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املدى الثقايف

من غائب طعمة فرمان  . .رسالة وذكرى

خارج املدى

أغاثا كريستي..
دوقة املوت وأرسار الكتابة
عــلـــــــي بــــــــــــــــــــدر
أصبـحت أغــاثــا كــريـسـتي دوقــة املــوت بحق
بعــد أن كـتبـت أكث ــر من مــائــة روايــة وقـصــة
قصيرة ومسرحية تبحث فيها عن سر املوت
ولغز اجلـرمية ،وقـد بيع من كـتبها اكـثر من
مـليــاري نــسخــة يف العــالـم حتــى غ ــدت األكثــر شهــرة
وذيـوعاً من أعمـال اي كاتب آخـر ،بل بيع من كـتبها يف
عـام واحــد اكثـر ممـا بـيع مـن كتـب شكـسـبيــر بثـالثني
مــرة ،ولم تـكن بـارعــة يف كتـابـة الـروايــات البــوليــسيـة
حـسب ،إمنـا تـربـيتهـا يف فـرنـســا وحيـاتهــا البـاريـسيـة
املرفهة قبل عودتها إلى لندن جعلت منها عازفة بيانو
مــاهــرة ،ومـطــربــة أوبــرا ذات صــوت ال يـضــارع ،ولــوال
خـجلهــا وحـيــاؤهــا ألصـبحـت صــاحـبــة أفــضل صــوت
ســوبــران ــو يف العــالـم ،كـمــا كــانـت خــارقــة اجلـمــال يف
شـب ـ ــابه ـ ــا ،شق ـ ــراء ،ولهـ ــا عـيـنـ ــان زرقـ ــاوان بـ ــسحـنـ ــة
اسكنـدنـافيــة وسيمـاء مـحببـة ،وهـي الصـورة اخملتلفـة
كليا عـن صورتها التي اشـتهرت بها فيمـا بعد ،العجوز
ذات الـن ـظـ ــارة الـ ـسـمـيـكـ ــة والـ ــشع ـ ــر امله ـ ــوش ،واألنف
الطويل.
تزوجـت أغاثا أول األمر من ضـابط يف الطيران امللكي
االنكـليــزي آرتـشـيبــالــد كــريـسـتي الــذي حـملـت لقـبه،
وتـطلـقت مـنه فـيمــا بعــد ،ثم تــزوجت مـاكـس مـالـوان
عــالم اآلثـار الــشهيـر الـذي اصـطـحبهـا الــى بغـداد يف
اخلـم ـسـيـنـي ــات حـيـنـم ــا عـمـل يف الع ــراق مـع الع ــالـم
اآلثاري الـبريـطانـي املعروف كـامبل تـومبسـون (مؤلف
معجم الـنبـات اآلشــوري) ،واشتهــرت تنقـيبـات مـالـوان
يف املـوصل ويف اخلـابـور ،وتـشـاغـار بـازار (القـامــشلي)،
وتل بــراك ،ووادي البــالخ ،ثم يف منــرود ،حيـث اكتـشف
قلعـة شلمـانصـر ،كمـا أنه مكـتشف الـتمثـال البـرونزي
الشهير لرأس امللك األكدي الشهير سرجون.
يف بغداد ،يف أواخـر األربعينـيات ،قطـنت أغاثـا وزوجها
مــالــوان يف حـي الــوزيــريــة ،وق ــد تع ــرف علـيهــا جـبــرا
إبــراهيـم جبــرا يف سيـنمـا روكـسي بعـد خــروجهمــا من
الفــيلـم هــي وزوجه ــا ،ولــم يكــن يع ــرف بـ ــأنه ــا أغ ــاث ــا
كـريستـي كاتـبة الـروايات الـبولـيسيـة التـي كانـت ذائعة
الـصيت أوانـذاك ،إمنـا تعـرف علـى زوجهـا عـالم اآلثـار
الشهير ،وقد دعـاه كالهما الى منزلهما لتناول الشاي
والكعـك البغـدادي ،وقـد ذهـب عنــدهمــا أكثــر من مـرة
علــى مــدى أكـثــر مـن أسـبــوعـني ولـم يكـن يع ــرف أنهــا
كـريسـتي الشهـيرة ،بل كـان يراهـا امرأة عـادية يف غـاية
الـب ـســاط ــة تقــدم ل ــزوجهــا ولـضـيفـه الكـعك وال ـشــاي
وجتلس علـى مقربـة منهـما حتـوك لزوجـها بلـوزة من
الصوف لـتقيه البرد حني يذهب الـى الصحراء منقبا
عن اآلثار ،ويف يـوم ورد أسمها عـرضا فضحـكت وقالت
جلبـرا أنهـا كـريـستي كـاتبـة الـروايـات البـوليـسيـة وقـد
تصـور أنهـا مـزحـة إلـى أن أكـد له ديـزمـونـد سـتيـوارت
الكــاتب اإلنـكليـزي الــذين يقـطن يف بغـداد هـو اآلخـر
تلك األيام هذه احلقيقة.
كتبـت أغاثـا كريـستي أكثـر من روايـة عن الشـرق الذي
زارته مع زوجهـا ،وقد اشتهـرت منها روايتـان :موعد يف
بغـداد ،وجـرميــة يف قطـار الـشـرق الـسـريع ،األولـى عن
ج ــرمي ــة يف ش ــارع امل ـصـ ــارف يف بغ ــداد احمل ــاذي لـنه ــر
دجل ــة ،والث ــاني يف قـطــار الـشــرق الـســريع الــذي كــان
يــستـقله زوجهــا إلــى أوروبــا من املــوصل فحـلب مــرورا
بـتــركـيــا ،ويــروي مــالــوان يف ذكــري ــاته ب ــأنه كــان يــومــا
جـالـســا يف مقطــورة الطعــام يف قطـار الـشـرق الـسـريع
مع ثالثـة مـسـافــرين أوروبـيني ،اتـضح أن أحــدهم هـو
عالم اآلثـار الفرنـسي الشـهير كلـود شافيـر ،يف طريقه
إلـى مدينـة أوغاريـت السوريـة التي نقـب فيها يف أوائل
الــثالثـيـنـي ــات مــن القـ ــرن الع ـش ــريــن ،فجـ ــأة انحـن ــى
مـسـاعـده جــورج شيـنيه إلـى األمـام وسـأل مـالـوان ،إن
سـبـق له أن ق ــرأ ال ــرواي ــة الـب ــولـي ـسـيـ ــة (مقـتل روج ــر
اكـريـود) الغـاثـا كــريسـتي ،فقـال له طبعـا ألنه زوجهـا،
فلـم يصــدق شيـنيـه ذلك ،ولم يـأخـذ هــذا الكالم علـى
محمل اجلد.
يف روايـة كـريـسـتي جـرميـة يف قـطـار الـشـرق الـســريع،
يتـوقف هـذا الـقطــار مبـاشـرة بعـد مـنتـصف الـليل يف
يــوغـسـالفيــا إثــر عــاصفــة ثلـجي ــة ،وبحلــول الــصبــاح
يكتـشف احلـراس جثـة مـسـافـر أميـركـي يف مقصـورته
إثر دزيـنة مـن الطعنـات ،ولكن اخملبـر الغريـب األطوار
الـبلجـيكي هـرقل بـويـروت ،أحـد اخمللـوقــات اخليــاليـة
األكثـر شهرة ،والـذي انتصـر على اجملـرمني اخملـادعني
يف  33روايــة ،كــان علــى مـنت القـطــار أيـضــا يقـطـن يف
مقصـورة من الـدرجـة الثـانيـة ،وتنـدفع األحـداث نحـو
اسـطـنـب ــول لـت ــدور يف فـن ــدق ت ــوكـت ــاي ــان الق ــريـب مـن
بــايــوغلــو الـشـهيــرة ،وك ــانت اآلنـســة الفـض ــولي ــة جني
مــاربل هنــاك أيضـا ،وهي الـشخـصيـة األكثـر شهـرة يف
الــرواي ــات الب ــوليــسيــة يف الع ــالم ،والــدلـيل احلـقيـقي
للمخبر البلجيكي العظيم.
يف الع ـ ــام امل ـ ــاضــي ك ـنــت يف مـقه ـ ــى ب ـي ـي ـ ــر ل ـ ــوتــي يف
اسـطنبـول مع بعـض األصدقـاء عنـدما قـررنا الـذهاب
إلــى فنــدق بيـرا الــذي قطـنته كـرسـتي يف العـام ،1928
وهــو فنــدق شيــد يف العــام  1892الستـقبـال مـسـافـري
قـطــار الـشــرق الـس ــريع الق ــادمني مـن بغــداد ،وقـطـنه
فـنــانــون وسـيــاسـيــون عــديــدون ،فــأعـيــد تــرمـيـمه مع
مـخلفــاتـه التــذكــاريــة الـثمـينــة مــؤخــرا ،ك ــانت أغــاثــا
كـريـسـتي تقـطن يف احلجـرة  ،411ويـشـاع بـأنهــا كتـبت
رواية جرمية يف قطار الشرق السريع يف هذه احلجرة،
شـيء أشــبه بـ ــاخلـيـ ــال حـيـث ميـكـنـك أن تــتجـ ــول مع
اجلـاسـوسـة مـاتـا هــاري ،او تتـسكـع مع كيـم فيلـبي ،أو
جتلـس مع هـمنغـواي علــى الصـوفـا الـتي كـان يجلـس
عليهـا ويلخـص روايته القـادمـة ،السـؤال هـو كم مكـان
يف العــالـم العــربي ،كـم مقهــى ،وكـم منــزل ،زاره هــؤالء
األدبـ ــاء ولكـن لـم يهـتـم به أح ــد ،بـيـ ــرا مك ــان جل ــذب
الــزوار ،والــسيــاح مـن كل مكــان يف العــالـم ،صحـفيــون
أوروبـي ــون كـت ــاب أف ــارق ــة دخل ــوا معـن ــا ل ــرؤي ــة حج ــرة
مفـت ــرض ــة ألغ ــاث ــا ك ــري ـسـتـي (أنـ ــا أشك يف أن أغ ــاث ــا
كـريــستـي كتـبت روايـاتهــا هنــا ،كمــا كتـب ذلك مـالـوان
زوجهـا يف مـذكــراته) ولـكن بــدأت القـصــة مع العـرافـة
تــامــارا رانــد الـتي ادعـت إنهــا اتـصـلت بــروح كــريـسـتي
خالل جلسـة حتضـير األرواح ،وادعـت ان روح كريـستي
دلـته ــا عل ــى مفـت ــاح الـصـن ــدوق ال ــذي يحـت ــوي عل ــى
مفكـرتها املفقـودة-املفكرة الـتي حتل اللغز –يف غـرفة
 411يف فنـدق بيـرا باالس يف إسـطنبـول ،وقد انـفجرت
األخبـار مثل قـنبلــة يف الصحـافـة العـامليــة ،الصحـافـة
التـركية والصحفيـون األجانب ذهبوا إلـى بيرا باالس،
إلـى غـرفـة  ،411اتصـاالت مبـاشـرة مع لـوس أجنلـوس،
أرضية الغرفة فككت ،وكل شيء كان ينقل عبر األقمار
الــصن ــاعيــة علــى الـتلفــزيــون األم ــريكـي ،أخي ــرا عثــر
الـب ـ ــاحـث ـ ــون عل ـ ــى مفـت ـ ــاح ص ـ ــدئ ب ـط ـ ــول ثـم ـ ــانـي ـ ــة
سـنـتـمـت ــرات ...ولكـن؟ ال وج ــود للـصـن ــدوق بـطـبـيع ــة
األم ــر!! ..األشيــاء القــدميــة له ــا ثمـنهــا؟ مــرة س ــألت
حفيـدة أغـاثـا كــريسـتي وهي شـاعــرة إنكليـزيـة رقيقـة،
جـاءت إلـى بغـداد لـتصـور األمـاكـن التي زارتهـا جـدتهـا
يف اخلـم ـسـيـنـيــات( ،وك ــان اغلـبهــا قــد ه ــدم وأزيل مـن
األرض) ما الـذي جعل اغاثـا كريـستي كـاتبة الـروايات
البـوليـسيـة تتـزوج من عـالم آثـار مثل مـالـوان؟ قـالت:
لكـي تزداد عنـده قيمـة كلمـا كبرت!! ...فـسألـت نفسي،
ونحن ملاذا تقل قيمة األشياء لدينا كلما تكبر؟

محمد سعيد الصكار

مبنــاسبــة االحتفـاء بـذكــرى املبــدع العــراقي
الراحـل غائب طعمة فـرمان ،رأيت أن أساهم
بـذكـراه العطـرة ،بـنشـر رسـالـة مـن مجمـوعـة
رس ــائـل بعــث به ــا إلـي مـن مـ ــوسك ــو قــبل 37
سنـة ،وهـي تضـيء بعض اجلـوانب احليـاتيـة
له ،وقلق االبـداع لـديه ،وتكــشف عن أسلـوبه
وع ـ ــواطـفه ،مم ـ ــا يفــي ـ ــد دارســيه وم ـت ـتــبعــي
إبداعه.
وهـي إحـ ــدى الـ ــرسـ ــائل الـتـي سـيـت ـضـمــنهـ ــا
اجلـزء األول من كتـابي (مـن رسائـل األدباء)
اجلـ ــاه ـ ــز لل ـطــبع ،واحملـت ـ ــوي علـ ــى رس ـ ــائل
ألربعـة مبـدعني آخـرين ،هم :بلـند احلـيدري
وه ـ ــادي الـعل ـ ــوي وعــب ـ ــد ال ـ ــرح ـمــن مــن ــيف
ورشــدي العـامـل ،وفيهــا من معـالـم حيــاتهم
وهمـوم إبداعهـم ما يجـدر بالقـارئ ان يطلع
عليه ،وال يحتاج الى تعليق مني.
( 1968/2/27موسكو)
عزيزي أبا ريا
حتياتي وحبي
تلـقيت رسـالتك وقـد غـادرت املـستـشفـى كمـا
متـنيت ولكن ال إلـى البيـت ولكن الحدى دور
الراحة قرب موسكو.
وأن ـ ــا االن يف صح ـ ــة ال ب ـ ــأس به ـ ــا ،وب ـ ــوضع
نفــسي طـيب ولــو كــان غيــر مـسـتقــر متــام ـاً،
وكيف تستطيع ان تستقر إذا لم تشعر بأنك
تـنـمــو ،وال تــشعــر بــالـنـمــو واحلـيــاة اال حـني
متـ ـسـك بـ ــالـقلـم ويـكـ ــون بـني يـ ــديـك دفـتـ ــر
تتــزايــد أوراقه املـكتــوبــة كل يــوم ،وحتــس كل
صــب ـ ــاح بف ـ ــرح ـ ــة اجل ـ ــدة ،وحــت ـ ــى بف ـ ــرح ـ ــة
ال ـتــمـ ـ ــزيق (أق ــص ـ ــد متـ ـ ــزيق ال ـ ــورق حــني ال
يعجبك ما تكتب!).
رسـالـتك حــافلـة بــاألخبـار ،ويــؤسفـني ان ال
أسـتـطـيع مـب ــادلـته ــا أخـب ــاراً ب ــأخـب ــار ،وق ــد
سعدت جـداً بأنبـاء الفوران األدبـي يف وطننا
العــزيــز ،صــدق أنـني أقــرأ بـتلـهف كل سـطــر
أقـع عـل ـ ـيـه مــكـ ــتـ ـ ـ ـ ــوب يف مـجـلـ ـ ـ ـ ــة ألول ـ ـئــك
املـتحــرقـني املـضـطــرمـني شــوق ـاً للـنــور علــى
شـكل أكـث ــر مالءم ــة للـتعـبـي ــر عــن أفك ــارهـم
وصـ ـ ـ ـ ــورهـ ــم ،وهـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـبـعـ ــث الـقـلـق اخلـالق
واألنـدفــاع والثـورة والـتبــاهي والـصالبـة وكل
شيء آت من إميـان الشخـص بأنه مـا يقوله،
ويستطيع ان يقوله.
يقتصـر (نشـاطي) االن عـلى القـراءة بالـلغة
االنـكلـي ــزي ــة وال ــروسـي ــة فقـط ب ـسـبـب ن ــدرة
الـكـتــب العـ ــربـيـ ــة ،وقـ ــد قـ ــرأت كـتـب ـ ـاً جـيـ ــدة
ومـتنـوعــة وحتــى (هنــري ميلــر) بجنـسيـاته
وفرجينيا وولف بالسالسل التي تنقطع من
صورها وخواطرها وتنقالتها.
وبــني احلــني واالخـ ـ ــر أجـ ـ ــد مـجلـ ـ ــة االداب،
والكلمـة تصلني بـاستمرار فـإن لي مراسالت

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
صـ ــاحــبهـ ــا ،وهـ ــو يـ ــرسـلهـ ــا لـي
دائماً ،فشكراً على عرضك الطيب.
تـتكــون االن يف فكــري خيـوط روايـة جـديـدة
عـن ع ــراق  59ول ــوال املـ ــرض لك ــان لـي مـنه ــا
شــيء مـكــت ـ ـ ــوب االن ،إن تـلـك الـفــت ـ ـ ــرة هــي
الفتـرة االخيـرة لي يف العـراق ،وقد شـهدتـها
بكل ترقباتها ومرارتها وضياعها وتوجساتها
وقلـقهـ ــا ،بـكـل الفـ ــوض ـ ــى واالمل والـتـ ـشــنج
واالنـتـظــار واالسـتــسالم ،والــرعـب مـن شـيء
مخيف البـد ان يقع ،فهل أستـطيع التـوفيق
يف ذلك؟ وأكثـر مـا أخـشـاه أن أكـون عــاطفيـاً
أكثــر مـن الالزم ،واملـسـتقـبل سـيكــشف ذلك،
رمبــا ال أسـتـطـيع ،ف ــإن كل عـمل أدبـي يكــون
حـلم ـاً يف ب ــدايتـه حتــى يــسجل ،واألحالم ال
تتحقق دائماً.
شكـراً علـى اسـتطالعــاتك عن تـوزيع كتـابي،
وصلتني رسالة من سهـيل إدريس يذكر فيها
أنه أرسل  100نـسخـة فقـط من الـكتـاب الـى
العراق خـوفاً من الكساد املـسيطر على سوق
الكتـب (على حـد تعبيـره) وانتظـاراً لطلـبات
اخرى يعني أنه يريـد أن يجس النبض! وقد
كـتـبــت له عـمـ ــا جـ ــاء يف رسـ ــالـتـك ورس ـ ــائل
اخـرى ،وقـد أرسل سـهيل مع الـرسـالـة صـورة
للـعقـ ـ ــد ،وه ـ ـ ــو مجـحف ،ولـكــن مـ ـ ــا ح ــيلـ ـ ــة
العطـشان وقـد مد له قـدح من املـاء وقيل له
هــذا بكل مـا متلـك من نقـود ومـا علـيك من
لباس!
طـبع مـن الكـتــاب  2000نــسخ ــة وكلف 2400
ليــرة لـبن ــانيــة ودفـعت مـنهــا أن ــا  1400ليــرة،
ودار اآلداب الـبـ ــاقــي (علـ ــى م ـ ــا يقـ ــول) ودار
اآلداب ت ـسـتقــطع  55ب ــامل ــائ ــة مـن قـيـم ــة كل
نسخة مبـاعة ثم تستـرد االلف ليرة والوشل
الباقي لي.
هــذا ه ــو العق ــد! فهل سـيك ــون العقــد مـعك
علــى هــذا الـنحــو؟ أرجــو مـن كل قلـبي ان ال
يكون.
ال أعـرف هل كـتب عنه يف الـعراق ،وقـد أرسل

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
سهـيل وبلند مـقاالً كتب يف
ملحق جريـدة (االنوار) اللبـنانيـة وفيه مدح
أكـثر مـن الالزم للكتـاب! وأنا مـتلهف لسـماع
آراء أدبائنا العراقيني.
يؤسفني أنـني ال أستطيع املساهمة يف كتابة
شيء االن بـسبب مـن وضعي غيـر الطـبيعي،
وعسى ان أمتكن يف املستقبل.
شـكـ ـ ــراً عل ـ ــى أخــب ـ ــارك ورس ـ ــال ـتــك احلل ـ ــوة،
وحتـيـ ــاتـي الـ ــى ريـ ــا والـ ــى أم ريـ ــا مـنـي ومـن
سمير وأم سمير ،واسلم أيها األخ العزيز.

ذكرى

اخمللص
غائب

غـ ــائــب طعـمـ ــة فـ ــرمـ ــان ،القـ ــاص والـ ــروائـي
والكــاتـب واملت ــرجم الــدمـث احملبــوب مـن كل
مــن تعـ ــرف علــيه وع ــاي ــشه ،واح ــد مـن تـلك
الكـوكبـة االدبيــة التي كـانـت تغطـي السـاحـة
االدبيــة يف مـطلـع اخلمــسيـنيــات مـن القــرن
العــش ــريـن ،ه ــو وعـب ــد املـلك ن ــوري وفـيــصل
ال ــسـ ــامـ ــر ورشـيـ ــد يـ ــاسـني وحـ ـسـني مـ ــردان
ومهـدي عـيسـى الصقـر وأكـرم الـوتـري وفـؤاد
الــتك ــرلـي وبلـن ــد احلـي ــدري وعـب ــد ال ــوه ــاب
الـبـي ــاتـي ون ــازك املـالئك ــة ومحـم ــد الـنق ــدي
وأخــوه مــوســى الـنقــدي وعـبــد الــرزاق عـبــد
الــواحــد وخــالــد ال ـشــواف وعـبــد اهلل نـيــازي
وعلي احللي وكاظم جواد وغيرهم.
ك ـ ـ ــان لقـ ـ ــائ ــي األول به قـ ـ ــارئ ـ ـ ـاً جملــمـ ـ ــوع ــته
القصصية (مولود اخر) ومعجباً بها ،وتشاء
الصدف ان يكـلفني احتاد االدبـاء العراقيني
بـإدارة نــدوة عنهـا ،كـنت شـابـاً يـومــذاك ،ولم
تـكن أدواتي االدبيـة مبستـوى التصـدي لهذه
املهـمــة ،خـصــوص ـاً الهـتـمــامــاتـي الــشعــريــة
بالـدرجة االولى ،ولكنهـا كانت بدايـة صداقة

غائب طعمة فرمان

ومراسالت استمرت الى ان غادر دنيانا.
وكــان من غــرائب الـصــدف ان نـتعــرض مع ـاً
عام  1961خملـاطر جـدية رمبـا كانـت ستودي
بحـي ــاتـن ــا ،وأفلـتـن ــا مع ص ــديق آخ ــر مـنه ــا
بصدفة أغرب.
كـن ــا يف خلـيــة حــزبـيــة ،ه ــو ومحـمــد شــرارة
وسلـيم غـاوي ورشـدي العــامل وعبـد الـرزاق
عبد الواحـد وأنا ،وكان املسـؤول احلزبي عنا
الـشاعـر محمـد صالح بحـر العلوم ،ولـسبب
ال أعـ ــرفه غ ــادرنـ ــا بح ــر الـعلـ ــوم وعه ــد إلـي
بتنظيم اخللية.
وذات ي ـ ـ ـ ــوم م ــن أي ـ ـ ـ ــام  1961ذات ال ــت ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ــر
الـ ـسـيـ ــاسـي بـني الـ ـشـيـ ــوعـيـني والــبعـثـيـني
والق ــومـيـني ،ك ــان اجـتـم ــاعـن ــا يف بـيـت عـب ــد

اجلــــــــــــــــــدار الــــــــــــــذي ســـقـــــــــــط
تـرجمـة :د/سلـمى حـربة

الـرزاق يف الكـاظميـة ،وكان مـن الصعـب جداً
الـ ـ ــوصـ ـ ــول الـ ـ ــى الـكـ ـ ــاظ ـمــيـ ـ ــة عــن ط ـ ـ ــريق
االعـظـميــة الـتي ك ــانت شــوارعهــا مـشحــونــة
ب ــالــبعـثـيـني ال ــذيـن يـت ــرصـ ــدون الع ــاب ــريـن
ويفــتـ ــشـ ـ ــونه ــم ويعــتـ ـ ــدون عل ـ ــى مــن
يعـرفـونه من الـشيـوعيـني ،وكنـا
جـمـيعـ ـاً مـن ال ــوجـ ــوه املع ــروف ــة
لديهم.
اجلـهـ ـ ـ ــة االخـ ـ ـ ــرى ال ــت ــي كـ ـ ـ ــان ــت
توصلنـا الى الكاظمـية هي طريق
اجلـعـ ـيـف ـ ـ ـ ــر ،وك ـ ـ ـ ــان الـ ـبـع ــث ــي ـ ـ ـ ــون
ي ـسـيـط ــرون عل ــى م ــرك ــز ش ــرطـته،
ويـلتقـطـون الــشيـوعـيني املــارين به،
فـكـنـ ــا نــتح ـ ــايل يف الـ ــوصـ ــول عـبـ ــر
الـ ــرحـمـ ــانـيـ ــة وال ــشـ ــوارع اخلـلفـيـ ــة
لل ـمــن ــطق ـ ــة ،كـل عل ـ ــى مـ ــس ـ ــؤول ـيــته
الشخصية.
انتهــى اجتمـاعنــا ذات مسـاء فـاتفقنـا،
غائب وسليم غاوي وأنا ان نأخذ سيارة
أجرة تـروح بنا عن طريـق اجلعيفر ،كان
الوقت قد جتاوز منتصف الليل ،وكنا يف
غــاي ــة احليـطــة واحل ــذر والتــوجـس ،فـلم
نـتـكلـم يف الـ ـسـي ـ ــارة لــئال نـثـي ـ ــر انـتـب ـ ــاه
الـســائق ،وكـان الــرجل مـن اللـطف بحـيث
لم يفه بكلمة.
اقـتــربـنــا مـن مــركــز شــرط ــة اجلعـيفــر وإذا
بصف طـويل من سيـارات األجرة وحـافالت
أمـانة العاصمـة تنتظر دورهـا يف التفتيش،
وكـان شبـاب البعـثيني املـسلحني بـالرشـاشات
والبنادق يوقفون السيارات ويخرجون ركابها
للـتحقـيق ،وحلـظـة مــا وصلـت سيــارتنـا الـى
اخـ ـ ــر ســي ـ ـ ــارة واقفـ ـ ــة انـك ــب عل ــيه ـ ـ ــا أربعـ ـ ــة
مسـلحني وفتـحوا األبـواب وأمرونـا بالـنزول،
تلـكـ ــأنـ ــا ثـ ــوانــي بال أدنـ ــى أمـل يف اخلالص،
ولـكــنه حــب احلــي ـ ــاة ،وم ـ ــا هــي إال حلــظ ـ ــات
خاطفـة حتـى كبس الـسائق محـرك السـيارة
بعــنف فـ ــان ـطـلقـت وســط ذهـ ــولـنـ ــا وذهـ ــول
ال ـشـبــاب وارتــدت األب ــواب بقــوة ال ــدفع ،ولـم
نــسمع اال صـراخ الـسـائق ،يـا أوالد الفـاعلـة!
وراح الـنـ ــاس يــتقـ ــافـ ــزون مـن أمـ ــامه ميـيـن ـ ـاً
ويـسـاراً ولـم يتــوقف اال عنـد جـسـر الـشهـداء
وهـو يــسب ويلعـن ،ثم الـتفت إلـينـا مـطمـئنـاً
وعـ ـ ــرض عل ـيــنـ ـ ــا مبــن ــتهـ ـ ــى اللـ ــطف واألدب
والـتع ــاطف ان يـ ــوصل كالً مـن ــا ال ــى مـن ــزله
خشيـة ان نتعـرض الى مـصاعب يف الـوصول
الى بيـوتنا ،شكرناه على إنقاذنا وأثنينا على
شهامته ووطنيته.
نـزل غائب يف مكـان قريب ،ونـزل بعده سليم،
وبـقيت أنـا معه الـى سـاحـة التحـريـر ،فـأصـر
علــى إيـصــالي الــى البـيت فــشكــرته ،ومــددت
يدي ألدفع له األجـرة فأبـى قائالً أنه تـشرف
بتقدمي خدمة لنا.
لـم نعـرف الـســائق ولـم يعــرفنـا ولـم نلـتق به
بعد ذلك.
عنـدما غـادر غائـب العراق الـى موسكـو ظلت
رس ـ ــائلـنـ ــا مـت ـ ــواصلـ ــة ،وأذكـ ــر أنـنـي حـثـثـت
الـص ــديق املــرحــوم ي ــوسف جــرجـيــس حـمــد
على قـراءة (النخلة واجليـران) وإخراج فيلم
سينمائي منها.
يف آخر زيـارة له الى لنـدن كنت هنـاك ،فجاء
لـ ــزيـ ــارتـي حـيـث أقـيـم ،وت ـصـفحـنـ ــا أيـ ــامـنـ ــا
الــسـ ــابقـ ــة ،فالح ـظـت ان كـثـي ــراً مـن دقـ ــائق
حيـاته غـادرت الـذاكـرة ،ومنهـا تفـاصـيل تلك
الليلة الليالء.

مــــــــجـــــــــالت

يف (الثقافة االجنبية)
االجتاهات احلديثة
يف النقد االديب
عرض /املدى الثقايف

أثار صدور رواية ( حياة جديدة ) الكثير من ردود الفعل
ذلك أن ال ــروائـي " أنك ــو ش ــولـتــسه " ،Ingo Schulze
أصبح
روائـيا مؤثرا  ،رغــم أنه لم يكتب قـبل هذه الروايــة إال
عددا محــدودا من األعمــال  ،وبش ـكــل خـاص رواية
" قـصــص بــسيـطـة " (تـرج ــمت إلــى الع ــربيـة م ــؤخ ــرا عن
اجمللس
األعلــى للـثقــافـة يف القــاهـرة  ،تـرجـمـة سـمـيـر جــريـس ) ،
ولكنه صنع
به ــا اســم ــا ق ــويـ ــا  ،و لـيـ ــس سهــال علـ ــى امل ـ ــرء جت ـ ــاهــله ،
احمل ــرر األدبــي جلــريـدة " كـولن ــشه رو نـد ش ــاو " كـتــب عن
الروايــة :
لعــل احلــديث عن رواي ــة( قصـص بـسيطــة ) للروائــي إنكـو
ش ـ ــول ـتـ ــسه  ،امل ـ ــولـ ـ ــود يف م ـ ــدي ـنـ ـ ــة دري ــس ـ ــدن ب ـ ــأملـ ـ ــان ـيـ ـ ــا
الدميقراطيـة عنـدما كانـت املانيـا مقـسمة إلى شطريـن
 ،سيـكـون مدخ ــال مناسـبا للح ــديث عن روايتــه األخيرة (
حيـاة جـديدة ) " الرواي ــة األولــى للكـاتـب كانت " قصص
بسيـطة " وقـد صــدرت عــام  1998وأحـداثـهـا تنـاولت ح ــياة
النـاس الـذيـن ينـتظــرون الصـورة الـتي سـيكـون ــون عـليهـا
أثنــاء وبعــد العــاصف ــة التـي اكتـسـحت أوربــا الـش ــرقيــة و
امتـدت إلى مـا بعد انـهيار جـدار برلني  ،هـذه الفتـرة كانت
قــصيــرة نـسـبيــا ولك ــنهــا ج ــاءت بن ـ ــوع من األح ــداث كـ ــان
جديـدا ،فاألحـداث وعلـى كافـة األصعــدة لم نـألفهـا من
قـبل  ،ومـثل هــذا املــوضــوع لـم يتـطــرق إلـيه أحــد ســابقــا ،
لـدرجــة أن هـذه الـرواي ــة أصب ـحــت معـروفــة جـدا وقــوبلت
باحتفاء كبـير من القراء  ،و لشهرتهـا ترجمت إلى  24لغة
عاملـية  ،كـما نـالت عـلى جـوائز أدبـية مـرموقـة  .تضـم هذه
الـروايـة " تـسعـ ًا وعـشـريـن "قصــة  ،تبـدو القـصص أمــامنـا
ب ـسـيـط ــة ولكـنهــا تــرسـم ص ــورة مــركـ ـبــة مـن حـيــاة األملــان
الـشــرقيـني وهم يـش ـهـدون تـفكـك عــالــم ويف الــوقت نفـسه
هنــاك عالــم جـديـد ين ــمو تـدريج ـيـا ولكــن بـسرعـة  ،عاش
أبطـال القص ــص فتـرة االنت ـقـال امل ــؤلم مـن نظ ــام احلـزب
الـواحــد بكــل مـا كان عـليه من طغ ـيـان وقمــع ومنـع الناس
مـن حق االخـتـيــار إلــى نـظــام آخ ــر مفـت ـ ــوح ولكـنه يــؤمـن
بـالتنــافس الـشـديـد الذي يفـرضــه اقتـصـاد البلـد  ،يحكي
شــولتـسه عـن النـاس الــذين ك ــان حـلمـهــم احلص ــول علـى
جــواز سفر مزور أو رحـلـة إلى خـارج الطـوق احلديدي  ،أو
معانـاة سائق تـاكـسـي  ،أو عامـلــة يف محــل للحـالقـة حتلم
بــالعـمل يف أوروبــا الغ ــربيــة  .أبـطـ ــاله بـسـط ــاء من أولـئك
الـذين تفاجــأوا باحلــياة اجلديدة فلم يستطيــعوا التأقــلم
معــها  ،و عن أولئــك الذين عرفــوا كيف يغتنــمون الفرصة
لتـتغيـر بعـدهــا حيــاتهم ،هـؤالء هـم أبطـال الـرواي ــة الـتي
تـبت ـعــد عمــدا عن األيـدلــوجي ــا و الـتنـظيـرات الــسيــاسيـة
بــأسلـ ــوب حيـ ــادي يحــفل بــأدق التعـليقــات و الهـوامـش و
التفاصـيل  ، .وهي لذلــك تعتـبــر جـديدة يف موضـوعـها .
قصــص متفـرقـة لـكن بـينهـا تــرابط و هـذا هـو مـا يـؤلف
بــي ــنه ـ ــا  ،لــم ي ـ ــسع امل ـ ـ ــؤلف إل ـ ــى إي ـض ـ ـ ــاح ذلـك  ،يـ ـ ــأتــي
بـالـشخــصيـات بــدون متـهيــد إليهــا  ،يعــرضـهـا بـصيـاغـات
مخــتلف ــة  ،ي ـسـتـطــيع الق ــارئ آن ي ــوازن بـيـنه ــا و يق ــارن ،
كذلك النهايات يف هذه القصص فيها متعة خاصة ،وهذه

القصـص ليست مرتبـة حسب وقوعهـا زمنيا  ،كل ذلك هو
أمـر ال يــأتي بــأي خلل .تعـتمـد الـقصـص علـى احلـوارات
التـي تتـم بني الـشخـصيــات يف تصـويـر احلــدث  ،لكن بـأي
طـريقــة تنفـذ ؟ ال يـهم ذلك مــا دامت تكـشف عن طـبيعـة
الشخـصيات .أبطـالها متـنوعون  ،من جـميع األعمار وهم
مـوج ــودون يف كل الـبي ــوت ومن أســر مخــتلفــة  ،جمـيـعـهم
يـتـكـلـم ــون لغـ ــة واحـ ــدة  ،لـي ـسـت هـنـ ــاك طـبـق ــات علـي ـ ــا و
أخــرى أقل يف احملـادثة  ،لهــم األمزجــة نفسهـا و الطـبائـع
أيضــا  ،مبعـنـى آخـر ال تـوج ــد صــور و أشك ــال فـردي ــة و ال
ح ـيـاة خاصة  ،لكن ذلك كـله قد تــم بشكــل جــيد .
أم ــا ( حيــاة جــديــدة ) فـهي روايــة مــدهـشــة ،روايــة رســالــة
،وهـذا العنـوان هو منـاسب ملوضـوعها  ،و هـو شرق أملــانيا
الـذي ذهـب إلـى الغــرب بعـد سقــوط اجلـدار  ،لكن مـا هي
الـوجهــة الـتي يـجــب علـى املـرء أن يـخط ــوهـا بعــد ذلك ؟
الغـرب  :لعـبـة رولـيت مع كـسب األمــوال  .الشـرق  :افالس
احليــاة الـرمـاديـة و كـذبهـا .هـل استطــاع " أنـريـكـو تـورمـر "
بـطـل الـروايـة الـشــاب و الفنـان و الــروائي الـذي يـسـكن يف
م ـ ــديــن ـ ــة " آلــنت ب ـ ــورك " أن ي ـ ـســت ـ ــوعــب ذلـك الــتغ ـي ــي ـ ــر
ال ــدرام ــاتــيكــي بعـ ــد سق ــوط اجل ــدار 1989 /11/9واع ــادة
التغيير  ،و أن يحتـفـظ بتماسكه كانسـان و بأفكاره ككاتب
روائـي ؟ لقــد وصف هــذا العهــد اجلــديــد علــى الف ــور من
دخــول املــارك الغ ــربي بــدل املــارك الـش ــرقي الــذي كــان يف
الـســابق  ،ومـن البــداي ــة عن ط ــريق ثالث رس ــائل بعـثهــا ،
األولـى مـؤرخــة يف  1990/1/6و األخيـرة يف ، 1990/7/11
األولـى إلـى نـيكـولـيتــا حبـيبـته الـتي تـعيـش يف الغـرب و
تعمل كمـصورة فوتوغـرافية و الرسـالة الثانـية ألخته فيرا
و الثـالثة لصديقه أيام الدراسـة يوحنا زيلكه الذي يعيش
يف مـدينـة دريـسـدن  ،هـذه الـرســائل هي نـواة بنـاء الـروايـة
الـتي سـينـطلـق منهـا إلـى عـالـم أكبـر  ،ويف هـذه الـرســائل
استـطــاع ش ــو لتــسه أن يـســرد االحــداث ويجـســدهــا علــى
شـكل ق ـصــص كـثـي ــرة ومـتـن ــوع ــة ،كل رس ــال ــة فـيه ــا مـن
األحداث مـا يخـتلف عن األخرى  ،لقـد تصفح فيها أوراق
حيـاته كـاملــة ويف النهـايـة تـرسـم مبجمـوعهـا صـورة بـينـة
ألنه اسـت ـطـاع يف أحـداث كــل رسـائله أن يـدخــل أنـفه فيهـا
و يكــون فضــولي ــا ليعـرف األســرار و االعتـرافـات و نــوعيـة
املــودة أو طـبيـعــة الكــراهيــة  ،فيهـا كـثيــر من الـسخـريـة و
الـتـهكـم وهــذا مــا يــدع ــو القــارئ إلــى االسـتجــاب ــة لهــا ،
مق ـ ـ ــابل ذلـك ك ـ ــانــت األح ـ ــداث م ـ ـش ـبــع ـ ــة ب ـ ــالــت ـ ــراتــيل و
الترنيمات و األناشيد ،هذه الرسائل محشوة بالقصـص و
املـشــاهــدات الـطــريفــة و الـتجـ ــارب العــامــة الـتي أعـطـتنــا

صـورة بـانــوراميـ ــة عن لــون احل ـيـاة الـسـابقـة الـتي عـاشـهـا
أنـريكو و يف شقـائه و شقـاء غيـره من النـاس يف ظل نظام
احلكم الـسابق  ،يف هـذه الرسـائل كان نـاقدا لنـظام احلكم
و األوضــاع الـتـي كــانـت ســائــدة  ،ذلـك كله ك ــان يحــدث يف
املــديـنــة الـنحــس الـتـي عــاش فـيهــا س ــابقــا " ،آلـنت بــورك"
املــدينــة التـي تقع علـى احل ــدود مع أملــانيـا الغــربيـة ومع
أنه ــا شهــدت حـربني عاملـيتــني ولكنهـا بقـيـت صــامدة ،لكـن
لهــا مقــام رفـيع يف الثقـافـة  ،وقـد اخت ــار الـروائ ــي و لعــب
عل ــى وعـي فــي ه ـ ــذا ال ـشـكل املـنـهجـي املـنـ ـظـم لـ ــروايـ ــات
الـرســائـل  ،مع األدوار املتـخــيلــة ،علــى سبـيل امل ـثــال  ،كمــا
فعـله " امبـرتـو إيكـو " يف روايـته " اسم الـوردة "  .إن أنص ــار
الدي ــمقراطية كالصحفـيني مثال دفعـوه إلى العـمل معهـم
و كانت هـذه فرصـة جي ــدة له دخـل بها إلى الـعـهد اجلديد
فأنـشأ جـريدة مـتخصــصة بـاإلعـالن فكـسـب في ـهـا الكثـير
من املــال  ،ومع هــذا ط ــالب بــاحل ـقــوق النــاقـصــة ،فعكـس
ب ــذلك مــا جــرى مـن تغـيـيــرات اجـتـمــاعـيــة ،ه ــذا العـمل
أضاف لرصيد شولتسه الروائي ثقال عميقا .

سيرة انكو شولتسه الشخصية :

*ولـد يف ، 1962مبــدينـة دريـسـدن يف املــانيـا الـشــرقيـة ألب
ك ــان أسـت ــاذا يف الفـي ــزي ــاء و أم طـبـيـب ــة  ،و كـب ــر مع أمه
عندما انفصل الوالدان عن بعضهما .
*يف ع ــام  1983دخل ج ــامع ــة يـيـن ــا Jenaل ــدراس ــة علـم
اللغات  ،ويف  1988أنهى دراسته فيها .
*حتى عام  1990عمل مشرفا يف مسرح املدينة .
*أقام مدة ستة أشهر يف " سان بطرسبيرج " يف روسيا .
*عاش منذ  1993ككاتب محترف يف برلني .
اجلوائز التي حصل عليها :
* ، 1990جائزة الفريد دولنب  ،ثم جائزة أرنست فيشر .
*، 1998حصل على ميدالية يوحنا بوبروفسكي.
*، 2001حـصل علـى جـائـزة "جـو زيف بـرابت" بـاالشتـراك
مع "ديتر فيلر شوف " و " توماس هورليمان " .
أعماله :
33حلظة سعادة  ،عام . 1995قصص بسيطة  ،عام 1998رسائل صاحبة املطعم عام 2000عبث الصبيان و العالقات اخلفية ،عام 2000.مصير السيد ناير كورن  ،عام 2000 لن أقرأ  ،لن أكتب عام 2002* حياة جديدة  ،عام . 2005

مح ــور الع ــدد اجل ــدي ــد مـن الـثق ــاف ــة
االجـنـبـيـ ــة ال ـصـ ــادر حـ ــديـث ـ ـاً عـن دار
الشؤون الثقـافية اجتاهـات حديثة يف
ال ــنقـ ـ ــد االدبــي وتـ ـض ـمــن عـ ـ ــدداً مــن
املـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات م ــنهـ ـ ــا (الـ ـ ـس ـيـ ـطـ ـ ــرة
االجنــاسيــة واالستجـابــة اجلمــاليـة)
ت ــرجم ــة هنــاء الــدايـني ،و (يف الـنقــد
االدبي وتـاريخ االدب) ترجـمة د.عقيل
مهـ ـ ــدي ،و (الـلحـ ـظ ـ ـ ــة الع ـب ـث ـيـ ـ ــة يف
النـظـريــة االدبيــة املعـاصـرة) تــرجمـة
سـهيـل جنم ،وتـضمـن العــدد اجلــديــد
مـن الـثق ــاف ــة االجـنـبـي ــة وهـي اجملل ــة
الفصلـية الـتي تعنـى بشـؤون الثقـافة
والـفـ ـن ـ ـ ـ ــون يف الـع ـ ـ ـ ــال ــم ،ع ـ ـ ـ ــدداً م ــن
املـوضـوعـات الـتي تــوزعت علـى ابـواب
اجمللة الثابتـة ،ففي باب دراسات اولى
نقرأ موضوعـاً عن (السريالية كحركة
رومـانتيكـية ثوريـة) ترجمـة مازن اكرم
ف ـ ــاضل و (وظ ـ ــائف اجلـن ــس االدبـي)
تـ ــرجـمـ ــة احـمـ ــد خـ ــالــص الـ ـشـعالن،
وتـ ـض ـمــن ب ـ ــاب نـ ـص ـ ــوص ،ع ـ ــدداً مــن
الـن ـص ـ ــوص مــنه ـ ــا (الـي ـ ــوم االخـي ـ ــر)
اليفان بـوبنن ،و (البحيـرة السمـاوية)
جس رو و(احلجـر والضـريح املـقدس)
لكــايــرو اجلـيــريــا ،وقـصــائ ــد للــويــس
ماكنيس بترجمة ياسني طه حافظ.
امـ ــا كـتـ ــاب العـ ــدد فهـ ــو (مقـ ــدمـ ــة يف
الـبـ ــوذيـ ــة) ملـ ــؤلفـ ــة جـيـ ــرالـ ــد روسـكـ ــو
وت ــرجـم ــة ح ــربـي مح ـسـن عـب ــد اهلل..
اضـافـة الــى متــابعـات مـتنـوعــة لعـدد
مــن الفع ــالـي ــات الـثق ــافـي ــة والفـنـي ــة
العاملية.

