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 خطابات ما بعد الموت... أدباء عراقيون وقعوا تحت جحيم داعش
و�أ�ساليب  �ملثقفني  خطابات  تتغري  حرب،  كل  بعد 
و�لأمني  �ل�سيا�سي  للو�سع  تبعًا  كتاباتهم، 
و�لقت�سادي، لكن غالبًا ما تربز �أ�سكال �خلطابات 
�جلديدة بعد �سنو�ت لي�ست قليلة من هذه �حلروب، 
�حلروب  تلك  تلي  �لتي  �ل�سنو�ت  يف  فاجلميع 
يكونون حتت �سدمة ما حدث.. غري �أن �حلروب �لتي 
للتفكري  جماًل  تعطي  ل  �لعر�قية  �ملدن  على  مّرت 
 1990 بعام  مرور�ً   1980 عام  فمنذ  للتاأمل،  ول 
و�سوًل �إىل عام 2003 وحتى هذه �للحظة مل يخرج 
�ملو�طن �لعر�قي؛ ول �ملثقف، من �ل�سدمة، وكاأنها 
ما.  يوم  يف  تنتهي  �أن  تريد  ل  متتالية  �رضبات 
غري �أن ما حدث بعد �سهر يونيو/حزير�ن من عام 
2014 كان خمتلفًا عن كل �حلروب �لتي مّرت على 
�لعر�ق منذ �أكرث من 40 عامًا، فوقوع �أكرث من ثلث 
�لبلد حتت وطاأة ما عرف بـ"د�ع�ش" غرّي �لكثري من 
نظرة �ملثقف للحرب، وكيفية مو�جهتها �أو �لتكيف 
�ألف  لأكرث من  �لزمن  بها  معها، مدن مدمرة رجع 
و�ربعمئة عام، لي�ش من �ل�سهل �أن تعود مّرة �أخرى 
كما كانت خالل مدة ق�سرية.. فكيف �سيكون عليه 
»د�ع�ش«،  �نهيار  بعد  ما  �لأدبي  و�خلطاب  �لأدب 
�سيطرته  حتت  وقعت  �لتي  �ملناطق  يف  خ�سو�سًا 
مدينة  من  �ملرو�تي؛  عمار  �لكاتب  ي�سري  ل�سنو�ت؟ 
�ملو�سل، �إىل �أن مالمح �خلطاب �لأدبي بد�أت تت�سح 
�سيئًا ف�سيئًا، فهي ت�سري يف حماور ثالثة؛ �لأول رثاء 
�لآن،  �لأ�سعف  وهو  �لثالث  �لياأ�ش.  �لثاين  �ملدن، 
يعي�ش  كان  �لتي  برمتها،  �حل�سارية  �حلالة  نقد 
»د�ع�ش«،  لظهور  هياأت  �لتي  تلك  �لأديب،  فيها 
�ملدرو�ش  غري  �ملوروث  �لديني  �خلطاب  فقط  لي�ش 
غري �ملمح�ش، بل حتى �لقيم �لجتماعية �ملتو�رثة 
و�ملقولت �جلاهزة �لتي كان يرددها �لفرد، بدون 
�أن  مو�سحًا  �ل�سلبية.  وتاأثري�تها  باأبعادها  �لوعي 
و�حد�ً من �أهم �أ�سباب �لنك�سار�ت �لتي ح�سلت، بل 
�ل�سكل �لأدبي  �لنهيار�ت �لكربى تلك، هو تقليدية 
نف�سه و�لنمطية �ملتو�رثة، �لتي جعلت �لعقل ثابتًا 
على  �ملتو�رث  �ملت�سدد  �خلطاب  لتقبل  وم�ستعد�ً 
على  �ملتمردة  �ملحاولت  وكانت  �آخر،  �أو  نحو 
و�سبه  وحيدة  �لنمطية  تلك  وعلى  �لأ�سكال  تلك 
معزولة، بحيث مل ت�ستطع �لقيام بالتغيري �ملطلوب، 
�لعام  �خلطاب  هيمنة  بحكم  منبوذة  كانت  لأنها 
ويح�سب  �لتغيري.  يقلقه  �لذي  �ملطمئن  �ملوؤ�س�سّي 
�سيظل  �لأدبي على نحو عام  �أن �خلطاب  �ملرو�تي 
باحلد  حمتميًا  �ل�سدمة،  تاأثري  حتت  طويلة  مّدة 
�ئتلف  �لذي  �ل�سكل  �أمان  وهو  �لأمان،  من  �لأدنى 
ل  �حلرب  »�أدب  مقولة  ��ستعارة  و�أ�ستطيع  معه، 
�أدب  هو  فيها  يكتب  ما  لأن  �حلرب«  بعد  �إل  يكتب 
معركة! و�ليوم يكتب �لأدباء �أدب معركة، فات�ساح 
�لروؤية بعد �حلرب ل يتحقق �إل بعد �جنالء غبارها، 
�ملدن  يف  عامة  و�لفنانني  �لأدباء  روؤية  و�ت�ساح 

�ملنكوبة، لن يتحقق �إل بعد رفع �لأنقا�ش و�إخر�ج 
ومهاجرين(.  رين  )ُمهجَّ �لنازحني  وعودة  �جلثث، 
مدينة  من  ذيب؛  عبد  نامق  �ل�ساعر  يوؤكد  حني  يف 
و�أكرث  مريرة،  مرحلة  »د�ع�ش«  �أن  على  �لرمادي، 
من �أح�ش ويح�ش مبر�رتها هو من �كتوى ب�رضورها 
فاإذ�  �لأدباء.  هم  هوًل  هوؤلء  و�أ�سد  ووح�سيتها، 
كان �لإن�سان متهمًا عند »د�ع�ش« مبجرد �أن يح�شَّ 
هم  �ملجرم  �لتنظيم  هذ�  عند  فالأدباء  باإن�سانيته، 
�أعد�ء �لكتابة  �أول �ل�سحايا، هم  �أول �ملتهمني، بل 
�لعامة  �أحرقو� �ملكتبات  ر�أينا كيف  و�لكتاب، وقد 
غوبلز،  من  جرما  �أ�سد  »د�ع�ش«  رمبا  و�ل�سخ�سية، 
م�سد�سه،  حت�س�ش  مثقف  بكلمة  �سمع  كلما  �لذي 
�أديبًا  ر�أو�  وكلما  �أحرقوه  كتابًا  ر�أو�  كلما  وهوؤلء 
قتلوه، ذلك �أن �لأدب �سنو للحرية �لتي ل يفهمونها 
ول يعرفونها، كذلك فاإن حمنة �لأدباء يف �ملناطق 
�لتي وقعت حتت �سيطرتها كانت حمنة كبرية، فهم 
�أ�سمائهم يف �سحيفة  كانو� حذرين جد�ً من ظهور 
�سحيفة  يف  ن�سًا  تن�رض  فاإن  كتاب،  �أو  جملة  �أو 

�ستكون عندهم م�ستحقًا للذبح �أو �حلرق. 
�أن  �أ�سامة غامن؛ من مدينة �ملو�سل،  �لناقد  ويبني 
بني  فّرق  عندما  جو�به،  ن�سف  �ل�سوؤ�ل  جوهر  يف 
خارج  و�لذين  »د�ع�ش«  �سيطرة  حتت  كانو�  �لذين 
�سيطرته، فالذين كانو� حتت �سيطرته: �ساهد، نظر، 
�لد�ئم،  �خلوف  �إىل  بالإ�سافة  �سمع..  عانى،  �حتك، 

هذ�  بالال�أمل،  �ملت�سم  و�لقلق  �ليومي،  و�لتوتر 
�سود�ء  نقطة  �لالوعي،  يف  �ملثقفني  عند  �سي�سكل 
مت�سلة  غري  دو�ئر  و�سري�سم  جتاوزها،  ي�سعب 
لذ�  �ملثقفون..  هوؤلء  به  مّر  ما  نتيجة  ببع�سها، 
بتوجهات  حمماًل  �سيكون  �خلطاب  �أن  غامن  يعتقد 
مت�سمنة رد فعل قوي جد�ً �سد �أي تطرف �إ�سالمي، 
من  نا�رضه  �أو  لونه،  �أو  رد�ءه،  �أو  ثوبه  كان  مهما 
�سيا�سيي �ل�سدفة �أو عمالء �للحظة… نعم، �سيطرة 
»د�ع�ش« جعلت �جلماهري متيز �لكذب و�للعب على 
�لذين  �لفا�سدين  قبل  من  �ملذهبي  �لديني  �لوتر 
ت�سدرو� �مل�ساهد، وك�سف حقيقتهم فقط يف �لفا�سد 
عالقة  لهم  لي�ش  لأنه  و�لتخريب،  و�لقتل  و�ل�رضقة 
�لكتابات:  �ستكون  وعليه  بالوطن،  ول  بال�سعب  ل 
ر�سينة وعقالنية ومبتعدة عن �لتطرف بكل �أ�سكاله 
يف  �لعمل  مع  للحياة،  وحمبة  وحمايدة،  و�ألو�نه، 
�ملذهبي،  و�لتطرف  و�أخو�ته،  »د�ع�ش«  حماربة 
وهذ� ما نعرث عليه يف كتابات جا�سم خلف �ليا�ش 
جند�ري  و�إبر�هيم  فا�سل  ورعد  �سيفو  و�ساكر 
�إن�ساين  بعمق  تت�سم  كتابات  وهي  �لكثري،  وغريهم 
و�لنفتاح  �ل�سلمي،  بالتعاي�ش  يرغب  كوين،  وبعد 
على كل �لعامل، �إذ �إن »د�ع�ش« رغم كل م�ساوئه ول 
�لتالحم  يدري،  �أن  بدون  عزز؛  و�إجر�مه  �إن�سانيته 
�لإن�ساين للجماهري �لتي كانت حتت م�سنقته ون�سل 
�سيفه، مع ك�سف عورة �لأحز�ب �لدينية ـ �ل�سيا�سية.

من  �لظفريي؛  ح�سني  �أحمد  �لناقد  يك�سف  حني  يف 
�لذين  �لأدباء  ز�ل كثري من  ما  �أنه  �سامر�ء،  مدينة 
هول  حتت  مناطقهم  يف  »د�ع�ش«  وجود  عاي�سو� 
من  �لقا�سات  �إحدى  بي  »�ت�سلت  �ل�سدمة… 
ق�ساء  من  خروجها  مبجرد  �لدين  �سالح  حمافظة 
�ل�رضقاط؛ قبل �لتحرير، قلت لها عليك �أن تكتبي كل 
�أن�سى كل �سيء«. م�سيفًا:  �أن  �أريد  بل  �سيء، قالت: 
و�أعتقد  �إبد�عي،  خطاب  �لأدبي  مبحتو�ه  �خلطاب 
ول�سيما  كثري�ً،  �ستخف  �لأيديولوجية  �مل�سحة  �أن 
يف  حتميًا  �أ�سبح  �لوجود  ف�رض�ع  منها،  �لدينية 
�أنهم  �أعتقد  �ملناطق �لتي �سقطت بيد »د�ع�ش«، ول 
�سيكتبون عن جتربتهم �ملريرة وم�ساهد�تهم قريبًا، 
�لعنف  �سطوة  من  �لتعايف  حماولة  يف  ز�لو�  فما 
�لتجربة-  �أن  عن  ف�ساًل  مناطقهم،  �جتاحت  �لتي 
يف  ترتكز  كي  ل�سنو�ت  بحاجة  ر�أيي-  ح�سب 
�لوقائع  ت�سجيل  �إن  �إذ  ثم يخالطها �خليال،  �لعقل، 
ب�سورة و�قعية بحتة ل يخدم �لأدب بقدر ما يخدم 
�لإعالم، ورمبا �ستكون �لفانتازيا �ملعرب �لأهم عن 
وبح�سب  �خليال.   يجتاز  يكاد  �لذي  �ليوم  و�قعنا 
�لرو�ئي ح�سني رحيم؛ من مدينة �ملو�سل، فاإنه ل 
ما  يعي�ش �سدمة  �ملدينة  �أبناء  من  �ملبدع  �أن  �سك 
للو�قع  روؤيته  لإعادة  بحاجة  وهو  �لفاجعة،  بعد 
�سي�سهد  لذلك  يعي�سه  كان  عما  مغاير  ب�سكل  و�أن 
م�ستوى  على  �لتغاير  من  �سيئا  �لأدبي  �خلطاب 

�لذ�ت �لإبد�عية، �سي�سوب لغتها �لياأ�ش وكره �لو�قع 
�إذ �سيكون �لن�ش  ورف�سه.. هذ� على �ملدى �لقريب 
�ملدى  على  لكن  �لأطالل،  على  �لبكاء  من  قريبًا 
�لبعيد لن يكون هناك تغري كبري يف م�ستوى �لثورة 
�أمل  هناك  عام  ب�سكل  لكن  �ملاقبل،  �خلطاب  على 
مغايرة،  بطريقة  �لآن  يكتب  جديد  جيل  يف  كبري 
وهو من �سيغري �خلطاب �لأدبي �خلايل من �سو�ئب 
من  رحو؛  در�سون  بهجت  �لكاتب  ويختم  �ملا�سي. 
هو  كما  �لأديب  �إن  قائاًل  �حلديث  �ملو�سل،  مدينة 
�ستوؤثر  وبالطبع  يعرفه،  ما  عن  يكتب  معروف 
�سيكتبه،  وما  كتبه  ما  على  عا�سها  �لتي  �لأحد�ث 
وقوع  مع  ويكتب  �حلدث  يو�كب  من  فهــــــنالك 
�حلروب،  �أثناء  �لأدباء  بع�ش  فعل  كـــــما  �حلدث، 
�أو  �لعربي  �لوطن  �أو  �لعر�ق  م�ستوى  على  �سو�ًء 
وبعد  �لأحد�ث  متر  �أن  ينتظر  من  وهنالك  �لعامل. 
ذلك يكتب عن تلك �ملرحلة بتاأٍن.. ويف كل �لأحو�ل 
ميكن �لقول باأن �لأحد�ث �جل�سام و�لأحد�ث �لكبرية 
�لأديب  ويحاول  �لجتماعية  �لبنية  على  توؤثر 
�أكان  �سو�ء  كتاباته  عرب  �لتاأثري�ت  تلك  ينقل  �أن 
باأن  و«�أجزم  �لرو�ية.  �أو  �لق�سة  �أو  �ل�سعر  ذلك عرب 
تغري�ت كبرية �ستحدث يف �لعر�ق عمومًا و�ملناطق 
م�ستوى  »د�ع�ش«، وهي على  قبل  �حتلت من  �لتي 
�ل�سيا�سي و�لجتماعي و�لثقايف، و�سيكون لالأديب 

يد يف نقل تلك �ملتغري�ت عرب منجزه �لإبد�عي«.

بغداد_ متابعة

القراءةتسعى إلنصاف الرواية في التعلم والتعليم" الكوكب ساسون"
�خليال  "�أدب  �سل�سلة  و�سمن  للكتاب،  �ل�سورية  �لعامة  �لهيئة  عن  حديًثا  �سدر 
�لعلمي" رو�ية )�لكوكب �سا�سون(، تاأليف طيبة �أحمد �لإبر�هيم، و�لتي تقع يف 

271 �سفحة من �لقطع �ملتو�سط.
ومن �أجو�ء �لكتاب: كان �جلميع يف ذلك �لتجمع تبدو عليه ده�سة ل مزيد عليها، 
��ستغر�ب  يف  كوكبهم  على  بها  حططنا  �لتي  مركبتنا  �إىل  ينظرون  كانو�  فقد 
�أية  �أو  �لفزع  �أو  �خلوف  على  تدل  بــادرة  منهم  �أي  من  يبدر  مل  ولكن  مذهول، 
�أدنى  �أن لي�ش لديهم  حماولة لالعتد�ء، ومع هذ� فقد بد� لنا من �لوهلة �لأوىل، 
فكرة عن �لعامل خارج كوكبهم، وكم كنا خمطيئني يف ذلك �لآن، لو كنا �أح�سنا 

�لفر��سة لرمبا جتنبنا �لكثري مما تعر�سنا له فيما بعد.

وفقا لـ)ت�سوم�سكي(، حتدد �للغة ما يعنيه �أن تكون �إن�سانا ودر��سة �للغة و�سيلة 
��سا�سي  �رضطا  لي�ست  لغة  وجود  �أن  من  �لرغم  “على  �لب�رضي.  �لعقل  لدر��سة 
 .)1999 )�سميث،  �لعقل”  طبيعة  لدر��سة  دليل  �أف�سل  ولكنها  �لعقل،  لمتالك 
وفيما يتعلق بتعلم �للغة، يزعم ت�سوم�سكي �أن بع�ش جو�نب �للغة يتم تدري�سها 
�ملفرد�ت  و�أ�سكال  للكلمات  �لإمالئية  �لتهجئة  مثل  �ملدر�سة  يف  بو�سوح 
�لتقنية؛ ومع ذلك، فاإن �جلو�نب �لأ�سا�سية للغة “عاملية”. ونحن نعلم جميعا 
نف�ش �للغة �لب�رضية �لفريدة. هذ� �ملفهوم من قو�عد �للغة �لعاملية هو جمموعة 
من �ملبادئ �للغوية �لتي وهبنا �ياها عند �لولدة بحكم كوننا ب�رض� )�سميث، 

 .)1999

و�ملعرفة  �لثقافة  �سل�سلة  يف  جديدة  حلقة  �لإلكرتوين  �لن�رض  �أ�سبح  بعدما 
وو�سيلة مبا�رضة و�رضيعة للتو��سل بني �ملبدع و�لقارئ، ولدت يف �لقاهرة �أول 
جائزة عربية للرو�ية �لإلكرتونية متنح 10 جو�ئز دفعة و�حدة للمبدعني �لعرب 
يف �ستى �أنحاء �لعامل. وت�ستهدف “جائزة منف للرو�ية �لعربية �لإلكرتونية” 
�سو�ء عن  �لعام  �لتي �سدرت على مدى  �ملن�سورة ورقيا  �لرو�يات غري  جميع 
طريق دور �لن�رض �لإلكرتونية �أو ن�رضها �أ�سحابها على �لإنرتنت ب�سكل فردي 
من  جلنة  �جلائزة  تقييم  وتتوىل  �لب�سيطة.  �لإلكرتوين  �لن�رض  �أدو�ت  خالل  من 
ونقاد�  رو�ئيني  ت�سم  و�لأردن  و�جلز�ئر  و�سوريا  م�رض  من  حمكمني  �سبعة 

ومدققني لغويني �إ�سافة �إىل خبري تقني.

عن رديارد كيبلنغ "هناك فكرٌة – �أو لنقل كانت هناك – تقول باأن �لقر�ءة 
بحد ذ�تها عمٌل مقد�ش. �سخ�سًيا ل �أتفق معها متاًما، لأين �أرى وجود �سخ�ٍش 
مولٍع بالقر�ءة فقط دون �سبب يثبت �أحد �أمرين: �إما ك�سله، �أو �أنه جمهٌد من كد 
�ملعي�سة، ويود �لر�حة ب�سحبة كتاٍب ما. رمبا يكون ف�سولًيّا ويود �أن يتعرف 
على �حلياة قبل خو�ش غمارها، ولذلك يندمج يف �أي كتاب تقع يد�ه عليه لكي 
يفهم ما يحريه �أو يرعبه �أو يثري �هتمامه." من �ل�سعب �لآن �أن �أقول باأهمية 
�لأدب لدى حياة �لرجال و �لأمم، ولكن �لرجل �لذي يريد �قتحام �حلياة دون 
معرفة �سيٍء عن �آد�ب بالده و ل �إحاطٍة بالكتب �لكال�سيكية و ل تقديٍر لقيمة 

�لكلمات مقعٌد بقدر من يريد �إجادة ريا�سة دون �أن يعرف �أ�سا�سياتها” .

"منف" صدر حديثا منافعنظريات

قراءة في كتاب

�سدرت عن من�سور�ت �ملتو�سط – �إيطاليا رو�ية 
وحملت  كطافة،  كرمي  �لعر�قي  للكاتب  جديدة 
كرمي،  يقوم  وفيها  �لظهرية".  "قر�بني  عنو�ن 
�لقرن  ت�سعينيات  من  �لبغد�دي،  متوز  عر�ء  يف 
�ملا�سي، وحتت حر�رة 55 درجة مئوية، بت�سيري 
�لوظيفة،  غام�سة  �لت�سميم،  هجينة  �ساحنة 
متلك  ل  هدى.  بغري  �ل�سو�رع  تذرع  �أنها  تبدو 
غرفتان  وفيها  ملمحًا.  �ل�ساحنات  جن�ش  من 
�ل�ساحنة.  �سري  خط  تر�قبان  و�ملتابعة  للقيادة 
د�خل  فالأوىل  وماآربها.  �أ�سبابها  غرفة  ولكل 
و�ملالزمة  �ملر�قبة  عرب  عملها  متار�ش  �لبلد 
�لأر�سية، و�لثانية خلف �لبحار تتابع خط �سري 
�ل�ساحنة عرب �لأقمار �ل�سناعية. متار�ش �لأوىل 
ومت�سفية  �ساخرة  �جلذور،  عميقة  بخربة  عملها 
رحلة  تتابع  وهي  �لثانية  �أما  �لثانية.  بظنون 
يف  فعالقة  �ل�سماء  تكنولوجيا  عرب  �ل�ساحنة 
مطب �لحتمالت. كّل غرفة منهما ت�سكل عاملًا 
م�ستقاًل بذ�ته، ولكنها �إ�سافة �إىل عامل �ل�ساحنة، 
تبدو  م�سائر  خم�سة  �أتونه  يف  �سهر  و�لذي 
مدر�سة  ومعلم  طيور،  مربي  �لتنافر،  غاية  يف 
من  يهرب  م�سهور  مو�سيقي  وملحن  �بتد�ئية، 
وحكو�تي  �إلهية،  �أحلان  عن  ليبحث  �سهرته 
ت�سكل  قر�آن،  ومقرئ  جامع  و�إمام  جمنون، 
عاملًا يتقاطع مع عامل �ل�سو�رع �لتي ت�سري فيها 

�ساحنة �مل�سائر تلك. 
�سيئًا عن  �أحدهما  �لعاملان منف�سالن ل يدري 
و�ملتخا�سمة  �ملتقاطعة  �لعو�مل  هذه  �لآخر. 
د�خل  حيو�تها  متار�ش  عليها  وما  لها  مبا 
�لن�ش، كما هي �حلياة، حب، وكر�هية، ووفاء، 
وخيانات، وهو�يات، ومهن، وِحرف، و��ستقامة، 
�إىل نهاية  و�سذوذ. يالحقها كرمي كطافة بدقة، 

�لرو�ية. 
كاتب عر�قي من مو�ليد بغد�د 1961. مقيم يف 
�لأدبي  و�لنقد  �ل�سحايف  �لعمود  كتب  هولند�. 
ون�رض  و�لرو�ية،  و�ل�سيناريو  �لق�سرية  و�لق�سة 
خمتلفة.  وعربية  عر�قية  �سحف  يف  كتاباته 
 – طبعات  ثالث  زو�ل"  �بن  "ليايل  له:  �سدر 
�لثالثة عن من�سور�ت �ملتو�سط 2015، و"حمار 
�جلمل  من�سور�ت  عن  جمهوريات"  وثالث 
نون  د�ر  عن  �لعنكبوت"  و"ح�سار   ،2008

2014. وهذه رو�يته �لر�بعة.

اقتباس
 

مل يتم �أبد� حتقيق �سيء عظيم يف هذ� �لعامل دون 
عاطفة.

جيورج فيلهلم هيغل

كل نافذة عانقتني وغابت
كل زهرة مررت بها ومل 

تنحني ليدي
كل �بنة �جنبتها

وماتت حلظة �لولدة
كل غيمة بللت دفاتري
وم�سحت كلمات �ل�سوق

كل رجل ي�سبه �أبي
كل قنطرة �أو�سلتني �ىل 

�ملوت ع�سقا
كل �سديقة �نكرت �نها 

عرفتني
كل حجارة ه�سمت زجاح 

رغباتي
كل يد وكل تلويحة

كل زورق �أو�سلني �أليك 

وتركني
�أعوم دون رجعة

لهم كلهم �حرت�ق يدي
كلما مل�ست جمرة �ل�سعر

ووجهي �لذي غربلته �ملتاعب
لهم �جل�رض و�ل�سخر و�ملاء

ويل �ن �نزح بعيد�

و�أر�فق �ل�سجر �لبعيد �ملغرب
ماأوى طيور �ملاء

�لقتيلة بر�سا�سة قنا�ش 
ماهر

�آخر �ساللة �مللوك �لذين
يح�سدون �و�سمة �ل�سالم
كلما ز�د عدد �سحاياهم

رسمية محيبس

ثقافة 

جمرة الشعرالتوقف عن حب الكاتب
عن �آدم فيلب�ش : نقع �أحيانا يف �حلب مع �أ�سخا�ش 
�لنهاية  يف  �سيقودنا  بالذ�ت  فيهم  �سيء  ب�سبب 
نقوم  �أننا  ميكن  لرتكهم،  �لأقل  على  �أو  للجنون 
نحو عفوي متامًا:  �لنف�سية على  �لكيمياء  بنوع من 
�أفقدنا  �لذي  �ل�سخ�ش �ملعني  �أ�سياء حول هذ�  هناك 
�إىل  نحولها  لكننا  تزعجنا  �أنف�سنا  على  �ل�سيطرة 
م�سدر  �أ�سبح  مرة  ي�سحرك  كان  �لذي  �فتتان، 
�سيئًا:  �أو  �سخ�سًا  ن�سادف  كنا  وعندما  �نزعاجك، 
جد�ً  جتذبنا  مو�سيقية  قطعة  �أو  ق�سيدة  �أو  رو�ية 
يف  �لوقوع  ذلك  ن�سمي  وكنا  �أنف�سنا  نتجاوز  بحيث 
�حلب.  بعد ذلك رمبا نفكر يف هذ� �لنوع من �لوقوع 
كا�سفة  مدمرة  وقوة  للرهاب  كم�ساد  �حلب  يف 
من  �خلروج  فيها  يكون  عندما  �لأوقات  تلك  للذ�ت، 
�حلب �أكرث �إثارة لالهتمام من �لوقوع باحلب، لأننا 
بب�ساطة غري حمرومني، ونح�ش بالرتباك يبدو �أننا 
،لقد مت ت�سليلنا. وبالطبع  فقدنا �سيئًا مل نرده حقًا 
هذ� بالإ�سافة لوجود �ل�سغط �لد�ئم لتجنب خيبات 
�لثقة  �لثقيل للحفاظ على  ، و�لإميان  �لكامنة  �لأمل 
بالنف�ش، و�لرغبة يف �لعتقاد �أن كل عالقاتنا لديها 
قيمة �رضورية. هذه �خليانات �لذ�تية �إذ� كانت هذه 
ما هي عليه_�حلب �لذي نندم عليه_ ُيخفف عندما 
�أعمالهم،  بالأحرى  �أو  �لُكتاب،  مع  �حلب  من  نخرج 
�سهل  �ل�سوؤ�ل  بهذ�؟هذ�  �أعجبنا  �إذ�  �سنكون  كيف كنا 
ومثري لالهتمام بالن�سبة للكتاب �لذين ت�رضبناهم يف 
�ملا�سي، وهو �سوؤ�ل �أقل رعبًا عندما يتعلق بالأحباء 
و�لأ�سدقاء �لذين خرجنا من حبهم، �أو بب�ساطة فقدنا 
�لهتمام بهم. مع ذلك رغباتنا �جلمالية هي رغبة 
وعائلتنا  و�أ�سدقائنا  �أحبائنا  وجود  مع  متكاملة 
ولي�ست بدياًل �أو تعوي�سًا عنهم، و�لفرق و��سح : ففي 

�لعالقات مع �لأ�سخا�ش �لآخرين كل �سخ�ش يتغري 
د�ئمًا، لكن مع �لكتابة نحن نتغري، �أما �لكلمات على 
يخوننا  ل  �لفن  �ملعنى  هذ�  ويف  تتغري،  فال  �لورق 
هو  وع�ساق  �أبناء  رو�ية  �أنف�سنا،  نخون  نحن  �أبد�: 
�ستة  عمرنا  كان  عندما  قر�أناه  �لذي  �لكتاب  نف�ش 
قر�ءته.  نعيد  عندما  �ل�سخ�ش  نف�ش  ل�سنا  لكن  ع�رض، 
ل �سيء يك�سف مقاومتنا للتخلي عن �ملتعة �لقدمية، 
وعدم رغبتنا لالنتباه �إل �أننا ل نح�سل على متعتنا 
�لذين  �لُكتاب  قر�ءة  �إعادة  من  �أكرث  نريدها،  �لتي 
ي�سبهون  �لذي  �لُكتاب  مر�هقتنا،  يف  �أحببناهم 
باأننا  نح�ش  جعلونا  �لذي  �لُكتاب  �ملفقود،  �حلب 
و�عدين، �لذين تاآمرو� معنا  لنحب جتاوز�تنا. �أتذكر 
كما  �سماعها  بالأحرى  �أو  �لق�سيدة،  تلك  قر�ءة  �أثر 

كانت  �أنها  و�لو�قع  ع�رضة،  �لر�بعة  �سن  يف  قر�أتها 
ق�سيدة عن �ملوت ولكن مل تكن تلك م�سكلة بالن�سبة 
�خلروج  عن  ق�سيدة  �أنها  �عتقدت  وقتها  لأين  يل، 
لأخرج  �لوقت  �أنتظر  وكنت  �أحببته  �سيء  وهو  لياًل، 
�ل�سعري  �لت�سجيع  ذلك  يعطيني  كان  وتوما�ش  لياًل، 
ما  �ملدر�سة  يف  لحقًا  تعلمت  عندما  ولكن  �لغريب، 
تبدو  كانت  �لق�سيدة  تعنيه  �أن  �ملفرت�ش  من  �لذي 
�أف�سل: �أف�سل يف �لعمق و�خلطورة و�لرز�نة و�لعظمة، 
وكان �سعر توما�ش ل ينف�سل عن �أ�ساطريه وق�س�سه 
تبدو  توما�ش  جعلها  �لق�سيدة  هذه  لكن  �ل�سخ�سية، 
كما  فكرَت  �إذ�  ولغتها.  وهزلها  �رضعتها  يف  فاتنة 
فكرُت حينها، �إن �لبعد �لنظري هو �لبعد �لوحيد �لذي 
�ساعر، وجزئيًا  �أف�سل  لكان توما�ش  �لبقاء،  ي�ستحق 
�لنموذج �ملثايل للذي  لأنه لي�ش ت.�ش.�آليوت ولأنه 
�سعره:  يدور  ماذ�  عن  يعلم  ل  �سوت” ولأنه  “لديه 
كان يف ماأمن من �لتف�سري �لأكادميي، وب�سبب جديته 
�أو  لور�ن�ش،  و�أعمق من  �رنولد،  �أهم من  �أنه  �عتقدت 
�أن ت�ستمع �إليه يلقيها بلهجته �لجنليزية �ملتعالية، 

كان موؤثر�ً وقويًا، ويرتكك خايل �لذهن.
بالفعل كل �سيء كنت �أقدره كمر�هق _عد� وجهه يف 
لوحة �أوغ�سط�ش جون_ يزعجني �أو ي�سيبني بامللل 
�ل�سحك  مع  للذ�ت،  يبدو يل كمحاكاة  و�سعره  �لآن، 
و�قعيًا  �ساأكون  يحدث،  مبا  تاأثرنا  لأننا  علينا 
و�أقول �أين خدعت من قبل �سعر توما�ش، ولي�ش لأنه 
�أن يفعل ذلك بي، كيف  �أر�د  باأي معنى من �ملعاين 
ما  هو  باخلد�ع  �لإح�سا�ش  لكن  �أعرف؟  �أن  ميكنني 
تبقى، �أنها فكرة من �أحد�ث �ملا�سي، لكني �أريد  �أن 
�أريده، خيبات  يكون �لأمر م�سمونًا، �سيء فظيع ما 
�أملنا يجب �أن تكون مفتاح �أذو�قنا، و�ل�رض هو ملاذ� 
ن�ستطيع  ل  ملاذ�  مطلوبة،  �لعنيفة  �لأقنعة  �إز�لة 

تخطي ذلك.

بغداد_ متابعة


