
على  بــل  الــعــربــيــة،  القومية  لأليديولوجيا 
أنه مواٍز لجملة األحداث العربية في حينه، 
إلــى هزيمة 1967، إلى  من سقوط فلسطني 

انهيار الوحدة املصرية السورية.
ــال، من  ــثـ هــــذا مـــا نــســتــشــفــه، عــلــى ســبــيــل املـ
الباحثة الضليعة في  كتابات ريتا عوض، 
خليل حاوي وشعره. هذا مع أن حاوي، في 
 
ً
كــل منجزه الــشــعــري، لــم يــتــعــّرض مباشرة

ــتـــي عــصــفــت بــالــعــالــم  ألي مــــن األحــــــــداث الـ
العربي. لم يكن هذا أسلوبه وال وجهته، مع 
الــذي عاصره  أن جانبًا من الشعر العربي، 
حــاوي، كان ألصق باألحداث وأكثر تناواًل 
املثال.  على سبيل  الفلسطيني  الشعر  لها، 
 حــيــاتــه انـــدمـــغـــت هـــكـــذا فـــي شــعــره، 

ّ
إال أن

ــارا واحـــــدًا، وإلــــى حـــد سهل  إلـــى حـــد أن صــ
قـــراءة أيــديــولــوجــيــة وشــبــه مــبــاشــرة لشعر 
انطوى على كثير من الرموز واالستعارات 
األسطورية، كما أنه كان، بحد ذاته، محاولة 
لبناء أســطــورة راهــنــة، لعل األثــر التوراتي 

واملعاصر كذلك لم يكونا بعيدًا عنها.
اآلن بــعــد مـــرور كــل هـــذا الــوقــت عــلــى غياب 
خليل حاوي، ما زال انتحار الشاعر مخّيمًا 
عــلــى حــيــاتــه وعــلــى شــعــره. لــيــس االنــتــحــار 
نفسه فقط، بل القراءة الظرفية له والتي هي 
ليست كافية بأي وجه كان، ويمكن أن يكون 
رّده )أي االنتحار( إلى وقته الذي تزامن مع 
نهاية  استعارت  أسطورة  بداية  االجتياح، 
الرجل وشعره، بحيث بدت جميعها تحت 
لم 

َ
إنــه ظ إذا قلنا  خطئ 

ُ
ظــل أســطــوري، ال ن

الشاعر بل غّيبه أحيانًا، واآلن نجد أنفسنا 
أمــــام بــنــاء أيــديــولــوجــي يــســتــعــيــر الــشــاعــر 

وشعره، ويطغى عليهما.
التي  التسمية  بداية هــذا قد تكون في تلك 
طلقت على زمرة الشعراء التي ُعّد الشاعر 

ُ
أ

التي  »الــتــمــوزيــة«  التسمية هــي  مــن بينها. 
ترّد الشعر إلى أسطورة أدونيس وعشتار، 
التي تنتهي بانبعاث أدونيس من املوت في 
أن أحيته دمــوع عشتار. ليس  الربيع، بعد 

خليل حــاوي وحــده في هذه الزمرة، فنحن 
 أحد أهم أركانها، يحمل اسم 

ّ
نتذّكر اآلن أن

تــّمــوز أو أدونــيــس. هــذه التسمية مــا لبثت 
أن امتّدت على شعر حقبة بكاملها، بل هي 
جزئها  في  الحديثة  القصيدة  تشمل  تكاد 

التفعيلي على األقل.
ــوزي فــهــو  ــ ــ ــّم ــ ــتــ ــ ــ ــر ال ــعــ ــشــ ــز الــ ــ ــّيـ ــ ــمـ ــ ــا ُيـ ــ أّمـــــــــا مــ
األيديولوجيا  هذه  االنبعاث،  أيديولوجيا 
ــى أنـــطـــون ســعــادة  ــســبــت حــيــنــهــا إلــ

ُ
الـــتـــي ن

وحـــزبـــه الـــســـوري الــقــومــي االجـــتـــمـــاعـــي، ال 
ــذا املـــؤّســـس وحـــزبـــه. إذ ال  تــنــحــصــر فـــي هــ
الــبــعــث عــلــم على  أو  ــبـــعـــاث  االنـ نــنــســى أن 
الحزب املعروف الــذي حكم العراق وما زال 
تكاد  االنبعاث  أيديولوجيا  سورية.  يحكم 
ــزاب الــتــي حملتها،  ــ تــكــون، بــعــيــدًا عــن األحـ
أيــديــولــوجــيــا حــقــبــة كــامــلــة، ويــمــكــن لناقد 
مــهــتــم أن يـــجـــدهـــا فــــي طــــوايــــا نـــتـــاج أدبــــي 
ــا عــلــى هــذا  وفـــكـــري لــعــصــر كـــامـــل. وجـــودهـ
النحو قــد يشير إلــى أنــهــا »األيــديــولــوجــيــا 
الــعــربــيــة املــعــاصــرة« كــمــا ســمــاهــا عــبــد الله 

العروي في كتابه املعروف.
هــذا مــا يدلنا إلــى أنــهــا أدخـــل فــي التحليل 

عباس بيضون

في السادس ِمن حزيران/ يونيو 
االجــــتــــيــــاح  غــــمــــرة  ــي  ــ ــ وفـ  ،1982
ــَحـــر  ــتـ ــلــــبــــنــــان، انـ اإلســــرائــــيــــلــــي لــ
من  بطلقة  حـــاوي  خليل  اللبناني  الــشــاعــر 
بندقية صيد. طغى هــذا الخبر على سيرة 
الشاعر، وطغى انتحاُر الشاعر على شعره، 
بدا  وللشعر.  للسيرة  مفتاحًا  صــار  بحيث 
تــزامــن االنــتــحــار مــع االجــتــيــاح اإلسرائيلي 
بر جوابًا عليه 

ُ
لصيقًا وحاسمًا، بحيث اعت

االنتحار  هــذا  أن  الجميع  مــنــه. علم  وجـــزءًا 
سبقته  أو  للشاعر،  السادسة  املحاولة  هو 
ســـّت مـــحـــاوالت لـــم تــنــجــح. هـــذا الــعــلــم كــان 
املفترضة بني  أن يوِهن الصلة  في مقدوره 

االجتياح واالنتحار.
معه كان يمكن لهذا التوافق أن يبدو أقرب 
ــاد خــلــيــل حــاوي 

ّ
إلـــى املــصــادفــة، بــيــد أن نــق

يمكن  وواٍع.  مــقــصــود  أنــــه  عــلــى  أجـــمـــعـــوا 
ــهــم، 

ُ
ــد وف  هـــذا االنــتــحــار، كــمــا ُرصـ

ّ
الــقــول إن

 إلــــى قـــــراءة شــعــر حـــــاوي، بل 
ً
صــــار مـــدخـــا

 ألسطورته الخاصة، هو الذي 
ً
صار مدخا

لخلق  منه، محاولة  كــان شعره، في جانب 
أسطورة معاصرة. هذا ما جعل شعره في 
مــجــمــوعــاتــه الــخــمــس ُيـــقـــرأ عــلــى أنــــه مــــواٍز 

حكمت درباس

تكوين
ما رأيتها

 قالوا:
َ
لكن الّرائني

ُهُب الغْيب 
ُ

َمْت ش
َ
ط

َ
كان أن ارت
باألرض 

ٌفتناثرت في الّسفِح الّصخور
كان أن أصاَب الّصخوَر َبرق

 تدشني
َ
ت حجارة

َ
َصف

َ
فارت

سٌر فوق الحجارة
َ
 ن

َ
ق

َّ
كان أن َحل

فِق أسواًرا. 
ُ
عت في األ

َ
ف

َ
فارت

وأنَت، لم تكن أنَت بعد أيها اإلنسان!  
 ِمن األسوار نوٌر

َ
أشرق

رَجت ِمن النوِر الدروُب
َ

خ
 
ُ
قِت الّدروَب املساكن وَّ

َ
ط

ر القوم، مارسوا العشق    
ُ
ْوَكث

َيت بيوت آلهٍة كثيرة
ِّ
ُْعل

َمت بيوت آلهٍة كثيرة ُهدِّ
 النبِع القديِم

ُ
ثم َعَبَرت ظبية

 في شوارعها:
ُ

تركض
 سيرٍة لم تكتمل

ُ
»أنا ابنة

مِس
ّ

ُد الش
َ
قرناَي َمْرق

وِمْسكي ِعطُر الفاتحني
 دورٍة لن تنتهي    

ُ
أنا ابنة

 مآِلُكم   
ُ
ْعيناي ِمرآة

وجلدي غطاُء أرائِك األباطرة
انظروا إليَّ انظروا

بحها آباؤها«.
َ
 التي ذ

ُ
أنا الطفلة

ِتِه
َ
فدنا منها اآلوي إلى كهِف ُعزل

اقترَب املنسيُّ في سحيق الكام:
ّ»آه يا صغيرتي، أقِبلي وال تفزعي

سأمَسُح اآلالَم عن جسدِك الغض
 الشوَك من ِجلِدِك الناعم

ُ
زيل

ُ
أ

أمّسُد، بما أوتيُت من رهٍف، ظهرِك املكلوم.   
 النبِع اقتربي   

َ
إليَّ يا ظبية

هاِك ُعشًبا ليس يبلى
أنا ِصنوك في ِمْحنة البشريِّ

َرح املخّبأ«.    
َ
قرينك في موعد الف

اُص 
ّ
 َسّدَد القن

ْ
قال ذلك قبل أن

ْوِس القديم.
َ
ُد الق رماهما سيِّ

وأنَت، ألم تكن أنت شاهًدا 
أيها اإلنسان؟

¶¶¶

اك في حضرة النُسَّ
 زماِننا الفاني:

َ
كان ذلك قْبل

 َصَبأْت عن قوِمها 
ً
 إلهة

َّ
 إن

َ
ِقيل

وّي
ْ
في املْجَمِع الُعل

ا ِر إنسّيً ْت في السِّ
َ
 إنها َعِشق

َ
ُِقيل

 عن جسِمها الِعشق
َ

فاض
 ماًء

ُ
صار الِعشق

صار املاُء نهًرا
 النهُر في الوادي

َ
سال

َي النهُر »قاديشا«. ُسمِّ
فانظري يا ذاَت العينني الُبنّيتني 

ِق عند الفخِذ
ّ
والجينز املمز

ا
ً
ها ُجرف

ُ
َر فخذ انظري كيف ُصيِّ

ّساُك في الُجرف َمْحَبَسهم.  
ُّ
كيف ابتنى الن

هباِن، هنا  لغتاِن في َمْحَبس الرُّ

مسرح خليل حاوي اآلن بعد مرور كل هذا 
الوقت على غيابه، ما 

زال انتحار الشاعر اللبناني 
مخيِّمًا على حياته 

وشعره. ليس االنتحار 
نفسه فقط، بل القراءة 
الظرفية له، ويمكن أن 

يكون رّد االنتحار إلى وقته 
-الذي تزامن مع االجتياح 

اإلسرائيلي للبنان- بداية 
أسطورة استعارت نهاية 

الرجل وشعره

قريبًا من غاباِت أرْزِ الرب... بعيدًا عن صحراِء بَلوى الرب

ظالل األسطورة تخفي صاحبها

ظلٌّ أسطوري ال 
نُخطئ إذا قلنا إنه َظلم 

الشاعر بل غيّبه

لم يستجب شعره 
للشروط األيديولوجية 

التي أرادها له نّقاده

رماْد/  على  عينيك  أغمضَت  الوطن:  أرض 
أغمضت عينيك على سواْد/ تغور في أرٍض 

بال سريره/ ُغّصاتَك المريره.
■ ■ ■

أوجع  ما  جـــدارْ/  يلتقي  جـــداًرا  كنّا  لبنان: 
الــقــطــيــعــْه/ تغّص  ــا أوجـــع  ــوارْ/ م ــحـ الـ

بالفجيعْه/ ما أوجع الجوارْ.
■ ■ ■

في الجنوب: جولي سبايا األرض/ ِفي أرضي/ 
حّمى  تنحّل  شعبي/  واطحني  َوصولي 
العارِ/ في غيبوبة الحّمى/ لن يكتوي قلبي 

ولن يدمى/ قلبي األَصّم األبكم األعمى.

من ديوانه

2425
ثقافة

استعادة

فعالياتقصائد

األدبــي. لسنا نعثر  النقد  الفكري منها في 
في تلك الحقبة على أثــر أدبــي أو فكري، ال 
أو  األيــديــولــوجــيــا  هـــذه  إلـــى  رّده  نستطيع 

االنبعاث. 
هذا يعني أننا ال نستطيع أن نكتفي بهذه 
حاوي  خليل  لــقــراءة  األيديولوجية  الثيمة 
ــانــي تــلــك الــحــقــبــة. 

ّ
أو ســــواه مـــن أدبـــــاء وفــن

على ارتفاع 1400 متٍر من الا يقني 
قريًبا من غاباِت أْرِز الرّب

ٌبعيًدا عن صحراِء َبلوى الرّب
 في املخطوطات قديمة

ٌ
لغة

ْ
خرى في اللسان

ُ
وأ

 ضاَع زمانها
ٌ
آرامية

ْ
ع اآلن الزمان ضيُّ

ُ
 ت

ٌ
عربية

الثانية قبُر األولى
فاللغاُت قبوُر اللغات 

ن الناُس في هذي الباد.
َ
دفن مثلما ُيدف

ُ
ت

أهبط الوادي مثل ذئٍب فرَّ ِمن َرَهق الحضارة
تات املخّيلة

َ
 الضوء على ش

ُ
يتساقط

 الذكريات
ُ
يدور شريط

مثل َبَكرة السينما القديمة
 العرض:

ُ
 شاشة

ُ
والُجرف

هي ذي الحرُب التي لم أشهدها
حرُب ثاثني عاًما

ا
ً
ثاثني تيًها وطحن

 يتيٍم ضّيعوا اآلباَء 
َ

 ألف
َ
ثاثني

في النثِر وفي التاريخ. 
ا  َمِلّيً

ْ
لكن رويًدا، َحّدق

ا أصاَب العني؟ 
ً

َبش
َ
ضاُر غ

َ
أال يشفي هذا الخ

 في الذاكرة؟ 
َّ

قًبا َحل
ُ
أال يرتق ث

أخرُج من الوادي مثل وليٍد 
ر طهَّ

َ
ُمسَّ بصاعقِة الغيب ت

)شاعر وباحث من فلسطني(

يمكن القول إننا في »نهر الرماد« و»الناي 
والريح« بوجه خــاص، أمــام نصوص قد ال 
نخطئ إذا قلنا إنها ذات وحدة داخلية، قد 
تــحــمــل أحــيــانــًا عــلــى الــبــحــث عـــن املــوضــوع 
الــــذي يــنــتــظــمــهــا، وقـــد نــشــطــح أحــيــانــًا إلــى 

قراءتها تحت عنوان أيديولوجي.
ــًا كــقــصــيــدة »الـــجـــســـر«  ــّصـ لـــكـــن مــــا يـــمـــّيـــز نـ
ــيـــرة فــــي »نــــهــــر الــــــرمــــــاد«، قــــد يــكــون  ــهـ الـــشـ
ــى نــشــائــديــتــه الــتــي تجعله  ــ بــالــدرجــة األولـ
أقـــرب إلـــى نشيد جــمــاعــي، وإلـــى مــا يعنيه 
ذلــك مــن فسحة درامــيــة، يستقطب ذلــك كل 

قصائد »نهر الرماد«. 
بــنــوع من  الــدرامــيــة مصوغة  الفسحة  هــذه 
الــغــضــب الــجــمــاعــي، والــتــنــديــد الــجــمــاعــي، 
توراتية  بنية  بعيد  مــن  يستعيران  اللذين 
قــريــبــة مـــن أشـــعـــار أشــعــيــا وأرمـــيـــا وأيــــوب 
فــي الــتــوراة. إال أن ذلــك ينقلنا إلــى الفضاء 

املسرحي في شعر خليل حاوي.
باأليديولوجية  صلة  الشعر  لــهــذا  كــان  إن 
ــة، فــــلــــيــــس هــــــــذا عــــبــــر اســــتــــعــــادة  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
ــــن فـــضـــاء  ــــقــــّدمــــه مـ

ُ
ــا ت ــ ــــي مـ ــل فـ ــ ــا، بـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ أركـ

مسرحي مـــواز لــهــا. إنــنــا فــي »نــهــر الــرمــاد« 

 بــركــانــيــًا، ملــا يــمــكــن أن نسميه 
ً
ــا

ُّ
نــجــد تــمــث

التاريخي.  الغضب  أو  القومية   بالحسرة 
لــكــن نـــصـــوص »نـــهـــر الــــرمــــاد« يــمــكــنــهــا أن 
تكون مونولوغات وحواريات داخلية لهذا 

الغضب. 
يمكنها أن تكون من هذه الناحية، محاولة 
ــا في  ــ لــكــتــابــة نــــوع مـــن ســـيـــرة جــمــاعــيــة. أّمـ
ــريــــح«، فــنــقــع عــلــى صــــوت أكــثــر  ــنـــاي والــ »الـ
فــــرديــــة وأكــــثــــر تـــحـــّســـرًا وأكــــثــــر تـــفـــارقـــًا مــع 
نــفــســه، فــفــي قــصــيــدة »ألـــيـــعـــازر« نــفــهــم أن 
االنبعاث هنا عودة إلى الرمز، وليس سوى 
ــذي يــمــّيــز ألــيــعــازر،  املـــونـــولـــوغ الــداخــلــي الــ
الذي هو شخصية درامية بامتياز، ويصل 
به إلى ذروة درامية في انقابه على نفسه 

وعلى حياته الثانية.
أن شعر خليل حــاوي  يــكــون مهّمًا هنا  قــد 
لــلــشــروط األيــديــولــوجــيــة التي  لــم يستجب 
ــــاده، بــحــيــث بــقــيــت أســـطـــورة 

ّ
ــق أرادهــــــا لـــه نــ

النص.  الشخص في نظرهم فوق أسطورة 
لــــذا يــحــتــاج خــلــيــل حــــاوي فـــي عـــودتـــه إلــى 

خرى.
ُ
الذاكرة، هكذا إلى قراءات أ

)شاعر وروائي من لبنان(

الفنانين« بالدوحة ومضُة الّشعر في موكب النثر الطـويل حتى السادس من الشهر المقبل، يتواصل في »مطافي: مقرّ 
ق صوتي، بمشاركة عدد ِمن التشكيليّين والموسيقيّين  معرض فنّي بعنوان تدفُّ
ومهندسي الصوت والمهندسين المعماريّين، من بينهم: سونيك جيل، ومبارك 
ومريم  بيندر،  وروبن  )العمل(،  روسيريه  وغيوم  خليفة،  آل  وعالية  ثاني،  آل 

رفاعي، وسيباستيان بيتانكور. 

على خشبة »مسرح الجمهورية« في القاهرة، ُتقيم فرقة الموسيقى العربية 
حفًال  الجاري،  الشهر  ِمن  عشر  الثامن  الخميس  مساء  من  الثامنة  عند  للتراث، 
محمد  الراحل  المصري  الموسيقي  أعمال  أبرز  من  عددًا  فيه  ُتقّدم  موسيقيًا 
يا  البالد  ولّفي  حدود،  وللصبر  قهوة،  وفنجان  روحك،  اسأل  مثل:  الموجي؛ 

صبية.

تحت عنوان اإلنسانيات الرقمية والسرديات، يُلقي الناقد المغربي سعيد يقطين 
)الصورة( محاضرًة، عند الحادية عشرة ِمن صباح األربعاء المقبل في كلية اآلداب 
بـ»اإلنسانيات  السرديات  عالقة  عن  فيها  يتحّدث  تطوان،  في  اإلنسانية  والعلوم 
واآلداب  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  مجموع  يضمُّ  مبحٌث  وهو  الرقمية«؛ 

والفنون في صلتها بالمجال الرقمي.

ُتقيم »جمعية جلجامش« في مونتريال الكندية، عند السابعة من مساء السبت 
المقبل، عرضًا عبر منّصة »زووم« لفيلم الليل الطويل للمخرج السوري الراحل حاتم 
علي، تتبعه جلسة نقاشية. يتناول الشريط )2009( قضية المعتقلين السياسيّين في 

سورية، ِمن خالل قّصة ثالثة سجناء يُفرج عنهم بعد عشرين سنة ِمن االعتقال. 
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وقفة
سيسيل أُمهانيمع

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

الكتب دائمًا حاضرة 
معي، بالقرب مني، 
وهي التي ُتنقذني

بروكسل ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
مثل كثيرين من بني البشر، أنا منشغلة 
الجائحة.  يــواجــه  وهــو  عاملنا  بوضعية 
إنـــهـــا لــحــظــة قــطــيــعــة تــخــتــرق حــيــاتــنــا. 
العالم الحقًا؟ ما  أتساءل: كيف سيكون 
الذي خسرناه؟ ما الذي تعلّمناه من هذا 

 كوكبنا.
ّ
االمتحان التي هز

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــك ومــا هــو عملك 
القادم؟

 Tunisian« ــة بــعــنــوان آخـــر أعــمــالــي روايــ
Yankee« )يانكي تونسي( وهي تضيء 
مسار تونسي يرحل عن بلده في 1912 
املقبل  عملي  أمــا  نيويورك.  في  ليستقّر 
ع 

ّ
املتوق من  شعرية،  مجموعة  فسيكون 

في  وهــــي   ،2021 نــهــايــة  فـــي  تـــصـــدر  أن 
الفنان  تجربة  من  منها مستلهمة  جــزء 
التشكيلي جوزيف مالورد ويليام تيرنر 
ومــا رسمه خــال رحلته إلــى فرنسا في 

عام 1802.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
كــل كــتــاب هــو شــكــل مــن أشــكــال الــعــبــور. 
أحــــــاول أن أذهـــــب إلــــى أبـــعـــد مـــا يــمــكــن، 
وأعلُم أن كل عبور سيقودني إلى عبور 
آخــر ومــن ثــّم إلــى آخــر، في كــون سيكون 
فــي كــل مـــرة مختلفًا، وهــنــاك أقــيــُم زمــن 

الكتابة.

■ لو قّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

ال أعــتــقــد أنـــي ســأســيــر فـــي طــريــق آخـــر. 
الطفولة،  منذ  بــدأت  الكتب  مع  حكايتي 
مع قراءاتي األولى. وسواء كنت أقرؤها 
أو أكتبها، فالكتب دائمًا حاضرة معي، 

نقذني.
ُ
بالقرب مني، وهي التي ت

تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
في العالم؟

ــرفــــون كــيــف  ــعــ ــو أن الـــبـــشـــر يــ ــ أتـــمـــنـــى لـ
يستخرجون الدروس من أخطاء املاضي 
من أجل بناء عالم أفضل. أحلم أننا حني 
نــخــرج مـــن األزمـــــة الــحــالــيــة، أن نصبح 
أكثر انتباهًا إلى اآلخرين وأكثر انشغااًل 
الكوكب، ألنه ال يوجد كوكب  بمستقبل 
آخر يمكن أن نعيش فيه وبالتالي علينا 

أن نهتّم به.

■ شخصية من املاضي توّدين لقاءها، وملاذا 
هي بالذات؟

الـــهـــنـــدي  الـــكـــاتـــب  ألـــتـــقـــي  أن  أود  كـــنـــت 
رابـــنـــدرانـــاث طـــاغـــور. مــنــجــزه اإلبـــداعـــي 
ــال، فــهــو شــاعــر  ضــخــم ومـــتـــعـــّدد األشــــكــ
وروائـــــــي وفـــنـــان تــشــكــيــلــي وفــيــلــســوف. 
الذي يخّصصه  االهتمام  دائمًا  يمّسني 

»غـــــرفـــــة تــــخــــّص املــــــــرء وحــــــــــــده«، يــمــثــل 
 مـــرجـــعـــيـــًا يــتــعــلــق 

ً
ــمــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــي عــ

بالنساء اللواتي يكتنب.

■ ماذا تقرأين اآلن؟
أعـــــيـــــد قــــــــــــراءة اإللــــــــيــــــــاذة واألوديـــــــســـــــة 
لهوميروس. لشعره صًدى يصلني عبر 
الـــقـــرون، ســّيــمــا ضــمــن عــزلــتــي الــحــالــيــة. 
أشعر بحاجة إلى أخذ مسافة مع الواقع 
مــن خــال الــغــوص فــي مــاض بعيد جدًا 

حيث األساطير املؤسسة.

علينا  تــقــتــرحــني  وهـــل  اآلن  تسمعني  مــــاذا   ■
تجربة غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك 

سماعها؟
ــّب  ــلـــوف. أحــ ــعـ أحــــــّب ســـمـــاع إبــــراهــــيــــم مـ
ــزج بــهــا  ــ ــمــ ــ ــي يـــنـــســـج ويــ ــ ــتـ ــ مــــوهــــبــــتــــه الـ
مــوســيــقــات الــعــالــم لــُيــســمــع الــبــشــريــة ما 

لديها من املشترك.

ــــك »املـــنـــزل  لـــلـــمـــرأة فــــي كـــتـــابـــاتـــه، مــــن ذلـ
والــعــالــم«، وهــو روايـــة صــدرت فــي 1916 
أو فــي قّصته »شــاروالتــا« التي صــدرت 

في 1901.

تعودين  كتاب  أو  بالك  على  ■ صديق يخطر 
إليه دائمًا؟

تــحــضــر بــبــالــي دائــمــًا فــرجــيــنــيــا وولـــف. 
لدّي ارتباط عميق بكتابتها، وبالطريقة 
الــتــي تــمــتــزج فيها الـــروايـــة والــشــعــر في 
املحاولة؛  كتابها ضمن جنس  أعمالها. 

سيسيل أُمهاني في 2014

نامور  في   1952 مواليد  من  كاتبة 
)بلجيكا(. تلتقي في أسرتها جذور 
تــونــســيــة وفـــرنـــســـيـــة وبــريــطــانــيــة. 
تــكــتــب الـــشـــعـــر والـــــروايـــــة والــقــصــة 
تحضر  املــحــاولــة.  وأدب  واليوميات 
ــابـــت فــي  ــــهــــام ثـ تـــونـــس كــعــنــصــر إل
أعـــمـــالـــهـــا. مــــن مـــؤلـــفـــاتـــهـــا: »بــعــيــدًا 
 ،)1996( الـــــورشـــــان«  طــــيــــران  عــــن 
 ،)1997( ــبــــونــــة«  لــــشــ و»بـــــاتـــــجـــــاه 
»حــديــقــة   ،)1999( الــحــنــة«  »رائـــحـــة 
و»مــــــدن   ،)2003( املـــــرســـــى«  فــــي 
ــونـــس..  و»تـ  ،)2011( الــعــصــافــيــر« 
و»يــانــكــي   ،)2013( الـــشـــك«  دفـــاتـــر 
بعيدًا  و»السير   ،)2016( تونسي« 
ـــرات 

ّ
و»مـــذك  ،)2018( الــغــيــوم«  عــن 

مجهولة« )2019(.

بطاقة

Sunday 7 February 2021 Sunday 7 February 2021
األحد 7 فبراير/ شباط 2021 م  25  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2351  السنة السابعة األحد 7 فبراير/ شباط 2021 م  25  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2351  السنة السابعة

خليل حاوي

وادي قاديشا في لبنان، لويس فرانسوا كاساس )1827-1756(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


