
ه 
َ
نهاية الدوام املدرسي ليفاِجئ بها معلمت

صباح اليوم التالي.
تستطيع أن تــمــّيــز هـــذا الــعــمــل مــن بــن كم 
الــتــي اعتدنا  كبير مــن األعــمــال املــعــروضــة 
فالفنان  مواضيعها.  وعلى  مفرداتها  على 
الــســوري نــاصــر حسن )حــلــب، 1971(، هو 
مــن الــقــلــة الــتــي درســـت فــي الــغــرب وحملت 
ــإلــــى جــانــب  فــ  ،

ً
مـــعـــرفـــيـــا أصـــــيـــــا ــه زادًا  ــنـ مـ

من  عينه  تشّبعت  التقنية،  خبرته  تعميق 
ها، ومما يجري من حوله في 

ّ
حضارته وفن

ممن  كثيرين  عكس  على  التصوير،  مجال 
لــيــكــّرروا مواضيع وأفكار  عـــادوا مــن هناك 
وتــقــنــيــات أســاتــذتــهــم أو مـــن ســبــقــوهــم من 

فنانن محلين.
الــتــصــويــر  الـــســـوري  الــفــنــان  بــعــد أن درس 
ــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة«  ــفــ ــي »كـــلـــيـــة الــ ــ ــم فـ ــ ــرســ ــ والــ
بـــدمـــشـــق، غـــــادر الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة سنة 
الــــفــــن فــي  لــــيــــدرس  أملـــانـــيـــة  بــمــنــحــة   2002
أملــانــيــا، أواًل فـــي »جــامــعــة زيــغــن »عــلــى يد 
ــار،  ــفـ الـــبـــروفـــيـــســـور هـــيـــس، املــــصــــّور والـــحـ
ــــدورف حــيــث  ــ ــلـ ــ ــ ــة دوسـ ــنـ ــديـ ــــي مـ ــم فـ ــ ومــــــن ثـ
أكــمــل دراســـتـــه فـــي أكــاديــمــيــة الــفــنــون على 
يـــد الــبــروفــســور أنــتــســيــنــغــر، وهــــو مــصــّور 
وغرافيكي ونحات نمساوي األصــل، وأحد 
الـــوجـــوه املــعــروفــة الــتــي أّســـســـت فـــي بــدايــة 
الثمانينيات من القرن املاضي ما يدعى في 
»الوحوش الجدد«، تيّمنا  أملانيا والنمسا بـ
بجماعة الوحوش التي عرفتها فرنسا في 
بداية القرن العشرين. ظل حسن بعيدًا عن 
عنف بعض مشاهد معلمه وأجوائها، لكنه 
أخـــذ عــنــه حــرفــة حــضــور األلــــوان الــحــواريــة 

وفهمه للفضاء وجرأة حضور املفردات فيه.
ــــى دمـــشـــق ســنــة  ــــاد حـــســـن مــــن أملـــانـــيـــا إلـ عـ
أن  قبل  ســنــوات  فيها سبع  ليمضي   ،2006
يغادر مجددًا إلى أملانيا، إلى برلن تحديدًا 
هــذه املــرة، العاصمة التي صــارت قطبا من 
أقطاب الثقافة األوروبية. وبعدما عرفنا في 
الــتــي اجتذبتنا،  دمــشــق بعضا مــن أعــمــالــه 
بــرلــن، فصارت  فــي  تعّرفُت عليه شخصيا 
ــارة مــرســمــه فــرضــا مــحــبــبــا لــنــا. وكــانــت  ــ زيـ
زيـــارتـــنـــا األخـــيـــرة لـــه مــنــاســبــة لــنــقــف على 
يفتتح  والــــذي  املــقــبــل  ملــعــرضــه  تحضيراته 
البيروتية. وعندما  غدًا في »صالة أجيال« 
سألناه عما إذا كان هناك عنوان للمجموعة 
أو باألحرى للمعرض، أجــاب بالنفي. وهل 
مــن عــنــاويــن لــلــوحــات؟ ال أيـــضـــا... كــمــا كــان 
الــحــال فــي معرضه الشخصي األخــيــر »في 
ــة مـــوتـــســـارت(  ــاعـ ــال« )قـ ــ بــيــيــر بــولــيــتــس سـ

البرلينية في السنة املاضية.
 مــنــفــذًا بــاألكــريــلــيــك على 

ً
حـــوالـــي 20 عــمــا

عرض على الجمهور اللبناني، 
ُ
القماش ست

 واقفا، 
ً
منها نرى فتاة تقف أمام املرآة، رجا

الـــدرج، امـــرأة مستلقية تحت  امـــرأة تصعد 
مروحة في سقف املكان، وغيرها. 

ــاهــا، منجزة 
ّ
فــي مجمل األعــمــال الــتــي عــايــن

أو فــي طــور االنــتــهــاء مــن العمل فيها، نجد 
املــوضــوع يتمحور حــول شخص واحــد  أن 

بطرس المعري

أحـــد  فــــي  أقـــيـــم  فــــي ســـنـــة 2010، 
ــــف الــــوطــــنــــي«  ــحـ ــ ــتـ ــ أجــــنــــحــــة »املـ
بــدمــشــق مـــعـــرض مــشــتــرك كبير 
بــاســم »دمـــشـــق - بـــاريـــس رؤى مــتــبــادلــة«، 
وقـــــد ضـــــّم عــــــددًا ال بـــــأس بــــه مــــن الـــوجـــوه 
الــســوري،  التشكيلي  املــشــهــد  فــي  املــعــروفــة 
أِلفنا أعمالهم، باإلضافة إلى مجموعة من 
أكثر  الفنانن األجانب. لكن ما لفت نظرنا 
 ال يزال 

ٌ
من غيره من أعماٍل معروضٍة لوحة

لونها، األسود املائل إلى الرمادي، الطاغي 
فيها عالقا في الذاكرة. كانت تحمل توقيع 
نـــاصـــر حـــســـن. الـــلـــوحـــة تـــقـــدم ثــــاث قطط 
تشغل حيزًا صغيرًا فيها بضربات معدودة 
لريشة خفيفة الحركة تعرف طريقها جيدًا. 
كان املشهد يبدو لنا كسبورة ســوداء رسم 
عليها تلميذ حــاذق وخــرج من الصف عند 

تونس ـ ليلى بن صالح

مع اقتراب الذكرى الثامنة للثورة التونسية 
تـــتـــوالـــى  يــــنــــايــــر(،  الــــثــــانــــي/  كـــــانـــــون   14(
حولها  تتمحور  التي  الثقافية  الفعاليات 
ــع املـــــعـــــارض الــتــشــكــيــلــيــة  ــ فــــي تــــونــــس. ومــ
والعروض املوسيقية أو السينمائية، وهي 
املــألــوفــة ملناسبات كــهــذه، ناحظ  األشــكــال 
هذا العام التفاتا أكبر ملسألة التوثيق، فبعد 
اإلعــان عن اقتراب إطاق »متحف الثورة« 
في مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها 
ديــســمــبــر  األول/  ــانـــون  كـ  17 فـــي  األحـــــــداث 
2010، أعـــلـــن »مــتــحــف بــــــاردو« فـــي تــونــس 
 14« بعنوان:  إطــاق معرض  عــن  العاصمة 
بالعامية  دقــائــق  إال خمس   14( درج«  غير 
الشهر  منتصف  مــن  سيستمر  التونسية( 
الجاري حتى 31 آذار/ مارس املقبل، ويقّدم 

ــثـــورة الــتــونــســيــة فـــي مــحــاولــة  أرشــيــفــات الـ
إلعادة تركيب مسارها. 

توارد هذه املبادرات ربما يشير إلى تبلور 
شعور عام بضرورة توثيق أحداث الثورة، 
وخصوصا  حولها،  وطنية  ســرديــة  وبــنــاء 
َعرفت  قد  الشعبية  االنتفاضة  أن مجريات 
السنوات  املتنافرة في  الــقــراءات  الكثير من 
ــرة بــســبــب الـــتـــنـــازع الــســيــاســي الـــذي  ــيـ األخـ
الـــطـــبـــقـــة  أن  ـــا  ــــضــ أيـ ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ تــــــاهــــــا، وخـ
ســواء  اآلن،  املشهد  تتزّعم  التي  السياسية 
املــعــارضــة،  فــي  أو  الــحــكــومــي  التشكيل  فــي 
باتت تعتبر حدث الثورة املصدر الرئيسي 

للشرعية السياسية اليوم.
من هنا، فإن بناء هذه السردية حول الثورة 
التونسية ال يخلو من ُبعِد إشكالي، وهو ما 
 في كون معرض »14 غير درج« 

ً
يظهر مثا

قد أشرف عليه، إضافة إلى »متحف باردو« 
مباشرة،  الثقافة  وزارة  سلطة  تحت  وهــو 
ــمــات مـــن املــجــتــمــع املــدنــي 

ّ
ائـــتـــاف مـــن مــنــظ

الرصيد  مــكــّونــات  بجمع  فترة  منذ  لت 
ّ
تكف

ــونــســّيــة 
ّ
ــثـــورة الــت ــلـ الـــرقـــمـــي والـــتـــوثـــيـــقـــي لـ

وأرشفته وحفظه.

كائنات تنتظر 
في العزلة

المسافة الزمنية التي 
باتت تفصلنا عن أحداث 

2011 تزيد من درجة 
االهتمام بالتوثيق 

للثورة التونسية. من هنا 
تتعّدد مشاريع المتاحف 

والمعارض حولها

في معرضه الذي 
ينطلق غدًا في »صالة 
أجيال« البيروتية، يقّدم 

الفنان السوري مرة أخرى 
شخصيات وحيدة يحيط 

بها الفراغ لكنها تعبّر عن 
تجربة فريدة لصاحبها

رحل في أّول أيام هذا 
العام، الشاعر المغربي 

عبد السالم بوحجر. هنا 
كلمة يوّجهها إليه 

أحد من عرفوه، وإلى 
شعراء كثيرين رحلوا 

مثله في صمت

14 غير درج في تحويل أرشيفات الثورة إلى معرض

هكذا يموت الشعراء.. في صمت دائم

ناصر حسين إهمال متعّمد للتفاصيل

في برلين، يصّور 
الفنان السوري ذكرياته 

وهو بعيد عنها

عرفت الثورة قراءات 
متنافرة في السنوات 

األخيرة ألسباب سياسية

ُتحلّق فوق كثبان 
المزبلة الهوميرية على 

هامش المدينة

ال نعثر على إشارات 
حول المكان أو الزمان 

في أعماله حسين  ناصر  معرض  في  نجد  أن  يمكن  الفنّية،  أهّميته  إلى  إضافة 
غياب  لحركة  المعاكس  االتجاه  في  سيرًا  أجيال«،  »صالة  في  )الصورة(، 
الحياة  ــن  م تــدريــجــيــً  الــســوريــيــن 
كانوا  بعدما  بيروت،  في  الثقافية 
خالل عقود خلت من أبرز روافدها. 
بدأ األمر ضمن سياقات سياسية في 
عاد  ثم  الماضي،  العقد  منتصف 
فــي الــســنــوات األخــيــرة فــي شكل 
في  السوريين  طاولت  »عنصرية« 
لبنان على أكثر من مستوى، وفي 
كثيرين  ــع  دف مــا  ــار،  إطـ مــن  أكثر 

للمغادرة نهائيً.

عكس اتجاه بيروت

2425
ثقافة

تجربة

متابعة

رحيل

فعاليات

وحــيــد. أحــيــانــا قــد نــجــد هـــذا الــشــخــص في 
ــرآة أو درج أو  ــوار مـــع شـــيء مـــا، مــ حــالــة حــ
مروحة كما ذكرنا، أو مع حيوان أليف، قط 
أو كلب ونادرًا ما يكون مع شريك أو ند له.  
يحيط الفراغ بأبطاله، فا نستطيع تحديد 
هــويــة املــكــان، كما ال شــيء يشي بــالــزمــن، ال 
قطع املابس وال شكل املرآة البيضوي. أما 
فتاة  تحتها  تستلقي  التي  السقف  مــروحــة 
فهي قديمة بعض الشيء، مما كنا نجده في 
بيوتنا أو أمكنة العمل قبل أكثر من عشرين 
سنة، حنن لزمنه الجميل الذي يفتقده ربما 
هنا تحت غيم برلن. هــذا اإلهــمــال املتعمد 

سيحاول املــعــرض تركيب صــورة األحــداث 
لزائره فرصة مشاهدة  يكون  زمنيا بحيث 
تــطــّورات مــا حــدث وكــأنــه يعيشها انطاقا 
مــن نــقــطــة بــدايــة الـــحـــراك االحــتــجــاجــي، مع 
حادثة حرق محمد البوعزيزي لنفسه، إلى 
يـــوم انــســحــاب زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي من 

الحكم والفرار خارج الباد. 
وتـــقـــوم مــــادة املـــعـــرض أســـاســـا عــلــى صــور 
رافق 

ُ
ت وشهادات  وفيديوهات  فوتوغرافية 

تطّور الخط الزمني لألحداث، كما سيجري 
ــم مـــــــواد نـــصـــيـــة بــعــضــهــا تــعــلــيــقــات  ــديـ ــقـ تـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ فـــيـــســـبـــوكـــيـــة عـــلـــى األحــــــــــداث إضـ
نـــصـــوص، بـــن مـــقـــاالت وقــصــائــد وتــوثــيــق 
لــلــشــعــارات الــتــي ُرفـــعـــت خـــال املــظــاهــرات، 
في  النهائي  زخمها  بلوغها  مع  خصوصا 

األسبوع الثاني من يناير 2011.
حن نتساءل ملــاذا تتعّدد اليوم في تونس 
املشاريع التي تشتغل على أرشيف الثورة، 
ــعـــور الـــعـــام  ســنــجــد فــــي الــــبــــدايــــة ذلـــــك الـــشـ
بضرورة حفظ هذا الحدث باعتباره ذاكرة 
ذلك  وراء  ومــن  تاريخيا،  ومنعطفا  جمعية 
قـــراءة ومن  ى مــحــاوالت لفرض 

ّ
ربما تتخف

ثّم استثمارها. 
مــن هــنــا، ســيــكــون الــتــســاؤل املــحــوري الــذي 
يواجه جهودًا كهذه: أين هي من االنتظارات 
وهل  التاريخية،  املصداقية  ومــن  الشعبية 
إعــادة  الحاضر في كيفية  رهــانــات  ر 

ّ
ستؤث

التاريخ  علم  دروس  فمن  املــاضــي؟  تركيب 
بـــالـــخـــصـــوص، لها  الــجــمــعــيــة  ــرة،  ــ ــذاكـ ــ الـ أن 

تاعباتها وحساباتها.

لــعــاِمــلــي الـــزمـــان واملـــكـــان ربــمــا هـــو تكثيف 
الغربة  أو  العزلة  أو  الوحدة  للوحدة أيضا، 
ويكّرس  مجتمعا.  هــذا  كــل  أو  فاجأته  التي 
ــذا اإلهـــمـــال لــلــتــفــاصــيــل فـــا يضع  حــســن هـ
عناوين للوحاته، فهو يجد عملية العنونة 
واملشاركة  االكتشاف  متعة  من  تحد  عملية 
في صنع العمل، كما تؤطر العمل، املشغول 

في األصل على حرية الحدود.
ذكرياته  السوري  الفنان  يصّور  برلن،  في 
وهو بعيد عنها. وإن قلنا يصّور هنا فهي 
يعمل  الــتــي  املـــادة  مــن  تمّكنه  للتأكيد على 
وهو  التصوير  بتقاليد  تمّسكه  وعلى  بها 
مــن القلة التي نــراهــا تــمــارس هــذا الفن في 
ــزار صــابــور  ــ بــلــده األم كــإلــيــاس الـــزيـــات ونـ
وأنــاه  دأب  نتيجة  هــي  فلوحته  وغيرهما. 
ال  بحنكة،  مهلها  عــلــى  الــفــرشــاة  تصنعها 
والتي  أحيانا،  السريعة  الضربات  تزيدها 

قد تربك املتلقي، إال ألقا. 
في أعماله هــذه، يــروي لنا الفنان حكايات 
غير مألوفة، ألشخاص يمارسون الحركات 
أو الساذجة في وحدتهم. الوحدة  البدائية 
التي تأكل النساء من حوله، النساء اللواتي 
يــتــخــيــلــهــن يــنــتــظــرنــه فـــي مــخــادعــهــن. هــو، 
الذاهل كجذع شجرة في غابة ال  الشخص 

شجر فيها.
)فنان سوري مقيم في أملانيا(

تصويب

يار محمد أسد بور

ينقطع اإلنسان عن الصباح
ا
ً
عندما يكون املوت طيران

يا إيكار
هل هذا كتاُبك

يذهب إلى البحر
أم ماذا؟

الشجرة ال تقصد السقوط
هوذا الخريف

يعّري الشجرة
كي يبقى الخراب

ًدا.
ّ
مخل

أنا نيلوفر حزينة
ال تعرف لغة األعشاب
وتخضّر بدون سبب

على صدر التراب
عندما أنتهي في هجوم القمر

رائحة أي معراج
ا من مرقدي.

ً
تكون أكثر حزن

تجلس فتاة على الكرسي
وتغزل نضوجها

تجلس امرأة على الكرسي
وتحصي األقمار

وعلى الكرسي
تجلس أرملة

وثوب الحداد يغزل لها وحدتها.

أذهُب إلى املاء
لكي أتقن البحر
وأفكر بحكمته
تأتي الريح إلّي

إلى عطر القبور القديم.

)شاعر إيراني من مواليد 
1956، من جماعة »املوجة 
النقية« الشعرية التي ظهرت في 
السبعينيات. من مجموعاته: 
»على صدري صخرة وعلى 
الصخرة أسماء« و»مكاشفة في 
حديقة سوكياس«. ترجمة عن 
الفارسية: حمزة كوتي(

مساحة لبناء ذاكرة جمعية

تلويحة  إلى عبد السالم بوحجر

في »دار األوبرا« في القاهرة، يقيم »المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون 
الشعبية« مساء اليوم احتفالية بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر بيرم التونسي )1893-
البرنامج عرض  زكريا أحمد )1896-1961(. يتضّمن  1961/ الصورة( وميالد الملحن 

فيلم يستعيد سيرتيهما، وتوقيع كتاب يتناول إبداعاتهما للباحثة رشا عدلي.

تقيم »مكتبة ومقهى عالية« في بيروت محاضرة بعنوان نبذة عن تاريخ لبنان: 
من 1920 إلى 1975 عند السابعة من مساء يوم غد، يلقيها الباحث واألكاديمي 
جيل سماحة ويتناول فيها تقاسم النفوذ بين القوى االستعمارية، وأزمة الهوية 

التي تحّولت إلى أزمة طائفية، وصوًال إلى تجاذبات ما قبل الحرب األهلية.

يقيم »معهد األبحاث والدراسات المتوسطية« في باريس سلسلة من المحاضرات 
تبدأ غدًا وتتواصل حتى الثاني من شباط/ فبراير المقبل، أوالها بعنوان فلسطين 
انضمام  كتاب  مؤلفة  داود،  ســارة  الباحثة  تلقيها  الدولي،  المجتمع  في 
فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية: استراتيجية لالعتراف )الصورة(، وفي 

األسبوع المقبل تقام محاضرة »الجسد والجنسانية والحب في المتوسط«.

تشكيل  وإعادة   )1916( األولى  الكوت  معركة  الجديدة:  لتركيا  جديد  تاريخ 
في  )الصورة(  أوناران  بُراق  التركي  الباحث  يلقيها  محاضرة  العثماني  الماضي 
مساء  من  الخامسة  عند  برلين  في  )إيوم(  للمناطق«  العابرة  الدراسات  »منتدى 

اليوم، ويستكشف فيها كيف تستدعي تركيا الحديثة تاريخ الدولة العثمانية. 

سفيان البالي

 هذه السطور، باأللم 
ّ
بجهد أحاول خط

الذي يجد في اليوم مساحة حرية أمام 
ــــرج من  قــمــع الــواقــعــيــة الــــبــــاردة، أن أخـ
والــحــيــاة.  املـــوت  بــن  املستهلكة  اللعبة 
ار الرثاء امللحمي، لن أطرح  معاكسا تيَّ
الــســؤال الكلبي: »كــم مــن الــوقــت مضى 

منذ أن اكتشفنا التوأمن؟«.
ــن الــقــنــاعــة  ــل أتـــحـــصـــن بـــمـــا يــكــفــي مــ بــ
الــرصــيــنــة: أيـــجـــدر بــنــا دائـــمـــا أن نــكــون 
نن أمـــام حــدث املـــوت الــطــارئ؟ وأن  هيِّ
يــرغــمــنــا هـــذا الــحــدث املــبــتــذل للخوض 
مجددًا في إعادة اكتشاف ماهية املوت؟ 
ا ما ال أظنه، وما يتقنه الشعراء 

ً
ذلك حق

ا كذلك. أي املــوت في صمت، والــذي 
ً
حق

 
ً
اعــتــدنــا أن نــخــطــئ فـــي اعــتــبــاره شــكــا

نقيضه  في  نــرى  املأساوية،  أشكال  من 
املجد الوجودي. وفي غفلة عن الطبيعة 
الجدلية للوجود، نقع في هذه املشاطرة 
الــشــكــلــيــة؛ نــبــكــي رعــبــنــا الـــغـــريـــزي من 

العدم. 
وفـــي غــفــلــة كــذلــك عــن طبيعة الــوجــود، 
لهذه  مرفوعا  ثالثا  الخلود  كــون  نغفل 
الـــجـــدلـــيـــة، كــمــا نــســتــشــفــه مـــن املــلــحــمــة 
)كلكامش/ طــرفــاهــا  يقبع  الــســومــريــة، 

أنــكــيــدو( حــدثــان عــرضــيــان، يــقــعــان في 
معزل عن ذاتية الوعي ووهــم االختيار 
ــط عــلــى الـــواقـــع. 

ّ
بــمــا هـــو مــحــاولــة تــســل

بـــصـــيـــغـــة إمـــبـــريـــقـــيـــة؛ يــــمــــوت الـــثـــانـــي 
)أنـــكـــيـــدو(، ويــمــوت األول )كــلــجــامــش(، 
في  امللحمة شــاعــر  يـــرث خــيــوط  بينما 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، لــيــحــيــك مــنــهــا رداء 

يدفئه من رعشة شيخوخة قهرية.
والشعراء كما عّودونا دائما؛ يحسنون 
املـــــــوت فــــي صــــمــــت، مـــهـــمـــا عــــاشــــوا فــي 
الفكرة ملن رغبت  صخب. تعيدني هذه 
في الحديث عنه في هذه السطور، عبد 
الـــذي   )2019-1955( بــوحــجــر  الـــســـام 
غادرنا األسبوع املاضي، ولتكن القصة 
ــــط الــفــحــم  ــــاش وسـ ــر عـ ــاعـ ــلـــي: شـ كـــمـــا يـ

ومات )نقطة نهاية(.
عر كالفطر، في أماكن ال تخطر 

ِّ
ينبت الش

على بال ماعز هضاب الشرق املغربي، 
بن املفاحم البدائية، تنبع نغمة حزينة 
ــورج لــوكــاش   كـــل مـــا تــفــنــن جــ

ً
مــتــرجــمــة

مـــن قــبــل فـــي خــطــه عـــن الـــواقـــعـــيـــة؛ ذلــك 
االرتــبــاط املنهجي بــن قــســاوة العيش 
والحنن الدائم، إلى ما فوق. بحبر من 

فالشعر بطولة فردية، من أيام الطفولة 
الـــبـــشـــريـــة إلـــــى عـــصـــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي. 
السلوفيني:  املفكر  قول  يحضرني هنا 
»الــتــوتــالــيــتــاريــة صــنــاعــة الـــشـــعـــراء، ال 
الــفــاســفــة«. يمكن أن يــكــون لــقــول كهذا 
إليه بعن  لو نظرنا  األحقية،  قليل من 
ــــوة كـــقـــيـــمـــة ســامــيــة  ــقـ ــ ــــن الـ الــــعــــصــــر، عـ

مـــقـــرونـــة بــــالــــبــــراءة املـــفـــتـــرضـــة، حــيــث 
لم يجد عنده شيء  إذا  الشاعر  يصدق 

يخاف منه، أو يخاف عليه.
ــالـــي تـــكـــون الـــشـــعـــريـــة مــمــارســة  ــتـ ــالـ وبـ
املنتصرين  القيود،  كــل  على  الظافرين 
عــلــى املــيــتــافــيــزيــقــا إذ يــدفــعــونــهــا كي 
الثائرين  تستعير منهم الساح/اللغة، 
إذ يعبرونه جيئة وذهابا،  الواقع  على 
بحرية من تحت إلى فوق، ومن فوق إلى 
النسور،  كما  الــتــاريــخ  يسكنون  تــحــت. 

ويموتون كالثعالب وحدهم. 
قــد يــكــون مـــوت شــاعــٍر قضية عرضية، 
بينما حــيــاة الشاعر دائــمــا خـــارج هذه 

اللعبة الثنائية. 
)كاتب من املغرب(

: »ألنَك 
َ
حمأ، بدم مقطر، تكتب القصيدة

ــِد.. من  ــَصــّعـــَ
ُ
امل الــجــدِل  تستجيُب لرعشِة 

عذاِبَك في خطاِبَك: هذه رؤيـــا)َك( وذاَك 
الهوميرية  املزبلة  َه«. فوق كثبان 

ُ
َمَجاز

ق عبد 
ِّ
على هامش املدينة املنكوبة، يحل

الــســام بــوحــجــر. طـــــروادة لــيــســت هنا، 
على حرف الهاء يشّد وتر القلم، والهاء 

عقدة هيلن وقدر الحرية.
مـــطـــارديـــن أو مــــطــــروديــــن، مــــن مــديــنــة 
أفــاطــون الفاضلة إلــى الــقــرآن املــقــدس، 
ــواة مــــن ورائـــهـــم  ــغــ ــّرون الــ ــجــ يـــمـــشـــون يــ
ســاســل آدمــيــة. لــن أعــيــد نفس الجملة 
ــيـــة، بـــاســـتـــعـــارة صـــــــورة رحــلــة  ــائـ ــكـ ــبـ الـ
 
ُ
األنــدلــســي األخــيــر، والــقــول: ملـــاذا ُيلعن

م السياسيون؟  الشعراء ويكرَّ
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هذا كتابُك

من لوحات المعرض، أكرليك على قماش، 80 × 100 سم

من مظاهرة 14 يناير 2011 في تونس العاصمة )أنطوان غيوري(

عبد السالم بوحجر


