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"المكتوب مبين من عنوانه"... أدباء ندموا على عناوين كتبهم 

مهما  تقوله،  �أن  مبجرد  تد�ركه  ت�ستطيع  ال  ما  هناك 
عناوين  هكذ�  �لندم.  �أحاطك  ومهما  �لنظر،  �أعدت 
�لبع�ض،  �ملو�ليد.  و�أ�سماء  �لكالم  كبع�ض  �لكتب، 
��سمه  يغري  قليلة،  حاالت  ويف  �لق�سوى  لل�رضورة 
يفعلون،  ال  �لب�رض  �أغلب  بينما  �لر�سمية،  �الأور�ق  يف 
على �لرغم من �أهليتهم. �لعنو�ن، كعتبة �أوىل للن�ض، 
من  مكتبة  يف  يتجول  "كقارئ"،  يجعلك،  باأن  كفيل 
�أو  ال.  �أو  �لرّف،  على  كتاب  �إىل  يدك  متد  خطة،  دون 
�أن ي�سعك كـ"كاتب" �أمام تلٍق معني ملا كتبته، تلٍق 
قر�ئيٍّ �أو حتى نقدي. قليلون يرون �أن �الأمر ال ي�ستحق 
�لكتاب  من  �لكثري  �أن  غري  حجمه،  من  �أكرب  �إعطاءه 
فو�ت  بعد  ولكن  يندم،  ا،  �أي�سً منهم،  و�لكثري  يحتار، 
�الأو�ن، عندما يكون �لعمل خرج من �ملطبعة بعنو�ن 
"غري مريح".  هناك �سحر يف بع�ض عناوين �الأعمال 
�أو  باألقه  �لعنو�ن  يحتفظ  حيث  �ملرتجمة،  �الأدبية 
�لعنو�ن من  �أخرى.  �إىل  ُلغة  �نتقاله من  �سعريته رغم 
نع �لكاتب، لكن بع�ض �لعناوين كانت من �لتوفيق  �سُ
بحيث خلدت �أ�سحابها، لدرجة �أو�سلت بع�ض �لُكّتاب 
عنو�ن  جتاوز  ي�ستطيع  �أال  من  �خلوف  عقدة  �إىل 
جناح  من  حتقق  ما  ب�سبب  �آخر  بنف�سه" �إىل  "و�سعه 
�أ�سماء  حا�ساًل.  حت�سياًل  لي�ض  �الأمر  �لعنو�ن.  لهذ� 
�لب�رض تر�فقهم حتى �ملوت، و�أ�سماء �لكتب �سرت�فقها 
�لعرب.  �لُكّتاب  من  لعدد  �سهاد�ت  هنا  �الأبد.  �إىل 

حكايات �سّيقة، ووجهات نظر متباينة.
�سعيد �لكفر�وي: مدينة �ملوت �جلميل

�ل�ستينيات  زمن  يف  ق�س�ض،  من  كتبته  ما  جمعت 
�جلميل".  �ملوت  "مدينة  عنونته  كتاب،  يف  �لبهيج 
رو�ئي،  ن�ض  يف  ف�سواًل  ت�سبه  كلها  �لق�س�ض  كانت 
�سدورها  عند  و�مل�سري.  �لفقد  عن  معنى  وحتمل 
عالء  و�الإن�سان  �لرو�ئي  �لر�حل  �لذكر  طيب  قابلها 
�لديب بحفاوة �رّضت نف�سي، يف بابه �الأ�سهر، "ع�سري 
�لكتابة، عرب ن�سو�سها،  �أن هذه  يومها ذكر  �لكتب". 
تن�سغل باحلفاظ على ذ�كرة يتهددها �لفناء، وي�سارك 
يف  مطر،  عفيفي  حممد  �ل�ساعر  �لق�س�ض  هذه  كاتب 
�الن�سغال بتج�سيد ذلك �ملعنى. ثم �ألقى �لديب �سوؤ�له: 

"هو يا عم �سعيد فيه موت جميل وموت قبيح؟".
 كان غري ر��ٍض عن �لعنو�ن.

و�أخذت  �لعنو�ن،  ور�جعت  عالء،  مالحظة  �أربكتني 
علي  فات  كيف  منده�ًسا.  نف�سي  وبني  بيني  �أردده 
معلق  "قمر  �لق�س�ض.  عناوين  �أر�جع  و�أخذت  �الأمر؟ 
فوق �ملاء"، "�جلو�د لل�سبي.. �جلو�د للموت"، "�سنو�ت 
�لذي  ما  �إلخ.  �لدنيا"..  "�سندوق  �الأربعة"،  �لف�سول 

�ألقى بك ناحية هذ� �لعنو�ن؟
م�ساعر من قلق �نتابتني ب�سبب مالحظة عالء �لديب. 
��ستخرت �هلل، وعزمت على تغيري �لعنو�ن يف �لطبعة 
ثانية،  طبعة  �ملجموعة  وطبعت  حدث،  �إن  �لثانية، 
تلك  من  ب�سبب  بد�خلي  �لثقل  هذ�  من  �أتخل�ض  لكي 
ثم  و�لثالثة،  �لثانية،  �لطبعة  وجاءت  �ملالحظة. 
جملد  يف  جمموعات  �ست  �سمن  �ملجموعة  ن�رضت 
�لريبة،  �لعنو�ن. ظل يثري يف نف�سي  و�حد، ومل يتغري 

يحمل  �جلميل".  �ملوت  "مدينة  �أبًد�:  يتغري  ال  لكنه 
�الإح�سا�ض بالزمن و�لرحيل، وميثل ذلك �ل�سوت �لذي 
ياأتي عرب �الآماد �لبعيدة مثل نقر على طبل يف ف�ساء 

ليلي.. يا للعجب!
 عزت �لقمحاوي: �أندم دون مغاالة

ال  الأنني  ن�رضته،  عنو�ن  على  �لندم  قليل  �أنا  �إجمااًل 
�أ�رضق وقًتا من كتبي وعناوينها، فما  �أو  �أدخر جهًد� 
��ستطعته.  ما  �أق�سى  باعتباره  عنه  �أر�سى  ي�سدر 
لكن  �لن�رض.  قبل  �الأ�سدقاء  �أ�ست�سري  ما  وعادة 
عنو�ن  عن  ر��ٍض  غري  فاإنني  �لبحتة  للم�سادفة 
�لرت�ب  بالد  يف  "حدث  �الأوىل  �لق�س�سية  جمموعتي 
و�لطني" و�أر�ه ثقياًل، وينطوي على نزوع ماأ�ساوي، �أو 
عز�ئي، وكذلك غري ر��ٍض عن عنو�ن رو�يتي �جلديدة 
ينبغي  مما  �أكرث  رومان�سًيا  و�أر�ه  مًعا"  �أننا  "يكفي 
لن�ض يحمل ذ�ت �الأ�سئلة �لتي حتملها كتابتي عادة، 

ومنها �خلوف من �لفناء.
�الأول  �لعمل  عنو�ن  كتبت  �أنني  �حلالتني  يف  �لفرق 
�لكتاب  ويف  �خلربة،  قليل  �ل�ساب  بتبجح،  بل  بثقة، 
�لكتابة،  يزد�د خوًفا من  �لذي  �لكاتب  �جلديد بحرية 
�الأ�سدقاء  عون  طلبت  وقد  جديًد�،  كتاًبا  ن�رض  كلما 
ع�رضة  نحو  �أمامهم  وو�سعت  �ملرة،  هذه  �أظفر  فلم 
�لن�رض  لد�ر  فرتكت  و�حد،  عن  نر�ض  ومل  عناوين 
مع  تباًعا،  كتبتها  �لتي  �الأ�سطر  من  �لعنو�ن  �ختيار 
�الأوىل  �ل�سفحة  على  �لعناوين  �أولويات  باأن  �لتنويه 
من �ملخطوطة ال تعني ترتيب تف�سيالتي �ل�سخ�سية.

جبور �لدويهي: �لعناوين حكايات
يل  تلوح  �إن  ما  �أجده  عنو�ن  ة.  ق�سّ عنو�ن  لكل  كاأن 
وجدتني،  وقد  �خلريف"  "�عتد�ل  مثل  �لكتاب،  فكرة 
�لرو�ية  ف�سول  �أ�سوق  �لعنو�ن،  ده�سة  ب�سبب  ورمبا 
الأجعل منها  ما دفعني  �ل�سنة، ورمبا هذ�  دور�ن  يف 
�ليوم  هذ�  يف  الأختمها  �ل�سخ�سية  �ملفكرة  من  نوعًا 
�أو  و�لنهار،  �لليل  فيه  يتعادل  �لذي  �أيلول  �سهر  من 
�الأوىل،  متتماتها  يف  زلت  ما  �لتي  �ملقبلة  رو�يتي 
�إ�سار�ت  �ملو�سوع يف  ير�ّسخ  ما  �ملرور"، وهذ�  "حّق 
فتم�سي  �أجده  وال  �لرو�ية  تنتهي  عنو�ن  �لعنو�ن. 
�أيام يف �لبحث عنه �أ�سارك فيه �الأ�سدقاء ممن قر�أو� 
حزير�ن"  "مطر  مثل  عنو�ن  "يلمع"  حتى  �مل�سّودة 
من  ��ستوحاه  وقد  �الأكرب،  �سقيقي  علّي  �قرتحه  �لذي 
�لقر�ر �لظّني حول �حلادثة �لتي �أروي بع�ض ف�سولها. 
"ُطبع  �إىل  �لو�سول  قبل  طوياًل  وقتًا  �أم�سيت  كذلك 
�أحد�ثها  تدور  �لتي  �الأخرية  رو�يتي  بريوت"  يف 
�خليار  وكان  �للبنانية،  �لعا�سمة  يف  مطبعة  يف 
خطاأ:  عن  �أو  �سو�ب  عن  �ل�سائع  �لتعبري  وحي  من 
�أو مثل  تقر�أ".  وبغد�د  تطبع،  تكتب، بريوت  "�لقاهرة 
تردده و�لدتي عندما تقّدم الأخوّي �ملقيَمني يف فرن�سا 
حجة تقنعهما بالعودة �إىل لبنان: "�ملوت بني �الأهل 
ُنعا�ض" فكان عنو�ن جمموعتي �لق�س�سية �الأوىل. ثم 
جتري  �لتي  �الأمكنة  �إىل  ت�سري  �سهلة  عناوين  كانت 
فيها �الأحد�ث مثل بلدة "عني وردة" �جلبلية �أو "حّي 
ر�سيت  �لذي  �لوحيد  �لعنو�ن  �ملديني.  �الأمريكان" 

عليه خالل �لكتابة كان "�رضيد �ملنازل" عندما وّفقت 
بخامتة ر�سالة يوقع �ساحبها بعبارة "�سمعون رّخو، 

�رضيد �الأوطان ويتيم �الأ�سدقاء"ظز
 خليل �لنعيمي: عالم نندم؟

عنو�ن؟  على  نَدم  �لوجود.  ت�سمل  كلمة كبرية  �لندم؟! 
وما هي �لكتب �لعربية �لتي ت�ستحق �لقر�ءة، حتى ال 
�أقول �لندم، وعلى ر�أ�سها كتبي؟ ال �سيء. �لعنو�ن، على 
�بتذ�ل  هو  و�إمنا  للن�ض،  عتبة  لي�ض  تعتقد،  ما  عك�ض 
�إال  لي�ض  عنو�نه  من  ُيعرف  �لذي  �لن�ض  للمكتوب. 
مهزلة كتابية ال جدوى منه. �لكتابة �أكرب من �لعنو�ن. 
�لن�ض«.  �لعنو�ن من �سنع �ملوؤلف ولي�ض من »�سْنع 
ن�سو�سنا  على  نندم  �أن  بنا  �الأجدر  �إذن؟  نندم  عالم 
�ملحرومة من �لعبقرية، ولي�ض على عناوينها �لتافهة.

 وحيد �لطويلة: ندمت مرة
�لعنو�ن �لوحيد �لذي متنيت تغيريه بعد �سدور �لعمل 
كان ملجموعتي �لق�س�سية "كما يليق برجل ق�سري". 
�أغلقه.  ورمبا  �الأفق،  حدّد  "ق�سري"  لفظ  �أن  �أت�سور 

فكرت �أن يكون مثاًل "كما يليق برجل".
 حامت �ل�سَكر: كمن يزيل نبتة ز�ئدة

�ملوؤلفني على عناوين  �ل�سوؤ�ل عن ندم  حني و�سلني 
ـ ويف م�سادفة  له الحقًا، كنت  �أو تغيريهم  �أعمالهم 
مو�سوعية ـ يف خ�سم �هتمامات عنو�نية؛ منها بحث 
�إ�سماعيل،  �ل�ساعر حممود ح�سن  عن عتبات ن�سو�ض 
�ل�سعري  بخطابه  ت�سي  �لتي  عناوينه  مقدمتها  ويف 
قيد  لكتاب يل  بديل  عنو�ن  و�لبحث عن  �لرومان�سي، 

و�قرتح  له،  �إليا�ض فركوح  �الإ�سد�ر مل يرحت �سديقي 
��ستبد�له. لكنني، رغم �النغما�ض �لعنو�ين و�هتمامي 
�إىل م�ساجلة  به كموّجه قوّي للقر�ءة، عدُت بذ�كرتي 
نهاية  بها  قمت  �أدوني�ض،  مع  و�حد  طرف  من 
�لثمانينيات يف جملة "�لناقد". فقد �سدرت الأدوني�ض 
وقتها �لطبعة �لر�بعة الأعماله �ل�سعرية �لكاملة. و�أول 
يف  �ملثبت  للعنو�ن  �أدوني�ض  تغيري  هو  الحظته  ما 

طبعات �سابقة. 
�أجمد نا�رض: "هنا �لوردة"

�كت�سايف  �إىل  موخر�ً،   ، يل  مقال  يف  �أ�رضت  قد  كنت 
�لوردة"  "هنا  �جلديدة  رو�يتي  عنو�ن  بني  ت�سابهًا 
�سالح  �أمني  �لبحريني  للكاتب  ق�س�سية  وجمموعة 
هذ�  لكن  �ملا�سي.  �لقرن  �سبعينيات  �أو�ئل  �سدرت 
وله  ملارك�ض  �أ�سله  يل.  ولي�ض  الأمني  لي�ض  �لعنو�ن 
تكملة بحيث ي�سبح كالتايل: "هنا �لوردة، فلرنق�ض 
وهو  �لرتجمة.  ح�سب  وذلك  نرق�ض"،  "هنا  �أو  هنا". 
�إىل عنو�ن  �ملقولة كلها  �أي حّول  �ختاره �سالح.  ما 

جمموعته �لق�س�سية. �لعناوين م�سكلة حقيقية.
 قد ال يهتم �لبع�ض بالعتبة و�سوف يقولون لك: �ملهم 
هو �لبيت، لكن ال، �لعتبة �أول �لبيت. مدخله. لذلك كان 
�لقرويون يف بالدنا، ورمبا ال يز�لون، ي�سعون خرزة 
زرقاء، �أو حدوة ح�سان، على عتبة �لبيت. �أو يكتبون 
�آية من �لقر�آن، �أو قواًل ماأثوًر� لدفع �حل�سد، �أو لرفع �آية 
�ل�سكر ملن منَّ على �الأهلني بهذ� �لكرم ، هكذ� �لعنو�ن 

ا.  مهم. �إنه �ال�سم �أي�سً

بغداد_ متابعة

تواصل إغناء مكتبة 
جمعية الثقافة للجميع

الدولي للمتاحف يصدر قائمة حمراء 
 "مهما كلف األمر"  "ماء وملح"لمنع االتجار باآلثار السورية 

جمعية �لثقافة للجميع و�حدة من منظمات �ملجتمع �ملدين �لفاعلة و�لن�سطة على 
�ل�ساحة �لعر�قية . وهي على تو��سل م�ستمر مع طيف و��سع من �ملثقفني و�لرتبويني 
و�ملبدعني  و�لفنية،  �لثقافية  �لفعاليات  و��ست�سافة  �لندو�ت،  باإقامة  وم�ستمرة 
�لوكيل  مكتب  معها  تو��سل  دورها  والغناء  عليه  وبناء�  منجز�تهم.  عن  للحديث 
فوزي �الترو�سي خالل م�رضوع بغد�د عا�سمة �لثقافة �لعربية 2013 ولغاية �الن.

�خلا�سة  �ملكتبة  من  �لدورية  و�ملجالت  �لكتب  من  جماميع  باربع  تزويدها  ومت 
�خرها  و�الثار كانت  و�ل�سياحة  �لثقافة  وز�رة  )وكتب ومطبوعات  �لوز�رة  لوكيل 
يف )2017/6/11(، ناأمل للجمعية �ملزيد من �لتقدم و�الزدهار يف خدمة �مل�سهد 

�لثقايف �لعر�قي.

�لقطع  من  عدد  يف  �الجتــار  ملنع  حمر�ء  قائمة  للمتاحف  �لــدويل  �ملجل�ض  �أ�سدر 
�الأثرية �ل�سورية �مل�رضوقة.

�إىل حقب متعددة، منها قطع حتمل  تعود  �ملعامل  �لقائمة 33 قطعة حمددة  ت�سم 
ومتائم  �ل�سل�سال،  من  طينية  دمى  وكذلك  و�رضيانية،  و�آر�مية  م�سمارية  نقو�سا 
�لف�سيف�ساء  من  و�أر�سيات  ومعدنية  فخارية  و�أو�ين  عاجية  ومنحوتات  وتعاويذ 

عبارة عن م�ساهد طبيعية متثل �لبيئة �ل�سورية.
قرية  يف  عليها  عرث  قد  وكان  �لنعمان،  معرة  متحف  من  م�رضوقة  �لقطع  وهذه 
ت�سم  كما  �مليالد،  قبل  �خلام�ض  �لقرن  من  �لثاين  للن�سف  تعود  وهي  �لتمانعة 

�لقائمة قطع �رضقت من متحف دم�سق �لوطني منها بالطات من �لقا�ساين.

�سدر موؤخًر� عن د�ر �الآد�ب للن�رض و�لتوزيع، رو�ية "ماء وملح" للكاتبة 
يف  �ملقيمُة  �سلمى،  تتبادُل   " �لرو�ية:  تعريف  يف  وجاء  �لنم�ض.  �سارة 
ُن  مدينِة خان يون�ض، �لر�سائَل مع فار�ض، �ملعتَقِل يف �سجن ع�سقالن، تدوِّ
ل حّرًة د�خل فل�سطني، �لر�زحِة حتت �حتالٍل  له هذياَنها و�أحالَمها بالتنقُّ

ر. مريع و�رض�ٍع د�خلّي مدمِّ
تِه، وحتاول �كت�ساَف هوّيته:  َتْعلق مع مرور �الأّيام يف �ِسباِك حّبه وق�سيَّ
ه  �أنَّ �أم  ة،  �الإ�رض�ئيليَّ �ل�سلطاُت  "كرم" �لذي تبحث عنه  �أهو فعاًل �ملقاوم 
َة  كيفيَّ يوًما  يتعلَّم  مل  �لذي  �لب�سيط  �مليكانيكيُّ  عرفته،  كما  "فار�ض" 

��ستخد�م �لبندقّية؟".

�سدر حديثا، عن د�ر ف�ساء�ت للن�رض و�لتوزيع كتاب "مهما كلف �الأمر" للكاتبة 
نور �لعتيبي، و�لذي �سبق �أن �سدرت طبعته �الإجنليزية يف �سنغافورة، وترجمته 
�ملتو�سط،  �لقطع  من  �سفحة   80 يف  �لكتاب  ويقع  زيد،  �أبو  دعاء  �لعربية  �إىل 
غو�يته حني  "لالأمل  �لكتاب:   تعريف  و�الإجنليزية. وجاء يف  �لعربية  باللغتني 
تفكر بطريقة جمنونة لكي ال ت�ساف �إىل طابور �ملوتى �الأحياء �لذين يتحركون 
بكامل �لياأ�ض و�الإحباط، ففي �لوقت �لذي كانت فيه نور جمرد فتاة يف �لثالثة 
ع�رض تقف وجها لوجه �أمام �رضورة �تخاذ قر�ر �سيحدد م�سريها وحياتها، مل 
�إن�سانا  تكون  �أن  �ختارت مو�جهة �حلياة. وقررت  لقد  بل  �أن حتيا فقط،  تخرت 

فاعال منذ تلك �للحظة، ياأخذ حقه ون�سيبه من �حلياة. "

إصداراتإصدارات المجلسالثقافة

قراءة في كتاب

ي�سف �لكاتب �أحمد �لرحبي يف رو�يته �لثانية 
"�أنا و�جلدة نينا" حياة �ساب عماين يدر�ض يف 
و�ملجتمع  �حلياة  مع  تعاطيه  وكيفيه  رو�سيا، 
كان  ور�ويها  �لرو�ية  بطل  �هلل"  �سعد  هناك. 
�جلامعات  �إحدى  يف  يدر�ض  �أن  طموحه 
مماطلة  لكن  فرن�سا،  يف  وحتديد�ً  �الأوروبية، 
دعوة  قبول  �إىل  دفعته  �لفرن�سية  �ل�سفارة 

�لدر��سة يف رو�سيا. 
هكذ� غادر "�سعد �هلل" بالده متوجهًا �إىل "جنة 
�الأوىل  �لفرتة  يف  عا�ض  هناك  �لعتيقة".  �لرب 
طالب  مع  �مل�سرتك  �جلامعي  �ل�سكن  �سمن 
�لعامل،  �آخرين قادمني من مناطق خمتلفة من 
وتقاليدهم،  عاد�تهم  من  �لكثري  �إىل  متعرفًا 
ناقاًل �نطباعاته �ل�رضيعة و�ملكثفة �لتي ت�سيء 
كال�سني  �لبلد�ن،  هذه  ثقافات  من  جو�نب 

و�رضبيا و�لرب�زيل وغريها.
وم�سايقات  زمالئه  مع  عدة  م�ساحنات  بعد 
يف �ل�سكن، يقرر "�سعد �هلل" �النتقال و��ستئجار 
غرفة يف منزل قريب، فيعي�ض مع عجوز رو�سية 
من  ��سمها جزء�ً  �لتي يحتل  نينا"،  "�جلدة  هي 
فهي  �ملثرية،  حكايتها  للجدة  �لرو�ية.  عنو�ن 
ولدت يف �إحدى �لقرى الأب رو�سي و�أم بولندية، 
تويف و�لدها و�نقطع �لرزق عنهم مما ��سطرها 
مو�سكو،  �إىل  �لقدوم  �إىل  و�ختها  وو�لدتها  هي 
وتخبئ  للورق،  م�سنع  يف  �الأم  �ستعمل  حيث 
طفلتيها يف م�سكن �مل�سنع دون علم �مل�سوؤولني 
عنه، �إذ مل يكن مرغوبًا يف �الأطفال هناك. ت�سف 
�جلدة مقد�ر �لذل و�لهو�ن �لذي تعر�سو� له يف 
�لكثري  �هلل"  "�سعد  على  وتق�ّض  تلك.  حياتهن 
تاريخ  من  جزء�ً  تختزل  �لتي  ذكرياتها  من 
رو�سيا. يق�سم �لكاتب �لرو�ية �إىل ف�سلني، �الأول 
عنو�نه "�لبحث عن �حلورية"، وحموره �ملرحلة 
"حورية"  عن  باحثًا  رو�سيا  يف  يق�سيها  �لتي 
يع�سقها، لتبدد وح�سة غربته، لكنه يتعرث باأكرث 
�لف�سل  و�أما  تنجح.  وال  ت�ستمر  ال  عالقة  من 
�لرو�ية  بطل  يجد  �إذ  وماريا"  "�أنا  فهو  �لثاين 
يف �سخ�ض "ماريا" حفيدة �جلدة، �حلورية �لتي 
م�رضحية  ممثلة  و"ماريا"  طوياًل.  عنها  بحث 
ق�سة  على  �نعك�ست  فا�سلة  حب  جتربة  عا�ست 
�خل�سبة.  على  وتوؤديها  �أّلفتها  �لتي  �مل�رضحية 
"مدينة  �إىل  �سياحية  رحلة  يف  معًا  يذهبان 
حول  �سائكة  حو�ر�ت  يف  ويغرقان  �لكنائ�ض"، 
و�ملر�أة،  �لرجل  بني  و�لعالقة  �هلل،  مع  �لعالقة 
�ل�رضق  بني  و�الختالف  و�ل�سهوة،  و�لرغبة 

و�لغرب.

اقتباس 

  يف بع�ض �حلاالت يكون من �الأف�سل بكثري �أن تخ�رض ال 
�أن تك�سب. 

بالوتو�ض

 عَتٌب َعلى �الأْزهاِر �إذ 
ُتخفي �لنَّدى ..

َعتٌب ..
على �الأْن�ساِم

َحا�رَضها �مَلدى
َعجًبا ..

ت َمطاِرَف بوؤ�ِسَها َوقد و�سَّ
َهذي �ل�سفيَنُة

ُمذ َتقاَذفها �لّرَدى
نِّ ثمَّ �كتَوْت بالظَّ
يْغمُرَها �الأ�َسى ..

َومَتازَج �لكْتَماُن فيَها
َدى ! بال�سَّ

َيْت َر�سِ
ْمت يف  َحديَث �ل�سَّ

�أ�ْسَو�ِقَها ..
َوتفّننْت

يف �سدِّ َعربِتَها �ُسَدى
بٌح .. �أُيالم �سُ

�إن َتو�رْت �سم�ُسُه
يف قْب�سة �لّليِل �لَبهيِم

َوقد َعد�
َما د�َم

�أّن �خَلافَقنِي
َت�ساَفَحا
اَل َباأ�َض ..

يًفا �أرَعد� بالعرَب�ِت �سَ
ْمِت �مَلهيِب َما َد�َم يف �ل�سَّ

َق�سائٌد
ك�سَحائِب �لَغيِث �لهتوِن

�إذ� بَد�
يُف ال ُيزري بِه َو�ل�سَّ

�أْن َتختفي ..
َوَم�ساُته �إْن غيَّبوُه

فاأُْغِمَد�
�َسطُو �مُلَحاِل على �مُلَتاِح

ٌع ُمروِّ
َوعلى �الأ�ساِبع

َرْع�سٌة
لْن تو�أَد� !

نسرين الهاشمي

ثقافة 

أبعثر .. ويلملمون !في دورته الثامنة واألربعين.. مهرجان الشعر العالمي يفتقد المشاركة العربية
 

فعاليات  )هولند�(  روترد�م  مدينة  يف  �ختتمت 
�لعاملي  �ل�سعر  ملهرجان  و�الأربعني  �لثامنة  �لدورة 
فرقة" �سالتا" جمموعة  فيه  قدمت  مو�سيقي  بحفل 
�أوبر�لية  بطريقة  �ملغناة  �ل�سعرية  �لق�سائد  من 
�الأبي�ض �ملتو�سط.  �لبحر  ل�سبع �ساعر�ت من منطقة 
ومتحورت �لق�سائد حول �لذ�ت وتاأمالتها لعنا�رض 
�لطبيعة وعالقتها باالآخر وذلك �ن�سجاما مع �لثيمة 
�ملركزية لدورة هذ� �لعام و�لتي حملت �سعار "�أنا".

و�الأربعني  �لثامنة  دورته  يف  �ملهرجان  و��ستقبل 
ع�رضين �ساعر� من خمتلف دول �لعامل، منهم �ل�ساعر 
�الأ�سرت�يل جون كين�سيال )1963( و�ل�ساعر �الإيطايل 
�ستيفان  �لبلجيكي  و�ل�ساعر  �أماتو )1953(  روبرتو 

�جلامايكيان  و�ل�ساعر�ن   )1951( هرمتان�ض 
�إي�سيون هوت�سين�سون وريت�سيل �إليز� جريفز.

كما �سارك �أي�سا يف �ملهرجان �ل�سعر�ء هاري مان 
كند�،  من   )1981( موري�ض  وماريان  �نكلرت�،  من 
�لواليات �ملتحدة، و�آن  ومايكل باملر )1941( من 
د�  فاال  ومارجاريد�  فرن�سا،  من،   )1980( كاو�ال 
جاتو )1973( من �لربتغال، وجوزو يو�ي )1991( 

من بورما، وتو تو وز�جن دي من �ل�سني.
من  �لدورة  هذه  يف  �لهولندية  �مل�ساركة  وكانت 
�ملهرجان عرب �ل�سعر�ء مي�سا �أندر�سن )1970( وحنا 
فان بين�سبريغ )1993( و�ساعر هولند� �لكبري كي�ض 
نوتبوم )1933(. وغابت �مل�ساركة �لعربية يف هذه 
�لدورة. و�عترب مدير �ملهرجان با�ض كفاكرمان ذلك 
لل�سعر�ء  �لق�سرية  �لقائمة  �ىل  بالنظر  طبيعيا  �أمر� 

كل  يف  �ساعر�  ع�رضين  تتجاوز  ال  و�لتي  �ل�سيوف 
عام.

"يك�سف   : �سحفي  ت�رضيح  يف  كفاكرمان  وقال 
قوي  ح�سور  عن  للمهرجان  �الإلكرتوين  �ملوقع 
�أن  �سحيح  �ملا�سية،  �لدور�ت  يف  �لعرب  لل�سعر�ء 
�لثقافتني  بني  م�سرتكة  وحتديات  ق�سايا  هناك 
جهة  من  و�الأوروبية  و�لهولندية  جهة  من  �لعربية 
�أخرى، مثل �حلرب على �الإرهاب، �إال �أن هذه �لقو��سم 
�مل�سرتكة تتج�سد يف فقر�ت وال تنح�رض يف �لقر�ء�ت 
�ملهرجان  يف  �الأ�سا�سية  �مل�ساريع  و�أحد  �ل�سعرية. 
للدمار  تعر�ست  �لتي  �ملدن  �ل�سوء على  ت�سليط  هو 
ودر�سدن  وهريو�سيما  روترد�م  مثل  �حلروب  يف 
و�إدلب، وقمنا بربجمة م�ساريع �أدبية وفنية يف هذ� 

�مل�سمار".
يف  �سعرية  �أم�سيات  �مل�ساركون  �ل�سعر�ء  �أحيا 
�لغالرييهات  مثل  �ملدينة  من  خمتلفة  ف�ساء�ت 

و�حلد�ئق �لعامة.
ويف �سياق �لعالقة بني �ل�سعر و�لفنون نّظم �ملهرجان 
لل�سنة �ل�ساد�سة على �لتو�يل  تظاهرة "جولة �ل�سعر 
يف غالرييهات �ملدينة" حيث ز�ر �ل�سعر�ء و�جلمهور 
قدمت  عر�ض  �سالة   20 �لهو�ئية  �لدر�جات  على 
�لعالقة  تناولو�  مكر�سني  لفنانني  ت�سكيلية  لوحات 
بني �لفنون �لب�رضية و�لكلمة، وتخللت هذه �جلوالت 

قر�ء�ت �سعرية.
خ�س�ض  �ل�سعرية،  �لقر�ء�ت  �ىل  وباالإ�سافة 
ومرتجمه".  "�ل�ساعر  عنو�ن  حملت  ندوة  �ملهرجان 
بالمر  مايكل  �الأمريكي  �ل�ساعر  من  كل  ناق�ض  وقد 
ومرتجم ق�سائده �ىل �لهولندية توم فان ده فورده 
مفهوم �ل�سعر يف �إطار �لتو��سل بني �للغات و�آليات 
�لهولندية  �للغة  �سياق  يف  و�إ�سكاالتها  �لرتجمة 
�نطالقا من جتربة تعاون م�سرتك بينهما بد�أت قبل 

ع�رضين عاما. 

بغداد _ متابعة


