
ط الــضــوء على أســمــاء بـــارزة فــي الثقافة 
ّ
يسل

الــكــتــابــات  أن  الــبــاحــثــة  تــاحــظ  الفلسطينية، 
 للغاية، 

ٌ
التركية حول األدب الفلسطيني قليلة

رغم تقارب الثقافتني العربية والتركية.
ــفــة أســـبـــاب اهــتــمــامــهــا بالحقل 

ّ
ـــرجـــع املــؤل

ُ
وت

إلى رغبتها في  الفلسطيني تحديدًا  الثقافي 
لألتراك  العادلة  الفلسطينية  القضية  عــرض 
بشكل صــحــيــح، ألنــهــا تـــرى أن الــتــضــامــن مع 
فلسطني عبر االحتجاج أمام السفارات لم يعْد 
كــافــيــا. كما تــرى أن االهــتــمــام الــتــركــي بــاألدب 
ــدود، حــيــث يــهــتــّم األتـــــراك  ــحــ الــفــلــســطــيــنــي مــ
وأيديولوجية  سياسية  نـــواح  مــن  بفلسطني 
ــة إلـــــى هـــذيـــن الـــســـبـــبـــني، تــشــيــر  ــافــ ــر. إضــ ــثــ أكــ
أنــه رغــم مــا تعرض  إلــى  ُمـــوت  بيرسايجيلي 
أن   

ّ
إال عــقــود،  عــبــر  الفلسطيني  الــشــعــب  إلــيــه 

لديه موقعه املتفّرد في األدب العربي، والذي 
يجب أن يتعّرف إليه األتراُك بشكٍل أفضل.

رها باألدب الفلسطيني 
ُّ
تعترف الباحثة بتأث

املــقــاِوم خــال ســنــوات بحثها، وأنــهــا أحّست 
 لــهــؤالء الــُكــتــاب والــفــنــانــني، وأن 

ٌ
أنــهــا مــديــنــة

عــلــيــهــا الــتــعــريــف بــهــم فـــي تــركــيــا. وقـــد سبق 
ــــوت أن شـــاركـــت في  لــبــيــريــن بــيــرســايــجــلــي ُمـ
إنتاج برنامج وثائقي حول رموز في الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــنــاولــت فـــي حــلــقــاتــه الخمس 
ــّســـان  ــم: غـ ــ أدبـــــــــاًء وفـــنـــانـــني فــلــســطــيــنــيــني، هــ
كــنــفــانــي، ومــحــمــود درويــــش، ونــاجــي العلي، 
فة 

ّ
وفدوى طوقان وسميح القاسم. تذكر املؤل

في كتابها أنها التقت ــ خال عملها على هذه 
اب 

ّ
الُكت هــؤالء  وأصــدقــاء  بعائات  ــــ  الحلقات 

والفنانني، وأجرت معهم العديد من اللقاءات. 

 TRT وقـــد ُعــرضــت هـــذه السلسلة عــلــى قــنــاة
التركية عام 2013.

تضيف بيرسايجلي ُموت أنها لم تجد هذه 
الــحــلــقــات كــافــيــة، ولـــذلـــك قـــــّررت بــعــد عــامــني 
مـــن عــرضــهــا أن تــنــقــل الــتــجــربــة إلـــى صيغة 
كــتــابــيــة. هـــكـــذا، جــــرى تــقــســيــم الـــكـــتـــاب إلــى 
 شخصية 

ّ
ــردت لــكــل خمسة أقـــســـام، حــيــث أفــ

تــنــاولــت في  بــغــّســان كنفاني.  قسما، وبـــدأت 
الفلسطينية  الــنــكــبــة  مـــوضـــوع  الــقــســم  ــذا  هــ
والـــحـــيـــاة فـــي املــخــيــمــات مـــن خــــال عــرضــهــا 
ــه، كـــمـــا تــعــّرضــت  ــاتـ ــابـ ــتـ لـــحـــيـــاة كــنــفــانــي وكـ
الفلسطيني جورج  أيضا لعاقته باملناضل 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  مــؤّســس  حــبــش، 
املهّم  الــدور  طت الضوء على 

ّ
فلسطني«. وسل

لــكــنــفــانــي فـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة طـــوال 
حــيــاتــه، وطــريــقــة اغــتــيــالــه الــتــي جــعــلــت منه 
نسى. وبحسب 

ُ
 نضال فلسطينية ال ت

َ
أيقونة

الباحثة التركية، فإن كنفاني قد أثبت للعالم 
 فــنــّيــا فـــقـــط، ولــكــن 

ً
أن الــكــتــابــة لــيــســت فـــعـــا

طريقة حياة، كما أنه أظهر الجانب اإلنساني 
للمقاومة من خال أبطال رواياته. واختتمت 
هذا القسم بترجمٍة لها عن اإلنكليزية لقّصة 

»أرض البرتقال الحزين«.
يــتــنــاول الــقــســم الــثــانــي مـــن الــكــتــاب الــشــاعــر 
مـــحـــمـــود درويــــــــش، مـــنـــذ طــفــولــتــه وبـــدايـــاتـــه 
»الـــحـــزب الــشــيــوعــي«  ـــ الــشــعــريــة والــتــحــاقــه بـ
وانتقاله الحقا إلى مصر، وتعّرفه إلى الوسط 
ات في 

ّ
الثقافي هناك، وصــواًل إلــى أهــّم املحط

مالك دينيز أوزدمير

التركية  واملترجمة  الباحثة  تهتّم 
بــــيــــريــــن بــــيــــرســــايــــجــــيــــلــــي ُمــــــــوت، 
بــــالــــثــــقــــافــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــنـــذ 
ســنــوات، وقــد أثــمــر هــذا االهــتــمــام الــعــديــد من 
املــقــاالت، إضــافــة إلــى الكتاب الـــذي صــدر عام 
التركية بعنوان:  2019 عن دار نشر »أسطى« 
ــون: بــــورتــــريــــهــــات مــن  ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ ــار الـ ــ ــجـ ــ »بــــــني أشـ
الذي  كتابها  مقّدمة  في  الفلسطيني«.  األدب 

عاشور الطويبي

فضوحاُت اللسان في الليل، غير فضوحات 
اللسان في النهار

كذلك فضوحاُت القدم واليد والعني والقلب.
 إلى شارٍع أو سقيفة

ُ
 فضوٍح يوصل

ُّ
ليس كل

 فضوٍح عتمة.
ُّ

ليس كل

فضوُح الوردة عطُرها
فضوُح البريد ضحضاٌح شاسٌع

 مكسور.
ٌّ

فضوُح الظهيرة ِظل

■
ّ

ُمَك على جبل فا تضل
َ
 َعل

ْ
ِلَيُكن

ُمك على شجرة فا تكمْد
َ
ليكن َعل

الرمل  َعلمك على منارة فا ترقد على  ليكن 
ميتا

ُمَك كرسّيا تتلو عليه تعاويذ الفراق.
َ
ليكن َعل

■

هاِت القوس مشدودًا
،
ً
هاِت الفَرس نافرة

هاِت املرأة فَرحا
هاِت الجرح ناتئا
هاِت الليل كظيما

هاِت القلب على ظهر خنفساء.

■

لك أن تقطَع الحنني ِقطعا ِقطعا
 

ّ
ولــك أن تــدّســه بــني جنبيك فــا يـــراك أحـــٌد إال

يل
ّ
قال هذا شاعر ِضل

لك أن تقطع النهر ِقطعا ِقطعا
 

ّ
ولــك أن تنثره على الــبــّرّيــة، فا يــراك أحــٌد إال

.
ّ
اؤهم الذي ُجن

ّ
قال هذا سق

■

ق في السماء؟
ّ
رى ذلك الحبل املعل

َ
هل ت

هل ترى ذلك النهر الجاري بني الحقول؟ 
هل ترى ذلك البيت على الجبل؟

صور تركية حيّة 
لفلسطين

سيأخذَك الكالُم 
إلى قوٍم يعصرون 

خمرًا/ انظْر، كيف 
يُهمهمون في األفجار/ 

انظر، كيف إذا غربْت 
شمُسهم، رفعوا 
أصواتهم بالغناء

في كتابها »بين أشجار 
الزيتون: بورتريهات من 

األدب الفلسطيني«، 
تسعى الباحثة إلى تعريف 

القرّاء األتراك بجوانب 
أدبية وفنية من فلسطين 

وقضيّتها. في خمسة 
فصول، تعرض تجارب 

وسَير غّسان كنفاني 
ومحمود درويش 

وناجي العلي وفدوى 
طوقان وسميح القاسم

فتح الموسيقي 
المصري، الذي يُحتفى 

هذا العام بمئوية 
مولده، مساحات 

جديدة في اإليقاعات 
الشرقية، مستفيدًا 

من معرفته بمختلف 
األلوان الموسيقية

حديث كاليماخوس القوريني ونحن نعبر حقل الصبّار، ُضحًى

حليم الضبع تجريب في إيقاعات الشرق

بيرين بيرسايجيلي تقديم القضيّة 
عبر آدابها وفنونها

التضامن مع فلسطين 
باالحتجاج أمام السفارات 

لم يعد كافيا

استخدم ترميزًا 
للتأليف الموسيقي 

مختلفًا عن المتداول

لفلسطين موقع 
فريد في األدب العربي 
وعلى األتراك اكتشافه

2425
ثقافة

كتاب

قصيدة

إضاءة

فعاليات

ــط هـــذا القسم 
ّ
حــيــاتــه حــتــى رحــيــلــه. وقـــد ســل

الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة درويــــــــش فــــي الــثــقــافــة 
تــطــّور  فـــي  والـــعـــربـــيـــة، ودوره  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــقــصــيــدة الــعــربــيــة. وتـــرى الــبــاحــثــة أن جملة 
ــى فلسطني،  ــســمَّ

ُ
درويــــش املــعــروفــة: »كــانــت ت

ــى فــلــســطــني«، أصــبــحــت مــيــراثــا  ــســمَّ
ُ
صــــارت ت

ــذا القسم  لــإنــســانــيــة بــأكــمــلــهــا. واخــتــتــمــت هـ
بترجمة  الفلسطيني  الشاعر  ببعض قصائد 
ي صوتشني.

ّ
عن العربية لألكاديمي محمد حق

سميح  للشاعر  املخّصص  الثالث،  القسم  في 
ـــفـــة بــــدايــــات صــاحــب 

ّ
الـــقـــاســـم، تـــنـــاولـــت املـــؤل

ــه  ــاقـ ــحـ ــتـ ــة، والـ ــريــ ــعــ ــشــ ــة« الــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ »ســـــقـــــوط األقـ
املقاومة  بشاعر  وعاقته  السياسي،  بالعمل 
الفلسطينية راشد حسني. كما تناولت أيضا 

هل ترى تلك األترّجة على املائدة؟

ال تبرح مكانك وأنت بني ليلني
ال تبرح مكانك وأنت بني أمرين

ال تبرح مكانك وأنت ال أنت أنت.

سيأخذك الكام إلى قوٍم يعصرون خمرًا
انظْر، كيف ُيهمهمون في األفجار

ــُســـهـــم، رفـــعـــوا  انــــظــــر، كـــيـــف إذا غــــربــــْت شـــمـ
أصواتهم بالغناء

ف على طريق قريتهم.
ّ
ال تتوق

امِض وال تلتفت وراءك.

■

ــــّح مـــائـــهـــا، 
ُ

ــا لــــش ــنـ ــيـــواتـ نـــحـــن قـــــــوٌم نـــلـــعـــن حـ
وشحوب ترابها، ويباس سمائها

قــلــوب األشــجــار  اللحن مــن   
ُّ

قـــوٌم نستل نحن 
ومن أخفاف اإلبل

ـــــــــات الـــتـــال 
ّ
نـــحـــن قــــــــوٌم تـــحـــفـــظ قـــلـــوُبـــنـــا أن

واألجراف الشاهقة
ى 

ّ
قــوٌم أبــصــاُرنــا مــشــدودة بخيٍط يتدل نحن 

من سماء قريبة
سّمي أوالدنا بأسماء طيورنا، 

ُ
نحن قوٌم ن

ونسّمي أحجارنا بأسماء أصنامنا.

■

 على لسانك أم فرٌح؟
ٌ
ُحزن

َ
أ

ع صوت الشاعر.
ّ
 على راحلة، هكذا يتقط

ٌ
نْبرة

)شاعر من ليبيا(

عاقته بمحمود درويش والفترة التي عاشا 
املــتــبــادلــة بينهما في  مــعــا، والــرســائــل  فــيــهــا 
مــرحــلــة الحــقــة. وألــحــقــت بــهــذا الــفــصــل أيضا 
 لبعض قصائده عن العربية، للمترجم 

ً
ترجمة
نفسه.

ــرابــــع، عـــرضـــت الــبــاحــثــة حــيــاة  فـــي الــفــصــل الــ
رّسام الكاريكاتير ناجي العلي، وقّصة خروج 
ــلــه بـــني أكـــثـــر من 

ّ
مــوهــبــتــه مـــن املـــخـــيـــم، وتــنــق

وابتكاره  بالرسم،  عاصمة عربية، ومقاومته 
لشخصية حنظلة التي صارت أيقونة نضال 
لندن،  فــي  اغتياله  قــّصــة  تناولت  كما  عاملية. 
وألحقت بهذا الفصل بعضا من صور ناجي 
الــعــلــي الــشــخــصــيــة، الــتــي حــصــلــت عليها من 

عائلته، باإلضافة إلى بعض رسوماته.
ألــحــقــت بــيــريــن بــيــرســايــجــيــلــي ُمــــوت كتابها 
بقسٍم عن الشاعرة فدوى طوقان، التي تصفها 
بأول شاعرة من شعراء املقاومة الفلسطينية. 
ــة  وتـــتـــنـــاول حــيــاتــهــا وقــــّصــــة تـــركـــهـــا املـــدرسـ
أخــيــهــا  ودور  بـــنـــفـــســـهـــا،  نــفــســهــا  وتـــثـــقـــيـــف 
كتابة  عــلــى  فـــي تشجيعها  طـــوقـــان  إبــراهــيــم 
الشعر ونشره. كما يتناول هذا القسم أسفار 
طــــوقــــان، وعــاقــتــهــا بــالــكــاتــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ام، والــرســائــل املــتــبــادلــة بينهما، 

ّ
ــز ــ ســمــيــرة عـ

ات في حياتها. 
ّ
وأبرز املحط

تصويب

باسم النبريص

ــر:  تــعــنــيــنــي الـــحـــيـــاة وشــــــيء آخــ
عــلــى  دومــــــــــا  املــــــــــوت  أحــــــيــــــا.  أن 
متكّررة  الحياة  الهامش.  هامش 
ومتواصلة، بينما هو يحدث ملّرة 
ــرة: اســتــثــنــائــي على  ــيــ ــــى وأخــ أولـ
منهما  فمن  الندرة.  نحو شديدة 
ْولى بالتفكير وبالتمحيص عند 

َ
أ

أعيش  أن  يعنيني  الحّي؟  الكائن 
ــا بـــالـــحـــيـــوّيـــة، مــهــمــا طــالــت 

ً
مــلــيــئ

الـــســـنـــون، وعـــديـــم الــحــكــمــة، مثل 
بئر غويط. ذلك أنه ليس من قبيل 
املــصــادفــة أن يــومــيــات املـــرء هي 
الفريد  وجوهرها  حياته  أســاس 

أو النمطي )حسب الحال(.
ــذا، أحـــيـــا اآلن، فـــي عــزلــة  ــ  هـ

ّ
لـــكـــل

البشر  رؤيـــة  عــن  منقطعا  تــامــة، 
الطيور  بــاســتــثــنــاء  والــحــيــوانــات، 
والقواقع، تحت سماء قليلة الشر، 
ا، 

ً
أيض ولهذا  بامتياز.  وبلجيكية 

ال أشكو من ضياع تقليد نّصي 
ــب ومــتــنــوع، كــنــت كتبته 

َ
مــقــتــض

ف على أنه 
ّ
في املاضي، وقد يُصن

تلفيق فكري وهرطقة شاعرية.
أحيا وال أســأل: ما الــذي ننتظره 
ــــعــــزالت؟ فــمــا تــعــطــيــك إيـــاه  مـــن ال
هـــذه األخـــيـــرة، هــو مــا تــجــده هي 
ها إليك. : بضاعتك وتردُّ

ً
فيك أوال

 
ّ

العزلة فعل عزلوي، ال يحتمله إال
إلـــه أو وحـــش أو الجـــئ. وعـــاوة 
عــلــى ذلـــــك، يــحــتــمــلــهــا بـــا كــلــل، 
وُيـــــخـــــرج مــــن تـــحـــت عـــبـــاءتـــهـــا، 
تاَح: كلماٍت وصــورًا، هواجس 

ُ
امل

وخــواطــر، أملــا مــلــّونــا مثل شفق 
كــان محظوظا،  لو  ه، 

ّ
لكن املغيب. 

ــا بــا  ــ ــًب ــتــ ــــــا كــ
ً

قــــــد يـــكـــتـــب أيــــــض
 
ً
تــجــنــيــس. وقـــد يــكــون ُمــنــاضــا
ال هوادة فيه من أجل االستثناء 

الوجودي.
)شاعر من فلسطني 
مقيم في بلجيكا(

ال تبرح مكانك وأنت بين ليلين

صوُت برٍق مّس الجسد

أنغيلو  ماثيو  األميركي  الفنان  معرض  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيلول/   26 حتى 
بازل السويسرية، حيث افتُتح بداية الشهر  هاريسون في »غاليري الفنون« بمدينة 
المدن  بعض  شهدتها  التي  الكبرى  التغيّرات  توّضح  أعماًال  ويضّم  الماضي، 

األميركية بعد تراجع الصناعة فيها، وتأثير ذلك على السود القاطنين فيها.

الثامنة إال ربعًا من مساء  جدل للمعرفة والثقافة في عّمان عند  يقيم فضاء 
موسيقى  المجموعة  تقّدم  ارتجال.  مجموعة  تؤّديه  موسيقيًا  حفًال  اليوم 
نور أبو حلتم  التي يعزف عليها  الناي  آلتي  بين  عربية وتركية وأفريقية في حوار 
)الصورة( والغيتار التي يعزف عليها الباحث في الموسيقى اإلثنية محمد كفينة.

ينّظم »معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدوليّة« في »الجامعة 
وصمة  أو  عنصرية  بوجهين:  الهوية  بعنوان  دراسية  حلقة  ببيروت  األميركية« 
المناطق  في  الشباب  هويّة  ماهيّة  وتتناول  اليوم،  صباح  من  العاشرة  عند 
المهّمشة في لبنان. يُشارك في الحلقة باحثون في التربية وعلم االجتماع، هم: 
غادة جوني، وكمال أبو شديد، وماريز يونس، وعدنان األمين، وساري حنفي.

محمد  تأليف  من  حب،  لحظة  مسرحية  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  ُتعرض 
الصواف وإخراج ياسر صادق، في »مركز الحرية لإلبداع الفني« باإلسكندرية. العمل 
بفنانة تشكيلية،  يتناول حاالت عاطفية متعّددة في عالقة تجمع شاعرًا  الذي 
يشارك في أدائه كّل من بهاء ثروت ولمياء كرم، يرافقهما غناء مؤمن خليل 

ونانسي.

سناء أمين

ف حليم الضبع في نهاية خمسينيات 
ّ
أل

الــقــرن املــاضــي تــدويــنــاتــه األولــــى التي 
اســتــخــدم فــي عــزفــهــا الــدربــوكــا )الطبل 
ــرة كــانــت  ــتـ ــانـــو، فــــي فـ ــيـ ــبـ املــــصــــري( والـ
ــتـــي تــعــتــمــد اآلالت  أنـــظـــمـــة الـــتـــألـــيـــف الـ
 في 

ً
اإليقاعية الشرقية التقليدية نــادرة

 تــلــك الــتــدويــنــات 
ّ
الـــغـــرب والـــشـــرق. لــكــن

مفّصلة حول  شــروحــاٍت  على  اشتملت 
ــع وشكل 

ْ
حركة األصابع وثنيها، ووض

ــرق 
ُ
الــيــديــن فــي التعامل مــع الــطــبــل، وط

ــزازات فــي  ــتــــ  عـــلـــيـــه، ومــــقــــدار االهــــ
ّ

الـــــــدق
الضربة الواحدة.

 »7 املقطوعات، ومنها »سونيك  تلك  في 
قّدمها خال عمله  التي   ،»10 و»سونيك 
ــز كـــولـــومـــبـــيـــا - بــريــنــســتــون«  ــركــ فــــي »مــ
ـــر 

ّ
بــــــالــــــواليــــــات املـــــتـــــحـــــدة، حــــــــــاول مـــنـــظ

ف املصري )1921 
ّ
املوسيقي اإلثنية واملؤل

- 2017( الذي ُيحتفى هذا العام بمئوية 
الصوت  إمــكــانــات  أن يستكشف  مــولــده، 
الـــامـــحـــدودة لـــلـــدربـــوكـــا، الـــتـــي شــّبــهــهــا 
اف فـــي تــشــكــيــل الــصــلــصــال 

ّ
بــعــمــل الــــخــــز

وفق احتماالٍت شكلية ال حصر لها.
الــهــنــدســة  الـــــــذي درس  ــــــ  ــع  ــبـ ــنـــى الـــضـ بـ
أساس  ــ  القاهرة«  »جامعة  في  الزراعية 
معرفته على تقاليد الزار في االحتفاالت 
الصوفية التي حضرها في طفولته، قبل 
ويبدأ  اإللكترونية  املوسيقى  م 

ّ
يتعل أن 

 
ّ

التجريب فيها خال مرحلة دراسته. إال
إحساسه  ســتــطــّور  شخصية  حــادثــة  أن 
من  نجا  حــني  مبتكرة،  بــصــورة  النغمي 
صــاعــق بـــرق ضـــرب الــطــاولــة فــي حديقة 
 
ّ
منزله بمدينة بوسطن األميركية، فاهتز
ــدر صـــراخـــا عــالــيــا بسببه،  ــ جــســده وأصـ
ارتعاشاتها  ــحــدث 

ُ
ت االهـــتـــزازات  ويقيت 

القوية في جسده ملّدة شهر.
قادته هذه التجربة الحّسية إلى تقسيم 
املشاعر  تعكس  أجــــزاء  ثــاثــة  إلـــى  عمله 
العاصفة،  اختبرها خال  التي  املختلفة 
حيث يحاكي الجزء األول الطبقة العليا 
قة  من الغاف الجوي، والجزء الثاني الرِّ
رحلة  خــال  عرفهما  الــلــذيــن  والتعاطف 
ــتـــه، والــــجــــزء الــثــالــث  ــفـــاء مــــن صـــدمـ الـــشـ
ــا،  ــهـ ــبــــرق ذاتـ يــــحــــاول تـــصـــويـــر لــحــظــة الــ
والـــتـــي امــتــزجــت فــيــهــا أبـــعـــاد روحــانــيــة 

ومتخّيلة.
بـــعـــد ذلــــــك، بـــــدأ الـــضـــبـــع ُيـــنـــشـــئ قـــواعـــد 

مــن خـــال اعــتــمــاده عــلــى رحـــات البحث 
قــــام خــالــهــا بتسجيل  الـــتـــي  املـــيـــدانـــيـــة 
مصر  فــي  التقليدية  املوسيقى  وتوثيق 
وإثــيــوبــيــا، ومــالــي والــســنــغــال والنيجر 

وغينيا وزائير والبرازيل الحقا.
قّدم الضبع نظاما ترميزيا مختلفا في 
التأليف املوسيقى عّما هو متداول في 
األكاديميات الغربية، من خال اختزال 
األصــــــــوات والـــنـــغـــمـــات بــــرمــــوز خـــاّصـــة 
والحركات  التفاصيل   

ّ
بـــأدق مرفقة  بــه، 

الــتــي تــوّصــل إليها فــي دراســـة اإليــقــاع، 
وكذلك براعته في التعامل مع األصوات 

وفـــرزهـــا وفـــق تــصــنــيــٍف ُيـــراعـــي فـــوارق 
ــفــون 

ّ
دقــيــقــة جــــّدًا ال يــلــتــفــت إلــيــهــا املــؤل

.
ً
املوسيقيون عادة

ــم ألكــثــر  ــدائــ ــتـــطـــاع عــبــر تــجــريــبــه الــ واسـ
مــن نصف قــرن أن يــدمــج مقطوعات من 
ثقافات مختلفة ال تجمع بينها عاقات 
نغمية في الظاهر، مستفيدًا في ذلك من 
اطاعه املعّمق على املوسيقى األفريقية 
التي دّون جانبا منها ودّرب العديد من 
إلى  املوسيقيني على عزفها، حيث تنّبه 
قدراتها على استيعاب ألحان تبدو غير 

متجانسة في عمل واحد.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ ــــــــــف 

ّ
أل الــــضــــبــــع  ُيــــــذكــــــر أن 

األلـــبـــومـــات، مــنــهــا: »أصـــــوات املــوســيــقــى 
والــشــاعــر«  و»لــيــلــى   ،)1957( الـــجـــديـــدة« 
الـــغـــامـــضـــون«  و»املـــــســـــافـــــرون   ،)1959(
 ،)1989( ل«  الــتــحــوُّ فــي  ــذات  و»الــ  ،)1974(
و»سيمفونية اآلالت الفرعونية« )2005(، 
الغناء  من  املستوحاة  البيانو  و»أعــمــال 

الشعبي املصري« )2009(...

ــــال الــتــحــّكــم  مــوســيــقــّيــة جــــديــــدة مــــن خـ
بالصوت والسعي نحو تفكيكه من أجل 
اإلمــــســــاك بــالــنــغــم الـــداخـــلـــي ملــقــطــوعــاتــه 
ـــــفـــــة، حـــيـــث قــــــام بـــفـــصـــل املــــوجــــات 

ّ
املـــــؤل

ــرّددات املــنــخــفــضــة عـــن الــنــغــمــات  ــ ــتـ ــ أو الـ
العالية، واعتمد التكرار في الصوت الذي 
ـــف 

ّ
يــفــصــلــه فـــي بــعــص املــقــاطــع، كــمــا وظ

»الــضــجــيــج األبــيــض« مــن خـــال تجميع 
ــة الـــتـــرّددات الــتــي يستطيع اإلنــســان 

ّ
كــاف

سماعها في الوقت نفسه.
ــتـــي قـــّدمـــهـــا الــفــنــان  تـــنـــّوعـــت األعــــمــــال الـ
باستخدام الطبلة مع آالت غربية مختلفة 
مــثــل الــكــمــان والــبــيــانــو والــســاكــســفــون، 
ســـــواء فـــي املـــقـــطـــوعـــات األوركـــســـتـــرالـــيـــة 
أو فــــي مـــقـــطـــوعـــات مــوســيــقــى الــحــجــرة 
والسبعينيات،  الستينيات  في  والباليه 
ومــــنــــهــــا »لــــيــــلــــة أخــــــــــرى مــــــع غــــــــــاودي« 
 ،)1962( الــبــريــق«  إلـــى  و»نــظــرة   ،)1961(
تحمل  وكـــانـــت   ،)1975( و»لـــوســـيـــفـــيـــر« 
دائما تجديدًا في تقنيات العزف أو األداء 

Peren Birsaygılı Mut، باحثة ومترجمة 
إزمير. إضافة  تركية من مواليد مدينة 
من  بورتريهات  الزيتون:  أشجار  »بين  إلى 
نشرت  )الــغــالف(،  الفلسطيني«  األدب 
مقاالٍت عن األدب والتاريخ الحديث في 
العديد من المجلّات التركية، وترجمت 
األلمانية  اللغتين  عــن  ومــقــاالت  كتبًا 
برنامج  إنتاج  في  شاركت  واإلنكليزية. 
خمسة  مــن  فلسطين  عــن  وثــائــقــي 
وهي  التركية.    TRT قناة  بثّته  ــزاء  أج
الالجئين  حقوق  أجل  من  ناشطة  أيضًا 

السوريين في تركيا وقضيّتهم.
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مع العزلة

بيرين بيرسايجيلي ُموت

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

نحن قوٌم نستلُّ اللحن 
من قلوب األشجار ومن 

أخفاف اإلبل
»خريف« لـ سان يو )الصين(

حليم الضبع )جيمس فوغان(


