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»الراي«... سألت أصحاب تجارب حقيقية

الكتابة بلغة أجنبية... هروب من الواقع أم تواصل مع اآلخر؟
|   القاهرة- من محمد عوض |

ش��ه��ور ق��ل��ي��ل��ة م����رت م���ن ال��ع��ام 
ال��ح��ال��ي... ص��در خاللها ع��دد من 
ال����رواي����ات وال����دواوي����ن ال��ش��ع��ري��ة 
امل���ك���ت���وب���ة ب���ال���ل���غ���ة اإلن���ك���ل���ي���زي���ة 
ق��دم��ه��ا ك��ت��اب ش��ب��اب ف���ي م��ص��ر، 
ب��ع��ض��ه��م ي��ك��ت��ب ل���ل���م���رة األول������ى، 
ال���ذي يمكن أن نعده  وه��و األم���ر 
الكتاب  ب��دأت تسري بني  ظاهرة 
الجدد، خصوصا أن بعض دور 
ال��ج��دي��دة تخصصت في  ال��ن��ش��ر 
م��ث��ل ه���ذه اإلص�����دارات ، ب��ل تقيم 
ورش����ا إب��داع��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب وتنشر 

نتاجهم األدبي.
وف��س��ر ال��ب��ع��ض ات���ج���اه ه���ؤالء 
باللغة  للكتابة  املصري  الشباب 
داخ��ل  يعيشون  وه��م  اإلنكليزية 
م����ص����ر، ب����أن����ه ح����ال����ة ه�������روب م��ن 
ال�����واق�����ع، ب��ع��ك��س ك���ت���اب���ات أدب�����اء 
عرب عاشوا حياتهم في أوروبا. 
وك����ت����ب����وا ب���ل���غ���ة أت����ق����ن����وه����ا ق��ب��ل 
املصرية  ال��روائ��ي��ة  مثل  العربية. 
»أه���������داف س����وي����ف« ال���ت���ي ب����ررت 
لجوءها إلى الكتابة باإلنكليزية 
اك���ت���ش���ف���ت أن اس��ت��ع��م��ال  ق���ائ���ل���ة: 
ال��ل��غ��ة ك������أداة ف��ن��ي��ة ال ي��ق��ف عند 
ح���د امل���ع���رف���ة ب��ه��ا ف���ي ال��ت��واص��ل 
ال���ي���وم���ي، ف���ق���د أس��ت��ط��ي��ع ك��ت��اب��ة 
الصحافية،  واملقاالت  الخطابات 
ولكن تطويع اللغة واستعمالها 
ل��ت��ك��وي��ن ت���أث���ي���رات م��ع��ي��ن��ة م��ث��ل 
آخر  وال��ل��ون. مستوى  املوسيقى 
توصيل  أستطيع  فال  أمتلكه،  ال 
اإلح������س������اس ب���ال���ع���رب���ي���ة م��ث��ل��م��ا 
أس��ت��ط��ي��ع ب��اإلن��ك��ل��ي��زي��ة، ول��ذل��ك 
أكتب للقارئ العربي الذي يمكنه 
ة ب���اإلن���ك���ل���ي���زي���ة، وك���ذل���ك  ال�����ق�����راء
ال��ق��ارئ ال��غ��رب��ي. ال���ذي ي��رغ��ب في 

معرفة املزيد عن العرب.
وأض��اف��ت: يرجع ذل��ك االتجاه 

ف���ي ال��ك��ت��اب��ة إل����ى أن���ن���ي ت��ع��ودت 
ة  م�����ن�����ذ ص������غ������ري ع�����ل�����ى ال�������ق�������راء
العربية،  قبل  اإلنكليزية  باللغة 
أق����رأ القصص  ح��ي��ث ت��ع��ودت أن 
اإلن���ك���ل���ي���زي���ة أث����ن����اء وج�������ودي م��ع 
وال����دت����ي ف����ي إن���ك���ل���ت���را، وع��ن��دم��ا 
عدنا إلى مصر واصلت االهتمام 
ب��ال��ق��ص��ص اإلن��ك��ل��ي��زي��ة، وك��ان��ت 
ال��ح��اف��ل��ة ب��ال��رواي��ات  مكتبة أم���ي 
اإلن��ك��ل��ي��زي��ة األق������رب إل������ّي، ث���م إن 
دراس���ت���ي ب��اإلن��ك��ل��ي��زي��ة ف���ي كلية 
االت��ج��اه،  ذات  ف��ي  ُص��ب��ت  اآلداب 
وبالتالي فإن لغة التكوين األدبي 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ي ك��ان��ت اإلن��ك��ل��ي��زي��ة، 
ت���ي ف���ي ال��ع��رب��ي��ة تنحصر  وق���راء
ف��ي األدب ال��ح��دي��ث ف��ق��ط، ول��ذل��ك 

ه���ن���اك أب���ع���اد ض��خ��م��ة م���ن ال��ل��غ��ة 
العربية ال أملكها.

وداف����ع����ت ال���روائ���ي���ة وأس���ت���اذة 
األدب اإلنكليزي بجامعة القاهرة 
»سحر املوجي« عن الكتابة بلغة 
أج��ن��ب��ي��ة، م��ش��ي��رة إل���ى أن��ه��ا تقيم 
ورش�����ة ع��م��ل مل��ن��اق��ش��ة ال��ك��ت��اب��ات 
برنامجها  خ��الل  م��ن  اإلنكليزية 
اإلذاع��������ي، ح��ي��ث اس��ت��ط��اع��ت من 
خ��الل��ه ت��ق��دي��م ع����دد م���ن األع��م��ال 
للشاعرة  »ت���ن���ورة«  دي����وان  منها 
س����م����ر ع����ل����ي ورواي�����������ة »س����ن����وات 

الصمت« ملروة عياد.
وقالت: الورشة تساعد الكتاب 
قبل  وإن��س��ان��ي��ا  نفسيا  ال��ش��ب��اب 
أن ت���س���اع���ده���م إب����داع����ي����ا، وه����ذه 

ال��ك��ت��اب��ات ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن��ه��ا 
ك���ت���ب���ت ب���ل���غ���ة غ���ي���ر ال���ع���رب���ي���ة إال 
أن����ه����ا ل���ي���س���ت ب���ع���ي���دة ع����ن واق����ع 
ال���ح���ي���اة امل���ص���ري���ة، م���ث���ل دي�����وان 
»ت�����ن�����ورة«، ف��ع��ل��ى ال����رغ����م م����ن أن 
س��م��ر ك��ت��ب��ت ق��ص��ائ��ده��ا ب��ال��ل��غ��ة 
ال��ق��ارئ يشعر  أن  إال  اإلنكليزية، 
أنه أمام ذات مصرية، حيث تنقل 
ق���ص���ائ���د ال������دي������وان ب��أح��اس��ي��س 
حالة  من  تعاني  عشرينية  فتاة 
املجتمع، وإن كانت  ف��ي  اغ��ت��راب 
ه���ذه ال��ح��ال��ة تتقلص م��ع أج���زاء 
فيه على  اعتمدت  التي  ال��دي��وان 
األل������������وان، ل���ل���ت���أك���ي���د ع���ل���ى ح���ال���ة 
شعورية للقصائد، والديوان في 
أنثوية  ذات  رحلة  يمثل  مجمله 

ت���ع���ي���ش ح�����ال�����ة اغ�������ت�������راب وف���ق���د 
في  قوية  نجدها  كثيرة  ألش��ي��اء 
ال��ج��زء األول م��ن ال��دي��وان، وتبدأ 
ف��ي االخ��ت��ف��اء، وتصل إل��ى درج��ة 
أق��������رب إل������ى ال���س���م���و ف�����ي ال���ج���زء 

الثالث.
اتفقت مؤلفة دي��وان » تنورة« 
س���م���ر ع���ل���ي م����ع أه�������داف س��وي��ف 
ف�����ي أس�����ب�����اب االت�����ج�����اه ل��ل��ك��ت��اب��ة 
ب��اإلن��ك��ل��ي��زي��ة، ق��ائ��ل��ة: ت��ع��د اللغة 
اإلنكليزية هي لغتي األولى التي 
ق��رأت بها منذ الطفولة، وهو ما 
وعلى  الشعرية،  ذائقتي  ف��ي  أث��ر 
ال���رغ���م م���ن أن��ن��ي أف��ض��ل ال��ك��ت��اب��ة 
باإلنكليزية إال أن هناك محاوالت 
قمت بها لكتابة القصة القصيرة 

ب��ال��ع��رب��ي��ة، ول��ك��ن ح��ج��م إنتاجي 
ف��ي��ه��ا ق��ل��ي��ل ال ي��س��م��ح ب���إص���دار 
مجموعة قصصية، ومع ذلك اعد 
ألن ت��ك��ون ه��ي م��ش��روع��ي املقبل، 
ك���م���ا أن ل����ي ت����ج����ارب ق��ل��ي��ل��ة ف��ي 
ولكنني  بالعربية،  الشعر  كتابة 
اك��ت��ش��ف��ت أن��ه��ا م��ج��رد م��ح��اوالت 
لترجمة أفكار جاءت باإلنكليزية، 
وهو ما صنع حاجزا نفسيا لديَّ 

بني اللغة وفكرة القصيدة.
أم�����ا ال����روائ����ي����ة م�������روة ع����ي����اد - 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت رواي��ت��ه��ا »س��ن��وات 
ال�������ص�������م�������ت« األف���������ض���������ل م���ب���ي���ع���ا 
ب�����ني ال���ك���ت���ب ال������ص������ادرة ب��ال��ل��غ��ة 
اإلنكليزية - فقالت: أكتب باللغة 
اإلن���ك���ل���ي���زي���ة ألن����ه����ا ال���ل���غ���ة ال��ت��ي 
تعلمت بها وأقرأ بها وأستطيع 
ال���ت���ع���ب���ي���ر ع�����ن ن���ف���س���ي أك����ث����ر م��ن 
خ��الل��ه��ا، ف��أن��ا م��ص��ري��ة ح��اص��ل��ة 
على شهادة الثانوية اإلنكليزية 
م����ادة  أف���ض���ل  وك���ن���ت   »IGCSE«
وأض�����اف�����ت:  اإلن����ك����ل����ي����زي،  األدب 
ح��ص��ل��ت ف��ي��ه��ا ع��ل��ى أع��ل��ى درج��ة 
يمكن ألي طالب الحصول عليها 
ح��ت��ى إن��ن��ي ك��ن��ت أول ط��ال��ب��ة في 
ه�����ذا ال����وق����ت ت��ح��ص��ل ع���ل���ى ه���ذه 
ال�����درج�����ة ف�����ي م����درس����ت����ي ورب���م���ا 
أن��ن��ي حاصلة  كما  مدينتي،  ف��ي 
ع��ل��ى ب��ي��ك��ال��وري��وس ص��ي��دل��ة من 
جامعة اإلسكندرية، أي أن معظم 
باإلضافة  باإلنكليزية،  دراستي 
إل�����ى أن ال���ل���غ���ة اإلن���ك���ل���ي���زي���ة ل��غ��ة 
عاملية يقرأها املصريون والعرب 
ل��ق��راءة  للغرب  ال��ف��رص��ة  وتعطي 
أع��م��ال��ن��ا وال��ت��أث��ر ب��ه��ا ك��م��ا ح��دث 
معنا وتأثرنا باألدب اإلنكليزي، 
وأش�������ع�������ر ب������ال������س������ع������ادة ع���ن���دم���ا 
أت��ل��ق��ى رس���ائ���ل م���ن ق�����راء أج��ان��ب 
ي����ن����اق����ش����ون����ن����ي ف����ي����م����ا ج��������اء ف��ي 
املدونة  أو مقاالتي على  روايتي 

الخاصة بي.

سمر علي سحر املوجي أهداف سويف

الكالم... المباح

اليوم

ال أرى لخطواتي أثرا

أنا الضالع في الخسارة... أرى أمامي البحر

كائنات من البشر والدواب والشجر والبنايات

ومن خلفي أرى نفسي ترمم عمرها

الذي تهّدم

وعلى جانبّي أرى شبحني وظلني

وصفني من األنجم

... وتقف على رأسي الذكريات 

متجّردة من ثياب زمنها البعيد

وال أرى لخطواتي أثرا

بينما الرمل ينفض عن حّباته

نظرتي الساقطة

فلماذا يتملكني الذعر 

كلما حان موعد الحضور؟!

... وملاذا كلما خرجت من نفسي 

أرى الفضاء يرشقني

بشهقة متحجرة

وأرى... التاريخ يزحف على األرض

كخرقة... رمتها أيادي الزمن 

في وجهي هذا املساء؟!

مدحت عالم
M_allam66@hotmail.com

نشاط مشترك بني دار ناشري 
ورابطة األدباء

اإللكتروني  للنشر  ن��اش��ري  دار  تحرير  رئيسة  ص��ّرح��ت 
»ناشري.نت« حياة الياقوت، أن الدار تنظم بالتعاون مع رابطة 
األدب��اء أمسية ثقافية عن النشر اإللكتروني في السابعة من 

مساء اليوم.
اإللكترونية  املدونات  عن  نقاشية  بحلقة  األمسية  وستبدأ 
ال��س��ل��ط��ة  ت���ك���ون  ه����ل  »امل������دون������ات:  ع����ن����وان  ت���ح���ت   ،)Blogs(
الدنيا  الياقوت أن املدونات صارت مالئة  الخامسة؟«، وأف��ادت 
وشاغلة الناس، فقد أسهمت في تمكني العديدين من التعبير 
عن آرائهم بسهولة وحرية، كما أتاحت فضاء معرفيا رحبا 
التكاتف  عن  معهم، فضال  والتناقش  اآلخ��ري��ن  مع  للتواصل 
الثانية  ال��ن��دوة  امل��دون��ني وبعضهم في تنسيق وط��رح، أم��ا  بني 
وسيقدمها  والقانون«  اإللكتروني  »النشر  بعنوان  فستكون 

املحامي بإدارة الفتوى والتشريع فيصل اليحيى.
ودعت الياقوت جميع املهتمني بالثقافة والنشر والتعبير إلى 
بل  تقنية تخصصية  أو  نخبوية  ليست  فاألمسية  الحضور، 
ناشري  دار  أن  يذكر  العام،  بالشأن  متعلقة  لقضايا  تتطرق 
للنشر اإللكتروني هي أول مكتبة دار نشر إلكترونية في العالم 
املكتبة  وه��ي مسجلة في  ع��ام 2003،  وق��د تأسست  العربي، 
الوطنية الكويتية، وقد فازت أخيرا بجائزة سمو الشيخ سالم 
اآلداب  مجال  في  موقع  كأفضل  للمعلوماتية  الصباح  العلي 
www. العنوان ه��ذا  ال��دار عبر  زي��ارة موقع  والفنون. ويمكن 

 nashiri.net

إعداد املمثل املسرحي 
في »صيف ثقافي«

اع��داد  ال��ي��وم ورش��ة  الثامنة والنصف م��ن مساء  ف��ي  يفتتح 
وذل���ك ضمن  الشعبي،  امل��س��رح  م��ن  بتنظيم  امل��س��رح��ي،  املمثل 
الرابعة. والنشاط  انشطة مهرجان »صيف ثقافي« في دورته 

سيقام على مسرح الشامية.

لست وحدك 
عندما تكون في القاهرة 

لوحدك 
يصبح النيل رفيقًا

فتجري في عروقك مدن 
وبالد 

وتصبح اثنني
واحدًا يشاطرك فنجان الصباح

والثاني ينبعث من أغنيٍة
في مقهى على حافة النهر 

لست وحدك 
...

أجمل ما في املساء املتأخر 
حني تعود غير حذر

من فتح الباب
تبحث لحظات عن املفتاح

يستقبلك وجهك 
في املرآة
مبتسمًا

ال يسأل عن شيء 
...

هل الوحدة 
أن ال يكترث بك أحد 

إذ تكون في صحبة األصدقاء
أو وحيدًا

تزدحم في رأسك 
آالف الصور واألشياء

...
مطارًا 

كان قلبك
ال يعرف الداخلني وال الخارجني 

منذورًا للزوار
ملاذا 

أعلنت عن توقف الرحالت؟

...
كثير أنت 

حني يكون لك كل الفضاء 
وتجلس 

في غرفة مظلمة 
...

الوحدة
ابنة غربة هامت

على وجهها
أتراك...

ابنها بالتبني؟  

»العربي« في جديدها تحتفي ببيروت عاصمة للكتاب
ص�����������در ال��������ع��������دد ال������ج������دي������د م���ن 
من  ع���ددا  ال��ع��رب��ي متضمنا  مجلة 
اهتمام  ال��ت��ي شغلت  امل��وض��وع��ات 
املثقفني والجمهور، اخيرا، اضافة 

إلى عدد من امللفات املميزة.
ف��ق��د ت���ن���اول ال���دك���ت���ور س��ل��ي��م��ان 
ابراهيم العسكري بالرصد مستقبل 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي، وم��ا 
ي���واج���ه���ه م����ن ت���ح���دي���ات م����ن خ���الل 
رصد دقيق ملا واجهه املجلس منذ 
اعالن قيامه قبل 28 عاما، موضحا 
اس���ت���دع���ت  ال����ت����ي  »ال����ت����ح����دي����ات  ان 
وج������ود امل���ج���ل���س م�����ازال�����ت  ق��ائ��م��ة 
وازدادت حدة«، وان »انشاء السوق 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة امل��ش��ت��رك��ة ه���و ال��ه��دف 
ال���رئ���ي���س���ي ول����ك����ن ال�����وص�����ول ال���ي���ه 
ي��ح��ت��اج إل���ى ع��م��ل ج����اد«، وم��ش��ددا 
ع����ل����ى ض������������رورة ت���ق���ي���ي���م امل���ج���ل���س 
الشعبية  املشاركة  ودع��م  ملسيرته، 
والرقابية، على اعتبار ان املجلس 

يجسد االرضية الصلبة.
وت��ح��ت��ف��ي »ال����ع����رب����ي« ب��ب��ي��روت 
مقال  عبر  للكتاب  عاملية  عاصمة 

م��وس��ع ل��ث��ن��اء ع��ط��وي ت��رص��د فيه 
واقع حركة النشر وصناعة الكتاب 
ف����ي ب����ي����روت ك���م���ؤه���الت اس��اس��ي��ة 
لهذه املناسبة، وطبيعة الفعاليات 

التي تقام في هذه املناسبة.
ك���م���ا ت��خ��ص��ص »ال����ع����رب����ي« ف��ي 
ع�����دده�����ا ال����ج����دي����د م���ل���ف���ا ل��ل��ش��اع��ر 
الغنائي والكاتب املسرحي الكبير 
ال�����راح�����ل م���ن���ص���ور رح���ب���ان���ي رث����اء 
ل����ذك����راه، وع���ب���ر اس���ت���ط���الع م��وس��ع 
ي��ل��ق��ي اب��راه��ي��م امل��ل��ي��ف��ي، وب��ع��دس��ة 
ماليزيا  الضوء على  حسني الري، 
االقتصادية  النمور  احد  بوصفها 

اآلسيوية.
وي���ت���ن���اول ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ت��رك��ي 
م���وض���وع���ا م��ه��م��ا ع���ن ك��ي��ف��ي��ة نقل 
واالم��ك��ان��ات  للتكنولوجيا  ال��ع��رب 
كخيار  امل��وض��وع  لهذا  املستقبلية 

حيوي للمستقبل.
عصفور  جابر  الدكتور  ويكتب 
اج��زاء من سيرته األدبية والذاتية 
ف��ي اوراق ادب��ي��ة، وال��دك��ت��ور أحمد 
اب���وزي���د ع���ن م���دى اح��ت��ي��اج ال��ع��ال��م 

الي����دي����ول����وج����ي����ات ج������دي������دة، ب��ع��د 
اس��ت��ن��ف��اد م��ع��ظ��م االي��دي��ول��وج��ي��ات 

التي سادت االعوام.
املنسي  الدكتور محمد  ويجري 
االعالمي  ح��وارا مطوال مع  قنديل 
املصري الرائد وجدي الحكيم حول 
االع�������الم ال���ع���رب���ي، وأه������م م��ح��ط��ات 

حياته العملية.
وفي السينما يكتب أحمد رأفت 
ب��ه��ج��ت ع���ن ال���ت���ن���اول ال��س��ي��ن��م��ائ��ي 
ل��ش��خ��ص��ي��ة ك��ل��ي��وب��ات��را، ال��ت��ي تعد 
واح�����دة م���ن اش��ه��ر امل��ل��ك��ات ال��الئ��ي 

تناولته السينما العاملية تكرارا.
ويعرض هشام بن شاوي لرواية 
ال�����ج�����وع مل���ح���م���د ال���ب���س���اط���ي ال���ت���ي 
لجائزة  القصيرة  للقائمة  وصلت 
بينما  ال��ع��ام،  ه��ذا  العربية  البوكر 
ن��اع��وت ع��ن االع��م��ال  تكتب فاطمة 

الكاملة للشاعر وديع سعادة.
وي���ت���ن���اول اب���راه���ي���م ف��رغ��ل��ي في 
الفلسفة  اليكترونية  ثقافة  زاوي���ة 
على االن��ت��رن��ت راص���دا اه��م املواقع 
االل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة واالج��ن��ب��ي��ة 

املهتمة بالفلسفة.
ك���م���ا ي���ض���م ال����ع����دد ال���ع���دي���د م��ن 
املقاالت االخرى في االدب والصحة 
واالس�����رة وال��ع��ل��وم، اض��اف��ة مللحق 
العربي العلمي الذي يوزع مجانا 
مع املجلة متضمنا احدث االخبار 

واملوضوعات العلمية.

غالف »العربي«

»أبوظبي للثقافة والفنون« تشارك جمهور 
»مانشستر الدولي« اإلرث الثقافي اإلماراتي

والفنون  للثقافة  أبوظبي  تشارك مجموعة 
ه���ذا ال��ش��ه��ر ف��ي م��ه��رج��ان مانشستر ال��دول��ي، 
م���ن خ����الل ت��ق��دي��م ج��ل��س��ة ال��ح��ك��اي��ات ال��ع��رب��ي��ة 
التقليدية، وذل��ك يوم األربعاء 8 يوليو 2009. 
ال��ح��ك��وات��ي ع���ددًا من  وخ���الل الجلسة سيقص 
الحكايات التقليدية من الفلكلور العربي على 
م��س��ام��ع م��ج��م��وع��ة م��ن ط��ل��ب��ة م����دارس امل��رح��ل��ة 

االبتدائية في مدينة مانشستر.
على  التقليدية  الشعبية  الحكاية  فن  ويعد 
يعود  عريقًا  فنًا  العرب  عند  الحكواتي  لسان 
إل���ى غ��اب��ر ال���زم���ان، وه���و ف���ن م���ا زال م��وج��ودًا 
حتى يومنا هذا في كافة أنحاء العالم العربي. 
وغ��ال��ب��ًا م���ا ت��ت��م ال��ج��ل��س��ات ال��ع��ام��ة ف���ي م��وق��ع 
م����ح����دد، أك������ان ذل�����ك ف����ي ال����ه����واء ال���ط���ل���ق أم ف��ي 
الحكواتي  يمتع  ل��ي��ل��ي،  مقهى  ف��ي  أم  ال��ش��ارع 
رائعة  بمجموعة  الحاضرين  جمهور  خاللها 
الشعبية،  وال��ح��ك��اي��ات  التاريخية  امل��الح��م  م��ن 
ت��راف��ق��ه اآلالت امل��وس��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز ال��ح��س 

الدرامي للرواية وتنفخ فيها الحياة.
وه������ذا ال����ع����ام، ت����ش����ارك م��ج��م��وع��ة أب��وظ��ب��ي 
ف��ي مهرجان  األول����ى  ل��ل��م��رة  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
مانشستر الدولي وذلك إثر إطالق شراكة مع 
منظمي امل��ه��رج��ان ت��ه��دف إل���ى اس��ت��ك��ش��اف فن 

رواية الحكايات من اإلم��ارات العربية املتحدة 
ولبنان ومصر واململكة املتحدة.

وس��ي��ع��ق��د ال���ح���ك���وات���ي ج��ل��س��ات��ه ال���روائ���ي���ة 
ف�����ي ص����ال����ة ع������رض م���ان���ش���س���ت���ر ال���ف���ن���ي���ة، ب��ني 
العراقية  املهندسة  تصميم  م��ن  م��وق��ع  أرج���اء 
البريطانية املشهورة، زها حديد والتي تشمل 
أعمالها جسر »الشيخ زايد« الحائز على عدة 
جوائز والذي يربط جزيرة أبو ظبي بإمارتها، 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى م��رك��ز ف��ن��ون األداء ال����ذي يقع 
ف����ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ج���دي���دة ف����ي ج���زي���رة 

السعديات.
السيدة هدى  املناسبة، ص��ّرح��ت  ه��ذه  وف��ي 
ال��خ��م��ي��س ك���ان���و، م��ؤس��س م��ج��م��وع��ة أب��وظ��ب��ي 
للثقافة والفنون قائلة: »يسر مجموعة أبوظبي 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال����ف����ن����ون، ك�����واح�����دٍة م����ن امل��ن��ظ��م��ات 
الفنية والثقافية الرائدة في اإلم��ارات العربية 
املتحدة، أن تقّدم برنامج الحكواتي في حدث 
يتمتع  ال��دول��ي  مانشستر  م��ه��رج��ان  مثل  ع��ام 
بهذا املستوى من األهمية واالبتكار في الوقت 
نفسه، كما ونفتخر بمشاركة جزء خاص من 
الثقافة اإلماراتية مع جمهور جديد، في بيئة 

ز التعليم اإلبداعي وتشّجعه«.
ّ
تعز

وأض�����اف�����ت س���ع���ادت���ه���ا »ان����ط����الق����ًا م����ن ه���ذه 

نسعى  فإننا  األس��اس��ي��ة،  التعليمية  األه����داف 
القليلة  السنوات  خ��الل  تعزيز مشاركتنا  إل��ى 
املقبلة في كل من مانشستر وأبوظبي من خالل 
العمل والحفالت  البعثات وورش  سلسلة من 
التي من شأنها أن تبلغ ذروتها في مهرجان 
الفرصة  لنا  تتاح  أن  كثيرًا  يسرنا  كما   .2011
ل��الن��ض��م��ام إل����ى م��خ��ت��ل��ف ال��ف��ن��ان��ني م���ن ك��اف��ة 
ونحن  الثقافية،  والتخصصات  العالم  أنحاء 
نتطلع إلى تأسيس شراكة مستمرة مع مدينة 

مانشستر تحديدًا واململكة املتحدة عمومًا«.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن مهرجان مانشستر 
ال����دول����ي ه���و أول م���ه���رج���ان ف���ي ال���ع���ال���م يضم 
األعمال األصلية الجديدة والفعاليات الخاصة 
عامني،  ك��ل  املتحدة  اململكة  ف��ي  تنظيمه  ويتم 
وقد أطلق في العام 2007 كمهرجان يتخصص 
ف��ي ال��ف��ن��ون وي���ق���ّدم أع���م���ااًل ج��دي��دة م��ن جميع 
واملوسيقة  األداء  كفنون  الفنية  التخصصات 

والفنون البصرية والثقافة الشعبية.
ويستمر املهرجان من 2 إلى 19 يوليو 2009 
في مواقع عديدة في مدينة مانشستر ويضم 
برنامجه فعاليات مجانية وغير مجانية، كما 
أنه صمم ليشكل مصدر بهجة وتأمل وترحيب 

للجميع.
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مشاهد

السحر الباقي
ك��ان ه��ذا الكتاب أل��ف ليلة 

وليلة!
ك���ان���ت ال��ط��ب��ع��ة ال����ص����ادرة 
الهالل  »الليالي« عن دار  من 
امل�����ص�����ري�����ة، امل�����ن�����ش�����ورة ف��ي 
س��ل��س��ل��ة »ك����ت����اب ال����ه����الل«، 
وك��������ان ال�����غ�����الف م�����ن ث���الث���ة 
أل����������وان: األح�����م�����ر واألص����ف����ر 
الصفحة  فتحت  واألس����ود... 
األولى وقرأت: »طبعة خاصة 
م���ه���ذب���ة«، أم�����ا امل���ق���دم���ة ف��ق��د 
ك���ت���ب���ه���ا ط����اه����ر ال���ط���ن���اح���ي، 
ال��ذي لعب دورًا مهمًا  الرجل 
ف��ي »دار ال��ه��الل«. وم��ع ه��ذا، 
وع����ن����دم����ا ع���م���ل���ت ف����ي ال������دار 

نفسها، لم أجد لدوره أثرًا في أوراق الدار أو تاريخها، وال أزال ال 
أفهم سر هذا الظلم الذي تعرض له الرجل.

عبرت الكلمة التي قدم بها »الليالي«، والتي تبدأ بالعبارة:
 بعد جيل، وتتوالى العصور، عصرًا بعد 

ً
»تتعاقب األجيال. جيال

عصر، وال ينتهي حديث الناس في هذه األجيال وتلك العصور 
عن كتاب عجيب«.

وصلت إلى أول الكتاب، وبدأت مع الحكاية األولى التي تأتي قبل 
الليلة األولى مباشرة تحت عنوان: »امللك شهريار«. وتبدأ هكذا:

»كان فيما مضى من قديم الزمان وسالف العصر واألوان ملك 
البداية؛ كيف ب��دأ األمر  من ملوك س��اس��ان«. وإن كنت أذك��ر اآلن 
معي، إال أني ال أعرف على أي نحو انتهى ألنه مستمر معي حتى 

هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الكلمات.
بيتنا  بأرضية  تقارن  البالط، ال  أرضية من  أجلس على  كنت 
املكونة من الطني الجاف. وكان البالط تهف عليه نسمات باردة، 

مثل تلك التي نسمع عن أنها في الجنة.
ال أعرف كيف مضى الوقت. كل ما أعرفه أني جلست متربعًا، 
ثم سندت رأسي على خزانة املكتب، ثم نمت على البالط والكتاب 
أمامي، إلى أن أخرجني والدي من هذا االندماج ألن جميع املقدمات 
كانت قد انتهت. وعندما عرف الحاج عبدالقوي الحكاية أعطاني 

الكتاب واألجزاء الباقية منه بكل بساطة.
سهولة  م��ن  مجروحًا  كنت  ولكني  العمر،  بهدية  سعيدًا  كنت 
تنازله عنه، اعتبرت أن هذه السهولة جارحة لحبة قلبي، فالكتاب 

يساوي جميع كنوز الدنيا.
الحقل  رأس  الساقية،  دوار  متفرقة:  أماكن  في  ال��ق��راءة  أكملت 
الذي خصص لنا، بردعة الحمار الذي ركبناه في طريق العودة إلى 
بلدتنا وقت العصاري؛ حيث كنت أركب خلف أبي، أمسك به بيدي 

اليسرى وباليمنى أحمل الكتاب الذي أخذني من الدنيا كلها.
وك��ل��م��ا اك��ت��ش��ف أب���ي ان��ش��غ��ال��ي ع��ن��ه؛ ك���ان يسألني ب��ني الحني 
واآلخر عما أفعل، فأقول كلمة واحدة: »اقرأ«. وقد أحزنني أنه لم 
يسألني ماذا أقرأ، حتى أكلمه عن األشياء العذبة والجميلة التي 

كنت أقرؤها في ذلك الوقت.
ولكنه كان  »الليالي« معي،  يكن ختام حكاية  لم  ال��ذي  ه��ذا  إن 
البداية فقط. وفي أول رمضان يأتي بعد لقائي بمعبودتي سيدة 
الحكايات املدهشة. لم يكن عندنا »رادي��و« في البيت، وكان عدد 
الرمضانية  املتع  القرية محدودًا. كانت جميع  الراديو في  أجهزة 

في الراديو هي حلقات »ألف ليلة وليلة«.
كان الفالحون يتجمعون بالقرب من راديو كبير، كان مصنوعًا 
من الخشب، وكان صوته جهوريا من دون أي مكبر، وكان يعمل 

ببطارية سيارة كان يتم شحنها في البندر.
وم���ا ان أط��ل��ت ش���ه���رزاد ب��ح��ك��اي��ات��ه��ا ف��ي س��م��اء ق��ري��ت��ي حتى 
منحتني تميزًا التزال أصداؤه في القلوب والعيون. كنت الوحيد 
القادر على التنبؤ بباقي األحداث. وفي الحقيقة، كان التنبؤ خدعة، 

وكان السر هو قراءتي »الليالي« التي أعدها طاهر أبوفاشا.
وفي السنوات التالية لم يكن طعم رمضان يكتمل في قريتي، 
الرأي  الراديو: »بلغني أيها امللك السعيد ذو  إال عندما أسمع من 
الشهيرة  كورساكوف  ريمسكي  موسيقى  بعد  وذل��ك  الرشيد«، 

في سيمفونيته شهرزاد التي قدمت الشرق بكل ما فيه.
البذرة األولى لفكرة املسلسل اإلذاعي  لقد كانت »الليالي« هي 

والتلفزيوني الذي أدمنته األسرة املتوسطة، في أيامنا.
كان هناك رد فعل إيجابي في هذه السنوات املبكرة... لقد قمت 
ب��رن��ام��ج خاص  بكتابة  الستينات  م��ن حقبة  األول���ى  األع����وام  ف��ي 
إلذاعة البرنامج الثاني، أخرجه وقتها عزت النصيري. كان عنوانه: 

»شهرزاد على املسرح املعاصر«.
كان ذلك في سنوات البحث عن النفس، والتنقل بني أكثر من فن 
واحد. في هذا البرنامج الذي استغرق أكثر من ساعتني، حاولت 
حكي أسطورة شهرزاد كما تناولها في املسرح املعاصر: عزيز 
باكثير  أحمد  وعلي  »ش��ه��ري��ار«،  الشعرية  ف��ي مسرحيته  أب��اظ��ة 
الحكيم في مسرحيته  في مسرحيته »س��ر ش��ه��رزاد«، وتوفيق 
»شهرزاد«. وكان ما لفت نظري إلى األسطورة بشكل قوي كتاب 
الدكتورة سهير القلماوي - يرحمها الله رحمة واسعة - عن »ألف 
ليلة وليلة«، الذي خرجت من معطفه جميع الدراسات عن »الليالي« 

بعد ذلك.
قد عدت إلى هذا البرنامج بعد فترة من الوقت وتحول بني يدي 
إلى كتاب، ترددت طوال السنوات املاضية في نشره، إلى أن ضاع 

 للمشكلة.
ً
مني في الفترة األخيرة، فاعتقدت أن في ضياعه حال

»الليالي« في  آث��ار  م��اذا عن ظهور  واآلن عندما أس��أل نفسي: 
إبداعاتي الروائية؟!

الحكاء  أن أكتشف  »الليالي« ساعدتني على  يكفي أن قراءتي 
الذي بداخلي، وجعلتني عندما أتكلم في أي أمر من األمور أقدم 

ما لدي على شكل قصة.
إن هذا إنجاز يساوي العمر كله، وإن كان هذا األثر غير املباشر 

ال يعني أحدا.
مع أنني ضد القراءة بهدف البحث عن ينابيع للكتابة. هذا خطأ. 
لم يحدث أن جلست ألقرأ كتابًا ألن هذا الكتاب سيفيدني بصورة 
أو بأخرى. أق��رأ وأكتب منذ 30 سنة، ومع هذا فإن الفاصل بني 
الحالتني ينطلق من فهمي الخاص للعملية اإلبداعية، فأنا أعيش 
حياتي بصورة عادية، ال أتقمص حال الكاتب، وكل ما يصل إلّي 
ينضح عليَّ خالل الكتابة بعملية ال شعورية، يقوم بها في األغلب 

األعم العقل الباطن.
ال��ذي يترك منزله وي��ذه��ب إل��ى مكان معني  أن��ا ال أح��ب الكاتب 
بحثًا عن حكاية، أو عن بطل لروايته. وال أحب أيضًا الكاتب الذي 
يبحث عن كتاب ألنه بعد قراءته سيخرج منه بعمل ما. التلقائية 
مهمة جدًا. كما أنني أؤمن أن الالشعور يلعب دورًا أساسيًا في 

العملية اإلبداعية.
إن األدباء الذين يتحركون وفق »خطة خمسية« بهدف البحث 
عن موضوعات للكتابة، سواء في الحياة اليومية أو في صفحات 
تخلو من  ميتة  النهاية س��وى جثث  ف��ي  لنا  ي��ق��دم��ون  ال  ال��ك��ت��ب، 

الروح.
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