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رائدات في الرواية العربية.. بين التبلور واللمسات األنثوية األولى !

ان�شغل  العربية  الرواية  يف حماولة ملراجعة تاريخ 
كتبت  رواية  اأول  هي  “ما  ب�ش�ؤال  الباحثني  بع�ض 
واأخذ عدد منهم على عاتقه  ؟”..  العربي  الأدب  يف 
هيكل”،  ح�شني  لـ”حممد  )زينب(  رواية  اأن  اإثبات 
م�رصي(،  )فالح  با�شم   1914 عام  �شدرت  التي 
لي�شت  عليها،  ا�شمه  يكتب  اأن  خجل  �شاحبها  لأن 
م�ؤرخ�  اأكد  كما  العربي،  الأدب  يف  رواية  اأول  هي 
الأدب ور�شخ�ا لذلك ومنهم الكاتب امل�رصي “يحيى 
للرواية  حقيقية  بداية  اأول  اعتربها  الذي  حقي” 
كما  قبلها،  كتب  ما  كل  واأنكر  فنيًا،  مكتملة  لأنها 
بدر”  طه  املح�شن  عبد  “د.  امل�رصي  الباحث  اعترب 
اأن كل ما كتب قبل رواية )زينب( حماولت للت�شلية 
فيما  فنيًا.  مكتملة  غري  حماولت  واأنها  والرتفية 
ولد  “الطيب  اجلزائري  الباحث  له  مقالة  يف  ذكر 
العرو�شي” مدير مكتبة معهد العامل العربي بباري�ض 
وال�شتياق(  احلّب  يف  الع�ّشاق  )حكاية  رواية  اأن 
التي  اإبراهيم”  بن  “حممد  اجلزائري  مل�ؤلفها 
�شدرت يف 1847، هي الرواية الأوىل وفقًا لتاريخ 
�شعبان”  “بثينة  ال�ش�رية  الباحثة  �شعت  �شدورها. 
يف  الن�شائية  الرواية  من  عام  )مائة  كتابها:  يف 
العامل العربي(، اإىل اإثبات دور املراأة يف مرحلة بداية 
كتابة الرواية العربية، م�ؤكدة على اأن اأول رواية هي 
�شدرت  والتي  ف�از”  “زينب  اللبنانية  للكاتبة  
رواية  الع�اقب(، وتبعتها  با�شم )ح�شن  عام 1899 
لـ”عفيفة كرم”، م�شرية اإىل اأنه قبل عام 1914 كان 
هناك ثالث ع�رصة رواية عربية ن�شائية قد �شدرت، 
جتاهل  كتابها  يف  �شعبان”  “بثينة  ا�شتنكرت  كما 
م�ؤرخ� الأدب جله�د املراأة يف كتابه الرواية، حيث 
اأن كثري من النقاد يعترب “ت�فيق احلكيم” يف رواية 
عالقة  ناق�ض  من  اأول  ه�  ال�رصق(  من  )ع�شف�ر 
واأتى بعده  العالقة،  ال�رصق والغرب وح�شا�شية هذه 
يف  قمتها  العالقة  هذه  و�شلت  حيث  اآخرون  كتاب 
ال�شمال(،  اإىل  الهجرة  )م��شم  �شالح  الطيب  رواية 
يف حني اأن الروائية اللبنانية “عفيفة كرم”، والتي 
ني�ي�رك،  يف  )الهدى(  جريدة  حترير  رئي�ض  كانت 
اأ�شدرت رواية بعن�ان )بديعة وف�ؤاد(، 1906، وهي 
باأ�شل�ب  بالغرب  ال�رصق  عالقة  تناق�ض  رواية  اأول 
ال�رصق(  من  )ع�شف�ر  رواية  بينما  حمكم،  روائي 
اأن  على  ي�ؤكد  ذلك  اأن  اإي  الثالثينات..  يف  �شدرت 
بداأت وكتبت و�شاهمت يف  التي  العربية هي  املراأة 
“بثينة �شعبان”  اأح�شت  الرواية، وقد  تط�ير كتابة 
13 رواية ن�شائية ظهرت قبل رواية )زينب( اأبرزها: 
)قلب الرجل( لـ”لبيبة ها�شم”، و)ح�شناء �شال�نيك( 
وف�ؤاد(  و)بديعة  �ش�ايا”،  ميخائيل  لـ”لبيبة 
لـ”عفيفة كرم”، وقد ن�رصت هذه الرواية يف حلقات 
م�شل�شلة على �شفحات جريدة )الهدى( يف ني�ي�رك.
الروائي  املراأة  �شعبان” اإبداع  “بثينة  وتتبعت  كما 
املراأة  “انبثاق  اأن  على  م�ؤكدة  عام،  مئة  ط�ال 

خم�شينيات  يف  ظهرت  اأعمال  مع  جاء  اجلديدة”، 
القرن الع�رصين، على يد “اأمينة ال�شعيد” )اجلاحمة(، 
بعلبكي”  و”ليلى  معه(،  )اأيام  خ�ري”  و”ك�ليت 
حماولة  وغريها،  الروايات  هذه  ففي  اأحيا(،  )اأنا 
حني  املراأة،  كتابات  يف  جديدة  انعطافة  لتلم�ض 
بني  بامل�شاواة  وتطالب  عالنية  ذاتها  تطرح  بداأت 

اجلن�شني يف اعرتافات حميمة وجريئة.
من  اأ�شبقية  اإثبات  نح�  الهاج�ض  هذا  ملا  اأدري  ل 
كما  منا�شب،  غري  هاج�شًا  واأراه  رواية..  اأول  كتب 
الآن ح�ل ما  يتفق�ا حتى  اأنف�شهم مل  الباحث�ن  اأن 
هي اأول رواية يف الأدب العربي، فكل باحث ي�شقط 
معايريه وتف�شيالته الأقرب اإىل الذاتية على الرواية 
العربي،  الأدب  تاريخ  يف  رواية  اأول  يراها  التي 
“زينب  رواية  حتى  اأن  نكت�شف  البحث  من  ومبزيد 
رجال  كتاب  كتبها  عدة  روايات  �شبقتها  ف�از” 
التا�شع ع�رص  القرن  ون�شاء، وذلك لأنه يف منت�شف 

بداأت حركة نه�شة فكرية واأدبية، حتى قبل و�ش�ل 
احلملة الفرن�شية اإىل ال�رصق والتي ين�شب لها الف�شل 

يف بدء حركة نه�شة فكرية يف الدول العربية.
لبنان،  بجن�ب  تبنني  قرية  يف  ف�از..ولدت  زينب 
 1840 بني  ما  ميالدها،  تاريخ  ح�ل  اختلف  وقد 
والتحقت  ب�شيطة  اأ�رصة  و�شط  ولدت  حتى1860، 
بخدمة زوجة الأمري “علي الأ�شعد”، وتعلمت القراآن 
اأبيها  مع  انتقلت  وطلقت،  مرتني  تزوجت  الكرمي، 
ال�رصف  تعلمت  ثم  مب�رص،  الإ�شكندرية  يف  للعي�ض 
ح�شن  “علي  يد  على  والتاريخ  والعرو�ض  والبيان 
اكت�شف  الذي  )النيل(،  جملة  �شاحب  الط�يراين” 
ذلك،  بعد  املقالت  من  الكثري  لها  ون�رص  م�هبتها 
الق�شايا  وعن  املراأة  حرية  عن  مدافعة  كتبت 
منزلها  يف   1914 يف  وماتت  وال�طنية،  العامة 
“زينب  قدمت  ولقد  بالقاهرة.  زينب  ال�شيدة  بحي 
طبعت  ولقد  رواية،  اأنها  وذكرت  روايتها  ف�از” 

بالأزبكية، دارت يف  الهدى  ب�شارع  مبطبعة هندية 
بها  اجتماعية  تاريخية  رواية  وهي  �شفحة،   230
ال�رصاع  ح�ل  اأحداثها  تدور  رومان�شية،  م�شحة 
بني الأمريين “تامر” و”�شكيب” على حكم منطقة 
“تامر”  وكان  عم�مة،  ابنا  وهما  �شامخ،  جبل 
بينما  وال�شل�كي،  الأخالقي  لالنحطاط  م�شدراً 
وقد  واحلكمة،  بالنزاهة  ات�شف  “�شكيب”  الأمري 
عالقته  ت�ثيق  طريق  عن  احلكم  “تامر” اإىل  �شعى 
اأن  وطلب  العائلة،  كبري  “عزيز”  الأمري  عمه  بابن 
ابن  حتب  التي  “فارعة”،  ال�شغرى  �شقيقته  يتزوج 
عمها الأمري “�شكيب”، ويرحب “عزيز” بتامر لكنه 
ي�شرتط اأخذ راأيها يف امر الزواج، لت�ؤكد بذلك “زينب 
ف�از” على حرية املراأة يف اختيار �رصيك حياتها، 
فتق�ل على ل�شان عزيز: “فاإذا قبلت كان ذلك بغيتي 
تريد،  اأكرهها على ما ل  اأن  امتنعت فلي�ض يل  واإذا 
لأنها ذات عقل وكثرياً ما اعتمدت عليها يف اأم�ري 

اخل�ش��شية املهمة، واأمر الزواج اأمر مهم عليه مدار 
حياتها”.

ولدت  ما�شي”  نا�شيف  بنت  "لبيبة  ها�شم..  لبيبة 
1880 يف كفر�شيما بلبنان، وهي �شحافية وكاتبة 
ثم  املحبة،  راهبات  مدر�شة  يف  تعلمت  لبنانية، 
وجاءت  بريوت،  يف  الأمريكية  باجلامعة  التحقت 
اإىل  تعرفت  وهناك  �شقيقيها،  ب�شحبة  م�رص  اإىل 
اليازجي”، �شاحبة دي�ان  “وردة نا�شيف  الكاتبة 
“اإبراهيم اليازجي”  ال�شيخ  )حديقة ال�رد(، واأخيها 
ي�شجعها  وكان  العربية،  اللغة  يديه  علي  فدر�شت 
عام  ال�رصق(  )فتاة  جملة  فاأ�شدرت  الكتابة،  على 
1906 وحتى عام 1939، ومل ُتعرف جملة ن�شائية 
قبلها، ون�رصت مقالتها يف جمالت: )اأني�ض اجللي�ض، 

وال�شياء، واملقتطف، واملجلة امل�رصية(.
 :  1911 عامي  بني  ما  امل�رصية  اجلامعة  عينتها 
1912 اأ�شتاذة يف الق�شم الن�شائي، حيث كانت تلقي 
حما�رصات يف الرتبية، زارت دم�شق يف عام 1919، 
حيث كلفتها احلك�مة العربية )حك�مة امللك في�شل 
وه�  املعارف،  وزارة  يف  التفتي�ض  ب�ظيفة  الأول( 
من�شب رفيع مل ي�شبق لمراأة عربية اأن حازت عليه.

اجلن�بية  اأمريكا  يف  ت�شيلي  جمه�رية  اإىل  �شافرت 
�شنة 1921، واأ�شدرت يف مدينة “�شنتياغ�” جملة 
اإىل  عادت  ثم   ،1923 �شنة  يف  والغرب(  )ال�رصق 
)فتاة  اإ�شدار  وا�شتاأنفت  التالية،  ال�شنة  يف  م�رص 

ال�رصق( حتى وفاتها.
تبداأ  اجتماعية،  رواية  الرجل(  )قلب  رواية  وتعد 
اأظهرت  اأثناء فتنة عام 1860،  ح�ادثها يف لبنان 
فيها الكاتبة خداع الرجل يف مقابل معاملة املراأة 
حيث  املراأة،  عن  �رصيح  ب�شكل  دافعت  فقد  الطيبة، 
تعترب “لبيبة ها�شم” يف طليعة الن�شاء الالتي كان 
عن  للدفاع  الت�شدي  احلياة   يف  اأهدافهن  اأهم  من 
جملتها  وكانت  وحق�قها،  ال�رصقية  املراأة  حرية 
)فتاة ال�رصق( اأحد اأهم و�شائلها لتحقيق ذلك الهدف.
رواية  عن  الديب”  “عالء  امل�رصي  الروائي  يق�ل 
�شل�شلة  يف  اإ�شدارها  اأعيد  وقد  الرجل(،  )قلب 
ق�شرية  رواية  “العمل  العربية”:  الرواية  “رائدات 
م�ش�قة، تقع يف نح� 150 �شفحة وواحد وع�رصين 
ف�شاًل مت�شارعة وممتعة. احلكاية التي ترويها )قلب 
الرجل( ترجع اإىل زمن الفتنة الأهلية القدمیة التي 
تاريخًا  الرواية  ت�رصد  مل   .1860 لبنان  بها  مرت 
من  عدد  م�شائر  فيه  تت�شابك  عاملًا  خلقت  ولكنها 
ال�شخ�شيات، تدخل يف �رصاع روائي يج�شد احلالة 
ح�شا�ض  وقت  يف  واللغ�ية،  والنف�شية  الجتماعية 
وذي دللة �شيا�شية واجتماعية خا�شة يف عالقات 
هذه املنطقة “لبنان ـ �ش�ريا ـ م�رص”، هي ال�شاحة 
اإىل  ت�شافر  التي  ال�شخ�شيات  فيها  تتحرك  التي 
مع  مت�شابكة  عالقات  يف  وتدخل  وانكلرتا،  فرن�شا 
الرواية  والغربية.  ال�رصقية  واملعايري  والذوق  القيم 

تخرج من قلب هذا ال�رصاع ال�رصقي الغربي”.

بغداد_ متابعة

 " امرأة من زمن آخر"
الفت للنظر في جائزة الشيخ 
زايد للكتاب

مانغويل وحديثه عن المكتبة 
 اإلجابة لدى مانغولبوصفها منزال

عندما تعن�ن الكاتبة كتابها بـ”امراأة من زمن اآخر”، الذي ه� عبارة عن ر�شائل 
فاإنها  “احلب”،  ح�ل  الر�شائل  تلك  معظم  تتمح�ر  وعندما  برقيات،  اأو  ق�شرية، 
بالتاأكيد تق�شد اأن ر�شائلها تلك تنتمي اإىل زمن اآخر يختلف عن الزمن الذي نعي�شه، 
زمن كان فيه مكان للحب ال�شادق، للم�شاعر الفيا�شة، واجلّيا�شة، والنقية، ال�شيء 
الذي مل تعد الكاتبة، على ما يبدو، تراه يف هذا الزمن، فاحلب لديها قيمة عالية 

حتاول اإحياءها، وهي ل حت�رصه ب�شكل واحد، بل باملعنى املطلق له.
الأديبة  الكاتبة  اإ�شدارات  واآخر  احلادي ع�رص،  الكتاب  اآخر”، ه�  زمن  “امراأة من 
اأكرث  “الآن نا�رصون وم�زع�ن”، م�شتمال على  اأخريا عن  ن�ال عبا�شي، وقد �شدر 

من 370 برقية اأو ر�شالة �شعرية.

 اأعلنت جائزة ال�شيخ زايد للكتاب القائمة الط�يلة لالأعمال املر�شحة يف فرع 
ا�شتملت على 13 عمال �رصديا من  الثانية ع�رصة، حيث  الآداب يف دورتها 
اأ�شل 337 م�شاركة، معظمها من م�رص و�ش�ريا والأردن واملغرب والعراق 
وال�شع�دية. وت�شم القائمة الط�يلة روايتني للدار امل�رصية اللبنانية، وهما 
معًا”  اأننا  و”يكفي  م�رص،  من  الــ�رواري  ملحم�د  الكبري”  البلد  “خريف 

للكاتب امل�رصي عزت القمحاوي.
كما ت�شم اإ�شدارين عن دار ها�شيت انط�ان/ن�فل- بريوت، هما “اختبار 
اأحيانا” للكاتبة  ال�ش�ري خليل �ش�يلح، و”ال�شيطان يحب  الندم” للكاتب 

ال�شع�دية زينب حفني.

انق�شت �شبع �شنني واأنا اأقيم يف منزل حجري قدمي كان �شاحبه كاهن كني�شة، 
اخرتت  فرن�شا.  يف  الل�ار  وادي  جن�ب  ع�رصة،  من  اأقل  بي�تها  تعداد  قرية  يف 
قرون،  منذ  منها  اأجزاء  تداعت  نف�شه،  املنزل  جتاور  حظرية  هناك  لأن  املكان 
كتاب  األف  ثالثني  كتبها  تناهز  التي  مكتبتي  لت�شت�عب  الكفاية  فيه  كبرية مبا 
مللمتها على امتداد �شتة عق�د من الرتحالت. كنت اأعلم اأنني �شاأعرث على مكاين 

حاملا جتد الكتب مكانًا لها.
لي�شت مكتبتي )يف هذه احلظرية( بهيمة واحدة بل هي هجني من البهائم اأخرى 
هجرتها،  ثم  بنيتها  التي  العديدة  املكتبات  من  يرتكب  فانتازي  حي�ان  كثرية، 

املرة تل� الأخرى، ط�ال حياتي. 

اإننا نقراأ كي نفهم اأو من اأجل الت��شل اإىل الفهم. اإننا ل ن�شتطيع فعل اأي اأمر مغاير. 
القراءة مثل التنف�ض ؛ اإنها وظيفة حياتية اأ�شا�شية.. اإن تعلم القراءة كان امل�شتهل الذي 
تقع  ماكانت  اأقرا كل  بداأت  الأحرف  رم�ز  فك  تعلمت  اأن  فيه حياتي، ومبجرد  بداأت 
عليه يدي: الكتب، العناوين، الإعالنات، الكلمات ال�شغرية املكت�بة على تذاكر و�شائط 
النقل، الر�شائل املرمية، الغرافيتي، �شفحات اجلرائد املهرتئة امللقاة حتت امل�شاطب 
معرفة  واأحاول  الركاب  نقل  با�شات  يف  النظر  ا�شرتق  كنت  العامة.  احلدائق  يف 
اأن �رصفانت�ض كان يطالع -من فرط  الأيام  اأحد  الركاب، وعندما قراأت يف  مايقروؤه 
ب�شع�ر  اأح�ش�شت  الطريق،  قارعة  على  املرمية  ال�رق  ق�شا�شات  حتى  للقراءة-  حبه 

جميل لأنني كنت اأعرف ماذا يعني هذا.

آلبيرتوصدر حديثا حضور 

نسائي
لماذا نقرأ ؟

قراءة في كتاب

املراأة متحًفا يف ” متحف الرباءة ” لأورهان بام�ق.
اعتدنا اأن الروائي الرتكي »اأورهان بام�ق« يقدم لنا 
ن�شيج حكاياته الروائية على طريقة الدمى الرو�شية، 
مرحلة،  هي  دمية  كل  مبفاجاآتها،  حافلة  دمية  كل 
الرباءة«  »متحف  روايته  وت�شري  ومكان،  تاأريخ  هي 
»عبدالقادر  ترجمة  ال�رصوق،  دار  عن  ال�شادرة 
من   – الرواية  اأهمية  نف�شه.  املن�ال  على  عبداللي« 
وجهة نظري ال�شخ�شية – لي�شت يف الأحداث ول يف 
اإىل متحف  الرواية  ال�شخ�شيات بل يف فكرة حت�يل 
ي�ؤمن  الذي  »اأورهان بام�ق«  بالـــ  �شغلت  التي  هي 
يف  ي��شع  لكي  العامل  يف  م�ج�د  �شيء  كل  باأن   «
ترب�  حيث  بالتفا�شيل  ال�افرة  الرواية  لذا  كتاب«؛ 

عدد �شفحاتها 600 �شفحة ن�شخة دار ال�رصوق .
املتحف هنا لي�ض متحًفا اعتياًدا من ناحيتني:

لالإن�شان  ي�ؤرخ  ل  هنا  املتحف  اأن  الأول:  املح�ر   
فقد  متخّيل.  عمل  يف  ل�شخ�شياتها  بل  العادي، 
ل�شخ�شيات  عادة هي  املتاحف  اأن  فكرة  على  األفنا 
متحف  اأما  وم�شاهري،  مل�ك  من  التاريخ  يف  مهمة 
حقا  الفكرة  فهذه  رواية،  يف  متخّيلة  ل�شخ�شيات 

مبتكرة وبناءة.
فكرة  يحملها  التي  الدللة  يف  الثاين:  املح�ر 
اإرادة  خل�د  اخلل�د،  من  ن�ع  فيها  دللة  املتحف، 
منذ  »ف�ش�ن«  املت�حدة  حلبيبته  كمال«   « البطل 
ط�ال  وظل  نفي�ض،  �شيء  مبثابة  �شارت  تركته 
اأن  دون  نادرة  كتحفة  يتاأملها  وه�  اأع�ام  ثمانية 
يجروؤ على م�ّشها اأو حتى لقائها خارج منزلهم رغم 
اأن الفر�ض كانت متاحة. اأراد بام�ق اأن ي�ثق املكان 
ك�شيء جم�ّشد وواقعي اأمامه و من اخرتاعه، اأراد اأن 
ي�ّثق مرحلة كانت لها تاأثري جم يف حياته وطف�لته 
اأي يف متحف وقد  خا�شة يف ا�شطنب�ل يف معمار، 
املتحف،  افتتاح  مت  2012م  عام  ففي  مراده؛  بلغ 
�شهرة عاملية حني  املتحف  نال  ويف عام 2014م 
كاأف�شل متحف  الأوروبية  املتاحف  منتدى  اختاره 
يف اأوروبا. اأي�شا ما میّيز »اأورهان بام�ق« يف �رصده 
ه� ح�ش�ره يف معظم اأعماله، ح�ش�ر متفاوت لكنه 
ملحة  ي�شع  اأو  كطف�لة  اأو  كا�شم  يح�رص  معني. 
»متحف  رواية  يف  وح�ش�ره   . �شغرًيا  تف�شياًل  اأو 
ف�ش�ل  اأول  يف  اأي�شا،  م��شعني  يف  جاء  الرباءة« 
الرواية اأثناء خطبة »كمال« على خطيبته » �شيبيل«، 
التي  »ف�ش�ن«  لع�شيقته  معجًبا  وقع  ذلك  اأثناء  ويف 
اقرتب منها مقدًما ا�شمه ككاتب �رصيًحا، وقد ح�رص 
اأي�شا يف احلفل املقام يف الهيلت�ن، ثم  اأ�رصته  ذكر 
تراءى خلف الأحداث والأع�ام التي مرت يف الرواية 
به  ي�شتعني  كاتًبا  ب�شفته  بام�ق«  »اأورهان  ليظهر 

بطل الرواية »كمال« ليكتب له حكاية ع�شيقته.

اقتباس
 

امنح كل ي�م الفر�شة لأن يك�ن اأجمل اأيام حياتك. 
مارك ت�ين

يهتُف عاليًا بحياة ال�طن
ذلك النائُم على الر�شيف ..

قرب حاوية النفايات
كلما َغـّذْتـه امُلكّبات من جديد 

مقذوفاتها
ي�شبُع ملّيًا ميممًا وجهه نح� 

اأولياء اهلل
ليقّدم تعاويذ الثناء وال�شكر 

على النعماء
وهي تتلطخ بامِلّن ومفا�شد 

الف�شالت
يلقم�نه �شعاراٍت يرددها بعماٍء

مثل عقرٍب ترمي �شم�مها 
بطي�ٍض هنا وهناك

ال�شباُب املظّلل ي�رصي يف دمِه 
وعقلِه

يتخم�نه من �شخام قدوٍر 
وم�ائَد ..

م�رصوقٍة من كن�ز اأر�شِه
يخاف الليَل وجهمَتـه

لي�ض �ش�ى الرتاتيل تع�يذته
ينادي الأدعية النجيبة ان 

تك�ن �شجيَعـتُه
يف فرا�ض الر�شيف غري ال�ثري

ه� ذا يلت�شق يف الأر�ض 
كال�شحايل

لن يك�ن �شبيَه اأفعى يعبُدها 
بدائي� اأفريقيا

ها الدائم باأدمِیها لتما�شِّ
اأنت امل�شَبُع بالف�شالِت منزوٌع 

من الطريان
مثل بطريٍق يخاف �شباع 

ال�شحراء
خ�فا من خناقِه

اأين تهرُب والعرباُت ال�شاحقة 
كثرية ؟

ل جتيُد الع�م يف املاء
تع�ّض ل�شاَنك نَدَمًا وعجزاً

اأنت امل�شّمى طريا مثل دجاجٍة 
بدينة

ل تق�ى على التحليق
مالأت ح��شَلتها من مزابِل 

ُت�شمن َوَرمًا
اأيها الراق�ض غري املهذب يف 

هرولته
حّتام تتعرُث كال�شاللِة

ت�شقط مغ�شيا عليك
طريدٌة اأنت ، ولقمٌة لي�شت 

�شائغة
اأينما حتّل وحيثما تاأزف

فـْلـُتخر�ض هتاَفـك اأيها الزاحف 
كالنملة

تنب�ض يف حّبة ًقمٍح اأثقل منك 
�شاأْواً

اإْن مل تقدر ا�شتحياًء
فاغ�ش�ْض من �ش�تك

وكن فحيح اأفعى منزوعا من 
الّلـدغ

اأنت ل جُتيُد �ش�ى تطيرِي اأجنحة 
الف�شيحة

جواد غلوم

ثقافة 

النعش الهاتف الداعيالبطاقات البريدية  تكشف عن أسرار أشهر األدباء  
املمه�رة  الربيدية  البطاقات  من  نادرة  جمم�عة 
م�ؤخرا،   عنها  النقاب  ك�شف  مت  الأدباء  اأ�شهر  بت�قيعات 
مت  بالن�رص،   بع�شها  الأجنبية  ال�شحف  معظم   تداولتها 
اإر�شاله بغر�ض )البيزن�ض( لإمتام �شفقات خا�شة بن�رص 
اأنها  ال�شداقة،   اإل  �شبيل  على  الآخر  الكتب،   والبع�ض 
تتفق يف روعة ك�نها مكت�بة بخط   يد اأ�شهر اأدباء القرن 
و  اأغربها  عليها .                  نظرة  اإلقاء  ول�  ت�شتحق  الع�رصين،   لذا 
اأطرفها تلك التي اأر�شلها �شك�ت فيتزيجرالد لنف�شه،   وه� 
اأحد اأهم كتاب ال�شيناري� خالل فرتة الثالثينيات،   بف�شله 
باحلياة،   ناب�شة  اأفالم  اإىل  الروايات  من  الكثري  حت�لت 
 لأ�شهر اأبطال ال�شينما العاملية اآنذاك،   اأمثال جريتا جارب� 
و اإيرول فلني،   و الإخ�ة مارك��ض،   تلك البطاقة الربيدية  
 يكاد ل   يعرفها اإل القليل من النا�ض،   اأول لأنه ل�شبب   غري 
معروف اأر�شلها لنف�شه،   قد   يك�ن اختلط عليه الأمر بفعل 
احت�شائه اخلمر،   حتى اأنه ن�شي كتابة التاريخ عليها،   ثم 
بعد اإل�شاق طابع الربيد ن�شي مرة اأخرى اأن عليه اإر�شالها،  
 ويعتقد اأنه كتبها خالل �شيف . 1937                                      البطاقة الربيدية 
�شنة   ك�يل  مالك�مل  اإىل  كريواك  جاك  من  كانت  الثانية 
م�ؤمنا  كان  الذي  فايكنج  جريدة  حترير     1956 رئي�ض 
مب�هبة كريواك،   اإل اأنه قام بتاأجيل ن�رص روايته ” على 
الطريق « ،   ويف مار�ض من نف�ض العام كان قد حذر الكاتب 
ت�شلح  التلقائية،   باعتبارها  الكتابة  ال�شرت�شال يف  من 
فقط كبداية،   واأنه لبد من تنقيحها وو�شعها يف القالب 
 ” له :  قراءتها،   قائال  عن  النا�ض  ان�رصف  املنا�شب،   واإل 
 ماحتتاجه يف ال�قت احلايل ه� ال�شتمرار يف القراءة،   ل 
اأن ت�شتعر�ض قدراتك وكاأنك ظاهرة لمثيل لها … و   يبدو 
اأن كريواك �شعر بال�شدمة من ال�شطر الأخري،   ففي   3ي�لي� 
من نف�ض العام اأر�شل بطاقة بريدية،   عليها �ش�رة ملنتزه  
 يل��شت�ن معربا عن نفاد �شربه لتباط�ؤ ك�يل كاتبا :  اإذا 

اأول  تراه -  قبل  ما  اأو  مقدمة  مع   دفعة  العقد  مل   تر�شل 
اأكت�بر عن رواية  “على الطريق ” ،   ف�ش�ف اأ�شحب الن�شخة 
اآخر،   مكان  يف  للبيع  فايكنج،   واأعر�شها  من  التمهيدية 
على  ن�رصها  عدم  اأف�شل من  لالإهانة  نف�شي  تعري�ض   اإن 

الإطالق . وخالل العام التايل ن�رصت فايكنج الرواية .                                                         
من جيم�ض ج�ي�ض اإىل الكينز ماثاو : يف �شنة   1908   ظل 
اأيرلندا،   عن  بعيدا  الختياري  منفاه  يف  ج�ي�ض  جيم�ض 
ا�شمها  جمرية  من�شاوية  �شاحلية  مبدينة   وكان   يعي�ض 
تري�شت اأ�شبحت الآن جزءا من اإيطاليا،   حيث كان   يعمل 
ال�قت   يعمل  نف�ض  بريليتز،   ويف  مبدر�شة  بالتدري�ض 
كتاب،   يف  ل�شمها  ق�ش�شية  جمم�عة  من  النتهاء  على 
اأن  ن�رصها،   اإل  على  دولبيرن  ن�رص  دار  وافقت   وبالفعل 

ق�شائيا  مالحقتها  من  خ�فا  انتاجها  رف�شت  املطبعة 
ج�ي�ض  اأر�شل  لالأخالق،   ويف   24   يناير  الإ�شاءة  بتهمة 
الكينز  ت�شارلز  الإجنليزي  النا�رص  اإىل  بريدية  بطاقة 
ماثاو،   الذي ظل حمتفظا بالكتاب لعدة �شه�ر دون البت 
اإما بامل�افقة  اإ�شدار قرار  اإياه ب�رصعة  اأمره،   مطالبا  يف 
اأن رف�شه،   وبعد �شت  اإل  اأو الرف�ض،   وما كان من ماثاو 
اأ�شيب خاللها ج�ي�ض ب�شداع مزمن ب�شبب عدم  �شن�ات 
األف  بطبع  النا�رصين  اإقناع   اأحد  اأخريا  ن�رصها،   ا�شتطاع 
ن�شخة قام بحرقها كلها،   قبل اأن تطبعها   دولبينز �شنة   ،
اأنه  1014                                               من فرنز كافكا اإىل ك�رت وولف : بالرغم من 
اإنعزالية،   ك�شخ�شية  كافكا  فرانز  اإىل  دائما   ي�شار  كان 
 يق�شي معظم اأوقاته وحيدا داخل   غرفته يف حالة تاأمل،  
اأر�شلها  التي  و  هنا  املن�ش�رة  الربيدية  البطاقة  اأن   اإل 
الجتماعي  اجلانب  على  يف   25   مار�ض   1913   تربهن 
�شارل�تنربج،   يف  مقيما  كان  كافكا،   حني  �شخ�شية  من 
 اأحد اأحياء برلني،   حيث   يتقابل مع جمم�عة من الأدباء  
�ش�يا  النا�رص،   قرروا  نف�ض  مع  التعامل  يف   ي�شارك�نه 
وولف،   كتب  ك�رت  لنا�رصهم  بريدية  بطاقات  اإر�شال 
جل�شة  من  حتياتي  خال�ض  بطاقته:مقدما  على  كافكا 
اأين�شتني،   مبنزلك،   اأوت�بني،   والربت  للم�ؤلفني  عامة 
انتباها  هريوولف :  لتعر  ايهرن�شتاين،   عزيزي   وكارل 
من  واحدة  كلمة  ل   يعرف  ويرفيل،   اإنه  لك  ملا   يق�له 
الرواية،   �رصعان ما   يك�ن لدي ن�شخة منقحة من الرواية،  
 و�ش�ف   ي�شعدين بالطبع اإر�شالها لك،   مع خال�ض التقدير،  
 فرانز كافكا .                                                                ويف احلا�شية كتب :  حتية قلبية   ،   ب�ك زيك،  
حتته :  اأبيجيل  كتب  ر�شم   �شخ�ض  املقابلة  اجلهة   وعلى 
ه�  كافكا  اليه  اأ�شار  الذي  ويرفيل  الثالث .                 با�شيل��ض 
فرانز ويرفيل،   الذي حتدث  الب�هيمي  النم�شاوي  الكاتب 
حتت  لكافكا  من�ش�رة  ق�شرية   غري  رواية  عن  ل�ولف 
عن�ان  « التح�ل » ،   بينما كان وولف مهتما برواية اأخرى 

بعن�ان ح�رصة ن�رصها بعد ذلك بعامني �شنة . 1913             
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