
 في رأسك أفكاًرا ستجلب الربح والفائدة 
ّ
أن

التحية  يـــرّد  أن  ــى 
ّ
حــت قبل  لُحكمي«.  والنفع 

قاطًعا  اإلمبراطور  من  يقترب  وهــو  بمثلها، 
أكثر، وضع  فًا مالمحه 

ّ
متكش القاعة،  عــرض 

ــاذا  ــه مــيــنــغــزي: »ملــ ــال لـ ــ ــه فـــي عـــيـــنـــِه، وقـ
َ
عــيــن

فّكر  والفائدة؟  والنفع  بالربح  تفّكر  جاللتَك 
ببساطة باالستقامة واإلحسان«.

أنفاسهم، ودّب صمٌت كشف  الجميع  حبس 
عــن دبيب النمل بــن األغــصــان. كيف يتجّرأ 
هذا الشاب على معارضة اإلمبراطور في أّول 
ق سوء  تعمُّ قبل  فـــوًرا،  أمــامــه.  نطقها  جملٍة 
 برقبته، أضــاف 

ً
صال

ّ
فــهــم، وإلبــقــاء رأســـه مت

ق 
ّ
كيف سأحق جــاللــتــَك،  قــلــَت،  »إذا  مينغزي: 

 حّكام الواليات سيسعون 
ّ
النفع لدولتي، فإن

الربح  ألنفسهم. وسيصبح  فقط  الــربــح  إلــى 
الجميع:  والــَعــوام.  بالء 

ُ
للن الوحيدة  القضّية 

الشعوب والحّكام سيسعون فقط إلى الربح 
 عرش جاللتك سيصبح 

ّ
واملنفعة. عندها، كل

مهّددًا بجشع حّب الربح ونزاعات الحصول 
عليه«.

ــــداده فــي الـــرأي  لفتت شــجــاعــة مــيــنــغــزي وسـ
ــم 

ّ
ــه املــعــل ــ ـ

ّ
انــتــبــاه اإلمــــبــــراطــــور، خــصــوًصــا أن

ق اإلمبراطور، وُيسمعه 
َّ
الوحيد الذي لم يتمل

 فلسفي 
ٌ

ما يريد سماعه. ردُّ مينغزي موقف
 يــرفــض االعــتــمــاد عــلــى حــســابــات 

ْ
ـــا، إذ

ً
أيـــض

الــربــح والــخــســارة كمعيار وحــيــد فــي الُحكم 
ــاة.  ــيـ ــل أخــــالقــــي فــــي الـــحـ ــيـ ــدلـ الــــرشــــيــــد أو كـ
ذاتــهــا،  بــحــّد  غــايــة  إلــى  النفع  بنقده تحويل 
يــــرّد مــيــنــغــزي بــشــكــل واضــــح عــلــى النفعية 
املــوهــيــزّيــة )Mohist( الــتــي كــانــت ســائــدة في 
عهده آنذاك. املوهيزّية هي النسخة الصينية 
من الفلسفة النفعّية الغربية. موقف مينغزي 
ــح أكــثــر بــقــولــه: »الــرجــل 

ّ
مــن الــنــفــعــّيــة يــتــوض

الربح. السعي  أبــًدا في نيل  الطّيب ال يخفق 
للربح من أجل الربح، الربح كغاية بحّد ذاتها، 
 
ّ
 إلى الخراب والدمار. في حن أن

ّ
لن يؤّدي إال

سام باالستقامة هو ما 
ّ
إحقاق اإلحسان واالت

املرء  لن يخفق  السعي وراءه، ووقتها  يجب 

ف 
ّ

في نيل الربح«. فمن هو هذا الشاب املتقش
الذي يدافع عن »الطريق« )تاو( التي رسمها 

كونفوشيوس؟
 

ّ
املعلومات حول حياة مينغزي قليلة جًدا، كل

شــيء بحوزتنا قــادم بدرجة أولــى من كتاب 
اسمه ببساطة »مينغزي«. ُولد في مدينة زو 
بعيدة  ليست  مــديــنــة صــغــيــرة  وهـــي   ،)Zou(
انــطــلــقــت منها  الـــتـــي  املـــديـــنـــة   ،)Lu( لـــو  عـــن 
الــكــونــفــوشــيــوســيــة. كـــل هــــذه املــنــطــقــة تتبع 
ــًا ملــقــاطــعــة شـــان دونــــغ فــي الصن  ــ اآلن إداريـ
مبّكًرا، وعانت  الحياة  والــده  غــادر  الحديثة. 
أّمــه كثيًرا وهــي تــحــاول تربيته فــي مجتمع 
 العوائق، أرسلته أمه 

ّ
أبوّي ال يرحم. رغم كل

م.
ّ
إلى مدرسة كونفوشيوسية للتعل

ــــوال واألفـــعـــال ُيــنــســب إلـــى أم  الــكــثــيــر مــن األقـ
مــيــنــغــزي، الــســيــدة الــتــي رّبـــت ولــدهــا اليتيم 
 النظر عن صّحة هذه األقوال 

ّ
. وبغض

ً
وحيدة

من عدمها، فإنها تقدم لنا فهمًا معقواًل حول 
في  األدبــّيــة  لالستعارات  مينغزي  استخدام 
صلب السجاالت الفلسفّية. االستعارة كأداٍة 
مــن أدوات املــنــطــق. انــتــقــلــت األم ثـــالث مـــّرات 
وهـــي تبحث عــن مــكــاٍن مــنــاســب تعتني فيه 

دارا عبداهلل

نحن اآلن في عام 319 قبل امليالد، 
دولة  عاصمة   ،)Liang( ليانغ  في 
 
ّ
ألن لـــأشـــيـــاء   

ّ
ــل ــ ِظـ ال   .)Wei( وي 

ـــشـــعُّ فـــي مــنــتــصــف الــظــهــيــرة. ملك 
ُ
الــشــمــس ت

قــام بدعوة   ،)Hui( اإلمــبــراطــور هــوي  ليانغ، 
 أصــقــاع األرض 

ّ
 مــن كـــل

ً
أكــثــر الــعــلــمــاء ِحــكــمــة

لــتــقــديــم مـــشـــورٍة فـــي الــُحــكــم. ال تــصــل الــعــن 
املزخرف  والبناء  كّية، 

َ
ل

َ
امل القاعة  لعلّو سقف 

ــتــه، وصــــدى الـــصـــوت في 
ّ
يــعــمــي الــبــصــر لــدق

 
ّ
صمت القاعة يخلق الرهبة والخشوع، وكأن
 َمــن سيرى 

ُّ
الــصــدى تــكــراٌر لخطأ الــكــالم. كــل

الـــدرج ويمشي  أن يصعد  اإلمــبــراطــور عليه 
تحت مرأى نظرته املهيبة. ال ُيالم أكثر الناس 
ة مــن الــشــعــور بــالــخــوف والــقــلــق 

ّ
كــرامــة وعــــز

 
ُ
ــتـــارت الــقــاعــة ــيـــوم، اخـ فـــي حــضــرة جـــاللـــه. الـ
الشاب   ،)Mengzi( ملينغزي  اإلصــغــاء  امللكّية 

ف.
ّ

الكونفوشيوسي املتقش
ــــطء يـــكـــشـــف َوقـــــــــــاًرا  ــبـ ــ ــنــــى مـــيـــنـــغـــزي بـ ــحــ انــ
وِثـــقـــة، فــقــام اإلمـــبـــراطـــور مــن عــرشــه ــــ وقــيــام 
اإلمــبــراطــور داللــة االحــتــرام الشديد واألمــان 
م الكبير... 

ّ
املبدئي ــ وقال له بموّدة: »أيها املعل

ــــك قــطــعــت مــئــات األمـــيـــال وواجــهــات 
ّ
ــّد أن ال بـ

 املنافسات، 
ّ

كــل فــي  الــصــعــاب ونجحت  ِكــبــار 
 هــــذا، ال بد 

ّ
ــل كــي تــقــف فــي حــضــرتــي. بــعــد كـ

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ت 

ّ
روايـــة جــديــدة بعنوان مؤق أواصـــل كتابة 

»األقــحــوانــة« وأبــحــث عــن ناشر )كــي ال أقــول 
أحد سماسرة الطباعة( كي أطبع مجموعتي 
ــنـــة الـــعـــتـــيـــقـــة«، أو  الــقــصــصــيــة »بــــالبــــل املـــديـ
على  كلتاهما  لكسمبورغ«  »حديقة  روايتي 
مكتبي تنتظران االنعتاق، وسأعتقهما »رغم 

الّداء واألعداء«.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخـــر مـــا صـــدر لـــي مــجــمــوعــة قــصــص تحمل 

عنوان »سّيدة شرقّية جّدًا«.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
ني أتابع 

ّ
راض نصف الرضا، وغير راض. إن

 املبدع الذي يخالجه 
ّ
الكتابة ولدّي يقن بأن

اإلحـــســـاس بــاإلعــجــاب مــا هــو إال فــاشــل أو 
ــجــه بــســرعــة نــحــو دائــــرة الــفــشــل. أحـــاول 

ّ
مــت

وليس  الكتابة  أدوات  أجـــّدد  أن  بــاســتــمــرار 
ذلك بيسير.

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

ــيــة 
ّ
ــة والــفــن ــ ــّيـ ــ ــتــــار غـــيـــر الـــكـــتـــابـــة األدبـ لــــن أخــ

كـــالـــّروايـــة والـــقـــّصـــة واملــســلــســالت الــتــلــفــزّيــة 
ــقــه إلى 

ّ
ــق مــا لــم أحــق

ّ
واملــســرحــّيــات حتى أحــق

ــنــي 
ّ
ــالم كـــبـــيـــرة، أشـــعـــر أن ــ اآلن. تــســكــنــنــي أحـ

 أصغر منها مهما فعلت.
ّ

سأظل

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــًا مــــتــــعــــّدد األقــــــطــــــاب تـــــــــذوب فــيــه  ــ ــاملـ ــ أريـــــــــد عـ
الغطرسة األميركية. وأريد أن تعود فلسطن 
الــعــرب رداء  الفلسطينّين ويــنــزع بعض  إلــى 
هم 

ّ
ــل والــخــوف واالنــبــطــاح ألن

ّ
الخيانة والــتــذل

ـــلـــوا أمــــام االســتــكــبــار زادهـــــم إذالاًل 
ّ
ــمــا تـــذل

ّ
كــل

وإهانة.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن املــاضــي تـــود لــقــاءهــا، وملــ
بالذات؟ 

ألستمع  املتنّبي  الطّيب  بأبي  ألتقي  أن  أوّد 
إليه يصدح بصوت عال: عيد بأّية حال عدت 
أبو  أم ألمــر فيك تجديد.  يا عيد، بما مضى 
الطّيب املتنّبي أحــســن مــن صـــّور اإلحــســاس 
والكبرياء  الــهــّمــة  وعــلــّو  والــشــجــاعــة  بالفخر 

والتمّرد على الحاكم الظالم.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائمًا؟
أتـــذّكـــر الــــروائــــّي والـــقـــّصـــاص ورئـــيـــس نـــادي 

االستعارة كأداٍة فلسفية

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

يُعطي مينغزي، الذي 
عاش بين نهاية القرن 

الرابع ونهاية القرن الثالث 
قبل الميالد، فكرًة عن 

الفلسفة الصينية المبّكرة. 
فلسفة قّدمت رؤية 

أصيلة للطبيعة البشرية، 
مختلفة عن رؤية الفكر 

األوروبي الحديث، ولم 
تترّدد في استخدام 

االستعارة لقول الحكمة

ُمحاَصرًا بكّل هذه الصحراء المديدة

مينغزي  صورة للفكر في الصين القديمة

عند مينغزي، يرتبط 
الشر بالعوامل المحيطة 

ال بطبيعة البشر

دعا الشتقاق األخالق 
من العاطفة وليس من 

العقل كما فعل كانط

سافر مينغزي من دولة إلى أخرى وهو يبحث عن حاكم يرّسخ أفكاره 
الرفاه لألفراد واالستقرار للمجتمع. مينغزي يؤّكد  في الحكم، ويوّفر 
السببان  هما  والــجــوع  الفقر  أّن 
واالضطراب  للفوضى  األساسيان 
اإلنسان  يحَظ  لم  »إذا  والجريمة. 
قلبه  فإّن  وآمنة،  مستقرّة  بحياة 
وَمن  والمحبّة.  التعاطف  سيخسر 
لن  والــتــعــاطــف  المحبة  يفقد 
الشرّ«. وهكذا،  ارتكاب  يتوانى عن 
للحكومة  األساسية  المهّمة  فإّن 
منًعا  الناس  احتياجات  تأمين  هي 

للفوضى والجريمة.

سعيًا للحكم العادل
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شعرإضاءة

فعاليات

 بالقرب من مقبرة، فصار 
ً
بطفلها. سكنت مّرة

ــؤّدون  ــ ــم يـ ــال الــــديــــن، وهــ ــ ــد رجـ
ّ
مــيــنــغــزي يــقــل

الــتــرّحــم، فخافت أن  الــدفــن وطــقــوس  شعائر 
يــتــحــّول ابــنــهــا إلــــى رجــــل ديــــن. ســكــنــت مـــّرة 
د 

ّ
بالقرب من سوق املدينة، فصار الطفل يقل

لن، 
ّ
الــبــاعــة املــتــجــّولــن وتــّجــار الــســلــع املتنق

فخافت أن يصير رجل أعمال. سكنت أخيًرا 

ــه 
ّ
ألن املــطــوي  العروسي  القّصة سابقًا محمد 

ســـاعـــدنـــي عـــلـــى الـــظـــهـــور فــــي حـــلـــقـــات األدب 
يا  أول مجموعة قصص »صلعاء  لــي  ونــشــر 

حبيبتي«.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
ــمــت منه 

ّ
ــذي تــعــل ــرأ الـــقـــرآن الــكــريــم فــهــو الــ أقــ

الجميل وصياغة  التعبير   
ّ
فــن دائما  م 

ّ
وأتعل

الـــرأي والــفــكــرة والـــّصـــورة واملــشــهــد والقّصة 
وكذلك الحكمة.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

الحليم حافظ ونجاة  أستمع لفيروز ولعبد 
الــصــغــيــرة وفــريــد األطـــــرش. أراوح بــن هــذه 
فّي  ويشحذ  يطربني  سماعها   

ّ
إن الــقــامــات. 

رغــبــة الــكــتــابــة والــبــحــث عــن الــتــقــنــيــات التي 
توصل الّرسالة إلى القارئ.

ــد 
ّ
ــقـــرب مــــن مــــدرســــة، فـــصـــار الـــطـــفـــل يــقــل ــالـ بـ

ــلـــوبـــهـــم فــــي الـــكـــالم،  ــات املــعــلــمــن وأسـ ــركــ حــ
 هذا ما أرادته.

ّ
فاستقّرت هناك ألن

بالتأكيد لن تتمكن هذه السطور من إعطاء 
نظرة واسعة ومعّمقة على كل جوانب فلسفة 
 النقطة األكثر أصالة في هذا 

ّ
مينغزي. ولكن

النظر  زاويـــة  هــو  الصيني  الفلسفي  التقليد 
املقطع،  هـــذا  الــبــشــرّيــة. وربــّمــا  الطبيعة  إلـــى 
الذي يشرح تجربة ذهنية تخّيلّية، هو األكثر 
 فــلــســفــتــه: »الــســبــب 

ّ
ــل شــهــرة وانـــتـــشـــاًرا فــي كـ

 البشر يمتلكون 
ّ
الذي يدفعني إلى القول بأن

الشعور  هــو  الــبــعــض  بعضهم  إزاء  عــواطــف 
ك 

ّ
التالي الذي سيعيشه أي إنسان. تخيل بأن

 على وشك السقوط في بئر. 
ً
رأيت فجأة طفال

 شخص يرى هذا املشهد سيشعر بإنذار 
ّ

كل
ي. 

ّ
داخــلــّي وتعاطف أّولـــي وإحــســاس بــالــتــأذ

سيشعر املرء بهذه األحاسيس، بغض النظر 
ى لو كان 

ّ
بــوالــَدي الطفل، أو حت عن معرفته 

يكره بكاء األطفال«.
الفكرّية  التجربة  هــذه  في  املفتاحية  النقطة 
هي كلمة »فجأة«. ردُّ الفعل الناتج عن رؤية 
الــطــفــل، وهــو على وشــك الــســقــوط فــي البئر، 

هو ردُّ فعل فوري وطبيعي ومباشر. وقسوة 
العقلّية وتعطل  الــقــدرات   

ّ
كــل الصورة توقف 

قصيرة(.  زمنّية  لفترة  )ولـــو  الحسابات  كــل 
مّرة أخرى: الحديث ال يدور هنا حول الفعل 
ــرء عند  الـــذي يــجــب أن يــقــوم بــه املـ  )Action(
)إنقاذه  البئر  في  للطفل وهــو يسقط  رؤيته 
بع 

ّ
تت واإلرادة  لـــإرادة،  الفعل يخضع  ال(.  أم 

ـــة: 
ّ
ــّدد مــيــنــغــزي مــوقــفــه بـــدق الــعــقــل. هــنــا يـــحـ

اشــتــقــاق األخـــــالق مـــن الــعــاطــفــة، ولــيــس من 
 افــــتــــراض وجــــــود تــــعــــارض بــن 

ّ
الـــعـــقـــل. ألن

العاطفة والعقل هو محض وهم. ما تنفر من 
ا.

ً
األحاسيس يجب أن تنفر منه األخالق أيض

 لحظة 
ّ
عــنــد رؤيـــة طــفــل يسقط فــي بــئــر، فـــإن

ــي، حـــيـــث ســـكـــاكـــن حـــــاّدة  ــلــ ــداخــ الـــتـــجـــّمـــد الــ
 على وجــود »برعم 

ٌ
 بالنفس، هــي دلــيــل

ّ
تحز

 
ّ

ــل كــل فــضــيــلــة«، كــمــا يــســّمــيــه مــيــنــغــزي، داخــ
 البشر 

ّ
إنسان. وهذه اللحظة املشتركة بن كل

تؤّكد على الطبيعة البشرية الخّيرة مبدئًيا.

أحاديث السجن

اليوم  من  بداية  يُقام  الذي  التونسي،  للكتاب  الوطني  المعرض  إطار  ضمن 
الجاري،  الشهر  من   27 حتى  ويستمر  العاصمة  تونس  في  الثقافة«  »مدينة  في 
سمير بن علي  م ندوة حول واقع النشر في تونس يشارك فيها كّل من:  ُتنظَّ
)دار عليسة(، وبالل مسعودي  الرزاق  )دار ورقة(، ورياض بن عبد  المسعودي 

)دار ميارة(.

تنّظم »مؤّسسة غرامشي« في روما مؤتمرًا علميًا بعنوان العنف والديمقرطية: 
التاسعة  إستراتيجيات اإلرهاب في إيطاليا بين عامي 1969 و1974 ينطلق في 
من صباح اليوم، بمشاركة باحثين في التاريخ السياسي من إيطاليا، مثل: فرانشسكو 

بينينو، ولوكريسا كومينيلي، وميركو دوندي، وأنجيلو فينتروني.

»مكتبة  تنّظمها  مكثّفة  دورة  عنوان  المخطوط  العربي  الكتاب  إلى  مدخل 
قطر الوطنية« عند الثانية عشرة من ظهر اإلثنين المقبل. تتناول المحاضرات التي 
محمود زكي وريغوال فورستر قضايا تأسيسية في موضوع  الباحثان  يقّدمها 
التأليف  من  بدايًة  والنّص  المخطوط  وحياة  اإلسالمّي،  ـ  العربّي  المعرفّي  التراث 

وميالد العمل، وصوًال إلى إبرازه وعالقاته بغيره من النصوص.

بداية من السابعة من مساء اليوم، يقيم معهد العالم العربي في باريس ندوة 
جيزيل  الفرنسية  التونسية  النسوية  والناشطة  الكاتبة  تجربة  تتناول  استعادية 
حوارات  يجمع  كتاب  تقديم  الندوة  خالل  يجري  الصورة(.   ،2020-1927( حليمي 
معها أعّده اإلعالمي آنيك كوجان بعنوان حريّة شرسة وصدر عن دار »غراسيه«.

بانكوري سينها

ورقٌة خضراء
 بنافذة

ٌ
رفة

ُ
غ

 شجرٍة،
ُ
ظهُر منها ورقة

َ
ت

جِن، رى من داِخِل السِّ
ُ
ت

من غرفِة اإلدارة،
 شجرٍة خضراَء

ُ
ورقة

ــلــَمــِة 
ُّ
ــاٍت مـــتـــواصـــلـــٍة مـــن الــظ ــاعــ بـــعـــَد ســ

طِبقة،
ُ
امل

،
َ
َجزون

َ
حت

ُ
 يتجّمُع املهاجرون امل

ُ
حيث

لإجابِة عن األسئلة،
في جلسٍة إعالمّية.

■ ■ ■

معاني االحتماالت
،
ً
 قتٍل كاملة

َ
قد ترتكُب جريمة

جاورة،
ُ
جارتي في الزنزانِة امل

ها محكوٌم بعامن
َ
قالْت إن شقيق

لقتِلِه شخصًا ما،
عامن فقط،

أّما هي
 إلى اإِلصالِحّية،

ً
فكانت ذاهبة
اإِلصالِحّية،

ة املشتهاة،
ّ
تلك الجن

في أحاديِث الّسجن،
في شماِل واليِة نيويورك.

■ ■ ■

السجناُء العاديّون
أولئِك الذين تعاطوا املخّدراِت،

 والــــــــــذيــــــــــن ُهـــــــــــّربـــــــــــْت مـــــــــــــخـــــــــــــّدراٌت فـــي 
أجسادهم،

طن، تَورِّ
ُ
 األشخاَص امل

َ
هم يعرفون

ّ
لكن

هريب.
ّ
 الت

َّ
 خط

َ
يعرفون

ساَء العصابات.
ُ
 رؤ

َ
يعرفون

 أولئك األشخاَص،
َ
ون

ُ
يعرف

َحد.
َ
 عليِهم أ

ُ
 ال َيقِبض

َ
الذين
■ ■ ■

 املوسيقى،
َ
من

 الّصوِت،
َ
من

 اآلن،
ُ

من شيٍء ما يحُصل
 الكلمات،

ُّ
ْت كل

َ
ِشل

َ
بعد أن ف

ل،
َ
 الَبل

َ
من

ة،
َ
تساِقط

ُ
 األوراِق امل

َ
من

من حضوٍر غامٍر،
من محادثٍة عميقة.

■ ■ ■

التفكير في أفريقيا العتيقة 
 
َ
 املــجــاعــة، عــنــدمــا كــانــوا يطالبون

ِّ
ــز فــي ِعـ

باإلغاثة،
 الجنوُد،

ُ
وعندما مشى األطفال

 الله 
ّ

ُم إال
َ
 التي ال يعل

َ
 البنادق

َ
حاملن

؛
ً
 أو حديثة

ً
ْت قديمة

َ
إذا ما كان

وَمِن الذي َسَحَب ِزناَدُهم،
من الذي أعطى األوامَر؟

 الــفــيــديــو تنتهي 
ُ
ــة ــ ـ

َ
ــِرط ــ لــطــاملــا كـــانـــْت أشـ

بُجنِديٍّ يمشي، 
ِفيِف،

َ
ِر الخ

َ
ط

َ
 الهواُء بامل

ُّ
ل

َ
يبت

)ترجمة: عماد األحمد(

جن  َهْمَهماُت الِسّ
 جـــــــــدًا ألشــــــخــــــاٍص 

ٌ
ــة ــ ــتــ ــ ــافــ ــ أصــــــــــــــــواٌت خــ

يتهاَمُسون، 
ة محاولِة هروب، ليَس هناَك أيَّ

جن، لم ينَهْر أيُّ جداٍر من ُجدراِن السِّ
مجّرُد همهماٍت

همهماٍت خبيثٍة للغاية، 
 الــتــي لم 

َ
ــحــامــن

ُ
ــاِم هــواتــف امل ــ  أرقـ

َ
حـــول

،
ً
َيُرّدوا عليها مثال

 املشاهير،
َ
حاِمن

ُ
أو امل

 األغنياَء،
َ
لون

ّ
الذين ُيمث

أو املحامن النافذين.
■ ■ ■

استخداُم أسلوبَِك لَقتِلَك
ــِح بــالــحــقــاِئــِق  ــريـ ــوِح الـــصـ ــبــ ــوُب الــ ــلــ أســ

الفاِضَحة،
وراِت من األحجار الكريمة، 

ُّ
في َبل

ولة،
ُ
صق

َ
غيِر امل

وراِت الخام،
ُّ
البل

ات.
ّ
غير املفصولة عن الِفِلز

■ ■ ■

الَغَضُب في َحْلِقك
قد تشعُر به اآلن،

ينتِصُب أماَمك،
 هذه الصحراء املديدة،

ّ
ُمحاَصرًا بكل

 للوصوِل إليه، 
ُ

ق وَّ
َ

ش
َ
ت

َ
ت

بلٍة،
ُ
وأخِذ ق

 ال أحَد هنا،
ْ
ولكن

ى على ُبعِد أمياٍل.
ّ
حت

■ ■ ■

الكتابُة بِصوِت الَمَطر
... قيِّ

ّ
ِر الن

َ
ط

َ
صوُت امل

هلِوُس أفريقيا،
ُ
ملاذا ت

مِطُر هنا وَحسب؟
ُ
ملاذا ال ت

مهما حصل
 أفريقيا

ُ
تبقى صرخة

.
ً
ة

َ
 األكثَر عراق

َ
الصرخة

■ ■ ■

لغة المطر
 الّصمِت،

َ
من

والبوح،
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عودة فلسطين إلى أهلها هي التغيير الذي أنتظره

وقفة
عبد القادر بن الحاج نصرمع

الرواية  يكتب   .1946 مواليد  من  تونسي  كاتب 
من  التلفزيونية.  والــدرامــا  واملسرحية  والقصة 
روايــاتــه: »الــّزيــتــون ال يــمــوت« )1969(، و»اإلثـــم« 
و»أحـــزان   ،)2010( ــاردو«  بــ و»مملكة   ،)1996(
مجموعاته  ومــن   .)2019( الثانّية«  الجمهورّية 
الحفيانة« )1980(، و»حكايا  القصصّية: »أوالد 

باريس« )2017(.

بطاقة

عبد القادر بن الحاج نصر

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

وكـــاتـــبـــة  شــــاعــــرة   Pankhuri Sinha
الــعــديــد  لــهــا  ــيــد 1975.  هــنــدّيــة مـــن مــوال
كما  بالهندية،  الشعرية  املجموعات  من 
باللغة  مــجــمــوعــتــن شــعــرّيــتــن  نـــشـــَرْت 
 )2013( السجن«  »أحــاديــث  اإلنكليزية: 
وكالهما   ،)2014( ســوزانــا«  و»عزيزتي 
لدى »منشورات إكسليبريز« في  صدر 
حدة. حائزة »جائزة غيرجا 

ّ
املت الواليات 

للشعر  املرموقة  الهندية  ماتور«  كومار 
إلـــى عــّدة  ــرجــمــت قــصــائــدهــا 

ُ
ت  .)1995(

لــغــات هــنــديــة مــثــل الــبــنــغــالــيــة واملــاراثــيــة، 
خرى كاإلسبانية والصربية 

ُ
وإلى لغات أ

ــيــــة والــــتــــركــــيــــة والـــتـــشـــيـــكـــيـــة  ــ ــال ــبــ ــيــ ــنــ ــ وال
للتوقيف  الشاعرة  تعرضت  والرومانية. 
ــــرة  ــات املـــتـــحـــدة مــــن قـــبـــل دائـ ــ ــــواليـ فــــي الـ
الــهــجــرة، والــقــصــائــد املــتــرجــمــة هــنــا من 
وحي  تجربة السجن التي سجلتها في 

مجموعة »أحاديث السجن«. 

بطاقة

بانكوري سينها

)Getty( 1922 ،رسم لمينغزي من كتاب حول الفكر الصيني إلدوارد ويرنر


