� ��ص امللك ��ة كليوبات ��را فق ��د كان ��ت حادثة
انتحاره ��ا واح ��دة من ا�شه ��ر امليتات الت ��ي تناقلتها
ووثقتها الق�ص�ص يف الع�صور القدمية واحلديثة..
ورغ ��م ذلك ،ظل الرتق ��ب يرافقها طامل ��ا مل يعرث �أحد
على قربها..
ويف ع ��ام  ،2007در� ��س الباحث ��ون تفا�صي ��ل جث ��ة
تع ��ود للأخت غ�ي�ر ال�شقيق ��ة لكليوبات ��را وتو�صلوا
اىل �أنها �سوداء الل ��ون عرب فح�ص حم�ضها النووي
لك ��ن فريق �شارلييه مل يقتن ��ع بلون ب�شرة كليوباترا
و�أجرى فحو�صات دقيق ��ة اثبتت ب�أن االختالف كان
م ��ن االمهات وب� ��أن ب�شرة كليوبات ��را مل تكن �سوداء
ومل تكن لديها خ�صائ�ص وراثية افريقية ك�أختها!!!
كما �ض� � ّم الكتاب ق�ص ��ة وفاة هرنييت ابن ��ة عم امللك
لوي� ��س الرابع والتي توفيت فج�أة يف �سن ال�ساد�سة
والع�شري ��ن وكان ��ت وفاته ��ا املبك ��رة مفاجئ ��ة ج ��د ًا
للمحيط�ي�ن بها والذي ��ن دارت �شكوكهم ح ��ول ال�سم
بع ��د �أن �أج ��ري لها ت�شريح ع ��ام يف حزيران من عام
..1670
وبع ��د �إج ��راء فح� ��ص طب ��ي دقي ��ق م ��ن قب ��ل فريق
�شارليي ��ه ،تبينّ ب� ��أن حتول كبده ��ا اىل قطع رمادية
م�صف ��رة كان ب�سب ��ب ك�ث�رة تدف ��ق امل ��ادة ال�صف ��راء
وحدث ذلك ب�سبب م�شاكل يف القناة ال�صفراوية..
بهذه الطريقة يعمل �شارلييه بد�أب على ك�شف ا�سرار
وفيات امل�شاهري وبف�ضلها �أ�صدر كتابه اجلديد الذي
�صدر عن دار ن�شر رو�شيه يف � 184صفحة..

صدر قديما

دي��وان البحت��ري

الولي ��د بن عبيد بن يحيى الطائ ��ي� ,أبو عبادة البحرتي
(206هـ284-ه� �ـ821/م897-م) �شاع ��ر كب�ي�ر ،يق ��ال
ل�شع ��ره (�سال�سل الذهب) .وهو �أحد الثالثة الذين كانوا
�أ�شع ��ر �أبناء ع�صرهم :املتنب ��ي ،و�أبو متام ،والبحرتي.
قيل لأبي العالء املعري� :أي الثالثة �أ�شعر؟ فقال :املتنبي
و�أب ��و مت ��ام حكيم ��ان ،و�إمن ��ا ال�شاع ��ر البح�ت�ري .ولد
بمِ َ ْنبج �إىل ال�شمال ال�شرقي من حلب ،وتلقى فيها ثقافته
الأوىل فا�ستك�ث�ر م ��ن حف ��ظ ال�شع ��ر وتردي ��ده ،وجرى
ال�شع ��ر على ل�سان ��ه ،و�أراد �أن ي�صقل ه ��ذه املوهبة على
ي ��د خب�ي�رة ،فم�ضى يلتم� ��س �أبا مت ��ام ،وكان يف حم�ص
يجل�س لل�شعراء يعر�ضون علي ��ه �أ�شعارهم ،ويف طريقه
�إىل حم� ��ص م ّر البحرتي بحلب ،وفيه ��ا ُفتنِ بفتاة تدعى
« َع ْلوة»،
وظ � ّ�ل البحرتي يذكرها وي�شت ��اق �إىل حلب بعد �أن رحل
عنه ��ا ،وكان حلب ��ه «علوة”�أثر عمي ��ق يف �شعره الغزيل
فيما بعد.
ن ��زل البح�ت�ري حم�ص وعر� ��ض �شعره عل ��ى �أبي متام،
فتو�سم فيه النجابة ،ف�أقبل عليه و�س ّر به ،وظل البحرتي
ّ

بعدئذٍ على ات�صال ب�أبي متام الذي مل يبخل على ال�شاعر
بالتوجي ��ه و�أو�ص ��اه و�صي ��ة م�شه ��ورة تر�ش ��ده �إىل م ��ا
ينبغ ��ي علي ��ه اتباع ��ه يف �شع ��ره .رح ��ل البح�ت�ري �إىل
حا�ضرة اخلالفة العبا�سية يف عهد الواثق،
مل تكن عالقة البحرتي مق�صورة على اخللفاء والوزراء،
ب ��ل كانت ل ��ه �صالت بطائف ��ة كبرية من ال ��والة والأمراء
وق ��ادة اجليو� ��ش ور�ؤ�س ��اء الك ّت ��اب ور�ؤ�س ��اء دي ��وان
ال�ضي ��اع وجامعي اخلراج .وقد ظل البحرتي على �صلة
وثيقة مبنبج ،فكان يزورها با�ستمرار وفيها تويف.
يذكر بع� ��ض م�ؤرخي الأدب �صف ��ات البحرتي اجل�سمية
والنف�سي ��ة ،ومنها ما ال ي�صح �أن يكون يف ندمي اخللفاء
والوزراء .فقد ذك ��ر �أنه «كان من �أو�سخ خلق الله ثوب ًا»،
و�أن ��ه كان «�أبغ� ��ض النا� ��س �إن�ش ��اد ًا؛ يت�ش ��ادق ويتزاور
يف م�شيت ��ه م ��رة جانب ًا ومرة القهق ��رى ،ويهز ر�أ�سه مرة
ومنكبي ��ه �أخ ��رى ،وي�ش�ي�ر بك ّم ��ه ،ويقف عن ��د كل بيت،
ويقول� :أح�سنت والله ،ثم يقبل على امل�ستمعني ،فيقول:
ما لكم ال تقولون �أح�سنت ،هذا والله ما ال يُح�سن �أحد �أن
يقول مثله» .كما ا ّتهمه بع�ضهم بالبخل.

مل ين ��ج البح�ت�ري م ��ن الت�أث ��ر ب ��روح الع�ص ��ر ،فاندف ��ع
ي�ستمتع بلذائذ احلياة وحب املال ،ورمبا هجا يف يومه
من كان مدحه يف �أم�سه� ،أو مدح من كان قد هجاه ،لتغري
الأحوال.
خ ّلف البحرتي ديوان ًا �ضخم ًا ّ
ظل غري مرتب �إىل �أن رتبه
�أب ��و بكر ال�صويل على احل ��روف ،وجمعه �أي�ض ًا علي بن
حمزة الأ�صفهاين ورتبه على الأنواع .وقد �ضم الديوان
الأغرا� ��ض ال�شعري ��ة املعروف ��ة :املدح والفخ ��ر والعتاب
واالعت ��ذار والرث ��اء والهج ��اء واحلكم ��ة والو�ص ��ف
والغزل.
وخ ّلف كذلك جمموعة خمتارات �شعرية (احلما�سة) على
منط حما�سة �أ�ستاذه �أبي متام نزو ًال عند رغبة الفتح بن
خاقان ،اختارها من �شعر زهاء �ستمئة �شاعر� ،أكرثهم من
الع�صر اجلاهل ��ي واملخ�ضرمني ،وق�سمه �أربعة و�سبعني
ومئة باب .ومتت ��از حما�سة البحرتي من غريها بغزارة
املعاين وكرثة ال�شعر الذي يتعلق بالأدب والأخالق.
ويُذك ��ر للبح�ت�ري كذل ��ك كتاب «مع ��اين ال�شع ��ر» لكنه مل
ي�صل �إلينا.
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ايزابي��ل اللين��دي :العاطف��ة هي

خ�ل�ال الع ��ام والن�ص ��ف املا�ضي�ي�ن� ،أجريت
مقاب�ل�ات م ��ع ع ��دد م ��ن الأ�شخا� ��ص ح ��ول
ال�سع ��ادة .لقد حتدثت يف الغالب مع العلماء
الذي ��ن يعملون يف هذا املج ��ال .يبدو يل �أن
العل ��م ،مع ذلك ،يف�ش ��ل يف فهم وقيا�س �شيء
عن ال�سعادة .ما معن ��ى كلمة ال�سعادة بر�أيك
وهل هي �أقرب �إىل الفن �أم العلم؟

أت��زود بها من أجل الخيال
طاقة..
ّ

�أنا ال �أعتق ��د �أنه ميكنك حتدي ��د ال�سعادة من
خ�ل�ال العل ��م .وال �أعتق ��د �أن ال�سع ��ادة حالة
دائم ��ة ،بل هي حالة م�ؤقتة .ميكنك �أن تكون
�سعي ��د ًا يف حلظ ��ة معين ��ة وغ�ي�ر �سعيد يف
اللحظ ��ة التالية .فك ��رة �أننا ميك ��ن �أن نكون
�سع ��داء �إىل الأب ��د م ��ن دون �أي �إزع ��اج ،هي
فكرة جنونية وال ميكن �أن حت�صل .ال�سعادة
بالن�سبة يل هو �أن تك ��ون را�ضي ًا مبا عندك.
ه ��ذا ال يعن ��ي �أن ال تك ��ون لديك �أح�ل�ام و�أن
ال تتخي ��ل الأ�شي ��اء التي تطم ��ح اليها ،ولكن
�أ�سا�س ًا علي ��ك �أن تكون را�ضي� � ًا على الو�ضع
الذي �أنت فيه والظروف التي تعي�ش فيها .ال
تطمح اىل الكثري ،لأن ��ه مهما كان ما تريده،
�سيكون هن ��اك دائما �شيء �أك�ث�ر ترغب فيه،
وه ��ذه معرك ��ة ل ��ن تنتهي .لي� ��س �شرط� � ًا �أن
متل ��ك كل ما تري ��د ،لتكون �سعي ��د ًا ،ال�سعادة
هي �ش ��يء يحدث داخل قلب ��ك ،داخل روحك
ولي�س لها عالقة م ��ع ما متلك يف هذا العامل،
انه ماانت عليه .وال �أعتقد �أن العلم ميكن �أن
يحقق ذلك.
يف بع� ��ض الأحي ��ان ،انه ��ا م�س�أل ��ة تتعل ��ق
بالهرمون ��ات �أو نوعي ��ة �شخ�صيت ��ك هن ��اك
�أ�شخا� ��ص يعي�شون حياة فظيع ��ة ،مع م� ٍآ�س
مروع ��ة ،ولكنه ��م ق ��ادرون عل ��ى ال�شع ��ور
بال�سع ��ادة .و�أ�شخا� ��ص �آخ ��رون لديه ��م ،كل
�ش ��يء  -لديهم امل ��ال ،واجلم ��ال ،وال�شباب،
لديه ��م �أي �ش ��يء يرغب ��ون ب ��ه ،وم ��ع ذل ��ك
ي�شعرون باالكتئاب وال ي�شعرون بال�سعادة،
انه �أمر �شخ�صي جد ًا.

أي
وتمنحن��ي الق��درة على عم��ل ّ
شيء في الحياة

�أن تفعل ��ه – هو اخل ��روج من ذاتك! التوقف
عن النظر �إىل نف�سك ،والتوقف عن االهتمام
بعامل ��ك اخلا�ص قلي�ل ً�ا ،وتنخرط يف ق�ضايا
الع ��امل م ��ن حولك .تق ��دم خدمات ��ك ،وتعمل
يف املجتم ��ع ،وت�ش ��ارك الآخري ��ن ق�ضاياهم
وم�شاكله ��م تتابع الأخب ��ار ،وكل ما يحدث
م ��ع جريان ��ك ،و�أ�صدقائ ��ك ،و عائلت ��ك.
�أعتق ��د �أن اغلب النا� ��س ك�سولني ويحبون
اال�ستق ��رار يف منطقة الراح ��ة اخلا�صة بهم
وال ي�شرتك ��ون يف �ش� ��ؤون احلي ��اة العامة.
وه ��ذا م ��ا يجعله ��م ي�صاب ��ون باالكتئ ��اب،
وي�صبحون قلقني ويتقدمون بالعمر.
�أع ��رف ام ��ر�أة ،تدع ��ى �أولغا م ��وراي .تبلغ
من العم ��ر  92عام ًا .وه ��ي ال�شخ�ص الأكرث
حما�س ��ة الت ��ي عرفته ��ا متلك ه ��ذه ال�سيدة
م�ؤ�س�س ��ة تعم ��ل م ��ع الأطف ��ال الأيت ��ام يف
النيب ��ال ،وه ��ي ت�ساف ��ر كل ع ��ام – مرت�ي�ن
�إىل نيب ��ال ،وه ��ي الت ��ي تدي ��ر امل�ؤ�س�س ��ة.
وق ��د �ساع ��دت الآالف م ��ن الأطف ��ال .وه ��ذا
ه ��و الذي جعلها تعي� ��ش بحما�س حتى �سن
الثاني ��ة والت�سع�ي�ن .لي�س هن ��اك عمر حمدد
للحما�س.

ً
ّ
جزءا
تشكل
األحالم
ً
مهما من حياتي ..وهي
ّ
السحرية
تمثل الواقعية
ّ
بالنسبة لي
ترجمة /أحمد الزبيدي
�ودت �أن تكتب ��ي رواي ��ة جدي ��دة بحلول
تع � ِ
الثامن من كانون الثاين من كل عام؟
 نع ��م ،انتهيت م ��ن ت�أليف رواي ��ة جديدة.كنت اعتق ��د �أنني �س�أنته ��ي منها يف كانون
علي �إعادة
الأول ،ولك ��ن مل يحدث ذلك .كان ّ
كتاب ��ة كل �ش ��يء .لذل ��ك انتهيت منه ��ا للتو.
بد�أت كتابته ��ا يف الواليات املتحدة يف عام
.2016
انف�صلت ع ��ن زوجك الثاين
يف ع ��ام 2015
ِ
بع ��د زواج دام لف�ت�رة طويل ��ة ويف �إح ��دى
مقابالتك قل ��ت �إن ،هذا الوقت من االنف�صال
كان الوق ��ت املنا�سب لك لأن تكت�شفي احلب:
كي ��ف ميك ��ن �أن ي�ستمر ،وكي ��ف ينتهي ،هل
ميك ��ن �أن ن�شع ��ر باحل ��ب يف �أيّ ف�ت�رة م ��ن
حياتن ��ا ،م ��اذا تعلم ��ت يف تل ��ك الف�ت�رة عن
احلب؟
 ح�سن� � ًا� ،أول �شيء تعلمت ��ه هو �أن ال �شيءم�ؤكد ًا ،كل �شيء يتغري يف الوقت املنا�سب.
عندم ��ا التقي ��ت ويل ��ي من ��ذ �سن ��وات عديدة
وقعت عل ��ى الفور يف حبه ب�ش ��كل جنوين،
و�أعتق ��د �أنني بقيت احبّه ل�سن ��وات عديدة.
خ�ل�ال ذل ��ك الوقت توفي ��ت ابنت ��ي ،وتويف
اثنان من �أوالده ،وا�صبح مري�ض ًا .وحدثت
الكثري من امل�آ�سي لنا ،وا�صبح مكتئب ًا جد ًا،
ويف نهاية املطاف ،تغريت العالقة بيننا.
ما تعلمته �أی�ض ًا و�أنه يجب على كال الطرفني
موا�صلة االهتم ��ام بالعالقة التي جتمعهما.
�إذا كان طرف� � ًا واحد ًا فق ��ط يهتم يف احلفاظ

عل ��ى العالقة ،ف�س ��وف لن ت�ستم ��ر .ونحن،
عل ��ى م ��ا �أعتق ��د ،حاولن ��ا لفرتة م ��ن الوقت
ثم توقفن ��ا عن املحاول ��ة ويف نهاية املطاف
انف�صلنا.
ظنن ��ت �أنن ��ي �س ��وف �أك ��ون �سعي ��دة ج ��د ًا
بالعي� ��ش وحيدة .انتقل ��ت �إىل منزل �صغري
جد ًا ،وم�ساحته حم ��دودة جد ًا ،كنت اعي�ش
مع كلبي وبد�أت حياة جديدة – مع �أ�صدقاء
جدد ،يف ح ��ي جديد .ال�ش ��يء الوحيد الذي
بقي على حاله هو عائلتي ومكتبي ،والنا�س
العامل�ي�ن يف مكتبي� .أما البقية  -فكل �شيء
تغ�ي�ر .و�أعتق ��دت �أنن ��ي فعل ��ت ذل ��ك ب�شكل
ممتاز ،و�أنني لن �أقع يف احلب مرة �أخرى.
وم ��ع ذلك ،يف الع ��ام املا�ضي� ،سمعني رجل
يف نيويورك وانا احتدث يف الراديو .كان
ي�سم ��ع الربنامج اثناء قي ��ادة �سيارته .كان
معجب� � ًا جد ًا ب ��ي �إىل احل ّد ال ��ذي �أر�سل يل
ر�سال ��ة بريد �إلك�ت�روين ت�أتين ��ي املئات من
ر�سائ ��ل الربي ��د الإلكرتوين ولك ��ن ال �أعرف
ملاذا� ،أجبت على هذا ال�شخ�ص.
وبد�أن ��ا نرتا�س ��ل بالربي ��د الإلك�ت�روين كل
ي ��وم ،مل ��دة خم�س ��ة �أو �ست ��ة �أ�شه ��ر .التقينا
�أخري ًا يف ت�شري ��ن الأول ووقعنا يف احلب
ون�ش� ��أت بينن ��ا عالقة قوي ��ة ج ��د ًا .بطبيعة
احل ��ال ،ه ��و يف نيوي ��ورك و�أن ��ا يف والي ��ة
كاليفورني ��ا ،ولك ��ن اخلط ��ة ه ��ي �أن جنتمع
مع� � ًا ،و�أن ��ا مل �أفك ��ر �أب ��د ًا �أن ه ��ذا ميك ��ن �أن
يحدث يل مرة �أخرى .ولكن كما ترى ،حتى
يف �سن الرابعة وال�سبعني ميكنك �أن حتب.
م ��ا اكت�شفته ،وتعلمته ه ��و �أنه ال يوجد عمر
مع�ي�ن لل�شع ��ور باحل ��ب .ميكن ��ك �أن تعي�ش

�س ��وف متوت .وعندما مات ��ت مل يكن �أمامي
�سوى االحتف ��اظ بروحها والذكريات معها.
كان ه ��ذا �أ�صع ��ب در�س تعلمت ��ه يف حياتي،
ولكنه كان �شيئ� � ًا كنت قادرة على ا�ستخدامه
مرار ًا وتك ��رار ًا .عندم ��ا انف�صلت عن ويلي،
كان م ��ن ال�سه ��ل ج ��د ًا بالن�سب ��ة يل �أن �أترك
املن ��زل الكبري ،وكل م ��ا يحتويه من �أثاث ،و
لوحات ،و�أ�صدقاء قدام ��ى ،لذلك ف�إين ا�شعر
الآن  -بحرية اكرب.

قلت م�ؤخر ًا �أنك تنوين العي�ش بكل حوا�سك
وم�شاع ��رك .كي ��ف ميكن ��ك احلف ��اظ عل ��ى
العاطفة متقدة داخلك وهل هناك خيط رفيع
بني العاطفة والإدمان على �شيء معني؟

احل ��ب وانت مراه ��ق� ،أو يف �سن اخلم�سني
�أو حتى يف الثمانني .ال يهم.
ه ��ذا هو اخل�ب�ر الرائ ��ع� ،أنت مطمئن ��ة جد ًا
الآن.
(ت�ضح ��ك) مل ��اذا ،مل ��اذا مطمئنة؟ هن ��اك �أمل
دائم ًا .لقد �أدركت �أنن ��ي �أ�شعر ب�سعادة �أكرب
عندما �أكون يف حالة حب .كنت اعتقد �أنني
ميك ��ن �أن اكون �سعي ��دة حق ًا حينم ��ا اعي�ش
لوحدي ولك ��ن �أن ي�شاركني حياتي �شخ�ص
�أخر.فهو �أف�ضل بكثري.

حتدث ��ت عن فقدانك البنت ��ك و�أطفال زوجك
ال�ساب ��ق ،وم ��ن امل�ؤكد �أن هذه ه ��ي �أ�صعب

ف�ت�رة يف حياتك .م ��ا هي وجه ��ة نظرك يف
م ��ا يتعلق بخ�سارة وفق ��دان �شيء يف حياة
املرء؟
تعلمت هذا ب�صعوبة .يف عام  ،1992عندما
و�صلت اىل �س ��ن اخلم�سني ،تعر�ضت ابنتي
ب ��اوال اىل غيبوبة وبعد عام توفيت .وخالل
تل ��ك ال�سن ��ة الطويل ��ة� ،سهرت عل ��ى رعايتها
علي �أن �أترك كل �شيء.
ويوم� � ًا بعد يوم كان ّ
اعتق ��دت �أنني ميكن �أن ا�سيطر على املوقف،
وفكرت �أنن ��ي ميكن �أن اجعله ��ا �أف�ضل ،و�أن
اجعلها ت�شعر بالراحة ولكن كان هناك القليل
ج ��دا ال ��ذي ميكنن ��ي القي ��ام ب ��ه .ا�ضطررت
�إىل ت ��رك كل ذل ��ك وا�ست�سلمت حلقيق ��ة �أنها

ال �أعتق ��د �أن العاطف ��ة والإدم ��ان ه ��ي نف� ��س
ال�ش ��يء .العاطفة ه ��ي طاقة .تت ��زود بها من
اجل اخلي ��ال ومتنحك القدرة عل ��ى عمل �أي
�ش ��يء يف احلياة – جتعل ��ك �شغوف ًا بعملك،
بق�ضاي ��ا بل ��دك ،بالأن�شط ��ة والق�ضاي ��ا التي
�أ�ؤيده ��ا ،مث ��ل احلرك ��ة الن�سوي ��ة ،وق�ضايا
امل ��ر�أة ،والعدال ��ة؛ كل ه ��ذه الأم ��ور متث ��ل
�شيئ� � ًا مهم� � ًا ج ��د ًا يف حيات ��ي و�أن ��ا اتعام ��ل
معه ��ا بحما�س .و نف�س ال�ش ��يء ينطبق على
احل ��ب والعالقات م ��ع الآخرين� .أن ��ا ال اهتم
بال�صحبة � -أبحث عن الأ�صدقاء ،ال يهمني
الأق ��ارب – �أبح ��ث ع ��ن النا�س الذي ��ن ا�شعر
انه ��م قريبون مني حق� � ًا ،وميكن �أن �أثق بهم
متام ًا ،والذين �أ�ضحي ب�أي �شيء مل�ساعدتهم.
ه ��ذه ه ��ي العالقات الت ��ي �أنا مهتم ��ة بها �أما
البقية  -فلي�س عندي وقت لها.

يف عمل ��ي� ،أن ��ا متحم�س ��ة لكل كت ��اب �أكتبه.
ومبجرد االنتهاء من الكتاب و�صدوره ،ف�إنه
ي�صب ��ح �شيئ� � ًا ال ينتمي يل و�أب ��د�أ بالتفكري
بحما�س يف كتاب جديد  -مو�ضوع جديد،
وف�صل جديد ،وبحث جديد.
هذه ه ��ي الطريقة التي �أفكر بها يف احلياة.
وحل�س ��ن احل ��ظ بالن�سب ��ة يل ،ال يتح ��دد
احلما�س للحياة بعام ��ل العمر .لذلك ،عندما
حتدث ��ت عن العي�ش بحما� ��س ،مل اكن اق�صد
احل ��ب فق ��ط ،كن ��ت اق�ص ��د كل �ش ��يء �آخ ��ر
�أفعل ��ه .و�أعتقد �أن حقيقة �أنني ميكن �أن اقع
يف احلب م ��رة �أخرى يعني انني امتلك قلب ًا
منفتح ًا و�أنني �شغوفة باحلياة اليومية.

ه ��ل لدي ��كِ �أيّ ن�صائ ��ح عملية �صغ�ي�رة لكي
تبقى العاطفة متوهجة؟
�أو ّد �أن �أق ��ول� ،أن �أول �ش ��يء ه ��و �أن عل ��ى
االن�س ��ان احلفاظ على �صحته .فمن ال�صعب
جد ًا �أن ت�شعر بطاق ��ة وحما�س عندما تكون
مري�ض� � ًا و�صحت ��ك لي� ��س عل ��ى ما ي ��رام� ،أو
عندم ��ا تك ��ون متعب ًا .ق ��د يكون ذل ��ك ممكن ًا
ولكنه �سيكون �صعب� � ًا .لذلك� ،إذا كنت متتلك
�صحة جيدة ،ف�إن االم ��ر الوحيد الذي يجب

�أن ��ت تقول�ي�ن �أن ��ك كن ��ت نا�شط ��ة ن�سوي ��ة
حت ��ى قبل �أن يت ��م اخرتاع ه ��ذه الكلمة وقد
�أ�صبحت كذلك بع ��د �أن �شاهدت مدى تعا�سة
الن�س ��اء امل�ضطه ��دات .واحلرك ��ة الن�سوي ��ة
الي ��وم تزداد نفوذ ًا ،فهل تعتقدين �أن الن�ساء
اليوم �أكرث �سعادة؟
�أعتق ��د �أننا حققنا الكثري .ول ��دت يف �شيلي
يف االربعين ��ات ،و�س ��ط جمتم ��ع حماف ��ظ
ج ��د ًا .و كان ��ت حال ��ة امل ��ر�أة خمتلف ��ة ج ��د ًا
ع ��ن حالته ��ا الآن .الآن لدين ��ا ام ��ر�أة ت�شغل
من�ص ��ب الرئي� ��س .لذل ��ك تغ�ي�رت الأم ��ور
وتغ�ي�رت �إىل الأف�ض ��ل يف معظ ��م البل ��دان.
ومع ذل ��ك ،ال تزال هناك ن�س ��اء م�ضطهدات.
ويتعر�ضن لالغت�صاب واال�ستغالل و�إ�ساءة
املعاملة بطرق عدي ��دة يف كثري من البلدان.
وهن ��اك �أماكن حي ��ث تعترب الن�س ��اء تقريب ًا
مث ��ل املا�شي ��ة ،ولي�س ��ت لديه ��ا �أيّ مكانة يف
املجتم ��ع .لذل ��ك ،ال ي ��زال ،لدين ��ا الكثري من
العم ��ل للقي ��ام ب ��ه .ولك ��ن بالفعل ق ��د حتقق
�شيئ� � ًا وه ��ذا يرج ��ع �إىل احلرك ��ة الن�سوية.
و�أعتقد �أن الن�ساء يجب �أن يكافحن من �أجل
حقوقهن ،ال �أحد �س ��وف مينحهن �أي �شيء،
دون �أن يطالنب به.

تعتقد الن�س ��اء ال�شابات اليوم �أن لي�س هناك
حاجة للعمل الن�سوي و�أن ال�صراع انتهى –
هل هن خمطئات؟

هذا يق ��ودين �إىل �س�ؤالك مت ��ى تكونني �أكرث
�إنتاج� � ًا  -عندم ��ا تكون�ي�ن حزين ��ة �أو عندما
ت�شعرين بال�سعادة؟
لي�ست هن ��اك عالقة بني االثن�ي�ن ،العمل هو
العمل ،الكتابة هي مهنتي� .إذا كنت تعمل يف
دائ ��رة ،عليك ان تذه ��ب كل يوم ،حتى عندما
را�ض ع ��ن ذلك.ان ��ا �أ�ستيقظ كل
تك ��ون غ�ي�ر ٍ
ي ��وم يف ال�ساعة � 6صباح ًا� .أول �شيء ،اقوم
ب ��ه ه ��و �أن �أجيب على جمي ��ع ر�سائل الربيد
الإلكرتوين اخلا�صة بي ث ��م �أبد�أ يف العمل،
وعمل ��ي ه ��و الكتاب ��ة .ال يهم �إذا كن ��ت �أ�شعر
بال�سع ��ادة �أم ال يف ذلك الي ��وم .،لي�س للأمر
اية عالقة مع ال�شعور بال�سعادة.

لدين ��ا يف الوالي ��ات املتحدة الي ��وم الرئي�س
ترامب ،وهو �شخ�ص يكره الن�ساء� .إنه رجل
فظيع .وقد نظمت مظاهرات ن�سائية �ضخمة
يف كل مدينة ،ومن املهم جد ًا �أن ت�شارك فيها
جميع الن�ساء.

م ��ا هي ر�سالت ��ك �إىل ال�شب ��اب الذين يعانون
من الو�ضع ال�سيا�سي يف فنزويال ،انت قلت
ذات م ��رة �إن احلكومات مت�ضي ،وال�شعوب
ه ��ي الباقي ��ة .ما م ��دى الت�أثري ال ��ذي حتدثه
احلكومات على �سعادة الدول ورفاهها؟
لق ��د �شهدت ذل ��ك يف �شيل ��ي .كان لدينا نظام
ديكتات ��وري ا�ستمر مل ��دة  17عام� � ًا ،وتغري،
والآن لدين ��ا دميقراطي ��ة .ولكن ��ي �أعتق ��د �أن
احلكوم ��ات هي التي تعطي معن ��ى للحياة.
كان ��ت لدين ��ا ديكتاتورية ومل تك ��ن هناك اية
ف�سح ��ة للحري ��ة ،ال �صحافة ح ��رة ،وال ميكن
احل�صول على اية معلومات ،ومل يكن هناك
تط ��ور ،كان ��ت عملي ��ات االعتق ��ال تت ��م ب ��كل
ب�ساطة ،وكان ميكن قتل �أي �شخ�ص دون �أن
يهتم �أحد ب�أم ��ره .وبطبيعة احلال ف�إن مزاج
الرعب هذا ال ي�سمح ب� ��أي �شعور بال�سعادة.
كانت هناك بع�ض م�شاعر ال�سعادة اخلا�صة
باالف ��راد رمب ��ا ،ولك ��ن مل يكن هن ��اك �شعور
بال�سعادة على م�ستوى البالد.
�إنن ��ا نعي�ش يف الوالي ��ات املتحدة يف و�ضع
يخ ��اف فيه ن�ص ��ف البلد  -عل ��ى الأقل ن�صف
البل ��د � -إن مل يكن �أكرث من ذلك .هم يخافون
م ��ن حقيق ��ة اىل �أين �سي� ��ؤدي ه ��ذا ،مع هذا
الرج ��ل الذي هو الآن يف من�ص ��ب الرئي�س،
ال ��ذي يبدو �أنه �شخ�ص جمن ��ون� .أنا خائفة
مما ح ��دث يف الوالي ��ات املتح ��دة ،و�آمل �أن

ارتب ��ط ”م�صطل ��ح الواقعي ��ة ال�سحري ��ة”
مب�ؤلفات ��ك ،م ��ا ه ��و �شع ��ورك حي ��ال ه ��ذه
الت�سمية وارتباطه مب�ؤلفاتك؟

تك ��ون امل�ؤ�س�س ��ات يف ه ��ذه الب�ل�اد قوي ��ة
ج ��د ًا ،و�أن تكون ق ��ادرة على ال�صم ��ود �أمام
جن ��ون احلكوم ��ة ،و�أمام ترام ��ب .ولكن �إذا
مل يح ��دث ذلك ،ف� ��إن الأمور �ستتغ�ي�ر ب�شكل
كب�ي�ر للأ�سو�أ يف ه ��ذا البلد .لذل ��ك ،بالطبع،
الو�ضع ال�سيا�سي ي�ؤثر يف البالد .انظر �إىل
�سوريا .هناك املاليني من الالجئني ،املاليني
م ��ن النا�س الذين يكافح ��ون من �أجل احلياة
منذ �أكرث من �ست �سنوات.

�إن الأم ��ر يعتم ��د عل ��ى تعري ��ف الواقعي ��ة
ال�سحري ��ة بالن�سب ��ة يل هن ��اك دائم� � ًا البع ��د
الغام� ��ض من الواقع ،الأ�شي ��اء التي ال ميكن
�أن تف�سر ،الأ�شي ��اء التي ال ميكنك مواجهتها
�أو ال�سيطرة عليها.
ه ��ذا ه ��و البع ��د الغام� ��ض ،امل�سك ��ون يف
روح الع ��امل ،و�أن ��ا ال �أق�صد الأ�شب ��اح �أو �أي
�شيء م ��ن هذا القبي ��ل ،انا �أعتق ��د �أن النا�س
الذي ��ن �أحبهم� ،سواء الذي ��ن رحلوا منهم �أو
االحي ��اء ،مهما كانوا بعيدي ��ن ،ف�أنهم جميعا
يعي�ش ��ون مع ��ي� .أعتق ��د �أن �شخ�صيات ��ي من
الواق ��ع وعندما �أكتب عنه ��ا �أ�سمح لكل ذلك
الغمو� ��ض ان يح ��دث يف حياته ��ا .واحيان� � ًا
تكون الأح�ل�ام ،هي نبوءات ملا �سيحدث يف
امل�ستقب ��ل  -وكل ذل ��ك ي�شكل جزء ًا مهم ًا من
حيات ��ي .،و�أ�سم ��ح ان يحدث ذل ��ك يف كتبي
�أي�ض� � ًا .وه ��ذا ما ميث ��ل الواقعي ��ة ال�سحرية
بالن�سب ��ة يل .و�أعتقد �أن هن ��اك م�ساحة لذلك
يف حياة اجلميع.
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العدد ( )4000السنة الرابعة عشرة االحد ( )20آب 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

رواية فتاة تقرأ

العودة الىتمارين صف
الكتابة الكالسيكية
اسم الكتاب :فتاة تقرأ
المؤلف :كيتي وارد
ترجمة  :عباس المفرجي

ربمـ���ا أعـ���ود
إليـك
�ضمن �سل�سلة �سرد� ،صدر عن دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة جمموعة ق�ص�صية بعنوان
(رمبا �أعود �إليك) للقا�ص عالء م�شذوب
عبود ،متتد عدد ال�صفحات (� )176صفحة
من القطع املتو�سط.
ومتتاز املجموعة الق�ص�صية :وهم،
تداعيات ،حلم ،املر�أة وال�ضمري وغريها
من الق�ص�ص التي ذكرها الكاتب يف
كتابه ب�أ�سلوب �سهل ومعبرّ يف اختياره
للق�ص�ص.

تدافع هيالري مانتل عن هذه الرواية بو�صفها عم ًال ((فردي ًا
ن ��ادر ًا وعالم ��ة فارقة)) ،وه ��ي العمل الأول ال ��ذي �سيجذب
جمموع ��ة وا�سعة ،لكنها فطنة ،من الق� � ّراء .يُقر�أ كتاب”فتاة
تقر�أ”كم ��ا ل ��و �أن م�ؤلفته لها خم�سة كتب قبل ��ه� .إنها تغو�ص
مبا�ش ��رة يف �سل�سل ��ة م ��ن التحدي ��ات ال�صعب ��ة ،ومعاجلتها
للزم ��ان وامل ��كان �أُجن ��زت بق ��وة وبراع ��ة ومعرف ��ة .ولو �أن
الفك ��رة الأ�سا�سي ��ة ب�سيط ��ة ،تذكرنا بتمارين �ص ��ف الكتابة
الكال�سيكي ��ة الت ��ي ي�ؤديها الط�ل�اب لإنتاج حكاي ��ة م�ستلهمة
من لوحة فنية ،ف�إن النتيجة هي خزانة عر�ض معقد ملواهب

وارد.
يت�ألف”فت ��اة تقر�أ”م ��ن �سبع ��ة ف�ص ��ول ،كل منها يرك ��ز ،بدرج ��ات متفاوتة ،على
بورتري ��ه خمتلف لإمر�أة تق ��ر�أ� .أي�ض ًا ،لكل �صورة نظرة جدي ��دة على �شخ�صيات
عا�ش ��ت يف ق ��رن خمتلف ،منهمكة بن�ش ��اط ال عالقة له بال�شخ�صي ��ات الأخرى .كل
حلقة مت�صلة من ناحية املو�ضوع ،لكن لي�ست هناك حبكة تقدم ،على نحو م ْر ٍ�ض،
وحدة كاملة متما�سكة .وال ميكن �أن تو�صف هذه القطع املفتوحة النهاية بالق�ص�ص
الق�صرية املو�صولة� .إنها ،كما تدعوها مانتل� ،أكرث قرب ًا اىل ((م�شاهد)).
يبد�أ الكتاب يف عام  ،1333مع فتاة يتيمة ،الورا �إنيلي ،التي ت�ؤمر بالوقوف �أمام
الفن ��ان �سيمون ��ه مارتيني من �أجل نق� ��ش ي�صوّ ر”الب�شارة” ،تكلف ��ه به كاتدرائية
�سيين ��ا .ه ��ذا هو بورتري ��ه م�ؤثر عن ف�س ��اد وم�ؤامرات القرن الراب ��ع ع�شر ،وعن
َ
م�ستك�شف ��ة ب�شكل �أنيق .ينتهي الف�صل مع
مكائ ��د الدولة والكني�سة وال�سيا�سيني،
مارتين ��ي وزوجت ��ه الأ�صغر م ��ن كثريا والعاق ��ر ،بينما الورا ،الت ��ي يف َ
رت�ض �إنها
ورع ��ة ،تكون حام�ل ً�اُ .ي َ
رتك للقارئ �أن يخمن م�صري الطف ��ل الر�ضيع .وكما تكتب
وارد ،على نحو فاتر(( ،الكثري من التفا�صيل ال يتم ت�سجيلها)).
ننتق ��ل اىل ع ��ام  ،1668اىل لوحة بيرت يان�سنز ايلنغا”�إمر�أة تقر�أ” .تخ�ضع نربة
الرواي ��ة لتغيرّ فوري ،عار�ض ًة فقط ج ��زء ًا من احلوار الأخر�س ،الذي تكون وارد
في ��ه متمكن ��ة جد ًا ،برغ ��م �أن هذا الف�صل ككل ه ��و �أقل جناح ًا م ��ن �سابقه .اي�سرت،
اخلادم ��ة ال�ص ّم ��اء يتيم ��ة الأم ،ي�شتهيها م�ستخدِ مه ��ا الفنان ،بينما ت ��راود عائلته
ال�شكوك ؛ رغم حماوالته بتمويه مالحمها ،ف�إن البورتريه يبدو وا�ضح ًا �إنه مبني
عليه ��ا .الف�ص ��ل التايل ،ه ��و دور اجنليكا كاوفم ��ان مع ق�صة رقيق ��ة عن احلرمان
واحل ��ب بني الن�ساء ،ت ��دور �أحداثها يف ع ��ام  ،1775يتبعه حكاي ��ة عن الت�صوير
الفوتوغرايف والروحانيات يف لندن الفكتورية.
هذا الف�صل الرابع ي�ش ّكل واحد ًا من �أكرث �أق�سام الرواية اكتما ًال وبراعة ،مع ق�صة
�آ�س ��رة عن �أخت�ي�ن تو�أمني متماثلني تتباع ��د طرقهما على نح ��و دراماتيكي بحيث
ت�صبحا غريبتني عن بع�ض متام ًا .غمو�ض عملية الت�صوير الفوتوغرايف وجل�سة
حت�ض�ي�ر الأرواح تعك� ��س �إحداهم ��ا الأخرى ،حت ��ى ي�صبح من الوا�ض ��ح ب�أن ثمة
ترابط� � ًا بني الأختني اكرث مما كانا يتيخيال.ال�صورة هنا هي �صورة فوتوغرافية
يك ��ون فيه ��ا مو�ضوع الق ��راءة ظاهر ًا بال ��كاد مع ن�سخ ��ة م ��ن”�إدارة املنزل”مل�سز
بيتون.
“فت ��اة تقر�أ”مطل ��ع ،على نحو الفت للنظر ،باحلرك ��ة الن�سائية من خالل وعيه
بو�ض ��ع الن�ساء ــ ك�أمهات ،عام�ل�ات ،عا�شقات� ،ضحايا ،مادة للرغب ��ة ــ ومناق�شات
بطالت ��ه لل ��دور لن�س ��وي تنطوي عل ��ى مفارقة تاريخي ��ة ،حتى ي�ص ��ل الكتاب اىل
و�ضعَت على ل�س ��ان ال�شخ�صيات .ات�ساع
الق ��رن الع�شرين ،مع مقاط ��ع من �شروح ِ
نط ��اق البح ��ث واملعرفة كان ميك ��ن �أن يُبلى ب�سهولة �أك�ث�ر يف الأق�سام الأوىل من
الرواية ،لك ��ن عندما ن�صل اىل الق�سم الذي تناق�ش فيه مراهقة حق الت�صويت يف
عام  ،1916تكون وارد �أكرث ثقة ،وتكون ق�صتها عن حمافظ �أ�سود يف �شورتدت�ش
املعا�صرة رائعة متام ًا.
برغ ��م املقارنات الوا�ضح ��ة مع رواية تري�سي �شيفالييه”فت ��اة بقرط من الل�ؤل�ؤ"،
ف� ��إن ه ��ذه الرواية ه ��ي قطع ��ة �أ�صيل ��ة ،ويف تعبريها الأدب ��ي لل�ص ��ورة والق�صة
ومقاربتهم ��ا للتاريخ هي بال �شك رواي ��ة معا�صرة .وهي ،كما هو الأمر مع الكثري
م ��ن الروايات اجلارية ،مكتوب ��ة يف �صيغة الزمن احلا�ض ��ر ،وال ت�ستخدم ،مثلما
�أ�صبح �شائع ًا على نحو مطرد ،الفوارز ،مما ي�سبب �أحيان ًا الإرباك.
م�شكل ��ة هذا الكتاب تكمن بال ريب يف طبيعت ��ه االيبيزودية .هذه فكرة ثابتة ،هي
يف بع� ��ض النواح ��ي مترين تخطيطي ،م ��ع الكثري من االعتماد عل ��ى فكرة عامة.
والتوت ��ر ال�سردي مفق ��ود .وما تدعوه مانت ��ل بـ ((منطقة نائي ��ة تلميحية ...ما ال
ُيعَ�ّب�رّ عنه)) ميك ��ن �أن ي�ضاف اىل امل�شكل ��ة ،فالآثار واهية ج ��د ًا ،والروابط ،رغم
وجوده ��ا ،مل تت�ضح ب�شكل كام ��ل .الكتاب ذكي ،كثيف ،نيرّ  ،طموح وم�صقول ،مع
هذا كان ميكن �أن يكون �أكرث متا�سك ًا.

عن �صحيفة الغارديان

ترجمة وإعداد /أحمد الزبيدي

ISSUED EN ENGLISH

صدر باالنكليزي
تاريخ الشرق األوسط
م ��ا زال ال�ش ��رق الأو�سط ميث ��ل املو�ضوع
الأك�ث�ر �أهمي ��ة بالن�سب ��ة جلمه ��ور الق ��راء
الأمريكي والأوروبي ،و�أ�صبحت احلاجة
ما�س ��ة �إىل الكت ��ب الت ��ي تدر� ��س تاري ��خ
املنطق ��ة بع� ��ض ه ��ذه الكت ��ب ت�أخ ��ذ نهج ًا
مو�ضوعي� � ًا ،والبع� ��ض الآخ ��ر ي�ستخ ��دم
ال�س ��رد الزمن ��ي للأح ��داث الت ��ي جرت يف
تل ��ك املنطقة وم ��ن هن ��ا ي�أتي ه ��ذا الكتاب
ال�ص ��ادر ع ��ن جامع ��ة �ستانف ��ورد وال ��ذي
جمع ��ت في ��ه م�ؤلفت ��ه بيت ��ي اندر�س ��ون ما
ب�ي�ن االجتاه�ي�ن ،فه ��ي ت�أخذن ��ا م ��ن خالل
زوبع ��ة الق ��رون القليل ��ة املا�ضي ��ة ،وتركز
عل ��ى ثالثة �أن ��واع م ��ن الفاعل�ي�ن :احلكام
املتمي ��زون واملتم ��ردون واملارقون ،حيث
يعم ��ل احلكام املارق�ي�ن يف منطقة و�سطى
م ��ا بينهما .وتو�ضح �أندر�سون �أن ا�صناف
احلكام الثالث ��ة تلك جمتمعة �شكلت معامل
تطور ال�شرق الأو�سط �سيا�سي ًا واجتماعي ًا
وثقافي ًا وفكري ًا واقت�صادي ًا.

الغابة المظلمة
رواي ��ة جديدة م ��ن ت�أليف نيك ��ول كراو�س
الت ��ي ا�شتهرت بكتابها تاريخ احلب الذي
�صدرت عام  2005بطل الرواية هو جولز
�إب�ست�ي�ن ،رج ��ل ،طم ��اع ،وذو �شخ�صي ��ة
�ش ��اذة ،يبل ��غ م ��ن العم ��ر ثماني ��ة و�ست�ي�ن
عام� � ًا ،ميتل ��ك ق ��وة ال ي�سته ��ان به ��ا ،لكنه
يتغ�ي�ر .يف �أعق ��اب وفاة والدي ��ه ،و طالقه
م ��ن زوجت ��ه بع ��د زواج ا�ستم ��ر لأكرث من
ثالثني عام ًا ،وتقاعده من �شركة نيويورك
القانونية حيث كان �شريك ًا فيها ،يعلن انه
ي�شع ��ر بحاجة ال تق ��اوم للتخلي عن جميع
ممتلكات ��ه ،مما يثري ج ��زع �أوالده .ومع ما
تبقى من ثروت ��ه ،ي�سافر �إىل �إ�سرائيل ،مع
خط ��ة غام�ض ��ة �أن يفع ��ل �شيئ ًا م ��ا لتكرمي
والدي ��ه .يف ت ��ل �أبيب ،يتم تبني ��ه من قبل

�أو اللغوي ��ة املرتبط ��ة
مع� � ًا يف عاملي ��ة رواي ��ة
الق�ص� ��ص .لك ��ن مايكل
�أالن م�ؤلف هذا الكتاب
يتح ��دى ه ��ذه الطريقة
يف التفك�ي�ر ويج ��ادل
بد ًال من ذل ��ك �أن الإطار
الت�أديبي للأدب العاملي،
هو بعيد ع ��ن �أن يكون
مبثابة �أر�ضية حمايدة
من التقاليد الأدبية الوطنية ،وم�ستويات
االختالف ��ات بني الكت ��اب املقد�س وال�شعر
والن�ث�ر ،واملو�ضات متثل �أ�ش ��كا ًال ن�صية
يف الرتبي ��ة ،اجلمالي ��ة ،واملمار�س ��ة
الأخالقية.
كت ��اب يف ظ�ل�ال الأدب العامل ��ي يدر� ��س
التح ��ول م ��ن التعلي ��م الق ��ر�آين �إىل
التعلي ��م العلماين يف م�ص ��ر اثناء الفرتة
اال�ستعماري ��ة ويبينّ كي ��ف �أن االن�ضباط
الأدبي النا�شئ غ�ي�ر فعل القراءة نف�سها.
وت�ستم ��د الف�صول املختلفة من املناق�شات
يف النظري ��ة الأدبي ��ة والأنرثوبولوجي ��ا
نظرتها اىل الق�ضاي ��ا التي تعقد االنق�سام
العلم ��اين  /الديني  -م ��ن اكت�شاف حجر
ر�شي ��د وترجم ��ات الق ��ر�آن �إىل النقا�شات
ح ��ول ت�شارل ��ز داروي ��ن يف الرواي ��ة
العربي ��ة احلديث ��ة .وم ��ن خ�ل�ال التحليل
الدقي ��ق للأط ��ر التف�سريي ��ة املتناف�س ��ة،
يك�ش ��ف امل�ؤل ��ف ع ��ن الق ��درات الأخالقية
واحل�سا�سي ��ة الت ��ي تتطلبه ��ا الق ��راءة
الأدبي ��ة ،ومفاهي ��م الن� ��ص والنق ��د الذي
ي�ضف ��ي عليه الطاب ��ع امل�ؤ�س�سي ،و�أ�شكال
الذاتية التي ي�أذن بها.

احلاخ ��ام الأمريكي الذي يخطط لل ّم �شمل
�أحف ��اد املل ��ك داود وال ��ذي ي�ص ��ر عل ��ى �أن
اب�شتاين ج ��زء من �ساللته كم ��ا �أنه يلتقي
ابنة احلاخام اجلميلة التي تقنع اب�شتاين
�أن ت�ش ��ارك يف م�شروعه ��ا اخلا� ��ص  -فيلم
ع ��ن حي ��اة املل ��ك داود جت ��ري احداثه يف
ال�صحراء.
ولك ��ن اب�شتاين لي�س ه ��و الطالب الوحيد
ال ��ذي ي�شرع يف رحل ��ة ميتافيزيقية يذوب
فيها اح�سا�سه بالذات ،واملكان ،والتاريخ.
فهناك اي�ض� � ًا روائية �شابة معروفة جاءت
من امريكا اىل تل �أبيب حيث كانت معتادة
عل ��ى املجيء كل عام من ��ذ والدتها .بعد �أن
ترك ��ت عائلتها يف بروكل�ي�ن .،ولكن عندما
تقاب ��ل �أ�ست ��اذ ًا متقاع ��د ًا يف الأدب يق�ت�رح
عليه ��ا م�شروع� � ًا ال ت�ستطي ��ع �أن ترتاج ��ع
عن ��ه ،وتتوجه �إىل �سر يغري حياتها بطرق
مل تكن تتخيلها �أبد ًا.
اح ��داث الرواية مليئة باحلي ��اة والفكاهة
وهي رواية عميقة وت�سرب اغوار التحول
يف ال�شخ�صي ��ات وحتقي ��ق ال ��ذات  -وهي
تنظ ��ر �إىل �أبع ��د من كل ما ه ��و مرئي نحو
ما ال نهاية له.

إيما عند حلول الليل
تعود الروائية وين ��دي ويلكري اىل رواية
جدي ��دة م ��ن رواياته ��ا املث�ي�رة بع ��د ان
النج ��اح ال ��ذي حققت ��ه اوىل رواياته ��ا (ال
ميك ��ن ن�سيان كل �ش ��يء) والت ��ي حتولت
اىل فيل ��م �سينمائ ��ي ،يف اح ��دى اللي ��ايل
قب ��ل ثالث �سن ��وات ،تختف ��ي �شقيقتان يف
ط ��روف غام�ضة وهم ��ا :كا� ��س البالغة من
العم ��ر  15عام� � ًا و �إميا البالغة م ��ن العمر
 17عام ��ا .بعد ثالث �سن ��وات ،تعود كا�س،
دون �أخته ��ا �إمي ��ا .وق�صتها هي واحدة من
ق�ص� ��ص االختطاف واخليان ��ة املثرية ،يف
جزي ��رة غام�ض ��ة .ويبد�أ الطبي ��ب النف�سي
الدكت ��ور �أبي وين�ت�ر .،يف البح ��ث عميق ًا

داخ ��ل تاريخ ه ��ذه الأ�سرة املختل ��ة نف�سي ًا
يك�شف عن حي ��اة م�أ�ساوي ��ة تعي�شها فاقت
كل احلدود ب�سب ��ب نرج�سية الأم .وتكون
عودة الأخت لوحدها جمرد بداية جلرمية
تت�ضح معاملها فيما بعد.

في ظالل األدب
العالمي

تع ��ود الغربي ��ون على فه ��م الأدب العاملي
باعتب ��اره جمموعة م ��ن التقاليد الوطنية

ه ��ذا الكتاب يقدم لن ��ا اال�ستك�شاف الرائع
والأ�صل ��ي مل ��ا يعني ��ه �أن تك ��ون الق ��راءة
والكتاب ��ة يف العامل احلدي ��ث ،وهو ت�أمل
فري ��د م ��ن نوع ��ه يف ممار�س ��ات القراءة
الت ��ي حتدد مع ��امل الأدب العاملي والكتاب
�صادر عن جامعة برين�ستون.

(مملكة الجواري) رواية يمنية تكشف صراع الدعاة
علي لفتة سعيد
رواية الكاتب اليمني حممد الغربي عمران اجلديدة التي حملت
عن ��وان (مملك ��ة اجل ��واري) و�ص ��درت ع ��ن دار”�أنط ��وان ها�شيت /
نوف ��ل”يف لبنان رمبا تري ��د �أن تخت�صر احلكاية ع�ب�ر تناول التاريخ
وحتدي ��د ًا �أواخ ��ر الق ��رن اخلام� ��س الهجري ،حي ��ث ت ��دور الأحداث
هن ��اك ..ويف الوق ��ت نف�سه تريد �إرج ��اع �أ�سباب الطائفي ��ة يف الزمن
الراه ��ن وك�أن ��ه يري ��د اثبات �أن م ��ا يح�صل الي ��وم له عالق ��ة تاريخية
وثيقة وحتديد ًا يف ذلك القرن ،فيتناول ال�صراعات املذهبيّة املحتدمة
ب�ي�ن �إم ��ارات جنوب �شب ��ه جزيرة الع ��رب ،ويف بيئة ذكور ّي ��ة قا�سية
حي ��ث حكمت منطقة جبلة امر�أ ٌة امت� � ّد �سلطانها لأكرث من  50عام ًا من
دون جي� ��ش يحميها �س ��وى بع�ض دعاة املذه ��ب الإ�سماعيلي الباطني
واجلواري ..ومن خالل حقيقة الوقائع التي يريد �إثباتها وتثبيتها من
خالل ذك ��ر الأ�سماء احلقيقية �أو املتوارية خلف احلقيقة ..ومن خالل
حركة وفعل ه ��ذه املر�أة احلاكمة منطقة جبلة ،ن ��رى احتدام ال�صراع
في�أخ ��ذ عم ��ران وقائعه من خالل املدر�سة امللحق ��ة بالق�صر حيث تقوم
امللكة �أروى ال�صليحيّة برتبية جواريها على فنون الإغواء واحلديث
وال ��والء املطلق لها ،وبه ��نّ �أخ�ضعت �أمراء الق�ل�اع واحل�صون .ولأن
الفع ��ل اخلا�ص بالروي يحتاج اىل منت �سردي وهذا املنت بحاجة اىل
فع ��ل درامي فتت�سع الأح ��داث لتربز من بني �أولئ ��ك اجلواري �شوذب
التي حازت على ثقة امللكة وهي جارية حم ّنكة جعلها الروائي متعددة

اال�سم ��اء ويحيط اللب�س ب�أطيافه وحتكم با�س ��م �سيّدتها يف ال�س ّر ملدّة
طويل ��ة بع ��د رحيلها وذلك بنا ًء على طلب زميالته ��ا اللواتي �أدركن �أنّ
كتم ��ان خرب م ��وت امللكة ه ��و ال�سبيل الوحي ��د ال�ستم ��رار �سلطانهنّ .
وه ��ذه املر�أة اجلاري ��ة �شوذب مل تك ��ن حمبوبة امللكة فق ��ط ،بل كانت
الع�ش ��ق العا�صف املح ّرم الذي ع� � ّذب كاتب امللكة جوذر ،ف� ��أ ّرق لياليه
و�أح ��رق �أيّامه .مبعنى ان الروائي اراد من ��ح ال�سرد يف روايته مهمة
ك�ش ��ف ممكل ��ة الن�ساء التي �ستنته ��ي �أيّامها مبوت �ش ��وذب بكل ت�أكيد
النه ��ا الوحيدة التي اخفت موت امللك ��ة �أو �أنها �أخذت مكان امللكة لكي
تبق ��ى مملكة الن�ساء بذات الق ��وة وبعد موتها ت�شتعل احلروب وتكرث
الف�ت�ن ب�ي�ن دعاة احلق الإلهي م ��ن زيديّني و�س ّنة وقبل ّي�ي�ن و�سالليّني،
فتنق�س ��م اململكة �إىل ممال ��ك ...رمبا جند �أن الثيم ��ة حماولة ك�شف ما
ق�صة
ق�صة الأم�س هي ّ
يح�ص ��ل اليوم على انه حا�صل يف املا�ضي و�إن ّ
اليوم ،ورمبا يج ��د البع�ض يف متنها وحكايتها ت�شابه ًا ولي�س تنا�ص ًا
م ��ع م�سرحي ��ة (الزعيم) لعادل �إم ��ام يف مو�ضوعة �إخف ��اء موت امللكة
وبع ��د امل ��وت حتدث الك ��وارث مع اخت�ل�اف الثيمتني م ��ن �أن الرواية
�أرادت ق ��ول �إن ،اجلم ��ال حني يحكم يكون اله ��دوء وحني يحكم الفقه
تكون الكوارث.
والكتاب حممد الغربي عمران مواليد �صنعاء 1958 ،ع�ضو يف الأمانة
الق�صة ومركز
العامة الحتاد الأدباء والك ّت ��اب اليمنيّني وير�أ�س نادي ّ
احلوار لثقاف ��ة حقوق الإن�سان� .أ�صدر عدد ًا من الق�ص�ص والروايات
�أ�شهره ��ا «م�صحف �أحمر”( ،)2010و«ظلمة يائيل”( )2012التي فاز
عنها بجائزة الطيب ال�صالح يف دورتها الثانية عام .2012
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ّ
تجليات رهيف��ة من األغان��ي الرائقة في

(العشق أسماء)

جاسم العايف
وطن
املزرك�ش ��ة بـ ُك�ستناء التنهيدة� /صب ��احُ املهمّ�شني يف ٍ
باتَ �صومع ًة للث ��كاىل� /صباحُ اليا�سمينات اجلريحة على
وريقات ال�صحف ال�س ��وداء� /صباحُ الأطفالِ الذينَ يتد ّف ُق
ّارات كي
يف عيونهم الأمل /وهُ ��م يت�شدّقونَ بـزجاج ال�سي ِ
مال هزيل� /صباحُ اجلميالت ال�صغريات/
ـمبلغ ٍ
يف ��وزوا ب ِ
وه ��نّ على م�شارف الأر�صفة البله ��اء يف مدينتنا /يبحثنَ
ع ��ن لُقمة عي� ��ش� /صباحُ امل�ست�ضعف َ
ني يف ب�ل�ادي� /صباحُ
املُع ّذب�ي�ن يف ه ��ذه الأر� ��ض الند ّي ��ة بزه ��و الأديمُ � /صباحُ
�أغني� � ٍة لل�شي ��خ �إمام م ��ع قهوةٍ �س ��ادة /يُ�صاحبهم ��ا � ُ
أوراق
بطب�شور فاحم على
تبغ ملفوفة /كي تهجّ ال ّروح /وتكتب
ٍ
ٍ
جدران من املا�س �أوج َع ما ت�شع ُر بهِ )
ٍ
َ
حبيبتك و مت�ضي).
ث ّم ُتق ّب ُل

لميس نجم الدين
الول� � ُه بالتق ��اط م�ش ��اهد وتفا�ص ��يل معين ��ة �س ��وا ٌء �أكانت
�ص ��غرية �أم كب�ي�رة والت ��ي تالم� ��س قل ��ب كل حم � ّ�ب كل ��ف
بال�ص ��بابة والتع�ش ��ق هي �إحدى زواي ��ا الأكرث جنوى يف
كتاب (الع�ش ��ق �أ�س ��ماء) للأديب �أر�شد العا�صي ،تغدو فيها
الكلمات �شيئ ًا من الزفيف يف ف�ضاء العاطفة اجليا�شة نحو
تالقي املحبوبة والعوم يف هاالت جماليّة المتناهية.
ُ
هذا احل� � ّ�س اجلما ّ
ويعرب�ش يف
لب اله ��وى
يل يتعمّق يف ّ
زحام امل�شاعر ال�صنيعة خللق عامل �سريّ به وبحبيبته من
اللمعان
بريق احلنوّ و�سناء املودة ،فتنجلي اللغة نوع ًا من
ِ
تهب
أيام دام�سة بالعذابات و�شهيق االنتظار والأننيّ .
يف � ٍ
ب�شذرات ق�صرية ت ��كاد �أن تكون ق�صرية كجدائل
عا�صفته
ٍ
مع�شوقتهِ يف �أما�سي الأحالم املتبعرثة اللتئامهِ يف جوهر
االحت�ش ��اد الع�شق � ّ�ي الوافر التي ت�ب�رز يف حا�ضنة الفكرة
الأ�سا�سيّة للن�صو�ص والوم�ضات يف الكتاب.
فالع�ش ��ق يف البداية واخلتام هو املهج ��ة الأوحد للعا�شق
احلقيق ��ي ،يرتجم فيها ال�شاع� � ُر تلوّ عهِ ب � ّ
�كل تف�صيلة فيه،
هُ ن ��ا يعر� ��ض م�شه ��د ًا م ��ن �أ�صف ��ى امل�شاهد التي مي� � ّر فيها
ّ
القلب ب�سماع �أغن ّي ٍة
الع�ش ��اق ويلدغ احلنني �أقد�س م ��ا يف ِ
تله ��ب �أحا�سي�سه ��م وت�ضرم جم ��رات الذك ��رى والأ�شواق
الالنهائي ��ة ولو تقدّم به ��م العمر ،هُ نا ال�شاع� � ُر ال يكتب بل
يع ��زف ناي� � ًا �شجي� � ًا وارغ� � ًا يف ابتهاالتهِ ال�شاهق ��ة ،يغ ّني
لقلب ��ه املُلتاع على موجات �أغني� � ٍة ت�صدح يف ثنايا خميلتهِ
ّ
بكل �إثارة وتوق للحب اجلميل:
�صب ح� � ّد االح�ت�راق الأخري /تل ��ك الأغنية
(ر ّب ��اه كم �أن ��ا ّ
املا�س ّي ��ة املعجون ��ة بالوَهل العفي ��ف /وم ��ذاق ال�سل�سبيل
ال ��ذي ت�س ّل ��ل يف غ ��ورةٍ بلون اجلري ��ال �إىل جّ ن ��اين /تلك
و�سن ��ا اللُجني/
الأغني ��ة الع�سجد ّي ��ة /الت ��ي تت�ل��ألأ لآل ��ئ َ
وح ب�أزك ��ى َمن�ش ��م /ووريق ��اتُ الليل ��كِ
وتنهم� � ُر عل ��ى ال� � ّر ِ
و�أزاه�ي�ر الأوركي� �دْ /غدت لقلبَينا ن�شي� �دْ /وجت ّلى �صبو ًة
من الوريدِ �إىل الوريدْ).
�ض� � ّم الكات � ُ�ب يف عمل ��هِ الأدب � ّ�ي هذا ب�ي�ن الع�ش ��ق الطاهر
والرومان�س ّي ��ة املفرط ��ة والتجليّات ،وه ��و يف علوّ �شامخ
احلب الذي ال ي�شوبه �أي رغبة �أو خطيئة ،وي�صل �إىل
م ��ن ّ
درج� � ٍة �سامية من العذاب العذب والأمل املُختار لنف�سهِ ّ
بكل
م�س� �رّةٍ وحريّة يف ق�صيدة (عفراء) ويوا�ص ُل زحف ًا مقد�س ًا
�اب مع�شوقت ��هِ يف رحل ��ة م ��ن الت� ��أوّ ه والعناء كي
�إىل رح � ِ
ليال مُ�ستهجنة
يف ��و ُز ب�إبقاءِ حبّه وعدم ترك ��ه يف مُ�ستنقع ٍ

م ��ن هنا ،ف�إن بنية ال�شعور بالأمل وظل ��م الآخرين مت� ّأ�صلة
عل ��ى م ّر الأزمان .ميكننا القول ب�أن كتاب (الع�شق �أ�سماء)
ّات
غزل عفيف وع�ش � ٍ�ق �سرمديّ وجتلي ٍ
رغم م ��ا يحمله من ٍ
ح�س� � ًا م�أ�ساوي� � ًا ونب�ض ًا
روح ّي ��ة و�إميان ّي ��ة �إال �أن ��ه يحم ُل ّ
يعاين من اال�ستياء والأ�سى وخما�ض ًا طوي ًال من احل�سرة،
لذل ��ك ال ن�ستطي ُع �أن من ّر مرور ًا عادي ًا على تلك الأحا�سي�س
والكلمات التي حتدثنا ع ��ن هذه الآالم وجندها يف �أماكن
�صعبة بني �أ�سطر الكتاب.
م ��ع الغرب ��اء ،هو يه ��وى ال�ضجي ��ج الأول والأن�ي�ن الأول
ب�شكل
والوح�ش ��ة لكل �شيء مع مع�شوقتهِ ويط ّرز الأحرف ٍ
ماه ��ر يف حمنت ��هِ هذه ويُذه ��ب اخليال �إىل �أماك ��ن �ش ّتى،
فه ��و يريد �أن يفعل ّ
كل �شيء ب�ش ��رط �أن ال يرتك ُه من �سلب
ف�ؤاده ،فيناجي املحبوبة:

يغو� � ُ�ص حت ��ى يف ط ��ور اخلي ��ا ْل ؛ �أطلبي �أن �أغ�ّيسرّ م�سار
ال ُعم � ِ�ر� ،أن �أخ ّب ��ئ �شيئ ًا يف الغيب /و�أط� � ّر ُز ريطة �أقدارنا
ُ
ليال حم ��راء /ح َ
وتهتف
ال�صبوة �شفتي ��كِ
ني ُتغ ��از ُل ّ
ك ّله ��ا ٍ
الع�شق �إ�سقين ��ي /فيا عفراء �أرجوكِ /
هام�س ��ة :من خمرة
ِ
�إفعلي ما يحلو لكِ ولكن فقط ال ترتكيني).

(ي ��ا قمر ًا م ��ن �سم ��اءِ وط ��ن الزيت ��ونْ � /أطلبي م ��ا هو يف
امل�ستحي ��لِ يتج ّلى� /أطلبي �أن �أطف ��ئ ال�شم�س� /أو �أ�صطاد
�رج �ساب � ٍ�ح نح ��و الأعايل يف
كواك ��ب� /أو �أط�ي�ر عل ��ى �س � ِ
امل�س ��اء /و�أجل � ُ�ب معي ل ��كِ �شع ��اع ال ُنجيم ��ات� /أطلبي �أن
ال�صي ��ف /و� ّ
أغطي ال�شوارع
�أجع ��ل الدنيا تهط ُل �أدمي ًا يف ّ
والرواب ��ي والبي ��وت والأ�شجار والقلع� � َة بالثلج� /أطلبي
�أن �أجع ��ل قامة املنارةِ ت�شع � ُ�ب نرج�س ًا� /أن �أجعل اخلريف
يزهو �إخ�ض ��رار ًا /و�أ�ؤجّ ُل الربيع و�أ�ضي � ُ�ف على املوا�سم
مو�سم� � ًا �آخ ��ر /قويل يل م ��ا يخاجلكِ ق ��ويل يل؛ �أن �أجعل
الفج� � َر ين ��ام /وينجلي اللي� � ُل ملدةِ ع�شر �سن ��واتْ  /وينز ُل
�رن كامل يُ�سم ُع خرير املاءِ يف
املط� � ُر لعقد ِ
َين بغزارة /ولق � ٍ
ّ
�زارع و�سريناتا
كل م ��كان /وزقزق ��ة الع�صاف�ي�ر وبوح امل � ِ
�ات قطع� � ًة قطع ��ة� /أطلب ��ي م ��ا هو معج ��ز ٌة /وال
الكروان � ِ

ُ
العا�شق ناب�ض ًا مع احلرمان املميت
جانب �آخر يظهر
ومن ٍ
ال ��ذي ي�سود وطن املحبوبة ووطن ��هِ  ،هذا”اجلور”يذ ّكره
بذاته املُنك�سرة يف البعاد وقلة احليلة التي يعي�شها والتي
�ذرات يف زوايا عوي�صة� ،إن ُه
تل ��وحُ عالني ًة بني طيّات ال�ش � ِ
ي�شع ��ر بالوع ��ي احلقيقي للم�أ�س ��اة التي تل � ّ�ف يف جيد ما
حول ُهُ ،
تطلق �إيحاءات حالكة امل�شاهد ومتوجّ ع املعنى يف
عا�شق حزين) تن ّم عليها احلالة لتلك الر�ؤية
(من يومي ��ات
ٍ
املذع ��ورة يف ما يح�ص ��ل من قيامة الفجيع ��ة التي تعرتي
اجلمي ��ع يف �صباح ��ات الب�ل�اد ،ولأن ��ه ال م�ل�اذ ل ��ه �س ��وى
مع�شوقتهِ ف�سرع ��ان ما ّ
يدخن �سيجارت ��ه امللفوفة وي�سمع
ُ
ُ
يرك�ض نحو حبيبته لتقبّله ومي�ضي:
�أغنية لل�شيخ �إمام ـ
وال�صبابة
�اق ّ
(�صب ��احُ الأمني ��ات املعجونة /بلهب اال�شتي � ِ

ما بعد النقد فضاءات المقاربة
ومديات التطبيق
�ص ��در حديث ًا للدكتورة نادية هناوي �سعدون كتاب نقدي جديد
بعن ��وان (ما بعد النقد ف�ضاءات املقاربة ومديات التطبيق) عن
دار احلوار للطباعة والن�شر ب�سوريا ـ الالذقية.
ويتط ��رق الكتاب اىل ما بعد النق ��د بو�صفه حق ًال كتابي ًا دعامته
م�ؤ�س�س ��ة على �أر�ضي ��ة نقدية ذات بنية ن�صي ��ة �أدبية هي املادة
الأولي ��ة للق ��راءة ،تليه ��ا عملية �إع ��ادة مراجعة البني ��ة النقدية
ب� ��أدوات يختارها املمار�س لفعل النقد على وفق مناهج حمددة
و�ضم ��ن دائرة العمل النق ��دي لتكون واقع ًا كتابي� � ًا جديد ًا على
�أنقا�ض ن�شاط كتابي �أويل �سابق.
وقد بُني الكتاب على مقدم ��ة وت�سعة ف�صول وكالآتي :الف�صل
الأول(الناق ��د فا�ض ��ل ثام ��ر واملبن ��ى امليتا�سردي ب�ي�ن واحدية

إنه الصمت
فن الـ "مايم -بانتوميم" والصمتُ ..

املفه ��وم وتعددي ��ة املنهج والإج ��راء) .والف�ص ��ل الثاين(املنهج
وحتدي ��ات الر�ؤية عند الدكتور عب ��د ال�سالم امل�سدي) والف�صل
الثال ��ث (اجلمالي ��ة االنثوي ��ة يف النق ��د الن�سائ ��ي العرب ��ي بني
الت ��واري والظه ��ور) والف�صل الرابع (الناق ��د الأدبي بني ندرة
التنظري ووف ��رة التطبيق) والف�صل اخلام�س (املنظور النقدي
عن ��د توما� ��س �سترين ��ز الي ��وت) والف�ص ��ل ال�ساد� ��س (جريوم
�ستولنيت ��ز بني ت�أ�صيل الف ��ن وت�أويل النق ��د) والف�صل ال�سابع
(املنطقي ��ة واحلد�سية يف منظور الناقد جالل اخلياط) الف�صل
الثامن (�إ�شكالية التوجه النقدي يف قراءة ق�ص�ص عبد الرحمن
الربيع ��ي) والف�صل التا�س ��ع (الوظائفية النقدي ��ة بني املنهجية
والالمنهجية مقاربة يف نقد النقد).

مل يعد العا�شق متناث ��ر ًا على ّ
كل هذه الأوجاع فريجع �إىل
نب ��ع احلي ��اة الأول”احلب”لي�أت ��ي وا�صف� � ًا احل � ّ�ب و�صفاً
�صبيح ًا وتعريف ًا من �أنقى التعاريف ،في�شدو:
(وي�س�ألون � َ�ك عن احل � ّ�ب ـ ُقل هو� :سرينات ��ا املطر /وزهرة
الأوركي ��د /و�شهي ��ق الق�صي ��دة /ورق� ��ص الفرا�ش ��ات/
ورائحة القهوة /وبوح النوافري /ونكهة النبيذ /وتغاريد
البيانو /وفوعة الرغيفّ /
وكل احلرية).
ي�سع ��ى �أر�ش ��د العا�ص ��ي يف كتاب ��هِ (الع�ش ��ق ا�سم ��اء) �إىل
اال�شتم ��ال مبفردة”الع�شق”لتحتوي”�أ�سماء”مُ�شرق ��ة كـ
ال�صب� �اـ احل � ّ�ب الأول ـ العن ��اق
(ال ��والدة ـ الب�شا�ش ��ة ـ الأم ـ ّ
ـ ال ُقبل ��ة ـ احلر ّي ��ة ـ اللق ��اء ـ الوطن) فالع�ش � ُ�ق فطرة طاهرة
يواج ��ه كل �أن ��واع الك ��ره والقم ��ع وال� � ّردى ،وي�سبّب يف
اكت�ش ��اف الن� ��ص يف �شرارته ��ا الأوىل� ،أال وه ��ي �إمر�أت ��ه
الأوىل.

ع ��رف امل�سرح ،منذ القدم ،ع ��دد ًا من الأنواع
الفني ��ة امل�سرحي ��ة ،ومنه ��ا الـ(البانتم ��امي)،
وهذا النوع ي�ؤدي في ��ه املمثل� ،أو املمثلون،
�أدواره ��م ،ع ��ن طرق (اجل�س ��د) عرب حركات
�إميائية م ��ع ا�ستثمار الإ�ش ��ارة ،ويعود ،يف
�أ�صل ��ه �إىل امل�سرح اليون ��اين ،وي�شارك هذا
الفن نوع ًا �آخر من امل�سرح هو الـ (مامي) ،ويف
اليونانية يعني (التقليد) ،وهما و�إن اقرتبا
يف �شكل �أدائهما التعبريي� ،إال �أن لكل منهما
بع� ��ض اختالفه ع ��ن الآخر(.فامل ��امي) تكون
احلركة والإمياءة عم ��اد امل�شاهدة ،يف حني
(البانتو -م ��امي) ميكن �أن تتخلل ��ه �أ�صوات
ومو�سيق ��ى وح ��وار ق�ص�ي�ر .ي�ؤك ��د بع� ��ض
الباحثني يف ال�ش�أن امل�سرحي� ،أن (البانتو-
م ��امي) ظهر كفن يف الق ��رن اخلام�س (ق .م)
يف اليون ��ان واعتمد عل ��ى االرجتال ،وابتد�أ
يف احتف ��االت (ديونون�سيو�س) �إله اخلمرة
واحل ��ب واخل�صب ،ال ��ذي تق ��ام عبادته يف
الربي ��ع ،وتتخلله �إمي ��اءات جن�سية ،ع�ب�ر (باخو�س) عند
الروم ��ان و (متوز) عند العراقيني القدم ��اء .بينما بع�ض
الباحث�ي�ن ،يف تاريخ امل�سرح العاملي ،يُـرج ��ع �أ�صوله �إىل
جهات عدّة عرفه ��ا التاريخ الإن�س ��اين و�أكدتها املكت�شفات
والبح ��وث (االركيولوجي ��ة) ،ومنه ��ا :القبائ ��ل البدائية،
واحتف ��االت ال�سومري�ي�ن والبابليني والفر� ��س والفراعنة
وال�صيني�ي�ن واليابانيني وال�شعوب الأخرى .وكان ي�ؤدى
من قب ��ل �شخ�ص واحد ،وق ��دم كذلك (�شعري� � ًا) مب�صاحبة
م� ��ؤدٍ ،يعد مبثاب ��ة ((ممثل �آخر)) نيابة ع ��ن ال�شاعر .ويف
حق ��ب زمني ��ة �أخ ��رى ،ظهر بع� ��ض الراق�ص�ي�ن يف جنوب
الهند ،يطلق عليهم (بهارات ��ا ناتيام) ي�صورون �أجزا ًء من
الق�ص�ص بالإ�شارات واحل ��ركات الراق�صة� ،إما يف م�سرح
(الن ��و) الياب ��اين فوجد (ممثل) ي� ��ؤدي فوا�ص ��ل �صامتة،
ويق ��رر بع�ضه ��م� ،أن للـ(م ��امي) كذلك� ،أ�صل ه ��و (البانتو-
مامي) من امل�س ��رح ،وال يزال حتى الوق ��ت احلا�ضر.وهذا
الف ��ن مل ي�أخذ حظه عند العرب مع �إن م�سرح (خيال الظل)
ن�ش� ��أ يف القاهرة �أيام الفاطميني وهو قريب من هذا الفن،
ميكن حول ما ورد �أعاله مراجعة كثري من امل�صادر باللغة

العربية و�شبك ��ة االنرتنت العاملية ،ون�ؤكد على ا�ستفادتنا
منه ��ا .بح ��دود اطالعنا ف� ��إن معاه ��د وكلي ��ات الفنون يف
الع ��امل العرب ��ي ال ُت ّدْر�س ،فن (البانتو -م ��امي) ،وال ت�شري
ل ��ه حتى ،و ما قام به بع�ض املمثلني العرب يف هذا املجال
لي� ��س غري جه ��ود ذاتية ،لع ��ل ما قدم ��ه الدكت ��ور (�سعدي
يون� ��س) ،بجه ��وده ال�شخ�صية ،خالل مرحل ��ة ال�سبعينات
يف بغ ��داد فق ��ط ،مع حمدوديته ،م ��ازال يف الذاكرة .لي�س
(للم ��امي و البانتوم ��امي) من �شكل واح ��د ومل يكن �صامت ًا
متام ًا ،فقد كان يحتوي عل ��ى �أ�صوات وكلمات ومو�سيقى
وجم ��ل حوارية ق�صرية ،وثمة فعاليات جماورة لهذا الفن
يف ع�صرن ��ا الراه ��ن ،نتيجة انعدام احل ��دود بني الفنون،
فنلم�س العرو� ��ض الريا�ضية -العاملية ،تعتمد الـ (بونتو-
م ��امي) ،ومنه ��ا م ��ا يق ��دم يف الألع ��اب الأوملبي ��ة وغريها،
كم ��ا تعتمده بع�ض احل ��ركات اجلماهريي ��ة االحتجاجية،
وحت ��ى ممار�س ��ات ال�شعائ ��ر الديني ��ة ،وكله ��ا تنتمي �إىل
�إظه ��ار امل�شاع ��ر واالنفعاالت وتك ��ون على �ش ��كل حركات
(بانت ��و -مامي) كفن يتعامل مع الب�ش ��ر كم�ؤدين ومتلقني،
وي�ستطي ��ع جت�سيد الأ�شياء عرب ف�ضاء العر�ض امل�سرحي.

وه ��و م ��ا ا�ستثم ��ره الكات ��ب امل�سرحي”عب ��د احللي ��م
مه ��ودر”يف ”:ال�صمت�..:أن� � ُه ال�صم ��ت"* ال ��ذي احتوي
عل ��ى ثم ��اين م�سرحيات”م ��امي -بانتوميم”هي”:النق ��د،
القل ��م والورق ��ة� ،شع ��اع املا�ض ��ي القري ��ب� ،أط ��وار،
�شخابيط،النقط ��ة اخليط ،العيون..الت ��ي ،قتل ال�صمت".
و�سعى عربها ،للربط ب�ي�ن ال�سرد والكتابة للم�سرح ،وفن
الـ"م ��امي -بانتوميم”بال ��ذات ،وح ��اول في ��ه ا�ستغالل كل
الفن ��ون التي توظ ��ف قدرات اجل�سد عل ��ى النطق ،معتمد ًا
عل ��ى �أن بالغة (اجل�سد الإن�س ��اين) ،يف تو�صيل ما يريده
الفك ��ر ،من خ�ل�ال احل ��ركات والأفعال الإميائي ��ة .نالحظ
�إن ن�صو�ص”ال�صمت�..أن� � ُه ال�صمت”تتالق ��ح م ��ع ال�س ��رد
والن�ص املفتوح ،من خالل حتوي ��ل امل�شاهد ال�صامتة �إىل
فع ��ل كتابي،ففي ن�ص ((النقد)) ،مث ًال حت ��دد ال�شخ�صيات
بالت ��ايل :البهلوان،الأبي� ��ض ،الأ�سود ،الأ�صف ��ر ،الأحمر،
الأخ�ض ��ر ،الأزرق ،ويو�ض ��ع �صن ��دوق مكع ��ب يف و�س ��ط
امل�س ��رح ،ول ��كل وجه لون ��ه ،مع خلفية حلي ��وان خرايف -
بهلوان ،لي�س فيها جميع ًا �ألوان ال�صندوق ،وكل �شخ�صية
حتم ��ل ع�ص ��ا ملونة ،ب�أل ��وان باهتة (� ��ص ،)9 - 6وهو ما
يجع ��ل هذا الن�ص اقرب �إىل م�س ��رح الطفل ،كونه ينطوي
على مكونات وعنا�صر خا�صة مب�سرح الأطفال ،وثمة غريه
كذل ��ك يف”ال�صمت�..أن ُه ال�صم ��ت" ،والتي تع ��د ن�صو�ص ًا
م�سرحي ��ة حتتاج �إىل تقني ��ة متقدمة وحديث ��ة مع ممثلني
لهم الدرب ��ة واخل�ب�رة واملمار�سة امل�سرحي ��ة االحرتافية.
الـ”م ��امي -بانتوميم”للكات ��ب امل�سرحي”مهودر”يع ��د
مبثاب ��ة (ثماين مغام ��رات) .ومع �أهمية ه ��ذه الن�صو�ص
لكن ال توجد �إمكانية تنفيذها عملي ًا،كون (املامي)هو حركة
اجل�س ��د والإمياءة دون احلوار ،ومن املعروف ،توثيقي ًا،
�إن �أول لق ��اء مع ف ��ن (املامي) جاء عرب ال�سينم ��ا ال�صامتة.
ن�صو�ص الكاتب امل�سرحي”عب ��د احلليم مهودر”مفتوحة
وترتك الق ��ارئ  -املتلقي لهذا النوع م ��ن الن�صو�ص ،حر ًا
يف تعامله معه ��ا ومع مكوناتها امل�سرحي ��ة ،وبعد حتويل
الـ"م ��امي -بانتومي ��م”�إىل الكتاب ��ة ،وميكن عده ��ا مبثابة
�أعم ��ال ا�ستثنائي ��ة ،و هذا النوع من الأعم ��ال امل�سرحية ال
ميكن اختزالها بالكتابة فقط ،بل بالفعل امل�سرحي للعر�ض
املبا�ش ��ر على اجلمهور،ويقوم بتو�صيل خطابه عن طريق
احل ��ركات اجل�سدي ��ة والإمي ��اءات .الكات ��ب امل�سرح ��ي –
عب ��د احلليم مهودر -عم ��ل على تن ��وع ال�شخ�صيات فيها،
وكذل ��ك عدده ��ا فف ��ي بع�ضها يك ��ون الع ��دد (� )7شخو�ص،
ويف غريه ��ا يتجاوز عددها (� )21شخ�ص� � ًا  -ن�ص (�شعاع
املا�ض ��ي القري ��ب) (� ��ص  ،)59وتتب ��ادل الت�شخي�ص فيما

بينه ��ا ،فبع�ضها ي� ��ؤدي (�أربع) �شخ�صيات عل ��ى التعاقب،
ويف بع� ��ض الن�صو� ��ص ،ثم ��ة (�شخ�صي ��ة واح ��دة) فقط،
كم ��ا يف (اخلط) � ��ص ( )73وغريها ،وبع� ��ض الن�صو�ص
ت�ألف ��ت م ��ن ف�ص ��ول متع ��ددة ،و�أخرى م ��ن ف�ص ��ل واحد،
ولك ��ن مب�شاهد متع ��ددة ،وقد متكن -الكات ��ب مهودر -من
ترحي ��ل بع� ��ض الن�صو� ��ص املوج ��ودة يف”ال�صمت�..أن ُه
ال�صم ��ت"� ،إىل م�س ��رح الطف ��ل ،لك ��ن ال ميك ��ن لأيّ ن� ��ص
التعام ��ل مع ��ه لـ(م�سرح الأطف ��ال)� ،إال من خ�ل�ال املعاجلة
الإخراجية والفكري ��ة وا�ستخدام التقني ��ة املنا�سبة .ومن
ال�صع ��ب الذه ��اب �إىل ق�سري ��ة الت�أوي ��ل باجت ��اه واح ��د
لبع� ��ض ن�صو�ص”ال�صمت�..أن ُه ال�صم ��ت" ،فكلما ات�سعت
حم ��اوالت ت�أويلها ف�أنها �ست�صل �إىل م ��دى �أرحب و�أغنى.
يف الغ�ل�اف الأول واملنت نالح ��ظ الكاتب (مهودر) يجن�س
كتاب ��ه بكون ��ه ((م�سرحي ��ات م ��امي /بانتوم ��امي)) ،لكن ��ه
ي�ستبدله يف الوجه الث ��اين للغالف بـ”كتاب م�سرحي"؟!.
ل ��ذا ميكن �أن يق ��ر�أ العنوان امل ��وازي ،للت�أكي ��د على فرادة
املت ��ون التي احتواها الكتاب ،وه ��ي �إ�شارة غري م�ضمرة،
وتق�ت�رب م ��ن مقا�ص ��د امل�ؤل ��ف كعالم ��ة دال ��ة ،كم ��ا ميكن
اج�ت�راح مقا�صد �أخرى ح ��ول (الكتاب) بو�صف ��ه الثاين،
املذك ��ور ،اعتماد ًا على نظرية التلق ��ي احلديثة التي متنح
الق ��ارئ احلري ��ة يف ت�أويله اخلا� ��ص ملا يق ��ر�أ ،لأن يف كل
كت ��اب عادة بن ��ى متعددة �سطحية  -عميق ��ة ،والكتاب� ،أي
كت ��اب ،ميك ��ن �إن يق ��ر�أ ت�أويلي� � ًا ك�ش ��كل من �أ�ش ��كال توجه
الق ��ارئ ومتعته ،وميزة ه ��ذا النوع من الفن امل�سرحي انه
ي�ستطي ��ع ال ��كل فهمه ،فلغ ��ة اجل�سد الت ��ي يعتمدها تتغلب
على �صعوبة اللغات املحكي ��ة ،كون اجل�سد له القدرة على
�إي�ص ��ال توجهه الفني -الإن�س ��اين للم�شاهدين.نالحظ �أن
(الكات ��ب) مل ي�ؤرخ ن�صو�صه ،فه ��ل كتبت يف حقبة النظام
ال�سابق ،ومت التكتم عليه ��ا؟�.أم بعد �سقوطه؟.خا�صة وان
�أغلبه ��ا يعك�س ح ��االت العن ��ف والتع�س ��ف والق�سوة التي
ميزت الو�ضع العراقي  -االجتماعي يف املرحلتني.

\* احتاد الأدباء والكتاب  -الب�صرة -21-الغالف :
جمانة عبد احلليم  -مطبعة النخيل  -الب�صرة -بدعم
�شركة”�آ�سيا �سيل لالت�صاالت".

أ ّول كتاب قرأته...
ع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م ف��ن��ج��ان  :ان����ا و "زورب������ا ال��ي��ون��ان��ي"
هناك كتب ال ج ��دوى من تعدادها ،لأنها
�ضاع ��ت دون �أن ترتك �أثرا ،وهناك كتب
�أخ ��رى فعلت العك�س  :قلب ��ت املوازين،
وفتح ��ت االقف ��ال واالف ��ق ،لك ��ن كتاب ��ا
واح ��دا فقط ،الغريه ،مهم ��ا م ّرت الكتب
اجلميل ��ة ،ال ميكنها حمو خطاه من على
الطرق الت ��ي �سلكتها� .إنه الكتاب املح ّفز
الأول الذي رافقن ��ي دائما ،منذ �صباي،
ومراهقت ��ي ،وحت ��ى الآن ”:زورب ��ا
اليوناين”.
�أول تالم� ��س م ��ع زورب ��ا كان عندم ��ا
ا�صطحبني �شقيقي الأكرب �إىل ال�سينما،
�أواخ ��ر ال�ستينات ،وعم ��ري مل يتجاوز
الثالث ��ة ع�ش ��رة �سن ��ة ،و�شاه ��دت الفيلم
ال�شهري ،امل�أخوذ عن الرواية ،الذي كان

ف ��وق م�ستوى مدارك ��ي ،لكنه لعب معها
دور املحفز .لأول مرة �أ�صطدم بالثنائية
املعروفة ”:الروح وامل ��ادة”ولأول مرة
�أكت�ش ��ف �أن هناك طرقا �أخ ��رى للتعبري
ع ��ن خمتل ��ف االحا�سي� ��س ،غ�ي�ر الكالم
�أو الكتاب ��ة ،و�أن الرق� ��ص ينط ��وي على
معاين عميقة ،وهو لي�س جمرد حركات
ج�سدي ��ة عابرة .ه ��ذا اال�صطدام دفعني
مل�شاهدة الفيلم مرة ثانية ،لكن مبفردي،
وكان هذا هو الع�صيان الأول للعائلة.
كن ��تُ �صبي ��ا يف ع ��امل الكب ��ار ،عندم ��ا
�شارك ��ت �أبي العم ��ل يف مقه ��اه ،ولذلك
كان فيلم”زورب ��ا اليوناين”وبالت ��ايل
روايت ��ه ،م ��ن جن� ��س ذل ��ك الع ��امل الذي
دخلت ��ه مبك ��را ج ��دا .كان ملوق ��ع املقهى

البعيد عن مرك ��ز املدينة ميزته يف مللمة
ال�ضائعنيّ ،
ال�ضالني واملخ ّربني  :اجلنود
الهارب�ي�ن ،الفنان�ي�ن ،ومثقفي الهوام�ش
وال�ش ��وارع اخللفي ��ة .ومن ه� ��ؤالء كان
الفنان الت�شكيلي”حيدر اجلا�سم”الذي
كان ي ��رود املقهى ،وال ��ذي حاول جاهدا
�أن يعلمن ��ي الر�س ��م ،وملّ ��ا يئ� ��س من ��ى،
�س�ألني ”:ماذا تري ��د �أن تكون؟”ف�أجبته
فورا”مث ��ل زورب ��ا اليون ��اين” .ومل
يت�أخر ،ففي اليوم الثاين كانت الرواية
يف مكتبتي.
لعلي ن�سيتُ �أن �أقول � :إن والدي كان قد
اخت ��ار ركن ��ا يف مقهاه ،ليك ��ون املكتبة،
ولتكون هناك زاويت ��ي ،وعاملي ّ
اله�ش،
ال�صغري والكبري ،يف �آن واحد.

النموذج الزوربوي مازال ميثل الدافع
الأول يف �سلوك ��ي ويف �آرائي ،وقد �أ ّثر
حتى يف طريقة ت�أويل ��ي ملختلف �أنواع
ال�ص ��راع ،ب ��ل ويف خيارات ��ي الفكرية،
وم ��ن الظري ��ف �أنن ��ي غالب ��ا م ��ا �أم�سك
به ��ذا النم ��وذج يف ت�صرف ��ات الآخرين
العفوي ��ة �أو املق�صودة ،ب ��ل ويف الكتب
والرواي ��ات مث ��ل رواية”ال�شم� ��س يف
ي ��وم غائم”حلن ��ا مين ��ة ،و”اال�شج ��ار
واغتي ��ال مرزوق”لعبد الرحمن منيف،
وغريها.
هذا النم ��وذج هو ما يجع ��ل مني عابرا
ملحن ��ة العمر ،انه ��دام اجل�سد ،متجاوزا
�آالم ��ي ،خ�سارات ��ي ،بتحويلها �إىل عمل
جمايل�ِ ،شعرا و�سلوكا..
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العدد ( )4000السنة الرابعة عشرة االحد ( )20آب 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

جودت بيك وأبناؤه

�ص ��در يف بريوت الرتجمة العربي ��ة لكتاب بعنوان

" ُن�ش ��ر هذا الكتاب بالإنكليزي ��ة �سنة  ،2005وهو
ي�ض ��م واح ��د ًا و�سبعني ف�ص�ًل اً  ،وكل ف�ص ��ل يحتوي
عل ��ى ع ��دد م ��ن الأ�ساط�ي�ر الت ��ي م ��ا زال الأفارق ��ة
يتداولونه ��ا �إىل الي ��وم ع ��ن ن�ش� ��أة ممالكه ��م �أو
�أقوامه ��م �أو قبائله ��م �أو موا�شيهم �أو مزروعاتهم �أو
كي ��ف تعلموا هذه احلرفة �أو تل ��ك .وهذه الأ�ساطري
ات �شفوي ًة �إىل �أن بد�أ الغربيون
كانت بالأ�صل َم ْرو ّي ٍ
(م ��ن جتار وم�ستعمرين يف البداية ثم �إثنوغرافيني
و�أنرثوبولوجي�ي�ن الح ًق ��ا) يحتك ��ون بالأفارق ��ة،
دون ��ون ه ��ذه املروي ��ات .ويف احلقب ��ة
فراح ��وا ُي ِّ
اال�ستعماري ��ة وم ��ا بعده ��ا راح الأفارق ��ة �أنف�سه ��م
يدون ��ون ه ��ذه الأ�ساط�ي�ر بلغ ��ة امل�ستعمري ��ن التي
ُف ِر�ضت عليهم ،وذلك حلفظ تراثهم ال�شفوي الرثي.
لي�س ��ت كل ه ��ذه الأ�ساطري للت�سلي ��ة وتزجية الوقت
فقط ،بل ت�شرح ب�أ�سلوب �أ�سطوري كيف ت�ش َكّل عامل

�صدر حدي ًثا عن دار املدى”جودت بيك و�أبنا�ؤه”للكاتب
الرتك ��ي �أورهان بام ��وق احلا�صل عل ��ى جائزة نوبل يف
الآداب ع ��ام  ،2006وق ��ام برتجم ��ة الرواي ��ة ع ��ن اللغ ��ة
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اللي.
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أحي ��اء وال�شوارع
أخذنا حلي ��اة ال
�وق �أن ي�
�اع بام �
ا�ستط �

لاً
الرتكي � 
 متن ��او عالق ��ة
��ة خمتلف ��ة،
مراح ��ل زمني
يف
�ة
   
اجلانبية وامل�ؤامرات
ي ��ث
ال�شخ�صي�� ات باملكان ،والأحاد
الت ��ي حتيكه ��ا الن�س ��اء ،وحي ��اة العائالت الكب�ي�رة كيف
كان ��ت تعي� ��ش م ًع ��ا كجماعة موح ��دة ،ومع م ��رور الزمن

�صدر حديث ًا عن دار الفارابي اللبناين ،كتاب جديد
للمفك ��ر املارك�س ��ي د� .سم�ي�ر �أم�ي�ن بعنوان”عا�شت
ثورة �أكتوبر ”1917
“تر�س ��م الث ��ورات الك�ب�رى م�س�ي�رة التاري ��خ� .أما
مقاوم ��ة الفك ��ر املحافظ وقي ��ام ث ��ورات م�ضادة فال
مت ّث ��ل �إلاّ عوائ ��ق تمُ ِّه ��ل �س�ي�ر احلركة .فق ��د �أبدعت
الث ��ورة الفرن�سي ��ة مناه ��ج ممار�س ��ة ال�سيا�س ��ة
والدميوقراطي ��ة احلديثت�ي�ن ،وفتح ��ت الث ��ورة
الرو�سية �سب ��ل االنتقال �إىل اال�شرتاكي ��ة ،وك ّر�ست
الث ��ورة ال�صيني ��ة تالح ��ق ن�ض ��ال �شع ��وب تخ ��وم
املنظومة العاملي ��ة �ضد الإمربيالي ��ة وانخراطها يف
تطلع م�ستقبل ا�شرتاكي.
هذه الثورات كربى بالتحدي ��د لأنها ر�سمت لنف�سها
�أهداف ًا تتجاوز يف مغزاه ��ا حدود املطالب املبا�شرة
واخلا�صة بزمن حدوثها ،ولذلك ت�صطدم يف تقدمها
بتلك الق ��وى والأفكار املحافظ ��ة العاجزة عن تخ ّيل
حتول جذري ينخرط يف املدى الطويل .فال يتخ ّيل
ّ
الفكر املحافظ �إمكانية ،بل �ضرورة ،الإبداع ال�شجاع
اخل�ّل�اّ ق م ��ن �أج ��ل انعت ��اق الإن�ساني ��ة م ��ن �سي ��ادة
الالم�س ��اواة واال�ستغالل واال�ستالب .وبالتايل ف�إن
هذا الفكر ينظر �إىل الثورات الكربى على �أنها متثل
«�أخط ��اء تاريخية”�سقط ��ت يف فخه ��ا �شع ��وب غري
م�س�ؤول ��ة دفعته ��ا حما�سة طوباوية .ف�ل�ا يدرك هذا
الفكر �أن طوباوية اليوم ت�صري واقع الغد.
متث ��ل الث ��ورات الك�ب�رى اال�ستثن ��اء يف التاري ��خ
ولي�س ��ت القاعدة العامة .لذلك يتطلب �إدراك مغزاها
التفق ��د الدقي ��ق يف امل�سرية التي �أتاح ��ت بزوغ ذلك
اخلي ��ال اخل�ّل�اّ ق اال�ستثنائ ��ي فتتبل ��ور الث ��ورات
الكربى".



مب تتمايز عن بع�ضها وكيف
اجلماعات الإفريقي ��ة و َ
ت�أ�س�س ��ت ثقافاتها :فهي �إما كان ��ت هب ًة من الأرواح،
�أو م ��ن خ�ل�ال مغام ��رةٍ عاث ��رةٍ �أو �صدفةٍ بحت ��ةٍ � ،أو
من ال�صراع والتناف�س .وم ��ع �أن حمتوى الق�ص�ص
مع � ٌ
�روف لكل ف ��ر ٍد يف اجلماع ��ة عموم ًا ،لك ��ن لي�س
كل ف ��ر ٍد يف اجلماع ��ة ُم َـخ َّولاً برواي ��ة الق�صة ،وهي
لي�س ��ت مو�ضوع ًا لل�سرد الع ��ادي وال يجدر بتداولها
�إال املخت�صون �أ�صحاب املعرفة وال�صالحية.
متت ��د حكايات الكت ��اب على كامل ال�ت�راب الإفريقي
با�ستثن ��اء الب�ل�اد العربي ��ة الإفريقية (م ��ا عدا م�صر
الفرعونية)ّ .
ولعل هذا اال�ستثناء راج ٌع لأن الإ�سالم
رواج الأ�ساطري التي
كبري
والتدوين �أحبطا �إىل ٍ ّ
َ
حد ٍ
تناقله ��ا الأفارقة م�شافه ًة عن تاريخهم املتخ َّيل ،و�إن
كان بع�ض امل�سلمني الأفارقة قد ن�سجوا �أ�ساطري عن
�شخ�صيات عربيةٍ �أو �إ�سالميةٍ معروفةٍ  ،كما ا�ستعاروا
ٍ
حكايات من الرتاث التاريخ ��ي والق�ص�صي العربي
ٍ
ّ
و�سخروها لأغرا�ضهم .وق ��د �أ�شار املرتجم يف ق�سم
«احلوا�شي» �إىل مواطن الت�شابه واال�ستعارة هذه.

عاشت ثورة  17اكتوبر

"إيمانويل ماكرون من الظل
إلى الرئاسة" ..لغز الشاب
الناجح ّ
حتى الكمال

تتفتت الأ�سرة وتنتقل م ��ن البيت اخل�شبي التقليدي �إىل
م�ساكن متفرقة.



�صدرت م�ؤخر ًا عن املركز القومي للرتجمة ،الطبعة
العربي ��ة من كتاب «م ��ا العلمانية”من ت�أليف كاترين
كن�سل ��ر ،ومن ترجمة حمم ��د الزناتي وجيوم ديفو،
ومن مراجعة فاطمة خليل.
وبح�س ��ب امل�ؤل ��ف ،تنتم ��ي العلماني ��ة �إىل جم ��ال
احلق ��وق وه ��ي قان ��ون ي�ش ��رع العالق ��ة ب�ي�ن الدين
وال�سيا�س ��ة – ال تدخ ��ل للدول ��ة يف �أم ��ور الدين –
ويح ��ل اال�شكالية التالية؛ كي ��ف ن�ضمن حرية الفكر
للأ�شخا� ��ص دون �أن ندم ��ر الراب ��ط ال�سيا�س ��ي؟ �أما
النظام الالهوت ��ي – ال�سيا�سي فيجيب بالنفي «هذا
من امل�ستحيل لأنه يجب على املواطنني �أن ي�شرتكوا
يف نف�س االعتقادات ليتفقوا على التعاي�ش ،ويكفي
�أنهم يعتق ��دون بعقيدة ما مهما كانت ،لكن العلمانية
جتيب ببالغة وت�ضمن حرية الفكر لكل فرد حتى ملن
لي�س له وجود ،وعل ��ى عك�س الت�سامح الذي ي�ضمن
حرية االعتقاد للطوائ ��ف املختلفة املوجودة بالفعل
يف املجتم ��ع ويج�ب�ر الأ�شخا� ��ص عل ��ى االنتم ��اء،
فالعلمانية ،لأنها تف�صل ب�ي�ن ال�سيا�سة والدين ،هي
حترر الأ�شخا�ص من طائفتهم واعتقاداتها.
م�ؤلف ��ة الكت ��اب ،كاتري ��ن كن�سل ��ر� ،أ�ست ��اذ الفل�سف ��ة
بجامعة ليل الثالثة بفرن�سا ،متخ�ص�صة يف الفل�سفة
الكال�سيكي ��ة وفل�سفة اجلمال ،م ��ن م�ؤلفاتها «روعة
وغ ��رق جمالي ��ات الل ��ذة يف الع�ص ��ر الكال�سيك ��ي»،
«امل�س ��رح واالوب ��را يف الع�ص ��ر الكال�سيك ��ي»
و"اجلمهورية وارهاب الدولة".
مرتجم الكتاب ،حممد الزناتي� ،أ�ستاذ اللغة العربية
باملدر�سة الفرن�سي ��ة بالقاهرة� ،شاعر وكاتب م�سرح

على نوبل اورهان باموق



ما العلمانية

مراجع ��ة الكت ��اب ،الدكت ��ورة فاطم ��ة خلي ��ل� ،أ�ستاذ
م�ساع ��د الأدب الفرن�س ��ي والرتجم ��ة بق�س ��م اللغ ��ة
الفرن�سي ��ة بجامع ��ة حلوان� ،صدر له ��ا عدد كبري من
البح ��وث والدرا�سات النقدية ،منه ��ا «بول فالريي:
درا�س ��ة نقدي ��ة»« ،اجلان ��ب اللغ ��وي والرتجم ��ة يف
تعلي ��م اللغة» و" ّاالم مارجري ��ت دورا�س ال�شخ�صية
يف �أعمالها الأدبية".

المدى تواصل اصدار روايات التركي الحائز



ثروته ��ا ،وميكن ��ه �أن ي ��درك خلفي ��ة ق�صتي ب�ش ��كل جيد.
و�سمعت �أنه يحب رواي ��ة الق�ص�ص ب�شكل جاد و�شغوف
بعمل ��ه»�� � ،ص  .580ويتح ��دث باموق نف�سه ع ��ن روايته
داخ ��ل الرواي ��ة حتت عن ��وان «حول الع�ش ��ق واملتحف»:
«فك ��رت برواي ��ة متح ��ف ال�ب�راءة اعتب ��ار ًا م ��ن �أوا�س ��ط
الت�سعين ��ات� ،أي �أنني خطط ��ت لكتابة رواية حب ،وفتح
متحف �أعر�ض فيه الأ�شياء التي تذكر يف الرواية؛ (قرط
�أذن) ف�سون ال ��ذي �أ�ضاعته يف الف�صل الأول من الكتاب،
ومالق ��ط �شعره ��ا و�أثوابها مب ��ا فيها ف�ستانه ��ا الربيعي،
وحذاءه ��ا الأ�صف ��ر� ،أو م�سط ��رة خ�شبية حملي ��ة ال�صنع
حافته ��ا رقيقة �أهديته ��ا �إياها يف لقائن ��ا ال�سابع ...وهي
�أوىل قط ��ع متحفن ��ا ،وجمموعة مملح ��ات عائلة ك�سكني،
والأف�ل�ام التي �شاهدناه ��ا �صيف ع ��ام  ...1976وانتهاء
بغرفة النوم حيث روى البطل ق�صته على الروائي».
يف خامت ��ة الرواي ��ة يو�ض ��ح باموق لقرائه وج ��ه ال�شبه
بين ��ه وب�ي�ن كم ��ال بط ��ل الرواي ��ة حم ��او ًال الإجاب ��ة عن
�س�ؤاله ��م :هل �أن ��ت كمال؟ قائ�ل ً�ا« :نعم �أن ��ا � ً
أي�ضا ق�ضيت
طفولت ��ي يف الف�ت�رة الت ��ي تناولتها الرواي ��ة بني 1950
و 1990و�س ��ط برجوازي ��ي ني�ش ��ان طا� ��ش .عائلة كمال
و�أ�صدق ��ا�ؤه ي�شبهون عائلتي و�أ�صدقائي ،والأمكنة التي
يعي� ��ش فيها ويذهب �إليها ،ه ��ي الأمكنة التي ع�شت فيها،
وذهب ��ت �إليه ��ا .وفيما بعد ،كم ��ال و�أنا نبذن ��ا من طبقتنا
وحميطنا ...هو ب�سبب ع�شقه لف�سون ،و�أنا ب�سبب حبي
للأدب وو�ضعي ال�سيا�سي .وكالنا لي�س نادم ًا».



على رصيف المتنبــــي

       

 
    
        

  "

"







متحف البراءة

حتك ��ي الرواي ��ة ال�ضخم ��ة الواقع ��ة يف � 611صفح ��ة
وال�ص ��ادرة حديث ��ا عن دار امل ��دى ،ق�صة ح ��ب كال�سيكية
على غرار �أف�ل�ام «الأبي�ض والأ�سود» ،ب�ي�ن كمال املنتمي
لأ�س ��رة �أر�ستقراطية وف�سون قريبته الت ��ي تنتمي للفرع
الفقري من العائلة الكبرية.
والرواي ��ة يف احلقيق ��ة ال ت ��دور عن متح ��ف ،بل هي عن
«حال ��ة م ��ن الع�ش ��ق»؛ ع�شق املحبوب ��ة ،وع�ش ��ق املدينة،
وع�ش ��ق الأ�شي ��اء الت ��ي تربطن ��ا باللحظ ��ات اجلميلة يف
حياتن ��ا .من ��ذ ال�صفح ��ة الأوىل ي�أ�سرك بام ��وق ب�أ�سلوبه
ال�سه ��ل املمتن ��ع با�ستخدام ��ه تقني ��ة البطل ال ��راوي ،بل
ويح ��ول نف�س ��ه واحدًا م ��ن �أبط ��ال الرواي ��ة .ويف كثري
م ��ن الأحيان ت ��رى �أن باموق ه ��و البطل عا�ش ��ق ف�سون،
ويف �أحي ��ان �أخرى ت�شعر ب�أنه ال ��راوي« :وهكذا ات�صلت
بال�سيد �أورهان باموق لريوي عن ل�ساين ومبوافقتي...
فك ��رت به لأنه من �إحدى عائالت ني�شان طا�ش التي فقدت

غرابة في عقلي
ا�ستغ ��رق بام ��وق يف كتاب ��ة رواي ��ة ال�ص ��ادرة حد�سث ��ا
ع ��ن املدى”غراب ��ة يف عقل ��ي �ست �سن ��وات وهي تغطي
�أربع�ي�ن �سنة م ��ن تاري ��خ �إ�سطنبول احلدي ��ث (- 1969
 )2012وه ��ي الفرتة امل�شو�شة التي �شهدت تطور املدينة
والزي ��ادة ال�سكانية م ��ن  3ماليني ن�سم ��ة �إىل  13مليون
ن�سم ��ة .روايت ��ه التا�سع ��ة هذه ه ��ي يف اعتق ��ادي �أجمل
�أعمال بام ��وك الأدبية ورمبا �سيجدها القراء كذلك ،حتى
�أولئك الذي ��ن مل ي�ست�سيغوا �أ�سل ��وب باموق« ،غرابة يف
عقلي» �سوف تعيدهم �إىل عامل �أورهان باموك الروائي.
مث ��ل جيم� ��س جوي� ��س يحم ��ل �أوره ��ان بام ��وق نظ ��رة
�شفاف ��ة ملدينته وح ًب ��ا �أزليا حتى لتناق�ضاته ��ا� .إنه يروي
التاري ��خ احلديث ملدينته عرب م�شاهدات بائع متجول يف
�شوارعها هو مولود كراتا�ش .ت�سرد الرواية ق�صة حياته
و�أمنيات ��ه و�أح�ل�ام يقظ ��ة ه ��ذا الرج ��ل الذي يبي ��ع اللنب

سينما الرؤى" :دراسات وقراءات في السينما العربية
يف كتابه”�سينم ��ا ال ُر�ؤى”،ال�ص ��ادر م� ّؤخ ��ر ًا ع ��ن من�ش ��ورات ال ��دورة العا�ش ��رة
لـ"مهرج ��ان وهران ال ��دويل للفيلم العرب ��ي” ،2017و"دار احلكم ��ة" ،يعاين الناقد
وكات ��ب ال�سيناري ��و اجلزائري عبد الك ��رمي قادري ( )1982ت�ش� � ّكل حركة �سينمائية
عربية يف الأفق ،ا�ستطاعت �أن تتح ّرر من القوالب الكال�سيكية القدمية.
وي ��رى �صاحب”�سينما ال�شعر /جدليّة اللغة وال�سيميولوجيا يف ال�سينما”()2016
�أن”هذه احلركة تبحث عن جتارب تعك�س الهوية ،والذات ،والأمل واحللم العربيني،
لي� ��س احلل ��م مبعن ��اه ال�ضيق ،بل مبعن ��ى خلق حرك ��ة �سينمائية عربية ب� ��أ ّ
مت معنى
الكلمة ،وابتكار �أدوات وطريقة معاجلة غري تقليدية".
ي�س ّلط قادري ال�ضوء على واقع ال�سينما العربية احلالية عرب حتليل بع�ض التجارب
وال�شخ�صي ��ات البارزة التي �أ ّثرت فيها ،مع اال�ستئنا�س ببع�ض جتارب املا�ضي التي
�ألقت بظاللها على الواقع احلايل.
يت�ض َمن الكتاب خم�سة �أق�سام؛ الأول يحمل عنوان”جتارب وم�سارات”ويتناول فيه
بع�ض”الثيمات”التي عاجلتها ال�سينما العربية ،مثل”العنف يف ال�سينما العربية"،
و"�ص ��ورة العرب ��ي يف �سينم ��ا الآخ ��ر" ،و"ال�سينم ��ا العربي ��ة امل�ستقل ��ة" ،و"الفيلم
الق�صري و�آلياته الفنية" ،ومن بني التجارب العربية التي ّ
مت تتبّع م�سارها”ال�سينما
التون�سي ��ة" ،و"ح�ض ��ور امل ��ر�أة يف ال�سينم ��ا الفل�سطيني ��ة" ،و"الطف ��ل يف ال�سينما
اجلزائرية".

أورﻫﺎن ﺑﺎﻣﻮق

ﺛﻤﺔ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ

ﺛﻤﺔ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ

أساطير النشوء اإلفريقية


أورﻫﺎن ﺑﺎﻣﻮق

وخم ��رج ،م ��ن م�ؤلفات ��ه امل�سرحي ��ة؛ «ا�ستغماي ��ة»
و«ال�صن ��دوق الأ�سود» ،حا�صل عل ��ى جائزة �أح�سن
�شاعر عامية من وزارة الثقافة.
املرتج ��م الث ��اين ،جي ��وم ديف ��و� ،أ�ست ��اذ فل�سف ��ة يف
املدر�س ��ة الفرن�سي ��ة بالقاه ��رة ،باح ��ث يف تاري ��خ
الفل�سفة اال�سالمية ،من م�ؤلفاته «تعلم الفل�سفة على
يد حنة ّارنت”و"النقلة عند الفارابي".

«�إميانوي ��ل ماك ��رون من الظ ��ل �إىل الرئا�سة» ،خالل
الأيام املقبل ��ة ،للم�ؤلفة «�آن فولدا» ،ويقع الكتاب يف
� 208صفحة من القطع املتو�سط.
و�أ�ش ��ارت دار الن�شر يف بيان �صحف ��ي �إىل �أن كتاب
«�إميانويل ماكرون من الظل �إىل الرئا�سة» يفكك لغز
هذا ال�شاب الناجح حتى الكمال.
اعرتف له اجلميع �أنه الأف�ضل� .إنه �إميانويل ماكرون
الذي �أ�صبح رئي�س� � ًا لفرن�سا يف التا�سعة والثالثني،
هكذا تق ��ول امل�ؤلفة «�آن فولدا» يف كتابها «�إميانويل
ماكرون م ��ن الظل �إىل الرئا�سة» ،كما تقول �أنه :منذ
�سن مبكرة وهو يلمح نظرات االعجاب والت�شجيع،
وخ�صو�ص� � ًا لدى من يكربونه ول ��دى عرابيه الذين
�ساندوه طوال م�سريته ،مفتونني بذكائه ودماثته.
�شكل �إميانويل ماك ��رون مع زوجته بريجيت ثنائي ًا
ا�ستثنائي� � ًا ال بفارق العمر بينهما ب ��ل بكونها املر�أة
الوحي ��دة الت ��ي �أحبها م ��ذ كان يف ال�ساد�سة ع�شرة.
�أغ ��رى الفرن�سي�ي�ن بت�صميم ��ه وا�ستط ��اع �أن ين ��ال
ر�ضاهم ويعرب عن حبه لهم بعيد ًا عن الر�سميات.
تر�س ��م �آن فول ��دا �ص ��ورة �شخ�صي ��ة غ�ي�ر م�سبوق ��ة
للرئي� ��س اجلديد ال ��ذي جتتمع فيه رغب ��ة الفوز مع
احلاجة �إىل الإقناع ونيل الإعجاب.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن الكاتب ��ة �آن فول ��دا ه ��ي كب�ي�رة
مرا�سل ��ي  Le Figaroوامل�س�ؤول ��ة ع ��ن ب ��اب
«وجوه”فيها.

ج������������دي������������د

يف الق�س ��م الثاين”ق ��راءات يف �أف�ل�ام روائي ��ة طويل ��ة" ،ي�ستعر�ض امل�ؤ ّل ��ف �أعما ًال
�أُنتج ��ت يف الث�ل�اث �سن ��وات الأخ�ي�رة ،هي”:ذيب”لـ ناج ��ي �أبو نوار م ��ن الأردن،
و"جوق العميني”ل� �ـ حممد مفتكر من املغرب ،و"متبكتو”ل� �ـ عبد الرحمان �سي�ساكو
م ��ن موريتانيا”،ب�ست ��اردو لـ جنيب بلقا�ض ��ي ،و"�شالط تون�س”لـ كوث ��ر بن هنية،
و"ق�ص ��ر الده�شة”ل� �ـ خمتار لعجيمي م ��ن تون� ��س ،و"اجلزيرة ”2ل� �ـ �شريف عرفة،
و"هيبتا...املحا�ض ��رة الأخرية”لـ هادي الباج ��وري من م�صر ،و"�س ّلم اىل دم�شق”لـ
حمم ��د مل�ص و"الأم”ل� �ـ با�سل اخلطيب و"الرابعة بتوقي ��ت الفردو�س”لـ حممد عبد
العزيز من �سورية.
وحمل الق�س ��م الثالث عنوان”قراءات يف �أفالم روائية ق�صرية"� ،أما الرابع فت�ضمّن
ق ��راءات لأفالم وثائقي ��ة ،وتط ّرق اخلام�س”ق ��راءات يف �إ�ص ��دارات �سينمائية”�إىل
بع� ��ض الإنتاج ��ات املكتوب ��ة يف جم ��ال النق ��د ،بينم ��ا ج ��اء الق�س ��م ال�ساد� ��س حتت
عنوان”فيو�ض ��ات ال�سينما”وهو عبارة عن مقابلتني �أجراهما الكاتب ،مع خمرجني
�سوريني؛ حممد مل�ص ( )1945وغطفان غنوم (.)1976
ي�ؤك ��د ق ��ادري يف تقدميه للكت ��اب �أن”مفهوم (�سينما ال ��ر�ؤى) مل ي� ��أت اعتباطي ًا� ،إذ
ي�ش�ي�ر �إىل �أف�ل�ام ذات ح�سا�سي ��ات خمتلفة ،ميتلك �أ�صحابه ��ا ر�ؤى منوّ عة ،من حيث
الثيمة ،والبناء ،والتجريب ،والبحث عن متن ّف�س �سينمائي جديد ،تتوالد من خالله
�أفالم م�ستقبلية

ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻲ

والرز والبوظة (�ش ��راب القمح املتخمر)� .إنه يتجول يف
ال�شوارع الفقرية اخللفية املر�صوفة باحل�صى �شتا ًء وهو
ينادي على ب�ضاعت ��ه ،وين�سج دروبه عرب تغيرّ جغرافية
امل ��كان حينما يواجه القدمي واجلدي ��د ،ال�شرق والغرب.
مول ��ود بط ��ل الرواي ��ة ول ��د  1956يف قري ��ة يف مقاطعة
�أناتولي ��ا وانتقل مع �أبي ��ه �إىل �إ�سطنبول وهو بعمر ،12
لكن ��ه يع ��ود �إىل قريت ��ه وهو �ش ��اب حل�ضور حف ��ل زفاف
قريب ��ه (كورك ��وت) ،فيقع بغ ��رام �أخ ��ت العرو�س ،يخرب
(�سليم ��ان) ،وه ��و �أخ كورك ��وت ،مول ��ود �إن ا�س ��م الفتاة
ه ��و (ريح ��ة) .ويظ ��ل مولود يكت ��ب ر�سائ ��ل غرامية �إىل
ذات العين�ي�ن الفاترتني ملدة ثالث �سن ��وات ،تقتنع ريحة
�أخ�ي�را باله ��رب �إىل �إ�سطنبول لكي تلتقي ��ه .لكن �سليمان
خدع مولود ،فريحة هي الأخت الكربى ل�صاحبة العينني
الفاترت�ي�ن الت ��ي ا�سمه ��ا �سميح ��ة والتي يرغ ��ب �سليمان
يف ال ��زواج منه ��ا ،لكن عدم زواج الأخ ��ت الكربى يجعل
ه ��ذا الزواج �صعبا .ه ��ذه احلبكة اجلانبي ��ة املثرية التي
ي�سرده ��ا بام ��وق هي م ��ن �ستق ��ود القارئ لدخ ��ول عامل
«غراب ��ة يف عقل ��ي» .بام ��وق يتحاي ��ل على الق ��ارئ بهذه
احلبك ��ة العاطفية وعلى خالف املتوق ��ع تن�ش�أ بني مولود
وريح ��ة ق�صة ح ��ب بع ��د �أن يتزوجا وينجب ��ا بنتني هما
فاطم ��ة وفيفزيا ،لك ��ن بيع البوظة ال يوف ��ر للعائلة كل ما
حتتاجه من متطلبات العي� ��ش في�ضطر للعمل حار�سً ا يف
مر�آب لل�سيارات.
يق ��ول بام ��وق ع ��ن بط ��ل روايت ��ه�« :أردتُ �أن �أكت ��ب ع ��ن
�شخ�صي ��ة رجل ب�سيط مقتنع بفقره ويتماهى معه ،وهي
�شخ�صي ��ة عل ��ى خ�ل�اف �أبط ��ال رواياتي الأخ ��رى الذين
ينح ��درون من الطبقة الو�سطى املثقفة يف املجتمع ،لذلك
حتدث ��ت و�صادقت بائعني متجولني من خمتلف املهن كي
�أفه ��م كي ��ف يفكرون وما ه ��ي �أحالمهم وكي ��ف يحتملون
عملهم ال�شاق».
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ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة
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