
ميخائيل تنال }الكتاب العربي - األميركي{
فازت الشاعرة دنيا ميخائيل بجائزة الكتاب العربي - األميركي عن 
كتابها »يوميات موجة خارج البحر.« وتقام حفلة تسليم الجائزة في 
العاصمة األميركية واشنطن في معهد كارنيجي حيث دعيت الشاعرة 
إل��ى إلقاء كلمة قبول بالجائزة. وك��ان كتابها »يوميات موجة خارج 
البحر« صدر في العام الماضي عن »نيو دايركشن« وهي إحدى أهم دور 
النشر في الواليات المتحدة، وكانت المرة األولى التي تنشر فيها الدار 
المذكورة كتاًبا باللغتين العربية واالنكليزية.  والكتاب صادر بجزئين، 
األول ُكتب في ال��ع��راق والثاني ُكتب بعد م��غ��ادرة الشاعرة بلدها في 
منتصف التسعينات. ُيذكر أن كتاب ميخائيل »الحرب تعمل بجد« فاز 
كذلك بجوائز عدة ومهمة والقى انتباًها في الوسط الثقافي األميركي 

اب معروفين.
ّ
من خالل مقاالت ُكتبت عنه بأقالم كت

حصاد

ت��ث��ي��ر ال��خ��ط��وة ال��ت��ي أق����دم عليها م��ج��ل��س إدارة راب��ط��ة األدب����اء، 
والمتمثلة في تعديل مسمى الرابطة من "رابطة األدباء في الكويت" 
إلى "رابطة األدباء الكويتيين"، تثير تساؤالت عدة تتمثل في توقيت 

انطالقها، وكذلك الهدف من ورائها، وما يترتب على هذا التعديل!
إن كنا نقر أن هذا التعديل ليس سوى إجراء ورقي في المسمى، 
وال يترتب عليه أي شيء في ما يتعلق باحتضان األدب��اء البدون 
وال��ع��رب المقيمين في الكويت، فما ال��داع��ي لعناء التعديل، وعقد 
 
ً
الجمعية العمومية غير العادية. وأما إذا كنا نقر بأن هناك أمورا

تترتب على ذلك، فإننا قد صّدقنا من ينعتنا باالنغالق، والتقوقع 
في الذات. 

 أن فكرة تعديل المسمى، لم تتداع إلى األسماع من 
ً
نعلم جميعا

قبل ال��ص��راع ال���ذي دار ف��ي ال��راب��ط��ة على أث��ر الهجوم على مجلس 
اإلدارة السابق، وقضية بيانات "لجنة الحريات" التي باتت معروفة 
 من 

ً
لجميع متابعي المشهد الثقافي المحلي. وم��ع��روف أن ع���ددا

المبدعين الشباب ف��ي مجلس اإلدارة السابق ك��ان ق��د وع��د بمنح 
"عضوية جزئية" لألدباء البدون والعرب المقيمين في الكويت. فما 

الذي حصل بعد ذلك؟
 مهما يكن من أمر فإن مجلس اإلدارة الراهن قد عقد الجمعية 
العمومية وك���ان ل��ه م��ا أراد بأغلبية األص����وات ف��ي تعديل مسمى 
 بالكويتيين. ولسنا ندري إذا كانت 

ً
الرابطة وجعله )المسمى( خاصا

الفعاليات والمساهمات الثقافية أو حتى الولوج إلى مبنى الرابطة 
 بالكويتيين أم ال. 

ً
 خاصا

ً
سيكون أمرا

 مع ما أشار إليه الشاعر القدير د. خليفة الوقيان أن 
ً
اتفق كليا

ه��ذا التعديل ف��ي المسمى ن��ك��وص إل��ى ال����وراء، وخ���روج عما أراده 
المؤسسون األوائ���ل للثقافة الكويتية ب��أن تكون متنوعة شاملة، 
وذات روافد غنية. وتلك النظرة التي سادت إبان حقبة الستينيات 
دت الشعراء الكويتيين المتميزين، ومن بينهم خليفة 

ّ
هي التي ول

الوقيان ذاته الذي يعتبر أحد األقطاب المؤسسين لقصيدة التفعيلة 
في الكويت والخليج العربي، واألم��ر ذات��ه يمتد إل��ى الشاعر علي 
السبتي الذي ُعرف بصداقته المتينة مع الشاعر بدر شاكر السياب، 
 في 

ً
 على قصيدة السبتي ذاتها، خصوصا

ً
األمر الذي انعكس إيجابا

ديوانه األول. وقس على ذلك الشاعر محمد الفايز الذي ظهرت في 
 
ً
قصائده عالئم البحر، ومفردات الرمزية. ولو رجعنا إلى الوراء قليال
فإننا نجد الشاعر القدير أحمد السقاف الذي عرف بمده القومي، 
 في قصائده، وامتدت شهرته إلى 

ً
واعتزازه العروبي الذي بات جليا

أقطار الوطن العربي. وال نستثني المؤسسين األوائ���ل من أمثال 
عبدالعزيز حسين وأحمد مشاري العدواني، الذين كان ال ختالطهم 
بأشقائهم المبدعين في جمهورية مصر العربية األث��ر األكبر في 
توسيع نظرتهم إلى األبداع، واتساع أفق الحياة لديهم، فلم يعودوا 
إلى وطنهم وهم "متقوقعون" حول الذات وإنما عادوا يحملون رؤى 
 إلى غير حدود. وما زلنا نعيش على 

ً
 متسعا

ً
 ثقافيا

ً
منطلقة، وأفقا

إنجازات هؤالء، وإصداراتهم وإسهاماتهم الثقافية.
 من 

ً
 كبيرا

ً
بقي أن أشير إلى أن الكويت تحوي بين جنباتها عددا

المبدعين ال��ع��رب، كثير منهم يعمل ف��ي مجال التعليم، وال يظهر 
إلى األنشطة العامة إال فيما ن��در، كما أن بعضهم يعمل في مجال 
الصحافة، وهم األقرب إلى المشهد الثقافي المحلي، وفي كل عام تأتي 
الكويت بتعاقدات جديدة مع معلمين من مصر، وسورية، وتونس، 
ومن بين هؤالء نقاد وشعراء وروائيون. كان األولى احتضانهم إن 
هم رغبوا في االنضمام إلى الرابطة والتفاعل معها، بداًل من تعديل 
المسمى، وإش��ع��اره��م بأنهم ك��ائ��ن��ات غير م��رغ��وب فيها. علينا أن 
نذكر أن الكتابة اإلبداعية والنقدية في تطور مستمر، مدارس نقدية 
وتيارات متجددة في الشعر والقصة والمسرح. وال يمكن لنا أن نواكب 

هذه التيارات اإلبداعية ونحن متقوقعون حول ذواتنا.

رابطة 
الكويتيين
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ف��ي أّي���ار )م��اي��و( ع��ام 2009، دعت 
القنصلّية الصينية ف��ي ن��ي��وي��ورك 
إي��������ان ب���ري���م���ر إل������ى ال����م����ش����ارك����ة ف��ي 
ن��دوة صغيرة ح��ول »األزم��ة المالّية 
الحالّية«. وك��ان الدبلوماسّي الذي 
م الحدث يعكس الصين الحديثة 

ّ
نظ

 
ً
ب��ك��ام��ل أوج��ه��ه��ا، م��ن ارت���دائ���ه ب��ذل��ة

أنيقة إلى لغته اإلنكليزية التي تكاد 
تخلو من أي لكنة أجنبية. بدأ هذا 
الدبلوماسي الندوة بسؤال جريء: 
»ب��ع��د ف��ش��ل ال���س���وق ال����ح����ّرة، م���ا هو 
برأيكم الدور الصحيح الذي يجب أن 

تؤديه الدولة في االقتصاد؟«.
منذ 20 سنة خلت، كان دور الدولة 
ا في معظم دول العالم. فأنهى  دفاعّيً
ك��ل م��ن م��ارغ��ري��ت ت��ات��ش��ر ورون��ال��د 
ريغان ما ُعرف بحقبة »توافق ما بعد 
الحرب« )post-war consensus(. ثم 
انهارت الشيوعّية السوفياتّية، وكان 
البنك الدولّي وصندوق النقد الدولي 
}توافق واشنطن« الداعي  يناديان ب�

إلى التخصيص والليبرالّية.
ك��ان��ت ال��ص��ي��ن ال��ب��ل��د األب����رز ال��ذي 
خالف هذه النزعة. فقد رّحب الحزب 
الشيوعّي بالثورة العالمّية باعتماده 
سياسة ُيطلق عليها اسم »سياسة 
ال��ب��ام��ب��و«، ال��ت��ي ت��دع��و إل��ى التمايل 
مع الريح بدل التصدي لها والتحطم 
في النهاية. فجارى الحزب الرياح 
بتخليه عن التخطيط المركزّي، غير 
 ال��رأس��م��ال��ّي��ة، إال ك��أداة 

َّ
���ه ل��م يتبن

ّ
أن

تعزز قوة الدولة.
 ت���ح���ول���ت ال���ص���ي���ن م�����ن ن���م���وذج 
خ��ال��ف السائد إل��ى ن��م��وذج عالمي. 
 األزم������ة ال��م��ال��ّي��ة 

ّ
وم����ن ال����واض����ح أن

األخ���ي���رة ش��ّك��ل��ت ن��ق��ط��ة ت���ح���ّول. فقد 
 األميركّيين 

ّ
فرح الصينّيون بواقع أن

جبروا على دعم بنوكهم وشركاتهم 
ُ
أ

الصناعّية، مثل جنرال موتورز. 
ى قبل األزمة، شعر الصينيون 

ّ
حت

 رياح التاريخ تهب باتجاههم. فقد 
ّ
أن

أظهرت تجربة روسيا مع  »سياسة 
ع����دم ال���ت���دخ���ل االق���ت���ص���ادي���ة« فشال 
ذريًعا، وبدأت المشاكل المالية تظهر 
ب��ان��ت��ظ��ام. ف��ي خ��ض��ّم ه��ذه الفوضى 
نجحت الصين في الجمع بين معّدل 
النمو الجيد واالستقرار االجتماعي. 
وال��ي��وم، تستخدم 2.3 بليون دوالر 
من االحتياطات األجنبية لمساعدة 
ال��������والي��������ات ال����م����ت����ح����دة ع����ل����ى دع����م 

إسرافها.
ال������ي������وم، ت�����ح�����ذو دول م���س���ت���ب���دة 
كثيرة، من أميركا الالتينية وصوال 
إل���ى ال��ش��رق األوس����ط، ح���ذو الصين 
ف���ي س��ي��اس��ة »رأس���م���ال���ي���ة ال����دول����ة«. 
وال تستخدم ت��ل��ك ال����دول ال��ش��رك��ات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز س��ل��ط��ت��ه��ا ف��ي 

ال����داخ����ل ف��ح��س��ب، ب���ل ت��وّج��ه��ه��ا 
ا لتحصد ثمار الرأسمالية 

ً
أيض

ال��ع��ال��م��ي��ة. ف��ي��ب��ي��ع ال��م��ص��ن��ع��ون 
ال��خ��اض��ع��ون ل��س��ي��ط��رة ال��دول��ة 
ال��س��ل��ع ف���ي ال���س���وق ال��ع��ال��م��ي��ة 
وي��ش��ت��رون ال��م��وارد الطبيعية. 
ك��ذل��ك تستثمر ص��ن��ادي��ق ال���ث���روات 
السيادية األرب��اح التي تجنيها من 
ت��ل��ك ال��ن��ش��اط��ات ك��اف��ة ف��ي األس����واق 

العالمية.  
أدى ظهور ه��ذا الهجين الجديد 
إلى تحّول جذري في موازين القوى 
بين الدولة والسوق. تهيمن شركات 
النفط التي تملكها الدول على ثالثة 
أرب���اع اح��ت��ي��اط��ات النفط ال��خ��ام في 
العالم. ويخضع ثالثة من المصارف 
األرب��ع��ة األك��ب��ر وف��ق رسملة السوق 
إل������ى س���ل���ط���ة ال������دول������ة. ح���ت���ى ش��رك��ة 
الة ال��ك��ب��رى، »تشاينا 

ّ
ال��ه��وات��ف النق

موبايل«، تابعة للدولة. وأحد األمثلة 
األب��رز لتغّير م��وازي��ن القوى حصل 
خ��الل الشهر ذات���ه ال���ذي حضر فيه 
بريمر ال��ن��دوة ف��ي ن��ي��وي��ورك. آن��ذاك 

اضطر المصرف األكبر في الواليات 
ال��م��ت��ح��دة، ب��ن��ك أوف أم��ي��رك��ا، لبيع 
التسعة بالمئة من أسهمه في بنك 
ال��ص��ي��ن ل��ل��ب��ن��اء وال��ت��ع��م��ي��ر ل��م��ج��ّرد 

ضمان استمراريته. 
ي���ل���ق���ي ك�����ت�����اب�����ان ال������ض������وء ع��ل��ى 
ه����ذا ال���م���وض���وع ال���ش���ّي���ق: أول��ه��م��ا 
م��ن ت��أل��ي��ف ب��ري��م��ر، وه���و األف��ض��ل. 
ي���ض���م���ن���ه ب���ري���م���ر أخ������ب������اًرا ك��ث��ي��رة 
ومعلومات ح��ول نشأة رأسمالية 
الدولة، ويدعم أقواله بأمثلة دقيقة 
وآراء تنّم عن ذكاٍء حاّد. لذلك على 
���ا ب��األزم��ة  ك���ل ش��خ��ٍص م��ه��ت��ٍم ج���دّيً
 النظر ع��ن هذا 

ّ
الحالية أال ي��غ��ض

 The ،ال��ك��ت��اب. أم���ا ال��ك��ت��اب ال��ث��ان��ي
Beijing Consensus بقلم ستيفان 
هالبر، أكاديمي أميركي من جامعة 
 شمولية، 

ّ
ك��ام��ب��ردج، فُيعتبر أق����ل

إذ ي��ب��دو أن الكاتب أم��ض��ى الوقت 
ف��ي ال��ث��رث��رة م��ع زم��الئ��ه المفّكرين 
السياسيين، ول��م يمنح عمله هذا 

الواقت الكافي.   
ه يقّدم إضافاٍت مهّمة تغني 

ّ
لكن

كتاب بريمر. فيأتي هالبر على ذكر 
معلوماٍت وفيرة عن بسط الصين 
سيطرتها في جزء كبير من بلدان 
ال��ع��ال��م ال��ن��ام��ي م��ن خ���الل منحها، 
ا غير مشروطة عوض 

ً
مثال، قروض

محاولة إقحام نفسها في الشؤون 
الداخلية لبلدان أخرى، على غرار ما 
يفعله البنك الدولي وصندوق النقد 
ال���دول���ي. ف��ض��ال ع���ن ذل����ك، يحتوي 
ه��ذا الكتاب على أفضل رواي��ة عن 
األعمال الحقيقية لرأسمالية الدولة. 
ففي الشهر ذات���ه ال���ذي حضر فيه 
بريمر الندوة، أمر الحزب الشيوعي 
الصيني المسؤولين في مقاطعة 
هوباي بتدخين حوالى ربع مليون 

ع��ل��ب��ة م����ن ال���س���ج���ائ���ر ال��م��ص��ن��وع��ة 
ف����ي ه����وب����اي ل��ت��ح��ف��ي��ز االق���ت���ص���اد 
ب تسريح العّمال. 

ّ
المحلي وتجن

وجال مراقبو التدخين الرسميون 
ال��م��ق��اط��ع��ة ل��ل��ت��أّك��د م���ن أن ال��ن��اس 
ي��ن��ف��ذون ال��م��ط��ل��وب م��ن��ه��م وف���رض 
 م��ن ي��ت��ج��ّرأ على 

ّ
غ���رام���ات ع��ل��ى ك���ل

تدخين سجائر من ماركاٍت أخرى.   
م����ا م�����دى ج����دّي����ة ال���خ���ط���ر ال����ذي 
تشّكله رأسمالية الدولة على نموذج 
ال��س��وق ال��رأس��م��ال��ي��ة؟ ي��ب��دو بريمر 
 ت��ف��اؤال تجاه األنظمة 

ّ
وهالبر أق��ل

المستبّدة الجديدة مّما قد يظهره 
ع��ن��وان��ا ك��ت��اب��ي��ه��م��ا. ي��ش��ي��ر ب��ري��م��ر، 
رئيس مجموعة أوراسيا )مؤسسة 
����ع����ن����ى ب���ال���م���خ���اط���ر 

ُ
اس����ت����ش����اري����ة ت

 مصير رأسمالية 
ّ
السياسية(، إلى أن

الدولة يعتمد على حظوظ بعض 
األط��راف السياسية غير المحببة، 
م��ث��ال األس�����رة ال��م��ال��ك��ة ال��س��ع��ودي��ة 
وال��ن��خ��ب��ة ال��ح��اك��م��ة ال��روس��ي��ة. أم��ا 
ه���ال���ب���ر ف���أظ���ه���ر أن ال���ص���ي���ن ت��رب��ط 
مصيرها بعدٍد من األنظمة السيئة. 
��ف��ي��ن 

ّ
ورب����م����ا ك�����ان ع���ل���ى ك����ال ال��م��ول

أن ي��ت��ن��اوال ب��إس��ه��اب ك��ث��رة األدل���ة 
 

ّ
 شركات ال��دول��ة أقل

ّ
التي تثبت أن

 وابتكاًرا من منافساتها 
ً
إنتاجّية

في القطاع الخاّص. فينبع معظم 
الديناميكية في االقتصاد الصيني 
م����ن ش����رك����ات خ����اص����ة، ال ش���رك���ات 
حكومية متضخمة. وثمة أسباٌب 
 
ّ
مقنعة تدفعنا إلى التفكير في أن
رأس��م��ال��ي��ة ال���دول���ة س��ي��ن��ت��ه��ي بها 
ال��م��ط��اف إل���ى االن��ه��ي��ار نتيجة ما 
يسّميه الماركسيون بالتضاربات 
 يبدو وكأن ثمة 

ً
الداخلية. لكن راهنا

ا طريقة للمضي قدًما وتفادي 
ً
حق

التحطم واالنهيار.

حول اقتصاد الصين، صدر 
ا كتابان، األول بعنوان

ً
حديث

 The End of the Free
 Market: Who Wins the

 War Between States
and Corporations إليان 

برامر، ويقع في 230 صفحة. 
 The Beijing والثاني بعنوان

 Consensus: How China’s
 Authoritarian Model

 Will Dominate the
 Twenty-First Century
لستيفان هالبر، ويقع في 296 

صفحة.

شخصية

نقرأ قصائد جميلة لليلى فرجامي 
ف����ي خ���ض���م ال�����ص�����راع ع���ل���ى ال����ن����ووي 
اإليراني والحمى }األحمدي نجادية{ 
وتنامي صناعة الصواريخ والبوارج 
وإجراء والمناورات الحربية وتصدير 
ال���ث���ورات وال��ت��ط��رف، ي��ح��اول ال��ق��ارئ 
أو المتابع االطالع على أمور أخرى 
ت���أت���ي م���ن إي�������ران، أم�����ور ق���د ي��ج��ده��ا 
أنصار الخميني غير محببة كالشعر 
وال���س���ي���ن���م���ا وال������رس������م، ف���م���ن ي��ت��اب��ع 
ل��وح��ات ال��ف��ن��ان أي��م��ن المالكي يقول 
إنها أقوى قدرة على غزو العالم من 
اإليديولوجيات أو الخطب الخمينية، 
بل هي »ال��ق��وة الناعمة« التي تدخل 
كل بيت في العالم من دون أن تكون 
م���دع���وم���ة ب���أس���اط���ي���ل ال����دب����اب����ات أو 
ال��ص��واري��خ. يقول أيمن المالكي في 
حديث ل��ه: »عندما أرس��م، أشعر أني 
مغمض العينين  تتحرك يدي بدافع 
وأم����ر م��ب��اش��ر م��ن ع��ق��ل��ي... ف��أن��ا أرى 
المنظر بعقلي أف��ض��ل أل���ف م���رة من 
عيني«. يوضح كثير من نقاد الفن، 
أن المالكي أف��ض��ل المجسدين على 
اإلط��الق في رسوماته الغريبة التي 
ت��ن��ط��ق ب��أب��ع��اد حقيقية ف��ي منتهى 

الدقة والروعة.
أّم���ا سينما ع��ب��اس كيروستامي 
التي بطعم الفاكهة، فيزداد الشغف 
بها حين نعلم أن السلطات اإليرانية 

منعت فيلمه األخير »نسخة مطابقة« 
الفائز بجائزة أفضل ممثلة في الدورة 
ال������63 ل��م��ه��رج��ان »ك�����ان« السينمائي 

ال��دول��ي ال��ت��ي اختتمت فاعلياتها 
ف����ي 23 م����ن ال���ش���ه���ر ال�����ج�����اري. ب��ل 
إن ال����س����ل����ط����ات ن���ف���س���ه���ا س��ج��ن��ت 
السينمائي جعفر بناهي لمنعه 

.»
ّ
من السفر إلى »كان

ا أن الثورة اإليرانية لم 
ً

نذكر أيض
تصّدر منذ صعودها سوى أخبار 
ال��ت��س��ل��ح وال���م���ش���ان���ق واإلع�����دام�����ات 
وال��ق��م��ع، ال��ت��ي غ��ط��ت ع��ل��ى ح��ض��ارة 
جالل الدين الرومي وسعدي وحافظ 
ال����ش����ي����رازي، ول����م ت��س��ت��ط��ع أن تنتج 
شاعًرا مثل محمود درويش، بقدر ما 
سعت إلى إنتاج »حرس ثوري« وما 
شابه من مالٍل وقادة يقلقون العالم 

والشعب اإليراني مًعا.
تجربة فرجامي إشارة الى الواقع 
اإلي��ران��ي ال��ذي يشبه معظم األنظمة 
التوتاليتارية العربية - األميركية 
الالتينية، ف��ال��ش��اع��رة ال��م��ول��ودة في 
طهران عام 1972، هاجرت مع عائلتها 
إلى الواليات المتحدة عام 1986 هرًبا 
من جحيم الحرب العراقية - اإليرانية 
ال���ت���ي خ���اض���ه���ا  ص������دام ح��س��ي��ن ف��ي 
مواجهة الموجة الخمينية وانتهت 

الى تمزيق البلدين شر تمزيق.
ل���ي���ل���ى ال����ت����ي ت���ع���م���ل اآلن ع��ال��م��ة 
ن���ف���س، ك��ت��ب��ت أول������ى ق���ص���ائ���ده���ا ف��ي 
ع���م���ر ال����س����ادس����ة ع�����ش�����رة، وغ���ال���ب���ي���ة 
نصوصها الشعرية ما زالت بلغتها 
األم ال���ف���ارس���ي���ة. وق����د ح��ص��ل��ت على 
شهادة عليا في علم النفس وعاشت 
ف��ي ج��ن��وب ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا األم��ي��رك��ي��ة، 
وك����ان����ت ق����د ن����ش����رت دي���ون���ه���ا األول 
»س��ب��ع��ة ب���ح���ار... ق��ط��رة ن���دى واح���دة« 
في طهران عام  2000، ثم نشرت بعد 
ذل��ك »رسائل االع��ت��راف« و}اعترافات 
فتيات السوء« و}مأزق بوذا«. ونشرت 
ا بعنوان »ورد«. فضال 

ً
هذا العام ديوان

عن ترجمتها أعمااًل شعرية فارسية 
ك���ث���ي���رة إل�����ى اإلن���ك���ل���ي���زي���ة. وت���م���ارس 
فرجامي ع��الج مرضى نفسيين في 
جنوب كاليفورنيا وتؤسس لبرامج 
نفسية متعلقة بالصدمات النفسية 

لدى األطفال.
ال نعرف كثيًرا عن تجربة فرجامي 
ف���ي إي�������ران، ل��ك��ن ال����راج����ح أن���ه���ا مثل 
زم��ي��الت��ه��ا ال��ل��وات��ي ت��ع��رض��ن للقمع 
كالشاعرة البارزة والناشطة سيميين 
ب��ه��ب��ه��ان��ي ال��ت��ي ُم��ن��ع��ت م���ن م��غ��ادرة 
م��ط��ار ط��ه��ران ال���ى ب��اري��س لحضور 
حفلة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 
ذل��ك بعد االنتخابات الرئاسية وما 
تالها من احتجاجات. كذلك سحبت 

السلطات اإلي��ران��ي��ة أع��م��ال الشاعرة 
ف�����روغ ف���رخ���زاد م���ن م���ع���رض ط��ه��ران 
ل���ل���ك���ت���اب. ُي����ذك����ر أن األخ����ي����رة ت��رك��ت 
��ا ف����ي ال���ش���ع���ر ال���ف���ارس���ي 

ً
أث�������ًرا ع��م��ي��ق

)إل���ى ج��ان��ب نيما يوشيج وس��ه��راب 
سبهري وأح��م��د ش��ام��ل��و( وانتشرت 
نبرة شعرها وس��ط مجايليها ومن 
أت��وا من بعدها. وم��ا زال��ت لمساتها 
المبدعة، في األفكار وأشكال القول، 
تبرز في كتابات الشعراء اإليرانيين 

الجدد، ال سيما النساء.
��ا إل��ى جيل 

ً
تنتمي ف��رج��ام��ي أي��ض

الشعراء الشبان الذين تأثروا بتجربة 
ف�����روغ ف���رخ���زاد ال��ش��ع��ري��ة وت��م��رده��ا 
وح��س��اس��ي��ت��ه��ا ال���ش���ع���ري���ة ال���ف���ائ���ق���ة. 
ون����ش����رت ن��ص��وص��ه��ا ال���ش���ع���ري���ة ف��ي 
مجالت أدبية كثيرة مثل سيمورغ، 
بخارى، باران، ماكس، كيلك، غابيل، 

جوهران وكارنامه. 

الشعر

ي���ق���ول س��ل��ي��م ه���اش���م ف���ي ت��ق��دي��م��ه 
قصائد الشاعرة اإليرانية: »شعر ليلى 
فرجامي في كثير منه محاولة لتحدي 
الحكمة اإليرانية التقليدية، وسعت 
ل قصائدها إلى  فرجامي إلى أن تحوِّ
ملصقات جامعة ضخمة عن البؤس 
اإلنساني في عالم الشرق، واعتمدت 
إدخال عذابات اإلنسان الشرقي إلى 
ع��ق��ل ال���ق���ارئ ب��ق��وة، ع��ب��ر ال��ك��ث��ي��ر من 
المقترحات الشعرية من أجل إيصال 
الفهم الخانق  لمعنى الحياة، فدائًما 
ه���ن���اك دم�����وع ت�����ذرف ف���ي ال��ق��ص��ي��دة، 
ول����ه����اث إن���س���ان���ي م����م����زوج ب��م��أس��اة 

يومية، ثمة عذاب يرافق القارئ وسط 
ه��ذه األج��واء الشعرية التي تتحدى 
الذائقة العامة اإلي��ران��ي��ة، لم تتوقف 
فرجامي عن إدانة الحروب العبثية، لم 
تتوقف عن رثاء الطفوالت الضائعة، 
ع����ن ت���ق���ري���ع ال����م����وت ال������ذي ت��ؤن��س��ن��ه 
فرجامي بجرأة، لم تتوقف عن عرض 
ة العالم المعاصر، عن الحصار  بذاء
ال�����ذي ي��ل��ف روح اإلن���س���ان ال��ش��رق��ي. 
وهذا ما جاهدت فرجامي من أجله، 
م��ن أج��ل إي��ج��اد فرصة ل��الع��ت��ذار من 
بة في الشرق. 

َّ
الروح اإلنسانية المعذ

القصائد التي ننشرها هنا مختارات 
من مراحل شعرية عدة لفرجامي نأمل 
أن تقدم صورة عن شعرها حتى وإن 
كانت هذه الصورة إجمالية فالهدف 
منها في النهاية اإلشارة إلى تجربة 
شعرية تشكل امتداًدا للشعر اإليراني 

المعاصر«.

 قصيدة

رسائل اعتراف

ال يزال المطر يهطل.
ولم يصل أبي إلى اآلن 

لقد اعتاد المجيء متأخًرا
وأم��������ي ل�����م ت�������زل ت���م���ع���ن ف�����ي ه����ذه 

الفكرة:
هل صعود السلم ونزوله ال يذيب 

الشحم؟
والدتي تطيل التفكير.

أنا فتاة سيئة
دفعت حياتي داخل بئر

بخيط سري
إلخراج العشاق واحًدا بعد اآلخر

أحددهم كما يوسف النبي.

فتاة سيئة أنا
لتحولي إلى حوت يونس

أو روح عيسى
أو عصا موسى

أو ماء قيصر الخالد
ويد عابثة تفلق القمر نصفين.

اللعنة!
ظهر المعجزات!

ُ
تمنيت لو لم أ

وهل يحتاج النمل إلى التجوال
ك�����ي ي����ؤم����ن ب����ال����ض����وء وال����ص����وت 

والهواء؟

أنا فتاة سيئة
لم تصبح سندريال أبًدا

)ما هذا اإلرباك(!
ولم أفقد فردة حذائي الكرستالي

جنب قصر األمير الثري

 أنا فتاة سيئة بال شك
ألن الفتيات الشريرات 

ي����رك����ض����ن خ����ل����ف خ�����ي�����ول ال���ق���م���ر 
الفضية

ح��اف��ي��ات ف���وق أس���الك ش��ائ��ك��ة من 
دون أن يطلقن تنهيدة واحدة

ألن الفتيات السيئات
يعرفن طبيعة المرايا

ويطّهرن مفاقس الزئبق
خالل أنفاسهن

حتى إفشاء الزجاج
الزجاج الرقيق

مثل الناس فالجميع يتناثر
حين تنظر في عيونهم
)وحتى آلهتهم تتناثر
حين تنظر في عيونها

وتنهار ساقطة إلى األرض:
فقانون اإلدراك الكوني

يحدد بالعواصف دائًما(.

قبل أيام، قرأنا قصائد مترجمة 
للشاعرة اإليرانية ليلى فرجامي 

بتوقيع الشاعر العراقي سليم 
هاشم، وهذه المرة األولى التي 

نقرأ فيها لهذه الشاعرة المقيمة 
في الواليات المتحدة، وهي من 

دون مواربة، تبدو من القراءة 
األولى امتداًدا لتجربة الشاعرة 

الراحلة فروغ فرخزاد.

بيروت – محمد الحجيري

آدم يوسف
a.youssuf@aljarida.com

شعر ليلى فرجامي... 
               رثاء الطفولة الضائعة

Surface Libre تشخيص في غاليري
ة« عنوان معرض يضم قرابة  ة وتماثيل نصفية ورأسيَّ »رسوم شخصيَّ
107 أعمال تلوينية ونحتية، في غاليري Surface Libre في جل الديب 

ا من لبنان والعالم العربي.
ً
)جبل لبنان( مساء اليوم، وهي ل�50 فنان

ال���م���ع���رض ال������ذي ن���ّس���ق���ه ال���ف���ن���ان ع���ب���د ال���ل���ه دادور، ي���رك���ز ع���ل���ى م��ا 
أن���ت���ج���ه ال����ف����ن����ان����ون م�����ن ت���ش���خ���ي���ص ل����س����واه����م م�����ن ال����ع����ام����ة أك����ث����ر م��ن 
 رم��زي��ت��ه��ا أو تعبيريتها ال��خ��اص��ة. ب��خ��الف ت��اري��خ 

ً
ال��خ��اص��ة، ح��ام��ال

ال���ب���ورت���ري���ه، ال�����ذي ب����دأ ب��ت��ص��وي��ر ال���ف���راع���ن���ة، ول���ْص���ق ص����ور ال��م��وت��ى 
ع��ل��ى وج��وه��ه��م، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن ال�����روح ت��ع��ود ل��ت��س��ك��ن ف���ي ال���ص���ورة، 
���ت���اب���َع م���ع ص����ور ال��م��س��ي��ح وال���س���ي���دة ال����ع����ذراء، ث���م م���ع ال��ق��دي��س��ي��ن 

َ
ث���م ت

وال��م��ل��وك واألب���اط���رة وال��زع��م��اء وع��ل��ّي��ة ال���ق���وم، ف��ي أزم��ن��ة ت��ال��ي��ة. وإذا 
ك��ان��ت إي��ق��ون��ات ال��ق��رن األول وال��ث��ان��ي ال��م��ي��الدي��ي��ن تشكل ب��داي��ات فن 
ال��ب��ورت��ري��ه الفعلّية، ف��إن ت��ط��ور ه��ذا ال��ف��ن جعله غ��ري��ًب��ا ع��ن ال��ب��داي��ات. 
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