
 وثقافات 
ٌ
عاشت وتعايشت وتصارعت أديان

وسياساُت دول إقليمية وخارجية في خلطٍة 
جــمــعــت بــــن األرثـــوذكـــســـيـــة والــكــاثــولــيــكــيــة 
 إلى 

ً
 إلى الغرب، ومّرة

ً
واإلسالم واالنحياز مّرة

 ثالثة إلى »عدم االنحياز«، الذي 
ً
الشرق، ومّرة

الثالث«  »الــعــالــم  مــن  جـــزءًا  جعل يوغسالفيا 
وجذب إليها عشرات اآلالف من الطلبة الذين 
رّوجـــوا لتجربتها فــي بــالدهــم عندما عــادوا 

إليها.
مــــنــــذ انــــهــــيــــار يـــوغـــســـالفـــيـــا والــــكــــتــــب الـــتـــي 
تــتــنــاولــهــا ال تــنــقــطــع، ســــواء تــلــك الــتــي تمثل 
الــــخــــارج وزوايـــــــا رؤيـــتـــه املـــتـــعـــددة، أو الــتــي 
تأتي من الداخل على شكل مذّكرات محكومة 
بـــوجـــهـــات نــظــر أصــحــابــهــا وانــتــمــائــهــم إلــى 
ــلـــف األطـــــــــــــراف )الـــــــصـــــــرب والـــــــكـــــــروات  مـــخـــتـ
ــان وغـــيـــرهـــم( املــتــنــازعــة  ــ ــبـ ــ والـــّبـــشـــنـــاق واأللـ
من  الــحــال.  بطبيعة  بعضها  مــع  واملتقاطعة 
هـــذه الــكــتــب، وربــمــا مــن آخـــر مــا صـــدر منها، 
كوها  )بريشتينا،  املاضي«  في  »رحلة  كتاُب 
زيــنــون  املــخــضــرم  الــصــحــافــي  للكاتب   )2020
ــة أجـــيـــال  تـــشـــيـــال، الــــــذي يــــــروي تـــجـــربـــة ثـــالثـ

يوغسالفيا  مختلفة:  يــوغــســالفــيــات  وثــــالث 
ويوغسالفيا  التيتوية  ويوغسالفيا  امللكّية 

التي كادت تصبح ميلوزوفيتشية.
ُولــد املــؤلــف فــي ربيع 1940، أي آخــر عــام من 
عــمــر مــمــلــكــة يــوغــســالفــيــا، فـــي قـــريـــة فــوثــاي 
ــود، قــرب  ــ الـــواقـــعـــة جـــنـــوَب غــــرب الــجــبــل األســ
الحدود مع ألبانيا، واملطلة على جبال األلب 
ــداده يــقــيــمــون مــنــذ قـــرون  ــ األلــبــانــيــة. كـــان أجــ
ألبانية   

ً
أقلية التي تحتضن  في هذه املنطقة 

وتــرتــبــط عــشــائــريــا وثــقــافــيــا واقــتــصــاديــا مع 
شــمــال ألــبــانــيــا املـــجـــاورة. لــكــن هـــذه الــحــدود 
ربـــيـــع 1941، لتصبح  فـــي  ــــت  زالـ ــا  مـ ســـرعـــان 
الــكــبــرى« )1941- املنطقة جـــزءًا مــن »ألــبــانــيــا 
1945( الــتــي ضــّمــت إلــــى ألــبــانــيــا أجــــــزاًء من 
الجبل األســـود ومقدونيا وكــوســوفــو. عــادت 
الحدود إلى ما كانت عليه بعد عّدة سنوات، 
ــزءًا مـــن جــمــهــوريــة  ــ لــتــصــبــح قـــريـــة فـــوثـــاي جـ
مــع جمهوريات  التي شكلت،  األســـود  الجبل 
أخـــــرى، مـــا ُســمــي بــيــوغــســالفــيــا الــفــيــدرالــيــة، 

تحت قيادة الزعيم الصاعد تيتو.
يحتمل الكتاب قراءتن مختلفتن: سياسية 
إزاء سيرة  نفسنا  نــجــد  وثــقــافــيــة. ســيــاســيــا، 
شــاهــٍد فــي الــســنــوات األولــــى، لننتقل بعدها 
ــداث إبــان  إلــى حكاية مــشــارٍك فــي صنع األحــ
مــوجــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي هــّبــت مــن وارســـو 
ــن بــعــدهــا من  ــة تـــضـــامـــن«، ومــ ــركـ بــفــضــل »حـ
برلن الشرقية مع هدم السور الذي يفصلها 
عــن الــعــالــم الــحــر. تــبــدأ هــذه املــرحــلــة األخــيــرة 
مـــع املـــشـــاركـــة فـــي تــأســيــس »مــنــظــمــة حــقــوق 
اإلنسان« )1978(، وتمتّد لتأسيس أول حزب 
ديــمــقــراطــي فــي الــبــالد عـــام 1989 ولــتــجــارب 
العمل السري، وصواًل إلى االعتقال والحرب 
كـــوســـوفـــو  بـــــن  مـــــا  ــلـــت  فـــصـ الــــتــــي   )1999(

وصربيا.
 لثقافة 

ً
الــكــتــاب عــصــارة ثــقــافــيــا، فيشّكل  أمـــا 

مــجــتــمــع مــســلــم عــــاش تـــغـــيـــرات كـــبـــرى خــالل 
الــعــقــود األخــيــرة. ويـــرى الــكــاتــب أن جيله مّر 
 املـــراحـــل الــتــي عــاشــتــهــا اإلنــســانــيــة عبر 

ّ
بــكــل

العصور منذ اختراع النار )الــذي يجعل منه 
عــنــوانــا للفصل الـــرابـــع(. فــفــي طــفــولــتــه، كــان 
يحمل عيدان خشب الصنوبر املصّمغ لينير 
يأكل  وكـــان  الــضــيــوف،  عندما يحضر  البيت 
مع األطفال بملعقة خشبية من صحن خشبي 
واحد موضوع على سفرة خشبية مصنوعة 
ــان يــعــيــش مــــع عــائــلــتــه الــكــبــيــرة  ــ يــــدويــــا. وكــ

محمد م. األرناؤوط

املئوية  الــذكــرى  مـــّرت قبل سنتن 
لتأسيس يوغسالفيا )1918( التي 
ي معظم ما يسّمى اليوم 

ّ
كانت تغط

بــغــرب الــبــلــقــان، والــتــي ولـــدت نتيجة حــروب 
ــــى والـــثـــانـــيـــة، والـــحـــرب  ــرب الــبــلــقــان األولــ ــ )حـ
العاملية األولــى( وانهارت إثر سلسلة حروب 
ضت 

ّ
وتمخ و1999   1991 عــامــي  بــن  امــتــدت 

عنها سبع دول. بن هذين التاريخن، كانت 
اختفت من  ثم  األمــر،  أّول   

ً
مملكة يوغسالفيا 

الخريطة بن عامي 1941 و1945، لتظهر من 
جديد كجمهورية فيدرالية تحت حكم الحزب 
الشيوعي )1845-1990(، ثم تشهد مع انهيار 
والقومية  الديمقراطية   

َ
انــبــثــاق بــرلــن  جـــدار 

ــابـــرة لـــلـــحـــدود الـــقـــائـــمـــة، والــتــي  ــعـ اإلثـــنـــيـــة الـ
تــســّبــبــت فــي انــــدالع سلسلة حـــروب جــديــدة. 
إرث  التي جمعت  الكبيرة  الخريطة  هــذه  فــي 
ــا الـــوســـطـــى الــثــقــافــي )اإلمـــبـــراطـــوريـــة  ــ ــ أوروبـ
ــة( فــــي الـــشـــمـــال واإلرث  ــريـ ــجـ الـــنـــمـــســـاويـــة املـ
العثمانية(،  )اإلمبراطورية  الشرقي  الثقافي 

في »رحلة في املاضي« يتذّكر تشيال خالة 
ــيـــه، بـــاشـــيـــا، الـــتـــي كـــانـــت تـــربـــي الـــدجـــاج  أبـ
وتبيع البيض كل أسبوع في سوق املدينة 
املـــجـــاورة، وتــشــتــري باملبلغ مــا تــريــد. لكن 
باشيا مرضت في أحد األيام واضطرت إلى 
البقاء في الفراش، فطلبت من الطفل زينون 
أن يبيع البيض ثم يذهب إلى الشيخ مراد 

ليكتب لها حجابا مقابل ثمنه. 
أخــذ زيــنــون البيض وبــاعــه إلــى الــفــّران في 
املــديــنــة، وكــانــت هــذه أول مــرة يمسك فيها 
بــمــبــلــغ كـــهـــذا. وعــنــدمــا شــــّم رائـــحـــة الــخــبــز 
األبيض، ألول مرة أيضا، اشتهى أن يشتري 
رغيفا، وملــا ســار بضع خطوات شــّم رائحة 
لحم الكباب، فاشترى عدة قطع ليأكلها مع 
بهذه  التمتع  من  انتهى  أن  وبعد  الرغيف. 
الوجبة التي تناولها ألول مرة في حياته، 
الــشــارع ليجد نفسه أمــام مكتبة،  ســار فــي 
فــدخــل واشــتــرى كــّراســا مــدرســيــا ألول مرة 

في حياته أيضا. 
ــر زيــــنــــون أن عــلــيــه  ــذكــ ــعــــد خـــــطـــــوات، تــ وبــ
الذهاب إلى الشيخ مراد، وأن الخالة تنتظر 
الحجاب لتشفى. وبعد تفكير سريع، قاده 
ــزاع ثــالث  ــتـ ذكــــاء الــطــفــولــة الــفــطــري إلـــى انـ
صفحات من الــكــّراس كتب على كل واحــدة 
منها ما يشبه الكتابة العربية التي يراها 
مثلث  على شكل  ثم طواها  املصاحف،  في 

حتى تبدو كالُحُجب. 
وملا عاد إلى البيت، قدم الُحُجب إلى الخالة 
تنقع  أن  مــراد:  الشيخ  »تعليمات«  بـ  

ً
مرفقة

تـــشـــرب منه  ــاء وأن  ــ املـ مـــن  كــــوب  فـــي  األول 

زينون تشيال 
سيرة بُعمر مجتمع 

مسلم

في كتابه »رحلة في الماضي«، يدّون الصحافي المخضرم زينون تشيال سيرًة عايشت 
تقلّبات يوغسالفيا منذ الحرب العالمية الثانية وصوًال إلى انهيارها والحروب التي تلته 

بين دول غرب البلقان. سيرة تلّخص في تفاصيلها تجربَة أقليٍة مسلمة تعيش في 
بقعة منسية بين جبال ألبانيا والجبل األسود، وتُواجه الفقر بالُحلم

كان الفقر يدفع زينون 
وزمالءه في المدرسة 

إلى التجمع والسير على 
األقدام 90 كيلومترًا، 

عبر جبال روغوفا 
الشاهقة التي تفصل 
بين كوسوفو والجبل 

األسود

أوجُه أخرى ليوغوسالفيا االشتراكية

اللغة العربية دواًء للمرضى في غرب البلقان عر الشِّ

يعتبر أن جيله مّر 
بكل ما عاشته البشرية 

منذ اختراع النار

كان الشيخ يقوم 
بدور الطبيب بما يكتبه 

من حُجٍب للمرضى

كان على زينون تشيال، كي يحّقق حلمه 
ويصبح معلمًا، أن يذهب إلى كوسوفو 
في  المعلمين  بــدار  لاللتحاق  المجاورة 
المدرسة  هــذه  لكن   .1954 بيا  مدينة 
كوسوفو  فــي  نوعها  مــن  الــوحــيــدة 
سرعان ما نُقلت إلى مدينة بريزرن )عاصمة 
بريشتينا  إلــى  ثم  العثمانية(،  كوسوفو 
)العاصمة الجديدة(، ما قاده إلى التجول 
في كل البلد قبل التخرج عام 1960. لكن 
المطاف  نهاية  في  ستجذبه  الصحافة 
سيصبح  بــل  الشهرة،  عبرها  وسيعرف 

»عميد الصحافيين« في بالده.

طريق طويلة إلى الصحافة

2425
ثقافة

إسماعيل الدباغ

التطبيعي اإلمــاراتــي وتحالف نظام اإلمــــارات مــع املشروع  االنــكــشــاف  رغــم كــل 
ر خلف شعارات 

ّ
الصهيوني، ما زالت ما تسمى »الهيئة العربية للمسرح« تتست

»دعم  بـ للمسرح،  العربية  الوطنية  املهرجانات  بعض  على  وتسيطر  فضفاضة، 
املستوى  الــذيــن ال يخفى عليهم  الــعــرب  املسرحيني  ذمــم بعض  مــالــي« وشـــراء 

املتدني لهذه »الهيئة« التي أسهمت في انحدار املسرح العربي وإعدام أسئلته.
ما نشهده منذ عشر سنوات هو تهميش مدروس للروح الوطنية النقدية وثقافة 
الكرامة واملقاومة في املسرح العربي من خالل الدعم املسموم  للمهرجانات الوطنية 
في بعض الــدول العربية التي تعاني من أزمــات اقتصادية، وإقصاء املسرحيني 
 في خدمة مشروع حكومة 

ً
أداة تحويلِه  إلى  ذلك  ليؤدي  املشهد،  الحقيقيني من 

خليجية في تماهيها مع املشروع الصهيوني، واستمالة طبقة من »املسرحيني« 
العرب القابلني للتطويع، ودمجهم في املستقبل القريب في مهمة قبول االحتالل 
اإلسرائيلي، كجزء من »الشرق األوسط«، بل ودمجهم املشروع الصهيوني ثقافيًا 

واجتماعيًا واقتصاديًا في املنطقة. 
وال  »الهيئة«،  هــذه  برعاية  للمسرح  أبيب  تــل  مهرجان  إقــامــة  نستبعد  ال  ونحن 
ومشاركني.  روادًا  عــرب«  »مسرحيني  أدوار  يمثلون  من  بني  نجد  أن  نستغرب 
فنحن نشهد اليوم بعض من يسّمون أنفسهم »مثقفني« و»فنانني« و»إعالميني« 
إماراتيني يتهافتون على االنصياع لرغبات الصهاينة، وآخر هؤالء مغنٍّ إماراتي 
لم يجرؤ على زيــارة  بالطبع  املحتلة، وهــو  القدس  الــبــراق في  مغمور زار حائط 
املسجد األقصى املبارك، بل إّن عدم محاولته زيارة املسجد األقصى هو رسالة 
مفادها: أّيها العرب ليس لكم شيٌء في القدس، فهي خالصه للصهاينة، وهذا ما 
بات خطاب أبــواق وحكومات في اآلونــة األخيرة، وعجبي من املسرحيني العرب 
الحقيقيني على صمتهم وانغالبهم على أمرهم، أمام هذا االنهيار الكامل ملنظومة 
الخطاب الثقافي واستقاللّيته، ومحاولة تجييره لخدمة مشروع صهينة الخطاب 

الثقافي العربي. 
ُيدفع لهم؟ أهو كلفة املشاركة في بعض املهرجانات  الــذي  البخس  الثمن  ــّم ما 

ُ
ث

فيغاس  »الس  إلــى  ودعــوتــهــم  املــســرح،  مــن  فعليًا  تخلو  التي  العربية  املسرحية 
العرب« وبعض العواصم العربية املغلوبة على أمرها التي تحتلها »الهيئة العربية« 
خالل أيام انعقاد املهرجان الوطني للمسرح في هذه الــدول؟ وهي طبعًا دعوات 
 ،

ً
من أجل »التسحيج« للهيئة ورئيسها وأعضائها، وهؤالء هم املستفيدون أصال

فلهم رواتب كبيرة وإقامة دائمة في اإلمارات مع ألقاب وهمّية، وال ننسى في نهاية 
حسن على املسرحيني 

ُ
امل الدعاء لصاحب السمو الشيخ  كل مهرجان ومناسبة 

صاحب الرؤية األفقية الثاقبة، التي نخشى ما نخشاه أن تتّوج بتوأمة بني املسرح 
الدعم  أخيرًا في  اإلسرائيلي«، كما حصل  الوطني  و»املــســرح  اإلمــاراتــي  الوطني 

اإلماراتي ِلنادي »بيتار أورشليم«، كجزء من صفقة التطبيع اإلبراهيمية.
كــرامــة املسرح  القليل مــن  غـــودو لحفظ  عـــودة  الــعــرب  املــســرحــيــون  فهل ينتظر 
فيها  ينتصر  التي  والــقــاعــدة«،  »االستثناء  بريخت  رائــعــة  أمــام  نحن  أم  العربي، 

التاجُر القاتل؟ 
)مخرج وممثل مسرحي فلسطيني من القدس(

االستثناء والقاعدة 
في التطبيع المسرحي

إضاءة

فعاليات

الــتــي تــجــمــع ثــالثــة أجــيــال عــلــى األقــــل، وكــان 
يــنــام فــي بيتهم املــؤلــف مــن غــرفــتــن وردهـــة 
أربعون شخصا. ويعتبر املؤلف أن جيله كان 
ابتدائية  مــدرســة  أول  تحت 

ُ
افت إذ  محظوظا، 

في عهد »ألبانيا الكبرى«، وكانت تضّم أربعة 
فصول فقط، بينما كان عليه الحقا أن يمشي 
الصف  حــتــى  تعليمه  ليتابع  كــيــلــومــتــرات   5
الــثــامــن فـــي مــديــنــة غــوســّيــا الــقــريــبــة. عندما 
رأى املدينة ولباس املعلم في املدرسة، أصبح 
حلمه أن يكمل التعليم لكي يصبح معلما هو 
أيضا. كان تلك النقلة كبيرة إلى درجة تجعله 

يقارنها بالقرون من الزمن. 
كـــان الــفــقــر مــدقــعــا فــي هـــذه املــنــطــقــة الجبلية 
الذين  الكاثوليك  الرعوية. وكــان سكانها من 
تــحــولــوا إلـــى اإلســــالم بــعــد الــفــتــح العثماني 
فــي الــقــرن الــخــامــس عــشــر، ولــهــذا، فــقــد ظلوا 
كان  الــذي  القديس جرجس،  بعيد  يحتفلون 
ــداء مالبس زاهــيــة بــداًل  ينتظره األطــفــال الرتـ
ــل الــلــحــم املطبوخ  مــن األســمــال الــبــالــيــة، وألكـ
فــي جــّو احــتــفــالــّي. كــان الــذهــاب إلــى املــدرســة 
تحديا كبيرًا للفقر وألطفال لم يعرفوا النقود 
بعد. كان عليهم الذهاب إليها مشيا، وكانوا 

سبعة أيام متتالية، أن تلقي بالثاني فوق 
الثالث   

ّ
تــلــف وأن  بــخــاره،  ق 

ّ
وتتنش الجمر 

وتمنى  قميصها.  داخــل  وتضعه  باملشّمع 
ــفــــاء. بـــعـــد أيــــــام حـــدثـــت املـــعـــجـــزة   لـــهـــا الــــشــ
ــفــيــت 

ُ
ــأت الـــطـــفـــل زيــــنــــون، إذ ش ــاجــ  الـــتـــي فــ

ــــي تــدعــو  خـــالـــتـــه وقــــامــــت مــــن فـــراشـــهـــا وهـ
للشيخ مراد.

بعد االنــتــهــاء مــن املــدرســة االبــتــدائــيــة، كان 
ــق حــلــمــه ويــصــبــح 

ّ
ــنــــون، كـــي يــحــق عــلــى زيــ

مــعــلــمــا، أن يــذهــب إلـــى كــوســوفــو املــجــاورة 
لاللتحاق بدار املعلمن في مدينة بيا عام 

 .1954
ــــي قـــريـــتـــه والـــــدراســـــة  ــــن الــــــدراســــــة فـ ــا بـ ــ مـ
ــدن كـــوســـوفـــو أوجــــــــٌه أخـــــــرى لــلــفــقــر  ــ فــــي مــ
ــانـــت تـــعـــرفـــه »يــوغــســالفــيــا  ــــذي كـ املــــدقــــع الــ
االشتراكية« في خمسينيات القرن املاضي. 
كـــان ثــمــة عطلتان خـــالل الــســنــة الــدراســيــة: 
ــفــــارغ  ــيــــة، يـــنـــتـــظـــرهـــمـــا بــ ــفــ ــيــ  شــــتــــويــــة وصــ
الــصــبــر حــتــى يــعــود إلـــى قــريــتــه. كـــان الفقر 
ــة مــن  ــ ــــدرسـ ــنــــون ومـــــن هــــم فــــي املـ يـــدفـــع زيــ
 أبـــنـــاء تــلــك املــنــطــقــة إلــــى الــتــجــمــع والــســيــر 
عـــلـــى األقـــــــــدام 90 كـــيـــلـــومـــتـــرًا، عـــبـــر جــبــال 
روغوفا الشاهقة التي تفصل بن كوسوفو 

والجبل األسود. 
فإنه  منعشا،  الصيف  فــي  السير  كــان  وإذا 
يـــشـــّكـــل، فــــي الـــشـــتـــاء وثـــلـــوجـــه الــجــبــلــيــة، 
 تــهــّدد حــيــاة األطــفــال الــذيــن كانوا 

ً
مــغــامــرة

 مــرة 
ّ

ُيستقبلون اســتــقــبــال األبــطــال فــي كـــل
يصلون إلى القرية.

األرناؤوط...

املــقــّدمــة مــن الصليب  الــكــرتــون  يقّصون علب 
 
ّ
األحــمــر ويستخدمونها بــداًل مــن الـــورق، ألن
الكّراس املدرسي كان أمرًا ينتمي إلى الحلم، 

ال إلى الواقع.
ــة 

ّ
يــشــيــر تــشــيــال إلــــى أن والــــــده كــــان مـــن الــقــل

ــذا الـــقـــريـــة املــســلــمــة املــنــســيــة  ــ املـــتـــديـــنـــة فــــي هـ
بــن جــبــال ألــبــانــيــا والــجــبــل األســــود. ويصفه 
على  دائــمــا  الــذي يحرص  املنفتح  بالشخص 
قول جملته الحكيمة: »كل واحد يذهب بمفرده 
 واحـــد مــســؤول عما 

ّ
إلــى ذلــك الــعــالــم«، أي كــل

يفعله. كــان والــده يحرص على قــراءة القرآن، 
بنفسه،  بــذلــك  الــقــيــام  يــكــن يستطيع  لــم  لكنه 
لعدم معرفته العربية أو األلبانية وكان لذلك 
يطلب من ابنه أن يقرأ له من ترجمات القرآن 
املنشورة في ألبانيا املجاورة. وقد سمح هذا 
اإلســالم  على  بالتعرف  زيــنــون  للطفل  الـــدور 
القرآني واإلسالم الشعبي أو املعاش. كان في 
الــقــريــة جــامــٌع، ولــكــن الشيخ لــم يكن يــأتــي إال 
في رمضان. وبينما لم يكن هناك من طّب أو 
طبيب في املنطقة، فقد كان الشيخ مراد، املقيم 
في مدينة غوسّيا القريبة، يقوم بدور الطبيب 
بــمــا يكتبه مــن حــُجــٍب يــــداوي بــهــا األمــــراض. 

ينّوه املؤلف بخصوصية الفتة حول وضعية 
املرأة في املجتمع الذي كبر فيه. إذ كان العرف 
إلــى اإلســالم،  التحّول  الــذي بقي بعد  القديم، 
يقضي بحق املرأة في حّصة من ملكية العائلة 
الغنم كحّد أقصى، وعــدد غير  )5 رؤوس من 
محّدد من الدجاج( وفي ممارسة أعمال يدوية 
)كــالــتــطــريــز(، مـــع حــقــهــا فـــي بــيــع مـــا ينتجه 
الغنم والدجاج من حليب وجنب وبيض وفي 

التصّرف بما تجنيه من نقود. 
وفــي هــذا الــســيــاق، يتذّكر تشيال خــالــة أبيه، 
بـــاشـــيـــا، الـــتـــي كـــانـــت تـــربـــي الــــدجــــاج وتــبــيــع 
البيض كل أسبوع في سوق املدينة املجاورة، 
وتشتري باملبلغ ما تريد. لكن باشيا مرضت 
ــقـــاء فــي  ــبـ ــى الـ ــ ــد األيـــــــام واضــــطــــرت إلـ ــ فــــي أحـ
الـــفـــراش، فطلبت مــن الــطــفــل زيــنــون أن يبيع 
البيض ثم يذهب إلى الشيخ مراد ليكتب لها 

حجابا مقابل ثمنه. 

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

موقف
تصويب

بابلو نيرودا

وكاَن في ذلك العمِر.
عُر باحثًا.

ِّ
جاءني الش

َرج؟
َ
ال أعرف من أين خ

من شتاٍء أم من نَهٍر؟
ال أعرف كيف؟ متى؟

كال، لم تكْن أصواتًا وال كلمات 
لم يكن صمتًا،

ه جاءني مناديًا من شارٍع
ّ
ًإال أن

من غصن املساء، بغتة
بني اآلخرين، 

بني النيران امللتهبة
أو وحيدًا عائدًا 

كان هنالك من غير وجه 
سني.

ََ
ومل

 ،
ُ

لم أعرف ما أقول
لساني عاجٌز

وعيوني ضريرة 
وفي النفس شيء يضرب:

 تائهة؟
ٌ
حّمى أم أجنحة

ــيــــدًا أفــــــكُّ رمــــــوز ذلـــك  ورحـــــــُت وحــ
االحتراق 

،
َ

بهَم األول
ُ
وكتبُت الّسطَر امل

ُمبهٌم من غير جسٍد
لغٌو خالٌص 

 ملن ال يعرف شيئًا.
ٌ
 نقية

ٌ
وحكمة

 
ً
ــاَء صـــافـــيـــة ــمــ ــــســ  ال

ً
ــة ــتـ ورأيـــــــــُت بـــغـ

ومفتوحة
رأيُت الكواكَب_

ل مثقوٌب 
ّ
 والظ

ٌ
الحقول نابضة

مليء برماِح ناٍر وورود،
ًا،

َ
 مربوط

َ
رأيُت الليل

رأيُت الكون.
 

ُ
وأنا الكائُن األصغُر الثمل
بهذا الفراغ الكبير املتألق

ُجلُت مع النجوم 
وأسرجت قلبي في الريح

وكمثل األحجّية،
شعرُت بنفسي جزءًا نقّيًا 

من الهاوية.

)ترجمة عن اإلسبانية: 
جعفر العلوني(

الجزائر الزرقاء عنوان معرض الفنان الجزائري مروان كريدية الذي افتتح في »رواق القرية والدراسة في مدن كوسـوفو
الزوارـ فن« في الجزائر العاصمة، نهاية الشهر الماضي، ويتواصل حتى الرابع عشر من 
الجزائرية  الفنان مناظر من ساحل العاصمة  الجاري. بأسلوب انطباعي، يقّدم  الشهر 

في الليل، حيث الضوء والبحر تكوينان أساسيان في اللوحة.

الجهوية  المكتبة  أيام قرطاج للمطالعة والكتاب في  الثالثاء  تتواصل حتى غٍد 
البرنامج  يتضّمن  الماضي.  الشهر  من   28 في  افتتحت  والتي  العاصمة،  تونس  في 
عددًا من الورش، حيث تقام اليوم ورشة في الخط العربي يقّدمها الخطاط أيمن 
فالح، وُتختتم غدًا بورشة حول فن التدريس بالقصة، تديرها التربوية ريم العيوني.

ودراسة  لألبحاث  العربي  »المركز  في  تتواصل  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثالث  حتى 
السياسات« في الدوحة، الدورة الثانية من برنامج »المدرسة الشتوية« التي انطلقت، 
المطروحة:  المواضيع  أبرز  من  وتحوالتها.  الدولة  موضوع  حول  األحد،  أمس 
وتكّونها،  الدولة  ونظرية  والقومية،  معينة،  نماذج  وفق  السيادة  تحديات 

والتطور التاريخي للدولة القومية من منظور مقارن، وتغير مفهوم السيادة.

»مكتبة  في  اإلثنين،  اليوم  صباح  من  العاشرة  عند  سليمان،  حسين  الباحث  يقّدم 
اإلسكندرية« في اإلسكندرية، محاضرة افتراضية بعنوان وسائط الكتابة في الحضارة 
العربية. يتناول المحاضر بداية استخدام العرب للبردي والورق وغيرهما وانتشارها 
في تداول العلم والمعرفة في العالم اإلسالمي وتدوينه منذ القرن الثاني الهجري.
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