
ألوف لم يكن مبعث هذه عناه التقليدي وا كان  ادي الفردي من ا وال شك أن اإلنتقال ا
غادرة ا شكل حافزاً معنوياً حاداَ  التداعيات في تركيبة البناء الشعري للمجموعة   وإ
فقودة لكل من في حوله   لهذا فإن متواليات مفردات السكون والبحث عن السعادة ا
اللغة عززت هي االخرى  شحن الفكرة   فكان  (اآلخر) الذي إستعان الشاعر بأسماء

اإلشارة للتدليل  على حضوره في سويداء احلدث  فمثلما سبق له  ووظف (هناك) للتأكيد
كان / احللم  فإنه يكررإستخدام  (هذا) لتصعيد وتيرة الفعل بتناسق مبهر للفظ على ا
بقصد إضفاء إيقاع شعري يكون بديالً عن القافية والوزن في مسعى  لتعميق جتربته

كان تلقي  بأسلوب يتجاوز حتدي ا والتأثير في ا
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ـثل ثمـرة موز مُلـصقة عـلى جدار تـمثل لوحـة فنـية بيـعت مقابل  120ألف دوالر وذلك أثناء تناول 
تحـدة.وكانت الـلوحـة الثمـينة عـارض الفنـية بـصالة مـرموقـة في ميامي بـالواليـات ا حضوره أحـد ا
التي أطـلق علـيهـا صانـعهـا اإليطـالي ماوريـتسـيو كـاتالـ "كومـيديان" فـي صالـة عرض بيـروت في
مثل دايفـيد داتونا معرض آرت بازل في ميامي.وكان  3أشخاص قد اشـتروا اللوحـة هذا األسبوع. لـكن ا
وزة من الـلوحة وأزال قشرتـها ثم أكلهـا.وقال داتونا عـلى حسابه على إنـستغرام: "إنه عـمل تمثيلي انتزع ا
أديته فـأنـا أحب أعمـال مـاوريتـسيـو كـاتالـ وأحـببت هـذه الـلوحـة التـي أرى أنهـا كانت لـذيـذة بحق ورغم
عـرض في بداية األمـر اكتفت اإلدارة بـاستبـدال ثمرة الغضب الـذي بدا على أحـد أفراد طاقم الـعمل في ا

وز بأخرى. ا

رسالة واشنطن
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ثمة ما يجري دائماً

عـلى حــضـوره في سـويـداء احلـدث 
فــمــثــلــمـــا ســبق له  ووظف (هــنــاك)
ـكــان / احلـلم  فـإنه لـلــتـأكـيــد عـلى ا
يكررإستخدام  (هـذا) لتصعيد وتيرة
الـفـعـل بـتـنـاسق مـبـهـر لـلـفظ بـقـصـد
إضـفاء إيـقاع شـعري يـكون بديالً عن
القـافيـة والوزن في مـسعى  لـتعـميق
ـــتـــلـــقي جتـــربـــته والـــتـــأثـــيـــر في ا
ـكـان الى بـأسـلـوب يـتـجـاوز حتـدي ا

حيث االسفار الطويلة  :
كان أصعد في هذا ا
كان أهبط في هذا ا
حتت كل أسطوانة
جذور في طريقها
إلى كلمة مفتوحة
والى شرارة
طيلة الوقت

والى أسفار طويلة .
ويـــبــدو واضــحـــاً إســراف الـــشــاعــر
ـضي بإسـتنـباط أسـلوب بـوعي في ا
التكرار  فهو يعمل على تطويع إسم
اإلشــارة (هـذا) مــرة تـلــو األخـرى في
ط غـنـائي يـؤلف بـ عالقاته خـلق 
عن طــــريق الـــــتــــكــــرار مع الــــنــــسق
الــــصــــوتي الــــنـــابـع عن  فــــضـــاءات
ـضي ــبـاشــر وا إســلـوبـه الـلــغـوي ا
ــكـان ـغــادرة جتــربـة مــرارة ا قــدمــاً 
والــزمــان مــعــاً  لـيــتــفــاعل مع دفــقه
اإلنـساني ورغـبته الـدفيـنة في رؤوية
الـصــبـاح لـكـن بـعـد أن تــغـسل االيـام

وجوع  : محنة الفراق ا
هذا الشاعر ال يتوقف عن احلديث..

دينة  .. هذه الكؤوس ال تنس ا
وهذا البستان ال تختفي أوراقه  ..

وعندما تغسل األيام فراقها
يتذكر الصباح ينابيعه

وبـلغـة شعريـة طرية مـترعة بـالنداوة
يؤدي اخليال االبتكاري لدى القيسي
 إضــافــة نــوعــيــة لــتـشــكــيـل الــرؤيـة
ـسـتقـبـلـيـة في تـطلـعـاته   فـالـبـناء ا
ـفـرادته منح الشـعـري الذي أسـسه 
البيئة السايكولوجية إلصرار فارسه
عــلى نــيـل فــرصــة الــســفــر الى مــدن
جـديـدة بُـعـداً آسـراً تـنـبض بـالـفرح 
وهي مــــعـــادلـــة مـــنــــصـــفـــة  ذلك ألن
ـوحـيـة بـاإلجنـاز  تـستـحق األسـفـارا
ـا تـبـقى من الـشـاعـر أن يـقـايـضـها 

من العمر :
دن اجلديدة انت اآلن تكتب أسفار ا
وأنت الفرح الذي يجدد بناء البيت

أغنياتي إليك 
وفي موجك

أمنحك أنفاسي األخيرة .

والسكينة .
وفي الـــغـــور فـي إنـــثـــالـــيــات اإلرث
عطـيات احلزن الـشعري  احلـافل  
ــعــانـاة والــعــزلــة والــوحــشــة  وبــا
والـرغــبـة الـعـارمـة في الــتـغـيـيـر بل
وفي كثير من األحيان  لتلبية حاجة
نـفــسـيــة تـمـور فـي الالوعي  كـانت
جتليات ثيمة الرحيل بوصفها قيمة
 إنـسـانــيـة تـتـبــلـور في الـكــثـيـر من
ــتــنـــبي و مــالك بن ــاذج شــعـــر ا
الـــــريـب الـــــتـــــمــــــيـــــمي وابـن زريق
الــبـغـدادي  والـبـحـتـري والـبـارودي
وفي انـــدلـــســـيـــات احــمـــد شـــوقي.
وصـوال الى بــدر شـاكــر الـســيـاب و
أدونــيس والـعـشـرات غــيـرهم الـذين
كانت قصائدهم تعزز هذه الرؤية .
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   ونـــــتــــيــــجــــة الــــكــــوارث و احملن
والـويالت الـتي تعـصف بإنـسانـنا 
فــــــــقـــــــد  شــــــــكـل االغـــــــتــــــــراب في
ــعــاصــر  ولـدى الــشــعــرالــعــراقي ا
شعراء كركوك أيضاً والشباب منهم
على وجه التحديد محطة  فارقة في
نتاجهم الشـعري الذي ضجّ بالرغبة
ــكـان في االنــعــتــاق من اســتـبــداد ا
وبــؤسه وآالمه   ولم يــكن الـشــاعـر
هـشـام الـقـيــسي  اسـتـثـنـاءً من هـذا
الــتـوصــيف  فــتــوق الــسـفــر  نــحـو
اجملــهـول بــحـثــاً عن اخلالص  بـات
ســــمــــة بــــارزة تـــبــــصـم نــــصـــوص
وسومة ( ثمة مجمـوعته الشعريـة ا

:  ( ما يجري دائماً
أوقات دائمة التنقل
تدعوني الى العزف
كي يهطل الضوء
وفي مهد السفر
رآة  أحدق في ا

من أجل ليلة  تشهد نفسها
بوثيقة الشعر

هناك أطل على أقاصي احلكمة
هناك أستيقظ ثانية  وأغني !

ـادي الـفردي وال شك أن اإلنـتـقـال ا
ـــعــنـــاه الــتـــقــلـــيــدي ــكـــان  من ا
ــــألـــوف لم يــــكن مــــبــــعث هـــذه وا
الــتـداعــيــات في تــركــيــبــة الــبــنـاء
ا شكل الـشعري لـلمـجموعـة   وإ
ـــغــادرة حــافـــزاً مــعـــنــويـــاً حــاداَ 
الــسـكــون والــبـحث عـن الـســعـادة
ـفقـودة لـكل من في حوله   لـهذا ا
فــإن مــتــوالـيــات مــفــردات الــلــغـة
عززت هي االخرى  شحن الفكرة 
 فــكـــان  (اآلخــر) الــذي إســـتــعــان
الـشـاعـر بـأســمـاء اإلشـارة لـلـتـدلـيل
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كركوك

يـــشــكل هــاجس االغــتــراب  دافــعــاً
مـهمـاً لـلتـغيـيـر لدى شـعراء الـعرب
شحون اً وحـديثا ً  فالـواقع ا قد
 بـاإلحـباط والـفسـاد واإلقصـاء وما
يــجــري حــول الــشــاعـر مـن أحـداث

يـــــعــــــمّق فــــــيه
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ويــتــنــاغم هــاجس الــســفــر والــبــعــد
الـروحي مع الـصـورة الـشـعـريـة التي
ـوحية  يرسمـها  الـقيـسي بكلـماته ا
ــعـنـى عـلـى أد الـنص ويــتــشــظى ا
خلــلق الــداللـة الــنـفـســيـة فـي الـقـار
وهي إحدى مكونات النص االساسية
في نــصــوص مــجــمــوعــتـه  فــيــغـدو
التشبيه فـي (تدمع اجلهات..) ترجمة
ا يـقوله اجلاحـظ على وصفه لـلشعر
(بأنه فن تصويـري  يقوم جانب كبير
من جــمــاله عـلى الــصـورة الــشـعــريـة
وحـسن الـتـعــبـيـر) فـالـصـورة فـجـرت
الــطــاقــة الــفـنــيــة لــلــمــفـردة وزاد في

اندفاعاتها الداللية  :
في كل مساء

فيما تدمع اجلهات
وحيثما تشهر قلقاً

يقدم األحياء
تذاكر احملطات البعيدة !

وفي مـسـعـاه إلضفـاء الـغـمـوض على
بـعض مـضامـ نـصوصه والـذي هو
من أبــرز سـمـات احلـداثـة في الـشـعـر
ـعـاصر  فـقـد أثار الـقـيسي الـعربي ا
صـوراً وعنـاصر مـتنـافرة ال رابـط لها
فـي الواقع ودون أي تـوضـيح لـيـلهب
بـذلك خـيــال الـقـار تــاركـاً له اجملـال
ـعاني بـعد أن واسعـاً لـلتـحلـيق في ا
حـقن الـصـور الـتي ابـتـدعـهـا  بـطـاقة
لــغـــويــة أعــانــته عــلـى الــتــعــبــيــرعن
ـبهـمة في غـربته  ورحـلته مقـاصده ا
الـطــويــلـة  وبــشــكل يـخــالف الــصـيغ

ألوفة والـتقليدية لـلقصيدة    لذلك ا
فـــإنه عـــمـل عـــلى تـــفــــكـــيك األلـــفـــاظ
والـتـراكـيـب من مـدلـوالتـهـا وأعـطـاها

معان ٍجديدة للتفسير والتحليل :
إنه إبتداء ... إنه رغبة

إنه وصول الى رحلة هاوية
تأخرة ! يدخن في كل الساعات ا

وال يــكــتف الــقــيــسي بــالــتـدخــ في
ــتــأخــرة مــخــتــرقـاً ســاعـات الــلــيل ا
ضـبـاب وحـدة الروح وغـربـتـهـا  فـهو
حريص أيضـاً على اإلطاللة من خالل
 النوافذ البعـيدة  يدعو الغربة تنهل
ـسـافـات من نــبع مـبـارك وهـدنـة مع ا
متـدة على مدى البـصر لكن  اليأس ا
يــنــتـــابه من ومــضــة ٍ لـــقــادم يــجــيــد

الصمت ويتآلف مع العتمة  ..
كلم األيام الى النوافذ البعيدة
ودع السفر الطويل يبارك البئر

فلم يعد حكم الهمس
يومض في الطرقات .

 هكذا إذاً يدرك القيسي إن الرحيل
الى اجملهول له وجـهه اآلخر فيمضي
في سـعـيه احملـمـوم بـلغـته الـغـامـضة
لــيـطــرح الــواقع االلــيـم الـذي يــطــفح
بـاالحـساس بـالقـلق واإلختـناق إال أن
عضلة تكمن في النهار الذي يشبث ا
ــــوجـــودات من حــــوله  والـــذي ال بـــا

رتقب :  ضي باليسر ا
مرة أخرى

ليس الهواء أبداً
لم يعد يصلح اآلن لإلقامة

إنه ال يغادر ظله
حتى يسعل النهار

آخر مديحه !
إن اإلحــســـاس بــوطـــئـــة الــتـــفــرد
واالنقطاع عما يجري خارج الذات
من مـرارة وبؤس وخـلل إجتـماعي
بـيّن  يـحث الـشـاعـر عـلى الـرفض
وإعـالء صــوته وإعالن مــشــاركــته
الــوجــدانـــيــة والــنــفــســيــة مع من
يـعـاني من احلــنـ فـيــنـغـمس في
شواهد إستدعاءاته ويلوذ برمزية
عــنـاصــر الــطـبــيـعــة لــكي يـجــسـد
طموحه الدؤوب نـحو حل معضلة
إغترابه الـروحي وجتفيف وطأته:

وها أنا الباقي
أرفع صوتي شموعاَ
تطلع منها عالماتي

وتطلع مائدة ب احملطات
ترسل أشجان الكأس
إلى من يشكو احلن

والى حلم.. والى أغنيات
لم أزل أيتها احلديقة الفواحة

ال يلزمني  غير غيمة  وأمل. 
لقد بدا واضحاً أن الشاعر تصدى
عاناة اإلنسان في مجتمعه  وهو
يــجـــابه حتـــديـــات الـــواقع وأزمــة
الهوية ومـا يجري من حوله دائماً
 وأدرك تــمـامــاً أن عـلــيه إنـتــهـاج
فـعل إرادي لـتـحـقيـق احللـم اآلسر
ـــور بــــاألمل والــــتــــوق الى غــــدٍ 

وغيمة تبشر بيُمن وفير .

الكـتّـاب فـتأخـذُ شـكلَ الـكتـابـة . انَّـها
تتـطلبُ مُـتَّسـعاً من الـوقت لفـهم هذه
احلـاجــة . وبــاعـتــقــادي أنَّ أكـثــرَ مـا
نكـتبُه  ومـا نتـشبث به بـقوةٍ هـو ما

نريدُ وما ينبغي التعبيــــــرُ عنه .  
في "غــرفــةٍ تــعــودُ لــشــخصٍ " تــؤكّــد
فـرجــيـنـيــا وولف  بـالــرغم من أنَّ مـا
كن يحوزه شخص مـا من الكتابةِ  
ثابة هديـةً صغيرة ; بيدَ احتسـابه 
أنَّ اخفاء هذه الهدية يشكلُ موتاً لها
. لـذا مهما تـكن االسبابُ فـإنَّ الكاتبَ
يُضـطَّـر الى الكـتابـة ; ومعه امـكانـيةُ
كـــتمِ أو إخــفـــاءِ مــا كــتـب  لــعــددٍ من
الشـهـور أو حتى لـسـنوات  مـعتـقداً
ـا تكـون ذات قيـمةٍ أكـبر أنَّ مادته ر
وجــديـرةٍ بــاالهــتـمــام  بـأقلِ الــسـبل
انــانــيــةً مع تــقـادمِ الــزمن  . لــكن مَن
يـســتـطـيـع اخـبـارَنــا بـحــجمِ الـضَّـرر
الـذي نـصـنــعُه ألصـواتـنـا الــكـتـابـيـة
عندمـا نُركـنُها وبـقسـوةٍ إلى الصمتِ

لفترةٍ  زمنيةٍ طويلة ? 
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يوجد ثمَّةَ سـحر في الكلمات . فنَحنُ
نخوضُ في كثـيرٍ من الدوائرِ البرّاقة
التافـهة التي حـولنا ; وهـناك الكـثيرُ
جــداً من مَـسـاحـاتِ الـورقِ الـطـبـاعي
ُبهـمةِ التي جتعلُنـا ببساطةٍ ننسى ا
احلــقـيــقــةَ األولى  وهي الــكـلــمـات 
ونــســيـــانُ مــقــدرتِـــنــا عــلى الـــتــكــلُّمِ
ـهـارتـان الـلـتان والـكـتـابـة . هـاتـان ا
جتـعالنـنـا نـشعـرُ بـإنـسـانـيـتـنا .. إنَّ
الـكـلـمـات تعـطـيـنـا الـتفـوُّقَ والـتـمـيُّز
عـلى بــاقي اخملـلـوقـات واألشـيـاءِ في
الـعـالمِ الـطـبــيـعي . وأولـئك الـذين ال
يـسـتـطيـعـون الـكتـابـةَ هُم أقلُّ مـقدرةً

ـسـتـوى انَّـمـا هي كـذبة نـثـرٍ رفـيعِ ا
مُضللة حيثَ حَسناً فعلَ  الكثيرُ من
كن الكتّابِ من أجلِ محوِها . فقط 
مـــشــاهـــدة هـــذه الــرؤيـــة  تــظـــهــر
وبصورة  فاعلة  في  أحاي كثيرة
 في األعــــمــــدةِ األدبــــيــــة  واألفالمِ
الــشــعـبــيــة حــولَ عـمــالــقـةِ االدب  
وحتى في السّير الذاتية للكتّاب . 
ال يـهُم كم هي احـتـجـاجـات الـكـتّاب
واعـتـراضـاتـهم عـلى ذلـك  أمّـا غـيرُ
الـكـتّــاب فـيـبــدو أنَّـهم يـســتـعـذبـون
فـكـرةَ أنَّ الكـتـابـةَ سـهـلـة ويـسـيرة 
وأنـها بـصـيـغـتهـا الـنـهائـيـة لـيست
َــشــقّـة . وحــدهم كِــتــابــاً يــتــطــلّب ا
ُدونـون   والوجـدانيون  الـكتّـابُ ا
ــفـكــرون  يــعـرفــون كــيفَ تــكـون وا
مَـشـقَّـة الـكـتـابـة .. ففـي هـذا الـصدد
عـــبَّـــرت ســـيــمـــون دي بـــوفــوار عن
انــزعــاجِـهــا الــكــبــيــر عــنـدمــا أدلى
أحـدُهم بإمـكـانِ أي انـسانٍ كـتـابة  "
مُـذكرات فتـاةٍ  مُطيـعةٍ " ... فاذا كان
قدورِ ايَّ انسـانٍ كتابةِ ذلك فلماذا
هي الـوحـيـدةُ الـتي كـتَـبت مـثلَ هذا
الـكــتـاب ? .. مـن هـنــا يـنــبــغي عـلى
ثلِ هذا التحامل  الكتَّاب التصدّي 
ووضـع ذلك فـي احلِــــســــبـــــان قــــبل
. مناقشةِ الكتابةِ مع معارفَ طارئ
إنَّ الــبـشـرَ  كـمـا أعـتــقـد  يـكـتـبـونَ
النَّهم بـحاجـةٍ لذلك ... فـلقـد وصفت
فلـورنس دوريل  الـكتـابـةَ على أنَّـها
ُثلى لنصبحَ أكثرَ شعوراً الطريقةُ ا
كن بـإنسـانـيتـنا . وهـذه الـعمـليـة 
أنْ تـأخـذَ شــكلَ الـسَّـمكِ الــطـائـر مع
الكمةِ اليابانية بعضِ الناس  أو ا
 أو الـزخــرفــةِ مع آخــرين . أمّــا مع
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ا راودَني  في أحـيانٍ كـثيرة  لَـطا
ـــاذا الـــكـــتـــابــة ? وكـــنتُ ســؤالُ : 
صَرفتُ سـاعـاتٍ طويـلـة احتدَّثُ مع
أصــدقـاءٍ لي  كـتّـاب وغـيـر كـتّـاب 
في مـا يـتـعـلق بـالكـتـابـة  مـأخوذةً
بـفكرةٍ  اسـتمرت تـصاحبُـني طيلةَ
الـــســنـــوات اخلــمـس والــعـــشــرين
نـصـرمـة من حـياتي   أنَّ األولى ا
كلَّ شـخصٍ إمّـا قـد كتبَ أو أرادَ أنْ
ـثال  . يكـتُب روايةً  عـلى سـبيلِ ا
لكنْ ما أفشَت لي احدى الصديقات
التي تـشاركُـني العـملَ  وبعـباراتٍ
ال لـبسَ فــيـهــا  هـنــاك عـدمُ وجـودِ
رغـبة في ذلك مـا جعـلني أُبـعِد هذه
الـفــكـرة  نــهـائــيــاً ; أنـا الــتي كـنتُ
افــتـرضُ أنَّ صــديـقــتي هــذه كـانت
َتـــكــــتـبُ في اخلَــــفـــاء.   وإذْ كــــنتُ
اتـعـقَّب الكـتـابـةَ مُـنـطـلـقـةً من رؤيةِ
ــيـة أنَّــهــا مُـمــارسـة انــســانـيــة عـا
ــكـانَ الـهـادىءَ تَــتـطـلَّبُ الــعُـزلَـةَ وا

اكـــتـــشــفـتُ أنّ صــديـــقــتـي بــدالً من
ارسةِ الكتـابةِ كانت تتابع برامجَ
الـــتـــلـــفـــازِ أو تـــصـــرف الـــوقتَ مع
صـديـقـاتٍ لـها بـاجلـلـوسِ في حـانةٍ
كـــــصــــورةٍ مـن صـــــورِ الـــــنَّـــــشــــاطِ
االجـتمـاعي  الـذي ينـاقضُ الـكتـابةَ
الــتي هي فـي صــمــيــمِــهــا   نــشـاط
انعـزاليٌّ  إالّ اذا ضمَّ  مجـموعةً من
الـكتّـاب الـذين يتـنـاولون مَـوضـوعاً
في حلقـةٍ نقاشية . فالـكتابةَ تتطلَّبُ
 في أي مـــكــانٍ وزمـــان  أنْ تــكــونَ
وحـيـداً في أغـلبِ ما تـكـتُب  سَـعـياً
لـتـحـقـيقِ جُـهـدٍ ذي شـأنٍ تـعـتدُّ به 
يُرضي غرورَك ويُشعِرُك بأهميتِك .
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مـن الــواضـح أيــضـــاً أنَّ الـــكــتـــابــةَ
لــيـسَت عَــمـلـيــةً طـبـيــعـيـةً كــمـا هـو
الــتــنــفّسُ ; وأن اســطــورة الــكــاتب
الـطـبـيـعـي/الـفـطـري  الـذي يـنـسج
شبكـةً معماريةً ضـخمةً من شعرٍ أو
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مِن الـذين يـستـطـيعـون .  ألنَّ فـعالـيةَ
األسـمـاءِ تــقـتـصـرُ عــلى اولـئك الـذين
يُـصـيـخـونَ الـسَّـمعَ لـهـا ; والـذين هُم
ـــبــــاشــــر . فـــلــــيس مِن ـــوقـعِ ا فـي ا
الــسـهـولــةِ االتـصـال مع اجملــتـمـعـات
األخرى أو معَ الذين لم يـولدوا بعد 
مــثــلــمــا معَ الــنــاسِ الــذين يــعــرفـون
كيفـيةِ الكتابة .. كـان برتراند بريخت
يـنـصح الـنـاسَ اجلـائـعـ عـلى تـعلّم
األبـجــديـة  مُــنـطــلـقــاً من أنَّ مــعـرفـةَ
ـثـابـةِ مـهــارتي الـقـراءة والـكــتـابـة  
خـطـوةٍ مـهــمّـةٍ بـاجتـاهِ أخـذِ سـيـطـرةِ

االنسانِ على تفاصيل حياته . 
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إنَّ الكـثيرَ مـن اجملتمـعات وبـضمـنها
مـــجـــتـــمــعـــنـــا فـــرضت الـــعــديـــدَ من
العقـوبات عـلى اولئـك الذين يـتوقون
الى القـوة أو الفـعاليـة التي تـمنَـحُها
لــهم الــكــتــابـةُ . ووجــدت مــجــمــوعـة
الــقـرارات أنَّ اهــتـمــامــات اولـئك هي
الضامنـة اذا هُم دُعِموا بواسطةِ قوة
الـعمل الـتي ال تعـتـقد بـقرارةِ نـفسـها
أنَّ هنـاك طريقـةً متـماسـكةً كـمثلِ تلك
الـتي تُتـيحُـها الـكـتابـة .. لقـد أحرقَت
محـاكمُ الـتفـتيش االسـبانـية الـكُتبَ 
تـمـامـاً كـمـا فـعـلت الـنـازيـة . فـالكـتبُ
تـشـكّل خطـورةً ألنَّ الـقـراءةَ والكـتـابةَ

ارسةِ فكرةِ احلرية . تورطُنا في 
ُــتــخـيَّــلـة ســواء كـانت إنَّ الــكـتــابـةَ ا
شـعراً أو روايـة أو مسـرحيـات تخلقُ
مَـكـانـاً آخـرَ يـقـطـنه الـقـراء  عـارضـةً
ـاً بـديالً قـادراً عـلى حتـدي الـعالم عـا
عنى ُعاش . وهـيَ  في ا احلـقيـقي ا
األساسي الـغـالب  ساحـرة  : تـنسجُ
االلفاظ  وتصنعُ  شيئاً من ال شيء .
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جولـيـا كاسـتـيرتِن .. كـاتـبة بـريـطانـية .....
The) وكــتـــابـــهــا  الـــكــتـــابـــة االبــداعـــيــة
   Creative Writing) هــــو دلـــــيل
ـشورة عمـلي لـلكـتـابـة اإلبداعـيـة وتقـد ا
ـسـاعـدة في بـشـأن االسلـوب والـشـكل وا
تـطـويــر الـعـمـل لـقـراءة أو ســمـاع وكـيــفـيـة

احلصـول علـى نشـرها. واسـتـنادا إلى
مـقـابالت مع كــتـاب آخـرين وخــبـرتـهـا
الـطــويـلــة كـشــاعـرة واســتـاذة  تـدرس
جـولـيــا كـاســتـيــرتن الـعــديـد من أنـواع
الـكــتـابـة - الــسـيــرة الـذاتــيـة والــشـعـر
واحلوار والقـصص القـصيـرة والكـتابة

للشاشة .

غالف اجملموعة الشعرية

االحساس بالـغربة والقلق وكان وال
يــزال  يـحــثه  الى الــتـطــلع لـلــبـديل
ـــثـــالي الـــذي يـــوفــر لـه الــبـــيـــئــة ا
الـضـامــنـة  لـلـتــعـبـيـر عـن مـعـانـاته
ـــــشـــــروع عـن االمـــــان وبــــــحـــــثـه ا

غالف الكتاب


