
إيقاٌع هادئ
ستنقُع ويمتلُئ

ُ
 امل

ُ
ِفخ

َ
ينت

فلى من الهواء، بقاِت السُّ
ّ
بالط

ي.
ّ

َيسَودُّ خاتُم الخطوبة الفض

 الجوفّية
ُ

والجداول
ُه

َ
في الكهوِف السفلّيِة تحت

ّوِتها 
ُ
 ق

ِّ
تجري بكل

ط
ّ
رق

ُ
صُّ بَسَمِك الّسلمون امل

ُ
غ

َ
ت

على بعد خطوٍة صغيرٍة من الّصوت.

 هنا
َ
ط

َ
َسق

جنديٌّ من جيٍش مجهوٍل
باب

ّ
 الض

َ
أسفل

 مجهولِة األلوان.
َ

 بمعاِطف
ٌ

مّرْت به خيول
■ ■ ■

األشجار
أشجاُرَك أشجاٌر َحّية

ْت بالجذوِر على أجساِد األسالف
َ
ِخيط

 الّدُم الّدافئ من ِلحاِئها
ُ

ق
ّ
يتدف

 برأِسها
ّ

ِطل
ُ
 أن ت

َ
قبل

قّدسة.
ُ
وجوُه عيِد الِفْصِح امل

أشجاُرَك أشجاٌر حّية
 على الطيوِر

ُ
تعزف

مثل أوركسترا سيمفونية دون مايسترو
رازير

َّ
 حركات كماناِت الز

ُ
ُيَدوِزن

والزيزفوِن عنَد الفجر.

ٌ
أشجاُرَك أشجاٌر حّية

كِسُر أذُرَعها الّرقيقة
َ
ها وت

َ
 مراِفق

ُّ
َعض

َ
َت

وِقَع األطفال
ُ
لت

هم من العصبّية
ُ
ُصرُّ أسنان

َ
الذين ت

أمام وجوِه النوافذ.
أشجاُرَك أشجاٌر حّية

اٍت
ّ
 دق

َ
 ثالث

ُّ
سوف تدق

على األبواِب املّيتة
 املنزِل

َ
وتعبُر عتبة

 املاء
َ

ُب بعض
ُ
طل

َ
وت

ب روحًا.
ُ
وتطل

■ ■ ■

بياض
في ليلٍة سوداء

بالقرِب من البحيرِة الزرقاء
ني

َ
 تراٌم أصفر وَحَمل

َ
ف

ّ
وق

َ
ت

إلى املجهول -

سأتمّسُك بالدرابزين
 في هذا العالم

َ
ط

ُ
كيال أسق

 زجاجٍة فارغٍة.
ُ

مثل

مرَّ التراُم باملنطقة الصناعّية
ها ولكنني ال أراها

ُ
َع املباني التي أعرف

َ
ط

َ
وق

مرَّ بأشجاِر الَحوِر
التي سقطْت في القرن املاضي

مّر بالناس النائمني
مّر بثالثة سمامير

ميروسالف اليوك

تقبيُل الفتيات
صّدق أوفيد: لقد 

ُ
ال ت

كتَب »التحّوالت«
وَبِقَي على حاِله، بل أصبَح أسوأ.

 هيرودوت
ْ

صّدق
ُ
ٌال ت

مِن منقوصة
ّ
ه للز

ُ
فرؤيت

 أكثَر عن الزمن.
ُ

ُس التاريخ يعرف ومدرِّ
 ابن سينا

ْ
صّدق

ُ
ال ت

 بالبنسلني؟
ً
فهل َسِمَع أصال

ِل الفتيات بِّ
َ
ق

 حمراُء كالوروِد القاِنَية
َّ
شفاُهُهن

حِم 
َ
ِع الفراشاِت السوداَء كالف

َ
َوض

على شفتيَك
ِمك

َ
وبطونها في ف

سيبدو هذا املنظر أكثر جمااًل
للذين ينظرون إليَك من الرصيف.

َك -
َ
 اشمئزاز

ْ
ن

ُ
خ

َ
ال ت

.
ْ

 لتغتسل
ً
ِجَد طريقة

َ
فلن ت

: ولكن ملاذا؟
ً
 قائال

ُ
تصرخ

ساء
ّ
 الن

ِّ
أليَس هناَك من بني كل

سوى زوجِة امللِك في هذه الحرب!

 الحرِب - أجمل سيدٍة
ُ

ُيمكنَك تقبيل
ها مع الجميع، ولَم ال؟

َ
ضطرُّ ملشاركت

ُ
ت

فشفتاها حمراوان كالوروِد القاِنية
ك

َ
ها - وستغفُر لَك كراهيت

ْ
ّبل

َ
ق

ى الحّب الذي لم يكن 
ّ
بل ستغفُر حت

حّبًا.

ياٍر آخر
َ

هل لديَك أّي خ
 امللِك 

ُ
 زوجة

ُ
عندما تكون

هي املرأة الوحيدة؟
■ ■ ■

تونس ـ ليلى بن صالح

ــلـــدون فـــي تـــونـــس، يــوم  عــــاش تــمــثــال ابــــن خـ
املاضي، مشهد »اعتداء« جديد حني  السبت 
أقــــدم مــتــظــاهــرون، يــطــالــبــون بــإطــالق ســراح 
عــــدد مـــن املـــوقـــوفـــني، عــلــى كــتــابــة شـــعـــارات 
إلى  إضــافــة  قاعدته،  لوحة  فــوق  احتجاجية 
تعليق الفــتــة حـــول رقــبــة الــتــمــثــال. كـــان ذلــك 
سببًا في استنكار واسع سّيما وأنه لم تمّر 
سوى أسابيع قليلة على ظهور خطأ إمالئّي 
كارثّي على قاعدة التمثال بعد إعادة تهيئته 

من ِقبل بلدية العاصمة.
ومـــن املـــصـــادفـــات ذات الـــداللـــة أن الــكــتــابــات 
انتهاء  بعد  أتــت  التمثال  على  االحتجاجية 
البلدية من أشغال تصحيح الخطأ السابق، 
ــادة الــعــمــل عــلــى تهيئته.  ــ وهـــو مـــا فـــرض إعـ
تونس،  لبلدية  العامة  الكاتبة  اعتبرت  وقــد 
حــفــيــظــة مـــديـــمـــغ بـــلـــخـــيـــر، فــــي تــصــريــحــات 

ل 
ّ
 مــا جـــرى يمث

ّ
ــأن بــ لــوســائــل إعــــالم محلية 

»اعــتــداًء على امللك العام من خــالل استخدام 
الطالء وكتابة بعض الشعارات«، مشيرة إلى 
البلدية  أنفقت  بعدما  مقبول،  »غــيــر  ذلــك  أن 
حوالي 140 ألف دينار إلعادة تهيئه الساحة 
ــنــــني مــنــذ  ــام املــــواطــ ــ ــ وفـــتـــحـــهـــا مــــن جــــديــــد أمـ
هني والسياح 

ّ
املتنز لتكون على ذمة  يومني، 
وبما يزيد من جمالية املكان«.

اعتماُد تمثال ابن خلدون بالذات لالحتجاج 
فال  الرسمية،  للثقافة  مــضــادة  رســالــة  ل 

ّ
يمث

يــخــفــى املـــوقـــع الـــرمـــزي الــــذي يــتــخــذه املــفــّكــر 
فــــي الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي فــــي تــــونــــس كــأحــد 
العناوين الفكرية الجامعة. كما أن الكتابات 
املكتوبة  اللوحة  معالم  أخفت  االحتجاجية 
التمثال  أن  إلــى  إشـــارة  الــقــاعــدة وفيها  على 
نــجــز بــرعــايــة الــرئــيــس الــســابــق الحبيب 

ُ
قــد أ

بورقيبة.
عـــلـــى صــفــحــتــه فــــي فـــيـــســـبـــوك، كـــتـــب أســـتـــاذ 
الــفــلــســفــة فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، محمد 
لو  ق لشباب تونس 

ّ
محجوب: »كنُت سأصف

ال تصّدق أوفيد

لم يمض سوى يومين 
على إعادة فتح ساحة 
تمثال ابن خلدون في 
تونس العاصمة، بعد 

أشغال إصالح خطأ إمالئي 
في نّص قاعدته، حتى 

جرى تشويُهه

يهتّم المثّقف بالشأن 
العام، وينخرط فيه.  
أّما األديب، فيذهب 

إلى الهموم اإلنسانية 
الفردية والعاطفية 

والروحية، أو ما يحدث 
في القاع

تمثال ابن خلدون من صنم رسمّي إلى منّصة احتجاجية

أجل، المخاوف في محلّها

سقط هنا جندّي من جيش مجهول أسفل الضباب

اعتماُد التمثال 
لالحتجاجات يمثّل 

رسالة مضادة 
للثقافة الرسمية

سيتصاعد المنع 
مع موجة التطبيع 

القادمة وسُتستعمل 
الجوائز

من  مسرحي  وكــاتــب  ــي  ــ وروائ شــاعــر 
قرية  فــي   1990 ــام  ع ُولـــد  ــا.  ــي ــران أوك
الكاربات،  جبال  في  تقع  التي  سمودنا، 
الثامنة  ســّن  منذ  كييف  فــي  ويعيش 
الشعر:  ــي  ف ــه  ــداراتـ إصـ ــن  م ــرة.  ــش ع
 .)2019( و»روز«   ،)2013( »ميتروفوبيا« 
وفي الرواية: »بابورنيا« )2016 ــ الغالف(، 
له  صدرت   .)2018( العالَم«  يُخَلق  و»لم 
»الماء  بعنوان  جديدة  روايــة  أيام  قبل 
بلهجة  مــتــأثـّـرة  أعــمــالــه  ــحــديــدي«.  ال
الهوتسول، التي تختلف كثيرًا عن اللغة 

األوكرانية، وتتميّز بفولكلورها.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

متابعة

إطاللة

فعاليات

ل هنا وهناك.
ّ
تتسل

كي بالفعل
ْ
 شيٍء ُمل

ُّ
 كل

َ
وكان

 هذا ُملٌك لي بالفعل
ّ

كل
ما عدا هذه األصابع

ما عدا هذه األصابع الخمسة البيضاء.
■ ■ ■

جزيرة
ًرأيُت في بلدٍة جبلّية َمهجورٍة

أنهارًا هوائّية
 الغيوِم

َ
تجري بني

وِقَمِم الجباِل
 أسماكًا هوائّية

ُ
حمل

َ
ًت

 هوائية
ً
وحجارة

وطحالَب هوائّية
ورجااًل هوائّيني غرقى.

سأصعُد يومًا ما
سطَح أطوِل ناطحِة سحاٍب

وسأبحُر على منت قارٍب هوائّي
حتى نهاية القاّرة

التفاف  ابن خلدون  وا حول تمثال 
ّ
التف أنهم 

األنــصــار حــول زعيمهم فــي رســالــة واضحة 
ــى الـــســـيـــاســـيـــني. كــنــت  ــ لــلــمــعــرفــة مـــوّجـــهـــة إلـ
سأصفق لهم لو أنهم أعلنوا أنهم أبناء ابن 
خلدون وأحفاُده. ولكنهم لم يفعلوا وعمدوا 

إلى تشويه التمثال«.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب مــحــمــد صـــالـــح الـــعـــمـــري، 
»أوكسفورد«:  في جامعة  التونسي  الباحث 
»هــــل تـــحـــّرر ابــــن خـــلـــدون الـــيـــوم مـــن الــوثــن 
ــٍر شعرية وردت 

ُ
الــجــديــد؟« مشيرًا إلــى أســط

ــام الــســتــة« للشاعر  فــي قــصــيــدة »نــشــيــد األيــ
أحــمــد  أوالد  الـــصـــغـــيـــر  ــل  ــ ــراحـ ــ الـ الـــتـــونـــســـي 
 أضــيــق 

ُ
 املــديــنــة

َ
 خـــلـــدون

َ
ــن ــا ابــ ــال فــيــهــا: »يـ قـ

مــن خــطــاك/ ولــكــم مــــررُت ببرنسك الــحــديــد، 
فساءني زمني/ فاخرج من الوثن الجديد/ 
واكتب إلى الوثن املقابل ما يليق بحجمه/ 
 من 

ّ
قل ما تريد: هــذا حصانك واقــف والــكــف

ــن تـــرّحـــب بــالــغــريــب/ قـــل مـــا تـــريـــد/ فلنا  زمـ
املـــدى ولـــه الــصــديــد«. هــنــاك إشــــارة فــي هــذه 
لتمثال  املواجه  تمثال بورقيبة  إلى  األبيات 
ــذه األبــيــات  ــن خـــلـــدون. يــلــتــقــط الــعــمــري هـ ابـ
أحــمــد  أوالد  ــوة  ــ دعــ ــقــت 

ّ
تــحــق إن  فـــيـــتـــســـاءل 

إلــى التحّرر من ربقة السلطة  »البــن خلدون 
ــمــتــه وامـــتـــلـــكـــتـــه«، فـــكـــأن كــتــابــات 

ّ
الـــتـــي صــن

املــحــتــجــنّي أنـــجـــزت ذلــــك. ويـــالحـــظ الــبــاحــث 
التونسي أن »الشباب املتمّرد لم يمسوا ابن 
ق 

ْ
خــلــدون بــشــيء، بــل حــّمــلــوه رسائلهم لعت

املسجونني والبالد. وكتبوا شعاراتهم على 
الرسمي  التملك  رمــز  وفـــوق  التمثال  قــاعــدة 

البن خلدون، أي لوحة التدشني«.

 البحُر الهوائّي
ُ
حيث يبدأ

ِتِه -
ّ
 على حاف

ٌ
فهناَك جزيرة

لن تعرفوا عنها أّي شيٍء على اإلطالق.
■ ■ ■

النبات الشوكي
جّردني من اسمي

وك
ّ

يا نباَت الش
َك

َ
أريُد أن أكون

عالب والغزالن من أرُجلها
ّ
أريُد أن أمسَك الث

ها
َ
خيف

ُ
 أن أ

َ
دون

ألحكي للمستمعني ذوي الّريش
عن األحالم التي تراها جذوري

خفي ثعبانًا عجوزًا في صدري
ُ
أل

ها
َ
َئ أطفال

ّ
َوأدف

أريُد أن أعرف
 الخنافِس الجوفّية

ُ
أين ترعى قطعان

أين تختفي الفراشاُت
ذواُت الُبطوِن الحمراء

واألجنحِة الّرمادّية
 قلُب الَجراِد

ُ
 ينِبض

َ
كيف

 َيغشى صوت الفلوُت مساِمَع ابِن ِعْرس
َ

وكيف

 ِبيدي.
َ
طِعَم الّدَبَبة والِغربان

ُ
أريُد أن أ

 نفسي
َ
أريُد أن أكون

مجّرُد نباٍت شوكّي.
■ ■ ■

َحّماُم الرّجال
حك.

ّ
ينفجُر حّماُم الرجاِل بموجاٍت من الض

 بفظاظٍة وُيطلقون شتائَم بذيئة
َ
يمزحون

َ
كني

ّ
هت

َ
ت

ُ
 مثل املراهقني امل

َ
َيجُرون

ِة نهٍر
ّ
على ضف

 بعضهم البعض
َ
يضربون

بمناشِف قرِص العسل
باَر الفحِم من بالِعيِمِهم

ُ
 غ

َ
يبُصقون

 بالُبخاِر:
َ
ويختنقون

 الهواء.
َّ

 دائمًا َمَحل
ّ

البخاِر الذي َيُحل
)ترجمة: عماد األحمد(

رسائل على رُخام صاحب »المقّدمة«

هل األديب مثّقف؟

فاتحة  االستعادي  المعرض  يتواصل  المقبل،  إبريل   / نيسان  من  العشرين   حتى 
المغربي  التشكيلي  الفنان  أعمال  من  عامًا  خمسين  مسيرة  يضيء  الذي  اإلبداع 
فؤاد بالمين في »متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر« في الرباط. 
خاصة،  ومجموعات  متاحف  من  جمعها  جرى  لوحة  مئة  المعرض  يضّم 

وُتعرض معًا ألّول مرة.

للمنشد  موسيقيًا  حفًال  اليوم،  مساء  القاهرة،  في  الصاوي  ساقية  تحتضن 
الغنائي للصعيد  للتراث  الذي يقترح في أعماله تصّورات جديدة  وائل الفشني، 
المصري. من أبرز ما أّداه الفشني أنشودتا »موالي«، و»يا عاشقًا«، كما أّدى أغانَي 

جينريك عدد من األعمال التلفزيونية، أبرزها مسلسل »واحة الغروب«.

تنّظم »دار الثقافة السليمانية« في تونس العاصمة، يوم السبت المقبل، 13 آذار/ 
مارس الجاري، ملتقى فكريًا بعنوان تونس تقرأ الشخصية التونسية يشارك فيه 
المشاغل  من  الشخصية  موضوع  يعّد  متعّددة.  معرفية  حقول  من  باحثون 
أبرزها ما  التونسية، ومن ذلك صدور كتب حولها،  الثورة  برزت بعد  التي  الفكرية 

وضعه عالم االجتماع منصف وناس )الصورة( وكذلك فريد خدومة. 

افتراضية  محاضرة  اليوم،  مساء  لوجون،  شارلوت  المصريات  في  الباحثة  ُتلقي 
بعنوان فنون المعادن في مصر القديمة. من خالل دراسة نماذج من أغراض 
البيوت والزينة التي ُوجدت ضمن اللقى األثرية المصرية، تجمع لوجون بين بُعدين 

مهّمين في الحضارة الفرعونية، هما المهارات التقنية واإلبداعات الفنية.

فّواز حداد

 حــــول هــــذا الـــســـؤال بــهــذه 
ُ

لــيــس الـــجـــدل
 .

ً
 ُيشار إليه مواربة

ْ
املباشرة الفجة، لكن

الــــجــــواب ســـلـــبـــّي عـــمـــومـــًا، ويـــنـــحـــو فــي 
جــوهــره إلــى فصل األدب عــن السياسة 
 
ّ
ـــ وإلــــــــى أن ــ ــدًا ــ ــ ــّيـ ــ ـــ وهــــــو أمــــــر يــــبــــدو جـ ــ ــ

األدب،  األدبــــاء  يحتكر  نظيفة:  القسمة 
والسياسّيون السياسة. لكن، قبل ذلك، 
يــجــب إخــــراج، إن لــم يــكــن طـــرد، األدبـــاء 
من عداد املثقفني، حسب فكرة وجيهة، 
ــل بــالــشــأن الـــعـــام، ما 

ّ
 املــثــقــف يــتــدخ

ّ
ألن

ولواحقها،  وتوابعها  السياسة  يشمل 
ومـــا يــنــزع عــن األديــــب صــفــة األدب، لو 
 سياسية. بمعنى 

ً
بهة

ُ
خالطت أعماله ش

فًا.
ّ
: األديب ليس مثق

ّ
أدق

هـــذه الــنــظــرة تتضّمن تــحــذيــرًا لــأدبــاء 
ـــل عـــلـــى املــــجــــال الــســيــاســي، 

ّ
مــــن الـــتـــطـــف

عــــلــــى  الــــــســــــيــــــاســــــيــــــني  مــــــــنــــــــازعــــــــة  أو 
اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــم، لـــئـــال يـــطـــمـــحـــوا إلـــى 
كانت  ولــو  في مسائل،  هم 

ّ
الحلول محل

ــهــا لــيــســت شــأنــهــم. وهــو 
ّ
تــعــنــيــهــم، لــكــن

أمــــر صــحــيــٌح أيـــضـــًا مـــن نــاحــيــة األمـــن 
ه 

ّ
القومي. لم يكن هذا التحذير في محل

الــتــي نالحظها  الكثيرة  الــســوابــق  لــوال 
الــســيــاســة واألدب، ال سيما  تــاريــخ  فــي 
الــعــقــود األخـــيـــرة مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
بــحــيــث يــمــكــن الــقــول إن األدبـــــاء سطوا 
على مناصب هاّمة في الدولة، تزيد عن 
 من نصيب 

ً
الثقافة، وهي عــادة وزارات 

فني.
ّ
كبار املثق

ــــب أنـــدريـــة مـــالـــرو، وزيـــر  ولــنــا فـــي األديـ
 
ٌ
أســوة مــا مــضــى،  فــي  الفرنسي  الثقافة 

ــــــه ال يــمــكــن الــتــغــاضــي 
ّ
حـــَســـنـــة، مــــع أن

عـــن مــشــاركــتــه فـــي الـــحـــرب اإلســبــانــيــة، 
مع  وتعاطفه  »األمــــل«،  روايـــة  وكتابته 
الشهيرة  روايــتــه  فــي  الصينية  الــثــورة 
ــازت على  »الـــوضـــع الـــبـــشـــري«، الــتــي حــ
جائزة »غونكور« عام 1933، ومشاركته 
االحتالل.  خــالل  الفرنسية  املقاومة  في 
 مالرو استثناء، بسبب 

ّ
فإذا اعتقدنا أن

عــالقــتــه املــتــيــنــة مـــع الـــرئـــيـــس ديـــغـــول، 
تبقى الشواهد كثيرة على هذا التعّدي، 

بل وبلغت أعلى املناصب.
اعتبر   بعدما 

ّ
إال الخلط  هــذا  لــم يحدث 

ــّيـــون وروائــــــّيــــــون أنــفــســهــم فــي  مـــســـرحـ
عـــداد املــثــقــفــني، ولـــم يــفــّرقــوا بــني كتابة 
األدب والــــدخــــول إلــــى عــريــن الــســيــاســة 
ــــح ملـــنـــاصـــبـــهـــا. وكـــــانـــــت لــهــم 

ّ
ــنــــط ــتــ والــ

ـــى أن الــكــاتــب 
ّ
ـــــرة، حـــت

ّ
اســـهـــامـــات مـــــؤث

الـــســـّم، كــابــتــكــار روســــي. بــيــت القصيد 
عــالــم  األدب  ـــفـــًا. 

ّ
مـــثـــق لـــيـــس  ــب  ــ ــ األديـ  

ّ
أن

ــف يــهــتــّم بــالــشــأن الــعــام، 
ّ
مختلف. املــثــق

ــنـــخـــرط فـــيـــه. بــيــنــمــا األديـــــــب يــهــوم   ويـ
ــعـــات،  ــقـ ــنـ ــتـ املـــسـ ــي  ــ فــ أو  ــــي  ــــاللـ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فــ
 
ّ
 ال أكــــثــــر مــــن تـــهـــويـــم. املـــعـــنـــى أن

ْ
لــــكــــن

اإلنسانية  الــهــمــوم  إلــى  تــذهــب  الكتابة 
الــفــرديــة والــعــاطــفــيــة والــروحــيــة، أو ما 
 يــحــدث فــي الــقــاع مــن جــرائــم وتــعــّديــات 

وفقر ودعارة.
ــز، عـــمـــلـــت عـــلـــى إحـــيـــائـــه  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ هــــــذا الـ
ــاألدب الــــذي  ـــنـــا الـــثـــقـــافـــيـــة. فـــــ

ُ
مـــؤســـســـات

فــي حكم  ُيعتبر  السياسة  إلــى  يــتــطــّرق 
ــُع الكتب من 

ْ
املــمــنــوع. وأبــســط دلــيــٍل مــن

ــارض، وإذا حــاولــت  ــعــ ــى املــ إلــ الــــدخــــول 
التسلل، فمصادرتها، وكل دولة حسب 
اجتهادات رقابتها حول أخطارها. وقد 

نشط املــنــع خــالل الــفــتــرة الــتــي اندلعت 
اعتبرت  الــتــي  الــعــربــيــة،  الـــثـــورات  فيها 
ــاب 

ّ
ــفـــوضـــى املـــلـــِهـــمـــة لــلــكــت ــوعـــًا مــــن الـ نـ

ورواد وسائل التواصل، فطافت الكتب 
ها ُمنعت 

ّ
االفــتــراضــي، لكن الــفــضــاء  فــي 

عــلــى األرض. هــكــذا تــمــّكــن اإللــكــتــرونــي 
مــن اخــتــراق الـــحـــدود، بينما لــم يسمح 
ــه األخـــطـــر،  ــ

ّ
ــأن ــيــهــا، وكــ

ّ
ــّي بــتــخــط ــلـــورقـ لـ

مـــا نــّبــه الــســلــطــات إلـــى مـــطـــاردة املـــارق 
اإللكتروني.

 إال بــحــرمــان األدب 
ً
لــم يــكــن املــنــع فــاعــال

ــّيـــس« مـــن الـــجـــوائـــز، تــقــّيــدًا ربــمــا  »املـــسـ
إبداعية  ، وهي حّجة 

ّ
للفن  

ّ
الفن بدعوى 

مرموقة. وعلى هذا األساس سيتصاعد 
على  القادمة  التطبيع  موجة  مع  املنع، 
عجل؛ فــإذا لم يــأِت األدبــاء إلى الجوائز 

مطّبعني، فلن ينالوا حّصتهم منها. 
ذّكر بالقسمة 

ُ
نب، ن

ُ
ه غ

ّ
 يظن األدب أن

ّ
ولئال

العادلة، طاملا يتقّيد السياسيون بعدم 
االقتراب من األدب، وفي حال كتبوا، فال 
يكتبون سوى مذكراتهم، وألغراض غير 
أدبّية، بل سياسّية بحتة، لتبرئة الذّمة 
عن أخطاء، ورّبما جرائم، ارتكبوها أو 
إذا  األدب،  على  بالتالي،  يرتكبوها.  لم 
أراد أن يلتزم حــدوده، أن يعمل بمقوله 

الفن للفن.
)روائي من سورية(

املسرحي التشيكي فاكالف هافيل كان 
أحـــد مــهــنــدســي انــهــيــار الــشــيــوعــيــة في 
للدولة  رئيس  وأّول  تشيكوسلوفاكيا، 
املسرحي  الكاتب  ومثله  تحّررها.  بعد 
ــخــب ديمقراطيًا، 

ُ
ــاد كــونــز، الـــذي انــت أربـ

أّول رئيس لجمهورية املجر. وال  وكــان 
نــنــســى الــعــالقــة الــوطــيــدة الــتــي جمعت 
غابرييل  الشهير،  الكولومبي  الــكــاتــب 
غارثيا ماركيز، مع الزعيم الكوبي فيدل 

كاسترو. 
وبـــالـــوســـع إيـــــراد الــكــثــيــر مـــن الــشــعــراء 
أدوارًا  لــــعــــبــــوا  الــــــذيــــــن  ــــني  ــ ــيـ ــ ــ ــروائـ ــ ــ والـ
ــيــــرودا، وغـــراهـــام  ســيــاســيــة، كــبــابــلــو نــ
غــــــريــــــن، ومـــــــاريـــــــو فـــــــارغـــــــاس يــــوســــا، 
على  نقتصر   

ّ
ولئال غيرهم.  والعشرات 

أفــالطــون  إلــى  فلنعْد  الــحــديــث،  العصر 
وكــتــابــه »الــجــمــهــوريــة«: هــل كــان كتابًا 

في األدب؟
ــاء  ــ خـــالصـــة الـــقـــول؛ املـــخـــاوف مـــن األدبـ
ــهــا، ولـــقـــد تــنــّبــهــت الــســلــطــات 

ّ
فـــي مــحــل

بالربيع  فوجئت  بعدما  منطقتنا،  في 
ــــني األديــــــب  الــــعــــربــــي، إلــــــى الـــتـــمـــيـــيـــز بـ
طموحات  لنشوء  واستدراكًا  ف. 

ّ
واملثق

ــأن لـــــأدبـــــاء فـــيـــهـــا إال  ــ ســـيـــاســـيـــة ال شــ
ــيـــهـــا، جــــــرى الــفــصــل  ــلـ ــتـــحـــريـــض عـ ــالـ بـ
السجن  نصيبهم  يــكــون   

ّ
لــئــال بينهما، 

ــمــــا  وربــ الـــتـــغـــيـــيـــب،  أو  ــتــــعــــذيــــب  الــ أو 
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