
فـــي األكـــاديـــمـــيـــة. وجــــاء فـــي الـــبـــيـــان: »تــدافــع 
األكاديمية امللكية اإلسبانية عن حّرية الفكر 
والتعبير بــاعــتــبــارهــا مــن الــقــَيــم األولــــى ألي 
للمحاولة  السلمي، وتأسف  للتعايش  نظام 
النقاش  ب 

ّ
تجن بهدف  منها  للحّد  الفظيعة 

الحّر حول اآلراء واألفكار«.
ستعمل من قبل الجميع 

ُ
»الكلمات يجب أن ت

الــحــر عــن جميع  التعبير   تجنب 
ّ
إن بــحــّريــة، 

الــتــي  ــلـــك  تـ األخـــــــص  ــلــــى  وعــ اآلراء،  أشــــكــــال 
تحتوي مضامني سياسية، هو أكثر أشكال 
املـــمـــارســـة الــتــعــّســفــيــة لــلــســلــطــة وأكـــثـــر مـــا ال 
ــــؤدي إلــــى اضــطــهــاد  يــمــكــن احــتــمــالــه، ألنــــه يـ
حصريًا.  الحاكمة  الطبقة  لصالح  املواطنني 
ــالـــرفـــع الــــفــــوري لــــإجــــراءات  إنـــنـــا نـــطـــالـــب بـ
خذة ضد زميلنا املحبوب دون سيرخيو 

ّ
املت

راميريث«، يختتم البيان، الذي انضمت إليه 
معظم األكاديميات الناطق باللغة اإلسبانية 

في العالم.
ــات  ــيــ ــمــ ــاديــ وفـــــــي أعـــــقـــــاب نــــشــــر مــــوقــــف األكــ
الــلــغــويــة فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، تـــم إصــــدار 
عريضة تضامن تدعم الروائي النيكاراغوي 
بــتــوقــيــعــات أكـــثـــر مـــن خــمــســمــائــة شخصية 
التي  العريضة،  فــي  وجــاء  الثقافة.  عالم  مــن 
 لــجــمــع تــوقــيــعــات الــكــتــاب 

ً
مــا تــــزال مــفــتــوحــة

»سيرخيو  الهسباني:  العالم  مــن  فني 
ّ
واملثق

ــفــًا مـــن الــــدرجــــة األولــــى 
ّ
رامـــيـــريـــث لــيــس مــثــق

 ملتزمًا بمصير 
ً
فحسب، بل لطاملا كان رجا

نسى«.
ُ
بلده، وقد قّدم له خدمات ال ت

ــتــــي تــم  ــة أن »الــــتــــهــــم الــ ــريـــضـ ــعـ ــيـــف الـ وتـــضـ
ـــ وضـــّد مــا يــقــرب مــن أربعني  تلفيقها ضـــّده 
مــلــمــوس على  دلــيــل  ـــــــ هــي  سجينًا سياسيًا 
االنـــحـــراف الــقــمــعــي لــلــنــظــام فـــي نــيــكــاراغــوا، 
ــازم عـــلـــى إســــكــــات خـــصـــومـــه مــــن خـــال  ــ ــعـ ــ الـ
السجن أو إجبارهم على املنفى«. كما تنّص 
بها  قامت  التي  »املاحقة  أن  على  العريضة 
حــكــومــة نــيــكــاراغــوا ضـــد الــكــاتــب سيرخيو 
وإهانة  الحرية  على  اعــتــداًء  ل 

ّ
تمث راميريث 

للذكاء وللعبقرية«، مؤّكدة على أن »املوقعني 

ــع ســـيـــرخـــيـــو  ــ ــم مــ ــهـ ــنـ ــامـ ــن تـــضـ ــ يـــــعـــــّبـــــرون عــ
رامــيــريــث، وبــهــذا الشكل يــعــبــرون أيــضــًا عن 
الذي  النيكاراغوي...  املجتمع  مع  تضامنهم 
يعاني اآلن من قسوة حكم ديكتاتوري ما زال 
تصعيده القمعي بعيدا جدًا عن أن ينتهي...«. 
عني على هذه العريضة، يمكن 

ّ
ومن بني املوق

والفنانني  اب 
ّ
الكت مــن  العديد  أســمــاء  تمييز 

الــبــارزيــن، مــثــل: خافيير مــاريــاس، وأرتـــورو 
ــرادو،  ــ ــ بـــيـــريـــث - ريـــبـــيـــرتـــي، وبـــيـــنـــخـــامـــني بـ
وهــيــكــتــور أبـــــاد فــاثــيــولــيــنــثــي، ولـــيـــونـــاردو 
ــا بلني، وفكتور 

ّ
بــادورا وغييرمو أرياغا، وآن

مـــانـــويـــل، ومــيــغــيــل ريــــــوس، وإيــــــدا أرمـــــاس، 
ــيــــث خـــــيـــــخـــــون، وخــــــــوان  ــشــ ــانــ وأيــــــتــــــانــــــا ســ
وخوليو  ليندو،  وإلفيرا  كامبانيا،  خوسيه 
يــامــاثــاريــس، ولـــويـــس النـــديـــرو، وإيــنــريــكــي 
كــــــــــــراوث، وأنــــطــــونــــيــــو مــــونــــيــــوث مـــولـــيـــنـــا، 

وخورخي فولبي، ووليام أوسبينا.

عودٌة تعني موتًا محّققًا
الــكــاتــب الــنــيــكــاراغــوي )مـــن مــوالــيــد 1942(، 
ــّم اإلعــــان  الــــذي كــــان خــــارج وطــنــه عــنــدمــا تــ
 

ّ
ــان قـــد حــل ــه، كـ عـــن مــاحــقــة حــكــومــة بــــاده لـ

خالد الريسوني

أثار اضطهاد الكاتب واألكاديمي 
راميريث،  سيرخيو  النيكاراغوي 
لعام  سرفانتس«  »جائزة  الحائز 
فعل  ردود  بــــــاده،  حــكــومــة  قــبــل  ــن  مـ  ،2017
عديدة في العالم الثقافي الناطق باإلسبانية، 
والذي تحّول دعمًا ملؤلف »مارغريتا، البحر 

الجميل«.
ــدر اتــهــام  ــذا الــشــهــر، صــ فــفــي الــســابــع مـــن هــ
ــكـــاراغـــويـــة، بـــنـــاًء  ــيـ ــنـ عــــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـ
العمومية،  الــــوزارة  بها  تقّدمت  دعـــوى  على 
ضـــّد الــكــاتــب، بسبب »قــيــامــه بــأعــمــال تـــرّوج 
للكراهية والعنف وتحّرض عليهما«، إضافة 
ـــي أمـــــــوال مــــن مـــؤســـســـة »فــيــولــيــتــا 

ّ
إلـــــى تـــلـــق

ــَهــم 
ُّ
ــة... الــت ـ

ّ
ــل ــنـــحـ ــاريــــوس دي شــــامــــورو« املـ بــ

املوجهة إلى الكاتب هي نفسها التي وّجهها 
مــكــتــب املــدعــي الــعــام فــي نــيــكــاراغــوا إلـــى 34 
معارضًا ومنتقدًا لنظام دانيل أورتيغا، بمن 
جزوا 

ُ
في ذلك سبعة مرشحني للرئاسة، احت

جميعًا بني حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس 
املاضيني.

ــهــام أصـــدرت »األكاديمية 
ّ
االت ورّدًا على هــذا 

امللكية اإلسبانية للغة« )RAE(، في الحادي 
احتجاجيًا  بيانًا  الــجــاري،  الشهر  مــن  عشر 
على مذكرة التوقيف الصادرة ضد سيرخيو 
 
ً
ــا ــ ــراِسـ ــ ــدَّ عــــضــــوًا مـ ــ ــَعـ ــ ــث، والـــــــــذي يـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ رامـ

تونس - ليلى بن صالح

 على 
ً
مع إعانه، مؤخرًا، أنه لن يوافق مستقبا

مقابل،  دون  إذاعــيــة  أو  تلفزيونية  دعـــوة  أّي 
بوشناق  الحميد  عبد  التونسي  املخرج  فتح 
بــابــًا لــســجــاالت مــتــعــّددة فــي الــســاحــة الفنية، 
والفني،  اإلعــامــي  املشهدين  مجمل  وضــعــت 
وخصوصًا العاقة بينهما، أمام أسئلة تبدو 
بوشناق ضيف  كــان  إجــابــات.  دون  معظمها 
أحد البرامج اإلذاعية األسبوع املاضي حني بدا 
غاضبًا وهو يطرح مسألة استغال الفنانني 
ال  األجـــور  أن  القطاعات، معتبرًا  مــن مختلف 
يتعّرضون  وأنــهــم  يقّدمونه  مــا  مــع  تتماشى 
البتزاز املستشهرين على حساب تصّوراتهم 
اإلبداعية، ومن هنا عّرج على استغالهم في 
املــنــابــر اإلعــامــيــة وتــأثــيــث مــســاحــات زمنية 
بــحــضــورهــم دون أن يــنــتــفــعــوا بـــذلـــك، بـــل إن 
الفنانني  أن دعوة  اإلعاميني باتوا يعتبرون 

ــة يــقــّدمــونــهــا لــهــم. وجـــد هـــذا الــــرأي قــبــواًل 
ّ
مــن

الفنية  باملهن  املشتغلني  مــن  فئة  عند  حسنًا 
كما وجــد بعض االنــتــقــاد. يــرى الفريق األول 
أن جميع من يتداخلون بالصناعة اإلعامية 
ــتــــى جـــمـــهـــور،  ـــطـــني وتـــقـــنـــيـــني، وحــ

ّ
ــــن مـــنـــش مـ

 لــلــخــدمــات الـــتـــي ُيــســدونــهــا 
ً
ــون مــقــابــا

ّ
يــتــلــق

هو  الضيف  بقي  فيما  اإلعــامــيــة،  للمؤسسة 
الوحيد املقصّي من العائد املاّدي في حني أن 
تمويل البرامج يكون في أحيان كثيرة بفضل 
شعبية الفنان الضيف، أو بفضل إنتاج عملي 
سينمائي أو موسيقي أو مسرحي جديد. في 
املقابل، يعيب البعض هذه النزعة املادية التي 
تظهر فــي خــطــاب شريحة مــن الــفــنــانــني، كما 
يؤّكد آخرون أن من املفترض أن تقوم عائدات 
الــفــنــان عــلــى مــداخــيــلــه مــن منتجه الــفــنــي في 
ل الحضور في وسائل اإلعام 

ّ
األساس، ويمث

مـــجـــّرد عــنــصــر تــكــمــيــلــي هـــو أقــــرب لــإشــهــار، 
ــإن الــفــنــان هــو املــنــتــفــع بالخدمة  وبــالــتــالــي فـ
 الـــحـــضـــور. 

َ
ــــو مــــن عــلــيــه أن يـــدفـــع مـــقـــابـــل وهـ

ــوار طـــرشـــان، وال  ــرب إلـــى حــ تــبــدو املــســألــة أقــ

استبداٌد يغلق أبواب نيكاراغوا

وقفٌة عند جدل 
تعرفه تونس، هذه 

األيام، حول حّق بعض 
الفنانين )أو عدمه( في 

الحصول على مقابل 
لدعواتهم إلى مقابالت 

تلفزيونية وإذاعية

بعد مالحقة النظام 
الحاكم في نيكاراغوا 

للعديد من األسماء 
األدبية البارزة في البالد، 

جاء الدور اليوم على 
الكاتب سيرخيو راميريث، 

حائز »جائزة سرفانتس« 
)2017(. االتّهام الصادر 
بحّقه أثار ردود فعل 
واسعة في المشهد 

األدبي الناطق باإلسبانية

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

عالقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

وال سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

سجال حول أجرة الفنان في تونس أقرب إلى حوار طرشان

في انتظار أن يؤّدي النقاد دورهم

سيرخيو راميريث كان كتابًا عن االحتجاجات فحسب

قد يكون سبب مالحقته 
نشره رواية يصف 

فيها احتجاجات 2018

يؤّكد هذا السجال 
على نقائص في فهم 

العالقات بين الفن 
واالقتصاد

يضطّر الشعراء إلى أن 
يقتطعوا من قوتهم 

ليدفعوا للناشرين

عريضة لمساندته 
وّقعها عدد من أبرز 

الكتّاب باإلسبانية

في   1942 عــام  راميريث  سيرخيو  ُولــد 
األولــى  روايتيه  بين  ماساتيبيه.  مدينة 
المتوّهج«  الــضــوء  »زمــن  ــرة،  ــي واألخ
يعرف  يكن  لم  و»تونغوليلي   )1967(
أصدر  الــغــالف(،   ،2021( يرقص«  كيف 
أكثر من عشرين كتابًا ي الرواية والمقالة 
كوستاريكا،  في  حاليًا  يقيم  والسيرة. 
باإلسبانية. وإذ  بلدان ناطقة  بين  ويتنّقل 
إمكانية  من  الشديد  ارتيابه  عن  يعلن 
األيام،  يوم من  إلى وطنه في  عودته 
فإنّه يؤّكد أن المنفى هو »أسوأ ظرف 

يمكن ألي شخص أن يمرّ به«.

في المنفى

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

هموم شعرية

فعاليات

بمدريد مطلع الشهر، وشارك يوم 13 أيلول/ 
الذكرى  سبتمبر في نشاط ثقافي بمناسبة 
الثاثني لتأسيس »معهد سرفانتس«. وكان 
الخاّصة  اآلداب  أودع في خزنة  قد  راميريث 
ومقتنيات  إرث  يــضــّم   

ٌ
رواق )وهـــي  باملعهد 

العديد من الشخصيات األدبية( إرثًا للشاعر 
 )1916-1867( داريـــــو  روبــــني  الــنــيــكــاراغــوي 

نــجــد إال تــصــريــحــات مــتــفــّرفــة ال تــبــلــغ مرتبة 
الفنانني عند  الــحــوار، كما أن موضوع أجــرة 
الــحــضــور اإلعـــامـــي لـــم يـــدخـــل بــعــض ضمن 
ــل تـــســـاهـــم فــيــهــا مـــؤســـســـات،  ــمـ مـــقـــاربـــات أشـ
والجمعيات  النقابات  أو  الثقافة  وزارة  مثل 
الفنية، وكذلك الباحثون في الفن واالقتصاد 
التي يمكنها  املعرفية  الحقول  ذلــك من  وغير 
أن تجعل هذا السجال )وغيره من السجاالت 
كثيرًا  معنى.  ذا  الفنية(  الحياة  نخترق  التي 
قاس تجارب الفنانني مع وسائل اإلعام 

ُ
ما ت

التونسية بتجارب أجنبية، وهو أمر فيه كثير 
 

ّ
ي، فمن املعلوم أن سوق اإلعام تظل

ّ
من التجن

ر في تونس مؤّسسات كبرى 
ّ
صغيرة وال تتوف

الدولة، ولهذه مشاكلها  التي ترعاها  إال تلك 
ما  وهــو  البشرية  مــواردهــا  م 

ّ
املتعلقة بتضخ

يرهقها ماّديًا ويصّعب تحّولها إلى مشاريع 
إعامية نشيطة.  

من وراء هذا السجال نقف على افتقار املشهد 
اإلبــداعــي فــي تــونــس على فهم الــعــاقــات بني 
على  تقوم  بوشناق  فدعوة  واالقتصاد،  الفن 
قياس الواقع التونسي على املنطق الرأسمالي 
في أعلى درجاته، في حني أن الباد ال تعيش 
األصلية،  مواطنه  في  الرأسمالي  املنطق  هذا 
أي اإلنتاج االقتصادي البحث. أما من منظور 
للفنانني، وبغض  الدفع  فــإن  اإلعـــام،  وسائل 
النظر عن العبء املادي، يحمل حرجًا أخاقيًا؛ 
فإذا كان من املنطقي الدفع للفنانني النجوم، 
كيف سيكون الــحــال مــع فنانني مــا زالـــوا في 
بـــدايـــات طــريــقــهــم؟ وقــتــهــا، ستمنح األضــــواء 

فقط ملن تحت الضوء.

به تراب  يتكّون من صندوق خشبي صغير 
مـــن حــديــقــة بــيــت الـــشـــاعـــر فـــي مــديــنــة لــيــون 
الــنــيــكــاراغــويــة، ونــســخــة مــن الــطــبــعــة األولـــى 
)1905( من ديــوانــه »أغــانــي الحياة واألمــل«، 
ُيــعــتــبــر تحفة شــعــريــة ألحـــد مؤّسسي  الـــذي 

الحداثة في الشعر األميركي الاتيني.
وقد صّرح سيرخيو راميريث أثناء نشاطه 
في »معهد سرفانتس« أن »العودة إلى بلدي 
بالنسبة  املــوت  وبالتالي  السجن،  ستعني 
ــــاف: »ال أســتــطــيــع أبـــدًا أن أكــون  إلــــي«. وأضـ
 
ٌ
في السجن بدون مساعدة طبية. وُهم قساة

جّدًا. هناك سجناء يقضون أربعًا وعشرين 
ســاعــة فــي الــيــوم فــي الـــضـــوء، وآخـــــرون في 
عــزلــة... هــذه ظــروف لن أذهــب للبحث عنها. 
مــاذا  ــَهــم جنائية، 

ُ
ت إلــي ثماني  ُوّجــهــت  لقد 

يمكنني أن أنــتــظــر؟ الــعــبــور مــن املــطــار إلى 
مــركــز االعــتــقــال فــي الــشــيــبــوتــي، ذلـــك املــكــان 

الفظيع«.
ب حكومة نيكاراغوا 

ّ
ويؤّكد راميريث أن تعق

له يرتبط بنشاطه األدبي وليس باملمارسة 
 ،1998 عــام  منها  انسحب  الــتــي  السياسية، 
ــار« الــــذي عــرفــتــه األمـــــور كــان  ــفـــجـ وأن »االنـ

بسبب روايته الجديدة، »تونغوليلي لم يكن 
املــعــروضــة حاليًا في  يعرف كيف يــرقــص«، 
املكتبات بإسبانيا، وهي رواية يحكي فيها 
عن االحتجاجات التي اندلعت في نيكاراغوا 
عام 2018، وعلى األخص كيف تعاملت معها 
وتكشف  بسحقها.  قــامــت  وكــيــف  الحكومة 
التجاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان التي 
حدثت في شوارع ماناغوا وفي مدن أخرى، 
مــا دفـــع الــســلــطــات إلـــى مــنــع دخـــول الــروايــة 
إلى الباد. وقال راميريث تعليقًا على ذلك: 
»ليس للديكتاتوريات، لحسن الحظ، عاقة 
للرداءة فحسب«.  باإلبداع. هم يستجيبون 
وقد طالبت السلطات النيكاراغوية الناشر 
ـــص الـــحـــبـــكـــة لــــإفــــراج 

ّ
بــــعــــّدة تـــقـــاريـــر تـــلـــخ

ــلــــت إلـــى  عــــن الـــنـــســـخ املـــحـــتـــجـــزة الـــتـــي أرســ
 
ّ
نيكاراغوا أو االستمرار في احتجازها. لكن
يــتــّم تــداولــه بشكل واســـع فــي الباد  العمل 

عبر الواتساب.

كي تراوح األضواء في مكانها؟

سهيل نجم

بورغاتوريو،  إنييزي  اإليطالية  للمصّورة  معرض  عنواُن  المستقّرون  الراحلون 
للفنون  األردني  الوطني  »المتحف  المقبل،  الشهر  من  السادس  حتى  يستضيفه، 
في  الصورة«  »مهرجان  إطار  ضمن  يأتي  الذي  المعرض  عّمان.  في  الجميلة« 
والهجرة  الحدود  مسائل  المصّورة  فيها  ُتسائل  أعماًال  يضّم  التاسعة،  نسخته 

واللجوء.

أنوار  معرُض  الماضي،  الثالثاء  يوم  بباريس،  العربي«  العالم  »معهد  في  افتُتح 
لبنان: الفن الحديث والمعاصر منذ 1950 حتى اليوم، الذي يستمرّ حتى مطلع 
العام المقبل. يضّم المعرض أعماًال لعدد كبير من الفنانين اللبنانيين البارزين، مثل 

شفيق عبود، وبول غيراغوسيان، وحسين ماضي، وأيمن بعلبكي.

بدءًا من الخامسة إال ربعًا من مساء األربعاء المقبل، التاسع والعشرين من أيلول/ 
البحُر:  ُه  وَحدُّ بلٌد  معرض  اهلل،  برام  الفلسطيني«  »المتحف  في  يُفَتتح،  سبتمبر، 
المعرض على محّطات مهّمة  يرّكز  الفلسطيني.  الّساحل  تاريخ  محّطات من 
من تاريخ الساحل الفلسطيني بين 1748 و1948، ويتتبّع إمكانيّاته الُمستقبليّة عبر 

ل والمراجعة. إخضاع تجارب الماضي للتأمُّ

حي القاهرة  برنامج  حتى 27 من تشرين األول/ أكتوبر المقبل، تتواصل فعاليات 
األروقــة  من  العديد  في  إيجيبت«  دي  »آرت  تنّظمه  ــذي  ال للفنون  الــدولــي 
معرضان  اليوم  المقامة  الفعاليات  بين  من  المصرية.  بالعاصمة  والفضاءات 
جماعيان: »بُنى متداخلة« في فضاء »ذا فاكتوري«، و»شظايا أرض« في »أكسس 

آرت سبايس«.

بغداد ـ العربي الجديد

■ مــن هــو قــارئــك؟ وهــل تعتبر نفسك شاعرًا 
مقروءًا؟  

ــارئ والـــشـــاعـــر  ــ ــقـ ــ أمــــســــت الـــعـــاقـــة بــــني الـ
مــعــضــلــة ألغــلــب الـــشـــعـــراء، حــتــى وصــلــت 
الــحــال بشاعر مثل أدونــيــس إلــى أن يعّد 
وال  لها  معنى  ال  الشاعر  جمهور  قضية 
قيمة. قناعتي أنني أختلف معه إلى حّد 
ما، ألن هذا قد يسوقنا إلى موت الشعر. 
لــكــن تــبــقــى الــقــصــيــدة الــعــربــيــة الــحــديــثــة 
عــمــومــًا تــقــرأهــا الــنــخــبــة مـــن الـــنـــاس وقــد 

.
ّ

يفهمها فنيًا ويتذوقها جماليًا عدد أقل

■ كيف هي عالقتك مع الناشر، هل لديك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

بسبب ارتباط النشر باقتصاديات الثقافة 
وبحث الناشر عن الربح والجدوى املادية، 
وبسبب النزوع النخبوي لبنية القصيدة 
الـــحـــديـــثـــة، ثــــم تــــــــرّدي الــــوضــــع الــثــقــافــي 
لـــدى عــامــة الـــنـــاس فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
خصوصًا إثر الهزات االجتماعية الكبيرة 
العاقة  وهنت  ونعيشها،  عشناها  التي 
الناشرون  الناشر والشاعر ولم يعد  بني 
عـــمـــومـــًا مــتــحــّمــســني لــنــشــر ديـــــــوان عــلــى 
حسابهم الخاص لشاعر حتى لو كان من 
األســمــاء الــراســخــة. أغــلــب الــشــعــراء اليوم 
يــضــطــّرون إلـــى أن يــقــتــطــعــوا مـــن قوتهم 

ليدفعوا للناشرين!

■ كيف تنظر إلى النشر في املجالت والجرائد 
واملواقع؟

ــرائــــد واملــــواقــــع  ت والــــجــ
ّ

مــــؤّكــــد أن املــــجــــا
ــت مــحــل الــصــحــف 

ّ
اإللــكــتــرونــيــة قـــد احــتــل

واملجات الورقية التي كنا نسعى للنشر 
فيها، وصار من السهل التواصل اليوم مع 
 طاغ إلى 

ٌ
هذه املواقع، لكن يبقى ثمة حنني

النشر الــورقــي وإلــى تلك البهجة الغامرة 
شر لك على صفحات 

ُ
اع على ما ن

ّ
في االط

الجرائد ذات امللمس الساحر والخاص.

■ هـــل تــنــشــر شــعــرك عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
تأثير ذلك في كتابتك  االجتماعي، وكيف ترى 
على  ينشرون شعرهم  ممن  زمــالئــك  كتابة  أو 

وسائل التواصل؟
على الــرغــم مــن املــجــامــات الــتــي تطغى 
ــا أنــــشــــره ويــنــشــره  عـــلـــى الــتــعــلــيــقــات ملــ
 مــبــاشــرًا 

ً
زمــــائــــي، إال أن ثــمــة تــــواصــــا

ــيــه، وهــذه 
ّ
ودافـــئـــًا يــجــمــع الــنــص ومــتــلــق
حالة أراها إيجابية لكليهما. 

قة 
ّ

الخا املخيلة   عن 
ً
التي يجوبها فضا

الـــتـــي تــنــتــج بــنــيــة اســـتـــعـــاريـــة وصـــوريـــة 
أّمــا بشأن نقاط الضعف  كنائية متفردة. 
فــإن كــان ثمة شــيء مــن هــذا فهي املــغــاالة 
»التغميض«  أو  والغموض  التجريب  في 
املتعّمد الذي ال ُيحيل إلى دالالت جمالية 
أو فــكــريــة ذات إيـــحـــاء يـــولـــد املــتــعــة لــدى 

املتلقي.

استعادته  املهم  مــن  أن  تعتقد  عربي  شاعر   ■
اآلن؟

في بالي ثاثة شعراء أدعو الستعادتهم، 
ــم: أمـــل دنــقــل، وصـــاح عــبــد الــصــبــور،  وُهــ

وبلند الحيدري.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
ــاد الشعر دورهــم 

ّ
مــا أتــمــنــاه أن يـــؤدي نــق

املتذبذبة  املسافة  ليجسروا  الغائب  شبه 
بني النص والقارئ وليرصدوا اإلنجازات 
ثمة  العربية.  للقصيدة  الــجــديــدة  الفنية 
القصيدة  فــي  وتـــطـــّورات كثيرة  تــحــّوالت 
ــد لـــيـــشـــيـــر إلــيــهــا  ــقـ ــنـ ــة تـــنـــتـــظـــر الـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

ويتعّمق في رسم مامحها ودراستها.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
حُت من قبل إلى أن قــّراء الشعر العربي 

ّ
مل

ــا يكتنف  ــاس مـــن الــنــخــبــة نـــظـــرًا ملـ ــ ــم أنـ هـ
ــد الـــنـــص املــمــيــز،  الـــنـــص الـــجـــديـــد، وأقـــصـ
وتأملية  استعارية  ولغة  مكثف  بناء  من 
ــدّرب لـــتـــذوقـــهـــا  ــ ــتــ ــ تـــحـــتـــاج إلــــــى قــــــــارئ مــ

وفهمها. 

■ هل توافق على أن الشعر املترجم من اللغات 
ــــرى هـــو الـــيـــوم أكــثــر مــقــروئــيــة مـــن الشعر  األخـ

العربي، وملاذا؟
 

ّ
أتــرجــم الــشــعــر عــن الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، إال

أنني ال أجد الشعر املترجم أكثر مقروئية، 
ــتــــرجــــمــــني الــــذيــــن  وســــبــــب ذلـــــــك نــــــــدرة املــ
لي  وبالنسبة  الــشــعــر،  ترجمة  يحسنون 
 

ّ
قــراءة الشعر املترجم إال غالبًا ما أتهّيب 

رت لي قناعة باملترجم.
ّ
إذا توف

وما  األساسية  العربي  الشعر  مزايا  هي  ما   ■
هي نقاط ضعفه؟

ـــل الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الــــيــــوم انـــطـــاقـــة 
ّ
يـــمـــث

إبداعية متفوقة عما سبقها من قبل نظرًا 
لــقــوة الــتــجــريــب فــيــهــا ووســــع الــفــضــاءات 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( سيرخيو راميريث في »بيت أميركا« بمدريد، 14 أيلول/ سبتمبر الجاري

مشهد من فيلم »دشرة« لـ عبد الحميد بوشناق

شاعر ومترجم عراقي من مواليد بغداد 
لـــه أربـــعـــة دواويــــن  عــــام 1956. صــــدرت 
شعرية، هي: »فض العبارة« )دار الكنوز 
األدبــيــة، بــيــروت، 1994(، و»نــّجــاُرك أيها 
نــيــنــوى، دمــشــق، 2002(،  الــضــوء« )دار 
ــة خـــارج الــنــافــذة« )دار الــشــؤون 

ّ
و»ال جــن

و»فــــــردوس   ،)2008 ــغــــداد،  بــ ــثــقــافــيــة،  ال
 .)2015 ــروت،  ــيـ بـ الــجــمــل،  »دار  أســـــود« 
كما صدر له العديد من الكتب املترجمة 
والنقد  الشعر  في  وإليها  اإلنكليزية  من 

األدبي والرواية والفكر والفلسفة.

بطاقة

سهيل نجم 


