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“أغاثا كريستي”.. رائدة أدب اإلثارة التي ألهمتها حضارات الشرق
مريي  “�أغاثا  �حلقيقي،  ��سمها  كري�ستي”  “�أغاثا 
�أف�سل  تعد  �سهرية  �إنكليزية  كاتبة  هي  كالري�سا”، 
من  �أكرث  كتبها  بيعت  وقد  جر�ئم..  رو�يات  م�ؤلفة 
لكنها  لغة،   103 من  لأكرث  وترجمت  ن�سخة  مليار 
ه�  م�ستعار  با�سم  رومان�سية  رو�يات  �أي�سًا  كتبت 

“ماري وي�ستماك�ت” وكتبت �مل�رسحيات.
�أب  من   1890 عام  يف  كري�ستي”  “�أغاثا  ولدت 
“ت�رك�ي”  بلدة  يف  عا�ست  �إنكليزية..  و�أم  �أمريكي 
فتيات  مثل  �لبيت  يف  تعلمت  طف�لتها،  معظم 
�لعائالت �ملي�س�رة، وحني مات و�لدها وهي يف 11 
مرة  �أمها  زو�ج  بعد  فرن�سا،  �إىل  �سافرت  عمرها  من 

�أخرى، و�لتحقت مبدر�سة يف باري�س فيما بعد.
 عادت “كريت�سي” �إىل �إنكلرت� وكانت يف �لع�رسينات 
�حلرب  خالل  م�ست�سفى  يف  وعملت  عمرها،  من 
“�أرت�سي  من  وتزوجت  زو�جها،  قبل  �لأوىل  �لعاملية 
ت�رط  ب�سبب  طلقت  ولكنها   ،1914 عام  كري�ستي” 
قد  وكانت  �أخرى،  �مر�أة  مع  عاطفية  بعالقة  زوجها 
�أجنبت منه �بنتها “روزلند”.  يف عام 1930 تزوجت 
مال��ن”،  “ماك�س  من  �أخرى  كري�ستي” مرة  “�أغاثا 
�إحدى  يف  به  �لتقت  �أن  بعد  �ل�سهري،  �لآثار  عامل 
رحالتها �ل�رسق، وقد عا�ست معه يف �س�ريا و�لعر�ق، 
وكان عمرها 39 �سنة، بينما كان عمره 26 �سنة وقت 
بالد  معظم  تزور  �أن  زو�جها  لها  �أتاح  وقد  �لزو�ج، 

�ل�رسق �لأدنى و�لأعلى.
طفلة  كانت  �أن  منذ  �لكتابة  كري�ستي”  “�أغاثا  بد�أت 
�سغرية، حيث �سجعتها �أمها �أثناء مر�سها بالأنفل�نز� 
ق�سرية  ق�س�س  لها  ن�رس  وقد  ق�سة..  كتابة  على 
ون�رس  طفلة،  وهي  �ملحلية  �لربيطانية  �جلر�ئد  يف 
رو�يتها  ن�رس  مت   1920 عام  يف  �سعر،  ق�سائد  لها 
هنا  ومن  بريطانية،  �سحيفة  يف  غام�سة(  )ق�سية 
�أتاح لها هذ� �ل�سفر �ملتكرر  كانت �نطالقة م�سريتها. 
وزيارة �لبلد�ن �ملختلفة، بعد زو�جها �لثاين، خمزون 
�أجمل رو�ياتها  �لكتابة، حيث كتبت  جيد يفيدها يف 
و�لتي  و�لغم��س،  بالأ�رس�ر  �ملليئة  وق�س�سها 
�عتمدت، لي�س فقط، على م��قع �حلدث يف بالد �ل�رسق 
�ل�ساحرة و�إمنا على خيال “كري�ستي” �ل���سع، ولغتها 
�ل�سخ�سيات  �بتكار  على  �ملميزة  وقدرتها  �ملتدفقة، 
خمتلفة  باجتاهات  �لرو�ية  عرب  وحتريكها  �ملثرية، 
ك�نان  �آرثر  “�ل�سري  �بتكر  ومثلما  �لقارئ،  تذهل 
“�لدكت�ر  ه�ملز” وزميله  “�رسل�ك  دويل” �سخ�سية 
و�ت�س�ن”، كذلك �بتكرت “�أغاثا كري�ستي” �سخ�سيات 
�ملفت�س “هرك�ل ب��رو” و�لك�ل�نيل “بري�س” و”م�س 
“�س�ريا،  “�أغاثا كري�ستي” يف  غني ماربل”. جت�لت 
وكان  فار�س”،  وبالد  وفل�سطني،  و�لأردن،  وم�رس، 
لها يف كل م�قع �أثري رو�ية �أو ق�سة.. فمثاًل ق�ستها 
بها مع  لزيارة قامت  ت�سجياًل  �ل�سم�س( مثلت  )ل�ؤل�ؤة 
زوجها �إىل “�لبرت�ء” يف حدود عام 1933 ـ 1934، 
بناء  روعة  ت�سف  �مل�ت(  مع  )م�عد  رو�ية  يف  �أما 

�سخرة  على  �مل�سيدة  قبته  وعظمة  �لأق�سى  �مل�سجد 
ق�ستها  يف  فعلت  وكذلك  نق��سه،  وجمال  مرتفعة 
�لكاتبة  ز�رت   ..1965 عام  حلم(  بيت  ف�ق  )جنمة 
�لرو�ية  وكتبت  وتاريخها  ح�سارتها  ودر�ست  م�رس 
�ملعروفة )م�ت على �لنيل(، �لتي ح�لت �إىل م�رسحية 
كما  �لنيل(،  على  قتل  )جرمية  بعن��ن   1946 عام 
كتبت �لرو�ية �لثانية )�مل�ت ياأتي يف �لنهاية(، وذلك 
عام 1945، كما كانت قد كتبت م�رسحية )�أخنات�ن( 
�مللك �مل�رسي �لذي فر�س ديانة جديدة.. وقد �أعدت 
“�أغاثا كري�ستي” لكتابة هذه �مل�رسحية منذ زيارتها 
و��ستعانت   ،1931 عام  م�رس  جن�ب  “�لأق�رس” 
�مل�رسحية،  �سخ��س  ر�سم  يف  �لآثار  علماء  بخربة 
�لتي �أ�سدرتها �إحدى دور �لن�رس عام 1973.. �لعديد 
من رو�يتها كان �لتاريخ �أ�سا�سها، وعندما و�سلت �سن 

�خلام�سة و�لثمانني كانت قد �أنتجت )85( كتابًا. 
�أحادثيها  يف  كثري�ً،  كري�ستي”  “�أغاثا  رددت 
هي  �مل�ؤلف  بها  يح�س  متعة  �أعظم  �أن  �ل�سحافية، 
كما  ورو�ياتها  ق�س�سها  ففي  �حلبكات،  �خرت�ع 
�لألغاز  من  �لهائل  �لكم  ذلك  جند  م�رسحياتها  يف 
�لبناء  يف  ذلك  كان  �س��ء  �لغام�سة،  و�حلبكات 
�ختيار  �ل�سخ�سيات، ويف  �أو  �أو يف �حل��ر  �لق�س�سي 
م��قع �لأحد�ث �لتي غالبًا ما تك�ن م�س�قة: “م��قع 
�أثرية، مدن �رسقية، معابد، ق�س�ر ذ�ت طابع، فنادق 
�سحارى  م�سايق،  طائر�ت،  �أو  قطار�ت  مميزة، 

�لكاتبة  تلجاأ  �إلخ”.  تاريخ…  لها  �أنهار  مقط�عة، 
دومًا �إىل تكنيك ق�س�سي ي�ستند �إىل �حليلة �أو �خلدعة 
حمرك  بالغم��س،  مفعم  وت�س�يق  �إثارة  كاأ�سل�ب 
خليالها �خل�سب، ي�ستدرج لغتها �لن�سيابية يف تيار 
�أحيانًا  و�ملت�سف  �ملجرد  �لنرثي  �ل�رسد  من  مت�سل 
بع�س  ت�سع  �لقارئ  عن  �مللل  تبعد  ولكي  بالإطالة، 
و�لتف�سري�ت  �لتاأويالت  حتتمل  �لتي  و�لرم�ز  �لألغاز 
�ملت�سادة، وبذلك ت�سد �لقارئ �إىل متابعة �حلدث دون 
�أن تبتعد به عن �ملح�ر �لأ�سا�سي للبناء �لدر�مي �لذي 
خططت له باإتقان، لكي ل يخرج عملها م�سطحًا. ويف 
حياتها  من  وقائع  “كري�ستي”  �أدخلت  قليلة  حالت 
يف رو�ية �أو ق�سة بعد �إجر�ء مت�يه عليها، من ذلك ما 
رو�ية  فيما يخ�س  “مال��ن” يف مذكر�ته  �إليه  �أ�سار 
ترتبط  �إ�سارة  “وهناك  )�لتج�يف( �ملم�رسحة، يق�ل: 
هرني  �سري  يق�ل  �أذكرها،  �أن  �أود  حياتي  يف  بحدث 
يف �لرو�ية: “هل تتذكرين يا عزيزتي �أولئك �لأ�سقياء 
�لآ�سي�ي  �جلانب  يف  �لي�م  ذلك  يف  هاجم�نا  �لذين 
من �لب�سف�ر؟.. كنت �أ�سارع �ثنني منهم كانا يحاولن 
قتلي، وما �لذي فعلته ل��سي؟.. �أطلقت ر�سا�ستني، مل 
جناة  �أ�سعب  كانت  م�سد�س..  لديها  �أنه  �أعرف  �أكن 
�أن  �ل�حيد  يف حياتي”، هذه حكاية حقيقية و�لفرق 
�لرو�ية،  �نكاتيل” يف  “�لليدي  “�أغاثا”، على خالف 
ب�سخرة  بل  مب�سد�س  لي�س  نف�سها  �سَلحت  قد  كانت 
حترك  �أنها  لـ”كري�ستي”  �أخرى  وميزة  مدورة”.  

�أبطالها و�سخ��سها وفق �سيغ در�ماتيكية مزدحمة 
�لأحد�ث  حر�رة  وتت�ساعد  و�لتفا�سيل،  باخللفيات 
لت�سدم �لقارئ بنهايات مفجعة، بيد �أن �لكاتبة تقدم 
تر�جيديا �لفجيعة على �أنها حدث عابر يتقبله �لقارئ 
“�أغاثا  �أمر لبد منه، هكذ� هي �حلياة بر�أي  �أنه  على 
بالتفا�سيل  مفعم  مت�سل  جارف  تيار  كري�ستي”، 

و�ملفرد�ت ل تت�قف لنتظار �أحد �أو للحزن عليه.
 تربعت “�أغاثا كري�ستي” على عر�س رو�يات �جلر�ئم 
�لناقدة  لدر��سة  ووفقًا  قرن،  ن�سف  ط��ل  �لإنكليزية 
�جلرمية  �أدب  عن  �سيم�نز”،  “غ�ليان  �لربيطانية 
فاإن  �لتي �سدرت 1985،  �جلر�ئم،  رو�يات  وتقنيات 
“قارئ كري�ستي بالإنكليزية يلحظ دون �أدنى �سك �أنها 
بلغة عالية  �سل�سة، و مل تكتب  لغة و�سطى  ��ستخدمت 
�لإنكليزية  م�ست�ى  عن  باأعمالها  �رتقت  �أنها  رغم 
�ملتد�ولة �أعني لغة �ملحادثة �لي�مية، ولعل هذ� يف�رس 
�ل�سعبية  �لأو�ساط  لدى  ورو�ياتها  ق�س�سها  رو�ج 
يف�رس  كما  �لبحار،  ور�ء  وما  و�أوروبا  بريطانيا،  يف 
�أول  �لعامل”.   لغات  خمتلف  �إىل  ترجمتها  �سه�لة 
مل  �لتي  �ل�سحر�ء(،  على  )ثل�ج  رو�ية  هي  رو�ياتها 
)ق�سية  رو�ية  بعدها  �ألفت  �لنا�رسين،  من  �أي  يقبلها 
�ستايلز �لغام�سة(، �لتي ظهر فيها “�ملحقق هريك�ل 
ب��رو”  للمرة �لأوىل، وقد �أدخلتها هذه �لرو�ية عامل 
�ستة  رف�س  بعد  �لنا�رسين  �أحد  قبلها  عندما  �لكتابة 
يف  ظهرت  رو�يتها،  وت�زيع  طباعة  �لنا�رسين  من 

خالل  ب��رو”  هريك�ل  “�ملحقق  �سخ�سية  كتابتها 
�سخ�سية  وكانت  رو�ية،   40 يف  �لع�رسينيات  فرتة 
“م�س ماربل” من �أبرز �ل�سخ�سيات �لتي برزت �أي�سًا 
�ملباحث،  يف  حمققة  وهي  “كري�ستي”،  رو�يات  يف 
وبطلة مكافحة �جلرمية، وظهرت يف 12 رو�ية وق�سة 
�أن  منذ  �لرو�يات  كتابة  عن  تت�قف  مل  لها.  ق�سرية 
بها،  مرت  �لتي  �لظروف  كل  رغم   ،1920 عام  بد�أت 
ومل�رسحيات  ق�سرية  لق�س�س  كتابتها  جانب  �إىل 
ناجحة بلغت 19 م�رسحية، ومنها م�رسحية )م�سيدة 
1976عن  يف  “كري�ستي”  ماتت  �ل�سهرية.  �لفئر�ن( 
“عندما  “مال��ن”:  زوجها  يق�ل   عاما،   85 عمر 
�ملذكر�ت  هذه  من  �لأخرية  �ل�سفحات  �إىل  و�سلت 
ت�فيت عزيزتي �أجاثا ب�سالم بينما كنت �أدفع كر�سيها 
طعام  تناول  بعد  �جلل��س  حجرة  �إىل  �لعجالت  ذي 
�لغذ�ء، ل يعرف �س�ى �لقليلني معنى �لعي�س بان�سجام 
�حلياة  يلهم  مبدع  �خليال  و��سع  ذهن  بجانب 
رو�ئية مده�سة  �أجاثا كري�ستي،  لقد كانت  باحلي�ية، 
بناء  يف  وطريقتها  و�أ�سل�بها  لغتها  �متلكت  حقا، 
�لرو�ية، و�حتفظت بذ�كرة ق�ية تخدم تعاقب �لأحد�ث 
�أبطالها  حتريك  يف  وتتفنن  وق�س�سها  رو�ياتها  يف 
وقد  رو�ية،  لكل  �ختارته  �لذي  �لدر�مي  �ل�سياق  وفق 
��ستخدمت �لألغاز و�خلر�فات و�حلقائق �لتاريخية �أو 
�ملعا�رسة على حد �س��ء وبنف�س �لدرجة من �ل��س�ح 

�أو �لغم��س”. 

بغداد_ متابعة

األدب الشائع في قراءة األدبعبد الوهاب يستغيث "صحوة الموت"
�مل�ت:  "�سح�ة  كتاب  حماد،  �لعظيم  عبد  �ل�سحفى  للكاتب  قريبا  ي�سدر 

�لف�سل �لأخري فى رو�ية ي�لي� 1952" عن د�ر �ل�رسوق للن�رس و�لت�زيع.
عبد �لعظيم حماد يقدم حتلياًل و�فًيا يف هذ� �لكتاب، يردُّ فيه على هذ� �ل�س�ؤ�ل 
�ملثري للجدل؛ حيث ي�ستعر�س �لنظام �ل�سيا�سى �مل�رسى، منذ �لفرتة �لليرب�لية 
على  �جلي�س  �سباط  �سيطرة  يف  م�سكالتها  ت�سببت  وكيف   1919 ث�رة  بعد 
�ل�سلطة عام 1952 قبل �أن ت�سقط �رسعيته يف ي�ني� 1967 ثم ي�ستعيد جزًء� 
منها يف �أكت�بر 1973 و�س�ًل �إىل فرتة ما بعد ث�رتى 25 يناير و30 ي�ني�، 
�إرث نظام  لتظل �مل�سكلة �لأ�سا�سية هي بناء نظام �سيا�سى جديد يتحرر من 

ي�لي� 1952 �لذي �سار بالًيا.

يف عام 1958 ن�رست مذكرة م�جهة من �مل��سيقار حممد عبد �ل�هاب �إىل 
�مل�سئ�لني عن ��ستدي�هات �ل�سينما يف م�رس يق�ل فيها: "كنت �أ�ستمع �إىل 
ت�سجيل �أغنية بطل �لث�رة با�ست�دي� م�رس منذ �أيام حينما �أغمي على �أحد 
�أغمى  �لعازف  �أن يفيق  عازفى �لكمان من �سدة �حلر�رة و�لرط�بة، وقبل 
على �إحدى فتيات �لك�ر�س لنف�س �ل�سبب". وتابع : "ت�قف �لعمل بطبيعة 
�حلال و�ساعت علينا �أج�ر �مل��سيقيني و�ل�ست�دي� و�ل�قت نف�سه خا�سة 
�أنى وقتى �سيق ول �أحتمل هذ� �حلر وهذه �لرط�بة". �إن �ل�سك�ى من عدم 
مالءمة هذ� �ملكان لطبيعة �لعمل �لذي نعمل فيه قدمية جد� ومل تتغري..

فح��جز �ل�س�ت لي�ست كافية مما ي�سبب عدم دقة �لت�سجيل. 

�إىل  �ل�سعي  يف  يتمثل  �سي�ًعا  �لأدب  طالب  يقرتفها  �لتي  �لأخطاء  :"�أكرث  �إيجلت�ن 
معرفة ما تعرب عنه �لق�سيدة �أو �لرو�ية، غا�سني �لطرف عن �لأ�سل�ب �لذي تعرب به".
ويربر مق�لته �ل�سابقة، فيق�ل ":�إن مثل هذه �لقر�ءة �إمنا تعني �إهمال �لطابع �لأدبي 
للعمل؛ مبعنى �أنه ق�سيدة �أو م�رسحية �أو رو�ية ولي�س تقريًر� عن حادثة تاآكل �لرتبة 
ا، وتتطلب منًطا من  يف ولية نرب��سكا. �إن �لأعمال �لأديبة قطع بالغية وتقارير �أي�سً
�لقر�ءة على درجة بالغة من �ليقظة؛ منًطا منتبًها للنربة و�حلالة �ملز�جية و�ل�سال�سة 
�لتنقيط  وعالمات  �ل�رسد  وبنية  و�لإيقاع  و�لن�سيج  و�لرت�كيب  و�لنح�  و�جلن�س 
�أن  �أن يف و�سع �لقارئ  و�لإبهام، بل لكل ما ينط�ي عليه م��س�ع �ل�سكل. �سحيح 

يقر�أ دوًما تقريًر� عن تعرية �لرتبة يف نرب��سكا بهذ� �لأ�سل�ب �لأدبي".

ميخائيل نعيمة: نحن مّمن يقدرون �رتقاء �لأمم بارتقاء �آد�بها 
�أو ما يدع�ه �لغربي�ن ولذ� كان �لكاتب �ملجيد �س��ء كان رو�ئيا 
�أو �سحافيا �أو �ساعر�، �لكاتب �لذي يرى بعيني قلبه ما ل ير�ه 

كل �لب�رس،
در�سًا  �حلياة  م�ساهد  من  م�سهد  كّل  من  لنا  يعّد  �لذي  �لكاتب   
�إدر�ك �حلق قبل �س��ه، هذ�  �أعطته �لطبيعة م�هبة  مفيد�ً، �لذي 
�لكاتب �لذي ه� جل ما نبحث عنه بني طّيات �ل�سنني �خل��يل 
�أثر�ً ونحملق باأب�سارنا يف حياتنا �حلا�رسة عّلنا  فال نرى له 

نر�ه فال نر�ه."

الخطأيصدر قريبا غايةمحمد

قراءة في كتاب

يف عامل تنقلب فيه �مل��زين، ويكاد يخرج عن ق��عد 
�لفل�سفّية،  �لّنظرّيات  عليه  تطّبق  ول  �لجتماع،  علم 
ول �لأحكام �ملنطقية، ول يعرف لغة �إّل لغة �جلهل، 
وحيث �سارت م�ساهد �لّذبح ماأل�فة، ول من قان�ن 
دويّل �أو �سلطة حتا�سب، تع�د بنا رو�ية �لكاتب �أمين 
)من�س�ر�ت  �لأخري"  �لع�ساء  عن  "غائب  مارديني 
ريا�س �لّرّي�س( �إىل زمن كان ُيعّد �لنت�ساب �إىل حزب 
ي�ساري تهمًة، يعتقل �لفرد على �أثرها، ويتعّر�س �إىل 

�أق�سى �أل��ن �لّتعذيب.
رفيقها  من  جنينها  نهى  تفقد  �ملعتقل،  يف  هناك، 
وتتنا�سل  �لآخر.  ه�  ُيعَتقل  �لذي  ر��سد،  وحبيبها 
�سكل  على  وتاأتي  �لّرو�ية،  يف  و�حلكايات  �ملاآ�سي 
�لتي  نهى،  �لأ�سا�سّية  �ل�ّسخ�سّية  ذ�كرة  تد�عيات من 
ا،  �رتباًطا ع�س�يًّ �ل�رّسد  ترتبط بها خمتلف مفا�سل 

وتبقى حا�رسة يف �لف�س�ل �لثني ع�رس.
قد تك�ن "غائب عن �لع�ساء �لأخري" �سندوق خيبات 
ا  يت�ّزع على خمتلف �ل�ّسخ�سّيات، نالت كّل منها حظًّ
خا�رسة.  ونهاياتها  ماأ�ساة،  معظمها  تعي�س  و�فًر�، 
�لّثانية  للمّرة  �لتي حتمل  ـ  فاإىل جانب حكاية نهى 
خيباتها  �لّرو�ئي  ي�سّ�ر  �ملعتقل،  من  خروجها  بعد 
�ملتتالية، من م�ت طفلها، �إىل �ختفاء حبيبها ر��سد 
و�سفره، ثّم �عتقاله، وخيانتها بعد خروجه، وزو�جه 
من نان� ـ تظهر خّدوج، �سديقة نهى �أثناء �لعتقال، 
�إىل د�عية دينّية. تلتقيان حتت  وتتحّ�ل من عاهرة 
ت�ستعر�س  ذكرياتهما.  �رسيط  ت�ستعيد�ن  �ملطر، 
�أولدها،  ق�ت  تاأمني  �سبيل  يف  معاناتها  خّدوج 
ومن ثّم تختفي من م�رسح �لأحد�ث، مثل ذّر�ت غبار 
حكايَة  نهى،  جّدة  حياة،  وتروي  �ملطر.  يد  حمتها 
�لعالقة بامل�ت  حّبها مع ر��سد، وقد ُحِكم على تلك 
�أعماقها،  يف  ولكّنها،  عّمها.  �بن  من  تزويجها  �إثر 
ويف دفاترها، حتتفظ بذلك �حلّب �لذي مل يهرم. يظهر 
�حلبيب ر��سد ولكن بعد ف��ت �لأو�ن، ي�م وفاة حياة.
يتخّلى  مارديني؛  لأبطال  لزمة  �سمة  و�خليانة 
�لّرو�ية عن حبيباتهم. ويف حني  �لّرجال يف  معظم 
تاأ�سي�س عائلة جديدة، تظهر  �إىل  ين�رسف كّل منهم 
�مل�سرية  متابعة  عن  عاجزة  �لّن�س�ّية  �ل�ّسخ�سّيات 
�لذي  �لأّول،  �حلبيب  ذكريات  �إىل  �لرج�ع  دون  من 
يفر�س نف�سه يف حياتهن. ف�ساًل عن �خليانة، يربز 
فال�ّسخ�سّيات  �ل�رّسد.  بنية  يف  رئي�ًسا  مكّ�ًنا  �لعنف 
�لعنف،  فعل  عليها  يقع  �أن  �أو  معنِّفة،  تك�ن  �أن  �إّما 
�لكاتب  يقّدم  و�إذ  �لقتل.  حماولة  �إىل  ي�سل  �لذي 
من�ذًجا عن �لّرغبة بالقتل من قبل نهى ور��سد، فاإّنه 
�لعنف  وي�سبح  �لّتاأّزم،  نح�  بالأحد�ث  يدفع  بذلك 
نح�  بال�ّسخ�سّيات  ويدفع  �حلّب،  عن  �لبديل  ه� 

م�سائرها �خلائبة.

اقتباس
 

قافلة �ملا�سي لن ت�سل بك �إىل �أي مكان.

مك�سيم غ�ركي

-1-
�أحترك يف كل �لجتاهات

ك�سمكٍة �نُت�سلت ت��ً من �ملاء
تاأخذ �سهقتها �لأخرية

وترتع�س بجن�ن
�أبحث عنك ول �أجدك

�أ�رسب �له��ء باأطر�يف
كطفٍل حمم�ل من و�سطه

وه� ي�رسخ
�أبحث عنك ول �أجدك

كغز�لة تنتف�س حتت وطاأة
حربة وح�سية

�أحترك يف كل �لجتاهات
�أبحث عنك

تعايل
�ين

- �ذ� تاأخرِت -
�أحتّ�ْل.

-2-
من �ل�سه� ..

جاَءين �لكناريُّ وكنُت يف 
حلم

ر�أيُت يف �أحد�ق �لكناريِّ ..
وكنِت هناك

ذ�ئبة كالروؤيا
مهم��سة كاحلب

قلُت : ) ماذ� تريد ؟ (
 قال : ) �أخرْج من حلمك (

خرجُت
ف�جدُت نف�سي يف حلٍم �آخْر

ويف بهجِة �ل�َسهِ�
كركر �لكناريُّ وفتح �أحد�قه 

يل
كنِت هناك .. وكنُت .

�سه�نا معًا ..
ُذبنا معًا يف قلب �حلْب .!

قاسم حداد

ثقافة 

وال أجدككاريزما المثقف . . أين؟
�عتيادية،  غري  �ُسلطة  �أ�سحاب  و�ألق،  �سحر  ذوو 
و�حلما�س  �ل�لء  و�لقل�ب  �ملكان  يف  ي�سيع�ن 
�إ�سارة  كل  ومن  كلمة،  كل  يف  حت�سهما  �لفائ�سني، 

ت�سدر عن �أج�سادهم �مُلرو�سة و�ملدربة .
�ل�ستثنائي�ن  �لأ�سخا�س  “�لكاريزمي�ن”،  �إنهم 
و�لر�ئع�ن، مبا لديهم من �سفات �نتقيت منها �لأهم 

بر�أيي، وهي �أنهم يفكرون قبل �أن يتكلم�� .
�لالفت لالنتباه، ، �أن هذ� �ل�سنف يف جمتمع �حلالة 
مفق�د،  عنه  و�حلديث  عليه  �لقيا�س  ب�سدد  �أنا  �لذي 
�أو هناك فعلى  �لدقة، و�إن ظهر هنا  �أردنا  �إن  ُمغيب 

�سبيل �ُل�سدفة و�لتفاق .
و�لتف�سل  �لهبة  تعني  ي�نانية  لفظة  “�لكاريزما” 
ينطلي  ل  حتٍد  �أمام  ي�سعنا  �سارم،  �ملعنى  �لإلهي، 
�أن  فاإما  �لغري،  على  ول  �لنف�س  على  �للتفاف  عليه 
تك�ن �أو ل تك�ن، �إن ُكنت فافخر، و�إن ل فال تتظاهر 
�لدو�ئر  يف  و�لتهام  �لتهكم  نف�سك  على  جتلب  ول 

�ملفت�حة و�ملغلقة .
�حلياة،  ميادين  كل  يف  ما�سة  ه�ؤلء  ملثل  �حلاجة 
م�ساعفة،  ت�سري  �حلاجة  �لثقافة  ميد�ن  ويف 
فاملثقف �أكرث من غريه، بل ه� بعينه، �ملنذور لدور 
�سائك و�سعب يف �لآن نف�سه يدعى �لتاأثري، و�لذي لن 
يتاأتى لأحد �إل بت�سافر �رسطني فيه ل �رسط و�حد، 

مثلما يظن بع�سهم .
يف  �ملثقف  يد�سه  ما  وه�  معروف،  �لأول  �ل�رسط 
وروؤى،  وت�س�ر�ت  �أفكار  من  �إ�سد�ر�ته  ت�ساعيف 
فاإنه  ويزيد  بل  �أهمية،  يقل  ل  و�لذي  �لثاين  بينما 
�ل�رسط  هذ�  �لأح��ل،  �أح�سن  يف  وم�سبب  جمه�ل 
�ل�سفاهي  �لكالم  و�حل�س�ر،  �ل�سخ�سية  به  �أعني 

حتديد�ً .
يكن  مل  �إن  �حل�س�ر  ذلك  على  ن�ستدل  كيف  لكن 

�ملن�سات  �عتالء  وعند  و�مللتقيات  �لأما�سي  يف 
و�ملنابر؟

 تتحدث فتحية �لنمر: "منذ كنت �سغرية ت�سته�يني 
�ملفرد�ت،  معاين  فك  وهي  وم�سنية،  م�سلية  لعبة 
�أنقب عنها، يتملكني �لقلق بل حتى �لأرق �إن مل �أبلغ 
غايتي، �إل �أنها خط�ة �أوىل جتر �لثانية ور�ءها تباعًا 
هنالك حيث �أقف مت�سائلة بيني وبني نف�سي غالبًا: 
�ل��سف،  عليه  ينطبق  �ملجال  هذ�  يف  �أعرف  ممن 

ومن ل يج�ز ت�ريطه فيه؟"
�أنخرط فيه بحب و�متنان  �لذي  �لثقافة  يف جمتمع 
�سافية وحمددة عمن يك�ن وعمن ل  �إجابة  �أملك  ل 
بال�ق�ف على  �لأمر  لتقريب  �أ�سعى  �أنني  بيد  يك�ن، 
�أمناط �ل�سخ�سيات �لكالمية، �إن جازيل �ل��سف، تلك 
�لتي �ألقاها هنا وهناك ويف كل مكان، و�لتي تف�سح 

عن ح�س�رها �أو عن عدمه .
�سخ�سيات مب�ست�يات عدة، تختلف عن بع�سها بع�سًا 
يف �لظاهر، لكنها تتفق يف �سيء ج�هري، وه� �أنها 

تق�د �إىل نتيجة لي�ست يف م�سلحة �أ�سحابها .
من  لالرجتال  ما  يعلم  وكلنا  مرجِتل�ن،  �إما  فه�ؤلء 
�لف�ساحة  ذوي  عن  �سادر�ً  يك�ن  حني  �إل  خط�رة، 
�ملا�س  ندرة  نادر  وهذ�  �مل�زون،  و�لكالم  و�لبيان 
ل  �لأغلبية  بينما  �لأحجار،  كرمي  من  وغريه 
�لذي  �لع�س��ئي  �لتخبط  يل�ك�نه  مبا  يتجاوزون 

ي�سيب �مل�ستمع �حلري�س و�لغي�ر بالقلق . 
باأنف�سهم يف هذ�  �أل يزج��  �ألي�س حريًا مبثل ه�ؤلء 
�لأت�ن؟ و�أل يتهاون�� ول ياأخذو� �مل��س�ع من باب 

�لدعابة و�ل�سحك؟
فامل�سكلة كبرية، ماذ� ل� كان �سمن �حل�س�ر غرباء؟
ن�ع �آخر ل يقل خطر�ً عن �لأول، يزيد عليه �أنه يبعرث 
ع�رس�ت �لأ�سئلة ت�ستعل على �أل�سنة �حل�س�ر وتتكد�س 
يف مقلهم، �أعني به�ؤلء من ل ُيح�سن�ن �إمتام عبارة 
�أنهم  بلة  �لطني  يزيد  ما  لكن   . �سليم  ب�سكل  و�حدة 

متامًا  �أنف�سهم  يريح�ن  يخجل�ن،  ول  يتحرج�ن  ل 
ويتن�سل�ن من �مل�س�ؤولية كاأ�سخا�س غري نا�سجني، 
يتمتم�ن و�لب�سمة حتتل كامل وج�ههم: ماذ� �أفعل، 

�أنا ل �أعرف فن�ن �لكالم .
بكمالها  ن�س��سكم  تلق��  �أن  منكم  �ملطل�ب  لي�س 
تك�ن��  لن  لكنكم  قلب،  ظهر  وعن  �سفاهة  ومتامها 
و�ل��فية  �لر�سينة  �لعبار�ت  بع�س  من  �أبد�ً  معفيني 

�لتي جتعلكم جديرين بالت�سمية .
وكاأنه  �ملن�سة  �عتلى  وقد  جتده  �لثالث  �ل�سنف 
عنها  ي�سدر  ل  �سدئة،  كهفية  �أرج�حة  يف  م�سرتٍخ 
�لنا�س  عن  يت�ساغل  �ملزعج  �لن�ساز  �ل�رسير  �س�ى 
مر�ت،  �خللف  و�إىل  مرة  �لأمام  �إىل  يندفع  و�ل�قت 
يتظاهر ب�سحك ل يليق �س�ى بالأطفال، وبني �حلني 
�لل�سان،  به  ي�سعفه  قد  مبا  �لأ�سماع  يتحف  و�حلني 
ورمبا كان فيه من �لُعقد و�للت��ء�ت ما ل ي�ستهان 

به .
�إىل حجم ما تركه  �لتفاتة  يفعل ذلك، ول تبدر منه 
من قهر و�أ�سف يف �لقل�ب، ورمبا فعل، لكن من غري 

�أن يطرف له جفن .
�ل�سنف �لأخري �لذي ل يقل ثقاًل وغر�بة عن �سابقيه 
بها  يتف�ه  مفردة  كل  مع  يقذف  �لذي  �ملت�سدق،  ه� 
�لد�خلي  �ل�سالم  وتتلف  �لأع�ساب  تدمر  �سخرة 
ه�  باأنه  �جلزم  �أو  �لظن  نح�  بك  يدفع  بل  و�لر�سا، 

نف�سه ل يفقه من ق�له �سيئًا .
�أن نتحرى  �أدلء، علينا  خال�سة �لق�ل، نحن �سه�د، 
�عتالءنا  �حلال  ��ستدعى  كلما  �لعدة  نعد  لالأمر، 
�لتي  �لفئة  وعن  �أنف�سنا  عن  نعطي  حتى  �ملن�سات، 

منثلها فكرة جميلة .
�لإعجاز، فكل ما نحتاجه وكل ما  لي�س بذلك  �لأمر 
“�لكارزمي�ن”  عليهم  يطلق  مبن  �لقتد�ء  يلزمنا 
بالأخ�س يف مزيتهم �جلديرة بالتقدير و�لعظة، وهي 

�أن نفكر ثم نفكر ثم نفكر . . بعدها نتكلم .

بغداد_ متابعة


