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املدى الثقايف

صورة االسالم
والرواية الغربية املعارصة

مـشكالت وسـوء فهم املقـوالت االسـاسيـة يف
حوار احلـضارات.امـتدت الـى مناذج عـديدة
مـن الـنـتـ ــاج االبـ ــداعــي الغـ ــربــي ،بخـ ــاصـ ــة
االدبــي مــنه ـ ــا ،ومــن يـ ـ ــراجع م ـ ــا ص ـ ــدر يف
الـسنــوات االخيـرة مـن أعمــال ادبيـة يـؤشـر
مـثل هذا الـتحول الـذي تخلله سـوء الفهم
والتناقض يف مقوالت االسالم والغرب.
ففي الـوقت الذي اختفت فيه صورة املسلم
الشبقـي احملاط بصـور احلرمي واحلمـامات
امللـيئــة بــالقـصـص الغ ــريب ــة التـي رسمـتهــا
اخملــيلـ ــة الـ ــرجـ ــالـيـ ــة ،حلــت محـلهـ ــا صـ ــور
جديدة تقف يف طـريق احلوار املزعوم .لقد
كـانـت الصــورة املتـخيلــة عن االسالم والـتي
استقرت طـويال يف الذاكرة الغـربية وشكلت
الـنمــوذج االخالقـي املنـاقـض للبـورجـوازيـة
الـصــارمــة يف الغــرب .لــذا فـمعــظم مــواقف
ال ــروائيـني راحت ت ــرسم الـصــورة اجلــديــدة
بفـهم ان املـسـلمـني انعــزلــوا داخل ذاكــرتـهم
يـسـتفــزون مـخيـلتـهم ل ــرسم صــورة الغــرب
املتحلل.
فــاملـشهــد الــذي تــرسمـه االعمــال الــروائيــة
يعـك ــس الـت ـصـ ــور الـ ــذي جتـ ـسـ ــد يف العـقل
الغـربي منـذ العصـور الـوسيطـة عن املـسلم
الـ ــشه ـ ــوانــي املق ـ ــابـل لل ـم ـ ـســيحــي امل ـ ـشــبع
بالفضيلة .ليغدو اليوم هذا املسلم متزمتا
معـ ــاديـ ــا للـمـتـع ،يقـف نقـي ـضـ ــا للــثقـ ــافـ ــة
الــشعـبيــة الغ ــربيــة املعــاصــرة ،الـتي تــشكل
مركزا للتهتك املوغلة يف اخلالعة.
فـف ــي رواي ـ ـ ـ ــة بـعـ ـن ـ ـ ـ ــوان ( )1979لـل ـ ـ ـ ــروائ ــي
كـ ــريـ ـسـتـيـ ــان كـ ــراخـت ،صـ ــدرت عـ ــام ،2001
ميـكنك ان تقـرأ عـن مشـاهـد روائيـة حتـدث
يف فــيال ب ــطه ـ ــران حتـي ـ ــا داخل مـن ـ ــاخ ـ ــات
الضجر النخـبوي واالنحطاط الالمحدود،
سه ــرات مخــدرات يف قـصــر ايــرانـي ع ـشـيــة
الثورة االسالميـة،راسما صـورة متحللة عن
اجملتـمع االي ــراني ،لـيجـيء بع ــد ذلك علــى
ل ـســان اح ــدى شخـصـيــات الــروايــة :هـنــاك
شـيء وحـي ـ ــد ميـكــن ان يقـف يف وجه ه ـ ــذا
التحلل اال وهو االسالم
اما االخرون فـسيكون مصيـرهم الضياع يف
بح ــر الـبـيـب ـسـي ك ــوال ومـظ ــاه ــر احل ــذلق ــة
املعاصرة.
و يـ ــصف م ـيـ ـ ـشـ ـ ــال هـ ـ ــوال ـبـ ـ ــاك يف رواي ــته
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رجل فـرنسي وصديـقته إلى عالم الـسياحة
اجلنـسيـة يف تـايالنـد ،ليـدفع بــالقصـة من
بعـ ــد إلـ ــى ذروتهـ ــا الق ـصـ ــوى .يف الــنهـ ــايـ ــة
يــدخل ثالثـة إرهـابـيني إسالمـيني يـصـفهم
الكاتـب بطريـقة مقتـضبة وبـأسلوب يـفتقر
إل ـ ــى ال ـت ـم ـيـ ـ ــز كـ "ثالث ـ ــة رجـ ـ ــال مع ـم ـمــني
ميـسكـون بـرشـاشـات يف أيــديهـم" ،ليـضعـوا
حدا لتلك التـجربة عن طـريق عملية "من
أك ـثـ ـ ــر العــمل ـي ـ ــات ال ـتــي ع ـ ــرفــتهـ ـ ــا الق ـ ــارة
اآلسيـويـة دمـويـة علـى اإلطالق" ،ولـيتـركـوا
ال ــراوي مــن بع ــده ــا م ــشح ــون ــا مب ـش ــاع ــر
االنتقام:
(ميكـن للـم ــرء أن يــظل عل ــى قـي ــد احلـي ــاة
فقـط جمل ــرد أن يكــون مــشحــونــا مب ـشــاعــر
االنـتق ــام ،يالحـظ ال ــراوي ،لق ــد اسـتـط ــاع
الـكثيرون أن يعـيشوا علـى هذا النحـو .لقد
دمـر اإلسالم حـياتـي ،وقد كـان اإلسالم بكل
تـ ــأكـيـ ــد شـيـئـ ــا بـ ــإمـكـ ــانــي أن أحق ـ ــد علــيه
وأكـرهه .خالل األيام التـالية حـملت نفسي
علــى احلقــد علــى املــسلـمـني ،ومتكـنـت مـن
ذلك بشكل جيد).
وسـرعان مـا راحت مـشاعـر احتقـاره للبـشر
تـتطـور بـاجتـاه الـفظـاعــة ليقـول( :كل مـرة
سمـعت فيهـا بـإصـابـة إرهـابي فلـسطـيني أو
طفـل فلسطيني أو امـرأة فلسطينـية حبلى
مـن قـط ــاع غ ــزة إال وتـخللـتـنـي ق ــشع ــري ــرة
النـشـوة جملــرد التفـكيـر بــأن هنـاك مــسلمـا
أقل عل ــى وجه األرض .أجـل ،ميكـن للـمــرء
أن يحيا على هذا النحو).
إن دفع اخمل ـ ــاوف األوروب ـيـ ـ ــة املع ـت ـ ــادة إل ـ ــى
مـ ـسـتـ ــوى شـ ــاذ تعــمل هـنـ ــا وتـنـ ـشــط عـبـ ــر
املـبالغـة الواضحـة كعنـصر هـدم .فهنـا وعن
ط ــريق الـتعـبـي ــر االسـتف ــزازي يـتـم تق ــدمي
صورة مجسـدة عن التفكيـر املستهـتر الذي
يقود إلى الوحـشية .إن النقد الذي يوجهه
هـ ــوالـبـ ــاك لـإلسالم يـتـجلـ ــى حتـت مـجهـ ــر
التمعّن الدقيق كنقد للغرب.
والـرواية بـالنـهايـة محـاكمـة للـحداثـة التي
فــشلـت ف ــشال ذريع ــا يف اإليف ــاء ب ــوع ــوده ــا
بــتحقـيق ال ــسع ــادة للـب ـشـ ــر .هك ــذا ت ــوحـي
الــروايــة ضـمـنـيــا بـعكــس م ــا تعـبــر عـنه يف
ظـاهـر نـصهـا :كال ،إن املـرء ال يـستـطيع أن
يحيا علـى هذا النحـو .وإذا بالـروائي يثبت
نفسه على عكس املنتظر كداعية أخالقي.
الـكـ ــاتـب ـ ــان كالهـمـ ــا ،هـ ــوالـبـ ــاك وكـ ــراخـت،
يتـخذان اإلسالم الـذي يتم اخـتزالـه بشكل
كـاريكـاتــوري دور الغطــاء لنقـدهمـا نتـوءات
وأورام احلـداثـة الغـربيـة .فعنـدمـا يـتكلمـان
ع ــن اإلسالم ف ـ ـ ــإنه ـمـ ـ ــا غ ـيـ ـ ــر م ـنـ ـ ـشـغلــني
بـ ــاإلسـالم يف املقـ ــام األول ،إمن ـ ــا يقـ ــدمـ ــان
ديـانـة متـزمتـة تبـرز مـن خلفيـة مـشهـدهـا،
وبطـريقة مـؤثرة جـدا ،املنفلتـة من عقـالها
جملتمع ما بعد احلداثة الغربية.
اســتفـ ــزاز مـن نـ ــوع آخـ ــر يجـ ــده القـ ــارئ يف
رواي ــة (مالّ ب ــوللــرب ــو) لفـيـكالف دروسـته و
ج ـي ـ ــره ـ ــارد ه ـن ـ ــشل الـ ـص ـ ــادرة س ـن ـ ــة 2000
وكـ ــذلك يف رواي ــة (ال ـشـيخ ذو احل ـس ــاسـي ــة
ضـد وبــر الكـالب) للكــاتبـة هـيلغــا شنـايـدر
( .)2001يف هــذين العـملني يُـدفع بـاألفكـار
املتداولة والنماذج النمطية لصورة األعداء
إلى مستوى العبث.
ففـي رواي ـ ــة "مالّ ب ـ ــوللـ ــرب ـ ــو" يق ـ ــدم خالل
"األسـبـ ــوع الع ــربـي مل ــاك دون ــال ــد" أصـن ــاف
أكالت خ ــاص ــة تــتك ــون مـن "أرجل قـبـطـيّ ــة
مح ـمّ ـ ــرة ومـلف ـ ــوف ـ ــة يف ق ـمـ ـص ـ ــان ال ـن ـ ــوم"
و"ألـسنـة كفّـار مملّحـة" و"آرامـيني مـشـويني
يف الزيت" .إن مـا يبدو ركـاكات سخـيفة من
نوع العناويـن االستفزازية التـي تظهر على
صـفحـ ــات مـجالت املـ ــوض ـ ــة املعـ ــروضـ ــة يف
فـن ــدق "الـيـ ــد املقـط ــوع ــة" مـثل "امـ ــرأة بال
مــرآة" أو "بــريـجيـت يف كيــس البـطــاطــا" أو
"ض ــدكـم أنـتــم" ،يك ــشف يف الــنه ــاي ــة عـب ــر
املـب ــالغــات عـن عـبـثـيــة الـنـمــاذج الـنـمـطـيــة
التعميمية.
ويـبدو أن بـرنامـجي هيلغـا شنـايدر ومـشيل
هــوالبـاك األدبـيني مـتنـافـران إلـى حـد مـا،
ومع ذلك فـهمـا يـلتـقيــان يف تقــدم اإلسالم
كـكيــان مخـتلف جـوهـريـا وغـريـب .اإلسالم
كما كان دائما :الدعوة املضادة للغرب.
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ـ

قاسم محمد عباس

CULTURE

" صراخ الصمت األخرس " ..أمنوذجاً
()3-1
محيي الدين زه نكه نه
 -1تـنتـاب الكــاتب ،وعلـى نحـو اكثـر
دقة وحتـديداً ،الكـاتب الفنـان الذي
يختـار الكتـابة أو بـاالحرى تـختاره.
وتغـ ـ ــدو ع ـنـ ـ ــده واحـ ـ ــداً مــن أقـ ـ ــوى
األسب ــاب ان لم يـكن أقــواهــا فعالً..
يف القدرة علـى خلق التوازن الذاتي
وامل ــوض ــوعـي وحتقـيق ق ــدر م ــا مـن
االن ـ ــسجـ ـ ــام الـ ـ ــروحــي وامل ـ ـ ــادي مع
النفس واألشياء والعالم من حوله،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـفـ ـ ـيـ ـ ـ ــض بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالخـ ـ ـتــالل
والالت ــوازن .وال يـت ـسـم ب ــأدن ــى ق ــدر
مـن اجلـم ــال والع ــدال ــة وه ــو يحـي ــا
خــارج ش ــروط ،التــوافـق مع الك ــائن
واملـ ــوج ـ ــود او القـب ـ ــول بهـمـ ــا عـبـ ــر
تـصـميـم نه ــائي صــارم ال يقـبل ايــة
مسـاومة يف رفـض كل فعل ميكن ان
تفوح مـنه رائحة التـواطؤ مع مـاهو
قـ ـ ــائــم ..او ح ـتـ ـ ــى ال ـ ـسـكـ ـ ــوت ع ــنه.
والـسكـوت إزاء مـا ال يجـوز الـسكـوت
علـيه ه ــو التــواطــؤ بـعيـنه ،بل اشــد
انـواع التـواطـؤ سفـالــة وانحطـاطـاً.
علـ ــى مـ ـسـتـ ــوى ال ــسلـ ــوك واحلـيـ ــاة
والكتـابـة واإلبـداع يف شتـى امليـادين
والفـراديس ((فكل انـسان –يقول
(دستوفسكي ) –مسؤول عن كل ما
يجري يف العالم)).
أقـ ـ ــول ت ـن ـتـ ـ ــاب هـ ـ ــذا ال ـن ـم ــط مــن
الـكتــاب ،ال أولـئك ال ــذين تــربـطـهم
الـى مـا يـكتبـون عالقـة تـشبه عالقـة
كتـاب العرائض ((العـرضحاجلية))
بحـ ـ ــرف ــتهــم ..وال أول ـئـك الـك ـتـ ـ ــاب
ال ــذيـن ت ـسـتخ ــدمهـم ال ــدول ــة ،أي ــة
دولة ،تـوظفهـم او تسخـرهم ،سـيان،
لغ ــرض التــرويج إليــديــول ــوجيـتهــا
ومتج ـيـ ـ ــده ـ ـ ــا ..علـ ـ ــى وفـق عالقـ ـ ــة
ارتـ ــزاقـي ـ ــة يعـتـ ــاشـ ــون مــنه ـ ــا وبهـ ــا
وعليها وألجلهـا .فترات من اجلدب
او اجلفــاف والتيـبس ..وحـاالت من
العـقم امل ــؤقت او الــدائـم وضمــور او
اخ ـ ـتـفـ ـ ـ ـ ــاء ارهـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــوالدة
وعالمــاتهـا الـتي تــسبق اخملـاضـات
واوجــاعهــا املتـشـربـة بـاأللـم واللـذة
معـ ـاً ،ويف أالن نف ــسه ،عل ــى صعـي ــد
اخللق واإلبـداع .قــد تشـمل احليـاة
بــرمتهــا كتحـصيل حـاصل لـنضـوب
ينـابيـع العطـاء عنـده ..واي حيـاة..
للـك ـ ــاتــب ميـكــن ان ت ــتحـقق خ ـ ــارج
الكتابة /احلياة..احلياة  /االبداع.
وه ـ ـ ــذه الـفـ ـت ـ ـ ــرات أو احل ـ ـ ــاالت " ال
تـطلقه" إلـى األبــد ..أقصــد ال تكف
عـنه قـط أذ تـظل تــراوده عـن نفــسه
هي ونقيضها .وهذا جرح آخر فاغر
ف ـ ـ ــاه يف روحـه وم ـن ـبـع أخ ـ ـ ــر لـأللــم
الـ ــذي ال يـ ـسـكـت –بقـ ــوة وضـ ــراوة
واكـتـ ـسـ ــاح وادمـ ــان او بـ ــوهـن وتـ ــردد
وتقطع .يف تناسـب عكسي مع تعدد
الـوسـائل وفعـاليـاتهـا وتنـوعهـا التي
يـبـتكــره ــا الكــاتـب واالسلحــة الـتـي
يـخـلـقـه ـ ـ ــا حمل ـ ـ ــارب ـتـه ـ ـ ــا وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع
امل ـسـتـمـيـت عـن وج ــوده املـتـحقق يف
الـك ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــة  /اخلـلـق .الـك ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــة /
الــوج ــود ..بكل ج ــذوره املتــوغلــة يف
املـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــي ..واملـ ـ ـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف االن..
املتطلعـة ..نحو املـستقـبل ..الرائـية
لتباشيره التي تلوح له.
ولعل أقــوى هــذه الــوســائل وامـضــى
ه ـ ــذه االسـلح ـ ــة ..واق ـ ــدرهـ ـ ــا عل ـ ــى
مق ــاوم ــة تـلك احلـ ــاالت وقه ــره ــا..
وسيلـة قلـما فـطن اليهـا الكـاتب .او

قـالئل هم الـكتــاب املبـدعـون الــذين
ف ـطـن ــوا الـيه ــا واسـتـثـم ــروه ــا ..و..
(مكـسـيم غــوركي) أحـد هـؤالء او يف
االقـل ..ه ـ ـ ــو م ــن لـف ــت إنـ ـتـ ـب ـ ـ ــاه ــي
اليها..
وهــذه الــوسـيل ــة تكـمـن يف الــرجــوع
ال ــى االوراق القــدمي ــة (العـتـيقــة او
املـع ـتـق ـ ـ ــة)أي الـك ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــات وح ـت ـ ـ ــى
(الـشـخبـطــات) ان صح الـتعـبيــر –
التي اهملها الكـاتب لهذا السبب او
ذاك  ،ففـي الــرجــوع الـيهــا جتــديــد
حلـي ــوي ــة الـفك ــر وتـن ـشـيــط خلالي ــا
املخ ..وت ـ ــدفق ط ـ ــازج للـ ــدم يف اوردة
االبــداع وشــرايـينـه التـي يخـيل الــى
الكــاتـب انهــا قــد نــشفـت وفــرغـت..
أو ..أو ..أوشكت.
 - 2يف واحــدة من هـذه احلـاالت او
الفـت ــرات الـتـي ط ــالـت واسـتـط ــالـت
ح ـتـ ـ ــى شـ ـ ــرعــت ت ـ ـس ـبــب لــي األلــم
والقلق واخلوف على نفسي ككاتب،
ال يــزال ق ــادرا عل ــى العـطــاء .رحـت
أنقـب بني أوراقي القـدمية –فعـثرت
علـى قصـة قصيـرة .ال تتعـدى بضع
صفح ــات .بعـنــوان " املــشجـب " أو "
هل تـؤمن بـالقـدر ؟ " التـي كنت قـد
كتـبتهـا الـسنــوات االول من بـدايـات
حيـاتي األدبية والـكتابيـة ،التي قدر
لها ،او ..بـاالحرى قـد خطـطت لها،
وق ــدرت ،بـتـصـمـيـم وارادة ..و دراي ــة،
أن تستغرق سنوات عمري كلها ..ما
تقــدم ومــا تــاخــر ..اعـنـي مــا تـبقـت
مـنه مـن سـنــوات او أيــام ..الــى يــوم
تـنــطفـئ ذب ــال ــة العـمـ ــر كله ...غـي ــر
مأسوف عليه...
تـأريخ القـصة يـعود الـى عام ، 1963
وحتــديــدا الــى  ، 1963 / 5 /15اي
عل ـ ــى أعقـ ــاب الـهجـمـ ــة اجلـ ــراديـ ــة
الـ ـشـ ــاملـ ــة االولـ ــى الـتـي افـتـ ــرسـت
االخ ـ ـض ـ ـ ــر والـ ـي ـ ـ ــاب ـ ــس .وش ـ ـ ــوه ــت
االن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ،اذ م ـ ـ ـسـخ ــت بـع ـ ـضـه ــم
جــراداً ..ومـن لـم تقــو علــى مــسخه
قــتلــته او ش ـ ــردته .مــثلـمـ ــا شـ ــوهـت
ومـسخـت اجلمـال يف كل شـييء ،كل
ش ـيــئ ...وبـ ـ ــاعج ـ ــوب ـ ــة أك ـ ــاد اق ـ ــول
ببطولة ..استـطعت اختراق جيوش
اجل ـ ــراد واالل ــتح ـ ــاق بـك ـ ــردس ـت ـ ــان،
ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ...مـ ـ ـ ـ ــئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الكيلـومتـرات...مـشيـا علـى االقـدام
تارة او فـوق الدواب .أخـرى .مجرداً
مـن كل سالح عـدا االميـان بــاحليـاة
والـت ـصـمـيــم علـ ــى مقـ ــاتلـ ــة اعـ ــداء
احلـيــاة ..بـكل مــا اسـتـطـيع ..حـتــى
بلغت بعـد ايـام وليـال واسـابيع "كه
لكـه سمــاق" فــوجــدت نفــسي وسـط
مج ــامـيـع رائع ــة مـن الـن ــاس ..أروع
النـاس وأنـظفهم وأنقــاهم" .البـيش

مــه ركــه" ..اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ــي .ورف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ــي
واصـدقـائي ..بل وآبـائي وأمهـاتي...
فــانصــرفت مـن جملـة مــا انصــرفت
ال ــيه ...الـ ـ ــى قـ ـ ــراءة امل ـتـ ـ ــوفـ ـ ــر مــن
الكـتب ..والكتـابة ..اوقـات الفراغ او
بـ ــاالحـ ــرى ..اوق ـ ــات العــمل ..ولـكـن
بأسلوب اخر ..فكانت هذه القصة..
بالـتأكـيد إن لهـذا اليـوم االسود ()8
شـب ــاط  1963...ال ــدور االس ــاس يف
نشـر ذلك الظالم الـذي لف الـعراق
واملـن ــطقـ ــة كـلهـ ــا .وبـ ــذلـك الـ ـشـ ــرخ
امل ـ ـ ــريع الـ ـ ــذي اخ ـتـ ـ ــرق الـ ـض ـم ـيـ ـ ــر
االن ـس ــانـي يف كـل مك ــان ..والقـص ــة
ليـسـت اكث ــر من اف ــراز اولي ل ــذلك
الـوجــود املشـوه ..املهـشم ..املـشتت..
ال ـ ـ ـ ـ ــذي اح ـ ـ ـ ـ ــدث ـ ـتـه تـلــك احل ـ ـ ـ ـ ــرب
اجل ـ ــراديـ ـ ــة الق ـ ــذرة ض ـ ــد ال ـ ــشعــب
بـ ــرمــته ..بـكل ف ـصـ ــائـله وطــبق ـ ــاته
وق ـ ــومـي ـ ــاته! الـتـي ال ن ـ ــزال ،كلـن ـ ــا،
نعــانـي مـن أثــاره ــا الكــارثـيــة حـتــى
الـيـ ــوم ....أبـتـ ــداء مـن قـتـلهـم بـكل
خـســة وجـنب تلـك الكــواكـب الـنـيــرة
مـن خي ــرة أبنــاء شعـبن ــا وبنــاته ،يف
أقـبـيــة الـتعــذيـب الــوح ـشـي والقـتل
الشـمولي....الـى ابطـال قطـار املوت
اخلـالـدين....الـذين حتـدوا االقتلـة
وانتزعـوا حياتهم من عـيونهم رغما
ع ــنهــم...ال ـ ـ ــى ضحـ ـ ــايـ ـ ــا احلـ ـ ــروب
املستمرة اليـومية ،ضد أبـناء شعبنا
منـذ ذلك الـيوم االسـود..دون توقف
وال هدنـة....بعالنيـة سافـرة احيـانا
أو بخفية مفضـوحة كل حني طوال
اربعـني ع ــام ــا ....ولـي ـسـت ج ــرائـم "
االنفــال " ....واب ــادة شعـب حلـبجــة
يف مـحرقة االسلـحة الكيمـياوية....
و ممـارسة التـشويه العـرقي يف مدن
كـردستان ...عبر التهجير اجلماعي
الب ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـشـعـ ــب الـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــردي....
واجلـيـنــوســايــد بــابــشع صــورهــا و
اشكالها ...وحـتى العدوان الوحشي
عل ـ ــى ال ـ ــشعــب أالي ـ ــرانــي اآلمــن...
وغــزو الك ــويت...و....و ...مــا اليعــد
وال يحـص ــى مـن اجل ــرائـم احمللـي ــة
والـدوليـة .ليـس كل ذلـك اال بعض
االجنـ ــازات العـملـيـ ــة!!! الل ـصـيق ــة
بـ ـط ـب ــيع ـ ــة ذلـك احلـ ـ ــزب الف ـ ــاشــي
العـن ـصـ ــري الـ ــدمـ ــوي الـ ــذي سـ ــرق
العـراق بـكل خيـراته وثـرواته قـرابـة
نصـف قرن اال عقـدا من الـزمان....
وسيـظل العـالـم والتـاريـخ كله علـى
ام ـتـ ـ ــداده يـ ـ ــذكـ ـ ــرهـ ـ ــا مبـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن
االش ـم ـئ ـ ــزاز وصــب الـلع ـنـ ـ ــات عل ـ ــى
مـق ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــريف تـلــك اجل ـ ـ ـ ـ ــرائـ ــم بـحـق
االنـ ـسـ ــانـيـ ــة والـتـ ــاريخ وال ـطـبــيعـ ــة
واملـنــاخ والفـن واجلـمــال.....مـثلـمــا
الي ــزال يتــذكــر جــرائـم هيــروشـيمــا

دوي يف الطريق إىل بيتها
ٌ

 - 3تــوقفـت عنــد القـصه..وشــرعت
اق ــرؤه ــا مـن ج ــدي ــد..بع ــد ح ــوالـي
عــامني مـن كتــابتهـا..اي يف حــوالي
اواسـط عــام  -1964-طـبع ــا ليــست
بنـية نـشرهـا..أبدا..فـشدتـني إليـها
أجــزاء منهـا..ونفـرتنـي منهـا اجـزاء
فـيهــا...اال ان مــاش ــدني الـيهــا علــى
قلـته كــان اقــوى مم ــا نفــرنـي مـنهــا
علـى كثــرته ..واعمق..واوقع اثـرا يف
نـفسـي..ورايتهـا جـديـرة بــان اشتغل
عليهـا مجـددا ..بجـديه ..بـاحلـريـة
التـي اعتـدت علـى ممــارستهـا اثنـاء
الـكتــابــة مــا دمـت ال افكــر وال انــوي
ن ـش ــره ــا ..ف ــرحـت اق ــرؤه ــا..واعـي ــد
قـ ـ ــراءته ـ ــا.ان ـ ــشغـل بهـ ـ ــا واشغـل كل
فك ــري وط ــاقـتـي به ــا وب ــاج ــوائه ــا..
واعـيد يف الـوقت نـفسه،يف وجـداني،
صياغتهـا وأعيشـها ..أيامـا واسابيع
وشهـ ـ ــورا .امل ـ ـ ــرة تلـ ـ ــو املـ ـ ــرة .ح ـتـ ـ ــى
االمـتالء بهــا ...حــد الـنخ ــاع ..كمــا
يـح ـ ـ ــدث لــي مـع ن ـ ـطـف ـ ـ ــة كـل ع ـمـل
جـ ــديـ ــد ،تـنـبــثق يف ذهـنـي ،وحـتـ ــى
قــبلـمـ ــا تكـتــمل وال سـيـم ــا قــبل ان
تكـتمل وتـاخـذ صيـرورتهـا اجلـديـدة
الـى حني تنـمو وتغـدو جنينـا قابال،

 - 4ولـكــن الـ ـ ــذي حـ ـ ــدث هـ ـ ــو هـ ـ ــذا
بالضبط...
و ..كـانت " صـراخ الـصمت األخـرس
"
املـ ــادة الـتـي تـ ــرتـبـت وتـ ـشـكلـت ...او
بـاالحـرى ولـدت و الدة طـبيعــة غيـر
قيـصـريــة ،دون تخـطيـط مــسبق او
قـصـد غــائي أو هـدف وظـيفي ،فـني
او اجـتمــاعي،بــان تكـون هــذا النحـو
الـ ـ ــذي كـ ـ ــانــت ،دون سـ ـ ــواه ..وامنـ ـ ــا
ب ـ ــاس ـت ـ ــسالم ش ــبه ت ـ ــام ل ـث ـي ـم ــته ـ ــا
وشخـ ـ ــوصهـ ـ ــا الـ ـ ــذي ــن " يح ـيـ ـ ــون "
حيواتهم بحريـة كاملة ،منبثقة من
دواخلـهم بــاالرتبــاط اجلــدلـي مع..
ظ ــروفهـم املــوضــوعـيــة اخلــارجـيــة،
وعبــر احتـدام شـديــد لعمـوم تــوجه
(املــادة املنجـزة) املـشـروع يف اخـتيـار

جــائــزة كاليــست
ماجد موجد

يف الدم كلّه
يف ارتعاشةِ الدم
يف الذكريات
يف الفكرة البعيدة
يف احللم القدمي..
افتش عن معنى أعلق باطرافه
عندما يبتلعني دوّيك
***
فمن فضلكِ
ومن فضل احلياة
حلظة قليلة ..ألقول اشياءً كثيرة:
أنت صديقة حياتي
هل تفهمني!؟
دعيني أهمسَ ..دعيني اذاً..
أنت صديقة حياتي الوحيدة
***
هكذا افكر يف الطريق إلى بيتك
لكنني اتعثر مبقدمي اخلجول..
**
هل تتهيّئني ليوم غدٍ
حسناً..
إذهبي وطمئني جهاتك كلّها
أنا اتهيأ كل يوم
للقائك املندلع
حتى أنني أفتش عن معنى
اعلق بأطرافه
متى تهدئني!؟
***
املالئكة والفراشات
الليل والدمع والشعر والفكرة
احلب بجهاتهِ
املوسيقى وأنا واحلياة
هكذا اتدفق باجتاهِ فضة داركِ
***

ونـ ـ ــاكـ ـ ــازاكــي وغ ـيـ ـ ــرب ـي ـنـك ـ ـ ــا ...وكل
االجن ـ ـ ــازات اله ــتلـ ـ ــريـ ـ ــة ال ـنـ ـ ــازيـ ـ ــة
والف ــاشـيـ ــة!!!! يف االقــتل و االب ــادة
واحل ــرق ممـ ــا الميكـن ان ي ـطـ ــاله ــا
النسيان...مهما تقادم الزمن.
بيد ان مـا فعله القتلـة الشبـاطيون
يف ال ــشه ــور االول ــى مــن مج ــازرهـم
الــرهيبـة حـسب ،قـد فـاق كل تلك
اجلــرائم مـجتـمعـة ...الـتي تـوقـفت
او خفـت ب ــسقـ ــوط تلـك االن ـظـمـ ــة
الفـ ــاشـيـ ــة يف م ـ ــزبلـ ــة الـت ـ ــاريخ....
وانـتهـ ــاء حكـمه ــا وت ــسلــطهـ ــا عل ــى
الــشعــوب إلــى األبــد .إال أن جــرائـم
الـشبـاطيني .يف العـراق بالـرغم من
سقـ ــوط ن ـظ ـ ــامهـم الـ ــدمـ ــوي ذلـك
السقـوط اخملزي يف 2004 / 4 /9
ال تزال مـتواصلـة ...فان بقـاياه من
اخمللــوقــات امل ـشــوهــة الـتـي صـنعهــا
طــوال سـن ــوات حكـمه ....مت ــارسهــا
بــالــوحــشيــة الـتي تــربـت علـيهــا....
وراحــت (ت ـب ـ ـ ــدع و ت ـتـفــنن) ك ـ ـ ــآي ـ ـ ــة
مجـمــوعــة يــائ ـســة مـحك ــوم علـيهــا
باالنقـراض ،طال الـزمان ام قـصر،
يف أس ــالـيــبه ــا اإلره ــابـي ــة مـن قــتل
االب ــري ــاء....واغـتـي ــال امل ــواطـنـني...
وخطف االطفال وذبح الناس..وزرع
الـ ـطـ ـ ــرقـ ـ ــات واحل ـ ـ ــدائق واالسـ ـ ــواق
واملكتبـات وحتى املـدارس والكنـائس
وريـ ـ ـ ــاض األطـفـ ـ ـ ــال..بـ ـ ـ ــالـقـ ـنـ ـ ـ ــابـل
الـ ـف ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة..واأللـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
واملـتفجــرات..حتـت أسـمــاء خ ــداعه
كذابـة..متامـا كمـا كانـوا يفعـلون يف
س ـن ـ ـ ــوات حـك ـمـهــم ال ـبـ ـ ـشـع..ال ـتــي
اهــدرت من العـراقـيني..اربعـني سنه
وتــزيــد..مـن بنــاء ال ــوطن واحلــريــة
وال ـ ـ ـسـع ـ ـ ــادة واإلن ـ ـ ـس ـ ـ ــان .ف ـ ـ ــذلـك
ديــدنهـم..منـذ كـانــوا مجــرد غلمـان
مـ ـنـ ـبـ ـ ـ ـ ــوذي ــن..م ــن قـ ـبـل الـ ـ ـ ـشـع ــب
واجمل ـ ـت ـ ـمـع..وح ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى مـ ــن اهـلـهـ ــم
وذويهـم "..ومـن شــب علـ ــى الـ ـشـيء
شــاب علـيه "..وهـم لـن يـتخلــوا عـن
الغ ــدر..والفــتك ب ــالـن ــاس.م ــادامـت
أرواحهم الـسـوداء احلـاقـدة تـسـكن
أجـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاده ــم الـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــي
تـسيـرهـا..رؤوس خـاويـة خـاليـة من
ا ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
والـعقـل..مغـيـبه..مت ــام ــا..ممـتلـئـ ـ ـ ــة
مبجـم ــوع ــة ت ــره ــات..جتـعل مـنهـم
ق ــطعـ ــانـ ــا مـن اخلـنـ ــازيـ ــر الـبـ ــريـ ــة
اجملروحه..

ذاتيــا ،دون معــونــة احــد ..للـحيــاة..
وطــرحه لـيخــوض مـعت ــرك احليــاة
بنفـسه –علـى حــد تعبـيبـر غــوركي
اي ـض ـ ـاً ،ثــم وفجـ ــاة ويف حل ـظـ ــة مـ ــا
تـ ــدفق مـنه ــا ...او مــن مك ــان م ــا...
وهج مبهر ..جرني من انفي ..اعني
من يــدي وقلـمي وارغـمنـي علــى ان
اعـي ــد كـت ــابـته ــا ..و وجـ ــدت نف ـسـي
مـسوقـاً الى ذلـك مرة ثـانيـة وثالـثة
وعـ ــاشـ ــرة ..وكـم مـن املـ ــرات ال ادري
بـالضبـط .ولكني ادري ان مـا اريده
و الهث وراءه هـذ ا اللهـات املـضني..
واطــمح ال ـ ــى اجن ـ ــازه ه ـ ــو ان اطـلع
بـنـص ميـنحـنـي قــدراً مـن الــرضــى،
ولـفترة مـؤقتة طـبعاً ،حـسب .اذا لم
يحـ ـ ــدث ان م ــنح ـنــي اي ع ــمل مــن
اعمــالي _ و ال احــسبه حـادثـاً ،وال
ميـك ــن أن يحـ ـ ــدث –رضـ ـ ــى تـ ـ ــام ـ ـ ـاً
كامالً ،وال حـتى شبه تـام او كامل...
االم ـ ــر الـ ـ ــذي يجـعل ـن ــي ان اظل يف
ب ـحـ ـ ـ ــث دائـ ـ ـ ــم دائـ ـ ـ ــب ق ـلــق ...وارق
م ـت ـ ـ ــواصل م ــتج ـ ـ ــدد ...كل يـ ـ ــوم...
بـص ــورة ملـتهـبــة حت ــرق كل قــوانـني
االسـتقــرار و الــركــون الــى الـقنــاعــة
واالكتفـاء باملـنجز الـذي حتقق .قد
تـك ـ ــون تلـك ح ـ ــال ـ ــة كل الـك ـت ـ ــاب...
ولكـنه ــا عـن ــدي ت ـسـي ــر اش ــواطـ ـاً يف
املبــالغـة ،خـارج الــسيـطــرة و القـدرة
على التحكم.
لــم يخ ــاجلـنــي اي شع ــور ب ــان تـلك
القـصــة القــصيــرة ،ذات الـصفحــات
املع ـ ــدودات ميـكــن ان ت ـت ـمـ ـ ــرد عل ـ ــى
حـالتهـا وعلـى الشكـل الذي افـرزته،
بـ ــان تـ ـسـلخ مــن نفـ ــسه ـ ــا جلـ ــدهـ ــا
القــدمي ،وتنـسج لهـا جلـداً جـديـداً،
متـامــا،بكل مــا يتـطـلبه هــذا اجللـد
اجلـ ــدي ـ ــد ،ان صح الــتعـبـيـ ــر –مـن
االلـتحام احلـميمي الـصادق ،الـتام،
و االندمـاج الكلي بجـسدهـا ..اعني
ثـيـمــته ـ ــا األس ـ ــاس .كـم ـ ــا اخملل ـ ــوق
الطبيعي ،ومـد أوردة الدم وشرايينه
الالمرئية حتت اجللد ،التي ال تعد
و ال حتـ ـص ـ ــى ،وب ـنـ ـ ــاء كل ش ـبـك ـ ــات
االوعـي ــة بــتلق ــائـي ــة عـب ــره ــا ،وعـب ــر
عـ ــروقه ــا الـتـي الب ــد مـن ان تـت ــوزع
وتـنـت ـشــر ...وتـنـتـظـم ســائ ــر أنحــاء
ج ـ ـس ـ ـ ــد الع ـمـل الف ـنــي اجلـ ـ ــديـ ـ ــد،
بـعف ـ ــوي ـ ــة ،ك ـم ـ ــا االم ـ ــر يف احل ـي ـ ــاة
ال ـطـبــيعـي ــة لـلك ــائـن احلــي ..ولكـن
علـى صعيـد الـفن .حتــى تسـتحيل
بعـض ـاً مـنه يـتغ ــذى علـيهــا ويـنـمــو
بهـ ــا ..وتــتغ ـ ــذى به وتـنـم ـ ــو علــيهـ ــا
وحتيــا حيـاتهـا اخلـاصـة ..الـتي قـد
تكـون يف منــاذجهــا الفـنيـة الــراقيـة
اكـث ــر حـي ــاة واقـن ــاعـ ـاًً ..ومـنــطقـي ــة
اي ـض ـ ـاً مـن ..حـيـ ــوات العـ ــديـ ــد مـن
البـشـر الـذين يـدبـون فـوق االرض..
على اثنتني او ثالث او اربع...

او فـ ــرز الـ ـشـكـل املالئـم ملـكـ ــونـ ــاتهـ ــا،
باالسـتجابة التـلقائية لـشروطها...
وممـارســة التنـفس احلـر الـطبـيعي،
م ــن خـالل الـقـ ـن ـ ـ ـ ــوات املـع ـ ـ ـ ــروف ـ ـ ـ ــة
االع ـت ـيـ ـ ــادي ـ ـ ــة لل ـت ــنف ـ ــس ،الع ـبـ ـ ــر
االنــابـيـب الـبالسـتـيكـيــة والـتـنفــس
االصطناعي أو سواهما.
اذكـ ــر إنــي ،بعـ ــد حـ ــوالــي العـ ــام مـن
كتــابتهــا ،اطلـعت علــى اخملطـوطـة،
صــديقـ ـاً لي كــان عــائ ــداً من ــذ فتــرة
وجي ــزة من احــدى ال ــدول االوربيــة،
بعد انهـاء دراسته االكادميية فيها..
يهـمني رايه يف املـوضـوعـات األدبيـة،
بـشكل عـام ..واألعمـال اإلبـداعيـة و
السـيـم ــا امل ـس ــرح ب ـشـكل خ ــاص ،مل ــا
يـتسم به من املـوضوعيـة والصدق و
العلـميـة ..و االبـتعــاد عن اجملــاملـة
االخوانية.
لـم يحـظ العـمل بــإعجــابه ،بـصــورة
عــامــة ،وان كــان قــد نــال اهـتـم ــامه،
واب ـ ـ ــدى اعـج ـ ـ ــابـه ،بـ ـ ـشـكـل خ ـ ـ ــاص
ب ــاحل ــوار فـيه ،وق ــال م ــا معـن ــاه،انه
ان ـسـيــابـي وسلــس وغـنـي ،ب ــاملعــانــى
الـفلسـفــية و الـرموز االنـسانـية ...و
الدالالت السيـاسية اخملفيـة بصورة
فنـية .متقنة ،يعجـز الشيطان عن
اكـت ـشـ ــافه ــا ...وادراك ارتـبـ ــاطه ــا...
بالـواقع احلالي ،الـذي تدينه يف كل
كلمـة من كلـماته بـاالضافـة الى انه
(احلـ ــوار) تـ ـسـ ــري فــيه روح درامـيـ ــة
شعـريـة حـداثـويـة جــداً ،علــى نحـو
يقرب من حوارات بيكيت ،والسيما
يف م ـ ـس ـ ــرح ـيــته يف ان ـتـ ـظ ـ ــار ع ـ ــودة
غودو.
يـومـذاك ..لـم اكن قـد قــرأت بيكـيت
و ال م ـس ــرحـيــته و ال أي عــمل مـن
اعماله!
واذ قلـت له ذلك اندهـش ،وكبرت يف
نفـسه محاولتي هـذه ..وكبرت معها
ق ـ ــدرتــي عل ـ ــى ادارة احل ـ ــوار ،بــتلـك
الـروح الدرامـية و الـشعريـة ،وبذلك
الق ـ ـ ــدر مــن االن ـث ـي ـ ـ ــال الـعف ـ ـ ــوي..
والـسالسـة و اجلــذابيـة ..واملهـارة يف
االخفـاء و التخفي وراء الـكلمات...
ونحتها ..مبا يخدم ذلك.
ول ـك ـ ـنـ ــي حـ ــني قـ ـ ـ ـ ــرأت ب ـ ـي ـك ـ ـيـ ــت ،و
م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرحـ ـيـ ـتـه امل ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــورة جـ ـ ـ ــداً..
ومسـرحيـاته األخــرى التي حـصلت
ع ـل ـ ـ ـيــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ...اده ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـنـ ـ ــي انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
االخ ــر،وازعجـنـي يف ال ــوقـت نفــسه،
ذلك التقـارب الـشكـلي أو الظـاهـري
بـالـطبع ...الـى حـد مــا ...ويف بضع
فقـ ـ ــرات ،او حـ ـ ــوارات ح ـ ـســب .ممـ ـ ــا
دفعـنـي الـ ــى تـ ــرك مـ ـسـ ــرحـيـتـي و
اه ـم ـ ــاله ـ ــا ،ف ـ ــرك ـنــته ـ ــا ج ـ ــان ـبـ ـ ـاً ،او
بـ ــاالحـ ــرى دفـنــته ـ ــا او ...او وأدتهـ ــا
فـ ـيـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ب ــت اسـ ـمـ ـيـه بـ (مـقـ ـبـ ـ ـ ـ ــرة
مخـطــوطــاتـي العـمــوديــة) الـتـي ال
تــزال حتــى اليــوم تعلــو وتعلـو ..وال
تزال االتربـة تتكوم فوقها وتتكوم...
بال رحمة و ال شفقة.
غـي ــر إنهــا لـم تـتــركـنـي ،لـم تــدعـنـي
وحالي ،النصرف الى اعمال اخرى،
او حـتـ ــى الـ ــى عــمل اخ ـ ــر..اذ ظلـت
جـ ــاثـمـ ــة يف فـكـ ــري ...حـ ــاضـ ــرة يف
وج ــدانـي ..م ــاثل ــة يف اهـتـم ــام ــاتـي
حـيـ ــة يف عـ ــروقـي ..ت ـطـ ــاردنـي لــيل
نهـ ـ ــار ،ت ـ ـشـ ـ ــدنــي إل ــيهـ ـ ــا وجتـ ـ ــرنــي
نـح ـ ـ ــوه ـ ـ ــا ...وظـل احل ـنــني ال ـيـه ـ ـ ــا
يـ ـ ــراودنــي ...وبـ ـ ـشــكل م ــتعـ ـ ــاظــم..
وي ــذك ــرنـي به ــا السـيـم ــا يف فـت ــرات
اجلف ـ ــاف او الـعقـم الـتـي حت ـ ــدثـت
ع ــنه ـ ـ ــا ...ويح ــمل ـنــي ح ـمـالً علـ ـ ــى
العودة اليها ...والنظر فيها ثانية و
انق ــاذه ــا مـن االت ــرب ــة الـتـي الت ــزال
تتنفس من حتتها.

أبحثُ عن كالم جديد للقصيدة اجلديدة
عن أغنية تذكرك بحياتي
يا صديقة حياتي
وانتِ..
وحياتك...
وبيتك..
اقانيم باذخة من الضوء واحللم
وأنا..
وقصيدتي..
والندم..
حزمةٌ من احلكايات القدمية
***
يف املرة القادمة
دعيني مرة افكر بالكلمات اجلديدة
دعيني أعلق باملعنى
حلظة تندلعني وتبتلعني فكرتي
فالطريق مزدحمة
وللحظة افكر بأخي املسكني
يعود بدفاتر احالمه القليلة
لكنني نسيت
وأنا امضي إلى نوافذ يديك
اخي املسكني
والدفاتر احلاملة
والقصيدة اجلديدة
أريد معنىً اعلق به
لكنك دائماً تندلعني
ودائماً يبتلعني دويّك
***
مهالً..
اخشى وانا يف الطريق إلى بيتك
ان ال يبتلعني دويك
بل ثمة دوي
رمبا يبتلعني إلى األبد

المينة اوزدمار  ...األملانية ذات األصل الرتكي
مـنحت جـائـزة كاليـسـت االدبيــة للعـام
احلـ ــالـي ،وهـ ــى مـن اجلـ ــوائـ ــز االدبـيـ ــة
االملانيـة الرفيعـة ،الى الكـاتبة االملـانية
ذات االصل التركي أمينة أوزدمار.
ويف كلمـة التكـرمي التي ألقـاها هـرمان
بايل ،شدد املستشار الدرامي يف مسرح
بـرلـينـر انـسـامـبل علـى أن أدب أوزدمـار
يـنـتـمـي ال ــى االدب االوروبـي ،ب ــاملعـن ــى
احلقـيقـي للكـلمـة .أمـا أمـينـة أوزدمـار
فـأعـربت عن سعـادتهـا بـاحلصـول علـى
هــذه اجلــائــزة ،ملــا يف ذلك مـن تقــديــر
وتـكـ ــرمي .وقـ ــالــت إن إعج ـ ــابهـ ــا بـ ــأدب
كاليـسـت ،كمـا بـأدب بــوشنـر ،هـو الـذي
دفعها الى تعلم اللغة االملانية.
ويـذكر أن جـائزة كاليـست منحت الول
مــرة عــام  1912.وقــد ن ــالهــا عــدد مـن
مشـاهيـر االدب االملـانـي ،منهم بـرتـولـد
بـريــشت ،روبـرت مــوزيل ،هــاينـر مـولـر،
ارنسـت ياندل ،مـونيكا مـارون وسواهم.
واض ــاف ــة ال ــى الـتق ــدي ــر االدبـي ،ثـم ــة
مك ــاف ــأة م ــالـي ــة ق ــدره ــا ع ـش ــرون ألف
يـ ــورو .لكـن يـب ــدو أن الـلجـنـ ــة املكـلف ــة
منح جائزة كاليست تعاني من ضائقة
م ــاليــة .واذا اسـتمــر احلــال علــى هــذا
املنـوال ،فلن تكون هـناك مكافـأة مالية
يف العام القادم.
ول ـ ـ ــدت أم ـي ـن ـ ـ ــة س ـيـفـغــي أوزدم ـ ـ ــار يف
مـالطيــة يف ت ــركيــا يف العــاش ــر من آب
 1946.كـ ــان أبـ ــوه ـ ــا يعــمل يف االنـتـ ــاج
الــزراعي ،ولــذلك تـنقلـت العــائلــة معه
مـن مالطـي ــة ال ــى انق ــرة واسـطـمـب ــول
وبورصة.
ومنـذ طفــولتهــا شغفت امـينـة اوزدمـار
بـالتمثيل .وكانت يف الثـانية عشرة من
عـم ــره ــا عـن ــدم ــا وقفـت عل ــى خ ـشـب ــة
املـ ـ ـس ـ ـ ــرح يف ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ت ـ ـ ــؤدي دورا يف
مـسرحيـة "البورجـوازي النبيل" ملـولير.

وظلـت يف تلـك الفـت ــرة يف إط ــار ه ــواة
املسرح والتمثيل.
يف عـام  1965زارت برلـني الغربـية الول
مــرة .وفـيهــا أقــامـت وعمـلت ملــدة ثالث
سنـوات يف أحد املـصانع .ثم عـادت الى
اسـطـمـبــول والـتحقـت مبعهــد الفـنــون
حيـث درست الـتمـثيل .ولـدى تخـرجهـا
عـام  1970بـدأت الـعمل االحتـرايف .ويف
عـام  1976عـادت الـى بــرلني ،لـكن الـى
القـسم الـشـرقـي منهــا ،حيـث التـحقت
مب ـ ـس ـ ــرح "ف ـ ــولـكـ ــس بـ ـ ــونه" واش ـتـغلــت
كـمـمــثلـ ــة بـ ــاشـ ــراف اخملـ ــرجـني بـيـنـ ــو
بيسون ،وماتياس النغهوف.
وعهـد اليهـا بينـو بـيسـون بـدور بـارز يف
مسـرحية "دائـرة الطـباشيـر القوقـازية"
ال ـتــي أخ ـ ـ ــرجهـ ـ ــا عــن ن ــص بـ ـ ــري ـ ـشــت
الـشهيـر .وبهـذا العـرض سـافـرت أمينـة
أوزدمار مع الفرقـة املسرحية البرلينية
الى باريس والـى أفينيون حيث شاركت
يف مهرجانها املسرحي عام 1979.
ولـ ــدى ع ـ ــودتهـ ــا انـتـقلـت الـ ــى املـ ــانـيـ ــا
الغـربيـة ،حيـث عملت كـممثلـة يف عدة
مسـارح يف ميونيخ وبـرلني وفرانكفورت
وبوخـوم .ويف مسرح بوخوم اتيحت لها
الفـرصة لتـتحول الى كـاتبة مسـرحية.
قـدم مـسـرح بـوخـوم مـسـرحيـة "قـراقـوز
يف أملــانيـا" عـام  1982وهــى من تـألـيف
أم ـي ـن ـ ــة أوزدمـ ـ ــار .وبعـ ـ ــد أربع س ـن ـ ــوات
قدمت املسرحية يف فرانكفورت باخراج
املؤلفة.
ومع انــطالقـتهــا كـم ــؤلفــة م ـســرحـيــة،
بـدأت يف الـوقت نـفسـه عملهـا كمـمثلـة
س ـي ـن ـم ـ ــائ ـي ـ ــة .وش ـ ــاركــت يف ع ـ ــدد مــن
االفالم ،م ــنه ـ ــا "ي ـ ــاس ـم ــني" لل ــمخ ـ ــرج
هــارك بــوم ،و"عـيــد مـيالد سعـي ــد أيهــا
ال ـت ـ ــركــي" للــمخ ـ ــرج ـ ــة دوريـ ــس دورّي،
و"رحلـة الليل" ملـاتي غـيشـونيك .وآخـر

أفالمهــا مثلـته يف شهــر أيلـول املــاضي
بع ـن ـ ــوان "س ـ ــوب ـ ــر س ـيـكـ ــس" للــمخ ـ ــرج
تورسنت فاكر.
م ـســرحـيـتهــا الـثــانـيــة كـم ــؤلفــة كــانـت
بعنوان "كيلـوغالن يف أملانيا ..مصاحلة
اخل ـن ـ ــزي ـ ــر واحلــمل" .وم ـ ـس ـ ــرح ـيــته ـ ــا
الـث ــالـث ــة أجن ــزته ــا قــبل ثالث سـن ــوات
وهــى بعنـوان "نــوحي" وهـى مـستـوحـاة
مـن قصــة الطـوفــان وسيـدنـا نـوح .أمـا
أول كتـاب نـشـرته أمـينـة أوزدمــار فكـان
مجـمـ ــوعـ ــة ق ـصــص ق ـصـيـ ــرة بعـنـ ــوان
"لسان االم".
وهـى تقصـد لغـة االم ،وقـد أشـارت الـى
انه يف اللغـة التـركيـة ،كمـا يف العربـية،
ت ـسـتعـمل كلـمــة ل ـس ــان للــدالل ــة علــى
اللغــة .ويف هــذه القـصــص شيء كـثيــر
من التجربة الـذاتية ومن فترة العيش
يف تــركيــا .وقـبل ثـالث سنــوات أصــدرت
مجـموعتهـا القصـصية الـثانيـة بعنوان
"الفنـاء يف املـرآة" .واملــرآة تعكـس أيضـا
جـوانب من سيـرتها الـذاتية ،مـن سيرة
أهـله ــا ،وحـيـ ــاته ــا يف ش ـط ــري ب ــرلـني،
الشرقي والغربي.
وحني وفـدت أمينـة أوزدمار الـى املانـيا،
وكـانت يف الثامنةعـشرة ،لم تكن تعرف
كـلمــة أمل ــانيــة واح ــدة .ثم انـكبـت علــى
تعلـم اللغــة واستــوعبـتهـا ،وكـتبـت بهـا،
بأسلوب يراه النقاد االملان مثريا اللغة
االملــانـيــة مبــا فـيه مـن نـكهــة شــرقـيــة.
وليـس مـن قبـيل املـصـادفـة أن روايـتهـا
االولــى "احليـاة خـان قـوافل ،ذو بــابني،
أدخل مـن االول وأخـ ــرج مـن الـثـ ــانـي"
نـالت جـائـزة انغبـورغ بـاخمـان ،وجـائـزة
أفـضـل كتــاب يف الــسنــة الـتي ميـنحهــا
امللحـق االدبي جلريدة تاميـز اللندنية.
ونـالـت روايتهــا الثــانيـة "جـسـر القـرون
الذهبية" جائزة شاميسو.

