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يوميات
صباح مضيء.
الحشرات تتحرّك نشطة
في ضوء الشمس الذي
يغمر الحديقة .هنا،
كما لو أنّني لست في
باريس ،أنا في قلب الريف
الفرنسي ،الطبيعة
المخضلة والصمت يمأل
العالم لوال البنايات العالية
وسقوف القرميد األحمر
التي تعيد لي اإلحساس
بأنني في المدينة
خالد النجار

باريس
2021
حزيران
1
الثالثاء
ّ
ُ
جانب كل هذه
تركت الدفتر على
ٍ
ُ
الـفـتــرة املــاض ـيــة ...دخ ـلــت فــي طـقــس شبيه
بالعصف الذهني أسميه عصف الكتابة.
ك ـت ـبـ ُـت شـيـئــا ك ــال ـه ــذي ــان ،كــال ـج ـنــون ،على
ُ
َ
تركت
دفترين جميلني أهدتهما لي آنيت.
ّ
وتهويمات صباحات
فوق الورق كل جنون ّ
ّ
شتاء كورونا الفائت ألني أعتبر أن للسرد
م ـج ــراه ومـنـطـقــه الـشـبـيــه بـمـنـطــق الـحـلــم،
َ ُّ
لــه تجانسه ال ـسـ ّـري وهــو خ ــارج ت َحك ِمنا،
كالحلم تـمــامــا .الـتــزمـ ُـت الـبـقــاء فــي البيت.
ُ
عدت للكتب التي قضيت سنوات في ّ
تأملها.
شيء من التراث ،عدت ألبي علي مسكويه
في «جاويدان خــرد» («الحكمة الخالدة»)،
وإلى الوزير ابن فاتك في «مختار الحكم»...
وشـ ــيء م ــن الـكــاسـيـكـيــات امل ـعــاصــرة مثل
كتاب «انهيار الغرب» أو «تدهور الغرب»
ّ
( )Le déclin de l’occidentال ـ ــذي يــؤكــد
اسـتـحــالــة ان ـت ـقــال ال ـث ـقــافــات ب ــن الـشـعــوب
رغــم مــا يبدو فــي الظاهر مــن تـ ُ
ـواصــل يــراه
ً
اشبنغلر تواصال كاذبًا .الوضع شبيه بما
ّ
ِّ
يتم اليوم في عالم العرب ،حيث يكرر كثير

ريح في األشجار الكبيرة وراء النافذة
ٌ

رحيل

من باريس إلى آرل

أرييل غولدنبيرغ حيا ٌة بين مسارح أوروبا

الخشبة بوصفها وطنًا

ّ
املثقفني َ
قيم ومفاهيم اآلخر كما لو أنها
من
ُنماذج كونية قابلة لالستنبات في ثقافات
أخرى مغايرة ...وهؤالء استمرار للمدرسة
ضــويــة ف ــي ال ـت ـحــديــث ال ـكــولــون ـيــالــي
ال ـن ـه ـ ّ
الـتــي دشـنـهــا الـخــديــوي إسـمــاعـيــل .الغرب
بالنسبة إلى هؤالء صيدلية تحوي جميع
أدوي ـ ـ ــة وعـ ــاجـ ــات أم ــراضـ ـه ــم؛ ك ـم ــا ي ـقــول
إدوارد سعيد.
ّ
مثل الطفل الذي يقلد الكبار ليصير مثلهم.

المسرحي
مع رحيل
ّ
األرجنتيني في فرنسا،
عن سبعين عامًا،
ُ
صفحة
تنطوي
ّ
ف من طراز
مثق ٍ
استثنائي ،قضى حياته
ّ
في خدمة المسرح
اإلسباني

باريس
األحد  6حزيران
ّ
ضاجة.
باريس تعود بعد كورونا .األرصفة
ال ـفــرن ـس ـيــون ف ــي سـ ـع ــادة غ ــام ــرة .مـقــاهــي
ُ
ـال ،شـ ـب ــاب،
ال ــرصـ ـي ــف صـ ـخ ــب ضـ ـح ـ ٍـك عـ ـ ـ ـ ٍ
ن ـس ــاء ورجـ ـ ــال ف ــي م ـق ـت ـبــل ال ـع ـمــر ب ــأردي ــة
ال ـص ـيــف ال ـه ـف ـهــافــة ال ـب ـي ـضــاء وال ـخـ ّـبــازيــة
والزرقاء الفاتحة في ضوء شمس برتقالية
ّ
ـذكـ ـ ُ
ـرت ت ـلــك ال ـف ـق ــرة من
ت ـش ـعــل األجـ ـ ـ ــواء .تـ ـ
ك ـتــاب راف ــع رفــاعــة ال ـط ـه ـطــاوي «تخليص
اإلبــريــز فــي تلخيص بــاريــز» ،أو «الــديــوان
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــس» ،ح ـي ــث
أبـ ـ ــدى اس ـت ـغ ــراب ــه لـ ـه ــذا ال ـط ـب ــع ال ـفــرن ـســي
ّ
االنفعالي ،لهذا املــزاج الفرنسي املتقلب...
ّ
لـعــل الـشـيــخ تـعـ ّـجــب مــن ذاك االن ـط ــاق في
الـضـحــك ال ــذي كــان يـقــول عـنــه الـفـقـهــاء إنــه
ُيميت القلب.
باريس
حزيران
7
االثنين
ً
ٌ
ّ
نشطة في
صباح مضيء .الحشرات
تتحرك ِ
ض ــوء الـشـمــس ال ــذي يغمر حــديـقــة الشتاء
ّ
يسمي الفرنسيون الحدائق الداخلية
كما
ّ
املغلقة ولــو كــانــت فــي عــز الـصـيــف .شجرة
بانبو صغيرة جنب شجرة ورد صغير بها
وردت ــان فــي أكمامهما ...فــي املـســاء أصغي
إلــى زقزقة العندليب ،آه العندليب األســود
الربيعي يــأتــي منذ مــايــن الـسـنــن ...على

بطاقة

شاعر ومترجم تونسي من مواليد عــام  ،1949ويُقيم حاليًا في
أمستردام بهولندا .من أعماله الشعرية «قصائد ألجل المالك الضائع»
( ،)1990وله في أدب الرحلة «غبار
القارات» ( ،)2009إضافة إلى كتاب
«ســــراج الــرعــاة» ()2014
بــعــنــوان ِ
يضم حــوارات أجراها مع كتّاب
ّ
وشعراء من العالم .ترجم أعماًال
لشعراء عرب يكتبون بالفرنسية،
بحب وحيد» ()2006
مثل «السابح
ٍّ
لجورج شحادة ،و«هذه السماء
غــائــبــة» ( )2008و«يـــــوم في
نيويورك» إلتيل عدنان.
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جعفر العلوني

«جسر ترنكتاي» في آرل لـ فنسنت فان غوخ ،1888 ،زيت على قماش

األرضية الخشبية أمام البيت ّ
تمر خنفسة
ّ
الكوكسينال الحمراء املرقطة باألسود التي
إذا ما وقعت عليك فيعني ذلك ّأنك ستنال
ً
ك ـس ــوة ج ــدي ــدة ...ه ـنــا ،كـمــا ل ــو أن ـن ــي لست
فــي بــاريــس ،أنــا فــي قلب الــريــف الفرنسي،
ّ
الطبيعة املخضلة والـصـمــت يمأل العالم،
ل ــوال ال ـب ـنــايــات الـعــالـيــة وس ـق ــوف الـقــرمـيــد
األحمر التي تعيد لي اإلحـســاس بأني في
املدينة.

آرل
الثالثاء  15حزيران
رص ـي ــف مـقـهــى «ف ـن ــدق ب ـي ـن ــوس» الـعـتـيــد.
ال ـ ـحـ ــرارة ش ــدي ــدة ف ــي «س ــاح ــة ّ ال ـ ـفـ ــوروم».
األشـجــار العمالقة جــامــدة ،مؤشر الحرارة
يشير إلى  33درجة في مدينة على املاء مثل
تــونــس؛ ح ــرارة مــع رطــوبــة تعني الجحيم.
ّ
ّ
أحب هذا الفندق الذي يعيدني إلى كتاب ما
الحربني ...إلى إرنست هيمنغواي الذي
بني
ّ
كان يتوقف فيه لدى ذهابه إلى بنبلونة في
إسبانيا لحضور مواسم مصارعة الثيران،
إلــى بليز سـنــدرار الــذي اجـتــاز العالم وهو

باريس تعود ،األرصفة
ضاجة ،الفرنسيون في
ّ
سعادة غامرة
نحن نشهد عصر
وميالد
فالسفة فيسبوك
َ
األميّين
الكتّاب
ّ

قبل العشرين .سندرار الشخصية الغنائية
املـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرة ،س ـ ـ ـنـ ـ ــدرار ال ـ ـشـ ــاعـ ــر والـ ـ ــروائـ ـ ــي
والـصـحــافــي كــاتــب الـتـحـقـيـقــات ال ــذي عبر
العالم في قطارات وبواخر ما بني الحربني،
من نابولي إلى باريس إلى سان بطرسبورغ
التي هرب إليها وهو في السابعة عشرة من
عمره ،إلى نيويورك إلى البرازيل...

كتب:
َ
رغبت يجب أن تنطلق
«إذا ما
اترك زوجتك اترك طفلك
اترك صديقك اترك صديقتك
اترك حبيبك اترك حبيبتك
إذا ما رغبت يجب أن تنطلق،»...
ألن السفر ّ
محرض أيضًا
على الكتابة...
ّ
فـنــدق بينوس يــذكــرنــي ببيكاسو ،بهنري
ميلر ،ب ــذاك الجيل مــن متصعلكي العالم،
أولئك الذين رعوا الشعلة ّ
املقدسة في
أعـمــاقـهــم ،وال ــذي ــن ـ ـ كـمــا ي ـقــول عـنـهــم بليز
س ـ ـنـ ــدرار ـ ـ ـ ك ــان ــت ال ـك ـت ــاب ــة ل ــدي ـه ــم ه ــي أن
ّ ُ
حيًا وتبعث ٌمن رمــادك ...وأن تبدع
تحترق
الكذب الذي هو صدق آخر...
أج ــل ،أشـعــر بالنوستالجيا لــزمــن نقيض
زمننا الـيــوم ،حيث كما يـقــول هـنــري ميلر
ّ
ّ
تحول الكتاب فيه إلــى برجوازيني صغار،
إلــى كتبة نصوص توثيقية بال رؤيــة .هذا
قبل خمسني سنةّ ،أمــا الـيــوم فنحن نشهد
ّ
الكتاب ّ
األم ّيني...
ميالد

آرل
األحد  20حزيران
مـ ـض ــت ّأيـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي آرل ،م ـف ـع ـم ــة ب ــاألفـ ـك ــار
والـ ـت ـ ّ
ـأم ــات وال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات م ــع أصـ ــدقـ ــاء مــن
ّ
ّ
املثقفني :املؤرخ فيليب ريغو ،صديقي إيريك
بـيـنــي ال ــذي عــرفـتــه وه ــو فــي العشرينيات
يــرتــدي القشابية الـبــربــريــة ال ـســوداء ذكــرى
رهـبــان أفريكا الــرومــانـيــة ،ذكــرى قرطاجنة
التي منحت املسيحية مذهبها الكاثوليكي.
غ ــادر إيــريــك سلك الــرهـبــان وتـ ـ ّ
ـزوج ،ويقيم
اليوم في نواحي بــوردو .قال على الهاتف:
«أت ـم ـمــت أخ ـي ـرًا وض ــع ك ـتــاب ف ــي الــاهــوت
عـنــوانــه «ي ـســوع = ك ّــريـســت» ،معتمدًا على
خلفية فلسفية تـتـمــثــل فــي منجز ســوريــن
الالعقالني
كييركغارد ،أي أعتمد على التيار
ّ
فــي الفلسفة الـحــديـثــة؛ الـتـيــار ال ــذي دشـنــه
كييركغارد مع نيتشه َ
ومن جاء بعدهما من
مذاهب ظاهراتية ووجودية وشخصانية».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
محط ٌ
عمان لوصف بالد الشام
خير الدين الزركليؤ
ة في ّ

وصد االستعمار
بين التأسيس
ّ
في «عامان في
يسجل
عمان» ،الذي
ّ
ّ
فيه أحوال األردن في
لحظة تأسيسه ،يُظهر
المؤرّخ السوري إلمامًا
واسعًا بالتاريخ والجغرافيا
والسياسة

عمان ـ العربي الجديد
ّ

بالقرب من المدرج الروماني في عمّ ان ،مطلع عشرينيات القرن الماضي ()Getty

في الرابع والعشرين من ّ
تموز /يوليو عام
 ،1920دخــل جيش االحـتــال الفرنسي إلى
دمشق بعد معركة خاضها القائد السوري
ّ
ي ــوس ــف ال ـع ـظ ـم ــة رم ــزي ــا ف ــي ظ ـ ــل اخ ـت ــال
مــوازيــن القوى عسكريًا وسياسيًا لصالح
الفرنسيني ،الذين أصــدروا حكمًا غيابًا في
ذلك الوقت على خير الدين الزركلي بسبب
مـقــاالتــه الـصـحــافـيــة امل ـنــاوئــة لالستعمار،
وقصائده الداعية إلى مقاومته.
ٌ
ب ــرز ف ــي ت ـلــك الـلـحـظــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ت ـس ــاؤل
أســاســي ح ــول مصير آسـيــا الـعــربـيــة التي
انـ ـه ــار ف ـي ـهــا ال ـح ـكــم ال ـع ـث ـمــانــي ،أل ـ ـ ّـح على
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وم ـن ـهــا
املـ ّ
ـؤرخ السوري ( )1976 – 1893الــذي غادر
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة إل ــى فـلـسـطــن ومـنـهــا
ً
إلـ ــى ال ـح ـج ــاز ،م ـش ـغ ــوال بـتـحـشـيــد ال ـقــوى

ّ
باألمة من كوارث ال تزال
ملواجهة ما يحدق
تداعياتها حاضرة إلى اليوم.
ي ـن ــاق ــش ال ــزركـ ـل ــي ف ــي ك ـت ــاب ــه «عـ ــامـ ــان فــي
ع ـ ّـم ــان» ( )1925أح ــداث ــا مـهـ ّـمــة ك ــان شــاهـدًا
عليها وأب ــدى حيالها آراءه أمــام أصحاب
ال ـش ــأن ،ك ــان م ـحــورهــا الـتـقــاســم الـفــرنـســي
َ
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ل ـل ـم ـن ـط ـق ــة بـ ـع ــد اتـ ـف ــاقـ ـي ــت ـ ْـي
ّ
عشية تشكيل
سايكس بيكو وســان ريمو،
مـشـهــد س ـيــاســي جــديــد سـي ـفــرض تـحــالــف
َ
االستعمار ْين والتباين بينهما تأثيرًا كبيرًا
ّ
عـلـيــه ،بــاإلضــافــة إل ــى تــول ـيــه مـنــاصــب في
الحكومة األردنـيــة الــولـيــدة عكست وجهة
ُ
والحكم.
نظره في اإلدارة
ب ــأسـ ـل ــوب يـ ـم ــزج بـ ــن الـ ـب ــاغ ــة الـ ـت ــي نـشــأ
عليها األدباء حتى بدايات القرن العشرين،
ّ
متعددة في التاريخ
وبــن إملامه بمجاالت
ـران ،يصف
ـ
م
ـ
ع
ـ
ل
وا
ـة
ـ
س
والـجـغــرافـيــا والـسـيــا
ّ
الكاتب تفاصيل األمكنة التي تنقل بينها،
حيث يذكر كيف كانت العاصمة األردنـيــة
ُتشبه قــريــة قليلة الـسـ ّـكــان تـتـ ّ
ـوســط قبائل
الـ ـ ـج ـ ــوار الـ ـت ــي ت ــأت ـي ـه ــا ل ـب ـي ــع مـ ــا تـنـتـجــه
«ش ـبــه س ــوق»،
مــواشـيـهــا ،فـلـلـتـجــارة فيها ِ

انشغل بمصير آسيا
العربية بعد انهيار الحكم
العثماني
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ب ـي ـن ـم ــا كـ ـ ــان الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون ي ـح ـت ـف ـلــون
بـعـيــدهــم الــوطـنــي فــي الــرابــع عـشــر من
ت ـ ّـم ــوز /يــول ـيــو الـ ـج ــاري ،ك ــان امل ـســرح
األوروب ـ ـ ـ ــي ع ـم ــوم ــا ،واإلسـ ـب ــان ــي عـلــى
وجـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ُـوص ،يـ ـ ــرثـ ـ ــي واح ـ ـ ـ ـ ـدًا
م ــن أه ـ ـ ّـم ال ــذي ــن ش ـغ ـف ــوا ب ـثــال ـيــا ،ابـنــة
زي ـ ـ ـ ـ ــوس وم ـ ـل ـ ـه ـ ـمـ ــة ال ـ ـف ـ ــن امل ـ ـسـ ــرحـ ــي،
وكـ ّـرســوا لها جــل أوهامهم وجهودهم
وآمـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم .مـ ـ ـ ــع رحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل امل ـ ـس ـ ــرح ـ ـ ّـي
األرج ـن ـت ـي ـن ــي أريـ ـي ــل غ ــول ــدن ـب ـي ــرغ فــي
مدينة نيم الفرنسية عن سبعني عامًا
( 1951ـ ـ ـ  ،)2021ت ـن ـطــوي ،بـعــد ُصــراع
رجل
مرير مع مرض السرطان ،صفحة
ٍ
ّ
استثنائي ،عاش الخشبة كما
من طراز
لو كانت وطنه ّ
األم.
ّ
طور أرييل غولدنبيرغ حياته ِامل ّ
هنية
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال إدارة امل ـ ـس ـ ــرح ،وت ـق ــاط ــع
ّ
الشخصي مع تاريخ إسبانيا
تاريخه
في عقد السبعينيات من القرن الفائت،
وتحديدًا عندما وصــل إلــى مــدريــد مع
فــرقــة مـســرحـيــة فــرنـسـ ّـيــة جــالــت بعض
امل ــدن اإلسـبــانـيــة لـعــرض أعمالها على
ال ـخ ـش ـبــات امل ـح ـل ـيــة .قـ ـ ّـرر غــولــدنـبـيــرغ
ً
ّ
يستقر فــي إسـبــانـيــا؛ وفـعــا،
آن ــذاك أن
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا ب ـ ـ ــدأ ي ـع ـم ــل م ـ ــع ج ـم ـع ـيــة
«كاباييو دي باستوس» التي أشرفت
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن «املـ ـه ــرج ــان
ً
العاملي للمسرح» فــي مــدريــد ،حاصال
ب ــذل ــك ع ـلــى ال ـج ـن ـس ـيــة اإلس ـب ــان ـي ــة عــن
طريق مرسوم حكومي.
كــان املـهــرجــان مـتــواضـعــا لـلـغــايــة ،غير
أن غولدنبيرغ ـ الــذي كانت له عالقات
ثقافية أوروبية واسعة ـ راح ّ
يروج لهذا
امل ـش ــروع ،وس ــرع ــان مــا ب ــدأت األس ـمــاء
العاملية الكبيرة من طــراز بينا باوش،
وب ـي ـت ــر ب ـ ـ ــروك ،ت ـ ـتـ ـ ّ
ـردد ع ـل ــى املـ ـس ــارح
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة وت ـ ـعـ ــرض ع ـ ـ ــددًا مـ ــن أهـ ــمّ
ّ
الفنية
األع ـمــال املـعــاصــرة« .إن القيمة
حـيــة ،عــاوة
والـفـكــريــة لـلـعــروض املـســر ّ
ع ـل ــى األصـ ــالـ ــة الـ ـت ــي ت ـت ـجــنــب ال ـن ـبــرة
االحـتـفــالـيــة ،هــي األسـ ــاس فــي اخـتـيــار
الف َرق والعروض املسرحية» ،اعتاد أن
ِ
يقول املسرحي األرجنتيني.
لطاملا ارتـبــط اســم غولدنبيرغ بأعظم
خـشـبــات امل ـس ــرح ال ـعــامل ـيــة؛ فـفــي الـعــام
ّ
 ،1989ب ـع ــد أن ت ــول ــى إدارة «م ـس ــرح

م ـي ــون ــخ» ل ـف ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزةُ ،ع ـ ـ ِّـن م ــدي ـرًا
لــ«مـســرح بوبيني» قــرب بــاريــس .بعد
ذلك تولى ّ
مهمة اإلشراف على «مسرح
ش ــاي ــو الـ ــوط ـ ـنـ ــي» فـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ،وه ــو
واح ـ ٌـد مــن أهــم ّاملـســارح فــي فرنسا .في
العام  ،2000ترأس «مهرجان الخريف»
ف ــي م ــدري ــد ،وش ـغــل ه ــذا املـنـصــب مــدة
خمسة عشر عامًا ،مساهمًا في برمجة
واسـتـقـبــال أه ـ ّـم ال ـع ــروض ذات القيمة
ال ـف ـن ـي ــة والـ ـفـ ـك ــري ــة .ب ـف ـض ـل ــه ،لـ ــم يـعــد
ّ
مضطرين للسفر خارج حدود
اإلسبان
أراضـ ـيـ ـه ــم م ــن أجـ ــل حـ ـض ــور األعـ ـم ــال
امل ـس ــرح ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة؛ ص ـ ـ ــارت ه ــذه
األعمال في متناول أيديهم على معظم
املحلية.
خشبات املسرح
ّ
ّ
كـ ــان غ ــول ــدن ـب ـي ــرغ م ـثــق ـفــا ب ـك ــل مـعـنــى
ّ
يتحدث الفرنسية واإليطالية
الكلمة،

والـبــرتـغــالـيــة واإلن ـكـل ـيــزيــة واألملــان ـيــة،
إضافة إلى لغته ّ
األم ،اإلسبانية ،وكان
ّ
م ــن أش ـه ــر امل ـن ــظ ــريــن ب ــاألرج ـن ـتــن في
إدارة املسارح .ولطاملا اعتقد أن نجاحه
في تطوير ِمهنة دولية رائعة (كمشرف
على أهــم املـســارح العاملية) وإحـضــاره
أه ــم ال ـع ــروض األوروبـ ـي ــة إل ــى مــدريــد،
ـوات الـ ـغ ــداء وال ـع ـشــاء
ي ـع ــود إلـ ــى «دع ـ ـ ـ ّ
مــع املـبــدعــن وال ـفــنــانــن والـسـيــاسـيــن

ارتبط اسمه بمسارح
عالمية أدارها في
باريس وميونخ ومدريد

واملبرمجني املسرحيني ،وإلى جلساتي
ال ـطــوي ـلــة م ـع ـهــم ،ال ـتــي كــانــت تـتـجــاوز
ّ
تعل ُ
مت
أحيانًا التسع ســاعــات ،والـتــي
فيها متعة الطعام الشهي فــي العديد
ّ
من البلدان التي علمتني كيف أضفي
عـلــى عــاقـتــي املـهـنـيــة معهم شيئًا من
ال ـ ـ ـ ــدفء؛ دفء ل ـط ــامل ــا اع ـت ـب ــرت ــه ه ـ ّ
ـام ــا
لنجاح ّ
أي عمل يقوم به املرء .نجاحي ال
ّ
يعود إلى اللغات التي أتكلمها ،وإنما
ّ
أتحدث عنه».
إلى هذا الدفء الذي
أق ـ ـ ــام غ ــول ــدنـ ـبـ ـي ــرغ فـ ــي مـ ـ ــدن ع ــدي ــدة،
ول ـط ــامل ــا قـ ــال ع ــن ن ـف ـســه إنـ ــه «م ـتـ ّ
ـرحــل
ٌّ
مستقر» .من هنا ،لن يكون غريبًا عليه
أن يـعـيــش ف ــي ب ــاري ــس ،ث ــم ف ــي مــديـنــة
نيم ،حيث فــارق الحياة .لكنه مع ذلك،
ّ
ظ ــل يـعـمــل ـ ـ كـمــا اع ـت ــاد أن ي ـقــول ـ ـ في
خدمة املسرح اإلسباني.

أرييل غولدنبيرغ (ليوناردو أنطونياديس)

فعاليات

ّ
كما يسكنها الشراكسة الذين تملكوا بعض
مزارعهاّ ،
وتج ٌار قدموا من الشام ونابلس
افتتحوا فيها حوانيت صغيرة.
ي ـ ـ ــورد الـ ـكـ ـت ــاب األج ـ ـ ـ ــواء الـ ـت ــي س ـ ـ ــادت مــع
قــدوم األمير عبد الله سعيًا لتأسيس ّ
قوة
ّ
عسكرية ملـقــاومــة الـفــرنـسـ ّـيــن ،لـكــنــه ُيشير
إل ــى نـقــص األم ـ ــوال ل ــدي ــه ،م ــا يـعـنــي إعــاقــة
ّ
املهمة التي أتــى من أجلها ،ما دفــع شيوخ
ّ
الـبــدو إلــى تقديم تبرعاتهم التي اعتبرها
األم ـيــر قــرضــا س ـي ـ ّ
ـرده إلـيـهــم ح ــال وصــولــه
ْ
ُ
ُ
إل ــى ســوريــة .وال يـفــوتــه ِذكـ ــر مــا يـكـتــب في
الصحف املصرية والفلسطينية واألردنية
ّ
املتغيرات ،مع تعليقات الزركلي
حول هذه
ُ ّ
حول مضامينها التي تشكك في نوايا عبد
الله أو تناصرها.
فــي ان ـح ـيــازه إل ــى الـهــاشـمـيــن انـطــاقــا من
انـتـمــائــه إل ــى «ح ــزب االس ـت ـقــال» ال ــذي نــال
حـ ـظ ــوة ع ــال ـي ــة ل ــدي ـه ــم ،ل ــم ُيـ ـخ ــف صــاحــب
ك ـتــاب «م ــا رأيـ ـ ُـت وم ــا سـمـعــت» مالحظاته
وانتقاداته حيال العديد من السلوكيات ،بل
ّ
إنه كان حريصًا على قول كل ما يعلمه من
بواطن األمور ،ومنها إخفاء األمير عبد الله
ّ
نص االتفاق بينه وبني ونستون تشرشل،
وزيــر املستعمرات البريطانية حينها ،في
القدس ،وإعالنه أن اإلنكليز تنازلوا له عن
ً
املنطقة ،وأن مستقبال زاهرًا ينتظر البالد.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

تموز /يوليو الجاري ،يتواصل في «غاليري سلمى الفرياني» في سيدي
إلى آخر أيام ّ
يقدم لوحات الفنان
بوسعيد بالقرب من تونس العاصمة معرض جنّة الذي
ّ
الفرنسي يان الكروا (الصورة) ،وهو نتاج إقامة فنّية في تونس دامت ثالثة أشهر،
استلهم فيها الكروا الطرق التراثية في العناية بالحدائق في تونس.

إيميل غيميه في اكتشاف قارة آسيا عنوان محاضرة يُقيمها عن بعد «متحف
يعد غيميه همزة وصل بين
وتقدمها ناتاشا نارست.
دار إي ديستوار» الفرنسي
ّ
ّ
الثقافتين الغربية واليابانية ،فقد كان ــ إضافة إلى كونه أحد أشهر رجال الصناعة
تخصص في
في فرنسا القرن التاسع عشر ــ أحد أبرز جامعي األعمال الفنية ،وقد
ّ
الفنون غير األوروبية وعرّف بها الفنانين في باريس.
بعد أيام قليلة من «معرض القاهرة الدولي للكتاب» ،جرى اإلعالن أخيرًا عن تنظيم
ّ
الدقي الذي سيقام بين الخامس والعاشر من آب /أغسطس المقبل،
معرض كتاب
ويعود ذلك إلى عدم إشباع المعرض الدولي لحاجيات القارئ المصري بسبب
والحد المسموح به للدخول وأيضًا أسعار الكتب المرتفعة.
التقييدات الوقائية
ّ

يقدم أحمد حويلي عرضًا بعنوان عودة عاشق في
في  30من الشهر الجاري،
ّ
أول حفل يحييه
مسرح «دوار الشمس» ببيروت .يشير العنوان إلى أن العرض هو ّ
يؤدي حويلي نصوصًا البن
المنشد الصوفي بعد فترة تأجيل بسبب الجائحة.
ّ
الفارض ،والحلّاج ،وحافظ الشيرازي ،وجالل الدين الرومي ،ورابعة العدوية.

