
Tue. 13 Jun. 2017 issue no 365فضاءات ثقافية8
الثالثاء 13 حزيران 2017 العدد 365

في زمن ال يلتفت إلى الوراء... أدباء لم يتوقعوا حلول "األقصوصة" بدال عن القصة القصيرة 

)تغريدات(  و  بوك  الفي�س  )بو�ستات(  بني  بغداد 
تويرت، تطايرت الكلمات التي راح الكثريون يظنونها 
حت�سن  مل  ا�سابع  تكتبها  جدا(،  ق�سرية  )ق�س�سا 
ا�سطر  من  اكرث  تقراأ  مل  عيون  وتتهجاها  ال�سنعة 
حافزا  االبداع  ي�سكل  اخرون،  يتطلع  فيما  معدودات، 

لديهم، اىل تكثيف ال�سور ليواكب الع�رص اجلديد.
االعالم  و�سائل  وازدياد  ال�رصعة  ع�رص  ازاء   
احلياة  و�سخب  ال�سورة  وع�رص  واملعلوماتية 
االجنا�س  اىل  املثقفون  يتطلع  القراءة،  وانح�سار 
فيما  ويتجاذبون  م�ستقبلها،  ويتاأملون  االدبية 
يبت�سم  من  فمنهم  حولها،  االحاديث  اطراف  بينهم 
باهتة على مالمح وجهه،  تك�سرية  ير�سم  ومنهم من 
ان  ومنها  اجلميع،  امام  ترتاءى  ا�سكاالت  فثمة 
االدب  �سطح  من  تختفي  �سوف  االجنا�س  بع�س 
هنا  ومن  ال�سحيق،  الزمن  اعماق  يف  غائرة  وتذهب 
اختفاء  توقع  الذي  مهدي  �سامي  ال�ساعر  راأي  جاء 
الق�سرية  الق�سة  الق�سرية وحلول  الق�سة  انقرا�س  او 
حقا؟،  الق�سرية  الق�سة  �ستنقر�س  فهل  حملها.  جدا 
الرواية  كتاب  من  عدد  على  عر�سناه  ال�سوؤال  هذا 
فكانت هذه  الق�سرية جدا  والق�سة  الق�سرية  والق�سة 
القا�س ناطق خلو�سي حلول  اجاباتهم.  فلم يتوقع 
اأعتقد  وقال:  موؤهلة،  النها غري  الق�سرية جدا  الق�سة 
تاأكيده. فحني  يتوافر على ما ميكن  الراأي ال  ان هذا 
يقول  من  هناك  كان  ـ  عربيا  ـ  النرث  ق�سيدة  ظهرت 
انها �ستزيح الق�سيدة العمودية وق�سيدة التفعيلة من 
مكانهما وحتل حملهما. لكن �سيئا من هذا مل يحدث. 
فال الق�سيدة العمودية اأو ق�سيدة التفعيلة اختفت وال 
ق�سيدة النرث احتلت املوقع االأول على الرغم من مرور 
معهما.  تتعاي�س  ظلت  اإمنا  ظهورها  على  عقود  عدة 
وميكن قول ال�سيء نف�سه عن ال�رصد. فاأجنا�س ال�رصد: 
والق�سة  واالأق�سو�سة  الق�سرية  والق�سة  الرواية 
الفارق  ان  ال�سيما  زالت  وما  تعاي�ست  جدا  الق�سرية 
احلجم  يف  ينح�رص  االأجنا�س  هذه  بني  الرئي�سي 
توقع  فقد  معيوف   ثامر  القا�س  اما  ال�سعر.  بخالف 
تواري الق�سرية جدا، وقال: نحن االن جزء من العامل 
الرقمي..حيث  العامل  الرديف..وهو  اجلديد..العامل 
تنتع�س التقنيات وتعيد انتاج اال�سياء وبطريقة اخرى 
تعيد انتاجنا الأنها ترتبنا ب�سورة جديدة..والعامل الر 
قمي عامل ميكن له ان يزيد من خمول الفاعلية العقلية 
اي �سيء بالنقر على  ايجاد  لالن�سان الأنه ميكنه من 
بانامله.. ويح�رص  عقال  يغيب  بداأ  انه  مبعنى  ازرار، 

ة  الطويلة معر�سّ الكتابة  ا�سكال  ان  مما يعني �سمنا 
الق�سة.  قبل  الرواية  يطال  ان  ميكن  للتنحي،االمر 
واأ�ساف: قارئ اليوم هو اقرب اىل قارئ املقتطفات 
منه اىل قارئ الكتب، زد على ذلك ان التقنيات اجهزت 
فلم  االن�سان  لدى  ما  اىل كل  �سيء وو�سلت  كل  على 
تعد هناك ا�رصار وخ�سو�سيات ي�ستغل عليها االدب، 
�سوى احالم يقظته.. وهو هنا ي�سرت�سل الأنه يريد ان 
احالم  يف  ي�سرت�سل  وكما  وحياته،  وجوده  ي�ستطعم 
يقظته التي �سارت وجوده بالن�سبة اىل نف�سه.. فانه 

الق�سة  مثل  تعبريية  ا�سكال  اىل  بحاجة  يظل  �سوف 
با�ستقالليته  االن�سان  اح�سا�س  الق�سرية كل ما مينت 
ان  الق�سة  ا�ستطاعت  واذا  يظل،  �سوف  واع  ككائن 
حتقق هذا ف�سوف تظل اي�سا.   وتابع: ان على كتاب 
القدمية..وان  الكتابية  اال�سكال  يغادروا  ان  الق�سة 
التحدي  م�ستوًى  اعلى  اخلطاب  من  امناطا  يوجدوا 
جزء  جدا..فهي  الق�سرية  الق�سة  هيمنة  من  ياأتي  ال 
الكبرية..لكن  ال�رصوح  ال�سندويج وال تهدد  من ثقافة 
ياأتي من احلاجة اىل �سرب غور فكرة احلياة  التحدي 
ب�سكل اعمق..ال�سكل احلايل للعامل ي�سع االن�سان امام 
الكينونة واجلدوى وعلى االدب ان يح�رص يف  ا�سئلة 
ال  جدا  الق�سرية  الق�سة  ان  االجابة..واكيد  مكونات 
املهم... الفل�سفي  الف�ساء  هذا  يف  احل�سور  ت�ستطيع 
اعتقد انها.. �ستتوارى. اما القا�س �سالح زنكنة فقد 
اكد انه ال يوؤمن بالتجني�س الق�رصي للن�سو�س، وقال: 
اأعتقد جازما ان ما من جن�س اأدبي ينقر�س ب�سهولة 
الق�سة  كون  واقعية    م�سببات  او  م�سوغات  دون 
نف�سي  كاأحتياج  االن�سان  بوجدان  ترتبط  الق�سرية  
خميلة  عرب  ال�رصمدية  العوامل  اىل  تاأخذه  وعاطفي 
الق�س�سي  امل�سهد  يف  يحدث  ما  املاهر...ان  القا�س 
هو  تداخل االجنا�س وانهيار احلواجز بينها واأ�ستثمار 
للن�س  الفنية  البنية  يف  والت�سكيل  كال�سينما  الفنون 
ال�رصدي واخلروج من النمطية واحلكواتية.   وا�ساف: 
للن�سو�س  الق�رصي  بالتجني�س  اأوؤمن  ال  �سخ�سيا 
م�سمى  اأ�ست�سيغ  كونكريتية...وال  غرف  يف  وحب�سها 

مئات  �سيوع  بررت  والتي  جدا  الق�سرية  الق�سة 
هذا  واأ�ست�سهال  هزيلني  لكتاب  الهزيلة  الن�سو�س 
النمط كما اأ�ست�سهل املت�ساعرين ق�سيدة النرث جلهلهم 
واملعريف...وقد  الفكري  ون�سوبهم  خربتهم  وقلة 
اجلاهزة  بامل�سميات  ال�سخ�سي  �سعيد  على  برمت 
احلوارية  والق�سة  الوم�سة  الق�سرية جدا وق�سة  مثل 
مب�سمى  واألخ...واأكتفيت  واملطاطية  والتفاعلية 
املجاورة  االجنا�س  على  تنفتح  التي  االق�سو�سة 
فيما  االإبداعي.  للن�س  وامل�ستقبل  االأخرى   والفنون 
الق�سرية،  الق�سة  اختفاء  مزيد  حممد  القا�س  توقع 
�سامي  ال�ساعر  ابداه  الذي  الراأي  مع  اتفق  انا  وقال: 
الروائي  ال�رصد  امناط  معظم  ان  واعتقد  مهدي، 
�ستختفي ليحل حملها ال�رصد املرئي.    واأ�ساف: ا�سبح 
لدينا كما ارى عزوفا يف القراءة، فقد اخذت م�ساحة 
اليوتيوب  احلديثة  االت�ساالت  عرب  والفيلم  ال�سورة 
والوت�ساب كل احليز املمنوح للقراءة وبات امرها يف 
مقبل االيام  يف رحيل مرة.. واىل االبد. من جهته قال 
اال�ستاذ  نبوءة  تبدو  قد  احلميد:  الر�سا  عبد  القا�س  
ال�ساعر �سامي مهدي منطقية يف �سوء معطيات ع�رص 
ال�رصعة حيث االكالت ال�رصيعة واملوا�سالت ال�رصيعة 
واملحيطات  القارات  عابرة  االت�ساالت  وتقنيات 
العربية  الق�سيدة  ثوابت  تغري  ي�سلح  وقد  والكواكب، 
من املعلقات وااللفيات و�سوال اىل ماي�سمى بق�سيدة 
الق�سة الق�سرية  الوم�سة قيا�سا للنبوءة، لكن.. تبقى 
بني  املتموجة  املنطقة  يف  قلقا  ابداعيا  جن�سيا  جدا 

ال  )ال�سعرية(  ت�ستعري  اذ  الق�سرية،  والق�سة  الق�سيدة 
�سديدة، وقد  )ال�سعر( ب�رصد مكثف وحمموالت رمزية 
)حلظويتها(  ا�سرية  �ستبقى  لكنها  وجدال،  تلقيا  تثري 
الق�سرية  للق�سة  خالفا  املتلقي،  عند  و)جتريديتها( 
التي تنبني على )خلق( عامل مفعم بزمكانية معلمنة 
البث،  م�ستوى  م�ستويني:  على  تنمو  و�سخ�سيات  ال 
ال  وجدل  مكتمل  �رصدي  التلقي،ونوع  وم�ستوى 
ينتهي. وا�سار القا�س �سالح ال�سيباين اىل حقيقة ما 
مت طرحه، وقال: الننا نعي�س يف ع�رص ال�رصعة، اعتقد 
ان راأي ال�ساعر �سامي مهدي هو االأقرب اىل احلقيقة، 
الق�سرية جدا �ستحل بدل  الق�سة  او  ان )االق�سو�سة( 
الق�سة الق�سرية يف هذا الزمن املادي املت�سارع الذي 
للرواية  او  الطويلة  للق�سة  لكن  الوراء..  اىل  يلتفت  ال 
بهجتها اي�سا.. اتذكر انني قراأت ثلث رواية ال�سديق 
انتظار  اثناء  بغداد(  )فرانك�ستاين يف  �سعداوي  احمد 
على  القدرة  ميتلك  من  طبيب..  عيادة  يف  دوري 
ومن  الطويلة،  الروائية  االعمال  �سيلتهم  املطاولة 
الزمن  ماراثون  اىل  �سين�ساع  )قر�ساغ(  له  لي�س 
جدا.  الق�سرية  الق�سة  النهاية  يف  ليف�سل  الالهث 
والروائي  القا�س  يقول  ر�سيد:  ح�سني  القا�س:  وقال 
يرغب  ال  الكاتب  مونتريو�سو  اأوغ�ستو  الغواتيمايل  
ل  يف�سّ اأنه  بل  ن�سو�س خمت�رصة موجزة،  كتابة  يف 
يحتاج  ال  اإذ  لها،  نهاية  ال  طويلة  ن�سو�س  كتابة 
ّيلته.. هنا ا�سارة مهمة اىل اهمية  فيها اىل ت�سغيل خمخُ
املخيلة يف الق�سة الق�سرية جدا، التي �سيكون له �سان 

كبري يف الفرتة املقبلة وال�سباب عدة، منها ح�سب ما 
التي عزت  املعلوماتية  والثورة  الوقت  اعتقد، �رصعة 
�سويعات  اىل  اليوم  وحولت  احلياة،  مفا�سل  كل 
تداخل  اىل  باال�سافة  �سيء.  الفعل  التكفي  قليلة 
والق�سة  وال�سعري،  ال�رصدي  وخا�سة  االدبية  الفنون 
الق�سرية جدا اكرث الفنون التي تاثر بهذا التداخل، اذ 
جند ق�سة ق�سرية جدا مكتوبة بلغة �سعرية وترميزية 
والثالثة  ال�رصدي  ن�سقه  على  حمافظة  لكنها  عالية 
االن  جدا  الق�سرية  الق�سة  وا�ساف:  االر�سطاوية.  
الدورية  واملجالت  ال�سحف  يف  كبري  ب�سكل  مرغوبة 
وبالطبع  االلكرتونية،  باملواقع  حتى  البل  الثقافية، 
قاله  ما  اوال...  واملتابع  القارئ  ياتي من  الطلب  هذا 
جدا  الق�سرية  الق�سة  كتابة  من  يجعل  مونتريو�سيو 
الق�سة  و�رصوط  ميزات  كل  متلك  والتي  احلقيقة 
الناجحة �سعوبة بالغة يف ايجاد ق�سا�سون ميتلكون 
واالطالع  والثقافة  اللغة  اىل  باال�سافة  اخليال  ذلك 
كون ان الق�سة الق�سرية جدا بحاجة لثقافة ومعرفة 
ان  لكاتبها  البد  كما  احلياة،  تفا�سيل  من  �سيء  بكل 
يتمع بفطن عايل ووعي كتابي وفكري واجتماعي كي 
النجاح...  موا�سفات  كل  يحمل  ن�س  بكتابة  ي�ساعده 
يف  �سفحتي  على  ايام  قبل  كتبت  مثلما  ختاما 
والرواية  االن،  كا�سدة  ب�ساعة  ال�سعر  ان...  الفي�سبوك 
والفكرية  وال�سيا�سية  االجتماعية  للتغيريات  مطلوبة 
احلالية، والق�سة الق�سرية عر�س وطلب ومزاج قرائي، 
امل�ستقبل...  وفن  ب�ساعة  هي  جدا  الق�سرية  والق�سة 

بغداد_ متابعة

سرقة الكاتب برنارد 
شو "عيني عينك"

"من رحاب اإليمان" تعيد 
احياء تراث عثمان الموصلي

 " الذاكرة: لقاءات مع 
 " سارقو األحالم"الغريب والمألوف" 

اأن تن�سب القول ل�ساحبه، واإال  اأمر م�رصوع يف عامل االأدب، �رصيطة  االقتبا�س هو 
�ست�سبح اقتبا�ساتك مبثابة �رصقة فكرية من �ساحب الكلمات.. االأمر ذاته حدث مع 
يف  ال�سعراء  فكاهات  من  "طرائف  كتاب  يذكر  حيث  �سو،  برنارد  العاملي  الكاتب 
اآداب الغرب" للكاتب ممدوح ال�سكاف: اإنه يف اأحد االأيام جاء لربنارد، موؤلف يحمل 
الكتاب  لهذا  مقدمة  بقلمه  يكتب  اأن  برنارد  من  وطلب  للن�رص،  اأعده  كتاب  اأ�سول 
الذي هو باكورة اإنتاجه االأدبي. فاأم�سك برنارد بال�سفحات وراح يقلبها بني يديه 
حماواًل اأن يعرف م�سمون الكتاب وي�ستوعب حمتوياته يف اأق�رص وقت ممكن قبل 
اأمام عينيه  اأن يكتب مقدمته، وما كاد يفعل ذلك حتى فوجئ بكلماته ترتاق�س 

من بني ال�سطور. 

املال  تراث  واالآثــار،  وال�سياحة  الثقافة  وزارة  يف  املو�سيقية،  الفنون  دائرة  اأحيت 
عثمان املو�سلي، من خالل اإ�سبوحة رم�سانية نظمتها ، على قاعة الرباط، بعنوان 
»اأحلان من رحاب االميان« ح�رصها فوزي االأترو�سي..  وكيل الوزارة.. مدير عام 
بدائرة  الثقافة ممثلة  الفعالية من قبل وزارة  "تاأتي هذه  بالوكالة، قائال:  الدائرة 
فنحن  البغدادية،  التقاليد  من  جزءاً  اأ�سبح  اميايٍن  كا�ستحقاٍق  املو�سيقية،  الفنون 
ال�رصقي  التخت  من  اآالت  وقع  على  ون�سلي  حلنًا  وندعو  نغمًا  نبتهل  ان  ارتاأينا 
اال�سيل، جتعلنا جميعًا يف تفاعل مع الطقو�س الرم�سانية الكرمية.. اأمنيتنا جميعا 
ون�رص  مري�س  كل  اىل  العافية  واإعــادة  الفقراء  دموع  مب�سح  االإ�سهام  ن�ستطيع  ان 

ال�سالم يف وطننا ودحر اكرب موجة اإرهاب غري م�سبوقة يف العامل،

الغريب واملاألوف«  ، كتاب »الذاكرة: لقاءات مع  اأ�سدر م�رصوع »كلمة« 
واملرتجم  الباحث  العربية  اإىل  نقله  �سكانالن،  جون  الربيطاين  للكاتب 
جون  موؤلفه  يك�سف  الكتاب،  هــذا  يف  عليان.  را�سد  طــارق  ال�سحفي 
�سكانالن من خالل تناول الطرق التي ينظر بها الفال�سفة للذاكرة، عن 
التذكر  على  القدرة  امتالكنا  يعني  ب�رًصا  كوننا  اأنَّ  يزعمون  البع�س  اأنَّ 
ن�سرتجعه  ما�ٍس  لنا  ويكون  احلا�رص،  الزمن  يف  وجودنا  لن�ست�سعر 

وم�ستقبٌل ن�ست�رصفه.
ويبني لنا الكاتب اأنَّ ذاكراتنا، يف الوقت ذاته، ميكن اأن متحو اإح�سا�سنا 

بالزمان واملكان احلا�رصْين باأن َتْعِر�س علينا حيواتنا املا�سية.

"اأدب  �سل�سلة  و�سمن  للكتاب،  ال�سورية  العامة  الهيئة  عن  حديًثا  �سدر   
طالب  للدكتور  االأحــالم(  )�سارقو  الق�س�سية  املجموعة  العلمي"  اخليال 
تعريف  يف  وجــاء  املتو�سط.  القطع  من  �سفحة   166 يف  وتقع  عمران، 
رغم  متا�سكها  على  املظلومني  جثث  حتافظ  اأن  الغريب  من  املجموعة: 
األي�س  وت�سوهت..  تف�ّسخت  االأخرى  واجلثث  الطويلة..  ال�سنوات  تلك  مرور 
وا�سًحا اأن للقدر ب�سمته يف ذلك.. �سبحان اهلل.. رمبا كانت كوابي�س ندى 
لها عالقة مبا�رصة بهوؤالء االأبرياء الذين ا�ست�رصخت اأرواحهم هذه املراأة 
من  نحن  ودفعنا  املرعبة..  االأحــداث  هذه  على  ال�سوء  لت�سليط  ال�سفافة 

اكت�سفناها لدفنها ب�سكل الئق.

حكاوي
المثقفين

إصداراتإصدارات ألحان

قراءة في كتاب

الرواية  الكاتب  يكتب  اأن  الروايات  يف  اعتدنا 
لكن  وحكاياتهم،  االأبطال  �سرية  علينا  ليق�ّس 
اأنامل  "معبد  اجلديدة  روايته  اإبراهيم فرغلي يف 
في�سّلم  اعتدناه.  ما  يغرّي  اأن  اإال  ياأبى  احلرير"، 
الرواية نف�سها مهمة الكتابة عن الكاتب، ومهمة 
ك�سف ذاتها اأمام القارئ لتق�ّس عليه ما بداخلها. 
هكذا يوؤن�سن الرواية ومينحها �سوتًا وي�سمح لها 
باأن تاأخذنا اإىل اأجواء غرائبية متتزج فيها ب�سعة 
بداخلها  تخفي  كبرية  رواية  خالل  من  عوامل.  
ن�سٍّ  ق�سة  الكاتب  يحكي  ثانية،  رواية  ف�سول 
روائي مرتوك على منت زورق يف البحر، من دون 
البحث  رحلة  يف  �ساحبه.   اختفى  اأين  يعلم  اأن 
الن�س  على  قا�سم  يعرث  املختفي  �سديقه  عن 
بقراءته  ويبداأ  غرفته،  يف  به  يحتفظ  الروائي، 
كاتب  ر�سيد  على  للعثور  البحرية  الرحلة  اأثناء 
متداخلة،  روايات  ثالث  اأمام  فن�سبح  الن�س، 
التي كتبها ر�سيد وو�سع لها  الرواية  االأوىل هي 
التي  االأحداث  هي  والثانية  "املتكتم"،  عنوان 
�سديقه،  عن  قا�سم  وبحث  ال�سفينة  رحلة  ترافق 
والثالثة هي حكي الرواية عن نف�سها، عن وعيها 
كاتبها  �سرية  وعن  اأدبيًا،  جن�سًا  بو�سفها  لذاتها 
تت�سابك  ب�سكٍل  روايته  فرغلي  يبني  املختفي. 
داخل  وكاأننا  املتعددة،  واالأفكار  احلكايات  فيه 
واحدة  حبكة  اإليها  الدخول  باب  كان  متاهة، 
تتمثل يف البحث عن كاتب، لكن ا�ستمرار التقّدم 
يف كل ممٍر فيها يقودنا اإىل ممرات اأخرى، وهذه 
كلما  جديدة  فرعية  حبكات  فيها  تتفتح  احلبكة 
عليها  يبحر  التي  فال�سفينة  ال�رصد.  يف  توغلنا 
املختلفة،  ال�سخ�سيات  من  عدداً  ت�سّم  قا�سم 
كثرية،  واأحداث  �رصاعات  اأر�سها  على  وجتري 
اجلهد  اأن  �سّك  وال  جميعًا،  بينها  الكاتب  ينقلنا 
امل�سائل  هذه  بجميع  لالإحاطة  املبذول  البحثي 
كان كبرياً جداً، خ�سو�سًا اأنها موا�سيع، بع�سها 
عامل  املوا�سيع:  هذه  ومن  جمتمعنا،  عن  بعيد 
واأنواعها،  النادرة  واملخطوطات  القرا�سنة، 
وع�سابات تهريب الالجئني غري ال�رصعيني.  رمبا 
تبدو هذه الرواية مرهقة بحجمها الكبري وبتنّوع 
عواملها واأ�سلوب كتابتها، لكنها مع ذلك يجب اأن 
الفانتازية،  اأجوائها  من  الرغم  على  الأنها  تقراأ، 
التي  ال�سائكة  املوا�سيع  من  القرب  �سديدة  هي 
والغرب  ال�رصق  �سواء يف مو�سوع  اليوم،  توؤرقنا 
الهوية،  عن  االإن�سان  بحث  يف  اأو  عنه،  واأفكارنا 
اأو يف التع�سب االأعمى واآثاره. واالأهم اأنها رواية 
وتوؤكد  اأ�سكالها،  بجميع  وللحرية  للفن،  تنت�رص 

من جديد اأن الفن يبقى حتى لو غاب �ساحبه. 

اقتباس 

  يف بع�س احلاالت يكون من االأف�سل بكثري اأن تخ�رص ال 
اأن تك�سب. 

بالوتو�س

اأنا َراِحلْة، ف�َسفيَنتي...
فْر و لل�سَّ يف ال�سطِّ تْدعخُ

رخُ الَبحَر  ِلعَناِق اأخُْفٍق َيْنقخُ
الَيتيْم..

َعرَب املَدى.. َعرَب القَدْر
وْد.. ها اإْنَطفي... اأنا لْن اأعخُ

حتَّى يغيَبني الرَثَى
وْد.. اأنا لْن اأعخُ

حتَّى اإَذا التهمتَك اأ�سَواكخُ 
ننْي! ال�سِّ
****

اأنا َراِحلْة،
طَوِتي ال اأنَت تعِرفخُ خخُ

ونخُ ِظلِّي ذاباًل.. وبال  �سيكخُ
دليْل

وِرقخُ الَيومخُ الِذي و�َسيخُ
�سي�سيعخُ بحثًا عْن بديْل

ني َعَبثًا حتاولخُ اإنَّ
اْب ما فوَق اأجنحِة ال�رصَّ

حتَت الرتاْب.. 
كامليتنْي!

****
اَلَك  اأنا َراِحلْة، اآٍه و�سَ

هدَّين
هديني البقاْء ما عاد يخُ

ْمِتَك واالأننْي.. جيجخُ �سَ ف�سَ
قْد اأوَدَعاين لل�سقاْء

اإذ َغاَب وجهخُ االأر�ِس
وارَتعَدْت،

ماْء  لَق�ْسوتَك ال�سَّ
فهجعتخُ للبلِد االأمنْي!

****
اأنا َراِحلْة،

اَءلْت كلُّ الوروِد ت�سَ

ِة الريِح املراب�ِس  مْن �سدَّ
يف َدمي

ِة النَّاي احلزيْن يف بحَّ
َهذي َيدي..

َها لَك َفارَغة دُّ �ساأمخُ
اإال مَن الَقدِر/

 الفراْق
فَبَقاوؤنا..
اأخُرجوَحٌة،

قْد هزَّها..
َم اأمٌل تب�سَّ

َ ثم ك�رصَّ
اْق ثم �سَ

ْبِحي ِمثَل لْيلي  اَر �سخُ قد �سَ
ْظلمًا مخُ

فِلَم البقاءخُ اإذا..
قد انَح�رَص احَلننْي!

محمود قحطان

ثقافة 

 أنا.. راحلةاكتشاف قصيدتين للشاعرة األميركية سلفيا بالث
بالث  �سلفيا  االأمريكية  ال�ساعرة  عن  احلديث 
تزال  ال  عاما   54 بـ  انتحارها  وبعد  ينتهى،  ال 
االإجنليزى  ال�ساعر  بزوجها  وعالقتها  ق�سائدها 
تيد هيوز مادة خ�سبة لكثري من الباحثني. وقريبا 
دفرت  ظهر  فى  خمفية  كاربون  ورقة  اكت�ساف  مت 
ق�سيدتني  حتتويان  بالث  �سيلفيا  دفاتر  من  قدمي 
التى  الكاربون  ورقة  وظلت  لها.  معروفتني  لي�ستا 
اكت�سفها باحثان ي�ستغالن على كتاب جديد من�سية 
حياة  على  مثرية  نظرة  اإلقاء  تتيح  وهى  عامًا   50
ال�ساعرة مع زوجها وقتذاك ال�ساعر تيد هيوز.   كما 
على  �ستينربج  وبيرت  كراوثر  جايل  الباحثان  عرث 
عمق  عن  تك�سف  هيوز  اأهملها  ق�سائد  جمموعة 

تبت هذه الق�سائد  معاناته ب�سبب انتحار زوجته. وكخُ
"ر�سائل عيد ميالد" التى خرج  ملجموعته االأخرية 
بالث  مع  العا�سفة  عالقته  ب�ساأن  �سمته  عن  فيها 
اللتني  الق�سيدتني غري املعروفتني  قلت كلمات  . ونخُ
تبتا فى بداية عالقة بالث وهيوز خريف 1956  كخُ
اأي�سًا  عليها  بالث  طبعت  التى  الكاربون  ورقة  من 
"ال�سقر  االأوىل  هيوز  جمموعة  مبحتويات  قائمة 
ق�سيدة  ورمبا  ق�سائدها  من  واثنتني  املطر"  فى 
غري  العمل  هذا  جانب  واإىل  بالث.  كتبتها  اأخرى 
و�ستينربج على �سور  لـ بالث عرث كراوثر  املن�سور 
ن�رص من قبل فى اأر�سيف مكتبة  فوتوغرافية لها مل تخُ
اللذين  الباحثني  وكال  االأمريكية،  اأنديانا  جامعة 
خمت�سان  بريطانيا  فى  اكت�سافهما  نتائج  ن�رصا 
اإذ عمل �ستينربج مع ورثة  بحياة بالث واأعمالها.  

فيما  خمتلفة  �رصعية  وجمموعات  كتب  على  بالث 
فى  انتحرت  التى  بالث  عن  كتابني  كراوثر  ن�رص 
ورقة  اكت�سف  الذى  �ستينربغ  وقال    .1963 عام 
"رجفة"  اأن  االأر�سيف  فى  البحث  اأثناء  الكاربون 
الكاربون  اكت�سفه على ورقة  اأدرك ما  انتابته حني 
التى كانت غابة �سائكة من الكلمات املطبوعة على 
 40 منذ  �سخ�س  "اأول  يكون  قد  واأنه  الكاتبة  االآلة 
عامًا ي�ستغل على مثل هذه الوثيقة". ولدت �سيلفيا 
بالث يف بو�سطن يف ال�سابع والع�رصين من ت�رصين 
اأ�سول  من  والدتها  وكانت   1932 االأول)اأكتوبر( 
متحّدر  احل�رصات  يف  فعامل  والدها  اأما  من�ساوية، 
من عائلة اأملانية هاجرت اإىل الواليات املتحدة يف 
�سيلفيا م�سكالت  الع�رصين.  عانى والد  القرن  اأوائل 
الثامنة  بعد  بلغت  تكن  ومل  وتويف  خطرية  �سحية 
من العمر، وطبعتها هذه احلادثة اإىل حد بعيد، فكان 
ل�رصاخ الوالد املري�س واأنينه ونواحه ح�سور مكثف 
يف ق�سائدها، علما باأنها عانت بدورها منذ ن�ساأتها 
االنتحار  وحاولت  ع�سبية،  ونوبات  نف�سية  اأزمات 
للمرة االأوىل عندما كانت يف الع�رصين.  بداأت �سيلفيا 
تن�رص الق�س�س والق�سائد منذ �سن املراهقة، ونالت 
يف 1955 منحة درا�سية يف كامربدج. حيث التقت 
ال�ساعر الربيطاين تد هيوز، فكانت بينهما ق�سة حب 
جارف �رصعان ما تكللت بالزواج. وج�ّسد هذا الزواج 
حلم �سيلفيا بتحقيق �رصاكة اأدبية وعاطفية و�سعرية 
من  �سل�سلة  وبعد  تع�سق.   الذي  الرجل  مع  حقيقية 
الزوجان  ا�ستقر  املادية،  وال�سعوبات  التنقالت 
�سيلفيا  تعّرفت  حيث  املتحدة،  الواليات  يف  اأخريا 
فجمعتهما  �سك�ستون  اآن  ال�ساعرة  اإىل   1958 عام 
يف  ومربكة  غريبة  ت�سابه  ونقاط  متينة  �سداقة 
امل�سري، اإىل حد انتحار االأخرية بدورها عام.1974 
عن  واحلديث  اللقاء  تهويان  ال�سديقتان  وكانت 

�سيناريوهات انتحارهما املتخّيلة.
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