
قــبــل ســاعــة كــنــت أعــيــش بــا أب فــعــلــي، أبــي 
البيولوجي تقاعد، وأبي الوظيفي استقال 
حني رزق بأبناء، وأمي انحشرت في حدود 
القرية. اآلن أنا بأبوين وأم يريدون وصاية 

كاملة.
ضحكت مع نفسي بتوتر. كانت املرة األولى 
إلـــى مواجهة  الــتــي أضــطــر فيها  واألخـــيـــرة 
ــنـــت مـــحـــظـــوظـــا دومـــــــا بــعــائــلــة  ــتـــي. كـ ــلـ ــائـ عـ
فة، موجودة وغير موجودة، وكــان ما 

ّ
مخف

يحاولون فعله في ذلك اليوم بمثابة عملية 
تبني طفل متأخرة بأكثر من عشرين سنة، 
أمــا ما كنت أحــاول فعله فهو إعادتهم إلى 

الحالة األولى.
ــرة مـــخـــفـــفـــة ولـــكـــن  ــ ــبـ ــ ــع قــــهــــوة ونـ ــ عـــــــــادوا مـ
التقليدي  الــحــوار  تخيلته  أشــد،  بمضمون 
ــرات مــثــلــي  ــيــ ــثــ الـــــــذي يـــضـــطـــر كــــثــــيــــرون وكــ
لــخــوضــه عــنــد والدتــهــم الــثــانــيــة، خروجهم 
مــن رحـــم الــعــائــلــة إلـــى حــيــاتــهــم. حــاولــت أن 

ا.
ً
أكون هادئ

إلــى  والـــعـــودة  للجامعة  الــعــودة  مطالبهم، 
ــة بـــعـــد ســـنـــوات  ــادئــ ــيـــت، فـــــاألوضـــــاع هــ ــبـ الـ
رام  االحــتــال والقرية قريبة من  التوتر مع 
الله واملواصات مؤمنة دوًمــا، أما عناصر 
الــتــرغــيــب فــهــي وعـــد بـــزيـــادة مخصصاتي 
أخــي، وبعد  إيــاهــا  التي يعطيني  الشهرية 

التخرج فلي كل ما أريد.
أهلي تغيروا، لسُت وحدي من يتغير.

فكرت بدنيا، بل ظهرْت أمام عيني، وجهها 
بأنها قريبة،  يــكــاد يلمس وجــهــي، شــعــرت 
يمكن ألهلي  التخلي عنها. ال  يمكنني  وال 
يقفوا  أن  وبينها،  بيني  الحائل  يكونوا  أن 
ــار الــــجــــري قــبــيــل نــهــايــتــه!  ــسـ جــــــــداًرا فــــي مـ
أحــســســت بــأنــفــاســهــا عــلــى وجـــهـــي، قــريــبــة 

جًدا، أقرب من قبلة وشيكة.
الــذي مللمته من عقلي  الحزم  قلت لهم بكل 
وجــســدي ووجـــه دنــيــا، إن لــي حــيــاتــي وأنــا 

أتدبر أمرها. وليطمئنوا علّي.
كانوا خائفني ويعتقدون أنني أخفي الكثير 

أو أمضي إلى ما هو أسوأ بالنسبة لهم من 
حالي يومها.
عاد الصراخ.

 ويجب أن أخرج.
ً

وقفت، قلُت إن لدي عما
قال أخي إنني إن خرجت فأنا أختار أال أعود..
أو مشهد  كانت عبارة قوية تصلح في فيلم 

تمثيلي، وتليق بوالدة جديدة.
خرجت ولم أعد.

إال اتصااًل هاتفّيا كل أسبوعني مع أمي تظل 
خــالــه تـــحـــاول إقــنــاعــي بــالــعــودة لــلــجــامــعــة، 
ــًدا بــالــعــودة قــريــًبــا،  تــريــد أن تسمع مــنــي وعــ
بمجرد  عني  سيرضى  أبــي  بــأن  وتطمئنني 
عــــودتــــي لــلــجــامــعــة، وتـــذكـــرنـــي فــــي كــــل مـــرة 
م أنا 

ّ
بــأن أبــي تخلى عــن كــل شــيء حتى أتعل

وإخـــوتـــي. بـــاع أبـــي الـــجـــزء األثـــمـــن مـــن أرض 
ورثها عن أبيه لتسهيل دراستنا. 

تـــذكـــرنـــي أمـــــي بـــــأن أبـــــي لــــم يـــبـــق لــــه أرض، 
استولت املستوطنات القريبة على جزء منها 

عبّاد يحيى

أخــذ أخــي يــدور فــي الغرفة وهو 
يـــصـــرخ ويـــحـــكـــي كــــاًمــــا كـــثـــيـــًرا، 
يــدعــمــه أبــــي بـــعـــبـــارة أو تــأكــيــد، 
وتــدخــل أمــي الجوقة بــدعــاء وبــكــاء. استمر 
أخـــي فــي الــحــديــث ألكــثــر مــن نــصــف ساعة 
ــادًرا على فهم ما  ــف، لــم أكــن قــ

ّ
دون أي تــوق

يـــقـــول، تـــوتـــر هـــائـــل يــتــصــاعــد فـــي الــغــرفــة 
وأشعر أن دًما كثيًرا يسخن بسرعة فائقة.

مــــــرة خــــــال جـــولـــة  ـــي وألول  لــ اتــــضــــح  مـــــا 
أن  أهلي اختلفوا دون  أن  الطويلة  الصراخ 
ا وغضًبا، أبي وأمي 

ً
أدري، صاروا أكثر قلق

ـــا، ولــغــتــهــم اختلفت، 
ً

يــصــلــيــان وأخــــي أيـــض
يحضر الله فيها كثيًرا.

ــداد الـــقـــهـــوة، تــبــعــهــا أبــي  ــ نــهــضــت أمــــي إلعــ
فــي غرفة   

ً
أنني ضيف فعا وأخـــي، شعرت 

الضيوف.
تمتماتهم كانت واضحة، أمي تقول إن الحل 
ربما في الزواج، وإال ملاذا أنا مستعجل على 
العمل والتعب وجمع املــال. عا صراخ أبي 
وأخي. رتبت األمر في ذهني، أكثر ما يؤلم 
أبي أنني تركت الجامعة، هذا ظاهر حديثه، 
أما أخي فيكاد ينفجر من طريقتي بالكام، 
من املسار الذي اخترته لنفسي، لديه مشكلة 
في السيطرة على حياتي وماذا أفعل وأمي 

وأبي يوافقانه.

محمود منير

في الجدل الدائر حول قانون ازدراء األديان 
ــيــــة، ُيـــخـــتـــزل  ــن الــــبــــلــــدان الــــعــــربــ ــ ــــي عــــــدد مـ فـ
املــشــهــد كــأنــه تــمــثــيــل لـــصـــراٍع مــســتــجــد بني 
بأنها   

ً
عـــادة ف 

ّ
صن

ُ
ت وأخـــرى  قــوى محافظة 

بينما  مجتمعها؛  عن  ُمغّربة  أو  »ليبرالية« 
ــة- إلـــى  ــيــ ــاســ تـــعـــمـــد الـــســـلـــطـــة – بــــدرجــــة أســ
بتشّكلها  قان 

ّ
تتعل حقيقتني  على  التعمية 

عبر التاريخ وتوظيفها الدائم للعقائد على 
 ملصالحها.

ً
نحو انتقائي خدمة

ل بعودة النقاش 
ّ
الحقيقة املغّيبة األولى تتمث

، حول نشأة الكون 
ً
في املنطقة العربية، مثا

وماهية الــقــوى »الــخــارقــة« والــطــقــوس التي 
ــب عــقــابــهــا إلـــى آالف الــســنــني، 

ّ
ُوجــــدت لــتــجــن

ــنّي لــهــذه  ــعـ ــــول تــفــســيــر مـ وكــــــان الـــتـــوافـــق حـ
ــابــــرًا، وُيـــفـــرض  األســئــلــة الــكــبــرى مــؤقــتــا وعــ

ــورهــا 
ّ
عــــادة بــفــعــل املــؤســســة الــحــاكــمــة )بــتــط

ُيخالف  معتقدًا  ى 
ّ
تتبن قــد  الــتــي  تــاريــخــيــا(، 

مــا يــؤمــن بــه نــظــام وشــعــب مــجــاور، وكثيرًا 
ما جّسد الدين عصب الدعاية في النزاعات 
بني القبائل/ األمم ووسيلة »مثلى« لتعبئة 
أن ملكية األرض وثرواتها  املتحاربني، رغم 
أساسا  كانت  الناشئة حولهما  املصالح  ثم 

لنشوب الحروب.
ــلــــف الـــــنـــــاس بـــــني حــــوضــــي الــــرافــــديــــن  ــتــ اخــ
والــنــيــل عــلــى فــكــرة »الــخــلــق«، مــع تشابهات 
عديدة،  تفاصيل  فــي  بينهم  واستنساخات 
ــددة أو  ــعــ ــتــ وحــــــــول اآللـــــهـــــة وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا؛ مــ
ثــاثــة، وتـــبـــّدل إيمانها  بــأقــانــيــم  واحــــدة أو 
أخـــرى، وتشير  إلــى  مــن فترة  الطبائع  بهذه 
املــصــادر والــروايــات إلــى تــواصــل السجاالت 
بني فاسفة املنطقة وحكمائها، حتى تنحاز 
ــب عليها 

ّ
الــســلــطــة إلــــى رؤيــــة مـــحـــدّدة يــتــرت

قــمــع املــعــارضــني لــهــا وتــعــّرضــهــم لــإقــصــاء 
والتهميش وصواًل إلى التصفية الجسدية، 

غالبا.
حـــــدث ذلـــــك فــــي املـــجـــامـــع املـــســـكـــونـــيـــة حــني 
املسيح  »طبيعة«  حــول  مناظرتهم  تحّولت 

جريمة في رام اهلل

يمكن القول إن التّصورّات 
الحالية حول اإلسالم 
أتت متأخرة ابتداء، 

وأنّها ُوضعت  لشرعنة 
األنظمة المتعاقبة 

وُعمّمت بقوة القانون 
ومنظومته العقابية

حين دخل أبي التنظيم 
توقف عن الفالحة، كان 
النضال للدفاع عن األرض 
وانتزاع الحق فيها، في 
إحدى محصالته ابتعاًدا 

عن العالقة اليومية 
معها، ومن ثم تحويلها 
من مصدر حياة إلى رصيد 

مجّمد نحتاجه في 
الضرورات

مدينة مثالية لوالدة 
األساطير، وفي 

ساحتها ما ال يُحصى 
من أعاجيب، وجد 

فيها الكاتب الهندي 
جويديب روي- باتاجاريا 

مكانًا لنسج لغز روايته 
التي صدرت ترجمتها 

مؤخرًا

ازدراء األديان تاريخ من اإللغاء

راوي مراكش لم يحدث شيء

في المحصلة كل شيء اختفى

في الصالة لوحة 
لعائلة ممتدة عائدة 

من أرضها بثالثة حمير

التصّورات المحتِكرة 
لـ»اإليمان« لم تكن خالصة 

منطقية للجدل حوله

اختفى سائحان في 
ساحة الفنا ولم يعرف 

أحد حقيقة ما جرى

قلُت إن لدّي عمًلا 
ويجب أن أخرج... خرجت 

ولم أعد

فقط،  اهلل  رام  في  )الصورة(  يحيى  عبّاد  الفلسطيني  الكاتب  يعيش  ال 
 2012 بين  ما  نشرت  التي  روايــاتــه  في  أيضًا  وتتنفس  تعيش  إنها  بل 
اهلل  »رام  األول  عمله  في  و2015. 
المدينة  تناقضات  الشقراء«، رصد 
وتحّوالتها بعد »أوسلو«، أما في 
عمومي«  »هاتف  الثالث  عمله 
الشخصيتان  تــقــاســمــت  فــقــد 
ما  المدينة  تجسيد  األســاســيــتــان 
بـــدا مــنــهــا ومـــا خــفــي. وفــي 
»منشورات  عن  قريبًا  يصدر  عمل 
المتوسط«، هنا مقتطف منه، ما 

زالت رام اهلل ساحة السرد وبطلته.

ما ظهر منها وما خفي
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ثقافة

مقتطف

إطاللة

قراءة

إصدارات

وبــاع الباقي ليعلمنا. لم يوجعه شــيء، أكثر 
ل دراستي، أنا أفــّرط بالشهادة التي 

ّ
من تعط

يفكر هو بها دوًما، الشهادة التي ستمكنني 
من الوظيفة، الوظيفة التي قد يمكنني راتبها 

بعد ثاثة قرون على انتشار املسيحية إلى 
جــزء مــن صــراع سياسي حــول الحكم داخــل 
ــة –نـــشـــب بــســبــب  ــيـ ــانـ ــبــــراطــــوريــــة الـــرومـ اإلمــ
تــنــافــس داخــــل الــجــيــش- إلــــى أن ُحــســم إلــى 
ــّوره لـــإيـــمـــان، وتــتــابــعــت  طــــرف احــتــكــر تـــصـ
متتالية الصراعات الدينية/ السياسية حني 

انتقلت املسيحية إلى أوروبا.
لــم يختلف الــســيــاق فــي الــتــاريــخ اإلســامــي، 
حيث انــزاح االختاف حول مسائل فلسفية 
ــــام )أبـــرزهـــا  بــعــد قــرنــني عــلــى انــتــشــار اإلسـ
املــعــتــزلــة والـــتـــصـــّوف وإخـــــوان الــصــفــا( إلــى 
قــتــال عــلــى الــســلــطــة كـــان أســبــق فــي نشوئه، 

بحسب جميع املرويات التاريخية.
الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة أن الـــتـــصـــّورات املــحــتــِكــرة 
ــة مــنــطــقــيــة  ــ ــــاصـ ــكــــن خـ ــم تــ ــ ــمـــــــان« لــ »اإليـــــ لــــــــ
وموضوعية للجدل الذي شهدته املناظرات 
فــي املــســاجــد )لــتــأســيــس املـــــدارس فــيــهــا( أو 
ــاءت نــتــيــجــة  ــ ــا جــ ــمـ األســــــــواق والــــقــــصــــور، إنـ
ــة الــرســمــيــة لـــهـــا، بـــل يمكن  فــــرض املـــؤّســـسـ
صوّرات الحالية حول 

ّ
القول إن التصّور/ الت

ها ُوضعت 
ّ
اإلســام أتت متأخرة ابــتــداًء، وأن

وُعــمــّمــت  املتعاقبة  األنــظــمــة  لشرعنة   
ً
أصـــا

وأنها  العقابية،  ومنظومته  الــقــانــون  بــقــوة 
ليست ثابتة أو مستقّرة وستتبّدل مع تغّير 

.
ً
السياسة وقوانينها اآلن ومستقبا

وعــلــيــه، يــجــدر الــتــســاؤل عــن معنى »ازدراء 
األديان«، إذا كان القاضي واملتهم والشهود 
والــثــروة  الــقــرار  تحتكر  لسلطة  محكومني 
على  يختلفون  مواطنيها  وتترك  واملعرفة، 

شكل إيمانهم.

بعد سنوات من شــراء شقة في رام الله أزرع 
ا 

ً
على نوافذها زهورًا تافهة، أو أقترض مبلغ

كــبــيــًرا ألشــتــري قطعة أرض. هــكــذا يـــرى أبــي 
املسار الطويل دون أن يلحظ أي سخرية فيه، 

ال هو وال أمي.
حــني دخــل أبــي التنظيم تــوقــف عــن الفاحة، 
لـــلـــدفـــاع عـــن األرض وانـــتـــزاع  كــــان الـــنـــضـــال 
الحق فيها، في إحدى محصاته ابتعاًدا عن 
العاقة اليومية معها، ومن ثم تحويلها من 
إلــى رصيد مجّمد نحتاجه في  مصدر حياة 
الــــضــــرورات ونــنــتــظــر أن تــزيــد الــســنــوات من 

قيمته، وكانت الضرورة األهم تعليمنا.
لعائلة  كبيرة  زيتية  لــوحــة  بيتنا  فــي صــالــة 
ممتدة عــائــدة مــن أرضــهــا بثاثة حمير تئن 
يتعربشون  وأطــفــال  منتفخة  شـــواالت  تحت 
ــكــــون تـــلـــك الـــلـــوحـــة  الــــســــنــــاســــل، يـــمـــكـــن أن تــ
لــم يبق لنا  أبــي،  الزيتية آخــر صــورة لعائلة 
من الفاحني إال اسمهم. كأنها صورة ألجداد 

ــا َمـــن فــي الـــصـــورة قبل 
ّ
بــعــيــديــن، مــع أنــنــا كــن

سنوات قليلة فقط.
زيتوننا تقطفه عائات من قــرى أخــرى على 
نــســب مــــحــــددة، وحــــني يــجــلــبــون الـــزيـــت إلــى 
ارتــيــاح على وجــه أبي،  البيت أشعر بمامح 
ليست سعادة بل ارتياح يشبه مامح الوجه 
بعد شرب املاء، بعد ملء نقص ما. ربما كان 
ذاك الرغبة الدفينة غير الواعية واملتوارية في 

التحّول إلى مالك أرض يعمل فيها آخرون. 
في املحصلة كل شيء اختفى، األرض وامللك 
والـــنـــقـــص والـــرغـــبـــة، عــلــى عــتــبــات جــامــعــة 
ا عما اعتقدت أنه أهم وأجدى. 

ً
تركتها بحث

ــــاألرض الـــتـــي أعــطــاهــا إيـــاه  تـــصـــرف أبــــي بــ
أبوه، وتصرفت أنا بالجامعة التي أعطاني 
إيــاهــا أبـــي، كــنــا مــتــعــادلــني غــيــر أنــنــي كنت 
ا. 

ً
أقطع السلسلة وال أنوي توريث أحد شيئ

على األقل هذا ما كنت أريده وتواطأْت معه 
دنيا في عقلي.

السلطة والغيب

برق أحمر أضاء السماء

ميتافيزيق  بعنوان  حديثًا  الصادرة  مجموعته  بيضون  عباس  اللبناني  الشاعر  يوّقع 
الثالثاء،  السادسة من مساء بعد غٍد،  إلى  الثامنة  »الساقي« من  الثعلب، في جناح دار 
عشرات  لبيضون  للكتاب«.  الدولي  بيروت  »معرض  لـ  الستين  ــدورة  ال فعاليات  ضمن 
اإلصدارت بين رواية ومجموعات شعرية، وكانت أحدث مجموعاته، التي صدرت قبل 

هذه،«صالة لبداية الصقيع« )2014(.

مطربات بالد الشام كتاب الصحافي محمد منصور الذي صدر حديثًا عن دار »الريس«، 
وحفالتهن  وحياتهن  الفنانات  أخبار  إلى  الفنية،  الصحافة  على  معتمدًا  يعود  وفيه 
القرن  المغنيات ممن اشتهرن في  الدمشقية، ويكشف عن مجموعة من  الحياة  في 

العشرين وأثرن في الحياة الغنائية والطربية في تلك الفترة.  

عبد  المترجم  العربية أصدرت دار »توبقال« حديثًا كتاب  الترجمة  نهضة  تحت عنوان 
الكبير الشرقاوي، الذي يعود فيه إلى تاريخ حركة الترجمة العربية منذ ترجمة األدب 
الملحمي إلى العربية في بداياتها حتى مشروع سليمان البستاني، إذ يعتبر ترجمة البستاني 
العصر  في  العربية  للترجمة  وبداية  الترجمة  نهضة  لمرحلة  نهاية  هوميروس  إللياذة 

الحديث. كما يعود إلى مشاريع القرن التاسع عشر الذي يعتبره قرن الترجمة بامتياز. 

صدرت حديثًا ترجمة رواية البارون ساكن األشجار للكاتب اإليطالي إيتالو كالفينو، عن 
»الهيئة المصرية للكتاب«. الرواية، هي الثانية من ثالثية »أسالفنا«، وقد نقلتها إلى العربية 
»الفسكونت  بعنوان  األول منها  الجزء  أيضًا  نقلت  التي  أماني فوزي حبشي،  المترجمة 

المشطور«. 

سناء أمين

ــّراكــــش«، الـــصـــادرة  فـــي روايـــتـــه »راوي مــ
رًا بترجمة عربية لـ علي عبد األمير 

ّ
مؤخ

صالح عن سلسلة »إبداعات عاملية« في 
 الروائي الهندي جويديب 

ّ
الكويت، يستل

روي-بـــاتـــاجـــاريـــا، خــيــطــا بـــّراقـــا مــن أحــد 
دات ألف ليلة وليلة، فينصب مسرح 

ّ
مجل

الــوقــائــع فـــي ســاحــة الــفــنــا الــشــهــيــرة في 
ــّراكــــش -مـــديـــنـــة الــســحــر فـــي املــؤلــفــات  مــ
الباعة  مثل  ويفرُد  واألدبية-،  التاريخية 
ناسجا  حكايته،  تفاصيل  فيها  الجّوالة 
 مـــن أخـــرى 

َ
عــلــى لــســان حـــّســـان الــحــكــايــة

الــصــور، وتصير  فيه  تتراكب  تتابٍع  فــي 
الحقائق والبحث عنها ما يشبه تطريزًا 

على قماٍش من لغز.
 مثالّي لوالدة 

ٌ
مّراكش، بحّد ذاتها، مكان

األساطير، وفي ساحة جامع الفنا نفسها 
مــا ال ُيحصى مــن أعــاجــيــب؛ املــــاّرون بها 
ونظراتهم  بمامحهم  فيها،  واملقيمون 
ومــابــســهــم وأشـــغـــالـــهـــم وانــتــظــاراتــهــم، 
يصلحون على نحٍو بديع لصناعة لغز 
ــة. هـــذا مــا صــنــعــه روي- ــ مــحــكــم فــي روايـ
باتاجاريا في كتابه. جعل حّسان، يروي 
 –سيصير جــزءًا منها فيما بعد- 

ً
حكاية

وهـــو ُمــحــاط بــأولــئــك األشـــخـــاص الــذيــن 
يـــمـــلـــؤون عــيــنــيــه بــاملــشــاهــد وُيــلــهــمــونــه 

الخيال. 
كــــان ذلــــك فـــي لــيــلــٍة قــبــل بــضــع ســنــوات 
مــضــت عــنــدمــا اخــتــفــى زوجــــان أجنبيان 
)امرأة فرنسية أميركية ورجل هندي( في 
 حقيقة 

ّ
تلك الساحة، ولم يعرف أحد قط

مــا جــرى لهما. كانت تلك الــســّيــدة امــرأة 
الساحة،  الجميع في  جميلة جــدًا، فتنت 
انتباه  أثـــار  الــغــامــض  بسلوكه   

ُ
والـــرجـــل

املراقبني الفضوليني. مع ذلك يبدو اليوم 
فق مع أحــٍد حــول الغموض 

ّ
أن ال أحــد يت

ــزال يـــقـــبـــض عـــلـــى مـــابـــســـات  ــ ــ ــــذي ال يـ ــ الـ
اختفائهما.

أصــبــح حــّســان، راوي الــحــكــايــات، يجمع 
املستمعني في الساحة كل عام ليتقاسم 
معهم ذكــريــات تــلــك الــلــيــلــة، مــحــاواًل من 
أنــاٌس  اللغز.   

ّ
وحــل استحضارها  جديد 

، بــهــلــوانــات، 
ٌ
ــة وصــــوب، عـــّرافـــة

ّ
مــن كــل مــل

ــون، مــرّوضــو أفـــاع، 
ّ
عــازفــو كــنــاوة ومــغــن

بــائــعــات قــرويــات، تــّجــاٌر بــربــر وطـــوارق، 

القارئ  صبر  واالستطرادات  التقاطعات 
في اختبار، لكن استدعاء املكان برشاقة 
الرواية باستمرار؛ ساحة  هو ما يؤّجج 
الــفــنــا حــّيــة عــلــى نــحــٍو قــد ال تــكــون مثله 
كثير من الشخصيات. الوصف عند روي-

بــاتــاجــاريــا حـــــاّد، يــفــيــض بــالــتــفــاصــيــل، 
والـــروايـــة تــتــحــّرك فــي املــتــاهــة الصاخبة 
لــلــمــديــنــة الــقــديــمــة، وتــنــفــتــح فـــي أحــيــاٍن 
على أماكن أبعد، من جبال األطلس، بني 

الصحراء  حــّب، وحتى  الغموض وقصة 
الــشــاســعــة حــيــث تــتــآمــر الـــريـــح والـــرمـــال 

رباء الجّوالة.
ُ
البتاع الغ

الحكاية  تقاليد  تقلب  مــراكــش«  »راوي 
ــي الـــطـــبـــيـــعـــة  ــ املـــــلـــــغـــــزة، وتـــســـتـــقـــصـــي فــ
شيئا  بــوصــفــهــا  للحقيقة  االســتــثــنــائــيــة 
دائم التحّول، وكأنها تقول ال يمكن إدراك 

ست.
ُ
أبعادها حتى وإن مل

ـــشـــّكـــل هــــذه الــــروايــــة جـــــزءًا مـــن ثــاثــيــة 
ُ
ت

في  »أنتيغون  صاحب  الهندي  للروائي 
قندهار«، إن جاز التعبير، تدور أحداثها 
فـــي الــعــالــم اإلســـامـــي، فــالــثــانــيــة »مـــاك 
الــضــوء« تنتقل إلــى إيـــران وتتحّدث عن 
 والـــشـــعـــر الـــفـــارســـي. 

ّ
الـــتـــصـــّوف والــــخــــط

والثالثة »مقهى جميل بغداد«، هي قيد 
الــكــتــابــة، تــجــري فــي الــعــراق وتحكي عن 

اإلرث األدبي في عهد الخافة.

 شاّبة رشيقة بزيٍّ 
ً
بعضهم يصف امــرأة

مــغــربــّي تــقــلــيــدي ومــنــديــل عــلــى رأســهــا، 
ببنطاٍل  ســّيــدة  يــتــذّكــر  اآلخـــر  وبعضهم 
على  ُيجِمعون  لكنهم  ــى. 

ّ
ُمــوش وقميٍص 

ذر سوٍء يتطّيرون منها، في تلك الليلة 
ُ
ن

 
ٌ

املـــشـــؤومـــة: قـــمـــٌر أحـــمـــُر مـــريـــب، وبـــــروق
حمراء أضاءت السماء.

مع كل حكاية تتناقض األحداث وتتحّور، 
ــاب الـــــــذاكـــــــرة، ويــصــيــر  ــبــ ــــي ضــ تـــــــذوب فـ
 مــلــتــبــس، مــثــل مــصــيــرهــا. 

ٌ
لــلــقــّصــة مـــنـــاخ

يــصــبــح حــــّســــان، الــــــذي يــســعــى لــتــبــرئــة 
توّرطه  بتهمة  املسجون  مصطفى  أخيه 
أو حتى  »الجريمة«، صانع أساطير  في 
جزءًا من لغز ربما يبحث عنه آخر. أخوه 
 ،

ً
أسطورة قصتي  »اجعل  يترّجاه:  نفسه 
يا حّسان، فأنت وحدك تستطيع ذلك«. 

فـــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن املـــــــــواضـــــــــع، قـــــــد تـــضـــع 
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