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هل يستطيع المبدع التغلب على متطلبات الحياة؟

معاناة  يدرك  �أن  �لعادي  �ملتلقي  ي�ستطيع 
�لفني  بال�سدق  ُي�سمى  ما  خالل  من  �لكاتب 
جت�سيد  هو  فال�سدق  يقر�أه،  �لذي  �لأدبي  للعمل 
يف  �ملوؤلف  على  مرت  �لتي  باملعاناة  وبوح 
�ملبدع  ��ستقى  وكلما  �ملختلفة،  حياته  فرت�ت 
�لب�سطاء  مو��سيع فنية من و�قعه ومن م�ساعر 
وهمومهم و�أحالمهم كـان �إبـد�عه عظيم �لقيمة.

�لرو�ئي  �لإبد�عية يرى  يف حديثه عن �ملعاناة 
باللغتني  يكتب  �لذي  جلون،  بن  �لطاهر 
ل  حتمية  عالقة  هناك  �أن  و�لعربية،  �لفرن�سية 
ميكن �أن تنف�سم بني �لفعل �لإبد�عي و�ملعاناة 
مر  وما  �ليومية،  حياته  يف  بالكاتب  متر  �لتي 
عام.  ب�سكل  حياته  طو�ل  �سلبية  خرب�ت  من  به 
فالو�قع �ملعا�ش �لذي يحيط بالكاتب كما يرى 
بن جلون يدفعه �إىل �مل�ساكل و�لهموم، و�ملبدع 
�حلقيقي ل يتخل�ش من هذه �ملعاناة �لتي متر 
به �إل عرب �لكتابة عنها، ونقل هذه �ملعاناة على 

�لورق من خالل �سخو�ش من حلم ودم.
�لرو�ئي ر�ساد �أبو�ساور يرى �أن �لعالقة حميمة 
جد� بني �ملعاناة و�لإبد�ع �لأدبي، موؤكد� �أنه �إذ� 
مل تكن هناك معاناة فال وجود لالإبد�ع �ملتميز، 
ويعترب �أبو�ساور �أن ما مير به �ملبدع من �سور 
�ملعاناة هي ما متثل �نعكا�سا مبا�رش� ي�سهد ما 
يحدث يف نف�ش �لكاتب من �رش�ع حقيقي بني 
به من حوله،  �ملحيط  �لعامل  وبني  �ملبدع  ذ�ت 
�لذ�تي  �حلو�ر  من  �آخر  �سكال  يتخذ  �رش�ع  وهو 

يف �سكل مونولوج بني �ملوؤلف ونف�سه.
تكفي  ل  وحـدها  �ملوهبـة  �أن  �أبو�ساور  ويرى 
وحدها  �لتجربة  وحتى  جيد�،  عمال  لت�سنع 
ب�سكل  للقـارئ  ي�سل  �أدب  لإخر�ج  تكفي  ل 
�رشوري  وب�سكـل  يجب  �أنه  �إىل  م�سري�  مبا�رش، 
مـع  و�ملعانـاة”  “�ملـوهبة  �سهر  يتم  �أن 
�أن  �أجل  من  �ل�سخ�سية،  و�لتجارب  �خلرب�ت 
ينجـح �ملبـدع فـي تقـدمي جتربة �إبـد�عية ثـرية. 
بال  �إبد�ع  ول  �إبد�ع  بال  معاناة  “ل  و�أ�ساف 
كتاباتي؛  على  معاناتي  �نعك�ست  وقد  معاناة، 
فاأنا ل �أكتب �إل عرب معاناة، و�أحيانا متر علّي 
�أعو�م ل �أكتب فيها �سيئا، و�أحيانا كثرية تكون 
معاناتي �أكرب من جتربة �لكتابة”. �أما �لرو�ئي 
م�سطفى ن�رش فيقدم وجهة نظر خمتلفة قائال 
�لأديب  معاناة  �أن  تدعي  مقالت  �أحيانا  “�أقر�أ 
�ملقالت  هذه  كتاب  طبعا  كتاباته،  يف  تفيده 
�لكوملبي  فالكاتب  �سخيف،  وهم  يف  يعي�سون 
ي�سبط  كان  ماركيز؛  غار�سيا  غابرييل  �لأ�سهر 
جهاز �لتكييف يف �حلجرة �لتي يكتب فيها �إىل 
مو�هب  �أعرف  بينما  �لكتابة،  تريحه يف  درجة 
كثرية �ساعت ب�سبب معاناة �حلياة”. وي�سيف 
�سكندريا  م�رشحيا  كاتبا  قابلت  “لقد  �لرو�ئي 

�أن  �ملال  �إىل  حاجته  عليه  فر�ست  موهوبا، 
منت�سف  بعد  منه  يعود  �إ�سافيا  عمال  يعمل 
�لليل، فينام دون �أن يقر�أ �أو يكتب كلمة، و�بتعد 
عن �حلركة �لثقافية و�نتهى، و�آخر كان مب�رش� 
يف كتابة �لق�سة �لق�سرية، لكنه عمل يف �رشكة 
�أين  فمن  �لليل،  �إىل  �ل�سباح  منذ  ��ستثمارية 
ويتابع  يكتب؟”.  �أو  ليقر�أ  و�لوقت  �جلهد  يجد 
�أحمد  �سكرتري  مذكر�ت  قر�أت  “عندما  ن�رش 
�سوقي - �أمري �ل�سعر�ء- متنيت �أن �أكون يف ثر�ء 
�سوقي، فقد �أعانته حالته �ملالية �ملزدهرة على 
متعددة.  جمالت  يف  فكتب  يريد،  ما  يكتب  �أن 
وو�لدهما  تيمور  وحممود  حممد  فعل  وكذلك 
فقد  �لتيمورية؛  عائ�سة  وعمتهما  تيمور  �أحمد 
يعي�سون  �لتي  و�لغنى  �لرخاء  حالة  �ساعدتهم 
جمالت  يف  ويبدعو�  يكتبو�  �أن  على  فيها 
�سوقي  و�قع  بني  هنا  ن�رش  ويقارن  كثرية”. 
�لذي  �إبر�هيم  و�ل�ساعر �مل�رشي حافظ  وتيمور 
�أ�رشته،  كان يف حاجة �إىل وظيفته لينفق على 
يهتم  ومل  �لكافية،  �لعناية  ل�سعره  يعط  فلم 
بجمعه ون�رشه.  يرى �لرو�ئي �أحمد حممد عبده 
حلظات  هي  معاناة،  نف�سها  �لإبد�ع  عملية  �أن 

و�لقلق  �لتوتر  من  �ملبدع  فيها  يعاين  خما�ش، 
و�حلر�ش �ملتو��سل على جتويد عمله، وكل هذ� 
�لفني  ن�سجه  ودرجة  ح�سا�سيته،  مبدى  يرتبط 
�إل  �إبد�عا  �سميَّ  فما  �ملوهبة،  وحجم  و�لثقايف، 
ل�سموه ورقيه وندرته وتفرده و�أي�سا عجائبيته 
لالأحا�سي�ش  وحتريكه  للده�سة،  و�إثارته 
من  جمموعة  �ملبدع  كان  وملا  و�ملفاهيم. 
ولكل  و�لروحية،  و�لنف�سية  �جل�سدية  �ملكونات 
تعتمد  ذ�تية،  حمركة  وقوة  طاقة  منها  ُمكوِّن 
يف �لأ�سا�ش على قوى حمركة خارجية، تتنا�سب 
لذلك  مع كل منها، مادية ومعنوية وروحانية، 
ففقد�ن هذه �لأبعاد �أو �أحدها، ل بد �أن له تاأثري� 
له  بد  فاملبدع ل  “�ملخا�ش” تلك،  على عملية 
من مد�ومة �لقر�ءة و�لتثقيف و�ل�سفر يف �ملكان 
كما  و�خلربة،  و�خليال  �لفكر  لتكوين  و�لزمان، 
�لأثر  �ملعنوي  “للبعد  وي�سيف  عبده.  يقول 
على  �لقلق  �أن  �سك  ل  �لإبد�ع،  �لكبري يف جتويد 
لقمة �لعي�ش يعطل �ملبدع، ورمبا �لقلق �لوجودي 
�لإبد�ع،  يقتل  �ل�سيا�سي  �خلوف  �لإبد�ع،  يجود 
�لرقابة  يكره  فهو  له،  �أفق  ل  �لإبد�ع  ولأن 
على  تتغلب  رمبا  �ملوهبة  و�حلجر،  و�لتحجيم 

�حتياجات �جل�سد و�حتياجات �لنف�ش، لكنها �أبد� 
بيئة  يحتاج  طائر  �ملبدع  �لقهر،  على  تتغلب  ل 
بحجم �لف�ساء، �ستكفيه �للقيمات لكن لن يكفيه 

قف�ش �أو ع�ش”.
ويرى عبده �أن �لإحباط هو �لعدو �لأول لالإن�سان 
مت�سائال  خا�سة،  ب�سفة  وللمبدع  عامة،  ب�سفة 
هل ي�ستطيع �ملبدع وهو �سانع حليو�ت ل وجود 
قهر متطلبات  يتغلب على  �أن  �لأر�ش،  لها على 
�حلياة؟ ويقول �ل�ساعر �أ�رشف �لبولقي “بالطبع 
�لتي  �حلياَة  ومكابدته  مبعاناِته  �ملبِدُع  يتاأثر 
يحياها، �سو�ء �أكانت هذه �ملعاناة معي�سية ِمن 
عن  �لبحث  �أجل  ِمن  �أو  �خلبز،  عن  �لبحث  �أجل 
�أنه ل ميار�ش  �ملبِدع  يدرك  �أن  �حلرية، �رشيطَة 
�لكتابَة وهي على هاِم�ش حياته – ترفا �أو تزجية 
�إبد�َعه  �لذي يعترب  – ولكنه �ملبدع  لوقت فر�غ 
ي�ستقي مفرد�ِت  �لذي  متنا يف حياته، فهذ� هو 
ويتابع  ومعاناته”.  حياته  مفرد�ت  ِمن  �إبد�عه 
�لبولقي “ل يعني هذ� تاأكيد� على �أن �ملعاناَة 
و�ملكابدة تخلقان �إبد�عا جيد� بال�رشورة، لكنه 
يعني فقط �أن �ملبدع يتاأثر حتما باملحيط �لذي 
ويوؤكد  يكتب”.  ما  على  هذ�  وينعك�ش  يعي�سه، 

�لبولقي �أن �ملبدع �ملخل�ش لإبد�عه ل تنف�سل 
ي�ستعني  �لذي  �خليال  حتى  �إبد�عه،  عن  حياته 
�لأ�سا�ش،  يف  خارجية  �أد�ة  وهو  �ملبدعون،  به 
يتم تطويعه وتوظيفه عند �ملبدع �ملاهر ليعرب 
�أمت  �سو�ء  يعي�سها،  �لتي  للحياة  هو  نظرته  عن 
لتمازج  نظر�  وعيه؛  دون  �أم  �ملبدع  بوعي  ذلك 
يقر  طو�سون  �أحمد  �لكاتب  �حلياة.  مع  �لإبد�ع 
كان  فاإذ�  وملتب�سة،  معقدة  “�لأمور  �أن  بدوره 
�لبع�ش يعترب �ملعاناة و�لتجارب �لتي يعي�سها 
�ملبدع �أحد �لدو�فع للكتابة وم�سدر �إلهام وثقل 
ي�ستقي  فاملبدع  و�لفنية،  �لإبد�عية  للتجربة 
�إبد�عاته من جتاربه �حلياتية وجتارب من حوله 
ومعاناتهم وق�ساياهم”. وي�سيف طو�سون “يف 
بالدنا �لعربية ل يعي�ش �ملبدع من �إبد�عه �إل يف 
للحياة،  �رشورة  �لعمل  وي�سبح  نادرة،  حالت 
�أعمال  يف  �لعمل  �إىل  كثرية  مو�هب  فت�سطر 
�لإبد�عي  م�رشوعها  مو��سلة  عن  تعوقها  �ساقة 
�أو تبعدها عن تنمية موهبتها ورعايتها، وتهجر 
�لإبد�ع، لكن هذه لي�ست �لقاعدة، فمبدعون كرث 
�أبدعو� يف جمالت �لإبد�ع �ملختلفة وحتدو� كل 

�ل�سعاب �حلياتية”.

بغداد_ متابعة

كخطر على المعاناة اإلنسانيةالروائيين "غابر األندلس وحاضرها"" عن اإلحساس"

 ي�سدر قريًبا عن د�ر �آفاق للرتجمة و�لن�رش، �لن�سخة �لعربية من كتاب �لفيل�سوف 
ترجمة دكتور  �لإح�سا�ش«  �سينيكا٬ حتت عنو�ن »عن  �أنايو�ش  لوكيو�ش  �ليوناين٬ 
�أّنايو�ش �سينيكا،  �لن�سار.  لوكيو�ش  �أحمد علي٬ ومقدمة للدكتور م�سطفي  حمادة 
فيل�سوف وخطيب وكاتب م�رشحي، كتب �أعماله باللغة �لالتينية٬ ويعد و�حًد� من 
�أبرز �لدعاة �إىل �لفل�سفة �لرو�قية، ووقف جّل كتاباته �لفل�سفية و�مل�رشحية من �أجل 
هذ� �لهدف. ومن بني �أعماله �لنرثية ما يعرف با�سم �ملحاور�ت، وهي فى �لو�قع 
مقالت فى �لأخالق، ق�سرية ن�سبًيا، وتدل عناوينها على م�سامينها، من مثل: عن 
�لعناية �لإلهية٬ عن �سمود �حلكيم٬ عن �لغ�سب٬ عن �حلياة �ل�سعيدة٬ عن �لرحمة٬ 

عز�ء �إىل ِهلفيا، و�مل�سائل �لطبيعية وغريها.

 -  1876( علي  كرد  حممد  لـ  وحا�رشها"  �لأندل�ش  "غابر  كتاب  يطرح   
1953(، �ل�سادر عام 1923 على قارئه �إ�سكالية ت�سنيفه، �إذ ميكن �أن ي�سّنف 
�سمن �أدب �لرحلة، لأن �ملوؤلِّف كتبه بتحفيز من رحلة قام بها �إىل �إ�سبانيا يف 
بد�ية �لع�رشينيات من �لقرن �ملا�سي فز�ر بع�ش �ملدن �لتي ما تز�ل حتفظ 
�رشوده  و�أغلب  و�ل�رشد،  �لو�سف  بني  يز�وج  لكنه  �لأندل�ش؛  يف  �لعرب  �آثار 
ت�ستح�رش تاريخ �لأندل�ش من خالل �أمهات �ملر�جع �ملخت�سة يف �لأندل�سيات 
تاريخًا وح�سارة و�أدبًا، وهكذ� ز�وج يف تاأليفه بني �مل�ساهد�ت و�ملحاور�ت 
�لكتب،  �مل�ستخرجة من  �لتاريخية و�ملعارف  �لأحد�ث  من جهة، وبني �رشد 

وتعليقه عليها لإبر�ز دللتها �لعميقة يف �ملا�سي و�حلا�رش و�لآتي.

�إىل عامَل )�أل نتحدث عن عامَل بلز�ك وعامل  عندما يكتب �لإن�سان �لرو�ية يتحول 
�آخر  �لعامل هو فر�دته. لذلك فاإن وجود عامل  ت�سيكوف وعامل كافكا؟(، وما ميّيز 
ل  دكاناهما  �أن  طاملا  تام  بان�سجام  ��سكافيان  يعي�ش  فقد  ذ�ته.  وجوده  يهدد 
يوجد�ن يف �ل�سارع نف�سه. لكنهما ما �إن ي�رشعا يف تاأليف كتاب عن �لإ�سكافيني 
حتى ي�سعر كل منهما بالنزعاج من وجود �لآخر، وبذلك �سيت�ساءلن : هل ميكن 
�آخرون ؟ ت�سعر فتاة ما باأن نظرة  �إ�سكافيون  �إذ� كان يحيى  �أن يحيى �لإ�سكايف 
و�حدة من غريب ت�ستطيع �أن تدمر قيمة كر��ساتها �حلميمة، يف حني يعتقد )غوته( 
ذ�ته  )غوته(  ت�سع وجود  نتاجه  �أ�سطر  على  ت�سلط  ل  ب�رشي  من  و�حدة  نظرة  �أن 
مو�سع ت�ساوؤل. فالفرق بني �لفتاة و�لكاتب هو نف�سه �لفرق بني �لإن�سان و�لكاتب.

على  �نكببت  �ملرهقة،  �لنهار  م�ساعر  من  متعًبا  كنت  م�ساء  :ذ�ت  كاز�تاكي�ش  عند 
ر�أيته  ما  كل  �أن�سى  �أن  حماوًل   �لنه�سة  ع�رش  فن  عن  كتاًبا  �أقلب  وبد�أت  مكتبي 
و�سمعته وعانيته و�أنا �أجتول منذ �ل�سباح �لباكر. �أكرث من �خلمرة و�حلب، �أكرث خد�ًعا 
من �لأفكار، هي قدرة �لفن على �إغر�ء �لإن�سان وجعله ين�سى. يحل �لفن حمل �لو�جب، 

بكفاحه لتحويل �لز�ئل �إىل �أزيل ولتحويل معاناة �لإن�سان �إىل جمال.
ويت�ساءل :ماذ� يهم �إن كانت طرو�دة قد �نتهت �إىل رماد، و�إذ� كان بريام و�أبناوؤه قد 
قتلو�؟ باأي طريقة كان �لعامل �سي�ستفيد، وكم كانت روح �لإن�سان �ستزد�د فقًر�، لو �أن 
طرو�دة ��ستمرت يف �حلياة �ل�سعيدة، ولو �أن هومريو�ش مل ياأت لتحويل �ملذبحة �إىل 

�أبيات خالدة؟

عوالمصدر حديثا الفنصدر قديما

قراءة في كتاب

يف  غو�ش  بحر”  يا  “عا�سف  رو�ية  يف 
�ملرئية.  وغري  �ملرئية  باإ�سكالته  �ملجتمع 
تلك  حول  هامة  ت�ساوؤلت  �لرو�ية  وت�سع 
يجيد  �لذي  هو  �حلاذق  فالكاتب  �لإ�سكالت 
�لإ�سكالت  وت�رشيح  �لت�ساوؤلت  و�سع 
�لعام  �ل�سمري  �أمام  جماليًا  عر�سًا  وعر�سها 
�حللول  فاقرت�ح  باحللول،  يدفع  �أن  غري  من 
كذلك،  ن�سطدم  �لأدبي.  �لعمل  فنية  يف�سد  قد 
يف هذه �لرو�ية، بت�ساوؤلت عن عامل �ل�سحافة 
وعن  فيه  �لدولة  �أجهزة  وحتكم  وقذ�رته 
�ملجتمع  يف  �ملتف�سية  �لأخالقية  �مل�سكالت 
من �لقاع �إىل �أعلى هرم �ل�سلطة وت�ساوؤلت عن 
عو�مل �لهجرة غري �ل�رشعية ودروبها �بتد�ًء من 
�لبلد�ن �مل�سدرة لها مرور�ً بال�سحر�ء �نتهاًء 
وعن  �ملجهول،  �مل�سري  نحو  �لبحر  بركوب 

�أولئك �لذين ين�سطون فيها.
�لأفكار  عن  �ساخرة  ت�ساوؤلت  �لكاتب  يطرح 
�لتي  و�ل�رش�عات  �لجتماعية  و�لطو�ئف 
�إل للفناء. كل ذلك  تن�ساأ بينها و�لتي ل تقود 
ت�سيب  حمكمة  حبكة  د�خل  �لكاتب  قدمه 
يخالطها  ل  �لتي  و�ملتعة  بالده�سة  �لقارئ 
و�حدة  نغمة  �سكلت  �لرو�ية  �أحد�ث  فكل  ملل، 
جتدها، و�أنت ت�سغي لها، تبد�أ هادئة عند عامل 
�ل�سحفي عا�سف ثم تاأخذ يف �لت�ساعد �سيئا 
�إىل �سخب عايل ج�ّسده  �أن حتولت  �إىل  ف�سيئًا 
�ل�رش�ع �لعقائدي و�لدماء �لتي �سكبت ب�سببه 

علي �سطح �لبحر.
و�إمنا  ترفًا  يكن  مل  �لرو�ية  يف  �لو�سف  �ن 
فيها  جرت  متما�سكة  بيئة  خلق  يف  �ساهم 
�ن  �يل  ن�سري  �ن  لبد  وكذ�لك  �لرو�ية  �حد�ث 
�ل�رشد  يف  �ل�سرتجاع  تقنية  ��ستخدم  �لكاتب 
�لرو�ية  جعل  مما  منظمة  حبكة  مع  باإتقان 

تنا�سب كل �أذو�ق �لقر�ء باختالف م�ساربهم .
 ويف �لخري لبد �ن ن�سري �ل �ن �لرو�ية �سقت 
لنف�سها طريقًا من حيث �لبناء �لفني و�لفكري 
من  ونتوقع  �لنقاد  من  �لعديد  �إ�سادة  ونالت 
�لكاتب مزيد من �لبد�ع ل �سيما �ن حا�رشنا 
و�لفريقي  �لعربي  و�ملحيطني  �ل�سود�ن  يف 
��سبح �كرت ت�سوقا وترقبا لكل ماهو جديد من 
فن و�ن ما �جنز يف �ملا�سي ��سبح غري كايف 

للتعبري عن �حو�لنا �لتي نعي�سها �لن .

اقتباس
 

�لعامل كتاب من ل ي�سافر فيه ل يرى �سوى �سفحة 
و�حدة.

ماركو�ش �أوريليو�ش

1
�لُب�ْستاينُّ �لذي ظلَّ طو�َل 

حياته يعتني ِبَوْرد�ِته، 
وردًة تْلَو وردٍة، قّرر 

�أخرًي� �أْن يْعتني بنْف�ِسه 
فقْط، بْعَد �أْن �ساأَل نف�سه: 

مِلَ �أ�سْعُت عْمري هكذ� 
َهدًر� ؟!

2
�لوردُة �لتي َكّلَفني �لربُّ 

بالعتناء بها،
�َساأْرعاها كما يْنبغي،
�َساأظُل بجو�رها دْوًما
مْهما كّلفني هذ� ِمن 

عناْء.

3
ُترى..

ما ذنُب وردٍة حتيُط بها 
�لأ�سو�ُك ِمن كلِّ �جتاْه ؟

4
يا وردًة

يْهو�ها �جلميُع �لآَن
كيَف حاُلهْم معِك

و�أْنِت َتْذُبلنْي ؟
5

�لوردُة �لتي كْنُت �أ�سُعها 
مْنذ ما�ٍش

يف عينيَّ
خائًفا عليها،

اها ِمن  وحامًيا �إيَّ

�لأ�سو�ِك و�مُلتطّفلني
كنني �لقرت�ُب  �لآَن لْن مُيْ

مْنها
رمّبا َيْكفيني �أْن �أُر�قبها 

ِمن بعيٍد
رمّبا �أْكتفي برحيلي 

عْنها
دوَن �أْن �أقوَل لها ود�ًعا

دوَن �أْن �أْذُرَف علْيها 
دموعي

مْكتفًيا بُجْرٍح قْد يد�ويه 
�لن�سياُن

�أْو رمّبا تاأْتي وردٌة �أْخرى
وتكوُن جديرًة بهذ� 

�لهتماْم.

عاطف محمد عبد المجيد 

ثقافة 

من حكايات الوردةهل تتطلب الكتابة األدبية طقوس��ًا خاصة؟
�لدويل  �ل�سارقة  معر�ش  من  �لـ36  �لدورة  خ�س�ست 
حو�رية  جل�سة  �ل�سارقة،  �إك�سبو  مبركز  للكتاب، 
تقاليد  تاأثري  ملناق�سة  �لأدب،  ملتقى  ��ست�سافها 

وعاد�ت �ملبدعني على ُمنجزهم �لأدبي و�لإبد�عي.
و�لرو�ئية  �لكاتبة  من  كل  �جلل�سة  يف  و�سارك 
�لدكتور  �لأكادميي  و�لناقد  �لنمر،  فتحية  �لإمار�تية 
�لإمار�تي  و�ل�ساعر  و�لرو�ئي  عبد�ملطلب،  حممد 
حم�سن  �لإمار�تي  �لقا�ش  و�أد�رها  �لعميمي،  �سلطان 
حتول  �إمكانية  مدى  خاللها  بحثو�  وقد  �سليمان، 
�لتي  �لطقو�ش،  ي�سبه  ما  �إىل  �ملبدعني  بع�ش  عاد�ت 
ترت�سخ لديهم بالتكر�ر مع حركة �لزمن، كما ناق�ست 

مدى تاأثري هذه �لطقو�ش على منجز�تهم �لإبد�عية.
بد�أ �لدكتور حممد عبد�ملطلب حديثه بالإ�سارة �إىل �أن 
مو�سوع �جلل�سة قد يكون ملتب�سًا بع�ش �ل�سيء، موؤكد�ً 
�جلل�سة  ت�ست�سيف  �أن  �جليدة  �مل�سادفات  من  �أنه 
�ش بع�ش �لتقاليد و�لعاد�ت عند  رو�ئية و�ساعر�، لتلمُّ
على  �نعكا�ساتها  على  و�لتعرف  و�لرو�ئيني،  �ل�سعر�ء 
�أعمالهم، م�سري� �إىل حر�سه يف �لنقد على �لف�سل بني 
�لن�ش و�ملبدع، مبا ل ُيحّمل �ملبدع م�سوؤوليات عّما 

يف �لن�ش من �نفعالت وجتاوز�ت وما �إىل ذلك.
�لقر�ء�ت  بع�ش  �إىل  “بالنظر  عبد�ملطلب  و�أ�ساف 
�ل�سعر�ء  من  كبري  عدد  تاأُثر  جند  �لقدمي،  �ل�سعر  يف 
�أقر�أ  كنت  عندما  فمثال  �أحد�ث،  من  بهم  ُيحيط  مبا 
�لالتي  حمبوباته  معظم  �أن  لحظت  �لقي�ش  لمرئ 
كلمة  ��سمها  ي�سبق  �ل�سعرية  ن�سو�سه  يف  يردن  ُكّن 
مبعظم  �لكلمة  هذه  ترتبط  ملاذ�  �أت�ساءل  وكنت  ‘�أم‘، 
�سريته  يف  ونقبت  بحثت  وعندما  �لغزلية،  ن�سو�سه 
�لذ�تية �كت�سفت �أنه كان قد فقد �أمه منذ �خلام�سة من 
عمره، ويبدو �أنه كان يبحث عن دفء وحنان �لأم يف 

�أعماله، و�أنا ل �أجزم بتاأثري مثل هذه �لظو�هر، لأنها 
قد تكون ذ�ت �رتباط بجو�نب نف�سية �أكرث من كونها 

مرتبطة بالتقاليد”.
و�أردف عبد�ملطلب “عند �حلديث عن عاد�ت وطقو�ش 
�ملبدعني، ل بد من �لتاأكيد على �أننا يف �لعامل �لعربي 
�حلقيقية،  �لذ�تية  �سرينا  ب�رشد  لنا  م�سموح  غري 
ل  جانبي  ومن  �ملنقحة،  �لذ�تية  �ل�سرية  هو  و�ملتاح 
و�أبحث  �لكتاب  لكاتب من  ذ�تية  �سريًة  �أقر�أ  �أن  ميكن 
عنها يف عمله، ويف هذ� �ل�سدد لدينا مناذج ملبدعني 
تعر�سو�  �حلقيقية  �لذ�تية  �سريهم  كتبو�  عندما  كرث 
هوؤلء  ومن  �أهلهم،  من  حتى  �لجتماعية  للمقاطعة 
كتب  �لذي  �سكري  حممد  �ملغربي  �لكاتب  ذكر  ميكن 
�لعام  يف  �حلايف  �خلبز  رو�ية  يف  �لذ�تية  �سريته 

.”1972
عاد�ت  حتول  �إمكانية  �لأدباء  ناق�ش  �جلل�سة  خالل 
ترت�سخ  �لتي  �لطقو�ش،  ي�سبه  ما  �إىل  �ملبدعني  بع�ش 

لديهم ومدى تاأثريها
من جانبه �ختلف �سلطان �لعميمي مع نظرييه يف ما 
ذهبا �إليه من وجود طقو�ش ترتبط باملنجز �لإبد�عي، 
لفتًا �إىل �أن وجهة نظره ل تلغي وجود هذه �لظاهرة، 
فهناك من يرى وجود طقو�ش خا�سة بالكتابة، كما 
“لكني  ويتابع  بالقر�ءة،  خا�سة  طقو�سا  هناك  �أن 
�أرى �أن طقو�ش �لكتابة حتولت عند بع�ش �لكتاب �إىل 

وهم”.
�أبد�ً  مرتبط  غري  عندي  “�لإبد�ع  �لعميمي  و�أ�ساف 
بالطقو�ش، فهناك عدد كبري من �لكتاب �لذين و�سلو� 
�إىل �لعاملية يف حني �أنهم مل يوؤمنو� بطقو�ش �لكتابة، 
و�لعك�ش  �لأعمال  و�أروع  �أجمل  تقدمي  و��ستطاعو� 
�مل�ساألة  هذه  �أن  �أرى  نظري  وجهة  ومن  �سحيح، 
�لكتاب،  بع�ش  لدى  �لنف�سي  باجلانب  �أكرث  مرتبطة 
من  عدد  �سري  يف  ذكرت  غريبة  طقو�ش  هناك  حيث 
�إل على  توؤكد  فاإنها ل  �إذ� �سحت معلوماتها  �لكتاب 

وجود ��سطر�ب لدى �لكاتب”.
بالرو�ئي  هنا  ن�ست�سهد  �أن  “ميكن  �لعميمي  و�أردف 
�لأمريكي �إرن�ست همنغو�ي، �حلائز على جائزة نوبل 
كان  �أنه  عنه  ُيذكر  حيث   ،1954 �لعام  يف  لالآد�ب 
مقا�سه،  من  �أكرب  حذ�ًء  منتعاًل  منزله،  �سطح  يعتلي 
�أن  قبل  و�قفًا،  ليكتب  ر�سا�ش  وقلم  �أور�ق  وبيده 
ينهي حياته منتحر�ً فيما بعد، كما ميكن ذكر جوزيه 
نوبل  جائزة  على  �أي�سًا  ح�سل  �لذي  �سار�ماغو، 
�سخ�ش  ‘�أنا  قال:  �لطقو�ش  عن  �سئل  فعندما  لالآد�ب، 
ظاهرة  و�أ�سف  �لأ�سياء’.  �أُ�سخم  ل  للغاية  طبيعي 
�لإلهام،  ��سمه  ب�سيء  �أُوؤمن  ول  بامل�سكلة،  �لطقو�ش 

�أوؤمن فقط بالعمل و�لجتهاد و�لكتابة”.

بغداد_ متابعة

ًً


