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لكونها أكثر المصادر ربحًا في تأريخ الفن...  بورتريهات "العصر الذهبي" األكثر رواجًا

ال�ش�أن  ذات  ال�شخ�شي�ت  ر�شم �شور  برزت فكرة 
الت��شع  القرن  نه�ية  يف  والن�ش�ء  الرج�ل  من 
ع�رش، كواحدة من اأكرث امل�ش�در التج�رية ربحً� 
يف ت�أريخ الفن. يف الوقت الذي ك�ن القرن الت��شع 
ع�رش على و�شك الإنته�ء، اإ�شتط�عت جمموعة من 
الر�ش�مني الذين ع��شوا يف تلك احلقبة اأن حتيل 
نظري  ل  مربحة  فنية  جت�رة  اإىل  البورتريه�ت 
من  كل  اأدرك  وقد  الفن.  ت�أريخ  مدى  على  له� 
واآبوت   ،)1931  –  1842( بولديني  جيوف�ين 
اإمييل   – وج�ك   ،)1903  –  1834( وي�شتلر 
ل  دي  واأنتونيو   ،)1942  –  1861( بالن�ش 
�شوروي�  وخواكني   ،)1917  –  1861( غ�ندارا 
اخل�شو�ش،  وجه  وعلى   ،)1923  –  1863(
 –  1856( �ش�رجنت  �شنغر  جون  الأمريكي 
ب�ل�شهرة  تب�رش  القرن  نه�ية  اأن   ،)1925
ميكن  اأنه�  املجموعة  هذه  واإكت�شفت  وامل�ل. 
الأر�شتقراطية  قب�لة  بجلو�شه�  الكثري  تك�شب  اأن 
ال�شن�عية  والبورجوازية  القدمية  الربيط�نية 
وامل�لية اجلديدة التي ك�نت ن�ش�أت يف الولي�ت 
املتحدة واأوروب�. ك�ن �شنغر �ش�رجنت، الذي مل 
يبلغ �شوى 28 ع�مً�، حمور اجلدال عندم�  يكن 
بعث اإىل "�ش�لون ب�ري�ش" وذلك يف ع�م 1984 
يج�ّشد �شورة  ك�ن  الذي  اإك�ش"،  مدام  "بورتريه 
زوجة م�رشيف ب�ري�شي يدعى بيري غوترو، تلك 
املراأة الأجمل يف ذك احلني. وقد ر�شم �ش�رجنت 
احلقيقي،  اإ�شمه�  وهو  اأفنيو،  فريجيني  �شورة 
اأث�ر  مم�  �ش�قطة،  ف�شت�نه�  و)حم�لة(  واقفة 
حنق املجتمع، مم� اإ�شطره اإىل اأن ير�شمه� ث�نية 
ب�لف�شت�ن.  التعديالت اخل��شة  اإجراء بع�ش  مع 
مدام  "بورتريه  الأر�شتقراطية  الطبقة  واإعتربت 
يخ�لف  كونه  يغتفر،  ل  ج�شيمً�  خط�أً  اإك�ش" 
يف  يرى  ك�ن  الذي  الربجوازي  املجتمع  نظرة 
للتق�ليد  اإ�ش�ءة  مبث�بة  ع�ريني  الكتفني  اإظه�ر 
الفن�نني،  من  املجموعة  هذه  حينذاك.  ال�ش�ئدة 
وجيف  دايل،  و�شلف�دور  هري�شت،  دامي�ن  وقبل 
كون�ش، الذين اإ�شتع�نوا ب�لف�ش�ئح كو�شيلة لبيع 
اأعم�لهم الفنية، عرفت كيف حتّول ال�شجيج اإىل 
�شلعة رائجة لك�شب املزيد من امل�ل. وك�ن اأميل 
زول، هو الآخر، قد اإنتبه اإىل هذه الإ�شرتاتيجية 

وتبّن�ه�، ك�أق�رش طريق لبلوغ ال�شهرة.
وحك�ية جيوف�ين بولديني تتج�وز كل احلدود. 
واأم� املوديل الذي اإ�شتع�ن به يف الر�شم، ك�نت 
الع�ئلة  اإبنة  اإيرازوريز،  كون�ش�  خلفه  وقفت 
الت�شيلية الرثية �شوبريك��شو، فت�ة �شغرية تقف 
عر�شه�  وقد   .1982 يف  لري�شمه�  يديه  بني 
من  "لوليت�"  بريئة  فت�ة  �شورة  يف  جيوف�ين 
ال�ش�بة  "بورتريه  واإعترب  الذهبي".  "الع�رش 
اإيرازوريز" اأي�شً� عماًل اإ�شتفزازيً� هو الآخر. ول 
املجموعة  ن�لته هذه  الذي  النج�ح  ميكن تربير 
الُعرف  عن  اخل�رجة  البورتريه�ت  ر�ش�مي  من 

اأ�شم�ئهن،  تخليد  يف  الن�ش�ء  ب�شغف  التقليدي، 
مع  املجتمع.  اإهتم�م  حمط  ي�شبحن  اأن  اأو 
حظً�  الأوفر  �ش�رجنت  جت�رة  ك�نت  ذلك، 
مق�رنة ب�أقرانه. ويف ع�م 1906 دفعت الدولة 
الربيط�نية 1.260 جنيه ثمنً� للوحة "بورتريه 
اإلني تريي بدور ليدي م�كبث"، وهو مبلغ كبري 
ذلك  يف  �شهرة  الفن�نني  اأكرث  اأحد  يتق��ش�ه 
م�شريته  اأوج  يف  الأمريكي  الر�ش�م  ك�ن  الوقت. 
احلديث  يدور  ك�ن  ال�ش�لون�ت  ويف  الفنية، 
الع�مل  يف  رواجً�  الر�ش�مني  اأكرث  ب�شفته  حوله 
اإبن حفيد الر�ش�م،  يف جم�ل البورتريه�ت. لكن 
ق�ئاًل  يو�شح  ب�إ�شمه،  الر�شمي  الن�طق  ورمب� 
مم�ثلة  ك�نت  اأ�شع�ره  لأن  �شحيح.  غري  "هذا 
وك�ن  كولري".  اأو  وفيلدز،  وبولديني،  ل�شوروي�، 
لل�شورة  جنيه   2.000 يتق��شى  �ش�رجنت 
ر�شم،  لأي  جنيه  و100  الك�ملة،  ال�شخ�شية 
ك�ن  م�  ون�دراً  امل�ئية،  لالأعم�ل  جنيه  و50 
يتق��شى  ك�ن  فقد  بولديني  واأم�  لالأفراد.  يبيع 
ب�ع  حني  يف  ك�مل،  لبورتريه  جنيه   30.000
من  فالحة  زي  ترتدي  "م�ري�  لوحة  �شورول 
ب�شعر  لإبنته،  خ��شة  �شورة  وهي  ف�لين�شي�"، 
 2.500 وي�شتلر  و�شع  بينم�  فرنك،   10.000
وينتبه  م�رلبورو".  "دوق  ل�شورة  ثمنً�  جنيه 

�ش�رجنت، ويف وقٍت مبكٍر جداً، اإىل كيفية ك�شب 
كب�ر  بورتريه�ت  ر�شم  خالل  من  الوفري  امل�ل 

ال�شخ�شي�ت املتنفذة والن�ش�ء اجلميالت.
ح�شن  يف  فلورن�ش�،  يف  الأمريكي  الفن�ن  ولد 
ك�ن  منذ 1854.  اأوروب�  ع��شت يف  ثرية  اأ�رشة 
فيني�شي�،  اإىل  روم�،  من  ال�شفر:  كثري  �ش�رجنت 
ومن هن�ك اإىل �شوي�رشا. وقد تعلم فن الر�شم يف 
 )1917  –  1837( دوران   – ك�رولو�ش  ور�شة 
كم�  فيال�شكيز  فن  اإلتهم  وهن�ك  بب�ري�ش، 
 1879 ع�م  ويف  امل�ء.  العط�شى  الأر�ش  تلتهم 
لوح�ت   10 وين�شخ  "الربادو"  �ش�رجنت  يزور 
روندا،  ال�شفر:  عن  يتوقف  ولن  للمتحف.  ت�بعة 
يومً�  يتخل  مل  واملغرب.  واإ�شبيلية،  وغرن�طة، 
املجتمع  ث�ر  عندم�  وحتى  الع�دة.  هذه  عن 
"بورتريه  ف�شيحة  ب�شبب  عليه  البورجوازي 
لندن  اإىل  مر�شمه  نقل   ،1886 يف  اإك�ش"  مدام 
بحثً� عن زب�ئن جدد. و�ش�رجنت اإيط�يل املولد، 
وبريط�ين  الثق�فة،  وفرن�شي  اجلن�شية،  واأمريكي 
ميوله  بقيت  وقد  لغ�ت،  اأربع  ويتكلم  الإق�مة. 
الأعوام 1900  وم� بني  غ�م�شً�.  لغزاً  اجلن�شية 
الذي  الوقت  بورتريهً�، يف  ينجز 130  و1907 
كتب  وقد  ب�ملر�ش�د.  له  يقفون  النق�د  ك�ن 
�ش�رجنت  بوف�ة  علم  عندم�  بيل  كاليف  الن�قد 

مبتذلة،  �شيٍغ  لتكرار  نف�شه  "كّر�ش   1925 يف 
ونتيجة لنزعته التج�رية ك�ن قد ا�شتنفذ ط�قته 

على مدى 30 ع�مً�".
امل�ئية  ب�لألوان  املر�شومة  اللوح�ت  هذه 
ي�شتمر  �شوف  لوحة   80 والب�لغة  وغريه�، 
بلندن  غ�لريي"  بيكجر  "دولويج  يف  عر�شه� 

حتى 8 اأكتوبر/ ت�رشين الأول املقبل.
دوراً  الرواد  من  املجموعة  هذه  لظهور  وك�ن 
القرن  �شهد  وقد  البورتريه.  �شن�عة  يف  بليغً� 
الفنية،  املج�لت  يف  وا�شحً�  تراجعً�  الع�رشين 
ن�ئب مدير )متحف  يوؤكد خوا فرين�نديز،  حيث 
امللكة �شوفي�( يف اإ�شب�ني�، اأنه "يف اأي�من� ك�ن 
اأو  بيك��شو  لكن،  م�شوؤولي�ته.  من  يتحرر  الفن�ن 
فرويد، مل يكون� على اإ�شتعداد لقبول ذلك". تقول 
الن��رشة اإيلين� فو�شرت �شديقة الر�ش�م الربيط�ين 
الذين  الن��ش  بورتريه�ت  ير�شم  لو�شي�ن  "ك�ن 
ملجرد  رمب�  اأو  لهم،  الإعج�ب  يكن  اأو  يحبهم، 
الت�شلية". وقد �شّب الر�ش�م التكعيبي ُجّل حي�ته 
وت�شري  اأجنزه�.  التي  البورتريه�ت  تلك  يف 
ك�رمن خيمينيز، امل�رشفة على متحف �شولومون 
بداأ  "بيك��شو  اأن  اإىل  نيويورك،  يف  غوغنه�م 
ك�إمراأة  الأوىل(  )زوجته  خوخلوف�  اأولغ�  بر�شم 
العالقة بينهم�، حتولت  جميلة، لكن مع تدهور 

الكب�ر  الفن�نني  من  ندرة  واليوم،  وح�ش".  اإىل 
وعلى  امل�شوؤولي�ت.  لتويل  اإ�شتعداد  على  نراهم 
وتوم��ش  هوكني،  ديفيد  اأن  املث�ل،  �شبيل 
ك�تز،  واأليك�ش  فوتوغرايف(،  )م�شور  �شرتوث 
ولوك ت�مي�ن�ش، اأو اإليزابيث بيتون، قد يوافقون 
على ذلك، خ�شو�شً� اإذا ك�ن بدرت الفكرة اأو ج�ء 

الإقرتاح من اأ�شدق�ٍء اأو موؤ�ش�ش�ٍت معينة.
مثل  الفنية  الأو�ش�ط  ت�شهد  الذي  الوقت  ويف 
من  جمموعة  هن�ك  تزال  ل  ح�لت،  هكذا 
اإىل  ب�لعودة  تط�لب  التي  امللتزمني  الفن�نني 
هذه  اأع�ش�ء  اأبرز  واأحد  الذهبي".  "الع�رش 
الوحيد  الفن�ن  هيم�نز،  رالف  هو  اجلموعة 
للملكة  لر�شم بورتريه  الإختي�ر  الذي وقع عليه 
ب�ليوبيل  الإحتف�ل  مبن��شبة  الث�نية  اإيزابيل 
امل��شي. وتتمّيز اأعم�ل هذا الفن�ن ب�شدة ال�شوء، 
والألوان املركزة، واأ�شع�ر ترتاوح بني 83.000 
خطى  على  هيم�نز  وي�شري  يورو.  و278.000 
التي  البورتريه�ت  ت�شتغرق  حيث  �ش�رجنت، 
من  ر�شوم�ته  ويبعث  عدة،  جل�ش�ٍت  ينفذه� 
اأجل املوافقة عليه�، وي�ش�فر اإىل من�زل زب�ئنه 
الفخمة بحثً� عن اأف�شل الأم�كن واملواقع. يقول 
ال�شوق اخل��ش بر�شوم�تي من  " يعترب  هيم�نز 

النوع اخل��ش جداً".

بغداد_ متابعة

عند جبرانالقراءة "أضواء شارع الجاد"
أول ظهور للحفناوي 
مع أم كلثوم

�شدر عن لونغينغ ال�شينية "اأ�شواء �ش�رع اجل�د" جمموعة ق�ش�شية لعدد من الكت�ب 
الدار العربية  ال�شينني ترجمه� اىل العربية عبد الرحمن النج�ر و�شدرت حديًث� عن 
بيئ�ت  يف  وال�شوق  احلب  على  املجموعة  هذه  يف  الق�ش�ش  تركز  ن��رشون  للعلوم- 
ح�رشية، ومتيط اللث�م عن الأ�رشار الدفينة اخل��شة بع�ئالت الطبقة الو�شطى اجلديدة 
يف ال�شني. وتعك�ش احلي�ة اليومية التي ت�شمل عالق�ت حب خفية. ف�مل�ش�عر احل�رشية 
خ��شعة تقريبً� لهيمنة القيم اخل��شة بهذه الطبقة الو�شطى. حتتوي املجموعة على 
العالق�ت  يف  التحول  تعك�ش  متفردة  بطرق  كتبوه�  �شينيني  لأدب�ء  ق�ش�ش  ثم�ين 
تعك�ش  ق�ش�ش  النه�ية  يف  اإنه�  التقلب.  ال�شديد  الع�رش  لهذا  والأ�رشية  الجتم�عية 

الظروف ال�شعبة التي قد ل تتغري يف احلي�ة احل�رشية احلديثة.

– تقول ب�أن القراءة  – اأو لنقل ك�نت هن�ك  "رودي�رد كبلنغ" : هن�ك فكرٌة  عن 
�شخ�ٍش  وجود  اأرى  لأين  مت�ًم�،  معه�  اأتفق  ل  �شخ�شًي�  مقد�ش.  عمٌل  ذاته�  بحد 
اأنه جمهٌد من كد  اأو  اإم� ك�شله،  اأمرين:  اأحد  �شبب يثبت  ب�لقراءة فقط دون  مولٍع 
املعي�شة، ويود الراحة ب�شحبة كت�ٍب م�. رمب� يكون ف�شولًيّ� ويود اأن يتعرف على 
احلي�ة قبل خو�ش غم�ره�، ولذلك يندمج يف اأي كت�ب تقع يداه عليه لكي يفهم 
م� يحريه اأو يرعبه اأو يثري اهتم�مه. من ال�شعب الآن اأن اأقول ب�أهمية الأدب لدى 
حي�ة الرج�ل والأمم، ولكن الرجل الذي يريد اقتح�م احلي�ة دون معرفة �شيٍء عن 
اآداب بالده و ل اإح�طٍة ب�لكتب الكال�شيكية و ل تقديٍر لقيمة الكلم�ت مقعٌد بقدر 

من يريد اإج�دة ري��شة دون اأن يعرف اأ�ش��شي�ته�. 

احلب يف نظره، م�شدر ال�شع�دة والنور، هو اخلبز املقّد�ش الذي ُيغّذي الروح 
ويحِرّر ويرفع، فال يجوز ب�لت�يل اأن ُيقَيّد، هو اأقوى من ال�رشائع واأقوى حتى 

من املوت لأّنه �رش احلي�ة املتجددة عرب تن��شخ الأرواح.
عقد الزواج الذي �شّنه الب�رش ل قيمة له ب�لن�شبة اإىل تع�قد قلبني ح�شب �شنة 
الطبيعة. احلب يهب اأجنحة تطري ب�لع��شقني اإىل م� وراء الغيوم لريوا الع�مل 
ال�شحري.  ويتخذ احلب اجلرباين ُبعًدا ميت�فيزقًي�:“اإّنه قدر، تدبري �شم�وي .. 
املحبة احلقيقية“، و)جربان( يخلط بني املحبة واحلب؛ “هي ابنة التف�هم 
الروحي واإن مل يتم هذا التف�هم بلحظة واحدة ل يتم بع�مل ك�مل ول بجيل 

ك�مل . 

يف ع�م 1957 اأجرى ثروت فهمى حوارا مع ع�زف الكم�ن اأحمد احلفن�وى حول 
الفن وك�ن  الفنى ومو�شيقيي جيله.واأحمد احلفن�وى ن�ش�أ يف بيت يقدر  م�شواره 
ل�شنع  وور�شة  حمل  اأكرب  ميلك  ك�ن  والده  لأن  املو�شيقيني  مل�ش�هري  مقرا  دوم� 
يحلم  و�ش�ر  املو�شيقى  احلفن�وى  اأحمد  ع�شق  ذلك  اأجل  املو�شيقية.من  الآلت 
اأهداه  بهوايته  والده  اأح�ش  �شهريا مثلهم، ومل�  فيه مو�شيقي�  الذي ي�شري  ب�ليوم 
كمنجة لكى يعزف عليه� يف املنزل ف�ش�رت هذه الكمنجة �شغله ال�ش�غل.وك�ن 
اأول ظهور مو�شيقى له حني اخت�رته املطربة ن�درة لريافقه� يف رحلته� للغن�ء 
ب�شم�ل اأفريقي� فف�شلته اإدارة املهن املو�شيقية ب�شبب �شفره، وبعد عودته �شمته 

اأم كلثوم اإىل فرقته� وك�ن اأول عمل فنى معه� مو�شيقى اأغ�نى فيلم وداد.

في صدر حديثا
الحب

»وداد«منافع

قراءة في كتاب

جمموعته  يف  دعبول  جوزف  ال�ش�عر  ير�شم 
ع�مل�  بوريق�تي"  "األهو  اجلديدة  ال�شعرية 
اإليه هرب� من ع�مل اخلراب الذي  موازي�، يهرع 
ع�دة  مي�ر�ش  ق�ش�ئده  يف  وك�أنه  فيه،  يحي� 

احللم بعيدا من عيون مدينٍة غ�رقة يف الوحل.
ندخله�  قلقة  مت�هة  يف  ال�ش�عر  يقحمن� 
التي  ال�شعرية  ال�شور  تفتت  من  متوج�شني 
�شوى  بينه�  يجمع  ل  التي  ك�ل�شظ�ي�  تبدو 
ن�شت�شف  نك�د  ل  مربكة  مت�هة  ال�شعر،  ع�مل 
اأخرى، وك�أن ال�ش�عر  اإل وتب�غتن�  منه� �شورة 
يركب عوامل جديدة اأم�من� غري تلك املرتبة كم� 

عهدن�ه�.
دعبول  ق�شيدة  يف  ط�رئة  ح�لة  القلق  ولي�ش 
و�شخ�شية  �شخ�شيته  من  ث�بت  جزء  واإمن� 
لقلقه  ي�شتكني  فمّرة  اإليه،  ينتمي  الذي  املك�ن 
منه  يهرب  ومّرة  ق�ش�ئده،  به  لي�شنع  وُيغّذيه 

اإىل غيمٍة ت�أخذ اأ�شك�ًل نر�شمه� مبخيلتن�.
على  ث�ئرا  �ش�عرا  دائم،  عبوٍر  يف  نراه  هكذا 
الروؤيوية/  احلم�ق�ت  »اأرف�ش  الرحيل  ح�فة 
واأوّدع  القط�ر/  و�شف�رة  ال�شم�ش/  انتظ�ر 
�شود/  اأكي��ش  يف  املراي�  اأو�شب  اأ�شخ��شي/ 
البحر/  نوار�ش  واأ�شرتي  ال�شب�ح/  يف  �ش�أعود 
دعبول  جوزف  ق�شيدة  وال�شم�ش”.  اأ�شم�كه/ 
والتمويه،  الك�شف  بني  ت�ئهة  اأي�شً�  مثله  هي 
والالوعي.  الوعي  بني  والالقول،  القول  بني 
كّل  من  ال�ش�عر  فيه�  يتحّرر  ث�ئرة  لغة  اإّنه� 
القواعد والأمن�ط والأ�ش�ليب التي طّوقت ال�شعر 
ت�أتي �شوره متدفقة، ج�حمة،  ومنهجته. هكذا 
ينقله� بلغة خ�م، قد تراه� جميلة يف انفع�له� 

حينً�، و�شديدة يف انفالته� اأحي�ن�.
اأكرث  الديوان  هذا  يف  ال�ش�عر  يظّل  ذلك،  ومع 
ال�ش�بقني  ديوانيه  يف  ك�ن  مم�  »ان�شب�طً�« 
»الأخبل« و »البحر وردة الروؤي�«، بل اإّن التجربة 

ال�شعرية نف�شه� بدت اأكرث اختم�راً وهدوءاً.
الديوان  هذا  يف  والروؤي�  اليقني  حدود  تنك�رش 
فيعود  الكلم�ت،  ثوب  اخلي�ُل  ويرتدي 
من  ويخت�ُر  الت�ريخ،  خلف  امل��شي،  اإىل 
هذا  اأبط�ل  بهم  ليواجه  اأبط�له�  امليثولوجي� 
اأم�م  مّرات  جلدي  »غريُت  املمّزق؛  الع�مل 
ليعبَق  الفراعنة/  اأكف�ن  اإىل  دخلُت  ال�شم�ش/ 
على  نّومُت  ال�شل�ش/  ب�لبخور  الكويّن  الهرم 
امل�شيئة/  اجلم�جِم  اإىل  ونظرُت  حريٍر/ 
وهرم�ُش  املراي�/  داخل  تتق�فز  ال�شف�دُع 

�شوجل�ُن الروؤي� اإىل اأفعى ح�شن�ء…«.
دار  عن  حديث�  �شدر  ديوان  بوريق�تي”  “األهو 
ق�شيدة  وع�رشين  وثم�ين  مئة  ي�شّم  ليلة،  األف 
مّت�شلة  فك�أنه�  داخلية،  عن�وين  تف�شله�  ل 
مع  الق�ش�ئد  بع�ش  تداخلت  واإن  جّوه�،  يف 

ن�شو�ش نرثية حتمل روح الق�ش�ئد نف�شه�.

اقتباس
 

املعرفة ل �شيء، اأم� التخيل فهو كل �شيء. 
اأن�تول فران�ش

اأهبط اإىل ق�عي. اأت�أمل 
ظلم�تي.

اأم�شي وحيدة يف كهويف
واأن� اأحمل خرائط خرائبي 

وحروبي وحرائقي وكنوزي.
اأحفر يف ترابي. اأنب�ش 

�شن�ديقي ال�رّشية
التي دفنته� ب�إتق�ن منذ 

ع�شور
وعبثً� اأتذكر �شيغ فتحه�!!...

لقد قررت ذات يوم،
اأن اأحتفظ ب�شن�ديق اأعم�قي 

�رّشاً
�شن�ديق ل تبوح بحقيقته� 

ملخلوق...
وه� اأن� اأبرُّ بق�شمي حتى 

اأق�ش�ه..
ومل تعد اأعم�قي تبوح ب�رّشه� 

حتى... يل!
وعبثً� اأرى بو�شوح، مالمح 

وجهي يف املراآة...
�رشت حينم� اأقف اأم�م مراآتي

اأرى امراأًة - ترتدي ثي�بي - 
تهرول اإىل الداخل

دون اأن تلتفت �شوبي، اإل يف 
وم�شة برق..

وتخلِّفني دائمً�، واأن� اأدري ول 
اأدري!...

غادة السمان 

ثقافة 

عاشقة تتأمل ظلماتهاباولو كويلو .. الساحر الذي يؤمن بقوة روحه
يف  كويلو”  “ب�ولو  ال�شهري  الربازيلي  الك�تب  ولد 
عمل   ،1947 اآب/اأغ�شط�ش   24 ج�نريو”  دي  “ريو 
كموؤلف  عمل  كم�  والتمثيل،  امل�رشحي  الإخراج  يف 
غن�ئي، و�شح�يف.. وكتب كلم�ت الأغ�ين للعديد من 
اأغنية..  ال�شتني  عن  يزيد  فيم�  الربازيليني  املغنيني 
ن�شيبً�،  مت�أخرة  �شن  يف  الرواي�ت،  كت�بة  يف  بداأ  ثم 
 80 اإىل  ترجمت  الأ�شهر..  هي  “اخليمي�ئي”  روايته 
لغة، وبيع منه� 150 مليون ن�شخة يف جميع اأنح�ء 
الع�مل.   ن�رش اأول كتبه ع�م 1982، بعنوان “اأر�شيف 
ق�م   1986 ع�م  يف  ثم  ينجح،  ومل  اجلحيم”، 
غ�مي�ش” يف  “القدي�ش  ملق�م  �شرياً  “كويلو” ب�حلج 
“كومبو�شتيال”، وق�م بتوثيق تلك الرحلة يف كت�به 
“احلج”، ون�رش يف الع�م الت�يل رواية “اخليمي�ئي”، 
وقد ك�ن الن��رش مرتدد يف ن�رشه�، ولكنه� اأ�شبحت 

من اأهم الرواي�ت الربازيلية واأكرثه� مبيعً�.
 اأعترب “كويلو” اأعلى الكت�ب مبيعً� بروايته “اإحدى 
اأو  اأمريك�  اإىل  و�شوله�  قبل  حتى  دقيقة”،  ع�رش 
الي�ب�ن و10 بلدان اأخرى، واحتلت روايته “الزهري” 
روايتي  بعد  الكتب ع�مليً�،  توزيع  الث�لث يف  املركز 
و”مالئكة  دافين�شي”  “�شيفرة  براون”،  “دان 

و�شي�طني”.. �شنتوقف عند بع�ش رواي�ته..
 اإحدى ع�رش دقيقة

الظروف  ا�شطرته�  فقرية  برازيلية  فت�ة  عن  حتكي 
خلديعة  تعر�شت  حيث  البغ�ء،  جم�ل  يف  العمل  اإىل 
من اأحد الرج�ل ومت احتج�زه� يف �شوي�رشا، وجنحت 
الرواية  تتن�ول  مبفرده�..  وتعمل  منه  تهرب  اأن  يف 
على  اأجربت  التي  “م�ري�”،  خالل  من  البغ�ء  ع�مل 
الدخول يف هذا املج�ل وتع�ملت معه على اأنه مهنة 

م�شتقرة  لتعي�ش حي�ة  الأموال  منه�  �شتجمع  موؤقتة، 
وانطب�ع�ته�..  يومي�ته�  تكتب  وبداأت  بعد،  فيم� 
ُت�شطر  الذي  الع�مل  هذا  ق�شوة  عن  “كويلو”  يك�شف 
لأن  تعي�ش،  لكي  ج�شده�  بيع  اإىل  الن�ش�ء  بع�ش  فيه 
هن�ك رج�ل يتك�لبون على �شوق البغ�ء لكي يحققوا 
لفت�ة  حقيقية  ق�شة  على  الرواية  تعتمد  وقتية..  لذة 
ق�بلت “كويلو”، وبعده� بداأ يف جمع املعلوم�ت عن 
“م�ري�” بق�شة  البغ�ء وكتب روايته، تنتهي حك�ية 
روحيً�،  معه�  يتوا�شل  اأن  ي�شتطيع  ر�ش�م،  مع  حب 
وتكمل معه ب�قي حي�ته�.. �شعى “كويلو”، كم� ق�ل 
اجلن�ش  حتول  مل�  يكت�شف  اأن  اإىل  روايته،  نه�ية  يف 
من طقو�ش مقد�شة يف بداية حي�ة الإن�ش�ن اإىل فعل 

مدن�ش يف الوقت احل�يل ؟!
بريدا 

حتكي عن فت�ة تدعى “بريدا”، �شغوفة ب�ل�شحر، تقراأ 
عنه كتبً� كثرية لكنه� ل ت�شتطيع تطوير مه�راته� اإىل 
حني ان تتعرف على �ش�حرة كبرية “ويك�” لتعرفه� 

جو  على  القراء  نحن  ونتعرف  ال�شحر..  طقو�ش  على 
ثم  وطقو�شه..  ال�شحر  ع�مل  عن  �شغفً�،  ميلئن�  غريب 
روحه�،  تواأم  اأنه  تتبني  اآخر  “بريدا” ب�ش�حر  تلتقي 
ب�ل�شحر،  يوؤمن  الروح�ني�ت،  بع�مل  “كويلو” ممتلئ 
الرواية،  اأحداث  يف  ذلك  ويظهر  الأرواح،  وبتن��شخ 
اإذا  به  تلتقي  اآخر  �شق  من�  لروح كل  ب�أن  يوؤمن  كم� 
حت�شن حظه�.. لكن ال�شحر اأي�شً� لدى “كويلو” ي�أتي 

بعد قدرة على جم�هدة النف�ش وحتدي ال�شع�ب.
 اأِلف 

حتكي رواية “اأِلف” عن رحلة لكويلو يف قط�ر ملدة 
تدعى  تركية  فت�ة  فيه�  يق�بل  رو�شي�،  يوًم� يف   15
قبل يف  روحيهم� تالقت من  اأن  ويكت�شف  “هالل”، 
تطمئن  تق�بال  متى  يعرف  وحني  �ش�بقة،  ع�شور 
وجوده..  يف  الداخلي  ال�شالم  هي  جتد  كم�  روحه، 
له، ويوؤكد  “كويلو” اأنه� ق�شة حقيقية حدثت  يقول 
على حبه لزوجته التي ع��شت معه طوياًل رغم اأنه قد 

يجد اأرواحً� تتالقى وروحه يف طريق احلي�ة.
 فريونيك� تقرر اأن متوت

عن فت�ة تدعى “فريونيك�” حت�ول النتح�ر، وتدخل 
العقلية.. يحكي فيه� عن خربته  الأمرا�ش  م�شت�شفى 
امل�شت�شفى،  هذه  احلقيقية  حي�ته  يف  دخل  حني  هو 
لأن والداه ظن� اأنه مري�ش ب�شبب اختالفه، ويقوم اأحد 
الأطب�ء بحيلة بعد اأن يتم اإنق�ذ حي�ة البطلة، يوهمه� 
اأنه� �شتموت بعد اأي�م لتتحول من ك�رهة للحي�ة اإىل 
“زيدك�”، التي  “كويلو” عن  حمبة له�.. ويحكي لن� 
الن�جحة  املح�مية  و”م�ري”  الكتئ�ب،  من  تع�ين 
الذي  و”اإدوارد”  املر�شي،  اخلوف  من  تع�ين  التي 
يع�ين من الف�ش�م، والذي يقع يف حب “فريونيك�”.. 
اأن  ت�شتطيع  جيداً  تفهمه�  عندم�  احلي�ة  اأن  ليقول 

تعي�ش فيه�

بغداد_ متابعة


