
في تونس جــاء في حــدوده الدنيا لنكتشف 
أن البالد تعاني - إضافة إلــى اهــتــراء بناها 
التحتية - من افتقاد أفق تكنولوجي هو أحد 

أعمدة بناء مستقبلها.
ــــالل جــهــاز  ــة، مــــن خـ ــ ــدولـ ــ مــــن املــــعــــروف أن الـ
األساسي  الفاعل  هي  أساسًا،  الثقافة  وزارة 
ــو مــوقــع  فـــي تــحــريــك الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة، وهــ
ــاره خــــصــــوصــــًا بــعــد  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلــــى احـ حــــرصــــت عــ
الــتــي  ــــات 2011(  ــدايـ ــ )بـ »الـــــثـــــورة«  مــنــعــطــف 
املركزية قبل  لهذه  قــوّي  اهتزاز  كانت لحظة 
أن  أن تنجح في استرجاعها تدريجيًا، غير 
ضربة 2020 كانت أشــّد على مــا يــبــدو، ففي 
ــًا الـــوســـيـــط الـــرئـــيـــســـي بــن  حــــن نـــجـــح دائــــمــ
مــتــطــلــبــات الــحــكــومــة ومــطــالــب املــثــقــفــن، أي 
وزير الثقافة، في إيجاد معادلة لإلبقاء على 
الــطــرفــن، يبدو  شعرة معاوية مــمــدودة بــن 
أن كــوفــيــد-19 أصــاب هــذه املعادلة فــي مقتل 
هذا العام، فانقطعت الشعرة يوم جرى إعفاء 
الوزير وليد الزيدي من مهامه - خريف هذا 
العام - بعد أن »ترّدد« بن تنفيذ السياسات 
ــل نـــشـــاط فــيــه تــجــّمــع  الــحــكــومــيــة بـــإيـــقـــاف كـ
بـــشـــري )بـــالـــتـــالـــي كـــل نـــشـــاط ثـــقـــافـــي( وبــن 
صيغة  بإيجاد  الفنانن  ملطالب  االستجابة 
مرنة ملواصلة العروض والتظاهرات. لحظة 
شــهــدت الــكــثــيــر مـــن الــصــخــب خــصــوصــًا مع 
إسناد مهام الثقافة إلى وزير السياحة، قبل 
ح بأنه ال يوجد فارق كبير على أرض 

ّ
أن يتض

الواقع بن وجود وزير للثقافة في مكتبه أو 
العكس.

الــثــقــافــة  فــــي حــقــيــبــة  ــــذا  هـ األوراق  اخــــتــــالط 
قـــد يــكــون الـــصـــورة األكـــثـــر داللــــة فـــي 2020، 
ــلـــى مــســتــوى  عـ الـــحـــصـــيـــلـــة  ــًا وأن  خـــصـــوصـ
اإلنـــتـــاج هــزيــلــة إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي قــطــاعــات 
كبرى مثل النشر واملسرح والسينما والفنون 
التشكيلية، دون أن يمنع ذلك تسجيل نقاط 
مضيئة يمكن إرجاعها إلى حالة من انتظام 
اب والفنانن منذ سنوات، 

ّ
إنتاج بعض الكت

ــدر لــشــكــري املــبــخــوت روايــــة جــديــدة  فــقــد أصـ

بــعــنــوان »الــســيــرة الــعــطــرة لــلــزعــيــم«، وأصــدر 
األمــم«،  »جيوبولتيك  كتاب  سعيد  الصافي 
وقّدم فتحي املسكيني ترجمة لكتاب »نظرية 
ــانــــي  ــلــــي« لــلــفــيــلــســوف األملــ ــتــــواصــ ــفـــعـــل الــ الـ
يــورغــن هــابــرمــاس، ونشر حكيم بــن حمودة 
 بــعــنــوان »الــعــقــد االجــتــمــاعــي: األســس 

ً
عــمــال

ــل الـــهـــادي الــتــمــومــي  ــ ــيـــاســـات«، وواصــ والـــسـ
العربي  الربيع  أجــزاء من »موسوعة  إصــدار 
فــي تــونــس«، ونــشــر حسنن بــن عــمــو روايـــة 
ــام ســـوق  ــنـــوان »حــــجــ ــعـ ــدة بـ ــديــ تـــاريـــخـــيـــة جــ
البالط«، فيما قّدم غازي الزغباني مسرحيته 
»الـــهـــربـــة« فـــي صــيــغــة فــيــلــم ســيــنــمــائــي، في 
ــلــت مــســرحــيــة »مــارتــيــر« لـــ فاضل 

ّ
حــن تــعــط

ــًا قـــبـــل ســلــســلــة عــروضــهــا  ــامــ الـــجـــعـــايـــبـــي أيــ
الفيروس  مــن  الثانية  املــوجــة  األولـــى بسبب 

في تشرين األول/أكتوبر.
في نهاية السنة، جــرى تنظيم »أيــام قرطاج 
التحّدي  من  نوعًا  بــدت  والتي  السينمائية« 
الــشــكــلــّي لــتــوقــف الــحــيــاة الــثــقــافــيــة حــيــث إن 
األجواء الثقيلة التي فرضها الوباء تمنع من 
قّدم التظاهرة تلك الحركية التي تسري 

ُ
أن ت

في شوارع العاصمة عادة، وإن استفادت من 

شوقي بن حسن

ال شــك بـــأن فــيــروس كـــورونـــا كــان 
فــي 2020،  ــرز  األبـ الثقافي  الــفــاعــل 
ــــات  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــــط إيـ ــبـ ــ ــــر ضـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــد احـ ــقـ ــ فـ
كـــل الـــفـــضـــاءات اإلبـــداعـــيـــة فــأغــلــق املـــســـارح 
ــاعـــات الــســيــنــمــا، وأوقـــف  والــغــالــيــريــهــات وقـ
يحضر  ولم  والفعاليات،  املهرجانات  معظم 
انتظمت  الجمهور حن  األدنــى من  الحد  إال 

بعض التظاهرات )املسرحية خصوصًا(.
حــدث كــل ذلــك فــي انسجام تــام مــع مؤشرات 
مــروره مناسبة  كــان  الــذي  الفيروس  انتشار 
الثقافة  ثــغــرات تعرفها  عــّدة  لتعرية  جــديــدة 
 أكثر األسئلة إحراجًا في هذا 

ّ
في تونس. لعل

السياق: ما هو الدور االجتماعي الذي تلعبه 
ــط الــحــيــاة 

ّ
الــثــقــافــة؟ أي مـــا الـــفـــرق بـــن تــنــش

ليفرض  كــوفــيــد-19  جــاء  فها؟ 
ّ
وتوق الثقافية 

صووية على أرض 
ُ
تجسيد هذه الفرضية الق

الـــواقـــع، وحـــن حـــدث ذلـــك كــشــف الــكــثــيــر من 
التصّحر املسكوت عنه، كما كشف في األثناء 
حالة من االفتقار إلى الخيال االبتكاري كان 
والــفــنــون  األدب  فــي تنشيط  يــفــيــد  أن  يــمــكــن 
واملعارف بأدوات أخرى غير الدعم الرسمي. 
وإذا كانت األدوات االفتراضية قارب النجدة 
استثمارها  فــإن  العالم  أخــرى من  أماكن  في 

القاهرة ـ العربي الجديد

ترى الباحثة املصرية يمنى طريف الخولي 
لــه  ــن  ــ وطـ ال  الـــعـــلـــم  إن  الـــقـــائـــلـــن  أن   )1955(
»يـــقـــصـــدون الـــعـــلـــم الـــغـــربـــي بـــوصـــفـــه الــعــلــم 
العاملي الكوني الواحد، ولكن ال، فإن مفهوم 
»الـــبـــردايـــم« )الـــنـــمـــوذج( يــعــّبــر عــن الــتــواشــج 
والخصوصيات  والــقــيــم  والبيئة  العلم  بــن 
ــي يـــنـــشـــأ فـــيـــهـــا، فــاملــنــهــجــيــة  ــتــ الـــثـــقـــافـــيـــة الــ
ــيـــزيـــة تـــعـــنـــي الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الـــعـــتـــيـــدة،  ــلـ ــكـ اإلنـ
ــابـــع الــعــلــوم  ــة تــعــنــي طـ ــيـ ــانـ واملــنــهــجــيــة األملـ
الـــدقـــيـــقـــة واالســـــتـــــدالل املـــحـــكـــم، واملــنــهــجــيــة 

اليابانية هي روح الجماعة ونبذ الفردية«. 
ألقتها  افتراضية  محاضرة  ضمن  ذلــك  كــان 
رئــيــســة قــســم الفلسفة فــي جــامــعــة الــقــاهــرة، 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، تــحــت عـــنـــوان »األصــــول 
الــتــراثــيــة لــلــمــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة املـــعـــاصـــرة«، 
العربية«.  املــخــطــوطــات  »معهد  مــن  بتنظيم 

بـــــدأت الـــخـــولـــي املـــحـــاضـــرة بـــالـــقـــول »ســـوف 
أدخـــل فــي مــوضــوع املــحــاضــرة مــن املنهجية 
ظاهرة  العلم  أن  على  بــدايــة  فلنتفق  ذاتــهــا، 
متدفقة فــي الــســيــاق الــحــضــاري، وأنـــه ينشأ 
فــي إطـــار ثــقــافــي يشتبك مــع بــاقــي مــكــّونــات 
ــيـــوم ال تقتصر  الـــحـــضـــارات اإلنــســانــيــة، والـ
ــلـــوم عـــلـــى دراســـــــة الـــظـــواهـــر بــل  فــلــســفــة الـــعـ
تفهمها كمؤسسة ثقافية في إطار ما يسمى 
يؤطر  الــذي  »الــبــردايــم«  القياسي  بالنموذج 

العلم باملنهجية«. 
مـــن هــنــا تـــبـــّن صــاحــبــة »الـــعـــلـــم واالغــــتــــراب 
والحرية: مقال في فلسفة العلم من الحتمية 
إلــــى الـــالحـــتـــمـــيـــة«، أن »املــنــهــجــيــة أبـــعـــد من 
مــجــرد مــنــاهــج الــبــحــث الــعــلــمــي والــخــطــوات 
ــتــــوي املـــنـــهـــج  ــا تــــحــ ــ ــهـ ــ واإلجــــــــــــــــــراءات، بـــــل إنـ
وتتجاوزه، إنها املجال األعم لفاعلية إعمال 
فاملنهجية  موقعه،  في  املنتج  العلمي  العقل 
املــيــتــامــنــهــج، وقـــد  أو  املـــنـــهـــج  مــــا وراء  هــــي 
انـــزاحـــت األغـــلـــوطـــة الـــتـــي تـــزعـــم أن الــعــلــم ال 
وطــــن لـــه وال هـــويـــة، وكـــــأن الــعــلــمــاء لــيــســوا 
بشرًا يعملون في إطار إنساني متعّن وكأن 

شعرة معاوية التي انقطـعت 

ترى الباحثة المصرية أن 
موضوع المنهجية في 

الدائرة اإلسالمية في عالم 
ما بعد االستعمار يحّمل 

كل حضارة مسؤولية 
تحقيق الذات ونشدان 

الهوية

لم يُبق فيروس كورونا 
الكثير من فعاليات السنة 

الثقافية التونسية. أما 
ما أُنجز فكان أقرب إلى 

مجهودات فردية 
ومحاوالت للحفاظ 

على الحّد األدنى 
مما تعارف الجميع 

على تسميته بـ«الحياة 
الثقافية«، والتي أكملت 

العام - ألّول مرّة - دون 
وزير، ودون أن يؤثر ذلك

يمنى طريف الخولي العلوم ومسؤولية تحقيق الذات

إلى ما كان بالفعل يومًا مشرقًا

سنة تونس حكمها كوفيد التاسع عشر بكثير من الصرامة

هل يمكن أن تظل 
الثقافة رهينة الدفع 

الرسمي إلى ما ال نهاية

علم أصول الفقه في 
جوهره ال يعدو أن يكون 

علمًا بمناهج البحث

لعل الصورة األكثر تعبيرًا 
في 2020 بقاء الثقافة 

دون وزير

العاشرة  بالذكرى  الجاري، احتفلت تونس  األول/ ديسمبر  في 17 كانون 
انتشار  من  الوقاية  إجــراءات  بسبب  باهتًا  مرّ  احتفال  »الثورة«.  النــدالع 
وساللته  موجته  في  كوفيد-19 
هناك  ــك  ذل وراء  لكن  الثانيتين. 
سنوات  عشر  فمرور  أعمق،  سبب 
األمل  خيبة  من  كثير  إلــى  أفضى 
السياسية واالجتماعية. أما ثقافيًا، 
مقبولة  الحصيلة  تكون  فقد 
وأهل  المبدعون  استفاد  إذ  أكثر، 
الكتابة والفكر بال شك من الحريّات 
استثمروها  هــل  لكن  الــجــديــدة. 

على أحسن وجه؟

عشر سنوات

2425
ثقافة

حصاد 2020

محاضرة

قصيدة

فعاليات

ــي بــعــد سنة 
ّ
ــش الــجــمــهــور ألي طــبــق فــن

ّ
تــعــط

عجفاء. 
املسرحية«  قــرطــاج  »أيـــام  ألغيت  املقابل،  فــي 
التأّسف  مــن  الكثير  يظهر  ولــم  مبّكر  بشكل 
ــتـــذبـــذب  عـــلـــيـــهـــا لـــــــدى املــــســــرحــــيــــن رّبـــــمـــــا لـ
السنوات  فــي  والتنظيمية  الفنية  خياراتها 
األخيرة. ومن الجدير االنتباه إلى أمر طريف 

الــبــحــث العلمي يـــدور فــي ســديــم ولــيــس في 
منظومة حضارية«. 

تــقــول إن »مـــوضـــوع املــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة في 
الدائرة اإلسالمية في عالم ما بعد االستعمار 
وما بعد املركزية الغربية يحّمل كل حضارة 
مــســؤولــيــة تحقيق الــــذات ونـــشـــدان الــهــويــة، 
فالثقافة اإلسالمية مدججة برصيد معرفي 
ــــدى قــــرون  ـــق عـــلـــى مـ

ّ
ــــذي تـــخـــل ــراث الــ ــتــ هــــو الــ

رحلة  ل 
ّ
ليمث متالحقة  أجيال  بفعل  متوالية 

أمــة ومــســارًا حــضــاريــًا يحمل منظومة  عقل 
الثقافة  معالم  تمثل  للوجود  ورؤيـــة  قيمية 

اإلسالمية«. 
وتكمل »حمل التراث اإلسالمي أعباء مرحلة 
مــفــصــلــيــة مــــن تــــاريــــخ الـــعـــلـــوم الــتــجــريــبــيــة 
والــريــاضــيــة، مــن الــقــرن الثامن املــيــالدي إلى 
الــقــرن الــثــالــث عــشــر ومـــأ الــفــراغ الــحــضــاري 
ــنـــذ إغـــــــالق مــــــــدارس الـــفـــلـــســـفـــة فــي  ــتـــد مـ ــمـ املـ
اإلســكــنــدريــة إبـــان العصر الــرومــانــي وحتى 
إيــطــالــيــا«. معتبرة  فــي  النهضة  بـــروز عصر 
أن هــذا املـــلء هــو »املــقــدمــة الشرقية املفضية 
ملــرحــلــة الــعــلــم الــحــديــث فـــي أوروبـــــا وثــورتــه 
الــســابــع عــشــر، وتبلورت  الــقــرن  العظمى فــي 
فأصول  ومنهجيات،  آيـــات  املــرحــلــة  تلك  فــي 
البردايم والنموذج املعرفي اإلسالمي أصول 
مــتــيــنــة ومـــهـــيـــأة ملـــواصـــلـــة املــســيــر وتــوطــيــد 

الظاهرة العلمية«. 

حــدث فــي 2020 على مستوى املــســرح، وهو 
ــص الـــعـــروض فــي تونس 

ّ
أنـــه فــي مــقــابــل تــقــل

الحياة  تــكــاد تحتكر  كــانــت  الــتــي  الــعــاصــمــة 
والجماهيرية،  النقدية  واملتابعة  املسرحية 
انتظمت هذا  كثيرة  تظاهرات مسرحية  فإن 
الــعــام فــي مـــدن أخــــرى مــثــل املــهــديــة والــكــاف 
وتــطــاويــن وعـــرفـــت هـــذه الــتــظــاهــرات بعض 

اإلشعاع الذي لم يتح لها في السابق.
للكتاب« هو حدث  الدولي  »معرض تونس 
ثــقــافــي آخــــر عــــادة مـــا يــكــون الـــحـــرص على 
تنظيمه أكثر أولوية من محتواه. هذا العام، 
قًا وهــو ما يشير إلى 

ّ
بقي أمــر املعرض ُمعل

اعتماد عدم الوضوح كشكل من أشكال إدارة 
األمـــور، فــإذا كــان موعده األصلي )نيسان/ 
أبـــريـــل( قـــد صــــادف دخــــول الــعــالــم فـــي نفق 
إلــى تشرين  أّواًل  الــوبــاء، فقد جــرى تأجيله 
إقامة  عن  الحديث  نوفمبر وجــرى  الثاني/ 
نسخة محلية، ثم جرى اإلعــالن عن تأجيل 
دورة 2020 إلــى ربيع 2021، وهــو ما يعني 
املنظمون  يــكــن  لــم  ربــمــا   .2020 دورة  إلــغــاء 
يريدون رفع الراية البيضاء أمام الفيروس، 
ولــو بشكل رمـــزي، ومــن حولهم أصـــداء من 

اســتــغــاثــات الــنــاشــريــن مـــأت األجــــواء حــول 
املصير املأساوي للكتب، وإن كانت حصيلة 
الكّمي،  املستوى  العام، على  النشر في هذا 
ــا يــــصــــدر فــــي تــــونــــس فــي  ــيـــدة عـــمـ ــيـــر بـــعـ غـ

األعوام املاضية.
 عــلــى الــثــقــافــة الــتــونــســيــة 

ٌ
هــكــذا مــــّرت ســنــة

ــتـــاســـع عـــشـــر« بــكــثــيــر  ــد الـ ــيـ َحـــكـــَمـــهـــا »كـــوفـ
مــن الــصــرامــة، فــكــأنــه نــخــل املــشــهــد بغربال 
دقيق، فلم يبق في حصاد العام إال قلة من 
ي والفكري منذ 

ّ
املواظبن على اإلنتاج الفن

سنوات، وأبان عن أكثر من خلل في قطاعات 
ــكـــون فــاتــحــة  الـــثـــقـــافـــة املـــتـــنـــّوعـــة مـــمـــا قــــد يـ
ملتغّيرات كثيرة ال يفتح الطريق إليها غير 
االنخراط الجّدي والجماعي في التفكير في 
مستقبل الشأن الثقافي التونسي. فهل من 
ل القطاعات الثقافية جميعها 

ّ
املمكن أن تظ

رهينة الدفع الرسمي إلى ما ال نهاية، فإذا 
ح منذ سنوات 

ّ
تترن - وهــي  الدولة  حت 

ّ
ترن

ـــف كـــل شـــــيء. الـــغـــريـــب أن الــجــمــيــع 
ّ
- يـــتـــوق

يــتــحــّدث نفس الــخــطــاب: ال إليــقــاف الحياة 
كــان، ولكن ال أحد  الثقافية تحت أي سبب 

يفّكر في ضمانات استمرار اشتغالها.

مقّدمة شرقية للعالم الحديث

في معارج أُخرى

السيرة  اسمع  بعنوان  يوميًا  افتراضيًا  عرضًا  المسرحية«  »الورشة  فرقة  تقيم 
الورشة  أعادت  الجاري.  الشهر  نهاية  حتى  ليلة  كل  مساء  التاسعة  عند  الهاللية 
السيرة  داخل  مساحات  الجزءان  هذان  يفتح  حيث  والثاني،  األول  الجزأين  صياغة 
تعني مجتمعاتنا العربية اليوم بتماّسها مع مواضيع كالرحيل والهجرة والحنين.

يتواصل مهرجان الخرافة، في دورته الثانية عشرة التي ينظمها »النادي الثقافي 
المهرجان  برنامج  ويتضمن  الثالثاء،  غد  يوم  حتى  تونس،  في  الحداد«  الطاهر 
مجموعة من الفعاليات والورش يؤطرها عدد من المسرحيين الذين تخصصوا 

في الحكي، وتضم ورشة الحكواتي الصغير وتحريك العرائس.

السابعة والنصف  بيروت، أمسية عند  الموسيقي »أونوماتوبيا« في  النادي  يقيم 
روجر  ميشال  فيها  ويغني  مطر،  كودينوفا  آنا  البيانو  لعازفة  غٍد،  مساء  من 
وهو  بالجاز،  تلتقي  الكالسيكية  عنوان  تحت  أمسيات  سلسلة  ضمن  بورجيلي، 
وهاندل  وبورسيل  لباخ  الكالسيكية  القطع  إنشاء  إعــادة  على  يقوم  مشروع 

وأوفينباخ وغيرهم، وإعادة توزيعها وتقديمها في أنماط موسيقى الجاز.

الثقافي  »المركز  مع  بالتعاون  الدوحة  في  كــتــارا«،   - الثقافي  »الحّي  ينظم 
عنوان  تحت  األتــراك،  الحروفيين  من  لمجموعة  معرضًا  إمره«،  يونس   -  التركي 
المشاركين:  بين  من  األبعاد.  ثالثية  بتقنية  كتارا  موقع  على  يعرض  الخط  حسن 

سيركان سياللماز، وسيت أحمد ديبلر، وحسين أوزوس، وعبد الرحمن ديبلر.

جانكارلو بونتيجيا

ب أيامًا،
ُ
أيام تعق

وقٌت يمضي ويجيء، 
كل ساعة تطرد ساعاٍت

تنفد،
يفرُّ النوُر 

خّرُم، 
ُ
في صهريِج الليل امل

ٌتنغمس في ُدوار حلم،
ظالل

بؤس، إقدام، نفحات هواء، فقاعات
في العلبة الكبيرة العمياء،

مغرغرًا، غير مدرك
تستأنف حياتك املعتادة،

خطوة بعد خطوة
عقلك الواثق يوهمك

أن العالم
)العالم!( يلعب لصالحك

ك، 
ّ
حلو هو ذاك اللقاء الذي يهز

ُيخضع حواسك
وَمّرة أخرى

تغرق في ظلمة
األفكار الدامسة، الوخمة،

احنة، التي تتسّرب
ّ
الط

شيئًا فشيئًا إلى
ُكرة عقلك

كثيرة هي الفروع، واألغصان
من خارجك، وداخلك، 

التي  املتطّرفة  الظهيرة  فترات  في  وكما 
ق، في الصيف،

ّ
تتأل

تغفو
في غرفة محمّية مع ظالل وارفة،

ى
ّ
وتتدل

إلى
ى

ّ
النوم، تتدل

إلى َيشب الساعات،
وتقيم لساعات ،

تبدو كأنها قرون،
عّرج، 

ُ
إلى أن ت

إلى التيارات
خرى

ُ
ياء، مّرة أ

ِّ
املشّعة بالض

روائح املسك واملاء،

بات املوِهنة، ستالحظ
ّ
مع التقل

غرقك، 
ُ
بن العصي بذرة نور ت

تغرف من عصير الحياة
الذي يغتذي

خرى
ُ
خرى، أسباب أ

ُ
من حيوات أ

أبعد، وأشّد إيغاال 
في سرب من األصوات املتداخلة،

تفكر في ما كان منذ زمن
ميالدًا، وقبل ذلك

ً
بذرة البذرة، حمال

سرعان ما ُيطلق سباقًا أهوج
 وجــذور، سموات 

ٌ
 ورجــال، وحــوش

ٌ
رجــال

ة
ّ
كث

تغشى العيون املشّرعة،
كانت عيناك، هناك، مبهوتتن تتأمالن 

كل شيء، ال تعرف، أو أنها بالفعل تعرف
ربما، البركة، ال تعرف

التي تكتسحك
أبراج غير قابلة لالختزال

أنت هناك، لكنك لست هناك، أنت موجود
خرى،

ُ
غائص في معارج أ

في الظلمة، والحّر، تعود
إلى ما كان بالفعل في البدء
يومًا مشرقًا: كما كان رائعًا.

 
أصيح، وأنا أرى

حة، تتعثر
ّ
شعلة العقل املجن

على آخر درجة، أنت هناك بالفعل
تتوقف،

على العتبة، القديمة، على حافة بئر
متصّدعة، تلتقطه، الدلو، الذي يقطر

بطحالب منسكبة،
يزداد لبابها،

تشعر  معتمة،  موحلة،  مــيــاه،  على  مياه 
بها

بإصبع ينغمس
في البرد،

تسأل نفسك –ما كان هذا
االنفعال املضطرم

نن
ّ
هذا الط

ألرواح تضغط، تلهث،
تغلي

في هالم العالم العظيم

سماد
الحياة، عجينتها

املعتمة، السوداء، التي تتخّمر، وتتخّمر
في باطن األشياء

التي كانت، من الالشيء
العائد، من الظل

األكثر إشراقا
مكتسيا

اللمعة الجديدة
نفسها

ال شيء ينبت من الالشيء
النفس تلد نفَسها.

)ترجمة عن اإليطالية: أمل بوشارب(

السعادة
تدع األمور كما هي.

وتلتف
إلى محاريث أنأى، حشائش

وأشواك تعيق طريقك،
ق 

ّ
ك ال تستسلم، تصّر، تمز

ّ
لكن

رسغيك، وكاحليك
رائحة عالم ليس عاملك،

موصد، منيع، تفّكر
من  على  واملنَكر  بذاته،  املجيد  باكتفائه 

يولد 
مثلك، إنسان آيل للممات، 

واحد مثلك، يتنفس، يشعر،
يرفع

عينيه إلى األعلى،

تفكر في ماهية الحياة،
إن لم تكن حياة قائمة لذاتها، نفخات

بخار ترتفع
من الفم، ودم

يفّر من العروق،
وينعجن باألرض العائدة

كل عمل، كل إرادة خراب 
تحترق

طبقة بعد طبقة، وتصطدم
باليابسة

إنها طبيعة األشياء، تقول ذلك،
وأنت تنسحب

في حصن من األفكار الهائلة،

Monday 28 December 2020 Monday 28 December 2020
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من وقفة احتجاجية للمسرحيين في »مدينة الثقافة«، أكتوبر 2020 )فتحي بلعيد(

جانكارلو بونتيجيا

شــاعــر   Giancarlo Pontiggia
وكـــاتـــب ونـــاقـــد إيــطــالــي مـــن مــوالــيــد 
إقـــلـــيـــم  فـــــــي  ــيــــو  ــنــ ــيــــريــ بــــســ  1952
لومبارديا. تخّرج من كلية اآلداب في 
جامعة ميالنو، وعمل محررًا ثقافيًا 
فــــي عـــــدد مــــن املــــجــــالت الـــشـــعـــريـــة، 
ــن الـــفـــرنـــســـيـــة عــــــددا مــن  ــم مــ وتــــرجــ
املــجــمــوعــات الــشــعــريــة. حــصــل على 
الهامة  الشعرية  الجوائز  من  العديد 
ــدّرس حاليا  ــعــالــم. يــ فــي إيــطــالــيــا وال
األدب الالتيني واإليطالي في ميالنو، 
ويــتــعــاون كــنــاقــد أدبـــي مــع صحيفة 

.Avvenire

بطاقة

)Getty( 16 من مخطوط عربي يعود للقرن

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


