
التقدم  الزائد«. فهو زائد بسبب  »اإلنسان  بـ
االقتصادي والتقني الذي يحرمه من فرصة 
في سوق العمل املحلية، ولكنه زائد ويمكن 
املحلية  للسوق  حاجة  وال  عنه،  االستغناء 

به، بسبب الحروب والصراعات املندلعة.
ارتبط املهاجر في الوعي اإلنساني الغربي 
دائــمــا وأبـــدًا بالخطر والــخــوف، وهــو خوف 
مــن غــريــب ال نــعــرفــه. ويــتــفــاقــم هـــذا الــخــوف  
بسبب الوضع االجتماعي الرث للعديد من 
الخاسرين من النظام االقتصادي املعاصر، 
االعتراف  وغياب  االحتقار  يعانون  والذين 
بهم داخل مجتمعات تتمحور حول اإلنتاج 
ــعــلــي مــن قيمة اإلنـــجـــاز، فــتــراهــم، حسب 

ُ
وت

فــي املهاجرين والالجئني  يــجــدون  بــاومــان، 
والتعبير  مشاكلهم  عــن  للتنفيس  وســيــلــة 
ــا يــفــســر  ــو مــ ــ ــاعـــي، وهـ ــمـ ــتـ عــــن حــنــقــهــم االجـ
الشعبوية والقومية  األحــزاب  برأيه صعود 

الشوفينية. 
يضرب باومان في هذا السياق مثال زعيمة 
لوبني،  مارين  فرنسا،  في  الوطنية  الجبهة 
ــلـــب أصـــواتـــهـــا مــــن أســفــل  ــتـــي تــحــصــد أغـ الـ
ــا األســـاســـي  ــاُرهـ ــعـ الــســلــم االجـــتـــمـــاعـــي، وشـ
هؤالء  القومية  تمنح  للفرنسيني«.  »فرنسا 
ــر  الــخــاســريــن اجــتــمــاعــيــا حــبــل نــجــاة، واألمـ
يشبه برأي باومان تلك العالقة التي كانت 
قــائــمــة بـــني الــســكــان الــبــيــض فـــي الـــواليـــات 
الــجــنــوبــيــة لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة 
والـــســـكـــان الـــســـود، إذ يــظــل الـــشـــيء األوحــــد 
الــــذي يــشــّكــل مــصــدر االعـــتـــزاز والــتــمــّيــز هو 
 للفرنسي من 

ّ
»اللون األبيض«، كما لم يتبق

للفخار  سبب  مــن  االجتماعي  السلم  أســفــل 
النفسي سوى »فرنسيته«، والتي يلّوح بها 

ضد الالجئني واملهاجرين. 
ــان يــشــيــر عـــــالوة عــلــى ذلــــك إلــى  ــاومــ لــكــن بــ
الخوف الذي يستبّد بفئة اجتماعية أخرى 
ــاهـــرة الـــهـــجـــرة، مـــن إمــكــانــيــة فــقــدان  إزاء ظـ
النظر  يــتــم  ولــهــذا  االجــتــمــاعــيــة.  وضعيتها 
كـ  بــرتــولــت بريشت  لغة  فــي  املهاجرين  إلــى 

»رســــل لــلــشــقــاء«، فــهــم يــمــثــلــون فــي املــخــيــال 
إلينا  ويحملون  النظام«  »انهيار  الجمعي 
»أنـــبـــاء ســيــئــة مـــن عــالــم بــعــيــد«، وعــبــر ذلــك 
يذكروننا بإمكانية أن نفقد كل ما حققناه. 

أمراض رأسمالية أخرى
لكن »أزمة املهاجرين« تفضح أيضا في رأي 
أّسست  التي  املرضية  الفردية  تلك  بــاومــان 
لــهــا الــرأســمــالــيــة املــعــاصــرة. أمـــا الــســيــاســة، 
فإنها غالبا ما تعمد إلى استغالل مخاوف 
الناس وليس للحد منها، وهي تعمل على 
ــكـــال الــقــلــق  ــنـــي عــلــى أشـ فــــرض الــطــابــع األمـ
واملــصــاعــب الــتــي تــنــمــو فـــي ســيــاق يحكمه 

غياب األمن االجتماعي. 
إنها تستغل في وضوح، كما هو الحال في 
ودوٍل  األميركية  املتحدة  والــواليــات  فرنسا 
ــل شـــراء  ــاة املــهــاجــريــن مـــن أجــ ــرى، مـــأسـ ــ أخــ
ــوات وابـــتـــزاز املــجــتــمــع. وكــلــمــا »غـــاب  ــ األصــ
املــنــطــق فــي هـــذا الــســيــاق، كــلــمــا زادت قــدرة 
ــنـــاع«، يــقــول بــاومــان.  الــســيــاســيــني عــلــى اإلقـ
ـ  العقالنية  ـ  السياسية  النزعة  هــذه  وتــقــود 
األمــنــيــة إلـــى مــا يسميه بــاومــان بــصــيــرورة 

رشيد بوطيب

شــهــورًا قــبــل رحــيــلــه فـــي  يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، أصـــدر 
عــــــالــــــم االجــــــتــــــمــــــاع الــــبــــولــــنــــدي 
 -  1925( بــــاومــــان  زيـــغـــمـــونـــت  الـــبـــريـــطـــانـــي 
2017( كتابا أشبه بالوصية السياسية إلى 
أوروبــــا، يحمل عــنــوان »غــربــاء أمـــام بابنا« 
Strangers at our Door. يعتبر باومان أن تلك 
التقارير اإلعالمية والتصريحات السياسية 
التي تتحّدث عن »أزمة الهجرة« في أوروبا، 
مجّرد قناع سياسي للحرب املستمرة والتي 
اع الــرأي العام من أجــل غزو 

ّ
يخوضها صن

الــنــاس ومــشــاعــرهــم. تنتج  ومــراقــبــة تفكير 
التقارير اإلعالمية حول هذه القضية برأيه 
 ،moral panic األخــــالقــــي  الـــذعـــر  مـــن  نـــوعـــا 
وهــو مفهوم يصف الخوف من خطر يهّدد 

مصلحة املجتمع. 

مخاوف اإلنسان الزائد
ليست الهجرات الكبرى بحدث جديد، فهي 
تـــرافـــق الــعــصــور الــحــديــثــة مــنــذ بــدايــاتــهــا، 
وُيـــرجـــع بـــاومـــان ذلــــك إلــــى طــريــقــة حياتنا 
ــا يــســمــيــه  ــ ــي تـــنـــتـــج مــ ــ ــتــ ــ ــ »الـــــحـــــديـــــثـــــة«، وال

في إنتاج الذعر األخالقي ليست الهجرات الكبرى 
بحدث جديد، فقد 

عرفتها البلدان المتقّدمة 
مرارًا، غير أن التعامل 

األوروبي بدا في بعض 
وجوهه منكرًا ألية 

حقوق للقادمين من 
شرق العالم وجنوبه. 
في العمل الذي صدر 

قبل رحيله بأشهر قليلة، 
انشغل عالم االجتماع 

البولندي البريطاني 
بهذه القضية

مدينة واحدة تظلّل 
مالمحها مجموعته 

األخيرة »جسدان في 
وضوح أخضر«. 

»البصرة« مكان الميالد 
في حضرة الغياب 

الغامر؛ غياب عراق 
الماضي وعراق اليوم

وليد هرمز  شاعر في سراب الفوانيس

زيغمونت باومان أزمة الهجرة بوصفها قناعًا

يجري االنتقال 
بالهجرة من األخالق 

إلى المجال األمني

لجأ للسويد حيث يفضي 
سحب مقبض الباب 
إلى مغيب الكائنات

ُتمعن السياسة األوروبية 
في نسيان أننا نعيش 

في عالم واحد

في  ُمسقطًا  الهجرة  موضوع  يبدو 
كانت  الــذي  بــاومــان  زيغمونت  مسار 
منها  أكــثــر  مفاهيمية  مساهماته 
أن  ذلك  لتفسير  ينبغي  أنه  غير  ميدانية، 
خروجه  كــان  حياته.  سيرة  إلــى  نلتفت 
 1968 في  بولندا  األصلي  موطنه  من 
مصحوبًا بخيارات متعّددة؛ بين الهجرة 
إلى  أو  أمــيــركــي  أو  ــي  ــ أوروب بلد  ــى  إل
النهاية  في  ليستقر  المحتلة،  فلسطين 
الهجرة  كانت  رحيله.  حتى  بريطانيا  في 
األخير  في  يحّولها  أن  قبل  حياة  تجربة 

إلى مبحث في سياقات أخرى.

المفّكر ـ المهاجر

2425
ثقافة

قراءةفكر

  Adiaphorisation األخــــالقــــي  الـــطـــابـــع  نــــزع 
األغلبية  تــجــمــع مجتمع  الــتــي  الــعــالقــة  عــن 
بــاملــهــاجــريــن والــالجــئــني والـــغـــربـــاء. وبلغة 
أخــرى: إن األخــالق لن تكون املعيار املحدد 
ــك  ــــن شــــــأن ذلـ ــم. مـ ــهـ ــعـ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ لـــطـــريـــقـــة الـ
أن يــــحــــّرر مــجــتــمــع األغـــلـــبـــيـــة مــــن الــشــعــور 
باملسؤولية والذنب. فإذا تم وضع الالجئني 

اإلرهــابــي«، يصبح  كلهم في خانة »الخطر 
التعامل معهم  أشــكــال  مــن  أي شكل  حينها 

أمرًا مشروعا. 
سيظهر في هذا السياق املوبوء شبح »الرجل 
الديمقراطية.  القيم  ليهدد  ويــأتــي  الــقــوي«، 
وهــــو شــبــح يــجــد أصـــلـــه فـــي الـــخـــوف الـــذي 
يستبّد بالطبقة املتوسطة على مكتسباتها 
ــة. يـــرتـــبـــط هـــذا  ــاديــ ــتــــصــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــ
ــــوف بــــالــــهــــجــــرات الــــكــــبــــرى لـــلـــشـــعـــوب  ــخــ ــ الــ
ــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والــــتــــغــــّيــــرات االجـ
ــــح ذلـــك املـــؤرخ  املــتــســارعــة كــمــا ذهـــب وأوضـ
الــبــريــطــانــي إيـــريـــك هـــوبـــزبـــاوم فـــي »األمــــة 
القومية  السياق  والقومية«. وتبدو في هذا 
ومــعــهــا االنــتــمــاء اإلثــنــي مــثــل جــــدار الــدفــاع 
األخــيــر أمـــام االنــهــيــار االجــتــمــاعــي، وتظهر 
»ضمان أخير«. األمة، أو رجل األمة القوي، كـ

تعبيد الطريق لإلنكار
باومان، في نسيان  بنظر  السياسة،  تمعن 
ـــن، فـــي عــالــم واحـــد،  أنــنــا نــعــيــش، ومــنــذ زمـ
 من فصول 

ً
وأن الدولة ـ األمة أضحت فصال

املاضي، أو أنها لم تعد قادرة على اجتراح 

الكوسموبوليتي،  لشرطنا  مالئمة  حــلــول 
الـــعـــداء واإلقــصــاء  يــقــوم عــلــى  ألن منطقها 
ولــيــس عــلــى الــتــعــاون الـــذي أضــحــى شرطا 
املــعــاصــر. إن ما  ال مندوحة عنه فــي عاملنا 
ينقصنا الــيــوم، يــقــول بـــاومـــان، هــو »وعــي 
كما  عصرنا،  مــع  يــتــالءم  كوسموبوليتي« 
السياسية  املــؤســســات  رأيــــه،  فــي  تنقصنا، 

املناسبة.
بأن  ليؤكد  فــي نهاية كتابه،  بــاومــان  يعود 
الهدف من تلك االتهامات واألحكام املسبقة 
التي ترّوج بخصوص املهاجرين يكمن في 
نزع الطابع اإلنساني عنهم أو كما عّبر عن 
ذلك املفّكر اإليطالي جيورجيو أغامنب، في 
ويعني   Homini sacri خــانــة  فــي  ــم  ــهـ إدراجـ
أو دنيوية عن  كــل قيمة دينية  إنــكــار  بــذلــك 
ــأنـــه أن يــعــّبــد  ــدد، مــــا مــــن شـ ــجــ ــادمـــني الــ ــقـ الـ
اإلنسانية.  حقوقهم  من  لحرمانهم  الطريق 
ليتم، عبر هذه الصيرورة، االنتقال بمشكل 
الهجرة من مجال األخالق إلى املجال األمني 
حالة  إلــى  النهاية  وفــي  الجريمة  ومكافحة 
الــطــوارئ، يقول بــاومــان، التي جــرت العادة 
على إعالنها حني التعّرض لهجوم عسكري.

الهرب من عشبة كلكامش

فعاليات

في  نبض  غاليري  في  الخميس  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  يُفتتح 
في الحركة، ويستمر  رشا كزبري بعنوان  الكندية  السورية  للفنانة  عّمان معرض 
حتى التاسع عشر من نيسان المقبل. تذهب الفنانة إلى تصوير المشاهد الطبيعية 

في أعمال تجريدية ترّكز على خطوطة الحركة في تداخالتها وتضاّدتها.

تعرض غدًا في قاعة الفن الرابع في تونس العاصمة، مسرحية رايونو سيتي 
يحدثها  التي  واالجتماعية  النفسانية  التناقضات  العمل  يسائل  اليحياوي.  علي  لـ 
اإلعالم )نموذج القنوات اإليطالية في العمل( في األحياء المهّمشة في تونس 
القفصي وأسماء  العمل: فرحات دبش ولطيفة  المشاركين في  العاصمة. من 

بن حمزة.

السينمائية  بيروت  أيام  من  التاسعة  الدورة  فعاليات  الجمعة  غٍد  مساء  ُتختتم 
في متروبوليس أمبير صوفيل تحت عنوان سينما الهجرة. يُعرض عند السادسة 
من مساء اليوم الخميس فيلما قنديل البحر )الصورة( لـ داميان أونوري من فرنسا، 
رائد  لـ  الشبح  اصطياد  فيلم  يُعرض  كما  لبنان،  من  شرف  وسام  لـ  بعد  وفيما 

أنضوني من فلسطين.

ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان محجوب شريف للشعر، التي انطلقت 
أول أمس وُتختتم في الثاني من الشهر المقبل، تقام مساء اليوم الخميس في 
مدينة بورتسودان أمسية يشارك فيها كّل من: محمد طه القدال، وإيمان آدم، 

وحمزة بدوي. ويعقبها حفل موسيقي يشارك فيه علي الزين وأبو عرب.

محمد األسعد

ليست مدينة سمرقند التي يقف أمامها 
في   )1951( هرمز  وليد  العراقي  الشاعُر 
مجموعته الشعرية األخيرة »جسدان في 
وضوح أخضر« )2015( هي التي ال تشبه 
 فقط، بل وجملة أسماء 

َ
 وال النسيان

َ
الليل

تتناثر في مجموعاته الشعرية الشبيهة 
بــجــداريــات، تــكــاد تتجمع األســمــاء فيها 
 

ّ
مرة، وتتفّرق مــّرات. وبني هذا وذاك تظل

الفسيفساء  قطع  بأشغال  أشبه  سطوره 
امللّونة. قطعة من هنا وقطعة من هناك، 
ــاٍض وحـــاضـــر، ومـــن شـــرق وغـــرب؛  مـــن مــ
وفــي الوسط من هــذا، مغٍن جــوال يماثل 
البصرة  تــارة ويذّكر بسياب  هوميروس 
تــارة أخــرى، منفيٌّ في كل األزمـــان. منفي 
عن األكدي وابنته، ومنفي عن عراق اليوم 
وظــاللــه وأنـــهـــاره، ذاهــــب إلـــى الــغــرب في 
وحــشــة الــطــرقــات، يلجأ إلــى الــســويــد في 
املــاضــي، حيث يفضي  القرن  تسعينيات 
سحب مقبض الباب إلى مغيب الكائنات، 
وحــيــث لــن تطلع لــلــســومــرّي وهـــو يحفر 
في سماء اسكندنافيا الكابية شمٌس وإن 

طال النهار. 
منها  يقتطع  التي  املدينة  هــذه  سمرقند، 
ــلـــغـــات وســـط  ــد«، أي ســــكــــر، بـ ــ ــنـ ــ كـــلـــمـــة »قـ
آســـــيـــــا، ويـــذيـــبـــهـــا فـــــي »اســــتــــكــــانــــة« مــن 
املسافة وتعدد  بعد  الــبــصــرة، على  شــاي 
الــلــهــجــات والــــوجــــوه، لــيــســت ســــوى اســم 
مكان بني مئات األمكنة واألسماء الزاخرة 
بدالالت النفي والحنني والضياع، وكل ما 
 

ّ
أن مدينة واحـــدة تظل إال  يــذّكــر بالوطن. 
تترى وتتراءى مالمحها بني سطر وآخر، 
وشناشيلها  ــهــا 

ّ
وشــط بنخيلها  ــل 

ّ
وتــظــل

ــه الـــشـــعـــريـــة، تـــلـــك هــــي »الـــبـــصـــرة«  ــرتــ ذاكــ
الجنوبية مكان امليالد في حضرة الغياب 
الغامر؛ غياب عراق املاضي وعراق اليوم.

املتنّوعة،  بأشكالها  الفسيفساء،  هــذه 
تتجمع وتــتــشــّكــل كــأنــمــا مــصــادفــة، إال 
ُيطلق  والــشــاعــر  الــجــداريــة،  متابعة  أن 
مجموعاته  إحـــدى  على  التسمية  هــذه 
املسماة »فّران الندم« )2012(، وتّوزعها 
وعناوينها  األخــــرى؛  مجموعاته  على 
»نواقيس الكلدان« )2007(، و»سامليتي« 
)2009(، و»جسدان في وضوح أخضر« 
مــشــروع شعري  إلـــى  يــحــّولــهــا   ،)2015(
ــتـــدرك من  يــتــســع بـــقـــدر مـــا يـــــدرك ويـــسـ

مشاهد ويلّم من سماوات.

كل  ومساحاتها.  وخطوطها  بتالوينها 
مــا لدينا، أو أغــلــب مــا لدينا هــنــا، صــور، 
إلــى غيوم  وتــحــّولــت  أحيانا  تطرفت  وإن 

بال قوام، كما في هذا السرد:
ــَت تــعــرف قــبــل غــيــرك أن الــوســوســة  ــ »وأنــ
ــاء فــتــتــســاقــط  ــريــ تــتــنــاســل مـــن مــعــطــف الــ
مــتــهــالــكــة كـــعـــمـــيـــاء تـــتـــســـّول مــــن أطـــفـــال 
الحارات الفقيرة نتف خبزها خبأوها في 
ة. بينهم وبينها مشافهة 

ّ
جيوبهم املتشقق

مــن دمـــع الــكــبــريــاء. قــد يــمــوت الــوســواس 
مديح  الخبز  نتف  وتتلو  رخــصــه،  بغيظ 

العماء...«.
بــــدل هــــذا الــخــلــط بـــني مـــجـــرد ومــلــمــوس 

ـــع ال بـــحـــريـــة الـــشـــعـــري 
ّ
ُيـــشـــعـــر بـــالـــتـــصـــن

 الصور، على رغم إغراء 
ّ

ومصادفاته، تظل
هـــذا الــنــهــج الـــواهـــم بــكــونــه إنـــشـــادًا، أكثر 
تحديدًا، وبالتالي أكثر قدرة على أنسنة 

األشياء:
»طرقاٌت غريبة 

على الباب
ال عني سحرية له

 فيه يشبه
ّ

شق
فرضة بندقية

ومقبض حديدي 
سحبه 

يفضي إلى مغيب 
الكائنات«.

الشاعر على صياغة  قــدرة   
ّ

وأخــيــرًا، تظل
ومعنى،  صوتا  متناسقة  لغوية  تراكيب 
ـــة، 

ّ
مــــوزعــــة بـــحـــســـاســـيـــة ألـــســـنـــيـــة مـــتـــفـــوق

ذات أهمية جــديــرة بــاإلشــادة، فــي أوقــات 
ــاء بــالــجــمــلــة  ــفــ ــتــ  فـــيـــهـــا االحــ

ّ
ــل ــ وأمـــكـــنـــة قــ

ــا مــــاهــــرًا  ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ ــا تـ ــفــــهــ الــــشــــعــــريــــة بــــوصــ
لــأصــوات والــصــور قبل أن تــكــون مجرد 

حشد للمعاني واملفارقات.

طــمــوح هـــذه الــشــعــريــة أن تــخــتــرق منفى 
املاضي والحاضر إلى وطن محلوم به ال 

حدود له: 
»أنا األعمى 

دليلي سراب الفوانيس
سراب يغسل جسد »سافو« املعتق بعقار 

الحانات
- من أين أنَت؟

- من أور السومريني
- أتحمل عشبة »كلكامش«؟

- هارب ٌ أنا منها«.
هــذا الــالتــحــديــد، أو الــهــرب مــن التحديد، 
ُيوقع من يودُّ وضع عنوان ملوضوعة هذا 
الــشــعــر فــي حــيــرة، فــهــل ســيــكــون الــعــنــوان 
فــــــّران الــفــســيــفــســاء؟ أم مـــدائـــح الــغــيــاب؟ 
أم  أكـــديـــة؟  تــرانــيــم  أم  الــبــيــاض؟  أدراج  أم 
 هذا وأكثر منه 

ّ
الزيتون نذير املنسيني؟ كل

يــكــون موضوعة ومــوضــوعــات،  أن  يمكن 
ُيفّسر شيئا، ولــن يكون خيطا  أنــه لن  إال 
ناقد. هو مدّونة شعرية  أو  لقارئ  هاديا 
إلى  »القول«  الكالم وظيفة  فيها  يتجاوز 
وظيفة »الصمت«، واملعني صمت الصورة 
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وليد هرمز

وقفة
سهيل نجممع

شــاعــر ومــتــرجــم عــراقــي مــن مــوالــيــد بــغــداد 
عام 1956، مقيم في أستراليا مؤقتًا. صدر 
ــارة« )1994(،  ــبـ ــعـ الـ الـــشـــعـــر: »فــــض  فـــي  لـــه 
)2002(، و»ال جنة  الضوء«  أيها  و»نــجــارك 
أسود«  و»فــردوس  النافذة« )2008(،  خارج 
فــي   

ً
عـــمـــا عـــشـــريـــن  ــة  ــرابــ قــ ــه  ــ ولـ  .)2015(

لـ  »القديس فرانسيس«  الترجمة، من بينها: 
و»اإلنجيل   ،)1996( كازانتزاكيس  نيكوس 
يرويه املسيح« لـ جوزيه ساراماغو )2000( 
و»صــــامــــوئــــيــــل بـــيـــكـــيـــت - ســــيــــرة حـــيـــاة« 
الهوية«  مفارقة  سعيد-  و»إداورد   ،)2000(
ـــ بــيــل أشــكــروفــت وبـــال أهــلــوالــيــا )2002(.  ل
فـــــــارح  )2005(،  ــن  ــديــ ــ ــورال نــ ـــ  ــ ل »خـــــرائـــــط« 
نيوفيلد  لـ فيرن  التراحم«  إلى  العنف  و»مــن 

ريديكوب )2013(.

بطاقة

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
تشغلني الـــحـــروب الــتــي تــــدور رحــاهــا في 
بــــالدي الـــعـــراق، وفـــي بــــالدي ســـوريـــة، وفــي 
بــالدي اليمن. هذه الحروب تأكل من جرف 

 يوم وكل ساعة.
ّ

روحي الكثير كل

■ ما هو آخر عمل صدر لك، وما هو عملك املقبل؟ 
آخــر مــا صــدر لــي كــتــابــان مــتــرجــمــان؛ األول 
ـــ مــــارتــــن ســـتـــون،  ــديــــن« لــ ــتـــاب »فــلــســفــة الــ كـ
العراقي خزعل  للشاعر  ومجموعة قصائد 
املـــاجـــدي عــنــوانــهــا »عــلــى عــتــبــات املــعــابــد« 
اخترتها وترجمتها إلى اإلنكليزية. وعملي 
املقبل ترجمة كتاب فكري في النقد الثقافي 
يــتــحــّدث عـــن اخــتــفــاء اإلنـــســـان فـــي العصر 
تأليف  من  غافلة«  »أرواح  عنوانه  الحديث 

الكاتب األميركي بيري ساندرز.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟ 
ــا راٍض عـــن إنــتــاجــي ولـــكـــن نــســبــيــا ألنــه  أنــ

تقف هذه الزاوية، 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة حول 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته 

مع متلّقيه

الحروب في بالدي 
العراق وسورية واليمن 

تأكل من جرف روحي 
كّل ساعة

يمثل هويتي، وهــذه دائما ما تدفعني إلى 
األمام في محاوالت مضنية لتحقيق الذات 
أبــدًا  املتعطشة  الهوية  تلك  مالمح  وإثــبــات 

لفهم صيرورتها.

البدء من جديد، فأي مسار كنت  ■ لو قّيض لك 
ستختار؟ 

ــذا نـــفـــســـه لــكــن  ــ كـــنـــت ســـأخـــتـــار مــــســــاري هــ
ــص من 

ّ
ــأحـــاول إعـــــادة الــتــنــظــيــم والــتــخــل سـ

الفوضى.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟ 
اإلنسان  وحــريــة  العالم  يعّم  الــســالم  أنتظر 

في اتخاذ أفكاره عن الكون من دون عنف. 

■ شخصية مــن املــاضــي تــوّد لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟ 

أتمنى لقاء شخصية مثل املسيح ألملس عن 
قرب قدرته في نشر الحب بني الناس.

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائمًا؟ 

كــثــيــرون مــن األصـــدقـــاء يــتــواتــر ذكــرهــم في 

سهيل نجم

خــاطــري، منهم من رحــل عن الدنيا ومنهم 
ــــود بــــني الــفــيــنــة  ــام أعــ ــ ــ ــذه األيـ ــ ــقـــي. وهــ مــــن بـ

واألخرى لقراءة جالل الدين الرومي.

■ ماذا تقرأ اآلن؟ 
أقرأ كتابا فكريا عن الضحك والسخرية.

■ مــــاذا تــســمــع اآلن وهــــل تــقــتــرح عــلــيــنــا تــجــربــة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

الكالسيكية  املوسيقى  إلى  ل اإلصغاء 
ّ

أفض
ثمة   

ّ
لكن الفولكلورية،  واملوسيقى  عموما، 

أغاني تعلق في ذهني منها أغنية املطربة 
سوزان عطية »والله يا طير«.

باومان في ميالنو، 2015


