
ية موضوعات متفاوتة 
ّ
اإلصــدارات عن تغط

األهــمــّيــة والـــحـــقـــول، مــثــل املــعــاجــم الــعــاشــقــة 
ــّصــصــت للقطط والــبــحــار والــَعــدالــة 

ُ
الــتــي خ

ــقــــى واملــــــســــــارح وســـائـــر  ــيــ ــبــــخ واملــــوســ والــــطــ
عن   

ً
فضال وكندا،  وروسيا  كفرنسا  الُبلدان، 

خصّيات القومّية، مثل شارل ديغول 
ّ

أبرز الش
ونابليون بونابارت.

قافة العربّية - اإلسالمية 
ّ
هذا وقد َحظيت الث

ــيـــث ُوِضــــعــــْت  ــه، حـ ــ ـــصـــيـــب ال يـــســـتـــهـــان بــ
َ
بـــن

ــعــَجــم الــعــاِشــق 
ُ
لــهــا بــعــض األعـــــداد، مــثــل: »امل

لإلسالم« )2004(، و»ألف ليلة وليلة«، )2010( 
حبير 

َ
ت مــن  ــهــا 

ُ
ــت

َ
وثــالث  ،)2012( و»الــجــزائــر« 

الباحث الجزائرّي مالك ِشبل )1953 - 2016(، 
 ،)2001( العاشق ملصر«  »املعجم  إلــى جانب 
وهــو مــن أواِئـــل مــا َصـــدر فــي هــذه السلسلة، 

بنان« )2014(. 
ُ
عجم العاشق لل

ُ
و»امل

ُيــــشــــارك فـــي تــحــريــر هــــذه الـــقـــوامـــيـــس ِكــبــار 
اختصاصه  َحسب   

ٌ
كــل الفرنسّيني،  ــفــني 

ّ
ــؤل

ُ
امل

ينتمون  منهم   
ً
ــة

ّ
ســت بــأن  العلم  مــع  الَبحثّي، 

إلى »األكاديمّية الفرنسّية«، وهو ما ُيضفي 
 

ُ
على مضامينها مصداقّية حقيقّية، تنضاف

األقــالم وطالوتها.  إلى جمالّية أسلوب هذه 
ألفبائي، حيث 

َ
أما منهج ترتيب املواّد فيها ف

ــخــّص املــوضــوع الــعــام، 
َ
ـــرد الــشــروح الــتــي ت

َ
ت

 ،
ً
متتالية وتــأتــي  التصاعدي،  النسق  َحسب 

 الـــعـــديـــَد من 
ً
بـــأحـــجـــاٍم مـــتـــفـــاوتـــة، مــتــضــمــنــة

َيبتغي  ساعد من 
ُ
ت التي  واملــراجــع  الشواهد 

 
ُّ

ــم كــل
َ
ــعــمــيــق مــبــاحــِثــه ومــواصــلــتــهــا. وُيــخــت

َ
ت

كـــتـــاٍب مـــن هــــذه الــســلــســلــة بــقــائــمــة املـــداخـــل 
ّمن رسومًا 

َ
ض

َ
ت

َ
حسب ترتيب ورودهــا. كما ت

 
ُ
ها ليس توضيحّيًا، وإنما تزيني

ُ
رض

َ
بالَيد، غ

سة جمالّية 
َ
املادة وُمؤانسة القارئ ِبإضفاء مل

عــلــيــهــا. ويــبــتــدئ كـــل عــــدٍد بــمــقــّدمــة ُيــصــّرح 
اختاره  الــذي  للموضوع  ِبحّبه  الكاتب  فيها 
مجااًل لَبحِثِه وارتضاه للعشق َمراحًا. وكما 
ـــل الــفــرنــســي: »َمـــن ُيــحــّب ُيـــداِعـــب«، 

َ
ـــث

َ
يــقــول امل

بنقد  العرض،  طــيَّ  اب ألنفسهم، 
ّ
الُكت َيسمح 

ــق 
ّ
ــتـــي تــتــعــل ــَرات الـ ــ ـ

َ
ــغ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــوانـــب والـ ــجـ بـــعـــض الـ

»القاموس  ــه في 
ّ
أن بموضوعاتهم، ومن ذلك 

ــفـــردة   ملـ
ٌ

ـــــّصـــــَص َمـــــدخـــــل
ُ

الـــعـــاشـــق ملــــصــــر« خ
»إن شـــاء الــلــه«، فــي نقد  ـــ ــر لــ ــ

َ
»بــقــشــيــش« وآخ

كالّية والطمع.
ّ
ُمبطٍن لالت

وقـــد تــتــبــادر إلـــى الــذهــن ُمــفــارقــة الــجــمــع بني 
األّول   

ّ
أن باعتبار  عاجم، 

َ
امل وصناعة  العشق 

 َمــشــبــوبــة، ُمــســتــقــّرهــا أعــمــاق الــــذات، 
ٌ
عــاطــفــة

ــْعــَجــَمــة 
َ
امل  

َّ
ــر عنها بــُصــَور األدب، وأن ُيــَعــبَّ قــد 

صارمة  عقلّية   
ً
هندسة ب 

ّ
يتطل ذهــنــّي،   

ٌ
َعمل

وترتيبها  املــداخــل وجمعها  خّير 
َ
ت أجــل  مــن 

سقط الُحدود بني 
َ
 سرعان ما ت

ْ
ْرحها. لكن

َ
ش

َ
ف

نْي وتتالشى الفروق الظاهرّية 
َ
هاتنْي الدائرت

ف 
َ
حّررون مدى الَكل

ُ
بينهما، حني يكتشف امل

َيسترسلون، طيلة 
َ
واّدهم، ف

َ
ه مل

َ
الذي ُيضمرون

وبمجرد  والتفسير.  الــَعــرض  فــي  صــفــحــاٍت، 
ما  إلى  َينقادون  الَحديث عنها،  في  الشروع 
فيتراخون في  ــة«،  الــتــحــريــريَّ »الــلــعــَبــة  يشبه 
ـــة 

ّ
ــم الــعــشــق دف

ّ
ــَســل

َ
ــت الـــَعـــرض الــِعــلــمــّي حـــني َي

ـــرام 
َ
هــــم كــَمــقــاِطــع الـــغ ــســيــر َمــــوادُّ

َ
الــكــتــابــة وت

وأشجانه.
ورّبـــمـــا لـــهـــذا الــســبــب، لــِقــيــت هــــذه السلسلة 
م 

َ
صدًى واسعًا لدى جمهور القّراء عبر العال

نجم الدين خلف اهلل

يبدو التقريُب بني الذاتّية والَعمل 
 ،

ً
 دقــيــقــة

ً
ــعــجــمــّي الـــصـــارم مــهــّمــة

ُ
امل

والتفكيك.   
ّ

الــحــل  
َ
 صعبة

ً
وُمــفــاَرقــة

 
ُ
ـــصـــّدت لـــه ســلــســلــة

َ
ــــذه املـــفـــارقـــة هـــي مـــا ت وهـ

بدأ 
َ
امل َحسب  ــفــْت 

ّ
ل
ُ
أ التي  العاشقة«،  »املعاجم 

 واحٍد منها العديد من 
ُّ

املوضوعي، وَيضمُّ كل
ى 

ّ
قة باملحور املــدروس. وتتجل

ّ
تعل

ُ
املداخل امل

جى في 
ْ
ز

ُ
 األسلوب امل

ُ
في هذه التسمية طبيَعة

قواميَس  منها  َيجعل  ال  أسلوٍب  تها؛ 
َ
صياغ

ــمــا كــتــابــات أقـــرب إلى 
ّ
ــة، وإن

ًّ
 جــاف

ً
مــوســوعــّيــة

ـــْرح 
ّ

ــّيــــة مــنــهــا إلــــى الـــش جــنــس املـــحـــاولـــة األدبــ
اتـــي. 

ّ
ــاَبــع الـــذ

ّ
الــتــعــريــفــّي، بسبب حــضــور الــط

رن الحالي، 
َ
شأت هذه السلسة مطلع الق

َ
وقد ن

وأْصــــــــِدر فــيــهــا مــا ُيـــنـــاهـــز املـــائـــة واألربـــعـــني 
ة. وهذا ما 

َ
ُمعجمًا، أْي بمعّدل سبعٍة في الّسن

ظ.
ّ
ن دون تحف ُيثمَّ

ــى ُمــــؤّســــســــاهــــا جــــــون كـــلـــود  ــوحــ ــتــ وقــــــد اســ
 هـــذه 

َ
ســيــمــويــن وجــيــســلــن بــــوافــــوالــــو فــــكــــرة

ٌر 
َ
السلسلة من ِكتاب دومينيك فرنانديز، »َسف

عنوانًا   
َ

حمل والـــذي   ،)1997( إيطاليا«،  إلــى 
ــــق«، )بــالــفــرنــســيــة:  ــاِشـ ــ ــوٌس عـ ــ ــامـ ــ فـــرعـــّيـــًا: »قـ

 .)Dictionnaire amoureux
ــف 

ّ
تــتــوق لــــم  انـــطـــالقـــهـــا، ســـنـــة 2000،   

ُ
ــنــــذ ومــ

عّمان ـ العربي الجديد

على مدار عقود عّدة، اشتغل الناقد والشاعر 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــد األســــعــــد فــــي الــبــحــث 
تــاريــخ فلسطني،  أجــل تحرير  مــن  والترجمة 
ــًا، وآثـــــارهـــــا، مــن  ــمـــومـ واملـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة عـ
الخرافات التوراتية التي سعى املستشرقون 
وعلماء األركيولوجيا الغربيون إلى تثبيتها 
عـــبـــر جـــمـــلـــة مـــغـــالـــطـــات مـــعـــرفـــيـــة اســـتـــنـــدوا 
االستيطاني  املــشــروع  تبرير  أجــل  مــن  إليها 

الصهيوني واختالق جذور له في املكان.
ــن كــتــابــه  ــدة ومــنــقــحــة، مـ ــزيـ  ثـــانـــيـــة، مـ

ٌ
طــبــعــة

»مــســتــشــرقــون فـــي عــلــم اآلثـــــــار: كــيــف قــــرأوا 
األيام  التاريخ«، تصدر هذه  األلــواح وكتبوا 
عــن »دار »خــطــوط وظــالل للنشر والتوزيع« 
إحاطتها  مــن  أهميتها  عــّمــان، وتكتسب  فــي 
بمسار تاريخي للدراسات والتنظيرات التي 
شر 

ُ
أتت في هذا السياق، وإضاءة أحدث ما ن

منها ضمن رؤية نقدية متماسكة قادرة على 
تفنيد ِهناتها وعثراتها التي ال تنتهي.

إلــى أن »الغلبة ما زالت  ف 
ّ
املؤل وهنا، يشير 

لعالم اآلثار والباحث والصحافي والفضولي 
الغربي. ونصيُب العربي، عاملًا كان أو باحثًا 
موسميًا  معرفي،  فــضــول  ذا  أو  صحافيًا  أو 
ــو الـــلـــجـــوء إلـــى  كـــــان أو دائــــــم الــــحــــضــــور، هــ
املتداول في اللغات الغربية، وأكثره شيوعًا، 
املتخصصة  الـــدراســـات  إلــى  وال يصل حتى 
الــقــريــبــة الــعــهــد، بـــل يــظــل ســجــني مــغــالــطــاٍت 
ــراُر، وســّيــجــتــهــا  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وإشــــــاعــــــاٍت أثـــبـــتـــهـــا الـ
حساسياٌت إقليمية وأفكاٌر مسبقة تبتعد به 
عن أن يكون صاحَب فتح جديد، أو ذا قدرٍة 

ي فتوح جديدة«.
ّ
أو جرأٍة على تبن

يــقــف األســـعـــد عــنــد مــســألــة بــالــغــة األهــمــيــة 
صل بالباحث العربي الذي »ال يزال أسيَر 

ّ
تت

ــــول هــويــة  مــفــاهــيــم الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر حـ
أدوات  يستعير  أنــه  كما  الحضارية«،  وطنه 
تفسير تعكس استبطانه للعنصرية الغربية 
الــتــي كــشــف الــعــديــد مـــن الــبــاحــثــني الــغــربــني 
ف هذا الباحث العربي 

ّ
سفاهتها، دون أن يكل

القاموس مساحة للذاتّي أيضًا

يفكك الكتاب الصادر 
حديثًا خطاب االستشراق 
الغربي في تعامله مع 

حاضر وماضي فلسطين، 
في محاولة لتحرير تاريخ 

المنطقة العربية من 
السردية التوراتية

منذ انطالقها عام 2000 
وسلسلة »المعاجم 

العاشقة« الفرنسية تصدر 
نحو سبعة كتٍب في 

السنة، لتغّطي مواضيع 
ومحاور مختلفة 

تمتّد من مصر إلى لبنان 
إلى الجزائر، وال تنتهي 

بموسيقى الروك أو 
األشرعة أو اللغات. سلسلة 

تسقط أحيانًا في بُعد 
قومّي فرنسي

محمد األسعد قراءة تأصيلية لهوية العرب الحضارية

رائحُة حطٍب في أوِل اشتعاله

الَمعاجم العاِشقة رغبٌة في تجاوز الخصام بين العقلّي والحميمّي

حظيت الثقافة 
العربيّة ـ اإلسالمية بنصيٍب 

وافر من السلسلة

ينتقد لجوء 
باحثين عرب ألدوات 

تعكس استبطانهم 
عنصرية الغرب

تعود أحيانًا مقولة 
»االستثناء الفرنسي« َتحت 

غطاء معجمي

أصيلة  طريقة  العاِشقة  القواميس 
بالموارد  المعاجم والتعريف  في صنع 
أْي  العلمي،  يمتزج  وفيها  والمحاور. 
القول الُمعرِّف لألشياء وللمفاهيم في 
تغلّف  التي  بالذاتية  ووضوح،  صرامة 
إالّ  يَسعنا  ال  لذلك،  بالّصبابة.  القول  هذا 
العاشقة  للمعاجم  تصّورًا  نَقترح  أن 
الفرنسية.  تلك  على  مشيًا  بالعربيّة، 
الكتّاب  من  كثيرًا  لدينا  أّن  في  شك  وال 
النداء  تلبية  بإمكانهم  الذين  المقتدرين 
لغٍة  في  محددة  موضوعات  وتناول 

علميٍّة عاشقة.

يومًا ما في العربية؟

2425
ثقافة

إضاءة

كتاب

قصيدة

فعاليات

هــــا فـــي ُحـــرّيـــة  الــفــرنــكــفــونــي، َيــــقــــرأون مــــوادَّ
 أو صفحات من 

ً
ما َيقرأون روايــة

ّ
ــراٍخ، كأن

َ
وت

 ناظٌم 
ٌ
 َيشّدها خيط

ْ
سلّية، ولكن

ُ
امل الّصحافة 

َسّكع 
َ
َيت  ،»

ً
»نزهة عجم 

ُ
امل ُيهدي  كأنما  واحــٌد، 

ختار 
ُ
امل املوضوع  في خبايا  الواحد خاللها 

ــمـــوَرة. وهـــكـــذا، يــمــكــن لــلــقــارئ  ــغـ ـ
َ
وأرجـــائـــه امل

ــلـــومـــاٍت وافـــيـــة،  ــمـــآن أن َيــســتــكــشــف مـــعـ الـــظـ
ــعــجــم 

ُ
فــيــمــا ُيــخــفــيــه، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، »امل

نفسه عــنــاء االطــــالع عــلــى أحـــد االكــتــشــافــات 
األثرية العربية أو يعيد النظر في نصوص 
 »عامِلًا 

ّ
حضاراته القديمة. ويوضح األسعد أن

أو اثنني من العلماء العرب األفــذاذ؛ طه باقر 
الصليبي«، نصحاه بأن يباشر هذه  وكمال 
ــًا مــشــاعــًا  ــ املــهــمــة بــنــفــســه وال يــتــركــهــا »أرضــ
املخابرات من  لصغار املستشرقني، وضباط 

كل جنس ولون«.
آن، يخوضها  فـــي  غــنــيــة وشــّيــقــة  مــغــامــرة 
هــذا الكتاب الــذي يراكم جملة دراســات بدأ 
ف منذ عام 1991، والتي تنفي 

ِّ
بنشرها املؤل

ـــة دامغة وجــود »حضارة 
ّ
عبر شواهد وأدل

إسرائيلية« على أرض فلسطني طوال ثالثة 
آالف عــــام قــبــل املـــيـــالد - وهــــو مـــا كــّرســتــه 
السعي  وكذلك  التاريخ  إلــى  نظرة الهوتية 
في  العربية  األرض  استعمار  تبرير  نحو 

العصور الحديثة.
يقّدم األسعد في الفصل األول، »كيف قرأوا 
ــاريـــخ«، عــــّدة مــقــاالت،  ــتـ األلــــــواح وكــتــبــوا الـ
ألبرت  اآلثـــار األميركي  إحــداهــا حــول عالم 
غلوك )1925- 1992(، الذي أتى إلى فلسطني 
بوصفه أحد املؤمنني بعلم اآلثار التوراتي 
 ثــــم تــــحــــّول إلـــــى بــــاحــــث يـــطـــلـــب الــحــقــيــقــة، 
ــظــهــر 

ُ
والـــتـــي بــســبــبــهــا تــــّم اغـــتـــيـــالـــه، كــمــا ت

ســـطـــوٌر اقــتــبــســهــا األســـعـــد مـــن مــقــال كتبه 
غلوك سنة 1990. 

العاشق للُجزر« )2020( أو »معجم موسيقى 
لألشرعة  املخصص  ذاَك  أو   ،)2020( الـــروك« 
)2020(، وغيرها من َدقائق املوضوعات التي 

اب في الّسنة املاضية.
ّ
تناولها الُكت

 بني املعجم والغرام قد تصبُح 
َ
 العالقة

َّ
إال أن

، بــل وَمــثــار شــكــوٍك، حــني تــغــدو نوعًا 
ً
خــطــرة

مــن »الـــــدالل« الــــذي يــضــرُّ بـــاملـــواد املــشــروحــة 
الذي  النقدّي  س 

َ
ف

َّ
وبالن اختيارها  ومعايير 

 »شهاَدة 
َّ
علوم أن

َ
ينبغي أن ُيَوّجهها. ومن امل

ه عن املعشوق 
َ
 حديث

ّ
العاشق َمجروَحة« وأن

مها، وقد 
ّ

ذاتــّي، ُيخفي جوانَب منه أو يضخ
غَمر الَحقيقة 

ُ
يشّوهها في َسْورة االنجذاب فت

في َسذاَجة األوهام.
ومــن بني هــذه األوهـــام، هيمنة الُبعد القومّي 
ـــهـــا مــّمــا 

ّ
ـــُجـــل

َ
ــاور، ف ــ ــحـ ــ فـــي اخـــتـــيـــار املـــــــواّد واملـ

صل بتاريخ املكّونات الثقافّية لفرنسا عبر 
ّ
يت

ّصصت 
ُ

الــعــصــور. ومــن ذلـــك، املعاجم الــتــي خ
واألساطير  والشخصّيات  واألجبان  مور 

ُ
للخ

الدافع   
ّ
كــأن الفرنسّية.  حافظات 

ُ
وامل واألكـــالت 

الــضــمــنــّي الــــذي يــحــّرك هـــذه االخـــتـــيـــارات هو 
اإلشادة بَمفاخر البلد وأمجاده، في استعادٍة، 
»االستثناء الفرنسي«  قولة 

َ
مل  ، علميٌّ ظاهرها 

ــى بــهــا الــّســاســة مــنــذ ُعــصــور 
ّ
الــتــي طــاملــا تــغــن

ـــحـــت الــغــطــاء 
َ
ــا هــــي تـــعـــود ت ــ االســـتـــعـــمـــار وهـ

ـــــشـــــروع أن 
َ
ــن امل ــّي. ولــــذلــــك، يـــبـــدو مــ ــمـ ــعـــجـ املـ

نتساءل عن معايير اختيار املحاور وترتيب 
، فقط، بروزنامة 

ٌ
األولــيــات. فهل هي مرتبطة

الطبع واقتضاءات التحرير والبرمجة أم ثّمة 
ى سياسّية، 

ّ
من وراِئها اعتباراٌت تجارّية وحت

وأننا  خصوصًا  الالشعور.  رطيُّ 
ُ

ش ُيراِقبها 
م لم تحظ بقاموس 

َ
نرى أن أّيًا من لغات العال

الفرنسّية  ينا 
َ
استثن مــا  إذا  لــهــا،  ُمــخــّصــص 

 )2009( للغات«  العاشق  و»املــعــجــم   ،)2014(
الذي صاغة األلسني الفرنسي كلود حّجاج. 

ــارات َمـــحـــاور  ــيــ ــتــ ــاء اخــ ــنـ ــبـ كـــذلـــك يــدفــعــنــا انـ
قريبة   - َبة  ُمحبَّ على موضوعات  القواميس 
للمشاعر الجمعّية - إلى التساؤل عن إمكانية 
إلى  الَبغيضة  للمحاور  معاجم  خصيص 

َ
ت

كتَب عنها بعشق. 
َ
النفس والتي ال يمكن أن ن

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

في نزع االستشراق عن علم اآلثار

بقميٍص ترّف به الريح

حتى يوم غد، تتواصل في »قاعة الطاهر شريعة« في تونس العاصمة فعاليات 
عروض  من  أمس.  يوم  انطلق  الذي  الدولي  القصير  الفيلم  بانوراما  مهرجان 
اليوم »العالم األخير« لـيوسف بنتيس من الجزائر، و»قوس قزح« لـمحمود الشيخ 
من البحرين، و»فرنسا 1911« لـمحمد فقي من تونس، و»كايال« لـجون دوير من 

بريطانيا.

تبّث صفحة محمد عابد الجابري على فيسبوك، مساء اليوم، لقاًء مع الكاتب 
الباب  الثور..  دم  األخيرة  روايته  عن  للحديث  )الــصــورة(  شقرون  نــزار  التونسي 
المفقود من كليلة ودمنة )دار الوتد، 2020(. من إصدارات شقرون األخرى: بنت 

سيد الرايس، والناقوس والمئذنة، ومعاداة الصورة في الشرق والغرب.

من  الثامنة  من  بدايًة  يقام  اإلسكندرية،  في  درويش«  سيد  »مسرح  خشبة  على 
يحيى خليل  مساء بعد غٍد الجمعة حفٌل موسيقّي يجمع فنان الجاز المصري 
ومجموعة All that JAZZ التي تتكّون من: أندريه ساغون وعلي عمر فاروق 
وطارق رؤوف. انطلقت تجربة يحيى )1943، الصورة( عازفًا على آلة الدرامز، قبل 

أن يصبح مؤلفًا موسيقيًا.

يشارك  أمسيًة  الجمعة،  غٍد  بعد  الفرنسي،  الر  دو  فيل  أو  فيزيت  موقع  ينّظم 
فيها باحثون ومؤرخون ونّقاد متخّصصون في تجربة الفنان التشكيلي الفرنسي 
جورج براك )1882-1963، اللوحة(، مؤّسس المدرسة التكعيبيّة، قبل أن ينتمي إليها 

الفنان اإلسباني بابلو بيكاسو وينتزع األضواء من جميع المنتسبين إليها.

D D

حازم العظمة

هنا أيضًا على الرصيِف
تحت رذاِذ صيٍف خفيٍف

 به الريُح
ُّ

بقميٍص ترف

 الشارِع
َ
هنا أيضًا َوسط

تتبع شمسًا مائلة
كما لو تذهُب إلى ما فاتَك...

 للنوارِس
ُ

تشيُر بيديَك وتهتف
 لتراَك

َ
ق أخفض

ّ
والنوارُس تحل

 لَك...
َ

حتى تهتف
■

 يعتقدون أنه الشعر
َ
الغاوون

والحسناء تحَسُبه الباَر الالتيني
 بني كل هؤالِء 

ُ
 وأنا أخِلط

واملوسيقى...
■

أغنياتهم  تصلني  الــذيــن   
َ
املوسيقيون

من آخــِر النفق جعلوني أمشي مختااًل 
في متاهِة األنفاق

 شعبي
َ
كما لو أن املوسيقيني

هم
ُ
وأني منذ قليل غادرت

وهأنذا اآلن أعوُد...
■

                            
 مذهبًا للدهشِة في السرداب

َ
عشرون

 النهار فيما بينها
ُ

تتداول
 مسربًا سريعًا ومذهبًا 

َ
 وعــشــرون

ٌ
ستة

للدهشِة
ترتّد على الجدران

وأنا في كل مرٍة
أستند بظهري إلى الجداِر

عها
َ
 برأسي وكتِفي كي ال أقط

ُ
أميل

ها ال تنتهي...
ّ
لعل

■

بــعــكــس مــا أشــيــَع عــن الــُســنــونــو مــن أن 
واحدة ال تصنع الربيع...

 واحدة 
ً
عشرون ربيعًا ال تقنع ُسنونوة

أن تأتي
■

 
َ

 هذا الرصيف
َ
الحماماُت اللواتي يذرعن

كل صباح
 عن فتاٍت ما...

َ
يبحثن

:
َ
يستغربن

ملاذا خال الشارع تمامًا من العابرين
والشوارُع املجاورة

 كلها...
ُ
واملدينة

■

َ
 املدينة

َ
حتى اآلن املشاؤون ال َيحُكمون

 وُمصّممون
َ
لكنهم هادئون ومتمّهلون

كما لو اكتشفوا أن ال جدوى من املشي 
السريع

وأن ال شيَء ُيذَكر
كانوا ذاهبني إليه...

■

وخليلة...
ال بد أنها نشأت من تقليد الطيور.

■

النافذة،  فتحَت  أو  بــاكــرًا  نهضَت  ما 
ّ
كل

، حِسبَت 
ٌ

 خــفــيــف
ٌ
غــيــٌم ورذاذ وكـــان ثمة 

بــه في   
َ

قــطــارًا عليك أن تلحق أن هــنــاك 
محطٍة ما...

سوى أن ال قطارات في هذه املدينة وال 
محطاٍت.

■

بينما تعيد ترتيب املقاطِع
ال جدوى...

األجدى أن تأخذ املوسيقيني والعازفاِت
والعبي الفناجنِي

ــبــــاَر   الـــســـهـــام والــــراقــــصــــاِت والــ
َ
وُرمـــــــــاة

الالتينّي
إلى املشهد الذي بعدُه.

■

ال أحد في املشهِد الذي بعدُه
ليُم حسُب...

َ
الظ

سِر
َّ
هرة وطالُع الن

ُّ
وراءه الز
وأزهى... 

■

تشّدَك من آخر الحارة
كحبٍّ قديم

 حطٍب في أوِل اشتعاله.
ُ
رائحة

■

»بصيص الضوء« كلما سمعُت بـ
فّكرُت بحرائِق الغابات،
بحارِس الغابة األخير

يشعل لفافته األخيرة...
■

في الصباح وصلتني هذه الرسالة:
»ال أعرف ما الذي سيشبهه العالم لوال 

الشعر«.
قلُت:

 ما سمعتُه من مديٍح
ُ

هذا أجمل
للعالم...  

)شاعر سوري مقيم في باريس(

املاّرة القليلون الذين بقوا
في مدينٍة فرغت كلها

ال أحــــد مــنــهــم يــجــيــبــك: إلــــى أيــــن ذهــب 
الجميع

ملاذا ذهبوا...
■

الــــتــــراشــــق بــــالــــهــــاون بــــــدأ مـــبـــكـــرًا هـــذا 
الصباح

بعض القذائف أشعر أنها وقعت ورائي 
تمامًا

السنجاب لم أرُه منذ أربعة أيام...
غـــيـــوٌم رمـــاديـــة مـــن تــلــك الــتــي ال حـــدوَد 

 لها
ً
واضحة

  أنها 
ٌ
ُمــِصــّرة مذيعة »النشرة املوجزة« 

ة »، مع أنهم أخبروها عشَر مراٍت 
ّ
»الِرق

أنها ليست كذلك...
أشعر أني َصحوُت في غرفٍة من فندق
 هذه غرفتي منذ عشرين سنة.

ّ
مع أن

■

ُ
هذه اللغة التي فيها: تغرورق

َ
ويتهامسون

)Getty( مارٌّة أمام معجم عمالق في أحد شوارع تورينو، إيطاليا
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

»جّو وضوء البحر«، إميل نولده

)Getty( ختم ينتمي إلى حضارة أوغاريت، التي ال يمكن قراءة أبجديتها بمعزل عن اللغة العربية بحسب الكاتب


