
َيظنها  الهيكلي،  للتحليل  مــفــرداٍت  خطابه 
بــعــضــهــم مــــن عــــامــــيِّ الــــــدارجــــــة، فـــــــإذا بــهــا 
ــخــايــل فـــي فــصــاحــتــهــا مـــع صــواحــبــاتــهــا 

َ
ــت

َ
ت

طها جميعًا على ما استعصى 
ِّ
ة، ِلُيَسل

َ
العاِل

مـــن أبــنــيــة الــقــصــص والــقــصــائــد، ويــهــزهــز 
فيها مفاتن الــجــمــالــيــة.  وأتــذكــر، وأتــذكــر... 
فــي حــرقــة الــطــالــب الــنــائــي، وقــد غــادرنــا، من 
َيوَمْي، أستاذنا توفيق بكار )1927 - 2017(، 
ك ناصية النقد األدبي، واشتهر 

ّ
ذاك الذي تمل

ملهَم أجــيــاٍل عــديــدة مــن األســاتــذة والطالب 
والــروائــيــي، وهـــو مــن مــؤســســي جامعتهم، 

التي صاروا بها يفخرون. 
التدريس  تحديث  فــي  الــوعــر  اختط طريقه 
الــجــامــعــي فــي تــونــس، عــلــى أنــقــاض النهج 
ــتـــونـــي، وبـــنـــفـــس الــتــصــمــيــم والـــثـــبـــات  ــزيـ الـ
ط 

ّ
 طرائق النقد األدبــي، يسل

َ
اختط عصرنة

مفاهيمه على كبريات النصوص، فتتهادى 
في رواٍء. وظل، طيلة عقود النصف الثاني 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، حــي تعاقبت ثـــورات 
النهج وتتالت مدارس األلسنية والشعرية 
ـــراءات  ــ ــقـ ــ ــ ــة، ُيـــــجـــــري أحــــــــدث ال ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ واألسـ
أرقــى   

َ
وفـــق والــروائــيــة  الشعرية  للنصوص 

مــانــه. 
َ
مــا تــوّصــل إلــيــه الــعــقــل الــنــقــدي فــي ز

واحتل بذلَك مكانة عليا في نقد الكالم بعد 
أن َصَهَر علَم النقد واألدب في ذوٍب واحٍد، 
 بي جمالية النص القروء ونّصه 

َ
فال تمايز

اٍت  الــقــارئ، إذ صــاغ على »الــخــتــارات« قــراء
 عنها جمالية ً وعمقًا. 

ُّ
ومقدماٍت ال تقل

العه العميق 
ِّ
ق بكار على معاصريه باط تفوَّ

عــلــى مــنــاهــج الـــدراســـات الــنــقــديــة الحديثة، 
ــَب  ــتــــوعــ ــيـــة مـــنـــهـــا، واســ ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــ ــاصـ ــ وخـ
تطبيقاته  فــي  هــا  بــنــاَء وأكــمــل  مفاهيمها، 
الــبــنــيــويــة والــشــعــريــة، يـــحـــادث بــهــا أشــهــر 
وجوهها روالن بــارت )1915 - 1980( الذي 
ــاذه، وكــــذلــــك أربـــــــاب الــشــكــالنــيــة  ــ ــتـ ــ ــان أسـ ــ كـ
النفساني  التحليل  اب 

ّ
الروسية، وسائر كت

واالجــتــمــاعــي. يــوظــف مــفــاهــيــم اإلنــشــائــيــة 
ــاٍط وال تـــعـــّســـٍف،  ــ ــقـ ــ ــا إسـ ــمــ وأدواتــــــهــــــا، دونــ
اســتــجــالء لقيم الــجــمــال فــي اآلثـــار الكبرى، 
ب مــنــاهــج الــنــقــد  ــرَّ ــ ــدُّ بـــذلـــك أول مـــن عـ ــَعــ ــ وُي
ُمــنــاظــرتــهــا  تـــألـــق فــــي  الـــغـــربـــيـــة وأول مــــن 
مـــع نــصــوص الـــعـــرب، وقـــد ُيـــبـــّي حـــدوَدهـــا 
َمحبسًا.  للجمالية  تغدو  حي  وتقصيرها 
ومــن اقــتــداره أنــه الــتــزم تقويم تلك الناهج 
ــســلــط عــلــى ما 

ُ
واإلبـــانـــة عـــن حــيــفــهــا حـــي ت

ت 
َّ
الــعــرب، وكــان ال يقبلها إال إن َجل أنتجه 

ــرادٍة. فــردَّ   فــ
َ
فــي الــنــص مكمن نــبــاهــٍة أو آيـــة

ــاهـــج، بــحــكــمــتــه الــشــرقــيــة،  ــنـ ــتـــى الـ عـــلـــى أعـ
وقد سمعته، في إحــدى الحاضرات، يعلق 
النفسي  التحليل  على نظرية قتل األب في 
ـــه ُيــصــبــح حـــّيـــًا«، رفــضــًا 

ْ
ـــل

ُ
ـــت

ْ
الـــفـــرويـــدي: »اق

لتعليل الجمالية ِبُعقد الطفولة. 
حّول النقد إلى كتابة جمالية 

َ
وعلى يديه ت

عن الكتابة، يمتح من عيون األدب، وتصير 
ــعــجــب من 

َ
ــع الـــشـــعـــر، ت ـ

َ
ــط ُجـــَمـــلـــه فـــي مــثــل ِقـ

راٍق  أسلوب  لفصاحتها:  طرب 
َ
وت َعراقتها، 

 وجرأة 
ً
ق يرتقي إلى أعلى اآلفاق حداثة

َّ
ُمَعت

نجم الدين خلف اهلل

ــه الــكــائــدة  ــراِتـ ــبـ ــر نـ ــ ــذّك ال أفـــتـــأ أتــ
تنبعث من وراء الصدح، يخاطب 
ــاخـــوا  ــد أصـ ــ ــشـــود الــــطــــالب وقـ حـ
جــمــيــعــًا، إلــــى تــحــلــيــالتــه الــبــنــيــويــة يــالحــق 
»كــالب نجيب محفوظ ولصوصه«، وينثر 
التأويل،  أفاني  من  الحضور  مسامع  على 

 اإلنشائية وحلقاتها.  
َ
يذيب بها معدن

ضر تلقي نظراٍت ثاقبة، 
ُ

ه الخ
َ
وأتذكر عيون

الــنــصــوص وقد  ــِم 
ُ
ــظ

ُ
ن إلــى خبايا  ينفذ بها 

ــُيــجــلــيــهــا عـــرائـــَس تــســيــر على 
َ
نـــت، ف ـــصـــوَّ

َ
ت

ـــْدَرَج 
َ
ال تــزال ترنيماته تمأل  استحياء. ومــا 

في  فُيدمج  الــكــالم،  يتالعب بسجالت  حــي 

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
الصحافة  في  بعملي  املتعلقة  املشاريع  من  العديد 
إضافة إلى مشاريع ترجمة مؤجلة أعيدها اآلن إلى 

قائمة األولويات.

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــِك ومــا هــو عملِك 
القادم؟

صدر لي كتاب اليوميات »إخوتي املزّينون بالريش« 
ــات والـــنـــشـــر«،  ــدراســ ــلــ ــ ــن »املــــؤســــســــة الـــعـــربـــيـــة ل عــ
ومـــخـــتـــارات لــشــعــراء التــيــنــيــن مـــن أصــــول عــربــيــة 

بعنوان »ال أحد أرانا الطريق«.

■ هل أنِت راضية عن إنتاجك ولاذا؟
كلمة  اســتــخــدام  املبكر  مــن  أنــه  أعتقد  ال،  بالتأكيد 
»إنتاج«. صحيح أن الترجمة هي إنتاج جديد، لكنها 
جدولة 

ُ
امل املشاريع  أن  كما  متعّددة.  أصــواتــا  تحمل 

قة.
ّ
أكثر بكثير من املحق

■ لو قيض لِك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

في  يوما  املضي  أستطع  لــم  فقط.  أعمل  أن  مت 
ّ
تعل

مسار اخترته. املسارات التي مضيت بها أوصلتني 

إلى منعطفات لم أكن أعرفها. خياري هو أال أختار. 
ب األمر. 

ّ
أكتفي بالعمل وأنعطف إذا تطل

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه 
في العالم؟

أنتظر أن يخبرني ماذا يريد هو )العالم( مني.

■ شخصية من الاضي تودين لقاءها، ولاذا 
هي بالذات؟ 

الحال  بطبيعة  تاريخية  كثيرة  شخصيات  هــنــاك 
التاريخ.  مجرى  غّيرت  أو  أساطير  حولها  نسجت 
قــرأت مــرة عــن ضياع سفينة كنعانية أبــحــرت من 
فلسطن وتاهت على شواطئ البرازيل، وربما عادت 
بقيت هناك، وتركت قصتها على  أو  إلى فلسطن 
ألتقي أصحاب  لو  أوّد  اكتشف حديثا. كنت  حجر 

هذه السفينة، فربما كانوا أجدادي. من يعلم؟

ــالــــك أو كــتــاب  ــلـــى بــ ■ صـــــديـــــق/ة يـــخـــطـــر عـ
تعودين إليه دائمًا؟

أعود من فترة لفترة لكتابات إميل سيوران. كل مرة 
تقرأ ما يكتب تفكر باألشياء بطريقة جديدة.

■ ماذا تقرأين اآلن؟
ــلــروائــي الـــســـوري عــبــد الــلــه  ــة »طـــريـــق اآلالم« ل ــ روايـ

مكسور، وإن ببطء شديد.

تلويحة 
إلى توفيق بكار

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

اختط الناقد التونسي 
- الذي غادر عالمنا 

اإلثنين الماضي- طريقه 
في تحديث التدريس 
الجامعي في بالده، 

بعصرنَة طرائق 
النقد األدبي الحديثة 
وتطبيقها على أبرز 

النصوص العربية

ضمن فعاليات معرض 
»زمن الكتب« في 

ميالنو، تحّدث الشاعران 
السوري أدونيس 

واإليطالي فاليريو 
ماغريللي عن شعرهما 

والروافد المشتركة 
وصوًال إلى فظاعة 

الواقع

شعر وتاريخ وشيء من السياسة

َتحّول النقد على يديه إلى كتابة جمالية

ملهم أجياٍل عديدة 
من األساتذة والطالب 

والروائيين

خياري هو أال أختار، 
أكتفي بالعمل وأنعطف 

إذا تطلّب األمر

منذ القرن الثاني عشر 
واآلخر محّط اهتمام  

بالنسبة للعرب

ردَّ الناقد التونسي 
على أعتى المناهج 

بحكمته الشرقية قّدم  المعاصرة«  »عيون  سلسلة  في 
لـ فؤاد  النار«  بكار ألعمال مثل »موعد 
الصحراء«  أساطير  »ومـــن  التكرلي، 
إلبــراهــيــم الــكــونــي، و«الــمــتــشــائــل« لـ 
أبو  ــدث  و«ح و«الــســد«  حبيبي،  إميل 
المسعدي،  محمود  لـ  قــال«  هريرة 
الهادي  لـ  َمعدٍن«  ومن  لَْحٍم  و«من 
تحليل  ــى  إلـ ــة  ــاف ــاإلض ب ــي...  ــم ــل ــس ال
الذهب  جدلية  أو  المضيرية،  المقامة 
فلسطين  شعر  عن  دراسة  أو  واألدب، 
»شعر العالمات أو فلسطين في نظٍم 

وخّطٍ ورسم«.. وغيرها الكثير.

في عيون المعاصرة

2425
ثقافة

متابعةرحيل

فعاليات

واالجتماعية  الفكرية  القضايا  تــنــاول  فــي 
الراهنة، حي يوِجد بي الدوال ومدلوالتها 
ع. وقد أّســس لذلك 

َّ
َوق

َ
من العالقات ما ال ُيت

أهم  العاصرة« ينشر فيها  سلسلة »عيون 
النصوص الروائية الحديثة.

ــد ازدانــــــــت حـــيـــاتـــه الـــطـــويـــلـــة بــالــنــشــاط  ــ وقـ
 ونـــــــشـــــــرًا وتـــــدريـــــســـــًا 

ً
الـــــــــــــــــدؤوب تــــــرجــــــمــــــة

ومــــحــــاضــــرات يــــجــــوس خـــــالل الـــجـــامـــعـــات 
الــعــربــيــة واألجــنــبــيــة، ينشر أدبـــًا وفــنــًا إلــى 
ــح، وتــحــديــث  ــاريــ ــه عــلــى األطــ ــرافـ جــانــب إشـ
الـــتـــدريـــس الـــجـــامـــعـــي وربــــطــــه بــالــثــقــافــات 
الــعــالــيــة، فـــي عـــشـــٍق لــلــعــربــيــة ال يــتــنــاهــى، 
ويـــؤثـــر عــنــه أنــــه قــــال خــــالل آخــــر تــكــريــمــه: 

علينا  تقترحي  وهـــل  اآلن  تسمعي  مـــاذا   ■
تـــجـــربـــة غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن 

نشاركك سماعها؟
أعــتــقــد أنــكــم تــنــتــظــرون مــنــي الــحــديــث عـــن تجربة 
ــــعــــربــــي، غـــيـــر أنـــنـــي شــخــصــيــا ال  ــم ال ــالـ ــعـ خــــــارج الـ
الكالسيكية  العربية  األغــانــي  بعض  عــن  أستغني 
هــنــاك فنان  نــيــكــاراغــوا،  إلـــى  بالنسبة  خــصــوصــا. 
عظيم ُيدعى لويس إنريكي ميهيا غوذوي، فنه رائع 
باستمرار  أستمع  نيكاراغوا.  في  الشارع  ويحاكي 
األغاني  تغني  فنانة مكسيكية  لـ«ليال دونــز« وهــي 

الفلوكلورية املكسيكية ولها صوت ساحر.

»أوصــيــكــم بالعربية خــيــرًا«. ولــذلــك حيكت 
عـــن الـــرجـــل، فـــي أوســـــاط طــلــبــتــه ومــحــبــيــه، 
ــيــــر، تــحــيــطــه بـــهـــالـــة مــن  مــــا يــشــبــه األســــاطــ
ـــل عــلــى  ـــَحـــصَّ

َ
ــه لــــم يـــت ــ الــتــبــجــيــل، ومـــنـــهـــا أنـ

امتناعًا عــن مواصلتها  الــدكــتــوراه  شــهــادة 
مع أحٍد غير أستاذه وصديقه روالن بارت 

: »ال أحد يمكنه تأطيري بعده«. 
ً
قائال

 
َ
ــادون ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ ــا  ــ ــنـ ــ ــذتـ ــ ــاتـ ــ أسـ أذكــــــــــر  أزال  ومــــــــا 

اســتــبــشــارًا حـــي يــصــدر »تــقــديــمــًا« جــديــدًا 
الصغار،  ه، ويستنسخونه بفرحة 

َ
فَيعلقون

ــم يـــطـــالـــعـــونـــه فــيــعــلــوهــم ذهــــــول الـــكـــبـــار،  ثــ
الصناع،  الناقد  هــذا  اقــتــدار  مــن  فَيعَجبون 
كــيــف تــتــدافــع تــحــت قــلــمــه درر اإلنــشــائــيــة، 
تجلي جمالية »الختارات« وال تتنازع مع 

مقوالت األقدمي. 
وقد  التونسية  الجامعة  ركــن  بكار  توفيق 
انثلَم، ومــا مــن أحــد فيها إال وقــد تفنن في 
ــُيــرى فــي كــل كلمة 

َ
احــتــذاء أســلــوبــه، حــتــى ل

ى مبتسمًا شامخًا، 
ّ
ى ويتجل

َّ
ف

َ
وحرٍف، يتخ

الرجل  َم  ُكــرِّ الحداثة، ويجّسدها.  إلــى  يرنو 
 مــن زمــانــه، بل 

ُّ
فــي حــيــاتــه ومـــا اشــتــكــى قـــط

إنــجــاز مشاريعه  فــي  الــطــويــلــة  أيــامــه  أذاب 
العربية،  ق 

ُّ
عش

َ
ت وأعــالهــا  تنقضي،  ال  التي 

ــا تــــحــــت دخـــــــــان ســـجـــائـــر  ــهـ ــفـ ــائـ ــطـ ــــب لـ ــذيـ ــ يـ
ــال« الــتــي ال تــكــاد تـــفـــارقـــه، فتعلو  ــ ــروايـ ــ »الـ
دوائــــر فــي الــســمــاء، وكــــان هــو آخـــَرهـــا حي 

غادر أول أمس »عالم الكون والفساد«. 

فاليريو عربي وأدونيس إيطالي

في  للفنون«  بوشهري  »قاعة  في  يتواصل  المقبل،  مايو  أيار/  من  الثامن  حتى 
الدرويش  وهنادي  الكويت  من  النجدي  سهيلة  التشكيليّتين؛  معرضا  الكويت 
عنوان  األول  المعرض  يحمل  الجاري.  الشهر  من   23 في  انطلقا  اللذين  قطر  من 

الكرسي، أما الثاني فهو بعنوان َحنين الذاكرة.. حصة )الصورة(.

تنّظم مكتبة »ليزانسوليت« في طنحة، لقاء أدبيًا مع الكاتب الفرنسي يانيك هانيل 
)الصورة( بداية من السابعة من مساء الغد، حيث يتحّدث حول تجربتين؛ الكتابة 
الروائية وإدارة المجلة األدبية »ليني دو ريسك« )خط المخاطر(. من أبرز مؤلفات 

هانيل؛ الجنود الصغار )1996( والثعالب الشاحبة )2013(.

بداية من السابعة من مساء اليوم، يقّدم العرض األّول من مسرحية  مثل عصفور 
للمخرج التونسي وليد العيادي في قاعة »تياترو« في تونس العاصمة. العمل 
الروماني  المسرحي  للكاتب  عصفورًا؟  أكــون  كيف  بعنوان  نص  عن  مقتبس 
ماتي فيشنياك. من المشاركين في أداء أدوار المسرحية: مريم صوفي، وليلى 

قرقوري، ومحمد الهادي كمون، وليليا األطرش، وظافر غريسة.

معرض  المقبل  الشهر  من   20 حتى  يتواصل  مكتملة،  غير  مقطوعة  بعنوان 
افتتح  بيروت والذي  روبيز« في  »غاليري جانين  غريتا نوفل في  اللبنانية  التشكيلية 
مساء أمس األربعاء. تتنّوع األعمال التي يقترحها المعرض بين لوحات وتنصيبات، 

وتقّدم فيها نوفل مزجًا بين األسلوبين المفاهيمي واالنطباعي.

C

ميالنو ـ يوسف وّقاص

مناوشة محّببة تلك التي جرت في بداية 
الــلــقــاء بــي أدونــيــس والــشــاعــر اإليطالي 
ــيـــريـــو مـــاغـــريـــلـــلـــي ضـــمـــن فــعــالــيــات  ــالـ فـ
ــيـــالنـــو،  مــــعــــرض »زمــــــــن الــــكــــتــــب« فـــــي مـ
بــكــلــمــات  يـــقـــول  ألن  األول  اضـــطـــر  مـــّمـــا 
مــنــتــقــاة بــالــفــرنــســيــة: »لـــن يــكــون هنالك 
أي تضاد بي العّري ودانتي، وال بيني 
وبـــي فــالــيــريــو. يــجــب عــلــيــنــا إلـــغـــاء هــذا 
ــه مــفــهــوم عــســكــري  الـــفـــهـــوم نــهــائــيــًا، ألنــ
ــادي«. ولــتــأكــيــد فــكــرتــه أضـــاف  ــتــــصــ واقــ
بـــابـــتـــســـامـــة تــقــاســمــهــا مـــعـــه الــجــمــهــور 
الــكــبــيــر فــــي الـــصـــالـــة: »فـــالـــيـــريـــو عــربــي 

وأدونيس إيطالي!«.
والــفــهــوم الــقــصــود، هـــي مــقــولــة الــشــاعــر 
ِكــْبــلــيــنــغ، الشهيرة  ــارد  ــ اإلنــكــلــيــزي، روديــ
»الشرق شرق، والغرب غرب، وال يلتقيان« 
التي أطلقها في نهاية القرن التاسع عشر 
تــجــســيــدًا لــــواقــــع الـــعـــالقـــات بــــي الـــشـــرق 
والــــغــــرب ولـــحـــالـــة الــســيــاســة الــتــعــارضــة 
 ،

ً
ــتــــغــــرق طـــــويـــــال أيــــــضــــــًا. نـــــقـــــاش لــــــم يــــســ

واندلعت شرارته بعد مالحظة مقتضبة 
عــرضــهــا مــاغــريــلــلــي حـــول الــفــروقــات بي 
شــعــره وشــعــر أدونـــيـــس الــتــأثــر بــالــتــراث 
ــربـــي، ربـــمـــا بــاســتــعــالء لم  ــغـ الـــشـــرقـــي والـ
أن  بعد  أدونــيــس،  ولــكــن  الكثير،  يالحظه 
أصـــغـــى بــانــتــبــاه إلــــى الــتــرجــمــة ســونــيــا 
ينتظر  ولــم  تغّيرت مالمح وجهه  فولي، 
ــرد، بــلــطــافــة تحمل  ــ ــدة فـــي الــ ــ لــحــظــة واحــ
في طياتها بعض االستياء. لينتقل بعد 
الــشــعــر، معتبرًا  ذلـــك ويتكلم عــن وظــيــفــة 
أنــه مهّمش حاليًا مــع أن دوره كــان رائــدًا 
إلى  العصور، وإســنــاد أي وظيفة  في كل 
إلــى غــرض،  أنــه سيتحّول  الــشــعــر، يعني 

إلى سلعة تجارية. 
فاليريو الذي كان ينتظر بلهفة مداخلته، 
عاد فورًا إلى موضوع التوازن بينه وبي 
أدونيس الذي ذكره في بداية اللقاء، وأنه 
وجد في أشعاره الترجمة إلى اإليطالية 
مــا كــان قــد كتبه أخــيــرًا، عــن ســوء العالم. 
فــي هــذا الــصــدد، ذكــر حــادثــة وقــعــت معه 
ــــى نـــيـــويـــورك،  ــنــــاء زيــــارتــــه األخــــيــــرة إلـ أثــ
ــّر صـــدفـــة بـــالـــقـــرب مــــن نــاطــحــة  ــ عـــنـــدمـــا مـ
البرجي  موقع  في  أقيمت  التي  السحاب 
تنتصبان  اللتي  والــنــافــورتــي  الــتــوأمــي 
مكان البرجي آنفي الذكر وتحمالن على 

الــتــي تجمع بــي شــعــره وشــعــر أدونــيــس.
مداخلة أدونيس بدأت مع قــراءة قصيدة 
»أســلــمــت أيـــامـــي« بــالــلــغــة الــعــربــيــة، كما 
»الحب  الالحقة  القصيدة  مــع  أيضًا  فعل 
جسد«: أقسى السجون وأمّرها/ تلك التي 
ال جــدران لها.  »نحن كنا موتى قبل أن 
ــاء«؛ فــجــأة انــتــقــل الــشــاعــران  ــيـ نــكــون أحـ
إلـــى الــاضــي، فــي حــنــي ربــمــا ُيستشف 
مــنــه يـــأس مـــن حــاضــر يــنــذر بــالــخــراب. 
ــرة، تـــبـــدأ مــــن وصــــول  ــيـ ــثـ الـــتـــداعـــيـــات كـ
التراث اليوناني عبر العرب إلى أوروبا، 

والــكــتــاب الـــذي صــدر فــي فرنسا وأنكر 
قاطعة،  الحدث بطريقة  هــذا  فيه مؤلفه 
مع وقفات عند فصول مدرسة طليطلة، 
الفلسفة الطبيعية، الادية الديالكتيكية، 
ثـــم االغــــتــــراب... االغـــتـــراب الـــداخـــلـــي: كل 
واحد يحمل رأس اآلخــر، وأنا كنت أنت 

قبل أن أكون أنا.
تابع  الهوية«،  بمسائل  غنّية  »ِحقبتنا 
: »أحمل 

ً
أدونيس من الطرف اآلخر، قائال

في جعبتي فكرتي حول اآلخر: من هو 
الــعــربــي؟ ومـــن هـــو اإليـــطـــالـــي؟ ال يجب 
لي  بالنسبة  ونــظــام.  بــي شعب  الخلط 
وبــالــنــســبــة لــلــعــرب، مــنــذ الـــقـــرن الــثــانــي 
 اهـــتـــمـــامـــنـــا، قــبــل 

ّ
عـــشـــر، واآلخـــــــر مـــحـــط

رامبو بكثير«. 

أطـــرافـــهـــمـــا أســـمـــاء أكـــثـــر مـــن ثـــالثـــة آالف 
ضحية. من بي تلك األسماء قرأ بدهشة 
اســـم »ســتــيــفــن بــولــلــيــتــشــيــنــو«، أو »عقلة 
اإلصــــبــــع«، وهــــي حــكــايــة خـــرافـــيـــة ألــفــهــا 
الفرنسي، شارل بيرو، ونشرت عام 1697، 
األوروبــيــة،  الثقافات  فــي معظم  وســائــدة 
وكل بلد منحها اسمًا مالئمًا للهجته أو 

لغته الحلية. 
ــة، كـــنـــيـــة إحـــــــدى الـــضـــحـــايـــا،  ــمـ ــلـ ــكـ ــك الـ ــلـ تـ
أفسحت الجال الفتراضات غير متوقعة، 
ــالـــم الـــخـــرافـــة  مــــن بــيــنــهــا الـــتـــمـــاس بــــي عـ
والـــواقـــع الــفــظــيــع. وبــمــا أنـــه كـــان قــد كتب 
ثالثة نصوص حول هذا البطل الخرافي، 
أوحى له االسم أن يكتب قصيدة بعنوان 
»في ذكرى«: بي أسماء ضحايا البرجي 
الــتــوأمــي/ مكتوب فــي قــاعــدة الــنــافــورة - 
أقــرأ اســم: »بولليتشينو/ مــاذا  الــحــفــرة/ 
ــنــــا؟/ أســــألــــه. وأنــــهــــى قــصــيــدتــه  تــفــعــل هــ
مــســتــشــهــدًا بــعــوامــل الــغــربــة واالســـتـــالب 
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تصويب

مصطفى قصقصي

ال أمــلــك شــجــاعــة الــرومــانــســيــن أو 
حقدهم على الحاضر 

ــــــه يـــجـــب أن نــعــتــنــي 
ّ
ــر أن ــ

ّ
ــك لـــكـــن أفــ

 تــفــســدهــا 
ّ

ــدًا لـــئـــال ــ ــّي ــا جــ ــنـ ــزانـ ــأحـ بـ
تدابير النظافة املنزلّية 

فــي خــزائــن مرتفعة  يجب حفظها 
ــتـــاءات مــعــتــكــفــة في  وظــلــيــلــة، كـــشـ
شجرة أو أغصان متدلّية من غيمة  
ــرك مــــواد  ــ ــلـــى تــ يـــجـــب الــــحــــرص عـ
الحزن في عبواتها األصلية وتمويه 

كيميائها بالبكاء بن حن وآخر  
يصعب  بــعــلــٍب  بتخزينها  يــوصــى 
ة كالحّب 

ّ
فتحها بأدوات حاّدة وهش

والكتابة، 
مة خسارات ال تسترّد 

ّ
ث

ــب خــلــط مـــواد 
ّ
كــمــا يـــوصـــى بــتــجــن

 مــشــتــقــاتــهــا من 
ً
ــة الـــحـــزن، وخـــاصـ

الحتراقات  با 
ّ
تجن والــنــدم،  الحنن 
فائضة عن النسيان 

ــراءة تــعــلــيــمــات اســتــخــدام  ــ يــجــب قــ
وتنفيذها  استخدامه،  قبل  الحزن 
التي تدعو للصالة  ة األجــراس 

ّ
بدق

ون
ّ
في كنيسة أهملها املصل

ــــرص عـــلـــى إرجـــاعـــهـــا  ــحـ ــ يـــجـــب الـ
بإحكام  الكلمات  وإغـــالق  ملكانها 

   
ً
بعد انتهاء االستخدام مباشرة

يـــــجـــــب إخــــــــــــــراج األحـــــــــــــــــزان غـــيـــر 
الصالحية  منتهية  أو  املستخدمة 
ــا بــحــذر  ــهــ ــيـــدة وإتــــالفــ ــقـــصـ مــــن الـ

شديد. 

)شاعر فلسطيني من مواليد 
شفا عمرو )1970( في فلسطن 
املحتلة عام 1948. يكتب باللغتن 
العربية واإليطالّية،  صدرت له عام 
2015 مجموعة شعرية بعنوان 
“في هجاء األمل”. 
وهو أيضا سيكولوجي عالجّي  
 )clinical psychologist(
وباحث في اآلثار النفسّية 
واالجتماعّية العابرة لألجيال 
للنكبة(.

استخدام الحزن

توفيق بكار في عام 2005

أدونيس ـ أولف أندرسن

وقفة
غدير أبو سنينةمع

غيدر أبو سنينة

صحافية ومترجمة فلسطينية من مواليد 
األردن عام 1980. حاصلة على املاجستير 
وبكالوريوس  وآدابــهــا  اإلسبانية  اللغة  في 
فــي الــلــغــة الــفــرنــســيــة. هــاجــرت عـــام 2004 
إلـــــى نـــيـــكـــاراغـــوا الـــتـــي تــقــيــم فــيــهــا حــتــى 
الــيــوم. صــدر لها حديثا “إخــوتــي املزينون 
الــفــائــز  الـــكـــتـــاب  وهــــو   )2017( بـــالـــريـــش” 
بـــ”جــائــزة ابـــن بــطــوطــة ألدب الــرحــلــة” فــرع 
اليوميات. ترجمت نصوصا ملئات الشعراء 
من مختلف أنحاء أميركا الالتينية والعالم 
الــهــســبــانــي، ومـــن إصـــداراتـــهـــا: “مــخــتــارات 
أميركوالتينية”  أصـــول  مــن  عــرب  شــعــراء 
الـــحـــزيـــنـــة”  الــــحــــرف  و”كـــــتـــــاب   ،)2017(
و”نــشــيــد  ــاذو،  ــ ــذونـ ــ ــالـ ــ مـ ملــيــغــيــل   )2016(
املورو” مختارات من العربية إلى اإلسبانية 

ألربعة شعراء عرب )2015(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


