
عمر كامل
أحدًا مشنوقًا
في كل األيام.

■ ■ ■

شيٌء ألول السنة
نقول للبائع

أعطنا شيئًا لنهار األربعاء
أعطنا شيئًا ألول السنة

ال بد أن نهدي أنفسنا
يومًا واحدًا

لقد تركنا جرحًا في املرآة
وكان ذلك عيدًا صغيرًا لنا

خرجت تلك التظاهرة من عيوننا
ثمة رسم على الجدار

ولعبة مرمية
بال رأس

وكان يمكن أن نرى أيضًا
مناديل وسجائر بكماء

تحت النوافذ
أمكن مع ذلك أن تخرج من الشرخ

صرخة صغيرة
كان هذا كل ما بقي من الشارع

بعد أن مرت سوكلني
يحتاج ذلك إلى رأس متروك

من بارحة ما
يحتاج إلى جرح في املرآة

إلى رزمة سجائر
تختفي خلف التظاهرة

إلى يوم آخر
يبقى في الثقب نفسه

كعيد صغير
كذكرى أمكن ترميمها

مع مرور الزمن

نقول للبائع 
أعطنا فقط هذه اليافطة

أعطنا رأسًا لها. 

■ ■ ■

ثالث حبّات
أقسم على صحف اليوم

وعلى األدوية
الباقية لي كورود من ماضّي

أعرف أن تحت هذه الحّبة الصغيرة
 سُيداهم دمي

ً
ليال

أعرف أن هذه الحّبة
قد تكون

هي التي قتلت أختي

ثالث حبات
أقسم عليها وهي تحت لساني

أصلي لتحرسني
في ذلك العمق الذي سقطت إليه

كاسٍم آخر لي

سيكون الصباح خمواًل وباردًا
ل ذلك اللّص

ّ
حني يتسل

الذي ليس سوى حّبة أخرى
تقع في السكون

عباس بيضون

عطلة إلى األبد

أرمي من يدي
كما أرمي من قلبي

وعينّي
الصور التي بقيت من قصائد

تركها لي 
شعراء آخرون

النقود التي تسّولها لي
أصدقاء من الطفولة

 منها
ّ

املواعيد التي لكل
اسم بارحة ما

األدغال التي انتظرت فيها
هم

ّ
أشخاصًا صاروا كل

من أمس
أيامًا بدون توقيع

أمامي اآلن
كعطلة في األبد

آحاد تأتي من املستقبل
إنه املاضي الكبير

من زمن غير محسوب
يسّد األفق
عيٌد واحد

مشنوق على مدى أعوام
يقفز من أعيننا

إلى ما بعد الحياة
يوٌم واحد

يصل من األدغال
ويبدأ بالتثاؤب

تحت نظر الجميع

أرمي من يدي ومن قلبي
بطاقات بدون تاريخ

جبسًا انطبع فيه وجهي
شبيهًا بكل الوجوه

سلسلة ينفرط فيها 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تحت عنوان »اكتشاف القدس وجوارها في 
عيون الرحالة أوليا جلبي«، ألقى األكاديمي 
زكريا قورشون، أستاذ التاريخ في »جامعة 
وقــــف الــســلــطــان مــحــمــد الـــفـــاتـــح«، وصــاحــب 
العربية،  البلدان  حــول  الكتابات  من  العديد 
محاضرة حول ما ورد عن القدس في كتاب 
»ســيــاحــت نــامــه« الـــذي ألــفــه أولــيــا جلبي بن 
درويش محمد أغا ظلي )1611-1684(، وهو 
كــتــاب ضــخــم يــتــكــون مــن عــشــرة أجــــزاء، دّون 
فــيــه جــلــبــي رحـــالتـــه إلــــى مــــدن مــخــتــلــفــة من 

اإلمبراطورية العثمانية.
إمره«  مها »معهد يونس 

ّ
التي نظ املحاضرة، 

الثقافي التركي في القدس املحتلة افتراضيًا، 
الــخــمــيــس املــــاضــــي، كــــان يــنــقــصــهــا االعــتــنــاء 

بجودة الصوت والترجمة، فقد ضاع كثير مما 
ذكره املحاضر بسبب عثرات املترجم واملشاكل 
 جــلــبــي يــبــدأ في 

ّ
الــتــقــنــيــة. يــذكــر قـــورشـــون أن

الحديث عن القدس انطالقًا من حملة السلطان 
ــى فــي املسجد 

ّ
ســلــيــم، الــــذي زار املــديــنــة وصــل

ــر. ويـــذكـــر  ــــى مـــصـ ــل إلـ األقــــصــــى قـــبـــل أن يـــدخـ
الــقــدس عرفت تــطــورًا ونهضة في  الباحث أن 
عهد ابنه، السلطان سليمان القانوني، ضاربًا 
»الزيادة الكبيرة في عدد سكان القدس  مثااًل بـ
ما بني عهدي سليم وسليمان، وازديـــاد عدد 
املـــــدارس بشكل الفــــت«. ويــــروي جــلــبــي، الــذي 
»الــــواليــــة املـــــزدهـــــرة«، كيف  ـــ يــصــف الـــقـــدس بــ
منامه  فــي  الــنــبــي  رأى  الــقــانــونــي  أن سليمان 
يــوصــيــه بــــأن يــحــّصــن قــلــعــة الـــقـــدس ويـــزّيـــن 
ــا  ــهــ ــحــــوض مــــــاء ويـــمـــنـــح دراويــــشــ حـــرمـــهـــا بــ
مخصصات مالية كل عام ويعيد بناء املدينة. 
ــتـــجـــاب الــســلــطــان  ــر الــــرحــــالــــة كـــيـــف اسـ ــذكــ ويــ
العثماني للحلم بأن أصدر قراره بإعادة بناء 
أسوار القدس، لتستمر عملية إعادة تحصني 
ق 

ّ
ويعل  .)1538  -  1535( ــوام  أعــ ثــالثــة  املــديــنــة 

شيٌء ألّول السنة

في محاضرة نظمها 
»معهد يونس إمره« في 

القدس المحتلة، تناول 
األكاديمي التركي زكريا 

قورشون وصف الرحالة 
أوليا جلبي للمدينة 

المقدسة في كتابه 
»سياحت نامه«

لعّل أكثر من يعاني 
هم األشخاص 

المثاليون، الذين تنضُج 
الحلول لديهم عبر 
شكٍل واحد، وهو 
المغادرة، وتدميُر 

الذات ِعوَض تدمير 
اآلخرين

عندما زار الرحالة العثماني تلك الوالية المزدهرة

ألّن اإلجابة في عالٍم آخر

ناجون يعودون من الحياة كّل مساء

تجري حاليًا ترجمة 
أقسام »سياحت نامه« 

الخاصة بالقدس 
إلى العربية

يتهافت الناس في 
سورية على الموت ال 

على الطوابير فقط

اللحظة ولونها. من حلول  اللبناني قصائد تأخذ مقاس  الشاعر  يكتب 
نهاية عام وبداية عام جديد، إلى احتساب أصوات انتخابية في والية 
والوباء  بالعنف  ــرورًا  م أميركية، 
إلـــى ذاك  ــوًال  ــ ــن، ووصـ ــي ــن ــراه ال
أمامنا  »يــتــوّحــل  الـــذي  الــفــضــاء 
قصيدة  تــأتــي  الــشــاشــات«،  على 
الحياة  حركات  مثل  بيضون  عباس 
المباِغتة. هذا اإلنصات إلى الفضاء 
العام ال يشغل الشاعر عن همومه 
وعن الحبوب واألدوية التي تمنح 
الليل  من  جاعلًة  إيقاعها،  يوَمه 

نفسه دواء ثقيًال.

حركات الحياة المباِغتة

2425
ثقافة

قصائد

محاضرة

إطاللة

فعاليات

قبل أن تقطع الوقت نصفني
في ساعة افتراضية

وفي وسط النهار أيضًا

 عند املساء
ً
ال بأس أن أعّد ثانية

سّت حبات
إحداها مالك للنوم

ي
ّ
يختفي عن

وال أعود أراه
وأنا أتقلب في فراشي

بينما يستمّر الليل كدواء ثقيل

تهجم من كل مكان
حّبات تركها لي الوقت

الذي وقف مّرات في حلقي
ليست تلك التي طردتها من فمي

وال تحمل كنيتي
لكنها ترقد إلى جانبي

كأنها عائلتي
سأعطيها لقبي

وأتركها في الصباح
تعود الى حيث وجدتني

 بناء السور كان مهمًا، مما 
ّ
املحاضر بالقول إن

جعل املدينة آمنة وأتاح التوسع في إعمارها. 
اليوم  باتت  أن رحلة جلبي  واعتبر قورشون 
ــا عدة   فــي تــاريــخ الــقــدس، الــتــي زارهـ

ً
مرجعية

التي  العثمانية  الــفــتــرة  يــتــنــاول  لــم  إذ  ــرات؛  مــ
عاصرها فحسب، بل كذلك اآلثــار التي تركها 

األيوبيون واملماليك فيها.
ــر عـــنـــد شـــخـــصـــيـــة جــلــبــي،  تــــوقــــف املــــحــــاضــ
ــــذي »كــتــب  »املــثــقــف املــخــتــلــف« الـ ــفـــه بـــ ووصـ
بــأســلــوب أدبـــــي، ولــــم يــكــتــِف بـــالـــتـــدويـــن، ما 
يــســتــدعــي الــلــجــوء إلـــى مــصــادر أخـــرى لفهم 
لــغــتــه املــلــيــئــة بـــاملـــجـــاز واالســــتــــعــــارات، كما 
السياسية  الــحــيــاة  فــي  ُعـــرف بمشاركته  أنــه 
واإلداريــــــــــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، وطـــــــاف الـــعـــالـــم 
ف  ُيــعــرِّ كـــان  كــتــبــه. وبينما  ودّون مــا رآه فــي 
للجغرافيني  خدمة  قــّدم  العالم،  على  الــنــاس 
واملؤرخني الذين نقلوا عنه كمصدر موثوق«. 
قورشون الذي نّوه بأن العمل جاٍر حاليًا على 
ترجمة األقسام الخاصة بالقدس في الكتاب 
إلـــى الــعــربــيــة، تــطــّرق إلـــى الــفــرق بــني الــقــدس 
فـــي رحــلــة ابـــن بــطــوطــة وبـــني تــوثــيــق جلبي 
لــهــا، »فــابــن بطوطة يـــروي فقط مــا يــرى في 
زمانه، بخالف جلبي الذي يعيد قراءة تاريخ 
املكان أيضًا إلى جانب واقعه، ويخّصص في 
كتابه وصفًا دقيقًا للمسجد األقصى وأعمال 
ســلــيــمــان الــقــانــونــي فـــي تــرمــيــمــه وتــزيــيــنــه، 
وكــــان يــشــرح ويــعــطــي مــعــلــومــات تفصيلية 
عن كل شيء، بما في ذلك ما يسميه فضائل 
لآلثار  أقسامًا  وزيارتها، ويخصص  القدس 

واملقامات واألضرحة«.

سيكون الزمان أجرد قبل أن يلفظني
وألتقي باسمي
كدمية صغيرة

كحّبة دواء.
■ ■ ■

صمت وغيم ولوحات
هذا الغيم ينقل الحزن إلى صدري

ال أعرف إذا كان غيٌم
في لوحة أسامة بعلبكي

ه
ّ
ابتلع النهار كل

 إذا كان يتحدث
ُ

ال أعرف
وهو ينتقل إلى األعلى

وهل سمعه قلبي
سيكون ذلك بالتأكيد أكثر من شكوى

في وسع كلمة
أن تترك لدغة

إذا سقط دم منها

هذا الهواء لم يسكن من حاله
لقد همد من شيء ما

ال بد أنه أعماه
هو اآلن مطموس تمامًا

س
ّ
وال يجرؤ على أن يتنف

 في الصمت
ّ
ال نعرف بعد ماذا انبث
م نفسه

ّ
الذي ال يزال يكل

تحت نظام حديدّي
مربٌع ينفجر مرارًا

بال صوت
غضب يترمد

ثمة نهاية لحزن
نهايات أخرى

ألحوال حدثت وماتت
دفعة واحدة

نهاٌر جُمد فورًا
ح في لوحة سمعان خّوام

ّ
عصفور تسط

وسقط فوق رأس
ح

ّ
حمل عيني عصفور مسط

إنه أيضًا جناح يصطفق في الجو 
جناح ترك فضاءه

أوليا جلبي في فضائل القدس

من يهيل التراب

تأثير جائحة كوفيد-19 على قوانين ولوائح العمل عنوان الندوة التي تعقدها 
الثالثة والنصف من  بالدوحة، عند  بن خليفة«  القانون في »جامعة حمد  كلية 
عصر الثالثاء، الثاني عشر من الشهر الجاري، بمشاركة الباحثين واألخصائيين لويغيا 

إنغياني، وجاسم سعود آل ثاني، ودانيال باترسون، وأليكس ناصري.

حتى الثاني من أيار/مايو المقبل، يتواصل معرض أصول العالم: اختراع الطبيعة 
في القرن التاسع عشر في »متحف أورسيه« بباريس، والذي افتتح منتصف الشهر 
اكتشاف  مثل  البيولوجيا،  تاريخ  في  المحّطات  أهم  المعرض  يضيء  الماضي. 
واالنتخاب  التطّور  ونظرية  الديناصورات،  وجود  وحقيقة  التاريخ،  قبل  ما  إنسان 

الطبيعي.

بطنجة  غاليري«  آرت  »مدينة  في  المقبل  األحد  مساء  من  السابعة  عند  يُفتتح 
معرض استعادي للفنان المغربي أحمد البراق )1952 - 2020(، يتواصل حتى العاشر 
كما  للراحل.  فوتوغرافية  وأعماًال  رسومات  المعرض  يضّم  المقبل.  الشهر  من 
لـمحمد  الذي يحتوي مقاالت  الذاكرة  البراق، تشكيل  أحمد  سيتم إشهار كتاب 

أمسكان، محمد مطالسي، خليل لمرابط، عمر الصالحي وحفيظة أوشار.

ينّظم »سيمنار وداد متري للفلسفة« في القاهرة، عند السادسة من مساء السبت 
المقبل، جلسة لنقاش كتاب شذرات من خطاب عاشق لروالن بارت، بالتعاون مع 
»دار هّن«. يحمل السيمنار اسم واحدة من رموز الحركة النسوية المصرية )1927 - 

2007(، والتي عملت ألكثر من ستين عامًا في السياسة والصحافة والتدريس.

سومر شحادة

ــــاس؟ رّبــــمــــا ال يـــواجـــه  ــنـ ــ ـــاذا يـــنـــتـــحـــُر الـ ــ ملــ
األحــيــاء ســــؤااًل أصــعــَب مــن هـــذا الــســؤال، 
ون خبر انتحار أحدهم فيما 

ّ
عندما يتلق

يجلسون مكتئبني على أرائــك وثــيــرة، أو 
يـــرزحـــون تــحــت الـــجـــوع والـــفـــقـــر. فـــاملـــوُت 
يترُك تساؤالت واعية، وهناَك  الــقــدرّي ال 
 االنتحار قدريٌّ أيضًا، فإذا 

ّ
من يعتقد بأن

 أحدهم أقصى طاقته على احتمال 
َ
ما بلغ

العيش، رمى نفسه إلى أقــدار خــارج هذه 
الدنيا. 

ــة عـــن الـــتـــســـاؤالت الــتــي  ــابــ ال يــمــكــن اإلجــ
 اإلجــابــة تقع فــي عالٍم 

ّ
املـــوت، ألن يتركها 

 الجواب عن االنتحار موجوٌد 
ّ
آخر. غير أن

بـــروتـــس، الــــذي اشــتــهــر مــن خـــالل مقولة 
قيصر: »حتى أنَت يا بروتس«، وهو في 
 على الوفاء الذي تحّول إلى 

ٌ
املقولة مثال

خــيــانــة. شــــارك بـــروتـــس فـــي مــكــيــدة قتل 
ــه من  ــ

ّ
قــيــصــر كـــي يــمــنــَع طــغــيــانــُه، رغـــم أن

 رومـــا أحـــّب إليِه 
ّ
أكــثــر املــقــّربــني إلــيــه، لــكــن

من قيصر. 
وعــنــدمــا فــشــلــت خــطــة بـــروتـــس إلصـــالح 
الحكم في روما، خسَر مبرر خذالنِه مللكِه، 
ودفعتُه مثاليتُه، وهو يرى شتات الحكم، 
إلى االنتحار. كان بروتس قد أجبَر نفسه، 
وفق ترتيٍب حسن النّية، على اإلتيان بما 
أدرك  وعندما  العميقة،  طبيعته  يناقض 
ها 

ّ
أن ــّم  واألهــ عليه،  انقلبت  قــد  فعلتُه   

ّ
أن

انــقــلــبــت عــلــى رومـــــا، انــتــحــر. فــاالنــتــحــار 
إلى شخصية  بالنسبة  ع 

ّ
متوق  

ٌ
مــآل هنا، 

 أكثر 
ّ

مثالّية مثل شخصية بروتس. ولعل
مــن يــعــانــي مــن الــحــيــاة املــعــقــدة الشائكة 
هــم األشــخــاص املــثــالــيــون، الــذيــن تنضُج 
الــحــلــول لــديــهــم عــبــر شـــكـــٍل واحـــــد، وهــو 
 تدمير 

َ
ــــذات عــــوض املــــغــــادرة، وتــدمــيــُر الـ

اآلخـــريـــن. فــاملــعــارك الــتــي يــخــوضــهــا من 
ُيقِدم على االنتحار هي معارُك يخوضها 
مـــع نــفــســِه، ال خــارجــهــا. لــتــجــيء الــفــنــون 
عندئٍذ فتصّدر تلك املعارك إلى اآلخرين، 
تشاركهم معنى أن ُينهي أحدهم حياتُه، 
وهــــي فــكــرة بــــرع فــيــهــا املـــخـــرج اإليـــرانـــي 
ــبـــاس كـــيـــارســـتـــامـــي فــــي فــيــلــمــه »طــعــم  عـ
بسيطة  حــكــايــة  للفيلم  )1997(؛  الـــكـــرز« 
عـــن رجــــل يــتــجــّول فـــي ســيــارتــه ويــبــحــث 
ــتــــراب مــقــابــل مــبــلــٍغ   فـــوقـــه الــ

ُ
عـــّمـــن يــهــيــل

ــّم  ــار ومــــــن ثـ ــحـ ــتـ مــــالــــي، إذ يـــخـــطـــط لـــالنـ
ــّور الــفــيــلــم  االســـتـــلـــقـــاء فــــي حــــفــــرة. ويــــصــ
 معتقدهم قرار 

َ
ى اآلخرون وفق

ّ
كيف يتلق

الرجل في االنتحار وفق معتقده. وكيف 
ــم بــني الــجــنــدّي الــــذي يفّر  ــ تــــراوح ردودهـ
مــن الــســيــارة ورجــــل الــديــن الــــذي يرفض 
املــســاعــدة والـــرجـــل الــحــكــيــم الــــذي يـــروي 
 بطل 

ّ
تــجــربــتــه مــع االنــتــحــار. ثـــّم نــجــد أن

الــفــيــلــم هـــو االنـــتـــحـــار ال املـــنـــتـــِحـــر، الـــذي 
اســتــلــقــى أخـــيـــرًا فـــي الــحــفــرة مـــن غــيــر أن 

نعرف نهايته. 
فيِه  أعيش  الــذي  املكان  الناس في  يفقُد 
ــن يـــراقـــب  ــ ــيـــشـــوا. ومــ فـــرصـــتـــهـــم ألن يـــعـ
الحياة في سورية يلحظ تهافت الناس 
على املــوت، ال على الطوابير فقط، التي 
، يـــراهـــم 

ً
ــنـــوف الـــحـــيـــاة كــــافــــة شــمــلــت صـ

الــحــفــرة، ويــنــتــظــرون من  فـــي  مستلقني 
 عليهم التراب. 

ُ
يهيل

)كاتب من سورية(

 يـــفـــقـــُد الـــنـــاس 
ُ
ــيـــث ــاء، حـ ــ ــيـ ــ ــم األحـ ــالـ فــــي عـ

مسّوغات استمرارهم يومًا بعد آخر، إّما 
 حضور 

ّ
مــن الـــوفـــرة أو مــن الــفــاقــة. ولــعــل

موازيًا  كــان  والفنون  األدب  فــي  االنتحار 
اليائسني   

ّ
ألن الــُحــّب.  أو  الحرّية  لحضور 

ــك الـــذيـــن  ــئــ ــة، أولــ  خــــاصــ
ً
يــمــتــلــكــون فـــتـــنـــة

يردعهم  تفكير  أّي  دون  الــحــيــاة  يــركــلــون 
أولئك  الغامض،  الشاسع  املــوت  عالم  عن 
الــذيــن يــفــتــقــدون فــكــرة الــغــّد. فيما البشر 
مّيالون بطبعهم إلى التفكير في األفضل، 
مــن أجـــل أن يــســتــمــروا، ويــســتــمــر نوعهم 

ويتحّسن شرطهم االجتماعي.
ــاقــًا 

ّ
يـــزخـــر عـــالـــم األدب بــاملــنــتــحــريــن عــش

 
ً
وقـــادة، مدمنني ومذنبني، جناة وأعــوانــًا 

ــِه، ينتُج   االنــتــحــار بـــذاتـ
ُ
وأبـــريـــاء، فــحــدث

ــردًا غــــزيــــرًا يــــحــــاول تــفــســيــر االنـــتـــحـــار  ــ ســ
املنتحر   

ّ
أن ولـــو  مــنــعــه.  أو  آثــــاره  أو مللمة 

شــخــٌص خـــرج فـــي لــحــظــة - تــعــنــيــِه هـــو - 
عـــن مــفــاهــيــمــنــا وطــــرائــــق تــفــكــيــرنــا الــتــي 
إلشراقات  تنتصُر  أزلــّيــة  أزمنة  صنعتها 
 

َ
ــّيــض

ُ
الـــنـــاس وتـــأســـف لــظــلــمــاتــهــم. ولـــو ق

للمنتحر أن يعتّد بلحظة إشــراٍق واحدة، 
فــســيــعــتــبــرهــا الــلــحــظــة الــتــي طــعــن نفسُه 
بنفسِه من  رمـــى  أو  الــســّم  أو شـــرب  فيها 
البرج، فموتُه بالنسبة إليه، لحظة إشراقِه 

الباسلة. 
ــيــــرة  ــهــ فـــــــي مــــســــرحــــيــــة شــــكــــســــبــــيــــر الــــشــ
ــــوس قـــــيـــــصـــــر«، يـــــقـــــدم الــــشــــاعــــر  ــيــ ــ ــولــ ــ »يــ
اإلنكليزي مثااًل بارعًا عبر كتابة مصير 
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