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عماد األحمد

 الكاتب والصحافّي الهندّي 
َ

قاَبل
 
ً
 شخصية

َ
ــعـــن أربـ كـــابـــور  مــنــان 

ــا شــهــيــد  ــ مــــن أقـــــــارب الـــشـــاعـــر آغـ
ليزور  علي وأصدقائه، وقــام بعّدة رحــاٍت 
مدنًا متعّددة في كشمير وفي الهند وحول 
الــعــالــم أيــضــًا، لــيــخــرج بــكــتــاب ســيــرة ذاتــيــة 
 1949( األمــيــركــي  الكشميري  الشاعر  حــول 
األشـــواق:  »خــارطــة  عنوانًا:  منحه   ،)2001 ـــ 
حياة وأعــمــال آغــا شهيد عــلــي«، وقــد صدر 
ــن دار »بـــنـــغـــويـــن رانــــــدوم  بـــاإلنـــكـــلـــيـــزيـــة عــ

هاوس« )2021(. 
ــاراِت  ــان مــــن الـــّصـــفـــر، وتـــتـــّبـــَع مــــســ ــدأ مـــنـ ــ بـ
حـــيـــاِة الــشــاعــر، مـــن الــطــفــولــة حــتــى رحيله 
فـــــي الـــثـــانـــيـــة والـــخـــمـــســـن فـــــي عــــمــــره فــي 
ــحــدة، ومــن عائلِة شهيد علي 

ّ
الــواليــات املــت

البعيدة، التي تحّدرْت يومًا ما من املرتزقة 
القازلباشّية الفارسّية في جيش ناِدر شاْه، 
إلــى بــدايــاِت العائلة فــي كشمير مــع أوائــل 
املقّربة،  عائلته  حتى  عــشــر،  التاسع  الــقــرن 
من خال مذّكرات والدته ووالده، آغا أشرف 
علي، ولقائه معه، وهو املرّبي املعروف في 
التعليمي  النظام  مؤّسسي  وأحــد  كشمير، 
فــيــهــا بــعــد االتـــحـــاد مـــع الــهــنــد عــــام 1947، 
إضافة إلى مذّكرات الجّدة بيغوم ظفر علي، 
 على الشهادِة 

ُ
 امرأٍة تحُصل

َ
التي كانت أّول

الثانوّية في كشمير.
الــذي ُيدعى  البداية إذن من منزل الطفولة، 
عــلــي  ــــي 3«، وذكــــــريــــــات شـــهـــيـــد  ــــونـ ــارمـ ــ »هـ
من  الحادية عشرة  في  كــان  ولقائه، عندما 
عمره، بالزعيم جواهر الل نهرو، الذي قال 
فل بجّدية: »هل أحضر لَك 

ّ
له شهيد علي الط

شيئًا معي من كشمير؟«. ومن أسفار الوالِد 
ــحــدة للتحصيل 

ّ
إلـــى لــنــدن والــــواليــــات املــت

 كــابــور بــعــَدهــا إلـــى دلــهــي، 
ُ

الــعــلــمــي، يــنــتــقــل
التي ولد فيها الشاعر ثم عاد إليها الحقًا 
ف عند بزوغ نجمه 

ّ
طالبًا جامعيًا، كما يتوق

كشاعر ناشئ هناك وعند صداقاته.
يقارن منان بن أثر املدينة في شهيد علي 
ــا فـــي الــشــاعــر املــكــســيــكــي أوكــتــافــيــو  وأثـــرهـ
بــــاث، الــــذي زارهـــــا فـــي أوائـــــل الــســتــيــنــيــات، 
بــاث، حتى شّبهها   

ُ
الَعمارة وكيف سَحَرِت 

ــتـــور هــــوغــــو أو  ــكـ ــيـ ــفـ ــفــــحــــاِت روايــــــــــة لـ بــــصــ
ــِنَ شهيد علي 

ُ
ف أللكسندر دومـــاس، بينما 

الــشــوارع،  فــي  َسه 
َّ
كــان يتنف الــذي  بالتاريخ 

 
ُ
أّمــا عاقة تلك »الــشــوارع املرسومة بالدم«. 

بنجماتها،  ــه 
ُ
وافــتــتــان بــالــســيــنــمــا،  الــشــاعــر 

ــدة فــي  ــديــ ــجــ ــــه ملـــخـــرجـــي املــــوجــــة الــ
ُ
ــق وعــــشــ

هــذا في   
ّ

كــل انعكس  فقد  الهندية،  السينما 
قــصــائــده، وفـــي حــيــاتــه الــشــخــصــيــة أيــضــًا، 
 بــعــد مــشــاهــدتــه أحـــد األفـــام 

َ
حــيــث الــتــحــق

الهندي،  الكاسيكي  الــرقــص  م 
ّ
لتعل  

ٍّ
بصف

والعزف على السيتار. 
مــع شهيد  أخــــرى   

ٌ
قــصــة أيــضــًا  للموسيقى 

َم العزف على الهارومونيوم 
َّ
علي، حيث تعل

رًا، وكان يذهب إلى أكشاك املوسيقى 
ّ

متأخ
ليستمع إلى األسطوانات الباهظة التي لم 
يكن يتمّكن من شرائها. وال يمكن الحديث 
عن املوسيقى دون ذكر بيغوم أختر، الفنانة 
الهندية التي افتن بها شهيد علي، وبقيت 
أغــانــيــهــا وأداؤهــــــــا فـــي قــلــبــه وعــقــلــه حتى 

لحظاته األخيرة.
 مــن الــتــاريــخ والــســيــنــمــا والـــقـــراءة 

ٌّ
حــفــَر كـــل

وتغّيرت  الشاعر،  خيال  فــي  العميقة  آثـــاره 
ــه الــرومــانــســيــة لــأشــيــاء مـــن حــولــه، 

ُ
نــظــرت

ـــة 
ّ
ــة الـــفـــكـــريـــة الـــشـــاق ــلـ َجــــــْت هـــــذه الـــرحـ ــــــوِّ

ُ
وت

بـــمـــشـــاهـــدتـــه فـــيـــلـــم »املــــلــــك لــــيــــر« لــلــمــخــرج 
عن  كوزينتسيف،  غــريــغــوري  السوفييتي 
مسرحية شكسبير املعروفة، حينما تحّول 

 على 
ُ
ــَرّكــز

ُ
ت ي نظرة مختلفة 

ّ
شهيد إلــى تبن

ــســتــعــَمــرة، ولــيــس على 
ُ
تـــاريـــِخ الــشــعــوِب امل

حكايات املستعِمرين. 
ــــان إلـــــــى دراســــــــــة لــــغــــة شــهــيــد  ــنـ ــ يـــنـــطـــلـــق مـ
الشعرية، وآرائه الخاصة باللغة اإلنكليزية 
الهندية، حيث يبارك دمج  الــقــارة  في شبه 
في  الكتابة  في  الهندية  واألشكال  التقاليد 
اللغة اإلنكليزية، حتى يصل شهيد ساخرًا 
إلى القول: »من دواعــي سرورنا بالطبع أن 
 للغة اإلنــكــلــيــزيــة«. ليستطرد 

ً
ــَه إهــانــة نــوجِّ

في شهادته حول املشهد الهندي الشعري، 
مون »ثاث 

ّ
الهنود يتكل املثقفن  أن  ويؤكد 

 بواحدة، 
َ
مون

ُ
 بلغتن، ويحل

َ
لغات ويكتبون

هي اإلنكليزية«.
إلى  سفر شهيد  إلــى  بعدها  كــابــور  ينتقل 
جامعات  على  وتعاقبه  املــتــحــدة  الــواليــات 
على  مــنــهــا  الــتــي حــصــل  بنسلفانيا  ــة  واليــ
عــام 1984،  اإلنكليزية  اللغة  فــي  الــدكــتــوراه 
و»جامعة أريــزونــا« التي حصل منها على 
ــهـــادة املــاجــســتــيــر فـــي الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة  شـ

بــدراســتــه  املحيطة  والــذكــريــات   ،1985 عـــام 
إلى   طريقه 

ّ
وكيف شــق األميركية،  وحياته 

واألدبــاء  اب 
ّ
الكت مع  النشر، وعاقاته  عالم 

األمــيــركــيــن والـــعـــاملـــيـــن، ورســــالــــة ســلــمــان 
»نصف  قصيدته  تمتدح  التي  إليه  رشــدي 
بــوصــة مــن جــبــال الهيمااليا« وغــيــرهــا من 
القصائد التي لم يكتف رشدي باالستمتاع 
 

َ
ــــــل

َ
ــه. أدخ ــائــ ــقـــرأهـــا ألصــــدقــ ــان يـ ــ بـــهـــا، بــــل كـ

شهيد علي شكل كتابة شعر »الــغــزل« إلى 
أكاديميًا  أصــولــه  ودّرس  األمــيــركــي،  الشعر 
فـــي الــجــامــعــات، وهــــو الــشــكــل الــــذي ابــتــعــد 
عــن املــضــمــون الــعــربــي لشعر الــغــزل، ونحا 
بــاتــجــاٍه أقــرب إلــى السوناتة. وبــقــَي شهيد 
شاعرًا منفيًا أكثر من كونه شاعرًا مهاجرًا، 
بفضل التصاقه الشديد بثقافته األّم. يقول 
 شــهــيــد، الــكــاتــب الــهــنــدي أمــيــتــاف 

ُ
صـــديـــق

ــــي تــصــمــيــمــه عــلــى  ــا عـــلـــي »فـ ــ ــــوش، إن آغـ غــ
أال يــكــون مــجــرد كــاتــب شــعــر، بــل تجسيدًا 
الــشــعــريــة، أصــبــح بــرأيــي:  لــرؤيــتــه  حقيقيًا 
وريث الرومي أكثر من كونه وريثًا إلليوت 

وجيمس ميريل«.
هاملتون«  »جــامــعــة  فــي  علي  شهيد  دّرس 
ــورك بــــن عــامــي  ــويــ ــيــ فــــي كـــلـــيـــنـــتـــون فــــي نــ
زمــيــاتــه  ــــرب  أقـ مـــن  وكـــانـــت  و1993،   1987
فـــي الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة بــاتــريــشــيــا أونــيــل، 
الــتــي أشـــرفـــت فــيــمــا بــعــد، عـــام 2014، على 
ــدوة الــشــاهــد املــحــبــوب: آغـــا شهيد علي  »نــ
وشاركت  بأعماله،  احتفت  التي  وكشمير« 
فــي تأسيس »مــشــروع الــشــاهــد املــحــبــوب«، 
لــقــراءات  الفيديو  ملقاطع  الرقمي  األرشــيــف 
ــبــتــه، فقد 

َ
ــل

َ
شهيد علي الــشــعــريــة. أّمـــا ِمــن ط

تبعته الروائية الباكستانية كاملة شمسي 
إلــى »جامعة  أنتوني الكــافــارو  مــع زميلها 
من  إليها  انتقل  عندما  ماساتشوستس«، 
»هاملتون«، وتحّدثت شمسي عنه بامتنان 
شـــديـــد، كـــمـــدّرٍس اعـــتـــاد عــلــى الــنــقــد الــحــاّد 
بــــا رحـــمـــة ملـــــســـــّودات قـــصـــائـــد ونـــصـــوص 
الطلبة، ولكن هذا النقد لم يكن مّجانّيًا على 

اإلطاق.
أّما الشاعر األميركي جيسون شنايدرمان، 
والــــــــــــذي كــــــــان مــــــن طـــلـــبـــتـــه فــــــي »جــــامــــعــــة 
استفزاز شهيد  فقد تحّدث عن  نيويورك«، 
عــلــي الـــدائـــم والــطــريــف لــهــم فــي الــنــقــاشــات 
األدبــيــة، مــّمــا فتح أمــامــهــم عــوالــم إنسانية 
ي رؤى 

ّ
جــديــدة، وحــّرضــهــم دائــمــًا على تبن

 للحديث 
ً
 كاما

ً
مختلفة. وُيفِرُد كابور فصا

األميركي  بالشاعر  علي  شهيد  عــاقــة  عــن 
عـــام 1995(، وكيف  )تــوفــي  مــيــريــل  جيمس 
ـــر شــهــيــد عــلــي بــكــتــابــاتــه قــبــل لقائهما 

ّ
تـــأث

 الطلبة في الجامعة 
ُّ
الحقًا، وكيف كان يحث

على قراءة قصائد ميريل وتحليلها.
يقرأ الكثير من القّراء اليوم كتاب »البلد من 
 
ً
 حقيقية

ً
دون مكتب بريد« ليكّونوا صــورة

 الفجوات 
ُ
عن كشمير، رّبما ألن الشعر يمأ

أّي سردّية كانت.  التاريخ في  التي يترُكها 
ــالـــحـــديـــث عــــن هـــذه  ــه بـ ــابـ ــتـ ــنــــان كـ يـــخـــتـــم مــ
املجموعة الشعرية التي انتشرت كالنار في 
 
ُ
خِدَم العنوان

ُ
الهشيم في الهند، عندما است

 كافتة احتجاجية في »جامعة جواهر 
ً
مرة

الل نـــهـــرو«، لــلــتــضــامــن مـــع قــضــيــة الشعب 
ــرّدَدْت أصــداء هــذا الحدث في  الكشميري. تـ
البرملان،  إلــى  برّمتها، حتى وصلت  الــبــاد 
ــد الـــــــــوزراء الـــعـــنـــوان  ــ حـــيـــث نـــاقـــش فـــيـــه أحـ
: »هـــل الــهــنــد محرومة 

ً
بــَحــرفــّيــِتــِه مــتــســائــا

ل أن يقال هذا 
َ
 من مكاتب البريد؟ أُيعق

ً
فعا

فــي ظــل الــقــيــادة الحكيمة لــنــاريــنــدا مــودي 
اليوم؟«. 

خــــال صــفــحــات الـــكـــتـــاب، لـــم يـــغـــْص مــنــان 
فـــي عـــاقـــات شــهــيــد عــلــي الـــخـــاّصـــة، أو في 
تفاصيل ومسائل اعترت حياة الّرجل، ربما 
ألنـــه كــتــب مــن مــقــام الــعــاشــق لــهــذا الــشــاعــر 
واإلنسان، مّما يجعل هذا الكتاب يقترب من 
ه 

ّ
كتب السيرة العربية بهذه الصفة التي تنز

مــثــلــه 
َ
ــؤ

ُ
صــاحــب الــســيــرة عــن أي شــائــبــة، وت

ليتحول إلى رمز. وال ندري بالفعل هل هذا 
ديــدن كتب السيرة الهندية األخــرى، وشبه 
آخر بيننا وبن سكان شبه القارة الهندية، 
أم ربما، كما وعد الكاتب، أنه بصدد كتابة 
سيرة شخصية لشهيد علي قد تحمل املزيد 

من اإلضاءات على هذا الشاعر املتفّرد.
ُينهي منان سطوَرُه مقتِبسًا وصف شهيد 
علي الدقيق لنفسه عندما قال: »الشعر أحد 
األشياء القليلة التي ال أكذب بشأنها، وقد 

أكذب في أّي شأن آخر«.

اسٌم جاء من كشمير

الشعر أحد األشياء 
القليلة التي ال أكذب 

بشأنها

كان لعنوان واحٍد من 
كتبه دورٌ سياسي في 

الهند مؤّخرًا

رًا 
ّ
 الــِحــيــاد«، عــنــوان ِكــتــاٍب صــدر مؤخ

ّ
»ســوريــة وفــخ

بريطانيا  فــي  تـــوريـــس«  بــي  »آي  دار  عــن  بــاإلنــكــلــيــزيــة 
ــانـــي كـــارســـن فــيــانــد.  لــلــدبــلــومــاســي والــصــحــافــي األملـ
االستجابة  ل فياند 

ّ
يحل عــن ســوريــة،  الــرابــع  فــي عمله 

اإلنسانية العاملية لقضية الشعب السوري، واالعتبارات 
عند  فًا 

ّ
متوق عليها،  ب 

ّ
تترت التي  واألخاقية  السياسية 

ــق 
ّ
مــعــضــلــة أو ذريـــعـــة االلـــتـــزام بــالــقــانــون الـــدولـــي املــتــعــل

ــذا الــحــيــاد  بــالــنــزاهــة والــحــيــاد، والــهــنــات الــتــي تــعــتــري هـ
حّوله إلى فٍخ خطير، حيث تحضر الضرورة لتحقيق 

ُ
وت

»تـــــوازٍن« بــن »ســيــادة الـــدولـــة« وبـــن عــقــيــدة »مسؤولية 
الحماية« الدولية.

رًا كتاب »املسرح والوعي 
ّ
عن »دار املعارف«، صدر مؤخ

ــكــــري« لــلــبــاحــثــة  ــود فــــي شـــعـــر جـــرجـــس شــ ــ ــــوجـ والـ
فة نصوص شكري 

ّ
املؤل تقرأ  عــانــوس.  نجوى  املصرية 

األعمال  على   
ً
عـــادة ُيطّبق  مفاهيمي  جهاز  مــن  انطاقًا 

الــشــاعــر املصري  كــون قصائد  إلــى  الــدرامــيــة، وتخلص 
تلتقي مع تصّورات الكاتب الفرنسي أنطونن آرتو حول 
مــســرح الــقــســوة ومــســرح األشــيــاء حــن مــنــح لــأغــراض 
تتصارع  وجعلها   

ً
حياة الصحن...(  املطرقة،  )سكاكن، 

احظ في بناء عدٍد من نصوصه ِحّسًا 
ُ
وتتحاور. كما ت

كما  الــســردي،  والتتابع  املــونــتــاج  على  يعتمد  سينمائيًا 
تشير إلى وجود أبعاٍد سريالية في أعماله.

»الــتــاريــخ الكبير لــكــأس األمـــم األوروبـــيـــة لكرة 
ــدر مـــؤخـــرًا عـــن مــنــشــورات  الـــقـــدم« عـــنـــوان كــتــاب صـ
ــبـــور. يــحــمــل الــكــتــاب  ــون« لــلــبــاحــث بــيــيــر ديـ ــاريـ »فـــامـ
فه فيه: »مباريات 

ّ
عنوانًا فرعيًا يشير إلى توّجهات مؤل

بــاردة وأهــداف ذهبية«، حيث ينطلق  أسطورية، حرب 
فــي مختلف دورات كأس  وقــعــت  أحـــداث شهيرة  مــن 
إلى  ــراءات تتفّرع  قـ ليقّدم  الــقــدم  األمــم األوروبــيــة لكرة 
حكايات في الجيوبوليتيك واملناورات املخابراتية. ُيبرز 
ف تأثير األحداث السياسية على تاريخ لعبة كرة 

ّ
املؤل

القدم مثل توحيد أملانيا، وانقسام يوغسافيا، وأزمة 
عملة اليورو، وموت الجنرال فرانكو.

ــــدى »دار  ــــدرت أخـــيـــرًا ل بــتــرجــمــة قــحــطــان جـــاســـم، صـ
الرافدين« النسخة العربية من كتابة »اللغة واإلنسان« 
ـــ  السويسري ماكس بيكارد )1888  ر والطبيب 

ّ
للمفك

1965(. ُيحاجج بيكارد، في كتابه هذا، بالفكرة القديمة 
القائلة بأّن اللغة سابقة على اإلنسان، وبأنها »ُمعطًى« 
لــلــبــشــريــة ال عـــاقـــة لــلــخــبــرة الــشــخــصــيــة بــاكــتــســابــه. 
انطاقًا من تأّمات وقــراءة تميل عليها الروحانية في 
اللغة   في كينونة 

ً
ف نظرية

ّ
املؤل يقترح  الفلسفة،  تاريخ 

وكينونة اإلنسان في عاقته بها، وُيعيد ــ على أساس 
هذه القراءة ــ النظر إلى مفاهيم فلسفية أساسية، مثل 

الزمان واملكان.
 

ــي عـــــنـــــصـــــرّي«، عـــــنـــــوان كـــتـــاب  ــاخــ ــنــ »الـــتـــغـــيـــر املــ
 الــنــاشــط الــبــيــئــي جــيــرمــي ويــلــيــامــز، الـــصـــادر عــن دار 
ــكـــون بـــوكـــس« الــبــريــطــانــيــة، وقــــد أتـــَبـــَعـــُه بــالــعــنــوان   »آيـ
العدالة  سبيل  في  والنضال  االمتياز  »العرق،  الفرعّي: 
ــدءًا مـــن الــعــنــوان ـــــ الــنــزعــة  املــنــاخــيــة«. يــقــرُّ الــكــتــاب ـــــ بــ
ــُه 

َ
ــنـــاخ، الــــذي يــتــحــّمــل مــســؤولــّيــت الــعــنــصــريــة لــتــغــّيــر املـ

ــه غــيــرهــم، 
َ
ــازاِت الــبــيــض، ويـــدفـــع ثــمــن ــيـ ــتـ أصـــحـــاُب االمـ

 الــكــاتــب عـــددًا مــن الــحــقــائــق البيئية 
ُ

ــل
ّ
كــالــعــادة. ويــحــل

ــه مع  ــاءاتـ ــقـ ــا بــمــشــاهــداتــه ولـ ــّززهـ ــعـ واإلحـــصـــائـــيـــة، ويـ
ِل الُبنيوّي بن 

ُ
 على التداخ

َ
ل

ّ
الناشطن حول العالم، ليدل

النخبة البيضاء وتغّير املناخ.

صدرت حديثًا طبعة جديدة عن »الهيئة العامة لقصور 
الــثــقــافــة« مــن كــتــاب »التحليل االجــتــمــاعــي لـــأدب« 
ر املصري الراحل السيد يسن )1933 - 2017(. 

ّ
للمفك

ــّرة عـــام 1970، ويــتــمــّيــز بــأنــه يــقــّدم  ظــهــر الــعــمــل أّول مــ
نظريات علم اجتماع األدب بعد سنوات قليلة من تبلورها 
ــدرس يــســن عــلــم االجــتــمــاع.  فـــي فــرنــســا، حــيــث كـــان يــ
يعّرفنا املؤلف على املساهمات النظرية لجورج لوكاتش، 
مــّمــي، ورينيه جــيــرار. على  وألبير  غــولــدمــان،  ولوسيان 
ر 

ّ
صعيد آخر، يقّدم ياسن تفسيرات حول أسباب تأخ

اهتمام علماء االجتماع بالنصوص األدبية ثم تركيزهم 
عليها منذ منتصف القرن العشرين.

»جــيــل دولــــــوز«، عـــنـــواُن كـــتـــاٍب لــلــبــاحــث فـــي الفلسفة 
إيــغــور كــرتــولــيــكــا، صـــدر حــديــثــًا فــي سلسلة »مـــا الــذي 
أعرفه؟« التي تقوم عليها »منشورات فرنسا الجامعية« 
في باريس. كعادة األعمال الصادرة في هذه السلسلة، 
ــورة عـــامـــة ملــوضــوعــه،  ــ ــى إعـــطـــاء صـ ــ يــســعــى الـــِكـــتـــاب إل
ّصن ــ إلى أعمال 

ّ
ّصن وغير املخت

ّ
وتقديم مدخل ــ للمخت

ف التصّدي لهذه املهّمة 
ّ
الفيلسوف الفرنسي. ُيحاول املؤل

الــتــســاؤل حــول وجـــود منطٍق واحـــد يحكم  انطاقًا مــن 
ُمجيبًا  مختلفة،  أشكال  تحت  ويتمظهر  دولـــوز،  أعمال 
الــذي يضّم  النقدية« قد تكون هذا الخيط  بــأّن »املشكلة 

مختلف أعمال دولوز.

ــرًا كتاب 
ّ
عــن دار »الــتــنــويــر« فــي الــقــاهــرة، صـــدر مــؤخ

»الدين والكرامة اإلنسانية«، وفيه يواصل الباحث 
الرفاعي جهوده في تقديم قراءة  الجبار  العراقي عبد 
الدينية بعيدًا عن املواقع  الظاهرة  ِعلمية وفلسفية في 
املذهبية والنزعات العقائدية التي تهيمن على الدراسات 
الدينية في العالم العربي. ضمن نفس املشروع، صدر 
ف في وقت سابق أعمال مثل: »مقدمة في السؤال 

ّ
للمؤل

اإلنسانية  النزعة  و»إنقاذ  الجديد« )2005(،  الاهوتي 
في الدين« )2012(، و»موسوعة فلسفة الدين«، و»الدين 
األنــطــولــوجــي« )2015(، و»الـــديـــن واالغـــتـــراب  والــظــمــأ 

امليتافيزيقي« )2018(.

باللغة  غزل  قصائد  كتبوا  الذين  الشعراء  أوائل  من  علي  شهيد  آغا 
إسماعيَل  »ناِدني  الشعرية،  آخُر دواوينه  اإلنكليزية مباشرًة، حيث كان 
هذه الليلة« )2003(، مبنيًا بالكامل على هذا اللون/الشكل الذي ورثته 
اللغة اإلردية من الشعر العربي. رغم هذه القرابة من الموروث العربي، 
إلى  كتاٍب  في  طريقها  األميركي  الكشميري  الشاعر  قصائد  تجد  لم 

الضاد، حيث يقتصر حضورُه فيها على قصائد وأبيات متفرّقة.

قرابة اإلرث العربي

نظرة أولى

خارطة األشواق  على خطى آغا شهيد علي

في »خارطة األشواق: حياة وأعمال آغا شهيد علي«، الصادر حديثًا 
باإلنكليزية، يتتبّع الكاتب والصحافي الهندي منان كابور تجربة الشاعر 
في  الشعرية  مكانته  تبيّن  ذاتية  سيرة  مقترحًا  األميركي،  الكشميري 

بالده والواليات المتحدة ودوره في دعم قضية شعبه

آغا شهيد علي عام 1990 )ستايسي تشايز(
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