
فرنسية  كشفت عن وجــود عشرين ترجمة 
لروايته »الجريمة والعقاب«.

 املهّم، هنا، هو السياق الذي جاء فيه 
ّ
ولكن

ف إلى لبنان، ومغزى الرواية بالنسبة 
ِّ
املؤل

إلــــى تــلــك الــحــقــبــة فـــي الــســيــاق الــعــثــمــانــي، 
وراهــنــّيــتــهــا الــتــي تــبــّرر تــرجــمــتــهــا الثالثة 

هذه، التي وضعها عزت سيالي.

الثائر الشاب
ُولـــــد بــاشــكــو فـــاســـا عــــام 1825 فـــي عــائــلــة 
ــــودرا، عــاصــمــة  ــكــ ــ كـــاثـــولـــيـــكـــيـــة بـــمـــديـــنـــة شــ
ألـــبـــانـــيـــا الـــقـــديـــمـــة، والــــتــــي بــقــيــت عــاصــمــة 
مع  وِصالتها  لقربها  الكاثوليكية  الثقافة 
البحر   على 

ّ
املدينة تطل  

ّ
أن ذلــك  الفاتيكان. 

األدريـــاتـــيـــكـــي، وهـــو يفصلها عـــن إيــطــالــيــا 
الـــتـــي كــــان لــهــا تــأثــيــر واضـــــح فـــي ألــبــانــيــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. تـــمـــّيـــز بـــاشـــكـــو فـــاســـا بــشــغــفــه 
ــة؛ حــيــث  ــنــ ــديــ ــة املــ ــانـ ــكـ ــم مـ ــكـ ــُحـ بـــالـــلـــغـــات، بـ
ــّم بــاإليــطــالــيــة والــفــرنــســيــة واإلنــكــلــيــزيــة  ــ ألـ
ــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ــيـ ــربـ والـــيـــونـــانـــيـــة والـــصـ
األلبانية والعثمانية، وبعض العربية التي 
مها الحقًا. مع هذه الحصيلة من املعرفة 

ّ
تعل

الــلــغــويــة، اشــتــغــل بــاشــكــو فــاســا ســكــرتــيــرًا 

املدينة بني  في  البريطانية  القنصلية  لــدى 
عامي 1842 و1847. في غضون ذلك، كانت 
التحّررية،  الثورية  باألفكار  تغلي  إيطاليا 
البندقية  لتحرير  مقاومة  حركة  وتشّكلت 
مـــن الــحــكــم الــنــمــســاوي وتــوحــيــد إيــطــالــيــا. 
وقد التحق الشاب فاسكو، عام 1848، بهذه 
الــحــركــة لــلــدفــاع عــن البندقية ضــد الــقــوات 

قل وُرّحل إلى بالده.
ُ
النمساوية، إلى أن اعت

بعد إطالق سراحه، توّجه باشكو فاسا إلى 
اللغات  فــي  خبرته  معه   

ً
حــامــال إسطنبول، 

حيث  العثمانية،  للدولة  الغربية  واملناطق 
بدأ صعوده التدريجي في الهرمية اإلدارية 
في العاصمة، ثم في واليات متعّددة. هكذا، 
ــى، فــي حــلــب، منصب مــعــاون ثــم مدير 

ّ
تــول

الشؤون السياسية بني عامي 1866 و1868، 
ثـــم عــمــل مــســتــشــارًا لـــواليـــة كـــوســـوفـــو في 
الــدولــة، ومدير  فــي مجلس  1878، وعــضــوًا 
نفسه.  العام  في  واملطبوعات  الصحف  قلم 
ــدأ يـــبـــرز لـــديـــه اهــتــمــاٌم  ــك، بــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
بالشعر والنثر في لغته األم، وفي الفرنسية 
واإليطالية. وقد نشر في هذه اللغة األخيرة 
وأشــــــــواك«  »ورود  ــريـــة  ــعـ الـــشـ مـــجـــمـــوعـــتـــه 
ه املرجعي »حقائق 

َ
ف

َّ
)1873(، كما أصدر مؤل

عن ألبانيا واأللبان« بالفرنسية عام 1879، 
لُيترَجم الحقًا إلى العديد من اللغات.

من النهضة االيطالية 
إلى النهضة األلبانية

أصبح باشكو فاسا، خالل إقامته الطويلة 
ــة  ــيـ ــانـ ــبـ ــة األلـ ــبـ ــنـــخـ ــبــــول، مـــــن الـ ــنــ ــطــ فـــــي إســ
ــفــة فـــي املـــديـــنـــة، والـــتـــي كـــانـــت تشغل 

ّ
املــثــق

 
ً
مــنــاصــب مــهــّمــة فــي الـــدولـــة، وأبــــدت عــنــايــة
اللغة واعــتــمــاد أبجدية  بــمــوضــوع  خــاّصــة 
في  كتب 

ُ
ت كــانــت  أن  بعد  لأللبانية،  واحـــدة 

عـــــّدة أبـــجـــديـــات )الـــعـــربـــيـــة عــنــد املــســلــمــني، 
والالتينية عند الكاثوليك، واليونانية عند 

األرثوذكس(. 
كـــان الــهــدف مــن ذلـــك نــشــر الــكــتــب بــحــروف 
 الوعي، لدى األلبان، بهوّيتهم 

ّ
واحــدة، لبث

مسلمني  توّحدهم،  التي  املشتركة  الثقافية 
ومــســيــحــيــني. وقــــد عــّبــر بــاشــكــو فــاســا عن 
هــذا الــتــوّجــه الــجــديــد بقصيدة مــعــروفــة، ال 
األلبانية:  املدرسية  الكتب  فــي  تــتــرّدد  تــزال 
»يــــا ألــبــانــّيــتــي، يـــا ألــبــانــيــا الــتــعــيــســة/ من 
أوصـــلـــك إلـــى هـــذه الـــحـــالـــة؟/ اصـــحـــوا أيــهــا 
األلبان من نومكم/ واجتمعوا كأخوة على 
الكنيسة  إلــــى  عــهــد يــجــمــعــكــم/ ال تــذهــبــوا 

محمد م. األرناؤوط

املـــاضـــي، وبمناسبة  الــعــام  ــر  أواخــ
ـــ130 عــلــى صــدورهــا في  الــذكــرى الــ
فــي  صـــــــدرت   ،1890 عـــــام  بــــاريــــس 
مــديــنــة بــريــشــتــيــنــا الــكــوســوفــيــة الــتــرجــمــة 
األلبانية الثالثة لرواية »بارذا تيمال« )دار 
عتبر من أوائــل الروايات في 

ُ
»دّيــا«(، التي ت

ها ُكتبت بالفرنسية، 
ّ
األدب األلباني، ُرغم أن

 الــروايــة حـــازت هذه 
ّ
فــي جبل لــبــنــان. ولــكــن

املكانة بفضل موضوعها، األلبانّي البحت، 
الذي يصّور الحياة واألوضاع في املجتمع 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فــــي املـــنـــطـــقـــة الــــتــــي نـــشـــأ فــيــهــا 

ها، باشكو فاسا.
ُ
ف

ّ
مؤل

ــا عـــمـــر يـــاكـــا  ــزهــ ــجــ بـــعـــد تـــرجـــمـــة أولــــــــى أنــ
عــام 1969، وثانية  وصــدرت في بريشتينا 
عها سوتير تشاتشي وظهرت في تيرانا 

ّ
وق

األلبانية عام 1987، لم يعد صــدور ترجمة 
جديدة للرواية، من الفرنسية، يثير إشكااًل، 
ُيعتَبر  بــات  الترجمات  تــعــّدد   

ّ
أن وال سّيما 

رًا على الفهم املتجّدد للعمل الروائي، 
ّ

مؤش
كـــمـــا جـــــرى أخــــيــــرًا بــــالــــتــــوازي مــــع مــئــويــة 
فـــيـــودور دوســتــويــفــســكــي الــثــانــيــة، والــتــي 

ُيمكن قراءة رواية باشكو فاسا، »بارذا تيمال«، 
ل 

ّ
تمث االجتماعي،  األّول،  في  مستويني.  على 

الـــروايـــة عــرضــًا لــألحــوال الــســائــدة فــي مدينة 
شــكــودرا، وفــي ألبانيا بشكل عـــام، مــن خالل 
شخصّية الفتاة بارذا، ابنة املدينة، التي يقّرر 
مرتفعات  في  عشيرة  لزعيم  تزويجها  أهلها 
تيمال، بسبب مكانة أسرته. وبعد هذا الزواج، 
ــزوج، حــســب الـــعـــادات، لــزوجــتــه بــأن  يسمح الــ
بــارذا   

ّ
لكن أهلها بعد سنة كاملة فقط.  تــزور 

ــاب وســيــم  ــ ســـتـــتـــعـــّرف، فــــي املـــديـــنـــة، عـــلـــى شـ
)آردي( تقع في حّبه، وهو الحّب الفعلّي األّول 
أي مشاعر   

ّ
تكن تكن  لــم  لكونها  فــي حياتها، 

لزوجها. سيضعها هذا الحّب في صراع بني 
أو  الهرب مع الحبيب والفضيحة،  احتمالني: 
االستسالم لألمر الواقع والرجوع إلى الزوج 

ق بشخٍص آخر.
ّ
رغم التعل

للتقاليد  الــروايــة  بطلة  الــنــهــايــة، تخضع  فــي 
وتــقــّرر الــرجــوع إلــى زوجــهــا ودفـــن حّبها مع 
ــهــا ســتــدفــع حــيــاتــهــا ثــمــنــًا لــهــذا 

ّ
آردي، ولــكــن

ــه بــالــتــحــديــد، لم  ــ ــ الـــخـــيـــار. فـــأهـــل الــــــزوج، وأّم
 
ّ
 الــــرضــــى. ذلــــك أن

ّ
يـــكـــونـــوا راضـــــني عــنــهــا كــــل

قاس بقّوتها 
ُ
الفتاة، في املعايير العشائرية، ت

فلح 
ُ
وقدرتها على إنجاب األوالد، وهو ما لم ت

ه 
ّ
 زوجها كاثوليكي، أي أن

ّ
فيه بارذا. ونظرًا ألن

يمكن  فــال  قها 
ّ
طل وإذا  تطليقها،  يستطيع  ال 

فقد  املحلية،  التقاليد  بحسب  يــتــزّوج،  أن  لــه 
ص 

ّ
 في قتل بارذا وسيلة للتخل

ُ
وجدت الحماة

فسح املجال البنها بالزواج ثانية 
ُ
منها، لكي ت

وإنجاب أوالد.
عــلــى املــســتــوى الـــثـــانـــي، الــســيــاســي، نــجــد أن 

باشكو فاسا 
كاتب الدولة العثمانية 

وُمعارضها

تعطي تجربة الكاتب ومتصرِّف لبنان، باشكو فاسا )1825 ــ 1892(، صورًة عن النخبة 
األلبانية المثّقفة التي لم يكن تقلُّدها لمناصب عليا في الدولة العثمانية يمنعها عن 

انتقاد األخيرة ومواجهة سياساتها والفساد المستشري في بعض أروقتها. ومثل 
زمالئه، كان فاسا يتّخذ من األدب وسيلة للنقد ونشر الوعي

يقّدم الكاتب 
األلباني، في روايته 

»بارذا تيمال«، وصفًا 
ال يخلو من النقد 

لألحوال السائدة 
في بلده، عبر صراٍع 

بين القَيم المدينية 
والعشائرية

رواية تقتفي فساد الوالي وُظلم التقاليد للنساء

ألبانيٌّ قاَتل لتحرير البندقية وحكَم جبل لبنان

ساعده إلمامه بعّدة 
لغات على العمل مبّكرًا 

في السياسة

شغل منصب حاكم 
جبل لبنان لتسع سنوات 

وُدفن قرب بيروت

العثماني  الحكم  واقــع  تصوير  يكن  لم 
يقتصر  نموذجًا  ونقدّي  دقيق  بشكل 
على باشكو فاسا في روايته »بارذا تيمال« 
من  مجايليه  أيضًا  يشمل  بــل  ــغــاف(،  )ال
عاصمة  فــي  المقيمة  األلبانية  النخبة 
تسميتها  يمكن  والتي  العثمانية،  الدولة 
شمس  هــؤالء  من  إسطنبول«.  بـ»حلقة 
فراشري.  ونعيم  فــراشــري،  سامي  الدين 
الرواية  استخدام  إلى  هؤالء  سعى  وقد 
الوعي  بــّث  أجــل  من  والشعر  والمسرح 
التي  التعّددية  ضمن  القوميّة،  بالهوية 

تميّز الدولة العثمانية.

حلقة إسطنبول

2425
ثقافة

ممدوح عزام

أكثر ما ُيحّير في كتاب طه حسني »في األدب الجاهلي«، هو أّن عميد األدب 
إلى  أن ينسبها  ، ورفــض 

ً
« منحولة

ٌ
لــَك شــوق اعتبر قصيدة »سما  العربي 

ما أعدُت 
ّ
امــرئ القيس. وليس لــدّي ما يثبت العكس أبــدًا، وال أزال كذلك، كل

قراءة الفقرات التي يقول فيها طه حسني ذلك الرأي. 
ومن  دحــضــهــا.  الصعب  ومــن  مقنعة،  ُيقّدمها  الــتــي  الحجج  أّن  والحقيقة 
فحوى الكتاب يمكن أن نستنتج أن أحد اثنني هو الذي كتب القصيدة: خلف 
 في دين 

ٌّ
 منهما »ليس له حظ

ً ّ
األحمر، أو حماد الراوية. ويقول العميد إّن كل

يرًا فاسقًا مستهترًا 
ّ
وال خلق وال احتشام وال وقار. وكل الرجلني كان ِسك

بالخمر والفسق«.
 منهما كان أستاذًا في حفظ 

ً ّ
لكّن الغريب في هاتني الشخصّيتني أن »كل

الشعر... ولم يكونا يحفظان الشعر وُيحسنان روايته، وإنما كانا شاعرين 
ُمــِجــيــديــن«، والــقــول أيــضــًا لطه حــســني. ومــع ذلـــك، فـــإّن واحـــدًا منهما كتب 
حّير هو السؤال اآلتي: 

ُ
« ونسبها إلى امرئ القيس. امل

ٌ
قصيدة »سما لَك شوق

 بهذا 
ً
ماذا يمكن أن يجني أيُّ ابن آدم من املكاسب أكثر من أن يكتب قصيدة

 
ٌ

املستوى الجميل، الذي عَبر الزمن ووصل إلينا وهو يقول: »سما لَك شوق
ــا رأى الــدرَب 

ّ
بعدما كــان أقــصــرا«؟ وفــي القصيدة أيضًا: »بكى صاحبي مل

حاول 
ُ
ما/ ن

ّ
ك إن

ُ
ا الحقان بقيصرا«، أو: »فقلت له ال تْبِك عين

ّ
دونه/ وأدرك أن

عذرا«. 
ُ
ُملكًا أو نموَت فن

أعـــرف أشــخــاصــًا وصــلــوا إلـــى أعــلــى املــراتــب الِعلمية والــســيــاســيــة وكــانــت 
أمنيتهم أن يكتبوا شعرًا جّيدًا، أو يصبحوا روائّيني. فمسألة الخلق واإلبداع 
 قليلة بني البشر، ولها علقة قوّية بالرغبة 

ٌ
ة
ّ
 قل

ّ
 أو حلم ال تطاوله إال

ٌ
شهوة

في البقاء أو الخلود. 
ه، خصوصًا إذا كان شاعرًا ُمجيدًا، أن 

ّ
هل يقبل أّي شخص في العالم كل

دها التاريخ العربي، ثم 
ّ
 ِمن طراز هذه القصيدة التي خل

ً
يكتب شعرًا جميل

ر في 
َ

ينسبها بإرادته إلى شاعر آخر؟ فكيف إذا كان سيختفي، أو سُيحش
التاريخ كمزّوٍر ودّساس، وُيشتَهر من نسب إليه القصيدة، ويرتفع مقامه 

في التاريخ األدبي ألّمة من األمم؟ 
تبت 

ُ
ك التي  الحكاية  تلك  وكــذلــك  الجميلة،  القصيدة  أّن  األمــر  فــي  الطريف 

حولها، دخلت التاريخ أيضًا بوصفها تراثًا عربيًا، بغّض النظر عن قائلها 
د  ُيــَزوَّ إذا كان موجودًا، حني  للمزّور،  ه  َوجَّ

ُ
ت ثانية   

ٌ
فها، وهي ضربة

ّ
مؤل أو 

تراُث أّمة بمثل هذه القصيدة بقصد تخريبه أو زعزعته.
إلى  يتحّوال  أن  قـــّررا  العربي  الــتــاريــخ  فــي  ُمجيدين  فـــإّن شاعرين  وهــكــذا، 
دّساَسنْي مزّوَرْين من أجل أن يعلو مجد شعراء آخرين، من عصر آخر، 
ال تربطهم بهم أّي رابطة قبلية أو عائلية، أو فكرية. وهي فعلة ال مثيل لها 
ي عن شعٍر رفيع جميل 

ّ
ه؛ ال أقصد التزوير، بل أقصد التخل

ّ
في التاريخ كل

ر، للتسلية أو لتأليف تاريخ آخر.
َ
ونسبته إلى آخ

أو ذات  املبدع،   بشخصية 
ٌ

ق
ّ
للغاية، واملحّير فيها متعل هذه مسألة محّيرة 

الكاتب. وإذا ما كان تحليل طه حسني صحيحًا، فالسؤال موّجه لحماد أو 
عار القصيدة؟

ُ
لخلف: هل ت

)روائي من سورية(

هل ُتعار القصيدة؟

إضاءة

فعاليات

األلبانوية«.  هو  األلباني   
ُ
فــِديــن والجامع/ 

ل وظهور  كانت تلك السنواُت سنواِت تشكُّ
أساس  على  قامت  التي  األلبانية،  القومية 
الــلــغــة والــثــقــافــة املــشــتــركــتــني، ولــيــس على 
أساس الدين )سبعون في املائة من األلبان 
ــائــــة كــاثــولــيــك  مـــســـلـــمـــون، وثــــالثــــون فــــي املــ
وأرثوذكس(، وتحّولت في ما بعد إلى حركة 
ــحــة، بــني عــامــي 1878 و1881، وجــدت 

ّ
مــســل

نفسها في صدام مع القّوات العثمانية، ملنع 
تسليم املناطق التي يسكنها األلبان للدول 

املجاورة.
حة، تحّولت 

ّ
بعد قمع السلطة للحركة املسل

إسطنبول  فــي  فة 
ّ
املثق النخبة  هــذه  جــهــود 

ــانـــب بـــاشـــكـــو فـــاســـا،  ــــى جـ ــّم، إلـ ــتــــي تــــضــ )الــ
ونعيم  الدين سامي  مثل شمس  أشخاصًا 
 الوعي القومي 

ّ
فراشري وغيرهما( إلى بث

ــــواء في  ــيــــة، سـ األلـــبـــانـــي فـــي أعــمــالــهــا األدبــ
ـــرى الــتــي  ــ الــعــثــمــانــيــة أو فــــي الـــلـــغـــات األخــ
في  وذلــك  الفرنسية،  مثل  فون، 

ّ
املثق يتقنها 

القومية  الــتــعــّدديــة  مــحــاولــة منهم إلظــهــار 
ــة الــعــثــمــانــيــة. وقــــد كــــان قــبــول 

ّ
ضــمــن املــظــل

عثمانّيتني  وبمواطنٍة  بــدولــٍة  النخبة  هــذه 

ــة تــجــمــع بــني الــشــخــصــيــات اإليــجــابــيــة  الـــروايـ
ــي الـــســـاخـــط،  ــانــ ــبــ ـــل املـــجـــتـــمـــع األلــ

ّ
ــث ــمـ ــتــــي تـ الــ

ــل الــحــكــم 
ّ
والــشــخــصــيــات الــســلــبــيــة الـــتـــي تــمــث

ــذه الــشــخــصــيــات  ــ الــعــثــمــانــي الـــفـــاســـد. مــــن هـ
ميهيل، وهو اسم والد املؤلف، الذي يتعاطف 
العثماني ويمّدهم  الحكم  املتمّردين على  مع 
ــه ال يختلف عــن غيره 

ّ
بــاملــال والـــســـالح، ولــكــن

اجتماعيًا، وُيرى ذلك في رّدة فعله عندما يرى 
 سخطه ال 

ّ
شاّبًا يقّبل ابنته. ومع ذلك، نجد أن

حــّد له ضــّد مظاهر الــرشــوة والظلم، إلــى حّد 
أنه يتساءل بألم: »لألسف، كم ُعنّي مثل هؤالء 

لحكم ألبانيا!«.
 
ً
ال

ّ
نجد فــي الــروايــة الــوالــي عثمان بــاشــا ممث

الــذي يمتّد ألسفل  الفساد واالستبداد  لــرأس 
املــجــتــمــع. فــمــن أجــــل تــثــبــيــت حــكــمــه، يسعى 
ــارة الــنــزاعــات بــني األلــبــان على أســاس  إلــى إثـ
طــائــفــي، وعــنــدمــا ُيـــالم عــلــى تــصــّرفــات كــهــذه، 
باعتبارها تتعارض مع القانون، يصيح كما 
الرابع عشر قبله: »أّي قانون! أنا  فعل لويس 

القانون!«.
قد يبدو مستغربًا أن يقوم حاكم لبنان بكتابة 
رواية كهذه، ونشرها بالفرنسية في باريس، 
ل 

ّ
رغم تقديمها تلك الصورة النقدية، التي تمث

بالده أصدق تمثيل على مستوى الصراعات 
القائمة بني القديم والحديث. وعلى أّي حال، 
 تصوير واقع الحكم العثماني بهذا الشكل 

ّ
فإن

الــدقــيــق، والــنــقــدّي، لــم يكن نــمــوذجــًا يقتصر، 
في ذلك الوقت، على باشكو فاسا، بل يشمل 

مجايليه من حلقة إسطنبول.
م. األرناؤوط

 املكّونات في 
ّ

مشروطًا بضمان املساواة لكل
الدولة، حيث حرصوا على إبراز الشخصية 
والــهــويــة األلــبــانــّيــة ضــمــن الــتــعــدديــة الــتــي 
مواجهني  العثمانية،  الــدولــة  عليها  تــقــوم 
ــة، ســـــواًء في  ــيـ ــة اآلنـ بــذلــك ســيــاســات الـــدولـ
ــابـــــرة لـــلـــحـــدود  ــيــــة عـــ ــاد أيــــديــــولــــوجــ ــمــ ــتــ اعــ
عنصر  د  تسيُّ في  أو  اإلسالمية(  )الجامعة 

واحد )األتراك( على بقية العناصر.
في هذه الظروف جاء تعيني باشكو فاسا، 
فًا على جبل لبنان، الذي  عام 1883، متصرِّ

ع بحكم ذاتي منذ عام 1861؛ 
ّ
كان يتمت

إلــى تسمية إدارّي  املــيــل  وهــو خــيــاٌر ُيظهر 
عثماني مسيحي لتسيير أمور الجبل. وقد 
 
ً
بــقــي بــاشــكــو فــاســا فــي منصبه هـــذا واليـــة

ــى وفـــاتـــه فـــي 1892، حــيــث ُدفـــن 
ّ
ثــانــيــة، حــت

إلى  هناك  رفاته  وبقي  الحازمية،  بلدة  في 
األلبانية  الــحــكــومــة  اســتــرّدتــه  حــيــث   ،1878

ووارته الثرى في موطنه، باحتفال مهيب.
خالل سنواته في لبنان، بقي باشكو فاسا 
بالفرنسية،  ــــف، 

ّ
أل ــاألدب، حــيــث  ــ بـ  

ً
مــنــشــغــال

ـــشـــرت في 
ُ
روايـــتـــه »بــــــارذا تـــامـــيـــل«، الـــتـــي ن

مــجــلــة  نــــشــــرت  كـــمـــا   .1890 عــــــام  بـــــاريـــــس 

»الـــجـــنـــان« الــلــبــنــانــيــة، بــالــعــربــيــة، دراســتــه 
شرت سابقًا بالفرنسية: »حقائق عن 

ُ
التي ن

ألبانيا واأللبان«.
ل باشكو 

ّ
باعتباره حاِكمًا لجبل لبنان، فض

فاسا أن ينشر روايته باسم مستعار يعّبر 
 Albanus( عن أصوله، وهو ألبانوس ألبانو
الــــروايــــة  عــــنــــوان  تـــحـــت  ــع  ــ ووضــ  ،)Albano
 »مشاهد من الحياة األلبانية«. تدور 

َ
عبارة

أحداث الرواية بني مدينة شكودرا العريقة 
ألبانيا.  املجاورة، شمال  تيمال  ومرتفعات 
التباين االجتماعي بني  وهي بذلك تعكس 
رة، 

ّ
عاملني: عالم املدينة ذات التقاليد املتجذ

ــّر الـــســـلـــطـــة  ــ ــقـ ــ ـــًا مـ ــــضــ ــن أيـ ــتـــضـ والـــــــــــذي يـــحـ
املرتفعات  وعالم  الــوالــي(،  )مقّر  العثمانية 
ــانــــت تـــقـــطـــنـــه الـــعـــشـــائـــر  الـــجـــبـــلـــيـــة الـــــــذي كــ
ــراف الــعــشــائــريــة،  ــ وتــحــكــمــه الــقــوانــني واألعــ

ية.
ّ
لها زعيم العشيرة املحل

ّ
التي يمث

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطاللة

ُتختتم، مساء غد السبت، فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة الربيع المسرحي في استبداد يمتّد إلى أسفل المجـتمع
»المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني« بقسنطينة. شهدت الدورة عرض سّت 
ووهران،  ومستغانم  وعنّابة  وزّو  وتيزي  أهراس  وسوق  قسنطينة  من  مسرحيات 
وأكاديميّين  مسرحيّين  بمشاركة  المسرح  حول  ملتقى  هامشها  على  وأُقيم 

جزائريّين.

بباريس معرٌض بعنوان  العربي«  العالم  المقبل في »معهد  األربعاء  ينطلق مساء 
DIVAS: من أم كلثوم إلى داليدا، ويستمر حتى 25 يوليو/ تموز المقبل. يحتفي 
عرض  عبر  العشرين،  القرن  في  العربي  العالم  فنّانات  ــرز  أب من  بعدد  المعرض 
صحف  وقصاصات  ملصقات  جانب  إلى  وحفاتهن،  أفامهن  من  مقتطفات 

وصور فوتوغرافية.

المقبل، في »مجمع  اإلثنين  السادسة من مساء  يُفتتح عند  الرحلة،  تحت عنوان 
الراحل  المصري  للفنّان  استعادي  بالقاهرة، معرض  - قصر عائشة فهمي«  الفنون 
المقبل،  يونيو  حزيران/  من  الخامس  حتى  يستمر  الذي  المعرض،  يضّم  حنين.  آدم 
قرابة مائة وخمسين عمًال تتوزّع بين النحت والتصوير وُتلّخص تجربته الفنية منذ 

الخمسينيات وحتى رحيله في أيار/ مايو من العام الماضي.

التشكيليين  »تجّمع  يقيمها  معارض  سلسلة  عنوان  السودانية،  الثورة  معرض 
في  الجاري  نيسان/إبريل  من  العشرين  وحتى  المقبل  الثاثاء  من  ابتداًء  السودانيين« 
»نادي األسرة« بالخرطوم، و»مركز أم درمان الثقافي« بأم درمان. يقام على هامش 

التظاهرة عدد من الندوات التي تتمحور حول الحراك الشعبي في السودان.
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باشكو 
فاسا، 

نحو 1870

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

تصويب

مصطفى قصقصي

التي حفر  الحداثّية،  في ُسيولتنا 
الفلسفّي  بإزميله  عميقًا  باومان 
 

ّ
فــيــهــا، ال مــرجــعــّيــة لــلــحــنــني. كــل
شيء يسيل: الوقت، الحّب، الحرية، 
ــنــــى. ال أنـــصـــاب  ــعــ ــة، املــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
تذكارّية تحتجز الغياب أو تحّرره 
التباسًا:  مــن أحــد أكثر مــرادفــاتــه 
الخلود. ال أمكنة مألوفة داخلنا أو 
غربته  في  القلب  يلتفت  خارجنا 
إليها لكي يضبط جهاِت جنوحه 
نهر  وجنونه. ال ضفاف تصّوب 
ــــذي يــجــري فــيــنــا على  األســئــلــة ال
غـــيـــر هــــــدى، تـــائـــهـــًا بــــني مــنــابــعــه 
ـــت 

ّ
ــيء مـــؤق ــ  شــ

ّ
ــل ــ ــه. كــ ــاتــ ــ ــّب ومــــصــ

 شيء 
ّ

ومــؤّجــل وغير متعنّي. كــل
للمستقبل.  األعمى  بالوالء  يدين 
نطيل الوقوف بخشوٍع وْسواسيٍّ 
وفي  املستقبل  معبد  فــي  قــهــرّي 
ــهــة املــفــتــوحــة لــــزّوار 

ّ
أقــبــيــتــه املــرف

ــرة. هــنــاك حيث  ــذاكــ ــ ُمــغــِمــضــي ال
ــلـــى تـــعـــّدد  ــــرون، عـ ـ

ّ
ــــش ــبـ ــ يـــعـــمـــل املـ

دونما  ليس  ومآربهم،  مشاربهم 
أشكال  فــي  تحنيطنا  على  ذ، 

ّ
تــلــذ

حجرّية تنظر إلى األفق من دون 
 
ٌ
ـــنـــا حـــجـــارة

ّ
أن تــــرى شــيــئــًا. كـــأن

صــــّمــــاء مـــقـــذوفـــة مــــن مــنــجــنــيــق 
الـــخـــديـــعـــة صــــــوب قـــلـــعـــة فـــارغـــة 
منطٍو  الحاضر  فاتحيها.  أعــَيــْت 
 عــن الــكــلم. 

ٌ
عــلــى نفسه وعــــازف

ــي نـــرجـــســـّي وثــــرثــــار. في  ــاضـ املـ
زمن الفردانّية املقطوع من شجرة 
ب الحياة يوميًا 

ّ
كغصٍن يابس تكذ

رة ملوتنا العلئقّي، 
ّ
اإلشاعات املبك

وتحتفي بمرورنا الحقيقّي فيها 
كائناٍت من ِعناق وفــراق وحنني. 
ــا االجـــتـــمـــاعـــّيـــة  ــنـ ــاتـ ــيـ نــــتــــأّمــــل حـ
املنحسرة، نطمئّن على أعضائنا 
وأســمــائــنــا ونــتــلــو بــيــان الـــنـــدم: ال 
مــســتــقــبــل لــوهــم األنــــا وال جــمــال 

لوحدتنا من دون اآلخرين.
)شاعر من فلسطني(

المستقَبل 
وأقبيته

ساحة في مدينة 
شكودرا األلبانية، مطلع 
)Getty( القرن الماضي


