
 إلى ِسحر 
ً
ّدة

َ
خالفة بينها، ُمنش

ُ
املشابهة وامل

أصوِلها البعيدة ضمن 
َ
مبانيها ومعانيها، ف

املتقاطعة  بثقافاتها  الّسامية،  اللغات  ر 
ُ
ُجــز

أن  اختاَرت  ها 
ّ
أن  

ّ
إل املتشابكة.  وحضاراتها 

 الــكــلــمــات عــبــر ُمــعــَجــمــاتــهــا، وهــي 
َ
تــلــَج كــــون

َمخازن الدللت وَمكانزها.
ــــي حــقــل  ــد تـــخـــّصـــصـــت كـــشـــلـــي فـــــــــواز فــ ــقــ فــ
ــة  ــ املــعــجــمــّيــة الـــعـــربـــّيـــة وتـــعـــّمـــقـــت فــــي دراسـ
ــرة، ول  ــعــــاصــ ــا الــكــاســيــكــّيــة واملــ ــادرهـ مـــصـ
هرت في بلِدها، لبنان، منذ 

َ
سّيما تلك التي ظ

نهايات القرن التاسع عشر إلى غاية الحرب 
سمت أعمالها بالشمول 

ّ
العاملّية الثانية. وات

ظارها عشرة 
ْ
مرات أن

َ
والثراء، حيث كان من ث

كتٍب حول املعجمات العربّية، وهو ما يجعل 
املتخّصصات واملتخّصصني  أكبر  منها من 

في هذا امليدان الفسيح الَوعر. 
كانت بداية تآليفها أطروحة الدكتوراه التي 
بعت بعنوان: »املعجم العربي في لبنان« 

ُ
ط

عجمي 
ُ
 النتاج امل

ّ
)1982(، وفيه استعادت كل

 من 
َ
الضخم الذي ظهر طيلة ما يقارب القرن

ة، 
َ
ُمستحدث أكــانــت معجمات  مــن، ســواء 

ّ
الــز

ب ما طرأ على الضاد 
ّ
َكتبها أصحابها لتعق

دة، أو معجمات كاسيكّية 
ّ
ول

ُ
من املفردات امل

عــلــيــهــا  مــــــــّرت  أن  بــــعــــد  مــــــــّرة  ألول  ــبـــع  تـــطـ
ــيــاهــب املــخــطــوطــات. كما 

َ
فــتــرة وهـــي فــي غ

والنتقادات  التعقيبات  سائَر  رت 
َ

استحض
والردود التي صيغت على هذه األعمال في 
شكل كتب ومقالٍت. فالكتاب بمثابة تحليل 
مــفــّصــل لــكــل الــنــشــاط األلــســنــي الــــذي شــاع 
في لبنان إّبان حقَبة النهضة مع استعادة 

مــعــّمــقــة لـــعـــوامـــل هــــذا الـــنـــشـــاط ومــظــاهــره 
وحدوده.

وخّصصت كشلي فــواز، بعد ذلك، َمجموعة 
من األعمال لتقديم املعاجم القديمة، ومنها، 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، »لــســان الــعــرب لبــن 
ر 

َ
منظور: دراسة وتحليل ونقد« )1995( وآخ

ليل بن أحمد الفراهيدي 
َ

لكتاب »العني« للخ
املـــحـــيـــط«  »لـــلـــقـــامـــوس   

ٌ
ثــــالــــث ثــــم   ،)1996(

للفيروزآبادي )1996(. 
وفي هذه السلسلة، عادت إلى مناهج هؤلء 
اللغويني القدماء في ترتيب املواد املعجمّية 
وذكـــرت مــصــادَرهــا وشــواهــَدهــا، وذلـــك بعد 
بذٍة عن حياة الكاتب وأهم العوامل 

ُ
تقديم ن

ـــــــرت فــــي صـــيـــاغـــة األثــــر 
ّ
ــي أث ــبــــواعــــث الـــتـ والــ

وطريقة ترتيبه. 
ــــصــــّدت الــبــاحــثــة الــلــبــنــانــيــة، عــقــب ذلــــَك، 

َ
وت

ــاد املعاصرة وإلــى أهــم رّوادهـــا 
ّ

ملعاجم الــض
ـــوضـــعـــت كـــتـــاًبـــا عـــن الــشــيــخ 

َ
وأصـــحـــابـــهـــا، ف

املــعــجــمــّيــة )1996(  ــــوده  ــهـ ــ ــا وُجـ ــ أحـــمـــد رضـ
مـــة عـــبـــد الــلــه 

ّ
وثـــانـــًيـــا عــــن ُمــــعــــاِصــــره الـــعـــا

ــا عن 
ً
العايلي ونــظــريــاتــه الــلــغــوّيــة، ثــم ثــالــث

»املساعد«  الكرملي وُمعجمه  أنستاس  األب 
تحقيق  فــي  كبير  عــن نشاط   

ً
)1996(، فضا

تصّدت  فقد  وضبطها،  القديمة  ــصــوص 
ّ
الــن

ــدات 
ّ
ــمــســة ُمــجــل

َ
مِلــهــمــة اإلخــــــراج الــعــلــمــي لــخ

فنون  األرب في  »نهاية  كاملة من موسوعة 
-1278( ـــويـــري 

ّ
الـــن ــّديــــن  الــ لــشــهــاب  األدب«، 

على  الــطــويــل  بــصــبــرهــا  مــمــا يشهد   ،)1333
ــرة، لـــتـــرّد  ــِســ ــ ــَع ـــصـــوص الــ

ّ
مـــعـــاشـــرة تـــلـــك الـــن

نجم الدين خلف اهلل

قــبــل الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة املـــاضـــيـــة، لم 
ــعــجــمــات الــعــربــّيــة والــُكــتــب 

ُ
تــكــن امل

في   
ً
ُمرقَمنة بها  املتعلقة  واملــقــالت 

الفضاء  في  الفتراضّية، ول متاحة  الشبكة 
 في املكتبات 

ّ
الواقعّي، فا َيجدها الباحث إل

 العلمّي فيها ل يخلو 
ُ
ة. وكان البحث ختصَّ

ُ
امل

ه 
ُ
ضحيات جّمة. وهذا ذات

َ
ة كبرى وت

َّ
من مشق

ه الباحثة اللبنانّية، ِحكمت كشلي 
ُ
ما كابدت

العصيبة من  الــفــتــرة  تلك  فــي   ،)1942( ــّواز  فـ
تاريخ لبنان أثناء الحرب األهلّية وُبعْيدها. 
فقد غاصت هذه الباحثة في ما أتيح لها من 
عاين عاقات 

ُ
عالج أصول الكلمات وت

ُ
الكتب ت

تونس ـ ليلى بن صالح

لم يظهر اسم جزيرة جربة التونسية ضمن 
ــمــة 

ّ
الــقــائــمــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا مــنــظ

املاضي  يوليو   / تّموز  نهاية  »اليونسكو« 
ــه فــــي الـــصـــني.  ــتـ ــامـ فــــي مـــؤتـــمـــرهـــا الــــــذي أقـ
اإلعــام  التونسّيني ووســائــل  انشغال  ومــع 
بات الحياة السياسية، ل نجد اهتمامًا 

ُّ
بتقل

ل مــن بعيد ول مــن قــريــب بــاألمــر، وهــو ما 
التي حظيت  الدعاية  يتناقض مع موجات 
ــــواٌت ســـابـــقـــة؛ مـــثـــل تـــقـــديـــم مــلــف  ــطـ ــ بـــهـــا خـ
تــرشــيــح الــجــزيــرة إلـــى »الــيــونــســكــو« بــدايــة 
القائمة  الــجــاري، أو إدراجــهــا ضمن  الــعــام 

التمهيدية عام 2016.
قـــائـــمـــة مــع  تـــــــزال  الـــفـــرصـــة ل   

َّ
أن صـــحـــيـــح 

مها 
ّ
الـــتـــي ســــوف تنظ الــكــثــيــرة  املـــؤتـــمـــرات 

مة 
ّ
»الــيــونــســكــو«، فــهــذه مــن هـــوايـــات املنظ

الـــدولـــيـــة عــلــى مـــا يـــبـــدو، بــمــا فـــي ذلــــك من 

ـــعـــة في  مــنــافــع؛ مــثــل بــنــاء الـــعـــاقـــات املـــوسَّ
ــع صــكــوك  ــ ــوزيـ ــ الــــزمــــن الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، وتـ
 عــدم قبول 

َّ
الــتــرويــج السياحي. ولــكــن، لــعــل

املــلــف هــذا الــعــام يشير إلــى نقائص كثيرة 
 
ً
ينبغي التفكير بجدية في تجاوزها، فمثا

كــــان مــلــف تــرشــيــح جـــربـــة لــقــائــمــة الـــتـــراث 
العاملي أولوية في 2017 و2018، حني أشرف 
الثقافة  عــلــى وزارة  الــعــابــديــن  زيـــن  مــحــمــد 
ــا انتهت 

ّ
ــهــا ذهــبــت، مل

ّ
فــي تــونــس، ويــبــدو أن

 الــثــانــي مــن األولــويــات 
ّ

وليــتــه، إلــى الــصــف
ــا يــقــع ضمن  ــو مـ بـــني لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، وهــ
عقلية إداريــــة ل تــؤمــن بــتــواصــل املــشــاريــع 
 ذلك باألشخاص 

ُّ
واملؤّسسات، بل يرتبط كل

فتذهب املشاريع حني يذهبون.
من حسن الحظ أنه جرى، منذ 2017، إنشاء 
ــرى غير  ــ خـ

ُ
ــة تــجــمــع هــيــاكــل أ

ّ
لــجــنــة مــســتــقــل

وزارة الــثــقــافــة؛ مــثــل »وكــالــة إحــيــاء الــتــراث 
والــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة«، و»املـــعـــهـــد الــوطــنــي 
للتراث«، و»جمعية صيانة جزيرة جربة«، 
ولول ذلك لذهبت جهود خمسة أعوام هدرًا.

ن إليه هو 
ّ
الــذي ينبغي التفط الخلل اآلخــر 

املبالغ فيه بقّوة ملف جربة، حيث  اإليمان 

المسافرة بين 
األلسن والمعاجم

مقابل الدعاية التي 
رافقت خطوات تقديم 
ملف ترشيح جزيرة جربة 
التونسية لـ»قائمة التراث 

العالمي«، نجد صمتًا 
أمام الفشل في تحقيق 

الهدف

منذ سبعينيات القرن 
الماضي، انشغلت 

الباحثة اللبنانية بالمعاجم 
العربية ولم تثنها قلة 

المنهجيات العلمية وال 
غياب العمل الجماعي، 
وبدأت مغامراتها مع 
القواميس قبل الوسائل 

التقنية الحديثة

في معرضها المقام 
حاليًا في إسطنبول، 

تستلهم الفنانة 
التركية قصيدة ُتنّدد 

باالعتداءات الجسدية 
على المرأة في تركيا 

إلدانة الظاهرة

جربة خارج الئحة اليونسكو للتراث العالمي

َمْلَتم شاهين عّداد تذكاري إلحصاء الضحايا

حكمت كشلي فّواز في مخازن الدالالت ومكانزها

قادتها ُميولها العلمية 
األولى إلى التخّصص 

بحقل المعجمية

ُتشّكل البنية التحتية 
السياحية عبئًا على ملف 

الجزيرة التونسية

يجتمع الشعر والرسم 
والفكر على إدانة 
تعنيف نساء تركيا

بحثت أصول الكلمات 
العربية في ُجُزر اللغات 

الّسامية

فواز  كشلي  حكمت  منجز  أهمية  تكمن 
المعجمية  جهودها  بدأت  حين  أنها  في 
في سبعينيات القرن الماضي كانت المصادر 
التي  المساعدة  التقنية  وتغيب  شحيحة 
ظهرت بعد عقدين، ومع ذلك تعمقت 
َدرسها  على  وأكبّت  الكلمات  دراســة  في 
من أجل رسم تاريخي شامل دقيق لنشأتها 
ــا وتــداخــلــهــا. كــمــا َوضــعــت  ــّوره ــط وت
الثقافي في تعالقات  للَحفر  األولى  اللبنات 
يمكن  ما  ونَسجت  وتحوالتها  المعاجم 
المعجمية  وراء  ما  علم  بواكير  اعتباره 
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ثقافة

تحية

متابعة

معرض

فعاليات

 إلى مخطوطاتها املغمورة. هذا إلى 
َ
الحياة

خــّيــاط«  بــن  »تـــاريـــخ خليفة  جــانــب تحقيق 
)1995( و»طبقات خليفة بن خياط« )1997(، 
 عــاش في الطور األول 

ٌ
وهــو مــؤّرخ وُمــحــّدث

من الفترة العّباسية بني سنتي 777 و854م، 
لــــف وفـــق منهج 

ُ
ــدم مـــا أ وُيـــعـــّد كــتــابــه مـــن أقــ

الَحولّيات.  
فــواز  بــه تجربة ِكشلي  لت 

َ
ول ننسى مــا حف

بقسم  اللبنانية،  الجامعة  في  التدريس  من 
في  ومــشــاركــتــهــا  الـــعـــربـــيـــة،  واآلداب  الــلــغــة 
 أعمالها فــي خدمة 

ّ
املــؤتــمــرات، إذ تصبُّ كــل

اد وَمصادرها، حرصًا منها على إتاحة 
ّ

الض
املــعــرفــة بــهــا ألكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الـــقـــّراء. 
َحياة  لــدرس   

ً
مّيالة الباحثة  هــذه  كانت  فقد 

املفردات في اللغات السامّية القديمة ولذلك 

تجري اإلشـــارة دائــمــًا إلــى الــتــنــّوع الثقافي 
دهـــا  لــلــجــزيــرة وعــمــقــهــا الـــحـــضـــاري وتـــفـــرُّ
ــه فــي منطق 

ّ
 هــذا جــّيــد، ولــكــن

ُّ
املــعــمــاري. كــل

ما  الكثير  يعني  ل  وكواليسها  املــؤتــمــرات 
لم تدعمه استراتيجيات تواُصلية ناجعة، 
إضافة إلــى أنــه ل ينبغي أن ننسى امللفات 

التي تتسابق من أجل نفس الهدف.
التي  الثقافية  املــواقــع  على  نــظــرة  ألقينا  لــو 
 العديد 

َّ
جــرى إدراجــهــا هــذا الــعــام سنجد أن

ر على نقاط القوة التي ذكرناها 
ّ
منها ل يتوف

ــر عــلــى مـــا هـــو أكــثــر 
ّ
فـــي جـــربـــة، ولــكــنــه يــتــوف

أهمية، وهو حسن رعاية املواقع من منظورات 
إيــكــيــولــوجــيــة وإنــســانــيــة ورمـــزيـــة، فـــي حني 
 جربة قــد جــرى استثمارها 

ّ
بــأن ــنــا نعرف 

ّ
أن

سياحيًا بشكل مــبــالــغ، وهــا هــي تــدفــع ثمن 
أربـــعـــة عـــقـــود مـــن هــــذه الــســيــاســات الـــتـــي لم 
تــكــن تــهــتــّم إل بــالــعــائــدات املـــاديـــة الــســريــعــة. 
ل 

ّ
مث

ُ
ت السياحية  التحتية  البنية  باتت  هكذا 

 شبكة 
ّ
إن ملفها؛ حيث  فــي  عبئًا على جــربــة 

الفنادق نبتت في رمال الجزيرة بشكل ناتئ 
لم يندمج مع األبعاد التراثية.

درجـــــت هــذا 
ُ
نــجــد فــي قــائــمــة املـــواقـــع الــتــي أ

األوروبية  الصحية  املنتجعات  مدن  العام: 
الــكــبــرى والــتــي تــوجــد فــي املــمــلــكــة املتحدة 
والـــنـــمـــســـا وبــلــجــيــكــا وتــشــيــكــيــا وأملـــانـــيـــا 

وفرنسا وإيطاليا.

وصــارت  أتقنتها،  حتى  السريانّية  َدَرســــت 
الجامعة، كما كانت  أروقـــة  فــي  أســتــاذة  لها 
مهتمة باملقارنة بني ألفاظ اللسان الّسرياني 
ــلـــى كـــلـــمـــاتـــهـــا مــن  ــرأ عـ ــا يــــطــ والـــعـــربـــيـــة ومــــ
تــحــّولت صوتّية ودللــّيــة أثــنــاء سفرها من 
لغة إلى لغٍة أخــٍت، مصاقبة لها، وبالتفاعل 
العربية بني  الجزيرة  فــي شبه  الــذي َحصل 

لَهجاتها القديمة، تحاوًرا وتقاطًعا. 
وقــد أكــدت كشلي فـــواز، فــي حديث جمعني 
ــهــا لــم تـــرث اهــتــمــاَمــهــا بــاملــعــاجــم من 

َّ
بــهــا، أن

ديد، 
ّ

فها الش
َ
ى لها ذلك من َكل

ّ
ما تأت

ّ
أحٍد، وإن

فــي مــبــتــدأ أمـــرهـــا، بــالــّريــاضــيــات و»الــعــلــوم 
الــصــحــيــحــة«، حــيــث كـــانـــت ُمــيــولــهــا األولــــى 
ة. وبهذا الزاد املعرفّي -   أكثَر منها أدبيَّ

ً
علمّية

 عن 
ً
الذهني خاضت غماَر متون اللغة باحثة

التي  الدقيقة  ــعــادلت 
ُ
الخفي لها وامل املنطق 

ــصــارت 
َ
ف وعــبــاراتــهــا.  كلماتها  وراء  تختفي 

دغدغ املفردات«، وهذه الصورة الرقيقة من 
ُ
»ت

يالها، كما اهتّمت باأللفاظ اهتماًما 
َ

نسج خ
شعر بلذة قوّية 

َ
يقرُب حّد الِعشق، إذ كانت ت

وهي تخاطبها وتعاين ما حصل بينها من 
ب، األمر الذي َوّجهها 

َ
تفاعٍل في سالف الِحق

ــى املـــقـــارنـــة املــعــجــمــيــة ومــعــالــجــة قــضــايــا  إلــ
الكلمات وتطّوراتها إلى جانب الخوض في 

مسائل الترادف والتوليد والتفاعل.

تصويب

محمود وهبة

ما حدث في تلَك العشّية حّملني 
- وحّمل كل إنسان من لبنان - 
فّي   

َ
ــف

ّ
وخــل أستطيع،  مما  أكثَر 

ــســورًا هي أبــَعــُد مْن 
ُ
 وك

ً
نقيصة

.
ْ

رأَب وتنَدِمل
ُ
أن ت

ــّمــــي الــــــجــــــروح حــن  مـــــــــاذا نــــســ
لها 

ُ
وتأك الــّزمــن  عليها  يمضي 

رمــادًا   
ُ

تستحيل هل  حظات؟ 
ّ
الل

ــرادات  ــ  فـــي الـــّدفـــاتـــر وبـ
ُ
وتــحــفــظ
املوتى. 

 ذلَك 
ُ
أن أعترف. منذ أريــُد   

ً
مهال

ــْب عــن الجريمة، لم 
ُ
الــيــوم لــم أكــت

 عـــلـــى حــســابــي 
ً
ــــْر صـــــــورة

ُ
أنــــش

العنان  ــِلــِق 
ْ
أط ولــم  الفايسبوكّي 

لحزني.
 

َ
ذلـــَك الضيف أبــقــى  أن  ــُت 

ْ
ــل

ّ
فــض

أمــام  الــخــاشــِع  ــِعــْب، 
ّ
الــت الخفيف، 

ــــحــــزِن أهــلــهــا  ـــــِر ل
ِّ
ــة، املـــــَوق ــنـ املـــديـ

دًا 
ّ
كالى. كنُت متاك

ّ
وساكنيها الث

ه. 
ِّ
 من ذلك كل

ُ
ني أضعف

ّ
أن

ُيَسّمونها  مــا  وأتـــت  الــوقــُت  مـــرَّ 
 عن 

َ
كرى، هل يصحُّ أن نقول

ّ
الذ

الجريمِة ذكرى؟ 

¶ ¶ ¶

م. 
ُ
 أريُد أن أحل

ً
مهال

ــِد تـــــرى شــعــبــا يـــخـــرُج  ــغــ ــ ــي ال فــ
 

ُ
، يــحــمــل

ُ
ــات ويـــــصـــــرخ ــاحـ ــلـــّسـ لـ

ــّدُد أســمــاَء شــهــداٍء  ــَعـ الفــتــاٍت وُيـ
 

ُ
وجرحى وُمصابن. تراُه يحِمل
تـــــراَب الـــشـــهـــداء فــيــصــيــُر ذهــبــا 

خالصا. 
ــْم وال تــوقــظــونــي.  ــ

ُ
ــل ــي أحــ ــونـ دعـ

ـــــرُب فــي 
ّ

 مــــــّرة والـــــض
ُ
الــحــقــيــقــة

جسِد املّيت حرام. 
لــقــد مــــتُّ فـــي تـــلـــَك الـــعـــشـــّيـــة.. ال 

توقظوني.

)شاعر من لبنان(  

في انتظار مؤتمر الحق

حين ينتقل الوجع بين النساء

تقيم فرقة مسار إجباري عند الثامنة من مساء األربعاء المقبل حفًال موسيقيًا 
عام  الفرقة  تأّسست  القاهرة.  في  األوبرا  بدار  المكشوف  النافورة  مسرح  في 
وتامر  حافظ،،  وأحمد  مسعود،  وأيمن  الدقاق،  هاني  من:  كًال  وتضم   ،2004

عطا اهلل، وتمزج بين موسيقى الجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري.

يقّدم الفنان طارق أبو كويك المعروف بـ الفرعي حفًال موسيقيًا عند الخامسة 
من مساء الجمعة المقبل على خشبة مسرح الشمس في عّمان، يرافقه مغني 
الراب إدريسي. يتناول الفرعي في أغانيه واقع المنطقة العربية وما تعانيه من 
قمع واستبداد واحتالالت مثل »غزاة بدون قوافل« و»استشراق داخلي« »والحل«.

تنطلق عند التاسعة من مساء األربعاء المقبل، الـ14 من الشهر الجاري، فعاليات 
ببيروت، والتي تتواصل حتى نهاية  زيكو هاوس  مهرجان سطوح الوصل في 
الشهر الجاري، بتنظيم من استديو لََبن. يضّم البرنامج قراءة مسرحية بعنوان »لقد 
جئت من«، وقراءات شعرية )يوم 18 الشهر( لكّل من زنوبيا ظاهر، وعلي شمس 

الدين، ومحمود وهبة )الصورة( وباسل األمين ومحمد شحادة.

يُفتتح عند التاسعة من صباح اليوم األربعاء معرض مزيج في غاليري 4 بـ مطافئ: 
مقّر الفنانين في الدوحة، والذي يتواصل حتى الحادي عشر من الشهر المقبل. 
والتصميم  والطباعة  والفوتوغراف  والتركيب  الرسم  أعمال  المعرض  يتضّمن 
البوعينين  أحمد  والعنود  العبيدلي  وخليفة  زبيري،  سدرة   : بينهم  من  لفنانين 

)اللوحة(.

إسطنبول ـ مالك دينيز أوزدمير

ــتــــل الــــنــــســــاء فــي  مـــــع تـــــزايـــــد جـــــرائـــــم قــ
ــيــــرة، ظــهــرت  تــركــيــا فـــي الـــســـنـــوات األخــ
ــاب 

ّ
مــســاهــمــات عـــديـــدة لــكــثــيــر مـــن الــُكــت

والــفــنــانــني األتـــــراك، ملــحــاولــة وقـــف تلك 
الــجــرائــم ومــكــافــحــة الــعــنــف ضـــد املـــرأة 
لإلحصاءات  ووفقًا  املختلفة.  بأسبابه 
امرأة  تلت 180 

ُ
ق فقد  الرسمية،  التركية 

عام 2010، كما وصل عدد الضحايا من 
النساء في عام 2019 إلى 474 امرأة.

ــرز املــســاهــمــات الـــتـــي قــّدمــهــا  ــ  أبـ
ّ

ــل ــعـ ولـ
فـــنـــانـــون أتــــــراك فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، هــو 
الكاتبة خديجة  أصدرته  الــذي  الكتاب 
مريم، عام 2019، بعنوان »من أين يبدأ 
قتل املرأة؟« وقد حظي الكتاب باهتمام 
قيم 

ُ
عدد كبير من القّراء في تركيا. كما أ

أيضًا العديد من املعارض الفنية حول 
الفنانة  كمعارض  النساء،  قتل  جرائم 
إيبك دوبان، التي أقامتها داخل تركيا 
أخبار  فيها على  وخارجها، واعتمدت 
مـــن الـــصـــحـــافـــة الـــتـــركـــيـــة حــــول جـــرائـــم 
قــتــل الــنــســاء وعــرضــتــهــا عــلــى لــوحــات 

معدنية.
الــفــنــانــة  افـــتـــتـــحـــت  ــاق،  ــيــ الــــســ فــــي ذات 
في  فنّيًا  معرضًا  م شاهني 

َ
ت

ْ
َمل التركية 

باي  بحي  األدب«  »بيت  فــي  إسطنبول 
أوغــلــو، بــعــنــوان »وجـــُع امـــرأة ل ينتقل 
إلى أخرى« في الخامس والعشرين من 

يونيو/ حزيران املاضي. 
ــعــــرض الــــــذي يــســتــمــّر  وحــــــول فـــكـــرة املــ
حـــتـــى يـــــوم غــــد الـــجـــمـــعـــة، تــــقــــول مــلــتــم 
»العربي الجديد«:  شاهني، في حديث لـ
مــن قصيدة  املــعــرض  فــكــرة  »استلهمُت 
طـــويـــلـــة مــشــتــركــة لــلــشــاعــرتــني بـــرهـــان 
وهــي حوارّية  كسكني وأصلي سيرين، 
بينهما بعنوان »عــّداد تذكاري« وقمُت 
 لوحات املعرض وأنا أستمع 

ّ
برسم كل

إلى القصيدة بصوتيهما. واستخدمُت 
املونوبرنت في جميع رسومات  تقنية 
الـــنـــشـــر  دار  أصــــــــــدرت  وقـــــــد  املــــــعــــــرض. 
القصيدة  يتضّمن  كتابًا   »160 »الكيلو 
مــع الــرســومــات وصــور ضحايا العنف 

من النساء«.
ــوم، فـــلـــمـــاذا مــاتــت  ــ  يـ

ّ
ــل ــا أضـــربـــهـــا كــ ــ »أنـ

هــذه املـــرة« مثل هــذه الــعــبــارة القاسية 
أضــــافــــتــــهــــا الــــفــــنــــانــــة إلــــــــى رســـــومـــــات 
ــيـــق  ــتـــوثـ ــا، فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـ ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــعـ ــ مـ
مبّرراتهم  بمختلف  القتلة  تصريحات 
ــم. كــمــا يــتــضــّمــن  ــرائـ لرتــــكــــاب تــلــك الـــجـ

ويتم تحديث املنصة بشكل يومي. وقد 
الطالبة  إثر مقتل  القصيدة على  ُكتبت 
الجامعية أوزجـــه جــان أصـــان، بعدما 
وأرادت  والــحــرق،  لاغتصاب  تعرضت 
الــشــاعــرتــان لــفــت النــتــبــاه إلـــى العنف 

الذي تواجهه املرأة في تركيا.   
 ومما جاء في القصيدة املشتركة:

أصلي سيرين:
ــنـــورة الــتــي  ــتـ ــــول الـ ــــذي يــــقــــّرر طـ ــــن الــ »مـ

نرتدي، والطفل الذي سننجب؟
 وجَه أبيها وهي تمارس 

ُ
ملاذا ترى املرأة

الحّب للمرة األولى،
وملــــــاذا تــصــيــر الــفــتــيــات مـــع رجـــــال في 

؟
ّ
أعمار أجدادهن

برهان كسكني:
»ولكن قبل هذا بكثير يا أصلي

ق على رقابنا
ِّ
يوجد شيء آخر ُعل

لنضع املرأة جانبًا...
يوجد آدم وضلعه، وما شابه ذلك...

 حيوانان مختلفان،
ُ
 واملرأة

ُ
الرجل

والـــقـــاعـــدة فـــي عــالــم الــحــيــوان أن يقتل 
القوي الضعيف«.

ـــًا  ــّي حـ ــًا  ــ ــرّيـ ــ ــعـ ــ شـ أداء  أيـــــضـــــًا  املــــــعــــــرض 
قاعة  ّصصت 

ُ
خ إذ  الشاعرتني،  بصوت 

الذين  القتلة  لعرض بعض تصريحات 
يحاولون تبرير جرائمهم.

قامت  التي  القصيدة   
ّ
أن بالذكر  جدير 

بــكــتــابــتــهــا الــشــاعــرتــان بـــرهـــان كسكني 
وأصلي سيرين، عام 2015، تحمل نفس 
عــنــوان اســـم املــنــصــة اإللــكــتــرونــيــة التي 
أطلقتها الفنانة التركية زران جوكتان، 
عام 2013، باسم »عــّداد تذكاري« وهي 
أرشـــيـــف رقــمــي يــوثــق قــتــل الــنــســاء في 

تركيا. 
وإلــــى جــانــب إحـــصـــاء عــــدد الــضــحــايــا، 
ــذه املــنــصــة عــلــى أرشــفــة  تـــقـــوم فـــكـــرة هــ
 
َّ
تعرضهن وكيفية  امــــرأة،  كــل  حــكــايــات 

ــنـــة الــقــتــل،  ــر الـــقـــاتـــل وسـ ــ لــلــقــتــل مــــع ذكـ
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