
إلى جزيرِة الّساِحِف
 الـــهـــادئ ُمـــجـــّرَد قــنــاٍة 

ُ
 املــحــيــط

َ
ــان كــمــا لـــو كــ

مائّية.
ف هنا

ّ
ك ستتوق

ّ
من كان ليحِزَر أن

الطريِق  أنــجــلــوس، فــي منتِصِف  لــوس  فــي 
إلى القمر.

ورأيُت 
من سماٍء إلى سماِء...

مي
ُ
وجَهَك ووجَه أ

ووجوَه النجوِم الّصيفية.
ومن نجمٍة إلى نجمٍة...

في املجّرة الحلزونية
ّمي أوًل، 

ُ
ْت أ

َ
َرَحل

ها في 
َ
ْعت

َ
ط

َ
 درِب تّبانٍة ق

َ
ّمــي أطــول

ُ
ألم تكن أ
حياِتَك؟

يا فتى قرية الخوانق الثاثة
بجوار نهر اليانغتسى، 

ــــي حـــــيـــــاِتـــــَك طـــريـــقـــًا  ــًا فــ ــ ــومـ ــ ــل وجـــــــــــدَت يـ ــ هــ
مختصرًا؟

 
ــى أن أكـــون ابــنــتــَك مــجــّددًا فــي الــحــيــاِة 

ّ
أتــمــن

القادمة يا راعي الوعول. 
 أعثُر على الكوكب

َ
ني كيف

ّ
ُدل

ّمي،
ُ
الذي ستلتقي فيه بأ

أريُد أن أولَد من جديد، وأن أكَبَر إلى درجة 
صِبَح يتيمة. 

ُ
 أ

ّ
أل

مِسَك َيَدَك، 
ُ
أريُد أن أ

سيماِت الهواء.
ُ
 بعيدًا مثل ن

ُ
َك تنزلق

ّ
لكن

بحثُت عنَك من نسمٍة إلى أخرى...

ومن جبٍل إلى آخَر...
ومن جدوٍل إلى آخَر...

 من األنهاِر 
ً
 جديدة

ً
ومن حزني ُوِلَدْت حقبة

الجليدّية.

2020.11
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ِشراع
 نهَر اليانغتسي َيُصبُّ 

ّ
 يومًا أن

ْ
لم أعرف

في املحيط 
ى أبحرُت في املحيط الهادئ. 

ّ
حت

وصلُت بسرعٍة إلى كاليفورنيا 
 تّياٍر دافئ،

ِّ
على كف

ــّريــــِح  ــتــــومــــول* يـــتـــحـــّرُك مــــع الــ ــان قـــــــارُب الــ ــ كـ
املوائمة،

 اآلن عن طريِق العودة
ً
وكم أصبحُت بعيدة

إلى ووهان.
 ترتفُع هناك

ُ
 القديمة

ُ
قة

ّ
التوابيُت املعل

 املنحدراِت بجانِب نهِر اليانغتسى
َ

فوق
زٍح

ُ
 كقوِس ق

ُ
ق

ّ
الذي يتدف

صلة من املّد البحري. 
ّ
آللف السنني املت

 الوباُء التاجيُّ
َ
أنتظُر اليوم أن َيهَدأ

 من أخِذ رماِدَك إلى املنزل،
َ
حتى أتمّكن

ولتمتّد ذراعي إلى هناك 
كِشراع.

2021.2.4

مينغ دي

مرثيّة صيفيّة
)إلى أبي( 

مُت. 
َّ
َيت

َ
نْي، ُوِلْدُت وت

َ
ِصل

ّ
ني ُمت

َ
ْيران

َ
 ُحز

َ
بني

كان املاُء ذاكرتي األولى: 
ــي فـــي حــــوِض الســتــحــمــام  ــ ــ ّم

ُ
كــنــُت مــعــَك وأ
األشبه بنهر. 

ومن نهٍر إلى نهٍر...
 ،

ٌ
ُعُهما يابسة

َ
ل تقط

 آلف ميٍل ألرى العالَم فقط،
َ
ة

ّ
َسِبْحُت ست

ولترى هذه الّرحلة في عينّي.

في الثالثة من عمري، 
 مرٍة في نهِر اليانغتسي،

َ
سبحُت معَك أّول

ِة
ّ
ّمي تراقُبنا تحَت امِلظل

ُ
كانت أ

ِة نهِر ووهان بوند.
ّ
على ضف

هّبْت عليَّ الرياُح،
ـــطـــنـــي الـــّصـــغـــيـــر اصـــطـــدُت 

ُ
ًوبـــقـــمـــيـــِصـــَي الـــق

سمكة
 بالّريح. 

َ
ْت لتلَحق

َ
ز

َ
ف

َ
ها ق

ّ
ولكن

ومن ريٍح إلى ريٍح... 
كأمواِج البحر،

ومن موجٍة إلى موجٍة...

نشأُت هنا، نشأُت على هذا املدِّ املائّي.
... ومن َمدٍّ إلى مدٍّ

ِطْرنا من نهر اليانغتسي

الكويت ـ العربي الجديد

»قاعة بوشهري  قامت  املاضية،  الفترة  خال 
للفنون«، في العاصمة الكويتية، بجمع أعماٍل 
ــانــني عــــرب يــمــلــكــهــا الــعــديــد مـــن املــقــتــنــني 

ّ
لــفــن

الــكــويــتــّيــني، لــتــقــّدمــهــا فـــي مــعــرض »لــوحــات 
ــتــح في 

ُ
عــربــيــة فــي بــيــوت كــويــتــيــة«، الـــذي افــت

السادس من نيسان/ أبريل الجاري ويتواصل 
حتى نهاية أيار/ مايو املقبل.

ــي بــيــانــهــم  ــ ــــرض، فـ ــعــ ــ ـــمـــو املــ
ّ
ــنـــظ يـــســـتـــعـــيـــد مـ

ــويـــت مـــنـــذ ســتــيــنــيــات  ــكـ الـ ــافـــي، دور  الـــصـــحـ
الــــــقــــــرن املــــــاضــــــي فــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
 فنية 

ً
العربية واحــتــضــانــهــا، مــا كـــّرس ذائــقــة

ــــدى أبـــنـــائـــهـــا وِحــــّســــًا قـــومـــيـــًا أبـــــــرزه شــعــار  لـ
ــعـــرب« الــــذي كــــان يــتــصــّدر  »الـــكـــويـــت بــــاد  الـ
ويمهر  الــدولــة،  فــي  الرسمية  املطبوعات   

ّ
كــل

كــافــة، وانعكس  البريدية  والــطــرود  الــرســائــل 
في طبيعة اختياراتهم الفنية. يضّم املعرض 

لوحاٍت لعدد من رّواد الفن في الوطن العربي، 
التجاهات لتشمل  األعمال متنّوعة  وجــاءت 
ل أجياًل فنية مختلفة، 

ّ
مدارس تشكيلية تمث

املــدّرس  فاتح  السوري  الفنان  وفي مقّدمتهم 
التي  لــوحــاتــه  مــن  بــنــمــاذج   ،)1999  –  1922(
الشعبية  والــقــصــص  األســاطــيــر  تــنــاول فيها 
بــلــغــة تــصــويــريــة ســريــالــيــة، وكـــذلـــك حــلــقــات 
الـــراقـــصـــني  تــــبــــدو رؤوس  حـــيـــث  الـــصـــوفـــيـــة 

وكأنها تطير في الهواء.
ومن سورية، تحضر أيضًا أعمال لؤي كّيالي 
)1934 – 1978(، وقد قــّدم في معظمها وجوه 
الــبــســطــاء واملــهــّمــشــني، عــلــى اخــتــاف ِمَهنهم 
وطــبــيــعــة أعــمــالــهــم، فـــي بــورتــريــهــات تــصــّور 
يـــومـــيـــات عــمــلــهــم ولـــحـــظـــات انـــتـــظـــارهـــم أو 
تأّملهم. وقد عّبرت أعمال كّيالي عن الواقعية 
تغلب  حيث  العربية،  سياقاتها  في  الجديدة 
املـــضـــامـــني الجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
ــعــرض لــوحــاٌت ملــواطــنــه إدوار 

ُ
الــلــوحــة. كــمــا ت

شهدا )1952( يعيد من خالها إنتاج أساطير 
القديمة  الــســوريــة  املــيــثــولــوجــيــا  إلـــى  تنتمي 
املستّمدة  السردّيات  وكذلك  السرياني  والفن 

من جبل إلى آخر 
ومن نجمة إلى نجمة

يتضّمن المعرض، الذي 
يتواصل حتى نهاية 

الشهر المقبل، أعماًال 
ألجياٍل مختلفة من 
الفنانين العرب تمثّل 

تيارات الواقعية والتجريد 
والحروفيات

تنشر »العربي الجديد«، 
هنا، ترجمًة لثالث 

رسائل من محفوظات 
قصر ماري في سورية، 

قد تكون أقدم 
الوثائق في التاريخ 

حول سياسات الحجر 
الصحي

اللوحات التي في البيوت في ثقافة االقتناء

رسائل عن الوقاية والعدوى في سورية القديمة

لكنَّك تنزلق بعيدًا مثل نُسيماِت الهواء

يضيء المعرض 
ذائقة المقتنين 

التي شّكلها انتماء 
قومي عربي

بسبب مرض 
هذه المرأة سُتصاب 

نسوة كثيرات بعدوى 
مرض ِسُمم

في  مــولــودة  صينية  شــاعــرة   Ming Di
اإلنكليزي  األدب  درســت  ــان.  ووه إقليم 
الــواليــات  فــي  واللسانيات  الصين  فــي 
المتحدة، ودرّست الصينية في »جامعة 
كاليفورنيا  إلى  تنتقل  أن  قبل  بوسطن« 
حيث تعيش اليوم. لها سبع مجموعات 
شعرية  ومجموعة  بالصينية  شعرية 
الشعراء  من  العديد  ترجمت  باإلنكليزية. 
بين هاتين اللغتين، وحرّرت أنطولوجيات 
شعرية عّدة، من بينها »شعرٌ جديد من 
ـ 2017« الصادرة عام 2019  الصين، 1917 

لدى منشورات »بالك سوير«.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

معرض

إضاءة

فعاليات

*التومول: نوع من املراكب استعمله أوائل 
ــلــــيــــني فــــي لــــــوس أنـــجـــلـــوس  الــــســــكــــان األصــ
فــي مــا يــعــرف الــيــوم بـــ »الـــوليـــات املــتــحــدة 

األميركية«. 
■ ■ ■

كيف تصبح مستحاثّة
 نفَسَك

َ
دِفن

َ
ل بّد أن تموَت بسرعٍة وت

على َعَجٍل أيضًا 
قبل أن تلتهَمَك األسماك.

 بقّوٍة
ْ
ِاقِفز

للوصول إلى ُعمِق سّت أقداٍم
 واحدة.

ً
ُه قطعة

ّ
بقي جَسَدَك كل

ُ
لت

 إلى ضفتي نهٍر محاٍط بالجبال
ْ
ًِاقفز

 املنحدراُت حاّدة
ْ
ولتكن

مثل الخوانق الثاثة.

ــِطــُع الــهــواُء 
َ
ـــُهـــبُّ عــلــيــَك الـــريـــاُح، وســيــنــق

َ
لــن ت

لفترٍة طويلة.
 تحَت املاء، ملفوفًا بالطني.

َ
ابق

دون أّي أوكسجني.

ثم ُعدَّ القرون: 
 قرون.

ُ
واحٌد واثنان وثاثة

ى عن جلِدَك ولحِمَك،
ّ
تتخل

 َدُمَك وتتشّوُه
ُّ

يجف
وتذوي أعضاؤَك الداخلية.

مـــن تــــراث بـــــاده. تـــشـــارك أيــضــًا فـــي املــعــرض 
أعمال للفنان العراقي ضياء العزاوي )1939(، 
األول  أســاســنْي؛  مسارين  لوحته  خذ 

ّ
تت الــذي 

في تلك العاقة املتازمة بني الصورة والنص 
التي يعّبر عنها بتقنيات متعّددة، وكذلك في 
ات سياسية بارزة في التاريخ 

ّ
ترجمته ملحط

العربي املعاصر خاصة في فلسطني والعراق 
ولبنان.

فــيــصــل لعيبي )1945(  مــواطــنــه  يــشــارك  كــمــا 
بــأعــمــالــه الـــتـــي تــحــاكــي الــــواقــــع الجــتــمــاعــي 
ــــال ســـتـــيـــنـــيـــات وســـبـــعـــيـــنـــيـــات  ــ ــــي خـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــقـــرن املـــاضـــي، مـــن خــــال تــعــبــيــريــة واقــعــيــة 
تــرصــد امِلــَهــن والــطــقــوس الشعبية واألشــغــال 
الــــيــــومــــيــــة فـــــي الــــــشــــــارع واملــــقــــهــــى والــــســــوق 
والـــبـــيـــت، وتــســتــعــيــد بــعــضــًا مــــن خــصــائــص 
تجاور  سّيما  ول  التقليدي،  اإلســامــي   

ّ
الــفــن

العناصر في اللوحة مع تقليٍلِ من حّدة الُبعد 
أو نقطة التاشي فيها.

أّمـــــا لـــوحـــات الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي الــلــبــنــانــي 
فتشترك   ،)1993  -  1926( غيراغوسيان  بــول 
إدوار شهدا في جذورها  الــســوري  أعمال  مع 
بعدها  وفــي  املسيحية،  باأليقونات  املرتبطة 
ثيمات  على  اشتغاله  إلــى جانب  الــروحــانــي، 
ــنـــاس  ــة الـ ــركــ ــه حــ ــقـ ــيـ الــــلــــجــــوء واملــــنــــفــــى وتـــوثـ
 
ً
لة

ّ
اليومية في الشوارع والعّمال والعائلة، ممث

بشكل أساسي بصورة األّم.

ُعدُّ مجددًا:
َ
ت

واحٌد اثنان ثاثة آلف سنة.
ى عن روِحَك،

ّ
ثم تتخل

 أفكاِرَك وجيناِتَك
َّ

وتمتصُّ كل
نها في عظاِمَك.

ّ
خز

ُ
وت

أنَت عظاُمَك. لن تموَت أبدًا طاملا كنت تمتلك 
عظاَمك.

عظاُمك لَك َوحَدك.

وكل ما عداها لله.
 بعظاَمَك بقّوة،

ْ
شّبث

َ
ت

وُعدَّ مجددًا:
واحــد اثــنــان ثاثة أربــعــة خمسة مايني من 

السنني.

 بعمِر نهِر اليانغتسي، 
َ
ل بّد أن تكون

 باملعادن
ٌ
وعظاُمك غنية

َم حجُمك.
ّ

خ
َ

ض
َ
وقد تستمّر بالنمّو ليت

ُعثر على الديناصورات في يونان.
وعلى التنني في قويتشو.

وعلى التماسيح في هوبي.
وعليَك هناك، في الجنوب العربي،

بالقرِب من هوبي.
)ترجمة: عماد األحمد(

تصويب

ذاكرة كويتية للفن العربي

حْجر صّحي في مملكة ماري

في »مركز الحرية لإلبداع« في اإلسكندرية، يقام يومي الثالثاء واألربعاء، 20 و21 
نيسان/ أبريل الجاري، عرض المسحراتي، من تصّور وإخراج إيهاب يونس. يتضّمن 
العمل مجموعة من اللوحات االستعراضية صّممها أحمد يونس، فيما وضع 

الموسيقى المرافقة شريف ياسر، وصّممت األزياء واألكسسوار ناهد عادل.

تنّظم منشورات ألبان ميشال الفرنسية مساء اليوم حفل تقديم كتاب محاكمة 
فيسبوك.  على  المباشر  البث  تقنية  عبر  سيتحّدث  الذي  شاكرون  جاك  لـ   سبينوز 
وحمالت  الهولندي  الفيلسوف  لها  تعرّض  التي  التضييقات  إلى  الكتاب  يعود 
ضد  عنفًا  الفلسفة  تاريخ  فصول  أكثر  من  كواحدة  عقيدته  في   التشكيك 

الفكر العقالني.

يحتفل »غاليري دار الكتب الوطنية« في تونس العاصمة بمرور عشر سنوات على 
 12 حتى  يمتّد   ،2021  -  2011 اقتباسات  بعنوان  جماعي  معرض  عبر   إطالقه، 
أيار/مايو المقبل. من الفنانين المشاركين في المعرض: عبد السالم عياد، وأسامة 
الغيلوفي،  وأسماء  القادر،  عبد  وذكريات  جغيريم،  الدين  ونور  الطرودي، 
وعمر بسيس، وأيمن مباركي، وفيصل ماجري، ونورة مزوغي، وعماد جميّل.

عبر تطبيق زووم، يقام يومي السبت واألحد المقبَليْن المؤتمر الدولي االفتراضي 
الجسدية،  السالمة  في  اإلنسان  حّق  على  التكنولوجي  التطور  انعكاسات 
برلين و»جامعة فلسطين  العربي« في  الديمقراطي  بتنظيم مشترك من »المركز 

األهلية« في بيت لحم، وجامعة الجفرة )ليبيا( وجامعة محمد الخامس )الرباط(.

حكمت درباس

ربما تكون الرسائل الثاث التي تضّمها 
مــحــفــوظــات قــصــر مــــاري )تــــل الــحــريــري 
ق 

ّ
قرب مدينة البوكمال السورية(، وتتعل

بــســيــاســات الــحــجــر الــصــحــي، األقــــدم في 
ــاريـــخ حــــول هــــذا املــــوضــــوع. ومــــاري  ــتـ الـ
مملكة سورية رافدية قديمة ازدهرت من 
الثالث قبل املياد حتى  منتصف األلــف 
ســقــوطــهــا فـــي يـــد حـــمـــورابـــي، مــلــك بــابــل 
الضخمة  املحفوظات  تقّدم  ق.م(.   1762(
لهذه اململكة معلوماٍت قّيمة عن التاريخ 
السياسي والجتماعي والثقافي للشرق 
الثاني  األلــف  األول من  الربع  القديم في 

قبل املياد.
والــرســائــل الــثــاث مــتــبــادلــة بــني زمـــري-
 1762-1775( ــيــــر  األخــ ــاري  ــ مــ مـــلـــك  ــم،  ــيـ لـ
ــه ِشــبــتــو، حــلــبــّيــة األصــــل.  ــتـ ق.م(، وزوجـ
إلــى نهاية عهده، حيث كان  وهــي تعود 
يقود حملة عسكرية في مناطق حوض 
ــلــــى. ونـــاحـــظ أن الــنــســاء  الـــخـــابـــور األعــ
املـــذكـــورات فــي الــرســائــل يحملن أســمــاًء 
ُحورية )نسبة إلى الحوريني، وهم أقوام 
الشرقية  الجبال  فــي  هــنــدو-آريــة عــاشــت 
هن 

ّ
والشمالية لباد الرافدين(. ويبدو أن

من السبايا الاتي جلبهن زمري-ليم إلى 
قصر مـــاري بعد الــغــزوات الــتــي قــام بها 
فليس  غريبات،  هن 

ّ
أن وبما  الشمال.  في 

ــــهــــن تـــســـّبـــن بــانــتــشــار 
ّ
مــــن املــســتــبــعــد أن

أمراض غير معروفة في ماري.
 
ّ
 باللغة األكدّية وبالخط

ٌ
الرسائل مكتوبة

ــٍم، ألواٍح طينية(، وقد 
ُ
املسماري )على ُرق

ــد الــعــاشــر مـــن سلسلة 
ّ
ـــشـــرت فـــي املــجــل

ُ
ن

بالفرنسية  امللكية«  مـــاري  »مــحــفــوظــات 
وأرقامها   ،)Archives royales de Mari(
قمُت  وقـــد   .130  ،129  ،14 الــتــوالــي  عــلــى 
آخذًا   ،

ً
مباشرة األم  اللغة  عن  بترجمتها 

بالحسبان ما جاء في الترجمة الفرنسية 
الرموز  لها. وفيما يلي توضيح لبعض 

املستخدمة في الترجمة:
- ]    [: مقاطع مجتزأة قصيرة في النّص، 
عــيــد تركيُب 

ُ
أ ـــْيـــم، وقـــد 

َ
ق الـــرُّ  لتلف 

ً
نــســبــة

املعنى داخل القوسني املعقوفني استنادًا 
إلى نصوص موازية.

الــقــوســني الهاليني  الــكــام بــني   :)    ( -
 إلى الترجمة استكماًل  للمعنى 

ٌ
مضاف

والصياغة.
.....: النقاط تشير إلى عدد من األسطر   -

م.
ّ

املحذوفة نتيجة التهش

م هذا ُمعٍد«. نسوة كثيرات. إن مرض ِسمُّ

ــم« )simmum(، هو  * الــداء املــذكــور، »ِســمُّ
على األرجح أحد أمراض الطفح الجلدي 
املــصــحــوب بــحــّكــة شــديــدة. وربــمــا يكون 

الجدري أو جدري املاء )الحماق(.

الرسالة الثالثة
)من زمري-ليم إلى شبتو(

إلّي  التي كتبِت  ُســّمــوُدم،  »..... بخصوص 
صاب 

ُ
عنها، ]بسبب مرض[ هذه املرأة ست

ــم إيــاه.  نسوة كثيرات بــعــدوى مــرض ِســمُّ
]يجب أن تقيم[ هذه املرأة في بيت منفصل، 
فا يزورها أحد. أّما إذا لم يكن هناك بيٌت 
منفصل، وهذا ما أخشاه. فطاملا أن الفؤول 
املتعلقة بُسّموُدم سّيئة** ]فِلَم[ النشغال 
بعاج هذه املرأة؟ سواًء ]ماتت[ هذه املرأة 
أو عاشت، ففي الحالتني ستصاب ]نساء[ 
ُمت هذه املرأة 

َ
)أخريات( ]بهذا[ املرض. لت

. إن هــذه املـــرأة مناسبة لحجرات 
ً
مــعــزولــة

ـــحـــَمـــل 
ُ
الــــــطــــــوارئ. أعــــطــــي األوامــــــــــر بــــــأن ت

ها إلى حجرات الطوارئ، 
ُ
النساُء التي مثل

ــنـــاســـب.....«  ــرات الــــطــــوارئ بــشــكــل مـ وحـــجـ
مة(.

ّ
)تتّمة النص مهش

** كـــــان تــحــضــيــر الــــفــــؤول والــتــنــجــيــم، 
ــص أحـــشـــاء الــحــيــوانــات،  بــواســطــة تــفــحُّ
أمرًا ضروريًا لستقراء املستقبل واتخاذ 

أّي قرار. 

)شاعر وأكاديمي فلسطيني، يعمل محاضرًا 
في جامعة والية أوهايو(

الرسالة األولى
َك.

ُ
َمت

َ
»قل لسيدي: هكذا تقول ِشْبتو، أ

]القصر[ سالٌم، واملعابد واملشاغل ساملة.
م بضعة أسطر(.....

ُّ
]حيث[ املدينة )تهش

]قــالــوا[ لي اآلتــي: ›لــن يجدي العاج مع 
ّكا. 

َ
ت

ْ
املرأة‹. ]سألُت[ عن اسمها. تدعى أش

أســكــنــُت هــــذه املـــــرأة حــالــيــًا فـــي الــبــيــوت 
الجديدة. ]شرابها[ وطعامها منفصان، 
مــن  يـــقـــتـــرب  أن(  ــه  ــ لـ ــمــــح  ــــســ )ُي أحــــــد  ول 
 

ْ
سريرها وكرسّيها. ليأِت سيدي وليفعل

ما يراه مناسبًا«.

الرسالة الثانية
دك. »قل لِشْبتو: هكذا يقول سيُّ

ــم*.  )داء( ِســمُّ ـــ  بــ
ٌ
ــا مــريــضــة

ّ
سمعُت أن نــان

 في القصر غالبًا، فا بّد 
ٌ
بما أنها مقيمة

ها ستعدي نسوة كثيرات. اآلن، أعطي 
ّ
أن

قرارات صارمة: ل أحد يشرب من الكأس 
التي تشرب منها، ول أحــد يجلس على 
الكرسي الذي تجلس عليه، ول أحد ينام 
 تعدي 

ّ
فــي الــســريــر الـــذي تــنــام فــيــه، لــئــا
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احترام األلم
مصطفى قصقصي

ثّمة ترويج، في مجتمعاتنا العربّية، 
ــّي نــفــســّي   لـــخـــطـــاب عــــاجــ

ٌ
ــق ــِلـ ــقـ مـ

ويسلبها  البشرّية  النفس  ح 
ّ
يسط

غموضها وجمالها املرعب أحيانا، 
وألـــغـــازهـــا املـــؤملـــة أحـــيـــانـــا أخــــرى، 
وتناقضاتها  انكساراتها  ويــوّبــخ 
الــفــادحــة، تحت عــنــاويــن بــّراقــة من 
السيطرة الذهنّية الكاملة والفردانّية 
املــطــلــقــة املـــفـــصـــولـــة عــــن اآلخـــريـــن 
ويختزلها  تــــني،  واملــــذوَّ الحقيقيني 
فــي »جــهــاز ذهــنــّي« مــع »تعليمات 
ــاٌت أو  ــبـ لــاســتــخــدام« ال تـــهـــّزه رغـ
عذابات أو نداءات داخلّية ال تحتكم 

إلى »املنطق السليم«.
ليس الكام هنا دفاعا عن أو نقدًا 
ما 

ّ
ملدرسة عاجية دون غيرها. وإن

الخطاب من  يرتكبه هذا  ملا  تثليٌب 
ــس 

ّ
ــَبــخ

ُ
وامل املــفــرط  التبسيط  خــطــأ 

للتجربة اإلنسانّية.
ــف، 

ِّ
ــكــر أو يــســخ هــــذا الـــخـــطـــاب يــِن

ولــــو ظـــاهـــرّيـــا، املـــســـاحـــة الــُعــظــمــى 
حياتنا،  في  الاوعي  ها 

ّ
يحتل التي 

م 
ّ
التحك على  الــقــدرة  كلّية  ويــّدعــي 

بــاألفــكــار واملــشــاعــر. يــصــادر األلــم 
والــفــشــل الــلــذيــن يــعــتــريــان الــحــيــاة 
تكوين  فــي  ويساهمان  اإلنسانية 
بــأّن  يعترف  وال  امللتَبس،  معناها 
املعنى  على  تعثر  قد  أصيلة   

ً
حياة

على  بالضرورة  تعثر  أن  دون  من 
السعادة.

ــون بـــاســـتـــحـــضـــار  ــبــ ــ ــال ــطــ ــن مــ ــحــ نــ
ــيــــات عــاجــيــة«  ــيـــخ »أخــــاقــ وتـــرسـ
ــار إلــــــــى املــــعــــانــــاة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــيــــد االعــ ــعــ تــ
 من لغات 

ً
اإلنسانية باعتبارها لغة

 من 
ً
التواصل مــع الــوجــود، وشــكــا

البحث عن معنًى ال يمكن  أشكال 
»تعليبه« في »معادالت منطقّية« أو 
طب وعظّية« ينقصها التواضع 

ُ
»خ

أمام األلم اإلنساني.

)شاعر واختصاصي نفسي 
النص الكامل ِعيادي من فلسطني(

على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

مينغ دي

عمل لـ فيصل لعيبي )من المعرض(

)Getty( غرفة العرش في قصر ماري في تل الحريري، شمال سورية، الذي يعود لأللف الثاني قبل الميالد


