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لماذا أطلقت فدوى طوقان القلم في سيرتها الذاتية وأخفت رسائلها؟
بمناسبة االحتفاء بمئويتها:

�أطلقتها  �لتي  للتحوالت �ملعرفية و�جلمالية  نتيجًة 
�لذي  �ل�سجال  �إثر  �حُلر، وتفاعلت على  �ل�سعر  حركة 
خلقته يف �مل�رشق و�ملغرب، وجد �ل�سعر�ء �ملحدثون 
�أفكارهم  عن  للتعبري  مو�تيًة  طريقة  �ل�رشد  يف 
يكتبون  ف�رشعو�  �جلديد،  بال�سعر  �خلا�سة  و�آر�ئهم 
ا ور�سائل و�سهاد�ٍت وبيانات عن جتاربهم  ُن�سو�سً

�ل�سعرية، مل تكن تخلو من بعد �سخ�سي و�سريذ�تي.
ب�سيغة  �الأ�سو�ت  جند  �ل�سعر�ء،  هوؤالء  و�سمن 
و�سرية  �لذ�ت  �سرية  �ل�سرية،  من  حظها  �ملوؤنث، 
تهتم  فمثًل، مل  بغريها؛  قي�ست  �إذ�  نادرة  �لق�سيدة، 
ريادتها  رغم   –  )2007-1923( �مللئكة  نازك 
م�ستقل،  كتاب  يف  لتجربتها  بالتاأريخ   – �حلا�سمة 
بني  �لتجربة  هذه  من  �أم�ساًجا  تركت  كانت  و�إن 
وك�سفت  �ل�سعرية،  جماميعها  جممل  مقدمات 
�سرية  من  »ملحات  يف  ��ستحياء  على  بع�سها 
�أن  �رش�رة  حياة  ��ستطاعت  وقد  وثقافتي«.  حياتي 
تختل�س »�سفحات من حياة نازك �مللئكة« كانت 
�إىل  نازك  ومثل  �ملجهول.  كتاب  يف  مطوية  �ستظل 
 -1917( طوقان  فدوى  �ل�ساعرة  كانت  ما،  حد 
و�لعزلة  �لنف�س  م�سادقة  �إىل  ميالًة  نف�سها   )2003
على  �عتكفت  فقد  �لكلم.  وقليلة  جادة  و�لتوحد، 
�أن  بعد  �خلا�سة،  وم�ساعرها  �لد�خلي  عاملها 
تو�لت عليها �ملحن يف حياتها؛ �إذ تويف و�لدها ثم 
�أخوها ومعلمها �إبر�هيم طوقان، و�أعقبت ذلك نكبة 
نف�سيتها  يف  �لبارز  �أثره  ترك  ما   ،1948 فل�سطني 
�الأيام«  مع  »وحدي  �سعرها  باكورة  على  و�نعك�س 
�لثقايف  ن�ساطها  عنها  ُعرف  ذلك  بعد   .)1952(
�إىل  جنًبا   ،1967 نك�سة  بعد  وال�سيما  و�لن�سايل، 
جنب حممود دروي�س و�سميح �لقا�سم وتوفيق زياد 
�نقطعت  ما  �رشعان  ثم  وغريهم،  حبيبي  و�إميل 
من  حلظة  ويف  طويلة.  ل�سنني  �خلارجي  �لعامل  عن 
�لزمن، جرى قلمها بتدوين �سريتها �لذ�تية ون�رشها 
على �سكل حلقات بني �أكتوبر/ت�رشين �الأول 1983 
من  متاأخر  وقت  يف  �أي  1984؛  و�أغ�سط�س/�آب 
ولقيت  لكثريين،  مفاجئة  �ل�سرية  وكانت  عمرها. 
��ستح�سان من قر�أها، فلم مينعها �ملجتمع �لذكوري 
جر�أة  عن  تك�سف  �أن  من  فيه  ن�ساأت  �لذي  �ملحافظ 
فدوى  كتبت  كذلك  و�العرت�ف.  �لبوح  يف  مده�سة 
�لر�سائل ونف�ست بها عن جروحها �لد�خلية. ومل تكن 
كثرية �لظهور يف و�سط �ل�سحافة �الأدبية؛ �إذ مل يزد 
عدد �حلو�ر�ت �لتي �أُجريت معها بني عامي 1962 

و2003، بالكاد على �لع�رشة.
�للئي  �لقلئل  �ل�ساعر�ت  من  طوقان  فدوى  ُتعد 
رجاء  نظر  يف  قدمْت،  بل  �ل�سرية،  بفن  �هتممن 
�لتعبري ب�سدق و�رش�حة  �لنقا�س، »�سيًئا جديًد� هو 

�ل�ساعرة  �أ�سدرت  فقد  �لعربية«.  �ملر�أة  هموم  عن 
يف  حكت  �لذ�تية،  �سريتها  من  جزءين  ِتباًعا-  ـ 
�سعبة«  رحلة  جبلية  بـ»رحلة  �ملعنون  �أولهما 
بيت  بني  توزعت  �لتي  طفولتها  ذكريات   ،)1985(
فيه  فقدت  �أن  بعد  �سجن  �إىل  حتول  �لذي  �لعائلة 
�ل�سد�قة  مذ�ق  فيها  عرفت  �لتي  و�ملدر�سة  �لدفء، 
ظلت  �لتي  �لنف�سية  حاجاتها  من  �لكثري  و�أ�سبعت 
�إىل  �الأحب  �ملكان  �سارت  حتى  �لبيت،  يف  جائعة 
�خللبة  نابل�س  طبيعة  عن  م�ساهد�ت  ُثم  نف�سها، 
و�ملباهج �ملو�سمية مع علياء رفيقة طفولتها. ويف 
�أو�ئل �ل�ستينيات، �سافرت �إىل �إنكلرت� و�أخذت دور�ٍت 
�أك�سفورد  جامعة  يف  �الإنكليزية  �للغة  يف  مكثفة 
�لعريقة، و�كت�سفت �ملتاحف و�مل�سارح و�ملتنزهات 
�لبلد  هذ�  برقي  و�أعجبت  و�ل�ساحات،  و�الأرياف 
بعد  عادت،  وعندما  وح�سارتهم.  �أهله  حياة  ومنط 
�لغربية  �ل�سفة  نابل�س وجدت  �إىل مدينتها  عامني، 
قد �سقطت بيد �الحتلل يف حزير�ن/ يونيو 1967، 
�لذي  �سعرها  من  جديدة  �سفحة  وقلبت  ف�سدمت 

�مل�ستمرة  �ملاأ�ساوية  بالتحوالت  �لتاأثر  د�ئم  كان 
 ،1936 عام  �لثورة  ��ستعال  منذ  فل�سطني  يف 
حالة  يف  وهي  حتى  يعجز  �سعرها  كان  و�أحياًنا 
�لتي  �لذكريات  لهذه  �رشدها  يف  �لعاطفي.  �لفور�ن 
جتربتها  وبو�كري  و�سبابها  طفولتها  ��ستغرفت 
خ�سم  يف  نف�سها  طوقان  فدوى  وجدت  �ل�سعرية، 
�لذكوري  نابل�س  جمتمع  و�سط  متناق�سة  م�ساعر 
وبيئته �الجتماعية �ملحافظة، وعائلة كثرية �لعدد 
�أذ�قتها �حلرمان و�لق�سوة و�لظلم. وقد قادتها هذه 
و�لعزلة  �لنف�س  على  �النطو�ء  �إىل  �ملعذبة  �لطفولة 
حُتلق  كانت  �لتي  �ليقظة،  �أحلم  يف  و�ال�ستغر�ق 
�ل�سعور  وو�سط  �ل�سجن.  �لبيت/  �أ�سو�ر  خارج  بها 
يف  تولدت  بالظلم،  و�ل�ساحق  �ل�ساغط  �لذ�تي 
�مل�ستلبة  حريتها  ملمار�سة  �النتحار،  رغبة  نف�سها 
و�النتقام من ظلم �الأهل، و�رشفها عنه �لبحث عن 
عن  بها  يرتفع  �أو  به  تتجاوز  ُمت�ساٍم  طبيعي  بديٍل 
�إىل �لعزف  �إكر�هات �ملعي�س �ليومي، فمالت فدوى 
رمزيا  وخمرًجا  »تعبرًي�  فيهما  وجدت  �إذ  و�لغناء، 

�كت�سفت،  مثلما  �ملكبوتة«.  �لعاطفية  حلاجاتي 
�إطلق  �أكمل مهمة  �لذي  �ل�سعر  �لفطري، فن  مبيلها 
�لطاقة �حلبي�سة يف د�خلها. �أخذت تتعلم �ل�سعر �رش� 
و�إيقاعاته �ملوحية،  �الأوىل  �إلهامه  وتتلقى حلظات 
وكان ذلك ي�ساعدها على �لتما�سك و�لتو�زن �لذ�تي. 
�إبر�هيم  �ل�ساعر  �سقيقها  يف  �ل�ساعرة  ووجدت 
كل  من  حررها  �لذي  �لوحيد  ملذها  طوقان 
�ملنغ�سات، �أو- بح�سب تعبريها- »�مل�سح �لنف�سي 
�لذي �أنقذين من �النهيار�ت �لد�خلية«. لقد مثل لها 
�الأمل وبناء �لثقة. فجعت فدوى مبوت �أخيها ُمبكًر�، 
نف�سها  يف  غر�سها  �لتي  و�لقيم  �لعو�طف  �أن  �إال 

�أخوها بقيت تتجدد يف حياتها و�سعرها مًعا.
ر�أ�سها،  م�سقط  �ل�ساعرة وخربته يف  ما عاي�سته  �إن 
�لعتيقة«،  و�لتقاليد  �لتع�سب  بـ»بلد  نعتته  �لذي 
بالظلم،  و�سعور  مبر�رة  �سريتها  يف  وت�ستعيده 
�إىل  كاأنثى  حياتها  �أطو�ر  حتولت  كيف  يك�سف 
�ل�سخ�سية  بناء  �أجل  من  �ملرير  للكفاح  معركة 
يكون  ولن  ج�سدها،  معنى  وحترير  �لذ�ت  و�إثبات 

�أ�سيل  نحو  على  عنها  و�مُلعرب  ناجتها  �إال  �سعرها 
كتابة  من  �الأ�سمى  غايتها  �سوغت  وقد  وخلق؛ 
�أجل  من  �لكفاح  �أن  »وهي  بقولها:  �لذ�تية  �سريتها 
حياتنا  و�إعطاء  قلوبنا  مللء  يكفي  �لذ�ت  حتقيق 
خز�نة  تفتح  مل  باأنها  تعرتف  لهذ�،  وقيمة«.  معنًى 
كل  تنب�س  �أن  �ل�رشوري  من  لي�س  �إذ  كلها،  حياتها 
كان  فما  �البتذ�ل،  من  لها  �سوًنا  �خل�سو�سيات 
�لكفاح  جانب  هو  �لذ�تية  �سريتها  يف  �إليه  ت�سعى 
»زمان  �النطلق خارج  �إىل  �لتائقة  �سخ�سيتها  يف 
و�سجن  �لل�سيئية«  يف  و�لذوبان  و�لكبت  �لقهر 
�لبيت. ومبو�ز�ة مع هذ� �لتوق �لنف�سي و�لفكري لدى 
�أ�سلوبها  �ل�ساعرة، فاإنها �سعت با�ستمر�ر �إىل جتديد 
و�لتحرر،  �النطلق  لدو�عي  ي�ستجيب  ب�سكل  �لفني 
ويف�سح �ملجال خلطاب �الإف�ساء و�لبوح يف كتابتها 
فالرومان�سي  �لتقليدي  �ل�سكل  من  �بتد�ًء  �ل�سعرية، 
�لعاطفي  �ل�سعر  يف  �أمعنت  بحيث  �لتفعيلي،  ُثم 
عفوية  تر�كيب  عنه  تعرب  �لذي  �ل�سجي،  و�لغنائي 
ب�سيطة و�سوٌر جمازية و��ستعار�ت بديلة كما جتلت، 
دو�وينها: »وحدي مع  بو�سوح، من خلل عناوين 
�الأيام«، »�أعطنا حبا«، »�أمام �لباب �ملغلق«، »�للحن 

�الأخري«.
بجر�أة  �ل�سريذ�تية  كتابتها  تت�سم  �الإطار،  هذ�  يف 
نادرة و�سدٍق الفت للنتباه وح�س �ساعري مرهف، 
وهو ما غذى �سريتها ب�سفافية �لبوح. وهذ� ما ميكن 
�كت�سافه حتديًد� يف متو�ليات من �خلطاب �لن�سو�ين 
بعاطفتها  �لبوح  يف  �ل�ساعرة  رغبة  عن  يعرب  �لذي 
ونقد  �لبالية  �ملجتمع  تقاليد  على  و�لتمرد  وُحبها، 
�ل�ساعرة  يخ�س  ال  �خلطاب  وهذ�  وتفاهاته.  عيوبه 
�ملرحلة  تلك  ن�ساء  من  باأكمله  جيًل  بل  وحدها، 
وبعدها. فهي ��ستطاعت، يف �لكثري منها، �أن تتعمق 
لقد  نف�سها.  �أ�رش�ر  عن  لنا  وتك�سف  نف�سيتها  �أغو�ر 
بو�سوح  كاأنثى  �لذ�تية  �سوؤونها  عن  فدوى  عربت 
حتتاج  و«ال  �لثقافة،  ُذكوري  جمتمع  يف  و�سفافية 
ثورة �ملر�أة ـ كما قال حممود دروي�س- على �سجنها 
�الأول  وعيها  يت�سكل  ح�سيتها  فمن  نظرية،  �إىل 
بذ�تها. وهكذ� كانت رحلتها �جلبلية، تف�سرًي� خللفية 
�سعرها �لرومانتيكي �ملب�رش بتمردها على ما �أعدت 
�سعرها،  �رتبط  وهكذ�  م�سري.  من  »�لرجولة«  لها 
�أي حقها يف  �حلب،  باإعلن حقها يف  �لبد�ية،  منذ 

�حلرية«.
�جلزء  وهو   ،)1993( �الأ�سعب«  »�لرحلة  يف 
�ل�سخ�سي  �لذ�تي  يغيب  �لذ�تية،  �سريتها  من  �لثاين 
�الحتلل  �سغلها  طوقان  فدوى  وكاأن  و�حلميمي، 
يف  �سريتها  من  و�أر�دت  نف�سها،  عن  �الإ�رش�ئيلي 
تكون  �أن  و�لتوثيقي  �ل�سيا�سي  �لنف�س  ذي  �رشدها 
�لفل�سطينية  �ملاأ�ساة  وقائع  على  جيل  �سهادة 
بد�ية  حتى  �ملتكررة  وخيباتها  �ملريرة  بف�سولها 

بغداد_ متابعة

الكاتب الحقيقي؟نتعامل مع المختلفين؟األدب وخطر اآلراء "حكايا من ذاكرة معلقة"

ذ�كرة  من  "حكايا  كتاب  و�لن�رش  للدر��سات  �لعربية  �ملوؤ�س�سة  عن  حديثًا  �سدر 
معلقة" للموؤلف حمزة دودين. يعلق �ملوؤلف حول كتابه:

ولكّن  حكايا،  ف�سارت  ووىل  م�سى  زمن  يف  ع�ستها  حياتي  يف  �أحــد�ث  "هذه 
�أو  عقلي  يف  �سيئًا  غرّي  ...بع�سها  يّف  �أّثــرت  كلها  �ليد".  يف  "كالو�سم  باق  �أثرها 
فكري �أو قلبي ... وبع�سها غرّي حياتي! وعندما كتبتها ع�ستها �أنا نف�سي مرة ثانية، 
وعندما تقر�أها �أنت، عزيزي �لقارئ، �ساأعي�سها معك للمرة �لثالثة. ف�سكر� جزيل لك 
�إن�سانا بل  �أنا...  �سرت�ين كما  �لوقت،  نافذتك علّي بع�س  �ستفتح  الأنك  لك  �سكر�   ...
قناع، �ستدخل معي بع�س �الأماكن و�لبيوت و�لزو�يا و�لطرقات، و�ست�سافر معي �إىل 

مناطق رمبا بعيدة جد� عنك �أو رمبا بقربك.."

�لكلمات معاين  �لكلمات. حتمل  تقلقنا  �لكتاب  �سونتاج: نحن  عن 
للو�قع.  �خل�سن  �جللد  يف  عالقه  �أ�سهم  �لكلمات  �أ�سياء.  �إىل  وت�سري 
�أ�سبحت متثل غرف  �لكلمات منمقة و متد�ولة كلما  وكلما كانت 
�أن  للكلمات  ميكن  تتد�عى.  �أن  �أو  تت�سع  �أن  �ملمكن  من  و�أنفاق 
حتمل ر�ئحة �سيئة وغالًبا �سوف تذكرنا بغرف �أخرى حيث نف�سل 
ا  �أي�سً �ملمكن  �أحياء. من  بالفعل  �أننا  فيها  �أو غرف نظن  �ل�سكون 
�أن تكون م�ساحات نخ�رش فيها فن وجز�لة �ال�ستقر�ر. و�أخرًي� هذه 
�لغايات �لعقلية �جل�سيمة �لتي ال ن�ستطيع �لعي�س فيها �سوف تهجر 

وتتو�رى وتغلق.

عن تودوروف: يعتمد �لدر�س �الأول �لذي تعلمناه على �لتخلي عن تاأ�سي�س ��ستدالالتنا 
على متييز من هذ� �لنوع. على �أن �لكائنات �الإن�سانية قامت با�ستدالالت من هذ� �لنوع، 
منذ �أبد �لدهر، و�كتفت بتغيري مو�سوع �ملديح، حكم �لب�رش على �أنف�سهم باأنهم �أف�سل 
َمن يف �لعامل، وقّدرو� �أن �الآخرين �سيئون �أو خرّيون تبًعا لبعدهم �أو قربهم منهم؛ وعلى 
�الأ�سعد  �ل�سعوب  هي  �الأبعد  �ل�سعوب  �أن  �الإن�سانية  �لكائنات  وجدت  ذلك،  من  �لعك�س 
و�الأكرث �إثارة للإعجاب. يف حني �أنها مل جتد يف جتمعاتنا �خلا�سة �إال �النحطاط، ويف 
�حلالتني، نحن �أمام وهم ب�رشي؛ “نحن” ل�سنا بال�رشورة �ساحلني، وال “�الآخرون” 
كذلك. كل ما ميكن قوله بهذ� �خل�سو�س هو �أنه يف �النفتاح على �الآخرين ويف رف�س 

�إق�ساءهم دون در��سة، ح�سنة ميتاز بها �الإن�سان عن غريه.

منذ �أن كتب موؤلف جمهول )ملحمة جلجام�س( يف �لقرن �لثامن ع�رش قبل �مليلد -وهي 
�أقدم ق�سة كتبها �الإن�سان- وحتى �سيوع �الإنرتنت قبل حو�يل ع�رشين عامًا، كان كّتاب 
�لنرث �لفني قلة نادرة من �أ�سحاب �ملو�هب، و�الأفكار �جلديرة بالقر�ءة و�لتاأمل. و�إىل عهد 
�لذين  �ملثقفني  و�حرت�م  �إعجاب  حمل  �لعربي  �لعامل  يف  �لكتاب  هوؤالء  مثل  كان  قريب 
يتابعون �أعمالهم �جلديدة ب�سغف. وقد قيل: “�لقاهرة تكتب وبريوت تطبع وبغد�د تقر�أ”. 
رغم ما يف هذه �ملقولة من �إجحاف بحق بريوت �لر�ئدة د�ئما يف جماالت �لفكر و�الأدب 
و�لفن. �أما بغد�د فلم تعد تقر�أ كثرًي� هذه �الأيام، رغم تكاثر �لُكّتاب كالفطر بعد �ملطر، بحيث 
�أثر يف كتاباتهم   بات من �ل�سعوبة مبكان فرز �لكّتاب �حلقيقيني عن �الأدعياء، �لذين ال 

الأي فكر�أو �بد�ع.

كيفصدر حديثا من هوحكمة

قراءة في كتاب

�سفيف  باردة م�ساحبة حلزن  ق�سعريرة  تعرتيَك  قد 
»على  �إ�سماعيل  فهد  �إ�سماعيل  رو�ية  قر�ءة  عند 
�إذ  �لعني )2017(؛  �ل�سادرة عن د�ر  عهدة حنظلة« 
يف  زة  �ملركَّ �لعناية  غرفة  هو  �الأحد�ث  م�رشح  �إن 
يرقد  �لعلي،  ناجي  �لرو�ية  وبطل  لندين،  م�ست�سفى 
قًا باالأجهزة �لطبية يف حالة »موت �رشيري«،  مطوَّ
هه  توجُّ �أثناء  �غتياله  بعد  �ل�سمت  ببيا�س  ُمغّلًل 
عام  لندن  يف  �لدويل  �لقب�س  مكتب  يف  عمله  ملقر 
وظلُّه  �أ�رش�ره،  خازن  �الأمني،  �ساهده  يقوم   ،1987
على �الأر�س �ل�سخ�سّية �الأيقونة حنظلة، بتويّل زمام 

�رشد �حلكاية.
�إ�سماعيل  فهد  �إ�سماعيل  �حلّكائني  �سيخ  ي�سبط 
�حلنني  جرعات  خالطًا  �لرو�ئية،  ُبنيته  معايري 
و�الأ�سى مبقادير من �لده�سة و�لك�ْسف. ي�سلنا �ل�رّشد 
�لّروحانية  باملكا�سفة  �أ�سبه  حو�ر�ت،  �سكل  على 
�ل�سدمي  يف  �مل�سّجى  �لفّنان  بني  �ملاور�ء  من 
يبدو�ن  حنظلة.  �الأزيّل  �لطفل  وخملوقه  �لهلمي، 
دميتني معّلقَتني بل طوق جناة بني عتبات �ملوت 
ت�سلنا  �لهائمة.  �لقلقة  �الأرو�ح  برزخ  يف  و�حلياة، 
حماور�تهما كهاتف ُعلوّي يبوح عن زمن ظّننا �أنه 
قد ُطويت �سفحته، فيوقظنا من نومنا �أو باالأحرى 
�إىل جغر�فيات منايف  �ل�رشد  يحملنا  من غيبوبتنا. 
حنظلة،  يتكلم  وعندما  �لقلب.  ومتاهات  �ملدن 
مب�ساررتنا  �مل�ساك�سة-  -بطفولته  �ل�سارد  يقوم 
بو�سو�سات متقطعة من مقتطفات حياة هذ� �لرجل/ 
�أ�سكااًل  و�ملاأ�ساة  �الأمل  ير�سم  بقي  �لذي  �لطفل 
�ل�سجرة  قرية  من  ترحيل  من  وم�سريًة؛  و�سخو�سًا 
1948، فخروج من خميم عني �حللوة بعد �الجتياح 
�الإ�رش�ئيلي، فرتحيل من �سّقة بحويّل، �لنقرة، تاركًا 

�أ�س�س زرعه على بلكونة �سغرية متوت و�قفة.
م�سار�ً  هذه،  برو�يته  �إ�سماعيل  فهد  �إ�سماعيل  ُيكمل 
يف  �لزرقاء«،  �ل�سماء  »كانت  منذ  به  �رشع  د�ئريًا 
وحني  �الإن�سانية،  و�لق�سايا  �لعربي  �لهمِّ  كتابة 
�الآ�رشة  ِبُلغته  �حلكايات  قطار  �سائق  يقودنا 
�ملهدهدة عرب حمطات يف �لعو�مل �لباطنية �ملده�سة 
يك�سف  حنظلة،  بوح  عرب  �لعلي  ناجي  حياة  يف 
توتر�ِت فّناٍن وه�سا�سَة �إن�ساٍن وتقلباِت رجٍل �إ�سافة 
�لبطل  �سورة  من  �جلمعية  �لذ�كرة  حتفظه  ما  �إىل 

�لقومي و�سهيد �لر�أي و�حلرية.
وحني ي�سل �لقطار �إىل �ملحطة �الأخرية »حيث يكرث 
نبات �حلنظل.. وجتدين بانتظارك« ، ندرك �أنه قد �آن 
�لعني،  قرير  ينام  �أن  حنظلة  �مل�ساك�س  �لطفل  لهذ� 
وحان �لوقت الأن ت�سكن روح مبدعه من قلق تيهها، 
و�أّديت  بالعهد،  وّفيت  نحن:  لنقول  �لوقت  وحان 

�الأمانة يا �سيخ �حلّكائني، يا �سائق �لقطار �الأمني.

اقتباس
 

�ملخ: �أد�ة نظن �أننا نفكر بها. 
�أمربو�س بري�س

حليفات �ل�سباب �لّرمادية
تنت�سب فوق �ل�ّسطوح

قزمات عملقات نحيفات
ُمكِر�سات هزيلت طويلت

�أ�ْسبه بفطٍر غريب
بقبعات منب�سطة مده�سة

بغليني مر�وغة
باأباريق قهوة �ل�ّسحرة

مبظلت �ل�ّسحاذين �ملثقوبة
باأبر�ج ُم�سننة

ب�ساعات رملّية ذ�ت �أقماع 
زرقاء.

حار�سات م�ساملات
تيجان خ�سنة

عر�ُس �لقطط و�لطاوو�س

ِع�سيٌّ من حيث يرمي �لقمر،
حبلى بنجمة،

عينيه �لفو�سفوريتني 
�ل�سبيهتني بَعْيني �لبوم.

و�إذ� �سادف �أْن تك�رش �لريُح
�سمَت �ملد�خن �ليومي

فهذ� �لذي ي�سهر �سامتًا قرب 
�ملوقد

�سيتمكن من �سماع مقاطع 
خارقة

ُمَهَمهة ب�سوت خفي�س 
ُم�ستلًَّة

كورادو جوفوني

ثقافة 

المداخنروايات جين أوستن.. وصفة مضادة لألهوال
هاري�س  كلية  زميلة  برين  بوال  �لدكتورة  وجدت 
عن  ن�رشته  لها  بحث  يف  �أوك�سفورد  بجامعة  مان�س�سرت 
�لرومان�سية على نف�سية �جلنود �ملقاتلني  �لرو�ية  تاأثري 
�الإنكليزية  �لرو�ئية  رو�يات  �أن   ، �لقتال  جبهات  يف 
�ل�سهرية جني �أو�سنت تعد من �أكرب �ملهدئات تاأثري� على 
�لربيطانيني  منهم  خا�سة  للجنود  �مل�سطربة  �حلياة 
برين   ، �حلرب  من  عديدة  جبهات  يف  يقاتلون  �لذين 
�لعقل   ” رو�ية  بالذكر  خ�ست  بحثها  عن  تتحدث  وهي 
” كربياء وحتامل  و  ” �ل�سادرة عام 1811  و�لعاطفة 

” عام 1813 كمثال حي لذلك �لتاأثري .
�البنة  بوال بريكنهيد برين يف عام 1967 وهي  ولدت 
�لثالثة يف عائلة كاثوليكية من �لطبقة �لعاملة �لكبرية 

�الآن  وتعي�س  ليفربول  جامعة  يف  در�ست   ، �إنكلرت�  يف 
�سك�سبري  �أعمال  يف  �لباحث  زوجها  مع  �أوك�سفورد  يف 
 ، �إيلي   ، توم   ( �أطفال  ثلثة  ولديهما  باتي  جوناثان 
بجامعة  مان�س�سرت  هاري�س  كلية  زميل  وهي   ) هاري 

�أك�سفورد .
و�سعر�ء  �أدباء  عن  ودر��سات  كتب  عدة  برين  �أ�سدرت 
خا�سة  منها  بالعديد  �أو�سنت  خ�ست  لكنها   ، �إنكليز 
وهو   ” �ل�سغرية  �الأ�سياء  حياة   : �أو�سنت  جني  كتابها” 
 ، �لر�حلة  �لرو�ئية  �سد�قات  عن  يتحدث  مبتكرة  �سرية 
وت�سمنت �ل�سرية كذلك بع�س �الأ�رش�ر من حياتها تن�رش 
الأول مرة ، �لكتاب حاز على �إعجاب �لقر�ء و�لنقاد على 
�ملئوية  �لذكرى  مع  تز�منا  �سدوره  جاء  وقد  �ل�سو�ء 
�لثانية لن�رش رو�ية �أو�سنت �ل�سهرية ” كربياء وحتامل ” 
عن د�ر ن�رش هاربر كولينز هذ� �لعام ، �لكتاب حاز على 

�سند�ي  �سحيفة  بح�سب  �إنكلرت�  يف  مبيعا  �لكتب  �أكرث 
�لواليات  يف  مبيعا  �لكتب  �أكرث  على  وكذلك  تاميز 

�ملتحدة �الأمريكية بح�سب جملة فانيتي فري .
�لرومان�سي مكانة كبرية  �أو�سنت حقق لها خيالها  جني 
يف قلوب �لقر�ء يف كل مكان و�أ�سبحت �أعمالها �لرو�ئية 
�الإنكليزي مبا  �الأدب  و��سع يف  قر�ءة على نطاق  �الأكرث 
�أكرث  تدر�س يف  �جتماعية التز�ل  و�قعية  به من  متيزت 

�ملد�ر�س و�جلامعات هناك حتى يومنا هذ� .
�أن  برين  ن�رشتها  �لتي  �لدر��سة  خلل  من  تبني  وقد 
�مل�سايف  يف  تد�ولها  تقرر  قد  كانت  �أو�سنت  رو�يات 
�ل�سحية �الإنكليزية لعلج �ل�سدمات �ل�سديدة و�الكتئاب 
�جلنود  منها  عانى  �لتي  �لنف�سية  و�ال�سطر�بات 
 ، �لعظميني  �حلربني  يف  �لقتال  نتيجة  �لربيطانيون 
من  كانت حمبوبة  �أو�سنت  �أن جني  برين  كذلك  وك�سفت 
قبل �أولئك �جلنود ففي حديثها ل�سحيفة �لتلغر�ف قالت :
�لتي تقررت يف �مل�سايف كم�ساد  �أو�سنت  كانت رو�يات 
يف  وهم  حتى  نف�سية  م�ساكل  من  �جلنود  يعانيه  ملا 
خنادق �لقتال كانت تلك �لرو�يات يتد�ولونها فت�سعرهم 
ذلك  وجدنا   ، �مل�سطربة  لنفو�سهم  �لر�حة  من  ب�سيء 
بانت�سارها �لكبري بينهم بح�سب �الأخبار �ملتو�ترة عنهم .
 1818  –  1775  ( �أو�سنت  جني  �الإنكليزية  �لرو�ئية 
لها  و�أخوة  و�لدها  يد  على  تعليمها  تلقت  قد  كانت   )
�لكتب  من  �لعديد  قر�ءتها  خلل  من  وكذلك  يكربونها 
رغباتها  حتققت   ، �الأ�رشة  مكتبة  بها  تزخر  كانت  �لتي 
حتوز  �لورق  على  خرب�ساتها  وجدت  حينما  بالكتابة 
ر�سا و�إعجاب �أهلها ما �سجعها على �ال�ستمر�ر ، �أ�سدرت 
كربياء   ” �أ�سهرها  كانت  ناجحة  رو�يات  عدة  بعدها 
�مل�ساكل  �لرو�يات  تلك  خلل  من  عاجلت   ،  ” وحتامل 
يف  �ملوؤ�مر�ت   ، �لدفينة  �لرغبات   ، �حلب   ، �الجتماعية 
�لبيت و�لعمل ، و�سلطت �ل�سوء كذلك على �عتماد �ملر�أة 
على �لزو�ج ك�سمان حلالتها �الجتماعية و�القت�سادية .

بغداد_ متابعة
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