
ــــف ضــمــن هـــذا الــحــقــل، فــضــّم في 
ّ
أّول مــن أل

التي تحتفي  كتاباته الحكايات والقصائد 
باألطعمة والحلويات والشراب، وهو ليس 
غــريــبــا عــلــى واحــــد مـــن أعــلــم أنــــاس عــصــره 
في النغم واإليقاع، وهو الذي يقيم املوائد 

 وطاب.
ّ
 ما لذ

ّ
للطرب واالستمتاع بكل

ــــات شـــغـــف أصـــحـــابـــهـــا  ــفـ ــ ـ
ّ
ــؤل ــ ــرز هــــــذه املـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ت

ــرفـــا عــاشــتــه بعض  بــمــجــالــس الـــطـــعـــام، وتـ
ــيــــث عــكــســت  ــقــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــ ــبــ ــطــ الــ
ــلــة فــي طـــرق تـــنـــاُول األكــل 

ّ
تــقــالــيــدهــا املــتــمــث

وآدابــــــه ومــســتــويــاتــه، ومــســائــل ذات صلة 
ــــى املــــوائــــد وعــــاقــــة الــضــيــوف  بـــالـــدعـــوة إلـ
بــاملــضــيــفــن، وغــيــرهــا مــن الــتــفــاصــيــل التي 
إلى  للصعود  مها 

ّ
تعل الــعــوام  على  ينبغي 

مراتب الخاّصة.
ــتــــوّســــع الـــهـــائـــل فــــي الـــطـــبـــخ بــســبــب  مــــع الــ
تــدويــنــه بــاعــتــبــاره فــنــا وعــلــمــا وأدبـــــا، بــات 
أساسية  واإلتقان سمات  ة 

ّ
والدق االحتراف 

ــي الـــعـــصـــر الـــعـــبـــاســـي؛  ـــف الـــطـــهـــاة فــ
ّ
تـــصـــن

 
ّ

حيث حظوا فــي تلك الكتب بــأوصــاف تــدل
عـــلـــى شــخــصــيــاتــهــم ومــعــرفــتــهــم بــأطــعــمــة 
هم 

ّ
مختلف الشعوب والحضارات، ما يؤهل

وقــادتــه،  ووالتـــه  الخليفة  بباط  لالتحاق 
ــمــون أيــضــا مــســابــقــات 

ّ
ــــؤالء كـــانـــوا يــنــظ وهـ

يتنافس فيها صفوة الطّباخن.
يــكــتــب مــحــمــد بــن حــســن الــبــغــدادي )تــوفــي 
فه »كتاب الطبيخ«، أنه 

ّ
عام 1239م(، في مؤل

»ينبغي على الطباخ أن يكون حاذقا عارفا 
بقوانن الطبخ، بصيرًا بصنعته، وليختبر 
الـــقـــدور الــبــرم ثــم مــن بــعــده الــفــخــار، وعند 

الضرورة النحاس املبيض«.
تــرافــق االعــتــنــاء بــاملــائــدة وتــعــّدد صنوفها 
وســبــل الــراحــة والــنــظــافــة مــع اهــتــمــام كبير 
بــســامــة الــبــدن وقـــوامـــه ولــيــاقــتــه، مــا جعل 
التاريخية في الطبيخ منذ  معظم املصادر 
القرن العاشر امليادي ترّكز على الجوانب 
ــــفــــرد مـــســـاحـــات لـــفـــوائـــد هـــذا 

ُ
الــصــحــيــة وت

بالتمليح  حفظه  ووســائــل  ذاك  أو  الــطــعــام 

والتدخن والتجفيف وغيرها، وتحديدًا في 
وتجميل  الجلد  وشــّد  التنحيف  يخّص  ما 
الـــبـــشـــرة واســـتـــرخـــاء األعــــصــــاب وتــنــشــيــط 

الجسم أو التجميل لدى النساء.
في تلك املــصــادر مجموعة من 

ّ
ومــن أبــرز مؤل

األطـــبـــاء؛ مــثــل يــوحــنــا بــن مــاســويــه، الــــذي لم 
يــكــن الــرشــيــد واملـــأمـــون واملــتــوكــل يــتــنــاولــون 
أطــعــمــتــهــم مـــن غــيــر مـــشـــورتـــه، وتــحــضــر في 
كتابه »الطبيخ« قواعد ومعارف استقاها من 
اإلغريق والبيزنطين، وكذلك أبو بكر الرازي، 
الــــذي اهــتــّم بــاســتــعــمــاالت األغـــذيـــة املــتــنــّوعــة 
ــــراض، وابــــن مــنــدويــه بتنظيراته  لــعــاج األمــ
حـــــول األطـــعـــمـــة املـــنـــاســـبـــة لــلــجــســم بــحــســب 
اختاف حاالته وظروف املناخ التي يحياها.

ـــفـــات الـــطـــبـــخ فــــي بــحــثــهــا فــي 
ّ
تـــشـــتـــرك مـــؤل

يــســتــعــرض  األول  أســـاســـيـــن،  مـــوضـــوعـــن 
التي  والعلل  الجسم  ق بصحة 

ّ
يتعل مــا   

ّ
كــل

ــداواة  ــ ــرق مـ ــ ــبـــاب عــضــويــة وطـ تــصــيــبــه ألسـ
البرد أو املغص أو اإلسهال أو اإلمساك أو 
ارتــفــاع الـــحـــرارة أو آالم األمــعــاء والــقــولــون 
وطْرح آراء األقدمن وما يؤكدها أو ينفيها 
من أقوال املحدثن، والثاني يسهب في شرح 

محمود منير

بــحــلــول الــقــرن الــثــامــن املــيــادي، 
احتضنت بغداد عشرات األعراق 
لــحــظــة تاريخية  فــي  والــثــقــافــات 
كانت معظم حواضر العالم، وفي مقّدمتها 
تــعــرف من  ــا، منكفئة على نفسها ال  أوروبــ
ــار والـــرقـــيـــق. كما  ــّجـ ــتـ ــاء« ســــوى الـ ــربــ ــغــ »الــ
شـــهـــدت عـــاصـــمـــة الــعــبــاســيــن أكـــبـــر ثــــورة 
أنــواع  لت في استقدام مختلف 

ّ
زراعــيــة تمث

املحاصيل والبذور والحيوانات واألسماك 
من الشرق والغرب.

أّســـســـت تــلــك الــنــقــلــة الــنــوعــيــة فـــي الـــزراعـــة 
ألكبر خزانة طعام وأكثرها تنّوعا، وال تزال 
آثارها ماثلة في شرق املتوسط حتى اليوم، 
وتمتزج وصفات الطهي التي وضعها أهل 
رعت في قصور الخلفاء 

ُ
بغداد مع أخرى اخت

واألعيان وعلى يد ذّواقة األكل الذين بدأوا 
مــن صنف  ــروا 

ّ
حــض ما 

ّ
كل الشعر  يقرضون 

واحــــٍد عــشــرات األطـــبـــاق، واكــتــشــفــوا طعما 
جــديــدًا وهـــم يــخــلــطــون الــحــامــض بالحلو، 
أو عثروا على فائدة لعشبة أو مستخلص 

جديد.
إسحق  أبــا   

َّ
أن الباحثن  مــن  العديد  َيعتبر 

إبراهيم بن املهدي، شقيق هــارون الرشيد، 

منصور الجميل

كان قطاع النشر أحد املتضّررين من جائحة 
كورونا، عامليا، حيث يمكن اعتبار 2020 من 
إذا نظرنا  كــســادًا، خصوصا  الــســنــوات  أكثر 
إلى األمــور من زاويــة تنظيم معارض الكتب 
ـــفـــت، بــاســتــثــنــاء بــعــض املـــعـــارض 

ّ
الـــتـــي تـــوق

والتي  ومونتريال،  فرانكفورت  مثل  الُكبرى 
»نجحت« في االحتفاظ بدورة هذا العام حن 
وجدت مخرجا في الفضاء االفتراضي، وهو 
فـــضـــاء غــيــر نــشــيــط عــربــيــا، خــصــوصــا على 
املستوى التسويقي. أّما بقية املعارض التي 
الشارقة  )ومنها  التقليدية  بالطرق  مت 

ّ
ظ

ُ
ن

ق أساسا 
ّ
ُمنيت بإخفاقات تتعل فقد  أخيرًا(، 

ة الحضور الجماهيري بسبب التخّوفات 
ّ
بقل

من املوجة الثانية.
ضمن هذ الوضع، سُيقام في اليومن األّولن 
الخامس  السنوي  املؤتمر  املقبل  الشهر  مــن 

الــعــرب«، وهــي مناسبة  الناشرين  »اتــحــاد  لـــ
إيجاد  الهيكل في  كي نتساءل عن دور هــذا 
حلول لقطاع صناعة الكتاب العربي في مثل 

هذه الظروف. 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــر بــــــــــــــأدوات الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ُيــــــقــــــام املـ
املحتوى  »صناعة  عنوان  تحت  االفتراضية 
التقديمية،  الــورقــة  وبــحــســب  والــتــحــديــات«. 
فــإنــه ســيــطــرح »الــعــقــبــات الــتــي بــاتــت تــواجــه 
ــاء 

ّ
صــنــاعــة الـــنـــشـــر، ومـــاهـــيـــة املـــحـــتـــوى الــبــن

الـــذي يــحــرص عليه جميع الــنــاشــريــن. كذلك 
سيعالج املؤتمرون العديد من املواضيع ذات 
الصلة بقطاع النشر عموما، ومنها تداعيات 
جائحة كورونا على عملية الطباعة والنشر 
والــتــوزيــع، وصــعــوبــة الـــوصـــول إلـــى الــقــارئ 
ــف مــعــارض الكتاب في 

ُّ
 بسبب تــوق

ً
مــبــاشــرة

معظم الدول العربية«.
برنامجه على  يقيم  املؤتمر   

َّ
أن الــواضــح  من 

محاولة مقاومة األزمة، وإن حصل ذلك ضمن 
مــقــوالت عــاّمــة، بحيث يشبه خــطــاب مــا قبل 
الوباء خطاب ما قبله. ولكن، أال يبدو تداُرس 
ــرًا بــعــض الـــشـــيء؟ فقد 

ّ
الــحــلــول الــيــوم مــتــأخ

كانت 2020 سنة بيضاء على عدد غير قليل 

حول مائدة عباسية

يُنتَظر أن يُقام في أّول 
يوَمين من الشهر المقبل 
المؤتمر السنوي الخامس 

لـ»اتحاد الناشرين العرب«، 
وهي مناسبة للتساؤل 

عن دور هذا الهيكل

بانفتاح بغداد القديمة 
على ثقافات العالم، 

تطّور الطبخ كفٍن وأدب 
وعلم، وأغرى العديد 

من األطباء والكتّاب 
ث عنه في  للتحدُّ

مؤلّفاتهم التي تعكس 
غنى األطباق وتعّددها، 

وتكريس آداب لألكل، 
إضافة إلى الحديث عن 
الفوائد الصحية وأثرها 

على مزاج اإلنسان

بعنوان »المتوّسط 
وتاريخه كما ينعكس 
في صوتين شعريين: 

اليونانية والعربية«، 
يشارك أربعة شعراء 

في قراءة افتراضية 
غدًا ضمن »معرض 

سالونيك الدولي 
للكتاب«

مؤتمر اتحاد الناشرين العرب  نقاشات في حصاد سنة بيضاء

األدب العربي واليوناني تقاطعات وجسور

فن الطهي  الطعام والموسيقى في مدينة كوزموبوليتية

مع الموسيقى، نقل 
زرياب فنون المطبخ 

من بغداد إلى قرطبة

ال يكفي اعتماد الوسائل 
االفتراضية وحدها إلنجاح 

فعاليات الكتب

طموح بإطالق حوار 
شعري بين اليونان 

والثقافة العربية

ترافق االعتناء بالمائدة 
مع اهتمام بسالمة 

البدن وقوامه

في  الحبيب  إلى  »الوصلة  كتاب  يمثّل 
نموذجًا  والطيب«  الطيّبات  وصــف 
من المؤلفات حول الطبخ في العصر 
يكاد  عمل  وهــو  المتأخر،  العباسي 
يشبه حوصلة لما ُكتب قبله، وكثيرًا ما 
بينما كتبه  ابن العديم،  يُنسب خطأ إلى 
مؤلّف مجهول في القرن الثالث عشر. 
لعّل أهم ما في هذا الكتاب أنه يقّدم 
إضاءة على الحياة االجتماعية لعصره، 
ثقافة  عــلــى  ــرص  ــح ال ــن  م فيجعل 
الرفاهية  حياة  لفهم  مدخًال  الوالئم 

لتي عاشتها بعض الفئات االجتماعية.

أبعد من وصف الوالئم

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

إضاءة

فعاليات

ــدان ويعّكر صفوها  األبـ أمــزجــة  مــا يخالف 
ويؤّدي إلى سوء أوضاعها النفسية.

ــن هــــــذه األدبــــــيــــــات لــكــن  ــ ــعــــديــــد مـ فـــقـــدنـــا الــ
ــفــات الحــقــة مــع إيــجــاز 

ّ
ورد ذكــرهــا فــي مــؤل

ملحتوياتها وتأكيد على مكانتها العلمية، 
وأقـــدم مــا وصــل إلينا كــان »كــتــاب الطبيخ 
ــة واملــــــأكــــــوالت وطـــيـــبـــات  ــ ــذيـ ــ وإصــــــــاح األغـ

 معارض 
ّ
مــن الــنــاشــريــن، ويــعــود ذلــك إلــى أن

ــل الــفــضــاء األســـاســـي للتسويق. 
ّ
الــكــتــب تــمــث

وفي ما عدا عدد قليل من الناشرين القادرين 
على حضور مختلف املعارض العربية، فإن 
الــعــرب ال يستطيعون  الكتاب  ــاع 

ّ
ُصــن معظم 

ــد فــــي بــلــدهــم  ــ ــ ســـــوى حــــضــــور مــــعــــرض واحـ
األصلي، فهل سبق أن فّكر »اتحاد الناشرين 
ــّكـــر فــيــهــم  ــــي هـــــــــؤالء، وهــــــل ســـيـــفـ الـــــعـــــرب« فـ

بمناسبة أزمة كورونا؟
إذا كانت بعض املعارض العاملية قد نجحت 
الــفــضــاء  مـــن خــــال  تــنــظــيــم دورة 2020  فـــي 
ق فقط بالتفّوق 

ّ
 ذلك ال يتعل

ّ
االفتراضي، فإن

ــّود مــهــنــّيــي  ــعـ ــتـ ــل أيـــضـــا بـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، بــ
الــكــتــاب فــي هـــذه الــبــلــدان، وحــتــى الجمهور، 
م من  الفضاَء االفتراضي إلنجاز ما كان يقدَّ
ــاب 

ّ
عــقــد لـــقـــاءات عــمــل بـــن الــنــاشــريــن والــكــت

ــاءات  ــ ــــضـ والـــــــوكـــــــاء األدبـــــــيـــــــن، وتــــوفــــيــــر فـ
والترجمة.  التأليف  حقوق  حــول  للتفاوض 
كل هذه املحتويات غائبة في السياق العربي، 
ال  االفتراضي  منظومة  تطوير  إن  وبالتالي 
قة 

ّ
املتعل الفعاليات  إنجاح  بالضرورة  يعني 

بالكتاب.
الناشرين  عاقة  نفهم  أن  اليوم  علينا  ربما 
بــاتــحــادهــم، وقــبــل فــهــم عــاقــتــهــم بــاالتــحــاد 
اإلقليمي علينا أن نرى عاقتهم باالتحادات 
املحلية، وسنرى حالة من التفّكك ال تعالجها 
خــطــط بــعــيــدة أو قــريــبــة املـــــدى. فــــأي اتــحــاد 
ناشرين عربي له القدرة على الدفاع بجدية 
الــســؤال يفرض نفسه  عن مصالح أعضائه؟ 

زمن كورونا، وقبل ذلك وبعده.

األطـــعـــمـــة املـــصـــنـــوعـــات مــمــا اســـتـــخـــرج من 
كتب الطب وألفاظ الطهاة وأهل اللب«، البن 
سيار الوراق، الذي سكن بغداد خال القرن 
ف بتأليفه من قبل أحد 

ّ
العاشر وقيل إنه ُكل

األثرياء، فوضعه في موسوعة ضخمة من 
 اشتملت ستمئة وصفة 

ً
مئة وثاثن فصا

ــا الــصــحــيــة والـــحـــكـــايـــات  ــوائــــدهــ طـــعـــام وفــ
املتواترة حول والئم األعيان والوجهاء.

اب 
ّ
وكان التنافس على أشّده بن علماء وكت

املــشــرق وبـــن نــظــرائــهــم فــي املـــغـــرب، الــذيــن 
ـــظـــر إلــيــهــم فـــي مــعــظــم الــكــتــب الــتــاريــخــيــة 

ُ
ن

تظهر  أن  قبل  ومحاكن  دين 
ّ
مقل بوصفهم 

دراسات حديثة تثبت خاف ذلك في حقول 
معرفية وإبداعية عّدة، ومنها الطبخ الذي 
يــتــوافــق حـــولـــه كــثــيــر مـــن املــــؤّرخــــن الــذيــن 
ــل املوسيقى 

َ
يــشــيــرون إلــى زريــــاب، الـــذي نــق

م 
ّ
واملطبخ أيضا من بغداد إلى قرطبة، وعل

الـــنـــاس كــيــف يـــبـــدأون طــعــامــهــم بــالــشــوربــة 
الحلويات، وأصول  ثم  الرئيسي  الطبق  ثم 

الشراب وأنواع الكؤوس واستخداماتها.
قد ال يصمد افتراض كهذا كثيرًا مع الكشف 
عـــن عـــنـــاويـــن مــتــخــّصــصــة فـــي الــطــبــخ لــدى 

األنــدلــســيــن واملـــغـــاربـــة خـــال الــفــتــرة ذاتــهــا 
املشرقين،  مخطوطات  فيها  ُوضــعــت  الــتــي 
وتــعــكــس تــنــّوعــا أكــبــر نتيجة االخــتــاط مع 
واهتماما  والــقــوط،  الصقالبة  مثل  شــعــوب 
أكثر باللذة والجودة، وتفّصل بالطبع طعام 
الخاصة وأكل العامة على اختاف مناطقهم، 
بــحــيــث تــلــفــت إلـــى نــــدرة الــخــبــز فــي منطقة، 
وكــثــرة أطــبــاق الــســمــك فــي ثــانــيــة، واعــتــمــاد 

أخرى على البقوليات بشكل رئيس.
ــفــو هـــذه الــكــتــب جــانــبــا مــن حياة 

ّ
تــنــاول مــؤل

الرفاهية عاشتها بعض الطبقات االجتماعية 
ــــخ اإلســـــــامـــــــي بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا  ــاريــ ــ ــتــ ــ فــــــي الــ
مــســتــحــضــرات طــبــيــة لــتــطــيــيــب رائـــحـــة الــفــم 
تخزينها،  أو  غسلها  عند  املــابــس  وتعطير 
مخّصصن لها مساحة كبيرة في مدّوناتهم، 
ومنها كتاب »الوصلة إلى الحبيب في وصف 
ف 

ّ
إلــى مؤل ُينسب  الــذي  والــطــيــب«،  الطّيبات 

مجهول في القرن الثالث عشر.

التفكير بمناسبة األزمة؟

شعراء على ضّفة المتوسط

الكورونا،  القاهرة مهرجانًا ثقافيًا تحت عنوان ما بعد  غاليري ضي في  ينّظم 
ينطلق عند الخامسة من مساء بعد غٍد، السبت، ويتواصل حتى 17 من كانون 
األول/ ديسمبر المقبل، ويتضمن إلى جانب معرض تشكيلي ونحتي، قراءات في 

الشعر والقصة القصيرة، من أعمال أُنتجت في فترة الحجر المنزلي السابقة.

الحادية عشرة من صباح  افتراضية، عند  آيوا األميركية محاضرة  جامعة  ُتقيم 
اإلثنين المقبل، تتحّدث فيها الكاتبة روندا روبنسون توماس، أستاذة األدب في 
آيوا«  »منشورات  عن  الصادر  اسمي  على  نادي  كتابها  عن  كليمسون،  جامعة 
هذا الشهر، والذي تناولت فيه تجربتها كباحثة وأكاديمية سوداء في »جامعة 

بيضاء«.

منّصة  عروض  ُتقام  المقبل،  الشهر  من  األول  وحتى  الجاري  الشهر  من   25 بين 
بيروت الدولية للرقص المعاصر، التي ُتقام كل عام تحت اسم مهرجان بيروت 
تنظيم  يتم  لن  مرّة،  ألّول  راجح.  عمر  اللبناني  الراقص  بتنظيم  للرقص،  الدولي 
المهرجان  بث  سيتم  حيث  الفرنسية،  ليون  مدينة  في  بل  بيروت،  في  التظاهرة 
مباشرة من ست مدن؛ هي: جنيف، وطهران، ومدريد، وتولوز، وبرلين، وبيروت.

بعنوان حياة مثالية في المستقبل، يُقّدم الفنان اللبناني نديم شوفي محاضرًة 
تجمع  السبت.  غــٍد،  بعد  مساء  من  السادسة  عند  بعّمان،  الفنون  دارة  في 
المحاضرة موضوعات تشمل خططًا حكومية عمرها 100 عام، ونماذج أولية 
لمستعمرات في الفضاء وأشكال الحياة في مستقبل مليء بأزمات بيئية وصحية.

أثينا ـ العربي الجديد

»مركز  أعلن  املاضي،  أيلول/سبتمبر  في 
الثقافة واألدب العربي واليوناني« إطاق 
ة جديدة تسعى 

ّ
أنشطته كمبادرة مستقل

إلى بناء جسر مفتوح بن الثقافتن »من 
أجــــل فــهــم أفــضــل ملـــا يـــوّحـــدنـــا، بــــداًل مما 
يفّرقنا«، وفقا لبيان املركز، وبغية التعريف 
وزيادة الوعي باألدب اليوناني والعربي 
والثقافة والشعر واللغة، إضافة إلى إجراء 
البحوث والدراسات والحوارات، للمضي 
ــذه »الــرحــلــة الــجــديــدة الســتــكــشــاف  فـــي هـ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة وعـــاقـــاتـــهـــا بــالــثــقــافــة 

اليونانية«.
ــبــــادرة املــتــرِجــمــة والــكــاتــبــة  تــقــف وراء املــ
ــودة فــــي مـــصـــر بــيــرســا  ــ ــولـ ــ الـــيـــونـــانـــيـــة املـ
ــــت بــتــرجــمــاتــهــا  ــرفـ ــ ــتــــي ُعـ ــوتـــســـي الــ ــومـ كـ
لنجيب محفوظ التي وصلت إلى ثمانية 
، إضافة إلى ترجماتها األخرى 

ً
عشر عما

العديدة من األدب العربي املعاصر.
م املركز أولى أمسياته 

ّ
وفي هذا اإلطار، ُينظ

الــواحــدة من بعد ظهر غدًا  الشعرية عند 
الجمعة بعنوان »املتوّسط وتاريخه كما 
اليونانية  شعرين:  صوتن  في  ينعكس 
والــعــربــيــة«، يــشــارك فيها الــشــعــراء نــوري 
الجراح من سورية، وعاء خالد من مصر، 
وكيرياكوس شاراالمبيديس من قبرص، 
وسوال كاراجورجيو من اليونان، وتندرج 
األمسية ضمن برنامج »معرض سالونيك 
الدولي للكتاب« في دورته السابعة عشرة، 
حيث تترجم القصائَد بيرسا كوموتسي 

واملترجم املصري خالد رؤوف.
ــوري الـــجـــّراح  ــان الــشــاعــر الـــســـوري نــ وكــ
املــاضــي كتابا  الــعــام  قــد أصــــدر   )1956(
تحت عنوان »ال حرب في طروادة: كلمات 
هوميروس األخيرة«، وهو نص شعري 
يتداخل فيه صوت الشاعر بصوت املكان 
ــاحـــب »كــــأس  ــــوري، ويـــســـتـــدعـــي صـ ــسـ ــ الـ
ســوداء« تجربة اإلغريقي »هوميروس« 
الحرب.  عــن  الطويل  التراجيدي  ونصه 
الجّراح الذي أصدر مجموعته األولى عام 
1982 بعنوان »الصبي«، وقّدم بعدها تسع 
خرى نشرها في املدن التي 

ُ
مجموعات أ

ل بينها من بيروت إلى قبرص 
ّ
عاش وتنق

ولندن، هو أحد أهم األصــوات الشعرية 
الثمانينيات،  فــي  ظــهــرت  الــتــي  العربية 
تتفّرد  التي  تجربته  تطّور  يتوقف  ولــم 

الــقــبــارصــة،  الــشــعــراء  ــرز  أبــ أحـــد   ،)1940(
اليوناني  الــشــعــري  الــتــراث  على  تجربته 
شعراء  أسسها  الــتــي  والتقاليد  الحديث 
يــونــانــيــون مـــعـــاصـــرون؛ مــثــل قسطنطن 
ــي، وجـــــــــــورجـــــــــــوس ســــيــــفــــريــــس،  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــفـ ــ ــ كـ
وأوديسياس إيليتيس، من دون أن يعني 
ذلك أن خصوصيته القبرصية ال تظهر في 
قاموسه اللغوي. في قصائده نجد الذاكرة 
واألســاطــيــر والــتــاريــخ الــقــديــم واإلنــجــيــل، 
الشعبية،  بأغانيها  جزيرته  نجد  وكذلك 

وهو على الرغم من العودة إلى األساطير 
الشعبية،  واألغـــانـــي  واملــقــابــر  والـــتـــاريـــخ 
والحقائق  الــتــاريــخ  كتابة  إعـــادة  يــحــاول 
واألســــطــــورة، فــهــذه طــريــقــتــه فـــي تــقــريــب 
العالم القديم من اليوم، والنظر إلى ما وراء 

البطولة، واملعجزة، والخوارق.
أما الشاعرة اليونانية تسوال كاراجورجيو 
ــــدت فــي اإلســكــنــدريــة عـــام 1954( فقد  )ُولـ
ة كتب شعرية: »شظية رقم 53« 

ّ
أصدرت ست

التي أصدرتها  األولــى  كانت مجموعتها 
»الــــشــــتــــات«،  ـــ  ــ بـ ــتـــهـــا  ــبـــعـ وأتـ  ،1986 عــــــام 
و»التكنولوجيا الشعرية«، و»إلى املترو« 
التي حازت عنها »جائزة أكاديمية أثينا«. 
تحمل كــاراجــورجــيــو الــدكــتــوراه فــي فقه 
اللغة عن أطروحتها »الترجمات اليونانية 
 ،2007 ومنذ  ألريستوفانيس«،  الحديثة 
الحديث  اليوناني  الشعر  بتدريس  تقوم 

في »مؤّسسة تاكيس سينوبولوس«.

ــر الــــعــــربــــي املـــعـــاصـــر. ــعـ الــــيــــوم فــــي الـــشـ
أمــا الــشــاعــر املــصــري عــاء خــالــد )1960(، 
ــع  ــو األمـــكـــنـــة ووقــ ــر هــ ــيــ فـــمـــوضـــوعـــه األثــ
اإلنسان فيها وعليها، وطرح في كتاباته 
الشعرية وغير الشعرية من مقال وسرد، 
األمـــن والــغــربــة في  بــن  التناقض  مسألة 
املكان، وبن النص والصورة. أصدر عام 
بمشيئة  »عــالــق  األولـــى  مجموعته   1990
حبر«، وهي قصيدة نثر طويلة، استكشف 
فيها أرض الطفولة وذاكرتها. ومن كتبه 
الــنــثــريــة »خـــطـــوط الــضــعــف«، وهـــو عمل 
 فيه هو واحة 

ُ
سردي أنثروبولوجي، املكان

»سيوة«. صدرت لخالد أيضا روايــة »ألم 
خفيف كريشة طائر تنتقل بهدوء من مكان 
آلخر«، و»أشباح بيت هاينريش بل«، كما 
ة »أمكنة« التي اعتنى 

ّ
مّيز تجربته مجل

ُ
ت

فيها باملكان وذاكرته وتفاصيله ومخيلته.
يبني الشاعر كيرياكوس شاراالمبيديس 
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