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باتريك زوسكيند.. يكتب عن وحدة اإلنسان ويحب العزلة

�سيناريو،  وكاتب  �أملاين،  زو�سكيند" رو�ئي  "باتريك 
مدينة  يف  “زو�سكيند”  ولد  ومرتجم،   وم�رسحي، 
�جلنوب  يف  �لألب  جبال  منطقة  يف  “�أمباخ” 
زو�سكيند”  �إميانويل  “فيلهلم  و�لده  كان  �لأملاين، 
زو�سكيند”  “مارتني  �لأكرب  �أخوه  و  ومرتجما  كاتبا 
جامعة  يف  در�س”زو�سكيند” �لتاريخ  �سحفيا.  كان 
مهن  يف  عمل   ،1974 حتى   1968 من  “ميونخ”، 
طالب  وهو  �لق�سرية  �لق�س�س  كتابة  بد�أ  هام�سية، 
�لثانوية، ثم �جته لكتابة �سيناريوهات  يف �ملدر�سة 

�لأفالم �ل�سينمائية.
�لنعز�ل  “زو�سكيند”  يف�سل  �لكبرية  �سهرته  رغم 
�سحفية  حو�ر�ت  �إجر�ء  يرف�س  فهو  �لنا�س،  عن 
فاز  �لتي  �جلو�ئز  بع�س  رف�س  كما  تليفزيونية،  �أو 
عن  معلومات  �أية  �أو  ي�سكن  �أين  يعرف  �أحد  ول  بها، 
ت�سل  �أحد  ير��سله  �أن  يريد  وحني  �ل�سخ�سية،  حياته 
معها  يتعامل  �لتي  �لن�رس  د�ر  عنو�ن  �إىل  �لر�سائل 
له  يوجد  ل  �أنه  حتى  �ل�سوي�رسية”،  ديوغني�س  “د�ر 
رف�س  كما  �لإعالم،  و�سائل  يف  له  �سورتني  �سوى 
عن  �ملاأخوذ  “�لعطر”  فيلم  �فتتاح  حفل  ح�سور 
رو�يته �ل�سهرية، وهو يعي�س حاليا ما بني “ميونخ” 
“زو�سكيند” عدة  و”باري�س” ويتفرغ للكتابة.  كتب 
تلق  لكنها مل  لأفالم  و�سيناريوهات  ق�س�س ق�سرية 
�أ�سدر ق�سة  جناحا، وبد�أت �سهرته يف 1981، حني 
�لكونرتبا�س” عر�ست فيما بعد يف  “عازف  بعنو�ن 
عن  عبارة  وهي  �لكونرتبا�س”  “عازف  م�رسحية 
مونودر�ما من ف�سل و�حد، وقد عر�ست يف �ملو�سم 
 500 من  �أكرث   1985-1984 لعامي  �مل�رسحي 
يف  عر�سا  �مل�رسحيات  �أكرث  بذلك  وتعترب  عر�س، 
يف  �مل�رسحيات  �أهم  ومن  �لأملاين،  �مل�رسح  تاريخ 
كونرتبا�س  عازف  حول  وتدور  �لعاملي.  �مل�رسح 
�لأ�سو�ء،  عن  بعيد  لأنه  حظه  يلوم  ووحيد،  حمبط 
له  ت�سهل  ل  لأنها  عليها  يعزف  �لتي  �لآلة  ويكره 
�لنجاح، ويف نف�س �لوقت يحبها ويحب �لعزف عليها، 
ويف ذروه �سخطه على حياته يقرر �إف�ساد حفل كبري 
ي�سرتك فيه كعازف، ويديره ماي�سرتو �سهري ويح�رسه 
يعترب”  �لعر�س.  و�سط  ي�رسخ  وبالفعل  كبار  زو�ر 
�لعامل  يف  �لرو�ئيني  �أ�سهر  من  و�حد�  زو�سكيند” 
ذلك  ورغم  عالية،  مبيعات  ن�سبة  على  كتبه  وحتوز 
�حلجم.  قليلة يف  �أنها  قليلة جد� وحتى  �أعماله  فاإن 
"�حلب و�ملوت" بعد  “زو�سكيند”،  �أ�سدره  �آخر كتاب 
يعد  �لكتاب  �لن�رس،  عن  �لمتناع  من  �سنو�ت  عدة 
مفاجاأة لقر�ئه، لأنه خرج عن �إطار �لكتابة �ل�رسدية 
و�ل�رس  �لأدبية،  �لدر��سات  طابع  �لكتاب  يحمل  حيث 
ور�ء هذ� �لكتاب �أن �ملخرج �لأملاين “هيلموت ديتل” 
طلب من “زو�سكيند” كتابة �سيناريو لفيلم �سينمائي 
يكون  و�كت�سافه”  �حلب  عن  �لبحث  “يف  عنو�نه 
�قتبا�س عن �أ�سطورة “�أوريف و�أوريدي�س” �لإغريقية، 
مو�سوع  يف  �لبحث  “زو�سكيند”  ��ستهوى  وقد 

�لكثرية، وقد  �لكتب  يقلب يف  �أخذ  �أنه  �حلب، خا�سة 
“زو�سكيند”  بعدها  و�ن�سغل   ،2005 يف  �لفيلم  �أنتج 
�لرتباط  �أ�سد  مرتبطا  �حلّب  �لذي يجعل  “ما  ب�سوؤ�ل 
يومنا  �إىل  �لقدمي  �لع�رس  منذ  �لأدب  يف  باملوت 
هذ�؟” وكان هذ� �ل�سوؤ�ل بد�ية �سعيه لعمل كتابه”عن 
“�لأيرو�س”  �حلّب و�ملوت” و�لذي يعترب در��سة عن 
معناهما  يف  و�ملوت”،  “�حلب  “�أو  و”�لتاناتو�س” 
�لإغريقي. وقد تناول” زو�سكيند” يف كتابه مو�سوع 
�أن  “يبدو  يقول:  �إذ  و�ساخر  ناقد  منظور  من  �حلب 
معرفته  ميكننا  ل  �أمر  ملغز،  �أمر  على  يحتوي  �حلّب 

بدقة وعلى نحو كاف”.
 -1 ق�سمني:  �إىل  و�ملوت”  �حلب  “عن  كتاب  ينق�سم 
�ملوت  يتناول  ثان  و2-ق�سم  �حلب،  يتناول  ق�سم 
ي�ست�سهد  �لكتاب،  منت�سف  ويف  باحلب،  عالقته  يف 
“زو�سكيند” بقول �سهري للرو�ئي �لفرن�سي “�ستند�ل”: 
“�حلّب �حلقيقي يجعل فكرة �ملوت متو�ترة، و�سهلة، 
ويتنقل  للمقارنة”،  �أد�ة  جمرد  �أي  رعب،  ودون 
“زو�سكيند” عرب �لزمان و�ملكان، ويعر�س �آر�ء �أبرز 
وفال�سفة  كّتاب  من  و�ملوت  �حلب  فكرة  تناول  من 
كالي�ست،  غوته،  بودلري،  نوفالي�س،  مثل:  و�سعر�ء 
�ملاركيز  و�يلد،  �أو�سكار  �ستند�ل،  �فالطون،  �سقر�ط، 
حمّل  �لفظاعة  “حتّل  زو�سكيند:  يقول  �ساد.  دي 

�أح�سان  يف  بعنف  �إيرو�س  يرمتي  عندما  �لهتمام، 
تاناتو�س حتى يبدو وكاأنه يريد �أن ين�سهر فيه”. منذ 
�لت�سعينيات  منت�سف  وحتى  �لثمانينيات  منت�سف 
�أ�سبح “زو�سكيند” كاتبا �سهري�، وكان �لقر�ء يقبلون 
على كتبه �لتي حتتل فور ن�رسها �ل�سد�رة على قائمة 
�لثاين  “زو�سكيند” عمله  ن�رس   1985 يف  �ملبيعات، 
 ” من  بكثري  �أكرب  جناحا  وحققت  “�لعطر”،  رو�ية 
عازف �لكونرت�با�س”، بعد “�لعطر” ن�رس “زو�سكيند” 
“�حلمامة”،  بعنو�ن  �لأوىل  طويلتني،  ق�ستني 
مل  ذلك  عد�  زومر”،  �ل�سيد  “حكاية  بعنو�ن  و�لثانية 
بعنو�ن  ق�سرية  ق�س�س  ثالث  �إل  “زو�سكيند”  ين�رس 
�لت�سعينات  مطلع  منذ  �سمت  ثم  �لعمق”،  “هو�س 
وحتى �ليوم. وهو يحرتف كتابة �لأدب �جلاد �ل�سيق 
و�ملثري، ويبتعد عن �ملو�سوعات �لتي مت�س �لتاريخ 
وهمومها  �لذ�تية  �ل�سرية  مع  تتقاطع  �أو  �ملعا�رس 
و�سكاو�ها، على �لنقي�س من �لق�سم �لأعظم من كتاب 
يتميز  كما  “زو�سكيند”.  �أعمال  ظهور  وقت  �أملانيا 
�أو يف  �لعامة  �لتدخل يف �حلياة  �لتام عن  بابتعاده 
�ل�سيا�سة، وعدم �سماحه لأحد باأن يتدخل يف حياته، 
ل من قريب ول من بعيد، ول حتى من �أجل �لدعاية 
“زو�سكيند” يف كتابة �لعديد من  لأدبه، كما ��سرتك 
�لبحث  “عن  مثل  و�لأفالم  �لتلفزيونية،  �مل�سل�سالت 

عن �حلب و�إيجاده”. يف حني حققت رو�ية “�لعطر” 
و�حد  عام  خالل  وباعت  كبري�،  جناحا  ن�رسها  فور 
�ليوم  حتى  مبيعاتها  وبلغت  ن�سخة،  مليون  ن�سف 
�أكرث من خم�سة ع�رس مليون ن�سخة، حتولت لفيلم �أنتج 
“د��سنت هوفمان”  يف 2006، و رغم بر�عة ممثليه 
“توم  �لأملاين  خمرجه  وبر�عة  وي�ساو”،  و”بن 
�لرو�ية  م�ستوى  يف  يكن  مل  �لفيلم  �أن  �إل  تيكفري” 
وت�سويره  وفر�دته  �لن�س  روح  ينقل  ومل  ومتيزها 

لعامل �لرو�ئح وده�ستها.
“جان باتي�ست غرنوي” فتى فقري ولد  بطل �لرو�ية 
لأم تبيع �ل�سمك وتقتل �أطفالها بدماء باردة باإلقائهم 
يف خملفات تنظيف �ل�سمك، لكنه هو �لوحيد �لذي ظل 
حيا وكان �سوؤما على �أمه، �لتي قب�س عليها و�أعدمت 
وكانو�  �لنا�س  بني  تنقل  ثم  لأطفالها،  قتلها  ب�سبب 
ينفرون منه لأنه لي�س له ر�ئحة، كما �أن حا�سة �ل�سم 
لديه كانت خارقة، ثم عمل لدى �أحد �أ�سهر �لعطارين 
وبائعي �لعطور، و�ساعده يف �سنع �أنو�ع جديدة من 
�لعطور، ثم �أ�رسته ر�ئحة فتاة يف �أحد �لأيام وكانت 
 25 قتل  حيث  �لأطو�ر،  غريب  لقاتل  لتحوله  بد�ية 
مميز  عطر  وي�سنع  رو�ئحهم  لي�ستخل�س  فقط  فتاة 
“زو�سكيند”،  �أعمال  �أ�سهر  �لعطر  رو�ية  تعد  للمر�أة،  
وقد ترجمت �إىل حو�يل 46 لغة من �سمنها �لعربية 

وبيع  �حلفار”،  “نبيل  �ل�سوري  �لناقد  ترجمها  �لتي 
منها ما يقرب من 15 مليون ن�سخة حول �لعامل. قال 
��سمه  كان  “�إذ�  �لعطر:  رو�ية  بطل  عن  “زو�سكيند” 
نو�بغ  �أ�سماء  نقي�س  على  �لن�سيان،  طو�ه  قد  �ليوم 
فو�سيه  جو�ست،  �سان  دو�ساد،  مثل  �آخرين،  �أوغاد 
نتيجة  لي�س  بالتاأكيد  فذلك  غريهم،  بونابرتو  �أو 
�ملريبني  �لرجال  هوؤلء  مع  مبقارنته  غرنوي  �أن 
و  للب�رس  �حتقار�  �أو  تعاليا  عنهم  يقل  �سهرة،  �لأكرث 
و  عبقريته  لأن  �إمنا  و  كفر�،  باخت�سار،  �أخالقية،  ل 
�أثر�  ور�ءه  يخلف  ل  ميد�ن  يف  �نح�رس�  قد  طموحه 
يف �لتاريخ �أي يف ملكوت �لرو�ئح �لز�ئل”. �ما رو�ية 
�لناقد  �لعربية  �إىل  �لتي ترجمها  �ل�سيد زومر  حكاية 
د�ر  عن  حديثًا  و�سدرت  �حلفار”  “نبيل  �ل�سوري 
ثمانني  حو�يل  يف  تقع  طويلة  ة  ق�سّ وهي  �ملدى، 
�سفحة من �لقطع �ملتو�سط، بها ر�سوم تر�فق �لن�ّس، 
ورغم �أن �لرو�ية ت�سري يف عنو�نها �إىل حكاية �ل�سيد 
زومر �إل �أن �لر�وي ل يحكي عنه مبا يكفي، فهو رجل 
فريجع  نف�سه  عن  باحلكي  ين�سغل  �لأربعني،  جتاوز 
�إىل فرتة طفولته حني كان طفل يف �لثامنة، يحكي 
كل  �لأملاين،  �لريف  قرى  �إحدى  يف  طفل  هموم  عن 
ما ي�سغله ت�سلق �لأ�سجار و�للعب يف �ملنطقة �جلبلية 
وجتاوز  �ملدر�سة،  �إىل  و�لذهاب  مبنزله،  حتيط  �لتي 
يومي،  ب�سكل  �إليها  يذهب  �لتي  �لبيانو  معلمة  ق�سوة 
�أنها تدخل  بتعليمه درو�سا �سعبة، كما  وتثقل عليه 
يف نوبات غ�سب تخيفه، وخالل حكيه يذكر عر�سا 
�ل�سيد زومر، رجل مي�سي كثري� يقطع م�سافات طويلة 
�ليوم،  �ساعة يف  ي�سري حو�يل 14  يظل  �ليوم،  طو�ل 
يهتم،  ول  زومر  �ل�سيد  عن  �سيئا  يعرف  ل  و�لر�وي 
�ل�سباب يف  باأمور  و�ن�سغاله  مر�هقته  ثم يحكي عن 
ذلك �لوقت، ويذكر عر�سا �أي�سا �أنه ر�أي �ل�سيد زومر 
و�سط  يف  عاليا  وي�رسخ  يتاأوه  وهو  �لأيام  �أحد  يف 
يف  نف�سه  يغرق  وهو  ر�آه  �أخرى  مرة  ثم  �لأ�سجار، 

�لبحرية.
رمبا �أر�د “زو�سكيند” �أن يعطي للقارئ �إح�سا�سا باأن 
يهتم  �جتماعيا، مل  منبوذ�  �سخ�سا  كان  زومر  �ل�سيد 
ين�سغل  مل  موته  بعد  وحتى  �أحد  يفتقده  ومل  �أحد  به 
�أنه  ب�سبب  ي�ستاأجرها  �لتي  �لغرفة  �سوى �ساحبه  به 
يدفع لها، وكاأن �لر�وي بتجاهله لل�سيد زومر وحكيه 
�لطفيف عنه يوؤكد على �أن �ل�سيد زومر �سخ�س ل يهم 
ظهوره  بد�ية  يف  به  �ن�سغلت  �لنا�س  �أن  رغم  �أحد�، 
�لكثري باأنه مر�س  �لبلدة و�أخذو� يف�رسون م�سيه  يف 
رهاب �لأماكن �ملغلقة لكن ل �أحد حاول �لتقرب منه 

�أو م�ساعدته �أو فهم ما يجري له.
من  يعانون  �لذين  �لأفر�د  عن  “زو�سكيند”  يكتب 
عالقات  عمل  ي�ستطيعون  ل  �لذين  هوؤلء  �لوحدة، 
�لأطو�ر  وغريبو�  متوحدون  هم  ناجحة،  �جتماعية 
هو  يجمعهم  ما  لكن  غريبة،  �أمر��س  من  ويعانون 
تن�سغل  لذ�  �لنا�س،  عن  و�لبتعاد  و�لنعز�ل  �لوحدة 
كتاباته بالأمور �لد�خلية لهوؤلء �لأبطال، �إح�سا�سهم 

بالعامل �ملحيط وتوحدهم مع عزلتهم �أو كر�هيتها.

بغداد_ متابعة

"الوصفة رقم 7"
جديدة مع الخارجية اإليطالية 
إلعادة بناء اآلثار العراقية

العراقي يستقبل دبلوماسيين 
صربيين وهنود

ثقافي في الديوانية تخليدًا 
لشهداء القوات األمنية 

�سدرت عن �لد�ر �مل�رسية �للبنانية رو�ية جديدة للكاتب �أحمد جمدي همام بعنو�ن 
"�لو�سفة رقم 7"، تدور �أحد�ثها يف عو�مل فانتازية متخيلة، وفيها يتكيء �لرو�ئي، 
�لغر�ئبي  بعده  يف  خا�سة  �لقدمي،  �لعربي  �لأدب��ي  �ل��رت�ث  على  فريد،  مزيج  يف 
�لإم��ام  ح�سني  مللحنها  كابوريا"  �أز  "�أز  �أغنية  على  يرتكز  وباملثل  و�خليايل، 

ومغنيها �أحمد زكي يف فيلم من �إخرج خريي ب�سارة.
�أمزجة  �بتدعتها  �لتي  �خلر�فية  �لكائنات  همام  ي�ستدعي   "7 رقم  "�لو�سفة  يف 
�لب�رس على مر �لع�سور، ويركز يف ذلك على �ملخيال �لعربي �لفريد بكل عجائبيته 
�ملحفوفة  �ل�سغري"؛  "مليجي  �لرو�ية  بطل  ومغامر�ت  رحالت  ليقدم  وفر�دته، 

باملخاطر و�ملفاجاآت، عرب جغر�فيا غام�سة ومبتكرة.

حو�ر  منتدى  يف  رو�ن��دزي  فرياد  و�لآث��ار  و�ل�سياحة  �لثقافة  وزير  �سارك 
�لثار �ل�سياحية �لذى عقد يف مدينة پا�ستيوم �لأثرية يف نابويل �لإيطالية 
�لوزر�ء �ملعنيني. وعقد �ملنتدى �لذي يطلق عليه بور�سة  بح�سور عدد من 
�رسق �لبحر �ملتو�سط من �جل بد� حو�ر �حل�سار�ت من خالل �ملو�قع �لأثرية 
�لتي تعد مو�قع �سياحية جتمع �ل�سو�ح من كل �أنحاء �لعامل كو�سيلة للتو��سل 
و�حلو�ر �ملتبادل بني �لنا�س يف خمتلف �لبلد�ن بغ�س �لنظر عن جن�سياتهم 
جلل�سات  خ�س�سا  �لذين  �ليومني  خالل  وقدم  و�لثني.  �لعرقي  و�نتمائهم 
�ملو�قع  جعل  وكيفية  �حل�سار�ت  حو�ر  حول  �ملحا�رس�ت  من  عدد  �حلو�ر 

�ل�سياحية �لآثارية كمو�قع للتو��سل �لإن�ساين بني �ل�سعوب �ملختلفة.

وفود  ثالث  زيارة  منها  �لر�سمية  �لوفود  من  �لعديد  �لعر�قي  �ملتحف  ��ستقبل 
دبلوما�سية متمثلة بنائب رئي�س �لوزر�ء ووزير �خلارجية �ل�رسبي ووزير �لدولة 
ووزير  �لوزر�ء  رئي�س  نائب  د�جيج  �يفيت�سا  وقال  �لهندي.  �خلارجية  لل�سوؤون 
�خلارجية �ل�رسبي، هذه زيارتي �لوىل للمتحف �لعر�قي و�سئ جميل �ن ��ساهد 
بها  مر  �لتي  �حل�سار�ت  ميثل  �لعر�قي  �ملتحف  �ن  �لعظيمة،  و�حل�سارة  �لثار 
و�دي �لر�فدين ومن �ملمكن �لتعلم من هذه �حل�سارة �لعريقة �ل�سيء �لكثري . وقال 
�لعر�قي  �ملتحف  �لهندي،  �خلارجية  ل�سوؤون  �لدولة  وزير  �سينك  كي  �جلرن�ل يف 
�لقطع  طريق  عن  �لعر�ق  ح�سارة  يعر�س  وهو  ممتاز  ب�سكل  به  �لعناية  متت 

�ملتو�جدة يف �ملتحف ويعك�س �حل�سارة �لتاريخية �لقدمية.

�ل�سهادة(،  �لفني )عني على  �لديو�نية �ملهرجان  �لثقافة و�لفنون يف  �أقام ق�رس 
تخليد� لذكرى �سهد�ء �لقو�ت �لأمنية و�حل�سد �ل�سعبي �لذين �سحو� بدمائهم �لزكية 

من �جل �أن تعود �لأر�س لأهلها وينعم �لعر�قيون بالأمان
و�أكد معاون �آمر لو�ء علي �لأكرب على دور �ل�سهيد �أبو حت�سني �أل�ساحلي يف ح�سم 
�لتي  �ملناطق  يف  �لإرهابية  �لتنظيمات  �سد  �للو�ء  خا�سها  �لتي  �ملعارك  �أكرث 
�لذين قدمو�  �ل�سهد�ء  كانت حتت �سيطرة ع�سابات د�ع�س �ملجرمة، م�سيد� بدور 
�أرو�حهم قربانا للدفاع عن �لعقيدة و�ملقد�سات ليظل �لعر�ق �آمنا بف�سل �أبناءه 
�لأبطال �لذين وقفو� �سد� منيعا بوجه تلك �لع�سابات �لتي �أر�دت �لنيل من �سيادة 

�لعر�ق ومقد�ساته.

المتحفصدر حديثا مهرجاناتفاقية

قراءة في كتاب

كتاب  نا�رسون  للعلوم  �لعربية  �لد�ر  عن  �سدر 
“ت�ّب�ًا للرو�ي�ة عن حظوة فنون �لكتابة”.

وعن ملاذ� “تّبًا للرو�ية” يقول �لكاتب عمرو منري 
له  �لفرعي  �لعنو�ن  يف  كما   – �لكتاب  دهب:هذ� 
– عن حظوة فنون �لكتابة، وللدقة فاإنه �سد �أن 
ينفرد بحظوة �لنت�سار و�حٌد من �لأجنا�س �لأدبية 
يف  �ملوؤثِّرين  من  فاعل  بفعل  غريه  ح�ساب  على 
�إيهامًا باأن ذلك �لنفر�د قَدٌر  �لر�أي �لعام �لأدبي 
�لتاريخية  �حلتمّيات  �ساكلة  على  منه  منا�س  ل 

يف �ل�سيا�سة و�لقت�ساد.
"تبًا للرو�ية” �إذن لي�س �سد �لرو�ية مطلقًا بحال 
�سيدة  باأنها  �لإيهام  �سد  هو  و�إمنا  �لأحو�ل،  من 
د  ت�سيُّ �أن  �سح  فاإذ�  �لزمان،  لهذ�  �لكتابة  فنون 
�ل�سعر �لغنائي �سبه �ملطلق لفنون �لكتابة �لعربية 
على مر �لع�سور �ل�سابقة كان خطاأً �أ�رّس بالأدب 
مر�سحًا  بو�سفها  �لرو�ية  تقدمي  فاإن  �لعربي 
�جلماهريي  �لكت�ساح  عر�س  على  �ل�سعر  خلالفة 
�إنتاج لذلك �خلطاأ يف  �إعادة  و�لنقدي لي�س �سوى 

طبعة منقحة.
من �ل�سحي لرئة �لأدب �لعربي �أن ُتَطلق لها كلُّ 
فنون �لكتابة تتنف�س منها ما ت�ساء دون و�ساية 

م�سترتة �أو ظاهرة �أّيًا كان م�سدرها.
�لأدب  �أجنا�س  �أّيًا من  للرو�ية” زفرة تطال  “تبًا 
�إىل  و�َسَعو�  مقد�سًا  ملكًا  بتن�سيبه  ع�ّساُقه  هّم  �إذ� 
قمع �ملعار�سة �لأدبية من �سائر �أجنا�س �لكتابة 

�لأخرى مبا هو �أ�سبه بتفوي�س �سماوي مطلق.
مما  باملو�سوعي  و�سفه  �أحب  عما  بعيد�ً  ولكن 
من  �لكتاب  ثنايا  يف  تف�سيله  �سريد  وما  �سبق 
�لأ�سباب، يطيب يل �أن �أجاهر باللذة �لتي تعرتيني 
رو�ئي  هو  ما  كل  مناو�سة  �إىل  �ملبادرة  جز�ء 
�نطالقًا من نزعة �سخ�سية حم�سة يف �ملكايدة، 
ل  �سخ�سية  عالقة  من  �لرو�ية  وبني  بيني  فما 

يحتمل و�سَفه بال�ستلطاف باأية حال.
�سوؤون  يف  نقدية  )مقالت(  �لكتاب  –ي�سم 
وق�سة  رو�ية  من  و�أجنا�سه  �لأدب  و�سجون 
رو�د  �أهم  فيها  يح�رس  وغريه  و�سعر  ق�سرية 
و�ملذ�هب  و�لتيار�ت  و�لغربي  �لعربي  �لأدب 
�لآتية:  �لعناوين  �لأدبية �ملعا�رسة. جاءت حتت 
�سالح  �لطيب  نكت�سف  “عندما  للرو�ية”،  “تبًا 
�سالح  �لطيب  كاأن  للرو�ية…  “وتبًا  متاأخر�ً”، 
�لكتابة”،  “ميز�ن  �لرو�ية”،  مع  “هدنة  قالها”، 
“�لرو�ئيون  �ُسّلمها”،  وق�سرٌي  �سهلة  “�لرو�ية 
�خليال”،  بالغة  يف  “�لإ�رس�ف  �لكذ�بون”، 
وعناوين  رو�ية”،  من  �أكرث  يف  يكذب  “�لرو�ئي 

�أخرى.

اقتباس
 

�لكر�مة لي�ست �متالك �ملفاخر، بل ��ستحقاقها.
�أر�سطو

كان ياأتي من �خليام
من �خر �حللم، ياأتي

هذ� �لغر�ب �جلاثم على 
حكمة �لدم

يفجئ �سمت �حلاملني
ويرق��ّ��س �لقرى عط�سى

على مذ�بح �لتاأريخ
*** 

 وحده ورونق �ملوت
يزهو�ن بردم �خلطو

ي�سحبان �إنليل وكلكام�س
ليوق�سا �سمري �لبدية

و�سبقية دجلة
�ذ ي�سبح �إناء �لليل

و�أطر�ف �ملجون

باأغنية نهر غد� عتيقا
كاآلة �سيد مهجورة

*** 
 �أيها �لغر�ب �لوحيد

يا�سنو هذه �ل�سحر�ء
لكم تو�سك

�ن تخت�رس �سدر �لبد�يات
و�نت تقر�أ بخفة �لعارف

عما تبقى على �لر�س
من طفولة

�و �أمومة
�و ... وطن ي�ستباح

وحده يك�سف عن حجب 
�لظالم

ويحر�س �تر��س �ملخابئ

م�سيجا معناه ب�سماء 
جمهولة
 ****

كان طفال ي�ساأل روحه
ملاذ� يخون �لرجال �وطانهم 

كما يخونون ن�سائهم
�و

كما مي�سي �لعقيق
يف م�سب �لف�سة

و�لقبلة يف موطئ �لعط�س
ياخجل تلك �ل�سفاه

وهي تنبت غر�سا كحرب 
�رسو�س

تلك �لقبلة كوهج عابري 
بربري

عباس الحسيني

ثقافة 

كان يأتي من الخيامبين اإلبداع والجنون... فنانون ولكن مرضى نفسيون
بغد�د_ متابعة

�أو �لعقلي �أكرث  هل يعاين �لفنانون من �ملر�س �لنف�سي 
بني  تربط  عالقة  هناك  وهل  �لطبيعني،  �لنا�س  من 
هناك  �أن  �لتاريخ  �أثبت  �لنف�سي؟  و�ملر�س  �لإبد�عية 
كانو�  ما  هكذ�  �أو  و�جلنون،  �لإبد�ع  بني  وطيدة  عالقة 
�إىل  لفظ �جلنون ذلك  يتم �رسح  �أن  ي�سمونه قدمًيا، قبل 
�لقلق،  مر�س  �ل�سخ�سية،  كانف�سام  نف�سية  �أمر��س 
�أعر��س  كلها  وهي  �لقطب،  ثنائي  ��سطر�ب  ومالزمة 
فناين  من  �لعديد  منها  عانى  �لنف�سية،  لال�سطر�بات 

�لكتابة و�ملو�سيقى و�لر�سم.
�أن يكون  �أر�د  �إذ�  ا نف�سًيا  �أن يكون مري�سً ل يلزم �ملرء 
مبدًعا، فكذلك هناك �لعديد من �لدر��سات �مل�سادة �لتي 
�أو  �لعقلي  و�ملر�س  �لإبد�عية  ل جتد عالقة كبرية بني 
�لنف�سي، �إل �أن هناك �أمثلة من �لتاريخ تثبت �أن �لعديد 
يف  كانو�  �لعزف،  �أو  �لر�سم  �أو  �لكتابة  فن  مبدعي  من 

�لأ�سل مر�سى نف�سيني.
و�ملر�س  �لفن  يف  �لإبد�عية  بني  �لعالقة  تلك  بد�أت 
�ل�سبعينات  يف  �لأدب  خالل  من  للعلم  تظهر  �لنف�سي 
من �لقرن �ملا�سي، �إل �أنها يف �لأ�سل قدمية جًد�، ميتد 
فقد  �لآن،  عن  �أما  �لإغريقية،  �لآلهة  ع�رس  �إىل  �أ�سلها 
من  �أكرث  على  �إجر�وؤها  مت  حديثة  طبية  در��سات  �أكدت 
مليون مري�س، وجود �ملر�س �لنف�سي بكرثة عند كل من 
ميتلك موهبة فنية، فتم �إيجاد مر�س متالزمة ��سطر�ب 
ثنائي �لقطب - هو �أحد �لأمر��س �لعقلية - بكرثة بني 
�أن  �لعلماء  وجد  كما  و�لُكتاب،  و�مل�سورين  �لر�ق�سني 
مييل �لُكّتاب �إىل �أمر��س نف�سية مثل �لكتئاب �أو �لقلق 
ا بن�سبة 50% �إىل  و�نف�سام �ل�سخ�سية، كما مييلون �أي�سً

�لنتحار.
بيتهوفن

�لكتئاب  من  بيتهوفن  �ملو�سيقي  �ملوؤلف  عانى 
�إىل  بالإ�سافة  �لقطب،  ثنائي  ��سطر�ب  ومتالزمة 
وفاته  �إىل  �أدى  �لذي  �لأمر  �لكحول،  باإدمان  �إ�سابته 
ب�سبب تلّيف حاد يف �لكبد، مت �رسح حتول بيتهوفن من 
�ل�سخ�س �لن�سط �ملتفائل �إىل �سخ�س حاد �لكتئاب ذي 
ميول �نتحارية، يف كتاب "ت�سخي�س �لعبقري"، و�لذي 
�ملمات،  وحتى  �مليالد  من  بيتهوفن  حياة  عن  حتدث 
وهو ما �أكد �إ�سابته مبر�س ��سطر�ب ثنائي �لقطب فيما 

بعد.
 "�إدو�رد مون�س" �ساحب لوحة �ل�رسخة

�إدو�رد مون�س هو �أحد �لفنانني �لذي �أثر مر�سه �لنف�سي 
�ملوجودة  �ل�رسخة  لوحة  فتاأتي  �لفنية،  �أعماله  على 
�أعاله كدليل على ذلك، عاين �إدو�رد مون�س من �لكتئاب 

�لأماكن  �أو  �ملزدحمة  �لأماكن  من  �ملر�سي  و�خلوف 
�لأمر  و�لهذيان، وهو  �لهالو�س  �ملغلقة، كما عانى من 
عن  تعرب  و�لتي  �ل�رسخة،  لوحة  ر�سم  �إىل  دفعه  �لذي 
�سخ�س م�سطرب يعاين من �لهالو�س �مل�ستمرة، كما �أكد 
�لفنان �لرنويجي ذلك بنف�سه، حيث قال حينما �ُسئل عن 
مر�سه �لنف�سي وعالقته بلوحاته باأن خوفه من �حلياة 
و�أن هناك عالقة وطيدة بني  له،  بالن�سبة  �أمر مهم  هو 
معاناته �لنف�سية وروحه وفنه، كما كتب مرة يف �إحدى 
كانا  �ملوت  من  و�خلوف  �ملر�س  جنون  باأن  �ل�سحف 

مبثابة مالئكة حتيطه وترعاه طو�ل حياته.
 فان جوخ

مت ت�سخي�س فان جوخ يف �لتاريخ باأنه مري�س بالهو�س 
و�لكتئاب، بالإ�سافة �إىل ��سطر�ب ثنائي �لقطب، كما 
فان  �نتحر  �لنهاية  ويف  و�ل�رسع،  �لهلو�سة  من  عاين 
و�لثالثني،  �ل�سابعة  عمر  يف  وهو   1890 عام  جوخ 
و�أرجع �لأطباء �سبب موته �إىل �إدمانه ل�رس�ب �أف�سنتني، 
وهو �رس�ب معروف عند �لأدباء باجلنة �خل�رس�ء، �إل �أنه 
�أحد �مل�رسوبات �لتي حتتوي على ن�سبية عالية جًد� من 
موته  �سبب  يف  �لآخر  �لر�أي  �أن  كما  �خلال�س،  �لكحول 
بعد  لتناوله  يعود  جوخ  فان  �نتحار  �سبب  باأن  يرجح 
�أحد  �لعمل، وهو  �لقلب على  �لتي حتفز ع�سلة  �لعقاقري 
كبرية  بجرعات  يتناوله  من  كل  يجعل  �لذي  �لعقاقري 
ومتو��سلة �أن يرى بقًعا �سفر�ء يف مركز هالت طو�ل 

�لوقت، وهو ما يف�رس لوحة " ليلة �لنجوم" لفان جوخ.
 بيكا�سو

مت ت�سخي�س بيكا�سو مبعاناته من �لكتئاب �حلاد خالل 
حياته، كما هناك �دعاء�ت باإ�سابته بالرنج�سية، حيث 
جملته  ولديه  �لتاريخ،  مد�ر  على  نف�سه  تعظيم  حاول 
�مل�سهورة وهي " قالت يل �أمي �إذ� كنت جندًيا �ست�سبح 
قائد فرقة، و�إن كنت ق�سي�ًسا �ست�سبح رئي�س �لق�ساو�سة، 

ولكنني كنت فنان، لذ� �رست بيكا�سو".
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