
فـــي الـــحـــرب الـــعـــراقـــيـــة اإليـــرانـــيـــة وهــزيــمــة 
1967، وأيــضــا فــي املــعــارك الــتــي تــحــدث في 
الشوارع ويتناوب عليها البشر في النهار 
 فــي شكل هذا 

ً
ة ــراء  قـ

ّ
والــكــاب فــي الليل. إن

 جانب، 
ّ

ص الذي يستورد العنف من كل
ّ
الن

 
ّ
تـــأخـــذ بـــالـــقـــارئ إلــــى خـــاصـــٍة مـــفـــادهـــا أن

لتحفيز  املثلى  الــروائــي  أداة  بــذاتــه  العنف 
شخصياتِه. إذ في البحث عّما جعل السرد 
غــزيــرًا تــلــقــائــيــا ومــتــنــوعــا فــي روايــــة الــيــوم 
 كي 

ً
الــواحــد، ال يحتاج الــقــارئ وقتا طــويــا

ُيــــدرك املــمــكــنــات الــتــي صنعتها مــشــاهــدات 
العنف لدى الراوي الذي استعاَد ذلك اليوم 

من طفولتِه. 
ها خرجت للتّو من ذاكرة 

ّ
في أحداث يبدو أن

الطفل، على الرغم من مرور السنوات، نجد 
 العنف يبقى جديدًا دوما، فحكاية 

َّ
 ِسِجل

ّ
أن

 لــضــحــايــاه أن يــنــســوا. في 
ُ
الــعــنــف ال تــجــيــز

ل الطفل أولئك الذين يعانون 
ّ
ضوء هذا ُيمث

من عنف يجهلونه. 
تــبــدأ الــحــكــايــة بـــهـــروب الــطــفــل مـــع والــدتــه 
بسبب تعنيف األب لألم أمام أقاربهم الذين 
ّم ما إن تخرج األم 

ُ
كانوا في زيارة عائلية. ث

الرواية  تتحّول  حتى  املنزل  من  طفلها  مع 
إلى مساٍر آسٍر من املشي الذي يرافق السرد. 
يمشي الطفل ووالدته في شــوارع القاهرة، 
تتواتر األسئلة بينهما، وفي تواتر األسئلة 
يــــتــــوارى شـــعـــور الـــطـــفـــل بـــالـــخـــوف. وبــعــد 
ُيــداري شعوره بالتعب  ساعاٍت من املشي، 
وراء سؤاله عن الوجهة، ما يدفع والدته إلى 

الغضب منه. 
فالكنيسة التي لجأت إليها لم تستقبلهما، 
لــكــون املــنــزل يقع فــي مناطق نــفــوذ كنيسة 
ها هاربة من منزل زوجها، وهذا 

ّ
أخرى، وألن

الــــرّب. إذًا، بـــات الــقــارئ   خـــارج إرادة 
ٌ
َحــــَدث

 
ّ
 األم ال تملك وجهة لهروبها. لكن

ّ
يعرف أن

الطفل يخشى ذلك وال يعرفه. 
ــراوي ســرد  ــ خـــال ســاعــات الـــهـــروب أعــــاد الـ
ــدات قـــاســـيـــة مــــن ســــنــــوات الــطــفــولــة  ــاهـ ــشـ مـ

املـــبـــكـــرة، وقــــد تــقــاطــعــت مـــع أحـــــداث رافــقــت 
ِلّصة،  ما 

ُ
أ مسيره مع والدته. وهو يكتشف 

ِة من اعتاد 
ّ
تسرق من محات األلبسة بخف

الظفر بمعارك صغيرة.
الــطــفــل، شـــجـــارات األب مـــع األم،  يــســتــعــيــد 
وكاهما استخدمه شاهدًا على تلك العاقة 
الــتــي لـــن تــصــل إلــــى نــهــايــة إال بــمــوت أحــد 
 
ُ
طرفيها. فالسيدة املسيحية املصرية تبحث
عن خاٍص من زواجها، ال يتوافر لها سوى 

إن لجأت إلى الجامع الكبير. 
ــهــــــا( إلـــى  ــّيــــد املــــصــــري )زوجــــ ــع الــــســ مــــا دفــــ
اســتــدعــاء أقــاربــهــا، الــذيــن َعـــَرضـــوا إخـــراج 
 جـــســـدهـــا. فــــي مــشــهــد انــتــحــار 

َ
ــن ــ ــ الــــجــــان ِم

ــروٍّ وبــــــــارد، يــوصــل  ــتــ األم، وهـــــو مــشــهــد مــ
ــِه. فــي  ــ ــاالتـ ــ ــبـ ــ ــويــــس حـــقـــيـــقـــة املــــــــوت وال مـ لــ
تـــصـــويـــرِه لــلــجــســد، ألمــــاراتــــِه وانـــفـــعـــاالتـــِه، 
يخبرنا لويس ببراعٍة عن جسٍد ال يريُد أن 
في  رغبتُه  انطفأت  املــوت، عن جسٍد  يقاوم 
امــــرأة، مهمتُه فــقــط، أن  الــحــيــاة. فهو جسد 
ف بني الوالءات، وبني بيوت الجيران 

َ
اذ

َ
ق

َ
ُيت

واإلرســـالـــيـــات، وبـــني الــبــيــت والــــشــــارع. في 
ــهـــروب الــكــبــيــر، الــــذي يــشــبــه ســفــرًا  غــمــرة الـ

سومر شحادة

ــــب املــــصــــري  ــاتـ ــ ــكـ ــ يــــحــــكــــي لــــنــــا الـ
شادي لويس )1978( في روايتِه 
للخليقة  موجز  »تاريخ  األخيرة 
2021( حكاية  العني،  )دار  القاهرة«  وشــرق 
 ما تتضمنه مفردة 

ّ
الثقافة بكل العنف في 

شاسعة مثل »الثقافة« من مكّونات، فاللغة 
والــــديــــن والــســلــطــة والــعــائــلــة حـــاضـــرة في 
 على تلك 

ٌ
حكاية العنف هــذه. الــروايــة مثال

املشقة التي يتكّبد عناءها الناس في شرق 
الــقــاهــرة، وفــي غــربــهــا، ولــربــمــا امــتــدادًا إلى 

الخليقة برّمتها. 
التاريخ الذي يوجزه لويس في روايتِه هو 
تاريخ العنف، العنف في السرديات الكبرى 
- ومــنــهــا الــنــصــوص الــديــنــيــة - الــتــي تؤثر 
والعنف  العصور،  امــتــداد  على  الثقافة  في 
الــيــومــي الــتــراتــبــي الـــذي ينتقل فــي األســـرة 
من األب إلى األم، ومن األم إلى الطفل، ومن 

الطفل إلى الحيوانات. 
ونــــراه فــي الــخــارج ينتقل مــن الــجــيــش إلــى 
الـــشـــرطـــة، ومــــن الــشــرطــة إلــــى الـــنـــاس. نـــراه 
ــقــــّدس إلــى  يــنــتــقــل فـــي الــلــغــة مـــن الـــنـــص املــ

الكاهن، ومن الكاهن إلى الرعية. 
نـــــراه فـــي الــــروايــــة حـــروبـــا بـــني الــــــدول كما 

هزيمة شاملة أمام الـعنف تبدأ الحكاية بهروب 
الطفل مع والدته بسبب 

تعنيف األب لألم أمام 
أقاربهم الذين كانوا في 

زيارة عائلية. ثُّم ما إن 
تخرج األم مع طفلها 

من المنزل حتى تتحّول 
الرواية إلى مسارٍ آسٍر من 

المشي يرافق السرد في 
شوارع القاهرة التي نراها 

بعيني طفل خائف

يشير المعّداوي إلى 
أن مشكلة التشابه 

والتكرار التي تواجه 
الشعر التقليدي العربي 
المعاصر، ليست بسبب 

المدرسة أو االتجاه، 
بل بسبب الشعراء 

أنفسهم

في غياب الفرادة األدبية

تاريخ شادي لويس الموجز للخليقة وشرق القاهرة

التاريخ الذي 
يوجزه لويس في روايتِه 

هو تاريخ العنف

بدأت الرواية العربية 
أيضًا تعاني من تشابه 

األساليب

يعترف بهزيمة شاملة 
منذ نهاية الثمانينيات في 

مصر

ــي مــصــري من  ــاف ــح كــاتــب وص
درس   ،1978 عام  القاهرة  مواليد 
الهندسة في جامعة عين شمس، 
شرق  جامعة  في  النفس  وعلم 
اإلنكليزية  باللغتين  يكتب  لــنــدن. 
والعربية، صدر له باإلنكليزية »فوكو 
وثالث   ،)2018( التحرير«  ميدان  في 
الرب«  »طرق  هي:  بالعربية،  روايات 
خط  و»على   ،)2018 خــان،  )الكتب 
جرينتش« )دار العين، 2019(، و»تاريخ 
القاهرة«  وشــرق  للخليقة  موجز 

)دار العين، 2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

إطاللةقراءة

فعاليات

من أسفار الخليقة، وفي يوم يشهد أعمال 
عنف ديني يستعيد الراوي ذكرى الحروب 
ه 

ّ
مع »إسرائيل«، وال سيما هزيمة 1967. إن

 الــكــاتــب يــســتــخــدم ذاكــــرة الطفل 
ّ
طــفــل، لــكــن

العارية وعيا، كي  الحوادث  اكتست  بعدما 
بهزيمة شاملة شهد فصواًل منها  يعترف 
عــدا عن  فــي مصر.  الثمانينيات  نهاية  فــي 

مـــهـــارة لـــويـــس فـــي بـــنـــاء مــشــاهــد حــيــاتــيــة 
ة، وبناء جملة سردية بسيطة 

ّ
تلقائية ودال

 ما ينتظر القارئ معرفتُه عن تاريخ 
ّ

تقّدم كل
العائلة  وعن  النفسي،  وبنائها  الشخصية 
واالجتماعي  السياسي  وسياقها  املصرية 

وأنماط تدّينها. 
التي  تلك  حتى   - الحكايات  يستخدم  فهو 
تبدو مفككة ومن دون سؤال جوهري - في 
الــوصــول إلــى ســرد منضبط غير انفعالي، 
 حــدث فيِه يــنــدرج فــي حــدٍث أوســع منه. 

ّ
كــل

مؤسسة  فــي  الــتــراتــبــي  العنف  حكاية  مثل 
الحكومة بني األطفال  األيتام حيث فصلت 
ومسيحيني،  مسلمني  ديــانــاتــهــم،  بــحــســب 

إلى جانب من ال يعرفون دياناتهم. 
الــتــجــنــيــد  ــــن  عـ ــة  ــايـ ــكـ لــــويــــس حـ أورد  ــا  ــمـ كـ
 عــن فصل بــني الضباط 

ُ
االجــبــاري تــتــحــدث

وأولئك  مني، 
ّ
املتعل غير  والجنود  املتعلمني 

ــّيــــني أو ال.  مــ
ُ
أ ــوا  ــانـ يـــعـــرفـــون إن كـ ــذيـــن ال  الـ

بذلك فهي رواية عن العنف، عن االستبعاد 
ــــرز للحكايات  املـــثـــال األبـ ــا  أّمــ والــتــصــنــيــف. 
ــبـــدو مــــن غـــيـــر طــــائــــل، فـــهـــي حــكــايــة  ــتـــي تـ الـ
رجائي الذي تاه في شوارع القاهرة بسبب 

بناء الشركة السويسرية لحّيني متشابهني. 
كــان رجــائــي يــزور العائلة املصرية، ودخــل 
 حكاية هذه 

ّ
أن نــدرك  وبــذلــك  حّيا مشابها، 

العائلة في الشارع رقم 30، يمكن أن تكون 
ها حكاية الجميع.

ّ
حكاية أي منزل آخر، إن

ــــب الــــتــــقــــنــــيــــات الـــــســـــرديـــــة الـــتـــي  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
يستخدمها صاحب »طرق الرب« من تناص 
حــكــايــات  وإدراج  مـــقـــّدســـة،  نـــصـــوص  ــع  مــ

فرعية، وتوثيق معلومات. 
لتبديد  تقنياتِه  يبتكر  بـــدورِه  ــراوي  الـ  

ّ
فــإن

ــوم، وتـــبـــديـــد قـــســـوة الـــطـــفـــولـــة؛ إذ  ــيــ ثــقــل الــ
ــــد خــــطــــواتــــِه داخـــــــل املـــنـــزل  ــــي عـ يـــنـــشـــغـــل فـ
وخــارجــه. حتى فــي أكثر املــواقــف صعوبة، 
ــه مـــن االنــفــجــار  ــدتــ وهــــو يـــهـــرب بــرفــقــة والــ
اس، كان الطفل يعّد الخطوات. وعندما 

ّ
والن

 كنيسته أقرب ملنزلهم 
ّ
يرّد على الكاهن بأن

من الكنيسة في الحّي اآلخر بثاث خطوات، 
 ُحّجتُه تنتمي إلى عاملِه وحسب، 

ّ
يكتشف أن

فـــيـــمـــا لـــلـــكـــبـــار ُحـــــَجـــــٌج مــخــتــلــفــة تــكــشــفــهــا 
األدب  ويعيدها  للطفل،  الــقــادمــة  الــســنــوات 

إلى الواجهة.
)كاتب من سورية(

وصفة الشعر

الثالثاء  مساء  من  السادسة  عند  الدوحة،  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تنّظم 
الُمضلّلة  المعلومات  مكافحة  اإلخباري:  الوعي  رّواد  بعنوان  ندوة  المقبل، 
واألخبار الزائفة والتحيُّز. يشارك في الندوة كّل من الباحثين واإلعالميين باتريشيا 

هنت، وغلين هاربر، وعبد السالم رزّاق، وجون سيلفا، وإليا يابلوكوف.

تقيم »فرقة شهبا إلحياء التراث« عند التاسعة والنصف من مساء الخميس المقبل 
حفًال موسيقيًا بعنوان ليالي األُنس في بيروت على خشبة مسرح »مترو المدينة« 
في العاصمة اللبنانية. تتكّون الفرقة من العازفين محمد نّحاس )قانون(، ومحمد 

خير نحاس )ناي/ الصورة(، وعلي عبدو )تشيلّو( وإبراهيم سكري )إيقاع(.

حتى الثالثين من الشهر الجاري، تتواصل فعاليات الدورة األولى من معرض البصرة 
الدورة  تحمل  العراقية.  المدينة  في  أمس  أول  انطلقت  التي  للكتاب  الدولي 
بدر شاكر السيّاب )1926 ـ 1964/ الصورة( حيث توزّع  الحالية اسم الشاعر العراقي 
حول  نقدية  جلسات  عّدة  وتقام  المطر«،  »أنشودة  ديوانه  من  جديدة  طبعة 

دور السياسة في حركة تجديد الشعر العربي في منتصف القرن الماضي.

اليوم، لقاًء افتراضيًا  تنّظم »جامعة ديوك« األميركية، عند السادسة من مساء 
شريتح  وألكسندرا  أيوب  ديما  بمشاركة  الترجمة  في  العربي  األدب  بعنوان 
الجمهور  يقرأ  كيف  مثل:  أسئلة  الندوة  تناقش  هارتمان.  وميشيل  )الصورة( 
العربي  للمجتمع  وفيّة  نظرة  الترجمات  هذه  تقّدم  هل  المترجمة؟  النصوص 

وثقافته؟

ممدوح عزام

ني صادفت اسم الناقد املصري 
ّ
أن أذكر 

الكثير  في   )1965-1920( املعّداوي  أنــور 
من الكتب واملــقــاالت والــدراســات، لكثير 
ـــاد املـــصـــريـــني، مـــن بـــني أولــئــك 

ّ
ــق ــنـ مـــن الـ

ــاؤوا مـــن بــعــده،  ــ الـــذيـــن عـــاصـــروه، أو جـ
ــن كــتــبــه  ــ ــر عـــلـــى أّي مـ ــثــ ــم أعــ ــ ــــي لـ

ّ
ــن ــكــ ولــ

النقدية، وهي ثاثة فقط. ومن الواضح 
الــنــاقــد مكانة نقدية  لــهــذا  أنــهــا ضمنت 
وأدبـــيـــة شـــديـــدة األهـــّمـــيـــة فـــي الــتــاريــخ 
 

ّ
الــحــديــث، يلمسها كــل الــعــربــي  ــــي  األدبـ

َمن راجع الكتابة النقدية العربية، حيث 
كان للمعداوي تأثير كبير وواضــح في 
حقبة الخمسينيات من القرن العشرين، 
ـــاد آخـــريـــن ال 

ّ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى أســـمـــاء نـــق

محمود  مثل  بالطبع،  تجاهلهم  يمكن 
ــنـــدور ولــويــس  أمــــني الـــعـــالـــم ومــحــمــد مـ

عوض وعبد القادر القط وغيرهم.
ــقـــدي الـــثـــالـــث،  ــنـ  قـــــــراءة كـــتـــابـــه الـ

ّ
ــل ــعــ ولــ

طــبــعــة  )صــــــــدرت  األدب«  فــــي  »كـــلـــمـــات 
»مؤّسسة  عــن  حــديــثــا،  مــنــه،  إلكترونية 
هنداوي«( تجعلك تعيد النظر أيضا في 
املــكــانــة، إذ رغــم مــرور أكثر مــن خمسني 
عــامــا عــلــى صــــدور الــطــبــعــة األولـــــى من 
 بعد 

ً
الكتاب، وهــي طبعة صــدرت أصــا

ــزال املــقــاالت التي  ــّداوي، ال تـ ــعـ رحــيــل املـ
ــّدة املـــوضـــوعـــات  كــتــبــهــا راهــــنــــة، ال لــــجــ
وحــســب، بــل ألصــالــة الــنــظــر واملــعــالــجــة 
ــكـــشـــف الـــــــقـــــــراءة عــمــق  أيـــــضـــــا. حــــيــــث تـ
أفكاره، وبراعتها، وقدراته على تحليل 
النصوص األدبية، واملواقف اإلنسانية، 
بــفــكــر جــديــد ومــخــالــف مـــن جــهــة، بــقــدر 
مـــا هـــو مــشــَبــع بــاملــعــانــي الــعــمــيــقــة من 
 الــنــظــر عــن احتمال 

ّ
جــهــة ثــانــيــة، بــغــض

االختاف مع كتاباته.
ــرز األفـــكـــار الــنــقــديــة  ــدة مـــن أبــ ــ وفـــي واحـ
وأكــثــرهــا أصــالــة فــي هــذا الــكــتــاب، وهو 
ــر والـــقـــصـــة  ــعـ ــّم دراســــــــــات فــــي الـــشـ يــــضــ
واملــــســــرح والــــــروايــــــة، يــشــيــر املــــعــــّداوي 
إلــــى املــشــكــلــة الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي تــواجــه 
الشعر التقليدي العربي املعاصر، وهي 
ــكــــرار، حــيــث يــفــتــقــر إلــى  ــتــ الــتــشــابــه والــ
الــتــنــّوع والـــفـــرادة، ال بسبب املــدرســة أو 
االتجاه الذي ينتمي إليه الشعراء، حيث 
الــخــطــابــيــة والــتــقــريــر وجـــزالـــة األلـــفـــاظ 
املتحّرر  الوجداني  التعبير  تطغى على 
مــن شـــروط الــشــعــر املــســبــقــة، بــل بسبب 

. وهــــو بـــهـــذا املــعــنــى 
ّ

وطـــابـــعـــه املـــســـتـــقـــل
يحاول، أو حاول، أن يؤّسس ملا يمكن أن 
نسّميه الشخصية الشعرية، أي سمات 
الـــتـــي ال تشبه  الــشــاعــر وخــصــوصــيــتــه 
أي شاعر آخــر. يمكن تتّبع التشابه في 

مــعــظــم الـــفـــنـــون، بـــل قـــد يــكــون الــتــشــابــه 
ـــاب 

ّ
ــت ــكـ ــر مــــا يــــواجــــه الـ والــــتــــكــــرار أخــــطــ

واحدة  تكون  وقد  والفنانني،  والشعراء 
من املشكات التي تواجه الشعر العربي 
الــيــوم ـ بــل إن الــروايــة بـــدأت تعاني من 
 االســتــخــدام 

ّ
تــشــابــه األســـالـــيـــب فـــي ظــــل

الفرادة األدبية،  ـ غياب  غة 
ّ
لل شبه اآللــي 

والشخصية الشعرية ذات الخصوصية 
الــتــي تــرفــض الــتــكــرار. وهـــي مشكلة لم 
يــتــصــدَّ لتحليلها والــبــحــث عــن أشــكــال 
يها في الفنون الكتابية والبصرية 

ّ
تجل

العربية، النقُد العربي بعد.
)روائي من سورية(

الــشــعــراء أنــفــســهــم. املـــاحـــظ، كــمــا يقول 
املعّداوي، أن انتماء الكاتب أو الفنان إلى 
ــجــاه، في الغرب 

ّ
أي مدرسة أدبــيــة، أو ات

، مــثــل الــســريــالــيــة أو الـــوجـــوديـــة، 
ً
ــثـــا مـ

ــه(  ــنـ فـ )أو  ــتــــابــــتــــه  كــ ســـــمـــــات  يـــنـــفـــي  ال 
الــشــخــصــيــة. ولــهــذا كـــان جــمــيــع األدبــــاء 
ــلــون »الــظــاهــرة 

ّ
هــنــاك، حــســب رأيــــه، يــمــث

الــفــن، ونــعــنــي بها  تــاريــخ  الجميلة فــي 
ظاهرة االستقال واألصالة«.

ــارز الــــذي يــمــكــن أن  ــبـ هــــذا هـــو املـــأخـــذ الـ
يطاول أي جنس أدبــي، إذ إن أهم قيمة 
 

ّ
فنية لشعرنا املعاصر هي أن يكون لكل

املتمّيز،  ولــونــه  الــخــاص،  شــاعــر طعمه 

أنور المعّداوي

Friday 22 October 2021 Friday 22 October 2021
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شادي لويس

سيدني ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
إعداد قصائد كتبتها أخيرًا للنشر.

■ ما آخر عمل صدر لك، وما عملك القادم؟
- بالعربية صدر لي عن منشورات ضفاف، في 
بيروت، املجلد السادس من أعمالي الشعرية 
الــكــامــلــة. وهــــو يـــضـــّم خــمــســا مـــن مجاميعي 
ــبــــل، وهــــي:  ــنـــشـــر مــــن قــ ـ

ُ
ــتــــي لــــم ت الـــشـــعـــريـــة الــ

»شــخــصــيــات حـــروفـــيـــة«، »وكــــــان لـــه حــــرف«، 
ــال لـــي حـــرفـــي«، »فــتــنــة الـــحـــرف«، و»حـــرف  »قــ
ــمـــس«. وبــاإلنــكــلــيــزيــة صـــــدرت لـــي في  مـــن شـ
أســتــرالــيــا حــيــث أقــيــم مــجــمــوعــتــي »حــيــاتــي، 
اخترتها من  أربعني قصيدة  لتضّم  حياتي!« 

شعري وترجمتها بنفسي إلى اإلنكليزية. 

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
ــا راٍض عـــن نــتــاجــي الــشــعــري  الــحــمــد لـــلـــه، أنــ
فيه مسارًا شعريا  بــه، ألنني رسمُت  وسعيد 
خــاصــا بـــي، فــكــان مــســار الــشــعــريــة الحروفية 
كينونة  الــحــرف عندي  الصوفية، حتى صــار 
مـــتـــعـــددة الــــرمــــوز واملـــســـتـــويـــات، كــاملــســتــوى 

ــولـــي، الـــتـــرمـــيـــزي،  ــفـ ــطـ ــاعـــي، الـ ــنـ ــقـ الـــــداللـــــي، الـ
الــخــارقــي،  الـــروحـــي،  األســـطـــوري،  التشكيلي، 
وقد  اإليقاعي.  التراثي،  الطلسمي،  السحري، 
بدأُت ذلك منذ مجموعتي األولى: »تفاصيل« 
1976، وواصلته بإصراٍر ومثابرٍة وتحدٍّ عبر 
»النقطة«،  »نــون«،  مثل  25 مجموعة شعرية، 
ــراب«،  ــ ــغــ ــ ــ »شــــجــــرة الــــــحــــــروف«، »الـــــحـــــرف وال
»مواقف األلف«، »في مرآة الحرف«، »حرف من 
ــدات الستة مــن أعمالي 

ّ
مـــاء«، وأصـــدرت املــجــل

رجمْت إلى الفرنسية 
ُ
عرّية الكاملة، التي ت

ّ
الش

واإليطالّية واإلنكليزّية واألوردّية واإلسبانّية 
والفارسّية والكردّية. ونلت جائزة اإلبداع عام 
ِتيَرْت قصائدي ضمن أفضل 

ْ
اخ 1999. مثلما 

الــقــصــائــد األســتــرالــّيــة املــكــتــوبــة بــاإلنــكــلــيــزّيــة 
عــامــّي 2007 و 2012 على الــتــوالــي. ومــن ِنَعم 
ــــدر 13 كـــتـــابـــا نــقــدّيــا  ــذلـــك أن صـ ــّي كـ ــلـ ــه عـ ــلـ الـ
ــات  ــدراسـ عـــن تــجــربــتــي، مـــع عــــدد كــبــيــر مـــن الـ
وقشت الكثير من رسائل 

ُ
النقدّية واملقاالت، ون

ــراق  ــعـ املــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه عــنــهــا فــــي الـ
والجزائر واملغرب وتونس وإيران والهند. 

■ لــو قــّيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، فـــأي مــســار كنت 
ستختار؟

لــن أخــتــار ســوى مــا اخــتــرت. هــذا على صعيد 
بــدأت  كنت  الحياة  صعيد  على  لكن  الكتابة، 

حياة أخرى مختلفة تماما.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 

سريعة عن انشغاالته 
اإلبداعية وجديد إنتاجه 

وبعض ما يوّد مشاطرته 
مع قرّائه

رسمُت مسارًا شعريًا خاصًا 
بي هو مسار الشعرية 

الحروفية الصوفية

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
إلــى أســوأ وا  العالم يسير لألسف من َسّيئ 
أسفاه! على صعيد املناخ والعاقات الدولية 
والتطرف والعنصرية تبدو الصورة كالحة! 
كيف لنا أن نخفف من غلواء كل هذه الرداءة 
بقسوة  تحاصرنا  التي  واألنانية  والتفاهة 

وتحاصر األرض كلها؟ 
ولاجئني  ابتسامتها  لـــألرض  نعيد  كــيــف 
أحامهم  وللفقراء  بني 

َ
وللمعذ وللمشردين 

الـــتـــي ُســـرقـــت فـــي وضــــح الـــنـــهـــار؟ هــــذه هي 
مواجهتها،  مــن  الجميع  يــفــّر  الــتــي  األسئلة 
الــتــي ال  ــة 

ّ
الــخــف وإن واجــهــوهــا فبكثير مــن 

حتمل!
ُ
ت

وقفة
أديب كمال الدينمع

أديب كمال الدين

ومترجم وصحافي  الدين شاعر  كمال  أديــب 
ُوِلــد عام  العراق مقيم حاليًا في أستراليا.  من 
واالقــتــصــاد  اإلدارة  كــلــيــة  مـــن  تــخــرج   ،1953
عــلــى  ــل  ــام 1976، وحـــصـ ــ عـ ــغــــداد  بــ بــجــامــعــة 
بكالوريوس في االقتصاد، كذلك حصل على 
 1999 عــام  اإلنكليزي  األدب  فــي  بكالوريوس 
أيــضــًا، وعلى  بــغــداد  بجامعة  اللغات  كلية  مــن 
دبـــلـــوم الــتــرجــمــة الـــفـــوريـــة مـــن املــعــهــد التقني 
لوالية جنوب أستراليا 2005. نشر شعره منذ 
منتصف السبعينيات، وأصدر أخيرًا املجلدات 
رجمت 

ُ
ت الــكــامــلــة.  الشعرية  أعــمــالــه  مــن  الستة 

أعماله إلى العديد من لغات العالم.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


