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 تجارب الكتاب مع الليل  ... العالم السري للكتابة واالستعارات
لكونه سحرًا لدى المبدعين 

الأ�شكاِل  الكوِن ويزدهر فيه املحُو: حمُو  اللَّْيل تهيُج مواِجُع  يف 
ُيرى  اأْن  يجب  ما  ُيرى  فال  والأمكنِة،  واخلطاباِت  والأ�شواِت 
ُوحو�ش  ذكرى  �شمٍت  يف  ُر  ُتقطِّ لُظلمٍة  اإّل  �شطوة  فيه  تبقى  ول 
احلكاياِت القدمية وهي ت�شهل يف اأخيلِة النا�ِش، ومتالأ كياناِتهم 
باخلوِف والهواج�ِش وامُلكابدِة. ولكّن لليِل �شحًرا لدى املبدعني، 
فهو واهُب عزلِتهم، والعزلُة يف ُعرفهم �شفاٌء ُيحرُِّر اأفكاَرهم من 
اأنظمِة الرقابة النهارية، ومينحهم القدرة على قراءة ذواتهم يف 
ات�شالها مبا حولها. اإنه منبُع تخييلهم، وج�رُسهم اخلفيُّ للعبوِر 

اإىل فجِر ا�شتعاراتهم. 
الأهدل  وجدي  يتحدث  بالليل  العربي  املبدع  عالقة  ولتعرُِّف 
قد  اأين  يعني  فهذا  الليل،  اأكتب يف  اأن  اأقرر  "حني   ، روائي ميني 
بلغت احل�شي�ش الأ�شفل من الياأ�ش والإحباط، واأنه مل يعد اأمامي 
�شوى ال�شتعانة ب�شديقي »اجلني« الذي يح�رس يف الليل، كما هو 
معروف عندنا نحن مع�رس املجانني، الذين نفغر اأفواهنا بانتظار 

الإلهام. 
ُملتٍه  اأنه  يبدو  واأحيانًا  اأحيانًا،  يح�رس  اللطيف  »اجلني«  وهذا 
ليتل�ش�ش  اأ�شود  قط  ج�شد  بتقم�ش  اأو  هندي،  فيلم  مب�شاهدة 
ولكنني  ب�شورة فظة،  اأطلبه  ل  اأنا  الن�شاء. وعلى كل حال،  على 
اأتركه على مزاجه، ويكفي اأن اأفكر فيه لكي يعلم اأين بحاجة اإليه. 
وهذا ال�شديق لي�ش كما تت�شورون، اإنه يهبني حفنة من الأفكار 
وعلى  ويغادرين  لها،  معنى  ل  كلمات  من  اأ�شتاتًا  اأو  الغام�شة، 
ثغره ابت�شامة خبيثة، ول مرة واحدة اأوحى يل بن�ش كامل، اإنه 
بالغة  ب�شعوبة  الإبداع  وم�شات  منه  وا�شتخرج  متامًا،  ملعون 

كمت�شول ذليل. 
ولكي ل اأن�شى الأ�شياء التي يهذي بها، فاإين اأُ�شارع بتدوينها يف 
جذاذات، وغالبًا ما اأحمل القلم واأجري به على الورق يف الظالم، 
لأنه يت�شايق من ال�شوء، فياأتي ال�شباح، واأنا اأدعو اهلل اأن اأمتكن 

من قراءة خطي. 
مف�رّس  وكاأنني  الطال�شم،  تلك  فك  حماولة  يف  النهار  اأم�شي 
منذ  انقر�ش  حيوان  عظمُة  بيده  وقعت  حفريات  عامل  اأو  اأحالم 
اإذا كان  وبالذات  البداية،  الأمر خميفًا يف  يبدو  ال�شنني.  ماليني 
يتعود  بالتدريج  ولكن  عال.  ب�شوت  نف�شه  مع  يتكلم  الإن�شان 
الأهل واجلريان، واأنت نف�شك على �شماع ال�شخ�شيات وهي تتكلم 

وتتجادل وتتبادل ال�شباب. 
اأزعم  ل   ، يوؤكد  م�رسي  وكاتب  ناقد  النابي   فراج  ممدوح  اما 
اأو�شاط  بني  املتدوال  احلريف  باملعنى  طقو�ش  �شاحب  اأنني 
لها،  وا�شتعدادتهم  الكتابة  طقو�ش  عن  حواراتهم  اأثناء  الُكتَّاب، 
ا من طقو�ش بع�ش الكتاب اأثناء عملية الكتابة،  وكنت اأتعجب جدَّ
اأرن�شت همنغواي؛ حيث كان يكتب واقًفا.  خا�شة ما كان يفعله 
وطقو�شهم  للكتاب  ال�رسي  العامل  عن  للكتابة  دفعني  ما  وهو 
وغريًبا  مهوًل  عامًلا  راأيت  اأنني  واحلقيقة  الكتابة،  يف  الغريبة 
والفو�شى،  والنظام  وال�رسامة،  الدقة  بني  يجمع  ا  ومتناق�شً
الوعي والالمبالة. ومن الأعاجيب اأنه يف مرة من املرات �شاألني 
اأحد الأ�شدقاء عن املنّبهات التي اأتناولها اأثناء ا�شتجداء خما�ش 
ثم  فاأو�شح:«يعني،  ال�شوؤال،  اأفهم  مل  باأنني  له  اأ�رسُت  الكتابة. 

�شحك!« ففهمت، وما اأن اأجبُت بال، حتى نزل قويل عليه غريًبا. 
اأعرتف اأنني اعترب نف�شي بال خ�شو�شية يف اأي �شيء، �شوى عادة 
ارتبطُت  اأعرف ملاذا  الأر�ش، والتي ل  واأنا جال�ش على  الكتابة 

بها. 
من  الأمريكي  ال�شاعر  اأن  اكت�شفت  اأنني  ال�شدف  عجائب  ومن 
اأ�شل �رسبي ت�شارلز �شميك، كانت لديه عادة قريبة من عادتي، 
الأر�ش وا�شعا  واأحيانا على  ال�رّسير،  حيث كان يكتب وهو يف 
عن  �شيًئا  ل  اأ�شجِّ باأن  يوًما  اأهتم  مل  عليها.  يتكئ  عالية  و�شادة 
عادات القراءة والكتابة، وقد تهربت يوًما من حوار عن مكتبتي 
واأهم قراءاتي، اأنا كائن نهاري بامتياز. اأعلم حاجة الُكّتاب اإىل 
هدوء الليل ملمار�شات نزيف الكتابة، فالليل كما يراه الُكتاب هو 
الواحة التي يهربون اإليها من �شجيج النهار و�شخب العمل. غري 

اأيّن مل اأكن كائًنا ليلًيا اأبًدا، بل كنت اأُقدِّ�ُش طقو�ش ال�شباح. 
اأنني  اأنكر  اأبداأ الكتابة يف �شاعات ال�شباح الباكر. ل  ودائما ما 
ا�شتغل الليل للقراءة وطرح الأفكار ومن املمكن ت�شجيلها. لكن ل 
اأ�شتطيع اأن اأقول اإنني كتبُت اأكرث من عدة �شطور، تكون �شاحلة 
الأوىل  اإ�رساقاته  النور  يبداأ  اأن  ما  لكن  بعد،  ما  ل�شتثمارها يف 
حتى اأبداأ الكتابة بالفعل وبال توقف، حتى اأ�شعر باأن وقت دوامي 
الر�شمي بداأ فان�رسف على م�ش�ش، با�شتثناء اأيام العطل التي ل 
ي�رسفني عن الكتابة �شيء. مار�شُت الكتابة �شنوات طويلة على 
الأر�ش دون اجللو�ش اإىل مكتب، حتى يف ح�شور احلا�شوب، كان 

لدّي حا�شوب �شخ�شي �شغري، اأ�شتخدمه يف الكتابة، واأنا جال�ش 
مل  للكتابة  حمدد  مبوعد  واللتزام  النتظام  فكرة  الأر�ش.  على 
حتدث اإل موؤخًرا – واإن كنت اأخرقها – بعد اإكراه العمل. فدوًما 
ويف  الر�شمي.  العمل  �شاعات  بدايات  قبل  للكتابة  م�شطًرا  كنت 
اأوقات ال�شرتاحة كنت اأنتهزها ملراجعة ما كتبُت. لكني ل اأكمل 

املو�شوع. اإل يف حالت نادرة.
اأحد  ، ل  ومن جانب اخر يو�شح ه�شام ناجح  كاتب مغربي ان 
ن�شمات  تتهادى  عندما  اإل  وانوجادها  الكتابة  حقيقة  يدرك 
ال�شكينة،  ت�شعفها  التي  املبطنة  الوح�شة  تلك  فينا  باّثًة  الغب�ش، 
ويخرج  ال�شواد،  رحم  من  يخلق  الذي  الأول  اخللق  اإىل  فنتطلع 
اجلميلة  املراأة  هذه  الكتابة  امليت.  من  واحلي  احلي،  من  امليت 
اللعوب حتتاج اإىل اأن نحمد الليل، ون�رسي بها اإىل جالل الهدوء، 
بعيدا عن النهار الكا�شف الوا�شف، فهي ل تهب نف�شها لل�شجيج 
يف  اإل  مفاتنها  عن  اجللي  بالك�شف  توؤمن  ول  احلركة،  وكرثة 
حوزة ال�شيد الأعظم، الذي يدعى الليل، فتعقد قرانها حني تو�شد 
جبينه،  على  النغمار  قبلة  تطبع  حتى  اللعلعة،  وتهمد  الأبواب 
موحية ببداية مرجانية ت�شكل دواعي الفتنة، التي ل حد لها، لهذا 
الذي  للكتابة، وتروي�ش وح�شي  الليل  اأختار  اأن  لزاما علّي  كان 
لي�ش بح�ش عاطفي ك�شاعر  قناعاته،  يبدو هادئا ومن�شجما مع 
لأحتفل  بل  الزائف،  واللوم  احلب  واأرق  والنجوم  القمر  اإىل  يرنو 
الليلية،  �شخو�شي  يف  ذاتي  واأبعرث  حكايتها،  جهة  من  باحلياة 

الأ�شواء  تهمد  حني  النف�شي،  امليل  حدة  مع  مرنة  تبدو  التي 
ينبثق �شوئي اخلا�ش، وتتوقد �شعلتي الداخلية لتنري املحطات، 
النهارية خوؤون ب�شمو�شها  الب�رسية  وتذكر باملواعيد، فالذاكرة 
ثالجة،  يف  حمفوظا  لي�ش  الكاتب  وعقل  العماء،  حد  و�رسابها 
ال�رس�ش  الإن�شاين  الفعل  ت�رسخ  كمدية  الليل  ه�شي�ش  اإىل  يحتاج 

لينتج ما هو يف حاجة خالقة اإليه. 
متعٌة.  الكتابة   ، ان  اىل  ي�شري  م�رسي  كاتب  عا�شور-  خالد  اما 
لياًل، رمبا  اإل  الأحوال عندي  اأغلب  تكتمل يف  الكتابة ل  ومتعة 
قريتها  اإىل  الليل  ياأتي  اإن  ما  التي  لأمي  جدتي  اإىل  ذلك  يرجع 
يف حمافظة �شوهاج جنوب ال�شعيد يف م�رس، حتى تبداأ ت�رسد 
الهاللية(.  و)ال�شرية  خليفة(  و)الزناتي  )الغولة(  عن  حكاياتها 
اأحيانا تغنيها، واأحيانا اأخرى ت�رسدها مثل راٍو عليم عا�رس كل 
انت�شارات اأبطال احلكايات وخيباتهم التي تقولها يف �رسد �شيق 

تارة، ومرعب تارة اأخرى، حتى اأذهب يف النوم خوفا اأو ن�شوة.
ربط هذا املوروث ال�شمعي و�شلته بالليل ُمْتعتي بالكتابة لياًل، 
يف  الق�شرية  الق�شة  كتابة  بداأُت  وحني  وال�شمت.  الهدوء  حيث 
انتقايل  وحتى  امل�رسية  ال�شحف  بع�ش  يف  الت�شعينيات  بداية 
متاما،  فيها  لأ�شتقر  القاهرة  بحجم  كبرية  مدينة  يف  للعي�ش 
يف  عملي  لطبيعة  ال�شعيد  جنوب  يف  الأم  مدينتي  مغادراً 
عليه  تكون  ملا  بالليل  مرتبطة  عندي  الكتابة  ظلت  اجلامعة، 

مدينة القاهرة يف الليل .

بغداد_متابعة

ثقافية في ذكرى وفاة شاعر 
الجنوب أمل دنقل

 فني للوحات ترسم بالحرق على 
"هوليود"" شظايا فيروز"الخشب في ذي قار

�شاعر  وف��اة  ذك��رى  يف  ثقافية  اأم�شية  امل�رسية  للثقافة  الأعلى  املجل�ش  يقيم 
اجلنوب اأمل دنقل، بالتعاون مع �شالون الأهرام الثقايف. ويتخلل الأم�شية عر�ش 
لكتاب "ق�شيدة الرف�ش" ال�شادر عن الهيئة العامة للكتاب، للناقد الدكتور جابر 
واملواقف  امل�شاعر  يو�شف  اأن  ا�شتطاع  �شهري  م�رسي  �شاعر  هو  امل  ع�شفور. 
املختلفة من خالل اأبيات �شعره القوية فكان ال�شعر اأحد اأدواته القيمة التي متكن 
من خاللها من التعبري عن الكثري من امل�شاعر والأحا�شي�ش. ولد دنقل عام 1940 
ال�رسيف  الأزهر  علماء  من  كان  حيث  �شغرياً،  طفاًل  مازال  هو  و  والده  وتوفى   ،
حيث كان يعمل مدر�شًا للغة العربية به و هو الذي اختار لأمل هذا ال�شم، ابتهاجا 

بح�شوله على "اإجازة العاملية" يف نف�ش العام الذي ولد به اأمل.

اقام الفنان ازهر الزيدي ، معر�شا فنيا للوحات تر�شم باحلرق على اخل�شب يف حدائق 
�شارع الثقافة و�شط مدينة النا�رسية مركز حمافظة ذي قار.

وقال الزيدي ، ان هذا النوع من الر�شم يعترب من الفنون ال�شعبة من الناحية الفنية 
لعتماده على ادوات كهربائية )الكاوية( ومنهاعلى الهواء بال�شافة اىل اختياراته 
النوع من  اكد بان هذا  الزيدي  التي تت�شم باللون والنعومة.  الدقيقة لنوعية اخل�شب 
الر�شم قليل جدا بل يندر على عموم العراق وت�شتهر دولة فل�شطني وم�رس به وتابع 
بان لديه تن�شيق و بتبادل خربات  عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي  مع فناين هذه 
الدول متمنيا ان يكون هذا التن�شيق على م�شتوى معار�ش حقيقية ولي�ش الكرتونية 

تراعاها منظمات مدنية وحكومية على امل�شتوى املعنوي على اقل تقدير .

والن�رس  للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  عن  �شدرت  احلديثة،  الإ�شدارات  �شمن 
ير�شد  �شفحة   288 وعرب  �شمدين،  نوزت  ملوؤلفها  ف��ريوز«،  »�شظايا  رواي��ة 
التي  احلرب  تركته  وما  الأيزيدين،  اأزمة  الرنويج  يف  املقيم  العراقي  الكاتب 
�شنها تنظيم داع�ش الإرهابي من ترويع واأهوال. وترتكز الرواية يف متنها على 
جمموعة من الأحداث من خالل عالقة حب يف جتمع قروي بني فتاة و�شاب، 
تقف جمموعة من التقاليد كفا�شل بينهما، لكونها م�شيحية وهو م�شلم، لكن 
الأحداث،  بوؤرة  الكاتب  يلتقط  وهنا  داع�ش،  اأ�رس  تقع يف  الرواية  بطلة  فريوز 
حيث تت�شاعد احلبكة الروائية لتقدم ت�شوراً اأعمق مل�شاهد احلرب يف نينوى 

وحميطها اجلغرايف، وما خلفته احلرب من تاأثري على روح املكان والإن�شان.

�شدرت رواية "هوليود" للكاتب الأمريكي ت�شارلز بوكوف�شكي، بطبعة م�شرتكة، 
عن "من�شورات اجلمل" يف بريوت و"دار م�شكيلياين" يف تون�ش، برتجمة ال�شاعر 
القطع  من  �شفحة   320 حدود  ويف  بدرخان،  الكرمي  عبد  ال�شوري  واملرتجم 

الو�شط.
روائّي  كعمٍل  اإتقاًنا  والأكرث  بوكوف�شكي،  ل�  ال�شاد�شة  الرواية  وهي  "هوليود" 
مكتمل، حتكي عن �شيناريو فيلم �شينمائي توّرط بوكوف�شكي بكتابته، مدفوًعا 
ب�شغوٍط من الأ�شدقاء، وحُمرًجا من �شديقه املخرج باربت �رسودر، ليجَد نف�شه 
متمّثاًل يف  واملال  ال�شهرة  عامل  اإىل  الأمريكي  املجتمع  قاع  فجاأًة من  منتقاًل 

منوذجه الأعلى "هوليود".

إصداراتإصداراتمعرض أمسية

خارج السياق

الرابعة  روايتها  يف  حميدان"  "اإميان  تر�شد 
والعنف  احلرب  اآثار  اجلنة"  من  غرامًا  "خم�شون 
وعالقاتهم  النا�ش  حيوات  على  وال�شتبداد 
زمنني  بني  جتري  حكاية  خالل  من  وم�شائرهم، 

خمتلفني تف�شل بينهما �شبعة ع�رس عامًا.
بريوت   .1994 عام  هو  )الالحق(  الثاين  الزمن 
ما زالت حتت وطاأة احلرب املنتهية تواً، ومظاهر 
الوجوه.  كل  وعلى  مكان،  كل  يف  بادية  احلرب 
"مايا" من  تعود  واملتوتر  امل�شحون  اجلو  هذا  يف 
كي  بال�رسطان،  امل�شاب  زوجها  رفقة  باري�ش 
تدفنه يف قريته بعد وفاته، وكي تعمل يف فيلم عن 

اإعادة اإعمار بريوت.
البيوت  اأحد  تدخل  الفيلم  هذا  يف  عملها  اأثناء 
�شخ�شية  ور�شائل  �شور  على  وتعرث  املهجورة 
ودفرت يوميات، تعود اإىل اأعوام )1978-1975(، 
فال ت�شتطيع منع نف�شها من اأخذها، وهي املغرمة 
بطرق  ماتوا  والذين  ال�شائعة،  النا�ش  بحكايات 

غام�شة. 
اأمامها ق�شة ع�شق كبرية بني  تت�شّكل  رويداً رويداً 
اإىل  دم�شق  من  الهاربة  ال�شحفية  "نورا"  �شابني: 
التقته  الذي  الرتكي  النا�شط  و"كمال"  بريوت، 
املتو�شطية  املدن  عن  جتريه  كانت  حتقيق  ب�شبب 

ومن بينها ا�شطنبول، فولدت بينهما �رسارة احلب.
الن�شاء املقهورات، م�شّلطًة  الكاتبة حكايات  تروي 
فهي  جمتمعاتنا،  يف  املراأة  معاناة  على  ال�شوء 
رغم  وال�شتبداد،  واحلرب  العنف  وزر  تتحّمل  التي 
اأيٍّ منها. يح�رس ذلك يف  اأنها ل ت�شارك يف �شنع 
"هناء"، التي  اأكرث من مكان، منها حكاية انتحار 
كتبتها "نورا" ون�رستها بعد هربها اإىل بريوت كي 
تف�شح الظلم، ولذا ا�شتطاعوا الو�شول اإليها وقتلها، 
بحث  قاد  التي  املراأة  "�شباح"  حكاية  ومنها 
الأخرية  لرتوي  اإليها،  احلكاية  خيوط  "مايا" عن 
وهربت  رجاًل  اأحبت  اأن  منذ  املوؤملة،  ق�شتها  لها 
معه ليومني، مروراً بتزويجها من ابن عمتها لدرء 
بزوجها  وانتهاًء  لبنان،  اإىل  وقدومها  الف�شيحة، 
اأثناء احلرب، والذي ما زالت تنتظره رغم  املفقود 
الن�شاء هو  التي مرت. وكاأن قدر  ال�شنوات  كل تلك 

النتظار وجتّرع كاأ�ش الأمل.
احلرب  انتهاء  بعد  بريوت  اأجواء  الرواية  ت�شّور 
مبا�رسة، املدينة حتاول ا�شتعادة حياتها، ور�شات 
اأي�شًا  اإعادة البناء يف كل مكان، النا�ش يحاولون 
اأمل  ذاكرة  حتمل  "الوجوه  لكن  حيواتهم،  ا�شتعادة 

ي�شعب حموه".

اقتباس 

اأق�شى ما ميكن اأن يفعله الرجل يف امراأة اأن 
ي�شورها على منوذج للكمال.

ديفيد هربرت لوران�ش

يحيى السماوي

ثقافة 

ما عدتِ سرًاالسياحة األدبية : دع كتابك يحدد موقع إجازتك المقبلة
يتوجه ال�شّياح كل عام من جميع اأنحاء العامل نحو 
اأماكنهم املف�شلة لال�شتجمام اأو لال�شتك�شاف، لكّن 
يختارون  حتديداً،  للقراءة  النهمني  منهم،  البع�ش 
خمتلفة،  نظر  وجهة  على  بناًء  اإجازتهم  مواقع 
كتبهم  من  ي�شتمدونها  اأماكن  نحو  مّتجهني 
ت�شاهم  التي   ، الأدبية  ال�شياحة  اإنها  املف�شلة. 
خزينة  اإىل  دولر  ماليني   3 من  اأكرث  باإدخال 
املكان  لكونها  وحدها،  الربيطانية  كينت  مقاطعة 
الربيطاين  لالأديب  الإلهام  �شكل  الذي  الأ�شا�شي 
رواياته. يف  العديد من  ديكينز يف  ت�شارلز  ال�شهري 

ما يلي اأبرز الوجهات ال�شياحية واأكرثها تاأثرياً.
جزيرة الأمري اإدوارد- كندا

لكندا،  ال�رسقي  ال�شاحل  قبالة  �شغرية  جزيرة  هي 
يق�شدها ال�شياح باعتبارها املكان الذي ا�شتلهمت 
منه الكاتبة الكندية الأ�شهر لو�شي مود مونتغمري 
اأحداث روايتها “اآن املراعي اخل�رساء” وما تالها 
ال�شعر  ذات  اليتيمة  الفتاة  بطولة  من  روايات  من 

الأحمر اآني�شرييل.
بلدة  هي  اجلزيرة  يف  ا�شتقطابًا  الأكرث  النقطة   
اآفونليا، املكان الذي جرت فيه اأحداث الرواية التي 
واحدة  اليوم  وباتت   1908 عام  مرة  اأول  �شدرت 

من كال�شيكيات الأدب العاملي.
فريونا- اإيطاليا

�شك�شبري  م�رسحيات  العربي  اجلمهور  يعرف  رمبا 
”يوليو�ش  كم�رسحية  تاريخيًا  باملنطقة  املتعلقة 
“تاجر البندقية” التي كانت  اأو م�رسحية  قي�رس”، 
العربية،  الدول  بع�ش  يف  املدر�شي  املنهاج  �شمن 
الأ�شهر  وجولييت”  “روميو  م�رسحيته  تبقى  لكن 
ق�شة  دارت  حيث  فريونا  مدينة  وتبقى  عامليًا، 
احلب العظيمة واحدة من اأكرث الأماكن التي يزورها 

ع�شاق �شك�شبري من كل مكان.
لندن- اجنلرتا

لندن هي قبلة ال�شياحة الأدبية الأوىل دون منازع. 
جودة  وذو  التاريخ  عرب  غزير  الربيطاين  الأدب 
عالية. ولأن كثرياً من الكتاب الربيطانيني يكتبون 
حياتهم  من  فرتات  عا�شوا  اأو  ال�شباب  مدينة  عن 
فيها، فقد جعلها ذلك  قادرة على جذب مئات اآلف 

ال�شياح �شنويًا.
واقعيًا  حماكاتها  ال�شياح  يريد  التي  الكتب  اأبرز 
هي روايات �شارلوك هوملز التي اأطلقها ال�شري اآرثر 

كونان دويل منذ اأواخر القرن التا�شع ع�رس. 
اإىل  الزمن  عرب  حتولت  العريقة  املدينة  اأن  ورغم 
لندن  �شباب  عن  بعيداً  احلداثة  �شديدة  مدينة 
الفكتوري،  الطراز  على  املبنية  ال�شيقة  واأزقتها 
م�شاريع  فاإن  كتبه،  يف  دويل  عنها  حتدث  والتي 

�شياحية عدة اأطلقت لإعادة حماكاة بيئة الروايات، 
ل�شارلوك  املدينة متحف خم�ش�ش  كما هنالك يف 
ال�شخ�شية  عا�شتها  التي  الظروف  ميّثل  هوملز 

اخليالية على الورق.
 مو�سكو- رو�سيا

العا�شمة الرو�شية جتذب العديد من القراء وع�شاق 
الرو�ش  الكّتاب  كبار  الكال�شيكي.  الرو�شي  الأدب 
دارت  اأو  مو�شكو  يف  حياتهم  من  فرتات  عا�شوا 
هذا  وعلى  العتيقة،  العا�شمة  يف  كتبهم  موا�شيع 
الأ�شا�ش، من الطبيعي اأن تروج املكاتب ال�شياحية 
اإىل  طويلة  �شياحية  جلولت  واخلا�شة  احلكومية 
كمتحف  وال�شعراء  الكتاب  اأ�شماء  حتمل  متاحف 

بو�شكني ومتحف تول�شتوي.
ب�شع  بني  رو�شيا  يف  ال�شياحية  اجلولت  تتداخل 
مدن، ل ميكن على الإطالق جتاهل �شان بطر�شربغ 
روايات  واحدة.  �شياحية  اإىل جوار مو�شكو كوجهة 
اأن  علمًا  املدينتني.  بني  حوادثها  جرت  كثرية 
الدائم بني  ا�شتهروا عمومًا بتنقلهم  الرو�ش  الكتاب 
اأحداث  مالحقة  يجعل  ما  وهذا  املختلفة،  املدن 
حياتهم وكتبهم مثل احلفرة ل�”األك�شندر كوبرين” .

يف العامل العربي
ل ميكن مالحظة مفهوم ال�شياحة الأدبية يف العامل 
يف  عمومًا  ال�شياحة  �شعف  الإطالق.  على  العربي 
املنطقة �شبب لذلك، اإ�شافة لغياب ن�شو�ش عربية 
الأدبية  ال�شاحة  على  نف�شها  فر�ش  على  قادرة 
)جماهرييًا ونقديًا(. حتى القاهرة التي دارت فيها 
تروج  حمفوظ  جنيب  الكبري  الأديب  روايات  جميع 
لل�شياحة اإليها اعتماداً على الرتاث الفرعوين والآثار 
هو  حمفوظ  جنيب  اأن  علمًا  اأكرث،  ل  واملنتجعات 
لالآداب  نوبل  جائزة  على  احلا�شل  الوحيد  العربي 
واأحد الأ�شماء العربية القليلة امل�شهورة عامليًا على 

�شعيد الأدب.

ما ُعْدِت �رساً … كلهم عرفوِك
واكت�شفوا التي �شدَّْت اىل ج�شِد 

الغريِق
�شخَر الهوى

يف موِج ُمْزِبِدِك العميِق
رعوِد  من  احرتاِزِك  فدعي 

�شبابتي
النرياِن  متدِد  احتماِل  ومن 

ين�رُسها حريقي
فلقْد ُخلقُت �شحابًة

حبلى باأمطار الربوِق
ما عدِت �رساً … فا�شتفيقي ..

هم يب�رسوَنِك يف عيوين غيمًة 
خ�رساَء..

يف �شفتيَّ قافيًة …
ونب�شًا يف عروقي !

يف  ي�شمعوَنِك  هم 

�شدى �شمتي ذهوًل..
موِج  حتت  وا�شطخابًا 

�َشكينتي ..
وهديَل فاختٍة على �َشَجري ..

و�شم�شًا يف طريقي !

ويروَن اأنِك اآخر الأخباِر
يف كتِب الهوى…

واأنا؟
ُمقّيدَة  زنبقًة  فيِك  اراين 

الرحيِق !
وق�شيدًة مذبوحًة

َنَزَفْت بخوَر الع�شق ِ
يف اأجواِء مكتبِك الأنيق ِ..

للذكرى-   – خر�شاَء  وربابٌة 
حُمّنطَة الرننِي
ًة �رسقّيًة وق�شَّ

ع�رِس  يف  الع�شاق ِ  اآخر  عن 
الرقيق ِ !

ما عدت �رساً ..
�رسِّ  عن  الآن  يت�شاءلون  اأنهم 

امل�شوق ِ

بغداد_متابعة


