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“تشارلز بوكوفسكي” .. ما بين السخرية والسخط أبدع أدبًا متنوعًا

وقا�ص  وروائي  �شاعر  بوكوف�شكي"  "ت�شارلز 
اأمريكي.. كتب عدد كبري من الق�شائد والق�ش�ص 
يف  بجراأته  متيز  روايات،  و�شت  الق�شرية 
املهم�شني،  عن  يعرب  باأنه  امتاز  كما  الكتابة، 
والعمال املوؤقتني، عا�ص طوال حياته يف والية 
“لو�ص اجنلو�ص” وعرب عن احلياة القا�شية وغري 

امل�شتقرة فيها.
اأمه  باأملانيا..   1920 يف  “بوكوف�شكي”  ولد 
اأملانية تزوجت جندي اأمريكي من اأ�شل بولندي 
“هرنت�ص  يدعى  الثانية،  العاملية  احلرب  وقت 
يف  لال�شتقرار  عائلته  �شافرت  بوكوف�شكي”، 
يف  جتارته  اأثناء  والده  خ�رس  اأن  بعد  اأمريكا 
اأملانيا، لكن اأحواله �شاءت اأكرث يف فرتة الك�شاد 
االقت�شادي الذي عم العامل يف ثالثينيات القرن 
الع�رسين واأ�شبح عاطاًل عن العمل، مما اأثر على 
تعامله مع زوجته واأطفاله االأربعة وكان �شديد 
الق�شوة مع “ت�شارلز” يف طفولته، مما اأثر على 
كما  وانطوائيًا،  انعزاليًا  طفاًل  ون�شاأ  �شخ�شيته 
ال�شباب”  “حب  مبر�ص  “بوكوف�شكي”  اأ�شيب 
اأن يعاين من قلة  الذي �شوه وجهه وحكم عليه 
اأثر كبري يف  و�شامته طوال حياته، وكان لذلك 

�شخ�شيته اأي�شًا.
اأوائل  منذ   اخلمر  يحت�شي  “بوكوف�شكي”  بداأ 
تفارقه  ال  �شكرياً،  وقتها  من  واأ�شبح  �شبابه 
مدر�شة  من  تخرجه  بعد  حياته،  طوال  اخلمر 
لو�ص انغلو�ص العليا، التحق باجلامعة يف مدينة 
لو�ص اجنلو�ص لكنه مل ي�شتمر �شوى عامان، ثم 
التحق بعدة دورات يف ال�شحافة واالأدب والفن.
“بوكوف�شكي”  ن�رس  والع�رسين  الرابعة  �شن  يف 
اأول ق�شة ق�شرية له يف جملة “الق�شة”، وبعدها 
حتت  ثانية  ق�شرية  ق�شة  له  ن�رست  بعامني 
، لكنها مل  “20 دبابة من كا�شيل داون  عنوان 
تلق قبواًل من القراء مما اأ�شابه بالياأ�ص، فاأهمل 

كتابة االأدب حوايل ع�رس �شنوات.
منذ بداية 1950 التحق “بوكوف�شكي” بوظيفة 
ا�شتمر فيها حوايل ثالث �شنوات ثم  الربيد،  يف 
ا�شتقال منها الأنها كانت مهنة “مملة” بالن�شبة 
1960رجع  ويف  باجلنون،  ت�شيبه  وكانت  له 
الربيد يف  اإىل مكتب  اأخرى  “بوكوف�شكي” مرة 
وظيفة  يف  هناك  عمل  حيث  اجنلو�ص”  “لو�ص 
حبيبته  توفيت   1962 وخالل  مايل،  كاتب 
بحزن  اأ�شابه  مما  كوين”  بيكر  “جني  االأوىل 
بالغ واأثر ذلك عليه كثرياً، وكتب عنها جمموعة 

من الق�شائد والق�ش�ص التي حتكي عنها.
من  طويلة  �شنوات  وبعد   1969 عام  خالل 
والعي�ص  �شدى،  تالقى  ال  التي  االأدبية  الكتابة 
حياة غري م�شتقرة ماديًا، قدم له النا�رس “جون 
مارتن”، وهو �شاحب دار الن�رس “بالك �شبارو”، 

عر�شًا باأن يوفر له راتبًا �شهريًا مقابل كتابته 
االأدبية، وكان هذا العر�ص بداية مرحلة جديدة 
الربيد  عمل  ترك  فقد  “بوكوف�شكي”،  حياة  يف 
للتفرغ للكتابة، دون قلق من االأعباء املعي�شية، 
“مكتب  االأوىل  روايته  اأنهى  �شهر  من  اأقل  ويف 
بريد”، ون�رس تقريبًا كل اأعماله، كما كان يدعم 
يقدم   فكان  ال�شغرية،  امل�شتقلة  الن�رس  دور 
ق�شائده وق�ش�شه الق�شرية لعدد كبري من دور 

الن�رس غري املعروفة واملبتدئة طوال حياته.
قليلة،  �شنوات  منذ  العربية  اإىل  اأعماله  ترجمت 
ورمبا يكون جتاهل املرتجمني العرب له ب�شبب 
نف�شها،  اأمريكا  يف  به  حمتفى  غري  ككاتب  اأنه 
فقد نال �شهرته عندما ترجمت اأعماله وو�شلت 
االأوروبيون  القراء  له  حتم�ص  فقد  اأوروبا،  اإىل 
الكتابة  يف  جراأته  ب�شبب  اأي�شًا  ورمبا  كثرياً، 
الردئ،  اجنلو�ص”  “لو�ص  لعامل  وت�شويره 
العمال  وحياة  والت�رسد  وال�شوارع  “احلانات 
باالألفاظ  موؤلفاته  امتالأت  كما  املوؤقتني”، 
بغزارة  اجلن�ص  عن  وكتب  وال�شتائم،  ال�رسيحة 

وب�شخرية الذعة.
اأول جمموعة �شعرية له ن�رست يف 1959، وكان 
بني  ما  موؤلفًا  �شبعني  كتب  فقد  االإنتاج،  غزير 
واملقاالت،  الق�شرية  والق�ش�ص  والرواية  ال�شعر 
بداأت  الع�رسين  القرن  يف  ال�شبعينيات  ومنذ 
اأوروبا  يف  ال�شهرة  تنال  “بوكوف�شكي”  اأعمال 
يف  اإ�شبانيا…(،  اإيطاليا،  اأملانيا،  )فرن�شا، 
خا�شة  اأمريكا،  يف  اأدبه  جتاهل  ا�شتمر  حني 
“الق�ش�ص  من  اأعماله،  معظم  يف  النقاد.  من 
اتخذ  والروايات”،  وامل�رسحيات  الق�شرية 
“هرني  اأ�شماه  ثابت  بطل  “بوكوف�شكي” 
يف  اأي�شًا  ظهر  والذي  “هانك”،  �شينا�شكي” اأو 
ال�شخ�شية  هذه  وكانت  ق�شائده،  من  العديد 
تفا�شيلها  بكل  “بوكوف�شكي”  �شخ�شية  هي 
وظروفها املعي�شية، حيث يت�شح اأن معظم اأدب 
“بوكوف�شكي” هو �شرية ذاتية حلياته احلقيقية، 
ومتيز �شعره بت�شمينه كثري من �شمات  الرواية 
والق�شة الق�شرية، خا�شة يف احلوارات وال�رسد، 
وب�شيطة،  �شهلة  بلغة  الكتابة  على  حر�ص  كما 

اأقرب اإىل لغة ال�شارع االأمريكي.
ترجمة  املدينة”،  ن�شاء  “اأجمل  جمموعة  يف 
“بوكوف�شكي”  نقراأ  غنامي”،  “رمي  الفل�شطينية 
كما كتب تقريبًا، بنف�ص االألفاظ اجلريئة والروح 
ي�شدم  قد  الوقت،  نف�ص  يف  واليائ�شة  املتمردة 
الذي يحمله  ال�شخط  كم  البداية من  القارئ يف 
الذي  امل�رسد  البطل  “هانك”  للعامل،  البطل 
ي�شطر اإىل العمل مع عمال قويي البنية وغالظ 
ال�شلوك، يعاملونه دومًا بق�شوة وهو يف الغالب 
ال ي�شتطيع اأن يجاريهم يف غلظتهم وق�شوتهم، ال 
ي�شعر اأنه ينتمي اإليهم، لكنه اأي�شًا ال ينتمي الأية 
يومي  ب�شكل  العمل  على  يجرب  اأخرى،  جماعة 
لي�شتطيع اأن ياأكل هو ورفيقته، ولكي ال يطردا 
توؤنبه  الذي يعي�شان فيه،  الرخي�ص  الفندق  من 
يجد  وال  البائ�شة  العي�شة  على  رفيقته  دومًا 
غ�شا�شة يف معا�رسة ن�شاء اآخريات وهي معه، 
كما ال يجد غ�شا�شة يف التعامل معها بق�شوة 
اأحيانًا يتعامل مع  اإيذائها بدنيًا،  اإىل  قد ت�شل 
ي�شت�شعر  اأخرى  ومرات  للتناول  كج�شد  الن�شاء 

القارئ رهافته يف التعامل مع اإحداهن وتعلقه 
فتاة  جتاه  مرهف  عذب  حب  اأنه  ويبدو  بها، 
منه،  غفلة  اأول  عند  �شتهرب  اأنها  دومًا  ي�شعر 
ويظل وا�شحًا اإح�شا�ص ال�شخط على ق�شوة العامل 
وازدواجيته، وعلى احلياة البائ�شة التي يعي�شها 

الكثريون نتيجة لظلم وتفاوت طبقي كبري.

ترجمتها  التي  رخي�ص”..  “اأدب  رواية  اما 
تتحدث  له،  عمل  اآخر  هي  اهلل”،  حرز  “اإميان 
هو  انه  يت�شح  ال�شن،  يف  كبري  مفت�ص  عن 
رجل  املعهودة،  �شفاته  بكل  “بوكوف�شكي” 
م�شتقرة،  غري  حياة  ويعي�ص  اخلمر  يحت�شي 
اجنازها..  يف  يف�شل  مراقبة  باأعمال  ويكلف 
الرواية مليئة بال�شحرية الالذعة، وكاأنها تهيئة 
التي  ال�شخرية  بنف�ص  ولكن  املوت،  ال�شتقبال 

عا�ص بها طوال حياته.
بوهيمي”  وجدار  قب�شة،  “زهرة،  اأعماله  ومن 
لالعبني  املدى  طويلة  “ق�شائد   ،)1959(
وق�شائد”  “ر�شوم   ،)1962( مفل�شني” 
بيديها”  قلبي  على  “تقب�ص   ،)1962(
يكفي  مبا  جمنون  رجل  “اعرتافات   ،)1963(
وكل  “اأنا   ،)1965( الوحو�ص”  مع  للعي�ص 
احل�شد”  “عبقري   ،)1966( العامل”  �شفلة 
العذاب”  وطريق  الرعب  �شارع  “يف   ،)1966(
من  القفز  قبل  كتبت  “ق�شائد   ،)1968(
“مالحظات   ،)1968( الثامن”  الطابق  نافذة 
كجياد  تعدو  “االأيام   ،)1969( اأزعر”  عجوز 
“االإطفائية”   ،)1969( التالل”  على  وح�شية 
احلظ  يل  يتمّنى  الغريد  “الطائر   ،)1970(
ال�شمال” )1973(،  “جنوب  الطيب” )1972(، 
“االحرتاق يف املياه، الغرق يف النار”، ق�شائد 
اجلحيم”  من  كلب  “احلب   ،)1973( خمتارة 
)1977(، “ن�شاء” )1978(، “�شك�شبري مل يفعل 
احلارة”  املياه  “مو�شيقى   ،)1979( اأبداً”  هذا 
“احلرب   ،)1984( التاأثري”  “حتت   ،)1983(
زمن  يف  “وحيد   ،)1984( الوقت”  طوال 
“نقاد ال�شينما” )1988(،  اجليو�ص” )1986(، 
املطر”  لدينا  لكن  حبيبتي  مااًل  منلك  “ال 
)1990(، “يف ظل الزهرة” )1991(، “ق�شائد 
“م�شهور   ،)1992( االأر�ص”  على  ليلة  اآخر 
ال�رسفة:  من  “�رسخات   ،)1992( افرتا�شيًا” 
“الكذب على احلظ،  ر�شائل خمتارة” )1993(، 
خرج  “القبطان   ،)1995( خمتارة”  ر�شائل 
ال�شفينة”  لتناول الغداء والبحارة ا�شتولوا على 
مت�شي  براعة  باأي  هو  يهم  ما  “اأكرث   ،)1998(
الليل،  طوال  “مفتوح   ،)1999( النار”  على 
“ت�شارلز  توفى   .)2000( جديدة”  ق�شائد 
الثالثة  عمر  عن   ،1994 يف  بوكوف�شكي” 
بعد  كاليفورنيا  بيدرو”،  “�شان  يف  وال�شبعني 

اأ�شابته مبر�ص �رسطان الدم.

بغداد_ متابعة

المفكر أو المثقفتموت حضارات األمم؟ "الفلسفة اللغوية" "رسائل دوار الشمس"
اأ�شدرت موؤخرا ال�شاعرة ال�شعودية رباب اإ�شماعيل باكورة اأعمالها ال�شعرية عن 
دار الفارابي يف بريوت حاملة عنوان “ر�شائل دّوار ال�شم�ص” مقدما لها ال�شاعر 
ا�شتخدامات  اإ�شماعيل  رباب  ال�شاعرة  “يف ن�شو�ص  بالقول  ندمي  ال�شوري هاين 
فريدة  وحياتية  لغوية  جتربة  على  كلها  تتكئ  متعددة،  وتوظيفات  خا�شة، 
جدا، جدلية هائلة وتقاطع معطيات كثرية يف جملة واحدة غري حم�شومة، وغر 
رباب  وت�شتغل  وتام”.  نهائي  لغوي  طرح  لكنه  نعم،  اأول؛  ديوان  اإنه  مفتوحة.. 
باالإ�شافة اإىل ال�شعر على بحوث �شي�شيولوجية، حيث تعمل حاليا، بعد ح�شولها 
�شي�شيومعرفية  درا�شة  على  والثقافة،  املعرفة  اجتماع  علم  يف  املاج�شتري  على 

حول البناء املعريف ال�شعودي.

�شدر كتاب "الفل�شفة اللغوية" جلرجي زيدان )1961 – 1914( يف �شنة 
ال�شيا�شات"  ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  "املركز  اإ�شداره  اأعاد  وقد   1886
موؤخراً مع كتاب اآخر لزيدان هو "تاريخ اللغة العربية" )1922( يف جملد 
واحد، �شمن �شل�شة "طّي الذاكرة". واإذا كّنا اليوم نقّر بكون العلوم اللغوية 
والل�شانيات اأخذت موقعًا مركزيًا يف املعرفة الب�رسية، فعلينا اأن نعود اإىل 
بدايات هذا احل�شور، و�شوف نكت�شف اأنه يف نهايات القرن التا�شع ع�رس مل 
يكن ثمة اأثر كبري لـ اللغة يف منظومة العلوم االإن�شانية، فقد كانت جمااًل 
العقد  اللغوي" يف  "املنعطف  بـ  للفكر بل ما ُعرف  يكاد يكون غري مرئّي 

الثاين من القرن الع�رسين.

على  االإن�شان  يعني  اجتماعي  نظام  احل�شارة  يجيب:  ديورانت  ويل  املوؤرخ  عن 
املوارد  اأربعة:  عنا�رس  من  احل�شارة  تتاألف  واإمنا  الثقايف،  اإنتاجه  من  الزيادة 
االقت�شادية، والنظم ال�شيا�شية، والتقاليد اخللقية، ومتابعة العلوم والفنون، وهي 
تبداأ من حيث ينتهي اال�شطراب والقلق، الأنه اإذا اأمن االإن�شان من اخلوف، حتررت 
يف نف�شه دوافع التطلع وعوامل االإبداع واالإن�شاء، وبعدئذ ال تنفك احلوافز الطبيعية 
ت�شتنه�شه للم�شي يف طريقه اإىل فهم احلياة واإزهارها. يرف�ص ديورانت الفكرة 
القائلة باإمكانية التنبوؤ بتفا�شيل م�شتقبل احل�شارات بناء على التاريخ املا�شي، 
والتي يوؤمن بها الكثري، ولكن )ديورانت( ُيقر باأن التاريخ يتكرر ب�شكل عام، حيث 

اأن احل�شارة متر مبراحل عامة من الن�شوء واالزدهار ثم ال�شقوط.

الذين ال ينامون على عقيدة.  القول من مميزات  اإميل �شيوران: االن�شغال بتجويد 
اإنهم يتعلقون بالكلمات، تلك ال�شبيهة بالواقع، يف غياب االأر�شية ال�شلبة، فيما 

االآخرون االأقوياء بقناعتهم يهزوؤون مبظهر الكلمات وي�شرتخون يف االرجتال.
ا عن هذه اخلدعة يف االأ�شلوب والتنميق: خدعة االأ�شلوب: اإعطاء الهموم  ويقول اأي�شً
اليومية جمرى غري ماألوف، جتميل املتاعب التافهة، تاأثيث اخلواء، حتقيق الوجود 

بوا�شطة “الكلمة”، بوا�شطة �شق�شقة ال�شكوى اأو اال�شتهزاء.
اأحد ن�شائحه االأخرى، يقول )�شيوران( :وحدها العقول ال�شطحية  وباالنتقال اإىل 

تتقدم من الفكرة بلطف.
فاالأكرث اأثًرا اأو عمًقا بني املثقفني، هم اأولئك الذين يتناولون االأفكار بعنف. 

هل صدر حديثا عنصدر قديما

قراءة في كتاب

“مرمي  االإماراتية  الكاتبة  رواية  “متاع” 
يف  بديعة  امل�شاعر،  ذاتية  علي”  اآل  ح�شن 
رجال  عن  حتكي  نربتها،  ويف  مو�شوعها 
اإىل  تنتمي  و�شيعوه،  احلب  وجدوا  ون�شاء 
بع�ُص من االأنا وبع�ُص من االأنت. مر�شوفة 
بخيوط رقيقة ورومان�شية، وعبارات هادئة 
وعميقة، فيها حلظات من احلكمة اخلال�شة، 
تقول لنا اإن امل�شاعر كالطري املهاجر ميكن 

اأن يعود وميكن اأن ال يعود…
يف تظهري احلكاية، خالد عي�شى رجٌل عرف 
امراأتني وتزوج منهما ولكنه مل يعرف كيف 
“اأمرية”  يحافظ على واحدة منهن؛ االأوىل 
ومتمردة  جميلة  امراأة  االأول،  احلب  هي 
واأنثى تعرف كيف تروي )اجل�شد(. والثانية 
ذكية  امراأة  الثاين،  احلب  هي  “مالك” 
)الروح(  حياة  تروي  كيف  وتعرف  وراقية 
جمعتها  ظروفًا  منهن  واحدة  لكل  فكان 
اأن  الظروف  تلك  لبثت  ما  ثم  كزوج،  به 
املراأتني  من  واحدة  كل  جتد  فرقتهما.. 
ويكون  ثاٍن..  وزواج  حب  يف  �شالتها 
هو  اأما  خلالٍد!!  اأ�شدقاء  للمراأتني  االأزواج 
امل�شاعر  فو�شى  يعي�ص  اأنه  فيبدو  خالداً 
ودائم البحث عن منفٍذ اآخر ي�شعره بالر�شا 
من  حظوًة  حياته  يف  له  فكان  ذاته؛  عن 
عليه  و�شاقت  وال�شجن!  والف�شل  النجاح 
الدنيا مبا رحبْت، وكان اخلا�رس الوحيد ال 
امراأة!  وال  وظيفة،  وال  اأحبة،  وال  اأ�شدقاء، 
عن  علي  اآل  ح�شن  مرمي  الروائية  تقول 
بالكلمات  ُيقا�ص  ال  “ال�شوق  هذه:  روايتها 
املنّمقة التي تر�شلها عرب الر�شائل الن�شية.

البعد،  رغم  الهواء  يف  ي�رسي  �شعور  اإنه 
ليحمل لنا مكنونات االآخر وما ال ن�شتطيع 
معاينته. اإنه كيمياء ت�رسي يف اأج�شادنا اإذا 

التقينا مع احلبيب اأو وقفنا اأمامه.
الرغبات  كل  تف�شح  التي  عيوننا  اإنه 
وحب  وهيام  لوعة  من  داخلنا  املكبوتة 

وغرام.
ال  التي  اخلفّية  ال�رسّية  املونولوجات  اإنه 
ي�شتطيع االآخر �شماعها. ون�شعر مب�شامينها 

ونفهم مغزاها.
التي تغرقنا  اإنه حالة من احلزن والغليان 
يف بحر من الكاآبة اإذا ذكر اأحدهم من نحب، 

ونحن بعيدون عنه.
اإال من  يتقنه  فٌن ال  اإنه يف نهاية املطاف 

اأحّب ب�شدق!”.

اقتباس
 

ال �شيء يجعلنا عظماء غري اأمل عظيم. 
توفيق احلكيم

اأنا اليك مبتداي ،حا�رسي 
ونهايتي

ا�شعلت اأيامي ف�شارت 
نارها حقيقتي

فاإن �شاألت عن هواي هذه 
حكايتي

ندية كوجهك امللئ 
بالطفولة

رخيمة ك�شوتك املن�شاب يف 
�رسيرتي

عميقة كعطرك الزكي يف 
حديقتي

ح�شبي على طول الزمان 
،اأنت حبيبتي

*****
لو جنمة تنري يل لو كان 

يهم�ص القمر
باأن موعدا لنا ،ن�رسقه من 

القدر

فالتنطلق اأنفا�شنا ....
و�شوقنا الذي اأ�شتعر

وليحمل الن�شيم ال�شجي 
بوحنا اإن عرب

ولت�شرتح عيوننا....يف واحة 
مدى الب�رس

ياكم ت�شاكينا ،
ظمئنا ،

ثم اأقبل املطر
*****

�شي�رسق ال�شباح حبيبتي 
،�شي�رسق ال�شباح

فلي�شكت االأ�شى الذي 
اظلنا،ولت�شكت اجلراح

اليوم ال مكان للدموع يف 
عيوننا،وال نواح

اإنا معا على املدى ،يظلنا 
معا جناح

مادمت ملء خافقي ،فاألف 
اهال يارياح .

فاروق شوشة

ثقافة 

أنا إليك"كتارا للرواية العربية".. ش��فافية اللحظة األخيرة
يف تاريخ ي�شادف "اليوم العاملي للرواية العربية"، 
ت�رسين  من  الـ12  يف  املا�شية  ال�شنة  حّدد  الذي 
فعاليات  انطلقت  �شنة،  كل  من  اأكتوبر  االأول/ 
للرواية  كتارا  "جائزة  لـ  الثالثة  للدورة  اخلتامية 
االأوبرا" باحلي  "دار  املا�شي، يف  العربية" اخلمي�ص 
فائزاً  ع�رسين  اأ�شماء  معلنة  بالدوحة،  كتارا  الثقايف 
عن  االإعالن  يف  امللفت  خمتلفة.  عربية  بلدان  من 
ال  اإذا  االأخرية"،  اللحظة  "حتى  عن�رس  هو  اجلائزة، 
اللوائح  وتغيب  املتناف�شني  لوائح  عن  االإعالن  يتم 
الطويلة والق�شرية املاألوفة يف مثيالتها من اجلوائز 
اأ�شماء جلنة التحكيم  العاملية والعربية، كما ال تعلن 
اإال حلظات قبل االإعالن عن النتائج. وهي �شورة واإن 
بدت غام�شة، اإال اأنها قد حتافظ على من�شوب معقول 
من ال�شفافّية يف اختيار الفائزين. وقد �شارك اأكرث من 
دروي�ص  اأحمد  هم:  الدورة،  هذه  يف  حمّكمًا  ع�رسين 
وحبيب  �شالح  وبا�شم  تعيلب  واأمين  طعمة  واأنطوان 
بوهرور وح�شني املنا�رسة وخالد امل�رسي وزياد اأبو 
الرحمن  وعبد  الغامدي  و�شالح  الفي�شل  و�شمري  لنب 
وكلثم جرب وحممد  هندال  وفهد  وفهد ح�شني  بوعلي 
وم�شطفى  جرب  ومرمي  ميهوب  اآيت  وحممد  اأح�شانة 
العيد.  ومينى  كاظم  وجنم  اإبراهيم  ونان�شي  عطية 
اأ�شماء املحكمني من  وبا�شتثناءات قليلة تبدو معظم 
العامل  يف  املعروفة  واالأ�شماء  النجوم  دائرة  خارج 
ما  الثالثة  الدورة  جوائز  جمموع  بلغ  فيما  العربي. 
يقارب ن�شف مليون دوالر اأمريكي، مبا يجعلها اأكرب 
جائزة عربية للرواية من حيث قيمتها املالية وعدد 

الفائزين بها.
وبقراءة �رسيعة الأ�شماء الفائزين، ميكننا القول باأنها 
ق�ّشمت بني كّتاب غري جنوم، وبني اأ�شماء جديدة ن�شبيًا 
على ال�شاحة االأدبية العربية، مع مركزية مغاربية يف 

بلدان  من  اأ�شماء  وجود  عدم  مقابل  يف  الدورة،  هذه 
فل�شطني  مثل  ال�شابقة  ال�شنوات  يف  بقوة  ح�رست 
ولبنان. توّزعت اجلوائز بالت�شاوي بني خم�شة فائزين 
يف كل واحدة من فئات اجلائزة االأربع: فئة الروايات 
للجزائري �شعيد خطيبي عن روايته  املن�شورة ذهبت 
"اأربعون عامًا يف انتظار اإيزابيل"، واالأردنية �شميحة 
�شاكر  والعراقي  عبيد"،  "ف�شتق  روايتها  عن  خري�ص 
"خاتون بغداد"، وال�شوري هو�شنك  نوري عن روايته 
اأو�شي عن روايته "وطاأة اليقني.. حمنة ال�شوؤال و�شهوة 
"موت  روايته  عن  برادة  حممد  واملغربي  اخليال"، 
وفقًا  االأبجدية  ح�شب  هنا  االأ�شماء  خمتلف" وترتيب 
فجميع  فئاتها،  فوز  يف  تراتبية  ال  التي  للجائزة 
فئة  اأما  االحتفاء.  من  نف�شها  الدرجة  يف  الفائزين 
لتمثال  "وجوه  عمل  فنالها  املن�شورة  غري  الروايات 
طه  واملغربي  ال�شكاف،  ح�شني  للعراقي  زائف" 
احلري�ص عن روايته "�شجرة التفاح"، واجلزائري عبد 
الوهاب عي�شاوي عن روايته "�شفر اأعمال املن�شيني"، 
"�شهد  روايته  عن  غالب  املري  حممد  وال�شوري 
اجليب  "وطن  عن  ال�شيمي  منى  وامل�رسية  املقابر"، 
املن�شورة  غري  النقدية  الدرا�شات  فئة  ويف  اخللفي". 
الب�شري �شيف اهلل عن عمله  ذهبت اجلوائز للجزائري 
العربية"،  الرواية  مقاربات يف  والتحوالت..  "الراهن 
والعراقي خالد علي يا�ص عن "النقد العربي احلديث.. 
احلداثة"،  بعد  ما  لتجارب  �شو�شيولوجي  ر�شد 
"متثيل ابن عربي  واليمني عبد احلميد احل�شامي عن 
يف املتخيل الروائي"، واملغربي م�شطفى النّحال عن 
التخييل.. درا�شات  واآليات  الروائي  "اخلطاب  درا�شته 
عن  يو�شف  يو�شف  واالأردين  العربية"،  الرواية  يف 
اهلل  ن�رس  اإبراهيم  روايات  والرواية..  العني  "ثقافة 
اأمنوذجًا". روايات الفتيان غري املن�شورة وامل�شتحدثة 
يف الدورة احلالية، ذهبت جوائزها اإىل امل�رسي اأحمد 
حممود  وعمار  اخلرافات"،  "جبل  عن  �شحاتة  قرين 

"مراآة بابل"، واالأردنية كوثر  �شورية عن روايته  من 
والتون�شية  �شريين"،  "دفرت  روايتها  عن  اجلندي 
بطاًل  تكون  اأن  �رسطًا  "لي�ص  عن  الدرعاوي  منرية 
"الطائر  عن  �شامي  ن�رس  والتون�شي  لتنجح"،  خارقًا 
قابلة  رواية  اأف�شل  جائزة  األغيت  فيما  الب�رسي". 
الن�شختني  يف  كان  كما  درامي،  عمل  اإىل  للتحويل 
خالد  وكان  و2016.   2015 عامي  والثانية  االأوىل 
العام على اجلائزة قد �رّسح لو�شائل  ال�شيد امل�رسف 
االأعمال امل�شاركة قد بلغ 1144  باأن عدد   ، االإعالم 
فئة  يف  عماًل   550 منها  ال�شنة،  هذه  ن�شخة  يف 
الروايات غري املن�شورة، و472 عماًل يف فئة الروايات 
يف  عماًل  و84  من�شورة،  غري  درا�شة  و38  املن�شورة، 

فئة روايات الفتيان غري املن�شورة.
 ، االفتتاح  ُبعيد حفل  اأي�شًا،  �شهدت  ال�شنة  دورة هذه 
االإعالن عن اإطالق مبادرة "الرواية والفن الت�شكيلي"، 
العالقة  "متتني  اإىل  املنّظمني  ح�شب  تهدف  والتي 
معر�ص  وافتتاح  والروائي".  الت�شكيلي  الفنان  بني 
يجمع  الذي  العربي"  االأدب  عبقري  �شالح..  "الطيب 
والفوتوغرافيا،  الفنية  واللوحة  ال�شريية  النبذة  بني 
قرية  من  الّطّيب  م�شار  تتّبع  كرونولوجي،  بناء  عرب 
وعمله  لندن،  اإىل  وهجرته  ال�شودان،  �شمال  كرمكول 
مع  بالتوازي  ذلك  كل  الدوحة،  ويف  فيها  االإعالمي 

م�شاره االإبداعي.
اإ�شدارات  من  عدد  لتوقيع  حفل  نّظم  ذاته،  اليوم  يف 
اأو  ن�رست،  فائزة  روايات  اأغلبها  يف  وهي  "كتارا"، 
اإىل  باالإ�شافة  والفرن�شية،  االإنكليزية  اإىل  ترجمت 
عدد من االإ�شدارات النقدية. واإن كان يح�شب للجائزة 
يف  الفائزة  الروائية  االأعمال  ترجمة  يف  �رسعتها 
هذه  مقروئية  عن  ت�شاوؤل  يربز  املا�شية،  ال�شنوات 
االأعمال املرتجمة حني ت�شدر عن اجلائزة ولي�ص عن 
اإىل  اأن تو�شل هذه االأعمال  دور ن�رس عاملية ميكنها 

القّراء يف العامل.
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