
إال أن الــغــرب دائــمــا لــديــه حكم مسبق على 
األدب  الـــتـــركـــي.  األدب  ومـــنـــه  الــــشــــرق،  أدب 
عناصر  ويضم  ومتنّوع  غنّي  أدب  التركي 

وقوميات متعددة.

■ كيف تقّدم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحه أن يبدأ؟

أتــصــّور أن اإلنــســان هــو حــيــوان َمــلــول، وأن 
مصدر الفن هو هذا امللل. وأنا إنسان ملول 
جــــّدًا، وعــنــدمــا بـــدأت الــكــتــابــة بـــدأت بـــاألدب 
البوليسي مباشرة ألنني أشعر بامللل. كنت 
شــاّبــا ثــورّيــا مــن 1974 حتى 1990، وكانت 
ــّر بـــأصـــعـــب األوقــــــــات ســيــاســّيــا.  ــمـ تـــركـــيـــا تـ
ــا نــرى املـــوت كــل يــوم فــي الــصــراعــات مع 

ّ
كــن

الشرطة والفاشيني. هكذا مّرت أيام شبابي، 
ــذه الــحــيــاة إلـــى كتابة  ولــذلــك هــربــت مــن هـ
كــنــت أحتقر  أنــنــي  الــبــولــيــســي. رغـــم  األدب 
لكنني بدأت  الكتابة،  النوع من  هــذا  قديما 
القراءة أكثر في هذا النوع من األدب حتى 
أدركت أهميته، وقلت لنفسي يجب أن أبدأ 
في كتابة األدب البوليسي. وأنصح القارئ 
الجديد بأن يقرأ رواية »باب األســرار« ألنه 
سيطلع على الثقافتني التركية والفارسية. 
ومــن املمكن أيضا أن يبدأ برواية »صــروح 
إســطــنــبــول« ألنــهــا تــتــحــّدث عــن إسطنبول 
ــا لــلــبــشــريــة ولــيــس  ــراثـ ــيـ الـــتـــي أعـــتـــبـــرهـــا مـ
ــرة وبــــاريــــس،  ــاهــ ــقــ ــل الــ ــثـ ــقــــط، مـ لـــــأتـــــراك فــ
وغيرها من املدن صاحبة التاريخ العريق.  

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه األيام؟
هناك الكثير من األسئلة الكبيرة التي تدور 
فـــي رأســــي هــــذه األيــــــام. لــقــد بـــــدأُت حــيــاتــي 
كثورّي في إحدى الحركات املاركسية، كما 
كبيرة.  لعائلة  السابع  االبـــن  وكــنــت  ذكـــرت. 
ــام، حيث  ــ  جـــدًا فــي تــلــك األيـ

ً
وكــنــت مــتــفــائــا

الــذي يتلقى تعليما  أن الشخص  تــصــّورت 
جيدًا ال يكون شخصا سيئا بعد ذلك. إال أن 
كل أفكاري قد تغّيرت في السنوات األخيرة، 

ليس على مستوى السياسي، فأنا يساري 
حـــتـــى اآلن، ولـــكـــن فــــي مــــوضــــوع اإلنـــســـان 
ــكـــاري تــمــامــا. إنــنــا نــصــارع  فــقــد تــغــيــرت أفـ
فــيــروس كــورونــا، ولكن هناك فيروس  اآلن 
أكــثــر خـــطـــرًا، أال وهـــو اإلنـــســـان. هـــو أخــطــر 
 مــاذا يفعل 

ً
شــيء على األرض. انظروا مثا

اإلنـــســـان بــالــطــبــيــعــة والـــحـــيـــوان. إن الــذئــب 
يتركها،  ثــم  فريسته حتى يشبع  مــن  يــأكــل 
لــكــن اإلنـــســـان يــقــتــل ويــأكــل ويــضــع الــبــاقــي 
ــام.  فــي الــثــاجــة. هـــذا مــا يشغلني هـــذه األيـ
ــاء العالم  غــبــاء اإلنـــســـان. انــظــروا إلـــى رؤســ
أحمق،  يحكمها  أميركا  أغبياء.  كلهم  اآلن، 

وروسيا يحكمها شيطان. 

■ ما أكثر ما تحّبه في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

أكــثــر مــا أحــبــه لــديــنــا هــو ثــقــافــة التضامن، 
بــدأت تتاشى شيئا فشيئا.  ولكن لأسف 
ــازي عــنــتــاب، وهــي  لــقــد ُولــــدت فــي مــديــنــة غـ
مــديــنــة مــتــعــددة الــثــقــافــات، كــانــت تتضمن 
أحــيــاء لــلــعــرب ولــلــكــرد ولـــأرمـــن والــيــهــود، 
ــرق الـــتـــعـــايـــش فــــي مــا  ــ وكــــانــــوا يـــعـــرفـــون طـ

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ كيف تقّدم املشهد األدبي والثقافي 
في بلدك لقارئ ال يعرفه؟

الـــتـــركـــي اآلن له  املــشــهــد األدبــــــي 
أدبية  كــتــابــات  فـــأول  للغاية.  قديمة  جـــذور 
لــديــنــا كــانــت الــكــتــابــات الــديــنــيــة ثـــم جـــاءت 
الرواية،  أما  وما شابه.  واألساطير  املاحم 
ــرقـــي، أخــذنــا  فــنــحــن كـــجـــزء مـــن األدب الـــشـ
الــروايــة مــن الــغــرب، ولــكــن قبل الــروايــة كان 
الـــفـــن لــديــنــا مـــتـــأثـــرًا بـــالـــديـــن، مــثــل تــجــربــة 
يـــونـــس إمـــــره وبـــيـــر ســلــطــان أبــــــدال وحـــاج 

بكتاش ولي. 
ــلـــى األدب  ــفــــتــــاح األتــــــــــراك عـ ــد انــ ــعـ ــكــــن بـ ولــ
التنظيمات بدأ االهتمام  الغربي في عصر 
بالرواية، وخصوصا في عصر الجمهورية 
الذي شهد تطّورًا كبيرًا في الرواية التركية. 
 ننسى عندما 

ّ
وأحــب أن أقــول إننا يجب أال

نتحّدث عن األدب التركي أن السياسية هي 
املصدر األول دائما لأدب. واليسار تحديدًا 
هو صاحب التأثير األكبر في األدب التركي، 
ــابــنــا الــكــبــار مــن الــيــســاريــني. هناك 

ّ
فــكــل ُكــت

بــالــتــأكــيــد أســمــاء أدبــيــة مــن الــيــمــني لكنهم 
الــتــركــي. ال أعــرف  أقلية فــي املشهد األدبـــي 
موقع األدب التركي اآلن في العالم العربي، 

تونس ـ العربي الجديد

مـــنـــذ عــــقــــود قــلــيــلــة ال غــــيــــر، درجـــــــت الــكــتــب 
الــجــمــاعــيــة فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، بــــدت أّول 
األمر مثل تقليد ألحد أشكال الكتب الرائجة 
فــــي الــــغــــرب، ثــــم أخــــــذت تــعــكــس الــكــثــيــر مــن 
النشاط األكاديمي من ندوات علمية وبرامج 
أبحاث مشتركة، ثم بدأنا نجد بعض الكتب 
الــجــمــاعــيــة ذات الـــرؤيـــة املـــوّحـــدة، مــوضــوعــا 
ومنهجا، وفيها تتكامل مساهمات املشاركني 

مثل لوحة فسيفساء. 
ر تحّول الكتاب الجماعي إلى 

ّ
قد ُيخفي تأخ

ــه خــيــارا 
َ
صــنــاعــة ثــقــافــيــة دارجــــة عــربــيــا كــون

ضـــــروريـــــا لــــعــــدة أســـــبـــــاب، مـــنـــهـــا أن بــعــض 
املواضيع في حاجة ألكثر من جهد لإلمساك 
األملانية  الفلسفة  حــول   

ً
مثا نكتب  كــأن  بها 

فــي مجملها، أو حــول مجال دراســـي شاسع 
ــات الـــثـــقـــافـــيـــة. كـــمـــا أن بــعــض  ــ ــدراســ ــ مـــثـــل الــ

إال  أن نتناولها  القضايا والظواهر ال يمكن 
بأصوات متعّددة. وهذ هو الحال مع الكتاب 
الــجــمــاعــي »َحـــركـــّيـــة املــجــتــمــع الــتــونــســي في 
الحياة واستجابة  إرادة  الثورة: بني  عشرية 
الـــقـــدر« الــــذي صـــدر مــؤخــرًا عــن »دار محمد 
علي«، فمقاربة منعطف سياسي واجتماعي 
وثقافي مثل املرحلة االنتقالية التي تعيشها 
تــونــس الــيــوم غــيــر قــابــل لــإلمــســاك مــن خــال 

زاوية وحيدة أو تخّصص دون غيره.
شــــارك فـــي الــكــتــاب بــاحــثــون تــونــســيــون من 
املــولــدي قسومي مــن علم  مــجــاالت متباينة؛ 
االجــتــمــاع، حــكــيــم بــن حــمــودة وبــكــار غريب 
مـــن الــعــلــوم االقــتــصــاديــة، يــوســف الــصــّديــق 
وحـــــــمـــــــادي بــــــن جــــــــاب الـــــلـــــه ومــــحــــمــــد عــلــي 
الــحــلــوانــي مـــن الــفــلــســفــة، عــيــاض بـــن عــشــور 
ورضا رّوادي من العلوم القانونية، الصادق 
ــن عـــلـــوم  ــ الـــحـــمـــامـــي ومـــحـــمـــد الـــيـــوســـفـــي مـ
االتصال، فاتح بن عامر من الفنون الجميلة، 
منوبية  التربية،  علوم  من  مسريط  الحبيب 
الـــبـــاحـــثـــة فــــي األدب الــفــرنــســي،  بــــن غــــذاهــــم 
وأحــمــد الــزعــزوعــي مــن عــلــوم اإلحــصــاء. كما 

أحمد أوميت

يتناول الكتاب الجماعي، 
الصادر مؤخرًا عن 

»منشورات محمد 
علي«، تحّوالت المجتمع 

التونسي منذ »الثورة«، 
كحدث فاصل بأدوات 

حقول معرفية متعّددة

تقف هذه الزاوية، 
مع كاتب من العالم 

في أسئلة سريعة حول 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض ما 
يوّد مشاطرته مع قرّائه. 

»الحل ليس الغضب على 
العالم، ولكن أن نكون 
أفضل مما نحن عليه 

اآلن«، يقول الروائي التركي 
في حديثه إلى »العربي 

الجديد«

َحركيّة المجتمع التونسي تجاوز سؤال الثورة إلى تأصيل مفاهيمها

لم تجذبني طريق ولم تأسرني طريقة

الغرب يرانا بعيني اإلسالموفوبيا واالستشراق

ما زلُت أؤمن بأننا 
نكتب من أجل تغيير 

أنفسنا والعالم

الحدث الذي يتناوله 
الكتاب مستمّر ومن 

يكتبون عنه هم جزء منه

الغرب لديه حكم مسبق 
على أدب الشرق، ومنه 

األدب التركي

غــازي  مدينة  فــي  ــد  ول  Ahmet Ümit
عنتاب عام 1960. تخرج من قسم اإلدارة 
العامة بجامعة مرمرة. اضطر لمغادرة 
السياسي  نشاطه  بسبب   1985 عام  تركيا 
روايته  حصلت  موسكو.  إلى  متوّجهًا 
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فعاليات

ثقافتنا هو  فــي  أبــغــضــه  مــا  بينهم. وأكــثــر 
الرجل«  »ســيــادة  وثقافة  اإلقــطــاع«،  »ثقافة 
الــتــي تتسّبب في  األنــاضــول،  فــي  املنتشرة 

قتل النساء. 

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

شارك في الكتاب اإلعامي الجزائري مهدي 
براشد الذي عقد مقارنة بني »ثــورة تونس« 

و«حراك الجزائر«.
فــي تــقــديــم الــكــتــاب، يــقــول املـــولـــدي قسومي: 
التونسي  املجتمع  لحركية  معالجتنا  »فــي 
ــا بــعــد  ــ ــة األولـــــــــى ملـ ــريـ ــشـ ــعـ ــــوات الـ ــنـ ــ خــــــال سـ
ســقــوط الــنــظــام الــقــديــم، يــعــســر الــفــصــل بني 
كــل املــتــغــّيــرات )...( فــاالقــتــصــاد هــو سياسي 
بــالــضــرورة، والثقافة بــدوهــا كانت وال تــزال 

رهينة السياسة الثقافية«. 
للكتاب،  البوليفوني  الُبعد  هــذا  إلــى  إضافة 
»التأصيل  فــي  املشاركني  اجتهاد  على  نقف 
للثورة وتشريح شروطها«، دون  املفاهيمي 
أن يــعــنــي ذلـــك الـــوقـــوع فـــي الــســجــال الــــدارج 
حول تسمية ما حدث في 2011 إن كان ثورة 
انــقــابــا من  أو  انــتــفــاضــة أو هــّبــة شعبية  أو 

خال الشارع إلى غير ذلك من التسميات.
ــة املــجــتــمــع  ــيـ لــــن يـــخـــرج قــــــارئ كـــتـــاب »حـــركـ
الــثــورة« - وهــو ينتقل  التونسي في عشرية 
بني طروحات الباحثني املشاركني - بإجابات 
ــّددة فـــالـــحـــدث الــــــذي يـــتـــنـــاولـــه الــكــتــاب  ــ ــــحـ مـ
مــســتــمــّر، ومــــن يــكــتــبــون عــنــه هـــم جــــزء مــنــه، 
مثلهم فــي ذلــك مثل أي قـــارئ تــونــســي، لكن 
أي قارئ يمكنه بعد هذا العمل أن يقف على 
تــعــّدد املــداخــل املمكنة نحو ظــاهــرة وحــيــدة. 
ليس مجّرد خيار  التعّدد  هــذا  أن  وسيعرف 
الجماعي«  »الكتاب  إن  بل  العمل  هيكلة  في 
هو الخيار األنسب ملقاربة حــدث جماعي ال 
ــب وبــالــتــالــي تــتــعــّدد وجــوهــه 

ّ
يــكــف عــن الــتــقــل

كلما تقّدم في الزمن.

بالتأكيد كنت سأختار نفس الطريق. لست 
نادما على شيء. 

إنني  اآلن، ســأقــول  عــن حياتي  ُسئلت  وإذا 
أعيش حياة رائعة. رأيت الكثير في حياتي. 
رأيــــت املــــوت ومــــات أقــــرب صــديــق لـــي على 

ذراعي، وعرفت الحب والخيانة. 
إنــنــي عــشــت ســتــني عاما  أقـــول  أن  يمكنني 
ــتـــني عــــامــــا. بـــاخـــتـــصـــار، كــنــت  وفــــوقــــهــــا سـ
ســأخــتــار نفس املــســار، ولــكــن كنت سأكون 

.
ً
أكثر تعقا

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــســبــقــة«. مــع األســف، 

ُ
أن تنتهي »األحــكــام امل

، في 
ً
اإلنــســانــيــة تعيش هـــذه املــشــكــلــة. مــثــا

عــام 1960 ذهــب العديد من العمال األتــراك 
للعمل في أملانيا. 

العمال  هـــؤالء  أوالد  يتهمون  األملـــان  وكـــان 
بــالــغــبــاء ألنــهــم ال يــعــرفــون الــلــغــة األملــانــيــة 
وليس بإمكانهم أن يتعلموا لغتهم سريعا. 
ونــفــس األمـــر حــدث مــن األتـــراك تــجــاه أوالد 
ــراك أيــضــا فــي هــذه  ــ األكـــــراد، كــمــا يــفــعــل األتـ

السنوات مع أبناء السوريني. 

■ شخصية مــن املــاضــي تــوّد لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟

ــــب فــي  ــاتـ ــ ــر كـ ــ ــبـ ــ ــر، ألنـــــــه أكـ ــيـ ــبـ ــسـ ــكـ ــم شـ ــ ــيـ ــ ولـ
ــاب فــي رأيــي 

ّ
الــعــالــم مــن وجــهــة نــظــري. الــُكــت

مــثــل الـــحـــاســـوب، يــجــمــعــون املــعــلــومــات ثم 
بسعة  حاسوب  وشكسبير  يستخدمونها. 
كــبــيــرة لــلــغــايــة. وقــــد كــتــب عـــن الــعــديــد من 
األشـــيـــاء الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة فـــي الــحــيــاة، 

مستخدما لغة ساحرة.  

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

التفاصيل  الــكــاتــب  أن يغفل  كــل شـــيء  قــبــل 
وبالتأكيد  من حوله.  تــدور  التي  الصغيرة 
هـــنـــاك تــهــديــد آخــــر مـــن الــــخــــارج، أال وهــو 
تهديد األنظمة الحاكمة التي تضع معايير 
لــكــل شـــيء. وفـــي بــلــدي يــحــدث هـــذا، لكنني 

أكتب حتى اآلن.

الباحثون والحدث البوليفوني

مقاطع من »خادم أشباح«

في  المعاصر«  للفن  »المشربية  غاليري  يقيم  المفضلة،  أشيائي  سلسلة  ضمن 
القاهرة، المعرض الخامس من السلسلة، والذي يُعنى بأعمال فنية نسوية لفنانات 
تشكيليات من مصر والعالم العربي، موضوعاتها الهوية والذاكرة والجندر. من 
المشاركات: سارة سالم، وروان عباس )اللوحة(، وهالة أبو شادي، ومروة سعد.

تقيم »المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا« في الدوحة، بالتعاون مع »مابس 
من  السابعة  النسخة  المقبل،  ديسمبر  األول/  كانون   31 وحتى  حاليًا  إنترناشيونال«، 
مختلفة  بلدان  من  فنانًا   75 بمشاركة   2020 الصحراء  ألوان  االفتراضي  المعرض 

يصّورون في لوحاتهم التنّوع الطبيعي في البيئة القطرية.

المغربي  التشكيلي  للفنان  االستعادي  المعرض  يتواصل  حميمية  عنوان  تحت 
األول/  كانون  من  العشرين  حتى  طنجة  في  كينت«  »رواق  في  العمراني  أحمد 
ديسمبر المقبل. من خالل 30 لوحة، يعود المعرض إلى تجربة العمراني منذ عام 
1967 إلى اليوم، وفيها استعمل تقنيات مختلفة من الرسم على الورق والخشب 

بأحجام مختلفة وخامات متنوعة طّوعها لتناول الثيمات التي انشغل بها. 

عنوان  الرقمي،  بعد  ما  العصر  في  المعرفة  وإنتاج  الجماعية  التحتية  البنى 
ورشة افتراضية تنطلق عند الثالثة من مساء اليوم في لندن، بتنظيم من غاليري 
وهبة  نيغارستاني  ورضا  سالمي  محمد  الفنانين  بمشاركة  روومز«،  »موزاييك 

أمين وآخرين، بهدف صياغة نهج تجريبي إلنتاج المعرفة والعمل الثقافي.

فراس سليمان

ــــذه الــــــروُع فطلع  لـــم يـــأخـــذه الـــــــورُع، أخـ
وبقي في الطلوع ولم يصل.

¶

 
ٌ

 شتى وباطنه فيوض
ُ
وظــاهــرُه بــواطــن

مجهولة.
¶

إن همَّ عّم، غير أن ال ألواح لتحفظه.
¶

ـــــــُه، فــثــقــل هـــو في 
ّ
ــي أن ــن أنــ ــصــُت مـ

ّ
تــخــل

 فــي الــطــيــران 
ُ
فــضــائــه وأعــانــتــنــي الــخــفــة

صوبه.
¶

ورغــب خلقا وأراد إغاقا، فرسم أبوابا 
 ،

ً
 مـــتـــاحـــة

ً
ـــتـــهـــم بــاملــفــاتــيــح مــلــقــيــة

ّ
وشـــت

هم كان ماهرًا في الولوج في الرسم.
ّ
وجل

¶

يقايضهم في الصريح القليل من املبهم 
كي يصّعد عواطفهم.

¶

 حامل وكل امرأة حامل 
ٌ
كل طريقٍة امرأة

 جهات.
ُ

 توليِد وإجهاض
ُ
إمكان

¶

سعته  له  فثّمنُت  عصياني  في  أحّبني 
ــــي، وأكــــثــــر أحــبــبــت  ــُت إدراكـــــــــه لــ ــ ــرهـ ــ وكـ

وكرهت وهمي في إدراكه.
¶

ــام الــــحــــدث وخــلــف  ــ ـــى بــعــضــه أمــ
ّ
وتـــجـــل

املحادثة ولم يصر.
¶

 فــهــمــه مـــن ذهـــــَب عميقا 
َ
ة وكــــــّرر إســـــــاء

ليفهمه. وترك لهم أطيافه في كل شيء 
ُه في اللغة ليفرحوا بفتات اللقى 

َ
وبعض

وبأنفسهم.
¶

قــوتــه ليست فــي فــتــوة ضــعــِف مــن أراد 
تقليَد قوته.

¶
، والكشف نوع من 

ٌ
 مطارحة

ُ
واملصارحة

العسف وتركيُب صوٍت في هيئة.
¶

ــي 
ّ
 الــتــدانــي نــفــســي، وأنــقــذنــي مــن

َ
أتـــلـــف

انتباهي لعدم املطابقة.
¶

أملــم فتات وشتات  ــُت وأنــا 
ّ
ُت وتــشــت

ّ
تفت

صورتك.
¶

ــــي مـــقـــاربـــتـــي  ــــي فـ ــــت تـــذكـــيـــتـــهـــم لـ ــانـ ــ وكـ

ــة. ــ ــارحــ ــ ــبــ ــ املــ شـــــــــرط  فـــــــي  ــي  ــ ــوثـ ــ ــكـ ــ مـ  
ّ

 إال
¶

ــه 
ّ
مغتبط ووحــيــد فــي تــجــوالــي، غير أن

ي قواًل.
ّ
يوجعني ما أحدسه ويفيض عن

¶

ني 
ْ
ت

َ
وأسَعف وأخـــطـــأُت،  عني  وتــرجــمــُت 

أشباح نصوصي بأن أشارت إلّي: هناك 
 رّبما سيحّب أخطاءك.

ْ
َمن
¶

 ولـــم يــحــّررنــي الــوقــت 
ُ
ــتــنــي األمــكــنــة

ّ
أذل

ــه حــــدث داخــــل الــّســتــر الــــذي ضــاق 
ّ
- كــل

ــــوى لــفــظ  ــا سـ ــ ــا أنـ ــ ـــى، ومـ
ّ
ــفـــاض فـــتـــخـــل فـ

الصحو واملنام ووهمهما.
¶

غبت ردحــا في وســاوســي، على أطــراِف 
ــا حـــضـــرُت  ــ ــواتــــي. وملــ ــهــ ـــــَجـــــِج شــ

ُ
ــي ل ــ وفــ

حــضــرُت فــي غــابــة مــن نــقــائــض تسعى 
نسى.

ُ
لتتناغم ثم ت

¶

مــا فــزعــت إلـــى شـــيء وأغـــرانـــي. قــبــل أن 
أشعل نار املعنى استحممت في دخان 

اك وأنا مقرورًا أرتجف.
ّ
وهمها، ومذ

ال أدخل، أو قل ال دراية لي باملداخل، فقد 
 املنازل 

ّ
أعمتني البصيرة، هل عنيت أن

عائم مقّرات كما ممّرات ومعابر، وأنا 
في خــاء الصحارى ضياع ثــرّي يهيم، 

ى وجمُع الزائل.
ّ
وحدي مفرُد ومثن

¶

 ســـكـــنـــي فـــــي اإلثـــــــــم ســـكـــنـــي فــي 
ّ

وجـــــــــل
الصورة والكلمة.

بني، 
ّ
وعذ نقيضه  بــرز  شيئا  قلت  ما 

ّ
كل

ما ينقذني عديد وغزير النقائض، لكن 
ما في 

ّ
ليس في نافل أو نافع القول، وإن
 تقديره.

ْ
ْحِسن

ُ
صمٍت قّدرني ولم أ

¶

ـــدي عــلــى وجـــــودي ســـوى وهـــِم 
َ
ــا َجـــل ومـ

الــخــروج بني فينة وأخــرى  قدرتي على 
دي.

ْ
من ِجل

¶

صلتي بالقديم كصلتي بما لم يحدث... 
فــي رغبته  الصائر   

ُ
الــكــائــن بــه،  املحلوم 

بأن يكون.

)شاعر سوري مقيم في نيويورك، 
والنصوص من عمل قيد الكتابة بعنوان 
»خادم أشباح«( 

 جــهــٍل يجهل عنفه وجهله.
َ

 إيـــاك، عــنــف
¶

ـــي بـــاملـــكـــوث أمــــام 
ّ
ومـــنـــعـــُت نــفــســي عـــن

نــفــســي، وخــشــيــت أن أبــقــى فـــي صقيع 
املنع، فولجت فيها وتهُت.

¶

وأنجحوا أنفسهم في االمتحان الذي لم 
تمتحنهم به.

¶
ــمــا ألتــقــّدم 

ّ
لــســت طــالــبــا ألتــبــع، وال مــعــل

تجذبني  فلم  هِملت 
ُ
فأ أهملُت  فــأرجــع، 

طريق ولم تأسرني طريقة.
¶

 ،
َ

ي ولم أرض
ّ
وصاغني ما هو أْهــَول من

ـــة الـــصـــوغ أعـــبـــد ما 
ّ
وظــلــلــت عــلــى حـــاف

أحّسه وال أدركه، وأعبدني في غيابي.
¶

وهناك من امتأ بي ففّرغني في غامض 
املنامات والرؤى، وأمعن في إبراز خطأ 

وصواب املنام والرؤيا في البوح.
¶

مــــبــــارحــــا،  مــــاكــــثــــا  َي 
ّ

إال لــــــي  ولـــــيـــــس 
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