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دنيا ميخائيل �شاعرة من طراز خا�ص
 علي ال�شوك
�أنا �أت�سلى ب�شعرنا القدمي
�أحيان ًا ،كلما وقعت بع�ض
مناذجه حتت متناول
يدي� .أي �إنني ال �أفكر يف
قراءته �إال عر�ض ًا .وهذا
يعني �أنني ل�ست من هواة
ال�شعر.لكن هذا ال يعني
�إنني ((عدو ال�شعر)) ،مع
ذلك نحن كلنا حمكومون
ب�سطوة حمفوظاتنا من
ال�شعر .حمفوظاتنا من
ال�شعر تنطوي على الكثري
من اللغو ،والقليل من
االلتماعات اجلميلة.
لكنني �أبحث عن �شعر
ميلأين .مل �أجد حتى
الآن �شعراً يغمرين ،مثل
لوحة الع�شاء الأخري؛
ولوحات ڤان كوخ؛ ومثل
مو�سيقى بيتهوفن؛
و�شوبان؛ وديبو�سي؛ وفن
العمارة ،مبا فيها العمارة
اال�سالمية .وعلى وجه
اخل�صو�ص ،مثل الأعمال
الروائية العظيمة ،كرواية
الأحمر والأ�سود؛ ورواية
�آنا كارنينا ...الخ.

دعتن ��ي اىل كتاب ��ة ه ��ذه الأكتوب ��ة
جمموع ��ة �شعري ��ة �أر�سلته ��ا ا ّ
يل
دني ��ا ميخائيل بي ��د ال�صديق ��ة فاطمة
املح�س ��ن .عن ��وان الإ�ضمام ��ة ه ��و
(احل ��رب تعم ��ل بج ��د) .مل يعجبن ��ي
العن ��وان .وج ��دت كلم ��ة ((تعم ��ل))

نرثي ��ة �أكرث من الل ��زوم ،ومثلها كلمة
((بجد)) .وهذا العنوان مل ي�شجعني
عل ��ى ق ��راءة املجموع ��ة ،ف�أهملته ��ا
�أول الأم ��ر ،ال�سيم ��ا وان جتربتي مع
ال�شع ��ر ((احل ��ر)) مل تكن موفق ��ة� .أنا
�أ�ص�ل ً�ا ال �أح ��ب قراءة ال�شع ��ر .وحتى
ال�شع ��ر االنكلي ��زي ال ��ذي ين�ش ��ر يف
جمل ��ة London Review of
 Booksمل يعجبني قط .كنت �أقر�أ
�سطري ��ن �أو ثالث ��ة ث ��م �أترك ��ه .لكنني
�أقبلت على قراءة املجموعة بتثاقل.
ول�سوء ح ��ظ الكاتبة �أنني كدت �أرمي
املجموع ��ة يف �سل ��ة املهم�ل�ات لأن
كلم ��ات ال�صفح ��ة الأوىل مل تعجبن ��ي
كثري ًا .فالبداية مل �أجدها ((�شعرية)).
ج ��اء فيه ��ا ((كم ه ��ي جم ��دة احلرب،
ون�شط ��ة ،وبارعة!)) وق ��د ي�سري هذا
عل ��ى ((الق�صي ��دة)) االوىل كله ��ا .مل
ته ��زين ه ��ذه ((الق�صي ��دة)) .و�أنت ��م
تعلمون �أنها ق�صيدة نرث .لذلك ينبغي
له ��ا �أن تعجبن ��ا �أك�ث�ر م ��ن الق�صي ��دة
الكال�سيكي ��ة ،وم ��ا ي�سم ��ى بال�شع ��ر
احل ��ر� .أنا مل �أج�شم نف�سي عناء قراءة
�شع ��ر ال ي�ضاهي ال�شع ��ر الكال�سيكي،
�أو ال�شع ��ر احل ��ر ،ل ��وال �أن احلظ كان
مواتي ًا لدنيا ميخائيل .قلت فلأوا�صل
ق ��راءة �صفح ��ة �أو �صفحت�ي�ن من هذه
املجموع ��ة لعلي �أجد فيه ��ا ما ي�شدّين
اليها .جت ��اوزت ((الق�صيدة)) الأوىل
اىل م ��ا بعدها و�أن ��ا متثاقل �أو مرتدد.
تعلمون �إن الق ��ارئ �سلطان ،ي�ستطيع
�أن يتنم ��ر عل ��ى الكات ��ب امل�سكني .فما
بالك ��م بكات ��ب ا�ستخ ��ف ب ��الأوزان
ال�شعري ��ة ،و�أخ ��ذ يكتب ال�شع ��ر بلغة
النرث؟
(باملنا�سب ��ة ،كن ��ت �أف�ض ��ل ل ��و قال ��ت
دني ��ا ((ت�ست ��در مط ��ر ًا ))...ب ��د ًال م ��ن
((ت�ستدع ��ي مط ��ر ًا ))...ه ��ذا ر�أي ال
�أ�صر علي ��ه ،لأن لغة دنيا ميخائيل يف
املجموعة جميلة و�شعرية بحق.
�آه� ،إن الكتاب ��ة ف ��ن �صع ��ب ،فكيف لو
كان ��ت كتابة �شعرية� .أن ��ا هنا �أجد من
ال�سهول ��ة �أن �أعرت� ��ض عل ��ى بع� ��ض
ماج ��اء يف املجموع ��ة م ��ن تعاب�ي�ر.
لكنن ��ي ال �أري ��د �أن �أ�ص ��ر عل ��ى ذل ��ك،
لأنن ��ي ،كم ��ا قل ��ت ،مل �أج ��د يف لغته ��ا
عيب� � ًا� .إن جم ��ال لغ ��ة املجموع ��ة يف
ب�ساطتها .ف�أنا �س�أجد لذة يف ب�ساطتها
ويف م ��ا تنط ��وي علي ��ه املجموعة من
لغ ��ة �ساخ ��رة �أو هازل ��ة مبطن ��ة .وقد

بد�أت لغة املجموعة الهازلة تعجبني.
�أوه ،ب ��د�أت ه ��ذه ال�شاع ��رة تفر� ��ض
عل � ّ�ي �إعجابي به ��ا .فالق�صيدة الثانية
�شدتن ��ي �إليه ��ا� ،أن ��ا ال ��ذي ال يعجبني
العجب .وما ذاك �إال لأن دنيا ميخائيل
�أ�ص ��رت عل ��ى �أن تلقنن ��ي در�س� � ًا ب� ��أن
ال�شع ��ر لي� ��س يف الأوزان وال ��كالم
املنمق.
�إنني الآن �أوا�صل ق ��راءة �شعر مفرط
يف �سذاجت ��ه ،لكنه جميل ج ��د ًا� .شعر
من منط �آخر ،مبت ��ذل ،لكنه مذهل يف
جماليته النافرة.
�أنا ترك ��ت اهتمامي بال�شعر منذ زمن.
وبقيت �أت�سلى ب�أبيات �أحفظها ،مثل:
�أنا عندي من الأ�سى جبل
يتم�شى معي وينتقل
ومثل:
كانوا برود زمانهم فتفرقوا
فك�أمنا لب�س الزمان ال�صوفا
ومثل:
ق�صتي �أعظم ق�صـة
�صــارت الظبيـة ل�صـة
�سرقت ك�أ�س مدامـي
وامت�صا�صي منـه م�صـة
خبـ�أتـــه فـي مـكان
فـي فـ�ؤادي منـه غ�صـة
ال �أ�سميــه وقــار ًا
للخليفــة فيــه حـ�صـة
ومثل:
خبرَ وين �أَن �سلمى
خرجت يوم امل�صلى
فاذا طري مليح
فوق غ�ضن يتفلى
قلت من يعرف �سلمى
قال ها ثم تعلى
قلت ياطري ُ
ادن مني
قال ها ثم تدىل
قلت هل �أب�صرت �سلمى
قال ال ثم توىل
لك ��ن كل الذي �أحفظه وال �أحفظه �شعر
منطق ��ي .ث ��م ج ��اءت دني ��ا ميخائي ��ل
ورم ��ت يف وجوهنا �شع ��ر ًا من طراز
�آخر� ،أطرف ما فيه انه ال يكاد يختلف
عن الهذيان ،لكنه لي�س هذيان ًا .فال�شعر
ال ��ذي نعرفه يخاطبك بلغ ��ة تتوقعها.
�أما �شع ��ر دنيا ورفاقه ��ا الآخرين فهو
يفاجئ ��وك بلغت ��ه غ�ي�ر املتوقع ��ة .هل
قل ��ت هذيان� � ًا؟ كال� ،إن ��ه �ش ��يء �آخ ��ر
يقرتب م ��ن الكالم الالم�س� ��ؤول ،كالم
�إن�سان غري جاد.

يولي�سي�س ..و ر�سم خارطة
لأحداث حكاية الأودي�سة القدمية
ترجمة :عادل العامل

�إن ميزة هذا ال�شعر هو �إنك ال تتذكره.
�إن ��ه �شعر يزول م ��ن ذاكرتك ،ال ت�شعر
له �أثر ًا .وهذه ح�سنة ،النك ت�شعر كلما
�أعدت قراءته �إنه �شعر جديد.
كن ��ت �أري ��د �أن �أتطرق اىل ذك ��ر �أبيات
ذات �إ�شكالي ��ة ،وه ��ذا مل ي�شج ��ع ط ��ه
ح�سني عل ��ى ذكرها يف �سي ��اق حديثه
عن ال�شعر اجلاهلي املنتحل ،الأبيات
هي� ،أو هما بيتان يف واقع احلال:
يتمنى املرء يف ال�صيف ال�شتا
فاذا جاء ال�شتا �أنكره
ال بذا ير�ضى وال ير�ضى بذا
قتل االن�سان ما �أكفره
ه ��ذان البيت ��ان ين�سب ��ان اىل ام ��رئ
القي�س .و�سي�صبح الأمر هنا وا�ضح ًا
مل ��اذا مل يتط ��رق ط ��ه ح�س�ي�ن اىل
ذكرهما.
وفكرت يف مراجعة موقفي من ال�شعر
اخل ��ايل من الوزن والقافي ��ة .و�أعدت
قراءة جمموعة دنيا ميخائيل (احلرب
تعم ��ل بج ��د) .وحاول ��ت �أن �أتب�ي�ن
مواطن ال�شعر يف هذه املجموعة.
ه ��ذه ال�شاعرة جعلتن ��ي �أن�سى ت�أريخ
عالقت ��ي بال�شع ��ر .طبع� � ًا ه ��ي مل تكن
رائ ��دة .هن ��اك �شعراء �آخ ��رون تخلوا
ع ��ن ال ��وزن والقافي ��ة .و�أن ��ا مل اق ��ر�أ

�إال لبع�ضه ��م ،وه ��ذا ق�ص ��ور من ��ي.
لك ��ن ال�صدف ��ة عرفتن ��ي به ��ا والف�ضل
يف ذل ��ك اىل �صديقته ��ا و�صديقت ��ي
فاطمة املح�سن .و�س�أع�ت�رف ب�أن دنيا
ميخائيل قدم ��ت يل �شعر ًا �آخر� ،شعر ًا
من ط ��راز �آخر .ولأحت ��دث عن ال�شعر
اجلديد ،غ�ي�ر امل ��وزون واملقفى .قبل
الآن كن ��ت �أق ��ر�أ من ��اذج م ��ن ال�شع ��ر
االنكلي ��زي احلديث .مل تهزين كثري ًا.
ومل ته ��زين النم ��اذج الت ��ي قر�أتها من
ال�شع ��ر العربي احلدي ��ث .رمبا لأنني
مل �أح�س ��ن االختي ��ار� ،أو مل تقع حتت
متناول يدي ،لكن �شعر دنيا ميخائيل
كهربني .نع ��م ،كهربني وهذا �شيء مل
يح ��دث معي �سابق ًا �إال جزئي ًا يف �إطار
الق ��راءات هن ��ا وهناك� ،أم ��ا جمموعة
دنيا ميخائيل فقد كهربتني.
�س�أكتفي بذكر ((ق�صي ��دة)) (�صوت).
هي كلم ��ات خاطف ��ة ،لكنه ��ا خطفتني
ب�سحرها:
((�أعود� ،أعود� ،أعود� ،أعود ،هكذا ظل
الببغاء يردد ،يف الغرفة ،التي غادرها
�صاحبها ،وترك الببغاء ،وحده ،يردد:
�أعود� ،أعود� ،أعود� ،أعود)).
�أهذا �شعر� ،أم �سحر؟

ً
طموحا من ( يولي�سي�س
مل يكن جيم�س جوي�س �إال بالكاد يف و�ضع ي�ساعده على البدء برواية جديدة ،رواية �أقل
) بكثري ،خالل �أحداث 1915الدراماتيكية املرتبطة باحلرب العاملية الأوىل ،يف مدينة تريَ�ست ،التي كان يقيم
فيها .فقد كان ً
عاطال عن العمل ،بعد �أن �أُغلقت املدر�سة التي كان يدرّ�س فيها ،و ً
جاثما على حافة جبهة القتال مع
فقريا كما كانت حاله � ً
زوجة و طفلني ،و ً
أبدا .و مل تكن روايته ( �صورة الفنان ً
�شابا ) من�شورة �آنذاك ،و كانت (
�أه ��ل دبلن  ) Dublinersقد ظهرت يف املكتبات قبل �أ�سبوعني فقط من اغتيال الأر�شيدوق فرانز فريديناند،
ال ��ذي �أ�شع ��ل فتي ��ل احلرب العاملية الأوىل .و مل يكن ق ��د بيع من هذه الرواية �إال القليل ج � ً
�دا ،كما جاء يف مقال
كيفني بريمينغهام ،املقتب�س من كتابه ( �أخطر كتاب  :املعركة من �أجل يولي�سي�س جوي�س ) ال�صادر يف حزيرانً
 2014عن دار بينجوين .و كانت ( يولي�سي�س ) يف الأ�صل فكرة لق�صة ق�صرية ترتبط بروايته ( �أهل دبلن
) .ف ��كان �ألفري ��د ه� �ـ هنرت  Alfred H Hunterمي ّث ��ل لديه ً
بطال حلرب طروادة ،بط ��ل ملحمة هومريو�س
العظم ��ى ،مل ��ك �إيثاكا ،يولي�سي�س .و كانت معادلة " هنرت ــ يولي�سي� ��س " هذه مالئمة ب�شكل جيد لق�صة ق�صرية
لكن الفكرة كانت قد كربت يف عقل جوي�س .و كان جوي�س قد بد�أ يف عام  1914بتجميع ِف َكره .و ر�سم خارطة
ً
هبوطا يف اجلحيم .Hades
لأح ��داث حكاية الأودي�س ��ة القدمية حتى دبلن  :كان الدفن يف مقربة غال�سنيفن
و كان ��ت �شقة �صديق ��ه برين يف �شارع �أي�سل هي ق�صر يولي�سي�س يف �إيث ��اكا .و اتخذ ليولي�سي�س ا�سم ليوبولد
بل ��وم ،و البن يولي�سي�س ،تيليما�شو�س ،ا�سم �ستيفن ديدالو� ��س .و كان �ستيفن هذا ً
ابنا ل ٍأب مفقود ،و بلوم � ًأبا
يج ��د ً
طريقا ل ��ه للعودة �إىل ابنه .و كانت زوجته ،مويل ،هي بينيل ��وب ،املنتظرة ب�ص ٍرب عودة زوجها من حرب
طروادة .كانت فكرة امللحمة تبدو ،عند �أوائل القرن الع�شرين ،عتيقة
الط ��راز .و كان ��ت الأودي�سة مت ّثل جوهر احل�ض ��ارة املتما�سكة ،و �إذا
م ��ا كانت احلرب تعبرّ ع ��ن �أي �شيء فهي �أن �أوروبا كانت متجزئة .و
ً
ملحمة �ساخرة ،حكاية ت�ست�شهد مبقارنات
�أودي�سة �آيرلندية �ستكون
كال�سيكية لتهز�أ مما �أ�صبحت احل�ضارة عليه .و كانت هناك ،بالن�سبة
جلوي� ��س� ،إثاري ��ة  thrillماك ��رة يف �إعادة ت�ص ��ور امل�سرح امللحمي
عل ��ى �أنه دبلن املزري ��ة القذرة �آنذاك .و مل يك ��ن يولي�سي�س دبلن ً
ملكا
ب ��ل مط ِّوف � ً�ا  canvasserجلري ��دة ،و هو يع ��ود �إىل البيت ال ليجد
ً
ملكة وفية و �إمنا زوجة احتالت عليه ً
مبكرا يف ذلك ال�صباح .و كانت
ر�ؤي ��ة حي ��اة ليوبولد بلوم من خالل مغام ��رات يولي�سي�س هي النظر
�إىل الق ��رن الع�شرين عَرب مر�آة ال ِقدَم املت�صدعة.غري �أن اجلانب الآخر
من �إثارية جوي�س هي حتويل البيئة اليومية للمدينة احلديثة .فراح
قرون من الدنيوي �أو الأر�ضي �إىل الأ�سطوري و
جوي� ��س ين�سل عَرب ٍ
بالعك� ��س .و ف ّكر ل�سنني بوم�ضة جت� � ٍّل  epiphanyكلحظ ٍة تك�شف
ع ��ن " روح ال�ش ��يء الأكرث �شيوع � ً�ا "ً ،
وفقا لتعبري �ستيف ��ن ديدالو�س .لكن �ستيفن يخربن ��ا ،يف ( يولي�سي�س )،
�أن " حلظ ��ة التخ ّي ��ل الكثيف ��ة " هي ّ
تب�صر َع�ب�ر الزمن و فيه " .و هكذا يف امل�ستقب ��لِ � ،أخ املا�ضي ،ميكن �أن �أرى
نف�سي و �أنا �أجل�س هنا الآن لكن بوا�سطة االنعكا�س من ذلك الذي �س�أكونه �آنذاك " .فكل �شيء نكونه ،كل �شيء
نفعل ��ه ،يكت�س ��ب معناه الأكرث حتم ًّال يف �إدراكات مت�أخرة� ،ستكون نف�سها ع َل ًفا للحظاتٍ �أبعد� .إن التج ّلي يتعلق
بامل�ستقب ��ل .و ا�ستط ��اع جوي�س �أن يرى نف�سه ً
�شابا يف دبلن الآن و القنابل تت�ساقط حول تريَ�ست .هكذا احلال
مع احل�ضارات و هي تروي ق�ص�صها .و كان بو�سع دبلن ،وهي على عتبة القرن الع�شرين� ،أن تنظر �إىل الوراء
لرتى نف�سها على امل�سرح الهومريي � ً
أخريا.
و م ��ع هذا �أ�ضاف جوي�س م�ستوى �آخر م ��ن التعقيد ــ ً
�شيئا ما �صهر ال ُن ُظم املتباينة للأهمية يف العامل احلديث.
فب � ً
�دال م ��ن ملحمة تنت�شر على مدى �سنني ،ف�إن ( يولي�سي�س ) ه ��ذه �ستحدث يف يوم واحد .و يف القرن احلادي
و الع�شري ��ن تب ��دو الرواية الـدوري ��ة  circadianطبيعية .فنحن معت ��ادون على تكت ��كات التقارير الناب�ضة
باحلي ��اة .و تغذي ��ات املعلومات الآنية على الأنرتنت ،و حتديثات الأو�ضاع ،و �أخبار الـ � 24ساعة التي تزودنا
جميعه ��ا ب� ��إدراك �أن الأح ��داث العاملية ت ��دور يف �أيام مفردة .مع �أن ��ه يف عام  1915كانت فك ��رة �أن يكون يوم
مالئما لرواية متطاولة � ً
واحد � ً
أمرا ً
ً
إطارا ً
غريبا .لقد كان هناك كتاب قليلون كتبوا روايات من يوم واحد
زمنيا
يف ال�ساب ��ق ،لك ��ن مل يكن �أيٌّ منه ��ا باحلجم الذي تخيله جوي� ��س� ،أو كملحمة .و كان جوي� ��س يخطط لتحويل
ي ��وم واحد �إىل وحدة كتابية م ��ن التعقيد املذهل حيث يكون اجلزء الدوري هو الفرتة كلها يف الوقت نف�سه .و
�سيكون يو ٌم من حزيران يف دبلن جُ ً
زيئا مم ّث ًال للح�ضارة الغربية.
 عنThe Irish Times :

الر�شاقة الروائية ..الدخول الآمن لرواية "جمهورية مرمي"
ي�شتغل الروائي العراقي وارد بدر ال�سامل يف خمتربه ال�سردي بروية و�صرب حاذقني� ،إذ يحاول ال�سري احلثيث لإجناز
دقيق مل�شروعه ال�سردي املتوا�صل ،فهو يطالعنا هذه املرة بروايته اجلديدة "جمهورية مرمي" ال�صادرة عن دار املتو�سط
لعام  ،2018بـ � 110صفحة من القطع املتو�سط.

خ�ضري فليح الزيدي

عالم الكتب..

�أدرك ال�س ��امل بجمهوريت ��ه اجلدي ��دة
والر�شيق ��ة� ،أه ��م اعط ��اب الرواي ��ة
العربي ��ة وم ��ا تعاني ��ه مم ��ا ي�س ّم ��ى
بالبدان ��ة الروائي ��ة كم�صطل ��ح نحت ��ه
الناق ��د د � .سعيد يقطني ،مدرك ًا لأخطر
�أمرا�ض البدانة الروائية ،وما ت�سببه
من موت �سريري لها ،فالقارئ العربي
يعاين من �ضيق الوقت و�ضغط احلياة
واغ ��راءات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
كحواجز تعيق دوامة القراءة.
�أدرك ال�س ��امل تل ��ك املهم ��ة اجلدي ��دة
ل ��ه ككات ��ب روائ ��ي ،وراح يعمل على
تنظي ��م منظوم ��ة االقت�ص ��اد الروائي
فعم ��ل عل ��ى عن�ص ��ر االخت ��زال يف
م�ساحة املنت ال�سردية ،الذي ي�ؤدي يف
نهاية الطري ��ق �إىل الرت�شيق ،على �أن

ال�ساعات احلمراء

ليني زوما�س م�ؤلفة هذه الرواية هي كاتبة �أمريكية تر�شحت يف عام 2013
�ضمن القائمة النهائية لنيل جائزة اوريغون للكتابة ،وتعمل بالتدري�س يف
جامعة والي ��ة بورتالن ��د يف هذه الرواي ��ة اخليالية،
تعود للحديث عن الإجها�ض مرة �أخرى كونه ما يزال
يعترب عم ًال غري قانوين يف �أمريكا،رغم ان التعديالت
االخرية يف قوانني االحوال ال�شخ�صية متنح اجلنني
ح ��ق احلي ��اة واحلرية وامللكي ��ة .ويف بل ��دة �صغرية
ا�شته ��ر �سكانه ��ا مبمار�س ��ة ال�صيد،نلتق ��ي يف ه ��ذه
الرواي ��ة م ��ع خم� ��س ن�س ��اء خمتلف ��ات ج ��دا يواجهن
احلواج ��ز اجلدي ��دة �إىل جان ��ب الأ�سئل ��ة القدمي ��ة
املحيطة بالأمومة والهوية واحلرية.حتاول رو،وهي
معلم ��ة يف املدر�س ��ة الثانوي ��ة�،أن تنج ��ب طفله ��ا،يف
الوق ��ت الذي تكتب فيه �سرية حياة �إيفور،امل�ستك�شفة
املعروفة يف القرن التا�س ��ع ع�شر� .أما �سوزان فهي �أم
حمبط ��ة الثنني من االوالد،تورط ��ت يف زواج فا�شل.
�أم ��ا ماتي فهي ابنة متبناة يعامله ��ا والديها بكل عطف وحنان وهي واحدة
من �أف�ضل الطالب عند املعلمة رو،و�أخري�أ هناك جني الطبيبة املوهوبة،التي
جتمع م�صائرهن جميع ًا عندما يتم القب�ض عليها وحماكمتها.

يبقي ا�شرتاط ��ات الفن الروائي قائمة
للرواية م ��ن دون الدخول يف م�ساحة
وا�شرتاط ��ات الرواي ��ة الق�ص�ي�رة
"النوفي�ل�ا" .فق ��د الت ��زم يف خارطة
املبن ��ى ال�س ��ردي التقلي ��دي لروايته،
لكن ��ه عم ��ل عل ��ى موا�صف ��ات النجاح
لتحقي ��ق م ��ا �سع ��ى �إلي ��ه يف بل ��ورة
واعية ملتطلبات الرواي ��ة االقت�صادية
الع�صرية.
يخل� ��ص الق ��ارئ الواع ��ي ل�سلط ��ة
الق ��راءة بع ��د االنته ��اء م ��ن مهمت ��ه،
�إن ��ه كان م�ش ��دودا لالنتقال ��ة الزمني ��ة
املح�سوب ��ة يف لعبة الزم ��ن واملتخيل
ال�سردي ��ة ،عندم ��ا ي�ضعن ��ا الكاتب يف
ع ��ام  2036م ��ن ه ��ذا الق ��رن .وتل ��ك
واح ��دة م ��ن ابتكارات ��ه اجلدي ��دة يف

م ��وت احلا�ضر والإبقاء على عن�صري
املا�ضي وامل�ستقبل.
�إن الق ��راءة الواعي ��ة لتفكي ��ك الف ��ن
الروائ ��ي قائم ��ة عل ��ى ق ��راءة زم ��ن
احلك ��ي م ��ن جه ��ة وزم ��ن ال ��روي من
جه ��ة �أخرى ،فق ��د كان الأول يدور يف
ع ��ام  2036مع تهيئ ��ة بيئية منا�سبة
وف�ض ��اء روائ ��ي بعن�صري ��ه الآخرين
املكان واحل ��دث� ،إذ ينتمي ��ان �إىل عام
 2006حي ��ث احل ��رب الأهلي ��ة التي
دارت يف الع ��راق وق ��د جنا منها بطال
الرواية مرمي والأ�ستاذ كاتب الرواية
الت ��ي مل تكتمل ،وح�ي�ن عر�ض عليهما
ال�صحف ��ي والكاتب الياب ��اين وفريقه
رقائ ��ق �أفالمه التي �صورها قبل ثالثة
عق ��ود ،لتعي ��د دورة الزمن م ��ن جديد

ب�آلي ��ة حمبوك ��ة بدقة م ��ن دون املرور
يف الزم ��ن احلا�ض ��ر ،ال ��ذي �أبع ��ده
ال�سامل م ��ن ن�سيجه ال�سردي املتما�سك
مبا يف ذلك الأفعال ،وتلك �صيغة فنية
عالية الرباعة يبتكره ��ا الكاتب لطعن
ماهية اللحظة احلا�ضرة ،ويبقي على
ثنائية املا�ض ��ي /امل�ستقبل وما حتمله
من داللة عالية يف احاالت املعنى.
تق ��ف الرواي ��ة الناجح ��ة عل ��ى
عتب ��ة ال�صناع ��ة الر�شيق ��ة يف خل ��ق
ال�شخ�صي ��ات الروائي ��ة ب�ش ��كل يبعث
عل ��ى ت�أم ��ل م ��ا ح ��دث وم ��ا �سيح ��دث
م�ستقب�ل�ا ،الأ�ست ��اذ وه ��و ال�صان ��ع
الروائ ��ي ال ��ذي يتوق ��ف ع ��ن �إكم ��ال
خمطوطته "نهر بغداد" حتى يقرر يف
نهاي ��ة م�شاهدة الرقائ ��ق الفيلمية �إىل

الع ��ودة من جدي ��د لإمتامها وهو على
�أعت ��اب ال�سبع�ي�ن ،بع ��د �أن مرت ثالثة
عق ��ود تبخ ��رت فيها ذاك ��رة احلروب،
وكان ��ت جدي ��رة بق ��راءة امل�ستقبل من
خ�ل�ال املتخي ��ل الذي ابتدع ��ه ال�سامل.
فبع ��د ثالث ��ة عق ��ود كان ��ت معظ ��م
ال�شخ�صي ��ات تدخ ��ل يف ال�شيخوخ ��ة
ويُبق ��ى على م ��رمي يف �أل ��ق ال�شباب،
وتل ��ك رمزي ��ة حتيلن ��ا �إىل الدميوم ��ة
واخل�صب.
�أم ��ا التقان ��ة الفني ��ة الت ��ي ج ��اءت يف
جمهورية م ��رمي ،فقد ج ��اءت خمتلفة
كلي� � ًا ع ��ن معظ ��م التج ��ارب الروائية
الأخ ��رى للكات ��ب ال�س ��امل ،عندم ��ا
ا�ستدع ��ى ال�شخ�صي ��ات وامل�شاهد من
رواي ��ة �سابق ��ة ل ��ه "عجائ ��ب بغ ��داد"
ال�صادرة ع ��ام  2012وت�ضمينها يف
روايت ��ه "جمهورية م ��رمي" ال�صادرة
حديث ًا ،لي�س ليتنا�ص معها فح�سب بل
يف خلق متوالية مبتكرة يف الروايتني
يف الت�ضم�ي�ن للحادث ��ة وال�شخ�صية،
تل ��ك هي ثيمة احل ��رب الأهلية القا�سم
امل�ش�ت�رك لهما .وتل ��ك طريقة اعتمدها
ال�سامل غالب ًا يف جممل نتاجه الروائي

يف ابت ��كار فنيت ��ه اخلا�صة واخلو�ض
يف غماره ��ا ،فه ��و ويف كل ا�ص ��دار له
يربهن يف واحدة من ابتكاراته لغابة
الف ��ن الروائي ال ��ذي يحتمل عن�صري
التجريب واملغامرة معا ،لكنه ويف كل
عمل كان يخلق الطريقة املنا�سبة لهذا
التجريب.
" من ��ت ليلته ��ا حتت واف ��ر من املطر
نوم� � ًا مريح� � ًا" ه ��ذا املقط ��ع ورد يف
�صفح ��ة  178م ��ن رواي ��ة عجائ ��ب
بغداد وي�ضعه ال�س ��امل �ضمن الهام�ش
م ��ن �ضم ��ن الت�ضمني املبط ��ن ليو�صل
بطريقة ماكرة لدوامة الزمن الرديء.
وهذه امل ��رة ينفتح الكاتب على ابتكار
�شخ�صية طريفة وهو �صحفي وكاتب
ياباين ي�أتي �إىل قرية يف تخوم بغداد
لي�صور ما يحدث يف تلك القرية �أثناء
احل ��رب الدائ ��رة  2006و ،2007
تل ��ك الثيمة التي هيمنت على كثري من
الروايات العراقية ،وبعد مرور ثالثة
عقود يعاود الك ��رة وي�أتي ليعر�ض ما
اختزن ��ه من ��ذ �سنني ل�ي�رى انطباعات
الأحي ��اء منه ��م عل ��ى م ��ا ح ��دث �أو ما
يحدث الحقا.

يقدمه �أحمد الزبيدي

كيف تنهار الدميوقراطية

حيث يبد�أ املا�ضي

ي�ص ��در ه ��ذا الكتاب يف الوقت املنا�سب ،حيث تواجه الدميوقراطية خماط ��ر عديدة منذ جميء دونالد ترامب اىل
البي ��ت االبي�ض الكتاب من ت�أليف � .ستيفن ليفيت�سكي وداني ��ال زيبالت ،وهما من �أكرث العلماء احرتام ًا يف جمال
الدرا�سات الدميقراطية .،يبد�أ كتابهم من خالل تقدمي نظرة �شاملة على االنهيار الدميقراطي يف
املجتمع ��ات يف جميع �أنحاء العامل .ثم يقارنون تلك احلوادث بالتطورات الراهنة يف الواليات
املتح ��دة  -وي�صل ��ون �إىل بع� ��ض اال�ستنتاجات املثرية للقلق.ميكن �سم ��اع �صوت املدافعني عن
ترامب :وهم ي�صفون الكاتبني ب�إنهم جمرد بوقني جديدين يف احلملة اله�ستريية التي حتاول
ت�صوي ��ر دونال ��د ترامب بانه هتل ��ر جديد  .ولكن ه ��ل لديهم دليل؟ هذه ه ��ي الواليات املتحدة،
بع ��د كل �شيء .لديها د�ستور �صمد �أمام اختبار الزم ��ن .وفيها م�ؤ�س�سات را�سخة اجلذور ،قاوم
بع�ضه ��ا بقوة دوافع الرئي�س الأكرث تدمري ًا .ومن امل�ؤكد �أن دفاعاتنا �ضد اال�ستبداد �صلبة.لهذا،
فان م�ؤلفي الكتاب ليفيت�سكي و زيبالت يقدمان رد ًا هادئ ًا ومقنع ًا .ولعلهم يالحظون �أن الواليات
املتح ��دة مل تكن يف م�أمن من االنهيار الدميقراطي" :يذكرنا ت�أليف هذا الكتاب ب�أن الدميقراطية
الأمريكية لي�ست ا�ستثنائية كما ن�ؤمن �أحيانا"� .إن الآباء امل�ؤ�س�سني �أنف�سهم انغم�سوا يف �سيا�سة
املواجهة  .حيث كان احلزبان الدميقراطي و اجلمهوري يف عهد توما�س جيفر�سون ،يحاوالن
�إب ��ادة بع�ضهم البع�ض�.إن ع�ص ��ر املواجهة �أف�سح املجال تدريجي ��ا للتعاي�ش احلزبي والتوفيق،
حت ��ى منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،عندم ��ا بد�أ ال�سيا�سيون الأمريكيون يظه ��رون ازدراء علني ًا
لقواع ��د اللع ��ب ال�سيا�س ��ي العادل .ويذك ��ر امل�ؤلفون م�ؤرخ ًا واحد ًا ق ��ام بتتبع  125مثا ًال ع ��ن �أعمال عنف " -مبا
يف ذل ��ك عملي ��ات طعن ،و�ضرب بالع�صي ،و�سحب امل�سد�سات" – حدثت يف جمل�س النواب وجمل�س ال�شيوخ بني
عامي  1830و  .1860وبالطبع ،ف�إن احلرب الأهلية ،مل تكن ا�ستثناء يف ق�صة احلرية الأمريكية.

تق ��دم لن ��ا الكاتبة �آم ��ي تان(ولدت يف ع ��ام )1952وهي كاتب ��ة امريكية
م ��ن �أ�صل �صيني يف كتابه ��ا اجلديد (حيث يب ��د�أ املا�ضي)،ك�شف ًا للحقائق
والأ�س ��رار الت ��ي جعلته ��ا تب ��دع يف كتاب ��ة رواياته ��ا غ�ي�ر
العادي ��ة .م ��ن خ�ل�ال اخلو� ��ض يف ذكريات حي ��ة لطفولتها
ال�صادمة،واعرتافاتها ال�شخ�صية التي ن�شرتها يف مدونتها
ال�شخ�صية والر�سائل امل�ؤملة التي تبادلتها مع والدتها،وكلها
تعط ��ي �أدلة عل ��ى �أن ال مفر م ��ن �أنها �سوف ت�صب ��ح كاتبة.
وم ��ن خالل ه ��ذه الق�ص�ص العفوية،وتبي ��ان كيف �أن تدفق
اخلي ��ال يف العقل ق ��د �أطلق العنان للذكري ��ات �شبه املن�سية
والت ��ي �شكلت فيما بعد نواة عاطفي ��ة لرواياتها.ت�ستك�شف
الكاتب ��ة �آم ��ي ت ��ان احلقائ ��ق املروع ��ة الت ��ي ك�شف ��ت عنه ��ا
تذكارات الأ�س ��رة – ال�سبب احلقيق ��ي وراء اختبار الذكاء
ال ��ذي �أجرت ��ه عندما كان ��ت يف �س ��ن ال�ساد�سة،ومل ��اذا كذب
والداه ��ا عن تعليمهم،والأ�سرار املحيطة بجدتها من ناحية
الأم،-ولأول م ��رة وعلنا،تكت ��ب ع ��ن عالقته ��ا املعق ��دة م ��ع
والدها،ال ��ذي تويف عندما كان ��ت يف اخلام�سة ع�شرة من عمرها  .ي�ضاف
�إليها ال�صراحة وح�س الفكاهة الذي يتميز به �إ�سلوب الكاتبة وهذا الكتاب
ي�أخذ القارئ �إىل رحلة ت�ستك�شف الذاكرة واخليال واحلقيقة.

