
األدبــي  بالنقد  وأشتغل  املسرحيات  وأكــتــُب 
ني 

ّ
واالجتماعي، وأحّرر مجالت وكتبًا. ولكن

يبدأ  لو  ى 
ّ
وأتمن أّواًل وقبل كل شــيء شاعر، 

 The Missing »القارئ بكتاِب »الضلع املفقود
ل 

ّ
يمث والــــذي  اإلنــكــلــيــزيــة  باللغة  املــتــاح   Rib

 ومتطّورًا ألعمالي الشعرية.
ً
كتابًا شامال

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه األيام؟
ـــُمـــرُّ الــهــنــُد الـــيـــوم، مــثــل الــعــديــد مــن الــبــلــدان 

َ
ت

خرى، بفترٍة مظلمٍة في تاريخها الحديث 
ُ
األ

مع صعود القومية الهندوسية التي تحاول 
 ُحكٍم 

َ
تدمير النسيج العلماني لألّمة وفرض

اســـتـــبـــدادّي ال يــحــتــرُم الـــِقـــَيـــَم الــديــمــقــراطــيــة. 
ويجري  للهجوم،  يات 

ّ
األقل طوائف  تتعّرض 

الطعن في الدستور حتى. أنا لست »شاعرا 
ســيــاســًيــا« باملعنى الــتــقــلــيــدي، ألنــنــي أكــتــُب 
قـــصـــائـــد حـــــول مــجــمــوعــة مــــن املـــوضـــوعـــات 
واملعضالت  والحب  الطبيعة  بني  ما  تتنّوع 
الوجودية، ولكن ال يمكن اليوم على ما يبدو 
السياسة  بمنأى عن  أن يعيش  ألي شخص 
تــمــامــًا، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع فــلــســطــني، حتى 
لــو أردنـــا ذلـــك. أّمـــا مــصــدر القلق اآلخـــر فهو 
يتمّكن  حتى  فقط،  للبيئة  منَهُج 

ُ
امل التدميُر 

 
ٌ

 مـــن الـــنـــاس مـــن جــنــي األربــــــاح. أنـــا قــلــق
ٌ
ـــة

ّ
ــل ِقـ

لــلــغــايــة عــلــى األجـــيـــال الــقــادمــة بــشــأن هذين 

فـــأّي عــالــم أو بلد سنترك لألجيال  األمــريــن: 
مهم عاملًا أسوأ بكثير من 

ّ
القادمة؟ سوف نسل
ناه.

ْ
العالم الذي َوِرث

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

ــُع الــهــنــُد بــتــقــلــيــٍد عـــريـــٍق مـــن الــتــعــايــش 
ّ
تــتــمــت

املتسامح مع التساؤالت الفكرّية واألخالقّية. 
ع ثـــقـــافـــاتـــنـــا  ــوُّ ــنــ ــتــ ــاحــــني لــ ــرتــ ــــا مــ

ّ
لــــطــــاملــــا كــــن

ــع الــهــنــُد أيــضــًا 
ّ
وديــانــاتــنــا ولــغــاتــنــا. وتــتــمــت

والــفــنــون.  اآلداب  فــي  عــريــق وراســــخ  بتقليد 
ولــكــنــنــا ال نــــزال كــشــعــٍب ُمــنــقــســمــني بحسب 
أيضًا  أبوّيون  أننا  كما  والطبقات.  الطوائف 
املشاكل تتعّرض  هــذه   كل 

ّ
أن الرغم من  على 

لــة واملــنــاقــشــة والـــتـــحـــّدي من  الـــيـــوم لــلــمــســاء
قــبــل الــضــحــايــا. إنــنــا بــحــاجــة إلـــى اســتــعــادة 
مجتمع  نحو  والسعي  دية  للتعدُّ احترامنا 

أكثر حرية ومساواة.

■ إذا كــنــت ســتــبــدأ مـــن جـــديـــد، فــمــا املـــســـار الـــذي 
ستختاره في الحياة وما هي الخيارات األخرى التي 

ستختارها؟
لم يكن الشعر خياري، بل قدري. ولو أتيحت 
لي فرصة البداية من جديد فسأكون شاعرًا 
دًا. لست مــتــأّكــدًا مــن أنــنــي ســأتــزّوج أو  مــجــدَّ
ــااًل: فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن األطـــفـــال  ــفــ أنـــجـــب أطــ
حــــول املــــرء لــيــحــّبــهــم ويــخــدمــهــم. ال أريــــد أن 
أكــــون شــخــصــيــة عـــاّمـــة وقـــد أصــبــحــُت هــكــذا 
ــل فــي  ــ

ّ
ــدخ ــــذت أتــ عــــن غـــيـــر قـــصـــد، عـــنـــدمـــا أخــ

الــقــضــايــا الـــعـــامـــة، وأشـــــــارك فـــي الــنــقــاشــات 
الحيوية الدائرة، وأكتُب مقاالٍت عن القضايا 
 لي فسأعيش بالقرب 

َ
ّيض

ُ
االجتماعية. ولو ق

من الطبيعة، وقد ال أعيش في املدينة حيث 
أعيش اليوم.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــــة  ــــن الــــرحــــمــــة والــــتــــســــامــــح والــــحــــرّي ــد مـ ــزيــ مــ
ــاواة، وأن نــعــيــش فـــي عــالــم أقـــل ظلمًا  واملــــســ

وجشعًا واستغالاًل وسيطرة على الضعفاء.

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

هــذا ســؤال صعب ألنني أحــّب يسوع والنبي 
محمد وبوذا الذين دافعوا جميعًا عن الرحمة 
غاندي  ولكن  والتضحية،  والــســالم  واألخـــوة 
تل غاندي برصاِص 

ُ
تاريخيًا أقرب إلّي. لقد ق

الحالّيني عندما  الهند   حّكام 
َ
ُيشبهون أنــاٍس 

ــح 
َ
ــت

ُ
كـــنـــُت فـــي الــثــانــيــة مـــن عـــمـــري، لـــذلـــك لـــم ت

لــي الــفــرصــة لــرؤيــتــه. مــــارس غــانــدي تعاليَم 

نيودلهي ـ العربي الجديد

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

الــهــنــٌد بــلــٌد مــتــعــّدُد الــلــغــات، فــيــه 24 
لــغــة رســمــيــة وأكـــثـــر مـــن 600 لــغــة مــنــطــوقــة. 
ــزال حــّيــًا في  لــديــنــا تــقــلــيــٌد شــفــهــّي قــــوّي ال يــ
بعض اللغات القبلّية. يمّر األدب في اللغات 
ر. ولكن  التطوُّ املختلفة بمراحل مختلفة من 
رًا مثل لغتي، قد  اللغات تطوُّ األدب في أكثر 
والواقعية  الرومانسية  بمراحل  بالفعل  مــّر 
والــحــداثــة، وهـــو الــيــوم فــي مــرحــلــة يمكن أن 
ق عليها ما بعد الحداثة باملعنى الشرقي. 

َ
ُيطل

الذين  )األشــخــاص  والــدالــيــت  النساء  ظهرت 
»الدنيا«(  بالطبقات  ُيسّمى  ما  إلى  ينتمون 
والــجــمــاعــات الــجــنــســيــة املــخــتــلــفــة بـــقـــّوة في 
في  أيضًا  مــا ينعكس  الثقافي، وهــو  املشهد 
هناك  الخصوص.  وجــه  على  والشعر  األدب 
 تقترُب من الكتابة بطرق جديدة 

ٌ
 قوية

ٌ
طليعة

ــاب 
ّ
ــا الــعــديــد مــن الــكــت

ً
وجـــذريـــة، تــشــمــل أيــض

الذين يكتبون باللغة اإلنكليزية.
لك  كتاب  وبــأي  لقارئ جديد،  تقّدم عملك  ■ كيف 

تنصحه أن يبدأ؟
أكتُب الشعَر لألطفاِل والكباِر، وأكتُب قصصًا 
ــذه األيــــــــام(،  ــ ــدة هــ ــديــ ــجــ ــيـــرة )فـــتـــنـــتـــي الــ قـــصـ

نعك
ْ
ق

ُ
لكنك تحتاجني كي أ

بأنك سوف تستمّر.
 ■ ■ ■

فاصلة منقوطة
ُت ِفراشَي ما بني

ّ
بَسط

ِع واالستمرار
ْ
ط

َ
الق

من األفضل أن تحتفظ بمسافة
حتى عن أولئك القريبني:

يجعلهم باملجان، وأنَت أيضًا.
 ■ ■ ■

أقواس
أمنع بعض األفكار املتحمسة من االندفاع،

أحتويها مثل يدين مغلقتني
َ برّمته. ْ

وإال ستلتهم املت
»هذا يكفي«، هي رسالتي.

 الحديث
َ

كما يتجاذب عاشقان أطراف
على جانبّي السياج
أقف بينهما كما لو

أنني لسُت حاضرًا، مع ذلك أنا ثاقب البصر..
 ■ ■ ■

عالمة استفهام
أنا الطفل الذي يقف

في غرفة الصف.
 إجاباتك إلى معضالت،

ُ
حّول

ُ
أ

ويقينّياتك إلى شكوك
أنا حاضٌر هنا حتى لو

، مزهوًا،
َ

غضضَت الطْرف

ك. ساتشيداناندان

تقف هذه الزاوية، مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة حول انشغاالته اإلبداعية 
وجديد إنتاجه وبعض ما يوّد مشاطرته مع القارئ العربي. »تَُمرُّ الهنُد بفترٍة مظلمٍة 

النسيج  التي تحاول تدمير  القومية الهندوسية  تاريخها الحديث مع صعود  في 
العلماني لألّمة وفرَض ُحكٍم استبدادّي«، يقول الشاعر الهندي لـ »العربي الجديد«

كما يتجاذب عاشقان أطراَف الحديث على جانبّي السياج

لغتي هي الكون 
الذي ولدُت فيه

أنا قلٌق على األجيال 
القادمة؛ أّي عالم أو بلد 

سنترك لهم؟

ُقتل غاندي برصاِص 
أناٍس يُشبهوَن حّكام 

الهند الحاليّين

والية  في   K. Satchidanandan ــد  ُول
ويعيش   1946 عــام  الهند  في  كيراال 
شعراء  أبرز  من  ويعتبر  نيودلهي،  في 
نشر  ــيــوم.  ال الهند  ومثقفي  ــّقــاد  ون
األم،  بلغته  شــعــريــة  مجموعة   24
الــمــااليــاالمــيــة، وتــشــمــل الــقــصــائــد 
 37 إلى  باإلضافة  والمجّمعة  المختارة 
مجموعة مترجمة إلى عّدة لغات إلى 
الرئيسية.  الهندية  اللغات  جميع  جانب 
المجموعة  فهو  أعماله  أحــدث  أّمــا 
الشعرية »منزٌل يُدعى الحزن«، و»الطيور 

تالحقني«، و»ربيع صغير«. 

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

كان حافظ إبراهيم غاضبًا من اتهام اللغة العربية بالعجز عن مواكبة العصر، 
الــدر كامن/ فهل  البحر في أحشائه  »أنــا  فيها  يقول  التي  حني كتب قصيدته 
سألوا الغّواص عن صدفاتي؟«. ولكننا ال نعلم فيما إذا كان يعرف أنه بقدر ما 
تبدو املعادلة سهلة في التأليف الشعري، فقد نلقى كثيرًا من الصعوبات حني 

ننزل إلى أرض الواقع، أو نغوص إلى أعماق البحر. 
 تحّديات العامية، بل العاميات، 

ً
وحتى اليوم ال تزال التحديات محرجة. منها مثال

وهي لهجات تنحدر في معظم ألفاظها من معجم الفصيح، ولكنها ترفض نحوه 
عر الذي قّدم أسماء اشتهرت 

ِّ
ه. وال يقتصر األمر على الش

ّ
وصرفه وإعرابه كل

في العالم العربي مثل بيرم التونسي وصالح جاهني وفؤاد حداد وعبد الرحمن 
الــنــواب، بل تجاوز ذلــك إلــى القصة  ر 

ّ
األبــنــودي والرحابنة وطــالل حيدر ومظف

والرواية، ففي قصة يوسف إدريس »جمهورية فرحات« ال نقرأ حوارًا بني الراوي 
الذي يتحدث بالفصحى، والصول فرحات الذي يتحدث بالعامية وحسب، بل 
 في 

ً
نقرأ حوارًا ضمنيًا بني الفصحى والعامية: ترى هل يمكن أن نجد معادال

الفصحى للتعبير عن الحالة النفسية أو الفكرية لشخصية الصول؟
وثاني تلك التحديات هو املعجم العربي نفسه، فال يزال املعجم الرسمي يحّرم 
أو يحظر دخول املفردات أو املصطلحات الجديدة إليه. وال تزال آليات االستقبال 
أو الرفض التي تتخذها اللغة غامضة أو تحتاج للمزيد من البحث والدراسة، فقد 
تستقبل اللغة العربية هذا املصطلح األجنبي وتحتضنه فيغدو جزءًا من بنيتها 
ومن حياتها، وتنبذ ذلك املصطلح األجنبي وتدير ظهرها له. فالسيارة والطائرة 
عــلــى أصولها  وتغلبت  الــعــربــيــة  مــن  اشــتــقــت  والــقــطــار مصطلحات  والـــدراجـــة 
واإلنترنت  والــراديــو  التلفزيون  ظــل  بينما  املعنى،  تقابل  الــتــي  الــدالــة  األجنبية 
متفّوقني على املصطلحات التي حاول اللغويون أو املعجميون ابتكار معادالت 
لها دون جــدوى. وفيما استمر الفيروس يفتك بنا دون أن نتمكن من ابتكار 
لــه، أو نعثر على لقاح أو عــالج مناسب ونهائي، عثرنا على مفردة  اســم آخــر 
الجراثيم العربية، كبديل عن البكتيريا، وبجانبها عشرات األدوية غير املعّربة. 

كالطغيان  أخــرى  بمفردات  استبدالها  العربية  استطاعت  فقد  الدكتاتورية  أما 
ص منها في 

ّ
رد في القاموس فقط، بينما عجزت عن التخل

َ
واالستبداد وحكم الف

خرى هجومًا لغويًا جديدًا يستهدف التغيير 
ُ
الواقع، بل إننا نشهد بني فترة وأ

 من االنتخابات التي 
ً
في هذا املضمار، فيعيد املستبّدون استخدام البيعة بدال

أدخلها أحمد فارس الشدياق منذ القرن التاسع عشر إلى مفردات اللغة العربية، 
ت الديمقراطية صامدة في القاموس، ال تتغّير وال تتبّدل، وال تستطيع 

ّ
فيما ظل

العربية. وربما  الثورات واالنتفاضات  أن تحل محلها في رأس مطالب  مفردة 
كانت املفردة األكثر حضورًا في الكتابة السياسية العربية، ولكنها عجزت حتى 

يومنا هذا عن االستقرار في املجتمعات العربية. 
الالفت أن بعض القواميس التي دخلت على نظام »وورد« ترفض قبول بعض 
»الالمعقولية«،  تكتب  حني  لتحذيرك  أحمر  خطًا  فتضع  الجديدة  االشتقاقات 
على الرغم من أن هذا االشتقاق يعتبر من أشد الصفات التصاقًا بالواقع العربي 

املعاصر.
من الصعب أن تلوم البحر إذا كان الغواص يخشى السباحة.

)روائي من سورية(  

أنا البحر

كاتب من العالم

فعاليات

 الــثــالثــة وتـــطـــّور تــدريــجــيــًا، وأخــطــأ 
َ
ــمــني

ّ
ــعــل

ُ
امل

أحــيــانــًا وكـــان ُيــصــّحــُح نــفــَســُه بــاســتــمــرار كما 
 جــمــيــُع الــبــشــر: لــذلــك يــبــدو أنـــه نــمــوذٌج 

ُ
يــفــعــل

البشر  مــن قبل  إلــيــه  الــوصــول  ملموٌس يمكن 
 مَعُه.

ُ
ُسه والحديث

َ
العادّيني أمثالي، يمكنني مل

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

األصولية والدوغمائية التي تمارسها جميع 
أنواع األيديولوجيات بما فيها األديان التي 
ـــَحـــْت بــاتــجــاه 

َ
فــقــدت جــوهــرهــا األخـــالقـــي ون

الــتــســيــيــس، إضــافــة إلـــى الــضــجــيــج واإلثــــارة 
اب 

ّ
 صوَت الكت

ُ
غِرق

ُ
في وسائل اإلعالم التي ت

التي  والسرعة  لتخنقه،  القاع  إلــى  الضعيف 
نشوة عصر  إنها  كونديرا  ميالن  عنها  قــال 

التكنولوجيا الجديد.

الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■
قضية بذاتها؟

الحّب، الحرّية، الحواُر مع النفس ومع اآلخرين 
اليوم  اهتماماتي  أّمــا  والكون.  الطبيعة  ومع 
فتنصبُّ على القومية األنانية التي تقود إلى 

مثل ريش الطاووس.
 ■ ■ ■

عالمة تعجب
هناك عواطف ال ريَب فيها

بالكاِد يمكن أن تحملها الكلمات
هناك أعاجيب ال ريب فيها

تعجز الِعباراُت عن تفسيرها:
أنا في ذلك املكان.

 ■ ■ ■

مسافة
لكن بالنسبة إلّي، كان يمكن أن تتداخل الكلمات

وتلتصق املعاني بعضها باآلخر
.
ً
فتجعل اللغة مبهمة

 الناَس حيث يجب أن يتوقفوا؛
ُ

ْوقف
ُ
أ

وأترك الضوَء يتخلل الكتابة.
إنها املكان املخصص لجلوس القارئ،

قرات،
َ
بني الكلمات والجمل والف

كي يتأمل ويفّسر:
إنها فارغة لكنها موحية.

 ■ ■ ■

نقطة
 لعْسر التنفس:

ٌ
حّبة

خذ نفسًا، ثم تابع.
)ترجمة: أحمد م. أحمد(  

ــة مجموعة مــن الــنــاس كآخر  »األخـــرنـــة- رؤيـ
ا: ِعــرق اآلخــر، ديــن اآلخــر، قومية 

ّ
مختلف عن

اآلخـــــــر..« والـــكـــراهـــيـــة والــــحــــرب. اإلمــبــريــالــيــة 
 مــن أشــكــال العنف 

ً
ــعــدُّ شــكــال

ُ
والــعــوملــة الــتــي ت

ــذي يــــدّمــــر الــــهــــويــــات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــلـــغـــات  ــ ــ الـ
ــدم املــــســــاواة،  ــم عــلــى قــ والـــنـــقـــاشـــات بـــني األمـــ
 
ُ
ــا تــفــعــلــه الـــــــــدول. الـــرغـــبـــة ويـــســـيـــطـــُر عـــلـــى مــ

نِتُج الفقَر 
ُ
املتزايدة في الثروة والسلطة التي ت

 األديـــــاِن شيئًا 
ُ

ل ــوُّ ـــحـ
َ
واملــعــانــاة لــألغــلــبــيــة، وت

فشيئًا إلى أدواٍت للكراهيِة والعنِف بداًل من 
 األنبياء.

ُّ
املحبة التي دعا إليها كل

إلــى أي درجــة  املــتــرجــمــون،  الــعــاملــي يكتبه  ■ األدب 
ــة كــتــبــك  ــ ــــى أي درجــ ــ ــــذه املـــقـــولـــة وإل تــــوافــــق عـــلـــى هـ

املترجمون؟
 ُمجّرَد مبالغٍة جميلة. 

ُ
ربما كانْت هذه العبارة

 بعضًا من أفضل 
َ

صحيٌح أننا لم نكن لنعرف
 
َ
ــاب فــي الــعــالــم لــو لــم يــجــدوا مترجمني

ّ
الــكــت

 هذه 
َّ
ها، ولكن

ُ
جّيدين إلى اللغاِت التي نعرف

كتَب في املقاِم األول 
ُ
األعمال كان ينبغي أن ت

ــرَجــَم الحــقــًا. لــذا فــإن األدب العاملي نتاٌج 
َ
ــت

ُ
لــت

جّيدين.   
َ
ومترِجمني عظماَء  اٍب 

ّ
لكت مشترٌك 

وربما  للجسور  حقيقّيون   
ٌ
بــنــاة  

ُ
املترجمون

العنصر  بنيامني،  والــتــر  قــال  كما  يــكــونــون، 
 على إعــادة بناِء بابل باكتشاف 

ُ
الــذي يعمل

ـــهـــا الــبــشــُر يــومــًا 
َ
الــلــغــة املــشــتــركــة الـــتـــي عـــَرف

ــا مــمــتٌّ لــجــمــيــع املــتــرجــمــني -  ـــَســـوهـــا. أنـ
َ
ثـــم ن

ــرِجــمــي للغة اإلنــكــلــيــزيــة الــذي 
َ
ُمــت بــمــن فيهم 

تــصــادف أنــه أنـــا، لنقِل قصائدي إلــى أجـــواَء 
ها للقّراء الذين قد ال 

َ
خرى، وإتاحت

ُ
وبيئاٍت أ

 
ُّ

ألتقي بهم يومًا. ولكنني في النهاية سأظل
ال  التي  املاالياالمية  الصغيرة،  بلغتي  كاتبًا 

 مليون شخص.
َ
ُمها أكثُر من أربعني

ّ
يتكل

■ كيف تصف عالقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
لــغــتــي هـــي الـــكـــون الـــــذي ولــــــدُت فـــيـــه، والــــذي 
تــشــّكــلــْت فــيــه تــصــّوراتــي عــن الــعــالــم والــحــيــاة 
على نحو ال مفر منه. لغتي مالذي في الحزن 
ي 

ّ
ورفيقي في الفرح، ولغتي هي التي تعّبُر عن

في َصحوي وجنوني. وال وجود لي بدونها.

إطاللة
تصويب

باسم النبريص

حتى  نكتب  العمر.  ربيع  تالشى 
ال نــضــطــّر إلــــى مـــواجـــهـــة صــالة 
الــــغــــروب. كــتــابــة ال تـــعـــّوض عن 
تم تجنيسه  الذي  الفاشي  العنف 
وحمايته، عربيًا، في حالة ال تزال 

تكابر وتعافر.
ــًا هــو  ــ ــعـ ــ ــــي نـــنـــســـى واقـ ــب، كـ ــتـ نـــكـ
ــئـــر بــــال ظــــالل،  ــة داخـــــــل بـ ــيـ أحـــجـ
ولــكــن عــتــمــة. نــكــتــب فـــي عــالــم ال 
تــمــثــل فــيــه الــكــتــابــة ســـوى صــوت 
نكتب،  القطيع.  املفرد بني  كاتبها 
ألننا تعّودنا أن نكتب، وال نعرف 

هوايات أو رياضات أخرى. 
ــتـــب ألنــــنــــا نـــمـــتـــلـــك تــــجــــارب،  ــكـ نـ
ومن  مسبوقة،  غير  أو  مسبوقة 
األفضل لنا أن نمنع بعضها من 
نكتب ألن  النسيان.  في  السقوط 
بينما  كاتبها،  طيف  هــي  الكتابة 
العالم من حولنا يمثل دور الشبح 
العمالق. وهو يعمل في هذا الدور 
بشكل جيد بما فيه الكفاية، كونه 
الــذيــن قــد يكون  مليئًا بــاألشــبــاح 
، ومن الجيد دائًما 

ً
بعضهم جميال

رؤية أشباح جميلة.
ــا فـــــي لــهــيــب  ــيـ ــتـــب ألنــــنــــا نـــحـ ــكـ نـ
ــل دكــتــاتــوريــة  ــاتـــوريـــات، وكــ ــتـ دكـ
الواضح  ومــن  لالشمئزاز.  مثيرة 
نكتب،  أن  نريد  ألننا  نكتب،  أننا 
فنرثي أزمنتنا البائسة، وبشَرها 
املعذبني. ذلك أن كل كتابة هي رثاء. 
للغائب،  اســتــدعــاء  كــل كتابة هــي 

وربما استدعاء الغيب أيضًا.
كما نكتب ضد السوق ومعنويات 
الــقــرش، ضــد املضاربني  أســمــاك 
ــدو  ــ ــعـ ــ ــث الـ ــ ــيـ ــ والــــــســــــمــــــاســــــرة. حـ
األيـــديـــولـــوجـــي الــوحــيــد هـــو رأس 

املال.
وكل هذا التعب ملاذا؟ ألننا، لسبب 
مــا، أو صدفة مــا، وعينا فوجدنا 
أنفسنا أقل سوءًا في الكتابة من 

غيرها. هذا هو!
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

د الحروف يتأمل في اللغة حتى السابع والعشرين من شباط/ فبراير المقبل، يتواصل معرض قل لي ماذا ترى منضِّ
للفنانة اليابانية آيا كواتو في غاليري بيير إيف كاير بباريس والذي افتتح في العشرين 
من الشهر الجاري. يتضّمن المعرض أعماًال تجريدية تمزج مشهد التطّورات العلمية 

في علم األعصاب مع تقاليد النسيج الياباني.

كروا  سان  الثقافي  المركز  في  افتتح  الذي  المعرض  عنوان  ناعم  بترولي  أزرق 
الجاري ويتواصل حتى نهايته،  الشهر  بداية  العاصمة  العتيقة في تونس  بالمدينة 
فنانًا  وثالثين  خمسة  بمشاركة  التشكيلية،  للفنون  التونسية  الرابطة  من  بتنظيم 

منهم: كامل عبد اهلل، ومبروك الكامل، وإلهام السباعي )اللوحة(، وريم عياري.

األخرى  الكواكب  في  الحياة  عن  والبحث  األرض  على  القاسية  البيئات  دراسة 
عنوان محاضرة، جيمس ليونغ، أستاذ الجيوكيمياء والفلك بجامعة كولومبيا التي 
سيقدمها افتراضيًا على منصة ميكروسوفت تيم بدعوة من المدينة التعليمية 
عن  البحث  تاريخ  وتتناول  المقبل،  الثالثاء  مساء  من  الخامسة  عند  الدوحة،  في 

عالمات للحياة خارج كوكب األرض، وأحدث الدراسات عن إمكانية العيش خارجه.

ُتعرض  المصري،  للمسرح  القومي  المهرجان  من  عشرة  الثالثة  الــدورة  ضمن 
مسرحية  بالقاهرة  العرائس  مسرح  في  الجمعة  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند 
فيودور  الروسي  الكاتب  رواية  عن  المقتبس  وهبة  عمرو  لـ  كارامازوف  اإلخوة 

دويستوفيسكي.  يؤّدي العمل: أحمد أسامة، ومحمد يسري، وفيروز العطار.
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ك. ساتشيداناندان

لصدفٍة ما

من قراءة في 
مهرجان مديين 
في كولومبيا 
)سارا مارين(

ك. ساتشيداناندان

عنوان
أنا تعريف ما سوف يأتي؛

سّميني النبوءة أيضًا.
ُ
يمكنك أن ت

 عن التغاُيِر
ُّ

ومعناَي ال يكف
وكأنكم تقرؤون ما سوف يأتي بعدي:

، والتاريخ،
ُ

ُه املستقبل
َ
املاضي الذي صاغ

واملاهّية التي تجّسدْت بالحلم.
 ■ ■ ■

َمْتن
،

ُ
أكتب نفسي، وأحذف

عيُد الكتابة،
ُ
وأصّحُح، وأ

لدي َمطالُع عديدة،
وقراءات عديدة.

اقرأني من الهوامش،
من األسفل لألعلى،

ومن النهاية إلى البداية.
أنا املاء، وأنَت اإلناء.

 ■ ■ ■

تسطير تحت الكلمات
أنا ال أثق بانتباهك.
- يمكنك التفّوق عليَّ

ًا تحت الكلمات.
ّ
ر خط

ّ
بأن تسط

 ■ ■ ■

فاصلة
يمكنك االستمرار دون وجودي.

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


