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تاريخ شادي لويس الموجز للخليقة وشرق القاهرة

قراءة
تبدأ الحكاية بهروب
الطفل مع والدته بسبب
تعنيف األب لألم أمام
أقاربهم الذين كانوا في
م ما إن
زيارة عائلية .ثُ ّ
تخرج األم مع طفلها
تتحول
من المنزل حتى
ّ
آسر من
الرواية إلى مسارٍ ٍ
المشي يرافق السرد في
شوارع القاهرة التي نراها
بعيني طفل خائف
سومر شحادة

يـ ـحـ ـك ــي ل ـ ـنـ ــا ال ـ ـكـ ــاتـ ــب امل ـ ـصـ ــري
شادي لويس ( )1978في روايتهِ
األخيرة «تاريخ موجز للخليقة
وشــرق القاهرة» (دار العني )2021 ،حكاية
ّ
العنف في الثقافة بكل ما تتضمنه مفردة
ّ
شاسعة مثل «الثقافة» من مكونات ،فاللغة
وال ــدي ــن وال ـس ـل ـطــة وال ـعــائ ـلــة ح ــاض ــرة في
ٌ
حكاية العنف هــذه .الــروايــة مثال على تلك
ّ
يتكبد عناءها الناس في شرق
املشقة التي
الـقــاهــرة ،وفــي غــربـهــا ،ولــربـمــا ام ـتــدادًا إلى
الخليقة ّ
برمتها.
التاريخ الذي يوجزه لويس في روايتهِ هو
تاريخ العنف ،العنف في السرديات الكبرى
 ومـنـهــا الـنـصــوص الــديـنـيــة  -ال ـتــي تؤثرفي الثقافة على امـتــداد العصور ،والعنف
الـيــومــي الـتــراتـبــي ال ــذي ينتقل فــي األس ــرة
من األب إلى األم ،ومن األم إلى الطفل ،ومن
الطفل إلى الحيوانات.
ون ــراه فــي ال ـخــارج ينتقل مــن الـجـيــش إلــى
ال ـش ــرط ــة ،وم ــن ال ـشــرطــة إل ــى الـ ـن ــاس .ن ــراه
يـنـتـقــل ف ــي ال ـل ـغــة م ــن ال ـن ــص املـ ـق ـ ّـدس إلــى
الكاهن ،ومن الكاهن إلى الرعية.
ن ـ ــراه ف ــي الـ ــروايـ ــة ح ــروب ــا ب ــن الـ ـ ــدول كما
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هزيمة شاملة أمام الـعنف
ف ــي الـ ـح ــرب ال ـع ــراق ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة وهــزي ـمــة
 ،1967وأيـضــا فــي املـعــارك الـتــي تـحــدث في
الشوارع ويتناوب عليها البشر في النهار
ً
ّ
وا ّلـكــاب فــي الليل .إن ق ــراءة فــي شكل هذا
ّ
النص الذي يستورد العنف من كل جانب،
ّ
ت ــأخ ــذ ب ــال ـق ــارئ إلـ ــى خ ــاص ــةٍ م ـف ــاده ــا أن
العنف بــذاتــه أداة الــروائــي املثلى لتحفيز
شخصياتهِ  .إذ في البحث ّ
عما جعل السرد
غــزي ـرًا تـلـقــائـيــا ومـتـنــوعــا فــي روايـ ــة الـيــوم
ً
الــواحــد ،ال يحتاج الـقــارئ وقتًا طــويــا كي
ُي ــدرك املـمـكـنــات الـتــي صنعتها مـشــاهــدات
َ
استعاد ذلك اليوم
العنف لدى الراوي الذي
من طفولتهِ .
في أحداث يبدو ّأنها خرجت ّ
للتو من ذاكرة
الطفل ،على الرغم من مرور السنوات ،نجد
َّ
ّ
أن ِس ِجل العنف يبقى جديدًا دومًا ،فحكاية
ُ
الـعـنــف ال تـجّـيــز لـضـحــايــاه أن يـنـســوا .في
ضوء هذا ُيمثل الطفل أولئك الذين يعانون
من عنف يجهلونه.
ت ـبــدأ ال ـح ـكــايــة ب ـه ــروب ال ـط ـفــل م ــع والــدتــه
بسبب تعنيف األب لألم ُأمام أقاربهم الذين
كانوا في زيارة عائلية .ث ّم ما إن تخرج األم
ّ
تتحول الرواية
مع طفلها من املنزل حتى
آسر من املشي الذي يرافق السرد.
إلى
مسار ٍ
ٍ
يمشي الطفل ووالدته في شــوارع القاهرة،
تتواتر األسئلة بينهما ،وفي تواتر األسئلة
ي ـ ـتـ ــوارى شـ ـع ــور ال ـط ـف ــل ب ــالـ ـخ ــوف .وب ـعــد
ساعات من املشيُ ،يــداري شعوره بالتعب
ٍ
وراء سؤاله عن الوجهة ،ما يدفع والدته إلى
الغضب منه.
فالكنيسة التي لجأت إليها لم تستقبلهما،
لـكــون املـنـ ّـزل يقع فــي مناطق نـفــوذ كنيسة
أخرى ،وألنها هاربة من منزل زوجها ،وهذا
َحـ ـ َـد ٌث خ ــارج إرادة الـ ـ ّ
ـرب .إذًا ،ب ــات الـقــارئ
ّ
ّ
يعرف أن األم ال تملك وجهة لهروبها .لكن
الطفل يخشى ذلك وال يعرفه.
خ ــال ســاعــات ال ـه ــروب أع ــاد ال ـ ــراوي ســرد
مـ ـش ــاه ــدات ق ــاس ـي ــة م ــن سـ ـن ــوات ال ـط ـفــولــة

كــاتــب وصــحــافــي مــصــري من
مواليد القاهرة عام  ،1978درس
الهندسة في جامعة عين شمس،
وعلم النفس في جامعة شرق
لــنــدن .يكتب باللغتين اإلنكليزية
والعربية ،صدر له باإلنكليزية «فوكو
في ميدان التحرير» ( ،)2018وثالث
روايات بالعربية ،هي« :طرق الرب»
(الكتب خــان ،)2018 ،و«على خط
جرينتش» (دار العين ،)2019 ،و«تاريخ
موجز للخليقة وشــرق القاهرة»
(دار العين.)2021 ،

وقفة
مع

في غياب الفرادة األدبية

وصفة الشعر
ال ـش ـعــراء أنـفـسـهــم .امل ــاح ــظ ،كـمــا يقول
ّ
املعداوي ،أن انتماء الكاتب أو الفنان إلى
ّ
أي مدرسة أدبـيــة ،أو اتـجــاه ،في الغرب
ً
م ـث ــا ،م ـثــل ال ـســريــال ـيــة أو ال ــوج ــودي ــة،
ال يـ ـنـ ـف ــي سـ ـ ـم ـ ــات كـ ـت ــابـ ـت ــه (أو ف ـن ــه)
ـان جـمـيــع األدب ــاء
الـشـخـصـيــة .ول ـهــذا ك ـ ّ
ه ـنــاك ،حـســب رأي ــه ،يـمــثـلــون «الـظــاهــرة
الجميلة فــي تــاريــخ ال ـفــن ،ونـعـنــي بها
ظاهرة االستقالل واألصالة».
ه ــذا ه ــو امل ــأخ ــذ ال ـب ــارز الـ ــذي يـمـكــن أن
يطاول أي جنس أدبــي ،إذ إن أهم قيمة
ّ
فنية لشعرنا املعاصر هي أن يكون لكل
ّ
املتميز،
شــاعــر طعمه ال ـخــاص ،ولــونــه

ّ
وط ــاب ـع ــه امل ـس ـت ـق ــل .وهـ ــو ب ـه ــذا املـعـنــى
ّ
يحاول ،أو حاول ،أن يؤسس ملا يمكن أن
ّ
نسميه الشخصية الشعرية ،أي سمات
ال ـشــاعــر وخـصــوصـيـتــه ال ـت ــي ال تشبه
أي شاعر آخــر .يمكن ّ
تتبع التشابه في

بدأت الرواية العربية
أيضًا تعاني من تشابه
األساليب

مـعـظــم ال ـف ـن ــون ،ب ــل ق ــد ي ـكــون الـتـشــابــه
ّ
وال ـ ـت ـ ـكـ ــرار أخـ ـط ــر مـ ــا يـ ــواجـ ــه ال ـك ــت ــاب
والشعراء والفنانني ،وقد تكون واحدة
من املشكالت التي تواجه الشعر العربي
الـيــوم ـ بــل إن الــروايــة ب ــدأت تعاني من
ّ
ت ـشــابــه األس ــال ـي ــب ف ــي ظ ــل االس ـت ـخــدام
ّ
شبه اآللــي للغة ـ غياب الفرادة األدبية،
والشخصية الشعرية ذات الخصوصية
ال ـتــي تــرفــض ال ـت ـكــرار .وه ــي مشكلة لم
يـتـصـ َّـد لتحليلها والـبـحــث عــن أشـكــال
ّ
تجليها في الفنون الكتابية والبصرية
ُ
النقد العربي بعد.
العربية،
(روائي من سورية)

ممدوح عزام

ـداث راف ـقــت
امل ـب ـك ــرة ،وق ــد تـقــاطـعــت م ــع أح ـ ـ ُ
يكتشف أمًا ِل ّصة،
مسيره مع والدته .وهو
ّ
تسرق من محالت األلبسة بخفةِ من اعتاد
الظفر بمعارك صغيرة.
يـسـتـعـيــد ال ـط ـفــل ،شـ ـج ــارات األب م ــع األم،
وكالهما استخدمه شاهدًا على تلك العالقة
ال ـتــي ل ــن ت ـصــل إل ــى ن ـهــايــة إال ب ـمــوت أحــد
ُ
طرفيها .فالسيدة املسيحية املصرية تبحث
خالص من زواجها ،ال يتوافر لها سوى
عن
ٍ
إن لجأت إلى الجامع الكبير.
مـ ــا دفـ ـ ــع الـ ـس ـ ّـي ــد امل ـ ـصـ ــري (زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا) إل ــى
اس ـتــدعــاء أقــارب ـهــا ،الــذيــن َع ـ َـرض ــوا إخ ــراج
َ
الـ ـج ــان ِم ـ ــن ج ـس ــده ــا .ف ــي م ـش ـهــد ان ـت ـحــار
ٍّ
األم ،وه ـ ــو م ـش ـهــد مـ ـت ــرو وبـ ـ ـ ــارد ،يــوصــل
لـ ــويـ ــس ح ـق ـي ـق ــة املـ ـ ـ ــوت وال م ـ ـبـ ــاالتـ ــهِ  .فــي
ـره لـلـجـســد ،ألمـ ــاراتـ ــهِ وان ـف ـع ــاالت ــهِ ،
ت ـص ــوي ـ ِ
ُ
يريد أن
جسد ال
يخبرنا لويس ببراعةٍ عن
ٍ
ُ
رغبته في
جسد انطفأت
يقاوم املــوت ،عن
ٍ
ُ
مهمته فـقــط ،أن
الـ َحـ َيــاة .فهو جسد ام ــرأة،
َ
ُيتقاذف بني الوالءات ،وبني بيوت الجيران
واإلرس ــالـ ـي ــات ،وب ــن الـبـيــت والـ ـش ــارع .في
غ ـمــرة ال ـه ــروب الـكـبـيــر ،الـ ــذي يـشـبــه سـفـرًا

التاريخ الذي
روايته
يوجزه لويس في
ِ
هو تاريخ العنف
يعترف بهزيمة شاملة
منذ نهاية الثمانينيات في
مصر

من أسفار الخليقة ،وفي يوم يشهد أعمال
الحروب
عنف ديني يستعيد الراوي ذكرى
ّ
مع «إسرائيل» ،وال سيما هزيمة  .1967إنه
ّ
طـفــل ،لـكــن الـكــاتــب يـسـتـخــدم ذاكـ ــرة الطفل
بعدما اكتست الحوادث العارية وعيًا ،كي
ً
يعترف بهزيمة شاملة شهد فصوال منها
فــي نهاية الثمانينيات فــي مصر .عــدا عن

مـ ـه ــارة ل ــوي ــس ف ــي ب ـن ــاء م ـشــاهــد حـيــاتـيــة
ّ
تلقائية ودالة ،وبناء جملة سردية بسيطة
ّ ّ
ُ
تقدم كل ما ينتظر القارئ معرفته عن تاريخ
الشخصية وبنائها النفسي ،وعن العائلة
املصرية وسياقها السياسي واالجتماعي
وأنماط ّ
تدينها.
فهو يستخدم الحكايات  -حتى تلك التي
تبدو مفككة ومن دون سؤال جوهري  -في
الــوصــول إلــى ســرد منضبط غير انفعالي،
ّ
ـدث أوســع منه.
كــل حــدث فيهِ يـنــدرج فــي حـ ٍ
مثل حكاية العنف الـتــراتـبــي فــي مؤسسة
األيتام حيث فصلت الحكومة بني األطفال
بـحـســب ديــانــات ـهــم ،مسلمني ومسيحيني،
إلى جانب من ال يعرفون دياناتهم.
كـ ـم ــا أورد ل ــوي ــس حـ ـك ــاي ــة عـ ــن ال ـت ـج ـن ـيــد
ُ
االج ـبــاري تـتـحــدث عــن فصل بــن الضباط
ّ
املتعلمني والجنود غير املتعل ُمني ،وأولئك
ال ــذي ــن ال ي ـع ــرف ــون إن ك ــان ــوا أم ـ ّـي ــن أو ال.
بذلك فهي رواية عن العنف ،عن االستبعاد
والـتـصـنـيــفّ .أم ــا امل ـث ــال األبـ ــرز للحكايات
ال ـت ــي ت ـب ــدو م ــن غ ـي ــر ط ــائ ــل ،ف ـه ــي حـكــايــة
رجائي الذي تاه في شوارع القاهرة بسبب

بناء الشركة السويسرية ّ
لحيني متشابهني.
كــان رجــائــي يــزور العائلة املصرية ،ودخــل
ّ
ّ
حيًا مشابهًا ،وبــذلــك نــدرك أن حكاية هذه
رقم  ،30يمكن أن تكون
الشارع
في
العائلة
ّ
حكاية أي منزل آخر ،إنها حكاية الجميع.
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات الـ ـ ـس ـ ــردي ـ ــة ال ـت ــي
يستخدمها صاحب «طرق الرب» من تناص
م ــع نـ ـص ــوص مـ ـق ـ ّـدس ــة ،وإدراج ح ـكــايــات
فرعية ،وتوثيق معلومات.
ّ
ـدوره يبتكر تقنياتهِ لتبديد
فــإن ال ــراوي ب ـ
ِ
ث ـقــل الـ ـي ــوم ،وت ـب ــدي ــد ق ـس ــوة ال ـط ـف ــول ــة؛ إذ
ي ـن ـش ـغ ــل فـ ــي عـ ــد خ ـ ـطـ ــواتـ ــهِ داخ ـ ـ ــل املـ ـن ــزل
وخــارجــه .حتى فــي أكثر املــواقــف صعوبة،
وهـ ـ ّـو ي ـه ــرب بــرف ـقــة وال ــدت ــه م ــن االن ـف ـجــار
والناس ،كان الطفل ّ
يعد الخطوات .وعندما
ّ
ّ
يرد على الكاهن بأن كنيسته أقرب ملنزلهم
ّ
من الكنيسة في الحي اآلخر بثالث خطوات،
يكتشف ّأن ُح ّج ُ
ته تنتمي إلى عاملهِ وحسب،
َ
ٌ
ف ـي ـم ــا ل ـل ـك ـب ــار ُح ـ ــج ـ ــج م ـخ ـت ـل ـفــة تـكـشـفـهــا
الـسـنــوات الـقــادمــة للطفل ،ويعيدها األدب
إلى الواجهة.
(كاتب من سورية)

أديب كمال الدين

تقف هذه الزاوية مع
مبدع عربي في أسئلة
سريعة عن انشغاالته
اإلبداعية وجديد إنتاجه
يود مشاطرته
وبعض ما
ّ
مع قرّائه

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 ،فيبيروت ،املجلد السادس من أعمالي الشعرية
ال ـكــام ـلــة .وه ــو ي ـضـ ّـم خـمـســا م ــن مجاميعي
ُ
ال ـش ـع ــري ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـن ـش ــر مـ ــن قـ ـب ــل ،وهـ ــي:
«ش ـخ ـص ـيــات ح ــروفـ ـي ــة»« ،وكـ ـ ــان ل ــه حـ ــرف»،
«ق ــال ل ــي ح ــرف ــي»« ،فـتـنــة الـ ـح ــرف» ،و«ح ــرف
م ــن ش ـم ــس» .وبــاإلن ـك ـل ـيــزيــة صـ ــدرت ل ــي في
أس ـتــرال ـيــا ح ـيــث أق ـيــم مـجـمــوعـتــي «ح ـيــاتــي،
ّ
لتضم أربعني قصيدة اخترتها من
حياتي!»
شعري وترجمتها بنفسي إلى اإلنكليزية.

أديب كمال الدين

إطاللة

المعداوي إلى
يشير
ّ
أن مشكلة التشابه
والتكرار التي تواجه
الشعر التقليدي العربي
المعاصر ،ليست بسبب
المدرسة أو االتجاه،
بل بسبب الشعراء
أنفسهم

شادي لويس

راض عن إنتاجك وملاذا؟
■ هل أنت ٍ
راض ع ــن ن ـتــاجــي الـشـعــري
ـا
ـ
ن
أ
ال ـح ـمــد ل ـل ــه،
وسعيد بــه ،ألنني ٍ ُ
رسمت فيه مسارًا شعريًا
خــاصــا ب ــي ،فـكــان مـســار الـشـعــريــة الحروفية
الصوفية ،حتى صــار الـحــرف عندي كينونة
م ـت ـع ــددة ال ــرم ــوز واملـ ـسـ ـت ــوي ــات ،كــامل ـس ـتــوى

ّ
أذكر أنني صادفت اسم الناقد املصري
ّ
أنــور املعداوي ( )1965-1920في الكثير
الكتب واملـقــاالت والــدراســات ،لكثير
من
ّ
م ــن ال ـن ــق ــاد امل ـص ــري ــن ،م ــن ب ــن أول ـئــك
ال ــذي ـ ّـن ع ــاص ــروه ،أو جـ ــاؤوا م ــن بـعــده،
ولـ ـك ــن ــي لـ ــم أع ـ ـثـ ــر عـ ـل ــى ّ
أي مـ ــن كـتـبــه
النقدية ،وهي ثالثة فقط .ومن الواضح
أنـهــا ضمنت لـهــذا الـنــاقــد مكانة نقدية
وأدبـ ـي ــة ش ــدي ــدة األه ـ ّـم ـي ــة ف ــي ال ـتــاريــخ
ّ
األدبـ ــي ال ـعــربــي ال ـحــديــث ،يلمسها كــل
َمن راجع الكتابة النقدية العربية ،حيث
كان للمعداوي تأثير كبير وواضــح في
القرن العشرين،
حقبة الخمسينيات من ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أس ـم ــاء ن ــق ــاد آخ ــري ــن ال
يمكن تجاهلهم بالطبع ،مثل محمود
أمـ ــن ال ـع ــال ــم وم ـح ـمــد م ـن ــدور ولــويــس
عوض وعبد القادر القط وغيرهم.
ّ
ولـ ـع ــل ق ـ ـ ــراءة ك ـت ــاب ــه ال ـن ـق ــدي ال ـث ــال ــث،
«كـ ـلـ ـم ــات فـ ــي األدب» (صـ ـ ـ ــدرت طـبـعــة
ّ
«مؤسسة
إلكترونية مـنــه ،حــديـثــا ،عــن
هنداوي») تجعلك تعيد النظر أيضًا في
املـكــانــة ،إذ رغــم مــرور أكثر مــن خمسني
عــامــا ع ـلــى صـ ــدور الـطـبـعــة األول ـ ــى من
ً
الكتاب ،وهــي طبعة صــدرت أصــا بعد
رحـيــل امل ـع ـ ّـداوي ،ال ت ــزال امل ـقــاالت التي
ك ـت ـب ـهــا راه ـ ـنـ ــة ،ال لـ ـج ـ ّـدة امل ــوض ــوع ــات
وح ـســب ،بــل ألصــالــة الـنـظــر واملـعــالـجــة
أيـ ـ ـض ـ ــا .حـ ـي ــث ت ـك ـش ــف الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة ع ـمــق
أفكاره ،وبراعتها ،وقدراته على تحليل
النصوص األدبية ،واملواقف اإلنسانية،
بـفـكــر جــديــد وم ـخــالــف م ــن ج ـهــة ،بـقــدر
م ــا ه ــو م ـشـ َـبــع بـ ّـامل ـعــانــي الـعـمـيـقــة من
جـهــة ثــانـيــة ،بـغــض الـنـظــر عــن احتمال
االختالف مع كتاباته.
وف ــي واحـ ــدة م ــن أب ــرز األف ـك ــار الـنـقــديــة
وأكـثــرهــا أصــالــة فــي هــذا الـكـتــاب ،وهو
يـ ـض ـ ّـم دراسـ ـ ـ ـ ــات فـ ــي ال ـش ـع ــر وال ـق ـص ــة
وامل ـ ـسـ ــرح والـ ـ ــروايـ ـ ــة ،ي ـش ـيــر امل ـ ـعـ ـ ّـداوي
إلـ ــى امل ـش ـك ـلــة ال ـج ــوه ــري ــة ال ـت ــي تــواجــه
الشعر التقليدي العربي املعاصر ،وهي
ال ـت ـشــابــه والـ ـتـ ـك ــرار ،ح ـيــث يـفـتـقــر إلــى
الـتـنـ ّـوع وال ـف ــرادة ،ال بسبب املــدرســة أو
االتجاه الذي ينتمي إليه الشعراء ،حيث
الـخـطــابـيــة وال ـت ـقــريــر وج ــزال ــة األل ـف ــاظ
ّ
املتحرر
تطغى على التعبير الوجداني
مــن ش ــروط الـشـعــر املـسـبـقــة ،بــل بسبب

أنور المعدّ اوي

فعاليات
ال ـ ــدالل ـ ــي ،ال ـق ـن ــاع ــي ،ال ـط ـف ــول ــي ،ال ـت ــرم ـي ــزي،
التشكيلي ،األس ـط ــوري ،ال ــروح ــي ،الـخــارقــي،
السحري ،الطلسمي ،التراثي ،اإليقاعي .وقد
ُ
بدأت ذلك منذ مجموعتي األولى« :تفاصيل»
ٍّ
بإصرار ومثابر ٍة وتحد عبر
 ،1976وواصلته
ٍ
 25مجموعة شعرية ،مثل «نــون»« ،النقطة»،
«ش ـ ـجـ ــرة ال ـ ـ ـحـ ـ ــروف»« ،الـ ـ ـح ـ ــرف وال ـ ـغ ـ ــراب»،
«مواقف األلف»« ،في مرآة الحرف»« ،حرف من
ّ
م ـ ّـاء» ،وأص ــدرت املـجــلــدات الستة مــن أعمالي
ُ
ْ
الش ّ
عرية الكاملة ،التي ترجمت إلى الفرنسية
ّ
ّ
ّ
ّ
واإليطالية واإلنكليزية واألوردية واإلسبانية
ّ
ّ
والكردية .ونلت جائزة اإلبداع عام
والفارسية
ْ
ْ
 .1999مثلما اخ ِت َ
يرت قصائدي ضمن أفضل
الـقـصــائــد األس ـتــرالـ ّـيــة املـكـتــوبــة بــاإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة
عــامـ ّـي  2007و  2012على الـتــوالــي .ومــن ِن َعم
ال ـل ــه ع ـل ـ ّـي ك ــذل ــك أن صـ ــدر  13ك ـت ــاب ــا ن ـقـ ّ
ـديــا
ع ــن ت ـجــرب ـتــي ،م ــع ُع ــدد كـبـيــر م ــن ال ــدراس ــات
ّ
النقدية واملقاالت ،ونوقشت الكثير من رسائل
املــاج ـس ـت ـيــر والـ ــدك ـ ـتـ ــوراه ع ـن ـهــا ف ــي ال ـع ــراق
والجزائر واملغرب وتونس وإيران والهند.
■ لــو قـ ّـيــض لــك ال ـبــدء مــن جــديــد ،ف ــأي مـســار كنت
ستختار؟
لــن أخـتــار ســوى مــا اخـتــرت .هــذا على صعيد
الكتابة ،لكن على صعيد الحياة كنت بــدأت
حياة أخرى مختلفة تمامًا.

ُ
رسمت مسارًا شعريًا خاصًا
بي هو مسار الشعرية
الحروفية الصوفية

بطاقة

أديــب كمال الدين شاعر ومترجم وصحافي
من العراق مقيم حاليًا في أسترالياُ .و ِلــد عام
 ،1953ت ـخــرج م ــن كـلـيــة اإلدارة واالق ـت ـصــاد
ب ـجــام ـعــة بـ ـغ ــداد عـ ــام  ،1976وح ـص ــل عـلــى
بكالوريوس في االقتصاد ،كذلك حصل على
بكالوريوس فــي األدب اإلنكليزي عــام 1999
مــن كلية اللغات بجامعة بـغــداد أيـضــا ،وعلى
دب ـل ــوم ال ـتــرج ـمــة ال ـف ــوري ــة م ــن امل ـع ـهــد التقني
لوالية جنوب أستراليا  .2005نشر شعره منذ
منتصف السبعينيات ،وأصدر أخيرًا املجلدات
ُ
الستة مــن أعـمــالــه الشعرية الـكــامـلــة .ترجمت
أعماله إلى العديد من لغات العالم.
■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
العالم يسير لألسف من َس ّيئ إلــى أســوأ وا
أسفاه! على صعيد املناخ والعالقات الدولية
والتطرف والعنصرية تبدو الصورة كالحة!
كيف لنا أن نخفف من غلواء كل هذه الرداءة
والتفاهة واألنانية التي تحاصرنا بقسوة
وتحاصر األرض كلها؟
ـأرض ابتسامتها ولالجئني
كـيــف نعيد ل ـ
َ
وللمشردين وللمعذبني وللفقراء أحالمهم
ال ـت ــي ُس ــرق ــت ف ــي وض ــح ال ـن ـه ــار؟ ه ــذه هي
األسئلة الـتــي يـفـ ّـر الجميع مــن ّمواجهتها،
وإن واج ـهــوهــا فبكثير مــن ال ـخــفــة ال ـتــي ال
ُ
تحتمل!
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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ّ
تنظم «مكتبة قطر الوطنية» في الدوحة ،عند السادسة من مساء الثالثاء
المضلّلة
رواد الوعي اإلخباري :مكافحة المعلومات ُ
المقبل ،ندوة بعنوان ّ
واألخبار الزائفة والتحيُّز .يشارك في الندوة ّ
كل من الباحثين واإلعالميين باتريشيا
هنت ،وغلين هاربر ،وعبد السالم رزّاق ،وجون سيلفا ،وإليا يابلوكوف.
حتى الثالثين من الشهر الجاري ،تتواصل فعاليات الدورة األولى من معرض البصرة
الدولي للكتاب التي انطلقت أول أمس في المدينة العراقية .تحمل الدورة
الحالية اسم الشاعر العراقي بدر شاكر السيّاب ( 1926ـ  /1964الصورة) حيث توزّع
عدة جلسات نقدية حول
طبعة جديدة من ديوانه «أنشودة المطر» ،وتقام
ّ
دور السياسة في حركة تجديد الشعر العربي في منتصف القرن الماضي.
ّ
لقاء افتراضيًا
تنظم «جامعة ديوك» األميركية ،عند السادسة من مساء اليوم،
ً

بعنوان األدب العربي في الترجمة بمشاركة ديما أيوب وألكسندرا شريتح
(الصورة) وميشيل هارتمان .تناقش الندوة أسئلة مثل :كيف يقرأ الجمهور
تقدم هذه الترجمات نظرة وفيّة للمجتمع العربي
النصوص المترجمة؟ هل
ّ
وثقافته؟

تقيم «فرقة شهبا إلحياء التراث» عند التاسعة والنصف من مساء الخميس المقبل
حفًال موسيقيًا بعنوان ليالي األُنس في بيروت على خشبة مسرح «مترو المدينة»
نحاس (قانون) ،ومحمد
في العاصمة اللبنانية.
تتكون الفرقة من العازفين محمد ّ
ّ
خير نحاس (ناي /الصورة) ،وعلي عبدو (تشيلّو) وإبراهيم سكري (إيقاع).

