
Sun. 27 Aug. 2017 issue no 413فضاءات ثقافية8
االحد 27 آب 2017 العدد 413

رسائل أنسي الحاج إلى غادة السمان: حرية الحب والكتابة والتذكر
ال�ّسمان على  اأقدمت الروائّية ال�سورية غادة  عندما 
اإليها، وقد ك�سفت  اأُن�سي احلاج  ن�رش ر�سائل ال�ساعر 
الر�سائل عن عالقة حّب متوهجة من طرف ال�ساعر 
حرية،  يف  الأدبّية  الأو�ساط  وقفت  احلاج،  اأُن�سي 
فاأن�سي نف�سه مل ُي�رْش اإىل عالقة من هذا النوع بينه 
وبني غادة ال�سمان التي كانت يف بدايات طريقها 
لهذه  اإ�سارات  اأّي  عن  ُيْف�سح  مل  اأنه  كما  الأدبي، 
اأو يف كتبه. ومن ثّم مل متر  اأ�سدقائه  العالقة بني 
“دون  ال�ّسمان  غادة  لها  تريد  كانت  كما  الر�سائل 
يف  الر�سائل  طرحت  اأن  فما  اإعالمية”،  �سو�ساء 
حتى   ،2016 دي�سمرب  يف  بريوت  كتاب  معر�ض 
تناولتها الأقالم ما بني مهتم بطبيعة الر�سائل وما 

بني �ساخر من توقيت �سدورها والغر�ض منها.
احلجم  من  اأكرث  غادة”  اإىل  اأن�سي  “ر�سائل  اأخذت 
ر�سائل  ُت�ساهي  ل  فالر�سائل  ت�ستحقه،  الذي 
احتوت  ول  ذاتها،  ال�سمان  لغادة  كنفاين  غ�سان 
جوانب  عن  تك�سف  مثرية  ف�سائحّية  عنا�رش  على 
خفّية يف حياة ال�ّساعر الراحل، بل جاءت الّر�سائل 
من  تام  �سمت  قابلها  واحد،  طرف  من  جميعها 
الطرف الثاين غادة، حتى يف الت�سدير الذي قّدمت 
اأن تقول  تريد  الكتاب، جاء مقت�سبا وكاأنها ل  به 
الت�سدير  يف  فقالت  اأُن�سي،  قاله  مما  اأكرث  �سيئا 
كل  َنلتقي  كنا  فقد  ر�سالة،  اأي  لأن�سي  اأكتب  “مل 
عجزت  اأنها  النهاية(  يف  تعلن  )ثم  تقريبا..  يوم 
كان  واأّيا  اأدبّيا  الرائعة  الر�سائل  هذه  متزيق  عن 
الثمن”. فعلى ما يبدو اأن غادة مل تكن ُتبادل اأن�سي 
الغرام. لذا ظلت ُمتحفّظة طيلة هذه العالقة التي مل 
مرور  بعد  ظ  التحفُّ هذا  ولزمها  الكثري،  لها  يكتب 
الكثري من ال�سنوات حتى اأ�سدرتها موؤّخرا. يحتوي 
عن  العام 2017  هذا  ن�رش يف مطلع  الذي  الكتاب 
دار الطليعة يف بريوت على الر�سائل اخلا�سة بني 
ال�ساعر اأُن�سي احلاج والأديبة غادة ال�سمان. الكتاب 
ل  اأنه  كما  املئة.  اإىل  ت�سل  فلم  ال�سفحات،  قليل 
الر�سائل  ملنا�سبات  وعر�ٍض  تقدمي  على  يحتوي 
وطبيعة ما ورد فيها، واإمنا اكتفت الكاتبة بت�سدير 
نو�ستاجليا  “حلظة  بعبارة  عنونته  مقت�سب 
تك�سف  رمبا  احلاج.  باأُن�سي  عالقتها  عن  وحنني” 
هذا  يف  الر�سائل  ا�ستدعاء  �سبب  عن  العبارة  هذه 
مع  تبداأ  ر�سائل،  �سبع  من  الكتاب  يتكّون  الوقت. 
ال�سمان  وغادة  احلاج  اأن�سي  بني  العالقة  بداية 
عمرها،  من  الع�رشين  يف  كانت  التي   1963 عام 
الر�سائل  تاأخذ هذه  الأمريكية.  تدر�ض يف اجلامعة 
الر�سالة  ثم   ،1963/12/02 من  تبداأ  تواريخ 
والر�سالة   ،1963/12/4-3 بتاريخ  الثانية 
الثالثة بتاريخ فجر اخلمي�ض 1963/12/5، وبدءا 
التواريخ.  ت�سقط  الأخرية  اإىل  الرابعة  الر�سالة  من 
كانت  الر�سائل  اأن  يالحظ  التواريخ،  يف  املتاأّمل 
ب�سفة يومية، ح�سب ما ورد يف الر�سائل من الأوىل 

اإىل الثالثة. كما اأن ال�سيء املمّيز اأن الر�سائل كانت 
حتى  اأو  بحبيبتي  ال�سهرية،  الرتوي�سة  من  خالية 
يف  وباملثل  مبا�رشة.  الر�سائل  كانت  عزيزتي. 
الن�سخة الأ�سلية بخط الكاتب املرفقة يف الكتابة، 
خالية من توقيع اأن�سي احلاج. لكن مع غلبة ال�سم 
يف بداية الر�سائل اإل اأنه كان دائم التكرار يف منت 
وب�سمائر  غادة.  با�سمها  اإليها  في�سار  الر�سالة، 
املخاطب اأنِت والكاف العائدين عليها، خا�سة يف 
اأُحبِك”  اأن  اأريد  اأنني  اأو”قررت  اأُحبِك”،  “اإين  جمل 
اأو “ليتك تعلمني كم اأنِت كل �سيء” اأو “اإما اأنِت اأو 
النهاية”، اأو “اأيتها الغادة اأنِت اأنِت اأنِت اأنِت”. منذ 
رويدا،  رويدا  تتك�سف  اأن�سي  وحالة  الأوىل  الر�سالة 
فهو يبحث عّمن يفهمه كما يقول “اأن يفهمني اأحٌد، 
واأن اأفهم نف�سي”. حالة من التيه تعرتيه، في�رشخ 
حدث؟  ماذا  اأعرف؟  دائما  كنت  اأعرف.  اأعد  “مل 
هل  الواقع؟  اإىل  مقد�سة  �رشنقة  من  خرجت  هل 
يكن  مل  قبال  عرفته  ما  وكل  احلقيقية  الوحدة  هي 
الوقت  هذا  اأكل  الغربة؟  هي  اأهذه  حقيقية؟  وحدة 
ما  الآن  اأعرف  اإنني  م�ستحيل.  ل.  غريبا؟  اأكن  مل 
هي  هذه  الغربة.  من  واأ�سنع  الوحدة  من  اأفظع  هو 
عالمة املجهول. لقد دخلت يف دور العجز احلقيقي. 
هو  ها  �سنوات  ثالث  قبل  عنه  اأعلنت  الذي  العجز 
يتّم”. بعد هذه احلالة التي تك�سف ما هو عليه من 

ا�سطراب فكري وت�ستت ذهني، يقول لها ب�رشاحة 
التي  اإليِك”، وكاأّن احلالة املر�سية  “اإنني بحاجة 
َيْعَلُم  الوحيد من  ابقة هو  ال�سَّ طور  ال�سُّ �سها يف  �سخَّ
التي يعي�سها.  ال�سبب يف املاأ�ساة  عالجها، بل هي 
امل�ساعر  لهذه  ال�ستجابة  عن  ال�سمان  غادة  ع  ترفُّ
ها بها اأُن�سي احلاج لي�ض �سببها اأنه كان  التي خ�سّ
ع  الرتفُّ اأن  ظني  يف  اأبناء،  ولديه  وقتها  متزوجا 
بهما  ظهر  اللذين  والتناق�ض  التخبط  �سببه  كان 
َوِله، على الرغم من  اأ�سبه بعا�سق  اأن�سي؛ فم�ساعره 
الر�سالة  ا، فهو يف  ن�سبيًّ العالقة بينهما حديثة  اأن 
اإليها”  بحاجة  اأنه  على  ب�رشاحة  يوؤّكد  الأوىل 
يعرف  كيف  فكرِت:  “ورمبا  ل�سانها  على  ويجيب 
اأنه بحاجة اإيّل، اأنا بالذات، �سخ�ض ل يعرف عّني 
�سيئا، ول اأعرف عنه �سيئا، ول يعرف اإذا كنت اأنا، 
اإيّل”.  بحاجة  اأحٌد  يكون  اأن  اإىل  بحاجة  اأنِت(  )اأي 
اإن�سان  عن  تك�سف  ل  اأن�سي  عليها  بدا  التي  احلالة 
اإن�سان  عن  يبحث  كان  ما  بقدر  احلب،  عن  يبحث 
يفهمه، حتى لو اعرتف باأنها “لي�ست جمرد خ�سبة 
الوقت يعرتف  نف�ض  فهو يف  اإليه”.  بالن�سبة  اإنقاذ 
“اإن�سان  باأنه  ي�سفه  اإن�سان”  اإىل  “بحاجة  باأنه 
جميعا،  وطاقته  واإح�سا�سه  ذكائه  مع  يتنا�سب 
وما  فيه،  اأنا  ما  مع  وال�سلبية،  منها  الإيجابية 
حالة  عن  يك�سف  ال�سطور  بني  ما  فيه”.  �ساأ�سري 

ا�سطراب وفقدان للثقة كان مير بهما اأُن�سي احلاج، 
وثقته  اتزانه  اإليه  يعيد  عّمن  يبحث  كان  ثّم  ومن 
احلاجة  مفاهيم  �رشح  من  يتحّرر  ثم  نف�سه”.  يف 
والرتباط ليعلن “اأحبك”. العجيب بعد حالة الوله 
والع�سق اجلارف، التي رادفت معنى المتالك وهو 
يل.  تكوين  اأن  معي،  تكوين  اأن  “اأريدك  لها  يقول 
اأريد اأكرث من ذلك، اأن اأكون لِك” مل تظهر لها معامل 
بعد هذه الر�سائل ال�سبع فقط. فلم تتجاوز العالقة 
اأحد  عن  كتبه  ما  با�ستثناء  الر�سائل  هذه  بينهما 
عدا  ما  الكتاب.  نهاية  يف  ثبتته  ما  وهو  اأعمالها 
ذلك اختفت معامل هذه الق�سة التي بداأت ق�سة حب 
عدم  ومبعث  ت�ستمر.  مل  الأ�سف  مع  لكن  عا�سف، 
ا�ستمرارها، رمبا يف عدم رغبة الطرف الثاين غادة 
يف هذه العالقة، فهي على حد قولها يف مقالتها 
باأن�سي  مت�سكت  قد  حب”،  ر�سائل  على  “هوام�ض 
ولكن لي�ض املحب واإمنا اأن�سي ال�سديق، ففي اأثناء 
عودتهما معا من اأنطليا�ض اإىل بريوت �سعرت باأن 
النقية”  ال�سداقة  “�سكة  على  ت�ستقر  بداأت  �سلتنا 
تدوم  لأنها  احلب  من  اأجمل  نظري  يف  وهي 
الذي  الأمر  وهو  مفاجئة.  رعدية  عوا�سف  دومنا 
زواجها،  بعد  بها  عالقة  على  وظل  اأن�سي  احرتمه 
اإىل باري�ض. مهما تكن طبيعة  واأي�سا قبل �سفرها 
ن�سو�ض  مع  اأننا  اإل  ال�رشيعة،  ونهايتها  العالقة 

اأدبية بامتياز، ك�سفت عن جوانب مهّمة يف حياة 
والأهم  عليه،  احلب  هذا  واأثر  ُيحب،  عندما  الأديب 
وهو  به.  والت�رشيح  عنه  الإف�ساح  على  قدرته 
ميّثل �سجاعة اأدبية من الطرفني الأّول؛ الذي غامر 
اأدبّيا  ومتحّقق  اأ�رشة  لديه  وهو  الّر�سائل  بكتابة 
اإىل  واإ�سافة  “لن”،  ال�سهري  ديوانه  له  �سدر  حيث 
الذي  الثاين  الطرف  ومن  النهار.  جريدة  يف  عمله 
الآثار املرتتبة على  الر�سائل دون خوف من  ن�رش 
لالأدب،  لتنت�رش  منها  جمازفة  يف  اخلطوة،  هذه 
فتقدم لنا هذه الوثائق الأدبية الغالية. وهي مهمة 
لدار�سي اأدب اأُن�سي، فبالطبع احلالة التي كان عليها 
اأثناء حالة الع�سق انعك�ست ب�سورة اآلية على نتاجه 
الأدبي. ومثلما لحظنا حالة الرتباك بادية عليه 
اأفكاره. والتي �ستكون  وهو ي�رشد عواطفه وت�ستت 
بالطبع قد انعك�ست على ما كتبه من اأ�سعار يف هذه 
الفرتة املهّمة. قد يبدو يل اأن القيمة الفنية الأدبية 
تتجاوز العالقة ال�سخ�سية، والأهم اأنها تك�سف عن 
مزاج  عن  ك�سفت  كما  احلب.  يف  الأديب  وقوع  اأثر 
قلق  فهو  اأكيبوبيد.  �سهام  حتت  واقع  وهو  الكاتب 
اإن حالة  بل  الليل،  متاأخرة من  �ساعات  يكتب يف 
يومّيا  تنقطع  مل  متوا�سلة  فر�سائله  متقدة،  احلب 
اأثناء فرتة العالقة، على الرغم من اأن ثمة لقاءات 

واقعية كانت تتّم يف الفنادق واملقاهي.

بغداد_ متابعة

ليس ترفًابدأت الكتابة؟بين العالم الحديث والقديم "فردوس أمي القديم"
للقا�ض  �سدرت   ،2017 دم�سق  والتوزيع،  والن�رش  للطباعة  مت��وز  دار  عن 
”. قّدم  القدمي  اأمي  ” فردو�ض  اإ�سماعيل �سكران رواية جديدة بعنوان  والروائي 
ال�سحفي  املرا�سل  ق�سة  الرواية  حتكي  م�سعود،  مقداد  والناقد  ال�ساعر  للرواية 
قوات  مع  ياأتي  الذي  �سا�سون  �سائب  اأ�سحيق  الأ�سل  العراقي   – الإ�رشائيلي 
التحالف الدويل يف ربيع 2003 اإىل مدينة اأجداده: الكوت، كي ي�ستعيد ذكريات 
اأمه التي ترعرعْت يف املدينة، وجتولت يف اأ�سواقها، وعقدْت �سالت �سداقة مع 
بكتابة  من�سغاًل  كان  اأنه  ومع  وال�سابئات.  امل�سلمات  ون�سائها  �سويحباتها 
تقارير، اإل اإنه يعقد العزم على كتابة رواية عن هذه املدينة التي دمرتها احلرب 

واأنهكتها �سنوات احل�سار واحلرمان والأمل امل�ستدمي.

اإىل ثمارها، وقلما يتب�رشون يف جذورها  النا�ض من احلداثة  غالًبا ما ينظر 
واأر�سيتها. وال�سبب وا�سح: النا�ض عقولهم يف عيونهم، كما يقول املثل. عامة 
اأي  متاأخرة  اأط��وار  ويف  ب�سعوبة،  اإل  الأ�سول  حتري  اإىل  يجنحون  ل  النا�ض 
اإن�سان ت�ساألونه: ما هو العامل احلديث؟ �سيقول لكم هو الطائرات، والكمبيوترات، 
والكهرباء، وال�سكك احلديدية، ..اإلخ. اأي اأنهم ين�سبون اإىل احلداثة، ما ي�ساهدونه 
اليوم مما مل يكن يف ال�سابق، هم ل يعدون الأ�سجار وال�سماء والأر�ض من العامل 
ا  اأي�سً ال�سل  مر�ض  القدمي.  للعامل  تنتمي  نظرهم  وجهة  من  هي  بل  احلديث، 
ينتمي للعامل القدمي من منظارهم، رغم اأن طريقة معاجلته قد يعتربونها من 
خ�سائ�ض العامل احلديث. وكذا احلال بالن�سبة لأ�ساليب حل امل�سائل الريا�سية.

ماركيز يتحدث :" بوا�سطة الر�سم. من خالل الر�سم الكرتوين. فقبل اأن اأمتكن 
الق�س�ض امل�سورة يف املدر�سة و  اأعتدت على ر�سم  الكتابة  اأو  القراءة  من 
الثانوية  كنت يف  عندما  اأنه  الأن  اأدرك  اأنني  هو  امل�سحك  الأمر  باملنزل. 
اأكت�سبت �سمعة بكوين كاتًبا، على الرغم باأين يف الواقع مل اأكتب �سيء. فاإذا 
�سيفعل  من  كنت  لقد  اإلتما�ض،  اأو خطاب  يكتب  اأن  يجب  كتيب  كان هناك 
باأن  ملحوظ  ب�سكل  �سادف  اجلامعة  دخلت  عندما  كاتًبا.  باإفرتا�سي  ذلك 
لدي خلفية اأدبية مبعدل فوق املتو�سط عن اأ�سدقائي. ففي اجلامعة مبدينة 
بوغوتا بداأت بتكوين عالقات مع الأ�سدقاء واملعارف اجلدد الذين عرفوين 

بالُكتاب املعا�رشين".

جودة ال�سوء الذي ن�ست�سف به حيواتنا تنعك�ض على ثمرة مانعي�سه، وعلى جميع 
التغيريات التي نتمنى ا�ستمطارها، من خالل هذه احليوات، وعرب هذا ال�سوء الذي 
ن�سّكل به اأفكارنا، �سعيًا وراء هذا ال�سحر وحتقيقه. هذا هو �سوء ال�سعر، ال�سعر الذي 
اإ�سم  ل  تكون ق�سيدة،  اأن  قبل  التي  الأفكار  تلك  الت�سميات على  نطلق  من خالله 
اخلربات  ا�ستمطار  الآن.  تتنف�ض  وهاهي  الولدة  و�سك  على  كانت  �سكل،  ول  لها 
هذا الذي يولد الأفكار من ينبوع ال�سعر احلقيقي، كمفهوم ولدة احللم، وال�سعور 
بولدة الفكرة، وولدة املعرفة التي ت�سبق الفهم. كما ُتعلمنا ا�ستيعاب حميمية هذا 
التب�رش وا�ستقراءه، وا�ستخدام ثمرة هذا التب�رش لل�سيطرة على حياتنا، حتى تفقد 

هذه املخاوف التي تتحكم يف حياتنا وت�سّكل �سمتنا �سيطرتها علينا.

كيفصدر حديثا الشعرالفروقات

قراءة في كتاب

يف  حمورية  رامبو  الفرن�سي  ال�ساعر  �سخ�سية 
الأدب الفرن�سي، فلم يتجاوزها الزمن حتى اليوم 
مع  الزمني  التماهي  هذا  اأ�سباب  اأحد  يكون  وقد 
والقلقة  النزقة  ال�سابة  �سخ�سيته  هو  �سخ�سيته 
واملجنونة والطائ�سة، وجملة ما كتبه من ق�سائد 
يف عمٍر �سغري وق�سري اأي�سًا، فتذكر امل�سادر اأنه 
توقف عن الكتابة وهو يف �سن احلادية والع�رشين 
اأي�سًا،  وال�سعرية  البيولوجية  مراهقته  قمة  ويف 
�ساكر  بدر  العراقي  ال�ساعر  ي�سبه  بذلك  وهو 
جداً  مبكر  عمر  يف  جمددان  فكالهما  ال�سياب، 
عمريهما  من  الثالثينيات  يف  توفيا  وكالهما 
احلديث  يتجدد  خال�سًا  �سعريًا  نتاجًا  تركا  لكن 
عنه يف منا�سبات عربية وعاملية خمتلفة. كانت 
اأ�سطورة  اأمام  اإيزابيل رامبو �ساقة وع�سرية  مهمة 
ل  الكتاب  وهذا  بال�رشطان،  مات  الذي  �سقيقها 
لكنه  نظن،  كنا  كما  كاملة  رامبو  حقيقة  يك�سف 
يقف عند نهايات هذه الأ�سطورة ك�سهادة ووثيقة 
متابعة  يف  تتجلى  �سقيقها،  ذكرى  فيها  خلدت 
على  �ساهدة  كانت  لأنها  امَلَر�سية  حياته  اأواخر 
جاء  لذلك  الكبرية،  ومعاناته  الأخرية  حلظاته 
باأن   - موؤمنة  – وهي  ال�سقيقة  هذه  من  التجلي 
رامبو "ي�سبه قدي�سًا تقّرب من اخلالق قبل اأن يلفظ 
اأنفا�سه الأخرية"، ورمبا كانت هذه ال�سهادة اأو هذا 
للكثريين ممن يرون يف  الروحي �سادمًا  التجلي 
اأخالقيًا" و"خليعًا" و"متهتكًا"  "ل  �ساعراً  رامبو 
القدا�سة  هذه  اأ�ساعت  اإيزابيل  اأن  غري  و"ملحداً". 
اأبوابها  من  الرامبوية  الأ�سطورة  عن  ودافعت 
الوا�سعة، و�ساهمت هي وزوجها باترن برّيب�سون 
حياتها  وتوثيق  الفرن�سية  الأ�سطورة  هذه  بتلميع 
هذا  على  انعك�ض  ما  وهو  باأخرى،  اأو  بطريقة 
احلّية  بامل�ساهدات  حفل  الذي  ال�سغري  الكتاب 
رامبو  باأن  لتخرج  اإيزابيل ووثقتها  رافقْتها  التي 
"�سقيقة  يف  عنه.  �ساع  كما  ملحداً  ولي�ض  قدي�ض 
اآرثر" وهو الف�سل الذي تتحدث فيه اإيزابيل ب�سكل 
الأمومة  لغة  تطغى  رامبو  �سقيقها  عن  مبا�رش 
حتمل  التي  احلرة  املوؤملة  والتداعيات  املاأ�ساوية 
اأطعمه الطعام لقمًة  "كنت  قدراً كبرياً من العطف 
و"كان  ال�رشاب.."،  اأكواب  �سفتيه  من  اأقّرب  لقمة. 
بودي اأن اأجعله ينام واأنا اأعزف له املو�سيقى لكن 
املو�سيقى كانت تبكي دائمًا" حتى تتجلى كثرياً 
املري�ض  ج�سده  اأمام  ا�ستثنائي  ح�سور  يف  وهي 
حينًا  ال�سامتة  انفعالته  تراقب  العليلة  وروحه 
املرير.  وبكاءه  ال�ساخبة  انفعالته  اأكرث  وحينا 

�سقيقي رامبو �سهيد.. هكذا و�سفت ايزابيل رامبو.

اقتباس
 

مل يتم اأبدا حتقيق �سيء عظيم يف هذا العامل دون 
عاطفة.

جيورج فيلهلم هيغل

الرماد اأمامك .. 
والبحر خلفك .. 

فاترك - ملن خلعوك- 
اخلالفة

هذا زمان لدهماء هذا 
الزمان

يعيثون فيه ف�سادا
ويرجون منه امتدادا

ويحيون ... 
يرتكبون �سنوف اخلطايا

ويف طي�سهم يوغلون
فال ي�ستدير اإليهم اأحد ! 

الرماد ي�سود .. 
تقدم ... 

وكن واحدا ل ن�سيب له
يف الرهان

ول �سوكة ت�ستفز ، 
واإل ... 

فاأنت احل�ساة التي تف�سد 
الزيت

يف اآلة الناهبني ، 
واأنت البالء امل�سلط ، 
اأنت الدمار امل�سيطر

حاذر
فراأ�سك اأول ما �سيطري

اإن ارتفع الراأ�ض عن �سربه 
املفرت�ض

اأو جتاوز اأبعد من كتف 
القان�ض

املعرت�ض
اأو تاأمل بع�سا من اللوحة 

املده�سة
م�سهدا ،  م�سهدا ،  كازدحام 

الأفق .. 

فاروق شوشة

ثقافة 

الرماد أمامكبين القدسية والصرامة ... العالم السري للكتاب والطقوس الغريبة للمبدعين
ل  معاناة  ت�سحبه  القارئ،  اإىل  يخرج  الذي  الن�ض 
املوؤلف، وهناك من  التي يبحث عنها  بالفكرة  تبداأ 
يلتقط اأفكاره من الطرقات كما قال اجلاحظ قدميا، 
اأو من على املقاهي كما كان يفعل جنيب حمفوظ. 
بل اإن املعاناة تتالحق اأي�سا يف اأوقات الكتابة التي 
الأحيان  من  الكثري  يف  اأّنهم  وتك�سف  خمتلفة  هي 
اأخرى  اأحيان  ويف  الطبيعة  نوامي�ض  �سد  يعملون 
اإبداعاتهم  تخرج  حتى  والظروف  الوقت  يعاركون 
كما ي�ساوؤون. كان نزار قباين ل ي�ستخدم اإل الأوراق 
فاخر  بقلم  اإل  يكتب  ل  الغيطاين  وجمال  امللونة، 
يف  هيكل،  ح�سنني  حممد  الكاتب  اإهداء  من  كان 
بالب�ساطة،  يتميزون  الغرب  كتاب  اأن  جتد  املقابل 
فمعظم من �سملهم التحقيق مييلون اإىل الكتابة على 
الأوراق با�ستعمال قلم الر�سا�ض، وينفرون اإىل حّد 

ال�سخط من الكمبيوتر.
من الأدباء ما جعل الأدب مبثابة املهنة الر�سمية ل 
يف اإ�سفاء عائد عليه، واإمنا كوقت يحتاج للقدا�سة، 
موظفا  عمل  الذي  حمفوظ،  جنيب  كان  هوؤلء  ومن 
اللتزام.  اختالفه  على  عمله  من  واكت�سب  ر�سميا 
 4 ال�ساعة  من  حمّدد  وقت  يف  يوم  كل  يكتب  فكان 
للقاء  التي يخ�س�سها  اأيام اجلمعة  اإىل 7 با�ستثناء 
الأ�سدقاء، هذا قبل تقاعده، ويلتزم بكل م�ستلزمات 
العمل الر�سمي فريتدي املالب�ض الر�سمّية وكاأّنه يف 

عمل. 
اإذا كانت تروق للبع�ض  عادة اجللو�ض على املكتب 
الأمريكي  فالكاتب  للكثريين،  تروق  ل  فاإنها 
اأن  حني  يف  واقف،  وهو  يكتب  همنجوي  اأرن�ست 
�سميك،  ت�سارلز  �رشبي  اأ�سل  من  الأمريكي  ال�ساعر 
الأر�ض  على  واأحيانا  ال�رّشير،  يف  وهو  يكتب  كان 

الكاتب  اأما  عليها.  يتكئ  عالية  و�سادة  وا�سعا 
على  كتابته  يودُّ  ما  ميلي  فكان  تول�ستوي  الرو�سي 
عاملة الختزال، ومن هنا بداأت عالقته بزوجته اآّنا 

جريجوريفنا التي كتبت مذكرات عن حياتها معه.
لكاتب  املميزة  ال�سمة  كان  باملكان  التقّيد  وعدم 
اخليال العلمي، فراي برادبوري �ساحب “فهرنهايت 
اأي  يف  الكتابة  “ي�ستطيع  قوله،  حّد  على   ،”451
الأكل، حيث  النوم وقاعة  مكان، ل فرق بني غرفة 
الن�سوج قد كتب يف  اأنه عندما كان يف طور  يذكر 

عدة اأماكن خمتلفة”.
من  احلديثة  التكنولوجيا  وّفرته  مما  الرغم  على 
الكتابة،  عملية  يف  واأ�رشع  وحديثة  �سهلة  تقنيات 
اإل اأن الُكّتاب مازالوا مييلون اإىل التقنيات القدمية، 

نوٍع  من  عالقة  اأو  ارتباطا  ثّمة  اأن  يبدو  حتى 
الكمبيوتر  ُمقابل  الورقة والقلم  خا�ض بينهم وبني 
كانت  مردوخ  اأيري�ض  فالكاتبة  الرقمية.  والألواح 
والقلم  الورقة  ا�ستخدام  عرب  تقليدية  بطريقة  تكتب 
تفعل  كانت  وباملثل  الكمبيوتر،  ت�ستخدم  ول 
الكاتبة الأمريكية توين موري�سون، التي تكتب بقلم 
لتبيي�ض  اإل  بالكمبيوتر  ت�ستعني  ول  الر�سا�ض 
الن�سخة الأوىل، واإن كان ثمة طق�ض اآخر حيث تكتب 
فجرا قبل اأن ي�ستفيق اأطفالها. ويعلن �سينو اأت�سيبي 
و�سائل  يف  جدا  بدائي  اأنه  عن  النيجريي  الروائي 
الكتابة،  اأثناء  والورقة  بالقلم  يلتزم  فهو  الكتابة، 
حيث  �ساراماغو،  خوزيه  من  متاما  العك�ض  على 
مثل  مثله  الكمبيوتر،  على  مبا�رشة  رواياته  يكتب 

الأفغاين خالد ح�سيني.
ثّمة عادات معينة اأ�سبه مبتالزمة للكتابة كممار�سة 
�ساحب  اأو�سرت  فبول  الكتابة،  قبل  امل�سي  ريا�سة 
امل�سي،  يع�سق  نيويورك”  وثالثية  العزلة  “اخرتاع 
توما�ض  الأ�سرتايل  اإىل  بالن�سبة  احلال  وكذلك 
من  دقائق  وخم�ض  �ساعة  اأن  يرى  الذي  كينلي 
امل�سي �رشورية قبل الكتابة. وعلى حد و�سف اأحد 
الكتاب، فاإن جون ماك�سويل كوتزي الكاتب اجلنوب 
والن�سباط  التكري�ض  ميتلك  “رجال  يظل  الأفريقي، 
ا،  تزمتًّ الرهبان  اأكرث  يفعل  مثلما  عمله  يف  الذاتي 
يدخّن  ول  الكحولية  امل�رشوبات  يتناول  ل  فهو 
ب�سحبة  م�سافات طويلة  اللحوم ومي�سي  ياأكل  ول 
البدنّية  لياقته  على  احلفاظ  بغية  الهوائية  دراجته 
ويعمل ل�ساعات حُمّددة ِمن �سباح كّل يوم اإىل �سبعة 
اأّيام يف الأ�سبوع”، َوُيعرف عنه ابتعاده عن الأ�سواء 
واملوؤمترات ال�سحافّية اإىل حّد اأّنه مل ي�ستلم �سخ�سيا 
اأيا من جوائزه مثل جائزة البوكر التي ح�سل عليها 

ومل يعرها اهتماما.

بغداد_ متابعة


