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تـحـدة األمـريكـيـة ووصفـتـها بـأنـهـا "خطـابـات كراهـيـة" وحذفـت مقـتـطفـات مـنه نُـشرت عـلى مـنصـتـها استـبـعدت تـقـنيـة اخلـوارزمـيات في فـيـسبـوك أجـزاء من إعالن اسـتقالل الـواليـات ا
االجتمـاعية.ومع اقتراب االحتـفال بيوم االستقالل كانـت صحيفة أمريكـية محلية ومقـرها تكساس تنـشر مقتطفات صـغيرة يوميا من الـوثيقة التاريخـية على صفحتـها على فيسبوك.ومن
و الـرحمة".لـكن شركـة فيسـبوك اعتـذرت في وقت الحق وسمـحت بإعادة الـنشر.وكـانت صحـيفة "لـيبرتي تـوحشون الـهنـود عد ب الـعبارات الـتي أثارت القـضيـة ونشرتـها الصـحيـفة "ا
تحدة على صفحتـها على فيسبوك في محاولة منـها لتشجيع قرائها على قـراءة التاريخ.ولم يظهر اجلزء العاشر على كونتي فينديكيـتور" قد نشرت مقتطفات من إعالن تأسـيس الواليات ا
ا نشور يـتنافى مع معايير مواجـهة خطابات الكراهيـة.وكتب رئيس حترير اجلريدة كاسي سـتنيت عن األجزاء التي حذفت قائال : "ر فيسبوك وتلقت الـصحيفة إشعارا من فيـسبوك يقول إن ا
تـحدة: فـيسـبوك يـثير لـو كتب تـوماس جـيفـرسون (الـكاتب الـرئيسي إلعـالن االستقالل) إن األمـريكـي األصـليـ في مرحـلة صـعبة من الـتطـور الثـقافي بـدال من هذه الـعبـارة لكان أفـضل".األ ا
".وفي وقت الحق أكدت ستعمرين البريطاني في عصره لم تـكن له وجه نظر متوافقة مع األمريكي األصلي اروأضاف: "لألسف فإن جيفرسون مثل غالبـية ا سـلم في ميا الكراهية ضد ا
الـصحـيفـة أن فـيسـبوك قـد غـيرت مـوقـفهـا واعتـذرت عـما حـدث.وقـالت فيـسبـوك لـصحـيـفة فـينـديـكيـتـورـ: "يبـدو أننـا ارتـكبـنا خـطـأ وحذفـنـا شيـئًا نـشـرتمـوه عـلى فيـسبـوك لم يـتعـارض مع مـعايـير
مـجتـمعـنا".وأضافـت: "نود أن نعـتذر ونـعلـمكم أنـنا أعـدنا مـحتـواكم وأزلنـا أي شيء على حـسابـكم مرتـبط بهـذا اإلجراء غـير الـصحـيح."وفي مدونـة قال مـساعـد رئيس حتـرير الـصحـيفـة ريسون
ا فيه الـكفاية لـلكشف عن متى درّب عـلى اكتشاف الـلغة غيـر الصحيـحة سيـاسيًا ليس ذكـيًا  كـريستيـان بريتسـتشكي إن القـرار أظهر مشـكلة البـحث التلـقائي عن خطاب الـكراهية.وقـال: "إن الروبوت ا

تكون هذه اللغة جزءًا من وثيقة ذات أهمية تاريخية".
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طـفولـتهـا بالـفرنـسيـة.  طبعـا حتى
هي عـنـدهــا قـصـة حـيــاتـهـا االمـيـة
كــتــبت من اجــمل مــا يــكـون مــنــهـا
وهي بالـغـة ومتـعلـمه  فكـرت كيف
يـكون لـطفل ان يـطرح هذه االسـئلة
?عـندنا مشـكلة مع مفـهوم البراءة 
فنحن  نعتقد ان الطفل بريء لغتة
هـــشه  لـــيس عـــنــده اصـــطالحـــيــة
.الـطــفل عـنـده مـفـردات قـلـيـلـة جـدا
يسأل اسـئلة مهمـة ليس بينه فرق
وبــــ الــــفـــيــــلـــســــوف والـــذي من
ـــســـتــحـــيل أن تـــتــخـــيـــله  وهــو ا

بريء....
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فــــهـــو صــــاحـب مـــاكــــنــــة انــــتـــاج
ومــصـطالحــات مـتـواصــلـة وعـنـده
الـقـدره عـلى الــتـحـايل عــلى الـلـغـة
فــحـ جتيء طــفـلــة تـقــول البـيــهـا
:(لــيـش هــذا الــعــيــد مــا راح تــگـدر
تشـترون إلي مالبس ?ابـوها وامها
ــفــهــوم يــردان عــلـــيــهــا  بــنـــفس ا
ـطـروح  بـشـكل آخـر: اكـو حـصار ا

على البلد) !
  لـكن اي  مفكـر ثانٍ  سيـقول : هذا
صـراع حـضـارات لـكن لـيس بـنفس

فهوم! ا
تـرجم كيف نقل كل { حلو أسـأل عن ا
ـفـردات العـراقـيـة الـبـغـداديـة اللي هـذه ا

فيها ركاكة خالصة متعمدة ?
-  هي ركــاكــة مــتــعــمــدة حـقــا  في
الـفـصـل االول. أمـا  الـفــصل اثـاني
فـتنـمو الـلغـة تقـوم  تدرج وتـصير
لغة مراهقة ثم تتحول الى  السارد

تصير لغة كتاب .
 لـوك هـو بـريـطـاني عـنـده دكـتوراه
بـالـلغـة الـعربـيـة يدرس في جـامـعة
هارفورد قال لي وقتها  ( تعبت في
وكـتـهـا كـلش تعـبت ) صـار عـراقـيا

بالنهاية.
 صــرت  ابــعث له  روابط  االغــاني
بــعــدهـــا صــار يــســألـــني مــثال عن
أغـنـيـة غـيـر  مـوجـوده في الـروايـة
يـــقـــول لي هـــاي مـــســـكـــنك روحي
حلا الـعراقي  الكَـاها ?  فاقول له
:عــــيـــني هـــاي ويـن مـــا مـــوجـــودة
بالـروايـة آني ذاكـرة أغـاني احلا
بس هاي مـاموجودة). فـسألني عن
أخلـزان الـذي  فـوق الـبـيت سـألـني
عن اشــيـاء كـثـيـرة  وكــنت سـعـيـدة
بالـتـجـربة جتـربـة التـرجـمـة كانت

رائعة!
{ نعم نـشـأ قامـوس بعـد الـتسـع اآلن
هناك  قاموس جديد باللغة انت ذكرتي:

- طاگ زاحف ملطلط.
ـاذا { انت دارســة لالنــثــربـايــوجلــيــا 

خرجتِ من حتليالت ?
- الـلـهـجـة تـتـطـور طـبـيـعـيـا تـنـمو
طـبـيعـيـا مع اجملتـمـعات لـكن هـناك
إســـتـــثــــنـــاءات  أحـــيــــانـــا هـــنـــاك
مـجمـوعات ثـقافيـة محـددة مهـمشه
تـخلف مفردات دخـيلة على الـلهجة
ا مقامرين  مثال عندك مجتمع لر
أو  حـــرامــيـه يــخـــلــقـــون مــفــردات
جديدة تصير دخيلة على اللهجة

{ حواسم مثال?
- فعال  هذه تخدش اللهجة ويكون
عــلـــيـــهــا تـــواضع اجـــتــمـــاعي من
اجلـــمـــيـع يـــعـــني مـــثال الـــتـــطـــور
الــطـــبــيـــعي  الــذي يـــحــصـل عــلى
الــلــهــجـه يــصــيــر هـــذا الــتــواضع
االجتـماعي عـليه يـعني يـتفق عـليه
ــــفــــردات مــــثال اجلــــمــــيع هـــــذه ا
في سـوق احلـرامـيـة كـانـوا قـفـاص
يـجتمعـون على شخص يـبيعون له
سـلعـة مـعـينـة فـيقـولـون : (قفـصـنا
عـلــيه) هـذه فُــرضت عـلـى الـلــهـجـة
وهـذه  أخطـرمن غيـرها . ليش ?ألن
تـأخذ اللـهجة واجملتـمع الى منحى
بعـيد تـمامـا عن اخالق اجملتـمعات
حتـدث شــرخـا في اخالقـيـات وقـيم

اجملتمع.
ـسـتـودع الـسـلوكي  اللـهـجـة هي ا
لـكل شـخص في الـعـالم الـلـغة االم
هي لــــيـــسـت الـــتـي تـــأخــــذهـــا من
ــدارس هي الــتي تـأخــذهـا من فم ا
ـعـرفـة االوليـة الي أمك  أمك اول ا
أعـطــتــهــا لك االم  : ال تــشــرب هـذا
حـار ال تخـلي أيدك عـلى الصوبه ..
هـــذه االوامـــر أخـــذتــــهـــا من وحي
الــلـــهــجــة فــأنت فـــعــلــيــا ال تــأخــذ
ــكن الــقــرارات اال بــلــهــجــتك مــا 
ــكن ان حتــلم اال بـــلــهـــجــتك مـــا 
تعيش الصور والوقائع في حياتك

{  هـيـثم يـوسف وحـا الـعراقـي ورائد
جــورج واسـمــاعــيل الــفـروه چي ومــهــنـد
كيـف  استطاعت هـذه االغنية ان محسن
تكون  باجمل االحلان  كيف  استطاعت
هـذه االغـنـيـةان تـخـلق هـذا الـفـرق بـيـنـها

وب اجيال من اغان مضت ?
- اذكـرذات مــرة إني قــرأت بــعـد ان
كـنت اشــوف االغـنـيــة الـتي تـقـول :
(مـــنك لـــلـه يـــا مـــعـــذبـــني ) حلـــا
لعـراقي .. إحداهن   في الـتعـليـقات
عــلى  الــيــوتــيــوب قــالت : اذكــر ان
زوجي كـان عــسـكـريــا وكـان بـيــنـنـا
شــويــة زعل وكــنت   حــزيــنه  جــدا
كـتـبت له  االغنـية بـكـاملـها بـسـببه 
ووضعتهـاعلى الطاولة وذهبت الى
 بيت أهلي  حـ رجع وقرأ الورقة
جـاء مــعـتــذرا ثم  صــاحلـني ومــنـذ
من ذاك الـيـوم وال مـشكـلـة  فـتـخيل
ا االغنـية مهـمتهـا الوحيدة انه لـر
... فـي احلـيـاة ان تـصـلح بـ إثـنـ
مــسـتـحــيل كل عـائــلـة اال و حتـصل
ـكن  تـكـون هذه بـيـنهم مـشـكـلـة . 
اغــنـيــة مـصــاحلــة  ايـضــا: اضـعف

گدامك بس انت !
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شوف حزن االنـسان وقوته وضعفه
ته  في احلب وخجله  وهز

 شــوف حــ يــقــول  من يــقــول  لك
مهند محسن :

صـارلـي  اكـثــر من ســنه يــا عــمـري
معجب بك

ــته يـــســمح لي الـــزمن يــا روحي
وأناديك ?

 (شنـو هـذا اخلـجل الـبريء واحلب
الصادق العـميق اللي ينطي الطاقه
الـعاليه للـذاكره ان االنسـان يتذكرك

بنظافه ?)
{  حـلـو....اذن  روايـة سـاعـة بـغـداد أن

نصفها انها  رواية نظيفه ? 
  - بكيفك

كل انـســان يـرى هـذه الــروايـة عـلى
هــواه  الن  بــهـــا  مــســاحـــة تــأويل

عالية ألن يراها  مرآة لنفسه  ..
ــطــارات او ذكــرهــا ? { انت الحتــبــ ا
تـــــذكـــــري  ان كـــــاظم اول مـن غـــــنى عن

طار. ا
  - كـــان لي وجـــهــة نـــظـــر في هــذا
طبـعـا .كـاظم مع حتـيـاتـنـا لالسـتاذ
عـــزيــز الـــرســـام من اوائـل الـــنــاس
ديـنة لالغـنيـة  بعد الذين جـذبوا  ا
ان كانت االغنيـة تتحدث عن اللوعة
واآللــم واحلـب صــــــــــــــار احلـب فـي
دينة يتمشى  في صالة تماس مع ا

طر. ا
شــلــون اودعك يــا الــعــزيــز وبــيـدي

احجز للسفر
صـارت االغـنيـة اكـثـر مـدنيـة فـعـلـيا
االغـنـيـة الـتـسـعـيـنـية - احتـدث عن
نفسي  شخصيا -وعن جيلي كانت
مـضاده لـلـحـرب وكـأنـنـا دون حـياة
مــربــوطــ بــشـــعــارات ســيــاســيــة
وتـأريــخـيـة   تـوثـق حلـرب اخلـلـيج

للحصار الثانية
احلواسم  ثم :زين أين حرب 2003 
أنـــا  وأيـن حـــيـــاتـي? أين  االغـــاني
الـلي كـنت اسـمـعـهـا وأين  حلـظـات

احلب ? ثم  حلظات األلم فعليا?
 االغنـية العـراقيـة في التسـعيـنيات
كـانـت مـضــادة لــلــحــرب تــعــطــيــنـا
وكأننا الشعـور احلاد بانسانيـاتنا 

مجندات  في ثكنة عسكرية !
ـظـاهرات { بـعض ابطـال  الـروايـة في ا
ضـد احلـصار كـانـوا يـزوغـون  يـنـسـلون
الى حـــديــقـــة  الــزوراء  في نـــزهــة غــرام
خـارج الـتـظـاهـرة هـذه  لـقـطه غـريـبـة جـد

رغم إنها واقعية ا!!
ــدن  - هــذا مـــاكــان  يــحـــدث في ا
بـغــداد مـدنـيــة في الـنـهــايـة يـحـدث
فــيــهــا  احلـب حتت جــلــد احلــروب
كـــانت هــنــاك اجـــمل قــصص احلب
ا ان جـمـالـها الـتي لم تـكـتـمل ولـر

بعدم إكتمالها.
{ احليـاة التعـطي دروسـا مجـانيـة الحد
فحـ تقولـ ان الدنـيا علـمتـني  تأكدي

إنكِ دفعتِ الثمن.
 - انـت مـحـبـة لـلــحـيـوانـات داجـنـة
ومــتـوحــشـة    في الــروايـة الــكـلب
بـريــاد وثـمـة قـطـة احـتـلت ثـلـثـا من
الـروايـة  وظـهـرت تعـطـيـنـا ظـهـرها
عــلى الـــغالف    عــمـن أخــذت هــذا

احلب ?
- عـن ابي ... انه يتـفـرج دائمـا على

ناشيونال جيوغرافيك ..

اال من وحي لهجتك.
{ مفردة زاحف مؤذية صح ?

- نـــعـم انـــهــــا التـــوافق خــــلق رجل
ــظــهـر مــحــتــرم يــريــد ان يــظــهــر 
اجلــنــتــلــمــان  لـيــعــرب بــانــاقــة عن
ــــرأى إمـــرأة اســــعـــدته  ســـروره 
فحـ يوصف بـالزاحف يـشعـر بانه
والـــديـــنـــاصــــور ســـواء . حـــتى في
تـعـليـقـات بعـض النـاس عـلى مواقع
ذيع بانه الـتواصل ثـمة من يـصف ا

زحف على ضيفته !
{ كــنـت اقــلب الـــروايــة لــفـت نــظــري في
طـبـعـتـهــا الـثـانـيـة غالفـهـا  شـهـد..  قـطـة

الغالف زمان ام  مكان ?
كان البطل في الرواية القطة تألف ا
ـكـان الـثـابت حـتى هـي احمللـة هـو ا
حـ هـاجـر اجلـمـيع  ظـلت كـمـا هي
فالقـطه ( لهـا جغرافـيتهـا اخلاصة )
ـــكــان مـــعـــ تــشم حــ تـــفــوت  
ــكــان الــزوايــا كــلــهــا حــتى تــألف ا
وتـــســـتـــقــر فـــنـــحن  في مـــحالتـــنــا
البغـداديه دائما تصيـر طباع القطط
.بـعــضـهــا  يـطـلــقـون عــلـيــهـا( هـاي
هـاي الــعـورة مـعــمـرة مـع االجـيــال 
ـدنفـشة هـاي البـيضة ) دون هاي ا
ان  يسمـوها يطـلقون عـليهـا صفات
مــحـبــبــة  فـعــلـيــا تــظل اكـثــر وفـاءا
لـلمكـان. الكلب وفي لالشـخاص لكن
نطلق.بـالنسبـة لي  القطة من هـذا ا
ظـلت متمـسكة بطـباعها مـا أنتحرت
.القطـة حتى وان لم تكن في روايتي
 الــبـطـلـة.لـكن غــيـرهـا من  الـبـطالت
االثــنــ راحــوا الـى فــصل الــنــعــيم

العالم اآلخر .
{ هل تقتن  في البيت كلبا ام قطة ?

- قطة  أمي أسمتها  لوسي.
{ ومن اختار اسم الكلب في  الرواية ?
- بِريـاد..... بِرياد يعني بـالتركماني

: الذكرى.
{ خـلـينـا في الـذكـريـات شـهـد  . بـذاكرة
الطـفلـة .. الروايـة هل هي مكـتوبـة بلـسان
طـفل او لــلـطـفـل أوهل  هـذا اجلـزء او عن

ؤلفة ? طفولة  ا
- ال ال هي مكـتوبة بلـسان طفل ..أنا
فــكـرت مع  نــفـسي مــلـيــا  هل اكـتب
بــلــغـــة االطــفــال او عـن االطــفــال او
انـا حــ   كـتــبت فــعـلــيـا لـالطـفــال 
تقمـصت لغـة الطفـلة : وهـذا ما أثار
سـخــريـة كــبـيــرة مـني بــاديء .حـ
أرادت الطـفـلـة الـتـعـرف عـلى الـعالم
لجأ شافت محله بعد خروجها من ا
أمامهـا  لم تستـطع تعريـفها مـكانيا
.ماذا فـعلت ? أغمضت عـينها وقالت
: هـذا بــيت ابــو مـنـاف هــذا بـيت ام
سالي ثم  رسـمت خطوطا مسـتقيمة
ووزعت اجليـران علـى هذه الـشاكـلة
ح تسأل  الطـفل فعليا وتقول له :

نطقة ?! صف لي ا
يــقــول لك : اغــمـض عـيــنـي واقـول :
عـلـى الـيــمــ بـيت ام مــنــاف وعـلى
الـيـسـار بــيت أم سـامـر ام سـمـاح  

وهكذا بيتا بيتا ......
 ليس عنده  مفردات االجتاهات ! 

{ حــسـنــا : شـهــد -  انت بـهــذا الـعــمـر
إغمـضي عيـنيك  ثم افـتحـيهـا  أذكري لي
مـنطـقـتك   الـتي كـنتِ فـيهـا ...بـغـداد بيت
من  على اليم ?ومن على اليسار أوعلى

الشمال وإلى  اجلنوب?  
 سـؤال حــلـو.عــلى الــيـســار بـيت ام

ساره وعلى اليم بيت ام هيثم !!
{ هيثم يوسف ?!

-  الــــنص حــــافل بــــذكــــر مـــطــــربي
الـتـسـعــيـنـات !لـيس هـيـثم فـقط .....
االغــنــيـــة تــعــبــر عن روح و ثــقــافــة
اجملــتــمع في زمن مــعــ  االغــنــيـة
الـتـسـعـينـيـة  الـتي نـعـنـيـهـا بـالـدقة
تـعـجـبـني لـذلك  ذكـرتـهـا مـرارا فـانا
مغـرمة بـاألورغن  التـسعـيني   هذا
االورغن الـذي به ريـثـيم سـريع..مـنذ
أن ظـهـرت االغـنـيـة الـتـسـعـيـنيـة في
وقت كان  الـشعب يتـنفس اليأس ...
منـذ ذلك احلـ وانا اتـسـاءل : كيف
انــبــثق هــذا اجلــمـال مـن  رحم هـذه

عاناة ? ا
 االغنية التسعـينية في حقبة معينة
ال تـشـبه االغـنـيـة الـعـراقـيـة علـى مر
العـصور فهي  غيـر متصلة مـفصليا
بـشكل غـريب  االحلان مـليئـة  حزنا

 حزنا عالي اجلناب !
{ عالي اجلناب..حلو.

- حـــــزن غــــيـــــر مــــبـــــتــــذل وكـــــانت
الرومانسيه رومانسيه خجوله لذلك

طلع عندنا جيل.

انــا  لم  أمـر  بـاالربـع شـوارع لـكن
تـمـنيت لـو كنت  ولـدت  وعشت ثم
نـطـقة الـقريـبة من تـربيت  بـذات ا
ســاعـة بــغـداد. احــيــانـا اشــعـر ان
جــامـعـة بـغـداد مــاتـزال  تـشـوفـني
بـعـمر  18 سنـة الن امـنـيـتي كانت
أن  اداوم  بـهـا  ولم اسـتطع احس
اكـو فـسـتان بـشـارع الـنهـر مـنذ أن
كــــان  عــــمــــري 9 ســنــ  الى االن
اشـــتـــريه. اشـــعـــر في حلـــظـــة من
الـلـحـظـات إن كل امـنـيـاتي الـتي ال
تـــتـــحـــقق  والـــتي اودعـــتـــهـــا في
دفـتـريـومـيـاتي  ذلك الـشـارع الـذي
لو كان له عيـنان لظل يراني  بع
تلك  الـفترة.  االحـتفـاظ باالمـنيات
الــتي ال تـــتــحـــقق هي االحـــتــفــاظ

فعليا بشباب ذاكرتك...
”UH½ô« œuIF

{ الشاعر يـقول والله مـا طلعت شمس
وال غـربـت اال ذكـرك مــعـقــود بـأنــفـاسي
االن تـــذكــري حلــــــــــظــة  –لـــقــطـــة من

بغداد!
- بغداد كلها.

{ أين ?
- فـــكــرة بـــغـــداد  لـــيـــست  فـــكــرة
مــكـانــيـة.....بــغــداد عـمــرهـا 1000

سنة
  ح كنت في جـامعة دمشق كنت
حــ اجـلس اقـول مـع  نـفـسي : ال
شـهــد  ال البـد ان  جتـعــلي  ظـهـرك
مـنـتـصــبـا  النك  قـادمـة من بـغـداد
.عـنــدمــا  اتــكــلم  أقــول : يـجب ان
يــكـون كالمك  مــوزونـا النك قـادمـة
من بــغــداد  بــغــداد عــلــمــتــني أن
ألــبس... كــيف اتــعـامل مع أتــكـلم 
الـناس? عـلـمتـني ان اكـون انسـانة
اكـثـر  ان اكـون عـالـيـة اجلـناب ان
اجتــنب الــشــتــيـمــة ان اجتــنب ان
اظـلم اي شـخص بـالـعـالـم  بـغداد
عـلمتـني اكون جميـلة الروح فـعليا
بـغـداد فـكرة  التـنـدثـر  تـذكر : انت
قـادم من بـغـداد وهـذ اليـنـسى ابدا
.....  ان  هـذا لـيس مـجـرد   كالم 
انــا  حــقــا  مــؤمــنــة  بــهــذا  الـذي

اقوله  . 
بـغداد  بغداد لـيست  فكرة مـكانية
وال زمـانـيــة . بـغــداد  فـكــرة الـقـيم
االخالقــيـة واالجــتــمـاعــيـة  فــكـرة
احلــضــارة  . فـعــلــيــا  أنــا البـد أن
اتــبــغــدد .وهـذا اليــعــني  أن اكـون
مرفهة . معناها ان اكون متحضرة
في الــتـــعــامل مع اآلخـــر يــجب ان
اكـون متـحـضرة وانـا اتلـقى الـعلم

من استاذي وهكذا..

كن  يوما أن   يقتني اسدا ? { هل 
-  هـذه أمـنـيـته حقـا   . لـكـنه  اكـيد
لـن يـــقــــتـــني االســــد لـــكـــنـه  يـــحب
احلــيـوانـات  بــشـكل عــام االنـسـان
الـذي يــحب احلــيــوانـات مــشــاعـره
فيـاضة ...... انت كـلمـا تكـون قريـبا
من احليـوان تتـرقق مشـاعرك اكـثر
يتـرقق قـلبك  احلـيـوان مثل الـطفل
الــصــغــيــر فـي الــبــيت والــذي البــد
لـقـلـبك أن  يرق عـلـيه فـكلـمـا  صرت
تـشـعر بـنظـيـرك من اخللـق اكثـرفان

انسانيتك تتضاعف اكثر!
{ من نظيرك من احليوانات ?

- بجعة.
 الــبـجــعــة وفق مــاسـمــعت تــخـرج
بـيوضـها من ظـهرهـا  كانت صورة
بــروفـــايـــلي عــلـى هــاتـــفي اجلــوال
..بـجـعـه .احب سـمـاع ســيـمـفــونـيـة

البجع!
{ هل تشاهدينها في االفالم العلمية ?

شاهدتها في احلقيقة. { ال 
كنك اقتناؤها ? { هل 

ـاذا - احب ان  اشـوفـهـا من بـعـيـد 
اقتنيها?.

ـنـطــقـة الـيــرمـوك حتـديـدا { بـبــغـداد- 
حـ قــرأت الـروايــة كـأنــهـا فـي  أالربـعـة

شوارع ?
-  اول شيء تـفعـله في الـقـراءة هو
أن جتــعل خــيــالك  مــجــســدا  عــلى
اي ان  جتـــعــــلـــهـــا شـــكل صــــورة 
مجـسـدة  عـلى شـكل صورة    انت
عندما تذكـر شيئا  فان اول ماتفعله
انـك  حتــاول ان تـؤرخ ذكــريــاتك او
تــدونـــهــا ان فــعـــلــيــا   هـــو  تــذكــر
 3 Dالـــذاكــره احلــقــيـــقــة   كــأنــهــا
مـجسـده وكأن مأخـوذة بصـورة لها
بــاآليــفــون ال حلــظــة الــتــذكــر  هي
حلــظــة تــذكـرك بــاوهــامك واحالمك
ـا واالشــيـاء الـتي ال تــتـحــقق ولـر
الـواقع كلهـا جتيء  في وقت  واحد
هذه  هي  الذاكـرة  لذلك فانت ح

تـتذكـر شـيـئـا  كأنك تـتـفـرج  عـليه .
ريح الن كل ـاضي ا الـذاكـرة عـمل ا

فيه ما حدث . 
مـــاكـــو  خـــوف من عـــنـــده وايـــضــا
ـونـتاج عنـدهـا ايـضا  شـيـئا مـثل ا
ـة ويـعرض  لك ـؤ يـقـطع االشيـاء ا
االشـيـاء احلـلوة اكـثـر من  أي  شي
آخـر  هـذا هو  االنـتـقـال من الـبارد
الى الـسـاخن . هــذه  نـظـريـة  فـفي
حالة الـتذكر أنا  بالـنسبة لي اشعر
أن  االشــــيــــاء الــــتـي لم تــــتــــحــــقق
وكــــتـــــبـــــتــــهـــــا اجــــمـل من  الـــــتي

حتققت.....

وهي طــفـلــة  دخــلت الى حــلـمــهـا
بـــقـــرة  جـــســـر  زرافـــة  صـــورة
فوتوغرافـية  ثم كلب وقطة .... ثم

ساعة ...
هل كـانت حتـلم ان تـصل الى اخلـواتيم
ــيـة لــلـروايـة الــقـصــيـرة لــلـجــائـزة الــعـا

العربية - البوكر ?
 طبعت روايتـها ست مرات ونفدت
ـــكــتـــبــات بــســـرعــة هـــائــلـــة في ا
وتـــرجــمت الـى عــدة لـــغــات وكــان
حــفل تـوقــيــعـهــا بــبـغــداد  عــرسـاً

. انتهى فجراً
شهـد الراوي طـالبـة الدكـتوراه في
عـلم  االنـثـر بايـوجلـيـا كانت مـعـنا

في هذا احلوار:
{ خـالص انـــتـــهـى حـــلم ( الــــبـــوكـــر-

اليقظة)  ماذا بعد هذا العرس?
 - هناك مقولـة لبوذا  احبها  جدا
يقـول فيها: قـبل حلظة االشراق او
الــتــنــويـــر اقــطع اخلــشب واحــمل
ــاء بـعـد حلـظـة الــتـنـويـر اقـطع ا

اء. اخلشب واحمل ا
ــا تـعــد حلـظـة هــذه الـلــحـظــة لـر

اشراقة او جناح
 يــجـب ان اعــود الى الـــعـــمل مــرة

اخرى .
{ انت كـنت قـاب قـوس او ادنـى على
شفـيـر اجملد   أصـغر مـرشـحة لـلبـوكر

اذا كنت تشعرين حلظة التتويج?
-  حــ وصـلت مـرحـلـة (الـشـورت
لــيــست) مـن الــطــبــيـــعي ان احــلم
بـالبوكـر انا حظـيت بهذا االحـتفاء
حــتى لـو كـنـت لـست انـا الــفـائـزة
حـينـما مـا أعلـنوا اسم  الـفائـز انا
كنت سعيدة جدا االستاذ ابراهيم
نـصر الـله يسـتحق عن جـدارة لكن
فـي حلـظــة االعالن جتـمع  الــنـاس
ـدة سـاعـة ولم اسـتـطع ان حـولـي 
اغادر  الـقاعـة بـحيث إن  نـاشرتي
الـبــريــطــانــيــة كـانـت حـاضــرة في
ــــنــــاســـــبــــة فــــســــألـت) من هــــو ا
الـفائـزحقا  ? ) فـهذه وحـدها كانت

حلظة فوز اضافية... !!
{ الـــيــوم قـــرأت  في روايـــة عــبـــد الــله
ــيص (ذكــريــات ضــالــة ) عــبــارة الــبــصً

اعجبتني:
- الوفاء : كلب الروح !

ابـراهيم نـصـر الـله فـاز  عن رواية
(حـرب الــكــلب الــثــانــيــة ) وعــنـده
روايــة أخــرى اســمــهـا (عــو ) وفي
عــمــان ايــضــا صــدرت روايـة بـ26
فصـال آلسيـا عـبـد الـهـادي اسـمـها
(دولــة الــكالب الــعــظــمى ) ايــضــا
اســتــأثــر الــكــلب ( بِــريــاد) عــنــدك
ـسـاحـة كبـيـرة من الـروايـة حتى

انتحر!
-هــو مــا انــتــحــر لــعــلك  تــذكــرإن
بــريــاد خــرج من احلــلم  من حــلم
ـــنــطـــقي ان نـــاديه  فـــلــيـس من ا
يسافر الناس الى مكان و مستقبل
مـجـهـول ويــأخـذون كـلــبـا مـعـهم 
بـريـاد وجـد  نـفـسه في مـكـان يعج
بالـغرباء  اقـسى شيء على الكلب
قــبل  االنــســان هــو ان يـعــيش في
مكانه ويشعـر بالغربة فكانت فكرة
ـوت انـا احلـيـاة اقـسى من فـكـرة ا
ــــــوت  ارجــــــعـــــتـه  الى لـم ادعه 

الالوجود  الذي  انبثق منه !
....  وهـــذه  هــذه  من الـــواقــعـــيــة

السحرية
{ في رواية (ساعة بـغداد ) لم تستطع
نادية وهي بطـلة ثانوية اكـمال رواية مئة

عام من العزلة.
- نعم.

{ انت هل اكملتها مرت ?
-شخـصيـا انا اكـملت مـئة عام من
الـعـزلـة لـكـن هـنـاك من لم يـسـتـطع

اكمالها وهذا شيئ طبيعي.
 { خلينا  –شهد - نشكل تشكيلة من

اطباق من روايات:
 يــقـال ان االســد مــا هــو اال مـجــمــوعـة
خِـــرافٍ مـــهــضـــومـــة    كــيـف خــرجت

ساعة بغداد?... مصادرك ?

صادر  –مصادري - الاعـتقـد أن ا
هي  مــجــرد كــتب  مــصــادري في
روايـة ساعـة بغـداد جتربـة حياتي
ال ســيــرتي الــشــخــصــيه جتــربــة
مــصـادري احلــيـاة  اخلــاصــة بي 
كــانت اوهـامي امـنــيـاتي احالمي
نـظـرتي اخلاصـة الى بـغداد  الى
نــوع او درجـــة مــعــيـــنــة من األلم.
فـأما قـراءاتي  فـاني اعـيد  تـنـظيم
ـا اني هـضـمـهـا بـعـد فـترة او لـر
بلـوعـتي  مـتأثـره بـجمـلـة مكـتـوبة
بدون صلة بتاريخ اجلسور مثال 
لـيـس لـهـا  عالقـة بــالـروايـة لـكـني
اسعى العـادة انـتاجـهـا  بالالوعي
اخلاص بي  بـالكتابـة هكذا  اكتب

دائما  .
{ انـا مـتـأكـد إنـكِ مـتـأثـره بـكـونـديـرا .
 - كـونـديـرا? مـسـتـحـيل. أن أكـتب
مــثـل كــونــديــرا   اذا مــا اردت أن
تعـتبـرني عـلى وفق ماتـتهـمني به
فـــآني تــلـــمــيـــذه في الــصف االول
جلامـعة من احلـياة اسـمهـا ميالن
كونديرا حـتى الاعطي لنفسي حق
 الـقــول  آني مـتـأثـرة به . النه هـو
اكــبــر مـن ان اســتــطــيع ان اتــأثــر

رحلة العمريه اطالقا.... بهذه ا
{ في ساعـة بغـداد كم من الالمـنطق 
هـل  كـــنت في وكم مـــحــــال من الـــواقع
حـالــة إنـفـصـام  حــ  كـتـبــتـيـهـا ? اين

وجدت الالمنطقي ?
- الالمنـطقـي في  ع   الـواقعـية

السحرية .
الــنـــقــاد  هـــذه هي مـــهــمـــتــهم ان
يـفــنـدوهـا او يــحـلـلـوهــا لـكن هـذا
لـــيس لـه عالقـــة بـــالـــفـــصـــام  بل
عالقــة بـقــوة اخلــيـال ثم  حــضـور
زج ب مـشاعرك اثنـاء الكتـابة  ا
االنـا واآلخـر  انـا عــلى فـكـرة عـلى
الصفحة االولى كتبت : دخلت الى
ـثـابة حلـمـهـا بقـرة  فـهذه كـانت 
تــهـيـئــة لـلـقــاريء  إن الـذي سـوف
تـقرأونه هو لـيس سيرة شـخصية
لـذلك كـانت فـيـهــا فـنـتـازيـة عـالـيـة
جـدا الن  الـصديـقـة وحـدهـا تدخل
فــــيــــلم او حــــلـم  صــــديــــقــــتــــهــــا

وتشاهده.
{ طيب هل  الركاكة متعمده ام ماذا ?
- نـعم انـا ذكـرت هـذا في اكـثر من

مناسبة..
 طـبــعـا الــفـصـل االول من طـفــولـة
االشيـاء الـواضـحـة كـنت مـتـعـمدة
لــغــة الـســذاجــة والــركــاكــة النــهـا
مروية  بلسان  طفلة عمرها 4 الى
 5 سـنـوات عـندهـا مـفـردات قلـيـلة
فردات جـدا كيف تسـتخدم هـذه ا
في وصف وتسـأل اسئلـة وجودية
ومـهــمـة كــبــيـرة فــعـلــيــا حـتى في

الترجمة...
ـتـرجم قـلت له: اريـدك أن  تـركـز  ا
عــلى هــذه الــركـــاكــة عــنــدي مــثال
تــراكـيب في الـلـغـة  قـلت له : اريـد
اريــد ان  حتـافظ هــذه الـتــركـيــبـة 
عـلى الركـاكه في هذه اجلـملة ألني
مع واقـعـيـة الــلـغـة جـدا  ال  احب
الـتلفـيق  عن افواه االبـطال  كيف
ـكـن لـطــفــلــة ان تـتــحــدث بــعـدة
اصـطالحيـة بكـالم االبطال بـبالغة

عميقة ?
{ لـــذلك أحــبـــبت  ان تـــكــون الـــبــدايــة

ساذجة بدائية جدا!
- هـي كانت صـادمة لـلقـراء  الذين
شــنــوا هــجـومــا عــلى  الــســذاجـة
والـسمـاجـة  في بـدايـة اول ثالث
صـفــحـة من  الـفـصل االول والـذي
كـان من اكـثـر الـفـصـول صـعـوبة 
كانت مهمتي  مـنحصرة في كيفية
تبسيط  اللـغة وكيف اجعلها فعال
كما لو ان  طـفال يتحدث كنت أقرأ
لــكـولــدسـتــوف الـهــنـغـاريــة  الـتي
ذهـــبت الى اجلــزء الـــفــرنــسي من
سـويـسـرا بـدأت اشـعـر إن عـنـدهـا
مفردات كـثيرة من اللغـة الفرنسية
لــــكـــنــــهــــا  قـــررت ان تــــكــــتب عن

شهد الرواي بعد خواتيم البوكر :            (2-1)

شهد الراوي 


