
الحــقــًا(.  التصحيحات  )ســتــأتــي  تشطيبات. 
تقول املخطوطة:

»أنا ال أحّب وطني.
ُد غير قابٍل لإلمساك به. جه املجرَّ توهُّ

ى لو بدا األمر سّيئًا(
ّ
لكن )حت

فسوف أهُب عمري
ألجل عشرة أماكن منه،

وبعض الناس،
واملوانئ، وغابات الصنوبر، والِقالع،
مدينة متهالكة، رمادية، ومتوحشة،

وجوه مختلفة من تاريخه
جباله

)وثالثة أو أربعة أنهار(«.
الــفــاصــلــة بــعــد »تــاريــخــه« والــنــقــطــة األخــيــرة 
مفقودتان. لقد نشرت هذه القصيدة وكتابات 
ة »كــواديــرنــوس ديل 

ّ
فــي مجل أخـــرى غيرها 

القرن،  منتصف  جيِل  ة 
ّ
مجل وهــي  فيينتو«، 

والــتــي كتب عنها مــديــرهــا هــوبــرتــو باتيس 
كــتــاب مـــذكـــرات. فـــي عـــام 1969، تـــم تضمن 
»خيانة عظمى« في ديوان »ال تسألني كيف 
بــهــذا   )1986 ـ   1964 )قــصــائــد  الـــزمـــن«  يـــمـــّر 

الشكل:
د  جه املجرَّ »أنا ال أحّب وطني. توهُّ

غير قابل لإلمساك به.

خوسيه إيميليو باشيكو

ــا ألونــامــونــو، ال يــهــّم مــا يريد 
ً
وفــق

املــؤلــف قــولــه، ولــكــن مــا يــقــولــه من 
يــكــون قــصــده ذلـــك. لطاملا  أن  دون 
اعتقدُت أن النص املطبوع هو نصف القصيدة. 
فــالــشــعــر يـــحـــدث أو ال يـــحـــدث فـــي الــلــقــاء مع 
الــغــيــريــة، والــتــي هــي بحكم تعريفها  تــجــربــة 
 مـــا كــنــت »أرغــــب 

ّ
ــعــة ومـــذهـــلـــة. كــــل

ّ
غــيــر مــتــوق

ــوٌد عــلــى الــصــفــحــة. مـــا قلته  فـــي قـــولـــه« مـــوجـ
القّراء والقارئات. »دون أن أقصد« سيكتشفه 
ربــمــا كـــان نـــصُّ »خــيــانــة عــظــمــى« هــو النص 
ــوٌد مــســتــقــل مــن  ــ ــ ــان لــــه وجـ ــ ــــذي كـ الـــوحـــيـــد الــ
بــن نــصــوصــي الــشــعــريــة. وضـــع لــه أوســكــار 
لــحــنــًا مــوســيــقــيــًا عــــام 1977، وفــي  شــافــيــث 
اخــتــاره خوسيه ماريا غيلبينثو  عــام 1985 
عــنــوانــًا ملــنــتــخــبــاٍت مـــن أعــمــالــي نــشــرهــا في 
مدريد. الفضل ليس لي، بل للقصيدة ذاتها. 
قت شيئًا خــارجــًا عــن إرادتـــي، أي أن 

ّ
فقد حق

العديد من األشخاص اشتركوا في التعاطف 
مــعــهــا. اآلن تــعــتــقــد »مـــنـــشـــورات دانــوســيــا« 
أنـــه قــد يــكــون مــن املــثــيــر لــالهــتــمــام الــتــحــّدث 
عــظــمــى«، وحولها،  »خــيــانــة  وراء  يكمن  عما 
وما وراءهــا، وقد دعتني لتقديم مسّوداتها 

وتأّمالتي حولها.
ى 

ّ
لست معتادًا أن أحتفظ باملخطوطات، حت

ــــ كما  ال أمتلئ بمزيٍد مــن األوراق. ومــع ذلــك 
أت قبل عشرين عامًا لكتابة  لو كنت قد تهيَّ
ــ أحتفظ بدفتر من عــام 1966  هــذا االعــتــراف 
فــيــه الــعــديــد مـــن الــقــصــائــد الــتــي ظــهــرت في 
الـــزمـــن« )1969(. من  »ال تــســألــنــي كــيــف يــمــّر 
بعض تلك القصائد ثّمة ما يصل حتى عشر 
املخطوطة  فــإن  أخــرى،  صياغات. من ناحية 
ــتـــي ال يــمــكــن  »خـــيـــانـــة عـــظـــمـــى«، الـ ــل لــــ ــ األصــ
تـــزويـــرهـــا بــســبــب الــــــورق املـــصـــفـــّر، وطــريــقــة 
والتالشي  الــوقــت،  ذلــك  فــي  ّية 

ّ
الخط كتابتي 

الــــــــذي خــــضــــع لـــــه الــــحــــبــــر، يــــتــــبــــّدى دونــــمــــا 

كلمٌة 
في الزمن

كنّا أبرياء من المفهوم الذي يُسّمى اآلن »التناص«، وكنا ما نزال نعيش في ظّل الرعب الذي مّس 
النقد المكسيكي في الخمسينيات: البحث المهووس عن »التأثيرات«. إذا تحّدثت عن »نهر« فإّن التعليق 

الحتمي سيكون: يتبع نيرودا في ديوانه »إقامة في األرض«

يذهب القارئ إلى 
النّص مثلما يذهب 

إلى موضوع. يقطع 
إليه مسافة، ال يدخله 
بل يراقبه، يقلّبه وفي 
ظنّه أّن على النّص أن 

يمنح نفسه للقادم إليه

تارًة موجة وتارًة أخرى ُجسيمًا
إيضاحات الشعر 

والخيانة الُعظمى

)Getty( 2009 خوسيه إيميليو باشيكو خالل استالمه »جائزة ثربانتس« عام

أنا في خدمة 
النصوص، وال أّدعي 

استعمالها في خدمتي

القراءة الحّرة المفتوحة 
تعني أن القارئ 

يعيد تنظيم سياقه

يحدث الشعر عندما يجد 
شخص آخر كلمات لما 

نفّكر به ونحّسه

قصيدة  على   ،1973 عــام  عــثــرُت، 
بشكٍل  تــقــول  إســبــريــو  لــســلــفــادور 
في  قوله  حاولت  ما  بكثير  أفضل 
وقد  عظمى«.  »خيانة  قصيدتي 
ــون  رام على  باالعتماد  تملّكتُها 
شيراو وقاموٍس كاتالوني - قشتالي. 
المعبد«  فــي  أغــنــيــة  ــة  ــاول ــح »م
الشعري  ــي  ــوان دي فــي  ــودٌة  ــوج م
يسحبها  »ُجزرٌ   :1976 عام  المطبوع 
الزمن، جعلها  التيار«. بعد عقد من 
لي  وأبــرَز  حداثًة،  أكثر  لألسف  التاريخ 
أن الشعر يحدث عندما يجد شخٌص 
ما  لتسمية  الدقيقة  الكلمات  آخــر 

نفّكر فيه ونُِحّسه

كلماُتنا يقولها اآلخرون

2425
ثقافة

إطاللةشهادة

فعاليات

بــدا األمــر سّيئًا( فسوف أهُب  ى لو 
ّ
لكن )حت

عــــمــــري ألجـــــل عــــشــــرة أمــــاكــــن مــــنــــه، وبــعــض 
الناس، واملوانئ، وغابات الصنوبر، والقالع،

مدينة متهالكة، رمادية، ومتوحشة،
وجوه مختلفة من تاريخه،

جباله
)وثالثة أو أربعة أنهار(«.

اآلن، بــعــد ســنــوات عــديــدة، ال أتــذكــر مــا إذا 
كـــنـــت قــــد تـــوّصـــلـــت إلـــــى هـــــذه الـــتـــعـــديـــالت 
على  بناًء  أو  الشخصّي  تقديري  على  بناًء 
نــصــيــحــة الــصــديــقــن الــلــذيــن قـــامـــا بـــقـــراءة 

املــخــطــوطــة. أنـــا مــّمــن يــؤمــنــون بـــأن صــداقــة 
 شيٍء 

ُّ
الشعراء هي أفضل ما في الشعر. كل

ــمــتــه من 
ّ
ــا تــعــل ــاء مـ ــاُدل. ال ُيــمــكــن إحـــصـ ــبــ تــ

الشعراء الكبار، في أعمالهم وفي أعمارهم، 
ومــــن مـــعـــاصـــرّي، وحـــتـــى أكـــثـــرهـــم شــبــابــًا، 
الذين ما يزالون مستمّرين في تعليمي. ال 
 مضايقة أصدقائي بقراءة أعماٍل 

ً
أحّب عادة

غير مكتملة. فقط في ذلك الحن كسرُت هذه 
العادة الجّيدة.

العالقة بين الوقائع
 أو مــّرتــن فــي الشهر، كنُت أجتمع مع 

ً
مـــّرة

غــابــريــيــل زيـــد وخــوســيــه كــارلــوس بيسيرا 
اللذين كانا قد نشرا للتّو كتابن مدهشن: 
الوقائع«  بن  و»العالقة   )1965( »املتابعة« 
دائمًا، كنا بعيدين  )1967(. ومثلما يحدث 
جــــدًا عـــن تــخــّيــل مــــوت بــيــســيــرا عــــام 1970، 
صيُر أنا وزيد ناشريه بعد موته 

َ
وسوف ن

ر«، 1973(.
ُ
)»الخريف يجوب الُجز

تجّرأ غارسيا ماركيز على قول ما لم نجرؤ 
على التعبير عنه: نحن نكتب حتى يحّبنا 
أصدقاؤنا. قليلة هي األشياء التي تؤذينا 
ض للصّد من أولئك الذين  كما يؤذينا التعرُّ
نــفــتــرض أنــهــم مــحــاورونــا الــطــبــيــعــّيــون. ما 

الجيل  الصداقة بن شباب من نفس  يمّيز 
هــو أن املـــودة والــدعــم املــتــبــادل ال يــحــوالن ــ 
ــ دون املوقف النقدي.  على العكس من ذلك 
 أكبر تغدو هذه العالقة 

ٍّ
)بن َمن ُهم في سن

أكثر صعوبة تدريجيًا(.
 

ّ
ــة أقــــل ــقـــديـ  نـ

ً
ــة ــعــ ــراجــ ــد قــــد أجـــــــرى مــ ــ ــان زيــ ــ كــ

حماسة ــ إن لم نقل عديمة الحماسة ــ لديوان 
»استراحة النار« الصادر عام 1966 )نشرها 
في »ليير بويسيا« عام 1973(، وقد أدى ذلك 
التقليل منها.  بــداًل من  تعزيز عاطفتنا  إلــى 
عـــاٍل تقريبًا مع  بــصــوت  تــجــادلــت  ليلة،  ذات 
الــحــديــدي«، الذي   عنوان »الــتــاج 

ّ
بيسيرا ألن

 
َ
لــي عنوان يبدو  كــان  الــرائــع،  لديوانه  منَحه 
 
ّ
عًا. وبما أن فيلٍم فاشّي؛ بدا لي ذلك أمرًا مروِّ

التصحيح،  فــي مرحلة  يــزال  مــا  كــان  الكتاب 
فقد وافق أخيرًا على أن يضع له عنوانًا آخر: 
إين  )بينما »بويسيا  الوقائع«  »العالقة بن 
موفيميينتو« ما زالت تذكر الكتاب املطبوع 

باسم »التاج الحديدي«(.
)ترجمة عن اإلسبانية: خالد الريسوني(

القراءة رنين بين شوكتين

المتحف  حتى منتصف الشهر الجاري، يتواصل المعرض االفتراضي الذي أطلقه 
ويضيء  الماضي،  إبريل  نيسان/  منتصف  منذ  اإللكترونية  منّصاته  على  العراقي 
أبرز األمثال في األدب الرافديني القديم، التي تمثّل مدّونة فلسفية أخالقية يزيد 

عمرها عن أربعة آالف عام، من خالل استعراض العديد من النقوش األثرية.

الرائع  إلى  العجيب  من  معرض  المقبل  الشهر  من  عشر  الثالث  حتى  يتواصل 
»رواق  في  الماضي  الخميس  افتتح  الذي  حليمة  بن  ليلى  المغربية  للتشكيلية 
لوحة  عشرة  خمس  المعرض  يضّم  تطوان.  بمدينة  ثقافي«   - السوسيو  المركز 
الورق، وتتناول عوالم غرائبية  أو  القماش  الرسم على  تستخدم في معظمها 

من الرموز واألشكال.

السبت  مساء  من  السادسة  عند  افتراضيًا  لقاء  عّمان  في  الفنون  دارة  تنّظم 
َديْن،  تراب،  بعنوان  غرافي  موناليزا  مريم  اإليرانية  والباحثة  الفنانة  مع  المقبل 
موت، بيانات. تناقش الفنانة فكرة »النفط الجديد هو البيانات« التي صاغها عام 
طبيعي  كمصدر  البترول  حول  هومبي  كاليف  البريطاني  الرياضيات  عالِم   2006

محدود في صميم األسواق المالية العالمية والحروب حوله.

تقّدم فرقة عالم موازي، عند التاسعة من مساء غٍد األحد، على خشبة مسرح 
»مركز الحرية لإلبداع« في اإلسكندرية، مسرحية حلو زي عزيزة، من تأليف محمد 
عبد القادر وإخراج محمد فاروق. العرض يستند إلى حكايات من التراث القصصي 

المصري والعربي، مثل األميرة زمرّدة وعلي بابا، ممزوجًة بالخيال.

محمد األسعد

انة 
ّ
 رن

ً
ماذا لو كان الكاتب والقارئ شوكة

انة أخرى، وينبثق 
ّ
تتصادى مع شوكٍة رن

من هذا التصادي شيٌء ثالث، يتبّدل معه 
 ويــتــبــّدل الــكــاتــب؟ سيكون لدينا 

ُ
الــقــارئ

ق فــي الــتــصــادي، فــي العالقة 
ّ
نــصٌّ يتخل

 
َ

بــــن مـــوجـــتـــن، أو بــــن كـــائـــنـــن أشـــــرف
ـــتـــه الــقــِلــقــة، 

ّ
ــد مــنــهــمــا عــلــى حـــاف ــ  واحـ

ُّ
ــل كــ

لــلــرنــن،  نفسيهما  ُيــســِلــّمــان  كــائــنــن  أي 
د، لــلــجــانــب اإلنـــســـانـــي فــيــهــمــا،  ــدُّ ــَحــ ــ

َ
ت

ّ
ــال لــ

 لــلــتــداخــل 
ً
أي ملـــا يــجــعــل أحــدهــمــا قـــابـــال

ــان،  ــتـ مــــع اآلخـــــــر مــثــلــمــا تــــتــــداخــــل مـــوجـ
ولــيــس كــمــا تــتــصــادم ُكــرتــان فــي مخّيلة 
واألنــت  األنـــا  التقليدي.  الفيزيائي  كـــوِن 
الــصــوت   

ّ
لــفــظــتــان ال يـــصـــدر عــنــهــمــا إال

الخاوي إذا تباعدتا، فتشغالن مجااًل ال 
 نّص. على 

ُ
 قارٍئ وال هو مجال

ُ
هو مجال

النقيض من هذا، حن يصبح األنا/آخر، 
ــي ومـــا يــتــلــقــى فـــي مــقــاٍم 

ّ
يتمظهر املــتــلــق

القراءة  معه.  يان 
ّ
يتجل واحــد،  موسيقيٍّ 

 يسمح بالخروج 
ٌ

 شــوكــتــن، مــجــال
ُ
رنـــن

ــا/أو إلــى حــالــٍة كالهما معًا  مــن حــالــة إّمــ
 ال 

ٌ
ــر، أو أشـــيـــاء أخـــــرى؛ حـــقـــل ــ ــــيء آخـ وشـ

 في هذا اللقاء بن نص وقارئ.
ّ

يوجد إال
 إلـــى الــنــصِّ مثلما 

ً
 عــــادة

ُ
ــارئ ــقـ يــذهــب الـ

إليه مسافة،  إلــى موضوع. يقطع  يذهب 
موه 

ّ
عل كما  به 

ّ
يقل يــراقــبــه،  بــل  يدخله  ال 

 وحــتــى نــضــوجــه، أي 
ً
مــنــذ أن كـــان طــفــال

ــة ال تــعــود   رّيـــانـ
ً
إلــــى حـــن يــصــبــح ثـــمـــرة

صالحة لغير السقوط عن غصنها. وفي 
ه أن على النصِّ أن يمنح نفسه للقادم 

ّ
ظن

ــن يحاول 
َ
مِل إليه، للمغتصب، أو للغازي، 

أفــعــال االغتصاب   عــن أن 
ً
امتالكه، غــافــال

 
ً
 وفــاصــال

ً
ــك تقيم مــســافــة

ُّ
والــغــزو والــتــمــل

بن النصِّ وسياق القارئ.
ــراب الــــنــــص عــــن ســيــاق  ــ ــتـ ــ ومـــــا قـــيـــمـــة اغـ
ــنـــان،  الــــقــــارئ أو الـــعـــكـــس؟ يـــتـــصـــادم االثـ
فــإّمــا أن يــخــضــع الــنــصُّ لــســيــاق الــقــارئ 
ويندرج في مألوفه، في سياقه اإلدراكي 
املسَبق، أي الصور التي يدرك العالم من 
خاللها، أو أن يستعصي، وعندها ُيبَعد 
، وتــفــقــد 

ُ
ـــف الــــرنــــن

ّ
 بــســاطــة. ويـــتـــوق

ّ
بــكــل

ــْوجــّي، وتستقر في 
َ
 شوكة جانبها امل

ّ
كــل

نة، آمنة في 
ّ
 مطمئ

ً
حّيزها الفقير، منغلقة

ســيــاق مــاضــيــهــا، ولــيــس فــي ســيــاِق أفــٍق 
الــحــق؛ سبيل أن  واعـــد كــمــا هــو السبيل 
ق كل طرف سياقه، ويتشّوف، ويقلق، 

ّ
يعل

ه أيًا 
ُ
ويغادر الوتد الذي ربطه به محيط

كان هذا املحيط، ثقافيًا أو اجتماعيًا أو 

ــة، املــســرح،  فــن الــشــعــر، الــتــشــكــيــل، الـــروايـ
املوسيقى... وما إلى ذلك.

ــثـــر  ــو أكـ ــ ــــصُّ املــــقــــصــــود بـــالـــطـــبـــع هــ ــنــ ــ الــ
الــنــصــوص قــــدرة عــلــى أن يــكــون مــجــااًل 
لــتــعــّدديــة األصــــوات، وتــعــّدديــة الجهات، 
تــــارة وُجسيمًا   

ً
مــوجــة يــكــون  كــيــف   

ّ
وإال

ــــرًا، ال هــو  تــــــارة أخـــــــرى، أو شــيــئــًا مــــحــــيِّ
باملوجة وال هو بالُجسيم، فال نستطيع 
ــو هــذا   بــعــبــارة مــتــنــاقــضــة )هـ

ّ
وصــفــه إال

ــد( إن لــم يــتــعــّدد؟  وغــيــر هـــذا فــي آن واحــ
الــتــعــّدُد ال يتقّدم آمـــرًا مــهــّددًا حــن تعلو 
ــّدُد هو  ــهــ ــُر واملــ ــ ــــوات وتـــتـــمـــّوج. اآلمـ األصــ
الصوُت الواحد، هو الجسيم املتحّيز في 
أو  الظاهر  األســـود،  الثقب  فــي  تجويفه، 
املستتر فــي أغلب األحــيــان، ذلــك الــذي ال 

يقود إلى زمن ماٍض وال ُمقبل كما ُيشاع، 
بل يصبح الزمن فيه صفرًا.

 صـــوت بنكهته 
ّ

الــتــعــّدُد، أي حــضــور كـــل
ــأّمـــالتـــه الـــخـــاّصـــة، حـــضـــوٌر بـــال جهة  وتـ
النوُر حن  يتقّدم  يتقّدم مثلما  مــحــّددة، 
يــضــيء مـــا حــولــنــا ويـــتـــرك لــنــا حــريــة أن 
نذهب في هذا االتجاه أو ذاك. النوُر، بهذا 
والحوار  د  التعدُّ الــذي هو  النوُر  املعنى، 
 هــويــة 

ّ
والـــســـيـــاق املـــفـــتـــوح، ال يــمــتــلــك إال

 
ُّ

 شـــيٍء وكــل
ُّ

ــنــيــر بــال تمييز. ُيــضــاء كـــل
ُ
امل

الــذي  نفسه  بالحنان  عاطفة   
ّ

وكـــل كــائــن 
ينشره ضياُء القمر األزرق الخفيف، لون 
الفاختة،  نسميها  الــتــي  الحمامة  ريــش 
فـــوق أشــبــاحــنــا الــعــابــرة وفـــوق أوهــامــنــا 

وحماقاتنا.
نحن من هذا العالم ونشارك في صنعِه 
دون  نتج أو نشاهد. نحن محدَّ

ُ
ن بكل ما 

أحيانًا عند أدنى درجات الوعي، ولكننا 
يبلغ  الــنــور عندما  مثل  ديــن  مــتــحــدِّ غير 
نتجه وينتجني، 

ُ
أ أنا/آخر، نصٌّ  ذروتــه. 

ولن يقرأني سوى قارئ ُينتجني وأنتجه 
في الوقت نفسه.

)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

تًا، إلى أن 
ّ
اقتصاديًا أو عقائديًا، ولو مؤق

يرسو زورقــه املتمايل على جــودّي بحٍر 
كما يقول بّحارة شواطئنا العربية الذي 
بــحــارًا وبــحــارًا قبل أن يتحّولوا  خــبــروا 
إلى تماثيل صامتة على رفوف املتاحف 

واملكتبات.
 فــي الــنــصِّ يعني االنــتــقــال إلــى 

ُ
الـــدخـــول

ــة، حـــركـــة ذبـــذبـــات  ــّيـ ــرورٍة حـ ــيــ ــاِل صــ مـــجـ
حّرة بن سياِق قارٍئ يتعّرض لالهتزاز، 
ــــاج حــن  ــــجـ ــاالرتـ ــ ــدأ بـ ــبــ ــاق نــــــّص يــ ــ ــيـ ــ وسـ
ــنـــص، أّي  ــي الـ ة. الــــدخــــول فـ ــراء ــ ــقـ ــ نـــبـــدأ الـ
ر، يعني أن  ـــَحـــرِّ

ُ
نــص، وخــاصــة الــنــّص امل

فــي أذهاننا  املــغــروســة  الــصــوُر  تتعّرض 
إلى االرتجاج، أن تتحّرر من ماضيها، أو 
من سالسل شبه الكينونة التي تتوّسط 
بــيــنــهــا وبــــن الــــواقــــع، تـــتـــحـــّرر مـــن شبه 
الواقع الذي هو إلى الوهم أقرب، تصبح 
الصياغة.  إلعــادة  وقابلة  للشّك  موضعًا 
ة الـــحـــّرة املــفــتــوحــة تعني أن  هـــذه الـــقـــراء
ُيــخــرج  الــقــارئ يعيد تنظيم ســيــاقــه. قــد 
النص وعيًا جديدًا ليس على مثال.  من 
 
ّ
فن غاية  ق 

ّ
يحق قد  بكلمة مختصرة،  أو 

 يــمــكــن أن نــفــكــر فــيــه؛ 
ّ
الــكــتــابــة أو أي فـــن
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

هنري ماتيس، زيت على قماش

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
املوسيقية  الــســاحــة  إلـــى  الـــعـــودة  تشغلني 
ــة مـــن خـــالل الـــعـــروض الــحــّيــة بعد 

ّ
املــســتــقــل

ــف لــظــروف صحية 
ُّ
فــتــرة طــويــلــة مــن الــتــوق

الجائحة  الــســوق بسبب  تزامنت مــع ركــود 
العاملية.

■ ما هو آخر عمل صدر لِك وما هو عملِك املقبل؟
آخر أعمالي أغنية بعنوان »صاحي« اكتمل 
إنتاجها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

املاضي. 
ــر إبــــراهــــيــــم عــبــد  ــاعـ ــن كـــلـــمـــات الـــشـ وهـــــي مــ
حشيش،  ياسر  املوسيقي  وتوزيع  الفتاح، 

أّما األلحان فأنا من وضعها.

■ هل أنِت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
ــــى؛ فــبــالــنــظــر إلــى  مـــن غــيــر املــمــكــن أن أرضــ
الوراء، أقول في كل مّرة إنه كان يمكن دائمًا 
نجز األفضل، لكن بالنظر إلى اإلمكانات 

ُ
أن أ

إنني راضية تمامًا  القول  املتاحة، يمكنني 
عن السعي والنتيجة.

ــِك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ــّيــض ل
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
ــّيــض لــي ذلـــك كــنــت ســأخــتــار مــســاري، 

ُ
لــو ق

 ألن 
ً
ولكن في املقابل كنُت سأبدأ مبّكرًا قليال

لدّي الكثير ألفعله وألقّدمه.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟

أســاس  أي  على  التمييز  يختفي  أن  ى 
ّ
أتمن

عــنــصــري أو طبقي مــن الــعــالــم. أعــتــقــد بــأن 
من   

ً
العالم خطوة نقّرب  أن  انن 

ّ
كفن دورنــا 

هذا الهدف. 

■ شخصية من املاضي توّدين لقاءها؟ 
نينا  األمـــيـــركـــيـــة  الــفــنــانــة  الــتــقــيــت  لـــو  أوّد 
ســيــمــون. فلسفتها فــي كــتــابــة األغـــانـــي بل 
ــدًا لــي،  وكــيــفــيــة عــيــشــهــا لــلــحــيــاة مــثــيــرة جــ

وأحّس ببعض الشبه والتواصل معها. 

■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعودين إليه 
دائمًا؟

أّمي هي صديقتي املقّربة، هي دائمًا حاضرة 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع متلّقيه

أعتقد بأّن دورنا 
كفنّانين أن نقّرب العالم 

خطوة نحو العدالة

 أفكاري بخصوص 
ّ

في بالي وأناقش معها كل
املوسيقى قبل أن أشرع في تنفيذها. 

■ ماذا تقرئني اآلن؟
ــا، تــغــّيــرت  بــالــتــزامــن مـــع بــــدء وبــــاء كــــورونــ
ــيــــل إلـــى  ــيـــة وأصـــبـــحـــت أمــ عـــــاداتـــــي املـــعـــرفـ
مشاهدة األشرطة الوثائقية وأيضًا متابعة 
الـــقـــصـــص الــحــقــيــقــيــة وذلــــــك عـــلـــى حــســاب 
الــحــرج ألن أغلب  الــكــتــب. أشــعــر بقليل مــن 

قراءاتي سيبرية اآلن! 

■ ماذا تسمعني اآلن وهل تقترحني علينا تجربة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

بالطبع أنا منغمسة اآلن في سماع واكتشاف 
مشهد موسيقى التراب trap music املصري 
 Abyusif, Wegz, تــجــارب  تحديدًا  املشتعل، 
مــّمــن  الــكــثــيــر  ــم  ــرهـ ــيـ وغـ  Marawan Pablo
نجحوا فــي خلق صــوت مصري ممّيز كان 

هو الـtrend لفترة. 

وقفة
شيرين عبدهمع

الكويت  مــوالــيــد  مــن  ومــلــّحــنــة مــصــريــة  ية 
ّ
مغن

الــغــنــائــيــة عــام  بـــــدأت مــســيــرتــهــا  عــــام 1985، 
2010، وفي 2016 تفّرغت ملشاريعها الفردية 
املوسيقى  حــول  للمقاالت  كتابتها  جانب  إلــى 
ــا: »ســحــابــة  ــهـ ــيـ ــانـ ــن أغـ ــّددة. مــ ــعــ ــتــ لــصــحــف مــ
أغانَي  قــّدمــت  يــريــج«. كما  صــيــف«، و»الشعب 
شهيرة في قراءات موسيقية جديدة مثل »أهو 
دا اللي صار«، و»بتغني ملني«، و»أهيم شوقًا«، 

و»يّما مو ويل الهوى«.

بطاقة

شيرين عبده

يجد الشاعر والسارد املكسيكي خوسيه إيميليو باشيكو، في الحديث عن قصيدته »خيانة 
 ملنظوره في الكتابة وإعــادة الكتابة، باعتبارهما خلقًا وإعــادة خلق للنصوص. 

ً
ة
ّ
عظمى«، تعل

ت دائمًا مرافقة للكتابة، مثل مفهوم التناّص 
ّ
 الفرصة للحديث على إشكاالت ظل

ّ
بل إنه يستغل

 كتابة ال 
ّ

والكتابة باعتبارها إعــادة إنتاج بشكل ما للمقروء من النصوص. فهو يرى أن كل
ر، بحيث تغدو النصوص ذات أسالف وجذور ضاربة في 

ّ
تتّم بمعزل عن تبادل التأثير والتأث

ق فرادته من دون 
ّ
التماهي مع اآلخر. هل يكتب مبدع النصوص بعيدًا عن التناسخ، وكيف يحق

أن ينفي أسالف النصوص وجذورها، مثلما نجد عند كيليطو أو بورخيس أو غيرهما؟ 
)املترجم(  


