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الكتب المسموعة.. بين تشتيت الذهن وانطالق الخيال

�شبكة  على  الأخرية  ال�شنوات  يف  انت�رشت 
بال�شوت،  املقروءة  الكتب  ظاهرة  الإنرتنت 
والتي تعرف بـ”الكتب امل�شموعة”.. كان الهدف 
القراءة،  على  املكفوفني  م�شاعدة  منها  الأول 
الأ�شخا�ص  اأحد  يقراأها  وروايات  كتب  بتوفري 
ب�شوته، ويتم حتميلها من على �شبكة الإنرتنت 
الهواتف  ظهور  مع  انت�رشت  ثم  و�شماعها، 
تطبيقات  اأحدث،  بتقنيات  تتميز  التي  الذكية 
ل�شماع الكتب والأخبار يف ال�شحف واملقالت 
و”كتاب  و”ا�شمعلي”  يل”،  “اإقراأ  تطبيق  مثل 

�شوتي” و”كتب م�شموعة” وغريهم.
من  قليل  عدد  توفر  التطبيقات  هذه  اأن  ورغم 
اختيار  اأن معيارها يف  كما  والكتب،  الروايات 
يعتمد  لها  قراءة  بت�شجيل  يقومون  التي  الكتب 
كتب  مثل  امل�شهورة،  اجلماهريية  الكتب  على 
ح�شني”،  “طه  وكتب  حممود”،  “م�شطفى 
العزلة”  من  عام  “مائة  امل�شهورة  والروايات 
�شاراماغو،  لغوزيه  و”العمى”  ملاركيز، 
ال�شباب  وروايات  حمفوظ”،  “جنيب  وروايات 
كما  مراد”،  “اأحمد  وروايات  الرومان�شية، 
عن  الدينية  الكتب  ون�رشوا  البع�ص  ا�شتغله 
رواية  �شماع  اأن  اإل  لها..  قراءة  ت�شجيل  طريق 
ب�شكل خمتلف  اأمر ممتع، يثري اخليال  اأو كتاب 
ر�شم  يف  اخليال  ي�شعل  احلروف،  قراءة  عن 
كما  الروائية،  والأحداث  ال�شخ�شيات،  �شكل 
اآخر،  بعمل  القيام  اإمكانية  لل�شامع  يوفر  اأنه 
ويتيح له �شماع الكتاب يف اأي وقت واأي مكان، 
التخل�ص من  توفر  امكانية  انها  اإىل  بالإ�شافة 
عبء الزحام والتحليق يف اأجواء اخليال هروبًا 
اأثناء القيام باأعمال يدوية،  اأو يف املنزل  منه، 
�شماع  �شخ�ص يف  من  اأكرث  م�شاركة  تتيح  كما 
الكتاب وبالتايل م�شاركة ال�شتمتاع به.  فبعد 
اأ�شبحت  كله،  العامل  يف  التكنولوجيا  انت�شار 
مقتنيات  من  مهمًا  جزًءا  املحمولة  الأجهزة 
�شاكني هذا العامل، ليبتعد بهذا، عديد من القراء 
عن الكتب الورقية، ومن هنا ظهرت احلاجة اإىل 
الكتب الإلكرتونية التي ميكن حتميلها وقراءتها 
عرب اأجهزة احلا�شب الآيل اأو الأجهزة املحمولة، 
اأن  ت�شتطيع  ذاكرة  ال�شغري  اجلهاز  يحوي  اإذ 

حتمل مئات الكتب.
واأطلقت  ن�شاأت  اأنه  ال�شان  هذا  يف  ونتبني 
قبل  من  املبادرات  من  ومهمة  غنية  جمموعة 
على  ركزت  اإذ  للربح،  القابلة  غري  املنظمات 
وهذا  اإلكرتونيًا،  املهمة  الكتب  من  عدد  حتميل 
احرتام  متطلبات  كافة  وتطبيق  مراعاة  بعد 
حقوق امللكية، والتفاق مع الكتاب الأ�شليني. 

الكتب  برتجمة  املجموعات  هذه  وتعنى 
الكتب  اأمهات  اإعادة ن�رش  اإىل  اإ�شافة  الأجنبية، 

حر�ص  لعدم  نظراً  ن�شختها  تتوافر  ل  التي 
مرة  اإ�شدارها  اإعادة  على  الن�رش  دور  من  اأي 
بن�رش  تقوم  اأنها  كما  الراغب،  للجمهور  اأخرى 
ويف  الأطفال.  وق�ش�ص  املهمة  الفكرية  الكتب 
والقائمني  موؤ�ش�شيها  اأن  جند  ال�شدد،  هذا 
هادفة  غري  املوؤ�ش�شة  اأن  يو�شحون  عليها، 
ترجمة  على  الكتب  ن�رش  بجانب  وتعمل  للربح، 
الكتب  غدت  اأنه  والالفت  الأجنبية.  املقالت 
اجلديدة  املبادرات  من  واحدة  متثل  ال�شوتية، 
بوا�شطة  قرئت  كتب  وهي  القراءة،  لت�شجيع 
اأحيانًا  الأ�شوات  وت�شبح  الأ�شخا�ص،  اأحد 
لأجهزة  اأخرى  واأحيانًا  حقيقيني،  لأ�شخا�ص 
هذا  بداأ  وكان  الآلية.  القراءة  على  مربجمة 
لتظهر عدة  الأجنبية،  والدول  اأوروبا  النوع يف 
الكتب  بن�رش  يهتم  الذي  )اأوديبل(  مثل:  مواقع 
الكتب  يتيح  الذي  )اأمازون(  وموقع  امل�شموعة، 

ظهرت  وكذلك  اأخرى..  منتجات  عدة  بجانب 
مثل  الطفل  اأدب  لن�رش  متخ�ش�شة  مواقع  عدة 
)�شتوري نوري(. اأو الكتب التعليمية، مثل) لرين 
بع�ص  لتوفر  املواقع،  من  وغريهما  لود(  اآند 
املواقع الكتب بال مقابل. كما اأنه تتيح الأخرى 
من  اأقل  هو  مايل  مبلغ  مقابل  لل�رشاء  الكتب 

ماهية احلال لدى نظريتها الورقية.
البداية،  يف  والأفكار،  التجارب  تلك  وانتقلت 
عاملنا  �شمن  املتحدة،  العربية  الإمارات  اإىل 
الثقافية  وم�رشوعاتها  براجمها  بفعل  العربي، 
الآراء  تختلف  ذلك،  ورغم  الدوؤوب.  احلداثية 
اأي�شًا  �شلبيات  له  لأن  امل�شموع،  الكتاب  حول 
مثل �شعوبة الرجوع للنقطة التي توقفت عندها 
الكتاب  لإرجاع  فت�شطر  ذهنك،  ي�رشد  عندما 
من  �شمعتها  التي  الفقرات  بع�ص  �شماع  فتعيد 
�شوت  ملالحقة  التام  النتباه  و�رشورة  قبل، 

“لكل منهما ميزته،  اأحمد يا�رش:  القارئ. يقول 
يف  اأف�شل  اأنا  الكتاب،  �شماع  اأو  القراءة  �شواء 
الروايات امل�شموع منها.. لكن لبد من الرتكيز 
التام اأثناء �شماعها”. فيما تقول ال�شاعرة خلود 
تاأمل  متعة  القراءة  يف  اأقراأ..  اأن  “اأحب  الفالح: 
والعي�ص  ال�شخ�شيات،  مع  والتفاعل  الكلمات، 
والكلمات  اأنا  اأكون  اأن  اأي  العمل،  اأحداث  يف 
تعلن  النقوزي”  “ن�رشين  واملدونة  اما  فقط”. 
يف  اأكيد”.  “قراءة  وفقط:  للقراءة  تف�شيلها 
يف�شل  فرح”  عزوز  “ابن  املرتجم  يرى  حني 
�شماع  الطريقتني..  “اأف�شل  يقول:  الثنني حني 
للذهن  مفيد  التنوع  لأن  وقراءتها،  الكتب 
اهلل”  عبد  “اأحمد  الباحث  وي�شيف  واخليال”. 
واأمتع..  اأجمل  القراءة  يل  “بالن�شبة  يقول: 
اأدبي  عمل  اأي  قراءة  اأثناء  عجيبة  بحالة  اأ�شعر 
اتقم�ص  حيث  الروائية،  الأعمال  وخ�شو�شًا 

وهذا  جًدا،  مرعب  ب�شكل  الرواية  حالة  واأعي�ص 
“عبد  ال�شاعر  اإل بالقراءة”. وي�شتنكر  ل يحدث 
النا�رش عبد الرحيم” الجتاه اإىل �شماع الكتب: 
ال�شماعية  الثقافة  الروايات فقط تعني  “�شماع 
خ�شو�شًا  تقراأ  الكتب   اإمنا  ال�شتهالكية، 
الأفكار،  وت�شحذ  اخليال،  لي�شتعل  الروايات 
اكتفينا  لو  خيال  دون  الإن�شان  يعي�ص  كيف 
العراقي  ال�شنيمائي  الناقد  بينما  بال�شماع”. 
الرتكيز  فيها  “ي�شعب  دانيال” يقول:  “يوخنا 
الكتب  �شاعت  اأفهم كيف  والتاأمل.. ل  والإعادة 
ال�شوتية”. ويقول العراقي وليد الزند: “القراءة 
بينما  حمدد،  منط  ذات  واحدة  ات�شال  و�شيلة 
حا�شة  ت�شتهدف  الق�ش�ص  اأو  الروايات  �شماع 
ال�شمع والت�شويق فيها اأكرث، مع ظهور الأجهزة 
ال�رشيعة  القراءة  �شارت  احلديثة  اللكرتونية 

اأكرث جذبًا من القراءة الب�رشية كالكتب”.

بغداد_ متابعة

"غرف للموتى "
إبداعية في معرض فن الرسم 
المعاصر

اليدن يحتفي 
بـ"نينوى عاصمة العالم القديم"

تخطف جائزة 
ابن خلدون – سنغور للترجمة

"غرف  عنوان  حتت  بزى  يو�شف  اللبنانى  لل�شاعر  �شعرية  خمتارات  �شدرت 
للموتى.. مطبخ لالأحياء"، فى �شل�شلة اآفاق عربية التى ت�شدرها الهيئة العامة 

لق�شور الثقافة ويراأ�ص حتريرها الكاتب اأحمد اأبو خنيجر.
حتت  كاأ�شناننا،  قوية  رغبات  "املرقط،  منها:  ن�شا   26 املختارات،  ت�شم 
العام  فى  الأعمال  هذه  اأول  �شدر  وقد  الغراب"،  فم  فى  مغفرة،  بال  املطرقة، 
اخلال  يو�شف  بجائزة  وفاز  ولندن  بريوت  فى  الري�ص  ريا�ص  دار  عن   1989

لل�شعر.
ويو�شف بزى هو �شاعر وكاتب لبنانى يعمل فى ال�شحافة اللبنانية والعربية 

منذ اآواخر الثمانينات وين�شط فى العديد من املوؤ�ش�شات الثقافية فى بريوت.

عرب عدد من الفنانني من جمعية الأ�شدقاء للثقافة والفنون يف �شوء م�شاركتهم 
وزارة  ع�شتار يف  قاعة  على  موؤخرا  اأقيم  الذي  املعا�رش  الر�شم  فن  معر�ص  يف 
الثقافة وال�شياحة والآثار، عن روؤاهم من خالل ر�شوماتهم التي تناولت موا�شيع 
نوعي،  هو  املعر�ص  باأن  ترى  غالماىل  حممد  منى  والأديبة  الت�شكيلية  �شتى. 
حيث جاءت امل�شاركات من خمتلف املدار�ص الت�شكيلية، وهو جتربة جميلة جدا، 
ولوحاتي تختلف عن اللوحات الأخرى بكونها تعرب عن املراأة العراقية وتعك�ص 
اأو حزنا،  البلد، فرحا  �شربها ووقوفها مع الرجل يف كل الظروف التي مر بها 
كنت  عندما  معه  رحلتي  بــداأت  لأين  فطرية،  موهبة  يل  بالن�شبة  الر�شم  وميثل 

ت معي موهبتي وا�شتمرت اإىل دخويل يف وزارة الثقافة. �شغرية، ومنمَ

 ي�شت�شيف املتحف الوطني لالآثار يف مدينة ليدن بهولندا يف التا�شع ع�رش من 
اأكتوبر اجلاري مدينة نينوى العراقية اآثاريًا وفنيًا من خالل عر�ص قطع اآثارية 
من متاحف كربى حول العامل خا�شة بنينوى التي كانت عا�شمة المرباطورية 
خم�شة  من  الآثارية  القطع  جمعت  وقد  القدمي.  العامل  حكمت  التي  الآ�شورية 
اللوفر واملتحف  الربيطاين، متحف  املتحف  بينها؛  وع�رشين متحفا وطنيًا، من 
العراقي ببغداد. ويف اجلانب الفني يقدم متحف ليدن معر�شًا �شخ�شيا لأعمال 
ي�شدر  و�شوف  هولندا  يف  املقيم  ال�شاعدي،  قا�شم  العراقي  الت�شكيلي  الفنان 
اأعمال  عن  والثاين  نينوى  ح�شارة  عن  الول  كتابني،  املنا�شبة،  بهذه  املتحف 

الفنان ال�شاعدي، وبال�شرتاك مع كالريي " فرانك فيلكنهاوزن " بهولندا.

اأعلنت جلنة حتكيم جائزة ابن خلدون – �شنغور للرتجمة، املجتمعة مبقّر املنظمة 
م�شطفى  الدكتور  فوز  عن  بتون�ص،  “األك�شو”  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 
من  ترجمته  عن  وذلك   ،2017 للعام  العا�رشة  دورتها  يف  باجلائزة  حجازي 
ملوؤلفه  وق�شية”  وعالجا  علما  النف�شي  “التحليل  لكتاب  العربية  اإىل  الفرن�شية 
الكتاب،  وميثل  بفرن�شا.  املقيم  امل�رشي  النف�شي  التحليل  عامل  �شفوان  م�شطفى 
والآثار،  للثقافة  البحرين  هيئة  برعاية  املعارف”  نقل  “م�رشوع  عن  ال�شادر 
لأهل  دقيقا  مرجعا  يجعله  مما  النف�شي،  التحليل  يف  الأ�شا�شية  للعنا�رش  عر�شا 
الخت�شا�ص من الطلبة والباحثني واملهتّمني. وم�شطفى حجازي كاتب واأكادميي 

وعامل نف�ص لبناين، من مواليد 1936. 

متحفصدر حديثا لبنانرؤى

قراءة في كتاب

العربية  الثقافة  عرفته  قدمي  تقليد  املدن  عن  الكتابة 
التي اأرخت للعوا�شم الكربى، لكن �شعيب حليفي يختار 
ويكتب  واليوميات  احلكائي  ال�رشد  بني  اأخرى  طريقة 
م�شري  تاأريخ  يف   ( �شطات  ا�شمها  �شغرية  مدينة  عن 
ملمالك  ال�شائعة  الألواح  يف  وما  بال�شاوية  الأزل 
تخييليا  وبنائها  �شورتها  ت�شكيل  معيدا  تام�شنا(، 
والتفا�شيل  وال�شاوية  تام�شنا  تاريخ  من  انطالقا 
ال�شغرى للحياة والنا�ص والفالحني. وقد اختار �شعيب 
من�شورات  عن  حديثا  ال�شادر  كتابه  تق�شيم  حليفي، 
اإىل ف�شلني، كل ف�شل  البي�شاء،  بالدار  املغربي  القلم 
 ) ) �شبع �شنابل  الأول  الف�شل  من �شبعة ن�شو�ص. يف 
ق�شاة  النتفا�شة-  اإىل  الثورة  من  تامزغا-  مملكة   :
وحكايات-  وجدان  ترابها  وزوايا-  اأولياء  �شطات- 
جزيرة �شطات املفقودة – يومن من اأيام يرباير. فيما 
على  كلمات،  ب�شبع  املعنون  الثاين  الف�شل  احتوى 
اأر�شيفه  من  الفر�شان-  اآخر  بو..  التالية:  الن�شو�ص 
من  �شور   – الطاهر  بنت  فاطنة   – الزمن  �شوء  يف 
طفولة م�شرتكة- قلب الهدهد – اأيها الرفاق متى تقوم 
ومما  طريف.  بن  ل�شالح  الكامل  الكتاب   – ال�شاعة؟ 
جاء يف تقدميه لهذا الكتاب، الذي �شينزل اإىل الأك�شاك، 
اإين يف كل ما  اأكتوبر:  من توزيع �شابري�ص، يف مطلع 
ا  وممَ يمَاتي  حمَ ِمن  �شى  ممَ ا  ممَ ِخالل  اأكتُبه،  �شمَ وما  كتبُته 
يكن  ..مل  وروحي  قلبي  اإىل  ُزّفْت  حروف  من  ياأتي،  �شمَ
طات التي اكت�شبت ا�شمها  اإل تاأريخا �شاهقا ل�شورة �شمَ
من �شتة ع�رش عاملا �شهيدا،كما من نعت الزطاطة وهم 
العبور، �شواء يف رقعتها اجلغرافية ال�شغرية  نونمَ  ُيوؤمَمِّ
ال�شاوية،  اأ�شماء:  جمازا  حتملها  التي  �شورتها  يف  اأو 
تام�شنا، تامزغا، اجلنة، جهنم… الرقعة التي �شتبقى 
رْبمَها �شيخلق اهلل، رب العاملني،  حينما يفنى العامل.. وعمَ
ْعرُبُ يوميا يف اأحالمنا فقط، ويتمنى فقط  عاملا جديدا يمَ
ِدينمَة  ُد ممَ لو اأن اهلل ُيعيدهم اإىل �شورتهم الأوىل. ل ُتوجمَ
وغروبها  وفجرها  و�شم�شها  ترابها  يف  ات،  طَّ �شمَ ُت�شِبُه 
يف  الوا�شعة.  النفو�ص  يف  املتحقق  اأوليائها  وهم�ص 
الدوام  على  ُت�شمع  التي  وتنهيداتهم  اأهلها  التفاتاِت 
التنهيدات  تلك  تتحول  بل   : مرات  وهديرا  مرة  خريرا 
على  لها  �شبيه  ل  اأر�شا  تهز  ورعود  رياح  اإىل  احلارة 
لأنها   ، نعم   .. اآخر  عامل  يف  رمبا  الأر�ص،  امتداد 
ٌة هاربة ُتناظُر هبوب تاريخ طويل من ع�رشات  ارمَ ا�ْشِتعمَ
ُهم الطاهرة  ائمَ رمَ الُبوْرغواطيُّون ِدممَ فِّ القرون، قبل اأن ُيعمَ

ِبرُتاِبها ويهبون اأرواحهم ب�شخاء للحياة القادمة.
باذخ،  ْهٍو  �شمَ يف  والغارق  امُلبكر  التاريخ  ذلك  ُمنذ 
عاملني  بني  قناًة  الأر�ص  هذه  رقعة  اأ�شبحت 
ا نفر غري متجان�ص  �ْشُكُنهمَ يمَ ومملكتني، فا�ص ومراك�ص، 
ثوار خذلتهم  ة:  امْلزاْمزمَ ال  ْرجمَ اأجدادنا  من  الب�رش،  من 

احلروب، وفقهاء اأ�شاعوا النبوة، وُعلماء يكتبون.

اقتباس
 

كلمة �شالم واحدة اأح�شن من األف كلمة فارغة.

جوتاما بوذا

-1-
باح.. كلَّ �شمَ

اأفتُح ال�شنبورمَ يف اإرهاْق
ُمغت�ِشاًل يف ماِئه الرْقراْق
في�شُقُط املاُء على يدي.. 

ا! ممَ دمَ
وِعندما..

اأجل�ُص للّطعام.. ُمرغما:
اأب�رُش يف دواِئر الأطباْق

جماِجمًا..

جماِجمًا..
مفغورةمَ الأفواِه والأمَحداْق!!

- 2 -
اأحفُظ راأ�شي يف اخلزائِن 

احلديدّيْه
وعندما اأبداأُ ِرحلتي 

النهارّية
اأحمل يف مكاِنها.. مذياعا!

)اأن�رُش حويلمَ البياناِت 
اعا( دمَ .. وال�شُّ احلما�شّيةمَ

وبعد اأن اأعودمَ يف ِختاِم 
جولتي امل�شائّية

اأحمُل يف مكان راأ�شي 
احلقيقّيه:

.. قّنينيةمَ اخلمِر الُزجاجّيه!
.. اأعوُد خمموراً اىل بيتيمَ

يف الليِل الأخرْي
يوقُفني ال�رْشطيُّ يف 

ْبهه ال�ّشارع.. لل�شُّ
يوقُفني.. برهه!

ُه.. اأوا�شل  وبعد اأن اأر�ُشومَ
امل�شري!

وِقُفني املراأُة
يف ا�شتناِدها امُلثرْي

وِء: موِد ال�شَّ على عمَ
ْتِح"  )كانت مل�شقاُت "الفمَ

ْه".. ْبهمَ و"اجلمَ
متالأ خلفمَ ظهِرها 

العمودا!(
ت�شاأُلني لفافًة:

.. طّيْ )مل يرتك ال�رشُّ
واحدًة من تبِغها الليلّىْ

ت�شاأُلني اإن كنُت اأمَم�شى 
ليلتي.. وحيدا

وعندما اأرفُع وجهي 
نحوها:

�شعيدا
اأب�رُش خلف ظهِرها: �شهيدا
معلَّقًا على احلاِئط، نا�شعمَ 

اجلبهه
لنْيِ  ن�شْ تغو�ُص عيناُه.. كمَ

ر�شا�شيَّني
اأ�رشُخ من رهافة احلدَّين

.. اأم�شى بال وجهه!!

امل دنقل

ثقافة 

 فقرات من كتاب الموتبتأثير من زوجته... إيزابيل تنقل لوليام غوردون عدوى الكتابة
اأزواج  على  باأمثلة  العربي  الثقايف  الو�شط  ميتلئ 
خا�شة  ب�شمة  يرتك  اأن  منهم  كل  ا�شتطاع  مبدعني 
يكون  ورمبا  كثرية،  النماذج  الأدب.  عامل  يف  به 
الربغوثي  مريد  �شعيد،  وخالدة  اأدوني�ص  اأبرزها  من 
ور�شوى عا�شور، حممد املاغوط و�شنية �شالح التي 
على  طغى  املاغوط  ا�شم  اأن  النقاد  من  كثري  يرى 

ا�شمها ك�شاعرة.
لكن احلال يختلف يف ما يتعلق بكاتبني ينتميان اإىل 
ت�شيلي  من  اإليندي  اإيزابيل  الكاتبة  هما  الأمريكتني، 
بداأ  الذي  غوردون  وليام  الأمريكي  الروائي  وزوجها 

الكتابة يف ال�شتني من عمره بتاأثري من زوجته.
وعن تاأخره يف حتقيق حلم الكتابة -الذي راوده منذ 
لتاأمني  �شبابه  �شعى يف  اإنه  يقول غوردون  ال�شغر- 
اإىل م�شتوى  بعد و�شوله  اإل  الكتابة  يبداأ  حياته، ومل 

معي�شي جيد ي�شمح له بذلك.
بعد  باإيزابيل  غوردون  تزوج  فا�شلني  زواجني  بعد 
�شنوات �شبع من لقائهما يف كاليفورنيا عام 1987، 
جمع بينهما الأمل الإن�شاين يف املقام الأول، لأن كال 
روايتها  اإيزابيل  كتبت  وقد  مبكرا،  ابنته  فقد  منهما 
الأوىل “باول” اإثر موت ابنتها التي هزمها املر�ص، 
بينما �رشقت املخدرات ابنة غوردون من ح�شنه وهي 

يف الثامنة والع�رشين من العمر.
تعليمه  يف  الف�شل  لإيزابيل  باأن  غوردون  يعرتف 
ومرتبة  معربة  بطريقة  الذهنية  ال�شور  و�شع  كيفية 
على الورق، وكيف يخلق ف�شاء هادئا كي يتمكن من 

ال�شتماع اإىل اأ�شوات ال�شخ�شيات يف روايته فقط.
لقد �شجعته على ك�شف الأ�رشار يف الكتابة، وقد �رشح 
ب�شبب  بينهما  وقعت  عائلية  م�شاكل  باأن  غوردون 
اإثر  حدث  كما  واأ�رشارها،  العائلة  عن  زوجته  حديث 
�شدور كتابها “ح�شيلة الأيام”. واأ�شاف “اإذا اأردت 

تعرفني  اأن  اأردت  واإن  لإيزابيل،  فاقراأ  عني  تقراأ  اأن 
فاقراأ كتبي”.

روايته  والده يف  �شيئا من حياة  ي�شتعري  نراه  ولذلك 
عظيما،  �شخ�شا  “كان  يقول  كما  فوالده  “القزم”، 
الرواية  ويف  العاطفي”.  امل�شتوى  على  “قزم”  لكنه 
ذاتها، ي�شتعيد غوردون �شيئا من طفولته وحياة اأبيه 
اأنه  بادعائه  املك�شيكيني  يخدع  كان  الذي  الن�شائية 

“�شاحب دين جديد”.
اأجنلو�ص،  لو�ص  يف  املك�شيكي  باحلي  غوردون  ن�شاأ 
وفاة  بعد  واإخوته  والدته  مع  فيه  للعي�ص  انتقل  وقد 
والده وهو يف عمر ال�شاد�شة، مما عّرفه على املجتمع 
فيه اجلرمية )حقل  اأكرث، وهو جمتمع تكرث  الالتيني 

رواياته البولي�شية(.

عاما،   47 مدة  املحاماة  وامتهن  القانون  در�ص 
عمله  اأما  البولي�شية،  كتاباته  على  اأكرث  �شاعده  مما 
يف�شل  فاإنه  �شابقا  الأمريكي  اجلي�ص  يف  �شابطا 
جتنب احلديث عنه، ورغم تاأكيده عدم عزمه الكتابة 
عن حياته ال�شخ�شية فاإنه يقول اإن الكاتب غالبا ما 

يكون موجودا يف اأعماله.
املحامي  كتبه  ما  ح�شيلة  هي  روايات  ثالث  هناك 
بولي�شية لقت  الأمريكي وليام غوردون من روايات 
املتحدة،  الوليات  يف  جيدين  وانت�شارا  ا�شتح�شانا 
اإذ  للظلم،  دوما  �شيتعر�ص  غوردون  وليام  ا�شم  لكن 
يف  خ�شو�شا  زوجته،  با�شم  مقرتنا  ا�شمه  �شيظل 

اأمريكا الالتينية.
باأن  اإليندي  اإيزابيل  وتوجيهات  تو�شيات  وبف�شل 
يف  “اأمل  روايته  خرجت  البولي�شية  للكتابة  يتوجه 
احلي ال�شيني” عام 2006، ولأنه اعتقد اأنه �شيكون 
عمله الوحيد فقد ا�شرتى لنف�شه األف ن�شخة من الرواية.
مثل:  اأعماله،  فتتالت  كبريا  جناحا  الرواية  لقت 
ترجمت  التي  ال�شفلي”  العامل  و”ملك  “القزم”، 
اللغات، و�شين�رش  لالإ�شبانية والربتغالية وغريها من 
له هذا العام “حيوات مك�شورة” ثم “اأروقة ال�شلطة”.

ومع  الأوىل،  ناقدته  اإيزابيل  زوجته  غوردون  يعترب 
لأنها  لكتبه  الرتويج  يف  ترافقه  اأن  يرف�ص  فهو  هذا 
باأن  للنا�رشة  اقرتاحا  رف�ص  كما  جدا”،  “�شعبة 
اإن  قائال  اأدبي،  عمل  كتابة  يف  زوجته  مع  ي�شرتك 
ال�شرتاك  واإن  زجاجة،  يف  بـ”اإع�شار  اأ�شبه  زوجته 

معها يف عمل �شي�شبب النفجار”.
لنا  قويان،  �شخ�شان  “نحن  غوردون  واأ�شاف 
اأن  امل�شتحيل  ومن  مت�شادمة،  وم�شاعر  عقليتان 
اأ�شرتك معها يف كتابة عمل اأدبي، كما اأنها مت�شلطة”.
غوردون  زوجها  فتعترب  الأرواح”  “بيت  كاتبة  اأما 
�شاعدها  لطاملا  الذي  حياتها  يف  الأول  ال�شخ�ص 

ورعاها ودافع عنها.

 بغداد_ متابعة 
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