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نكتب لنهزم الموت ... شغف الكتابة في عيون بعض أشهر الروائيين العرب
الرو�سي  الروائي  يعرف  جميعنا  بالطبع 
اأو  رواية  له  مّنا  البع�ض  قراأ  ورمبا  دي�ستوف�سكي، 
روايتني. ولكن هل ت�ساءل اأحدنا يومًا: مَل كتب بهذه 
بـ"الكيلو"  اإبداعه  يبيع  دي�ستوف�سكي  كان  الغزارة؟ 
اأما  احلياة.   يف  وي�ستمر  ديونه  ي�سدد  كي  للنا�رش 
بعد  �سيته  ذاع  الذي  ماركيز  غار�سيا  الكولومبي 
روايته "مئة عام من العزلة"، ا�سطر جلمع العبوات 
البال�ستيكية من القمامة لي�ستاأنف كتابة الروايات. 
حتى جنيب حمفوظ حني �ُسئل عن تعلقه بالوظيفة، 
ال�رش  ما  ولكن،  الرواية".   اأجل  من  "الوظيفة  قال: 
ت�سمح  قّلما  اأنها  مع  الرواية،  بكتابة  ال�سغف  وراء 

للكاتب باإعالة نف�سه؟  
رواية   ، الفل�سطينية  الكاتبة  �سفا،  لأثري  �سدر 
�سغف  عن  نقدية.   حفاوة  لقت  والتي   " "تغريدة 
الكتابة، تقول �سفا اأّن الكتابة بالن�سبة لها �رشورة، 
"اأكتب لأن الكتابة هي ال�سكل الأمثل يف التعبري عن 
اأفكاري، كـ"يون�ض" الذي يتململ يف بطن حوت، ل 
حتى  اخلوارزمي  "ل�سُت  وت�سيف:  ُيلفظ".     اأن  بّد 
تتج�سد اأفكاري يف لوغاريتم، اأو مايكل اأجنلو حتى 
ما  ،على  جداريات  على  بالفر�ساة  اأفكاري  اأفر�ض 
يبدو اأنني كاتبة كي تتجلى اأفكاري على هيئة اأدب 
ُيجانب الواقع ويالم�ض امُلتخّيل من خالل اأداة ُتدعى 
من  اأ�سعف  تظل  كمفردات  وحدها  واللغة  اللغة".   
الذاتي،  والت�سّور  بالفكر  ُتبّطن  مل  ما  الكتابة  اإمالء 
لة لتجربة اإن�سانية فريدة، ُتعزى اإىل ح�سا�سية  كمح�سّ
خائ�سها يف اإدراك النف�ض الب�رشية واإ�سقاطاتها على 
املجتمع من حوله.  والكتابة بالطبع مَلَكة م�رشوطة 
بقدرة على ال�ستقراء ل التوقف عند القراءة.   ما من 
الكتابة،  اإل  اأو هدف  منفعة  ووراءه  اإل  نرتكبه  فعل 
ولعل ذلك ما دفع ماركيز لأن يقول: "اأي �رٍش هو هذا 
الذي يجعل جمرد الرغبة يف رواية الق�س�ض تتحول 
اإىل هوًى ميكن لكائن ب�رشٍي اأن ميوت من اأجله، اأن 
ميوت جوعًا، اأو برداً، اأو من اأي �سيء اآخر ملجرد عمل 
اأو مل�سه".  ويختتم  ال�سيء الذي ل ميكن روؤيته  هذا 
اأمعّنا  اإذا ما  "وهو �سيء يف نهاية املطاف،  فيقول: 
النظر، ل ينفع يف اأي �سيء؟" ورغم روؤيته بعدم نفعية 
ما يقدمه اإل اأنه يقول يف مو�سع اآخر: "الكاتب اجليد 
�سي�ستمر يف الكتابة واإن مل يجد ثمن ترميم حذائه".  
العرب؟  الكّتاب  عند  الروؤية  تلك  تختلف  هل  ولكن 
امل�رشي  الروائي  العربي؟   الروائي  يكتب  ملاذا 
ال�سباح  �سعاد  جائزة  على  احلا�سل  �سعيد  مكاوي 
عن جمموعته الأوىل "الرك�ض وراء ال�سوء"، والذي 
و�سلت روايته الثانية "تغريدة البجعة" اإىل القائمة 
الق�سرية للبوكر يف دورتها الأوىل، وت�سدرت روايته 
مبيعًا  الأكرث  قائمة  جيهان"  حتبك  "اأن  الأحدث 
بالإ�سافة لكونها يف القائمة الق�سرية جلائز ال�سيخ 
اأمتعتني  القراءة  لأن  "اأكتب  يجيب  العام،  لهذا  زايد 
لأيامي  وجعلت  �سديدة  كاآبة  من  واأخرجتني  كثرياً 
معنى، وبالكتابة اأحاول رد اجلميل لأنا�ض �سبقوين 

ومنحوين البهجة". 

التي  هي  "الكتابة  �سعيد  ي�سيف  الكتابة  وعن 
منحتني حب القراءة وجعلتني اأ�سعر بالتقدير. ورغم 
اأنني عملت يف مهنتي كمحا�سب يف كربى ال�رشكات 
اإنتاج  �رشكات  بع�ض  يف  مايل  وكمدير  املالية 
وتوزيع الدراما اإل اأن القليل الذي اأناله من الكتابة 
اأ�سعدين اأكرث لأنه اأح�س�سني اأين اأنال مك�سبًا من �سيء 
الكاتب  ي�رّشح  الإ�سكالية  تلك  وحول  له".   خلقت 
جمموعة  له  �سدر  الذي  زيادة،  حمور  ال�سوداين 
روايته  وح�سلت  "الكوجن"  رواية  ثم  درمانية"  "اأم 
الثانية "�سوق الدروي�ض" على جائزة جنيب حمفوظ، 
بالإ�سافة اإىل و�سولها اإىل القائمة الق�سرية جلائزة 
اآخر.  �سيء  اأّي  فعل  اأح�سن  ل  لأين  "اأكتب  البوكر،: 
ثقيلة  وجدتها  كثرية  اأ�سياء  عمل  جربت  ملا  ولأين 
اأو وجدتني اأف�سل فيها. حتى جربت الكتابة فغّرتني 

نف�سي اأنها ما اأعرفه". 
ويرى حمور اأن الكتابة جتعل للعامل معنى، فيو�سح 
اأّن "احلكايات تعيد تلوين العامل يف داخلي، فتجعله 
احلكايات،  لول  اأنه  اأظن  الأدنى.  للحد  ولو  مقبوًل 

النجاة  بالتاأكيد، ملا قدرنا على  والن�ساء اجلميالت 
والروائي  ال�سحفي  يعقد  احلياة".   هذه  مرارة  من 
الأخوان،  جنة  له  �سدر  الذي  فايز  �سامح  امل�رشي 
ورحلة يو�سف، مقارنة بني كاتبني، فيقول: "اعتزل 
 – اإبراهيم مربوك )1943  القا�ض واملرتجم حممد 
2014( الكتابة قرابة 13 عامًا بعد مروره بتجربة 
على  ليطرح  دفعته  ال�ستينيات  نهاية  فى  اعتقال 
نف�سه �سوؤاًل يبحث يف جدوى الكتابة، ملاذا نكتب؟" 
توفيق  خالد  اأحمد  الكاتب  على  طرح  حني  بينما 
�سامح  ويوؤكد  للت�سلية".   "اأكتب  قال:  نف�سه،  ال�سوؤال 
التي  الأقالم  اآلف  تعي�ض  وتوفيق  مربوك  بني  اأن 
"لكن   : راأيه هو، فيقول  اأما عن  تبحث عن جدواها. 
كانت  عني  تعرّب  اأنها  اأدركت  التي  الإجابات  اأن�سب 
اأ�رشف اخلماي�سي الذي قال حني �ُسئل  راأي الروائي 
اأنا  املوت".  لأهزم  "اأكتب  الروائي:  م�رشوعه  عن 
اأي�سًا اأكتب لأهزم املوت، لأعي�ض اأعماراً بعد عمري، 
اأكتب حتى يعي�ض من اأحبهم وليظلوا بجواري حتى 
بعد رحيل اأج�سادهم".  اإن كانت الرواية غري قادرة 

الفّن  بداأت مع بداية  الكّتاب، فهي ق�سة  اإعالة  على 
نف�سه، اأين يجد الفنانون رزقهم؟ 

روايته  ح�سلت  اأرترييا  من  روائي  جابر  حجي 
العربي،  لالإبداع  ال�سارقة  جائزة  على  "�سمراويت" 
و�سدر له العديد من الروايات الناجحة، ي�رشح "ل 
اأ�ستطيع العتماد على  اأزال �سحفيًا بالطبع لأين ل 
يف  م�ستمٌر  اأنا  اإذاً  وحدها،  الروائية  الكتابة  عوائد 
ال�سحافة كي اأ�ستمّر يف كتابة الرواية دون منغ�سات 
احلياة".   حممد عبد النبي - قا�ض وروائي م�رشي 
ح�سد العديد من اجلوائز، منها جائزة �ساوير�ض عن 
روايته  وعن  ت�سيخوف"،  اأنطون  "�سبح  جمموعته 
القائمة  اإىل  اأي�سًا  و�سلت  التي  ال�سيخ"،  "رجوع 
غرفة  "يف  الأخرية  روايته  اأما  للبوكر.  الطويلة 
للبوكر  الق�سرية  القائمة  ت�سدرت  فقد  العنكبوت"، 
هذا العام، كما ح�سل على جائزة الدولة الت�سجيعية 
الكتابة  اأّن  اأظُنّ  "ل   : النبي  عبد  قول  الرتجمة.  يف 
الأدبية ميكن اأن تعّد مهنة باملفهوم التقليدي الآمن، 
كثرية،  لأ�سباب  اخل�سو�ض،  على  العربي  العامل  يف 

اأو�سحها عدم وجود عائد مادي منتظم، وم�سكالت 
عامل الن�رش، كما اأن الكاتب اإذا اعتمد مبعجزة ما على 
للكتابة  م�سطراً  نف�سه  يجد  فقد  الكتابة  من  دخله 
ما  لقيمة  كبرياً  اهتمامًا  يويل  اأن  دون  با�ستمرار 
يكتبه، واأن يحاول اإخ�ساع كتابته ل�رشوط وظروف 

غري فنية، اأو جتارية بو�سوح يف بع�ض الأحيان".
"حّتى يف كثري من الدول غري العربية  كما ي�سيف: 
نادراً ما يعتمد اأي كاتب على الكتابة وحدها كمورد 
�سنوات  يعملون  الكّتاب  كبار  جند  ما  فغالبًا  رزق، 
اأو  ال�سحافة  يف  الأقل  على  �سبابهم  يف  طويلة 
التدري�ض اأو الرتجمة. اأما اإذا ا�ستطاع الكاتب حتقيق 
التفّرغ  عندئٍذ  فيمكنه  كتابته  من  معقول  دخل 
للكتابة، ل يحدث هذا لالأ�سف بني يوم وليلة، وقد ل 
يحدث على الإطالق". �سليمان املعمري من �سلطنة 
عمان ح�سل على جائزة يو�سف اإدري�ض عام 2007 
للق�سة الق�سرية ثم فاجاأنا بروايته الأوىل "الذي ل 
وا�سعًا  رواجًا  النا�رش" التي لقت  عبد  يحب جمال 
واحتفاء نقديًا، يقول "يف ت�سوري اأنه ل الرواية، ول 
يف  كاتبًا  تغني  اأن  ميكن  الأ�سمل،  مبعناها  الكتابة 
�سواء كانت  اأخرى،  العربي عن م�سادر دخل  العامل 
مبثابة  هي  نادرة  حالت  يف  اإل  غريها،  اأم  وظيفة 
�سواذ القاعدة". وفيما يخ�ّض اجلوائز العربية، يقول 
جابر، "وفرة اجلوائز يف العامل العربي اأمر جيد يف 
انتباه  وتلفت  ال�سوء،  جتلب  فهي  املطاف،  نهاية 
الإنتاج  الوفرة يف  الكتابة.  �ساأن  من  وُتعلي  القراء، 
�ستخلق م�ساحة ا�سطفاء وانتقاء وفلرتة اأكرب". ولكن 
يف نف�ض الوقت، ي�سيف: "�سحيح اأن روؤية كثري من 
الأعمال الرديئة اأمر مزعج، لكن يف النهاية لن ي�سمد 
اإل الكتاب اجليد والكاتب احلقيقي، والقارىء وحده 
بالإمكان  كان  واإن  امل�ساألة".  هذه  يف  احلكم  هو 
عن  احلديث  "ي�سعب  يجيب  اجلوائز،  على  العتماد 
حتى  اجلوائز  فقيمة  ولهذا  دخل،  كم�سدر  اجلوائز 
املادية منها هي قيمة معنوية بالأ�سا�ض". ويتابع: 
نا�رشاً  وجد  لو  بخري  �سيكون  الكاتب  اأن  اأظن  "اأنا 
اأوًل باأول ن�سبته من مبيعات كتبه،  نزيهًا ير�سل له 
م�ساندة".  وظيفة  من  بد  ل  ذلك  يحدث  حتى  لكن 
وبخ�سو�ض عمله ك�سحفي يو�سح: "اأدين لل�سحافة 
بالكثري، فمن بوابتها دخلُت عامل الرواية، ول تزال 
من  اإرتريا  عن  اأكتب  كوين  الروائي  م�سواري  ت�سند 
كنُت  ما  ا�ستق�سائيًا  جهداً  يتطّلب  وهذا  خارجها، 
ات�سح  وقد  اأوًل،  بال�سحافة  مروري  لول  لأملكه 
"مر�سى فاطمة" التي  رواية  اأ�سا�سي يف  ب�سكل  ذلك 
املعلومات  عن  وبحثًا  ا�ستق�سائيًا  �سغاًل  احتاجت 
ويختتم  �سدقيتها".  واختبار  لل�سهادات،  وجمعًا 
ت�سلل  من  ال�سيء  بع�ض  حذر  املقابل  يف  "لكني 
املطّب  وهو  ال�رشدية  كتابتي  اإىل  ال�سحفية  لغتي 
ال�سائعة  املقولة  لعّل  دومًا".  جتنبه  اأحاول  الذي 
باأن "الكاتب يقتات على اأوجاعه" على ن�سيب كبري 
من ال�سواب، فال يزال الروائي حتى اليوم ل يعرف 
كيف يك�سب من اإبداعه، ورمبا يكون هذا ال�سوؤال اأقدم 
الأ�سئلة: هل ميكن اأن يحيى الإبداع بدون قلق البحث 

عن م�سدر للرزق والرعاية والتمويل؟

بغداد_ متابعة

آندي وارهول للبيع في 
المزاد ألول مرة

بوب ديالن محاضرة 
 "كنت أغنى" "الماء: طبيعة وثقافة"تسلمه النوبل؟

وارهــول  اآنــدي  �ساحبه  نقل  ذاتــي  بورتريه  مرة  لأول  املــزاد  يف  �سيباع 
عامًا   50 قبل  ال�سيلفي  ثفافة  رائد  لحقًا  لي�سبح   ، ال�سهرة  اىل  الفن  من 
البورتريه يف عام 1963  اأجنز  الذكي.   الهاتف  انت�سارها مع ظهور  على 
الفوتوغرايف  الت�سوير  اك�ساك  احد  يف  وارهول  اأخذها  �سورة  با�ستخدام 
املنت�رشة يف نيويورك وكان البورتريه بداية حتوله اىل �سمة مميزة لنتاج 
وارهول حتى مماته.  �سيباع العمل يف مزاد تقيمه دار �سوذبي يف لندن بعد 
ثمانينات  منذ  الأفراد  املقتنني  احد  ميلكها  جمموعة  �سمن  ال�سورة  بقاء 
القرن املا�سي و�سُتعر�ض يف املزاد لأول مرة ومن املتوقع ان ُتباع ب�سعر 

7 ماليني جنيه ا�سرتليني.

قالت الكاتبة اأندريا بيتزر، اإّن الفنان المريكي، بوب ديالن، 'ا�ستعار' اأجزاء 
الأكادميية  يف  لالآداب،  نوبل  جائزة  ت�سلمه  حفل  يف  األقاها  حما�رشة  من 
اأجزاء  ب�رشقة  اتهاما  ديالن  الفنان  ويواجه  نوت�ض.  �سبارك  من  ال�سويدية، 
تعليقات  وحملت  املا�سي.  الأ�سبوع  األقاها  التي  حما�رشته  من  كبرية 
"موبي  اأغاين، عن مدى تاأثره بكتاب  ديالن، وهو مغنى ومو�سيقي وكاتب 
ديك" ت�سابها وثيقا مع ملخ�سات '�سبارك نوت�ض' عن رواية هريمان ملفيل 
الكال�سيكية وفقا ملا ك�سفه حتليل على موقع �ساليت دوت كوم.     وتقدم 
وجمالت  الآداب  يف  للطالب  درا�سية  اإر�سادات  نوت�ض  �سبارك  ملخ�سات 

اأخرى ، 

والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  للرتجمة  "كلمة"  م�رشوع  اأ�سدر 
والباحثة  " لالأكادميية  وثقافًة  طبيعًة  "املاء:  لكتاب  العربية  الرتجمة 
الأردنية  املرتجمة  العربية  اإىل  ونقلته  �سرتانغ،  فريونيكا  الربيطانية 
فريد  �سجلٍّ  توثيَق  �سرتانغ  حتاول  الكتاب،  هذا  يف  النادي.  اأبو  هيفاء 
الب�رش  لعالقات  �ساملة  ثقافية  نظرة  تقدمي  خالل  من  املــاء،  لتاريخ 
والبيئية  والتاريخية  واملادية  الثقافية  ق�ساياه  اأهم  وا�ستك�ساف  به، 
اأو اأكرث حيوية منه.  اأن ل مادَة اأهم من املاء  وال�سيا�سية. توؤكد �سرتانغ 
الزمان  عرب  حمَلْتُه  واأداة  املتجددة،  للطاقة  م�سدًرا  بو�سفه  تعاينه 

واملكان.

للعلوم نا�رشون، رواية بعنوان  العربية  الدار  �سدر موؤخًرا عن 
من   72 يف  الرواية  وتقع  حممد،  النفل  للكاتب  اأغنى"  "كنت 
القطع املتو�سط، وهى رواية عن امراأة وقعت يف حب رجل بال 
ذاكرة. هو حب كتبته الأقدار لها على ذاكرة رجل مري�ض. وبدل 
فعا�سا احلب  اأ�سيبت هي مبر�ض احلب،  ت�سفيه من مر�سه  اأن 
من  اأكرث  وال�سمت  الظاهر  من  اأكرث  فيها  اخلفي  م�سمراً  اأملًا 
البوح.. فمات دون اأن تخربُه اأو يخربها ومل يتبق من ذلك احلب 
اإّل و�سمًا خط ا�سمه على كفها وهو يبت�سم ووعداً منها اأنها لن 

تن�ساه ما دامت حّية. 

إصداراتإصدارات هل سرقبورتريه

قراءة في كتاب

"�ض.  روايته  يف  العميمي  �سلطان  ياأخذنا 
من  فيه  ما  بكل  الربيد،  عامل  اإىل   "1003 ب 
التي  الورقية  الر�سائل  زمن  م�ستعيداً  عنا�رش، 
حملها   يحّل   اأن  قبل  املرا�سلة  و�سيلة  كانت 
وو�سائل  الإلكرتونية  والر�سائل  الإنرتنت 
التي  الرواية،  حبكة  الجتماعي.  التوا�سل 
الع�رشين،  القرن  اأحداثها يف ثمانينيات  جتري 
تبداأ بر�سالة تبعث بها "عليا" الفتاة الإماراتية 
ال�ساب  "عي�سى"  اإىل  لندن،  يف  تدر�ض  التي 
و�سورته  ا�سمه  على  عرثت  الذي  الإماراتي 
"املرا�سلة  �سفحة  �سمن  املجالت  اإحدى  يف 
والتعارف"، فحّرك ا�سمه ذكرياتها، وا�ستعادت 
الذي  جريانهم،  ابن  مع  الطفولية  عالقتها 
يحمل ال�سم نف�سه، مما دفعها ملرا�سلة ال�ساب.   
فيها  يتناق�سان  ر�سائل  ب�سع  الثنان  يتبادل 
بع�ض الأمور، ثم فجاأة تختفي ردود "عي�سى"، 
الرقم  ذو  به  اخلا�ض  الربيد  �سندوق  ويخربنا 
اأ�سبوعني!  منذ  يتفقده  مل  �ساحبه  اأن   ،1003
كل  على  اإن�سانيًا  بعداً  الكاتب  ي�سفي  هكذا 
املفردات املكّونة للعامل الذي يغو�ض فيه، وهو 
عامل الربيد، فيفاجئنا بف�سول جتري على ل�سان 
و"ظرف  الر�سائل"،  و"كي�ض  الربيد"،  "�سندوق 
الر�سالة"، و"البطاقة الربيدية".  تنق�سم الرواية 
ما  منها  الق�سرية،  الف�سول  من  كبري  عدد  اإىل 
ومنها  الربيد،  مكونات  اأحد  ل�سان  على  يجري 
ما يجري على ل�سان �سخ�سية من ال�سخ�سيات، 
لنا  يك�سف  الف�سول  هذه  بني  التنقل  واأثناء 
"عي�سى"،  ر�سائل  توقف  �سبب  �رشيعًا  الكاتب 
اإذ اإنه تعر�ض حلادث �سري مات على اإثره، فيما 
بريده،  �سندوق  اإىل  بالورود  الر�سائل  ا�ستمرت 
ف�سوله،  وراء  مدفوعًا  بوفاته.   يعرف  مل  ممن 
على  "يو�سف" بال�ستيالء  الربيد  موظف  يقوم 
قوية  رغبة  وتتملكه  "عي�سى" وفتحها،  ر�سائل 
يف اإكمال املرا�سلة مع الفتاة الغام�سة "عليا" 
التي اجنذب اإىل �سخ�سيتها، فيقوم بذلك، بعد اأن 
يجد حلوًل لكل املاآزق التي تواجهه كاختالف 
الإثارة  حدة  ترتفع  الأفكار.  واختالف  اخلط 
يتفق  اأن  بعد  الأخري  ربعها  يف  الرواية  يف 
لوجه،  وجهًا  ليتعرفا  اللقاء  على  ال�سديقان 
"يو�سف"  متلكت  التي  احلرية  الكاتب  في�سور 
عن  �سكله  اختالف  تربير  كيفية  يف  يفكر  وهو 
�سورة "عي�سى" املن�سورة يف املجلة، كما يربز 
كيفية تعامل اأحدهما مع الآخر بعد اأن ر�سم كل 
منهما �سورة متخّيلة للطرف الثاين مبنية على 

الكلمات والأفكار.

اقتباس 

ل حتيا الكلمات يف القوامي�ض، بل يف العقول

فرجينيا وولف

�ساأرمم عطر الورود
واأوقظ مزمار قلبي،

واهتف للبحر هيا تعال
يطلع الغيم من ليله،

ومي�ّسد حزن الع�سافري
ي�ستعل املاء،

اأو تنطفئ �ساعة الحرتاق
هو الدمع يبي�ض يف 

حدقات العيون،
وتغفو غ�سون القرنفل..
على ر�سقات الر�سا�ض

****
اعّمد ورَد الندى،

ا�سكب املاء،
ا�ستن�سق الذكريات،

قلت : ترمم عطر الورود،
وتوقظ مزمار قلبك ...؟

يالهذي البالهة
من دل عينيك عن نرج�ض 

يتعّرى
وعن قمر للع�سية يغفو

من ا�رشج العا�سفة
انها حم�ض متتمة يف 

الروؤى
اأو ظنون.

****
جترع نزيفك

لوعة رجفتك ال�سامتة
فما عاد يل وطن اأتدفاأ 

ح�سن �سبابته،
اأو �سجر،

وماعدت ارقب ع�سفورة 
النخل

وهي تزقزق كل �سباح 

فتوقظ غفوة اأن�سودتي،
وماعاد ناي املغني يغازل 

�سبية قريتنا
هرمت كل طفولتنا،

ابي�ض ليل العيون 
باأجفاننا

غادرتنا الأماكن،
و ال�رشفات

هجرت لونها الريح
�سار يحفظنا القتل عن 

ظهر قلب
يرتل اأ�سماءنا واحدا.. 

واحدا
ويقا�سمنا كل هذي املراثي

ونائحة للبكاء الطويل.
ت�سكب الريح اأنفا�سها..

العربات.
ماجد البلداوي

ثقافة 

أحزان النايالروايات األفريقية عوالم عمياء تبحر في شواطئ المتعة واللذة واأللم
واقع  عن  كثرية  اأحيان  يف  الأفريقية  الرواية  عرّبت 
فيها،  احلياة  ودينامية  الأفريقية،  املجتمعات 
يرزحون  الذين  املهم�سني  خا�سة  اأبنائها،  وم�ساعر 
درا�سة  موؤخرا  �سدرت  وقد  واملر�ض.  الفقر  نري  حتت 
نقدية عن دار ال�سحافة العربية بالقاهرة، يف كتاب 
للناقد  اإطاللة م�سهدية”،  الأفريقية..  “الرواية  بعنوان 
امل�رشي �سوقي بدر يو�سف، ير�سد فيها بع�ض جوانب 
متيز الرواية الأفريقية، ومراحل تطورها، وخ�سو�سية 
ال�رشد فيها.  ويقول املوؤلف اإن ال�سرية الذاتية الأفريقية 
الوقت  تتمتع مبيزتني، فهي تاريخ �سخ�ض، وهي يف 
له �سماته اخلا�سة به، ويوؤدي هذا  اأدبي  نف�سه جن�ض 
الفعلية  القيمة  حتديد  �سعوبة  اإىل  اأحيانا  الزدواج 

يف  املهمة  النماذج  من  اأنه  وي�سيف  الذاتية.  لل�سرية 
“وول  كتاب  الأفارقة،  للكتاب  الذاتية  ال�سرية  جمال 
اأو  �سجني”  “مذكرات  عنوان  يحمل  الذي  �سونيكا” 
“الرجل الذي مات”. وي�سري اإىل اأن حركة اإحياء الأدب 
بداأت  فقد  طريفة،  مبيزة  بدايتها  يف  تتميز  الأفريقي 
البحر  يف  الأنتيل  جزر  اإىل  )ن�سبة  “اأنتيلية”  اأفريقيا 
الكاريبي(، وكان اأول عمل يف هذا الأدب الأ�سود اجلديد 
هو رواية با�سم “باتو وال” التي كتبها رينيه مارون. 
ويو�سح اأن جميع الثقافات املعروفة يف العامل حتوي 
حتولت  ثم  �سفاهية،  الأ�سل  يف  كانت  ثقافات  بع�ض 
اأن  اإىل  لفًتا  ومدونة،  ومعروفة  موثقة  مدونات  اإىل 
ال�سفاهي عند بع�ض القبائل الأفريقية له قوة الكلمة 
املنطوقة بتاأثريها الفاعل والطاغي بح�سب معتقدات 
اأن  القبيلة يعتقدون  اأفراد  اأن  اإىل درجة  القبائل،  هذه 

معني  وقت  ويف  معينة  بطريقة  الكلمات  بع�ض  نطق 
قد يوؤدي اإىل الأذى وال�سلل يف بع�ض الأحيان. ويوؤكد 
املوؤلف اأن هوية ال�رشد الأفريقي تتبع تقاليد الثقافة 
والتي كانت غنية  احلياة،  بروح  املمزوجة  ال�سفاهية 
وال�سري  احلكايات  امل�ستمدة من  الزجنية  القبائل  لدى 
يف  الأفريقية  بالهوية  املعينة  والأ�ساطري  واملالحم 
�سورتها املحلية. ويتحدث املوؤلف عن اللغة الفرن�سية 
التي يعّد الفن الروائي املكتوب بها الأ�سبق يف الظهور 
يف القارة الأفريقية، موؤكدا اأن الكاتب كامارا ليي هو 
كتب  حيث  الفرن�سية،  باللغة  يكتب  اأفريقي  اأديب  اأول 
ونال   ،1953 �سنة  الأ�سود”  “الطفل  الأوىل  روايته 
اإىل عدد  الأدبية، وُترجمت  عنها جائزة �سارل فيبون 
األيك�ض لجوما كتب  الروائي  اأن  اللغات. وي�سيف  من 
ثالث روايات هي “ع�سية يف الليل”، و”اجلبل ثالثّي 
اخليوط”، و”اأر�ض احلجر”، م�سريا اإىل اأن هذا الروائي 
يف  خا�سة  هذا  ويظهر  كاملة،  �سعبه  ماأ�ساة  عا�ض 
يف  ال�سجن  عامل  ت�سور  التي  احلجر”،  “اأر�ض  روايته 
جنوب اأفريقيا مبا فيه من القتلة والل�سو�ض و�سغار 
جرمهم  كان  الذين  الأبرياء  جانب  اإىل  املجرمني، 
اإن  املوؤلف  ويقول  مرور”.  “بطاقة  يحملوا  مل  اأنهم 
داخل  -�سواء  الأفريقية  املراأة  تكتبها  التي  الرواية 
القارة اأو خارجها- رواية متعددة الوجوه والأ�ساليب 
داخلها  الأنثوية  الروايات  حتمل  حيث  والتوجهات، 
والعامة.  الذاتية  احلرية  عن  والبحث  التمرد  جينات 
الأطل�سي”  “بطل  برواية  هنا  يو�سف  بدر  وي�ست�سهد 
البطلة  تقوم  حيث  ديوم،  فاتو  ال�سنغالية  للكاتبة 
بزيارة اجلزيرة ال�سنغالية التي ُولدت فيها، وهي ثيمة 
والبحث  احلنني  مبعثها  الأفريقي،  الأدب  يف  متكررة 
تقول  اإذ  والإن�سان،  الأر�ض  اإىل  والنتماء  الهوية  عن 
الكاتبة يف ذلك “اإنني اأذهب اإىل موطني ك�سائحة يف 
النا�ض  اإىل  بالن�سبة  ‘الآخر’  اأ�سبحت  اأنني  اإذ  بلدي، 

الذين اأدعوهم عائلتي”.

بغداد _ متابعة


