
ُه
َ
 ينسُج الضباب، على مَهٍل، لغت

ْ
أين

عندئذ فَحْسب، تعرف آالُمك نهايتها.

2
هناك على أرض من الَصلصال الدافئ

يحيا شعب من امللوك
حذار من غضبه

إذا أردنا أن نستضيف العاصفة
ال بّد من طقوس كبيرة ومن أسرار غامضة

ال بّد أن نرعى، على مهل، غضب اآللهة،
أن نبّدد حياد الظالل

ال بّد من خيانة ما
أنت أّيها القرصان املنتصُر

مثال الطريح
ّ
على نوبات غضب الت

 ظالل الكبرياء الندّية تعدو
ْ
دْع إذن

ة
ّ
في سُهوبنا الجاف

أنت أّيتها األمطاُر األولى غّب الصيف
ه 

ُ
 طني هذا الجسد الذي حسبت

ْ
 من

ْ
أَولْم يكن

جسدي
يا أمطار الفلفل والنبوءات في أْوجاع شعٍب 

د
َ
ُيول

غضب وعدوان
والخوف املريع

فولة
ّ
... وغدًا تكون الط

ُ
قديمًا كان الخوف

املوج العاتي في أعالي البحار يمتلئ غضبًا
ُم بعد ساعة كبرياَء الّصخر

ّ
سُيحط

وفي هذه الدنيا وعلى هذه األرض
املجبولة من صلصال دافئ

يحيا شعٌب من امللوك 
ملوك بائسون لكنهم

 هادئون.
ٌ
ة

ّ
أِعز

اع أعاصير
ّ
صن

3
ور فخ في الصُّ

ُ
وعندما ن

ا فوق حقل الحصاد
ّ
حاضرين كن

 أخطأنا إذا ما عّجلنا بسقوط جذع من 
ْ

هل
الخشب العاري؟

ثّمة آخرون كثٌر أيضًا
سيرتضون هذا اليوَم باالنتشاء واملوت

سيسيُرون غيَر مبالني نحو طغيان عات
وعند ُهبوط الليل

سيعوُدون إلى بيوتهم
وقد أتموا عملهم

الِكْبُر،
لهيُب كافور »باروس« الخالِص

 اإلمبراطورّيات التي غرقت في أعياد 
ُ

مــذاق
االنعتاق الكبير

أّيتها األميرة ديدون
يا أّمي وأختي وابنتي

باد
ُ
ك كنت تبكني وأنِت ترْيننا ن

ّ
لعل

العاُر ضرٌب من املوت ال يالئم منزلتك
وفي شرق األزمنة الغابرة

 يرتجف
ُ
كان طيفك الشامخ

هذه الليلة
في فجوات الغابة الساكنة،

القمُر وعشيقُه اآلثم
وم

ّ
سيخلدان للن

ه أن يفخر بترتيبات أرحب
ُ
ال أحَد يمكن

ً
ه أن ينشد مجدًا مماثال

ُ
ال أحد يمكن

4 ُ
ُأنت أّيتها الغاضبة

افرة الشرسة
ّ
امللتبسة الن

 مــــن الـــعـــشـــاق يــقــتــفــي 
ٌ

ــٌب كــــامــــل هــــا هــــو شـــعـ
خطوك

ينشُد العظمة التي يفحصها الخلوُد
الحاضر في أوج ُعنفوانه وفي أثواب األّبهة

آه األبدّية
حلم البّحارة وُهْم في قبضة الرعب

من ذا يجرؤ على النسيان؟
من ذا الذي يتيُح

لي االرتواء من صمت أبديٍة من رخام
ك أنت

ّ
ألن

ُفارعة رشيقة ومشرقة مثل أميرة »إلف« 
أّيتها املاسّية

معز ماجد

1
ــاروَس«  ــ  كـــافـــوِر »بـ

ْ
ــْعــلــة مـــن

ُ
ــهــا ش

ّ
إن

الخالِص
 اإلمــبــراطــورّيــاِت مغمورة في 

ُ
مــذاق

أعياِد االنعتاق الكبيرِة
ِنيه وْجُدُه

ْ
 الشرِق ُيض

ُ
مذاق

 العنبِر والشهوِة
ُ

مذاق
 عشٍق مراهق

َ
 كسل عذب يتلّوى مثل

ُ
مذاق

 غمرات املنفى فكاكًا
ْ
ال يستطيُع من

ه بحٌر أرجوانٌي مثل شعاع قمر داكن
ّ
إن

ُه بــمــجــد الــقــرصــان املنتصر  يــعــلــن احـــتـــفـــاء
فوق املنابر

 مــنــتــصــرًا عــلــى نــوبــات 
ُ
يـــا أّيـــهـــا الـــقـــرصـــان

الغضب
ريح

ّ
باِت التمثال الط

َ
ض

َ
ُكْبرى غ

رق؟
َّ

َك بوْجه الش
َ
أيُّ نذيٍر كاشف

عة 
ّ
وق

َ
مت

ّ
آه... كْم هي كثيرة هذه اآلالم الال

كْم هي كثيرة لحظات الّصمت عصّية على 
االختراق

ُ
كم هو كبيٌر صبُرنا الذي ال يطويه النسيان

ائعة ِبَك الرَّ
َ
 بحار ِحق

ْ
آه...بم أمسْكت من
وإذ بعيدًا هناك،

في مكان قصّي عن ممالك الكالم
فوق قّمة الصمت ذاته،

ماريّا غراتسيا كاالندروني

تمريٌن بسيٌط على الحرِّيَّة 
َو اآلخر، مآبُر األزهار 

ْ
واحدًا ِتل

 نعم 
ُ

تقول
في نهارات أيلول الِعذاب 

 وموفور، 
ٌ

ُم مكتمل
َ
انظْر، العال

ما كان بإمكاننا أن نجعله أمثل من هذا 

انظْر إلى األشياء 
بعذوبٍة، 

بعذوبٍة تنظر إليَك 
األشياء: 

بروحَك 
َو األشياء 

ْ
 َحذ

ُ
احذ

ٌم، انظْر 
َ
أنَت، يا َمن أنَت في حدِّ ذاتك عال

إلى األزهار 
كما لو كنَت زهرة 

حل 
َّ
ثمَّ انظْر إلى الن

كما لو كنَت نحلة 

ثمَّ انظْر إلى األزهار 
بعيوِن نحلة 

تَر أكواَب اغتذاٍء حمراَء، وصفراَء، 
وزرقاَء، وبيضاَء 

ْت ألجلك  ِعدَّ
ُ
أ

أناشيد 
الضفة األخرى

ها هو شعٌب كامٌل من العشاق يقتفي خطوك، ينشُد العظمة التي يفحصها 
الخلوُد، الحاضر في أوج ُعنفوانه وفي أثواب األبّهة. آه األبديّة، حلم البّحارة وُهْم 

في قبضة الرعب. من ذا يجرؤ على النسيان؟ من ذا الذي يتيُح لي االرتواء من صمت 
أبديٍة من رخام... وأسمع صوتك يدنو ورائي وأبتسُم

نهار عذب من نهارات أيلول يدوم إلى األبد

نسغ صامت لمن تعّذبوا بيننا
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فّواز حداد

األنظمة  فــي  حتى  دولــي  بصمٍت  ى 
ّ
تتجل عاملية،  باستجابة  التوريث  يحظى 

التوريث ال  أن  اعتراضًا، مع  أو  انتقادًا،  الديمقراطية، فال نشهد سخرية وال 
ق 

َ
ُيحيل الجمهورية إلى ملكية، وإنما إلى ال جمهورية، شيٌء ما من ِنظام مختل

ك  التمسُّ جــرى  الــغــرب  فــي  كيات 
َ
َمل هــنــاك  كــانــت  وإذا  »الجملوكية«،  إنــه  قيل 

امللكية كانت جــزءًا من عراقتها، ورمزية  أن  البلدان، فالسبب  بها في بعض 
استمرارها عبر العصور، واعترافًا بما نشَرته من استقرار وازدهار، وال تعدو 
وألقاب،  أوسمة  منح  من  وامللكات ســوى سلطات شكلية  امللوك  فيها سلطة 
وفضائحهم  أخبارهم  وتالحق  وأعراسهم،  ومواكبهم  بتنصيبهم  فى 

َ
وُيحت

العلنية غير السرية، الشخصية والحميمة  وغرامياتهم. ال بأس، إنها الحياة 
تهم وهفواتهم، بمعنى أنهم بشر مثل غيرهم، 

ّ
ألصحاب املناصب، ال تخفي زال

ل عظمة األمة.
ّ
مث

ُ
وإنما حفاظًا على تقاليد ت

ثــم أصبحت  »إلــهــيــة«،  امللكيات مــن حــظــوظ، كانت  بــه  ع 
ّ
الــرغــم مّما تتمت على 

مظاهر من األّبهة الخالصة بحكم األمر الواقع. وكانت هزائم االمبراطوريات 
في الحرب األولى إيذانًا ببدء دولة الشعب التي استطاعت انتزاع صالحيات 
لي الشعب. فالديمقراطية نخرت عظام الطغاة، 

ّ
األباطرة وامللوك وتجييرها ملمث

نت من فرض البرملانات واالنتخابات، ونهاية السلطة املطلقة، سواء كانت 
ّ
وتمك

متنّورة أو ظالمية.
الى االندثار، فلم تتجّرأ حتى  كيات في سبيلها 

َ
ل
َ
امل إثر هذه االنهيارات، بدت 

أي  وجــود  رغم عدم  التوريث،  على  للسلطة  الشرهة  الشمولية  الدكتاتوريات 
لألملان  تركه  بل  ابنه،  توريث  راغبًا في  البلشفي ستالني كان  معارضة، فال 
ُيعدمونه عندما وقع أسيرًا، وال النازي هتلر الذي كان بوسعه اختالق ابن آري 

ر على هذا النحو، أو ما يشابهه.
ّ
وتوريثه أملانيا، وال الفاشي موسوليني فك

التوريث،  طريق  عــن  الالجمهوريات  استيالد  تشهد  العربية  املنطقة  بينما 
الــعــروش، وال  الــصــراع على  فــي  الــدمــويــة  كيات 

َ
للَمل األولـــى  النشأة  باستلهام 

 
ّ

أقل ال  والعقاب  الشعب،  على  دين 
ّ

الجال وتسليط  امللك،  سلطة  ســوى  سلطة 
النجاح  بعد   

ّ
إال في سورية  التوريث  تكريس  يتّم  فلم  الـــرؤوس،  من دحرجة 

في القضاء على املنافسني باالغتياالت والسجن حتى املــوت، ولم ينج حتى 
األقرباء من اإلقصاء.

دون للتوريث إلى االمبراطور الياباني وامللكة البريطانية، ما يجعل  ُيحيلنا املؤيِّ
امللكية عصرية، محّبذة ومحّببة، ويتجاهلون أن الالجمهورية اكتست خالل 
وإيرانية،  كورية  عــدوى  من  تحمل قسطًا  قاتلة،  السريعة بصيغة  التها  تحوُّ
التجربة  إلــى  األنــظــار  انــشــّدت  ل، بعدما 

ُّ
بالتشك بــدأ  إلــى نظام عربي  إضــافــة 

وماليني  الضحايا  من  اآلالف  مئات  اآلن  حتى  فت 
ّ
كل التي  رة 

ّ
املظف السورية 

ه. وإذا كانت 
ّ
النازحني إلى بلدان اللجوء، وخراب شامل، تحت أنظار العالم كل

الــعــربــيــة، بتكريس الجــمــهــوريــات فتية،  الــبــالد  فــي  لتعميمها  ل 
َ
ــبــذ

ُ
ت الــجــهــود 

فرائُدها النظام السوري.
بزعم إخضاع شعوبها  ألَجــل غير محدود،  ع ظهوُر ســالالٍت حاكمة، 

َّ
املتوق

وعــادل،  علماني مستبّد  فحاكم  العالج  أّمــا  إرهابي.  بدين  املتدّينة  اإلرهابية 
باالعتبار  ويأخذ  الــغــرب،  رضــا  يحوز  مقاسه،  على  علمانيًا  تاريخًا  يصنع 

استمرار ساللته على قيد الحكم والنهب.

العلماني المستبد

شعر

فعاليات

تيحني لــهــم الــحــيــاة واملــــوت في 
ُ
أنـــت الــتــي ت

العطش
وأسمع صوتك يدنو ورائي

وأبتسُم

5
أّيها الطريُح أرضًا

ق صمتي العار
ّ
كم مز

غضب الِعشق األّول تغذيه أمطار الخريف
،

ٌ
ُليل

طويل مظلم هذا الليل
قبل دوّي الصاعقة

وها هي دافئة زاحفة
ُتواصل سعيها مثل جسد َيْرتجف

 يجمعها العطش
ٌ
عشيرة

اُت املطر
ّ

 تفّرقها زخ
ٌ
عشيرة

 جامة الوسيعة
َ

آه... يا سهول

6
ألم يروا في صفوف الغضب

بوا بيننا؟
ّ
النسغ الصامت ملن تعذ

نسغًا ولودًا
رفــعــت حـــرارتـــه ريــــاح الــهــجــيــر فـــي بساتني 

اشرْب، 
ًا  ِصْر قويَّ

ها أنت تنظر اآلن 
عاليًا 

رقة 
ُّ
ة الز إلى أشعَّ

ماء  تصيُر أنت السَّ

تصيُر نهارًا عذبًا من نهاراِت أيلول 
يدوُم إلى األبد. 

■ ■ ■
ي كلَّ كائن  إنَّه الخضوُع ما ينجِّ

ـــــوارئ يــســتــخــدم الــجــســُم 
َّ
ــاالت الـــــط  فــــي حــــ

بروتينات عضالته نفِسها 
ــئ 

ِّ
 أعــــضــــاء الـــجـــســـم تــبــط

ُّ
لـــكـــي يـــنـــجـــو. كـــــل

نشاطها. آخُر املستسلمني 
 مثل منطاٍد 

ُ
ل هو القلب، الذي يترهَّ

ة  بني األعضاء األساسيَّ
باألرض  يعلق  ة  حيَّ

َّ
للض الخاُم  حُم 

َّ
الل  

َ
حني

ضالة 
ُ
كمثِل ف

هما 
َّ
كأن ــراب 

ُّ
بــالــت تلتصقان  ة  حيَّ

َّ
الض ويــدا 

 
ُ
ة حميَّ

َّ
 الش

ُ
ضالة

ُ
الف

لرغبٍة في الحبِّ 
الم   ًا هذا السَّ

َّ
لم ُيطفئها حق

 في 
ٌ
ِرحنا فيها: وروٌد كبيرة

ُ
األشبه بناٍر ط

أيدينا 

البرتقال الساكنة؟
ــم يـــــــروا كــتــيــبــة فــــرســــان ســـبـــعـــة تــمــاهــت  ــ ألــ

أسماؤهم
ــارت تــحــت ســنــابــك خيلهم أراضــــي أكثر  وثــ

اتساعًا من رحمة النسيان؟
العّرافني  املّيت مرتفعًا في إشــارات  والغبار 

الوسيعة،
انفعال  املبشرون بمناورات كبرى تثير  هم 

النار املقدسة
ألم يروا امللكة العنيدة تبقع باألمالح حقول 

زيتون من طني أحمر؟
يا نبوءات الخالص الكبير

إنــهــا لــكــواســر مــنــزوعــة الــريــش تــرقــص على 
قمم أحالمنا

-وهذا أمر هني-
كواسر تنسج غسق فجر لم ينبلج بعد

ــــروب مــن  ــــضـ ــن هـــــذه الـ آه مــــــاذا يـــعـــرفـــون عــ
الخالص؟

ورأينا منبثقا من هذه األرض في مخاضات 
عسيرة واهتزازات كبيرة

َجمااًل صلدًا مّر املذاق،
مثل وجه أحرقه الصوان والريح،
أغبر مثل ظهيرة في شهر تموز،

مبيض مثل مقبرة منسية
أجل كم رأينا قصائد من حجر تنتصب في 

صمت العصور الغابرة؟
 تضيع فيها؟

ً
فال

ُ
وكم رأينا وجوهًا غ

أجـــل رأيــنــا ســنــابــك الصليبيني فــي بــاحــات 
املساجد

لكن في صباحنا هذا
أقمنا بني الخيش والخشب صلواتنا فيها

يا لقّوة الخاضعني

7
آه كم كثرًا كانوا ملوكنا

وتحت أشواك عقائد الوالء
كم كانت طيعة هاماتنا وسواعدنا

أنـــت أيــهــا الــقــرصــان املــنــذور لــكــبــرى لعنات 
جحيم البحار

في إحدى ليالي الخريف
وطئت، على ما يبدو، ضفاف األعداء

في إحدى ليالي الخريف
أضرمت النار في إقطاعات قديمة

وطوقت بغضبك كوى النبال
ألنك وعدت بأميرة فارعة رشيقة ومشرقة

أميرة من أميرات شعوب »إلف«

إطاللة
تصويب

باسم النبريص

بعد  ما  إنــه غباش  تفتح جفنيك: 
الظهر، أو ربما آثار صباح قائظ. 
هــنــاك جـــو كــهــربــائــي مــزعــج في 
الــذي تريده  الــهــواء. تستيقظ: مــا 
الرماد  درامــا سنوات  في  ساشا 
واملـــنـــفـــى؟ أن تــبــتــعــد عـــنـــهـــا؟ مــا 
اب 

ّ
الكت أنت من كبار  الــذي تريده 

للبلد؟  تاريخي  طــرق  مفترق  في 
أن يــتــكــلــمــوا كــلــمــات مــخــتــصــرة 
ومــوثــوقــة مــع مــــزاج حــــاد؟ أهــبــل. 
 .

ً
أشــد هبال إنــقــاذ؟  الكاتب كبطل 

أن  يمكن  والثقافة  والــتــأمــل  القلم 
تقلل من رعب ما هو آت؟

ساشا، لتستعيد جانبك العاطفي 
أمام املرأة الدنيوية؟ ساشا ليكون 
التناغم األسلوبي  هناك مثل هذا 

الذي يصعب تخمينه بينكما؟ 
هــنــاك قــلــق فــكــري حـــول مــفــارقــة 
ــنـــحـــرف الــعــقــل  ــيـــف يـ مـــرعـــبـــة: كـ
الــتــاريــخ؟  مــن  معّينة  لحظات  فــي 
وكذلك خطر إغراء الناس بتحويل 

عواطفهم إلى مبادئ سياسية. 
فــي هـــذه الـــدرامـــا، ربــمــا مــن دون 

وعي؟
ــدد األوقـــــــــات  ــ ــهـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــالل الـ ــ ــظــ ــ ــ ال
ــفـــحـــات مــكــتــوبــة  الـــســـعـــيـــدة؟ صـ

بخطوط هادئة وآمنة؟ 
ــتـــظـــره مـــنـــهـــا ـ إلـــهـــة  ــنـ ــا تـ ــ هــــــذا مـ
االسم  ذلك  تلك؟  والنساء  السبب 
الشغف؟  لحظات  فــي  املستخَدم 
تلك الــرغــبــة األبــديــة لــإنــســان في 
ــــى ُحـــضـــن؟ هــاجــس  أن يـــهـــرب إل
ـــزءًا من  ــتــي احــتــلــت جـ الــقــضــيــة ال
وقتك وطاقتك خالل أربعة عقود؟
متساوية؟  بمقادير  األمــل  خيانة 
أألنــــك مــمــنــوع مــن الــتــحــدث تحت 
ُجــَمــل قــاســيــة، تــســتــخــدم املنطق 
لتفكيك الحجج السخيفة للموت؟ 
ــا الـــعـــربـــي الـــصـــافـــن وخــلــفــك  ــهـ أيـ

أعماٌر من إساءات؟
تغلق جفنيك: تأخذ نفسًا عميقًا 
وتستمر في املشي. آخرون تعُبر 

عنهم وهم ُمومئون.

عطاشى خاضعة، كما ترى، للزمن الوثائقي  الفيلم  اليوم  يعرض  الماضي،  الشهر  من   28 في  إطاقه  بعد 
العيايشة في محافظة قفصة في تونس، ضمن  رضا التليلي في بلدة  لـ  تونس 
جولة يوجهها منتجو الفيلم إلى الفئات التي يتناولها العمل، حيث يضيء واقع 

سوء توزيع المياه في تونس وما يسبّبه من اختاالت اجتماعية وصحية.

التي  للفيلم  الدولي  مهرجان مراكش  السابعة عشرة من  الدورة  ضمن فعاليات 
األول/  كانون  من  الثامن  حتى  وتتواصل  الماضي  الشهر  من  الثاثين  في  انطلقت 
ديسمبر الجاري، يُعَرض عند الحادية عشرة من صباح غٍد األربعاء فيلما »أيام التاشي« 

)الصورة( لـ زو زين من الصين، و»طفح الكيل« لـ محسن البصري من المغرب.

ُتلقي الكاتبة والباحثة سيسيل ماالسبينا، صاحبة كتاب »إبستمولوجيا الضوضاء«، 
عند  بلندن،  غولدسميث«  »جامعة  في  الضوضاء  مع  التفكير  بعنوان  محاضرًة 
مفهومًا  أصبح  الضجيج  أن  الكاتبة  ترى  األربعاء.  غٍد  مساء  من  والنصف  الرابعة 
في العصر الحديث، وأنه يدخل في عدة مجاالت؛ مثل المال واالقتصاد واالجتماع 

والمعمار، ما يجعل منه مفهومًا تشتبك فيه العلوم المختلفة.

المدينة وتحّوالتها في الخطاب الروائي العربي المعاصر عنوان المؤتمر الذي 
مدينة  في  بوقرة«  أمّحمد  »جامعة  في  الجاري  الشهر  من  الثامن  صباح  يُفتتح 
بومرداس الجزائرية ويستمر ليومين. من المحاور التي يناقشها المشاركون: سيميائية 

المدينة ودالالتها، ثيمة العنف في تحوالت صورة المدينة.
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معز ماجد 
)العربي الجديد(

وفــــي الـــســـاعـــة املــــوعــــودة وقــفــنــا عــلــى شفا 
الهاوية

 املوت يحاصر أنظارنا
ّ

كان ظل
ــا يــتــربــصــون بــنــا عــلــى الــهــضــاب  دونــ

ّ
وجــــال

العالية
أجل عرفنا ملوكا من آكلي لحم البشر

وفي السهول القاحلة املنذورة للصخب
رأينا كيف يلتبس النشيد باملوت

أجل رأينا أمواج البرابرة تغمر مدننا
ــورًا عــظــيــمــًا يـــســـري تــحــت  ــشــ  هـــنـــاك نــ

ّ
لـــكـــن

موتانا
آه ألم يدركوا أن لحمنا مر؟

 أحنث من أيمان الحشود؟
ّ

وأال
هذا املساء

بعيدًا عن صخب اليم
سينام في أجمات هادئة

القمر مع عشيقه زاني املحارم
 كل هذه الحماسة 

ّ
يا للسكينة تلف

)القصائد من ترجمة الشاعر عن الفرنسية(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

مقادير متساوية

ماريّا غراتسيا كاالندروني )تصوير: سيرينا كامبنيني(

وفي أعماقنا الحريق. هكذا 
ــنــي بال 

َّ
ــَرتــنــا الــحــيــاة. أنـــا أيــضــًا، مــع أن صــيَّ

خطيئة، 
ه ال وجود للخطيئة، 

َّ
ذلك أن

من 
َّ
، كما ترى، للز

ٌ
خاضعة

 بمخالفِة 
ً
َمة

َ
بينما أجُد نفسي ُملز

ها الحبُّ  هذا الهالك. فيا أيُّ
ْت على جسد الحياة  دني، ثبِّ الذي تراني، أيِّ

 على جسد الواقع 
َ
ة، واآلن الواقعيَّ

الوحشيِّ واملشتَرِك للموت، 
 من جديد. 

َ
ِة املخلوق حيَّ

َّ
جسَد الض

■ ■ ■
القلُب وحده بمحاذاِة التُّراب 

)الزَّهرُة-الِقْرَدة( 
ِك ترين حزن البهائم، ترين  

َّ
إن

ماء  كيف تحني رؤوسها تحت السَّ
ماُء  حيث تراها السَّ

رى  
ُ
من دون أن ت

ة من مواليد  ة إيطاليَّ )شاعرة وكاتبة مسرحيَّ
ميالنو 1964، والقصائد ِمن مجموعتها 
ة« )2017(. ترجمة عن  »العاطفة األخالقيَّ
ة: أمارجي(  اإليطاليَّ

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


