
ــز الـــعـــربـــي«. ينطلق  فـــي الــعــربــيــة عـــن »املــــركــ
عالم  طرحها  إشكالية  مــن  اللبناني  الباحث 
االجـــتـــمـــاع األملـــانـــي مـــاكـــس فــيــبــر فـــي مــقــدمــة 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة وروح  ــتـــاب »األخـــــــــاق  ــكـ لـ
الــرأســمــالــيــة«، مــفــادهــا أن »كـــل الــذيــن نــشــأوا 
ــل الـــحـــضـــارة األوروبــــيــــة الـــيـــوم، والـــذيـــن  ــ داخـ
سيجدون  العاملي،  التاريخ  مشاكل  يدرسون 
إلــى طرح   مضطرين 

ً
آجـــا أم   

ً
أنفسهم عــاجــا

الــــســــؤال الـــتـــالـــي: مـــا هـــي الــــظــــروف الــخــاصــة 
بــالــحــضــارة الــغــربــيــة دون ســواهــا، الــتــي أدت 
إلى والدة ظواهر ثقافية اكتسبت، كما نميل 
إلـــى االعــتــقــاد، قيمة عــاملــيــة«. وال يخفى هنا 
أن هــنــاك ارتــبــاطــا مــبــاشــرًا بـــن هـــذه املــقــولــة 
واالســـتـــشـــراق بــاعــتــبــاره خــطــابــا مـــن الــغــرب 
ــه املــعــرفــيــة عـــن الـــشـــرق الـــذي  ــ املــطــمــئــن ألدواتــ
ُيفترض أنه ال يملك أدوات معرفية مضادة ملا 

يطرحه الغرب.
يرى القش أنه انطاقا من هذا التساؤل بنى 
فــيــبــر إشــكــالــيــتــه الــنــظــريــة الــتــي شــمــلــت حقل 
أبــحــاثــه املــوســوعــيــة فـــي تـــاريـــخ الــحــضــارات 
ــقـــول املـــحـــاضـــر: »تـــنـــاولـــت هـــذه  واألديــــــــــان. يـ
األبـــحـــاث مــخــتــلــف أشـــكـــال الــعــقــانــيــة خـــارج 
ــرب، والــــتــــي لــــم تــســتــطــع فـــــرض نــفــســهــا  ــ ــغـ ــ الـ
كعقانية كــونــيــة نــظــرًا لــتــجــذرهــا داخـــل بنى 
اجتماعية مختلفة عن تلك التي مّكنت الغرب 

من إنتاج عقانيته الحديثة«. 
ويضيف: »إن هذه البنى االجتماعية الغربية 
هذه  لتعميم  مائما  مناخا  شّكلت  التي  هــي 
فعلى سبيل  ومأسستها.  الحديثة  العقانية 
املــثــال ال الحصر: إذا كــان مــن املــتــداول القول 
بأن الحداثة الفلسفية في الغرب قد بدأت مع 
للعقل وللشك  انحاز بفلسفته  الــذي  ديــكــارت 
العلمي بدل اإليمان الديني املبنّي على اليقن، 
فــالــحــق يــقــال إن ابـــن رشـــد قـــد ســبــقــه بــقــرون 
بتحرير العقل من يقن اإليمان. ولكن خطاب 
ابن رشد »الحديث« اصطدم ببنية اجتماعية 
لتتولى  رشــد  ابــن  عقانية  تتلقف  لــم  عربية 
املعاصرة  ــا  أوروبــ فــي  حصل  كما  مأسستها 

لديكارت. بتعبير آخر، يمكن القول إن الحداثة 
الغربية لم تكن نتاجا لفلسفة ديكارت، بل إن 
هي  والتقنية  والعلمية  االجتماعية  الــثــورات 
التي سهلت والدة عقانية ديكارت، في حن 
منع  فــي  العربية  االجتماعية  البنى  أسهمت 
حداثة ابن رشد من أن تتبلور في مؤسسات 

حديثة دائمة«. 
وسردياته،  االســتــشــراق  مسألة  إلــى  بالعودة 
يــشــيــر الــقــش إلــــى »تـــعـــّدد االســتــراتــيــجــيــات« 
مات 

ّ
واملسل الثوابت  فيه  يرصد  طرحا  مقّدما 

الـــتـــي تــعــطــي لـــهـــذه الــتــعــدديــة االســتــشــراقــيــة 
املركزية  الــثــوابــت  ومــن  وتماسكها.  وحــدتــهــا 
ط القش 

ّ
ملختلف السرديات االستشراقية، سل

تــؤرخ  التي  »النهضة«  إشكالية  على  الــضــوء 
الغربية،  للحداثة  العربية  املجتمعات  ف 

ّ
لتلق

وذلــك في مرحلتن مختلفتن: مرحلة إنشاء 
مدرسة روما املارونية في نهاية القرن السادس 
عشر، ومرحلة حملة بونابرت على مصر في 
نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن عــشــر؛ وتــتــنــاول األولـــى 
لقاء الحداثة الغربية باملسيحية الشرقية، في 
حن تتناول األخــرى لقاءها باإلسام. وبعد 
االســـتـــشـــراق، يخلص  أنــــواع  وصـــف مختلف 

الدوحة ـ تيماء دحيم

ــــري الــــحــــديــــث عــن  ــــجـ ــا مـــــا يـ ــبــ ــالــ غــ
االســـتـــشـــراق كــمــقــولــة عـــامـــة تــضــّم 
ـــمـــات 

ّ
ــل ــن املـــسـ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــا الـ ــهــ ــلــ داخــ

واألحــــكــــام، بــعــضــهــا ســلــبــّي يــكــاد يــرفــض كل 
ما يأتي تحت يافطة االستشراقية وبعضها 
املستشِرق/  مقولة  مــن  يجعل  إيجابي  اآلخــر 
الرجل األبيض مرجعية على حساب أي طرح 
ما نقف على خطاب رصن 

ّ
قل آخــر، وبينهما 

 - يقّدمه  فاحص نقدّي حول االستشراق وما 
في السابق واليوم - حول منطقتنا كموضوع 
االستشراق  في  للنظر  درس.  ضمن محاولة 
نقرأ محاضرة  أن  يمكن  أحــكــام مسبقة،  دون 
الباحث اللبناني سهيل القش، أستاذ الفلسفة 
ألقاها  التي  بكندا،  الفــال  بجامعة  السياسية 
ضـــمـــن ســيــمــنــار »املــــركــــز الـــعـــربـــي لــأبــحــاث 
ودراســـة الــســيــاســات«، يــوم األربــعــاء املــاضــي، 
11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عبر منّصة 
ما  وهــو  »زووم«  وتطبيق  االفتراضية  املركز 
مــن متابعة طــروحــات  بــاحــثــن كثيرين  مــّكــن 

القش ومن ثّم مناقشته حولها.
 
ُ
ــان: امِلـــــــــْرآة ــنــ ــبــ ــرة عــــنــــوان »لــ حـــمـــلـــت املــــحــــاضــ

املــتــكــســرة؛ الـــســـرديـــات االســتــشــراقــيــة«. وهــي 
 مــن كتاب بعنوان 

ً
تمثل - فــي األصــل - فصا

ــه الــقــش  ــعــ  املـــتـــكـــســـرة« وضــ
ُ
ــان: امِلــــــــــــْرآة ــنــ ــبــ »لــ

أواًل  ليصدر  بــإعــداده  اآلن  ويــقــوم  بالفرنسية 

تونس ـ العربي الجديد

فه عن النشر لسنوات، عاد الروائي 
ّ
بعد توق

إلـــى   )1948( عـــّمـــو  ــن  بــ حــســنــن  الـــتـــونـــســـي 
نشر أعماله فــي 2018 مــن خــال روايـــة »عــام 
الفزوع«. ومع نجاحتها، أعاد إصدار أعمال 
ســابــقــة فــي طــبــعــات جــديــدة مــثــل »رحــمــانــة« 
ــمــــال أثـــبـــتـــت أن  ــي أعــ ــ ــلــــوج«، وهـ ــعــ و»بـــــــاب الــ
شريحة من القّراء التونسين تتلّهف لقراءة 

الرواية التاريخية. 
مؤخرًا، أصدر بن عّمو رواية جديدة بعنوان 
»حجام سوق الباط« عن منشورات »نقوش 
ــنـــوان »فـــي  عـــربـــيـــة«، فــــي جــــزأيــــن؛ األول بـــعـ
مهب األهـــواء« والثاني »قلب الــرحــى«. حول 
تبلور مــشــروع هــذه الــروايــة، يــقــول بــن عّمو 
فـــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بـــدأت 
الرواية في أواسط  فكرة مشروع كتابة هذه 
ثمانينيات القرن املاضي حن وقع بن يدي 
كتاب املرحوم الدكتور رشــاد اإلمــام بعنوان 

»سيرة مصطفى بن إسماعيل« فوجدت في 
هذا األثر جوانب أغرتني باالرتماء في دفاتر 
ــة تستند إلــى  الــبــحــث والــتــنــقــيــب لــبــنــاء روايــ
 في 

ً
وقائع تاريخية عن سيرة رجل كان فاعا

أبعد ما يكون  التونسية وهــو من  السياسة 
عـــن الــســيــاســة والــكــيــاســة، فــكــان أن غــامــرت 
بــكــتــابــة حــلــقــات أســبــوعــيــة نــشــرت بامللحق 
لـــجـــريـــدة »الـــصـــحـــافـــة« ودام نــشــرهــا  الــفــنــي 
بــتــلــك الــطــريــقــة مــــدة خــمــس ســـنـــوات كــانــت 
الــرجــل  عــن حــيــاة  التنقيب  بــمــواصــلــة  مليئة 
وعـــن جــزئــيــاتــهــا وعـــن الـــظـــروف الــســيــاســيــة 
واالجــتــمــاعــيــة لــتــلــك الــفــتــرة. وبــعــد االنــتــهــاء 
من نشر حلقاته اكتشفت أنه عمل ضخم وال 
يمكن أن تحتويه دفتا كتاب فتركته يتخّمر 
ــه حــــن يــحــن  ــيـ مــــع األيـــــــام عـــلـــى أن أعــــــود إلـ
الوقت، وقد شعرت أن الوقت حان بعد كتابة 
الروايات إلى  التي جّرت بقية  الفزوع«  »عام 

الضوء«.
وحــول ما يمّيز الرواية الصادرة مؤخرًا عن 
روايــاتــه السابقة، يقول بن عّمو: »كــل روايــة 
ــل امــــتــــدادًا تــاريــخــيــا لــحــقــبــة هـــامـــة من 

ّ
تــمــث

الغرب في التباساته

في جزأين، صدرت مؤخرًا 
رواية جديدة للكاتب 

التونسي تبدو تواصًال 
لخياراته السابقة في 

االستناد للوقائع التاريخية 
لبناء عالمه التخييلي

ضمن محاولة للنظر في 
االستشراق انطالقًا من 

منهجية علمية صارمة 
وبعيدًا عن األحكام 

المسبقة التي باتت رائجة 
في ثقافتنا العربية، قّدم 

الباحث اللبناني منذ أيام 
محاضرة ضمن سيمنار 
»المركز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات«، تمثّل 
جزءًا من كتابه القادم

حسنين بن عّمو  التاريخ إطارًا للحكاية

حتى خط االستواء قد يكذب

سهيل القش  في إعادة فحص المعرفة االستشراقية

يدرس كيف تلّقفت 
المجتمعات العربية 

الحداثة الغربية

ال أجد اهتمامًا من 
النّقاد بالرواية التاريخية 

وال أرى نقادًا

يؤّكد على عدم حصر 
الخطاب االستشراقي 

في األيديولوجيا

لعمل  الشديد  تقديره  عن  تعبيره  رغم 
إدوارد سعيد، يشير سهيل القش إلى ربط 
كمعرفة  االستشراق  والدة  بين  سعيد 
الكولونيالية  السلطة  ووالدة  مركبة 
عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  في 
الكالسيكي  العصر  بتحديده  سعيد  وأن 
للمعرفة  ــبــدايــة  ال كنقطة  ــي  ــ األوروبـ
الذي  فوكو  خطأ  يكرر  إنما  االستشراقية، 
سبق له وقصر تاريخ الجنون أو الالعقالنية 
إيــاه.  ــي  األوروبـ الكالسيكي  العصر  على 
على  ديــريــدا  مأخذ  بالضبط  هــذا  وكــان 

عمل فوكو حول تاريخ الجنون.

إرث إداورد سعيد
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ثقافة

محاضرة

رواية

شعر

فعاليات

البدء كانت املمانعة« إلى  صاحب كتاب »في 
الــقــول إنـــه »إذا كـــان الــغــرب، الـــذي ابــتــدع علم 
اإلناسة الحديث )Ethnologie(، قد اكتشف أن 
املجتمعات  يـــدرس  الـــذي  املستجد  العلم  هــذا 
العريقة،  الــحــضــارات  درس  يلّبي  ال  البدائية 
 لــيــس بــدائــًيــا 

َ
 أبــيــض

ً
وأن كــل مــن لــيــس رجــــا

بــالــضــرورة، فــقــد ابــتــدع االســتــشــراق لــدراســة 

التمييز من حجم  يأتي  ربما  تاريخ تونس. 
الرواية الكبير، وكونها ترتكز على شخصية 
ــداث جميعها  ــ مــحــوريــة اســتــولــت عــلــى األحــ
وأرخــــت ملــســيــرة شــخــص واحـــد كـــان منطلقا 
لتصوير ما آلت إليه تونس في أواخر القرن 

التاسع عشر«.
سألنا الكاتب التونسي عن رهانه في جنس 
الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة الــتــي يــمــكــن الــقــول بأنه 
تخّصص فيها دون بقية روائّيي تونس، غير 
أنــه يكشف بأنه لم يكن لديه مشروع جاهز 
يقول:  بداياته.  في  التاريخية  الرواية  ضمن 
»لم أراهن على الرواية التاريخية حن بدأت 
القرن  ثمانينيات  في مطلع  الكتابة  مغامرة 
بإمتاع  أكتب ضمن رغبة  فقد كنت  املاضي، 
القارئ بحكايات مدينة تونس العتيقة مما 
ــرة الــشــيــوخ ومــنــهــا مـــا يمكن  ــ تــخــتــزنــهــا ذاكـ
أن يـــؤرخ لحقبة أو لــحــدث، وقــد وقــفــت على 
حكايات أثارت مخيلتي فانجررت بذلك إلى 
في  التنقيب  وإلـــى  التاريخية  الــروايــة  دنــيــا 
الوثائق حتى حصل لي مخزون ال بــأس به 
صــار في ما بعد مدّونة مرجعية ذات طابع 

ممّيز«.
التراكم؟  لهذا  نقدية  متابعة  توجد  هل  لكن 
يجيب بــن عــّمــو: »ال أرى اهــتــمــام الــنــقــاد وال 
أرى نقادًا. لكن األمر ال يعني الحياة األدبية 
ــا، إذ يــمــكــن الـــقـــول بــأنــنــا نــعــيــش في  وحـــدهـ
مجتمع ال مبال. هناك قلة من النقاد، وهؤالء 
منصرفون إلى نقد األعمال التي تستهويهم 
ــكــــون مــــن الــــشــــرق عـــــــادة، أو حــــن يــمــوت  وتــ

ون على أثره وعلى ذكراه«.
ّ

الكاتب فينقض

 مشكلة العرب مع 
ّ
هذه الحضارات. ولــذا، فــإن

إلى  ليتعرف  بــمــفــرده  يـــأِت  لــم  أنــه  املستشرق 
احتال  بمعّية جيوش  أتاهم  بل  حضارتهم، 
وحــداثــة قــاهــرة، ونــاصــبــوه الــعــداء باعتباره 
ــًبـــا لــلــســلــطــة الــكــولــونــيــالــيــة، وتــمــلــكــهــم  مـــواكـ
العجب حن اكتشفوا وجود استشراق علمي 
للعلم، وهم  أو حًبا  تعلقا بحضارتهم  أتاهم 
أن  إدوارد ســعــيــد،  ومــنــهــم  ــادوا،  ــ ــتـ ــ اعـ الـــذيـــن 
ــط«. يرى 

ّ
يــرادفــوا بــن الــغــرب والظلم والــتــســل

القش أن سعيد »قَصر االستشراق على بعده 
من  العلمي  ُبعده  حساب  على  األيديولوجي 
جــهــة، وعــلــى حــســاب قــــرون مـــن الــتــفــاعــل بن 
الشرق والغرب )خارج العاقة الكولونيالية( 

من جهة أخرى«.
ــه بـــــــاإلشـــــــارة إلــــى  ــرتــ ــقـــــش مــــحــــاضــ ــ يـــخـــتـــم الـ
»اســتــحــالــة حصر الــخــطــاب االســتــشــراقــي في 
النموذج األيديولوجي أو السياسي املاصق 
ر لــلــســلــطــة، إذ وجـــــد هـــــذا الـــنـــمـــوذج  واملـــــبـــــرِّ
التقليدي نفسه مضطًرا إلى مواكبة املعطيات 
ــل مــنــذ الـــحـــرب الــعــاملــيــة  ــ املــســتــجــدة عــلــى األقـ
كما  لاستشراق،  مناص  ال  فأصبح  الثانية، 
يقول جاك بيرك، من تجديد رؤيته ومناهجه 

بما يتناسب مع األوضاع املستجدة، بتحديد 
مامح االستشراق املتجدد«.

ضــمــن الــنــقــاش الــــذي تـــا املـــحـــاضـــرة، تــحــّدث 
ــارس يــواكــيــم عـــن مــاحــظــات »غــيــر  الــكــاتــب فــ
ــول املـــحـــاضـــرة مــنــهــا تـــطـــّرقـــه إلــى  فـــكـــريـــة« حــ
م 

ّ
تعل حــيــث  مــصــر  فــي  ولـــد  كلبناني  تجربته 

في البلدين والحــظ اقتصار املــادة التعليمية 
عــلــى الــتــعــريــف بــحــضــارتــن ال غــيــر: العربية 
كـــحـــضـــارة أم والـــغـــربـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا اآلخــــر 
الــوحــيــد، وإضــافــة إلــى ذلــك يشير إلــى التأثر 
يــأتــي فــي كــل بلد عربي  بــالــحــضــارة الغربية 

بحسب مستعمره السابق.
وتحّدث رشيد بوطيب عن أن محاضرة سهيل 
الــقــش - وكــتــابــه بــشــكــل أوســــع - تــأتــي ضمن 
نــقــديــة صــرنــا نعيشها بقوة  فــكــريــة  »مــوجــة 
في السنوات األخيرة«، وهي موجة يرى أنها 
بن  بالعاقة  تتعلق  مهمة  إلــى قضية  تشير 
فكرتي التقّدم والعنصرية التي تجد منابعها 
في الفكر الهيغلي الذي يشير بوطيب إلى أن 
يه عربيا - بشكل أعمى - هو الــذي أنتج 

ّ
»تبن

الهوية من  الهوة بن خطاب  انقساما وعّمق 
جهة وخطاب التحديث من جهة ثانية«.

جولة جديدة مع سوق البالط

بيٌت يبتسم للبيت اآلخر

المجتمعي؟  تعايشنا  على  الرقمية  المنّصات  تؤثّر  كيف  الجائحة،  زمن  في 
عنواُن محاضرة يُلقيها األكاديمي والباحث في علم االجتماع، اإليطالي أنطونيو 
من  السابعة  عند  بالقاهرة،  الفرنسي«  الثقافي  »المعهد  في  )الصورة(  كازيلي 

مساء اليوم. من إصدارات كازيلي: »الروابط الرقمية«، و»في انتظار اإلنسان اآللي«.

يحتضن »المعهد العالي للموسيقى« في تونس العاصمة، في الثاني من الشهر 
العربي  العالم  في  الموسيقى  مخطوطات  بعنوان  ملتقًى  أشغال  المقبل، 
عدٍد  على  المشاركون  يُضيء  الببليوغرافي.  والجرد  والبحث  التحقيق  بين 
التقنيات  ودور  الموسيقي،  المخطوط  تحقيق  أصول  بينها:  من  المحاور؛  من 

الحديثة في تطوير هذا المجال.

بمشاركة أكاديميّين وباحثين من 22 جامعًة جزائرية، تنطلق السبت المقبل في 
جامعة مدينة أدرار، جنوب الجزائر، أشغال ملتقًى علمي حول الخارطة اللسانية 
ع الخارطة  األمازيغية في الجزائر. من بين المحاور التي يتناولها المشاركون: تنوُّ
باألصناف  الخاصة  األمازيغية  اللسانية  والخارطة  التاريخ،  عبر  الجزائر  في  اللسانية 

ع اللساني في البحث األكاديمي. المنطوقة، وآفاق التنوُّ

السادسة والنصف من  بعّمان، عند  الحميد شومان«  يُعَرض في »مؤّسسة عبد 
مساء غٍد، الفيلم الكوميدي الكالسيكي السالمة أخيرًا )1923( للمخرج األميركي 
ْفريد سي. نيومير. يُعّد العمل أحد أبرز أفالم الممثّل الكوميدي هارولد لويد، 
ويروي مغامرات شاب طموح في مدينة نيويورك التي انتقل إليها بحثًا عن المال.

َهنا كوبلي

المخاض
 بالطبع

ُ
أعرف

كيف هو الشعور

من مشاهدة األخبار
 يتألم

ْ
أحسُّ بحوضي إذ

 عّما قريب
ُ

ُه آٍت وسينزلق
ّ
بأن

ي على وشك الوالدة
ّ
ليس ألن

ولكن ألن القوانن قد تنساُح
كما ينساُح املاء

 الشهوِر
ِّ

 في كل
ُ

ق
ْ
ل

َّ
فالط
وارٌد

ما نخبره ألطفالنا قبل أن يصلوا

على بواخر أو فوق قطارات
أنصاف أموات

يتدحرجون كأعواد كبريت
َفي آخر سيارات النقل الكبيرة

نزل
 ِمن وخز انكسارنا

ٌ
رطٌب وآمن

ومن أجسادنا النازفة.
■ ■ ■

عالم
إذا كان بإمكانك أن تلمس مّدًا فارغا في 

جلد الفقمة
هّدد بتعرية الثقوب بن كل نسجٍة 

ُ
أو ت

في سلك النحاس

الــنــعــامــة  بـــيـــضـــة  اذهـــــــب وهــــدهــــد  إذن 
امللّونة

 محتواها
َّ

تلك التي ُجّوف
 هذا

َّ
وتذّكر من أملى عليك كل

ً
 على العالم أن يكون كاما

َّ
أن

 ما نريد، بكامل أقمارنا،
ُّ

وهذا كل
خوفنا من الظال، وقفزنا في اتجاه

الفلك الكامل املتكامل من الحبل الجّرار
الــــحــــجــــارة الـــصـــافـــيـــة الــــــســــــوداء الـــتـــي 

ننتشلها من املاء
ها تخبرنا

ّ
فها بأكفنا، كل وِّ

َ
ط

ُ
َون

 الدائرة
ّ
 ما هو دائري صحيح، أن

َّ
أن

 دفئنا
ُ
قد تحملنا وتحفظ

 لها 
ّ
ولكن حتى العوالم الكاملة ال بدَّ أن

س. دمها املؤسِّ

ــم، قــــد تـــتـــحـــّرُك  ــهــ ــاتــ مــــحــــرومــــون مــــن آيــ
القارات

 
ُّ

ألنــصــاف قــــواٍف وتــعــبــُر حــــدودًا، وتــلــف
 عقدها

ُ
وتدوُر وينفرط

آسف 
)موشحة إلى هيلني(

محشّوة بن فجوة من الحزن والروح
تشعرين بوزِن كليهما

َسِك بثقٍل
ْ
ف

َ
احملي ن

فقد اصطدمِت بامرأة حامل

 من البيض
ً
وهي تحمل كرتونة

واختلي بسكنك، خلوة األكشاك
بــيــنــمــا يــتــجــاهــلــك الـــشـــاب الــصــغــيــر في 

الطابور ويمضي لأمام.

بالقرب من البيت، بيتك، تبرقن
يمّر الباص

يتراءى أمامك وتتمّدد الطريق

ــان حـــروفـــِك، تــريــن عمق   وديــ
ً
مــتــجــاوزة

األفق،
أواًل انعكاساتك 

وبعد ذلك قربك من األغنية. 

)ترجمة وتقديم: عاطف الشاعر(

ِمــــن أّي مـــحـــور. وحـــتـــى خـــط االســـتـــواء 
قــد يــكــذب. كما هــو عــاملــي، ينشطُر إلى 

اليمن 
عكس ما يجُب أن نكون، 

في الليل أجلس مع عالِم َرِحمي 
وأحسُّ بوديانه املتعّرجة.

 نلتقي 
ُ
الحميمة حــيــث الـــدول  فيه  أجـــُد 

دائما
ننتظُر شعورنا تجاه كل طبٍق معطاء،

 عــالــم غير مكتمل يعني 
ّ

عــارفــن أن كــل
أملا.

 على الــعــالــم أن يكون 
َّ
ولــكــن مــن قــال إن

؟
ً
مكتما

العالم أبدًا ليس هكذا.
، أستلقي في فراشي.

ٌ
 وناقصة

ٌ
مجيدة

ه.
ّ
وحن أستدير يستديُر العالم كل

 من الجبال 
ً
 سلسلة

ّ
شاهد اآلن كيف أن

 بسهولة تختفي أيضا.  
َ

 وكيف
ُ

تنهض
■ ■ ■
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سهيل القش من محاضرة سابقة في »المركز العربي«، الدوحة 2020

وأكـــاديـــمـــيـــة  شــــاعــــرة   Hannah Copley
بريطانية في جامعة ويستمنستر، تناولت 
ــتـــوراه الــتــي قــّدمــتــهــا أعــمــال  ــة الـــدكـ أطـــروحـ
 مــن جـــون سيلكني وتــونــي هــاريــســون 

ّ
كـــل

ــا مــحــاضــرة  ــي أيـــضـ ــ ــل. وهـ ــيـ وجــــوفــــري هـ
ــّررة  ــحــ ــة ومــ ــيــ ــداعــ فــــي مـــجـــال الـــكـــتـــابـــة اإلبــ
»جائزة  بـ فـــازت  الشعرية.  »ســتــانــد«  ملجلة 
لــلــشــعــر« عـــام 2019، وُســمــيــت  نــيــوكــاســل 
كأحد أفضل خمسني شاعرة في بريطانيا 

والجزر األيرلندية. 

بطاقة

حسنين بن عمو

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ما مضى،  ُيترجمون  العرب  واملترجمون  وقــٍت طويل  منذ 
ل من 

ّ
أي نصوص شعرية أو علمية قديمة نسبيا، وال نقل

 مستمّرة 
ٌ
الحياة حركة الوقت،  ذلــك، ولكن في نفس  أهمية 

والحركة األدبية للغات العالم ما زالت تعجُّ بالحياة وتنبُض 
عرف وأن ُيحتفى بها.  

ُ
 أن ت

ُ
ْستحق

َ
بها، وفيها أصوات ت

مـــن األصــــــوات الــشــعــريــة الـــصـــاعـــدة فـــي بــريــطــانــيــا اآلن 
الشاعرة واألكاديمية البريطانية َهنا كوبلي، وهي صاحبة 
صـــوت شــعــري مــمــيــز يــفــيــُض بــالــعــاطــفــة والــحــســاســيــة 

نحو ما يــدور في عاملها والعوالم التي تــدور رحاها في 
البحار،  اليومية، من قضايا الجئني عالقني في  األخبار 
إلى وبــاء العنصرية. لكن شعر َهنا كوبلي، كما الشعر 
تعبيرية  جمالية   

ُ
يحمل بــل  خطابيا،  ليس  دائــمــا،  الجيد 

وتــصــويــريــة عــمــيــقــة وجــمــيــلــة فـــي آٍن واحـــــد. الــقــصــائــد 
الــتــي نــتــرجــمــهــا أدنــــاه هــي فــي بــعــض مــنــهــا مستوحاة 
بحمِل  يتعلق  ما  في  تجارب شخصية، خصوصا  من 
النساء والظروف املختلفة التي يعشنها أثناء الحمل. كما 

سة،  تتضمن قصائدها إيحاءات إلى نصوص أدبية مؤسِّ
خصوصا للنساء الحاضرات في مسرحيات شكسبير، 
ولـــيـــام ووردزوورث،  بــرونــتــي وشــعــر  إيــمــلــي  وروايــــــات 
وكذلك تتفاعل مع نصوص قانونية وتعليمية ووجهات 
 بحمِل النساء واستبعادهن كصاحبات 

ُ
ق

ّ
نظر طبية تتعل

ِتَب 
ُ
ك اللواتي  النساِء  هــي صــوُت  شــأٍن وصـــوت. كوبلي 

عالم  فــي  أصــواتــهــن  سمُع 
ُ
ت ال  تــكــاُد  أو  الصمت،  عليهن 

سريع الخطى.

الشاعرة


