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جيل الستينيات .. الحركة التجديدية األقوى في الثقافة العراقية
وثقافية  �أدبية  حركة  ظهرت  �ل�ستينيات  يف 
�إىل  �متدت لي�س فقط  �لعر�ق،  قوية وجمددة يف 
�لت�سكيلي  �لفن  ونرث�ً، و�إمنا �سملت  �لأدب، �سعر�ً 
�إىل  �سعو�  كثريون  �سباب  بها  وكان  و�مل�رسح، 
عمل نه�سة ثقافية لبلدهم �لعر�ق، �عتماد�ً على 
فهم جديد وجرئ للعامل و�حلياة، متاأثرين بفرتة 
للعامل  بالن�سبة  كانت  �لتي  �ل�سهرية  �ل�ستينيات 

�أجمع �أحد فرت�ت �لتحرر �لهامة.
�أن�سف كتاب “�لروح �حلية جيل �ل�ستينيات يف 
�لعر�ق” لفا�سل �لعزو�ي، جيل �ل�ستينيات و�لذي 
له، حيث قدم حتلياًل مو�سوعيًا  �ملوؤلف  ينتمي 
�خللفية  على  �عتماد�ً  �جليل،  هذ�  لظهور 
يقول  ظهوره،  لوقت  �لجتماعية  منها  عديدة 
“�لعز�وي” يف كتابه: “تعر�س جيل �ل�ستينيات 
جهات  من  �لعر�ق،  يف  و�لأدباء  �ل�سعر�ء  من 
خمتلفة، �إىل �لتهام بن�رس روح �لياأ�س و�لهزمية، 
�ملنحطة،  �لربجو�زية  و�لأفكار  �ملد�ر�س  وتبني 
وكان �لهجوم على هذ� �جليل من �لأجيال �لتي 
تلته، و�لتي �سعرت بوطاأة �لدور �لذي لعبه بع�س 
من ين�سب نف�سه �إىل �ل�ستينيات، يف �لهيمنة على 
�ملر�كز �لثقافية يف �لعر�ق لعقدين من �لزمان”.
عندما  �ل�ستينيات،  �أو��سط  “يف  �لعز�وي:  يقول 
�سكلت  �لتي  �لأوىل،  �ل�ستينية  �لأعمال  ظهرت 
بذرة �لجتاه �جلديد، كانت �لت�سمية �لتي �أطلقت 
“�ملوجة �جلديد” و”�لكتابة  على هذه �لظاهرة 
ق�سيدة”،  و”�لال  �حلرة”  و”�لكتابة  �مل�سادة” 
بعد  �إل  �ل�ستينيات”  “جيل  م�سطلح  يظهر  ومل 
�لنقدية،  �لكتابات  �سمن  ذلك،  من  �سنو�ت 
�أثرت روح  وغالبًا من خ�سوم �حلركة �جلديدة، 
لي�س  �لوعي،  تطور  يف  متميز  كعقد  �ل�ستينيات 
على  و�إمنا  و�لعربي،  �لعر�قي  �مل�ستويني  على 
على  خمتلفة  بطرق  �أي�سًا،  �لعاملي  �مل�ستوى 
�لكتاب و�لفنانني �جلدد، وتركت تاأثري�تها على 
جمالية  �جتاهات  �إىل  تنتمي  �لتي  كتاباتهم، 
فرتة  غريت  �لكوين  �مل�ستوى  على  خمتلفة، 
�جلديدة،  �لإن�سانية  بح�سا�سيتها  �ل�ستينيات، 
وفتحت  �لقدمية،  �ملحافظة  �لروؤى  من  �لكثري 
�لطريق �أمام �لتحرير �ل�سامل لالإن�سان من �أوهام 
�حلركة  كانت  فاإذ�   ، �ملا�سي  فكر  وعبوديات 
جماهرييًا  طابعًا  �تخذت  قد  هناك  �ل�ستينية 
يف �لغرب، وخا�ست طيلة �أعو�م معارك �سو�رع 
عنيفة �سد �ل�سلطات، فاإنها �قت�رست يف �لعر�ق 
على �لأدب و�لفن وحده، بدون �أي قاعدة �سعبية 

فعلية”.
�ل�ستينيات  ت�سبه  “ل  �أن  على  �لعز�وي  يوؤكد 
�لعر�قية �أي عقد �آخر من �لعقود �لتالية �لتي مرت 
جمرد  �سكلي  بتجديد  يتعلق  ل  �لأمر  بالعر�ق، 
�لفكري  �لوعي  بتحول كامل يف  و�إمنا  للكتابة، 
و�لجتماعي فر�سته �لأحد�ث، هذ� �لنتقال من 
�سكل للوعي �إىل �سكل �آخر له هو �لذي ك�سف لنا 

�لتي  �لأوىل،  �لأدبية  �لتجديدية  �حلركة  ق�سور 
مل  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  بعد  بد�أت  قد  كانت 
يعد �لأمر يقت�رس على �رس�ع بني �سعر �لتفعيلة 
و�إمنا  و�لالوزن،  �لوزن  بني  �لعمودي،  و�ل�سعر 
�سار يتعلق قبل كل �سئ مبحتوى �لكتابة ذ�تها.
�لع�رس  يف  بد�يتها  من  �لثقافية  �حلركة  ر��سد�ً 
�حلديث، يقول �لعز�وي: “نهاية �حلرب �لعاملية 
�لثانية 1945 �أدت �إىل مرحلة جديدة يف تطور 
�حلركة �لثقافية �لعر�قية، بتاأثري �لتغيري �ل�سامل 
�لذي حدث للعامل، �رتبط �ل�سعر �حلديث باأ�سماء 
�سعر�ء غريو� خارطة �ل�سعر �لعربي، “بدر �ساكر 
�لبياتي،  �لوهاب  عبد  �ملالئكة،  نازك  �ل�سياب، 
كان  و�لذي  مرد�ن”،  وح�سني  �حليدري،  وبلند 
�لق�سة  ويف  �لعر�ق،  يف  �لنرث  لق�سيدة  ر�ئد�ً 
نوري”  �مللك  “عبد  بارزة:  �أ�سماء  هناك  كانت 
 ،1954 �لأر�س”  “ن�سيد  جمموعة  �أ�سدر  �لذي 

جمموعة  من  �أكرث  ن�رس  �لذي  �أيوب”  و”ذنون 
فرمان”  طعمة  و”غائب  ورو�ية،  ق�س�سية 
و”فوؤ�د  �ل�سعبية،  �لأجو�ء  بت�سوير  �ملولع 
�لعام 1960 جمموعة  ن�رس يف  �لرتكلي” �لذي 
�لذي  روزناجمي”  و”حممد  �لآخر”،  “�لوجه 
قدم ق�س�سًا تقوم على حتليل �لأعماق �لد�خلية 
لأبطاله، و”يحيى بابان، وغامن �لدباغ، و�ساكر 
�هلل  وعبد  عبا�س،  ونز�ر  �سليم،  ونز�ر  خ�سباك، 
نيازي، ومهدي عي�سى �ل�سقر، وغازي �لعبادي، 
وموفق خ�رس، وخ�سري عبد �لأمري”، مل يكن �جلو 
�لثقايف يقت�رس على هوؤلء وحدهم، كانت هناك 
�أ�سماء �أخرى ذ�ت ح�سور �أدبي عام ، يف �لطليعة 
ويف  �ملانع”،  وجنيب  جرب�،  �إبر�هيم  “جرب� 
�مل�رسح كان هناك “يو�سف �لعاين، وفخرية عبد 
�لكرمي، وناهدة �لرماح، و�إبر�هيم جالل، وخليل 

�سوقي، و�سامي عبد �حلميد، وقا�سم حول”.

�لكاتب  بني  “�لعالقة  يقول  �لعزو�ي  فا�سل 
يعد  مل  حيث  �ل�ستينيات،  يف  �نعدمت  وقر�ءه 
عن  و�إمنا  م�سرتك،  موقف  عن  يعرب  �لكاتب 
يف  �سود�ء  نعجة  منه  جعلت  �إ�سكالية  روؤية 
�لأغلب، ب�سبب �نعد�م �لقاعدة �ل�سعبية و�لثقافية 
�جلديد،  �لتطور  �أفق  عن  روؤياه  لتبني  �مل�ستعدة 
وكاأنهم  �ل�ستينيني  �لكتاب  بع�س  بد�  لقد 
لكل  م�سادة  بكتابات  قر�ئهم  �إفز�ع  يتعمدون 
ما كانو� قد تعلموه من قبل، وهذ� يف�رس �ملوقع 
وعي  يف  �لكتابات  لهذه  و�لنخبوي  �لهام�سي 
بع�س  يف  �لتق�سري  �أوجده  موقع  وهو  �لنا�س، 
عن  �حلد�ثة  روؤيا  عزل  �لذي  �ل�ستيني،  �لإبد�ع 
ق�سايا تتعلق بالهوية و�لطابع �لتاريخي لتطور 

�لبنية �لعربية”.
يبني  �ل�ستينيات  جيل  وعالقة  �لرت�ث  حول 
�ل�ستينية  �حلركة  �تهام  �لنقاد  “�عتاد  �لعز�وي: 

يق�سدون  وهم  بالرت�ث،  �ل�سلة  �سعيفة  باأنها 
�قرت�ب  وطريقة  �للغة  د�خل  حدث  �لذي  �لتطور 
�جلديد  ووعيه  مو�سوعه  من  و�لكاتب  �ل�ساعر 
بوظيفة �لأدب، ولكن رغم غليان �حلياة �لأدبية 
فاإنها وجدت  �لعر�قية  �ل�ستينيات  و�لفكرية يف 
خارج  نف�سها  تقدمي  يف  �ل�سعوبة  من  �لكثري 

�لعر�ق”.
ومرتجم  ورو�ئي  �ساعر  �لعز�وي”،  “فا�سل 
عر�قي، ولد يف كركوك يف �لعر�ق عام 1940، 
ح�سل على بكالوريو�س يف �للغة �لإنكليزية من 
�أملانيا  �إىل  �سافر  ثم  بغد�د عام 1966  جامعة 
ليح�سل على �لدكتور�ه من جامعة “ليبتزغ”، 
�لتي  كركوك”  “جماعة  موؤ�س�سي  من  ويعترب 
وموؤيد  دمو،  وجان  بول�س،  “�رسكون  ت�سم 
�لر�وي، و�سالح فائق”، و�لتي �هتمت بق�سيدة 

�لنرث.

بغداد_ متابعة

الخراط يتساءل: لماذا نكتب؟والمجد في معرفة من تكون " شروط النهضة""عشبة ضاّرة في الفردوس"
�جلديدة  رو�يته  يف  ح�سني  هيثم  بريطانيا  يف  �ملقيم  �ل�سوري  و�لناقد  �لرو�ئّي  قّدم 
تفا�سيله،  يف  عبثّيًا  يبدو  و�قع  من  متد�خلة  �لفردو�س" حكايات  يف  �ساّرة  "ع�سبة 
يتبادل فيه �ل�سحايا نظر�ت �لّتهام و�لنتقام يف ما بينهم، يبحثون عن �سبل لتفريغ 

�أحقادهم �ملتنامية على بع�سهم �لبع�س.
ت�ستعيد �لرو�ية، �ل�سادرة �أخري� بال�سرت�ك بني د�ر "م�سكيلياين للن�رس" و"د�ر ميارة" 
يف تون�س، تركيب �حلكايات �ملتد�ولة و�لر�ئجة عن �ملحيطني بها؛ و�لد بطلة �لرو�ية 
�أعمى يتخّيل نف�سه قائد�ً، ويبد�أ بت�سميم بلدته �ملتخّيلة على �أطر�ف �لعا�سمة، �أّمها 
له،  ويوؤ�ّس�س  �خلر�ب  يهند�س  �لذي  �لأّول  �مل�ساعد  و�لتمّيز،  �لفر�دة  وهم  تعي�س  �لتي 

بريند�ر �لتائه بني �حلدود و�لباحث عن ذ�ته يف حقول �ألغام موقوتة.

"�رسوط �لنه�سة"، كتاب ن�رسه �ملفكر �جلز�ئري مالك بن نبي )1973-1905( 
بالفرن�سية يف عام 1948، قبل �أن يرتجم �إىل �لعربية لحقًا، وين�سم �إىل �سل�سلة 
مثل  بالعربية  بع�سها  �حل�سارة"، كتب  "م�سكالت  هو  عام  عنو�ن  له حتت  كتب 
لعدد من  �مل�ستعمرة" )1961( وترك بع�سها  �لبالد  �لفكري يف  "�ل�رس�ع  كتاب 
�ملرتجمني. �عتنت هذه �ل�سل�سلة �أوًل ببحث �أ�سباب �نحطاط �حل�سارة �لإ�سالمية، 
غياب  بعد  �لتاريخ،  �إىل  بعامة،  و�مل�سلمني  بخا�سة  �لعرب  عودة  بكيفية  وثانيًا 
�لأزمنة  �إىل  �لعام 1369 و�سوًل  �ملوحدين يف  دولة  �سقوط  يرى منذ  �متد كما 
�حلديثة، وتخللت هذ� �جلهد �لفكري در��سات و�سعها يف �إطار م�سكالت �حل�سارة 

�أي�سًا، مثل م�سكلة �لثقافة، وم�سكلة �لأفكار.

عن جيم�س �آرثر بالدوين: " تعتقد باأن �أملك وح�رستك مل ي�سبق لها مثيل 
يف تاريخ �لعامل ولكن بعد ذلك تقر�أ. لقد كان دو�ستويف�سكي وديكنز من 
علمني باأن �لأ�سياء �لتي تعذبني �أكرث هي ذ�تها �لتي تربطني مع جميع 
وقٍت  �أي  من  �أحياء  كانو�  �لذين  �أو  �حلياة  قيد  على  كانو�  �لذي  �لنا�س 
فالفنان  �لخرين".  �آلم  نفهم  �أن  ميكن  �آلمنا  و�جهنا  �إذ�  فقط  م�سى. 
هو ذلك �ملوؤرخ �لعاطي �أو �لروحاين. ودوره هو �أن يجعلك تدرك �ملوت 
�أن  يعني  ماذ�  يخرب  �أن  وعليه  تكون.  وماذ�  تكون  من  ملعرفة  و�ملجد 
�أن يخرب  تكون على قيد �حلياة لأنه ل �أحد �آخر يف هذ� �لعامل ي�ستطيع 

بذلك. 

�إىل  �لآخر  وتغيري  �لذ�ت  تغيري   .. للتغيري  �سالحًا  �لكتابة  �إل  �أملك  ل  �نني  �أعرف 
�أف�سل رمبا .. �أو �أجمل .. �أو �أدفاأ يف برد �لوح�سة و�لوحدة .. �أو �أروح يف حر �لعنف 
و�لتع�سب و�لإختناق .. لأنني �أمتنى �أن �أقتحم ولو مقد�ِر خطوة يف �ساحة �حلقيقة 
�لتي لحدود لها .. لأنني �أمتنى �أن ترتفع معرفتي ومعرفتكم بالذ�ت و�لعامل ولو 
كان ذلك مقد�ر قامة .. لأنني ل �أُطيق �أن �أحتمل يف �سمت جمال �لعامل و�أهو�له 
.. فالبد �أن �أقول .. لأنني �أريد �أي�سا �أن تظل �لعد�لة حلمًا حيًا لميوت .. و�رسخٍة 
ل تطفئها قب�سة �لقهر .. لأنني �أمتنى �أن يكون يف كلمة من تلك �لتي �أكتب �أو يف 
�أن  و�أن يح�س معي  ر�أ�سه  يرفع  �أن  و�حد�ً  قارئًا  ولو  يدفع  �سيء  �أكتب  ما  جممل 

�لعامل – يف �لنهاية – لي�س �أر�س �خلر�ب و�لال معنى.

الموتصدر حديثا إدواردصدر قديما

قراءة في كتاب

�أول ما يلفت �لقارئ يف رو�ية �أحمد عبد �للطيف 
�لأخرية "ح�سن �لرت�ب" هو �للغة... �إيقاع �للغة.
�لتامة،  �لق�سرية  �جلمل  �لكلمات،  يف  �لتكر�ر 
هذ�  من  جعل  ما  وملفرد�تها،  لّلغة  �حل�سا�سية 
رغم  كرتنيمة،  من�سابًا،  عذبًا،  بهيًا،  �لن�س 
ومو�سوعه،  �أحد�ثه  يف  ق�سوٍة  من  يحتويه  ما 
ماأ�ساة  �لرت�ب"  "ح�سن  رو�ية  تتبع  �إذ 
مّت  �لذين  �مل�سلمني  �أحفاد  وهم  �ملوري�سكيني، 
تخيريهم بني �لتخلي عن دينهم �أو �لتهجري من 
موطنهم، بعد �سقوط �لدولة �لإ�سالمية و��ستالم 
ورغم  �إ�سبانيا.  يف  للحكم  �لكاثوليكي  �لتاج 
يغادر  �أل  مقابل  دينه  تغيري  �ختار  بع�سهم  �أن 
�أر�سه فاإنه مل ينُج من �لت�سكيك بولئه، فخ�سع 

ملحاكم �لتفتي�س، ومل ي�سلم من �أحكام �لإعد�م.
يلعب �لكاتب لعبته �لفنية يف ق�ّس حكاية �لنا�س 
�لعاديني �لذين �أهملتهم كتب �لتاريخ من خالل 
تتّبعه لعائلة "دي مولينا" �ملوري�سكية، متخّياًل 
�لعائلة،  تاريخ  حتوي  �رسية  خمطوطات  وجود 
يتم تناقلها من جيٍل �إىل جيل، وكل فرٍد يف هذه 
�ل�ساللة عليه �أن يتابع تدوين خمطوطات جديدة 
عن حياته ثم توريثها مع ما �سبقها �إىل �بنه �أو 
هذه  من  �للطيف"  "عبد  يختار  �لبكر.   �بنته 
�ملخطوطات �لتي متتد لأكرث من قرنني ون�سف، 
�لنتماء.  حكاية  ترويه  فيما  تروي  �أجز�ًء. 
من  طردو�  �أ�سخا�ٍس  حكاية  �لهوية.  حكاية 
باأنهم  فيهم  ل�سكوٍك  فيه  عا�سو�  �لذين  موطنهم 
ميار�سون  وباأنهم  �لأ�سلي،  دينهم  يرتكو�  مل 
طقو�س هذ� �لدين �رس�ً، ويف �لأر�س �لتي ُهّجرو� 
�إليها متت معاملتهم كغرباء �أي�سًا، فنبذو� لأنهم 
ح�سبو� على �لطرف �لآخر �ملطرودين منه. وظّل 
�سوؤ�ل �لهوية و�لنتماء �سوؤ�ًل ملّحًا يعذبهم. يف 
ت�سري  حكاية  �أمام  ل�سنا  نحن  �لرت�ب"  "ح�سن 
�إز�ء  نحن  بل  بالنهاية،  �لبد�ية  ي�سل  بت�ساعد 
�سغرية  حكايات  �إىل  تفتيتها  مّت  كبرية  حكايٍة 
�ساللة  فرٌد من  متفرقة، كل و�حدٍة منها كتبها 
يجمع  خفيًا  خيطًا  هناك  لكن  مولينا"،  "دي 
ب�سوت  نقر�أه  فما  �أو��رسها.  وي�سّد  تبعرثها 
و�حٍد منهم، ن�سمع �سد�ه يف حكاية �لآخر، وما 
بني �ل�سوت و�ل�سدى تت�سابك �لأحد�ث، تختلط 
�لأحالم باحلقائق، ومتتزج �لغر�ئبية بالوقائع، 
�أ�سئلة �لوجود مفّجرًة نف�سها من د�خل  وتنطلق 
�أن نطرحها  لنا  �لتي ميكن  �لأ�سئلة  تلك  �ل�رسد، 
�لذي  �لتاريخ  وكاأن  �ليوم،  �أنف�سنا  على  ذ�تها 
�أن  �لآن  ي�ستطيع  "من  مي�ِس.  مل  عنها  يف�سلنا 
يحدد �أي دماء جتري يف عروقنا؟"، "ما �لذنب 
يف  �لقهر  "بني  �ملوري�سكيون؟"،  �قرتفه  �لذي 
�أر�سك و�لقهر يف �أر�س غريبة، �أيهما تختار؟"، 
"هل �لدين جزء من �لهوية؟"، "ملاذ� تريدين �أن 

�أ�سبهك لتقبلني؟".

اقتباس
 

متتن �لأف�سل لتتك �أن تغلق فمك وتتترتك �لنا�س يعتقدون 
�أنك �أحمق، من �أن تفتحه ومتحو كل �سك. 

مارك توين

�نا ، 
�قودك د�ئماآ ،

�ىل كل �لمكنة �لتي �توه 
بد�خلها ،

كان �خر مكان ، �ريتك �ياه ، 
ذ�لك �لنخر يف ذ�كرتي ! 
عندما جل�ستي ، بقربي ، 

وجل�س كل �سئ بجانبي ! 
�خربتك  : 

 هنا �كرب نقاط �سعفي ،كلما 
�ح�س�ستي ب�سياعي ، 

تعايل هنا ،، 
�غم�سي عينيك ، وحت�س�سي 

�ملكان جيد�آ ، 
�ستجديني ،�قلب �حدى 

�سفحات �سنيني  ، 

�ذ� ما ر�أيتني �حتدث �ىل جد�ر 
،  و�نا ��سع �ذين بقلبه ! 

ل تخايف ، ول تطلبي �لنجدة " 
ل�ست جنونياآ �ىل �حلد �لذي 

تهلعني منه !! �نا فقط �حاول 
�ن �ن�ست �ىل �ل�سلب من 

�يامي "

لعله ن�سي �ن يحدثني ب�سئ 
�خر "

 �سئ غري ��سمك �لذي ل يربح 
ن�سيانه "  ها هو يخربين ، 

ي�ستغفرين  ، !
نه مل ينبهني ، نادم لأ

باأنك ، �ق�سى " متاهاتي !!

عمار علي 

ثقافة 

13 رواية على قائمة "مان بوكر" الطويلة للعام الحالي
أقسى متاهاتيرغم عدم اتساعها ...

ما  عادة  �لتي   – و�لرتقب  �لإثارة  من  �أجو�ء  و�سط 
بوكر"  "مان  جلائزة  �لطويلة  �لقائمة  �إعالن  ت�سبق 
من  حول  �لتكهنات  من  �لكثري  ظهرت   - �لربيطانية 
�لعام.  لهذ�  �لطويلة  �لقائمة  على  يكون  �أن  ينبغي 
للرو�ية  �أبو�بها  �جلائزة  فتحت  �أن  بعد  وبخا�سة 
منذ ثالث  �جلن�سيات  كافة  بالإنكليزية من  �ملكتوبة 
�أعمال متفردة مثل  �ل�سوء  �إىل د�ئرة  �سنو�ت، جاذبة 
بورنيت،  ماكر�ي  لغر�مي  �لدموي"  "م�رسوعه  رو�ية 
جيم�س؛  ملارلون  قتلى"  ل�سبعة  موجز  و"تاريخ 

و�أ�سبحت تلك �لتكهنات �أكرث �سعوبة من ذي قبل.
تاأتي قائمة بوكر يف يوليو/متوز من كل عام  هكذ� 
�لعام حتديًد�، حيث  ب�سل�سلة من �ملفاجاآت، ويف هذ� 
بلغت �لأعمال �ملقدمة 156 رو�ية، �أ�سارت �لتوقعات 
بقوة �إىل �أعمال بعينها لكوكبة من �أهم �لكتاب �لذين 
يحالفه  مل  ممن  و�لبع�س  بالفعل  �لقائمة  �سملتهم 

�حلظ.
نهاية"؛  بال  "�أيام  �لأعمال  هذه  بني  من  وكان 
�لرو�ية �ل�سابعة للكاتب �مل�رسحي و�ل�ساعر و�لرو�ئي 
�ليرلندي �سيبا�ستيان باري، وهي ملحمة موؤثرة عن 
�سبق  �لأمريكية،  �لأهلية  و�حلرب  �لهندية  �حلروب 
كو�ستا  جائزة  منها  �جلو�ئز  من  �لعديد  ح�سدت  �أن 
و"�ل�سكك   .2017 �سكوت  و�لرت  وجائزة   ،2016 بوك 
�لأمريكي كول�سون  �لأر�س"  للرو�ئي  �حلديدية حتت 
�لبديهي،  مثل  �ملبهرة  برو�ياته  �ملعروف  و�يتهيد 
حول  رو�يته  وتدور   ،1 و�ملنطقة  هرني،  جون  �أيام 
هروبه  يف  يجتاز  هارب  عبد  حكاية  عرب  �لعبودية 

�سبكة من �ل�سكك �حلديدية حتت �لأر�س. و"�خلريف" 
للكاتبة �لأ�سكتلندية �إيل �سميث �لتي تتطرق �إىل فكرة 
�لثقافة و�لزمن عرب �سخ�سيتني؛ �إحد�ها فنان يعي�س 
يف مدينة �إيطالية، و�لآخر مر�هق يف �ستينيات �لقرن 
لز�دي  �خلام�سة  �لرو�ية  �لتاأرجح"  و"وقت  �ملا�سي. 
تتما�س  وهي  و�لف�سل،  �ل�سد�قة  حول  وتدور  �سميث 
خلف  �ملتو�رية  �لكاتبة  فري�نتي  �إيلينا  رو�ية  مع 
�ملذهلة"  "�سديقتي  رو�يتها  �مل�ستعار يف  �ل�سم  هذ� 
تقطنان  فتاتان  �لرئي�سيتني؛  �ل�سخ�سيتني  حيث  من 
يف  وتلتقيان  بلندن،  �ملجاورة  �ل�سكنية  �ملناطق  يف 
ف�سل للرق�س، و�حدة )مل يذكر ��سمها( تتميز بالذكاء 
وعدم �لثقة يف �لنف�س، و�لأخرى )تر��سي( �لتي ت�سبه 
�سخ�سية ليال يف "�سديقتي �ملذهلة" لفري�نتي، فتاة 

معتدة بذ�تها ومدمرة لها يف �لوقت نف�سه.
�آخر  عن  �سنو�ت  �سبع  غياب  بعد  �أو�سرت  بول  ويعود   
تختلف  �لتي   "4321" برو�يته  له،  �سدرت  رو�ية 
�لطفولة  مرحلة  وتتناول  �ل�سابق،  نتاجه  عن  كلية 
�سخ�سيات  �أربع  حياة  ت�ستك�سف  كما  حياته،  فى 
�ملرجح  من  كان  كما  و�حد.   وقت  يف  و�حد  لرجل 
حرب  عن  "�لغنائم"  رو�ية  �ملتحدة  �لوليات  من 
و�لرو�ية  ريت،  فان  بر�ين  �لقدمي  للمحارب  �لعر�ق 
"حبيبي �ملطلق".  �لتي كتبها حديثا غابرييل تالنت 
و�لرو�ية �ملتميزة "حياة �سغرية" �لتي حتتوي نف�س 
�أنها  غري  �ل�سدمة،  قدر  ونف�س  �مليلودر�مية  �لكثافة 
كتبت مبنتهى �لرب�عة، كما �أنها �أقل عر�سة لتهامات 

دغدغة �مل�ساعر.
�لإبد�ع  ت�ستك�سف  �لتي  �لر�ئعة  �لكتب  من  ا  �أي�سً
�سبيوتا،  د�نا  لالأمريكي  و�آخرون(  )�أبرياء  �لن�سائي 

و�ليرلندية  �لأول"  "�حلب  ر�يلي  غويندولني  ورو�ية 
وغنائية  �مل�سي".  �سنعه  "خط  برو�يتها  باوم  �سارة 
عن  عبارة  وهي  نخ�رسه"  "ما  كليمون�س  زنزي 
من  و�جلن�س  و�لهوية  و�لعرق  �لثكل  يف  تاأمالت 
خالل جمموعة من �لقطع �لنرثية، و�لر�سوم �لبيانية، 
و�لق�سائد �لغنائية، �أو "حني �أ�سدد لك �رسبة" للهندية 
برو�يته  روبرت هاميلتون  �أو عمر  كاند��سامي.  مينا 
"�ملدينة د�ئما تفوز"، �لتي تعترب تاأمل د�خلي لالأمل 
يف  �لثورة  ف�سل  جر�ء  و�لأهو�ل  و�لحباط  و�لفو�سى 
�لدرجة  من  �سيا�سية  رو�ية  وهي   ،2011 �لقاهرة 
لأعمال  �أي�سا  �لتوقعات  من  �لكثري  ظهرت  �لأوىل. 
لينغديل  �لد�فئة"  "�لنجمة  مثل  من  بالفعل  متفردة 
من  موريف  تيم  كري�ستوفور�  وكان  لنغديل،  د�فينا 
بينهم - ولكن يف �لنهاية، كان هناك 13 مكانا فقط 
بال  �أو�سرت،"�أيام  بول   "4321" �سملت  �لقائمة،  يف 
لأميلي  �لذئاب"  "تاريخ  باري،  �سيبا�ستيان  نهاية" 
"عظام  حامد،  حم�سن  �لغرب"  "خمرج  فريدلوند، 
جون   "13 "�سهريج  ماكورماك،  مايك  �سم�سية" 
�ل�سعادة  "وز�رة  موزيل،  فيونا  "�إمليت"  ماكغريغور، 
�ملقربة"  يف  "لينكولن  روي،  �أروند�تي  �لق�سوى" 
�سامزي،  كاميال  منزل"  "حريق  �سوندرز،  جورج 
"وقت �لتاأرجح" ز�دي �سميث،  "�خلريف" �إيل �سميث، 
و�يتهيد،  كول�سون  �لأر�س"  حتت  �حلديدية  "�ل�سكك 
�ملتحدة،  �لوليات  من  و�أربعة  بريطانيا،  من  �أربعة 
�أ�سل  من  بريطانيان  وكاتبان  �يرلند�،  من  و�ثنان 
باك�ستاين وكاتبة و�حدة من �لهند؛ ومن ثم مل تت�سع 
�لقائمة �لطويلة ملوؤلفات ر�ئعة كان ينبغي �أن تكون 

على قائمة بوكر لهذ� �لعام.

بغداد_ متابعة


