
يصنعون عشًا في بلٍد أراضيه ممدودة، 
ظرة ال نهاية لها. 

ّ
حيث الن

وكما كان متوقعًا
يلدون عصفورًا.

■ ■ ■
حسابات واضحة

.
ّ

يوم جديد هو يوم أقل
 يوٍم هو يوم جديد

ّ
أي إن كل

 يوم جديد هو يوم أقل. 
ّ

وكل
لهذا،

ليس هناك جمٌع ال َيطرح،
وال طرٌح ال َيجمع.

اليوُم يبقى
نظيفًا مثل مغامرٍة.

■ ■ ■
معادالت 

من الدرجة األولى
كل اليابانّيني يبدون متماثلني.

 لهم بشرة موّحدة.
ّ
يعطون االنطباع أن

كــل الــغــربــّيــني مــتــشــابــهــون، يــقــول لــي زارُع 
زهوٍر ياباني.

 لهم بشرة موّحدة.
ّ
يعطون االنطباع أن

الحوار يمّر دون عنف.
بـــني الــيــابــانــّيــني أنــفــســهــم - اتــفــقــنــا - هــنــاك 

اختالفات في القامة.
وبني الغربّيني أيضًا.

 هذه االختالفات ليست جوهرية. 
ّ
ولكن

لجعل الحقيقّية منها أوضح، 
- يؤّكد لي زارُع الزهور-

د. باس املوحَّ
ِّ
رَع الل

ُ
اخت

■ ■ ■
اكتشاف

يروي اإلنكا أن النبوءات 
حول وصول اإلله األبيض 

لم تكن تشمل الدهشة

في مناطق أخرى
كولومبوس نفسه اندهش

لوجود هنود طّيبني
اته رغم ورودهم في نبوء

مع نهاية التبادل األول للدهشات
بدأ الصراع.

■ ■ ■
تدريس

ُيحكى أن كيناندي
م الكيراندي الشهير 

ّ
املعل

كان أّول من أدخل تعليم الضحك
بني تالميذه

كان يشرح كيف أن الضحك كان شيئًا أكبر 
من مجّرد حركة شفاه

بسبب الضحك
بدأ الكيرانديون بخسارة حروب

ما خسروا حروبًا أكثر كانوا يضحكون 
ّ
وكل

أكثر
مع الوقت أعداؤنا أيضًا

خوان أُكتابيو برينث

تحّوالت المنفّي
غة. 

ّ
روا لنا الل

َ
أحض

كان لدينا الكثير منها!
روا معهم أيضًا رّبًا.

َ
وأحض

كان يفيض لدينا آالف األرباب.
رأونا متعبني بالذهب الكثير وغمرونا

ــوان كــانــت تــبــدو أنها  بــأشــيــاء مــتــعــّددة األلــ
تلمع بشكل مختلٍف.

روا لنا مرض الجدري والجرذان 
ّ

أحض
ومعها الطاعون األسود.

رونا.
َ

وأحض

■ ■ ■
بداية هوية

اللغة )هي فاجعته( تقوم بتصوير املاضي 
فقط.

عبثًا يقوم املرء بطرد أشياء من الداخل. 
 القلُب 

ٌ
إنها أشياء دخيلة، مثلما هو دخيل

 من الكلمات.
ٌ

الذي أفسدته أجيال
رجال آخرون،

ليسوا هم ولسُت أنا،
يقذفون بعضوي.
الباقي هو »أدب«.

ملاذا على النسيان أن يكون موِجعًا
ا لن نكون 

ّ
إذا كن

نحن املنسّيني؟

■ ■ ■
صورة ذاتية

طفلة من جزيرة إستريا تنزل منذ أكثر من 
نصف قرن

ل الجميل الذي أصعده اآلن.
ّ
من الت

منذ أكثر من نصف قرن، طفل تّواق للفجر 
وبألف مستقبل في عينيه يتدحرج في تٍل 

جميل آخر.

بيروت ـ الرا عبود

اطــمــئــنــوا: حكايات  »أنـــا بخير  تحت عــنــوان 
ــنــــســــاء والــــعــــمــــل والـــــحـــــراك«  ــن الــ ــ قـــصـــيـــرة عـ
يــتــواصــل املــعــرض املــقــام حــالــيــًا فــي غاليري 
»إكــــــــزود« فـــي بـــيـــروت حــتــى 18 مـــن الــشــهــر 
ــاري، ويـــتـــضـــمـــن صـــــــورًا فـــوتـــوغـــرافـــيـــة  ــ ــجــ ــ الــ
ــًا وشـــــــــهـــــــــادات شـــفـــهـــيـــة  ــمــ ــلــ ــيــ ولــــــــوحــــــــات وفــ
ومــلــصــقــات أفــــالم قــديــمــة ومــالبــس ووثــائــق 

إثبات الشخصية. 
يقتبس املعرض عبارة »أنا بخير اطمئنوا« 
املصرية  والصحافية  الكاتبة  كتبتها  الــتــي 
رســـالـــة  فــــي   )2016-1938( مــقــلــد  ــنـــدة  شـــاهـ
بعثتها ألستاذتها ريم سعد من السجن إثر 

اعتقالها سياسيًا سنة 1978.
قائد  املــعــرض، ديما  تقول إحــدى منظمات 
بـــيـــك، مـــن مــؤســســة »ورشــــــة املــــعــــارف« في 
لـــبـــنـــان، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن األعـــمـــال 

املعروضة تعود لنساء من خلفيات مختلفة 
في الحياة الخاصة والعامة، ومن املفترض 
أن يتنقل املعرض بعد أن أقيم في القاهرة 
أيار/ مايو املاضي، بني عدة مدن من بينها 

اإلسكندرية وعّمان. 
املــــعــــرض هــــو خــــطــــوة تــــحــــاول مـــؤســـســـات 
وجهات ونسويات إنجازها وهي إنشاء أول 
واملنطقة، وتخلط  للمرأة في مصر  متحف 
محتوياته بني أعمال املــرأة املبدعة الفنانة 
التنقل  فكرة  ويتناول  العادية،  املــرأة  وبــني 
والـــهـــجـــرة مـــن وجـــهـــة نــظــر نــســويــة بــحــتــة. 
املصرية  املمثلة  لتجربة  اســتــعــادة  سنجد 
هند رستم، مثلما تحضر تجربة التشكيلية 
املعرض  ويــشــارك  الــجــنــدي،  ريــم  اللبنانية 
أيضًا تجارب نساء مهاجرات في الدنمارك 
عـــن طـــريـــق تــســجــيــل شـــهـــادات شــفــويــة عن 
ــــرى ومــن  ــارة إلــــى أخـ ــ رحـــلـــة االنـــتـــقـــال مـــن قـ
هـــؤالء سعدية  مــن  ثانية.  ثقافة  إلــى  ثقافة 
حسني، وعلياء خيري، ووداد متري، ورواية 
مـــحـــمـــد، وكــــوكــــب حــفــنــي نــــاصــــف، وزيـــنـــب 
الفتاة التي تركت قريتها لتعمل في القاهرة 
على  البيوت بوصفها شاهدة  تنظيف  في 

أجنحة.. ألي سماء؟

يحاول المعرض فهم 
التنقل والهجرة، السفر 

والعمل السياسي من 
وجهة نظر نسوية، 
وتحضر فيه تجارب 

كاتبات وفنّانات إلى جانب 
نساء عاديات

تجارب وشهادات عن النساء والعمل والحراك

طفلة تنزل من التّل الذي أصعده اآلن

شهادات عن رحلة االنتقال 
من قارة إلى قارة ومن 

ثقافة إلى أخرى

ــي  وروائـ شــاعــر   Juan Octavio Prenz
مدينة  فــي   1932 ــام  ع ــد  ول أرجنتيني 
»ثرثرات  الشعرية:  إصــداراتــه  من  البالتا. 
ذئب«  ــل  و»رج  )1986( الجديد«  العالم 
قصصية  مجموعة  نشر  كما   .)1998(
بعنوان »الكرنفال وقصص أخرى« )1962( 
المذبوح«  ــورة  ــط »أس هما  وروايــتــيــن 
الصورة(،   ،2006( كريك«  و»السيد   )1990(
تاريخ  حــول  الكتب  من  العديد  بجانب 
أيضًا  وتــرجــم  اإلسبانو-أميركي،  األدب 
أعماًال أدبية سلوفينية وصربية وكرواتية 

ومقدونية إلى اإلسبانية.

نحت ضد ثرثرات العالم

2425
ثقافة

شعر

إصداراتمعرض 

سينتهي بهم األمر إلى الضحك،
كان كيناندي ُيعلن على املأل

نافد الصبر وفاقدًا لحّس التاريخ،
 القبيلة 

ُ
أمر شيخ

بأن ُيخترق كيناندي برمٍح.

■ ■ ■
استهالل ال بد منه

مع الكلمة يجب أن تكون قاسيًا
وقحًا

سيء معاملتها 
ُ
أن ت

أن ال تمنحها املداعبة التي ستجعلك
عبدًا لها

إذا صنعتها بكفٍر كي
تخدمك

إذن ما سبب هذا الضعف اآلن؟ 
باليد اليمنى القلم

باليد اليسرى السْوط 
ك

ّ
ال تتركها ترفع رأسها ألن

حينها ستكون ضائعًا.

الــهــجــرة الــداخــلــيــة بــحــثــًا عـــن فــرصــة عــمــل.
يــتــضــمــن املـــعـــرض قــصــصــًا لــنــســاء هــاجــرن 
لـــلـــعـــمـــل، وتـــخـــتـــلـــف الـــطـــبـــقـــات االجــتــمــاعــيــة 
والــخــلــفــيــات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي يــأتــني مــنــهــا، 
سنجد شـــهـــادات طــبــيــبــات وعـــامـــالت مــنــازل 
ومــرشــدات  وخــّيــاطــات  ومخرجات  وطالبات 
أدوار  تـــمـــثـــيـــل  جـــــانـــــب  إلــــــــى  ــات،  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ سـ
ألمهات  شــهــادات  على  فنتعرف  اجتماعية، 

وبناتهن وصديقات أيضًا. 
تقول قائد بيك إن االقتراب من حياة هؤالء 
الـــنـــســـاء عــلــى تـــنـــّوعـــهـــا، مـــن خــــالل تــجــربــة 
التي  الــتــحــديــات  نلمس  تجعلنا  االنــتــقــال، 
يـــواجـــهـــنـــهـــا والـــتـــقـــاطـــعـــات فــــي الـــتـــجـــارب 
ــلــــف بـــــني املـــجـــتـــمـــعـــات  ــتــ ــــرك واملــــخــ ــتـ ــ ــــشـ واملـ
املــخــتــلــفــة. الــهــجــرة مـــن أجـــل الــعــمــل تجعل 
كــثــيــريــن يــعــيــدون الــنــظــر فــي مــا يحملونه 
املـــرأة وعالقتها بالعمل  مــن تــصــورات عــن 

والتنقل من أجل الحق فيه.
من جهة أخرى، فقد اشتغلت »مؤسسة املرأة 
والـــــذاكـــــرة« املـــصـــريـــة، املـــشـــاركـــة فـــي تنظيم 
املــــعــــرض عـــلـــى تـــكـــويـــن أرشــــيــــف رقـــمـــي مــن 
في  شــاركــت  التي  للمرأة  الشفهية  الــروايــات 
ثورة 25 يناير 2011، والــذي يركز على عمل 
املـــرأة فــي املــجــال الــعــام مــن خــالل لــقــاءات مع 
نــاشــطــات وجــمــع قصصهن وتــجــاربــهــن في 

فترة زمنية محددة.
تـــرافـــق املـــعـــرض مـــع مــؤتــمــر بـــعـــنـــوان »نــحــو 
الــشــرق األوســط  فــي  إقليمي للنساء  أرشــيــف 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا: أطــــر لــلــتــوثــيــق والـــنـــشـــر«، 
وندوة »حوار: نسويات في املساحات الفنية«.

هبة الوجود في كل مكان
يمكن الوصول إلى األعماق 

)هذا أمر واضح دون نسيان مبدأ التناوب(
يمكن الوصول إلى األعالي

في األولى وفي األخرى
)هكذا تريده الكتب(

يمضي األلُم واإلحباط 
البكاُء والوحدة

السعادة
ذلك الدرس الهّدام،
تركوا لها السطح.

■ ■ ■
1984

تلزم بعض التدريبات الطبية
 وثالث نساء يطمحون

ً
سبعة وثالثون رجال

إلى شغل منصب جالد في ن.ج 
بعضهم حاصلون على شهادات جامعية 

املحظوظون سيكونون أربعة فقط
سيعملون بشكل ثنائي

كل واحد منهم سيضع حقنته للمحكوم عليه

باملوت
حقنة واحدة فقط ستحتوي على املادة القاتلة

ونهم
ّ
في الليل يقّبلون أبناءهم ويغط

بغطاء إضافي 
لقد بدأ الشتاء.

■ ■ ■
قرارات الحد األدنى

سنزرع خياشيَم للرجال
ألّي نهر أو ألي بحر؟

سنضع لهم أجنحة
ألّي سماء؟

سنتمّكن من محو املوت
ألي حياة؟

)ترجمة من اإلسبانية: إبراهيم اليعيشي(

في ثالثة أجزاء، صدرت مؤخرًا موسوعة تاريخ األفكار ضمن مكتبة األسرة عن الهيئة االقتراب من حياة المهاجرات
المصرية العامة للكتاب للباحثة ميرفت عبد الناصر، وفيها تقّدم عرضًا تبسيطيًا ألبرز 
قبل  السادس  القرن  من  بدءًا  الفلسفية،  خصوصًا  البشري،  التاريخ  في  الفكرية  التيارات 

الميالد وصوًال إلى منتصف القرن العشرين.

مرسال  إيمان  المصرية  للشاعرة  مختارات  قريبًا  تصدر  الباريسية،  سندباد  منشورات  عن 
)1966(، تحت عنوان أشياء أفلتت مني، انتقاها وترجمها وقّدم لها ريشار جاكمون. 
من بين ما صدر لها: »ممرّ معتم يصلح لتعلّم الرقص« )1995(، و»المشي أطول وقت 

ُممكن« )1997(، و»حتّى أتخلّى عن فكرة البيوت« )2013(.

بعنوان  السياسات  ــة  ودراس لألبحاث  العربي  المركز  عن  مؤخرًا  الصادر  كتابه  في 
تصّورات األمة المعاصرة: دراسة تحليلية لمفاهيم األمة في الفكر العربي الحديث 
األمة  مفهوم  بناء  جرى  كيف   )1940( نّصار  ناصيف  اللبناني  المفّكر  يدرس  والمعاصر، 
نقد  إلى  يعود  أو ضمنية،  تتضّمن تعريفات صريحة  عربيًا، محلًاّل مجموعة نصوص 

مرتكزاتها الدينية واللغوية والسياسية.

مجموعة  سلسلة من الشعر العالمي، صدرت مؤخرًا عن منشورات أبجديات  ضمن 
بترجمة   )1994  -  1920( بوكوفسكي  تشارلز  األميركي  للشاعر  ل  َتَفضَّ بعنوان  شعرية 
الصادرة  إلى األعمال  المجموعة تنتمي  اإلنكليزية.  وليد بن أحمد عن  التونسي  الكاتب 

بعد رحيل مؤلفها، حيث نشرت أّول مرة في عام 2006.
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وقفة
حمادي بن جاءباهللمع

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

أعود إلى كتاب »نقد 
العقل المحض« كل 

يوم ألواجه زمني

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــان يـــشـــغـــالن جـــمـــيـــع الـــتـــونـــســـيـــني:  ــ ــّمـ ــ هـ
أولهما مسيرة التحّول الديمقراطي وما 
يعترضها من مصاعب. رجائي أن نجد 
في أنفسنا ما يكفي من القوة ملغالبتها. 
ــه الــقــضــيــة  ــيــ وثـــانـــيـــهـــمـــا مــــا صـــــــارت إلــ

الفلسطينية بفعل الضعف العربي.

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــك ومــا هــو عملك 
القادم؟

ــي بـــعـــنـــوان »الـــزمـــن  آخـــــر عـــمـــل صـــــدر لــ
املطلق في العلم امليكانيكي النيوتوني: 
ــة إبــســتــيــمــولــوجــيــة تـــاريـــخـــيـــة«  ــاربـ ــقـ مـ
وهـــو كــتــاب خــّصــصــتــه لـــدراســـة معاني 
الــــزمــــان املـــطـــلـــق والـــفـــضـــاء املـــطـــلـــق فــي 
العلم امليكانيكي النيوتوني في عالقته 
أما  والتكامل.  التفاضل  حساب  بمولد 
العمل القادم فهو يتعلق بمعاني الثورة 
باعتبارها  الفلك  علم  فــي  الكوبرنيكية 
الحديثة  العصور  فهم  مفاتيح  أهــم  من 

علمًا وفلسفة وسياسة.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
اخــتــصــاصــي األول هـــو فــلــســفــة الــعــلــوم 
ــة.  ــوم الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة خـــاصـ ــلــ ــعــ ــة والــ ــامــ عــ
هـــذا االخــتــصــاص يــتــطــلــب عــلــى الــــدوام 
مـــــعـــــاودة الـــجـــهـــد ومــــواصــــلــــة الـــتـــعـــلـــم. 
وبالتالي فكلما قطعت فيه شوطًا بانت 
لــك منه أشـــواط  بــعــيــدة. ولــئــن كــان ذلك 
شأن الجميع فهو أظهر في اختصاص 
الــحــديــثــة، ال سيما حني  الــعــلــوم  فلسفة 
تتناولها من منطلق فيلسوف العصور 

الحديثة إمانويل كانط.

■ لو قّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

سأختار نفس املسار الذي اخترته وأنا 
تلميذ في املدرسة االبتدائية.

الــذي تنتظره أو تــريــده في  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

الديمقراطي  الــتــحــّول  ينجح  أن  ــى 
ّ
أتــمــن

 لجميع أبنائها، 
ً
في تونس لتكون فعال

فــال إقــصــاء مــن هـــذا وال عــقــوق مــن ذاك. 
حقه  الفلسطيني  يفتّك  أن   أتمنى  كما 
في الوجود الحر على أرضه الحرة. فلن 
يفلح العربي في شيء ما دامت فلسطني 
مــغــتــصــبــة. تـــوجـــد أمــــــاٍن أخـــــرى كــثــيــرة 
أشــتــرك فيها مــع الــعــالــم بــأســره وتــدور 
كلها على معنى إنجاز الحرية وحقوق 

اإلنسان في املعيش اإلنساني اليومي.

لقاءها، وملــاذا  تــوّد   املاضي  ■ شخصية من 
هي بالذات؟ 

كما  ثمة من شغلني  فليس  طه حسني. 
شغلني  ›‹قاهر الظالم«. له في وجداني، 

قبل فكري، موضع خاص. 

العربي توفي في الثالثة والستني في حني 
أنــهــم غــيــر متفقني عــلــى ســنــة مــولــده؟ ما 
سبب هذا االختيار؟ هل له عالقة بنظرية 
›‹البحران‹‹ التي قال بها الطب الفرعوني 
- اليوناني )أبيقرط وجالينوس( وورثها 
ابن سينا  مثل  الوسيطة  العصور  أطباء 
من ناحية، ونظرية األفالك التسع التي قال 
بها قدماء العراقيني والفينيقيني وورثها 
علماء الفلك حتى عصر اإلحياء األوروبي 
من ناحية أخــرى؟ وإذا كان ذلك كذلك أال 
يعني أن مصر والعراق والشام قد حددت 
منذ آالف السنني قدر الفكر اإلنساني حتى 

اليوم؟

تجربة  علينا  تقترح  وهــل  اآلن  تسمع  مـــاذا   ■
نــشــاركــك  أن  يــمــكــنــنــا  مــوســيــقــيــة  أو  غــنــائــيــة 

سماعها؟
أستمع إلى األغاني الكالسيكية: أم كلثوم 
وعبد الوهاب وفيروز وعبد الحليم إلخ. 
وكذلك املوسيقى الكالسيكية األوروبية.. 
يمكن أن نستمع معًا إلى رباعيات الخيام.

إليه  ■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود 
دائمًا؟

األصـــدقـــاء كــثــر والــحــمــد لــلــه. أمـــا الكتاب 
الذي أعود إليه دائمًا فهو كتاب ›‹األيام‹‹. 
أجــدد اللقاء به مرة في السنة على األقل 
العقل  ›‹نقد  أمــا  بطفولتي.  اللقاء  ألجــدد 
املـــحـــض‹‹ )كـــانـــط( فـــأعـــود إلـــيـــه كـــل يــوم 

ألواجه زمني.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
فـــصـــواًل مـــن كــتــب كــثــيــرة فـــي عــلــم الــفــلــك 
وفي الطب القديم والوسيط ألفهم بعض 
األشياء، منها اتفاق املسلمني على أن النبّي 

حمادي بن جاءباهلل

ــيــد عــام  أكـــاديـــمـــي تــونــســي مـــن مــوال
تاريخ  حقلي  يشتغل ضمن   ،1950
واإلبستيمولوجيا.  الحديثة  الفلسفة 
مـــــن إصــــــــداراتــــــــه: »تــــــكــــــّون مـــفـــهـــوم 
)صــدر  الحديثة«  الفيزياء  فــي  الــقــوة 
 2006 عــام  جــزأيــن  فــي  بالفرنسية، 
ــام 2015(،  الــعــربــيــة عــ ــى  ــ إل ــم  وتـــرجـ
و»تـــحـــّوالت الــعــلــم الــفــيــزيــائــي ومــولــد 
العصر الحديث« )1986( و»العلم في 
املعرفة  و»مبادئ   )1986( الفلسفة« 
املـــحـــض« )1997(.  الــعــقــل  نــقــد  فـــي 
والفرضية«  »العلم  كتاب  ترجم  كما 
لـــ هــنــري بــوانــكــريــه، ولـــه تــحــت الطبع 
»تــــأمــــات ومــــواقــــف فــــي الـــتـــحـــوالت 
الــوطــنــيــة الــراهــنــة« و»الـــديـــن تأسيس 

للحرية«.

بطاقة

من المعرض

الشاعر

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


