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“دان براون”.. يحرك الثوابت في رواياته المليئة بالرموز والتشويق

تتميز روايات “دان براون” بالت�شويق والإثارة 
القارئ  ذهن  ترثي  اأنها  مييزها  ما  اأكرث  لكن 
مبعلومات قيمة عن التاريخ والأديان، واحلياة 
يف العامل القدمي.. لكنها ل تكتفي بنقل املعلومة 
وحوا�شه  القارئ  ذهن  تن�شط  بل  �شلبي،  لقارئ 
لي�شعى اإىل مزيد من البحث واملعرفة. ولد براون 
“نيوهام�شري”  يف   1964 حزيران/يونيو  يف 
عام  “اإيك�شرت”  اأكادميية  من  تخرج  باأمرييكا، 
وتخرج  “امهري�شت”  مبعهد  اإلتحق  ثم   ،1982
الأدب  يف  �شهادتني  حاماًل   1986 عام  منه 

النكليزي والإ�شباين.
بعد التخرج اجته براون اإىل املو�شيقى كعازف 
وقام  الأغاين،  لكلمات  وكاتبًا  “بيانو” 
ثم  جناحًا،  تلق  مل  التي  الأغاين  بع�ض  بعمل 
مهنة  من  ا�شتقال   1996 ويف  بالتعليم  عمل 
ن�رش   1998 عام  ويف  للكتابة،  وتفرغ  التعليم 
بن�رش  بعدها  وقام  الرقمي”  “احل�شن  روايته 
رواجًا..  تلق  مل  الثالث  رواياته  اأن  اإل  روايتني 
دافن�شي”  “�شيفرة  الرابعة  روايته  اأ�شدر  وحني 
اأ�شبحت ح�شب قائمة “نيويورك تاميز” للكتب 
حتى  منها  وبيع   ،2003 يف  مبيعًا  الأكرث 

2006 )60.5( مليون ن�شخة.
 "رواية الرمز املفقود"

عن  تكلمت  اإدري�ض”..  جابر  “زينة  ترجمة 
“جماعة ما�شونية” لها طقو�ض واأ�رشار، حتافظ 
على املعرفة الباطنية، تنك�شف بع�ض منها بعد 
�شوملون”..  “بيرت  لزعيمها  اختطاف  جرمية 
ح�شلتها  التي  املعرفة  قيمة  براون  فيها  بني 
العامة،  عن  حجبت  لكنها  القدمية  احل�شارات 
على  والقائمني  الكهان  بع�ض  بها  واحتفظ 
الأ�رشار حتى الوقت احلا�رش، واأن هذه املعرفة 
الكبرية،  وقيمتها  جديتها  احلديث  العلم  يثبت 
مبينًا اأهمية ال�شكل الهرمي الذي ا�شتمر من تلك 
العامل  وبلدان  لأمريكا  و�شل  حتى  احل�شارات 
املتقدمة يف الوقت احلايل، ومو�شحًا اأن البلدان 
احل�شارات  اأ�شا�ض  على  قامت  اإمنا  احلديثة 

القدمية وعلمها ومعرفتها.
"رواية مالئكة و�شياطني"

الرواية  تتناول هذه  التعريب”..  “مركز  ترجمة 
الدين والعلم..  التقابل بني  اأي�شًا وهو  اأمر هام 
تلك الزدواجية املراوغة، يف رحلة حل جرمية 
عدد  فيها  يقتل  بروما،  “الفاتيكان”  يف  تدور 
الدين  رجال  بع�ض  اأن  لنتبني  البابوات،  من 
يعادون العلم لأنه يقلل من قيمة الإميان اأو يهز 
قد�شيته، وكاأن العلم يهدد مكانة الإله يف نفو�ض 
العامة، رغم اأن العلم هو من ينقذ الب�رشية من 
اأخرى يوجد رجال  خماطر كثرية، ومن ناحية 

دين يوؤمنون باأهمية العلم للب�رشية ويدعمونه.

معظم روايات “دان براون” بطلها عامل الرموز 
الذي  “روبرت لنغدون”،  يف جامعة هارفارد 
الرمز  حل  يف  يبداأ  ثم  جرمية  حل  يف  يتورط 
النقاد العامليني باأنها  حولها.. ي�شنفها بع�ض 
روايات اإثارة، وروايات للجمهور ولي�شت �شمن 
هامة  روايات  راأيي  يف  لكنها  العاملي،  الأدب 
عن  البحث  على  وحتثهم  القراء  تثري  لأنها 
املعرفة باأنف�شهم، فهي حترك الثوابت، باأ�شلوب 
�شيق ومثري وتت�شم بالدقة العالية والتما�شك يف 

ال�رشد بحيث يظل القارئ م�شدوداً لها لآخر كلمة 
فيها كما ول ميل من قراءتها مرات عديدة.

“احل�شن الرقمي )1998(، مالئكة  من روايته: 
 ،)2001( اخلديعة  حقيقة   ،)2000( و�شياطني 
املفقود  الرمز   ،  )2003( فين�شي  دا  �شفرة 

)2009(، اجلحيم )2013(”.
“اإنني  احلوارات:  احد  يف  براون”  “دان  يقول 
كي  عنها،  اأكتب  التي  البلدان  اإىل  دومًا  اأ�شافر 
بع�ض  اكت�شف  اأن  علي  كان  روايتي  اأكتب 

وقد  الأخرى،  والأمكنة  والكنائ�ض  املتاحف 
بع�ض  حول  املالحظات  من  الكثري  �شجلت 
املواد  هذه  كل  والأ�رشار،  والطقو�ض  اللوحات 

ت�شكل مرجعًا رئي�شًا لكتابة روايتي”.
موؤكداً على اأنه “ل بد من الدقة.. رواياتي تعالج 
اأكون  اأن  ويجب  قدمية  تاريخية  مو�شوعات 
دقيقًا بالن�شبة اإىل قارئ حديث.. كل التفا�شيل 
اأن تكون حقيقية.. فاإذا بحث القارئ عن  يجب 
هذه الأمور يجب اأن يجدها، اأقوم عمداً باإن�شاء 

والتاريخ  واخليال  الواقع  بني  املزيج  هذا 
نف�شي  اأعترب  ول  رواياتي،  يف  والأ�شطورة 
مو�شحًا   ،“ التاريخ  يكت�شف  كاتبًا  بل  موؤرخًا 
اأنه يتعامل مع الكتابة بجدية واأنه يكتب ب�شكل 
يومي، ي�شتيقظ يف الرابعة �شباحًا، ويظل يكتب 
امريكية،  جملة  لتقييم  وفقًا  الظهر.  �شاعات 
يف  موؤثرة  �شخ�شية  مائة  اأهم  من  واحداً  اعترب 
العامل اإل اأنه مع ذلك �شخ�ض خجول، ل يتحدث 

يف و�شائل الإعالم اإل نادراً.
قراءته  اأثناء  بال�شدفة  بالكتابة  �شغفه  جاء 
لرواية “خديعة يوم القيامة” ل�شيدنى �شيلدون، 
وبداأ  الروايات،  كتابة  يف  بالرغبة  وقتها  �شعر 
كتابة  يف  الفنون،  تاريخ  اأ�شتاذة  زوجته  مع 
با�شم  باملراأة  الرجل  عالقة  عن  هزلية  ق�ش�ض 
“دانيال براون” ثم كتب اأوىل رواياته “احل�شن 
وحققت   1998 عام  �شدرت  والتي  الرقمي” 
جناح  من  حققه  مبا  مقارنة  متو�شطًا،  جناحًا 
كتابة  اأن  كتابتها  بعد  اأدرك  ولكنه  ذلك،  بعد 
ليكمل  اختارها  التي  مهنته  هي  الروايات 
تغريت  الأوىل،  روايته  كتابة  ومع  حياته.  بها 
ل  اأن  مدركًا  واأ�شبح  حوله،  من  للعامل  نظرته 
�شئ يحدث يف العامل ب�شكل ع�شوائي.. فالرموز 
احلياة  تفا�شيل  كل  يف  موجودة  والعالمات 
الإن�شان، واأ�شبحت روؤيته تلك  منذ بداية حياة 
التالية،  رواياته  يف  اأ�شا�شيًا  وحموراً  مرتكزاً 
املا�شي  اأ�رشار  ك�شف  يف  جراأته  وازدادت 
احلالية.   بالأحداث  اخلفية  وعالقاتها  ورموزه 
وجماعات  منظمات  اإحياء  لإعادة  �شعى  فقد 
طواها التاريخ، �شمن اأحداث مت�شابكة ومعقدة 
لكنها متما�شكة من خياله، وفى 2000 �شدرت 
اأول ظهور  “مالئكة و�شياطني” و�شهدت  رواية 
الرموز  اأ�شتاذ  لنغدون”  “روبرت  ل�شخ�شية 
“نقطة  رواية  اأ�شدر  بعام  بعدها  التاريخية، 
اخلديعة” ومل حتقق اأي�شًا جناحًا كبرياً، ب�شبب 
اأيلول/ اأحداث 11  بعد  الن�رش  �شوق  الك�شاد يف 
�شبتمرب، يف اأمريكا، مما دفعه اإىل البحث خالل 
“�شفرة  روايته  ن�رش  اإمكانية  عن  كامل  عام 
دافن�شي” التي كان قد قارب على النتهاء من 
كتابتها، وبالفعل متكن من التعاقد مع دار ن�رش 
“دبل داي” و�شدرت الرواية يف 2003 وي�شبح 
ل�شدور  الأول  اليوم  ومنذ  العامل.  م�شاهري  من 
الرواية بداأت كنائ�ض العامل يف التنديد بها، بل 
واعتربته  براون،  ادعاءات  لتكذيب  كتبًا  تن�رش 
بع�ض  ومنعت  للم�شيحية،  معاد  الكني�شة 
يف  عر�شها  اأو  لأرا�شيها  الرواية  دخول  الدول 
املكتبات، ودعت الكني�شة امل�شيحيني يف جميع 
وكان  والكاتب،  الرواية  ملقاطعة  العامل  اأنحاء 
يتم اإدخالها لبع�ض البلدان بطرق غري �رشعية، 
ورمبا تكون معاداة رجال الدين له �شبب رئي�ض 

يف ا�شتعال جذوة �شهرته �رشيعًا.

بغداد_ متابعة

المسرحية العربيةيكتب التاريخ األدبي ؟منشأ الترجمة الحرفية؟" إن لم يكن هناك من غد"
 تروي جنيفر اأرمنرتاوت يف »اإن مل يكن هناك من غٍد«، ق�شة لينا وايز املتطلعة على 
الدوام اإىل الغد، �شيما لبداية �شنة التخرج، فهي م�شتعدة لتمتني ال�شداقات واإنهاء تقدمي 
طلبات اجلامعة وال�شماح رمبا ل�شيبا�شتيان، �شديق الطفولة املف�شل، لأن يعرف حقيقة 
�شعورها نحوه. ويبقى ي�شود ذلك اإىل اأن تتبنى خيارا واحدا، وحتل حلظة وحيدة تدمر 
يتخلى  ولي�ض حني  وذلك فجاأة  للم�شتقبل،  تتطلع  تعد  الآن مل  لينا  فها هي  �شيء.  كل 
على  م�شاحمتها  عن  �شيبا�شتيان  ويعجز  م�شتحيلة،  اجلامعة  طلبات  وتبدو  الأ�شدقاء 
اأنه  اأن يح�شل. وتدرك لينا، يف ظل ال�شعور املتزايد بالذنب،  اأو ملا �شمحت  ما ح�شل، 
اأن كيانها وكيان  اإل يف امل�شي قدمًا. لكن كيف ي�شعها ذلك وهي تعلم  اأمل  ل يوجد 

اأ�شدقائها قد اأعيد حتديده. فكيف �شتتمكن من املوا�شلة حني ل يكون الغد م�شمونًا؟

بورخي�ض يجيب: ل اأظن اأنها ظهرت نتيجة التقدم يف العلم، ول اأظن اأنها ظهرت 
نتيجة هاج�ض الدقة. اأعتقد اأنه كان لها من�شاأ لهوتي. فعلى الرغم من اأن كل 
اأن  ين�شون  ل  اأنهم  اإل  ال�شعراء،  اأعظم  هو  )هومريو�ض(  اأن  يرون  كانوا  النا�ض 
)هومريو�ض( كان ب�رًشا، وميكن بالتايل لكلماته اأن تتبدل. ولكن عندما �شار ل 
بد من ترجمة الكتاب املقد�ض، ُطرحت م�شاألة �شديدة الختالف، اإذ كان يفرت�ض 
اأن الكتاب املقد�ض هو من و�شع الروح القد�ض. وعندما نفكر يف الروح القد�ض، 
عندما نفكر يف ذكاء الرب غري املتناهي مرتبًطا مبهمة اأدبية، فاإننا ل ن�شتطيع 
اأن نت�شور وجود عنا�رش طائرة -عنا�رش م�شادفة- يف عمله. ل. فاإذا ما كتب 

الرب كتاًبا، اإذا ما تف�شل الرب على الأدب، فاإن كل كلمة، كل حرف.

خالل  من  اإّل  بط،  بال�شّ له،  وجود  ول  اأ�شا�ًشا  مدر�شّي  مو�شوع  الأدب  تاريخ 
تدري�شه، فالأدب هو ما ُيدر�ض و كفى. اإنه مو�شوع للّتدري�ض.

لقد اأجاب )رولن بارت( جواًبا حا�شًما عن �شوؤال: “ملاذا ُيكتب الّتاريخ الأدبّي؟” 
من اأجل تدري�شه. فالّتاريخ الأدبّي هو، اأوًل وقبل كل �شيء، اأداة تدري�ض، و من ثم 
فهو و�شيلة لنقل املعارف، ت�شبُح ب�شبب هذا املوؤ�ش�شاتي، �شكاًل من اأ�شكال الرتبية 
بكل معاين الكلمة؛ الوطنّية، الأخالقية، الّدينية، ال�شيا�شية، القومّية و غريها، لكن 
قبل اأن ي�شل التاريخ الأدبي اإىل هذه الغاية وحتى ي�شل اإليها كذلك فاإنه يتبنى 
التاريخي،  اأمناٍط خمتلفٍة من فهم احلدث  التي تقوم على  الأدوات  جمموعة من 

وعلى مناهج ت�شمح بتف�شريها و و�شفها. 

ل  نوع  لأنها  طبيعي.  اأمر  العربي  الأدب  يف  امل�رشحية  �شعف   : احلكيم  توفيق 
الق�شة  ال�شلة بني  اإيجاد  املمكن  واإذا كان من  الأدب،  اأ�شول هذا  اإىل  ب�شة  ميت 
والوراية، وبني املقامة يف الأدب العربي كما اعتربت عند احلريري وبديع الزمان، 
ويف الأ�شطور، كما ظهرت يف ق�ش�ض )عنرتة( و)األف ليلة وليلة(، فاإن امل�رشحية 
العربية ل ميكن اأن جتد لها ات�شاًل بالأدب العربي، لأن منبع امل�رشحية هو اأدب 
اليوم فعلى  العربي  الأدب  اليوناين. فاإذا دَخلت  الأدب  العرب  اأهمل  اليونان، وقد 
اإىل  حتتاج  اأن  من  بد  فال  عليه  م�شتحدًثا  �شيًئا  دامت  وما  م�شتحدث،  �شيء  اأنها 
وقت طويل حتى ت�شبح فرًعا قوًيا يف هذه ال�شجرة القدمية، وقد �شاعد يف اإظهار 

ال�شعف حاجة امل�رشحية اإىل التمثيل. 

لماذاصدر حديثا ضعفما هو

قراءة في كتاب

بريوت  يف  نا�رشون  للعلوم  العربية  الدار  عن 
الكاتب  رواية  من  العربية  الن�شخة  �شدرت 
“قومي”  بـ  املعنونة  اأوميت  اأحمد  الرتكي 
ال�شك  بني  العدالة  “رحلة  اآخر  فرعي  وبعنوان 

واليقني”.
تتالطم  جمتمع  عن  �شورٌة  الرواية،  هذه  ُتقدم 
الأوهام  من  التائهة  النظر  وجهات  فيه 
اإىل  والتنا�شخ  الغنو�شية  من  الأوهام،  اإىل 
احلقائق  عن  البحث  فيه  وينح�رش  الالاأدرية، 
اإىل امل�شتوى الفردي املنعزل، والكل يبحث عن 
معنى حلياته، ويحاول ت�شخري املفاهيم لتربير 
بني  فرق  ول  الأعمال،  هذه  كانت  اأيًا  اأعماله 
عند  الرواية  وتتوقف  لها.  منكٍر  اأو  بها  موؤمٍن 
احلياة  “يفغينيا” التي تخت�رش معنى  كلمات 
اأي  احلياة،  معنى  اأنت  نوزات  يا  نعم،  عندها: 
يف  يجدونها  الأ�شخا�ض  فبع�ض  الإن�شان، 
العمل. وبع�شهم يف احلب، واآخرون يف الدين، 
بل  الفن،  يف  وبع�شهم  ال�شيا�شة،  يف  وبع�شهم 
ل  القدم.  كرة  يف  احلياة  معنى  الكثريون  يجد 
هو،  ينا�شبه  معنى  لنف�شه  يجد  اجلميع  اأدري 
لأي  النا�ض ملا كان هناك وجوٌد  ولول هوؤلء 
من هذه املعاين، األي�ض كذلك؟ اإن معنى احلياة 

هو الإن�شان يا عزيزي نوزات، الإن�شان.
منوذجًا  ت�شكل  جرميٍة  حول  تدور  والرواية 
لفرتة ال�شبعينيات يف تركية، حيث كانت البالد 
متوج باأيديولوجيات قومية وي�شارية ووطنية 
اأ�شا�شها جمموعات عمل  متناق�شة، تقوم على 
هنا وهناك، مبا يف ذلك جهاز ال�رشطة، وتقوم 
على  وتعمل  القتل،  جرائم  اإىل  ت�شل  باأعماٍل 
�شخ�شية  وانتحال  بالقتل  التحقيق  ت�شليل 
اجلرمية  هذه  وراءها. ومتتد  والختفاء  القتيل 
النتقام،  اأنقا�شها  على  يقوم  �شنوات  اإىل 
مبتدئها  من  الروائية  والوقائع  والأحداث 
واملعتقدات  الأفكار  ت�شتخدم  منتهاها  اإىل 
ومتويهًا.  تربيراً  اجلرمية  اأبطال  تنا�شب  التي 
وترتاوح العدالة يف املادة احلكائية بني ال�شك 
واليقني، واملوت ي�شاوي بني اجلاين وال�شحية 

يف حمطات اآجاٍل خمتلفٍة…
العدالة  “قومي” يف رحلة  وهكذا مت�شي رواية 
عند  تثري  ممتعًة،  �شيقًة  واليقني  ال�شك  بني 
احلياة  وحقائق  بالوجود  التفكري  القارئ 
ومفاهيم العدالة واخلري وال�رش، وت�شّلط الأ�شواء 
والعقائد  الن�شريية،  والعلوية  ال�رشيانية  على 

امل�شيحية والغنو�شية والالاأدرية، وغري ذلك.

اقتباس
 

بداخل كل �شاخر مثايل اإن�شان حُمَبط.
جورج كارلني

ما هو كائن
ل ي�شح اإل ان يقال

ما ل ميكن قوله...
ل بد من كتابته

ي�شري اجلزء اىل الكل
الذي مينح اجلزء
معرفة ما ي�شبهه

هو معرفتنا - غري املطلقة
التماثل �رشوري
لتحقيق التما�ض

الق�شيدة عن الأ�شياء القريبة
التي ينبغي البحُث عنها

املقارنة حُتيي ما ل ُيقاَرن
والتمييز بني الأ�شياء 

وبع�شها
ال�شعر مينع التماثل

لعذوبة "مثل" ال�شارمة
مثل اجلميع؟ مثل - احدهم

انه متاما مثل

ان نفعل مثلما
كان مثل - احدهم

ال�شعر يحرم نف�شه من اأن 
يكون - مثل

مثل عا�شق ي�شنى دون 
التياع

ليعرب عن حرف احلب
مثل املو�شيقى مثل ال�شورة 

مثل ال�شعر
مرغمًة بفعل اجل�شد بف�شل 

ال�شياع
على متثيل املعاين باملعنى

حترم الق�شيدة نف�شها مما 
حتتاج اإليه

حتيل العجز على لغتها
كي ي�شّمى الأعمى ب�شرياً

ميشال دوغي

ثقافة 

مفكرةفيلم "الرحلة "صورة مجازية لعراق ما بعد االنهيار
عر�ض يف الدورة الـ61 من مهرجان لندن ال�شينمائي 
الطويلة  الروائية  الأفالم  خام�ض  “الرحلة”،  فيلم 
�شنة(، �شاحب  الدراجي )39  العراقي حممد  للمخرج 
اأمي” و”حتت  “اأحالم” و”ابن بابل” و”بني ذراعي 
فيلم  �شيناريو  كتابة  يف  ا�شرتك  بابل”.  رمال 

الربيطانية  مع  الدراجي  حممد  خمرجه  “الرحلة” 
الدراجي  اأفالم  معظم  اأنتجت  والتي  �شتيد  اإيزابيل 
يك�شف  اأنه  املفرت�ض  ومن  الفيلم،  هذا  فيها  مبا 
بعملية  القيام  تعتزم  فتاة  عقلية  عن  تدريجيا  لنا 
انتحارية، وهي الفكرة التي يوحي بها مدخل الفيلم 
 ،2006 دي�شمرب  من  الـ30  يف  عناوينه.  نزول  قبل 
اأول اأيام عيد الأ�شحى تتجه فتاة تدعى “�شارة” اإىل 

الراأ�ض،  غطاء  تنزع  املركزية،  بغداد  قطارات  حمطة 
نا�شفا،  حزاما  و�شطها  حول  لّفت  وقد  بثبات  ت�شري 
الحتفال  اأثناء  املحطة  داخل  نف�شها  تفجري  تعتزم 
الر�شمي باإعادة افتتاحها بعد اأن كانت مغلقة ب�شبب 
دمار.  من  العراق  على  احلرب  خالل  له  تعر�شت  ما 
ملاذا اإذن ترغب “�شارة” يف قتل اأكرب عدد ممكن من 
�شتجذب  للقيام بذلك؟ وهل  الذي دفعها  النا�ض ومن 
اآخر حلظة؟ هذه  اأم �شترتاجع يف  الفتاة املفجر فعال 

الأ�شئلة تلح علينا ونحن مازلنا يف بداية الفيلم.
"�شارة" هي منوذج قد يذكرنا مبا �شبق اأن �شاهدناه 
اأن  اإل  اأبواأ�شعد،  لهاين  الآن”  “اجلنة  فيلم  يف 
غري  عنوان  باملنا�شبة  )وهو  “الرحلة”  فيلم  م�شار 
كما  الرحلة  �شكل  على  اأ�شال  يقوم  ل  لفيلم  موفق 
هذه  عقلية  داخل  يكمن  عّما  كثريا  يك�شف  ل  �شرنى( 
ليعك�ض  يتجه  ما  ف�رشعان  ال�شابة،  “النتحارية” 
بعد  العراق  عليه  اأ�شبح  ملا  الأوجه،  متعددة  �شورة 
ما  كل  بعد  العراقي  الإن�شان  عليه  اأ�شبح  وما  الغزو، 

تعر�ض له، �شواء يف عهد �شدام ح�شني اأو ما بعده.
تدور اأحداث الفيلم كله يف حمطة القطارات: اأر�شفتها 
وردهاتها  الرئي�شية  �شاحتها  قطاراتها،  وبني 
نحو  على  املهجورة  و�شككها  وخمازنها  وجنباتها 
يذكرنا بفيلم “باب احلديد” ال�شهري ليو�شف �شاهني. 
اعتماده  يف  الواقعية  تقاليد  بع�ض  الفيلم  ي�شتوحي 
على الت�شوير املبا�رش يف املوقع، وعلى خلط املمثلني 
املحرتفني باملمثلني الثانويني غري املحرتفني، واإذا 
املركزية”  “املحطة  فيلم  واقعية  من  ي�شتوحي  كان 
البداية  )1998( للربازيلي والرت �شايل�ض، مقرتبا يف 
“�شارة”،  من النموذج الإن�شاين الغام�ض الذي متثله 
ت�شوير  يف  م�شتغرقا  عنها  يبتعد  ما  �رشعان  اأنه  اإل 
اأي باملحطة  اإن�شانية خمتلفة ترتبط باملكان  مناذج 
بعد  لعراق  اأو  لبغداد  جمازيا  معادل  ت�شبح  التي 

احلرب.
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