
ـــف كبير ســرعــان ما 
ْ
نـــواة عمرانية ضمن وق

إلــى مدينة مهّمة في  ثــم  إلــى قصبة،  تــحــّول 
ــرق ألــبــانــيــا تــحــمــل اســـمـــا أصــبــح  جـــنـــوب شــ
يــرتــبــط بـــأقـــدم وثــيــقــة مـــؤّســـســـة ملــديــنــة في 
ألــبــانــيــا ومــكــتــوبــة باللغة الــعــربــيــة. ومـــع ما 
منذ مطلع  وتاريخها  املدينة  هــذه  عــن  ُكتب 
ــاب نـــوتـــشـــي نــاتــشــي  ــتــ ــرن الـــعـــشـــريـــن )كــ ــقــ الــ
 هــذا لم 

ّ
 أن كــل

ّ
»كورتشا وقــراهــا«، 1901(، إل

)480 صفحة  مــن صــدور كتاب ضخم  يمنع 
بدون  »كورتشا  بعنوان  الكبير(  الحجم  من 
 )V. Hasani( مكياج« للباحث فبرون حساني
عن »معهد التربية والتراث الثقافي« )تيرانا، 
فيه  تــشــغــل  أن  الــطــبــيــعــي  مـــن  حــيــث   ،)2020
مع  مهّمة،   

ً
مكانة للمدينة  سة  املؤسِّ الوثيقة 

معطياٍت جديدة عنها.

»إلى أن تقوم الساعة«
وفي الحقيقة، يغّص الكتاب بتفاصيل كثيرة 
عن نشأة املدينة وتحّولها بسرعة إلى مركز 
حــرفــّي وتـــجـــارّي، بــحــكــم مــوقــعــهــا بــن طــرق 
املــواصــات بــن الــشــمــال والــجــنــوب والــشــرق 
ر الحياة التعليمية والثقافية  والغرب، وتطوُّ
والسياسية مع تأسيس أّول مدرسة، وبروز 
املـــقـــاهـــي الـــتـــي لــعــبــت دورًا ثــقــافــيــا، وكــذلــك 
بـــروز شــعــراء كــان مــن أشــهــرهــم حسن زيكو 
»ملك  بـ ب 

ّ
ق

ُ
ل الــذي   ،)1810  -  1743( كامبيري 

املدينة بعد  إلــى استقرار  الشعراء«، وصــوًل 
نهاية الحكم العثماني )1913( ضمن ألبانيا 
ــة، وبــالــتــحــديــد فــي أقــصــى الــجــنــوب 

ّ
املــســتــقــل

الــشــرقــي، بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود مـــع الــيــونــان 
الــرغــم مــن هذه  ومــقــدونــيــا الشمالية. وعــلــى 
أننا نريد   

ّ
إل الكتاب،  الكثيرة في  التفاصيل 

ف عند تفصيل مهّم، أل وهو وثيقة 
ّ
هنا التوق

تأسيس املدينة، أو وقفية ابن املنطقة الياس 
بك )1408 - 1511(، التي ُكتبت في العربية.

وتجدر اإلشارة إلى أن اللغة العربية حظيْت 
بمكانة  العثمانية  الــدولــة  انتشار  بــدايــة  فــي 
ــي الــبــلــقــان  ــات فــ ــيـ ــفـ ــوقـ ــة، حـــتـــى أن الـ ــ ــاّصـ ــ خـ

هنا  ذلــك  ومــن  العربية،  باللغة  تكتب  كــانــت 
 H. Kaleshi كلشي  حسن  العالم  لــه  خّصص 
)1922 ـ 1976( أطروحته للدكتوراه عن »أقدم 
العربية  اللغة  في  املكتوبة  الوقفّية  الوثائق 

في يوغسافيا« )بريشتينا، 1973(.
ــة، أو  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ ــــق بــــصــــاحــــب الـ

ّ
ــل ــعــ ــتــ فــــــي مــــــا يــ

ــــس مـــديـــنـــة كــــورتــــشــــا«، كـــمـــا أصــبــح  ــؤّسـ ــ »مـ
ُيــعــرف، فاملعلومات تفيد بأنه ولــد في قرية 
باناريت )Panarit( التي تقع قرب املدينة التي 
فيها  ى 

ّ
ويتوف إليها  يعود  أن  وآثــر  أّسسها، 

بــعــد مــجــد عــســكــري وســيــاســي فــي الــهــرمــّيــة 
ح 

ّ
ــن فـــا الــعــثــمــانــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تــســمــح لبــ

بسيط أن يصعد فيها وحتى أن يتزوج ابنة 
السلطان. فقد التحق الياس الشاب بالجيش 
النكشاري بعد أن أسلم وبرز بشجاعته، مّما 
أّهله للصعود، وخــاّصــة بعد أن شــارك، عام 
السلطان  مــع  القسطنطينية  فتح  فــي   ،1453
محمد الثاني الذي زّوجه ابنته، وعاد بعدها 
لخدماته،  ونظرًا  الجنوبية.  أللبانيا  حاكما 
فقد منحه السلطان الجديد، بيازيد الثاني، 
أراضــَي واسعة حول مسقط رأســه: قرية قام 
بــوقــفــهــا لــتــخــدم الـــنـــواة الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة 

محمد م. األرناؤوط

كان الفتح العثماني للبلقان، منذ 
منتصف القرن الرابع عشر، فتحا 
م 

ُ
ملنطقة واسعة تسيطر فيها النظ

الِقاع، بينما  التي تتمركز حول  اإلقطاعية، 
كانت املدن قليلة العدد والسّكان ول تتجاوز 
الفتح  اكتمال  عــّدة آلف. ومع  الواحدة منها 
كانت  قرنن،  بعد حوالي  للبلقان  العثماني 
صورة املنطقة قد تغّيرت مع توّسع وتشّرق 
املـــدن الــقــائــمــة )صــوفــيــا وســكــوبــيــه وبــلــغــراد 
وغيرها( ونشوء مدن جديدة بطابع شرقي 
أصبحت بعضها عواصَم )سراييفو وتيرانا 
وكورتشا وغيرها(. وفي الحقيقة، ارتبط هذا 
الــعــمــرانــي بانتشار األوقــــاف، حيث  الــتــطــّور 
ــوا فــي الهرمية 

ّ
كــان أبــنــاء املنطقة الــذيــن تــرق

عمرانية  نــواة  بناء  إلــى  يعمدون  العثمانية 
متكاملة )جامع، وحــّمــام، وســوق، ومدرسة، 
وزاويـــــة لــتــقــديــم وجــبــات مــّجــانــيــة، إلــــخ( في 
مكان مناسب يشّد إليه السّكان من املناطق 
إلى »قصبة«،  النواة  املجاورة، لتتحّول هذه 

ثم إلى مدينة.
ألبانيا، مدينة  املــدن الجديدة، في  ومن هذه 
بــك،  الـــيـــاس  بــنــاهــا  الــتــي   )Korça( كــورتــشــا
ى وأصبح صهر 

ّ
أحد أبناء املنطقة، الذي ترق

َر 
َ
آث تقاعد،  الفاتح، وعندما  السلطان محمد 

إلــى مسقط رأســـه وأن يبني هناك  يــعــود  أن 

شوقي بن حسن

حن تواصلُت مع بيار رابــحــي، أّول مــرة، في 
- منذ  اســتــحــضــر  ــا  مـ صــيــف 2018، ســـرعـــان 
أن عــرف بأنني تونسيٌّ - حكاياته مــع واحــة 
تــونــس( ومساهمته بصفته  ــي )جــنــوب 

ّ
ــِنــن

ْ
ش

خــبــيــرًا زراعـــيـــا إلنــقــاذ هـــذا »املــعــلــم الطبيعي 
والبشري«. أجــُد أنني نسيُت اليوم معظم ما 
حّدثني عنه من تفاصيل مقترحاته، فقد كانت 
موغلة في املعرفة الزراعية التي ل أفقه منها 
لفعل  أخـــرى  تفاصيل  عــن  تــحــّدث  كما  شيئا، 
شيء ما للواحة عبر أنشطته وزياراته ودعوة 
 تلك 

ّ
مات ومحاولة توظيف كل

ّ
جمعيات ومنظ

أحيانا  الــيــوم.  لإليكولوجيا  الكبيرة  الشبكة 
ــالـــي. التقطُت  كـــان يــتــذّكــر بــعــض أســمــاء األهـ
منه إشــارتــه بــأنــه انــطــلــق، فــي أحــد كتبه، من 
»مـــــأســـــاة« هـــــذه الــــواحــــة كــــي يــفــتــح الــطــريــق 
البيئة في العالم، لكن كان  لتناول كل مآسي 
َكَمن يقول لي: ل تختصرني في كتب تقرؤها. 

تعبيرًا عنه هي  األكــثــر  رابــحــي  بيار  فات 
ّ
مؤل

ي، أنجزها في بوركينا فاسو 
ّ
مشاريع كـ شنن

وأوكرانيا وبنن...
ي وكــأنــه موسيقار 

ّ
يــتــحــّدث رابــحــي عــن شنن

يــســتــحــضــر ســيــمــفــونــيــة شــهــيــرة كــتــبــهــا منذ 
قرابة ثاثة عقود. جاء رابحي إلى الواحة في 
1992؛ أتــى بــادئ األمــر كعابر، فقد ُدعــي إلى 
مؤتمر علمّي في مدينة قريبة، وكانت زيارة 
ي عبارة عن فقرة للترويح عن املشاركن. 

ّ
شنن

»أعجوبة ُمهملة«   رابحي كان كَمن التقى بـ
ّ
لكن

ه وقتها(، 
ُ
)عبارة تقريبية للمعنى الذي التقطت

إنها مــاّدة حّية لتنفيذ أفكار تجول في رأسه 
عــن إنــقــاذ الطبيعة مــن بــراثــن اإلهــمــال وســوء 
انخرط في جهود جمعّية صغيرة  التصّرف. 
أنينها  الــواحــة، وحــاول إسماع  بإنقاذ  عنى 

ُ
ت

في آفاق أبعد من العالم.
وأنا أسمعه، كانت تنبني في ذهني مفارقة: ل 
ي التي ترد في خطاب رابحي 

ّ
أصــّدق أن شنن

 فــي ذلــك الجنوب 
ٌ
 فــي تــونــس. مــكــان

ٌ
مــوجــودة

ــه بــالــتــأكــيــد  ــتـ ــاولـ ــد طـ ــبــــاد قــ ــن الــ ــرقـــي مــ الـــشـ
الناتج  ذلــك  أو  املقصود  التهميش  سياسات 

في التأسيس لمدينة جـميلة

رحل السبت الماضي 
المفّكر اإليكولوجي الذي 

أراد تبنّي واحات العالم. 
وال يبقى، من بعده، إلّا 
أمٌل في ألّا يضيع سدى 

حلمه في إنقاذ الكوكب

ال يستمّد كتاب الباحث 
فبرون حساني »كورتشا 

بدون مكياج« )تيرانا، 
2020(، أهّميته فقط من 

تقديمه تفاصيل عن 
نشأة هذه المدينة األلبانية 

وتحّوالتها، بل أيضًا 
من إيالئه مكانًة مهّمة 
سة لها،  للوثيقة المؤسِّ

والتي ُكتبت بالعربية في 
نهاية القرن 15

بيار رابحي  حين التقى بأعجوبة ُمهملة في تونس

أُفتُِّش عن أطفال عائلة بكر على شاطئ غزّة

كورتشا بدون مكياج  عن أقدم توثيق بالعربيّة لوقف ألباني

كتاٌب يعود إلى 
بدايات مدينة ألبانية ُولدت 

كوقف إسالمي

يتحّدث عن واحة 
شننّي التونسية 

كموسيقار يستحضر 
أجمل سيمفونياته

ظلّت وثيقة تأسيس 
المدينة ملكًا لعائلة 
ُمنشئها طيلة قرون

يوردها  التي  المهّمة  التفاصيل  من 
كتابه  ــي  ف حــســانــي  ــرون  ــب ف ــبــاحــث  ال
تلك  )الغالف(،  مكياج«  بدون  »كورتشا 
 1930( متولّي  رستم  بها  له  أدلــى  التي 
في  المدينة  مؤّسس  حفيد   ،)2015 ـ 
ينقل  إذ  بك.  الياس  عشر،  الخامس  القرن 
حلّت  التي  »المجزرة«  من  استياءه  عنه 
والتي  الــشــيــوعــي،  الحكم  ــالل  خ بها 
العمرانية  منشآتها  من  كثيرًا  أطاحت 
جامع  ــده  وح الشرقي.  الطابع  ذات 
الياس بك نجا بأعجوبة من انفالت »الثورة 
الثقافية«، وقد أُعيد ترميمه في 2011.

رغم المحو الثقافي

2425
ثقافة

كتاب

تلويحة

قصائد

فعاليات

التي أّسسها في نهاية القرن الخامس عشر 
سة لنواة  قها بعد ذلك في الوقفية املؤسِّ

ّ
ووث

املدينة الجديدة، التي تحمل تاريخ 1 رمضان 
910 هجري/ 5 شباط 1505 ميادي. وحسب 
فلسفة الوقف الــذي ُيــراد منه أن يبقى قائما 
»إلــى أن تقوم الساعة«، كــان على الواقف أن 
السوق،  )الــخــان،  منشآت  بناء  على  يحرص 

 قــريــة 
ّ

ــي كــكــل
ّ
عـــن عــجــز الــــدولــــة. أتــخــّيــل شــنــن

مــحــكــومــة بــمــوقــعــهــا الــجــغــرافــي الــبــعــيــد عن 
رة من 

ّ
العاصمة، وكيف تصلها الخدمات مقط

ي عند 
ّ
 شنن

ّ
حنفية البيروقراطية املهترئة. لكن

بالنضارة   عن حلم عامر 
ٌ
عــبــارة رابحي  بيار 

والحياة واألمل. 
بيني وبن نفسي، كنت أقول إن »األعجوبة« 
غــيــر مــعــروفــة كــفــايــة بــن جــيــرانــهــا، وقليلون 
الخريطة  فــوق  امللقى  الكنز  هــذا  يعرفون  َمــن 
 منهم َمن يشعرون بما يحدث 

ّ
التونسية. وأقل

لـــُت: هـــل أن املـــفـــّكـــر اإليــكــولــوجــي  لـــهـــا. تـــســـاء
يعتقد بـــأن أفــكــاره اإلصــاحــيــة مــرّحــٌب بها؟ 
هل دعاه مسؤولون لقتراح حلول في أماكن 
أخــرى؟ مــاذا لو طرحُت عليه هذه الهواجس، 
ربما سيفتح ذلــك أبــواب الحديث عن قضايا 
أجــرح األسطورة  أن  ني خشيت 

ّ
لكن إشكالية، 

الحّية.  بتجربته  مفرداتها  رابحي  رّكــب  التي 
وأعتقد، اليوم بأنني حسنا فعلت.

ي 
ّ
ــأزور واحـــة شنن قــلــُت فــي نفسي أيــضــا، ســ

قريبا ألراها كما يتصّورها بيار رابحي، ولم 
ى ما مصير 

ّ
أفعل ذلك إلى اليوم. ول أدري حت

ــد أن أعـــرف  ــ ــنــي ل أريـ
ّ
مـــحـــاولتـــه فـــيـــهـــا.  لــعــل

ينا أطروحات 
ّ
مصير هذه املحاولت، فلو تبن

 هذه املحاولت، القائمة 
ّ

 لنا إل
َ

رابحي لم يبق
 فنحن سائرون 

ّ
على العلم والحكمة معا، وإل

بهذا الكوكب إلى الدمار. 

الازم   
َ

الدخل بتشغيلها  ر 
ّ
توف إلــخ(  الحّمام، 

لتغطية نفقات منشآٍت أخــرى تقّدم خدمات 
التي  املــدرســة، والــعــمــارة  )الــجــامــع،  مّجانية 
ب والــعــابــريــن، 

ّ
تــقــّدم وجــبــات مّجانية لــلــطــا

إلخ(، وهو ما كان يجب على الواقف أن يدّون 
 تفاصيله في الوقفية، حتى يبقى التوازن 

ّ
كل

قائما بن الدخل والخرج، وأن يستمّر الوقف 
بتقديم خدماته »إلى أن تقوم الساعة«.

وثيقة أصبحت ثروة للعائلة
ــان عــلــى الـــواقـــف أن يــعــّن  ــادة، كــ ــعــ حــســب الــ
ــه وضــــمــــان نــجــاحــه  ــ ــإدارتــ ــ ــقــــوم بــ ــا يــ ــيـ ـ

ّ
ــتـــول مـ

ل الواقف 
ِّ

واستمراره. وفي هذه الحالة، يفض
يحّدد  ثــم  األّول،  ي 

ّ
املتول نفسه  هــو  يكون  أن 

ــكـــذا،  ــأتـــي مــــن بــــعــــده. وهـ ــــن يـ فــــي الـــوقـــفـــيـــة َمـ
ــي( مــع ابــن 

ّ
فــقــد اســتــمــّر هـــذا املــنــصــب )املــتــول

ــدا لــقــبــا وكــنــيــة  الـــيـــاس بـــك وأولده حــتــى غــ
لهم )Myteveli(، وصوًل إلى املهندس رستم 
الــذي كــان ُيفترض أن  ـ 2015(  ي )1930 

ّ
متول

ــي الـــســـادس عــشــر لــهــذا الــوقــف 
ّ
يــكــون املــتــول

ــبــــط بــــه تـــأســـيـــُس مــديــنــة  الـــضـــخـــم الــــــذي ارتــ
 تــطــّور األوضــــاع 

ّ
رهـــا. ولــكــن كــورتــشــا وتـــطـــوُّ

العاملية  الــحــرب  بعد  ألبانيا  فــي  السياسية 
ــول »الـــحـــزب الــشــيــوعــي« إلــى  الــثــانــيــة، ووصــ
الحفيُد  أن يقوم بذلك هذا  الحكم، حال دون 
الذي كان يحلم بأن يدرس العمارة ليحافظ 
التي  للمدينة  املمّيز  العمراني  النسيج  على 
أّسسها جّده األكبر الياس بك. ومع أنه تمّكن 
حاد السوفييتي، 

ّ
العمارة في الت من دراســة 

أّمــم ممتلكات  الــذي  ــ   أن الحكم الشيوعي 
ّ

إل
ُيبعده عن كورتشا ويعّينه  أن  ــ شاء  الوقف 
في مدينة ماليتش )Maliq( ليعمل هناك في 

معمل ُسّكر خال الفترة 1978 - 1990!
 مــيــزة هـــذا الــكــتــاب تكمن في 

ّ
ومـــن هــنــا، فـــإن

بــهــا املهندس  أدلـــى  احــتــوائــه عــلــى تفاصيل 
ي، حول مصير الوثيقة 

ّ
املعماري، رستم متول

سة للمدينة التي كتبها بنفسه الياس  املؤسِّ
بطول  لفافة  على شكل  العربية،  باللغة  بــك، 

يصل إلى سبعة أمتار ونصف املتر. 
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

تحيّة من واحات العالم

أسمُع دمَعهم ياُلطُم الموج

للفنان  المناسب  الوقت  في  التقاطها  تّم  معرض  يتواصل  العام،  نهاية  حتى 
الثامن  في  افتُتح  والذي  بلندن،   »1957 »غاليري  في  تشوكوما  جيرالد  النيجيري 
عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. يضّم المعرض أعماًال إنشائية ومنحوتات 

خشبيّة تتضّمن نقوشًا ورموزًا تمثّل ثقافة وتراث شعب اإليغبو في نيجيريا.

ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من »مهرجان كرامة ألفالم حقوق اإلنسان«، 
يُعرض عند السادسة من مساء اليوم في »المركز الثقافي الملكي« بعّمان، فيلم 
فتاة  قّصة  العمل  يتناول  عطية.  ربى  اللبنانية  للمخرجة   )2020( ثالثة  اثنين  بيت 

تذهب لزيارة والدتها التي نُفيت عن لبنان خالل الحرب األهلية.

موسيقيون ومواكب واحتفاليات في معبد حتحور بدندرة عنوان محاضرة 
المقبل  األحد  مساء  من  السادسة  عند  إميري  سيبيل  الفرنسية  اآلثارية  تلقيها 
المعبد  أيقونات  إميري  تضيء  بالقاهرة.  الشرقية«  لآلثار  الفرنسي  »المعهد  في 
في  أخرى  أثرية  مواقع  مع  وتتشابه  البطلمي  العصر  في  بُني  الذي  المصري 

المرحلة نفسها، كما تتناول الموسيقى التي كانت ُتعزف خالل الشعائر الدينية.

في  لظّل  النظرة  والفن:  ديب  محمد  معرض  الماضي،  الجمعة  يوم  افتُتح، 
»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.

يحيى عاشور

رمادٌي من بلٍد رماد
أذهُب إلى البحِر َوحدي

رماديٌّ من بلٍد رماد،
 في جيبي

َ
ل ياسمن

هديه للشاطئ.
ُ
أ

أذهُب من أجِل سينما سماوّية،
لٍة، من أجِل صاٍة ُمؤجَّ

من أجِل طفولٍة ل زالت ضائعة.

إلــى البحِر   
َ
أذهـــُب ألبحث عّمن يــذهــبــون

َوحدهم...

ي أتجّمُد على الكرسّي ُهناك،
ّ
لكن

 على املشي جنبا لجنب
ُ
ل أجرؤ

 هذه األمواج.
ِّ

مع كل

أتجمدُّ على الكرسّي هناك،
ل شيَء آخَر ُيمكن أن يفعله رماديٌّ مثلي

رقة.
ُّ
 هذه الز

ّ
أمام كل

■ ■ ■

معهم يستيقُظ البحر
أجلُس على الشاطِئ

 بائَع البطاطا الُحلوة
ُ

أتأّمل
اح،

ّ
ْعر البنات وعنبر التف

َ
وبائَع ش

بائَع بّراِد الليمون وبائَع املكّسرات،
بائَع ألعاِب البحر وعربته امللّونة،

ــال ومـــــن فــوقــهــا  ــمــ ــ ــجِّ  والــ
َ

ــــل الـــخـــيـــل ــأّمـ ــ أتـ
األطفال،

أنتظرهم ليمّروا أمامي
.

ّ
من أجِل صورٍة على األقل

هؤلء ُهم أصحاُب البحر،
هم،

ُ
الشاطئ سوق

 البحُر
ُ
معهم يستيقظ

وِمن بعدهم ينام.

مع الغروب،
ذني

ُ
 من أ

ً
ارة ما أدنيُت محَّ

َّ
ُكل

أسمُع دمَعهم ُياطُم املوج!
■ ■ ■

بيننا كالٌم كثير
الذي أتى بَك إلى شاطِئ البحر

هو ذاته الذي أتي بي،
يا سفينة الصحراء.

َك
ُ
ل
ْ
أنا ِمث

 ما يرونه من اْعوجاجي.
ُ

ق صدِّ
ُ
ل أ

َك،
ُ
ل
ْ
أنا ِمث

 - يا حسرتي -
ْ
لكن

ن.
ّ
ف

ُ
ليَس ِلْي خ

،
ُ

ها الَجَمل ْد بجانبي أيُّ
ُ
ارق

بيننا كاٌم كثير.

أنا أْيضا ل يهّمني املوُج،
ه سطورًا بيضاء!

َّ
أرى البحَر كل

 على النسيان.
ٌ
 على الفهم، عصّية

ٌ
عصّية
■ ■ ■

ُر يأسي فجأًة أتذكَّ
أين كنِت يا سماء 
قَصف؟

ُ
وبيوتنا ت

أين كنَت يا بحر 
م؟ فحَّ

َ
ت

َ
 ن

ُ
ونحن
■ ■ ■

بضُع دمعاٍت فقط
ني السماء،

ْ
يُت لو عانقت

ّ
لطاملا تمن

لو مسَح دمعَي البحُر،
ما أمطرِت الغيوُم احترقُت،

ّ
غير أني ُكل

ما تحّرَك املوُج احترقُت.
ّ
وُكل

في الوقِت الخطأ،
بضُع دمعاٍت فقط

 شيء.
ّ

 كل
ُ

شِعل
ُ
ت

تتركني من بعدها
 في غرقي،

ُ
أحترق

 في سقوطي.
ُ

أحترق
■ ■ ■

قوارب مكشوفة
لسُت أكثر من خيمة على الشاطئ،

والناُس في عْرض البحر

قوارُب مكشوفة.

ف في ذاتي الحالكة جدِّ
ُ
أ

مبتعدًا عن الزمن،
 عن مرسى

ُ
ل أبحث

ول حتى يهّمني طوق النجاة.
لسُت سوى سمكٍة ميتة.

■ ■ ■

أُدرُك حجم الكارثة
 على الشاطئ

ٌ
 هناك أطفال

ُ
 ما يكون

ً
عادة

يستحّمون بالرمل واملاء،
 شاطئنا ل يصلُح ألشياَء 

َّ
 أن

ُّ
ينسى الُكل

كهذه.
َح الحروب،

ْ
ُر ِمل وحدي أتذكَّ

درُك حجَم الكارثة.
ُ
وأ

 عــن أطــفــال عائلة 
ُ

ــش
ِّ
فــت

ُ
 مـــّرٍة أجــدنــي أ

َّ
ُكــل

بكر،
لْم أجدهم يركضون في شوارِع املدينة.

على شاطئ بحر غزة
وحــــدهــــم مــــا زالــــــــوا يـــركـــضـــون فــــي تــلــك 

الصورة!
)شاعر فلسطيني من غّزة(

ْد بجانبي...
ُ
ارق

■ ■ ■

أتعُب مع الشمس
 البحَر

َ
 أصل

ْ
 أن

ٌّ
 شاق

ٌ
عمل

ال،
ّ
بحثا عن الظ

غادَره
ُ
 أ

ْ
 أن

ٌ
 شاق

ٌ
عمل

هربا من الغروب.

 يوٍم أتعُب مع الشمس،
َّ

ُكل
ها البحر أيُّ

وما تعَبْت يوما أمواُجك.
■ ■ ■

لن أدخل المشهد
َك من الضوضاء والفوضى:

ُ
أتيت

َك
ُ
هواؤ

هو الصوُت الوحيد الذي أودُّ سماعه،
موُجَك

 الوحيُد الذي أريُد أن أراه.
ُ

هو الشكل

ي لن أسبَح فيك،
ِّ
لكن

 فوقك.
َ

ق
ِّ
حل

ُ
ى أ

ّ
أو حت

سأبقى على الشاطئ
 الفرِح

َّ
 الحزن وكل

َّ
 كل

ُ
ي أخاف

ّ
ألن

سأكتفي بالشمس.

أمواُجَك داخلي أيها البحر،

Wednesday 8 December 2021 Wednesday 8 December 2021
األربعاء 8 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  4  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2655  السنة الثامنة األربعاء 8 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  4  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2655  السنة الثامنة

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

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( شاطئ غّزة في يوم ممطر، مطلع هذا الشهر

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( 2014 بيار رابحي في

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


