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ما ينش��ر عبر مواقع التواصل االجتماعي... شعر حقيقي أم قصائد »اليكات«؟

ونحن نواجه هذا الف�ضاء الإلكرتوين املفتوح على 
من  العديد  يعرت�ضنا  والجتاهات،  اجلهات  كل 
الكتابات  من  الهائل  العدد  هذا  حول  الت�ضاوؤلت 
اأو  كتاب  اأو  ك�ضعراء  اأنف�ضهم  اأ�ضحابها  يطرح  التي 
الإ�ضدار  �رصامة  من  متخل�ضني  عام،  ب�ضكل  اأدباء 
فعاًل؟  �ضعراء  هم  فهل  النقاد.  عيون  ومن  الورقي، 
منهم  ق�ضم  جنح  هل  فعال؟  �ضعر  يكتبونه  ما  وهل 
يف تقدمي ق�ضيدة نا�ضجة فنيًا؟ هل اأ�ضبحوا جزءا 
من امل�ضهد ال�ضعري العربي؟ اأم اإن كتاباتهم جمرد 
ال�ضعر  وملاذا  لأ�ضدقاء؟  اأ�ضدقاء  يبثها  »خواطر« 
و�ضائل  يف  مثال  ق�ضرية  ق�ضة  نقراأ  ل  ملاذا  فقط؟ 

الت�ضال الجتماعي اإل ما ندر؟
امل�ضاوي  ال�ضالم  عبد  الدكتور  الأكادميي  الناقد   
متابع جيد للم�ضهد الأدبي، ورقيًا واإلكرتونيًا، يقول: 
التوا�ضل  ي�ضعب تو�ضيف كل من ين�رص يف مواقع 
ال�ضطالحي  باملعنى  بـ»ال�ضعراء«،  الجتماعي 
النقد  يحددها  التي  بالطريقة  اأي  »ال�ضعراء«  لكلمة 
لل�ضعر.  الفنية  املعايري  ح�ضب  والأكادميي  الأدبي 
ما  وفيها  ثابت،  هو  ما  فيها  املعايري  هذه  وحتى 
والذوقي  احل�ضاري  للتحول  وم�ضاير  متحول  هو 
هذا  يف  احل�ضم  اأن  ذلك  الإن�ضانية.  للمجتمعات 
املو�ضوع يتطلب اإجناز بحوث ودرا�ضات اإح�ضائية 

وفنية للو�ضول اإىل نتائج علمية مقبولة.
التوا�ضل  ملواقع  ف�ضاًل  امل�ضاوي  الدكتور  ويذكر 
فاإننا  عموما،  بقوله:  ذلك  وي�ضف  الجتماعي، 
الفن  على  الإلكرتونية  الواقع  هذه  ف�ضل  ننكر  ل 
على  ال�ضعرية  الدواوين  حبي�س  ظل  الذي  ال�ضعري 
ُمتاحًا  جتعله  التي  املنابر  اإىل  وُمفتقراً  الرفوف، 
للنا�س.  فهذه املواقع اأتاحت للجميع فتح ح�ضابات 
�ضخ�ضية، ون�رص ما يرغبون يف ن�رصه، دون املرور 
ال�ضفحات  على  القائمني  من  الرقيب  مق�ّس  حتت 
هي  دائما  ال�ضعراء  مطالب  كانت  واإذا  الثقافية. 
هذه  اأن  �ضك  فال  يومية،  حالة  الق�ضيدة  جعل 
اإي�ضالها اإىل  املواقع قد �ضاهمت ب�ضكل مده�س يف 
فموكول  الإبداعية  التجارب  تقييم  اأما  جمهورها. 
لذوي الخت�ضا�س من الدار�ضني.... قد يقول قائل: 
املتطفلني  اأمام  الباب  فتحت  قد  الن�رص  �ضهولة  اإن 
وخ�ضائ�ضه....  ال�ضعري  الفن  باأوليات  واجلاهلني 
لَيُكْن، لأن ال�ضعر احلقيقي يبقىـ  اأبداـً  حمميًا بعيون 
املتذوقني والنقاد العارفني. اأما ملاذا ال�ضعر الأكرث 
فيجيب  الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  على  انت�ضاراً 
الدكتور امل�ضاوي: اأكرث من الرواية والق�ضة، فاأعتقد 
القدمي....  امل�ضاعر، مثلما كان يف  اإىل  الأقرب  لأنه 
الكثريين.  فيه  ُيْطمُع  كتابته  ا�ضت�ضهال  ورمبا 
املغلوطة  النظرة  ولعل  امَلاأْتى.  �ضهُل  اأنه  فيظنون 
التي وقع فيها كثريون من الذين فهموا اأن ق�ضيدة 
كالم  لأي  احلر  والتوزيع  نرثاً  الكتابة  هي  النرث 
يحظى  »ال�ضعر«  جعل  مما  فهذا  ال�ضفحة....  على 

الذكي  اجلمهور  اأما  التداول.  يف  الأوىل  باملراتب 
العارف بال�ضعر وقَيمه الفنية والدللية، فال �ضك اأنه 
ل  التي  املواقع  هذه  يف  احلقيقي  بال�ضعر  ي�ضتمتع 
نعدم فيها اجلودة والإمتاع.  ولكن ال�ضاعر والكاتب 
�رصيف ال�ضافعي، له روؤية يطرحها من خالل كونه 
له العديد من الإ�ضدارات الورقية، اإىل جانب كونه 
فيقول:  »في�ضبوك«،  على  اأ�ضعاره  من  ين�رص مقاطع 
بو�ضفها  لي�س  التوا�ضل  �ضبكات  عن  اأحتدث  �ضوف 
وعاء ن�رص، فهذا لي�س الغر�س من ن�ضوئها والتعاطي 
جديد  اأدبي  �ضنف  تبلور  يثبت  مل  اأنه  كما  معها، 
يو�ضف باأنه »في�ضبوكي« مثاًل. وي�ضيف: لكن، مما 
ل �ضك فيه، اأن الإنرتنت، و�ضبكات التوا�ضل، اأ�ضهمت 
ـ فيما يخ�س ال�ضعر مثاًل ـ يف اأن تبدو اللحظة الآنية 
منا�ضبة متامًا، لعودة الق�ضيدة احليوية، اأو ميالدها 
ب�ضورتها النقية، بل لعلها اللحظة التاريخية الأكرث 
مثالية منذ �ضنوات بعيدة، بعد اأن انهارت الو�ضائط 
التقليدية لتو�ضيل الن�س، وانقاد النقاد والو�ضطاء 
معلنني  الذاكرة،  يف  بارد  مكان  اإىل  النتفاعيون 
يف  واملنع  التمرير  على  قدرتهم  وعدم  اإفال�ضهم، 

ع�رص الرقمية والف�ضاءات املفتوحة.
على  القادرين  فاإن  ذلك،  مع  ال�ضافعي:  وي�ضيف 
»املوهوبني«  العرب  ال�ضعراء  الفر�ضة من  ا�ضتغالل 
الأزمة  لأن جوهر  الأ�ضابع،  على  عداً  عدهم  ميكن 
ل يزال قائمًا، وهو اجلوهر ال�ضعري نف�ضه، املعدن 
اأندره  وما  املجردة،  النقية  �ضورته  يف  الأ�ضيل 

و�ضط هذا الفي�ضان ال�ضعري الزاعق اجلارف.
»املجال  اأن  ال�ضافعي  �رصيف  ال�ضاعر  ويرى 
وقتما  ي�ضاء،  ما  ال�ضاعر  ليقول  متاحًا  �ضار 

الإلكرتوين  والن�رص  ي�ضاء،  التي  بالطريقة  ي�ضاء، 
ال�ضخ�ضي  موقعه  �ضفحات  يف  الإنرتنت،  عرب 
الإلكرتونية  وال�ضحف  املواقع  يف  اأو  مدونته  اأو 
ال�ضاعر من كثري جداً من  اأعفى هذا  ال�ضيت،  ذائعة 
البوابات ال�ضلطوية والنخبوية والرقابية التقليدية، 
ومكنه من الن�رص ب�ضهولة، بل اإنه اأحيانًا ميتلك حق 
تن�ضيق وتثبيت ق�ضيدته بيده يف هذه ال�ضحيفة اأو 
ذلك املوقع، والإعالن عنها يف ال�ضفحة الرئي�ضية. 
هذه  اجلديدة  لكتابته  ال�ضاعر  يختار  اأن  ومنطقي 
املجاز  التواءات  اإن  حيث  �ضهاًل،  حيًا،  لغويًا  وعاء 
يحلم  الذي  ال�ضعري(،  )التداول  �ضيولة  كثرياً  تعوق 
به«. اإنه ع�رص الفر�س املتاحة حقًا، ع�رص العدالة 
فالعالقة  جداً،  مقبول  بقدر  املتحققة  الفرتا�ضية 
�ضارت مبا�رصة اإىل حد كبري بني ال�ضاعر واجلمهور 
موؤ�ض�ضات  م�ضوؤولية  وتقل�ضت  الرقمي،  الف�ضاء  يف 
ينتظر  ل  الآن  ال�ضاعر  املوؤ�ض�ضات.  كل  بل  الدولة، 
اإقراراً من اأحد، ول توقيعًا على خمطوط ديوانه، كي 
يكون. حتى الن�رص الورقي ذاته، يبدو وقد تاأثر كثرياً 
ت�ضهيالت  اأن  اأحد  ينكر  فال  الرقمية،  الثورة  بهذه 
يف  اخلا�ضة،  الن�رص  دور  قدمتها  للغاية  عظيمة 
يف  الراغبني  والأدباء  لل�ضعراء  الأخرية  ال�ضنوات 
الن�رص لديها، ول اأظن اأن م�ضاهمة مادية غري مبالغ 
فيها من الأديب يف تكلفة ن�رص كتابه �ضتقف عائقًا 
اأن  خ�ضو�ضًا  والتحقق،  الوجود  يف  طموحه  اأمام 
كتابه  حقق  اإن  واأنه  الأ�ضا�س،  يف  �ضناعة  الكتابة 
بالقدر  ماديا،  هو  ينتفع  ف�ضوف  ت�ضويقيًا،  رواجًا 

الذي ينتفع به النا�رص.
هذه  رقميًا:  ع�رصاً  نعي�س  اأننا  ال�ضافعي  واعترب 

وانعكا�ضات  تاأثريات  تغيب  اأن  ميكن  ول  حقيقة، 
ال�ضاعر  يكتبه  عما  ـ  حياة  كنمط  ـ  »الرقمية«  هذه 
اآخر،  ع�رص  عن  يكتب  فاإنه  واإل  اليوم،  احلقيقي 
والن�رص  اآخر.  كوكب  فوق  اأخرى،  حياة  ويعي�س 
وجوه  ـ  كل  ولي�س  ـ  اأحد  هو  لل�ضعر  الإلكرتوين 
بالتاأكيد  الأهم  لكن  لل�ضاعر.  الرقمي  الجتياح 
للن�رص،  جديد  كوعاء  للرقمية  ال�ضاعر  اختيار  من 
معاناة  عن  معرباً  جديداً،  الوعاء  يف  ما  يكون  اأن 
واأ�ضاف  اخلانق.  الرقمي  الع�رص  يف  الإن�ضان 
يف  مرهونة  ال�ضعر«  »حياة  كانت  اإذا  ال�ضافعي: 
الن�س  فبقدرة  حياة«،  »�ضعر  بكونه  الأ�ضا�س 
الطبيعي واحلركة احلرة، من  النب�س  احليوي على 
واأطراف  اأك�ضجني  واأ�ضطوانات  اإعا�ضة  اأجهزة  دون 
ويتحدد  وخ�ضوبته،  عافيته  ُتقا�س  �ضناعية، 
خارج  الفرتا�ضي  عمره  وميتد  احلقيقي،  عمره 
نطالب  اأن  قبل  ال�ضافعي:  ويقول  والزمان.  املكان 
على  باللوم  ملقني  للقراء،  خبزاً  ال�ضعر  يعود  باأن 
القوى القاهرة وال�رصوط والعوامل امل�ضاعدة، يجب 
نف�ضه،  وبني  بينه  امل�ضافة  اأوًل  ال�ضاعر  يلغي  اأن 
وبالتايل تذوب امل�ضافة بينه وبني قارئه، وتخرتق 
دعم  باأي  ل  الذاتية،  بقوتها  احلدود،  كل  ق�ضائده 
خارجي. اإن ح�ضور القارئ، بل حلوله، يف املاهية 
الإبداعية امللغزة، هو و�ضع طبيعي يعك�س انفتاح 
املبدع كاإن�ضان على اأخيه الإن�ضان، ويعك�س انفتاح 
احل�ضي  العامل  على  اجلديدة  الإبداعية  الكتابة 
واأي�ضًا  املتبادلة،  والعالقات  والوقائع  امل�ضرتك، 
والف�ضاء  والفرتا�ضات  والهواج�س  الأحالم  على 
التخّيلي غري املقت�رص على فئة نخبوية من الب�رص 

دون �ضواها. ولي�ضت هناك م�ضافة اأ�ضاًل بني ال�ضاعر 
والقارئ، ب�رصط األ تكون هناك م�ضافة بني ال�ضاعر 
هذا،  من  انطالقًا  بقوله:  ال�ضافعي  ويختتم  ونف�ضه. 
ويف  الآن،  فيها  نعي�س  التي  الكونية  القرية  ويف 
اأغلبية  امتالك  ظل  ويف  الإلكرتوين،  الن�رص  ف�ضاء 
ال�ضعراء مواقع �ضخ�ضية على �ضبكة الإنرتنت، على 
يكون  اأن  اإىل  يطمح  اأن  املوهوب  احلقيقي  ال�ضاعر 
القارئ،  �ضديقه  و�ضوت  بال�رصورة،  نف�ضه  �ضوت 
اأن  خ�ضو�ضًا  مكان،  كل  يف  الإن�ضان،  �ضديقه 
اأكرث مب�ضريهم  تتعلق  امللحة �ضارت  الب�رص  هموم 
بق�ضاياهم  ولي�س  ذاته،  بوجودهم  امل�ضرتك، 
فال  يتحرر،  اأن  ال�ضعر  على  املت�ضائلة.  الإقليمية 
والن�ضغال  الحت�ضاد  مبعنى  اهتمامًا،  يكون 
والق�ضدية. ال�ضعر عملية حيوية، عادية جداً، لكنها 
هو  ال�ضعر  واله�ضم.  التنف�س  �ضاأن  للوجود،  لزمة 
ال�ضاعر  روح  عليه  ُفطرت  الذي  ال�ضوئي«  »التمثيل 
املوهوب، ومتار�ضه ليل نهار، بكلوروفيلها اخلا�س 
ال�ضم�س كاأوراق  اآلية عملها طاقة  جداً، ول ت�ضتلزم 

النباتات.
كنا  ما  اأن  يعترب  العثمان  حممد  والروائي  ال�ضاعر 
املهمة  الثقافية  املنابر  حجز  يف  �ضابقا  نالحظه 
لأ�ضماء معينة اأو مكر�ضة جعل ال�ضاعر لحقا يبحث 
كال�ضحف  اإنتاجه  فيها  يعر�س  اأخرى  منابر  عن 
والدوريات املهتمة بالأدباء اجليدين املغمورين اأو 
بال�ضعراء ال�ضباب. وي�ضيف العثمان: لأن »في�ضبوك« 
منه  ال�ضعراء  خلق  التوا�ضل؛  لعملية  جيد  منرب  هو 
فمن  وكلمتهم  اأ�ضعارهم  لتو�ضيل  اإعالميا  منربا 
كثرية  مهمة  اأ�ضماء  على  تعرفت  �ضخ�ضيا  خالله 
ذلك  باأن  العثمان  ويعتقد  �ضابقا.  اأعرفها  اأكن  مل 
املكان  هذا  اأعطى  رقابة؛  توجد  ل  لأنه  يح�ضل 
ف�ضاع  وين�رص.  يكتب  اأن  يريد  من  لكل  امل�ضاحة 

الغث مع الثمني.
هو  ما  كل  متابعة  اأحيانا  ن�ضتطيع  ل  واأ�ضاف: 
حقيقي وجيد؛ ب�ضبب الكرثة وعدم التقييم والرقابة 
حقيقية  فو�ضى  الأمر  هذا  خلق  لذلك  اجلادة؛ 
املتابع  لكن  والن�رص.  الرتويج  عملية  يف  وكبرية 
كثف  اإذا  �ضالته  يجد  اأين  يعرف  احلقيقي  واملهتم 
الآن  »في�ضبوك«  اأرى  ذلك  من  الرغم  وعلى  البحث. 
اأن يقوم  اأهم من�ضة لل�ضاعر؛ فهو باأي حلظة ميكن 
اأو  مبا�رص  ببث  يريده  ما  وقراءة  �ضعري  بن�ضاط 
النا�س  من  كبري  لعدد  لي�ضل  فيديو  مقطع  ت�ضوير 
لهذه  اأحتم�س  �ضخ�ضيا  واأنا  الأ�ضقاع؛  ب�ضتى 
اأن�رصها  التي  الفيديوهات  اأن  اخلا�ضية وخ�ضو�ضا 
ت�ضل اإىل قرابة 2000 م�ضاهد.... وهذا عدد ل ميكن 
اأن نراه حا�رصا يف اأي اأم�ضية. ويوؤكد العثمان بثقة: 
اخلطابية  الن�ضاطات  على  �ضاعد  »في�ضبوك«  نعم 
املقالة؛  اأو  كالق�ضة  الكتابية  من  اأكرث  ال�ضوتية 
الوقت الكايف لقراءة من�ضور  فمن يتابع لي�س لديه 
املن�ضورات  زحمة  اأن  اأو  دقائق؛   10 ي�ضتغرق  قد 
مع  التعامل  ف�ضهولة  ذلك....  على  قادر  غري  جتعله 

بغداد_ متابعة

"بينوكيو"
في نينوى يسهم في تنمية 
بين الغربة واإلبداعأمين يكتب: الحلم الكبيرالطفل لمرحلة ما بعد داعش

�ضدر موؤخرا عن من�ضورات املتو�ضط – اإيطاليا، كتاب "بينوكيو، ق�ضة دمية متحركة" 
ويعد  وّقا�س".  "يو�ضف  الإيطايل  ال�ضوري  الكاتب  ترجمة  من  كوّلودي"  "كارلو  لـ 
رواية "بينوكيو" واحدة من الأعمال الكربى يف الأدب الإيطايل، فالرواية تتحدث عن 
الت�رّصد واجلوع، عن حانات �ضيئة ال�ضمعة، عن �رصطة وم�ضانق، ويفر�س طق�س واإيقاع 
اأثار  "ما  وّقا�س:  يو�ضف  العمل  يقول مرتجم  للكتاب  مقدمته  اجلريئة. يف  املجازفة 
الّنّقاد  اأن معظم  الرواية،  انتباهي، من خالل قراءات متفّرقة ملقالت نقدية عن هذه 
اأنتجْتها  التي  امُلب�ّضطة  ديزين  والت  ن�ضخة  من  بينوكيو  يعرفون  اأنهم  يبدو  والأدبــاء 
هوليوود عام 1940، اأو الن�ضخة املخت�رصة التي اأّتفق، ب�ضكل ما، على اأنها اأكرث مالءمة 

ة احلقيقية. لالأطفال، حيث الأحداث غالًبا ما تاأخذ م�ضارات، ل عالقة لها بالق�ضّ

اأقامت رو�ضة قمر الزمان بالتعاون مع البيت الثقايف يف نينوى، احتفالية 
ترحيبية باأطفال املنطقة للم�ضاهمة يف تنمية الطفل لفرتة ما بعد داع�س.

يف  بامل�ضاركة  �رصرنا  الــقــادر،  عبد  مثنى  الثقايف  البيت  مدير  ــال  وق
العالقة بني  تر�ضيخ  �ضاأنها  التي من  الطروحات  الحتفالية وقدمنا بع�س 
املوؤ�ض�ضات الثقافية واملوؤ�ض�ضات الرتبوية واإنتاج جتربة جديدة يف جمال 
تاأهيل الطفل منذ ال�ضغر للتعامل مع واقع احلياة املعا�رصة مبا يتنا�ضب 
على  الثقايف  البيت  يف  الطفل  م�ضوؤولة  �ضددت  جانبها،  من  الطفل.  و�ضن 
�رصورة حماية الطفل من املوؤثرات الطارئة نتيجة الظروف التي مرت بها 

املحافظة بعد فرتة احتالل تنظيم داع�س الإرهابي للمدينة.

دار  اإن�ضاء  ق�ضة  فيه  يحكى  مقال  اأمني  م�ضطفى  كتب   ،1955 عام  نوفمرب  فى 
اأخبار اليوم، فكتب يقول حتت عنوان "ق�ضة حب":

اإنها حلم كبري وق�ضة حب، فيها لقاء وفراق وع�ضق و�ضوق وفرحة ولوعة، وقرب 
وهجر، بداأنا ب�ضقة فوق ال�ضطوح ب�ضارع ق�رص النيل، وكانت اأزمة امل�ضاكن خانقة 

وكنا ندخل ال�ضقة ب�ضلم حديدي ك�ضلم املطبخ. 
كنا نحلم وعيوننا مغلقة، ولو فتحنا عيوننا ما اأ�ضدرنا اأخبار اليوم اأبدا، كانت 
اأمامنا م�ضاعب واأهوال ومتاعب عمالقة، مل نرها لأننا كنا اأقزاما ميلوؤهم الأمل 
واحللم. كل اخلرباء توقعوا لنا الف�ضل وال�ضقوط، وكنا وحدنا اجلهالء ومل يكن معنا 

اإل اإمياننا باهلل وعرقنا وتفاوؤلنا.

حليم بركات: نعّرف الإبداع باأنه اإنتاج اأعمال جديدة ل �ضبيه لها يف ال�ضابق 
ب�ضبب ح�ضول روؤية متفردة للعالقات بني الأ�ضياء اأو الكائنات مل يرها اأحد من 
قبل. اإنه التخّيل اخلالق الذي ميّكن املبدع من اأن يرى عالقات جديدة هي غري 
لوكا�س(  تو�ضل )جورج  ونتعامل معها.  نراها  اأن  اعتدنا  التي  العالقات  تلك 
باأعمالهم   .. الإن�ضانية  تقّدم  رواًدا يف  دائًما  العظماء كانوا  “الفنانني  اأن  اإىل 
الإبداعية”. وربط )فرويد( بني الإبداع والأحالم حني تخف الرقابة ال�ضارمة 
على الالوعي بفعل الوعي التقليدي. ويرى )لوران�س هاترير( اأن “املبدع ميلك 
قدرة عقلية خا�ضة على ال�ضتفادة من جتاربه الواعية وغري الواعية باختيار 

م�ضاعره واأفكاره وتنظيمها وتكثيفها و�ضياغتها اأفكاًرا ونتاًجا جيًدا”. 

مصطفىصدر حديثا البيت 

الثقافي
العالقة

قراءة في كتاب

الإمـــاراتية  لل�ضاعرة  رواية  لوؤلوؤة"  فمي  "يف 
امل�ضـــرية  الدار  عن  �ضدرت  �ضقر  ميـــ�ضون 
الثانية  روايتها  وهي  القاهرة،  يف  اللبنانية 
�ضعرية،  دواوين  ع�رصة  وبعد  »ريحانة«،  بعد 

ومعار�س ت�ضكيلية عدة.
وحياة  اللوؤلوؤ  �ضـــيد  عامل  الرواية  تتناول 
الغــوا�ضني على مراكب ال�ضيد، وت�ضلط ال�ضوء 
ي�ضع  الذي  اللوؤلوؤ  بريق  بني  ما  املفارقة  على 
ظلمة  بني  وما  وامل�ضاهري  الأثرياء  اأعناق  من 
اجلواهر  جالبي  حياة  وبوؤ�س  املغا�ضات 

النفي�ضة.
لتوثق  البحر  بحياة  الــرواية  تكـــتـــفي  ل 
تقدم  بل  فقط،  وطقو�ضه  الغو�س  تواريخ 
بانوراما كاملة حلياة الإمارات يف تلك احلقبة 
يف خيوط �رصد متوازية، فتتنقل بني احل�ضون 
ال�ضيد  ومدن  البدو  ومناطق  الإبل  ومزارع 
وحتتفي  ال�ضحوح،  وجبال  الغوا�ضني  وخيام 
ثنايا  بني  وتقدم  جمموعة،  كل  بخ�ضو�ضية 
واأحداثًا  �ضــخــــ�ضــيات  املتــــخيلة  الق�ضة 
بع�س  يف  التاأريخ  حد  اإىل  ت�ضل  الواقع  من 

املوا�ضع.
ولكـــن  املكان  يف  فقط  تــتـــحرك  ل  الـــرواية 
الزمن  يف  معا�رصاً  عاملًا  تــقدم  بالتوازي 
احلــــايل لـــفتاة مـــن الإمارات تدر�س وتعــي�س 
اأجل بحث  اإىل وطنها من  القاهرة وت�ضافر  يف 
يفتح لها اآفاقًا وعوامل يتـــداخل فيها الواقعي 
بالأ�ضطــــــوري واحلقــــيقي باخليايل، وتنفتح 
وم�ضت�رصقني  لرحالة  ووثائق  ر�ضائل  علـــى 
اخلليج  تاريخ  مـــن  مهمـــة  مرحــلة  ت�ضـــيء 

واأطماع الدول ال�ضتعمارية فيه.
حمفوفة  رحلة  يف  البطالت  اإحدى  وت�ضافر 
الأ�ضطورية لتعرفنا  الهند  اإىل عوامل  باملخاطر 
تزوجوا  عرب  واأبناء  عرب  فيها  يعي�س  مبدن 
املعا�رصة  البطلة  مترد  وبني  هنديات،  من 
م�ضى  زمن  من  بطالت  ومترد  حياتها  على 
�رصاعها  يف  الإرادة  حمك  على  الرواية  تقف 
لنا  لرت�ضد  وال�ضيا�ضي،  الجتماعي  الواقع  مع 
اخلروج  عتبة  على  وهي  املدن  تلك  مالمح 
من ع�رص اللوؤلوؤ اإىل ع�رص الزيت، حيث ل جتد 
ت�ضبح  وحيث  لها،  مكانًا  الوادعة  الأحالم 

اأ�ضياء كثرية غري ذات قيمة يف العامل اجلديد.

اقتباس
 

احذر من العلم الزائف، فهو اأخطر من اجلهل. 
جورج برنارد �ضو

اأنا يف النهار رجل عادي
يوؤدي واجباته العادية دون 

اأن ي�ضتكي
كاأي خروف يف القطيع 

لكنني يف الليل
ن�رص يعتلي اله�ضبة

وفري�ضتي ترتاح حتت 
خمالبي

حمامة م�ضافرة.. اإليك
لك كل الدفء،

'هذه ال�ضاعة التي �ضتدنينا
اأو تفرقنا، اأو تذكرنا باأن 

ليلتنا هذه
قد تكون الأخرية، وتعرف 

اأنها خ�ضارة اأخرى

�ضيعتاد عليها القلب مع 
الوقت'

فالوقت ذلك املب�ضع
يف يد جراح خمبول �ضيعلمنا 

األ ننخدع
بوهم الثبات:

'اأقل مما يكفي، اأكرث مما 
نحتاج'.

اأقل مما يكفي هذا الأرث 
الفائ�س من مكمنه

يف �ضيحة احلب الأوىل
اأوىل يف كل مرة.

اأكرث مما نحتاج طعم الرغبة 
هذا

كما مل نذقه من قبل
مل نذقه من قبل.

سركون بولص

ثقافة 

تحوالت الرجل العاديأنطون تشيخوف: اعترافات في رسائل من دون رقابة
األفوا  اأنطون ت�ضيخوف جيدا باأنه واحد من الذين  ُيعرف 
الأدبية  اأعماله  و�ضارفت  وامل�رصح،  الق�ضة  يف  بغزارة 
�رّصح  الذي  الطبيب  باأنه  اأي�ضا  ُيعرف  ن�س.  ال�ضتمئة 
هي  وهذه  الرو�ضي،  املجتمع  الثاقبة  نظرته  مبب�ضع 
الرباعة الأ�ضيلة والطليعية التي جعلته رمبا اأ�ضهر كاتب 
يف  لالإن�ضان  الت�ضدي  من  يجعل  الإطالق  على  ق�ضة 

و�ضطه الجتماعي اأداة لخرتاق عامل الأدب.
رغم حياته الق�ضرية التي مل تتعد 44 عامًا، فاإنه ا�ضتطاع 
اأن يفر�س نف�ضه مناراً لُكتَّاب الق�ضة يف القرن الع�رصين 
حتى اأن النقاد الأدبيني ويف اأ�ضكال تعبريية اأخرى قرنوا 
ا�ضمه بكتاب اآخرين لو�ضفهم بالرباعة. ومنهم على �ضبيل 
املثال ل احل�رص الأمريكيان جون �ضيفر )املتوج بجائزة 
البوليتزر يف الق�ضة( ورميوند كارفر والإيرلندي ويليام 

تريفور واحلائزة على نوبل لالآداب اآلي�س مونرو. 
الكاتب  بهذا  اأ�ضلوبية خا�ضة  عن  احلديث  يجوز  كان  اإن 
الأدب،  قلعة  داخل  الأجيال  تعرب  اأن  ا�ضتطاعت  الرو�ضي 
واللعب  اأحيانا،  اخلفة  وروح  بال�ضبط،  الأ�ضلوبية  فتلك 
هي ما تعرب عنه ر�ضائله التي ن�رصت يف ترجمة فرن�ضية 
نادين  الرو�ضي  الأدب  يف  اخلبرية  اإجناز  من  جديدة 
ر�ضائل  باأحالمي-  "العي�س  كتاب  اإجناز  دوبورفيو. 
اإن املرتجمة مل تكتف  اإذ  بالهينة،  حياة" مهمة مل تكن 
املن�ضورة  الر�ضائل  اختارت  التي  هي  بل  كتاٍب  برتجمة 
يت�ضمن  الذي  ال�ضوفياتي،  الأر�ضيف  اإىل  فعادت   .
طيلة  واملمتدة  الغزيرة  الكاتب  لر�ضائل  الكاملة  الطبعة 
بكتاب  العبور  هي  اإًذا  املهمة  تكن  مل  الق�ضرية.  حياته 
اأكادميية  ثانية، بقدر ما كانت مهمة  لغة  اإىل  مرا�ضالت 
وتفا�ضيلها،  الأ�ضلية  الر�ضائل  اأثر  فيها املرتجمة  تقّفت 
وك�ضفت اأي�ضًا عن املقاطع اجلريئة وال�ضادمة وال�ضاخرة 
الرقابة  �ضاءت  التي  العام،  الذوق  عن  واخلارجة 

لتجعلها  ت�ضيخوف  اأعمال  من  جتتزاأ  اأن  ال�ضوفياتية 
املرتجمة  اأعادت  ال�ضوفياتية.  احلقبة  يف  للن�رص  قابلة 
الرقابة عمداً  اأغفلتها  التي  املقاطع  الكاتب هذه  اإىل  اإًذا 
يكون  اأن  على  الرهيبة  قدرته  من  جزًءا  اأعادت  ومعها 
هذه  ولرمبا  بل�ضانهم،  يتحدث  واأن  اجلميع،  من  قريبًا 
واحدة  يف  يوؤكدها  التي  القا�س،  اأعمال  يف  القوة  هي 
عمله  اأن  الر�ضالة  هذه  يف  ت�ضيخوف  يعترب  ر�ضائله.  من 
ككاتب يقت�رص على موهبته يف اقتنا�س اجلزء املهم يف 
ال�ضخ�ضيات ويف طريقة عي�ضها واأن ي�ضيء هذه النقاط 
ياأخذ  اإنه  بال�ضبط.  الفرادة  هذه  ي�ضنع  ل  ما  اإغفال  مع 
من  ج�ضداً  الكتابة  يف  منها  ي�ضنع  ما  ال�ضخ�ضية  من 
هذه  اللغوية.  والزخارف  املتاع  �ضقط  ويرتك  ودم،  حلم 
الر�ضائل املختارة التي تقدمها دار الن�رص "روبري لفون" 

تذهب   ، ر�ضالة(  )حوايل 800  األف �ضفحة  من  اأكرث  يف 
الو�ضف  ول  الفل�ضفة  يف  تهيم  ل  فهي  الجتاه.  هذا  يف 
اخلارجي للعامل واإلبا�ضه ما ل ي�ضتوجب من ال�ضتعارات 
ت�ضبه  ر�ضائل  هي  بل  اللغوية.  والتعقيدات  الغريبة 
اأ�ضلوبيتها، ح�ضب  اإىل �ضخ�س قريب، وت�ضبه يف  احلديث 
الر�ضائل  ت�ضيخوف. تظهر  الر�ضائل، ق�ض�س  نا�رص كتاب 
باملوهبة  وتن�ضح  جمملها  يف  عالية  �ضفاهية  قدرة 
والع�ضق للم�رصح والق�ضة وللحياة وتعربها نظرة ثاقبة 
والظروف  ال�ضيا�ضية  وحتولته  الرو�ضي  املجتمع  اإىل 
الكاتب  عالقات  وعن  لأغنيائه  كما  ملهم�ضيه  املعي�ضية 
املعقدة بنا�رصيه ورحالته اإىل م�رص وفرن�ضا وم�ضاعبه 
املالية. ت�ضيخوف هنا يكتب �ضريته الذاتية، وق�ضة حياة 
الذي  لالأدب  وتبجيله  توا�ضعه  اأي�ضًا  ويظهر  الآخرين، 
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