
Wed. 19 Jul. 2017 issue no 386فضاءات ثقافية8
االربعاء 19 تموز 2017 العدد 386

حازم صالح العبدلي: الرسم أكثر الفنون هشاشة إزاء الظروف التأريخية الفاصلة
بعد حرقه أكثر من 2500 لوحة خوفًا من داعش ...  

عن  عموما  املو�صل  فناين  به  ميتاز  ما 
فن  يف  العالية  حرفيتهم  العراق  فناين  بقية 
الفنان  اأن  اإاّل  باملائيات،  والر�صم  البورتريت 
املميزة  قدرته  يف  عنهم  ينفرد  العبديل  حازم 
على اإن�صائه للمو�صوع يف بنية تكوينية، تت�صم 
بحيوية االإيقاع وتنوع يف توزيع الكتل وحركة 
لرموز  الطاغي  احل�صور  اإىل  اإ�صافة  اخلطوط، 

املوروث ال�صعبي والرافديني على حد �صواء.. 
مواليد  من  وهو  العبديل،  خلف  �صالح  حازم 
مو�صل  اجلميلة  الفنون  معهد  دبلوم   ،1963
مو�صل  جميلة  فنون  بكالوريو�س   ،1987
بغداد،  العراقيني  الفنانني  نقابة  2002، ع�صو 
بغداد،  الت�صكيليني  الفنانيني  جمعية  ع�صو 
معهد  يف  الر�صم  ق�صم  يف  مدر�صا  يعمل  حاليا 
للبنات يف املو�صل، �صارك يف  الفنون اجلميلة 
الفنانني  لنقابة  اجلماعية  املعار�س  معظم 

العراقيني وجمعية الفنانني الت�صكيليني.
عن  �صال  عندما  �صحفي  حوار  يف  حازم  يقول 
م�صالة طرح الفن الت�صكيلي ، ان " هذه امل�صالة 
ياأتي باختالف ح�صبما ميتلكه الناقد من خلفية 
فقد  وعليه  واأ�ص�صه،  الت�صكيلي  الفن  باأ�صول 
واالإجابة  النقاد،  بني  عرفا  الطرح  هذا  اأ�صبح 
لدينا  فنحن  اأحيانا،  ومبكية  م�صحكة  تاتي 
من  اأنه  على  يقينا  اإجماعا  يكون  اأن  يكاد  ما 
روائي  اأو  اأعمى  �صاعر  هناك  يكون  اأن  املمكن 
مثل  اأكرثها،  وما  موجودة  والدالئل  اأعمى 
اأي�صا  وهناك  ح�صني،  طه  اأو  الربدوين  عبداهلل 
فيزياوي،  بعمى  م�صابون  ومطربون  ملحنون 
مقابل  يف  تخ�ص�صهم،  يف  فرقا  اأحدثوا  لكنهم 
ذلك لن جتد ر�صاما اأعمى، اإجابة على الت�صاوؤل 
يف اأن الفنان الت�صكيلي يقاد من اخلارج، اأي من 
اإىل دواخل ذاته االإن�صانية  خالل حا�صة الب�رص 
اإىل  ومن ثم يعاود الكرة بعد التجربة من ذاته 
اإزاء  االنفعاالت  اإن  االأو�صع..  االإن�صاين  حميطه 
واألوان  اأجواء  من  به  يحيط  وما  معينة  اأحداث 
وت�صكل  وحترك  ت�صتفز  التي  هي  االمور  هذه 

التحدي للفنان الت�صكيلي. 
الفنانون  من  الكثري  توهم  اىل  حازم  وي�صري 
مع  تتبلور  التي  الفنية  التجربة  باأن  الكبار 
ما  واالأ�صلوب.  واللون  اخلط  من  تتكون  الوقت 
التجربة  اإىل  للولوج  اأدوات  اإاّل  هو  ما  ذكرناه 
هناك  ذلك،  على  مثاال  لك  و�صاأ�رصب  الفنية، 
ن ا�صتهجنوا جتربتي مع مفردة الثور  َ الكثري ممِ
اإليه  اأ�صفت  حني  وبالذات  االآ�صوري،  املجنح 

الرغم  على  داجن،  حيوان  اإىل  وحولته  يدين 
فر�صمته  كبريين،  جناحني  ميتلك  كونه  من 
ويحمل  و�س  ال�صُّ بّياع  قربة  ظهره  على  حامال 
يف  ويدور  اللّماعة  النحا�صية  الّطا�صة  بيده 
باأن  امل�صاهد  اإ�صعار  مع  القدمية  املو�صل  اأزقة 
باجلوع.  وي�صعر  ويتعّرق  يتعب  املخلوق  هذا 
يف  االأر�س  على  يربك  جعلته  اآخر  عمل  ويف 
يديه  بني  يحت�صن  قدمي  مو�صلي  بيت  اإيوان 
اآلة العود ال�رصقية م�صتغرقا يف العزف والغناء، 
واأمامه اإبريق �صاي على النار، واأجل�صت قبالته 
جمموعة من النِّ�صوة ين�صنَت اإليه وهنَّ يف حالة 
ل�صحب  مني  حماولة  ذلك  وكان  ال�صكون،  من 
املتلقي اإىل حالة من التماهي مع الثور املجنَّح، 
ال  ولكنه  )خيال(  �صخمة  اأجنحة  ميتلك  فهو 
ي�صتطيع التحليق واأتذّكر اأن اأحد اأ�صاتذة جامعة 
باحلرف  يل  قال  العمل  �صاهد  اأن  بعد  املو�صل 
الواحد »يف اليوم الثاين لزيارتي للمعر�س كنُت 
اأرى ن�صف اأهل املدينه ثريانا جمّنحة مبن فيهم 
اأنا يا حازم«، قالها ذاك اال�صتاذ وهو ي�صحك. 

متميزا  م�صمونا  حتمل  لوحة  اأي  اأنَّ  اأرى  اأنا 
وم�صغولة بحرفية متقنة تالم�س احل�س االإن�صاين 
ن ي�صاهدها ويتفاعل  وبالنتيجة ت�صبح ملكا ملمِ
تنتقل  اأنها  مبعنى  يقتنها،  مْل  لو  حتى  معها، 

ب�صال�صة كي ت�صبح جتربه املتلقي ذاته.
النا�س  اأبعد  "اأنا   ، حازم  ي�صيف  التمرد  وعن 
موظف  اأنني  ذلك  على  ودليلي  التمّرد،  عن 
هنا  من   ، عاما   25 يقرب  ما  منذ  حكومي 
يف  متوفرا  لي�س  التمرد  اأن  تكت�صف  اأن  ميكنك 
يف  العي�س  ولكن  اأّدعيه،  ترفًا  ولي�س  نف�صيتي، 
من  مت�صابهة  �صيغة  يحمل  اجتماعي  حميط 
ما  تثري  التي  واملعايري  وال�صلوكيات  ال�صفات 
لدى االإن�صان من غرائز، بالتاأكيد �صتجعل املرء 
يبدو متمردا ومغايرا، اإذا كان راف�صا لهذا العقل 
املحيط  ففي  احلياة،  فهم  يف  املعوج  اجلمعي 
الذي ع�صت فيه ما زالت كل املفاهيم احلياتية 
املتعارف عليها تبدو معكو�صة، فالغدر واجلنب 
والر�صوة  وال�رصقة  رجولة،  تعترب  واملراوغة 
االخرين  ومراقبة  �صطارة  تعترب  والكذب 

�صخ�صية،  قوة  تعترب  �صعفهم  ونقاط  وزالتهم 
اأن تبدو متمردا،  هنا يف مثل هذا املحيط البد 
الرف�س  اأعلنَت  اأو  التمل�س  حاولت  ما  اإذا 
يبدو  الت�صكيلي  الفن  حميط  ويف  �رصاحة، 
ر�صم  ما  فاإذا  الرنج�صية،  يف  اإغراقا  اأكرث  االأمر 
انتباه  ا�صرتعى  جّيد  ب�صكل  بورتريت  اأحدهم 
الفي�صبوك  فاإنك �صتجد على �صفحات  االآخرين، 
يف اليوم التايل الكل ي�صتعر�س ع�صالته يف فن 
اأحدهم ح�صانا ب�صكل  البورتريت، واإذا ما ر�صم 
جيد �صتجد اجلميع ي�صبحون �صا�صة للخيل، اأّما 
َقاد  اأُ اأن  اأتقّبل  ،اأنا  �صديدة  بب�صاطة  فاأقولها  اأنا 
يف كل جماالت احلياة، حتى لو مل اأكن مقتنعا 
اأن  قاطعا  رف�صا  اأرف�س  ولكنني  يقودين،  مبن 

اأقاد يف الفن
العراقية  الت�صكيلية  احلركه  يف  اجلديد  وعن 
ا�صتدرك قائال : اأجده يف هذه العودة اإىل القدمي، 
العودة  واأق�صد  الر�صم.  باء  األف  بذلك  واأق�صد 
وت�صطيح  ال�صخ�صية  وال�صورة  البورتريت  اإىل 
امل�صامني، ويبدو وكاأن مل يعد هناك ما جنروؤ 

االآخرين،  جتارب  من  اال�صتن�صاخ  ت�صميته  على 
بل اأحيانا �رصقة علنية، واملق�صود بذلك �رصقة 
االأ�صلوب الفني، يف الوقت نف�صه هذا ال يعني اأن 
كبرية،  فنية  جتارب  هناك  بل  كذلك،  اجلميع 
الت�صكيلية  التجربة  على  وا�صحة  ب�صمات  ولها 
باأنها  القول  واأ�صتطيع  والعربية،  العراقية 
يكونوا  اإن مل  فنانني عامليني،  اأعمال  ت�صاهي 
الت�صكيلي  الفن  اأن  اأرى  ولكنني  منهم،  اأف�صل 
باالنح�صار  اأ�صبه  يبدو يف حالة  كله  العامل  يف 
الراأي  هذا  يف  خمطئا  اأكون  ورمبا  والنكو�س، 
ولكنني ال اأ�صتطيع اأن انكر اأن الفن الت�صكيلي مل 

يعد مو�صع ترحيب كما كان يف ال�صابق.
مدينة  داخل  حازم  فيها  كان  اأعوام  ثالثة   
املو�صل اأثناء �صيطرة تنظيم داع�س حيث  ي�صف 
بثمن،  تقدر  ال  التجربة  هذه  نتيجة  خ�صارته 
حرق  على  اأقدم  والتفتي�س  املداهمات  فب�صبب 
للوحات  تخطيط   3000 اإىل   2500 يناهز  ما 
هذه  ولكن  كله،  العمر  نتاج  هي  ت�صكيلية 
يف  اأثمرت  اأعوام  ثالثة  ا�صتمرت  التي  التجربة 
املقابل عمال روائيا مكونا من 450 �صفحة من 
احلجم الكبري، والعمل عبارة عن قراءة ملا حدث 
و�صيحدث الحقا، ومن ناحية فنية هي اأقرب اإىل 
�صكل اأ�صطورة جتري اأحداثها يف مدينة املو�صل، 
وقد �صكل العمل عبئا كبريا علّي الأنني ومنذ اأن 
لطبعها  �صبيل  عن  اأبحث  كتابتها  من  انتهيت 
الت�صكيلي فاإن  الفن  اإىل  واإذا ما عدنا  ون�رصها، 
تاأثري هذه ال�صنوات الثالث كان كبريا جدا، الأن 
املحّرمات،  من  الدواع�س  نظر  يف  كان  الر�صم 
وكذلك  والبنات  البنني  فنون  معهد  اغلقوا  فقد 
كلية الفنون اجلميلة، وبذلك اأجل�صونا يف بيوتنا 
يف  الرواتب،  عّنا  وقطعت  اأعوام  ثالثة  ملدة 
موا�صلة  من  ابناءنا  منعنا  نحن  نف�صه  الوقت 
اأهل  فهم  ولو  الدواع�س،  حكم  اأثناء  الدرا�صة 
املو�صل اأن مقاومتهم ال�صلبية هي التي هزمت 
واجليو�س  املعارك  تهزمه  اأن  قبل  الفكر  هذا 
املاأ�صاوية  احلقبة  بعد هذه  رائعة  بداية  لكانت 
اأنهم فهموا ذلك، فما  اأ�صك يف  املريرة، ولكنني 
والتفرعات  اليومية  التف�صيالت  ت�صغلهم  زالت 

اجلانبية، وهذه اأمور ال ت�صنع حياة جديدة..
فن الر�صم هو اأكرث الفنون ه�صا�صه اإزاء الظروف 
فهو  الكبرية  التاريخية  والتغريات  ال�صعبة 
باملال  ومغذين  اإىل حماة  دوما  ما�صة  بحاجة 
واال�صتقرار والوقت، وهذه كلها مل تكن متوافرة، 
قد  تكن  مل  جميئهم  قبل  اأنه  ذلك  اإىل  ي�صاف 
ت�صكلت اأو تبلورت ما ن�صتطيع ت�صميته مبدر�صه 

ت�صكيليه مو�صلية.

بغداد_ متابعة

للشاعر حمدان المالكي مترجمة إلى 
الفرنسية

البابلي ينظم مهرجانًا شعريًا 
"ذئب ونفرش طريقه بالفخاخ" "تنازالت"بمناسبة أسبوع النصر

العراقي حمدان طاهر املالكي جمموعة �صعرية مرتجمة بعنوان )قبل  �صدرت لل�صاعر 
موتك بقليل ( عن دار اأدليفر الفرن�صية يف باري�س ، ترجمها الّناقد واملرتجم التون�صي 

حممد �صالح بن عمر ، وهي �صمن م�رصوع ال�ّصعر العاملّي ) اجلزء الّثاين(.
جاءت املجموعة يف 50 �صفحة من احلجم املتو�صط ، �صمم غالفها الفنان �صتار نعمة، 
و�صمت بني غالفيها اأربعني ن�صا نرثيا، خمتارة من ن�صو�س جمموعة )جمرد �صجرة( 

ال�صادرة عام 2014 وجمموعة )غرق جماعي( ال�صادرة عام 2016 .
تتحدث الن�صو�س عن ماأ�صاة احلروب خا�صة تلك عا�صها العراقيون طيلة �صنوات طويلة 
البقاء  يف  االن�صان  �رصاع  عن  متخ�صها  عن  ف�صال  وويالت  عذابات  من  افرزته  وما 

ومواجهته للموت وحماوالته التم�صك باحلياة.

�صعريا  مهرجانا  الثقافية،  العالقات  دائرة  يف  البابلي  الثقايف  البيت  نّظم 
م�رصحيا مو�صيقيا ملنا�صبة اأ�صبوع الن�رص يف املو�صل بالتعاون مع جمعية 
الرواد الثقافية امل�صتقلة العامة / املركز العام بابل واإحتاد االأدباء والكتاب 
�صعراء  ومب�صاركة  بابل  فرع   / الرتكمانية  واجلبهة  بابل  فرع   / العراقيني 
اأحمد ر�صا  الفنانان  �صعبيني. وتخلل املهرجان فقرات متنوعة منها، عزف 
االأحلان  من  عددا  الرتكمانية  املو�صيقية  الفرقة  يف  اأع�صاء  بقال  وحميد 
البابلي  الثقايف  البيت  يف  امل�رصحية  الفرقة  قّدمت  كما  الرتاثية،  واالأغ��اين 
ح�صنني  واإخ���راج  اإع��داد  من  ننت�رص(  )بدمائكم  بعنوان  م�رصحيا  عر�صا 

الكرعاوي وو�صام األعا�صور، ومتثيل كل من بالل جنم.

�صدرت جمموعتها الق�ص�صية االأوىل "تنازالت" موؤخًرا عن "االآن نا�رصون وموزعون" 
يف عّمان، بعد �صنوات من ن�رصها اأول ق�صة لها يف ال�صحافة، "تنازالت" لي�َس م�صّمى 
قّدموا  قد  احلكايا  اأبطال  فاأغلب  فح�صب،  الكتاب  يف  املوجودة  الق�ص�س  اإح��دى 
"الكاتبة" بطلة  اأكرثهم، مثل  تنازالتهم يف احلياة، واإن مل ي�صعروا، لكن مل ي�صت�صلم 
ة تنازالت، التي وّقَتْت قَلَمها ح�صب متطّلبات واجباتها، واأوقات فراغ عائلتها،  ق�صّ
بالّنف�س جتاه ما تكتبه،  ثقٍة  العطاء، وعدم  بدافٍع من  اأ�صدُّ وقًعا  تنازالٍت  بل قّدمت 
فاأحالت كتبها اإىل درٍج �صغري يف غرفة نومها، حّتى خ�رصت جميَع ُمكت�صباتها. اإذ 
اأ�صبحت يف مواجهة كي حتافظ على �صخو�س رواياتها، الذين ال ي�صتطيعون الدفاع 

عن اأنف�صهم، وال هي بعجزها ت�صتطيع حمايتهم، فتلتهمهم النار.

ونفر�س  ""ذئب  كتاب  حديثا  �صدر  بالقاهرة  للمطبوعات  امل�رصي  املكتب  عن 
طريقه بالفخاخ" للكاتب االأ�صتاذ/ عماد فوؤاد  تتناول"اأالأنطولوجيا" �صعراء الن�س 
"تيار ق�صيدة النرث" مت�صمنة ن�صو�س  اأو ما يعرف ب�  ال�صعري امل�رصي اجلديد، 
وق�صائد 53 �صاعراً وثالثة اأجيال يف الن�س ال�صعري امل�رصي اجلديد. "اأنطولوجيا 
املرة حتت  القاهرة، وهذه  النور يف  اإىل  اجلديد" تخرج  امل�رصي  ال�صعري  الن�س 
عنوان "ذئب ونفر�س طريقه بالفخاخ"، فهكذا كان تعامل الكاتب مع ال�صعر، ال�صعر 
يف مطلقه، بعيداً عن امل�صميات وامل�صطلحات الغربية التي ُفر�صت على الن�س منذ 
ظهوره االأول، فامل�صميات وامل�صطلحات خنقت ال�صعر وجعلت منه و�صفة لكتابة 

الق�صيدة، كاأنها مقادير ل�صنع طبق جديد على موائدنا.

إصدارات40 نصا إصداراتالثقافي

قراءة في كتاب

وتدمريها  العراق  اآثار  نهب  "الكارثة:  كتاب  يعد 
للدرا�صات  العربية  املوؤ�ص�صة  عن  حديثا  ال�صادر   "
اخل�صائر  الإح�صاء  وثيقة  مبثابة  بريوت  يف  والن�رص 
و�صدر  الرتاثية.  وكنوزه  العراق  اآثار  بها  منيت  التي 
الكتاب بالتزامن مع معر�س عاملي جوال يحمل نف�س 
اال�صم، ويت�صمن جمموعة مقاالت لكتاب عرب واأجانب 
الكتاب  يتاألف  العراقي.  االآثاري  ال�صاأن  يف  خمت�صني 
عن  العنوان  بذات  لكتاب  ترجمة  االول  ق�صمني،  من 
املعهد ال�رصقي لالآثار يف �صيكاغو "من اأعداد امربلينغ 
الكادمييني  ف�صول   7 وي�صم  هان�صن"،  وكاثرين 
اأمريكيني خمت�صني بال�صاأن االآثاري العراقي. ويت�صمن 
باحثني  قبل  من  موؤلفة  ف�صول  �صبعة  الثاين  الق�صم 
اجلهد  وا�صتكمال  متابعة  حتاول  عراقيني  وكتاب 
احلمداين  د.عبداالمري  وهم:  اال�صلي،  للكتاب  املهم 
ا�صافتها  ومتت  البحراين،  زينب  ود.  طه  ال�صالم  وعب 
الكوارث  يح�صي  والكتاب  اال�صلي.  النا�رص  مبوافقة 
ويكثف  القادمة  من  ويحذر  العراق  اآثار  طالت  التي 
جهوده للحفاظ على االرث الثقايف العراقي والذي هو 
ويقدم  الوطنية.  للهوية  املوؤ�ص�صة  املهمة  االركان  احد 
املحور  عدة:  حماور  يف  تلخ�صت  عامة  فكرة  الكتاب 
االثاري  احلقل  على  الكارثية  االأبعاد  يغطي  االول: 
جراء احل�صار االمي الت�صعيني على العراق وباالخ�س 
يف  االثارية  للمواقع  املتفاقم  بالنب�س  منه  املتعلق 
االثار  ل�صو�س  قبل  من  ال�صومرية  احلوا�رص  امهات 
ويغطي  الدوليني،  املهربني  مع  وبالتعاون  املحليني 
يف  العراق  احتالل  ُبعيد  متت  التي  احلثيثة  اجلهود 
2003 اليقاف هذا النزيف. ويحذر من اأبعاد ا�صتمراره. 
ويف�صل املحورالثاين واقعة نهب املتحف العراقي اإبان 
الغازية بغداد يف ابريل/ني�صان 2003  القوات  دخول 
�صهادات الثاريني حمليني وعامليني عملوا  من خالل 
جنبا اىل جنب قبل وبعد الواقعة االليمة، وكذلك يعرج 
على اجلهود التي متت الح�صاء اخل�صائر والطرق التي 
اأُتبعت اليقاف التداول بها عامليا. وي�صتعر�س املحور 
الكارثية لع�صكرة  الثالث ق�صية مهمة تتعلق بالنتائج 
القدمية  العراقية  احلوا�رص  امهات  يف  املحتلة  القوات 
واملخاطر املرتتبة على ذلك، وجهود املخت�صني اآنذاك 
يف  التواجد  يف  اال�صتمرار  عن  الع�صكري  اجلهد  لثني 
تلك املواقع. ويغو�س املحور االأخري فيما يح�صل من 
تداول دويل غري �رصعي بالعاديات العراقية امل�رصوقة 
واملهربة التي تفتقر ل�صهادات تنقيب وملكية وت�صدير 
�رصيحة، فيتناول بع�صا من ق�صايا موثقة مت تناولها 
يف االعالم العاملي بحق مقتنني اأثرياء ودور مزادات، 
التي  االحتيال  وطرق  بحوث،  ومراكز  جامعات  وكذا 
التي  الدولية  القانونية  الت�رصيعات  عن  رغما  مُتار�س 

حترم االجتار باالرث الثقايف العراقي.

اقتباس
 

اأف�صل طريقة لاللتزام بالوعد هي اأال تعد ب�صيء.

نابليون بونابرت

ت�صيُع االأما�صي هباًء
ت�صيُع الدموْع

و �صوُء ال�صموْع مِ
ميوت ان�صياعا

و ت�صتعمر الظلماُت ال�صعاعا
 و يربُق ياأ�ٌس

ي�صبُّ حنايا الفوؤاْد
و ده�صُة خوٍف

تقلِّ�ُس َعْدَو اجلياْد
و غدٌر َيفوْع

و يفتك �صبٌع عجاٌف ب�صبع 
�صداْد

فحقٌّ ُيباُد
و ظلٌم ُي�صاْد

و ُيعمي الرياَع �صواُد املداْد
و اأوهى الفروْع مِ

ت�صفِّق جذىل الأعتى اجلذوْع
لب ي�صوْع ب�صَ

 و مّلا يزجمُر �صمُت احلقيقةمِ
بني ال�صلوْع

يئن فوؤاٌد ذوى يف خ�صوْع
بنار الولوْع

يغو�ُس اإىل الفوق فيه 
الن�صيُج

و يطفر للعمق حبُّ النزوْع
و اإن �ُصدَّ فيه الزفري بحبل 

الوريْد
تفور الدماُء عليه و منه و 

فيه
لتطفئ ح�س العروْق

بحرِّ اجلليد
و بردمِ احلروْق

و تر�صم فوق جنون الق�صيدةمِ
اأبياَت جوْع

تدق الو�صوَم خريطَة حزٍن
َتُخطُّ الهباْء

كنق�س على وجهمِ ماْء
و تطم�ُس من حتتمِ كلِّ 

املفارق مِ
كلَّ الفروْق
ليفرح ن�رٌص

و يزهى يغوٌث
و ير�صى َيعوْق

و يا لكمِ �صوْق
يتاجر فيها ال�رصيُف الو�صيُع

ب�ُصبحةمِ �صيخٍ 
و قرطْي فتاٍة

و األعابمِ طفل ر�صيْع

هدى سعدي

ثقافة 

دموع الشموعبعد مئتي عام على وفاتها .. تكريم أسطورة الرواية اإلنكليزية جاين أوستين
تكرِّم اإنكلرتا الكاتبة جاين اأو�صنت، التي ما زالت بعد 
بلدها  اأدبي يف  اإلهام  وفاتها م�صدر  على  عام  مئتي 
باإرثها  املعجبني  لدى  ف�صول  ومثار  العامل،  ويف 

االإن�صاين ل�صرب اأغوار �صخ�صيتها.
توفيت جاين  يوليو عام 1817  الثامن ع�رص من  يف 
اأو�صنت عن 41 عاما، عا�صت معظمها يف الفقر والظّل 
ل اأحوال املجتمع، بعد ذلك بداأت �صهرتها تنطلق  وتاأمُّ
�صيًئا ف�صيًئا، و�صارت تعد من اأف�صل الكّتاب يف تاريخ 
ال�صت،  رواياتها  من  الن�صخ  ماليني  وبيعت  بريطانيا، 
وال�صينمائية  االأدبية  االإلهام  م�صادر  من  واأ�صبحت 

ا. اأي�صً
وتقول الكاتبة الفرن�صية كاترين ريوا »هناك �صك�صبري 

يف امل�رصح، وجاين اأو�صنت يف الرواية«.
بعنوان  معر�س  اأُقيم  اإنكلرتا،  جنوب  ون�ص�صرت  ويف 
اأو�صنت  االآن�صة  اأو  اأو�صنت«  مي�س  مي�صترييو�س  »ذي 
يطبع  اأثرها  زال  ما  التي  للكاتبة  تكرمًيا  الغام�صة، 
اأجياال تلو اأخرى. وتقول اإحدى زائرات املعر�س، وهي 
حمامية متقاعدة يف ال�صبعني من العمر، اإنها قراأت كل 
اأعمال اأو�صنت خم�س مرات اأو �صًتا منذ تلقت املجموعة 

الكاملة الأعمالها وهي ابنة 12 عاما.
يف  تدور  اأحاديث  اأو�صنت  اأعمال  يف  امل�صرتك  اخلط 
ما  وهو  الزواج  عن  ال�صابات  وبحث  �صاي،  جل�صات 
جعل البع�س ي�صبهها بالكاتبة بربارا كارتالند، اأ�صهر 

كاتبة بريطانية للروايات الرومان�صية.
على  ت�صدد  املعر�س،  عن  امل�صوؤولة  وي�صت،  لونز  لكن 
على  ال�صوء  اإلقاء  ذلك، وهي حتاول  يتعدى  االأمر  اأن 
�صقيقتها  اأتلفت  التي  الكاتبة  لهذه  اخلا�صة  احلياة 
�صوذرالند،  كاثرين  وتقول  تقريًبا.  مرا�صالتها  كل 

يف  االأدب  واأ�صتاذة  ا  اأي�صً املعر�س  يف  امل�صوؤولة 
جامعة اأك�صفورد »اإنها كاتبة تتحدث عن القيم، وعن 
يعي�س على  االجتماعية يف جمتمع طبقي  امل�صوؤولية 
وقع حروب نابليون والغزوات البحرية«. اأو�صنت األقت 
االإن�صانية  العالقات  على  ق�ص�صها  خالل  من  ال�صوء 
وظروف عي�س الن�صاء اللواتي مل يكن اأمامهن اأي باب 

للم�صتقبل �صوى من خالل الزواج.
لالأو�صاع  مدركة  »كانت  �صوذرالند  كاثرين  وت�صيف 
اليائ�صة للن�صاء، واعتمادهن االقت�صادي على الرجال، 

الن�صاء  فيه  كانت  زمن  ويف  يزعجها«.  االأمر  وكان 
لت الكاتبة  يعتمدن الزواج و�صيلة للهرب من الفقر، ف�صَّ

اأن تبقى عزباء.
وتقول مفو�صة املعر�س »ماتت يف الوقت الذي بداأت 

فيه ال�صهرة واملال ي�صالن اإليها«.
ُدفنت الكاتبة يف كاتدرائية ون�ص�صرت، ويجذب قربها 
الزوار  اآالف  فيها،  عا�صت  التي  واملنازل  اليوم، 
املعجبني باأدبها والراغبني يف البحث عن اأي موؤ�رص 

ي�صاعد على فهم �صخ�صيتها. 

بغداد _ متابعة
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