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كتابة اللون
ُ
إتيل عدنان:
عيسى مخلوف

مل أرَ طفلةً يف التسعني من عمرها
مثل هذه الطفلة التي أطلّت أمس يف
افتتاح معرضها يف غالريي  Lelongيف
باريس .وكم تليق بها عبارة بودلري التي
تقول إنّ «اإلبداع هو الطفولة التي
تجيئك مبقدار ما ترغب يف مجيئها».
َ
إنها إيتيل عدنان ،الصديقة والشاعرة
والفنانة ،عابرة القارّ ات واللغات
والثقافات.
من مناطق الده�شة ت�أتي ،ومن عامل ال�س�ؤال .وهي ال ّ
تنفك
تبحث وتت�س ��اءل .تر�س ��م وتكتب كما لو �أنها بد�أت الر�سم
والكتاب ��ة الآن .بالن�ضارة نف�سه ��ا وبالعزمية نف�سها .على
جدران �صال ��ة العر�ض الف�سيحةُ ،ع ِّل َق ��ت لوحاتها الزيتية
ال�صغ�ي�رة ،الواح ��دة بجان ��ب الأخ ��رى ،بالإ�ضاف ��ة �إىل
ر�سوم بالفحم واحلرب ال�صيني ،بينها ر�سم من َّفذ بخطوط
ر�شيقة ،ح ّرة ،مي ّثل رفيقة دربها �سيمون ف ّتال.
ُك ُت ��ب «الأكورديون» املفتوحة وُ�ضع ��ت ب�صورة م�ستقيمة
على طاوالت جانبيّة ،وبدت كمنحوتات من ورق .تف ّتحت
وتلوّ نت ،خرجت م ��ن �صمتها فج�أ ًة بعدما كانت �صفحاتها
م�ضموم ��ة ك َب َتالت ال ��ورد .بع�ض ه ��ذه الأعم ��ال �سبق �أن
ر�أي ُته يف منزلها يف باري�س ،وبع�ضها الآخر جاء ال �أعرف
من �أين.
لك ّنه ��ا �أعم ��ال م�ساف ��رة ،مثله ��ا ،يف الزم ��ان وامل ��كان ،من
لبنان �إىل باري� ��س ومن �سان فرن�سي�سك ��و �إىل نيويورك.
ال�صدع بني
وه ��ي جتتمع هنا ،للم� � ّرة الأوىل ،كمن ي ��ر�أب ّ
امل�سافات ويجمع �أ�شياءه بعد رحلة طويلة.
ال شيء ّ
يعكر صفو اللوحة

ّ
كل ه ��ذه اجلب ��ال والت�ل�ال والوه ��اد ،البح ��ار واخللجان
وال�شواط ��ئ ،ك ّله ��ا ،يف عي َني �إيتيل عدن ��ان� ،أ�شرعة ل�س َفر
ملوَّ ن يف الذات والطبيع ��ة .يكفي �أن حتمل بيدها �أنابيب
الأل ��وان الزيتية ،ت�ضغط عليه ��ا ب�أ�صابعها ،وتفرغ عيّنات
منها فوق �سطح القما�شة ،حتى تولد املفاج�أة.
امل�شه ��د الطبيع ��ي يف لوحته ��ا مُكت � ٍ�ف بذات ��ه وال يحتم ��ل
عنا�صر �أخرى.
تغي ��ب ال�شخو� ��ص ك ّلي ًا ع ��ن �أعمالها .وتبدو تل ��ك الأعمال
كاحلديق ��ة الياباني ��ة التي ال يُنظ ��ر �إليها �إلاّ م ��ن اخلارج.
وحدها العني الب�صرية تط�أ �أر�ضها وحت ّلق يف ف�ضاءاتها،
وه ��ذا م ��ا مييّزه ��ا ع ��ن احلديق ��ة الأوروبي ��ة �أو احلديقة
يف الإ�س�ل�ام ،كم ��ا عهدناه ��ا ،مث ًال ،يف «ج ّن ��ة العريف» يف
غرناطة.
ال �أث ��ر ل�ش ��يء يف اللوح ��ة من خ ��ارج امل�شه ��د �إذ ًا .ال �شيء
يع ّك ��ر �صف ��وَ اللوح ��ة حت ��ى توقي ��ع الفنان ��ة ،ال �سيّما يف
ال�سنوات الأخرية� ،إذ ي�ستوي يف اجلهة غري املرئيّة منها،
�أي عل ��ى الطرف الآخر من القما�ش ��ة .وهل حتتاج اللوحة
�إىل توقي ��ع ممّن تتماه ��ى مع امل�شهد ال ��ذي تر�سمه ،وهو،
على نح ��و ما� ،صورتها ال�شخ�صي ��ة؟ �أال تقول هي نف�سها:
«تل ��ك اجلب ��ال والبحار هي وجه ��ي الآخ ��ر .الوجه الأكرث
ثبات ًا يف الزمان»؟
جب ��ل «متلبايي� ��س» ،قبال ��ة منزله ��ا يف �ساو�ساليت ��و ،يف
كاليفورني ��ا ،ه ��و ،بالن�سبة �إليه ��ا ،كما كان جب ��ل القدّي�سة
فكتوري ��ا بالن�سب ��ة اىل �سي ��زان يف الق ��رن التا�س ��ع ع�شر.
تر�سمه ،ث ّم تعيد ر�سمه ،هذا الذي تربطها به عالقة ع�شق.
ه ��ذه امل ��ر�آة لتحوّ الت الطبيع ��ة بني اللي ��ل والنهار ،وعرب
َتوايل الف�صول.
ي�صب ��ح اجلب ��ل عندم ��ا تعانق ��ه بنظراتها ج ��زء ًا من العني
الت ��ي ترى ومن كيانها .تلوّ نه وتتعام ��ل مع �أحجامه َ
وفق
م ��ا متليه عليها نظرتها �إلي ��ه ،يف حلظة حمدّدة من النهار.
م ��ن َتعا ُقب النه ��ار والليلَ .
وفق مزاجه ��ا وح�سا�سيتها يف
اللحظة التي تر�سمه فيها.

الجبل كتابها المفتوح

اجلب ��ل ،هنا ،ذريع ��ة للكتاب ��ة وللر�سم� .إنه نقط ��ة مركزية
وه ��و ،كال�سم ��اء والبحار والغي ��وم ،ناف ��ذة مفتوحة على
ال ��ذات والكون .ماذا لو كان اجلبل حا�ضر ًا يف مكانه ،لكن
دون الإح�سا�س به وبتحوّ الت ال�ضوء فوق �سطحه ،ودون
حت�س�س �أعماقه والإ�صغاء �إىل نب�ض قلبه؟
ّ
خ�صته
يتنا�سل هذا اجلبل يف نتاجها الف ّني والأدبي ،وقد ّ
بكت ��اب بعن ��وان «رحل ��ة �إىل جب ��ل متلبايي� ��س» ،وهو من
�أجم ��ل ما كت َب ��تْ (نقلت ��ه اىل العربي ��ة �أمل ديب ��و) .اجلبل
كتابه ��ا املفتوح ،رحلة جوّ انيّة معراجيّة بقدر ما هي رحلة
يف عامل العنا�صر.
الر�س ��م ،بالن�سب ��ة �إىل �إيتي ��ل عدن ��ان ،ف�سح ��ة لعين�ي�ن ال
تكتفيان بظاهر الأ�شياء التي تراها ،بل مت�ضي من خاللها
�إىل جوهره ��ا العمي ��ق .هك ��ذا ُت�سائلنا �أعماله ��اّ ،
كل لوحة
على ح ��دة� .أو ،كما طالعتنا يف معر�ضها الأخري ،الواحدة
بجوار الأخرى ،من�سابة بهدوء كنهر من الألوان.
يف تلك الأعمال ،ت�ستب ��دل الفنانة لون ال�سماوات بح�سب
مزاجه ��ا ،وال ُك َت ��ل الهند�سي ��ة التي مت ّثل اجلب ��ال والبحار
لي�ست ثابتة �أبد ًا .البدر املكتمل لي�س م�ستدير ًا بال�ضرورة.
وراء ق ��وّ ة الأحج ��ام والألوان ،هن ��اك انك�س ��ارات خفيّة:
ه�شا�ش ��ة الب�ش ��ر و�إجنازاتهم عرب الع�ص ��ور مقابل اجلبل
الع�ص � ّ�ي الراب� ��ض يف مكان ��ه .وه ��و ،يف اللوح ��ة ،يخرج
ع ��ن �أطواره ،تط�ّي رّ�ره �إيتيل مع و�ص ��ول �أوّ ل غيمة .تعبث
به وتعي ��د �صياغته �إىل ما ال نهاية .اجلب ��ال العالية تتابع
�صعودها يف املخيّلة التي ال تقف عند حدّ.
خ ��ارج املدار� ��س والنظري ��ات الفنية تتح ّرك لوح ��ة �إيتيل
عدن ��ان ،ولئن كانت تعي �أبعاد تل ��ك النظريات واملدار�س،
فاللوح ��ة ،بالن�سب ��ة �إليه ��ا ،جتربة ولي�ست جم� � ّرد معرفة.
«ال يكف ��ي �أن نعرف ،ب ��ل �أن نعي�ش جتربة ما نعرف» ،و ْف َق
تعبريه ��ا .الثقافة الغربية تويل اهتمام ًا كبري ًا لل�شخو�ص
يف العمل الفني.
يف النه�ض ��ة الإيطالية ,ت�أتي القام ��ات والوجوه يف املقام
الأول ،فيم ��ا الطبيع ��ة خلف ّي ��ة وم ّت ��ك�أ .م ��ع االنطباعي�ي�ن،
�أ�صبح ��ت الطبيعة ه ��ي املو�ض ��وع ،وهي القيم ��ة بذاتها.
الفن ��ان الفرن�سي مونيه ر�أى العامل ب�صفت ��ه غبار ًا م�ضيئ ًا
ود ّم� � َر معن ��ى اللوح ��ة ،لكن ��ه تدم�ي�ر �إيجابي كم ��ا و�صفه
هايدغر بقوله �إنّ «الهدم هو حلظة بناء جديد» .
ڤان غ ��وغ ر ّك َز عل ��ى الطبيع ��ة �أي�ض� � ًا� .أن�س َنه ��ا ور�سم من

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

خالله ��ا روح ��ه اجلريح ��ة ،لك ��ن ب�أل ��وان زاهي ��ة .جع ��ل
ال�شخو� ��ص الت ��ي يف �أعمال ��ه �صغ�ي�رة كم ��ا يف املنمنمات
الياباني ��ة� .إ�ضافة �إىل ه�ؤالء الفنانني الذي ��ن ّ
د�شنوا عهد ًا
جدي ��د ًا يف التعب�ي�ر ع ��ن الطبيع ��ة وا�ستوقف ��ت جتاربهم
�إيتي ��ل عدنان ،هناك �أي�ض� � ًا كاندِ ن�سكي ،وهناك بولياكوف
اجلامع يف ف ّنه ح�سا�سيات ال�شرق والغرب ،دون �أن يكون
أخ�ص ،نيك ��وال دو �ستال
�شرقي� � ًا �أو غربي� � ًا .و�أي�ض� � ًا ،وبال ّ
ال ��ذي حتوّ لت امل�شاه ��د الطبيعية يف لوحت ��ه �إىل خطوط
و ُك َت ��ل و�ألوان ،و�إىل قوى تت�ص ��ادم .التفا�صيل ال�صغرية
م ��ا كانت تعنيه .م ��ا يعنيه ه ��و ال�شع ��ور بال�صدمة .تقول
�إيتي ��ل�« :ضمن ه ��ذا التوجّ ه �أجد نف�س ��ي ،لكن الفرق بيني
وبني دو�ست ��ال هو �أنه يُراكم الألوان بينم ��ا �أنا �أ�ضع لون ًا
و�أتركه ي�سرتيح بجانب لون �آخر».
ترسم مثلما تكتب

تنفت ��ح �إيتي ��ل عدن ��ان على الف ��نّ الياباين ،لي� ��س فقط من
خ�ل�ال ا�ستعماله ��ا دفات ��ر «الأكوردي ��ون» ،حتوّ له ��ا اىل
ّ
واخلط والر�س ��م ،بل �أي�ض� � ًا من خالل
م�ساح ��ات للكتاب ��ة
تلك الر�ؤي ��ة التي تويل الطبيعة مرك ��ز ال�صدارة .وجتعل
امل�شهد الطبيعي هو الأ�سا�س.
غالبي ��ة الأعم ��ال املعرو�ض ��ة ُ�ص ّمم ��ت مبقا�س ��ات �صغرية،
ك�أ ّنه ��ا منمنم ��ات ،لك ّنها مفتوحة على م ��دى ذهني �شا�سع.
نوافذ َت�شي مب�شاهد كب�ي�رة .غريب �أمر هذا االئتالف ،بل
ه ��ذا الت�آخي بني مُنتهى ال�ص َغ ��ر ومُنتهى الكبرَ  ،ما يُحيلنا
ال�س َح ��رة التاويني القادرين عل ��ى جعل �أنف�سهم
�إىل ّ
ق�ص ��ة ّ
�أ�صغر من �أن متكن ر�ؤيتهم بالعني املجردة.
ه ��ذا الإح�سا� ��س بالالنهائ ��ي يطالعن ��ا كذلك عن ��د الفنانني
الياباني�ي�ن ،حت ��ى يف � ّ
أدق ر�سومه ��م .ثم ��ة �إ�ش ��ارة ،هن ��ا،
والإ�شارة غري فيزيائية الطابع .لوحاتٌ �صغرية املقا�سات
لأنّ �إيتي ��ل ،وب�سب ��ب وج ��ع مزم ��ن يف الظهر ،م ��ا كان يف
ا�ستطاعته ��ا الوق ��وف �أمام حامل اللوح ��ة .ت�ضع القما�شة
ال�صغرية �أمامها على الطاولة وتر�سم ،متام ًا مثلما تكتب.
تتح ّرك لوحة �إيتيل عدنان يف موقع �آخر غري الذي تتح ّرك
في ��ه �أعماله ��ا الأدبي ��ة� ،شعر ًا ون�ث�ر ًا .بينم ��ا يح�ضر لبنان
احلرب الأهلية يف روايتها «�ستّ ماري روز» (� )١٩٧٧أو
يف كتابها «يوم القيامة العربي» ( ،)١٩٨٩وبينما حت�ضر
�أحداث التاري ��خ املعا�صر يف �شعرها ،من فل�سطني ولبنان
�إىل �سوري ��ة والع ��راق ،كا�شف ًة عن وجه املبدع ��ة امللتزمة،
يغيب هذا املنحى ب�صورة عامّة عن �أعمالها الفنية.

عندم ��ا تر�س ��م ،تنت�ص ��ر جلان ��ب �آخ ��ر يف نف�سه ��ا ،لوج ��ه
�آخ ��ر م ��ن وجوهها ،هو الوج ��ه الذي يلتف ��ت �إىل الطبيعة
بحب عل ��ى العامل« .ربمّ ا
وعنا�صره ��ا ،الوجه ال ��ذي يُقبل ّ
ي�أخ ��ذ ف ّني �صورة خمتلفة لو كنتُ ال �أكتب» ،تقول يف هذا
ال�صدد �إيتيل عدنان.
تقت�ضي الإ�ش ��ارة �إىل �أنّ التزامها الق�ضايا العادلة ال ي�أتي
نتح�س�سه
عل ��ى ح�ساب القيم ��ة اجلمالية والفنية .هذا م ��ا
ّ
يف غالبي ��ة كتاباتها و�أحاديثها ،ال �س ّيم ��ا يف تلك الر�سائل
الأ�شبه باملُناجاة ،يف كتابها «عن مدن ون�ساء /ر�سائل �إىل
فوّ از» ( ،)١٩٩٨الذي ُتزاوج فيه بني الذاتي واملو�ضوعي
خا�ص يف عوامل املر�أة واملدن.
من خالل َ�س َفر من نوع ّ
ات�صل ��تُ بها �صب ��اح الأحد املا�ضي و�أخربته ��ا �أ ّنني فرغتُ
من قراءة ما كتبه عنها يف �صحيفة «لوموند» الناقد فيليب
داجني� .س�ألتني عما �إذا كان قد �أتى على ذكر عُمرها .ودون
�أن تنتظر اجلواب ،ت�ساء َلت ،بالعربية هذه امل ّرة وبلُكنتها
خ�صن ��ي بالعمر؟» ه ��ذا �صحيح .هي
اخلا�ص ��ة�« :أن ��ا �ش ��و ّ
الت ��ي تعتل ��ي الت�سع�ي�ن ال وقتَ لها لك ��ي تك�ب�ر �أو ت�شيخ.
كل يوم ،وتكتب ّ
املنهمكة مب�شاريعها اجلدي ��دة ،تر�سم ّ
كل
ّ
ي ��وم� .صحيح �أنها تقول �إنّ «امل ��وت يختبئ وراء كل كلمة
نكتبها» ،لك ّنها تنظر �إىل العامل ب�صفته انت�صار ًا دائم ًا على
امل ��وت« .قد ال يك ��ون ذلك عل ��ى امل�ستوى الف ��ردي بل على
م�ست ��وى احلياة ّ
ككل» .ت�صمت قلي ًال ،تنظر حولها دون �أن
يح � ّ�ط نظرها على �شيء حم� �دّد ،ث ّم ت�ضي ��ف« :ال ميكن �أن
نتفادى املوت والعدَم .نظرة الإ�سالم وامل�سيحية ال�شرقية
�إىل ه ��ذا املو�ضوع ال ت�ستميلني ،فهي امتداد لتوجّ ه ديني
فيم ��ا توجّ هي الفك ��ري لي�س ديني ًا على الإط�ل�اق� .إنّ وعي
حقيق ��ة امل ��وت واحلقائق التي ال ن ��درك ماهيّته ��ا وتتع ّذر
ال�سيط ��رة عليه ��ا ،يدفعنا يف اجت ��اه �آخر .بق ��در ما يكون
الوع ��ي ح ��اد ًا يك ��ون م�أ�سوي ًا� .أظ ��نّ �أ ّننا كب�ش ��ر �سنختفي
ّ
ون�ضمحل �أما الكون فهو الذي يبقى».
ال �أدري مت ��ى التقين ��ا� ،إيتي ��ل و�أن ��ا� ،أوّ ل م� � ّرة .بع� ��ض
اللق ��اءات �ساب ��ق لأوان حدوث ��ه وموج ��ود حت ��ى قب ��ل �أن
يوج ��د .يف باري�س ،ج َمعَتن ��ا الربهة الفا�صل ��ة بني �أمكنة
و�أزمن ��ة خمتلفة :لبنان احلرب الأهلي ��ة� ،أمريكا الالتينية
والوالي ��ات املتح ��دة .ونح ��ن ،هن ��ا الآنُ ،قبال ��ة حديق ��ة
«لوك�سمب ��ور» ،نتابع عن بُعد �أه ��وال احلروب املتوا�صلة،
ونراق ��ب ،من ح�ي�ن �إىل �آخ ��ر ،ه ��د�أ َة التماثي ��ل وان�سياب
الوقت العابر.

عن جملة بدايات
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إبتسامة إيتيل عدنان األخيرة
شربل داغر

كان ��ت تك�ب�رين ب�أكرث م ��ن ربع ق ��رن ،ومع ذل ��ك كانت تبدو
لناظ ��ري مثل طفلة ،منذ �أن التقي ُتها يف العام  ،1974لأول
م ��رة ،يف بريوت ،يف الأ�شرفي ��ة ،يف بيت �صديقتها الفنانة
�سيمون فتال...
ر�شحن ��ي �أ�ست ��اذي �أدوني� ��س لتعليمها
كان ��ت طفل ��ة ،وق ��د َ
العربية ،بعد �أن عادت من كاليفورنيا للإقامة يف بريوت من
جدي ��د ،حيث ولدت وعا�شت �سن ��وات طفولتها ومراهقتها،
قب ��ل التخرج م ��ن “مدر�س ��ة الآداب الفرن�سي ��ة” ،والذهاب
لدر�س الفل�سفة يف ال�سوربون ،ومنها للإقامة والتعليم يف
الوالي ��ات املتحدة االمريكية� ...سيكون يل عودة تالية �إىل
الراحلة العزيزة ( ،)1925-2021رفيقة العمر.
�أكتف ��ي ،اليوم ،بذك ��ر بع�ض ما كتب ُته ع ��ن لقائنا االول ،يف
اجل ��زء الثاين من �سريتي الذاتية ( ،)1971-1976الذي
مل �أن�شره بعد :
«فا َ
حتن ��ي �أدوني� ��س يف �أم ��ر تدري�س ��ي العربي ��ة للكاتب ��ة
والت�شكيلي ��ة �إيتي ��ل عدن ��ان ،العائدة من الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة �إىل ب�ي�روت .رف�ض ��تُ العر� ��ض ال�سخ ��ي� ،إذ
ظنن ��تُ �أن �أدوني� ��س “ ُي َر ِّت ��بُ ” يل ً
معا�ش ��ا �إ�ضاف ًّي ��ا ...لكنه
ا�ست � َ
�درك اعرتا�ض ��ي ب� ��أن حدّثن ��ي ع ��ن معنى ه ��ذا اجلهد،
خ�صو�صا و�أن عدنان كاتب ��ة معروفة ،بالفرن�سية
وقيمت ��ه،
ً
والإنكليزي ��ة ،ع ��دا �أنه ��ا �أ�ست ��اذة فل�سفة وفنان ��ة ت�شكيلية،
َ
و�سبق �أن ن�شرت لها جملتا “�شعر” و”مواقف».
عند ب ��اب ال�شق ��ة ،ا�ستوقف ��تُ �أدوني�س قبل اخل ��روج  :من
يك ��ون اجلال� ��س يف ال�صال ��ون ؟ ثم �أكمل ��تُ � :أه ��و �أخر�س
؟ ف�أجابن ��ي با�س ًم ��ا � :إن ��ه �سلي ��م ب ��ركات ،ال�شاع ��ر الكردي
ال�سوري ،القادم من القام�شلي...
يف زيارة الحق ��ة لأدوني�س ا�صطحبتُ بركات معي ،ونزلنا

�إىل “�ساح ��ة ال�ب�رج”� .أكلن ��ا �سندوي�ش فالف ��ل يف “مطعم
فريحة” ،ثم �أكملنا م�شيَنا حتى “�شارع النبعة” ،حيث كان
يقيم...
ف�شل ��تْ �ساعة التدري�س الأوىل م ��ع �إيتيل عدنان .ا�شرتطتْ
عل � َّ�ي ،من ��ذ بداي ��ة الدر� ��س� ،أن �أع ِّل َمه ��ا العربي ��ة ابتداء من
القر�آن.
كان ��ت تتحدر م ��ن عائل ��ة متوطن ��ة يف ب�ي�روت ،بينما كان
والده ��ا ال�ضاب ��ط م ��ن �أ�صل دم�شق ��ي قد تقاع ��د يف بريوت
�إثر ت�سريحه من اجلي� ��ش العثماين ،بعد انفراط ال�سلطنة،
وبع ��د زواجه الثاين من �صبية م�سيحية من �أ�صل يوناين،
مقيم ��ة م ��ع عائلتها يف �إزم�ي�ر ...كانت �إيتي ��ل متوزعة بني
�شط ��ري والدَيه ��ا ،املتباع َدي ��ن دي ًن ��ا وثقاف ��ة ،لكنه ��ا كانت
متمكن ��ة م ��ن �أكرث م ��ن ثنائي ��ة يف ثقافتها (ب�ي�ن الفرن�سية،
الأوىل ،يف “مدر�س ��ة الآداب الفرن�سي ��ة” بب�ي�روت ،ث ��م
الثانية ،الأمريكية ،بعد انتقالها �إىل كاليفورنيا ،وا�ستكمال
درا�سته ��ا يف فل�سفة الف ��ن ،والقيام بالتدري� ��س فيها)؛ غري
ني،
�أنه ��ا ما كانت تتوان ��ى عن التفكري يف العربي ��ة مثل حن ٍ
طلب انت�ساب...
�أو ِ
لك ��ن �إيتي ��ل تيقنتْ �سري ًع ��ا ،بنباهتها ولطفها ،م ��ن �أن تعلُّ َم
خ�صو�ص ��ا م ��ن الق ��ر�آن ،بع ��د �أن �أطهرتُ
العربي ��ة �صع � ٌ�ب،
ً
له ��ا �أنه ��ا ال حت�س ��ن “ترتي ��ب” احل ��روف يف كلم ��ة عربية
ب�سيط ��ة ،مثل َ “ :م ْوعَد” ،التي كانت ُ
تتلفظها َ “ :م ْعوَد”...
انته ��ت ال�ساع ��ة (التي طال ��ت �أكرث) �إىل م�سع ��ى �آخر ،وهو
ق ��راءة مقال غ�س ��ان توين ��ي االفتتاحي �صب ��اح االثنني يف
“النهار” ...كانت �ساعة التدري�س الأوىل والأخرية معها،
م ��ن دون �أن تنقطع �صلتي بها ،ال يف بريوت ،حيث �ستعمل
يف جري ��دة جديدة بالفرن�سية ،ث ��م يف باري�س بعد �سنوات
قريبة».
ابت�سام ��ة ايتيل ه ��ي التي ا�ستبقل ْتن ��ي وودع ْتني يف زيارة
�أخ�ي�رة لها يف باري�س .يف تلك الأم�سية �أهديتها ن�سخة من
كتاب ��ي ال�صادر ،يف ترجمته االنكليزية عن “�سكريا’ ،وفيه
ف�ص ٌل عن جتربتها احلروفية الرائدة.
فتح ��تْ الكت ��اب ،وراح ��تْ تت�صفح �صفحات ��ه ،و�صوره ،بل

تتلم�س ��ه براح ��ة يده ��ا ،بده�ش ��ة الطف ��ل الذي يتلق ��ى كتابا
�ساحرا يف عيد ميالده.
كان ��ت نعم ��ة الفن ،ب ��ل هال ُته ،ه ��ي التي كان ��ت تنري �شغف
العي َن�ي�ن ،فيم ��ا كان ��ت ت�صع ��د منه ��ا تل ��ك االن ��وار اخلفية،
وتتعقبه ��ا يف اخل ��ارج ،يف الكت ��اب ،يف الق�صي ��دة ،يف
اللوحة.
ه ��ذه الطفلة الت ��ي عا�شت ما يق ��رب من الق ��رن بني بريوت

وباري� ��س ،وامام جبلها ال�ساحر يف �سو�ساليتو الأمريكية،
احتفظ ��تْ من ذلك الزمان البعي ��د بري�شة احلرب ،وحمربته،
وبدفاتره ��ا ال�صغرية ،وبجملها الق�صرية ،وا�صرارها على
الكتاب ��ة بالعربي ��ة احيان ��ا فيما تر�س ��م ،كما ل ��و انها ال تني
تكت�شف الده�شة يف اب�س ��ط العنا�صر �إذ تبنيها ،وتن�شرها،
بتلك الغبطة التي تنت�شي بفعلتها ،امام عيوننا املبتهجة.

عن �صفحته يف "الفي�سبوك"

الرحلة األخيرة إلى إيتيل عدنان
خالد النجار
مل �أك ��ن �أدري عندم ��ا ذهبت هذا ال�صي ��ف �إىل قرية ايركي
البحري ��ة يف منطق ��ة الربيط ��اين لزي ��ارة �إيتي ��ل عدن ��ان
و�سيم ��ون فت ��ال �أنن ��ي ذاه ��ب لأودع �إيتي ��ل عدن ��ان .الآن
واللي ��ل يخ ّي ��م على خلي ��ج احلمّام ��ات يف مكامل ��ة �سريعة
و�صوت حزين �أعلمني �صديقي جنوان دروي�ش �أن �إيتيل
غادرت قبل �ساعات.
فج� ��أة ان�ضغط الزم ��ن ر�أيتني �أنا و”حي ��اة” قبل �أربعني
�سن ��ة م ��ع �إيتي ��ل و�سيم ��ون فتال ،يف ذل ��ك الربي ��ع البعيد
جاءت تون�س للم�شارك ��ة يف البينايل العربي الأول� .أرى
خي ��ال �صورتها منعك�س ًا يف زجاج قه ��وة االنرتنا�سيونال
جنب �صديقته ��ا �سيمون فتال الرفيع ��ة الطويلة ب�سحنتها
الفينيقي ��ة الإغريقية؛ تتح ّرك مع �إيتيل مثل مالك المرئي.
من�ضي لل�شارع ونعود غاط�سني يف عرق حرارة حزيران/
يوني ��و تون� ��س� .إيتي ��ل م�أخ ��وذة مب�شاه ��د املدين ��ة تقول
�أ�شي ��اء مقت�ضب ��ة عن تون�س الت ��ي زارتها قبله ��ا ب�سنوات
ور�أت بورقيبة الرجل الق�صري يتحرك بع�صبية مثل ممثل
ه ��زيل وهو يغادر الإذاع ��ة .ر�أت تون�س العربية امل�شرقية
املتو�سطي ��ة الكو�سموبوليتية ذات امللمح الإيطايل والتي
كم ��ا تق ��ول عنها �إيتيل كان ��ت لها منذ قرط ��اج حوارات مع
العامل.
كان ��ت يف الزي ��ارة الأوىل ق ��د �أر�سلته ��ا �إح ��دى املج�ل�ات
الفرن�سي ��ة لكتاب ��ة حتقي ��ق ع ��ن الن�سي ��ج والفخ ��ار
التقلي ��دي .جاءت هذه املرة بكتابه ��ا احلرويف ذي ال�شكل
الأكوردي ��وين للم�شارك ��ة يف البين ��ايل العرب ��ي الأول.
قال ��ت يف ح ��وار مقت�ض ��ب �إن فع ��ل اخلل ��ق فع ��ل �شع ��ري
و�إن الع ��امل ق�صي ��دة طويلة وم ��ا نكتب هو نت ��ف من هذه
الق�صي ��دة .ترك ��ت كتابه ��ا “خم�س حوا�س مل ��وت واحد”،
ال ��ذي نقل ��ه يو�سف اخل ��ال �إىل العربية ،وق ��ر�أت عن جبل
تاملبا� ��س الذي �أحبّته ...ث ��م ر�أيتني يف بريوت يف مقهى

االك�سربي�س جال�س ًا معها على الر�صيف ،ثم يف باري�س يف
�شقته ��ا ب�شارع جاكوب ح�ي�ن ا�ست�ضافتني ومنحتني ركن ًا
يف ال�شق ��ة وطاولة للكتابة كتب ��ت عليها �أجزاء من حتقيق
عن زيارات ال�صهاينة الأوىل للقاهرة ،ثم غادرت فج�أة.
وتوا�صل ��ت لقاءاتن ��ا وحواراتنا .كان ��ت �إيتيل مزيجا من
طفل ��ة ور�سول ��ة ،ت�سكعن ��ا يف باري�س وب�ي�روت وتون�س
ور�أيته ��ا تر�س ��م بتل ��ك ال�سرع ��ة الفائقة كما يفع ��ل جماعة
نيويورك يف تعبريه ��م التلقائي والآتي من الأعماق التي
كثري ًا م ��ا يتجنبها النا�س .هي تر�س ��م كما تكتب وتتحدث
ب�شكل غريزي متبعة حد�سها.
رافقته ��ا يف لق ��اءات باري�س يف “ربيع ال�شع ��راء” ،الذي
ينتظم كل ربيع قرب �شقتها يف �شارع مادام .ويف لوديف،
ويف م�ؤمتر الكتاب يف الدائ ��رة اخلام�سة بباري�س ،نقلتُ
ون�شرت كراري�سها ال�شعرية عن دار التوباد� ،أحببت كتبها
“ن�س ��اء وم ��دن” و”ال�ست م ��اري روز” روايتها املفردة
و”باري�س حني تتعرى»...
ت ��راين �أفكر فيه ��ا كلما م ��ررت يف �ساحة �س ��ان �سولبي�س
ور�أي ��ت احلمام ��ات الزجاجية تطري ف ��وق النافورة� .أرى
�إيتي ��ل جال�سة عل ��ى ر�صيف املقه ��ى املواج ��ه للكاتدرائية
املهيبة حت ��ى و�إن كانت غائبة� .أحببت ر�سومها ولوحاتها
الزيتي ��ة و�ألوانها ال�سعي ��دة و�صورها ال�شعري ��ة الغنائية
ال�سريالي ��ة� ،أحببت ر�ؤاها الفل�سفي ��ة الغريزية هي �أي�ضا،
ف�إيتي ��ل ال تتعاط ��ى التجري ��د ،كل م ��ا ي�ص ��در عنها ممتزج
بحياته ��ا ...كان ��ت �إيتي ��ل منح ��ازة با�ستم ��رار للإن�س ��ان
املقه ��ور ،كتب ��ت عن اجلزائ ��ر الثورة ،وعن الع ��راق الذي
حول ��ه الأمريكان �إىل فرن اح�ت�رق فيه �شعبه وعن الهندي
الأحمر ال ��ذي �سقى بدمه وهاد كاليفورني ��ا ،الهندي الذي
يبع ��ث اليوم من رماد قوة �أخالقية روحية ال مرئية تعذب
جالديه ..وعن فل�سطني بالطبع.
عندم ��ا انته ��ت املكامل ��ة احلزين ��ة م ��ع جن ��وان ا�ستع ��دت
�ص ��ورة �إيتي ��ل وه ��ي �شاب ��ة يف الأربعيني ��ات يف مقه ��ى
االنرتنا�سيون ��ال .تق ��ول يل و�ضع ��ت “كت ��اب البح ��ر”

و”كت ��اب املوت” ويليه “كتاب النهاي ��ة” ،لأن املوت لي�س
النهاية� ...أجل املوت لي�س النهاية.
�إيتي ��ل ال�شاع ��رة والر�سام ��ة والروائي ��ة وكاتب ��ة ال�سرية
و�أ�ست ��اذة فل�سفة الفن يف جامعة بركل ��ي وكاتبة الت�أمالت
واملق ��االت الفكري ��ة وال�صحافي ��ة ،من ��ذ ركنه ��ا القدمي يف
�صحيفة لوريون دي جور باللغة الفرن�سية� .إيتيل املفردة
يف ميدانه ��ا ،خا�ض ��ت جتربة امل ��وت بيد �أنه ��ا بالت�أكيد مل
تنته.
�إيتيل؛ �أي ريح خريفية ولدتها؟
كتبت يوم ًا عن جذورها تقول:
«ع�ش ��ت م ��ع �شخ�ص�ي�ن الواح ��د منهم ��ا غريب ع ��ن الآخر.
تربيت ��ي يف املدر�س ��ة كان ��ت تعتم ��د على الكتب ب ��دون �أن
تك ��ون له ��ا �أي عالقة بلبن ��ان حيث كنت �أعي� ��ش ،كنا ثالثة

�أ�شخا� ��ص من ثالثة ع ��وامل خمتلفة .وهذا لي� ��س بال�شيء
الرتاجي ��دي بي ��د �أنه مهم م ��ا دامت املع�ضل ��ة ال تقتلك فهي
ترتفع ب ��ك ،ت�ساع ��دك ...التاري ��خ هو الذي يكت ��ب كتبي.
�أمتن ��ى �أن �أحت ��دث عن �ش ��يء �آخ ��ر ولكن ذل ��ك م�ستحيل،
غريينيكا لوحة بيكا�سو لدي هي القيامة العربية والر�سم
لدي يعك�س اجلانب العاملي.
�أح ��ب املو�سيق ��ى كغو�ص فيها ،لقد �ساعدتن ��ي عندما كنت
�أد ّر� ��س تاريخ الف ��ن ،ثمّة معنى خف ��ي يف الفن التجريدي
كم ��ا يف املو�سيق ��ى .ال يتطل ��ب الإي�ضاح وال�ش ��رح ،كتابة
املو�سيق ��ى كما يف الر�س ��م ويف الكتابة هو �أن تقب�ض على
الإيق ��اع كما تفع ��ل الع�صافري التي تنتظ ��ر التيار الهوائي
الذي �إذا ما وجدته �سافرت».
�إيتيل� ،أجل ،املوت لي�س هو النهاية.
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رحيل إيتيل عدنان المبدعة العالمية بين الشعر والرسم
عبده وازن

ولعله ��ا حني لفظت �آخ ��ر �أنفا�سها تذكرت جملة من ق�صيدة
تقول فيه ��ا“ :هذا امل�س ��اء� ،س�أنام مبكر ًا ي ��ا �أ�صدقائي لأن
الظلمة تكاثفت كث�ي�ر ًا /...و�س�أح ��اول �أال �أ�ضيع املفتاح/
و�أن �أن ��ام مثلما ين ��ام الأطفال /كما �أظن” .ه ��ذه الطفولة
كان ��ت تع ��اود ال�شاع ��رة الت�سعيني ��ة يف �شيخوخته ��ا،
فت�ستعيده ��ا بحبور وفرح ،م ��ن دون �أن تفقد حلظة ،عمق
نظرتها الوجودية.
اإللتزام اإلنساني

حال المرض الذي أنهك جسد الشاعرة والرسامة
إيتيل عدنان في األشهر األخيرة ،دون مشاركتها
في افتتاح معرضين استعاديين لها ،كرّ سا اسمها في
المشهد التشكيلي العالمي الراهن ،األول في متحف
غوغنهايم العريق في نيويورك ،والثاني في مركز
بومبيدو الشهير (فرع ميتز) .وبينما كانت الصحافة
واألوساط الفنية تحتفل بهذين الحدثين الكبيرين،
أسلمت الشاعرة والرسامة روحها في منزلها الباريسي،
وكانت إلى جانبها رفيقة عمرها الرسامة سيمون فتال.
عندما أثقل المرض عليها في األسابيع األخيرة كانت
تلحّ على طبيبها الفرنسي قائلة له“ :اجعلني أغيب”،
وكان الطبيب عاجز ًا تمام ًا عن منحها “قربانة” الموت
الرحيم ،وهي التي كانت تفيض روحها حياة وشعر ًا
وفناً ،بينما ينحدر جسدها في هاوية األوجاع المبرحة،
خائن ًا رغبتها في الرسم التي ظلت تساورها حتى الرمق
األخير.

رحلت �إيتيل عدنان عن  96عام ًا ،ق�ضت ردح ًا كبري ًا منها،
م�أخ ��وذ ًة بهم ��وم ال�شع ��ر والف ��ن والثقافة وااللت ��زام ،بل

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

و»الن�ضال» ،ولكن يف مفهومه الإن�ساين� ،أو «الإن�سانوي»
ال�شامل ،املثايل والطوباوي .ويذكر �أ�صدقا�ؤها وقرا�ؤها
كيف �أنها عندما بد�أت اعتناق الإجنليزية بعد انتقالها �إىل
�أم�ي�ركا كتب ��ت ق�صي ��دة يف ه ��ذه اللغة ،عن ح ��رب فيتنام،
و�أعلن ��ت فيها رف�ضها هذه احلرب وك�أنها واحد من �شعراء
الرف� ��ض �أو �شعراء مدر�س ��ة «بيت جرناي�ش�ي�ن» ال�شهرية.
كان ��ت �إيتي ��ل مواطن ��ة م ��ن الع ��امل ،يف كل ما تعن ��ي هذه
ال�صفة من معاين االنفتاح والتثاقف والتعدد.
كانت لبناني ��ة املولد� ،سوري ��ة الأب ،يونانية الأم ،عربية،
فرن�سي ��ة و�أمريكية ...وبدت يف الوقت نف�سه ك�أنها تنتمي
�إىل ال�شع ��وب امل�ضطه ��دة م ��ن الهنود احلم ��ر الذين كتبت
ع ��ن ق�ضيته ��م ،ف� ��إىل ال�شع ��ب الفيتنام ��ي ال ��ذي ناه�ضت
احل ��رب التي �شنت �ض ��ده� ،إىل اجلزائريني الذين خا�ضوا
ح ��رب التحري ��ر القا�سية �ض ��د اال�ستعم ��ار الفرن�سي� ،إىل
الفل�سطيني�ي�ن الذي ��ن احتل ��ت �إ�سرائيل �أر�ضه ��م ،وعانوا
اال�ضطه ��اد عل ��ى مر�أى من الع ��امل ،ف� ��إىل العراقيني الذين
دم ��رت احل ��رب وطنه ��م ،واجتاح ��ت �أر�ضه ��م الق ��وات
الأمريكية ...ناهيك مبوقفه ��ا الراف�ض للحرب الأهلية يف
لبن ��ان ،الت ��ي دفعته ��ا �إىل هجره ،بع ��د �أن كان ��ت قد عادت
�إلي ��ه ع ��ام  ،1972لت�ش ��ارك يف حياته الثقافي ��ة ونه�ضته
احلداثية التي كانت قد انطلقت يف ال�ستينيات.
ولئن كانت �إيتيل متعددة اجلذور واللغات و”الهويات”،
فه ��ي لبث ��ت �إيتي ��ل ال�شاع ��رة والر�سامة ،الت ��ي تنتمي �إىل
الإن�ساني ��ة م ��ن غ�ي�ر �أن يحرجه ��ا ه ��ذا االنتم ��اء املفتوح،
وطنها اللغ ��ة التي تخاطب بها من يقر�ؤه ��ا بالفرن�سية �أو
الإجنليزي ��ة� ،أو يف العربي ��ة التي ترج ��م الكثري من كتبها
وق�صائده ��ا �إليها �أو يف اللغات الأخ ��رى .حتى يف الر�سم
ب ��دت لوحاتها تفي� ��ض بروحانية ال�شرق ون ��ور املتو�سط
وزرق ��ة بح ��ره و�سمائ ��ه ومالم ��ح احلداث ��ة الأوروبي ��ة
والأمريكي ��ة ،م ��ا جعل فنه ��ا عاملي ًا بقدر جت ��ذره يف �أر�ض
ال�ش ��رق واملتو�سط .ولعل ه ��ذا التفرد الفن ��ي هو ما جعل
املتاحف الكبرية تفتح �أبوابها لأعمالها البديعة.

الهوية المتعددة

ولئ ��ن ول ��دت �إيتي ��ل يف لبن ��ان يف بيت ال يجي ��د العربية،
وال يتكل ��م به ��ا �إال ن ��ادر ًا ،فه ��ي �أعلن ��ت عندم ��ا اكت�ش ��ف
دعوته ��ا الفني ��ة �أنها “�سرت�سم بالعربي ��ة” ،بعد �أن عجزت
ع ��ن الكتابة به ��ا .والده ��ا ال�س ��وري امل�سل ��م ،كان �ضابط ًا
يف اجلي� ��ش العثم ��اين يتحدث الرتكي ��ة ،و�أمه ��ا يوناينة
�أرثوذك�سي ��ة تتكلم اللغة اليونانية ،وقد �سجال ابنتهما يف
مدر�س ��ة كاثوليكية فرن�سية تابعة لأحد الأديرة ،ف�أ�صبحت
الفرن�سي ��ة لغتها الثالثة والأ�سا�سية بع ��د �إجادتها الرتكية
واليوناني ��ة ،ثم تعلمت الإجنليزي ��ة والأملانية ،حتى غدت
�سليل ��ة هذه اللغات املختلف ��ة كل االختالف التي ت�ضج يف
ر�أ�سها ووجدانها ،مبا حتمل من جذور �إثنية وح�ضارية.
وق ��د تطرق ��ت �إيتي ��ل �إىل تعدده ��ا اللغ ��وي ه ��ذا يف مقالة
مهمة عنوانها “الكتابة بلغ ��ة �أجنبية” ،و�أ�شارت فيها �إىل
بدايتها يف كتابة ال�شعر بالفرن�سية يف الدير الكاثوليكي،
و�إىل حماول ��ة والده ��ا تعليمه ��ا الكتابة باخل ��ط العربي.
وتذك ��ر كيف �أنها تعلق ��ت باخلط العربي من دون �أن جتيد
اللغ ��ة ،وكي ��ف �أنه ��ا وج ��دت ذاته ��ا احلقيقي ��ة يف بريوت
الغريب ��ة عن ع ��امل �أبيها و�أمه ��ا ،هذه املدين ��ة التي �شهدت
فيها “عا�صفة �صغرية” من لغات وحروب ورغبات.
�أول ما قر�أت لإيتيل عدنان ديوان عنوانه “خم�س حوا�س
مل ��وت واحد” ،ترجمه �إىل العربي ��ة ال�شاعر الرائد يو�سف
اخل ��ال ،م�ؤ�س� ��س جمل ��ة “�شع ��ر” ،و�أ�صدره ع ��ام 1973
عن “غال�ي�ري وان” ال ��ذي كان ميلكه ،مع ر�س ��وم للفنانة
�سيم ��ون فتال .وكان ه ��ذا الديوان مبثاب ��ة اكت�شاف فع ًال،
ال �سيم ��ا �أن الق�صي ��دة التي ي�ضمها تختل ��ف كل االختالف
عن �شعر اخلال ،وتخرج عن ذائقته ال�شعرية ،وعن ر�ؤيته
�إىل الف ��ن ال�شع ��ري ،وهو ال ��ذي د�أب على ترجم ��ة �إليوت
وازرا باون ��د وروبرت فرو�س ��ت ،و�سواهم م ��ن ال�شعراء
الأنغلو�ساك�سوني�ي�ن احلداثي�ي�ن “املحافظ�ي�ن” .فه ��ذه
الق�صي ��دة تنتم ��ي بروحها ولغته ��ا �إىل ال�شع ��ر الأمريكي
احلدي ��ث واحلدي ��ث ج ��د ًا ال ��ذي وا�ص ��ل م�س ��ار �شع ��راء
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“بيت جرناي�ش�ي�ن”� ،أو “مدر�سة نيوي ��ورك ال�شعرية”.
وب ��دت ترجمت ��ه جميلة ج ��د ًا على الرغم م ��ن �أن الق�صيدة
تتمثل خريط ��ة �شعرية جديدة ،وحتف ��ل ب�أ�سماء وحاالت
ومعامل غري م�ألوف ��ة عربي ًا ،ومنها مث ًال :ا�سم جيم�س دين
وبوب ديالن و�شح�صي ��ة الهندي الأحمر ومارلني مونرو
والبولي� ��س وما�سح الأحذية والدراج ��ة و�صالة ال�سينما،
و�سواه ��ا .وكان اخل ��ال ق ��د طل ��ب �سابق� � ًا م ��ن ال�شاع ��ر
العراق ��ي �سركون بول�ص �أن يختار ق�صائد لإيتيل عدنان،
ويرتجمها لين�شره ��ا يف جملة “�شعر” .وميكن القول �إن
بول� ��ص هو �أول من ترجم �شع ��ر عدنان الإجنليزي طبع ًا،
ولي�س الفرن�سي.
بع ��د هذا الدي ��وان رحت �أبحث عن �شع ��ر �إيتيل ،ووجدت
بع�ض الدواوين بالفرن�سي ��ة وبع�ض الرتجمات العربية،
وهي غ�ي�ر قليلة .وقد �أ�سهم يف ترجم ��ة �أعمالها ال�شعرية
والنرثي ��ة يف كت ��ب :ف ��واز طرابل�س ��ي وعاب ��د عازري ��ه
و�شوق ��ي عبدالأمري وخالد النج ��ار وفايز مل�ص و�سعدي
يو�س ��ف وجريوم �شاهني ودانيال �صالح و�أوديت خليفة.
وق ��د ترجم له ��ا كاتب ه ��ذه ال�سطور ق�صيدت�ي�ن طويلتني
هم ��ا “لي ��ل” و”ف�ص ��ول”� ،صدرت ��ا يف كتاب�ي�ن ع ��ن دار
غالريي �ألي�س مغبغب� ،ضمن م�شروع �سوف ي�شمل ثالثة
دواوي ��ن �أخرى .عطف ًا على ما ن�شر لها من ق�صائد متفرقة
يف املجالت وال�صح ��ف ترجمها :عي�سى خملوف و�شربل
داغر و�صباح اخلراط زوين وجمانة حداد وعقل العويط
و�إ�سكندر حب�ش وعلي مزهر ،و�سواهم.
غ�ي�ر �أنن ��ي كلما ق ��ر�أت �شعر �إيتي ��ل عدنان �أ�شع ��ر بحاجة
�إىل �أن �أق ��ر�أ مزي ��د ًا منه ،والذي ي�صع ��ب احل�صول عليه.
�إنها امل�شكلة التي تواجه ق ��ارئ ال�شاعرة الكبرية املتمثلة
يف “تبع�ث�ر” دواوينه ��ا وق�صائده ��ا ب�ي�ن الفرن�سي ��ة
والإجنليزي ��ة والرتجمات العربية ،ب ��ل هي عدم خ�ضوع
الدواوي ��ن لتوثي ��ق كرونولوج ��ي وتاريخ ��ي يك�شف عن
تواريخ �صدورها واحد ًا تلو �آخر .هذا “التبعرث” يحول
دوم� � ًا دون قراءة �أعماله ��ا قراءة �شامل ��ة ومنهجية .حتى
ال�شاع ��رة نف�سها مل تكن تذكر بالتف�صيل ما كتبت من �شعر
ون�صو� ��ص ومقاالت ،ال �سيم ��ا يف مرحلة بريوت وعملها
يف جري ��دة “ال�صف ��ا” الفرنكوفونية .ولع ��ل �أول مبادرة
يج ��ب الأخذ به ��ا بعد رحيلها ،ه ��ي جمع �أعماله ��ا الكاملة
جمع� � ًا توثيقي� � ًا وكرونولوجي� � ًا ،ومل �شم ��ل ق�صائدها يف
اللغ ��ات الثالث .فهذه ال�شاع ��رة الكبرية خلقت لغة خا�صة
بها و�أ�سالي ��ب تختلف باختالف زم ��ن الق�صائد و�أمكنتها
وق�ضاياه ��ا ،عطف ًا عل ��ى �سربها �آفاق ًا غ�ي�ر م�ألوفة� ،سواء
يف ال�شع ��ر الفرن�سي والأنغلو�ساك�سوين .عاملها ال�شعري
وا�س ��ع ،وال ميك ��ن الإحاط ��ة ب ��ه ب�سهول ��ة ،وم�ص ��ادره
متع ��ددة ،مث ��ل تع ��دد �شخ�صي ��ة ال�شاع ��رة نف�سه ��ا وتعدد
معاجمها وحقولها.

تفضل الموج على البحر
قصيدة ّ

حسين بن حمزة

الرسامة الرائدة

�إال �أن ال ��كالم ع ��ن �شع ��ر �إيتي ��ل عدنان ال يكتم ��ل من دون
التطرق �إىل عاملها الت�شكيلي والفني الغني واملتعدد �أي�ض ًا
يف الأ�سالي ��ب والتقنين ��ات والف�ض ��اءات .فه ��ذه الر�سامة
الت ��ي تتمتع ب�شه ��رة عاملي ��ة فر�ضت وجوده ��ا بجماليات
فنه ��ا وخف ��ة �أ�شكالها و�ألوانه ��ا وبداهة عفويته ��ا املبدعة
وتلقائي ��ة رغبتها التعبريي ��ة ،كما ي�شري الناق ��د الفرن�سي
مي�شال بودو�سون يف درا�سة له عنها .ويتوقف �أمام تعدد
عنا�صره ��ا الفنية الت ��ي ترتاوح بني اللوح ��ات والر�سوم
والر�س ��م باحل�ب�ر الهن ��دي والن�سيج املط ��رز واخلزفيات
وفن اخلط والكتب الأكورديون (ليبوريللو).
وك ��م يعرب العنوان الذي اختاره مرك ��ز بومبيدو – ميتز
للمعر� ��ض اال�ستع ��ادي لإيت ��ل عدن ��ان ،وه ��و “�أن �أكت ��ب
يعن ��ي �أن �أر�سم” عن ف ��رادة جتربتها اجلامعة بني الر�سم
وال�شعر .ف�إيت ��ل �شاعرة الر�سم ،ور�سام ��ة ال�شعر �إذا جاز
القول ،وعاملها الذي يفي� ��ض بالألوان امل�شرقة واملتفجرة
بلطاف ��ة وعذوبة و�شفافية هو �شبيه بعاملها ال�شعري الذي
يحف ��ل بال�صور وامل�شاهد والأ�ص ��داء والأنوار الداخلية.
يق ��ول الناق ��د الفرن�س ��ي بود�سون“ :ما يج ��ذب العني يف
لوح ��ات �إيتي ��ل عدن ��ان قبل كل �ش ��يء هو ال�س ��رور ،ال بل
�سعادة الت�أمل� .إال �أن هذه الب�ساطة املطبوعة بالفرح التي
تتك�ش ��ف عن هذا االنطب ��اع الأول ،لن يكتمل معناها ،ولن
ترتك ب�صمة فينا� ،إال �إذا وجهنا انتباهنا من ثم �إىل تنوع
�شخ�صيته ��ا وعمقه ��ا وحيويته ��ا” .ويتح ��دث الناق ��د عن
تالق ��ي “عمل اليد وعمل ال ��روح ،يف لوحاتها ،على غرار
احلرك ��ة والكلم ��ة اللت�ي�ن �أ�صبحت ��ا حمط النظ ��ر” .وهنا
نتذك ��ر ما قالته �إيتيل�“ :أرى لأر�س ��م ،و�أر�سم لأرى� ...إن
الر�سم يع�ب�ر عن مكاين ال�سعيد ،ذلك ال ��ذي ي�شكل واحد ًا
مع الكون».

عن �صحيفة االندبندت عربية
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ن ��كاد ال جند جترب ��ة �شعرية �شبيه ��ة بتجربة �إيتل عدن ��ان يف �شعرنا احلديث .ال
نع ��رف �أ�ص ًال �إن كان جمدي ًا البحث عن مو�ضع ومكانة حمدّدين ل�شاعرة مل تكتب
املتفردة
تنتم هذه ال�شاعرة ِ ّ
بلغتنا ،ومل تكرتث لت�صنيفاتنا ال�شعرية والنقدية .مل ِ
�ار �أو ح�سا�سي ��ة �شعري ��ة م�شرتكة .اخت ��ارت الفرن�سي ��ة يف البداية،
جلي � ٍ�ل �أو تي � ٍ
ولك ��ن م ��ن دون �أن يُخ�ضعها ذلك لتم ُّزقات مل َّفقة وغ�ي�ر مثمرة على �صعيد الهوية
ال�شخ�صي ��ة وال�شعرية .بطريقة ما ،خ َّل�صتها الكتاب ��ة بالفرن�سية من املا�ضي غري
ومزاج عربي خا�ص ،لكنها
املرن للجملة العربية .مل تعد حمتاجة �إىل نربة ذاتية
ٍ
ـــــ يف الوقت نف�سه ـــــ مل ت�صبح �شاعرة فرنكوفونية.
أثقال عديدة
ح�ي�ن انتقلت �إىل الكتاب ��ة بالإنكليزية ،بدا �أنه ��ا حتررت نهائي ًا م ��ن � ٍ
و�ص ��ار يف ا�ستطاعتها �أن حت ِ ّلق ،خفيفة وطازج ��ة ،ب�أجنحة مبتكرة من التجربة
والعي� ��ش وجري ��ان الزم ��ن و�أ�سئلة احلي ��اة والكون .حت� � ُّر ُر جترب ��ة �إيتل عدنان
�أبعده ��ا عن �سجاالتن ��ا ال�شعرية املحلية .نح� � ُّ�س �أن �إقامتها يف اخل ��ارج وتن ّقلها
َ
ومواطنة
الدائم بني باري�س و�س ��ان فران�سي�سكو وبريوت منحاها هوية هجينة
كونية .هذا ال يعني �أن �إيتل عدنان مل ت�شاركنا م�آ�سينا و�آالمنا و�أ�سئلتنا احلارقة.
الق�صد �أن املحلي والعربي ذابا يف منطق �أو�سع و�أكرث �إن�سانية.
نتذك ��ر �أنها كانت موجودة وبعيدة يف �آن واحد� .صحيح �أن اللغة �صنعت م�سافة
�إ�ضافي ��ة بيننا وبينها� ،إلاّ �أننا قر�أنا له ��ا ق�صائد ون�صو�ص ًا مرتجمة يف «مواقف»
مذاق غري � ٍ�ب يُكتب خارج
و«الكرم ��ل» و«ملح ��ق النهار» .وعرفنا �أن ثم ��ة ن�ص ًا ذا ٍ
�أجنداتنا ال�شعري ��ة الدارجة .مع مرور الوقت� ،صدرت معظ ��م �أعمالها بالعربية،
ولك ��ن طريق ��ة �إ�صغائن ��ا �إىل �أعمالها مل تتغ�ي�ر يف اجلوهر� .ص ��ار يف �إمكاننا �أن
نك � ِ ّ�ون وجهة نظر �صائب ��ة و�شاملة عن منجزها ،ولكن مع �إبق ��اء هذا املنجز على
ح ��دة .الواق ��ع �أن خ�صو�صية هذا املنج ��ز مت�أتية من عوامل ��ه وعنا�صره الداخلية

�أي�ض� � ًا ،ال م ��ن معاملتن ��ا له فقط .نق ��ر�أ �صاحب ��ة «جتلي ��ات ال�سفر» ،فنح� ��س �أننا
بلج ِم �أي مقارنة بينها وبني ما اعتدناه من جتارب عربية �أخرى.
مطالبون ْ
منذ البداية ،مالت �إيتل عدنان �إىل كتابة مفتوحة على ف�ضاءات ومناخات متعددة.
يف الـ  19من عمرها� ،أجنزت ق�صيدة طويلة بعنوان «كتاب البحر» ،متخل�ص ًة من
الأقفا�ص ال�ضيقة للبوح الذاتي التقليدي الذي يقع فيه معظم املبتدئني.
بح�س ��ب تلك الق�صي ��دة املبك ��رة ،كان «البحر �أنثى ف ��وق ركبتي الفج ��ر» .البداية
تع�سف الذات منحتها َن َف َ�س ًا �شعري ًا طوي ًال ،وقدر ًة على �إدخال عنا�صر
املتفلتة من ُّ
ومكونات متنافرة �إىل ق�صيدتها .هكذا �صار يف ا�ستطاعتها �أن تكتب« :الذكرياتُ
�أكالي ��ل ال ج ��دوى منها /مل تبع ��ث �أبد ًا /ميت ًا من الق�ب�ر»� ،أو �أن تعود �إىل م�شاغل
الذات ،ولك ��ن بالنربة النا�ضجة وال�شا�سعة نف�سه ��ا�« :أم�ضيتُ عمري و�أنا �أ�صنع
لنف�س ��ي �أقنع ًة /و�أن�سجُ لنف�سي دروع ًا من الأ�سالك ال�شائكة /لكنني كما العقرب/
ل�سعتُ من �أح ُبّهم».
ثمة نكهة كونية يف �شعر �إيتل عدنان .ك�أن الكتابة متتزج هنا مع ت�أمالت فل�سفية
ومناخات خمتلفة.
متح�صلة من حي ��اةٍ معي�شة يف �أمكن ��ة
�ات �شخ�صي ��ة
ٍ
وخال�ص � ٍ
ِّ
املن�صات التي ت�سم ��ح بكتابة رحبة وغ�ي�ر خا�ضعة لبنية
ال�سف ��ر هن ��ا هو �إح ��دى َّ
خيطي ��ة ب�سيط ��ة .الع ��امل املعا�ص ��ر حا�ضر بق ��وة ل ��دى �صاحبة «رحل ��ة �إىل جبل
متلبايي� ��س» .الروح النرثي ��ة لق�صيدتها قادرة على تطوي ��ع مو�ضوعات وق�ضايا
كب�ي�رة ومبا�شرة من دون �أن ي�سيء ذلك �إىل ال�سويّة ال�شعرية .لنقر�أ« :يتحدثون
عن احلرية /يربّون قططهم طعام ًا للكالب /ويقتلون احليتان /ليطعموا القطط/
يبكون على ال�صينيني /لأن الهنود احلمر /قد انقر�ضوا هنا».
يف املقاب ��ل ،حت�ض ��ر ب�ي�روت وفل�سط�ي�ن وبغ ��داد« :كن ��ت �أ�ستطيع الذه ��اب �إىل
املقه ��ى املج ��اور� /أت�أمل الربد وهو ين�س � ّ�ل �إىل اخلارج /بينما �أنع ��م بالدفء� ،أو
حتى مبمار�سة احل ��ب /بيد �أنّ القنابل كانت تنهمر على بغداد» .يُعيدنا املقطعان
ال�سابق ��ان �إىل فك ��رة الن�ب�رة غ�ي�ر املحكومة ب�ش ��روط م�سبق ��ة ،الت ��ي ت�سمح لنا
بالعث ��ور عل ��ى ممتلكات �شعري ��ة متنوعة يف جترب ��ة �إيتل عدن ��ان املفتوحة على
ت�أثريات خمتلفة.
ال�شاعرة لي�ست م�ستقيلة من تراجيديا الكوكب الذي تعي�ش فيه ،ولكنها ال ت�سمح
للأ�سئل ��ة الكونية ب�إف�ساد رهافة �شعرها .هكذا ،نقر�أ �صور ًا م�شعة وم�ضغوطة يف
�سطر واحد ،ك�أن تقول« :كل امر�أةٍ عذرا ُء �إىل الأبد»� ،أو «� ِ ّ
املوج على البحر»،
أف�ضل َ
ٍ
مكونات �أكرث تعقي ��د ًا« :مثل فتاةٍ تع ّر�ضت لل�ضرب /كانت
و�ص ��ور ًا م�صنوعة من
ٍ
�أوراق الزيزفونة ترتع�ش /و�أغ�صانها جتف ُل كح�صان».

عن موقع جهة ال�شعر
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إيتيل عدنان  :ربيع غير متوقع
ترجمة :رجاء الطالبي

(كنت طفلة مشاغبة وبقيت شخصا كثري
الحركة .مبجرد ما أدخل بيتا أذهب
فورا إىل النوافذ)
ولدت إيتيل عدنان يف  24فرباير
 1925يف بريوت ،كانت االبنة الوحيدة
ألرسة خربت الحرب واملنفى  « .كنت
أتساءل دامئا كيف لنظام هش كجسم
اإلنسان ،كيف له أن يتحمل كل هذه
االنقالبات املتواترة التي عرفها الرشق
األوسط العريب والذي مازال يعاين
منها حتى اآلن».

كان �أبوها �سوريا « �ضابطا من رتبة �أعلى يف االمرباطورية
العثمانية» وكانت �أمها يونانية من �سمرينا .فقدت �أ�سرتها
كل �ش ��يء -احرتق ��ت �سمرينا(�أزم�ي�ر) �سن ��ة ،1922
وقبل ذل ��ك ب�سن ��وات تعر�ض ��ت االمرباطوري ��ة العثمانية
للتف ��كك .كان حمتم ��ا عليه ��م �أن يتخ ��ذوا من لبن ��ان منفى
له ��م« ،بلد ال�سح ��ر واجلمال» « .كانت ال�شم� ��س �شيئا قويا
خ�ل�ال طفولتي بب�ي�روت .مبا �أنني كن ��ت االبنة الوحيدة،
كان الع ��امل الذي يحي ��ط بي ميتلك �أهمي ��ة كربى وخا�صة
ال�شم� ��س ،لأنها كانت حا�ضرة بقوة هن ��اك ،وكانت املدينة
تت�ش ��كل م ��ن بي ��وت منخف�ضة ،ثالث ��ة �أدوار عل ��ى الأكرث.
كن ��ت �أهت ��م بالظ�ل�ال كذل ��ك� .أتذكر �أنن ��ي كنت �أح ��اول �أن
�أنظر لل�شم�س مبا�ش ��رة وكان هذا يحرق عيني ويعميني.
« كان �أبوه ��ا �آ�ص ��اف ق ��ادري م�سلما يتكل ��م الرتكية (ويف
بع� ��ض الأحي ��ان العربي ��ة) معها؛ وكان ��ت �أمه ��ا روز ليليا
(ليل ��ي) كاثوليكي ��ة تتح ��دث باليوناني ��ة معه ��ا ،كان الأب
والأم يتوا�ص�ل�ان كتاب ��ة بينهم ��ا باللغ ��ة الفرن�سية  « .كان
�أبي و�أمي متوافقان  ،يجمعهما ماهو تاريخي وتراجيدي
(…) م�شرتكهم ��ا ذاكرة �أح ��داث (…) و�أ�شياء وحلظات
ه ��ي الأك�ث�ر �سع ��ادة يف حياتهم ��ا والتي كان ��ت توجد يف
املا�ضي.
يف كتابه ��ا « �سفر ،ح ��رب ،منفى» الذي ن�ش ��ر و(ترجم �إىل
الإجنليزي ��ة) م ��ن قبل باتري� ��س كوتن�س�ي�ن (امل�س�ؤول عن
من�ش ��ورات ، L’échoppeكتب ��ت �إيتيل عدن ��ان« :ع�شت
من ��ذ طفولتي وقد انحف ��ر يف وعي ��ي �أن املنفى اجلغرايف
لي� ��س �سوى �إطار ملنف ��ى �أعمق والذ ال منل ��ك حياله �شيئا.
يف �سن الع�شرين �أو �أكرث قليال  ،بعد نهاية احلرب العاملية
الثاني ��ة� ،سافرت �إىل باري�س من �أج ��ل درا�سة الفل�سفة يف
ال�سورب ��ون« .كن ��ت ع�صفورا يطري خ ��ارج قف�صه ويرغب
يف �أن يذه ��ب بعي ��دا ب ��دون وجهة» .ث ��م تابع ��ت درا�ستها
بجامع ��ة بريكل ��ي وهارف ��ارد يف كاليفورني ��ا حيث ق�ضت
�أط ��ول مدة من حياتها هن ��اك .مل ت�شكل هذه القطيعة التي
تبدو جذرية ،منفى ،بل كانت مغامرة« .قررت �أن �أمنحني
م�ص�ي�را مل يتم �إع ��داده م�سبقا»  ،ثم �أ�صبح ��ت مدر�سة يف
نهاي ��ة اخلم�سيني ��ات من الق ��رن املا�ضي بالق ��رب من �سان
فران�سي�سك ��و .ثم �إنه ��ا ال�ستينيات «الت ��ي �أنتجتها الثورة
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الثقافي ��ة العاملي ��ة»� « .أتذك ��ر كم ��ا ل ��و كان ��ت ف�ت�رة زمنية
�أ�صبحت فيه ��ا �أمريكية ب�شكل مكث ��ف ،وعربية �أكرث ،على
اعتب ��ار الت�ص ��ور اجلديد ال ��ذي امتلكته حينه ��ا من خليج
�سان فران�سي�سكو �إىل العامل العربي ».
يف خامت ��ة كتابها « هاج�س» الذي �ص ��در �سنة  2015عن
رواق لولونغ ،الحظ جون فرمي ��ون (جعلني هذا الرواق
للعر� ��ض �أكت�ش ��ف �إيتيل عدن ��ان� ،شاع ��رة ور�سامة والتي
غاب ��ت عني �أعمالها حتى معر�ضه ��ا الأول يف هذا الرواق،
ويف نف� ��س ال�سن ��ة) �أن �إيتي ��ل عدنان بعد �أن ب ��د�أت تكتب
باللغ ��ة الفرن�سي ��ة انقلبت عنه ��ا ب�سبب ح ��رب فرن�سا على
اجلزائر� ،أنكرت �أن تكون لغة اجلالد لغتها التي تكتب بها.
لذل ��ك اختارت لغة الت�شكي ��ل ال�صامتة .بعد ب�ضع �سنوات،
ت�ضام ًن ��ا م ��ع ح ��ركات االحتج ��اج الأمريكي ��ة �ض ��د حرب
فيتن ��ام ،اخت ��ارت �أن تكتب بالإجنليزي ��ة وت�صبح �شاعرة
�أمريكي ��ة« .وجلت اللغ ��ة الإجنليزية كم�ستك�شف ��ة ،وُلدت
كل كلم ��ة و�صوبت الأفعال كال�سه ��ام  /ميكننا �سرد �أماكن
املنف ��ى ،حت ��ى �آخ ��ر مفارقة (ولك ��ن رمب ��ا ال) :يف باري�س
حي ��ث تعي�ش اليوم  ،حمظورة من ال�سفر لأ�سباب �صحية.
بالإ�ضاف ��ة �إىل متوالي ��ات خمتلف ��ة من الع ��ودة �إىل وطنها
(كان ��ت �صحفي ��ة يف ب�ي�روت يف ال�سبعيني ��ات) .دعون ��ا
نالحظ يف متري ��ر عناوين كتاباته ��ا الأوىل املن�شورة يف
فرن�س ��ا Jébu :تليه ��ا «جحيم قطار ب�ي�روت ال�سريع»� ،أو
«يوم القيامة العربي».
يف كتابه ��ا «ربي ��ع غ�ي�ر متوق ��ع» ،عنوان جمي ��ل ملجموعة
م ��ن املقابالت ن�ش ��ره رواق لولون ��غ ،ميكننا �أن نق ��ر�أ (�أو
ن�سم ��ع �صوت � )..إيتيل عدن ��ان تهم�س يف �أذننا :اليحتاج
ال�شعر لأن يكون �سيا�سيا يف مو�ضوعاته .لي�س املو�ضوع
ه ��و امله ��م ،لك ��ن الطريق ��ة الت ��ي مت ��ت به ��ا �صياغ ��ة ه ��ذا
املو�ضوع(…) �سيان �أن تكتب عن الوردة �أو عن الق�ضية
الفل�سطيني ��ة ف�أنت تكتب الق�صيدة يف كلتا احلالتني .كيف
ذل ��ك؟ �إنه يهمك وحدك  ،كما يه ��م القارئ…مبعنى ما ،كل
ماتكت ��ب عنه هو �سيا�س ��ي (…)كل ما نقوم به يتفاعل مع
الع ��امل  ،حت ��ى بطريقة ه�ش ��ة وغري مرئي ��ة ،ولكنه ي�ساهم
يف التح ��ول العام للعامل .وبه ��ذا املعنى ،ف�إن غ�سل اليدين
ه ��و � ً
أي�ضا حدث من �أحداث الك ��ون .و�أثناء املقابلة نف�سها

(ع ��ام  2015م ��ع روا زينات ��ي) :نح ��ن يف زم ��ن تقطي ��ع
ال�شع ��ر و�سلخ ��ه ،وتقزميه؛ و�أ�صبح م ��ن الطبيعي جتنب
�أي تطور.
ُن�شر ه ��ذان الكتابان («ربيع غري متوق ��ع « ،و»�سفر حرب،
ومنفى») مبنا�سبة تنظيم معر�ض رئي�سي جديد يف �صالة
العر� ��ض  ، Lelong & cويرك ��ز ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي عل ��ى
( Leporellosيرج ��ع تاريخ ��ه الأول �إىل ع ��ام )1961
 /لوح ��ات لإيتي ��ل عدن ��ان هي ب�ش ��كل عام ب�سيط ��ة للغاية
 ،و�شكلي ��ة ،ودائ ًم ��ا دقيق ��ة ج� �دًا مثل من يتب ��ع حد�سه� .أن
تعم ��ل ،كما يقول هرني مي�ش ��و ،كو�سيط :بني طرق النوم
وط ��رق اليقظة ،ميكن �أن يعط ��ي هذا نتائج جيدة عندما ال
تغ�ش .يكفي �أن ننظر ،ويكفي �أن ن�سمع ،ويكفي �أن نراعي
حوا�سن ��ا :التغ� ��ش �إيتي ��ل عدنان مطلق ��ا« .ال�أعم ��ل ك�أنني
ن�ص ��ف يقظ ��ى �أو ن�ص ��ف نائمة ،ب ��ل �إن روح ��ي منخرطة
يف تركيزه ��ا �إىل �أبع ��د احلدود .من ال�ض ��روري �أن ت�ؤمن
بغرائزك»� .شرعت �إيتيل عدنان يف الر�سم يف وقت مت�أخر
م ��ن حياتها  ،عندما لوحظ عليها �أنه ال معنى لها �أن تدر�س
الفل�سف ��ة واجلمالي ��ات دون �أن جت ��رب �أن تر�س ��م« .فج�أة
متكن ��ت م ��ن فع ��ل �ش ��يء ب�أ�صابع ��ي الع�ش ��رة .البا�ستيل.
الر�سوم ��ات .ر�س ��م الزيتي ��ات ب�سك�ي�ن� .أوال عل ��ى الورق.
وغال ًب ��ا يف �شكل �صغري ويتم �إبداع ��ه ب�شكل عام يف نف�س
اليوم .ن�شاط قامت به ب�سرية وبقي جمهوال لوقت طويل.
ولك ��ن مع اقرتابها من �سن الت�سعني  ،فتحت م�شاركتها يف
معر� ��ض دوكومنت ��ا  13يف ع ��ام � 2012أخ�ي ً�را الأبواب
�أم ��ام االع�ت�راف ال ��دويل املت�أخر (وم ��ن هنا ج ��اء عنوان
ه ��ذه املجموعة :ربيع غ�ي�ر متوقع)« .ي�أخ ��ذ �ضلعها قفزة
كب�ي�رة �إىل الأمام يف �سن – �ساخ ��رة – مل تعد قادرة على
�إنف ��اق ه ��ذا الربح املفاج ��ئ وغ�ي�ر املتوقع .ن�ش ��رت بهذه
ن�صا (ترجم ��ه �إىل الفرن�سي ��ة باتري�س كوتن�سن
املنا�سب ��ة ً
يف  )Lelongبعن ��وان «الثم ��ن الذي ال نري ��د دفعه مقابل
احلب» .قالت الح ًقا« :لقد كان لدي دائمًا �شاغالن� .أحدهما
هو احل ��ب ،وف�شل احل ��ب ب�سب ��ب �أ�شياء كث�ي�رة � ،إن �أول
�شخ� ��ص حتبه ح ًقا يطاردك �إىل الأبد .وال�شاغل الآخر هو
حب ��ي للطبيعة وحاجتي لها .كل ه ��ذا يدفعني �إىل الأمام.
و� ً
أي�ضا :عدم ر�ؤية الأنهار هي طريقة �أخرى للموت (…)
ال �أع ��رف متى كتبت ذلك ،لك ��ن هذا �صحيح جدًا … بدون
البحر �أو املحيط �أو نهر قريب � ،أنا مثل نبات يحت�ضر».
يف ع ��ام  1990قام ��ت �إيتيل عدنان بن�س ��خ الن�ص الكامل
لكتاب ، Mezza Voceلآن -ماري �ألبيا�ش ،على مطوية
 )…( .leporelloث ��م �أجن ��زت مطوي ��ة �أخ ��رى بن� ��ص
لكل ��ود رويي ��ه جورنو .كم ��ا كتب جان فرمي ��ون يف كتابه
«كتابة الأ�شكال ال�صادر �سنة  .2017وفرميون هو نف�سه
�شاع ��ر وخب�ي�ر يف ال�شع ��ر املعا�ص ��ر  ،ويطل ��ق علي ��ه ا�سم
«ال�شاع ��ر الب�ص ��ري» –  .لأن ت�شكيله ��ا م�سك ��ون بال�شعر،
حتى لو كان «الت�شكي ��ل وال�شعر بالن�سبة لها �شكلني فنيني
خمتلفني (…) مينحني اللون فرحا ال متنحه يل الكلمات
يف حد ذاتها� .أنا ال �أكتب من �أجل فرح ا�ستخدام الكلمات،
ولكن من �أجل احلاجة �إىل القول .بينما الر�سم هو �سعادة
ح�سي ��ة فوري ��ة» .لي� ��س من ال�سه ��ل احلديث ع ��ن لوحاتها
الزيتي ��ة ،ع ��ن ر�سوماته ��ا ،ونقو�شاته ��ا ،والت ��ي ميك ��ن
اعتباره ��ا كر�سوم ��ات وكتجري ��د يف نف�س الوق ��ت ،لي�س
لأنها تت�أرجح بينهما  ،ولكن لأن �سعيها للحرية ،من ناحية
ال�شكل ،هو املهيم ��ن ..تتجاوز الت�صنيفات ب�أب�سط طريقة
ممكن ��ة و�أكرثه ��ا جذري ��ة .مل تك ��د مت�سك بالفر�ش ��اة حتى
متكن ��ت م ��ن ت�شكيل م�ساح ��ة مفتوحة وا�سع ��ة� )…( .إنه
�سط ��ح يظهر فيه فج�أة تقاربات �أو اختالفات �أو مواجهات
�أو ت ��زاوج من الأ�شكال � ،أو تعليق � ،أو �آفاق � ،أو تالل � ،أو
�سماء � ،أو كثبان � ،أو رمبا بحريات �أو م�ساحات من املياه
� ،أو �شمو� ��س � ،أو �أقم ��ار  ،وكل �أن ��واع الأ�شي ��اء الطبيعية
كاله ��واء الذي نتنف�س ��ه ”(جون فرمي ��ون L’Écriture ،
.)des formes
ق ��د يبدو م ��ن ال�سهل الو�ص ��ول �إىل اللوح ��ات لأنها مرئية
للجمي ��ع ،ولكن ميك ��ن � ً
أي�ضا �أن تك ��ون هرم�سية وغام�ضة
مث ��ل الق�صائ ��د .قد يكون م ��ن ال�صعب فهمه ��ا .ميكن ملئات
الآالف م ��ن الأ�شخا�ص زي ��ارة املعر�ض وقليل ��ون جدًا هم
م ��ن مي�سك ��ون مبعن ��اه (مقابل ��ة �أكتوبر  2016م ��ع زينة
زلزل لـ  L’Orient-Le jourيف بريوت) .ثم جوابا عن
ال�س� ��ؤال «ما الذي تودين �أن ي�أخ ��ذه النا�س عنك؟» �أجابت
�إيتي ��ل عدنان� :أمتنى �أن ال تختف ��ي كتبي على الفور .على
الأقل �سيقر�أها قلة من النا�س عندما �أرحل .ر�سخت الفنانة
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الب�صري ��ة اليوم ح�ضوره ��ا بعد تنظي ��م ب�ضعة معار�ض
حديث ��ة ،مث�ل�ا يف معهد الع ��امل العرب ��ي يف باري�س ،يف
 Zentrum Paul Kleeيف ب ��رن («ذروة م�سريت ��ي»
تق ��ول يف كتاب احلوارات  ،م�شرية �إىل توافقها مع فكرة
ب ��ول كل ��ي �أن �أعت�ب�ر «الر�سم هو خط يذه ��ب يف نزهة»)
ويف العدي ��د م ��ن املتاح ��ف واملراك ��ز الثقافي ��ة و�صاالت
العر�ض ح ��ول العامل :يف �أوروب ��ا و�أمريكا ،ويف بع�ض
ال ��دول العربية .ومتى �أ�صبحت لوحاته ��ا باهظة الثمن،
ف�ل�ا يزال م ��ن املمكن احل�ص ��ول على مطبوع ��ات ب�أ�سعار
معقول ��ة  ،خا�ص ��ة يف � .Lelong & coأم ��ا بالن�سب ��ة
للكت ��ب – الن�ث�ر والق�صائ ��د – فه ��ي متوا�ضع ��ة احلجم
ب�ش ��كل عام  ،فق ��د ب ��د�أ انت�شاره ��ا� ،سواء كان ��ت مكتوبة
مبا�ش ��رة بالفرن�سي ��ة �أو يف �أغلب الأحي ��ان ،مرتجمة عن
اللغة الإجنليزية.
ظهر م ��ا يقرب من خم�سة وع�شرين كتابًا خالل ال�سنوات
الع�ش ��ر املا�ضي ��ة ،مق�سم ��ة ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي ب�ي�ن �أربع ��ة
نا�شري ��ن( Manuella éditions :ثالث ��ة عناوين من
 )2013؛ �( L’Échoppeست ��ة عناوي ��ن م ��ن )2014
؛  ، Galerie Lelongوال ��ذي �أ�صب ��ح يف ع ��ام 2017
 ».«Galerie Lelong & coخم�س ��ة عناوي ��ن م ��ن
 )2015؛ و �( Éditions de l’Attenteأربع ��ة
عناوين من .)2013
دعون ��ا الآن نلق ��ي نظ ��رة على ه ��ذه الكت ��ب الأربعة التي
ن�شرته ��ا  Éditons de L’Attenteيف جمموع ��ة
«( »Philoxالت ��ي ته ��دف �إىل رب ��ط الأدب ال�شع ��ري
بالن�صو�ص النقدية والفل�سفية والعلمية  ،وما �إىل ذلك :
*ديوان «هناك» ،وهو �أول كتاب لإيتيل عدنان ُ ،ن�شر يف
ربي ��ع  2013بوا�سط ��ة .Éditions de l’Attente
ترجمت ��ه ماري بوريل وفران�سواز فال�ي�ري ،ويت�ألف من
�سل�سل ��ة من « 38ق�صي ��دة نرثية» (ميكن للم ��رء � ً
أي�ضا �أن
يق ��ول «ت�أمالت») له ��ا نف�س العن ��وان (هن ��اك) بالإ�ضافة
�إىل ق�صي ��دة واح ��دة ،ت�سم ��ى «هن ��ا» ،موج ��ودة ب�ي�ن
الق�صي ��دة التا�سعة ع�ش ��رة والع�شرين يف هذه ال�سل�سلة.
�إنه ��ا ت ��دور ح ��ول «دائ ��رة امل ��وت الت ��ي حتي ��ط بال�شرق
الأو�سط» واملقرتحات للخروج منه« :قبول الآخر ،العدو
ال ��ذي �أ�صب ��ح مع مرور الوق ��ت حقيقة وخراف ��ة وج�سدا
و�صورة».
يف «ربي ��ع غ�ي�ر متوقع»  ،تتحدث �إيتي ��ل عدنان عن مدى
اهتمامه ��ا بهذه املجموعة املكتوبة �أثناء توقيع اتفاقيات
�أو�سل ��و يف ع ��ام  :1993يف ذل ��ك الوق ��ت  ،كان ��ت ه ��ذه
ه ��ي املرة الأوىل الت ��ي �شعرنا فيه ��ا �أن ال�سالم �سيتحقق
ماب�ي�ن الع ��رب �أخ�ي ً�را ولي� ��س فق ��ط الفل�سطيني�ي�ن –
والإ�سرائيلي�ي�ن� )…( .آمنت بال�س�ل�ام احلقيقي)…( .
ول�س ��وء احل ��ظ  ،مل يتحق ��ق ال�سالم ]…( .ب ��دون كتابة
ال�شع ��ر كنت �س�أفقد عقلي .ال�شع ��ر هو طريقتي لأن �أكون
جزءًا من العامل ال�سيا�سي� .أحتدث عن ال�سيا�سة باملعنى
اليون ��اين� ،أي العامل و�إدارة العامل� .أكتب ما �أفكر به وال
ي�ضيع .وه ��ذا لي�س �صحيًا فح�سب ،بل �إن ��ه يتمتع � ً
أي�ضا
بجم ��ال رائ ��ع ،يتنا�س ��ب م ��ع �أ�شد �أ�ش ��كال الق ��وة .كتبت
الكاليفورني ��ة الت ��ي ُ�صدم ��ت دائمًا ب�سب ��ب اندماجها يف
املجتم ��ع الأمريك ��ي ب�سرعة �أك�ب�ر من الهن ��ود (ال�شعوب

الأ�صلي ��ة) �أو ال�سود (الذين هبطوا قبلها بفرتة طويلة):
أن�صتي ،عندما تتناغم �أذنك مع البحر ،هي
«مرة �أخرى ِ � .
الت ��ي تعك�س �شبابها يف مياهها اخلا�صة … ملاذا الغيتو
الأ�س ��ود مظلم ج� �دًا يف �سان فران�سي�سك ��و ،عند الغ�سق،
عندم ��ا يزب ��د املحيط غ�ضب ��ا �أبي� ��ض وتتمنط ��ق �إفريقيا
حزام ��ا �أرجواني ��ا يف الأف ��ق ».وبالتايل ف� ��إن العديد من
الق�صائ ��د يف ه ��ذه ال�سل�سلة مليئ ��ة بالأ�سئل ��ة .الق�صيدة
الأخ�ي�رة (�ص « :)٩٣ق ��ام خملوق بزيارتن ��ا ،ومل ي�سمه
�أح ��د م ��ن الآله ��ة ،و�أطلقنا علي ��ه ا�سم امل ��وت ،وا�ستوىل
علين ��ا ،ويف الأيام الأوىل من اخلري ��ف �سقطت الأوراق
ال�صف ��راء على �أ�سرتنا .لذلك نظ ��رت الأ�شجار �إىل عريها
لكن هل �أنقذناها؟».
*ديوان»بح ��ر و�ضب ��اب» ،ه ��و ثاين كت ��اب لإيتيل عدنان
ُن�ش ��ر يف خريف ع ��ام  2015م ��ن قب ��ل Éditions de
 .l’Attenteترجم ��ه جريمي ��ي فيكتور روب ��رت ،وهو
م�ؤل ��ف ،كم ��ا ي�شري عنوان ��ه  ،من جز�أين ،اجل ��زء الثاين
نف�س ��ه مق�س ��م �إىل زمن�ي�ن�« :ضب ��اب»  ،و»حمادث ��ات م ��ع
روح ��ي « (ه ��ذه املتتالي ��ة الأخ�ي�رة ه ��ي الوحي ��دة الذي
مت عر�ضه ��ا بطريق ��ة «تقليدي ��ة» ،يف ح�ي�ن �أن املتتالي ��ات
ال�سابق ��ة تتكون من فقرات ق�صرية – �شذرات �أو �آيات –
ت�أمل طوي ��ل� ،شعري وفل�سفي ،ح ��ول مو�ضوعات املوت
واحلي ��اة ،قريبة جدا م ��ن العنا�ص ��ر ،وال �سيما اجلوية.
وتتمي ��ز بح�سيته ��ا وبالت�صاقه ��ا باجل�س ��د (ه ��ذا اجل�سد
الذي يج ��ب احلفاظ علي ��ه يف وقت احل ��رب ،وباعتباره
�أي�ض ��ا ال�سط ��ح احل�سا� ��س ال ��ذي ميك ��ن طباع ��ة جم ��ال
العامل علي ��ه) .من الأف�ضل �أال ينف�ص ��ل الفكر عن احلياة،
و�سيك ��ون من الرائ ��ع تعليقه ،وعزله ،لي� ��س يف نوع من
ال�سبات ،ولكن يف الوعي الأكرث حيوية .هذا العمل �أكرث
�سم� � ًكا – يف مائة وخم�سني �صفحة –  .يجب قراءته من
خ�ل�ال البحث ع ��ن درجة احل ��رارة املنا�سب ��ة لأن فنانتنا
الت�شكيلي ��ة ه ��ي � ً
أي�ض ��ا مو�سيقي ��ة ،مبعنى �آخ ��ر �شخ�ص
ال يعت�ب�ر ال�صم ��ت راح ��ة ،ب ��ل توت ��را .ملحن ��ة مبقاط ��ع
(تقتب� ��س م ��ن هرياقليط� ��س) ومونت ��اج بح ًثا ع ��ن �شكل
�أو�س ��ع� .إن «ب�ساطته» (الن�سبية للغاي ��ة) �أمريكية� .أقرب
ب�ش ��كل �أ�سا�سي �إىل مورتون فيلدمان (وهو � ً
أي�ضا عا�شق
للفن ��ون وجامع �أعمال فنية) من التكرار امل�شهور جدًا (ال
�ش ��يء يتك ��رر هنا بدقة  ،فنحن م ��ع التباين – يف البحث
ع ��ن االختالفاتُ « :ت�ب�رز الرغبة االختالف ��ات .حتيط بنا
الأ�شياء املفقودة .يحوم ال�ضباب).
*دي ��وان «لي ��ل»  ،هو الكت ��اب الثالث لإيتي ��ل عدنان ،وقد
ُن�ش ��ر يف خريف ع ��ام  2017م ��ن قب ��ل Éditions de
 .l’Attenteترجمت ��ه فران�س ��واز دي�سبالي� ��س ،وه ��و
� ً
أي�ض ��ا يف جز�أين ،اجلزء الثاين بعن ��وان «حمادثات مع
روحي ( »)IIهذه املرة بدون �أحرف كبرية).
ذك ��رى :يف � 5سبتم�ب�ر  ،2014خ�ل�ال اجتم ��اع عام يف
م�ؤ�س�س ��ة كارتيي ��ه ،طلب هان ��ز �أولري� ��ش �أوبري�ست من
�إيتيل عدنان تقدمي بع�ض املعلومات حول هذه الق�صيدة
الت ��ي مل ُتن�شر بع ��د .ف�أجابته :لطامل ��ا �أحببت الليل .كثري
من الأطفال يحبون ذلك .يقولون لك :اذهب �إىل الفرا�ش،
�إنه ��ا الثامن ��ة م�سا ًء – وه ��ذا فقط عندما تري ��د اللعب �أو
البقاء م ��ع ال�ضيوف� ،إلخ� .أحببت دائم ��ا الليل .ال �أعرف

مل ��اذا… عندم ��ا كن ��ت طالب ��ة يف باري� ��س ،كان يفوتني
املرتو ،كنت �أذهب م ��ع �أ�صدقائي �إىل �سرتا�سبورغ �سان
دوين ، Strasbourg Saint Denisث ��م م�شي ��ا عل ��ى
الأق ��دام �إىل احل ��ي اجلامعي ،مرتني �أو ث�ل�اث مرات يف
الأ�سبوع .كنت �أ�صل يف الثالثة �صباحا� .أحب الليل وقلت
لنف�سي يف �آخر ق�صي ��دة :ماذا كان ميكن للكائن الب�شري
ان يكون �إذا كان طائرا ليليا �أكرث منه ع�صفورا �صباحيا.
انظ ��روا  :نحن ن�شتغ ��ل خا�صة بالنه ��ار ،ومادامت هناك
كهرباء ،ف�إننا نعمل بالليل .لكن احلوا�ضر مت�سح الليل-
اللي ��ل احلقيقي .بخ�صو�ص الثمن ال ��ذي مل نحب ت�أديته
م ��ن �أجل احلب ،حتدد �أك�ث�ر� :أحببت الليل �إذن ،وما زلت
�أحب ��ه .اللي ��ل عن�صر من عنا�ص ��ر احلب .مث ��ل ال�ضباب.
�إن ��ه يحرر الف�ض ��اء وي�سمح بتدفق الن�ض ��ارة من خالله.
�سحره ��ا يرف ��ع اجل�س ��د ،ويظه ��ر عل ��ى ال�سط ��ح �س ��ر �أن
تك ��ون حيا بب�ساطة وموجودا .مع النجوم واملجرات �أو
بدونها ،ت�صبح ال�سماء منطقة خا�صة – بل جمال اخليال
ذات ��ه .ه ��ذه هي الأوقات الت ��ي ن�صل فيه ��ا �إىل معرفة كل
�ش ��يء يجمع بيننا وبني القمر .لنفتح �صدفة الليل ،ميكن
ب�سهول ��ة العث ��ور عل ��ى جزء يتنا�س ��ب مع م ��ا �سبق(على
الرغ ��م من �أن ��ه يو�صى بق ��راءة هذه الق�صي ��دة يف نف�س
واحد) .على �سبيل املثال« :والليل جزيرة مغطاة بالثلج،
احلي ��اة دائ ًم ��ا يف امل�ضارع / ،يف المب ��االة اجلدول»� .أو
مثال …« :هذه الغابة التي خلقت الليل عندما نظر القمر
�إىل م ��كان �آخر .يف هذه الق�صيدة  ،تق�ت�رح �إيتيل عدنان
«التوفي ��ق بني م ��ا ال ميكن التوفيق في ��ه» :عالقة الذاكرة
بالوقت« :الذاكرة والوقت  ،كالهما غري مادى � ،أنهار بال
�ضف ��اف  ،والتي تتدفق معًا ب�ل�ا نهاية .كالهما خارج عن
�إرادتنا  ،لكننا نعتمد عليهما .وميكن قيا�سهما  ،ولكن من
قب ��ل من  ،وم ��اذا؟ (…) ميكننا �أن نعرتف ب� ��أن الذاكرة
تنع�ش املوتى ،لكنهم يظلون يف عاملهم ،بعيدا عن عاملنا .
الك ��ون يغطي كل �شيء ،بغطاء �سميك .لقد كتبت يف هذه
الق�صيدة هذه اجلملة املذهلة :وُلد والدي يف العام الذي
خط ��رت فيه فكرة الع ��ود الأبدي �إىل ذه ��ن نيت�شه ؛ رمبا
يف نف�س اليوم.
*دي ��وان «انبجا� ��س» ،ه ��و كت ��اب �إيتي ��ل عدن ��ان الرابع
والأخ�ي�ر ،وق ��د ُن�شر يف ربي ��ع  2019ع ��ن Éditions
 .de l’Attenteترجم ��ه با�س ��كال بويي ��ه ،وه ��و � ً
أي�ضا
يف جز�أي ��ن ،اجلزء الثاين بعن ��وان حمادثات مع روحي
( .)IIIيخربن ��ا املح ��رر يف عر�ض ��ه �أن �صحيفة نيويورك
تامي ��ز ت�ص ��ف عم ��ل عدن ��ان ال�شع ��ري ب�أن ��ه «الوري ��ث
الت�أمل ��ي ل�شذرات نيت�شه ،وكتاب ال�ساعات لريلكه و�آيات
ال�صوفي ��ة»« .انبجا�س» ،ق�صيدة ي�س ��ود فيها القلق ،تبد�أ
بت�سل�س ��ل مذه ��ل« :تع ��ود الأمط ��ار �إىل �ص ��وت �أ�صولها
عندم ��ا يب ��د�أ اللي ��ل يف االنت�ش ��ار؛ يف الأرا�ض ��ي ،يكون
اللي ��ل طويال كالطرق املهج ��ورة للمدين ��ة� / ،أو الطريق
�إىل املج ��رات البعي ��دة .ترتب ��ك احليوان ��ات  / .الأف ��كار
معدنية وتذوب يف امل ��اء املالح .تواترها يزيد من الك�آبة
 ،الك�آب ��ة ال�سائدة يف كل مكان / .املعنى �سريع الزوال/ .
يعك� ��س العامل يعك�س فو�ضاه ويخلق موجات من العزم.
 /ميكن �أن يربز �ضوء ال�شمعة عبثية الن�صر / .انظر �إىل
احلج ��ارة هناك ،اجلدار املت�ص ��دع  ،املطر / .عندما كنت
طف�ل ً�ا  ،عرثوا علي يف �سلة ،كما يقولون ،مليئة بالورود
وبها �شرائط .مل يذكر �أحد الأ�شواك.
كان ب�إمكاين جتميع العديد من االقتبا�سات الأخرى ،من
كت ��ب �أخرى ،مثل «روايتها» اال�ستثنائية – والفريدة من
نوعها – التي ن�شرتها  Éditions des Femmesيف
ع ��ام �« ، 1977س ��ت م ��اري روز»،Sitt Marie Rose
املكتوب ��ة عل ��ى عج ��ل .وبالفرن�سية  .خالل �شه ��ر واحد ،
م�شبع ��ة بغ�ض ��ب الكاتبة على احلرب الت ��ي اندلعت (13
ني�س ��ان  )1975يف لبنان� .أعيد ن�شر هذا الكتاب يف عام
 ، 2010ث ��م يف ع ��ام  2015م ��ن قبل متريا� ��س .ثم هذا
الن�ث�ر الق�صري عن العنف النادر الذي ن�شرته عام 2004
ع ��ن املن ��ار« ،جن�ي�ن» ،ن� ��ص مكثف ع ��ن (و�ض ��د) احلرب
وموك ��ب ااملج ��ازر« :عندم ��ا كان اجلو ب ��اردًا يف بيوتنا
غ�ي�ر املدف�أة ،دف�أنا �أنف�سنا بذك ��رى الأجداد  ،قلنا لأنف�سنا
�أن �أج ��داد �أجدادنا كانوا �أن�ص ��اف الآلهة .قطعا نعم .لكن
الأوغاد جا�ؤوا ليمحوهم بقذيفة ،وليقولوا �أننا بب�ساطة
غ�ي�ر موجودين» .يف ع ��ام  ، 2016يف املقابلة املذكورة
�أع�ل�اه مع زين ��ة زلزل (تك ��ررت يف «ربيع غ�ي�ر متوقع»)
� ،أ�ش ��ارت �إىل «�أن الغ�ض ��ب تال�ش ��ى تدريجي� � ًا .حت ��ى لو
بقيت كتابات ��ي م�سيّ�سة لفرتة طويلة جدًا� .أدرك الآن �أنه
خالل اخلم�سة ع�ش ��ر عامًا املا�ضية �أ�صبحت �أكرث تفل�سفا
يف كتابات ��ي� .أك�ث�ر ت�أمال .اجتهت نح ��و ال�شعر الذي هو
بالن�سبة يل �شكل من �أ�شكال الفكر.
عن �صحيفة (االحتاد اال�شرتاكي) املغربية
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في رحيل الشاعرة الفنانة إيتيل عدنان
مي مظفر

قرينة املاء والنور
وأنجبت األجنة
ُ
«اقرتنت بالنور،
ُ
أنا نهر يا حبيبي
وال تستطيع إال أن تبيك عىل شاطئيّ »

غادرتن ��ا �إيتي ��ل عدنان لترتك لنا ذاك ��رة متخمة بروائع
�أدبها وجمال فنها ومواقفها املبدئية يف احلياة والفكر:
�إرث نابع من روح مل تعرف غري النقاء وال�صدق.
حظينا �أن ��ا ورافع ب�صداقتها احلميم ��ة على مدى عقود
التقت فيه �أرواحنا يف �آفاقها الإن�سانية الرحبة ،وتركت
�أثرا كبريا ال ميكن �أن يغادرين .حظيت برتجمة كتابها
الرائ ��ع “باري� ��س عندما تتعرى” ،وقدم له ��ا رافع عمال
فري ��دا م�ستوحى من ق�صيدتها امل�ؤثرة “مكتبة �أ�ضرمت
بها النار” التي كتبتها بعد احتالل العراق يف .2003
قليل من ق ّراء العربية يعرفون �إيتيل عدنان ،و�أقل منهم
م ��ن اطلع عل ��ى �شعره ��ا ونرثه ��ا املكت ��وب بالإنكليزية
والفرن�سي ��ة .وال �أعرف ك ��م منهم ت�سنى له االطالع على
املرتج ��م م ��ن �أعماله ��ا �إىل العربية وهو لي� ��س بالقليل.
ف�أدبها مل ينل الرواج الذي ي�ستحق يف حياتنا الثقافية.
�شاعرة وروائية ور�سامة� ،إيتيل عدنان مزيج من �أعراق
ومع ��ارف ،ينبوع عط ��اء ثري ،وم�س�ي�رة ثقافية امتدت
على مدى حقب بني بريوت وباري�س و كاليفورنيا .نبع
ب�ل�اد ال�شام ونت ��اج ثقافات الع ��امل ،كتاباتها ذات ن�سيج
فري ��د ونادر يف �أدبنا العربي� .أق ��ول �أدبنا العربي على
الرغم من �أن �إيتيل تكت ��ب بالإنكليزية والفرن�سية ،لكن
جوهر فكرها و�أدبها حم�ض عربي �شرقي.
�إيتي ��ل عدن ��ان نبع ب�ل�اد ال�ش ��ام ونت ��اج ثقاف ��ات عاملية
متازجت لتخرج بن�سيج فري ��د ونادر يف �أدبنا العربي.

�أق ��ول �أدبن ��ا العرب ��ي عل ��ى الرغم م ��ن �أن �إيتي ��ل تكتب
بالإنكليزي ��ة والفرن�سي ��ة ،لك ��ن جوهر �إبداعه ��ا الأدبي
والفن ��ي حم� ��ض عرب ��ي ،وذلك هو �س ��ر غن ��اه وتفرده.
�شاع ��رة و�أديبة ور�سامة ،ولدت يف ب�ي�روت (1925م)
لأب �س ��وري �ضابط يف اجلي� ��ش العثماين و�أم يونانية
م�سيحية .ويف ظل هذا التج ��اذب بني قطبني متنافرين
تفتح ��ت طفولته ��ا ،ويف كنفه ��ا ترعرع ��ت .در�س ��ت يف
ب�ي�روت فجبلت عل ��ى الثقاف ��ة الفرن�سي ��ة ،وحرمت من
درا�س ��ة العربية وتعلمه ��ا العتبارها لغ ��ة منبوذة حتت

�سيط ��رة االنت ��داب الفرن�س ��ي .وح�ي�ن ذهب ��ت لتكم ��ل
درا�سته ��ا يف باري� ��س غادرته ��ا بعد ب�ضع �سن ��وات �إىل
�أمريكا ،احتجاج ��ا على موقف فرن�سا العنيف من حرب
التحري ��ر اجلزائري ��ة .ود�أب ��ت عل ��ى تدري ��ب ذاته ��ا يف
الكتاب ��ة بالإجنليزي ��ة ،لتغ ��دو بعد �سن ��وات واحدة من
�شع ��راء �أمريكا املعا�صرين املعروف�ي�ن .كانت م�شاعرها
الإن�ساني ��ة حا�سمة يف حتديد مواقفه ��ا ال�سيا�سية على
م ��دى حياتها .انح ��ازت �إىل مع�سك ��ر ال�شعوب املقهورة
الواقع ��ة حت ��ت �سط ��وة حكامه ��ا �أو الق ��وى العاملي ��ة:

فل�سطني واجلزائر ثم كوري ��ا وفيتنام و�أخريا العراق.
كتب ��تْ يف كل ذل ��ك وع ��ن كل ذل ��ك بلغتيه ��ا الفرن�سي ��ة
والإجنليزي ��ة مب�شاع ��ر جيا�شة ،و�أحا�سي� ��س نابعة من
ق ��وة انتمائها لق�ضايا الإن�س ��ان ،فكانت وال تزال �صوتا
عربيا ممتدا يف �آفاق العامل �شرقا وغربا.
يف كتاب ��ات �إيتي ��ل يتداخل ال�شع ��ر والنرث ،ب ��ل لل�شعر
�سطوت ��ه ،فه ��و يت�سل ��ل �إىل مف ��ردات الن� ��ص وروح ��ه
بتلقائية وعفوية تكاد تك ��ون مزيجا من نور وماء ،كما
تقول
“اقرتنتُ بالنور ،و�أجنبت الأجنة
�أنا نهر يا حبيبي
�شاطئي”
وال ت�ستطيع �إال �أن تبكي على
ّ
�أم ��ا نرثه ��ا فمعدن ��ه �شعر ذائ ��ب يف ن�صو� ��ص ت�ستعيد
الأديب ��ة من خاللها ذكريات طفولته ��ا ،وت�ستمد امل�شاهد
م ��ن جتاربها بتداخل زمني ال يتقي ��د بحقبة �أو مرحلة.
لق ��د �أو�صلته ��ا جتربته ��ا الغني ��ة �إىل ق ��درة تعبريي ��ة
جت ��اوزت من خاللها اخلو� ��ض يف التفا�صيل واالكتفاء
بالعب ��ارة الوجيزة املكثفة� .إنه ��ا معنية ب�أ�شياء �صغرية
ت�ش ��كل مبجمله ��ا �ص ��ورة �شامل ��ة لغاب ��ة كب�ي�رة داكن ��ة
الأعماق هي احلياة برمتها.
وقد تتوغل بعيدا لت�ست�شرف �أبعاد ما بعد احلياة �أي�ضا.
كل مفردة متر عليها يف م�شاهداتها اليومية تتحول �إىل
م�س�أل ��ة جديرة بالت�أمل ،و�إىل ق�صي ��دة جميلة� .أ�صدرت
�إيتيل ع�شرة دواوين �شعرية ،بع�ضها عبارة عن ق�صائد
طويل ��ة ،والبع�ض الآخر يحوي جمموعة ق�صائد مكثفة
�صغ�ي�رة ،ويف كال احلالني تق ��دم �إيتيل ديوانا يتمحور
حول فكرة رئي�سية:
“قتلتُ ذبابة هذا ال�صباح
لو كنتُ دول َة
لكنتُ دمّرت مدينة”.
ن�ث�ر �إيتيل ،كما �شعره ��ا �أي�ضا ،مكون م ��ن جمل �شبيهة
بقطرات �سائل �سح ��ري ،ما �إن تلج �إىل الداخل مالم�س ًة
الأعم ��اق حت ��ى ت�شي ��ع يف العق ��ل ا�ضطراب ��ا غام�ض ��ا
بح�سها الإن�ساين
وحيوي ��ة ت�ستثري الفكر والروح مع ��ا ّ
املرهف .م ��ن جميل نرثها البليغ كتابه ��ا الذي �أ�صدرته
بالإجنليزي ��ة بعنوان”:باري� ��س عندم ��ا تتع ��رى”،
ومذكراته ��ا ال�شخ�صية ،ور�سائله ��ا املتبادلة مع د .فواز
طرابل�س ��ي ع ��ن املدن والن�س ��اء ،وقبل كل ذل ��ك روايتها
ال�صغ�ي�رة امل�ؤث ��رة (بالفرن�سية) عن احل ��رب اللبنانية:
“ال�ست ماري روز” ،واملرتجمة �إىل لغات عديدة.
م ��ع تنامي وعيه ��ا ال�سيا�س ��ي �أدركت فداح ��ة خ�سارتها
وعجزه ��ا عن التعب�ي�ر بالعربي ��ة ،و�أرادت �أن تعو�ضها
ب�شكل من الأ�ش ��كال ،فقررت �أن تر�سم بالعربية ،مبعنى
�أنها تتخذ من حروف العربية �شكال تقيم عليه تكويناتها
احل ��رة النابعة م ��ن نف�س رقيق ��ة ونقية .م ��ن خطوطها
و�ألوانه ��ا ي�شي ��ع في�ض من �صف ��اء نف�س بلوري ��ة نقية.
فالإ�ش ��راق املنبث م ��ن �سطح �ألوانه ��ا امل�شبعة بال�ضوء،
ه ��و رديف �أدبها ال ��ذي يزخر بالبحث ع ��ن تخوم النور
ومدلوالت ��ه� :أدب م�شبع مباء رقراق ،قادر على اخرتاق
كل نف�س حتى و�إن ُقدّت من حجر.
قب ��ل �أن يلتف ��ت �إليه ��ا النق ��اد وحت ��اط بهال ��ة كبرية من
ال�شه ��رة العاملي ��ة يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة وكرم ��ت يف
مهرجان ال�شارقة للفن ��ون ،احتفت بها �صديقتها الفنانة
ن�ض ��ال الأ�شق ��ر ،و�أقام ��ت ن ��دوة تكرميي ��ة يف م�س ��رح
املدين ��ة بب�ي�روت  ،2010بح�ض ��ور وا�س ��ع ،ت�ضمن ��ت
درا�س ��ات وق ��راءات مرتجمة من �أدبها ،م ��ع عر�ض فيلم
وثائقي عنها.

