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المركز األول :قصة مدينتين

الرواية «الكتــاب» األكثر مبيعا ً على اإلطــالق في تاريخ
الكتب البشـــرية هي رواية «قصة مدينتني» للكاتب
اإلنكليزي العــريق «تشارلز ديكنز» والتي مت نشــرها
في العام 1859م وحققت مبيعـــات جتاوزت الـ 200
مليــون نسخة حــول العالم كله .الــرواية التاريخية
تسلط الضوء على محنة الطبقة العاملة الفرنسية «قبل
إن��دالع الثورة الفرنسيــة» حتت قمع االرستقراطية
والطبقية التي كانت سائدة في املجتمعــات خالل هذه
الفتــرة  ..ثم الوحشية الهائلة التي مارسها الثوريون
ضد الطبقة االرستقراطية خالل السنــوات األولى من
اندالع الثورة .هذه الرواية هي الرواية األكثر تدريسا ً
في املدارس الثانوية في الواليات املتحدة والكثير من
دول العالم ملا حتتوي من مفــردات أدبية ولغوية رائعة
– كعادة ديكنز – إلى جانب أبعاد إنسانية وتاريخية ال
مُيكن أن ُتنســى أو يتم جتاهلها بأي حال من األحــوال.
ونحتاج كعــرب لقراءة هذه الرواية حتديدا ً باعتبــار
ان الكثيــر ج��دا ً ممن ي��ق��رأون ه��ذه السطــور غالبا ً
اندلعت ثورة في بالدهم ! ُمقاربة أحداث هذه الرواية
بالتغييــرات االجتماعية والسياسية التي حتدث في
منطقتنا هذه الفتــرة رمبا سيكون شيئا ً مهمــا ً جدا ً لنا
جميــعاً.

المركز الثالث :األمير الصغير
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رواية فــرنسية كتبها «أنطوان
دو س��ان��ت إك��س��وب��ي��ري» مت
نشـرها ألول م��رة ف��ي العام
 1943م «توفي الكاتب بعد
نشرها بعام واح��د» وحققت
مبيعات هائلة على مــر السنني
جت���اوزت ال��ـ  140مليـــون
نسخة .الرواية مت اختيارها
ك��واح��دة م��ن أف��ض��ل رواي���ات
القرن العشرين على اإلطالق
ومازالت حتى يومنا هذا حتقق
مبيعات سنوية تتجاوز املليون
نسخة حول العالم بعد أن متت
ترجمتها إلى  230لغة ولهجة
محلية .القصة خيالية وقريبة
من أدب األطفال حتكي عن ذلك
الفتى الذي يرسم أشياء تتحول
إلى موجودات حية ..يستقل
طائرة فتسقط في الصحراء
فيقابل أميــرا ً صغيرا ً يكتشف
انه من كوكب آخر  ..وتستمر
أح��داث القصة عبر  28فصالً
قصيرا ً ومتناهي القصــر.

المركز الخامس :حلم الغرفة الحمراء
أفضــل الروايات الكالسيكية التراثية
الصينية على اإلطالق بال ُمنازع كتبها
«تساو – شيويه – تشني» في أواخ��ر
القــرن الثامن عشـــر ومت نشــرها
ع��دة م��رات ما بني العامني «1754م –
1791م» .الرواية باعت أكثــر من 100
مليون نسخة حـول العالم وتعتبــر
توثيقا ً وتأريخا ً ُمقـربا ً حلياة الصينيني
ف��ي تلك الفتـرة وتسلط ال��ض��وء على
جميع تناقضات اإلمبراطورية الصينية
بدءا ً من عائلة االمبراطور وأقربائه إلى
الفقـراء واملسـاكني والفالحني ورج��ال
الدين وغيرهم .كتب «تساو – شيويه
– تشني» روايته وهو شيخ عجـوز وفي
ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية في
إحدى ضواحي بكني التي يسكنها الفقــراء
وكتب  80بابا ً من هذه الرواية ثم فــارق
احليــاة قبل أن ُيكملها.
بالتأكيــد لم يكن يعرف أن روايته تلك
ستكــون أعظم رواية تراثية صينية على
اإلطالق وأن مبيعاتها ستتجاوز الـ 100
مليــون نسخة حول العالم.

المركز الثاني :سيد الخواتم

امللحمة اخليــالية اخلارقة
ال��ت��ي يعرفها اجلميــع اآلن
والتي ألفها الكاتب البريطاني
«تولكيــن» – صاحب رواية
«الهوبيت»– ومت نشــرها
في  3مجلدات ألول م��رة في
العامني 1954م – 1955م.
حققت ال��رواي��ة منذ ظهورها
مبيعــات تتجاوز ال��ـ 150
مليـون نسخة ح��ول العالم
و ُترجمت بكل لغات العالم
لتصبح واح����دة م��ن أكثـر
الروايات األدبية انتشــارا ً على
اإلطالق في القــرن العشــرين.
القصــة أصبحت معروفة
للجميــع بعد أن مت حتويلها
إل���ى ثالثيـــة أف��ل�ام «سيد
اخل��وامت» الشهيــرة ..ولكنها
– وم��ع ذل��ك – مازالت ُتقـرأ
م��ن الكثيرين ح��ول العالم
كــرواية.
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المركز الرابع  :الهوبيت  ..أو ذهاب ًا وعودة

رواي���ة خياليـــة ممُ تعة م��ن إنتــاج الكاتب
البريطاني األسطــوري «ج  .ر  .ر تولكيــن»
مت نشــرها ألول مرة فى العام 1937م وحققت
مبيعــات جتاوزت الـ  100مليـــون نسخة.
ال��رواي��ة خياليــة مليئة بقصص الساحرات
والكنوز والتنانيــن واألحداث اخليالية املُذهلة..
لن تتعجب من ذلك عندما تعــرف أن «تولكيــن»
هو نفسه مؤلف رواي��ة «سيــد اخل��وامت» التي
يعــرفها اجلميع اآلن بعد حتويلها إلى ثالثية
سينمائية ضخمة شاهدها اجلميــع بال شك.
ح��ازت «الهوبيت» على ج��ائ��زة أفضل قصة
أطفــال – في زمن نشــرها – واعتبــرها النقــاد
واحدة من أهم رواي��ات القــرن العشــرين على
اإلطــالق.
حت��ول��ت ال��رواي��ة ب��دوره��ا إل��ى سلسلة أف�لام
من النوع اخليالي امللحمي وتعتبــر تكميــالً
لسلسلة أف�لام «سيد اخل���وامت» األسطــورية
ويقوم بإخــراجها «بيتر جاكســون» نفس
امل��خ��رج ال���ذي ق��ام بإخــراج سلسلة األف�لام
السابقة  ..ومت طــرح اجلزء األول من الفيلم في
العام  .2012صحيح أن الفيــلم ُمبهـر كالعادة..
إال أن قراءة هذه الرواية هي حتمــا ً أكثر إبهارا ً
وإثارة للخيال.
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َ
يبق منهـم أحد
المركز السادس :ثم لم
روايــة بوليسيــة شهيــرة للكاتبة البريطانية
العبقــرية على مــر العصور واألجيــال «أغاثا
كريستــي» التي تعتبـر أعظم مؤلفة روايات بوليسية
في التاريخ على اإلطــالق بال منازع.
أغاثا كريستي قامت بكتابة الكثير جدا ً من القصص
البوليسية بيعت منها أكثر من «مليــار» نسخة ومت
ترجمة هذه الروايات لـ  103لغات منها طبعا اللغة
العــربية« .ثم لم َ
يبق منهم أحد» هذه الروايات الشيقة
العظيمة التي كتبتها أغاثا كريستي..مت نشــرها
للمـرة األولى في العام 1939م وحققــت مبيعــات
هائلة جتــاوزت الـ  100مليـــون نسخة – مبفــردها
– وأصبحت بال منازع أهم رواية بوليسية كتبتها
كريستي على اإلطــالق 10 .أشخاص يجيئون إلى
جزيرة ُمنعزلة في شمال إنكلتـرا تلبية لدعــوات
خ��ادع��ة  ..ليجدوا أن بينهم ق��ات�لاً يتسلى بقتلهم
واح��دا ً تلو اآلخ��ر إلى أن ميوت اجلميع «مبــا فيهم
القاتل نفسه !» .لتجد الشــرطة نفسها أمام  10جثث
وقضيـــة شديدة الغمــوض ..ال ُيعــرف فيها القاتل
من املقتــول إلى أن تظهر رسالة في زجــاجة صغيــرة
تكشف تفاصيل اجلــرمية فيما بعد للشــرطة .ورمبا
جتد الرواية في النسخة العــربية بعنــوان «جزيــرة
املــوت» ..أو باسمها األصلي الذي ذكرناه.
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