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السينما العربية والرواية من ملتقى إلى »مفترق طرق«
رغم الفتور الواضح بينهما...

والإداريني  والفنيني  النجوم  من  الألوف  مئات 
وال�سناع واحلرفيني، ثم ي�ستقبله من بعد املاليني 
الطفل  بني  ال�سا�سة  اأمام  فارق  ل  واملاليني، 
با�سمه  ال�سحري،  العامل  هذا  ال�سينما،  والعجوز 
بني  اأو   ، ظالله  يف  ويعي�ش  باأكملها،  مدنًا  تقوم 
هذا  رحاب  يف  يجل�سون  فجميعهم  والرجل،  املراأة 
عن  بعيدة  وعقولهم  ال�سا�سة،  على  عيونهم  الفن 
م�ساكلهم كلها، ميتزجون حتى ين�سوا دنياهم كليًا، 
فال تفكري لهم اإل يف ما يرون، ول �سغل عندهم اإل 
مكتبة  ف�رست  الب�سيطة  النبذة  بهذه  الفيلم.  اأحداث 
الأجنلو امل�رسية �رس �سغف العامل بـ»الفن ال�سابع«، 
اأندريه  الكبري  الفرن�سي  الناقد  لكتاب  يف ترجمتها 
اأهمية  من  الرغم  وعلى  ال�سينما«.  هي  »ما  بازان 
وعقول  واأنظار  اأ�سماع  ي�سرتق  الذي  الفن،  هذا 
اأن  ميكن  ل  ال�سينما  اأن  بازان  يرى  امل�ساهدين، 
يكتب لها العي�ش وال�ستمرار دون التكاء على عكاز 
فالثاين يخاطب  الآخر.  الأدب، وكالهما يكمل  من 
الوا�سع،  واخليال  املكتوبة  اللغة  بحرفية  جمهوره 
متحركة  �سورة  اإىل  اخليال  هذا  يرتجم  والأول 
مبزيج فريد من الديناميكية والتعبريات، التي تاأخذ 
امل�ساهد اإىل عوامل اأخرى كما كان يقراأها وي�سمعها 
بني  العالقة  ظلت  املنطلق  هذا  ومن  بها.  ويحلم 
اجلدل حول  من  كبرياً  تاأخذ حيزاً  وال�سينما  الأدب 
تاأثري كل منهما على الآخر. لكن الإ�سكالية الأكرب 
التي تدور يف هذا ال�سياق، هي �رس الفتور الوا�سح 
من  حولهما  وقد  الأخرية،  ال�سنوات  يف  بينهما 
يف  خ�سو�سًا  طرق«،  »مفرتق  اإىل  طرق«  »ملتقى 

عاملنا العربي.
اأعمال رائدة مهدت الطريق

اأ�ستاذة  ر�سدت  وال�سورة«،  »الن�ش  كتابها  يف 
الأدب الفرن�سي املقارن يف جامعة القاهرة �سلمى 
الفنني،  بني  والتباعد  التقارب  مراحل  مبارك، 
فاأو�سحت كيف تلقى الأدباء هذا الخرتاع اجلديد 

امل�سمى بـ»ال�سينما« بني داعم ومتخوف.
بها،  الهتمام  على  العقاد  حممود  عبا�ش  ف�سجع 
ال�سارع امل�رسي، باعتبارها  ون�رس ثقافتها داخل 
يف  وتنميته،  اخليال  لإخ�ساب  جديدة  م�ساحة 
الوقت الذي راآها طه ح�سني و�سيلة لإلهاء اجلمهور 
من  القتبا�ش،  عرب  اإليها  بانتقاله  الأدب  واإف�ساد 
هرني  املخرج  اأن  من  الرغم  على  نظره،  وجهة 
اإىل  ال�سائع«  »احلب  رواياته  اإحدى  حول  بركات 

فيلم �سينمائي بعد عام 1971. 
حبكة عربية باأفكار الغرب

العربية  ال�سينما  عالقة  توطدت  القتبا�ش،  وعرب 
الذي  النموذج  كانت  التي  الغربية،  بالآداب 

العربي  بالأدب  ال�سينما  عالقة  عليه  تاأ�س�ست 
اأي�سًا، ما ت�سبب يف ت�سارع نقل احلداثة من اأوروبا 
التحرير  م�ست�سار  يرى  كما  القريب،  عاملنا  اإىل 
ومن  اخل�ساب.  وليد  الباحث  »الفيلم«  جملة  يف 
نف�سها  اقتبا�ش  كلمة  تاأتي  اأن  اللغوية  املفارقة 
طرفًا  اأخذ  العرب  لغة  يف  فهو  التنوير،  مبفهوم 
اأخرى، وهو ما �سار بعدها  النار لإ�سعال نار  من 
وتوفيقه  العربي  الرتاث  تاأليف  لإعادة  و�سيلة 
ال�سينما  خرجت  املنطلق،  هذا  ومن  احلداثة.  مع 
الغربيني  الكتاب  باأعمال كبار  لت�ستعني  امل�رسية 
و�سياغتها يف اأعمال مميزة، توؤ�سل حقيقة اإكمال 
توجو  فاأخرج  والآخر.  اأحدهما  الفنني  هذين 
رواية  عن  اقتبا�سًا   1942 »ليلى«  فيلم  مزراحي 
كما  البن،  دوما�ش  لألك�سندر  الكاميليا«  »غادة 
اأخرج �سالح اأبو �سيف فيلم »املجرم« عام 1978 
اإميل  الفرن�سي  للكاتب  راكان«  »ترييز  رواية  عن 
اإعادة لإنتاج فيلمه »لك يوم يا ظامل«  زول، وهو 
الدرب  على  الإمام  ح�سن  �سار  كما   .1951 عام 
بالأبي�ش  اخلبز«  »بائعة  فيلم  فاأخرج  نف�سه، 
والأ�سود عن الرواية امليلودرامية ال�سهرية »حاملة 
اخلبز« جلزافييه دو مونتيبان، وظهر بالألوان حتت 
عنوان »اجلنة حتت قدميها« للمخرج نف�سه. الكتاب 
العرب ينقلون اإبداعاتهم اإىل ال�سفة الأخرى بينما 
كان اجلدل دائراً حول ما هي الأكرث تاأثرياً »الكلمة 

على  النفتاح  العربي  العامل  بداأ  الكامريا«،  اأم 
مميزة.  �سينمائية  حبكات  منها  لي�سيغ  الروايات 
العربية«  وال�سينما  »الأدب  كتاب  ر�سده  ما  وهو 
لأحمد بجاوي ومي�سال �سار�سو، ال�سادر حديثًا يف 

اجلزائر عن مقالت لعدد من اأ�سهر النقاد العرب.
ما  على  الفنني  بني  الثقافة  اعتمدت  لبنان  ففي 
ت�سمى »ال�سينما البديلة«، ما ظهر يف اأفالم جورج 
وجو�سلني  علوية،  وبرهان  ن�رسي،  و�سمري  ن�رس 
يا  »بريوت  فيلم  يف  ظهر  كما  وغريهم،  �سعب، 
بريوت« ملارون بغدادي، اقتبا�سًا عن ن�ش الأديب 
»باب  رواية  ويف   ، اإبراهيم  اهلل  �سنع  امل�رسي 
فيلم  يف  خرجت  التي  خوري،  لإليا�ش  ال�سم�ش« 
للكاتب  و»ال�سدمة«  اهلل،  ن�رس  ي�رسي  اإخراج  من 
زياد  قدمها  التي  خ�رسا،  يا�سمني  اجلزائري 
الدويري يف فيلم عام 2012. ومن بني 57 فيلمًا 
منذ  �سوريا  يف  لل�سينما  العامة  املوؤ�س�سة  اأنتجتها 
اإىل عام 2012، كان هناك 21 عماًل  عام 1967 
فقط م�ستمدين من الأدب، اأبرزها »املخدوعون« من 
اإخراج توفيق �سالح، امل�ستلهم من ن�ش »رجال يف 

ال�سم�ش« للكاتب الفل�سطيني غ�سان كنفاين.
كنفاين  رواية  عن  املقتب�ش  »ال�سكني«  عن  ف�ساًل 
عن  املالح  لنبيل  و»الفهد«  لكم«،  تبقى  »ما  اأي�سًا 
اإخراج  من  �سور«  و»بقايا  حيدر،  حيدر  رواية 
و»�سائق  مينه«،  »حنا  رواية  عن  اأي�سًا  املالح 

ال�ساحنة« اإخراج بو�سكو فوت�سينت�ش.
من حمفوظ وعبد القدو�ش اإىل "اأفالم املقاولت"

الإنتاج  يف  غزارة  الأكرث  هي  امل�رسية  ال�سينما 
العربي،  حميطنا  يف  روايات  عن  والقتبا�ش 
ال�سا�سة.  اإىل  الكتاب  اأبرز  اأعمال  خرجت  ومنها 
حاز  التي  ال�سهرية  ثالثيته  حمفوظ  جنيب  فرتجم 
�سينمائية  اأعمال  اإىل  الأدب،  يف  نوبل  جائزة  بها 
يف  ونهاية«  »بداية  روايته  ظهرت  كما  خالدة. 
فيلم مك�سيكي بالعنوان نف�سه عام 1993 للمخرج 
ببطولة  حايك  �سلمى  ريب�ستني.وقامت  اأرتورو 
روايته  عن   1995 عام  العجائب«  »زقاق  فيلم 
الأخرى »زقاق املدق«. و�ساهمت هذه الأعمال، اإىل 
النيل« و»الكرنك«  جانب »مريامار« و»ثرثرة فوق 
اأمام  الطريق  فتح  يف  وغريها،   ،»30 و»القاهرة 
الفنني.يقول  بني  للتعاون  رحابة  اأكرث  جمال 
اإىل  املنتجني  حاجة  اإن  اأ�سالن  ه�سام  الناقد 
الأعمال الأدبية تال�ست قلياًل مع غياب املخرجني 
بركات،  هرني  اأمثال  الفنية،  بالقيمة  املهتمني 
الوقت  يف  الطيب.  وعاطف  �سيف،  اأبو  و�سالح 
الذي ت�سبث اآخرون برابط الأدب وال�سينما واملنتج 
وي�رسي  ال�سيد،  عبد  داود  مثل  القيمة،  ذي  الفني 
لها  كانت  التي  الإنتاج  �سوق  متحّدين  اهلل،  ن�رس 
ح�سابات اأخرى.وي�سري اأ�سالن اإىل اأن ن�سوء ظاهرة 
»اأفالم املقاولت«، متا�سيًا مع الأزمات ال�سيا�سية 

فرتة  يف  البالد  منها  عانت  التي  والقت�سادية 
الثمانينات حتديداً، �ساهم يف �سحب الب�ساط ب�سكل 
ال�سينما  �سناع  فكان  الروائية.  الأفالم  من  كبري 
اخلطوط  على  ويطلعونهم  املمثلني  يجمعون 
الرجتال  على  منهم  كل  يعتمد  اأن  على  العري�سة، 
اأكرث  اأو  اأ�سبوعني  العمل  ي�ستغرق  ول  كبري،  ب�سكل 
ال�سوق، ومن هنا  بقليل لالنتهاء منه، وطرحه يف 

تفاقمت حالة اجلفاء بني الفيلم والرواية.
كما يلفت اأ�سالن اإىل اإ�سكالية حتويل رواية عظيمة 
اإىل ال�سينما بالقدر نف�سه من العظمة، اإذ ل �سعوبة 
اإىل �سينما رائعة ب�سكل  يف حتويل رواية متو�سطة 
اإىل  الكتاب  و�سيط  من  التخيلية  ال�سورة  فنقل  ما. 
املاأمول،  النجاح  له  يكتب  ل  قد  ال�سا�سة  و�سيط 
تقدميه  نف�سها  الرواية  ت�ستطع  مل  ما  يقدم  مل  اإذا 

جلمهورها.  
رج الدراما اأفالم »املهرجان والإفيه« ومخَ

بالأدب،  املهتم  ال�سحفي  عبدالعزيز،  عاطف  يرى 
من  حتولت  خا�ش  بوجه  امل�رسية  ال�سينما  اأن 
اأعمال  اإىل  والهادفة  البارزة  الأعمال  منتجات 
»املهرجانات والإفيه«. فال يتطلب الأمر من املنتج 
من  عدد  مع  وراق�سة  مغِن  اإح�سار  اإل  واملخرج 
»اإيفيهات«  يطلقون  الذين  الثاين،  ال�سف  ممثلي 
اأي  دون  التكاليف  منخف�سة  مبيزانية  حمفوظة، 
ال�رسيع.وهو  الربح  وراء  �سعيًا  مكتوب،  �سيناريو 
اإىل  الأعمال من منتج مثقف  ما حول �سناع هذه 
ي�سعى  بل  ويك�سب،  يتعب  اأن  يف  يرغب  ل  تاجر 
عبدالعزيز  جمهود.ويو�سح  اأي  دون  املك�سب  اإىل 
ال�سينما  بها  متر  التي  الأزمة  من  الرغم  على  اأنه 
امل�رسية، اإل اأن هناك بوادر اأمل تتمثل يف ا�ستعانة 
عدد من املنتجني يف الفرتة الأخرية بروايات لعدد 
من الكتاب البارزين وال�سباب، على الرغم من قلة 
عددها الذي ل يتجاوز اأ�سابع اليدين، مثل »عمارة 
يعقوبيان« لعالء الأ�سواين، و»الفيل الأزرق« لأحمد 
الأيام«  و»تلك  �سادق،  ملحمد  و»هيبتا«  مراد، 
لإبراهيم  »مولنا«  رواية  عن  ف�ساًل  غامن،  لأحمد 
من  الأعمال  هذه  حققته  ما  اأن  م�سيفًا  عي�سى. 
قد  اجلمهور،  وبني  العر�ش  دور  يف  جناحات 
يف  اأخرى  باأعمال  ال�ستعانة  اأمام  الطريق  يفتح 
امل�ستقبل، �رسط تواجد البيئة املالئمة لذلك، وتغري 

اآليات ال�سوق ال�سينمائي.
ال�سا�سة  على  مميزة  اأعمال  ظهرت  هنا  ومن 
الذي  اإبراهيم،  اهلل  ل�سنع  »ذات«  منها  ال�سغرية، 
عر�ش عام 2013، و»اأفراح القبة« لنجيب حمفوظ، 
م�سل�سال  دخل  بينما  املا�سي،  العام  عر�ش  الذي 
»واحة الغروب« عن رواية بهاء طاهر، و»ل تطفىء 
الرم�ساين  ال�سباق  عبدالقدو�ش  لإح�سان  ال�سم�ش« 

احلايل.

بغداد_ متابعة

سارقة جائزة نوبل 
من نجيب محفوظ

 مدينة اإلبداع األدبي« تنجز  6 
 "حكاية االسم الجديد" "ضارب الطبل"أنشطة ثقافية ضمن فعالياتها

 ل مير ا�سم جنيب حمفوظ اإل ويالحقه لقب روائي نوبل، تلك اجلائزة العاملية التي 
التي  الطريفة  الق�س�ش  فمن  بها،  ال�ستمتاع  القدر  يعطيه  اأن  دون  الأديب  بها  فاز 
�سمها كتاب "بف�سل كل اخليال"، للكاتب عبده جبري، ق�سة الن�سابة الفرن�سية التي 
�رسقت ن�سيب حمفوظ من جائزة نوبل.  تلك الن�سابة التي و�سفها كاتب الكتاب بالـ 
"عقربة"، حيث ا�ستطاعت اإقناع جنيب حمفوظ باأن يوّقع على عقد ترجمة روايتني 
من رواياته لترتجمهما بالفرن�سية، لكنها اكت�سفت اأن حمفوظ كان قد وقع عقًدا مع 
ق�سائية  دعوى  ورفعت   ، خطتها  فغريت  القاهرة،  يف  الأمريكية  اجلامعة  ن�رس  دار 
تطالب فيها بتعوي�ش مادي كبري من حمفوظ حتى ا�سطر يف النهاية للتنازل عن 

كل ن�سيبه من جائزة نوبل.

اف�سحت جلنة )بغداد مدينة البداع الدبي(، عن تخ�سي�ش الق�رس الرئا�سي 
�ستة  املخت�سة  اللجنة  انهت  ان  بعد  مل�رسوعها،  مقرا  العظمية  مبنطقة 
اللجنة  ع�سو  )اليون�سكو(.   منظمة  قيمتها  وقد  م�ستدامة  ثقافية  م�ساريع 
مدينة  )بغداد  فكرة  ان  �سحفي،  ت�رسيح  يف  او�سح  الزهرة،  عبد  حكيم 
للوليات  بزيارة  عراقيني  مرتجمني  قيام  بعد  الدبي(،انطلقت  ــداع  الب
بالفن  تتميز  التي  البداعية  املدن  فكرة  �ساحب  ولقاء  المريكية  املتحدة 
عن  وممثال  الثقافة  ووزارة  العا�سمة  امانة  ممثلي  ان  واكد  واملو�سيقى.  
امل�رسوع،  لتفعيل  الروؤى  لبلورة  املرتجمني،  ا�ستقبلوا  )اليون�سكو(،  منظمة 

مبينا ان نهاية العام 2015، 

الطبل"  "�سارب  اجلديدة  روايته  ب�سدور  قراءه  اخلماي�سي  اأ�رسف  الروائي  وعد 
خالل اأ�سابيع قليلة بعد ثالث �سنوات من �سدور روايته الأ�سهر "انحراف حاد".

"في�ش بوك"  الجتماعي  التوا�سل  اخلا�ش مبوقع  اخلماي�سي عرب ح�سابه  وكتب 
اّد  حخَ "انحراف  روايتي  اأ�سدرُت  اأن  منذ  م�ست  والكمال،  بالتخَّمام  �سنوات،  ثالث 
اء  بل"، يف منافذ التَّوزيع، لتقع بني اأيدي الُقرَّ �ستكون اأحدث رواياتي، "�سارب الطَّ
ا ا�سمه "اأ�رسف اخلماي�سي"  ل يزال ُيحلِّق وحيًدا  ا ِم�رسيًّ اد، ليدركوا اأنَّ ِروائيًّ قَّ والنُّ
نَّ الرِّوائيَّ من م�ستوى �رسد الذِّكريات. من م�ستوى  يف �سماوات الإبداع، يرفع الفخَ
ذرى  حيث  م�ستوى؛  اأعلى  اإىل  ة.  التَّاريخيَّ الإطاللت  م�ستوى  من  اتية.  الذَّ ري  ال�سِّ

وؤى. حيث الك�سوفات. م�ش. حيث اأو�سح الرُّ اخليال. حيث اأبعد من ال�سَّ

�سدر حديثا عن دار الآداب للن�رس والتوزيع، رواية "حكاية ال�سم اجلديد" للكاتبة 
اإيلينا فريانتي -اجلزء الثاين من كتاب "�سديقتي املذهلة". ومن تعريف الرواية:
النابوليتايّن  احلّي  يف  م�سريها  من  الهرب  بهدف  درا�ستها  يف  تتفوَّق  "اإيلينا 
اإليهما  ين�سّم  حيث  البحر،  �ساطئ  على  تلتقيا  اأن  تلبثان  ل  لكّنهما  البائ�ش، 
"نينو" وعائلته، ويف خلٍط �ساعق لالأحداث والأحا�سي�ش عند هذا ال�ساطئ الداكن، 
اجلارفة.  ال�سديقتني  رحلة  مالحقة  اإىل  القارئ  ا�ستدراجخَ  فرّيانتي  اإيلينا  تتابع 
رمّبا هي اأف�سُل كاتبٍة عرفْتها الروايُة احلديثة، اأدُبها �سّفاٌف كالبلُّور، وحكاياُتها 
واأحا�سي�سها  اإيطاليا  عن  كتب  ْن  مخَ ثّمة  فلي�ش  واحــد،  اآن  يف  وعميقة  ة  غرائزيَّ

واأحيائها ومذاقاتها وعواطفها العنيفة مثلما فعلْت فرّيانتي.

حكاوى 

المثقفين

إصداراتإصدارات بغداد

خارج السياق

ال�سويد _ علي �سام 
هناك اأ�سياء تعّلمتها يف بحثي عن طريقة حوار 

اأف�سل.
اأكرث  واإن  امّلكرر  الكالم  من  مّنل  اإننا  تعّلمت 
حتى  نحن  نكن  مل  جلمل  واإعادة  تكرار  كالمنا 

من قالها اأول مرة.
وُن�سّلم  تعّلمنا  كّما  اأ�سمائهم  عن  النا�ش  ن�ساأل   
او  بال�سحة  لهم  وندعو  تراثي  ب�سكل  عليهم 
لإ�سفاء  حماولة  ودون  ابداع  اأي  دون  ال�سعادة 

روح من التجديد او املتعة.
حني  وتعجبت  جديدة  طرق  عن  ابحث  بداأت 
فهمت اإن من املمكن ان ت�ساأل الن�سان عن ا�سمه 

باألف طريقة!
او  الدلع  ا�سم  هو  ت�ساأل-ما  اأن  املمكن  من 

التحبب؟
ت�ستطيع ان ت�ساأل-ما هو ال�سم الذي يناديك به 

حبيبك او �سديقك؟ 
 يف النهاية هو �سوؤال عن ال�سم لكنه ي�ستطيع ان 
يكون جديدا وت�ستطيع ان تقول "اأي ا�سم �ستختار 

لو اأعطيت لنف�سك ا�سما الن؟".
 منذ اأكرث من �سهر بداأت ا�ستخدم هذه التقنية مع 
اإيجاد  على  الن�سان  قدرة  اإن  لها  وقّلت  طفلتي 
ثم  وال�سوؤال مهمة وممتعة  للكالم  طرق متلفة 

بداأنا نّلعب مع اللغة.
 هي تقول-"ل اريد ان اخرج معك" واأنا اأ�ساألها 
اأخرى- بطريقة  تخربين  ان  ت�ستطيع  كانت  اإن 
"اريد  البيت!"،  يف  اأبقى  ان  واأريد  متعبة  "انا 
حجرك  على  اجل�ش  ان  "اريد  فلما!"،  ا�ساهد  ان 

وا�سرتخي!".
املعنى  نبقي  حني  اإننا  تعّلمت  الفرتة  هذه  يف   
ثابتا كـ )ل اريد ان اخرج( وُنغري اجلملة يتغري 
الإح�سا�ش متاما فيذهب من عدم رغبة اأن اأكون 
معك اىل اريد ان اأكون قربك بقرب واجل�ش على 

حجرك.
 هناك حرية مده�سة يف البحث عن طريقة اأخرى 
لل�سالم على النا�ش وطريقة اأخرى للغزل وحمبة 

بكلمات مل ي�سمعها اأحد من قبل.
لأنك  ان�سان  منك  يت�سايق  ل  باأن   هناك حرية 
مل تردد كلمات ابيك وجمله بل قّلت كالمك بعد 
تريد  الذي  ال�سعور  اخليارات وحتديد  ا�ستعرا�ش 

ان تنقله.

اقتباس 

بع�ش الوقت ل�سدقائك، وبع�ش الوقت لأهلك، وبع�ش 
الهدوء لنف�سك، وبعد ذلك ل تخف على م�ستقبلك.

�سي�رسون 

 اإذا رن �سوتك يف 
م�سمعي

وطوف يف العامل الأو�سع
راأيتك يف كل �سئ معي

واأطرقت ا�سغي اإىل 
هم�سة

ترفرف يف خافقي املولع
****

باأعماق عينيك اأب�رست 
حب�سي

واأب�رست واحة امني 
وخ�سبي

تفجر دنياك يف خاطري
ترانيم �سوق تو�سدن قلبي
فيا طائري احللو،عيناك 

افقي

وخطوك حلني،ودربك 
دربي

 غدا.... �سوف يعرب يومي 
غد

ومتتد خلف روؤانا يد
تطوق اأيامنا باحلنان
ليجمعنا يف غد موعد

ويرتاح قلبي اإىل �ساطئ
يطوف فيه الهوى الأ�سعد
غداأ..... اإن ُع�ش هوانا غد

*****
�ساأذكر بارقة من حنني

اأ�ساءت بقلبي فراغ 
ال�سنني

واأذكر موجة حب دفني
تداعب اأحالمنا كل حني

وتطفو على �سفحات 
العيون

�ساأذكر ماع�ست هل 
تذكرين.

فاروق شوشة

ثقافة 

حلقة أخرى من الوجع واأللم يهـديهـا الرملي 

لـقرائه وعــائلـــته فــي الــعــراق ..
هل تذكرين !؟

تبدا الرواية منذ النهاية .. 
ت�سعة  على  القرية  ا�ستيق�ست   ، فيه  موز  ل  بلد  "يف 
مقطوع  را�ش  منها  واحد  كل  يف   ، موز  �سناديق 
ال�سخ�سية  بطاقته  را�ش  كل  ومع  ابنائها  لأحد 
متاما  ت�سوهت  الوجوه  بع�ش  لن   ، عليه  تدل  التي 
بفعل التعذيب " تعد القراءة لــ حم�سن الرملي عندي 
�رساء  منذ  احلما�ش  يرافقه  بهجة  ذو  �سيا  �سخ�سيا 

فيه  ما  بكل  والتامل  منه  النتهاء  وحتى  الكتاب 
والتمتع بادق تفا�سيله .

على  عقود  �ستة  لــ  العراقيني  معاناة  الرواية  جت�سد 
يقدمون  والعراقيون  اليرانية  احلرب  فمنذ  التوايل 
اج�ساد ابنائهم فدائا للوطن ، كما يحدثنا كافكا يف 
اأحدى الف�سول . معاناة احلرب وما ي�سعر به املقاتل 
يف اجلبهات من اإمل الفراق واجلوع واملر�ش لينتهي 
عما  وطاأة  ا�سد  وهو  املوت  او  لال�رس  املطاف  به 
ال�سجون  اأحد حيث  الذي ل يرحم  ! حيث ال�رس  قبله 

يتلذذون  الذين  اجلالدون  حيث  ال�رسية  واملعتقالت 
بتعذيب الن�سان وي�ستمتعون بروؤية الخر يتذلل لهم 

ويرجتيهم لرحمته  �ش 94 – 95 امنوذجا .
الف�سل  هذا  قراءة  بعد  عديدة  ت�ساوؤلت  لدي  تكونت 

منها ..
داخل  والتطبري  اللطم  على  يجربوهم  ان  لهم  كيف 
!؟  انذاك  الفعل  �سائعا مثل هذا  !! وهل كان  ال�سجون 

�ش 99 امنوذج
اأجمل �ش 106  يقال بان ايران جميلة وان ن�سائها 
الب�ساعة  تتوارى  .. فهل بعد كل هذا اجلمال  امنوذج 
وال�سغينة لدى ابنائها !! حتى اأين اجد نف�سي تراجعت 

عن فكرة زيارة ايران يف يوما من اليام.
تتعاقب ال�سخو�ش يف احداثها ونقطة التقائها وكذلك 
 " ق�سمة  ابراهيم  عمل  حتى  الحداث  وترية  ت�ساعد 
احد ابناء �سق الر�ش " يف حدائق الرئي�ش امل�سووؤمة 
من  وخوف  رهبة  اىل  بعدها   من  حياته  لتتحول 
امل�ستقبل ومما يخفيه عن احلكومة وحا�سية الرئي�ش !

ي�سف الكاتب احلياة داخل الق�سور الرئا�سية وكيفية 
ب�سكٍل  والذين يعملون داخلها  التعامل مع موظفيها 
املاخذ  هو  هذا  ولرمبا  واقعي  هو  مما  اكرث  فنتازي 
على  امنوذجا   .. الرواية  يف  �سادفني  الذي  الوحيد 
يقتل  "الرئي�ش   180 �ش  ع�رس  الثامن  الف�سل  ذلك 

املو�سيقى" .
حيث  من  جدا  وقا�سي  الدقة  �سديد  الرواية  ا�سلوب 
ق�سمة  ق�سوة  هي  كما   ، وم�سمياتها  ال�سياء  و�سف 
ت�سل  وحينما  باملجد  حتلم   . ابراهيم  والدها  على 
وام  اأرملة  لت�سبح   .. مدوي  بوقع  هاوية  ت�سقط  اإليه 

وباحثة عن ج�سد والدها مقطوع الرا�ش !

قراءة : نورس كوجر


