
ه��رت��ا م��ول��ر ال��ك��ات��ب��ة الأمل��ان��ي��ة امل���ول���ودة يف 
التي  ال�����ش��ه��رة  ق��ل��ي��ل��ة   1953 ���ش��ن��ة  روم���ان���ي���ا 
للحياة  الناقدة  و�شوفاتها  ب�شبب  ُا�شطهدت 
نوبل  جائزة  ح��ازت  احل��دي��دي(  )ال�شتار  وراء 
مكافاأة  يف   2009/10/8 اخلمي�س  يوم  للآداب 
ٍ ُفهمت بكونها اإمياءة للذكرى ال�شنوية الع�شرين 

لنهيار ال�شيوعية.
ال�شعر  ال�شويدية:"برتكيز  الأكادميية  وقالت 
الطبيعي  املنظر  مولر  ت�شف  النرث،  وواقعية 

للمطرودين".
يف  نا�شرها  اأطلقه  ت�شريحٍ   يف  مولر  وق��ال��ت 
جد  "اأنا  وا�شعة:  ب�شهرة  تتمتع  حيث  اأملانيا، 

ل  باجلائزة.  الفوز  اأ�شدق  ل  زلت  وما  منذهلة 
اأ�شتطيع اأن اأقول املزيد يف هذه اللحظة".

عمل  مدحت  مركل  اأجنيل  الأملانية  امل�شت�شارة 
" م�شتقى من  بارزا ً "اأدبا ً  اإياه:  مولر، م�شمية ً 
وقالت  الدكتاتورية.  ظل  يف  احلياتية  جتربتها 
بعد  "اليوم،  ال�شحفيني:  للمرا�شلني  م��رك��ل 
ع�شرين �شنة على �شقوط جدار برلني، اإنها ر�شالة 
مده�شة اأن يتم تكرمي اأدب ذي منزلة رفيعة تناول 
هذه التجربة احلياتية بجائزة نوبل للآداب. من 
مولر  هرتا  بال�شرورلأن  �شعرنا  اأننا  الطبيعي 

وجدت لها وطنا ً يف اأملانيا".
هاجرت مولر�شحبة زوجها الروائي اإىل املانيا 
�شنة 1987، قبل الإنقلب الذي اأطاح ب� نيكولي 
�شاو�شي�شكو ب�شنتني و�شط اإنهيار متزايد للنظام 

ال�شيوعي عرب اأوروبا ال�شرقية.
بالإ�شطهاد  عاملي  اإع��رتاف  هي  اجلائزة  "هذه 
 ،" ال�شرقية  واأوروب���ا  رومانيا  يف  ج��رى  ال��ذي 
جارامرتو،  اإي��ون  الروماين  املمثل  قاله  ما  هذا 
وهو مناوىء لل�شيوعية �شعد على �شطح دبابة 
خلل  بوخار�شت  التلفازيف  نحوحمطة  متجهة 
اإنقلب 1989 وهو الآن يرتاأ�س امل�شرح الوطني 

يف بلده.
معظم اأعمال مولر الأدبية مكتوبة بالأملانية، اإل 
اأن بع�س الأعمال متت ترجمتها اإىل الإجنليزية، 
ال�شفر(،  الفرن�شية والإ�شبانية، ب�شمنها )جواز 
�شاق  )ال�شفرعلى  اخل�شر(،  اخلوخات  )اأر���س 

واحدة( و )املوعد(.
�شوف  املتاأرجح(  )الَنَف�س  الأخرة  مولر  رواية 
العام والتي  لهذا  الأمل��اين(  الكتاب  تنال )جائزة 

�شوف تعلن يوم غد الإثنني 2009/10/12.

مولر هي املراأة الثانية ع�شرة التي تنال جائزة 
فازتا باجلائزة هما  امراأتني  اآخر  للآداب.  نوبل 
األفريدا يلينيك �شنه 2004 والكاتبة  النم�شاوية 
وهي   .2007 �شنة  لي�شنغ  دوري�س  الربيطانية 
ال��ذي��ن يكتبون  امل��وؤل��ف��ني  ال��ف��ائ��زة رق��م 13 م��ن 
بالأملانية، حيث كان اآخرهم غونرت غرا�س الذي 

فاز باجلائزة �شنة 1999.
 1982 ���ش��ن��ة  م��ول��ر  ل���  الأول  ال��ظ��ه��ور  ك���ان 
مبجموعة ق�ش�شية حملت عنوان )نادير�س( 
ت�شف فيها  ق�شوة احلياة يف قرية �شغرة 
منعت  رومانيا.  يف  الأملانية  �شكانها  يتكلم 

احلكومة ال�شيوعية  املجموعة حال.
يف موؤمتر �شحفي حا�شد يف ما بعد الظهر 

الكتب  وبائعي  النا�شرين  )جمعية  مكاتب  يف 
ال�شيدة  تكلمت  تقيم،  حيث  برلني،  يف  الأمل���ان( 
بال�شواد  جمللة  واأنيقة،  اجل�شم  �شئيلة  مولر، 

وج��ال�����ش��ة ع��ل��ى ك��ر���ش��ي ط��ب��اع��ة يتخذ 
هيئة اأ�شد، بدت مرتبكة ً بامل�شابيح 

الوم�شية وهي تنفجر بوجهها. 
تكلمت عن ثلثني �شنةٍ  اأم�شتها 
وعن  ال��دك��ت��ات��وري��ة  ظ���ل  يف 
اأ���ش��دق��ائ��ه��ا ال���ذي���ن ف���ارق���وا 

احلياة اإىل الأبد.
اجلائزة  م���ول���راإن  ق��ال��ت   

ت��ت��وي��ج لأع��م��ال��ه��ا وهي 
�شخ�شيا  ل���ه���ا  ل��ي�����ش��ت 
ك��ت��ب وق���د مت  " اإن���ه���ا   .ً

لي�شت  اإنها  اإجنازها. 
ل�����ش��خ�����ش��ي. اأن����ا هي 
الإن�شانة التي يعرفها 

حال  اأ�شواأ   ول  اأف�شل  ل�شت ُ  الآن  اأن��ا  اجلميع. 
جميل،  �شيء  اإن��ه  جيد،  �شيء   الفوز  اإن  البتة.   ً
اأي �شيء  اأمن��ا ل يغر 
يل.  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ب��اط��ن��ي هو 
 . بة لكتا ا
ك�����وين 

اأ�شتطيع الإ�شتمرار. "
مدينة  وت��رع��رع��ت يف  م��ول��ر  ال�����ش��ي��دة  ول����دت 
)ن��ي��ت��زك��ي��دورف( ال��ت��ي ت��ت��ح��دث الأمل��ان��ي��ة يف 
رومانيا. خدم والدها يف ال�   SS خلل احلرب 
ال��ك��ون��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ون��ف��ي��ت اأم��ه��ا اإىل الإحت���اد 
مع�شكر  اإىل  وُار�شلت ْ   1945 �شنة  ال�شوفييتي 
كانت  ح��ني  اأوك��ران��ي��ا.  الآن  ي�شمى  م��ا  يف  عمل 
طالبة جامعية در�شت الأدب الأملاين والرو�شي، 
وان�شمت  �شاو�شي�شكو  نيكولي  نظام  عار�شت 
جمموعة  وه���ي  ب���ان���ات(،  غ���روب  )اأك�����ش��ن  اإىل 
حرية  اإىل  ي�شعون  الذين  املن�شقني  الكتاب  من 

الكلم.
خلل  )نادير�س(  الق�ش�شية  جمموعتها  �شدرت 
عملها كمرتجمة يف اأحد املعامل. ُمنعت الق�ش�س 
وُطردت ال�شيدة مولر من املعمل بعد اأن رف�شت 
عملها  وخ��لل  ال�شري(.  )البولي�س  مع  العمل 
ت��ه��ري��ب هذه  اأط���ف���ال مت  ك��م��ع��ل��م��ة رو����ش���ة 
فنالت  هناك  وُطبعت  اأملانيا  اإىل  املجموعة 

ا�شتح�شانا ً نقديا ً فوريا ً.
ب�شورةٍ   مولرحمرتمة  ال�شيدة  اأن  مع 
بكل  جمهولة  ه��ي  اأمل��ان��ي��ا،  يف  وا�شعة 
الناطق  ال���ع���امل  يف  ال��ك��ل��م��ة  م��ع��ن��ى 

بالإجنليزية.
نيويورك  )ذه  يف  ك��ت��اب��ت��ه��ا  يف 
ريفيو اأوف بوك�س( �شنة 1996 
و���ش��ف��ت لري وول���ف رواي���ة 
م���ول���ر )اأر��������س اخل���وخ���ات 
اإىل  ت�شعى  بكونها  اخل�شر( 
ال�شعرمن  م��ن  ن��وع  "خلق 
القبح الروحي واملادي للحياة 

لرواية  مراجعة  ". ويف  ال�شيوعية  يف رومانيا 
)املوعد( يف )ذه نيويورك ريفيو اوف بوك�س( 
�شنة 2001، كتب بيرت فيلكين�س اأن ال�شيدة مولر 
ا�شتخدمت �شفك الدماء من قبل احلكومة بو�شفه 
والت�شليل  للوح�شية  خلفية  م�شرح  �شتارة   "
اللذين يتعامل بهما النا�س مع بع�شهم الآخريف 
اأفراد   ، اأزواج��ا ً كانوا  �شواء  اليومية،  حيواتهم 

اأ�شرة اأو اأقرب الأ�شدقاء.
يف  الأملانية  بالدرا�شات  املحا�شرة  مارفن،  لني 
)جامعة ليفربول( التي كتبت عن ال�شيدة مولر، 
"اإنه اإنف�شال غريب الأطواراأن تكتب عن  قالت: 
التجارب ال�شادمة يف ظل الدكتاتورية باإ�شلوب 
بالتاأكيد.  نتوقعه  ل  �شيء  اإن��ه   . ج��دا ً �شاعري 
ن��ت��وق��ع اأدب����ا ً ح��اف��ل ً مب��زي��د م��ن الإع���رتاف���ات 

وال�شهادات".
كتاب  كل  اأن�شر  اأن  "بعد  مولر:  ال�شيدة  تقول 
كتابي  اإن��ه  اآخ��ر،  كتابا ً  اأكتب  لن  اأنني  اأفكريف 
من  بالكتابة  اأب���داأ  �شنتني  م��رور  وبعد  الأخ���ر. 
على  ح�شلُت  اأن  بعد  فرق  ب��اأي  اأ�شعر  ل  جديد. 

جائزة نوبل".
ال�شيد  اإنتقد  اجل��ائ��زة،  اإع���لن  م��ن  يومني  قبل 
للأكادميية  ال��دائ��م  ال�شكرتر  ب��ي��رتاإن��غ��ل��ون��د، 
ال�شويدية، هيئة التحكيم املوؤقتة بكونها "�شديدة 
الرتكيز على اأوروبا". اإذ ح�شل الأوربيون على 
ت�شع من بني اجلوائز الع�شر املا�شية يف الآداب. 
"ذات  اإن��ه��ا:  م��ول��ر  ال�شيدة  ف��وز  بعد  ق��ال  لكنه 
ومن  ناحية،  من  هذا   ، جدا ً متميزة  خا�شة  لغة 
الناحية الأخرى اإنها متلك حقيقة ً  ق�شة ً �شاحلة 
�شمويل... عن  نظام  العي�س يف ظل  للروي عن 

العي�س كغريب يف كنف عائلتك".  

اىل طه عجام

اأو تذكر..كيف كان كتابه "املعلم 
االول" تعويذة حب تتفتح يف 

ايدينا عطرا ولهفة وا�شواقا، 
مثلما يتفتح قداح اأ�شجار 

الربتقال والليمون والنارجن يف 
بيوت الوزيرية؟ اأن�شيت كيف 

�شهقنا مع "جميلة" رواية ت�شتحق 
و�شف �شاعر فرن�شا الرقيق 

اآراغون حني قال عنها بعد ان 
نقلها اىل الفرن�شية بانها "اعظم 

ق�شة حب يف العامل"..

ترى هل ن�ش���ينا "بي���ت الطلب���ة احلليني" 
يف الوزيري���ة اأو "بي���ت الأقرا����س" الذي 
جم���ع قلوبنا وه���ي تهف���و واذهاننا وهي 
تتطلع واأرواحنا وهي تتفتح،هل ن�ش���ينا 
كيف عا�س معنا اإيتماتوف �ش���ديقا اأني�شا 
وعوامله���ا  قريغيز�ش���تان  حكاي���ات  حم���ل 
املده�ش���ة لي�ش���بح واحدا من���ا، فاختلطت 
ملحم���ه ب�ش���ورة عراقي���ني اأحب���وا في���ه 
نزعت���ه الن�ش���انية واإعلئه امل�ش���اعر فوق 
كل اإعتب���ار، بل حتى فوق النتماء الفكري 
والتواف���ق م���ع فك���ر الدول���ة ال�ش���وفياتية 
ال�ش���مويل. اننا لفرط ما  اأحببناه وع�شنا 
عوامله �ش���ار واح���دا منا، فكي���ف ل وكتبه 
"هدايا" ا�شواقنا اىل �شديقاتنا، وم�شائر 
اأبطال���ه كانت حم���اور  نقا�ش���ات متتد اىل 
جل�ش���اتنا الت���ي تت�ش���ع لت�ش���م حاملني من 
كلي���ات جامعت���ي بغ���داد وامل�شتن�ش���رية، 
وتنفتح على �ش���خب حيوي يبداأ من اآراء 
برق���ة  ينته���ي  ول  وال�شيا�ش���ة  الأدب  يف 
تثره���ا حكاي���ات الن�ش���اء وما ت�ش���تدعيه 
م���ن اأغنيات، وكم كنت اأحب لطيف ح�ش���ن 
جعفر حني يغني لف���روز "اأدي�س كان يف 
نا�س"، مرورا بطرائ���ف تتدفق كاأنها تيار 
�ش���اخب، كان م�ش���درها �ش���ديقنا هيث���م 

اجلنابي.
بي���ت مفتوح عل���ى املحب���ة والثق���ة بالغد، 
في���ه من الأ�ش���واق م���ا ياأخ���ذ النفو�س اىل 
عوامل ق�ش���ية، لكنها بقوة احللم واملعرفة 
كانت تبدو ممكنة وقريبة جدا. لن اأن�ش���ى 
اأم�شيات نادرة كنت اأق�شيها يف ذلك البيت 
العجائبي، فمن ولع عبا�س ديكان )ا�ش���تاذ 
الدب الجنلي���زي يف جامعة بابل اليوم( 
بال�شاعرين �ش���يللي وبايرون تكّون عنده 
م���ن خلل درا�ش���ته الأدب الجنليزي، اىل 
�ش���رامة علمي���ة كان ين�ش���رف اليها ظافر 
عب���د الل���ه وه���و يدر����س اجليولوجي يف 
كلي���ة العلوم، فيما �ش���قيقه ثامر كان اأقرب 
اىل فو�ش���ى بوهيمية تبدو من�ش���جمة مع 
كونه دار�ش���ا للفنون اجلميل���ة. وعلى ذكر 
الفو�شى واإن جاءت يف اإطار من "حكمة" 
للعل���وم  الدار����س  �ش���ديقنا  كان ح�ش���ور 
ناج���ح، فه���و كان رغم درا�ش���ته ال�ش���ارمة 
ال ان���ه كان يقابل ا�ش���رتاطاتها بان يدعها 
جانب���ا متفرغ���ا اىل وعي للفكرال�شيا�ش���ي 
مل نكن نقارب���ه كثرا نحن املاأخذين كثرا 

بالدب والفنون.
ه���ل نن�ش���ى كل ذل���ك الت���وق؟ ه���ل نن�ش���ى 
ال�ش���وفياتي  الثق���ايف  املرك���ز  اأم�ش���يات 
فيل���م  خ���ذ  املده�ش���ة:  الف���لم  وا�ش���ابيع 

وما  احلل���وة" مثل  الكلمة  تل���ك  "احلرية 
ترك���ه فين���ا، خ���ذ فيل���م اندري���ه فاي���دا يف 
ا�ش���بوع الفيلم البولوين، و لتن�س �شحر 
الكتاب، فكم من ده�شات ا�شطورية حملتها 
الينا وكون���ت ارواحنا كتب مثل "جمنون 
ال���زا" او "مذك���رات ن���رودا: ا�ش���هد انني 
قد ع�ش���ت" اأو روايات غائب طعمة فرمان 
وال�ش���اءات النقدي���ة العميق���ة له���ا الت���ي 
كان���ت تنبثق من روؤية �ش���ديقنا امل�ش���رتك 
قا�ش���م عب���د المر عج���ام. اأقول �ش���ديقنا 

فهو كذلك قبل ان يكون اأخي وخالك!
هل ميكننا رغم فرط الرمل والغبار اللذين 
علق���ا بارواحن���ا م���ن خنادق احل���روب ان 
نن�ش���ى عط���ر الق���داح املنبثق م���ن حدائق 
البيوت يف الوزيرية؟ هل ميكننا ن�ش���يان 
و�ش���جيج  الوىل  الن�ش���ائية  املواعي���د 
احللوات املتجمعات قرب بوتيك م�شطفى 
العاين؟ هل ميكن ان نن�شى طراوة غابات 
من ال�ش���يقان التي تتفنن بن���ات تلك اليام 
يف اظهاره���ا والتناف����س عل���ى م���ن تكون 
اكرث جراأة يف ارتداء تنورات يقل قما�شها 
ويك���رث جمال ما تك�ش���ف عنه؟ ثم وقبل كل 
هذا هل ميكن ن�شيان ذلك ال�شعور العميق 
احلري���ة  اىل  التطل���ع  حي���ث  باجل���دوى؟ 
من�ش���جم بق���وة م���ع تدف���ق ل ينته���ي م���ن 
املعرف���ة، وحي���ث الخل�س للعل���م والفكر 
ولك���ن يف اطار م���ن النفت���اح الجتماعي 

والثقة يف النف�س، وامليل اىل التجديد. 
الآن يا �شديقي الذي اكت�شفت معه املباهج 
الوىل، وحروف ال�ش���عر الوىل، والبكاء 
الوىل،  للم���رة  احل�ش���ني  الم���ام  عل���ى 
املر�ش���و�س  ال���رتاب  رائح���ة  وا�شتن�ش���اق 
بامل���اء للت���و يف املقاه���ي املتوزع���ة عل���ى 
الطريق املوؤدية اىل مرقد اولد م�ش���لم بي 
عقيل يف اطراف مدينتا الوىل: امل�ش���يب. 
اأتذك���ر اجم���ل رحلتن���ا الت���ي كان���ت م���ن 
امل�ش���يب اىل احللة، وبالذات حني جنتمع 
مع اف���راد بيتكم ونركب البا�س احلكومي 
اجلميل من نوع مر�ش���يد�س الحمر اللون 
وكان���ت حمطته امام " احل�ش���ينية" ليقف 
يف ال�ش���ارع اجم���ل م���ن باقي ال�ش���يارات. 
وكن���ت ان���ا واأياك نخت���ار مقعدا م�ش���رتكا 
لنتح���دث مب���رح ع���ن كل م���ا ن�ش���اهده يف 
الطري���ق، وكل ما ن���ربع يف ت�ش���جيله من 
ملحظ���ات اغلبها �ش���اخر تهكمي من هيئة 
الفلح���ني املرتب���ة يف املناط���ق الت���ي مير 
البا����س كال�ش���كندرية واحل�ش���وة  فيه���ا 
احلل���ة  مدخ���ل  اىل  و�ش���ول  واملحاوي���ل 
النيق ب�ش���ارعه الوا�ش���ع وبيوته الزاهية 

بحدائقه���ا حي���ث " حي باب���ل" والنافورة 
التي تندفع املياه من افواه متاثيل بي�شاء 

لطفال يف حركات جميلة.
يف احلل���ة كان���ت احلي���اة اغن���ى واجم���ل 
وم���ع  امل�ش���يب،  يف  كان���ت  مم���ا  وازه���ى 
وج���ودك كان ين�ش���م الين���ا ابن �ش���قيقتي 
الك���ربى يا�ش���ني، ومعا كنا ثلثيا نق�ش���ي 
م�ش���رات  اكت�ش���اف  يف  طيب���ة  اوقات���ا 
ب�ش���يطة، ابرزه���ا كان اكت�ش���اف رجولتنا 
م���ع ميلن���ا املتزاي���د لغنيات عب���د احلليم 
حاف���ظ، وحر�ش���نا على ال�ش���فر اىل بغداد 
ال�ش���ينما  العي���اد، ودخ���ول �ش���الت  يف 
والتعرف �ش���يئا ف�ش���يئا اىل عامل الن�ش���اء 
بعي���دا ع���ن هالت احل���رام الت���ي احاطتنا 
به���ا امن���اط تربية ديني���ة مت�ش���ددة  ظلت، 
مع ا�ش���تثناء بيتنا قليل، ترى يف الراديو 
وبالطب���ع التلفزي���ون خطرا يف�ش���د العقل 
والدين. كانت امل�ش���يب هي ا�شهر الدرا�شة 
بالن�شبة لنا، اما احللة فهي مدينة ارتطبت 
بالبهجة النيق���ة يف حياتنا، فكانت مقرنا 
يف اي���ام العطل���ة، اما اجلمال يف اق�ش���ى 
حالته فهو ايقاع ايام كنت اق�ش���يها بعيدا 
عن���ك يف بغ���داد، وفيه���ا مل يك���ن املرحوم 
مه���دي حممود اجلناب���ي )زوج اختي قبل 
ال�ش���غرى، خالتك( يبخل علي باخذي اىل 
مناطق الت�ش���لية والنزهات، فمن اكت�شاف 
تل���ك املقاهي اجلميل���ة يف " حديقة المة" 
املنفتح���ة عل���ى بح���رات ماء ي�ش���بح فيها 
البط، اىل دخول �شالت ال�شينما وبالذات 
ح���ني تعر�س فيلم���ا جديدا م���ن افلم عبد 
احللي���م حاف���ظ، ح���ني كان احل�ش���ور يف 
اوق���ات العر����س امل�ش���ائية �ش���ديد الناقة 
والرتف، وهالني منظر الن�شاء اجلميلت 
ملاع���ة  �ش���هرة  باكت���اف عاري���ة وف�ش���اتني 
وعط���ور فواح���ة مل ا�شتن�ش���ق مثله���ا م���ن 
قبل، ب���ل ان تلك الده�ش���ة كان���ت تتملكني 
حدا تغيب معها ده�ش���تي م���ن روؤية اختي 
بلقي�س من دون عب���اءة، لكنها كانت توؤكد 
عل���ي ان ل ابل���غ ام���ي واب���ي مب���ا راأي���ت: 
خروجه���ا م���ع زوجه���ا اىل ال�ش���ينما ومن 

دون ان تغطي عباءة ج�شدها !
يف امل�ش���يب كن���ا ندر����س، ويف احلل���ة كنا 
نكت�ش���ف احلياة عرب م�ش���اركة زوج اختي 
الكربى )خالت���ك( وابنه���ا العمل يف حمل 
جت���ارة الدهن احل���ر والدب�س والرا�ش���ي، 
والتع���رف اىل �ش���لوك من الرق���ة والهدوء 
م���ن رجال طيبني من اآل عجام: العم هادي 
)ابو لطيف( العم جا�ش���م )ابو يع�ش���وب(، 
العم عزيز )اب���و فاهم( والعم احلاج كاظم 

واولده، العم احلاج مقداد واولده، العم 
كاظم احمد )ابو �شاطع(، ويف احللة عرفنا 
تق�ش���يما للوقت: ال�ش���باح والظهر للعمل، 
والراحة وال�ش���تجمام ع�ش���را حيث بيت 
عم���ي تقي عج���ام، وفيه عون  ا�ش���ايف يل 
فف�ش���ل عن �شقيقتي ال�ش���غرى املتزوجة، 
�شارت ابنتهم ال�ش���مراء اجلميلة، �شارت 
ب���دلل  اخ���ي وكان���ت حتيطن���ي  خطيب���ة 
حقيقي واهتمام مبالغ فيه حد انها مل تكن 
تقبل توجيه لوم يل عن ت�شرفاتي ال�شقية 
وفو�ش���اي الرهيب���ة مابني جنب���ات البيت 
الكب���ر وحركات���ي القافزة بني �ش���يارتني 
كان���ت تعود اليهم: �ش���يارة احلمل وبا�س 
ال���ركاب امللون " دك النجف"، وكان لوفاة 
عم���ي احلاج تق���ي وقعها املوؤث���ر علّي فمع 

غيابه افتقدت قلبا رقيقا وحانيا علّي.
جمال ذل���ك البي���ت كان يعني عن���دي وقتا 
لينتهي من اللعب ب�" باي�ش���كالت" ابنائه 
حممد وعلي وحم���زة، ولطاملا وقعت منها 
وجرح���ت ي���دي او �ش���اقي او متزقت بني 

ثيابي.   " اطراف  "زناجيلها 
يف ال�ش���ارع الع���ام بامل�ش���يب وم���ن اجلهة 
املقابلة ملحلتنا وقفت اي���ام خمي�س كثرة 
بانتظار اخ���ي عائدا من درا�ش���ته ببغداد، 
وتعلم���ت من انتظ���ارات متتد م���ن الثالثة 
بع���د الظه���ر اىل الغ���روب احيان���ا دون ان 
احظى باخي ن���ازل من احدى ال�ش���يارات 
القادمة من بغداد، تعلمت ان اوطن نف�شي 
عل���ى اخليبة، وعلى ملم���ح متخيلة لخي 
وانا اهم بالرمتاء بني اح�ش���انه، وكانت 
تلك امل�شاعر �شببا يف بكاء طويل ياخذين 
قا�ش���م يعن���ي  فع���دم ح�ش���ور  اللي���ل،  يف 
ليلتني ا�شافيتني)اخلمي�س واجلمعة( من 
الوح�ش���ة يف بيتنا وحرماين من �شيارات 
او دم���ى تتح���رك، ب���كاء كن���ت اح���اول ان 
اجعله م�ش���اركة لمي وهي تبكي وحدتها 

معي يف البيت املوح�س.
الآن يا من �شاركته الحلم يف بيت واحد، 
واكت�شفت معه ب�شاتني مده�شة تغدق علينا 
عنبا وتوتا ل اع���ذب ول احلى، فيما نحن 
نهز �شيقاننا يف جداول املاء النحيلة، الآن 
يام���ن رقت يل معه نهارات احللة وحدائق 
بي���وت اهلنا فيها قب���ل ان تنفتح لنا بغداد 
عرو�شا �شينمائية وبهجة معرفة وانفتاح 
ايام جامعية، الآن اكتب هذه ال�ش���تعادات 
وقد م���ات ايتمات���وف.. الآن انا على يقني 

من يتم ايامنا يف الوزيرية.
كتبت يف حزيران 2008 بعيد اعلن موت 

ايتماتوف
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اأ�ش���دقاء   - بلفي���ل  اأ�ش���هر  مقاه���ي  ح���ي  اأح���د  نلتق���ي يف 
ومعارف،انا و�ش���ديقة عراقية فرن�ش���ية وجوزفني ال�شوداء 
املارك�ش���ية  والرتكي���ة  فيتنام���ي   – امل���اين  م���ن  املتزوج���ة 
كي���ويل وابنتاه���ا اأو مع كيك���و اليابانية الت���ي  حتدثني عن 
)هاروكام���ي(  وزوجه���ا اليطايل روبرتو، ه���ري جوليان 
مدير اأحد امل�ش���ارح، اأوغو�ش���تني  الوجودي  �ش���احب مكتبة  
تط���ل على ركن ال�ش���ارع، نلتقي  م�ش���ادفة او على موعد  مع 
بع�ش���هم   يف مقه���ى Aux Foleis(اأوف���ويل( اأي مقه���ى 
املجان���ني بالفرن�ش���ية، نحت�ش���ي قه���وة الأ�شربي�ش���و القوية  
اأوكوكتي���ل  الغروغ ال�ش���اخن  بالتوابل والع�ش���ل والليمون 
نتدفاأ به يف جل�شتنا  على الر�شيف  حتت املظلت او بدونها  
نتلق���ى دعاب���ات املط���ر و ل�ش���ع الري���اح الب���اردة  ونغرق يف 
فو�ش���ى اللغات التي تتناثر حولنا من  اأ�شوات العابرين اأو 
نن�ش���ت لأغاين  اديث بياف  يبثها جهاز املو�شيقى يف املقهى  
العتي���ق ال���ذي كان ب���ني احلربني م�ش���رحا �ش���غرا ومطعما  
تغني في���ه اديث بياف. الندل  جزائريون قبليون، بهم ظرف 
فات���ن وبع����س �ش���خرية لذع���ة، يحتف���ون بي وب�ش���ديقتي، 
يقدم���ون لن���ا طلباتن���ا حمفوف���ة برتح���اب  داف���ىء مييز حيَّ 
بلفي���ل املختل���ط، فهنا تتجم���ع غيتوهات مغاربية و�ش���ينية 
وعربية م�ش���ارقية  وتركية وافريقية �ش���وداء، وي�ش���كل حي 
بلفي���ل  ب���رَج بابل م���ن اأجنا����س ولغ���ات وملم���ح واأزياء و 
ثقاف���ات هجين���ة، ويف املقه���ى مت���وج ظ���لل  مرتاق�ش���ة من 
�ش���نوات ما بعد احلرب العاملية الأوىل وما رافقها من حراك 
ثقايف راف�س، وبيانات �شاخطة، واأزمات اقت�شادية، اأ�شغي 
يف مقه���ى)اأو ف���ويل( اإىل اإديث بياف تغن���ي احلياة ومتجد 
احل���ب وتهج���و احلروب ب�ش���وت حزنه���ا الأ�ش���ود ولوعتها 
ونربته���ا احلافي���ة، هن���ا كان���ت جت���وب ال�ش���وارع واملقاهي 
تغن���ي  للن�ش���اء والرج���ال الذين اكت���ووا بن���ران احلروب، 
جائع���ة وم�ش���ردة تنتقل م���ن مقه���ى اإىل مقهى وتن�ش���د: )كل 
�ش���يء ميكن اأن يتهاوى، الأر�س واجلبال وال�ش���جر واملدن، 
احلب وحده يلب���ث يف الأعايل(. كان اأول ما راأيت من اإديث 
بياف، قربها يف مقربة )بر ل�ش���يز( وباق���ات زهور ليزال 
حمبوه���ا الأوفي���اء ي�ش���عونها يف �ش���باحات الذك���رى عل���ى 
قربها، ترقد بني العظماء يف اأ�شرحتهم الرخامية حمفوفني 
برقرقة النوافر و�شذا الأزاهر و�شدو الطيور، هنا اأو�شكار 
وايلد ولفونتني وبلزاك ومار�ش���يل برو�ش���ت واإيف مونتان 
وج���ان كوكت���و وغرهم م���ن �ش���كان الأبدي���ة.. يف مقهى)اأو 
ف���ويل(  يحفظ���ون �ش���ورها واأغانيه���ا ويطلق���ون  ظلله���ا  
على م�ش���اءات املقهى فتفي�س �ش���جنا، ع���ادًة  مايرتاد املقهى 
ر�شامون و�شعراء ومفكرون هام�شيون هاربون من املظاهر 
املرتف���ة ملقاهي و�ش���ط باري�س يف ال�ش���ان جرمان وال�ش���ان 
مي�شيل وال�ش���انزليزيه وعلى م�شافة كيلومرت من املقهى يقع 
مقر احل���زب ال�ش���يوعي املع���روف مببناه احلداث���ي والكرة 
الرخامي���ة العملق���ة يف حديقت���ه وهن���ا كان الرتوت�ش���كيون 
والفو�ش���ويون اأ�شياد ال�شارع وحمر�ش���ي الهام�س والي�شار 
املتط���رف، يقول اأح���د الندل: )الفنانون الهام�ش���يون اأطلقوا 
عل���ى املكان ا�ش���م مقه���ى املجانني بع���د احل���رب الوىل( تلك 
�ش���نوات الزلزل���ة  الت���ي ُعرف���ت بال���رتف املف���رط والتحل���ل 
واجلن���ون والله���و والبيانات الفنية وال�ش���عرية الغا�ش���بة، 
ويف تلك ال�ش���نوات كان املثقفون يق���ودون اأمزجة املجتمع، 
تارك���ني ب�ش���ماتهم على تفا�ش���يل احلياة اليومي���ة والأمكنة 
العام���ة واملقاه���ي واحلان���ات والزي���اء،  ويف تل���ك احلقب���ة 
املجنونة  اأطلق )اندريه بروتون( بيانه ال�ش���وريايل ال�شهر 

�شنة 1924..
تغ���ر الزم���ان والب�ش���رغر اأن الفنان���ني والبوهيميني لبثوا 
يلتقون يف مقه���ى )اأو فويل( فرتاهم منهمك���ني بالكتابة، اأو 
تخطيط  ال�شكت�ش���ات، اأو تدوين املو�ش���يقى، يتب���دل الرواد 
والزبائ���ن وتبقى بي���اف  وحدها  تذّكرنا بعبورها ال�ش���اطع  
لوحت���ان اإعلنيت���ان تزين���ان واجه���ة املقه���ى تبقتا م���ن ذلك 
الع�شر حتملن �شورها مع م�شاهر اأمثال: �شديقها ال�شاعر 
ج���ان كوكتو، وموري����س �ش���يفاليه، وعلى مبعدة خم�ش���مئة 
مرت  من املقهى  �ش���عودا يف �ش���ارع بلفيل املرتفع، جند لفتة 
�ش���غرة مثبتة على جدار مبن���ى متهاو يحمل الرقم 72: هنا 

ُولدت اإديث بياف يف 1915..
يف هذا ال�شارع  القيامي  املجنون، ي�شكل ال�شينيون اأغلبية 
مهيمن���ة، فهنا مطاعمهم واأ�ش���واقهم ومو�ش���يقاهم ونواديهم 
وم�شارفهم، يليهم الأفارقة وعرب �شمال اإفريقيا وال�شوريون 
وامل�ش���ريون، وال���كل يع���رف اأين ول���دت الع�ش���فورة )اإديث 
بي���اف(، ويعرف اأي���ن كانت تغني كاأنها لت���زال حتيا بينهم، 

فت�ش���مع  اآخ���ر،  مقه���ى   اأم���ام  غنية مت���ر  اأ
باري����س التي غّنته���ا بعد  حترير 

مدينته���ا من الحت���لل النازي، 
اأو ترى مل�ش���قات من �ش���نوات 
عاملي���ة  لأيقون���ات  ال�ش���تينيات 
جي���م  واملغن���ي  غيف���ارا،  مث���ل 
وج���ه  يتو�ش���طهما  موري����س 
بي���اف ونظرته���ا الليلي���ة  تطّل 

عل���ى الع���امل م���ن علي���اء حزنه���ا 
الذهبي..

لطفية الدليمي

�شنوات اجلنون  يف �شارع بلفيل..

)�أيام باري�سية(

قناديل

ترجمة: علي عبد االأمري�شالح

رج���لن، ل حدود حلبي لهما، ول اإط���ار لثقتي بهما، 
ول �ش���بيه للطماأنينة التي ي�ش���بغانها علّي. وللفي�س 
الذي يت�ش���اعد كالرغوة اإىل اأعلى الوجنة، ويرفرف 
كالع�ش���فور حي���ث يتهالك التما�ش���ك وينفلت احلنني 

جارفًا كل ما اأمام الدموع من عرثات.

اأحيانًا اأبكي يف ا�شتعادة ا�شميهما من فرط التعاطف 
والإح���رتام اللذي���ن ل مياثلهما فيه اأح���د، على طول 
و�ش���عة القائمة التي تنتظ���م الآلف ممن عرفتهم من 
الرج���ال والن�ش���اء، واأح�ش���ب اأن من اأف�ش���الهما علّي 
ح���دودًا ل ميكنن���ي اأن اأحده���ا، ومعاين ل اأ�ش���تطيع 
اأن اأر�ش���دها، وياأخذين احلب لهما اإىل حدود البكاء 
حني اأذكرهما، وما اأكرث ما اأذكرهما، فهما ممن اأ�شبغ 
عل���ى روحي الطماأنينة وعلم���اين كيف ميكن للحياة 
اأن ت�ش���مو وتتاأل���ق ويتوا�ش���ل اإ�ش���عاعها اإىل ثناي���ا 
ال���روح، ويتغلغل يف ت�ش���عبات ال�ش���مر، ويرفدين 
بالع���زم والق���وة وال�ش���لم، والوداعة والتوا�ش���ع، 
وال�ش���عي اإىل ا�شتنفاد الطاقة يف البحث عن الأجمل 

والأكمل والأ�شفى، لكي اأقرتب منهما، وهيهات. 

ملاذا اأبكي عندما اأتذكرهما؟ وملاذا تت�شاعد اأنفا�شي، 
ويجرفن���ي احلنني اإليهم���ا وكاأنهما على مقربة مني؟ 
ومل���اذا األ���وذ بهما �ش���اعة تتوه���ج امل�ش���اعر، وتنفتح 
ال���روح على اآف���اق ل علقة له���ا بعامل الأك���وان التي 
اأن���ا فيه���ا؟ وملاذا اأن���زل بهما من علياء م���ا خلقته لهما 
روحي، ور�ش���مه لهما تكويني م���ن عامل ل حدود فيه 

للرباءة  وال�شفاء والأمل املحفوف بالتاآكل؟

من بني اآلف الأ�ش���ماء يربز ا�شمان .  يكفيان لإن�شان 
اأفنى عمره يف التاأمل ، وانتهى به الأمر اإىل البكاء.

مل يك���ن الب���كاء علمة ح���زن، ولكنه ا�ش���تجابة لزخم 
للتف�ش���ر  تخ�ش���ع  ل  الت���ي  وامل�ش���اعر  العواط���ف 
والتاأوي���ل .  هذا احلزن ال�ش���فيف هو ما يف�ش���ح عن 

قيمة ما خلفه اأثر هذين الإ�شمني يف تكويني. 

هم���ا اثن���ان، واحد من ال�ش���رق الأق���رب، والآخر من 
ال�ش���رق الأبع���د .  وهم���ا يخت���زلن بني م�ش���افتيهما 
م�شافات مكتنزة باأجمل ما يف الإن�شان من قوة ومن 

عطاء، و�شرف وكربياء.

املواق���ف؛  وت�ش���فح  املاآث���ر،  ل�ش���تعادة  معن���ى  ل 
والإ�ش���تعانة بقوامي�س الدنيا لفتح الدللت وتلّم�س 

الأثر.

هما رجلن؛ لكنهما م���ن تكوينات اجلمال التي متلأ 
القل���ب بالدم���ع احلل���و ومتنح الع���ني تل���ك الإغفاءة 

احلاملة على الوجود وما بعده.

رجلن ...  اأي رجلني !

اخلليل ب���ن احمد الفراهيدي الب�ش���ري، واإرن�ش���تو 
جيفارا. 

يا لهذا الر�شيد الباذخ! 

رجـــــالن...  �أي رجـــلـــيـــــن! 
حممد �شعيد ال�شكار

mohammed_saggar@yahoo.fr

ــة ــري ــوزي �ل �لــــقــــّد�ح يف  ـــــام  و�ي �إيــتــمــاتــوف 
علي عبد االأمري عجام

هريتا موللر بعد فوزها بـ)نوبل(: �لفوز �سيء جميل، لكنه ال يغري �سيئًا بالن�سبة يل


