
، وفي وحدتي.  لكي أفكر فيَّ
ــدادات الــســمــاء،  ــتــ ــقــنــا عــالــيــا فـــي امــ

ّ
ــمــا حــل

ّ
كــل

جهلُت إن كان وجهي تغّير. 
ــق بـــن هــذه 

ّ
ــــيٌء صــغــٌيــر مــعــل ــــرف أنـــنـــي شـ أعـ

بهاالت  خة 
ّ
امللط والــغــيــوم  الساكنة  الــنــجــوم 

يارين الشاحبة. 
ّ
الط

كريات تتالشى،
ّ
الذ

 حياٍة 
ُ

املشاعر أطياف
وال يقن في األثير. 

 أنني ال أسافر في املكان، بل في الزمن،
ُ

أعرف أنني ال أسافر في الزمن، بل في عقلي. أعرف
أسافر إلى لقياِك كمثل من يسافر لكي يرى 

ُت. 
ْ
 فيِك عن ذلك الذي كن

ُ
نفسه. أبحث

 هي الحياة
ٌ
ماكرة

وما أصعب أن أعرف من أكون،
ما أصعَب أن أعرف من أين ستأتن.

أتمنى أال تكوني قد غادرِت أثرك في املاضي،
ــزال  أتـــمـــنـــى أن تـــكـــون ضــحــكــتــِك هـــنـــاك ال تــ

تبتسم،
وأن أرى أحالمك نفسها.

الغروب  انعكاسات  أرى  عاليا،  أطــيــُر  وفيما 
لشمس بعيدة تنطمس في حفرة األفق،

 شيء ويطوف املجّرة.
ّ

أرى الغباَر يلبُس كل
ال أعرف أيُّ واقع هو األكثر حقيقة،
أجهل ملاذا ال يفارق الشك أفكاري. 

 وأننا 
ٌ
 مستمرة

ٌ
الــواقــع لعبة  

َّ
أن  ما أعرفه 

ّ
كــل

نعيش في تحوالٍت أبديٍة. 
ني أجد 

ّ
هكذا قــّررت أن أعــوَد إلــى املاضي عل

َب على هزائمي،
ّ
هناك الشخص الذي تغل

ربما أستطيع أن أنظَر في املرآة وأرى وجهي. 
أفعل هذا ألنني أبحث عن عينيك.

 شيء حتى في أخطائي. 
ّ

أخطأت في كل
فقيٌر حتى في أحالمي.  

دييغو دونسيل

لحظاُت خياٍل علمّي
 ذلـــك الــحــن وأنــــا هــنــا. مــنــذ أن قـــال لي 

ُ
مــنــذ

أحدهم إنني إذا سافرت على هذه الخطوط 
 األشياء التي عشتها 

ِّ
الجوّية، سأعود إلى كل

معك. وها أنا اآلن أنتظر. 
حفرُت في يديَّ مجرى لدمعِك الضائع، واآلن 

أسمُع جريان الحنن العميق في قلبي. 
ال أثـــَر لــِك فــي األســفــل، مــع ذلــك عــنــدي الوقت 

لندن ــ العربي الجديد

الشعر  عــادٍل عن  الحديث بشكٍل  يمكن  هل 
الـــزمـــان،  مـــن  فـــي ســـاعـــة  الـــعـــربـــي  أو األدب 
ــورة كــافــيــة عــنــهــمــا فـــي كــتــاب  أو تــقــديــم صــ
ُمختارات؟ كثيرًا ما يجد املهتّمون بالكتابة 
الــعــربــيــة فـــي الـــغـــرب أنــفــســهــم أمـــــام ســـؤال 
صعٍب وغريٍب كهذا. سؤال تفرضه طبيعة 
 

ّ
لكل وربــمــا  العربي،  لــأدب  الغربي  ي 

ّ
التلق

ــــــــر«، حــيــث املـــيـــل، فـــي الــكــثــيــر من 
َ

أدٍب »آخ
الــــحــــاالت، إلــــى اخــتــصــار أجــــيــــاٍل، وأحــيــانــا 
قــرون، من التأليف والتجريب والتراُكم في 
مختارات  كتب  )أنطولوجيات،  ضّيق  حّيز 

أو أمسيات محدودة الوقت(.
ــة الــــــــذات: الـــديـــاســـبـــورا  فــــي جــلــســة »مـــعـــرفـ
والــهــويــة مــن خـــالل الــشــعــر الــعــربــي«، التي 
الناقدة  ف 

ّ
تتوق مــؤخــرًا،  »زوم«  عبر  ُعــقــدت 

واألكــاديــمــيــة الــلــبــنــانــيــة هـــدى فــخــر الــديــن، 
ــــي الــتــي  ــــذه املـــعـــضـــلـــة، وهـ ســـريـــعـــا، عـــنـــد هـ

البحريني  املترجم  إلــى  وكذلك  إليها،  لب 
ُ
ط

اختيار  الجمري،  علي  الشاب،  البريطاني  ـ 
قائمة تضّم شعراء عربا كتبوا عن مواضيع 
ــمــتــهــا 

ّ
تــتــقــاطــع مـــع ثــيــمــة الــــنــــدوة الـــتـــي نــظ

»مكتبة مانشستر للشعر«.
العربي  الشعر  عــن  تقديمه  يمكن  الـــذي  مــا 
فــي ساعة أو ساعة ونــصــف؟ ال شــّك أن أّي 
ــذا الـــصـــدد، ســيــبــدو شــديــد  ــَرٍح، فـــي هــ ــتـ ــقـ مـ
 قــــواعــــد الــلــعــبــة 

ّ
ــن ــكـ ـــاع. لـ ــطـ ــتــ الـــنـــقـــص واالقــ

مة للندوة( 
ّ
)الوقت الذي حّددته الجهة املنظ

ــا دفـــــع الـــجـــمـــري،  تـــفـــرض نــفــســهــا. وهـــــو مــ
بــمــســاعــدة فــخــر الــديــن، إلـــى اخــتــيــار عشرة 
أســمــاء: تــبــدأ بــطــرفــة بــن الــعــبــد، وقــيــس بن 
ــنـــازك املــالئــكــة  ــرورًا بـ ــ ــّوح، واملـــتـــنـــّبـــي، مــ ــلــ املــ
-1926( السّياب  شاكر  وبــدر   )2007-1923(
-1941( درويــــش  مــحــمــود  ــّم  ثـ ومـــن   ،)1964

2008(، وسليم بركات )1951( وقاسم حّداد 
)1948(، ختاما باسمن نسائين من جيلن 
وأســمــاء   ،)1966( مــرســال  إيــمــان  مختلفن 
الــديــن  ــزة )1985(. وقــــد أشـــــارت فــخــر  ــزايـ عـ

فقير حتى على الحلم

في الجلسة االفتراضية 
التي أُقيمت قبل أيام، 

بدا أّن أّي قائمٍة ستظّل 
بعيدة عن إعطاء صورة 
تمثيلية عن الشعر العربي 

قديمًا وحديثًا

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في عالقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته وال سيما واقع 

نشر الشعر العربي 
المعاصر ومقروئيته

قرون من القصائد العربية في ساعة ونصف

ربّما في العزل والتهميش يقبض الّشعر على ِسرّه!

َغِرْقنا في مراراتنا األكثر بساطة

بدأت الجلسة 
بمستوى عاٍل مع 

معلقة طرفة ثم تفاوتت 
جودة القصائد

دية الشعر العربي  تعدُّ
ظلّت أقوى من محدلة 

السلطة والقمع

ــي  وروائ ونــاقــد  شاعر  دونسيل  دييغو 
إسبانّي، ُولد عام 1964 في مالبارتيدا دي 
كتب  إلى  إضافة  إسبانيا.  غرب  قصرش، 
صدرت  السرد،  في  صوتية  وتسجيالت 
بينها:  من  شعرية،  مجموعات  سّت  له 
عابر«  و»ِظــلٌّ   ،)1990( الوحيدة«  »العتبة 
شاشات  فــي  العالم  و»نــهــايــة   ،)1998(
نال   .)2021( »الهشاشة«   ،)2015( التلفاز« 
جوائز  المجموعات  هــذه  من  العديد 
مؤسسة  ــزة  »جــائ آخــرهــا  ــان  ك شعرية، 
عن  ــعــام  ال هــذا  نالها  الــتــي  لــويــفــي«، 

مجموعته »الهشاشة« )الغالف(.

بطاقة

2425
ثقافة

شعر

متابعة

هموم شعرية

فعاليات

فادي طفيلي

ــفـــل تـــبـــدو امــــتــــدادات لــبــرامــج   فـــي األسـ
ُ
ــدن ــ املــ

تكنولوجية 
وثمة بقٌع من الطبيعة تنهض للتوِّ من سرير 

طبيب نفسّي
ف الظالل 

ّ
ولست أعرف إن كان هنالك من يكث

من حولنا. 
ــع، ارحـــمـــيـــنـــي يــا  ــ ــواقـ ــ  يــــا لــعــبــة الـ

ِ
ارحـــمـــيـــنـــي

مغامرة الذاكرة، 
ارحمني أّيها العقل 

ه. 
ُ
 تفصيل صغيٍر عشت

ّ
الذي يحتوي كل

فقيٌر حتى على الحلم. 
أعـــود إلــى املــاضــي ألنــنــي لــم أستطع أن أرى 

 في أبعاد عينيك،
ّ

العالم إال
أعود إلى املاضي 

ـــم مـــن شــفــتــيــك أســـمـــاَء 
ّ
ألنـــنـــي أريــــــُد أن أتـــعـــل

األشياء التي ال أريد أن أنساها. 
البرد اآلن يلبس الحاضر،

ويدفن الذاكرة.
 إلى املاضي، 

ُ
ها أنا أصل

ولسِت هناك تنتظريني.

مطرٌ أحمر وأرجواني
تلتهُم الــنــوارس الــغــروَب قبل أن يــغــادر آخــُر 

 
ً
بعيدة  

ّ
تظل  كهذه 

ً
قائمة  

ّ
بــأن ها 

َ
قناعت إلــى 

 الــبــعــد عــن إعــطــاء أّيــــة صــــورة تمثيلية 
ّ

كـــل
عـــن الــكــتــابــة الــشــعــريــة الـــعـــربـــيـــة، قــديــمــهــا 
من  أكثر  »تقفز«  أنها  وحديثها، وال سّيما 
عشرة قرون من القصائد والدواوين، بحيث 
تنتقل من املتنّبي إلى نازك املالئكة بغضون 
 خياراته 

ّ
أن أّمــا الجمري، فلم ُيخِف  دقائق. 

هذه شديدة الشخصية والخصوصية.
 مــن فــخــر الــديــن والــجــمــري على 

ٌّ
تــنــاوَب كـــل

ــّص واحــــــد، أو مــقــتــطــفــات قــصــيــرة  قــــــراءة نــ
 واحد من الشعراء 

ّ
تشّكل نصا، من أعمال كل

الشاشة  ُعرضت على  والشاعرات، في حن 
الــتــرجــمــات اإلنــكــلــيــزيــة، والــتــي قـــام ببعٍض 
ــقــة 

ّ
ــن )مــعــل ــديــ ــن هـــــدى فـــخـــر الــ  مــ

ّ
مــنــهــا كـــــل

طرفة، ومقتطفات لسليم بركات من ديوانه 
»سوريا«، الذي نقلته مع جايسن إيوين إلى 
اإلنكليزية ويصدر بعد أيام لدى منشورات 
»سيغل«( وعلي الجمري )نّص »خروج رأس 

الحسن من املدن الخائنة« لقاسم حّداد(.
وإن بــدت املــخــتــارات املــقــروءة فــي مستوًى 
ــتــحــت الــجــلــســة 

ُ
عـــــاٍل أّول األمــــــر، حــيــث افــت

 طرفة التي حظيْت بتعليقات هدى 
ُ
قة

ّ
بمعل

فخر الدين على شعره، ومسيرته املختلفة 
ــة  ــدّونــ ــي املــ ــه، ومـــكـــانـــتـــه فــ ــ ــانـ ــ ــاء زمـ ــنــ ــن أبــ عــ
النصوص  مستوى   

ّ
فــإن العربية،  الشعرية 

ــف عــن الــتــذبــذب فــي مــا بــعــد، وهــو 
ّ
لــم يــتــوق

أمٌر ال تفرضه الخيارات فحسب، بل وكذلك 
ضيق الوقت وضرورة أن تتناول النصوص 
والحنن  والــهــجــرة  واملنفى  ــربــة 

ُ
الــغ ثيمات 

والوطن التي شّكلت محور الندوة.

السّباحن الشاطئ. 
 من 

ٌ
أفــكــاٌر ضــائــعــة، رغــبــاٌت ال تنتهي، ظـــالل

 
ُ

 شــيء يطوف
ُّ

كــل امللح،  تأثير  الجمال. تحت 
كمثل صورة فيلم باألبيض واألسود. 

 املحيط،
ُ
 الزيت هي نفسها رائحة

ُ
رائحة

والبرد يأتي مع أثر قارب،
ويسكن في عظِم الرقبة.

، ال زمان بال مكان، أيها الحبُّ
ال مكان، 

 املكان. 
ُ
عدُم يقٍن يسكن

نصارع في هذه الحياة من أجل أن نستمر، 
 وتـــخـــرُج مــن هــذا 

ُ
وهـــا هــي الــطــائــرات تــدخــل

املطار القريب،
 
ُ
ــا وتــعــلــن هــ ــواَء  أضــ

ُ
هـــا هـــي املــصــانــع تــشــعــل

الحياة،
هـــا هـــي واجـــهـــات الــفــنــادق تــغــّيــر لــونــهــا كل 

لحظة.
أفّكُر في هذا البلد وأفهمُه من ملصقات بيعه،

 من متاجر التصفية،
مــن إعـــالنـــات اإلبـــاحـــة الــتــي تعكسها نــوافــذ 

السيارات. 
أفّكُر في هذا الخداع،

أفّكر في خداع وقتي وزمني. 

أفّكر كيف ضاع املعنى
ــا  ــرابــ ــر كــــارثــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وخــ ــكـ ــفـ وصـــــــار الـ

اقتصاديا. 
أفّكر في أكاذيب اليوم،

في ثمرة يأسنا. 
الــقــهــوة بــصــمــٍت، ننظر إلــى  وفــيــمــا نحتسي 

بعضنا
ونقيُس قلبنا بحجم خسارتنا،

نقيس أحالمنا التي طاردناها فيما قهرتنا. 
 
َّ
 لدرجة أن

ً
دة

ّ
، نعم، الحياة، صارت معق

ُ
الحياة

األشخاص العادين، مثلك ومثلي، ال يقوون 
لها.  على تحمُّ

ــِرقــنــا فــي مــراراتــنــا األكــثــر بساطة ولــم نعد 
َ
غ

نعرف معنى الحّب. 
 األيام! 

َ
ما أثقل

ما أثقل هذه املعركة اليومّية،
هـــــذه اآللــــــة املـــحـــّيـــرة الـــتـــي جــعــلــتــنــا نــخــســر 

كرامتنا. 
)تقديم وترجمة: جعفر العلوني(

معرفة الذات اختزاٌل ال بّد منه؟

فادي طفيلي

ينّظم »المتحف الوطني« في عّمان، عند السادسة من مساء اليوم، لقاًء بعنوان 
الفنون والمستقبل الحضري المستدام، يتحّدث خالله الباحث عبد اهلل البياري. 
يرّكز اللقاء على عالقة المجتمعات المحلية بالفضاء الحضري، من طرح تساؤالت 

عن تمثيل الفضاء العام ومساحة الفنون والثقافة في الفضاءات المدينية.

تنطلق صباح الجمعة المقبل فعاليات الدورة الثالثة من أيام سيكا الشعرية في 
مدينة الكاف التونسية، والتي تتواصل لثالثة أيام. يشارك في التظاهرة عدد من 
الحمادي  الدين  وصالح  العوني  الدين  وشمس  دولة  سليم  منهم  الشعراء، 
وسونيا عبد اللطيف ونور الدين بالطيب، إلى جانب إقامة معرض فني وعروض 

موسيقية.

الدورة  فعاليات  اليوم  تنطلق  المصري،  المسرحي  الكاتب  دورة  شعار  تحت 
الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، في »دار األوبرا« بالقاهرة، والتي 
تتواصل حتى التاسع من تشرين األول/أكتوبر المقبل. يتضّمن البرنامج عّدة ورش؛ 
عصام  يديرها  اإلخراج  في  وثانية  مختار،  أحمد  يقّدمها  التمثيل  فن  في  ورشة 

السيّد، وأخرى في الماكياج المسرحي يؤّطرها إسالم عباس.

بِحار البالستيك: حكايات بيئية عنوان معرض افتُتح األحد الماضي في »المؤسسة 
العامة للحي الثقافيـ  كتارا« بالدوحة للفنانتين القطرية فاطمة محمد )الصورة( 
واإليطالية إليزابيتا فارين، ويتواصل حتى الثاني من الشهر المقبل. تناولت الفنانتان 

بالرسم والتصوير واقع تلّوث البحار في العالم.

أمستردام ــ العربي الجديد

■  من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعًرا 
مقروًءا؟

ــــارف الـــذيـــن  ــعـ ــ ــاء واملـ ــ ــدقـ ــ ــرة األصـ ــ ــ ــدا دائـ ــ عـ
أشــاركــهــم املــجــمــوعــات عــنــدمــا تــصــدر، أو 
ا 

ً
صدق أكتبها،  عندما  بعينها  نصوصا 

ـــغ من 
ّ
ــا أتـــبـــل ـ

ً
ــان ــيـ ال أعــــــرف. بــيــد أنـــنـــي أحـ

بعض األشــخــاص أنــه قــرأ هــذا الــنــص أو 
تلك.  أو  الشعرية  املجموعة  هــذه  أو  ذاك، 
كــمــا تصلني مــن الــبــعــض بــضــع إشـــارات 
تــوحــي بـــذلـــك. وســـرعـــان مـــا يــنــضــّم على 
بِلغ، أو ُمرسل اإلشــارة، 

ُ
امل األثــر الشخُص 

إلــى دائــرة األصــدقــاء واملــعــارف. لــذا يمكن 
الــقــول هنا إن هــذا »الـــقـــارئ« ينتمي إلى 
دائـــــرة مــعــّيــنــة وصـــغـــيـــرة، تــشــبــه الـــدائـــرة 
ــدأت أقــــرأ  ــ ــتـــي انــضــمــمــت إلـــيـــهـــا حــــن بــ الـ
 
ً
ــم بــــــه. شــــــيء يـــشـــبـــه مـــثـــال ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــر وأهـ

»جمعية الــشــعــراء املــوتــى«، وفــق الــذاكــرة 
الــســيــنــمــائــيــة. أي مــجــمــوعــة مـــن الــنــاس 
قريبة من مزاجي وذائقتي وأهوائي. أكثر 
من ذلك يصعب التخّيل، سّيما أن سياسة 
نــشــر الــشــعــر الـــعـــربـــي غــائــبــة تـــمـــاًمـــا وال 

قة بها.
ّ
معطيات عاّمة متعل

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

قــبــل اآلونــــة األخـــيـــرة و»شـــــارع الخامسة 
العالقة  الجديد«، هذه  »دار  مع  صباًحا« 
الـــتـــي تــفــتــرضــهــا غــائــبــة تـــمـــاًمـــا، أو غير 
األول  ــفــاق 

ّ
االت يتعّدى  بما  أبـــًدا  مطروحة 

عــلــى الــنــشــر. الــنــاشــر الــعــربــي هـــو تــاجــر 
ــيـــرة. يريد  بــالــدرجــة األولـــــى، وربــمــا األخـ
باع 

ُ
ت األربــــاح،  مضمونة  سلعة  ينتج  أن 

إلى  وينتقل  منها،  ص 
ّ
يتخل كــي  بسرعة 

خــطــابــيــة، وبــالــتــالــي الــشــعــر الــخــطــابــي. 
النمط  الــذي أكتبه ليس مــن هــذا  الشعر 
ل على 

ّ
الشعري. كما أنني ال أحــّب التطف

اآلخـــريـــن، ال فــي الــبــيــت، وال فــي املــكــتــب، 
وال فـــي املــقــهــى، وال فـــي أي فــضــاء عـــام، 
واقــعــًيــا كـــان أو افــتــراضــًيــا. َمـــن أوّده أن 
يقرأ كتاباتي هو ذاك الذي يذهب إليها 
بمفرده وبمزاجه الخاص. حتى أنني ال 
أحب أن أهدي كتاًبا ألحد لم يطلبه مني، 
فما بالك بقصيدة أو بنّص شعري! بيد 
َمــن ينشر على وسائل  أنــنــي لست ضــّد 
ــا أقــــرأ ما 

ً
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. أحــيــان

ــا ال أقـــرأ. 
ً
ينشر هــنــاك مــن شــعــر وأحــيــان

هذا مرتبط تماًما باملزاج العام املوجود 
فيسبوك.  خصوًصا  الوسائل،  تلك  على 
ا 

ً
ــــزاج هــنــاك محتقن املـ يــكــون  ــا 

ً
إذ أحــيــان

ــا، فــال يمكن للمرء أن 
ً
ومــتــفــّجــًرا ومــخــيــف

يقف فجأة عند نّص تأملي أو جملة أو 
ومضة شعرية.

الكتابية ويطلقها  التيارات  الــذي يخلق 
ــا، ويــــعــــّرضــــهــــا لـــالخـــتـــبـــار،  ــ ــــورهـ ــلـ ــ ــبـ ــ ويـ
ويوّرطها باالستمرارية أو باإلعالن عن 
بالتشّعب  ربــمــا  أو  واالفــــتــــراق،  الــنــهــايــة 
إلــــى وجــهــة أخـــــرى. بالنسبة  والـــتـــحـــّول 
على  لعبت  النشر  فــي  الطريقة  هــذه  لــي 
ا وتوريطًيا في الكتابة 

ً
ز

ّ
الدوام دوًرا محف

والتعلم والتطور واالحتكاك.

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

وسائل التواصل؟
ال، ال أفــعــل. قــمــت بــذلــك مــّرتــن أو ثــالث. 
النزعة الصوتية في الشعر، أي  أنا ضد 
ب نبرة 

ّ
شعر الصوت املرتفع الذي يتطل

غيرها وإلى الزبون التالي. أّما من ناحية 
مهزلة،  العربي  فالناشر  تحديًدا،  الشعر 
وعديم الخيال والذوق، وداٌر من الضحالة 
الفكرية والفنية. انظْر إلى الكتاب العربي 
 مرِعب! وهــذا الكسل 

ٌ
تفهْم ما أقــول! كسل

يـــســـري بــالــتــحــديــد فـــي أكـــثـــر دور الــنــشــر 
الــعــربــيــة نــجــاًحــا تـــجـــارًيـــا. بــالــنــســبــة لــي، 
وفي بيروت تحديًدا، »دار الجديد« تبقى 
الهّم  في  وشريكة  ملِهمة  وداًرا  استثناًء، 
ا بعض الدور القليلة 

ً
والــذوق. وثّمة أيض

األخـــــــرى، مـــّمـــن يـــحـــاولـــون فـــي املــضــمــون 
والشكل واملعنى، مثل »دار قنبز«.

■ كيف تنظر إلى النشر في املجالت والجرائد 
واملواقع؟

ه مهّم جًدا إن كانت هذه املجالت 
ّ
أعتقد أن

والجرائد واملواقع قائمة على سياسات 
نشرية وتحريرية نقدية مثابرة، تسعى 
إلى االكتشاف، واالحتكاك، والخروج من 
واملستنفدة،  والبديهية  الضيقة  الدوائر 
ولديها الجرأة على املحاولة والتجريب 
ـــر هــكــذا 

ُّ
ــداعــــي الـــلـــذيـــذ. تـــوف والــلــعــب اإلبــ

ــع بــــرأيــــي هــو  ــ ــواقـ ــ ــد ومـ ــ ــرائـ ــ مــــجــــالت وجـ
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

دييغو دونسيل

ــيــد بــيــروت  شــاعــر ومــتــرجــم لــبــنــانــي، مــوال
أكثر«  »أو  لــه:   . أمستردام  1972، مقيم في 
)دار االنتشار العربي، 2000(؛ »هل جرحت 
النهضة  )دار  هــل جــرحــت خـــــّدك؟«  يــــدك؟ 
تحاول  بيضاء  »شــجــرة  2008(؛  العربية، 
»اقــتــفــاء  2010(؛  الــســاقــي،  )دار  الــطــيــران« 
أثر: مرويات في املدينة واألمكنة واألحياء« 
الخامسة  »شـــارع  ــوان، 2014(؛  ــ أل )أشــكــال 
في  عمل    .)2020 الجديد،  )دار  صباًحا« 
لجريدة  الــثــقــافــي  بــالــقــســم  »نـــوافـــذ«  ملحق 
س 

ّ
وتـــرأ أّســـس  كما  اللبنانية،  »املستقبل« 

املختّصة  التاسعة«  »الــبــوابــة  ة 
ّ
مجل تحرير 

في شؤون املدينة وُبنيانها وعمرانها.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

هدى فخر الدين

انتصار  السياسية،  املــال كبديٍل عن  انتصار   ، الزمن، بشكٍل جليٍّ هــذا  نشهُد في 
االقتصاد كبديٍل عن الثقافة، انتصار التجارة كبديل عن الفكر؛ نشهُد جميعًا في 
مفهوم  واستبدال  الشعر،  تــدهــوَر  العظيمة،  التاريخّية  الــروايــات  انهيار  الزمن  هــذا 
ل جوهر العالقات بني 

ّ
األصالة بمفهوم املحاكاة. لقد كانت األفكار والقَيم األصيلة سابقًا تشك

البشر والشعوب والدول، وتدير السلوك اإلنساني على مستوى األفراد والجماعات؛ لقد كانت، 
القيم  اليوم، هــَوت  العالم. لقد تدهور هذا كله  بشكٍل أو بآخر، تعطي معنًى لوجودنا في هذا 

 مستمر. 
ٌ
ت الفنون وجمدت: ال فكَر، بل جموٌد وتدهوٌر وانحطاط

ّ
األصيلة، وانحط

في ِشعره، يحاول دييغو دونسيل )1964( العودة إلى تلك القيم النبيلة واألفكار العظيمة التي 
 إثبات صّحة الّروايات العظيمة وجوهر الثقافة، شعرًا، 

ُ
احتقرها فكُر ما بعد الحداثة، يحاول

 رؤّيٍة من شأنها أن تدعو إلى نهاية التاريخ، نهاية الفلسفة، ونهاية 
ّ

فكرًا ونقدًا، رافضًا بذلك كل
الوجود.

 مثالّية، وباحثًا، 
َّ

هكذا يقرر دونسيل أن يبدأ من نفسه، لكي يتعّرف عليها، منتقدًا بذلك كل
في الوقت نفسه، عن عزاٍء له في عوالَم شعرّية تستوعب الفكر واملشاعر األصيلة في آن معًا. 
لكن، كيف يمكن أن يحيا إنسان يعرف نفسه! يدرك دونسيل صعوبة املغامرة الشعرّية التي 
ٍب يتغّير فيه الواقع كل يوم: املدينة، التكنولوجيا، العالقات 

ّ
يخوضها، ال سّيما في عالم متقل

اإلنسانية، وسائل اإلعالم، التلفزيون، الفيديو، اإلنترنت، اآلفاق الرقمّية. لقد غّيرت هذه الصور 
 ما يمكُن الوثوق به. لم يعد بإمكاننا رؤية العالم، 

َّ
 وكل

َ
املحاكية للواقع عصرنا وطمست األخالق

 صورته فحسب: أي حقيقة خارج الحقيقة.
ّ

 ولم نعد نرى إال
ً
ة  افتراضيِّ

ً
لقد صار حقيقة

ل  يؤمن دونسيل بأنَّ التجريب الشعري هو الوسيلة األكثر فاعلّية للغوص في الحاضر، ولتخيِّ
أشكال أخرى له، ال سّيما بعد أن حّول هذا النظاُم الذي نعيش فيه حاضرنا إلى فيلٍم إباحيٍّ 
 شيء. هكذا يحاول دونسيل في قصيدته أن يحّول هذا الزمن 

ّ
وصرنا مجّرد مستهلكني لكل

ف لغته وأدواته وصوره الشعرية، عالوة  الذي نعيشه إلى مكان صالٍح للسكن، ومن أجل ذلك يكيِّ
على ُبنية القصيدة نفسها، من أجل هذا الغرض النبيل: أن ينام رأس الحاضر في سرير مريح. 

رجم هنا للمرة األولى إلى اللغة العربية. 
َ
 ملختارات من قصائده، هو الذي يت

ٌ
هذه ترجمة


