
ــُت روايـــــــتـــــــن »الــــــغــــــفــــــران«  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــــــرًا، كـ
َّ

مــــــــؤخ
و»الــانــهــايــة«، وثــّمــة أيــضــا مــشــروع كتابٍة 
تــجــريــبــي بــعــنــوان »ُكـــتـــَب فــي ذات املــوقــع«، 

وهو مستمّر منذ 2012.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه األيام؟
الــتــســاؤل حـــول قــــدرِة الــبــشــر عــلــى التدمير 
ــــوم بـــتـــغـــيـــيـــر كـــوكـــبـــنـــا  ــقـ ــ  الـــــــذاتـــــــي. نــــحــــن نـ
ــادريــــن عــلــى  ــنــا غــيــر قــ

ّ
بــشــكــٍل جــــــذري، لــكــن

ـــغـــّيـــر 
ُ
ــي هـــــــذه الــــتــــغــــيــــيــــرات. ن ــ ــم فــ ــ ــّك ــحــ ــتــ الــ

األســوأ غالبا.  إلى  أيضا، ولكن  املجتمعات 
نطّور عاجات جديدة، لكن في ذات الوقت، 
الديمقراطية  نبيُع  أيــضــا.  جــديــدة  أمــراضــا 
ــرُّ وال  ــكـ ــفـ ــــي طـــــــرٍد واحــــــــد. ال نـ والـــــســـــاح فـ
ـــنـــا فـــي نــفــس الــــقــــارب. نــحــن 

ّ
نـــتـــصـــّرف كـــأن

ض يمشي على قدَمن.
ُ
تناق

حّبه في الثقافة التي تنتمي إليها، 
ُ
■ ما أكثر ما ت

ى تغييره فيها؟
ّ
وما هو أكثر ما تتمن

ني أنتمي إلى حضارة واحدة 
ّ
ال أشعُر بأن

ه ال يوجد شيء كهذا على 
َّ
»نقية«. أعتقُد أن

عــّرف نفسي، من 
ُ
 أ

ْ
اإلطــاق. إذا كان عليَّ أن

ني أوروبي. ولكن 
ّ
ني سأقول بأن

ّ
املحتمِل أن

ه ُمطلقا في أوروبا هو اإلحساس  ما ال أحبُّ
االستعماري  والسلوك  ق،  بالتفوُّ الخاطئ 

 مكان تقريبا.
ِّ

قابله في ُكل
ُ
الخبيث الذي ت

ــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ــيِّ
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
 أرغب في تغيير أي شيء. الشعر طريقي.

ْ
لن

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــداًل  ــم أن يـــغـــدو مـــكـــانـــا أكـــثـــر عــ ــالـ ــعـ عـــلـــى الـ
فــي تــوفــيــر الــفــرص املــتــكــافــئــة والــحــريــة في 
أن يــعــيــش الــجــمــيــع حــيــاتــهــم وتــقــالــيــدهــم 
وأحـــامـــهـــم. بـــــداًل مـــن اســـتـــنـــزاف الــطــبــيــعــة 
واستغال البشر اآلخرين، علينا أن نحّول 
 ذلك 

ْ
 أن

ُ
قن. أعرف

ّ
أنفسنا إلى حضارة خا

ه، في اعتقادي، 
ّ
ُرّبما يبدو بعيد املنال، لكن

الطريقة الوحيدة لنحافظ على هذا الكوكب 
وعلى الجنس البشري.

■ شخصية مــن املــاضــي تــوّد لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟

 عليه »ديفجي 
ُ

في كهٍف تحت األرض ُيطلق
املكان   « »ليوبليانا  عن  بعيدًا  ليس  بيب«، 
 
َ
ــار آلـــة ــ ــبــو اآلثـ

ّ
الــــذي أعــيــش فــيــه، َوَجـــــَد ُمــنــق

ــمــــة إنــــســــان  ــ
ْ
»فــــــلــــــوت« مـــصـــنـــوعـــة مـــــن عــــظ

الــنــيــانــدرتــال، يــعــوُد تــاريــخــهــا إلـــى 43000 
ــٍة مــوســيــقــيــٍة تــّم  ــهــا أقــــدُم آلــ

ّ
ســنــة خــلــت. لــعــل

اكتشافها حتى اآلن على كوكبنا. أرغُب في 
 أستمع 

ْ
 الشخَص الذي صنعها وأن

َ
قابل

ُ
 أ

ْ
أن

إلى أغانيه أو أغانيها.

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

يتغلب  أن  في  هو  للكاتب  العظيم  التحّدي 
 ُيحّرر 

ْ
الذاتية مــن جــانــب، وأن الــرقــابــِة  على 

نــفــســه مـــن الــســيــاســِة الــيــومــيــة ومــــن فــيــِض 
املعلومات من جانٍب آخر. في نظري، الكاتب 
 في نطاٍق 

ُ
قا سياسيا. األدب يعمل

ِّ
ليس ُمعل

 في الحياة 
ُ
زمني مختلف كثيرًا عّما يحدث

اليومية.

الكتابة  تكون  أن  يمكن  وهــل  هــي قضيتك،  مــا   ■
قضية بذاتها؟

أنـــا مــولــع بــقــوِة الــخــيــال اإلنــســانــي، وكيف 
ــروِر  ــ  مـــع فـــظـــائـــِع وشـ

َ
 يــتــعــامــل

ْ
بــإمــكــانــه أن

ــا ال  ــاوالُت تــســمــيــِة مـ ــحــ ــنــي مــ زمـــانـــنـــا. تــهــمُّ
 تسميته، والــتــعــافــي إلـــى حـــدٍّ مــا من 

ُ
ُيــمــكــن

خاِل فعِل الكتابة.

درجة  أي  إلــى  املترجمون،  يكتبه  العاملي  األدب   ■
ــة كتبك  ــى أي درجــ ــ تـــوافـــق عــلــى هـــذه املــقــولــة، وإل

املترجمون؟
 مــن ترجموا 

ّ
لــكــل الكبير  بــاالمــتــنــاِن  أشــعــُر 

تــــرجــــُم بنفسي 
ُ
لــــي، وأنـــــا مـــن حــــٍن آلخــــر أ

ليوبليانا )سلوفينيا( ـ العربي الجديد

والثقافي  األدبــي  املشهد  تــقــّدم  كيف   ■
في بلدك لقارئ ال يعرفه؟

، وحّي،  ، عامليٌّ متنوٌع إلى أبعِد حدٍّ
 أصف املشهد الثقافي في 

ْ
هكذا ُيمكنني أن

في هذا  األســاس  التركيز   
ُ
يكمن سلوفينيا. 

ــرح، وأشــكــال  املــشــهــد فـــي املــوســيــقــى، واملـــسـ
الفنون البصرية والتجريبية، واألدب. ورغم 
صغيرة،  السلوفينية  الكتب  قـــّراء  نسبة   

َّ
أن

 ومتنّوعة، 
ُ
 النشر لدينا واسعة

َ
 مساحة

َّ
فإن

وكذلك الفعاليات التي تضّم عّدة مهرجانات 
ترَجم من جميع أنحاء 

ُ
عاملية... هناك كتب ت

ت 
ّ

الــعــالــم، بــاإلضــافــة إلـــى الكثير مــن املــجــا
 أشير 

ْ
والــدوريــات األدبــيــة. وبـــوّدي، هنا، أن

 سلوفينيا ستكون الضيف الرئيسي 
َّ
إلى أن

ــالـــم؛ أي  فـــي أكـــبـــر مـــعـــارض الــكــتــب فـــي الـــعـ
معرض فرانكفورت، في 2023.

قّدم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
ُ
■ كيف ت

تنصحه أن يبدأ؟
أربــعــة عشر كتابا، شعرًا  اآلن  نــشــرُت حتى 
 كتاب 

ُّ
ع، كـــل ــســم أعــمــالــي بــالــتــنــوُّ

ّ
ونـــثـــرًا. تــت

أكـــتـــبـــه هــــو بــمــثــابــة حـــكـــايـــة بـــذاتـــهـــا. أكـــثـــُر 
ــو املــجــمــوعــة الــشــعــريــة   هـ

ً
أعـــمـــالـــي تـــرجـــمـــة

»برلن«.  النثري  والكتاب  األشــيــاء«  »كتاب 

أليش شتيغر

معطف
 األرشيِف الذي انتَحر

َ
ف

ّ
أتذُكُر موظ

بسبب ورقٍة ضائعة؟
دخلوا  الذين  الثاثِة  املكتباِت  أمناَء  أتذُكُر 

املستودع ولم يخرجوا؟
األستاِذ   

َ
َبة

َ
رق نَهشوا  الذين  التاريخ  َب 

ّ
طــا

في االمتحان
ــــه لـــم يــذكــر ســعــر حــســاء الــبــطــاطــس في 

ّ
ألن

مايو 1889؟
الببغاوات التي صرخت ملء الكون

واالعتماد  الجنسية،  الــثــورة  ستالينغراد، 
على الذات؟

خرى ال تحيلك إلى أّي شيء.
ُ
هناك ذكرى أ

ُه أحد، وال يمكن ألحد 
ْ
املعطف الذي لم ُيِخط

امتاكه.
ال يمكنك سوى أن تستعيره ليدفئك فتغرق 

في أحام اليقظة.
كان ضيفا في منزله. مستأجرًا بالباطن.

تعُصر الذكرى األولى لتستخلص أّي شيء.
ونادرًا ما تفّكر بالثانية،

التي ال تحيلك إلى أّي شيء أيضا.
■ ■ ■

نافذة
ك.

ُ
ِشف

َ
تناُم في ِحجِرَك أحيانا وترت

وتـــحـــاكـــي حــركــتــك بــمــقــلــة عــيــنــهــا الــيــمــنــى 
خرى.  

ُ
أحيانا أ

أليش شتيغر
تقف هذه الزاوية مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة حول انشغاالته اإلبداعية 
قرّاء  نسبة  أنَّ  »رغم  العربي.  القارئ  مع  مشاطرته  يوّد  ما  وبعض  إنتاجه  وجديد 

والفعاليات  لدينا واسعُة ومتنّوعة،  النشر  فإنَّ مساحَة  السلوفينية صغيرة،  الكتب 
الثقافية أيضًا«، يقول الشاعر والكاتب السلوفيني في لقائه مع »العربي الجديد«

أغلق النافذة حتى ال تتهاوى عليَك كلُّ تلَك الغيوم

نعمة الكتابَة بلغة نادرة

ما سيبقى منا 
قصائد ونصوص 

موَقعة بـ»مجهول«

ما ال أحبُّه في 
أوروبا هو اإلحساس 

ق الخاطئ بالتفوُّ

الغالف(   /2005( األشياء«  »كتاب  يمثّل 
كتابة  مــالمــح  ــن  م ــً  أســاســي ملمحً 
ومكّون  ملمح  وهو  أال  شتيغر  أليش 
ــدى  إح ــي  ف ســئــل  حينما  الــســخــريــة. 
في  السخرية  مناخات  عن  المقابالت 
سخرية  تقاليد  ثمة  بــأن  أجــاب  كتابته 
بلدان شرق  سوداء متفردة في آداب 
تظهر  ما  غالبً  تقاليد  وهي  أوروبــا، 
المتناقضة.  اإلنسان  الوجود  جوانب 
مواضيع  يتناول  حينما  إليها  يلجأ  وأنه 
أيضً  يتجنب  وحتى  كالحرب،  مرّوعة 

فخاخ اللغة المؤدلجة.

تقاليد السخرية

2425
ثقافة

شوقي بن حسن

في املخيال العاملي، ترتبط مدينة نورنبرغ األملانية بالنازية، فقد كانت املكان 
املحاكمات  وفيها جرت  الفوهرر،  َمهيبة ألنصار  مؤتمرات  فيه  ُعقدت  الــذي 
لكن  الثانية.  العاملية  الحرب  بنهاية  الثالث  الرايخ  الشهيرة بعد سقوط أحالم 
زائــر املدينة في أيامنا سيقف على حــرص واجتهاد لفك هــذا االرتــبــاط، في 

مشهد صارخ لالنتقائية التي يمارسها الحاضر على التاريخ.
، ال تتيح الخريطة السياحية املعتمدة أن تتعّرف على ما بقي من املعالم 

ً
مثال

النازية. عليك أن تبحث بمفردك، وأن تسأل وتتوه، كي تصل إلى ذلك الفضاء 
الـــواســـع الــــذي كـــان يــصــنــع فــيــه أدولــــف هــتــلــر أســطــورتــه ويــخــطــب فــي وجــوه 

مسحورة بعد أن سّمى نورنبرغ »العاصمة األيديولوجية للرايخ الثالث«. 
بالصور  بأنك ستمأل هاتفك  تعتقد  الرهيب، ال  املكان  ذلك  إلى  وحني تصل 
يالعب  أو  الرياضة  فيها  تماَرس  واسعة  أمــام حديقة  إذ ستكون  التذكارية، 
علم الضخم الذي يسع 150 ألف شخص 

َ
فيها البعض كالبهم. لم يبق من امل

وصّممه املعماري ألبير شبير إال منّصة حجرية بأقواسها املتعددة منقوش 
فيها بأن النازيني كانوا يتجّمعون في هذا املكان منذ أن وصلوا إلى الحكم في 

1933 إلى سقوطهم الكبير في 1945. 
أيامنا وحــيــدة غريبة ذابــلــة فــي فضاء أخضر ضخم  تقف هــذه املنصة فــي 
يسّمى اليوم »حديقة لويتبولدهاين«، وهذا هو االسم الذي تجده على الخريطة 
على  مــضــروب  بحجاب  أشــبــه  فهو  وبالتالي  اإللكترونية  التطبيقات  فــي  أو 
القديم  بــأنــه االســـم  الــجــديــر أن نشير  الــنــازي للمدينة. وإن كــان مــن  الــتــاريــخ 

للمكان، بحيث إننا حيال طبقات من الطمس املتتالية.
في مقابل محاولة إخفاء األثر النازي، تجتهد املدينة في إبراز تاريخها القديم، 
التاريخ األبعد. وفي هذا السياق، تحّول القصر اإلمبراطوري »كايزربورغ« إلى 
ك عليه الالفتات وأكثر ما ينصحك به 

ّ
املعلم الرئيسي للمدينة. هو أّول ما تدل

أبناء نورنبرغ.
الثالث  ال يحمل هذا القصر الذي بناه اإلمبراطور فريديرك الثاني في القرن 
عشر ميزة خاصة، فهو أحد القصور التي كان يقيم فيها األباطرة، وكان ذلك 

كافيًا كي تعتبر نورنبرغ مدينة إمبراطورية.
النازيني العتمادها  دفــع  مــا  هــو  للمدينة  اإلمــبــراطــوري  التاريخ  هــذا  إن  يقال 
ية 

ّ
كمدينة رمز. هناك هيبة في هندسة املدينة، معماريًا وطبيعيًا، ال تزال متجل

إلى اليوم. ُيحسب لنورنبرغ حفاظها على حبل السرة مع تاريخها القديم رغم 
تنجح  واليوم  التاسع عشر،  القرن  منذ  مدينة صناعية  إلــى  تحّولت  قد  أنها 
خارجه.  تكون  أن  دون  االستهالكي  الرأسمالي  الزمن  ــواءات  إغـ مقاومة  في 
في أي نقطة من نورنبرغ اليوم يمكنك العودة ألف عام إلى الوراء. وال يمكنك 
العودة إلى بضعة عقود. لقد حاول النازيون تشغيل الذاكرة العميقة لنورنبرغ 
القديمة من أجل بناء أسطورة أملانيا الجديدة. نجحوا في ذلك إلى حني، ولم 
يدر بأذهانهم أنهم وصموها حتى بات أهلها يجتهدون في تحرير أنفسهم 
من ذاكرة العالم التي تربطهم بالنازية وال يقدرون. نجح أهل نورنبرغ في محو 

أثر النازية في املكان وبقي أثرها في أذهان اآلخرين.
تظل محاولة مغادرة التاريخ النازي مهزومة. كيف لـ12 عامًا أن تزن أكثر من 

12 قرنًا؟

أشباح نورنبرغ

كاتب من العالم

فعاليات

ــــدة مــــن أجـــمـــل جـــوانـــب  ــــواحـ ـ
َ
ــــهــــا ل

ّ
 أيــــضــــا. إن

ــــنــــا قــــــــــادرون عــلــى 
ّ
عــــصــــورنــــا الـــبـــابـــلـــيـــة أن

الـــوصـــوِل إلـــى كــثــيــٍر مــن األعـــمـــاِل املــكــتــوبــِة 
بــلــغــٍة أجــنــبــيــة. كـــان بــمــقــدور األجــيــال التي 
تقرأ   

ْ
أن بــإمــكــانــيــِة  فــقــط  تــحــلــَم   

ْ
أن سبقتنا 

خــرى، 
ُ
أ ناحيٍة  من  البعض.  بعضها   

َ
أعمال

 تقرأ أدبا »عامليا«، 
ْ
 شيء ُيشبُه أن

َ
ليس ثّمة

مــن سياقاٍت  ــه 
ُ
ينبُع أصــل األدب   

ّ
كــل  

َّ
أن بما 

 هــنــاَك 
ْ
ــِر أن ــ ــا فـــي األمــ  مـ

ّ
ــل ــّدًا. كــ ــ ُمــــحــــّددٍة جــ

ٌج لها عامليا، في حن  نة مــروَّ سياقات معيَّ
خــرى غير معروفة ألغلبية الناس 

ُ
تبقى األ

في العالم.

■ كيف تصف عالقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
ــغــة بــعــدٍد قــلــيــٍل إلـــى حـــدٍّ مــا من 

ُ
ــهــا ل

ّ
رغـــَم أن

ر ُمطلقا في  فكِّ
ُ
أ غتي ولــْم 

ُ
ل حــبُّ 

ُ
أ املتحّدثن، 

غٍة هي طريقة 
ُ
 ل

ُّ
خــرى. ُكل

ُ
غٍة أ

ُ
الكتابِة بأيِّ ل

َب الــعــالــم وتــتــنــاولــه مـــن خـــالـــك، ِلـــذا  لــتــجــرِّ
زة جّدًا.  مميَّ

ً
 ِبلغٍة نادرة ِهبة

َ
أعتبُر الكتابة

فــا تسمع سوى  الليل.  فــي  الــنــافــذة  تتبّدد 
كئ عليها

ّ
شخص مت

 ما تراه عيناك.
ُّ

يتقّيأ لساعة كاملة، كل
ال تقترب منها أكثر من اقترابك من الغرفة 

التي تعكسها. 
ي فضولك دائما بمشاهدات غريبة.

ّ
تغذ

ها إلى شراِئَح رقيقة.
َ
تقسم الستائر بطن
دًا وال يجمعها مجدَّ

سوى بقايا املشاعر املنعكسة على وجهها 
عند الظهيرة.

ها هبة اآللهة وعقابها.
ّ
إن

ما عليك سوى أن تغلقها
أغلقها!

 تلَك الغيوم.
ُّ

كي ال تتهاوى عليَك كل
■ ■ ■

بيضة 
ة امِلقاة،

ّ
ها على حاف

ُ
ل

ُ
ال تنتبُه عندما تقت

ِن املوت.
ْ
دًا هناك في جف ها تنمو مجدَّ

ّ
أن

 
ً
 الناس شهّية

ّ
شِبُع أقل

ُ
 للغاية، وال ت

ٌ
صغيرة

في الصباح.
 في عامِلك.

ُ
ق َحدِّ

ُ
ها تراِقُبَك، ت

ّ
ولكن

ن 
َ
و بتلَك العينِن الزجاجّيت

ُ
رن

َ
إلى أّي أفٍق ت

الباردتن؟
هل ترى الزمن،

ك بتؤدٍة في الفضاء؟  الذي يتحرُّ
َ
الزمن

الفوضى  مة، 
َّ

هش
ُ
امل  

َ
واألصـــداف العن،   

َ
مقلة

أم النظام؟
 لهاتن العينِن الفتّيتن

ٌ
 مرِبكة

ٌ
أسئلة

في ساعٍة مبكرٍة كهذه.
ا؟

ّ
 عن إجابٍة حق

ُ
أّما أنت، فهل تبحث

عــنــدمــا تــجــلــُس أمــاَمــهــا وجــهــا لــوجــه على 
الطاولة،

بز.
ُ

عِميها على الفور بكسرِة الخ
ُ
ت

■ ■ ■

حجر 
ُئ الَحَجُر في سّره. ال أحَد يسمُع ما يخبِّ

ال فـــائـــدة، فــهــذا ســـّره الـــخـــاص، كـــاأللـــم، بن 
جلد الحذاء والنعل.

ص من األلم،
ّ
عندما تتخل

ــــــِة 
ّ
تــلــك األزق فـــي   األشــــجــــاِر 

ُ
تــتــطــايــر أوراق

العارية.
دًا، َر ُمجدَّ  لن يتكرَّ

َ
فما حصل

خرى
ُ
وأكواٌم من األوراِق األ

خ.  االنحاِل والتفسُّ
َ
 مرحلة

ُ
تدخل

جاورة.
ُ
 العياداِت امل

ُ
 رائحة

ُ
وتنبِعث

شي.
َ
ة، وتاِبِع امل

َ
ف

َ
ال تنِبْس ببنِت ش

ُه أحد.
َ
بقيِه لنفِسَك، لن يعِرف

ُ
ما ت

 الوحيُد في َحَجِرك.
ُ
فأنت الساكن

ولــيــَس أمــاَمــَك ســوى أن ترميِه وتنسى كل 
شيء.

)ترجمة: عماد األحمد، واملختارات من مجموعة 
الشاعر »كتاب األشياء«(

■ كاتب منسي من لغتك توّد أن يقرأه العالم؟ 
 

ٌ
ومـــؤلـــف شـــاعـــٌر   ،Dane Zajc زايـــتـــس  داِنـــــه 
ر. جزٌء من أعماله متاٌح على  مسرحي ومفكِّ

اإلنترنت بعّدِة ترجمات.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب أن 
تكون صورتك عند قّرائك؟

ــفــن مـــن الــعــصــوِر 
ّ
كــمــا حـــال كــثــيــٍر مـــن املــؤل

ُصــــورتــــي ســتــتــاشــى   
َّ
أن ُبــــــدَّ  الـــقـــديـــمـــة، ال 

ُبدَّ  الذي ال  الوحيُد  الشيُء  وتختفي تماما. 
 
ً
عة

َ
 يبقى هو قصائد ونــصــوص، موق

ْ
أن له 

»مجهول«. بـ

■ كــلــمــة صــغــيــرة شــخــصــيــة لـــقـــارئ عــربــي يــقــرأ 
أعمالك اليوم؟

ـــك ال تــزال 
ّ
أنـــا شــاكــٌر إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، ألن

ــــــَك تــمــنــُح وقــتــا 
َّ
 عـــن رفــــاق روح، وأن

ُ
تــبــحــث

أعماله   تكون 
ْ
أن  

ُ
آمــل ِف على شخٍص  للتعرُّ

قادرة على مخاطبتك.

إطاللة تصويب

باسم النبريص

هــــــنــــــاك عـــــــشـــــــرات املـــــــاليـــــــني مـــن 
واملهاجرين  والــنــازحــني  الالجئني 
الحدود  عبر  يتحّركون   سنة، 

ّ
كــل

بني بلدان العالم. الالجئون ظاهرة 
العالم الحديث العظمى. إنهم، وهم 
الــفــاّرون مــن الــحــروب واملــجــاعــات 
أن  يجب  إنما  الباهظ،  واملستقبل 
وا منت السرد املعاصر. وهم 

ّ
يحتل

 
ّ

ــل الـــقـــصـــص، أو مــثــل كــل مــثــل كـ
يستمّرون  الحقيقية،  الــخــرافــات 

ولسوف يستمّرون.
حـــتـــى ال وصــــــول إلـــــى الــصــفــحــة 
األخــيــرة، كما لــو، على الــرغــم من 
أن  للمرء  يمكن  ال  الــحــيــاة،  قصر 
أن  بيد  الكتابة عنهم.  ف عن 

ّ
يتوق

املجال واسع والعمر محدود.
ق 

ّ
يــكــن يتعل لـــم  املــــرء  أّن  لـــو  كــمــا 

بالضبط، بالوقت الذي تّم التفكير 
بوقت  ولكن  تقليدي،  بشكل  فيه 
ــا ويــنــقــلــب عــلــى  ــًيـ ــائـ ــهـ أصـــبـــح النـ

نفسه في شكل الفضاء.

■ ■ ■
فــي الــحــرب تــخــبــرنــا الــغــريــزة عن 
تـــرســـل  »ال  ــــرف:  ــــصـ ــتـ ــ الـ كـــيـــفـــيـــة 
ــــق جـــالـــًســـا«، »حــافــظ  بــــريــــًدا«، »ابـ
على هدوئك«. وفي اللجوء، تكون 
بداية ستسمح  أداة ونقطة  الحياة 
من  املــزيــد  بتحديد  بالتأكيد،  لنا 

الحيوات عند اآلخرين. 
ــا 

ً
ــان، وأيــض

ّ
جـــزء فــقــط مــن الــســك

أولئك الذين لديهم حياة ثانية، مثل 
تلك املعروفة باسم األمل والتي تم 
لزراعة  أو حتى  للعمل،  تكريسها 
عــيــش الـــغـــراب لــئــال يــتــّم قلعه من 
الـــجـــمـــهـــور. فـــالـــلـــجـــوء، كــالــحــرب، 
لجأوا  الذين  أولئك  معاناة  ح 

ّ
يوض

إلــى هــنــاك، ألنــهــم لــم يــعــرفــوا مــاذا 
ســيــحــدث لــحــيــاتــهــم هـــنـــا، ومــــاذا 
 
ً
ة
ّ
ضف مغادرتهم  عند  ســيــجــدون 

خرى.
ُ
إلى أ

)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا(

»ساقية قصائد من »كتاب األشياء« في  حفًال  الثالثاء،  غٍد  مساء  من  الثامنة  عند  بلدي«،  األُوله  »فرقة  ُتقيم 
الصاوي« بالقاهرة. تأّسست الفرقة عام 2012، وهي متخّصصٌة في إعادة تقديم 
ل في الستّينيات، مع الشاعر أحمد فؤاد  تراث الفنّان المصري الشيخ إمام الذي شكَّ

نجم، ثنائيً بارزًا.

سة عبد المحسن القّطان« في  عند السادسة ِمن مساء السبت المقبل، ُتقيم »مؤسَّ
رام اهلل حواريًة بعنوان ُصوت يتحّدى ُصوت، تستضيف فيها مجموعًة ِمن فنّاني 
الراب للحديث عن دور الفّن ومساهمة الفنّانين الفلسطينيّين في المقاومة وخلق 

أدوات فنية جديدة لتغيير الواقع االجتماعي والسياسي.

في  الجاري  الشهر  من  عشر  الثامن  حتى  يتواصل  بُعد،  عن  تقارب  عنوان  تحت 
»المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة« بعّمان، معرٌض جماعي افتُتح األربعاء 
الماضي، بمشاركة عشرين فنّانً من بلدان عربية وأجنبية يحضرون بسبعة عشر عمًال 
الترابط االجتماعي في وقت  النحت والتشكيل والفيديو، تتناول موضوع  فنّيً بين 

تالشت الحدود بين العالَمين الرقمي والواقعي.

كّشو الدجاج عنوان عرض غنائي كوميدي يُقام في »مترو المدينة« ببيروت عند 
السابعة والنصف ِمن مساء الخميس، 12 آب/ أغسطس الجاري. يُعيد العمُل األغاني 
الساخرة التي كتبها وغنّاها ولّحنها فيلمون وهبي )1914 -1985( بصوت سماح بو 
المنى، وبمشاركة فرح قّدور، ومكرم بو الحسن، وبهاء ضو، وأحمد الخطيب، 

وجورج الشيخ.
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ال ترسل بريدًا

)Getty( نافورة األنهار الثالثة« على مقربة من كاتدرائية القّديس نيكوالس في ليوبليانا«

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أليش شتيغر 
خالل »مهرجان 

أدنبره الدولي 
للكتاب« في 

اسكتلندا، 2017 
)تصوير سيمون 

بادوفاني/ 
)Getty

سلوفيني  وكــاتــب  شــاعــر   Aleš Šteger
ــــى  ــ إل يــــنــــتــــمــــي   ،1973 مــــــوالــــــيــــــد   مــــــــن 
يوغوسالفيا.  تفكك  بعد  مــا  ــاب 

ّ
كــت جيل 

يــحــمــل شــهــادة الــبــكــالــوريــوس فــي النقد 
ــن »جــامــعــة  ــيــــة مــ ــانــ ــارن والـــلـــغـــة األملــ ــ ــقـ ــ املـ
ــدرت له  ــ لــيــوبــلــيــانــا« فـــي ســلــوفــيــنــيــا. صـ
ــن بــيــنــهــا:  ــة؛ مــ ــريـ ــعـ ســـــتُّ مـــجـــمـــوعـــات شـ
األشـــيـــاء«  و»كـــتـــاب   ،)1997( »كــشــمــيــر« 
األجـــســـاد«  و»كـــتـــاب  ــغــــالف(،  ــ ال  /2005(
خــرى روايتان 

ُ
)2010(. من إصــداراتــه األ

و»الـــغـــفـــران«   )2007( »الــالنــهــايــة«  ُهـــمـــا: 
)2014(، وكــتــاب نــثــري بــعــنــوان »بــرلــني« 
)2017(. حصل على جوائز عديدة كانت 
أوالها »جائزة بترارك للشعراء األوربّيني 

الشباب« عام 1999.

بطاقة


