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مثقفون عراقيون: الشتاء يرتبط بالسرد.. والصيف بالقراءات المفتوحة
مل تزل القراءة �شيدة امل�شهد الثقايف العراقي، رغم 
اخلم�شني  على  زادت  التي  ال�شيف  اأجواء  �شخونة 
الأمنية  الأو�شاع  وا�شطراب  مئوية،  درجة 
واأدباء  مثقفون  يحر�ص  البالد،  يف  وال�شيا�شية 
باعتبارها  بالكتاب  �شالتهم  اإدامة  على  ونقاد 
باملناخات  تتغري  ل  التي  عاداتهم  اأهم  اإحدى 
ال�شائدة، رغم تف�شيل بع�شهم  املعي�شة والظروف 
اأمزجة  بح�شب  القراءات  لنوع ووقت خا�شني من 
خيارات،  من  لهم  متنحه  وما  وتقلباتها  الف�شول 
باعتبار القارئ اجليد ل يفرق بني املوا�شم، كونها 

فعال اإبداعيا تتعدى الرتفيه وتزجية الوقت.
البي�شاين:  ال�شتار  عبد  والروائي  القا�ص  يقول 
هذا  لكن  مو�شمية،  ولي�شت  مت�شلة  عادة  »القراءة 
الف�شول؛  اأمزجة  لتاأثريات  خ�شوعها  ينفي  ل 
ففي ف�شل ال�شيف تنزع النف�ص الب�رشية للخروج 
دفء  اإىل  ال�شتاء  يف  متيل  بينما  الف�شاءات،  اإىل 
القراءة،  وقت  من  ياأخذ  فال�شيف  لذلك  البيت، 
ع�رش  وقبل  اأكرث.  وقتا  ال�شتاء  مينحها  بينما 
ال�شخمة  الروايات  قراءة  نوؤجل  كنا  الف�شائيات 
الغالب  يف  يعني  كان  ال�شتاء  فليل  ال�شتاء..  اإىل 
»منذ  وي�شيف:  رو�شية!«.  ورواية  �شوفية  بطانية 
موؤ�ش�شات  مع  والتزاماتي  ال�شحافة  يف  عملي 
القراءة  يل  بالن�شبة  انتهت  كخبري،  ثقافية 
و�شع  اأحاول  لكني  الختيار،  وطقو�ص  املمنهجة 
قد  الكتب  اأجد  فرتة  كل  لكن  للقراءة،  اأولويات 
اأن  دون  من  مكتبي  على  اأو  راأ�شي  عند  تكد�شت 
مكتبتي  رفوف  اإىل  فاأرحلها  الدور  اإليها  ي�شل 
اأف�شل  لكن  النتظار،  لئحة  على  غريها  لتاأتي 
ال�شباح،  فرتة  لدي  والكتابة  القراءة  اأوقات 
قد  اأكون  حيث  والعطل..  اجلمع  اأيام  وخ�شو�شا 
اأ�شتيقظ مبكرا واأوا�شل  قررت قراءة كتاب بعينه، 
ذلك،  �شوى  �شيئا  اأفعل  ول  اليوم  طوال  القراءة 
وعندما اأنهي قراءة الكتاب اأ�شعر بان�شجام روحي 
وكذلك  اليومية..  �شواغلي  على  مرتفعا  يجعلني 
الأمر مع الكتابة«. وعن طقو�شه يف القراءة، ف�شل 
الكتاب  تعريف  ر�شيد  ح�شني  والإعالمي  القا�ص 
غالف  يجمعها  اأوراق  جمموعة  »هو  بالقول:  اأول 
الأوراق  هذه  تخطيط،  اأو  فنية  لوحة  تزينه  ملون 
برائحتها الأريجة وحروف كلمتها مبثابة مفتاح 
كل  وينري  الب�رشي  العقل  طيات  يفتح  �شحري 
هنا  اأق�شده  ما  طبعا  املعتمة،  وزواياه  جوانبه 
املرتبطة  والجتماعية  والعلمية  الأدبية  الكتب 
بالإن�شانية والتقدم والتح�رش والزدهار. ولي�شت 
قالوا  حني  ففي  وامل�شيئة،  ال�شيئة  الأخرى  الكتب 
خري جلي�ص بالزمان كتاب، يف وقتها كان هناك 
اأخزن  الهاتف  الآن يف جهاز  اأما  اثنان،  اأو  كتاب 
األربتو  الكتب، والقراءة فن مثلما و�شفها  ع�رشات 
مانغويل مثلما هي غذاء روحي ل بد منه مثلما ل 

ميكن للنحلة العي�ص دون اإنتاج الع�شل«.
وال�شتاء،  ال�شيف  قراءتي  ما بني  الختالف  وعن 
ال�شتاء  اأجواء  لكن  كبري  اختالف  يوجد  »ل  قال: 
اأما  ال�رشد.  وكتب  بالروايات  ترتبط  ما  غالبا 
ال�شعر  وبالطبع  مفتوحة،  فالقراءات  ال�شيف 
ل  القراءة  الأوقات.  كل  يف  امل�شرتك  القا�شم  هو 
نف�شي  ربط  حلظة  فقط  معني  طق�ص  اإىل  حتتاج 
اأثناء  بالقراءة  كثريا  اأ�شتمتع  الكتاب.  مع  وذهني 
ال�شفر. اأما اآخر ما قراأت، فهو )كل الب�رش كاذبون( 
لألربتو مانغويل، وكتاب )متعة املتخيل.. حوارات 
اأما  الكتب  يخ�ص  فيما  هذا  عامليني(..  كتاب  مع 
القراءة اليومية الأخرى اأثناء العمل وعرب التجوال 
ا  ق�ش�شً تكون  ما  غالبا  الإلكرتونية  املواقع  يف 
اأو ق�شائد مرتجمة وعراقية  ق�شرية جدا مرتجمة 
امل�رشحية  والناقدة  القا�شة  واختلفت  وعربية«.  
اإن  بالقول  ح�شني  القا�ص  مع  ر�شيد  اأطياف 
ال�شتاء،  اأو  ال�شيف  يف  �شواء  نف�شها  هي  »القراءة 
اأم�شك  ل  واأنا  لها..  �شهيتي  تتغري  ل  يل  بالن�شبة 
ال�شورة  اأو  الفكرة  كانت  اإذا  اإل  للكتابة  قلمي 

اأبداأ  عندها  فكري.  يف  يتكون  بداأ  قد  امل�شهد  اأو 
بالكتابة، وتبداأ الفكرة بالنمو والتطور حتى تاأخذ 
�شكلها النهائي.. ولكن يف كثري من الأحيان اأ�شعر 
اأن ل نهاية اأو حد لتلك الفكرة اأو امل�شهد. اأ�شعر لو 
قراأت  جديدا،  �شيئا  لأ�شفت  قراءتها  اأعدت  اأنني 
رواية  وهي  لزو�شكيند  )احلمامة(  رواية  اأخريا 
جميلة تهتم بتلك التفا�شيل ال�شغرية التي حتيط 
بنا، وتاأثريها، وكل تلك اخللجات التي تعتمل يف 
زرعتها  قدمية  خماوف  ب�شبب  الإن�شانية  الذات 
جمال  وال�شاعر  الكاتب  اأما  املحيطة«.  الظروف 
املظفر فقال: »طقو�ص الكتابة قد تختلف من كاتب 
لآخر.. هناك من يتفرغ للكتابة يف اأوقات حمددة 
يعتكف لوحده وميار�ص طقو�شه، بينما هناك من 
حتى  يتلقفها  اإن  فما  الفكرة،  تداهمه  اأن  ينتظر 
وقد  عليها،  والعمل  تدوينها  يف  بال�رشوع  يبداأ 
وقت  اإىل  يوؤجلها  وقد  نف�شها  اللحظة  يف  تنتهي 
وقت  ول  للكتابة  نف�شي  اأعد  ل  يل  بالن�شبة  اآخر.. 
فعل  نتاج  هي  التي  املقالة  با�شتثناء  عندي  لها 
القراءة  اأما  تاأجيلها..  ي�شتوجب  ل  اآين  فعل  رد  اأو 

فهي مفتوحة ح�شب اأوقات الفراغ اأو اأهمية املنجز 
الأدبي الذي يقع بني يدي.. اأ�شتغل اأحيانا اأوقات 
الفراغ لقراءة الكتب النقدية وال�شعرية والق�ش�شية 
من  نعي�شها  التي  الطبيعية  غري  الأجواء  رغم 
انقطاع التيار الكهربائي ل�شاعات طويلة وارتفاع 
حرارة اجلو، اإل اأن القراءة تعد الغذاء الروحي الأهم 

لأدمغتنا التي نخرها الف�شاد ال�شيا�شي«.
فريى  والكاتب،  ال�شينمائي  الناقد  املفرجي  عالء 
اأن »القارئ اجليد ل يفرق بني املوا�شم بافرتا�ص 
اأن القراءة تتعدى الرتفيه اأو تزجية الوقت، القراءة 
املقروء..  الن�ص  كما  متاما  اآخر  اإبداعي  فعل 
وقراأت  اأي�شا،  و�رشورة  طق�ص  لدي  والقراءة 
اأخرًيا كتاب )حديقة يف بغداد( لإليزابيث هورمي، 
اإبراهيم  ال�شاعر  رواية  طروادة(  يف  اأبطال  و)ل 
تفا�شيل  يف  يغو�ص  الأول  الكتاب  البهرزي.. 
 2006  –  2003 عامي  بني  البغدادية  احلياة 
الفرن�شية  الكاتبة  وهي  الآخر،  نظر  وجهة  من 
اأما ما �شدين لرواية البهرزي  ال�شوي�رشية الأ�شل.. 
خالل  اإليه  اأنتمي  الذي  اجليل  تناولت  اأنها  فهو 

خالل  العراقي  الي�شار  تاريخ  بخلفية  ال�شبعينات 
ذكر  »ال�شيفية«  م�شاريعه  وعن  الفرتة«.  هذه 
يف  »ال�شرية  كتابه  اإجناز  على  حاليا  يعكف  اأنه 

ال�شينما« الذي �شيجد طريقه للطبع قريًبا.
قالت  هكذا  ال�شعر«،  اأقراأ  اأن  اأحب  ال�شيف  »يف 
اجلابري،  �شمرقند  ال�شابة  العراقية  ال�شاعرة 
ال�شهر  يف  ل�شهيتها  فاحت  باأنه  ال�شتاء  وو�شفت 
الروايات،  قراءة  وخ�شو�شا  مًعا،  والقراءة 
رواية  قراءة  اإعادة  بداأت  اأيام  »قبل  واأ�شافت: 
حتتمل(  ل  التي  الكائن  )خفة  كونديرا  مليالن 
والآن  الكويت،  برتجمة  الرواية  قراأت  كنت  فقد 
وجدت  حيث  لبنانية،  برتجمة  ذاتها  الرواية  اأقراأ 
وترجمته  ال�رشدي  الن�ص  روؤية  يف  فوارق  هناك 
من �شخ�ص لآخر، فاأنا اأحب تلك الرواية ودفعني 
حملت  اإذ  اأخرى،  دار  برتجمة  لقراءتها  الف�شول 
خفته(  حتتمل  ل  )كائن  عنوان  اجلديدة  الرتجمة 
وهي تتحدث عن الإحباط واخلذلن يف احلب، كما 
اأن لها جانبا �شيا�شيا ي�شابه ما مر به العراق من 

�رشاعات بعد تغري اأنظمة احلكم فيه«.

بغداد_ متابعة

أفكار مقموعةنكتب الجملة األولى؟مؤسس فرقة "شكسبير الملكية" "امرأة بمظلة وشاعر بقبعة"
�شدرت لل�شاعر ال�شوري دلدار فلمز جمموعته ال�شعرية الثانية »امراأة مبظلة و�شاعر 
بقبعة« عن دار الرائدية – الريا�ص 2017. تقع املجموعة يف 60 �شفحة من القطع 
املتو�شط، وقد �شمم الغالف ال�شاعر نف�شه. تت�شمن املجموعة �شبع ق�شائد متفاوتة، 
يف الطول وال�شكل الفني، وهي جميعها تدور يف عامل احلب، رمبا كانعكا�ص حلالة 
احلرب التي مير بها بلده واإن�شانه.  و�شدرت من قبل لل�شاعر جمموعة بعنوان »عا�ص 
باكراً« يف دم�شق 2003، كما �شدر له يف العام 2011 كتاب له يف الت�شكيل بعنوان 

»تاريخ الر�شم«، اإ�شافة اإىل كتاب بعنوان »اأمهات �شوريا« بامل�شاركة مع اآخرين.
وال�شاعر فلمز هو ر�شام ت�شكيلي اأي�شًا، اأقام الكثري من املعار�ص الفنية يف كربيات 

�شالت العر�ص داخل وطنه وخارجه.

"�شك�شبري  فرقة  موؤ�ش�ص  هول،  بيرت  الربيطاين،  امل�رشحي  املخرج  تويف 
يف  تويف  هول  اإن  بيان،  يف  امل�رشح  وقال  عاما.   86 عمر  عن  امللكية"، 
بيرت  "كان  واأ�شاف  اأ�رشته.  و�شط  لندن  يف  كولدج"  "يونيفر�شيتي  م�شت�شفى 
هول خمرجا م�رشحيا عامليا ومدير فرقة م�رشحية. وكان تاأثريه على احلركة 
امل�رشحية يف بريطانيا يف القرن الع�رشين ل ي�شاهى". وامتدت م�شرية هول 
املهنية لأكرث من ن�شف قرن. واأ�ش�ص عام 1960 وهو بعمر 29 عاما فرقة 
�شك�شبري امللكية وا�شتمر يقودها حتى 1968. ومت تعيني هول مديرا للم�رشح 
الوطني عام 1973. كما كان مدير اأوبرا معروفا على م�شتوى العامل وعمل يف 
الكثري من اأهم دور الأوبرا قبل اأن ت�شخ�ص اإ�شابته مبر�ص اخلرف عام 2011.

ح�شن مدن : ما الذى يجعل القارئ بعدما يفرغ من قراءة كتابة لكاتب ما، اأن 
كتابة  اإنها  اخرى  كتابة  اإزاء  يقول  يجعله  الذى  وما  عادية،  كتابة  اأنها  يقول: 
ويغيب  كذلك،  منها  فيجعل  الكتابة  اإىل  ي�شاف  الذى  ال�شئ  هو  وما  خمتلفة، 
عنها فت�شبح كتابة عادية؟ اإن الأمر يت�شل مبا ندعوه روح الكتابة، ول نظنها 
مف�شولة عن روح الكاتب املبثوثة يف كتابته، ين�شحنا نيت�شه بالتايل: “عندما 
نتوقف  اأن  والن�شج  وبالهدوء  اخلاطف  بالإقت�شاب  اأ�شلوبه  يت�شم  لكاتب  نقراأ 
اأمامه مليا اأن نقيم عيدا طويال و�شط ال�شحراء، ذلك اأن حبورا مماثال لهذا الذي 
يبعثه هذا الكاتب يف نفو�شنا لن يقع لفرتة طويلة”. اإن ا�شعب ما يف امر الكتابة 

هو و�شع اأو �شياغة اجلملة الأوىل،

�شيدة  كتبتها  مقالة  يف   – للموؤلف  احلديث   – نظري  لفتت   : مدن  ح�شن 
وتنزع  الكتابة  من  وعيا  اأقل  عملية  باأنها  للخرب�شة  تو�شيفها  اجنبية، 
نتائجها لأن تكون اكرث تنوعا وفردية، وتن�شب الكاتبة لحد علماء النف�ص 
قوله اإن الأ�شخا�ص الذين “يخرب�شون” هم يف كثري من احلالت اأولئك الذين 
يرتاحون كثريا للقلم والورق، واأنه ميكن النظر اإىل اخلرب�شة بو�شفها ن�شاطا 
ابداعيا اآتيا من اجلانب الأمين من الدماغ ويف مو�شع اآخر ت�شري اإىل وجود 
الذهني واأنها  للن�شاط  الدماغ ليتفرغ  اأن اخلرب�شة ميكنها حترير  اأدلة على 
اإىل  اإىل ذلك هناك من ينظر  اليقظة  اأحالم  – �شكل ب�رشي من  – اخلرب�شة 

اخلرب�شات بو�شفها مفتاحا يقدم تلميحات  عن �شخ�شية الإن�شان.

كيفصدر حديثا المسوداتوفاة

قراءة في كتاب

مبارك  جنيب  نقلها  التي  الطفولة«  »م�شتودع  يف 
»نوبل  احلائز  الفرن�شي  الروائي  يحكي   ، العربية  اإىل 
من  باري�ص  مدينته  عن  يرحتل  كاتب  ق�شة  لالآداب« 
تلميح  عرب  يذكرها  رجراجة  لأ�شباب  اأ�شف،  دون 

غام�ص.
الكاتب،  راأ�ص  يف  واختالطها  الذكريات  تداخل  يف 
روايته  موديانو  باتريك  الفرن�شي  الروائي  لنا  ُي�شّطر 
ترجمتها  �شدرت  التي   )1989( الطفولة«  »م�شتودع 
ال�شال�شل«،  »ذات  �شفاف«،  )»من�شورات  العربية 
مبارك  جنيب  بتوقيع  اأخرياً  الختالف«(  »من�شورات 
الذي قارب روح ال�رشد الهاذي، وهياأ لأجله املفردات 

القريبة من روحه.
التفا�شيل، من دون  موديانو املعروف بولعه بكتابة 
مراعاة ترتيبها الزمني، حر�ص يف »م�شتودع الطفولة« 
على ت�شمني هذه التفا�شيل روايته كلها، فاأتت كاأنها 
جمموعة تفا�شيل، على القارئ وحدُه، رّدها اىل اأ�شل 

ال�رشد لت�شتقيم القراءة، وبالتايل الرواية.
الأولوية  فارداً  موديانو  نرى  هنا،  مقاربتنا  يف 
للمح�شو�ص على ح�شاب املفهوم، كما اأننا كقّراء ل نرى 
يف م�شاهد روايته اإل انعكا�شًا ملا يريده لنا الروائي اأن 
نراه، يف حماولته ــ عرب اأ�شلوبه هذا ـــ اىل اإدراك جوهر 

حياته، والغاية منها وال�شبب.
باري�ص  عن  اغرتابه  رحلة  هنا،  موديانو  يكتب 
اىل  اأوطانهم  عن  يرحتلون  من  بقلق  م�شكونًا  طوعًا، 
الأ�شباب،  من  األف  له  الذي  القلق  جديدة.  جغرافيا 
الكتابة، وبالتايل  قابلة لالختزال يف واحدة: معاناة 
اللتفات  مع  �شاحبها،  وبني  بينها  العالقة  معاناة 
و�شخو�ص  الأحداث  جتاه  املرتتبة  امل�شوؤولية  اىل 
ذلك  ي�شرتطُه  وما  عنها،  التاأويل  جتاه  اأي  الرواية، 
له،  دي  الت�شّ يف  يربع  موديانو  اأن  جند  اإبهام،  من 
وعي  يلفتنا  متاهتُه.  م�شاركتُه  كقّراء  لنا  وُيي�رّش 
واحلياة  ومنعطفاتها،  وبال�شوارع،  بالأ�شياء،  الكاتب 
خارج دائرة اجلموع ويف قلبها، بالقطارات وو�شائل 
التي  والتفا�شيل  واملقاهي  املتاجر  باأ�شماء  النقل، 
احلقائق  على  عنده  تتفّوق  جزئية  روؤى  �شوى  لي�شت 
مّتلك  يف  كرواية  الطفولة«  »م�شتودع  جنحت  الكبرية. 
اأو على الأقل هام�شي، لأنها تقوم  ح�شور غري مرئي، 
على املفردة ال�شاعرية وعلى روحانية الكلمة. يحكي 
من  باري�ص  مدينته  عن  يرحتل  كاتب  ق�شة  موديانو 
يتحفظ  حقيقتها  يف  رجراجة  لأ�شباب  اأ�شف،  دون 
ينكب  غام�ص.  تلميح  عرب  �شوى  ذكرها  عن  الكاتب 
»مونديال«  راديو  ل�شالح  اإذاعي  م�شل�شل  كتابة  على 
ال�شابع  لوي�ص  »مغامرات  عنوان:  حتت  ا�شبانيا  يف 
كل  الإ�شبانية  باللغة  �شريفون  كارلو�ص  يذيعُه  ع�رش« 

م�شاء مل�شتمعني مفرت�شني.

اقتباس
 

العنف اآخر خيار يف املناف�شة. 
اإ�شحاق عظيموف

اأعتذُر لل�شدفِة لأّنني 
اأدعوها �رشورة .

اأعتذُر لل�رشورة اإذا 
اأخطاأت .

ل متتع�ُص ال�شعادة ، 
لأّنني اآخذها ك�شعادتي 

. فلَين�َشني املوتى ، 
لأّنهم بالكاد يكمنون يف 

الذاكرة .
اعتذُر للزمن على تعّدد 

العامل امُلهمل يف الثانية  
اأعتذُر للحّب القدمي ، 

لأّنني اأرى اجلديَد هو 

الأّول .
اغفري يل ، اأيتها احلروب 

البعيدة ، لأّنني اأحمُل 
الزهوَر اىل البيت .

اأغفري يل ، اأّيتها اجلراح 
الفاغرة ، لأنني اأخُز 

الأ�شبع .
اأعتذُر للمناديني من 

الهاوية ، على ا�شطوانِة 
املينيويت .

اأعتذُر للنا�ص يف 
املحّطات على هجعِة 

اخلام�شِة �شباحًا .

�شاحمني اأّيها الأمُل 
الَوجُل ، لأنني اأ�شحُك 

اأحيانًا . 
�شاحميني اأّيتها 

ال�شحاري ، لأّنني ل 
اأهرُع مبلعقِة ماء .

و انَت ، اأّيها الن�رُش ، منذ 
�شنواٍت نف�شك ، يف نف�ص 

القَف�ص ، حمّدقًا بال 
حراٍك دائمًا يف النقطة 

ذاتها ،
اإ�شفح عّني ، حتى لو 

كنت طائراً ملفوظًا .

فيسوافا شيمبورسكا

ثقافة 

تحت نجمةٍ واحدة خسر كل شيء إال عينه اليسرى فكتب برمشها رواية
عنوان  ذات  م�شكلياين  دار  عن  موؤخراً  ال�شادرة  الرواية 
ي�شّد النتباه “بذلة الغو�ص والفرا�شة” يليه عنوان فرعّي 
“الرواية التي كتبت برم�ص العني الي�رشى”، يبدو الأمر 
القارئ  خميلة  لدفع  حماولة  جمازيًا،  الأوىل  للوهلة 
نحو تقنية للكتابة قد تبدو متخّيلة، اإل اأن الرواية التي 
هذا  وترجمها   1997 عام  بوبي  دومينيك  جون  كتبها 
ال�شحرّية  الواقعية  اإىل  العام �شوقي برنو�شي، ل تنتمي 
الذي فجاأة خ�رش كل  بوبي  الفانتازيا، بل هي ق�شة  اأو 
�شيء، ومل يبق له اإل عينه الي�رشى، التي ترم�ص، وعربها 
عن  �شهادة  لنا  تاركًا  بعدها  ليموت  الرواية،  هذه  كتب 

رجل خانه ج�شده، ومل يبق له اإل خميلته.
ُعرف الفرن�شي جان دومينيك بوبي بكونه ممثاًل وكاتبًا 
ورئي�ص حترير جملة “هي” الفرن�شية ال�شهرية، ويف اأوج 
تعر�ص  الـ43  عمر  ويف   1995 عام  املهنية  م�شريته 
يومًا،   20 ملدة  غيبوبة  يف  اإثرها  بقي  دماغية  جللطة 

حتى  ي�شتطيع  ل  كلّي،  ب�شكل  م�شلوًل  بعدها  لي�شتيقظ 
الكالم، وذلك اإثر متالزمة تركته حبي�ص ج�شده امل�شلول 
بالكامل، اإل اأنه ميتلك كّل وظائفه املعرفّية، وبعد اإدراك 
بوبي حلالته، قام بالتعاون مع م�شاعدته بكتابة رواية 
معتمداً على تقنية خا�شة يف الكتابة، عرب طرف رم�ص 
الذي يريد،  الي�رشى، حني تنطق م�شاعدته احلرف  عينه 
بعدها  احلياة  بوبي  فارق  حتى  الكتاب  ُن�رش  اإن  وما 

بيومني، خملفًا وراءه طفلني تيفويل و�شيلي�شت.
يف البداية ما ي�شد النتباه يف الرواية هو تقنية الكتابة، 
دماغه  يف  فقرة  كل  “يكتب”  كان  اإنه  بوبي  يقول  اإذ 
و�شول  حلني  يحفظها  ثم  ويحررها  معانيها  وي�شكل 
م�شاعدته التي تدون بجانبه، املثري لالهتمام اأن كتابة 
دقيقًا  كان  فبوبي  دقيقتني،  تقريبًا  ت�شتغرق  كلمة  كّل 
يف اختيار الكلمات، لأن اخلطاأ يعني املزيد من اجلهد، 
واآلية اختياره للحروف،  الكتابة،  اإذ ي�رشح بوبي تقنية 
ليغو�ص بعدها يف اللغة ذاتها، طارحًا الت�شاوؤلت حول 
الأحرف والكلمات، فهو املحبو�ص بج�شده اأ�شبه بغوا�ص 

له  تتيح  ما  فقط  يرى  احلراك،  ي�شتطيع  ل  بدلة،  داخل 
امل�شت�شفى،  يف  املمر�شات  فيها  ت�شعه  التي  الو�شعية 
يقفز  اآخر،  اإىل  مكان  من  يتنقل  كفرا�شة  بقي  عقله  لكن 

بني الكلمات ويختارها بعناية ليقول ما يريد.
امل�شت�شفى  يف  اليومية  حياته  عن  بوبي  يتحدث 
ذبابة  حركة  اأو  و�رشوقها،  ال�شم�ص  لغروب  كم�شاهدته 
حطت على وجهه، ثم التمرينات والعالج الفيزيائي الذي 

يخ�شع له عّله يحّرك ج�شده ولو ب�شعة مّليمرتات.
ل ميتلك  وهو  الكاتب طبيعية،  احلياة مت�شي من حول 
اإل الظنون لفهمها لكنه م�شاهد حمايد دون اأي رد فعل 

مرئي
يتابع بعدها احلديث عن طقو�شه ليخرج من �شجنه، فهو 
يحلم وي�شتح�رش ذاكرته، م�شتعيداً رحالت قام بها بكل 
تفا�شيلها، واأحيانًا يغادر ج�شده لزيارة واختبار اأحداث 
قراأها اأو عرفها، كزيارته ملتحف ال�شمع يف باري�ص، الذي 
فبوبي  امل�شت�شفى،  يف  لغرفته  مطابقة  ن�شخة  فيه  يجد 
اكت�شبه من  لغويًا، وكل ما  ذاكرته وعامله  ترتيب  يعيد 
لو�شعيته  يخ�شع  اللغوية  وتو�شيفاتها  واأحداث  �شور 
اجلديدة، هو اأ�شبه مبن يطفو على ذاكرته ويعيد ت�شكيلها، 
لرم�شه،  املنا�شب  منها  يختار  يكتبها  اأن  يريد  وحني 
فالكلمات يف حالة بوبي لي�شت جّمانية، هي نتاج نحت 

م�شن يف الذاكرة واخليال.
الجتماعّية  العالقات  تغري  اأي�شًا  الرواية  يف  نقراأ 
مع  احتفاله  لنا  ي�شف  اإذ  بوبي،  حول  من  وال�شخ�شّية 
دون  امل�شّجى  ج�شده  حول  لرناهم  الأب،  بعيد  اأطفاله 
اللعاب  مي�شحون  حتى  اأو  له  يقراأون  اأو  يلعبون  حركة، 
وزيارته  تنقله  كيفية  نقراأ  كما  فمه،  من  ي�شيل  الذي 
التي  والأماكن  ال�شوارع  على  يطّل  وكيف  لباري�ص، 
يعرفها، هو فقط م�شاهد الآن، فاحلياة مت�شي من حوله 
طبيعية، وهو ل ميتلك اإل الظنون لفهم ما حوله والتفكري 
هو  بهم،  مير  من  يفعله  ملا  املختلفة  الحتمالت  يف 

م�شاهد حمايد دون اأي رّد فعل مرئّي.

بغداد_ متابعة


