
نــفــســهــا. فـــي الــلــغــة، نــســتــخــدم كــلــمــاٍت هي 
 تشير إّمـــا إلـــى أشــيــاء )»شـــجـــرة« أو 

ٌ
ــوز رمــ

«، على سبيل املثال( أو أفعال )»يفّكر« 
ّ
»قط

أو »يأكل«( أو صفات )»عمق« أو »شراهة«(. 
األشــيــاء واألفــعــال والــصــفــات »تــحــدث« في 
ــاّدي. نضع هــذه الــرمــوز  الــعــالــم الــواقــعــي املــ
في عالقة أو في »بنية لغوية« مع بعضها، 
ر عن حقيقة »تحدث«، عن شيء  عبِّ

ُ
بحيث ت

 في العالم الواقعي، كعبارتي 
ً
يحصل فعال

ــرة بـــعـــمـــق« و»يــــأكــــل  ــر عـــلـــى الــــشــــجــ ــ ــّك ــفــ »يــ
إلى  تشير  اللغوية  البنى  بــشــراهــة«.  الــقــط 
ى 

ّ
أشــيــاء مــوجــودة وتــحــدث فــي الــعــالــم. حت

ــارج  ــيــــاء خــ ــاولــــت الـــلـــغـــة وصـــــف أشــ إذا حــ
دوًمــا  فإنها   ،)

ً
الحلم مثال أو  ة 

ّ
)الجن العالم 

ا تشير إلى أشياء 
ً
ستستخدم كلماٍت ورموز

ــم نفسه 
َ
وأفـــعـــال وصــفــات تــقــع داخــــل الــعــال

)النار وأنهار الخمر(.
غرابة  األكثر  األسطورية  الكائنات  أجساد 
ــات تــعــيــش فــي  ــنـ ــائـ ــاد كـ ــســ ــن أجــ  مــ

ٌ
مــــرّكــــبــــة

 شـــيء داخـــل الــلــغــة هو 
ّ

الــعــالــم الــفــعــلــي. كـــل
م. جّرب أن تتحّدث عن أي شيء 

َ
داخل العال

تشير  كلمة  أّي  تستخدم  أن  دون  لي،  تخيُّ
ــالـــم، والــنــتــيــجــة مــعــروفــة:  ــعـ إلــــى أشـــيـــاء الـ
العالم،  هــي حــدود  اللغة  مستحيل. حــدود 
ــا خــــارج الــعــالــم يــقــع خــــارج الــلــغــة. مــّرة  ومـ
أخرى: ال توجد كلمات تستطيع أن تصف 
إلى  أن تجّره  العالم، دون  ما »يقع« خــارج 
العالم نفسه.  داخــل  »تقع«  أشياء وأحــداث 
ــارة  ــ واملــــوقــــف املـــتـــّســـق الـــوحـــيـــد عـــنـــد اإلشــ
إلـــى أّي شـــيء خــــارج الــعــالــم هـــو: الــصــمــت. 
كتاب  من  آخــر جملة  فهم 

ُ
ت بالضبط  وهنا 

الحديث عنه  »مــا ال يمكن  »تــراكــتــاتــوس«: 
)واملــقــصــود هــنــا: مــا يــقــع خـــارج الــعــالــم(... 

ينبغي الصمت إزاءه«.
فــيــتــغــنــشــتــايــن مـــــارَس الــصــمــت فــعــلــًيــا في 
حــيــاتــه. يــصــفــه املــفــّكــر األمــيــركــي نيلسون 
اتجاه صوفي حقيقي  ه »آخــر 

ّ
بأن غــودمــان 

ــل الــفــلــســفــة الــغــربــّيــة«. »تــراكــتــاكــوس«  داخــ

ـــف مـــن 75 صــفــحــة فــقــط. الـــحـــّد األدنـــى 
ّ
مـــؤل

الضروري من الكلمات لإلشارة إلى مشاكل 
نهائي.  بشكل  المعناها  وإظــهــار  الفلسفة 
فيتغنشتاين  عــالــم   

ّ
كـــل  

ّ
إن دارســـــوه  يــقــول 

الفلسفي ُيختَصر فعلًيا بـ 200 صفحة. كما 
ــا للمقاطع 

ً
ــمــًيــا دقــيــق

َ
رق نــظــاًمــا  ـــه يعتمد 

ّ
أن

 مقطع هو »قضّية«، واملقاطع 
ّ

في كتبه. كل
ة الكالم، 

ّ
ليست طويلة. قلة الكتابة، مثل قل

اقتراٌب من الصمت.
التعبير عــن أشــيــاء تــحــدث فــي الــعــالــم عن 
طريق نظام رمزي )اللغة( هي مّيزة بشرّية، 
يصفها بقوله: »لغة التواصل هي جزء من 
 

ّ
أقل الحّية، وهي ليست  البشرية  العضوّية 

تواصل،  كـــأداة  اللغة  ولكن  منها«.  تعقيًدا 
»النقص« ومفتوحة على »سوء  محكومة بـ
كمال   

َ
نتيجة الــفــهــم«  »ســـوء  ينشأ  الــفــهــم«. 

الفكرة في الرأس، وقصور اللغة في إيصال 
ا  هذا الكمال بكامل طاقته. الفكرة تفقد جزًء
ـــقـــال. و»الــنــقــص« 

ُ
مــن »مــثــالــّيــتــهــا« عــنــدمــا ت

قــادم مــن عــدم قــدرة اللغة على نقل الحدث 
الذي يقع في العالم الواقعي كما هو تمامًا 
و»مثالّيته«.  »كماله«  بـ  الحدث  »كلّيته«.  بـ

دارا عبداهلل

ــتـــي  ــمــــل واألســـــئـــــلـــــة الـ »كـــــــل الــــجــ
ــَبــــت حـــــول الـــفـــلـــســـفـــة، لــيــســت  ــ ــِت ــ ُك
خـــاطـــئـــة، ولـــكـــن ال مــعــنــى لـــهـــا«، 
ــــاوي لـــودفـــيـــغ  ــــسـ ــمـ ــ ــنـ ــ ــلــــســــوف الـ ــيــ ــفــ قــــــــال الــ
محاضرة  خــالل   ،1929 عــام  فيتغنشتاين، 
ألــــقــــاهــــا فــــي بـــــدايـــــات عـــمـــلـــه كـــــمـــــدّرس فــي 
ل  تخيَّ بريطانيا.  في  كامبريدج«  »جامعة 
فــي غرفة عملياٍت  السرير  مــمــّدٌد على  ــك 

ّ
أن

ــفـــًى مـــــا، وأنـــــــك تـــنـــتـــظـــُر عــمــلــيــة  داخـــــــل مـــشـ
جــراحــّيــة حاسمة الســتــمــرار حــيــاتــك. قبيل 
 
ّ
العملّية، يقول لك الطبيب، بشكل عابر، إن
العملّية  واملــمــارســات  الطّبية  األبــحــاث  كــل 
فــي الــطــب ال معنى لــهــا. هــكــذا وصـــف أحــد 
الجملة  وقـــع  فيتغنشتاين  لــودفــيــغ  طـــالب 

أعاله عليه.
كامبريدج«،  »جامعة  ب 

ّ
طــال إلــى  بالنسبة 

العبارة  انتحار.  وكأنها  الجملة  هــذه  بــدت 
رســـالـــة  ــاتــــوس:  ــتــ ـــراكــ »تـ كـــتـــاب  ــي  فــ واردة 
فلسفّية منطقية« الذي نشره فيتغنشتاين 
ــا 

ً
عـــام 1921. أحـــدث الــكــتــاب تــأثــيــًرا مــعــروف

ِبِحّدته في فلسفة القرن العشرين، وموقف 
العمل:  فــي  واضــــٌح  الــجــذري  فيتغنشتاين 
 مـــشـــاكـــل الــفــلــســفــة، 

ّ
اإلزالـــــــة الــنــهــائــيــة لـــكـــل

« للعقل.  
ٌ

وإظهار الجدواها، وكأنها »أمراض
 املشاكل الفلسفّية تقع داخل اللغة 

ّ
جذور كل

تونس ـ ليلى بن صالح

 عند الحديث 
ً
ال

ّ
يبدو مفهوم االستشراق معط

في  الغربيني  الفنانني  من  الكثير  أعمال  عن 
إذ  العربي،  للعالم  البصرية  للمادة  لهم 

ّ
تمث

يقعون فــي منطقة وســطــى بــني اإلســقــاطــات 
الداخل.  الجاهزة وبــني فهم ثقافة اآلخــر من 
وهــو ما نجده في تجارب فنانني، مثل بول 
العربية  املنطقة  زاروا  مـــاك،  وأوغــســت  كــلــي 
واحـــتـــفـــوا بــجــمــالــهــا بــشــكــل بـــــريء مـــن دون 
الــســقــوط فــي مــآخــذ وقــع فيها أمــثــال أوجــني 

دوالكروا ودومنيك إنغريس.
وكـــمـــا فـــي الـــلـــوحـــة، نــجــد أن الــفــوتــوغــرافــيــا 
ــادة اســتــشــراقــيــة حـــني تــصــّدى  قـــد أنــتــجــت مــ
العربية. لكن  املــصــّورون ملشاهد من املنطقة 
مجموعة من الفنانني عرفوا كيف يخرجون 
إلــى  لــلــوصــول  الجمالية  السطحية  تــلــك  مــن 
مـــعـــان ودالالت مــخــتــلــفــة، ومــــن ذلــــك تــجــربــة 

الفرنسي  الــتــونــســي  الــفــوتــوغــرافــي  املـــصـــّور 
ـــعـــرض 

ُ
ت الــــــــذي   )1958( غـــاســـتـــيـــلـــي  جــــــالل 

أعماله حتى 19 حزيران/يونيو الجاري في 
»غاليري سلمى الفرياني« بسيدي بوسعيد 

بالقرب من تونس العاصمة.
ــات، تـــلـــتـــقـــي أعــــمــــال  ــمــ ــيــ ــثــ ــلــــى مــــســــتــــوى الــ عــ
ــتـــشـــراق الــفــوتــوغــرافــي،  غــاســتــيــلــي مـــع االسـ
حــيــث يحتفي أســاســًا بــالــتــراثــي والــغــرائــبــي 
تلك  فيتقّصى  الــغــربــيــة(  الــعــني  منطلق  )مـــن 
ــلـــدات بعيدة  املــبــانــي الــبــســيــطــة فـــي قـــرى وبـ
عــن الــحــيــاة الــحــضــريــة الــصــاخــبــة، أو يذهب 
ــن عــمــلــيــات  إلـــــى أوابــــــــد مــنــســيــة وبـــعـــيـــدة عــ
الــتــنــقــيــب الــرســمــيــة والــتــصــويــر الــســيــاحــي. 
ــف فــوتــوغــرافــيــا 

ّ
رغـــم ذلــــك، ال يــمــكــن أن نــصــن

قائمة  فهي  استشراقية،  باعتبارها  املصّور 
والهندسة  الــضــوئــي  التركيب  مالحقة  على 
الـــبـــصـــريـــة الــــتــــي يــقــتــرحــهــا بـــعـــيـــدًا عــــن كــل 

مضمرات.
ولنا أن نقارن بني األعمال املعروضة حاليًا 
ومجمل لقطاته األخــرى، لنجد أنــه ال يوجد 

فيتغنشتاين ومهّمة الفلـسفة

في »غاليري سلمى 
الفرياني« بمدينة سيدي 

بوسعيد، نقف أمام 
تجربة المصّور التونسي 

الفرنسي وهو يالحق 
تعالُقات الضوء والظالل 

على الجدران

مهّمة الفلسفة هي 
رسم الحدود بين »ما 
يمكن أن يُقال« و»ما 

ال يمكن أن يُقال«. ليس 
مطلوبًا منها أن تجيب 

عن األسئلة، بل أن تكشف 
»المعناها« وزيفها. هذا 
ما خلص إليه الفيلسوف 
النمساوي، وال سيما في 
كتابه »تراكتاتوس: رسالة 

فلسفيّة منطقية«

جالل غاستيلي ثيمات االستشراق ال روُحه

في الخارج يُطفئ الضاحكون الشمس

الخروج من أفخاٍخٍ ُتعّدها اللغة

على الفلسفة 
معالجة العقل بكشف 

األسباب الحقيقية 
لمشاكله

يحتفي بالتراثي 
والغرائبي من دون 

السقوط في النزعة 
االستشراقية

جذور كّل المعضالت 
الفلسفيّة تقع داخل 

اللغة نفسها

التي  )1889ـــــ1951(،  القصيرة  حياته  خالل 
التقليدية  النظرات  فــي  الــشــّك  طبعها 
ــم ينشر  ــي، ل ــغــرب ــي الــفــكــر ال ــســائــدة ف ال
ــدًا،  واح كتابًا  إلّا  فيتغنشتاين  لودفيغ 
أن  من  تمنعه  لم  ِقلٌّة  »تراكتاتوس«.  هو 
هوسرل  مثل  قليلة  أسماء  مع  يكون، 
تأثيرًا  الــفــالســفــة  أكــثــر  ــن  م ــر،  ــدغ ــاي  وه
يلتفت  لم  العشرين.  القرن  بمسار  فكريًا 
الفيلسوف النمساوي إلّا إلى األساسي الذي 
يمنع  لم  هذا  لكن  ضروريًا.  قولُه  يبدو 
ودروســه  مالحظاته  إصــدار  من  دارسيه 

في كتب بعد رحيله.

التفاٌت إلى األساسي

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

شعر

فعاليات

قصور اللغة يظهر بوضوح أمام مثالّيتني: 
الحدث  ومثالّية  الـــرأس،  في  الفكرة  مثالّية 

في الواقع.
ــرًا، وهـــو  ــيــ ــهــ ــااًل شــ ــ ــثـ ــ ــلـــســـوف مـ ــيـ ــفـ يـــــــورد الـ
الجملة خاطئة«. مطلوٌب من  عبارة: »هــذه 
واحـــًدا فقط،   معنى 

ً
أن تحمل العبارة  هــذه 

 لــهــا مــعــنــَيــنْي 
ّ
ــهــا تــحــمــل مــفــارقــة، ألن

ّ
ولــكــن

فـــــارق حـــني يـــتـــصـــّدى ملـــوضـــوع تــونــســي أو 
فــرنــســي. يــتــتــّبــع املـــصـــّور أثــــر الـــنـــور والــظــل 
أو  الثقافية  األبــعــاد  ب 

ّ
يتعق وال  املباني،  فــي 

العقائدية.
ــوره، ربما  لــنــزع الــبــعــد االســتــشــراقــي مــن صــ
تونس.  مواليد  من  كونه  من  ان 

ّ
الفن استفاد 

ورغــــم أنــــه عــــاش مــعــظــم حــيــاتــه فـــي فــرنــســا، 
الفوتوغرافية  مشاريعه  يعالج  بقي  أنــه  إال 
ــزة. ومـــن  ــ ــاهـ ــ بـــمـــنـــأى عــــن كــــل مـــرجـــعـــيـــات جـ
الــواضــح أنـــه قــد وجـــد فــي الــفــضــاء البصري 
التونسي مــادة تحّرر طاقة عدسته من دون 
ــرار نــابــعــًا مـــن مــنــطــلــقــات  ــقــ أن يـــبـــدو هــــذا الــ

هويته.
ُيذّكرنا هذا املعرض - الذي يحتفي بجوالت 
التي استقّر بها  قــام بها املصّور في تونس 
خالل السنوات األخيرة - بمجموعته األشهر 
رصــد  والــتــي   ،)1997( الــبــيــضــاء«  »السلسلة 
فيها الظالل التي تنتجها الجدران البيضاء. 
وقد جابت تلك املجموعة غاليرهات في مدن 
مختلفة من العالم، وجرى االحتفاء بطرافتها 

الجمالية وعمق شعريتها البصرية.
في أعمال غاستيلي - خالل مجمل مسيرته 
بل  باللقطة وحـــدهـــا،  عــنــايــة  هــنــاك  ليست   -
نــجــد أن املـــصـــّور الــتــونــســي الــفــرنــســي يــقــّدم 
تجربة في معالجة الصورة وطرق طباعتها، 
الــواقــع،  الــتــي نــراهــا فــي  فالظالل ليست تلك 
بل تنضاف إليها ملسة تكثيف حتى يتحّول 
الظل - وهــو فــي الهامش عــادة - إلــى محور 
الصورة وإن كانت تتناول موضوعًا بعينه، 

هو ما يصل عني املشاهد بادئ األمر.

ــذر عــن  ــتــ ــوقــــت. وأعــ ــتـــعـــارضـــنْي بــنــفــس الــ ُمـ
ــنـــي هـــنـــا. إذا كــانــت  بـــعـــض اإلزعــــــــاج الـــذهـ
 واقعًيا، فهي 

ً
»هذه الجملة خاطئة« خاطئة

ــارة صحيحة  ــ صــحــيــحــة لــغــوًيــا، ألنــهــا إشـ
)داخـــل اللغة( إلــى خطأ )فــي الــواقــع(. وإذا 
 
ً
كـــانـــت »هـــــذه الــجــمــلــة خـــاطـــئـــة« صــحــيــحــة

واقعًيا، فهي صحيحة لغوًيا، ألنها إشارة 
صــحــيــحــة )داخـــــل الــلــغــة( إلــــى ِصـــّحـــٍة )فــي 
تقول »صــح«  اللغة  تعقيد:  بــدون  الــواقــع(. 
لشيء يمكن أن يكون »صحيحًا« أو »خطأ« 
وال  قواعدًيا  العبارة صحيحة  الــواقــع.  في 
غــبــار عــلــيــهــا، ولــكــنــهــا ال تــشــيــر فــعــلــًيــا إلــى 
أي شــيء في الــواقــع، ألنها غير قــادرة على 
العبارة  الخطأ.  من  الصح  وتفريق  تحديد 
 
ّ
ألن  ،)Unsinn( لــهــا  مــعــنــى  ال  إذًا،  نــفــســهــا، 

ــهــــدف األســــاســــي مــنــهــا )ومــــــن أي بــنــيــة  الــ
إلــى حقيقة  واإلشـــارة  التفريق  هو  لغوّية( 
ــي، وهـــــي غــيــر  ــعــ ــواقــ ــعـــالـــم الــ ــي الـ تـــحـــدث فــ

مؤّهلة لهذه املهمة. 
ــــدة، والـــفـــلـــســـفـــة مــنــهــا، 

ّ
ــق ــعــ فــــي الــــحــــاالت املــ

تــصــعــب رؤيـــــة »الـــالمـــعـــنـــى« داخـــــل الــلــغــة، 
فقط  فعلًيا  هــي  فلسفّية  مــشــاكــل  تنشأ   

ْ
إذ

مشاكل داخل اللغة نفسها، ال وجود واقعيا 
بــدون حلول،   هذه املشاكل تبقى 

ّ
لها. وألن

تــهــاجــم الــعــقــل وتــصــبــح وكــأنــهــا أمــــراض، 
يراها  كما  الفلسفة  مهمة  بالضبط  وهــنــا 
ومساعدته  العقل  معالجة  فيتغنشتاين: 
على االستشفاء. املعالجة ال تكون باإلجابة 
دة التي طرحتها 

ّ
عن األسئلة واملشاكل املعق

لهذه  العميق  الــســبــب  إظــهــار  بــل  الفلسفة، 
املـــشـــاكـــل، وهــــو الــتــنــاقــضــات داخـــــل الــلــغــة 
الــحــدود  رســم  هــي  الفلسفة  مهمة  نفسها. 
ُيــقــال« و»مـــا ال يمكن أن  بــني »مــا يمكن أن 
ُيقال«. ليس مطلوًبا من الفلسفة أن تجيب 
عـــن األســـئـــلـــة، بـــل أن تــكــشــف »المــعــنــاهــا« 

وزيفها.
الــجــذري  املـــوقـــف  هـــذا  فيتغنشتاين  عـــاش 
فــي حياته. خــرج مــن »كــامــبــريــدج« مبتعًدا 
ــة ابــتــدائــيــة في  ا فـــي مـــدرسـ

ً
ــاذ ــتــ ـــار أســ وصــ

النمسا. لم يأخذ أية أموال من ثروة والده، 
الثراء. خرج  بالغ  النمساوي  األرستقراطي 
من الجامعة وعاش عزلة حقيقية... ال أحد 

يبقى في املشفى بعد التعافي.
)كاتب سوري مقيم في برلني(

إضاءة فوتوغرافية على ظالل تونس

ألف فراشٍة في الصدر

بغداد  معرض  فعاليات  تنطلق  العربي،  والعالم  العراق  من  ناشرين  بمشاركة 
الجاري.  الشهر  من  العشرين  في  وتختتم  المقبل،  الخميس  يوم  للكتاب  الدولي 
هذه هي الدورة الثانية والعشرون من المعرض، وُتمثّل مؤّشرًا يقيس أثر الجائحة 

العالمية في صناعة الكتاب العربي وحجم حضور الجمهور في الظرف الحالي.

ضمن اإلعداد لملف ترشيح جزيرة جربة لدخول الئحة التراث العالمي لليونسكو، 
فتحت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في تونس مسابقة لتقديم أفكار 
الوسائل  باستعمال  جربة  جزيرة  في  والتراثية  الثقافية  المكونات  تثمين  حول 

التكنولوجية الحديثة. آخر أجل لتقديم المقترحات هو 14 حزيران/ يونيو الجاري.

حّددت هيئة تحرير مجلّة »سياسات عربية«، التي يُصدرها »المركز العربي لألبحاث 
أجل  كآخر   ،2021 يونيو  حزيران/  من  والعشرين  السادس  تاريخ  السياسات«  ودراسة 
حال العلوم  البحثية للمشاركة في عدد خاص تعّد له حول  لتسلّم المقترحات 
السياسة وتاريخه عربيًا،  العالم العربي، ومن محاوره: نشأة علم  السياسية في 

وتجارب تدريس العلوم السياسية في العالم العربي.

معهد العالم العربي في باريس حفًال موسيقيًا تقّدمه الفنانة التونسية  ينّظم 
آمال مثلوثي بعد غٍد األربعاء، بدايًة من الثامنة مساًء بتوقيت فرنسا. صعد اسم 
التونسية )2011(؛ حيث قّدمت رؤية فنّية تقطع مع  الثورة  آمال مثلوثي خالل 

الخيارات الثقافية الرسمية وتنهل من طيف واسع من موسيقات العالم.

نيكوالس بينيا بوسادا

الضبّاط
يأتي الضّباط

، عشرين.
ً
عشرة

يأتي الضباط
بضوضاء موتوسيكالتهم،

بخوذاِتهم الخضراء،
بابتساماِتهم املسنونة.

يأتي الضّباط
يضربون النساء

يجّرونهن من شعورهن في الشوارع
يغتصبونهن في أقسام البوليس،

وراء املساجد والكنائس،
في ظلمة الحدائق.

يأتي الضّباط
يسرقون األطفال

واهم
ْ
ُيصادرون َحل

ينزعون أذرع لعبهم
يحرقون حقائب طعامهم

يأتي الضّباط
بعصيانهم، بقضبانهم املنتصبة،

بــمــســدســاتــهــم اإللــكــتــرونــيــة، وأســنــانــهــم 
املتسخة

ورائحِة عفٍن تحت آباطهم
يأتي الضّباط

ُرع
ْ
ذ

َ
 واأل

َ
نوف

ُ
 واأل

َ
يكسرون األْرُجل

 بكتِب
َ

ُيقيمون محارق
الشعراِء املتمردين

يمّرون فوق األجساد
ب.

ّ
 الطال

َ
يخلعون عيون

يضحك الضّباط،
في بؤسهم يضحك الضّباط،
في قطيع كالكالب يضحكون
يضحكون بأسلحتهم النارية

الضّباط يضحكون في األقسام
يضحكون وهم يطلبون رشاوى

يضحكون في األحياء التي نشأوا فيها
والتي يشتمون فيها اآلن أصحابهم

يسطون على بيوت حبيباتهم األوائل
ت أصهارهم.

ّ
يسرقون محال

ليس للضّباط أصدقاء
ال يقرأ الضّباط

َال يعرف الضّباط ما هو الحّب
ك الغضُب الضباط

ّ
يتمل

من أنفسهم
ومن الشعراء
ومن املحامني

جني
ّ
ومن املتزل

ي الراب
ّ
ومن مغن

ومن األطّباء.
الضّباط غاضبون ألنهم ضّباط

ــــى الـــجـــنـــوب وُيـــلـــقـــون  لـــذلـــك يـــذهـــبـــون إلـ
باألحجار

يكسرون نوافذ سيارات أجدادهم
لــلــدمــوع على  بــالــغــازات املسيلة  ُيــلــقــون 

مدارس أبنائهم 
ُيكره الضّباط حقوق اإلنسان

 الضّباط
َ
يكره الحياة

يكرهون أنفسهم
 يـــضـــربـــون الــــشــــّحــــاذيــــن حــــني يـــســـيـــرون 

في املدينة

ً
عشرين، ثالثني، مئة

 الطيور
ّ

فترحل كل
 الفئران

ّ
وتهرب كل

 اللصوص.
ّ

ويختبئ كل
ال أحد يحب ضابطًا

 ضابط
ّ

في كل
هناك شخٌص لم يعد إلى البيت

 ضابط
ّ

في كل
هناك شخص نسَي اسمه

 ضابٍط
ّ

في كل
هناك طفل لن يرى الشمس مرة أخرى.

■ ■ ■

في الخارج يقتلون الناس
في الخارج َيقتلون ناسًا
في الخارج َيقتلون ناسًا

نا يا مارّيا
َ
مثل

لُهْم نفُس هذا القلب
 باملطر

ُ
الذي ينتفخ

ا السوداَء التي ورثناها 
َ
ن

َ
يحملون عيون

عن الطني
ٌوكذلك يأكلون الخبز في الصباح.

على بعد عشر نواٍص امرأة
س

ّ
فت عن التنف

ّ
توق

قّبل األرض بصمت
ُ
واآلن ت

كأنها يُد ابِنها.
ما قلِته يومًا يبدو صحيحًا:

هذا البلد محكوٌم عليه بالعنف
ال يعلم الواحد ما يفعل حني يقوم

أين يضع بشرته
ي

ّ
تحت أّي شجرة يجلس ليغن

في أي ساعة يصمُت ويطلُب العفو
ال يعرف الواحد أن يغسل يديه

وأن يجّهز املالبس، ويخرج للعمل،
 صامتًا، ويكتب قصيدة ــ

ّ
ويظل

ال يفيد هذا في شيء
:

ٌ
قال لي ذاك اليوم صديق

؟
ً
ملاذا تكتب قصيدة

 في بلد جائع؟
ٌ
ماذا تفعل قصيدة

ماذا تفعل األبيات أمام جيش أعمى؟
ماذا يمكن لقصيدة أن تفعل حني يكون 

الجسد
حيوانًا يهرب نازفًا؟

)ترجمة: أحمد محسن غنيم(

نون تحت الجسور
ّ

حني يدخ
ملشاركة  النواصي  على  يجتمعون  حني 

الطعام.
يتحسس الضّباط األثداء

يستمنون في األماكن العامة
وهم يفّكرون بالفتيات الثائرات

الالتي حبسوهن لتّوهم
الضّباط وحيدون
يبكون مختبئني

حني ال يراهم أحد يبكون
حني يذهبون إلى الحّمام يبكون

حني يشاهدون األخبار ومسلسل املساء 
يبكي الضّباط

 ال أحد يحّبهم
ّ
يبكون ألن

 أياديهم ترتعش
ّ
يبكون ألن

 والديهم
ّ
يبكون ألن

لم يعودوا يدعونهم إلى الطعام
يبكون ألنه لم يعد أحٌد

يريد أن يلعب معهم الكرة.
 في صمت

ُ
يبكي الضباط

ــعــــودوا يــدعــونــهــم إلــى  ــاَس لـــم يــ ــنــ ألن الــ
حفالت الشواء

يبكون في العيد
 ال أحد يسألهم كيف حالهم

ّ
يبكون ألن

يبكون ألن ال أحد ُيعانقهم
يبكون ألن ال أحد يقّبلهم.

الضّباط
عشراٌت، عشرينات، مئات

يشعرون بالوحدة
لذلك دائمًا يسير الضّباط معًا

ال يعتذرون
ي الضّباط

ّ
يختبئ الربُّ حني ُيصل

يأتي الضّباط

ــٌر  ــاعـ شـ  Nicolás Peña Posada
كــولــومــبــي مــن مــوالــيــد 1991. لــه أربــع 
»أمــي  بينها:  مــن  شــعــريــة،  مجموعات 
ــتــي تــقــرأ قــصــائــدي« و»ال  الــوحــيــدة ال
البصل«.  ع 

ّ
قط

ُ
ت أبدًا وهي  الجّدة  تبكي 

يـــعـــمـــل أســـــتـــــاذًا لـــلـــغـــة فــــي املـــؤســـســـة 
ــراد فــلــوريــنــس« في  ــونــ الــجــامــعــيــة »كــ
ــازة  ــ ــا، حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى إجـ ــوتـ ــوغـ بـ
ــز«،  ــ ــديـ ــ األنـ »جـــامـــعـــة  مــــن  اآلداب  فــــي 
املــركــزيــة«.  »الجامعة  مــن  وماجستير 
يشارك في الحراك الثوري مع شعراء 
ــن جــيــلــه عــبــر  كـــولـــومـــبـــيـــني شـــبـــاب مــ

تنظيم حفالت وقراءات شعرية.

بطاقة

نيكوالس بينيا بوسادا

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

لودفيغ فيتغنشتاين
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