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كورتشا بدون مكياج عن أقدم توثيق بالعربيّة لوقف ألباني

كتاب
يستمد كتاب الباحث
ال
ّ
فبرون حساني «كورتشا
بدون مكياج» (تيرانا،
أهميته فقط من
،)2020
ّ
تقديمه تفاصيل عن
نشأة هذه المدينة األلبانية
وتحوالتها ،بل أيضًا
ّ
ً
مهمة
من إيالئه مكانة
ّ
المؤسسة لها،
للوثيقة
ِّ
والتي ُكتبت بالعربية في
نهاية القرن 15
محمد م .األرناؤوط

كان الفتح العثماني للبلقان ،منذ
منتصف القرن الرابع عشر ،فتحًا
ُ
ملنطقة واسعة تسيطر فيها النظم
اإلقطاعية ،التي تتمركز حول ال ِقالع ،بينما
ّ
كانت املدن قليلة العدد والسكان وال تتجاوز
الواحدة منها عـ ّـدة آالف .ومع اكتمال الفتح
العثماني للبلقان بعد حوالي قرنني ،كانت
صورة املنطقة قد ّ
تغيرت مع ّ
ّ
وتشرق
توسع
امل ــدن الـقــائـمــة (صــوفـيــا وسـكــوبـيــه وبـلـغــراد
وغيرها) ونشوء مدن جديدة بطابع شرقي
َ
عواصم (سراييفو وتيرانا
أصبحت بعضها
وكورتشا وغيرها) .وفي الحقيقة ،ارتبط هذا
الـتـطـ ّـور الـعـمــرانــي بانتشار ّ األوقـ ــاف ،حيث
كــان أبـنــاء املنطقة الــذيــن تــرقــوا فــي الهرمية
العثمانية يعمدون إلــى بناء نــواة عمرانية
متكاملة (جامع ،وحـ ّـمــام ،وســوق ،ومدرسة،
وزاوي ـ ــة لـتـقــديــم وج ـبــات مـ ّـجــانـيــة ،إل ــخ) في
ّ
مكان مناسب ّ
يشد إليه السكان من املناطق
ّ
لتتحول هذه النواة إلى «قصبة»،
املجاورة،
ثم إلى مدينة.
ومن هذه املــدن الجديدة ،في ألبانيا ،مدينة
كــورت ـشــا ( )Korçaال ـتــي ب ـ ّنــاهــا ال ـي ــاس بــك،
صهر
أحد أبناء املنطقة ،الذي ترقى وأصبح َ
السلطان محمد الفاتح ،وعندما تقاعد ،آث َر
أن يـعــود إلــى مسقط رأس ــه وأن يبني هناك

رغم المحو الثقافي

في التأسيس لمدينة جـميلة
ْ
ن ــواة عمرانية ضمن وق ــف كبير ســرعــان ما
تـحـ ّـول إلــى قصبة ،ثــم إلــى مدينة ّ
مهمة في
ج ـن ــوب ش ــرق أل ـبــان ـيــا تـحـمــل اس ـم ــا أصـبــح
يــرت ـبــط ب ــأق ــدم وث ـي ـقــة م ـ ّ
ـؤس ـس ــة ملــدي ـنــة في
ألـبــانـيــا ومـكـتــوبــة باللغة الـعــربـيــة .وم ــع ما
ُ
كتب عــن هــذه املدينة وتاريخها منذ مطلع
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن (كـ ـت ــاب ن ــوت ـش ــي نــات ـشــي
ّ
ّ
«كورتشا وقــراهــا» ،)1901 ،إل أن كــل هــذا لم
يمنع مــن صــدور كتاب ضخم ( 480صفحة
من الحجم الكبير) بعنوان «كورتشا بدون
مكياج» للباحث فبرون حساني ()V. Hasani
عن «معهد التربية والتراث الثقافي» (تيرانا،
 ،)2020ح ـيــث م ــن الـطـبـيـعــي أن ً تـشـغــل فيه
املؤسسة للمدينة مكانة ّ
ِّ
مهمة ،مع
الوثيقة
معطيات جديدة عنها.
ٍ

أُف ِّت ُ
ش عن أطفال عائلة بكر على شاطئ غزّة

الطم الموج
أسمع
ُ
دمعهم يُ
َ
ُ

بلد رماد
ٌ
رمادي من ٍ

ُ
البحر َوحدي
أذهب إلى
ِ
ٌّ
بلد رماد،
رمادي
من ٍ
َ
ُال ياسمني في جيبي
أهديه للشاطئ.

ّ
ُ
سماوية،
أجل سينما
أذهب من ِ
َّ
ُ
أجل صال ٍة مؤجلةٍ ،
من ِ
أجل طفولةٍ ال زالت ضائعة.
من ِ
َ
أذه ـ ُـب ألبحث ّ
البحر
عمن يــذهـبــون إلــى
ِ
َوحدهم...
ّ
ّ ُ
ّ
الكرسي هناك،
أتجم ُد على
لكني ُ
ال أجرؤ على املشي جنبًا لجنب
ِّ
مع كل هذه األمواج.
ُّ
ّ
الكرسي هناك،
أتجمد على
َ
ُ
ٌّ
َ
ال شيء آخر يمكن أن يفعله رمادي مثلي
ُّ
ّ
أمام كل هذه الزرقة.
■■■
ُ
يستيقظ البحر
معهم

ُ
الشاطئ
أجلس على
ِ
ُّ
َ
ُ
أتأمل
َ
بائع البطاطا الحلوة ّ
َ
وبائع ش ْعر البنات وعنبر التفاح،
َ
َ
ّ
ّ
بائع بر ِاد الليمون وبائع املكسرات،
ّ
َ
ألعاب البحر وعربته امللونة،
بائع
ِ َ
ِّ
أتـ ـ ّ
ـأمـ ــل ال ـخ ـي ــل وال ــجـ ـم ــال وم ـ ــن فــوق ـهــا
األطفال،

ُ
ارق ْد بجانبي...
■■■

ّ ٌ
ّ ٌ
عصية على النسيان.
عصية على الفهم،
■■■

مع الشمس
ٌ ُ
أتعب ٌّ
َ

َّ
ً
أتذك ُر يأسي
فجأة

ْ
َ
البحر
عمل شاق أن أصل
ّ
بحثًا عنٌ الظالل،
ٌ
شاق ْأن ُأ َ
غادره
عمل
هربًا من الغروب.
ُ َّ
ُ
أتعب مع الشمس،
يوم
ُّكل ٍ
أيها البحر
ُ
وما َ
أمواجك.
تعب ْت يومًا
■■■
لن أدخل المشهد

ُ
أتيت ُ َك من الضوضاء والفوضى:
هواؤكَ
ُ
الصوت الوحيد الذي ُّ
أود سماعه،
هو
ُ
موج َك
ُ
الوحيد الذي ُ
ُ
أريد أن أراه.
هو الشكل
ِّ
َ
أسبح فيك،
لكني ّ لن ُ ِّ َ
أو حتى أحلق فوقك.
سأبقى ُعلى الشاطئ
ّ
َّ
َّ
الفرح
ألني أخاف كل الحزن وكل
ِ
سأكتفي بالشمس.
ُ
أمواج َك داخلي أيها البحر،

كنت يا سماء
أين ِ
وبيوتنا ُت َ
قصف؟
أين َ
كنت يا بحر
ُ ََ
َّ
ونحن نتفحم؟
■■■

دمعات فقط
بضع
ُ
ّ ٍ
ْ
لطاملا تمن ُ
يت لو عانقتني السماء،
َ
ُ
َ
البحر،
دمعي
مسح
لو
ُّ
الغيوم احترقتُ،
ُ
أمطرت
غير أني كلما
ِ
ُ
ُ
ُ
وك ّلما ّ
احترقت.
املوج
تحر َك

الوقت الخطأ،
في
ِ
ُ
دمعات فقط
بضع ّ ٍ
ُ ُ
شعل كل شيء.
ت ِ
تتركني من بعدها
ُ
أحترق في غرقي،
ُ
أحترق في سقوطي.
■■■
قوارب مكشوفة

ُ
لست أكثر من خيمة على الشاطئ،
ُ
ْ
والناس في عرض البحر

ُ
قوارب مكشوفة.

ُأ ِّ
جدف في ذاتي الحالكة
مبتعدًا عن الزمن،
ُ
ال أبحث عن مرسى
وال حتى ّ
يهمني طوق النجاة.
ُ
لست سوى سمكةٍ ميتة.
■■■
أُ ُ
درك حجم الكارثة

ٌ
ً
ُ
عادة ما يكون هناك أطفال على الشاطئ
ّ
يستحمون بالرمل واملاء،
ُ ُّ َّ
يصلح ألشياءَ
ُ
ينسى الكل أن شاطئنا ال
كهذه.
َّ ْ
وحدي أتذك ُر ِمل َح الحروب،
ُ
وأ ُ
َ
حجم الكارثة.
درك
ُ ِّ ُ
ُ َّ
كــل م ـ ّـر ٍة أجــدنــي أفــتــش عــن أطـفــال عائلة
بكر،
ْ
شوارع املدينة.
في
يركضون
أجدهم
لم
ِ
على شاطئ بحر غزة
وحـ ــدهـ ــم مـ ــا زالـ ـ ـ ــوا ي ــركـ ـض ــون فـ ــي تـلــك
الصورة!
(شاعر فلسطيني من ّ
غزة)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أنتظرهم ّ
ليمروا أمامي
ّ
أجل صور ٍة على األقل.
من ِ

سها الياس بك (ويكيبيديا)
جانب من مدينة كورتشا يظهر فيه الجامع الذي بناه
مؤس ُ
ّ

كــانــت تكتب باللغة العربية ،ومــن ذلــك هنا
ّ
خصص لــه العالم حسن كلشي H. Kaleshi
( 1922ـ  )1976أطروحته للدكتوراه عن «أقدم
ّ
الوقفية املكتوبة في اللغة العربية
الوثائق
في يوغسالفيا» (بريشتينا.)1973 ،
ّ
فـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـ ـصـ ــاحـ ــب الـ ــوق ـ ـف ـ ـيـ ــة ،أو
«مـ ـ ّ
ـؤسـ ــس م ــدي ـن ــة كـ ــورت ـ ـشـ ــا» ،ك ـم ــا أص ـبــح
ُيـعــرف ،فاملعلومات تفيد بأنه ولــد في قرية
املدينة التي
باناريت ( )Panaritالتي تقع قرب ّ
ّأسسها ،وآثــر أن يعود إليها ويتوفى فيها
بـعــد مـجــد عـسـكــري وسـيــاســي فــي الـهــرمـ ّـيــة
ّ
ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،ال ـت ــي ك ــان ــت تـسـمــح الب ــن ف ــاح
بسيط أن يصعد فيها وحتى أن يتزوج ابنة
السلطان .فقد التحق الياس الشاب بالجيش
االنكشاري بعد أن أسلم وبرز بشجاعتهّ ،
مما
ّأهله للصعود ،وخـ ّ
ـاصــة بعد أن شــارك ،عام
 ،1453فــي فتح القسطنطينية مــع السلطان
محمد الثاني الذي ّ
زوجه ابنته ،وعاد بعدها
حاكمًا أللبانيا الجنوبية .ونظرًا لخدماته،
فقد منحه السلطان الجديد ،بيازيد الثاني،
أراضـ َـي واسعة حول مسقط رأســه :قرية قام
بــوقـفـهــا لـتـخــدم ال ـنــواة الـعـمــرانـيــة الـجــديــدة

كتاب يعود إلى
ٌ
بدايات مدينة ألبانية ُولدت
كوقف إسالمي
ظلّت وثيقة تأسيس
المدينة ملكًا لعائلة
منشئها طيلة قرون
ُ

التي ّأسسها في نهاية القرن الخامس عشر
ّ
ِّ
املؤسسة لنواة
ووثقها بعد ذلك في الوقفية
املدينة الجديدة ،التي تحمل تاريخ  1رمضان
 910هجري 5 /شباط  1505ميالدي .وحسب
فلسفة الوقف الــذي ُيــراد منه أن يبقى قائمًا
«إلــى أن تقوم الساعة» ،كــان على الواقف أن
يحرص على بناء منشآت (الـخــان ،السوق،

ّ
َ
ّ
الحمام ،إلــخ) توفر بتشغيلها الدخل الالزم
ّ
منشآت أخــرى تقدم خدمات
لتغطية نفقات
ٍ
ّ
مجانية (الـجــامــع ،املــدرســة ،والـعـمــارة التي
ّ
ّ
ّ
تـقــدم وجـبــات مجانية لـلـطــاب والـعــابــريــن،
إلخ) ،وهو ما كان يجب على الواقف أن ّ
يدون
ّ
كل تفاصيله في الوقفية ،حتى يبقى التوازن
ّ
قائمًا بني الدخل والخرج ،وأن يستمر الوقف
بتقديم خدماته «إلى أن تقوم الساعة».
وثيقة أصبحت ثروة للعائلة

ح ـســب الـ ـع ــادة ،ك ــان ع ـلــى ال ــواق ــف أن يـعـ ّـن
ّ
م ـت ــول ـي ــا يـ ـق ــوم ب ـ ــإدارت ـ ــه وض ـ ـمـ ـ ِّـان ن ـجــاحــه
واستمراره .وفي هذه الحالة ،يفضل الواقف
ّ
األول ،ثــم ّ
املتولي ّ
يحدد
أن يكون هــو نفسه
ف ــي الــوق ـف ـي ــة َمـ ــن ي ــأت ــي م ــن بـ ـع ــده .وه ـك ــذا،
ّ
فـقــد اسـتـمـ ّـر ه ــذا املـنـصــب (امل ـتــولــي) مــع ابــن
ال ـي ــاس ب ــك وأوالده ح ـتــى غ ــدا لـقـبــا وكـنـيــة
ً
لهم ( ،)Myteveliوصوال إلى املهندس رستم
ّ
متولي ( 1930ـ  )2015الــذي كــان ُيفترض أن
ّ
ي ـكــون امل ـتــولــي ال ـس ــادس عـشــر ل ـهــذا الــوقــف
ال ـض ـخ ــم ال ـ ــذي ارتـ ـب ــط ب ــه ت ــأس ـي ـ ُـس مــديـنــة
ّ
كــورتـشــا وت ـطـ ُّـورهــا .ول ـكــن ت ـطـ ّـور األوض ــاع

السياسية فــي ألبانيا بعد الـحــرب العاملية
الـثــانـيــة ،ووص ــول «ال ـح ــزب الـشـيــوعــي» إلــى
ُ
الحفيد
الحكم ،حال دون أن يقوم بذلك هذا
الذي كان يحلم بأن يدرس العمارة ليحافظ
ّ
املميز للمدينة التي
على النسيج العمراني
ّ
ّأسسها ّ
جده األكبر الياس بك .ومع أنه تمكن
ّ
من دراســة العمارة في االتحاد السوفييتي،
ّ
إل أن الحكم الشيوعي ـ الــذي ّأمــم ممتلكات
ّ
ويعينه
الوقف ـ شاء أن ُيبعده عن كورتشا
في مدينة ماليتش ( )Maliqليعمل هناك في
ّ
معمل ُسكر خالل الفترة !1990 - 1978
ّ
وم ــن هـنــا ،ف ــإن مـيــزة ه ــذا الـكـتــاب تكمن في
احـتــوائــه عـلــى تفاصيل أدل ــى بـهــا املهندس
ّ
املعماري ،رستم متولي ،حول مصير الوثيقة
ِّ
املؤسسة للمدينة التي كتبها بنفسه الياس
بــك ،باللغة العربية ،على شكل لفافة بطول
يصل إلى سبعة أمتار ونصف املتر.
(كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

مهملة في تونس
بيار رابحي حين التقى بأعجوبة ُ

تحيّة من واحات العالم

رحل السبت الماضي
ّ
المفكر اإليكولوجي الذي
أراد تبنّي واحات العالم.
وال يبقى ،من بعده ،إلّا
ٌ
أمل في ألّا يضيع سدى
حلمه في إنقاذ الكوكب

شوقي بن حسن

بيار رابحي في )Getty( 2014

قصائد

يحيى عاشور

«إلى أن تقوم الساعة»

وفي الحقيقةّ ،
يغص الكتاب بتفاصيل كثيرة
ّ
عن نشأة املدينة وتحولها بسرعة إلى مركز
حــرفـ ّـي وتـ ـج ـ ّ
ـاري ،بـحـكــم مــوقـعـهــا بــن طــرق
املــواصــات بــن الـشـمــال والـجـنــوب والـشــرق
ُّ
وتطور الحياة التعليمية والثقافية
والغرب،
ّ
والسياسية مع تأسيس أول مدرسة ،وبروز
امل ـق ــاه ــي ال ـت ــي لـعـبــت دورًا ث ـقــاف ـيــا ،وكــذلــك
ب ــروز شـعــراء كــان مــن أشـهــرهــم ّحسن زيكو
ُ
كامبيري ( ،)1810 - 1743الــذي لقب بـ«ملك
ً
الشعراء» ،وصــوال إلــى استقرار املدينة بعد
نهاية الحكم العثماني ( )1913ضمن ألبانيا
ّ
املـسـتـقــلــة ،وبــالـتـحــديــد فــي أق ـصــى الـجـنــوب
ال ـشــرقــي ،بــال ـقــرب م ــن ال ـح ــدود م ــع الـيــونــان
ومـقــدونـيــا الشمالية .وعـلــى الــرغــم مــن هذه
ّ
التفاصيل الكثيرة في الكتاب ،إل أننا نريد
ّ
التوقف عند تفصيل ّ
مهم ،أال وهو وثيقة
هنا
تأسيس املدينة ،أو وقفية ابن املنطقة الياس
ُ
بك ( ،)1511 - 1408التي كتبت في العربية.
وتجدر اإلشارة إلى أن اللغة العربية حظيتْ
فــي بــدايــة انتشار الــدولــة العثمانية بمكانة
خـ ـ ّ
ـاصـ ــة ،ح ـت ــى أن ال ــوق ـف ـي ــات ف ــي ال ـب ـل ـقــان

المهمة التي يوردها
من التفاصيل
ّ
الــبــاحــث فــبــرون حــســانــي فــي كتابه
«كورتشا بدون مكياج» (الغالف) ،تلك
التي أدلــى له بها رستم متولّي (1930
مؤسس المدينة في
ـ  ،)2015حفيد
ّ
القرن الخامس عشر ،الياس بك .إذ ينقل
عنه استياءه من «المجزرة» التي حلّت
بها خــال الحكم الــشــيــوعــي ،والتي
أطاحت كثيرًا من منشآتها العمرانية
ذات الطابع الشرقي .وحــده جامع
الياس بك نجا بأعجوبة من انفالت «الثورة
الثقافية» ،وقد أُعيد ترميمه في .2011

تلويحة
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ُ
تواصلت مع بيار رابـحــيّ ،أول مــرة ،في
حني
ص ـيــف  ،2018س ــرع ــان م ــا اسـتـحـضــر  -منذ
ٌّ
تونسي  -حكاياته مــع واحــة
ْأن عّــرف بأنني
شـ ِـنــنــي (جـنــوب تــونــس) ومساهمته بصفته
خـبـيـرًا زراع ـي ــا إلن ـقــاذ ه ــذا «املـعـلــم الطبيعي
ُ
نسيت اليوم معظم ما
والبشري» .أجـ ُـد أنني
ّ
حدثني عنه من تفاصيل مقترحاته ،فقد كانت
موغلة في املعرفة الزراعية التي ال أفقه منها
شيئًا ،كما تـحـ ّـدث عــن تفاصيل أخ ــرى لفعل
شيء ما للواحة عبر أنشطته وزياراته ودعوة
ّ
ّ
جمعيات ومنظمات ومحاولة توظيف كل تلك
الشبكة الكبيرة لإليكولوجيا الـيــوم .أحيانًا
ّ
ُ
التقطت
ك ــان يـتــذكــر بـعــض أس ـمــاء األه ــال ــي.
منه إشــارتــه بــأنــه انـطـلــق ،فــي أحــد كتبه ،من
«مـ ــأسـ ــاة» هـ ــذه الـ ــواحـ ــة ك ــي ي ـف ـتــح ال ـطــريــق
لتناول كل مآسي البيئة في العالم ،لكن كان
َ
ك َمن يقول لي :ال تختصرني في كتب تقرؤها.

ُ
ُ
أصحاب البحر،
هؤالء هم ُ
الشاطئ سوقهم،
ُ
ُ
البحر
معهم يستيقظ
ومن بعدهم ينام.
ِ
مع الغروب،
ُ
ُ َّ ً
ُ َّ
محارة من أذني
كلما أدنيت
أسمع َ
ُ
دمعهم ُي ُ
الطم املوج!
■■■
كالم كثير
بيننا
ٌ

الذي أتى َ
شاطئ البحر
بك إلى
ِ
هو ذاته الذي أتي بي،
يا سفينة الصحراء.
ُْ
أنا ِمثل َُك
ْ
ال ُأ ِّ
صدق ما يرونه من اعوجاجي.
أنا م ْث ُلكَ،
ِْ
حسرتي -
يا
لكن
ُ ّ
َ
ليس ِل ْي خفني.
ُ
َ ُ
الج َمل،
ارق ْد بجانبي ُّأيها
بيننا ٌ
كالم كثير.
ُ
أنا ْأيضًا ال ّ
املوج،
يهمني
َ َّ
البحر كله سطورًا بيضاء!
أرى

شاطئ غ ّزة في يوم ممطر ،مطلع هذا الشهر ()Getty

فعاليات

ّ
مؤلفات بيار ّرابـحــي األكـثــر تعبيرًا عنه هي
مشاريع كـ شنني ،أنجزها في بوركينا فاسو
وأوكرانيا وبنني...
ّ
يـتـحـ ّـدث رابـحــي عــن شنني وكــأنــه موسيقار
يـسـتـحـضــر سـيـمـفــونـيــة شـهـيــرة كـتـبـهــا منذ
قرابة ثالثة عقود .جاء رابحي إلى الواحة في
1992؛ أتــى بــادئ األمــر كعابر ،فقد ُدعــي إلى
ّ
علمي في مدينة قريبة ،وكانت زيارة
مؤتمر
ّ
شنني عبارة عن فقرة للترويح عن املشاركني.
ّ
ُ
َ
لكن رابحي كان كمن التقى بـ«أعجوبة مهملة»
ُ
(عبارة تقريبية للمعنى الذي التقطته وقتها)،
إنها مـ ّـادة ّ
حية لتنفيذ أفكار تجول في رأسه
عــن إنـقــاذ الطبيعة مــن بــراثــن اإلهـمــال وســوء
ّ
ّ
جمعية صغيرة
التصرف .انخرط في جهود
ُ
تعنى بإنقاذ الــواحــة ،وحــاول إسماع أنينها
في آفاق أبعد من العالم.
كانت تنبني في ذهني مفارقة :ال
وأنا أسمعهّ ،
أصـ ّـدق أن شنني التي ترد في خطاب رابحي
ٌ
ٌ
مــوجــودة فــي تــونــس .مـكــان فــي ذلــك الجنوب
ال ـش ــرق ــي م ــن الـ ـب ــاد ق ــد ط ــاول ـت ــه بــال ـتــأك ـيــد
سياسات التهميش املقصود أو ذلــك الناتج

يتحدث عن واحة
ّ
شننّي التونسية
كموسيقار يستحضر
أجمل سيمفونياته

ّ
ّ
ع ــن ع ـجــز ال ــدول ــة .أت ـخـ ّـيــل ش ـنــنــي ك ـكــل قــريــة
مـحـكــومــة بـمــوقـعـهــا ال ـج ـغــرافــي الـبـعـيــد عن
ّ
مقطرة من
العاصمة ،وكيف تصلها
الخدمات ّ
ّ
حنفية البيروقراطية املهترئة .لكن شنني عند
ٌ
بيار رابحي عـبــارة عن حلم عامر بالنضارة
والحياة واألمل.
بيني وبني نفسي ،كنت أقول إن «األعجوبة»
غـيــر مـعــروفــة كـفــايــة بــن جـيــرانـهــا ،وقليلون
َمــن يعرفون هــذا الكنز امللقى فــوق الخريطة
ّ
التونسية .وأقل منهم َمن يشعرون بما يحدث
ّ
ُ
ل ـه ــا .تـ ـس ــاء ل ــت :ه ــل أن امل ـف ــك ــر اإلي ـكــولــوجــي
يعتقد ب ــأن أف ـكــاره اإلصــاحـيــة مـ ّ
ـرحـ ٌـب بها؟
هل دعاه مسؤولون القتراح حلول في أماكن
ُ
طرحت عليه هذه الهواجس،
أخــرى؟ مــاذا لو
سيفتح ذلــك أبــواب الحديث عن قضايا
ربما
ّ
إشكالية ،لكنني خشيت أن أجــرح األسطورة
ّ
ّ
الحية.
التي ركــب رابحي مفرداتها بتجربته
وأعتقد ،اليوم بأنني حسنًا فعلت.
ّ
قـلـ ُـت فــي نفسي أي ـضــا ،س ــأزور واح ــة شنني
ّ
يتصورها بيار رابحي ،ولم
قريبًا ألراها كما
ّ
أفعل ذلك إلى اليوم .وال أدري حتى ما مصير
ّ
م ـح ــاوالت ــه ف ـي ـه ــا .ل ـعــل ـنــي ال ّأريـ ــد أن أع ــرف
مصير هذه َاملحاوالت ،فلو تبنينا أطروحات
ّ
رابحي لم يبق لنا إل هذه املحاوالت ،القائمة
ّ
على العلم والحكمة معًا ،وإل فنحن سائرون
بهذا الكوكب إلى الدمار.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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تم التقاطها في الوقت المناسب للفنان
حتى نهاية العام ،يتواصل معرض ّ
النيجيري جيرالد تشوكوما في «غاليري  »1957بلندن ،والذي افتُتح في الثامن
يضم المعرض أعماًال إنشائية ومنحوتات
عشر من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
ّ
تتضمن نقوشًا ورموزًا تمثّل ثقافة وتراث شعب اإليغبو في نيجيريا.
خشبيّة
ّ

موسيقيون ومواكب واحتفاليات في معبد حتحور بدندرة عنوان محاضرة
تلقيها اآلثارية الفرنسية سيبيل إميري عند السادسة من مساء األحد المقبل
في «المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية» بالقاهرة .تضيء إميري أيقونات المعبد
المصري الذي بُني في العصر البطلمي وتتشابه مع مواقع أثرية أخرى في
المرحلة نفسها ،كما تتناول الموسيقى التي كانت ُتعزف خالل الشعائر الدينية.
ّ
لظل في
افتُتح ،يوم الجمعة الماضي ،معرض محمد ديب والفن :النظرة
«المركز الثقافي الجزائري» بباريس ،حيث يتواصل حتى التاسع والعشرين من الشهر
المقبل .يضم المعرض لوحات وصورًا فوتوغرافية للروائي الجزائري (/2003-1920
الصورة) تعود إلى األربعينيات ،إلى جانب أعمال لفنانين مستلهمة من أعماله.

ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من «مهرجان كرامة ألفالم حقوق اإلنسان»،
بعمان ،فيلم
يُعرض عند السادسة من مساء اليوم في «المركز الثقافي الملكي»
ّ
قصة فتاة
بيت اثنين ثالثة ( )2020للمخرجة اللبنانية ربى عطية .يتناول العمل
ّ
تذهب لزيارة والدتها التي نُفيت عن لبنان خالل الحرب األهلية.

