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بعد اقترابها من عوالمه الداخلية... رسائل كافكا إلى ميلينا عشق بال لقاء

من  ميلينا  �إىل  كافكا  فر�نز  ر�سائل  �أهمية  تاأتي 
�أخرى  �سورة  يف  �ملت�سائم  كافكا  لنا  تقدم  �أنها 
�لعا�سق  �سورة  كتاباته،  ر�سمتها  �لتي  تلك  غري 
�إحدى  يف  ذ�ته  و�سف  كما  �لقلب”  “جمروح 
وكذلك  عنه،  ببعدها”  “�ل�سعيف  �أو  ر�سائله. 
�لوجد  ر�سائل  لها  ي�سب  مبحبوبته”  “�ملتيم 
وهو  متزوجة  فهي  معه،  تكون  �أن  دون  و�لغر�م 
كذلك، كما �أنهما بعيد�ن عن بع�سهما، فاتخذ من 
�إىل  م�ساعره  �أعمق  منها  لُيخرج  نافذته  �لر�سائل 

�إن�سان �آخر.
يف عام 1997 ظهرت “ر�سائل كافكا �إىل ميلينا” 
�لد�سوقي  �لدكتور  ترجمها  وقد  �لعربية  باللغة 
فهمي عن �لهيئة �لعامة لق�سور �لثقافة، و�أعيدت 
طباعتها هذه �ل�سنة عن د�ر رو�فد للن�رش و�لتوزيع 
ظهرت  �أي�سا  �ل�سنة  هذه  مطلع  ويف  بالقاهرة، 
ترجمة جديدة لهذه �لر�سائل لهبة حمد�ن ومر�جعة 
وتدقيق حممد حّنون، عن »د�ر�لأهليَّة« )2017(. 
�لرتجمة �لأخرية وفقا ملا تقول �ملرتجمة “ترجمة 
مكتملة، مل يتم حذف �أّي من �حلقائق �لتي ذكرت 
يعي�ش  �أن  للقارئ  ليت�سنى  �لأ�سلية؛  بالر�سائل 
ق�سة حب كافكا وميلينا ويرتقبها حلظة بلحظة، 
ولي�ست�سعر ح�سور روحيهما بني ثنايا �سطورها”.

من  ملحة  لنا  ُتقدِّم  باأّنها  �لر�سائل  هذه  متتاز 
عليها  نعرث  �أن  ميكن  ل  كافكا  �سخ�سية  �متد�د 
�لد�سوقي فهمي،  �لإبد�عية كما يقول  يف كتاباته 
�لمتز�ج  بهذ�  لتنتهي  باحللم،  �لو�قع  تخلط  �لتي 
عامل  يف  معلَّقة  �أ�سطورية  �أمثولت  �إجناز  �إىل 
�ل�سكل  قالب  ومقيدة مكتوفة يف  �ملتاأمل؛  �حلياد 
�حلديث �لذي �نفرد به؛ كما �أنها ت�سهم يف �لك�سف 
عن �إمكانية روحه للمعاي�سة يف �لو�قع و�لفتتان 
به �إىل هذ� �حلد. على خالف ق�س�ش �لع�ساق بني 
كافكا  فر�نز  �لأملاين  �لكاتب  بد�أت عالقة  �لُكتَّاب 
جي�سين�سكا  ميلينا  �لت�سيكية  و�لكاتبة  باملرتجمة 
�ملولودة يف �سهر �أغ�سط�ش عام 1896 برب�غ، عن 
بعد، فلم يحظ �لعا�سقان يف �لبد�ية �إل بلقاء وحيد 
و�رشيع �سبه �سامت يف فيينا وكانت �سبه غريبة 
ووحيدة هناك، ثّم كان �للقاء �لآخر بينهما عندما 
كافكا  وقتها  كان  لكافكا،  رو�ية  ميلينا  ترجمت 

يف �ل�ساد�سة و�لثالثني من عمره.
�لثاين  �جلزء  كان  و�إن  �ملتبادلة،  �لر�سائل  هذه 
“مر�حل  متثل  ل  �أتلف،  قد  مبيلينا  �خلا�ش 
عالقتهما، ولكنها كانت هي �حلب بينهما”، وهذ� 
ما ف�رش ��ستمر�ر كتابة �لر�سائل بينهما وهو�سهما 
ي�سعر�ن  كانا  وكاأنهما  و�لطو�بع،  �لربيد  مبكاتب 
يف  له  يتعر�سان  مما  بع�سهما  على  بال�سفقة 
هو�ش  �إىل  مر��سالتهما  حتولت  حتى  حياتهما، 
�لر�سائل بالتحديد  �لنوم من عينيهما. تبد�أ  يق�ّش 
�لأول،  �للقاء  فيها  ويتذكر   .1920 �أبريل  يف 

وتنتهي يف �أو�خر نوفمرب 1923 يف برلني، �أي �أن 
�ملر��سالت ��ستمرت بينهما ثالث �سنو�ت، تخللتها 
بع�ش �لبطاقات �لربيدية. �أ�سار يف بع�ش منها �إىل 
�أ�سماء �لأيام �لتي ُكتبْت فيها وكذلك �لأماكن �لتي 
فيها  تغري  �لتي  و�ملرة  وبر�غ،  مري�ن  تقا�سمتها 
�ملكان �إىل فيينا كانت �سمن برقية يخربها فيها 
لكن   .1920 يونيو   29 بتاريخ  وجاءت  بو�سوله 
يف �حلقيقة �إن �لر�سائل �ملوجودة هنا تغطي عام 
1920، ثم تقفز �إىل نهاية مار�ش 1922، دون ذكر 
لعام 1921 متاًما، لكن مع ر�سالته �جلديدة ي�سري 
وقت  م�سى  “لقد  فيقول  هذه  �لتوقف  حالة  �إىل 
�أن كتبت لك �سيدة ميلينا”، ثمَّ يو�سح  طويل منذ 
�أن  �لغريب  جديد.  من  �لكتابة  معاودة  يف  �ل�سبب 
لها  ير�سل  فلم  ملحوظ  ب�سكل  قلت  ر�سائله  عدد 
من  لها  �خلطاب  �سكل  تغري  كما  ر�سالتني،  �سوى 

عزيزتي �إىل عزيزتي �ل�سيدة ميلينا. يف حني غلب 
على ر�سائل عام 1923 ذكر ف�سله يف �لكتابة، و�إن 
كانت حوت �لكثري من قر�ء�ته �ملتنوعة، ومتابعته 
ملقالتها �ملرتجمة. �أما ر�سائلها هي فكانت وفًقا 
ملا جاء يف ردوده، كانت ت�سل من فيينا. جاءت 
بهذه  �لنت�ساء  من  حالة  لتعك�ش  �لأوىل  �لر�سالة 
م�ساعره  ب�رشح  في�ستفي�ش  كافكا،  لدى  �لذكرى 
�ملدينة  هذه  يف  �ملطر  �نقطاع  تاأثري  حتت  وهو 

�لغريبة و�سعوره بالوحدة.
مري�ن  من  �أر�سلها  �لتي  �لأوىل  �لر�سالة  بعد 
و�لثانية من بر�غ، ير�سل ر�سالة جديدة تظهر قلقه 
وعتابه على عدم �لرد �إل �أنها تظهر تلهفا عليها، 
وحبا لها فيقول “ل �أحتمل �سياع حلظات �ل�سكون 
ثانية يف  �أقر�أ كلماتك”، ومرة  �أعي�سها حني  �لتي 
ذ�ت �لر�سالة يقول “عزيزتي �أريد �أن تكوين �سعيدة 

فح�سب”. وبعد ر�سائل قليلة ن�ست�سعر باأن تو��ساًل 
وكذلك  تاأتي  ر�سائلها  بد�أت  فقد  بينهما،  حدث 
�أخبارها، ومع �طمئنانه على زوجها �إل �أنه يظهر 
بلطف  يعاملك  “هل  فيت�ساءل  عليها،  �لقلق  حالة 

يف �ملنزل؟”.
ح�سور ميلينا ل يتاأتى يف �لر�سائل وفًقا للخطاب 
و�إن  كعزيزتي  �لر�سائل  به  تبد�أ  �لذي  �ل�ستهاليل 
و�إمنا  ميلينا،  �ل�سيدة  بعزيزتي  تنتهي  كانت 
على  لها  مبا�رشة  خطابات  عرب  يتاأتي  ح�سورها 
عن  ا  و�أي�سً بزوجها،  عالقتها  عن  �أ�سئلة  هيئة 
�أعمالها �ملن�سغلة بها �لآن، وباملثل عّما �عرت�ها 
ما  وهو  و�ملوؤثر  �ملهمُّ  �حل�سور  لكن  مر�ش.  من 
و�سلت،  مدى  �أي  و�إىل  نف�سها  �لعالقة  يعك�ش 
قيامها  �أثناء  لنا  في�سفها  تفعل،  مبا  �ل�سعور  هو 
بالرتجمة هكذ� “�أجد نف�سي �أر�ك بو�سوحك �أكرب، 

حاولت  فكلما   ،� جدًّ �رشيع  ويديك  ج�سدك  رُّك  حتحَ
تندلع  �لر�سالة  منت�سف  يف  وجهك  �إىل  �لنظر 

�لنري�ن فجاأة فيختفي وجهك من �أمامي”.
�ل�سخ�سية  �حلياة  تفا�سيل  عند  �سائل  �لرَّ تقف  ل 
بع�سهما  كتابات  ومتابعة  وميلينا  كافكا  بني 
�رشد  كما  �لطفولة  ذكريات  حتى  �أو  �لبع�ش، 
رحلته  تفا�سيل  �أو  باخلادمة،  عالقته  عن  كافكا 
�إىل �لنم�سا وما تعر�ش له من متاعب ب�سبب عدم 
وجود تاأ�سرية دخول، �أو ما تعّلق بتطور�ت مر�سه، 
وهي  �لأهمية  يف  غاية  م�ساألة  �إىل  تتطرق  و�إمنا 
�أنه مل يكن  �إل  ديانة كافكا، فكافكا كان يهودًيا 
�إليه  �إحدى ر�سائلها  �سهيونًيا، وعلى ما يبدو يف 
�أف�ست له ب�سكوكها، فجاء رده يف ر�سالة بتاريخ 
ي�سف  حيث  عنيًفا،  مري�ن،   –  1920 مايو   30
�لتخفيف  كنوع من  باملزحة  �أ�سبه  باأنه  ت�ساوؤلها 
ب�ساأن  قلقة  تكون  �أل  منها  ويطلب  �سدمتها،  عن 
هذه �مل�ساألة، ويحكي لها ق�سة كنوع من تخفيف 

حدة �لقلق.
تكتب  �أن  منها  يطلب  �لر�سالة  نهاية  يف  �أنه  �إل 
�ليهودي  قلق  لأنه بح�ش  له عنو�نها بخط مقروء 
ثانية  ومرة  �لر�سائل.  �إحدى  فقد  باأنه  ي�سعر 
�ليهود  بني  �لد�ئم  �ل�رش�ع  عن  �حلديث  �إىل  يعود 
�أن  تود  �سارية  حيو�نات  وكاأنهم  و�مل�سحيني 
يتعر�ش  ما  لها  يحكي  كما  �لآخر.  بحياة  تودي 
له �ليهود من كر�هية وعن�رشية، ومناد�ة �لبع�ش 
لهم مبجموعة �جلربان، وما �عرت�ه من حالة نفور 

من �ملكان.
�لكتابة  ل�ساحب  نقي�سة  �سورة  �لر�سائل  تقّدم 
على  نعرث  �سائل  �لرَّ ففي  و�لكابو�سية،  �ل�سود�وية 
جتو�له  يف  حوله  �جلمال  يرى  متفائل  �سخ�ش 
�لأفكار بعد  وينعك�ش كذلك على د�خله، وتت�رشب 
و�سال�سة،  بتدفق  خميلته  يف  �لطبيعة  يف  جولته 
بها،  ي�سعر  �لتي  �لنت�ساء  من  حالة  هذه  و�إز�ء 
عند  �ل�سيف  لق�ساء  تذهب  �أن  �إىل  هي  يدعوها 
�سديقة لها. و�إن كانت يف بع�ش �لأحيان تنتابه 
�إحدى  يف  بها  يحلم  فعندما  �لكافكاوية  �حلالة 
يف�سل  �إليه  �سعى  وكلما  �حللم  يفقدها يف  �ملر�ت، 
�لعا�سق  �سورة  تنتابه  ا  و�أي�سً عليها.  �لعثور  يف 
حيلة  بال  �أنه  موؤكد�  في�رش  حمبوبته،  على  �لقلق 

�أتخلى عنِك”. “�أنا ل 
�لأ�سخا�ش  �سائل عن بع�ش  �لرَّ يتحدث يف بع�ش 
�رتبط بهم، فيحكي عن �سبب �نتحار رنيري  �لذين 
بويلي  زوجته  عالقة  ب�سبب  �سغري،  حُمرِّر  وهو 
ها�ش �لذي ن�رش �لر�سائل فيما بعد، وباملثل يحكي 
�لتقاه يف رحلة قطار،  �لذي  �أوتو غرو�ش  لها عن 
وعن مري�ن �لتي �أخربته عن حب ميلينا لزوجها، 
ونعتتها ببع�ش �لكلمات �ل�سيئة. وتارة نر�ه يقارن 

بني قوتها و�سجاعتها مقابل خوفه وتردده.
�قرتبت �لر�سائل من عو�مل كافكا �لد�خلية، ومن ثّم 
تنبع �أهميتها حيث �أنها م�سدر مهم لقر�ءة �أعمال 

بغداد_ متابعة

 "عرض مضحك"
الثقافة تفتتح معرض األهوار 
: "الحضارة اإلسالمية"الفوتوغرافي 

أعمال في القائمة القصيرة 
لجائزة الطاهر وطار للرواية

�سدر حديثا ديو�ن "عر�ش م�سحك" لل�ساعرة ر�سا �لفو�ل، و�ل�سادر عن �مل�سابقة 
 50 على  �لديو�ن  ويحتوى  �لثقافة.    لق�سور  �لعامة  بالهيئة  �ملركزية  �لأدبية 
"�حلكاية فيها لذة، دندنه، بدون تهليل، �حلزن  ق�سيدة بالعامية �مل�رشية، منها 
�سافى، رع�سة قو�ش، �سالمل بوح، من تانى نبد�أ غد�، �سكل و�حد، كالم مبتور، ناب 
"�لق�سيدة  �أجو�ء �لديو�ن  فى روحى، �سور ز�يفة، نيون فاتز، نحيب �سادة". ومن 
هدمة با�ست م �لعرق/ و�لورق باهت ق�سادها/ فكرة م�ش جاية فى معادها/ ب�ش 
�آتى/ من  �للى  �أكربهم  �رشحانة فى دمايا/ ر�سمه �رشخة روحى غافية/ حلمى 
�نه م�ش  ليه/ عامل  �ل�ستا مد�رى  بي�ساأل؟!/  ليه مبق�ش  �أتقل/ هو  �سكاتى �حلزن 

معايا".

للفنان  �لفوتوغر�يف  �ملعر�ش  رو�ندزي،  فرياد  و�لآثار  و�ل�سياحة  �لثقافة  وزير  �أفتتح 
�سعد نعمة، بعنو�ن �لأهو�ر )جنة عدن( على قاعة د�ئرة �لفنون �لت�سكيلية.

وقال وزير �لثقافة و�ل�سياحة و�لآثار فرياد رو�ندزي بعد �فتتاحه �ملعر�ش: ياأتي �فتتاح 
معر�ش �لأهو�ر و�ملناطق �لأثرية جلنوب �لعر�ق لتعزيز �لروؤية �لفنية ملو�سوع �لأهو�ر 
وو�سعها على لئحة �لرت�ث �لعاملي لليون�سكو، يجب على �ملوؤ�س�سات �لأخرى �أن تقوم 
مبثل هذه �لفعالية، لأنها �سمن متابعة �جلهات �لر�سمية �خلارجية ول�سيما �ليون�سكو 
يف كيفية �لتعامل مع �ملناطق �لأثرية. و�أو�سح وزير �لثقافة، �ملعر�ش �سم �لعديد من 
�ل�سور �لفوتوغر�فية باأبعاد جميلة تعك�ش �ل�سورة �مل�رشقة للحياة و�لبت�سامة �لظاهرة 

على وجوه �لن�ساء و�لرجال يف �لأهو�ر وهي دللة على حبهم للحياة.

 84 يف  تقع  مقالٍت،  ت�سع  من  �لإ�سالمية"،  �سارة  "�حلحَ عنو�نه:  كتاٌب  يتاألف 
�سفحة، طبع �سنة 1909. وكان - يف �لأ�سل - �سل�سلة من �ملحا�رش�ت، �ألقاها 
قارب  �لذين  �مل�رشية  �جلامعة  طالب  على  زكي(  �أحمد  )لقب  �لعروبة"  "�سيخ 
عدُدهم �خلم�سمائة، �سمن حر�ٍك ثقايف �أطلقه �أحمد لطفي �ل�سيد )1963-1872( 

لإعادة قر�ءة �لتاريخ دون متجيٍد.
"�أحو�ل �لأمة �لعربية بعد ظهور  ويف ف�سول �لكتاب �خلم�سة، تطرق �ملوؤرخ �إىل 
وتناول  �جلاهلية،  �حلقبة  يف  �لأحو�ل  هذه  و�سف  يف  تو�ّسع  كما  �لإ�سالم"، 
ما  وهو  �لدين،  هذ�  بظهور  ز�لتا  �لفر�ش" �للتني  �لروم" و"دولة  "دولة  مبحثي: 
�ساعد على فهٍم �أف�سل للعالقة بني هذه �لدول �لثالث بعيد�ً عن �لتف�سري�ت �لغيبية. 

�أعلنت جائزة �لطاهر وطار للرو�ية �لعربية يف �جلز�ئر �لقائمة �لق�سرية للجائزة يف 
دورتها �لأوىل و�لتي �سمت �ستة �أعمال. �سملت �لقائمة رو�يات "خيام �ملنفى" تاأليف 
حممد فتيلينه، و"�سكوت �لعافية: �إيز�بيل تتحدث" تاأليف عبد �لقادر عمي�ش و"�سجرة 
ربيع  بن  �لأمني  حممد  تاأليف  �رشي"  �هلل  و"قد�ش  دري�ش  بن  �سامية  تاأليف  مرمي" 
و"ما ور�ء �خلط �لآخر" تاأليف حممد حيد�ر و"موؤبن �ملحرو�سة يوؤذن يف فلور�ن�سا" 
ت�سم  �أ�سبوعني  قبل  �سدرت  �لتي  �لطويلة  �لقائمة  وكانت  مغزو�سن.  بلقا�سم  تاأليف 
12 عمال من �أ�سل 42 عمال تقدمت للم�ساركة باجلائزة. وحتمل �جلائزة ��سم �لكاتب 
فيها  �مل�ساركة  وتقت�رش   )2010-1936( وطار  �لطاهر  �لر�حل  �جلز�ئري  و�لأديب 

على �ملوؤلفني �جلز�ئريني من كل �لأعمار و�لكتاب �لأجانب �ملقيمني باجلز�ئر.

صدر قديماصدر حديثا ستةوزارة

خارج السياق

�ل�سويد_ علي �سام
-1-

�لعمر  مع  يتغري  و�ملفاهيم  للعامل  �لن�سان  فهم 
و�ملعرفة ويتغري رمبا �أكرث مع �لهرمونات فاملر�هقة 
تاأتي لالإن�سان وتغريه جذريا و�ل�سيخوخة حني تاأتيه 
تعيده �ىل طفولته ول تعيده �ىل �سبابه. مع �ل�سنو�ت 
كعقد  ر�سميا  �سيئا  لي�ش  �حلقيقي  �حلب  باأن  تعّلمت 
قر�آن �و ت�رشيح بالهيام ول هو ق�سيدة �سعر يكررها 
كاتبها �ألف مرة ليبحث مرة �أخرى عن طريقة ي�سف 
ياأتي حني يتقبلك  ير�ه. �حلب  بها حبا ل يعي�سه ول 
�لفرح  �نت ثم يفر�ش لك م�ساحة من  �آخر كّما  �إن�سان 
و�لأمان لتفتح قلبك له وت�ساركه جروحك وهو بلم�سة 
�لقدرة  هذه  هو  �حلب  ي�سفيها.  عام  بعد  عاما  تتكرر 
على �ن تكون دون حو�جز و��سو�ر وقيود ودون دفاع 
عن نف�سك �مام �حلبيب لأنك تعرف �إن بابك ل يحتاج 
كل  بابك.  هو  �إنه  تعرف  �نت  �و  وجهه  يف  يقفل  �ن 
�ل�سعار�ت �لتي تعلمنا �ن نتغنى بها-�سعار�ت �لفخر 
و�ل�رشف و�لعزة و�لكر�مة و�لكربياء و�حل�سب و�لن�سب 
ورف�سنا �ن يرى �لخر �سعفنا لي�ش حبا بل هو خوف. 
كل  وتو�سد  �حلب  تقتل  و�لتقاليد  �ل�سعار�ت  هذه  كل 
�أف�سل  �ننا  وفخرنا  �نغالقنا  ويف  �لخر  خارج  منا 
حال من غرينا نقفل �لأبو�ب ونن�سى �إننا ل ندخل �ىل 

�أنف�سنا �إل من باب فتحناه حلب غرينا.
-2-

هذ� �لباب، �إن فتحته ودخلت فلن تعود �ىل هنا �أبد�.
خلفه ل تنفعك ذكرياتك ول معرفتك مفيدة. ق�ساياك 
ورغباتك و�منياتك و�طماعك و�هلك وما متلك لي�ست 
لي�ش  فهو  �ردت  �إن  �أفتحه  �لباب.  هذ�  موجودة خلف 

مقفال لكنك لن تعود �ىل هنا �بد�.
�أفتحه �إن �ردت فهو لي�ش خمفيا!

هذ� ما ��سعر به يف حلظات حا�سمة يف حياتي.
قاعة  يف  �جل�ش  و�نا  �لباب  ور�أيت  �ل�سوت  �سمعت 
نحا�سية  باأو�ين  تعزفها  مبو�سيقى  ت�سلي  �سيدة  مع 
كالع�سل  لزجا  �ملو�سيقى  �سوت  كان  خ�سبية.  وع�سا 
وكان يناديني �ن �فتح �لباب �لتي �أكون خلفها بدوين 
وبكافة  مبكاين  وتعلقت  خفت  لكنني  معه  لأن�ساب 
يف  �لباب  �أرى  �عرب.  �ن  ورف�ست  وحماقتي  م�ساكله 
تختبئ  �لذي  �لظل  ويف  �لع�سب  على  �ل�سوء  ملعان 
وجودي- ُيقلُق  �سيء  كل  �إن  و�عرف  فر��سة  حتته 
�أتعرف  �أل  �أخاف  لكنني  عربت  �إن  �سيختفي  قلقي- 
عدمي  ��ساركه  من  �أجد  و�أل  �لخر  �جلانب  على  علّي 
فاأرف�ش �ن ��سمح للجمال �ن يغ�سل ذكرياتي و�ختار 
ل�سيء �سوى  باأملي وحقدي و�رش�عاتي ل  �ن �حتفظ 
�إنني �أخاف �أل �أكون �نا بدونها. باجلمال وحده تفتح 

�أبو�ب �لعدم و�نا �أخاف من �جلمال.

اقتباس
 

�إن �هلل هو �ملخرج �لأعظم، لدر�ما �لوجود. 
م�سطفى حممود

عرها ُحزمة �أ�سعة �سحَ
تلفها باقة �سفق

رمو�ش عينيها: ظل �أغ�سان 
�سجرة تدلت فوق �سط بحر

كلما ملع �لربق من ثغرها : 
�سهق �لنهار

و�أمطرت �سحُب �خلفق

يئن قلُب حبيبها من وجعه .. 
ويطرب :

كلما غنت لوجعه .. وبكت .
من دموعها : تت�سكل لوحة ..

وت�سيل حروٌف ومفرد�ت .. 
لتكتبحَ ق�سيدةحَ �للقاء

ي�سري �للقاُء �أجمل .. كلما 

ن�سجت بدموعها خيوط غر�م .. 
بني نب�سها وحزنه ..

ت�ستعري منه �لبكاء .. ومتنحه 
�لده�سة و�للهفة ، كي ينعتق 

قلياًل من �أمله ويع�سقها ...
هكذ� .. ت�ستطيع �لعا�سقُة �أن 

ت�رشقحَ قلبحَ حبيبها وت�سعه يف 
�سدرها ... �أن ت�سكن وجده ... �أو 
عقله ... �ست�سعل �لفرح لو �سكنت 
وجده وت�سعل �سمعة يف �لظالم 

لو �سكنت عقله
�ملهم : �أن تكونحَ حبيبتُه �سوء�ً 

.. يف �آخر �خلفق .. �أو .. يف �آخر .. 
�لتخيل !

سالم اليامي

ثقافة 

شعرها حزمة أشعةبين سلب الحرية والنضال هناك يقبع نادي السارات !
�ع�سق  فانا  �لرو�ئية  لالعمال  حمبة  قارئة  كوين 
�لدب �مل�رشي ملا فيه من تاريخ عريق وحكاوي 
طاملا  �لتي  �مل�رشية  �للهجة  عن  ف�سال  ممتعة 
حري�سة  كنت  لذ�   . ز�لت  وما  �لفالم  يف  �متعتنا 
��سد �حلر�ش على �قتناء �عمال �ل�سو�ين و�حدة تلو 
�لخرى فبعد عمارة يعقوبيان و�سيكاغو ها �نا يف 

�سدد �حلديث عن  نادي �ل�سيار�ت .
قر�أت  حينما  و�ملتعة  �لده�سة  نف�ش  متلكتني 
�ل�سفحات �لوىل لرو�ية �سيكاغو  وهو يتحدث عن 
ملا  و�سلت  وكيف  نيويورك  يف  مدينة  �كرب  ثالث 
ر�ودين  �ر�ش مقفره.  �ن كانت  بعد  �ليوم  هي علية 
�ن  وكيف   ، �ل�سيار�ت  نادي  �قر�  و�نا  �ل�سعور  ذ�ت 
�لينا  �ل�سيار�ت  دخول  يف  �لف�سل  لهم  �لفرن�سني 
عليها  �لتي عودنا  �ملقدمة  �لنادي هذه  �ن�ساء  ويف 

عن  متاما  منف�سلني  لدبني    تنقلك  �ل�سو�ين 
بع�سهما ل يقل �ي منهما جمال عن �لخر و�ستلحظ 
�لناقد  . لذ� فانا �ختلف مع  �لقارئ  �يها  ذلك �ي�سا 
حلمي �لنمنم وهو يقول �ن هذ� �لف�سل ل يوؤثر باي 
مدخل  هو  �لعك�ش  على  بل  �لرو�ية  �سري  على  �سكل 
�سخ�سياتها  على  و�لتعرف  فيها   للولوج  جد�  جيد 
�لذي  �لول  �لف�سل  عك�ش  على   ، �حد�ثها  ومتابعة 
يقابل فيه �لكاتب �سخ�سيات �لرو�ية �جده بال معنى 

حتى �ن �لكاتب ن�سي �مره يف �لنهاية .
�ل�سخ�سيات  تعدد  على  �ل�سو�ين  عودنا  كما 
وزحامها د�خل رو�يته لي�سعهم بذلك ن�سب �عيننا ، 
لنتابع حياتهم مبا فيها ونتعاي�ش معهم �ل �ين �جد 
يتوه  لكونه  �لكاتب  وي�ستنزف  يرهق  قد  �لمر  هذ� 
حق  يعطي  ل  وبالتايل  �سخ�سية  كل  تفا�سيل  بني 
�ل�سيار�ت حيث  ، وهذ� ما حدث يف نادي  �إي منها 
�لرو�ية ومل �عرف م�سري كل من �وديت ومل  �كملت 

يبني يل ردة فعل م�سرت ر�يت مدير نادي �ل�سيار�ت 
عند هروب �بنته ميت�سي وكذلك نهاية كامل �ملبهمة 
وزو�جه �ملفاجئ !. ف�سال عن موقف �ع�ساء �لتنظيم 
بقيادة �لمري �سامل كلها �سخ�سيات مل تاخذ حقها 
�كملها  �لكاتب  كامنا  �لنهاية  من  جعلت  بالكامل 
من  �لربعينات  حقبة  �لكاتب  تناول   . عجل   على 
�لقرن �لع�رشين خالل عهد �مللك فاروق ليبني �لظلم 
لنادي  �لخر  و�لوجه  �نذ�ك  �حلا�سل  و�ل�ستبد�د 
ياأتون  وهم  للزبائن  يظهر  �لذي  غري  �ل�سيار�ت 
لال�ستمتاع و�ل�رش�ب برفقة �مللك ، كل �لمور د�خل 
نادي �ل�سيار�ت حت�سل مبعية �لكوو "�لنوبي �ل�سود 
بو�بة  �لكوو  يعترب  كان   " �ل�سارمة  �ملالمح  ذو 
ف�سال  �لمور  من  بالكثري  �خلفي  و�ملتحكم  �مللك 
تزد�د    . �لنادي  د�خل  للخدم  كـــرئي�ش  عن من�سبه 
قناعاتي باننا من نبجل ون�سنع �لطغاة بل ونحن 
من جنعل �غت�ساب �ر�دتنا مباح حتى بات بع�سنا 
فيما  ي�ستكي  ثم  ويتلذذها   �ملازوخية  بهذه  يتمتع 
بعد . كما �سورها لنا �لكاتب باملر�ة �لتي ي�سبعها 
 . �ل�سكوى  كثرية  ز�لت  ما  وهي  باجلن�ش  زوجها 
وعلى ذكر �جلن�ش فهو باعتقادي �ي�سا �سبب تاخر 
بيت  �ل�سو�ين  �تخذ   . وتخلفها  �لعربية  جمتمعاتنا 
�سعيد  بـــ  متثل  �مل�رشي  للمجتمع  كـــمثال  �لهمام 
�لفر��ش  طريق  عن  زوجته  به  تتحكم  �لذي  همام 
على  لتح�سل  و�لعقاب  �لثو�ب  مببد�  معه  وتتعامل 
بِه  �ملتحكم  حمامه  علي  �لعم  هو  كذلك   . مبتغاها 
�لذي  حممود  نن�سى  ول   ، عائ�سة  زوجته  قبل  من 
باع ج�سده للعجائز من �جل م�رشوف ��سايف وهن 
مرت�بطة  حلقة   .! �ملتعة  �أجل  من  ج�سدهن  باعن 
كل منها توؤدي �ىل �لخرى هذ� ما تدح�سه عالقة 
كامل وميت�سي �لفتاة �لجنبية �ملتحرره من �لكبت 

�جلن�سي .

قراءة: نورس كوجر         

ًً


