
مدينة سياتل بواشنطن، عندما ذهبت إلى 
هناك من أجل والدة حفيدي، وهي تتأرجح 
بني املاضي والحاضر، ويمكننا اعتبار هذا 

الكتاب بمثابة عتبٍة ألعمالي.

■ ما السؤال الذي يشغلِك هذه األيام؟
كثيرًا ما أفّكر، هذه األيــام، في كيفية إنتاج 
ــطـــاب فــي  ــقـ ــتـ مـــعـــنـــًى إيـــجـــابـــي لـــحـــالـــة االسـ
ص 

ّ
التخل مــن  اآلن  نتمّكن حتى  لــم  بــادنــا. 

بشكل  العثمانية  الــدولــة  انهيار  تأثير  مــن 
كامل. يجب أن نجد طريقًا حتى ال نقع في 
فكرة املظلومية. وبرأيي، يجب أن نفّكر في 
األسئلة الكبرى الواضحة أمام أعيننا، مثل 
الفجوات الكبيرة التي ناحظها بني رواتب 
الناس، وطرق التعامل مع الاجئني، وقتل 
مــدى حاجتنا  التفكير في  وإعـــادة  النساء، 

 هذه املباني اإلسمنتية.
ّ

الحقيقية إلى كل

■ ما أكثر ما تحّبينه في الثقافة التي تنتمني إليها 
ني تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

نا 
ّ
إننا نعيش في جغرافيا صعبة، وأعتقد أن

م،  َحكُّ
ّ
مارس علينا الهيمنة والت

ُ
ال نحب أن ت

ــنــا مــضــطــربــًا. ولحسن 
َ

ولــذلــك تــجــد تــاريــخ
نا نحّب الضيافة والكرم والحديث 

ّ
الحظ أن

مع اآلخرين. لقد غّير القرن العشرون نظرة 
اإلنــســان إلــى الــحــيــاة، كما غــّيــرت الجائحة 
نــظــرة أغــلــب الــنــاس إلـــى الــحــيــاة. دائــمــًا ما 

الهجرة، وأن  إلــى  الناس  أوّد تغيير دوافــع 
أحافظ على املساحات الخضراء من توّسع 
أنفسهم  موا 

ّ
سل الذين  د  أعــوِّ وأن  املقاولني، 

إلى شاشات التلفزيون على حّب القراءة.

ــِك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ■ لــو قيض ل
ستختارين؟

يت 
ّ
كنت سأسلُك الطريق نفسه، غالبًا. لقد تلق

تــعــلــيــمــي فـــي مــــــدارس كـــانـــت تــــرى الــفــلــســفــة 
الــوضــعــيــة بــاعــتــبــارهــا أيــديــولــوجــيــا تشّكل 
 أن الــتــعــلــيــم ال يــتــّم 

ّ
 مــنــاحــي الــحــيــاة. إال

ّ
كـــل

تحصيله من املدارس فقط. لقد ناضلت كثيرًا 
طريقتهم  للمضطهدين  تصبح  أن  أجــل  مــن 
أكن  أنفسهم. ولــم  التعبير عــن  فــي  الــخــاصــة 
انتصاراتهم  قون 

ّ
يحق للذين  صديقة  يــومــًا 

عبر تحطيم قلوب الضعفاء وإهانة كرامتهم.

في  تريدين  أو  تنتظرين  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

ــال الـــــروائـــــي إريــــــك مـــاريـــا  ــطــ يـــقـــول أحـــــد أبــ
ــق الــيــوم عــلــى املــعــتــدي لقُب 

َ
ريـــمـــارك: »ُيــطــل

ـــى أن يــنــتــهــي عــمــل 
ّ
ــــســـــام«. أتـــمـــن حـــافـــظ الـ

لدينا  فنحن  العالم،  في  حة 
ّ
املسل اللوبيات 

أيضًا،  قــلــوب  ولدينا  التفكير،  على  الــقــدرة 
منا حتى اآلن كيف 

ّ
ويجب أن نكون قد تعل

نجلب السعادة والسام إلى العالم.

■ شخصية من املاضي توّدين لقاءها، وملاذا هي 
بالذات؟ 

ــدًا، فهو  إذا كــان لــي أن أســّمــي شخصًا واحــ
همت رسالته عبر 

ُ
النبي محّمد. إلى أّي مدى ف

بالتأكيد،  ذلك  لدينا مصادر حول  القرون؟ 
أكثر وتهذيبّيًا  تربويًا  األمــر  ولكن سيكون 
ــر 

َّ
ــوق

ُ
امل ــذا الــشــخــص  أكــثــر إذا جلسنا مــع هـ
منا هذه املصادر من كل الجوانب.

ّ
ليعل

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

ــائـــل   شــــامــــل، لــــه وسـ
ٌ

ــراءة دائــــمــــًا ِفــــعــــل ــ ــقــ ــ ــ ال
مختلفة، تتغّير من وقت آلخــر. إن اإلنسان 
يقرأ دائمًا، بطريقة أو بأخرى، وهذا يوضح 
أن فعل الكتابة سيظل موجودًا دائمًا، سواء 
كان بريش الحمام أو بلوحة املفاتيح. لدى 

القلم قدرة دائمة على مواكبة العصر.

الكتابة  تــكــون  أن  مــا هــي قضيتك وهــل يمكن   ■
قضية بذاتها؟

مت الكثير من األشياء أثناء 
ّ
اب، تعل

ّ
 الُكت

ّ
ككل

 في 
ّ
ى اآلن. نظن

ّ
م حت

ُّ
الكتابة، وأواصل التعل

البشرية، ثم نكتشف  أول األمــر أننا سننقذ 
نا بعد ذلــك، أو مــدى جــودة مــا نكتب، 

َ
عف

ُ
ض

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــّدمــــني املـــشـــهـــد األدبــــــي  ــقــ ■ كـــيـــف تــ
والثقافي في بلدِك لقارئ ال يعرفه؟

ال يمكن التفكير في الوسط األدبي 
والثقافي في تركيا بعيدًا عن لغة االستقطاب 
الــســيــاســي. الــلــغــة الـــســـائـــدة لــديــنــا هـــي لغة 
ــــد شـــهـــدت الـــقـــّصـــة الــقــصــيــرة  الـــســـخـــريـــة. وقـ
فــي تــركــيــا انــتــعــاشــًا مــلــحــوظــًا فــي الــســنــوات 
األخيرة. من ناحية أخرى، لدينا القراء الذين 
يهتّمون بالرواية أيضًا، ويمكن أن أقول إننا 
بنا بشكل كبير على الصدمة الثقافية 

ّ
قد تغل

لدينا  الرقمية.  التكنولوجيا  أحدثتها  التي 
اب من جميع األعمار ُيصدرون كتبًا أدبية، 

ّ
ُكت

هم يحاولون 
ّ
لكن الــجــودة،  عــن  النظر   

ّ
بــغــض

البحث عن طرق جديدة.

■ كيف تقّدمني عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحينه أن يبدأ؟

 من الصفحات 
ً
يمكن اعتبار أعمالي مجموعة

أعمالي  ــنــشــر 
ُ
ت فــي رحــلــة طــويــلــة.  املختلفة 

مــنــذ سبعة وثــاثــني عــامــًا، ورّبــمــا تختلف 
العمرية  مرحلته  حسب  للقارئ  توصيتي 
شر 

ُ
العام املاضي ن وميوله الشخصية. في 

لي كتاٌب أصف فيه األحــداث املختلفة التي 
فــي حياتي، وطريقة عملي ورؤيــتــي  ـــرت 

ّ
أث

للحياة، وهو عبارة عن يومّيات كتبتها في 

ممدوح عزام

ــًا ملـــاذا يكتب؟ 
ّ
هــل يــســأل الــكــاتــب نفسه حــق

أّي  السلطة،  مخاطبة  فــي  الكاتب  يــرغــب  ال 
ــانـــت: ســيــاســيــة أو مــجــتــمــعــيــة أو  ســلــطــة كـ
الــحــوار مــع سلطة،  دينية؛ أي ال يرغب فــي 
السلطوية.  املمارسة  نقد  أو  نقدها،  بل في 
ُمعاٍد   

ٌ
فعل هــي  الكتابة   

ّ
فــإن املعنى،  وبــهــذا 

للسلطة. فهل يرغب في مخاطبة املجتمع؟ 
أم في التعبير عن نفسه أّواًل؟

ــّراء الــروايــة  عــلــى الــرغــم مــن تــنــاقــص عـــدد قــ
ة عدد النسخ املطبوعة، وغاء 

ّ
العربية، وقل

 عــدد الــروائــيــني، أو عدد 
ّ
أسعار الكتب، فــإن

اب ــ وهذا أكثر تعبيرًا عن فحوى الكام 
ّ
الكت

هــنــا ـــــ فـــي الــعــالــم الــعــربــي قـــد ازداد زيــــادة 
هائلة باملقارنة مع سنوات الستينيات من 
القرن العشرين، أو حتى العقود التالية من 

ذلك القرن. 
تــقــّدم بدائل  عــام ال  بــوجــه  الكتابة  أن  علمًا 

للعيش لدى أكثرية هؤالء الكتاب، فما هي 
دوافع الكتابة إذًا؟

أّولها موجوٌد في مقالة جورج أورويل »ملاذا 
ـــرف. َمـــن يــمــكــن أن  ــّب الــــذات الـــصَّ ــتـــب؟«: حـ أكـ
يعترف علنًا أنه يكتب بسبب حّبه لذاته؟ ال 
أحد، أو ربما القليل من بيننا. وإذا ما تابعنا 
شرح أورويل للدافع ذاته، فإننا سوف نهرب 
من هذه اإلجابة بقدر ما نعرف، أو نعترف، 
 فيها قدرًا كبيرًا من الحقيقة: »الرغبة في 

ّ
أن

أن تبدو ذكيًا، أن يتّم الحديث عنك«.
 أن وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قد 

ّ
أظــــن

ــيــــره، لـــدى  ــر مــــن غــ ــثـ ــذا الــــدافــــع أكـ ــ زت هـ
ّ
عـــــــز

اليوم  جميع البشر. فالرغبة األخيرة تبدو 
 لــدى املايني 

ً
واحـــدة مــن أكــثــر الــدوافــع قـــّوة

مــن الــنــاس الــذيــن يــشــاركــون، ألّول مــرة في 
ــ  الوسائل  هــذه  بياِض  تعبئة  في  التاريخ، 
»فيسبوك« أو »تويتر« ــ بمثل هذه الحرية. 
الــعــالــم االفـــتـــراضـــي بالحكمة  يــمــتــلــئ هــــذا 
والحياتية،  الفلسفية  واملــوَجــزات  واملعرفة 
 

ّ
تظل  

ّ
أال يجب  أنها  أصحابها  يعتقد  التي 

»الرغبة في  أّمــا  الذكّية.  حبيسة صــدورهــم 

عرف عدد الكتّاب العرب 
زيادة كبيرة، في السنوات 

الماضية، مقارنة بالقرن 
الماضي، رغم أن الكتابة ال 
تقّدم بدائل للعيش. فما 

هي دوافع الكتابة؟

إنتاجه  انشغاالته وجديد  العالم في أسئلة حول  الزاوية مع كاتب من  تقف هذه 
وبعض ما يوّد مشاطرته مع قرّائه. »أفّكر هذه األيام في كيفية إنتاج معنًى إيجابي 
لحالة االستقطاب في بالدنا«، تقول الكاتبة التركية في حديثها إلى »العربي الجديد«

عرف عدد الكتّاب 
العرب زيادة كبيرة، 

في السنوات الماضية، 
مقارنة بالقرن الماضي، 
رغم أن الكتابة ال تقّدم 
بدائل للعيش. فما هي 

دوافع الكتابة؟

رغبات ودوافع وبياض افتراضي

يحيط بي كالحبل بالحنجرة كالبحر بمن يغرق

ستظل الكتابة 
موجودة: بريش الحمام 

أو لوحة المفاتيح

َمن يمكن أن 
يعترف علنًا أنه يكتب 

بسبب حبّه لذاته؟

َمن يمكن أن 
يعترف علنًا أنه يكتب 

بسبب حبّه لذاته؟

اللغة مساحة 
الكاتب، لكْن يجب ألّا 

تتحول إلى زنزانة
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إطاللة

نصوص

فعاليات

أن ُيذَكر املرء بعد املوت«، فهي دافع يرتبط 
بالورق املطبوع، ال بالفضاء االفتراضي. ال 
ن يكتب في عالم اإلنترنت أن يفّكر 

َ
يمكن مِل

أن يكون  بــالــبــقــاء، ولــهــذا يمكن  أو  بــاملــوت 
أحــــد الــــدوافــــع األكـــثـــر الــتــصــاقــًا بــاحــتــراف 
الكتابة التي تتطلب الصبر والوقت الطويل 

والكتب املطبوعة.
ـــل أن الــســيــاســيــني والــجــنــود  ــ يــعــتــقــد أورويـ
من  كانوا  ربما  أيضًا،  للكتابة  دافــع  لديهم 
تلك الفئة التي تعتبر أن الكتابة »انتقاٌم من 
أولئك الكبار الذين وّبخوهم في طفولتهم«. 
ال ندري، ويحتاج األمر إلى تحليل كتابات 
السياسيني والعسكر، بعد أن انبرى العديد 
الكتابة،  إلــى  الــعــربــي  الــعــالــم  مــن سياسيي 
ملــعــرفــة مــا إذا كــانــت الــكــتــابــة لــديــهــم مــجــّرد 
تــصــعــيــٍد انــتــقــامــي مــّمــن كـــانـــوا كـــبـــارًا أّيـــام 
ى 

ّ
طفولتهم. هل فّكَر أيُّ كاتب في هذا؟ أتمن

أن يــكــون هــــذا الـــدافـــع صــحــيــحــًا فــقــط لــدى 
الــســيــاســيــني والــعــســكــر، إذ إنـــه قـــد يساعد 
على تحويل فكرة االنتقام من الواقع، حيث 
الــبــنــادق واملـــدافـــع والـــدبـــابـــات، إلـــى الــــورق، 

حيث الكلمات.
ــن الــحــمــاســة  ال تــنــتــقــص هـــــذه الـــــدوافـــــع مــ
الــعــالــم  فـــي  الـــجـــمـــال  إدراك  أي  الــجــمــالــيــة، 
الخارجي، وال من الحافز التاريخي، بينما 
ــــدف الـــكـــاتـــب الــنــهــائــي  ــــرى أورويــــــــل أن هـ يـ
ســيــاســّي، ال لــانــتــقــام بــالــطــبــع، بـــل لرغبة 
الكاتب في دفع اآلخرين في اتجاه املجتمع 

الذي ينبغي عليهم السعي نحوه.
)روائي من سورية(

كما تتغّير أولوياتنا أيضًا. الكتابة بالنسبة 
ى أن أصل بها إلى 

ّ
إلي هي الطريقة التي أتمن

َمن ال حيلة لهم. وفترة كتابتي تكون بمثابة 
ورشٍة الكتشاف مغامرتي على األرض.

■ »األدب العاملي يكتبه املترجمون«، إلى أي درجة 
تــوافــقــني عــلــى هـــذه املــقــولــة وإلـــى أي درجـــة كتبك 

املترجمون؟
رِجمت أعمالها إلى 

ُ
لسُت بتلك الكاتبة التي ت

رجمت فقط بعض قصصي 
ُ
كثيٍر من اللغات. ت

إلى اإليطالية واإلنكليزية والعربية، وكانت 
ــى الــفــارســيــة،  ــتــرجــم إلــ

ُ
ــاتــــي ســت ــــدى روايــ إحـ

لكنني الحظت عدم قدرة املترجم على القيام 
بهذا العمل، وقلُت له رأيي حول ذلك. 

 من جديد. 
َ
أعتقد أن الترجمة تعني الكتابة

الكاتب  املــتــرِجــم روَح  وبــا شـــّك، ال يعكس 
بشكل كاف.

■ كيف تصفني عالقتك مع اللغة التي تكتبني بها؟
عــشــُت فــي إيــــران لــســنــوات، وكــنــت حريصة 
ى 

ّ
بالفارسية في بيتي حت  أتحدث 

ّ
أال على 

م أطفالي التركية بشكل صحيح. 
ّ
يتكل

 
ّ

 يــجــب أال
ْ
الــلــغــة هـــي مــســاحــة الــكــاتــب، لــكــن

تتحول إلى زنزانة. اللغة هي وطن الكاتب 
ــفـــى ُيـــعـــطـــي لــلــغــة  ــنـ  دائـــــمـــــًا، وأعـــتـــقـــد أن املـ

عمقًا وثراًء. 

لماذا نكتب؟

جبل الغياب وقصيدتان لبورخس

التاسعة  دينا الوديدي عند  للفنّانة  القاهرة حفًال  دار األوبرا المصرية في  تقيم 
والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل على خشبة »مسرح النافورة المكشوف«. 
أليومات  عّدة  أصدرت  حيث   ،2011 عام  الموسيقي  مشروعها  الوديدي  بدأت 

تضّمنت أغاني من أدائها وألحانها مثل »تدّور وترجع« )2014(، و»منام« )2019(.

افتتحته  الذي  السنوي  المعرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  عشر  الخامس  حتى 
جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في بغداد األحد الماضي ويضّم مئة وستّة 
وأربعين عمًال. من الفنانين المشاركين: يحيى عبد القهار، ومحمد جاسم الرسام، 

وهادي كاظم، وحسين الطائي )اللوحة(، ومحمد مسير، ومحمد الزبيدي.

حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل، يتواصل معرض مسافات في »المتحف الوطني 
للفوتوغرافيا« في الرباط، والذي افتُتح نهاية آذار/ مارس الماضي. يُقام المعرض 
بالتعاون بين المؤسسة الوطنية للمتاحف والمعهد الفرنسي، ويتضّمن مئتي 
حياة  تضيء  صورٌ  كورونا.  جائحة  بدايات  في  بلد  من  أكثر  في  التُقطت  صورًة 

مجتمعات تحاول إدارة أعمالها في عالم شّل الوباء أوصاله.

الذي  للمعماريّين  الدولي  المؤتمر  من   27 الدورة  المقبل  اإلثنين  يوم  تنطلق 
الشهر  من  والعشرين  الثاني  حتى  االفتراضيّة  جلساته  وتتواصل  البرازيل  تحتضنه 
الجاري. تحمل جلسة االفتتاح عنوان النوع االجتماعي والثقافة ومن المتحّدثين 

فيها المعماريّون زايدة موكسي، وغابرييال دي ماتوس، وخوان رومان.

أحمد محسن غنيم

ــــني ذلـــك  ــــن خـــمـــســـني ســـنـــة بـ ــر مـ ــثــ مــــــّر أكــ
ــذي كــتــب عـــن حــضــور الــغــيــاب  الـــشـــاّب الــ
الذي ال يمكن اإلفات منه، ذلك الحضور 
الـــــــذي يـــحـــيـــط بـــالـــكـــيـــنـــونـــة كـــمـــا يــحــيــط 
بــاإلعــدام،  عليه  باملحكوم  املشنقة  حبل 
ــدام ملــن يــحــّب. حــضــور ذلـــك الــغــيــاب  ــ اإلعـ
ــال والــــــوديــــــان، فــمــا  ــبـ ـــي الـــجـ

ّ
الــــــذي يـــغـــط

ــخــّبــأ فــيــه الــــروح فــا تـــرى ذلــك 
ُ
مــن واٍد ت

الــغــيــاب الـــســـاطـــع. حــضــور ذلــــك الــغــيــاب 
الــذي يحيط بالنفس من كل جانب كما 
في  الــهــارب  يقرأ  بالغارق.  البحر  يحيط 
ــا عــن مــكــان يــخــّبــئ فيه 

ً
الـــوديـــان - بــاحــث

روحه - هذه األبيات، فتقع عليه كالسهم 
الــذي ال يخطئه. لم ينقص الغياب الذي 
النابغة  قاله  وصفه بورخيس ســوى ما 
الذبياني قبل حوالي ألف وثاثمئة سنة: 
َك كالليِل الذي هو ُمدركي ... وإن ِخلُت 

َّ
فإن

نتأى عنَك واِسُع
ُ
أن امل

هذا غياب يجعل الحياة كالجبل الشاهق 
 هزيل يخاطبه:

ٌّ
يقف أمامه ظل

علّي لكي أحيا أن أرفع هذا الجبل، وأعيد 
بــنــاءه مــن جــديــد. هـــذا الــجــبــل الــــذي هو 

صورة الغياب.
الحضور،  ذلــك  بعد خمسني عاًما يعود 
ــول جـــيـــش ال  ــ وكــــأنــــه نـــبـــأ بـــاقـــتـــراب وصــ
قبل للمرء بــه. هــذا التهديد الــذي يجعل 
منتظره يدرك ضآلة ما يملك في حضور 
املزلزل.  الــحــّب، هــذا الحضور  الحب. هو 
لكن هذا الحضور يرتفع بأسوار سجنه، 
رى أسواره. كلما 

ُ
وليس كالبحر الذي ال ت

يــده ومن  العمر واجتمعت في  م في  تقدَّ
فت له عن 

ّ
حوله الــدروع والحصون تكش

عــدم نفعها في دفــع قــدوم ذلــك الحضور 
الــذي يلغي كل حضور ســواه. الحضور 
ــذه الـــغـــرفـــة غــيــر  ــ ـــر بـــالـــغـــيـــاب: هـ

ّ
املـــتـــضـــف

حقيقية؛ فهي لم ترها. 
)أحمد(

قصيدتان لخورخي لويس 
بورخيس

غياب
ــذه الـــحـــيـــاة  ــ ــمــــل هــ ُبـــــــدَّ لــــي مــــن أن أحــ ال 

الشاسعة
ــى اآلن هــــي انــعــكــاس  ــ ــا زالــــــت إلـ الـــتـــي مــ

صورِتك
دها من  أشيَّ أن  علّي   صباٍح سيكون 

ّ
كــل

جديد
منذ ابتعدِت

كما يحدث في ُحلٍم بشع
القناع  نفُس  ه 

َّ
لكن  ،

ُ
الجميل القناُع  َر  يَّ

َ
غ

َ
ت

كما كان دائًما
 
ُ
بأيِّ شيء ستنفُعني تعاويذي: ممارسة

األدب،
ــُم الــكــلــمــاِت 

ُّ
ــعــل

َ
 االطــــاع الــحــائــرة، ت

ُ
ســعــة

 الَوْعر
ُ

مال
ّ

التي استخدمها الش
ه،

َ
ي بحاَره وسيوف

ّ
ليغن

، مـــــمـــــّراُت املــكــتــبــة، 
ُ
 الــــوديــــعــــة

ُ
الــــصــــداقــــة

األشياُء العادية،
 مــوتــاي 

ُّ
، ِظـــل الـــعـــاداُت، حـــبُّ أمـــي الـــشـــابُّ

العسكرّي،
، طعُم النوم؟  السرمديُّ

ُ
الليل

 معِك
َ
 معِك أو ال أكون

َ
أن أكون

هذه هي وحدة قياس زمني
ـــُم عـــلـــى الــنــبــع، 

ّ
ــا هــــو اإلبــــريــــق يـــتـــحـــط ُهــ

 ينهض
ُ
واإلنسان

عــلــى صـــــوِت الـــطـــائـــر، وقــــد أظـــلـــَم الــذيــن 
ينظرون

ــأِت  ــم يــ  لــ
ّ

ــل  الــــظــ
ّ
مــــن الــــشــــرفــــاِت، عـــلـــى أن

بالسام
، واالرتــيــاُح 

ُ
: القلق ــه -قــد علمُت- الــحــبُّ

َّ
إن

لسماع صوِتِك، االنتظاُر
ــُب مــــن الـــعـــيـــش فــيــمــا  ــ ــرعـ ــ ، والـ

ُ
ــرة ــ ــ ــذاكـ ــ ــ والـ

سيأتي
إنه الحبُّ بأساطيره، بأسحاره الصغيرة 

عديمة الفائدة
هناك ناصية ال أجرؤ على املرور منها

هــــا هــــي والـــجـــحـــافـــل الـــجـــيـــوش تـــشـــّيـــُد 
أسياجها من حولي

هذه الغرفة غير حقيقّية؛ 
)فهي لم ترها(

يشي بي اسُم امرأٍة حني ُيقال
ه.

ِّ
تؤملني امرأة في جسدي ُكل

)ترجمة القصيدتني: أ.م.غ(
)شاعر ومترجم مصري مقيم في كولومبيا(

ما أكثر األماكن التي استحالت با قيمة
وال معنى،

كاألضواء في النهار

ا لصورتك
ًّ

ليالَي كانت ُعش
ا كنِت دائما تنتظرينني فيها

ً
ألحان

كلماٍت من ذلك الزمان
مها جميًعا بيدّي

ّ
سيكون علّي أن أحط

في أي وادٍّ أخّبُئ روحي
لكي ال ترى غياَبِك 

غيابك الساطع كشمس رهيبة
ال تغرب،

با مواربة وال رحمة.

غيابك يحيط بي
كالحبل بالحنجرة
كالبحر بمن يغرق.

د الُمَهدَّ
؛ ال ُبدَّ لي من االختباء أو الهرب هو الحبُّ

ترتفع أسوار سجنه، 
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على الموقع األلكتروني

جزء من لوحة لـ لويس غرانر  )زيت على قماش، 185 × 90 سم، 1894(

جيهان أكتاش )العربي الجديد(

»غياب«، لـ عمر إنريكي تيرادو، أكريليك على ورق

جيهان أكتاش
ما زلنا نعيش آثار انهيار الدولة العثمانية

كاتب من العالم


