
اثنني«، في اختبار ملوسيقى الجاز مع اآلالت 
ظهره تنويعات العزف والقدرة على 

ُ
العربية ت
االرتجال.

ــزان طــفــل«،  ــ »بـــغـــداد تــبــكــي«، و»قـــافـــلـــة«، و»أحــ
و»إلــــــى أمـــــي« هـــي أســـمـــاء املـــقـــطـــوعـــات الــتــي 
أّداهــــا عـــازف الــعــود الــعــراقــي الــهــنــغــاري عمر 
الــعــود وآالت  بشير عبر حــوار موسيقى بــني 
قّدم  كما  واإليــقــاع،  والبيانو  كالغيتار  غربية 
»زورونـــــي« و»بــنــت الشلبية« مــن ألــحــان املال 
عثمان املوصلي، و»طالعة من بيت أبوها« من 
ألحان ناظم نعيم، إضافة إلى »قصر الحمراء« 

من ألحان بشير وروبرت فيداك.
كما تحّدث الفنانان في األمسية التي أعقبت 
الـــحـــفـــل عــــن تــجــربــتــيــهــمــا فــــي املـــــزاوجـــــة بــني 
املــوســيــقــى الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة. قـــــّدم الــلــقــاء 
الــنــاقــد املــوســيــقــي الــُعــمــانــي نــاصــر الــطــائــي، 
والذي استعرض تاريخ موسيقى املهجر من 
خالل عّدة أسماء بارزة في املوسيقى، وجدت 
الجبرية  أو  االخــتــيــاريــة  املــنــافــي  فــي  نفسها 
ــوان موسيقية عاملية  ألــ تــولــيــد  فــي  ونــجــحــت 
تجاوزت لغة األرض إلى لغة الكون، على حد 

تعبيره.
التي  األندلس  من  تقديمه  في  الطائي  انطلق 
تعّد املثال األبرز لتالقي الشرق والغرب خالل 
ــيـــط عـــبـــر مـــحـــمـــول املــوســيــقــى  الـــعـــصـــر الـــوسـ
الــقــادمــة مــن تــنــّوع األديــــان والــلــغــات واألزيـــاء 
 
ً
بل ومن تنّوع الطعام والشراب، وضرب مثال

باملغني وامللحن العربي زريــاب الذي »هاجر 
القوالب  إلــى قرطبة وهناك طــّور  املوصل  من 
املوسيقية عبر تطوير آلة العود مضيفًا إليها 

الــوتــر الــخــامــس« وصـــواًل إلــى تــجــارب عربية 
مــعــاصــرة مــع آلـــة الــعــود مــالحــظــًا الــتــغــّيــر في 
أسلوب الفنان اللبناني مارسيل خليفة حني 

أقام في فرنسا وتحّول إلى مؤلف موسيقي.
اســتــعــرض الــطــائــي تـــجـــارب عـــديـــدة أضــافــت 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــديــــدة بــــــروح شـــرقـــيـــة وغـ ألــــوانــــا جــ
املراكشي حسن  املغربي  أبــرزهــا:  مــن  املهجر؛ 
حــكــمــون الــــذي طــــّور فــن »الـــكـــنـــاوة« فــي أثــنــاء 
ــان، مــســتــلــهــمــًا  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ إقــــامــــتــــه فــــي أمــــيــــركــــا والـ
التجارب األفريقية والعربية والصوفية، كما 
انون الجزائريون موسيقى »الراي« 

ّ
طّور الفن

الفرنسي، مثل رشيد طه والشاب  املهجر  في 
مامي والشاب خالد، معّرجًا في حديثه كذلك 
والباحث  والكمان  الــعــود  عــازف  تجربة  على 
املـــوســـيـــقـــي الــفــلــســطــيــنــي ســـيـــمـــون شـــاهـــني، 
وتجربة عازف العود واآلالت الوترية العراقي 

رحيم الحاج في أميركا. 
ار املولود في 

ّ
في األمسية، تحّدث أمير الصف

شيكاغو األميركية من أب عراقي وأم أميركية 
عن تجربته، متذّكرًا طفولته في سن الخامسة 
عشرة: »في هذه السن بدأت أهتم باملوسيقى، 
خصوصًا الجاز والبوب، وأّول البوم سمعته 
كـــان ملــغــنــي الــجــاز لــويــس أرمــســتــرونــغ وكــان 
تأثيره علّي كبيرًا مما دفعني إلى املضّي في 

هذه الطريق«. 
وأضــــــاف أنــــه مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان تقسيم 
أن  حًا 

ّ
أو غربية، موض إلــى شرقية  املوسيقى 

رة 
ّ
املتأث األفريقية  املوسيقى  من  جــاء  »الــجــاز 

مسقط ـ عبديغوث

ــار 
ّ
»مــوســيــقــى املـــهـــجـــر: أمـــيـــر الــصــف

ــااًل« هـــــو عـــنـــوان  ــ ــثــ ــ وعــــمــــر بـــشـــيـــر مــ
األمـــســـيـــة الــــحــــواريــــة الــــتــــي جــمــعــت 
ــانــني فـــي »دار األوبــــــرا الــســلــطــانــيــة« في 

ّ
الــفــن

من 
ّ

مسقط مؤخرًا؛ بعد حفل مشترك لهما تض
الشرقية  املوسيقى  فيهما  تمتزج  تجربتني 
بــالــغــربــيــة مــــع ارتــــكــــاز الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــجـــاز 
التجريب  إلـــى  األولــــى  تــذهــب  أســـاســـًا، بينما 

ضمن التراث العراقي.
ــــف الــعــراقــي 

ّ
ــؤل ــّدم الـــعـــازف واملــ ــ فـــي الــحــفــل، قـ

ــرا  ــتـ ــــار بــمــصــاحــبــة أوركـــسـ
ّ
األمــــيــــركــــي الــــصــــف

»أنهار من الصوت«، أغاني من ألبومه »ليس 

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
أهتم في الفترة األخيرة بأوجه التالقي بني 

الفنون والعلوم.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخر إصداراتي رواية »شامة والشمس« ثم 
بالفرنسية  جماعي  مــؤلــف  فــي  مساهمتي 
حــول فــن الكتابة. أقـــول فيه مــن بــني أشياء 
أخــــرى: »الــكــتــاب الــثــانــي هــو األصـــعـــب. لــذا 

علينا أن نكتبه قبل أن نكتب األول«.

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
أن أصفها  أحـــب  لــي متعة  كتبته حــقــق  مــا 
بفعل  بــعــدهــا،  وِمـــن  الكتابة  أثــنــاء  بالقلقة، 
فبعيد  الــرضــا  أمــا  وتفاعلهم.  الــقــراء  ي 

ّ
تلق

أمــامــنــا دائـــمـــًا. هل  الــشــعــر واألدب  املـــنـــال. 
ز أفضل من هذا؟

ّ
يوجد محف

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟

أن تـــكـــون الـــبـــطـــاطـــس الـــتـــي تــقــلــى فــــي كــل 
مــطــاعــم الــعــالــم طــبــيــعــيــة، أي غــيــر مجمدة 

ومعلبة، وأن تنتهي الحروب طبعًا. 

■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟

أريد أن ألتقي أحد األنبياء، أيًا كان. 

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائمًا؟

أحب دائمًا أن أقرأ رسائل مختارة بطريقة 
عــشــوائــيــة أو مــقــاطــع مــنــهــا أو مـــن روايــــة 
»الــعــالقــات الــخــطــرة« لـــ بيير دي شــودرلــو 

الكلو.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
أقرأ في »سخط« Indignation لـ فيليب روث.

عـــلـــيـــنـــا  ــــرح  ــتـ ــ ــقـ ــ تـ وهـــــــــل  اآلن  ــع  ــمــ تــــســ مـــــــــــاذا   ■ 
نشاركك  أن  يمكننا  موسيقية  أو  غنائية  تجربة 

سماعها؟

ال شرقية وال غربية

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة حول 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض
 ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

في حفلهما الذي أقيم 
في مسقط مؤخرًا، 

قّدم الفنانان العراقيان 
مقطوعات من 

أعمالهما التي تتحاور 
فيها آالت من ثقافات 
مختلفة، وتحّدثا عن 

تجربتيهما في اإلبداع بين 
المنفى والهجرة

يا لسهولة أن تتساعد 
هذه األيدي على 

إنجاز »قتلي«، قبل أن 
تنهمك بعد ذلك كل 
يد بشؤونها اليومية. 

تواصل حياتها التافهة 
بعد قطف حياة أخرى

هذه اللحظة من الداخل

الصّفار وبشير مالمح من
موسيقى المهجر

ينفي الصّفار وجود 
لون موسيقي نقي في 

العصر الحديث

الكتاب الثاني 
هو األصعب. لذا 

علينا أن نكتبه قبل 
أن نكتب األول

لماذا تستسلم الضحية 
وال تقاوم التفاف الحبل 

على العنق؟

يؤمن بشير بوجود 
نغمات مختلفة لنفس 

األغنية في كّل ثقافة
األندلسية  الموسيقى  حضرت  المهجر«،  »موسيقى  أمسية  فــي 
بوصفها نقطة التالقي األبرز تاريخيًا بين الشرق والغرب، والتي استقرت 
كالسكية  كموسيقى  قــرون  بعد 
في  ــوف«  ــال ــم »ال فــي  قـــارّة  شبه 
ــي، و»الـــقـــدود«  ــعــرب الــمــغــرب ال
لكن  الــشــام.  في  و»الموّشحات« 
اليوم تعبيرًا عن  األندلس ظلّت إلى 
حلم يسعى مجرّبون كثر لتحقيقه؛ 
فشّكلت  والمضمون،  الشكل  في 
من  للعديد  وعنوانًا  أساسية  ثيمة 
حوار  لخلق  تسعى  التي  التجارب 

بين اآلالت والثقافات المتنّوعة.

تجريب مع الحلم األندلسي

2425
ثقافة
إطاللةموسيقى

فعاليات

 
ّ

مــتــأثــرة بـــدورهـــا بــاملــوســيــقــى الــعــربــيــة، وكـــل
لون موسيقي له عّدة جذور، ما يتطلب بحثًا 
 فن، إذ يمكنك أن تسمع 

ّ
كبيرًا ملعرفة منبت كل

بلوز مع مقام رست، وليس من املبالغة القول 
رة بزرياب، واملوسيقى 

ّ
إن موسيقى باخ متأث

األندلسية قادمة من بغداد العباسية، وهناك 
ألــحــان تركية وفــارســيــة وبــدويــة داخـــل املقام 
ما تعّمقنا أكثر وجدنا تأثيرات 

ّ
العراقي، وكل

تأثيرات  وكــذا  الغربية  املوسيقى  في  شرقية 
غربية في املوسيقى الغربية«.

الــذي يرى في آلة السنطور شيئًا ما  ار 
ّ
الصف

مالئكيًا وصوتًا إلهيًا، تجري موسيقاها في 
جــســده مــجــرى الــــدم، لــفــت إلـــى أنـــه »ال يوجد 
ــــون نـــقـــي خـــصـــوصـــًا فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث،  لـ

أوبيريت »مجنون ليلى« من ألحان رياض 
ــداول  ــتــ ــو تــســجــيــل نــــــادر الــ الـــســـنـــبـــاطـــي. هــ
وتقريبًا محظور، لوال أن أحدهم أفرج عنه 
مشكورًا قبل زمن على اليوتيوب. أظن أنها 
تجربة يجمل بكل أذن تهوى املوسيقى أن 
تعيشها، نظرًا للمجهود الفكري والروحي 
محمد  لحن  أن  خصوصًا  تستدعيه،  الــذي 
عــبــد الــوهــاب لنفس الــشــعــر )أو لــجــزء منه 

على األقل( طبع ذائقتنا لسنوات طويلة.

ــّور عـــبـــر الـــــزمـــــن ويــمــكــن  ــطــ ــتــ ــقـــى تــ ــيـ ــاملـــوسـ فـ
التراث  إلــى  بالعودة  حديثة  موسيقى  إنتاج 
اإلنـــســـانـــي بــكــافــة أشـــكـــالـــه، مــمــا يــخــلــق نــوعــًا 
من الحوار الحضاري وهذا يعود إلى الفنان 
وأسلوبه  فيها  نشأ  التي  البيئة  وإلــى  نفسه 

ونظرته الشخصية إلى املوسيقى«.
بشير املــولــود فــي بــودابــســت مــن أم هنغارية 
ــراقــــي، والــــــذي ســــار عــلــى خــطــى أبــيــه  وأب عــ
ارتــبــط مشروعه  وعــّمــه؛ منير وجميل بشير، 
بآلة العود أو »آلــة املالئكة« على حد وصفه، 

مؤمنًا أن التراث املوسيقي ال حدود له. 
ــتـــه  ــر تـــجـــربـ ــحــــضــ ــتــ ــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، اســ ــ ــ فـ
الــشــخــصــيــة: »مـــنـــذ طــفــولــتــي كــــان لـــــدّي ولــع 
بمزج املوسيقى الشرقية والغربية، وطالبني 
والدي في سن مبّكرة أن أتعّمق في التراث مع 
االستماع إلى املوسيقى الغربية الكالسيكية 
وكذا املوسيقى الهندية والفارسية وغيرها«، 
 موسيقى عربية 

ً
مــثــال »هــنــاك  أن  إلــى  مشيرًا 

ب 
ّ
بــنــصــف هــنــغــاريــة عــراقــيــة، لــكــن هـــذا يتطل

 آلــة، ومعرفة اآللــة التي 
ّ

اإلحــســاس بنغمة كــل
ب 

ّ
تــتــنــاغــم مـــع الـــعـــود كــالــغــيــتــار وهــــذا يتطل

بدوره معرفة الهارموني الغربي«.
ار 

ّ
الصف قدمها  كــان مقطوعة   األمسية  ختام 

آلــة السنطور على »مقام رســت«، فيما قّدم  بـ 
بــشــيــر مــقــطــوعــة أخــــرى عــلــى الــعــود مــن مقام 
»حــجــاز عـــراقـــي«، واشــتــركــا أخــيــرًا فــي »مــقــام 
نهاوند« بني العود والترومبيت. ومضة تعيد 

للحظات ارتباط اإلنسان بالكون. 

التحديق في الموت

في إطار جولة لتقديم كتاب مختاراته الشعرية الصادرة بالفرنسية، تنّظم  »منشورات 
في  »فوتييه«  قاعة  في  )الصورة(  الجّراح  نوري  السوري  الشاعر  مع  لقاء  موار« 
في  يشارك  صباحًا.   11:30 الساعة  عند  المقبل  األحد  يوم  الفرنسية  بوردو  مدينة 

اللقاء مترجم مختارات الجرّاح إلى الفرنسية أيمن حسن.

التاسعة والنصف من مساء  يُنّظم عند  برنامج زكي ناصيف للموسيقى،  ضمن 
حفل  بيروت،  في  األميركية«  »الجامعة  في  هول«  »اسبملي  في  الخميس  اليوم 
الفنانة خالله أغنيات  جاهدة وهبة. تؤّدي  اللبنانية  إشراقات موسيقية للمطربة 
وزكي  الصافي،  ووديع  الوهاب،  وعبد  وأسمهان،  مراد،  وليلى  درويش،  لسيد 

ناصيف.

ضمن فعاليات »معرض تونس الدولي للكتاب«، تقام اليوم ندوة بعنوان دينامية 
التريكي  فتحي  التونسي  المفّكر  لتكريم  تخّصص  والتحّوالت  الصدمات  القيم: 
)الصورة( من خالل شهادات حول مساره الفكري وقراءات في مؤلفاته األساسية 
»فلسفة الحياة اليومية« و»الهوية ورهاناتها« و»الفلسفة الشريدة«. من المشاركين 

في الندوة علي حرب من لبنان والطاهر لبيب وسمية المستيري من تونس. 

ورشة  عّمان،  في  الفنون«  »دارة  في  غٍد  بعد  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند  تقام 
إطار  في  )الصورة(  الضامن  روان  اإلعالمية  تقّدمها  فلسطين  ريمكس  عمل 
أيلول/  نهاية  حتى  يتواصل  الذي  التاريخ«  عبر  الحضارة  »فلسطين  الــدارة  برنامج 
سبتمبر المقبل. تعرض الورشة لمخرجات أكثر من 60 ساعة وثائقية تخص القضية 

الفلسطينية وتاريخها. 

راتب شعبو

ال يتيح املوت لضحاياه، في أحيان كثيرة، 
النهائي.  الــعــبــور  فــي هــذا  للتأمل  فــرصــة 
أن يكون فجائيًا وحاسمًا. ولكنه  يختار 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة أيـــضـــًا يــمــّهــد لنفسه 
قطرة،  قطرة  مــن ضحيته  الحياة  وُيــفــرغ 
دون اعــتــبــار لــلــســنــني، حــتــى يـــغـــدو مـــآاًل 
ــو فـــي أول الــعــمــر.  مــشــتــهــى ومـــرغـــوبـــًا، ولـ
 أن ينأى املــوت عن ضحاياه 

ً
وليس قليال

إليه. وكأن  الشوق  ، محّرضًا فيهم 
ً
طويال

تراكم السنني على عاتق الحي يغذي فيه 
الــســأم، عــلــى مــا يــقــول الــشــاعــر الجاهلي، 
أو الفضول والشوق ملا وراء هذا الحاجز 
الـــكـــتـــيـــم األصــــــــّم الــــالنــــهــــائــــي. مــــن يــمــوت 
ليس  بــغــيــره،  يــمــوت  كمن  ليس  بالسيف 
املــــوت واحـــــدًا. تــتــعــّدد األســـبـــاب ويــتــعــّدد 

املوت أيضًا.
يالحق  طريفة،  أميركوالتينية  قصة  فــي 
ت الثمانني وظهر اسمها 

ّ
املوت امرأة تخط

على قوائم املوت. لكن الدوام اليومي مللك 
ــــوت يــنــتــهــي دائــــمــــًا قـــبـــل الـــعـــثـــور عــلــى  املــ
ــّدة. فـــي الــبــيــت يــقــولــون لـــه إنـــهـــا في  الــــجــ
الحقل، وفي الحقل يقولون له إنها ذهبت 
إلى الغابة، وهناك يقولون له إنها ذهبت 
إلى النبع، وحني يدركها عند النبع، يكون 
فيقترح عليها  انتهى،  قد  اليومي  دوامــه 
أن يحمل عنها الجّرة إلى البيت، بعد أن 
قــضــت ســحــابــة نــهــارهــا وهـــي تــعــمــل، وال 
شك في أنها متعبة. فتجيبه دون أن تدرك 
من هو: أيها الرجل الطّيب، لست أنت من 
يستطيع إراحتي. إن املوت وحده هو من 
يــســتــطــيــع أن يــريــحــنــي بــعــد هــــذا الــعــمــر، 

وإني ألنتظره. 
ــّدة الـــتـــي تــنــتــظــر املــــوت،  لــيــس مــــوت الــــجــ
كــــمــــوت الــــشــــاب الـــــــذي يــنــتــظــر املــشــنــقــة. 
املشنقة! تسقط الكلمة في النص قسرًا. ال 
قدرة لكاتب أن يهرب من الكلمة التي تمأل 
الطريق الذي اختار لنصه السير فيه. هل 
يمكن الكتابة عن املوت اليوم دون أن تمأل 

املشنقة النص؟ 
كــتــبــُت: »الـــشـــاب الــــذي يــنــتــظــر املــشــنــقــة«. 
ومــا زلــت أخشى تأمل هــذه اللحظة. حني 
يختار املوت أن يقّدم لك النسخة األقسى 
تــكــون شــابــًا سليمًا بريئًا  أن  نــفــســه،  مــن 
بحبل  معلقًا  لحظات  بعد  مــوتــك  تنتظر 

مشنقة. 
ــن الــــخــــارج، ســــوف يـــبـــدو األمـــــر قــاســيــًا  مـ
ولكنه مألوف مع ذلك. شاب بريء يسوقه 
 مــــن الـــجـــالديـــن 

ٌ
ــــى املــــــوت شــنــقــًا حـــفـــنـــة إلـ

هــذه اللحظة مــن الــداخــل؟ مــا هــي الصور 
الــتــي تــعــُبــر مخيلته فــي تــلــك الــلــحــظــات؟ 
هل تبقى مخيلته قــادرة على استعراض 
ألــم املشنقة أكثر من  الصور؟ هل يخشى 
مــوتــهــا؟ أم ربــمــا يــشــعــر بــالــســخــريــة؟ يا 
لسهولة أن تتساعد هذه األيدي اليابسة 
بعد  تنهمك  أن  قبل  »قتلي«،  إنــجــاز  على 
ذلـــك كــل يــد بــشــؤونــهــا الــيــومــيــة الــتــافــهــة، 
االتــكــاء  أو تساعد على  تشعل ســيــجــارة، 
إلــى حــائــط، أو على استطالع الــوقــت، أو 
الغبار  الهاتف املحمول أو تنفض  تتفقد 
عن املالبس. إنها تواصل حياتها التافهة 
بــعــد أن قطفت حــيــاة أخـــرى بــكــل بساطة 

واعــتــيــاد أو قــل بــكــل »تــفــاهــة«. أال يشعر 
املرء بالدوار؟ حالة معكوسة للدوار الذي 
يــصــيــب املــــرء حــني يــحــاول أن يتخيل ما 
الــكــون. النقلة مــن الــعــدم إلى  قبل وجـــود 
الــوجــود. ثم من الوجود إلــى العدم. كيف 
يستوعب املــرء هذا العبور الــذي ال يمكن 

عكسه، وال يمكن قّصه آلخرين؟
ــــاذا ال تـــقـــاوم الــضــحــيــة الــتــفــاف الــحــبــل  ملـ
على العنق؟ ملــاذا تستسلم؟ هل يمكن أن 
نفهم نحن »الناجني« استسالم الضحية 
كيمياءها  اللحظة  لتلك  أن  أم  للمشنقة؟ 
التي ال يشعرها إال من عبرها؟  الخاصة 
ليس لنا إال أن نتساءل. ولن ندرك الجواب 
إال إذا عبرنا ذلــك املــمــر الــرهــيــب، الـــذي ال 
به  نــبــوح بما شعرنا  أن  بــعــده  لنا  يمكن 

أو أدركناه. 
)كاتب سوري(

ــاف شنيعة  ــ الــقــســاة. يــمــكــن إضـــافـــة أوصـ
للجالدين وخشونتهم وموت إحساسهم 
االستفاضة  ويمكن  تصّرفاتهم.  وقــســوة 
الــبــريء. ويمكن،  التعاطف مع الشاب  في 
ــة الــحــالــة الــتــي جعلت مثل  بــال شـــك، إدانــ
ــلـــحـــدوث. غــيــر أن كل   لـ

ً
هــــذا األمـــــر قـــابـــال

هــذا يبدو مألوفًا مــن الــخــارج، ألنــه يتاح 
لــك، أنــت »الــخــارجــي«، أن تــكــّرر التجربة. 
الــحــدث يــتــكــّرر، والـــخـــارج يــراقــب الــحــدث 
املــتــكــّرر، والــتــكــرار يخلق االعــتــيــاد، ولكن 
ــارج.  مــن الـــداخـــل، ال مجال  ــخـ فــقــط مــن الـ
لــلــتــكــرار. مـــوتـــك ال يـــتـــكـــّرر. ال مـــجـــال ألن 
تصبح الــحــالــة مــألــوفــة مــن الـــداخـــل. بعد 
ــــي الـــــعـــــدم. عـــلـــى بــعــد  ــل فـ ــدخــ لـــحـــظـــات تــ
ــمـــوت، بـــوضـــوح شــديــد  خـــطـــوة واحــــــدة تـ
ــد. مـــوتـــك مـــلـــمـــوس ووشـــيـــك  ــ وتـــأكـــيـــد أشــ
إلــى حــد أن ذاتـــك الحية تــشــهــده. إلــى حد 
أن ذاتــك الحية تشفق عليك، وتنظر إليك 
تــوّدع نفسك بنفسك. كأنك  كــراحــل. كأنك 
وتـــرى نفسك  املــشــنــقــة  إلـــى  تسبق نفسك 
ـــق. كــيــف يـــــدرك املـــرء 

ّ
مــعــلــقــًا قــبــل أن تـــعـــل

الخميس 30  مارس/ آذار  2017 م  2 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 941  السنة الثالثة
Thursday 30 March 2017

الخميس 30  مارس/ آذار  2017 م  2 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 941  السنة الثالثة
Thursday 30 March 2017

تصويب
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َرار.
ُ
ى بعشبة امل

ّ
مغط

 نادٍم
ِّ

في خيال كل
..  مشّرٌد، خبيٌث، ليليٌّ

ٌ
قاتل

متآٍخ مع قتالُه.. غيُر ُمَجاٍف.
هم بماء املجاِز

ُ
يغسل

هم 
َ
يقصقُص سوالف

ررهم..
ُ
ُس غ

ّ
يمل

 نـــارّيـــِة 
َ

ــمــهــم، فـــي ســـراويـــل
ّ
ويــســل

طٍة 
ّ
اللون، مخط

ــلـــزهـــور  ــــِهــــمــــِة لـ
َّ
ــِة الــــن ــ ــّريـ ــ ــبـ ــ إلــــــى الـ

املتبرعمِة على 
أِسّرة الضيوف.

لو ملكُت أمري، النطلقُت 
وحيدًا 
عاريًا 

في البراري
ب 

ْ
وتمّددُت تحت شجرة ُدل
حيث أستديُر عن الدنيا 

صوَب الوجِع، الوجِع الذي 
ُد، خافتًا، عند رأس الهناءة. يهوِّ

)شاعر كردي سوري، من 
مواليد القامشلي 1980، مقيم 
في أملانيا. ترجمة عن الكردية: 
أمير الحسني(

في خيال 
كل نادم

أمير الصّفار )يسار( في الحفل

»رقص روحاني«، ناجية ميحادجي، 2013

وقفة
عبد الهادي السعيدمع

عبد الهادي السعيد

شــاعــر وكـــاتـــب ومــتــرجــم مــغــربــي مـــن مــوالــيــد 
الرياضيات  بالقرب من مراكش. درس   1974
هـــنـــدســـة  فـــــي  وتــــــخــــــّرج  ــفــــرنــــســــي  ــ ال واألدب 
االتـــصـــاالت. صـــدر لــه فــي الــشــعــر: »تفاصيل 
 ،)2003( وأخــواتــهــا«  و»ال   ،)1996( الــســراب« 
ــدائــــق  ــــحــ و»ال  ،)2004( ــة«  ــدهــــشــ ــ ال و»روتـــــــــني 
وفــي   ،)2015( عــلــى صــــــواب«  دائـــمـــًا  لــيــســت 
اللطيف  لعبد  العزيز«  »قريني  ديــوان  الترجمة 
اللعبي )2015(. كما صــدرت له روايــة »شامة 
اخــتــيــرت ضمن  والـــتـــي   ،)2015( والــشــمــس« 
أفــضــل خمسة أعــمــال ســرديــة ضمن »جــائــزة 

املغرب للكتاب« )2016(. 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، صــــدرت لـــه مــســرحــيــة في 
ــوس أو لــــي مــو  ــتــ ــاركــ ــفــ ــ بــــاريــــس بــــعــــنــــوان »أن
عــمــلــني  فــــي  وســــاهــــم   ،)2002( ــروازي«  ــ ــكــ ــ ــ دي
 )2016( رمــــضــــان«  دي  »إيــــمــــوا  جـــمـــاعـــيـــني: 

و»أصوات من املغرب« )2016(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


