
06 أدب وثقافةأدب وثقافةالثــــورة

نهايات مدهشة ولغة سرد متقنةنهايات مدهشة ولغة سرد متقنة
بلٍل  بال  يميض  الهدى  طريق  عىل 

األبد يف  باإلمعان  املــوت  يستثمر   
يامحررنا رس  العدى  جباه  عىل 

بلدي يف  الرش  حلف  تواجه  يامن    
ثقٍة  يف  ــان  ــم اإلي مــع  إال  العــيــش 

الكمد يف  املفتون  الجاحد  أبحر 
عجٍل يف  اليوم  أسعى  موالي  إليك 

 أبيع نفيس ومايل .. رغبتي .. ولدي
ــو كــل ثــانــيــٍة ــرب ــه ت ــل مــحــبــة ال

أدعو فيرسي ضياء الحب يف جسدي
عزتنا املــيــدان  يف  الحق  يافتية 

كم هان من فّر ( ال يلوي عىل أحِد )
ويحكم  .. بالله  ماغرّكم   .. ياحلف 

األسد وثبة  يعاني  الدجاج  جيش 
الربحوا  .. ــام  األوه عىل  يراهنون 

العدد ــرثة  ك يف  املنى  ويطلبون   
يدفعني القرآن  يف  بالنرص  الوعد 

 والله عوني .. وليي .. نارصي .. سندي
شاخصة األعراب  ترى  قريب  عما 

ــه بــاملــدد ــل يــطــالــبــون رجـــال ال
تدهسه  واملارينز  خان  من  يقول 

يدي قطعت  إذ  جهيل  الله  البــارك 
كفى  الفاتحني  وصف  يحاول  يامن 

( أنصار ربي ) ( وال تنقص وال تزد)

ــب واألعم عند قراءة نصوص القاصة  يف الغال
ــد فيها املتلقي نصا  جليلة األرضعي مغرية يج
ــاء واللغة  ــث البن ــال من حي ــادا ومكتم ــا ج رسدي
ــني تقرأ النص  ــد املدهش فح ــون والجدي واملضم
ــة رسديا  ــة متمكن ــك أمام قاص ــك تجد نفس فإن
ــرية "دخان"  ــا ومجموعتها األخ ــرف أدواته وتع
ــة والنرش  ــرة للطباع ــن دار فك ــدرت ع ــي ص والت
ــة  ــوص يف ثالث ــرشة نص ــىل ع ــوت ع ــي احت والت
ــع الصغري وعىل الرغم  ــني صفحة من القط وأربع
ــن صغر حجم املجموعة إال أنها ذات مضمون  م
ــه  ــة أن ــراءة خاص ــق الق ــق ويستح ــال وعمي ع

اشتمل عىل الرمز ويحتاج إلعمال الفكر.
- العنوان

جاء العنوان من الجذر اللغوي (دخن) وهو ما ارتفع يف السماء 
ــواد والفساد إذا  ــرتاق و( الدخن) الحقد والس ــراء اشتعال واح ج

قلنا(أصابه الدخن) ودخن الوقود ارتفع وانترش
والدخان مصدر من دخن دخانا .

والدحان دخان احرتاق البخور
مماسبق يمكن القول: 

ــا يدل عىل  ــاليش والتحول مم ــرتاق والت ــري لالح ــوان يش -العن
ــذات اىل عالم آخر مغاير  ــذات وتحولها أو رغبة تحول ال احرتاق ال
ــواد أو أن الذات ترغب  ــب حقد وس ــد ذلك التحول بسب ــع وق للواق

بالتحول وترغب بالتجديد يف النص الرسدي. 
ــري  ــري لالحرتاق ويش ــث يش ــا حي ــا كثيف ــان عنوان ــاء الدخ -ج
لالرتفاع والعلو وهذه داللة من النص الرسدي أنه بخلق عالم يليق 
ــز للصفاء  ــود فالدخان رم ــع األسود الحق ــم غري الواق ــروح عال بال

والتحول واالحرتاق وللحلم أيضا. 
ــي ويتساءل حول  ــوان نصا موازيا يغري املتلق ــك كان العن لذل
ــزة فكان  ــة أو داللته الرام ــه املعروف ــواء يف صورت ــة الدخان س دالل
ــارت اهتمام املتلقي  ــوان سلطة إعالمية اختزلت املضمون وأث العن

لكشف مضمامني النص العميقة ليتحول العنوان إىل داللة هي
ــه القدرة عىل  ــم آخر ل ــذات عن عال ــروح فبحثت ال ــرتاق ال -اح
ــن الحلم وبحثا  ــاء والتخفي واالستتار بحثا ع ــاف واالرتق االكتش

عن الكشف ورفض العجر والضعف.
ــن الواقع املتوحش وكأن النص  ــث عن عالم آخر بعيد ع - البح
ــغ هذه الغاية،  ــارق وغري طبيعي ليبل ــرسدي يبحث عن ماهو خ ال
ــص ابتعد عن الجسد وبحث عن الروح والحلم وعكس كربياء  فالن

ورصاع الذات مع الواقع سواء كان املحيط املادي أو االجتماعي. 
ــة داللة جديدة أن النص يريد أن يتفرد ويأتي بنص جديد  - ثم
ــاعرها وترسم  ــه. املرأة مش ــذي تجلد في ــص النسوي ال ــر للن مغاي
ــر فنتازي وقد  ــص اليختلف ولكنه بأسلوب آخ ــا وهذا الن عواطفه
يصل حد الخرافة لذلك كانت عنونة النصوص متواكبة ومتناغمة 

مع العنوان الرئيس دخان. 
ــان واالستتار  ــن االجتن ــي والجني هو م ــو اسم جن ــظ" ه "زنق
ــس فكراً متخلفاً  ــان والبخور وهذا اليعك ــي ومرتبط بالدح والتخف
ــم آخر له  ــة بالخروج لعال ــورة من التخفي رغب ــدر مايعكس ص بق
...... يرميني يف أحضان  قدرة عىل االكتشاف( فضويل يستويل عيلَّ
كتاب وجدته يف خزانة ولدي..... قشعريرة..... رميته بعيدا )ص7.

ــف بطريقة خارقة واستبدال  ــوء للكتاب هو محاولة للكش اللج
ــني  ــر وطن ــة السه ــرت ( وليم ــوي ومست ــم ق ــي بعال ــم الواقع العال

الرصاصري)ص7.
ــة واإلنفراد، فحاولت الذات املأزومة  فكان الرسد يعكس الوحش
ــع والذات  ــرأة واملجتم ــس رصاع امل ــذا يعك ــم مغاير وه ــاد عال إيج
ــز بطريقة خارقة وتميت  ــق عاملها فهي تحاول كرس الجواج لتحق

ــح البعيد قريبا والقريب بعيدا  العجز فيصب
ــل يصول ويجول  ــام املستحيل ( زح واقتح

املريخ قريب) ص9.
ــوال فإنه  ــا متح ــص طموح ــان الن وإذا ك
ــز والضعف  ــن العج ــري. إىل نوع م ــا يش أيض
ــل لداللة التحول  ــص غرائبي يحي فكان الن
ــد يف كتابة املرأة عموما  فإن النص نص جدي

لتتحقق األحالم واألماني. 
ــإن  ــزي ف ــص رم ــودا) ن ــص (برم وألن ن
برمودا رمز لكل شيطان يعيق الحياة ورمز 

للرجل الوحش. 
ــاء  السم يف  ــق  محل ــودا)  والنص(برم
ــس دخان وهو  ــع العنوان الرئي ــق م ويتعال
ــى وصفاء  ــس كربياء أنث ــس األماني ويعك ــاء ليعك ــق بالسم محل
ــا فالواقع الصادم اليناسب الروح وكأن النصوص رسالة عن  روحه

قضية ذاتية وقضايا املرأة عموما
ــي ودفاتري  ــي.. استند عىل أقالم ــوار أحالم ــن بسالم ج "أسك
ــأرساري  ــوح لها ب ــوت الله أب ــح يف ملك ــف تسب ــوم كي ــب النج أراق

فتهديني وميضا" ص11.
يلحظ املتلقي ذوبان الروح السمو يف العلو والذوبان يف النجوم 

فتحولت لنجم مع النجوم. 
(تهديني وميضا) فالنص يريد القول أنا نجمة التليق بروحي 
ــج حولها  ــرية تنس ــة صغ ــول برق ــول الرسد"أتح ــث يق األرض حي

ذكريات املايض وأحالم" 
ــي التفضح األرسار بل  ــادًال رمزياً للذات وه ــت النجوم مع فكان
ــاء يتطلع  ــون محلق يف السم ــا وتوهجا، فاملضم ــد الروح ملعان تزي
ــج  ــي روح متوه ــة ماه ــة والومض ــة الربق ــرشق فنجم ــل م ملستقب

بالسماء. 
ــي ويقهر سالمي  ــرسد اىل منت طائرة" يخدش سكون وينقلنا ال
مطبات هوائية ثم اهتزازات تفرسها مضيفة الطائرة وهي تعلن عن 

أمر جلل كابنت الطائرة يخربنا أنه فقد السيطرة"ص12.
ــادل رمزي للحباة وللمرأة وقد يكون الكابنت الزوج  فالطائرة مع
ــرصاع االجتماعي ومابني الحلم والواقع  ليعكس الرسد،حالة من ال
ــري والرش" ملحت عرشا  ــد ومايراد لك وبني الخ ــادم وبني ماتري الص

عظيما يعتليه مخلوق من نار"ص12.
ــة  ــس غرائبي ــص لتعك ــىل الن ــرت ع ــة سيط ــة والغرائبي الرمزي
يف  ــرسد  فال ــف  والضع ــوة  الق ورصاع  ــة  وغرائبي ــاة  الحي ــداث  أح
"يعتليه. مخلوق من نار" فيه سخرية من الرجل وفيه رصاع القوة 
والضعف وانسداد األفق لذلك جاء النص الرسدي بجديد يخالف 
ــاعرها بأسلوب مبارش ومتكرر  ماكتبته املرأة حيث تكتب املرأة مش
ــف إال أنه أعمق  ــرأة و اليختل ــن نص امل ــص هنا ع ــك والن ومستهل
ــوى رمزي عال فالنص يرسد قضية املرأة مع املجتمع الذي  وبمست
ــبه املعجزات "  ــروج منه بالخوارق وما يش ــا ومحاولة الخ وحياته

استنزفت كل قواي للهرب ولم أتقدم بوصه"13.
ــزال بالسماء  ــذات ما ت ــز التحليق فإن ال ــان رم ــان الدخ واذا ك
ــي نص ( أحدب ) إشارة للسماء حيث أن القمر األحدب يظهر  فف
ــزاً للتوهج ورمزاً  ــار ويبقى طوال الليل فقد يكون األحدب رم بالنه
ــو ليس بدرا ولكن األحدب  ــرم حني نقول ( أحدودب ظهره) فه لله

ليس املحاق الذي يشري للنهاية تماما..
فقمر الرسد رمزي للحلم وللتجدد واالستمرارية. 

ــص يعكس روح متوهجة  ــك مادامت النجمة يف األعايل فالن لذل
وكأنها تتناص مع املتنبي الذي يقول: 

ــا دون النجوم... فطمع املوت يف أمر صغري كطعم  "فال تطمع بم
ااملوت يف أمر عظيم."

ــري  ــدي من يالمس القمر والنجوم" لتش ــي تقول:" كنت وح وه
ــا الوحيدة صاحبة الحلم وهي الوحيدة صاحبة الكربياء وهي  إنه

أيضا املتوهجة. 
ــون النص  ــه يؤكد أن مضم ــا فإن ــارئ نص زليخ ــل الق واذا تأم
ــرأة الروح وهي تلك املرأة التي تطمح  ــرسدي يرسم املرأة بأنها ام ال
ــافات  ــرأة الضعيفة فهي امرأة االكتش ــور العظيمة فليست امل لألم
ــافات  ــى التجليات واالكتش ــي امرأة وأنث ــرة واملخاطرة وه واملغام
ــا وأنها ليست زليخ  ــص جديد ومغاير بكل املقاييس السيم وهذا ن
الجسد بل زليخ الروح بوصف الجسد يفيض للهزيمة االستسالم 

" ألقمتني رحيقها ماجعلني. 
أرتد 

أثمل 
ــي" وهذا رفض للجسد  ــت أسخر لها جسدي طول حيات أصم

والبحث عن الحلم والروح. 
ــص "استغماية" وهي الغميضة فهي داللة أخرى  وإذا تأملنا ن
ــعبية  ــة األطفال الش ــار للعب ــي استحض ــار وه ــي واالستت للتخف

ــس روح الرباءة، ومن النص تستعرض املرأة أنوثتها وأحالمها  لتعك
ــة واألنوثة  ــدرة عىل الغواي ــدة وهي لها ق ــة الفري ــا األنثوي وقدراته
ــكل يعجز عنه الرجل فكان النص تالٍف لتغييب الرغبات التي  بش
ــذات والتخفي  ــت االستغماية رمزاً لل ــوص فكان ــم تتناولها النص ل
ــى الحلم وهي ترميز المرأة الينالها أي  واإلغراء والحلم فهي األنث
رجل فلها من القوة والتماسك والحلمية مايعجز عن الرجل لذلك 
ــة حيث، يقول  ــة طموحة حامل ــرة مسترتة جموح ــة ناف االستغماي
ــاهدي واخبئها  ــهد األخري وأمللم مش الرسد"أراهن خيايل عىل املش
يف زواية ذاكرتي.البكر ،إىل حني أجد بطال يتقن لعبة االستغماية." 

ــد ومتقن سواء من حيث  ــق: نحن أمام نص رسدي جدي مماسب
ــة إىل  ــة والفارق ــات املدهش ــويق إىل النهاي ــط والتش ــاء والرتاب البن
املضامني والرموز والعنونة ولغة الرسد فضال عن التجديد والرتميز 
ــوب رسدي عميق ينم عن  ــالم للحياة بأسل ــح والرؤى واألح واملالم
ــات واستحضاراً للحكاية  ــدرات قصصية تعكس املضامني والغاي ق
ــص محلق  ــدا بامتياز ون ــا جدي ــون نص ــة ليك ــعبية والخرافي الش
بالسماء مبتعد عن األرض. باحث عن األحالم بقوة أنثى مختلفة.

ضيوف اهللاضيوف اهللا
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 احتضنت قاعة ”فنون وثقافة“ بالجزائر العاصمة 
ــة النسوية يف  ــات الكتاب ــوع ”تابوه ــدوة حول موض ن
ــاذة الجامعية  ــاعرة واألست الجزائر“ شارك فيها الش
ــة  ــس بجامع ــم النف ــاذة عل ــدي، وأست ــرية محم نص

بوزريعة الربوفيسورة دليلة سامعي حدادي.
ــة  ــوَل النفسي ــا األص ــي يف ورقته ــت سامع وتتّبع
ــة السياقات  ــات، متحدثًة عن ماهي ــداع وللتابوه لإلب
ــل يف اإلبداع، وبعد استعراضها  النفسية التي تتداخ
ــني السورية سلوى النعيمي واملغربية  أعماال للكاتبت
ــرسا للتابوهات، تساءلت  ــىل سليماني تتضمنان ك لي
ــه عىل عوامل  ــذا األدب، ومدى اشتمال ــن حقيقة ه ع
ــي أننا عندما  ــًة يف هذا السياق: هل يعن ــداع، قائل اإلب
ننتمي إىل الحداثة نكون مجربين عىل فك القيود عن 

التابوهات؟
ــي ”أّننا ال نستطيع العيش يف مجتمع  ورأت سامع

ــال تابوهات. وأشارت إىل أّن علم النفس وضع قوانني  ب
ــاس عمل  ــي هو باألس ــد أّن العمل اإلبداع ــدة تؤك ع
ــزن) أو  ــداد (الح ــاعر الح ــن مش ــف ع ــيس يختل نف
ــم إنتاج مفهوم ومقبول  ــم، وأنه يعتمد عىل تقدي الحل

بالنسبة لآلخرين (املتلقني والنقاد).
ــخص  ــد الش ــر عن ــداع ال يظه ــت أّن اإلب وأوضح
ــة اإلبداعية  ــا إّن العملي ــون يف أزمة، كم ــا يك إال عندم
ــّل منها تحتوي عىل  ــدد من الخطوات، وك تخضع لع
ــرج منها املبدع  ــة، وقد يخ ــة واقتصاد ومقاوم دينامي

بسالم، كما قد ينتهي به املطاف إىل الجنون.
ــاءت عرب تاريخ  ــدت املحارضة أّن التابوهات ج وأك
ــى عليها املجتمعات،  ــة كأشياء منظمة ُتبن اإلنساني
وذلك بعد عملية بحث إنساني لتنظيم ما قد ُتحدثه 
عملية تحقيق الرغبات. وبينت أن التابوهات متنوعة 
ــرتكاً إنسانياً، وأنها أّدت يف النهاية إىل  وقد ُتشّكل مش

ظهور قوانني كانت أحياناً أقوى من التابو نفسه.
ورأت أن الكتابة النسوية يف الجزائر بقيت يف شكل 
ــو أنها كتابة  ــع الخارجي كما ل ــادات تهتُمّ بالواق شه
ــة، ُتحاول املبدعة من خاللها عالج صدماتها،  عالجي

ــود الرغبة يف  ــدم وج ــارئ لع ــىل الق ــر ع ــي ال ُتؤث وه
ــات  الكاتب إّن  ــا  بقوله ــا  حديثه ــًة  خاتم ــص.  التقُمّ

الجزائريات ”مبدعات ولسن مكّرسات للتابو“.
ــا التي جاءت بعنوان ”املرأة ومغامرة  ويف مداخلته
الكتابة“، قالت نصرية محمدي إّن قدرة املرأة املبدعة 
ــت: ”كيف  ــد. وتساءل ــز والسائ ــن يف كرس الجاه تكم
ــن األكاذيب التي  ــة أن ُتواجه ترسانة م ــرأة الكاتب للم
ــوّي، ثم كيف تنحاز  ــارس عنفها عىل كّل ما هو أنث ُتم

الكاتبة لحقيقتها الغائبة؟“.
ــات  ــة ب ــذه املسأل ــذور ه ــي بج ــربت أّن الوع واعت
ــرتكة. مضيفة أّن  ــاة املش ــول إىل الحي ــا للوص رضوري
ــني  ــرصي ب ــل العن ــىل الفص ــة ع س ــات املؤَسّ الخطاب
ــل هي انتحار، وأّن العلمانية هي الطريق  املرأة والرج
ــارة العقل واحرتام األقليات والحريات، بما  األمثل إلن

يف ذلك حرية املرأة.
ــي  ــازات الت ــّم اإلنج ــدي إىل أّن أه ــت محم وخلص
ــل الثقايف  ــا للعم ــت يف اقتحامه ــرأة تمّثل ــا امل حّققته
ــىل أّن املرأة  دة ع ــدّ ملواجهة اإلقصاء والتهميش، مش
وحدها هي القادرة عىل مالمسة ذاتها يف كّل الحاالت.

ــة  بريوت إلصدار مجلدين  ــد "دار السؤال" يف العاصمة اللبناني تستع
يضمان أكرب مجموعة من رسائل دوستويفسكي يف طبعة فاخرة ترجمها 

املرتجم العراقي خريي الضامن.
ــرب يف تاريخ ترجمات  ــوايل ألف صفحة وتعد األك ــي الرسائل يف ح وتأت

األدب الرويس إىل اللغة العربية.
ــرة يف عالم  ــكل ظاه ــه الذي يش ــن مرشوع ــم املعروف ع ــول املرتج يق
ــة لسنة 2017، "فراغ كبري آخر يف املكتبة العربية تسده دار سؤال،  الرتجم
ــة بعد ترجمة روايات  ــاق األدب الرويس بمفاجأة سارة ثاني وتباغت عش

بالتونوف التي شهدت إقباال كبريا عام 2016".
ــع "إذا كان بالتونوف يخاطب نخبة من القراء، فجاء استحسان  ويتاب
ــوم النخبة  ــي يف حدود أربع نج ــع التواصل االجتماع ــه عىل مواق روايات
ــل دوستويفسكي موجهة  ــادة يف هكذا تصنيفات، فإن رسائ ــارك ع ال تش
بنفس القدر إىل جميع فئات القراء من العامة والخاصة، وينتظر ان يأتي 

تقويمها أعىل من تقويم بالتونوف".
ــة وثائقية  ــل دوستويفسكي عبارة عن رواي ــن: "رسائ ــح الضام ويوض
ــر إبداعاته الروائية.  ــة ال تقل إثارة عن سائ ــة يف 250 فصًال- رسال ضخم
ــوه  وأخ ــه  نفس ــي  دوستويفسك ــم  مقدمته ويف  ــون،  الرئيسي ــا  أبطاله
ميخائيل، والثانويون، صغارا وكبارا، يعيشون حياة قصرية يف الغالب، إال 
ــورون يف إطارها من جميع الوجوه، يصنعون األحداث الدرامية  أنهم يتط
ــا تبقى زوجة الكاتب  ــرون يف بوتقتها، ويموتون، فيم ــم وينصه فتسحقه
ــل، والتي تعيش قرابة  ــا غريغوريفنا التي لها حصة األسد من الرسائ آّن
40 عاماً بعد وفاة زوجها وتنرش مذكراتها الشهرية عنه يف منتصف العقد 

الثاني من القرن العرشين".
ــاة  بحي ــرية  كب ــي  العرب ــارئ  الق ــة  معرف ــت  كان ــا  "ومهم ــف  ويضي
دوستويفسكي، الذي يتحدث العالم عنه من سنني وسنني، ففي رسائله 
معلومات أغنى وأعمق وأدق. إنها دائرة معارف شاملة عن حياة املجتمع 
ــات الفكرية يف القرن التاسع عرش، وبخاصة عن األدب الرويس  واالتجاه
ــرصه الذهبي. وأراهن ان القارئ سيطالعها من ألفها إىل يائها خالفاً  يف ع
ــل من كونها  ــي أهمية الرسائ ــة. كما تأت ــات التقليدي ــل اإلنسكلوبيدي لك
ــاً يف املراحل  ــي، وخصوص ــه دوستويفسك ــا وظف ــا تجريبي ــربا أدبي مخت
ــل أسلوبه  ــه اإلبداعية وصق ــحذ موهبته وطاقات ــن حياته، لش ــرة م املبك

الروائي اآلرس".
ــا أنا  ــم العراقي: "أم ــم املرتج وخت
فقد عايشت أجواء دوستويفسكي 
ــخصية مرتني بشعور  وحياته الش
ــه مزيج من  ــب توصيفه. لعل يصع
الغبطة والكآبة. املرة األوىل حينما 
ــذه الرسائل  عكفت عىل ترجمة ه
طوال عام 2016، واملرة الثانية عىل 
مدى عدة أسابيع من عام 2017 
ــت الرتجمة  ــث راجع حي
ــل  قبي ــة  النهائي
ــدور الكتاب، وال  ص
ــدال اني كنت  ج
ــى  منته يف 

السعادة".

  الكتابة النسوية بالجزائر  الكتابة النسوية بالجزائر

رسائل دوستويفسكي رسائل دوستويفسكي 
بالعربيةبالعربية
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ــون نسائية  ــرص بعي ــيل يف كتابه /م ــده ع ــة عب ــث عرف ــد الباح يرص
أوروبية/ ما سجلته رّحاالت أوروبيات عن مرص وطبيعة أهلها وعاداتهم.
ــة العامة لقصور  ــا عن الهيئة املرصي ــرض الكتاب الصادر حديث ويع
ــن الطبيبات  ــرص، بينه ــرأة أوروبية زرَن م ــرشة ام ــة سّت ع ــة، رؤي الثقاف
ــات والباحثات يف التاريخ  ــات والصحفيات واملعلم ــات والسائح والروائي
ــا، حيث سّجلن تجاربهن مع أشخاص من بيئات وطبقات  واألنرثبولوجي
مختلفة يف عرشات البلدات املرصية، وبما يغّطي الفرتة بني القرن التاسع 

عرش ومنتصف القرن العرشين.
ــرشق العربي،  ــنئ إىل ال ــات ج ــاالت األوروبي ــف إن الرّح ــول املؤل ويق
ــرص خاصة، بدافع الهوس أو للبحث عن املغامرة، وأحيانا بدافع العلم  وم
واالستكشاف والسياسة، كاشفا أنهن تأثرن بالحكايات والروايات املثرية 

عن الرشق الغامض الساحر وبالد ألف ليلة وليلة.
ويؤكد أن األهداف السياسية تحتل مكانة خاصة الستكشاف ”عالم 
راكبي اإلبل وحاميل السيوف“، وربما بقصد تحويل سلوك املرأة العربية 
ــن التقاليد  ــع م ــل املجتم ــي وتحوي ــوك األوروب ــي السل ــة لتحاك املسلم

الرشقية لينفتح عىل تقاليد الغرب.
ــوج ”عالم  ــت للرّحاالت ول ــالت أتاح ــث أن هذه الرح ــح الباح ويوض
ــري إىل أن  ــرتاب منه. ويش ــا للرجال االق ــذي لم يكن مسموح ــم“ ال الحري
ــّد األكرث شجنا من بني كل ما ُكتب  ــرات الرّحالة ”سوزان فوالكان“ تع مذك
ــىل نفسها ”بنت  ــت ”فوالكان“ ع ــث أطلق ــن مرص، حي ــة ع يف أدب الرحل
ــة الفرنسية اهتّمتا  ــة يف باريس واألكاديمي ــعب“، وأن املكتبة الوطني الش

بهذه املذكرات والتي أصبحت وثيقة نادرة عن تلك الفرتة.
ــة والظروف  ــن االسكندري ــدأت ذكرياتها م ــان“ ب ــح أن ”فوالك ويوض
ــدت مظاهر الرشق يف  ــال خالل حفر قناة املحمودية، ورص القاسية للعم
ــم ”شعب يبدو عبقرياً يف صمته“  ــعب وكتبت عن املرصيني إنه حياة الش

وإنهم عندما يواجهون صعوبة يف الحياة يكتفون بالقول: ”الله كريم“.
ــرشق الربيطاني األشهر ”إدوارد  ــا ”صوفيا لني بول“، شقيقة املست أم
ــرت تجربتها التي  ــت يف القاهرة سبع سنوات، وأسف ــني بول“، فقد عاش ل
خاضتها عن مجموعة من الرسائل نرشتها تحت عنوان ”امرأة إنجليزية 
ــف إىل أن ”صوفيا“ تنتمي إىل  ــري املؤل يف مرص.. رسائل من القاهرة“. ويش

ــت كتابها عن  ــن التقاليد، وأنها كتب ــات الالتي يحرتم ــاء اإلنجليزي النس
ــدة لحريم الوايل محمد عيل  ــاهداتها يف مرص بما يف ذلك زيارات عدي مش
ــرت فقط أنه بقلم أخت  ــب اسمها عىل غالف الكتاب بل ذك ــا ولم تكت باش

”إدوارد لني“.
ــة ومناظر  ــة املرصي ــف الطبيع ــت يف وص ــا“ أفاض ــول إن ”صوفي ويق
ــالل رحلتها من اإلسكندرية إىل القاهرة. وفيها طافت عىل حمار  النيل خ
ــوارع العتيقة  ــا بالش ــوى عينيه ــر منها س ــة ولم يظه ــا الرشقي بمالبسه
ــات العامة  ــالوون واملساجد والحمام ــان ق ــة وبيمارست ــواق والقلع واألس
ــان، وسجلت  ــازات ومظاهر شهر رمض ــاف والجن ــب الزف ــدت مواك وشاه
ــرصي ومقابر  ــل والخليج امل ــة الفي ــة األزبكية وبرك ــن برك ــا ع انطباعاته
املماليك، وزارت سوق املوسكي ثم سوق الحمزاوي ووصفت جامع محمد 

بك أبي الدهب، والجامع األزهر.
ــح أن صوفيا كتبت أن املساجد هي أهم املباني العامة وأروعها  ويوض
ــا آية يف الجمال، كما إن الذوق يتجّىل يف أناقة وفرادة  بالقاهرة قائلة ”إنه
ــد سماعها األذان فكتبت:  ــديد عن عمارة مآذنها“، وعربت عن تأثرها الش

”ال يوجد صوت يضاهي روعة النداء لصالة العشاء من املآذن“.
ويتوقف عند رحلة الليدي ”لويس داني جوردون“ التي كانت إحدى 
ــريا وأستاذا  ــا محاميا شه ــد كان والده ــع الربيطاني، فق ــات املجتم نجم
ــرث من حفالت  ــا األرستقراطية ُتك ــدن، وكانت والدته ــون بجامعة لن للقان
ــاء الربيطانيني،  ــا بكبار األدب ــادت من صداقات أمه ــال، وأنها أف االستقب

باإلضافة إىل الفالسفة ورجال السياسة.
ــة يف الجامع  ــارة اإلسالمي ــرت بفنون العم ــويس“ انبه ــح أن ”ل ويوض
ــة السلطان  ــن العاص ومدرس ــون وجامع عمرو ب ــر وجامع بن طول األزه
ــاهد الحياة يف  حسن التي تمثل درّة العمارة اإلسالمية، باإلضافة إىل مش
القاهرة التي أعادت إليها مشاهد ”ألف ليلة وليلة“، ثم رحلت إىل األقرص 
ــده قنصل  ــا“ الذي شّي ــت فرنس ــرت يف ”بي ــام 1964، واستق ــع ع يف مطل
ــىل نهر النيل وتواجه مسجد  ــا ”هرني صولت“ عىل ربوة تطل ع بريطاني

أبي الحجاج، قطب الصعيد الشهري.
ــن أفراد  ــراء واملساكني م ــويس“ خالطت الفق ــف أن ”ل ــف املؤل ويضي
ــب، تداوي املرىض  ــت حياة البسطاء فبادلوها حباً بح ــعب، وعايش الش
ــم الواقعة عليهم،  ــعر باملظال ــم وأتراحهم، وتش ــاركهم أفراحه منهم وتش
ــوأت مكانة كريمة  ــيوخ والعلماء والعامة، فتب ــادل األحاديث مع الش وتتب
بينهم وأحاطوها بالتقدير وأطلقوا عليها ”البشوشة“ و“الشيخة“ و“نور 

عىل نور“.

مصر القديمة بعيون نساء أوروبامصر القديمة بعيون نساء أوروبا

قراءة يف املجموعةالقصصية "دخان":قراءة يف املجموعةالقصصية "دخان":

ــا أن ــم العراقي: "أم ــم املرتج وخت
فقد عايشت أجواء دوستويفسكي

ي م م
ــخصية مرتني بشعو وحياته الش

ــه مزيج من ــب توصيفه. لعل يصع
الغبطة والكآبة. املرة األوىل حينم

ــذه الرسائل عكفت عىل ترجمة ه
طوال عام 2016، واملرة الثانية عىل

مدى عدة أسابيع من عام 017
م

7
ــت الرتجم ــث راجع حي

ــل قبي ــة  النهائي
ــدور الكتاب، وال ص
ــدال اني كنت ج
ــى منته يف 

السعادة".
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