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ثنى ميزة جميلة في كون أغلب مبدعيها هم قصاصون ال حملافظة ا
سيمـا انهم اصدروا عام  2013 مختارات قصـصية ألدبائهم حتت
عــنـوان (أحــفـاد اوروك) والــذي كــان عـددهم خــمــسـة عــشـر قــاصـا
دينة شهد الثقافي في هذه ا وروائيا وألننا لسنا في محفل تقـييم ا
ـا في قـراءة مـوجـزة لـلـقـاص الـتي حتـاذي الـصـحـراء الـقـاسـيـة وا
ار رحمة الـله في مجمـوعته (بائع القـلق) لذلك أثرت التـوجه إليها ا

مباشرة.
ــوسـومـة (بــائع الـقـلق) من ((31 تـتــكـون اجملـمــوعـة الـقـصــصـيـة ا
قصـة يـعتـمـد اغلـبهـا عـلى احلدث الـقـدري او الغـيـبي الذي يـحصل
ـديـنة او الـبـلدة الـذي تـدور فيـها مـن غيـر مـبرر كـما مـفاجـئـاً على ا
تمـتاز أغلـبهـا بالغـرائبـية بيـنمـا تغيب اسـماء الـشخصـيات واألمـكنة
واألزمنة. اجملمـوعة اقرب الى حكـايات عن األفكار واآلراء فـأبطالها
مـتـنـوعـ مـا بـ احلـلم واألمل والـسـحـر والـغـيـاب ونـبـتـة عـاقـول او

صورة فوتوغرافية.
) حتكي عن بقـايا حـرب وفتات ثـال فأن قـصة (خـوا وعلى سـبيل ا
ابـناء وذكـريـات غـامقـة حـينـمـا تـتحـول الـصـورة الى ذكرى مـحـرجة
وســؤال غـامض حــيـنـمــا تـتــحـول الـصــورة الى وثـيــقـة دامــغـة أمـام
اسطورة كاذبـة. هل كانت االم زانية? هل كـان االب معوق حرب هل
كانت اصابته مقتصرة على يـديه ام رجليه كذلك كما يذكر القاص:
ويـجـلس الى جـنــبه عـلى األرض رجل مـعـاق بال ذراعـ ص .19اذ
ـوجود في كـيف ينـهض? هل كـان االب شـحـاذا? من هو الـشـخص ا

. علقة على جدار الغرفة? هل األم متزوجة من رجل الصورة ا
في قصة تواطؤ. حيث حتكي هـذه القصة عن رجل يخاف ظله. لذلك
ا يـقـضي أشـغـاله في الـلـيل فـقط. حتى لم يـخـرج بالـنـهـار ابـدا وا
قـرر ذات مـرة ان يـخـرج بـالنـهـار لـيـرى ضـوءه فـابـتـلـعه الـنـهـر. اما
قـصـة الـطـريق فـتـحــكي قـصـة انـاس يـسـيـرون خـلف شـخص حـتى
يرهق بعضـهم الطريق وهو في احلقـيقة األمل الذي يـفتقدونه وليس

العمر الذي يحرقونه خلفهم.
اما قصة بائع القلق والتي اتخذ القاص منها عنوانا جملموعته فهي
ـفيد) وهـو في احلقـيقـة القلق من تتـحدث عن رجل يشـتري (الـقلق ا
ـسـتـقـبل عـلى اسـرته وعالقـاته الـعـامـة لـكـنـه يـضـطـر ألخـذ تـرياق ا
فـيد  –فتـتغـير نـظـرته األخيـرة حيث يـصبح مضـاد لهذا الـقلق  –ا
ـعركـة وحيـنمـا أخذ الـترياق وجهه شـاحبـا كوجه جـندي عـائد من ا
أصـبـح يـرى قـطــعـان الـبــشـر الـتي تــمأل الـشــوارع عـيـونــهم غـائـرة
ووجـوهـهم شـاحبـة كـوجـوه جـنـود عائـدين من مـعـركـة. ان مـا يـحرك
اإلنسان الشـرقي هو احللم بـشقيه السـلبي واإليجـابي (يوجد حتول

في السرد).
كما حتكي قصة (صداقة) عن رجل يدعى (شفيف) ذي لسان طويل
يصـبح مـنبـوذا بسـببه ولـكنه في خـتـام القـصة يـنقـذ فتـاة عمـياء من
الغرق أعتقد ان القاص يقـصد من وراء قصته ان اللسان هو الع
الـباصـرة لـلـبصـيـر. وفي قـصة (عـودةُ سـنـتا كـلـوز)والـتي حتكي عن
لقـاة قرب اسرّة األطفال لتكـون الليلة األخيرة رأس السنة واجلثث ا

ألخذ اآلباء كجثث للقرية اجملاورة.
ـودة) والـتي تـعـبـر عن رحـلـة آدم وحـواء نـحو وفي قـصـة (جـزيـرة ا
اجلزيرة  –األرض  –ليلـقيـا حتفـهما. وفي قـصة (احلـديقة الـسرية)
ـنطقـة اخلضراء ومـا يدور فيـها أما كـبيرها التي حتكي شـيئا عن ا
فأنه كلب مطيع يتبع من وظّفه كرئـيس لها. لكن قصة (ساعة الطفل)
ـيـزة فـي سـردهـا وغــرائـبـيــتـهــا امـا الـقــصـد مـنــهـا هـو ان كــانت 
االنـسان عـبـارة عن زمن مـتـحـرك وهو قـرين الـسـاعـة مع الـفارق انه

يتوقف عن احلياة بينما الزمن يستمر.
تستمر غـرائبية هذه اجملـموعة في مواضيـعها حيث يطـالعنا القاص
ـشارك وهي في قصـة (الـشوكـيـون) والتي تـتكـلم بـصيـغـة الراوي ا
عـكس الـقـصص الـسـابـقـة الـتي كـتـبت بـصـيـغـة الـراوي الـعـلـيم بـكل
شيء عن النجـاح الذي يقـابل احلقد واحلـسد والتي مـثّلهـا القاص
بــزرع شـوكــة في اجـســاد اآلخـر حــتى حتــول أقـرب األصــدقـاء الى

قنفذ.
وإذ جهـد القاص في قـصصه الـسابـقة الى التـرميـز في محـاولة منه
الى الهرب من الواقع إال انه في قصة (كحول ومئذنة) يوجه صفعة
مدوية لـلواقع األلـيم الذي يعـيش اإلنسـان العراقي والـنفاق اخلـطير
الذي يودي بـحيـاة طفلـة حيث حتكي الـقصـة بصيـغة الراوي الـعليم
بكل شيء عن فـتاة مـريضـة حتتـاج نقل دم الى جـسمـها مـن فصـيلة
ستشفى للتبرع بالدم كونه الوحيد ( Bسالب) فيأتي سكران الى ا
ـريـضـة بأنه الـذي دمه من هـذه الفـصـيـلة لـكن الـنـاس تـشي لـوالد ا
يجب ان يفضل موت ابنته على ان يدخل جسمها دم هذا السكران.
أمـا قصـة (في انـتـظـار جـوجل) والـتي حتكـي قصـة مـؤلف مـغـمور
والذي يسعى الى جعل من االفتراض شاهـدا على الواقع ليستشهد
به أمـام من وسمه بـالـنـكرة وانه غـيـر معـروف في مـديـنته أعـتـقد ان
القاص يـهدف من وراءها ان عـالم االفتـراض يخلق شـخصيـات غير

مبدعة ويجعلها مبدعة من خالل شهادات ونشر ليس له قيمة.
تتـنوع كـتابـة الـقصص حـسب نوع الـسارد فـبعـضهـا يكـون الراوي
عليم بكل شيء وبـعضها يـكون مشركا كـما في قصة (ديـستوبيا)
ديـنة الطـيبة يـدخلهـا السفاح والتي حتكي قـصة الرجل الـطيب في ا
ـوت السـفاح ليـقتـل أحدهم فـيتـحول الـناس الـى اشرار إال الـبطل 
ديـنة ال تـرجع الى طـيبـتـها بل يـخـرج أهلـها حـامـل فـؤوسهم لكـن ا
الصقيلة لقتله. كما حتكي قـصة (الكلماتي) والتي كتبت في الصيغة
نـفسـهـا عن فكـرة مـفـادها: وراء شـقـاء كل كـاتب امرأة بـلـهاء. او ان

الكاتب يكتب عكس ما يعيشه او يشعر به.
ــتــمـيــز: هل ان الــقص والـروي يــنـسـل سـؤال بــ كل هــذا الـقص ا
ة العراقي اشـبع الواقع كتـابة ليـتحول الى الـفنتازيـا ومن ثم اجلر
والـفضـاء والـرعب? ام ان واقـعـنـا ما زال مـتـخـمـا بـاجلروح ولم يف
القصاصـ بعد واقع مـحافظاتـهم وقصصهـا ويسعون الى الـكتابة
الـتي تروق لـذائـقـة قراء الـعـاصـمـة في الوقت الـذي يـكـتب مبـدعـيـها
عــنـهــا اجـمل احلــكـايــات. إذا مـا اخــذنـا بــنـظـر االعــتـبــار ان أغـلب
احملافـظات تـخـلو من الـتاريخ الـقصـصي والـروائي وحتى من يـبزغ

فيها سرعان ما يغادرها ليسكن بغداد.
شـهـد الـثـقـافي حملـافظـته: هل ن يـهـتم بـا كـمـا يـتصـدر سـؤال آخـر 
يأس الكـاتب من قراّء مديـنته ليتـجه صوب قراّء الـعاصمـة ال سيما
ـتــنـبي كـدار ان أغـلـب دور الـطـبــاعـة فــتـحت لـهــا أفـرع في شــارع ا
دى وألكـا ...الخ. حتى حتولت اجلمل والرافـدين وا
بغداد الى مـدينـة جاذبة لـدار الطبع والـقار قبل
ان تـكـون جاذبـة لـلـمـبـدع آخذين بـنـظـر االعـتـبار
ـبدع فـي مديـنته غيـاب الـنقـد الـذي يقـيم جتـربة ا

إال إذا تألق في العاصمة.
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يـنــشــغل االديب ســعـد الــســعـدون
بتـنـفـيـذ مـشـروع فـني ادبي ثـقافي
يضم الكثير من مثقفي العراق من
ادبـاء وفــنـانــ عــبـر كــتـاب جــديـد
(مــوســـوعــة مــشـــاهــيـــر الــثـــقــافــة
الــعــراقــيــة ) بـــاجــزائــهــا االربــعــة
االدبــيـة والــفــنــيــة تــتــضــمن ســيـر
.و هـذا الــكــتـاب ــبــدعــ الـرواد وا
يــحــمل اســمــاء اليــعـرفــهــا اجلــيل
احلـالي يـسـتـفـاد من عـصـارة تـلك
اجلهود ويغترف من منهل عطاءهم
الـذي غـطـته اتـربـة وغـبـار احلروب
والــويالت وجـــعــلـت تــلك اجلـــهــود
مـجـرد ورق عـلـى رفـوف اروقـة مـا
يــســمى بــتــاريخ احلــركــة الــفــنــيــة

واالدبية في العراق. 
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صـدر عـن دار الـرافــدين لــلـطــبــاعـة
والـــنـــشـــر  – بـــغـــداد كـــتـــاب مـــهم
جلـدين يتنـاول تاريخ العراق من
تـألـيف الــبـريـطــاني أوسـ هـنـري
اليارد وترجمة محمد حسن عالوي
وخـضـر عـلي زويـد. والـكـتـاب الذي
ــجــلــدين طــبـع في بــيــروت جـــاء 
مـخـتـلـفـ تـضـمن اجملـلـد األول 14
فـصالً وتـرجمه زويـد فـيمـا تـضمن
اجملـلـد الثـاني عـشـرة فـصول ووقع
في  335صــفـحــة وتــرجـمه عالوي.
وقد احتوى الكتاب على العديد من
الــــوثــــائـق والــــصــــور والــــرســــوم
التوضيحية. ومؤلف الكتاب اليارد
( ?) 1894-1817بحسب ما جاء في
مـقـدمة عالوي لـلـكـتاب  هـو رحـالة
ومستـكشف و شخـصية آثـارية لها
شــأنـهــا الـكــبـيــر في الــتـنــقـيب عن
اآلثــــار في نـــيـــنــــوى خالل الـــقـــرن
الـــتــاسـع عــشــر.  قـــضى طــفـــولــته
بـــإيــطـــالــيـــا وتـــلــقى الـــعـــلــوم في
بريـطانيا وفـرنسا وسـويسرا. وفي
أثــــــنــــــاء رحـــــلــــــة لـه إلى ســــــيالن
 اســـتـــحـــوذت عــلـــيه  بـالد فــارس
فـــبــقي فـــيــهـــا ردحــا مـن الــزمن ثم
انتقل إلى إسطنبول قبل أن يقضي

وصل  التي عمل سنوات عدة في ا
فـيـها عـلى اسـتكـشـاف آثار نـيـنوى
والنمرود. كما ترأس اليارد في عام
 1845عــمــلــيـــات الــتــنــقــيب في تل
قـويـنـجق وفي الـنمـرود  الـعـاصـمة
ة الـواقعـة جنوبي اآلشوريـة القـد
نينوى على نهـر دجلة مقابل مدينة
ــــوصـل في الـــــعـــــراق احلـــــديث. ا
ــفــقـود وكــشف هــنــا عن الــقـصــر ا
لــلــمـلـك سـنــحــاريب الــذي احــتـوى
عــــلـى  واحــــد وســــبــــعــــ قــــاعــــة
ومــــنـــحــــوتـــات ضــــخـــمــــة  بـــارزة
واكتشف كـذلك قصر آشور بـانيبال
ومــكــتــبــته  الــتي ضــمت أكــثــر من
ـسـمـاريـة عـشـرين ألـفـا من الــرقم ا
الــطــيــنـــيــة. وقــد وصف اليــارد في
كتابه االكتشافـات العظيمة في هذا
ــــــــــوقـع األثـــــــــري عـالوة عــــــــــلى ا
الصـعوبـات التي واجهـها  لـلكشف
ة واحملـافظة ـواقع القـد عن تلك ا
عــلـيـهــا مـعـتــمـداً أسـلــوب بـالـسـرد
الـوصــفي لــآلثــار واحلــوادث الـتي
جـرت له في أثنـاء التـنقـيب جانـحًا
ـعـلـومـة. عن الى الــتـشـويق ودقـة ا
اهــمــيــة الــكــتــاب يــقــول عالوي ان
(األحــــداث األخـــيـــرة  فـي الـــعـــراق

نـطقـة واحتالل داعش لـلموصل وا
ومـدن عـراقـيـة أخـرى ألـقت ظاللـهـا
دينة على القيـمة التاريخيـة لهذه ا
الــعـريـقــة وأهـمــيـتــهـا في الــتـأريخ
اإلنـسـاني السـيـمـا  مع قـيام داعش
بــتــدمـــيــر اآلثـــار الــتــاريـــخــيــة في
الـنــمــرود وتــفــجــيــر مــرقــد الـنــبي
ـســلـمـون يـونس  بــعـد أن عــاش ا
ـسيـحـيون مـعـا في سالم ووئام وا
هـنــاك أكــثـر من أي مــكــان آخـر في
العالم حيث يشاطر اجلميع النزعة
الــوطـنــيـة احملــلــيـة وهم يــبـجــلـون
النبي جرجيس - القديس جورج -
والنـبي يونس الـذي يقع قـبره على
تل في الــضــفــة الــيــســرى من نــهـر
دجــلـة) مــشـيــراً الى ان(الــتـرجــمـة
الـكـاملـة لـكتـاب - نـينـوى و آثـارها
تـتـيح إلــقـاء الـضـوء عــلى الـتـاريخ
ـشـرق لــلـعـراق الـقــد واألهـمـيـة ا
التـاريخـية لـلمـوصل).وصف اليارد
في اجملـلـد األول من الـكـتـاب تاريخ
آثـار بـالد آشـور  عـلى نـحـو مـوجـز
والـــــعـــــمل اآلثـــــاري الـــــذي ســـــبق
وصــوله. ثم تــنــاول عــمـلــيــاته  في
ة الـتي شرع ـدن اآلشوريـة القـد ا
في الـتـنـقـيب فـيـهـا واألخـطـار التي
واجـههـا هو وعـماله وهم يـكشـفون
الـــنـــقـــاب عن بـــعض أهم الـــكـــنــوز
ـتـرجم فـإن ـكـتـشــفـة .وبـحـسـب ا ا
هذا العمل( كتاب غير عادي وضعه
مؤلـف غيـر عادي إذ ال يـوجد مـثيل
لـهــذا الـكـتــاب السـيـمــا وأن الـكـتب
نـشـورة عن تاريخ الـعراق الـقد ا
وآثـــاره بــــالـــلـــغــــتـــ الـــعــــربـــيـــة
واالنـكـليـزيـة  قلـيـلة مـقـارنة بـعدد 
ة). نشورة عن مصر القد الكتب ا

ــــــؤلف فـي جــــــانـب من يــــــقـــــــول ا
ـا الــكـتــاب(كــانت بالد  آشــور قــد
تـتــمـتـع بـأراض خــصـبــة مـثل بالد
بـابل و لــهــا نـظــام ري اصـطــنـاعي
أعتـمده سـكان الـبالد بنـجاح وعلى
نحو واسع للتعامل مع األمطار في
فصل الشتاء والربيع. لم يفض ماء
نهـري دجلة والـفرات فوق ضـفافها
عــلى عـــكس نــهــر الــنــيل أو يــتــرك
رواسـب ســــمــــاد غــــنـي عــــلى وجه
األرض حيـث ترتـفع  ميـاه النـهرين
ــا فــيه الــكــفـايــة في وقـت ذوبـان
لء اجلـلــيـد في الـتالل األرمـيـنـيـة  
الـعـديـد من الـقـنـوات الـتي  تـتـفـرع
مـــنــــهـــمــــا  وتـــتـــجـه إلى األراضي
اجملـاورة  لــكن  قـيــعـانــهـا عــمـومـا
تــكـون عــمـيــقــة جـدا  أو ضــفـافــهـا
مرتفـعة جدا و عـندما يعـود  التيار
ـيـاه ال ـعـتـاد فـأن ا إلـى مـسـتـواه ا
ــــــكن رفــــــعـــــهــــــا بـــــالــــــوســـــائل

االصطناعية) مـضيفًا ( يوجد على
 جـــانـــبــــيـــنـــا تــــمـــاثـــيـل عـــمالقـــة
وشـخـصـيـات مــجـنـحـة  فـبـعـضـهـا
بــرؤوس نـــســور والــبـــعض اآلخــر
وهي حتــمل رمـوزاً بـشــر مــكــتـمـل 
غـامـضـة في أيـديـهـا و إلـى الـيـسار
منـها  توجـد بوابة أخـرى  شكلـتها
أيــضـا األســود اجملـنــحـة ومع ذلك
ــدخل ســـقط واحـــد مــنـــهم عـــبـــر ا
وهناك غـرفة فقط لـلتسـلل حتتها و
مــــا وراء هـــذه الــــبــــوابـــة تــــوجـــد
شــخــصــيــة مــجــنــحــة واثــنــان من
األلــواح  وضــعت عــلــيــهــا نــقــوش
بـارزة ولــكـنـهــا مـتـضــررة  تـضـررا
ــديـنـة بـالــغـاً). ويـرى الــكـاتب ان(ا
ـا ال تــكــون قـد بــنـيت احلــديـثــة ر
ؤكد ة ولكن من ا فوق اآلثار القـد
ـباشر أنهـا أقيمت  فـي محيـطها ا
إمــا إلى الــشـرق أو إلى الــغـرب من
ــوصـل احلــديـــثــة. الــنـــهـــر كــمـــا ا

ويظهـر في كثيـر من األحيان عن
صادفة أو القصد ألواح طريق ا
ــرمــر الـتي كــانت تــصـطف في ا
الـســابق عــلى جــدران الـقــصـور
ــة ومـا زالت مــدفـونـة في الــقـد
ــتـكـدس  وســرعـان مـا الـتـراب ا
يجد أولـئك الذين  يسـتقرون في
ـــنــطــقـــة أن اآلثــار قـــدمت لــهم ا
مـــعـــيـــنـــاً ال يــــنـــضب من مـــواد
ـرمـر الـبــنـاء) مـشــيـراً الـى ان(ا
يــســـتــخـــرج بــواســـطــة احلـــفــر
لــيُــســتـخــدم بــالــكــامل في بــنـاء
ــــنـــازل أو لــــيـــحــــرق  من أجل ا
احلــــــصـــــول عــــــلى الــــــكـــــلس).
وللمترجم عـالوي (مواليد بغداد
 (1962كتب عدة من أهمها كتاب
(أحــداث بـغــداد فـي أثـنـى عــشـر
ـدرسـة الـبـغـداديـة في قــرنـاً) و(ا
اخلـط الــعــربي) وروايــة (كــبـرت

مع األشباح)..
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في  335صفحة من القـطع الكبير)..
ـــا ومن أجـــواء الــــروايـــة نــــقـــرأ: (
تـعطـلت سـيـارة جولي سـامـرز على
طــريق مــقـــطــوع ورديء في إحــدى
مــدن جــنــوب أفــريــقــيــا أتى شــاب
مـيكـانـيكي من أصـول عـربيـة يدعى
ـسـاعــدتـهـا فـنـشـأ بـيـنـهـمـا عـبـدو 
إعـجـاب غـذّته دوافع مـخـتـلـفـة فـقد
كــانت جــولي تــثـور عــلى بــيـئــتــهـا
الـثــريـة وعـلى والــدهـا أمــا عـبـدو
ـــهــاجــر غــيــر الـــشــرعي فــحــاول ا
يائـساً أن يتجـنب ترحيـله إلى بلده

عدم.  الفقير وا
وفـي أثـنـاء عالقــته بـجــولي ظـهـرت
عـواقب لم تــكن مـتــوقـعــة إذ قـلـبت
ــشـاعــر الــغـامــرة رؤيــة كل واحـد ا

منهما نحو اآلخر).

دمشق - الزمان

صــدر حـديــثـاً عن الــهـيــئـة الــعـامـة
الـسـوريــة لـلـكـتــاب روايـة (صـديق
ــر عــابــر) تــألــيف: نــادين غــورد
ـة.. ــسـا تـرجــمـة الـدكــتـور بـاسل ا
تــدور أحــداث الــروايــة في جــنــوب
أفـريقـيا اجلديـدة وفي قـرية عـربية

في الصحراء
 ولـذلك تـعـد الـروايـة عـمالً تـكـتـنـفه
مـشــاعـر خالقـة وقــصـة شــائـقـة من
ـــعـــاصــــر والـــرغـــبــــة غـــيـــر األلـم ا
ـتـوقــعـة كـمـا أنـهـا تــفـتح آفـاقـنـا ا
نحـو تصور جـديد ومـختلف لـلعالم
العربي بصورة لم يسبق لها مثيل
كــمــا عــبّــر عــنــهــا إدوارد ســعــيــد..
واشار موقع درامـا ان (الرواية تقع
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عروفة اضي الكاتبة ا دة  10سنوات بسـبب كتابة وبيع رواية صورت مشاهد جنسية مثلية. وأدانت احملكـمة في مقاطعة آنهوي الشهر ا قضت مـحكمة صينية بسجن كاتبة 
بـاسم ليـو بإنـتاج "مـواد فاحشـة" وبيـعهـا. وصورت روايـتهـا التي حـملت عنـوان "أوكيـوبيـشن"  "سلـوكيـات مثـلية لـلذكـور... من بيـنهـا تصـرفات جنـسيـة منـحرفـة مثل االنـتهاك
ـدة الـطويـلـة أثارت انـتقـادات عـبر مـواقع الـتواصل ـواد اإلبـاحيـة" لـكن عقـوبـة السـجن لـهذه ا واالعـتداء" بـحـسب احملكـمـة. مواقف الـرجـال اجلنـسيـة "تـتشـكل عـند مـشـاهدة ا
واد اإلباحية وبيعها. ستعار على اإلنترنت "تيان يي" استئنافا للحكم. وجترّم الص إنتاج ا عروفة جيدا باسمها ا وقع "بك نيوز" قدمت ليو ا االجتماعي الصينية. ووفقا 

وقع "ووهو نيوز" اإلخباري احمللي. وفي أكتوبر/تشرين األول قضت محكمة الشعب في مدينة ووهو الصينية بسجن ليو إلدانتها بإنتاج "مواد فاحشة" وبيعها بهدف التربح وفقا 
لكن تفاصيل احلكم وجلساته لم تظهر في وسائل اإلعالم الصينية سوى هذا األسبوع.

وفي الـبداية تـلقى مسـؤولي الشـرطة بالغات بـشأن روايـتها بـعد أن بدأت تـكتسـب شهرة. وقـالت تقاريـر إن ليـو باعت سبـعة آالف نسـخة من هـذه الرواية ومن روايـات أخرى جلأت الى
استـخدام مشاهـد مثيرة جـنسيا وحـققت أرباحا بـقيمة  150ألف يوان ( 21,604 دوالرت تقريـبا) حسبـما ذكر موقع "غـلوبال نـيوز" اإلخباري الـتابع للدولـة. لكن مستـخدم على
ستخـدم على موقـع "ويبو" الصـيني للتـواصل االجتماعي: " 10سنـوات على رواية? هـذا قاسٍ للغـاية". وأشار مـستخدم مواقع التـواصل االجتماعي قـالوا إن احلكم "مـبالغ فيه". وقال أحـد ا
آخـر إلى حادثـة وقعت عام  2013عـندما حـكم على مسـؤول سابق بالـسجن ثمـاني سنوات بـعد إدانتـه باغتـصاب فتـاة كانت في الرابـعة من عمـرها. وعلق مـستخـدم آخر على مـا كتبه بـالقول

"هؤالء الذين أدينوا باالغتصاب يعاقبون بأقل من  10سنوات. هذه الكاتبة عوقبت بـ  10سنوات". 

رسالة بك
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صـــدرت حـــديـــثــــا عن دار نـــوفل-
هــاشــيت أنــطـوان فـي الـعــاصــمـة
الـلـبـنانـيـة بـيـروت روايـة بـعـنوان
ــــؤامــــرات الـــســــعــــيـــدة) (أرض ا
لــلــروائي الـيــمــني وجــدي األهـدل
.وتـــــدور أحــــــداث الــــــروايــــــة في
الـسـاحل الغـربي لـلـيمن وهي عن
قـضـية أثـارت الـرأي العـام حـينـما
أقــدم شـيخ قــبـلي عــلى اغــتـصـاب
طفـلة في ربـيعهـا الثـامن وبسبب
تــواطــؤ الـســلــطـة مــعه تــمـكن من
اإلفالت من الـعــقـاب; حـيـث يُـكـلف
صــحــافي شــاب مــوالٍ لــلــســلــطـة
بـتـغـطـيـة أخـبـار الـقـضـيـة فـيـجـد
نفـسه مـضـطرًا لـتـشـويه احلـقائق

ـصـلـحة والـتالعب بـالـرأي الـعـام 
غتصب.   ا

ه للرواية: وكتب النـاشر في تقـد
(هل يــصحّ تـصــنـيـف الـبــشـر بـ
محض أخيـار ومحض أشرار? هل
اخلـير قـيمـة مطـلقـة? والشـرّ مثلب
يــبــدأ بـزلّــةٍ ال رجـوع عــنــهـا? وهل
نــتـعــاطـف مع من يــغــرق نــشــعـر
برغـبـته الـدفيـنـة في االنـعـتاق من
هـــذا الـــفخ أم نـــتـــشـــفّى بـه? هــو
صــحــافي بــاع روحه لــلـشــيــطـان
أمـعن في الـتـورّط مع الـسـلـطة في
ـتـهـنـهـا لـعـبـة مُـحــكـمـة الـنـسـج 
أقــويــاء الـــبالد. في تــلك الــدوّامــة
الــتي ســلّم نــفـسه لــريــاحـهــا قـام
مطـهَّر بكـلّ ما طُلب مـنه من أعمالٍ
دنـيئـة لكنَّ مـلمـحًا إنـسانـيًّا طـيّبًا

ظلّ لـصيـقًـا به يظـهر في اخلـفاء
عـند مـفاصل احلـكايـات في ثنـايا
شـهـد القـبـيح حـ ينـام جـميع ا
احلرّاس وتنقـشع قليلًا مـتطلّبات
الوظيفـة وأوامر الكبار... في بالدٍ
ال تــزال الـــعــبـــوديــة تُـــمــارَس في
دهاليزها ثمّة »خادمات «يتنقّلن
بـــ بـــيـــوت األســـيـــاد فـــتـــيـــات
ـــتــحـــرّكــة يــشـــاهـــدن الــرســـوم ا
ويــشـرّعن أجــســادهنّ وأعــوامـهنّ
الـطــريّـة لـغـزاة الـلــيل والـطـفـولـة
وثمّة كـرماء يُشهَّـر بهم ومجرمون

يكافَأون.
 في هـذه الــبالد صــحـافيّ فــاسـد
إنــســان فــوّت عــلــيه إنــســانــيّــته
روّضــهـا بــبــعض الــدمــوع كــلــمـا

ظهرت ليموت كمدًا بها).

ـني من مـوالـيد و األهـدل كـاتب 
احلديـدة عام  .1973مـدير حتـرير

مجلة الثقافة. 
في رصـيده الـكـثيـر من اإلنتـاجات
سرحية واجملموعات القصصية ا
والــــروايـــــات وله الـــــعــــديـــــد من
ــتـرجـمــة مـنــهـا روايـة األعــمـال ا
قـوارب جـبـلـيـة الـتي تـرجـمت إلى
الـلـغة الـفـرنسـيـة ورواية بالد بال
سـمـاء الـتي تُـرجـمت إلى الـلـغـت
اإلنــكــلـيــزيــة والـروســيــة وروايـة
حـمـار بـ األغــاني الـتي تُـرجـمت

إلى اللغة اإليطالية.
و( فــيـلــســوف الـكــرنــتـيــنــا) الـتي
أُدرجَت فـي الــقـــائــمـــة الــطـــويــلــة
جلائـزة البـوكر في دورتـها األولى

عام .2007
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كتبه متـرددا في فتح رسالة بريد
إلــكـــتــرونـي جــاءتـه من حــبـــيـــبــته
الـهـاربـة مـنتـهى رحـال تـلك الـفـتاة
الــتي ظـــهــرت في حــيــاته بــســرعــة

وانسحبت منها بنفس السرعة.
وبعد أن حـسم قراره بفـتح الرسالة
تنـطلق احلـكايـة على لـسان مـنتهى
الـــتي تــبـــدأ ســرد قـــصــتـــهــا مـــنــذ
الطـفولة وحـتى لقائـها مع ند في
عــاصـمـة الـنــور حـيث كـانت جتـري
موضـوعـا صـحـفـيـا لـلـجـريـدة التي

تعمل بها.
تـنـطـوي حـياة مـنـتـهى عـلى مـأساة
عـاشتـها مـنذ الـصغـر وكبـرت معـها

وهي فقدهـا ألمها وهو الـفقد الذي
لم يكن بسبب موت أو ظرف قهري
لــقــد تــركــتــهــا أمــهــا بــاخــتــيــارهـا
ورحـــلت رحــلت وخــلـــفــهــا طــفــلــة
ورضيع وأبـوهما الـذي قهره احلب

شاعره عنهما. وانعزل 
ومن حـكـايـة االبـنــة تـدلف الـكـاتـبـة
بـــرشــاقـــة إلى حـــكــايـــة األم والــتي
حتـمل االسم ذاته.. مـنـتـهى الـفـتاة
الثرية التي أحبت في شبابها شابا
جــامـعـيـا وحتـديـا الـظـروف واألهل
وتزوجا وهما في اجلامعة. لكن في
غـضون سـنوات قلـيلـة يتـبدد احلب
ويـجــهـز عـلـيه الــفـقـر فـتــفـر الـفـتـاة

عـــائــدة إلى أســـرتـــهــا
عـــــلـى أمل تـــــأســـــيس

حياة جديدة.
تـــــــتــــــــتـــــــابع األيـــــــام
والـــســـنــوات وتـــكـــبــر
منـتـهى رحال وتـصبح
صـحـفيـة مـرمـوقـة لكن
يـبـقى األثـر الـذي تركه
غــيــاب أمـــهــا حــاجــزا
بــــيـــنـــهـــا وبـــ عـــالم
شـاعر والـرومانـسية ا
إلى أن تـــلـــتـــقى نـــد
نــعــمــان أثــنــاء رحــلــة

عمل في أوروبا.
لـــــكن رغم الـــــتــــقــــارب
الروحي بينهـما تتعقد
األمـــــور وتـــــخــــــتـــــفي
مــنـتـهى إلـى أن تـبـعث
بـرسالـتهـا عبـر البـريد

اإللكتروني.
وتـــلـــخـص الـــكـــاتـــبــة
مـــأســـاة مـــنـــتـــهى في

حوار داخـلي يدور فـي عقـلهـا تقول
ــا أرعـبـتــني فـكـرة الـزواج فيه ”ر
ألن اجلـــمـــيع يـــقـــول إنــنـي صــورة
ا منـها وأنا ال أريـد أن أكونـها ر
أخــــــــــشـى أن أتــــــــــزوج وأجنـب ثم
اكـــتــــشف فــــجـــأة أن تــــلك لـم تـــكن
رغــبــتي أو أن هــذا الــرجل لم يــكن
حلمي فأقرر أن أُفرغ حمولتي على
قـارعــة الــطـريق وأذهب حــمــولـتي
التي قد تتمثل في ابن أو ابنة ليس
لـهمـا ذنب ألسلـبهـما مـتعـة البـنوة
ورجال أتـركه مـحطـمـا ألن ذنـبه كان
ــنــحي اســمه ذات يــوم ال قــراره 
أريـد أن أكونـهـا. هل صرت مـعـقدة?

ال أدري! لكنه االحتمال األكبر.“

الـــروايــــة تـــمـــزج بـــ الـــقـــالـــبـــ
االجـــتــــمـــاعي والــــرومـــانــــسي في
سالســـة تـــامــة حـــتـى أنــهـــا تـــدفع
القار عند نقـطة ما إلى التساؤل..
هل قـصـة حب منـتـهى رحـال وند
نـعـمــان هي الـقـصــة األسـاسـيـة أم
قـصــة انـفــصـال األب واألم وتــأثـيـر

ذلك على الطفل ونشأتهما?
الروايـة الـصادرة في  326صفـحة
ـــتـــوسط عـن الــرواق من الـــقـــطع ا
لــلــنــشـر والــتــوزيع بــالــقــاهـرة هي
الــثـانـيــة لـلــكـاتـبــة احلـاصــلـة عـلى
دكـتـوراه في الـعلـوم اإلنـسـانـية من
جـامعـة بوسـطن بعـد رواية »كبوة

مهرة «التي صدرت في .2015
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بـأنامل خـبيـرة في النـفس البـشرية
تـتـسـلل رواية »األخرى «لـلـكـاتـبة
ـصـريـة نشـوى صالح إلى دواخل ا
ــرأة لــتــســتــنـــطق أحــاســيــســهــا ا
ومشـاعـرهـا وتـقـرأ أفـكـارهـا فـتـقدم
بــانــورامــا كـاشــفــة لــعالقــاتــهـا مع
اجملــــتــــمع ومـع ذاتــــهــــا في قــــالب

رومانسي اجتماعي.
اختارت الكاتبة بدء العمل بأسلوب
”الـفالش باك “أو الـسرد الـعـكسي
لألحــداث من األقــدم إلى األحـدث إذ
تـــبــدأ الـــروايــة من فـــرنــســـا حــيث
يـــجــلس الــصــحـــفي نــد نــعــمــان


