
اأُفتتح يوم اأم�س االحد يف 
مدينة دهوك ، املعر�س 

الت�شكيلي امل�شرتك بني فناين 
دهوك وزاخو وبابل الذي 
تقيمه فرقة زاخو الفنية 
للفرتة من 2010/1/19-17.

قائممقام  افتتحُه  )ال���ذي  املعر�ض  و�شهد 
"عادل  �شيد �شالح" والفنان  "ماجد  دهوك 
وفنون  ث��ق��اف��ة  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  ح�شن" 
ده����وك(، ح�����ش��ورًا ك��ب��رًا م��ن ق��ب��ل فناين 
واأُدباء ومثقفي املدينة، حيث �شم املعر�ض 
الر�شم  بني  ما  توزعت  فنيا  عماًل  خم�شني 
والنحت والكرافيك وال�شراميك ل� 42 فنانًا 
ت�شكيليًا من مدن دهوك وزاخو وبابل منهم 
حممد-عا�شم  ف��اخ��ر  ال�����ش��ع��دون-  )���ش��ف��اء 

ع��م��ران- مكي  خليل-  الأم��ر-ع��ام��ر  عبد 
اي���اد ال�����ش��ب��ل��ي- ���ش��ي��اء الع���رج���ي- با�شم 
كامراين-  دلر  متر-  فار�ض  الع�شماوي- 
�شروان �شاكر- عوين �شاكر-كاظم نوير-

واآخرون(.
وحتدث لل�)املدى( الفنان مهدي منر مدير 
قائاًل:  املعر�ض  هذا  عن  الفنية  زاخو  فرقة 
َقْدمْت  عندما  املعر�ض  اإقامة  فكرة  )ج��اءت 
)احل���ار����ض( يف  امل�����ش��رح��ي  ال��ف��رق��ة عملها 
العام  م��ن  مت��وز  �شهر  خ��الل  احل��ل��ة  مدينة 
الواقع  على  كثب  ع��ن  واإط��الع��ن��ا  املا�شي، 
اأ�شماء  الفني املتقدم يف احللة كونها ت�شم 
فاعلة يف ال�شاحة الثقافية والفنية العراقية 
التوا�شل  اإدام��ة ج�شور  لذا حر�شنا على   .
الثقايف واملعريف بني فنانينا وفناين بابل 
بابل  جامعة  اجلميلة/  الفنون  لكلية  وكان 
دور مهم يف ذلك، فتمخ�ض هذا التعاون عن 
اإقامة هذا املعر�ض هنا يف اإقليم كرد�شتان.

وحقيقة ان لدينا م�شاريع فنية يف امل�شتقبل 
مو�شيقيًا  ملتقًى  اإقامة  يف  تتمثل  القريب 
يجمع املو�شيقيني يف بابل ودهوك ، وتاأتي 
ه���ذه اخل���ط���وات جم��ت��م��ع��ة لإذاب�����ة جميع 
الآخر  اأوجدها  التي  والفوا�شل  احلواجز 

بني مكونات ف�شيف�شاء هذا البلد.
خ��ت��ام��ًا ل ب��د م��ن الإ����ش���ادة ب��ال��دور الكبر 
�شبيل  يف  ح�شن  ع��ادل  الفنان  لعبه  ال��ذي 
يف  جتوالنا  وخ��الل  ه��ذا(،  معر�شنا  اإقامة 
كامراين"  "دلر  بالفنان  التقينا  املعر�ض 
احد امل�شاركني فيه حيث حتدث اإلينا قائاًل: 
بني  يجمع  فني  بعمل  املعر�ض  يف  اأ�شارك 
بهذه  ج��دا  �شعيد  واأن���ا  وال��ك��ولج،  النحت 
امل�شاركة يف هذا التجمع الفني الكبر الذي 

يجمع كوكبة مهمة من الفنانني الت�شكيليني 
العراقيني.

مدينة  من  دروي�ض  متر  فار�ض  الفنان  ام��ا 
من  م�شتوحى  فني  عمل  يل   ، فقال  زاخ��و 
اأعمايل  غالبية  اأن  حيث  الكردي  الفلكلور 
م�شتوحاة منه، فيما وجد الفنان امل�شرحي 
"رعد �شعيد" ان العمال الفنية التي �شمها 
ُمهم يعك�ض  ِنتاج  املعر�ض جيدة جدًا وهي 
يف  والفني  الثقايف  امل�شهد  تطور  طبيعة 

احللة.
وحتدث الفنان "�شفاء ال�شعدون" عن هذه 
كل  ت�شتحق  جتربة  انها  ق��ائ��اًل:  التجربة 

نخبة  ت�شم  كونها  الهتمام،  هذا 
اىل  جاءوا  الذين  الت�شكيليني  الفنانني  ك���رد����ش���ت���ان من 

ح���ام���ل���ني ه����م الإن�������ش���ان 
ومتطلعني نحو حياة جديدة مليئة باألوان 
الظلمة  ب��ع��د  ال���ن���وروز  وع��ي��د  ال��رج�����ض 
ال�شرفاء  �شدور  على  جثمت  التي  الكاحلة 
م�شادرة الفن واجلمال، ولبد من الإ�شادة 
الذي  ال�شتقبال  وح��ف��اوة  ال�شيافة  بكرم 
ونتطلع  الكرد  الفنانني  قبل  من  به  قوبلنا 
ل��دمي��وم��ة ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة واث���رائ���ه���ا يف 

املجالت الأخرى.
ملن  انه  العرجي" فقال  "�شياء  الفنان  اما 
دواعي ال�شرور ان يتعانق اجلبل وال�شهل 
اجلميع  لن  النخيل  م��ع  اجل��وز  واأ���ش��ج��ار 
املعاناة  وه��ي  ال  م�شرتكة  قوا�شم  لديهم 
خالل  من  الفنان  ج�شدها  التي  الإن�شانية 

اعماله امل�شاركة يف هذا املعر�ض.
ال�شبلي"  "اياد  الفنان  الينا  واأخرا حتدث 
جمموعة  يلتقي  ان  مهم  ل�شيء  ان��ه  بقوله 
والإبداع  الفن  قبة  العراق حتت  فناين  من 
من خالل هذا املعر�ض الذي يج�شد قبل كل 

�شيء روح التوا�شل والإ�شرار.

�ش���درت ع���ن دار الينابيع يف �ش���وريا 
رواي���ة )بط���ن �ش���احلة( للكات���ب علي 
عبد النبي الزيدي، التي فازت بجائزة 
الرواي���ة يف م�ش���ابقة دب���ي الإبداعية 

لعام 2009.
يق���ول الزيدي عن روايت���ه التي جرت 
ترجمته���ا موؤخ���را للغ���ة النكليزي���ة: 
حت���اول الرواي���ة التجريب يف املكان، 
وال���ذي ه���و وع���اء الأح���داث اذا نراه 
وعاءا غريب���ا ، فاأحداث الرواية تدور 
منذ ع�شرين عاما يف رحم امراأة تخ�شى 
عل���ى جنينه���ا من اخل���روج اىل ار�ض 
الواقع خوفا من ان يقتل يف النفجارات 

النا�ش���فة  والأحزمة 

و�شواها، واأ�شاف يف ت�شريح للمدى 
ذل���ك  يرف����ض  الأب  ان  الثق���ايف"ال 
ويري���ده لبنه  ان يخ���رج ليكون جزء 

من منظومة مقارعة الحتالل".
وتاب���ع الزيدي انه���ا رواي���ة تفرت�ض  
واأحداثه���ا،  ومكانه���ا  �شخ�ش���ياتها 
وحتاول قراءة الواقع العراقي قراءة 
اإبداعي���ة خا�ش���ة، وتط���رح العديد من 
الأ�ش���ئلة التي تظل عالق���ة بال اإجابات 
حتى نهاية الرواية ، فن�شدم بنهايتها 
املروعة، واأ�ش���اف: فالفرتا�ض الذي 
خدعنا به الراوي لي�ض �ش���وى خديعة 
م���رة ، ان���ه الوه���م مبعن���اه املحت���دم، 
فال �ش���يء يح���دث ويف الوقت نف�ش���ه 
كل �ش���يء يح���دث، لي�ض هن���اك راو او 
�ش���ارد، لي����ض هن���اك �شخ�ش���يات ول 
اأح���داث ومكان، انها لعب���ة الفرتا�ض 
الت���ي اأرغمتنا ان نظ���ل معها اىل ما ل 

نهاية.
وكان الكات���ب العراقي علي عبد النبي 
الزيدي ال���ذي دخل ع���امل الكتابة عرب 
كتابة الن�ش���و�ض امل�شرحية قد ح�شل 
على ع���دة جوائز عربي���ة وحملية من 
اأبرزها اجلائزة التقديرية يف م�شابقة 
ال�شارقة الإبداعية عام 2000 وجائزة 
اجليل الواعي يف الكويت عام 2005 
وجائ���زة اأف�ش���ل ن����ض م�ش���رحي يف 
جمهورية اليمن ع���ام  2005 وجائزة 
اأف�ش���ل ن����ض م�ش���رحي يف مهرج���ان 
القاهرة 2006 وجائ���زة املدى للن�ض 
امل�ش���رحي عام 2007، ف�ش���اًل عن عدة 

جوائز حملية اأخرى.

"1"
قد يبدو ثنائي "ال�ش���عر واجلن�ض" غريبا وان 
الثنني لي�ش���ا على وئام، احلقيقة التي ك�ش���فها 
الزم���ن تظه���ر انهم���ا �ش���ريكان حميم���ان. وان 
ال�ش���عر ا�ش���تطاع ان يتغلغ���ل كث���را يف مملكة 
اجلن����ض ويك�ش���ف الكث���ر من عوامله���ا وكانت 
مو�ش���وعة اجلن����ض مطواعة مرحب���ة يف تقدم 

هذا املكت�شف ذي املج�شات النافذة والدقيقة.
اما جمهور النا�ض، على اختالف م�ش���تواياتهم 
و�ش���عوبهم، فكان ي�ش���تجيب لهذه الك�ش���وفات 
ويرتاح ملا يّطلع عليه منهم. ودائما ُيقبل عليها 

بلهفة وبت�شوق للروؤية اأكرث.
وامل�ش���األة هن���ا تب���دو ج���د طبيعية، فما ي�ش���غل 
الف�ش���اء بني الرجل وامل���راأة، وي�ش���ل بينهما، 
ه���و اجلن�ض. وما يك�ش���ف ع���ن مباهج اجلن�ض 
ومتاع���ب طريقه هو ال�ش���عر. لهذا كان لل�ش���عر 
دور مهم لنه يو�ش���ع من م���دى اجلن�ض ويرفع 
م���ن قيمته فيما هو  يوؤكد ويعمق مغزاه. وهذا 

دور ذو تاأثر يف احلياة الب�شرية ووجودها.
قد ترد يف ال�ش���عار �شكوى او ندم، مما نقروؤه 
يف كتاب���ات عدد من ال�ش���عراء. لك���ن يف طيات 
ه���ذه ال�ش���كوى رغب���ة يف املزي���د م���ن اجلن�ض 
ورغبة ثانية يف احوال اف�شل، وم�شعى لزالة 

املعرت�شات من ظروف او قوانني.
ولذل���ك فنح���ن ل نرى "ج���ون دن" ج���ادا حني 

يقول يف �شنة 1590: 

اأعرف اين اأحمق مرتني
مرة حني اأحببت

ومرة لأين نائحا كتبت احلب.
فقد راأت الدرا�ش���ات من بع���د ان مغامرات حب 

هذا ال�شاعر مل تكن مبكية ومل يكن هو نائحا.
ك���ن ممتن���ات  كم���ا ان كث���را م���ن احلبيب���ات 
برباع���ة  ك�ش���فوا  الذي���ن  ال�ش���عراء  لع�ش���اقهن 
وجمال عن التفا�ش���يل امل�ش���رتكة يف التجربة 

العاطفية.
وتعقيب���ًا عل���ى قوٍل للنجم���ة ال�ش���ينمائية ماي 
يك���ون  م���ا  "ع���ادة   :  Mae West وي�ش���ت 
الرج���ال كثرو ال���كالم يف اجلن����ض قليلي، او 
نادري الو�ش���ول اليه، واذا ما اأرادوا التجربة 

فغالبا ما ت�شاأم منهم �شريكاتهم.." 
نعم ه���ذا �ش���حيح بالن�ش���بة للرج���ال العاديني 
كث���ري اللغو يف اجلن����ض. وكالمه���م عادة ما 
يكون عابرا ل قيمة له. هذا غر ال�شعر، ال�شعر 
مين���ح التجرب���ة اجلن�ش���ية تكرمي���ا وميجدها 

بك�شف: اأنواع" مباهجها.
وهنا ي�ش���تحق ال�ش���عراء الثناء لنهم مينحون 
اجلن����ض الف���اين، العابر، م�ش���حة بقاء، مل�ش���ة 

تخليد وينقلونه من الآن اىل الأبعد. 
وقراء �ش���عر اجلن�ض او �ش���عر احل���ب، وكّتابه 
يج���دون متع���ا ومباه���ج يف اجل�ش���د اك���رث من 
العادي���ني. ال�ش���عر مينح فع���ل اجلن����ض اأبعادًا 
ل زمني���ة ويجعلنا نتاأمل التجربة ومنار�ش���ها 

ونح���ن ن�ش���عد بجميع �ش���ورها. باإيج���از، هم 
يو�ش���عون التجرب���ة، مينحونها اآفاق���ا جمالية 
وح�شية فال تبقى يف �شيق جتربة "اللحم" او 

"اجل�شد" وحدها. 
نحن نعل���م ان معظم ال�ش���عراء عربا او اأجانب 
كتب���وا ق�ش���ائد يف اجلن����ض، وق���د ي�ش���مونها، 
تعفف���ا، ق�ش���ائد ح���ب، ونعلم ان ويتم���ان كتب 
وقبله كتب ابولينر ولوركا ومات�شادو وقبلهم 
�شك�ش���بر. لك���ن بودلر ه���و الأكرث و�ش���وحا 
يف الق���رن التا�ش���ع ع�ش���ر. كما ان���ه الأكرث قوة 
ومبا�شرة يف �شعره اجلن�شي ورمبا هو الأكرث 
تطّرف���ا يف التجرب���ة اجلن�ش���ية، وان مل يك���ن 

الأو�شع معرفة بها.
جترب���ة بودل���ر اك���دت عل���ى التمتع احل�ش���ي 
يف اجل�ش���د النث���وي، واألغت تفا�ش���يل اللون 
واملكان���ة الجتماعية.. لكنها، وثائقيا، لي�ش���ت 
دقيقة. فقد كتبت "ايرث�ش���تاركي" موؤلفة كتاب 
الق�ش���ائد  درا�ش���ة  ب���ان  "بودل���ر" )1957م( 
اليروتيكي���ة لبودل���ر، توح���ي بالق���ول ب���ان 
معظم امللذات اجلن�ش���ية الت���ي تلقاها كانت من 
خالل تاأمل خيايل، اإح�شا�ش���ات ت�شاعدت حتى 

�شارت اأع�شاء.." 
وجني دوفال "ع�شيقته ال�شوداء، تقول عنه: 

موؤٍذٍ غر  مهذبا  جمنونا  كان  "انه 
يبدد عاطفته بجعلها �شعرا..."

بع�ض ال�ش���عراء، مثل بع����ض النا�ض العاديني، 

ل "ينجز" التجربة بالقوة التي ي�شفها. لكنهم 
م���ع ذلك طموح���ون يف جتربة اغنى واأو�ش���ع، 

وكما تريد خميلتهم او كما يتمنون.
يف دع���وات "ج���ون دن" ال���ذي ا�ش���رنا الي���ه، 
دعوات �شاخنة وك�شف ملغامرات وهو يخاطب 
بق�ش���ائده حبيبت���ه "اآن م���ور" الت���ي كتب فيها 
ق�ش���ائد حب���ه. ام���روؤ القي�ض اجلاهل���ي عندنا، 
ك�شف مغامرة فريدة مع امراأة ويف بيتها. وما 
يعط���ي مغامرته اجلن�ش���ية يف اج���واء احلذر، 
دلل���ة مفيدة اليوم هي ان "فاط���م" تلك مل تكن 
�ش���بية، ولكنها كانت زوجة واما وهو ي�ش���فها 

علنا ب� ُمطفل!
اأهمي���ة ه���ذه الق�ش���يدة، انها تتن���اول اجلن�ض 
حب���ا وار�ش���يا، هي لي�ش���ت م���ن تلك الق�ش���ائد 
الت���ي �ش���بقت ول تلك الق�ش���ائد الالحق���ة التي 
حرفت التجربة عن م�ش���ارها لتتحول الع�شيقة 
اىل "اله���ة" او "ملهم���ة" او "خي���ال" والت���ي 
يكت�ش���ي ج�ش���د العا�ش���ق فيه���ا زه���وا ب�"ِعفة" 
اأظنه���ا �ش���خيفة. مثل ق�ش���ائد العذريني عندنا، 
او تل���ك التي يقدمه���ا "هريك" )القرن ال�ش���ابع 
ع�ش���ر(، والذي يكت���ب بتفاهة رجولي���ة كاملة، 
واثر ق�ش���يدة ا�شتمناء جن�شي ق�شيدة بعنوان 

هيربيد�ض )1648( تنتهي بهذين البيتني:

فوكند ملهمته كانت 
وحياته عفيفة كانت..
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ال�شينما حتتل م�شاحًة من متابعتي الثقافية، بالتاأكيد، ولكن 
حكايتي معه����ا اأكرث تعقيدًا من الكتاب، والعمل املو�ش����يقي، 
واللوح����ة، جاذبيته����ا ل تعتم����ُد اأركاَن الفن ال�ش����ينمائي، بل 
ق����درة ه����ذه الأركان على اأن تو�ش����َل يل ما يو�ش����لُه الكتاُب، 
واملو�ش����يقى، واللوحة من مادة جدية، ُت�شغل العقل والقلب 
معًا. وهذا يعني اأن اأكرث الأفالم جناحًا، ل يف �شباك التذاكر 
وحده، بل يف تقنية العد�ش����ة والإ�ش����اءة، ومهارة الإخراج،  
وك�ش����ب اجلوائز، ل ت�ش����كل حافزًا كافيًا ل�شرف �شاعتني اأو 

اأكرث يف ال�شالة املعتمة.
ولكن وف����رة ال�ش����ينما واف����رة، ومفاجاآته����ا ل تنقطع ولأين 
اأحر�����ض على �ش����حبة الكتاب، واأن����ا اأذه����ب اإىل اللوحة، اأو 
العمل املو�ش����يقي، �شرت اأحر�ض عليه واأنا اأذهب اإىل الفيلم 

املنتخب.
فالقراءة متنحني املفاتي����ح الالزمة لإدراك ما خفي عني من 
اأ�ش����رار هذه الأعمال الإبداعية. وك����م لدى املبدع اجلدي من 

اأ�شرار!
يف اأواخ����ر الثمانينيات تطلعت الفل�ش����فُة اإىل فن ال�ش����ينما، 
و�ش����غلت نف�ش����ها به، لين�ش����اأ ف����رٌع منه����ا داخ����ل الهتمامات 
الأكادميي����ة: فل�ش����فة ال�ش����ينما. والي����وم تتزاح����م املج����الت، 
الكتب، وفروع الخت�ش����ا�ض، ومواق����ع النرتنيت، يف هذا 
الن�ش����اط الفتي، الذي ثّبت فن ال�ش����ينما كم�شدر من م�شادر 

املعرفة العقلية.
ه����ذه املوج����ة املعرفية وف����رت الكت����اب الذي اأطم����ع فيه، يف 
قراءة ال�شينما عن قرب، كما اعتدت اأن اأقراأ اللوحة، والعمل 

املو�شيقي عن قرب.
فالأف����الم التي راأيتها، والتي اأطم����ع بروؤيتها، عادة ما تطرح 
اأ�ش����ئلًة، �شاأن الق�شيدة، دون اأن تنتظر اإجابة عاجلة، اأ�شئلة 
ب�ش����اأن م�ش����رات الإن�ش����ان وحمنه، مبدئه ومنته����اه، رغائبه 
امللحة بني ال�ش����رورة والإمكان، واإذ تخرج منها، تخرج من 
بحران م�ش����اعر واأفكار بالغة الغمو�ض، ولكنها بالغة الغنى 
والرت����واء، اأفالٌم  ُت�ش����عرين وكاأين انتهي����ت توًا من جتربة 
حيٍة، ل جمال فيها للوه����م، اأو اخلديعة، باملعنى الذي كانت 

تغّذينا فيها اأفالم اأيام املراهقة، وال�شباب املبكر.
اأ�شعر بهذا مع رينوار، ِف�شكونتي، اأنطونيوين، �شاتياجيت 
ه����رزوك،  واج����دا،  كوب����رك،  �ش����تانلي  بونوي����ل،  َرْي،  
تراكوف�ش����كي، �ش����وكوروف... عل����ى اأن ال�ش����ويدي انغم����ار 
برغم����ان )1918-2007(، يظ����ل يف طليعة ه����وؤلء، وّفرُت 
اأكرَث اأفالم����ه بني يدي، والذي اأفتق����ده اأعرث عليه يف قنوات 

الإنرتنيت.
برغم����ان وا�ش����ح اجلاذبية لتاأم����الت الفل�ش����فة، اأفالمه تلحُّ 
عل����ى طرح امل����اأزق الإن�ش����اين. فه����ذا الن�ض، ال����ذي يرد على 
ل�ش����ان واح����دة من اأبطال����ه، يف فيل����م "بر�ش����ونا"، ل بد اأن 
يالح����ق امل�ش����اهد اجل����دي: "كّل ا�ش����تثارة نحمله����ا داخلنا.. 
كل اأحالمن����ا.. كل العن����ف الغام�ض، وخوفنا م����ن الفناء. كّل 
الب�شرة املخيفة يف �شرطنا الأر�شي.. كلها ُت�شهم يف اإزالِة 
اأملنا يف اخلال�ض يف العامل الآخر، عواء اإمياننا، و�ش����كنا، 
يف وج����ه العتمة وال�ش����مت، ليعت����رب واحدًا م����ن اأكرث الأدلة 
فظاعًة، عل����ى مدى الهجران الذي نحن في����ه، وعلى معرفتنا 

املذعورة واملكتومة بذلك".
�ش����واهد، ومعاجل����ات كه����ذه، حُتف����ز اأكرث م����ن دافع لن�ش����اأة 
الت�ش����عينيات �ش����درت جمالت  ال�ش����ينما"، ومن����ذ  "فل�ش����فة 
ومواقع يف هذا احلقل، وكان لبرغمان ح�ش����ة الأ�شد فيها، 
 Cinema،  :دون �ش����ك. اآخرها �ش����در ع����ن دار اأُك�ش����فورد
Philosophy، Bergman، للربفي�شور ِلِفنغ�شتون. 
ولق����د منحتن����ي قراءُته �ش����بياًل لإعادة ق����راءة اأفالم����ه، التي 
اأعتربها اأ�شا�ش����ية: "بر�شونا"، "الفراولة الربية"، "اخلتم 
ال�ش����ابع"، على اأنها طّمعتني باإع����ادة النظر يف اأفالم ل تقل 
غنى مثل: "ال�شاحر"، "�شوناتا اخلريف"، "�شوء ال�شتاء"، 

العذراء". "ربيع 
ل���ون املوت الرمادي هو الأكرث �ش���يوعًا يف اأفالمه.. ح�ش���ور 
حقيقة املوت عادة ما ترتبط مبعنى احلياة ذاتها، واإذا ما كان 
الإمي���ان الديني يف الع�ش���ر الراهن ممك���ن التطبيق، واإذا ما 

كان احلب الرومانتيكي حقيقة واقعة!
مل يكن من عادة برغمان التعليق على اأفالمه، لكن الكتاب يلتقط 
اأثرًا من فيل�ش���وف فنلندي ُيدعى كايال، تتمركز فكرته على اأن 

الإن�شان  لدى  ل "الرغبة" الداخلية 
ميكن ال�ش���يطرة عليه���ا، وهي 
ُت�ش���كل حياة ال�ش���خ�ض  التي 
�ش���د كّل خربته ومعرفته اإىل 
جانب اأن هناك اأكرث من ملمح 
"الوجودي���ة"  للت�ش���اوؤلت 

ب�ش���اأن املوت، وخلو احلياة 
وجحي���م  املعن���ى،  م���ن 
الآخري���ن، ومواجهة العبث 

والالمعقول..الخ.

فوزي كرمي

�شينما ال�شاغل 
الفل�شفي!

من الربج العاجي

ترجمة: علي عبد االأمري �شالح

النا�شرية/ ح�شني العامل
دهوك/ ب�شار عليوي

الــ�شـــعــــر والــجـــنــــ�س

ه���ذه رواية جي���دة جدًا م���ع اأنه���ا الرواية 
الأوىل املتقطع���ة املكتوب���ة من قب���ل كاتب 
فرن�شي �ش���اب )يبلغ عمره اأربعًا وع�شرين 
اىل  جي���دة  ب�ش���ورٍة  وُترجم���ت  �ش���نة( 
الجنليزية الربيطانية، بع�ش���هم، على اأية 
 Le( ح���ال، اأخفق���وا يف التق���اط العن���وان
Proces – verbal( الذي ي�ش���ر اىل 
التقري���ر املكت���وب عن ح���ادث مفاج���ئ، اأو 

واقعة مهمة اأو دعوة ق�شائية.
يق���ّدم لن���ا كتاب ج���ان- م���اري غو�ش���تاف 
لوكليزي���و هذا فق���ط. اإنه تقريبًا الو�ش���ف 
الن���وع  رديئ���ة  لفاجع���ة  املو�ش���وعي 
فراغ���ات  متخيل���ة،  �ش���حيفة  )ق�شا�ش���ات 
بي����ض بني الكلمات اأو ال�ش���طور وعبارات 
م�ش���طوبة مت ن�ش���خها( عن اكت�ش���اف جلي 
ل���ذات رج���ل، ف�ش���اًل عن ع���دم قدرت���ه على 
التغلب على م�ش���كالت وم�ش���اعب و�ش���عه 

ال�شخ�شي.
ال�شخ�ش���ية الرئي�ش���ة- ال�شخ�ش���ية املهمة 

الوحي���دة يف الرواي���ة - حتم���ل ا�ش���م اآدم 
پول���و، معنى ال�ش���م الأول وا�ش���ح )رمبا 
هو وا�ش���ح ج���دًا(؛ اأما نهاية اأ�ش���م العائلة 
فيوح���ي بقراب���ٍة م���ا م���ع املوؤل���ف؛ اللغات 
ال�ش���بانية، اليطالي���ة وحت���ى الإغريقي���ة 
ال�ش���م  ه���ذا  يف  �ش���داها  يرتّج���ع  الت���ي 
الأخ���ر، رمبا كان���ت اإثارتها مق�ش���ودة اأو 

غر مق�شودة.
يق���ول  املخت�ش���رة  الكت���اب  مقدم���ة  يف 
لوكليزي���و اإنه كتب "ق�ش���ًة ع���ن رجٍل غر 
متيق���ن ما اذا غ���ادر ت���وًا وحدًة ع�ش���كريًة 
اأم ملج���اأً عقليًا"، يف حقيق���ة الأمر، كان قد 
فّر من اأ�ش���رته – واذا ما حتدثنا ب�ش���ورة 
عام���ة، فقد ف���رَّ هو من املجتمع الإن�ش���اين، 
ان ال�ش���خرية املُ���رة التي يح�ش���ها املرء يف 

العر�ض التمهيدي تخللت الرواية كلها.
كان اآدم پول���و قد جلاأ اىل منزٍل خاٍل قريب 
من "مدينة منتجعية" متو�شطية، ي�شتمتع 
هناك بال�ش���م�ض، بال�ش���جائر، بالبرة بني 

حني واآخر وبا�شتبطانه لأفكاره وم�شاعره 
ال���ذي كان ي�ش���تغرق زمنًا طوي���اًل، مع اأنه 
لي�ض كارهًا ل�ش���رقة ال�ش���لع املعرو�ش���ة يف 
احلواني���ت، يبقى على قيد احلياة بف�ش���ل 
النق���ود الت���ي متنحه���ا اإياه، ب�ش���ورٍة غر 
�ش���ادقها  �ش���ابة  نوع���ًا،  للت�ش���ديق  قابل���ة 
واأغواها، بني اآٍن واآخر، يحاول اأن يح�شب 
نف�ش���ه يف مراح���ل اأولي���ٍة من حيات���ه، كي 
يغ�شل جنون احل�شارة، ي�شتلقي بال حراك 
يف �ش���قٍّ و�شط ال�ش���خور، يدور يف خلده 
اأن بو�ش���عه الو�ش���ول اىل حال���ة الأ�ش���نة؛ 
يتعقب كلبًا عرب طرق���ات املدينة، ويحاول 

اأن يتماثل مع جتارب احليوانات.
وذات ي����وم يذه����ب اىل حديقة احليوانات 
راغبًا باأن يندمج عقليًا وح�شيًا مع البهائم 
املختلفة، يراق����ب اللبوة بدقة وكذلك اإناث 
حيوانات اأخرى مثلما يتخيل هو اأن يفعل 
� رمبا � ذكر من �ش����نفها اخلا�ض، التجربة، 
عل����ى اأية حال، قّلما كانت ناجحة، وينتهي 

به املطاف بوقوف امراأة هرمة تبيع املوز 
ك����ي تطع����م احليوان����ات، بعد اأن ي�ش����رتي 
موزًة ل����ه يغريها بامل�ش����اركة يف حديٍث ما 
ويكت�شف اأنه اأ�ش����بح مولعًا بها: انه كائن 

ب�شري على اأية حال.
اإن عدم ا�ش����تطاعته الهرب م����ن حالته كان 
اأم����رًا مفرو�ش����ًا علي����ه ب�ش����ورة متك����ررة 
وبطرائ����ق �ش����تى، اإن اإدراك����ه العميق جدًا 
باإن�ش����انيته ياأت����ي اإلي����ه حني يواج����ه فاأرًا 
اأبي�����ض يف من����زل مهج����ور. م����ع اأن ذهن����ه 
العق����الين يرى التناظ����ر بني الف����اأر وذاته 
هو- ل بل حتى يظن نف�ش����ه ف����اأرًا اأبي�ض، 
ب�ش����ورٍة جمازية يتحول اىل فاأر- تنت�شر 
الغري����زة فج����اأًة: هذا عامل اإن�ش����ان ل مكان 

فيه للفئران، وعليه اأن يقتل هذا الفاأر.
اإن �شخرية حالته اأخاذة ب�شورٍة م�شاعفة 
اأوًل، ع����رب اجلزء الغريزي غر املتح�ش����ر 
من كيانه يتو�شل اىل الإدراك باأنه ينتمي 
اىل جمتمع الب�ش����ر؛ ثاني����ًا، حني يعود اىل 
�ش����نفه اخلا�ض ويب����داأ مبخاطبة ح�ش����ود 
"نح����ن  له����م:  قائ����اًل  ال�ش����ارع  النا�����ض يف 
جميعًا مت�ش����ابهون، كلنا اأخوة"، يظنونه 
يف  اإيداع����ه  يت����م  احل����ال  ويف  معتوه����ًا، 
موؤ�ش�ش����ة حيث يجري معه �ش����ف جاد من 
طلبة علم النف�ض، ير�ش����دهم )بروفي�شور( 
م�شجر. حني تنتهي الرواية ويجد پولو، 

ب�ش����ورٍة متناق�ش����ة ظاهريًا، عزلًة و�ش����ط 
الب�ش����ر، ن�ش����تطيع اأن نفهم اأنه �شعيد، "يف 
اأي ي����وٍم م����ن الأي����ام، عل����ى اأي����ة ح����ال، قد 

يحدث �شيء ما".
ع�شرون �ش����نة تقريبًا تف�شل ظهور رواية 
)املح�ش����ر الر�ش����مي( ع����ن ظه����ور رواي����ة 

)الغريب(.
لوكليزيو كاتب اأق����ل براعة بكثر ويفتقر 
اىل الن�ش����ج ال����ذي حققه األب����ر كامو حني 
اأي�ش����ًا  لوكليزي����و  الأوىل،  ن�ش����ر روايت����ه 
يفوقه ت�ش����اوؤمًا بدرجة كبرة، كونه �ش����رب 
اأغوار الأ�شاطر وعقلنات املجتمع، يفت�ض 
بطله عن فهم اأو�ش����ع للحياة، ولأنه يخفق 
يف حتقي����ق ه����ذا اله����دف، يقتنع ب� ن�ش����ف 
حياة يف امل�شح العقلي، فهو مل يعْد متيقنًا 
من هدفه ل بل هو ي�ش����ك فيه كما ي�ش����ك يف 
اأي �ش����يء اآخ����ر. كان كامو را�ش����يًا بطيبة 
احلياة و�ش����الحها، لذا فقد ثب����ت مباهجه 
يف الع����امل امل����ادي؛ ام����ا لوكليزي����و فلدي����ه 
النطب����اع باأن "لي�ض ثمة �ش����يء ي�ش����اهي 

احلقيقة".
وعلى غرار بطله انه مليء بالوعد، اإل اأنه 
يفتق����ر اىل التدري����ب والإرادة الت����ي رمبا 
�ش����كلْت اأ�ش����لوبًا ما وهدفًا ما، هو ما يزال 
يف مقتبل العمر، على اأي حال، واأي �شيء 

ميكن اأن يحدث.

يا�شني طه حافظ

لوكليزيو  فـي )املح�شر الر�شمي(
بــطـــل مــاأزوم يـغـ�شــل جـنــون الـحـ�شــــارة

روايـة بطـن �شاحلـة
الـى الإنكليزيـة

مب�شاركة اأكثـر من اأربعني فنانا..

معر�س ت�شكيلي م�شرتك لفناين  دهوك وزاخو وبابل


