
ــّوف تــتــجــه  ــتــــصــ ــم الــ ــالــ فـــيـــهـــا اقـــــتـــــراب مــــن عــ
ـــب غـــيـــر مــــعــــّن، تـــمـــت صــيــاغــتــهــا فــي 

َ
ملـــخـــاط

شكل مــواعــظ وعــامــات طــريــق. وفــي نسخة 
ــقــتــهــا الــبــاحــثــة 

ّ
أخـــــرى مـــن »اإلشــــــــــارات« حــق

وداد الــقــاضــي، وصــــدرت فــي بــيــروت مطلع 
الثمانينيات من القرن املاضي، تقول املحققة 
في مقّدمتها: »تعتمد الرسائل جميعها بناًء 
متشابهًا فــي الــتــركــيــب األصــلــي، يــقــوم على 
ركــنــن أساسين هــمــا: املــنــاجــاة )أو الــدعــاء( 
ومــخــاطــبــة شــخــص مـــا. والــرســالــة غــالــبــًا ما 
تبدأ بالدعاء وتنتهي بالدعاء، وتتراوح في 
مــا بــن ذلــك بــن الخطاب والــدعــاء وأغـــراض 
أخــرى، أبــرزهــا شكوى الحال والــزمــان، وفي 
حــوالــي ثلثي األحـــوال تنتهي بــعــبــارة: يــا ذا 

الجال واإلكرام«.
من الذي يخاطبه التوحيدي في كتابه؟ لقد 
ـــب »أنــــت«، 

َ
ُكــتــبــت الـــرســـائـــل بــصــيــغــة املـــخـــاط

و»اإلشـــارات« بذلك كتاب فريد، إذ ُعــّد أطول 
نص تراثي عربي يستخدم ضمير املخاطب 
ــارئ، وإنــمــا  ال كــعــامــة اتــصــال بــن كــاتــب وقــ
كجزء من صنعة النص نفسه، خبرًا ال إنشاًء، 
 ال اتــصــااًل، بحسب خيري دومــة في 

ً
وبــاغــة

كــتــابــه »أنــــــت، ضــمــيــر املـــخـــاطـــب فـــي الــســرد 
ب التوحيدي غير معّن 

َ
 مخاط

ّ
العربي«. لكن

وال معروف، ليس هناك من ملك أو أمير ُكتب 
له الكتاب بشكل حصري، وال كان إجابة على 
مسألة أو ردًا على رسالة، وإن كان التوحيدي 
في رسائل قليلة جدا - من مجموع 54 رسالة 
- يخاطب شخصًا مجهواًل كما لو كان يطلب 
مــنــه جـــزاء مــاديــًا عــلــى كــتــابــه، عــلــى مــا تقول 
الــقــاضــي، والــتــي تضيف بأنه فــي خصوص 
بــنــاء الــكــتــاب »يــبــدو أبـــو حــيــان وكــأنــه يقف 
الــواحــدة إلى  يــده  فــي نقطة متوسطة: مـــاّدًا 
شخص مثله )أو أدنى منه( لينتشله مما ألّم 
به من َحْيرة، أو ماّدًا األخرى إلى »شيخ« أو 
»قطب« يلتمس بركته ويتخذه وسيلته إلى 

رضى الله«.
لــكــن هـــل هــنــاك مــريــد حــقــًا مـــن جــهــة وشــيــخ 

ــة أخـــــــرى فــــي واقـــــــع الـــــحـــــال؟ تــعــود  ــهـ مــــن جـ
نستخلص  أن  ويمكننا  متسائلة.  الــقــاضــي 
من إجاباتها أن هذه طريقة تأليفية اتخذها 
الــتــوحــيــدي لــيــبــنــي عــلــيــهــا كــتــابــه. فــــإن كــان 
ها بناء 

ُ
التقليد املرعي في كتب التراث تأليف

عــلــى طــلــب مــــا، كــمــا فــعــل الــتــوحــيــدي نفسه 
فـــي »اإلمــــتــــاع واملـــؤانـــســـة« حـــن كــتــبــه ألبــي 
الوفاء املهندس، فإنه هنا يتخذ هذا التقليد 
ــا كـــتـــابـــة إبـــداعـــيـــة  ــهـ ــكــــار، إنـ ــتــ ســبــبــًا فــــي االبــ
بــاملــعــنــى الــحــديــث، أي إنــهــا كـــذب، وال نقول 
»روايـــة« بحيث نعتقد أنــه لكي نفهم التراث 
ال بــد أن نقيسه عــلــى حــاضــر نــعــرفــه، مــع أن 
بنقل  كانت تختّص  للمفارقة  »روايـــة«  كلمة 

أحاديث الرسول على شفاه أصحابه.
وفي قياس املاضي على الحاضر، يمكن لنا أن 
نورد بعضًا من مواقف بدوي من التوحيدي، 
والتي جاءت متعسفة في معظمها، ومن ذلك 
أنــه حــاول أن يجعل من التوحيدي وجوديًا 
 وإن 

ً
قبل نــشــأة الــوجــوديــة ذاتــهــا، فهو مــثــا

ــه »ال  ــلـ ــائـ ــيـــدي فــــي رسـ ــتـــوحـ كـــــان يـــــرى أن الـ
يخاطب إال نفسه ما يعني أنه يقول بازدواج 
في نفسه«، إال أنه يفسر هذا االزدواج بالقول 

محمود عاطف

في النسخة التي حققها من كتاب 
»اإلشـــارات اإللهية«، وصــدرت في 
الـــقـــاهـــرة فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الرحمن  الفلسفة عبد  أســتــاذ  أفـــرد  املــاضــي، 
مــقــارنــة بن  فيها  بـــدوي مقدمة طويلة عقد 
وقد  كافكا،  وفرانتس  التوحيدي  أبــي حيان 
»أديـــب وجــــودي فــي الــقــرن الــرابــع  عنونها بــــ
أننا في فترة كان  الهجري«؛ فا ننسى هنا 
فيها سلطانه  يبسط  الــوجــوديــة  تــيــار  فيها 
ما  فــتــرة  فــي  العالم  فــي  الفلسفي  الفكر  على 
ــان بـــدوي  بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، وكــ

واحدًا من مبشريها في العالم العربي.
في هذه املقدمة، حاول بدوي تبيان العائق 
الــنــفــســيــة بـــن الــتــوحــيــدي وكـــافـــكـــا، بــاســطــًا 
أســـبـــاب يــأســهــمــا الــبــالــغ بــمــقــارنــة أحــدهــمــا 
بـــاآلخـــر، ذلــــك الـــيـــأس مـــن الـــنـــاس الــــذي حــدا 
 إلحـــــراق كــتــبــه، حــتــى إنــه 

ً
بــأبــي حــيــان مــثــا

وضع رسالة يفّسر فيها ملاذا أقدم على ذلك، 
ردًا على رسالة تلقاها من القاضي أبي سهل 

علّي بن محمد يعذله فيها على صنيعه.
»اإلشـــــارات اإللــهــيــة« مجموعة مــن الــرســائــل 

منصور الجميل

الفرنسي  الفنان  اب سيرة 
ّ
كت ف 

ّ
كثيرًا ما توق

عــنــد عاقته   )1954  –  1869( مــاتــيــس  هــنــري 
ــًا عــــابــــرًا بــعــد  ــدثـ ــواء بـــوصـــفـــه حـ ــ بــــاملــــرض، ســ
إجرائه عملية جراحية في العشرين من عمره 
وضــمــن هـــذه الــتــجــربــة اتــخــذ قــــراره أن يكون 
رّسامًا، أو بوصفه حالة مقيمة وهم يشيرون 
هــنــا إلـــى إصــابــتــه بــالــتــهــاب املــفــاصــل والـــذي 
أقـــعـــده عــلــى كــرســي مــتــحــّرك ســـنـــوات طويلة 
حتى رحيله. في مواجهة عجزه، كان صاحب 
 ما 

ّ
لـــوحـــة »الـــغـــرفـــة الـــحـــمـــراء« يـــعـــود إلــــى كــــل

كان  أعمال وتجارب، وبذلك  يتركه وراءه من 
وأســالــيــب  تقنيات  إلـــى  مستمر  بشكل  يــعــود 
ربما تصّور بأنه قد هجرها نهائيًا، ومن هذه 

التقنيات عاقته بالطباعة.
افتتح  الذي  »ماتيس طّباعًا« عنوان املعرض 
ــاري، فــــي »مــؤســســة  ــ ــــجـ فــــي 17 مــــن الـــشـــهـــر الـ
الثانية« في مدريد والذي  إيزابيل  كانال دي 

يتواصل حتى الثامن عشر من آب/ أغسطس 
املـــقـــبـــل، ويــتــضــّمــن أعــــمــــااًل اشــتــغــلــهــا الــفــنــان 
خـــال خــمــســن عــامــًا. مــن خـــال هـــذه الثيمة، 
يــكــشــف املــــعــــرض عــــن الـــجـــانـــب األقــــــل شــهــرة 
فــي تــجــربــة مــاتــيــس، وفــيــهــا نكتشف عاقته 
املــبــتــكــرة واملــكــثــفــة مــع الــطــبــاعــة، وهـــي عاقة 
أخــفــتــهــا شـــهـــرة لـــوحـــاتـــه. يــتــضــّمــن املــعــرض 
وتانا  بيير  »مؤسسة  مــن  مختارة  مجموعة 
مـــاتـــيـــس« تـــتـــنـــّوع تــقــنــيــاتــهــا بـــن الــتــصــويــر 
الليثوغرافية،  والطباعة  السينية،  باألشعة 
والـــحـــفـــر، واألكــواتــيــنــيــت، والــطــبــاعــة ثنائية 
اللون، وتأثيرها وتأثرها بأعماله في الرسم 
ــتـــي تــظــهــر بـــراعـــتـــه وتـــمـــّيـــزه فــي  والـــنـــحـــت الـ

استخدام اللون.
مــا بن  أنجز ماتيس نحو 800 عمل طباعي 
عامْي 1901 و1951، بعضها قّدمه في عشرات 
ع عــلــى عــــدد مـــن املقتنن 

ّ
ــتـــوز الــنــســخ الــتــي تـ

واملتاحف حول العالم، وهي أعمال تعّبر عن 
الخطوط  تجاه  بالغة  بحساسية  استجابته 
ــنــــائــــه املــســتــمــر  ــلـــى إغــ ــد عـ ــهـ واأللـــــــــــــوان، وتـــشـ
لــتــركــيــبــاتــه الــحــفــريــة بــالــتــزويــقــات الــرشــيــقــة 

هل يلتقي التوحيدي بكافكا؟

يضيء المعرض الذي 
يقام حاليًا في مدريد 
عالقة الفنان الفرنسي 

مع الطباعة خالل 
خمسين عامًا، إذ لم تكن 

مجرّد تقنية بالنسبة له

كثيرًا ما أربك كتاب 
»اإلشارات اإللهية« 
قرّاءه، ومن ذلك 

نسختان معاصرتان، 
ففي األولى انشغل 
عبد الرحمن بدوي 

بدراسته بمرجعيات الفكر 
الغربي الحديث، فيما 
تناولته وداد القاضي 

من زاوية الجنس األدبي 
واجتهدت في إجالء 

المخاَطب الذي يتوّجه له 
التوحيدي بعمله

ماتيس طبّاعًا الفنان بعيدًا عن اللوحات وأضوائها

في األعلى جسر لم أره من قبل

اإلشارات اإللهية أسئلة المخاَطب والنفس المنقسمة

يمكن مقاربة اإلشارات 
ككتابة إبداعية بالمعنى 

الحديث

كان أسلوبه الغنائي 
في الحفر امتدادًا لرؤيته 

ذاتها في الرسم

اجتهد بدوي في 
جعل التوحيدي وجوديًا 

قبل نشأة الوجودية

بـ»العصر  يُعرف  ما  في  عاش  أنه  رغم 
اإلسالمية،  العربية  للحضارة  الذهبي« 
وكـــــان أحــــد أغـــــزر كـــتّـــاب عــصــره 
التوحيدي  أن  إال  اطالعًا،  وأوسعهم 
من  األّول  الــصــف  فــي  ُوضـــع  قلما 
سينا  وابن  الجاحظ  مع  عصره،  أعالم 
والمتنبي، على الرغم من موسوعيّته 
أسباب  أحد  ولعّل  األسلوبي.  وابتكاره 
على  بها  »ظنًا  كتبه،  أحــرق  أنه  ذلك 
عبارة  بحسب  قــدرهــا«،  يعرف  ال  من 
السيوطي، فلم تبق إال الصفحات التي 

سبق الناسخوَن الناَر إليها.
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استعادة

معرض

قصائد

فعاليات

هــذا  أن  نستخلص  أن  نستطيع  هـــذا  »ومــــن 
في  إليه  يتجه  الــذي   )transcendence( العلّو 
هذه املناجيات أو الصلوات ما هو إال نفسه، 
وبذلك نظل في داخل ملكوت اإلنسان، شأن 
كـــل فــلــســلــفــة وجـــوديـــة حــقــيــقــة. فـــا يــجــب أن 
نــنــخــدع كــثــيــرًا بــتــكــراره كــلــمــة: »إلـــهـــي« التي 
يستهل بها عادة فقرات هذه املناجيات، فقد 

والشاعرية. أسلوبه الغنائي في الحفر يشير 
إلى أنه امتداد لرؤيته ذاتها في الرسم، بينما 
تـــبـــدو مـــطـــبـــوعـــاتـــه املـــعـــدنـــيـــة ذات مـــدلـــوالت 
اإليقاعية،  إبــرازه حركتها  في  قوية  تعبيرية 
إلــــى عــــام 1903 حيث  والـــتـــي يـــعـــود أقـــدمـــهـــا 
استخدم في تنفيذها اإلبرة الجافة، وتحضر 
لوحاته  تناظر  التي  الجريئة  الخطوط  فيها 
تمّكنه  إلــى  وتلفت  الوحشية  املــدرســة  ضمن 
من السيطرة على التقنية وقدرته على وضع 

بصمته الخاصة.
ــريـــب  ــجـ تـ ــيـــــس  ــ ــاتـ ــ مـ بـــــــــدأ   ،1906 عـــــــــام  ــــد  ــعـ ــ بـ
الحجرية  كــالــطــبــاعــة  جــديــدة  تقنية  وســائــط 
ــّم مـــا اشــتــغــلــه فـــي تلك  ــن أهــ والــلــيــنــولــيــوم ومـ
ــة«، والـــتـــي  ــ ــاريــ ــ ــتـــرة مــطــبــوعــة تـــســـّمـــى »عــ ــفـ الـ
ــلــــوب هــــنــــدســــي مـــبـــســـط لـــتـــبـــدو  ــأســ تـــتـــســـم بــ
وكأنها شبيهة بتمثال حجري مبسط الرأس 
إلــى الحفر على  والــجــســد، ثــم سيعود الحــقــًا 
املـــعـــدن والــطــبــاعــة الــحــجــريــة لــيــكــمــل سلسلة 
تبّن تحكمه  التي  الــبــشــري«،  »الشكل  دراســـة 
فـــي تــكــويــنــاتــه الــزخــرفــيــة املــبــســطــة، وفتحت 

املجال أكثر لتقديم أفكار واقتراحات جديدة.
ــقـــرن املــــاضــــي، قـــــّدم أشــهــر  فـــي عــشــريــنــيــات الـ
ارتــبــاطــًا  ــل 

ّ
تــمــث الــحــجــريــة، والــتــي  مطبوعاته 

الجسد  فيها  الــتــي هيمن  بــرســومــاتــه  وثــيــقــًا 
الــقــطــعــة بإشراقتها  األنـــثـــوي، وتــمــّيــزت هـــذه 
ودقــــة خــطــوطــهــا وضــبــطــهــا، ثـــم ســيــنــجــز في 
الــثــاثــيــنــيــات رســــوم كــتــبــه مـــحـــدودة الــنــســخ، 
ــوم الــطــبــاعــة  ــ ــتـــاب مـــاالرمـــيـــه«، ورســ مــنــهــا »كـ
ــاز، ورســـوم  ــيـ الــحــجــريــة لــقــصــائــد شــارلــز أورلـ

مطبوعة لرواية »أوليس« لجيمس جويس.

تكون مجرد العادة اللغوية هي التي تحمله 
على استخدامها«!

ســنــرى أن الــقــاضــي اتــفــقــت مــع بـــدوي فــي أن 
الــتــوحــيــدي ربــمــا هــو املــعــنــي بــالــخــطــاب في 
الــرســائــل حــن تــقــول: »فــهــذا الــصــاحــب الــذي 
يدعوه أبو حيان للهداية هو اإلنسان عامة، 
وهــو أيــضــًا ذلــك الــشــق مــن أبــي حــيــان نفسه 
الذي لم يستطع أن يرتفع بصاحبه عن الدنيا 
 وصافيًا في 

ً
وشهواتها ليجعله دّينًا فاضا

عــاقــتــه مــع الــلــه، هــو قــريــنــه، قــريــن الــســوء«. 
لكنها تضيف »أّما الشيخ الصوفي فهو رمز 
للموقف األسمى، أو للشخص األفضل الذي 

يطمح إليه أبو حيان«.
ب التوحيدي عند 

َ
هكذا إذن حن يقف مخاط

وداد القاضي موقفًا وسطًا بن مريد وشيخ، 
بــن نفسه وقــريــن ســوئــه، يتبعه بــدعــاء لله 
ـــغـــلـــه وعـــظـــه الـــعـــنـــيـــف لــصــاحــبــه 

َ
بـــعـــد أن ش

بــهــمــوم الــدنــيــا، ثــم صــارفــًا نــفــســه عــنــهــا إلــى 
املـــنـــاجـــاة، فــإنــه عــنــد بــــدوي يــقــف بـــن نفسه 
اتجاهه  إن  بحيث  املتعالية  األخــرى  ونفسه 
فــي الــصــلــوات واملــنــاجــيــات لــيــس إال لنفسه! 
من هنا فــإن بــدوي وإن كــان ال يقول بزندقة 

التوحيدي على ما ذهب بعضهم، فإنه ليس 
ملراميه  »املستقصي  أن  فــي  رأيـــه  بمستغرب 
ــنـــدًا التــهــامــه  الـــبـــعـــيـــدة ال يــــعــــَدم أن يـــجـــد سـ
بأنه كــان في القليل رقيق الدين، أو أنــه كان 
يلّونه بلون خاص به ال ينظر إليه أصحاب 
ــة نــظــرة الـــرضـــا«. تــلــك املــرامــي البعيدة 

ّ
الــســن

الــتــي استنبطها بــــدوي ســلــفــًا ضــامــًا إيــاهــا 
إلى الفلسفة الوجودية، ونازعًا عنها بعدها 
الــديــنــي رادًا إيــاهــا فقط إلــى أبــعــاد إنسانية 

متعالية ومتجاوزة ِلذاتها.
ربما يكون عند التوحيدي نفسه ما يمكننا 
ــأويـــات بـــــدوي، واملـــيـــل لــتــفــســيــرات  مـــن رّد تـ
الــقــاضــي عــن مــوقــع الــتــوحــيــدي بــن نفسن 
إحــداهــمــا قــريــنــة ســـوء، واألخــــرى مــثــل أعلى 
ــه  ــمـــى، لــكــنــهــا ال تـــأخـــذ مـــكـــان اإللـ لــنــفــٍس أسـ
مثلما عند بدوي، أو تتحد به على ما يذهب 
إلـــيـــه فـــي وصـــفـــه تـــصـــوف الـــتـــوحـــيـــدي بــأنــه 

»تصوف اتحاد«. 

عوالم أقل شهرة

هنا ونواحيها

وأينياس  أليسار  أوبــرا  العاصمة  تونس  في  الثقافة«  »مدينة  في  غدًا  تعرض 
للموسيقار البريطاني هنري بورسال )1659-1695( بتنفيد األوركسترا السيمفوني 
التي  القصص  إحدى  يستعيد   1689 سنة  مرة  أّول  ُعرض  الذي  العمل  التونسي. 
قرطاج  في  أحداثها  وتدور  فرجيل  الالتيني  للشاعر  »اإلنياذة«  كتاب  في  وردت 

القديمة.

محاضرة  الملصق(  من  )الصورة  بيبين  شارل  الفرنسي  واألكاديمي  الباحث   يقيم 
تحت  الجاري،  الشهر  من   27 اإلثنين،  مساء  باريس  في   »2 كيه  »إم  فضاء  في 
هل الالمرئي أجمل من المرئي؟، حيث يتطرّق المحاضر إلى هذا السؤال  عنوان 
انطالقًا من أعمال الفيلسوف الفرنسي موريس مرلوبونتي ليدرجه ضمن مشاغل 

الجماليات اليوم.

تحت عنوان المعاهد الفنية والعرق في محيط األطلسي، يشارك مجموعة 
من الباحثين واألكاديميين المتخّصصين في تاريخ الفن في مؤتمر ينّظمه معهد 
»كورتولود للفن« في لندن عند العاشرة من صباح الجمعة، 24 من الشهر الجاري 
ويتواصل ليومين. يبحث هذا المؤتمر في العالقة المتبادلة بين الفنون الجميلة 

واأليديولوجيات العنصرية خالل مرحلة تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي.

ليالي  يقيم مسرح »مترو المدينة« في بيروت سلسلة أمسيات موسيقية بعنوان 
أضواء المترو، تنقسم بين عروض مخّصصة لفنانين من مصر وأخرى من لبنان. 
الجاري،  الشهر  من   26 األحــد،  مساء  من  العاشرة  عند  المقبل  الحفل  سيكون 
في  رجب  وخضر  شديد  وكوزيت  شمعون  وساندي  األحمدية  زياد  بمشاركة 

استعادة ألغنيات الطرب المصري.

محمد العمراوي

هنا ونواحيها 
1

م، أقـــول هكذا 
ّ
أقـــول هــكــذا إن أحـــدًا يتكل

ــم مــكــانــي، أقـــول هــكــذا إن 
ّ
إن أحـــدًا يــتــكــل

م مكاني حينما أتحّدث، وفي 
ّ
أحدًا يتكل

 الكام 
ّ
داخلي أريد أن أنطق صمتًا، لكن
يصير أصواتًا المعة ومغمغمة،

ق فوق الجميع
ّ
الليل يحل

ناشرًا جناحيه
على 
هذه

البقايا

ثم يأتي الصمت
رًا

ّ
متأخ

تتبعه 
ات،

ّ
الهز

 قفزة تحوي قفزة أصغر
ّ

كل
ــاطــة 

ّ
بـــة، كــخــط

ّ
بــة ومـــشـــذ

ّ
كـــل قـــفـــزة مــهــذ

صغيرة،
 نفهمها بالكاد،

امرأة تقول ال أعرف كل أعالي قفزاتك، 
ال أعرفها بعد. يدخل الليل من النافذة، 

 النافذة
ُ

يمنح الليل
، ظــــام يــحــيــط بــالــعــن، 

ّ
شــكــل عـــن قـــــط

الصوامت، الصوامت،
ى

ّ
قطع رقيقة، هي ما تبق

2
العن تعرج، كأنها مدّمرة بصدمة ما،
الليل ليس مستقّرًا، بل يحوم حولها

ى  األطال تنتفخ بالهواء، والهواء ُيسمَّ
الامرئي

ــة 
ّ
 هـــذا يــلــمــس الـــخـــوف، بــقــع شــفــاف

ّ
وكــــل

، هنا الواقع والخيال ينحنيان...
ّ
تهتز

 سند ينهار،
ّ

وكل
الــســواد ينكمش في الــداخــل، ليس ثّمة 

سوى
جـــــدران دون ســـقـــف، أحـــجـــار وأعـــشـــاب 

بّرية، بل ثمالة 
الــزمــان واملــكــان. جسدي ولغتي  سقط 

ُ
ت

يهويان في املعرفة الحّرة،
وهما يدركان هذا جّيدًا.

3
أرى الــضــاحــيــة الـــتـــي أعــتــقــد أنـــهـــا أنـــا، 

بوحلها،
وحفرها وشقوقها، وأسمع صدى كلمة 

أعتقد
الــجــرف  أن  أســمــع  بكلمتي،  تعلق  أنــهــا 

الذي تتكئ
عليه ذاكــرتــي ليس فــي الــخــارج، الريح 

ب هذا،
ّ
تكذ

وأنا أنظر إلى األسفل، وألد، كل املفاهيم، 
والجرف، الجرف

تحت بصري، يجد معامله في عينّي، في 
ال

ّ
داخلي، والظ

ليست ظااًل...

 للهواء 
ً
العبور الحّساس قليا

وهذا الشيء املحروق الذي يشبه 
خربشات الجدران
على عتبة املعنى.

2
 على النهر 

ّ
قافلة نوافذ تطل

ينحني الليل بكل ثقله على الفكر
يلمس املاء

ركبة الغريب

3
هنا 

ينتشر ظل الجسر على الجسر
بصوت حاد.

هنا
ق الظل الجدار القديم 

ّ
يتسل

الذي يسنده.

هنا
طبقات الضوء

تنساب إلى قاع النهر
ويحدث هذا دون أن ينتبه لذلك أحد.

■ ■ ■

انقالب بسيط

في الصباح تسقط 
الوحدة من السقف

على األثاث

وجد في أسفل الدرج
 جديدًا 

ً
قفا

مثل فاصلة 
وصدفة موضوعية 

ل
َّ
على فيلم تصوير مبل

الجارة العجوز
ذات السرطانات الثاثة

تحت الجلد
تها

ّ
تأخذ قط

لتذوق الكرات البنية
تحت سيارة »إر4«

الحمراء

ق
ّ
نفس يتسل

مًا 
ّ
سل

متماهيًا مع الرئة.

ليل.

يقفز القلب
ما سقطت أوراق الشجر

ّ
كل

ع
ّ
السّرة تدّوي بشكل متقط

ما انتشرت عقد الغاز
ّ
كل

فوق العمارة

القمر 
نهد من السيليكون

لبقرة عجوز

النوافذ
قة فوق السطوح

ّ
معل

ج على الدوام
ّ
تتشن

ومداخل األقبية مفتوحة
وعطشى لألشياء الغريبة.

الحافلة نفسها 
حينما

ة املقابلة
ّ
تصل إلى املحط

شكل ما يحدث القلق
غرابة مقلقة

منتفخة تدخل وتخرج منها
مكّعبات ومشاهد بشرّية.

الشكل يزول، 
والغرابة تبقى لحظة

كدخان رمادّي، مألوف في املكان،
قبل أن تختفي 

ثّم
وتظهر 

ة املوالية.
ّ
في املحط

)شاعر مغربي. ترجمة عن الفرنسية: 
جالل الحكماوي(

بل ظال فقط.
■ ■ ■

صور فوتوغرافية
1

في األعلى جسر لم أره من قبل
في األسفل املدينة التي منها أجيء

وبينهما
تنفتح األدراج وتستدير

لتعلق بالجدار أو تلتصق به

باللون األزرق البارد ُكتب شيء
مثل معنى أو محسوس

في الوسط، يلتمع الليل

إلى  األدراج  هــذه  تفصل  معدنية  عصًا 
عظمتن

تنتهيان بحلقوم ثابت 
في فم الجسر.

أسمع سعالي الــحــاّد، وكــل هــذا يصبح 
تذكيرًا

لقفصي الّصدري، بنفس العظم املعدني 
وسط الصدر، 
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من المعرض، طباعة على الورق

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

لوحة لـ عبد الكريم وزاني

حروفية لـ نور الدين ضيف اهلل


