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إطاللة

مقام آخر
األول
للزمن ّ

روائي حول دور اللغة
انقسام
ّ
ٌ

ابتكار أم توصيل؟
تشهد الكتابة الروائية
العربية ما يشبه
االنقسام بين اتّجاهين
حول شأن اللغة،
ليس بوصفها نحوًا
وصرفًا ،بل من حيث
استخدامها في النص
الروائي

محلّات ما يحفظه يوسف أحمد عن ظهر قلب

تصويب

عطلة لو تطول
محمد عالوة حاجي

م ــع اقـ ـت ــراب ِ 2021مـ ــن نـهــايـتــه،
َ َّ
ُ
التظاهرات
ـات مؤكدًا َّأن ّأيــا ِمن
بـ
الثقافية ال ـبــارزة فــي الـجــزائــر لن
ُ
تقام هذا العام؛ بدءًا ِمن «معرض
ال ـج ــزائ ــر ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب» ال ــذي
كــان القائمون عليه ُيعلنون عن
مــوعـ ٍـد لتنظيم دورتـ ــه الخامسة
والـعـشــريــن ث ـ ّـم يـتــراجـعــون عنها
ُ َّ
ً
ســريـعــا ك ــل مـ ـ ّـرة ،ووص ـ ــوال إلــى
امللتزم»
«املهرجان الدولي للفيلم
ِ
ّ
ال ــذي أص ــدر مـنــظـمــوه ،قبل ّأي ــام،
بـيــانــا أعـلـنــوا فـيــه تــأجـيــل دورت ــه
الحادية عشرة التي كان َ
مفترضًا
ّ
ت ـن ـظ ـي ـ ُـم ـه ــا فـ ــي كـ ــانـ ــون األول/
ديسمبر الـجــاري .كما هــو األمـ ُـر
بـ ُـالـنـسـبــة إل ــى جـمـيــع الـفـعــالـيــات
األخ ـ ــرى ،كــانــت جــائـحــة كــورونــا
َ
َ
السبب املعلن لتأجيل «مهرجان
ْ
الفيلم امللتزم» .لكن علينا االنتباه
إل ــى ُمــاح ـظــة بـسـيـطــة :ل ــم ُيـعـ ِـلــن
ِّ
م ـن ــظ ـم ــو امل ـ ـهـ ــرجـ ــان ،فـ ـ َـي وق ــت
ســابــق ،عــن نـ ّـيـتـهــم إقــامــة دورت ــه
املقبلة هــذا الـشـهــر ،ولــم ُي ـحـ ّـددوا
ِ
تــاريـخــا لــذلــك ،ول ــم َيـكـشـفــوا عن
مـلـصـقـهــا ال ــرس ـم ـ ّـي أو بــرنــامــج
ـروض ـهــا ،أو أس ـمــاء ضيوفها،
ُعـ ِ
ً
ثـ ّـم أعلنوا مباشرة عن تأجيلها.
ّ
يعني ذلك أن ُهم لم يكونوا في وارد
ّ
تنظيمها ،أي أنـ ُـهــم قـ ّـرروا تأجيل
َّ
ُفعالي ٍة مؤجلة ِ َمن األساسُ ّ .
ت ـخ ـبــرنـُـا امل ــاح ـظ ــة وال ـف ــرض ــي ــة
ّ
املـتــرتـبــة عنها َّأن الـقــائـمــن على
ً
في
املشهد الثقافيِ ،
الخامل أصال ً
الجزائر ،وجدوا في كورونا عطلة
ّ
ّ
ّربما يتمنون أن ُتطولُ .يدلل على
ّ
ذل ــك االس ـت ـس ـهــال ف ــي إل ـغ ـ ِـاء كــل
فعالياته األســاسـيــة خــال الـعــام
َّ
الحالي وال ــذي سبقه .لنتذكر َّأن
َ
ال ـف ـت ــرة ن ـفـ َـس ـهــا ُش ـه ــدت تنظيم
ثــاثــة انـتـخــابــات أقـيـمــت خاللها
ُّ ٌ ُ
عات لم تحترم فيها ٌّأي ِمن
تجم
إجراءات الوقاية.

صوت جديد

المقام
في معرضه ُ
حاليًا بالدوحة ،يستعيد
التشكيلي القطري ،من
خالل خمس وثالثين
معالم
لوحة زيتية،
َ
منطقة مشيرب في
العاصمة القطرية خالل
الخمسينيات والستّينيات
الدوحة ـ محمد هديب

تجربتان للتشكيلي القطري يوسف
أحمد ،خالل هذا العام ،بدأ إحداهما
في فبراير /شباط املــاضــي ،حملت
عنوان «لني ي ْطرى ّ
علي ّلول» (حينما يخطر
ِ
لي الزمن األول) ،والثانية األسبوع املاضي
ّ
فــي مـعــرضــه الـجــديــد «م ـح ــات» ،وكلتاهما
تسترجع روح الدوحة القديمة ،حيث طرأت
ُّ
تحوالت كبرى على رموزها املكانية.
َ
ال تنفصل االثـنـتــان إلــى فـضــاء يــن ،بــل بــدت
وفرجان
التجربة األولى بما فيها ّ من بيوت ِ
ودواع ـ ـيـ ــس (أزقـ ـ ـ ــة) وح ـت ــى بعض
(أح ـ ـيـ ــاء)
ّ
ّ
الدكاكني ،محفزة السترجاع محلت أغلبها
انـتـقــل مــن مـكــانــه ،والـبـعــض القليل بـقــي مع
تـطــويــر يـنــاســب وس ــط املــدي ـنــة املـبـنــي على

ط ــراز حــديــث .وق ــد ت ـبــدو ال ـلــوحــات الخمس
ً
وال ـث ــاث ــون تـفـصـيــا م ــن ال ــدوح ــة الـقــديـمــة،
َ
املسترجعة في معرض سابق ،لكنها حتمًا
ُ
أب ـع ــد م ــن ذل ـ ــك .ف ـح ـيــث يـ ـق ــام املـ ـع ــرض اآلن
ف ــي «م ـت ـحــف مـحـمــد ب ــن ج ــاس ــم» ،ويـسـتـمــر
ح ـتــى ن ـهــايــة ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر امل ـق ـبــل ،كــانــت
ه ــذه هــي مـشـيــرب ،ب ــذرة املــديـنــة خ ــال عقد
ّ
الـخـمـسـيـنـيــات ،وم ــن هـنــا تـشــكـلــت حاضنة
خليطة في شــوارع أبــرزهــا شارعا الكهرباء
وعبد الله بن ثاني.
تـ ّ
ـوس ـ َـع ــت املــدي ـنــة دون حـ ــدود حــاس ـمــة بني
مشيرب وما جاورها ،غير أن هذين الشارعني
ّ
أصبحا َلستة عقود ،بدءًا من الخمسينيات،
ّ
الـ ـع ــام ــة األبـ ـ ــرز لـ ـتـ ـن ــوع ال ـج ـن ـس ـي ــات ،ك ــان
الـحـضــور الــواضــح فيها عــربـيــا لـلـشــوام من
ّ
ّ
ولبنانيني على وجه الخصوص.
فلسطينيني
مــا الــذي دفــع يوسف أحمد ليستعيد صور
ّ
املحلت القديمة؟
ل ـل ـف ـنــان ذاكـ ـ ــرة ب ـصــريــة وح ـكــائ ـيــة م ـم ـتــازة.
ّ
ل ــم ي ـج ـعــل م ــن «مـ ـح ــات ــه» مـ ــوازيـ ــا لـلـصــور
التسجيلية ،بل ّ
مما استقر في روحــه .حتى
ّ
إن ب ـعــض ال ـل ــوح ــات رس ـم ـهــا ق ـبــل أن تـطــرأ
عليها تعديالت طبيعية.
ذه ـ ــب ب ــري ـش ــة ع ــري ـض ــة إل ـ ــى األمـ ــاكـ ــن ال ـتــي
استقطبت من سكن داخل الدوحة وخارجها،
ولــذا جــاءت رسوماته انطباعية ،كما لو أنه
يــرســم فــي ال ـن ـهــار تـحــت شـمــس ش ـتــويــة ،ما
يحفظه عن ظهر قلب.
جميع الـلــوحــات تظهر بسماء زرق ــاء ،وهي
الــزرقــة الـتــي اعـتــادتـهــا الـعــن ب ــدءًا مــن شهر

خمسة عقود

حي الجسرة في الدوحة
في لوحاته ،يمزج يوسف أحمد (مواليد
ّ
طورها خالل
عام  /1955الصورة) األسلوب الواقعي بالحروفيات التي
ّ
الممتدة لخمسة عقود،
تجربته
ّ
ّ
وظف فيها الفن الحروفي
والتي
والمنسوجات واألشكال الهندسية،
منفتحًا على طيف واســـع من
ُ
بعض تلك
األلوان والمواد .يتناول
اللوحات البيئة التقليدية؛ حيث
تظهر األحياء والبيوت والجموع
والـــمـــرأة ومــابــســهــا ،والــرقــص
يؤديه الرجال في
الشعبي الــذي
ّ
المناسبات واألعياد.

ممدوح عزام

من لوحات المعرض

س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول واح ـت ـجــاب ـهــا ف ــي شـهــور
الصيف.
عقب تصدير ّأول شحنة نفطية عــام ،1949
بدأت الدوحة باستقبال جموع من جنسيات
عديدة .وستفتتح في منتصف العقد التالي
ّ
ُ ِّ
ورك ــب كــابــل كهرباء
كهربائية،
ّأول محطة
ُ
ّ
تحت األرض ،وأطلق على الخط الذي يعمل
بواسطة الكابل اسم «شارع الكهرباء».
س ـت ـتــراجــع ال ـع ـم ــارة ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ــع دخ ــول
مـ ـ ّ
ـادة األس ـم ـنــت ،وسـتـشـهــد املــدي ـنــة ش ــوارع
عـ ــري ـ ـضـ ــة ،ل ـ ــم تـ ـك ــن مـ ــألـ ــوفـ ــة ف ـ ــي األح ـ ـيـ ــاء
السابقة ودواعيسهاّ ،
مما ينتمي إلى ذاكرة
َ
رومانسية ،فــرضــت عليها الحياة الجديدة
تغييرات جذرية.
ّ
ّ
ّ
إل أن ع ـقــودًا ســتــة تــالـيــة شــكـلــت ِل ــن هــم ّفي
ً
ج ـيــل ي ــوس ــف أح ـم ــد ( )1953م ـج ــاال م ــؤث ـرًا
ومفارقًا ،وبؤرته الخصبة هي مشيرب.
ّ
ّ
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،فـ ـ ـ ـ ــإن ّ اس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــار املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــات غ ـيــر
التسجيلي ،إنما هو استحضار لشريط من
الـحــركــة واألن ـف ــاس وال ــوج ــود ال ــذي تــواصــل
على يد من أصبحوا سالالت ،بعضهم أجداد
ّ
على قيد الحياة يـتــذكــرون ،هــم أنفسهم في
ذلك الزمن شباب يحلمون.
ث ـم ــة ص ـ ــور ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة م ـش ـه ــورة لـكـثــرة
تــداولـهــا ،بيد أن الـفـنــان عــرف مــن أي زاويــة
جديدة يمكنه أن يفعل شيئًا مغايرًا.
رب ـم ــا ال ت ـجــد ف ــي املـ ــدونـ ــات ّ ال ـتــاري ـخ ـيــة أو
ال ـف ـن ـيــة اس ــم «إدوارد» ،إال أن ـ ــه ح ــاض ــر مع
ّ
ّ
سميه الخطاط يوسف أحمد قبل أن يكون
التشكيلي امل ـع ــروف .ه ــذا الــرجــل اللبناني،

ليست اللوحات موازيًا
مما استقر
ُّ
ور ،بل هي ّ
للص َ
في روحه

إدوارد ،ه ــو م ــن ك ـت ــب م ـن ــذ الـخـمـسـيـنـيــات
الكثير مــن اآلرم ــات الـتــي ب ــدأت تحتشد في
وسط البلد .فتحت تجربة «لوحات» شهية
الخطاط في تحية إلدوارد الذي غادر عاملنا
أواخر عقد السبعينيات.
ّ
ّ
م ـح ــات لـيـســت بـسـيـطــة إل حـيـنـمــا ت ـق ـ َـارن
ّ
ّ
بتحوالتها واتساعاتها فيما ّ بعد .في ذلك
الــوقــت كــانــت هــي كــل مــا ُي ـمــثــل مستلزمات
الحياةّ .وهذا ال يتوافر في «املول» املعاصر،
وما يفضله من بطاقات ائتمانية وبطاقات
ّ
الصراف اآللي.
هـ ـن ــا «مـ ـطـ ـع ــم بـ ـ ـي ـ ــروت ل ـل ـح ـم ــص وال ـ ـفـ ــول
والـ ـف ــاف ــل» ،وم ـقــاب ـلــه «ب ـق ــال ــة صـ ـي ــدا» .هنا
ّ
ّ
«م ـ ـحـ ــل شـ ـه ــاب ل ــأقـ ـمـ ـش ــة» ،وه ـ ـنـ ــاك م ـحــل
«أح ــذي ــة ي ــاف ــا» ،وه ـن ــا «م ـع ـص ــرة ال ــرب ـي ــع»،
و«م ـت ـجــر ال ـط ــائ ــف» ،و«اس ـت ــودي ــو ال ـس ــام»،

ثـمــة ،مــن بــن الــروائ ـيــنَ ،م ــن يرفضون
أن يــرفــدوا الـلـغــة الــروائ ـيــة ب ـ ّ
ـأي صــورة
أو اسـتـعــارة أو م ـجــاز ،ويـطـلـقــون على
االهتمام بلغة الكتابة :البالغة الفارغة.
ّ
إن ّ
مهمة اللغة ،هنا ،هي إيصال الفكرة
إذ
ٌ
باعتبار أن الرواية حدث
فقط،
والحدث
ٌ َ
ـاب ُيــقـ َّـدم فحسب .وبسبب
ُي ـقــال ،وخ ـطـ
هذا االستبعاد ،صارت اللغة في الرواية
ّ
ينصب االهتمام فيه على
نحوًا خالصًا
ص ـ ّـح ــة ال ـق ــواع ــد وصـ ـ ــواب االس ـت ـخ ــدام
ّ
تتحول إلى
املعجمي .أي أن ُاللغة ،هنا،
أداة تنفيذية ال شـغــل لها غير إيصال
الفكرة واملعنى.
وفي هذا الباب تشهد الكتابة الروائية
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــا يـ ـشـ ـب ــه االن ـ ـق ـ ـس ـ ــام بــن
ّ
اتجاهني حــول شــأن اللغة ودوره ــا في
ّ
الكتابة .واالنقسام أو الخالف ال يتعلق
بالنحو والصرف وبناء الجملة وعالقة
الفاعل واملفعول به أو املبتدأ والخبر،
بــل بــالـلـغــة مــن حـيــث الـ ــدور والــوظـيـفــة
وأشكال استخدام هذا الدور في ّ
النص
الروائي.
ً
ولـكـ ْـن إذا ّ
تأملنا الـنـ ّـص بوصفه طاقة
ً
ً
مثال ،طاقة عاطفية أو روحية أو فكرية،
ّ
ْ
ف ــإن ق ــدرًا كبيرًا مــن هــذه الـطــاقــة سوف
يفسد بسبب رداءة أداة التوصيل ،أو
ّ
حقل
عاديتها .ومن املعروف في
بسبب
ٍ
مختلف تمامًا هو الكهرباء ،أن الطاقة
ٍ
الـكـهــربــائـيــة يمكن أن تـتـعـ ّـرض للخلل
كابالت نقل
والنقص في حال اختلفت
ُْ
الطاقة من حيث جودة الصنع .وقل مثل
ذلك عن أنابيب املياه وغيرها من أدوات
النقل ،وهي أدوات توصيل أيضًا.
ّ
ول ـ ـهـ ــذا ،فـ ـ ــإن وصـ ـ ــول امل ـع ـن ــى ـ ـ ـ إذا مــا
ُ
ارتضينا بمبدأ أن اللغة أداة توصيل
ّ
يتعرض للفساد أو قد تضيع
فقط ـ قد
منه ،كما تضيع طاقة الكهرباء ،أجـ ٌ
ـزاء
هــامــة فــي ح ــال كــانــت الـلـغــة ركـيـكــة ،أو
ّ
فقيرة
كــانــت مقعرة وصعبة ،أو كــانــت ً
وض ـح ـلــة .والـقـضـيــة لـيـســت ب ــراع ــة في
الــزخــرفــة ،أو فــي الـبــاغــة ،بــل بــراعــة في
التوصيل.
وال ــاف ــت أن حـيــاتـنــا ال ـيــوم ـيــة نفسها
ً
ّ
ـارات مـثــا ،بــل إن
ال
تتحرك دون اسـتـعـ ٍ
الناس يستخدمون االستعارة بوصفها
ّ
عملية يحتاجها املرء
حاجة أو ضرورة

فــي إنـشــاء وتمتني عالقة التواصل مع
اآلخرين في معظم املواقف االجتماعية
ّ
تتطلب ُ
التي
تبادل الكالم.
ولدى جورج اليكوف ومارك جونسون،
فـ ــي ك ـت ــاب ـه ـم ــا املـ ـشـ ـت ــرك ال ـ ـ ــذي يـحـمــل
ع ـنــوانــا الف ـت ــا ه ــو «االسـ ـتـ ـع ــارات الـتــي
نحيا بها» (ترجمة عبد املجيد جحفة،
ُ
«دار تــوبـقــال» ،)1996 ،ج ــداول شديدة
اإلثارة من ناحية التنبيه إلى استخدام
االسـتـعــارة نفسها فــي الحكي اليومي
ال ـ ـعـ ــادي ب ــن الـ ـن ــاس دون أن ي ـكــونــوا
قاصدين.
وأفضل ما يشيران إليه هو أن االستعارة
ّ
لـيـســت م ـســألــة مـتـعــلـقــة ب ــاأللـ ـف ــاظ ،بل

ّ ّ
بالتفكير نفسه .وهــو ما يعني أن لكل
ً
كاتب قدرة على ابتكار استعارة خاصة
ً
ّ
ُّ
به ،كما أن لكل ثقافة استعارة تخصها،
بـسـبــب اخ ـت ــاف ال ـب ـي ـئــات الـفـيــزيــائــي،
وهــذا بــدوره يساعد في رسم الخطوط
البيانية لطبيعة التعبير لدى الشعوب

يمكن لالستعارة األدبية
أن تدفع الثقافة نحو
فهم جديد للحياة

الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـي ــش فـ ـ ــي أم ـ ـك ـ ـنـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة.
هذا ما يضع بعض الكتابات الروائية
ّ
فــي م ــأزق ،وخصوصًا تلك الـتــي يتجه
ُ ّ
ك ــت ــاب ـه ــا ن ـحــو ال ـل ـغــة امل ـغ ـل ـقــة الـخــالـيــة
م ــن ّ
أي م ـجــاز أو صـ ــورة أو اس ـت ـعــارة.
ف ــاب ـت ـك ــار االسـ ـتـ ـع ــارة ال ي ـع ـنــي إغ ـن ـ ْـاء
اللغة األدبـيــة وحدها وحسب ،بل دفع
فهم جديد ومبتكر
الثقافة نفسها نحو ٍ
للحياة واملشاعر والعالقات اإلنسانية،
ب ــل وال ـع ــاق ــة م ــع الـطـبـيـعــة واألشـ ـي ــاء،
من جهة ،وتجديد الثقافات بإضافات
استعارية تحاول فهم العالم املتغير من
حولها ،من جهة ثانية.
(روائي من سورية)

«أمتدّ إليك» لـ ضياء العزاوي (العراق) ،زيت على قماش1972 ،

فعاليات

تقف هذه الزاوية من
خالل أسئلة سريعة مع
صوت جديد في الكتابة
العربية ،في محاولة لتبيّن
مالمح وانشغاالت الجيل
العربي الجديد من الكتّاب
المثنى (العراق) ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
الكتابة الجديدة ،بــرأيــي ،هي إعــادة تأهيل
ّ
للشاعرية بطريقةٍ أجمل ،شريطة أن تتخذ
أسلوبًا جديدًا من حيث اللغة والفكرة معًا،
َّ
ال َّ
سيما األفكار املبتكرة بطريقة مفكر بها.
ّ
نــاهـيــك عــن ال ـجــديــة ال ـتــي تــأخــذ منحنيات
أخ ـ ّـرى فــي عملية الـكـتــابــة ال ـتــي هــي َمـهـ َّـمــة
شاقة ولذيذة في الوقت نفسه.
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كما لو أنه يرسم تحت
شمس شتوية ما يحفظه
عن ظهر قلب

ّ
و«دك ـ ـ ّـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس» ،و«ال ـ ـب ـ ـيـ ــت الـ ـح ــدي ــث»،
ّ
ّ
و«صفار الفريج» (مبيض النحاس) ،و«دكان
الـ ـس ــاع ــي» ،و«م ـخ ـب ــز الـ ـجـ ـس ــرة» ،و«م ـص ـنــع
ّ
الثلج» ،و«صيدلية الباكر» ،و«دكــان حاجي
غلوم» ،و«نوفوتيه فونتانا».
تأتي الجموع كــل يــوم ،بحثًا عــن أغراضها،
لكنها تحتشد يـ َـومــي الـخـمـيــس والـجـمـعــة،
في ساحة مستطيلة بحذاء الشارع املفضي
واقـ ـ ـ ــف .أمــامــك
إلـ ــى ال ـب ـن ــك ال ـع ــرب ــي وس ـ ــوق ِ
شــارعــان ،على اليمني «عـبــد الـلــه بــن ثــانــي»،
وعـلــى الـيـســار «ش ــارع الـكـهــربــاء» ،وكالهما
ّ
كــان على الجنبني مـحــات تستقبل شــاريــا،
أو جــائـعــا ،أو أي ــا ك ــان يـتـقــاســم مــع صاحب
امل ـحــل صـفــة واح ـ ــدة :كــانــا صــاحــب حــاجــة،
أقرب إلى الوضوح ،وأبعد كثيرًا عن النزوع
االستهالكي.
قيل في بعض ُّ
تخيالت أو أوهام أو حسابات
ُ ّ
ّ
تجريدية لم تحقق بعد ،إن األصوات ال تزول،
بل تبقى عالقة في طبقة من طبقات الجو.
ّ
هذه آرمة «الجمهورية العربية املتحدة» .من
الــواضــح أن مفتونًا بتلك الجمهورية التي
ّ
تأسست عــام  1958بني مصر وســوريــةّ ،قرر
أن يجعلها اسمًا لبقالته.
ّ
ال نعرف من خط اآلرمة .ربما إدوارد ،وربما
غـيــره .مــن صاحب البقالة؟ هــذا ليس مجال
تحقيق استقصائي.
ّ
ل ـل ـف ــن ــان أن يـ ـم ـ ّـر ب ــري ـش ـت ــه ،وي ـ ـتـ ــرك نـفـســه
واآلخ ــري ــن أن يـسـعــوا وراء أصــوات ـهــم ،التي
ّ
جوية ،بل في
ليست حتى اآلن في أي طبقة
صامتني.
السمع
دواخلهم حني يصيخون
ِ

الشعر بوصفه َ
خالصًا إنسانيًا
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جيل أدبي له مالمحه
■ هل تشعر نفسك جزءًا من ٍ
وما هي هذه املالمح؟
ّ
يهتم ّبهذه التفاصيل،
برأيي ،الشاعر ً الذي
سيكون فريسة لفخاخ التأثر َ
بمن قبله أو
ّ
أهتم شخصيًا بهذه املفاهيم،
بمجايليه .ال
َّ
الشاعر في ِّ محدوديةٍ واضحة،
ألنها
تضع ِّ َ
َ
َ
ُ
وهــذا ال يحصنه مــن فــخ تـكــرار تـجــارب من
سبقوه أو مجايليه .الشاعر الـجـ ّ
ـاد عالمة

ّ
مـنـفـلـتــة ع ـلــى األبّـ ـ ــد ،وح ـق ـي ـقــة ال ت ـك ــف عن
ِّ
ُّ
للتحرر من كل ما هو
كونها صورة مكثفة
ُ َ
وسيكتب.
مكتوب
■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
َّ
َ
تتبع ثقافة الشاعرَ ،
ورأيــه بما
العالقة هنا
ّ
ُيطرح من ِّ
أي جيل قبله أو معه .شخصيًا،
وألسباب
عالقتي مع الشعر ال مع الشعراء،
ٍ
َ َ َّ
ّ
تــتـ َـعــلــق بـمــا أفــكــر فـيــه ،مــن خ ــال اإلخــاص
ملفهوم الشعر الذي أعتبره خالصًا إنسانيًا،
ّ
بعيدًا عن كل الدخالء عليه« .األجيال» مفهوم
أكاديمي وأنا بعيد ّ
جدًا عن األكاديمية التي
أغلب األوقات،
تضع الشعر بني قوسني في َّ
ُّ
للتحرر
رغــم أن الشعر هو الصورة املكثفة
واالنفالت معًا.
■ كـيــف تـصــف عــاقـتــك مــع الـبـيـئــة الـثـقــافـيــة في
بلدك؟
ّ
ج ـ ّـدًا وشـبــه منعزل عن
بعيد
ـي
ـ
ـأن
ـ
ب
ـرف
أعـتـ
ّ
ال ــوس ــط ال ـث ـق ــاف ــي ،ألنـ ـ ــي أع ـت ـب ــر أن بـعــض
األوس ــاط الـثـقــافـ َّـيــة ،الـتــي تـقــود املـ ّ
ـؤسـســات
ال ـث ـقــاف ـيــة وت ـت ـص ـ ّـدر امل ـش ـه ــد ،م ــؤدل ـج ــة ،أو

األجيال مفهوم أكاديمي
والشعر صورة مكثَّفة
للتح ُّرر واالنفالت

حتى العاشر من الشهر الجاري ،يتواصل معرض رسالة إلى األب للكاتبة والفنانة
اللبنانية شذا شرف الدين في «مركز مينا للصورة» ببيروت .يستند المعرض المقام
منذ العاشر من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي إلى كتاب بالعنوان ذاته للكاتب
نصه في مجموعة من اللوحات.
التشيكي فرانز كافكا ،حيث تعيد تركيب ّ

بطاقة

شاعر من العراق ،من مواليد عام  .1990أصدر
مجموعته الشعرية األول ــى« ،ألهو مع الهاوية»،
ُ
ٌ
نصوص له إلى اإلنكليزية،
عام  .2019ترجمت
والـبـلـغــاريــة ،الفرنسية ،والـفــارسـيــة .ينشر في
العديد من الصحف العراقية والعربية.
ُ
لتوجهاتها ،وهــي ال ّ
ّ
يعول
ت ـطـ ّـوع الثقافة
ْ
ّ
ع ـل ـي ـهــا ،ألن ـه ــا ل ــم ت ـخ ــرج وفـ ــق م ــا يـتـطــلـبــه
ّ
املوقف الوطني تجاه كل َمن أراد سوءًا بهذه
البالد :العراق.
■ كيف صدر كتابك ّ
األول وكم كان عمرك؟
ِّ
اكتمل كتابي في سنة  ،2016وبقيت متريثًا
فــي مــا يـخـ ّـص طباعته ،لـظــروف شخصية،
ح ـتــى أص ــدرت ــه ف ــي  2019ع ــن «دار عــدنــان
للطباعة والـنـشــر» .وك ــان عـمــري وقتها 29
عامًا.
■ ماذا تكتب اآلن وما هو إصدارك القادم؟
لي كتاب عنوانه «قلق الطني» ،وهو عبارة
عــن ت ـســاؤالت حــول ث ــورة تشرين العراقية
َّ
ولدي مجموعة شعرية
وأحداثها عام ،2019
ثانية ستكتمل قريبًا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ضمن سلسلة ندوات بعنوان مدخل إلى التحليل النفسي ،تلقي الباحثة التونسية
رجاء بن سالمة ،بداية من الثانية والنصف بعد ظهر اليوم ،محاضرة بعنوان
ما هي البارانويا؟ في «قاعة أحمد إبراهيم» بكلية اآلداب بمنوبة قرب تونس
العاصمة .من مؤلّفات بن سالمة« :بنيان الفحولة» ،و«العشق والكتابة» ،و«في
نقد إنسان الجموع» ،و«نقد الثوابت :آراء في العنف والتمييز».
بداية من اليوم ،وعلى مدى ثالثة أيامُ ،تقام في مدينة غوتبورغ السويدية
الدورة الثانية من معرض الكتاب العربي ،الذي يحمل في هذه الدورة شعار
«الكتاب صديق الغربة»ّ .
ويضم كتبًا من
موقع ودار «صفحات»،
ينظم المعرض
ّ
ُ
دور نشر عربية مثل« :دار ممدوح عدوان» ،و«التنوير» ،و«المتوسط» ،و«التكوين».

ً
بداية من السابعة من مساء اليوم
مسرحي يقام
عرض
قول للزمان هو عنوان
ّ
ٍ
الجمعة ،على خشبة «المسرح الصغير» ضمن مبنى «مكتبة اإلسكندرية» في
المدينة المصرية .العمل من إخراج طارق نادر ،وهو يقوم على تركيب لوحات
ّ
و«محطة الدنيا الجديدة».
من األداء الجسدي .من أعمال نادر األخرى« :أسود»

