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ثقافة

ال�سوري (  43-85ق.م)
المن�سي بـوبـليـو
�أقوال م�أثورة لل�شاعـر
ّ
ّ
إعداد وترجمة يوسف المسمار
(كوريتيبا ـ البرازيل)
«ان الشعاع األول للشرائع التي يسيرعليها
البشر ظهر في سوريا  ،وأخذ يمتد من هناك
الى العالم حيث أخذه المفكرون مثاال ً نسجوا
عليه وأضافوا إليه ما قضت الحال به  ،وال
يزال ذلك الى عصرنا هذا»

أنطون سعاده
سانتياغو -أيار 1940
قال المدير السابق لمتحف اللوفر أندريه
بارو( «:) 1980-1901لكل إنسان متحضر
في هذا العالم وطنان ؛ وطنه األم وسوريا «.
المنسي السوريذ
ُول��د الشاعر الحكيم
ّ
الجنسية عام  85قبل الميالد في أنطاكية
حيث اعتقل من قبل الجيش الروماني الذي
اجتاح سوريا في ذل��ك الحين وك��ان عمره
اثنتي عشرة سنة .في البداية اعتقل من
قبل الرومان كأسير لحصول تبادل أسرى
الحقا ً في ح��ال وق��وع أس��رى رومانيين في
يد السوريين  ،وربما ألن ذلك الطفل األسير
ك��ان أح��د ابناء العائالت السورية المهمة
في أنطاكية أو أحد أبناء عائلة ذات مكانة
اجتماعية متميّزة  .ولكن بعد استتباب أمر
االح��ت�لال والسيطرة لروما أصبح األس��رى
ال��س��وري��ون تحت السيطرة ونقلوا كعبيد
ال��ى روم��ا حيث تم توزيعهم هناك لخدمة
بيوت المسؤولين وذوي المكانة االجتماعية
 .والحتمال كون بوبليو ابن عائلة سورية
مرموقة فقد كان نصيبه أن يكون خادما ً في
بيت أحد وجهاء روما حيث عومل في البداية
بقسوة  .ونظرا ً إلى نباهته وذكائه تحولت
المعاملة الى لطافة وعناية في منزل سيده
وتلقى تربية طيبة وم��ن ثم أُطلق سراحه
و ُمنح الحقا ً الحرية .
في الواقع ،ال أحد يعرف اسمه الحقيقي
الذي سمـَّاه به أبواه في انطاكية -سوريا ،
وكل ما يمكننا تصوره هو أن الرومان أطلقوا
عليه عدة ألقاب كانوا ينادونه بها مثل« :يا

هذا» و «يا سوري» و»يا عبد» و «يا خادم» و
«يا أخرس» إذ لم يكن يحسن في بداية أسره
التكلم بلغتهم  ،ولع ّل هذا اللقب دفعه الى
العمل الهزلي المسرحي الصامت الذي برع
فيه وأبدع وعمت شهرته جميع أرجاء إيطاليا
وجعلت الجميع ينادونه باسم أو لقب آخر
أضحى مشهورا ً به وهو «بوبليو السوري».
وكلمة « بوبليو» تعني عند الرومان «صديق
الشعب» أو «صديق الناس» أو «الشخص
المخلص للعامة»  ،الودود  ،العادل  ،اللطيف
والمحبوب من الجميع .هكذا يمكننا أن نعرف
ونفهم معنى إسم الشاعر المنسي «بوبليو
السوري» الذي ش َّرف أصله السوري من خالل
ُحسن ُ
الخلُق  ،والسلوك المتميِّز  ،والمعرفة
الواسعة  ،والحكمة العالية .
عُ ومل معاملة جيدة في منزل سيده وأرسل
الى المدرسة الكتساب العلم حيث أظهر أثناء
دراسته أهلية كبيرة وتعلـَّم بسرعة وبسهولة
اللغة الجديدة وأتقنها اتقانا ً كبيراً.
هكذا ب��دأت تظهر على « بوبليو « معالم
ال��ذك��اء والموهبة القائمتين على األس��س
األخالقية العالية والمعرفة الجيّدة  .ورويدا ً
روي���دا ً ب��دأت شهرته تكبر عندما ب��دأ يكتب

التمثيليات الصامتة ويلعب أدوارها ويزور
الكثير من المدن والقرى اإليطالية المختلفة
حتى استقر به المقام أخيرا ً في روما حيث
تحقق له ما أراد واحتل مكانة جديرة به بين
المفكرين الى جانب القيصر إمبراطور روما.
بلغت شهرته درج��ة عالية بعد المباراة
التي حصلت أم��ام األمبراطور قيصر عندما
أحرز تقدما ً كبيرا ً في العمل المسرحي الذي
أدّى فيه دور ال��ك��ات��ب ال��م��ؤل��ف ،وال�لاع��ب
الممثل ،واالرتجالي  ،ما جعل اإلمبراطور
يعطيه األفضلية على» البيريوس « الروماني
المشهور ويعيّنه مستشارا ً له لمدة  15سنة
حتى وف��اة االمبراطور عام  29قبل الميالد
الموافق لسنة  728لتأسيس روما .
أنتج بوبليو آالف النصوص الشعرية
والحِ َكم اإلنسانية العالية النوعية المتصفة
بتماسك المعنى األخالقي واألشكال المصقولة
والعبارات البليغة المعبِّرة عن معرفة واسعة
وحكمة إنسانية رائعة موروثة عن أجداده
السوريين.
قال أحد معاصري بوبليو المفكرين عنه:
«إن آية واحدة فقط مما كتبه بوبليو السوري
تجعل المرء يصبح أخا ً طيّبا ً له  ،وصديقا ً
حقيقياً» .وقال معاصر آخر لبوبليو عنه وهو
المعلم المايسترو سينيكا في هذا الشأن:
« ال��ت��ف� ّوق وال��ب�لاغ��ة ف��ي الحكمة الموجزة
والفصيحة هي السمات البارزة لما أعطاه
بوبليو السوري» بحسب إشارة المفكر لويس
غاليدي في المؤلف فرنسيسكو ألفس ص
 25ريو دي جانيرو.الالفت لالنتباه أن كثيرا ً من الحكم واألقوال
الماثورة التي يرددها يوميا كثير من الناس
في كثير من البلدان يعود أصلها الى أعمال
هذا الشاعر الذي طواه النسيان .ولذلك ،فإن
مسؤولية المثقفين السوريين تصبح أكبر
لنفض غبار السنين واكتشاف األعمال القيّمة
التي أنتجها مفكروهم الموهوبون  ،وتسليط
ال��ض��وء على ال����رواد ال��س��وري��ي��ن العباقرة
الذين أثروا التراث الثقافي للحياة اإلنسانية
المتحضرة .
إن مهمة البحث عن الحكم واألقوال المأثورة
الواردة في هذا الكتاب لم تكن مه ّمة سهلة ،بل

تطلب البحث عمالً شاقا ً وصبرا ً طويالً للعثور
على مثل هذه األقوال من خالل عدة لغات ،بما
في ذلك البرتغالية واإلسبانية واإلنكليزية
والفرنسية .
أخيرا ً  ،أود القول إن هذه األقوال األخالقية
المأثورة الواردة في هذا الكتاب ليست كل ما
ترك لنا الشاعر المنسي بوبليو السوري من
الثروة الفكرية واألمثال التي تنتظر الباحثين
الكتشافها ونشرها .
عسى أن أكون نجحت في تحقيق وإعداد
وترجمة ونقل أفكار الشاعر المنسي بوبليو
السوري الجميلة  ،وحِ كمه البديعة الى قراء
العربية من السوريين وأبناء العالم العربي،
متمنيا ً أن ننتفع بها ونستفيد منها بقدر ما
تسمح لنا مواهبنا ومؤهالتنا على اإلفادة .
من أقوال الشاعر بوبليو السوري
أفضل ما يكون التنافس عندما يكون في
اللطافة والصالح .
*
من ُي ِهنْ أحدا ً من الناس يهدّد الكثيرين .
*
أس���وأ ال��ب��ؤس ه��و ال��ع��ي��ش ت��ح��ت تح ّكم

أميركي دونالد هول:
ال�شاعر ال
ّ
الق�صيدة ٌ
ج�سدي
فعل
ّ

اآلخرين .
*
حتى لو لم يكن الشرير قادرا ً على األذى ،
فهو دائما ً يف ّكر في ذلك .
*
من يريد أن يفعل الشر ال يعجز أب��دا ً عن
إيجاد ذريعة .
*
مكسب ألحد من دون
ال يمكن أن يكون هناك
ٌ
مكاسب قو ٍم عند قو ٍم خسائ ُر .
خسارة آخر .
ُ
*
من يسيطر على غضبه ينتصر على ألد
أعدائه .
*
الشك نصف حكمة  .الشك وسيلة لتعلِّم
الحكمة .
*
وحده البريء ال يفقد األمل في الشدائد .
*
الشعب ج��دي��ر ب��االح��ت��رام حيث ُتحترم
القوانين .
*
نجاح األشرار تعاسة لألخيار .
*
من خسر شرفه ليس لديه ما يخسره .
*
أصدق القرابة التق ّرب من النفس الخيِّرة .
*
ال يمكن أن يقبل االه��ان��ة ال��ش��ج��اع وال
الكريم.
*
الصبر دواء كل ألم .الصبر عالج الشفاء .
*
يعاني حياة المنفى م��ن يتنكر لخدمة
وطنه.
*
ال تشتم عدوك على فشلك  ،بل ف ّكر في سوء
تخطيطك .
*
مثلما تعامل اآلخرين عليك أن تتوقع أن
يعاملوك

الأديبة الفل�سطين ّية �سناء ال�شعالن في عيون بلغاريّة ...ق�ص�ص تحت مجهر التقدير والثناء
ك��ت��ب األدي�����ب ال��دك��ت��ور محمد
ط���رزان العيق ع��ن لقاء األدي��ب��ة د.
سناء الشعالن األردنية ذات األصول
الفلسطينيّة ب��األدي��ب��ة البلغارية
المستشرقة البلغاريّة المشهورة
بعرس ثقافي
مايا تسينوفا»:تم َّتعنا
ٍ
فلسطيني احتفى به جمهور غفي ٌر من
البلغا ِر والعرب ،والفضل يعو ُد إلى
أديب ٍة فلسطين َّي ٍة هي سناء شعالن،
الحب والحيا ِة
إذ كتبتْ فصوال ً عن
ِّ
ْ
والذكرياتِ واألماني ،وقد جَ مَعتها في
مجموعة قصصيَّة تحتَ عنوان «قافلة
العطش’’ ،ولفتَ العنوانُ والمح َتوى
َوج ثقاف ًة
نظ َر أدي ِبنا الفلسطيني المزد ِ
بلغارية وعربيّة خيري حمدان ،هو
ِّ
المتعط ُ
ش أب���دا ً للثقافة والفنون،
فترجَ مها بسرعة قياسيَّة إل��ى لغة
�ي شائق .وهنا
البلغار
ٍ
بأسلوب أدب� ٍّ
ج���اء دور دك��ت��ورن��ا ال��ع��زي��ز حيدر
مصطفى رئ��ي��س جمعية خريجي
والوفي إلى وط َن ْيه فلسطين
بلغاريا
ُّ
وبلغاريا ،فسهّل طباعتها وساه َم هو
والدكتورة سناء في تقديم وتوزيع
المجموعة القصصية إل��ى محبٍّي
تقصر
األدب والثقافة في بلغاريا .لم ِّ
بلغاريا حكومة وشعبا ً ومؤسسات
على استضافة الكاتبة الدكتورة
سناء والدكتور حيدر ،وهنا حصل
العفوي بين قم َت ْي ِن أدبيَّتين،
اللقا ُء
ُّ
هما الدكتورة سناء شعالن والشاعرة
األديبة بلغارية المول ِد وفلسطينيّة
الهوى مايا تسينوفا ،فكانتا وجهي ِن
روح
لقضيّة واح��دة وجسدي ِن في
ٍ
واح���دة ،فأمتعْ َن َنا خ�لال األمسيات
روحي رائع».
األدبية بغا ٍء
ٍّ
ق��ال��ت م��اي��ا ت��س��ي��ن��وف��ا ع��ن ه��ذا
ال���ل���ق���اء»:اس���م س���ن���اء ي��ع��ن��ي في
البلغارية الضيَّاء ،أ َّما اس ُم عائلتها
فيرتبط بتوهِّ ِج ُّ
ُ
الشعلة! فهل هذه
ُ
محض مصادفة؟! ك�لا ،أعتق ُد ذلك.
ومنذ لحظ ِة تعارفنا ك� َ
�ان للشعلة
حضو ْر .قالتْ سنا ُء بعد دقائق من
تعا ُرفنا وتالقينا’‘ :أنا وأنتِ التقينا
مصادفة’’ ،و’’أنا ،أي��ض�ا ً بمحض
المصادفة قبلتُ االقتراحَ بأن نلتقي
في الجامعة’’ .والحقيقة ال يوجد
َ
أكان
أي مجا ٍل للمصادفة ،سواء
هنا ُّ
اس َب ُة
ذاك في اسمها أو في اللقاء! الم َن َ
هنا هي تقدي ُم «قافلة العطش» ،أول
إنتاج لها مترج ٍم إلى اللغة البلغارية
بواسطة األديب خيري حمدان و ُط ِب َع
بدَع ٍم كري ٍم ـ ليس ماديا ً فحسب ـ من
قب ِل الدكتور حيدر ابراهيم مصطفى.
ض َ
أُس ُت ِ
يفتْ سنا ُء في األمسية األولى
في ج� ٍّو حميمي في مكتبة <>بيتِ
ال��ط��ي��ور>> .أ َّم���ا األمسية الثاني ُة
فكانت في صالة <>فيفا كوم آرت
هول>> ،وفي األمسيت ْي ِن كانت سناء
المركز الطبيعي للحد ْ
َث ،ليس لناحية
العنوان ،فحسب ،إ ّنما أيضا ً لناحية

التراثي
الفلسطيني
سناء الشعالن بالثوب
ّ
ّ

خلق الجو وج��وه��ر الحديث! وفي
الحالتين لم يكن الجمهو ُر الحاض ُر
سلبيا ً ف��ي تفاعله ،وك��ان��ت سناء
بمثابة الحوار الحي! منذ األمسية
األول���ى أب��ه� َر ْت��ن��ي بسرعة بديهتها
وذكائها الحاد وصراحتها الجريئة
التي ال ترحم ،وكانت تنزع سالح ك َّل
تحذي ٍر أو تو ِّق ٍع محتمل حيال ذاتها،
أو تجاه جذورها ونواياها ومفاهيمها
المستقبلية .وفي حين كنتُ منهمك ًة
بتوجي ِه ك� َّل طاقاتي وج��ه��ودي كي
أتابع ُجملها الطويلة ،كنتُ
أغضب
ُ
من نفسي وألومها أل ِّن��ي ال أستطيع
مواكبتها وأن أخ�� ِّزن بذاكرتي بعد
ك ِّل هذا كلماتها التي كانت َتم ُّر إلى
جمهو ِر الحَ اضري َن عَ ْبري .وقبل أنْ
أدخ َل بقليل إلى األمسية الثانية التي
َّ
َّ
«المنظمة الدولية للهجرة»
نظمتها
ُ
ب���دأتُ أت��س��اءل :ه��ل س��ت��ك� ِّر ُر سناء
بعضا ً مما قالته البارحَ ُة في أمسيتِها
األولى؟! كال ،لم تك ّرر أي كلمة .كانت
في الليلة الثانية مختلف ًة تماما ً سوا ًء
بثوبها الفلسطيني أو بكلماتها ،وح َّتى
بأسلوب حديثها .وفي لحظة ما من
بداية حديثها إحتضنتي فجا َو ْب ُتها
بال ِم ْثلِ ،وهكذا بقينا متعانقتين طوال
األمسية .وفي ما بعد ذكرتْ لي إحدى
صديقاتي معلِّق ًة :كنتما ت��ب �دُوانِ
اثنت ْي ِن ُمل َتحِ مي ِن في جس ٍد واح��د.
كانتْ أفكارنا واحِ دة.
ب��دأت س��ن��ا ُء حديثها قائل ًة في
العربي ينتصب
الماضي البعيد  ،كان
ُّ
واقفا ً على قدم ْي ِه في حالتين ـ عندما
�ب إل��ى ال��ح��رب أو عندما يُلقي
ي��ذه� ُ
شعراً ،وها أنا ُ
أقف أمامكم ليس ألن
َ
هناك حربا ً وإ َّنما ألقو َل لكم من خال ِل
أدب��ي إ ِّن��ي أحبُّكم .ثم تابَعتْ قائل ًة:
تلبس الفلسطينيَّة ثوبَها التقليديَّ
ُ
ال��م��ط�� َّرز ال��ث��م��ي��ن ف��ي المناسبات
الخاصة؛ ألجل العي ِد أو ألج ِل أنْ تع ِّب َر
َّ
لشخص ما عن حبِّها له .هكذا ارتديتُ
ٍ
�ي الفلسطيني التقليدي ألق��و َل
ث��و ِب� َ
لكم إن��ي أحبُّكم ،ولكي أش� ُك� َرك� ْم إذ
الفلسطيني
جرتْ العاد ُة أنْ يُستقب ُل
ُّ
ف��ي ال��ع��ا َل � ِم كمجرم  ،أ َّم���ا أن��ت��م فقد
استقبل ُتموني بالمح َبّة ،وهذه المح َبّة
هي الطريقة الوحيدة التي سيحص ُل
الفلسطيني بواسطتها ـ ذات يوم ـ على
ُّ
حقوقه الطبيعية ،ليس أل َّنه أفضل من
اآلخرين ،بل ألنّ من ح ِّقه الطبيعي أنْ
بح ِريَّة وبكرامة .لديَّ الكثي ُر
يعيش ُ
العيوب ولن أستطيع أن أتخلَّص
من
ِ
منها  ،لك َّنني أتم َّتعُ بميز ٍة جيِّدة  ،أال
وهي الصراحة .لديَّ ألوف وصفات
اجحة ،لكن إلى
ِّ
الحب والعالقات ال َّن ِ
أي
تساعدني
يومنا هذه لم تفدني أو
ُّ
واحد ٍة منها! إنَّ أبَ البشريَّة ،أبانا آدم
وأُم َّنا حواء ،غاضبان علينا اليوم أل َّننا
في أيامنا هذه نحنُ البش ُر الحاليُّون
نقت ِر ُ
ف الخطيئة الكبرى تجا َه أن ُفسِ نا،
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إننا نستسيغ الحقد والضغينة.
الحب أل َّنه وسيلتي لكي
أكتب عن
ِّ
ُ
َ
أبصق في وج� ِه الكراهية والحرب،
ولكي أقول لكم بأ َّننا جميعا ً نحتاجُ
َ
َدينون لهُ.
الحب ،وبأ َّننا كلُنا م
إلى
ِّ
ل ْم َ
يبق ل �دَيَّ شيء أضيف ُه سوى
تل َك الفكر َة «اللفتة» ال��ذك� َّي� َة ج��دا ً
من قبل ُمنظمي األُمسية في «بيت
ُ
كرسي
حيث وضعوا على ك ِّل
الطيور»
ٍّ
ِّ
من كراسي الجمهور وري َقاتٍ
للحظ
ٌ
كتاب
عبارات مختارة من
ُكتبت عليها
ِ
سناء ،وأيضا ً لكي أتباهى بـ «ورقة
ِّ
حظي» التي أعجبتني كثيراً! ولكي
أُحَ يِّي أيضا ً زميلي وصديقي خيري
ح��م��دان على ت��رج��م� ِت� ِه المجموعة
القصصية لسناء ،وإني ألنتظ ُر منها
َ
نسختي العربية ك��ي أ ُ ْش���� ِر َك معي
ِّ
أصدقائي العرب
«حظ َي»الفريد
في
َ
أيضاً».
ال ّناقدة البلغارية ليانا فيرولي
كتبت عن مجموعة «قافلة العطش»
تحت عنوان «وصية العطش العظمى
لله« :يظهر بشفافية ،يتن ّفس في ك ّل
مكان وبك ّل شيء في حياتنا .نحوه
نتوجه بقافلة العطش االتي تسير
ّ
وتسير في صحراء حياتنا اليومية،
ك��ي ت���زداد ح� ّب��ات رملها ،لكن وفي
الوقت نفسه ينمو األمل والقدرة على
خلق واحات جديدة ،ح ّتى وإن كانت
وهمية.
ه��ذه الخريطة المعلنة مسب ًقا،
كأ ّنها ساعة رملية ت��س� ّرب عطش
العشق والخطوات البشرية العاجزة
وغ��ي��ر ال��ج��اه��زة ،عطش أس��ط��وري
صدئ وذو غرابة يحرق عمق أفئدة
البشر ف��ي ال��ص��ح��راء ،يتمركز في
حناجرهم ،يوقف دفق الهواء المنقذ،
يمأل أعينهم بعتمة صفراء مد ّمرة .لكن
لك ّل مثيل  -مثيله.
الحب الهائج
لعطش
هذه العتمة
ّ
لحب
القلق يمكنه أن يطلق العنان
ّ
آخ��ر ،مع أ ّنها قد تقودنا غالبًا إلى
المزيد من التعنت والظلم وتخ ّثر الدم
الحب وحده يمكنه أن
في الشرايين.
ّ
يعتق الواحات العذراء ،الكامنة في
صحراء حياتنا ،والتوصل إلى ما وراء
ً
عطشا لله.
المحسوس ،أن تصبح
عطشى قاسية وعقيمة هي رمال
صحراء حياتنا ،تبتلعنا كأ ّنها ثقوب
سوداء ،تبتلع جميع آمالنا ،طموحنا،
مشاعرنا ،كلماتنا وحيواتنا .بهذا
تبتلع لحظات الفراق ما بين العشاق،
وال يبقى منها أيّ أث��ر ،ح ّتى أ ّنهم ال
توصلوا إل��ى لقاءات
يسألون كيف
ّ
أت��راب��ه��م .ال��ت��راب ال��ه��ادر وال��م��داوي
يمحو ح ّتى تنهداتهم.
ك��ي تولد ثانية حالة التجلّي
الحب الجميل ،كي
والتو ّقع الستسالم
ّ
يرتوي المتعطش لرؤية وإحساس
جديد وكي يكتشف في أعين الحبيب

الواحات والبحيرات الحقيقية .وليبدأ
الحب مجددًا بالتن ّفس خارج الجسد،
ّ
ّ
لحث قافلة العطش للمسير.
ومجددًا
عبثية الحياة في الصحراء أوجدت
قوانين وعادات قاسية ،أحدها ضمان
أالّ يتمنى متذ ّوق العشق معاناة آخر
من ح ّمى الفراق ،وقانون آخر يؤ ّكد أن
الجسد فضاء شاسع يكفي لروحين
عاشقتين .هناك تقليد أسطوريّ آخر،
يتم ّثل ب��ال��وأد في ال��رم��ال العطشى
للعاشقات ال��ع��ذارى ،كيال يتمكنّ
يومًا ما من االرتواء ،يح ّذر هذا التقليد
من إمكان تكرار الموت قدر ما تشاء
من دون أن ترتوي في زم��ن وصية
العطش العظمى.
ل��ك��ن ح��ي��ن ت��ف��ش��ل ف���ي تنفيذ
قوانين الصحراء ،أل ّن��ك في األثناء
يمكنك انتظار الحبيب – إله الموت
«ه��ادي��س» ،وح��ده القادر على ملء
المساحات بين اإلنسان وروحه ،أل ّنه
وحده قادر على سحب العاشق من
ج��ذوره .أن ينقذه من سجن جسده،
على أن يقدّم له عطاء الرحمة والعفو
األخ��ي��ر ،بالسماح له أن يأخذ معه
العطش األخ��ي��ر غير المنتهي وأن
يتماهى معه في ساحات األبدية.
في هذا العالم غير الواقعي تقريبًا،
عالم الحكايا ألكثر ح��االت العطش
ً
عطشا ،القريب من حياتنا اليومية،
تجذبنا الدكتورة سناء شعالن في
كتابها «قافلة العطش» ،والذي ُقدّم
حديثا ً في العاصمة صوفيا».
في ورق��ة نقديّة عن المجموعة
القصصية»قافلة العطش» المترجمة
إل���ى ال��ب��ل��غ��ار ّي��ة ق��ال��ت اإلع�لام � ّي��ة
والشاعرة والناقدة البلغاريّة سيلفيا
تشوليفا» «إنّ ح��دي��ث��ي ع��ن أدب
ال��ش��ع�لان ،ال سيما ف��ي مجموعتها
القصصيّة «قافلة العطش» ،يجب أن
يقودني إلى الحديث أ ّوال ً عنها ،فحين
تقف أم��ام من يقابلها تقف بكرامة
فائقة تشعّ بالحكمة .أ ّول انطباع عنها
ك ّونته عندما استضفتها في برنامجي
اإلذاعي» خريستو بوتيف» في الراديو
الوطني البلغاريّ حيث تحدّثت عن
ّ
مالمح تجربتها اإلنسانيّة والعمليّة
وت��أث��ي��ره��م��ا ف��ي إب��داع��ه��ا وفكرها
وتوجهاتها ،عندها قالت لي مهندسة
ّ
الصوت في البرنامج »:للمرة األولى
ّ
الصوت اللين والحنون
أسمع ه��ذا ّ
والصلب في آن واح���د!» .اآلن وأنا
ّ
أسمه صوت القطعة المعدنيّة ال ّذهبيّة
المعلّقة على اللباس الفلسطيني التي
تلبسه سناء ّ
الشعالن ،أسمع صوت
ّ
خشخشات ال��ذه��ب كلما تح ّركت،
ويسحرني ثوبها الفلسطيني البديع،
وأراه���ا ام��رأة فلسطينيّة غارقة في
ش��م��وخ س��اح��ر ،حتى وقفتها فيها
اعتزاز مؤ ّثر وسحر أنثويّ نادر ،هي
مبدعة فلسطينيّة ساحرة.

بلى ،سناء الشعالن تملك سحراً،
وبدأت الحديث عن هذا السحر الذي
يقودنا إل��ى الحديث عن الواقعيّة
السحريّة عندها؛ ألنّ سناء الشعالن
ّ
ف��ي قصصها ت��ب��دو م��ث��ل ش��ه��رزاد.
قصة ما،
وبمج ّرد انتهائها من سرد ّ
القصة
أنت مضطر إلى االنتقال إلى
ّ
األخ����رى .وي���ا ل�لأس��ف مجموعتها
القصصيّة «قافلة العطش» صغيرة
نسب ّياً ،إالّ أ ّنها تحقق نجاحا ً كبيرا ً في
القصة وسردها.
تكثيف ّ
قالت لي سناء ّ
الشعالن في لقائي
اإلعالمي معها إ ّنها تنظر إلى الحياة
ّ
القصة .هذا كالم صحيح
عبر ثقوب
ّ
انطالقا ً م��ن قصصها التي تقدّمها
بصدق ج��ارح وم��ؤل��م .إ ّن��ه��ا تع ّري
القصة األولى
الواقع بجرأة تامة ،فمنذ ّ
في مجموعتها القصصيّة إل��ى آخر
قصتها األخيرة كنتُ أشعر
حرف في ّ
باالهتزاز كامرأة .سناء الشعالن في
هذه المجموعة تروي قصص العطش
متوحشة وتص ّمم على أن
في صحراء
ّ
تروي أبطال قصصها جميعها.
القصة األولى تط ّرقت الكاتبة
منذ
ّ
إلى موضوع بالغ األهميّة ،وقدّمته
الخاصة بشعور أنثوي
بطريقتها
ّ
حساس إزاء العالم واألزمات واألفكار
ّ
وال��م��واق��ف .إن��ه��ا تفتح ب��اب القلب
القصة والحداثة.
وتجمع بين تقاليد ّ
ف��ي مجموعتها القصصيّة هذه
تسير س��ن��اء ال��ش��ع�لان على حا ّفة
ال��واق��ع � ّي��ة ال��س��ح��ر ّي��ة وه���ي تخلق
شخصيّات ملتقطة من الحياة اليوميّة
ح��ي��ث ال�� ّن��اس ال��ه��ام��ش��ي��ون ال��ذي��ن
تقدّم أزماتهم وحيواتهم وأحالمهم
ومشكالتهم وأفكارهم عبر ثنائيّة
الحب.
عالقة الرجل والمرأة وخيط
ّ
إ ّنها تعرف أنّ
الحب هو لعبة الحياة،
ّ
وك��� ّل م��ن ي��ت��و ّرط فيه يلعب لعبة
الحياة في أجمل أشكالها؛ ففي قصة
«قطار الليل» المعلّمة تنقذ طالبتها
الحب لتق ّرر في لحظة مداهمة أن
من
ّ
تقع فيها بك ّل استسالم ورضا: ،وفي
الحب
قصة»بئر األرواح» يتحدّى
ّ
ّ
سلطة الموت وجبروت العدم ويعطي
الحياة م ّرة أخرى لل ّرجل بق ّوة عشق
الم ّرأة له.
ال��ق��ص��ص ف��ي ه���ذه المجموعة
بالحب بق ّوة وجرأة،
القصصيّة تنادي
ّ
تجمع بين الواقع وسحريّته من دون
أن تنحاز إلى المرأة ،بل هي تنحاز إلى
الحب
المرأة وال ّرجل عبر االنحياز إلى
ّ
يجسد المرأة وال� ّرج��ل ،بل إنّ
ال��ذي
ّ
ال ّرجل يأخذ أدواره الطبيعيّة في لعبة
قصة»سداسيّة
الحياة ،خاصة في ّ
الحرمان» التي تبرز نفسيّة الرجل
من زوايا متعدّدة ،فال ّرجل حاضر في
القصص جميعها حيث ّ
الظمأ والحياة
والموت واالرت���واء ،فتتجلّى أمامنا
الحب.
معاناة اإلنسان المحروم من
ّ

هذه المجموعة القصصيّة قادرة على
تدمير أفكارنا التقليديّة ،لتهبنا بدال ً
منها أف��ك��ارا ً
متوحشة تضعنا أمام
ّ
حقيقة أ ّننا عبيد لهذه الحياة التي
الحب ،ومن االستمتاع به،
تحرمنا من
ّ
بالحب والتم ّرد
لننتصر في النهاية
ّ
على األف��ك��ار االنهزاميّة المغلوطة
والمستلبة جميعها.
بقصة «نفس أ ّمارة
تأ ّثرتُ كثيرا ً ّ
بالعشق» التي تقول الشعالن في
بدايتها« :لي نفس أ ّم��ارة بالعشق،
ولي قلب ال َي ْب َرم بضعفه اآلسر ،ولي
رب وح �دَه يغفر خطايا العاشقين،
ٌّ
وي��ب��دل��ه��م ب��س��ي��ئ��ات��ه��م ح��س��ن��ات،
ويدخلهم جنات ونعيمًا ،ولي سيرة
هالليّة يحفظها ك� ّل من رك��ب َس � ْرجَ
قلبه ،وش��نّ حربًا دامية على كائن
آخر اسمه حبيبه ،وسيرتي يختزلها
ك ّل المؤرخين والمخلوعين في حرفي
حا ٍء وباءٍ ،وبين منحنيات حروفهما
وانزالقاتها تسكن ك ّل اللعنة ،لعنة
العشق التي توهب مجانا ً لك ّل من
يملك نفسا ً م��ث� َل ن��ف��س��ي» .وتأخذ
في سياحة عشقيّة ن��ادرة عبر هذه
�ص��ة ،ث��م تصدمنا عندما تنهي
ال��ق� ّ
قصتها بقولها »:لك ّنني كنتُ أجزم بأنّ
ّ
الله سيغفر لي ،نعم سيغفر ؛أل ّنني
على ال ّرغم من ك ّل قصص عشقي لم
أعشق ُّ
قط ،فأنا امرأة تملك ك ّل الحكايا
ً
ّ
وعباءات االنتظار ،لكنها أبدا ال تملك
حكاية لها مع حبيب غير ورقي ،وهذا
قدر األنفس األ ّمارة بالعشق والمولعة
بكتابة ال ّرجال الذين ال يأتون حقيقة
الورق،
إالّ على الورق ،وال شي َء غي َر
ِ
فنفسي أ ّمارة بالكتابة أيضاً!
�ص��ة تكتشف نفسيّة
ه���ذه ال��ق� ّ
المبدعة في المقام األول كما تكتشف
عوالمها الدّاخل ّية .أص� ّر على رؤية
القصة بال ّتحديد هي سيرة
أنّ هذه
ّ
ذات��� ّي���ة ل��ل��ش��ع�لان م��ت��واري��ة خلف
فنتازيا ال��واق��ع� ّي��ة ال��س��ح��ر ّي��ة .أنا
سعيدة بترجمة «قافلة العطش»
إلى البلغاريّة ،فهذه الترجمة النادرة
سمحت لنا جميعا ً ب��أن نظ ّل على
مبدعة كبيرة ومتميّزة اسمها سناء
الشعالن».
ابتسامة ّ
الشعالن التي استقبلت
بها بلغاريا لفتت أن��ظ��ارع��دس��ات
كاميرات التصوير وجعلت الشاعر
وال���م���ص��� ّور ال��ب��ل��غ��اريّ ال��م��ش��ه��ور
ف�لادي��س�لاف خ��ري��س��ت��وف يدخلها
م��ع��رض»اب��ت��س��ام��ة ال��ك�� ّت��اب» في
ب��ل��غ��اري��ا ب��ع��دم��ا ن��ال��ت ص��ورت��ه��ا
باللباس الفلسطيني التقليدي اهتمام
الحاضرين إذ رأوا فيها صورة للمرأة
الجذابة القادرة
الفلسطينيّة األديبة ّ
على االبتسام رغ��م معاناة شعبها
الفلسطيني.
ّ

محمد طرزان العيق

فالديسالف خريستوف

سيلفيا تشوليفا

ليانا فيرولي

ن����ش����رت ص��ح��ي��ف��ة
«واش���ن���ط���ن ب���وس���ت»
األم��ي��رك��ي��ة ح�����وارا ً مع
الشاعر دونالد هول الذي
تجاوزت مؤلفاته خمسة
عشر ديوانا ً ومجموعتين
ق��ص��ص��ي��ت��ي��ن وث��ل�اث
مسرحيات وما يزيد على
ع��ش��رة ك��ت��ب ل�لأط��ف��ال،
وغيرها.
ه���ول ش��اع��ر أميركي
م��ن م��وال��ي��د  ،1928بدأ
الكتابة باكرا ً في الشعر
وال��ق��ص��ة وال��م��س��رح��ي��ة
والمقالة وأدب األطفال ،والتقى الشاعر األمريكي الكبير روبرت فروست وكان
في السادسة عشرة  ،ونشر في العام نفسه ديوانه األول «حاالت نفي وزواج».
هنا وقائع الحوار معه:

{ يشعر المرء وهو يقرأ مقاالت كتابك األخير «مقاالت بعد الثمانين» أنه
جليسك في دردشة إلى كأس نبيذ؟

ـ كتبتها بحب ووجدت فيها تسلية وشغالً للوقت .تركني الشعر بعد ستين
علي أن أعمل ولم أدر ما الذي يمكن أن أعمله ،حتى
عاماً ،ولست آسفاً .لكن َّ
نظرت ذات يوم من النافذة ،وبدأت أكتب عن كوني عجوزا ً ينظر من النافذة
إلى سنة منسربة ،وكان كل شيء إيجابياً ،حتى ذهبت إلى الغاليري الوطني
فإذا بحارس هناك يسخر مني! لكنني أشكر له سخريته ،ففي كل كتابة ،سواء
كانت قصة قصيرة أو قصيدة ،ال بد من وجود مشاعر مضادة .ال يمكن أن يظل
كل شيء في اتجاه واحد .بغت ًة ظهر لي ذاك التعالي على العجائز وافتراض
الضعف العقلي لديهم .ذاك بالتأكيد ما كنت أشعر به أنا نفسي حيال العجائز
قبل عشرين عاماً ،وإن لم أوجه ألحد قط أي سخرية ،لكنني متأكد من أنني كنت
أنظر إلى العجائز بتعال.

{ هل يكفيك النثر؟ أال تحن إلى كتابة الشعر؟

ـ ال أستطيع قول ذلك .أعتقد أن أفضل كتبي كان في الستين من عمري تقريباً.
كال ،في العشرين .كنت أنشر منذ سنّ العشرينيات ،وبعض قصائدي القديمة
ال يزال يعجبني ،وقليل من قصائدي بعد الستين والسبعين ال يزال يعجبني،
لكنها أقل .رأيت الشعر ينزلق من بين يدي كما لو أنه انقطع فجأة .ربما كنت
ألشعر بالخسارة ،لكن الحمد لله ،بقيت لدي القدرة على كتابة النثر .بعض هذه
المقاالت استلزم مني ثمانين مسودة! ومعظمها استلزم ثالثين .أنا بطيء دائماً،
ولم أضق قط بإنفاق الوقت والمزيد من الوقت في الكتابة .أسمع عن كتاب
يكرهون الكتابة ،أما أنا فال ،أحب ممارستها.

{ في قصيدة لك عنوانها «تأكيدات» تقول إن «الشيخوخة هي خسارة كل
شيء»؟

كان ذلك يوم كنت في السبعين ،مقتربا ً من الشيخوخة .بل كنت أعتقد في
واقع األمر أنني بلغتها .أتذكر وأنا أكتب هذه القصيدة وأرسلها إلى «نيويوركر»،
ثم أظن أنها تسير في اتجاه واحد ،بال حركة معارضة ،بيد أنهم قبلوها على
الفور ونشروها وتلقيت رسائل من كل مكان علقها الناس على أبواب ثالجاتهم
وأدركت أنها قصيدة معقدة وليست بالبساطة التي توهمتها فيها .األمر أنني لم
أر ذلك في نفسي ،وكثيرا ً ما حدث أن كتبت شيئاً ،فلما نشر عرفت ما قلته فيه
إلي ليست قوالً ،بل هي فعل .القصيدة فعل جسديّ .
تماماً ،والقصائد بالنسبة ّ
يوم كنت في العشرينيات من عمري كانت لدي فكرة سخيفة وتصور سخيف
بأنني قبل أن أكتب قصيدة أو أنهيها ال بد من أن أفهم مقولتها .تجاوزت ذلك.

{ هل تزداد حكمة؟

ـ بلى ،أعتقد ذلك .أشعر في الواقع بأنني أفضل وأكثر طاقة راهناً ،وأشد
إيجابية في السادسة والثمانين مما كنت في السادسة والسبعين .يبدو هذا
غريبا ً جدا ً في نظري .أزداد ثقة في نفسي وقدرة على التركيز .كيف؟ أعتقد أن
ذلك سوف يذوي بمرور الوقت ،وسوف أموت ،وجميع الناس كذلك.

حياة �ستيفن هوكينغ
�سينمائي
في كتاب وفيلم
ّ
ص���������در ح����دي����ث����ا ً
ب���اإلس���ب���ان���ي���ة ك��ت��اب
«ن��اح��ي��ة الالمتناهي»،
م��ذك��رات ج��ان هوكينغ،
زوجة الفيزيائي النظري
والكوني المشهور ستيفن
هوكينغ ،ةيرةي الكتاب
ذكريات عشرين عاما ً من
زواجهما ويكشف جوانب
خفية ف��ي حياة العالم
المثير للجدال.
يعتبر ستيفن هوكينغ
أح���د أب���رز ال��ع��ل��م��اء في
عصرنا ،إذ كرس حياته
للبحث العلمي في القوانين األساسية ألصل الكون ،رغم أن عبقريته تصادمت
مع اختالل في الوظائف العصبية تم تشخيصه يوم كان في سن العشرين.
لكن من هي جان هوكينغ؟ في ستينات القرن الماضي ،في جامعة كمبريدج،
كانت جان هي الشابة التي أحبها ستيفن هوكينغ أثناء تحضيره رسالة
الدكتوراة ،والمرأة التي قررت ال��زواج منه رغم مرضه التراجيدي .وكتاب
«ناحية الالمتناهي» ،الصادر لدى دار «لومن» رقيق ومسلٍ ،بحسب وصف
صحيفة «الكولتورال» اإلسبانية ،ويصف بكثير من الحساسية حياة الرجل
والعبقري مستعرضا ً بصدق المعضالت المؤلمة التي عرفتها هذه الحياة
الزوجية والفترة المضطربة التي واجهتها قصة الحب بين طرفيها وأوضحت
جزءا ً من الماضي.
يرسم الكتاب بهذه الطريقة صورة ذكية ومتفائلة لهذا النوع من العالقات
الخاصة ،إذ تكتبه امرأة شجاعة تعلمت أن تحب في زمن صعب ،واآلن تتذكر
من دون أي نوع من الكره أبرز سنوات حياتها.
الكتاب المه ّم ال��ذي يتناول سيرة أحد أهم علماء اليوم تح ّول إلى فيلم
سينمائي عنوانه «نظرية الكل» ،إخراج جيمس مارش وبطولة إدي رديماين في
دور هوكينغ ،وفليسيتي جونز في دور جان وايلد.
تكتب جان هوكينغ في الفصل األول تحت عنوان «أجنحة للطيران» بداية
تعرفها بهوكينغ« :قصة حياتي مع ستيفن هوكينغ بدأت في صيف ،1962
وربما بدأت قبل ذلك بعشر سنوات من غير أن أنتبه .في بداية عقد الخمسينات،
التحقت كتلميذة في سن السابعة بالصف األول بمدرسة سانت ألبانز للبنات،
وخالل فترة وجيزة جلس طفل بشعر كستنائي ذهبي وناعم جدا ً بجانب
حائط الفصل المجاور لفصلي .كانت المدرسة تقبل األوالد ،وبينهم شقيقي
كريستوفر ،في السنوات األولى ،لكنني لم أكن أرى الولد ذا الشعر الناعم إال
في غياب المدرسة ،وعند ضم الفصل مع الفصل األكبر سناً .لم نتبادل البتة
الكلمات ،غير أنني متأكدة من أن ذكرى الطفولة هذه مخلصة للواقع ،ففي تلك
الفترة درس ستيفن في تلك المدرسة قبل أن ينتقل إلى مدرسة خاصة على
مسافة أميال».

موراكامي يتبادل
قرائه
الر�سائل الإلكترون ّية مع ّ
أعلنت دار يابانية للنشر في طوكيو أن الروائي الياباني هاروكي موراكامي
سيقدم نصائحه الشخصية ردا ً على أسئلة القراء من خالل بوابة إلكترونية
جديدة .وقال متحدث باسم دار شينتشوشا للنشر إن «من المقرر أن يجيب
الروائي الذي عرف عنه االبتعاد عن الشهرة عن أسئلة القراء من خالل موقع
إلكتروني اسمه «موراكامي-سان نو توكورو» ويعني مكان موراكامي ،خالل
الفترة بين  15و 31كانون الثاني الجاري .ومن المقرر أن يجيب المؤلف
والمترجم ( 65عاماً) والذي ينظر إليه على نطاق واسع كمرشح لنيل جائزة
نوبل في اآلداب عن أسئلة جمهوره ،وتنشر المحادثات التي ستدور بينه وبين
القراء على الموقع اإللكتروني حتى نهاية آذار المقبل.
وسيعلن قريبا ً عن عناوين المواقع والبريد اإللكتروني للروائي الكبير لتلقي
األسئلة عليهما.
المتحدث باسم دار النشر أوضح أنه سيسمح للقراء بطرح أي أسئلة على
موراكامي ال��ذي ترجمت رواياته إلى عشرات اللغات .ونقل المتحدث عن
موراكامي قوله« :إنني أود بعد غياب طويل أن أتبادل الرسائل اإللكترونية مع
القراء» .وكان موراكامي اتصل بالجمهور ماضيا ً عن طريق اإلنترنت ،غير أن
الموقع اإللكتروني الجديد هو أول مبادرة من هذا النوع منذ طرح مشروع مماثل
قبل تسعة أعوام.

