
ينط���وي العن���وان عل���ى الرغ���م م���ن بع����ض 
جتريده وكونه مبا�ش���رًا )حافيًا( على �ش���يء 
من الغمو�ض، اأو قل على عن�شر خماتلة. لكنه 
يف النهاي���ة مينحنا وعودًا خ�ش���بة، ال�ش���يما 
مع ا�ش���م موؤلف���ه اأورهان بام���وق احلائز على 
جائزة نوبل للآداب 2006. وحني ننتهي من 
قراءة ال�ش���فحات االأوىل يتهياأ لنا اأن باموق 
اأ�ش���قط عامدًا كلمة )اأنا( الت���ي  من املمكن اأن 
تكون معطوفة على ا�شم املدينة الأ�شباب قد ال 
تتعلق بالتوا�شع، واإمنا لرغبته يف اأن يحّلق 
يف ف�شاء الكتابة بحرية تتجاوز ا�شرتاطات 
االأنا وحدودها. والكت���اب يف جانب منه اإذن 
�ش���رة مدين���ة، ويف جان���ب اآخ���ر �ش���رة اأنا 
الفنان و�ش���ورته يف اإطار ال�ش���ورة ال�شاملة 
واملج�ّشمة للمدينة. وقد تنبه املرتجم االأ�شتاذ 
عب���د القادر عب���د اللي لهذه احلقيقة فاأ�ش���اف 
كلمت���ي )الذكري���ات واملدين���ة( عل���ى العنوان 
االأ�شلي )ا�ش���طنبول( ليو�شح للقارئ طبيعة 

الكتاب وتوّجه الكاتب.
نر�ش���د ا�ش���طنبول بعين���ي اأوره���ان بام���وق 
الطف���ل لنعي����ض معه متع���ة االكت�ش���اف االأول 
م���ا  م���ع  باالكت�ش���اف  ال�ش���غف  للأ�ش���ياء.. 
ي�ش���تدعيه من ف�ش���ول وبراءة وده�شة. والأن 
اأورهان الطفل كان يف�ش���ح عن موهبة مبكرة 

بالر�ش���م فقد طغ���ى ح�ض الفنان عل���ى روؤيته، 
حيث الع���امل يتجلى باالأ�ش���ود واالأبي�ض كما 
لو اأننا اإزاء �ش���ريط �ش���ينمائي ق���دمي، اأو يف 
ف�شاء حلم. وبا�شرت�ش���اله يف تدوين �شردية 
املدينة �ش���ينف�ض باموق الغبار عن بع�ض من 
اأر�ش���يفها، ال لينقل لنا �شيئًا من عبق التاريخ 
وح�ش���ب، واإمن���ا ليعطينا �ش���ورة بانورامية 
مرّكب���ة عنه���ا، هي جمم���وع ما التقط���ه بعني 

الفنان والباحث املدققة.
اأوره���ان  الطف���ل  اأوره���ان  ذه���ن  يف  كان 
ال���ذي  امل�شتن�ش���خ  والقري���ن،  الت���واأم  اآخ���ر، 
ي�ش���بهه ويعي����ض يف بيت ي�ش���به البيت الذي  
يعي����ض في���ه هو، متام���ًا. ويف زق���اق اآخر من 
ا�ش���طنبول. وكان يغ���ادر نف�ش���ه ليح���ل حمل 
ذل���ك االآخر الذي يوفر له ف�ش���حة وا�ش���عة من 
احلري���ة افتقر اإليها ه���و.. اأال يعك�ض هذا قوة 
خي���ال ا�ش���تثنائي وعق���ل  غ�ض ملّ���اح، وروح 
متحف���زة، تبغ���ي التح���رر م���ن اإ�ش���ار امل���كان 
وموا�ش���عاته، واالنط���لق خارج���ًا، ب���كل ما 
يف اخلارج م���ن ممكنات ومفاجاآت ووعود؟. 
ومل يك���ن ال�ش���بب يف ه���ذا اله���رب تعا�ش���ته 
الذاتي���ة، مثلم���ا يخربن���ا، ب���ل "الأن احلي���اة، 
و�ش���الون البيت املتحفي وممراته و�ُشّجاده 
)اأك���ره ال�ُش���ّجاد( وجمع الرجال النا�ش���جني 
الف�ش���وليني حلل االأحاجي الريا�ش���ية كانت 
تبعث على ال�ش���يق كثرًا، ثم زيادة الظواهر 
واللت�ش���وير،  واللح���ب،  اللمعنوي���ة، 
وال���لاأدب )اللحكائي���ة( )اأنك���روا ه���ذا م���ع 
تقدمهم يف ال�ش���ن( وامتلء البيت باالأغرا�ض 

وظلمته وبعثه على ال�شيق".
اإذن، يح���ب اأورهان بام���وق مدينته، غر اأنه 
ي�ش���يق ذرعًا به���ا اأحيانًا.. ُتده�ش���ه مناظرها 
اجلميلة واالآ�ش���رة، واآثارها املعّر�ش���ة للتلف 

واحلرائق، وت�ش���بب له امللل اأي�ش���ًا. و�شرطه 
الظ���روف  تب���دل  بفع���ل  املتب���دل،  االإن�ش���اين 
م�ش���اعره،  تل���ّون  اإىل  يف�ش���ي  واالأح���وال 
وحتوله���ا م���ن ال�ش���ار واملف���رح اإىل احلزي���ن 
والكئيب، وبذا يتقلب من الر�شا وال�شاعرية 
اإىل احلن���ق والغ�ش���ب وال�ش���خرية. لكن، يف 
نهاي���ة املط���اف، ال ميك���ن اأن ينج���ز مث���ل هذا 
الكتاب، عن مدينة ما، �شوى عا�شق كبر لها.

يق���ر باموق ب���اأن ال�ش���عور الذي منحت���ه اإياه 
ا�ش���طنبول هو احل���زن، هذه املدين���ة التي ال 
ت�ش���اهي، االآن، باأية حال اأي���ة مدينة اأوربية 
كب���رة، بع���د الهزمية. وبقي يخي���ل اإليه باأنه 

يعي�ض يف مدينة ريفية كبرة وفقرة، فقدت 
م���ن جانب اآخ���ر تعدديتها اللغوي���ة والعرقية 
واأيامه���ا املظفرة والطنانة، نتيجة �شيا�ش���ات 
التع�ش���ب القومي.. يق���ول: "وفرغت املدينة 
وحتول���ت اإىل م���كان خ���اٍو اأح���ادي ال�ش���وت 
واأحادي اللغة". فيم���ا التاأرجح بني التغريب 
واحلي���اة التقليدي���ة جعلت من كل �ش���يء يف 
ا�ش���طنبول ناق�ش���ًا وغر كاٍف وغر مكتمل. 
لعّله لهذا �ش���يطرت عليه فكرة �� مثلما ح�ش���ل 
مع بقية اال�ش���طنبوليني ����� باأنه لي�ض هنا )يف 

مكانه( بالكامل، ولي�ض غريبًا فيه بالكامل.  
مل���دة طويلة، رغ���ب اأورهان بام���وق اأن يكون 

ر�ش���امًا.. ه���ذا الول���ع جعله يتجول مت�ش���كعًا 
يف اأحياء ا�ش���طنبول و�ش���وارعها واأ�شواقها 
وحاناتها وحدائقها ومقابرها، وميعن النظر 
يف البو�ش���فور )اأمواجه واأن���واره ومراكبه( 
فامتل���ك دقة امللحظ���ة، والقدرة على ت�ش���ّرب 
التفا�ش���يل املرئي���ة ومتثله���ا. فتكون���ت عنده 
ذاكرة ب�ش���رية غنية ومرهف���ة، مفعمة بخيال 
خ���ّلق �ش���تعينه فيم���ا بعد حني يودع الر�ش���م 

وميتهن الكتابة.. 
 خا����ض بام���وق �ش���راعًا �ش���اريًا م���ع نف�ش���ه 
وعائلت���ه، باالأحرى م���ع اأمه، ح���ول خياراته 
يف احلياة )هل �ش���يكمل درا�ش���ته يف العمارة 
ويح�شل على ال�شهادة اجلامعية، اأم �شيتفرغ 
للر�ش���م؟( وقد حذرته اأمه بغ�ش���ب، واإىل حد 
اال�ش���تفزاز من عواقب اأن ي�ش���بح ر�شامًا يف 
ر الفنانني كما هو االأمر  بل���د مثل تركيا ال تق���دِّ
يف اأوروب���ا، واإمنا ت�ش���تهني به���م وحتّقرهم. 
وكان هذا ال�ش���راع ياأخذ �ش���كل �شجار يومي 
فيهرب ال�شاب ليت�شكع يف االأزقة �شبه املعتمة 
اأو على �شفاف البو�شفور، اأو يرتاد احلانات، 
يدخ���ن وي�ش���رب اخلمر. واأخ���رًا، ذات يوم، 
وهو يف الع�ش���رين من عمره، �ش���يفاجئ اأمه، 
ورمب���ا ذاته اأي�ش���ًا، بهذه العبارة احلا�ش���مة: 

كاتبًا".    �شاأكون  ر�شامًا..  اأغدو  "لن 
حتى وهو يكتب عن نف�ش���ه )طفولته وعائلته 
ومدر�شته وق�شة حبه االأول( كانت ا�شطنبول 
تفر�ض ح�ش���ورها، ال خلفية للحدث فح�شب، 
بل اإطارًا �ش���امًل يت�ش���من تفا�ش���يل االأحداث 
املتتابع���ة وكاأنه���ا جزئيات من م�ش���هد املدينة 
الكب���ر. وه���ذا الكت���اب م���ن زاوية م���ا، لي�ض 
�ش���وى تطور نظرة فن���ان اإىل العامل مذ يفتح 
عيني���ه، ويجمع يف حافظته م���ن خللهما كل 
ما ي���دور حوله، وحتى مرحلة جتاوزه �ش���ن 

املراهقة وبلوغه الع�ش���رين من العمر. وهكذا 
كتب عن ا�شطنبول، كما لو اأنها العامل، اأو اأنها 
املدينة الوحيدة يف هذا العامل.. لي�شت هناك 
اإ�ش���ارات قوية ووا�شحة اإىل مدن اأخرى، اأو 
مقارنات من اأي نوع معها. وحتى حني يتكلم 
عن رحال���ة ومغامرين، ُيظهره���م كما لو اأنهم 
قادم���ون م���ن كوك���ب اآخ���ر. فا�ش���طنبول هي 
حمور كل �شيء ومراآته، والوجود االإن�شاين 
ال���ذي ال يتحقق اإاّل يف حدود مكان يكون هنا 

ا�شطنبول ال غرها. و
ه���و اأبدًا متحي���ز ملكان���ه ذاك، يح���اول اإخفاء 
حتيزه حتت وابل من التعليقات واالنتقادات 
اللذع���ة، والتي يف النهاية ال تن���ال من قيمة 
املكان بقدر ما تنال من �شلوك واأخلق بع�ض 
�ش���اكنيه. وهو ال ي���زدري اأبدًا بق���در ما يوؤمله 
ويحزنه اأن الو�ش���ع فيها لي����ض على ما يرام، 

اأو مثلما ي�شتهي.
فق���دت ا�ش���طنبول املرتوبولية �ش���طوتها بعد 
انهيار االإمرباطورية وتد�شني عهد التغريب. 
قا�ش���ية،  بطريق���ة  يتح���ول  �ش���يء  كل  وكان 
ولي�ض من غر ثمن. وبدا اأن التاريخ ينعطف 
ويتخل���ق يف اأحبولة �ش���رد مغاير. وكان البد 
من تقبل اخل�ش���ارة قبل امل�ش���ي قدم���ًا بعد اأن 
غدت ا�شتعادة املفقود وهمًا. وبذا فاإن جممل 
اأدب بام���وق مت�ش���رب باالأ�ش���ى، يحك���ي ع���ن 
االنك�ش���ار والتمزق ب�شيء من الكاآبة وب�شيء 
م���ن ال�ش���خرية امل���ّرة، وب�ش���يء م���ن اأمل غر 

را�شخ، وغر م�شمون متامًا.

* )ا�سطنبول؛ الذكريات واملدينة( 
اأورهان باموق.. ترجمة؛ عبد القادر 

عبد اللي.. دار املدى للثقافة والن�سر/ 
دم�سق ــ ط1/ 2007.

لل�ش���يخوخة مزال���ق مل تك���ن تخط���ر عل���ى بالنا ي���وم كنا 
بعيدي���ن عنه���ا . واأن���ا اأواج���ه م���ن ه���ذه املزالق م���ا يثر 
احلرج، وخ�شو�ش���ًا ما يتعلق بال�شك يف كون هذه املادة 
قد ن�شرت اأم ال، وقد ا�شطررُت اإىل طي بع�ض املواد واأنا 
غر واثق من ن�شرها . ولكن بع�ض املواد تناديني اأحيانا 
وتطالبن���ي بن�ش���رها، ومنها هذه امل���ادة الت���ي عّقبت بها 
عل���ى غياب �ش���ديقي احلميم الروائ���ي والقا�ض املرموق 

ف���وؤاد التكريل، فعلى م���ن يكون قد وقف عليها من�ش���ورة 
يف وق���ت �ش���ابق اأن يغفر يل اإع���ادة ن�ش���رها اإكرامًا لهذه 
ال�شخ�ش���ية الثقافية ذات احل�ش���ور الباه���ر يف تاريخنا 
الثقايف، وت�ش���احمًا مع �ش���يخوختي الت���ي حملتني على 
اأن اأ�شيف �ش���طرًا هنا و�شطرًا هناك، الأوهم القارىء باأن 

الن�ض جديد عليه  !
اآخ���ر لقاء لنا كان قبل   اأ�ش���هر يف عمان، كان يبدو �ش���ديد 

النحافة، ويتنّقل ببطء بني حمبيه، لكن خفة ظله ومزاجه 
الذي كان رائقًا مل يفارقه، ومل تغادره تلك احلميمية التي 
ُيقبل عليك بها وكاأنها �ش���اأن يخ�ش���ك به، فياأخذ حديثكما 
�شياقًا ناعمًا هام�شًا ت�شدمه حلظات انفعالية خاطفة تزيد 

من دفء املوقف وحما�شته.

ق���ال اإن���ه كان ي�ش���كو من فقدان ال�ش���هية، فعندم���ا يتناول 
طعام���ه ال يلب���ث اأن يقذف به ب�ش���بب انغلق مو�ش���ع يف 
اأمعائ���ه يعرق���ل م���رور االأكل اإىل االأمع���اء، وقد اأخ�ش���عه 
ذل���ك اإىل عملية جراحي���ة ثقبت ثقبًا يف ذلك املو�ش���ع من 
االأمعاء جعل ما ياأكله ين�شاب اإىل االأمعاء ب�شهولة . �شار 

طبيعيًا .
لي����ض يف هذا ما يثر، ولكن املثر كان يف نتائج العملية 
التي فتحت �ش���هيته اإىل االأكل ب�شكل حتّدث يل عنه بفرح 
وا�ش���تغراب، قال اإن���ه مل يعد يلحق ب�ش���هيته، وراح ياأكل 
وكاأن���ه مل ي���ذق طعامًا من قبل . وقال اإن �ش���حته توازنت 

واإنه يف اأح�شن حال . فرحت بذلك وهّناأته .
ثم كانت لنا اأحاديث �شّتى، فذلك هو �شاأننا عندما نلتقي.

اأطلعته على روايتي االأوىل  )ف�ش���ول حمذوفة من رواية 
بت���ول ( فقراأه���ا يف يوم ون�ش���ف واأعجب به���ا وكتب يل 

عنها وريقة اأعتز بها .
ويف ه���ذا اللق���اء االأخ���ر، دخلن���ا يف االأحوال اخلا�ش���ة 
لبع�ش���نا، وكن���ا نت���داول �ش���وؤوننا ال�شخ�ش���ية وكاأنن���ا 
نتهام����ض بها، ون�ش���ّفي توتراتنا وهمومن���ا من خلل ما 

نف�شح به لبع�شنا.

كان قد �شمع مني ف�شواًل عن حياتي اخلا�شة وملب�شاتها، 
و�ش���معت منه مثل ذلك عن حياته اخلا�شة خلل لقاءاتنا 
املتع���ددة، وخ�شو�ش���ًا لقاوؤن���ا يف دم�ش���ق، اأ�ش���غى اإيل 
باهتم���ام وق���ال يل بحما�ض اإن يف تفا�ش���يل حياتي مادة 
ثري���ة لرواي���ة يفكر بكتابته���ا؛ غمرين الفرح، ف���اأن يكتب 

�شرتي برواية اأمر يحق يل اأن اأفخر به.

ولك���ن ف���وؤاد رحل فج���اأة، واأبق���اين وحيد هموم���ي التي 
اأبخ���ل به���ا على �ش���واه؛ فلي����ض كل ما يعتل���ج يف النف�ض 
ي�ش���لح للحديث مع النا�ض، ومل يكن فوؤاد مثل كل النا�ض 
بالن�ش���بة يل، وهو ما اأ�شارت اإليه قرينته ال�شيدة ر�شيدة 
الرتكي عندما ات�ش���لت بها معّزي���ًا بعد اإذاعة النباأ بوفاته 
بدقائ���ق، حينم���ا قالت اإن���ه كان يعتربين اأعّز اأ�ش���دقائه، 
وه���ذا ما اأفخر به، واأحتفظ بتفا�ش���يل ما كان يوؤثرين به 
م���ن تفا�ش���يل دقيقة عن حياته ال�شخ�ش���ية، مما ميكن اأن 

ي�شيء بع�ض حياته ومعاملها.

منجزات فوؤاد التكريل االأدبية معروفة و�ش���ائعة، ولي�ض 
من قبيل التوثيق اأن اأذكر ريادته يف فن الق�شة والرواية 
يف العراق، فق���د كان اأحد اأعمدة هذا الفن اإىل جانب عبد 
امللك ن���وري ومهدي عي�ش���ى ال�ش���قر اللذين ر�ّش���خا معه 
مع���امل الرواية العراقية الت���ي اأخذت مدارها املرموق يف 
تاري���خ االأدب العراق���ي، ولكنها مل تبل���غ بعدها وتاأثرها 
يف االأدب العرب���ي املنا�ش���ب، الأ�ش���باب ال تغي���ب عن راأي 
ناقد باح���ث متفتح يجعل للمنج���زات الثقافية مكانها يف 
دورة الثقاف���ة العربية؛ فهناك الكثر مما ال يلحق باإجناز 
ف���وؤاد التك���ريل، ويحظى مبث���ل قيمته، ولكن���ه يتجاوزه 
باالإع���لن والدعاي���ة والتفخيم التي هي خارج مقا�ش���ات 

االأدب ومنجزاته.

فوؤاد لوؤل���وؤة يف قلدة االأدب العرب���ي تنتظر من يجلوها 
ويف�شح لها جمااًل يف التاريخ االأدبي واالإبداع الفني.

ال يغف���ل من يتحدث عن فوؤاد التكريل االإ�ش���ارة اإىل لطفه 
ودماثته واأناقته و�ش���راحته ووعيه ونقده الدقيق النافذ 

ملظاهر احلياة الثقافية واالإجتماعية.

مي�ش���ي ف���وؤاد حمفوفًا ب���كل القي���م الراقية الت���ي حملتها 
اإجنازات���ه االأدبي���ة و�ش���لوكه الرفي���ع، وخ�ش���ارتي في���ه 

خ�شارة وطن كان ينتظر منه الكثر.
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كان البابليون يقا�ش���ون ملك البلد كل ع���ام يف عيد القراءة 
خلل احتفاالتهم بالعام اجلديد، مابني االأ�ش���بوع االأخر من 
اآذار واالأ�ش���بوع االأول من ني�ش���ان. يقروؤون ملحمة اخلليقة 
ويقومون بتن�شيب اأحد ال�شجناء ملكًا زائفًا ملدة يوم واحد، 
ويجري الكهنة والعامة حماكمة رمزية ويوقعون الق�شا�ض 
عليه، بينما يختفي املل���ك احلقيقي بعيدًا عن اأنظار اجلموع 
وهي تلقي على امللك املزيف املاء والقمامة وت�شربه، اعتقادًا 
منه���ا اأنه���ا تطّهر روح امللك م���ن خطاياه الت���ي اقرتفها خلل 
عام���ه الفائت ليعود �ش���احلا حلكم البلد م���ن جديد.. يحاكم 
يف جو طقو�ش���ي تهيمن عليه �شلطة الكلمة ال�شحرية املدونة 
�ش���عرا اأو ن�شا اأ�ش���طوريًا، والعامة ت�ش���غي، وتردد التلوة 
جوق���ة كورال ت�ش���احب الق���ارئ الرئي�ش���ي، وبالكلم���ة يعاد 
ت�ش���كيل الرباءة بعد تطهر امللك من رج�ض اأحكام خاطئة اأو 
جائرة، وبالقراءة ُت�ش���تفّز احلياة الراقدة لتقوم من �ش���باتها 
ال�ش���توي، كناية عن قيامة متوز من موته ن�ش���ف ال�ش���نوي. 
وبالق���راءة يب���داأ العام اجلديد على �ش���عائر ال���زواج املقد�ض 
ب���ني كاهنة متثل اإينانا، ربة اخل�ش���وبة، وب���ني امللك، وتبداأ 
طقو�ض الربيع وتع�ش���ر املوا�ش���ي وتزده���ر احلقول وتفق�ض 
البيو�ض وين�ش���ق طلع النخل وتتفتح براعم اخلوخ وزهور 
التفاح..الق���راءة فع���ل رم���زي للتطه���ر مثلم���ا ه���و الرق����ض 
التعب���ري اخلال�ض الذي ينّف�ض فيه اجل�ش���د ع���ن احتقاناته 
متعالي���ًا عل���ى ثقل مادت���ه االأر�ش���ية واإ�ش���كاالتها م���ع االآخر 
وتعاليم���ه وفرو�ش���ه.. كيف يعت���ذر املرء للعقل ع���ن انزواء 
الثقافة واملعرفة اأمام مّد الفن اال�شتهلكي والف�شائيات التي 
حّلت حمل املدر�ش���ة والكت���اب والندوة واملحف���ل الفكري؟؟؟ 
وكي���ف نطه���ر العق���ل والروح م���ن طوف���ان الف���ن التهريجي 
واللغو ال�شيا�ش���ي  وت�ش���ريحات �شدنة اجلهل وفتاواهم   ؟؟ 
رمب���ا من امل�ش���تحيل تنفيذ فك���رة اإيقاف الب���ث التلفزي ليوم 
واحد، فل اأحد م�شتعد لتحّمل فداحة اخل�شارة املادية، ولكن 
األي����ض ممكن���ًا اإعلن عي���د للق���راءة، يختار في���ه النا�ض، ولو 
لي���وم واحد، النجاة من �ش���طوة التلفزة والعودة اىل �ش���حر 

التخييل الذي حتققه قراءة كتاب..؟؟؟ 
يف قلب مدريد مقهى �شهر وا�شع يوؤّمه املثقفون والفنانون، 
وميت���از بهند�ش���ته الداخلية الباه���رة والتح���ف الفنية التي 
تزّي���ن ف�ش���اءاته من منحوت���ات ولوحات مل�ش���اهر الفنانني 
االإ�ش���بان، وت�ش���يئه ثري���ات هائلة م���ن الكري�ش���تال، وتقّدم 
القه���وة وامل�ش���روبات فيه ن���ادالت جميلت ون���دل مهذبون، 
ويجل�ض يف اأركانه �شعراء وكّتاب وفنانون بغرابة اأزيائهم، 
و�شعورهم امل�شرت�شلة،  منغم�شون يف حوارات اأو من�شغلون 
بالكتابة اأو جمادلون وكلء ن�ش���ر اأو من�شرفون عن هذا كله 

اإىل مغازلة عابرة اأو حماورة �شيدة جميلة.. 
م���ن هذا املقهى تنطلق فعاليات عيد الق���راءة كل عام يف يوم 
23 ني�ش���ان، يوم ميلد كاتب ا�ش���بانيا االأبهى )�ش���رفانت�ض(، 
يح�ش���ر اأ�ش���هر اأدب���اء و�ش���عراء وفن���اين اإ�ش���بانيا ويزدحم 
امل���كان بع�ّش���اق القراءة وي�ش���رع اأحد الكتاب الكب���ار بقراءة 
رواية »دون كيخوتة« ب���اأداء درامي ونربات عذبة واجلميع 
من�ش���تون باإج���لل ومتع���ة اىل الرواي���ة. ثم يكم���ل القراءة 
فنان �ش���هر و�ش���اعر وممثل، كل يقراأ ف�شًل حتى ي�شارك يف 
القراءة اأطفال و�شابات وعمال ومغنون �شعبيون وراق�شات 
فلمنكو ومطربون كبار وربات بيوت يع�شقن دون كيخوتة 
وعجائ���ز �ش���هدن ماآ�ش���ي ديكتاتوري���ة فرانكو وفق���دن اأبناًء 
وع�ش���اقًا واأزواجًا يف احلرب. ويقراأ اجلمه���ور، تقراأ بائعة 
الزه���ور والنادالت، ويتغّر اجلمهور ويتغّر القّراء يف هذا 
املقهى وامليدان املجاور، لكن القراءة تتوا�ش���ل وقد ي�ش���تمر 
االحتف���ال �ش���تًا وثلث���ني �ش���اعة، واأحيان���ا ثم���اين واأربعني 
�شاعة، حتى تنتهي الرواية بجزاأيها، وتباع مئات االآالف من 
ن�ش���خها يف كل مكان. وهك���ذا تتكرر ق���راءة الرواية كل عام 
لتتع���رف اإليها اأجي���ال جديدة وقّراء جدد.. وتقام باملنا�ش���بة 
معار����ض للكت���اب يف القاع���ات وال�ش���احات العام���ة، مثلم���ا 
تعر����ض يف حافلت املرتو مقاطع من االإ�ش���دارات اجلديدة 
ف�شوال من روايات او ق�شائد  باتفاق جتاري مع دور الن�شر 

الكربى التي ت�شهم بتمويل �شبكات النقل.  
هل �ش���رى عيدًا للقراءة يف بلدنا، ُتقراأ فيه كتب مثل "األف 
ليل���ة وليلة" و"كت���اب االأغ���اين" و "كليلة ودمن���ة" وملحمة 
"مقامات احلريري"  اأو  "طوق احلمامة" اأو  "كلكام�ض" اأو 

"م�شنفات اجلاحظ" ؟ من يت�شدى الإ�شقاط 
�شلطة ال�شورة املتلفزة ليوم واحد 

ويحّرك بح���رة اخليال الراكدة 
اإلبا����ض  عل���ى  يج���روؤ  م���ن  ؟؟ 
الع���اري  ال�ش���ورة  اإمرباط���ور 

رداء من حرير الكلمات؟؟ 
اأال ميكن ملوؤ�ش�شة ثقافية را�شخة 
تتبن���ى  ان   كموؤ�ش�ش���ة)املدى( 
م�ش���روع عي���د الق���راءة  احتفاء 

بالعقل واخليال.؟؟ 

لطفية الدليمي

هل تتبنى املدى
عيدا للقراءة؟

قناديل

ب�سار عليوي

حممد �سعيد ال�سكار

مـزالــق ال�شيخ�خـة وفـ�ؤاد التكـرلـي

�سعد حممد رحيم

يف بيتي يف باري�س مع ي��سف اإدري�س وف�ؤاد التكريل

بـــامـــ�ق.. �شـــيـــرة فـــنـــان ومــــديـــنـــة "ا�شــطــنــبـــ�ل" اأورهـــان 

اأطلق اأورهان بام�ق على 
الكتاب الذي خ�س�سه 

للحديث عن مدينته وعالقته بها ا�سم 
)ا�سطنب�ل(*. وهذا العن�ان بدءًا 
ال يك�سف لنا جن�س الكتاب الذي 

بني اأيدينا. هل �سي�سطحبنا امل�ؤلف 
يف دهاليز التاريخ، اأم �سيحكي عن 

ا�سطنب�ل املعا�سرة؟ اأم �سيتنقل 
بني املا�سي كما قراأ عنه ووجد 

اآثاره، وبني احلا�سر كما عا�سه 
وخربه؟ اأه� كتاب يف اجلغرافيا 

م�سّربة بعل�م الطبيعة، اأم يف 
االأنرثب�ل�جيا؟ اأم تراه �سيجعل من 
املدينة منا�سبة للخ��س يف اإ�سكالية 
العالقة بني ال�سرق والغرب؟ اأو رمبا 

�سري�سم بالكلمات ل�حة عن املدينة 
رت عرب عي�ن الرّحالة  ِّ� كما �سُ
وامل�ست�سرقني يف غ�س�ن ب�سع 
ع�سرات، اأو مئات من ال�سنني؟.

اأُقيمت م�ش���اء يوم اجلمعة املا�ش���ي، احتفالية 
خا�ش���ة لتوزيع جوائز "ُم�ش���ابقة عامل �ش���بيط 
النيل���ي االأدبي���ة االأوىل" التي نظمه���ا االإحتاد 

العام للأُدباء والُكتاب يف بابل. 
حيث ب���داأت االحتفالية الت���ي اأقيمت على قاعة 
مركز الدميقراطي���ة االإقليمي يف مدينة احللة، 
بكلم���ة للقا����ض "�ش���لم حربه" ع���رَج فيها على 
حياة ع���امل �ش���بيط النيل���ي وعلقت���ِه مبدينتِه 

احللة وحبِه الكبر لها.
كم���ا اأكد اأن���ُه قد اإج���رتح منهجًا خا�ش���ًا بِه ومل 
ُيقلد اأحدًا. وذكَر اأي�ش���ًا اأن العدد الُكلي جلميع 
املُ�شاهمات يف هذِه املً�شابقة بلَغ 67 ُم�شاهمة. 
تل���ت ذلك كلمة القا�ض "جا�ش���م عا�ش���ي" الذي 
ح�ش���َر مُمثًل عن الهياأة االإدارية للإحتاد العام 
للأٌدب���اء والُكتاب يف الع���راق _ املركز العام، 
ب���ارَك فيها اجلهود النبيلة التي �ش���عت لتنظيم 

هذِه املُ�شابقة. 
ثم األقى ال�ش���اعر "جبار الك���واز" رئي�ض اإحتاد 
اأُدباء بابل، كلمة جاء فيها )بجهود فردية بحتة 
وبدعم  اخلرين م���ن اأبناء احللة ودومنا دعٍم 
م���ن احلكومة املحلي���ة واملركز الع���ام للإحتاد، 
ت�شافرت جهودنا جميعًا ُبغية اإجناح املُ�شابقة 
واإي�ش���الها له���ذا اليوم(. بعدها ُقدم م�ش���هد من 
م�شرحية )االأ�ش���ود واالأبي�ض( تاأليف_�شلم 

حرب���ه، اإخراج _ ح�ش���ام املو�ش���وي. ث���م قْدَم 
الفنان "�شعد العواد" تقا�شيم على اآلة العود. 

تل ذل���ك توزي���ع جوائ���ز املُ�ش���ابقة وكانت يف 
اأربع���ة حماور. املح���ور االأول )ال�ش���عر( حيث 
ُمنح���ت اجلائ���زة االأوىل لل�ش���اعر "اأحم���د عبد 
ال�ش���ادة" واجلائ���زة الثاني���ة لل�ش���اعر "اأحم���د 
الهيتي" وُمنحت اجلائزة الثالثة ُمنا�ش���فة بني 

ح�شني".   م�شلماوي/نا�شر  "مالك 
امل�ش���رحي(  )الن����ض  كان  الث���اين  واملح���ور 
حي���ث ُمنح���ت اجلائ���زة االأوىل للكات���ب "عب���د 
علي ح�ش���ن " واجلائ���زة الثانية ُمنا�ش���فة بني 
الكاتب " اأبراهيم اجلنابي" و "فليحة ح�ش���ن" 

واجلائزة الثالثة للكاتب "ح�شن الُغبيني". 
اأم���ا املح���ور الثالث ف���كان يف )الق�ش���ة( حيث 
مب���در  ح�ش���ني  ل����"  االأوىل  اجلائ���زة  ُمنح���ت 
االأعرج���ي " واجلائ���زة الثانية ل�"ح�ش���ني عبد 

اخل�شر" واجلائزة الثالثة ل�"علي خ�شباك". 
اأم���ا املح���ور الراب���ع واالأخر ف���كان يف جمال 
)الدرا�ش���ات النقدية( وُمنحت اجلائزة االأوىل 
في���ِه ل�"باقر جا�ش���م حممد" واجلائ���زة الثانية 
ُمنحت ل� "حممد علي الن�شراوي" اأما اجلائزة 
الثالثة فُمنحت ُمنا�شفًة بني "زهر اجلبوري" 

و "حمد الدوخي". 
ُيذك���ر اأن اللجن���ة التحكيمية �ش���مت ع���ددًا من 
االأُدب���اء والُنق���اد الفاعل���ني يف امل�ش���هد الثقايف 
العراق���ي منه���م )الناق���د فا�ش���ل ثامر/الناق���د 
د. حمم���د اأب���و خ�ش���ر/د.علي حمم���د ه���ادي 

الربيعي/الناقد والقا�ض جا�شم عا�شي(.

نظمها اإحتاد اأٌدباء بابــل...
احتفالية لت�زيع ج�ائز املُفكر "عامل �شبيط النيلي"

اورهان بام�ق


