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ملف

لطالما ُعرفت الكتب بأنها مقصد للباحثين عن المعرفة والحكمة ،أو للراكضين خلف التسلية والمتعة .لكن هل تتخيل نفسك صديقي القارئ تشد
أحزمتك إلى طبيب معالج بالكتب والروايات حين تصاب باالنفلونزا ،أو بوجع األسنان الرهيب ،أو حين تخمد نار الحب والرغبة بين َ
الحبيبين؟ بعدما انتصر الطب
من العالجات القديمة ،هل يمكن لرواية آلغاتا كريستي «تدليك» الخاليا الخاملة بسبب الزكام وإعادتها إلى حالتها األولى
الحديث على األشكال األخرى ّ
من االنسجام والتكامل بما يشكل تحديًا للباحثين في مختبرات األدوية واللقاحات؟ أال تشكل الحياة المديدة ًللكولونيل أورليانو بوينديا في رواية «مائة
عام من العزلة» ومحاوالته الالنهائية بعد تقاعده من الغزوات في صهر الذهب إلى أسماك صغيرة ،دعوة إلى نسيان الموت واالنهماك في تجربة
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ّ
الحياة من أصغر تفاصيلها إلى أكبرها ،والتخلص بالتالي من «رهاب الموت» الذي يجعل عيادات األطباء النفسيين تطوف بالمرضى اليوم؟ أمراض عديدة
سنستعرضها في هذه العيادة التي نستلهمها من كتاب رائع بعنوان «عالجات أدبية» للكاتبتين سوزان آلدركين وإيال برتهوود عن «منشورات جان كلود
ّ
سنطعم العرض بروايات عربية
التيس» (باريس ـ  .)٢٠١٥يتناول هذا الكتاب أكثر من مئة نوع من األمراض الجسدية والنفسية والعاطفية واالجتماعية.
قاربت «األمراض» الوجودية والكونية التي يتم عالجها في هذا المشفى األدبي حيث «خير طبيب في األنام كتاب».

إعداد وتنسيق محمد ناصر الدين

العالج باألدب :خير طبيب في األنام كتاب
بالد الميالنخوليا
ال بــد فــي حالة «الـكــآبــة اإلكلينيكية»
ّ
يسمي األشياء بأسمائها،
من كتاب
بشخصيات أكثر كآبة منكم ،أو أبطال
يحملون تجاه الكون نظرة تشاؤمية
مطلقة .فقد يتوفر لكتاب مماثل حظ
أعظم لألخذ بيدكم لتكونوا أكثر أمانًا
مع أنفسكم :رواية ترافقكم في سفركم
فــي ب ــاد املـيــانـخــولـيــا ،وتـسـمــح لكم
بالتعرف إلى األلم الذي تعانون منه،
ولكن خاصة لتقول لكم بأنكم لستم
ح ــال ــة شـ ــاذة ع ــن اآلخ ــري ــن ،أو لستم
وحدكم على األقل .العواصف النفسية
والـ ـك ــوابـ ـي ــس الـ ـت ــي ت ـص ـي ــب ت ـيــري ــزا
فــي «كــائــن ال تحتمل خـفـتــه» (مـيــان
ك ــون ــدي ــرا) يـمـكــن أن ت ـك ــون الــوصـفــة
املثالية .ما يبعث بتيريزا على القلق
هو فعل الخيانة املتكرر الذي يتمرس
فيه عشيقها تــومــاس .هــو الــذي منذ
ط ــاق ــه ،قـ ـ ّـرر أن يـحـيــا ح ـيــاة األع ــزب
ال ـحــر .لـكــن مـنــذ ال ـبــدايــة ،تـتـبــدى لنا
تيريزا بمظهر املرأة املثقلة بالحزن...
حــزنـهــا م ــن خـفــة ت ــوم ــاس وعشيقته
الثانية سابينا؛ ألن كــونــديــرا يقسم
ال ـن ــاس إل ــى مـعـسـكــريــن :األول ال ــذي
يعي بــأن ال معنى للحياة وبالتالي
ال يقوم أفراد هذا املعسكر إال بالعوم
ف ــوق سـطـحـهــا ،بــالـعـيــش داخ ــل ومــن
أجــل اللحظة الــراهـنــة .والـثــانــي الــذي
ال يمكنه أن يتحمل فكرة غياب معنى
للحياة ،فيقوم أفــراده بإضفاء قيمة
عـلــى ك ــل ش ــيء .ح ــن تـلـتـقــي تـيــريــزا
بتوماس ،تعرف في قرارة نفسها أنه
ليس لديها خـيــار ســوى أن تعشقه
إلـ ــى األبـ ـ ــد .وحـ ــن ت ـظ ـهــر ثــان ـيــة في
بـ ــراغ لـتـلـتـقـيــه ،سـتـكــون ف ــي حقيبة
أغراضها نسخة مــن «آنــا كارنينا»،
َالــروايــة التي لــم يوجد أحسن منها
قـ ــط لـتـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى ال ـع ــذاب
الذي سيغمر األشياء برمتها حني ال
يعود للحياة معنى .رغم الحب الذي
يظهره لها ،يعرف توماس مباشرة
أن ت ـيــريــزا س ـت ـكــون ح ـجــر ع ـثــرة في
حياته .حني تصلون في حالتكم إلى
حافة الجنون من أهوال الحب والفقر
وال ـغــربــة عــن الــوطــن وغ ـيــره ويتولد
ّ
تمتد لكم
لديكم االنـطـبــاع بــأن ال يــد
ل ـل ـع ــون ،اف ـت ـح ــوا ت ـل ــك الـ ــروايـ ــة عـلــى
الـصـفـحــات الـتــي تـصــل فيها تيريزا
مل ـث ــل ح ــال ـت ـك ــم ب ـف ـع ــل ص ـ ـ ّـد ت ــوم ــاس
ورافقوها في رحلتها في بالد الغم.
ِ
ه ــي أي ـض ــا ت ــري ــد ال ـح ـي ــاة ،وسـتـجــد
السبيل إليها في النهاية:
 روايـ ـ ــات يـنـصــح ب ـهــا ع ـنــد الـكــآبــةالعميقة واليأس:
* «كائن ال تحتمل خفته» ميالن كونديرا
(ترجمة املركز الثقافي العربي)
* «إلى الفنار» ـ فيرجينيا وولف (ترجمة
الهيئة العامة لقصور الثقافة/القاهرة)
* «ال ـنــاقــوس الــزجــاجــي» ـ سيلفيا بــاث
(ترجمة منشورات كلمة)
* «الخبز الحافي» ـ محمد شكري (دار
الساقي)
* «رج ــال فــي الـشـمــس» ـ غـســان كنفاني
(سلسلة أعمال غسان كنفاني)
* «يا مريم» ـ سنان أنطون (دار الجمل)
* «فرانكشتني في بغداد» ـ أحمد سعداوي
(دار الجمل)

الكراهية ...نبتة سامة
الكراهية نبتة سامة .اتركوا لها مكانًا
وستأكلكم شيئًا
صغيرًا في فضائكم ّ ً
ملوثة كل ما تضع
فشيئًا من الداخل،
يــدهــا عليه فــي ال ـطــريــق .أن تكرهوا

فئة بعينها ،مثل سائقي التاكسي،
أو مــذي ـعــات ال ـت ـل ـفــزيــون ،أو مــدمـنــي
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،األمــر
س ـيــان .لـكــن م ــاذا لــو كــانــت األسـبــاب
مقنعة ،مثل مقت
الــدافـعــة للكراهية ِ
من تسببوا لكم باأللم؟ إن حفظ هذا
االن ـف ـع ــال ال ـع ـم ـيــق ف ــي أع ـمــاق ـكــم قد
يتحول يومًا ما إلى كراهية ألنفسكم
ذات ـه ــا .ف ــي «ن ـهــر ال ـح ـيــاة ال ـفــاصــل»،
ُيـظـهــر نـغــوغــي وا ثيونغو بــوضــوح
كـ ـي ــف يـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـك ــراهـ ـي ــة أن ت ـث ـبــت
أقــدام ـهــا ب ــن مـعـسـكــريــن بمعتقدات
دينية وسياسية وفلسفية متنافرة.
عـ ـل ــى ض ـف ـت ــن م ـق ــاب ـل ـت ــن م ـ ــن ن ـهــر
هونيا الكيني (الــذي يعني الشفاء)،
تقع قريتا كامينو ومــاكــويــو ،حيث
سيعيش شعب كينيا املسمى Giyuku
بـ ـس ــام ف ــي ك ــل ق ـبــائ ـلــه ح ـت ــى ق ــدوم
الرجل األبيض ،بـ «مالبس الفراشة»
التي يرتديها ،وتصرفاته الشاذة
ومعتقداته الدينية «الغريبة» في
نظر الـسـكــان األصـلـ ّـيــن .يقرر
جوشوا العجوز من كامينو
اعتناق الديانة املسيحية،
ّ
ويتمكن مــن إقـنــاع جل
أه ـ ـ ـ ــل قـ ــري ـ ـتـ ــه بـ ـت ــرك
الـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد ال ــوث ـن ـي ــة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة .لـ ـك ــن
اب ـن ـت ــه مـيـتـهــونــي
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تقرر أن تدشن طقس البلوغ بتقليد
قــديــم يـقــوم على الختان فــي احتفال
صـ ــاخـ ــب ،ال ي ـل ـب ــث أن ي ـت ـح ــول إل ــى
مــأســاة بـمــوت الـفـتــاة وتـحــولـهــا إلــى
رم ــز لـكــل م ــا ه ــو مـلـعــون ف ــي تقاليد
الغيوكو .تتفاقم األمــور حني يعشق
وايــوكــو ،أجمل رجــال القرية املقابلة
نـ ــويـ ــام ـ ـبـ ــورو ،أخـ ـ ــت الـ ـفـ ـت ــاة امل ـي ـتــة
ليتمكن عندها أهل القريتني من صب
ج ــام حـقــدهــم وغـضـبـهــم عـلــى الـحــب
املـ ـ ـح ـ ـ ّـرم .يـنـتـهــي
الحال

ك ـم ــا ف ــي ك ــل ك ــراه ـي ــة م ـشــاب ـهــة إل ــى
الــدمــار والـفــوضــى .ال تتركوا نفسكم
ت ـن ـق ــاد ل ـل ـكــراه ـيــة ع ـل ــى هـ ــذا الـشـكــل
ودونما تأمل .اتركوا أنفسكم تنساق
مــع اإلي ـق ــاع الـنـثــري املـطـعــم بالشعر
لـثـيــونـغــو بــاأله ـم ـيــة ال ـت ــي يعطيها
لــأرض وبفكرته املركزية عن الحب.
ال تتركوا ذواتكم للتعصب ،وافتحوا
في قلوبكم أبوابًا للتفاهم ولفهم أن
اآلخرين قد يختارون طريقة للعيش
ت ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن ط ــريـ ـقـ ـتـ ـك ــم :ع ـن ــده ــا
ي ـم ـك ـن ـك ــم أن تـ ـح ــول ــوا
الـ ـ ـك ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــة إلـ ــى
محبة.

 رواي ــات ُينصح بها عند الكراهيةوال ــره ــاب وأزم ـ ــة ال ـهــويــة واألح ـك ــام
املسبقة على اآلخرين:
* «الـعـسـكــري األس ــود» ـ ـ يــوســف ادريــس
(دار الشروق)
* «  »١٩٨٤ـ جورج أورويل (ترجمة املركز
الثقافي العربي)
* نهر الحياة الفاصل ـ نغوغي وا ثيونغو
(ترجمة دار املدى)
* «مــديــح الـكــراهـيــة» ـ خــالــد خليفة (دار
اآلداب)
• «الـ ـب ــوم ــة ال ـع ـم ـي ــاء» ـ صـ ـ ــادق ه ــداي ــت
(ترجمة دار الجمل)
• «مــوســم الهجرة إلــى الشمال» ـ الطيب
صالح (دار العودة)
• «التحول» ـ كافكا (ترجمة دار الجمل)

ال أحب أنفي

يـ ـتـ ـب ـ ّـدى األن ـ ــف ك ـك ــائ ــن غ ــري ــب،
لــو أخــذنــا وقـتــا فــي مــراقـبـتــه.
بعض أنــوف البشر دقيقة،
واألخ ـ ــرى ح ـ ــادة ،بعضها
ي ـب ــدو م ـن ـحــوتــا بــإزم ـيــل،
واآلخ ـ ـ ــر أشـ ـب ــه بـمـنـصــة
الـتــزلــج أو الباذنجانة
فــي منتصف الــوجــه.

مــا يـقــولــه اآلخ ـ ــرون عــن أن ـفــي يبدو
مـتـشــابـهــا أح ـيــانــا م ــع ال ـف ـكــرة الـتــي
أح ـم ـل ـه ــا ح ـ ــول ذاتـ ـ ـ ــي :مـ ــن أج ـ ــل أن
ت ـت ـص ــال ـح ــوا م ـ ــع أن ــوفـ ـك ــم ،أح ـب ــوا
ً
أنـفـسـكــم أوال .بـعــدهــا اغ ـط ـســوا في
روايــة «العطر» لباتريك زوسكيند.
م ــن ال ـص ـف ـحــة األولـ ـ ـ ــى ،س ـتــرح ـلــون
إلــى باريس القرن الثامن عشر ،في
ال ـش ــوارع ال ـتــي تـبـعــث عـلــى النتانة
والروائح الفظيعة ،مزيج من الدخان
إلـ ـ ــى الـ ـ ـب ـ ــراز وال ـق ــرن ـب ـي ــط امل ـه ـت ــرئ
واألن ـ ـس ـ ـجـ ــة املـ ـتـ ـسـ ـخ ــة وال ـ ـسـ ــوائـ ــل
املتقيحة .فــي رك ــن مــن ه ــذه املدينة
ال ـ ـق ـ ــذرة ،س ـي ـب ـصــر ج ــان-ب ــات ـي ـس ــت
غرونوي النور في أقسى أيام القيظ،
م ــن رح ــم ام ـ ــرأة سـتـلــده وه ــي تـنــزع
حــراش ـيــف سـمـكــة مـتـعـفـنــة .الـقــابـلــة
الـتــي ستحمله بــن يــديـهــا ،تشتكي
مـ ــن أن ال ــولـ ـي ــد ال ي ـم ـت ـلــك رائـ ـح ــة،
يـتـبــع ذل ــك وص ــف ل ـلــرائ ـحــة الــزكـيــة
ال ـتــي تـنـبـعــث م ــن حــدي ـثــي ال ـ ــوالدة،
أقــدام ـهــم الـتــي تشبه الـجــن الــرطــب
أو الزبدة الطازجة ،أجسادهم التي
تشبه ال ـ  crêpesاملغمسة بالحليب،
وذلــك املكان الصغير الخلفي أسفل
الــرأس ،حيث ال ينبت الشعر والذي
يشبه الكاراميل .بعد صفحات ،نجد
أنفسنا مسحورين برهافة أسلوب
زوسكيند الــذي يعالج بــه العطور،
ك ـمــا يـتـمـثـلـهــا ذه ـن ـنــا ع ـلــى ام ـت ــداد
ّ
الشمية .غرونوي الذي ال
كل الباقة
يمتلك رائحة خاصة ،يتميز بحاسة
ال ـ ـشـ ــم األقـ ـ ـ ـ ــوى ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ك ـل ـهــا
والـقــدرة على اخـتــراع أن ــواع جديدة
م ــن ال ـع ـطــور تـسـحــر الـ ـ ـع ـ ــذراوات .ال
تستعملوا أنوفكم للغاية النهائية
الـ ـ ـت ـ ــي أرادهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غ ـ ـ ــرون ـ ـ ــوي وال ـ ـتـ ــي
ستكتشفونها بأنفسكم عند قــراءة
العمل العظيم لزوسكند ،لكن مثل
ب ـطـ ِـلــه ،دسـ ــوا أنــوف ـكــم ف ــوق حـبــوب
الـقـهــوة املـطـحــونــة ،وف ــوق ك ــأس من
النبيذ الجيد ،أو عطر من الياسمني
أو الصنوبر على يــاقــات القمصان
أو أكمام الفساتني .انـظــروا اآلن في
املرآة ،ستبدأ عالقة الحب مع األنف.
 روايات ينصح بها عند الرهاب منشـكــل األن ــف والـبـطــن وقـصــر القامة
وعدم التصالح مع الجسد:
* «العطر» ـ باتريك زوسكيند( .ترجمة
دار الجمل)
• «طـ ـب ــل ال ـص ـف ـي ــح» ـ غ ــون ـت ــر غ ــراس
(ترجمة دار الجمل)
• «اسـ ـم ــه ال ـ ـغـ ــرام» ـ ع ـلــويــة ص ـبــح (دار
اآلداب)
• «ب ـيــريــرا ي ــدع ــي» ـ أنـطــونـيــو تــابــوكــي
(ترجمة دار ورد)

اإلنفلونزا
املصادفة الطريفة :في اللحظة التي
يقوم بها مريض اإلنفلونزا بقراءة
رواي ــة ألغــاتــا كريستي ،مثل «مقتل
روج ـي ــه اكـ ــرويـ ــد» ،ف ــإن ــه ســري ـعــا ما
يتماثل للشفاء .علينا أن نتساءل ما
الــذي يحصل على الصعيد الطبي.
هــل األم ــر يشبه قصة السمكة التي
ُ
ال ترفض الطعم ،وكــذلــك حشريتنا
الطبيعية ملــاحـقــة حبكة كريستي
العبقرية تتغلب عـلــى استسالمنا
للفيروس املزعج؟ الرجفة ،الحرارة،
سيالن األنف ،آالم الحلق ،ال شيء من
هذا سيصمد أمام رغبتكم الجامحة
الكتشاف املجرم قبل بطلها «بوارو».
النسبة الـعــالـيــة مــن الـتــركـيــز ال ــازم
ملتابعة ومحاولة حل قضية ملغزة
للسيدة كريستي قد يكون الوصفة

الـ ــازمـ ــة إلع ـ ـ ــادة ت ـج ـم ـيــع خــايــاكــم
التي أصابها الوهن بفعل اإلنفلونزا
مــن دون إجـهــاد هــذه الـخــايــا .األمــر
أش ـب ــه ب ـن ــوع م ــن ال ـتــدل ـيــك الـخـفـيــف
ل ـهــذه ال ـخــايــا وه ــو أب ـعــد مــا يكون
عــن إجـهــادهــا فــي سباق للمسافات
الـطــويـلــة .حــن ي ـبــدأ الـعـمــل الــدقـيــق
ل ـب ــوارو ب ـهــذه الـجـمـلــة ال ـتــي تصفه
فيها كريستي بـ «حبة الفاصولياء
امل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرورة والـ ـبـ ـغـ ـيـ ـض ــة وامل ـ ـن ـ ـفـ ــرة
واألنانية» ،تشبثوا بالوصفة جيدًا
وتابعوها حتى آخرها .كلمة أخيرة:
إن شـعــرتــم بــالـتـحـ ّـســن ،ف ـهــذا يعني
أن األمـ ـ ــر ي ـت ـع ـلــق ب ــزك ــام ب ـس ـيــط ال
باإلنفلونزا .يقول اإلنكليز أنفسهم
إن ع ــاج الــزكــام يـحـتــاج إل ــى سبعة
أيـ ــام ،وإن ل ــم تـعــالـجــه فـهــو يحتاج
ألسبوع!
 روايـ ـ ــات ُي ـن ـصــح ب ـهــا ع ـنــد الــزكــامواملرض:
• «املريض اإلنكليزي» ـ مايكل أونداجتي
(ترجمة دار املدى)
• «ال ـطــاعــون» ـ ألبير كــامــو (تــرجـمــة دار
اآلداب)
• «مريض الــوهــم» ـ موليير (ترجمة دار
الحرف العربي)

رهاب يوم االثنين
إن اس ـت ـق ـي ـظ ـت ــم االثـ ـ ـن ـ ــن ص ـب ــاح ــا
بـثـقــل ال ـعــالــم ف ــوق بـطـنـكــم ،ارف ـعــوا
مـ ـعـ ـن ــوي ــاتـ ـك ــم ب ــالـ ـصـ ـفـ ـح ــة األول ـ ـ ــى
(ف ــال ـث ــان ـي ــة وال ـث ــال ـث ــة وبـ ـع ــده ــا لــن
تـ ـق ــدروا ع ـلــى ال ـت ــوق ــف) م ــن الـعـمــل
العظيم لفيرجينيا وولــف «السيدة
داالواي» .اخـتــرعــت وول ــف فــي هــذه
الــروايــة طريقة جــديــدة فــي الكتابة،
ت ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـقـ ــاط األف ـ ـ ـكـ ـ ــار فــي
أمواجها املتعاقبة ،وكذلك الحيوية
التي تجتاح جسد امــرأة تعيش كل
لحظة من حزيران (يونيو) ذاك ،في
لندن التي تحبها بعد فترة وجيزة
م ــن ال ـح ــرب .ال ـي ــوم امل ـخ ـصــوص في
ال ــرواي ــة لـيــس االث ـنــن بــل األرب ـع ــاء،
والـسـيــدة داالواي تحضر الحتفال
ف ــي ال ـل ـي ـلــة ذاتـ ـه ــا :ت ـق ــرر أن تــذهــب
بنفسها لشراء األزهار .عند تناولكم
الفطور ،تذوقوا اكسير هذه األفكار
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـجـ ــول ف ـ ــي خـ ــاطـ ــر ال ـس ـي ــدة
ك ــاريـ ـس ــا داالواي .أال ت ـس ـم ـعــون
بدوركم قرقعة األبواب التي تنفتح،
وذل ــك ال ـه ــواء املـنـعــش ال ــذي يــدخــل؟
راف ـقــوا الـسـيــدة داالواي حــن تقطع
ال ــرص ـي ــف ،وارص ـ ـ ــدوا ذل ــك الـصـمــت
الدقيق واستراحة الكون لبرهة قبل
أن ت ــدق س ــاع ــة ب ـيــغ ب ــن م ــن جــديــد.
انتبهوا لوجود املوت ،كما تفعل هي
حــن تــراقــب املـ ــارة ،واسـتـفـيــدوا من
نـهــار االثـنــن قبل أن تتحولوا مثل
أولئك املــارة إلى غبار وعظام رميم.
هيا اخرجوا لشراء الورود.
 روايـ ـ ـ ـ ــات ت ــوص ــف ملـ ـ ـ ـ ــداواة املـ ـل ــل،والخمول وفقدان الحافز:
* «السماء الواقية» ـ بول بولز (ترجمة دار
ورد)
• «الـسـيــدة داالواي» ـ فيرجينيا وولــف
(ترجمة دار املدى)
• «نرسيس وغولدموند» ـ هرمان هيسه
(ترجمة دار مسكيلياني)
• «زوربا» ـ نيكوس كازنتزاكيس (ترجمة
دار اآلداب)

فقدان الليبيدو
حني تشعرون بنقص ما في الطاقة

االي ــروسـ ـي ــة ،اذهـ ـب ــوا م ـبــاشــرة إلــى
«ام ـ ـ ـتـ ـ ــداح ال ـ ـخـ ــالـ ــة» هـ ـ ــذه الـ ــروايـ ــة
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة وال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـك ــات ــب
ال ـب ـيــروفــي مــاريــو ب ــارغ ــاس بــوســا.
ك ــل مـ ـس ــاء ،ب ـعــد م ــا ي ـش ـبــه طـقــوس
ال ـت ـط ـه ــر ،ي ــأخ ــد دون ري ـغ ــوب ــرت ــو
املهووس باللوحات الفنية زوجته
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة دونـ ـ ـ ـ ــا لـ ــوكـ ــريـ ــزيـ ــا فــي
أحضانه ويهمس لها« :ألــن تقولي
لــي مــن أن ــا؟» ،لتجيب الــزوجــة التي
قــد اع ـتــادت عـلــى الـلـعـبــة« :م ــن؟ من
أنت يا حبيبي؟» .ما يروق للزوجني
ف ـ ـ ــي حـ ـ ــوارات ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا ال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــة ه ــو
استعارة الشخصيات من اللوحات
إلق ـحــام ـهــا ف ــي الـلـعـبــة اإليــروس ـيــة.
ت ـ ـ ـ ــارة ي ـت ـق ـم ــص دور مـ ـل ــك ل ـي ــدي
( )Lydieفي لوحة املعلم الهولندي
جـ ــاكـ ــوب جـ ــورداي ـ ـنـ ــس مـ ــن الـ ـق ــرن
ال ـس ــاب ــع ع ـش ــر ،ل ـي ـس ـت ـعــرض بـفـخــر
أفخاذ زوجته البضة واملكتنزة .في
الـلـيـلــة الــاح ـقــة ،سـتــرونــه يستلهم
َ
املغتسل
ديانا العارية الخارجة من
ً
في لوحة فرانسوا بوشيه ،متخيال
ل ــوك ــري ــزي ــا إل ـ ـهـ ــة ل ـل ـص ـي ــد ب ـج ـســد
مكسو بالعسل .مأخوذة بما يرويه
ال ــدون عــن فـيـنــوس الـتــي يدغدغها
ك ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــدون الـ ـصـ ـغـ ـي ــر ب ــأج ـن ـح ـت ــه
حـ ــن يـ ـط ــوف ب ـج ـس ــده ــا ،تـتـخـطــى
ال ــرغ ـب ــة م ــا ه ــو م ــأل ــوف ف ــي خ ـيــال
املــرأة الشابة ،إلــى حـ ّـد يجب عليكم
اك ـت ـش ــاف ض ــراوت ــه بــأنـفـسـكــم عند
قراء ة الرواية .ليس هناك من ضير
فــي السفر نحو الفن واألدب لضخ
الـ ـ ـ ــروح فـ ــي س ــري ــر زوجـ ـ ـ ـ ّـي مـتـعــب
بـحـســب إرشـ ـ ــادات ال ـ ــدون وح ـ َـر ِم ــه.
ً
جربوا هذه الوصفة لتضعوا قليال
من البخار الدافئ فوق زجاج غرفة
نومكم.
 رواي ـ ـ ـ ــات ت ــوص ــف مل ـ ـ ـ ــداواة ف ـق ــدانال ـل ـي ـب ـي ــدو وال ـ ـ ـبـ ـ ــرودة فـ ــي ال ـع ــاق ــة
الجنسية:
• «التشهي» ـ عالية ممدوح (دار اآلداب)
• «امتداح الخالة» ـ ماريو بارغاس يوسا
(ترجمة دار املدى)
• «عشيق السيدة تشاترلي» ـ د.ه.لورنس
(ترجمة دار الكرمة)

البحث عن المعنى (والسعادة)
ي ـع ـمــل م ــون ـت ــاغ ك ــإط ـف ــائ ــي ،وت ـق ــوم
وظيفته على إحراق الكتب املمنوعة
ـ ول ـ َـم ال؟ ـ وقـ ّـرائ ـهــا كــذلــك .فــي أحــد
األيـ ـ ـ ـ ــام ،ي ـل ـت ـق ــي بـ ـم ــراهـ ـق ــة تـمـضــي
ّ
وقتها فــي مراقبة النجوم ،والتنزه
فــي الـهــواء الطلق وق ــراءة الحب في
بـتــات األزهـ ــار .ينتبه مــونـتــاغ إلــى
أنــه ال يمكن الــوصــول إلــى السعادة
فـ ــي ح ــال ـت ــه االن ـف ـع ــال ـي ــة املـ ـح ــاي ــدة،
ً
متسائال َّ
عم
ليستيقظ شيئًا فشيئًا،
تتحدث الكتب التي يقوم بحرقها.
في ليلة ،يقرأ  ،Dover Beachقصيدة
ملاثيو ارنولد أمام زوجته ورهط من
أصحابها ،لتكون النتيجة مهولة:
يـغــرق الجميع فــي الـبـكــاء وال ـتــأوه.
ي ـن ـت ـب ــه مـ ــون ـ ـتـ ــاغ بـ ـع ــد فـ ـ ـت ـ ــرة إل ــى
ض ــرورة أن يـحــرق الـكـتــب خاصته،
وبـيـتــه أي ـض ــا ،لـكـنــه يـتـمـســك بفكرة
ً
ّ
أن مستقبال مــا دون حكمة الكتب
سـيـكــون ف ــوق ال ـقــدرة عـلــى التحمل.
«فهرنهايت  »451كتاب يعلمنا أن
الحياة هــي مجموعة مــن التجارب.
عيشوها بعمق ،من دون أن يرهقكم
ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ط ـل ــب الـ ـسـ ـع ــادة ،لـكــن
بـحـصــاد امل ـعــرفــة ،واألدب ،وال ـحــب،
واألحـ ــاس ـ ـيـ ــس مـ ــن كـ ــل جـ ــانـ ــب ،ألن

«املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــي يـ ـصـ ـن ــع ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق» ك ـم ــا
ي ـقــول الـشــاعــر اإلس ـبــانــي أنطونيو
م ــاتـ ـش ــادو .فـ ـك ــروا ف ــي أن تـحـفـظــوا
ك ـت ــاب ــا واحـ ـ ـ ـدًا ع ـل ــى األقـ ـ ــل ك ـم ــا هــي
الـ ـح ــال ف ــي روايـ ـ ــة راي بـ ــرادبـ ــوري،
ألن ــه ق ــد تــأتــي لـحـظــة م ــا تستوجب
أن تنقلوا رســالــة الكتاب لحفيد أو
ّ
حبيب ،أو لإلنسانية كلها.
روايات توصف للبحث عن السعادة
واملعنى:
• «سدهارتا» ـ هرمان هسه (دار املدى)
• «مـنـطــق ال ـط ـيــر» ـ فــريــد الــديــن الـعـطــار
النيسابوري (دار األندلس)
• «فهرنهايت» ـ راي برادبوري (ترجمة
دار الساقي)
• «ق ــواع ــد ال ـع ـشــق األرب ـ ـعـ ــون» ـ إلـيــف
شافاق (ترجمة دار اآلداب)

اليقظ لألحالم
األرق ِ
بداهة ،الكتاب -املرجع الذي يوصى
ب ــه ف ــي حــالــة مـثــل ه ــذه ه ــو «كـتــاب
ال ــاط ـم ــأن ـي ـن ــة» ل ـف ــرن ــان ــدو ب ـي ـســوا.
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب هـ ـ ــو يـ ــوم ـ ـيـ ــات بـ ـ ــرنـ ـ ــاردو
س ـ ــواري ـ ــس ،الـ ـح ــال ــم ال ـ ـ ــذي تـنـقـســم
ذاتـ ـ ـ ــه ب ـ ــن م ـ ــا يـ ـك ــاب ــده ي ــومـ ـي ــا مــن
رت ــاب ــة ال ـع ـيــش ك ـمــوظــف ف ــي شــركــة
للمحاسبة ،واألسفار املجنونة التي
تجتاز رأسه .بسبب قلة ثقته بنفسه،
وأحـ ــامـ ــه ال ـج ــام ـح ــة واضـ ـط ــراب ــات
قلبه الـعــاطـفـيــة املـسـتـمــرة ،ال يمكن
إال التعاطف مع سواريس واتخاذه
صــدي ـقــا م ـثــال ـيــا .يـجـلــس ســواريــس
ً
م ـع ـك ــم لـ ـس ــاع ــات مـ ـث ــا ل ـي ـج ــرب أن
يـعــرف إن كــانــت الـحـيــاة هــي «األرق
الي ِقظ لألحالم» ،وعما إذا كان النوم

ال يريد المهووسون الكبار أن ً
نداويهم .ما يأسفون عليه فعال
عند الشفاء هو تلك اللحظات
المكثفة والعظيمة التي قد
أهداهم إياها المرض
هو الحياة الحقيقية .في الحقيقة،
هـ ــو ب ــالـ ـك ــاد يـ ـف ــرق مـ ــا بـ ــن حـ ــاالت
ال ـي ـق ـظــة والـ ـن ــوم ألن أح ــام ــه تـكــاد
تتساوى فيهما ،وألنه يعتبر النوم
لـحـظــة أخـ ــرى م ــن ال ـح ـيــاة الـفــاعـلــة.
حني تـقــرأون بيسوا ،سيكون إيقاع
جمله املطعمة بالشعر مثل النزهة
ف ــي ال ـغ ــاب ــة كــاف ـيــا لـجـعــل رؤوس ـك ــم
ت ـس ـق ــط ف ـ ــوق ال ـص ـف ـح ــة .لـ ــن يـحـقــد
سـ ــواريـ ــس ع ـل ـي ـكــم ال ـب ـت ــة ،يـمـكـنـكــم
اسـتـكـمــال امل ـحــادثــة مـعــه ف ــي الـيــوم
ال ـ ـتـ ــالـ ــي ،حـ ـي ــث س ـت ـن ـت ـظ ــرك ــم ب ــاق ــة
جديدة من التساؤالت الوجودية.
روايات وكتب ينصح بها عند األرق:
• «كتاب الالطمأنينة» ـ فرناندو بيسوا
(ترجمة املركز الثقافي العربي)
• «ألف ليلة وليلة» (دار صادر)

وجع األسنان
أن ن ـعــانــي م ــن وجـ ــع ف ــي األسـ ـن ــان،
وج ــع ال يـطــاق إل ــى درج ــة أن يسكن
في منطقة ما في الــدمــاغ ،سيقربنا
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن ف ــرون ـس ـك ــي فـ ــي «آنـ ــا
كـ ــارن ـ ـي ـ ـنـ ــا» رائـ ـ ـع ـ ــة تـ ــول ـ ـس ـ ـتـ ــوي .ال
يـتـمـكــن ال ـب ـطــل م ــن ال ـك ــام ط ــامل ــا أن
الــوجــع يـقـبــض عـلــى أض ــراس ــه ،إلــى
أن يـ ـك ــون خ ــاص ــه ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال مــن
الوجع الجسماني إلى عذاب داخلي
ُ
أك ـثــر ق ـســوة .ذك ــرى ســتــدخــل كيانه

الداخلي كله في القلق ،مما سيسمح
لــه بـنـسـيــان وج ــع أس ـنــانــه .هــو اآلن
فــي القطار ويتذكرها ،أو باألحرى
م ـمــا تـبـقــى مـنـهــا ح ــن وج ــده ــا في
خزانة املحطة ،بني الغرباء ،برأسها
املــدمــى امل ـتــراجــع إل ــى الـخـلــف تحث
ث ـقــل ش ـعــرهــا ال ـك ـث ـيــف ،وبـشـفـتـيـهــا
الباردتني اللتني كانتا ت ــرددان قبل
املوت بقليل جملة كانت تتلفظ بها
ع ـنــد ك ــل ش ـجــار م ــع فــرون ـس ـكــي .إن
لــم تنفعكم صــورة آنــا املكسورة في
نسيان أوج ــاع أضــراسـكــم ،اسحبوا
ك ـت ــاب ــا ث ــان ـي ــا مـ ــن امل ـك ـت ـب ــة ب ـع ــد أن
تأخذوا موعدًا من طبيب األسنان.
ك ـ ـت ـ ــب ي ـ ـن ـ ـصـ ــح ب ـ ـه ـ ــا ع ـ ـن ـ ــد اآلالم
واألوجاع:
• «نهاية رجل شجاع» ـ حنا مينه (دار
اآلداب)
• «آنـ ـ ــا ك ــاري ـن ـي ـن ــا» ـ ل ـي ــون تــول ـس ـتــوي
(ترجمة دار الرافدين)
• «مغامرات أوجي مارتش» ـ سول بيلو
(ترجمة دار التنوير)
• «مــاكـيــاج خفيف لـهــذه الليلة» ـ حسن
داوود (دار رياض الريس)

الهوس المرضي
ف ــي الـحـقـيـقــة ،ال يــريــد امل ـهــووســون
الكبار أن نداويهم .ما يأسفون عليه
ً
فعال عند الشفاء من دائهم هو تلك
الـلـحـظــات املـكـثـفــة والـعـظـيـمــة الـتــي
قــد أهــداهــم إيــاهــا امل ــرض .بالنسبة
لـغــوسـتــاف آي ـش ـن ـبــاخ ،بـطــل «امل ــوت
ف ــي ال ـب ـنــدق ـيــة» ل ـتــومــاس مـ ــان ،فــإن
الـ ـس ــاع ــات الـ ـث ــاث أو األرب ـ ـ ــع ال ـتــي
اليافع
يقضيها في مراقبة تــادزيــو ّ
ي ـل ـع ــب عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ ث ـ ــم ت ـعــق ـبــه
َ
وأخ ــت ــه ف ــي ش ـ ــوارع الـبـنــدقـيــة الـتــي
تجتاحها الكوليرا هي أثمن ما في
وجوده .حني يغادر تادزيو صاحب
ال ـع ـي ـن ــن الـ ـخـ ـض ــراوي ــن وال ـب ـس ـم ــة
البهية املشهد ،ال شــيء يستحق أن
يبقى مستيقظًا مــن أجـلــه فــي نظر
آيـشـنـبــاخ .يـعــرف أنــه عليه أن ينذر
والـ ـ ـ ــدة ال ـص ـب ــي بـ ــوجـ ــود ال ـك ــول ـي ــرا
وأن يضع يــده للمرة األخ ـيــرة فوق
رأس ــه لـيـقــول لــه وداع ـ ــا .بــالـسـكــوت،
سيعرض تادزيو للكوليرا ويعرض
نـفـســه ك ــذل ــك .لـكـنــه ي ـعــرف أن ــه حني
يـتـكـلــم سـيـكـســر ال ـس ـحــر ،وسـيـعــود
إلــى نفسه :آيشنباخ الـعـجــوز اململ
والرتيب .ما يفسر الهوس جزئيًا هو
أن تادزيو بولوني ،وأن ما يخرج من
فمه مــن كلمات بالبولونية يتبدى
آليشنباخ كموسيقى سحرية .حني
يخرج تادزيو من املاء مثل الحورية،
فإنه يمثل آليشنباخ العشق املطلق،
إنه أشبه بإله شاب ورقيق.
إن أردتم الشفاء من الهوس ،تحدثوا
لطبيبكم ع ــن«ت ــادزي ــو» صـغـيــر في
دواخلكم.
 رواي ــات ينصح بها عند الهوساملرضي:
• «دون كيخوته» ـ ثربانتس (ترجمة دار
املدى)
• «لوليتا» ـ فالديمير نابوكوف (ترجمة
دار الجمل)
• «املـ ــوت ف ــي الـبـنــدقـيــة » ـ ت ــوم ــاس مــان
(تــرج ـمــة املــؤس ـســة ال ـعــرب ـيــة ل ـلــدراســات
والنشر)

المرجع:
«عــاجــات أدبـيــة» ـ ســوزان آلــدركــن وإيال
برتهوود ـ «منشورات جان كلود التيس»
(باريس ـ .)٢٠١٥

