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إطاللة

المياه تغمر
ُ
يوم الخميس
َ

العبرة من بيت الحكمة؟
متى نستلهم ِ

قضية الترجمة
ال يخفى أن االستثمار
في الترجمة سيُعطي
أُكله على المدى
المتوسط على األقل،
ّ
نتحدث
خصوصًا أنّنا
ّ
لغة عربية واحدة،
وهو ما ال تتوافر عليه
أوروبا مثًال

سفن عمالقة في الهواء البارد

تصويب

المجد للشحرور
باسم النبريص

الشحرور ،أحد أجمل الطيور في
العالم وأكثرها إبهارًا في الصداح،
هو ّ
سيد موسيقاي ،سواء عشت
ً
طويال في جبال كتالونيا ،أو عشت
ً
منطقة
قـلـيــا فــي ري ــف وغ ــاب ــات ّ
كيسندر لو ،في فالندرز املسطحة.
َ
معه ،أنا بخير دومًا .ولك ْم ألهمني
ُ
تغريده ،كي أكتب نثرًا وشعرًا.
ّ
وال غرو أنني أحرص ،بعد ظهيرة
ّ
كل ثالثاء وخميس ،على انتظار
الـعـجــائــب ،ه ـنــا ،فــي أح ــد أط ــراف
ال ـح ـق ــول امل ـن ـع ــزل ــة ،ب ــال ـق ــرب مــن
شجرة مـفــردة ،أو غابة فسيحة،
ـار .مع مالحظة
أو نهر صغير جـ ٍ
فـ ـ ــروق ب ـي ـن ـه ـمــا :ف ــي بــرش ـلــونــة،
ُيسمع صداح الشحرور منذ أول
ّ
غبش الفجر ،وهـنــا ال ُيسمع إل
بعد الفجر (أحيانًا في السادسة
والنصف صباحًا) .ظاهرة غريبة
ّ
حقًا ،ومبهمة األسباب.
ّ
وع ـلــى كـ ــل ،فــامل ـجــد ل ــك ل ــك ،على
الـعـشــب ،أو فــوق أعـلــى نقطة من
شواشي الشجر ،يا طائر الشعراء
األس ـ ـطـ ــوري .ولـ ـن ــا ،ن ـحــن طـيــور
األرض مهيضة الجناح ،املحكومة
ّ
بتمحيص التراب ،يا معلم!
إن ـ ـ ـنـ ـ ــا ن ـ ـس ـ ـم ـ ـعـ ــك ،ول ـ ـ ـيـ ـ ــس ه ـ ــذا
بمستغرب ،كطريقة غير واعية
ّ
لشفاء الذات املكسورة ،أو التغلب
على صدمات ما بعد اللجوء.
مـثـلـنــا مـثــل أي كــائ ـنــات مـنـعــزلــة،
تعب ُر ّ
ُ
وتعبر ،في العالقة مع الطيور
الالمبالية ،عن رغبة رومانسية في
ّ
ّ
املتطرفة ،بما تحتوي من
البرية
غموض .بلى ،واآلن ها هو يطير
وراء أشجار الدردار والحور ،هناك
َ
حيث ال أســوار للمزارع .ولم يبق
لــي ســوى الــريــح ت ـهـ ّـب ،والشمس
تختبئ قبالة الرقبة ،بينما اليدان
ّ
م ـت ـصــلـب ـتــان ب ــال ـب ــرد ،وال ـع ـي ـنــان
صافيتا الرؤية.
(شاعر فلسطيني


نصرت غونير

ّ
ال أخطط للخروج.
■■■

ُ
ٌ
ُفن عمالقة ت ْب ِح ُر في املاء،
ّ
في كل عام
شعور بالبرد
عند َّأو ِل
ٍ
في غروب الشمس الحمراء
بآخر َم َساءات أيلول
ِ
قبل أن يأتي تشرين األول
ّ
ّ
كلها لي ..كلها لي

حد تعبير اإلنكليز
على ّ
ُ

21.09.30

لو أنني يومًا ما أقفز في إحداها!
■■■
21.10.1
ّ
ماذا كنا نقول؟
ّ
نعم ،في كل عام
شعور بالبرد
عند َّأو ِل
ٍ
في غروب الشمس الحمراء
بآخر مساءات أيلول
تنام السفن العمالقة في الهواء البارد

السفينة تنام،
والرياح ال تنام
ُ
عام،
يستمر ّأول
شعور بالبرد في كل ٍ
ٍ
ّ
لكنه في هذه املرة
يأتي في الساعات األولى من تشرين األول.
ال حماسة وال اضطراب
ّ ُ
خول تحت الغطاء
وأول د ٍ
لك
سيكون ِ

مزوار اإلدريسي

تبدأ الشمس في الهبوط منذ اآلن
ونحن في التاكسي
أشعر ُ
بالصفرة
ولكن ما الفائدة؟
أعرف أننا اقتربنا من النهاية
في املطار
سينتهي ُّ
حبنا الذي َو ِس َعنا لبضع ساعات
َ
الوداع دون أن نعرف أسماءنا
نتبادل
تذهب هي إلى موسكو
وأبقى أنا في إسطنبول.

السبت الصغير

ُ
تغمر َ
ُ
يوم الخميس
املياه
َ ً
والثالثاء لم يعد متداوال
ُ َّ
بقيت ُم َعلقًا في األربعاء
أشرب ،وسأظل أشرب
لن ينتهي أبدًا هذا اليوم!
■■■

نصرت غونير (العربي الجديد)

هواء

أجلس في الشرفة بطمأنينة
عيناي على السماء
ّ
ّ
دتان على حافة الشرفة
وقدماي ممد ِ
ُ
الهواء
َي ُه ُّب
َّ
ُ
ويتسرب من فتحات جواربي
تبدأ أصابعي في ّ
الرقص دون استئذان
أمر ممتع!
يا له من ٍ

آخر جيل شعري

جدية إلى العربية ،فحتى
بقي الشعر التركي إلى حد كبير بال ترجمة
ّ
أشهر أسمائه بقيت معروفة كأسماء ليس إلّا .ناظم حكمت ،مثًال،
ّ
نتذكره بسطور قليلة« :أجمل
ّ
تتأخر
ـأت بعد».
األيــام الــذي لم يـ ِ
عملية الترجمة ،نترجم الشعراء
بعد رحيلهم بعقود .أبرز شعراء
تركيا المعاصرين كـ أورهــان ولي
(الصورة من إحياء ذكراه) وجمال
ثريا ،لم يُمثَّلوا سوى بقصائد .في
هــذه الصفحات نكسر  -ومنذ
ســنــوات « -الــقــاعــدة» ،ونترجم
شعري.
جيل
شعراء من آخر
ّ
ٍ

مقيم في بلجيكا)

رحيل

شعر اليوم بالز ْرقة
بعد الظهيرة ستكون في موسكو
حبيبتي الروسية التي ال أعرف اسمها

حسنًا
ً
َمن سينسى ّأوال؟
■■■

ـوت
ه ـن ــاك ب ــائ ــع ج ـ ــريء ي ـص ــرخ ب ـط ـب ـقــةِ ص ـ ٍ
مرتفعة
يريد اإلنسان أن يشبع،
َ
َ
تغرس البذرة في األرض
والشب ُع يريد أن
ّ
يتعكر مزاج الشاعر
الفراش.
ويذهب إلى ِ
■■■
ّ
حط على نافذتي

ّ
سوف أتخلص من جواربي
ّ
الحب
ففي ممارسة هذا
ال داعي للخوف من اإلنجاب.
■■■

ٌ
طائر من نافذتي
لو دخل
َ
َ
لش َع ّ َر ْت غرفتي باملرح
ُ
ُ
ْ
وتوقفت أجنحته عن ّ
الر َفرفة
ّ
سيلتف وينظر َّ
إلي
وسأفعل الشيء نفسه

الرغبة في النوم إلى األبد
يمكن أن تكون أكبر خطيئة في هذا العالم!
■■■

ٌ
طائر من نافذتي
لو خرج
ُ
كنت سأشعر نحوه بالحنني
ّ
حتى قبل أن يطير

طلع النهار
ال طاحونة وال هواء

ّ
ٌ
طائر على نافذتي
لو حط
ّ
كنا سنبدأ في الحديث
ّ
ّ
كلما حط أو طار.
■■■

تنام أو ال تنام

جوع

طائر ّ
يغرد في طاحونة هوائية
َ
وك ْس ُر حاجز الصمت
ُ
يحتاج جرأة في هذا الوقت
ّ
أوره ــان ولــي يصبغ الـسـمــاء املظلمة باللون
األزرق
تـ ـب ــدأ الـ ـح ــرك ــة داخ ـ ـ ــل الـ ـبـ ـي ــوت ،وت ـت ـم ـ ّـوج
الستائر الرقيقة

َ
رأسك
تحن
ال
ِ

النبات في غرفة الصالون
أحنى رأسه منذ زمن بعيد
ً
ُ
َ
خضراء وحبال
اشتريت له عصًا
ُ
غرست العصا في التراب
ُ
َّ
املحني
وربطت رأسه

فصار منتصبًا
ّ ٌ
مر قمر ّ
ولم تتوقف الشمس
والنبات يكبر يومًا بعد يوم
لم يعد في البيت أعلى من هذا
ُ
ُ
قطعت رأسه وزرعته بجواره
َ
ليكبر هناك.
■■■
السيّد دليفري

ّ
م ـ ـ ّـرت ثـ ــاث دق ــائ ــق ون ـص ــف ع ـلــى ات ـصــالــي
باملاركت
وق ـفـ ُـت أم ــام ال ـنــافــذة ،وعـيـنــاي ت ـحـ ّ
ـان في
ـ
ق
ـد
ِ
الخارج
ُ
أحصيت حجارة الشارع
ُ
فــوجــدتـهــا ألـفــن وسبعمائة وسـتــة وستني
حجرًا تمامًا
ُّ
سيظن أنني قد ُج ُ
ننت
َمن يراني
هيا يا ّ
ّ
سيد َ دليفري
َ
َ
أحضر العرق
َّ
لقد ابتل البقشيش في يدي
وكادت فرحتي أن تذبل.
(شاعر تركي مقيم في إسطنبول،
ترجمة عن التركية :أحمد زكريا
ومالك دينيز أوزدمير)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

فيرنر المبيرسي مع القصيدة حتى كلماتها األخيرة

ُ
بالقرب من مأدبة العيش
مع رحيل الشاعر
البلجيكي عن 79
عامًا ،تخسر القصيدة
المعاصرة المكتوبة
بالفرنسية واحدًا من
أبرز أسمائها وأكثرها
تعل ُّقًا ببساطة األشياء

باريس ـ العربي الجديد

فيرنر المبيرسي خالل قراءة في أوهاين ،جنوب بروكسل2012 ،
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ٌ
لـيــس ثـ ّـمــة نـظــريــة اجتماعية واح ــدة حــول
ُّ
الـتـعــلــم واالن ـت ـم ــاء ،وح ــول دخــول ـنــا عــوالــم
ّ
ّ
اللغة والثقافة والـهــويــة الـتــي تشكلنا ،إل
وتـجــزم فــي أمـ ٍـر مــا :ال نختار هــذه العوالم،
إن ـم ــا ه ــي ال ـت ــي ت ـخ ـت ــارن ــا ،أو ،ب ــاألح ــرى،
نجد أنفسنا فيها صدفة .لغتنا وثقافتنا
ُ
وهـ ّ
ـوي ـت ـنــا تـسـبـقـنــا ،وت ـع ـ ِّـرف ـن ــا بـمـعـنـ ًـى ما
إلــى أنفسنا .بهذا املعنى ،يصبح الخروج
مــن واحـ ــدة مــن ه ــذه املـ ـح ـ ِّـددات أ ّمـ ـرًا ثــوريــا
ّ
بحد ذاتــه ،ال يحدث من دون مشقةٍ ّ ،
وربما
ُعزلة.
فـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة ال ـ ـشـ ــاعـ ــر الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــي ف ـي ــرن ــر
المـ ـبـ ـي ــرس ــي ،ال ـ ـ ــذي رح ـ ــل عـ ــن ع ــامل ـن ــا ي ــوم
اإلثنني املاضي 18 ،تشرين األول /أكتوبر،
ّ
عن  79عامًا ( 1941ـ  ،)2021فــإن هذا الفعل

ُيـخـطــئ َم ــن يـنـظــر إل ــى قـضـيــةِ الترجمة
بصفتها اهتمامًا معرفيًا ُيعنى بمعالجة
َ
وت ُّ
حر ِك عالماتها ،إضافة إلى
النصوص
ِ
ِّ
بحثها في العالقة بني املؤلف واملترجم
ـؤسـســات الـنـشــرُ ،
ومـ ّ
ويـغـفــل عــن كونها،
َ
قبل كل شيء ،قضية وعي اجتماعي في
ِّ
س ـيــاق تــاريـخــي ت ــؤط ــره سـيــاســة ال ـ ُّـدول
قبل األشخاص .لذلك سيكون من العبث
التغاضي عــن هــذه القضية عند إعطاء
ُ
األولــويــة فــي الترجمة للكتب اإلبداعية
مـ ــن روايـ ـ ـ ـ ــات وأش ـ ـ ـعـ ـ ــار ،ومـ ـس ــرحـ ـي ــات،
وقـصــص ،على حـســاب أن ــواع أخ ــرى من
الـكـتــابــات الـتــي تهتم باملعيش اليومي
ْ
وبعي ِشه الكريم.
للمواطن العربي
ـاب ُ
الــواقــع أن الـ ُـكـ ّـتـ َ
ومـعـيــدي الـكـ ًتــابــة في
العالم العربي ،باعتبارهم نخبة َم ّ
عنية
َ
مال والذات واملجتمع،
بقضايا الفكر والج ً
َ
قليال ما يثيرون أسئلة من قبيل :من يرعى
ـرجــم؟ وم ــاذا نترجم؟
الترجمة؟ ومل ــاذا نـتـ ِ
ثقافية ِّ
توجه الترجمة
وهــل من سياسة
عندنا؟ وما موقع الترجمة ضمن مشروع
التحديث ال ــذي ال ن ــزال نتخبط فيه منذ
نهاية القرن التاسع عشر؟ إلخ.
جـ ـل ـ ٌّـي أن ال ـك ـت ــب اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة وال ـف ـك ــري ــة
ُ
امل ـتـ َ
ـرج ـمــة ل ـهــا أهـ ّـم ـيــت ـهــا ف ــي ال ـ َّـرف ــع من
مـسـتــوى وع ــي املـجـتـمــع ،خـصــوصــا لــدى
ْ ً َّ
َ
مجتمعا ِمثل
أصــا .لكن
الطبقة الواعية
ّ
عاملنا العربي ،الذي ال تزال األمية تضرب
أطنابها فيه ،وحيث ٌ
كثير من ُد ََوله تشغل
املراتب الدنيا في الترتيب العالي لألمية
وال ـت ـن ـم ـيــة وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــيُّ ،والـ ـ ــذي ال
حاجة إلى إقامة الدليل على تأخره حتى
ّ
ال نقول تخلفه ،هو في حاجة إلى سياسة
في الترجمة فاعلةٍ  ،تتغلغل في التعليم
بــأش ـكــالــه املـخـتـلـفــة ووس ــائ ـل ــه املـتـنــوعــة
ً
ِّ
ـاوزة الـكـتــاب
وو َســائ ـطــه امل ـت ـع ــددة م ـت ـج ـ ِ
العبرة من بيت الحكمة
نفسه،
وتستلهم ِ
ِ
في بغداد ومدرسة طليطلة في األندلس.
ّ
وال ــواق ــع أن ت ـج ــارب حــديـثــة ف ــي الـعــالــم
العربي الحديث كانت رائــدة في الرهان
َّ
على الترجمة ،لعل أبرزها تلك السلسلة
القيمة من «عالم املعرفة» الكويتية ،التي
على الرغم من إصدارها من ِقبل َّ
مؤسسة
ت ــاب ـع ــة لـ ـل ــدول ــة ،ف ـق ــد اه ـت ـ َّـم ــت ب ــال ـق ـ َـارئ
ال ـع ــرب ــي ع ـبــر ت ــزوي ــده ب ـم ـع ــارف عــالـيــة
مـتـكــامـلــة وت ـنــويــريــةِ ،بـثـمــن تشجيعي،

تخوض في التعليم والفالحة والهندسة
وغ ـيــرهــا م ــن مـشــاكــل ال ــوط ــن وامل ــواط ــن.
وفـ ــي م ــا عـ ــدا اس ـت ـث ـن ــاءات قـلـيـلــة ج ــادة
يعرفها املـتــابــع الـعــربــي ،فــإن كثيرًا مما
ّ
ج ـ ــاء ب ـع ـ َـده ــا م ــن م ـن ــظ ـم ــات وم ـش ــاري ــع
للترجمة في بعض البالد العربية الغنية
ُ
َ
أو امل َم َّولة من ِقبل األخيرة ،وتـ ْـصـ ُـد ُر في
بلدان عربية أخرى ،غلب عليها االهتمام
ب ــاإلب ــداع وال ـف ـكــر ،وغ ــاب عـنـهــا التركيز
على التنمية ومشاكل أخرى.
ل ــذل ــك ُي ـف ـت ـ َـرض ب ـ ــدور ال ـن ـشــر ال ـعــرب ـيــة،
باعتبارها تجسيدًا للتنوير ،أن َت ُ
صدر
عن ِّ
حس اجتماعي ووعي قومي ،بأخذها
ُ ِّ ُ َ
َ
ُ
املبادرة ،فتطور منتجها ليروج في سوق
ُ
والج َّدة
القراءة ،وت ِ
راه ِّن به على التوعية ُ ِِّ
وال ـج ــودة وال ــرب ــح امل ـع ـقــول ،وه ــي ت ـقــدم
ُ
مواطنيها ما يرتقي بفكرهم،
لز ُب ِنها ِمن
ِ
أي م ــا يـجـعـلـهــم م ــواط ـن ــن مـتـضــامـنــن
ف ـي ـم ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــمَ ،ي ـ ُـه ـ ُّـمـ ـه ــم ج ـم ـي ـع ــا ْأم ـ ـ ـ ُـر
َ
فت َ
عمل
تحديث وطنهم العربي برمته،

ُ
ُ
ـدارات
حـثـيـثــا لـكــي تـ َـيـ َّـســر ل ـه ــؤالء اإلص ـ ـ
ِّ
َ
املترجمة ،التي تركز كثيرًا على اإليمان
َ
ب ــال ـح ــري ــة وال ــدي ـم ـ َق ــراط ـي ــة وامل ــواطـ ـن ــة،
وال ـت ــي تـفـتــح ع ـيــون ـهــم ع ـلــى االق ـت ـصــاد
والـسـيــاســة وت ـجــارب األم ــم الـغــربـيــة في
ْ ُ
تسيير أمــورهــا ،وأن تـلـ ّـح على ضــرورة
اإليـمــان بــدولــة املـ ّ
ـؤسـســات التي ال تأليه
ْ ُ
ُ
فيها للفرد ،وأن تـصـ ِّـرف ذلــك عبر كتب
َ
مترجمة تكون ورقية ورقمية وصوتية،
َ
ّ
ـرام ــج ح ــواري ــة مـتــرجـمــة هــي األخ ــرى
ُوب ـ ِ
تــذاع في الراديو والتلفزيون واليوتوب
ُ
مثال ،فتنافس في ذلك مؤسسات الدولة

يفترض بالناشرين العرب
أن يصدروا عن وعي
قومي

ُ َ
للمنتج الترجمي .صحيح
في الترويج
َ
أن الحكومات في العالم أجمع هي التي
ّ
تتحكم في تلك املؤسسات ،وأنها ُتـ ِّ
ـروج
م ــن خ ــال ـه ــا إلي ــدي ــول ــوج ـي ـت ـه ــا ،وتـعـمــل
جــاهــدة لتنفيذ مشروعها ال ــذي ُيحافظ
ّ
لها على مصالحها وامتيازاتها ،لكن ذلك
َّ
ال ُيعفي الجمعيات واملنظمات الثقافية
مــن واج ــب دعــم دور الـنـشــر ،واالستثمار
فــي مـشــاريـعـهــا الـتـحــديـثـيــة ،ويـنـبـغــي أن
تـكــون األول ــوي ــة فــي كــل ذل ــك للسعي إلــى
محو األمية ،وهي العملية التي تستدعي
التضحية ،ألنها تستغرق وقتا قد يفوق
ْ
جيلي َ ،ومع ذلك فإن املغامرة باالنخراط
ْ
ٌ
فيها خير من استمرارنا في العيش على
هامش التاريخ.
(أكاديمي ومترجم من املغرب)

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

جزء من عمل من سلسلة «أرقام» لـ فرهاد مُ شيري (إيران) ،أكريليك وزيت وغراء على قماش2008 ،

فعاليات

ّ
الثوري يأخذ ُبعدًا مضاعفًا .ذلك أن خياره،
فــي شـبــابــه ،هـجــران لغته األم ،الهولندية،
ُ
لـلـكـتــابــة بــل ـغــة ً «أج ـن ـب ـيــة» ه ــي الـفــرنـسـيــة،
ُّ
لــم يـكــن نـتـيـجــة لـتـقــلـبــات الـ ِّـصـبــا ونــزعــاتــه
ُّ
فضاء
التحررية ،بل لرغبةٍ في الخروج من
ٍ
عائلي مطبوع بالنازية والـفــاشـيـ ُـة .فوالد
المبيرسي ـ كما يقول في حوار له نشر عام
ّ
 2011ـ ـ ظ ــل مــأخــوذًا بــالـنــازيــة حـتــى نهاية
ُ ّ
حياته ،وهو ما يعلق عليه بالقول« :ليس
ّ
ه ـنــاك إل طــريـقــة واح ـ ــدة لــا ُع ـتــراض على
ه ــذا .لـيــس م ــن الـ ـض ــروري أن أديـ ــن وال ــدي
ّ
( .)...ما يجب فعله ،بكل بساطة ،هو القول
بأن الفاشية ما تزال قائمة ،وبأنها ستعود
سريعًا ،وبــأن مسرح هــذه الـعــودة سيكون
اللغة .ولهذا ،فقدُ اخترت املواجهة وقـ ّـررت
ّ
(ال ـك ـت ــاب ــة) بـلـغــة أخ ـ ـ ــرى» .ق ـ ـ ٌ
ـرار ل ــم يــتـخــذه
ـزل ع ــن رغ ـب ــة ف ــي الـ ـخ ــروج م ــن ب ـلــده،
ب ـم ـع ـ ٍ
واالنتقال للعيش في باريس.
ب ــن عـ ــام  ،1967ال ـ ــذي ش ـهــد ص ـ ــدور أول ــى
مـ ـجـ ـم ــوع ــات ــه ال ـ ـش ـ ـعـ ــريـ ــة («زه ـ ـ ـ ـ ـ ــرة اآلالم
الشائعة») ،ورحيله قبل أيام ،أصدر الشاعر

رسم في الشعر المكتوب
َ
بالفرنسية مساحة
متخلّصة من تعالي اللغة

امل ــول ــود ف ــي مــدي ـنــة أن ـت ــوي ــرب ـ ـ ـ ف ــي الـقـســم
الـفــامـنــدي مــن بلجيكا ـ ـ أكـثــر مــن أربـعــن
كـتــابــا فــي الـشـعــر بشكل أس ــا ٌس ــي ،وم ــن ثم
ف ــي املـ ـس ــرح واملـ ـق ــال ـ ُّـة .ك ـث ــاف ــة ف ــي الـكـتــابــة
والنشر لــم تعرف توقفًا حتى فــي سنواته
األخ ـي ــرة ،حـيــث أص ــدر فــي األعـ ــوام الثالثة
املــاضـيــة ،فـقــط ،تسعة عـنــاويــن جــديــدة في
الشعر واليوميات وحتى النقد السياسي،
وقــد كــان آخــر مــا أص ــدره مجموعة شعرية
بـعـنــوان «مـ ُ
ـأدبــة الـعـيــش» ( ،)2020صــدرت
ف ــي طـبـعــة م ــزدوج ــة (فــرنـسـيــة ـ هــولـنــديــة)
ُ
ّ
وتضمنت قصائد تظهر
وبإصدار محدود،
ّ
َ
كبير ْين ملسقط رأســه ،مدينة
وحبًا
حنينًا
أنتويرب.
م ــع رح ـيــل فـيــرنــر الم ـب ـيــرســي ،فـقــد الشعر
ال ـف ــران ـك ـف ــون ــي واح ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن أكـ ـب ــر أس ـم ــائ ــه
ّ
«ممرات
املعاصرة ،حيث استطاع صاحب
ِس ّرية» (ْ )2007
رسم مساحةٍ له في القصيدة
ّ
املكتوبة بالفرنسية؛ مساحة متخلصة من
الـبــاغــة املـتـعــالـيــة ،حـيــث الــرغـبــة فــي جعل
وسـ ـلـ ـس ــا ،أو مـ ــرآ ٍة
ال ـش ـع ــر ح ــدي ـث ــا خ ــاف ـت ــا ِ
ل ـب ـســاطــة األش ـ ـيـ ــاء ،ف ــي ف ـهــم ل ـل ـغــة .يـكـتــب:
«دخ ـ ـلـ ـ ُـت ال ـق ـص ـي ــدة /م ّــن ب ـ ــاب ال ـص ـغ ـيــر/
البسيط /مــن بــاب الشغيلة /حيث ينتظر
َّ
الظل/
ذاك الذي يصعد األدوار /أن نمنحه ِ
وس ـم ـن ــدر الـ ــوقـ ــت» .وفـ ــي إح ـ ــدى ق ـصــائــده
يل َجه ذلك
األخــرى« :كــان الكون ينتظر /أن ً ِ
ال ـص ـ ُ
ـوت /كـمــا ال ـضـ ُ
ـوء يـ ِـلـ ُـج ث ـمــرة /أو كما
امل ــاء /فــي ضــرع ال ـجــذور /أو كــالـهــواء /في
رئة طفل ُولد ّ
للتو».
ٍ

لقاء
عمان ،عند السابعة من مساء األربعاء المقبل،
تستضيف دارة الفنون في
ّ
ً
منصة «زووم» مع الباحثة العراقية ريجين ساهاكيان (الصورة) بعنوان
عبر
ّ
العراق ونشأة فن معاصر من الشرق األوسط› ،وفيه ُتناقش كيف لعبت األفالم
والمعارض والكتابة الثقافية دورًا سيكولوجيًا منذ غزو العراق.

في مركز يبوس الثقافي بالقدس المحتلّة ،تنطلق عند السادسة من مساء بعد
حب
غد اإلثنين جلسة ثالثة من ملتقى هوامش ،والذي يُقام تحت عنوان َم ْر َ
فيك في والد القدس؟ .يُناقش اللقاء قضايا جندرية في ضوء واقع المدينة
ويتحدث فيه كل
السياسي والعنف االستعماري الممنهج الممارس ضد أهلها،
ّ
من :هنادي عدامة ،وناصر عودة ،وعمر الخطيب ،وتديره لمى غوشة.
األول /ديسمبر المقبل ،يتواصل في معهد قطر أميركا للثقافة
حتى  31كانون ّ
يضم المعرض أعماًال لفنّانات قطريات
بواشنطن معرض نساء في الجائحة.
ُّ
ّ
مقارباتهن لموضوع الجائحة؛ من بينهن :هيفاء
قدمن فيها
وأميركيات ي ُ ّ
الخزاعي ،وجواهر المناعي ،ومريم الخالدي ،وألكسندرا شيرمان ،وآنا يو ديفيس.

يقدم الفنان نعيم األسمر ،عند التاسعة والنصف من
في مترو المدينة ببيروت،
ّ
يؤدي فيه هذه ليلتي ألُم كلثوم ،بمشاركة :محمد
مساء السبت المقبل ،حفًال
ّ
نحاس (قانون) ،وسماح بو المنى (أكــورديــون) ،وطوني جدعون (كمنجة)،
ولحنها محمد عبد
وأحمد الخطيب (إيقاع) .كتب كلمات األغنية جورج جرداق
ّ
الوهاب.

