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إیتل عدنان: أنا عابرة سبیل بھویات عدیدة

أحالم الطاھر

باريس | ھل يستطیع أي شخصٍ أن يُحافظ على عافیته في باريس؟ البارحة أيضاً نمتُ على
فصل «المرآة النجمیة أو القمرية» من كتاب المعادن الذي ألّفه أحدُ علماء القرن السابع عشر
ويدعى برنار تشیسي. يُقال إن ازدھار فن السیرة الذاتیة إنما يرجع إلى ذلك الوقت الذي توصّل
فیه اإلنسان إلى صنع مرايا جیّدة. باريس مغمورة بالضباب ھذا الصباح وملصقات دافید بوي تمأل
أركان المترو. يقودني بحثي المحموم عن األوھام التي تُستثار من خالل كوكب سماوي المع أو
سطح صقیل أو ماء صافٍ إلى شاشة كبیرة في مركز بومبیدو تعرض فیديو لجون بالدساري، وھو
يحاول أن يعلّم األبجدية لنبتة منزلیة، أو يُحدِث خطّا مستقیما في السماء من خالل رمي ثالث
كرات في الوقت نفسه. ما يُعید إلى الذھن السطر االستھاللي من مسرحیة بیكیت: «ال شيء
نفعله»، الكلمات يتفوه بھا استراغون بسأمٍ تام ونعاس ال سبیل إلى التخفیف منه. أعدِل عن
فكرة أخذ نبتة معي إلى إيتل عدنان، وھي التي تسكن قرب حديقة لوكسمبورغ وترى نبات

اللبالب المنسدل على البیوت والجسور مثل شَعرٍ غیر مُمَشّط. بنايات الدائرة السادسة ترسم
مشھد الحب الذي جمع میشال مورغان مع جان غابان في فیلم «میناء الضباب»، حُجرة

المعیشة المذھّبة والشرفة نصف الدائرية، وحزم الدخان ذات الرائحة الذكیة التي تتصاعد من
المدخنة - ومن ثم تفرّقھا الرياح - وأسقف اآلجر القرمزية المتشابكة. أسیرُ كالمسرنمة ناظرة
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إلى قباب النوافذ وأصطدم بشخص يتحسّس أجزاء من جسمه بحثاً عن علبة سجائر. إيتل عدنان
تتحولُ تدريجیاً إلى أحد تلك الرموز التي تسكن المناطق السفلیّة من الذاكرة الجماعیّة، عرفت
كیف تتنفس بعیداً عن مصیدة اآلخرين، ولذلك يبدو لي كل ما يحیط بھا مُلبّداً بشعور بالالّواقعیة،
حتى فتحت الباب وخطفت من يدي علبة الشوكوال بمرحٍ، قائلة إنني أبدو مثل امرأة في منمنمة

فارسیة. تجاوزنا مائدة ھائلة من خشب ذات سطح بلون الرمل الباھت الذي نراه على
الشواطئ. كانت أبواب الغرف مشرعة، وعلى المدفأة مغلفات رسائل كُتبت بخط متعرج أنیق:
«إلى إيتل عدنان وسیمون فتّال». أُخرج من حقیبتي دفتراً - من يوغسالفیا السابقة - كنت قد

احتفظتُ به للمناسبات االستثنائیة وأسالھا:

ھل تفضّلین الحديث بالعربیة أم بالفرنسیة؟
- بالفرنسیة لألسف! كانت أمي يونانیة، ولم نتحدث العربیة في البیت، المدارس الفرنسیة كانت

قد أعلنت الحرب على العربیة آنذاك. لست ضد الفرنكفونیة، فالفرنسیة لغة عالمیة لھا
خصوصیتھا لكن لیس على حساب اللغة العربیة.

■ وُلدت إيتل عدنان عام 1925 ألب سوري كان ضابطاً في الجیش العثماني والتقى والدتھا
الیونانیة إبان الحرب العالمیة األولى. كانت تنقل حروفاً تركیة وعربیة على دفترھا من دون أن
تفھمھا. تجربة ستترجمھا في ما بعد وھي تكتبُ بخط الید قصائد ألنسي الحاج وبدر شاكر
السیاب وعیسى مخلوف وآخرين على دفاتر من ورق األرز المطوية على شكل أكورديون

(لیبوريلو) لكنھا ترتجلُ لمساتھا اللونیة من بیروت التي شھِدت والدتھا األدبیة األولى قبل أن
تُكرَّس في الواليات المتحدة بین كبار الكتاب األمیركیین.

- لديّ ذكريات متوھجة حادة عن بیروت، كنّا نرى البحر من كل الجھات، إنھا مدينة متوسطیة
بسطوح من القرمید األحمر وبیوتٍ ذات طابع عمراني إيطالي. السیارات وقتھا كانت نادرة

والشوارع تعبقُ برائحة الیاسمین والبرتقال. كنت من الفتیات األُوَل اللواتي ذھبن للسباحة، إنه
امتیاز في الثالثینات.

■ تُسائل ھیلین سیكسو في «بصمات الجذور» ممّ ينطلق المرء في الكتابة، عندما يكون صغیراً،
عندما يبدأ؟ أوالً: من حقیقة أنه رُمي إلى اللغة وأنه يعرف كیف يسبح فیھا. إيتل عدنان بدأت

رحلتھا بقصیدة طويلة عن البحر. بدايةٌ فتحت حواسھا على التأمل المبكّر، ومزجت كتاباتھا التالیة
مع خالصاتٍ فلسفیة وصوفیة متحصلة من حیاةٍ موزعة في أمكنة ولغاتٍ مختلفة بین بیروت
وباريس وكالیفورنیا، لكن شعرھا ارتبط بحروب وثورات كثیرة: فلسطین ولبنان والعراق، حرب
الفیتنام التي كتبت ضدّھا قصیدة شھرتھا في الواليات المتحدة، وحرب التحرير الجزائريّة التي
جعلتھا تنقطع عن الكتابة بالفرنسیّة ألنھا فطنت إلى المضامین السیاسیة للكتابة باللغة

الفرنسیة: ماذا فعلتِ حیال الحروب وكیف عشتھا؟ ھل تغیرت مقاربة الكتاب المعاصرين للحرب؟
- تغنّى القدماء بالحرب ألنھا كانت مرادفاً للبطولة، أما الیوم، فأغلبیة الكُتّاب ضد الحرب، ألنھا لم
تعد حرب رجلٍ ضد رجل، بل حربُ أسلحةٍ في مواجھة أسلحة أخرى ال توجدُ أيّ بطولة في

الموت بقذيفة أو صاروخ بالیستي. حتى في الحرب، قديماً كان ھناك جانب إنساني، ألنك تجدُ
نفسكَ وجھاً لوجه مع خصمك، تنظرُ مباشرة إلى عینیه. الیوم العدو غیر مرئيّ واألمجادُ واھیة، ال
يزال ھناك جنود يثبتون شجاعتھم أحیاناً، لكن الرابح لیس األذكى بل من يمتلك اآلالت األكثر

تطوّراً. كتبنا عن الحرب ألننا كن نتوق إلى إعادة إعمار بلداننا، وكل ما نفعله أننا نخرّبھا. لیس ھذا
خطأ البلدان العربیة وحدھا، إنه الوضع العالمي، البلدان المسیطرة بحاجة إلى المال، وسوق

األسلحة علیه أن يزدھر، نحن في قلب ھذه المعضلة.

■ إلى أي حد يمكن للكتابة عن الحرب أن تستقطب االھتمام أو القبول؟ عادة ما يُنتقَص منھا
وتُوصف باإليديولوجیة، قصیدة «كرة قدم أمیركیة» لھارولد بنتر على سبیل المثال رفضت الغارديان
نشرھا ألنه كتبھا عن حرب العراق. ھل يُعد ھذا الموضوع لألكاديمیات، لدراسة المجتمعات ال

للفن؟
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- لیس لدي إيديولوجیات، أنا مع القوى اإليجابیة، أرى أننا نملك تراثاً حضارياً وأدبیاً مُبھراً: الفلسفة
العمارة الصوفیة، ھذا يمس كل المجاالت، لكننا ال نتقدم بسبب فداحة عیوبنا أوالً ثم بسبب

السیاسیة العالمیة العدائیة.

■ متى بدأت الكتابة بالفرنسیة ولماذا؟ ما الذي يتغیر حین نغیر اللغة؟
- لقد بدأتُ الكتابة بالفرنسیة قبل االنكلیزية ألنني تعلمتُ الفرنسیة في بیروت، وكان االنتقال من

الفرنسیة إلى االنكلیزية حین سافرت إلى أمیركا سنة 1955 رحلة صعبة. قبل ذلك لم أكتب
شیئاً يُذكَر، عدا «كتاب البحر» الذي ترجمه عابد عازرية. اللغة لھا تأثیر كبیر، ألن لھا عالمھا

وصورھا الخاصة، كلمة «بحر» مثال في العربیة مذكر وترمز إلى شاب فتي يتحدى العاصفة. في
الفرنسیة كلمة «بحر» مؤنثة وتجر معھا صوراً أمومیة لیّنة، أما في االنكلیزية فھي محايدة تماماً.
أنا أعطیكِ مثاال.. ما نقوله بسھولة في لغة ما يتعذر قوله في لغة أخرى، فضال عن أن لكل لغة
موسیقاھا الخاصة لذلك ال نجد شكسبیر فرنسیا، الفرنسیة لغة مسطحة نوعاً ما، ھادئة. أما
االنكلیزية فتشعرين أن الريح تخترقھا، حاولي نطق كلمة «wind». في المجال العلمي نقول

الشيء نفسه تقريباً بكل اللغات أما في الشعر فیختلف األمر كثیراً ألنه مرتبط بالالّوعي، بالرغبات
والجموح. إذن اللغة نفسھا تأتي بعالم كامل معھا. ال أعرف ما الذي كنت أستطیع كتابته لو

تعلمتُ العربیة، إنھا جنتي الضائعة، المغلقة إلى األبد. وألنني عشت في أمیركا، كان عليّ أن
أكسب عیشي، انشغلت بتدريس االنكلیزية والفلسفة وبالكتابة. لكنني أؤمن أنه ال توجد لغة أم،
اللغة أداة نتشبث بھا، أحب اإلنكلیزية ألنھا لغة سريعة، ما نقوله في جملة طويلة ال يتطلب أكثر

من كلمتین باالنكلیزية، العربیة أيضا سريعة وحیوية ونبرتھا لمن يتذوقھا، غاية في الجمال.

■ عند عودتھا إلى باريس عام 1979، قررت الفنانة األدائیة صوفي
كال أن تالحق بكامیرتھا كل يوم شخصاً مجھوالً مثل مخبر سري
وتكتب عنه. وطلبت من 28 شخصاً النوم في سريرھا، والتقطت
صوراً لكل منھم بعد أن يغط في نوم عمیق، كما سعت للعمل

خادمة في فندق، لتدخل غرف النزالء وتصوّر ما يتركونه من أغراض
حمیمة. أتمنى أنك لم تحتاجي إلى مثل ھذه الحلول المتطرفة عند

وصولكِ إلى باريس؟
- كنت قد زرتُ فرنسا عدة مرات من قبل، حصلتُ على منحة

دراسیة سنة 1949، كانت الدولة الفرنسیة تقدمھا كل عام للطلبة
اللبنانیین. وصلت إلى باريس واصطدمت بعالم جديد. عشت في

السكن الجامعي األمیركي، كانوا يحاولون دمج الجنسیات مع بعضھا
بعضا كي ال تتحول تلك المساكن إلى غیتو، ولم يكن للبنانیین جناح
خاص بھم. في تلك األثناء كان كل شيء يدھشني. لم أكن قد

رأيت المترو من قبل، الباصات.. ھناك ترامواي فقط في لبنان. لذلك
لم أدرس كثیراً، شغلت باريس كل وقتي. تعلمتُ من المشي أكثر مما تتعلمت من الدروس،
لكنني حاولت أن أواظب، في ذلك الوقت في السوربون حظینا بدكاترة خارقین مثل غاستون

باشالر وإيتیان سوريو، وخیّم على الناس شعور بانتھاء الحرب. أوّل عالقة لي بالحرب كانت في
فترة ما بعد الحرب تلك في باريس، وصلت في نوفمبر 1949 وكان الناس يتحدثون حول الحرب بال
توقّف، لم تكن باريس قد دُمّرت لكن النفوس بقیت مھزوزة. العديد من أصدقائي فقدوا أباً أو قريباً.

■ التقیتِ أوائل الطالب األمیركیین في فرنسا، وقرّرت أن تعبري معھم األطلسي؟
- بعد دراسة الفلسفة في السوربون، التحقتُ بجامعة بیركلي عام 1955 وبعدھا جامعة ھارفارد.

كانت أمیركا مفاجأة أخرى، بلدٌ واسع وبال حدود. كان عليّ أن أعتاد قرب الناس، أجسادھم
وحضورھم الفیزيائي، عرفت مثالً األھمیة المطلقة التي تحظى بھا كرة القدم في الجامعات
األمیركیة، فیما الطالب الفرنسیون ال يتحدثون عن الرياضة أبداً وال يعیرونھا أي اھتمام. أحببتُ

أمیركا كثیراً، كانت بداية الستینات وبداية الثورة الثقافیة التي عشتُھا في جھة كالیفورنیا.

لست ضد
الفرنكفونیة،
فالفرنسیة لغة
عالمیة لھا
خصوصیتھا لكن
لیس على
حساب اللغة
العربیة
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■ راكمتِ تجربة غنیة ومتشعّبة، بین ثالث قارات، في الشعر والتشكیل والرواية والمسرح.
قصائدكِ باإلنكلیزية ومنھا «يوم في نیويورك»، «قصائد الزيزفون»، «قیامة العربي»، «في قلب

قلب وطن آخر»، نقلھا إلى العربیة شعراء بارزون مثل خالد النجار وسعدي يوسف ويوسف الخال.
سركون بولص ھو اآلخر ترجم كتابك «ھناك ــ في ضیاء وظلمة النفس واآلخر» ويتضمن ديوانه

األوّل قصیدة عنكِ. ھل كان يحكي عن جزيرة ما؟ عن يد ممدودة عضھا كلب؟
- نعم! كنتُ أُريه جزيرة في القصیدة. عرفتُ سركون بولص في بیروت، في منتصف الستینات،

التقیته عند يوسف الخال، كان شاباً وشاعراً جمیًال. قال إن قصائدي ألھمته ألنه أول شاعر عربي
يترجم أعمالي لمجلة «شعر». انتقل إلى أمیركا، وساعدتُه على ربط عالقات ھناك، كنت
«sponsor» سركون بشكل ما. حین وصل عندي كان يعاني الرشح ونام أسبوعاً كامالً في

الصالون. أوصلته إلى بیركلي التي لم تكن بعیدة عن مكان سكني، ووجدت له عمالً صغیراً، موزّع
رسائل في شركة بوينغ. عرّفته على فیولیت يعقوب التي تمكنت من الحصول على منحة
دراسیة باسمه. بعد ذلك تباعدت لقاءاتنا، سمعت بعدھا أنه ذھب إلى ألمانیا وتزوج ھناك.

بالنسبة الي سركون ھو نسمة علیلة في الشعر العربي لقد كان شاعراً بحق، ال يبدي اھتماماً
بأيّ شيء خارج دائرة الشعر، كان يجد صعوبة بالغة في التأقلم مع العالم، مع المشاغل

الیومیة.. يريد أن يحلم ويقرأ. لم تتمكن البالغة العربیة من سحق سركون، لم يكن يبالي كثیراً
بشعر القدماء، كان نظره مشدودا للبعید، للحداثة الروسیة واألمیركیة.

■ أسّس حیان شرارة وفادي جودة جائزة باسمك تُعطَى لشبان أمیركیین من أصول عربیة
ينشرون أوّل ديوان باللغة اإلنكلیزية، كیف ترين كتابات ھؤالء الشبان، مقارنة بكتابات خالد مطاوع

ولورانس جوزيف وناعومي شھاب ناي؟ ھل ھناك تقبّل أكثر من المجتمع األمیركي؟
ـــ ھناك ما يُعرف باألدب العربي ـ األمیركي، لكنه ال يُدرَّس في الجامعات، على عكس األدب
الالتیني ـ األمیركي، أو الصیني ـ األمیركي. باستثناء حاالت فردية فكتبي تُدرَّس على سبیل
المثال، لكن ال وجود لفرع مخصص لكتاب أمیركا العرب، ربما ألنھم يرون أن عددنا قلیل! لكن

الكُتّاب الشباب تلقوا المعاملة نفسھا التي تلقیناھا نحن. ھم ال يتعرّضون لمضايقات عنصرية في
نظري. أمیركا بلد «الشركة» الحرة لیس في االقتصاد فقط، بل في األدب أيضاً، علیك أن تفرض
نفسك، لن يأتي أحد لیطرق بابك ويمدّ لك يد العون، لیس ألنك عربي ـ أمیركي، ال، ألنھم ال

يساعدون أحداً، ومن ھنا تأتي الطاقة الھائلة التي تُسّیر أمیركا، على الفرد أن يتدبر أمره لبلوغ
أھدافه.

■ عشتِ في سان فرانسیسكو، كان ھنالك نشاط ھائل على ساحل المحیط الھادي. تبدين
حاضرة في المشھد األمیركي أكثر من العربي أو الفرنسي. كان روبرت بالي قد أسس مجلة

«خمسینات» التي جددت قصیدة النثر، وكانت ھناك حركة ثقافیة رفضت الھیمنة والعنف وانتقدت
الحروب األمیركیة وال سیما حرب فیتنام، وتحرك روّادھا مثل كاسیدي وغینسبرغ وكیرواك في

الشارع من خالل التحدّث بلغته واالنفتاح على اآلخر «األفرو – أمیركي».
ـــ في أمیركا اكتشفتُ أن بوسع األدب أن يكون سالحاً سیاسیاً، السیاسة لیست الحرب أو

المناظرات بین األحزاب. كل ما يحیط بنا مُسیّس، روّج سارتر الفكرة نفسھا بشدّة في باريس.
إنھا الصحوة واالنتباه لكوننا جمیعاً مسیّسین، فمقاطعة السیاسة - كاالمتناع عن التصويت وقراءة
الجريدة - ھي في حد ذاتھا فعل سیاسي. عالقتكِ بالناس ال تنحصر في تقاسم وجبة عشاء
معھم. علیكِ أن تدركي أن قراراتھم لھا تأثیر مباشر على حیاتكِ وأفعالكِ وأنك تؤثرين علیھم
بالمقابل ولو بشكل طفیف وغیر مرئي. الحرب كانت احدى مظاھر االلتزام السیاسي لكنھا
لیست كل شيء، فھناك مشكلة السود والمھاجرين والعمل غیر الشرعي واألجور الزھیدة.

ھؤالء الشعراء كانوا يريدون ردّ اعتبار المواطن ألن حق االنتخاب ال يكفي. المواطنون في الواليات
المتحدة يشاركون في الحیاة السیاسیة، في التفاصیل الصغیرة على األقل. ال يحق لك أن تقطع

شجرة دون أن يجتمع كل أھالي الحي ويتخّذوا قراراً بشأن ذلك، أعتقد أن ھذا مھم.
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■ لعلّ روح التضامن في ھذا التیار الحیوي الذي يجمع بین االلتزام
االجتماعي، السیاسي والجنسي، خلق نوعاً من السكینة لديك

ولدى شاعرات من أمثال مارلین ھاكر وأدريان ريتش التي كتبت عن
حرب العراق وفیتنام وكتبت قصائد عن الحب المثلي «22 قصیدة

حب»، أنت بدورك نلت جائزة «المبدا» للشعر المثلي.
ـــ أوه .. أدريان أعرفھا حق المعرفة، كانت تسكنُ قريباً مني وتحضر
قراءاتي الشعرية، ھي تُعطي دروساً في كالیفورنیا، على بعد

ساعتین بالسیارة من سان فرانسیسكو.

■ تقولین «كان محرّماً على النساء أن يبحثن عن الحب، وھكذا
توقفن عن البحث عن الفردوس» ھل تعرّفتِ على أسماء بارزة في
الكتابات النسوية اإلنكلیزية؟ شاركتِ بكتابات نظرية بھذا الخصوص؟
ـــ تعرفتُ على نسويات كثیرات، لكن لیس قبل منتصف السبعینات،

لقد دعمن روايتي النسوية التي تُعرّف بالحرب األھلیة اللبنانیة – «الست ماري روز» (1977)
الفائزة بجائزة جمعیة الصداقة الفرنسیة العربیة، لكن علینا أال ننزلق للسھولة ونصف النسوية
بأنھا حركة متحاملة على الرجال. كانت ھنالك رغبة حقیقیة في الحوار ال القطیعة. ثمة نساء

تعرضن للعنف الجسدي والنفسي ورفضن بالتالي أن يؤدي الرجل أي دور في حیاتھن، لكنني ال
أنتمي إلیھن، أغلبیة النساء ينشدن االحترام وحسب. تالحظین حتى في أيامنا ھذه، حین
يجتمع الرجال للحديث في مكان ما وتدخل امرأة يصمتون فجأة ويغیرون دفة الحديث، لماذا؟

ينتقون المواضیع التي لیس على المرأة الخوض فیھا؟ مرة سألني أحد طّالبي العرب «شو بدك
منا؟» وأجبته «أريدكم أن تسمعونا، أن تنصتوا لما نقوله» وفاجأَته اإلجابة لعلّه توقع أن أُحدّثه عن

الفجوة في األجور بین الجنسین!

■ من قصیدتك «خمس حواس لموت واحد» أذكر ھذا المقطع « بیروت باريس نیويورك بیركلي
/ أيدٍ تتنقل فوق المدن/ واحدة واحدة تمتحن الدروب/ كنتِ رامبو لوس أنجلوس/ محطّاتُ صلیبكِ
وكاتي ھیبورن/ ونحن كتبنا/ آيات القرآن/ على عظامك» قصیدة كتبتھا عن انتحار صديقة لك،

ترجمھا يوسف الخال في مجلة «شعر»، لكنّه تردد في ذلك ألنھا تخاطب المؤنّث، قبل أن يرضخ

إلصرارك على عدم تغییر الحبیب المخاطب إلى صیغة المذكّر!
ـــ لقد أطرق يوسف الخال قلیالً ثم قال «طیب». لم تكن قصیدة حب تقلیدية، قرأھا خالد النجار
على راديو تونس ألسبوع كامل، لديك الكتاب؟ ال؟ سأھديك إياه، إنھا نسخة نادرة عديني أن

تحتفظي بھا.

■ ال تنحصر ھموم إيتل عدنان في حدود ضیقة، ال نجد في كتاباتھا تلك األوھام الريفیة
الرومانتیكیة التي شغلت جیلھا العربي؟

ـــ أحب الطبیعة: الجبال النھر الضوء، لكني بنت المدينة. لم أعش في الريف أبداً، ثم إنني غیر
مُطّلعة بشكل كافٍ على الكتابات العربیة. األشیاء السیئة لھا جانب إيجابي أحیاناً، ال أستطیع
تقلید ما أجھَلُه. من بین الشعراء الذين أثروا بي، بدر شاكر السیاب وبلند الحیدري وطالل حیدر
وعباس بیضون أما يوسف الخال فقد حماني وشجّعني على العودة إلى لبنان بعد سنوات من
تدريس الفلسفة في الواليات المتحدة. كنتُ أعتقد أنھا عودة نھائیة لكن المجزرة/ الحرب بدأت

عام 1975 واضطرتني للرحیل من جديد.

■ ھل ثمة ما يستحوذ على تفكیركِ أخیراً؟
ـــ نحن في نقطة حرجة من تاريخنا، لقد قاتلنا من أجل العالم العربي وھذا لم يحمِه من االنزالق
إلى الجحیم . بأي حق دُمّرت لیبیا وقُتل القذافي ومُنع اإلخوان المسلمون - وال تظنّي أنني في
صفّھم ـ من ممارسة حقّھم السیاسي في مصر؟ في سوريا قبل بضع سنوات كان ھنالك أكثر

سركون بولص
ھو نسمة
علیلة في
الشعر العربي،
كان يجد صعوبة
بالغة في
التأقلم مع
العالم
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مقاالت أخرى ألحالم الطاھر:
«بینالي الشارقة 13»: استعمار... و«فتیات

(node/274284/) «ھاربات

(node/273990/) بینالي الشارقة»: دورة النضج»

(node/272692/) خالد تكريتي يُغمض عیونه األلف

(node/271800/) وقت للكتابة | سجون وتنانین

(node/271679/) ًمنحوتات تشعّ فراغا

كلمات

العدد ٢٨٢٤ السبت ٢٧ شباط ٢٠١٦
(taxonomy/term/5777/) (ملحق كلمات) العدد ٢٨٢٤ السبت ٢٧ شباط ٢٠١٦

من ثمانین فريق بحث أركیولوجي! انظري ما يحدث الیوم. ھذه األشیاء تشغل تفكیري كثیراً.
لیس لبنان وحده ما يھمني، لقد زرتُ تونس سنة 1966 وأحسست أنني في بیتي وبین أھلي.
لم تعترضني أي صعوبة في فھم اللغة. كان بلداً له مستقبل، ورأيت بورقیبة خارجاً من مركز

االذاعة وسط الحشود المتحمسة. لديه نظرة ساحرة. كان األكثر حكمة وعقالنیة بین كل الحكام
العرب، وعبد الناصر كان يجسّد كل ما يطمح إلیه العربي. أما الیوم فبلداننا مقسّمة ومشتتة. كي

نواجه المشاكل التي تأتي من الخارج، نحتاج إلى أشخاص استثنائیین.

■ في نصك «قوة الموت» تصفین الحب بھذه القسوة: قد يبدو أنه ال جديد في قصص الحب، لكنه
كان يعیش حیاته من جديد، بحدّة، حتى إن العالم كان يُخلق من جديد بألمه. وكان ينحدر في

ھاوية ذات أبعاد مخیفة.
ـــ الحب خطیر جداً، الحب أخطر شيء في العالم. إنه السبب الرئیسي للیأس والجنون واالنتحار،

لكن رغم ذلك، علینا أن نُوقف محاوالتنا اإلفالت من قبضته.

■ يشدّنا االحساس بالعبور واالنتقال الدائم في كتاباتك، ثمة شيء طیفي لكنه نضِرٌ ومتوھّج
على الدوام، في «أساتذة الكسوف» تأخذيننا إلى أماكن مختلفة من العالم، ھناك قصة عن راديو

بدمشق.
ـــ لم أشعر يوماً باالنتماء إلى أي شيء، كان والدي يقول إننا عابرو سبیل في ھذه األرض، ھذه

طريقة تفكیر إسالمیة، العالم االسالمي لديه ثقافة مبنیة على الموت ألن صورة اإلله مھیمنة.
نحن متلھفون إلى المطلق، لدرجة صارت فیھا الحیاة ثانوية.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعلیقات على المقاالت مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات
والتعديالت التقنیة، يمكنكم التعلیق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا االلكترونیة على
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(comments@al-akhbar.com (mailto:comments@al-akhbar.com :أو عبر البريد االلكتروني ،(
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