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هل اإلبداع حالة هوس وخياالت منفصلة عن الواقع؟!

املبدع  اأن  ترى  النف�س  علم  يف  كثرية  درا�سات 
جتعله  التي  الغيبية  القوى  بع�س  ل�سيطرة  يخ�سع 
يبدو للآخرين، وكاأنه منعزل عن الواقع املحيط به، 
وهناك تف�سريات قدمية ربطت بني الفن واخلرافة، اأو 
الدرا�سات  فاإن  الوقت،  نف�س  ويف  والأ�سطورة.  الفن 
جمال  من  تتخذ  وهي  النف�س،  علم  يف  احلديثة 
املبدع  اأن  اأثبتت  للدرا�سة،  وا�سعا  جمال  الإبداع 
اأهمها:  ميزات  بعدة  يتميز  ولكنه  عادي،  اإن�سان 
اأن  وي�ستطيع  اخل�سبة،  والذاكرة  ق  اخللاَّ اخليال 
ي�ست�رشف اآفاقا بعيدة، اإ�سافة اإىل قدرته التعبريية، 
فاملبدع ي�ستطيع اأن يعرب عّما يح�س به هو اأو غريه 
التعبري  يف  خا�سة  جماليات  م�ستخدما  النا�س  من 

تتجاوز املاألوف.
“لكل  قائلة  بكر،  �سلوى  الروائية  توؤكده  ما  وهو 
الإبداع  مع  التعامل  يف  اخلا�سة  طريقته  مبدع 
اإن�سان طريقته يف التعامل مع تفا�سيل  مثلما لكل 
اإيّل لي�س ثمة طقو�س، ول  حياته املعي�سة، بالن�سبة 
�سيء غري عادي، هناك التخطيط وجمع املعلومات 
وبذل اجلهد، والكثري الكثري من العمل على مو�سوع 
املق�سود  اأن  واأعتقد  الروائية،  خ�سو�سا  الكتابة 
بالطق�س هو حماولة توفري جو نف�سي ملئم للإبداع 
مو�سوعه،  مع  التعامل  يف  ما  �سعوبة  يواجه  ملن 
ال�سخ�س املبدع ل يكون م�سغول  اأن  وهذا ل يعني 
عن مو�سوعه بل هو م�سغول به، ومثل هذا الو�سع 
ي�سمل  بل  الأدباء فقط،  ل يكون مق�سورا فقط على 

جميع املبدعني يف كافة املجالت“.
من وجهة نظر �سلوى بكر اإنه دون انف�سال املبدع 
عن تفا�سيل الواقع املحيط به ل يكون هناك اإبداع، 
فالأديب قد يكون �سارد الذهن ظاهريا يركز تفكريه 
اإحكام  اأو  جديدة،  لق�سيدة  كمطلع  اآخر،  اجتاه  يف 
لي�س  الواقع  يف  وذلك  رواية،  يف  الدرامي  للموقف 
�رشودا عما يدور حوله، كما تقول، بل قد يكون يف 

حالة اإمعان يف التعامل مع الواقع.
واختزال  التاأمل  من  نوع  ال�رشود  ”اإن  وت�سيف 
يكون،  اأن  ميكن  ما  وتخّيل  املواقف،  من  الكثري 
واملبدع مبثل هذا ال�رشود ل يهرب مطلقا من الواقع، 
ولكنه يحاول حتويل الواقع اإىل حلم وحتويل احللم 
اإىل عامل  الإبداعية كلها هروب  اإىل واقع، فالعملية 
احللم اجلميل، وحماولة لقتحام الواقع وال�ستمتاع 
وما  اإن�سان،  لكل  اخلا�سة  امل�ساعر  حدود  يف  به 
اإل  هي  ما  للإبداع  امل�ساحبة  بالطقو�س  ي�سمى 
هذا  مثل  لتحقيق  املنا�سب  املناخ  لتهيئة  حماولة 
احللم، وبالن�سبة اإيّل اأوؤكد على اأن جتربتي الإبداعية 
اإل توفري الهدوء  ل تعرف مثل هذه الطقو�س، اللهم 
والتاأمل  للتفكري  اللزمني  واجلهد  الوقت  ومنح 
يقول  اأخرى  نظر  وجهة  ومن  الكتابة”.  ثم  ومن 
الروائي اأحمد حممد عبده “لدياَّ قناعة باأن الإبداع 
بهذا  النا�س  دون  من  يخت�س  الذي  للإن�سان  حمنة 

عملية  كبري  حد  اإىل  ت�سبه  كعملية  فالإبداع  الهم، 
حمل  ثقل  فتجد  الأم،  رحم  من  اجلنني  ا�ستخل�س 
املبدع للفكرة ومعاناة اختمارها يف وجدانه التي 
هي فرتة احلمل، طالت اأم ق�رشت، ثم املخا�س، ثم 
ل  وليدنا  الإبداع  حالة  يف  اأنه  اإل  الوليد،  انفراط 
يولد طفل، بل هو كيان كامل متكامل وتام الن�سج 
العادي  بعقله  الكاتب  يبدع  ل  ولذلك  وال�ستواء، 
اللحظة  تلك  النا�س،  مع  ويعي�س  يتحدث  الذي 
ال�سبقية لها هو�سها اخلا�س الذي يتلب�س باملبدع”. 
عبده  فيقول  الكتابة،  بطقو�س  يتعلق  ما  يف  اأما 
اأكتب بالقلم الر�سا�س واأ�رشب ال�ساي،  اأن  ”اعتدت 
واأعتقد اأن الكاتب اإذا دخل بوتقة التجربة، فهو يف 
ُي�سمى  ق�سدي  فعل  اأو  ترتيب  اأي  عن  تام  غياب 
طق�سا، اأما الفكرة فيمكن التقاطها من كلمة يقولها 
رجل يف ال�سارع، اأو من م�سهد فاأر يجري اأمام قطة، 
�سيء  واملعاجلة  �سيء  والفكرة  لقطة،  اأو  ذكرى،  اأو 

يعرف  الإبداع ل  لأن  الكاتب  وتلك هي حمنة  اآخر، 
حالة الو�سط اأو البني بني، فهو اإما نزيف، واإما ماء 
اآ�سن”. وينفي الروائي م�سطفى البلكي اأن يكون له 
فعل  “الكتابة  فيقول  الإبداع  حلظة  اخلا�س  طق�سه 
يوجد نف�سه، ول ن�سعى لنوجده، متى ح�رشْت كنت 
لأ�ست�سلم  حميطي  عن  اأنف�سل  مكان،  اأي  يف  معها، 
الذين  هم  فال�سخو�س  تريد،  حيث  فتقودين  لها 
اأكرث  يف  الكتابة  يل  تتاح  ل  م�سائرهم،  يوجدون 
واأ�سبح  فيه،  اأ�ستغرق  وحيد  عمل  هو  بل  عمل،  من 
اأعي�سها،  التي  احلالت  كل  يف  اأكتب  به،  مهموما 
�سحيح اإن الكتابة التي تولد من رحم احلزن تكون 
اأي�سا  الدرجة  بنف�س  تكون  لكن  الأرواح،  قريبة من 
باأي  اأرتبط  ل  “اأنا  وي�سيف  الهدوء”.  اأوقات  يف 
تود  مبا  مرتبطا  وجودي  يكون  فقط  للكتابة،  وقت 
احلكاية اأن متنحه يل، فمن املفيد اأن يبني كل واحد 
جنته، ح�سب ظروفه وقدرة املفردات التي يف يده، 

لذلك تكون ال�سلة قوية بيني وبني الورق، فالكتابة 
مبا�رشة على اجلهاز، اأمر مل اأتعود عليه، اأ�سعر وكاأين 
اأمام حاجز، واأدخل يف متاهة، اأما مع الورق فهناك 
الود  فعلقة  الروؤية،  يف  وات�ساع  مبا�رشة،  علقة 
األفة بيني وبني ال�سخو�س، وبيني وبني  تلك تخلق 
اأتخل�س منه،  اأكتبه كي  اأكتبه، وكل ما  العامل الذي 
ويعلق  �سي�سكنه”.  مكان  وله  فائدة  له  �سيء  فكل 
النف�س على  اأ�ستاذ علم  الدكتور جمدي عبدالوهاب، 
“املبدع  قائل  الإبداع  عملية  اأثناء  املبدع  طقو�س 
تفكري  حالة  ويف  نف�سه،  مع  حوار  حالة  يف  دائما 
وتاأمل ملا يدور حوله، والنتيجة املرتتبة على هذا 
هي اأنه ل يكون معنيا كثريا مبا يحدث ويتم خارج 
حدود فكره”. وي�سري اإىل اأن مثل هذا الو�سع ل يكون 
جميع  ي�سمل  بل  فقط،  الأدباء  على  فقط  مق�سورا 
فاإن  الوقت،  نف�س  يف  لكن  واملخرتعني.  العباقرة 
عن  املبدع  انف�سال  يكون  اأن  يرف�س  عبدالوهاب 

تفا�سيل الواقع املحيط به �سكل من اأ�سكال ال�رشود 
الواقع.  من  الهروب  حالت  من  حالة  اأو  الذهني، 
النف�سال عن  بهذا  “املبدع  اأن  عبدالوهاب  ويوؤكد 
�ساردا  لي�س  هو  الواقع  يف  به  املحيطة  التفا�سيل 
يف  النف�سال  هذا  مبثل  هو  بل  حوله،  يدور  عما 
الفكر  واإعمال  الواقع  مع  التعامل  يف  اإمعان  حالة 
�سكل  هو  الواقع  من  الهروب  لكن  الواقع،  هذا  يف 
اأ�سكال ال�سلبية، على عك�س طبيعة املبدع، فهو  من 
تفا�سيل  على  يركز  لأنه  اإيجابية  حالة  يف  دائما 
احلياة اليومية مبا فيها من م�سو�سات على فكره”. 
اأف�سل من جميع  ين�سد جمتمعا  راأيه،  فاملبدع، يف 
جوانبه فيدر�س ما هو قائم ويقيمه، ويطالب بتغيري 
ما يرف�سه اجلميع، ولي�س ما يرف�سه هو فقط، فدوره 
هنا اإيجابي، اأما املجنون فهو �سخ�س مري�س �سارد 
الذهن يف ل �سيء، ومل نر من قبل اأحد املر�سى قد 

قّدم اأعمال اأدبية، فاملري�س ل يبدع عادة.

بغداد_ متابعة

تحصد األوسكارأمين يكتب: تعلم كيف تحبالجمال بالثقافة "في خاصرة األيام"

»يف  عنوان:  يحمل  جديد  كتاب  الّدربا�س"  اق  ال��رزاَّ "عبد  ال�سوري  للأديب  �سدر 
خا�رشة الأيام«، وذلك عن موؤ�س�سة �سم�س للن�رش والإعلم بالقاهرة.

الكتاب عبارة عن منثورات منوعة توؤرخ مل�سرية اأيام مهمة يف حياة املوؤلف اختار 
لها اأ�سكاًل فنية منوعة توؤدي يف جمملها اإىل ما ي�سبه فن ال�سرية الأدبية الذاتية، 

ويقع يف 272 �سفحة من القطع املتو�سط، وي�سم 106 ن�سو�س نرثية.
اأّن املوؤلف هو �ساعر وناقد وقا�س، من مواليد �سوريا عام 1965م، ويقيم  يذكر 

حاليًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
حا�سل على ماج�ستري يف تقنيات تدري�س اللغة العربية من جامعة دينفر الأمريكية 

2015م. ويعمل حاليًا كموّجه تخ�س�سي للغة العربية يف وزارة الرتبية بدبّي.

بداأت ق�سة اجلمال مع الثقافة الإن�سانية من خلل الثقافة اليونانية ومعها 
يف  اأكرثهم  ولعل  اليونان،  الفل�سفة  كبار  اجلمال” عند  “علم  ق�سة  بداأت 
حماورته  يف  )اأفلطون(  كان  احلياة  مت�ّس  مهمة  كق�سية  اجلمال  تناول 
“فايدرو�س اأو عن اجلمال“. وهناك قول لهذا الفيل�سوف عن اجلمال والرجل 
يقول فيه: “الأمنيات الثلث لكل رجل: اأن يكون ب�سّحة جيدة، غنيًا بو�سائل 
اجلمال،  بفكرة  قدمية  اأخرى  ح�سارات  اهتمت  كما   .“ جميًل  و  م�رشوعة، 
والإغريقية  امل�رشية  احل�سارة  يف  الفنانون  اهتم  فقد  الرجل،  خا�سة 
والرومانية. مبعايري اجلمال لدى الرجل والتي ا�ستمرت فيما بعد يف اأعمال 

فنّية كثرية باحل�سارة الغربية احلديثة. 

عيد  بعيدا عن  احلب يف م�رش  عيد  فكرة  اأمني  ال�سحفي م�سطفى  الكاتب  ابتكر 
ال�سجن عام 1974 اقرتح يف  "الفالنتني داي"، فبعد خروجه من  الغربي  احلب 
كل  من  نوفمرب   4 يوم  على  الراأي  وا�ستقر  للحب  يوم  اختيار  القراء  على  مقاله 
عام يتذكر فيه كل فرد من يحبهم بالود وال�سوؤال والعطاء، وكتب يف الأخبار يف 

عموده "فكرة " يقول:
يجعل  ت�سفو،  القلوب  يجعل  تتفتح،  الزهور  يجعل  حلوة،  احلياة  يجعل  احلب 
ال�سم�س ت�رشق، والذين ل يعرفون احلب ل يعرفون الهناء، م�ساكني هم اأ�سحاب 
القلوب ال�سوداء.. اإن حياتهم كئيبة قامتة، ومن جتاربي اأن الذي ل يعرف كيف 

يحب.. ل يعرف كيف ينجح يف احلياة.

اأو�سكار  جائزة  اإنياريتو  غونزالي�س  اأخلاندرو  املك�سيكي  املخرج  �سينال 
معاناة  على  تركز  التي  الفرتا�سي  للواقع  من�ساأته  على  خا�سة 
وعلومها.  ال�سينما  لفنون  الأمريكية  الأكادميية  قالت  كما  املهاجرين، 
واأو�سحت الأكادميية املانحة جلوائز اأو�سكار اأن اإنياريتو �سيح�سل على 
جائزة او�سكار عن عمله »كارنيه اإي ارينا« )حلم ودم(، وهي جتربة من 
�ست دقائق تغو�س يف عامل املهاجرين، وا�سفة اإياها باأنها »جتربة قوية 
و�ساحبة روؤية يف رواية« الواقع. و�ست�سلم اجلائزة اإىل املخرج وم�سوره 
اإميانويل لوبيزكي يف احلفلة التا�سعة جلوائز »غوفرنرز« التي تقام يف 

هوليوود يف 11 ت�رشين الثاين )نوفمرب( املقبل.

مصطفىصدر حديثا "لحم ودم"عالقة

قراءة في كتاب
ابدا من مقولة القا�س العراقي عبد الفتاح املطلبي "اإن 
الكتابة فن �سعب ل يجيده ال اولئك الذين يحملون يف 
نفو�سهم عوامل من الهم الن�ساين واكدا�سا من ال�سئلة 
"احُللم �رشقا" انطلق من هم كبري  اأن  يبدو  الكونية". 
واحلم يتمنى الكاتب اأن تتبلور يف حياة اخرى، ينعم 
لي�ست  وهي  الرغيد  والعي�س  باحلرية  الن�سان  فيها 
ونراها  وواقعية،  بديهية  متطلبات  لأنها  م�ستحيلة 
ت�سل�سل  خلل  من  ق�سة  وع�رشين  ثلث  يف  جم�سدة 
عبد  الديب  ا�ستطاع  "امل�ستنقع"  ق�سة  ففي  منطقي. 
رمزي  ب�سكل  امل�ستنقع  يوظف  اأن  املطلبي  الفتاح 
كافة  على  نعي�سه  الذي  الن�ساين  واقعنا  يف  متقدم 
امل�ستويات وما يحتويه امل�ستنقعان البيئي واحلياتي.
يقول يف احدى حوارته: هذه نتانتنا ال ترونها تخرج 

من اأفخاذنا.. امل�سنقعات تعني املخلفات الرديئة.
ذلك  معاي�سته  خلل  من  يحاور  الق�سة  بطل  هو  وها 
حني  را�سه  يف  الذي  الدبيب  وبني  الننت  امل�ستنقع 
يهم�س بوداعة: احتفل.. اأحتفل ل وقت للأ�سئلة األ ترى 
الدود وقهقه  الوقت، رق�س رق�س  واأنت ت�سيع  نف�سك 
لتلك  امل�ستنقات  احلم  حتى  النهاية  يف  لكن  طويل. 
الطبقات املعدمة الفقرية �سار م�سريها القاء القب�س 
ذاتية  حورات  عرب  القا�س  بنا  وينتقل  و�سجنه.  عليه 
للبطال يف ق�س�سه، حتى ن�سل اىل ق�سة "ال�سحية"

فيقول "ميكن اأن تكون ال�سحيُة ان�سانا او �سعبا اأو بلدا 
اأو  طاغيا  حاكما  اأو  اأن�سانا  املجرم  يكون  اأن  وميكن 
جي�س بلد م�ستعمرا غا�سما". عبدالفتاح املطلبي قا�س 
خلل  من  احلياتية  وحتى  الدبية  ادواته  من  متمكن 
بلد  يف  ال�سحايا  م�سكلة  لأ�سل  الوثوب  ا�ستطاعته 
واجللد  ال�سحية  حوار  ففي  املوت،  فيها  وكرب  كرث 
وهم  لنتاجتها،  وكذلك  اجلرمية  ملنهج  فل�سفي  عمق 
قائل:  موته  قبل  ال�سحية  حديث  في�رشد  اال�سحايا، 
الراأ�س  على  �ساقطا  العلى  يف  ال�سغري  الثقب  ت�رشب 
الن  يكلمه:  وكاأنه  )ع(  ال�سحية  اىل  ملتفتا  بداأ  الذي 
عليك اأن تقلق كثريا ايها البائ�س! مَل ذلك وقد خل�سني 
من كفيك امليتني؟ �ستتمنى ذلك املوت حني تدرك انني 
"عنوان  �رشقا  "احُللم  الطريق!  �ساخت�رشعليك  كنت 
الق�سة الرئي�سية تناولت احداثها رمزية فائقة اجلودة 
اىل  اقرب  باأنها  م�سطفى  جمال  الكاتب  ي�سفها  كما 
الرو�سي  الكاتب  با�سلوب  و�سبهها  النرثية،  الق�سيدة 
تورجنيف حيث ان ن�سو�سه تتوكا على ال�رشد واطلق 
�رشقا"عند  "احُللم  ويبقى  "اأق�سودتك".  ت�سمية  عليها 
كل يريد اأن يكت�سف ما يكت�سف ويح�سل على ما يريد. 
الق�س�سية  النقدية  الكتابة  اأن  مهمة  ملحظة  وهناك 
الق�سرية  الق�س�س  وخا�سة  الكتابات  ا�سعب  من 
�سدرت  ن�سبيا.  خمتلفة  وافكار  معان  من  حتمله  ملا 
والن�رش  للطباعة  اآراء  دار  "احُللم �رشقا" عن  جمموعة 

يف 119 �سفحة.

اقتباس
 

هناك حكمة للعقل وحكمة للقلب.
ت�سارلز ديكنز

اأبكي مثّقفًا م�سلوَب الفعل 
وامَلقال

موؤدلَج العقِل وامُلَقل
يظنُّ اأنه ميتهُن كلاَّ �سيء

وهو ل ميلُك اأّي �سيء
** ** ** 

 األعُن امراأًة قتلت زوَجها 
بكيدها

تريُد بناَء وطٍن بُعهرها
بذّريتها الفا�سدة

ومعها زمرٌة ل تتوّحد اإل 
لأن تفّرق

** ** ** 
 اأبكي وطنًا باتْت املتاجرة 

بالأرواح ن�ساًل

�سعبًا ل يعرُف مل ينوح!
وحتى تكون وطنيًا، فيجب 

اأن تخون
  اأبكي وطنًا �سامداً 
كال�سّبار والأرارات

اأبكي �سعبًا يربط اأقداره 
باأعذاره

ينا�سل بقلبه، ل بعقله
** ** ** 

 اأبكي وطنًا مليئًا بالأبطال
حماربًا ل يناُم اإل يف 

اخلنادق
بني الأحجار الباردة، ومع 

احِلْجلن
لكنه ل يعرُف َمن يقاتل

اأخاه اأم عدّوه؟!
** ** ** 

 اأبكي وطنًا لن ميوت
مع �سعٍب ُمبعرٍث بنَي 

ال�سيا�سة واملال
بنَي مرارِة الواقع، وخيال 

العاطفة
** ** ** 

 اأتقّوى بقائٍد ل يتكرّب ول 
يتجرب

و�سفوه بالدكتاتور
وهو َمن عانى الأنفاَل 

والأهوال
فوهلِل لو كاَن دكتاتوراً،

ملا بقي خائٌن اأو دينا�سور

إدريس سالم

ثقافة 

رغم األلم والفقر... رسائل دوستويفسكي إلى زوجته 
إصرار على الكتابة والحياة 

أبكي وطنًا لن يموت

الأدباء  م�ساهري  بني  املتبادلة  الر�سائل  اأهمية  تنبع 
والفنانني واملفكرين مع اأ�سدقائهم وحبيباتهم اأو زوجاتهم 
الذاتية لهم ،لأنها مل تكن  من قدرتها على ك�سف اجلوانب 
ر�سائل مكتوبة اأ�سل لأجل الن�رش، بل للتداول ال�سخ�سي. مع 
ذلك يجد فيها العديد من الباحثني وموؤرخي الأدب والفكر 
معينا ل ين�سب لفهم القيم والأفكار والأحداث، التي ت�سكل 
اجلانب اخلفي لأعمال اأولئك امل�ساهري . وميكن الإ�سارة يف 
هذا ال�سدد اىل ر�سائل املفكر الوجودي الدامناركي �سورن 
الت�سيكي  الأديب  ر�سائل  و  ريجينا  زوجته  اىل  كريككورد 
التي  احلب  ر�سائل  برود،  ماك�س  �سديقه  اىل  كافكا  فرانز 
اأو  الأملاين كارل مارك�س اىل زوجته جيني  املفكر  كتبها 
عامي  بني  كتبها  التي  جملدات  اأربعة  يف  فلوبري  ر�سائل 
1887 – 1893، باعتبارها بع�س الأمثلة احلّية على ذلك. 
ل حتيد ر�سائل الروائي الرو�سي فيودور دو�ستويف�سكي اىل 
ذلك.  عن  اآنيا(  اأحيانا  ي�سميها   ( غريغوريفنا  اآنا  زوجته 
كتبت تلك الر�سائل بني اأملانيا وبيرت�سبوغ ومو�سكو خلل 
اأربعة ع�رش عاما )1866-1880(. و ُترجمت من الرو�سية 
اأنها  اإل  النكليزية،  العاملية ومنها  اللغات  العديد من  اىل 
الآن.   حتى  العربية  اللغة  اىل  ترتجم  مل  علمي،  وح�سب 
ُبنية  متتلك  اأنها  دو�ستويف�سكي  ر�سائل  على  يلحظ  مما 
اأنه  لو  كما  الأ�سلوبية،  تركيبتها  يف  مت�سابهة  تكون  تكاد 
و�سع خطة م�سبقة لطريقة عر�س اأفكاره وم�ساعره يف كل 
ر�سالة، بحيث تبداأ الر�سالة بطرح �سوؤال عن و�سع زوجته 
تاأخر  اأنه  اأو  ال�سابقة،  ر�سالتها  اأ�ستلم  انه  يخربها  اأن  بعد 
عن ا�ستلم ر�سائلها ويطلب منها تو�سيح اأ�سباب التاأخري 

، ثم يجيب عن بع�س الأ�سئلة املوجهة اإليه يف ر�سائلها ، 
ليختتم ر�سائله باحلديث عن نف�سه: عن و�سعه ال�سحي وما 
واجهه من اأحداث اأو يحّدثها عن الأ�سخا�س الذين األتقاهم 
، لكنه قبل ان ينهي ر�سائله يعود ثانية ليطلب لها واحيانا 
ب�سيغة متو�سلة وعاطفة م�سبوبة باحلنني اأن ل تنقطع عن 
الكتابة اإليه ويرجوها بلوعة واأمل اأن تهتم بطفليه فيديا و 
قلقه  تعك�س  تعليمية  عليه  يطغي  باأ�سلوب  واأحيانا  لوبيا، 
ممعنة  غري  قراءة  تبدو  قد  وعائلته.  زوجته  على  الدائم 
خ�سو�سا  اأهمية  ذات  لي�ست  اأنها  دو�ستويف�سكي  لر�سائل 
الفكرية  اخللفيات  لتف�سري  مبا�رشة  اأفكار  عن  يبحث  ملن 
لأدبه يف هذه الر�سائل، اإذا ما قورنت مع العديد من ر�سائل 
منون يف ر�سائلهم  اأقرانه من امل�ساهري الذين كثريا ما ي�سّ
تفا�سيل عن اأعمالهم والثيمات والأفكار التي تقوم عليها 
اأن الر�سائل مع ذلك متثل قيمة تاريخية  تلك الأعمال. ال 
واحلياتية  القت�سادية  الأو�ساع  لفهم  حّية  مادة  وت�سكل 

وامل�ساعب  بدو�ستويف�سكي  حتيط  كانت  التي  وال�سخ�سية 
التي كان يكتب يف اإطارها وحتت �سغطها. كما اأنها تلقي 
املتذمرة  ولكن  الزاهدة  �سخ�سيته  من  جزء  على  ال�سوء 
اأحيانا . كان يتذمر من الإن�سان الو�سط الرثثار ومن امللل 
الذي يكاد ي�سلبه متعة احلياة كما عرب لها عن ذلك يف اأحد 
“اأمي�س”  مدينة  يف  العلج  يتلقى  حينها  وكان  ر�سائله، 
الأملانية لأ�سابته مبر�س رئوي مزمن ” ل ..يا اآنا..امللل 
لي�س مزحة، فحني ي�ساب الإن�سان بامللل يتحول اىل عذاب 
..و�سيكون ال�سجن اأف�سل بكثري منه”. بقي هذا امللل ملزما 
له وهو ي�سف لها يف ر�سالة اأخرى يكتبها لها بعد �سنوات، 
مملة  هنا  “حياتي  اأملانيا  يف  منها  يعاين  التي  الوحدة 
اأي�سا  الر�سائل  تك�سف  كما  حتتمل”�س119.  ل  ب�سورة 
عن تلك العواطف اجلّيا�سة والأحا�سي�س املرهفة التي يت�سم 
بها خ�سو�سا جتاه زوجته وطفليه فيديا ولوبيا . وتتجلى 
تلك العواطف وهو ي�سف لزوجته فراقهما الذي ل يحتمل 
النظر بهدوء اىل الأطفال وحني  اأقدر  اأنني ل  ” اىل درجة 
هاج�س  ويعرتيني  بكاآبة  اأ�ساب  فانني  طفل  بكاء  ا�سمع 
الكبرية  �سعادته  يخفي  ل  لذلك  وهو   129 �س   ” داخلي 
كلما تلقى ر�سالة من زوجته اآنا ، لإح�سا�سه الدائم بالعزلة. 
اأملانيا  من  لها  يكتبها  ر�سالة  يف  الفرحة  تلك  عن  ويعرب 
اأنا فرح..  اأي حد  اأن تت�سوري اىل  ” يا ملكي.. ل ميكنك 
�سفحتني  من  املتكونتني  ر�سالتيك  قراأت   ! �سعادة  واأية 
�سعيد.. واأنا  قبلتهما  الربيد..لقد  حملهما  اللتني  ق�سريتني 
�سعيد بحبك يل..ميكنني روؤية ذلك يف كل �سطر.. ويف كل 
ل  الر�سائل.  به  تكتبني  الذي  الراقي  منك..الأ�سلوب  عبارة 
اأعتقد اأنني قادر على كتابة ر�سالة �سبيهة بذلك، اأعرّب عّما 

يجول بخاطري واأحا�سي�سي. 

بغداد_ متابعة
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