
 
ً
ـــل فـــرضـــيـــة

ّ
ــة مـــضـــحـــكـــة تـــمـــث ــوريــ ــاتــ ــكــ ــاريــ كــ

متخيلة.
ال أعتقد أن هــنــاك وجـــودًا لقصيدة مــن هذا 
النوع، أو في مثل هذا الوضع، ألن القصائد 
ــتـــعـــّددة بـــتـــعـــّدد الـــشـــعـــراء، ومــــا ُيــصــيــبــهــا  مـ
بفعل  إنــمــا يصيبها   

ً
مــتــفــّرقــة أو   

ً
مــجــتــمــعــة

هذا الشاعر أو ذاك. أعني أن األزمــة ــ إن كان 
هناك من أزمة ــ هي أزمة شعراء، أو بتبسيط 
أكثر، هي أزمة أفراد من الجنس البشري لم 
يعودوا قادرين على كتابة قصيدة تنسجم 
مع طموح متسائلني أو قّراء أو طموح ثقافة.

يــصــدر كما يبدو  ثــقــافــي،  هــنــاك مطمٌح  إذًا، 
ــاط قـــد تـــكـــون صــحــافــيــة  ــ ــٍط أو أوســ ــ عـــن وسـ
أو ســيــاســيــة أو أدبـــيـــة أو اجــتــمــاعــيــة، تــرى 
ــا ُيــكــتــب وُيـــنـــشـــر مـــن شــعــر يــعــجــز عن  أن مـ
ثقافي  أو  اجتماعي  أو  نفسي  ِفــْعــٍل  إحـــداث 
كما كان يحدث في املاضي، أو يتجاوب مع 
إلــى هــذه القضية أو تلك.  حــاجــات االلتفات 
ــذه األوســـــاط ـــــ عــلــى األغـــلـــب ـــــ بني  وتـــربـــط هـ
هذا وبني انكسارات وأحداث وهزائم أّمٍة أو 
شعب. وبذلك تختلق رابطًا سببّيًا بني هذه 
االنــكــســارات وعـــدم الــتــفــات الــشــعــراء إلـــى ما 
يشغلها، أو اتجاههم نحو دواخلهم؛ انكساُر 
أمة، أو ما ينزل بها من نوازل، يفّسر انكساَر 
شـــعـــراء، وتــفــّســر هزيمتها حــني تــحــدث في 
معركٍة هزائَم شعراء. وكذلك العكس أحيانًا. 
 هــــذا االنـــكـــســـار وتـــتـــمـــرأى هــذه 

ُ
كــيــف َيـــْمـــثـــل

جاه 
ّ
الهزيمة؟ إنهما يمثالن ويتمرأيان في ات

الــشــاعــر بــقــصــيــدتــه نــحــو الــــداخــــل، وفـــقـــدان 
االتــصــال بــني قصيدته والــخــارج، وتحديدًا 

ما يدور فيه من أحداث ووقائع.
متنّوعة  ألوســـاط  الثقافي  املطمح  هــذا  إذًا، 
املــــشــــارب والــــغــــايــــات يـــريـــد مــــن الـــشـــاعـــر أن 
خذ طريقه إلى الخارج، 

ّ
يحمل قصيدته ويت

أن يقف على منبر أو في وســط ميدان، وأن 
صل قصيدته بما يدور حوله من أحداث، 

ّ
تت

وخصوصًا أن هناك حاجة ملحة، كما ترى 
أزمتني  ؛ فنحن نعيش 

ً
ــادة عــ ــاط  هــذه األوســ

ــزائــــم( وال تــكــون  أو أزمـــــات )انـــكـــســـارات وهــ
قصيدة الشاعر في نظرهم قصيدة حقًا إال 
 مع 

ً
صلت بالخارج، وتعاملت مباشرة

ّ
إذا ات

أحداثه وإلزاماته، وإال فهي في أزمة.
وفـــق هـــذا املــنــطــق، لــو افــتــرضــنــا عـــدم وجــود 
هــذه األحــــداث واإللـــزامـــات، هــل ستسمحون 
أم ستجدون  إلــى داخــلــه؟  بــالــعــودة  للشاعر 
أزمـــــات خــارجــيــة أخــــرى تــســحــبــه دائـــمـــًا من 

الداخل؟
هذا التكييف ملا ُيدعى »أزمة القصيدة« على 
ــود لــتــالزٍم  خــطــٍأ مـــن مــنــطــلــقــني: أواًل، ال وجــ
بالضرورة بني انكسار وهزائم أمة وانكسار 
وهـــزيـــمـــة شـــاعـــر. لــلــشــعــر قـــوانـــني انــكــســاره 
ة إلــى حــدٍّ مــا. فقد يكون 

ّ
وانــتــصــاره املستقل

املعاني   
ّ

بكل ــ  رديئًا  أي  ــ  ومهزومًا  منكسرًا 
ــتــــصــــارات  ــــي وســــــط انــ املـــــتـــــصـــــّورة، حـــتـــى فـ
ــاد األمـــــة، وقــــد يــكــون عــظــيــمــًا ورائــعــًا  ــجـ وأمـ

وسط الهزائم واالنكسارات.
ــل والـــــخـــــارج مــع  ــ ــداخـ ــ ــرادف الـ ــ ــتـ ــ ثـــانـــيـــًا، ال يـ
االنــكــســار والـــخـــســـارة واالتـــصـــال بــالــخــارج 
وما يدور من أحداث. هذا توصيف ال يصلح 
ملـــا يــدعــونــه »أزمـــــة الــقــصــيــدة«، ألن تــجــربــة 

محمد األسعد

 حــــدث ســيــاســي كــبــيــر أو 
ّ

ــع كــــل مـ
يتساءل  قومية،  أو  كارثة وطنية 
اٌد وشعراُء، أو عابرون، 

ّ
نق ويثير 

الراهن  الــزمــن  فــي  العربية  القصيدة   
َ
مسألة

ــبـــدأون الـــحـــديـــث عـــن »أزمــــة  ــيـ ــقـــريـــب، فـ أو الـ
الــقــصــيــدة«، ويــتــمــحــور األخــــذ والـــشـــّد حــول 
ظاهرة ُيساء فهمها كثيرًا، ولكنها تعّبر في 
الــوقــت نفسه عــن عـــدم رضـــا عــن ردود فعل 
الشعراء، أو عدم رّدهم تجاه األحداث، أو عن 
غّير شيئًا في 

ُ
ت القصيدة ال  بــأن  اإلحــســاس 

العالم من حولنا.
إثارة هذه املسألة، وبهذا التوصيف، أي أنها 
 إلى السؤال: هل 

ً
»أزمة قصيدة«، تدفع بداية

م 
ّ
ــاذا يعني أن تــتــأز هــنــاك أزمـــة قــصــيــدة؟ ومـ

القصيدة، هذه الكينونة التي ال تقوم بذاتها 
بقدر ما تقوم بفعل إنسان؟

ــوَد  ــذا الــتــوصــيــف وأشــبــاهــه وجـ يــفــتــِرض هـ
ــســّوَر إليها 

َ
ت قصيدة عربية واحـــدة وحــيــدة 

جمٌع من الشعراء األسوار، ودخلوا حديقتها 
استجابة لحاجتهم إلى »القصيدة« الناعسة 
 

ّ
تــحــت أفــيــاء شــجــرة، أو شــرفــة، وتـــنـــاول كــل

الجميع  ليتشارك  أطرافها،  من  طرفًا  شاعر 
 أوتــنــحــدر أو 

ّ
فـــي رفــعــهــا، فــتــفــلــت أو تــنــحــط

ــد ســـطـــورهـــا. هــــذه صـــورة 
ّ
تــتــشــابــك وتــتــعــق

ممدوح عزام

حـــني وصــــل كـــتـــاب ســـالمـــة مـــوســـى »حــيــاتــنــا 
الــســوريــة، عام  إلــى األســــواق  بعد الخمسني« 
1974، مطبوعًا في سلسلة »اقــرأ« التي كانت 
تصدرها »دار املــعــارف«، كنُت قد قــرأت كتاب 
الضمير  غالي شكري »سالمة موسى وأزمــة 
كئ على عنوان 

ّ
 جميل يت

ٌ
العربي«، وهو عنوان

ــة الــضــمــيــر  ــ ــ ــازار الــشــهــيــر »أزمـ ــ ــ ــــول هـ ــتـــاب بـ كـ
األوروبــــي«، كما يشير إلــى ذلــك غالي شكري 

نفسه في املقّدمة.
ــل فــي تــلــك الــســنــوات 

ّ
كـــان ســالمــة مــوســى يــمــث

العربية،  الثقافة  في  املمّيز  الراديكالي   
ّ
الخط

وقــــد اخـــتـــار أن يــكــون فـــي الــجــانــب املــعــارض 
التقليدية  الــثــقــافــة  له 

ّ
تمث مــا  ملعظم  الــشــجــاع 

املــحــافــظــة والـــجـــامـــدة فـــي الـــحـــيـــاة الــعــربــيــة. 
و»تــربــيــة  واألدب«،  ــيـــاة  »الـــحـ صـــاحـــب  وهــــو 
سالمة موسى«، و»كتاب الثورات«، و»مقاالت 

ـــ وهـــي عــنــاويــن  مــمــنــوعــة«، و» حــريــة الــفــكــر« ـ
تنشغل بــأكــثــر املــســائــل الــحــيــويــة الــتــي كانت 
اب 

ّ
الكت مــن  لجيله  الطبيعية  الــبــّوابــة  تشّكل 

من  البناء  وقضايا  املستقبل  اخــتــاروا  الــذيــن 
اد، 

ّ
النق أجل املستقبل. والراجح لدى عدد من 

ومن بينهم غالي شكري نفسه، أن شخصية 
إنما  كريم، في ثالثية نجيب محفوظ،  عدلي 
كما  لسالمة موسى،  الروائية  الــصــورة  كانت 
حــيــاة نجيب محفوظ  مــن  االســتــنــتــاج  يمكن 

نفسه.
كان  مــا  نفسه  روائــيــًا مثل محفوظ  أن  أعتقُد 
العالم  مــن  لشخصية  فنيًا  حــضــورًا  ليسّجل 
الواقعي لوال األثر الفكري العميق الذي تركه 

في نفسه حني التقى به في شبابه.
هذا هو الكاتب الذي سوف ُيصدر فيمًا بعد 
يمكن  كما  الكهولة،  عن  فيه  يتحّدث  كتابًا 
أن يتخّيل املرء حني يرى العنوان. والحقيقة 
ــّي، أن ينشغل  ــ أنـــه بـــدا غــريــبــًا، بــالــنــســبــة إلـ
ـــ  بالتنوير  ــســم شغله 

ّ
يــت ـــ  ـ نــهــضــوي  كــاتــب 

مــثــل تقديم  بــالــكــالم عــن مــســألــة شخصية 
النصائح لحياة املرء بعد الخمسني.

أزمة شعراء ال أزمة قصيدة

المتتبّع لكثير من الكتّاب 
العرب إبّان النصف األول 

من القرن 20، يالحظ 
اهتمامًا باليومي والعام 

في الوقت نفسه. 
اهتماٌم اختفى في 

أيامنا هذه

من المؤسف أن يُقاس 
حضورالشاعر بمعيار 

مالحقة الخارج وما يدور 
فيه من أحداث وأزمات، 

ألن تجربة الشاعر ــ أو 
الفنان بعاّمة ــ ال داخل 

لها وال خارج. عالم الشاعر 
أوسع من حدود هذه 
القضايا أو األزمات: هو 

حاضرٌ كتجربِة كشٍف 
مصيرّي ذي معني

تقف هذه الزاوية  
من خالل أسئلة سريعة 

مع صوت جديد 
في الكتابة العربية، 

في محاولة لتبيّن 
مالمحه وانشغاالته

الكاتب بوصفه ُمرشدًا إلى األمل

هوٌس بالسريالي وولٌع بالواقعي

كتابٌة تريد العالَم وتريد توسيعه

هي أزمة أفراد لم تعد 
قصيدتهم تنسجم مع 

مطمٍح ثقافي ما

طَفح الفساد بالحياة 
العربية حد إغالق الباب 

أمام بذور التفاؤل

أشعر بالحزن لفقدان 
الوعي الجمالّي في 

بالدنا العربيّة

طموح الشاعر هو أن 
يحيا الوجود بكل أبعاده 

في وقٍت واحد

ــل اإلصــغــاء إلـــى الــوعــي  ــض ــن األف م
أن  الشاعر  ومطالبة  بالعالم  الشعري 
ــًا فــي وعــيــه، ال  ــوي يكون فــريــدًا ورؤي
يكون  أن  ُمحاكيًا.  أو  تسليات  صانَع 
باحثًا  ال  مطامحه،  في  وكبيرًا  ــاّدًا  ج
نعم،  بــاذخ.  مهرجان  أو  شهرة  عن 
الفنان  يطالب  أن  في  الحق  إنسان  لكل 
أن  ورؤيا  بصيرة  صاحب  وكل  والشاعر 
يكون جميًال ومسؤوًال، أن يكون معبّرًا 
ولكن  اإلنسانية،  ــنــوازع  ال أعمق  عن 
اتركوا له أن يكون حرًّا في مقاربته لكّل 

هذا وللعالم، بطريقته الخاصة.

فرادٌة يمكن اإلصغاء لها

2425
ثقافة

إضاءة

إطاللة

صوت جديد

فعاليات

الــشــاعــر أو الــفــنــان بــعــاّمــة ال داخــــل لــهــا وال 
ــارج مــعــًا وشـــيء آخــر  ــارج، هــي داخـــل وخــ خــ
الذي  ما  العالم.  في  اإلنساني  الحضور  هو 
نعنيه بالحضور، وما الذي نعنيه بالعالم؟

من املؤسف أن ُيقاس حضور الشاعر، سواء 
فـــي املـــاضـــي أو الــحــاضــر، بــمــعــيــار مالحقة 
ــارج ومـــــا يـــــــدور فـــيـــه مــــن أحـــــــــداث، ألن  ــ ــخـ ــ الـ

خذ ِسمتني اثنتني: األولى 
ّ
غير أن الكتاب كان يت

خذ فيه 
ّ
جاهًا في الكتابة، يت

ّ
ات أنــه كــان يمثل 

م واملرشد والداعية، بحيث ال 
ّ
الكاتُب دوَر املعل

التي يمكن  القضايا  أّيــة قضية من  َيغفل عن 
أن تساعده في عمله التنويري، ومنها قضايا 
بع 

َّ
ت

ُ
السلوك العامة والخاّصة التي يجب أن ت

توجيه خياراتنا  مــن  نتمّكن  كــي  فــي حياتنا 
الــجــديــدة فـــي عــاملــنــا. والــثــانــي أنـــه اخـــتـــار أن 
يتجاوز مسائل الغذاء، دون أن ُيهملها تمامًا، 
ويرّكز كتابته على الكيفية التي يستطيع من 
والحّي،  النِشط  البقاء  تحقيق  البشر  خاللها 

على صعيد الحياة والفكر.
ــاب الــعــرب، 

ّ
املــتــتــّبــع لــكــتــابــات الكثير مــن الــكــت

 فــي مــصــر، إّبــــان الــنــصــف األول من 
ً
ــة ــاّصـ وخـ

القرن العشرين )خذ عبد القادر املازني أيضًا( 
والعام  باليومي  االهتمام  سوف يالحظ هذا 

في الوقت نفسه.
ـــل مــــا كـــانـــوا 

ّ
 تـــنـــويـــريـــة تـــمـــث

ٌ
ــا ِســــمــــة ــهـ  أنـ

ّ
ــن ــ أظــ

، إذ كــانــت الــحــيــاة أمــامــهــم، 
ً
يــؤمــنــون بــه فــعــال

وكان املستقبل هدفًا حقيقيًا يمكن أن تطاوله 
 نــســتــقــيــل من 

ّ
أيـــديـــهـــم، وكـــــان األمـــــل هـــو »أال

الــحــيــاة«، كــمــا قـــال ســالمــة مــوســى فــي مطلع 
كتابه. اختفى اليومي من جدول املكتوب في 
حياتنا اآلن تقريبًا، فإّما أن االنشغال بالكتابة 
عن الصدق والكذب والحسد والرشوة والنفاق 
وكيف تعيش يومك؟ـ ـ مشاغل صغيرة ال تليق 
ــ أو أن الحياة العربية قد طفح فيها  بالحبر 
الفساد إلــى حـــدود إغـــالق الــبــاب أمـــام الــبــذور 

املمكنة للتفاؤل باآلتي.
)روائي من سورية(  

حضوره أعمق من هذا بكثير، وعامله أوسع 
ــــدود هــــذه الــقــضــايــا أو األزمـــــــات. هو  مـــن حـ
معنى،  ذي  مصيرّي  كشٍف  كتجربِة  حاضر 
ــنـــني بــل  ــراهـ ــالـــم الـ وعــــاملــــه لـــيـــس هــــو فـــقـــط عـ
وعالم الذاهبني والقادمني أيضًا. هو تجربة 
 بتعابير 

ٌ
م مأخوذ

ٌ
شخصية بالضرورة، وعال

العالم  هــذا  من  ها 
ّ
ولكن الفريدة،  الشخصية 
وليست من عوالم أخرى.

العالم  هــذا  ُيــقــارب  أن  إذًا  للشاعر  اســمــحــوا 
ـــمـــه املـــــــــدارُس 

ّ
ـــعـــل

ُ
 مـــخـــتـــلـــفـــة عـــمـــا ت

ً
مــــقــــاربــــة

والجامعات واألحــزاب والحكومات، أو هذه 
 املجتمع أو األّمة. 

ً
الكتلة التي تسّمونها عادة

اسمحوا له أن يقول وعيه الشعري بالعالم، 
ف 

ّ
ال أن يستعير خطاباتكم، فيتغّير أو يتوق

عن التغّير كما تشاء رغباتكم مهما كان لها 
من قداسة في نفوسكم.

عُر من هذه اإللزامات 
ِّ

اذا أفلت الشاعُر والش
 لها بوظيفة 

َ
ق

ُّ
، ال تعل

ً
ــ التي أراهــا خارجية

ــة فــــريــــدة ــــــ ســـيـــقـــع فــــي حــقــٍل  ــ ــ صـــيـــاغـــة رؤيـ
أعمق،  مختلف ومعايير مختلفة ومشاغل 
أكــثــر روعــــة، أو بــعــبــارة مختصرة:  وغــايــة 
سيقع في واقع مختلف. حني تسألون ملاذا 

االبــتــعــاد عــن الـــواقـــع؟ ســيــســأل الــشــاعــر من 
جــانــبــه مــا هــو املــقــصــود بــالــواقــع؟ هــل هو 
هـــذه األحــــداث الــتــي تــصــفــون؟ أم تــلــك التي 
يصفها قوٌم آخــرون وثقافة أخــرى؟ هل هو 
واقـــع املــاضــي أم الــحــاضــر أم اآلتــــي؟ أم هو 

مجموع كل هذا؟
ــِع املـــاضـــي الــــذي يعيش  ــ  واقـ

َ
ــــورة تــأّمــلــوا صـ

ــلـــوا  ــأّمـ فـــيـــنـــا، وصـــــــورة واقــــــع الــــحــــاضــــر، وتـ
صـــورة واقـــع اآلتـــي بعني واحـــدة تعلو على 
الزمن، عندها ستدركون أن »واقــع« الشاعر 
شــيٌء مختلف يطمح إلى استكمال الوجود 
 أبــــعــــاده. دعــوتــكــم 

ّ
أو إحـــيـــاء الــــوجــــود بـــكـــل

ــة هي  لاللتصاق بــهــذا الــحــدث أو هــذه األزمـ
 لعزف معزوفة ناقصة بآلة واحــدة ال 

ٌ
دعــوة

شارك فيها آالت املاضي وال آالت الحاضر. 
ُ
ت

وما هكذا يحيا الشعراء أو يوّدون للبشر أن 
يعيشوا حياتهم.

)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(  

حياتنا بعد الخمسين

سالبي بغده صاريان

القارة  من  بلدان  عدة  في  األوروبية  المتاحف  ليلة  تظاهرة  السبت  غدًا  تقام 
غير  أوقــات  في  للزّوار  المتاحف  إتاحة  على  التظاهرة  فكرة  تقوم  العجوز. 
الليل، مع تنظيم فعاليات  معتادة، حيث تظل مفتوحة إلى ساعة متأّخرة من 
تقّدم محتويات المتاحف وُتبرز طرق حفظ المقنيات كّل بحسب نوعيته؛ أثرية 

أو طبيعية. 

تنّظم مجموعة كنوز مصر على فيسبوك جولة ثقافية، اليوم، تتضّمن زيارات 
العائلة  ومقابر  )الصورة(  الشافعي  اإلمام  وقبة  المصرية  الحضارة  متحف  إلى 
الفترة  في  رائجًا  الثقافية  المبادرات  من  الشكل  هذا  بات  الباشا.  بحوش  المالكة 

األخيرة، حتى في الغرب، نظرًا لتقلّص التظاهرات الثقافية من ناحية الكم.

بين الخامس والتاسع من الشهر الجاري، تنّظم دائرة التنمية المتحفية في المعهد 
المجموعات  على  المحافظة  أيام  من  األولــى  الــدورة  بتونس  للتراث  الوطني 
المتحفية، المخّصصة هذا العام للمنسوجات. تقام التظاهرة في »متحف الزعيم 
بورقيبة« بمدينة سقانص على الساحل الشرقي لتونس وتتضّمن ورشات لمختصين 

في صيانة المنسوجات، مثل كوثر مصدق وأيمن شيخاوي وليليا معلمي.

مهرجان  الفرنسية  ستراسبورغ  في  يتواصل  الــجــاري،  الشهر  من  الرابع  حتى 
في  الضّفتين  حديقة  في  الطلق  الهواء  في  يقام  الذي  الفنون  سيمفونية 
المدينة. مساء اليوم، يقّدم برتران بيلين عرضًا على اآلالت اإليقاعية، وغدًا تقدم 

األوركسترا الفيلهارمونية بستراسبورغ عرضًا بعنوان من الفجر إلى الغروب.

باريس ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمني الكتابة الجديدة؟ 
الكتابة الجديدة هــروٌب من سطِح البحِر 
ــاُم الــكــاتــِب لــلــقــارئ على  ــ إلـــى قــاعــه، وإرغــ
 في 

َ
اكــتــشــاِف حــيــثــّيــاٍت وصــــوَر وحــقــائــق

ـــتـــاِح في 
ُ
حـــيـــواٍت ُمــغــايــرٍة عــن املــنــظــوِر امل

عتادة.
ُ
حلقِة األمان امل

■ هل تشعرين نفسِك جــزءًا من جيل أدبــي له 
مالمحه وما هي هذه املالمح؟ 

ــهــا، 
ّ
 ُكــل

َ
ــا أعــشــق الــحــيــاة األدُب حــيــاة، وأنــ

بمالِمِحها املتغّيرة املتغايرة. وهذا يفّسر 
بالواقعّية  ــِعــي 

َ
َوَول بالسريالّية،  َهــَوِســي 

في آٍن واحد.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟ 
 قد ثملُت بأمل ُدنقل وبدر شاكر 

ْ
إن لْم أكن

الـــّســـيـــاب ونــــــزار واملــتــنــّبــي )والـــقـــائـــمـــة ال 
، وما 

ً
 واحدة

ً
تنتهي(، ما كنُت كتبُت كلمة

عي بلوحاِت   لوال تشبُّ
ً
كنُت رسمُت لوحة

رامبرانت وفان غوخ وغيرهما الكثير.

■ كيف تصفني عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
 منذ أربع سنواٍت في فرنسا، حيث 

ُ
أعيش

 لألدب والفنون. حفالٌت 
ٌ
جة  متأجِّ

ُ
هّية

ّ
الش

اٌت شعرّية في الطرقات،  موسيقّية وقــراء
شـــيء ال ُيـــصـــّدق! ورغـــم ســعــادتــي، أشــعــُر 
في  الجماليِّ  الوعي  هــذا  قداِن 

ُ
لف بالحزن 

بالِدنا العربّية.

■ كيف صَدَر كتاُبِك األول وكم كان عمرك؟
عرّي 

ّ
 ورقّية«، ديواني الش

ً
»أربعون طائرة

ــِبــَع وأنــا فــي األربــعــني مــن عمري، 
ُ
األّول ط

الــعــربــّيــة والــفــرنــســّيــة، بترجمِة  ــني: 
َ
ــغــت

ُ
بــل

األديبة سعاد لعبيز، وصدر عن دار نشر 
كتابي   

ُ
يــتــنــاول  .Éditions des Lisières

عنيِف املرأة.
َ
 ت

َ
قضّية

■ أين تنشرين؟
ــرُت فـــي الــصــحــف واملـــجـــالت  ــشــ  ونــ

َ
ســـبـــق

ــي قـــصـــائـــٌد  ــ ــرت لـ ــ ــِشــ ــ ــ
ُ
ــرًا ن ــ ــؤخـ ــ األدبـــــــّيـــــــة. مـ

بــالــفــرنــســيــة فــــي أنـــطـــولـــوجـــيـــا »الــِقــيــمــة 
الــعــشــرّيــة لــلــســعــادة« لــلــمــتــرجــمــة ســعــاد 
لعبيز، وهذه األنطولوجيا تضمُّ قصائد 

95 شاعرة وشاعرًا عربيًا.

■ كــيــف تــقــرئــني وكــيــف تــصــفــني عــالقــتــك مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 عــن الجمال 
ُ
، أبــحــث

ٌ
 فــضــولــّيــة

ٌ
ــبــة

ِّ
ــق

َ
أنـــا ُمــن

بـــاإلضـــافـــة إلــــى اإلنــكــلــيــزّيــة والــفــرنــســّيــة 
والتركّية.

الترجمة وهــل لديك رغبة  إلــى  ■ كيف تنظرين 
ترَجم أعمالك؟

ُ
في أن ت

فالترجمة  أعمالي،  بترجمة  أرغــُب  حتمًا 
 
َّ
لــكــن وَبـــعـــث.   

ٌ
والدة األدب«،  »عــنــقــاء  هـــي 

ــُب بترجمة  الــتــرجــمــة ُحــلــمــي أيــضــًا، وأرغــ
ها.

ُ
ثروات األدب إلى اللغاِت التي أتِقن

■ ماذا تكتبني اآلن وما هو إصدارك القادم؟ 
 عن 

ً
 قــصــصــّيــة

ً
 ومـــجـــمـــوعـــة

ً
أكـــتـــُب روايـــــــة

 
َ
رًا ترجمة

ّ
ُمؤخ ب. وأنهيُت 

َ
َحل الحرِب في 

كــتــاَبــنِي شــعــرَيــنِي إلـــى الــعــربــّيــة، لــشــاعــرٍة 
فــرنــســّيــٍة ولــشــاعــرٍة أرمــنــّيــة، ســَيــريــان في 

النوِر في الوقت املناسب.

 
ُ
 مـــكـــان. فـــأكـــون

ّ
الـــفـــكـــري واملــــــــاّدي فـــي كــــل

ة في قراءاتي ألدباء أثبتوا 
َ
ط

ِّ
 مخط

ً
منهجّية

في   
ً
فوضوّية  

ً
وعفوّية اإلبداعّية،  ُهم 

َ
قيَمت

ْبِشي عن كنوز أدبية، كالسيكية أو حديثة، 
َ
ن

في الكتب واإلنترنت.

■ هل تقرئني بلغة أخرى بجانب العربية؟
 بلغتي األّم، األرمنّية، 

ُ
 العربّية، وأقرأ

ُ
أعشق
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سالبي بغده صاريان

عمل لـ محمد عمر خليل )السودان(،  مواد مختلفة على خشب، 152 × 243 سم

شاعرة وفنانة تشكيلية سورية 
من مواليد حلب في عام 1979، 
ومقيمة في فرنسا. صدرت لها 
اللغة  مزدوجة  شعرية  مجموعة 
بعنوان  والــفــرنــســيــة(  )بالعربية 
»أربعون طائرة ورقّية« )2020( 
 Éditions des مــنــشــورات  عـــن 
ــشــرت 

ُ
ون فــرنــســا،  فــي   Lisières

ــا فــــي أنـــطـــولـــوجـــيـــا  ــهـ قـــصـــائـــُد لـ
ــة الـــعـــشـــريـــة لـــلـــســـعـــادة«  ــمـ ــيـ ــِقـ »الـ
وتــحــريــر  تــرجــمــة  مـــن   ،)2018(

سعاد لعبيز.

بطاقة

عمل بال عنوان لـ حّمود شنتوت )سورية(،  مواد مختلفة على قماش، 2018

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


