
 أن هذا الفيلسوف قصَده منذ الِقَدم 
ّ
ما نظن

بــمــصــطــلــح »الـــتـــطـــهـــيـــر«، حـــن أطــلــقــه وتـــرك 
لـــلـــشـــّراح واملــفــســريــن أن يــغــرقــوا فـــي لــّجــتــه. 
ان، 

ّ
الفن له ِصلة بحلم  أن نجد  اآلن  ويمكننا 

مع فارق ذي داللة ومهّم جدًا.
صــحــيــٌح أن يــونــغ يعتبر الــحــلــم تــعــبــيــرًا عن 
ــد، الـــذي  ــرويـ الــعــقــل الـــبـــاطـــن، مــثــل صــاحــبــه فـ
 أن هذا 

ّ
غـــادر يــونــغ تعاليَمه فــي مــا بــعــد، إال

أبــرز كشوفه تنويرًا  ــ وهنا يقّدم  العقل لديه 
 

ٌ
اٍن ملــا مــضــى، بــل هــو حافل

ّ
ــــ ليس مــجــّرد خـــز

املستقبلية  النفسية  واملــواقــف  ببذوراألفكار 
ــنــتــج، 

ُ
أيـــضـــا. ويـــاِحـــظ أن ســاحــة الـــاوعـــي ت

فــي أحــيــان كثيرة، أفــكــارًا جــديــدة والتماعاٍت 
إبداعية لم تعرفها من قبل، وتنمو هذه األفكار 
ح، وتشّكل الجزء 

ّ
وااللتماعات مثل زهرة تتفت

األكــثــر أهــّمــّيــة مــن النفس الــواعــيــة. على هذا 
الــكــثــيــر مــن صــور  ــــاس، ال يمكن تفسير  األسـ
األحام وأفكارها بمصطلحات ذاكرة املاضي 
ها تعّبر عن أفكار جديدة لم تصل 

ّ
وحدها؛ ألن

إلى عتبة الوعي بعد.
 األحــام ال تحمل معنًى ملن 

ّ
أن ومثلما نجد 

يــريــد أن يــفــهــمــهــا حــســب خــبــرتــه الــحــيــاتــّيــة 
العادّية املسَبقة، فيميل إلى اهمالها أو القول 
بأنها تحّيره، كذلك يحدث أن نجد »أحــام« 
الذين  لــدى  مفهومة  وغــيــر  مــحــّيــرة  انن 

ّ
الفن

ينظرون فيها ويريدون فهمها حسب خبرات 
حياتهم العادية املسبقة، أو حسب قراءاتهم 
صورًا  أذهانهم  في  شّكلت  التي  وأبصارهم 
ــة ومـــدى نظرهم.  أصــبــحــت تــتــحــّكــم فــي زاويــ
ــكــتــب 

ُ
ـــ كــمــا ت واملـــلـــحـــوظ أن هــــذه »األحـــــــام« ــ

اآلن في الرواية والشعر العربّين، أو في فن 
ــ  التشكيل واملـــســـرح عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
ليست غير مفهومة أو محّيرة، كما هي أحام 
انن في نظر سّكان خبرات املاضي، بقدر 

ّ
الفن

ما أنها ماّدة مصطنعة في أكثر من جانب.
اٍت نــصــف  ـــهـــا مــــن قـــــــــراء

َ
فـــهـــي تــســتــمــّد نـــْســـغ

مفهومة ونصف مهضومة، وتستمّد نبرتها 
ى لو كان 

ّ
من رغبة في التمّيز بــأّي ثمن، حت

لــهــا، وهــذيــانــا   عقيمة ال قيمة 
ً
ة ــذاء ــ بـ الــثــمــن 

ته على اإليغال فيه ِمن 
َ
يستمدُّ صاحُبه جرأ

 بما هو 
ّ
تجاهل معنى الفن أو جهٍل به؛ الفن

شعوٌر بالحياة في أعلى درجات قّوته.
هــــذا الـــنـــوع مـــن »األحــــــــام« ـــــ الـــســـاعـــي، كما 
ــارة إلـــى الــرمــز،  ــ هــو ظــاهــر، إلـــى تــجــاوز اإلشـ
والذاهب إلى أبعد مّما هو مألوف وثابت، إلى 
ما هو عميق وغامض وعصي على التفسير 
بأية   

ّ
ويستخف الــلــغــة،  بممكنات  يستهن  ــــ 

رسالة إنسانية ممكنة، أو معنًى، سواء كان 
من حوله،  الوجود  على  ان 

ّ
الفن مّما يضفيه 

ان املعنى، 
ّ
الفن أو كــان وجــودًا محيطا يمنح 

كما هــو الــحــال فــي »إمــبــراطــوريــة العامات« 
 
ّ
ــل روالن بـــــارت لــفــن ــأويـ الــيــابــانــيــة حــســب تـ
 واألشياء 

ّ
الهايكو، حيث العالم هو الذي يدل

كذلك، وليس ذا اإلنسان.
ــذا الــنــوع مــن األحــــام يــنــفــر من  بــل ونــجــد هـ
 مــا هــو واقـــعـــي، ال لــيــغــوص فــي أعــمــاقــه، 

ّ
كـــل

 الــكــلــمــة 
ّ
بــــل لـــيـــزعـــم أن ال مــــكــــان لــــه فــــي فـــــن

أو الــــصــــورة، أو »لـــعـــبـــة« الـــلـــغـــة، الـــتـــي هــي، 
فـــي عــــرف الــفــيــلــســوف الـــنـــمـــســـاوي لــودفــيــغ 
الشائع  للَمثل  تطبيق  شــبــه  فيتغنشتاين، 
 
ّ
ــا«. كـــأن ــيـ عــنــدنــا: »إلـــعـــب وحــــدك تــرجــع راضـ

محمد األسعد

ــة أو  ، ســـواء كـــان روايــ
ّ
يـــؤدي الـــفـــن

مـــســـرحـــا،  أو  تـــشـــكـــيـــا  أو  ــرًا  ــعــ شــ
نـــوعـــا مـــن وظــيــفــة تـــنـــدر اإلشـــــارة 
 ،

ّ
 تـــحـــّدث عــنــهــا، لــحــســن الــحــظ

ْ
إلــيــهــا. ولـــكـــن

ــارل غــوســتــاف  ــ عـــالـــم الــنــفــس الــســويــســري كـ
تــأويــات  عــن  املــنــقــطــع   ،)1961-1875( يــونــغ 
عالم التحليل النفسي النمساوي سيغموند 
في  )الشائعة  لــأحــام   )1939-1856( فــرويــد 
 عنه في قوله بأن 

ّ
الثقافة العربية( واملستقل

وظيفة األحام األساسية هي إعادة توازننا 
النفسي عن طريق إنتاج مــاّدة حلمية تعيد 

تأسيس املعادلة النفسية بتمامها.
فيراها  الفنية  األعــمــال  إلــى  يــونــغ  وينعطف 
تــؤّدي هــذه الوظيفة. ويرجع السبب إلــى أن 
انن يحاولون 

ّ
هذه املنتجات هي »أحاُم« فن

النفسية.  املعادلة  تشكيل  تعيد  مــاّدة  إنتاج 
يذّكرنا هذا، بالطبع، بمفهوم فعل »التطهير« 
الــــذي يــمــارســه املــســرح الــيــونــانــي املــأســاوي 
َمــن يشاهده، حسب أرســطــو فــي كتابه  على 
»الـــشـــعـــريـــة«. وقــــد نـــأخـــذ هــــذا الــفــعــل مــأخــذ 
فعل »التحرير«، تحرير املخّيلة والعقل مّما 
وهو  والتقليد،  الــعــادة  بُحكم  فيهما  استقّر 

سومر شحادة

ــخــدَمــت قــصــيــدة »ال تــصــالــح« 
ُ
كــثــيــرًا مــا اســت

االستخدام   )1983-1940( دنقل  أمــل  للشاعر 
ــؤازر  ــ ــ  مــــن يـــــرّددهـــــا ُيـ

ّ
ــأن ــ ــ الـــقـــديـــم لـــلـــشـــعـــر، كـ

أو ُيخاطب  املتواجدين في املعركة،  اآلخرين 
هون، ونفسه كي ال َيغلبها 

َ
ضمائرهم كي ال ت

الضعف. 
ــيـــدة الـــشـــاعـــر املــــصــــري ســـرديـــة  ـــل قـــصـ

ّ
ـــمـــث

ُ
ت

مــنــاقــضــة لــســرديــة األنـــظـــمـــة، وهــــي قــصــيــدة 
الـــســـيـــاســـة. إذ يــرفــض  ــر، ال  ــعـ الـــشـ مــجــالــهــا 
نــداٌء  فهي  بذلك  بــالــدم،  التسوية حتى  دنقل 
ها 

ّ
ال يملك ما يجمعُه بأي خطاب رسمي. إن

ــبـــدو الــقــصــيــدة  ــأر حـــتـــى، وتـ ــثـ نــــــداٌء يـــفـــوق الـ
اتها املطلقة، تذكيرًا بالجريمة، وتأكيدًا  بنداء
عــلــى عـــدم املــســاومــة عليها. وقـــد كــتــب دنقل 

 1976 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  قصيدتُه 
 لحرب البسوس ومقتل امللك ُكليب، 

ً
استعادة

قبل ذهاب السادات إلى القدس املحتلة )في 
كامل.  بعاٍم   )1977 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
على  بناًء  قصيدتُه  دنقل  يكتب  لم  بالتالي، 
حادثة »زيارة« السادات إلى القدس. لكن على 
الرغم من ذلك، فقد ارتبطت في ذاكرة العرب 
بتلك »الزيارة«، وبمجمل سياسات السادات 

الذي مضى إلى »الصلح« مع »إسرائيل«. 
 قصيدة دنقل شعٌر خارج 

ّ
يمكن القول إذًا بأن

َيــرد  نفسِه  الــوقــت  فــي  لكن  السياسة.  منطق 
مــفــارقــاٍت عرفتها  إلــى  ُيفضي   

ٌ
تــســاؤل فيها 

أحــزاب  مــن  عــربــيــة،  وثقافية  نخب سياسية 
ــراد فـــي الـــســـنـــوات الـــتـــي أعــقــبــت الــربــيــع  ــ ــ وأفـ
ــقــــل: »هـــل  ــتــــســــاؤل فــــي نــــص دنــ الـــعـــربـــي، والــ
ها 

ُ
لــك /بــيــٍد سيف ها كــان 

ُ
ــٌد... سيف يـ تتساوى 

أقلّية  تعد  لــم  خبٍة 
ُ
ن لــدى  َدَرَج  لقد  ــَكــلــك؟«. 

ْ
أث

ستخِدَمْت 
ُ
ا لطاملا  مــفــرداٍت،  استخداُم  عابرة 

ــــوم.  ــــخـــــصـ ــــي وصـــــــــف الـ ــ ضـــــــــّد االحـــــــــتـــــــــال، فـ
خصوصا مع خــوِض جيوش عربية معارَك 
داخل بلدانها، وهذِه استعارة خطيرة، سواء 

أحالم الفنانين أحيانًا

الخلط بين الصفات 
المستخَدمة لوصف 

االحتالل والنعوت التي 
ُتطلق على األنظمة 

العربية قد يضع 
المحتّل في فضاٍء 

ُمخاتل، فالتشبيه 
يُطبّع وجوَده

هذه »األحالم« - كما 
ُتكتب اآلن في الرواية 

والشعر العربيّين - ليست 
غير مفهومة أو 

محيّرة، كما هي أحالم 
الفنّانين في نظر سّكان 

خبرات الماضي، بقدر ما 
هي مصطنعة. فهي 

تستمّد نْسَغها من 
قراءاٍت نصف مفهومة 

ونصف مهضومة، 
وتستمّد نبرتها من رغبة 

في التميّز بأّي ثمن

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبيّن مالمح 
وانشغاالت الجيل 

العربي الجديد من 
الكتّاب

الكلمات في غير مكانها

ال نجاة لنا سوى بالكتابة

سفٌن ترحل من موانئ ال وجود لها

تعبّر األحالم عن 
أفكار جديدة لم تصل إلى 

عتبة الوعي بعد

تكتسب الكلمات 
شرعيّتها من تعبيرها عن 

القضية التي تمثّلها

كّل لغة تصل إلينا 
ناقصة، إن لم تكن أّول 

كلمة هي »أّمي«

ال يمكن فصل الفنّان 
عن  الجماعة اإلنسانية، 

مصدر عطائه

توِهمنا نظرية الفرد المبدع ألحالمه، أو الذرّة المنعزلة، بأّن ال سياق 
لنا، سواء كان اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو تاريخيًا. ولهذا، فلِأحالمنا الفنّيّة 
أن تكون ما تشاء، أن تكون رُكامًا 
من كالم وصَور، أو حطام سفن 
لها  وجــود  ال  موانئ  من  ترحل 
أّي  إلى  تسعى  وال  الخرائط،  على 
ميناء. وهذا ما تعكسه، بجالء، 
األحالم المصطنعة أو المصنّعة 
بأمّس  الســتــهــالِك شــعــوٍب هــي 
موانئ  لها  تكون  أن  إلى  الحاجة 
تتّجه  ــئ  ومــوان منها  تنطلق 

إليها.

وهم العزلة

2425
ثقافة

إضاءة

إطاللة

صوت جديد

فعاليات

للغة لعبتها الداخلية، وهي في غنًى عن أن 
 على ما هو خارجها. ويجد هــذا النوع 

ّ
تــدل

ـــريـــن فـــي أكـــثـــر من 
ّ
الـــعـــابـــث مــــرّوجــــن ومـــنـــظ

 ما 
ّ

الضيق بكل املكرورة هي  مكان. والحّجة 
 مــا لــه ســيــاق اجتماعي، 

ّ
هــو واقــعــي، أو بــكــل

املبدع  ق 
ّ

الخا الفرد  نظرية  بأذيال  والتعلق 
ودواخله، الفرويدية بالطبع. مثل هذه الذات 

وافق عليها املرء أم لم يوافق. يستطيع أحدنا 
ه استبدادي وشمولي، 

ّ
أن يقول عن نظاٍم بأن

لــكــن ال يستطيع  ــه ســلــطــة أمــــر واقــــــع.  ــ
ّ
ــأن وبــ

ــه احتال، حتى لو 
ّ
أن بالسهولة ذاتها القول 

كــان وجـــوده يعمل مفاعيل االحــتــال ذاتها. 
عــن نظام  يــقــول  أن  أحــدنــا  وباملثل يستطيع 
ه متعامل مع االحتال، ومرتهن لسياسة 

ّ
بأن

ذ سياساته. لكن ال يستطيع 
ّ
االحتال أو ينف

ـــه أخــطــر من 
ّ
بــالــســهــولــة ذاتـــهـــا أن يــقــول بـــأن

وليس  فه. 
ّ
يوظ من  فاالحتال هو  االحــتــال، 

بتلك الــســهــولــة أيــضــا اســتــخــدام كــلــمــاٍت في 
ستخَدم في وجِه 

ُ
حروب أهلية، لطاملا كانت ت

 الحروب األهلية 
ّ
املحتل. ذلك على الرغم من أن

 
ً
، تعرف في مرحلة من مراحلها تفضيا

ً
كافة

لأعداء التاريخين لشعٍب ما، على الشركاء 
 هــــذا االلـــتـــبـــاس الــــذي تــوّرطــت 

ّ
املــحــلــيــن. إن

ــان ســنــواٍت دامــيــة، قد  فــيــِه أحــــزاٌب وأفــــراد إبـ
خلط أوراقــا كثيرة، وساهم في جعل السام 
ــذرًا فــــي املـــنـــطـــقـــة. إذ وعـــبـــر اســـتـــخـــدام  ــعـ ــتـ مـ
خــطــاب ضــّد االحــتــال فــي أدبــيــات سياسية 
مــحــلــّيــة، وعــلــى نــحــو يــبــدو فــوضــويــا، صــار 
املحتل في مأمن ضمن فضاٍء ُمخاِتل. وصار 
وجوده ُمشابها لوجود أنظمة املنطقة التي 
ها أنهكت قوى البشر، وأزهقت 

ّ
ال شّك في أن

أرواحهم، وحطمت آمال الناس بالبقاء. 
)كاتب من سورية(

التي »تحلم«، أي تكتب »شعرًا« و»روايــات«، 
 ،

ّ
ــم »لـــــوحـــــات« و»جــــــــدارّيــــــــاٍت« وتــــــدل ــرســ وتــ

، شــأنــهــا فـــي ذلــــك شــأن 
ٌ
هـــي ذات مــصــطــنــعــة

أحامها. ألن ال وجود لها على وجه الحقيقة 
ـــان عن 

ّ
ــن  فـــي مــخــّيــلــة مــــرّوجــــي فــصــل الـــفـ

ّ
إال

الجماعة  عن  أعني  وعطائه،  خْصبه  مصدر 
اإلنـــســـانـــيـــة. والــجــمــاعــة هـــنـــا، تـــحـــديـــدًا، هي 
 
ً
الجماعة العربية التي تعيش تاريخا وحياة
ــــواء بــمــآســيــهــمــا أو أفــراحــهــمــا،  فـــريـــَدْيـــن، سـ
وال يـــجـــدان لــهــمــا صــوتــا فـــي مـــا يــتــكــاثــر من 

صفحات وما يتراكم من مطبوعات.
 كلمة 

ّ
 كل

ّ
بالطبع، ال أحد يوّد أن يتجاهل أن

 أو كــثــيــرًا من 
ً
 قــلــيــا

ُ
 تــخــتــلــف

ً
تــمــتــلــك داللــــــة

ى بالنسبة 
ّ
شخص إلى آخر، بل وتختلف حت

الثقافية  الخلفّية  فــي  يشتركون  الــذيــن  إلــى 
 سبب اإلختاف، كما يذهب يونغ، 

ّ
ذاتها، وأن

ــى الـــكـــام حــســب ســيــاقــه 
ّ
ــفـــرد يــتــلــق هـــو أن الـ

ه عليه عامله 
ّ
الخاّص، واألصــّح حسب ما يدل

 مثل هذه امللحوظة الذكّية ال 
ّ
وأشياؤه. ولكن

أي  الثقافي،  ت 
ّ
التفت حــاالت  على   

ّ
إال تصدق 

التي ال يكون فيها  السياقات  حــاالت تدمير 
ــه على 

ُ
ذات  بقدر ما تحتوي 

ّ
إال إنسانا  الفرد 

ى 
ّ
تتشظ ســيــاقــات  وحـــلـــول  اآلخـــريـــن،  ذوات 

ى فيها الجماعة.
ّ
فيها الذات وتتشظ

ــا حـــن نــفــهــم »الــــــذات« كــكــيــنــونــة أنـــا/آخـــر  أّمــ
ــلــــّح عــلــيــه الـــتـــّعـــمـــق فــــي تــجــربــة  ــ ــــو مــــا ُي ـــ وهـ ــ ـ
اإلنسان في هذا الكون، منذ درج على سطح 
الـــحـــال، وسنجد  ــــ فسيختلف  الــكــوكــب  هـــذا 
ــذّرٍة مــنــعــزلــة هــائــمــة تــتــصــادم  ــ ـــان، كــ

ّ
 الـــفـــن

ّ
أن

مـــع غــيــرهــا مـــن الـــــــــذّرات، لــيــس ســــوى نــتــاج 
ــاٍل مـــريـــض ال يـــمـــّت إلــــى الـــواقـــع بــِصــلــة،  ــيـ خـ
 أساس 

ّ
أعني واقعنا اإلنساني املشترك؛ وأن

سّميه »العاقة« 
ُ
ه يقوم على ما ن

ّ
الوجود كل

أحيانا، وعلى ما يمكن أن نسميه »التمازج« 
قنا في أنفسنا وفي ما 

ّ
إذا دق و»االنسجام«، 

ق 
ّ
حــولــنــا. وال تــقــوم هــذه الــعــاقــة، وال يتحق

 في سياٍق. نحن 
ّ

هذا التمازج واالنسجام إال
ال شيء خارج السياق. هو الذي يمنحنا هذه 

الداللة أو تلك.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

التباس لغة النخبة

محمد رضا

صــاالت  تنّظمها  سينمائية  عـــروض  سلسلة  عــنــوان  القلب  فــي  فلسطين 
بيروت وصيدا، تحيًّة  المسارح في  بالتعاون مع عدد من  اللبنانية  »ميتروبوليس« 
من  النجاة  سهى،  لفيلم  عرٌض  اليوم  برنامج  على  الفلسطيني.  الشعب  لنضال 
الجحيم لـ رندة الشّهال صباغ، عند السابعة والنصف في »سينما ومسرح إشبيليا« 

بصيدا.

تحت عنوان أومبرتو إيكو، يقيم »بيت األدب« في برلين، عند الثانية عشر والنصف 
بمناسبة صدور  إريك شيلينغ،  الباحث  لقاًء حواريًا مع  اإلثنين،  من ظهر بعد غٍد 
كتابه دليل ألومبرتو إيكو: الحياة، العمل، التأثير. تتناول الجلسة الحوارية أعمال 

الكاتب اإليطالي )1932 ــ 2016( الروائية والنظرية.

غدًا األحد، بدءًا من السادسة مساًء بتوقيت القدس، ينّظم »المتحف الفلسطيني« 
عرضًا لفيلَميْن قصيرين أنتجهما بمناسبة ذكرى النكبة. يضّم الشريط األّول صورًا 
من حياة الشعب الفلسطيني قبل النكبة، حيث يعيد تخيُّل حيوات َمن يظهرون 
ُصّرة سمسم من حصاد  الثاني قّصة  الفيلم  يحكي  الّصور، في حين  في هذه 

فلّاحي قرية سيرين في الجليل الفلسطيني، يحتفظ بها الموسيقي سمير جبران.

يوم  من  صباحًا  التاسعة  من  بدءًا  باريس،  في  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  تحتضن 
تسمية  عنوان  تحت  دراسيًا  يومًا  الجاري،  يونيو  حزيران/   10 المقبل،  الخميس 
الكومونة وإخبارُها، يتطرّق فيه عدٌد من الباحثين إلى النحو الذي قام من خالله 

مؤرّخون وفنّانون، وكذلك شهود عيان، بسرد وقائع كومونة باريس.

صيدا ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 مـــصـــطـــلـــٌح واســـــع 

ُ
 الـــــجـــــديـــــدة

ُ
ــة ــابــ ــتــ ــكــ الــ

ــخ  ــاريــ ــ
ّ
ــت ــى الــ ــ ــ ــــودة إلـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــــاض، بـ ــفـ ــ وفـــــضـ

اب 
ّ
الكت  من 

ً
وامليثولوجيا، نجد أن وفــرة

ــعــراء اجــتــرحــوا أســالــيــب حــداثــوّيــة 
ّ

والــش
سم بطابع 

ّ
في كتابتهم، في عصوٍر لم تت

لي  سبة 
ّ
بالن الجديدة  الكتابة  جديد. 

ّ
الت

 كدعابة 
ُ

هي كتابة شخصّية جًدا، تسيل
وال يسع املرء حيالها إال أن يقف ويتأّمل 
ــة.  ــ ــــواريـ ــتـ ــ ــــب حـــيـــاتـــه املـــغـــّيـــبـــة واملـ ــــوانـ جـ
في  وخبيثة  ذكّية   

ٌ
كتابة هي  باختصار 

م، بعد  هكُّ
ّ
السخرّية والت آن، ال تخلو من 

ــهــا 
ُ

 األزمـــــات الــتــي عــايــشــهــا وُيــعــايــش
ّ

كـــل
ــا  ــمـــوذًجـ ــــان بــصــفــتــه نـ

ّ
الـــــفـــــرُد أو »الــــفــــن
ب«.

ّ
لإلنسان املعذ

■ هــل تشعر نفسك جـــزءًا مــن جيل أدبـــي له 
مالمحه وما هي هذه املالمح؟

 جيٍل 
ُّ

، وكـــل
ٌ
 اإلنــســانــّيــة واحـــــدة

ُ
الــتــجــربــة

ــه ويـــقـــّصـــه ويـــخـــبـــُر عــنــه،  ــرويـ ــا يـ لـــديـــه مـ
ــٌع ومــفــتــوٌح   عــالــَم األدَب واســ

ّ
ولــهــذا فـــإن

أمـــــاَم الــكــثــيــِر مـــن املـــســـالـــِك والـــــــــّدروب. ال 
ابات 

ّ
أخــفــي أنــنــي أشــتــرُك مــع بعض الش

ــبــان فــي نــمــٍط مــعــّن مــن الكتابة أال 
ّ

والــش
ــثــر، مـــع أنــنــي ال أؤمـــن 

ّ
وهـــو قــصــيــدة الــن

بــفــكــرة األجـــيـــال األدبـــّيـــة، وأشــعــر أن من 
وع من الكتابة سيفهم 

ّ
لع على هذا الن

ّ
يط

 
ُ
ها من يتخذ

ّ
وسيرى العوالَم التي يتأهل

ا منمنًما له.
ً
ثر مسكن

ّ
 الن

َ
قصيدة

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
اب ُكثر، أحترمهم بشّدة 

ّ
ثّمة شعراء وكت

وأقرأ لهم بحّب وافٍر ودهشة، وآخرون ال 
مون 

ّ
اب معل

ّ
الكت  

ّ
يعنونني في شيء. كل

املهّم  لــم نفعل، ومــن  أم  ســواء أحببناهم 
ـــجـــارب األدبـــّيـــة 

ّ
ـــــــاع عــلــى كـــافـــِة الـــت

ّ
االط

اكـــرة الجماعّية 
ّ
الـــذ والــفــنــّيــة، بــمــا يــخــدُم 

والخبرات الفردّية.
 

ُ
أبـــحـــث دوًمــــــا عـــن الـــكـــتـــاب الـــــذي يــجــعــل
أصــابــعــي تــرتــخــي، وال يــهــّم صــراحــة من 

كتبه، للكتب دوًما عادات أخرى.

■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

ــا نـــرمـــي إلـــيـــه بــقــولــنــا  ــًدا مــ ــيــ ال أفـــهـــم جــ
بأني  أجيب  أن  يمكن  قافية«، 

ّ
الث »البيئة 

كـــتـــاٍب فـــي جــيــبــي، والــــوحــــدة تــعــنــي إّمـــا 
كتاًبا أو املــوت، على حد تعبير دوراس. 
ــا حــن نقرأ كتاًبا 

ً
ــنــا أكثر صــدق

ّ
أن أعتقد 

م، والقراءة تعني أن تمتلك 
ّ
 متأل

ٍ
ما بوعي

الــكــتــَب صــارت   
ّ
 أن

ٌ
ي حــزيــن

ّ
ــَك. لكنن روحــ

عليها  الحصول  الثمن ويصعب  باهظة 
دون دفع مبالغ طائلة.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
 لــغــتــي الــحــلــوة، وأحــّبــهــا بقسوة 

ُ
أســـكـــن

ــًرا بــالــلــغــتــن  ــيـ ــثـ ــّرد، لــكــنــنــي أقــــــرأ كـ ــ ــفـ ــ وتـ
ــنـــي مــهــتــم  ــة، ألنـ ــزّيـ ــيـ ــلـ ــكـ الــفــرنــســيــة واإلنـ
لغة   

ّ
باللغات، وبتاريخها وتطورها. كل

تصل إلينا ناقصة، إن لم تكن أّول كلمة 
نطقناها هي »أّمي« وبهذا نعيش دوًما 

في معاجم ممّوهة ومبتورة.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
أن تكون كاتبًا ُمترجمًا؟

ــذيــن 
ّ
ـــعـــراء ال

ّ
أتـــرجـــُم قــصــائــَد بــعــض الـــش

أحـــّبـــهـــم بــــن الـــفـــيـــنـــة واألخـــــــــرى وأنـــشـــر 

أعلم  ال  مختلفة.  منّصات  في  ترجماتي 
ُمترَجًما  كاتًبا  أكــون  أن  أوّد  إذا كنت  ما 
فـــي مـــا بــعــد، عــلــى األقــــل أنـــا ســعــيــد بما 
أملك في اللحظة هذه، وأحترم املترجمن 

كثيًرا، وأقّدر جهودهم.

■ ماذا تكتب اآلن وما هو إصدارك القادم؟
ـــا عــلــى  ــّبً ــوال هـــــذه الـــفـــتـــرة كـــنـــت مـــنـــكـ ــ ــ طـ
مــجــمــوعــة قــصــصــّيــة لــأطــفــال، وأحــــاول 
شر، أتمنى أن تسير 

ّ
أن أدفــع بها إلى الن

العملية بخير. 
ف عن الكتابة، ألنه ال نجاة 

ّ
املهم أال نتوق

الــذيــن ال حيلة لهم  لنا ســوى بها، نحن 
في هذا العالم.

حــاضــر نسبًيا مــن خــال نــشــري لبعض 
رجمات في بعض الصحف 

ّ
القصائد والت

واملواقع العربّية وأتفاعل دوًما مع كافة 
ـــجـــارب وأتـــابـــعـــهـــا بــصــمــت وحــيــطــة. 

ّ
الـــت

أعــيــش حــيــاة داخــلــيــة وشــخــصــّيــة جـــًدا، 
يـــعـــززهـــا غـــيـــابـــي عــــن مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجـــتـــمـــاعـــي. فـــي الــنــهــايــة الــكــتــب تصل 
ببطء، وأنا أحب كثيًرا هذه الرحلة التي 

نقطعها في الكتابة.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
لــإلنــصــاف، وبــكــثــيــر مــن االحــتــضــان من 
بــعــض األصــــدقــــاء،  صــــدرت مجموعتي 
العام تحت  األولـــى، مطلع هــذا  الشعرّية 
ــــهــــضــــة، ضـــمـــن ســلــســلــة 

ّ
ــن الــ دار  جــــنــــاح 

بعنوان  املجموعة  ـــِت 
َ
وأت ممّيزة  شعرّية 

»ال ماَء يكفي الغرقى« وكنُت في التاسعة 
عشرة من عمري.

■ أين تنشر؟
ـــحـــف الــعــربــّيــة  فـــي بــعــض املـــواقـــع والـــصُّ
 بــدورهــا الــفــاعــل فــي مجالي 

ُ
ــن الــتــي أؤمــ

شر والكتابة.
ّ
الن

■ كيف تقرأ وكيف تصف عالقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ه 
ّ
ا، أن

ً
الشيء الوحيد الذي آسف عليه حق

 
ّ

لــقــراءة كل الــوقــُت الكافي  لن يتسنى لي 
الكتب التي أودُّ قراءتها. ال أخــرج بدون 
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»قيم شخصية«، رينيه ماغريت، 1952

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ــانـــي مــن  ــنـ ــبـ ــم لـ ــتــــرجــ شــــاعــــر ومــ
البابلّية –  مواليد عام 2000 في 
صيدا )جــنــوب لــبــنــان(. صــدَر له 
بعنوان  واحــدة  مجموعة شعرّية 
ــام  ــى« عـ ــرقــ ــغــ ــ ال »ال مـــــــاَء يـــكـــفـــي 
مختلفة  قصائَد  يترجُم   .2021
عن الفرنسّية واإلنكليزية، ويتابع 
وآدابها في  العربّية  للغة  دراسته 

الجامعة اللبنانّية.

بطاقة

محمد رضا

)Getty( 1969 سيدات فلسطينيات في طريقهن إلى المسجد األقصى، كانون الثاني/يناير


