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يـومـيـات لـطــفـيـة الـدلـيـمـي..

خارج العا�صمة

من ح�شود با�صورا

ادراك مـــحـــنـــــــــة الـــــــــزوال والــــوجـــــود

حممد خ�ضري

حممود النمر

يق ��ول ب ��ول كل ��ي ":الف ��ن يومي ��ات �س ��ردية
ت�ؤ�ش ��ر �إرحتاالت ان�ساني ��ة تت�صف بالذكريات
م�شتبك ��ة يف الزمان وامل ��كان ،و�صفات مدنية
ومدينية وان�سانية".

يف التتب ��ع االول تظه ��ر امل ��ر�أة ال�شرقية التي
حتم ��ل االرث امل�ستف ��ز بالع ��ار واخلديع ��ة
والعيب ال ��ذي ينخر الر�ؤو� ��س ال�صدئة ،هي
تفه ��م ماي ��دور بلعب ��ة اخلديع ��ة �ض ��د امل ��ر�أة
،وبنظرته ��ا الثاقب ��ة والواثق ��ة ركل ��ت تل ��ك
العق ��ول الت ��ي كانت تنط ��ق بالري ��اء والكذب
والزي ��ف ،حملت معها النق ��اء والعفة واالرث
الثق ��ايف ال ��ذي اكت�سبت ��ه م ��ن تاري ��خ حاف ��ل
بالن�ض ��ال واملعرف ��ة واالب ��داع ،ع�ب�رت املدن
والبحار واملحيط ��ات لرتى اي ارث ميكن ان
تكتبه لت�سطر كلمات مل تر اخلوف.
"تداهمني مو�سيقى جوقة �ضاجة يف احلي
الالتين ��ي :ا�سمعهم يهج ��ون مهنتنا ،يهجون
الكت ��ب والكتـ ّ ��اب والكتابة،رجل ب ��زي امر�أة
يهذي على افق من زهور جريانيوم وا�شجار
ك�ستن ��اء ،يهج ��و الكلم ��ات واللغ ��ات وال�شعر
والن�صو� ��ص ،ويعل ��ي م ��ن مق ��ام اجل�سد يف
رق�ص ��ة املوت التي ت�سحب ��ه اىل ممرات النار
،ي�س ّمين ��ا فا�شي�ست اللغ ��ة ،فا�شي�ست اللحظة
الآبقة ،فا�شيّي الع�صر مابعد احلداثي ..
ي�شهق جنونا ويت�سامق رغبة يف هواءامليدان
م�س ��ورا بدفقات من عط ��ور وعرق
الدخ ��اين ّ
،وبخار كح ��ول ين�ضح من جلده الذهبي ،من
عروق ��ه النافرة،م ��ن نظرته الزئب ��ق ،من فمه
القاب� ��ض على جمرة ال�شه ��وة ،هجا�ؤه يحيل
الكت ��ب اىل عدم ،يحيل الك ّتاب اىل م�شعوذين
،يحي ��ل الكلمات اىل هب ��اء زائد،هجاء الرجل
الراق�ص:انوث ��ة م�ستع ��ارة يف اه ��اب ذكورة
خماتلة ،يطعن الن�ص ،ويالحق اللغة بهبوب
لهب من �شع ��ره االحمر اجلعد ون�صه الكا�سر
وع�ضالته املتوفزة"..
تت�صف ه ��ذه املجموع ��ة بانتمائها اىل الن�ص
املفت ��وح ان ج ��از التعب�ي�ر ،فه ��ي ن�صو� ��ص
تتداخ ��ل يف ا�ساليب �شائكة وم�شتبكة بالقلق
والف ��رح وانزياح ��ات وتداخ�ل�ات ل�شخو�ص

وامكن ��ة ،وطي ��ور مهاج ��رة ،و�سف ��ن تخل ��ف
وراءها �آهات  ،تدرك حمنة الزوال والوجود
،وتخاط ��ب النهاي ��ات والالنهاي ��ات ،الن�شوء
والتكوي ��ن ،الن�سغ واليباب ،ال�ضوء والعتمة
،الب�سم ��ة والفجيع ��ة ،االرحت ��ال يف املتاهات
امل�ؤدية اىل الالمتاهات ،اخلروج من االماكن
ال�ضيق ��ة اىل الف�ض ��اءات والده�شة،والع�ي�ن
التي ترق ��ب ال�سكون والزغ ��ب الذي ينمويف
االجنحة الغ�ضة .
"مث ��ل �إنغري ��د برغم ��ان ،مث ��ل �إدي ��ث بياف
،مث ��ل امر�أة بارحت احل ��ب اىل املوت ،تنهمر
اخل�س ��ارات عل ��ى امل�ساف ��ات القلق ��ة ماب�ي�ن
االفاق ��ة والغي ��اب ،الاحد يحتف ��ظ باحتياطي
قيام ��ة تعفيه م ��ن م�صري الرماد �س ��واي ف�أنت
قيامتي ..
يف متاه ��ة الرن ��كا :قل ��ب املدين ��ة خم�ص ��ب
باملو�سيقى واعياد باخو�س ،ت�أخذين اوهامي
اىل حي ��ث يق ��ام يف الكني�س ��ة البيزنطيني ��ة
قدا�س امل�ساء ،اجتاز املمر الرخامي ،االعمدة
الهيليني ��ة ،البواب ��ات املنحوت ��ة م ��ن خ�ش ��ب
ال�سندي ��ان ،واجل� ��س على امل�صطب ��ة العتيقة
،اجتل�س معي ؟؟.
عين ��اي غائمت ��ان بر�ؤي ��ا م ��رورك ،عين ��اي
مطبقت ��ان عل ��ى نظرت ��ك �،شمع ��ة عمالق ��ة
ت�ضيءاملذب ��ح و�صورت ��ك تغال ��ب االيقون ��ة
املذهب ��ة وحتط يف حدقت ��ي وتنام يف االفق"
.
حتاول لطفية الدليمي ان تخرتق تواريخ مدن
وتواري ��خ ا�شخا�ص وتع�ب�ر حواجز االزمنة
لتك�شف عن عوامل غابرة ومغربة فتنف�ض عن
عواملها االي ��ام ال�صدئ ��ة وت�ستح�ضر ارواحا
واف ��كارا وتعيد احلياة لها عن طريق اال�سئلة
،الت ��ي حت ��اول به ��ا ان ت�ستف ��ز به ��ا النائمني
بعدما ت�سمعهم اقوالهم امل�أثورة التي نرددها
نح ��ن ،ا�شعاره ��م الت ��ي الت�ص ��د�أ ،واحلانه ��م

ومو�سيقاهم امل�ستم ��رة يف العزف يف الآذان
التي ت�صغي اىل ذلك اخليط اللحني ال�ضوئي
ال ��ذي ي�ستم ��ر يف "كون�شرت ��ات "بيتهوف ��ن
وم ��وزارت وجايكوف�سكي،ه ��ي ت ��دمي حلظة
اال�صغ ��اء الروح ��ي اىل ان ت�صادفه ��ا حلظ ��ة
النوم يف حلظة اللحن.
يف يومي ��ات ب�ي�رن ح�ي�ن ت ��زور متاحفها يف
اللي ��ل ،ت�س�أل نف�سها ع ��ن ال�سبب الذي النتيح
ب ��ه اىل املواطن العربي االط�ل�اع على تاريخ
االن�سانية،التاري ��خ ال ��ذي مل يكتبة املزورون
الذي ��ن يخلط ��ون االوراق ويخنق ��ون �صوت
احلقيق ��ة ،ب ��ل ه ��م حف ��ارو قب ��ور لتواري ��خ
حقيقية وطم�س ا�سماء وحوادث وبطوالت ،
لي�س ��ت هي املذكورة يف الكت ��ب العربية التي
زوره ��ا الوراق ��ون الذي ��ن يتلقف ��ون ف�ضالت
موائ ��د �سه ��رات اللي ��ايل احلم ��ر يف ق�صور
االم ��راء ،تتح�سر لطفية ومتنح نف�سها فر�صة
لالمني ��ات لعله ��ا ترى يف ي ��وم م ��ا يف بلدها
مث ��ل هذه الطقو� ��س ،فرتى بيت ��ا للجواهري
،ومتحفا جلواد �سليم  ،وترى ابواب املتحف
الوطن ��ي م�شرع ��ة ابوابه اىل �ساع ��ة مت�أخرة
من اللي ��ل بعدما رجعت بق ��درة االمن املفقود
"امل�سروقات االثرية "بعد ندم –احلرامية
– فا�سرتجعوها .
ا�سم ��اء كث�ي�رة ت�ستحق ان نقيم له ��ا املتاحف
،ولكنن ��ا نقي ��م " متاح ��ف للدم ��وع " فق ��ط
بحي ��ث نعرف حجم اخل�س ��ارات التي يرتكها
لن ��ا ال�سيا�سي ��ون عندم ��ا ت�شتب ��ك البن ��ادق
او اللوري ��ات املفخخة،وعندم ��ا مت ��ر يف
يومي ��ات بغ ��داد " اق ��ف و�ساح ��ة التحري ��ر
ورائ ��ي م�أهولة بالرع ��ب والدبابات والن�ساء
امللفعات بال�سواد،ا�شج ��ار ال�صف�صاف تنوح
عل ��ى ال�ضف ��اف و�سفينة ن ��وح –زيو�سيدرا-
تغ ��رق يف الي ��م وال تل ��وح منها �س ��وى قلوع
ممزقة ،تغ ��رق ال�سفينة مبن فيها والكل يفتك

باللحظة املمكنة وال ��كل يطعن الوقت فيغرق
اجلمع يف اللجة".
الر�س ��ام ال�سوي�س ��ري فردينان ��د هودل ��ر:
تط ��رح لطفي ��ة الدليم ��ي مو�ضوع ��ة غواي ��ة
اجل�س ��د يف –االيرو� ��س -وتتاب ��ع جمريات
حيات ��ه ،بع ��د ان يفقد جميع اف ��راد عائلته يف
مر� ��ض –ال�س ��ل-ومل يتب ��ق ل ��ه �س ��وى الفقر
،لكن ��ه يبق ��ى يط ��ارده فيختطف من ��ه حبيبته
–فالنت�ي�ن غودي ��ه –داريل – التي يفتك بها
ال�سرط ��ان ،ولك ��ن الذي يثري ف�ض ��ول الكاتبة
ه ��ذا االهتم ��ام الالمتناه ��ي م ��ن قب ��ل متحف
–ب�ي�رن –ال ��ذي خ�ص� ��ص جناح ��ا خا�ص ��ا
لعر�ض لوح ��ات –هودلر-وتطلق عليها ا�سم
قاع ��ة احل ��ب –االيرو�سي-التي يع ��ود ر�سم
اللوح ��ات اىل القرن التا�س ��ع ع�شر،تعلق عن
لوحات ��ه املبه ��رة بالده�شة"�ش ��اء هودل ��ر ان
يق ��اوم بايرو�سي ��ة �صاخب ��ة ويتق ��دم خطوة
عل ��ى مكائ ��د امل ��وت " اجلمالي ��ات ه ��ي الت ��ي
مت ��رغ انف املوت بال�ت�راب الن جميع الفنون
التخ�ض ��ع اىل �سلطة املوت لذلك تبقى الفنون
ال�شعلة االزلية للحياة وتركل املوت على انفه
،بالرغ ��م من انه الي�ستك�ي�ن ويخطف االرواح
بدناءة حيث يقهق ��ه يف احلفر املظلمة ،ولكن
اجلمالي ��ات متار� ��س االت�صال الفن ��ي بني كل
الفن ��ون غري �آبهة بامل ��وت الن جميع االرواح
تل ��وح يف اللوح ��ات ويف الق�صائ ��د وكذل ��ك
يف الرواي ��ات وال�سمفوني ��ات ويف جمي ��ع
االخرتاعات التي اخرتعها االن�سان .
يف ح ��وار داخل ��ي مع جان كوكت ��و ،بعنوان
–الكتـــ ّ ��اب فا�شي�ست اللحظ ��ة املارقة ،هناك
مقول ��ة طويلة اقتب�س منه ��ا جملة مهادنة"كل
الذي ��ن كان ��وا يح ��اذون خطوت ��ي ت�آكلوا يف
ال�صمت او هادنوا ال�سماء واال�سماء،فم�ضيت
ب�ل�ا احتياطي م ��ن رفقة،ابع�ث�ر التاريخ على
احل ��دود الق�ص ��وى للن�سي ��ان وامتاه ��ى م ��ع

مرتحل ��ة يف دخ ��ان االمم،دومن ��ا
امل�شردي ��ن
ّ
خرائط توجز يل طريق اجللجة "
يف بي ��ت ال�ش ��اي تتمح ��ور اال�شي ��اء وتظه ��ر
االرواح الت ��ي المي�س�سها املوت ويكون هناك
حوار–dialougeي�ستثنيالزمنويت�صدر
العبارات التي تتكون من اال�ستعارات املانحة
للحظة �صورة ابهى من الواقع ،فيقع االثنان
يف بهجة احل�ضور املكاين والزماين ،ومتنح
لطفية �سعة اللحظة املح�سوبة من عمر الزمن
اىل ج ��ان كوكتو –مطال م ��ن �صورته الداكنة
عل ��ى جدار بيت ال�شاي وه ��و مارق من رفات
املوت يهم�س لنا التكابدوا كل هذا العناء ايها
النا�سخون فال�سماء لنا جميعا.
كل االمكن ��ة التي م ��رت بها الكاتب ��ة كانت لها
اعتبارات �صادق ��ة وم�ؤثرة ومل متربها مرور
الك ��رام بل كان ��ت ت�ؤ�س�س ن�صو�ص ��ا وت�ؤ�شر
حلظات وا�شي ��اء مرئية وغ�ي�ر مرئية ناب�ضة
باحلي ��وات غري جامدة حت ��ى وان كانت على
هذه ال�شاكلة ه ��ي متنحها ال�صدمة يف الن�ص
االيحائي ومتن ��ح ذلك اجلمود احلركة وهذا
ال�ص ��د�أ الربي ��ق وتل ��ك العتمة ال�ض ��وء وهذا
االنكفاء ال�سم ��و ،انها يومي ��ات يف ن�صو�ص
مفتوح ��ة مع الزم ��ن واملكان واللغ ��ة بطريقة
مبهرة تقلب بها املعادلة
ال�صطي ��اد ن� ��ص اليخ�ض ��ع اىل ا�س ��م ومل ��ن
مين ��ح االجنا� ��س االخ ��رى ح ��ق االنتماء اىل
هذه الن�صو�ص "انا ام ��ر�أة جتازف كل برهة
وتراوغ موتها ،اجت ��ول بني ظالل الوحو�ش
الب�شري ��ة الت ��ي ترف ��ع �سيوفه ��ا ال�صدئة حتز
به ��ا رقاب اخلارجني على اخلرافة والذاهبني
اىل �سلط ��ة العقل ام�ض ��ي قدما يف جمازفاتي
اخلط ��رة" حقا ان لطفي ��ة الدليمي تذهب اىل
�سلطة العقل ولكنها حتلق ب�أجنحة الفرا�شات
لت�ؤ�ش ��ر االل ��وان وامليا�س ��م املورق ��ة لتمنحنا
�شذى اللغة املغم�سة ببحر اخليال .

ال�����ي�����اف امل�������اء ل���ن���ج���اة ال���زب���اي���ر
�ص ��در دي ��وان "ق�صائد يف �ألي ��اف املاء"
لل�شاع ��رة املغربي ��ة جن ��اة الزباي ��ر يف
من�ش ��ورات "�أفرودي ��ت" ع ��ن دار وليلي
مبراك� ��ش �سن ��ة ،2009بحل ��ة �إخراجية
ت�أ�سر الع�ي�ن والذاكرة ب�شت ��ى الدالالت،
ومتتد ق�صائ ��ده على م�ساحة � 72صفحة
من القطع ال�صغري.
وج َّدت ��ه يف
تكم ��ن ق ��وة ه ��ذا الدي ��وان ِ
ا�شتغاله بلغ ��ة جذمورية بكر ُتو�سع �أفق
الوجود ،وت�سرد مكنونه ب�أ�شكال �سردية
�شبيه ��ة بالألي ��اف امللتوي ��ة عل ��ى ِ�س� � ِّر
املعنى...وكل ه ��ذا ي�ؤمن �إىل �أن الكتابة
ه ��ي ن ��ار التغ�ي�ر اجلديدة.فكلما تغريت
ال ��ذات وتوافق تغريها م ��ع تغري العامل،
كان ��ت هن ��اك كتاب ��ة جدي ��دة ومفارق ��ة
بامل�أل ��وف .فلغ ��ة ال�شاع ��رة ـ احلامل ��ة
�اف �سردي ��ة
للتغ�ي�ر واملن�سكب� � ُة يف �ألي � ٍ
ـ ال ت�س�ي ُ�ر وف ��ق نظ ��ام هند�س ��ي محُ ْ َك � ٍ�م

ومغلق ومتكامل ،بل ه ��ي �صورة العامل
نف�سه الذي ال تنته ��ي غرائبه ،مثلها مثل
اجلذم ��ور ال ��ذي هو متوح� ��ش اجلذور،
حي ��ث ينب ��ت يف كل اجت ��اه وب�ص ��ورة
فو�ضوي ��ة حي ��ة .وه ��ذا م ��ا يجعله ��ا لغة
ماكرة تتخ َّفى دالالتها حتت �أقنعة �شتى،
وتت�شاب ��ك م�ستوياته ��ا خ ��ارج تخ ��وم
املوا�ضع ��ات والأنظمة املحددة لعالقاتها
بالفكر والوجود واخليال.
فاحلقيقة لدى ال�شاع ��رة جناة؛ ال تقا�س
بالت�شييدات الرمزية لها ،و�إمنا بالقيا�س
�إىل الوجود ،والوج ��ود �سرديٌّ يف �أكرث
تفا�صيل ��ه .م ��ن ثم ��ة كان ال�س ��رد يف كل
ن�صو�ص ديوانها هذا عالمة فارقة مزهرة
يف منطقة املج ��از ،لأنه يقدم ر�ؤية ذاتية
وفكري ��ة وتخييلي ��ة لل�شاع ��رة ،متار� � ُ�س
التوتر احلادث بني اللغة واخليال...
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نقر�أ من ظهر غالف الديوان:

ال�ص اَلةِ
َم َّر ْت بِ ي َو �أَنَا �أَ ُه ُّم بِ َّ
فيِ �أَ ْل َي ِاف ُالمَْاءِ ...

ُا َّتكَ�أْ ُت ع َلى َل ْغوِ َها

�صَ ْح َو ُت َها َق َد ٌح َي ْك ُت ُبنِ ي

�أَت ََ�أ َّم ُل خَ ْم َر َت َها ُالمْ ُ ْن َ�سا َبةِ مِ ْن َو َثنِ َّيةِ ُا ْل َه َوى.

�شَ ْه َو ًة لِفِ ْتنَةِ ُالَّل ْيلِ .

َه َب َط ْت فيِ �أَ ْغ َوارِ اُلْ إِ�شَ ا َر ِات

َك َان ِخ ْ�ص ُر َها َج ْدوَلاً َي ْ�س َت ْنفِ ُر ا َُلْ أ ْح َز َان

قَا َل ِت ُ " -اق رَ ِْتبِ ي"

َو �صَ ْد ُر َها نَخْ َل ًة ت َْ�سق ُُط َب نَْي َم َدائِ نِ ُا ْل َو َطنِ .

َو َق ْه َق َه ْت َكغَا ِن َيةٍ �أَ ْ�س َك َر ْت َها َه َم َ�س ُات ُا ْل ُع�شَّ ِاق !!.

( )1يف املر�أب
وقف ��تُ يف جانب ظليل من مر�أب ال�سيارات الكبري� ،أنتظر
�صديق ًا واعدين على �أن يلحقني يف �ساعة ال�صباح الثامنة،
كي ن�ستقل �سيارة تنطلق بنا من املر�أب �إىل جهة ق�صية يف
اجلن ��وب .ارتفعت ال�شم�س ،وبل ��غ ال�ضجيج �أوجه ،وكان
نفري ال�سيارات املعب�أة يف املر�أب ي�شق طريقه بني نداءات
الباع ��ة يف حم�ل�ات بي ��ع ال�شطائ ��ر والع�صائ ��ر املحيط ��ة
باملر�أب من داخله وخارجه.
انتبه ��تُ �إىل �شريط م�سجل يف حمل بائ ��ع الع�صائر يكرر
جمل ��ة واحدة ال انقطاع لها(( :ا�شرب ع�صري نومي ب�صرة
اثن�ي�ن بربع ..ا�شرب ع�ص�ي�ر نومي ب�ص ��رة اثنني بربع..
ا�شرب ع�صري نومي ب�ص ��رة اثنني بربع .))..طغى �صوت
ال�شري ��ط املك ��رور و�س ��رى يف �ضجي ��ج املر�أب ،ث ��م �سكت
فج� ��أة ،وب ��دا يل �أن حرك ��ة امل ��ر�أب ق ��د توقف ��ت ب�سكوته،
و�أن الداخل�ي�ن �إىل امل ��ر�أب ال يخرج ��ون ،واخلارجني منه
ال يع ��ودون �إليه .بحثتُ يف احل�ش ��ود املح�شورة عن وجه
�صديق ��ي ،ف�أعي ��اين الثبات عل ��ى طلعة ناف ��رة بني املالمح
املتج ��اورة والعي ��ون احلائ ��رة واخلط ��وات املتناث ��رة،
وملأين التوج�س بانقطاع �سبيلي مع هذا احل�شر امل�سافر،
الذي توقفت به حركة ال�سفر.
اق�ت�رب مني رج ��ل يتلف ��ع بعباءة رقيق ��ة الن�س ��ج ،وعقال
م�ضف ��ور ب�شعر ناعم ،وابت ��درين قائ ًال(( :ه�ل ّ�ا �شاركتني
الق ��دح الثاين عند بائع الع�صري ،فقد ا�ستغليت �أن يبيعني
قدح ًا واح ��د ًا بربع دينار)) .وبينما كن ��ا نفرغ قدحينا من
ع�ص�ي�ر ليمون الب�ص ��رة البارد� ،س�ألن ��ي �صاحبي الكرمي:
((م ��ا جهة �سف ��رك؟))� .أ�شرتُ �إىل ناحي ��ة اجلنوب مهمهم ًا
با�س ��م املكان ،فهت ��ف الرجل كامللدوغ(( :عجب� � ًا! هذه جهة
�سفري �أي�ض ًا)).
نظ ��رتُ ح ��ويل �آم�ل ً�ا �أن ت�صي ��د �صنارتي �سمك� � َة �صديقي
يف م�ستنق ��ع امل ��ر�أ ب الراكد ،فلم تفل ��ح �إال ب�سحب �أ�شنات
م�شتبكة اجل ��ذور ب�أ�شن ��ات امل�سافري ��ن ال�صائدين .تبعتً
امل�ساف ��ر الغري ��ب �إىل با� ��ص خ�شب ��ي مرك ��ون يف ط ��رف
املر�أب ،وح�شرتُ ج�سمي بني �أج�سام مغطاة بامللح وذرات
طل ��ع النخ ��ل ،تنتظ ��ر �أن يتحرك به ��ا البا� ��ص اجلاثم �إىل
�أق�صى جهة يف اجلنوب.
( )2الباب امل�سدود
خ ��رج ثالث ��ة �أخ ��وةّ ،
كل �إىل مق�ص ��ده يف �أول ال�صب ��اح،
فع ��اد اثن ��ان منه ��م �إىل البي ��ت يف �آخ ��ر النه ��ار ،وارحتل
الثالث(الأك�ب�ر) �إىل جه ��ة جمهول ��ة .ويف �صب ��اح الي ��وم
�وان للبح ��ث ع ��ن �أخيه ��م املفقود بني
الت ��ايل ،خ ��رج الأَ َخ � ِ
احل�شود الت ��ي �أخذت تتكاث ��ر مثل النم ��ل ،وتتكد�س �أمام
بنايات كاحلة م�سدودة املنافذ وال�شبابيك.
ذهب الأخ الأ�صغر لل�س�ؤال عن �أخيه املفقود يف ا�ستعالمات
دائرة البلدي ��ة التي يحت�شد عند بوابتها املغلقة الباحثون
ع ��ن قطعة �أر� ��ض �سكنية يبنون عليها بي ��ت امل�ستقبل ،فلم
يج ��د له ا�سم� � ًا �أو رقم ًا يف قوائ ��م املحظوظني املعلنة على
ج ��دران الدائرة اخلارجي ��ة .و�س�أل �أخ ��وه الثاين احل�ش َد
املنتظ ��ر �أم ��ام دائرة الأوق ��اف ت�أ�شري َة احل ��جّ �إىل مكة فلم
يع�ث�ر عل ��ى م ��كان خم�ص� ��ص لأخي ��ه املفق ��ود ب�ي�ن �أ�سماء
احلج ��اج .وملا �أعج� � َز البحث الأخوي ��ن يف �أماكن �أخرى،
وفق ��دا �أثر �أخيهما ب�ي�ن �أ�سماء �أهل الأر� ��ض و�أ�سماء �أهل
ال�سم ��اء ،خرج الأخ الرابع لي�س� ��أل عنه بني احل�شود .كان
الأخ الراب ��ع مُقعد ًا ,فغافل �أخوي ��ه النائمني وزلق كر�سيه
املتح ��رك خارج� � ًا يف وقت مبك ��ر من ال�صب ��اح .وجد الأخ
املُقعد ح�ش ��د ًا �صغري ًا من الأ�شخا�ص جت ّم ��ع على كرا�سيه
املتحرك ��ة �أم ��ام بناي ��ة �شاهق ��ة �ص ّم ��اء ت ��زري بالبناي ��ات
الواطئة حولها ،فالتحق باحل�شد فور ًا.
كان الأخ املفق ��ود م ��ن �أولئ ��ك الذي ��ن ال يفك ��رون بالإقامة
�ساع ��ة عل ��ى الأر� ��ض ،وال بالع ��روج بره� � ًة يف �أقط ��ار
ال�سم ��اء ،ل ��ذا حد� ��س الأخ املُقع ��د �أن ��ه �سيعرث عل ��ى �أخيه
يف احل�ش ��د املتجم ��ع �أمام حاج ��ز كونكريتي ي�س� � ّد بوابة
البناية ال�صمّاء ،وينت�صب عل ��ى جانبيه حار�سان اندجما
ال�شخ�ص املتكور يف الكر�سي
باحلاجز ك�صخرتني� .س� ��أل
َ
ال ��ذي يال�صقه يف احل�ش ��د ،فقال م�سدد ًا نظ ��رة حذرة �إىل
حدقتي ��ه املت�سائلتني((:نع ��م .كان �أخوك واقف� � ًا يف �صفنا
�أم� ��س وطيلة الأيام التي �سبق ��ت .كان حمظوظ ًا �أكرث منا,
فقد نودي على ا�سمه من وراء احلاجز ،و ُفتح باب البناية
م ��ن �أجله وح ��ده ،ثم ُ�س ّد دونن ��ا .نحن ننتظ ��ر �أن يوافينا
احلظ كما وافاه)).
يب ��د�أ ا�س ��م الأخ املفق ��ود باحل ��رف (ك ).ال ��ذي اخت�ص ��ر
ب ��ه فران ��ز كاف ��كا ا�سـ ��م بطل ��ه (جوزي ��ف ك ).يف رواي ��ة
(املحاكم ��ة) .و�أنت ��م تعلم ��ون بقي ��ة
احلكاي ��ة املعروف ��ة بعن ��وان
(القان ��ون) �أو(العدال ��ة) الت ��ي
رواه ��ا كافكا يف ثناي ��ا روايته
تل ��ك ،فق ��د قر�أه ��ا الأخ املُقع ��د
م ��رات ون�سخها يف دفرته ،ولن
ي�صدّق �أحد ًا يقول له �أن احلظ
ابت�س ��م لأخيه دون غريه من
احل�شد املنتظ ��ر �أمام حاجز
البناية ال�صمّاء.

����ش���ي���ف���رة داف���ن�������ش���ي احل���ق���ي���ق���ي���ة �أم��������ام اجل���م���ه���ور
ترجمة :عادل العامل

�إذا م ��ا ت�ساءل ��تَ �أبد ًا عما يكون هن ��اك داخل دفاتر
الفن ��ان الإيطايل ال�شهري ليون ��اردو دا فن�شي ،ف�إن
�أمام ��ك �ست �سنوات لتلقي نظ ��رة عليها ،كما تقول
نيكول مارتنيلي يف مقالها هذا.
لق ��د �أح�ض ��رت مدين ��ة مي�ل�ان الإيطالي ��ة ،حي ��ث
عمل رج ��ل النه�ض ��ة الأ�صيل ل�سنوات ع ��دة� ،أكرب
جمموع ��ة م ��ن ر�سوم ��ه و كتابات ��ه( ،خمطوط ��ة
�أتالنتو� ��س) ذات ال� �ـ � 1000صفح ��ة �إ�ضافي ��ة،
وو�ضعته ��ا �أمام اجلمهور .و توج ��د (املخطوطة)
اعتيادي� � ًا يف بيبلوتي ��كا �أمربو�سيان ��ا املدين ��ة،
حي ��ث ال تتي�س ��ر حتى ملعظم الدار�س�ي�ن .لكن حتى
ع ��ام  ،2015ي�ستطيع ال ��زوّ ار �أن ي�شهدوا معر�ض ًا
متعاقب� � ًا لل�صفح ��ات املختارة من �شف ��رة دا فن�شي
احلقيقية ،جم َّمع ��ة يف مو�ضوعات تت�ضمن �أمور ًا
مثل التحليق امليكانيكي ،وعلم الت�شريح ،والآالت
احلربية.
وب�ي�ن ال�صفح ��ات ،امل�ؤرخ ��ة م ��ن ع ��ام � 1478إىل
� ،1519سيج ��د ال ��زوّ ار ت�صميم ��ات هند�سي ��ة ،و
و�صف ��ات ،و خرب�شات م ��ن م�ساعدين له و �صبيان
تخطيطات لآالت كثرية متقدمة
مهنة� ،إ�ضاف� � ًة �إىل
ٍ
عل ��ى زمن دا فن�ش ��ي بكثري .ولقد خ َّل ��ف دا فن�شي،
�ات ملالحظاته عل ��ى �صفحات
ال ��ذي ر�س ��م تخطيط � ٍ
طليق ��ة �أو �إ�ضمام ��ات ورق �صغ�ي�رة يحتف ��ظ به ��ا
يف حزام ��ه� ،أكرب تراث �أدب ��ي لأي ر�سام .و حتدث

اخلبري يف �أم ��ور دا فن�شي� ،أم�ي�ن معر�ض الثالثة
�أ�شه ��ر الأوىل ،ع ��ن طبيع ��ة موج ��ودات املعر� ��ض
قائ�ل� ًا "�إن الأمر ميكن �أن يك ��ون مربك ًا قلي ًال ،حني
يتوق ��ع النا� ��س ر�ؤية ر�سوم مك َمل ��ة �أو تخطيطات
مف�صل ��ة ب�شكلٍ مذهل .ح�ص ��ون� ،صروح ،مدافع".
و �أ�ض ��اف "�إن م ��ا تنظر �إليه حق ًا ه ��و ّ
قطاع لفئات
خمتلف ��ة cross-sectionم ��ن الإب ��داع ،ف ��ن،
عل ��وم ،تكنولوجيا ،درا�س ��ات ميكانيكية ــ جميعها
ل�شخ�ص مذهل،
من�سوج ��ة داخل احلياة اليومي ��ة
ٍ
لكن ذلك لي�س على الدوام ما ميكن �أن تتوقعه".
�إن كل معر� ��ض �سيت ��م تق�سيم ��ه ب�ي�ن موقع�ي�ن.
م�سعى جللب �س ّي ��اح �أك�ث�ر �إىل البيبليوتيكا
فف ��ي
ً
�أمربو�سيان ��ا� ،سيك ��ون ن�ص ��ف ال�صفح ��ات يف
العر� ��ض هن ��اك ،بينم ��ا �سيُعر�ض الن�ص ��ف الآخر
يف غرف ��ة املقد�س ��ات ب�سانت ��ا ماري ��ا دي ��ل غرازي،
التي ت� ��ؤوي حجرة الطع ��ام فيها لوح ��ة دا فن�شي
"الع�شاء الأخري"� .أما بالن�سبة �إىل ق�سم "ح�صون،
و�صروح ،ومدافع" ،ف�إنه يُقام حتى كانون الأول.
و يوف ��ر املعر� ��ض لقطة مقرب ��ة للكيفي ��ة التي كان
ن�صه
يعمل بها دا فن�شي ــ من مالحظات مكتوبة يف ّ
املر�آتي املميز املكتوب م ��ن اليمني �إىل الي�سار �إىل
نوع من خال�صات الق ��رن اخلام�س ع�شر امل�صممة
لنيل عموالت �أو تفوي�ضات من دوق ميالن.
ويف الوقت الذي ميكن فيه ملو�ضوع هذا املعر�ض

�أن يبع ��ث عل ��ى االهتم ��ام اللطي ��ف �أك�ث�ر مما على
الرهب ��ة ،ف� ��إن حداث ��ة �أفكاره قب ��ل  500ع ��ام لأم ٌر
مده�ش حق ًا مع هذا .فهناك جهاز معقد طويل يرفع
الأثق ��ال لن يتع ��دى �أن يكون �آل ��ة مقاومة يف قاعة
جمنازيو .وبعده ت�أتي " املكتبة ،ع�صره و�أ�صدقاء
ليون ��اردو " ،التي توفر نوع� � ًا خمتلف ًا من االطالع
على ع ��امل الر�سام .فقد كان دا فن�ش ��ي يدعو نف�سه
مب ��ا معناه (رج ��ل م ��ن دون تعليم ر�سم ��ي) ،وهو
ميار� ��س �إن�ش ��اء املف ��ردات اللغوي ��ة يف دفات ��ره و
التح�سن
يحتفظ بقائمة من الكتب ليقر�أها لغر�ض
ّ
الذات ��ي .و غالب ًا ما كان �صب ُّيه و م�ساعدوه الك ّتاب
ر�سوم ــ
ي�ستعملون �صفحات م ��ن دفاتره خلرب�شة
ٍ
بع�ضها داعر �أو خليع على ما هو م�شهور.
ولق ��د ق ��ام النحات بومبي ��و ليوين قب ��ل  400عام
بجم ��ع �إلهام ��ات دا فن�شي ه ��ذه .و كانت حمزومة
يف م ��ا �أ�صب ��ح ُيع ��رف �أخ�ي�ر ًا ب� �ـ "خمطوط ��ة
�أتالنتيكو� ��س"� ،أو خمطوط ��ة �أطل� ��س ،لأن ورقها
الكب�ي�ر القيا� ��س� 65 ،س ��م يف � 44س ��م ،ي�ستخدمه
�أي�ض� � ًا ر�سام ��و اخلرائط للأطال� ��س �أو امل�صورات
اجلغرافية.
وقد جرى تق�سيم املخطوطة ،املمنوحة لبيبليوتيكا
�أمربو�سيان ��ا يف عام � ،1637إىل جمموعة من 12
جملد ًا يف �ستيني ��ات و �سبعينيات القرن املا�ضي.
و كان ��ت حال ��ة ال�صفح ��ات ه�ش ��ة تتطل ��ب �أن ال

يتفح�صها �إال دار�سون خمتارون و �صفح ًة واحدة
يف كل مرة.
وق ��د �أ�صبح املعر� ��ض الأو�س ��ع للمخطوطة ممكن ًا
بع ��د ف ��ك ال�صفح ��ات حيث ميك ��ن املحافظ ��ة عليها
ب�ش ��كل �أف�ض ��ل� .إذ قام ��ت جمموعة م ��ن الراهبات
و لع ��دة �أ�شه � ٍ�ر يف الربي ��ع و ال�صي ��ف املا�ضيني و
نحو �شاق و دقي ��ق ب�إذابة ال�شمع الذي يربط
عل ��ى ٍ
ال�صفحات .و تحُ ر�س ال�صفحات النفي�سة الآن يف
�صنادي ��ق من ت�صمي ��م املهند�س املعم ��اري �ألربتو
�سيمب ��ي ملراقبة احلرارة و الرطوبة .و كل �صفحة
مغ َّلفة بطبقتني من دهان الأكريليك مت�صل بقاعدة
معدنية ،و مغلق عليها يف �صندوق زجاجي وهاج
ال�ضوء ،حيث تنري ال�صفحات ،التي تت�أذى ب�أ�شعة
ال�شم�س� ،أ�ضوية باردة متيل �إىل اللون الأزرق.
وبالن�سب ��ة للزوار ،ف�إن تقيي ��دات احلماية هذه لها
ت�أث�ي�ر النب�ش بحث ًا عن كنز �س ��ري .و ميكن القول
�إن املعجبني برواية دان براون عام � " 2003شفرة
دا فن�ش ��ي " �سيث ّمن ��ون ه ��ذا اجل ��و� ،س ��واء كانوا
ينظ ��رون �إىل ال�صفحات يف غرفة مقد�سات معتَّمة
و مزينة باللوح ��ات �أم يف مكتبة خ�شبية الألواح،
جو تع ��ززه �أي�ض ًا املو�سيق ��ى الكال�سيكية التي
مع ٍ
ُتعزف فيه.
عن The Wall Street Journal

