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تخيّل التاريخاني دينة وا رواية مزامير ا

ـتوسط في تـشرين األول ـهـرجان اإلسـكنـدرية الـسيـنمـائي لـدول البـحر ا يفـتتح الـفيـلم الـسوري (دمـشق ... حلب) لـلنـجم دريـد حلام الـدورة الرابـعة والـثالث 
صـري وكنده حنا نعم عمـايري وسلمى ا ؤسسـة العامة للـسينمـا وإخراج باسل اخلطيـب وبطولة عدد كـبير من النجـوم منهم عبـد ا اجلاري. الفيلـم من إنتاج ا

وصباح جزائري وعالء القاسم ونرم شوقي وأحمد رافع وفاروق اجلمعة ونادين قدور وأسامة عكام.
ي أول. وقع فيسبوك دمشق ... حلب في افتتاح اإلسكندرية السينمائي عرض عا هرجان على حسابه  وكتب الناقد األمير أباظة رئيس ا

ـصرية لكـتاب ونقاد الـسينـما حتت رعاية وزارتي الـثقافـة والسياحـة الدورة الرابعـة والثالث لـلمهرجـان في الفترة من الـثالث إلى التـاسع من أكتوبر وتنظم اجلمـعية ا
هرجان ثالث مسابقات لألفالم الطويلة واألفالم القصيرة واألفالم العربية. تشرين األول. ويضم ا

صرية نادية لطفي على هذه الدورة. مثلة ا اضي إطالق اسم ا هرجان في مايو أيار ا وأعلنت إدارة ا
نتج الفلسطيني حس القال. غربية راوية وا مثل السوري عباس النوري واخملرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والفنانة ا هرجان ا ويكرم ا

نـاسبة كتيـبا خاصا عن حياته ومـسيرته الفنـية إضافة إلى تنـظيم ندوة عنه يشـارك فيها اخملرجون كما يحيي الـذكرى العاشرة لرحـيل اخملرج يوسف شاه ويـصدر بهذه ا
خالد يوسف ويسري نصر الله وداود عبد السيد.
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ـوت  تراه يـحني يـختـلف عن خلق ا
رأسه متصوّراً انك تـنعته وان العمل
فـيـهـا ال يـؤدي الى اخلــلق  فـأجـبـته
بـراحــةٍ لـتـنـفـرج اســاريـر طـفل  وقـد
نـوّهت لك عن هذا حـ اردت تشـكيل
كـلمـات الدخالـها في روايـتك عن علي
الـــدفـــان) ص 199 لـــقـــد اســـتـــطـــاع
الـروائي بـهـذا االسـلـوب الـذي كـتـبت
فـــيـه الـــروايــــة ان يـــطــــور اســـلـــوب
ـنـولـوج ليـصـنع منـهـما الـدايـلوج وا
اسـلــوبـاً فــنــيـاً في حتــبــيك االحـداث
خــاص به حـ اشـرك نــفـسه كـسـارد
علـيم او القـار الـضمـني االول وهو
يـوجه دفـة احداث روايـته على لـسان
محسن مـعلـناً غـضبه عـلى ما يواجه
او يـــــواجه شـــــعــــبه مـن صــــراعــــات
مخـتاراً شـرائح من اجملتـمع اتخـذها
كـعـيـنـة لـلـتـعـبـيـر عن تـاريخ اخلـراب
ــكن الـــقــول ان عالقــة الــعــراقـي (و
الـروايـة بـالـتـاريخ قـد شـهـدت تـغـيّراً
جـذريـاً بـعد ان فـقـد الـتـاريخ قـداسته
واصبح مـجرد خطاب فـاسحاً اجملال
امـام تــواريخ فـرعـيـة هي االخـرى قـد
يـكون مـختـرعـة او ملـفقّـة او تخـيلـية
ـنح احلـريـة لـكل روائي بأن وبـهذا 
يـــخـــلق تـــاريــخـه اخلــاص مـــا دامت
تـعالـيات الـتاريـخيـة والوثـوقية لم ا
تـعـد قـائـمة) " الـتـاريـخي والـسردي 
فـــاضل ثـــامـــر  ص:  29 والـــروائي
يـستـبطن شخـصيـة محسن من خالل
شـخــصـيـتـه كـقـرين او قــنـاع مـزدوج
مـبـتعـداً بـهذا االسـلـوب عن مـشكالت
السارد العليم ولكي تكون روايته من
الـروايـات الــبـولـيــفـونـيــة إذ تـعـددت
الــشــخــصــيـات فــيــهــا وهي تــصـارع
احـداث اخلراب الـعـراقي مـركـزاُ على
شـخصـيـات عابـثـة ومتـمـردة واخرى
وديـعـة تـنـاقش مـوضـوعـات الـسـاعة
في السـياسـة واالحـداث االجتـماعـية
أمـثــال شـخـصـيـات شــاكـر ومـحـمـود
وجــمــعــة الـشــاربـي اخلـمــرة وحــتى
ــلــقب بـ مــجــتــبـى ابن رجل الــديـن ا
ـنـافـق (االطـلـسـاني) وغـيـرهم مـن ا
امثـال ناهض ومـهنـد (كانـا يجـلسان
امـــامك مـــبــــاشـــرة  ودائـــرة نـــصف
قطـرها مترين من جـلوس االصدقاء :
انــــا اكـــــتـب بــــصـــــدق عن الـــــواقع 
وحــيـنـمــا كـنــتـمــا اصـدقـاء ونــعـيش
محنة احلصار  كنتما بطلي الرواية
ولـكنكمـا اآلن شخصـيتان هامـشيتان

دينـة رواية لـلروائي علي مـزاميـر ا
لـفـتـة سـعـيـد صـدرت الـعـام 2018م
عن دار الـفـؤاد بـحدود 272صـفـحة
ــــتــــوسط عــــنــــونت من الــــقــــطـع ا
قـوالت شـاعـريـة مـثل : فـصـولـهـا 
الــتـاريخ حــكــايـة مــبـتــورة بــألـسن
عــديـدة / احـتـاج الــبالد ألتـنـفس /
مـذ رأيت وجـهك وأنـا اصـفق .. الخ
ـقـوالت الـشـاعـريـة الـتي عـنونت وا
بـهـا فـصــول الـروايـة مـنـاص بـلـغـة
جـانـيت يــتـحـقق مـن خاللـهـا هـدف
ــبـنى الــروائي ويـتــكـامـل الـهـدف ا
ـديـنة بـالـعـنوان الـرئـيس مـزاميـر ا
ـــديـــنـــة كــمـــا يـــحـــيل اي اغــانـي ا
العـنوان الـرئـيس الى مزامـير داود
ـقـولة من والـروائي يـسـخر بـهـذه ا
اخلـــراب الــعــراقي بـــخــاصــة بــعــد
زامير التغير 2003 م ألنه يعـني 
ـديـنــة احـزان بـلــده الـعـراق وهـو ا
عاصر يحـايث أو يحاور التـاريخ ا
لـــلــخــراب الــعــراقي لــيــســجل هــذا
الـتـاريخ بــأسـلـوب فــني عـلى شـكل
مــذكـرات وسـيـر ألفــراد من الـشـعب
ـثـابـة عـيــنـة تـمـثل هـذا الـعــراقي 
اخلراب ولـيوضح نظـرته الفلـسفية
ـعنى الـعـام لـلـكـلـمـة) اجتـاه ما (بـا
ـر به بلده الـعراق من محـنة وهو

ضطرب . يعيش هذا الوضع ا
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والبــد من االشــارة الى ان الــتـاريخ
هـــو ســـرد بـــحـــسـب الـــكـــثـــيـــر من
نظرين  كـما ان الرواية هي سرد ا
ايـضـاً ولـكن مـا يـفـرق بـ الـروايـة
والتاريخ هـو البـناء الـفني لـلرواية
وهـو شــرط غـيــر مـتــوافـر بــالـسـرد
الـتـاريخـي  لكن الـروايـة كـالـتاريخ
حــــ تـــعـــكس الـــتــــاريخ الـــقـــريب
والــبــعــيــد حلــيــاة الــشــعــوب وهي

تـصــارع من اجـل الـنــهــوض اجتـاه
جدلية احلياة .

اســـــتــــــنــــــد الـــــروائـي الى بــــــنـــــاء
شـخـصيـتـ مـتخـيـلـت االولى هي
شخـصية السـارد الضمني االول او
الــــســـارد الـــعـــلـــيـم وهـــو الـــروائي
والثانية شخصية محسن (الروائي
والشـاعر) الـذي يتـلقى الـتوجـيهات
من الـسـارد الـضـمـني االول لـيـكـتب
روايــة عن اخلــراب الــعــراقي الــذي
اضــطــره هــذا اخلــراب ان يــشـتــغل
حفاراً لـلقبور وهي مـهنة مُدرة على
صـاحـبــهـا والسـيــمـا بـعـد ســلـسـلـة
احلروب بخاصة احلرب العراقية –
االيرانـيـة في الـثـمـانـيـنـيـات وحرب
الكويت في التسعينيات ثم اخلراب
العـراقي بعد الـتغيـير العام 2003م
. يـــصف الــروائـي مــحـــسن بــأنه ال
ــلك إالّ الـــذكــريـــات وواقع في فخ
الـيـوتـوبـيـا في الـتـفـكـيـر بحـبـيـبـته
ســلــوى الـــتي قــضـت احلــرب عــلى
ذكــــورة زوجـــهـــا واســــتـــشـــهـــاده .
يـخـاطب الـسـارد الـعـلـيم (الـروائي)
مـحـسن (كـدت تـســقط وطـلـبت مـنك
امــســـاك اعـــصـــابك امـــام هـــول مــا
تشاهده من نساء مـفجوعات بالفقد
والصـبـر ألشـهـر لـلـعـثـور عـلى رفاة
الـفـلـذات  وكــانت سـبـايـكـر عـنـوان
مرحـلة خـطرة ال تـقدر عـلى وصفـها
في اوراقـك  فـــوضـــعـت خـــطـــوطـــاً
حمـراً حتتـها لتـعيـد صياغـتهـا بعد
ـسوّدة الـنهـائيـة للـرواية / اكمـال ا
ص :  144ولم يــــــجــــــد مــــــحــــــسن
تعـويضاً عن ضـياع حبيـبته سلوى
إالّ لـيـمارس ضـروباً من اخلـيال عن
شــابـة وجـدهـا تــمـارس اجلـنس مع
ــقـبــرة اسـمــهـا حــمـديـة شـاب في ا
وبـذلـك فـإن الــروائي كــان ذكــيـاً في

وصف تعطيل دور االديب والروائي
في مـجـتـمــعـنـا فـهـو عـامل في حـفـر
ــوتـى ال حتــيط به الـــقــبـــور ودفن ا
ســوى الـذكــريـات واذا مــات فــشـأنه
شـأن اقرانه ترثـيه قطـعة سوداء في
احتــاد االدبـاء ســرعــان مـا تــذروهـا
الــريـاح  يـخـاطـب الـروائي مـحـسن
بـوصـفه الـسـارد الــعـلـيم (مـثل تـائه
ـشي وال تـعـلم مـاذا تـفـعل غـير ان
ـعـلـقة تـقـرأ مـا يـصـادفك الـصـورة ا
عــلى اجلــدران واعــمــدة الــكــهــربـاء
واسيجة حدائق اجلزرات الوسطية
لـشـبــاب تـركـوا ارواحــهم في جـبـال
ـوصل .. دفـاعاً حـمـرين او اطراف ا
كـــمــا تــقــول الــكــتــابــات عن الــوطن
ــقــدسـات  وال تــرى بــ الــصـور وا
سـوى الـفـقـراء وحـتى الـقـادة الـذين
قـتلـوا هم فـقـراء صـاروا حـائط صدٍّ
بــدالً من الـذين يــنـفــخـون في الــكـلم
فـــتـــولــد الـــعـــاطــفـــة من ســـحـــنــات
الناس).ص: 166 لقد عطل الروائي
دور االديب والـــــــروائـي فـي اصالح
اجملـتـمع والـدلـو بدلـوه في تـغـيـيره
سـوى مـا يـوحي الـيه ومـا يـشـاهـده
من احداث لـيـكـتب مـآسي وطنه عن
طـريق اسـتـخـدام الـقـريـن او الـقـناع
زدوج هما الـروائي السارد العليم ا
أو السـارد الضمـني االول (والسارد
الــضــمـــني اآلخــر " مـــحــسن " بــطل
الروائية بامتياز) والروائي في هذا
االسلوب يستبـدل الضمائر احدهما
ـــتــكــلم الى بــاآلخــر فــيـــنــتــقل من ا
اخملـاطـب والى الـغــائب وبــالــعـكس
في لـعــبـة فــنـيـة تــكـســر طـوق سـرد
الــتــاريخ احلــقــيــقي  كــمــا يــشـارك
الشـخص الـثـالث إذ يجـري اسـلوبه
ـــنـــولـــوغــات بــالـــتـــداعـي احلـــر وا
الــداخــلــيــة بـــأســلــوب درامي غــيــر
مـبـاشــر فـيه تـأثــيـر من اسـلـوب طه
ـارس لعـبة حسـ في األيام حـ 
اسـتـبدال الـضـمائـر لـكي يبـعـد سأم
القـار وهـو يعـكس تـاريخ اخلراب
العراقي الستـناده في كتابة الرواية
ــذكــرات والـســــــيـرة الى اســلـوب ا

. Biography
يـخــاطب الـسـارد الـعـلـيم (الـروائي)
محسن ح كان يناقش علي الدفان
(كـــان فــاغـــر الــفـم في الــكـــثـــيــر من
االحيـان يشـبه فـاقداً لـعزيـز  وح
تـــقـــول له ان االدب خـــلق جـــديـــد ال

فيها ... تبادالً النظرات وبلع ناهض
ريــقـه ولم يــتــكـلـم عــادة مـا جتــد في
ــاضي الــرد الــهــاد والــتــذكــيــر بــا
افــــضل وســــيـــــلــــة لــــلــــجم األفــــواه
والــتــحــدث بــأمــور قــد ال يــفــهــمــهــا
اآلخــرون عــلى انـهــا وســيـلــة اخـرى
لــقــمع الــصـدق واحلــقــيــقــة . سـارع
مــــهــــنـــــد الى الــــقــــول : نــــعم كــــنــــا
شخصـيات الرواية الننـا كنا واقع
حتت ظلم النظام واحلصار ولم يكن
امـــامـــنـــا مــتـــسـع لـــكي نـــحـــكي عن
حقـيقتنـا وتبادلت النـظر مع محمود
ويـــوسف فــيـــمــا لـــو كــان مــجـــتــبى
منشغالً مع صفحة الفيسبوك  : فقد
ال تـقل لي ان حـقـيـقـتك كـانت ديـنـيـة
نـاهض انت ونـاهض وانكمـا من ا
للنـظام السابق عـلى الرغم من انكما
حــصـــلــتــمــا عــلى هــويــة مــؤســســة
الـسـجـنـاء الـسـيـاسـيـ ... فـاسـتـفـز
الـقول مـهنـداً وعاجلك بـالقول : وهل
ترانا كافـرين? نحن لسنا من شاربي
اخلـمـرة ال سـابـقـاً وال الحـقـاً ولـسـنا
من العابث بالدين ... انتبه مجتبى
الى  جمـلة شـاربو اخلـمر وقـال : ها
ــوضــوع ? مــا بــهم شــاربي شــنــو ا

اخلمر? هل هم 
كــــفـــرة?) ص: 197-196 والــــروائي
يسـتبطن شخـصية محـسن بأسلوب
السارد العليم امـا بقية الشخصيات

فـيصـفـهـا مـشهـديـاً مـطعـمـاً اسـلوبه
ـفــردات عـامــيــة كـثــيـرة وعــبـارات
محـكـيـة قـصـيرة وهـو ال يـألـو جـهداً
من االفــادة من تـقـنــيـات الـســيـنـمـا "
ص:  162 واســـلـــوب االســـتـــرجــاع
وكـسـر افق تـوقع القـار والـلـقـطات
الـسـريـعـة "  Flash Back وجـاءت
الـنـهــايـة مــلـتــحـمــة مع واقع تـاريخ
اخلــراب الــعــراقي اذ عــاش مـحــسن
يــوتـوبـيـا اخلــيـال مع حـمــديـة الـتي
قبرة مارست اجلنس مع شـاب في ا
امـا سـلــوى فـكــانت كـمــثـيالتــهـا من
الـنسـاء الـعراقـيـات ضحـيـة للـخراب
ـرأة الـعـراقي وبـذلك جـعل الـقـاص ا
في خـضم الصـراعـات مـجرد مـحـطة
راحـة (لـكن حـمـديـة الـعـارفـة بـدروب
احلــزن والــضــيم .. صــرت ضـاالً في
مسعاك امـام هذا االغراء االنثوي ...
وبـجـرأة كـبـيـرة تقـول لك وهـي ترفع
الــثــوب عن فــخــذيــهــا . اســتــاذ الّي
عـــنـــدي اآلن أجـــمل مـن الـــلّي عـــنـــد
سلـوى فقد احـرقتها الـشمس وتفتح
عـــيــنـــيك هــلـــعــاً  : قـــلت لك ضع في
ا اذنـيك وقـراً وانـتبه) ص:  268و
ان محسن يشتغل بحفر القبور وهو
االديب الـــروائي مـــا جـــعل الـــروائي
(الــسـارد الــضـمــني االول والـعــلـيم)
يـــقـــول عــلـى لــســـان مـــحـــسن وهــو
يـخاطـبه مـجتـبى ان يحـفـر قبـر ابيه

ــشـكــلـة هل (االطــلـســاني) . لـكن ا
ـوت رجل الـدين االطـلـساني هي 
اشــارة الى ان سـيــنـتــهي اخلـراب
الـــــعــــــراقـي ? ام ذلك يــــــعــــــني ان
ـــتــســلــطــ عــلى رقــاب الــنــاس ا
بالظـلم والباطل ال يـكون مصيرهم

وت . على رأي الروائي اال ا
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لقد حلل الروائي شخصياته وهي
تـمارس الطـيبـة او التمـرد بحسب
مـا هــو مـضـمـر في شــخـصـيـاتـهم
مـسـتـفيـداً من مـوضـوع ازدواجـية
الـشخـصـية الـعـراقيـة الـذي طرحه
الدكـتـور عـلي الـوردي وجاعالً من
الـــــصـــــراعـــــات الــــســـــيـــــاســـــيــــة
واالجــتـــمـــاعــيـــة واالقـــتــصـــاديــة
والثـقافيـة سبـباً لـلخـراب العراقي
الــــذي وظـف الــــروائـي تــــاريـــــخه
بـأســلـوب فــني جـاعالً مـن اسـمـاء
االعالم في روايـــته عـالمـــات دالــة
عـلـيـهم فمـحـسن فـعالً هـو مـحسن
ألنه شـاعر وروائي ومـجتـبى فعالً
هــو غـيـر مـجــتـبى ابن رجل الـدين
االطـلـسـاني وسـلـوى صـارت وتراً
حـزيـنــاً في حـيـاة مــحـسن وهـكـذا
يــسـتــخـدم الــروائي اســمـاء اعالم
روايــــته لــــتـــدل عــــلى الــــضـــد من
مـــعــانـــيـــهــا او تـــؤدي مـــعــنـــاهــا

اللغــوي.
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مجهول يقتل أضاليا السوداء واخر يخفي جثث النساء

عـلى مكـافـحة مـا اعـتقـد أنه عـنصـرية
مـــــتــــأصـــــلـــــة في جـــــهـــــاز شـــــرطــــة
ســتـافــودشـيــر. وقـد أثــارت الـقــضـيـة
اهـتـمـام الـقـراء عـلى نـطـاق واسع في
أوانـها وسمـيت بجـرائم غريت ويرلي
نـــســـبــة إلـى الــقـــريـــة الـــتي شـــهــدت
األحـــداث وفي عـــام  2005حـــولـــهـــا
ـؤلـف اإلجنــلـيــزي جــولــيــان بــارنـز ا
لـرواية بوليـسية مـثيرة بـعنوان "آرثر
وجــــورج" رشــــحت جلــــائــــزة بــــوكـــر
وحتــــولت لــــعــــمل مــــســـرحـي وآخـــر

تلفزيوني.
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في غـــــرة كــــانـــــون األول عــــام 1946
اختفت طالبة تبلغ من العمر  18عاما
بـــيــنـــمـــا كـــانت تـــســـيـــر في غـــابــات
فــيــرمــونـت. كـانـت بــوال جــ ويــلـدن
صمم وكانت االبنة الكبـرى ألحد ا
في عـامـها الـثـاني بـكـلـيـة بنـيـنـغـتون
حــ أرادت الــتـــنــزه في الـــطــبـــيــعــة
القـريبـة بعـد ظهـر يوم أحـد بارد دون

ؤلف الصيني ليو يونغ ح أدين ا
بياو قبل أيام بـقتل أربعة أشخاص
وت في ُنزل أوسعـهم ضربا حـتى ا
ــا لم يــفــاجئ قــراؤه عـام  1995ر

كثيرا باألمر.
فـــفي مـــقـــدمـــة روايـــتـه عــام 2010
بـعـنــوان "الـسـر اآلثم" نـوه لـيـو إلى
أنه بــــصـــــدد روايــــة أخــــرى تــــدور
قـصتها حـول مؤلفـة ترتكب سـلسلة
جـرائم بـشـعـة وتـهـرب من الـعـدالـة.
وفي الـنـهــايـة لم يـقــدر له أن يـكـتب
تـلك الـرواية وإن اعـتـزم تـسمـيـتـها

"الكاتبة القاتلة احلسناء".
وبـعد الـقبض عـليه يـقال إنه صرح
لـتلفـزيون سي سي تي في الـصيني
أنه استـلـهم بعـضا مـن مؤلـفاته من
اجلـــرائـم الـــتي ارتـــكــــبـــهـــا وبـــ
ضـحــايـاهـا حــفـيـد أصــحـاب الـنُـزُل
الـــذي لم يـــتــجـــاوز الـــثالثــة عـــشــر

ربيعا.
وليو ليس أول مؤلف يقترف جرائم
يــشــيب لــهــا الــولــدان ويــضــمــنــهـا
روايـــــاتـه فـــــفي عـــــام  1991قـــــتل
الـــكـــاتب الــــهـــولـــنـــدي ريـــتـــشـــارد
كـلــيـنـكـهـامـر زوجـته ومن ثم عـرض
عـلى نـاشـره روايـة مـخـيـفـة يـتـرجم
عـنـوانـهـا إلى "األربـعـاء يـوم الـلـحم
ــفـروم" أوردهــا سـبع طــرق تـقـتل ا

بها زوجتك.
ؤلـف من اسـتـعاض عـما لم ومـن ا
يـرتــكـبه من جــرائم بـخــيـال جـامح
بـــدءا بـــروايـــة "بـــدم بـــارد" تــألـــيف

تـــرومـــان كــابـــوت والــتـي وصــفـــهــا
بـ"روايـــــة وقـــــعـت فـــــعال" ومـــــرورا
ـيا كـرواية بـأعمـال حازت صـيـتا عـا
ـا دونــيــهــيـو "احلــجــرة" تــألــيف إ
ــا كالين مــعــتــمـدين و"الــبــنـات" إل
عـلى أحداث حـقـيـقيـة زادهـا اخلـيال
تــرويـعــا وجـعل وقــعــهـا في الــنـفس

أشد رعبا.
اجلـرائـم اخلـمس اآلتـيــة والـروايـات
الــتي اسـتــوحـتـهــا عُـدت مــزجـا بـ
األدب والـــواقع ال يـــوصى ضـــعــاف
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اسـمـهـا احلقـيـقي إلـيـزابـيث شورت
ولـم تـــكـن قـــد جتــــاوزت الــــثـــانــــيـــة
والـعـشـرين حـ عـثـر عـلـى جـسـدها
مـشـوهـا بـبــقـعـة مـهـجـورة في لـوس
أجنــلـــيس في كـــانــون الــثـــاني عــام
 .1947وجــدت اجلــثــة مـبــتــورة من
الـوسط ومفـرغة من دمـائهـا حتى أن
األم الـشـابـة التي وجـدتـهـا مـصـادفة

ظنت ألول وهلة أنها تمثال.
وأطلقت عليـها الصحف التي أبرزت
ــة الــبــشــعــة اسم تــفــاصــيل اجلــر
"زهـــرة األضــالـــيــا الـــســوداء". دارت
حتقـيقات الـشرطة حول  150متـهما
ولــكــنــهــا لم تــقــد لـلــقــبض عــلى أي
شــخص ورغم ورود مــا يــربــو عـلى
ة  500اعـتراف منـذ اكتشـاف اجلر
لم تتـحقق الـشرطة من مـصداقية أي

منها.
ــة الـــتي لم تُــحَل تــركت تــلك اجلــر

ـحى إذ استوحـتها الـعديد أثرا ال 
مـن الـــكـــتب واألفـالم مـــنـــهـــا روايـــة
"اعترافـات مصدقة" جلـون غريغوري
ة دان عام  1977والـتي تـبدأ بـجـر
ـاثـلـة وتـتـطـور لـقـصـة أخـوين في
أربـعـيـنـيات لـوس أجنـلـيس تـتـحول

حياتهما من الضياع لألمل.
أمـا الـعـمل األبـرز فـهـو روايـة "زهـرة
األضــالــيــا الــســوداء" الــبــولــيــســيـة
جلـيــمس إلــروي لـعـام  1987والـتي
تـخـالف الـواقع بـتـصـورهـا الـتوصل
إلـى اجلــــــــــانـي. ورغـم أن أحـــــــــداث
الــروايـــة تــبــدأ قـــبل عـــام من مــيالد
إلـروي إال أنــهـا حتـمل وقـعـا خـاصـا
بــالـنــســبـة له إذ أهــداهــا ألمه الـتي
ة قـتل وقعت في كـانت ضـحيـة جـر
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تـلـقى الـكـاتـب الـشـهـيـر آرثـر كـونـان
ـعـجـبـ في دويل كــثـيـرا من بـريـد ا
زمــانه مــنـهــا رســائل خـلــطت بــيـنه
وبـ شـخـصـيته اخلـيـالـيـة األشـهر
ز وطلبت لهم شـارلوك هو اخملبر ا

ساعدة في حل جرائم. منه ا
وفي العقد األول من القرن العشرين
أفرِج عن محـام يدعى جورج إداجلي
بـــعـــد أن أمــضـى ثالث ســـنــوات من
حــكم بــالــســجن لــســبع ســنـوات مع
األشغال الشاقـة. وقد أدانته احملكمة
بــإحلـاق إصــابـات قــطـعــيـة بــخـيـول
ومــاشـيــة فــضال عـن إرسـال رســائل
بغـيـضـة "من مجـهـول" الحـقت أبويه

أمدا طويال من الزمن.
أصـر إداجلي عـلى بـراءته وطـلب من
ــسـاعـدة في إثــبـات الـبـراءة دويل ا
خــاصـة مـع اعـتــقــاد دويل أن اتــهـام
إداجلي له عـالقة بـلـون بـشرته - ألن
والـده هـنـدي - ومن ثم عـمل حـثـيـثا

رفيق أو حـقيبة وبـجعبتـها قليل من
ـــال. وحــ تــأخـــرت عــودتــهــا إلى ا
اجلـــامــعـــة  اســـتـــدعـــاء مـــســؤول
الـشــرطـة والــذي عُـنِـف الحـقــا لـعـدم
كـفـاءة الـتحـقـيق. تـنوعت الـنـظـريات
بــ الــســقــوط وفــقــدان الــذاكــرة أو
االنـتــحـار أو الـقــتل ولم يُـعــثـر أبـدا
ــنـــطــقــة. وقــد عـــلى جــثــة فـي تــلك ا
شـهــدت الـفـتـرة مـا بـ عـامي 1945
و 1950أربع حـــاالت اخــتـــفـــاء عــلى
ـنـطـقـة دون مـعـرفـة األقل في نــفس ا
ـــؤلــفــة الـــســبب. أثـــار ذلك خـــيــال ا
شـــيــرلي جـــاكــســون وهـي من نــفس
نـطقة وكـان زوجها يُـدرّس في كلية ا
بـنـيـنغـتـون واسـتـلهـمت من اخـتـفاء
ويـلـدن روايـتــهـا الـغـامـضـة بـعـنـوان
"الـقـاتل" لـعام  ?1951وتـطـرقت على
عــجـــالــة لألمــر نــفــسه في قــصــتــهــا

فقودة". القصيرة "الفتاة ا
وفي لــفــتــة مــثــيــرة تــلــتـقـط سـوزان
ـة في ســكـارف مــيــريل خــيط اجلــر

روايـتـهـا "شـيـرلي" عام  2014لـتـتهم
ؤلفة السابقة بالضلوع في اختفاء ا

ويلدن!
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ـة مـزدوجـة: الـقـتل ــرة اجلـر هـذه ا
ـكــان بـلــيـنــفـيــلـد وسـرقــة اجلــثث! ا
بوالية ويسكنسن حيث ألقي القبض
عــــلى إدوارد ثــــيـــــودور غــــاين عــــام
ـــطــاف  ?1957والـــذي انـــتــهـى به ا
صحـة العقـلية وت عام  1984بـا با

حيث أودِع.
ــــروعــــة الــــتي غــــيــــر أن اجلــــرائم ا
ارتـكــبـهــا جـعــلت سـيــرته ال تـنــتـهي
بـوفـاته. اعتـرف غاين بـقتل امـرأت

واسـتـخـراج جثث بـعـد دفـنـهـا بوقت
ـنـطـقـة بـغرض قـصـيـر من مـقـابـر بـا
حياكـة "بدلة نسائيـة" يتوارى حتتها

ليتقمص شخصية أمه الراحلة.
وتــوصـل احملــقــقــون فـي مــنــزله إلى
مــــجــــمـــوعــــة غــــريــــبـــة مـن "األثـــاث
البس" كــلــهــا من رفــات بــشــريـة. وا
وبـعد عـامـ من الـقـبض عـلى غاين
ـــؤلف روبــرت بـــلــوك روايــة نــشــر ا
مثيرة بعنوان "نفوس معقدة" حولها
اخملرج ألـفريد هـيتشـكوك عام 1960
إلى أحـد أشـهر أفالمه (لم يـكن بـلوك
متـابعا جلـرائم غاين ح بـدأ تأليف
الرواية ولـكنه قرأ عنهـا قبل االنتهاء
مــنــهــا). والحــقــا اســتــلـهـم تــومـاس
هـاريس منـها شـخـصيـة "بـافلـو بيل"

في رواية "صمت احلمالن".
هاري باورز: سفاح النساء

تصيد السـفاح هاري باورز ضحاياه
مـن إعالنــــات الـــــقــــلــــوب احلــــائــــرة
بالـصحف لـيقـتل عاشـقات ولـهانات
ومن ثم يـحـصل عـلى أمـوالـهن. ومن
ب ضحاياه أرملة تدعى أستا أيشر
وأوالدهـا الـثالثـة في بـارك ريـدج في

إيـلـيـنـوي. بـعـد مـراسالت حـمـيـمة
اصطحب باورز أيشـر لبضعة أيام
في أواخر حـزيران عام  1931قبل
ـفـرده لألوالد لـيـخـبـرهم الـعـودة 

أنه جاء ليأخذهم إلى أمهم.
اخـتـفت امـرأة أخـرى بـيـنـمـا بدأت
الـــشــرطـــة الــتـــحــقـــيق في حــاالت
االخـتـفـاء في آب. وفي منـزل أيـشر
قـادت رسـائل الـغـرام الـشـرطـة إلى
مـنـطــقـة كـوايـات ديـل بـويـست في
ــة يــرجــيــنــيــا وإلى مــســرح جــر
مـأسـاويــة شـمـلت آثـار أقـدام طـفل
مــخــضــبــة بــالــدمــاء. كــمــا عــثـرت
الــشــرطـــة عــلى حـــزمــة مــراسالت
أخــرى تــشـــيــر إلى أن بــاورز كــان

بصدد إعادة الكرة مع أخريات.
أعـدم بـاورز شنـقـا عام  1932بـعد
أن بـات حـديـثـا ال يـنـقطـع لوسـائل
اإلعالم بل وأصــبـحت "مـقــتـنـيـات"
الكـوخ الـذي كـان باورز يـصـطحب
ضـحايـاه إلـيه تـبـاع في الـشوارع.
وحيـنـمـا ذكرت الـروائـيـة جاين آن
ــــة في أولى فــــيــــلــــيــــبس اجلــــر
قـتـنـيات. روايـاتـها تـلـقت إحـدى ا
وفـي عـــام  2013نــــشــــرت روايــــة
"كـــوايـــات ديل" الــتـي ضــمـــنــتـــهــا
تـفـاصــيل دقـيـقـة مـثـيـرة لـلـقـضـيـة
وتوابـعهـا. وكـان من الشـخصـيات
بـتـدَعـة في الـروايـة تلك الـقـلـيـلـة ا
الصحفية الشابة "إميلي ثورنهيل"
الــتي أذنت شــخــصــيـتــهــا بــفــجـر
رأة الـذي جاء الحـقا. ب تـمكـ ا
أســطــر الــروايــة تــدرك ثــورنــهــيل
الـسبب في تـمكن الـسفـاح من "تلك
ن انـتصـف بهن الـعـمر النـسـاء 
ن أيـــسن من الــرجــال واألقــدار
وبـــــ فـي أمس حـــــاجـــــة إلـى من

يرعاهن ويحميهن".

غالف الرواية


