
من شقوق هنا وهناك ويتساءلون: »أين هو 
النصر الذي تتحدثون عنه؟«. 

ــذه  ــازفــــــي هــ ــب عــــ ــ ــلـ ــ ــر أن أغـ ــنـــظـ ــلـ لـ الــــــافــــــت 
إيقاعاتها،  على  يرقصون  ومن  املعزوفات، 
ــم الـــحـــظ والـــتـــقـــطـــوا لغة  ــاورهــ ــّمـــن جــ هـــم مـ
بموهبتهم  فــذهــبــوا  إنكليزية،  أو  فرنسية 
»الفريدة« هذه إلى ندوات تعقد هنا أو هناك 
في فضاء الثقافات، سواء كانت شرقية أو 
النغمات على أسماع  غربية، ليطلقوا هذه 
أناس فاغري األفواه ُمعَجبني باملبلغ الذي 
وليمثلوا  هــؤالء؛  و»ثقافة«  »حــريــة«  بلغته 
أدوار قردة في سيرك دولي، ويرتدوا أقنعة 
ويخلعوا أخــرى بني آونــة وأخــرى، فيسمع 
املــنــدهــشــون واملــتــعــّجــبــون أو يـــقـــرأون في 
الصحف وعلى أغلفة الكتب أحيانًا عبارات 
مــثــل »نــحــن املــطــروديــن مــن الــخــريــطــة«، أو 
ــذيـــن لفظهم  ـــر أنـــبـــيـــاء الـــشـــرق الـ »نـــحـــن آخـ
شرقهم« أو »نحن شهود اندثار أمة عيانًا 
فصدقونا«، ثم يهمسون في اآلذان الصاغية 
ــّرًا: »خــذونــا إلـــى مــعــاهــدكــم وجامعاتكم  ســ
وأجـــهـــزة مــخــابــراتــكــم، فــلــن يــفــيــدكــم أفــضــل 
مــنــا، نحن الــذيــن عرفنا شــعــاب هــذه األمــة، 
وليس هناك أفضل من خادم عرف الشعاب 

وتصعلك فيها في شبابه«.

أعداء الحاضر        
هذه معزوفة انتهت صاحيتها، ألنها ُعزفت 
وظــلــت تــعــزف مــنــذ أكــثــر مـــن أربـــعـــني سنة 
تقريبًا، معزوفة ماض ال يريد أن يمضي رغم 
ضغط أحداث الحاضر اآلخذ بالتشكل على 
يد قوى شعبية مقاومة جديدة لم يعرفها 
أصــحــاب هــذه املــعــزوفــات، وال يستطيعون 
الــتــعــرف إلــيــهــا لــســبــب بــســيــط، إذا أحسنا 
ــو أنـــهـــم مــتــشــبــثــون بــمــا عــرفــوه  ــظـــن، وهــ  الـ
في ماضيهم اآلفل باملخالب واألنياب. وألن 
للت لهم طرقه في 

ُ
بني أيديهم القديم الذي ذ

غابر األيام من جانب، وبني أيديهم الجديد 
الــذي يجهلون من جانب آخــر، فاحتضنوا 

األول وأعلنوا عداءهم للثاني. 
هم أعداء الحاضر، هم أعداء ثقافة املقاومة 
املقاومة  ثقافة  وأعـــداء  العربية  املنطقة  في 
مــوازيــن  قلب  استكملت  الــتــي  الفلسطينية 
الـــصـــراع  مــع الــعــدو الصهيوني فــي أيـــار/ 
الــجــغــرافــيــة  مـــايـــو 2021، وجــمــعــت شـــتـــات 
الفلسطيني،  للوطن  واإلنسانية  الطبيعية 
وحققت ما بدا أنه املحال ذاته وفق مسطرة 
أصحاب املعزوفات التي انتهت صاحيتها 
وصاحيتهم معها.   هم في الحقيقة أعداء 
ــبــت بـــــأداة الـــواقـــع 

ّ
فــعــل وفـــكـــر مــقــاومــة تــغــل

ذاتـــهـــا عــلــى األســـاطـــيـــر، هـــم أعـــــداء الـــواقـــع، 
حتى وإن مثل أمــام األعــني واستوى قائمًا، 
الــذي حشدت صناعة  العربي  الوطن  واقــع 
األساطير والصور الزائفة في سمائه غيوم 
ــقـــدان الــــذاكــــرة، وبـــدأ  الــتــفــتــت والــتــقــوقــع وفـ
ــثـــروا مـــن شـــظـــايـــاه ويــجــمــع  ــا نـ يــســتــعــيــد مـ

مصادر قوته.  
ــذّكـــرهـــم  ــيء أعــــــــداء كــــل مــــا يـ ــ ــبـــل كــــل شــ هــــم قـ
بــأنــهــم خـــارج الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخ الثقافي 
والــســيــاســي واالجــتــمــاعــي الــراهــن فــي عاملنا 
وفي العالم من حولنا، حتى وإن توّهموا أنهم 

محمد األسعد

حتى وقــت قــريــب، اعــتــاد عـــدٌد من 
ــعـــرب، وفــيــهــم الــشــاعــر  املــثــقــفــني الـ
واملــفــكــر والــروائــي وحــتــى الفنان، 
على التفكير بقضايا وطنهم بطريقة عجيبة 
عمادها الكيل بمكيال أصابه الصدأ وانتهت 
صاحيته، والتقاط صور للعالم من حولهم 
بــعــدســة تــصــويــر انــقــرض زمــنــهــا، والــركــض 
ــال  ــيـ ــّد بـــاألمـ ــعــ ــبـــحـــت تــ ــة أصـ ــافـ ــيـــاس مـــسـ ــقـ لـ
بــمــســطــرة ال يــتــعــدى طــولــهــا الــخــمــســة عشر 
سنتمترًا! واعتدنا على رؤية هؤالء، كلما جّد 
جديد أو حدث حادث في هذا البلد العربي أو 
ذاك، يعودون إلى الكيل والتصوير والقياس 
القديمة منتهية الصاحية ذاتها.  بــاألدوات 
فنسمع معزوفات مثل: »العرب أمة منقرضة« 
و»الـــخـــرائـــط تــنــهــار مــن حــولــنــا«، أو - وهــذا 
هــو األكــثــر طــرافــة بــني النغمات - »نــحــن أمة 
مهزومة« و»العرب ال يجمعهم جامع إنما هم 
عرقيات وإثنيات وطوائف«، و»حتى خريطة 
ســايــكــس بــيــكــو تــحــتــاج إلـــى إعــــادة نــظــر وال 
بد من إعــادة رسمها على مقاسات أصغر«، 
ــع انـــتـــصـــار فــلــســطــني ونــهــوض  ــرًا، ومــ ــيــ وأخــ
 هؤالء 

ّ
شعبها على كامل ترابه الوطني، يطل

شوقي بن حسن

باحث  على  يعسر  وإشكاليات  أسئلة  توجد 
إذ ســـتـــكـــون إجــابــتــه  بـــمـــفـــرده،  يـــقـــاربـــهـــا  أن 
محكومة بحدود معرفته وثوابت اختصاصه 
ومرجعيات ثقافته. وهنا تظهر أهّمية الكتب 
الــجــمــاعــيــة، بــمــا هـــي جـــهـــاز ثــقــافــي )حــديــث 
نسبيًا( يتيح مامسة قضايا كبرى تتجاوز 
القدرة الفردية، كما يعيد النظر في ما جرى 
ــنـــاولـــه ســـابـــقـــًا مــــن زوايـــــــا مـــتـــعـــّددة عـــابـــرة  تـ
لــلــتــخــّصــصــات والــثــقــافــات، بــمــا فـــي ذلـــك من 

م املعرفة وتشّعبها.
ّ

مرونة وتناغم مع تضخ
تحضرنا هذه الحاجة إلى الكتاب الجماعي 
حــــني نـــقـــف أمـــــــام مــــوضــــوع كــــتــــاب »تـــرجـــمـــة 
الـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة« )مـــنـــشـــورات »كــاســيــك 
ــراف  ــ إشـ تـــحـــت   )2021 بــــاريــــس،  ــه«،  ــيـ ــيـ ــارنـ غـ
فا  بيرنر،  وكريستيان  ميلياريسي  تاتيانا 

الـــيـــوم - بــمــفــرده - أن يجمع  أحـــد يــســتــطــيــع 
الفلسفة  مــن  اإلنسانية،  العلوم  مختلف  بــني 
ــيـــا، نــاهــيــك عـــن الـــقـــدرة  إلــــى األنـــثـــروبـــولـــوجـ
املعارف بني  أفكار هذه  ات 

ّ
تنق على متابعة 

الـــلـــغـــات. هــــذا الـــوضـــع هـــو مـــا جــعــل الــبــحــث 
ــة مــوضــوعــًا  ــيـ ــانـ ــي تـــرجـــمـــة الـــعـــلـــوم اإلنـــسـ فــ
مقابل  الترجمة  دراســـات  منسيًا ضمن حقل 
ط األبحاث في ترجمة األعمال الشعرية 

ّ
تنش

العلوم  والسردية، وكذلك بخصوص ترجمة 
اإلنسانية  العلوم  إن  أي  والتقنية،  الطبيعية 
ــذه املــــجــــاالت كــمــنــطــقــة وســطــى  بــقــيــت بـــني هــ
مهجورة، في حني أن كتب الفاسفة وعلماء 
ــريــن فــي الــتــاريــخ 

ّ
االجــتــمــاع والــنــفــس واملــنــظ

ــل كــّمــيــة وازنــــــة مـــن مــجــمــوع 
ّ
والـــتـــربـــيـــة تــمــث

املؤلفات التي تتبادلها الثقافات في ما بينها 
عبر قناة الترجمة.

يــجــمــع كــتــاب »تــرجــمــة الــعــلــوم اإلنــســانــيــة« 
مــســاهــمــات بــاحــثــني مـــن حــقــول الــلــســانــيــات 
يــقــتــرح  كــمــا  ــاريـــخ واألدب،  ــتـ والـ والــفــلــســفــة 
العلوم  ترجمة  ملجال  إبستيمولوجيًا  نقدًا 
ــم فــقــر اإلنـــتـــاج ضــمــنــه، حيث  اإلنــســانــيــة رغـ
ـــفـــوا عند 

ّ
إن املـــشـــاركـــني فـــي الــعــمــل قـــد تـــوق

ال يغّذون حبّة قمح

تحضرنا الحاجة إلى 
الكتاب الجماعي حين 

نقف أمام موضوع 
كالذي يطرحه كتاب 

»ترجمة العلوم 
اإلنسانية« الصادر حديثًا 

عن منشورات »كالسيك 
غارنييه«

عّودنا عدٌد من 
المثقفين، كلّما جّد 
جديد في هذا البلد 
العربي أو ذاك، على 

تكرار معزوفات مثل: 
»العرب أمة منقرضة« 
و»أين هو النصر الذي 

تتحدثون عنه؟«. 
معزوفات تنتمي إلى 

ماٍض ال يريد أن يمضي 
رغم ضغط الحاضر 

اآلخذ بالتشكل على يد 
مقاومة جديدة

ترجمة العلوم اإلنسانية  التوّقف نفسه عند حدود أوروبا

لو منعُت الديمقراطية من الركوب على ظهر دبابة

حين يصبح المثّقفون أعداًء للحقيقة والواقع

االنهزاميّون أعداٌء 
لكل ما يذّكرهم بأنهم 

خارج التاريخ

ال تزال الروابط المنهجية 
غائبة في محتوى الكتب 

الجماعية العربية

تعرف األجيال الجديدة 
كيف تميّز بين فكر حي 

وفكر ميت

كما في فصول »الربيع العربي« )من 2011 
الشباب  برز   ،)2019 في  األخيرة  موجته  إلى 
ضّد  الفلسطينية  المدن  مظاهرات  في 
التواصل  مواقع  وفــي  االحــتــالل،  قــوات 
وبأفكار  جديد  وطني  بحس  االجتماعي، 
الطويل  التاريخ  مــع  وبــانــدمــاج  مبتكرة 
على  المنطقة،  في  المقاومة  لثقافة 
الرغم من أن النخب العربية )أجيال ما فوق 
تقّدم  كانت  خصوصًا(  الخامس  العقد 
األجيال  ــذه  ه عــن  للغاية  سلبية  صــورة 
شامل  بحزن  شعور  إلــى  ُتشير  ما  وكثيرًا 

لعدم تسليم الشعلة.

خارج التوّقع

2425
ثقافة

إضاءة

كتاب

قصة

فعاليات

في قلب العالم ملجّرد حدوث جملة مصادفات 
جــعــلــتــهــم يــجــلــســون فــــي مـــقـــاهـــي الـــعـــواصـــم 
الغربية. هم باختصار لم يغادروا ماضيهم، 
ــوافـــذ خــمــســيــنــيــات  ألنـــهـــم يــحــمــلــون مــعــهــم نـ
القرن  وثمانينيات  وسبعينيات  وستينيات 
املاضي ويطلون منها على العالم من حولهم. 
هــم مــطــرودون مــن الــذاكــرة الحية، ومعلقون 
بذاكرة ميتة ال صلة لها بأجيال لم يعرفوها، 
منهم  وبـــدأت تسخر  ترهاتهم  لفظت  أجــيــال 

الخصوصيات النظرية املمكنة لهذا املجال، 
ــواع  ــ ــا ُيـــمـــّيـــزه عــــن أنـ ــتـــشـــاف مــ ــوا اكـ ــ ــاولـ ــ وحـ
ــــدود االشــتــغــال فــيــه.  الــتــرجــمــة األخـــــرى، وحـ
مــن ذلــك مــا يطرحه الــبــاحــث مـــارك دوالنـــاي 
يشير  املنهجيات«، حيث  »صـــدام  مقاله  فــي 
ــل الـــعـــمـــل مــن  ــاقــ ــكــــون نــ إلــــــى مـــعـــضـــلـــة أن يــ
أو  املترجم،  ُدربــة  عنه  فتغيب  االختصاص، 
يكون مترجمًا محترفًا فتخفى عنه لطائف 

املعرفة املتخّصصة.
هــذا الــنــوع مــن اإلشــكــالــيــات تــدرســه الباحثة 
إيلينا نــارديــلــي مــن خـــال تــرجــمــة نصوص 
الفيلسوف األملاني مارتن هايدغر إلى لغات 
ــي لــغــات  ــ ــيـــزيـــة، وهـ ــلـ ــكـ مـــثـــل الــفــرنــســيــة واإلنـ
ثقافات كانت معادية لثقافة النص األصلي، 
وهو ما يخلق حاالت من االلتباس وتشويش 
املــعــنــى وتــدجــيــنــه لــــضــــرورات الــثــقــافــة الــتــي 

يذهب إليها النص املترجم.
تتناول بقية دراسات الكتاب قضايا متنّوعة 
التأويلية  مثل االعتماد على مخرجات حقل 
لتطوير تــرجــمــة الــعــلــوم اإلنــســانــيــة )بــحــث لـ 
راديـــغـــونـــديـــس ســـتـــولـــزه(، وقــضــايــا تــرجــمــة 
مثل  متباعدة  ثقافات  بــني  اللسانيات  عــلــوم 
الفرنسية واليابانية )ري تاكوشي كليمون(.

على تباعدها، يمكن أن ناحظ - ومنذ مقّدمة 
لــبــنــاء خـــيـــوط منهجية  الـــطـــمـــوح   - الـــكـــتـــاب 

ناظمة بني مختلف الدراسات. 

ــعـــودون إلــــى الــتــســلــل إلــيــهــا عــبــر هــذا  وهــــم يـ
الوسيط اإلعامي أو ذاك. 

فكر حي وفكر ميت
ــا أو  ــهــ ــفـــظ بــ ــتـ ــة يـــحـ ــ ــفـ ــ ــة لـــيـــســـت وصـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
يــحــتــجــزهــا هـــذا أو ذاك مــمــن ظــلــوا عــلــى قيد 
الحياة، أو وصفة يأخذها األموات معهم، وال 
هي امتياز جيل دون جيل. إنها ديمومة حية 
تواصل الحياة مع كل جيل يولد ويتعلم من 
املعلم واملعلمون.  الحياة ذاتها حتى وإن عز 
واملـــفـــارقـــة هـــي فـــي أن أصـــحـــاب أي فــكــر غير 
حي، ومثلته في مستهل هذه املقالة باملكيال 
القديمة واملسطرة  التصوير  الصدئ وعدسة 
الــتــي ال تــصــلــح إال لــقــيــاس مــســافــة الــشــبــر أو 
بذلك  مناقضني  للبقاء  يــجــاهــدون  الشبرين، 
قانونًا طبيعيًا جليًا؛ وهو إن الحياة تتطلب 
فــكــرهــا الـــحـــّي دائـــمـــًا، وال تــفــشــل فـــي الــعــثــور 
أنفسهم،  امليت  الفكر  أصحاب  عليه. وسيجد 
ــارج  ــانـــت، خـ ــا يـــلـــوكـــون فـــي أي لــغــة كـ ــم ومــ هـ
أن  بالطبع،  يدهشنا  ولــن  بالفعل.   الخريطة 
وتتغنى  تزهو  اآلن  الشعبية  الجموع  نسمع 
بـــأقـــوال وأبـــيـــات وأغـــانـــي أنــــاس مـــن املــاضــي، 

شعراَء ومقاتلني وحكماء، وتنأى بنفسها عن 
أقوال وأبيات »أحياء« التجديد الذين حشدوا 
الفضاء العربي بالضجيج زمنًا؛ هؤالء الذين 
يفترشون اآلن قارعة الطرقات أو زوايا أروقة 
ــا الــثــقــافــيــة  ــ ــهـ ــ ــاالت االســـتـــخـــبـــارات وأذرعـ ــ ــ وكـ
واإلعامية. ألن األمر ليس أمَر قديم وجديد، 
وال أمَر شاب وعجوز، بل هو أمر الرأس الحي 
قبل كل شيء. اإلنسان حيٌّ بفكره وليس بعدد 
القول  ببساطة  أستطيع  لهذا  عمره.  سنوات 
 إن شــاعــرًا عــاش قبل ألــف عــام هــو أكثر 

ً
مــثــا

حياة من شاعر يتقافز من منصة إلى أخرى 
في هذه األيام، وأستطيع القول ببساطة أكثر، 
إن مفكرًا تحّول إلى تراب منذ أحقاب طويلة 
الحاضر  أشــجــار  أن نجده يغذي نسغ  يمكن 
ويحضر في ثمارها، بينما يعجز من هو حيٌّ 
بحساب علم الكائنات الحية عن تغذية حبة 

قمح واحدة.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

في الحاجة إلى الكتاب الجماعي

َمن سيصّدق ما أقوله؟

ثربانتس«  »معهد  في  المقبل  اإلثنين  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  يُعرض 
العمل عالقة  يتناول  لويس غارثيا بيرالنجا.  الجالّد للمخرج اإلسباني  بعّمان فيلم 
السجناء  يدفن  وحانوتي  مدريد  محكمة  في  يعمل  إعدام  أحكام  منّفذ  بين 
بعد شنقهم، حيث ينظر المجتمع بدونية تجاه مهنتهما ما ينعكس سلبًا على 

ابنيهما.

الماضي  الشهر  افتُتح في 19 من  - 2020: فرويد والوباء عنوان معرض   1920
في »متحف فرويد« بلندن ويتواصل حتى الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل. 
يضيء المعرض عالقة المحلل النفسي مع »اإلنفلونزا اإلسبانية« التي تسبّبت بموت 

ابنته صوفي، من خالل رسومات الفنانين وتنظيرات علماء النفس حول األوبئة.

ضمن فعاليات الدورة الثالثة من »أيام قرطاج الكوريغرافي« التي انطلقت السبت 
الماضي في تونس العاصمة وتتواصل لسبعة أيام، يُقّدم عند الثامنة من مساء 
اليوم األربعاء عرض الزوايا الذي تؤديه الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بقيادة 
والسطمبالي  الخرجة  وفنون  النبوية  المدائح  بين  العمل  يجمع  عمارة.  عماد 

والعيساوية في مجموعة لوحات راقصة ومشهدية فرجوية.

من  السابعة  عند  ُتعرض  القاهرة،  في  المصرية«  األوبرا  »دار  مسرح  خشبة  على 
ومن  فيردي  جوزيبي  اإليطالي  للموسيقي  ريغوليتو  أوبرا  الخميس  غد  مساء 
قَيم  من  الجمعة،  عرضه  يعاد  الذي  العمل،  يسخر  ألكسندروف.  يوري  إخراج 
النخب الحاكمة، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو بعنوان 

»الملك يلهو«.

حسن أكرم

ــة أو  ــلــ ــجــ ــخــ هــــــــذه ســـــيـــــرتـــــي، ســـــيـــــرة ُمــ
ــيــــرة غــيــر  ُمـــضـــحـــكـــة، وربــــمــــا أيــــضــــًا ســ
مهّمة باملّرة. فمن يهتم ألمري؟ في هذا 
العالم الذي تتلّحفُه الكآبة والحزن، من 
خبره مشكلتي، 

ُ
يتعاطف معي حينما أ

التي يمكن إيجازها بجملة واحدة: »كل 
األمـــانـــي والــرغــبــات الــتــي أحــلــم بــهــا أو 
ألهج بها، وحتى تلك التي تخطُر ببالي 
، تــتــحــقــق«؟ مــن ســُيــصــّدق أن ما 

ً
صــدفــة

أقوله حقيقّي، ومن يعقل أن ذلك كل ما 
ب كل يوم لسبب 

ّ
عانيه. ولهذا أنا أتعذ

ُ
أ

واحد وحيد، أن كل أحامي تتحقق.
وألنـــنـــي ابــــتــــدأُت بــوصــفــهــا ســـيـــرة، لــذا 
يــجــب عــلــّي أن أتــتــبــع لــكــم تــاريــخــي مع 
 والدتي حتى اآلن. كنت 

ُ
تلك املشكلة منذ

في صغري مثل أّي طفل، بدأُت بما يبدأ 
بـــه أّي طــفــل، الــرغــبــة فـــي حـــيـــازة دراجـــة 
هوائية، وسيكون لي ذلك، رغمًا عن أنف 
والــدي طبعًا، حيث كنت أسير معه يوم 
الكبير، وحني  عــّمــي  مــع  للسوق  رافــقــتــه 
طلبُت منه أن يشتري لي دراجة هوائية 
ر عليه ردعـــي لكي ال ُيظهر ضعف 

ّ
تــعــذ

حاله أمام عّمي، ورغم أن كل ما في جيبه 
كان يسّد مبلغ الدراجة فقط، وهذا يعني 
أننا سنظل ألسبوع كامل من دون مال، 
ر علينا دفــع مبلغ عــاج أخي 

ّ
حتى تعذ

بعد أيام عندما تعّرض للدغة عقرب.
أذكــر ذلــك اليوم كل مــّرة، كأنه لم ينتِه، 
حينما كـــان أخـــي يــتــلــّوى وكــنــت أنظر 
نحو العجلة وهي بــاردة، واقفة بعيدًا، 

يت حينها لو أن حلمي لم يتحقق.
ّ
تمن

وصـــرُت بعدها أشــعــر بــوخــزة معنوية 
في صدري كلما ركبُت تلك الدراجة.

وعندما كــبــرُت أكــثــر وصـــرُت مــن الذين 
يستخدمون عضلة القلب ألشياء أخرى 
غير ضــخ الـــدم، وأرغـــب بــمــواعــدة فتاة، 
وقــعــت عــيــنــي عــلــى بــنــت لــطــيــفــة كــانــت 
تــتــجــّول فــي الــبــاحــة مــع صــديــقــي عمر، 
لـــي وكـــانـــت، لكن  تــكــون  أن  وكـــم وددُت 
ــام ونــصــف مـــن وفـــاة  ذلـــك حـــدث بــعــد عـ
عــمــر، الــــذي أصــيــب بــســرطــان األمـــعـــاء. 
لقد فقدناه في شبابه، ويمكن أّيًا منكم 
الــذي أصابني.  أن يستشعر عمق األلــم 
ال يمكنني أن أرفــض مرافقة بنت كنُت 
أرغـــب بــهــا فــي األصــــل، وغــيــر ذلـــك أنها 
بأمّس الحاجة ملن يشغلها عن التفكير 
بّرئ نفسي 

ُ
بموت عمر، وال يمكنني أن أ

من مــوت عمر، رغــم أن ذلــك من محتمل 
الحدوث وال دخل لي بوفاته منطقيًا.

عليها  وزد   - الــحــادثــتــني  هـــاتـــني  بــعــد 
ــار مــن  ــ ــوادث مــتــفــرقــة صـــغـــيـــرة - صـ ــ ــ حـ
الصعب تــجــاوز حقيقة أن كــل مــا أحلم 

.
ً
به يتحقق فعا

أكــــون منتبهًا ملا  لـــذا حــرصــُت عــلــى أن 
أفـــكـــر فـــيـــه أو أتـــمـــنـــاه، وأحــــــــاول تــتــبــع 

العواقب املحتملة ألّي حلم أفّكر فيه.
إرادة حرة،  لكنني، رغم ما امتلكته من 
من  العصبي  الــســيــران  منع  أستطع  لــم 
التحّرك. لذا، بالتوافق مع رغبات فطرية 
بالتمّيز، رحت أطلب الشهرة، ولألسف 

أصالة وحقيقية: رغبت باملوت ولهجُت 
ــّبـــه الـــقـــدر إلـــّي  نـ

ُ
ــردد، أل ــ ــرارًا دون تـ ــ بـــه مـ

ولرغبتي الفعلية الصادقة باملوت.
وحـــدث أن مـــتُّ وانــتــهــى كــل شـــيء، لكن 
روحـــي - الــتــي لــم أحــســب لها حسابًا - 
ــت تــلــوم وتــنــدب ســـوء أفــعــالــهــا ومــا 

ّ
ظــل

إلــى  دفعتني  ألنــهــا  ذلـــك  إلــيــه،  انتهينا 
املوت ولم تكن تنتبه للفرصة التي كنُت 

أملكها.
نبيلة خالية  أنها وجهتني ألحــام  لو 

ــا أو ــهــ ــــو أنــ ــــن الـــــغـــــرور واألنـــــانـــــيـــــة! لـ  مـ
عزت إلّي بأن أحلم بأن تنتهي الحروب 
ــذا الـــعـــالـــم! أو أن  ــ ــان مــــن هـ ــكـ فــــي كــــل مـ
من  السرطانية  الخايا  منع  في  أرغــب 
االنشطار والتكاثر في أمعاء البشر! لو 
تركب  أن  من  الديمقراطية  منعُت  أنني 
على ظهر دبــابــة الــعــدو، لــو أننا عشنا 
ــا وعــمــر ووالــــدي  ــنــا أعــنــي أنـ

ّ
بــســام كــل

وعّمي وأنت.
)كاتب من العراق(

أنزعاج  أّيما  وانزعجُت  عليها  حصلُت 
مما سّببت لي تلك الرغبة الدنيئة.

 مــا أصــابــنــي مــن مــشــكــات، وكـــل ما 
ُّ

كـــل
مـــررُت بــه مــن ضيق فــي صـــدري وكآبة 
ورغباتي  أحامي  بسبب  كــان  قصوى، 
الـــدنـــيـــئـــة، واســــتــــرجــــعــــُت تـــلـــك الــــديــــون 

بعذابات متكررة وليال مرة.
ــادٍق وجـــريء،  لـــذا، أقــدمــُت على فــعــٍل صـ
فــكــرُت فــي أنــه سيخلصني مــن كــل تلك 
اآلالم، وكــــان واحــــدًا مــن أكــثــر الــرغــبــات 
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من سلسلة »درس طيران« لـ هاني زعرب )مواد مختلفة على قماش، 81 × 65 سم، 2011(

من سلسلة »زفت الند«، هاني زعرب، زفت وأغصان ومواد مختلفة على قماش، 200×115سم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( 2003 ظّل طفل خالل مسيرة مناهضة لالحتالل الوشيك للعراق، في العاصمة التشيلية سانتياغو، آذار/ مارس


