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مبين خشاني تساؤالت الروح البريئة التي جرحتها قسوة الوجود

قراءة
في مجموعته األولى
ٌ
«مخطوف من يد
الرَّاحة» ،يقف الشاعر
َ
موقف
العراقي الشاب
الهشاشة إزاء القسوة،
مراوحًا بين الرفض
السعة
والقبول ،بين ِّ
فالصباح عنده
والضيق،
َّ
«بهجةٌ مجروحةٌ »،
والفرح «ابن الحزن الضال»،
حت ّى أنّ الن ّهر بالنسبة إليه
«حزنٌ ذائب»
سومر شحادة

ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـش ـعــريــة األول ــى
لـلـشــاعــر ال ـعــراقــي مـ ٌبــن خشاني
(« ،)1998م ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوف م ـ ـ ــن ي ــد
َّ
الراحة» ،الصادرة حديثًا عن «دار الرافدين»،
والتي حازت العام املاضي «جائزة ّ
الرافدين
للكتاب ّ
األول» في نسختها الثانية (حملت
اس ــم الـشــاعــر الـعــراقــي ف ــوزي كــريــم- 1945 ،
ُ
ُ
مالمح تجربة فتية تشير إلى شاعر
،)2019
لديه ما يقوله عبر تـســاؤالت عذبة يلقيها
ّ
متوحش.
على عالم
ُي ـ ـص ـ ـ ّـدر الـ ـش ــاع ــر ق ـص ـي ــدت ــه «ال ـ ـع ـ ـشـ ــرون»
ب ـق ـص ـيــدة ق ـص ـيــرة ل ـل ـشــاعــر ال ـع ــراق ــي عبد
األمير جرص (ّ ،)2003 - 1965
ثم يبني على
َ
ّ
ّ
نص جرص قصيدته ،وهي تصور خشاني
الـخــاص عــن الـحـيــاة .وفــي جملته الشعرية
َت ـضـ ُّ
ـاد َم ـ ْـن ُيـقـبــل عـلــى الـعـيــش ُ
ويــدبــر منه،
ٌ
ٌ
َّ
مجروحة» ،والفرح
فالصباح لديه «بهجة ّ ّ ّ
«ابن الحزن الضال» ،حتى إن النهر بالنسبة
ٌ
إليه «حزن ذائب» .منذ القصيدة األولى في
ّ
الــديــوان يجد الـقــارئ شــاعـرًا م ـتــرددًا حيال
ال ـعــالــم ال ــذي يـعـيــش ف ـيــه .فـ ّهــو ال َي ـقـ َـبــل بــهِ
َ ّ ُ
ضــا ،وإنـمــا ي ــراوح بني
طائعًا ،وال ي ــرده رافـ ّ
ّ
ّ
الـقـبــول والــرفــض ،يتشهى الـحــب ثــم يعود

اسم ٍ
ثان
ٌ

إضاءة
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صالة عراقية لألمل الخفـيض
ّ
بروده .وفي هذا الجو من اإلرباك
مجددًا إلى
ِ
ً
يصنع خشاني قصيدة تقترب من األشياء
َ
ً
عرفها فـعـ ّـا ،إذ يـصـ ّـورهــا لنا
مــن غير أن ُ ت ِّ ِ
من غير أن يعرفها .وكأنما قصيدة الشاعر
مـجــروحــة مــن ث ـقـ ِـل مــا تـحـمــل مــن م ـخــاوف.
نقرأ في قصيدته «العشرون»:
«قلبي واحة
نحو الهواء
يسبقني َّ
َّ
ٌ
ٌ
عاليات
نساء
يعرف أن النوافذ
ْ َ
ينفتحن على الحياة
ِّ َ
ويصلني لألمل الخفيض
وهو ُّ
جارح.
كنسيم
يمر
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ُ
ينقذني من االختناق ،يقبل شرفاتهن
فأفتح نافذتي
ِّ
وأغني لها:
ٌ
بلبل صامتٌ
يومك
ّ
َّ
وأيامي خفافيش تغني».
يقارب الشاعر الشاب ّاملواضيع األولى التي
ُ
قــد تشغل الـعــاشــق .إن ــه شــاعـ ٌـر عــاشــق ،إذًا،
ـده ،ث ـ ّـم بعد
وم ــن هـنــا تـجــيء عــذوبــة ق ـصــائـ ِ
ـور تتتالى
ذل ــك مـ ّـن لـغـتــهِ الـتــي
تمتلئّ ب ـصـ ٍ
املخيلة ،صعودًاّ ،
ثم يفت ُت الواقع بناءه
في
ّ ً
فنهايات القصائد ،بمعظمها،
ـدة؛
ـ
ح
وا
ة
مــر
ّ
ٌ
لكن في
حالم،
شاعر
ه
إن
مأساوية.
نهايات
ً
الــوقــت عـيـنــهِ نـجــد فــي الـقـصــائــد نــزعــة إلــى
بـنــاء جـســور مــع ال ــواق ــع .بــذلــك تبني اللغة
ّ ّ
ثم يفككها الشاعر من تلقاء
صروحها ،ومن
ّ
ّ
ُ
ذاته .إنه يكتب ويمحو آثاره ،يكتب مجددًا،
ثــم يعود ويمحو ـ ـ وفــي ذلــك أعجوبته .في
ُّ
قصيدة «نجمة التراب» نقرأ:
أهبك من
«ماذا
ٍ
بعيد؟ ّ ٌ
ِ ٌ
أبدية
خاتمك جمرة ،يداك
ولو ِ ُ
عنك غبار املالئكةِ ؛
مسحت ِ
ُ
ً
ستومض دهشتي لؤلؤة،
ً
وتـنـطـفـ ُ
ـئ ح ـ ِّ
ـواســي أم ــام ب ــزوغ ـ ِـك نـجـمــة من
ُّ
التراب.
ِّ
ضوءك
سأمسك
بأي يدين
ً ِ
ً
ُ
وأجعله حقيقة ملموسة

َ
موقف الهشاشة
يقف مبين خشاني
ُ
أنحت
«كنت
إزاء القسوة ،إذ يكتب:
ُ
غزال» .تعبّر هذه الصورة
بقرن
الصخ َر
َّ
ٍ
ِ
عما يشغل الشاعر الــعــراقــي ،الــذي
ّ
اختار الحزن من بين صنوف المشاعر
اسمه في إحدى
المختلفة كي يضع
َ
وحصتي
القصائد« :الحزنُ اسمي الثاني
ّ
من كنز ُّ
ج َد اإلنسان
الشعور» ،كأنما ُو ِ
العراقي ليمنح كتب التّاريخ حصتها من
الوجع .رهيفًا وعذبًا ،يعرف مقدار
هشاشته ،ويــتــح ـرّى عما يستطيع
ص َ
الة األمل الخفيض.
فعله ،مواصًال َ

إطاللة

في ّ
والسحري عربيًّا
تلقي العجيب
ّ

أثر ماركيز
ّ
أول
شكل صدور ّ
ترجمة لرواية «مئة
عام من العزلة»،
ً
لحظة
عام ،1979
فاصلة في تاريخ
الثقافة العربية
ً
وبداية للقطيعة مع
إيديولوجيات الستينيات

ممدوح عزام

مبين خشاني

َ
مثل فنائي؟
َ
ال أشكو دوران العالم بيننا،
ُ
ليل ونهار.
ونأينا ُمثل ٍ
ُ
للفجر أن تشتبك خيوطه
أريد
فقط
ِ
ُ
ونجاريه في حيرتهِ
أطول،
لنحظى بشفق ٌ
َّ
لكن الحياة دسيسة...
ُ
الوصول طريقًا آخر
ستفتح عند
ِ
ّ
ُ
اقتربت،
ما
كل
إدراكي
يربك
ً
ِّ
َ
فأرى دارك منحوتة من يقظةِ الذئاب
باختطافك،
يشي
في شارع
ِ
ٍ ُ
عني ُأ ّ
بو ٍة ساهر ٍة
وعليك
ِ
َ
ُ
خطأ
في
وقوعك
احتمال
ترقب
ٍ
يجعلك
ًِ
بعيدة عن حركةِ يدي».
ّ
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ش ــاع ــر ع ــاش ــق ،ف ـ ــإن ل ـل ـمـ ّـرأة
ُ
ح ـضــورًا جــوهـ ّ
ـريــا فــي الـقـصــائــد ،إذ تـمــثــل،
ُ
ب ـصــور ٍة مــا ،فـكــرتــه عــن الــوجــود ،وبالتالي
ُ
فكرته عن الشعر .نرى ذلك شديد الوضوح
َ
ف ــي ق ـص ـي ــدت ـ ْـي «س ـ ـ ُّـر ّالـ ـح ــري ــر» و«ي ـص ـحــو
نفسهِ ،
من نومه الـغــزال» .لكنها ،في
الوقت َ ِّ
ٌ
ُ
تأثيره ،امرأة ُمت َعذرة
وحتى يكتسب الشعر

بالوسم
يسم نفسه
َ
ِ
الخاص منذ
العراقي
ّ
عمله األول
ِ
محو للفارق بين
ٌ
والمهمل
الهامشي
ّ
َ
الجوهري
وبين
ّ
وغــائـبــة ،بينها وبـيـنــه مـســافــة وف ــراق على
نـحــو دائ ــم .إذ تـنـطــوي قـصـيــدة امل ــرأة لديه
ع ـل ــى ق ـض ـيــة م ـ ــا ،ونـ ـ ــرى ذل ـ ــك واضـ ـح ــا فــي
ّ
السيدة تسعى» .نقرأ في
قصيدته «موقف
قصيدته َ
«عود»:
«من نبوغ
ِ
تواريك ً
أن تتركي ِ ً
آثارا ُمضيئة
ُ
الفراشات
غيابك
لتتبع
ِ

َ
ُّ
هجرته حدائق
كل ما
ِ
فيصير ُّ
هذا ُّ
سر النور في جثماني».
ي ـض ـيــع ال ـ ـفـ ــارق ل ـ ــدى خ ـش ــان ــي ب ــن م ــا هــو
مـهـ َـمــل وهــامـشــي فــي الـحـيــاة ال ـعــاديــة ،وبــن
مصيري وغير مألوف لدى ِّ
ّ
فرد أو
ما هو
أي ٍ
ولربما املأساة العراقية التي تمتدّ
ّ
جماعة.
مـنــذ االح ـتــال األمـيــركــي ( )2003تـتــرك لــدى
ْ
الشاب العراقي ما تركت ُه لدى جيلهِ  ،من آثار
االستالب وتهشيم األحالم الكبرى وانكشاف
ـوب املـ ـقـ ـه ــورة .يـجـيـ ُـد
ال ـخــدي ـعــة ع ـلــى ال ـش ـع ـ ِ
خـشــانــي الـتـقــاط اإلح ـســاس ال ـعــام بالنهاية
ـاالت م ـق ـت ـض ـبــة ،ح ـيــث ي ـن ـهــض من
ع ـبــر إحـ ـ ـ ّ
الفراش كأنما هو «ذاهـ ٌـب للحرب» .وعندما
ٌ
فعل عـ ّ
ـادي مثل النهوض من الفراش
ُيحيل
إلــى فعل استثنائي ون ــادر فــي حـيــاة البشر
مثل خوض حرب ،يصل القارئ ذلك الشعور
ّ
بــال ـن ـهــايــة ال ـك ــاس ــرة ل ـك ــل اآلم ـ ـ ــال .بــالـنـسـبــة
ّ
إل ــى الـشــاعــر ال ـعــراقــي ،حــتــى ال ـهــواء ُمـتـ َـعـ ٌـب،
ّ
ويتنفسه ٌ
أناس متعبون .كما ُيحيل االتساع،
فـ ــي قـ ـص ــائ ــد ع ـ ــدي ـ ــدة ،إلـ ـ ــى م ـ ـف ـ ــردات تـشــي
ُ
ّ
تتوسع»،
جدران
بالضيق .فهو «رهني
أربعة ُ ٍ
ّ
«س ـع ــة
وفـ ــي ق ـص ـي ــدة أخـ ـ ــرى ي ــت ـس ــع األفـ ـ ــق ِ

َّ
الندم» .نقرأ َفي قصيدته «بجعة سوداء»:
«وقوفي فوق َنشر ِة َ ِ
األخبار َ
ُ
جلس فوق ربو ٍة
راع
يمنح ًني َحكمة ٍ
ّ
متأمال هلع ِخرافهِ
العشب.
الذئب في
َ ِ
من رائحةِ َ
طرق ِ ُ
بعصاه األرض،
بعدها
وكان ً
الكائنات،
نداء ألسافل
ُ ِ
وإيذانًا ُ
لهم بمشاهد ِة نسخةٍ رخيصةٍ
الجحيم».
من
ِ
ُ
دور
ـن
ـ
ع
ـي
ـ
ن
ـا
ـ
ش
ـ
خ
ـث
ـ
ح
ـ
ب
ـ
ي
األول
ـ
ب
ـا
ـ
ت
ـ
ك
ـي
فـ
ـهِ
ٍ
ل ـل ـش ــاع ــر ،ك ــي يـ ـق ــوم بـ ـ ــهِ  .ن ـ ـ ـ ُ
ـراه ح ـك ـي ـمــا فــي

ق ـص ـيــدة «وص ــاي ــا ح ـك ـيــم ن ـي ـب ــور» ومــاكــا
َ
نومه في
مهمته أن يسدل على
العالم غطاء ِ
ِ
ّ
أخرس في
شيطان
وهو
«تهجي».
قصيدته
ّ
قصيدته «حقيقة فــي فــم األب ـكــم» .لكنه في
ُ
معظم األدوار التي يبحث عن موقعهِ فيها،
مما ّ
ُ
نجده يسأل أكثر ّ
يقدم أجوبة.
(كاتب من سورية)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

سلسلة فوليو نصف قرن من الكالسيكيات المعاصرة

ال تحتفي دار «غاليمار»
وحدها بمرور  50سنة
على إطالق سلسلة كتاب
الجيب ،بل تشاركها في
ذلك الصحافة التي تعرف
دور «فوليو» في مشهد
النشر الفرنسي
باريس ـ العربي الجديد

مخصص لمنشورات «فوليو» في أجاكسيو بجزيرة كورسيكا الفرنسية)Getty( 2020 ،
مل
ّ
ح َ
مكتبيّة تبيع كتابًا من مَ ْ

أطلقت منشورات «غاليمار» الفرنسية
عندما َ
س ـل ـس ـل ــة «ف ــولـ ـي ــو» ل ـك ـت ــاب الـ ـجـ ـي ــب ،رب ـي ـ َـع
ع ــام  ،1972كــانــت ل ــدى صــاحــب الـ ــدار ،كلود
ّ
غاليمار ،فكرة عن قائمة الكتب التي ستشكل
أولــى إص ــدارات السلسلة .الـبــدايــة مــع روايــة
«الـشــرط اإلنـســانــي» (أو «الــوضــع البشري»،
أو ح ـتــى «قـ ــدر اإلن ـ ـسـ ــان») ألن ــدري ــه م ــال ــرو،
تليها «الـغــريــب» أللبير كــامــو ،ثــم مسرحية
«ال مخرج» لجان بول سارتر ،ورواية «رحلة
ليلية» ألنطوان سان إكزوبيري .من بني الكتب
الـعـشــريــن األول ــى ،نـقــع ،أيـضــا ،عـلــى رواي ــات
«الـ ـشـ ـي ــخ والـ ـبـ ـح ــر» إلرن ـ ـسـ ــت ه ـي ـم ـن ـغــواي،
و«األب غوريو» لبلزاك ،و«األحمر واألسود»
لستاندال« ،والسيمفونية الرعوية» ألندريه
ْ
جيد ،و«رحلة ُإلى قلب الليل» للوي فردينان
سيلني .بعبارة أخرى ،شاءت الدار لسلسلتها

ّ ً
أن تنطلق انطالقة استثنائية ،موشحة بعدد
واسع من الكالسيكيات املعاصرة في السرد
واملـ ّســرح األوروب ـيــن .وهــي كالسيكيات لن
تتوقف «فوليو» عن اقتراحها بسعر زهيد،
وبـجــودة عالية ،إلــى ق ـ ّـراء الفرنسية ،حتى
فيه بمرور نصف
يومنا هذا ،الذي تحتفل ٌ
على انطالقتها .مناسبة ال تحتفل بها
ٍ
قرن ُ
السلسلة أو منشورات «غاليمار» وحدها،
بــل تـشــاركـهــا ّإي ــاه ــا الـصـحــافــة الـفــرنـسـيــة،
التي تعرف ّ
جيدًا مكانة «فوليو» في املشهد
ّ
ال ـن ـشــري امل ـحــلــي وال ـفــرن ـك ـفــونــي ،ب ــل حتى
األوروبي.
كتبًا صغيرة بحجم اليد،
تطبع
التي
فالدار
ّ
ً
أو أك ـبــر ق ـل ـيــا ،ت ـمــثــل ،م ـنــذ خـمـســن عــامــا،
شــريــانــا أســاسـيــا فــي جـســد الـنـشــر والـكـتــاب
ّ
الفرنسيني .يشهد على ذلك أكثر من  9آالف
ّ
كتاب نشرتها خالل هذه املدة ،لنحو  3آالف
ٍ
ك ــات ـ ٍـب وك ــات ـب ــة ،وق ــد ب ـيــع م ــن ه ــذه األع ـم ــال
أكـ ـث ــر م ــن  450م ـل ـي ــون ن ـس ـخ ــة ،م ــع ح ـي ــازة
ع ـشــرات مــن أص ـحــاب ه ــذه األع ـم ــال لجوائز
ّ
و«غــون ـكــور» وغـيــرهــا .كــل هذا
مثل «نــوبــل» ّ
يشرح ملــاذا تمثل سلسلة «فوليو» ،وحدها،

رغم نجاحها منذ
زمن ،لم تُنزل السلسلة من
مستوى تطلّبها

لــم ي ـحــدث فــي ال ـتــاريــخ األدبـ ــي مــن قبل
أن تركت رواية واحدة األثر الذي تركته
رواية غابرييل غارسيا ماركيز «مئة عام
من العزلة» ،في الثقافة العربية خاصة.
فـ«العجيب» و«الـغــريــب» و«الـسـحـ ّ
ـري»
لـ ــم تـ ـك ــن مـ ــن بـ ــن امل ـص ـط ـل ـح ــات ال ـت ــي
ت ـت ــداول ـه ــا هـ ــذه ال ـث ـق ــاف ــة ،وال م ــن بــن
العوالم التي تمضي إليها الروايات ،أو
ّ
ّ
تتجول في أسرارها .بل يمكن القول إن
الثقافة العربية ،وخصوصًا ثقافة جيل
الستينيات ،كانت تحتقر هذه العوالم.
ظ ـه ــر أث ـ ــر ه ـ ــذه ال ـ ــرواي ـ ــة ف ــي م ـجــالــن:
ّ
األول لـغــة الـكـتــابــة الــروائ ـيــة والـنـقــديــة
والصحافية ،والثاني منطق الخطاب
ال ـث ـق ــاف ــي وال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي .وقـ ـ ــد يـ ـك ــون مــن
املمكن اعتبار العام الــذي شهد صدور
الترجمة العربية األولى للرواية (،1979
بـتــوقـيــع ســامــي وإنـ ـع ــام ال ـج ـن ــدي ،عن
ً
«دار الكلمة» فــي بـيــروت) عامًا فاصال
في تاريخ الثقافة العربية.
والــافــت فــي األم ــر أن اإليــديــولــوجـيــات
السائدة قبل ترجمة هذه الرواية ـ وهي
الـبـعــث واملــارك ـس ـيــة وأف ـك ــار الـنــاصــريــة
ـ ـ كــانــت تـصــف وع ــي «ال ـج ـمــاه ـيــر» في
ال ـع ـج ـي ــب والـ ـغ ــري ــب والـ ـسـ ـح ــري بــأنــه
ّ
مـتـخــلــف ،وكــانــت تــدعــو إل ــى اسـتـبــدالــه
ب ــوع ــي «ث ـ ـ ـ ّ
ـوري» يـتـنــاســب م ــع مــرحـلــة
ٍ
«الـبـنــاء االش ـتــراكــي» الـتــي زعـمــت أنها
ُ
ّ
تـبـنــى هـنــا ف ــي ب ـلــدان ـنــا .كــانــت تشجع
على رفــع الــوعــي الجماهيري ،فيما لم
تكن تحترم هــذا الــوعــي .وبــدت الدعوة
َ ّ
إلى األدب البروليتاري وحيدة االتجاه،
حــن اعتبرت أن البروليتاريا وحدها
جديرة باختصاص األدب الثوري ،وال
ّ
يـتـضـ ّـمــن ه ــذا األدب ّ
يختص
أي جـهــد
ّ
بالتراث املحلي.
ُّ
وبـعـيـدًا عــن الــسـلـطــة ومـمــارســاتـهــا في
ال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــة ومـ ـص ــر ،أو ام ـت ــداد
ّ
تأثيرها إلى باقي البلدان العربية ،فإن
ّ
كــل فـكــرة مــن تلك األف ـكــار جــذبــت ّإليها
كـتـلــة ك ـب ـيــرة أو ص ـغ ـيــرة م ــن املـثــقـفــن
ً
الـعــرب .وقــد جـ ّـر هــؤالء وراء ه ــم أجياال
م ــن ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن آمـ ـن ــوا بــأف ـكــارهــم،
وه ـ ـ ــذه ح ـق ـي ـقــة واقـ ـعـ ـي ــة ال ع ــاق ــة لـهــا
ب ــالـ ـج ــودة ،وال بــامل ـفــاض ـلــة ب ــن ف ـكــرة
وأخــرى ،بل بالكيفية التي هيمنت بها

على التفكير العام وعلى التعليم ،حيث
كانت األرضية التي استندت إليها تلك
ُ
اإليــديــولــوجـيــات ت ـنــادي بالقطيعة مع
ثقافة اآلبــاء واألجــداد .وقد أفضت هذه
الـقـطـيـعــة املـفـتـعـلــة إل ــى تـفــريــغ الــذاكــرة
ل ــدى الـجـيــل ال ـجــديــد ،حــن اعـتـبــر أنها
ّ
غير صالحة لالستعمال بسبب تخلفها
وروحها الرجعية وعجزها عن مجاراة
العلم والحداثة .سنكتشف أن األمر كان
العلم هو الذي
طريفًا للغاية ،فلم يكن ِ
ي ـقــود الـحـمـلــة عـلــى ثـقــافــة ذل ــك الجيل
مــن اآلب ــاء واألج ــداد ،بــل اإليديولوجية
ّ
العلمية.
املنتفخة ،التي تدعي ِ
ت ـ ـبـ ــدو لـ ـغ ــة ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة

ً
واألدبـ ـي ــة مـثـقـلــة ب ـه ــذا ال ـخ ـطــاب ال ــذي
ّ
ُيـ ـق ــاط ــع ال ـث ـق ــاف ــة ال ـش ـف ــوي ــة امل ـح ــل ـي ــة،
كــال ـح ـكــايــات وال ــذك ــري ــات وامل ـع ـت ـقــدات
ّ
ّ
بالغيبية
واملوقف من الوجود ،ويتهمها
ّ
بينما وضعت «مئة عام من
والتخلف،
َ
ال ـعــزلــة» ال ــرواي ــة الـعــربـيــة أم ــام مفهوم

ّ
كأن الثقافة نفسها
كانت تعيش قبل ذلك
«مئة عام من العزلة»

جديد للرواية ،وساعدت على انعتاقها
م ــن أس ــر الـكـلـيـشـيـهــات ،وح ـ ّـررت ـه ــا من
قـيــد الـتــوجـيـهــات الـسـيــاسـيــة املـسـ َـبـقــة.
في الوقت الذي ّ
حررت فيه لغة الكتابة
نـفـسـهــا م ــن ال ـق ـي ــود ،وم ـن ـحــت الـجـمـلــة
الـ ـق ــدرة ع ـلــى خ ـلــق اس ـت ـع ــارات وص ــور
ّ
مستمدة مــن الـخـيــال املـتـحـ ّـرر.
مبتكرة
وبعد ذلك العام فقط ،صار بوسع النقد
ّ
الـعــربــي أن يــؤلــف الـكـتــب فــي ّالعجيب
والواقعية السحرية ويكتب ملفات عن
ّ
الغرائبية .وب ــدا ذلــك كــلــه مثل انفجار،
كــأن الثقافة نفسها كــانــت تعيش قبل
ذلك «مئة عام من العزلة».
(روائي من سورية)

زائران أمام جدارية ورقيّة لماركيز في «معرض غواداالخارا الدولي للكتاب» في المكسيك)Getty( 2014 ،

فعاليات

ٍ
مساحة بحجم الجيب
األدب في
نحو  50في املائة من موارد «غاليمار» .خالل
الـخـمـســن سـنــة ه ــذه ،تـحـ ّـولــت «فــول ـيــو» من
ُ
سـلـسـلــةٍ ت ـص ــدر كــاسـيـكــات األدب وعـيــونــه
ّ
إل ــى م ــا تـشـبــه الـ ــدار املـسـتـقــلــة ،أو السلسلة
الـكـبـيــرة ال ـتــي ت ـضـ ّـم ال ـعــديــد م ــن الـســاســل:
«فــولـيــو فـلـسـفــة»« ،فــولـيــو ت ــاري ــخ»« ،فوليو
مـقــاالت»« ،فوليو روايــة بوليسية»« ،فوليو
خيال علمي»« ،فوليو مسرح»« ،فوليو سيرة
ذاتية»« ،فوليو مزدوج اللغة» ،إلخ.
ُ
الحديث عن األرق ــام وحـ ُـده ال يكفي للتدليل
على الــدور الــذي تلعبه السلسلة في الثقافة
ال ـفــرن ـس ـيــة .ف ـتـحـ َـت ه ــذه األرق ـ ــام ،ووراء هـ ـ ــا،
ٌ
اشتغال على تقديم مـ ّ
ّ
ـادة تحترم مهنة
ثمة
النشر ،إن كان على صعيد الشكل ،كاإلخراج
ال ـب ـصــري والـجـمــالـيــة وتـسـهـيــل الـ ـق ــراءة ،أو
ّ
السلسلة
على صعيد املحتوى ،الذي ال تفرط ً
به رغم صيتها الذائع ،بل تبدو ساعية دائمًا
ّ
بسعر معقول،
إلى تطويره وتوسيعه .كل هذا
ٍ ّ ّ
ال ّ
يعوضه اقتصاديًا للدار ،كما نتخيل ،إل
العدد الكبير من النسخ التي يبيعها كثيرٌ
مــن كتب السلسلة («الـغــريــب» أللبير كامو،
وحده ،باع نحو  9ماليني نسخة منذ نشره).
ْ
كم يبدو مشهد النشر العربي بحاجة إلى دور
وإل ــى ســاســل تنظر إل ــى الـكـتــاب وصناعته
بهذه ّ
الجدية ،وتخرج به من مساحات ُ
الهواة
والضيق االقتصادي إلى رخاء يعود بالنفع
ّ
ليس على الدار فقط ،بل على كل العاملني في
ّ
َ
ً
عالم الكتاب ،بدءًا باملؤلف وانتهاء بأصحاب
امل ـك ـت ـبــات ـ ـ ـ م ــن دون ن ـس ـيــان ال ـ ـقـ ـ ّـراء ،الــذيــن
يجنون ثمار نجاح كهذا.
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ّ
ينظم «المتحف البريطاني» في لندن ،عند
األربعاء المقبل 26 ،من الشهر الجاري،
منصاته على اإلنترنت في معرض هوكوساي:
مساء ،جولة صوتية عبر
السادسة
ّ
ً
ّ
مخصصة لتقديم وشرح رسومات
كل شيء .الجولة
يضم
كتاب الصورة الذي
ّ
ّ
ً
«مفتاحية» في تجربة الفنان الياباني.
خاصة لدى عشر لوحات
المعرض ،مع وقفة
ّ
منذ أمس وحتى الرابع من الشهر المقبلُ ،تقام تظاهرة سقف :مهرجان الثقافة
والفنون السورية في لندن .من عروض المهرجان :حفل موسيقي لـ إبراهيم
كيفو ،وعرض فيلم «أحالم المدينة» لـ محمد ملص ،والوثائقي «عمر أميرالي:
الحزن والزمن والصمت» لـ هالة العبد اهلل ،وحلقة نقاش حول حماية التراث السوري
سيشارك فيها كل من عمار عزوز ،ولينا سنجاب ،ولؤي الحناوي ،وديما مقداد.
يقدم الفنان اللبناني مارسيل خليفة وابنه
في «أوديتوريوم» مدينة لوكسمبرغ،
ّ
بشار ،مع األوركسترا الفيلهارمونية اللوكسمبورغية ،حفًال موسيقيًا بداية من
يقدم العرض مجموعة من ألحان مارسيل
السابعة من مساء بعد غد األحد.
ّ
خليفة بصياغة سيمفونية ،كما يجري تقديم عدد من سولوهات العود والبيانو.

عبر تطبيق «زووم» ،تقام ضمن البرنامج الدوري لقاء (لبنان) ،مساء اليوم ،أمسية
شعرية عن بُعد يشارك فيها كل من جميل داري وسميا صالح من سورية ،ووداد
الحبيب من تونس ،وتوفيق ومان من الجزائر ،ونداء عادل من العراق ،فيما تدير
إدي بندلي.
النقاش رباب شمس الدين .تتضمن األمسية وصالت موسيقية
يؤديها ّ
ّ

