
قبل  نيويورك  إلــى  الذين هاجروا  السوريني 
أكثر من قرن. أما املوضوع الثالث، فيتناول 
ــّر إلــيــهــمــا  ــلـــذيـــن اضــــطــ الــــنــــزوح والـــلـــجـــوء الـ
املـــايـــني مـــن الـــســـوريـــني بــعــد األحــــــداث الــتــي 
عــاشــتــهــا بـــادهـــم إثـــر مــوجــة االحــتــجــاجــات 

ضد نظام بشار األسد بداية من 2011. 
بوسائط  الثاثة  املــواضــيــع  املــعــرض  ُيعالج 
وأدوات مختلفة؛ أّولها الصور الفوتوغرافية 
عرض على شاشة متلفزة وفيها صور 

ُ
التي ت

الــيــومــيــة للمهاجرين  الــحــيــاة  مــن  تــاريــخــيــة 
ــــرى« إلــــى  ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــذيـــــن أتــــــــوا مـــــن »ســــــوريــــــة الـ
قطت بــدايــة القرن 

ُ
نــيــويــورك، وهــي صـــوٌر الت

املاضي في ما ُعــرف آنــذاك بمنطقة »سورية 
الصغرى« في منهاتن. 

األيوبي  الخزف  فيعرض  الثاني،  القسم  أمــا 
الــــذي يــعــود إلـــى الــقــرن الــثــالــث عــشــر والـــذي 
اكــتــشــفــه الجــئــون شــركــس أثــنــاء بحثهم عن 
السورية  الرقة  لبناء منازل في مدينة  مــواد 
خـــال فــتــرة لــجــوئــهــم. كــانــوا قــد وجــــدوا تلك 
األرض  تحت  مست 

ُ
ط التي  الخزفية  األعمال 

بــعــد اجــتــيــاح املـــغـــول لــلــرقــة وتــدمــيــرهــا في 
منتصف القرن الثالث عشر امليادي. 

ــا قــصــص وحــــيــــوات الـــســـوريـــني بــعــد عــام  أمــ
أعمال  عــن طريق  املــعــرض  فيتناولها   ،2011
لــثــاثــة فــنــانــني؛ هــــم: الــلــبــنــانــيــة جــنــان مكي 
بــاشــو، والـــســـورّيـــان عــصــام كــربــاج ومحمد 
ــم -  ــهـ ــالـ ــمـ ــعـــــرض أعـ ــ ــّدم املـ ــ ــقـ ــ ــيـــث يـ ــــظ؛ حـ ــافـ ــ حـ
ــدة مــن  ــمـ ــتـ ــعـــــرض - املـــسـ ــ ــة الـ ــاعــ تــــوّســــطــــت قــ
تــجــاربــهــم الــشــخــصــيــة وانــتــمــائــهــم ألجــيــال 
ــبــرز نــظــرة كــل واحــد 

ُ
ت مختلفة، ضــمــن رؤًى 

منهم إلى قصص اللجوء السوري الحديثة. 
طّوعت باشو مادة البرونز والحديد وخردة 
املــعــدن لتصنع مــجــّســمــات صــغــيــرة لــقــوارب 
ظهر 

ُ
ــرى ت تــحــمــل الــاجــئــني ومــجــّســمــات أخــ

عن  بحثًا  لــلــرحــيــل  حقائبها  تحمل  أفـــواجـــًا 
أماكن آمنة. وتقول في منشور يشرح عملها 
للزائر األميركي ويضعه في سياقه األوسع: 
»لقد استخدمُت في عملي خردة املعدن لكي 
ألــفــت الــنــظــر إلـــى االنــحــال الــحــضــاري الــذي 
نعيشه حاليًا. أما املعدن الخام فينقل بؤس 
الناس في مابسهم وحقائبهم. كفنانة أعتبر 
ق 

ّ
نفسي شاهدة على الزمن الذي أعيشه. توث

أعمالي األخبار عن طريق انتقاد العنف الذي 
يتجلى في نزوح الاجئني ويعكس االلتزام 

وهو مانفستو ضد الحرب«. 
وتــلــفــت بـــاشـــو االنـــتـــبـــاه إلــــى تــجــربــتــهــا في 
الحرب األهلية اللبنانية واضطرارها وأهلها 
رت تلك 

ّ
للنزوح إلى أكثر من منطقة وكيف أث

التجربة على اهتمامها ومتابعتها ملا يحدث 
إلــى قــوارب الاجئني  شير 

ُ
في املنطقة. كما ت

ــداد كــبــيــرة مــنــهــم وهــم  ــ الــتــي غــرقــت فــيــهــا أعـ
يركبون البحر باحثني عن النجاة، لتنعكس 
املادة  الحياة وتترَجم في  الهشاشة في  تلك 

املصنوعة منها تلك األعمال. 
ــد جــمــعــت  ــقــ أّمـــــــــا أعــــــمــــــال مـــحـــمـــد حــــــافــــــظ، فــ
املجّسمات.  إلى جانب  الصوتية  التسجيات 
من  لواحد  تقديم  في  السوري  الفنان  ويشير 

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــعــــرض »ســــــوريــــــة، آنــــــذاك  ـــط مــ
ّ
ــل يـــسـ

واآلن: قصُص الجئني بعد قــرن من 
»متحف  يستضيفه  الـــذي  الـــزمـــن«، 
بروكلني« في نيويورك، الضوَء على تجربة 
الــهــجــرة والـــلـــجـــوء إلــــى ســـوريـــة ومــنــهــا. من 
حقب مختلفة، تأتي القصص التي يتناولها 
ــــذي انـــطـــلـــق فــــي تـــشـــريـــن األول/  املــــعــــرض الــ
األحد  ويختتم  املنقضية،  السنة  من  أكتوبر 
ــعـــروف  املـــقـــبـــل. فـــهـــنـــاك الـــلـــجـــوء األرمــــنــــي املـ
ولـــجـــوء الــشــركــس الـــذيـــن هـــربـــوا مـــن الــغــزو 
الروسي للقوقاز، في أوائل القرن املاضي إلى 
سورية ودول املنطقة، كما نقف على قصص 

القاهرة ـ سناء أمين

حظي كتاب »وفــيــات األعــيــان وأنــبــاء أبناء 
الـــــزمـــــان« لـــلـــقـــاضـــي واملــــــــــؤّرخ ابـــــن خــلــكــان 
الـــشـــروح  مــــن  بـــالـــعـــديـــد  1282م(   -  1211(
التراجم  أبرز  التي تتّبعت أحد  والدراسات 
ــــي، وكـــثـــيـــرًا مــــا جـــرت  ــــامـ  فــــي الــــتــــراث اإلسـ
ــــى تــــنــــّوع مــــصــــادره ومــقــارنــتــه  اإلشــــــــارة إلـ
لهم  أّرخ  الــذيــن  األعـــام  لتقديم سير  بينها 
بموضوعية ورؤية متوازنة لم تكن شائعة 

في عصره.
 سيرة وضعها ابن خلكان أبرز 

ّ
تضّمنت كل

الشخصيات  تلك  عايشتها  الــتــي  األحـــداث 
رت بها، 

ّ
رت وتأث

ّ
في العهد األيوبي وكيف أث

ات 
ّ
في محاولة لتسليط الضوء على املحط

املفصلية والــتــحــّوالت الــكــبــرى لــديــهــا، ولــم 
تــقــتــصــر أيــــضــــًا عـــلـــى الـــســـاســـة والـــعـــلـــمـــاء 
واألدبـــاء وعلية الــقــوم، بل مــّرت على أناس 

عـــادّيـــني اشـــتـــهـــروا بــمــهــنــهــم أو ارتــبــاطــهــم 
بحادثة ما بوصفهم شهود عيان ال يمكن 

إغفال دورهم.
»إعام األعيان بذكر ما لم ُيذَكر في ترجمة 
ابن خلكان« عنوان الدراسة الصادرة حديثًا 
ضــمــن الــســلــســلــة املــحــكــمــة الـــتـــي يــصــدرهــا 
القاهرة.  في  العربية«  املخطوطات  »معهد 
عمل أنجزه الباحث املغربي إبراهيم بلفقيه 
النص  لسانيات  في  املتخّصص  اليوسفي 

وتحليل الخطاب.
ــدة لــم  ــ ــديـ ــ ـــــف مـــعـــطـــيـــات جـ

ّ
يـــســـتـــقـــرئ املـــــؤل

يوردها الدارسون لسيرة املؤّرخ، من خال 
تتّبع ما كتبه عن نفسه في مواضع متفّرقة 
مــن كتاب »وفــيــات األعــيــان« ضمن توثيقه 

لألعام الذين اختارهم. 
هنا  أورد  »لــم  تقديمه:  فــي  اليوسفي  يقول 
غــيــر مــا ذكــــره هــو عــن نــفــســه، ولـــم أنــقــل ما 
قاله مترجموه بشأن اسمه ومولده ووفاته 
ومناصبه إال ما ندر؛ ولكني لم أغفل شيئًا 
اتــه  ومــقــروء وشيوخه  بحياته  ق 

ّ
يتعل مما 

اللجوء إلى 
سورية ومنها

يُورد الكتاب الصادر حديثًا 
معطيات لم يذكرها 

دارسو سيرة صاحب 
»وفيات األعيان« من خالل 

تتبُّع ما كتبه عن نفسه 
في مواضع متفرّقة من 

العمل

يجمع المعرض، 
الذي يستضيفه 

»متحف بروكلين« 
حتى األحد المقبل، بين 
محّطات ال يفصل بينها 

سوى مئة عام، لكنها 
قلبت حال سورية من بلد 

يلجأ إليه الناس إلى مكان 
يهربون منه

إعالم األعيان ما غاب من سيرة ابن خلكان

سمعت زغاريَد فأقسمت أن أعود

آنذاك واآلن بحث مستمر عن أماكن آمنة

مجّسمات فنية تشتغل 
على ثيمة اللجوء خالل 

أزمنة الحرب

يستقرئ الكتاب 
مالمح من العصر 

األيوبي من خالل سيرة 
ابن خلكان

سفن حملتهم وحملت 
جروحهم وهمومهم 

المرئية وغير المرئية
مسألة  تــنــاُول  بلغ  و2016،   2015 فــي 
موجات  مع  مستوياته  أعلى  اللجوء 
وبحرًا  بــرًّا  ــا  أوروب نحو  السوري  اللجوء 
لها.  المكثّفة  اإلعــالمــيــة  والتغطية 
من  األبحاث  تراكمت  الوقت،  ذلك  في 
االجتماع  علم  مثل  عـــّدة،  مــجــاالت 
حول  الثقافية  والدراسات  والديمغرافيا 
التحّوالت  واســتــقــراء  اللجوء  قضية 
انحسار  ــع  م ــا.  ورائـــهـ ــن  م العميقة 
تترك  اإلنسانية  العلوم  أن  يبدو  الموجة، 
لقراءة  والفن  لألدب  فأكثر  أكثر  المجال 

ما حدث واستشراف ما سيحدث.

تحت ضوء آخر

2425
ثقافة

معرض

كتاب

قصة

فعاليات

ــم »أذان  عــَمــلــيــه املـــعـــروضـــني، وهــــو تــحــت اســ
العَمل جــاء بعد تسجيله صوت  إن  دمــشــق«، 
األذان في دمشق خال زيارته األخيرة للمدينة 
التسجيل  بــني  أنــه دمــج  عــام 2011. ويضيف 
ألذان املــســجــد األمـــــوي، وبـــني مــجــّســم لــحــارة 
مؤّيدة  على جدرانها شعارات  ُكتبت  سورية 
ــارة الــرمــزيــة  ـــر تــلــك الـــحـ

ّ
لــاحــتــجــاجــات. يـــؤط

ل إشارة إلى املرآة 
ّ
بمرآة، يقول حافظ إنها تمث

التي اضطر لتركها خلفه قبل مغادرة املدينة. 
ويصف تلك اللحظات بأنها كانت هادئة، لكن 

ر الشديد والترقب سادها. 
ّ
جوًا من التوت

أمـــا ســـيـــارة »الــجــيــب« مـــن مـــاركـــة »تــويــوتــا«، 
ترمز  إنها  فيقول  املجّسم،  فــي  وضعها  التي 

ــا أثـــبـــتـــه هــــو فــي  ــّمـ ــاره مـ ــ ــفـ ــ ــابـــه وأسـ ــحـ وأصـ
كتابه«.

يــرصــد الــكــاتــب وقـــائـــع عـــديـــدة تــبــتــدئ من 
مولد ابن خلكان في مدينة أربيل والعلماء 
يدهم في صغره ومنهم  تتلمذ على  الذين 
ــن الـــــواســـــطـــــي وأبـــــــــي جــعــفــر  ــ ــديــ ــ ــال الــ ــ ــمـ ــ جـ
الــبــغــدادي، ثــم انتقاله إلــى املــوصــل فالشام 
فــحــلــب لــيــعــود إلـــى دمــشــق، ووْصـــفـــه ألبــرز 
مـــا شـــاهـــده فـــي رحــلــتــه، ثـــم يــنــتــقــل بــعــدهــا 
يه 

ّ
لوصف رحاته إلى الديار املصرية وتول

 نيابة القضاء فيها، وإلــى حلب التي تــرّدد 
عــلــيــهــا غـــيـــر مـــــــّرة، ويــــاحــــظ أن الـــوفـــيـــات 
والـــجـــنـــائـــز الـــتـــي كــــان يــحــضــرهــا هـــي أهـــّم 
ــار  ــفــ ــــي تـــلـــك األســ مـــشـــاهـــداتـــهـــا املــــــّدونــــــة فـ
وتليها أخبار األمراء والساطني، فاألوبئة 
والـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة وتــعــيــني املــســؤولــني 
ــــام 654 هـــجـــري،  ــــى عـ ــواًل إلـ ــ ــ ــم، وصـ ــهـ ــزلـ وعـ
حــني قـــّرر الــبــدء بترتيب »وفــيــات األعــيــان« 

والشروع بتأليفه. 
ــــف أحـــداثـــًا 

ّ
ــؤل ــوال ذاتــــــه، يـــذكـــر املــ ــنــ عــلــى املــ

وأوالده،  ابــن خلكان  بــزواج  ق 
ّ
تتعل عائلية 

وأصحابه الذين رافقهم في املنصب والسفر 
والحياة، والعلماء الذين منحوه اإلجازات، 
ومن بينهم: ابن أبي طاهر الخشوغي وأبي 

الحسن الطوسي وزينب بنت الشعري.
ق 

ّ
تتعل دقيقة  تفاصيل  على  الــدراســة  تقف 

بــقــبــور الــعــلــمــاء وأضــرحــتــهــم الــتــي حــرص 
على زيارتها، كما تقف على األشعار التي 
الــراحــل  الفلسطيني  الــنــاقــد  وكــــان  نظمها 

إحسان عباس قد جمع جزءًا منها.

لشبيهتها في الواقع، والتي كانت تبعث الرعب 
في نفوس أولئك الذين تقف أمام بيتهم، ألنها 
كانت تابعة للمخابرات السورية. أما املجّسم 
اللجوء  رحلة  إلــى  ترمز  حقيبة  ففيه  الثاني، 
ويخرج منها مجّسم عمارة ال ترمز بطبقاتها 
التي  الــحــرب والــصــدمــات  آثــــار  إلـــى  املختلفة 
تعّرض لها السوريون مؤخرًا فقط، بل كذلك 
إلى تلك التي عرفها الجئون آخرون هربوا من 

ويات الحروب في بادهم. 
أّمــا عمل عصام كــربــاج، والـــذي حمل عنوان 
داكــنــة، عالم يحترق«، فهو عبارة عن  »مياه 
مجّسمات لــقــوارب بــألــوان كـــاألزرق واألحمر 
تــتــوّســط كـــل مــنــهــا عـــيـــدان كــبــريــت بــأحــجــام 
ــا. ويــشــيــر كــربــاج  ــهــ حـــرقـــت رؤوُســ

ُ
مــخــتــلــفــة أ

إلى أنه استوحى العمل من سفن املهاجرين 
الـــســـوريـــة الـــتـــي حــمــلــتــهــم وحــمــلــوا داخــلــهــم 
جــروحــهــم وهــمــومــهــم املــرئــيــة وغــيــر املــرئــيــة. 
ويضيف في تقديمه للعمل: »إن الكثير منهم 
لـــم يــفــقــدوا بـــادهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم وبــيــوتــهــم 
ــم فـــــقـــــدوا كـــذلـــك  ــهـ ــنـ ــكـ ــم فــــحــــســــب، ولـ ــهــ ــلــ وأهــ
كبرياءهم وهويتهم. لقد فقدوا املرئي وغير 
ومستقبلهم«.  وحاضرهم  ماضيهم  املــرئــي، 
ــى هـــؤالء  ــن الــبــحــر ومـــعـــنـــاه بــالــنــســبــة إلــ وعــ
الـــذيـــن يــركــبــونــه هــربــًا مـــن ويــــات الـــحـــروب، 
يــرى أنــه قــد تــحــّول لــدى كثيرين إلــى طريق 
ر فيها مصائر الكثيرين منهم: إّما  قرَّ

ُ
رعب ت

الحياة أو املوت.

ذاكرة العصر األيوبي

ِشعر أمازيغي بالصمغ األسود

كلمات معلّقة  عنوان معرض للفنانة والباحثة النمساوية إليزابيث بولزا يُفتتح عند 
العاشرة من صباح يوم غٍد الجمعة في »الدار العربية« في مدينة قرطبة اإلسبانية 
ورسومات  صورًا  المعرض  يضّم  المقبل.  مارس  آذار/  من  األول  حتى  ويتواصل 

ولوحات حروفية تحاول استكشاف األشكال القديمة في الفن اإلسالمي.

للمسرح  الدولي  اللقاء  من  الرابعة  ــدورة  ال الجزائرية  وهــران  مدينة  تحتضن 
االرتجالي بدايًة من يوم غد، العاشر من الشهر الجاري، وتتواصل التظاهرة لثالثة 
أيام، بتنظيم من »جمعية لي درول مادير« في المدينة )الصورة(، ومشاركة فرق 

مسرحية من سويسرا وفرنسا وتونس إضافة إلى البلد المضيف.

 ،2019 لسنة  الموسيقية  عروضها  أول  الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تقيم 
بداية  العرض  ينطلق  وموتسارت.  برامز  يوهانز  وتريات  إلى  فيه  تعود  بحفل 
من السادسة من مساء اليوم في قاعة »أوتريوم« في »متحف الفن اإلسالمي« 
بالدوحة. من أعمال موتسارت ُتعزف الوترية الخماسية التي تحمل الرقم أربعة 

في أعمال الموسيقار النمساوي، ومن برامز الوترية رقم واحد.

في مكتبة البلسم بالقاهرة، يقام عند الرابعة من عصر يوم غٍد الجمعة لقاء 
مع الرسام المصري محمد طه، وهو تشكيلي متخّصص في رسومات القصص 
المصّورة وقصص األطفال وأدب اليافعين. يتناول النقاش الفروقات في طريقة 
تجربته  إلى  طه  يتطرّق  خالله  ومن  وأدواتــهــا،  الرسم  من  ــواع  األن هذه  أداء 

الشخصية.

قسطاني بن محمد

 بــالــصــمــغ 
ً
ــعـــر خـــلـــســـة ـ

ّ
كـــنـــُت أكـــتـــب الـــش

ــلــــون،  األســــــــود فـــــوق الــــلــــوح حــــجــــري الــ
زغاريَد،  سمعت  حني  قصبية،  وبأقام 
نــي حنني غريب 

ّ
أعـــود. هــز أن  فأقسمت 

إلـــى الــبــلــد، وأهــــل الــبــلــد، إلـــى األحــبــاب 
ــار والــــحــــيــــطــــان،  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــار واألحـ ــ ــ ــجـ ــ ــ واألشـ

.
ً
الحيطان خاّصة

جمعت أغراضي وتوّجهُت إلى األستاذ 
أستأذن منه باالنصراف.

كِمل دروســك في فاس 
ُ
- كان بــوّدي أن ت

لتصبح قاضيًا، أو عــاداًل، أو كاتبًا في 
أحد الدواوين السلطانية.

- أنــــت تــعــرف يـــا ســـّيـــدي أنــــه ال طــمــوح 
أ 

ّ
 هــذا. حفظُت الــقــرآن واملوط

ّ
لي في كــل

وبعض أجزاء البخاري وسيدي خليل، 
ــقـــن الــلــغــة  تـ

ُ
ــا اآلن أحـــفـــظ األلـــفـــيـــة أل ــ وأنـ

ــدّربــــُت عــنــدكــم عــلــى قسمة  الـــعـــربـــيـــة. تــ
التركات وكتابة وثائق املعامات، وهذا 
يكفي. إنه غاية ما يحتاجه أهل قريتي.

- وحــفــظــَت األوراد والــشــعــر األمــازيــغــي 
ني ال أعرف؟

ّ
 أن

ُّ
أيضًا، أتظن

ــر لــي بلدكم مجالسة األخــيــار من  - يــسَّ
الفقراء والجّوالني بني أفريقيا، والحج، 
واألندلس، وفــاس. وتهت في الصحراء 
صغي لشعراء األعراس 

ُ
خارج األسوار أ
ومنازالت البدو.

مسح على رأســي ووهبني بعض املال 
 
ً
الــذي أقسمُت أن ال أصرفه ليكون بركة

لــي وألهـــل بــلــدتــي. ورحــلــت مــن املدينة 
الــتــي ال تـــرى فيها الــنــســاَء إال مــن وراء 
حــجــاب، عــائــدًا إلــى املــزرعــة والبساتني 
والسواقي، والغزل ونسج الكام املباح.

بعد أّيام من وصولي، نفد مخزون امللح 
من الدار، وانتدبني األعمام للسفر إلى 
أعــلــى الـــــوادي حــيــث املــنــاجــم، ألقــايــض 
املــــعــــدن بـــالـــتـــمـــر. فــــرحــــت وحــــزنــــت فــي 
الـــوقـــت نــفــســه: فــرحــت ألنــنــي ســأســافــر 
الكبير، حيث  واديــنــا  منابع  إلــى حيث 
يــتــغــّيــر الـــحـــال مـــن الــنــخــيــل والــزيــتــون 
نحو الخوخ والجوز، وِمن االمتداد إلى 
املــضــايــق، وحــِزنــت ألنــهــم لــم ُيمهلوني 
املزرعة  وأزور  أنفاسي  أسترجع  ى 

ّ
حت

فّدانًا فّدانًا، كما كنُت أفعل من قبل.
أقــمــُت عــنــد مــعــارفــنــا فــي أعــلــى الــــوادي، 
أبـــنـــاؤهـــم مـــثـــل إخــــوتــــي، فــــي الــخــريــف 
ــر، وفـــي  ــمــ ــتــ ــــون عـــنـــدنـــا لـــجـــمـــع الــ

ّ
ــل يــــحــ

رّبما رحــل عندهم أحدنا ألكل  الصيف 
الجوز. وكنُت كل عشية  الخوخ وجمع 
أتــــجــــّول فــــي حــقــولــهــم غـــيـــر املـــشـــجـــرة، 
الــبــريء.  الــكــام  بحلو  فتياتهم  أالطـــف 
ــتــــرَبــــت فــيــه  ــوم الــــــذي اقــ ــيــ حـــتـــى ذلـــــك الــ

نحونا صغراهم.
- ال مكان لألطفال معنا. قلُت.

، فــجــّربــنــي بــالــشــعــر ومــا 
ً
- لــســُت طــفــلــة

شئت.
فــي املــســاء، استجمعُت قـــواي وجــرأتــي 
ــهــا عرسًا 

ُ
وطلبت يــد الــفــتــاة، وأقــــاَم أهــل

حتى دون أن أخبر أهلي.
امللح،  عن  أهلي  سألني  رجعت،  عندما 

وأشرت إلى الهودج. 

 أحمي 
ً
ومــدرســة قــرآن، ومقبرة، وزاويـــة

طعم الفقير وابن 
ُ
بها من ال عصبة له، وأ

السبيل بحطٍب يأتيني من الحارة التي 
 وتوبة.

ً
دعوُت عليها، تذلا

ــزاويـــــة حــق  ــمــــرت الــــــــدار، ومـــلـــكـــت الـــ وعــ
صـــبـــيـــب مــــــاء الـــســـاقـــيـــة لــــيــــوم ولـــيـــلـــة، 
ــراء  ــو الــــصــــحــ وتـــــــمـــــــّددت املــــــزرعــــــة نــــحــ
بــســواعــد الــخــّمــاســني، وتـــرفـــه الــســاكــنــة 
ــاء الــــورد وزهــر  بصناعة الــصــابــون ومـ
 املــســتــعــمــرون، 

ّ
الـــبـــرتـــقـــال، إلــــى أن حــــل

فمنعوا الـــزاويـــة مــن الــســقــي. فــأجــهــزوا 
على كل شيء. وربما حسنًا فعلوا.

)كاتب من املغرب(

بعد قّصة امللح، أقمُت إمامًا في الحارة 
ـــهـــم 

ُ
الـــــــــوادي. وجـــدت ــد وراء  ــوَجــ ــ

ُ
ت الـــتـــي 

فضاء وكــرامــًا وأغــدقــوا علّي بالفواكه 
ــانـــت  كـ عـــــوائـــــدهـــــم  أن  ــر  ــيــ غــ والـــــقـــــمـــــح. 
التراتبية  يحتقرون  كــانــوا  خــوارجــيــة، 
ما  وكثيرًا  البيت.  آل  وأفضلية  ية 

ّ
السن

كنُت أنهاهم عن ذلــك، حتى ضاقوا بي 
ــلـــوا حــمــارًا إلـــى املــقــصــورة،  ذرعــــًا وأدخـ

قالوا نفضله عليك.
يــكــتــمــل   

ّ
أال عــلــيــهــم  ــبـــُت ودعــــــــوت  غـــضـ

أربعون فارسًا حتى ال ُيحَسب  عندهم 
إلى  القبائل، وهاجرت  لهم حساب بني 
أحـــــراش أحــرقــتــهــا وبــنــيــت بــهــا خــلــوة، 

تصويب

باسم النبريص

مــا الــذي جــاء بــَك إلــى شرفتي 
في شارع كوميرس؟

، فــي حـــدود الــرابــعــة، 
ُ
أســتــيــقــظ

ــمــــع خـــربـــطـــتـــك املـــريـــبـــة  فــــأســ
ــد 

ّ
وســـط الـــهـــدوء الــجــاثــم. أتــفــق

ومطبخه  بغرفته  األســتــوديــو، 
أرى شيئًا   

ً
بغتة ثــم  وحــّمــامــه، 

كالشبح من وراء الزجاج. 
ــة املـــطـــبـــخ،  ــ ــرفـ ــ ــاب شـ ــح بــــــ ــ ــتـ ــ أفـ
خــــــتــــــضُّ بـــحـــجـــمـــك الــكــبــيــر 

َ
وأ

ومنقارك املرعب. 
نورس؟ نورس في بيتي؟ 

كان هذا الناقص! أقترُب منك 
بــهــلــع، ويــــدي تــرتــعــد: ُعـــد إلــى 
بـــحـــرك، بــحــق ســـان جــــوردي، 

ُعد! 
ـــطـــلـــق صــــوتــــًا حـــــــــاّدًا وتـــهـــّم 

ُ
ت

بالهجوم. 
حذار أن تفعل! 

مــا أنــا ســوى غــريــب مثلك في 
هذه النواحي. 

والبحر الذي جئَت منه هو ذاته 
األبعد،  ُه من طرفه 

ُ
الــذي قطعت

ألجّرب حظي.
الـــبـــاب  وارب 

ُ
أ لـــحـــظـــات،  بـــعـــد 

بــــحــــذر، ويــــكــــون الــــنــــوم طــــار، 
هذه  ولــكــن  خربطتك،  فأسمع 
ــرة أكــثــر: هــل تنبش 

ّ
ــّرة ُمــنــف املــ
شيئًا ما؟ 

ــر كـــيـــس الـــزبـــالـــة الــــذي  ــ ـ
ّ
ــذك ــ وأتـ

 هناك، فأرتاح:
ً
أضعه عادة

إلــّي بسبب الكيس  لقد هبطَت 
ولـــيـــس لــكــســٍر فـــي ســـاقـــك أو 

عطٍب في جناحك. 
وأســـــــــرح: يــــا كــــم نـــتـــشـــابـــه يــا 

 نهمًا. 
ّ

زائري، مع أنني أقل
قبل بما تهُب 

َ
أسعى نهاري، وأ

السالل.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في برشلونة(

زائر الليل
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من المعرض، عمل لـ محمد حافظ )العربي الجديد(

فريد بلكاهية، 
)مواد مختلفة 
على جلد، 125 سم 
× 127 سم(

المدرسة الظاهرية التي درّس فيها ابن خلكان، حّي العمارة الجّواني في دمشق القديمة


