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يقدمه اأحمد الزبيديعالم الكتب..

يق���دم الكاتب اآي جاي فني روايته اجلدي���دة )امراأة يف النافذة( لي�شعنا يف 
ج���و م���ن الإثارة والت�شوي���ق ،الرواية تتحدث عن اآنا فوك����س  التي  اأم�شت 

ع�ش���رة اأ�شه���ر طويلة من���ذ اأن غ���ادرت   منزلها. ع�ش���رة اأ�شهر 
ق�شتها تتنقل بني  غرف منزلها القدمي يف  نيويورك ، عا�شت 

فيها حلظات ، مرعبة جدًا 
كان �شري���ان احلي���اة بالن�شب���ة اىل اآن���ا ه���و اأن تراق���ب العامل 
احلقيقي من نافذة اإحدى الغرف، حيث كانت جتل�س كل  يوم  
، لرتاق���ب جريانها. وعندما تنتقل عائلة  را�شيلز اىل جوارها  
تعجب  اآنا بهم على الفور فهم عائلة مثالية من ثالثة اأ�شخا�س 

، تعيد  لها ذكريات املا�شي  
ولكن يف اأحد الليايل  ، ينطلق �شراخ حمموم ميزق ال�شمت، 
وت���رى اآنا �شيئا مل يكن تتوق���ع  اأن تراه وت�شبح �شاهدة على 
حدث مفاجئ. عليها الآن اأن تفعل كل ما يف و�شعها للك�شف عن 
حقيقة ما حدث بالفعل. ولكن حتى لو فعلت، فمن �شي�شدقها ؟ 

وهل ميكنها اأن تثق بنف�شها
يف روايت���ه ه���ذه فان الكاتب  ل  يك�شف لنا  فق���ط، احلياة الداخلية ل�شخ�س 
يع���اين م���ن  الكتئاب، ولكنه يجعلن���ا  اأي�شا نعي�س جو م���ن  الإثارة اىل ان 

تنتهي  اجلملة الأخرية من الرواية.

امراأة يف النافذة

تعت���ر الكاتبة جوانا كانون )املولودة يف ع���ام 1951( طبيبة نف�شية م�شهورة  
،وقد حتولت روايتها الوىل اىل م�شل�شل تلفزيوين �شهري ، اأما )ثالثة اأ�شياء عن 

اإل�شي( فهي روايتها الثانية التي تقول يف مقدمتها 
هناك ثالثة اأ�شياء يجب اأن تعرفها  عن اإل�شي.

ال�ش���يء الأول اأنها اأف�ش���ل �شديقة يل.،والثاين ه���و اأنها تعرف  
دائمًا ما يجب قوله لك���ي اأ�شعر بحال اأف�شل.وال�شيء الثالث ... 
ق���د يتطلب �شرح���ًا اأكرث قليال ،عندما ت�شقط  بطل���ة الرواية التي 
تدع���ى فلورن�شا والبالغ���ة من العمر 84 عام���ًا و�شط  �شقتها يف 
دار  للم�شن���ني. وبينم���ا كانت  تنتظر من ياأت���ي  لإنقاذها، يخطر 
عل���ى باله���ا اأن تت�شاءل عما اإذا كان هناك �ش���ر رهيب من ما�شيها 
على و�شك اأن يخرج اىل النور؛ وعما اإذا كان هذا الرجل الو�شيم 
ال���ذي ق���دم موؤخ���رًا    اإىل دار امل�شنني   هو م���ن �شيك�شفه ،و ملاذا 
ي�شبه  متاما ذلك الرجل الذي مات قبل �شتني عاما؟ نتعلم من هذه 

الرواية  اأ�شياء كثرية، ولكن اهم  ثالثة ا�شياء نتعلمها:
بع�س اىل  بع�شنا  تقربنا  ما  هي  الإن�شانية  امل�شاعر   اإن    )1

اأ�شواأ من اأي �ش���يء حدث له من  2( هن���اك الكث���ري ج���دا بانتظار اأي �شخ����س 
قبل 

كبريًا. �شدى  لها  ترتك  اأن  ميكن  �شكونا  احلياة  حلظات   اأقل   حتى   )3

ثالثة اأ�سياء عن اإل�سي

هذه هي الرواية الثانية للكاتب بارين نوري�س الذي �شعد جنمه يف عامل الأدب ،بعد 
اأن ب���داأ م�شواره الأدبي مع تاأليف امل�شرحي���ات قبل اأن يبداأ بكتابة الرواية ،والكاتب 

من مواليد اململكة املتحدة يف العام 1987
تتح���دث الرواية عن عائلة روبرت التي تع���ودت اأن تاأتي يف كل 
ع���ام، اىل  منزلها القدمي لالحتفال بعي���د ميالده. جتتمع العمات 
والأعم���ام واأبناء العمومة البعيدي���ن – فقد كان ذلك املنزل ميثل 
معلم���ًا يف حياتهم لعق���ود. ولكن يف هذا الع���ام ل يرغب روبرت 
اأن يّذك���ره اأحد  مبا ح���دث منذ اجتماعهم الأخ���ري – وكذلك حال 
حفيدت���ه كيت.ولكن لأ�شباب خمتلفة متام���ًا،. وكليهما غري متاأكد 
م���ن اأن���ه  ي�شتطيع  ح�شور احلفل���ة  . رغم اإن ه���ذه احلفلة متثل  

بالن�شبة لهما اأهم جتمع عائلي.
تق���ول اإحدى مقاطع الرواي���ة اأن النا�س يعي�شون يف تلك املنطقة 
الواقعة  ما بني واقع حياتهم احلقيقي وتلك احلياة التي يتمنون 
اأن يعي�شوها. اجلمي���ع بحاجة اىل اأن يروي  ق�ش�شه، واجلانب 
الآخ���ر م���ن �شري���ط  حيات���ه،واأن يروي احلي���اة احلقيقي���ة التي 

يعي�شه���ا  واأحالمه، وم���ا بني احللم واحلقيقة ، هناك رابط���ة  وثيقة ل ميكن ف�شلها. 
"رواي���ة  نوري����س هذه كتب���ت با�شلوب �شاعري  وهي ق�ش���ة عاطفية عن الأ�شرة، 

وحلظات ال�شعف الب�شري، والعالمات التي يرتكها احلب علينا.

العودة اىل البيت

تلعب دور البطولة يف 
رواية )ظالل ج�سد، 
�سفاف الرغبة(* ل�سعد 
حممد رحيم �سخ�سية 
ن�سائية هي )رواء العطار( 
وحتمل كل اأدوات الإغراء و 
اخلداع. و من ذلك الكذب و 
التلفيق و التمثيل و اللعب 
باجل�سد كاأحبولة اأخرية. 

ولكن بو�شعي اأن اأقول: اإن رواء العطار 
لي�شت �شخ�شية جديدة يف عامل رحيم. 
وهي وريث���ة كل ال�شخ�شيات احلائرة 
ول  عامله���ا،  ت���راوغ  الت���ي  ال�شابق���ة، 
ت�شتطي���ع اأن ت���درك حقيق���ة ول جوهر 
وجوده���ا الف���ردي داخل املجتم���ع. اإن 
كل �شخ�شي���ات �شعد رحيم جمبولة من 
نف����س املادة وت�شغ���ط بنف�س الجتاه. 
ت���كاد ل تع���رف نف�شه���ا، فكي���ف  فه���ي 
�شتعرف غريها؟. ول جتد اأي فرق بني 
الكابو����س وواق���ع الهزمي���ة الع�شكرية 

وال�شقوط النف�شي.
فبط���ل ق�شة )الهرب م���ن ال�شراديب( ل 
يع���رف هل ما ي���رى ر�شا����س اأم هراوة 
اأم اأن���ه �ش���يء وهم���ي غ���ري موج���ود؟. 
جمموع���ة  اأبط���ال  كل  وبال�شتط���راد 
)حتري����س( متورط���ون بع���امل قوام���ه 
ل  جمرم���ون،  تقني���ًا  فه���م  الوه���م. 
الفواح����س  ارت���كاب  ع���ن  يتورع���ون 
والقت���ل العم���د. لك���ن ل ميك���ن اأن تفهم 
ه���ل اله���دف ه���و النتح���ار اأم اإط���الق 
الن���ار على اأطي���اف وخي���الت. لأن كل 
ال�شخ�شيات اإفرتا�شية اإذا ابتعدت عن 
"اأنا" املتكلم، وهو بطل الق�شة وكاتبها 

يف وقت واحد.

وه���ذا ي�ش���اوي بينه���م )نف�شي���ًا( وبني 
رواء العط���ار )مادي���ًا(. لك���ن الط���رف 
الأول وهم���ي والثاين متثيلي. بتعبري 

اآخرهما جتريد واإ�شقاط. 
لهي���كل  جت���زيء  م���ع  ذل���ك  ويرتاف���ق 
يتط���ور  ل  فه���و  الأ�شا�ش���ي.  احلكاي���ة 
ب�شكل مت�شل�شل ولكن تتخلله فراغات. 
كما اأن بع�س الوحدات ال�شردية تتكرر. 
فيعود احل���دث ب�شيغته دومنا اإ�شافة، 

وتتكرر بع�س اجلمل والعبارات.
للتاأكيد؟.

رمبا.
لكنه تكرار هو�شي و�شريري. ويتحكم 
ب���ه الن�شي���ان ق�ش���ري الأج���ل اأو ال�ش���ك 
بالغاية املرج���وة.  ولطاملا كان التكرار 
نوع���ًا من التعبري القه���ري يف ت�شوير 
الرغبة وفر�س عودتها اإمنا ب�شكل غري 
ع�ش���وي ول متما�ش���ك1. وه���و تعبري 
ذات���ي ع���ن مو�شوع���ات اأ�شا�شي���ة مثل 
اخل���وف من الف�ش���ل، فالإن�شان ل يكرر 
اإل الأحداث املوؤ�شف���ة اأو ال�شعبة التي 

متر به 2.
مع ذلك تنف���رد رواية )ظالل ج�شد( عن 
كل ما �شواه���ا اأنها ت�شتعيد دورة حياة 
بطلته���ا الوهمي���ة )رواء(، ول ت�شع���ى 
لتك���رار مف���ردات اأو مفاهي���م. فاأعم���ال 
�شع���د رحيم حتتلها �شي���غ تعود دائما، 
�ش���واء على م�شتوى املفردات واملعاين 
والأف���كار. ناهيك عن التكرار املعكو�س 
)نفي ال�شابق بنقي�ش���ه(. اإمنا يف هذه 
الرواي���ة تاأخ���ذ دورة احلي���اة �ش���كاًل ل 
متناهيا. فالرواية تدور حول حمورها 
لرت�شم عدة دوائر متطابقة دون نهاية. 
ينق�ش���ه  املحظ���ور  ارت���كاب  اأن  حت���ى 
البت���كار. فاجلرائ���م مت�شابه���ة، واأداة 

اجلرمية غرفة النوم وج�شد املراأة. 
تندرج هذه املحطة من حياة �شعد رحيم 
�شم���ن م�ش���روع الواقعي���ة اجلدي���دة. 
حيث اأن الراأ�س واقعي والقلب حديث. 
فهي تهت���م بتب�شيط جمري���ات ووقائع 
الأح���داث، وتقري���ب ال�شخ�شي���ات من 
حياتنا اليومية، والبتعاد ما اأمكن عن 
التالعب باللغ���ة. ولكن �شم�س احلقيقة 
ل ميك���ن اأن تتطور ب�شهول���ة. فاإدراكنا 
لدقائق الأمور يف واقع متدهور حتكمه 
الو�شائط املتعددة للمعرفة. وعلى هذا 

الأ�شا����س كان الأ�شل���وب مي�ش���رًا ويف 
نف�س الوقت يتاأل���ف من األغاز غام�شة. 
وكان���ت وظيف���ة التك���رار ه���ي يف حل 
غمو����س الألغ���از امل�شتع�شي���ة. وطبعًا 
لي����س بدافع الف�شول، اأو حبًا  باملعرفة 
ولك���ن خوف���ًا م���ن املجهول. وه���ذا هو 
تف�ش���ري فروي���د لوظيف���ة التك���رار، اإنه 
ي���دراأ املوؤجل بت�شريع���ه ولو يف جمال 

امل�شاحة النف�شية والتوقعات.
وتبقى مالحظة اأخرية.

�شل�شل���ة  رواء  �شخ�شي���ة  كان���ت  لق���د 
اأو  املغلق���ة  اجلي���وب  م���ن  لمتناهي���ة 
الأ�شرار. ال�شن���دوق الأ�شود بالتعبري 
يف  موج���ود  وتف�شريه���ا  ال���دارج. 
اأو ن�شفه���ا املذك���ر  اعرتاف���ات قرينه���ا 
�شعيد العط���ار. فهو مثلها ي�شك بواقعه 
ويهرب من ذاته. ويكاد اأن يقر اأن حياته 

جمرد ا�شتيهامات واأحالم يقظة.
نعم ه���ي موؤملة بدرجة انح���دار الواقع 
وتدني���ه وف�شاده، غ���ري اأن الورقة التي 
يك�شفه���ا �شعيد هي نف����س الورقة التي 
حتجبها رواء. اإنهم���ا من طينة واحدة 
وحج���رة واح���دة. يعي�ش���ان يف ع���امل 
ت�شنع���ه الرغب���ات ويح���دوه اخلي���ال. 

وحمركه ه���و اله���روب. واأهم 
قرينة عنوان ق�شة �شعيد. 

اله���روب  ن���وع  عموم���ا 
عن���ه  التعب���ري  واأ�شالي���ب 
تختل���ف من �شخ����س لآخر. 
فم���ا بال���ك ل���و اأنهم���ا مذك���ر 
ت�شتعم���ل  امل���راأة  وموؤن���ث. 
وه���و  الأ�شا�ش���ي  �شالحه���ا 
الغواي���ة. مبعنى اأن قانون 
اللعب���ة هو: وه���م بالعطاء 
يف  باحلي���ازة.  وخديع���ة 
يدخ���ل  الرج���ل  اأن  ح���ني 
يف قوقعت���ه. وكان �شعي���د 
م���ن اأول �شط���ر يف ق�شته 
عل���ى  م�شتلقي���ًا  الطويل���ة 
الأر����س ين���زف ويتخيل. 
ال�شريري���ة  والأعرا����س 
كله���ا  بال���ذات  لالنهم���ام 
يف  ت�ش���ارع  موج���ودة. 
م�شاه���د  القل���ب،  دق���ات 
ميك���ن  ول  �شبابي���ة 
ارتف���اع  منه���ا،  التثب���ت 

يف احل���رارة، اللهاث، التع���رق، الغزل 
اخللي���ع. ه���ذا بالإ�شاف���ة لذك���ر كلم���ة 
رموز  املرات، وو�شف  ""يد" ع�شرات 
ق�شيبي���ة يف حالة انت�ش���اب كالر�شا�س 

وال�شوط.
ل اأعتق���د اأن �شع���د رحي���م ق���ّدم مبنطق 
العن���ف  دورات  ع���ن  �شه���ادة  الدائ���رة 
املتك���رر يف تاريخن���ا املعا�ش���ر. واإمنا 
كان ي�شج���ل �شه���ادة ع���ن دورة النتاج 
وال�شته���الك، اأو دورة الغرائز.. حياة 
وهمية وموت موؤكد. واأجزم اأن منطقه 
تغلب عليه فل�شفة تهدمي البنية الفوقية 
)الظاه���رة( و�شياق اللغ���ة. وجتد اأدلة 
كث���رية يف جمم���ل اأعمال���ه عل���ى ه���ذا 
ال�شل���وك. فاحل���رب واجل���و الع�شكري 
لي�شا اأ�شليني لديه، وهما على الأحرى 
اأ�ش���داء حلقيق���ة تفك���ريه التجري���دي. 
حت���ى اأن اأزم���ة اليوراني���وم املخ�ش���ب 
يف ح���رب اخلليج حتت���ل م�شاحة على 
الهام�س يف )ترنيمة امراأة(. فقد �شخر 
هذا العمل لالإعراب ع���ن رغبته للعودة 
الغ���رب.  وه���و  احلكم���ة،  منب���ع  اإىل 
فرحل���ة بط���ل الرواية �شام���ر اإىل روما 
مفرو�ش���ة.  عودت���ه  لك���ن  اختياري���ة، 
واأ�شواق���ه لكلوديا ت�شل ملرتبة مر�س 

النو�شتاجلي���ا اأو احلنني املزمن، بينما 
ذكرياته ع���ن زوجته املرحومة ل ترقى 

ولو ملرتبة ظل اأو خيال.
)ظ���الل  ل����  بالع���ودة  و  بالنتيج���ة،  و 
ج�ش���د( جن���د اأن الدائ���رة الت���ي ت���دور 
فيها الأحداث ه���ي تنويعات على فكرة 
ال�شقوط م���ن اجلنة. فالع���ذاب من�شاأه 
احلرم���ان م���ن ال�شع���ادة. و مل ت�شج���ل 
الرواي���ة اإدان���ة ملخالف���ات رواء ولك���ن 
هن���اك حت�ش���ر على اختفائه���ا كرمز من 

رموز النعيم.
عق���ل  نت���اج  الرواي���ة  ه���ذه  كان���ت  اإذا 
كال�شيك���ي لقل���ت اإن اخلط���وط الثالثة 
)الروائ���ي، وال�ش���ارد العليم مبا تخفي 
ال�ش���دور كاأن���ه اإل���ه اأو خال���ق حقيقي، 
رم���وز  قيم���ة  له���ا  الت���ي  والأ�ش���وات 
لع���امل  تنتم���ي  مكني���ة(،  ا�شتع���ارة  اأو 
الت�شورات واملثل الأفالطونية، والتي 
تتاأل���ف من �ش���ورة مرفوع���ة و�شورة 

جزئية ومعنى مادي. 
ولك���ن �شع���د رحي���م اأبعد م���ا يكون عن 
املذه���ب الكال�شيكي ب���كل األوانه، حتى 
عن���وان  حت���ت  تدخ���ل  ل  حداثت���ه  اأن 
احلداث���ة الكال�شيكية الت���ي اأكل الدهر 
عليه���ا و�ش���رب. اإنه ل ي�شب���ح يف مياه 
النهر مرتني. وتوج���د انعطافات 
حت���ى يف كل خط م���ن اخلطوط 
وال�ش���ور  فاللغ���ة  ال�شابق���ة. 
فيم���ا  الأدوار  تتب���ادل  واملنط���ق 
اله���دف  لتحقي���ق  وذل���ك  بينه���ا 
املن�شود: ا�شتكمال املعنى واإغالق 

الدائرة على الأفكار.
لقد كانت الرواي���ة جتريبية، مثل 
ق�شة "الهروب من الدهاليز"، بكل 
معنى الكلمة. ما تب���داأ به ل تنتهي 
اإليه. وللتو�شي���ح اأي�شًا. اإذا كانت 
البداي���ة مع عالء ورواء العطار يف 
مكتب���ة اجلام���ع، اإن النهاي���ة تكون 
م���ع ع���الء متح���ول وم���ع ام���راأة ل 
نع���رف عنه���ا �شيئا حم���ددا، وكاأنها 
�شورة عن ه���ذا العامل الذي ينق�شه 
الإميان اأو الر�شالة اأو املبداأ.. العامل 
ال���الاأدري اخلائ���ن لنف�ش���ه واملنقلب 
"الو�شاي���ا  ع���امل  و�شاي���اه،  عل���ى 
املغ���دور بها" على ح���د تعبري ميالن 

كونديرا.

متتد اأحداث ق�ش�س )الباب الرابع( اإىل فرتة زمنية ما قبل الحتالل الأمريكي للعراق  وما بعده بطريقة 
توح����ي للق����ارئ اأنه اأمام م�شه����د واحد تت�شل اأج����زاوؤه بانتظام وتنا�شق مرعب. وم�ش����در الرعب هنا هو 
احلروب وما جرته من ماآ�ٍس على اأبناء �شعبنا املقهور. ولعل ق�شة )اجلندي( تلخ�س هذه امل�شاألة برمزية 
عالي����ة فاجلندي العائد من جبهة القتال يرف�����س اأن ينزع مالب�شه اخلاكية عند معا�شرته زوجته قائال لها: 
"�شاأبقى بهذه البدلة كي اأزرع يف اأح�شائك جنديا �شغريا �شيلتحق بحروبنا الكثرية القادمة". وبذلك فاإن 
الكات����ب يوحي باأن �شناعة احل����روب اآلية مقدرة لهذا البلد ويحمل امل�شوؤولي����ة بالطبع للطبقة ال�شيا�شية  
احلاكمة قبل الحتالل وما بعده.ومع ذلك فقد و�شع القا�س جمال نوري يف م�شتهل جمموعته الق�ش�شية 
ق�ش����ة توحي بالتفاوؤل على الرغم من �شور الدمار التي خلفتها احلروب وتاأثريات احل�شار وهي الق�شة 
الت����ي حتم����ل عنوان املجموعة )الب����اب الرابع( ومن�شاأ التف����اوؤل يف هذه الق�شة اأن الكات����ب ير�شم الثقافة 
والقراءة بابًا للولوج نحو امل�شتقبل الزاهر للبلد ، حيث اأن ال�شبي الذي يعاين مع عائلته من اآثار احلرب 
واحل�ش����ار ل ي����رى يف كل ه����ذا اخلراب �شوى �شندوق����ًا مليئًا بالكتب – وكاأنه يحت����وي على كنز ثمني – 
يقب����ل عليه����ا ويقراأها بنهم بال����غ. اإ�شافة اإىل اأن الأب ال����ذي يرجع من جبهة القتال ق����د اعتنى كثريا بهذه 

الكتب ورتبه����ا يف هذا ال�شندوق حفاظًا عليها 
من عبث اأولده. ولكن ولده النجيب اأثبت اأنه 
ي�شتح����ق ه����ذا الإرث الثقايف ال����ذي �شتتوارثه 
الأجيال م����ن بعده توا�شاًل م����ع تاريخ العراق 
املنت����ج للح�شارات والثقافة. وما يلفت حقا اأن 
غالف املجموعة الق�ش�شية قد �شمم على �شكل 
رف����وف كت����ب مهملة مب����ا ل يتوافق م����ع مغزى 
الر�شالة التي يريد الكاتب اإي�شالها للقارئ عر 
ق�ش����ة "الباب الرابع". ولكن رمبا اأراد امل�شمم 
الإيح����اء ب����اأن الثقاف����ة مهملة ويعمه����ا اخلراب 
نتيجة ملا اأحاق بالبلد من حروب وح�شارات. 
يهت����م الكات����ب يف ق�ش�ش����ه املتنوع����ة بهم����وم 
النا�����س م����ن ج����راء احل�ش����ار مث����ل "ابت�شام����ة 
ناق�ش����ة" و"عظام" وق�ش�س اأخ����رى متماهية 
م����ع ق�ش�س احل����رب والتي متت����د يف تاريخها 
اأ�ش����ود"  "مط����ر  مث����ل  ال�شن����ني  م����ن  لعق����ود 
و"الدمية" و"الع����ودة" و"اإطالقة" و"عيون" 
اأن����ت  "ه����ل  و  و"قرطا�شي����ة"  و"ماراث����ون" 
متاأك����د؟"، وق�ش�����س الن����زوح مث����ل "اأقفا�س" 
و"اأ�شئل����ة". اأما الق�ش�س التي تهتم بال�شيا�شة 

ب�شكل عام فتاأخذ اأبعادًا مبا�شرة اأحيانًا وترميزًا �شيا�شيًا اأحيانًا اأخرى مثل "كلب م�شعور" و"الكر�شي" 
و"وج����وه" و"ب�ش����اق" و"الأ�شب����ع" و"الق�ش����ورة" و"�شرية ع�شا". اأم����ا الق�ش�س املتبقي����ة فتتوزع بني 

الق�ش�س العاطفية والجتماعية والأمور العامة .
اإ�شافة اإىل ق�شة )اجلندي( التي اخت�شرت روؤية الكاتب ال�شيا�شية وموقفه جتاه احلروب نلتقط الروؤية 
الن�شاني����ة التي توحي بها ق�شة )قرطا�شية( والتي �شاغها الكاتب بلغة ب�شيطة ودقة فنية عالية. فالرجل 
الذي دمرت احلرب بيته وقتلت كل اأفراد عائلته يواظب على �شراء القرطا�شية لأولده كل مو�شم درا�شي 

متامًا مثلما اعتاد ذلك يف �شنوات ما قبل احلرب. 
ت����رز ق�ش����ة )وج����وه( يف الرتمي����ز ال�شيا�شي فهي عل����ى ب�شاطته����ا تدي����ن ال�شيا�شيني النتهازي����ني الذين 
يتلون����ون م����ع كل ع�ش����ر اأو توجه �شيا�شي. كذل����ك ق�شة )ق�ش����ورة( والتي تلخ�س م�شاأل����ة �شقوط احلكام 
الطغ����اة برمزي����ة عالية. ويب����دو اأن الكات����ب قد تاأثر باإح����دى ق�ش�س اإرن�ش����ت همينغ����واي واأظنها )ثلوج 
كليمنج����ارو( يف و�شف����ه حللم الأ�شد بال����راري امل�شم�شة اخل�ش����راء بينما ي�شف همينغ����واي بطله باأنه 
يحل����م ب�شواطئ اأفريقية امل�شم�ش����ة والتي مترح فيها الأ�شود. والرتمي����ز ال�شيا�شي الأكرث فنية يتمثل يف 
ق�ش����ة )�ش����رية ع�شا( حيث يرتكز ال�شقوط ال�شيا�شي يف رمز الطغاة وه����ي الع�شا التي يك�شرها التالميذ 

ويرمونها يف �شلة املهمالت. 

�ضهادة يف رواية )ظالل ج�ضد، �ضفاف الرغبة( 
ل�ضعد حممد رحيم

)الباب الرابع( جلمال نوري

اأثر احلرب واحل�ضار والنزوح

 لهذا كتب النم�شاوي �شتيفان ت�شفايج 
روايته " لعب ال�شطرجن " التي حتمل 
يف م�شمونها ف�ش����اءات �شردية ت�شري 
مب����وازاة الع����امل الغ����ارق يف احلروب 
دون اأن تت����ورط يف جولتها مبا�شرة، 
اأبطاله����ا جيو�س من خ�ش����ب ت�شري اإىل 
كتبه����ا  الالعب����ني،  �ش����راع  يف  حتفه����ا 
ذ قراره بالنتحار  ت�شفايج بعد اأن اتخَّ
احتجاجًا عل����ى احلرب العاملية الثانية 
الت����ي راأى بوادره����ا تع�ش����ف بالق����ارة 

العجوز وبلدانها.

عل����ى  جوهره����ا  يف  تق����وم  الرواي����ة 
�شخ�ش����ني م�شافرين فقط، الأول لعب 
ال�شطرجن العاملي "�شريكو زينتوفيك" 
الذي تويف وال����ده البحار غرقا فعانى 
طوياًل م����ن الأو�ش����اف امل�شبق����ة حول 
عدم اأهليت����ه، وعدم قدرته على الكتابة 
والق����راءة، حت����ى مت اكت�ش����اف قدراته 
الهائل����ة يف ال�شط����رجن وه����و يف عامه 
اخلام�س ع�شر ح����ني قادته الأقدار اإىل 
اللع����ب اأم����ام �شابط متقاع����د يف غرفة 
ق�س مت ا�شتدع����اوؤه على عجل ليح�شر 

احت�ش����ار ام����راأة م�شن����ة، غرف����ة الق�س 
كانت بوابة الطفل الذي هزم ال�شابط 
احلي����اة،  نح����و  ال�شط����رجن  لعب����ة  يف 
فانتق����ل اإىل املدين����ة املج����اورة ومنه����ا 
اإىل النم�شا حيث تدرب لعام كامل على 
ي����د اأح����د اأمه����ر العارفني به����ذه اللعبة، 
وليتفوق بعد ذلك عامليا هازما اجلميع 

منفردين وجمتمعني.
اأما الثاين فهو الدكتور “ب” اأو ال�شيد 
“ب”، من�شاوي ينتمي اإىل اأفراد عائلة 
كانت مقرب����ة من الق�شر الإمراطوري 

الأم����راء  اأ�ش����رار  كامت����و  فيين����ا،  يف 
وواجهاته����م املالي����ة نا�شع����ة البيا�س، 
ه����ذه العالق����ات املت�شابك����ة كانت وبال 
عل����ى الدكت����ور “ب” ال����ذي مت اعتقاله 
عل����ى ي����د جه����از الأم����ن الأمل����اين عق����ب 
احت����الل النم�ش����ا ومط����اردة كل رم����وز 
العه����د املنتهي، فت����م اعتقاله يف �شجن 
حيث وجد ذات����ه يف مواجهة حادة مع 
الفراغ القات����ل ودورات التحقيق التي 
ل تنته����ي، �شمن لعب����ة روائية يح�شل 
بطريق����ة ما ال�شجني عل����ى كتاب يكون 

مالذه وعامله يف ال�شج����ن، ذلك الكتاب 
ت�شم����ن فنون لعب����ة ال�شط����رجن ف�شال 
ع����ن مئ����ة وخم�ش����ني �شوطا م����ن اأ�شهر 
املباري����ات العاملي����ة يف ه����ذا امل�شمار، 
ال����ذي  الثق����ب الأ�ش����ود  كان ه����ذا ه����و 
غ����رق به العم����ود الث����اين يف الرواية، 
فذاب يف مع����ادلت الحتمالت وتوقُّع 
ح����ركات اخل�ش����وم رغم ع����دم جلو�شه 
يوما اأمام رقعة �شطرجن، فهو ميار�س 
ه����ذا الن�ش����اط ذهنيًا فقط م����ن خالل ما 

اطلع عليه من كتب حول ال�شطرجن.
وخلل����ق م�شاحة م�شرتك����ة بني العاملني 
جل����اأ ت�شفايج  اإىل �شخ�شيات اإ�شافية، 
كالراوي ال����ذي ينقل للق����ارئ ما حدث 
دون فعل وا�شح يف جمريات احلكاية، 
وال�شي����د  هاوي ال�شطرجن الذي يتكفل 
باإقناع بطل الع����امل بح�شور نزال ملرة 

واحدة اأمام الدكتور "ب"
منذ العتبة الأوىل للن�س تبداأ الرواية 
تغي����ب  الت����ي  الذاتي����ة  ع����ن  بالبتع����اد 
لي�شيطر �شمري “الغائب” يف احلديث 
ال����راوي،  اأم����ام  الروؤي����ا  احلا�ش����ر يف 
لتحقي����ق ه����ذه املعادل����ة كان ل ب����د من 
ا�شتجالب �شديق اآخر اأي�شا بال هوية 

وا�شح����ة ليخر ال����راوي والقارئ معا 
ع����ن اأ�ش����رار لعب ال�شط����رجن ال�شهري، 
بينم����ا تكف����ل ال����راوي بتفكي����ك اأ�شرار 

الدكتور “ب”.
بهو�����س  امل�ش����اب  “ب”  الدكت����ور 
ال�شطرجن، يواجه بط����ل العامل فريبح 
الن����زال الأول و�ش����ط ده�ش����ة اجلمي����ع 
مب����ن فيه����م البط����ل، لك����ن �شرع����ان م����ا 
يكت�ش����ف الأخ����ري نقط����ة �شع����ف الأول 
م����ع ب����دء الن����زال الث����اين، فالنتظ����ار 
كان مقت����ل الدكت����ور "ب" وبه����ذا راح  
"�شريكو زينتوفيك"  با�شتنزاف ع�شر 
دقائق كامل����ة بني كل نقلة ونقلة، وهذا 
م����ا و�ش����ع الدكت����ور "ب" يف مواجهة 
�شادم����ة م����ع حال����ة ال�شج����ن، فع����ادت 
اأح����وال ال�شطراب الذهن����ي ملداهمته 
حت����ى يتدخل الراوي لإنه����اء امل�شهدية 
باإق����رار “ب” الهزمي����ة ك����ي ل ينفج����ر 

حتت ال�شغط الهائل.
هك����ذا تغ����دو رواي����ة ت�شفاي����ج �شه����ادة 
قا�شية عن الالعبني يف هذا العامل وعن 
املتفرج����ني الذي����ن ل يعرف����ون اأ�ش����رار 
اللعب����ة اأو مكامن النج����اح واخل�شارة 

فيها.

ف�ضاءات �ضردية ت�ضري مبوازاة العامل الغارق يف احلروب

متابعة املدى

د.في�سل عبدالوهاب حيدر

 �سالح الرزوق

احلياة ما هي اإل رقعة �سطرجن، اأم�س كان كاليوم، كومة حروب، واأمل ي�سيق بنا، حّد الختناق، الب�سطاء يرحلون، 
مبا يحملوه يف �سدورهم من اأحالم ب�سيطة، واأمنيات �سغرية، من اأجل اأن يعتلي اجلبناء عر�س ال�سلطة، اوؤلئك الذين 

يقفون يف ال�سفوف الأخرية دائما خوفًا على حياتهم، غري مبالني مبا �سيحدث من دمار، نعم ما حالنا اإل رقعة �سطرجن، 
ل�سنا من ُي�ّسري حياته، فهنالك اأيٍد خفية، هي من ت�سع امللوك الذين تختارهم يف ال�سفوف اخللفية، وتر�ُس اأمانينا 
فداًء لهم دون اإرادٍة منا، وتنحرنا حتت اقدامهم يف حروب لنعرف ما اأ�سبابها، لنرتك اأن�سافنا من الع�ساق على قيد 
انتظار واأمل، ليرتجل اأولدنا اإىل املدار�س حفاة بال حقائب مدر�سية، لنرتك �سفرية الطفلة ودميتها جال�سة على 

اإرجوحة تاأخذها حيث املجهول، اأما من يجل�س خارج تلك الرقعة، فينظر م�ستمتعًا بكم البوؤ�س الذي يراه، ُي�سفق لتلك 
اليادي التي حُتركنا ب�سغف نحو  اإنت�ساٍر ل معنى له...


