
خـــالـــة اســمــهــا فــاطــمــة، اســتــشــهــد أبــنــاؤهــا 
ـــت تــــزرع 

ّ
ـــهـــا ظـــل

ّ
ــــرب، لـــكـــن ــــحـ ــي الـ الـــثـــاثـــة فــ

حقلها، فهي امرأة تحّملت آالمها بكرامة«. 
خرى هي إحدى بطات 

ُ
وكانت هناك امرأة أ

طــفــولــتــي فــــي تـــلـــك الـــحـــكـــايـــات. اســـتـــدعـــوا 
ــام من  ــ ــا إلــــى الــجــيــش بــعــد ثـــاثـــة أيـ ــهـ زوجـ
ــم يــعــد بــعــد مــــرور اثــنــي عشر  زفــافــهــمــا، ولـ
ــهــا لم 

ّ
عــامــا. كـــان بــإمــكــانــهــا أن تـــتـــزّوج لــكــن

ت على أمِل أن يعود زوجها 
ّ
تفعل، ألنها ظل

شغل وقتها 
ُ
يوما ما. كانت تبتسم كثيرًا، وت

بعمل أّي شيء دائما، وتساعد جيرانها في 
أعــمــالــهــم. كــانــت جــّدتــي تــقــول عنها دائــمــا، 
وأنا أنام في ِحْجرها بهدوء: »كم هي امرأة 

ل آالمها بكرامة«... تتحمَّ
ــة امــــــــرأة مــــن بــــطــــات طــفــولــتــي  ــ ــ ـ لــــم تـــعـــد أيُّ
عــلــى قــيــد الــحــيــاة اآلن. كـــان ذلـــك قــبــل مائة 
يــرفــرف بأجنحته  الـــذي   كالحمام 

َّ
عـــام، كــن

 فـــي هـــدوء. 
َ
فـــي ِخـــضـــمِّ الــعــاصــفــة ثـــم رحـــلـــن

 من السماء كسحاٍب شامٍخ ثم ماتت 
َ
مــررن

أفتقُد نساء  لها، كنُت  دي 
ْ
فق جّدتي. وبقْدر 

 
ّ
حــكــايــاتــهــا أيـــضـــا، ثـــم أدركــــــُت الحــقــا أنــهــن

 الـــذي أمــســكــت بــه فــي الــحــيــاة. لقد 
ُ
الــغــصــن

ــات.  ــيَّ مِّ
ُ
أ  

ّ
 أغلبهن

ّ
أن لــي رغــم  ماٍت 

ّ
 معل

َ
صــرن

.
َّ
ُكن

ُ
 كثيرًا حتى رأيت

ّ
اشتقُت إليهن

تــعــود مــشــاهــدي األولـــــى عـــن فــلــســطــن إلــى 
فترة »االنتفاضة األولى« التي انطلقت عام 
1987. كــنــُت طــالــبــة فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة، 
 قناة 

ُّ
وكان لدينا تلفاز أبيض وأسود، َيُبث

ــذاك،  ــ واحــــــدة، كــأغــلــب املـــنـــازل فـــي تــركــيــا آنـ
وكـــانـــت األخـــبـــار تـــبـــدأ فـــي الــثــامــنــة مـــســـاًء. 
استطعنا وقتها فقط أن نشاهد لقطات من 
أعـــرف ما  أكـــن  لــم  الفلسطينية.  االنــتــفــاضــة 
 والدي شرَح 

ّ
تعنيه االنتفاضة بالضبط، لكن

، وحــكــى لـــي عـــن أصــدقــائــه الــذيــن 
ً
لـــي قــلــيــا

ذهبوا إلى فلسطن للقتال في السبعينيات. 
الرجال  الذاهبن كانوا من  أن جميع  ورغــم 
التلفاز،  فــي   

َّ
ــهــن

ُ
رأيــت الــلــواتــي  النساء   

َّ
أن  

ّ
إال

 شــجــاعــات.
ّ
 انــتــبــاهــي. كــم ُكــــن

َ
 مــن أثــــرن

َّ
ُهــــن

، واســتــمــّرت 
ً
مـــّرت الــســنــوات، ولـــم أعـــد طــفــلــة

الشاعر  يــقــول  وكــمــا  الفلسطينية.  املــقــاومــة 
عــصــمــت أوزال فـــي إحـــــدى قـــصـــائـــده: »ُعــــْد 
إلــى بيتك! ُعــْد إلــى أغنيتك! ُعــْد إلــى قلبك!«، 
حتى يقول: »سأعود إلى قلبي ولكن من أّي 
الـــطـــرق؟« كــانــت لــديــنــا إشــــارات كــثــيــرة لكي 
ــارات  ــ نــجــد الــطــريــق إلـــى قــلــوبــنــا. هـــذه اإلشـ
 
َ
 الحياة

َ
هي آثار أقدام النساء اللواتي عبرن

َّ صاحبات آثار األقدام  ُ
بخطواٍت كريمة. أنت

تــلــك، يـــا نــســاء الـــقـــدس وحــيــفــا وعــكــا وغـــزة 
ونــابــلــس ورام الــلــه والــــنــــاصــــرة... يـــا نــســاء 

 قراها ومدنها.
ّ

فلسطن في كل
ل من  ــُت. أوَّ ــ ــا قــــرأُت ورأيــ تــحــّمــســُت كــثــيــرًا مِلـ
ــدأْت  ــان الـــتـــي بـــ ــُت كـــانـــت فــــــدوى طــــوقــ ــرفــ عــ
كانت  بنابلس.  بيتها  فــي  أشــعــارهــا  كتابة 
ــذ عــــوَدهــــا أحـــيـــانـــا، وتـــجـــلـــس بـــجـــوار  ــأخـ تـ
ـــزف ألـــحـــانـــا عـــربـــيـــة رائـــعـــة.  ــعـ ــّبــــاك وتــ الــــشــ
ى اإلنسان أن يركض نحوها ويجلس 

ّ
يتمن

م. عرفُت بعد 
َّ
بجوارها لساعاٍت دون أن يتكل

ذلك أسماء طوبي صاحبة الصوت الجميل 
ها األول في 

ّ
في إذاعــة القدس التي بدأت بث

ــارس/ آذار عـــام 1936. وقــد  الــثــاثــن مــن مــ

بيرين بيرسايجيلي ُموت

ــيـــع فـــــي األنـــــــاضـــــــول تــعــبــيــر  يـــشـ
ــِم بــَكــرامــٍة« لــإشــارة  ــل األلــ ــَحــمُّ

َ
»ت

ل عــــن الـــكـــرامـــة 
ُ
ــــدم الــــتــــنــــاز ــــى عـ إلـ

ــمــت اآلالم. يــجــب عــلــى املــــــرأِة أن 
ُ
مــهــمــا عــظ

ــَهــا 
َ
 ألن تــبــدأ حــيــات

َ
ــّوة ــقـ تــجــَد فــي نفسها الـ

ام، وهــي مرفوَعة 
َ
الُحط الجديدة من وســط 

أِس أماَم من أوصلوها إلى هذه الحالة...  الرَّ
تــّم تدميُره أو كسره  وأن تقوَم بإصاح ما 
ــاٍد مـــاهـــرة، بــعــد أن تمسح  ــأيـ مـــن حــولــهــا بـ
 التي 

َّ
 تزرَع زهورًا أجمل محل

ْ
ن

َ
دموعها، َكأ

طفت من حديقتها… وإذا دخلوا إلى غرفة 
ُ
ق

، أن 
ُ
 املكان

َ
خ معيشتها بأحذيٍة موحلة واتسَّ

األخيرة في  الفور، وبالخيوط  فه على 
ّ
تنظ

رّبي 
ُ
 للطاوالت... وأن ت

َ
يديها تحيك مفارش

مته 
َّ
 بأغراِض طفلها الذي سل

َ
أطفااًل آخرين

 شعر 
َ
ـــط

ّ
ـــمـــش

ُ
ــتــــراب… وأن ت بــيــديــهــا إلــــى الــ

ابنها الصغير ــ إذا نجا ــ بنفس املشط الذي 
ط به ابنها األكبر.

ِّ
كانت تمش

نستخدم هذا التعبير في األناضول للنساء 
 الـــحـــرب، وجـــّدتـــي كــانــت 

َ
الـــلـــواتـــي شـــاهـــدن

تستخدمه كثيرًا. كنُت أنام في ِحْجرها لكي 
التي  الحكايات  لي  وتحكي  تداعب شعري 
: »كانت هناك 

ً
ّمها. تقول مثا

ُ
سمعتها من أ

سومر شحادة

 الــضــحــيــة عــّمــن 
َ
 وبــديــهــي أن تــبــحــث

ٌ
مـــألـــوف

نتظر من ُيجيب. وفي 
َ
نادي وت

ُ
ُيساندها، أن ت

 القصف 
َ

ــاٍت شــاِمــلــة تــصــيــُب الــبــشــر، مــثــل ــ أزمـ
والــــحــــروب، حــيــث تــكــاد تــكــون فـــرص الــنــجــاة 
 ،

ً
بالنسبة إلى من ُهم تحت القصف مستحيلة

 بـــــاألقـــــدار، َيــــخــــرج الـــضـــحـــايـــا عــن 
ً
ومـــرتـــبـــطـــة

 السماء.
َ
بون إرادة

ّ
اعتبارات الدنيا، ويترق

 األقدار، منذ البداية، 
ّ
تذهب آراٌء لاعتقاد بأن

ضــون للقصف،   الــذيــن يــتــعــرَّ
ِّ

ليست فــي َصـــف
 ما 

ّ
ــِلــقــوا فــي أوطـــان كــل

ُ
ــِصــفــوا، أو خ

ُ
وإال ملــا ق

فيها، حتى األبنية واألتربة والطيور والريح، 
ترجو النجاة. ال َيجُد البشر في أوقــات كهذه 
ــه، فــمــســائــل األرض  ــلـ ــوى الـ ــ ــن يــنــاجــونــه ِسـ َمــ
إلى  بالنسبة  تصبُح  املختلفة،  بتنويعاتها 
املهم  تعنيه.  ال  مسائل  للقصف  ض  َيتعرَّ مــن 

القذائف  ال  النجاة،  حبائل  السماء   
َ

ــرِســل
ُ
ت أن 

َمــن يعيش تحت  الــطــائــرات فقط. إذًا،  وهــديــر 
القصف واألخــطــار، في لحظٍة ما، ال تعني لُه 
ــه 

ّ
إن البشر شيئا،  وآراء  تشريعات  أو  مــواقــف 

إلــى ما هو أسمى في مخّيلتِه، وأعمق  ينظر 
ــه يتساءل أمــام خالقِه: إلهي، 

ّ
إن فــي وجــدانــِه؛ 

ملاذا ترميني، مع أطفالي، وسط التهلكة؟ وقد 
 
ّ
تــأّســس مــعــتــقــٌد قــديــم، بــــدءًا مــن املــســيــح، بــأن

ل الله لدى 
ّ

دخ
َ
الضحايا هم أبناء الله، كذلك ت

نبّيه إبراهيم كي ال يضّحي بإسماعيل.
ـــهـــم يــعــتــبــرون 

ّ
يــنــاجــي الــضــحــايــا خــالــقــهــم ألن

ــيـــدِه، أمــــام عــجــز الــبــشــر وضــعــف   أمـــرهـــم بـ
ّ
أن

أخــبــار  مــع  الــتــعــاطــي  مــســألــة  لتبقى  حيلتهم. 
 تعني 

ً
الــقــصــف واملــــوت فــي الـــحـــروب، مــســألــة

ِمع إلى هذه األخبار، َمن َيرى الصور 
َ
َمن َيست

 
َ
املفجعة، واملشاهد الصادمة ألطفال نجوا ِمن

املوت مع أسماكهم وألعابهم؛ يصيُر مفهوما 
 مــن نجا من 

ُ
 تعاطفه أمـــٌر ال َيــشــغــل

ّ
لــديــه بـــأن

م سقفه اآلمِن فوق رأسِه،  هدَّ
َ
املوت لتّوِه. فمن ت

ــــى عـــدالـــة  ال يــعــنــيــه كـــيـــف يــنــظــر اآلخــــــــرون إلـ
عاطى اآلخرون مع 

َ
قضيته، وال يعنيه كيف َيت

رج منها، ما إن اقترَب من 
َ

آالمِه. هذِه مسائل خ

ستحّولن فلسطين إلى حـديقة

مرًّة بعد مرّة، يتأّكد 
لشعوب العالم العربي، 

حيُث تحتشُد اآلالم 
والضحايا، أّن فلسطين 

هم، وأّن صوَتها  َتخصُّ
يبقى أعمق أصوات 

آالمهم

كانت لدينا إشارات كثيرة 
لكي نجد الطريق إلى 
قلوبنا. هذه اإلشارات 
هي آثار أقدام النساء 

اللواتي عبرن الحياة 
بخطواٍت كريمة. أنتُنَّ 

صاحبات آثار األقدام تلك، 
يا نساء القدس وحيفا 

وعّكا وغزّة ونابلس ورام 
اهلل والناصرة... نساء 

فلسطين في كّل قراها 
ومدنها

مع رحيل خوسيه 
مانويل كاباييرو بونالد، 

في التاسع من أيار/ 
مايو الجاري، يكون 

المشهد الشعري 
اإلسباني قد خسر 
واحدًا من أبهى 

أسمائه

حيث يُختَزل الموت إلى طرفين

خوسيه كاباييرو بونالد  غاَدر البهاء الذي فتن العالَم

رسالة مفتوحة إلى نساء سيدة األرض

األرض التي علَّمتنا 
فيها النساء كلَّ الصفات 

الجميلة 

ترتبط مسألة 
التعاطف بَمن يشاهد 

العنف ال بمن يتلّقاه

حياتي موجودٌة 
في شعري وعوالمي 

الذاتية تتحّدد عبر 
قصائدي

هذا هو تأثير 
َجمالُِكّن علينا رغم الظلم 

واالحتالل

كتاب  ومؤلفة  إزمير،  مواليد  من  تركية  كاتبة   Peren Birsaygılı Mut
الفلسطيني  المقاومة  أدب  تجربة  يقّدم  الذي  الزيتون«  أشجار  »بين 
رواده.  بعض  تــجــارب  خــال  مــن 
والتاريخ  األدب  عن  مقاالت  نشرت 
الحديث في العديد من المجات، 
عن  ومـــقـــاالت  كتبًا  وتــرجــمــت 
كما  واإلنكليزية.  األلمانية  اللغتين 
وثائقي  برنامج  إنتاج  في  شاركت 
أجزاء  خمسة  من  فلسطين  عن 
التركية. وهي أيضًا    TRT بثته قناة
ناشطة من أجل الاجئين السوريين 

في تركيا وقضيتهم.   

بطاقة

2425
ثقافة

من وإلى

إطاللة

رحيل

فعاليات

لــعــبــت دورًا مــهــّمــا لــســنــوات فـــي »االتـــحـــاد 
ثــورة  تــأّســس بعد  الــذي  العربي«  النسائي 
ــزور الـــجـــرحـــى وعـــائـــات  ــ ــَراق. كـــانـــت تــ ــ ــ ــُب ــ ــ ال
كما  للمقاومن،  األمـــوال  الــشــهــداء، وتجمع 
كــانــت تــقــوم بــتــدريــب املـــمـــّرضـــات وطــواقــم 

اإلسعاف.
ـــــرُت كـــثـــيـــرًا بـــهـــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل. وكـــانـــت 

ّ
تـــــأث

ــر فـــيَّ بــشــكــل كبير، 
ّ
خــــرى تــؤث

ُ
هــنــاك امــــرأة أ

قلت في أواخــر 
ُ
وهــي ســاذج نّصار التي اعت

املــوت حــّدًا ليس بوسِع من لم يقترب املسافة 
ذاتها، من املوِت ذاتِه، أن يصفه.

التعاطف برّمتها مرتبطة  تكاُد تكون مسألة 
اه أو يمارسه. 

ّ
بمن يشاهد العنف، ال بَمن يتلق

بمن يمتلك أدواٍت ُحّرة كي ُيعّبر عن أولئك الذين 
تعوزهم األدوات، وتعوزهم الحّرية أيضا. ما 
 من يشاهد املعركة، ما بن 

َ
بن قاتٍل وقتيل، ثّمة

 من يسمع ويقرأ ويؤّول. قد 
َ
جاٍد وضحية، ثّمة

 في 
ُ

ه يحصل
ّ
ينفع اختزال املوت إلى طرفن، لو أن

غرفٍة مغلقة أو في صحراء شاسعة. كذلك ينفع 
 في 

ُ
ه يحصل

ّ
اختزال التعذيب إلى طرفن، لو أن

 على املأل، ال 
ُ

 موتا يحصل
ّ
قاِع بئر مظلم. لكن

 تعذيبا يحدث 
ّ
يمكن اختزالُه إلى قاتٍل وقتيل. إن

أمام الكاميرات، ال يمكن اختزاله أيضا االختزال 
ذاته. ومسألة االختبار اإلنساني بأن يستمر 
الــبــشــر عــلــى عــهــدهــم بــالــدفــاع عــن اإلنــســانــيــة، 
التي تصبح على املحّك وقت األزمات الشاملة 
ه ُيفّكر 

ّ
 ال تعني القتيل ألن

ٌ
مثل الحروب، مسألة

ى عن جزٍء من 
ّ
خل

َ
ه ت

ّ
بخالقِه، وال تعني القاتل، ألن

إنسانّيتِه. االختبار اإلنساني، هنا، يعني َمن 
ُيشاهد وَيتفاعل ــ وهو في مأمن ــ مع ما َيرى. 
والتضامن مع الضحايا، يحدث، كي ال َيفقَد 
البشر القيم التي يدافعون عنها، واإلنسانية 
التي َيتنادون على أطرافها، وُيناِصرونها في 

 األزمنة.
ّ

كل
)كاتب من سورية(  

عــام 1938، أي خــال األوقــــات األكــثــر حرجا 
وصفها  الــكــبــرى.  الفلسطينية  الـــثـــورة  فــي 
ها امرأة خطيرة للغاية، وحتى 

ّ
ون بأن

ّ
املحتل

لــحــم، حيث  فــي سجن بيت  اعتقالها  خــال 
 مــكــتــوفــة 

َ
مــكــثــت أحــــد عــشــر شـــهـــرًا، لـــم تـــبـــق

ــة 
ّ
األيـــــــدي. فــمــثــلــمــا كـــانـــت تــكــتــب فـــي »مــجــل

داخل  من  بإصراٍر  عملها  واصلت  الكرمل«، 
السجن. ما زلت أشعر بحماس كبير، حتى 

وأنا أكتب هذه السطور.
قــال عنها  التي  ام، 

ّ
عـــز وهناك أيضا سميرة 

غـــّســـان كــنــفــانــي فـــي تــأبــيــنــهــا: »أســـتـــاذتـــي 
القّصة  بكتابة  مشهورة  كانت  متي«. 

ّ
ومعل

الـــقـــصـــيـــرة، ثـــم صـــــارت املـــحـــاربـــة الــوحــيــدة 
ت 

ّ
ــا زلــيــخــة الــشــهــابــي، فظل ــال. أّمــ ــرجـ بـــن الـ

والثمانن  التاسعة  حتى  تناضل  شامخة 
ــد نــاضــلــت بــشــكــل ال مثيل  مـــن عـــمـــرهـــا، وقــ
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــْت، خــــــال االنـ ــ ــلــ ــ ــا رحــ ــدمــ ــنــ لــــــه. وعــ
األولــــــى، حــضــر آالف الـــنـــاس جــنــازتــهــا في 
 جـــمـــيـــعـــا مــن 

َّ
املــــســــجــــد األقــــــصــــــى. لــــقــــد ُكــــــــن

 شجاعة.
َّ
رأيتهن مــن  وأكــثــر  النساء،  أشــرف 

ف، وكانت 
ّ
كانت األخبار من فلسطن ال تتوق

 
ّ

 كل
ّ
تزلزلنا من الداخل. صرت متأّكدة من أن

ٍة. 
َ
ل

َ
امرأة فلسطينية تمرُّ من هذه الحياة َكَبط

 كيف ُيمكن لإنسان أن يكون 
َّ
ا نرى لديكن

ّ
كن

معتقداته  عــن  يتخلى   
ّ

وأال قضية،  صاحب 
ــانـــت الــتــكــلــفــة عـــالـــيـــة، وأن يــحــدث  مــهــمــا كـ
 من 

ّ
 هــذا فــي بساطة مذهلة. وأدركــنــا أن

ّ
كــل

 جيٍش 
َّ

 امــرأة من هؤالء محل
َّ

املمكن أن تحل
السحرية  املقولة  هــي  بالضبط  هــذه  كــامــٍل. 
ل األلم بكرامة«.  في حكايات طفولتي: »تحمُّ
 هذا منذ سنوات با تعٍب، ولو 

َ
ّ تفعلن ُ

ــت
ْ
أن

لدقيقة واحدة.
كــانــت الــكــاتــبــة الــتــركــيــة جــيــهــان أكــتــاش قد 
فت  اوّيــة التي تعرَّ

ّ
َحــَكــْت لــي عــن الفتاة الــغــز

عليها عام 2018، وقالت لها: »لسنا يائسن 
ولسنا ضحايا. نحن النساء الفلسطينيات 
م الناَس معنى الحياة«. َحكْت لي أكتاش 

ِّ
نعل

رة كثيرًا بكام الفتاة. 
ّ
وهي متأث

)ترجمة عن التركية: أحمد زكريا 
ومالك دينيز أوزدمير(

ضحايا يرأفون بضحايا

وطٌن كنَت تراه من النافذة

مجلة  بُعد  عن  تنّظمها  ندوة  عنوان  للطفل،  القراءة  وأهمية  األطفال  أدب 
منهجيات بعد غد األربعاء بدايًة من السادسة مساء بتوقيت القدس. يشارك في 
الندوة كّل من الكاتبة تغريد النجار، والحّكاءة سارة إمام، والباحثة التربوية منى 

سروجي، والتربوية نداء قناديلو، فيما تدير النقاش هيفاء نجار.

موسيقيًا  حفًال  وصال  فرقة  تقّدم  الجاري،  الشهر  من  الـ31  المقبل،  اإلثنين  يوم 
على خشبة ساقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة، بداية من السابعة والنصف 
حيث  كورالي؛  بأداء  العربية  الكاسيكية  الموسيقى  أنماط  الفرقة  تقّدم  مساء. 
تعود إلى أعمال من تلحين رياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب وزكريا أحمد.

ينّظم كوليج دو فرانس، عند السادسة من مساء بعد غد األربعاء، محاضرة عن 
بُعد بعنوان العدالة في القرون الوسطى، تلقيها الباحثة إليزابيت شميت ضمن 
المحاضرة،  تقديم  بحسب  الفرنسية.  المؤّسسة  في  التاريخ  كرسي  برنامج  أعمال 
أسرة  حكم  استقرار  مع  إال  تتكرّس  لم  فرنسا  في  المحاكم  عدالة  في  الثقة  فإن 

بوربون التي لم تكتف بربط كل شرعية بها، بل صنعت مشهدية للعدالة.

التي  وقرينه  الممثّل  ورشة  ُتقام   ،2021 تموز  يوليو/  و19  حزيران  يونيو/   9 بين 
الفاضل  المخرج  إشراف  تحت  العاصمة،  تونس  في  الحمراء  مسرح  ينّظمها 
الجعايبي وأعضاء فرقة »فاميليا« المسرحية. وقد جرى تحديد تاريخ 31 مايو/ 

أيار واألول من يونيو/ حزيران موعدين الختبارات القبول للمشاركة في الورشة.

ترجمة وتقديم: خالد الريسوني

الثاني/  مــن تشرين  الــحــادي عشر  فــي 
نوفمبر املــاضــي، قــام أصــدقــاء خوسيه 
مانويل كاباييرو بونالد بتهنئته بعيد 
مياده الرابع والتسعن. كانوا يأملون 
بتعافيه من املرض، والخروج رّبما من 
عزلته التي اختارها قبل خمس سنوات. 
 األمــور لم تسْر كذلك. رحل الشاعر 

ّ
لكن

والروائي اإلسباني في التاسع من أيار/ 
مايو الجاري، بعد حياة لم يكن يحّدها 
الليل وال النهار، نشر خالها أكثر من 
، بن شعر، وروايــة، وكتب 

ً
أربعن عما

مـــحـــاوالت، إضـــافـــة إلـــى أنــطــولــوجــيــات 
شعرية.

ُولد بونالد عام 1926 ألب كوبي وأم من 
امِلـــاحـــة وعــلــم  ــــول فــرنــســيــة، ودرس  أصـ
ف وينتقل 

ّ
الفلك في قادش، قبل أن يتوق

لدراسة الفلسفة واآلداب في إشبيلية، ثم 
مدريد التي استقر فيها عام 1951. منذ 
بــدايــاتــه الــشــعــريــة، نـــال بــونــالــد اعــتــرافــا 
نقديا، إذ حاز »جائزة أدونايس للشعر« 
 .)1952( »الــتــكــّهــنــات«  األول  ديــوانــه  عــن 
ل بالعديد 

ّ
مــســار سُيكل فــي  بــدايــة  وهــي 

ــــز، وأبــــرزهــــا  ــــوائـ ــــجـ مــــن الـــتـــكـــريـــمـــات والـ
»جـــائـــزة املــلــكــة صــوفــيــا للشعر اإليــبــرو 
الوطنية  و»الــجــائــزة   ،)2004( أمــيــركــي« 
و»جـــائـــزة   ،)2005( اإلســبــانــيــة«  ــــآداب  لـ

سرفانتس« )2012(. 
ــه مـــن بيبا  ــ انــتــقــل عـــام 1960، بــعــد زواجـ
راميس، رفيقة حياته، إلى بوغوتا ليعمل 
أســتــاذًا لـــألدب فــي »الــجــامــعــة الوطنية«. 
يــقــول عــن تــلــك املــرحــلــة: »إذا كـــان الــوطــن 
هــو مــا تــراه مــن نــافــذة البيت الــذي تحيا 
فيه براحة، فأنا لدّي عدة أوطان، بعضها 
أكثر ديمومة من غيرها: منطقة دونيانا، 
كنت  بوغوتا...  مدريد،  ميورقة،  شريش، 
فــي كولومبيا ملــدة ثــاث ســنــوات وهناك 
ــتــــي األولـــــــى، وُرزقـــــــت بــابــنــي  كــتــبــت روايــ
ال  ــا  مــ ذاك.  وطـــنـــي  جـــيـــدًا  أتــــذّكــــر  األول. 
يعجبني على اإلطاق هو وطن الوطنين 

اإلسبان«.
بــعــد هــــذه الــــروايــــة األولــــــى الـــتـــي كتبها 
ـــشـــرت 

ُ
أثـــنـــاء إقـــامـــتـــه فـــي كــولــومــبــيــا، ون

سُيصدر  سبتمبر«،  من  »يومان  بعنوان 
بونالد أربـــع روايــــات، كــان آخــرهــا »حقل 
بــونــالــد  اســـم   

ّ
لــكــن أغــرامــانــتــي« )1992(. 

سيتكّرس أساسا كشاعر؛ شاعر متشّكك 

 لــعــدد من 
ٌ
عبر قــصــائــدي«. هنا تــرجــمــة

قصائده:

طريقة صوفي
الــزرقــاء كنُت نوتّيا في مركٍب  في إزمير 

صغير
وبائَع جواهر في سوق إزمابوال

أمير  فــارســّيــة ملكتبة   نــصــوٍص 
َ
ونـــاســـخ
قرطبة.

اشتغلُت في عّدة أعمال عابرة أخرى 
ــُت فـــي خـــدمـــة يــوحــنــا كــانــتــا  ــلـ ـــى دخـ

ّ
حـــت

كوزينوس،
دين

َّ
 مدّرٍب للُمَجن

َ
ممارسا عمل

بكيٍس من الُبردي.

ا 
ّ
 الشيء الوحيد الذي قمُت به حق

ّ
لكن

،
َ

ى دمشق
ّ
كان سفري سّرًا حت

 
ً
حصى، حياة

ُ
 هادياٍت ال ت

ّ
ساحبا بالحظ

مضطربة
 يوم،

ّ
كل

التي  الانهائية  الحكمة  بحثا عن شيخ 
سوف يتمُّ

ها فيما بعد باألندلس.
ُ
إجال

 الدائرية الكثيفة للقرون
َّ

اق
َ

ش
َ
عبرُت امل

ــُت ســلــيــمــا ُمـــعـــافـــًى إلــــى الــقــصــور  ــلـ ووصـ
الباذخة ملدينة الزهراء،

 لــم أقــرأهــا 
ً
 مــســاٍء قــصــيــدة

ّ
ُحيث أتــلــو كــل

ِمن قبل
ْسِكيِّ 

ُّ
والتي أبلغني إّياها من كهفه الن

في صحراء طهمور
ُم الوقور الذي كانت تعاليُمه

ّ
ذلك املعل

 ما توصلْت روحي إلى معرفته.
َّ

كل
ــد، ذاك  ــ فــلــيــكــن مــحــمــوَد الــســعــي إلـــى األبـ

الذي 
رغَب أن ينفخ فيَّ الهّبة البطولية

للقدرة على اقتحام األبواب الخفّية
واالستمتاع أخيرًا بذلك التفاهم العجيب

 واقع.
ّ

الذي يمضي أبعد من كل

في جدوى شعٍر بعيد عن االلتزام بقضايا 
الدكتاتورية  معاداة  سّيما  وال  املجتمع، 
ــف الــشــاعــر 

ّ
ــا ســيــكــل الـــفـــرانـــكـــيـــة. وهـــــو مــ

الشهير،  كارابانشيل  االعتقال في سجن 
سنة 1966.

أصـــــــدر بــــونــــالــــد 12 مـــجـــمـــوعـــة شــعــريــة 
على مــدار أكثر من 60 عاما، كــان آخُرها 
مه« )2015(. كما جمعت 

ّ
»نسيان ما تتعل

أعــمــالــه الــشــعــريــة، الـــصـــادرة قــبــل األلفية 
 مـــا تبقى 

ُ
ــنـــوان: »نـــحـــن الــثــانــيــة، تــحــت عـ

لــنــا مــن الـــزمـــن« )2004(. وفـــي مــذّكــراتــه، 
التي صدر آخر قسٍم منها عام 2017، أّرخ 
بونالد ملا يقارب قرنا من التاريخ الثقافي 
الفرانكية  الحقبة  سّيما  وال  اإلســبــانــي، 

وما تاها.
ص بونالد تصّوره للشعر بالقول: 

ّ
يلخ

»في القصيدة، يجب أن يكون للكلمات 
ــــره 

ّ
تــــوف الــــــــذي  ــن ذاك  ــ مـــعـــنـــًى أغــــنــــى مـ

القواميس. أحيانا تجمع بن كلمتن لم 
يسبق وضعهما معا، فتفتحان أمامنا 
ما. تفعان ذلك عبر 

ْ
عاملا، وتكسران خت

الــجــاذبــيــة الــصــوتــّيــة الــخــالــصــة. الشعر 
ــات:  ــيـ ــاضـ ــريـ ــٌج مــــن املـــوســـيـــقـــى والـ ــزيــ مــ
تــنــغــيــم وصــــرامــــة«. ويـــقـــول عـــن عاقته 
 
ٌ
مــوجــودة »حياتي  بالشعر:  الــوجــوديــة 

فـــي شـــعـــري، وعـــواملـــي الـــذاتـــيـــة تــتــحــّدد 
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