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 األدبي النقد عن الجمالية المفاهيم غياب

 

 ثقافتنـا* عـن جزئـي بشكـل إال تعبـر ال بانتقائيـة إنما اإلبداعية، وجوهها بتعدد الثقافية حركتنا مع يتعامل ال *نقدنا

 األخيرين؟ العقدين في النقدية حالتنا تقييم يمكن كيف

 الرؤية إنما النص، قراءة من االيجابي أو السلبي الفعل رد فقط ليس ويحركه اإلبداع يشبه النقد أن زالت وما رؤيتي كانت

 وما اإلنساني، والواقع وجماليته صياغته بكل اإلبداع بين الشرطية العالقة وتتناول تلقائيا تتفجر التي والمتكاملة الشاملة الثقافية

 .البسيط اإلنشاء باب في يقع يكتب ما كل ذلك عدا

. ثقافتنا واقع يعكس ال انتقائي اتجاه إلى النقد معظم تحول لألسف.. تساؤالتي عن جزئية أجوبة إال األدبي النقد في أجد لم

 وتركيبات تبريرات إليجاد الثقافة خارج بعيدا يذهبون األدبية، للنصوص اإلنساني بالمضمون لها عالقة ال النقاد بعض تأويالت

 على تطبيقها الناقد فيها يحاول ثقافتنا، في أصال تنشأ لم نظريات تطبيق من نوعا   إال.. تذكر أهمية أو قيمة ذات أراها ال نقدية

 مشاغلنا ضمن لتصبح  الفكرية الظروف تنشأ لم والتي المستوردة، النظريات عن وتطورها مبناها في تختلف التي ثقافتنا

 !!الثقافية  

 .ومدلوالتها ثقافتنا أجواء مع اندماجا واألكثر األقرب النقدي، عبود مارون بمنهج أرى زلت ما إني أقول وضوحا أكثر ألكون

 ال بانتقائية إنما اإلبداعية، وجوهها بتعدد الثقافية حركتنا مع يتعامل ال نقدنا كبير، نسبي بشكل انه القول يمكن أخرى ناحية من

 .ثقافتنا عن جزئي بشكل إال تعّبر

 ثقافتنا؟ في ينتج ما مجمل على اطالع على الناقد هل

 .األدبي ونقدنا إبداعاتنا بين كبيرا   جزئّيا   انقطاعا هناك أن كاملة بقناعة أنا 

 بسنوات ألدبنا متابعته من كبيرة بنسبة عالقا مازال الناقد أن وجدت" أنيقة سوبر" بطباعة صدرت جديدة أكاديمية دراسة في

 ،(الغربية الثقافة عن ينقلها التي) النقدية نظرياته عليه ويبني يتناوله ما معظم يشكل الذي الماضي، القرن من والثمانين السبعين

 انه واثقا أكون أكاد أني أقول ال أن أود كنت. الحديث األدبي إبداعنا في إيجابا أو سلبا الكبيرة التحوالت على ليطلع جهد أي دون

 لها أسماء تجاهل يجري انه أقول أن يؤسفني. ثقافية حركة ُيقيم انه يدعي لمن لها تبرير ال وبانتقائية ينشر مما القليل إال يقرأ، ال

، موضوعي بأن الظن أثير ال حتى أكثر اإلفصاح أريد وال ومكانتها، دورها  عن أيضا أتساءل أن حقي من انه رغم شخصيٌّ

 متجاهال حوله أقامها حواجز بدون ومطلعا منصفا الناقد يكون أن أكثر يهمني إنما األول، بالمكان يهمني ما هذا ليس طبعا. ذلك

 الميتة بالسمكة أشبه هو يصمت من إن... وقاحة البعض يعتبرها وقد تردد بال هذا أقول به، ما وابرز أهم وربما إبداعنا مجمل

 !!التيار مع تنجرف التي

 بين أميز إني أنبه لذلك. الصحفية للتقارير أقرب وأراها( نقدا أراها وال) الجديدة اإلصدارات حول الثقافية الكتابات احترم طبعا

 ..   الجديدة لإلصدارات الثقافي العرض وبين النقدية الدراسات

 انتباهي تلفت... العربية المجتمعات ،اتساع األكثر ولمجتمعنا إسرائيل، داخل العربي المجتمع الصغير، لمجتمعنا الثقافية القضايا

 الحضاري، الرقي في دورها تجاهل يمكن ال كقاعدة أوال ، المدني المجتمع لتقدم مقياسا بصفتها مختلفة، زوايا من واهتمامي

 اإلبداع وبالطبع.. والتقنيات والعلوم الحضارات لعصر لمالءمتها اللغة تطوير األمية، على القضاء التعليم، تطوير يشمل الذي

 معيارا   تشكل المختلفة، حقوله تسود التي والفوضى وركوده غيابه... البشرية المجتمعات حضارة من الروحي الجانب هو األدبي

 .تراجعنا أو والثقافي، االجتماعي تقدمنا لمستوى آخر

 تثري مختلفة، بجماليات عالمها تثري روحية قيمة بصفتها الثقافة تستهلك البشرية المجتمعات أن يفهم المدرك السوي العقل

 والتواصل االجتماعية العالقات بناء ألساليب الحياة، لحقائق مداركه توسع ومعرفة، فكرا   الشخصي، المستوى على اإلنسان

 واثنيه، ودينية فكرية قاعدة على مجتمعاتنا الشديد لألسف تسود التي والعداء التشرذم حالة بدل الواحد، المجتمع داخل اإلنساني

 .  المطروحة القضايا مجمل حول واألخالقي والجمالي الفلسفي وعيه تعّمق أنها جانب إلى

  صحيحا   معيارا   دائما   كانت( والعلوم والتقنيات الصناعي اإلنتاج أي) والمادية( األدبي اإلبداع أي) الروحية أشكالها بكل الثقافة
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 رقّيها ومدى المجتمعات تلك طبيعة لفهم كأداة القديمة، الثقافات يعتمدون المؤرخون ومازال البشرية، المجتمعات لتطور

 .وتطورها

 العقل اعتماد دون الكتابة نحو تنحو الثقافي، الفكر خارج من ثقافتنا مع تتعامل الكتابات التي بعض من االمتعاض ببعض أشعر

 .للقارئ وإضافة جذب قوة يشكل أن على النص وقدرة والواقع النص بين الربط على والقدرة والمنطق

 لثقافته خيانة الناقد فيه يرتكب الذي النقد ادعاء وبين ،باالكتمال الوهم نثير أن دون التشجيع، بين للتجسير قابلة غير هوة هناك

 .الثقافية شرعيته يفقد  أخرى بكلمات. القراء ولجمهور

 ان االدعاء يصبح الحالة هذه في وبالطبع( القارئ) المتلقي ملّها جاهزة، بكليشيهات ونستبدلها الفطنة، ُنغّيب العقل ُنغّيب حين

 .السوداء السخرية من نوعا   للثقافة، واسعا وانتشارا ثقافية نهضة يشهد الثقافي واقعنا

 وهو أيضا أخرى أعماال له قرأت) اآلشي بكر أبو بعنوان  القاسم أفنان الدكتور والناقد للكاتب رواية فترة قبل قرأت مثال

 كيف وتساءلت وتفاصيلها بأجوائها سحرتني مميز بشكل الرواية تلك لكن"( المتمدن الحوار" صفحات على رواياته نشر يواصل

 لكني. المؤلفات عشرات وله مخضرم فلسطيني كاتب القاسم أفنان ما؟ أسماء على تعتيم هناك هل العربي، القارئ إلى تصل لم

 المغلق؟ الثقافي بواقعنا أم نفسه أفنان في المشكلة هل. والمميزة الكثيرة ألعماله متنبهون العربي األدب نقاد أو القارئ ان أجد لم

 !!قرأتها التي العربية وغير العربية الروايات أجمل من االشي بكر أبو

 مرة كم سيارة، كلمة ذكر مرة كم روايته، في حيفا كلمة الكاتب ذكر مرة كم مثال تماما، هامشية مسائل يتناول نقدا اقرأ عندما

 لتعداد ناقد يذهب أو للقارئ؟ أو( النص) النقد لموضوع يضيف ماذا بذلك، األدبي النقد عالقة ما اعرف ال تفاح، كلمة ذكر

 دور أي يلعب لم المكان ان رغم المكان ذكر تأويل في الناقد ويندفع ما مكانا   ذكر انه أو نصه، في الكاتب تناولها التي األمكنة

 القصصي المضمون في له مميز أثر ال المكان ان رغم للكاتب، خاصة ثيمة ذلك من يجعل انه والمضحك القصصي، النص في

 موضوع على يؤثر ان دون ايالت أو سخنين أو حيفا في يكون ان يمكن لكنه الناصرة، في الحدث ان لنفترض. نقده موضوع

 الساعة لذكر مثال الكاتب تكرار هل النص؟ تقييم في دوره هو ما األمر؟ هذا يهم من للنص، المكان أضاف ماذا السؤال. النص

   للنص؟ الفني او االنساني المضمون من يغير( الزمن)

 ان متأكدا وكنت عنهم الكتابة عن وامتنعت ذلك الحظت. األدبي إنتاجنا على غربية نقدية نظريات تطبيق يحاولون نقاد   هناك  

 ؟..النظريات وتلك الثقافية مفاهيمنا بين الفجوة إلى واعون حقا هم هل. جمالية حاسة أي لدية النص يثير ان دون يكتب الناقد

 النص نتاج هو العنوان وللقراء؟ للكتاب الدراسة هذه أعطته الذي ما". العنوان" موضوع تناولت األخيرة األيام في دراسة قرأت

 كتاب قراءة في أكثر أو يومين أضعت. أهميته رغم الجهد هذا مثل يستحق العنوان ان أرى وال. العنوان نتاج هو النص وليس

 إني أيضا انتباهي لفت ما ان صحيح النقد؟ هذا يخدم من القراءة، أتممت لما ومكانته الناقد اسم ولوال مؤلفه، بقدرة اشك ال نقدي

 العناوين اختيار في( فخر وبدون تردد بدون وأقولها إطالقا واألبرز) البارزين أحد اني يقيني رغم دراسته عن غائبا كنت

 عن والنهاية والتكنيك واللغة الفكرة في كبيرة نقلة فيها أحدثت الجديدة القصصية نصوصي ان أقول ان أريد وال. لقصصي

 تعتمد دراسة وإعداد الوقوف يستحق العنوان ان أرى ال بصراحة. قصصنا أكثرية يميز الذي( التقليدي) الكالسيكي األسلوب

 .واهتماماتها بمضامينها مختلفة لثقافة غربية نظرية

 الممتدة الطويلة تجربتي عبر الثقافية وفلسفتي وعيي في تتشكل بدأت التي اإلبداعية الثقافية للمفاهيم متناقضا كان العناوين تأويل

 العمل يشّوه إسناد هو ،(وطني غير أو وطني) سياسي لموضوع األدبي العمل إسناد ان وهو.. توقف بال 1962 العام منذ

 الواقعية" بمفاهيم تورطنا كلنا. أيديولوجيا   أو سياسيا   وليس وجمالي إنساني تعامل هو للواقع تناوله في األدب األدبي،

 األدبي الدوغماتي الفكر آثار مازالت والجمالية، الفكرية انطالقتنا ذلك أعاق اإلبداعي، نشاطنا من هامة مرحلة في" االشتراكية

 عبرت أيديولوجيا، أو سياسيا خطابا األدب جْعل دوغماتية من تحررت شخصيا أنا.. وتفكيرهم البعض كتابات من الكثير تسود

 لي قصة في مثال.. االتجاهين هذين ضمن تصنيفها يجب األخرى المدارس وكل ،"إنساني ال أدب"و" إنساني أدب" مفاهيم إلى

 عالقة أي بدون والفني اإلنساني جانبها اليوم أرى... الفلسطينية الحجارة انتفاضة عن ُكتبت إطالقا قصة أول".. الحاجز" اسمها

 العنوان جعل أهمية أرى ال لكني قائم إنساني واقع عن التعبيرية قوتها ينفي ال هذا.. القومي والصراع السياسي بالموضوع

 إنساني دائما المحرك صحيح، غير هذا.. فقط وطني أو سياسي محرك هو األدبي لإلبداع المحرك وكأن أيديولوجيا، تعبيرا

 االنتفاضة عن كتبت التي الفجة القصص أكثر وما فجا، سياسيا خطابا النص أصبح وإال وقيمته، العمل قوة هنا ومن فني جمالي

 .وإنسانيته العمل فنية ألهمية بتجاهل.. والقمع واالحتالل
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 رمز انه رغم العنوان لذلك. لإلبداع واإلنسانية  األدبية الجمالية، الفنية، القيمة يشوه لإلبداع السياسي بتفسيره ما ناقد يبدأ عندما

 للجانب الكاتب استيعاب مدى هو( حالتنا في القصة) األدبي العمل نجاح ان إال سياسيا، واقعا تتناول والقصة سياسي لواقع

 النص بين الكامل الفصل يجب هنا المقال، عن يختلف ال الذي السياسي الخطاب وليس نصه بناء في والفني الجمالي اإلنساني،

 ..السياسي والمقال اإلبداعي

 من األدبية األعمال يفرغ خطابا إال  أراه ال.. سياسيا وتأويله الجوهري هدفه العناوين دراسة من يجعل الذي النقد هنا من

 !!الصياغية وفنيتها جماليتها.. األهم مضمونها

 على لتطبيقها هي كما نقلها يمكن النقدية وتطبيقاتهم نظرياتهم أن ارى وال شك، بال بها أتأثر األوروبية، الثقافة في أحيا ال أنا

 نطرح مازلنا ونحن" الحداثة بعد ما: "الجديدة مرحلتها إلى الغرب في انتقلوا التي الحداثة وراء يحبو مازال مجتمعنا. ادبنا

 في الحداثة مفاهيم لتطور والثقافية واالقتصادية االجتماعية الظروف تنشا لم واصال بمضمونه وليس بنصه الحداثة اصطالح

 األدبية الظاهرة في ليست الحداثة. التخلف إلى لها الدافعة والقوة وجوهها أبرز هي الماضوية زالت ما القبلية،التي مجتمعاتنا

 لهذا مثقفين استعمال يضحكني وكم واالقتصادية، والعلمية االجتماعية الحياة مجمل تشمل حضارية ظاهرة هي إنما فقط،

 .االجتماعي الواقع لمجمل جمالي انعكاس هو األدب أن متناسين.. فقط لألدب نشأ مفهوم وكأنه جدا الضيق بمفهومه االصطالح

   ذلك؟؟ من نقدنا أين: السؤال يبقى
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 فلسفية ثقافية رؤية

 

 كانعكاس والدين، الفلسفة بين التنافر على عصرنا في( للمجتمع المادي واإلبداع الروحي اإلبداع تعني والثقافة) الثقافة تطورت

 دين أي الدين، يحتل أن يمكن هل: سؤال من بد ال وهنا والتكفير، التفكير بين والنقل، العقل بين والمعرفة، اإليمان بين للتنافر

 الكاملة التفسيرات يعطوا أن األشكال كل من وكهنته الدين باستطاعة هل واألبحاث؟ العلوم مكان أي المعرفة؟ مكان كان،

 استمرار نتخيل إن يمكن ال التي اإلنسانية العلوم من آخر علم ألي أو الشاملة؟ مجاالتها في للفيزياء أو مثال؟ الطبيعية للظواهر

 !!بدونها البشري والمجتمع الحياة وجود

. بها تتحكم بآلهة ربطها عن بعيدا عقالنيا الطبيعية الظواهر تفسير قاعدة على( اإلغريق بالد) القديمة اليونان في الفلسفة نشأت

 وعلم االجتماعي والتقسيم الدولة وشكل والقانون األخالق بعلم االهتمام جانب إلى طبعا.. الطبيعية الفلسفة باسم عرفت لذلك

 .الخ.. المنطق

 اإليمان على وليس العلم على النقل، على وليس العقل على قائم عالمنا أن بموضوع حسموا وقتهم في اإلغريق الفالسفة

 قواعد لوضع كمحاولة األخالقية الدين أهمية انفي ال. بالوعي وليس بالوراثة تنقل ظاهرة نقل، عملية هو اإليمان. بالخوارق

ك السنين من آالف ستة منذ نواصل لكننا البشر، بين اجتماعية تعامل  جعله ورفضت بطالنه اإلغريقية الفلسفة أثبتت بما التمسُّ

 .والطبيعة اإلنساني الوجود به تفسر سائدا فكريا معيارا

 طاقة حسب الموجودات حقائق معرفة وأوسطها العلوم محبة هي الفلسفة أن اقروا الصفا إخوان أن نجد العربي الفكر في

 !!المتنور لفكرهم النقيض يسود اليوم... العلم يوافق بما والعمل القول وآخرها اإلنسانية

 عن المتفرعة وغصونها الفيزياء وجذوعها الميتافيزياء جذورها شجرة بمثابة كلها الفلسفة أن قال( الحديثة الفلسفة أبو) ديكارت

 .الديني الفكر يفعل كما وراءها، وليس العربة أمام الحصان ربط أي. األخرى العلوم كل هي الجذع هذا

 األلماني الفيلسوف مادية بين دمجا كانت بل اختراعا تكن لم العشرين القرن فلسفة بجدارة اعتبرت التي الماركسية الفلسفة

 هيغل فريدريش فيلهلم جورج األلماني للفيلسوف تلميذا   البداية في كان(. 1872 – 1804) فيورباخ أندرياس لودفيغ المادي

 الفلسفة حركة مؤسسي أهم يعتبر حيث األلمان الفالسفة أهم أحد هيغل ويعتبر. معارضيه أبرز من أصبح ثم( ١٧٧٠١٨٣١)

 رئيسية، فلسفية قوانين ثالث على الماركسية الفلسفة اعتمدت لقد. الميالدي عشر التاسع القرن أوائل في األلمانية المثالية

 .كيف إلى الكم وتحول المتناقضات صراع ووحدة النفي نفي قانون: وهي هيغل من اقتبستها

 هيغل من واقتبسوا تأثروا الذين الفالسفة ابرز ماركس كارل وكان الحديث، الفكر على وهام كبير بتأثير هيغل فلسفة حظيت

 من القضايا جميع وفقها تمضي ديناميكية أو عملية عن عبارة هي هيغل جدلية أن إذ: عقب على رأسا إياها قالبا الجدلية فلسفته

 األفكار جدلية بأن رأى الجدلي الفلسفي ماركس منهج بينما. ”المثالية بالجدلية“ سميت وقد ”المطلقة الفكرة“ نحو فاألمثل األمثل

 التاريخ لحركة ومنبعا أساسا( الفكرة تسبق المادة) المادية الجدلية مفهوم من اتخذ لذلك. المادة لجدلية انعكاسا سوى ليست

 تفسير حسب أخذ ماركس بينما( المطلقة الفكرة) المثالي فكره عبر الجدلية، حول عظيمة مساهمة قدم هيغل إذن. وتطوره

 يدي بين الجدلية أصبحت لقد: بقوله الجدلية مفهوم تعميق في هيغل بمساهمة معترفا هيغل لجدلية العقالنية الجوانب الماركسيين

 أكتوبر ثورة قائد لينين وقال خصائصها، بجميع للجدلية العامة الحركة أنواع بين من أول بأنه يمنع ال هذا لكن روحية هيغل

 .مثاليا منه أكثر موضوعيا جدليته في كان هيغل ان روسيا في البالشفة وزعيم االشتراكية

 رجال بعض. عربية فلسفة تطور أو العربي الفكر تطور على آثاره ترك قد والثقافي الفلسفي التطور ان نشهد ال ذلك رغم

 أي تفسر ال فهي فلسفة اعتبرناها وإذا. البسيط الفكري الواقع أمام تصمد ال ادعاءات لكنها فلسفة، هو الدين أن يدعون الكهنوت

 .والخرافي ألعجائبي الفكر على باالعتماد إنما علمية بطريقة شيء

 اليوم يواجه التاريخي المادي الفكر مثال نهائية، تبدو كانت التي القضايا من العديد حول نقدا اليوم ويواجه واجه الماركسي الفكر

 .نفسها تثبت لم خاطئة كنظرية التاريخية المادية يعتبر والبعض بل كبيرة، إشكالية

  بعصر مرورا اإلغريق عصر من والثقافي الفلسفي التطور يستوعب لم مجتمعا أن هو العجالة هذه في تأكيده أريد ما طبعا
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ع   الراهن، عصرنا إلى وصوال التنوير  لو حتى الحالك، الظالم في يعيش مجتمع هو وزندقة، كفرا فكرهم واعتبر فالسفته وق م 

 .وعبادة وابتهاال صراخا الدنيا مأل

 مطلقة، وسيادة كامل بجبروت يتمّتع ديني فكر سيادة بظل مادية وثقافة روحية ثقافة ترقى ان يمكن هل: والمفتوح المقلق السؤال

 يعيشه الذي المتهافت الواقع في عربي فلسفي فكر نشوء إلى عودة نشهد ان يمكن هل ديني؟ بغالف إرهابية أشكال وتطور

 العربي؟ عالمنا

 في السائدة المؤلمة الظروف في مؤهلة العربية والثقافة العربي الفكر أن أرى وال. حسابه من العرب أخرج التاريخ أن رؤيتي

 حركة من نحن أين. التاريخ حركة في المشاركة إلى االنعزال من العربية الشعوب ينقل ثوري تحول إحداث على العربي العالم

 للمواطنين وتوفيرها المادية الخيرات إنتاج أي مادي، إبداع بال حضارة ال. المادي واإلبداع الروحي اإلبداع من العالمية؟ الثقافة

 الفكري جهدهم عن لتعويضهم قراء وال السلطة جهاز من يقمع من أول لكنهم مبدعون لدينا. اجتماعية رفاهية تحقيق عبر

 فقر من اليوم تعاني مجتمعاتنا. تخصصاتها تناسب عمل أسواق عن بحثا أوطانها تغادر لكنها علمية طاقات لدينا. معهم والتفاعل

 .عربي تنوير عصر تقود ان المفترض للقوى تفتقد أي االختصاصات، في

 !!واإلنسان للطبيعة ودمارا فسادا اليوم تعيث الواقع هذا يخلّفها التي اإلفرازات إن
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 !!الثقافي الهوس

 

 القاعدة هي النشر وحرية والفكرية الثقافية والتعددية الحرية مساحة أن لنثبت ضرورة من هل*

 *الثقافي؟ واقعنا في ثرائها بكل تنعكس أن نحلم راسخة ثقافية منارة المهجر ثقافة جعلت التي

 *اإلبداعي مستواه ورفع باألدب للسير بعًضا بعضهم األدباء يساند ان يفترض السليم المنطق

****** 

 يعارض ما يطرح أو رؤيتهم على يعترض لمن والويل يطرحونه، ما كل في التفّوق الثقافة ومّدعي المثقفين بعض يّدعي

 رؤيتهم من الثقافية، الحياة مجمل وعلى اآلخرين على السيطرة لفرض الهوس لدرجة تصل برغبة يرتبط الموضوع. تفكيرهم

 المشّكلون هم بعده، وال قبله رأي ال الذي الرأي أصحاب هم أنهم يظنون. مجتمعاتهم في المميزة لمكانتهم الواهمة النرجسية

 مجتمعاتهم تطلّعات عن عام بشكل والمعّبرون السكانية مجموعاتهم باسم الناطقون هم.. الثقافة ولمسيرة العام االجتماعي للرأي

ا بعضهم األدباء يساند أن يفترض السليم المنطق.. اإلنسانية امتداداتها بكل المستقبلية  اإلبداعي مستواه عورف باألدب للسير بعض 

 حتى القبلي، الفكر عن كثيرا تختلف ال قاعدة على نمت لآلخرين الدونية النظرة إن الكريمة، الحّرة الحياة في تطلعاتنا عن ليعّبر

 .سياسي بتنظيم الفكر ذلك سمي لو

 وعّمقتها، بالتمّيز األوهام البعض لدى نمت. للثقافة اإلنسانية بالمفاهيم ربطه يمكن ال نهجا مارست ثقافتنا في السياسية التنظيمات

 كان ما مرحلة في ربما. االنتخابية األصوات على المنافسة في مكانتها ويعّزز مجتمعها داخل مكانتها يقّوي ذلك أن رؤيتها من

 مثيرا سلبيا نهجا النهج هذا أضحى النشر وإمكانيات التعليم وانتشار والوعي الثقافة انتشار مع لكن التصّرف، هذا تبرير يمكن

 من العديد تجاهلت الظاهرة هذه. المتوسط دون ما وإبداعهم تفكيرهم بكل وهم التمّيز، بأوهام البعض بتمّسك للسخرية،

 الذي اإلعالمي والترويج السياسية بالتنظيمات ربطها من بالتجّرد الثقافية مسيرتنا تقييم إعادة يوجب الذي األمر المبدعين،

 أربعة هم لدينا الشعراء أن: جامعة طالب أمام له محاضرة في( مبدع أديب الوقت بنفس وهو) السياسيين القادة احد قال. مارسته

 يوجد أال" الطالب احد سأله وعندما غيرهم، يذكر لم(.. حزبه أعضاء من المقاومة شعراء أربعة يعني انه الواضح من)

 "!!األربعة هؤالء سوى يوجد ال لنا بالنسبة" قال" غيرهم؟

 لهم يوفّره بما( المتوسط دون ما بعضهم أن رغم" )مرموقين أدباء" يجعلهم حتى التنظيم ذلك ودّ  لكسب تباروا الذين المثقّفون،

 عن تختلف ال بعقلية تصّرفوا إسرائيل، داخل العربية للثقافة وحيدا مرجعا طويلة لفترة كانت وتوزيع نشر ووسائل إعالم من

 كلها القيم ولتذهب الخاصة، مكانته بسيط، حساب فكره ويشغل لحزبه، تابعا كان من إال يرى ال الذي إياه، السياسي القائد عقلية

 المعرفة أصحاب أنهم اّدعوا. فاسدا وسياسيا ثقافيا واقعا لنا تركت نرجسيات من تحمله ما بكل المرحلة هذه عشنا. الجحيم إلى

 وكل  فكرية، مواقف أو ثقافة من المرء ينتجه أن يمكن ما أفضل بصفتها" خربشاتهم" كل تقييم ويجب.. األرقى واإلبداع األبرز

 تاريخية مرحلة في ثقافتنا ساد األسف مع هذا الثقافة، من وشطبه وتجاهله مقاطعته توجب ينتقده، أو لتيارهم، ينتمي ال مثقف

 كنت أني أشير أن بد وال. الثقافي واقعنا من وشطبها عالجها يجب شاّذة حالة اليوم تشكل السلبية  وآثاره تطورها من مبكرة

 ذلك يستوعب ولم العتيق، منطقه تجاوز التطور لكن قاعدتها، على ثقافتنا بنيت حقيقة منارة كان عندما التنظيم، نفس في منضويا

 وراء يتخلّف بل ممّيزا، يعد لم إعالمه أن جانب إلى.. النشر مساحة واّتساع اإلعالمي المجال في العميقة التغييرات التنظيم

 بات الذي فكره تجاوزوا الذين األكاديميين، المثقفين من الجديد الجيل على السيطرة فقدانه وطبعا.. العاصف االلكتروني اإلعالم

 . العقائدي جموده من وتحّرره انفتاحه أمام عائقا

 والترويج رؤيته بفرض مركزيا دورا لعب سياسي بإطار ناشطا وكان المرحلة تلك عاش كمثقف إنما كتقييم، ذلك اكتب ال

 في تخدم مصالح حسب بل تنويرية، ثقافية قاعدة على ليس  غيرها، دون ألسماء واإلبراز النشر وسائل على والسيطرة لمثقفيه

 مسيئا سلبيا عامال أضحى الوقت مع انه إال ما، تاريخية مرحلة في االيجابي لدوره تقييمنا كل مع سياسيا ، وتنظيما   فكرا   النهاية

 .بعقالنية الثقافي واقعنا تقييم إعادة الضرورة من بات لذا البعض رغبات عند يتوقف ال التاريخ طبعا وتطوره، الثقافي للواقع

 وعالقة العربي الواقع نتيجة ربما. العربية ثقافتنا في بارز بشكل الشديد لألسف دارجة غير المثقفين من أنواع هناك بالطبع

 االيطالي الفيلسوف عنه يحدثنا مجتمعاتنا، في نادر وجوده نوعيا ، مختلف مثقف هناك. أنفاسه حتى عليه تعدُّ  سلطة مع المثقف

 بإطار وليس لخدمتها، نفسه كّرس التي الجماهير بقضايا المنغمس أو المرتبط، أي ،"العضوي المثقف" انه غرامشي، انطونيو

 استعداد على غرامشي طرحه كما المثقف.  ضيقا حزبيا فهما غرامشي لطرح كان. مثقّفيه من متطلّباته يحّدد ضّيق حزبي
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. خدمتها أجل من صلبة بقناعة حياته كّرس التي الجماهير لقضية إخالصه عن يتراجع ولن المعتقالت النفي، السجون، لدخول 

 نسبيا تعاني تزال وما عانت التي العربية ثقافتنا داخل نجد ال أكفّهم على دماءهم يحملون الذين التنويريين، المثقفين فئة عدا ما

 األسود العربي الزمن يضطرهم المثقفين من الكثير أن واضح... أمثالهم من قلّة إال العربي، العالم وفي هنا ثقافي، حصار من

 .أوطانهم في لهم تتوفّر ال بحرية والنقدي والفكري الثقافي نشاطهم يمارسون حيث الغربية، الدول إلى للهجرة

 معظمه القلم، أصحاب بين االنترنت، مواقع ومختلف العربية منتدياتنا في نشهده الذي الحوار من للكثير أيضا رؤيتي هنا من

 يتعلق ونقاشهم.. األخر الرأي على ومنفتحون مّتزنون المثقفين من قليلون.. لآلخر رفض من الشخصية، النرجسية من يعاني

 .الطرح صاحب بشخصية وليس الطرح بصميم

 نقول أن يصحّ  وقد. المنغلق الفكر أو السّيئ، واللسان والشتم الذمّ  حوار الطرشان، حوار. المهترئ الحوار هو يتعاظم ما لألسف

 .فقط الثقافية وليس االجتماعية موازيننا لتخلخل مقياس هذا أن

 الجارحة ردودي في حتى أنني مع".. عليهم" إلى الخروج وأرفض أتجاهل أن تجربة، بعد لقناعة وصلتُ  الذاتي المستوى على

 خدش ستار تحت مثال.. سياقها من مقاالتي وجمل تعابير يخرج( المنغلق) البعض... ثقافي مستوى على أحافظ والمؤلمة،

 وان ويذلّوها، المرأة يضطهدوا وان ،"الثقافي الزنا" فيه بما كلها، الموبقات يرتكبوا أن أما.. الوطنية ادعاء وتحت الحياء،

 وتحولهم.. نضالي أو تنويري أو ثقافي فعل أي عن يغيبوا وان والشأن، األموال أصحاب بأحضان يتمتعوا وان بالوطن، يتاجروا

 .البعض حسابات في واستقامة ورع فهذا... وفسادين ومرتشين سلطوي صوت إلى

 كل... العربية الثقافة في كلها التنوير مرحلة دمرت بل التنوير، ثقافة دمرت والطلب العرض ثقافة. السوق حسب تنقلب قيم

 سياسية تنظيمات صارت حين أخطر، ظواهر إلى ووصلنا. وأقالمهم المثقفين لشراء والسرية المكشوفة مخصصاتها لها سلطة

.. القمع أنواع أبشع أمام يتراجعوا ولم يمها،تنظ من وأعضاء قادة واستشهاد البطولية، وتضحياتها النضالي بتاريخها عرفت

 .والعقائدي والتنظيمي الفكري انهيارها مع لتالئمها تنظيراتها وتحرف وتشترى تباع اليوم أضحت

 والتعبير الحرية من أكبر مساحة نيل في الرغبة تحركه ودائما. الحرية عن يبحث المثقف أن نسبي والصحيح السائد االعتقاد

 لمكانته متواصل وباضمحالل بسلبية العربية ثقافتنا في المثقف صورة تنعكس فلماذا. المختلفة واآلراء األفكار وطرح الذات عن

 االجتماعية؟

 الغرب؟ في المثقف دور يتعّزز حين في العربي المثقف دور يتالشى لماذا

 .والنقاش للتفكير مادة أطرح إنما قاطعة، أجوبة ألقّدم أطرحه ما أطرح ال

 العربية الثورات أحدثته وما... عشر التاسع القرن منتصف في الطهطاوي عهد منذ تراجع في العربي للمثقف الحريات وضع إن

. التنويري المستوى على شامال   وتراجعا   القديمة بالموازين اختالال   أجد بل. الثقافية الساحة على اليوم انعكاسا   له أجد ال القومية،

 السلبية آثارهم تركوا سلطويين مثقفين وخلق.. الثقافية بالحالة أضر   قد العربية الدول في السياسية الحريات إلغاء أن المؤكد من

 من وهل العربية؟ الثقافة طليعة في أضحت المهجر في العربية الثقافة أن بالصدفة فهل.. العربي والتنوير الثقافة مسيرة على

 ثقافية منارة المهجر ثقافة جعلت التي القاعدة هي النشر وحرية والفكرية الثقافية والتعددية الحرية مساحة أن لنثبت ضرورة

 الثقافي؟ واقعنا في ثرائها بكل تنعكس أن نحلم راسخة

 .واإلضافة والتعديل للتطوير خاضعة.. أولية نظر وجهة هي قّدمته ما. للحوار مطروح قلت كما الموضوع

 ثقافتنا؟ في المهترئ الحوار مستوى مع.. ونتسامح نبّرر أن ذكرته ما بسبب يمكن هل ولكن

 حوارهم؟؟ لمستوى السليم بالمنطق المخلّ  التهاوي مسؤولية المثقفون، يتحّمل أال

 ونهجا   مختلفة رؤية له اآلخر أن لمجرد ،السيئ باللسان مليء وتشهيري مهترئ لحوار يلجأ أن كان، مثقف ألي تبرير من هل

 مختلفا ؟ وانتماء   مختلفة وعقيدة مختلفا  

 هذا خارج لست أنا.. بمجملها والصحافة العنكبوتية الشبكة على حواراتنا تسود. اليوم ثقافتنا تسود الحالة هذه أن أقول لألسف

 .الصديق دم من نفسه بّرأ يقال ال حتى.. الواقع

 .طائفتي من ليست لطائفة ابنا كنت إذا لك الويل
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 .اتجاهي عن مختلّفا   دينيا   اتجاها   تتبع كنت إذا لك الويل

 .مجتمعي في دينية ألقلية ابنا   كنت إذا لك الويل

 .دولتي في قومية ألقلية ابنا   كنت إذا لك الويل

 .رأيي مع يّتفق ال رأيا   تحمل كنت إذا لك الويل

 .موقفي عن مختلفا   موقفا   وطرحت تجّرأت إذا لك الويل

 .واألذكى األشطر دائما   أني تعترف لم إذا لك الويل

 .كلها وإبداعاتي ومواقفي أفكاري تمدح لم إذا لك الويل

 .لمنظمتي منافسة سياسية منظمة في عضوا   كنت إذا لك الويل

 انه والمهرجون التابعون أجمع ما تعارض أن االنترنت، صفحات على علنا تناقشني أن مثال   الويالت، عشرات نعّدد أن يمكن

 .والصواب العبقرية قّمة

 .المرضية الظاهرة إنما األسماء، تهمني  ال. أسماء إلى التعّرض باب في لست

 دون ما هو أي بالتخلف، حتى له عالقة ال ما يرتكب الحضارة اسم صيغة تحت... الحضارة باسم يتلفّع الذي المنتديات احد

 .التخلف

 مهم، غير اسمه" ومفكر باحث/  العثمانية اللغة مترجم" دكتور بلقب إدارته في عضو من شخصية ايميالت منه تصلني كانت

 التي العقليات مع حضاريا ، موقعا   يصيروا وحتى.. عقليا   مختلّ  عن إال يصدر ال ديني، وتحريض رخيص سباب مجّرد هي

 .قرون خمسة األمر يستغرقهم قد إّياه،" الحضاري المنتدى" تدير

 والخنازير القردة وأبناء والصليبيين العرب المسيحيين الشتائم فطالت. علماني لكني مسيحية، لعائلة ابن   أني وأجبت ُسئلت

 المنتدى؟ حضارة من تبقى فماذا". الحضاري" اللغو هذا من شابه وما والكفار والنجسين

 هو شخصي. يعنيهم ال حواري. بها يتمخترون التي الثقافية النفخة رغم المتحاورين، بعض من أحيانا أواجهه ما للغاية مؤسف

 ينزلون ألفراد الشخصية الحساسيات من أهم يشغلني ما ولكن ضعفا ، ليس.. أتجاهل. السيئ واللسان للهجوم منهم يتعّرض الذي

 ألن بل يربكه، عودة نبيل ضد   الثقافي غير التهّجم ألن ليس ذاتيا ، انتحارا   يرتكبون أولئك. التثاقف لمستوى الثقافي بمستواهم

 ال" مثقفا  " الشخص كون أن أجزم وأكاد. يتبين كما والقراء المثقفين معظم من مرفوضة األسلوب هذا وراء تقف التي العقلية

 يدخل ولم أقله لم ما إلثبات لي كتابات استغالل في ظاهر وهذا. النص في الريح تهبّ  أين إلى يدرك أو المقروء، يفهم انه تعني

 لم إذا ذاته الشخص يكره أن والبديل دوري، اآلن جاء دورية، كراهية انها لها الوحيد وتفسيري.. نّصي كتابة عند تفكيري ضمن

 .يكرهه من يجد

 أخترها لم حقيقة هذه.. ذلك بسبب قاطعني موقع وهناك ويغضبهم، يثيرهم" إسرائيل في مواطن فلسطيني عربي" تعبير مثال

 بطولي ونضال قتال بل. الصهيونية الدولة من هبة تكن لم إسرائيل في مواطنتنا. النعامة مثل رأسي ألخّبئ التفاهة من ولست

 عجالت أمام التاريخية قياداتنا من البواسل المناضلين لعشرات واالستلقاء العودة، على واإلصرار الحدود وراء وقذف وسجون

 هل. وطنهم في ليبقوا شعبنا ألبناء الزرقاء الهويات إصدار وفرض المبرمج التشريد لوقف قضائي ونشاط الترحيل، سيارات

 ؟"متعاونين صهاينة" والقمعية العنصرية األمواج أسفل وجه في صمودنا بسبب صرنا هل علينا؟ عارا   النضال هذا صار

 يعيشه الذي للواقع االجتماعي الوعي أشكال من شكل انه واألهم لإلنسان واإلبداعي الجمالي النشاط أشكال من شكل هو األدب

را امتداده بكل اإلنسان . االجتماعي الواقع وخارج البشري المجتمع خارج أدب ال. والواقع الخيال بين بالدمج أو بالتخّيل عنه معب 

 من بد وال. وإنسانية صادقة قضية لخدمة أو التحرري، نضاله من جزءا  أدبه ويجعل حقوقه يعي بشري مجتمع بدون أدب ال

 لذلك. وصيرورتها البشرية المجتمعات حياة في األهمية بالغ وسياسيا فلسفيا تربويا، فكريا، جماليا، دورا لألدب أن التأكيد

 وبعض نفعية تنظيمات بل ثقافتنا، تخدم ال مختلفة بصراعات يدخلنا بل ثقافتنا، تطوير يخدم ال مبدعين أسماء تجاهل

 !!االنتهازيين
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 "المستمر الصراع تاريخ – للصهيونية اليهودية المعارضة

 يهودي لباحث زلزالي كتاب في ومثير نوعه من فريد بحث

 

 (العبرية النسخة" )للصهيونية اليهودية المعارضة: "الكتاب

  مونتريـال، بجامعة التاريخ أستاذ)رافكين يعقوب بروفسور: الكاتب

  (المعاصر اليهودي والتاريخ العلوم بتاريخ متخصص

 صفحات 307 – برديس: الناشر

 

 العالمية والصحافة األبحاث مراكز في خاصة العالم، أنحاء مختلف في كبيرا اهتماما أثار النور رافكين يعقوب كتاب رأى منذ

 وخارجها، إسرائيل داخل والكاتب، للكتاب والمديح باإلشادة الفعل ردود معظم تميزت بحثه، وفرادة ألهميته االنتباه لفت حيث

 !!نفسه عداء أي –" السامية" بمعاداة( الحياء لوال) رافكين واتهام العنصري اليمين غضب أثار طبعا

 المميز هو هذا اليهود، معارضيها نظر وجهة من الراهن يومنا وحتى إقامتها منذ الصهيونية الحركة تاريخ الكتاب يستعرض

 معارضة مجرد تكن لم غربيين، ويهودا شرقيين يهودا شملت للصهيونية المعارضة ان يؤكد الذي الجريء البحث لهذا الكبير

 األهم واالستنتاج. العسكرية" الهاغاناة" منظمة نشطاء يد على للصهيونية معارض يهودي دم سفك إلى األمر وصل بل صامتة،

 في إسرائيل لدولة والمثير الكبير النجاح رغم اليهود، من للصهيونية المعارضة تختفي ال لماذا: بحثه في المؤلف يطرحه لما

 والثقافة؟ االقتصاد األمن، مجاالت

 :الهامة األسئلة هذه من. يوم كل( العرب خاصة) والدولي اليهودي المجتمع أمامها يقف عديدة أسئلة يطرح الكتاب

 ؟(الالسامية) لليهود العداء وظاهرة الصهيونية بين العالقة هي ما

 الحكومة في يهودي بريطاني وزير من خاصة بلفور، وعد هوجم لماذا: الجميع مفاجئا الكتاب يطرحه الذي المثير السؤال

 ؟"السامية" منطلقاته بان بلفور وعد وصف إذ البريطانية،

 قبل طويل بوقت يهود، ومفكرين يهود حاخامات من كان عنصرية بأنها للصهيونية اتهام أول ان هو الكتاب في األخرى المفاجأة

 !!1975 عام عنصرية كحركة الصهيونية بإدانة المتحدة األمم قرار

 اليهود رفض سبب الجيش، في الخدمة( المتزمتين) الحراديم اليهود رفض مثل كثيرا، العربي القارئ تهم ال أسئلة هناك طبعا

 الدينية، ومصادرها اليهودية نهج في للصهيونية العداء تأصل كيف عليهم، خطرا تشكل أنها ورؤيتهم للصهيونية المتزمتين

 للمخاطر؟ تعرضهم أو العالم يهود عن تدافع إسرائيل دولة هل: يطرح الذي المهم السؤال

 السير رفضوا الذين لليهود معاداتها وخاصة. إقامتها فجر منذ الصهيونية، لعنصرية القاسية االتهام أصابع توجيه يوفّر ال الكاتب

 .طريقها في

 المعادية، العنف أعمال من حمايتهم أجل من لليهود، قومي وطن إقامة كان الهدف ان الصهيوني االدعاء كذب الكتاب يكشف

 النظرية) العرقية النظرية بين عالقة إلى يشير حيث الحجم، هذا بمثل نعرفها نكن لم حقائق بحثه في رافكين البروفسور يكشف

 بداية في صهيونية قيادات بين تعاون وجود هو يؤكده ما أخطر الصهيونية، واأليديولوجيا( النازية ألمانيا في تطورت التي

 هدف وقف المستهجن التعاون هذا وراء أن الباحث يفسر. أوروبا في( لليهود معادين) للسامية معادين قادة وبين طريقها

 (.فلسطين) إسرائيل أرض إلى أوروبا من اليهود طرد: مشترك

 تقارير نشرت إسرائيل، في الشيوعي الحزب يصدرها كان التي النظرية" الدرب" مجلة أن أذكر جديدا، ليس الموضوع هذا

  توقفت التي المجلة بأعداد أحتفظ لم لألسف كبيرة، ضجة حينه في أثارت يهود شيوعيين قادة كتبها الموضوع نفس عن هامة
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 .الذاكرة من ذلك وأسّجل... األقل على عقود أربعة قبل الصدور عن

 إعادة أيضا إنما ،أوروبا في أوطانهم من اليهود اقتالع يكن لم الهدف ان منها الصهيوينة، مارستها أخرى حقائق الباحث يكشف

 عبر وذلك( الدينية القصد) اليهودية التقاليد مع الصلة مقطوعي علمانيين،( تعبيره حسب" )جدد" ليهود وتحويلهم تربيتهم

 .السوفيتية الكتلة في مّتبعا كان ما تشبه نشاطات

 لليهود، الواسع القتل وبين الصهيونية بين عالقة وجود إلى( المتزمتين) الحرديم اليهود حاخامات اتهام أيضا الكتاب يطرح

 !!الصهيونية ألخطاء عقابا كانت( يهودي ماليين لستة النازيين قتل) اليهودية الكارثة بأن الصهيونية اتهام لدرجة

 حسب ارتكبته، لما إنما فقط، الفلسطيني الشعب ضد لجريمتها ليس للصهيونية إدانة تجعله حقائق، من يطرحه وما الكتاب

 .أيضا فلسطين في إنما فقط، أوروبا في ليس أنفسهم، اليهود ضد البحث نصوص

 بن دافيد لحكومتها، رئيس وأول إسرائيل دولة مؤسس موقف( حولها خالف هناك) الكتاب يطرحها التي المثيرة المواضيع من

 ضد الدموي وعنفهم النازيين نوايا تبّينتْ  أن بعد ،أوروبا يهود إنقاذ موضوع حول( تهم أو) انتقادات له ُوّجهت الذي غوريون،

 أو انكلترا، الى بنقلهم اليهود األوالد كل إنقاذ يمكن انه عرفت لو:" التالي قوله غوريون لبن ينسبون إذا ألمانيا، في اليهود

 إلى بإحضارهم األطفال نصف إنقاذ أي) الثانية، اإلمكانية اخترت لكنت( فلسطين) إسرائيل أرض إلى بإحضارهم فقط نصفهم

 "!!اليهودي للشعب التاريخي الهدف إنما األوالد، أولئك مصير فقط ليس األولوية سلم على كان ما ألن( فلسطين

 في اليهودية المؤسسة غضب وخاصة الكثيرين غضب أثارت للصهيونية، المناهضة الحقائق تسجيل في رافكين بروفسور جرأة

 بالمديح كذلك البحث حظي. بالقتل تهديدات تلقّى انه تقول المعلومات بعض األمريكي، اليهودي اللوبي غضب طبعا إسرائيل،

 .الواسع والعالم إسرائيل من هامة وشخصيات العالم صحف مختلفُ  وبمؤلِّفه به أشادت. الشعب أوساط مختلف من الكبير

 .نتنياهو بيبي بها يلّوح التي اليهودية الدولة موضوعُ  أيضا   الكتاب يطرحها التي الملحة المواضيع من

 في الريفية المناطق في باألساس نشأت أيديولوجيا هي الصهيونية أن ويفسر اليهودية، استغلت الصهيونية أن يؤكد رافكين

 عن عجزهم بسبب معزولين ظلّوا الذين اليهود أي الليبرالي، بالفكر عالقة له تكن لم يهودي جمهور بين الشرقية أوروبا

م( الصهيونية) نموذجا تبّنوا للسامية، العداء بسبب الكبرى بالمدن االندماج  .كبديل لهم قُدِّ

: يواصل ،"اليهودية الصبغة ليس ولكن اإلسرائيلية الصبغة تعني ماذا أفهم أنا: "ريفكين يقول" للدولة اليهودية الصيغة" حول

 بدون يعيشون السكان من كبيرا قسما أن إلى يؤدي هذا كلها، للدولة تعريف عدم هو الذي التعريف يفرضون انهم يقلقني"

 "!!تعريف

 إسرائيل في األمن الحصر ال المثال سبيل على ومنها يطرحها التي المواضيع من للعديد عينية مراجعات إلى يحتاج الكتاب

 .قدسية األكثر بصفته

 أكثر أو آخر بمقال أعود ان وآمل األولى، انطباعاتي أسجل ان قبل المواصلة أستطع لم للكتاب، التمهيدية القراءة في زلت ما

 .مواربة بدون الكتاب يطرحها التي والخطيرة بل الهامة، المحورية القضايا من العديد حول

ما طريقه الكتاب يجد ان األهم  !العربي للقارئ مترج 
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 االنتداب عهد في الفلسطيني الشعر على جديدة نظرة

 جبران سليمان للدكتور الفلسطيني األدب ونشؤ نهضة عن تاريخية أدبية دراسة

 

 في االشمل هي ، تاريخية ادبية نقدية دراسة قرع كفر – الهدى ودار ، حيفا جامعة – الكرمل منشورات سلسلة عن صدرت

 دراسة عبر ، الفلسطيني االدب ونهضة نشؤ على علمية تاريخية نقدية ادبية بمنهجية ، الضوء تلقي ، وموضوعيتها موضوعها

 .. والفنية الوطنية خصوصيته في ساهمت التي والعوامل ، االدب لهذا المميزة للخصائص

 جامعة في الحديث العربي الدبل ااستاذ كان ، معروف ادبي وباحث ناقد هو ، جبران سليمان بروفسورال الدراسة هذه صاحب

 في العربية اللغة مجمعلفترة سنوات  رأستو(  2002 – 1998)  بين الجامعة في دابهاآو العربية اللغة لقسم ورئيسا  أبيب تل

:  الفارياق"  – الشدياق فارس احمد عن كتابه ابرزها من النقدية االدبية والدراسات االبحاث من عدة كتب له صدرت ، اسرائيل

 مهدي محمد عن وكتابه(  1993 – القاهرة – فكرية قضايا دار عن الثانية طبعته صدرت" ) وسخريته واسلوبه مبناه

 للدراسات العربية المؤسسة عن الثانية طبعته صدرت" )  وشعره الجواهري سيرة في دراسة:  الفال صل"  – الجواهري

 دبيةاأل عمالاأل وعن العربية اللغة عن مختلفة ودراسات ابحاث ، مؤلفات جانب الى(  2003 – وعمان بيروت – والنشر

 .. العربية قطاراأل من وغيرها وفلسطين سرائيلإ من عرب ألدباء

 على تعتمد ال التي االستنتاجات الى الباحث لجوء عدم وفي ، واستنتاجاته عرضة في فاجأني البحث هذا ان البداية من اعترف

 او الدراسات من الكثير تميز التي الوطنية الحماسة او الذاتية على بناء المواقف صياغة عن واالمتناع ، الموضوعية الحقائق

 .. المشابهة الثقافية المراجعات

 الى صاحبه دفع الذي ، البحث هذا اهمية هنا من.  الحماسية التأويالت نحو يذهب وال ، المثبتة والوقائع بالحقائق يلتزم الباحث

 الجامعة مكتبة وفي البالد في واالصدقاء الجامعات مكتبات في ، صلة ذات ومراجع نصوص من يده تحت وقع ما كل قراءة

 . مقدمته في الكاتب يشير كما ، عمان في االردنية

 . الباحث يطرحه ما البرز التعرض سأحاول انما ،(  الكبير الحجم من صفحة 217)  الكتاب مضمون كل عن اتحدث لن طبعا

 ونهضة نشوء وتحديد ، واالسلوبية المضمونية المميزات تتقصى دراسة ويشمل االول ، اساسيين قسمين الى كتابه الباحث يقسم

 سمات تحمل ال كتابات مجرد وليس ، الفلسطيني للمجتمع الوطنية القضايا عن يعبر وطنيا ادبا بمفهومة الفلسطيني االدب

 .. له وطنية هوية ال عامة اسالمية سمات انما ، فلسطينية

 الجغرافي بمفهومه الفلسطيني االدب فيها يتجلى بدأ التي الحقبة هذه وشعراء االنتداب عهد في الفلسطيني الشعر بتوسع ويعالج

 وصيرورته كيانه تهدد مختلفة تحديات امامه وتقف ، واجتماعيا سياسيا يتبلور بدأ فلسطيني واقع عن كمعبر واالجتماعي

 . المستقبلية

 نشوء في الحاسمة كانت انها يرى التي الفترة وهي ، النكبة وحتى العشرين القرن مطلع من الشعراء عدد كثرة الى الباحث يشير

 خير االنتداب عهد في الفلسطيني الشعر يمثلون انهم يرى شعراء اربعة ويتناول ، والجغرافي القومي وتميزه الفلسطيني االدب

 ، الفلسطيني للشعر رائد به يرى الذي ، البستاني وديع:  هم والشعراء ، الفنية اساليبه او الشعر هذا مضامين في سواء ، تمثيل

 الكريم عبد والشاعر ، بالفعل القول اتبع الذي – محمود الرحيم عبد والشاعر ، االول فلسطين شاعر – طوقان ابراهيم والشاعر

 . يصفه كما ، الفلسطيني الشعر في الغنائية شاعر وهو فلسطين نكبة بعد مشردا حياته نصف عاش الذي - الكرمي

 .. الدراسة هذه تناولتهم الذين االربعة الشعراء لقصائد شعري ملحق الثاني القسم

 ما لنشوء التركيز شديدة ، تاريخية ثقافية رؤية هو"  الفلسطيني االدب نهضة:"  ب والمعنون الدراسة هذه يفتتح الذي الفصل

 االدب في معروفة اسماء وهناك ، واالدباء االدب تاريخها في تعدم لم فلسطين ان صحيح.  الفلسطيني باالدب اليوم يعرف صار

 فلسطينيا ادبا االدب هذا اعتبار يمكن هل ، الباحث يشغل الذي السؤال ولكن ، الفلسطينية االرض فوق عاشوا ادباء انتجه الذي

 قضايا يطرح الذي ، حالتنا في الفلسطيني)  القومي االدب لنشؤ ان ام ؟ بفلسطين تعرف التي المساحة فوق جغرافيا انتج ألنه

 ؟ تاريخيا نشأت قد تكن لم خاصة ومميزات شروطا(  الفلسطيني المصير ومسائل ، الفلسطيني المجتمع
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 العربية الصحافة في نقاش من دار ما يتابع حيث....  الدراسة هذه في واالساسي الهام المميز هو الفصل هذا ان اعتقد

 ادباء وظهور فلسطيني ادب لنشوء العربية الدراسات من العديد وتجاهل ، فلسطين في االدبية الحياة حول والفلسطينية

 نظمت التي ، فلسطين في الثقافية العربية للجنة سكرتيرا كان الذي الحسيني اسحق للدكتور هامة مالحظة ويسجل..  فلسطينيين

:  ان الى الحسيني فيها يشير ، النكبة وحتى العشرين للقرن االول الربع من بدءا وذلك ، المنوعة الثقافية والنشاطات المعارض

 مبلغ يعرف ولم االخرى، الحياة مظاهر من منزلتها في توضع ولم ، عناية من تستحقه بما تظفر لم فلسطين في الثقافية الناحية" 

 مشاركة العربي التراث في وحديثها قديمها في شاركت فلسطين في العربية االمة ان: "  يقول ان الى.."  االمة حياة في تأثيرها

 . " اصيلة

 األدبية االوساط باعتراف يظفر لم العشرين القرن من االربعينات حتى الفلسطيني االدب ان الباحث اليه يصل الذي االستنتاج

 . انفسهم البالد ابناء بعض نظر في حتى ،"  تابعا"  رافدا اعتبر بل ، وبيروت القاهرة في المهيمنة

 واختلفت فعال تأخرت قد فلسطين في الثقافية النهضة بأن االعتراف تقتضينا الموضوعية النظرة: "  ان جبران الدكتور ويستنتج

 .."  هامة تاريخية لعوامل وذلك ، الحديث العصر في ثقافي انبعاث من ولبنان مصر شهدته عما

 الحرب حتى متميزا سياسيا جغرافيا كيانا تكن لم فلسطين ان هو...  خطرا واجلها العوامل هذه اول: "  ان جبران الدكتور يرى

"  الشام بالد أجناد من جندين االردن مع تشكل ، االسالمي الفتح منذ"  االنتدابية" بحدودها فلسطين كانت فقد ، االولى العالمية

 .. " الشام بالد بوحدة مرتبطا التقسيم هذا بقي العثمانية االمبراطورية وفي.... " 

 قبل وال االسالمي الفتح قبل ال ، مستقل شبه او ، مستقال كيانا الواقع في تكن لم: "  فلسطين ان الباحث اليه يصل الذي االستنتاج

 بين او وافريقيا اسيا بين يربط بريا جسرا بصفتها عليها وباال الهام موقعها كان"  و"  ايضا القديمة العصور في المسيح

 للغازين ممرا وغدت" ... "  وآسيا اوروبا بين وبحريا"..."  النيل وادي وامبراطوريات الرافدين وادي امبراطوريات

 مكانتها حتى...  التاريخ فجر منذ حقيقيا استقرارا او تاما استقالال تعرف ان دون ذاك او الفاتح لهذا خاضعة والمستعمرين

 الجغرافية فلسطين رقعة ضيق جانب الى..  مستقل فلسطيني كيان نشؤ في سلبيا عامال كانت الثالثة االديان في الرفيعة الدينية

 يستنتج كما ، ايضا حال مما ، والعراق مصر في الحال هي كما ، الوفيرة العذبة والمياه الواسعة الخصبة السهول وانعدام

 والنهضة عام بوجه فلسطين في للنهضة معوقات خلق وهذا.  فعال متميز ذاتي بكيان الظفر او ، سياسيا استقاللها دون..  الباحث

 .. خاص بوجه الثقافية

 ، واستنتاجاته بحثه في جبران الدكتور اعتمدها التي التفاصيل كل اسجل ان المستحيل من القيم الكتاب لهذا المراجعة هذه في

 من البحث هذا أكدة ما رأوا الباحثين من العديد ان الى االشارة المهم من ولكن..  تعويقها في السلبية والعوامل النهضة لبداية

 . فلسطينية سمات تحمل ال تقليدية موضوعاته كانت العشرين القرن بداية حتى فلسطين في ادب من انتج ما وبأن ، استنتاجات

 القرن بمنتصف الفلسطيني االدب بداية حددوا الذين الفلسطيني األدب مؤرخي بعض استنتاجات يقبل ال جبران سليمان الدكتور

 بأن رؤيته ويؤكد...  العربية القومية مفاهيم وانتشار لظهور بداية كان التاريخ هذا ان يكون قد السبب ان ويقدر ، عشر التاسع

 يعكس فال ، عشر التاسع القرن شعر اما..  العشرين القرن مطلع قبل يكتب لم ، الدقيق الوطني بمعناه ، الفلسطيني الشعر

 اساليبه او مضامينه او ، الشعر مفاهيم في شيئا يجدد لم ، معظمه في اسالمي شعر هو انما ، فلسطينيا وانتماء فلسطينيا مجتمعا

. 

 استجابة ، العشرين القرن مطلع في كانت الحقيقية الفلسطيني الشعر بداية ان تأكيده فهو برأيي والهام المثير االستناج اما

 العالمية الحرب ونشوب(  1908)  العثماني الدستور ثم ، للعيان يتحقق أخذ الذي الصهيوني المشروع اهمها...  كبرى الحداث

 هي هذه –(  1922)  البريطاني االنتداب بداية حتى( 1917)  بلفور وعد ثم(  1916")  الكبرى العربية الثورة"و االولى

 عن بعيدا الفلسطيني االنتماء بلورة في الحاسمة العوامل وشكلت االعماق من الفلسطيني المجتمع هزت التي الكبرى االحداث

 محمد لألديب(  1910 عام كتبت)  قصيدة جبران ويسجل.  العربي القومي االنتماء عن ومتميزا ، العثماني االسالمي االنتماء

 :  المراجعة هذه في اوردها ان ،رأيت يكتب فلسطيني شعر اول تكون قد انها يرى ، النشاشيبي اسعاف

 

 البكاء رمت اذا الدمع بدل بالدماء جودي يافتاة

 دماء غير العال اخت يا يبق ولم فلسطين ولت فلقد
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 عداء سير عن يعدوه ان دون المدى جاز قد االستعمار ان

 دخالء لقوم تبيعوها ال فاستيقظوا اوطانكم انها

 واالباء دوما االنفس عزة مالهم غركم ان اذكروا

 

 تحمل نقدية دراسة وهي"  االنتداب عهد في الفلسطيني الشعر: "  موضوع جبران سليمان. د يتناول الدراسة من الثاني القسم في

 .  مستقلة اخرى مراجعة يستحق ما الموضوعية النقدية والرؤية الثقافية االثارة من

 ، الصحيحين وسياقها مكانها في الفلسطينية الثقافية ضةالنه وضع هو ، الثقافية التاريخية الدراسة لهذه االعظم المميز ولكن

 مالحظة ، سبق لما اضافة اسجله ان اود ما.  الدراسات من الكثير تغرق التي العاطفية االستنتاجات عن بعيدة موضوعية برؤية

 حيث ، سعيد ادوارد المرحوم ، الكبير الفلسطيني للمفكر"  واالمبريالية الثقافة"  كتاب الى اعادتني االستنتاجات هذه بان ، عابرة

 هذه وان ،(  المستعمرة)  امرها على المغلوبة الشعوب لدى"  مضادة ثقافة"  نشوء الى دائما قادت االستعمارية الثقافة ان الحظ

 .الخاص وطابعها ومضامينها ميزاتها واساليبها لها ، شيء لكل وطنية ثقافة الى تطورت المضادة الثقافة

 قبل فلسطين في الثقافية والحياة الفلسطيني االدب لدراسة هامة قاعدة وهو يشكل ، وموضوعيته موضوعه في ونادر هام كتاب

 الذي الموضوع وهو ،( 1948) بعد اسرائيل داخل عامة العربي واألدب العربي الشعر تطور وخاصة ، النكبة وبعد النكبة

 .. االن جبران سليمان الدكتور يشغل
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 :الجديد كتابه في جبران سليمان

 المعاصرة العربية اللغة في والتقييد التجديد هامش على

 

 الحوار هذا ان ويبدو. الرأي أصحاب ومختلف واللغويين المثقفين من العديد بين أحيانا ، صاخب حوار العربية اللغة حول يجري

 تقلق باتت عميقة أزمة الى يشير ما بقدر الضاد، للغة عادية غير أهمية الى يشير ال ذلك أن إال فقط، الضاد بلغة الناطقين يميز

 مجال في وأيضا والتقنية، العلمية المجاالت وباألساس المختلفة، المجاالت في الفاضح قصورها في وتتمثل اللغة، مع المتعاملين

 وإشكاليات للتعبير، أجنبية لغات الى لغتهم من اللغة أصحاب هرب في الكبير، بوزنها األزمة وتبرز. اإلبداعي األدبي االستعمال

 تسمى التي واللغة المحكية اللغة بين الكبيرة التناقضات ومن تعليمها أساليب من ونفورهم بل للغتهم، العرب الطالب استيعاب

 متعارف وجمل واصطالحات تعبيرية أساليب دخول نتيجة للخالف، موضوعا   يشكل بات الفصحى تعريف أن لدرجة فصحى،

 وبات مختلف، ولغوي ثقافي مناخ في السنين، مئات قبل سيبويه وضعها التي النحوية الحواجز أسوار تخترق ان يمكن ال عليها،

 ُ  والتقنيات، العلوم في عاصفة نوعية نقلة يشهد الذي العصر هذا في اللغوية متطلباتنا وعن صياغاتنا وعن مفرداتنا عن غريبا

 لغتهم، يخدمون انهم منهم ظنا   اللغة، حراس أبوابه على يقف كهف داخل مسجونة العربية لغتنا اال.. واستعماالتها اللغات وفي

 عدد فيها المتحدثين عدد يتجاوز ال لغة الى تحولها أو السريري، الموت الى الجميلة لغتنا تقود حراستهم ان يستوعبون وال

 !!العالم في اآلرامية باللغة اليوم المتحدثين

 الهامة وأداته التعبيري، سالحه تشكل التي اللغة نبض يعيش وكاتب كمثقف بل كلغوي، ليس سنوات منذ شغلني الموضوع هذا

 وفلسفية، وعلمية تكنلوجية مواضيع عن الكتابة او الحديث في تعبيرية لغوية إشكاليات بمواجهة وضعني الذي األمر للتواصل،

 تعابير بالطبع، للعربية إتقاني مستوى الى يرقى ال جيد، بشكل أتقنها التي العبرية اللغة في ووجدت عربية، صيغة لها أجد لم

 .نحوية تعقيدات بدون لالستعمال، وقابلة مفهومة، ميسرة واضحة سهلة واصطالحات

 نكتب؟ عربية لغة بأي: مطروحا   زال ما سؤال أيضا شغلني

 الجديدة الفصحى. كعرب  أنفسهم يعّرفون لمن المطلقة األكثرية من وفهمها الستعمالها مجال ال لغة أضحت القديمة الفصحى

 الذي الهائل األمية انتشار بسبب.. العرب من جدا   واسعة ألوساط ميسرة غير أيضا البعض، يسميها كما الصحافة لغة او السهلة،

 ومن نعيشه، نعد لم لغوي لمناخ وضع نحو زنزانة في للغة القسري السجن مواصلة على قلقهم بقدر اللغة حراس يقلق ال

 .اليه نعود ان المستحيل

 التعبير من تمكني ان تامة قناعة على وانا لغتي، تصحيح ومحاوالت. للغة استعماالتي حول لغويا   نقدا   اتلقى دائما   كتاباتي في

 عديدة مرات واعترفت وكتابة، قراءة الغنية وتجربتي ممارستي نتيجة بل للغة، دراستي بسبب ليس جدا ، متطور العربية، بلغتي

 حديثة، معيارية لغة هي فلغتي إصالح من بد ال كان واذا اليوم، أعرفه مما أكثر أعرف ان أريد وال اللغة، قواعد أعرف ال اني

 المتقعرين، نصوص كل من أكثر والصياغة التعبير جماليات من وتحمل واسعة، ألوساط الفهم وسهلة تعابيرها، في متطورة

 !!لغتهم دم ثقل أهضم أو نصوصهم افهم ان أستطيع ال الذين

 حول الراقية، المنفتحة وشروحه الجميلة بلغته شدني لكتاب قراءتي إثر بحماس اليها اندفعت ولكني مقدمتي، في أطلت ربما

 العربية اللغة لقسم رئيسا   كان الذي جبران، سليمان للبروفسور حيفا، في العربية اللغة مجمع عن صادر العربية لغتنا إشكاليات

 العربية اللغة في والتقييد التجديد هامش على: "داال   عنوانا   الكتاب يحمل. هناك العمل اعتزاله قبل أبيب، تل جامعة في وآدابها

 :اللغة على" الغيورين" عن الشعر من ببيتين كتابه جبران سليمان وافتتح ،"المعاصرة

 تقييـدهـا وفي طارقهــا نبذ في        صالحها زاعمين  عليهــا جاروا

 تجديــدها... وفي تالدها بعث في        حياتهــا  اللغــات ان يفقهوا لم

  

 أهلها، يجفوها أزمة، في العربية: "فيها يقول( والفلسفة والعلوم اللغة في مصري باحث) مصطفى عادل للدكتور مقدمة هناك

  واألصول، القواعد في تضخم من تعاني المرض، فراش على العربية ان. وأحبارها سدنتها يتقنها يكاد وال بنوها، ويهجرها
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 الدواء فبئس. إخفاؤه باإلمكان يعد ولم للعيان، واضح الداء. العصر ومجاراة الجديد مواكبة عن وعجز المصطلح، في وفقر

 ." المشكلة إنكار الحل وبئس المرض، إنكار

 أفكاره وتتطابق كتابه، في جبران سليمان البروفسور يعالجها التي اللغة، إشكاليات تستعرض مصطفى عادل الدكتور مقدمة

 جبران سليمان معرفة فقط ليس يثبت الذي وطرحه للكتاب متحمسا   لي بدا بحيث جبران، سليمان وشروح طروحات مع تماما  

 التاسع القرن في وتطوير تحوالت من العربية اللغة به مرت ما بكل نادرة موسوعية معرفة انما ونحوها، اللغة بأصول الكاملة

 وسائر عبود، مارون وصفه كما –" األول الحديثة األدبية النهضة رجل: "الشدياق فارس اللبناني بدأ منذ خاصة عشر،

 والتخلف التتريك قتلها التي العربية اللغة إحياء في العظيمة جهودهم الطهطاوي، رافع المصري أمثال العرب الرواد النهضويين

 زلنا وما توقف، الزمن كأن يبدو ولألسف،. العربية اللغة واقع على سلبا   ينعكس ان بد ال كان والذي العربية األقطار في السائد

 ..الحجج نفس نلوك زلنا وما المنطلقات، نفس من نحاور

 التعبيري وأسلوبه الجميلة لغته بسبب أوال   كبير، بشوق اللغوي جبران سليمان بحث قرأت ذلك ومع لغويا، لست اني قلت

 وهو الموسوعية، المعرفة على مبني واستنتاج، وتفسير بتحليل المختلفة اللغوية اإلشكاليات مع التعامل على وقدرته الواضع،

 بنحو انه يظن فمن المدنية، مجتمعاتنا تطور أمام المطروحة القضايا عن أجوبة به وجدت ألني جبران، سليمان به سحرني أمر

 البد للتواصل أداة اللغة. واهم هو حديث تقني علمي مدني مجتمع بناء يمكن سيبويه، فيها نشط التي للمرحلة خاضع قديمة لغة

 .فقط للقداسة وليس والمجتمع، والفلسفة والثقافة والتقنيات للعلوم منها

 دور العربية؟، للغتنا حديثا   نحوا   نؤلف متى معجزة، وال عاجزة هي ال: العربية لغتنا: "الكتاب يطرحها التي المواضيع من

 التجديد تجليات الصحيح، تصحيح ثرثرة؟، أم غنى الترادف أخرى، مرة والفصحى العامية العربية، اللغة تطوير في الشدياق

 ".والتقييد

 جانب الى به وكأني. النصوص من الكثير في نواجهها التي الفضفضة، عن واالبتعاد التعبير في باالقتصاد الكتاب لغة تتميز

ً   يعطينا القيم بحثه  في اننا تقول وقناعته شيئا ، للمعنى يضيف ال وترهل فضفضة بدون الحديثة الصياغة في ونموذجا درسا 

 .المعنى نفس لنؤدي الكلمات في نقتصد ان اال يمكن وال السرعة عصر

 .ممكن غير وهذا للقارئ، الكتاب كل سأنقل بأني شعرت ألني النماذج، إيراد في ترددت

 المداخالت واستعمال والجامعي، الثانوي خاصة التعليم، مستويات كل في الكتاب، لهذا العربية اللغة معلمي انتباه ان وأعتقد

 لغوية آفاقا   أمامهم وتفتح اللغة، هذه ألبناء العربية اللغة تقرب إيجابية فعل ردة سيحدث جبران، سليمان يطرحها التي والنماذج

 والجمالية، التعبيرية وقدراتها لغتهم من العرب الطالب وتقريب العرب، للطالب اللغة تقريب على إيجابي بشكل تنعكس جمالية

 .ومعقدة عاجزة لغة نتيجة وليس مريض، واقع وليدة هي منها، يهربون التي اإلشكاليات ان مدركين

  

 جبران سليمان بروفسور: المؤلف/ المعاصرة العربية اللغة في والتقليد التجديد هامش على: الكتاب
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 والثقافة السياسة بين جبران لسليمان" ملونة اوراق"

 

 

 ( صفحة 190) ملونة اوراق:  الكتاب

 جبران سليمان:  الكاتب

 (  2011) حيفا -شيء كل مكتبة اصدار

 

 بتوزيعها وساهمت المواد معظم قرأت فقد الثقافي، ونصفه السياسي بنصفه ،"ملونة أوراق" بكتابة جبران سليمان يفاجئني لم

 في العربية اللغة لقسم سابق ورئيس بروفسور وهو السياسة، عن كتاب نصف إصدار يقرر أن كانت المفاجأة إنما. المواقع على

 عن ودراسته الشدياق، عن دراسته أبرزها من هامة، عديدة اصدارات له ولغوي أدبي وباحث مرموق، وناقد ابيب، تل جامعة

 النقدية مؤلفاته عدا العربية، اللغة مشاكل عن ودراسته االنتداب، عهد في الفلسطيني الشعر تاريخ عن ودراسته الجواهري،

 .المذكور الكتاب من الثقافي النصف في األكبر القسم احتلت التي درويش محمود عن والمميزة الهامة مقاالته وخاصة واألدبية

 حتى وتشقّ  اليوم، تشغلنا التي السياسية قضايا أكثر في والخوض السياسي الفكر راية حمل على بإصراره إال يفاجئني لم

 نقيضا مواقفهم باتت الذين" )البعض" أن يبدو لكن. متشابهة مستقبلية رؤية ومن واحد، فكري نبع من تثقفنا الذين نحن صفوفنا

 والممانعة بالوطنية الفاسدون تغلف مهما الفساد، وإسقاط والديمقراطية والتعددية والحرية العدالة عن فكرنا شّكلت التي للمفاهيم

 في األسدي البعث نظام تصرف كما – االستعمار قيادة تحت للقتال جيوشهم يرسلون فرصة أول وفي لالستعمار، الكاذبة

 تغيير وربما العقلي، سباتهم يحرك يعد لم الدفع ان لدرجة مستهلكة محركاته باتت" البعض" هذا ؛(العراق ضد الحرب

 .ايضا يفيد لن البطاريات

 أصال تشارك لم قوى بصعود خريفا صار لو حتى العربي، الربيع ألحداث جبران سليمان رؤية نفس أرى إني: واضحة كلماتي

 وهذه التغيير، لضرورة شامل بفهم إال هنا تصحّ  ال المعايير لكن. السابق النظام من" األمر أولي" عن دافعت بل الثورة، في

 التي الفلسفية ورؤيتي العربي، الربيع في قويا صلبا نما ما قمع على الخريف قوى تقوى ولن تاريخيا، ملحة باتت الضرورة

 الربيع أنتجه ما أن( الكتاب في مقاالته في جليا ذلك يظهر كما منهم، األغلب على جبران وسليمان) الكثيرون فيها يشاركني

 الواحد، الشخص نظام ورفض الديمقراطية، تغييب ورفض الفساد، أنظمة إلى العودة رفض على واسع شعبي توافق من العربي

 لفترة التقدم تعطل قد فهي. الخريفية الردة عليها تقوى لن شعبية لطاقات مولدا بات كله ذلك الجماهير؛ وإمالق القمع ورفض

 بكل تغلفوا لو حتى الشهب، احتراق من بأسرع بالساقطين الحقة نفسها وتجد السليم، السياسي الدرس تستوعب لم اذا زمنية،

 هنا ومن. والعمران والتنوير النهضة في طاقاته وإطالق لتحريره وإنما االنسان لقمع يجئ لم الدين ألن الدينية، المبررات

 السفاحين عائلة نظام يرتكبها موبقات من يحدث ما وخاصة العربي الربيع حول السياسية جبران سليمان طروحات مع اندمجتُ 

 .سوريا في األسدية

 لغة حيال فنحن. النص لوضوح اآلخر الجانب هي الرؤية وضوح أن تثبت جذابة، لغوية بروح جبران سليمان نصوص تتميز

 هو اللغة في التقعر أن يعني مما جبران، سليمان كتابات كل في الحظته المميز وهذا المعنى، واضحة وصياغات متدفقة، سلسة

 .وفكرا لغة المتقعرون عنها يكتب التي المواضيع فهم عدم دليل

 في السياسي للمقال جدا هامة إضافة يقدم السياسية، مقاالته في جبران سليمان أن طرقه، من بد ال الذي اآلخر الهام الجانب

 .صياغته وفي لغته وفي مضمونه في فقر من يعاني طويلة فترة منذ أخذ الذي بالدنا

 الخوض عاتقه على ويأخذ ، األكاديمي مجاله يترك مرموقا، وباحثا وناقدا العربية للغة بروفسورا يجعل الذي ما: نفسي سالت

 هذا مثل لتوقع سباقا كان جبران سليمان أن ويبدو الرأي؟ يخالفهم من لكل وحانقين محرضين من تخلو ال التي الساعة قضايا في

 جعله ماضي، أبو إيليا المهجري للشاعر شعر بيت باقتباسه وذلك للسؤال، جوابه األولى الصفحات في وضع قد نجده إذ السؤال،

 :كتابه شعار
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 اعتقدا ما للناس يقل لم إن معتقدا اإلنسان قيمة ما

 .السليم الفكري الموقف هذا ومن الجواب، هذا من أجمل أجد ولم

. فقط الفكري طرحه بعمق وليس أيضا، الجميلة بلغته القارئ يشد نص إلى يتحول جبران سليمان كتابات في السياسي المقال

 الموقف إلى الوصول يعرف كما تماما تعابيرها، دقة ويعرف أسرارها، يعرف العربية، للغة عاشق أديب امام أنفسنا نجد

 .  الصحيح السياسي

 المحلي، المقال إلى هامة إضافة محدثين واالجتماعي، السياسي المقال لواء رفعوا الذين األكاديميين من عدد اليوم لدينا بالطبع

 من مقارنة جرت لو وهللا. فحسب الحزبية الشخصيات أو الصحافة رجال على وقف المقال بأن البعض أوهام حواجز كاسرين

 األكاديميين؛ لصالح هائلة، الفجوة لكانت للكتابة،" بالوراثة المتخصصين" ومقاالت األكاديميين مقاالت بين درجات عشر

 فقط، اللغة حيث من ال.  بجدارة العليا الدرجات سيحتلون واألكاديميون األولى، الخمس الدرجات يتجاوزوا لن فالمتخصصون

 إيجابيا تقييما أقوله ما اعتبار يمكن أجل،. واالجتماعي السياسي الفكر قضايا أعمق تحليل على القدرة وفي أيضا، الفكر في وإنما

 اسم عن البحث عبر العنكبوتية الشبكة في السياسية المقاالت معظم قراءة ويمكن السياسي، بقسمه جبران سليمان لكتاب جدا

 .الكاتب

 مقاالته نشر عن الموقع توقف حول اإللكتروني، الجبهة موقع إلى أرسلهما رسالتين كتابه في جبران سليمان نشر: مالحظة ولي

 ينشر لم الموقع أن أعرف النشر عدم موضوع على اطالعي فمن. السورية الثورة حدوث حتى الموقع، كتاب من كان الذي وهو

 في تكون لن القطيعة أن شعروا عندما حججهم لملموا ثم. السوري للنظام ناقد مقال ألنه الجبهة، من مقرب لصديق مقاال أيضا

 إسقاطه من خوفهم يثير وال التأثير، من القدر بنفس يتمتع ال سليمان أن يبدو لكن. بقوة ينتقدهم مقاال ونشروا سياسيا، صالحهم

 تعهدوا، كما عليه، يردوا ولم السوري، النظام عن المدافع المتراس أنهم بذلك متوهمين مقاالته ينشروا فلم حساباته، من لهم

 السياسية القوة فيها الشيوعي الحزب كان لمرحلة عودة فيهه وأرى.. غريب غير وهذا. األقل على معاوية شعرة على للحفاظ

 اليوم أما. وفاشل فظ حكومي إعالم مواجهة في الناس، هموم تطرح التي الوحيدة الصحيفة صحيفته وكانت الوحيدة، المنظمة

  مواقع من عشرات فهناك مختلف؛ فالواقع

 في الفكر على القيمون زال ما لألسف لكن ،(تؤكل ال التي) الفطريات مثل تكاثرت واألحزاب الصحف، وعشرات االنترنت،

 التي اليد وعلى يطعمهم، الذي الصحن في يبصقون بحيث الماضي، في يعيشون عامة، الشيوعي الحزب وفي الجبهة، موقع

 المفاهيم وتطوير فكر، أي لتطوير تاريخية ضرورة والتعددية الراي حرية إن. الهامة المعارك وقت أيضا، بالكتابة عنهم، تدافع

 نهاية في سليمان نشرهما المذكورتان والرسالتان. مخالفة رؤية او موقف أي إسقاط األشكال من بشكل يجوز وال السياسية،

 . كتابه من السياسي القسم

 تتضمن والتي درويش، محمود حول وأبرزها اإلنترنت، في أيضا معظمها نشر التي مقاالته، مع نلتقي الثقافي القسم في

 .درويش محمود شعر عن ُكتب ما أفضل من أراها تحليالت

 واالجتماع السياسة في للمبالغة نقده خاص، بشكل انتباهي، لفت وقد أخرى، ومقاالت مداخالت عدة أيضا يشمل الثقافي القسم

 النقد، موضوع النص، على ليضفي" البهار" وإضافة مفرطة، مغاالة إلى الموضوعية تتحول حيث األدبي، النقد في وخاصة

 ، أهميته لشدة المقطع هذا نقل رأيت وقد يقصد عما األسماء بإغفاله نموذجا المجال، هذا في الكاتب، يورد". اإلبهار" بعض

 من أوفى: "نجعله أن بشخص أُعجبنا اذا الضروري من هل: سليمان يقول". النقد" هذا مثل من الثقافي الضرر الى للتنبيه

 الممدوح، الشخص يضير هل لقمان؛ من أحكم كليب، من أعز سحبان، من أفصح حاتم، من أكرم عنترة، من أشجع السموأل،

 "عليهم؟ يتفوق ولم آنفا، المذكورين السادة صفات في كان إذا مثال،

 عن رؤيته بحسب تختلف ال التي للمبالغة المناسبات وامتطاء ، الحد عن الزائدة الفصاحة المناسبة، بهذه جبران، سليمان ينتقد

 متابعاتي ومن. الجديد وبكتابه بكاتب احتفال او المرثّي، للشخص معرفة عدم عن الحديث يكون حين خاصة واالنتهازية، التطفل

 عبقري وبعضهم فقط، منه مقاطع قرأ وبعضهم الكتاب، يقرأوا لم المتحدثين بعض بأن يشي يقال ما أكثرية ان أعرف ينشر، لما

 البالغية العبقرية إظهار يعدو ال فاألمر. موضوعه في الثقافية االبداعات أهم من ليجعله الكتاب أوراق بتصفح يكتفي

 من أو اآلخر، الطرف من استعملت إذا تؤثر وال تختلف ال المسبحة، بحبات أشبه ثرثرة سوى ذلك عدا شيء وال واألسلوبية،

 ..طليقة حرة األرض على وتناثرت عقدتها، فلتت إذا حتى أو بالعكس، أو الوراء إلى وسطها

 ! متألقا سياسيا كاتبا جبران بسليمان أهال

21 



 

 التفوق المرأة على وقدرة"..  األسيل شقائق" 

 

 األسيل شقائق: الكتاب

 بربارة جرجورة راوية:  الكاتبة

 حيفا – شيء كل ومكتبة القاهرة -بيسان دار:  الناشر

 ( 2007)  تسجل لم اإلصدار سنة

 ، األدبية الرداءة فيه كثرت زمن في ، حقيقيا أدبيا إبداعا يشكل انه حقيقة من فقط ليس ، العمل هذا خصوصية وتبرز. والمتميز

 .بذاتها قائمة أدبية حالة وتشكل اللغة فيها تتوهج بنصوص العربية لغتنا يثري إبداع أول انه في خصوصيته إنما ، ونقدا إبداعا

 مجموعة هو هل. األدبي نوعه الداخلية صفحاته في أو ، الكتاب غالف على تسجل لم ، قصد عن بربارة راوية األديبة تكون قد

 مةدمق وعدا ؟ األدبية األنواع من متعددة إشكاال تجمع أدبية نصوص ؟ واجتماعية وفكرية أدبية خواطر مجموعة قصص؟

.  كقصص للنصوص تعريف أي يوجد ،ال حيفا جامعة في وآدابها العربية اللغة قسم في المحاضر ، قنازع جورج البروفسور

 بعض اكتمال في نقص من النقد يكتشفه ما كل رغم وأقول بها. ألمت لحيرة بالقصص"  شقائقها"  تسمية في راوية ترددت ربما

 األدباء بعض من حتى ، المحلي أدبنا في له موازيا أجد ان أتمنى قصصيا أدبا تعطينا األسيل شقائق في راوية أن إال ، القصص

 . الوهمية والعروش الطويلة التجربة ذوي

 استوائي عالم الكلمة: " تكتب ، حيرتها ، للكتاب القارئ يلمس كما تعترف" األسيل شقائق"  لنصوصها إهدائها في بربارة راوية

 سلطانه، ليفرض ويموج يهوج حبري بحر الكلمة:"  وتواصل" . نهاية وال لة بداية ال كروي حينا، المزاج قطبي أحيانا، المناخ

 أعماق في يغوص من ومنا نقاط الكلمات، فوق يبحر من منا: " وتواصل..".  وأصدافه شواطئه برمال يغريك ما سرعان لكنه

 ".السطور بين بسباحة يتمتع من ومنا..  قصورا الحارة  الكلمات ذرات من يبني من منا.. الحبر

 والتحدي ، القلم حمل ولمسؤولية ، األدبي اإلبداع لعالم الثقافية رؤيتها من يكشفه لما إهدائها تسجيل في خاصة أهمية رأيت وقد

 لنصوص(  شئتم إذا والنقدية) الثقافية الفكرية مداخلتي في إليه وصلت شيء كل يقول إهداءها ان األهم واألمر..  الرأي بقول

 . والنص اإلهداء بين مالءمة أكثر هو ما ، تشاءون مقياس وبأي كثيرة وهي ، قراءاتي في أجد لم أني واعترف.  بربارة

 "!! سلطانه ليفرض ويموج يهوج حبري بحر( "  اللغة)  الكلمة...  أجل

 اللغة جعل على والقدرة فنية، وتراكيب لغة المميزة، الخاصة نكهتها لها" األسيل شقائق" نصوص خطأ، القارئ يفهمني ال وحتى

 .والمتلقي. النص بين المرئي غير الثقافي الحوار بناء على والقدرة االجتماعي، المحيط ومع القارئ مع متفاعلة حية أداة

 التي والفكرية األدبية المسائل عبر لي تبين ما وهذا ، بربارة راوية نصوص بحالة ثانوية تصبح األدبي النوع إقرار قضية إن

 المضمون من هاما جزءا أو ، العمل مضمون أضحت ، النص في(  اللغة) الكلمة ان نجد عندما خاصة. نفسي في النص أثارها

 .األقل على

 من النصوص بعض ينقص ما رغم القص، بروح تطفح"  األسيل شقائق"  نصوص أن إقرار إلى التردد ببعض أميل شخصيا

 تحمل ، الكاتبة قلم من تتدفق اللغة ان ، الكتاب هذا نصوص في المثير ان غير ، فقط النصوص بعض وأؤكد. القصة. عناصر

 ، القصصية الروح نواقص تتجاوز يجعلها ما ، اللغة رومانتيكية ومن ، النص جمل وتركيب ، العبارة صياغة في الجمالية من

 الكاتب وربما ، روادها من الغيطاني جمال المصري الكاتب يعتبر والذي ، اللغوية بالقصة يعرف مما راوية تقترب تكاد لدرجة

 غاية وليست ، فقط وسيلة ليست اللغة ان وأقنعتني سحرتني بربارة راوية لغة ان وأشهد. روائيا حدثا اللغة من جعل الذي الوحيد

 تشكل أن على القدرة يعطيها ، غاية مجرد من وأرقى ، وسيلة من أكثر يجعلها ، استعمالها يحسن من ، أداة إنما ، ذاتها بحد

 لصياغة األداة ليست اللغة ان نقول ان نستطيع بحيث ، واألدبي التاريخي الخطابين بين اإلبداعية العالقة في ثالثا ضلعا

 . الخطابين في القصور تجاوز على القادر الثالث الجسم إنما ، والتاريخي األدبي الخطابين

  القصصية اللغة أن رؤيتي من ،" الدرامية اللغة"  ب تسميته إلى أميل ما ، القصصيين كتابنا من الكثيرين لدى ، دائما أفتقد كنت
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 الرواية دائما وأقصد) القصة وان ، العامة المقالة لغة أو ، األدبي النقد لغة أو ، السياسي الموضوع لغة عن مختلفة لغة هي

 غير بالنصوص نجدها ال نكهة لها لغة ، درامية لغة الكاتب يطور أن إلى تحتاج ، الدرامية الفكرة على تعتمد بصفتها(  أيضا

 فكرية وقناعة ، نقدية ورؤية موقف مجرد ليست قناعاتي ان وجدت عندما" األسيل شقائق" لغة صدري أثلجت وكم.  القصصية

  اللغوية. والقدرات الفكرة سمت مهما بدونها، القصصية الكتابة تكتمل ال وهامة صحيحة قاعدة إنما...  أيضا ذاتية وتجربة ،

 كل ان أيقنت ان بعد أألول النص من أسطر أربعة أول اخترت وقد ، إليه أشير أن أحاول لما أسطر أربعة رأشقراوات،

 غريبة أرواح تتقمصها الالوعي ساعات في ألنها ، نفسها من تخاف أصبحت: "  راوية للغة كنموذج تصلح الكتاب نصوص

..  جولييت شرفة من أطللن ، عطرهن بزخم الشعر بيوت أثقلن دافنتشي، لوحات من خرجن ، التاريخ سطور بين غبن لنساء

 ". غيبوبة أصابته كلما جسدها داخل يحتفلن كن ، شقراوات.. سمراوات

 .وفارغا المعا..  جماليا لغويا نقشا ليس.  مضمون بال كلمات رصف ليس.  معنى  بال لغوية ديباجة ليس. تقليديا سردا ليس هذا

 لعملية المشكلين الخطابين مع الثالث الضلع معها وتشكل الدراما، فكرة تثري الدراما لغة.  القص بلعبة تشارك..  دراما لغة هذه

 الحدث، الخبر، تحويل على القدرة)  األدبي والخطاب( الفلسفي الفكري، السياسي،)  التاريخي الخطاب األدبي، اإلبداع

 ( الحدث عن ثقافيا تعبر قصة إلى الفكرة، الموضوع،

 والتنوع. الكثافة شديدة درامية ولغة أدبي، خطاب(  إسرائيل داخل)  المحلي أدبنا في أقرأ لم طويلة فترة منذ مرة ألول

 أو الريبورتاجية للكتابة تجاوزها هو ، الثقافية لحركتنا واألمل الثقة بعض بذلك وأعادت ، بربارة راوية كسرتها التي الظاهرة

 .األخيرة السنوات في القصصية النصوص معظم ميزت التي المطولة اإلخبارية

 غير البطل - النص أبطال من بطال ووسيلة، أداة كونها جانب إلى وتشكل. وسيلة. أو أداة من أكثر اللغة أن تثبت أنها واألهم

 وصف في أتردد وال ، القصصية التركيبة في كان قصور أي تجاوز على ، راوية نصوص في الحال هي كما ، قادرة ،المرئي.

 . أيضا اللغوية القصة لمفهوم قريبة جد بأنها راوية قصص

 ال اني رغم... كاملة حياة هي الرواية بينما. الحياة من" لمحة" هي القصيرة القصة ان تقول التي النظرية إلى يعيدني هذا وربما

ا كنا ألننا األدبي اإلبداع وترتب تبرمج التي بالنظريات أؤمن  إبداع أمام اآلن ونحن لغتها، في عظمتها كل روايات على شهود 

 .لغته في وعظمته العليا وقيمته روعته ،إسرائيل داخل العربي أدبنا في الكثافة هذه بمثل مرة ألول ربما ،أدبي

 رونقها على غبار وال وكاملة جميلة قصيرة قصص هي وبعضها القصة، مالمح تحمل بربارة راوية نصوص ان أقول ذلك ومع

 .إطالقا القصصي

ا كان النصوص، لهذه قراءتي بعد البداية، من ا اكتب لن اني لي واضح   هذه أنارته ما إنما ،األسيل شقائق نصوص مستعرض 

 في القصصية الكتابة جوانب بعض حول للتلميح مضطر اني أجد ذلك ورغم. ثقافية أدبية وأفكار انطباعات من النصوص

 ".األسيل شقائق"

ا سمعت الندوات إحدى في  وهو استعماله، أحسن إذا المميزة جماليته للحوار أن واضح. للحوار راوية قصص فقدان حول نقد 

 ومبناها(  والروائي)  األدبي النص شخصيات لفهم األساسي المحور أحيانا ويشكل ،أدبي عمل أي في المقاطع أصعب من

 والحوار الرواية، او للقصة الدرامي التصعيد حالة الحوار يشكل وأحيانا شخصياتها، ومبنى فعلها وردود الدرامي أو الفكري

 ولكن. القصصية األجواء كثافة من يزيد مما فعلها وردود تفكيرها وطرق وميولها وتناقضاتها، الشخصية فهم القارئ على يسهل

 رغم.. الحوار عن راوية ابتعدت بذكاء وربما. القصصي النص في الكامل الفشل يشكل استخدامه، يحسن لم إذا ،أيضا الحوار

... القصصي المبنى راوية حالة في يخدم وال نصوصها في المميز الجانب ليس هذا ان الحظت وقد. نصوصها في قائم انه

ا وليس ،إال ليس للسرد تقسيما يبدو الحوار وأحيانا  .درامية لحالة تفجير 

. الحوار تسجيل في المسرحي الشكل برباره وتتبع الطبيب وبين( هي) القصة بطلة بين الحوار يدور األولى قصتها في مثال  

 كان. جاف ا كان والحوار. المطلوبة القصصية الدهشة تثير ان تستطع لم انها إال القصة، هذه لفكرة الخاصة الجمالية ورغم

 ذلك ومع. المونولوج إطار بنفس للبطلة االنفعاالت إلى اإلشارة مع ، للبطلة داخلي مونولوج بشكل الحوار صيغت ان بإمكانها

 .فقط النقدية والدالالت المقارنة باب من يجيء ،أفضل هو عما والحديث بربارة لنا قدمته ما نعالج نحن

  عن غني للغاية، واسع ثقافي أفق ذات بربارة، راوية كون وهو المميز، اإلبداع هذا في جوهري جانب إلى اإلشارة من بد ال
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 وإنما. العربي األدب في  الدكتوارة لشهادة وتعد العربي التراث في متخصصة كونها بحكم ، شامله العربية ثقافتها ان القول

 تغرق لم. العولمة عصر مثقفة... وامتداداته تفرعاته بكل عصرها تعيش مثقفة. عالمية آفاق ذات مثقفة وهام، بارز وهذا هي،

ا الماضي، إلى لتشدنا التراث في ا، لغوي  ا العولمة، عصر تعيش عربية للغة ثراء التراث من جعلت إنما وفكر  ا مناخ  ا، لغوي   وثقافي 

 .اللغوية ومتطلباته بعصرها إحساسا تملك بساطة إنها

ا تكتب بربارة راوية ا عينيه يغمض تم النص قراءة أثناء االسترخاء عن يبحث ال لقارئ الثقافة، عولمي لقارئ نصوص   مستسلم 

 خاصة، متعة للقراءة أن واضح ليفكر، ويقرأ. عالمه وثقافة بثقافته ملم. العولمة عصر ابن... عصره ابن لقارئ إنما ، لألحالم

 !التفكير؟ متعة فقد إذا لإلنسان تبقى قيمة أي وإال. للمتعة آخر وجه هو والتفكير

ا تطرح النصوص هذه ان رؤيتي هنا من  ال ولكنها تطرحها، حق ا هي المرأة، قضايا تطرح راوية ان البعض يقول قد. فكر 

 كان، مجتمع ألي واالجتماعي والعلمي الثقافي الرقي في أهمية من النسائية القضية هذه تشكله لما بل ، امرأة ألنها تطرحها

 األدب. النسائي واألدب عامة األدب بين تفرز ومفاهيم مصطلحات ارفض عدة، ومقاالت مناسبات في قلته ما واكرر ،وانأ

 في إال( نسائي أدب) الشيء هذا مثل يوجد ال يطرحها. التي القضايا وعن الكاتب جنس عن النظر بغض أدب هو النسائي

 .أيضا اإلنسانية والدونية االجتماعية الدونية من ثابتة حالة الشرقية، المجتمعات في بالمرأة ترى التي المخيالت

  التوحيدية الديانات كل.  المرأة كرم الذي الدين هذا مثل أعرف ال..  المرأة كرم لدينالمرأة.األدبي الندوات احد في مثقف ادعى

 ما وكثيرا.  وصلواتنا وأمثالنا الشفهية ثقافتنا تسود المرأة دونية عن الفكرة إنسوصلواتنا. وغير مذل بشكل المرأة دونية أكدت

 أما سلطتنا، خارج اللواتي النساء لكل المساواة بإقرار نتردد ال بالطبع ، المرأة بمساواة األبوي اعترافنا معلنين بتقدميتنا نتظاهر

 !! الحد هو هذا. بمساواتهن المناداة على يجرؤ لمن فالويل نساءنا،

 االعتراف بعض وتستجدي الشرقي واقعها لترثي تكتب وكأنها للمرأة، دونيه نظرة هو ،"النسائي األدب" اصطالح طرح مجرد

 واالجتماعية السياسية امتداداتها بكل مجتمعنا قضايا ببراعة يطرح نسائية، أقالم وراءه تقف الذي األدب ان. الفحول عالم من

 ".النسائي" اصطالح وراء التمترس ودون كأدب، معه التعامل ويجب والحضارية

 .المساواة بحق األقل على الرسمي، باإلقرار المليئة الساحة واألدباء، األدب ساحة في للمرأة المساواة لنحقق األقل على

 !! التفوق على المرأة قدرة على شهادة أفضلارة.. برب راوية هي وها
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 ناصر فوزي  الوطن معالم في السياحي والمرشد للباحث  - الجليل دروب على

 " الجليل دروب على: "الكتاب

 حنا ناصر فوزي: الكاتب

 الكبير الحجم من صفحة 128  - العربية الثقافة دائرة إصدار

 2006 - اإلصدار سنة 

 نوعه من فريد كتاب ، ناصر فوزي  - وتاريخه  جغرافيته - الوطن معالم في والخبير السياحي للمرشد"  الجليل دروب على" 

 ... الوطنية والثقافة والتربية والجغرافيا التاريخ بين يجمع الذي الجغرافي التأليف وفي ، العربية الثقافة في وأبوابه

 يكشفه ما ولكن ، كامال يوما منها مشوار كل يستغرق الطبيعة، بجمال المعروف الجليل، منطقة في مشاوير تسعة الكتاب يشمل

 العرب زال ما الذي الجليل سحر وخاصة ، بالدنا بجمال والتمتع التجول مجرد من وأعمق ابعد  مشاويره في ناصر فوزي لنا

 التهويد عملية إطار وفي ، الجليل تهويد يسمى ما إطار في تنشط الصهيونية المشاريع زالت وما ، سكانه أكثرية يشكلون

 امتدادها لوقف محاولة في العربية والقرى المدن وحوصرت ، يهودية مستوطنات عليها وبنيت ، العربية األراضي صودرت

 قرى أراضي على وبنيت ، العليا الناصرة مدينة بها المحيطة القرى وأراضي العربية الناصرة أراضي على فبنيت..  الطبيعي

 تطور إمكانيات بال مدينة أضحت بحيث ، عدة ومستوطنات للجيش بمعسكر سخنين مدينة وطوقت ، كرمئيل مدينة الشاغور

 تضييق ومن المصادرة من المزيد لمنع الخالد األرض يوم نتائجها من وكان ، تتوقف لم التي التهويد سياسات من بعض وهذا..

 ... العربية البلدات على الخناق

 بل يهودية، مستوطنات إلى تحول وبعضها هدم بعضها المهجرة، العربية القرى مواقع رحالته، مسارات عبر الكتاب، يكشف

 من خلفوه وما األرض، هذه فوق مروا الذين الفاتحين وكل العرب تاريخ لنا ليكشف التاريخ قلب إلى عميقا ناصر فوزي ويذهب

 المسئول اإلله –"  هيليوس" الروماني لالسم تحريف انه يعتقد الذي"  هليس خربة"  عن يتحدث األول المشوار في مثال آثار.

 خالل من الشروق عند المؤمنون استقبله وقد ، الغرب إلى الشرق من ، خيول 4 تقودها التي ، الخاصة بمركبته الشمس نقل عن

 أشعة يستقبل كي مسقوف غير كان المبنى ان ، فوزي يروي كما ، الباحثون ويعتقد ، الجميلة الشرقية الواجهة ذي المعبد

 . النهار طوال الشمس

 بأسمائها والوديان الينابيع ويذكر ، الناصرة وزنبقة الغزال قرن مثل نموها وفترة النباتات أنواع عن أيضا يتحدث اصرالخ.

 وكيف ألهلها حدث وما وأراضيها النكبة قبل سكانها وعدد المهجرة القرى عن ويتحدث بل األسماء، هذه وتحوالت العربية

 حول المشوار يسميه الذي الثاني المشوار في مثال ،  المميزة الحكايات رواية ينسى وال وأراضيهم بلدهم إليه آلت وما هجروا

 وتهجيرها النكبة قبل سكانها وعدد القرية حكاية يروي ، عنان كفر مفترق يبدأ من الذي المشوار بداية عن يتحدث الجليل قمة

 باسم المعروف للوادي االعلى المجرى هو الذي الرميلة لوادي الشرقية الحافة على)  الجغرافي وموقعها أراضيها ومساحة

 الجنوب جهة  من القرية قرب انه إلى يصل ثم  اليهودية حنانيا كفار بلدة القرية أراضي على بنيت بأنه ويشرح(  سالمة  وادي

 ازرق حجر أبو"  باسم المقام ويعرف"  المباركة"  المحليون أسماها مل شجرة تظلله مقام ، المغار إلى المؤدي الطريق على ،

 .  الخ" .... وأبناؤه حلفتا الراف"  اليهود ويسميه" 

 الرموز الكتاب فاتحة في سجل وأنة خاصة ، االستعمال وسهلة الوضوح شديدة وهي المؤلف رسمها  بخرائط مزود الكتاب

 الواسعة ومعارفه غناه في المذهل الكتاب بهذا باالستعانة لوحدهم االنطالق في الراغبين على يسهل مما الرحالت في المستعملة

  احد بال على يخطر ال قد مما شئتم وما والنباتية واألسطورية والثقافية والتاريخية الجغرافية وشروحاته

 لهذا الرائع الجمال ليس يكشف هاما رابطا يحمل المشاوير هذه اختيار ان واعتقد ، مشاوير تسعة ذكرت كما الكتاب يشمل

 أصحابه بشخصية المكان ارتباط إنما ، وتاريخه المكان هوية تأكيد من والوطني التربوي الهدف وليس ، الوطن من الجزء

 من وحفظه المروي تاريخه لتسجيل جهودا يكرس حضاري كشعب بالتصرف البدء ضرورة إلى ينبه بفوزي وكأني ، وتراثهم

  قد ناصر فوزي وكان..  باإلنسان المكان وارتباط األسماء أصل تجهل ، التاريخ هذا تجهل التي الجديدة لألجيال ونقله ، الضياع

  العديد أسماء أصل عن وتراثيا تاريخيا بحثا تتضمن"  األسماء وراء ما"  اسماه ، وهاما رائعا ، فريدا كتابا السابق في صدرا

  مهما وأبحاثه ناصر فوزي دراسات يربط خيطا شك بدون وهناك ، التاريخ مراحل عبر األسماء هذه وتحوالت  المواقع من
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 في واألودية العيون أسماء شمل الذي"  الوطن قاموس"  كتبه أول تجاهل يمكن وهل ، واتجاهاتها األبحاث هذه وجوه اختلفت

 . العربي بأصلها الجليل

 ،  برعم كفر قرية شقيقة ،  الخليلية  إقرث قرية ابن فهو ، والمباشر الشخصي بمفهومها أيضا للنكبة ابن هو ناصر فوزي

 توجههم يساعد ولم ، العودة من منعوا ثم  ، أيام لعدة اإلسرائيلي االحتالل جيش مع باالتفاق سكانها خرج اللتان القريتان

 المحكمة قرارات فيها تتجاوز صالحيات للحكومة أعطت ، الكنيست سنتها التي القوانين ولكن ، أنصفتهم التي ، العليا للمحكمة

 ومعركتهم..  أبنائهم إلى المقدس بحقهم التمسك ويورثون ، العودة على اليوم حتى مصرون وبرعم اقرث أهل زال وما ، العليا

 القريتين كنيستي ولكن ، الجو من بالقصف القريتين هدم قد الجيش وكان ،...  به االستهانة يمكن ال نضاليا معلما تشكل باتت

 ويبدو ، القريتين مقبرتي في موتاهم واالقارثة البراعمة ويدفن ، المختلفة الدينية االحتفاالت مراسيم اليوم فيهما وتجري ، رممتا

 مع الرحم صلة  على بالحفاظ التزام إنما ، نفسية ومتعة سياحية مسألة مجرد ليس ناصر فوزي لدى بالوطن االرتباط ان واضحا

 . التشويه من التاريخ وصيانة الوطن ارض

 ودعما واسعة مشتركة وجهود دعم إلى تحتاج معركة في وحيدا مقاتال نفسه يجد ناصر فوزي والباحث الكاتب ان المؤسف

 إيصالها تسهل وان ، مالئمة أكثر بصورة تخرجها وان ، القادرة والجمعيات المنظمات تتبناها أن يجب لألسف وكتبه ،  مسئوال

 وتعميق ، المكان عروبة  وعلى ، لشعبنا  الجماعية الذاكرة على الحفاظ أوال تكن لم ان الوطنية  هي ما افهم ال.  بيت كل إلى

 التي  واألحداث وأرضه الوطن بمعالم الوعي على الجديدة األجيال وتربية.  والتاريخ  األحداث تفاصيل ومعرفة به االرتباط

 ... وقعت

 ويتحفنا بل ،(  وقصصي شاعر)  المؤلف فيها يتميز التي األدبية اإلبداعية الروح بفضل وهذا  ، أيضا للقراءة ممتع الكتاب

 اسكندر الشاعر فيها قاله ما فيسجل وصفد الجاعونة  إلى يأخذنا حين ، مثال الثالث المشوار في كما ، مختلفة أدبية بمقطوعات

 : البتجالي الخوري

 بسحر سحر كلها المشاهد وهاتيك صفد

 بخمر مزجت قبابها تحت الزرقاء البحيرة

 فكرة تكوين على القارئ يساعد ما نقل استطيع ولن ، حقه المؤلف أوفي لن كتبت مهما إني اشعر  ، حيرة في أدخلني الكتاب

 بالشرح باالستعانة الرحالت تطبيق هو متعة واكبر ، خاصة بمتعة يقرأ كتاب انه...   وقيمته مضمونه في الفريد الكتاب هذا عن

 ، التسعة الكتاب مشاوير في جاءت كما المسارات على مشاوير نظمت إذا خيرا مؤسساتنا وتفعل ، الكتاب يقدمه الذي الوافي

 أطراف مختلف وفي جليلية جوالت في  المجموعات مختلف دائم بشكل يرافق ، الوطن معالم في السياحي المرشد ، وفوزي

 فيها يشارك التي بالمشاوير االشتراك في فرصة يفوتون وال مدمنين باتوا ، مشاويره من بمشوار شاركوا والذين..  الوطن

 . سياحي كمرشد فوزي
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 مخول مروان للشاعر الحزينة الباسيفلورا ارض

 

 الحزينة الباسيلفورا أرض :ديوان

 مخول مروان: شعر

 أولى طبعة - بغداد بيروت/ الجمل دار :إصدار

 (2011) حيفا -شيء كل مكتبة: ثانية طبعة

 

 الشعرية الصور أولهما أمران، انتباهي لفت مخول، مروان للشاعر ،" الحزينة الباسيفلورا ارض" لديوان السريعة القراءة من

 .المعنى إلى للوصول رياضي عقل إلى تحتاج ال التي الرموز وثانيهما، المتقنة،

 ، التوقف يحتمل وال ، بسرعة يقرأ الجيد العمل. خائب ظن وهذا. السطحي التصفح تعني السريعة القراءة أن البعض يظن قد

 ورموز ذهنية وصور قصائد من مركبة مختلف، نوع من أنثى مع ولكن ، الغزل تشبه اإلثارة من بنوع تلقائيا، القارئ يحث ألنه

 .والجاد الملذ للتفكير المثير للتأويل تدفع الشفافية، بالغة

 المحبذين من لست وأنا الموضوعية، الرؤية عني يمنع بما تأثرت قد أكون ال بأن مترددا الديوان، عن انطباعي كتابة في تمهلت

 أي بال وقرأتها ألنهيها، بدافع أشعر لم القصائد بعض أن البداية من وأقول. ثقافتنا في واضحا ضرره وأرى المدائح، لكيل

 بالخيال تمتعا شدني، ورونقا جميلة، تأمالت لدي مثيرة أخرى مرة قراءتها أعدت النصوص أكثرية بينما خاص، انطباع

 .للشاعر الخصب التصويري

 نفسه، كرر لو حتى ، أنتج عما يتنازل ال الكلمة صاحب بان المشكلة أن يبدو ، ما لفكرة استهالك إعادة أو ، ما تكرار هناك

 انطباعية مالحظات في إال أخوض ولن. المبدعين من الكثيرين عند سائدة ظاهرة إنما ، تحديدا مروان تخص ال الحالة وهذه

 ما مع التعامل أحب وال ، عليها المتعارف النقد أدوات أملك وال ، أكون ولن السائد، بالمفهوم ناقدا لست أني منطلق من عامة،

 للتعبير يدفعني ما هو بالمتعة يشعرني الذي والنص ، األولى الصفحات بعد القراءة أوقف أو به، أتمتع ما أقرأ أنا بل أرغب، ال

 بأس، فال نقدا سميت وإذا .أيضا عامة قضايا نحو ، نفسه النص يتجاوز وما األدبي، العمل حول الثقافية وأفكاري انطباعاتي عن

 .بالقصد تضر وال الكاهل تثقل ال صفة بذلك نكسب

 اشتعل وفورا. كنفاني غسان الشهيد الفلسطيني للكاتب" الحزين البرتقال ارض"  كتاب عنوان مع الرابط فورا لي أوحى العنوان

 .الكنفانية الصورة مع التحاور هذا لفهم األحمر الضوء

 محمود بنثر يذكرني ما وهو الجيد، بالنثر خاصة شاعرية فيه نثري، نص هو الديوان في ، الحزينة الباسيفلورا ارض نص

 أيضا جيدا ناثرا يبدو فهو أيضا، النثرية أدواته مروان يطور أن وآمل قصائده، من أقل ليس ويسحرني يشدني كان الذي درويش

 الجمالية لمركباته أفضل لفهم ألدرويشي بالنثر التعمق إلى مروان يحتاج وهنا. متناسقة نثرية لغة خلق على القدرة ويملك ،

 .المختلفة للظواهر الفلسفي الفهم من القريب درويش، محمود يميز كان الذي والمنطق والصورة الرؤية ووضوح والفنية

 بل ، شجرته عن يتحدث ال إذن" منزلي حديقة على نفوذها تمد التي الباسيفلورا هي:" الجميل النثري نصه في مروان يقول

 على حبالها تمد المعنى سكرية باسيفلورا كونها من ابعد هي" :ويقول... نفوذها تمد التي جاره، شجرة ربما ، دخيلة شجرة

 وتشاطرك. سلفا السياسي التأويل للقارئ وحددت فضح ولكنك" فضحه انوي ال الذي النثر هذا من قصدي على فتدل المنزل

 .مكشوفا كان علينا

 جرى الحزين البرتقال ارض. الخيوط شبك من يمنعنا ال هذا بأس، ال ولكن كامال، نفسه النص أوردت لو أفضل كان بالطبع

 هي هل.  عالمه ، وطنه ، بيته حديقته، تغزو التي الباسيفلورا، أرضنا، عن غريبة بنبتة بالطبع، بخياره ليس ، عنها االستعاضة

. الثقافة بدون العقل فقيرة السياسة ألن. حتى الثقافي أو السياسي التأويل هذا من أقرب يوجد ال االستيطاني؟ لألخطبوط رمز

 الفكر إلنقاذ الثقافة تجيء إذن. السياسة عالم في السائد لألسف وهذا لها، واهانة السياسة على عالة المثقف غير والسياسي

 .أيضا ثقافية حالة وجعله السياسي،
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 من. ألرضنا تنتمي ال هوية إلى البرتقالية هويتنا تنزع أن تحاول للثقافة، استيطانا بل فقط، لألرض استيطانا ليست الباسيفلورا

 ".حديقتنا" غزت غريبة ونبتة طويلة مسافة الباسيفلورا، ثقافة إلى البرتقال ثقافة

 والتي الواقع، حديثة الباسيفلورا خلف مغمورة إنها بيد البرتقالة، هذه حية تزال ال:" مروان يقول واالستيطان، الغزو رغم ولكن

 !".والدي من غفلة على أنا، تعربشتني أو الحديقة، في تعربشتها

 أن ادعي وأنا ، الرسالة أوصل النص بذلك، بأس وال شاعريا، نصا أراده كشاعر ولكنه النثري، النص لعبة هنا شدته مروان

 .للتسلية القراءة أضعاف الواعية القراءة في والمتعة تسلية، استراحة وليست وعي حالة هي القراءة

 وجماليتها والصور، المعاني بجمالية ألتمتع أقرأ أنا. انطباع من نفسي في يتركه ما هو جنسه، كان أي اإلبداع، في يشدني ما

 .الحسي بنقلها إنما الفوتوغرافي، بنقلها ليس

 " :غزة آل صورة" :قصيدته في جاء كما المحتل، جرائم عن صورة والمؤلمة، الجميلة صوره من

 غزة في المر الركام هذا

 ذراع عليه نبتت

 يومين من هلل لوحت طفل،

 تحجبت السماء لكن

 السماء تحجبت هل فلسطيني؟ لطفل الذراع ألن ربما تحجبت السماء وحتى الركام، بين نبتت طفل ذراع عن مأساوية صورة

 ! الخلق؟ أساطير حسب بحبها السماء اختصته لمن إال يمنح ال غفرانا ربما يبدو، ال المنظر؟ من ألما

 هذا مواجهة بكيفية التفكير على إنما الفلسطيني، األلم فهم على ليس تحثنا وهي الديوان، صفحات تمتلئ الصور، هذه بمثل

 !!فلسطينيا كان لو حتى الكريمة الحرة والحياة بالتحرر اإلنسان لحق المتنكر الصلف

 .العاطفية للكتابة أسير مروان أن الحظت وقد الشعر، بلغة قصصا أقرأ بأني القصائد بعض في أشعر كنت أني أقول

 يستعمل أن يستطيع وال عاطفيا، متأثر انه أشعرني مما القصيدة، لمبنى أو الشعرية، للفكرة الضروري من أكثر يسترسل أحيانا

 .للتوقف الكوابح

 .للديوان العامة النظرة في هام معيار وهذا األولى، والتجربة األول الديوان عن نتحدث نحن بالطبع

 للقصة، تصلح لغة يملك القصصي؟ النثر إلى وليس الشعر إلى ذهب لماذا نفسي فسألت التصويرية، قدرته في قلت كما شدني

 بسالسل نفسه قيد ولكنه قاصا يكون أن يمكن انه بصياغاته يبشر من كل فقدان على وأحزن القصصي، للنثر المتعصبين من وأنا

" الجديد" لمجلة محررا كان حين ،1969 عام نداءه بسببها درويش محمود أطلق التي المشكلة نفس هي هل فقط؟ الشعر

 مما بشعرنا، العربي العالم انبهار بعد ، الصحيح مكانها في الشعرية حركتنا لوضع محاولته في" القاسي الحب هذا من أنقذونا:"

 وفي ، البسيط اإلنشاء من وحتى الشعرية الصور ومن المعاني من الفارغة الشعرية الكتابة إلى بسيط إنشاء كتابة يعرف من دفع

 للمجد الطريق هي الشعر كتابة أن الوهم فنما للمعنى، بصلة يمت ال عجيب غريب بتأويل نص كل وقتها استقبلوا العربي العالم

 ؟

 قاصا؟ وغدا شاعرا اليوم لعله القصة، وليس الشعر الختياره حزين أني خفيأ وال..  والنثرية الشعرية قدراته اثبت مروان

 .شاعرا يكون بأن جدارته أثبت شاعر وأمام. االسم هذا يستحق ديوان أمام ونحن الواعي، خياره هذا بالطبع

 . بينهما الفرق أعرف وال القصصي، الشعر أو الشعرية للقصة نموذجا تصلح نبضات، ثالث على الموزعة" بوال" قصيدة مثال

 الكتابة مميزات من حقا وهي الحسي، التأمل في فيخوض واألحداث، الظواهر فيرى فقط، يكتب وال يرصد ديوانه في مروان

 دورا تلعب والتكنيكية، الفنية والمهنية الواعي اإلدراك النثر في. الحدث يضعف أو الظاهرة، يقتل التأمل النثر في بينما الشعرية،

 .الشعر في الحال هو كما حسية صورا وليس القصصي، النص صياغة في
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 أكثر يخوض ألنه القصصي، التاريخي الخطاب الحدث، بالموضوع، ارتباطا أقل تصوره يجعل الشاعر يلهم الذي اإلحساس إن

 الشعر، وظيفة بادراك مروان نجاح عن التغاضي يمكن ال وهنا.  الحدث على الفعل رد تشكل اإلنسانية المشاعر. باألحاسيس

 .أيضا اإلدراك تصنع الموهبة أن يقول الذي القول أقبل وأنا

  أبيب تل إلى القطار في

 رأيتها

 النعناع إلى تدل روسية،

 كلها موسكو بحوزتها كان

 يبدو كما وطفل

 .شرقي

 يجئ لم ما وتروي. نفسها تفسر الشعرية الصورة. شعريا حدثا منها وجعل الظواهر يرصد الشاعر أن قصدته، لما نموذج هذا

 بكلمات الشاعر كثفها التي الحسية الصورة لنقل كاملة صفحة مسافة على لصاغها قصصي ناثر كتبها ولو أيضا، القصيدة في

 .قليلة

 أيضا. تفكيرنا تداعب بل تغادرنا، ال قصصية، شعرية، بصور ذهننا وتغذية ملل، بال بنصوصه للتمتع يدفعنا بأن الشاعر نجح

 .الديوان من األخيرة الصفحة إغالق بعد

 ما أكثر هو وهذا. سبقوه لمن الثرية الشعرية التجربة من استفاد انه واضحا ويبدو. شعريا الصحيح الطريق في انه يثبت مروان

 . والصعود بالتنامي المبشرة الشعرية التجربة هذه رأيي حسب ميز
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 مخول لمروان "ابيات نسيتها القصائد معي"

 

ا بارزة النوعية النقلة ( 2011" )الحزينة الباسفلورا ارض" الثاني ديوانه أصدر أن منذ مخول مروان الشاعر إنجاز في وبقوة جد 

 (.2013" )معي القصائد نسيتها أبيات": الجديد ديوانه صدور وحتى

 شاعري ُبعد منه يستشف رمزي عنوان. معي هي نسيتها قصائد من مقاطع أو قصائد بقايا إنها ديوانه عنوان في يقول كأنه

ا القارئ ُيدخل إيحائي  .أيضا منسياته عن نوسطالجيا يشبه ما الى فور 

 نسيه؟ أنه يدعي ما ُينسى وهل الشاعر؟ نسي ماذا

 المنسية) األولى القصيدة هي اختيارها، في مخول مروان أحسن وقد المفاجأة، لكن.. المتلقي على نفسه يفرض وجيه سؤال

 أن والمعاني بالمشاعر المتدفقة الجميلة، القصيدة هذه لمثل يمكن هل المتلقي، – القارئ ذهن في الكبيرة المفارقة تقع هنا( األولى

 !معه؟ القصائد نسيتها أبيات تكون

 جديد من أقرأها مكتبتي في الديون لمحت كلّما زلت وما.. مرة من أكثر قراءة كل مع تزايدت شديدة بلذة قرأتها بأني أعترف

 .األولى المرة وكأنها

 :مطلعها في يقول فمثال  . وقوته الجيد الشعر سرُّ  هنا

 محلى ليل مساؤك

 الندى، كقطر من ايا

 علي، نّزت الرند شجر على من

 انفضه، الفجر مع ألصحو

 يتلوى او عينيه الصبح يفتح ان قبل

 هذه مثل تكون أن يمكن وهل.. القارئ تأسر التي االيجابية القوة. الشعر قوة تكمن وهنا انسانية، بمشاعر يطفح العشق هذا

 !مثال ؟ تنسى حالة أو! فعال ؟ منسية أبيات القصيدة

ا البعض يعتبرها قد كلمة أقول أن أريد  تحليقه أنجز شاعر أمام أننا وهو النقدية، أو الثقافية الكتابة في عليه للمتعارف تجاوز 

ا الشعري ا عالي   !تكن لم واضحة سريعة قفزات النتيجة في فنرى يملّ  وال يكلّ  ال الذي العنيد المثابر وتواصل بقوة عالي 

ا ليس  إن بل سبقه؟ بمن يتأثر أن دون األدب عالم دخل منا ومن أكثر، أو بشاعر تأثر األولى بداياته في الشاعر أن اآلن مهم 

ا عمال   اخترع مّنا أحد فال األساسي، االبداع شرط هو التأّثر  أسالفنا ابتدأه ما نتابع أننا الحقيقة إنما سبقه، قد شيء ال من ابداعي 

 "..نص على نص  " بمصطلح األدب في يدعى ما وهذا أخرى، جمالية عليه لنضفي فنطّوره

 مستقلة منفرد طعم ذات وقصائده مختلف خاص شاعر والدة ألمس إنني تردد أي وبال أقول مخول، لمروان الديوان هذا في

 فحسب، شعرية مدرسة مخول لمروان أن أعني وال! المحدث الشاعر مخول مروان إلى تعود عصرية صناعة من وغريبة

ا قدميه وضع أنه فأرى.. فعال   ذلك إلنجاز الطريق في  ولكنه  ارض" السابق ديوانه من انطالق ا الصحيح الطريق على أخير 

 .االن وحتى" الحزينة الباسفلورا

 صفحات اولى ترأست إذ الغزلية، اقول وال العشقية، القصائد مجموعة إلى يكون أن يجب برأيي الديوان في األهم التنويه

ا عليه الشاعر فأطلق الديوان، ا عنوان   أمام تفتح واحدة، وحدة في غنائية جمالية حالة القصائد تلك ُتشكل". الحب جعبة من: "فرعي 

 آفاقه وفي معانيه في الخالص العشق أصول في درسا لبعضنا وتعطي بل مضت، أيام إلى( نوسطالجيا) الحنين نافذة بعضنا

 ":عنك" قصيدة في شاعرنا يقول فمثال  . الرحبة االنسانية

 فيك   ما أجمل"
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ك تكتشف ان هو  خارجها نفس 

 فيك   ما كل تختصر   وأن

 "ُتحبها من

 وهي أال هامة لقضية هنا متنبه مّخول. شائبة أية دون كاملة قصيدة شك بدون لكانت فقط، المقطع هذا على القصيدة اقتصرت لو

 التعبير وجمالية المعنى قوة في هي بل بها، واإلطالة اللغوية العضالت بتجريب وليست الكالم بكثرة ليست الشعر قوة أن

 المشّوه طفلها األم تحب كما) جبران سالم بقصيدة تذّكرني.. قصيرة مقاطع ثالثة من مكونة نفسها القصيدة هذه. الفكرة وجزالة

ا( بالدي حبيبتي احبها  .الشعرية والصورة التعبير وطريقة الموضوع في االختالف مع طبع 

 يمسك إنما بالكالم يكتبها ال فكأنه.. الجمال بالغة فنية لوحة أيضا هي اسمها العشق قصائد حملت التي" الحب جعبة من" قصيدة

 :التعبير عن الكالم عجز أن بعد مشاعره عمق ليظهر الوانه فيداعب رسام ريشة

بٌّ  ُحّبنا ها"  ح 

لْم على ُنبعثُرهُ  الّشعور   ت 

ر   يصير   لكي  األشتال   ك عسك 

ا او  ..                                      شجر 

ل في ويثمر    "عج 

 نهدها أتركُ  الحبِّ  في"

 الكلماتُ  ُتعقد   حّتى الشِّعر   حول   يلتفُّ 

،  الجميلة  صدر   على سلسلة 

 "ت ه لّ  كي

 رأسها أفصل بأن القصيدة بحق جريمة أرتكب وربما كاملة، فنية وحدة تشكل ألنها كاملة، انشرها أن في قوية رغبة أمسكتني

 .جسدها عن

 : فيقول" غزلية" بقصيدة المميز" عشقه" مّخول يواصل

 سؤالي يحاصرها من يا

 الحسن أعالي في الرفيعة مكانتها عن

 القليل انت ال

 .الجواب عندي انا وال

 جماال كفي

 حتى التشبه لحظة وامنحيني

 .الشعراء تهافت قبل القول استطيع

ا ورطة في أنت!! الجمال؟ عن الجميلة تكفّ  وهل  تعلم أفال الشعراء تهافت قبل لحظة ستمنحك أنها تظن كنت اذا.. مّخول يا إذ 

 المرصاد؟ في أنهم

، اللوعة هو المّخوليّ  العشق في رونقه للغزل يجعل ما إن ا التمّني اوال  ا يبدو الذي الحب هو بالتأكيد وثالثها ثاني   !بامتياز أفالطوني 
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 :فيقول الساحر اإليجاز في بتطّرف يبدأها قصيرين، مقطعين فنجد" الحب من القليل" قصيدة في أما

 اقتربت   ابتعدت   كلما التي يا

 :فيقول قوه يقلّ  ال بما وينهي

 أحيا مت اذا ألني

 القصيدة في

 قلب تخطيط لفحص االنجليزية باللغة اختصار عن عبارة هذا واسمها ،((E.K.G  األخيرة العشقية القصيدة عنوان قرات عندما

 تجربة إلى جارف وحنين عاطفي توّتر حالة في إنما فقط، متواصلة واحدة حب قصيدة في ليس يعيش الشاعر أن أيقنت االنسان،

 .حياته أوراق وبين" قصائده" بين نسيانها على للتتمرد الوقت حان حياتية

 قصائده إلى الدخول استصعبت.. يأتي ال حقيقي لمطر الشوق يثير الذي.. بالرهام أشبه وهو الربيع، شتاء مثل الناعم الغزل بعد

 .هذا الصاخب عالمه إلى الدخول قبل استراحة وأخذت الديوان فتركت.. عادة   تمّيزه التي الوطنية أو السياسية

****** 

ا يصل واسع جمهور أمام قصائده إلقاء أعني الشاعر، فيها برز هامة مسالة إلى أنّوه بأن أود بداية ! األشخاص آالف إلى أحيان 

ا ليس األمر وهذا ا كبيرة ثقة الى يحتاج أنه أي الشعبية، الذائقة على الميديا عالم سطوة ظلّ  في منه مفروغ   وبالنصّ  بالنفس جد 

 ال الشعرية ألدواته الشاعر تطوير على هام انعكاس الميزة لهذه أمسياته، في نراه كما عليها ويسيطر الذائقة تلك يتحّدى كي

 ذائقة في ذاك أو الشاعر هذا صمد لما وبريقها القصيدة قّوة ولوال. الشاعر تسّوق التي هي القوية القصيدة فوحدها نفسه، لتسويق

 !الّسامع أو المتلقّي

ا الشاعر صفع إلى رغبة المستمع في يثير السّيئ النص بأن أستنتج أن فأستطيع حياتي، في كثيرة شعرية ندوات حضرت !! أحيان 

 األخرى تلو مرة وبقصيدته به المولع جمهوره من المئات يحتشد إذ  الشعرية، مخول أمسيات في مختلف ا كان األمر ولكن

 من! نفسه الشاعر من أكثر قصائده يحفظ جمهوره من جزء   أصبح حتى قراءاته، النجم الشاعر يشاركون شديدين وحب وبحماس

 خشبة على حضوره وكاريزما الجلّية عاطفته جانب إلى االبداع مقّومات بكل الغنّية مّخول قصيدة أن حقيقة استنتاج نستطيع هنا

 ! مخول مروان: بــــــ فلسطين في اليوم يدعى ما ظاهرة شّكلت العوامل هذه كل المسرح

 بحماس معه هم يتفاعلون وبالتالي قضاياهم مع فيتفاعل وهمومهم الناس وعي يخاطب الذي الجيد الشعر بين الفرق هو هذا

 إلى بحاجة نحن وكم! الخفاء أو العلن في له يحيكوا أن منافسوه حاول مهما الشاعر رصيد من يأخذه أن ألحد يمكن ال وحب

 !الماضي القرن من السبعينيات في كانت التي وجماهيريته قوته للشعر تعيد كهذه شعرية نماذج

ا بد ال  بأن.. والتأويل التحليل من بالغة أكثر القصيدة تثيره الذي الشعور ألن شعرت وأقول شعرت، أنني هو آخر تنويه من أيض 

 قصائد بأن وأجزم بل الراقصة، الغنائية الحكاية يعني تعبير وهو "باالد" بتعبير األدب ُيعّرفه بما أشبه هي الغزلية القصائد

 .األول الطراز من فيروزية حب أغاني تكون ألن كلها تصلح العشقية مخول

 الكلمات منذ لي اوحى.. أخرى الى( قصيدة) لوحة من متواصل حكائي ونسق متقاربة وصور واحدة روح تجمعها القصائد هذه

 .بها االستهانة يمكن ال وصلبة متينة جدية تجربة أمام بأني األولى

 رؤيته فيطرح الخاصة صوره الشاعر يبدع الوطنية أو السياسية القصائد وفي أنه هي ذهني الى تبادرت التي االولى المالحظة

ا المستقلة الذاتية  الحقيقي الوطنيّ  شعور جوهرها في تحمل مخول قصائده أن أي والطنانة، الرّنانة الشعارات عن بعيد 

 !!شعبه هموم عايش وطني لشاعر هادئة قصائد فعال ، حل عن الباحث والموضوعي

ا الناس من القرب كل والقريب الخاص تميزها قصائده يكسب ما هو بالذات وهذا  األخضر، الخط داخل الفلسطينيين من وتحديد 

 أقارن أن الشرط من ليس الهوية، تلك تواجهها التي والصعوبات هويتهم ومسألة الحارقة قضاياهم مخول قصائد تحاكي الذين

 ولكن. محال ال والمكان الزمان وليدة هي التي الفكرية ورؤيته تجربته شاعر فلكل الوطنية، أشعارنا بمجمل مخول قصائد

 في فتبحر بالشعارات ُتعنى ال السياسية فالقصيدة. فكر أو تجربة بال شعراء فيه يكثر زمن في يكتب بأنه أقول شاعرنا لصالح

  تثقل التي القومي الوزن وثقيلة الفخمة التعابير على تتسابق أو الموسيقية المهرجانية باب من الفراهيدي أحمد بن الخليل ترعة
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 .سواء حد على والمتلقّي الوطن كاهل على

ا لعبوا شعراء من اآلخرين رائحة ال مخول مروان رائحة القصائد في أجد أن هو به اهتممت ما ا دور   الشعرية مسيرتنا في هام 

 .حداثية طريق من الصالح الشعري السلف شقّه ما ونشاط جد بكل يتابع نراه كما الذي مخول وغذوا فغّذوها الوطنية

 أهميته، له تاريخ..! مضى قد شعري تاريخ ظالل تحت الخالي الشعري الربع في نبقى أن لنا يمكن ال بأنه ليؤكد مخول يأتي هنا

ا، بات نسق على هّشة وكتابة أعمى، تقليد تبعه تاريخ والثقافي، الفكري وزنه له ا معاد   والشعر، الشعراء من الملل لدرجة مكرر 

ا هو وهذا  أزمة، في الشعرية ثقافتنا أن رؤيتي كانت السبعينيات، بعد الشعرية مسريتنا في صحية ليست ترّسبات ترك ما تمام 

 جانب الى النجم الشاعر مخول مروان جدارة وبكل فيها يشارك جديدة نطفة عن اليوم الحديث يمكن إنما تتالشى، ال الرؤية هذه

 .والمعة واعدة شابة أخرى شعرية أسماء

 عن الخروج هنا الحظوا الديوان، في السياسي الباب وهو" معي القصائد نسيتها أبيات" ديوان من الثاني الباب إلى وعودة  

 ":البلد مات البلد عاش" الشهيرة قصيدته من األول المقطع في النمطية

 يهودية دولة أؤيد"

 الماعز جزر الى زيمبابوية من

 سماوي   نسل   من أسيادها

 ُكتبت حجة  بألف   األعراق على تعالى

 "الخريف ورق على

 .ذاتها القصيدة عنوان تحمل التي الديوان قصائد من واالجتماعي السياسي القسم الثاني، القسم مخول مروان يفتتح هكذا

ا جماال   يبدع الغريبة، وصوره الخاصة رؤيته يبدع فذّ  شاعر أمام أننا وهي أال للقارئ مفاجأة بإنجاز هنا الشاعر نجح  شعري 

ا ا ايروني   .السائدة النمطية عن وبعيدة ودرامي 

ا يقول كما" سنؤيدها" التي اليهودية الدولة واكتشاف بنهم الكلمات التهام الى بالقارئ شاعرنا يدفع هكذا  :ساخر 

 يهودّية دولة أؤيد

 فيها محّمد   النبيِّ  على أصلّي 

 لكن شئت كما أصلّي 

 العلوِّ  قليل بصوت  

 المّكسر قلبي كل من بالخير لهم وأدعو.. أصلّي

 السكوت ضجّ  كلما

 ماُؤه مات نهر   شرق   في

 !العتيدة" اليهودية دولته" لـــــــ رؤيته مخول ينجز وبذلك..! نسمعها التي السياسية الخطابات كل من أبلغ كالم

 أي عن مترفّعة انسانية كونية أسئلة كونها سوى بينها رابط ال تساؤالت شاعرنا يطرح" معي القصائد نسيتها أبيات" قصيدة في

ا، أخالقية وجدانية تساؤالت. كانت فئوية  .األحيان باقي في االنسانية بأبعاده الفلسطيني الهمّ  يدمج انساني منطلق من ووطنية حين 

.. اليومية همومه جذور وفي الفلسطيني ذاكرة جذور في هي بل يقول، كما منسية ليست لكنها أوراق، أو أبيات حقا إنها! أجل

. الحسّ  عالية ومواقف وانطباعات ومالحظات هموم حول منثورات بل متداخل متواصل موضوع حول قصيدة ليست هي

 :كله الديوان في المستوى وحدة على للتأكيد عشوائيا اخترتها مقاطع فهذه... النمطية غير الشعرية الصور إلى مثال   انتبهوا

ه الفالحُ  ضرب كلّما  بالفأس أرض 
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 النباتات، تفرح

 أختها مع فتتعاطف السماء أّما

 وتبكي

**** 

 صفّورية في

 الّصنوبر حرش وخلف

ا الّتين يزال ال  مثمر 

 الّناصرة في الذي صاحبه، يا

 *** 

 الحزينة باألغاني الُمول ع الشعب

 حضارة ذو شعب هو

 .كان خبر في

*** 

 مبحوح الحاكم صوت

 صاخب بصوت يخاطبني كونه

 أفهمها ال

*** 

 ..هتلر نعم

 ضعيف؛ دومينو العب تراك

ت   فقد  عليّ  اليهودي أسقط 

 .أسقط ولم

 *** 

 األعلى الجليل يا جليل   ألّنك

 معالوت في استوطنتُ 

 *** 

ا  نيوتن إليك عذر 

 التفاحة أسقط من الجاذبية ليست

 تحنُّ  من األرض هي بل
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 !صغارها إلى

*** 

ا وأعجبتني  :فيقول الّرمز الشاعر إلى وقدراته بنفسه الواثق الشاعر بقّوة يخاطبه حيث" القاسم سميح" قصيدته أيض 

 !زودني

 وراثي   شعري في الحمض فهذا

  أصالته عن يفتش

 إلى فتمتد الشعرية مسيرتنا على تنعكس أن بد ال الطيبة الشعرية جذورنا..! مروان يا الكبار الشعراء بين التواصل قانون إنه

ا: فعال   لها وأنت..! النابتة شجرتك ا نموذج  ا شعري  ا، وانساني   عيون في الكم هذا فتحصد الشعر منجل على تقبض كيف عرفت رائع 

 الذين الشعراء من السابق الجيل على تتعالى أن دون خصبة شعرية أرض على لذلك أّسست إذ سواء، حد على والنقّاد الناس

 . القوّية القصيدة إلى طريق ا ألمثالك مهدوا

 إلى ضرورة ارى ال ألني أستثنيها فيها، التي الكبيرة الشعرية القدرات رغم فسأتجاهلها الديوان، في النثرية المقطوعات عن أّما

 .القصائد بين حشرها

ا تكون تكاد فهي" 2 يتيمة أبيات" و" 1 يتيمة ابيات" قصيدتيّ  وعن ا استمرار   التي" معي القصائد نسيتها ألبيات" لقصيدة طبيعي 

 .ذكرناها

 كل لحالة ذكي توثيق هي بل وجذاب مثير تسجيل فهي مخول قصائد أشهر إحدى وهي" غوريون بن مطار في عربي" قصيدة

 معه الغبيّ  التحقيق من ابتداء   تنتهي، ال التي االهانات من بمسلسل فيمر غوريون بن مطار عبر البالد يغادر عربي مواطن

 التفت من أّول هو كان التي الجديدة الفكرة هذه الختياره فقط مخول يعجبني لم المهين، الجسدي التفتيش لحظة االستفزاز وحتى

ا أعجبني بل األدباء بين من اليها  وااليقاع الموسيقى جانب إلى والصوري الشعري الجمال اطاعة على الكبيرة لقدرته أيض 

ا تقلّ  ال موسيقى فيها تحمل نثرية   القصيدة فيكتب الفكرة تلك لصالح  ما وهذا الموزونة، القصائد في عليه هي عّما وجماال   صخب 

 ! عليه ال للشاعر يحسب

 :  يقول حين مطلعها في والقصيدة الشاعر قوة إلى مثال   انظروا

 !عربي أنا

 المطار باب في صحت

 !إليّ  الّطريق   األمن   لجندّية  فاختصرتُ 

 استجوبيني: وقلتُ  إليها ذهبتُ 

 !ولكن

ا ، لو سريع   الّتأّخر   أريد ال ألّني سمحت 

 .الّطائرة موعد عن

 : يقول ان الى

 أنت؟ أين من: قالت

والن غساسنة  من  قلتُ  - فروسّيتي أصلُ  الج 

 أريحا؛ من موم س   جارُ 

فّة إلى بالّطريق   يهوذا إلى وش تْ  الّتي تلك  الغربّية الضِّ
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 بعده  من الّتاريخُ  فاحتلّها احتلّها يوم

 !األولى الّصفحة  في

 : فيقول" المطار أمن" يسمونه بما يسخر وبجرأة بل

 لك؟ الحقيبة   رت ب   ومن: سألتني

 الدن، بنُ  أسامة: قلتُ 

 !ولكن

،  المتاْح، الجراح   ُمزاحُ  فهذا رويدك 

 هنا ها مثلي الواقعّيون   يحترفُها نكتة  

 الكفاْح، في

ا سّتين   منذ أناضلُ   الّسالم، عن بالكالم عام 

 المستوطنة، على أسطو ال

 كالّتي دّبابة   مثل ُكم أمل كُ  ولستُ 

 !غّزة الجنديُّ  دغدغ   متنها، على

جلّي   في األباتشي من قنبلة   أرم   لم  الّشخصيّْ  س 

 فيّ  لنقص   ال

 الّسأم   صدى المدى األفق   في أرى ألّني بل

لميِّ  ثورة  من  موضعها غير في السِّ

 . الّسلوك ُحسن ومن

*** 

 .كقارئ مّني المطلوب هو وهذا ديوانك، بقراءة استمتعت مروان، شكرا
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 وفنية ثقافية كمهمة قصيدته يبني موضوعي ومثقف شاعر مهنا حسين

 

 في مستعار باسم قصصه ينشر بدأ منذ الجليلية، الشعراء قرية – البقيعة قرية ابن مهنا، حسين الرائع الشاعر ابداعات رصدت

 عن كشف حتى طويل وقت يمض ولم الشعري، النص الى الدرامي النص تتجاوز روحا قصصه في ارى وكنت ،"الغد" مجلة

. أكثر أعشقها التي ساحتي في معي ليظل القصصية ادواته طور لو اتمنى كنت اني رغم وطريقا، منهجا الشعر والتزم اسمه

 والثراء الشعري، البناء في والقوة والتعابير، اللغة في بالبساطة تتميز الشعرية، التي حسين بنصوص مغرما وجدتني ذلك ومع

 .مفاهيمي حسب القصيدة تركيبة في األهم وهو الشعرية، الصور في

 وليدة ليست الجليلية، البقيعة بلدة ابن مهنا، حسين الشاعر بها يتمتع التي واألدبية الشعرية المكانة بأن األساسية رؤيتي هنا من

 دفعه ما انما نفسه، تسويق يحسن ال فهو. الطليعة نحو دفعته غيرها، أو سياسية ظروف أو عامة عالقات وليدة وليست الصدفة،

 لطيف قول وهناك. الثقافية وموضوعيته شخصية واستقامة والنغم للكلمة وعشق واتقان جهد المحلية، ثقافتنا في الشعرية للطليعة

 وانما العمل، من فرغ كم في يسألون ال الناس فان تجويده، واطلب العمل سرعة تطلب ال: " فيه يقول طالب ابي بن لعلي

 !القول بهذا مهنا حسين أيضا، يقصد، طالب ابي بن بعلي وكاني".. صنعته جودة عن يسألون

 .شعريين ديوانين مهنا حسين للشاعر صدر 2007 أول كانون من األخيرة األيام في

 .منثورات وخمس قصائد عشر ويشمل"  القلب يتسع... الخيمة تضيق: " األول الديوان 

 :مطلعها يقول بقصيدة يفتتحه

 أراكم كأني

 دمائي رأتكم قد كما

 (عاي)  باب على

 خيال تشدون 

 خلفي وتعدون

 (: اريحا)  بباب صرختم ويوم

 تموت... تموت -

 ..!!تحيا وراحاب

 راحتي على الحياة حملت

 والشعر الحب أنثر مهل على وسرت

 ..سرت.. سرت.. سرت

 حياة الحياة استزيد انا

 خيال تشدون وانتم 

 ...حتفي وتبغون

  

 .باألول وينتهي بالثاني ويبدأ -" الكتابان: "الثاني ناالديو

 .." تمرين ال أو تمرين: "قصيدة في يقول
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 تمّرين ال أو تمّرين

 انتظارك طول تعود قلبي

 للقلب تعيدين انت

 تناثر، قد ما 

 الحياة دروب فوق

 الحياة شكل ليصبح

 التفاصيل، جميل 

 مدادا الدماء تصير ال كي

 .القصيدة رهين الحبيب يظل ال وكي

  

 :يقول.." بحبك سموت: "قصيدة وفي

 خلقا العذري بحبك سموت

 ذوقا وصفوت حضارة وزدت

 ذنوب من غرامك وطهرني

 طوقا وتشد مهجتي تحاصر

 ظرف بعد جماال بي واودع

 عشقا فصار للحياة وشوقا

 عدل الحب بأن وعلمني

 يشقى المحبوب وال أشقى فال

  

 القارئ وجدان الى كالماء تتسرب بل ،"أحالم مفسر" الى تحتاج ال الجيدة القصيدة ان أؤمن وانا عشوائيا، اخترتها مقاطع هذه

 .الشاعر بأحاسيس وتدمجه

 قادر الشعرية، مهنيته جانب الى شعبه، بقضايا مرتبط موضوعي مثقف وبصفته، فنه من المتمكن الشاعر ان يثبت مهنا حسين

 من. المنثور الشعر حتى التفعيلة وشعر والمقفى الموزون الشعر من... المعروفة الشعرية األساليب كل حسب االبداع على

 .الجديدة الشعرية األساليب أحدث حتى الكالسيكي االسلوب

 مع ويتفاعل يعيش الذي الحقيقي وللمثقف المبدع، وللشاعر الجيد للشعر ومقياسا مدرسة يشكل الجديد ابداعه في مهنا حسين

  .وعالمه مجتمعه
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 "الشاهد هو أنا"  ديوانه في مهنا حسين الشاعر مع

 

 وليدة وليست ، الصدفة وليدة ليست ، الجليلية البقيعة بلدة ابن ، مهنا حسين الشاعر بها يتمتع التي واألدبية الشعرية المكانة

 لطيف قول وهناك.  والنغم للكلمة وعشق واتقان جهد هي انما. الطليعة نحو دفعته ، غيرها أو سياسية ظروف أو عامة عالقات

 وانما ، العمل من فرغ كم في يسألون ال الناس فان ، تجويده واطلب العمل سرعة تطلب ال: "  فيه يقول طالب ابي بن لعلي

 ! القول بهذا مهنا حسين ، أيضا ، يقصد طالب ابي بن بعلي وكاني"..  صنعته جودة عن يسألون

 ،( 1997)  عام منذ الشعري نتاجه من قصيدة(  14)  يشمل –( 2001)  عكا – األسوار اصدار -"  الشاهد هو أنا"  ديوانه

 وتنمو ، زمنية لمرحلة يعيشها مهمة الى القصيدة تتحول بحيث ، قصيدته أجواء يعيش شاعر مهنا حسين ان يثبت ذاته بحد وهذا

 ، موسمها قبل شعرية بمنتوجات نغرق بحيث ،"  دفيئة داخل" االنتاج أو ، النمو مسرعات استعمال دون"  طبيعية بوسائل" 

 أو ، نكهة وال طعم بال بعضها ، األسواق تمأل التي الشعرية"  البضاعة"  مشاكل احدى هنا وربما. طبيعية غير بوسائل انتجت

 ". وضده الشيء" فصارت ، أخرى"  جينيات"  علية أدخلت

 ايضا لآلخرة وليس ، فقط للدنيا ليس الشعر أن الى ، خلقية حضارية انما ، فقط شعرية ليست ، مدرسة هو الجديد بديوانه حسين

 اردنا اذا ، بها االستهتار يجوز ال مهمة وهذه. ارادته وصقل ، وفهمه وحسه فكره وتطوير ، باالنسان لالرتقاء صنعة هو انما ،

 . بالجماد حتى الحياة لمساته تبعث مبدعا أو ، شاعرا االنسان يكون أن من أجمل ال ألنه..  باسمه المولود نسمي أن حقا

 الشجرة ترهق أن دون ، شجرته على أثمر الذي ، الشعر لغة ، بلغته انما ، اليه أرمي ما مهنا حسين يؤكد ديوانه غالف على

 : النمو وتسريع بالمبيدات

 نبني األرض هذه على

 – الغزاة يحب ال كما

 .أجدادنا مجد مهل على ونرعى

 أنا ، حق رجلين شهادة ان مكتوب ناموسكم في وأيضا: "  قوله ،"  الجديد العهد" كتاب في"  يوحنا"  انجيل من حسين ويقتبس

 ؟ مهنا حسين عن الشاهد صفة ينفي أن ، ذلك بعد ، أحد يستطيع فهل ،"  ارسلني الذي الرب لي ويشهد لنفسي الشاهد هو

 : القلب شغاف تمزق وطن حكاية على شاهد ، شاهد هو حسين حقا

  فلسطين بشذا تعبق قرى هنا كانت

 .. سطوحها بعرائش تفردت قرى

 .. بكرومها

 .الطيبين بأهلها

 شاهد كونه عن دفاعا والمرافعة ،"الشاهد هو أنا"  بين هنا العالقة الى وانظروا" البدء في"  االولى قصيدته بداية في جاء ما هذا

 الى وصوال – التوراة افتتاحية -"  الكلمة كانت البدء في" و" ... البدء في"  االولى القصيدة واسم ،" يوحنا"  النجيل مستندا ،

 البكاء روح هذه قصيدته في نشعر الوقت بنفس ولكن ، والمقاومين والصامدين الباقين اهلها قاموس في االولى الكلمة ، فلسطين

 ". وقصائدي بالدي قرى: "  األطالل على

 وقد. كالشالل يتدفق وحب وغناء فرح حالة الى حزن حالة من نوعية نقلة فهي" انتصارا الحياة يورثون"  الثانية قصيدته أما

 : محب ذات في رحلة الى المتلقي/ القارئ بأخذ هنا حسين وينجح. حقيقي بطرب..  ومرات مرات القصيدة هذه قرأت

  القرنفل زهرة ألقطف وثبت يوم وأذكر
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 – األصيص وراء وكنت – نقزت كيف

 :وصحت

 !!تلطف -

 !؟ ذا يا الورد يؤخذ هكذا فما -

 – واكتمالها القصيدة نمو فرضه االستعمال هذا أن وأظن ، العامي(  جفلت" )  نقزت"  تعبير ومالءمة للطافة هنا انتبهوا

 . المصطنع وغير الطبيعي – نضجها

 : رحلته ويواصل

 ... دارك اقبل اني لو فوددت

 ": بقوله حبيبته خاطب الذي العبسي بعنترة تذكرني الجملة هذه

 . المبتسم ثغرك كبارق لمعت/  ألنها السيوف تقبيل وددت

 : حسين ويواصل

  الغروب قبل امي ستأتيك

  الوشاة قول لتقطع

 " الشباب شيخ" بأني يقر أباك وليت

  الصبايا بزين جدير واني

  ونفرح

  نفرح

 .الزغاريد يحب الجليل هذا

 : ويقول..  الحب كان لما ، الزغاريد يحب الجليل ان لوال انه يقول يكاد وهنا

 شغوف الزكي التراب هذا

  يزرعون بمن

  يحصدون ومن

  يعشقون ومن

  ينجبون ومن

  انتصارا الحياة يورثون ومن

 جديد لجيل

 

 فاذا ، وجهها رأى ان يفرح كامال عاما حبيبته بيت حول يطوف الفتى فيه كان الذي الزمن الى ، انسانيتنا الى يعيدنا الحب هذا

 حبه يشكو ال ، التقاها فاذا ، الحديث شعرنا من الكثير في يبرز وهذا ، اليوم أما.  ر األشعا وتناشدا تشاكيا ، بمجلس منها ظفر

  بينما ، والطلب العرض سعرها يقرر ، بضاعة الى شعرنا معظم في الحب تحول بحيث ، الوصل يطلب وانما ، الشعر ينشد أو
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 . يشترى وال يباع ال حسين بأعماق يختلج الذي الحب

 : البقيعة قريته في غزل قصيدة هي"  العيون تراك ال كما أراك" قصيدته

 

 " بقيعة بالدي في قرية وكل قريتي البقيعة"

 : ذلك ومع

  العذاب الخوالي السنين لتلك وآها

  القلب من قريبا

 كان فلسطين نبض

 من تيتمت التي القرية تلك على ، أيضا والمرارة األلم من نوع هناك ، لقريته الكبير حبه في انه شعور لدي تركت القصيدة هذه

 ". الجليل جرح" آالم ومن". فلسطين نبض"

 : فيه يقول جبران سالم للشاعر بمقطع هنا يذكرني وهو

  المشوه طفلها األم تحب كما" 

  احبها

 "  بالدي حبيبتي

 الشعري الحلم من ينقلنا أن حسين قدرة مثال منها ، أخرى جوانب القصيدة في.  ايضا البقيعة من سالم ان بالصدفة ليس وربما

 : بسيطة وبكلمات ، البقيعة واقع الى البقيعة حلم من.  الشعري الواقع الى

  غابت أين ترى

 !؟ وتين خوخ بساتين

  ولوز وجوز

  الصليب عيد ورمان

 . ملموسة شعرية حقيقة بل ، طائرا حلما البقيعة يبقي ال بحيث ، أهلها على ، البقيعة على يعرفنا األخيرة الشطرة في

 ": الريفي ليلنا يظلل عاشق ستر"  قصيدة في ، الديوان قصائد من الكثير تميز الحالمة الغنائية

 !؟..  تحبني

 القمر نصالح كي تعال اذن

 اشتكى أمس

 ! اشتكا ما طول يا

 . فيروزية أجواء المقطع هذا في أشعر وأكاد

 ": الجليل فوق لنا"  في وينشد

  الجليل هذا فوق لنا

 جليل تراب
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  نقيم عليه

 العشب ينبت كما نبتنا ومنه

 . واالقحوان

  طفولتنا تركنا يديه وبين

 .والشباب

 . فينا ويكبر فيه لنكبر

 : يقول العربي وشاعرنا.  لألنتماء ، للمنبت ، للمنزل عشق هو انما ، ساحرة لطبيعة عشق مجرد ليس هو اذن

  األول للحبيب اال الحب ما/  الهوى من شئت حيث فؤادك نقل

 من جزء هي"  نقزت"  التي تلك حتى..  غيره حبيبا يكتشف لم..  الجليل هو ، حسين ديوان مساحة امتداد على ، األول الحبيب

 : يقول.  والتكثيف االيماء من الكثير فيها"  مساء ذات سأجلس"  قصيدة.  الجليل

 بعيد مساء ذات سأجلس

 ..وحيدا

  قلبي وأفتح

  شرفتين على

  الغمام وراء

  اليمام رفوف لعل

 تجيء

  علي السالم وتلقي

 راحتي على قليال وتغفو

 أغنية ألكتب

 .بالدي عن

 ، متواصلة واحدة قصيدة انما ، منفردة قصائد يكتب ال حسين أن شعور اعتراني"  درب كل على تركنا"  لقصيدة قراءتي بعد

 : سابقة لقصائد بصلة يمت ما مثال يقول هو فها ، كشاعر حياته مهمة هي القصيدة هذه تكون وتكاد

  اورثونا وقد

  الجليل هذا محبة

  الحياة وحب

 قرانا وعشق

 . هنا ولدنا اننا ونذكر

 تكون وتكاد ، مناسبتها لها قصيدة وهي/  محمد بحفيده رزق أن بعد الحياة لتجدد نشيد فهي ،" ألحيا شوق بي"  قصيدته أما

 . وواحدة متواصلة شعرية قضية/  قصيدة وسط استراحة
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 الجميل الصباح ورثنا وانا

 الجليل وهذا

 . بالياسمين تلفع وفجرا

 ( الجميل الصباح ورثنا وانا: قصيدة) 

 : الشاعر يملكه ما حفيده يورث ونراه..  األول ميالده في لحفيده فهمت كما كتبها" ..  صوتك اسمعني" قصيدة في

  صوتك اسمعني

  عربيا

 شفتيك في يتلجلج ال

 : ويوصيه

 المهزوم الزمن جلبات من واخرج

  عربيا جوادا

  للريح ينقل

  القادم الفرح صهيل

 : وأيضا

  ولدي يا جذرك اضرب

  صوتك تدوزن كيف اسمعه

 العربية اللغة مفاتيح فوق

 : حفيده على ويصر

  صوتك أسمعني

  وطني اسمع كي

  عربيا لحنا يتجدد

 

 السلطات تحاول التي ،(  الدروز)  المعروفية الطائفة ابناء عروبة على اصرار القصيدة هذه في..  هامة مالحظة من هنا بد ال

 ... الفلسطيني او العربي الوطني بالهم ترتبط ال سكانية فئة وجعلهم العربية جذورهم عن قطعهم االسرائيلية

 على يكتبها نراه هذا ديوانه في. ممتدة وجمالية انسانية وطنية قضية/  قصيدة ابداع نفسه على أخذ مهنا حسين ، قلت كما اذن

 يعني ال ذلك أن يثبت وحسين.  حقه يوفيه حتى لشعره موضوعا يأخذ أن شاعر كل على حقا ربما. سنوات اربع أو ثالث مدى

 الجغرافية بالحدود يعترف ال فالشعر.  الجغرافية حدوده له جغرافيا مكانا ليست ، مثال البقيعة ان. مرسومة حدود داخل االنغالق

 ". بقيعة بالدي في قرية كل: "  مهنا حسين يقول كما أو ،
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 خضرة أبو فهد. د للشاعر" الحادة الزوايا عبر مسارات"

 

 :قواده أحد مقتل بلغه وقد الزنج صاحب قال

  "أخرا األسنة ألطراف عرضنا        لسبيله مضى منا فــــارس إذا"

". الحادة الزوايا عبر مسارات" خضرة أبو فهد الدكتور الشاعر ديوان في قصيدة أول قرأت أن بعد جاءني الشعر من البيت هذا

 في القدس تمثله ما أو للقدس الحب حرارة ليس القصيدة هذه يميز ما ،"األرض سيدة الخالدة المدينة/ للقدس أغنية" هي القصيدة

/ التاريخي الخطاب يسيطر حيث السياسي، الشعر يسمى بما كثيرا   نعهده ال الذي الوطني صوتها إنما وصيرورتنا، تكويننا

 .اإلنساني وعمقها القصيدة فنية على النضالية، الحماسة/ الشعار

 بحرارة فهد مع... والصراخ المنبرية او والخطابية الشعاراتية شعريا ، يعني ال السياسي الموقف أو الوطنية أن يثبت خضرة أبو

 الطرب درجة يبلغ يكاد بطرب إنما فكرية، بقناعة فقط ليس أخرى، مرة القصيدة قراءة تعيد تلقائيا   نفسك تشعر كلماته،

 .الصوفي

 كان فيك الذي هذا بقدرة"

 الهدى كل مولد تظلين

 ".واألمان الرضا كل وموعد

 :والرؤية التأمل من الكثير قوله وفي يقول، أن إلى

 األرض سيدة تظلين وأنت"

 النوايا، فوق

 العيون، نحو توجه التي الحراب كل تردين

 الحصار، وتخترقين

 وللساهرين للعاشقين وتعطين

 واألمان، الرضا خلود

 ".كان فيك الذي هذا بقدرة

  

 لها أن قالت إذا أخطئ وال. تأملية صالبة هي فهد صالبة أن غير. العطاء على وإصراره الزنج صاحب صالبة يستعير فهد

 .فلسفية جوانب

 للشعر أقرب صوفية، انما أشكاال   يحمل أنه ولو تماما ، صوفيا   ليس مميزا ، تيارا   المحلي شعرنا في خضرة أبو فهد. د يمثل

 .إستراتيجية او موقف عن يتحدث وال رؤية يطرح فهو. الفلسفي

 الساحة تخترق حينما

 سواك يبقى ال

 .يرمى هدفا  
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 ":الحادة الزوايا عبر مسارات" قصيدة الفلسفية، والرؤية والتأمل، بالشفافية المتميزة قصيدته في رؤيته هي هذه

 الساحة تحترق حينما

 ترقى

  جدار ظل في البتهاالتك

 ألبنائك ظلّ  بأن هللا تحمد

 والنفاق التداعي عصر في

 :استراتيجي منطلق/ عمومية قاعدة/ تأمل حالة إلى رؤيته مسار مع قصيدته، مسار مع ويصل

 الفجر اُطلع ما وإذا

 !ال: فقُل

 فجر يغرنك ال)

 (فيه شمسك خفيت

( أسلوب) أداة هي إنما الفكري، منهجه ليست الصوفية أن غير. الصوفية للصالبة اعتماد إنما تماما ، صوفية غلطة ليست إنها

  .التأمل قلب من ذاته، من داخله من الموقف وتفجير الشعرية، الصور لتعمق

  ما وإذا

 النصر أعلن

 .سواك فيها يعلنه فلن

 :صوفي حب إلى تشد"  وطنية غزلية" فهي" ابتداء" قصيدته أما

 ضوء تباشير شفتيها على"

 "نبع وميالد

 إلى هذا نصه في يلجأ فهدا     والوطن، المرأة ين الدمج الفلسطيني، شعرنا خصائص من هذه... معينة امرأة يعني ال ولكنه

 :الموحية الرمزية الصياغات

 للتيه؟ ونغفر         -

 ابتداء وكان انتهاء كان         -

 للبحر؟ ونغفر         -

 .اللقاء وكان الرحيل كان         -

 االحتالل؟ حراب تحت الثاني ونصفنا المشوه اللقاء ذلك باللقاء، يقصد هل

 :بحق ويتساءل

 "سنغفر؟ كم إلى"

 :فينا ما لنغير الوقت وحان التاريخي الغافرين دور مللنا حقا  

 باألغنيات، البدايات درب ونفرش"
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 حب، نظرة الشرق إلى ونلقي

 ".للعطاء رايتنا ونرصد

 لغة استباحوا الذين" نفوس في ما لنغير بالعطاء إنما بالعقاب، الغفران استبدال ليس خضرة، أبو فهد يطرحه الذي الحل إذن

 .القصيدة من آخر مكان في يقول كما ،"الندية والعيون الورد

 اإلنسانية، صفاتهم زمن منذ فقدوا فيها نغرقهم أن المفترض من الذين ألن إنما فيها، لعلة ليس تخيفني، اإلنسانية هذه بصراحة،

 .والتناسي الرفق من نوع إلى تتحول أن إلنسانيتنا أريد ال وتقيد، ُتلجم أن بجب برية وحوش إلى نظرة هي إليهم نظرتي

 .الديوان على القارئ أعرف أن قبل أكتب فانطلقت لقصائده، قراءتي بداية مع خضرة أو فهد للدكتور"  ..مسارات" ديوان شدني

 وكتب ودراسات أبحاث كتب وعدة رواية خضرة أبو ولفهد. أعتقد كما الخامس الديوان هو" الحادة الزوايا عبر مسارات"

 .الكاملة الشعرية أعماله اصدار جانب إلى آخرين، مع باالشتراك تعليمية

 يحمل أيضا   الغزل بات بحيث انتاجهم، معظم على تنسحب المأساة أجواء نجد النكبة، بعد األول الرعيل شعراء جيل من هو فهد

 وحتى  الشتات بمأساة أصيب أيضا   الغزل أن يقولون شعرائنا، من وزمالئه بفهد وكأني  لشعبنا المأساوي التاريخ مالمح بعض

 " :الهوجاء والدائرة الساحات" قصيدته في يقول كما المغني ألن العودة، كحلم تماما حلما ، الغزل سيبقى الشتات ينتهي

 يقدر يعد لم والمغني"

 الشفتين فوق يطبع أن

 ".بلهاء بسمة

 :واالزدراء الصفعة، إلى أقرب لكنه بسؤال، القصيدة، هذه وينهي

 لنا، يبق أترى"

 والقادة، السادة أيها

 يوم، بعد

 ".للرجاء؟ باب

 نحب بمن نرى وصرنا وكرامتنا، وموقفنا ذاتنا فيها نبني طاقة إلى وطنية، إضافة إلى والعشق الحب على قدرتنا تحولت حقا  

  نتسرب اللواتي عشيقاتنا إلى المهدومة قرانا تحولت الغروب، وحمرة البحر زرقة بالدنا، في الربيع نوار وكرملنا، جيلنا مالمح

 

 

 :نظل حتى جيل، إلى جيل من استمراريتنا نضيء للقائهن، ليال  

 تبتكر، ورؤى تتحدى ُخطى"

 داعبتها كلما وحروف

 ".شرر منها اآلفاق عانق

 (الكلمة كانت البدء في قصيدة)

  الديوان عرض على يمتد البحر نرى بحيث والشتات، للتشرد كرمز به يرتبط وما للبحر قصائده بمعظم يعود فهد أن الحظت

 .وطوله

 للسيمفونية أقرب هادرة، غير هادئة بموسيقى تكلف، دون وهدوء بانسياب الشعرية جملته يبني كيف يعرف فهد الدكتور

  صاحب بدور يكتفي به كأني يتناثر، وزبد صراخ وبدون منفلت غير غضب لكنه بالغضب، مليئة قصائده بعض الكالسيكية،

47 



 

 يده يضع من كل ليس أن يثبت بذلك وهو الفعل قرار لآلخرين يترك شعرا ، رؤيته يصوغ فلسفيا ، بمساره يؤمن الذي الرؤية،

 .الشعر يكتب/ يحرث كيف يعرف من إنما هللا، لملكوت يصلح المحراث على

 العمودية القصائد في ديوانه في ذلك نجد. واحدة سبيكة يجعلها القصيدة في فالتماسك. كامل بوعي تقرأ أن يجب فهد قصائد

 تتحول ما كثيرا   بحيث والحديثين، القدماء من الشعر، هذا قارضي يميز الذي الحشو من خلوها هو القصائد، لهذه المميز المقفاة،

 أبو فهد شاعرية تبرز هنا.. الشعري الحلم ومن الفكرة من ، العاطفة من يخلو ، بالمسطرة يقاس نظم مجرد إلى قصائدهم

 .للشاعر االمتحان هو هذا الواقع وفي  خضرة

 شعري؟ معنى بال شعرية، روح بال لكن  موزونا   نظما   الشعر بقي أم الشعر، إلى النظم تجاوز هل 

 :المقفى نظمه في أيضا   شعريا   وانسيابا   شعريا   حلما   يعطينا أن أستطاع خضرة أبو فهد أن أعتقد 

     تعثروا الذين للسماسرة ما"

 الغابر الزمان في الطرائد بدم

 رفيعة العروش على يتربعون

 "باهر؟ مجد بكل ويشرفون

  (تكريم قصيدة من)

 الرمزية إلى يميل الشعري نصه الشعر، مسارات في وجوده يثبت ،"الحادة الزوايا عبر مسارات" ديوانه في خضرة، أبو فهد. د

 قصائد عبر يحافظ الفكرة، ليكشف البساطة من يقترب أحيانا  . والفكرة الشعري للمناخ المتلقي فقدان إلى ذلك يؤدي أن دون

 .متوثبة شعرية وبروح به خاص شعري بعطر ومليء متميز رونق على كلها الديوان

 تساءلت  ،2005 – 2000 اعوام بين فيها محررا عملت التي"  األهالي" صحيفة في للديوان المراجعة هذه نشرت: مالحظة

 .التاريخ ذلك منذ له جديدة قصيدة أي اصادف لم اذ الشعر، كتابة عن خضرة ابو فهد توقف سبب عن كثيرا

 وانه اتوقف لم وقال تفاجأ الشعر، كتابة عن توقفه الى الحديث وجرنا مكتبة في صدفة التقيته. ميعاد الف من خير صدفة ورب

 .منه نسخة اهداني"( الورد الى عائدون)" 2012 – العام هذا في اخرهما جديدين، ديوانين أصدر

 يعيش  المحلي نقدنا وان. ايضا التوزيع في شخصية مهمة يكون يكاد النشر وان للقراء، يصل ال المحلي الكتاب ان غريبا ليس

 !!آخره في ضوء ال نفق في

 عبر كان فهد لدي التجديد ان كانت مفاجأتي. تقريبا سنين عشر قبل نشرتها التي المراجعة الى اعادتني للديوان األولى قراءتي 

 لديوانه اعمق قراءة لتقديم ساعود اني ويبدو..." مسارات" ديوانه ميز وفكري اسلوبي نمط على محافظا مسيرته تعميق

 ".الورد الى عائدون"

 غير رؤيتة وله. القصيدة تركيب في الخاصة طريقته له شاعر فهو الشعر، معبد في الصالة يواصل فهد ان بالراحة اشعرني ما

 هويته لشعره تعطي ذاتية على والحفاظ ، فلسفي وتأمل بهدوء المواضيع طرح على قدرته االنتباه يلفت ما وأكثر التقليدية،

 .الخاصة
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 خضرة أبو فهد. د للشاعر -الورد الى عائدون

 

 2012- مواقف منشورات

 ثقافيا   مْعلما   او الشعرية، لمسيرته تلخيصا خضرة ابو فهد الدكتور الجامعي والمحاضر للشاعر الجديد الديوان اعتبار يمكن

 .2012 – 1972 السنوات بين الشعرية إصدارته لكل شعريا  

 حياته، من مختلفة فترات في كتبها الديوان هذا قصائد بأن ديوانه، مقدمة في نفسه الشاعر سجله ما على بناء هو االنطباع هذا

 .أعاله المذكورة السنوات في صدرت التي الشعرية مجموعاته في ونشرها

 .الشعرية مسيرته في( الورود) القصائد أجمل الشاعر يعتبره ما الى عودة هي الورد الى عودة اذن

 من نوع أحيانا نصوصه، يميز الذي تعابيره في والرقيق الحالم المتأمل، الهادئ، الصوت هو خضرة أبو فهد لشعر يشدني ما

 .شعره في* الصوفية الظاهرة قوة دائما ورأيت الشعري، والتنّسك والصالة العبادة

 األفكار بعض أمام الصمت ألن للشرح احيانا ضرورة ال. القصائد بعض صياغة في أسباب الى الوصول يعيق الزائد الشرح

 ربط على قادرة ثقافية وشمولية وانساني فلسفي بوعي المتميز المثقف القارئ خاصة النص، جمالية تزيد الشاعر يطرحها التي

 الظاهرة ان واع وبفهم وإصرارها بيأسها وفرحها، بحزنها وجمالها، بوجعها الحياة، بواقع الشعري الحلم من عديدة أطراف

 الكلمة بين يربط الذي لإلنسان، الواعي اإلدراك الى وصوال   األمنيات األحالم، األحاسيس، الباطني، العقل تخاطب الشعرية،

 .الرؤية وعمق النص، جمالية بين الشعرية، والصورة

 يكاد الظاهر تفسير بعد. الجوهر الى للوصول واالجتهاد للظاهرة تفسير إعطاء األفضل من انه الشعرية القراءات في رؤيتي

 التفسير، من مزيد الى تحتاج ال بقوة يسطع الجوهر، الذي لوجود فلسفي شكل هي الظاهرة ألن الجوهر تفسير جهد يتوارى

 يغرق الذي النقد من الكثير في أكرهه ما وهو هندسية، حسابات الثقافة وتصبح بالماء، الماء فّسر كمن حالنا يصير ال حتى

 .الجوهر ويتجاهل بالشكل

 األدب ظهر ولذلك فقط، بالكلمات عنها يعبر ان اإلنسان يستطع ال التي األشياء من هي والجوهر، الظاهر بين اإلشكالية هذه

 .المبدع ونشاط قلم تحرك التي لألفكار الفلسفي والجوهر والكلمة الفكرة عن القلمية والصور باإليحاء خاصة والشعر عامة

 انما تتوارى، ما سرعان ولكنها النظر تلفت انها رغم الضجيج، مصادر حول يدور ال العالم ان يعلن قصائده في خضرة ابو فهد

 ان وتستحق وأوسع أجمل إنسانية رحاب الى تأخذهم جديدة قيما   لإلنسان يقدموا ان وأدبائه، مفكريه وخاصة العالم، يشغل ما

 .البشر بين والحب العدل يستتب ان بعد أجلها من نحيا

 الفداء أرض الى الشمس مركبة في القادم ايها

 بعد وقتك يحن لم

 (القادم ايها قصيدة من) 

 تتمة في الجواب الوقت؟ قبل يأتي فلماذا قادم هو بعد، يحن لم وقته بأن القادم يخاطب الشاعر. للمفارقة االنتباه اريدكم واآلن

 :القصيدة

 المعاد والويل األحقاد قمة في هنا ها

 الجديد نيرون األيام تنتظر تزل لم

 روما، الحاضر ذاكرة في تحرق علها

 .عام الف طواها داء من األعين يبرئ والرماد
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 يصل حتى وظيفته، نيرون ينهي فحتى تبقى، ما ليحرق... بعد مهمته ينه لم نيرون المنتظر، المسيح هو الشمس مركبة في القادم

 .وأمثاله نيرون من البشرية النفس ليبّرىء يجيء ان" قادم"للـ سيكون بعدها واألحقاد، الويل حدود أقصى الى الشر

 يسطع. فقط النظم لحسن لالسترخاء وليس للتفكير يدفعك الذي الشعر جمالية هنا من عديدة، اتجاهات في القصيدة تأويل يمكن

 العديد تواجه التي بالمآسي السياسي، بالواقع الشعرية الفكرة يربط قد البعض الصوفية، الرؤية من شكال   الشعرية صوره في بقوة

 الشعرية، إيماءاته في( الفلسفي بمفهومها) للصوفية أقرب خضرة ابو فهد ان لفكرة أميل انا. فقط شعبنا وليس الشعوب من

 .األخالقي اإلنسان كمال يحّطم الذي العدل لغياب احتجاجية ظاهرة بل ومعاناته، اإلنسان واقع عن التنّسك تعني ال الصوفية

 (:شمسية مركبة األبيض الحمار جعلت التكنولوجيا) – وقته حان اذا الشمس مركبة في للقادم يطرحها بتساؤالت قصيدته ينهي

 يعاد؟ باألمس كان ما أترى

 اغصان؟ الصحراء في تورق أترى

 الزمان؟ ساد الذي الوهم يقتلع أترى

 تتضح جملتين آخر في يخفي؟ مما أكثر القصيدة هذه في فهد يكشف اال واألهمّ ". حّينا الى يوما سنرجع" تنشد فيروز اسمع اكاد

 :الصورة

 الفداء أرض الى الشمس مركبة في القادم ايها

 وقتي؟ وقتك أترى

 والقتل الحرق بدون وشركاه، نيرون بدون بفرح نحياه يوم   لنا يتسنى حتى وقتنا في يعود ان للقادم نريد. جميعا يقلقنا ما هذا

 .البشر بني ومعاناة

 والمفكر األديب الدكتور أسعفني فقد نقدي، أقول وال الثقافي، عرضي يخدم الذاتية رؤيتي طرح في اجتهادي ان أظن ال

 وانا الثقافية، مراجعاتي وصف في يوما، أحبها لم التي" نقد" كلمة بدل" عرض" بتعبير القاسم افنان السوربون في والمحاضر

 .النقد تعبير آفة من إعفائي له شاكر

 الشاعر يحاول ما فلسفية رؤية الى ذلك يشير اال األولى، القصيدة مع ينتهي ال القادم موضوع ان الى القارئ ذهن شحذ من بد ال

 اذن قدوم؟ العودة وفي عودة القدوم في أليس ؟"عائد" كلمة عن العملي، بمعناها" قادم" كلمة جوهر يختلف هل مثال يطرحها؟ ان

 الى يعود الجليلي أيوب: "الثانية قصيدته في وجدته ما هذا. عائدا   هنا يصير الذي القادم، النتظار استمرار هي الثانية قصيدته

 ":الورد

 وطيبه الورد الى الجليلي أيوب عاد

 العذابا الدهر جرعه ان بعد

 الذي الفلسطيني هو الجليلي وأيوب عجائبه، وأهم بأول وقام التطويبات باسم المشهورة خطبته ألقى حيث الجليل ابن هو المسيح

د  حتى.. أيضا صبره في أيوب   يكون ان للفلسطيني بد وال العودة على واإلصرار الصبر مثال هو وأيوب أحالمه وصودرت ُشرِّ

 .الشمس بمركبة" القادم" يأتي حين" وطيبه الورد" الى يعود

 .شعاراتية صوتية ظواهر وأفكاره قصائده من يجعل ان بدون المضامين من المزيد شعره، وايحاءات برمزيته، يكشف الشاعر

 وطيبه الورد الى الجليلي أيوب عاد

 بحبيبه حبيب كل واحتفى

 والمنابر، الصوت بقوة العودة ينشدون آخرون الحالمة، الصوفية بطريقته العودة ينشد خضرة ابو فهد. الختام مسك هي العودة

 للرؤية للشعر، أعطى فهد ان ارى انما األساليب، بين أفاضل ال. غيرها خيارات الزمن لهم يترك لم قوة بوسائل آخرون

 ".هائلة قوة تصبح بالجمهور تتغلغل حين الفكرة" بان لماركس بقول يذكرني وهذا الفاعل، الدور اإلنسانية،
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 العائد الجليلي أيوب الى الشمس بمركبة القادم من ننتقل ،"اآلتي للزمن أغنية: "األجواء لنفس أخرى عودة هي الثالثة القصيدة

 :والفلسفية الشعرية والصورة الفكرة حيث من متماسكة تنقطع ال سلسلة اآلتي، الزمن الى وصوال  

 البكر العودة هي

 النار في مر الذي الزمان كل

 الحب، من وهج

ر    .الخالدة الحكمة من بس 

 عن يتخلى ال فهد. الشتات زمن الضياع، زمن هو النار في مر الذي الزمان. القصيدة هذه في حدة تشتد الصوفية الروح طبعا

 ان ترفض التي البشرية الطيبة قوة الشفاف، الرمز جمالية فيها لصلوات بدايات تبدو تكاد فهد قصائد مطلع اوال، انسان كونه

 مشاعر بل ميكانيكية أداة ليس هو خضرة ابو فهد أفهم ان أحاول كما اإلنسان ألن الزمان، جار مهما البشر قيم عن تتخلى

 :الشعرية نصوصه كل عبر الثيمة هذه نجد انسانيته، فقد فقدها اذا طاهرة

 كان، فيك الذي هذا بقوة

 للعاشقين والدفء الحب به وكنت

 (للقدس اغنية قصيدة من) 

 الشمع من حقول

 أنفاسها ترسل

 صالة

 وأناتها

 دعاء

 والمغفرة العفو واهب الى

 (التجليات مغارة في شاعر قصيدة من) 

 النهر أمام الكبرى الساحة في شامخا

 أبيض مرمرا ذراعا، عشرين

 سيف يمناه في

 بشري وحش يساره وعلى

 (والوحش الفتى قصيدة من) 

 مثال  " والوحش الفتى" قصيدة في مسيحي، معبد بأجواء توحي الصور. قصائد ثالث من تباعا   أخذتها التي المقاطع بهذه أكتفي

 :يتابع

 قالوا الراوون حّدث

 أثيم سفاح رأس هذا ان

 يتجاوز خياال   يملك لمن الواقع مع تتماثل الصور هذه. المسيحية القصة حسب" جرجس مار" يقتله الذي( الوحش) األخطبوط انه

 بل قارئ، اي ليس طبعا متأّمال ، يغرق القارئ يجعل مما ثانيا ، والرؤيوية اوال، الصياغية جماليتها وهنا الشعرية، الصورة

 .المعرفة الواسع الخيال خصب المتمرس القارئ



 

 

 .عناء دون اليها القارئ يقود التي المتوهجة الرؤية على تأكيدا تشكل انها هام مميز لها فهد قصائد مطلع ان

 تكون ان مبدع، لكل ميزة وهذه نصوصه في القوية وجدانيته ينفي ال هذا وجداني، شاعر خضرة ابو فهد ان يفهم البعض

 االنطالق الشعرية نصوصه الى تضيف بل الحياة، واقع عن وتعزله ذاتيته على تنغلق ال ولكنها نصوصه، في مطبوعة وجدانيته

 .الشاعر وجدانية عبر الواقع تحاكي نصوصه ان القول يمكن السماء، حدودها واسعة آفاق الى

 .للعقالنية خطاب هي قصائده

 الشعري صرحه ببناء نجح الشاعر. نفسي أكرر ال حتى أكتفي ولكني أضيف، ان يجب باني أشعر الديوان بقصائد تعمقت كلما

 .كله المحلي شعرنا في والمميز الخاص

 أي لغياب ربما ،"المقاومة أدب" تعبير عليه وأطلقوا الفلسطيني شعرنا العربي العالم فيها اكتشف التي الفترة الى يعيدني هذا

 .المحلي الفلسطيني شعرنا وخاصة.. الشعر غير حقيقية عربية مقاومة

 في كبيرا   دورا   السائدة واإلعالمية الحزبية الهيكلية لعبت أخرى ناحية من والمباشرة، الخطابية المهرجانية القصائد وقتها سادت

 .التسويق

 به حظى ما يستحق يكن لم شعرنا ان حقيقة أسجل انما إعجاب، من اكتسبوه ما يستحقون ال برزوا الذين الشعراء ان أّدعي ال

 .الظل في ظلت عديدة أسماء هناك. واحد نمط على كله يكن ولم التقديس حدّ  وصل مبالغ حماس من

 .أحد حق تغمط ال جذرية تقييم إعادة الى تحتاج الشعرية مسيرتنا ان أرى هنا من

 

 وحدة حول المعرفة نظرية بين بصهرها وتتميز الميالدي الثامن القرن في ظهر اإلسالمي – العربي الفكر في تيار: الصوفية -*

 التفسيرات من بحر هناك طبعا. األخالقي اإلنسان كمال يرى مذهب وبين لإلله تجليات الموجودات كل اعتبار أي الوجود،

 دينية او فكرية ظاهرة كل ان منطلق من سجلته، ما هو الصوفية جوهر ان قناعة على لكني الظاهرة، هذه تأويل في والتقسيمات

 .فقط موجود هو ما لتكرر تظهر ال فلسفية او
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 صباغ سميح الراحل الفلسطيني للشاعر الكاملة الشعرية األعمال

  

 الكبد، في صعب مرض بعد شبابه، في وهو صباغ سميح الشاعر بوفاة الفلسطينية ثقافتنا ثكلت 1992 تموز من العاشر في

 للقارئ ليتسنى االنترنت على توزيعها يجري( PDF) بنسخة الكامل ديوانه عائلته أصدرتوقد . طويلة معاناة الى حياته حول

 .الشعرية صباغ سميح ابداعات على يتعرف ان العربي

 بالدنا من األعلى الجليل في تقع التي البقيعة قرية في 19 – 06 – 1947 في الحال، مستورة لعائلة صباغ، سميح الشاعر ولد

 .الساحرة الطبيعة ذي فلسطين،

 التي العربية للغة معلّما   يكون ان وقرر العربية اللغة عشق ثانوي، طالب وهو العربي وللشعر العربي لألدب سميح شهية تفّتحت

 تلك في أيضا يعني كان التعليم سلك في العمل. حيفا في العرب المعلمين بدار الثانوية بعد فالتحق األبدية، معشوقته أضحت

 انه واألهم. األفضل والمستقبل الشريفة اللقمة وضمان العوز، من عائلته إنقاذ اسرائيل، في العربي الواقع سادت التي الظروف

 ...ووطنه شعبه ألطفال مخلصا   معلما   يصبح سوف انه يرى كان

 أحد يعتبر انه رغم الشعرية، ألعماله مالئمة بتغطية يحظ   لم ولألسف العرب، والمثقفين القراء انتباه لفتت الشعرية سميح بدايات

 .تساوم ال التي الوطنية المواقف وذوي المجيدين الشعراء

 االولى أغنيتي يا اآلسر حبي يا وطني يا

 كبرت أنا

 حملت ما بعض عنك أحمل فخلني

 

 للظلم كاره للعدل، محب قلبه ألن: "اسرائيل دولة في والتعليم التربية جهاز على مقبوال   يكن لم معلما ، ليكون ولد الذي سميح،

 .مهنا حسين الشاعر صديقه، يقول كما ،"الصراح بالحق اال يتغنى ال ولسانه

 ولفت". الريف شادي" اسم أشهرها مستعارة بأسماء قصائده ينشر وكان.. حرة وبأعمال وبالدهان مكرها، بالبناء سميح عمل

 ..قوامها وحسن ورقتها قصائده جمالية الى األنظار

 صحيفة في وعمل اسرائيل، في العرب واألدباء المثقفين ألبرز حقيقيا   بيتا   الفترة تلك في كان الذي الشيوعي، الحزب الى انتسب

 حيث الدمقراطية، ألمانيا في للعالج الحزب ارسله. كبده في بمرض أصيب حين أكثر الحياة عليه وقست" االتحاد" الحزب

 .تفاؤال وأكثر أمال أوسع بعدها عاد خطيرة، جراحية عملية له أجريت

 مرض بخطورة علمها رغم تزوجته( شادي أم" )جبران سلمى: "قصائده أجمل لها كتب التي أحالمه فتاة من 1974 عام تزوج

 .وحازم وفداء شادي: طيبات ثمرات ثالث الزواج هذا جني وكان. سميح

 البال في تظلين

 الوعر تفاحة المرج، زنبقة

 الجليل في رمانة

 دوال، كرم في تظلين

 حيدر سطح على

 الحقول في ونرجسة
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 يمهله لم المرض ولكن... الثقافية" الجديد" مجلة تحرير في ثم" االتحاد" صحيفة في عمله الى المانيا، في عالجه بعد عاد،

 .10 – 07 – 1992 في وتوفي.. طويال  

 

 : للشاعر صدر

 (1971) الحصار داخل ديوان* 

 (1974) جراحه حملني وطني* 

 (1977) يطاردكم دمي* 

 (1993 - وفاته بعد صدر) مودة عهود* 

 (1993)  الكاملة الشعرية األعمال* 

 شعريا   تراثا   وراءه مخلفا   أوانه، قبل رحل الذي صباغ سميح الشاعر لوفاة الـعشرون السنوية الذكرى حلّت ،2012-07-10 في

 .االنساني وحلمه لغته في وبليغا   الشعرية، ورؤيته صياغاته في وساحرا   الفنية، أصالته في ورائعا   مضمونه، في أصيال  

ي   أثنتين، أو مراجعة عدا وما  بالذكر وأخص وانسانا ، شاعرا   محبيه من القليل القليل قلوب من اال ذكراه واندثرت سميح، ُنس 

 البقيعة شاعر وفاة ذكرى في رائعة مقالة نشر الذي... أيضا سميح قرية البقيعة، الشعراء قرية ابن مهنا، حسين المبدع الشاعر

 توزيعه يجري الذي الذي الكامل الديوان مقدمة وكتب صباغ سميح" الريف شادي" االنساني، الهم وشاعر الوطن، وشاعر

 .صباغ سميح شعر وخصوصية الديوان لهذا القراء أنظار وأوّجه االنترنت، على( PDF) بصيغة

 صبية، الدرب على مرت كلما

 أزرق قميص في

 ..المدرسة ثوب – آه.. ذكرتني

 نلتقي كنا يوم

 ..الشجر بظل الظهر قعدة.. ذكرتني

 .اليك.. ومشاويري.. وانتظاري

 الشاعر على انتصرت الصعبة الصحية حالته ربما.. الشعر األخيرة سنواته في يكتب لم حقا.. أوانه قبل مات صباغ سميح

 هي نشوئه فترة كانت أصيل، ووطني سياسي وعي على بداياته منذ فكان الذل، رافضا متحديا حياته عاش الذي وهو. وأصمتته

 .حياتنا تفاصيل كل وعلى التعليم، جهاز على العسكري الحكم سيطرة فترة

 كأسي يجـــرعني ان اال الفقــر أبــى

 الكـــــدر مراشفهـــا من ذل مـــرارة

 عابـــث خالعــة عن فقـري كان وما

 يســـري يسلبني الدهــر جــور ولكن

 أخن ولم شعوري في حتى وضويقت

 الجمــــــر لهب على أيامي وأمضيت
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 :نهايتها في ويقول

 بعيشـــه المقـــــود بالنـــذل انـــا ومــا

 فكري اضطهدوا أو شعري لجموا وان

 والخنــــا المقيتـة الحجــب أخلـع غــدا

 الجهــــر في أطــوف قرآنـــي وأحمــل

 أمـــــة ثــورة الغـض عمري غـد ففي

 !فجــــري وينبئهــا شعـري، لهـا يقود

 الصفعة وكانت".. الريف شادي" اسم وراء المتخفي العرب المعلمين دار طالب هو من عرفوا القذرين، بأزالمه العسكري الحكم

 ...التعليم سلك في قبوله رفض االولى

 أخون اني أحس

 بالدي في االنسان، قضية

 أكون أن أملك انني أحس

 الحداد قبضة في مطرقة

 الحصاد قبضة في ومنجال

( 06–07–1967) في نشرها قصيدة ثقافتنا، روح في والباقي عنا الراحل لشاعرنا كامال شعريا نموذجا أعطي أن لي يروق

 :الرائعة القصيدة هذه معي أقرأوا الكامل ديوانه في ومنشورة" الريف شادي" باسم ووقعها

 أشبعا لن كرامتي بغير اني

 ملوعــــــا بجانبــي يضـج نغــم

 ادمعــا فيقطــر شكاياتـي يحكـي

 مفجعا الكئيب الماضي الى ارنو

 األضلعـــا يشــق ان قلبـي فيكاد

 فيــذيبنـــي أصــداؤه وتهــزنــي

 موقعــا الحروف لهب على نغما  

 بهيـّــن وليس عمري من سنتان

 موجعـــــا أقتم يمر الشباب عهد

 مهده في يزل ولم القصيد حبسوا

 طّيعـــــا بالمشاعـــر يدفــق رياّن

                           ***** 

 حقبــــة نشيــدي حبست لقمـة يـا

 !متقنعـــــا؟ خلفهـــا لحنــي ايظـــل

 ..خاطـــري ويـدمـي يعـذبنــي قـدر
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 ملّوعـــــا النشيــد دمــي من فينز

 تصارعــا الجريح قلبي في دربان

 ..!المصرعــــا اخاف بينهما فوقعت

 متربــــع   بأضلعــي الطـغــاة قـيــد

 متوجعـــا يــزل لــم حرفـي ونداء

 بقيدهــــا الفـؤاد وقــع لقمــة يــا

 أشبعــــــا لـن كرامتـي بغيـر انـي

 نّيــــرا   جديـدا   لي، دربــا   سأخـط

 مطلعـــــا زاه  العمـال موكـب فـي

 مصيرهــــم للطغاة احكي ولسوف

 مصرعا يصنع والشعب بقصائدي

 المؤلم الموقف هذا في الكالم كل وأختصر متقدا، صباغ سميح قصائد في الشعري التوهج زال وما.. مرت عاما عشرون

 :وأقول ثقافتنا، على وللغيورين صباغ، سميح – الريف شادي وأحباء ألقرباء

 !!الشاعر أيها بشعرك حيٌّ  أنت
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 بولس لحبيب" قرويات" كتاب

 

 اإلبحار لكن. بولس حبيب للدكتور" قروّيات" كتاب قارئ أمام األولى للوهلة يتجلّى ما هذا".. وماضينا واقعنا بين المفارقات"

 أجواء من تختفي بدأت تفاصيل مسجال   قروياته، في بولس حبيب عايشها عادية غير نوسطالجيا لنا يكشف" قرويات" نص مع

 من تنقِّلنا، وسائل ومن وتسالينا، ألعابنا من وبيوتنا، شوارعنا من اليومية، وممارساتنا عالقاتنا من العربية، ومدننا قرانا

 الدينية، وعقائدنا أعيادنا من وسهراتنا، مواسمنا من ووطنيتنا، السياسية مفاهيمنا من وأتراحنا، أفراحنا من معلمينا، من مدارسنا،

 . ونضاالتنا وفنوننا ثقافتنا من

 ثقافة جديدة، سياسية رؤية جديدة، أفكارا   جديدة، مضامين لنا شكل انه لدرجة الشكل، من أعمق كان حبيب يرصده الذي التغيير

 غّيرت التي والثقافية" التاريخية" والعوامل التاريخ يرصد به كأني. معين مفهوم في أيضا   جديدة ولغة بل جديدة، أطعمة جديدة،

 الحساب في( الناس) نحن وغيرتنا عام بشكل كلها بلداتنا واقع وغّيرت خاص بشكل" كفرياسيف" الجليلية قريته رأسه، مسقط

رني ما حدّ  الى. األخير ات" تذكِّ  يعود حيث".. عّمان" مدينة عن منيف الرحمن عبد السعودي للروائي بكتاب بولس حبيب" قروي 

 . تشكيلها ليعيد الماضي القرن من العشرين سنوات في عّمان الى بذاكرته

ل م   لقرية التعبير، هذا صح   ان" نثرية لوحة" يرسم قروياته في حبيب ل ما   كانت قرانا، من ع   بذلك وهو ثقافيا ، وعلما   سياسيا   ع 

 ال دائمة أصالة هي ياسيف، كفر عرفتها التي األصالة هذه ان لنا يقول ان يريد وربما أصيال ، تراثيا   علما   جديدا ، بعدا   لها يضيف

 .دوما   جديدة أصاالت نحو وتنطلق تتحول انما تنتهي،

 

 حقيقية أصالة

 وهذا. ألبنائه ويورثها داخله من يخرجها ان يجب حقيقية، أصالة داخله في ان منا واحد لكل يقول ان يريد قروياته في حبيب

 ليورثه ابنه يختار.. شعبه وأصالة قريته، وأصالة أجداده أصالة ليورثه ابنه، يختار بالطبع وهو بولس، حبيب يفعله ما بالضبط

ما   النفس، وعزة بالكرامة وليمأله.. الخصبة ذاكرته حياته، في االنسان يملكه ما أهم  واحد لكل استفزازيا شخصيا ، نموذجا   مقدِّ

 بأعماقنا المغروزة قيمنا عن نقاوتنا، عن األصيلة، جذورنا عن الكشف على بسياقه يحثنا وانساني، طيب استفزاز ولكنه منا،

 من مجتمعنا في يجري ما أمام واالنسانية الوطنية شخصيتنا صيانة في الحاسم العنصر كان الذي الطيب جوهرنا عنى االنسانية،

 جوهر عن كشفه في حبيب بها يصدمنا التي االخرى المفارقة هي هذه حمقاء، ودينية وسياسية قبلية وتعّصبات حضارية، رّدة

 من ويقترب التاريخية، التسجيلية الكتابة يتجاوز األدبي النص هذا. وتاريخا   وطريقا   نموذجا   بصفتها كفرياسيف، المكنونة اللؤلؤة

 الخطوة ولعلها لكفرياسيف، الجماعية الذاكرة حفظ والهدف وأهلها، كفرياسيف قرية هي فيه البطل ألحكائي، الثقافي النص

 يعود به وكأني نفسه، الراوي هو النص هذا في اآلخر" البطل. "تواجده أماكن كل في الجماعية شعبنا ذاكرة حفظ لبدء االولى

 للزمن ذاكرة الشخصية هذه من وليجعل زمان، ايام وسهراتنا قرانا عرفتها التي الراوي شخصية ليتقّمص الخوالي، األيام الى

 من شعبنا ابناء وكل ياسيف، كفر وأبناء الضيق، المفهوم في ابنه الجديدة، لألجيال لينقل الكاتب -الراوي بها يستعين ايضا ،

 (. النوسطالجيا) الذاتي الحنين فقط وليس الشعب وأصالة االنسان، وأصالة الماضي أصالة الواسع، المفهوم في الناشئة األجيال

 

 نوسطالجيا

 اختار حبيب. الضياع من حفظا   ذاكرتهم ليسجلوا الوقت حان الذي جيلنا ألبناء نوسطالجيا ولكنها فعال، نوسطالجيا هي ربما

 بل فحسب، الماضي روعة ليس ليعمق، وذلك اليوم، الواقع مع الدائمة المقارنة عبر الماضي، روعة لنا ليروي جيدا   اسلوبا  

 يبني وبدأ.. االنسانية بوصلته يفقد ولم أشكاله، بأبشع القومي القمع وواجه وصمد، الوطنية المأساة اجتاز الذي االنسان روعة

 حبيب اآلخر، بولس حبيب نكتشف قروياته في. والصمود والتطور والثقافة العلوم من رحبة آفاق الى وينطلق جديد من نفسه

 إعطاء في يستطرد ونراه والتاريخي، التوثيقي السرد على ليتغلب سرده، في القص لغة من يقترب فنراه ولغة، نصا   الحالم،

 توثيقي تسجيل مجرد وليس الحكائية، التشويق وعناصر الروائية والدهشة للرواية قربا   أكثر قروياته ليجعل والحكايات النماذج

 .للذاكرة
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  جديد نوع من رواية

 لقرويات تصنيفي على الزمالء بعض يوافقني ال قد. وأحداثها بناسها قرية بطلتها جديد نوع من رواية حقا   هي: وجل بال وأقول

 في عليها المتعارف المفاهيم التزمنا اذا شكليا ، وأقول شكليا ، صادقين يكونوا قد الروائية، النصوص ضمن بولس حبيب

  جنونه؟ بقوننة اإلبداع يعترف وهل قانونا ، التعريفات جعل في الحق يملك من ولكن. األدبية التعريفات

 ال نصا   القارئ أعطى انه الكاتب، يكفي أال العمل؟ لقيمة التصنيف يضيف وهل األدبي؟ للتصنيف قيمة من هل األساسي، األمر

 الفكرة اوال ، اللغة الناجحة، المركبات من العديد فيه توفرت عمال   أعطانا قروياته، في حبيب األخيرة؟ الصفحة طيّ  بعد يفارقه

 . واألسلوب ثانيا ،

 وأصالته شعبنا ثراء عن كشف بل( حنين) نوسطالجيا مجرد ليس وهو المميز، بمضمونه كبيرا   فراغا   يسد" قرويات" كتاب

 شفهيا ، المتوارث الشعبي والتراث الشفهي، التاريخ لتسجيل فاتحة يكون قرويات ولعل. الطيبة األرض هذه في جذوره وعمق

 ثقته يفقد لم شعب، بقايا عن ثقافية، سياسية اجتماعية ثروة ستشكل سجلت ما اذا صفحات، يمأل الذي األسطوري نضالنا وسجل

 معتّزا   فخورا   الشعوب، بين متقدمة مرتبة في اليوم ليقف جديد، من ذاته وبنى الضياع واجه.. وانتصر المستحيل واجه بنفسه،

 للتجربة نقل من فيه لما قرويات الهام كتابه خاصة الراحل أعمال طباعة اعادة الى شعبنا مؤسسات ادعو:  وأخيرا.. متفائال

 عليهم يعز ام وكل أب كل ابناء يعني وهو قرويات، نص في ابنه خاطب حبيب.  ادبيا وابداعا نضاال والمثمرة الغنية الحياتية

 .وكرامتهم ووطنهم ومستقبلهم ابنائهم
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 بولس لحبيب الرابعة الرحلة

 

 عالج" رحالت" اسم عليها اطلق كتب عدة النقدية الثقافية مسيرته خالل بولس حبيب الدكتور الجامعي والمحاضر للناقد صدر

 تركت شخصيات عن أدبية دراسات رحالته وشملت مختلفة مجاالت في إبداع من ثقافتنا واقع الموسوعي الناقد بأدوات فيها

 .العربية الثقافة مجمل على بصماتها

 وهو مسرحية، ومتابعات أدبي ونقد أدبية دراسات يشمل والذي( الكبير الحجم من صفحة 384" )الرابعة الرحلة" كتابه في

 (.2010) الناصرة في النهضة دار طباعة خاص إصدار

 بعنوان هام مؤلف وللكاتب العربية، اإلبداعات من وغيره المحلي اإلبداع تناولت نقدية رحالت ثالث الرحلة، هذه سبق

 يصل المؤلفات من عدد جانب الى. وكتابها القصيرة قصتنا لتطور مرجعا   يعتبر الذي" القصيرة الفلسطينية القصة انطولوجيا"

 .األقل على ثقافيا   كتابا  ( 20) الى

" قرويات" كتابه في خاصة األدبية، كتابته جانب الى الماضي، القرن سبعينات منذ بولس حبيب الناقد كتابات كل شخصيا   تابعت

 أشبه ثقافية، لوحة مقدما   درامية، إبداعية بروح مليء كتاب كفرياسيف، قريته عن روائية، بروح تسجيلي ككاتب فيها برز التي

 .واالجتماعي والثقافي التعليمي التقدم في العربية قرانا طالئع من تعتبر لقرية الحية، بالرواية

 او تفسير الى تحتاج التي االصطالحات عن وابتعاده والتعابير اللغة سالسة وهو هام، مميز فيها بولس الناقد الدكتور نصوص

 .مفهومة عربية الى العربية من ترجمة

 األعمال تتناول جادة، نقدية مدرسة يشكل كتب، في جمعة قبل كلّه إنتاجه تابعتُ  أسلفت، كما الذي بولس، الناقد ان أقول أكاد

 انني اال الثقافية، المسائل لبعض الفهم ومن االستنتاجات، من العديد حول معه أختلف أني ومع متسرع، وغير عميق بفحص

 ثقافتنا، يعتري ما رغم االستمرار، على لقدرته احتراما االنحناء اال أستطيع وال والنقدية الفكرية المواقف معظم حول معه أتفق

 تدفع األولية، النقد لشروط تفتقد نقدية مضامين نشر عبر القراء بعقل واستخفاف وهرطقة وهن من المحلي، النقد ساحة خاصة

 .خطوها سطور أول من القمة بلغوا بأنهم القاتل الوهم الى الشباب األدباء

 ثقافية، ومراجعة قراءة من أكثر إلى مني يحتاج هذا ولكن المواضيع، عمق الى أدخل ان أود كنت هامة، دراسات يشمل الكتاب

 فيها اتبع التي إسرائيل، في العربي األدب حول دراساته خاصة حولها، مداخالت لطرح دوافع مقاالته، بعض لدي أثارت وقد

 لها قضايا وهي ،(48)الـ حدود في األدبية الساحة على المطروحة الجوهرية المسائل متناوال   االستعراض، عن بعيدا   أسلوبا  

 بدون نفسها فرضت أوساط من النقدي التهافت تواصل منها وأكثر، أكثر ثقافتنا جلد على نلمسها بدأنا التي وخطورتها أهميتها

 .المناسبة الفكرية والقدرات النقدية األدوات تملك ان

 هذا ومكانة شعرنا، وراء كمنت التي الفلسفية الدوافع عن سؤال طرحة إسرائيل، في الفلسطيني األدب عن دراسته في الجميل

 .العربية الشعرية الحركة مجمل من الشعر

 مثال   تصوره وضع وقد التأثيرات، كل يرصد الذي الباحث بموضوعية وايجابياتها نواقصها محلال ايضا القصيرة القصة ويعالج

/  األيديولوجي/  الواقعي وبين جهة من القصصي/  اإلبداعي/  التخيلي الخطابين بين القصصي الخطاب في التوازن عدم حول

 ان أرى ال اذ القصصية تجربتي من ذلك أقول معاد، تفكير الى تحتاج الصيغة هذه ان أظن انا حقا. أخرى جهة من التاريخي

 ان أرى ولكني وهامة، سليمة الطرح في الفكرة ،..آخر خطاب على خطابا   نعلي أين معرفة بل السليم، التعبير هو التوازن

 .دوغماتية قصة يخلق التوازن

 الواقع رصدة عدم أساسي، تقصير على وألومه(. 48) حدود داخل ثقافتنا في الروائي للجانر هامة بمراجعة دراسته وينهي

 حساب على الناقد ذات تسويق النقد ان تظن غبية ديكة مع صراع في التورط من هرب انه لي ويبدو الدراسة، هذه في النقدي

 .الثقافية المسؤولية

 الدينية الظالمية اغتالته الذي مروة حسين الدكتور كبير، العربي والمفكر الناقد عن مبدع نص هي الثانية الهامة دراسته

 حياة جانب الى الدراسة، هذه في بولس يستعرض. الماركسية ورؤيته النير فكره بسبب السبعين، تجاوز شيخ وهو( 1978)

  خاص بشكل الفصل هذا شّدني وقد. الماركسية رؤيته على فيها اعتمد تطبيقية نقدية لنظرية إبداعه مروة، حسين الدكتور ونشاط
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 النزعات" كتابه عن موسكو في الدكتوراة شهادة لنيل أطروحته يعد كان الذي مروة حسين الكبير بالمفكر الشخصية لمعرفتي

 أسرنا وقد. بولس الناقد يشير كما المعاصرة، التراثية العربية للبحوث عمليا   أّسس الذي" االسالمية العربية الفلسفة في المادية

 مستمعا   سنتين وبقيت. المستمع تأسر ببساطة  تعقيدا   المسائل أكثر شرح على وقدرته األبوية اإلنسانية بشخصيته مروة حسين

 رؤيته اليوم حتى أذكر زلت وما العربية، والثقافة والمجتمع السياسة مسائل من العديد حول العميق وفكره النيرة لطروحاته

 .له ضحية نفسه، هو النهاية، في وقع الذي الظالمي، الفكر ظاهرة من المبكر وتخّوفه الثاقبة

 قبل منها قسم قرأتها كبيرة دراسة وهي الخوري، رئيف هو آخر لبناني موسوعي منّور الى ينقلنا موسوعي ماركسي منّور ومن

 نواصل ولم الناصرة في جبران سالم والمفكر الشاعر الراحل مع أصدرتها التي ،"الطريق" مجلة في نشرناها حين قصيرة فترة

 .الرابعة رحلته في كاملة لنا يقدمها هو وها. خانقة مادية ألسباب إصدارها

 الثوري موقفه ومؤلفاته، ثقافته خوري رئيف سيرة أساسية، نقاط ستّ  مستقل، كتاب حجم لوحدها تبلغ التي الدراسة هذه تشمل

 .الفلسفية وآراؤه األدبي إبداعه الفلسطينية، القضية من موقفه التراث، من

 بين فلسطين في التعليم في عمل قد خوري رئيف وكان. الماركسي وبالفكر الفرنسية، بالثورة خوري رئيف تأثر الى الناقد يشير

 كثب عن يرى وجعلته االشتراكية، بعد وفيما القومية نظرته تكوين على الفترة هذه أثرت القدس، في 1938 – 1936 العامين

 وشارك بل منها، وحّذروا للمؤامرة تنّبهوا الذين العرب المفكرين أوائل من فكان الفلسطيني، الشعب على مؤامرات من يحاك ما

 :الفترة تلك في نظمه ومن. 1936 ثورة سبقت التي واإلضرابات المظاهرات من العديد تنظيم في نضاليا  

 بالدم الدم يخلط حتى معا نقاتله الباغي الى مشينا

 المتحكم قبضة من وتخرجكم يميننا عنك تفك وحتى

 نّوم غير أهلنا عن اننا اال بالءكم نسينا الباغي يقل فال

 تحطم لم اذا كنا ال نير ويا دمت اذا دمنا ال ظلم فيا

 .تكلمي عصافير يا وظلي بنار جهادنا سطر التاريخ قلم ويا

 "الكوكاني ديوان" عن نقدا نقرا الكتاب، من الثاني القسم في

 .بكرية لرجاء" الرسالة امرأة" ورواية لندن، في المغترب حمد ابو لنبيل" العطيلي" لروايتين ونقدين الحق، عبد لشاهد

 .درويش محمود شعر في محاضرات ثالث نقرأ الثالث القسم في

 المسرحية للحياة كمتابع منازع بال مكانا   بذلك يتبوأ بولس حبيب الناقد ان القول يمكن وعمليا   مسرحية، متابعات الرابع القسم في

 للحياة هام رصد   وهو الماضية، السنوات خالل قدمت مسرحيات عن دارسة عشرة ثماني وهناك. إسرائيل داخل العربية

 .والفنية المسرحية

 وكتاب" متخيلة ايام: "سوميخ ساسون الدكتور األصل العراقي اليهودي للمحاضر كتابا   فيه تناول رابع قسم في كتابة وينهي

 ".العربي المهد" غنادري سميح

 طروحات من تحمله لما القريب، المستقبل في فيها أقوم ان آمل أخرى، مداخالت الى تحتاج فهي الكتاب أقسام أستعرض لن

 في أهمية من تحمله لما مبدعا ، وأديبا   مثقفا   نفسه يعد من لكل تصل ان ضرورة واألهم الحوار، تحتمل نقدية ورؤية فكرية

 .النقدية التجديدية رؤيتها
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 حبيب شفيق للشاعر السبعين جيل ديوان" شآبيب

 خاص اصدار - 2011 -شآبيب

 المتوسط الحجم من صفحة 100 - الناصرة الحكيم مطبعة 

  عنوان يحمل جديد بديوان حبيب شفيق الشاعر علينا يطل كثيرا، طال أنه يبدو انقطاع بعد

 ، أيضا النظم حسن ،انما فقط العتاقي في الدهن ليس ولعله( الحسن من يظهر ما أول)  بأنها" المنجد" يفسرها والتي" شآبيب"

 عن يقول. حسنا لحسنه يضيف واليوم . السبعين شاطئ على يرسو أن قبل شفيق شعر في ظهر" األدبي الحسن" أن نعتقد فنحن

 :سبعينيته

 مراكبي حطت السبعين شاطئ على

 مناكبي الزوايا بأعباء وناءت

 :مجلجل بصوت هويته يعلن ولكنه

 وأرضها وأهلي فلسطين أحب

 كتائبي تنادت ضر مسهم إذا

 ال ، فلسطين شعراء سائر مثل حبيب شفيق.  االنسان عمق من تصدر حين الكلمة بأس أشد وما ، كلماته الشاعر أن نعرف

 المعيب، الواقع من نقده يوفر ال هو فها. نوعه كان أي ، السياسي الصراع في الخوض وبدون ، موقف بدون العيش يستطيع

 :يقول

ْرشان لي وأصبح  عارنـا عار يا   ع 

ب طعام أمي بني وخير  النواع 

 :القصيدة نفس في القائل وهو يغضب ال وكيف

    أمة آمالُ  تغـذوهُ شاعـر أنا

 المواهـب ثـرُّ  والحرفُ  وآالُمها،

 .وألم بحزن متفائل ولكنه يؤلم، ما يرى فلسطيني، لشاعر إنساني بيان هي قصيدة، من أكثر أنها أقول وأكاد

 تتميز واضحا ، جهورا   صوتا   الفلسطيني، األدب خارطة على وضعته" شآبيب" مع شعريا   ديوانا   15 حبيب شفيق للشاعر

 يثبت هو فها. قطعناها الذي الصعبة بالطريق للتفكير محطة هو السبعين جيل أن أيضا لي ويبدو والتكثيف، بالوضوح قصائده

 :األخير الغالف على األساسية رؤيته

 ..السياسة هللا لعن

 ...السياسة وثعابين

 السياسة أساطين هللا ولعن

 وخساسة لؤما ينضح وجههم

 شعارات الدينا مألوا

 وحماسة.. صراخا
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 ال تبقى ما ان نختلف ال ولكننا ، التقييم في نختلف قد هنا. السبعة العقود تجربة خيرة ولكنها سياسي ببيان أشبه مباشر، كالم حقا  

 .نستحقه الذي للمستوى يرقى

 :غزال   يكتب حين حتى يجلجل يكاد حبيب لشفيق الوطني الصوت

يك   أْحزانُ  ـين   أوطاني أحزان أ مْ  ع 

ْجد   ُبركان تنه ل    ُبركان فوق   و 

 (وأحزان أحزان قصيدة من)

 :ساخر سوداوي بألم يعلنها" دولتان لي أصبحت: " المرة بالسخرية تشع التي قصيدته وفي

 !! الدنيا أيتها اسـمعي

 … البيان أهازيج

 .. دولتان لي أصبحت

 : دولة

 البحر   رمل تأكل

هـان تالفيف في تحيا   الرِّ

 ..والنور..  الماء عنها غاب

 .المكان وأفراح

 أخرى ودولة

  لح ْضن   ح ْضن من القفز تجيد

  بهلوان كفـ ي فوق

 :يستيقظ الضمير لعل الضياع شفا على لحلم رثاء تكون تكاد القصيدة

 قارون أموال هاكمو

  ت برا القـدس   تراب وأعطونا

 .. ْوأمان ..   وسالما

   نهرا ارجعي!  سواقينا يا

 .. واحدا   وقلبا

 … ول سان..  د ماء…  روحا

 حكمة، يزداد نراه بل بالكلمة، الشاعر إيمان تضعف ال السنوات ولكن السبعين، جيل ديوان شآبيب، ديون عن سريعة لمحة هذه

 .األخير الغالف على الفكري بالموقف أشبه ويجعلها السياسة، يلعن لعنه، قصيدة في فنجده قلقه، يزداد نفسه الوقت وفي

 إصداراته وصلت الديوان هذا مع 1941 عام ولد. األرض يوم مثلث قرى إحدى حنا، دير قرية من حبيب شفيق -نبذه -

ً   وكتابا   شعريا ديوانا عشر خمسة إلى  مساندة بتهمة وحكم وأعتقل" اآلتي إلى العودة" ديوانه صودر 1990 عام واحدا، فكريا 

 !! إرهابية منظمة
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 للشعراء البقيعة واحة من بالمحكي شعر

 

 

 (بالمحكي شعر) بالريح العرس طار: الكتاب

 الشعراء قرية بأنها اشتهرت التي الجليلية من قرية البقيعة – عبده جمال: شعر

 2013 - حيفا – للنشر الراية دار: اصدار

 

 أمسكتني المغلف، أفتح ان قبل لوهلة، البقيعة، في محاماة مكتب من ارسل الحجم متوسط مغلف   اسبوع قبل بالبريد وصلني

 البقيعة؟ قرية من ضدي يدعي من الحيرة،

 الشاعر مثل األوان، قبل رحلوا بعضهم الشعراء، بواحة وصفها يمكن التي البقيعة، الشعراء قرية من عديدين ادباء عرفت

 شعراء جانب الى. والفكر الصحافة عالم في ورفيقي استاذي جبران، سالم والشاعر المفكر الكاتب، صباغ، سميح المبدع

 محامين؟ مكتب يحوج مما حدودي تجاوزت فهل. مهنا حسين الرائع الشاعر منهم وابداعهم، اعمارهم هللا اطال آخرين مبدعين

 يعمل مسبقا، له اقرأ لم لشاعر المحكية باللغة شعر ديوان عن عبارة الحجم، صغير كتيبا وجدت حيث المغلف لمحتوى فوجئت

 كل يصيب فيروس السياسي، بالمجال ناشط( شعرا للمحكمة دعاويه يقدم ربما) المحكي والشعر الفصيح الشعر ويكتب بالمحاماة

 حسابها في يكن لم لسلطة والتحدي والصمود بالنضال مجبولة أفواهنا تدخل خبز ولقمة كيف وطني، في أصيل عربي مواطن

 من جبلنا لكننا العربية، شعوبنا مع الثقافة رابط وعلى القومي انتمائنا على العربي، لساننا على نحافظ وأن وطننا في نبقى ان

 عامر ابن مرج وتراب العليل الكرمل بهواء عودها وصلب الجرمق قمة وتسلقت الجليل بزهور ُعطرت فلسطينية مميزة، طينة

 األسماء شوهت) غريبة بأسماء بالدنا تشوهت ومهما للمتاعب مصدرا وليست لألدب موطنا البقيعة ألن بالراحة شعرت 

/ المشوه طفلها/ األم تحب كما: "قال يوم الوطنية عقيدتنا عن جبران سالم شاعرنا عبر يتغير، ال ألرضنا حبنا ان اال( والتاريخ

 األرض هذه على: "ايضا وقال" بقيعة بالدي في قرية وكل قريتي البقيعة: "مهنا حسين شاعرنا وقال". بالدي حبيبتي/ أحبها

 ".أجدادنا مجد مهل على ونرعى/  الغزاة يحب ال كما/  نبني

 .العامي الشعر تعبير يستعمل البعض الدارجة، أو العامية باللهجة المنظوم الشعر يعني المحكي الشعر التعبير

 مالمح عن األصل طبق صورة هو العامية واللهجة المحكي الشعر أن: المحكي الشعر وصفت خداج رحاب السورية الشاعرة

 عن يستغني أن كان ألي يمكن ال وانه الجميل الشعري اللون هذا عن االستغناء او وجهه، مالمح يلغي أن ألحد يمكن وال بلد أي

 طبق صورة بمثابة يعتبر لذا وبلداننا قرانا من الكثير في يسود الذي المحكي، الشعر منها ينطلق والتي والمحكية العامية اللهجة

 مالمحه؟ عن يستغني أن أحد يستطيع فهل البلد هذا مالمح عن األصل

 في يحتل والزجل المحكي الشعبي، الشعر ان أالحظ اني اال المطلوب، بالمستوى ليس األدبي اللون هذا على اطالعي ان رغم

 الشعر من األخرى األدب أصناف ضاهت وشعبية، مرموقة مكانة وفلسطين، لبنان سوريا تشمل التي التاريخية، الشام بالد

 .النثري واألدب الفصيح

 أخرى، منطقة في غيرها هي محددة، جغرافية منطقة في المحكية للهجة محليا ادبا يظل األدب، هذا او الشعر، هذا ان صحيح

 تستعيد ان وأمل وتنويريا ثقافيا العربي العالم مركز تاريخيا مصر شكلت إذ المصرية، المحكية اللهجة فهم من قريبون نحن ربما

 في المحكية اللهجات نفهم وال العراق في المحكية اللهجة فهم مثال نستصعب. للتنوير المعادية الردة من أوال بالتحرر دورها

 .العربي المغرب او والخليج السعودية
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 الشعر من انتشارا أكثر وهو الخاصة قوانينه له لكن المحكي، بالشعر مجازا وصفه يمكن أيضا وهو اللبناني الزجل يكون ربما

( غناء يلقى) للغناء قابال شعرا وكونه خاصة للبنان مميزة ثقافية هوية الى وتحوله وتميزه الشعر هذا خصوصية بحكم المحكي،

 .حفظه يسهل مما

 

 

 الشعر باستطاعة فهل الثقافية، الحواجز فيه تزول عصر في اليوم اننا الواضح من المحكي؟ الشعر على العولمة تأثير هو ما

 محليته؟ يتجاوز ان المحكي

 يتجاوز بأن الجديد الجيل شعراء لدى الرغبة ربما طويلة، فترة منذ تراودني ألفكار طرحا اال ليست الطويلة المقدمة هذه طبعا

 الفصيح الشعر عنها يعجز تعبيرية قدرات من يحمله وما المحكي الشعر عن يبعدهم األوسع، العربي الفضاء الى محليته شعرهم

 .احيانا

 بعضها المواضيع، من ضيقة بوتقة داخل والدوران المباشر، للخطاب قريبا كان( الشعبي)  المحكي شعرنا من قرأت ما أكثر

 في حدثت التي االنطالقة عن بعيدا المحكي الشعر بقي لذلك الوطن، وحب الطبيعة جمال عن وبعضها واللوعة العشق عن

 !!الفلسطيني رابطه من يخرج ان دون العالمية الى وصل الذي الفصيح، شعرنا

 اختياره وحسن الشعرية الصور وجمالية المعاني برقة عيلوطي سيمون والصديق الشاعر انتباهي لفت األخيرة السنوات في

 تقييما قرات حين كانت المفاجأة الشعري، بالصراخ مليء عصر في لكننا االنتباه، تستحق مميزة انطالقة لديه رأيت للمضامين،

 القصيدة يخص فيما كفريدة:" عيلوطي سيمون عن كتب حين( فرنسا في مقيم) القاسم أفنان. د الفلسطيني والمفكر األديب من

 ارتقى المقاومة، شاعر كنية من حمته التي العامية اللهجة بسبب وبالضبط عيلوطي، لسيمون العامية القصيدة نذكر الفلسطينية

 الشعر كل على جديدة قيمة لديه المتواصل فأضفى األندلس، منذ الزجل يدعى ما لحسابه وجّير عال، دراميّ  مستوى إلى شعره

 ".العامي

 الشاعر ديوان من أيضا لي تبين ما وهذا الفصيح، الشعر يفتقدها مميزات تملك المحكي الشعر قصيدة ان القول يمكن اذن

 الشاعر أو الشاعر، للمحامي اتضح اذا قضائية، لدعوى هذه مقالتي بسبب أتعرض ال ان وارجو عبده، جمال( المحامي)

 .قصائده لبعض سلبيا نقدا او المحكي الشعري اإلبداع في حقه على تعديت أني المحامي

 حقا ألنه ثانيا الجنائية، للمقاضاة أتعرض ال ان منطلق من اوال عبده، جمال بديوان إعجابي عن لإلعالن مضطر انا لذلك

 الى بحاجة نحن كم الجحيم، الى المحاماة ولتذهب الشعرية صورة وسحر اللغوية تركيباته بجمالية المحكي، بشعره أمتعني

 .عبده جمال بمستوى شعراء

 بالغيم السما خدّ  موشحة يا

 قلبي عطشان

يّ   ْخط 

 الشمس بعين طّول

 فيّ  كفوفك رّدي

 مرات سبع استسقي صليت

 بالجرة ورقصت

 وجهك طل ال

 الشتا نزل وال

 مصفره الورد خدود وبعدا

 بهالغيم متأمل وبعدني
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 صيف يا دخلك

ر لينا الجّيي تأخِّ  شويّ  ع 

  وفنية اللغة، شفافية عن كامل تعبير حقا هي. األخير الغالف على سجلها عندما للديوان هوية جعلها" استسقاء" قصيدة هذه

 

 

 .المتلقي مع وانسجامها العبارة ورقة الشعرية، الصور تشكيل

 بالتأكيد ،"جدولتين" صاحبة ضد دعوى في انه تخيلت الشاعر، على أشفق ولم المحامي على اشفقت جدولتين، قصيدة في

 :عمدا القضية سيخسر

ّيني قْبالي لما  ْتب 

 شيطني بابتسامة

 وبالجّدولتين

 بتمّنى قديش

 ملون مشبك قلبي يصير

 لشعراتك

 وكفوفي

 ..بكلتين

 وبينك وبيني الشعرية قريحتك من حذر على فكن الجنسية، بالمضايقة عبده جمال المحامي األستاذ حضرة يا أيضا سُتت هم ربما

 .الجمال بهذا كان اذا تشاء ما قل

 :نقرأ" ندى" قصيدة في

 فكرك الندى بتشوفي ليش

 الوردات مخدة فوق صبح كل

 القمر دموع هذي

 قهر يبكي بالليل

 أخذتي عرشو تا كيف

 الحلوات يشبهوا فيكي وصاورا

 اذا لغتنا ساحرة هي كم األحاسيس، أجمل نفسي في مثيرا الشعرية، صوره لصميم يدخلني ان استطاع شاعر امام انني اعترف

 .فنان ايدي شكلتها

 بما تذكرني القصائد هذه عدوان، والخطابة الشعر قوية، خطابيتها كانت. ورقته الغزل جمالية الى تصل لم الوطنية قصائده

 اليوم هاما، ثقافيا وزنا اسرائيل داخل الفلسطيني أدبنا في المهرجاني للشعر كان تاريخية فترة في المهرجاني، بالشعر يعرف

 .دوره تالشي

 يتفوق الفن هذا يتقن لمن اللغوية، الصور وصياغة اللغة على األولية موادهم تقتصر الذين الشعراء للتشكيليين ينضم عبده جمال

  الخصبة والروح الشعرية الصور عبر للقارئ األحاسيس بنقل انما فقط الصور بنقل ليس الرقمية، الكاميرات أفضل على
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 .شعرنا صحراء قيظ من العطشى القارئ نفس الى المثلجة المياه مثل تتسرب التي الصياغة وجماليات بالكلمات

 سحرت التي المرأة عن أعددتها إن وستربح بالتأكيد، ستخسرها المحكي بالشعر دعوى أعددت إن المحامي، الشاعر عزيزي

 تخفي، مما أكثر سحرها من وتكشف اليوم والتفتا الحرير تلبس صارت حتى أطاللها على يبكون وقفوا منذ العرب شعراء

 !!وشعره ألدبه وأخيرا اوال أخلص الذي المحامي نجاح يكون ترى يا أين شاعرا، ثقافتنا وتربح الشعراء، بين مكانة انت ستربح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 



 

 دانيال ديوان شعر للبنى" خطى"

 

 المتوسط الحجم من صفحة 94 شعر ديوان -" خطى"

 (2012) هللا رام - الماجد دار -دانيال فريد لبني: شعر

 

 .والتحفظ االنتباه تثير اسرائيل داخل الفلسطينية العربية الثقافة في الشعرية الكتابة انتشار ظاهرة

 له تكون وقد أفهمه، ال لسبب. مقبولة بدايات بدأوا الشباب الشعراء من العديد ان الحظت. التفاؤل على تبعث ال العامة المالحظة

 خبرة يزداد األديب ان والتوقع المنطق. البدايات عن تراجعا   األغلب على نالحظ طبعا ، وثقافية واجتماعية نفسية تفسيرات

 .بنفسه أعماله نقد على قدرته وتنمو الصياغية قدراته تتعمق الحياتية، تجربته تتنوع والفكري، الثقافي عالمه يتسع وممارسة،

 .جدا واسعة كونها رغم الظاهرة هذه أعّمم ال

.. أخرى أدبية ألوانا   وليس تحديدا   الشعر اختاروا انهم الغريب الشباب، لألدباء األولى األعمال تناول في أتردد بدأت هنا من

 .مخطئا   أكون ان وآمل ناشئين قصة كّتاب أعرف ال اليوم حتى. مثال   القصيرة القصة

 الشباب الختيار بقوة جاذبا   عامال   بصفته العربية، الشعرية الصدارة واحتالله المقاوم الفلسطيني شعرنا أنجزه ما تجاهل يمكن ال

 .نفسه اإلبداع وليس الهدف أصبح شاعر لقب ان والمهم بالخير، يبشرون بعضهم إطالقا ، موهبة بال بعضهم الشعرية، للكتابة

 تبين" )خطى" األول الشعري ديوانها دانيال، فريد لبنى الشابة الشاعرة الناصرة، مدينتي ابنة أهدتني حين راودتني األفكار هذه

 ومواقع صحف في القصائد من العديد لها قرأت قد وكنت أيضا، اجتماعية عاملة وهي( الثاني ديوانها انه المقال نشر قبل لي

 .محلية

 التناول في النقدية حركتنا لقصور يغضبوا ان الشباب األدباء حق من. خاص واستقبال خاصة حماسة اإلبداعية األعمال لباكورة

 هذا هل. وانبهاره إعجابه لتسجيل الناقد جهد بتكريس أكثر يتميز بالنقد األدبية اإلبداعات تناول ان أكثر المؤسف. ألعمالهم الجاد

 اإلبداعية؟ األديب مسيرة يدعم التصفيق ان خاطئ بظن   ناقد يزرعها بأوهام للقّمة يصلوا ان المبدعون؟ ينتظره ما حقا  

ا لست  ال الذي النص. مضمونها في وفكرية أساسا   انطباعية كتابتي. ثقافية مراجعات كتاباتي لتسمية وأميل معالجاتي في ناقد 

 .الكالم بنحت النص صاحب تفنن مهما وديباجاته صياغاته تثيرني ال معينة جمالية رؤية أو ما فكرة لي يمّرر

 لكن اإلشادة، ضد لست. لألسف نقدنا معظم يطرحه ما هو النقد، موضوع للنصوص الكامل اإلبداع صفة. كامل إبداع يوجد ال

 .البسيط الثقافي للمنطق تجاوز هو مطلقة صفة جعلها

 مدى عن النظر بغض. نصوصها في الجاد والجهد أوال ، البدايات منطلق من هو بحماس للديوان واستقبالنا دانيال لبنى" خطى"

 مقومات تملك لبنى ان أرى الشخصي، االنطباع يعتمد وككاتب. عديدة بعوامل مشروطة هنا وقراءتي. الشعري للفضاء اقتحامها

" خطى" ب تبدأ ميل ألف لمسيرة األولى اللبنات تضع ديوانها في. الشعرية مسيرتها استمرار في أهميته له وخياال   وأدوات

 .أولى

 أبحث. ولغوية جمالية فنية، انسانية، اجتماعية، فكرية، ثقافية، رؤية عن أبحث. المقرر األمر النص صياغة بمجرد أرى ال انا

 أبحث. أيضا الواعي العقل انما فقط، الصماء المشاعر ليس تخاطب قصيدة في صقله ومعرفة الشعر لمفهوم فلسفية رؤية عن

 .جمالياته من الكثير الشعري العمل يفقد بغيابها التي الشعرية، الصور عن

 وليس الشعر لماذا. بداياتنا في بقوة يتجلى هذا. الذات عن تعبيريا   اختيارا   جاء الشعر او النثر اختيارنا. وشعراء كّتابا   نولد لم

 للشعر الحب فرويدية، لتفسيرات ذهب األدباء أحد. الدوافع تحليل اجتهادات كل رغم عليه، اإلجابة السهل من ليس سؤال النثر؟

 شكل العربي الشعري التراث ان شك ال. السريعة المتعة يتجاوز ال ولكنه. ممتعا   تفسيره كان ،(؟؟)المهد من العربي مع يولد

 أيامهم، سجل. العرب لسان الشعر كان. له منافس ال الشعر في العرب إبداع. عصورها جميع في العربية الثقافة جوهر

 . نفسه الوقت في ذاتيتهم عن وتعبيرا   حروبهم مغامراتهم،
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 .واحد بخيار يكتفي ال البعض. األبحاث او العلوم يختار البعض. النحت أو الموسيقى التمثيل، الرسم الفن، يختار البعض

 مسيرة في منها فكاك ال تعبيرية قيمة مشكال   الشخصي للوعي يتسّرب الذي الطبيعي الخيار هو ما للّون؟ الخيار هل: السؤال

 المبدع؟ حياة

 ان وقبل وعيهم تفتح بداية مع الشعر كتابة بدأوا القاسم وسميح جبران وسالم درويش محمود المقاومة شعراء ان بالصدفة هل

 بإبداعات التأثر من وحالة األماني، عن األحالم، عن الذات، عن للتعبير حالة هذه أليست شاعرا ؟ اإلنسان يكون ان معنى يعوا

 المقاومة لشعراء االنساني الوعي اتساع من هامه ظاهرة أمام هنا نحن الوقت؟ بنفس الحديث العصر ومن التراث من شعراء

 وعيه مضمون شكلت مأساوية أحداثا   عاش جيل انه القول ويمكن. الجمالي الوعي جانب الى والجماعي الفردي الطليعيين،

 .العامة ورؤيته وشخصيته

 شابة شاعرة امام نقف نحن أوال ،: أساسين أمرين ألقول المداخلة لهذه دفعني" خطى" ديوان ان اعترف مداخلتي، في أطلت ربما

 من باإلنسان يحيط ما كل عمليا. االتساع بالغة مواضيع يشمل ديوانها. محيطها مع التعامل في وأدواتها أسلوبها الشعر يشكل

 ال حين تبكي وقته، للفرح يكون حين تفرح. شعرا   عنه وتعبر بواقعها تندمج واقعها، عن بانقطاع تعيش ال لبنى. وأفكار مواضيع

 اختيارها جادة، شاعرة انها تثبت. عنها تعبيرا   للغناء بديل ال حالة عن تعبيرا   الغناء يكون حين تغني البكاء، من مفر يكون

 .طارئا   فعال   ليس الشعر

 متاهة هذه الطويلة، المعلقات هو الشعر ان المبتدئين بعض على يسيطر بظن قصيدتها، في تسترسل ال انها انتباهي لفتت ثانيا ،

 .الخطورة بالغة

 من ينقذها القصيرة، التقاسيم في أسلوبها. الفكرة عن يبعده وال القارئ يرهق ال كامل تعبير هي لبنى تقدمها التي التقاسيم

 لو حتى شعريا ، معها ليتواصل القارئ انتباه على تحافظ. الشباب ابداعات من الكثير في نلحظها التي اآلفة والترهل، االسترسال

 اكتماال   أكثر شعرية أعمال لرؤية ونطمع بترحيب، نستقبلها اولى تجربة هذه بالطبع. ضعيفة الشعرية الصور بعض كانت

 .الشعرية الصورة بناء في خاصة

 :تقول ابتهال قصيدة في

 وطني يا

 بمقدرتي كان لو

 السور لهدمت

 البور األرض وعمرت

 على تحافظ انها نالحظ اننا اال المباشرة، من بداياتهم في يتخلصوا لم المبتدئين وجميع قصائدها، معظم تميز المباشرة ان رغم

 .الشعري الحلم

 وما. شعبنا نكبة منذ الفلسطيني لشعرنا ميزة وهي عديدة جوانب من معها تتعامل التي المواضيع احد ديوانها في تشكل األرض

 .األولى الفلسطيني المصير مشكلة تشكل زالت

 :انسان كل قلب شغاف تمسّ  وتعابير حس   من تحمله بما ،"أّماه" قصيدة أعجبتني

 الندى ولملمت الورد أيقظت كلما أراك

 :تقول ان الى

 ملونا   فجرا   أهديك ان اريد

 ..ورمشي مهجتي أمواج على يمشي

 كالشحرور تغني طفلة أعيديني أماه

 ..دارنا حاكورة في
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 بالوطن؟ الفلسطيني يتغّزل ال ان يمكن وهل

 بالدي احبك زلت ال

 الشادي الطير من أحلى يا

 الدامي القتل

 يضنيني

 فؤادي أشرعة يشرع

 وينادي يبكي لطفل

 !أمي

 تضعف المباشرة .النكبة بعد سنوات في شعرنا في كبيرا   دورا   المباشرة لعبت. شديد بحذر المباشرة عن لبنى تبتعد ان بد ال

 .الشعري الحلم

 تعمق انها بظن البعض اليها يلجأ تعقيدات بال سلسة بلغة تتميز الشعرية، واللغة الشعر أدوات تملك أساسيا ، أمرا   تثبت لبنى

 احداث في عليه تعتمد ان يمكن متنورا   فكرا   وتملك واضحا ، سياسيا   وعيا   تملك معانيها، في رقيقة لبنى. شعرهم مضامين

 .مسيرتها في شعرية انطالقة

 .دائما   جديدك ننتظر
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 حقي عبده المغربي للقاص القصصي العالم على إطاللة

  

 

 حقي عبده المغربي للقاص الكترونية قصصية مجموعة -" ماماغوال"

 "..ميعاد الف من خير صدفة رب"

 او به، معرفة سابق لي تكن ولم العربية، النخب دور حول ملفّ  في للمشاركة حقي عبده المغربي القاص من رسالة تلقيت

 مجلة الى والتعرف اديب، الى بالتعرف اوال مرتين، ففوجئت" المغاربية االنترنت كتاب اتحاد مجلة" يحررها التي بالمجلة

 تبادل بعد. العربي المشرق أدب مع عالقتنا مستوى نفس على ليست به عالقتنا لألسف الذي المغاربي، الثقافي الواقع تعكس

 .المجلة له اصدرتها الكترونية قصصية بمجموعة حقي عبده عّرفني العادية اإلنترنيتية األحاديث بعض

 الشخصيات فيه تغيب القصصي، السرد في جديد أسلوب أمام نفسي وجدت اني اهمها عديدة، ألسباب مرتين المجموعة قرأت

 في البطل هي اللغة ان القول يصح ربما دراميا، دورا تلعب اللغة األفكار، فيه تتصارع المكان، مع تتداخل الملموسة، او

 ".غوال ماما" القصصية للمجموعة السردي األسلوب

 هو هنا لمسته ما. النقدية وليس الثقافية بالكتابة كتابتي لوصفت خيرت ولو ذوقي ناقد انا األكاديمية، النقدية بالمفاهيم ناقدا لست

 في حداثي بأسلوب يوصلها ان يحاول رسالة وبين جهة، من للكاتب الذاتية والرؤية االنطباعات األحاسيس، بين السردي الترابط

 او. السردي المونولوج ليتابع الخيال، ممتد ،الثقافة واسع قارئ الى يحاج السردي اللون هذا ان اعتقد لكني القارئ الى الصياغة

 الكتابة في اعتدنا كما المجسمة الشخصيات منه تغيب سردي مونولوج حقا هو عديدة، حركات فيها تداخلت التي اللغوية اللعبة

 المكان مرة يتغير، الثاني البطل اللغة؟ مفكك نص ألي قيمة من وهل اوال، اللغة هي لمست كما البطل.. التقليدية القصصية

 او تفسير عن تبحث التي الفكرة مرة األسطورة، مرة الحسية، الرؤية مرة آخر، كاتب لدى مثلها اجد لم بخلطة بالزمان المتداخل

 .السرد معظم في الشكلي الشخص غياب رغم االنسان، من مجردة نصوصا ليست لكنها... حياتية رؤية تسجل

 او فكرية رؤية داخل والزمان المكان يضبط وحيد، العب الكاتب. تجسيدي وليس فكري بإطار تنعكس االنسانية المالمح ان

 لعبدة المتدفقة اللغة لكن الشيء بعض صعبة القراءة يجعل مما القصصية، نصوصنا في بعد نعتادها لم حداثة هي ربما فلسفية،

 يعامل به كأني بيديه، القصصية اللعبة خيوط كل ُيبقي ان الكاتب على تسهل المجموعة، نصوص في الحقيقي البطل حقي،

... الرؤية على الدرب ضاق: "قصة اول مطلع اقرأوا. األفكار عليه يملي الحركات، عليه يملي الدمى، مسرح في كما القارئ

 من يدري احد فال.. فيهم طعن او السن في طعنوا وهم.. فيه طعن الزمن.. الحيطان على تجاعيده وغارت شاخ الدرب حتى

 بفكرة، ربما بزمن ربما بشخص مجسدا ليس البطل. المجموعة لقصص السردية الرؤية يفسر المقطع هذا.." اآلخر في طعن

 غياب عن نقدا أيضا، اجتماعيا نقدا هنا المس لكني السن، في الطاعنون هم الذهن في يرتسم ما ان صحيح. تاريخي بتفاعل ربما

 "...السن في طعنوا وهم فيه طعن الزمن" و" الرؤية عن الدرب ضاق". "يشاء كما منا كل وليفهما.. التطوير حركة

 كتابه هي. للعجز المستسلم االنسان وال المتهالك الدرب ال.. يتغير شيء ال العربي؟ العالم في االجتماعية لحالتنا وصف هذا هل

 كاتبا ليس ولكنه. الزمان وعلى المكان على علينا، الحياة تمليه ما لمشاهدات ومسجال مراقبا الكاتب فيها يجلس برحلة أشبه

 الفكري السردي النص اما ليومين ليوم تعيش قد المباشرة المباشرة، عن يبتعد بأسلوب( نقده او) رأيه يقول انما حياديا،

 ...ضيقا يزداد الدرب دام ما فيعيش القصصي

 اسطوري؟ وحش ام بشرية، شخصية هي هل اسطورية، شخصية يصور اسمها، المجموعة تحمل التي غوال ماما قصة في

 لواقع او لألسطورة ضحية نبقى تفكير بدون حقيقة، ال تفكير بدون. يفكر ان القارئ يحث آخر بمعنى.. يستنتج ان للقارئ يترك

. النص من نستنتج ان يفترض كما آدمي وحش لكنها مثير، سرد نهاية في يقول كما مثلنا بشر كانيبالية، شخصية مع مرعب

 .نائم نصف قارئ وليس مفكر قارئ الى يحتاج القصصي الفن ان هنا يثبت حقي عبده.. آسرة قصة غوال ماما

 القصصي اللون هذا مثل عن فيه قلت" فكرية كمادة القصة" عنوان تحت فترة قبل نشرته مقال الى أعادتني القصص هذه

 ثقافي بمستوى قارئا   جديد، نوع من قارئا   تخاطب نصوص انها للقصة، كجوهر فلسفية، رؤية او فلسفية فكرة بطرح المتمثل

 الذي السؤال ان وقلت فكريا ، موضوعا  ... ما حد الى يقرأ، كما يقظ بذهن القصة يقرأ األقل، على المتوسط فوق ما ومعرفي

  ان بعد نفسه فرض السؤال نفس جديد؟ مستوى الى به يرقى ام القصّ  فن ذلك يختزل هل: اليوم حتى كاملة إجابة بدون يشغلني
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 !!  غوال ماما مجموعة قرأت

 جاهزا ليس القارئ ان اعرف سردية، بمغامرة هنا يقوم حقي عبده ان أقوله ان استطيع ما. قاطعة إجابة إعطاء السهل من ليس

 تشكل أقلية، هم لألسف قراء هناك الوقت بنفس تجربتي، من أعيشه، الذي الثقافي الواقع من استنتاجي األقل على هذا لهان

 .تقليدي قصصي سرد مجرد من متعة أكثر وهي فكريا، عالما لهم بالنسبة القصة

 

 :مالحظة

 ايضا الحظت ولكني... الرؤية عن تضيق التي الدرب مثل.. امامي مغلقة وظلّت علي استعصت النصوص بعض ان اعترف

 الكبير السوفييتي للمربي ،"تربوية قصيدة" كتاب الى قصصه بإحدى أشار حين حقي عبده عالم تمأل التي التربوية الرسالة

 عشرات وأجبرت... السنين عبر عديدة مرات الكتاب قراءة وأعدت عقود خمسة او اربعة قبل قراتها والتي ماكارنكو انطوان

 والتجربة الكتاب فسحرهم( أذكر كما أجزاء بثالثة صدر) الكتاب قراءة على والتعليم والتربية السياسة في الناشطين الزمالء

 ...لمؤلفه التربوية

 .الحياة مجاالت جميع في... ماكارنكو أمثال مئات الى مجتمعنا يحتاج كم عزيزي اجل
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 طفولتنا أليام حنيننا تثير لبس نائلة

 

 (الشعبي التراث بطعم لألطفال أغنيات)قريمشه يا قريمشه: الكتاب

 كاحلي سسيل: رسومات شقارة، ابو نبيلة: تلحين لبس، عزام نائلة: تاليف

 

 إذا إال منها لي فكاك   ال ان أيقنتُ  آسرة، بنوسطالجيا وأغرقتني طفولتي، أيام الى أعادتني عديدة بمؤلفات لبس عزام نائلة فاجأتني

 غاصت إذ والمعتقدات، الحكايات األمثال، األمومة،  الناشئة، األجيال األطفال، بها خّصت التي مؤلفاتها عن انطباعاتي سجلت

 أطلقت الذي لألطفال الغنائي التراث  عن كتابها واهتمامي نظري شد ما اول. وأشكاله تنوعاته بمختلف الشعبي، بتراثنا عميقا

 في نائلة تقتبس".  قريمشه يا قريمشه: "أغنية.. أترابه مع يرددها ولم طفال اإلنسان يكون ان المستحيل من ألغنية تسمية   عليه

دة ولحنا، كلمة األصيلة، التراثية األجواء على محاف ظة   التراث، بنكهة لألطفال أغاني   وتؤلف التراث من أغنيات كتابها  مجدِّ

رة  . األغنيات لحنت التي شقارة، أبو عزام نبيلة شقيقتها مع بالتعاون وألحانا   كلمات   ومبتك 

 .شقارة أبو نبيلة وشقيقتها لبس نائلة منها جاءت التي الخلفية لتوضيح الموضوع عن الخروج من لي بد ال

كر طّيب بذاكرتي استعيد هنا  دخلتُ  كلما وكنتُ  ،"نبيل فوتو" باسم للتصوير ستوديو كصاحب اشتهر الذي عزام سليم األب الذِّ

 العائلة وكانت لهم، وفّرها التي الموسيقية اآلالت مختلف على العزف يتعلمون الذين أبنائه عن كبيرة بحماسة يحّدثني األستوديو

 العرب المواطنين أوائل من عزام سليم المرحوم يكون وقد.. العود على يعزف كان األب ان وأذكر كاملة، موسيقية بفرقة أشبه

 .أبنائه ثقافة من يتجزأ ال جزءا   الموسيقى تصبح ان سبيل في والنشاط والجهد األموال من الكثير وظفوا الذين

 ميستو لفرقة وقيادته موسيقاه اكتسبت المتحدة، الواليات في يقيم معروف، موسيقار هو عزام نبيل الدكتور ابنه ان اليوم النتيجة

(MESTO )بدراسة... أخطئ لم إذا الدكتوراة، على حصل وقيادة، وتوزيعا تأليفا الشرقية، الموسيقى في وبارزة متقدمة مكانة 

 .الوهاب عبد محمد الموسيقار عن هامة

 وفنية جمالية تنشأة أبنائه بتنشئة يطمح مجتمع لكل جدا الهامة المجاالت من تربوي فني بمجال تبدعان ونبيلة نائلة شقيقتاه هما ها

 لألطفال الغناء يخصّ  ما بكل الفلسطيني،( الشعبي التراث) الفولكلور على الحفاظ واألهم والنجاح، اإلبداع من عوالم أمامهم تفتح

 .الغنائي اللون هذا في الثاني العملة وجه هي األمومة وطبعا

 قريمشه" أغنية طفولتي، ذكريات الى أعادتني الشعبي، تراثنا من ألغنية عنوانا   يحمل نائلة الفنانة به فاجأتني الذي األول الكتاب

 :كلماتها تقول تجمعنا، التي المناسبات ومختلف ألعابنا في نغنيها كنا التي" قريمشه يا

 

ه ْيْمش  ه يا  قْر  ْيْمش  ــــة يــــا    قْر  ْيْمــشــ ه  حبـِـّ  قْر 

متي  بعثتنـــي ـلــِـّ   البصل كوز اشتري     معــ 

ـت       واْنكسرْ  منــّي وقـــع ـلـْـفــ   مـْـعــ لــّــمـتــــي حـ 

لـّـقـْنـي  فلوس مالن والّشجر     بالّشجرْ  لتـْــعــ 

  عــروس يا إيــدك صّبــــــــــي

ـق امّ  يا لـــ   والّدبــــــــــــوس  الْح 

 الكتاب، أغنيات بصوتها عليه سجلت كاسيت شريط   أضافت المؤلفة ان والتربوي، اإلبداعي الفني الجهد هذا في الرائع الشيء

 .اللحن الى أيضا ويستمع الطفل ليقرأ

  لشعبنا، والثقافية الفنية الجماعية الذاكرة جمع جدا، وعظيمة جدا، كبيرة مهمة عاتقها على أخذت لبس نائلة ان إضافته أود ما
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 المشهورة واألغاني األفراح بمناسبات النسائية الفولكلورية األغاني جانب الى األطفال، تخصّ  التي األغاني ذلك مقدمة وفي

 والحكايات المعتقدات واألمثال، والطفولة، األمومة أغاني جانب الى الناصرة، مدينة تراث من أغان   وهي نصراويات، باسم

 المهّمة هذه ان اعرف ألني متخّصصة مؤسسات بها تقوم ان آمل كنت مهمة وهي الجماعية ذاكرتنا وتوثيق تسجيل أي.. الشعبية

 تثبت هي وها للمستحيل، تحد   انه عنه يقال ما أقل ونشاط بعمل وتقوم الصعاب اخترقت لبس نائلة لكن جدا، وصعبة جدا مكلفة

 .والفن للتراث والعشق اإلرادة أمام مستحيل شيء   ال ان المنشورة كتبها في

 كنز على يدها وضعت لبس نائلة أجل. الرائعة أعمالها مختلف لتناول مقدمة هذا، مقالي واعتبر األخرى، كتبها الى عودة لي

 مجرد ولسنا وانساني راق فن تراث، جذور، تاريخ، له شعب نحن: للجميع ولتقول.. وأحفادنا وألبنائنا لنا لتحفظه كبير، تراثي

 .تصورنا ان العنصرية الدعاية تحاول كما جذور بال طوائف

 ..لثقافتنا ثروة انت لبس نائلة
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 كاتس ليورام …األمل حقائب

 

 الرواية مستوى إلى يرقى ال دعائي صهيوني نص

 (صغير حجم صفحة 160) األمل حقائب: الكتاب

 تامر أبو نادر: للعربية ترجمه - كاتس يورام: المؤلف

 قرع كفر -الهدى دار: إصدار

 

 -1982 لبنان احتالل جيش في إسرائيلي ضابط – كاتبه يستعرض التسجيلية، الكتابة إلى اقرب سردي نص …األمل حقائب

 التاجر حياة في صعبا جانبا يتبين العالقة وخالل إسرائيل، من بضائعه استيراد إلى اضطر لبناني تاجر مع تطورت له عالقة

 أقام الذي اإلسرائيلي لالحتالل ”الحميدة األخالقيات“ كاتس يستعرض المقدمة في. طفل إنجاب عن عجزهما: وزوجته اللبناني

 لمساعدة الوحدة“ إقامة لهدف كان المسفوك اللبنانيين ودم اإلسرائيلي االحتالل أن يبدو حتى ”لبنان لسكان المساعدة تقديم وحدة“

 يختاروها، لم حرب من اللبنانيين حياة لتسهيل اإلسرائيلي االحتالل جيش بها قام التي الجهود كاتس ويستعرض! ؟“ لبنان سكان

 والتملك العمل حق ومن لجأوا حيث الجنسية ومن الوطن من المحرومين المخيمات في الفلسطينيين على بمسؤوليتها يلقون وهم

 مجرى يعيق لبنان في الذل لحياة ورفضهم إرهابا، يصبح وطنهم إلى بالعودة وحلمهم اإلنسان، يحياه مستوى بأقل الحياة ومن

 حياة ويمرمر إسرائيل، على ليعتدي بلدهم في فجأة برز   جسم   من …اللبنانيين إلنقاذ ربما إسرائيل، تجيء كي اللبنانيين حياة

 .يختاروها لم لحروب بتعريضهم وذلك اللبنانيين،

 أحمل ، الفلسطيني شعبي خرائب على إسرائيل دولة وإقامة(  48)  فلسطين احتالل بعد العسكري الحكم فترة عاش كشاب أنا

 إنسانية رسالة حمل على قادر محتال جيشا أن المستحيل ومن(  االحتاللي) اإلسرائيلي العسكري الحكم فترة عن صعبة ذكريات

. 

 تتردد ال تدميرية عسكرية آلة على طيبته إضفاء المستحيل من ولكن ، الشخصي المستوى على طيبا إنسانا كاتس يورام يكون قد

 ، لنساعد هنا أننا االدعاء ثم أبرياء وحياة تحتية بنى وتدمير ومستشفيات باألطفال تعج ومدارس آمنين سكان قصف في

)  الفلسطيني الشعب بحق واالعتراف ، وكنسه االحتالل إنهاء هو ، دولي قانوني أو أنساني مفهوم أي في األكبر والمساعدة

 ، اليوم حتى تتغير ولم لبنان في كاتس شاهدها التي اللجوء مأساة وحل المستقلة دولته وبناء بالتحرر(  منقوص حق انه ونعرف

 . ومأساوية حدة تزداد بل

 إسرائيل إلى الوصول في يساعده…  لبناني تاجر على يتعرف اللبنانيين لمساعدة الجيش مكتب في كاتس يورام وجود خالل

 الكثيرة أمواله رغم حياته تنغص مشكلة اللبناني لصديقه أن كاتس يورام ليكتشف ، شخصية بعالقة ويرتبطان..  البضائع لشراء

… 

 … للرواية األساسي المضمون وهنا

 وليس التاجر لدى المشكلة أن يتبين حيث. إسرائيل في الزوجين وعالج اإلنجاب مشكلة حول الكبير، قسمه في يتركز النص

 .المرأة عقر على أكدت العربي العالم في الفحوصات أن رغم زوجته، لدى

 وبشكل.المرأة لرحم وإعادتها البويضات وإخصاب الزوج منى لتقوية متبرع من منى استعمال حول يتركز النص من كبير جزء

 اإلثم كل تضع التي العربية العقلية ، عقليتين بين وربما..  العربي والعالم الصغيرة إسرائيل بين الطبية الفجوة نلمس مباشر غير

 موقف بدون المشكلة عن وتبحث ، المساواة قدم على والرجل المرأة ترى التي العلمية والعقلية..  الموضوع وتغلق المرأة على

 . لتعالجه السبب الى بالوصول تنجح لذا..  مسبق

 هذه ان ويبدو…  الرجولية قدراته رغم عاقر انه يكتشف أن له ومهين برجولته المعتز الشرقي للرجل محرج المقترح العالج

  المرأة في المشكلة أن والقاهرة لبنان من العربية ”الطبية“ التقارير أكدت اذ… العربي العالم في عقلية قاعدة هي كما طبية قاعدة
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 ، الفلسطينيين الالجئين وأطفال لبنان أطفال فيهم بما السكان ضد رهيبة مجازر نفذ الذي ، للبنان الدموي االحتالل جاء حتى

 السكان االف حياة بتدمير العسكر قام أن بعد ، عقره تجاوز في االسرائيلي الطب ليساعده..  العاقر للتاجر الفرج جاء والمهم

 !! واألطفال

 زمن ينتهي متى.  ذهننا عن التغيب الحدث خلفية ولكن..  العاقر زمنه ينتهي ألن التاجر مع مشاعرنا…  مقيتة هنا المعادلة

 !! أيضا األدب في معها نتعامل ان تستحق التي الجوهرية المشكلة هنا! ؟ العاقر الفلسطينيين

, التجربة بنفس عبروا من مع ولقاءات الشرقية العقلية بها تتميز وترددات نقاشات فعبر…  العاقر التاجر الحكاية لبطل ونعود

 التاجر زرع مع متبرع من زرع يخلط بأن.. بطفل يرزق لكي الوحيدة والفرصة الوحيد بالحل التاجر يقتنع الخ،..شيخ مع ولقاء

 مثمرا ليصبح

 باريس من كاتس ليتسلميورام العالقات، انقطعت لبنان إلى وزوجته التاجر عودة بعد وانه…باإلخصاب…الحكاية تنتهي وهكذا

 …المولود الطفل صورة مع طردا   ، سنة بعد ،

 .لبنان مع اإلسرائيلية العالقات ويميز ميز الذي والدم والقتل العداء عن بديلة صيغة يقدم أن كاتس،يحاول يورام العبري الكاتب

 !روائيا ؟ نصا   كاتس يورام لنا قدم هل:  المركزي السؤال

 الجانب فوق ويسمو ينتصر، لو أتمنى أنساني جانب فيه ذلك ومع الروائية، المركبات لمجمل ويفتقد صحفية بصيغة كتب النص

 .العربية الدول وسائر الفلسطيني والشعب لبنان مع ، ونهجها إسرائيل سياسات يميز الذي الدموي أالحتاللي العدائي

 واقع هو لبنان، في العمل وحقوق اإلنسانية الحقوق ومن الجنسية من المحرومين للفلسطينيين، اللبناني التاجر يظهره الذي العداء

 نشأت سكانية مجموعة عن كحديث الالجئين عن الحديث يبدو لكاتس وبالنسبة صحيح، بشكل تصويره في كاتس حتى يتردد ال

 دخل ال والمشكلة يريدونهم، ال واللبنانيون للبنانيين، المشاكل يسببون. بها لوطنهم إسرائيل الحتالل دخل ال لبنان، في فجأة

 .بها إلسرائيل

 لمساعدة واستعداده المحتل إنسانية إنما فلسطين، نكبة أنتجتها التي والعداء الحرب مشاكل ليس كاتس، يورام اشغل ما أن واضح

 … جدا طائلة مبالغ التاجر كلف عالج بالطبع …إسرائيل داخل عاقرين زوجين

 النقي اإلنساني الحس تثير الزوجين قصة أن صحيح.  اإلخباري السرد إلى أقرب وهو..  الروائية العناصر لمعظم يفتقد النص

 نهجا النص يجعل أن قصصي لخبر يمكن ال ، دموي نزاع لواقع استشراقية روائية رؤية وليس خبرا يبقى المضمون ولكن…

 التي العشر الوصايا من جزء وكأنه االحتالل مع يتعامل النص وأن خاصة…  مختلف وعالم مختلفة وعالقات مختلفة لرؤية

 . سيناء جبل في ربه من موسى استلمها

 صحي لعالج أو ، العقم لعالج مساعدة على الحصول بطلب تقدم فقيرا لبنانيا بأن ، أخرى إنسانية زاوية من القصة طرحنا ولو

..  أحدهم جراح عالج االحتالل أن نسمع لم ؟…لبنان على اإلسرائيلي العدوان نتيجة ومشوهين مصابين عالج وربما ، آخر

 لالجئين رحلة نظم لبنان لجنوب المحتل ألن سعداء نكون أن يجب ربما…  باألساس حسابهم على تلقوه ، العالج تلقوا ومن

 ، لغتهم تعرف ال وبلدات خرائب إلى تحولت التي قراهم ويشاهدوا وطنهم رائحة ليشموا…  النص في جاء كما ، الفلسطينيين

 ال.  وأجدادهم آبائهم وأرض أرضهم في القادمين ويسكن ويأكل ويدرس يحرث كيبوتس في بغذاء وكرموا..  أمالكهم فوق تبنى

 !! تغتصب وأرضهم مستلب وتاريخهم مجسدة ماساتهم يرون وهم الغذاء لقمة ابتالع الالجئين أولئك استطاع كيف اعرف

 برز قصصي وكاتب الكليات في المهنية للترجمة استاذ هو تامر ابو نادر المترجم..  الترجمة لغة حول مالحظة من بد ال

 على وانا.  ووضوحها ومعانيها مبناها في والسهلة المتقنة الجميلة بالصياغات العربية لغته تتميز..  لألطفال بالكتابة باألساس

 !! النص بمضمون للمترجم عالقة ال وبالطبع..  خاصة جمالية النص على أضفت الترجمة لغة ان ثقة
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 !!وصمود أرض.. حكاية: زعبي نادر للباحث توثيقي بحث

 

 زعبي نادر: الكاتب - وصمود ارض.. حكاية: الكتاب

 2015 - مندا كفر – الخير ربوع جمعية إصدار

 الحكم فترة خالل أراضيهم مصادرة لمخططات الجليل في العرب السكان تصّدي المذكور كتابه في زعبي نادر الباحث يتناول

 .للكتاب تصديره في جاء كما ،1966 -1949 األعوام بين العسكري

 بالغة تحديات من واجهته وما إسرائيل في العربية الجماهير واقع وفهم دراسة يريد لمن جدا هامة توثيقية مواد الكتاب يحوي

 كانت وطنها تراب فوق الفلسطيني الشعب من الباقية البقية ان الكتاب يوضح عمليا الفلسطيني، شعبهم نكبة بعد والعنف القسوة

 وعن األرض عن الممكنة النضالية الوسائل بكل والدفاع الوطن ارض في وتشريشه الفلسطيني الوجود لحماية بالناطور أشبه

 .وطنها في الباقية العربية الجماهير واجهتها التي سوادا األشد كانت فترة في واإلنسانية، المدنية الحقوق مختلف

 وكان والعنف، الشراسة بالغة ابرتهايدية لسياسة الفلسطينية العربية الجماهير فيها تعرضت التي السنوات أكثر تناول الباحث

 .الصهيونية القيادات حساب في يكن لم األقلية هذه بقاء ان واضحا

 تفّسخت الذي العربي الجمهور على المأساوي وانعكاسها 1948 عام حرب نتائج عن عام عرض بتقديم كتابه الباحث يفتتح

 في نفسه وجد مجتمع. األرض بدون له حياة ال أي فالحون مجتمع عن والحديث. أراضيه معظم وفقد بلداته ودمرت عائالته

 .وهيئات وشعب كمجتمع مقوماته كل أفقدته عاصفة

 فقط، عربي ألف( 150) النكبة بعد بقي فلسطيني، مواطن( 1.970.000) مجموع من انه الباحث يوضح العرض هذا ضمن

 الذي الديموغرافي التحول هذا ان الباحث يوضح. النقب في %13 و المثلث في %22 الجليل، في %65: كالتالي موزعين

 الصهيونية القيادات. وطنهم في المتبقّين للعرب قاصمة ضربة شّكل منكوبة، مضطهدة أقلية إلى أكثرية من البالد أصحاب حول

 الحكم جهاز ضمنها ومن االنتدابية الطوارئ قوانين عليهم ففرضت أمنيا خطرا العرب اعتبرت اإلسرائيلية للدولة والسياسية

 داخل بالتنقل حقها قيد العربية، األقلية بحياة الجهاز هذا تحكم. فقط العربية بالجماهير خاص حكم جهاز هو عمليا العسكري،

 السلطة ان الباحث يوضح كما. التعليم جهاز خاصة الرسمية الوظائف مختلف على سيطر خبز، ولقمة عمل عن للبحث وطنها

 "..خامسا طابورا" إسرائيل في العرب اعتبرت اإلسرائيلية

 فرص وغياب تطوير، ميزانيات من بحرمانه العربي المجتمع وخنق العسكرية واألحكام الحرج السياسي الواقع رغم طبعا

 يوضح كما وهي ومقاومة، احتجاجية بعمليات قامت العربية الجماهير ان إال احتجاج، محاولة أي ضدّ  بوليسي وإرهاب عمل،

 .وتطوره وأشكاله وتشّعبه النضال هذا وثائق كتابة في الباحث ويقدم. وشامل جّدي بحث بأي تحظ لم الباحث

 بلدات لبناء أحيانا األرض تلك أصحاب وتهجير العربية األرض مصادرة أساليب الباحث يطرحها التي الهامة المواضيع من

 .العربية واألراضي البلدات أنقاض على يهودية

 األرض مصادرة قانون ومنها البريطاني، االنتداب فترة من هي إسرائيل في األراضي مصادرة قوانين ان الباحث يوضح

 .دونم بمليون 1966 عام حتى المصادرة األرض مساحة وتقدر( فقط اليهود لصالح اقرأ) العام للصالح

ت التي واألنظمة القوانين من واسعة بشبكة اإلسرائيلي القانون يتميز  الطوارئ، قوانين منها العربية، األرض نهب بهدف أُقر 

 ذلك وغير األراضي، تركيز قانون المجازر، من خوفا هربوا أو وطنهم من طردوا الذين الفلسطينيين أي الغائبين، أمالك قانون

 تغيب ال إمبراطورية وكأنها مختلفة أراض   قوانين   وضعت الصغيرة إسرائيل دولة عمليا.. المالية لوزير مختلفة صالحيات من

 ورفع تواجدهم مراكز في العرب المواطنين نسبة لتخفيض واسعة ديموغرافية   تغييرات   ادخل األمر هذا. أراضيها عن الشمس

 .اليهود المواطنين نسبة

 واجتماعات ورسائل عرائض كانت ومعظمها العربية، األقلية مارستها التي االحتجاج وأشكال المصادرة المساحات يوّثق الكتاب

 .شعبية

  أو المتروكة األموال قانون يشملهم وال أوطانهم، يغادروا لم الذين العرب المواطنين أراضي مصادرة بالتفصيل الكتاب يتناول
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 اآلن حاضر انه يعتبر لذلك الدولة، إعالن بعد متسلال وعاد وطنه غادر من أمالك بمصادرة يسمح قانون وهو غائب، الحاضر

 انه وتعني حمراء هوية فُمنح السكان، إحصاء يشمله لم كذلك. أمالك أو حقوق له مواطنا ليس أي الدولة إعالن مع غائبا وكان

 التي الزرقاء الهوية على للحصول واسعة قضائية معارك هناك وكانت الحدود، وراء للطرد معّرض وهو مواطن وليس مقيم

 .الزرقاء الهويات تحصيل عاتقه على أخذ الذي نقارة حنا الشيوعي المحامي وقتها اشتهر وقد الترحيل، إمكانية عدم تعني

ضهم يعني كان مما زرقاء، بهويات 1948 حرب أحداث بعد العائدين من الكثير يحظ   ولم  القتل أو الوطن، من للطرد تعرُّ

 الطرد منه حّل، ايجاد حتى الرسمية الصيغة حسب" ضيوف" أو) مقيمون أنهم تعني حمراء هوية على الحصول أو كمتسللين،

 .الوطن هذا أبناء وليسوا( الوطن من

 األهازيج له ينشدون وكانوا ،"الشعب محامي" لقب الناس علية وأطلق نقاره، حنا الشيوعي المحامي وقتها اشتهر قلت، كما

 أو" )متسلال" الفلسطيني اعتبار وعدم الوطن في البقاء يعني كان الذي األمر المحاكم عبر للهويات بتحصيله فرحا الوطنية

 .الحدود وراء للطرد مرش حا( ضيفا

 :النضالية األهازيج تلك من

 (الجليل في مكان اسم اللية) شيوعية يا ينصركو هللا اللية فوق من طيارة طارت

 (.إسرائيل لحكومة رئيس أول – غوريون بن)  غريونا ابن رقبة عن غصبا الهوية جاب نقاره حنا

 ذكريات: كتابه)  إبراهيم حنا والمناضل الشاعر يذكرها التشريد، ضد والصمود النضال من كجزء غنائية شعبية ثقافة وتطورت

 :ومنها النضالية والمهرجانات الدبكة حلقات في ُتنشد كانت تحد   أغاني وهي( يتغرب لم شاب

 والحمر والزرقات العرب، ضد العنف مارس شرطي اسم هو خضر أبو) صرامينا ع والحمرا الزرقات ودينا يلال خضر أبو يا

 (الهويات هي

 مهموما ماني الحكومة كل ومن ربينا ترابه وع وطنا هذا

 أبيب تل في حاكم انه لو نصيبي قطع ال نصيب يقطع

 (.آنذاك الشيوعي الحزب قادة أبرز من) الكونا بهزو الشيوعي والحزب حبيبي وإميل الطوبي توفيق

 (:الفلسطيني الشعبي الغناء من نوع) المحوربه نشيد ويعلو الكرة الشبان ويتلقف

 ننزل ما حقنا عن سما سابع هبطت لو

 نرحل ما أرضنا عن سما سابع هبطت لو

 .الوقت ذلك في الطليعية بقياداته الشيوعي الحزب فيه أبدع النضالي الجانب هذا طبعا

 أيديهم يرفعوا لم الفلسطيني الشعب أبناء لكن تعيس، واقع الفلسطيني، العربي المجتمع ساد الذي الواقع لفهم أضفتها لمحة هذه

 إذ جدا، قليلة وهي أراض   من تبقى ما مصادرة في االستمرار فكر شلّت غضب عاصفة( 1976) األرض يوم وكان مستسلمين،

 ..إسرائيل دولة قيام قبل %95 من أكثر وكانت %3.5 من أقل اليوم عربية بملكية األرض مساحة تقدر

 .سياسية مزايدات وبدون األول مصدرها من الواقع حقائق يعرف ان يريد وقارئ مثقف لكل ضرورية هامة وثيقة الكتاب هذا

*** 

 للقب دراسته ويواصل البيئة وعلوم السياسية الجغرافيا موضوع في باحث فلسطين(  –مندا )الجليل  كفر – زعبي نادر -*

 .قريبا ستنشر التي الهامة والوثائق األبحاث من العديد ولدية الثالث
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 !!مأزوم مجتمع هو ثقافي ال مجتمع

 الحديث –اسرائيل على ايضا خوف ال لذلك...  يفهموا فلن يقرأون، بدأوا وإذا إسرائيل على خوف ال.. يقرأون ال العرب دام ما

ر امني باجتماع: والتفاصيل غويون بن الى نسبته هآرتس صحيفة. ديان موشيه الى منسوب  من خوفه عن الجنراالت احد عب 

: غوريون بن رد. القراءة سيتعلمون: الجنرال قال. اسرائيل على خوف ال لذلك يقرأون ال العرب: غوريون بن طمأنه. العرب

 !! إسرائيل على خوف ال لذلك يقرأون، ما يفهموا فلن يقرأون بدأوا وإذا

******* 

 عن واالنقطاع التوقف من تعاني ثقافتنا ويجعل" الثقافية الدماء" تدفق تمنع التي التكلس بحاالت مليء العربي الثقافي المشهد

 المفترض جمهورها مع التواصل

 مجمل على مؤثرا   الثقافي المشهد لجعل الضرورية الحرة المساحة غياب وعن االنظمة فساد عن الظاهرة هذه فصل يمكن ال

 . والتربوية واالجتماعية السياسية المشاهد

 ، االم شجرتها عن بعيدا   تقع لم انها نجد ، اسرائيل في العربية الثقافة مثل ، الفساد انظمة تسلط عن بعيدة ثقافة في حتى

 تطلبه عما يختلف ال مثقفيها من االنظمة تطلبه ما. العربية للثقافة المرضية االجواء عن تختلف ال ثقافتنا في السائدة واألجواء

 من ، سيرك في ما دورا   يؤدون العبون وكأنهم...  لهم المخصصة الخانة عن او" . مثقفيها" من المحلية العربية القيادات

 اهانة انهم ، بحقيقتهم يواجهوا ان دون..  الحزبية القيادات على المحسوبين" الوصاة" المثقفين فئة ظهور الحالة هذه ظواهر

 !!  والـمتزعمين السطوة ألصحاب ومنافقين الثقافي المشهد في مهرجين مجرد وانهم والمثقفين للثقافة

"  العامة المصلحة"  زورا يسمى عما تدافع" رسمية ثقافة" بين ، ذاتها على منقسمة اصبحت ثقافتنا ان نرى الحالة هذه امام

...  ايضا الرسمي القمع وإنما والمتثاقفين االوصياء من الرسمي الثقافي الرفض ليس تواجه...  الوصاية هذه على متمردة وثقافة

 !! بالثقافة لها عالقة ال ألسباب اإلعالمي القمع استثني وال

 وتشكل تمتد العامة العربية الحالة تأثيرات لكن...  الشيء بعض مختلفة الحالة ، اسرائيل في العربية ثقافتنا حالة في انه صحيح

  .  ايضا عندنا الثقافي الفكر على عائقا  

 متزمتة دينية عناصر مع كامل بتعاون االنظمة تمارسه الذي واإلبداع الفكر على الرقابة عباءة تحت تبرز ما كثيرا   الوصاية هذه

 . للنظام الرسمي الديني التيار تشكل

 .الفظة والضغوطات التهديدات الى الكتاب من عدد وتعرض مختلفة عربية دول في الكتب من عدد توزيع منع االخيرة السنة في

 عن االحاديث تبدو كم.  والثقافي السياسي القمع انظمة عن بعيدين نحن حقا  ... مريض سياسي واقع عن تعبر الحالة هذه

 ايضا   المحلي امتداده له العربي الفساد ان ادعي وأنا...  العربي بالفساد تقرن حين.  جذورها من مقطوعة الديمقراطي االصالح

 ممارستنا في االساسي غير الزائد الشيء الى الثقافة تحول في ، ثقافتنا جسد في الدماء تدفق توقف في بقوة يبرز وهذا... 

 !! اكتملت والثقافي واالجتماعي والثقافي السياسي بين الفصل وعملية...  االجتماعي واقعنا وفي السياسية

 يقود والثقافي االجتماعي بين الفصل.  سياسي وانكفاء ثقافي تعثر...  واالنكفاء التعثر الى يقود والسياسي الثقافي بين الفصل ان

 . والعامة اليومية وممارساتنا حياتنا في السلبيات وشيوع االجتماعي والتفكك الفكري الخواء الى

 قوة إلبراز الديكة من مجموعة بين صراع لعبة الى السياسة تتحول حيث ، ولمجتمعنا ولسياستنا لثقافتنا المرضية الحالة هي هذه

 للرأي النفي عملية يمارسون اخرى بكلمات.  بدونهم االمور تسير ال الذين االوصياء انهم وتوهمهم ريشهم وألوان ، مناقيرهم

 .  امتيازاتهم يهدد وخطرا  ...  لمكانتهم تجاوزا   ، ثقافية أو سياسية اجتماعية، مبادرة بكل يرون اآلخر، للعقل ، المختلف

 واإلصالح التغيير في الضرورة عن تعبير ابرز هو أخرى، جهة من والثقافية جهة من السياسية القيادات بين المتأصل العداء ان

 والفساد السلطوي الطغيان تنهي والوهن، االبتذال تنهي ثقافية انتفاضة بإحداث يكون الحل الحالة هذه في والسياسي، االجتماعي

 . المعايير من الكثير اختالف رغم ايضا   والثقافي السياسي لواقعنا تصلح المعادلة هذه. السياسي

 مأزوم وأدب مأزوم مجتمع

  االبداع حركة ان يعني ال هذا. المأزوم األدب إال ينتج ال المأزوم المجتمع. االجتماعي للواقع الصحيح المعيار هو الثقافي الواقع
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 . فج انتاج االدبية الساحة على يطغى الثقافي، الفقر يسود ، الثقافي التسيب يزاد انما تتوقف

 تشير االقل على االخير العقد في الثقافية التجربة. تميز أي تضيف االسماء بعض تسبق التي العلمية الدرجات ان احد يتوهم ال

 والميوعة، التسول ثقافة...  والتذلل الهبوط ثقافة و الفقر ثقافة مروجي اكثر هم االلقاب اصحاب بعض. تماما   معاكس اتجاه الى

 ان متأكدا بات ان بعد أو المعاش، أمن وضمان التقاعد بعد األدبية ميوله"  اكتشف"  بعضهم ألن ربما...  فراغ في الكتابة ثقافة

 !!السلطة بغضب يواجه يعد لم وطنيته عن التعبير خطر

 والفكرية االجتماعية السياسية، لألزمة انعاكس هذا المأزوم، االدبي الواقع عمقت عوامل هناك اسرائيل داخل العربية الثقافة في

 العمل ساحة على المطروحة االجندة عن الكامل الثقافة بغياب تتميز ، اسرائيل داخل العربي مجتمعنا يواجهها التي الخانقة

 لها الديني والفكر الثقافي بين ، التاريخي والفكر الثقافي بين ، والسياسي الثقافي بين الفصل ان بمعنى..  والفكري السياسي

 فيه انتفى مجتمع الجاهزة، الوجبات على يعيش يبدع، ال يفكر، ال يناقش، ال يقرأ، ال ثقافيا ، ال مجتمعا   اصبحنا اننا وحيد، تفسير

 .والعقوق بااللحاد يتهموا التنوير ودعاة  النقل لصالح العقل

 اسرائيل داخل العربية للجماهير العربية الثقافة صرح بناء في هاما   دورا   لعبت ، اسرائيل في العرب عرفها ثقافيه مجلة اهم ان

 التي" الجديد" مجلة وأعني)  العربي العالم في العربية الثقافة وبين بينهم التواصل وأقامت ولغتهم الوطنية شخصيتهم وصانت

 ...المثقفين جمهور لدى فعل ردود اي تثير ان دون...  تماما   غابت(  الخمسينات اوائل في الشيوعيون اصدرها

 ثمن للكلمة كان حين اصواتهم نسمع لم الذين" الجبناء" بعض ان الغريب من هل إليه؟ انحدرنا لذي الوضع المستهجن من هل

 واالمراء الملوك ينصبون وأدباء ونقاد تافهين وكتاب وشعراء وطنيين شيخوختهم في أصبحوا بالعمل، وحقنا حرياتنا من ندفعه

 الجيدة األعمال أصبحت الذي الوقت في االدبي، االبداع في قمم الثرثرات من ويجعلون...  اسرائيل في العربي والنثر للشعر

 !! النادرة العملة مثل

 نثرا   ومتوسطة جيدة أدبية ابداعات هناك وفاشل، مأزوم اسرائيل داخل للعرب االدبي االبداع كل ان كالمي من يفهم ان اريد ال

 من البسيط، االدبي الذوق أو االبداع من فيها شيء ال نصوص هي النصوص هي مطلقة شبه بنسبة السائد ولكن ونقدا   وشعرا  

 النص وبين النقد بين قطيعة هناك ان وأجزم  عام ذوقي ثقافي او جاد، نقدي لمركب يفتقر بأكثريته السائد النقد أخرى ناحية

 .المنقود

 مستويين، في مالحظتها يمكن الحالة هذه. المراهقة بحالة وصفه المأزوم واالجتماعي االدبي للواقع مالئمة التعابير اكثر ربما

 وعملية ، ايضا   ابداعية كتابة النقد ان اعتبر انا) أإلبداعية أو النقدية الكتابة وراء تقف التي والدوافع التفكير مستوى االول

 اتوقعه لم االمر هذا ، الشخصي المستوى على ، الثاني المستوى(  المأزوم الثقافي الواقع شرح ضرورات من هنا بينهما التفريق

 ثقافيا تتواصل ، انسان كل حياة في كمرحلة ، المراهقة ان ففوجئت اياهم من وشاعر لناقد شعر ديوان يدي بين وقع حتى... 

 .ايضا

"  وقاحته"  على ، عودة لنبيل والويل.. المسكينة ثقافتنا في العجاب العجب عنه ينتج...  المستويين بين تداخل هناك بالطبع

 لدى بشعبية تحظى حقا   مواقفي ، بالعرض السلم احمل نفسي اجد لألسف ، ثقافيا   البؤساء اقامها التي الخاصة للممالك واقتحامه

 ال اسرائيل داخل العربية الثقافية وكأن المعنوي بالدعم واكتفائهم انكفائهم من جدا   مستاء لكني.. الحقيقيين المثقفين من الكثير

 .الطالح بعزا الصالح وليذهب تخصهم

 مجتمعنا لدفع انما لحياتنا االبداع قيمة إلعادة ليس ، الثقافي والفقر التهريج مع متهادنة وغير نشطة ثقافية حركة ارى ان اريد

 والطائفي القومي واالنعزال االنطواء بؤر التخلص نحو واجتماعي، سياسي فكري عقالني تفكير نحو ، جديدة انسانية افاق نحو

 .والثقافي

 

 

 

 

 

 

78 



 

 

 نقدية مالحظات

 

 لألعمال النقدية المتابعات جانب وخاصة المختلفة، جوانبه من اسرائيل داخل العربية ثقافتنا في األدبي النقد موضوع اشغلني

 .المحليين األدباء يصدرها التي

 ذلك بدا ومهما التيار، عكس اتجاها ومواقفي كتاباتي في يرون االبداع او النقد مع المتعاملين من األدباء بعض يكون ربما

 .الصواب عن بعيد   حقيقة   انه اال صحيحا

 األدبية الذائقة عبود، مارون وحسب لألدب، متذوق قارئ انا االدبي، النقد في استاذ اني القارئ يتوّهم ان اريد ال الوقت نفس في

 ونفس الخالد، االبداعي الثقافي النقدي عمله( عبود مارون) العرب النقاد أعظم مارس اساسها وعلى نقدي، معيار أفضل هي

  .مندور محمد الكبير الناقد لدى نجدها  الظاهرة

 طبعا ال اصر على صفة ناقد  وال يهمني اللقب بل المضمون.

 عنها وتغيب النقد، عنها يغيب بالنقد، تسمى نصوص تحت مثقفينا، بعض به يقوم الذي األدبي التضليل النخاع حتى يؤلمني

 العربية الثقافة في باضطراد تتسع الظاهرة وهذه االدبية، واالستقامة المصداقية عنها يغيب ما وأكثر البديهية، األدبية الذائقة

 المعقولة غير بالمدائح تفيض التي مقدماتهم في العرب األدباء بعض األخيرة الفترة في ترويجها على ويساعد اسرائيل، داخل

 .اسرائيل في العرب من ألدباء الكتب لبعض

 تنمية لدرجة المنفلت والمديح والدعم، الرعاية بين ولكن. مقدس واجب هو بل وشعراء، كتاب من الناشئين رعاية ضد   لست

 تجارب كونها تتعدى وال حقيقي، أدبي لون ألي تفتقد التي النصوص ببعض األدبي، االبداع قمة بلغوا بانهم المجنون، الوهم

 يفقه ال الذي الناقد. وأخالقية أدبية جريمة عليها الصمت أصبح مقلقة، ظاهرة ثقافتنا في يشكل بات ادبية، لصياغة ومحاوالت

 ان على بعيدا لعبته ليلعب... الثقافية االلوان من يشاء ما يمارس وأن يصمت، ان يجب ثقافتنا، مسار على الكبير وأثرها مهمته

 .األدبي االبداع وأخالق األدبية المفاهيم عن خروجا يشكل تكرارها التي المشروعة، غير األهداف لتوجيه يتسلل ال

 أحب باني اوضح ان اود والذوقية، الفكرية والتعددية الرأي حرية اطار في بكتاباتي لهم اتعّرض الذين خطأ   يفهمني ال وحتى

 ليست االبداع طريق... يتعّثرون او ابداعهم في يوفّقون الذين بين فرق   ال ونقّادا ، وشعراء   كّتابا أدبنا، صرح ببناء المساهمين كل

 جانب الى الوعي، وتطوير الوعي من مستوى وتفترض الصعوبة، بالغة جبلية طريق انما السريع، لالنطالق" أوتسترادا"

 وهذا العقلية، الملكات تنمية وخصائص يقودنا، ان بدل وقيادته، النص على السيطرة خصائص الشخصية، الخصائص تطوير

 للوعي حدود ال ببساطة ألنه.. أيضا العليا األكاديمية باأللقاب صدره يزين مثقف كل وعلى بل الشباب، المثقفين على وقفا ليس

 .البشري العقل في واالدراك

 تشمل التاريخي بمفهومها والثقافة للثقافة، الروحي الجانب هو األدب األدبي، االبداع مجرد من كثيرا ابعد مدلوالت لها الثقافة

 وكل األخص، على الناقد يحمل وهذا والسياسة، والمجتمع االقتصاد في العمرانية االنسان انجازات أي ايضا، المادي االبداع

 في كما تماما الواقع، عن بعدها في المرعبة المبالغات في يغرقوا ال ان كبيرة مسؤولية الروحية، الثقافة مجال في المبدعين

 .فقط الجميلة بالكلمات الواقع تجاوز يمكن وال واالجتماعية، االقتصادية العمليات

 النقدية للحركة تقريبا، كامل تجاهل ظل في انتاجهم ومتابعة الشباب، للمبدعين كرستها التي الجهود ينفي ان احد يستطيع ال

 رغم) نادم غير اني واعترف.. النقدية الكتابة في للتورط دافعي هو نفسه التجاهل كان. الماضية العقود خالل لكتاباتهم  المحلية

 التعامل في عّدة   أدوات   ذلك اعطاني اذ ،(المستعارة لألسماء لجوئي أسباب ضمن من وهو غاضب، هيجان من له تعرضت ما

 الضحلين اإلبداع، مدعي وبين والموهوب الجاد المبدع بين والتمييز األبداع، تحسس على الذاتية قدراتي وتطوير النصوص، مع

 ..واسلوبية فكرية امتدادات من بالثقافة يتعلق ما كل حول العامة، واالبداعية والثقافية النقدية آرائي وتشكيل وفكرا، نصا

 ترسبات ترك  محددة، أسماء على ثقافي نقدي انغالق من به التزموا ما ولكن له، أهليتها أنفي ال نخبة، على وقفا النقد كان

 والثقافية، النقدية المراجعات وكتابة بالنقد،( التوّرط او) االهتمام الى  ما لحظة في دفعتني عبرتها، ذاتية تجربة وهي سلبية،

 الفكري  بمضمونها انما شعري، او نثري  كإبداع فقط، الروحي بمضمونها ليس للثقافة، الواسع الفكري العالم استجالء ومحاولة

  ولكل خاصة، لمجتمعنا العامة والثقافية الفكرية للنهضة ومحورا االجتماعي، الوعي اشكال من شكل بصفتها.. العام والفلسفي
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 .الواحد والحلم القومي واالنتماء السياسي والواقع اللغة بحكم معها نتواصل التي العربية المجتمعات

 كاد نسبيا. الثقافية الفعل ردود من متعددة موجات خلق الى تقود التي" المضادة الثقافة"  مفاهيم ضمن به قمت ما تصنيف يمكن

 العديد لدى الفكري والتلون المضاد،  الزخم هذا مع التماثل على القادرة المنابر غياب لكن.. االنجاز من قريبا يكون ان االمر

 تسمح  لدرجة المضادة، للثقافة مؤثرة اندفاعة تحقيق دون حال.. الشديد األسف مع البعض، يميز الذي والجبن المثقفين، من

 ..حزبيين وكالء طريق عن رّوجت التي" النخبوية الثقافة"  مواجهة في آخر  ثقافي رافد الى بتحولها

 ممثلي يعتمدها التي الفكرية الضحالة كشف وممتعا حادا نقاشا كان النخبوية، الثقافة تيار ممثلي مع حادة نقاشات في وقتها دخلت

 التنظيم، نفس في نشأت سياسيا ، انني، حيث دوافعي، وراء الثقافية اللعبة يعي ان دون عنها،" الدفاع" تبوأ من او الثقافة، هذه

 النقد معظم ان وكشف المستقلة، والفكرية والسياسية الثقافية شخصيتي بتكوين بعد فيما ساعدتني كثيرة، حقائق لي كشف وهذا

 !!عقالني ثقافي تبرير أي من وأعظم أكبر" الحزبي" تبريره وكان الثقافي،" النكد" مساحة يتجاوز لم الرسمي

 الثقافة مواجهة في المضادة، للثقافة  دفعة من اعطيه  ان حاولت ما في شخصية مصلحة لهم الذين حتى انه المستهجن من

 في نفسه فرض على قادرا ثقافيا رافدا يشكلون يجعلهم مستوى الى لألسف وعيهم يصل لم.. انتقاداتهم من تسلم لم التي النخبوية،

 الوحدة الى تقود الثقافة في( الجدل) واألضداد التكامل، تفترض الثقافة ألن معاد، اقول وال مضاد، ثقافي كتيار االدبية، الساحة

 بدون الفكرية، وقناعتي رؤيتي األقل على هي هذه. الوجوه المتعدد والثقافي الفكري النشاط من ديناميكية خلق عبر الثقافية،

  الفلسفية القوانين احد الفلسفة، في حتى(.. النخبوية الثقافة على قضى ما وهذا) الركود يخلق المطلق التماثل تطور، ال حوار

 الثقافة تكون فهل.. الحياة مجاالت كل في التطور قاعدة الفلسفي، بالمفهوم وهو االضداد، وصراع وحدة عن يتحدث االساسية،

 !؟ القاعدة لهذه تخضع ال شواذا

.. دولة او ما حزب  يختارها لنخبة وليست السياسية، او االجتماعية للنخبة ليست الثقافة بان اساسي وعي يترسخ ان المهم من

 .بائسة ثقافية وحياة.. وثقافي فكري فقر اليوم لنا تركته وما.. التجربة هذه على مررنا

 اكتب بأني: "البعض يكرره الذي االدعاء او اصطالحات، تكرير مجرد من امتدادا وأكثر  أعظم هو ما تشترط النقدية العملية ان

 !! فارغ ادعاء هذا اصحابي، يا ال".  الخ.. نقدية معايير حسب النصوص مع واتعامل

 عملية هو النقد. النقدي االستعراض او بالتحليل نتناوله الذي العمل موضوع من اتساعا اكثر رؤية الى تحتاج النقدية العملية

 واالحترام التقدير كل. االجتماعية امتداداته وله الفكري سياقه له النقد النقد، موضوع الكتب صفحات من اتساعا اكثر فكرية

 لم اذا االدبية، للذائقة وتشتيت الوعي على وقيود للتفكير سجون الى تتحول المناهج هذه ولكن النقد، في األكاديمية للمناهج

 .العامة الثقافية رؤيتنا في والتجديد األصالة نحو منه ننطلق فكري منطلق الى نحولها

 القارئ على ومنغلق ذاته، على منغلق نقدي نظام خلق هو نقدهم، في االكاديمية يدعون من فيه بما المحلي، نقدنا في يحدث ما

 وارضاؤه النقد، موضوع العمل لصاحب شخصية رسالة يكتب الناقد ان يحدث ما. النقد ومع االبداع مع يتواصل ان المفترض

 .وسلبية مزعجة تثاقفية حالة تشكل وباتت ثقافتنا في اليوم السائدة النقدية للكتابة الكبرى القيمة وهي للناقد، النقدية المهمة هي

 األدوات احد هو والنقد. لالنسان والفكري التقافي الوعي إلثراء وعمال   اجتماعيا   فعال   تكون ان يجب نقدا، او ابداعا الثقافة،

 .  الفعل هذا في الهامة

 ومضّرة، مجدية غير ظاهرة يظل االدبية،  االعمال لبعض فقط كتغطية وليس بذاته، قائم ثقافي تيار الى يتحول لم اذا النقد

 .ثقافيا مواجهتها يجب سلبية ظاهرة الى النقد تحول

 الثقافة بين الربط على القدرة انما الفكرية، المنظومة فقط ليس بااليديولوجيا واعني وااليديولوجيا، النقد بين عضوية عالقة هناك

 !!عامة وثقافتنا فكرنا وعن.. النقدية الممارسات عن الكبير الغائب هو وهذا. واالنسان الثقافة بين والمجتمع،

 ألتحرر البال، تسر ال ثقافية ترسبات من أتخلص نفسي ووجدت. القصصية الكتابة عن ألهاني الذي" النكد" عن ابتعدت هنا ومن

 .والسياسية والفكرية األدبية المقاالت وعشرات القصص من كثيرة عشرات وانتج وابداعا فكرا

 !!اليوم يشغلني ما وهو
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 حقيقتها على مكشوفة السامية

 

 للجنة اإلسرائيلي التوجه لدرجة ووقاحتها، إسرائيل غضب اثارت قصيدة تقريبا سنة قبل غراس جونتر األلماني الشاعر نشر

 للسامية بالعداء اتهامه ايضا منه والمفروغ إلسرائيل، بالعداء باتهامه منه الجائزة سحب بطلب( وقته في) السويدية نوبل جائزة

 نقد كل السقاط الحديدية، القبة صواريخ مثل تنطلق والتي دائما، والجاهزة المعروفة المملة اإلسرائيلية الدعاية اسطوانة وكل

 .الستفزازيةوا والعنصرية العدوانية اإلسرائيلية للسياسات رفض منه يشتم

 ان لدرجة القرار هذا ضد انتقادات أثار الذي األمر إسرائيل، الى األلماني الشاعر دخول يمنع قرار باتخاذ سارعت إسرائيل

 مثل دولة يالئم إسرائيل دخول من غراس منع قرار ان: "وكتبت التصرف هذا بحدة انتقدت" تايمز انجلوس لوس" مثل صحيفة

 ".والمنفتحة الدمقراطية إسرائيل يالئم وال ايران

 تصريحات تتجاوز ال بل لليهود، بالعداء لها عالقة ال أي ديني، او اثني اساس على انتقاد أي تتضمن ال غراس غونتر قصيدة

 ايران، ضد حرب من وعلنا   بقوة حذروا الذين( دغان مئير السابق الشاباك جهاز رئيس ومنهم) إسرائيليين أمنيين مسؤولين

 وأدباء وصحفيين وعسكريين سياسيين وقادة به، يسمع جنوني شيء أكثر بانها ايران ضد الحرب دجان مئير ووصف

 . ايران ضد إسرائيلية مغامرة من والعالم األوسط والشرق إسرائيل على كارثية نتائج من حّذروا وأكاديميين

 تتصّدر التي العقلية بالتالي توضح ولعلها واهدافها، لمضمونها فهما   اكثر نصبح حتى غراس غونتر قصيدة نقرأ اوال تعالوا

 .السياسي فكرهم حسب السامية هي ما فهم في تنّورنا ولعلّها إسرائيل، في القرار مستويات أعلى

   يقال ان ينبغي ما

 غراس غونتر األلماني للشاعر قصيدة

  طويال   صمتُّ  لقد أصمت، لماذا

 واضح، هو عما

  محاكاته على تمّرستُ  وما

  نجونا الذين نحن باننا

  النهاية في األحوال افضل في

  األحوال أفضل في الهوامش اننا

  االولى بالضربة المزعوم الحق انه

  متنمر مقهور قبل من

  االيراني الشعب لمحو توجيهه يمكن منظم وابتهاج

  نووية قنبلة يصنع انه الشتباههم

  اآلخر البلد ذلك تسمية عن أمتنع لماذا

  -المفروضة السرية رغم- سنوات ومنذ يمتلك الذي

 المراقبة، نطاق خارج لكن متنامية نووية قدرات

  عليها الكشف بإجراء يسمح ال النه

81 



 

  الحقيقة هذه على العام التسّتر

  ضمنه جاء وصمتي

  لي مرهقة ككذبة أحسها

  الرأي، عقوبة ضمن وإجبار،

  تجاهلها، يتم عندما

  المألوف «السامية معاداة» بـ الحكم

  بلدي ألن وذلك اآلن، لكن

  بها تفرد التي جرائمه ومن

  مقارنتها يمكن ال والتي

  موقف، التخاذ آلخر حين بين منه يطلب

  محضة، تجارية مسألة الى وتتحول

  وان حتى

  كتعويضات، تعلن فطنة بشفة

  إسرائيل إلى اخرى غواصة

 تسليمها، يجب

  تكمن، قدرتها

  المدمرة المتفجرة الرؤوس بتوجيه

  واحدة، ذرية قنبلة وجود يثبت لم حيث الى

  الدليل، مكان يأخذ الخوف ولكن

  يقال أن يجب ما أقول

  االن؟ حتى لماذا ولكن

  قلت، كما

  فيه، التسامح يمكن ال لعار مرهون بلدي

 ...يمنع

  متميزة حقيقة باعتباره الواقع هذا

  مرتبط أنا وبها إسرائيل، أرض

  هكذا أبقى ان وأريد

  اآلن أقول لماذا

  قليلة حبر وقطرات شخت
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  تهدد النووية القوة إسرائيل ان

  أصال؟ الهش العالمي السالم

  يقال أن بد ال ألنه

  جدا   متأخرا   الوقت سيكون وغدا  

  -يكفي بما مثقلون كألمان - ألننا أيضا

  جريمة يعتبر لما موردين لنكون

  اآلن، بعد أصمت لن: وأضيف

 الغرب نفاق من سئمت الني

  األمل لدي مثلما

  صمتهم من الكثيرون يتحرر بأن

  المحدق الخطر في المتسبب ويطالبوا

  العنف لنبذ

  الوقت بنفس

  عراقيل وبدون دائمة مراقبة على أصرّ 

  اإلسرائيلية النووية للترسانة

  اإليرانية النووية والمنشآت

 يقال، أن يجب ما

 دولية، هيئة قبل من

  البلدين قبل من بها السماح يتم أن

 فقط، عندئذ

 الجميع،

  والفلسطينيين اإلسرائيليين

 ذلك، من واكثر

  العداء بجنون يعيشون الذين كل

  متجاورة مناطق في مكدسين

 . سيساعدونا بالنهاية

  تواطئا   سيكون به، التنبؤ يمكن الذي

  المعتادة األعذار تعود لن حينها

 الذنب عن للتكفير كافية
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 إسرائيل، أرض: "يقول بل الدولة إلسرائيل عداء حتى او لليهود عداء او السامية ذرة فيه أجد لم االنساني الشعري النص هذا

 .اليهودي الشعب كدولة بالوجود إسرائيل حق عن واضح دفاع أي". هكذا ابقى ان واريد/ مرتبط انا وبها

 التملّص يحاول إلسرائيل الباقي الوحيد الحليف حتى نتنياهو، بنيامين السيد حكومة تنتهجها مغامرة لسياسة القصيدة في نقد هناك

 نضيف وربما والعراق، افغانستان ضد المجنونتين الحربين تكلفة إضعاف األمريكيين تكلف قد ايران ضد مجنونة حرب من

 على عواقبها معرفة يمكن ال إسرائيلية عسكرية مغامرة من متوّجس كله والعالم. ايضا فيتنام ضد القديمة الحرب تكاليف اليهما

 معرفة يمكن ال فعل ردود وسيجر مؤقتا   األمر سيكون نووي، سالح لبناء ايران اندفاع وقف في نجحت لو حتى مستقبله،

 .مستقبال وتكاليفها وعنفها امتدادها

 عليه؟ يجروء من معاقبة يجب الساميا   عداء   حكومتهم، وسياسة وبراك وليبرمان نتنياهو نقد صار هل اذن

 للسامية؟ عداء وانتاجه النووي مفاعلها على الدولية للمراقبة إسرائيل بقبول الطلب صار هل

 .غراس جونتر قصيدة كلمات من مرة الف أعنف هو ما كتبوا اإلسرائيلية الصحافة في يهود ُكتاب حتى

 التي وحكومته نتنياهو سياسة وضد الحرب ضد االنساني موقفه يشكل الكبيرة، مكانته له عالميا   شاعرا   ان تماما   المفهوم من

 االنساني العقل يخاطب ألنه اإلسرائيلي، الضغط من القرار صناع على تأثيرا   اكثر تحول نقطة مخيفة، أزمة الى كله العالم تدفع

 لالندفاع عرقلة يخلق أحمر ضوء ذاته بحد هذا. تجاهلها يمكن ال جارفة اخالقية قوة الثقافة فيها تشكل مجتمعات في السليم

 معارضة بان الغربيين والسياسيين الفكر وأصحاب للمثقفين درسا تعطي" قاضية بضربة"و تمهل بدون ازاحته يجب اإلسرائيلي

 بالالسامية، القاتل واتهامهم سياسيا، ونبذهم عنهم، الجوائز واسقاط األدبية المكانة من حرمانهم تعني إسرائيل حكومة سياسة

 البشر مع التعامل ورفض االنسان لقضايا حساسا   بات الذي الحضاري والعالم اوروبا في احتمالها السهل من ليس تهمة وهي

 ثثقل ال كما األوروبي الضمير على تثقل تاريخية ألسباب اليهودية المسألة في خاصة واللون، والجنس وديني إثني أساس على

 .  الالتينية وامريكا وافريقيا آسيا شعوب ضد االستعمار جرائم كل عليه

 مرافقها تطور ديمقراطية حرة ايران نريد مغامرة، زمرة تحكمه الذي االيراني الشعب لمصلحة نووية ايران نريد ال ايضا نحن

 الكبرى الدول من غيرها او إسرائيل من خارجي تهديد أي وبدون المنطقة شعوب وسائر االيراني الشعب لمصلحة االقتصادية

 فية بما كله شرقنا شعوب ومصير مستقبل على الفاسدة األنظمة من وغيرها إسرائيل مع وتتآمر شرقنا بثروات تطمع التي

 وال اليهودي ال منه ينجو لن للجميع كارثة سيكون األوسط، الشرق في طرف أي بيد النووي السالح. اليهودي الشعب مصير

 .ودينه قوميته كانت مهما األجنبي وال االيراني وال العربي

 ايضا هي تخليها إسرائيل تعلن بان يهود، وكتاب واكاديميين مفكرين وطرحها قصيدته، في غراس غونتر طرحها حلول هناك

 النووية للترسانة/ عراقيل وبدون دائمة مراقبة على أصرُّ : "غراس كتب. الدولية الرقابة امام المجال وتفتح النووي السالح عن

 الشاعر ارتكبها التي الجريمة فما كله، األوسط الشرق واقع سيغير هذا مثل موقف". اإليرانية النووية والمنشآت/ اإلسرائيلية

 في" الديمقراطية جنة" ل دخوله وتمنع ،!!"؟؟" منه الجائزه تسحب ان بوقاحة وتأمرها نوبل جائزة للجنة إسرائيل تشتكيه لكي

 إسرائيل؟

 الموضوع هذا يقفل لم اذا نووي بسالح ومصالحها امنها تضمن ان وديمقراطية حرة عربية دولة ستضطر وغدا ايران اليوم

 .شعوبه كل وحرية استقالل تضمن حلول وفرض الشامل الدمار اسلحة كل من األوسط الشرق بتجريد نهائيا

 على خطرا تشكل كبرى نووية قوة هي إسرائيل ان وتتجاهل ايران على تطرح التي التعجيزية بالشروط وليس الحل يكمن هنا

 .خاصة األوسط والشرق العالمي األمن كل

 .غيرها او اليران مؤلمة ضربة توجيه على قادرة وغير ضعيفة إسرائيل بان نفسه يوهم احد ال

 إسرائيل تحويل مرحلة الى تنتقل الصهيونية ان يعني الشكل بهذا الالسامية تهم توجيه. مكشوفا بات إسرائيل فيه تقوم ما ان

 ارجاء مختلف في المنتشرة اليهودية األقليات ضد السامية سابقا ساد ما مكان ،"الشعوب يهودي – العالم يهودي" الى نفسها

 . العالم

 نرفض طبعا  . المواطنين بين ومساواة ديمقراطي لنظام تفتقد قمعية دول داخل وعنصريا   مقيتا   اجتماعيا   مظهرا   الالسامية كانت

  أي ضد بقوة ونرفضها فلسطينية، عربية أقلية بصفتنا إسرائيل في بنارها نصطلي والتي ديني، او قومي أساس على العنصرية
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 المثقفون ونحن الدولية، المواثيق صاغتها كما االنسان وحقوق االنسانية مفاهيمنا منطلق من كانت، دولة أي في قومية اقلية

 ننحرف ان يمكن ال اننا اال شعبنا، ألبناء القمعي واحتالله النظام عنصرية من شعبنا يعانيه ما رغم إسرائيل، داخل العرب

 يميني حكم نظام وبين انساني، كمجتمع اليهودي المجتمع بين نميز سنظل. الحكم نظام سياسة إثم اليهودي الشعب وُنحّمل

 .واليهود العرب المواطنين من قاسيا   نقدا   يواجه متطرف

 على تأخذ الرسمية إسرائيل ان للحرب، المعادية االنسانية وقصيدته غراس غونتر على الرسمي اإلسرائيلي الهجوم يكشفة ما

 أي. اليهود على الساميا   عنصريا   تحريضا   الجيدة، االعالمية ماكنتها تعتبره لسياستها نقد كل". الشعوب يهود" دور نفسها

 .السامي بالتأكيد هو سياسي، اساس على حتى فيها السلطة شخصيات او سياستها ينتقد من لليهود، مرادف اسم هي إسرائيل

 لجعل الهدف هو السياسية للصهيونية والوحيد مصداقية األكثر التعريف بان رؤيته كانت الصهيونية الحركة قادة احد بينسكر،

 في جديد من اليهود دمج إعادة طريق عن هو( التوراتي بالتعبير" الجوييم)" األغراب العالم شعوب مع اليهودي الشعب عالقات

 الذي القمع من النفسية الغرب عقدة ان ويبدو إسرائيل، دولة إقامة يعد األولين العقدين في بذلك نجحت الصهيونية. التاريخ

 األخيرين العقدين في نالحظ. الهدف ذلك لترسيخ ايجابيا   عامال   كانت النازية، االبادة حملة وخاصة دولهم في اليهود له تعرض

 دائما. اآلن فيها نخوض لن مختلفة ألسباب أمريكا، لها، واحدة دولة وحضانة التدريجي واضمحاللها" النفسية العقدة" هذه تآكل

 من ذلك كان. مطلقا لداوود الحب وكان. المتوحش جوليات ضد الطيب داوود زاوية من اإلسرائيلي العربي للنزاع الغرب نظر

 التغطية وتوفير الدولية، للقوانين الخارقة حتى تصرفاتها، عن النظر وغض إلسرائيل الواسع الغربي القبول سهلت التي المسائل

 .الدولية المنصات في لها والدبلوماسية السياسية

 .واألمنية السياسية تبريراتها يقبل ال بات الذي نفسه بالغرب الضرر تلحق باتت حروبات في كثيرا بالغ داوود ولكن

 اإلسرائيلية للسياسات مثالية حالة شكل مجتمعاتها، مطالب وعن عصرها عن غائبة بأنظمة ضعيفا، العربي العالم بقاء

 جولييت، ضد بداوود المبالغ االعجاب عن اوروبا انفضاض مع. إسرائيل بخصوص الغربية" النفسية العقدة" والستمرار

 اإلسرائيلية السياسات ارهقته الذي اوروبا، في خاصة للغرب، الدولية المواقف في بعد، الحاسم غير التحول لهذا بالمقابل

" الشعوب يهودي" مكانة احتالل من ذكرناه ما إسرائيل طورت ومواطنيه، دوله على األمنية وانعكاساتها وتكاليفها، العدوانية

. السامي توجه بانه عليه يرد فورا الدينية، او اإلثنية بالناحية عالقة أي بدون إلسرائيل، سياسي نقد كل أي. الدولة مستوى على

 تسميه سلمي، حل الى للوصول الدولية الجهود رغم واستمرارهما واالستيطان االحتالل ضد وقانوني بسيط سياسي موقف حتى

 بالتفكير السامي موقف هو ابرياء، مواطنين قتل او الزيتون اشجار قلع او مسجد حرق انتقاد حتى. الساميا   عداء   إسرائيل

 !!اإلسرائيلي الرسمي

 .متطرفة يمينية حكومة تقودها سياسة من مملٌّ  تذاك   هو ربما ذكاء، عن يعبر هذا ان اظن ال

 وضد عامة، وللحروب ايران على للحرب المعادية االنسانية، وقصيدته غراس غونتر الشاعر على المبرر غير الهجوم ان ارى

 المتوحش، جوليات يواجه الذي الطيب الفتى ذلك يعد لم داوود ان يكشف سواء، حد على واإلسرائيلي االيراني النووي السالح

 .المتطرفة اليمينية تياراتها باكثر السياسية الصهيونية إلستراتيجية ضرورية حلقة السامية وان
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 عودة نبيل الكاتب مع حوارات ملف

 

 عودة نبيل الكاتب تحاور سلطان وفاء الدكتورة  - 1

 

 أن فيها أتمنى شكر رسالة قبل، من باسمه أسمع لم الذي الكاتب، إلى فأرسلت السهل واسلوبها بمغزاها وأعجبت قصة مّرة قرأت

 . باستمرار له أقرأ

 ثمّ  مستعار، باسم ونشرها القصة كتب الذي هو أنه يخبرني عودة نبيل الفلسطيني الكاتب السيد من الرد جاءني عندما تفاجئت

 .ذلك وراء السبب لي شرح

 قادر وغير ومقهورا مظلوما به أحسست! اإلنفجار وشك على بركان أنه خاللها من وأحسست الرسائل، بعض ونبيل تبادلت

 .يعرفها الكل ألسباب وقهره ظلمه عن التعبير على

 . صدر برحابة اإلقتراح وقبل حياته في أغوص أن عليه اقترحت

( مشكورا) وتجاهل تحفظه احترمت لكنني اإلحباط، يثير حد إلى متحفظا كان. سهال اآلخر هو يكن ولم سهلة، رحلتي تكن لم

 ....إحباطي

 كف في حياتي وضعت بأنني علما لخطر، انسان حياة أعرض أن إطالقا أقبل وال كقيمة، الحياة أحترم ألنني تحفظه احترمت

 !البارود من برميل فوق يرقص عفريت

 ! مستنير هندوسي معلم حكمة الحياة أكسبته رصين، رجل عودة نبيل 

 أحببت ألبنائه، المخلص واألب لزوجته، المخلص والزوج ألصدقائه، المخلص والصديق لموقفه، المخلص الرجل فيه أحببت

 .كان وأينما أيا اإلنسان لسعادة يسعى الذي اإلنسان فيه

 ....إحباطي حيال تتحفظوا وأن تحفظه حيال باإلحباط تشعروا ال أن وأرجوكم نبيل، عالم في معا نبحر تعالوا

 ....الصباحي قهوته فنجان نشاطره أن لنا سمح الذي عودة نبيل السيد أشكر جميعا باسمكم

 عمره؟ من األولى سنوات العشر عن فكرة يعطينا أن عودة نبيل السيد بإمكان هل* 

 

 محال يملك والدي كان. الناصرة مدينة في نسبيا ميسور بيت في( 1947-02-25) بعام الفلسطيني شعبي نكبة قبل ولدت*

 .والده عن ورثه قد للنجارة

 ظروف بسبب ولكن والروسية، كاإلنكليزية أجنبية لغات يتكلمون عائلتي أفراد معظم وكان والمعرفة للعلم بيتا بيتنا كان

 رغم محضة وطنية إلعتبارت بالوطن ملتصقا اآلخر البعض وبقي األمريكيتين، القارتين إلى معظمهم هاجر قاهرة اجتماعية

 .النكبة بعد حدثت التي الصعبة الظروف

  أجواء في نشأت وقد(  فلسطين في العربي الشيوعي الحزب)  الفلسطيني الوطني التحرر لعصبة المنتسبين أوائل من والدي كان

 يلتقي كان بيتنا في. بداياتي في لي وأساسي روحي غذاء بمثابة األفكار تلك وكانت الشيوعي، الحزب أفكار عليها غلبت ثقافية

 .الملحة القضايا من وغيرها إنتخابات معارك ولمناقشة اجتماعات لعقد الشدة ساعات في وخاصة القيادات من العديد

 قرأت ما أول األول، الصف منذ فيها وبرزت القراءة أحب كنت إنني جانب إلى لدي، الفكري الطابع إرساء في األمر هذا ساهم

  الشخصية بناء في هاما وتثقيفيا سياسيا تاريخيا دورا لعبت والتي آنذاك الشيوعي الحزب جريدة وهي" اإلتحاد" جريدة كان
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 الدولة مارسه التي والقمع الثقافي واإلنغالق التجهيل سياسة الجريدة تلك وكسرت وطنها، في بقيت التي العربية لألقلية القومية

 . 1948 بعد األولين العقدين خالل   العديدة واألمنية  القمعية وأذرعها اليهودية

 صحيفة قراءتها، في للطالب متعة وال وتافهة مملة وكانت اإلسرائيلي العسكري الحكم إشراف تحت العربية التعليم مناهج كانت

 .بالعبرية كانت الثانوية دراستي أن رغم  العربية باللغة إلمامي على بآخر أو بشكل حافظت عمليا االتحاد

 سابقا، ذكرتها التي اإلتحاد، جريدة جانب إلى. العربية الكتب من محرومين وكنا عسكرية رقابة تحت يومها المطبوعات كانت

 درويش محمود الشاعر رأس وقد األوائل، الفلسطينيين للمثقفين بالنسبة تثقيفيا دورا لعبت التي" الجديد" مجلة هناك كانت

 .الماضي القرن من الستينات نهاية في تحريرها

 في دورا المنظمة تلك خالل من المتوفرة التثقيفية المواد لعبت هناك الشيوعية، األشبال لمنظمة انضممت المبكر شبابي بداية في

 .واإلبداعي العلمي بتحصيلي تعلقت التي وخياراتي قراراتي في الحقا وأثرت  المبكر وعيي تشكيل

 بإعادة قامت  وجيدة جديدة نشر حركة حدثت ، العربية األقلية عن العسكري الحكم نظام اسقاط بعد خاصة ، الستينات اواسط في

 . الخاص مصروفي من يومها واشتريته إال كتاب يفوتني ولم   عرب كتاب مؤلفات طباعة

 أن الدين معلم حاول الناصرة، في  تبشيرية مدرسة في اتعلم كنت. الديني الفكر عن كليا أبعدني ما حدث  المبكر شبابي في

 وبأن باهلل يؤمنون ال بأنهم لنا وقال بالشيوعيين أذكرها أعد لم  بطريقة وطعن أيار اول بمناسبة المدرسة عن نتغيب ال بأن يقنعنا

 يبدو وطاهرون، مخلصون وهم يعاقبهم لن المسيح أن على وأصرُ  إدراكي حدود ضمن عنهم أدافع فوقفت سيعاقبهم، المسيح

 . حكومية مدرسة إلى فانتقلت المدرسة، من فصلي إلى األمر فأدى الدين معلم قبل من مقبولة غير ألفاظا استخدمت أنني

 .الثاني العقد إلى حياتي من األولى العقد من أنتقل وأنا الفكرية حياتي في كبيرا انقالبا ذلك أحدث لقد

 غير األحاسيس إطار في ذلك حدث بالطبع. مخدوعا كنت أنني بعد فيما اكتشفت المجهول، من الخوف نفسي في الدين نمى لقد

 للمعلم أثبتت ، االنجيل قصص بكل جيدا المامي كان  المسيحي، الدين دروس حضور رفضت وقتها من.  الشبل لذلك الواعية

 المدرسة في يدرسونها التي البدائيات تتجاوز الدينية معارفي أن( حكومية مدرسة)  اليها انتقلت التي الجديدة مدرستي في

 . الحكومية

 وهي ، العسكري الحكم نظام حسب) التصاريح مكاتب أمام نقف كنا كيف أذكر زلت ما إذ سهلة، الطفولة في حياتي تكن لم

 المناطق في الفلسطينيين ضد تطبق واليوم  1965 عام حتى استعمالها اسرائيل واصلت ، البريطانية االنتداب قوانين نفسها

 حتى سجن أي.  السنين عشرات تستمر قد طويلة ولفترات محاكمة بدون شخص أي اسرائيل تعتقل القوانين هذه حسب المحتلة،

 داخل سجن أي تنقلنا، حددت التي القوانين هذه العرب والمناضلين المثقفين من والكثيرين انا واجهت ، محاكمة بدون الممات

 ليوم اذن على لنحصل( الشمس غياب بعد المنزل مغادرة وعدم الشرطة مراكز في اليومي الوجود اثبات او ، النفي او بلداتنا

 . التصريح ذلك على نحصل ال أن شديد خوف ينتابني وكان  طبريا بحيرة أو مثال حيفا في البحر شاطئ إلى بالسفر واحد

 الناصرة من بالخروج لهم تسمح تصاريح على ليحصلوا طويلة طوابير في يقفون العرب العمال كان كيف أيضا أذكر زلت ما

 وابناء هم الشديدة والفاقة البطالة من عانوا عليهم والمغضوب  العربية البلدات سائر في ساد هذا. لعوائلهم خبز لقمة عن بحثا

 . عائالتهم

 ضعاف المستقيمين يعتبر عالم في المشاكل من الكثير لي سببت التي استقامته عنه ورثت ولقد مستقيما رجال كان والدي

 .. ومواقفي أفكاري عن الدفاع في شرسا أكون أن على الحقا أجبرني مما الشخصية،

 حب لدي ونمت خاصة بالعربية القراءة تعلم على وساعدتني اإلنكليزية تتكلم وهي الناصرة في طائفتها خوري ابنة كانت أمي

 .المطالعة

........................ 

 الفكري نسيجك تشكيل في دورا تلعب لم لك الدينية التربية بأن أقول أن بإمكاني هل سابقا، ماذكرته على باإلعتماد •

 اإلطالق؟ على

  التعاليم لعبت. بالتأكيد الثقافي عالمي اتساع في دورا ولعبت ثقافتي وعلى نشأتي على الدينية التربية أثرت لقد •
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 المحتاجين ومساعدة المحبة وتكريس باألخالقيات أساسا التعاليم تلك تميزت صغري، منذ حياتي حوله تمحورت دورا المسيحية

 فقد التوراتي، اإلنتقام فكر وضد الدين تجار ضد المرير ونضاله المسيح لحياة دراساتنا خالل من القيم تلك تعلمنا لقد. والتسامح

 لخدمة السبت" الشهير قوله خالله من وذلك السبت بتقديس المتمثلة الوثنية وهاجم" بالعين والعين بالسن السن" مقولة بشدة نقد

 وليس االنسان خدمة في( النظام)  المجتمع حضاري، بمعنى المقولة هذه افهم اليوم". السبت لخدمة اإلنسان وليس اإلنسان

 .النظام خدمة في االنسان

 وتحصيلي ثقافتي في دورا األخرى هي لعبت قد اإلسالمية الثقافة بأن أنكر أن أستطيع ال أخرى، جهة ومن جهة من هذا

 .المعرفي

 .المدني المجتمع قيم من للكثير وانهيار اجتماعي وتفكك وطنية غفوة هي"  الدينية الصحوة" ظاهرة إن

 الى قرونا أعادنا أم والحضاري والعلمي االجتماعي تقدمنا في ساهم اساسية كهوية الدينية للهوية اكتسابنا هل السؤال يبقى

 ! ؟ الخلف

 حقه انسان لكل وتعطي المختلف ترفض ال متسامحة دينية هوية بين شتان ولكن الدينية للهوية رفضي منطلق من ذلك اقول ال

 . الدينية اآلخر هوية ترفض دينية هوية وبين يرفضه وما به يؤمن ما اقرار في

 جهاز على فيها الرعب  خّيم والتي عنها نتحدث التي السنوات تلك في  ابتدائية مدرسة مدير وبين بيني وقعت حادثة أذكر 

 األقل على) ثمن باي الحقيقة طرح في اتردد ال جعلتني.. الشرفاء المعلمين وطرد العسكري الحكم تسلط بسبب العربي التعليم

 ( نسبيتها بكل حقيقتي

 على ذلك أثر وكيف" اسرائيل استقالل  على سنوات 10 ذكرى" بمناسبة إنشائيا موضوعيا نكتب ان العربية اللغة معلم طلب

 ومألته موضوعي كتبت". االستقالل" بعيد المدرسة احتفال أثناء  للقراءة انشاء أفضل سيختار وانه   الدولة في" العرب تقدم"

 في جسدية تصفية عمليات وتنفيذ العربية القرى وهدم شعبنا وتشريد الهوية  وسلخ العربية األراضي مصادرة عن بالحقائق

 المتمرس وقلمي ووالدتي والدي وذاكرة  الشيوعي الحزب أدبيات إلى مصادري في رجعت بالطبع العربية، البلدات من الكثير

 .تفجيرية قوة الموضوع على أضفى الكتابة في

 وخصوصا ذلك دواعي أفهم ولم ،" المدير إلى اذهب نبيل: "مقدمات وبدون شرح بدون بوجهي وصرخ الصف المعلم دخل

 وجبة بعد وفهمت  بقوة رآني عندما بوجهي فصرخ ستالينية شخصية للمدير كانت.  اشاغب وال مجتهدا طالبا كنت واني

 .  السبب هو االنشاء موضوع ان الصراخ

 والدي مع ألعود طردني ثمّ  نوعي، من طالبا تقبل ال المدرسة وبأن  عقاب من ساواجهه ما تفاصيل يذكر وهو بالرعب شعرت

 . 

 وجهاز المدير شتم لقد األولى، فعله ردة أتوقع أكن لم. الموضوع له شرحت وبصعوبة يأكلني والخوف والدي منجرة وصلت

 . المدير تصرف من غاضب وهو برفقته وانا للمدرسة توجه فورا فانتعشت، تجهيلنا، يريد الذي الدولة

 مع مشاكل من ساواجهه وما  أحملها التي" الهدامة لألفكار" نتيجة المستقبل في سأواجهه الذي الخطر عن يتحدث المدير بدأ

 . رأسي يمأل الذي" الفاضي الكالم" بسبب الدولة

 عندها ،"الحقائق تزوير تعلمونه كنتم إذا مستقبله في وطز  الحقيقة هو نبيل كتبه ما: "قائال بسيطة بكلمات األمر والدي واجه

 "!الصف إلى عد نبيل: "ظاهر بضيق وجهي في المدير صرخ

 في مشاعري هل: وسؤالي ذلك، في حقك أحترم الدين، موضوع في الغوص تتجنب بأنك شعرت واألجوبة األسئلة خالل من* 

 !!محلها؟

 ويرى اآلخر الرأي يستوعب ال الذي الواقع نتيجة وإنما به، لجهلي ليس الموضوع هذا في الخوض أتجنب صحيح، هذا أجل*

 قبل به الخوض جائزا كان الذي.  الشوائب من وتخليصها الرؤية تطوير أجل من السعي يقبل ال لعقائده، إهانة رأي أي في

 أتجنب لذلك األلغام تلك لتفكيك وسائل أملك ال أنني بما.  باأللغام ومزروعة محظورة منطقة اليوم يعتبر السنين من عقدين

 . المستعارة األسماء ذوي زمالئي بها وأوكل... مناطقها
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 يوجد أال بها، الحالي الشباب جيل قبل من اهتمام هناك يعد ولم تقلصت قد الشيوعية الثقافة بأن كالمك من فهمت لقد •

  فيها؟ تعيش التي المنطقة في شيوعية منظمة

 ونظرياته ماركس بحق جريمة بذلك ارتكبوا مقدسة ونصوصا دينا الشيوعية من جعلوا الذين. الفكر في مقدس شيء ال •

 . والتاريخية واالقتصادية الفلسفية

 الفلسفي الفكر على انفتاحي وإن كما. واالجتماعي السياسي للخالص طريقا المبكر شبابي في فيها ورأيت بالماركسية تأثرت

 شيوعيين ومفكرين غرامشي انطونيو ومداخالت بوبر لكارل" وأعدائه المنفتح المجتمع" لكتاب قراءتي بعد وخاصة  المختلف

 الحرية من الكثير منحني ما هذا بداياتي، منذ الشيوعي الفكر بقدسية أعترف لم.  مفاهيمي من الكثير تغيير في ساهم ، غربيين

 . واالجتهادات الطروحات مختلف من خالله من استفدت مستقل، عقالني بشكل الفكرية شخصيتي تطوير في

 اجتماعية بحقائق ترتبط ، مطلق بشكل اوروبية ظاهرة كانت البروليتاريا ان يالحظ لم ألنه خطأ نفسه ماركس ارتكب لقد

 رأسماليا تتطور لم التي العربية الرمال بالد في هي وأين ، مثال المتحدة الواليات في تتطور لم ، باوروبا تتعلق معينة وقانونية

 .اليوم حتى واقتصاديا

 إلسرائيل العداء هل!! لبنان؟ وغير لبنان في ايران ماللي فكر تحت علمانيين، لينينيين، ماركسيين هناك أن نفهم أن يمكننا كيف

 لحرية مفهومهم هو ما ؟ المرأة من موقفهم هو ما ؟ للماللي االجتماعي الفكر هو ما اسرائيل؟ بعد ماذا! الوحيد؟ المبرر هو

 !!المجتمع؟ في والعلمية للعلمانية مفهومهم ماهو الرأي، في اإلختالف

 !! والمجتمع؟ الدولة على قانونها تفرض التي المسلحة الحزبية المليشيات سياسة تبرير يمكن كيف

 ال الفلسفة، في وللتعمق الحياة لفهم مدخال لي بالنسبة شكلت الماركسية أن رغم ، ليبرالي ديمقراطي كوطني اليوم نفسي أقّدم

 والعدالة والمساوة الحرية بقضية يتعلق فيما خاصة طروحاتها من بالكثير تأثرت لقد. اليوم ماركسيا نفسي أعتبر ان أستطيع

 الصراع على المبني الطبقي الفكري مفهومها عن ابتعدت لكني للسلطة، وصلت حيث الماركسية تطبقة لم ما وهو  االجتماعية

 الماركسي بالديالكتيك أرى زلت وما البروليتاريا ونظرية التاريخية الحتمية مفاهيم عن أكثر ابتعدت الطبقات، بين التناحري

  ماركس انجازات جوهر  الماركسية المعرفة ونظرية

 عالميا الشيوعي المشروع فشل في ساهم قد اإلجتراري التلقين عن بعيدا بحرية تفكر أجيال تربية في الشيوعية فشل تعتبر هل* 

 ومحليا؟

 من: وفوري عفوي بشكل فأجبت الشيوعية؟ الحركة بمنجزات الكبير إيمانك رغم الشيوعي الفكر تركت لماذا: مرة سؤلت

 مجتمعه بتغيير يحلم ثوريا اإلنسان يكون اليافع الجيل ذلك ففي المبكر، شبابه في المثقف الشيوعي الفكر يسحر ال أن الصعب

 الشاب ذلك يبلغ عندما لكن.  اإلبداع روح على والحث المرأة حقوق واحترام اإلستغالل أنواع كل على والقضاء األفضل نحو

 في الديني الفكر عن كثيرا يختلف لم الشيوعي الفكر بأن يكتشف تحقق، قد به حلم مما شيئا يرى فال وراءه ينظر األربعين سن

 ... والتطبيق الشعار بين قطيعة هناك وان  الوعود تلك تحقيق في وفشله وعوده

 .اله شبه حاكم كل صار. العربي العالم إلى الشخصية عبادة نهج انتقل لقد. نهجهم خالل من يطبقونها وظلوا الستالينية انتقدوا

 .وعوده لتحقيق يسعى وال بشعاراته يلتزم ال حزبا يتبع أن يمكن ال والناضج العاقل اإلنسان

 بالبروليتاريا؟ تقصد ماذا يقصدون، ما يفهم أن الغير على أن مفترضين تعابير ويستخدمون الماركسيون المثقفون يتكلم دائما* 

 !  التوضيح بعض القارئ أعط أرجوك

 فريدريك وزميله ماركس كارل الماركسي الفكر مؤسسي كتب(  1848)  العالم في األولى الشيوعيين عصبة تأسست عندما*

 اتحدت وقد  الشيوعية شبح هو اوروبا في يجول شبح هناك:  مقدمته في جاء ،(الشيوعي البيان) باسم اشتهر للعصبة بيانا انجلز

 ـ عليه والتضييق لمالحقته مقدس غير حلف في العجوز اوروبا كل

 بساطة، أكثر الطبقي التناحر جعل انه هو البرجوازية، الحاضر،عصر عصرنا يميز الذي إنّ : "  آخر مكان في يقوالن ثمّ 

 هما المعسكران هذان. وشديد مباشر والعداء واسعة بينهما الهوة ، متعارضين معسكرين الى االنقسام في آخذ فالمجتمع

 "والبروليتاريا البرجوازية
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 أي ، البروليتاريا وطبقة الراسمالية البرجوازية الطبقة من مشكل البشري المجتمع:  الشيوعي الماركسي المفهوم حسب اذن

 الثورة أمام الحاكمة الطبقات فلترتعش:"  التالية الثورية بالكلمات بيانهما يختمان ثم.  عملها قوة تبيع التي والشغيلة العمال طبقة

 " اتحدوا العالم ياعمال – بأسره عالما عندها وستربح   وأغاللها قيودها سوى فيها تخسره ما للبروليتاريا فليس ، الشيوعية

 الفئات هذه وضع يمكن فهل ، الدقة عالية وتكنلوجيات كومبيوتر وخبراء وتكنوقراطيين مهندسين الى الصناعة تحتاج اليوم

 ضد انتحارية صدامية قوة سيشكلون بأنهم يتوقع أن أحد يستطيع فهل العاملة، الطبقة حتى أو البروليتايا مفهوم ضمن

 !!البرجوازية؟

 كلمات؟ ببضع أنت من الشخصية حياتك إلى لنعد 

 .قلمي في وحاد تفكيري في متزن تنتهي، ال التي والصراعات التناقضات من مجموعة *

 متزنا؟ وتظل المتناقضات تلك بين تجمع أن تستطيع كيف* 

 فكلما الصحيح، هو العكس بأن أعتقد بل ذاته، على منقسم أو تفكيره في مشتت اإلنسان أن على بالضرورة تدل ال التناقضات*

 لمراده وصل بانه ويشعره يدعمها مما أكثر)  الرؤية تلك ينقض عما بحثه في يستمر أن عليه ما لموضوع رؤية االنسان شكل

 .المستمرة التغيير حركة مواكبا مستمر تجدد في يجعله الذي األمر(

 نقد بين"  لي كتاب مقدمة في كتبته ما وهذا  ينفيه ما الواقع يثبت عندما الرأي ذلك لتغيير منفتحا أظل بل ثابت برأي أتمسك ال

 ".النقد وفكر الفكر

 .متطورة حياة أجل من الالزمة بالمرونة يتميز بأنه يثبت الحياة من وموقفه رأيه يجدد أن اإلنسان يستطيع عندما

 بين كثيرة تناقضات يواجه تجاربه خالل من اإلنسان يتطور عندما. اللغوي وليس الفلسفي معناه على بناء القول هذا فهم يجب 

 ".المطلقة الحقائق" بـ يؤمن الذي الديني الفكر في إال اآلخر بدون جانب يوجد ال والمتغير، الثابت بين...والجديد القديم

 إال تتطور ال فالعلوم كذلك. العام واإلنساني واإلجتماعي الشخصي الصعيد على التطور جذور في هو المتناقضات صراع إن

 ".جديدا علما يولد علمين بين اللقاء: "هيغل يقول وكما ونقضها، نقدها عبر

 المرآة، في تنظر عندما والدك السيد ترى بدأت هل والده، ويرى المرآة في ينظر عندما السن في بتقدمه يشعر الرجل أن يقال* 

 سنوات؟ عدد مجرد لك بالنسبة العمر إن أم

 بأنني إطالقا أشعر ال. شابا ومازلت بالحيوية ممتلئ بأنني دوما أشعر أن على تساعدني توقف بال الفكري للنشاط ممارستي *

 إعاقة أية تسبب ال ورقبتي كتفي في عمل إصابة باستثناء صحية مشاكل من أعاني وال جيدة صحتي وإن خاصة السن، في أتقدم

 الصناعة مجال في الشركات إحدى في لإلنتاج مديرا أعمل كنت عندما اإلصابة لتلك تعرضت لقد. ونشاطي حركتي تحدد وال

 عندما مني المقربون يتفاجئ. بداياتي منذ حلمي كان الذي الصحافي للعمل وتفرغت 2000 عام في منها تقاعدت والتي المعدنية

 الكتابة عن اتوقف لم كوني بسبب ذلك ، بداياتي منذ وصحفيا كاتبا يعرفونني ألنهم واالنتاج للعمل ومديرا حدادا كنت أقول

 . المهني  عملي خالل والسياسية االبداعية

 وكنت المهني، العمل إلى اتجهت ، الحزبي االحتراف من استقالتي فقدمت الشيوعي الحزب قيادة مع أختلفت 1973 عام في 

 .عادية غير بسرعة إدارية مناصب إلى أرتقي أن على ساعدني ما وهذا للتطور وقابال الذهن منفتح يومها

 !تتصرف؟ كيف اإلطالق، على يعجبك لم شريكا اختار قد أوالدك أحد أن جدال لنفرض* 

 على األوالد يتربى عندما. المستقبل في األوالد قرارات على تأثيرها الحر بالحوار تؤمن التي المنزلية التربية تترك وأن بد ال *

 .كبير بتأن القرارات تلك سيتخذون قراراتهم، مسؤولية يتحملوا أن

 كيف يراقب كي شرطيا معها أرسل لم. عائلتها عن وبعيدا لوحدها دراستها أثناء القدس في سنوات خمس عاشت الكبيرة ابنتي

 محام اليوم وهو   ارادتها بمحض حياتها، شريك اختارت لقد. الثقة لتلك أهال أنها بعد فيما وأثبتت بها ثقتي وضعت لقد تتنفس،

 .منه أفضل تختار أن بإمكانها كان أنه أظن وال  جدا ناجح

  الدولة في التجنيس مشكلة من اليوم وتعاني رائعة روسّية سيدة وهي زوجته اختار فابني اآلخرين أوالدي مع األمر يختلف لم
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 .العبرية

 حياته ويقيم الوراء إلى ينظر فيها اإلنسان إن النفس، علم على وبناء نفسيا، يميزها ما اآلن فيها أنت التي السن مرحلة* 

  السنين؟ تلك خالل أنجزته بما سعيد أنت وهل ذلك تفعل هل وإنجازاته،

 وقادر الثقافي عطائي أوج في مازلت أنني اشعر أنا. بالراحة يشعرني الثقافي العطاء في اإلستمرار السن، في التقدم يقلقني*

 خالل قصة مائة. ) اسبوعين من أقل في فلسفي مدلول ذات قصة وعشرين خمس أنتجت لقد. آخر إشعار حتى اإلستمرار على

. والفلسفي اإلجتماعي المغزى متجاهلين النص، من الفكاهي او الجنسي الجانب تناولوا القراء معظم لألسف( سنة نصف من أقل

 .والثقافي المهني الصعيد على اإلنجازات بتلك جدا سعيد وأنا  إنجازاتي وأقيم الوراء إلى أنظر طبعا

 ذلك؟ تفعل ولماذا صحيح هذا هل مستعارة، بأسماء تنشر بأنك سمعت لقد* 

 إلى التطرق يعتبر مجتمع.. والطائفية العائلية تحكمه مجتمع في أعيش طالما ذلك لفعل مضطر وأنا مستعارة، بأسماء أنشر نعم*

 بعض في أخوض عندما مستعارة باسماء أنشر. حياته الكاتب يكلف قد الذي األمر المحرمات من المواضيع من الكثير

 تستطع ولم التهديد رسائل من الكثير تلقيت أن بعد ذلك إلى لجأت لقد. المشاكل من الكثير من هذا أنقذني وقد المحرمة المواضيع

 .تحميني أن الشرطة

 بالهجرة؟ اليوم أوالدك يفكر هل* 

 .الواقع ذلك عن كثيرة مقاالت نشرت فلقد هنا لإلستعراض داعي ال. مقلقا بات الشرق في المسيحيين واقع إن*

 ال. العربية المجتمعات من الحضاري المدني المجتمع غياب على يدل هذا عام، بعد عاما المسيحيين من المهاجرين عدد يزداد

 حمى من هم مثال لبنان في اليسوعيين فاآلباء العربي، العالم في والحضاري الثقافي المسيحيين دور ينكر أن يستطيع أحد

 كانوا المهجر ادباء غريبا، أمرا هنا الحظوا المهجر، ألدباء الكبير الدور جانب الى ،"التتريك" من وأنقذوها العربية وطوراللغة

 سبق لقد.  متطورة جميلة حية لغة للعربية وأعطوا الغربة في اإلندثار من العربية لغتهم على حافظوا لقد ، المسيحيين من كلهم

 كقوة خسارتهم إلى سيؤدي الذي األمر األوسط، الشرق من المسيحيين تهجير مخطط من هيكل حسنين محمد الكاتب وحذر

 الذي الظلم مدى عن فكرة والعراق مصر في المسيحيين واقع يعطينا أال. المجتمع تحسين في دورا تلعب وثقافية اقتصادية

 والسعودية مصر في كالشيعة واإلثنية، الدينية األقليات جميع على وإنما فقط المسيحيين على ينطبق ال األمر هذا ؟ يالقونه

 المغرب في األمازيغ وايران، والعراق وتركيا سوريا في األكراد مشكلة العراق، في الشيعي ـ السني الصراع إيران، في والسنة

 .وغيرهم والصائبة والبهائيين  العربي

 ما؟ عبارة يكتبوا أن اضطروا لو قبرك شاهدة على الناس يكتب أن تريد ماذا طويل، عمر بعد* 

 "! ميت أني تصدقوا ال"  *

 ......حياتي في قرأته جواب أجمل*

 حيا؟ سيبقى الثقافي إنتاجك بأن كالمك من أفهم هل* 

 والذي أعيشه الذي بالواقع مرتبطا أظل وأن  خوف بال الحقيقة عن أبحث وأن مواربة بال أنقد أن أحاول لذلك به، آمل ما هذا*

 .مستمر تغير في هو

 تحفظه؟ شعر بيت أجمل ماهو العربي، الشعر تحب هل* 

 للثقافة أساسيا عنصرا نفتقد الشعري الموروث بدون اذ ، عربي مثقف لكل ثقافية قاعدة العربي الشعر يشكل ان الطبيعي من*

 . العربية

 ".األوهام وعظمة األعمال تفاهة: "ماركس قول على أعتمد الشعرية حالتنا أصف لكي اليوم

 :تقول دائما وأرددها جبران سالم للشاعر بقصيدة مغرما أبدو لكنني له، اُطرب الذي والحديث الكالسيكي الشعر من الكثير هناك

  األم تحب كما
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 .....المشوه طفلها

 أحبها

 ........بالدي حبيبتي 

 !جبران سالم عنه عبر الذي الحب ذلك من وأصدق أصفى حبا حياتي في ألمس لم

 اسرائيل؟ في معروف وهو يعجبك يهودي رجل عن تحدث*

 في يتردد وال  اسرائيل في للسلطة الوسخ الغسيل نشر في يتردد وال مستقيم انسان هو. السابق الكنيست رئيس بورغ ابراهام*

 .الحقيقة قول

 ينفي هذا القومية، والفاشية العنصرية اسرائيل على تهيمن: قال الجليل، ـ مسجاف في اليهود من جمهور أمام له محاضرة في

 ورائحة نتنة لحالة سنتعرض  الغسيل، ينظف ال ذلك فبدون الوسخ غسيلنا نشر من بأس ال: أيضا وقال  الديمقراطية صفة عنها

 !باآلخر اإلعتراف عن بديال ليست المقاتلة الطائرة: يقول تابع ثم كريهة،

 اسرائيل فيه ينتقد كبيرا، اهتماما القى ملخصا عنه كتبت ،"هتلر على لننتصر"عنوان حمل مثيرا كتابا أصدر قد وكان

 مقابل انسانية لصهيونية حقا يدعو اذ صحيح هذا.  الصهيونية من لبورغ خروجا اعتبره البعض ان لدرجة وعقليتها الصهيونية

 .اليوم السائدة العنصرية الصهيونية

 الحرب وسياسة   العربية األقلية ضد التمييز ورفضت االنساني حسها تفقد لم انسانية ليبرالية يهودية لشخصية نموذج هذا

 .واالحتالل

 كشعب؟ نجاحهم أسباب ترجع ماذا إلى ضحلة، ليست باليهود ومعرفتك اسرائيل داخل تعيش باعتبارك* 

 المسيطرة الصهيونية الحركة أن هو ـ رأي حسب ـ السبب.  مخلتفة ثقافات إلى ينتمون مهاجرين من دولة بناء في نجحوا لقد*

 على دولة وأقامت المنظم والعمل التخطيط إلى اسرائيل قيام قبل لجأت. بجذورها علمانية اوروبية حركة هي اسرائيل في

 .المجاالت مختلف في الجامعية األبحاث وتبنت والعلمي االقتصادي التطوير سياسة اتبعت. الفلسطيني الشعب أنقاض

 .ودولة شعب لقيام األساسية العناصر هي المجاالت شتى في واالبحاث العلوم واعتماد التعليم وتطوير قوي اقتصاد بناء إن

 الشرقيين اليهود تحكم ولو  االسرائيلي المجتمع فئات معظم على ثقافتها وفرضت سيطرت األوروبية العلمانية ان الواضح من

 .التخلف حيث من أخرى عربية دولة اسرائيل لكانت

 العالم في التأمينات أفضل من تعتبر للمواطنين والصحية اإلجتماعية التأمينات جدا، راق اقتصادي بمستوى تتمتع اليوم اسرائيل 

. 

 يوظف العربي العالم)  االجمالي القومي ناتجها من األقل على %4.5 تبلغ ضخمة ميزانية العلمية لألبحاث اسرائيل تكرس 

 . األقل على مرة 15:  ب العربي العالم في مثيلها األبحاث ميزانية وتتجاوز(    القومي ناتجه من 0.03 تتجاوز ال نسبة

 العربي والعالم مواطن مليون لكل كتاب 100 وتطبع ،تترجم العربي العالم يطبعه ما مجموع من أكثر الكتب من تطبع اسرائيل

 . فقط كتب 3

 اسرائيل أن إلى باإلضافة هذا اتصال، خدمات ولبيع للتجسس الصناعية بأقمارها الفضاء عالم دخلت قد اسرائيل أن سّرا ليس

 . الستينات أواخر منذ نووية دولة

 .فيه مبالغ هذا ربما ،600 بل: يقول البعض نووي، رأس 80 من أكثر تملك بأنها يعتقد

 ولوال المرة، ونصف بمرة بها المحيطة العربية الدول كل انتاج يتجاوز االجمالي القومي اسرائيل انتاج إن نرى بسيط بحساب 

 .الحضيض في المالية العربي العالم اوضاع لكانت النفط طفرة
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 . الدولة رئيس حتى محاسبة في تتردد ال السلطة على مراقبة أجهزة وجود مع ليبرالي ديمقرطي اسرائيل نظام

 في العرب المواطنين نسبة ان رغم %7 التعليم ميزانية من العرب حصة فمثال العربية، األقلية ضد قومي تمييز هناك بالطبع

 بلدة 600 اآلن حتى بنوا   %3.5 اليتجاوز العرب بأيدي تبقى وما العربية، األراضي معظم مصادرة تمت لقد.  % 20 الدولة

 . عربية بلدة أي يبنوا ولم يهودية

 مع يقارن ال المساوئ، كل رغم اسرائيل، في العرب واقع.  والعلمي التكنولوجي والرقي االقتصاد في يكمن نجاحهم سرّ  اذن

 .العربي العالم في للمواطنين المؤلم الواقع

  تفعل؟ هل أخرى، عربية دولة أية إلى" اسرائيل في العنصري التمييز" جور من تهرب أن لك اُتيح لو* 

 المزراب؟ تحت إلى الدلف تحت من ألهرب جننت هل*

 العربية القرون في نشاطها تواصل التي التفتيش محاكم سأواجه علماني كمثقف  انسانيتي، يلغي اضطهادا سأواجه كمسيحي

 .الوسطى

 الضمانات وغياب والدينية والفكرية الثقافية التعددية وفقدان واألمية الفقر من سأعاني  الدول تلك في عربي كمواطن 

 بمدح أتغنى ولم كتبت إذا لي والويل  راقية بلدية خدمات ومستوى العمل وفرص والصحية اإلجتماعية

 لكل جاسوسا عددهم يبلغ الذين الجواسيس كل يسمعني حتى مرتفع بصوت صلواتي في ذكرها يجب إلهية هبة واعتباره الزعيم

 .!!مواطن 50

 .بكثير أسوأ الوضع سيكون وإال امرأة لست إنني هللا وأحمد ثم

 وما يفعل؟ أن تتوقع ماذا ،"اسرائيل في العنصري التمييز" جور إلى بلده من يهرب أن المصري أو السوري للمواطن أتيح لو* 

 ستفعلها؟ التي المواطنين من النسبة هي

 تزوج وبعضهم والعمل البقاء في بحقهم ويتمسكون ، اسرائيل في يعملون مصري الف 20 من أكثر يوجد انه تقول التقديرات*

 تمكنوا إذا هذا مصر، في دخلهم اضعاف عشرات يساوي الذي دخلهم لفقدان مستعدون بأنهم أعتقد ال.  اسرائيل من عربيات من

 .وطنهم في عمل إيجاد من

 بسبب نواقصها كل رغم ـ الديمقراطية مساحة بين وال  العربية، والدول اسرائيل في الحياة مستوى بين للمقارنة مجال ال

 !  العنصري التمييز سياسية

 وإقامة األرض تخصيص في جليا التمييز يظهر. طويلة مداخلة إلى يحتاج وهذا كثيرة هامة مجاالت في يبرز التمييز أن واضح

 مثل األساسية الخدمات في لكن.  اإلقتصادي والتطوير التعليم وميزانيات العربية البلدات مسطحات وتوسيع الصناعية المناطق

 أية بين بالفرق أشبة وهو جدا شاسع الفرق ألن العربي العالم مع المقارنة يمكن ال الدخل ومستوى البطالة ضد وتأمينات الصحة

 . مثال والسودان اوروبية دولة

 !بصراحتي سعيد ولكنني  المّرة الحقيقة يسمعوا أن يريدون ال الذين المنافقين من الكثيرين غضب ستثير صراحتي إن

 !موقعي شك بال ستغني والتي تلك مساهمتك على نبيل أخي وأشكرك بها، سعيدة وأنا* 
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 عودة نبيل الكاتب مع حوار في الثقافي الموقد - 2

 (نفسي في الذي الشيطان) قصته حول

 

 للقصة فقط أتفرغ وأن ، النقدية أو السياسية بالكتابة أغرق ال ان اتمنى كنت*  والخيال الواقع بين الربط معرفة هو االبداع*

 والثرات صحراء في لظمآن الماء قطرات مثل األدب في والجنس.. تفاصيل من تحملة ما بكل الحياة هو األدب* والرواية

 فيها ليس الكتابة*  الكتابة حرية ومساحة واألدب الثقافة لدور مقلقا تقلصا نشهد األخيرة العقود في*  اباحية أكثر كان العربي

 تسوده مجتمع في جدا صعبة ثقافية تربوية معركتنا*  المبدع مشاعر تهز واكتشافات ونوسطالجيا فرح كلها بل ، اطالقا معاناة

 * الفضائيات فتاوي

**** 

 مراجعة أبرزها ومن في نشرها منذ واسعة فعل ردود ،" نفسي في الذي الشيطان"  القصيرة عودة نبيل الكاتب  قصة اثارت

 التعقيبات عشرات ورود حظنا ال كذلك. خليل محمد المعلمين دار كلية في والمحاضر األدبي والباحث الناقد للدكتور نقدية

 من وغيرها ، األدب في الجنس وقضايا ، والواقع االبداع بين والعالقة ، األدبي االبداع قضية تمس التي واالستفسارات الثقافية

 القاص وتجرة خبرة مجمل تشكل والتي..  الخصوص وجه على القصة وهذه عامة القصصية الكتابة تطرحها التي المسائل

 "نفسي في الذي الشيطان" بقصة يتعلق ما بكل وحصرا ، خاص بشكل عودة ونبيل عام بشكل

"  قصته حول الشامل الحوار هذا معه ليجري قهوة فنجان على عودة نبيل الكاتب  باستضافة"  الثقافي الموقد" موقع وقام

 "  .نفسي في الذي الشيطان

 ؟ تعليقات من اثارته وما قصتك جو الى تدخلنا ان لك هل:  - الموقد

 أتلقى وانا ، السنين من العقد ونصف عقد من أكثر قبل ، نفسي في الذي الشيطان"  القصيرة قصتي نشرت منذ -  عودة نبيل

 تستنكر للمحرر رسائل وجهت معروفة محلية صحيفة في نشرتها ،وعندما وتحفظات واستفسارات ومديح وانتقادات مالحظات

 خليل محمد الدكتور الناقد انتباه القصة لفتت وقد.  بيوتهم الى الصحيفة بادخال يترددون يجعلهم القصة هذه مثل نشر وان نشرها

 . نفسه االسم تحمل قصصية مجموعة في صدرت التي  للقصة نقدا فكتب

 متجاوزا اعتبرني وبعضهم ، القارئ يشد الذي االغراء وهو ، جريئة جنسية تعابير  فيها القصة ان اعتبروا المثقفين بعض

 ، خوف بال نشرتها ألني بطل اني قال والبعض ،   تعبيرهم حسب ،"  الجنسية القصة هذه مثل"  نشري في...   األدبي لإلبداع

 ..له قيمة وال تغطية ال الذي الكالم ملوك هم عصرنا في األبطال ألن..  بطال لست اني أقسم وانا

 واللغة ،  اإلبداع مفهوم حول عديدة افكارا ألطبق انما ، قرائي بعيون فقط االستحسان ألجد اكتب ال.  نفسي مع صادق أنا حقا

 ، بعد نارها تخمد لم الوطيس حامية حربا والنقدية السياسية مقاالتي علي جرت وقد....   اإلجتماعية ورؤيتي ، القصصية

 . الموقف يقبل لم لو حتى الصدق يعشق القارئ ان المطمئن الشيء

 نفذته الذي والمقلب تلفوني واتصال عامل زميل عن القصة في ذكرته ما حقا...  الواقع انتجها قصة هي نفسي في الذي الشيطان

...  قصصيا صياغته واعادة الحدث تفكيك كان ودوري...  الحدث تسلسل مبنى في تغيير مع حقيقة هو ،  المخفي ألكتشف به

 وليس ، والخيال الواقع بين الربط معرفة...  الحقيقية األبداع عملية تبدأ وهنا..  يوميا ويتكرر عادي ذاته بحد الحدث ولكن

 االف ويتكرر نسمعه الذي الشيء ألنه أهمية له يعد لم هذا...  العاشق اعتراف ومن التلفوني االتصال من اكتشفته ما شرطا

 توظيفها ومعرفة..  لها مضادة اخالقيات الى وتقود سائدة تزال ما وعقليات مجتمعنا بقضايا الغوص من بد ال فكان...  المرات

 ان اريد لما وعي بال أحيانا...  قصصي ألكتشف انفذها التي األخيرة أو األولى اللعبة ليست انها وأظن ، بدأتها التي اللعبة في

 والواقع ، شيء كل ليس الخيال لذا..  وروائية قصصية أعمال الى قادتني" لعباتي" كل ان الوقت مع لي تبين ولكن ، اليه أصل

 ومعرفة وعظمتها اللغة أهمية على أؤكد وانا..  المناسبة اللغة وتوظيف والواقع الخيال ين الدمج معرفة بل..  شيء كل ليس

  وتركيبة صياغة واسلوب المختلفة لغته جنار لكل..  النقدية أو السياسية المقالة في  أو القصصي العمل في التعبيرية اسرارها
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 ..  مختلفة

 السياسي وواقعنا ثقافتنا واقع ولكن..  والرواية للقصة فقط أتفرغ أن بل ، النقدية أو السياسية بالكتابة أغرق ال ان اتمنى كنت

 .. أحب ال ما الى جرفني

 ؟ هذا تتطلب السينمائية والدراما القصصية والحبكة الواقع أن بحجة اإلثارة هذه عن يدافعون الذين مع أنت هل -  الموقد

 هو األدب. القصة عن األدب صفة اللغاء بعضها ذهب.  كثيرة تافهة انتقادات لي سبب..  القصة هذه في الجنس  - عودة نبيل. 

.  االول بالمقام انسانية قضية هو..  فن شعراو او رواية أو قصة ، القص في والجنس..  تفاصيل من تحملة ما بكل الحياة

 ؟ الجنس استعمال مبررات هي ما السؤال

 في الجنس كان العرب آداب أجمل.  اشارة الى يحتاج ال واألحاديث الدين قصص في الجنس.. اباحية أكثر كان العربي الثرات

 . جوهرها

 ؟ االباحية الى الناس لدفع األدبية اعمالنا في الجنس موضوع نستعمل هل:  السؤال

 ؟ أخالقية انسانية كحالة للجنس نتطرق ام

.  بالرجال لإليقاع الشيطان يستغله شر المرأة ان منطلق من..  المحرمات أكبر بالجنس ترى الماضوية العربية الذهنية ربما

 .براء منها والدين الدين باسم ُتختلق صيغ تحت والقذر العبودي الجنس أشكال أبشع يمارسون  اياهم الرجال ان  بتجاهل

 . والمجتمع لإلنسان مدمرا الجنس يجعل وجودها   حواجز من عقلنا تحرير يجب

 هل..  القارئ لدى الدهشة اثارة ومن..  نعيشه الذي الواقع نقل من يتجزا ال جزء فهو الوصف في الجنسية االثارة قضية اما

 ؟ للقصة قيمة سيبقي..  فضائية فتوى أو ، أخالقية موعظة ،أو بخطبة الجنسي الوصف اسبدال ان أحد يظن

 مناقضا تصرفهم يكون و األفالم في أو ت والروايا القصص في سواء الجنسية باإلثارة ينددون الذين موقف عن بعيدا -  الموقد

 ليس الهدف دام ما االبتذال في السقوط وعدم باإليحاء الجنس عن يعبرا أن يمكن والفن األدب أن معي ترى أال ، به ينادون لما

 ? !المشاهدين أو القراء إلى الفكرة وإبالغ ما مشكل معالجة هو وإنما الجنس هو

 وال الواقع مع أتعامل.. تفكيري في ماضويا ولست.  صومعته في راهبا لست.  طبيعية حياة أمارس.  كاتب انا -  عودة نبيل

 عندما...  صحراء في لظمآن الماء قطرات مثل األدب في الجنس. القصصية اللعبة مع يتالئم بما جديد من وأبنيه افككه.  انتجه

 الوضع القص في...  قصصي غير موضوع في نثريا نصا كان لو حتى.. المشاعر زخم من أستطيع ما كل للنص أعطي أكتب

 استعملت واذا..  كأخالقي ألظهر ايحاءات أكتب لن ال..  القصة تطرحها التي الحاالت لكل القارئ ادخال يجب..  يختلف

"  نفسي في الذي الشيطان" في...  توقعاته في تهيجا أكثر حاالت الى القارئ أدخل ان عبره أستطيع فألني أحيانا االيحاء اسلوب

 فرق وهناك ، جنسية أحداثا تتناول ذاتها بحد القصة..  الخارج من كتابة نسميها ان يصح ربما..  واالثارة المشاعر في أتعمق لم

 العالقة عن القصصي النص في االخبارية شبه والكتابة....  واثارته القارئ أعصاب وشد ذاته بحد االنصهار وصف بين شاسع

"..  نفسي في الذي الشيطان" في النص لتوسيع فرصة أضعت قد أكون ربما.  القصصي الفن تخدم ال بما القصة بطلي بين

 قيمة من يرفع شيئا سيضيف ذلك كان هل السؤال.. باالثارة مليئة بتفاصيل بعض ألحضان واالندفاع القاهرة في اللقاء لوصف

 ؟ القصة

 !! أعرف وال..  أظن ال 

 المطلوب من أكثر ليس ولكن ، بكاملها واالثارة الدهشة عناصر استغالل مستوى ومعرفة..  الكامل حقه النص اعطاء يجب

.  تقتلها بل القصصية الفكرة تخدم ال المبالغة مثل االضافة..  القارئ - المتلقي ذهن في واستمراريته النص ترابط نقتل ال حتى

 فلسفة الى القص يحول لمن والويل...  والمطلوب والممكن الكتابة حدود لمعرفة والعقلي الحسي جهازه ينمي ان الكاتب على

 . ميتافيزيائية

 والغرائز البوهيميه حيز من وخروجه...    وااللفاظ بالمشاعر الرقى أهدافه وأعظم أهم من األدب أن معى ترى أال  - الموقد

  ؟..  القصة هذه حفيدتك تقرأ ان مثال تقبل وهل ؟ والدونيه محكومة الغير
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 في مرة ألول"  المشاعر تجرح"  التي الكلمة...  تقرأ أو ، ستسمع..  مستقبال حفيدتك أو حفيدتي ان  تظن وهل - عودة نبيل

 ؟ قصصي نص

 ؟ القصة من سيتبقى ماذا.   ازعجتهم انها البعض يقول التي القصصية الصور او الكلمات تغيير  حاول

 ؟؟  العربية المجتمعات في باالتساع اآلخذة القيود قاعدة على االبداعية الكتابة في  سنصل أين الى

 .حرارة بال الثالجة من تخرج صياغات الى ربما..  شيء الى نصل لن

 لحفيدتي؟ يحق ال ما لحفيدي يحق هل اذن

 ؟ مثال حفيدتي مسامع على اليومية الحياة في ُيسمع وما يقال ما على سجانا سأكون وهل

 ... ذلك يحظر وأين استعمالها يجوز أين معرفة والفن..  وأدواتنا لغتنا هي"  المشاعر تجرح التي"  التعابير بعض

 ما او ، اباحي أدب من يقرأون وما ابنائهم يسمع ما يعرفون ال  المنغلقين او المحافظين أكثر حتى..  الكلمات على طابو يوجد ال

 ( . التشات)  الحديث عبر او.. األلكترونية الشبكات في عبره يتجولون

 المجتمعات مشكالت من وهذه... مخيفة مشكلته  مجتمعه عن مغتربا يعيش من..  عشر الخامس القرن في مجتمعا لسنا نحن

 .الماضوي بالفكر تتمسك التي  البشرية

 ؟ وأترابها حفيدتي تقرأه ال حتى التراث نلغي فهل..  للجنس تطرقه في أجرأ كان تراثنا بأن ذكرته ما اردد أخرى مرة

 ألن التراثية األحاديث نلغي وهل ؟ االباحي والجنس بالجنس تفيض ألنها ، الديانات وكل..  الدين قصص من حفيدتي أمنع وهل

 التراث كتب فيها نحرق   بثورة نقوم وهل ؟.. الصياغات هذه آخر والى تلميحا وجعله وضبطه واستبداله توريته يجب ما فيها

 ؟ صغارنا يقراه ال حتى(  نموذجا")  الحمامة طوق" مثل

 لحظة في محظور هو وما جائز هو بما وتشغلهم ، األقالم اصحاب في الخوف وتبعث  االبداع تحدد اللغة مفردات كانت اذا

 ، النواب مظفر للشاعر النص هذا  اقرأ...   .  الجرأة يملك لمن الكار هذا ترك واألفضل شيء الى  نصل فلن..  االبداع

 : ؟ منه سيتبقى ماذا - النابية تعابيره بعض نغير ان  ولنجرب

 عروبتكم عروس القدس

 حجرتها إلى الليل زناة كل أدخلتم فلماذا

 بكارتها لصرخات األبواب وراء السمع تسترقون ووقفتم

 شرفا   وتنافختم خناجركم، كل وسحبتم

 للعرض صونا   تسكت أن فيها وصرختم

 !أشرفكم فما

 مغتصبة؟؟؟ تسكت هل القحبة اوالد

 القحبة اوالد

 بحقيقتكم اصارحكم حين خجوال لست

 اطهركم من اطهر خنزير حظيرة ان

 الموتى غسل دكة تتحرك

 انتم اما

 

97 



 

 قصبه لكم تهتز ال

 على مطلقا   تؤثر لم عليه شّنت التي" الحروب" كل ورغم ، اإلباحي بالشاعر وسميّ  عليه الدنيا قامت قباني نزار الكبير الشاعر

 الروائي ، الثقافية مستوياتهم اختالف على الناس لكل يكتب كان وأنه خصوصا   لشعره الناس وحب الواسعة وشعبيته نجوميته

 . الروايات أنجح من فرواياته هذا ومع وتفاصيلها الجنسية العالقات في كثيرا يغوص كان السباعي يوسف

 أو توجيهها يود التي والرسالة النص خدمة في ليوظفها إنما الجنسية العالقات تفاصيل بعض يتناول حين ، حالتي في القاص

 الغرائز إلثارة خصيصا   يكتب من هو اإلباحي الكاتب أن حين في أقصوصته، خالل من الضوء عليها يسلط التي المشكلة

 .تماما   واضح والفرق للمتلقي، إيصالها يود قّيمة ذات رسالة أي بدون تحديدا   هدفه هو هذا ويكون رخيص بأسلوب

 العربية الساحة على األمور مجريات في التأثير على الحاضر الوقت في قادر أصنافه بكل األدب أن تعتقد هل - الموقد

 ؟ القراءة عن الشباب وعزوف األمية تفشي ظل في ، واإلسالمية

   المرأة وضرب بالبول والتبارك الكبير ارضاع فتاوي تسوده مجتمع في جدا صعبة ثقافية تربوية معركتنا ان ارى - عودة نبيل

 الكرة وان  ، بالرجل ليوقع الشيطان يستغله شر المرأة وان ، الشيطان يخدم اليسرى يده يستعمل من وان ماوس الميكي وقتل

... مباشرة الهواء على" اورغيا" في يدخل ويكاد ، والمباشر الحي بالبث الجنة نساء يصف فضائي وشيخ.. مسطحة األرضية

 نتطور اننا أرى ، ولألسف..  ونقمعها ونصدها نواجهها ان كمثقفين وعلينا حياتنا حقائق هذه.. .  المبكيات المضحكات ومئات

 .. الخلف الى

 ، الثقافية حياتنا أثروا العرب المبدعين ان لدي شك ال...  المفترض تأثيرها ، وسياسية فكرية ، اجتماعية حركة لكل كما لألدب

 .. مؤلما وتراجعا..  واألدب الثقافة لدور مقلقا تقلصا نشهد األخيرة العقود في ولكننا..  والوطني الثقافي وعينا بتنمية وساهموا

 .الواسع االنساني بمفهومها الحياة خارج هو...  للمجتمع الثقافية الحياة خارج هو الخبز رغيف على الحصول همه الذي االنسان

 التي المجتمعات...  والمثقفين الثقافة لحال يقلق ،لن(  العربي العالم واقع)  أفراده بين واسعة أمية لوجود يقلق ال الذي المجتمع

 واالدباء؟ باألدب ستهتم هل.  جديدة عمل فرص لخلق المتواصلة التنمية وانعدام بطالة من تعاني

 الحوار موضوع القصة تشغلها التي المساحة وعن األدب عن بعيدة طروحات الى الحوار يتحول ال حتى التوسع أنوي ال بالطبع

.. 

 

 . الفصل الكلمة هو المثقف صوت يصبح وان االنتشار في الواضح عجزنا من متألم انا

 . لغتنا...  أخرى عويصة اشكالية هناك

 نكتب؟ بما ويتأثروا يقرأوا أن ، المقروء يفهمون ال ولكنهم ، القراءة يعرفون الذين من تتوقع هل

 ومع..  كبيرة تعليمية انجازات حقق ومجتمع..  االمية من تخلصا العربية المجتمعات أكثر يبدو اسرائيل داخل العربي المجتمع

 ولكني..  العبرية للغة سيء تأثير هناك بالطبع..  العرب المواطنين من واسعة اوساط لدى المقروء فهم في مشكلة هناك ذلك

 نحو وصياغة ، األخرى االعراب وعالمات اآلخر حركة من  تخليصها و ، الضاد لغة تطوير عدم هو أكثر السيء ان أرى

 . كلها األرض لغات في حدث كما ، تتطور جديدة للغة جديد

 للعربية مترجما سعيد الدوارد" االستشراق" كتاب قراءة في فشلت اني سرا وليس..  تأثيرنا وانتشار أدبنا انتشار يعيق ذلك كل

 بالعربية وليس باالنكليزية قرأه وبعضهم المشكلة بنفس أخبروني لي وزمالء العبرية باللغة وقرأته..  كبير لغوي مترجم من

 ؟ البسيط االنسان حال هي فما ،  لغتهم مع اكاديميين مثقفين حال هذه كانت اذ...  المعقدة الترجمة لغة يفهوا لم ألنهم

 معينة حقيقة تعرية او وصف في المناسب موقعها في النابية الكلمة وجمالية النواب، مظفر الشاعر لكلمات الرائع المثال - الموقد

 الوصف او الهجاء كلمة استخدامات من تحد ادبية ضوابط هناك هل:  عليكم التالي السؤال طرح الى النتيجة في بي يؤدي ،

 ؟ برايكم السياسي

  عن النظر وبغض ، الكاتب وعي في دائما قائم ،فهذا األخالقية الضوابط ،أو األدبية بالضوابط قصدك كان اذا - عودة نبيل
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 .يمارسه الذي الثقافي اللون

 نسمعه مما وشتم ردح الى الكتابة تحولت واال ، العقل ويطرحها والثقافية الصحفية األطيقا تطرحها قيود..  قيود هناك بالطبع

 رغم  ، انوار اسمها ، برعونة تكتب مثقفة نصف من آخرها مستأجرة أقالم مع وواجهته قائم لألسف وهو ، الشوارع في

 عن دفاعا  شتائمي ردح بكتابة كلفت حضرتها ألن المقال صياغة عن قدرتي من سخرت ، والتافهة الركيكة األدبية نصوصها

 الدفاع يمكن ال خطأ عن دفاعها وكان..   عشر التاسع القرن بعقليات القصة حول ،وُينظر المؤلفات أصحاب بين يميز ال ناقد

 في المنتفعين تجد ولن ، ثقافي انتحار في ، نادر بغباء ، نفسها اوقعت انها وأعتقد.  آخر كاتب الى معين لكاتب كتب بنسب عنه

 .عنها دفاعا مواجهتي على يجرأون ، تحريكها

 السفهاء  ضعف ويبرز  النابية او المؤذية الكلمة استعمال دون يريد ما يقول ان  يستطيع ، واللغة القلم من المتمكن ان 

 عمال له رتبت قد وكنت ، باالمالء عودة نبيل يمتحن ان يريد  بانه  ، الثقافي بالهواء منفوخ  عاقل نصف قاله بما  المتطاولين

 لي فكري مقال تصحيح ذلك نماذج ومن المقروء، يفهم ال انه تبين ، تحريرها لرئيس نائبا كنت التي" األهالي" صحيفة في

 المذكور بالمقال بفلسطين عالقة وال ،" فلسطين"   تكون ان يجب"  فلسفة"  كلمة ان فظن ،  والثقافة الفلسفة عن فيه اتحدث

 فودعناه...   أخرى مقاالت مع أبشع أخطاء وارتكب" فلسطين" الى" فلسفة" من عدة مرات بالمقال وردت التي الكلمة" فصحح"

 . للمقروء وفهم وعي بال مصحح عن ، مصحح بال جريدة مفضلين

 :الحكاية هذه تشبه المدعي هذا مع حالي

 اقداما؟ أصحابي أشد من عرفني:  الخوارج مقاتلي أحد المنصور  سال

 . أقفائهم اال أر لم فاني ، بوجوههم أعرفهم ال: فاجابه

 يخطر شيء فأول وحرمان غياب بعد  التقيا عاشقان?  آخر بعد يوجد اال القصة في المطروحة االنتقام لفكرة بالنسبة  - الموقد

 طالما االنتقام فكرة على ركزت فلماذا.  تعشقه ألنها منه الحمل تريد هي كانت وربما ، السعيدة اللحظات اختالس هو بالهم في

 ؟ تجاهه برودها من بالرغم معها لطيف زوجها كان

 اكتشاف بفرح ويغرق ، ذهنه في تسجيله انتهى ما امام يستسلم بل ، بعقله يفكر ال االبداع لحظة تحين حين الكاتب- عودة نبيل

 ألم االبداع ان يدعي من وأرفض. المبدع مشاعر تهز واكتشافات ونوسطالجيا فرح كلها الكتابة...  واألحداث الشخصيات وبناء

 .  الداخلي بالفرح مليئة نجدها ذلك ومع ، مهنية كتابة انها صحيح ، ومعاناة ووالدة

 حوله عما ويغيب ينسى انه يعني ال هذا..  محيطه عن انقطاع شبه بحالة يصبح االبداعية الكتابة أجواء في المبدع يدخل حين 

 مضمونه فيحدد النص أما... وتجربة وعي من تنطلق الكتابة لذلك.  وأفكاره عمله تنظيم في الوعي ممارسة يستطيع بل.. 

 .الكتابة لحظة في الواعي التوهج

 قد نصي بأن قناعة على أستقر حتى مرة من أكثر بوعيي القصة اراجع وعادة ، النص على عديدة تحسينات أجريت بالطبع

 . الفكرة بجوهر مرتبط فهو الحدث -االنتقام مسألة اما.اكتمل

 .  ابناءنا كانوا لو حتى الناس بمصائر التحكم خطأ الظهار تصعيد هو االنتقام معاد بتفكير

 تلفت أن أستطعت شديدة وببراعة انك وهو اوصله أن أستطع ولم بخاطري يجول عما عبر خليل محمد الدكتور الناقد- الموقد

 لكان عنه سطر بآخر أفصحت أنك ولوال(  الراوي) هو شيطانه إال الدنيا شياطين وكل لولو وشيطان الموظف شيطان إلى النظر

 وغيرهم ولولو الموظف شياطين الى بفكره متجه القاريء بقي

 طويل زمن ان مشكلتي...  وعالمه واقعه القارئ يكتشف كما تماما قصته، داخل نفسة يكتشف ان األديب عادة من - عودة نبيل

 .والواقع الوهم - الحلم بين لي تبدو التفاصيل وبعض"..  نفسي في الذي الشيطان" عن يفصلني

 تكون قد الصدفة.  للقراء هذا اترك..  قصده لما نقيضا وانتج شيئا قصد ربما ألنه ، شخصياته يحلل ان الكاتب وظيفة من ليس

 مختلفة بأشكال يتكرر ،وهذا النص ذلك لكتابة  أندفع جعلتني التي هي الضرورة ولكن ، معينة حكاية امام ما لحظة في وضعتني

 شاب يساعدها عجوزا شاهدت( ...  أيضا خليل محمد الناقد اليها اشار" )  الدرجات"  قصة  أخرى قصيرة بقصة األمر نفس.. 

 القصة فكرة لمعت دوري انتظار واثناء..  األسنان لطبيب بطريقي وكنت..  التعزية أجل من ميت لبيت طويل درج صعود على

 .  أثارتني جدا العادية الصورة تلك. القصة تضيع ال كي ، العيادة في كانت  لمجلة البيضاء أألطراف على فصغتها ، برأسي
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 تنزل ان االن وعليها بالدرج أخطات انها ليتبين الطويل الدرج تصعد السيء الصحي بوضعها تخيلتها.  أضخم فكرة في أدخلتني

 يمكن ال عام بشكل...  السيزيفية الفلسطينية المعاناة ألصور الفكرتين  دمجت..  سيزيف اسطورة أي..  آخر درجا لتصعد

 ... التأجيل بسبب نارها خمد التي.. األفكار عشرات من حرمني عملي..  اللحظة تأجيل

 ؟؟؟ عليها احتج القصة صاحب ان لو شعورك هو ما صغير ؟سؤال - الموقد 

 هذا في طرائف او نوادر معك حصلت وهل ؟؟ قصصه في  سيرسمنا اآلن يقولوا كأن.. مجالستك من الناس تتهيب هل وأيضا

  ؟؟ المجال

 ماتت عشيقته ان مذهال، أمرا لي تبين ، جدا طويل انقطاع بعد سنة قبل التقيته لي صديق هو الشيطان قصة بطل - عودة نبيل

 والدها مع تعيش اليوم وهي ،  ابنته ليست ولدتها التي الجميلة الصبية بان وفاتها قبل لزوجها واعترفت  طفلتهما والدة اثناء

 لقصة يشدني الموضوع وهذا ،  البداية في براحة  ليس األمر هذا زوجته تقبلت وقد واوالده زوجته مع ،(  صديقي)  البيولوجي

 . األقل على سنة منذ داخلي في تتفاعل ولكنها.. سأكتبها كنت ان أعرف ال..   أخرى

 ان يمكن هل ونسأل"..  نفسي في الذي المالك" القصة اسمي ان يجب كان ربما ؟ مالكا الشيطان يصبح ان يمكن هل:  والسؤال

 ... للواقع أقرب هذا ان يبدو ؟ شيطانا المالك يصبح

 مجرد انما. القراءة يستحق نصا لديه نجد ولن الفكري بالعقم مصاب..  محيطه من قصصه التقاط يعرف ال الذي الكاتب

 بنظر فيها شيئا يكون ال قد األديب يلتقطها التي اللحظة.. الفوتوغرافي التصوير من اتساعا أكثر الموضوع.   روح بال نصوص

 ..خاطفة لمحة بسبب عالما يبني ان. المباشرة الفوتوغرافية الصورة وراء ما يرى ان على قادر ولكنه..  الناس من األكثرية

 

 عودة نبيل - نفسي في الذي الشيطانقصة؛ 

  

 مراوحا لحظات تردد يضايقه؟ مكان في لوجودي ربما. .  ضيق فيها نظرة الي نظر.  التردد من بشيء التلفون سماعة أمسك

 التحرك انوي اكن لم.  والمريح الهواء المكيف مكتبي في المنضدة وراء لجلستي مطمئنا كنت. وبيني التلفون قرص بين بنظراته

 لم التي بذقنه ، المليء وجهه كان.  شفة ببنت انبس ان دون..  يدي من بحركة االسراع على وحثثته اليه نظرت..  مكاني من

 ما شيء من رهبته وربما ، ارتباكه تردده، لي اظهرت لعينيه خاطفة نظرة..  وقلقه نفسه اضطراب بعض يخفي ، ايام منذ تحلق

. وأسئلة خواطر من ذهني في تردد ما امام كثيرا اقف لم ؟ أحد عليه يطلع ان يريد ال آخر امر هناك هل ؟ عاشق هو هل ؟

 متناسيا ، عملي بأمور التلهي واصلت.  استعماله في احدهم لتردد سببا مكتبي في وجودي يكن ولم ، العشرات يستعمله التلفون

 . بالنسيان متظاهرا او اياه

 .الموسيقى من شيء فيه خافتا صفيرا تطلق التي االرقام ازرار ضاغطا ، عصبية بحركات تردده حسم

 اليه نظرت.  اآلخر الطرف من للرنين منصتا بذاته غرق.  اجهله أمر من الداخلي قلقه نبراته في يحمل متمتما صوته انطلق

 بما ذاكرتي وتغذية ، وتعابيرها الوجوه الى بالنظر ، اياها المجنونة بهوايتي مدفوعا..  يتملكني االستطالع حب بدأ وقد خطفا

 ... الغريبة التفاصيل من ودب هب

 ، تجاهله محاولة وواصلت ،  رغبتي زجرت.  وتعابيره حركاته من جيدا للتشبع ، اليه وااللتفات بيدي ما بترك رغبة اعترتني

 االبداع عملية من جزء هو بي يمر ما ربما.  الدرجة لهذه مستثارا جعلني الذي ما ادري ال.  عنه يبدر ما تسجل احاسيسي بينما

 !؟ نفسي في مكانها تأخذ بدأت سيئة عادة او..  ؟ جديد عالم كشف ؟ جديدة لقصص جديدة وجوه عن البحث..  ؟

 واسرع ، الحديث في وتلعثما اطراقا وازداد ، بسرعة وجهه تغير.  اآلخر الطرف من الجواب جاءه حتى الشيء بعض انتظر

 : واضح وبارتعاش ، به بأس ال جهدا بذل ان بعد ، يقول

 .. آسف..  غلط نمرة      -

 ذلك يقنع ان يحاول كأنه ، لنفسه كرر ثم ، االرتباك ظاهر محتارا ، المنضدة طرف على مجهدا واتكأ..  التلفون سماعة واعاد

 : التلفون عبر رد الذي
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 !!  غلط نمرة      -

 .. الغرفة من خارجا ، واضحة رغبة وعدم ، بتثاقل وتحرك

 ان وتوقعت ، بزميلي المت التي الحالة ذهني في عالجت تطاوعني، لم نفسي ان اال ، عمل من يدي في كان لما العودة حاولت

 انا هو انا اعود ال.  اتغير تجعلني ، تمسني حين المجنونة النبوءة هذه.  جديدة قصة البداع تصلح عناصر فيه أمر وراءها يكون

 ذهني في اعدت.   مرامامي ما وراء حكاية وجود من بد ال. الصامت التلفون نحو ونظرت ، المقعد على ظهري اسندت.  نفسي

 ،  المضحك وتأكيده ، غامضا ، مرتبكا مترددا..  بها خرج التي بالحالة خروجه حتى ، زميلي دخول لحظة منذ ، كان ما تمثيل

 . غلط النمرة ان ، السماعة اغلق ان بعد

 !؟ الخوف وبعض بل..  والتردد االرتباك هذا كل ولماذا ؟ الصحيحة النمرة مع يتصل ان يحاول لم لماذا

 التلفون كرر ، الذاكرة زر على الضغط ،وبواسطة التلفون سماعة التقطت ، يبدو كما افهمه ولن ، نفسي في افهمه ال وألمر

 . بها اتصل ان لزميلي سبق التي ، النمرة نفس مع االتصال

 يمكن عما تقريبية صورة ذهني في رسمت قد اكن ولم.  ، فعله انوي ما ادري اكن لم.  اآلخر الطرف من رجل صوت جاءني

 . عنه اسأل ان

 تكرار على ترددي من خرجت.  غلط النمرة ان ادعى ، الصوت صاحب بسبب وانه ، عاشق زميلي ان راودتني فكرة اول

 . اريده عما مستفسرا اآلخر الطرف من الصوت

 : وقلت شيطنتي او نفسي جمعت

 ؟ تلفونكم رقم تغيير طلبتم هل..  التلفونات شركة من نتكلم      -

 : بوضوح اجاب ثم..  تلعثمه سمعت اذ ، يبدو كما واحتار ، عنه أسأل بما محدثي فوجئ

 . الموضوع عن شيئا ادري ال..  أبدا      -

 ؟ نتكلم من مع..  سأفحص..  آسف      -

 . الحيفاوي رامي المحامي بيت      -

 . االزعاج على آسف ، شكرا      -

 على تطفلي منتقدا ترددت. ممتع اكتشاف الى يقودني خيط طرف على يدي اضع اني شاعرا ، صامتة ضحكة اعترتني

 معلال ، عني خفا ما لمعرفة اندفاعي نفسه الوقت في مؤججا ، نفسي من التردد ابعاد محاوال كتفي هززت.  زميل خصوصيات

 يجوز كيف: "  نفسي وسألت ، امكن اذا المساعدة اسداء محاولة وانما ، االيذاء تهدف ال التي بطبيعتي ، خفى ما بكشف تمسكي

 الميزة هذه وجود لوال انه لنفسي وقلت..  كلماته وبعثرت السؤال نفضت"  ؟ أصال مني تطلب لم معونة لتقديم نفسي أحشر ان

 . اصال واألدباء األدب وجد لما الناس من لفيف عند الحشرية

 من أجابه لو.  عنه االولية تقديراتي بوضع بدأت اني ولو ، كنهه ادري ال ، شأن ذي موضوع اللتقاط متيقظة مشاعري كل

 عشرات لوضع بمادة يمدني لوحده هذا ؟ غلط النمرة ان للقول يسارع كان هل ، مثال انثى صوت ، آخر صوت اآلخر الطرف

 . االحتماالت

 المعضلة حل على مصمما واقفا وانتصبت ، نفسي فنفضت..  داخلي في بالفوران ستبدأ واالعتراض التردد عناصر بأن شعرت

 . امامي تكونت التي

..  الصح بالنمرة االتصال عدم ، غلط النمرة.  زميلي اعتريا اللذان واآلرتباك التردد ، كان ما بعض ذهني في استعرضت

 ،  المتلعثمة لهجته..  الواضح تضايقه..  الخط من اآلخر الطرف في الذي يقنع ان يحاول كأنه..  غلط النمرة ان لنفسه تأكيده

 على غلب االصل ان ام ؟ حيفا من هو هل..  الحيفاوي رامي المحامي اآلخر الطرف في.  معركة من كالمهزوم  وخروجه

 ؟ االسم
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 : محام ، لي بصديق واتصلت ، التلفون سماعة ورفعت جلست.  اتردد فلم ، فكرة راودتني

 .. سالمات..  ؟ عادل استاذ      -

 : قاطعته.. و..  زيارته على واستحثني وأطنب رحب.  صوتي من عرفني

 .. صغير موضوع عن استفسر ان اريد      -

 . تفضل      -

 ؟..  تعرفه ، الحيفاوي رامي المحامي      -

 .. بااليجار مشتركة غرفة لنا وكانت ، سوية درسنا ، وصديقي زميلي..  بالطبع      -

 ؟ حيفا من هو هل      -

 ؟ شيئا منه تريد هل" ..  الهدار"  في مكتبه ، أجل      -

 ؟ متزوج هو هل لي قل.  تأمين بقضية وكله لي زميل ولكن..  خاص شيء ال..  أبدا      -

 غير ، مترددا اجابني ولكنه..  محام توكيل بموضوع له صلة ال الذي. .  السؤال بهذا يفكر بأنه شعرت.  فاجأه يبدو كما سؤالي

 : تفسيري منتظرا ، الحيفاوي زميله عن يعرفه ما بكل يمدني..  يبدو كما ، جعله وهذا ، اليه ارمي ما فاهم

 .. ولكن ابتدائية، مدرسة في معلمة ، أذكر كما لولو اسمها وزوجته..  علمي حد على ، لطفلتين وأب  متزوج      -

 ؟ مرة رأيتها هل اعني  ؟ جميلة هي هل ، آخر غريب سؤال لدي..  بعد فيما شيء كل لك سأشرح      -

 .. بعد افهمك لم ولكني..  ازياء عارضة تكون الن تصلح..  كثيرا      -

 . لها معنى ال حماقة ارتكب اني شاعرا ، عابرة رهبة واعترتني.. المفاجأة من اصفر كدت

 ؟ الناس قضايا في انا دخلي ما

 انه اثق ولكني ، رأسه ويهز ، هذه قصتي يقرأ اآلن ولعله.  شيء كل له واوضح قريبا ازوره ان ووعدته عادل صديقي شكرت

 . كشفه الى سبيلي في انا الذي ، السر سيحفظ

 كنت ولكني ، الناس خصوصيات مالحقة في ، الغريب موقفي سببها التي ، الخفيفة الكآبة ببعض شاعرا التلفون سماعة اعدت

 . وتأويالت تقديرات من اليه ذهبت فيما  يقيني قوت ، معلومات من عليه حصلت ما بعد خاصة ، اقف ولن..  بدأت اني متأكدا

 ان مطمئنا ، الشيء بعض هادئا كان. ايام منذ المحلوق غير بوجهه ، القلقتان عيناه تسبقه فجاءني ، زميلي طلب في أرسلت

 بلهجة له وقلت ، مهم شيء عن يبحث كمن..  المكتب على اوراقي في انبش وانا للجلوس دعوته ، واستقرار  أمان في سره

 نفسه من واثق غير يبقيه الذي المفاجأة عنصر نفسه بالوقت معتمدا ، اقوله ما صدق على شك ادنى يعتريه ال بحيث بها تحكمت

 : قلت.  جانبه الى المنطق كل كان ولو ، وموقفه

 ، االسم يعرف ان اصر ، بالخطأ اتصل عندنا عامال ان له قلت ، به اتصل من يسأل ، الحيفاوي رامي المحامي اتصل      -

 .. بأسمك فأخبرته

 : مذهول بصوت قال تفكير وبدون ، وجهه مالمح في الشديد والخوف االرتباك وبان ذكرته، الذي باالسم فوجئ

 !؟.. وكفى غلط نمرة له قل ؟ بأسمي اخبرته لماذا      -

 ؟ ارتعبت لماذا      -

 .. شيء ال..  ال      -
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 .. األحرف بعض اال منها يصلني لم بكلمات لنفسه وتمتم ، مليا واطرق اليمنى يده بقبضة جبينه على ضغط      -

 . باسمي تخبره ال ان يجب كان      -

 : شيئا اكتشف كمن فجأة قال.  اللعبة في االستمرار قررت ولكني ، الذهول حالة من عليه اشفقت

 ؟ التلفون نمرة عرف كيف      -

 : ظاهر اهتمام وبال بهدوء أجبت

 ؟ واسأله به اتصل ، ادري ال      -

 : فانتفض ، نحوه ومددتها التلفون سماعة وأخذت

 . شكل بأي وال ، ال      -

 . عينيه من يشع والذهول ، بسخط بيده لوح

 : نفسه عن يخفف ان محاوال قال

 !؟ مفهومة غير صدفة تكون وربما!! ؟ ورطني قد تكون ربما..  مصيبة      -

 ؟ تلفنت حين تتوقعه تكن لم      -

-      ..... 

 ؟ لولو مع الحديث اردت هل      -

 عقلي بينما ، عملي وفي اوراقي في غارق اني التظاهر اواصل وانا..  االسم لهذا ذكري من مصعوق وهو طويال بي حدق

 . وتعابيره حركاته كل اللتقاط متيقظ

 غلط بنمرة اتصاله مجرد من المعلومات هذه كل اعرف ان يعقل ال اذ..  لعبة االمر في ان متيقنا..  بلهاء ابتسامة مبتسما شتمني

 يحدث لم ، سنوات ثالث منذ سوية نعمل ، يخصه فيما حرف عن ينفس لم ، شفة ببنت امامي ينبس لم فهو ، صح بنمرة او ،

 ؟ اسراره صميم في اآلن اباغته فكيف ، خصوصياته  حول اآلخر احدنا

 !؟ اصارحك صارحني..  احتمل اعد لم..  اسمع      -

 : صدري في مجنونة ضحكة زاجرا ابتسمت

 ؟ بوعدك ترجع ال ولكن..  اتفقنا      -

 من سجائره علبة مخرجا ،  طويال نفسا يأخذ وهو قال.  التوتر من المشدودة وجهه عضالت وارتخت ، قليال نفسه اطمأنت

 : القميص جيب

 ؟ بيننا سرا  يبقى ان على..  وعدتك      -

 متحررا ، صاخبة ضحكات مطلقا ابتسم. بها فاجأته التي للمعلومات توصلت كيف حدثته الدخان حلقات وبين ، سيجارتين اشعلنا

 : ذكرته.  معاناة بعد مطمئنا ، والرهبة الكآبة من ، خوفه من

 ؟ لتضيف لديك ماذا واآلن      -

 ان دون قال ثم ، قلبه خبايا عن االفصاح في يتردد وكأنه ، للحظات صامتا اطرق.  ابتسامته واختفت ، المرتاحة سحنته تغيرت

 : الي ينظر
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 صبابة ليس المرأة هذه وبين بيني ما..  كذلك لست اني..  محترف نساء صائد.. مغامر عاشق حكاية تكون قد لك بالنسبة      -

 .عاشقين مجرد لسنا نحن..  عابرة

 نفسا يأخذ الوقت نفس وفي..  يعذبه او يلذه بما يبوح ان يستصعب كأنه ، وجهه على ينعكس التردد فلمحت ، عيني في نظر

 لديه بما للبوح  سبيله في انه ، ليقيني االطمئنان بعث مما ، المقعد طرف على محتارا مترددا بدأها التي  جلسته ويحسن ، طويال

 .. لديه بما يصارحه  لزميل بحاجة انه بنا الجوالمحيط من فكرة وتملكتني ، ،

 ذلك الى بحاجة كان ما اذا ازره ويشد ، بالرأي الرأي يبادله وأن ، يفهمه ان يستطيع..  المالئم الزميل على وقع انه لنفسي قلت

 من به باحت بما وذكرتها نفسي من فسخرت.  بااليجاب تلقائيا أجبت"  ؟ السر اصون ان استطيع هل: "  نفسي سألت ثم.. 

 االصل بهدم ، بأشخاصه وليس الحدث بجوهر مستعينا ، موازية حكاية انشأت انما ، اطالقا بسر بحت ما باني فأجبت.  اسرار

 : زميلي حثثت بأن داخلي يفور بدأ الذي الجدل فحسمت"  ؟ الفرق ما: "  متسائال سخرت.  مجددا وتركيبه

 .. مطمئنا  وكن ، تردد بال احك      -

 مهما..  البعض لبعضنا نكون ان تواعدنا.  الثانوية المدرسة ايام منذ..  البعض بعضنا نحب..  واحد صف ابناء لولو انا      -

 وأن..  بيت لي يصبح ان..  بسرعة نفسي اكون ان اريد كنت.  العمل في انخرطت وانا ، المعلمين لدار ذهبت هي..  حدث

 انجح.  يفهماني ان الممكن من يكن ولم ، موقفي يفهما لم والداي..  الجامعية بالدراسة ضحيت لذلك..  زوجتي لولو تصبح

.  بخطأي افكر اليوم. الحياة في والتقدم الجامعية للدراسة له متوفرة والمادية البيتية الظروف وكل الصعب للعمل يخرج اوالدهم

 أحيانا..  حياتي امنية وخسرت..  االجتماعي المركز خسرت..  الحياة وجبهة الدراسة جبهة..  جبهتين على خسرت اني اشعر

 من اكبر كانت احالمنا ، المنطق كل من اقوى كان حبنا..  كان ما هذا ولكن.  دراستي اواصل لم الني والغضب الندم يتملكني

 تتحول لولو سبيل في..  واأللم والمعاناة الشقاء ، لي يطيب شيء كل لولو مع ، عالمي كل..  زالت وما ، كانت لولو ، عالمنا

 القبالت ونتبادل نتعانق..  دوما نلتقي..  واآلمال األمنيات من..  واالحالم الرغبات من فضاء في نحلق كنا..  سعادة الى

 .. الوردية والضحكات

 ، العرس لليلة عذراء طاهرة اريدها ولكني ، الحدود تعرف ال فيها رغبتي..  عينه بؤبؤ على االنسان يحافظ كما عليها احافظ

 يمأل المزغرد صوتها ، تكفيني كانت بسمتها.  ذاتي تحقيق سبيل في بالنهار الليل اواصل كنت.  جميال ابيض كان يخصنا ما كل

 . دنياي

..  عميق.  األفق من اوسع..  اوسع..  السماء من أكبر..  كبير واحد شيء في ربما.  ولولو العمل.. شيئين في انحصر عالمي

 . والمستقبل والحاضر الماضي هي.  وحياتي وأحالمي وأملي شغلي هي لولو..  لولو..  البحر من أعمق

 !؟ عائلتها فرفضتني..  االصول حسب يدها لطلب تقدمت

 هذه وفي ، اآلن وقساوته حدته بكل يعود يؤلمه ما كأن.  تفلت ان كادت دمعة على السيطرة محاوال مليا وأطرق صوته تهدج

 . موحية اشارة او كلمة منه تفوتني ال حتى..  كتابة حديثه اسجل لو تمنيت بحيث..  السرد على بقدرته بهرني لقد..  اللحظات

 .محياه على ارتسمت التي الحزن مسحة رغم هدوءه استعاد

 دقة.  مستبدا كان والدها! ؟ ابنائها زواج في تقرر تزال ال العائلة ان تستغرب قد.  لي عائلتها رفض بعد كثيرا عانينا      -

 هو حدث ما" ؟ مكرها فيقبلني ، الحقائق امام يلين بيننا بما اخبرته اذا: "  فكرت.  العقل يتخيله مما اكثر..  جدا قديمة. قديمة

 حرض!  ؟ القاصرة مجتمعنا ضلوع..  واخواتها والدتها اضطهد.   العرفية االحكام يشبه ما بيته اهل على فرض.  العكس

 ادري ال.. حيفا من لمحام بتزويجها نجح حتى قصير وقت اال يمض لم..  ؟ لك اقول ماذا..  البنات خطوات تتبع على اوالده

 وفي احالمي في دائما معي انها  ؟ غيري من زواجها امكانية اصدق لم ربما..  صدمت..  استوعبه لم.  ذلك حدث كيف

 السهل من يكن لم ؟ تطاوعني كانت وهل ؟ اخطفها ان علي كان هل.  اليوم حتى علي مستعصية النقطة هذه..  صحوي

 معي اتصلت انها  اخبرتني بها عالقتي تجددت ان بعد.. معها االتصال امكانية فقدت..  والحصار المراقبة داخل وهي محادثتها

 ، لألتصال اخرى  فرصة ايجاد امامها المتيسر من يكن ولم ، تجدني لم لكنها.. شيء على لألتفاق باسبوعين عرسها قبل

 ...بالجنازة اشبه لها بالنسبة عرسها وكان.. آخر النسان مخطوبة النها عنها تخليت اني تشك وصارت

..  واالحباط القنوط تملكني..  نفسها الحياة من والضيق بالمرارة اصبت.  الجميل عالمي وتناثر احالمي وانهارت لولو تزوجت

 . انتحرت كنت فربما..  لي مراقبتها وشددت ، الغريب النفسي وضعي الحظت التي امي ولوال..  االنتحار فكرة وراودتني
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.  نفسي في شأن فيه للحياة يعد لم لوضع وصلت اني ادريه ما كل..  تنفيذها على والقدرة االنتحار فكرة من واهما اكون قد

 تهتك التي وبعذريتها بلولو والتفكير والتدخين القهوة شرب اال لي شغلة ال.. عديدة ألشهر نفسي على وانطويت عملي تركت

..  الحقيقة اقول أنا..  صوت بدون ، بصمت اصرخ احيانا.. عذريتها عن مسؤول وكأني بي لحق الذي والشنار وبالعار.. قسرا

 يثور.. شيء بكل يكفر..  شيء كل ويلعن..  يقاتل..  يشتم..  يثور..  يحدث ما يرفض..  يستغيث..  صدري في يصرخ شيء

 ينقط الدم ارى..  االبيض الطري الناعم لحمها في اظافري اغرز..  الوادع وجهها اهشم..  أكرهها..  لولو على احيانا غضبي

..  مكان كل في..  والدم..  القهوة فتتناثر ، بقدمي" االسكملة" ضاربا.. القهوة وغالية والسجائر بالفنجان أقذف..  سجائري من

  تضم وهي ، امي يدي بين اال الغاضبة نفسي الى اعود وال ، مستثارا متألما..  كبته على اقوى ال ، مسموع بصوت فأصرخ

 تحاول ودموع..  وألم وقلق معاناة من ألمي اسببه عما ، باعتذار وربما..  بحرقة ، صغير كطفل فأبكي..  صدرها الى رأسي

 . نفسي من بالخجل تشعرني..  عني تخفيها ان

 بعد اال ذلك افعل فلم ، اتزوج ان امنيتها كانت ، علي البيت اهل توصي وهي ماتت ، بسببي عمرها قصر..  يرحمها هللا ، امي

 .. قلبها في علي وحسرتها ، موتها

 !؟ ذلك نسيت اني تظن هل

 ال انا...  تأثرت بلولو عالقتي ان تظن ال.  فريسته عن يبحث كاسر وحش ، اعماقي في الذئب يثور الذكريات لهذه أعود عندما

 ؟  لالنتقام وسيلتي هي ، منها انتقم

 بها الممنوعة عالقتي تعتبر اال ؟ اسلوب بأي ؟ طريقة بآية ؟ انتقم كيف اذن.  لألنتقام وسيلة اجعلها ولن ، حبيبتي لولو!!  ابدا

 قطع في ترددت لما ، االنتقام دوافع من دافع فيها لولو مع عالقتي بأن شعور راودني لو..  وصراحة ببساطة ؟ االنتقام باب من

 اي من..  مرة الف عندي  واعز ، نفسي على اغلى ذلك ، بيننا التي الطاهرة الجميلة والذكريات ، االنسانة لهذه حبي.  بيننا ما

 . كان انتقام

 !! ذلك اعرف انا..  انتقم ولكني

 . تنتقم ايضا هي.  االثنين نحن يراودنا االنتقام شعور.  احب من على نتائجه وال انتقامي يتحقق كيف ادري ال

 ببطء  الدخان نفث ، طويال نفسا وأخذ سيجارة اشعل.  وجهه تعابير في الحزن مكان الغضب حل وقد مجهدا الكالم عن توقف

 فنجاني صببت.  المزيد على حاثا داخلي في يتحرك شيئا غيران. .  المؤثر مونولوجه من انتهى انه حسبت وقد ، وتقطع.. 

 : وحثثته ، القهوة في الهيل طعم وتذوقت شفطة أخذت" .  الترموس"  من قهوة

 .اشرب      -

 " . المزيد: "  يقول حالي ولسان

"  الترموس"  وتركت ، الفنجان له مألت.  المزيد وطلب ، واحدة دفعة القهوة فنجان نصف شرب.  قصدي فهم انه عليه يبدو

 : وقال الحرارة، ضد مبطن فمه وكأن ، آخر فنجان نصف شرب. تصرفه تحت

 ارادت ربما.  ارادتها هي تلك ربما.  وسمعتها لكرامتها حفظا بها االتصال احاول لم انا.  لولو مع تماما صالتي انقطعت      -

.  واالحتماالت التأويالت وعشرات..   ربما الف هناك ؟ بسببها له يتعرضن ومما طغيانه من واخواتها امها وانقاذ والدها تطمين

 . حدث ما اهضم لم اني رغم ، رغبتها فألحترم ، تتصل ال هي دامت وما. 

..  بفتور ولكن..  طبيعية شبه او طبيعية لحياة اعود وبدأت ، زواجها بعد الزمني الذي المضطرب النفسي وضعي من خرجت

 خروجي في سببا كان ، برعايتي األهل وتوصي ، بالزواج توصيني وهي ألمي فقداني ان شك ال.  تزوجت طويل تردد وبعد

.  نفسي على غالية ولكنها..  لولو مثل احبها ان استطيع ال..  احترمها..  عاديا حبا زوجتي احب انا.  وزواجي ازمتي من

 انا المبكر عشقنا ايام كانت التي والطهارة الصفاء فيهم أجد ، توازني الى اعادوني هم.  بجنون احبهم.  اوالد ثالثة منها عندي

 . ولولو

 صار وهذا ، الحدث اسلسل حين اما. .  جميلة ذكرى الى تتحول بدأت لولو حتى..  وتتغير تغيرت كثيرة اشياء..  االيام ومضت

" .  لولو"  باسم زوجتي ناديت ما كثيرا زواجي من االولى السنة في.  النقمة بمشاعر مدفوع بغضب فأثور ، يحدث ما قليال

  وكانت ، بابنة رزقت وحين..  النداء هذا سبب عن تسألني لم ولكنها ، زوجتي تصدقني لم ربما.  االسم هذا احب بأني اقنعتها
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 : طفلتنا لي تقدم وهي زوجتي لي قالت ، امنيتي تلك

 .. لولو ولطيفة جميلة هي كم أنظر      -

 . قبل من ابك لم كما بكيت..  بكيت وساعتها

 ...االنسان انما ، ابدا تلتق ال الجبال ان وبحق يقال

 اخمص الى رأسي من ارتعشت.  امامي القاها وفجأة ، القطيعة من سنوات ثماني.. مصر الى الرحالت احدى في لولو التقيت

 اكثر صارت لولو ، الدمعتين أمسح. الوقت نفس في وفرح حزن او..  حزن ربما او..  فرح دمعتي من عيناي غبشت.  قدمي

..  بعض عيني في ننظر..  بعض نتأمل الرحبة الفندق قاعة في نقف..  يفضحها عينيها ارتعاش ، مهمومة نظراتها ، انوثة

 : باسمها والهث منها اقترب ، عينيها تخفض..  بذهول لها ابتسم ، بحياء لي تبتسم

 .. لولو..  لولو      -

.  امامي اجدها وفجأة..  ذكرى الى يتحول بدأ بيننا كان ما ؟ تلك مجنونة صدفة ، واالشواق الدموع تملؤهما بعينين الي تنظر

 ما جددنا. والجغرافيا والتاريخ الماضي عبرنا.  والمكان الزمان وراءنا طوينا ، مجنون وباندفاع..  لوحدي وكنت لوحدها كانت

 ولم بها رغبت كما بامراة ارغب لم.  جديد باتحاد واشواقنا حزننا غسلنا.  وتفكير تردد بال بعض الحضان واندفعنا ، كان

 لن نفسها ان لي قالت.  الممنوع الحب اسكرنا.  ماء نبع على وقعا ظمآنان. وصبابة ووجد عشق.  بي رغبت كما برجل ترغب

 هل ؟ الحدود يعرف ال انتقام هو هل ؟ هذه المجنونة رغبتها وراء النقمة أهي.  زوجها فراش على ضاجعتها اذا اال تطمأن

 ؟ عالمها كل من ربما ؟ هي ذاتها من تنتقم ام ؟.. والدها أم ؟ باالنتقام المقصود زوجها

 . عائلتها لمشيئة ورضخت ضعفت ألنها لنفسها تنتقم ان وتريد  بالذنب تشعر انها لي قالت ما كثيرا

 العالقة من هدفها االنتقام كان اذا ، زمان ومن ، غيري مع ذلك تفعل ان بامكانها كان ؟ انتقامها تحقيق بهف تستغلني هل

 ، ذلك لها اقول.  حسابي لي ايضا انا.  اخرى مرة تفقدني ان تريد وال ، حقا تحبني انها وتصر تبكي ؟. .  بيننا الممنوعة

 : لي وتهمس ، الهانئة لحظتنا نعيش وان.........  حسابنا موضوع انسى ان فترجوني

 .. ثأر افضل وهو منه حرمونا الذي حقنا انه      -

 ؟ خطفا الشكل بهذا الحق يؤخذ وهل      -

 . يشاء كما منا كل وليفهمه حقنا انه يكفي      -

 معناها آخر شخص مع عالقة.  غيري آخر شخص مع بعالقة ذلك لتفعل كانت ما وانها..  عالمها من تنتقم انها يقين على كنت

 واشخاص ومثل قيم من الرحمة يعرف ال وانتقام. .  منه حرموها الذي حقها هو معي عالقتها.  فقط نفسها من تنتقم انها

  وانها ، القانون عليه يعاقب ال متكرر اغتصاب  هو الشكل بهذا تزويجها ان وقالت..  الطبيعي وحقها حياتها حلم من حرموها

 . وامرأة رجل بين العالقة بعظمة  شعرت وروحا جسما اتحدنا منذ

 : الذات وتعذيب واللؤم الشراسة الى اقرب بطريقة لي قالت حيفا في بيتها في ، االول لقائنا في

 القدسية هالة أكره ، فراشه فوق هنا اريدك ، عني وأبعدوك..  عنك ابعدوني الذين كل من..  كلهم منهم..  منهم لي انتقم هيا -

 ... اكرههم..  اكرههم..  المهترئ شرفهم على اقيء ، الكاذبة

 لهذا وربما ، حقدها عن يقل ال فرقونا من على حقدي وان.. والثأر  لألنتقام وسيلتها اكون ان اقبل لن اني وافهمتها زجرتها

 . والثأر باالنتقام محددة حيوانية دوافع  الى حبنا يتحول ان ارفض ولكني..  زوجها فراش على واريدها طاوعتها السبب

 وصارحتني.  قالته بما للتفوه دافعها وهو..  يراودها ان الشعور لهذا تريد ال وهي ، كزانية نفسها تشعر انها وقالت كثيرا بكت

 وهذا ، يتمناني ألنه يرفضه جسدها ، واالنسجام باللذة معه تشعر ال ولكنها..  طلبا لها يفشل وال ، معها لطيف زوجها ان

 معي تصلها التي المتعة قمة الى معه وصلت انها تذكر ال وهي..  زوجت منذ يرافقها الشعور

 انها يبدو كما واقتنع..   االمر يساعد فلم ، طبيبا واستشار بالحيرة اصيب..  يوصلها ان قدراته بكل محاوال يعارك زوجها.

  صدته خطوبتهما فترة خالل. خطأه نتائج وليتحمل اخطأ انه تقول.  عينيه صدق لما المجنون شبقها رأى لو..  جدا باردة
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 يفهم ان عليه كان ، الفتيات لقلوب قريبة وشخصية ، مادية وامكانيات ، االجتماعي مركزه له ، مثقف شاب انه مع ، ورفضته

 بين يجمع الزمن ان ظانا الزواج واستعجل ، جمالها بهره...  له تكون ان تستطيع ال انها يفهم ان. جهارا به البوح تستطع لم ما

 !! لحبيبها...  لغيره بسخاء نفسها تعطي هي وها ، برودها اال يجن فلم ، االفئدة بين ويقرب ، القلوب

 . له حدود ال مشترك وانتقام ملتهب حب من بيننا ما افلسف ان حاولت ما كثيرا

 : مرة لها قلت

 .ثأر احسن هو لحبنا ممارستنا ، غرائزنا تجرفنا ال ان يجب      -

 . ايضا وثأرنا بالحياة حقنا هو حبنا.  غرائز ليس بيننا ما      -

 ؟ امرنا انفضح ما اذا باحتقار وسنعامل ؟ حقنا كان لو حتى ، به نحن مما تنفر اجتماعية تركيبة من اننا تنسي ال      -

 ؟ لحظة قبل قلته عما تتراجع بالك ما ؟ وشذوذ حماقة حبنا ؟ حماقات نفعله ما ان تقول ان تريد هل      -

 تثور وحين..  شفتيها رجاء في واغرق ، عينيها من المنطلق العتاب امام أضعف. اسئلتها امام واتردد قائله انا فيما فأحتار

  شيئا كأن..  ولجتها كلما الشعور هذا يراودني لماذا ادري ال..  لعذريتها اقتحام اول هذا وكأن ، الهائج كالثور اصبح ، غريزتي

 للدم آثارا ارى ال وحين ، اقتحام كل بعد  عذريتها تتجدد ، ابدية عذراء لولو.  عذراء تعد لم لولو ان يصدق ان يرفض نفسي في

 . بعد عذراء لولو بأن المجنونة الفكرة تعاودني ،  ساقيها بين

 ذلك تقول ، علي زوجتي من تغار انها تقول احيانا ، حدود بال تمتعنا..  مرات عدة لمصر سافرنا.  اسبوعيا نلتقي سنتين ومنذ

 يجعلني ال بيننا ما ان طمأنتها.  واوالدي زوجتي من تخطفني انها سيء شعور يراودها. لزوجتي تسيء ان تريد ال النها وتبكي

 السبيل وان ، ناقصة فسعادتها ، عالقتنا في نصل مهما اننا وتقول. واوالدي لزوجتي حبي ينفي ال لها حبي وان. .  بيتي اهمل

 . مني بنتا او ، ابنا وتضع تحمل ان ، به هي ما لتخفيف

 ويهدأ سعادتها تكتمل حتى مني طفال تريد ، مني تحمل ان تصر وهي اشهر منذ!  تصر ولكنها ، المجنونة فكرتها من حذرتها

 اعرف ان اردت ، فحصا أجرت امس..  مني األغلب على ، حامل انها واعتقد..  ما يوما ستنتهي بيننا العالقة الن..  بالها

 اخالصي هو ربما ؟ اهلها من انتقام ام ؟ واوالدي لزوجتي خيانة ؟ حماقة ارتكبه ما هل..  امري من حيرة في أنا..  النتائج

 ؟ توجيهها على للعقل قدرة ال بشرية غرائز هي ام ؟ التاريخي حقنا هو ام ؟ كانت التي الهانئة الحلوة لأليام ؟ للماضي

 ان اعرف ال. زوجها..  آخر شريك وجود رغم واقبلها احبها اليوم.  وحدي لي واريدها احبها كنت.  اتصرف كيف اعرف ال

 واوالدي زوجتي عن اتخلى لن واني ، وحدها لها اكون ان استطيع ال اني تدري هي. احسده ولكني ؟ عليه اشفق او اكرهه كنت

 ما ان واعرف. .  وبحقد وبرغبة بقوة اريدها.  عشقها يجرفني.  قرار لها اعرف ال بدوامة فاعيش انا اما. انا كما تقبلني هي.

 من ألرتوي ، اليها جوعي الشبع اليوم القاها.  الطاهر االندفاع ذلك اندفاعي يعد لم.  البريء الحالم الحب ذلك يعد لم بيننا

 االحالم الى. كان الذي الجميل الماضي الى المجنونة النشوة تشدنا.  تنتهي ال التي عذريتها الهتك ، ينضب ال الذي رحيقها

 ، منه حرمونا الذي حقنا انه تقول هي..  النوع هذا من ليست..  كذلك ليست النها حزينة هي. خطفا نعيشها..  الضائعة

  جنون ، ونشوة متعة لحظات صار ، تغير الماضي حبنا.  تحبه ال ولكنها ، منه تنتقم وال زوجها تكره ال.  النتائج هم وليتحملوا

 ولكل ، الطريق لنهاية وصلنا ، هو هذا نقررانه احيانا.  تغيرنا ونحن. .  تغير للحب مفهومنا.  بعض في واالنصهار للدخول

 ؟ به تمتعنا ما يكفينا أال ؟ بنا هذا يليق وهل ؟ ذاتنا سبيل في بأوالدنا نضحي هل..  أوالده..  الخاص بيته..  الخاصة حياته منا

 ؟ غضبنا وينسينا ، لوعتنا من ويهدئ ، غرورنا يرض ألم

 امام ، االثنين نحن ونكون اال  ساعة وعشرون اربع تمضي فال..  قبلة آخر..  عناق آخر نتبادل..  بحرقة نبكي..  بعض نودع

 ..اآلخر عن منا كل يبحث ، التلفون

 .قرار وال نهاية تعرف ال ممتدة ورغبة ، اشد بحماس مندفعين لنلتقي ونعود

 !! ادري ال ؟ غرائزنا تقودنا اين الى

 نهاية.  لنهاية نصل ان بد ال ؟ بيننا المشوار آخر هو هذا ربما ، رغبتها لتحقيق مضطر انا ، بطفل بيننا العالقة تترسخ واليوم

 الن ؟ عنها االبتعاد استطيع هل..  وأنا..  ذلك يكفيها قد..  مني اوابنة ابن لها سيكون ، حبنا على سنبقى..  ضوابط بال لالندفاع

 ؟ المشترك والبننا..  لها الحنين يشدني
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 : وقال بضيق رأسه هز

 !! ادري ال      -

 : طلبه وان سبق شيء على مؤكدا وقال ، الحيرة من بشيء الي نظر ، سيجارته من نفسا اخذ ، صمت

 ؟ كالمك عند انت..  سر هو السر      -

 ؟ نفسي في الذي بالشيطان افعل ماذا..  ولكن ، رأسي بهز ذلك له أكدت      -
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 : بحثه في عودة نبيل الفلسطيني واإلعالمي الناقد مع حوار -3

 " التنوير عصر يجيء حتى"

 

 بؤس من فيه بما الفرد وعي وإشكالية الثقافة وصمت المثقف غياب

 

 السويد – خالد يونس خالد. د:  بقلم

 

 كان". التنوير عصر يجيء حتى" بعنوان عودة نبيل الفلسطيني واالعالمي الناقد األستاذ من قيما بحثا األلكتروني بريدي وصل

 تشبه ما أو المثقف صمت إشكالية يعالج البحث. بالصراحة مضفية كلمات تكون حين الهدايا أجمل وما ثمينة، هدية البحث

 .  المؤلم واقعنا في الثقافية المذبحة

 : عودة نبيل أستاذ

 الخارج إلى تنظر أنت: يقول وهو فولتير الفرنسي المفكر فتذكرت الخمائل، بين مشوار في أنني وشعرت الرائع بحثك قرأت 

 .جرداء صحراء نافذتك خالل من ترى وأنت تفكيرك عن يختلف تفكيرا فتفكر األلوان زاهية حديقة فترى بيتك نافذة خالل من

 مناصب على" الديوك" بين صراع الى ويتحول يتهاوى الذي السياسي وفكرنا االجتماعي واقعنا نقد أين: }}بحثك في ذكرت  

 الصهيونية للدولة الوالء يمين أقسم ثم للصهيونية، والعداء القومية ادعى من بين فرق ال الكنيست، في عضو منصب أهمها

 {{.وعلمها ونشيدها

 الفكري االنحطاط حيث المماليك عصر إلى رجعنا هل الصهيونية؟ للدولة الوالء يمين يحكمه الذي الردة عصر في نعيش هل

   واالجتماعية؟ والثقافية اللغوية الجوانب في

 يذكرني شكسبير وكأن مسرعة، بخطى الجبل أصعد أنني وشعرت كلماتك، دروب بين المسيرة واصلت ثم لحظة وقفت هنا   

 في يكتب همنغواي ورأيت فيه فنزلت الوادي، فرأيت هناك نفسي وجدت{{. متمهلة خطى إلى تحتاج الجبال صعود}}  بمقولته،

 على انتصر الذي كالشيخ تماما الصعوبات تتحدى قوة اإلنسان إرادة إن}}  ينصحنا وهو{{  والبحر الشيخ}}  الخالدة رائعته

 {{. األمواج المتالطم الهائج البحر في القمر ضوء على الليل ظلمة في الحوت

 كأسا لي وتقدم نحوي تتقدم ماء ببركة وإذا يتعبني، والظمأ ،( عودة نبيل) الناقد عند كان الذي المفقود عن أبحث وكأنني شعرت

 بين ومستقيمة ملتوية طرق إلى المسيرة لمواصلة شوق في وأنا هناك، صافحتك. الظمأ فانطفأ منه شربت بارد، عذب مذاقه

 : جديد من األولى الفقرة فقرأت – التنوير عصر يجئ حتى – العنوان هذا أن فوجدت والصحاري، السهول

 والمتكاملة الشاملة الثقافية الرؤية انما ، النص قراءة من االيجابي أو السلبي الفعل رد  فقط ليس ويحركه االبداع يشبه النقد}}

 {{. البسيط اإلنشاء باب في يقع يكتب ما كل ذلك عدا وما ، العقل من مسبق قرار دون تلقائيا تتفجر التي

  في سابقا بك إلتقيت. لها معنى ال هدف بال الكتابة أن وعرفت. منها فائدة ال وعي بال القراءة أن وعلمت فهمتك،

 في أما. الخذالن اليعرف وفكر اإنسان، بها يعتز بجرأة المضطهد، الفلسطيني لشعبنا المأساوي الواقع عن تعبر وأنت كتاباتك،

 في يشكو التنوير حيث المرة، هذه اآلخرين ومع االحداث، ومع نفسك مع قاسيا كنت فقد" التنوير عصر يجيء حتى"  بحثك

 الكاتب هذا أصافح قلت.  للحب المتعطشة الطبيعة وعلى البائس اإلنسان وعلى الكلمة على بالعدوان المليء المتحضر عالمنا

 الصدق، وراءها تحمل التي كلماته قراءة في علينا به تكرم الذي الكرم هذا على ألشكره عزيزا أخا صدري إلى وأظمه الناقد

 . يتعايشه وم ن الراهن، الوضع على والعتاب، واللوم القساوة ومعه
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 : الكلمات هذه عند فوقفت وهناك، هنا األسطر بين  أقرأ رجعت

 وتربوية فكرية بنيوية قيمة للثقافة أن أظن وأنا والشعبية، الرسمية مؤسساتنا أولويات ضمن بمكانة يحظى ال الثقافي الموضوع}}

 أخالقيا   متنورا   عقالنيا ، مثقفا ، قويا ، مجتمعنا نبن لم اذا. أجندتنا على نطرحه نضالي موضوع أي عن أهمية تقل ال واجتماعية

 أستثني وال وية،الحي مطالبه وراء والتجند االجتماعي، والتكامل للتعاضد وباالستعداد االنساني، وبالفكر بالجماليات ومليئا  

 الثقافة دور فهم في العجز من الرؤية، في قصور من تعاني والسياسية، الثقافية ممارساتنا كل ستبقى المطالب، هذه من السياسة

 {{. الثقافية حياتنا وتطوير ودعم توجيه وكيفية والحضاري، االجتماعي

 فلسطين في فكرت. معانيها تشرح ناظري في الكلمات وبدت البيضاء، الورقة فراغات بين لوجه وجها معك حاورت

. الصهاينة مع إحتكاك هناك يكون حيث الفلسطيني، للشعب  فائدة هناك تكون قد وقلت. الكنيست عضوية أجل من والمسابقات

 يصبح أن يريد م ن لكل وعلمها ونشيدها الصهيونية للدولة الوالء يمين قسم}}  أنسيت: يقول الحزين داخلي من صوت وجاءني

 ومن السلطان أجل من السلطان أصحاب بين الصراع حيث المحتل العراق هناك. قضية بعد قضية تجلت هنا{{. هناك عضوا

 العراقي الشعب من جعل الذي الحاكم ورضى لالحتالل التصفيق ويجاوره هناك، المقاعد من أكبر عدد على الحصول أجل

 الرحمة شهر في السخاء اليعرف الذي" السخي" الوزير من عدس كيلو نصف تنتظر العراقية العائلة أن درجة إلى فقيرا مشردا

 . الفقراء أرواح يحصد اإلرهاب وهناك. رمضان والغفران،

ين يعانون وهم العراق، في الفلسطينيين نداءات هنا سمعت ر   وشيوخهم جوعا، يموتون وأطفالهم الدامية، الصراعات من األ م 

 على الصراع ضحايا ذهبوا الذين العراقيين ككل األرض في المعذبون وهم. تعالى هللا ليرحمهم سماءال إلى أياديهم يرفعون

 رائعته في حسين طه العربي األدب عميد لنا كتبه ما تذكرتُ  هنا. األمريكي االحتالل تحت القابع الحضارة عراق في السلطان

 يفر أن األديب، الحازم للرجل الخير كل الخير أن صدقني}}  جديد من لنا ليقرأ قبره من نهض وكأنه(( األرض في المعذبون}}

{{. التاريخ أزمنة من آخر زمان إلى يفر أن من أقل فال أخرى، بالد إلى الفرار أعجزه فإن. الجيل هذا من وضميره وعقله بقلبه

 (.182ص القاهرة، ،9ط المعارف، دار األرض، في المعذبون: حسين طه)

 التي الثمينة القطط تعيشها التي والرفاهية العريضة، والشوارع الفخمة، القصور حيث بخير، العراق كردستان إقليم أن   لي، قالوا

 الحال في وتذكرت{{. المريض الرجل}} العثمانية األمبراطورية مقاطعات غرار على إقطاعية مقاطعات اإلقليم من جعلت

 بعنوان 1909 عام نظمها التي قصيدته في ستريندبرغ يوهان الكبير السويدي األديب

Esplanaden   العريض الشارع نظام أو . 

 : العربية إلى السويدية اللغة من القصيدة تلك من مقطعا هنا أترجم

 صديقي؟ يا هنا نبني ماذا

 الفيال؟ من مدينة سنبني هل

 !أخرى مرة هنا ُتبنى لن

  الجميل للشارع  األرض تنظف هنا

 المباني تهدم أن: الزمان ُعْرف! هه

 مخيف شيء أتبنونها؟

 والضوء الهواء لنأخذ القصور تتهدم هنا

 بموقع للكاتب الفرعي الموقع في الصفحات هذه كاتب قبل من المترجمة للقصيدة الكامل النص: ينظر)   ذلك؟ كل يكفي أال

 (النور

. سياحية مدينة لبناء يخططون الكرد أن تقول منها أسمع بي وإذا. الجزيرة فضائية مع أرتاح أن فأردت القراءة، من تعبتُ 

 ال الثمينة القطط أن تقول وهي أمامي، ترقص زاهية بألوان مشوهة صورا رأيت ثم قليال وبكيتُ . كثيرا وضحكت فضحكُت،

  المرمر قصور إلى بالنظر يستمتعون ويبقون. والخبز والمحروقات والكهرباء الماء عن يبحثون سيبقون الفقراء ولكن تشبع،
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 . الباستيل قصور وشيوخ والرهبان للبارونات

 نكبة منذ السياسة تجار تلعن والكرد والعراق فلسطين وشهداء ترتفع، الشياطين وقهقهة يتعذبون، والمعذبون تلتقي، التناقضات

 اإلرهاب حيث الصهيوني األمريكي باالحتالل وانتهاء 1963 عام العراقية تموز 14 ثورة بسقوط ومرورا 1948 عام فلسطين

 .         والعراق فلسطين في األبرياء أرواح يحصد

 في تتفجر القنابل حيث تسمع وأنت معك، وأنا المألمة، للمشاهد رؤيتك في متألم بحثك، في حزين أنت عودة، نبيل الناقد الكاتب 

 في الثقافة على والحرب. وهناك هنا الكاذبة الديمقراطية وبدعة كردستان، إقليم وهناك فلسطين، وهنا العراق، هناك. أحشائي

 معهم، يصفقوا حتى مشردين جياعا المثقفين يتركوا أن يريدون.  الثقافة على للحرب التصفيق نسمع التي القاعات من قاعة كل

 :سبأ ملكة بلقيس الملكة صوت يراودني هنا. الزائل السلطان على الصراع في معهم ويكونون

 ذليل خانع رأس فوق تاج ما بئس

 أبي حر ساعد في قيد ما ونعم

 للتقرب التملق خالل من إالّ  النقد اليفهمون الذين على متمرد نفسه الوقت في لكنك فكرك، في عميق أنت، عودة، نبيل اإلعالمي

 عن تعبر كلمات في لنفسك الحق أعطيت وقد. التعبير عن لعجزهم الشتم خالل من أو يظلمهم، الذي الجائر السلطان إلى

 :   كتابتها في أجدت   التي الكلمات هذه عند أقف أن أحببت هنا. واعي ضمير صاحب كل أشجان توقظ مثلما وأشجانك صراحتك

 موقفنا، وقوة كلمتنا، قيمة على وحريصين الميداني، ونشاطنا بأقالمنا األول، النضالي الصف في المثقفين، نحن نكن، لم اذا}}   

 الثقافية لذاته خيانة هي المثقف صمت إن. المضمون في والنقص بالقصور مصابة كمثقفين صفتنا ان يعني فهذا ومصداقيتنا،

 وصل وإبداعهم عالميين، أصبحوا بانهم المبدعين لدى الوهم زراعة أجل". الثقافية المذبحة" يشبه ثقافتنا داخل يجري ما. ولعقله

 بعض يرتكبه ما هذا لألسف. بمجملها ولثقافتنا االبداعي، ولمستقبلهم المبدعين ألولئك مذبحة هي لها، سابق ال قمة الى

 وخدموا لخدمونا اخباريا اإلصدار بتغطية قاموا لو. النقد لمضمون وتفتقد النقد اسم تحمل صياغات تحت...  ثقافيا المتنشطين

 {{.نقدهم من أكثر  االبداع صاحب

 :ثابتتين حقيقتين عن تصدر االجتماعية األدب وظيفة بأن مندور محمد المصري الناقد قاله بما عودة نبيل أخي ذكرتني

 .ومادياتها الحياة معنويات بين العالقة إدراك -1

 .بؤس من فيه بما الفرد وعي -2

 الحركات أن فيه الشك والذي. الشعوب إلرادة محرك األدب أن حيث من االجتماعية األدب وظيفة تصدر الحقيقتين هاتين عن

 النفس في بعملهم الكتاب لها مهد قد البلشفية روسيا وثورة إيطاليا ووحدة الفرنسية كالثورة الحديث التاريخ في قامت التي الكبيرة

 الفرنسي للكاتب" بومارشيه" مسرحية  مثال لذلك ولنأخذ. الحركات هذه تقوم أن الممكن من يكن لم بدونه تمهيدا البشرية،

 األشراف نظام فيهما الكاتب هاجم حيث". أشبيلية حالق" وهي هذه، على السابقة األخرى روايته ثم" فيجارو زواج"  المسماه

 للكونت خادما بعد فيما أصبح الذي أشبيلية حالق" فيجارو" من واتخذ الهجوم، أعنف الفرنسية الثورة قبل سائدا كان الذي

 ألقى حتى الفرنسية، للثورة التمهيد في بالغ أثر الروايتين لهاتين وكانت. األشراف عبودية على الثائر للشعب رمزا" المافيفا"

 في مندور،. )اإلستبداد ضد نشيدا" فيجارو زواج" رواية في"  فيجارو مونولوج"  اليوم إلى زال وال". الباستيل" في بمؤلفهما

 (.37-36ص القاهرة، مصر، نهضة والنقد، األدب

 بالشكل محمد مسعود الكردي المفكر لمفهوم طبقا كوننا، في تتجسد  المؤلم الثقافي واقعنا في المزمنة واألزمة المرة الحقيقة 

 :التالي

 القومي البعد ضياع هو فيه خواء أكبر كان معنوي وفقر اإلفالس، حد تحت هو مادي بفقر والثورات الثروات عصر ولدنا}} 

 إلى الكرد أمراء بعض عليه يتسلق أن إستطاع الذي الوحيد المرتقى بأن علمنا ألمنا بواعث من يزيد وقد...  فخرنا موحيات من

 من منتقم الشبع أوان وعلى. بغيره مقتدر قوته عز في فهو. الكرد غير من السلطان لذوي بتبعيته كان المرموقة السلطان مطارح

 ( 57ص التوازن، عادة محمد، مسعود إ{{. )اليملكه سماط

  المستقبل من وخوف وقتل وحرمان تشرد من شعوبنا تعانيه ما كل في والنقاد اإلدباء سيما وال الكتاب، دور ماهو: الكبير السؤال
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 ويشتته؟ ويجزئه ليقسمه المتآمرين مؤامرات منتظرين المحتل، الوطن في أو يحترق، الذي الوطن في

 هذه ألداء يكفي ما والوصف التصوير مجرد في أن يعتقد م ن فمنهم االجتماعية، للخدمة أدائهم طريقة في يختلفون الُكتاب}}  

 من البد أنه أخر فريق  ويرى...  بعينه عالج إلى الدعوة أو الخاصة الكاتب مشاعر عن اإلفصاح إلى حاجة دون الرسالة

 كتاب إليه يلجأ بما لذلك يستشهدون وهم الكاتب، لها يروج أن يريد التي المبادئ إلى المسرحية أو القصة في الصريحة الدعوة

 (.37-36 ص والنقد، األدب في مندور، محمد{{  )وشكسبير موليير أمثال من كبار

 نقل وقد. بها االعتراف من مفر ال التي للحيرة جوابا نجد كيف: هو نفسه يطرح أن يلح بل نفسه، يطرح الذي الصعب والتساءل

 يتمتع التي الحسنات رغم نحن: }} الشهيرة مقولته ،"المنسية اللغة" كتابه في فروم أريك المعاصر الكالسيكي السوسيولوجي لنا

 فما{{. حيرتنا عن نعرب تجعلنا التي الموهبة تلك فقدنا قد العام، التربوي إعدادنا ورغم األدبي، المجال في العالي تعليمنا بها

 وسلمنا مظلمة، زنزانة في الثقافة وضعنا ألننا حيرتنا نتائج من نتيجة وحرمان، وتشرد وفساد وقتل تأخر من وطننا يصيب

 شعوبهم مستقبل سلموا وقد أنفسهم، من ويخافون الثقافة من يخافون حكامنا ألن لماذا. يستعمرنا الذي المستعمر إلى مفاتيحها

 . االحتالل سلطات بأيدي رهينة

د في والخير: }} المعروفة حكمته في أجاد السالم عليه علي اإلمام أن معي ترى أال س    ؟{{معه رأس ال ج 

 الضارة باألعشاب المليئة المظلمة الغابة يدخل أن يتجرأ م ن هناك يكون أن يجب: }} قال حين جيفارا الثائر يسمع م ن: وختاما

  ؟؟{{ بأمان فيها يلعبوا أن أطفالنا يستطيع حتى لينظفها المفترسة والحيوانات

 

 التنوير عصر يجيء حتى: عودة نبيل األستاذ بحث نص

  

 التي والمتكاملة الشاملة الثقافية الرؤية انما ، النص قراءة من االيجابي أو السلبي الفعل رد  فقط ليس ويحركه االبداع يشبه النقد

 . البسيط اإلنشاء باب في يقع يكتب ما كل ذلك عدا وما ، العقل من مسبق قرار دون تلقائيا تتفجر

 على بعضها عن تتميز والذكاء والفطنة العقل مفاهيم فإن( شافعي وأديب فقيه – البصري الحسن أبو) الماوردي لتقسيمات تبعا

 :التالي النحو

 .األولية اإلدراك ة أدا: العقل  •

 .لإلدراك ثانية مرحلة وهي للتصور،: الفطنة  •

 .المعلومات في التصرف وأداة الحافظة وهو: الذكاء  •

 العقدين في الثقافية حالتنا اليه آلت ما الثقافية، موروثاتنا لبعض قراءاتي عبر أفهم، ان أحاول وأنا النص هذا على وقعت

 الفكر، ومسائل المطروحة، والقضايا واللغة  المجتمع تركيبة في جوهرية اختالفات نتيجة مستحيل التشابه حقا  . األخيرين

 النقدية، المراجعات معظم وتفاهة ، النشر مقاييس وغياب النشر، امكانيات واتساع المتبادلة، الثقافية التأثيرات دائرة واتساع

 اتجاهة سلفا ومقرر.. األدبي العمل صدور قبل يكتب النقد ان نسبية ثقة على صرت لدرجة مدحي، واحد اتجاه الى النقد وتحول

 واحداها. اليه أذهب ما تثبت التي النماذج عشرات ولدي... ريختر بسلم شبيه سلم على تقاس صارت التي مدائحه، ودرجة

 ؟ الفطنة تبقى هل ، العقل ذهب فاذا. ودي لكسب محاولة في يبدو كما.. كتاباتي بمضمون له عالقة ال بنقد شخصيا معي حدثت

 !؟ الذكاء عندها ينفعنا وهل

 انتباهي تلفت... العربية المجتمعات اتساعا ، األكثر ولمجتمعنا إسرائيل، داخل العربي المجتمع الصغير، لمجتمعنا الثقافية القضايا

 الحضاري، الرقي في دورها تجاهل يمكن ال كقاعدة أوال ، المدني المجتمع لتقدم مقياسا بصفتها مختلفة، زوايا من  واهتمامي

 اإلبداع وبالطبع.. والتقنيات والعلوم الحضارات لعصر لمالءمتها اللغة وتطوير األمية، على والقضاء التعليم، تطوير يشمل الذي

 تشكل المختلفة، حقوله تسود التي والفوضى وركوده غيابه... البشرية المجتمعات حضارة من الروحي  الجانب هو الثقافي

 .تراجعنا أو والثقافي، االجتماعي تقدمنا لمستوى آخر معيارا  

  وتثري مختلفة، بجماليات عالمها تثري روحية قيمة بصفتها الثقافة تستهلك البشرية المجتمعات ان يفهم المدرك السوي العقل
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 والتواصل االجتماعية، العالقات بناء وألساليب الحياة، لحقائق مداركه وتوسع ومعرفة، فكرا   الشخصي، المستوى على االنسان

. واثنية ودينية فكرية قاعدة على مجتمعاتنا الشديد لألسف تسود التي والعداء التشرذم حالة بدل الواحد، المجتمع داخل االنساني

 وليس بدوره  المثقف تعرف  العربية المجتمعات أن أيضا مشكلتنا وربما. المطروحة القضايا مجمل حول الفلسفي وعيه وتعمق

 .يحملها التي بالثقافة

 طبيعة لفهم كأداة القديمة، الثقافات يعتمدون المؤرخون زال وما البشرية، المجتمعات لتطور صحيحا   معيارا   دائما   كانت الثقافة

 .وتطورها رقيها ومدى المجتمعات، تلك

( حضاري بناء) مادية ثقافية، آثار من الفراعنة دولة تركته ما دون القديم، الفرعوني المجتمع طبيعة فهم يمكن هل

 ؟(ثقافي ابداع)وروحية،

 ؟ والروحية المادية آلثاره أيضا الرجوع دون القديم اإلغريقي المجتمع فهم يمكن هل

 خطرة إشكاليات وبعضها باالشكاليات، ومليء مترد واقع لألسف وهو االجتماعي، واقعنا عن تعبر اليوم ثقافتنا ان سرا   ليس

 بات االجتماعي الواقع فإن صغير، حي العالم جعل الذي العولمة، عصر في نعيش اننا  وبما. ومستقبلنا مجتمعنا مستقبل على

 ضمن ويطرحها والدينية، والفنية واألدبية والعلمية والتربوية والسياسية االقتصادية والنشاطات الفكر مجمل كبير بترابط يشمل

 محددة تعد لم والمسؤولية أكبر، أصبح أمامنا التحدي ان رؤيتي هنا من. األوسع العالم في الواقع تشمل التي الكونية، الصورة

 .جغرافيا اتساعا أكثر أو محلي ، جغرافي بنطاق

 نحو وتنحو. الثقافي الفكر خارج من ثقافتنا مع تتعامل التي.. بالطبع وأصحابها الكتابات، بعض من اإلمتعاض ببعض أشعر

 وإضافة جذب قوة يشكل ان على النص وقدرة والواقع، النص بين الربط على والقدرة والمنطق، العقل اعتماد دون الكتابة

 التواصل عن عجزهم ان. قرون عشرة قبل  بعقالنيته، الماوردي، اليه وصل ما اعتماد دون أخرى، بكلمات أو... للقارئ

 إلستقامته الناقد خيانة ان. التسميات اال الثقافي بالفعل تربطها ال مستهجنة، ظواهر يولد الماوردي، عقالنية مع الحضاري

 وبين باإلكتمال، الوهم نثير ان دون التشجيع، بين للتجسير قابلة غير هوة هناك. أبدا   مصداقيته على تقضي واحدة، مرة الثقافية

 . الثقافية شرعيته يفقد ، أخرى بكلمات. القراء ولجمهور لثقافته خيانة الناقد فيه يرتكب الذي النقد ادعاء

 كرة فرق تشجيع يشبه الذي بالترويج حضارية، انطالقة نحو اآلفاق وفتح ضعفها، أو رقيها ثقافتنا، مضامين كشف يمكن ال

 وغناء ورسومات مسرحي وفن وشعر قصة من باألساس، الروحي اإلبداع المحلية، ثقافتنا معالجة في العقل التزام عدم ان. القدم

 لدى الكاذب الشعور والى تتالشى، ما سرعان التي للمدح الشهوة إثارة والى المبالغة، الى يقودنا ورقص، وموسيقى وتمثيل

 مراتب ال التي العليا، الكمال مراتب الى وصلوا انهم والظن أنفسهم، على استكثاره بل أنجزوه، بما باإلكتفاء المبتدئين  المبدعين

 .النقد ومن االبداع من الثقافية العقالنية غياب والى ثقافي، إضطراب حالة الى يقودنا هذا. ثقافيا   منها أرقى

 ان االدعاء يصبح الحالة هذه في وبالطبع( القارئ) المتلقي ملّها جاهزة، بكليشيهات ونستبدلها الفطنة، نغيب ُالعقل ُنغيب حين

 الشافعي اإلمام قال قرون عشرة قبل وأيضا. السوداء السخرية من نوع للثقافة، واسعا وانتشارا ثقافية نهضة يشهد الثقافي واقعنا

 اليوم صحيح هذا يكون ال فلماذا".    الحق قبول الى مضطر العقل فإن تقبلوه، فال عقولكم، تقبله لم ما لكم ذكرت اذا: "لتالميذه

 !  ؟ أيضا

 ومن.. يحدث لما متألم ولكني. جفاء فيذهب الزبد وأما الصحيح اال يصح لن النهاية في. الثقافي واقعنا من متشائما   لست

 ابداعهم نقتل ال تعالوا بالخير، يبشرون مبدعون لدينا: بوضوح وأقول. انطالقتها وتعويق.. ثقافتنا تطور على السلبية االنعكاسات

 وعينا بناء في هام عامل الى الثقافية حياتنا ونحول. ذكائهم ونشجع فطنتهم، ونحث عقولهم نخاطب تعالوا. التشجيعية بالمبالغات

 .المجتمعي

 .ايضا وللقارئ للمبدع الثقافية للذائقة وقبر.. اإلبداع لتطور وقبر... والذكاء والفطنة للعقل قبر هو. الكامل النقيض هو يجري ما

 عن الحديث وبين محدود ثقافي ونشاط مثقفين وجود بين ولكن. محدوديته رغم الوجوه متعدد ثقافي ونشاط مثقفين وجود أنكر ال

 فهي توفرت واذا متوفرة، غير وتوظيفات وسياسات ومناهج بشروط تتعلق جدا ، شاسعة مساحة نشطة ثقافية وحياة ثقافية حركة

 وغياب ، التوظيفات في القصور ظل في خاصة والفني، الثقافي اإلبداع وحركة الثقافية الحياة مجمل وليس أشخاصا ، اال تخدم ال

 .االجتماعية برامجنا من الثقافية األجندة

 ولكن ونقد، ونثر شعر من األدبي اإلبداع تجاوزوا والرقص والموسيقى المسرح ان المحلية، ثقافتنا في اليوم الواضح من

  حديث والفني األدبي اإلبداع يصبح بحيث المؤثر، دورها لها ثقافية حركة الى يتحول لم النشاط، هذا كل العام، بالمجموع
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 .اهتمامه من واسعا   حيزا   ويحتل المجتمع،

 مكسيكية، غيرها، وغدا( التركية)نور اسمها اليوم وحوارا ، ونصا   قصة سطحية مضمون، بال تمثيلية ان المخجل من اليس

 حديث السهرات، في الناس حديث واالجتماعية، الثقافية مجتمعنا لحياة محورا تصير( ؟ الفرق ما) عربية أو  أمريكية أرجنتينية،

 على يحلم والرجل ؟؟ غيره أو مهند البطل بوجه إعجابها عن تعبر ال ان تستطيع ال المراة ألن تتمزق بيوت والطالبات، الطالب

 تأكد أو.. الغناء جميالت وبقية وأليسا عجرم ونانسي وهبة هيفاء عصر انتهى ؟؟ ودواليك لنور شبيهة مع مغامرة أو ثانية زوجة

 !! مريض مجتمع هو أخرى، فانتازيا تتلوها فانتازيا في ورجاله نسائه يعيش مجتمع ؟؟ اليهن الوصول استحالة

 يزيده الثقافي الصدق وغياب. ثقافية حركة لنشوء مؤهال   ليس وهو. فكري وفقر ثقافية ضحالة عن يعبر المؤلم الواقع هذا

 .تقهقرا

 والمؤسسات الهيئات من المجتمع، ادارة في مشوهة حالة نتاج بل.. سليم تطور نتيجة يكن لم وصلناه الذي الواقع هذا

 االجتماعية بالدراسات والمتخصصون الثقافية، والمعرفة الفكر أصحاب قصور بسبب وبالطبع والشعبية، الرسمية والتنظيمات

 التي والضحالة الترهل حالة من حصتهم يتحملون متفاوتة، وبنسب معظمهم، والسياسة، واألدب الفكر نقاد وجمهور واالنسانية،

 .نعيشها

 فكرية بنيوية قيمة للثقافة ان أظن وانا والشعبية، الرسمية مؤسساتنات أولويات ضمن بمكانة يحظى ال الثقافي الموضوع

 .أجندتنا على نطرحه نضالي موضوع أي عن أهمية تقل ال واجتماعية وتربوية

 والتكامل للتعاضد وباالستعداد االنساني، وبالفكر بالجماليات ومليئا   أخالقيا   متنورا   عقالنيا ، مثقفا ، قويا ، مجتمعنا نبن لم اذا

 تعاني والسياسية، الثقافية ممارساتنا كل ستبقى المطالب، هذه من السياسة أستثني وال الحيوية، مطالبه وراء والتجند االجتماعي،

 .الثقافية حياتنا وتطوير ودعم توجيه وكيفية والحضاري، االجتماعي الثقافة دور فهم في العجز من الرؤية، في قصور من

 والرقي التقدم تنشد التي الشعوب حياة في أساسي استهالكي عنصر الثقافة. والمجتمع االنسان حياة في كماليات ليست الثقافة

 لغرائزنا، محكومين الماضي، أبناء نظل الثقافة بدون عالمنا، أبناء عصرنا، أبناء نكون ألن المفتاح هي الثقافة. الحضاري

 .معاوية شعرة حتى بالمنطق تربطها ال نهائية بأحكام مقيدين

. النقدي أو االبداعي النص من آخر سطر قراءة عن أعجز أحيانا وفني، أدبي وإبداع نقد من ينشر ما كل على أطلع ان أحاول

 أي من النص أسقط معنى، الى تقود ال كلمات رصف هو مميزاته كل نصا   أواجه عندما. أدبا   أجد ال مقعرة لغة أجد عندما

 إعطاء أريد ال قارئه؟ يشد ال الذي النص قيمة ما. ذوقية نظر وجهة من انما نقدية، نظر وجهة من أتحدث ال. أدبي تعريف

 ان أرى ولكني.. الشباب خاصة األدباء، من ألي اإلبداعية للقدرات نافيا   لست. الغاضبين من المزيد ضدي أثير ال حتى نماذج

 .النقد لكاتب شخصية أهداف يخدم بل النقد، وراء من الهدف يخدم ال يخدعهم، بل يخدمهم، ال الراهن نقدنا

 منبر أهم وفي بل ،"االتحاد" وقتها، العربية الصحف أفضل في أعمالي وتنشر بغزارة، المنتجين ومن ومتحمسا ، شابا ، أديبا   كنت

 عشرة السادسة تعديت قد أكن ولم أدبية، بلوغ شهادة فيها النشر يعتبر كان والتي ،"الجديد" مجلة إسرائيل، في للعرب ثقافي

 اآلخرون هل ؟ بالقلق األمر وأصابني لكتاباتي، التجاهل ظاهرة من بعد فيما عانيت وقد. الجديد في قصصي أولى ظهرت عندما

 ينقص ماذا ؟ وقوتي ضعفي نقاط أين التسمية، هذه تستحق االبداعية كتاباتي وهل. أقف أين أعرف أن أريد كنت ؟ مني أفضل

 جديدة؟ آفاق نحو ألنطلق نصوصي

 معظمه، في ثقافي تهريج يجري ما ان أفهم وبدأت محددة، ألسماء محجوزة الساحة كانت. واحدة بلفتة حتى أحظ لم ولكني

 الواسعة قراءاتي على تعتمد النقدية أدواتي حقا  .. بالعرض السلم أحمل ان وقررت. ثقافي تسويق وليس أسماء وتسويق

... مطلق وبشكل ليست، اليوم حتى رغبتي. االتجاهات ومتعددة جدا واسعة وفكرية ثقافية مجاالت على الموسوعي واطالعي

 لقد... ومسرح ورواية قصة من اإلبداعية الكتابة اليوم حتى رغبتي. السياسية الكتابة مطلق، وبشكل وليست... النقدية الكتابة

 النقدي بالفكر أكثر أغرق نفسي ووجدت كتاباتي، بجل الشباب األدباء وخصصت. لحميدان الميدان أترك ال حتى رغبتي دفنت

 المجنون العشق بعد وسياستنا، ومجتمعنا لثقافتنا يحصل ما على أجوبة إيجاد محاوال والسياسية، الفكرية والكتابة الثقافي والفكر

 بدأت قد االتزان وفقدان الثقافي، الخلل آثار وكانت... بعدها وما 1967 حرب سبقت التي العقود في أنتجناه ما لكل العربي للعالم

 وغياب األدبية، للمقاييس واندثار فوضى الى الوقت مع لتتحول الماضي القرن من التسعينات وبداية الثمانينات نهاية بعد تتبلور

 أهمية، الزوايا أقل صحافتنا في الثقافية الصفحات فيها صارت مرحلة وحلول الثقافية، الرؤية أصحاب األدبيين المحررين لجيل

 ان يستحق أدبيا   محررا   نسمي ان نستطيع ال اننا مؤلمة حقيقة جانب الى جديد، تجاري اعالن ورد اذا غيرها قبل وتشطب بل

  اشراق وبال مضمون بال  بنصوص  إغراقنا وليس الثقافة، صفة يستحق ما للقارئ يقدم بحيث صحافتنا في الصفة هذه يحمل
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 .  ثقافية مسحة  وبال

  ؟؟ المتردية الثقافية حالتنا نستهجن لماذا اذن

 فقط؟ الترويجية وليس والتثقيفية، التربوية وظيفته يعرف الذي البنيوي النقد أين

 في عضو منصب أهمها مناصب على" الديوك" بين صراع الى ويتحول يتهاوى الذي السياسي وفكرنا االجتماعي واقعنا نقد أين

 عزمي) وعلمها ونشيدها الصهيونية للدولة الوالء يمين أقسم ثم للصهيونية، والعداء القومية ادعى من بين فرق ال الكنيست،

( مثال الشيوعي الحزب) استغالله يجب سياسيا   منبرا   بالكنيست وترى الوجود في إسرائيل حق أقرت أحزاب وبين ،(مثال بشارة

 داخل حتى للخالفات ساحة الكنيست عضوية وصارت االنتخابات، معمعة( الجنوبية) االسالمية الحركة خوض الى وصوال  

 بات األحزاب، قادة أهداف ان القول عن وغنيّ  العلمانيين، صفوف في كما تماما   شورتها، ومجلس االسالمية الحركة صفوف

 بواسطته الذي الجمهور، وتثقيف وتوعية والثقافي والسياسي الفكري نضالنا وكأن الكنيست، عضوية الى الوصول في ينحصر

 تحضير لمتطلبات فقط الشارع أصبح الكنيست عدا وما. قيمة ذا يعد لم والقومي، السياسي كياننا وبنينا لغتنا على حافظنا

 ،(الشيوعي الحزب) للكنيست ممثليه اوفد الذي للحزب  يسلم الكنيست معاش كان. القادمة الكنيست النتخابات المناسبة األرضية

 مكانة الكنيست عضوية صارت اليوم. بالمعاش عنهم يتميز ال الحزب، قادة سائر بين امتياز صاحب ليس الكنيست وعضو

 في واآلخرين للغاية، واسعة وخدماتية وشخصية اجتماعية وشروط مرتفع شخصي دخل اآلخرين، رفاقه عن تميزه اقتصادية

 .ماء وسقاة حطابين األحزاب، قيادة

 هناك. أيضا ثقافتنا في سادت العقلية هذه. الشهر إنهاء في متواصل عجز من يعانون والباقون بالخيرات، متنعم الكنيست عضو

 والسياسية الثقافية للخزعبالت الخضوع عهد انتهى، الوصايات عهد ولكن واألدباء، األدب على أوصياء أنفسهم يعتبرون من

 منها نخرج لم صعبة وثقافية سياسية ترسبات وتركت مارستها، التي لألحزاب فكريا   مدمرة مرحلة كانت الفرد عبادة عهد سقط،

 .بعد

 موقفنا، وقوة كلمتنا، قيمة على وحريصين الميداني، ونشاطنا بأقالمنا األول، النضالي الصف في المثقفين، نحن نكن، لم اذا

 .المضمون في والنقص بالقصور مصابة كمثقفين صفتنا ان يعني فهذا ومصداقيتنا،

 .ولعقله الثقافية لذاته خيانة هي المثقف صمت ان

 قمة الى وصل وإبداعهم عالميين، أصبحوا بانهم المبدعين لدى الوهم زراعة أجل". الثقافية المذبحة" يشبه ثقافتنا داخل يجري ما

 .بمجملها ولثقافتنا االبداعي، ولمستقبلهم المبدعين ألولئك مذبحة هي لها، سابق ال

 اإلصدار بتغطية قاموا لو. النقد لمضمون وتفتقد النقد اسم تحمل صياغات تحت...  ثقافيا المتنشطين بعض يرتكبه ما هذا لألسف

 .نقدهم من أكثر  االبداع صاحب وخدموا لخدمونا اخباريا

 عالمي، أدب من المديد عمرهم في قرأوا ماذا سالتهم لو عالمية، أضحت ثقافتنا ان عليها، يحسدون بجرأة يدعون بعضهم

 الحداثة في ويفهمون. البارزين األدباء اسماء حتى يعرفون ال األغلب على البحر؟ دوار  يشبه بما ألصيبوا حديث، أو كالسيكي

 هذا إشكاليات فهم دون بالطالسم، أشبه نصوص من أيديهم تحت يقع ما لوصف الحداثة تعبير استعمال في يترددون وال أيضا  

 ابداع وكأن المديح، من كنوع لصقها غير الحداثة من يفهمون ماذا. التعبير هذا  منها جاء  التي الثقافة في حتى( الحداثة)التعبير

 عصر في مراحله أسمى ووصل الرنيسانس، بعصر بدأ الحداثي الفكر ان يعون هل فاشل؟ ابداع هو بالحداثة متأثر غير أدبي

 الكهنوتي، الديني الفكر ونقد الثقافية، التعددية وفكر ليبرالية، دمقراطية اجتماعية ثقافة على يعتمد وانه األوروبي، التنوير

 الطالسم وصف ولكن حداثية، ثقافة وجود أنفي ال ليبراليينا؟ أين كله، هذا من مجتمعنا أين  التلقين؟ عقلية من االنسان وتحرير

 مهزلة، هذه.  الخ... الشعر بحور أوتفكيك والصياغات، المعاني تفكيك او حداثة، اللغة ترابط تفكيك جعل او بالحداثة، الشعرية

. د أو بالحداثة صالح هاشم. د البارز العربي المفكر كتابات وصفوا لو. أعترضت لما بالحداثة درويش محمود ابداع وصفوا لو

 اإلستعراض من واعذروني الشعر، لعناصر تفتقد شعرية بمجموعات إلصاقها اما بالحداثة، يعنون ما لفهمت.. سالمة بن رجاء

 أمام اننا وهو... الجواب أعرف حقا فهمه، علي يستعصي فذلك الضيقة، المحلية المساحة تتجاوز لم أدبية لكتابات او.. المباشر

 األساسية المسألة. الناقد قيمة يرفع ما هذا ان ظنا   األلقاب، وتوزيع للمزايدة، سلعة الى الثقافة وتحويل الثقافية، القيم تفكيك ظاهرة

 !! معشوقا الناقد  جعل انما النقد، موضوع ليس

  عنها قال وعرة، طريق في التنويري الفكر سار لقد: صالح هاشم يقول. التنوير عصر أفرزها اجتماعية فلسفة تعتمد الحداثة
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  العنف، ضحية يصير أن إما: بطريقتين األسمى هدفه عن يبتعد اإلنسان إن(: "1805-1759) شيللر العظيم األلماني الشاعر

ا يصير أن وإما ا الصحيح، الطريق إلى ويوصله اإلنسان ينقذ أن الجمال على ويجب ومنحال ، وضيع  ". الخطأين هذين عن بعيد 

 !!تنويرنا؟ عصر العرب، نحن لنا، يكون متى ترى،: "صالح هاشم ويتساءل

 !! المحلي نقدنا يقرأ لم يبدو كما 

 لن مشاكل فيواجه إبداعنا اما. وفلسفاتها التنوير عصور يدرسون أكاديميون لدينا الحداثة، هي ما يفهمون مثقفون لدينا حقا

 " !!الحداثة" المستوردة المخلوقة هذه بدون حتى صوره، أسمى في االبداع الى او... الحداثة الى  التخيلية نقادنا شطحات توصله

 األوروبيين ولعل. األوروبية الحداثة من أكثر يلزمنا ما فيها لعل الماوردي، طروحات الى نعود تعالوا نتقدم، حتى األقل على

 !! وأدوها الذين من الماوردي عقالنية وخطفوا استغفلونا
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 وأهميته األدب معنى حول عودة نبيل والناقد الكاتب يحاور* البوجي محمد الدكتور - 4

 

 

 االجتماعي؟ والواقع األدب بين والعالقة وأهميته؟ األدب معنى

 لست االنساني، النشاط لهذا األولية الدوافع فهم السهل من ليس لإلنسان، واإلبداعي الجمالي النشاط أشكال من شكل هو األدب

 نشوء مع واكتمل البشري التعبير اشكال تطور مع تطور لكنه األساسية، مركباته في البحث او ، سوسيولوجيا تفسيره باب في

 ونقل المعرفة تبادل من أرقى مرحلة الى قاد اللغة تطور بينما الكهوف، إنسان مع بدأ بالرسم التعبير أن فنجد البشرية، اللغات

 هدية وهي البشر تاريخ في( الكنعانيون وضعها) أبجدية اول ووضع الكتابة مرحلة الى وصوال والمخاطر والتجارب األخبار

 . األرض لشعوب الكنعانيين

 االستهالكية المنتجات أي المادي، اإلبداع من البشري، اإلبداع أشكال كل تشمل الثقافة. االجتماعية الثقافة من جزء هو األدب

 األدب أهمها عديدة أجناس الى يتفرع األدب". األدب" نسميه الذي الروحي اإلبداع حتى االنسان، ينتجها التي المادية والخيرات

 .الشعري واألدب( ومسرح قصة) النثري

 االنسان يعيشه الذي للواقع االجتماعي الوعي أشكال من شكل هو األدب ان القول يمكن البعض، ببعضها مرتبطة الثقافة عناصر

 مراحل في تحول األدب ألن الكامل، بالجواب يفي ال أيضا هذا. والواقع الخيال بين بالدمج او بالتخيل عنه معبرا امتداده بكل

 عملية في دورا األدب لعب ، المختلفة والعلوم والفلسفة الفكر نشر في أهميتها لها أداة الى البشرية المجتمعات حياة من متطورة

 إعالمية كأداة المتخلفة الشعوب على السيطرة لنشر اداة الى مثال االستعمار مرحلة في األدب تحول بل الحضاري، الرقي

 من أمرها على المغلوبة الشعوب لتستفيد الوقت يتأخر ولم(... الميم بفتح)  المستعمرة الشعوب على رقيه بها يظهر لالستعمار

 (.المقاوم)  المضاد أدبها لتنشئ االستعمار، مع تطور الذي األدبي الجهاز هذا

 تطور مع كان والفرنسية االنكليزية الرواية تطور ان الى رؤيته يطرح ، واالمبريالية الثقافة الهام كتابه في سعيد ادوارد

 االستعمار تطور بداية مع عشر التاسع القرن بدايات حتى تأخرت األمريكية الرواية بينما ، والفرنسي اإلنكليزي االستعمارين

 .األمريكي

 وخارج البشري المجتمع خارج أدب ال: وأقول االجتماعي والواقع األدب بين العالقة: الثالث السؤال مع الجواب أشبك هنا من

 لخدمة مجند أدب او التحرري، نضاله من جزءا المضاد أدبه ويجعل حقوقه يعي بشري مجتمع بدون أدب ال. االجتماعي الواقع

 .وانسانية صادقة قضية انها شرطا ليس ، ما قضية

 حياة في األهمية بالغ وسياسيا فلسفيا ، تربويا فكريا، جماليا، دورا لألدب أصبح األوراق، اختلطت العولمة عصر في اليوم

 مدرستين في األدب أرى الخاصة تجربتي من لكني وتعددها، األدبية المدارس اتساع نجد. وصيرورتها البشرية المجتمعات

 وفنون العرض أساليب وتنوع اإلبداع أشكال عن النظر بغض وذلك اإلنساني غير األدب وتيار اإلنساني األدب تيار: أساسيتين

 .الكتابة

 

 صقلها؟ تم وكيف الكتابة في بداياتكم* 

 .وأهدافها للكتابة األولية دوافعي فهم علي يصعب اليوم حتى. الصدفة طريق عن األدبية للكتابة وصلت اكون قد

 صفحات على القراءة بتعليمي والدتي اهتمت اذ جدا، صغير جيل في وانا القراءة تعلمي بسبب ربما.. جدا مبكر جيل في كتبت

 اسرائيل دولة واقامة شعبنا نكبة بعد األولين العقدين في ، العربية مدارسنا في نعاني كنا مرحلة في الشيوعية،" االتحاد" جريدة

 اللغوية التعليم كتب يطبع، او وارد كتاب لكل عسكرية مراقبة ثقافي، حصار عسكري، ارهاب من الفلسطيني شعبي انقاض على

 . سليم بشكل شعبهم ابناء تثقيف حاولوا الذين المعلمين معظم وطرد بل بالطرد، مهددين المعلمين نصوصها، في تافهة كانت

  مبكرة، ومواقف مفاهيم وعيه في تتكون او يقرأ، ما بعض ، الثالث او الثاني الصف ابن الصغير الفتى ذلك يستوعب كان ربما
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 .اللغوي النثر.. المبكر وعيه في ترسخ الذي التعبيري الشكل في التنفيذ لحيز تخرج ان ما مرحلة في لها بد ال كان

 الصف في حادثة أذكر االنشاء، كتابة في بارعا كنت.. المدرسي العربية اللغة كتاب الى بحاجة الثالث الصف بعد اكن لم

 المجتمع" تطور"و إسرائيل استقالل على سنوات 10 عن انشاء موضوع نكتب ان العربية اللغة معلم منا طلب حين السادس

 .إسرائيل دولة في العربي

 وطنية سياسية لشخصيات النفي ، العسكري والحكم األرض مصادرة عن الشيوعية، الصحافة من بذهني علق ما كتبت

 وتضييق الوطنيين المعلمين طرد العرب، المواطنين ضد الممارس اإلرهاب معارض، او محتج صوت لكل القمع ، وشيوعية

 ..واإلرهابية العنصرية إسرائيل حكومة سياسة متحدين وقفوا الذين أي -"السلبيين" المواطنين على الخناق

 .فورا المدير غرفة الى واذهب دفترك خذ عودة نبيل الطالب:  مغارة من يأتي كأنه بصوت وقال المعلم دخل

 قدمها وتضحيات قاس نضال بفضل بها نتمتع صرنا التي الديمقراطية والمساحة تقاعده بعد الذي المعلم اسم أذكر ان اريد ال

 !!بفلسطينيته اال بيضه يقلي وال".. الكبير" يضيف والبعض" الفلسطيني الشاعر" صار ، شعبنا

 ما وان.. الفارغ للكالم حزبيا منبرا ليست المدرسة وان مستقبلي أخرب باني قائال رآني، عندما هستيري بشكل المدير صرخ

 وينظف يؤدبني كيف يعرف حتى والدي مع أعود كي طردني. المستقبل في كبيرة مشاكل لي ويسبب.. للعقاب سيعرضني اكتبه

 ..الفارغ الكالم من رأسي

 .  المرة الحقيقة من كثيرا أقل كتبته ما ان ثقة على كنت وعيه، تشكل وبداية حياته بداية في فتى وأنا حقا أرعبني المدير

 يصدرها مجالت عن حقائق نقلت. خطأي ما أعرف وال أبكي وأكاد خائفا كنت الناصرة، في معروفا نجارا وكان لوالدي ذهبت-

 .النكبة بعد عنا الدفاع تولت وحيدة سياسية كقوة واالجتماعي السياسي واقعنا في تاريخيا دورا لعب الذي الشيوعي الحزب

 على الجواسيس)  بيت الشين وعمالء الدولة وشتم المدير شتم بل أتوقع، كنت كما يؤنبني لم معي جرى ما والدي فهم عندما

 .والتخويف بالكذب الشباب عقول وتشويه المخابرات عمالء شتم يواصل وهو المدرسة الى العودة طريق في وقادني( شعبهم

 كتبته ما وان مستقبلي على قلق انه أجلسه ان بعد المدير له قال الشكل؟ بهذا معي تصرف لماذا سأله غاضبا، المدير لغرفة دخل

 في طز ، والعمالة الكذب على سيعيش كان اذا مستقبله في طز:"  والدي رد كان. السلطة لبطش ويعرضني مستقبلي سيخرب

 الى ارجع نبيل:" بانكسار لي قال المدير ولكن كلها التفاصيل اذكر ال". وشرطتها مخابراتها سيرعب صغير فتى كان اذا السلطة

 ".صفك

 لم الذين الكثيرين لدى واسعة مقاطعة لي سبب مما رتوش بدون رأيي بقول" متورطا" زلت ما.  مقدسة الحقيقة ان تعلمت

 استقامة بدون المثقف لصفة قيمة ال انه وأعتقد بل صراحتي عن تماما راض لكني ، نقدي وخاصة ابداعاتي او مواقفي تعجبهم

 . شخصية

 التأثر، مرحلة كاملة، قناعة بدون سياسيا او ثقافيا موقفا اتخذ ال به، أقتنع ال ما اكتب ال ولكني دائما الصحيح اني ادعي ال

 .المبكر شبابي منذ عبرتها ببغاوي وتكرار التلقين

 عالم سحرني انما وأهدافها، الكتابة لمعنى فهم دون الكتابات هذه بتقليد بدأت.  الروائية األعمال من الكثير مبكر جيل في قرأت

 .أقرأ ما مثل انتج ان واردت الرابع الصف منذ قرأتها التي الروايات

 من عشرة الخامسة في كنت ، التاسع او الثامن الصف ابواب على وانا الثقافية( 1")الجديد" مجلة في قصصي اولى نشرت

 احتفظ لم لألسف.. أقرأ كنت لما تقليدا متخيلة بقصص دفاتر عدة مألت قد وقتها كنت اكتمل، قد للكتابة وعيي يكن لم. عمري

 .تلك بتسجيالتي

. واالنسان والمجتمع والسياسة باألدب يتعلق ما بكل تطورت التي ومفاهيمي الفلسفية بدراستي يتعلق الكتابية مفاهيمي تطوير

 الحس واعتماد مدرسة أي من الكامل التحرر حتى ،( االشتراكية الواقعية)  الملتزم األدب مفاهيم من عديدة، مراحل عبر انتقلت

 المضامين في واسعة قفزات حققت األخيرتين السنتين في. الحياة مدرسة اال اتبع ال. األدب لدور الفكرية والرؤية االبداعي

 جديدة بطريقة فلسفيا فكرا طارحا الفلسفية القصص كتبت ، الكالسيكي النمط كاسرا القصصية واألفكار القصصي والسرد

 وواقع العربي العالم واقع عن للتعبير( الديوك) الحيوانات لسان على قصصا كتبت الفلسفية، الفكرة عن المعبرة الطرفة مستعمال

  والنقدية الفكرية المقاالت مئات عدا قصة، 80 من أكثر 2011 وآذار 2010 اكتوبر بين انتجت. المتثاقفين وبعض الثقافة
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 .لها معنى ال ترهات هو اإللهام عن حديث وكل صرف مهني عمل هو القصصي االبداع ان اليوم رؤيتي. السياسية والكتابة

 .اسرائيل داخل الفلسطينية األدبية الحركة مسيرة على الفلسطينية القضية تطور تأثير* 

 راية تحت المنضوي القول ويمكن)  اليساري -الوطني األدبي التيار اساسيين، تيارين الى اسرائيل داخل الفلسطيني األدب انقسم

 .الواقف الحائط مع او حياديين ادباء وتيار( الشيوعي اليسار

 يستحق ابداع أي تقديم يستطع لم( العسكري الحكم فترة في) اآلخر األدب الملتزم، األدب هو ثقافتنا ساد والذي البارز األدب

 .االهتمام

 فترة في ونظمت الشعراء من تخلو ال السياسية مهرجاناتنا كانت السياسية، مسيرتنا في هاما معنويا سالحا الملتزم األدب شكل

 .العربية األقلية ضد الغاشم العسكري للحكم تحديا المواطنين االف جذبت شعرية مهرجانات الستين سنوات

 مقارنته يمكن ال هاما دورا والسياسية الثقافية االجتماعية، حياتنا في لعب لكنه ،(منبريا)  مهرجانيا شعرا معظمه الشعر كان حقا

 .آخر منبري شعر أي مع

 الفلسطيني األدب تطوير في العرب الشيوعيين دور انكار لجاحد اال يمكن ال لكن ، الشيوعي الحزب صفوف خارج اليوم انا

 .العربية الشعرية الصدارة احتلت أسماء وابراز العربي الشعر ارقى مصاف الى يرقى وجعله اسرائيل داخل

 العربية األقلية واجهته صهيوني عنصري وسياسي ثقافي حصار فترة أصعب في الثقافي الحصار كسرت الشيوعية الصحافة

 والوطنيين الثوريين والمثقفين األدباء عشرات خرجت ومدرسة ثقافيا منبرا الشيوعية الصحافة كانت.  وطنها في الباقية

 .والديمقراطيين

 من كان جبران سالم الشيوعي، الحزب قادة من هو زياد توفيق كذلك مرموق، شيوعي قائد وهو حبيبي اميل برز النثر في ايضا

 .السياسي التيار هذا نتاج هم المقاومة شعراء وكل الشيوعيين والمفكرين األدباء أبرز

 .وااليجابيات السلبيات فيه فكري نقدي رأي لي اليوم. سائد وثقافي سياسي واقع عن وليس ثقافي تاريخ عن اتحدث انا بالطبع

 .واأليديولوجية السياسية قناعاتنا من انطلق وهذا ابداعنا لكل محورا الفلسطينية القضية كانت

 أفكاره؟ وبعض لك صدر كتاب كل دوافع* 

 : كتب تسعة اصدرت

 . باألساس الحجارة انتفاضة عن قصص - العاقر الزمن نهاية -1

 .الزعتر تل ومأساة اكتوبر وحرب الحجارة انتفاضة عن قصص - تائها يعد لم الذي الفلسطيني يوميات -2

 لصديق حقيقة قصة عبر الفلسطينيين، الشعب مأساة عن تعبير هي شخصية مأساة عن رواية – المساء هذا يعود حازم -3

 .  سيزيف مأساة الى أقرب ، لي شخصي

 .السياسي الجو من تخلو ال اجتماعية، رواية – المستحيل -4

 .الفلسطيني الوطن ضياع عن مسرحية - الفاسد الملح -5

 .بها مررت لتجربة اجتماعية رواية -اآلخر لطرف على امرأة -6

 . وفكرية أدبية ومراجعات نقد – النقد وفكر الفكر نقد بين -7

 . ادبي ونقد ثقافية مراجعات – االنطالقة -8

 .متنوعة واجتماعية سياسية قصص ، واحد كتاب في قصصية مجموعات ثالث – نفسي في الذي الشيطان -9

  جادة نشر دار وغياب الكتاب لتوزيع السيئ الواقع نتيجة نشرها عن امتنع كتب، عشرة من أكثر للنشر، جاهزة كتب عدة لدي •

119 



  أي إصدار من المتوقعة والخسائر المتدن القراءة مستوى بسبب كذلك كتابه، طباعة قبل ماديا الكتاب صاحب حلب ومحاولة

 . اإلصدار تكاليف تسدد حتى للكتب بائعا تصبح ان يعني النشر. كتاب

 .اسرائيل داخل الفلسطينية األدبية الحركة في األدبية الحركة اثراء في النقد لدور رؤيتكم* 

 ارى ال بولس، حبيب الدكتور هو اسرائيل داخل العربية للثقافة جهده معظم كرس ناقد هناك. نقدي تيار عن الحديث الصعب من

 تسويق او شخصية او عائلية عالقات قاعدة على كان كتب ما معظم دور، من يستحقه ما للنقد أعطوا المحلي ادبنا نقاد سائر ان

 .فائدته من أكثر ضرره للناقد ذاتي

 المواد من الكثير انتجت اني رغم مهنيا ناقدا نفسي أعتبر ال. بالعرض السلم لحمل فاضطررت النقدي التجاهل واجه جيلي

 يعرف لما اتجهت ثم ابداعنا، لتجاهل تحديا لذلك اضطررت الشخصية، ذائقتي على ترتكز كتاباتي. الفكرية والنقدية النقدية

 .االبداع لجوهر ورؤيتي الشخصية تجربتي عن ألعبر والنقدي الفكري بالتنظير

 أكثر من اني ورغم" العاقر الزمن نهاية"األول كتابي عن بولس حبيب الدكتور كتبها محليا عني كتبت التي الوحيدة النقدية المادة

 في المقيم الفلسطيني الناقد العام العربي المستوى على. المحلي نقدنا من آخر نقد بأي أحظ لم الفكرية، والكتابات للقصة المنتجين

 بعض بتوسع عالج( االنترنت على منشور" )المحتل الوطن أدب في االنتفاضة"  كتابة في الصواف توفيق محمد ، سوريا

 الى طبعا. وجاد واسع تحليلي بشكل به حظيت الذي الوحيد النقد وهو..  كبير ايجابي وتقييم هامة مساحة وأعطاني ، قصصي

 (2".)الزكام" قصة حول القاسم أفنان. د والمفكر األديب كتبها نقدية مراجعة جانب

 والخارج؟ الداخل في والتوزيع النشر مشاكل* 

 .كتب في الجديدة اعمالي نشر عن امتناعي وسبب المحلي الكتاب واقع عن شرحا عمليا تتضمن األسئلة عن اجابتي

 .معقولة باسعار وتوزيعا نشرا المحلي الكتاب ترعى ثقافية مؤسسة الى الضرورة يسد ال موجود هو ما كل ، نشر لدار نفتقد

 انجاز عن يعبر ذلك ان ارى ال الخاص، جيبهم من الطباعة لنفقات كاملة بتغطية العربية الدول في كتبهم طبعوا األدباء بعض

 عمان او بيروت في طبع انه الخبر مساحة خارج نتيجة أي ارى ال ثقافيا؟ استفادوا ماذا. مادية إمكانيات هي ما بقدر ثقافي أدبي

 !! القاهرة أو

 على مبني موجود هو ما كل لألسف ، جادة ثقافية نشاطات وتنظم وتوزعها الكتب تنشر ثقافية لمؤسسة ماسة ضرورة هناك

 األموال بدورها، تقوم ال مختلفة مصادر من جادة مبالغ على تحصل التي الثقافية الجمعيات. والفئوي الشخصي المادي الربح

 .األدبية االبداعات اصدار وتشجيع الثقافي والنشر بالثقافة لها عالقة ال لتغطية تذهب

 والنشر الثقافة ان ثقافيا، األقل على االعتبار، بعين تأخذنا ال العربية الجامعة العربي، االجماع خارج اننا نشعر كأقلية نحن

 .واالجتماعية الوطنية حقوقنا أجل من ونضالنا صمودنا في اساسية عوامل هي جوانبه، بكل الثقافي

 !!اسرائيل داخل العربية األقلية ومصير مستقبل يهمه لمن صوتي يصل ان آمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، زياد توفيق بالتتابع تحريرها على تناوب الثقافية، حياتنا في هاما دورا لعبت الشيوعي الحزب اصدرها ثقافية مجلة -1

 . جبران وسالم القاسم سميح ، درويش محمود

 والباحث الناقد كتبها" نفسي في الذي الشيطان" القصيرة لقصتي نقدية مراجعة الحوار اثناء ذاكرتي عن غاب -2

 التنويه اقتضى لذا( الناصرة قرب)  طرعان من خليل محمد الدكتور الجامعي والمحاضر

 

 

 

 

 

120 



 

 حوار في العرب والمبدعين األدباء ملتقى - 5

 عودة نبيل الفلسطيني والناقد الكاتب مع

 

 أرض في هنا ونحن فلسطين، دولته في هناك سيكون شعبنا ...وطننا في عابرين لسنا*

 *!!فلسطين

 

 يحدد أمر أول تلقيت عشرة الثامنة جيل منذ*  اليوم حتى تتوقف لم التي السياسية حياتي مسيرة بدأت عشرة الثانية جيل منذ*

 ليس األدبي النقد لممارسة اضطررت" *  كرامة بدون سيعيش كان اذا مستقبله في طز: " مدرستي لمدير والدي*  تنقلي حرية

 الماركسية ان مع ماركسيا لست.. ليبرالي كوطني نفسي أعرف*  الشباب لكتابات المريع للتجاهل رؤيتي من انما بالنقد، عشقا

 مكان الديني االنتماء طرح*  كبير بزخم االبداعية الكتابة الى أرجعتني الحجارة انتفاضة*  اهتمامي من واسعة مساحة تشكل

 نتيجة الغرب، في مقيمين أضحوا البارزين العرب المفكرين معظم*  واضعافها العربية مجتمعاتنا بتفسخ يساهم القومي، االنتماء

 !! * األميين مع قريبا يصنف قد األلكترونية الشبكة استعمال اليعرف من*  العربية األقطار يسود الذي الواقع

 العرب والمبدعين األدباء منتدى عام مدير( المغرب) علوشي عثمان األديب: حاوره

 أي السطور هذه تعطي ال الذي القدر بنفس حقه، في تقصيرا يعد سطور بضع في وناقد أديب حياة اختصار أن أعتقد 1 -

 على الوقوف من القارئ يتمكن حتى باستفاضة حياتك عن تحدثني أن أحب وهنا،. للقارئ بالنسبة صاحبها عن كافية معلومات

 .. !!وناقدا أديبا، شخصا، عودة نبيل

 التشريد وقصص.. تشرد الذي الفلسطيني شعبي حكاية أعيش وانا يتشكل وعيي بدأ منذ ولكن طفولتي، في عادي غير شيء ال

 الحزب خاضها التي الهويات ومعارك.. الحدود وراء وقذفهم شعبهم ابناء شحن لوقف العرب للشيوعيين البطولي والنضال

 بتحصيله فرحا الوطنية األهازيج له ينشدون وكانوا ،"الشعب محامي" لقب الناس علية أطلق الذي نقارة حنا ومحاميه الشيوعي

 وتحديا الحدود، وراء قذفه يجب" متسلال" الفلسطيني اعتبار وعدم الوطن في البقاء يعني كان الذي األمر المحاكم عبر للهويات

 .وطنهم في الباقين الفلسطينيين العرب على فرض الذي العسكري للحكم أيضا

 :األهازيج تلك ومن

 شيوعية يا ينصركو هللا اللية فوق من طيارة طارت

 (1) غريونا ابن رقبة عن غصبا الهوية جاب نقارة حنا

"  يعتبروا لمن حمراء هويات تمنح كانت ،(يتغرب لم شاب ذكريات: كتابه) ابراهيم حنا والمناضل الشاعر مذكرات وحسب

 حنا ويذكر. زرقاء هوية على يحصلون فكانوا الضيوف غير أما. الوطن من للطرد المرشحين أي االسرائيلي، بالتعبير"  ضيوفا

 :ومنها الدبكة، حلقات في تنشد كانت التي التحدي أغاني ابراهيم

 صرامينا ع والحمرا الزرقات ودينا يلال( 2) خضر أبو يا

 مهموما ني ما الحكومة كل ومن ربينا ترابه وع وطنا هذا

 أبيب تل في حاكم انه لو نصيبي قطع ال نصيب يقطع

 الكونا بهزو الشيوعي والحزب( 3) حبيبي واميل الطوبي توفيق

 : المحوربه نشيد ويعلو الكرة الشبان ويتلقف

 ننزل ما حقنا عن سما سابع هبطت لو
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 نرحل ما أرضنا عن سما سابع هبطت لو

  ***** 

 الوطني التحرر عصبة أعضاء من والدي كان. اليوم حتى تتوقف لم التي السياسية حياتي مسيرة بدأت عشرة الثانية جيل منذ

 .مبكر بجيل الماركسي الفكر على التعرف لي مهد الذي األمر( الفلسطيني الشيوعي الحزب) الفلسطينية

 يعني هذا. شيوعيا العربي يكون ان وقتها السهل من يكن لم الشيوعية، األشبال منظمة الى ارسلني، وعيي تفتح بداية ومع

 أو التعليم سلك في وظائف على الحصول عدم. العمل أماكن الى للوصول التصاريح من الحرمان البوليسي، للبطش التعرض

 ..الوظائف من غيرها أو المحلية السلطات أو البنوك

 فهم بدء والى شعبي، لمصير واأللم بالمسؤولية الشعور الى الطفولي، التفكير من نقلني األشبال، منظمة في تلقيته الذي التثقيف

 .مواجهتها في أنفسنا وجدنا التي الصعبة الحياة حقائق

 مع التصادم بحالة التصرف ومعرفة النضالي، واإلستعداد الشامل والتثقيف والثوري الوطني للفكر مدرسة األشبال منظمة كانت

 بل الضعفاء، لألعضاء الدراسة في المساعدة تقدم وكانت.. وقضية ووطن ولغة شعب الى اإلنتماء فكر فينا ونمت. الشرطة

 من حرمانهم بسب الشيوعية، الشبيبة منظمة صفوف داخل والكتابة القراءة تعلموا الذين الشباب الرفاق من الكثيرين وأعرف

 .السواد حالكة الظروف تلك في اقتصاديا عائالتهم لمساعدة المبكر العمل لسوق للخروج إلضطرارهم الدراسة

 كانت التي( االتحاد) الشيوعي الحزب صحيفة صفحات عل الصحيحة القراءة تعلم على تساعدني والدتي بدأت الجيل ذلك في

 كتب على الحصول من حرماننا بسبب بل السياسي، فكرها بسبب يكن لم لإلتحاد واختيارها. مرتين ثم االسبوع، في مرة تصدر

 بحاجة أكن لم الرابع الصف منذ اني أقول ان وأستطيع.. الستينات حتى استمر الحصار وهذا. العربي العالم من العربية باللغة

 ماركسي، وفكر ونظريات سياسة أقرأ وانطلقت القراءة اتقنت.. العسكري الحكم من تعليمنا في المقرر العربي القراءة كتاب الى

 يستطيع مما اتساعا وأكثر جيلي من أكبر أسئلتي وكانت. الهوس لدرجة هوايتي أضحت القراءة ولكن.. أقرأ ما معظم أفهم وال

 ...شرحة على االشبال في مدربي يقدر مما اتساعا أكثر وربما.. لي يشرحاه ان والدي

 الحزب وتشكل الشيوعي، الحزب مع أتحدت التحرر عصبة.. السياسية الخيارات من الكثير الوطنيين شبابنا امام يكن لم

 بالنفي الثمن رفاقه ودفع والصعبة الشرسة شعبنا نضاالت قاد الذي الحزب هو وكان... اسرائيل في الوحيد العربي اليهودي

 من العرب رفاقهم لحماية هاما درعا شكلوا الحزب في اليهود الرفاق ان وللحقيقة،. والتعليم العمل من والحرمان والسجون

 .السلطوي البطش

 وبدء جديدة، اجتماعية طبقات ظهور بدء مع الستينات أواسط حتى العربي الوسط في طليعيته على محافظا الحزب وظل 

 السلطة قمعتها التي( األرض حركة) قومي تنظيم فظهر( البعث ثم الناصر عبد جمال) العربية القومية النهضة مرحلة

 .وعنف بشراسة الصهيونية

 ومفاهيمي ووعيي شخصيتي تكوين في والحاسم الكبير األثر لها كان تاريخية حقبة اسجل بل الشيوعيين، ألمدح أكتب ال

 من الكثير أقبل ال اني رغم التاريخ، ذلك نتاج اني أنفي ان استطيع ال أيضا واليوم. أفكاري وتشكل حياتي، على وأثرت األولية،

 للصياغات وليس العربي، للواقع ومالءمته اآلخر، بعضها وتطوير بعضها اسقاط ضرورة وأرى الماركسية، الطروحات

 القديم النهج مرحلة أو.. الراهنة أزمتها الى وقادها الشيوعية، الحركة على والسوفييتي الستاليني النهج فرضها التي الجاهزة

 !!األخيرة

 وفي.. شخصيتي تشكيل وفي بداياتي في الحاسم الدور لها كان التي األجواء أرسم انما..التاريخ من صفحات أكتب ال انا بالطبع

 والتحليل بالدراسة جديرة سياسية فكرية ثقافية مرحلة هي بل برعونة، شطبه يمكن ال.. شعبي أبناء من أجيال على التأثير

 .المناسبين

 اثناء الجسدية لإلعتداءات تعرضوا رفاقي من والكثيرين. البوليسي لإلعتقال دائم بشكل ومعرضا مناضال قضيتها الشباب مرحلة

 الثامنة جيل ومنذ. حرج وال فحدث والتهديد الشتائم اما. أيضا للضرب التعرض امكانية يعني كان اعتقال كل لذلك. التحقيق

 الجامعية الدراسة في استمراري المستحيل من جعل مما. الناصرة داخل سجن عمليا تنقلي، حرية يحدد أمر أول تلقيت عشرة

 الناصرة عن يبعد الذي عملي الى للوصول تصريح طلب لتقديم أضطر كنت اذ.. العمل ألماكن وصولي وصعب حيفا، في

 كل عمل يوم أفقد وعمليا. عشرة الحادية حدود في الجواب وأتلقى صباحا أحد يوم كل( طبعون بلدة) كيلومترا 18 مسافة

 .اسبوع
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 : األدبية للكتابة بالنسبة

"  أخربش" بدأت اذ. وأهدافها للكتابة دوافعي فهم علي يصعب اليوم وحتى الصدفة، طريق عن األدبية للكتابة وصلت أكون قد

 ..مبكر جيل في

 من أيضا هو يكون ان حول األفكار بعض تماما، يفهمها ال التي القراءات من الصغير، الفتي ذلك وعي في تتكون كانت ربما

 العربية األفالم بعض قصص نمط على القصة لكتابة الصبيانية محاوالته اولى فبدأت. فقط المتلقي وليس المنتج اآلخر الطرف

 آلية الى وعيه في الكتابة تحولت حتى. كبير بشغف يتابعها كان التي االذاعية بالقصص ومتأثرا. عندنا للسينمات تسربت التي

 .أكتب:  ما عاطفة عن أعبر ان اريد عندما. أكتب:  افكر ان اريد عندما. أيضا للتفكير

 نجار) والدي لي كرس. أحدها فوت اني أذكر وال الكتب، عشرات تصدر محلية نشر دور بدأت الثقافي الحصار كسر مع

 يكن ولم بالقراءة، وغرقت. السوفييتي االتحاد من عربية مطبوعات علينا تتوارد وبدأت. الكتب إلقتناء جيدة ميزانية( مستقل

 .فراغ وقت عندي

 عن"  المعلم لنا وشرح"  اسرائيل استقالل على سنوات 10"  بمناسة انشاء موضوع صفنا من طلب السادس الصف في

 .والمذل المقيت الكالم هذا من وغيره.." بالحرية وتمتعهم وتقدمهم العرب، حال وتحسن والرفاهية التطوير

 العسكري والحكم صودرت، التي األراضي وحول اسرائيل، شردتهم الذين الالجئين حول كتبت ولكني الموضوع، حول كتبت

 العسكري الحكم ضد سياسية مظاهرات الى تتحول كانت الدينية احتفاالتنا ان وأذكر. العرب على المفروض االرهابي

 في عيدا أذكر آل ومسلمين، مسيحيين الجمهور وينشد بالسيوف لعب ورقصة دبكة يشهد كان العذراء عيد مثال والتصاريح،

.. العرق ويشربون"  السالم عليك عدرا يا: " يسحج الجمهور وكان.. الناصرة طوائف كل باشتراك اال زمان، ايام الناصرة

 لتجوب".,  التصاريح عنا ارفعي المسيح أم يا عدرا يا"  بشعارات األورتوذكس للروم البشارة كنيسة من المظاهرة وتنطلق

 .المظاهرة وراء ظنها حسب كانت التي الرؤوس الشرطة تلم مساء وطبعا.. الناصرة شوارع

 وشاية وتكفي مخلص، وطني معلم كل يفصل كان المرحلة تلك في) وظيفته على خوفا االنشاء، موضوع من ارتعب، المعلم

 ظننت بصراخ وبهدلني طلبني المدير السلطة، زلم من وكان للمدير، االنشاء دفتري أعطى(. عمل بال نفسه المعلم ليجد صغيرة

 .الحقيقة هو كتبته ما ان أصررت وانا الغضب، من ستنفجران عيناه ان

 تشغله، التي والدولة المدير وشتم فغضب حدث، بما فورا والدي أخبرت. والدي مع اال أعود ال ان وطلب ألسبوع، طردني

 .خونة وهم حق على انا بأني بالشجاعة ومدني. السلطة كالب من غضبا يرتجف وهو معي للمدرسة وتوجه منجرته وأغلق

 األب ان استوعب ما سرعان ولكنه. العاق ابنه من غاضب انه المدير ظن لوهلة وراءه، محتم وانا غاضبا، المدير غرفة دخل

".  كرامة بدون سيعيش كان اذا مستقبله في طز: "  أجابة".  الولد مستقبل ضياع" عن المدير كلمات تساعد ولم. ابنه صف من

 " للصف ارجع نبيل: "  المدير بوجهي فصرخ

 ان وأعرف.. الحقيقة انه أعتقد ما اال أقول ال القلم، أمسكت كلما. يمحى ال بشكل ذهني في أثرها وتركت. تنسى ال الحادثة هذه

 وال.. مواقفي طرح في أتردد ال ولكني.. البعض من وغضب مشاكل لي سببت ما وكثيرا.. دائما الصواب هي ليست حقيقتي

 ..اآلخرين من واالستفادة التطور على اذن قادر فانا جديد، من التفكير على قادرا دمت ما اني ومنهجي.. الخطأ من أخاف

 المفتوح المجتمع: " كتابه وخاصة بوبر، كارل بالفيلسوف فيها تأثرت حياتي، في عميقة فكرية انقالبات حدثت الثمانينات بعد

 سلي. األدبي بالنقد مجازا يعرف ما لممارسة واضطررت.. منفتحة بذهنية وفكرية فلسفية مراجعات الى وانطلقت"  وأعداؤه

 وأسماء حزبية شخصيات حول يتمحور نقدنا كان. منهم وانا الشباب، لكتابات المريع للتجاهل رؤيتي من انما للنقد، عشقا

 وبالطبع الثقافية، للكتابة أقرب النقدية كتاباتي أعتبر زلت وما.. بالعرض السلم فحملت.. لآلخرين كامل شبه واهمال مختارة

 على اقتصر الذي عندنا، النقد حالة على ردا كان للنقد اتجاهي أقول، وبالتلخيص. يختلف موضوعها.. فكرية نقدية كتابة هناك

 أحد بتواضع، وانا. نفسها أثبتت التي األخرى األدبية األسماء مطلق بشكل وتتجاهل للناقد، الشهرة تجلب معينة أسماء اختيار

 النقد وبات. نادرا اال المحلي، بأدبنا الخوض من يهربون ولكنهم ممتازون، نقاد لدينا. سوءا أكثر اليوم الوضع. األسماء هذه

 تعرفي بسب النقدية، – الثقافية المداخالت مئات األلكترونية الشبكة على أنشر لم ولألسف.. للناقد العامة بالعالقات أشبه كتابات

 أعشقها التي وعادتي... الطباعة في وبطئي الجديدة، التقنيات مع التعامل في ومصاعبي متأخر، بجيل األلكتروني العالم هذا على

 ...القلم باستعمال
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. السياسي عن الثقافي فصل يمكن ال القومية، لشخصيتها واالنكار التجزئة وتواجه وطنها، في باقية كأقلية واقعنا في انه رؤيتي

 القائد أبرزهم والثقافي، السياسي المجالين في ونشطت مثقفة قيادات كانت لشعبنا التاريخية القيادات. اآلخر يكمل أحدهما

 وسالم زياد وتوفيق القاسم وسميح درويش محمود البارزين، شعراءنا ان القول عن وغني حبيبي، اميل الكبير والكاتب الشيوعي

 .بعد فيما طرقهم تفرعت مهما السياسية، الثقافية المدرسة هذه نتاج هم وأخرين، جبران

 .األساسي تفكيري شكلت التي األجواء طرح حاولت انما.. صحفية بعجالة عرضه يمكن وال شاسع الموضوع بالطبع

.. األكاديمية ودراستي اهتمامي من واسعة مساحة تشكل الماركسية ان مع ماركسيا لست. ليبرالي كوطني نفسي أعرف اليوم انا

 الفكر لكل وابن.. وعمقها بثرائها وسحرتني الدراسة، كراسي خارج عليها تعرفت التي االسالمية، العربية للثقافة ابن انا

 والفكري الثقافي والتفاعل الحوار عبر اال يكون لن للكمال الوصول ان وأومن يطرح، ما جميع من نقدية نظرة لي االنساني،

 .والفكر الرأي أصحاب بين

 األفراد عند النفسي االنعزال حاالت اشد هي الطائفية أن وأرى. لمجتمعاتنا فكريا سقوطا ذلك وأعتبر الطائفي التعريف أرفض

. وأفراده المجتمع على مدمرا خطرا وتشكل والوطني، االجتماعي والتفسخ واالنغالق الفكري العقم الى وتقود الجماعات، أو

 االنغالق من تزيد صيغ تحت العداء، مناصبتة الى وتقود. معه حضاريا واالندماج الواسع العالم فهم عن عجزا تمثل انها وأظن

 .والتطور والثقافة الحياة حركة عن واالبتعاد

 الحضارات صراع نظرية وأرفض. الحضارات سائر مع التفاعل على دائما قادرة الحضارة بالعجز، العربية الحضارة اتهم ال

 بين صراع هو اراه الذي الصراع. المتبادل التأثير عبر وتطور واندماج تفاعل انما. الحضارات بين صراع ال. الغبية

 .كهفه من للخروج والرافض والمنعزل المنغلق الفكر مع الشعوب، جميع حضارات

 لغتنا في. المادية الثروات انتاج تحديدا يقصد فهو الحضارة عن الغرب يتحدث عندما. ما بعقم مصاب للحضارة فهمنا يكون قد

 األدبي االبداع يعني الغرب في ثقافة تعبير(. والفنون األدب) الروحي واالنتاج المادي االنتاج بين الحضارة بتعبير ندمج العربية

 .الروحي واالنتاج المادي االنتاج تشمل ولغتنا فكرنا في الحضارة أو الثقافة بينما.. فقط والفني

 من والعرب، جهة، من الفلسطينيين، بين متفاوتة فعل ردود أثارت التي القضايا من 48 فلسطينيو أو 48 عرب قضية تعد 2 -

 أن ترى وهل سواء؟ حد على والعرب الفلسطينيين فعل ردود على ردك ما القضية، هذه عن تحدثنا أن بإمكانك هل. أخرى جهة

 ؟48 عرب تجاه نظرتهم يغيروا أن العرب على

 عرب مثل وتعابير,  نستعملها التي الصيغة هي هذه" اسرائيل مواطنو الفلسطينيون العرب"  أو"  اسرائيل في العربية الجماهير

 .واقعنا عن تعبر ال.48

 الهوية على الحصول ان. بأرضنا التمسك على واصرارنا وطننا، في لنا مهمة ولكنها القانونية، التفسيرات في الدخول اريد ال

 الدول وبعض الفلسطيني اليسار مجموعة عند تطور 48 عرب تعبير. التشريد كان البديل ولكن وافتخارا، حبا ليس االسرائيلية

 على الحصول قضايا االف القدس محاكم امام تتراكم مثال اليوم. اسرائيل اسم استعمال لرفضهم.. األخص على سوريا العربية،

 وبيوتهم أرضهم وحماية وطنهم، عاصمة في للبقاء بل ال اطالقا ؟ القومية خيانتهم بسب هل. الفلسطينيين القدس لسكان الهوية

 خدمات على حصولهم جانب الى. الفلسطينيين من يمكن ما أكثر من لتفريغها القدس، خارج الى تشريدهم وعدم المصادرة، من

 ظاهرة وهناك. وغيرها.. عجزة مخصصات أوالد، مخصصات ودخل، بطالة تأمين صحية، خدمات صمودهم، تسهل جدا هامة

 الجامعة مع وحكومية قومية عربية أجسام تحركت لو أتمنى وكنت.. القدس في للبقاء جدا عالية ايجارات لدفع مستعدون انهم

 الوطنيين" وجيوب السياسية، الفئوية اال تخدم ال ومؤسسات شخصيات على التبذير بدل البطولي، الصمود هذا لدعم العربية

 ". الالمعين

 الفلسطينية السلطة تفاوض هل تختفي؟ اسرائيل سيجعل هل ؟ الواقع من سيغير استعملتها التي الصيغة رفض هل:  السؤال

 على يصر الذي الوطني التيار ممثل بشارة عزمي الدكتور رأسهم وعلى العرب، الكنيست أعضاء هل ؟ 48 عرب ام اسرائيل

 حزبه، هل ؟ 48 عرب كنيست في أم االسرائيلي الكنيست في( باقية ومجموعته كان) عضو هو هل ،48 عرب تعبير استعمال

 ال وحتى اسرائيل؟ جنسية ام 48 عرب جنسية نحمل وهل?  اسرائيل في ام 48 عرب في سجلت ُالعربية، األحزاب وسائر

 بهزيمة سعداء ولسنا. 1948 بهزيمة سعداء لسنا. الجحيم الى التسميات كل لتذهب تسمية، عن دفاعا ليس:  المتاهات في نضيع

 المتواصلة، االسرائيلية االعتداءات امام العربية األنظمة بضعف سعداء ولسنا. 1973 اكتور حرب بفشل سعداء ولسنا. 1967

  في اتردد وال. اسرائيل حكام سياسة منتقدي أشد من انا ؟ الواقع سيغير انفسنا على الكذب هل ولكن. سوريا على وآخرها
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  به أوهامنا تعلقت الذي العربي الواقع على بكاء بل باسرائيل، حبا ليس. العربي التخلف استمرار مقابل اسرائيل انجازات عرض

 " باسرائيل لتتهنى"  لي يقولون ويجعلهم المثقفين بعض يغضب هذا ان رغم.. تاريخنا من مصيرية عقود خالل

 مهما.. المؤلمة الحقيقة سأقول. وكذابا مهرجا أكون لن ال. المواقف هذه بسبب مقاالتي نشر أوقفت بالقومية تتغطى معينة مواقع

 .القبول على صعبة كانت

 هذا. معنا الحديث يرفضون العربية الدول بعض ممثلي وكان للصهيونية، كعمالء العرب، المواطنين نحن عوملنا معينة فترة في

 فيها يهاجم قصيدة وكتب الواقع، هذا من تألم درويش محمود ان وأذكر. الجليد انكسر حين.. تقريبا السبعينات نهاية حتى استمر

 تلك نشر الذاكرة تخني لم واذا. اسرائيل داخل وطننا في ونعيش االسرائيلية الجنسية نحمل ألننا مقاطعتنا وراء تقف التي العقلية

 في الحزبية دراسته اثناء ،(حورانية سعيد السوري الكاتب يحررها كان) العربية بنسختها" موسكو انباء" مجلة في القصيدة

 .1970 عام الشيوعي المعهد

 حقوق أجل من ونضالهم. الفلسطيني الشعب من يتجزأ ال جزء هم البعض، يصر كما 48 ال عرب او اسرائيل، في العرب

 .نضاله في المنظم الوحيد الفصيل كانوا وربما النكبة، منذ يتوقف لم شعبهم

.. ألفراد أموال قدمت. صمودنا لمتطلبات متطورة نظرة وغياب. لمؤسساتنا دعم غياب. أيضا اليوم لنا عربي تجاهل هناك

 يزعل ال حتى 48 عرب او - اسرائيل في للعرب الوطني المستوى على وتفسخ ارتداد والنتيجة واعالميا، ماليا شأنهم من رفعوا

 !! البعض

 دولتة في هناك سيكون شعبنا مستقلة، فلسطينية دولة نرى ان ونريد. أرضنا تراب فوق ببقائنا ومتمسكون باقون نحن

 !!  فلسطين أرض في هنا ونحن.. الفلسطينية

 تحريرها؟ لرئيس نائبا كنت التي" األهالي" صحيفة فشل إلى بالضبط أدى الذي ما 3-

 اال تصمد لم الشراكة ولكن ،2000 عام بداية في العبرية معريف وصحيفة عربي متمول بين بشراكة األهالي صحيفة أُنشأت

 وصفناه شارون اريئيل على للصحيفة هجومي مقال بعد الشراكة وفكت. السياسية الرؤية اختالف بسبب أشهر، ستة من ألقل

 .بالقاتل

 فكري منبر الى وتحولت كان، اينما وللفساد اسرائيل، داخل العربي السياسي للواقع مواربة بال نقد على الصحيفة نهجت

 السوق من النسخ تنفذ وكانت عادي، غير جماهيريا واقباال كبيرا نجاحا الصحيفة والقت الكتاب، لعشرات حر وثقافي وسياسي

 .التوزيع لنقاط الصحيفة وصول بعد ساعة من بأقل

. األعمال كل نفذنا التحرير، طاقم في غيرنا يكن ولم له، نائبا وكنت جبران، سالم البارز والمفكر الشاعر الصحيفة تحرير ترأس

 .يومية صحيفة الى لتحويلها بطريقنا وكنا,  اسبوعيا مرات ثالث ثم اسبوعيا، مرتين نصدرها وبدأنا

 خاصة يجري، ما نفهم لم. الصحيفة وقف قرر انه وأعلمنا صاحبها أتصل صدورها، من سنوات 3 بعد أي ،2003 نهاية وفي

 الجميع يحسب وصحيفة.. الطليعة في جعلها نهجا وتبني المعلنين جمهور وتشد أيضا االعالنات من تربح بدأت والصحيفة

 .تنشره ما حساب

 ونهجها المحررين تغيير مقابل باالعالنات، العربية،ووعود األحزاب من مالية واغراءات لضغوطات تعرض انه تبين بعد فيما

 ألصبحت معنا أستمر لو قراره،وانه على نادم انه قال صاحبها مع لي حديث وفي التساهيل، حسب تصدر واليوم.. النقدي

 .اسرائيل في للعرب المركزية الصحيفة األهالي

 به، تأثرت ألذي جبران سالم بقدرة ومفكر وشاعر كبير صحفي مع العمل وخاصة. الصحفية مدرستي األهالي كانت لي بالنسة

 انتاج ومدير عمل مدير مهني، عمل من للصحافة جئت وقد. والفكرية الكتابي قدراتي ارشاداته، تحت وتطورت، واسلوبه بفكره

 وعيي في تشكل ما لتطبيق فرصة وكانت.. الكتابة تطبيق،اال دون جيدة، نظرية صحفية خلفية مع.. المعدنية الصناعة في

 معين حزب نشطاء من عائلتي أبناء وضد ضدي مختلفة قذرة تهديدات شخصيا وانا الصحيفة، تلقت وقد. االعالمي

.. السياسي والتلون الفاسدة، الممارسات من العديد فيها فضحت التي تي مقاال بسبب... أخرى سياسية فئات من باألساس،وكذلك

 !!  باألساس العبرية الصحافة ضغط بسب للتحقيق الشرطة واضطرت العربي، والعالم اسرائيل في للصحافة الموضوع ووصل

  أصبحت أنها كما سواء، حد على" والعربية الدولية السياسية السوق" في البقل من أرخص أصبحت الفلسطينية القضية 4- 
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 بدأ التي القضية هذه حول رؤيتك هي ما ،"السلطة" حول والنزاع التفكك بسبب الفلسطيني الداخل في حتى وضعيفة فاشلة قضية

 فشيئا؟ شيئا ينساها العربي العام الرأي

 الهرم في جسم وأعلى الفلسطينية، بالسلطة وضوح بكل الممثلة الفلسطينية الشرعية احترام بعدم تتعلق األساسية المشكلة

 .الفلسطينية الرئاسة الفلسطيني،

 طعن انما. الحرجة المرحلة بهذه يشغلني ما هذا ليس. السلطة مؤسسات وفساد فتح وحركة عباس محمود عن دفاعا أكتب ال

 .الفلسطيني المستقبل على الخطورة بالغ تجاوز بمثابة هو الفلسطينية، الشرعية

 بأعقاب تداس الفلسطينية الشرعية كانت اذا ؟ يتحدثون مستقلة دولة أي فعن بعضا، بعضهم يذبحون الشأن أصحاب كان اذا

 فكيف.. والقمع والحصار االحتالل سطوة تحت وشعبها فلسطين زالت وما الفلسطينية، الدولة اقامة قبل الفلسطينية البنادق

 ؟ الدولة اقامة بعد سيتصرفون

 المفاوض لمكانة واضعاف. الفلسطينية للقضية دمار هو يجري ما.. الفلسطينية الساحة من غائبة لألسف حمراء خطوط هناك

 .كلها الدولية الساحة في بل فقط، اسرائيل أمام ليس.. الفلسطيني

 ؟ غزة في وامارة الغربية، الضفة في دولة اقامة المنطق من هل

 أو ؟ فتح فساد وقف على قادر العليا، الطبقات من لحماس المعارضين وقذف غزة، شوارع في السحل وهل ؟ فاسدة فتح حسنا

 ؟ فتح فساد من خطورة أكثر ليس

 ومهما بانقالبها، حماس. عنها غنى في نحن مآس الفلسطيني شعبنا على ويجر جر حماس، ارتكبته ما ان المتواضع رأيي

 الكبير خطؤها يكون وقد. الفلسطيني ولشعبنا لها التكليف بالغة تكون قد سياسية حماقة ارتكبت.. منطقية تبدو بأسباب تحججت

 لكل حماس قبول يعني بالمشاركة، القبول. حماس ترفضها اتفاقات على بناء قامت التي الفلسطينية للسلطة باالنتخابات مشاركتها

 كانت التي اسرائيل، ودولة الفلسطينية التحرير منظمة بين المتبادل اآلعتراف ضمنها ومن اسرائيل مع الموقعة االتفاقات

. المرحلة هذه في لها ليست طريق الى حماس قاد السلطة الى بالوصول الحلم.. الفلسطينية السلطة ألقامة التمهيدية الخطوة

 .خاسرة ستخرج انها وأعتقد

 بأنشاء يتعلق آخر موضوع ولكنه الفلسطيني، الواقع على الخطيرة اسقاطاته له فتح، وحركة الفلسطينية السلطة في الفساد

 انقالب عالج من أقل بتكاليف عالجة يمكن وهذا. وصغارا كبارا المسؤولين كل للمحاسبة تخضع مستقلة سلطة مؤسسات

 ...دموي انتقامي وانفالت عسكري

 حماس. والفتحاوية الحمساوية الخالفات تفاصيل دون سياسية رؤية أطرح انما األخر، الطرف ضد طرف عن دفاعا أطرح ال

 ترفض واليوم.. الوحيد التفسير هذا.. للدمقراطية ضرورة ال بعدها للسلطة، الوصول واحد، باتجاه الدمقراطية تريد انها بدت

 الفترة انتهاء مع الفلسطينية، الحالة بادخال وتقامر ،(المصري االقتراح) جديدة انتخابات اجراء اساس على الحل حماس

 !! الوطنية مسؤوليتهم هي هذه. الخطورة بالغ ومأزوم مسدود طريق الى عباس، لمحمود الرئاسية

 التخلي ظل في شيئا تساوي هل العربية، والمؤتمرات المحافل كل في بها يتغنون العرب برح ما عبارة" العربي الشتات ل مُّ  - 5

 ؟(المثال سبيل على العراقية، الفلسطينية،) الراهنة العربية القضايا عن

 انها يبدو بشكل السائدة واألمية جدا، المرتفعة البطالة أخطرها. دوله مستقبل على الخطور بالغة مشكالت يواجه العربي العالم 

 بمركز تكن لم فلسطين وقضية.. فقط مستهلكين الى والتحول الغرب، أمام والعلمي اآلقتصادي والتخلف.. رهيبة بمعدالت تزداد

 عبد جمال فترة في اال... الكالمية الضريبة لدفع األنظمة واضطرار األنظمة على السلبي تأثيرها بقدر العربي،اال االهتمام

 .العراق استباحة حول يسود الوضع نفس. تحديدا ومصر الناصر

 جدا معتدال الرقم هذا كان اذا أستهجن وال انسان مليون 25 ب البطالة تقدر أكثر، أو سنتين منذ العربية الجامعة تقارير حسب

 سنة كل جديدة عمل فرصة ماليين خمسة خلق الى يحتاج العربي العالم العربية، الجامعة وحسب. الحقيقة نصف اال يمثل وال

 مصريا خبيرا 500 ان سرا ليس. الغرب الى تهرب العربية العقول يجعل الواقع هذا. واالقتصادي االجتماعي االنهيار ليتالشى

 العرب المثقفين أبرز أن سرا وليس. واوروبا وكندا امريكا الى مصر تركوا العالم، في المطلوبة االختصاصات أحسن من

 .االعدام وربما السجن تعني الظروف، هذه في أوطانهم الى وعودتهم وأمريكا اوروربا من ينشطون
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 لغة من يقرأ ما فهم او مثال، صحيفة قراءة يعرف ال من شملنا اذا بشاعة، أكثر الحقيقة ولكن أمي، مليون 100 الرهيبة، األمية

 التي التنمية تقارير راجعوا.. الرهيب المرأة واقع ؟ الجهل أحضان في واعيا عربيا جيال سننشئ هل. البسيطة الصحافة

 هو اجتماعيا عزلها. مجتمع ألي بالنسبة مصيرية المرأة قضية ان.. المعطيات كل عرض أستطيع ال المتحدة، األمم أصدرتها

 لمجمل انما فقط، للمرأة ليس العظيمة، أهميته رغم والحقوقي االنساني الجانب عن فقط اتحدث ال.. هائلة انسانية لطاقة عزل

 .العربية المجتمعات تطوير

.. عربية جامعة وال توجد ال العالم، في جامعة مائة أفضل أول بين.. العالمية المستويات أدنى من العربي العالم في التعليم

 يهاجمها كما الصهيونية) اسرائيل دولة ان للقول مضطر أنا وهنا.. لألبحاث ميزانيات ال. الحضيض في الجامعية االبحاث

 عالم دخلت اسرائيل ان بالصدفة فهل. العربية الجامعات كل توظفه مما أكثر مرة 15 توظف( مديح هذا لهم والنسبة البعض،

 وايران العربية الدول على والتجسس الدول وبعض للشركات خاصة اتصاالت توفير مقابل الماليين وتربح الصناعية األقمار

 ؟ وغيرها

 فقط. اليونان مثل متوسطة دولة من اقل يطبع العربي العالم كل والحضاري، االجتماعي للرقي معايير وهذه الكتب، طباعة

 .مصر مطابع كل تستهلك مما أكثر سنويا الورق من تستهلك فرنسا في مطبعة. اليونان تطبعه ما خمس

. قوي اقتصاد ببناء اال يتحقق ان يمكن ال دولة، كل اطار داخل متكامل، عربي مجتمع بناء ان:  هاما أمرا أضيف أن اريد

 بتطوير اال( اساسا اوروبا في)تاريخيا القومية والدول القومية فكرة تتطور لم وأصال.. والمجمع الموحد العامل هو اآلقتصاد

 ..المجتمعات على االيجابي وانعكاسه االقتصاد

 بين او ؟ العربية المجتمعات بين التواصل على تساعد علمية فكرية اقتصادية صلبة، قاعدة من هل. العربي الشتات سنلم كيف

 ؟ واحد مجتمع أفراد

 العالم انتاج عن يزيد االجمالي القومي انتاجها اسبانيا مثل دولة.. العربي العالم كل تصدير من أكثر تصدر ايطاليا مثل دولة

 .كله العربي

 كاميرات امام التعانق من المزيد هل ؟..العرب مشاكل ستحل الشعارات من المزيد هل ؟ اليوم حتى مؤتمراتنا أنتجت ماذا

 !مخطئا أكون ان وآمل. شك في انا ؟ مؤتمراتها في عليه تتفق ما العربية الدول تنفذ هل ؟ العربي الشمل للم يكفي االعالم

 حتى يشكلون وال ؟ العربي العالم سكان من %1 يشكلون ال الفلسطينيين، الالجئين من بمجموعة واقعها هذا أنظمة ستنشغل فهل

 ؟ وأولوياتها األنظمة هموم من صغيرا جزءا

 ".ظفرك اال جلدك ما: "  يقول المثل

 العربي العقل ترقية في الفكر هذا فشل وهل العرب؟ على والهزائم األزمات تكالب ظل في اإلسالمي/العربي للفكر تقيمك ما - 6

 الحالي؟ القرن ومتطلبات تطلعات إلى

 هناك الفكرية، التيارات كل في وكما. األفضل نحو العربي الواقع تغيير في مميز دور أي االسالمي/  العربي الفكر يلعب لم

 .االسالمي الفكر لمفهوم دقيق تحديد الصعب من صار حتى.. مختلفة اتجاهات بين صراع

 للتيار مسبوقة غير وقوة ارتفاعا شك بال أعطى المواطنين، حياة مستوى رفع في وفشلها.. والماركسية القومية البدائل سقوط

 ألبقى االطالع، دائم اني رغم. الموضوع هذا في للخوض جاهز اني أرى وال. بسيطة غير التناقضات ولكن. االسالمي الفكري

 !! يدور بما معرفة على

 اآلخر، الرأي تحتمل ال مؤسفة اتجاهات وهي النقاش، اتجاهات أعرف ألني االسالمي، الفكر حول حوار في أحد مع أدخل ولن

 من النوع لهذا استعداد على ولست للنقاش، قابلة وغير قاطعة مواقف الى فورا وتصل. أنفسهم االسالميين المفكرين بين حتى

 بي أطاحه وما.. األخر الطرف استنتجه ما بل طرحته، بما ليس اليوم، حتى منها متألم انا سابق، منتدى في تجربة لي. النقاش

 !!أكثر أضيف ولن.. الحوار من االنسانية النزعة غياب الى يشير وهذا. متزن انسان خاطر على ترد ال.. تهم من

 لها كان حد أي وإلى التجارب؟/التجربة هذه عن حدثتنا هال والمقالة، المسرحية الكتابة الرواية، القصة، في تجربة لديك7-

 العربية؟ والفكرية األدبية الساحة إلى اسمك إخراج في الفضل
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 رسم في الكتاب مختلف ألسلوب واالنتباه الواسعة، القراءات على اعتمدت تجربتي.. التاسع الصف في وانا قصة اول نشرت

 .الخاص عالمي أبني اني أشعر بدأت ثم.. مختلفة اساليب بداياتي في قلدت.. الدرامي والمبني والحوار الشخصيات

 الحجارة انتفاضة ولكن.. السياسية بالكتابة أكثر وغرقت االبداعية الكتابة عن توقفت قد كنت سنين بعشر الحجارة انتفاضة قبل

 عشية كتبتها ،" الحاجز"  أسمها بقصة االنتفاضة استشرقت اني أقول ان وأستطيع.. كبير بزخم االبداعية الكتابة الى أرجعتني

 عن القصص عشرات كتبت بعدها... االنتفاضة عن تكتب قصة اول وأعتبرت.. غزة في بدأت قد األحداث كانت االنتفاضة،

"  الثاني كتابي وشمل... االنتفاضة عن قصصه كل كانت" العاقر الزمن نهاية: " أصدرتة قصصي كتاب وأول بل االنتفاضة،

 .1973 أكتوبر حرب حتى االنتفاضة بعد ما مرحلة وعن االنتفاضة عن قصصا"  تائها يعد لم الذي الفلسطيني يوميات

 في والفكرية والنقدية الثقافية مقاالتي وجمعت. ومسرحية آخرين بعملين وتابعته.. روائي بعمل أغرق نفسي وجدت بعدها

 .بعد بكتب أجمعها لم التي المواد مئات عندي وتتراكم كتابين،

 للعالم ووصولي.. كتبي الصدار أتحمس ولم.. شعبي واقع عن أعبر ان اال يشغلني لم.. لآلخرين أتركه وأسمي مكانتي قضية

.. حضوري لي كان ذلك ومع.. األولى المكانة الشعر أحتل بالطبع المقاومة، ألدب العربي العالم اكتشاف مع مبكرا كان العربي

 ..واسعة آفاقا لي فتح سنتين قبل األلكترونية للشبكة دخولي

 والدولي، العربي العام الرأي إلى الحقائق توصل أن يمكنها حد أي إلى الصحافة، عالم في جديدة موضة" المستقلة الصحافة - 8

 الراهنة؟ العربية الوضعية ظل في شيء تغيير بمقدورها هل باألحرى،

 ؟ للدولة ليست ملكيتها ان المستقلة بالصحافة نقصد هل

 اذا حجبها على قادرة الدولة. مستقلة صحافة توجد ال االعالم، على مطلق بشكل تسيطر دولة في. مستقلة صحافة يجعلها ال هذا

 .المراقب عقلية مع يتالئم ال ثقافيا حتى موضوعا نشرت

 من بعض، عن الكامل واستقاللها( والقضائية والتنفيذية التشريعية) الدولة أجهزة بين وفصل دمقراطي، لنظام تفتقد دولة في

 .فكرية تعددية أو مستقلة صحافة عن الحديث المستحيل

 عن السياسية أو االقتصادية للقوى تخضع الصحافة. نسبية مسألة هي دمقراطي غربي مجتمع في حتى الحرة الصحافة مسالة

 اصحاب يجندون وربما.. النقد يخيفهم ال. االراء لتعدد أفضل فهم هناك.. أوسع الغرب في الحرية مسألة بالطبع. االعالن طريق

 .حسبه نهجهم يحسنون بل بالنقد، يستهترون ال وانهم.. صدرهم رحابة تظهر بطريقة"..  لنقدهم" اقالم

 بين االندماج نشهد كما تماما.. والسينما والفنون المختلفة االعالم ووسائل بالصحافة الكبير الراسمال اندماج ظاهرة امام نحن

 .األنظمة تعسف من ينقذها عمن تبحث العربية والصحافة(. والبورصة البنوك) المالي والراسمال الصناعي الراسمال

 والفكر للتيار ضغينة يضمر إنه قال من وهناك إلسرائيل، وعميل مرتد أنه قال من هناك عودة، نبيل في الكثير قيل 9-

 الديني؟/السياسي/الفكري توجهك نعرف أن يمكن وهل االتهامات؟ هذه كل على ترد كيف... إلخ اإلسالميين،

 الفكري خوائهم على يغطون التهم هذه مطلقي ان وخوفي... الرد يستحق ال صبياني كالم هذا للتاريخ، أتركها إلسرائيل العمالة

 .أيضا السياسي وربما والثقافي

 مكان الديني االنتماء يطرح من وكل.عربي وطني انا.الديني انتمائي اساس على اعامل ان ارفض. الطائفي التصنيف ضد انا

 البن العداء من ذرة أحمل ال. واضعافها العربية مجتمعاتنا بتفسيخ الواعية، غير أو الواعية بارادته يساهم، القومي، االنتماء

 انتماء أعرف أكن ولم المسلمين، من السياسي والنضال االجتماعية العالقات وفي العمل في أصدقائي، ومعظم. المسلم شعبي

 .أيضا اليوم يعنيني وال. السابق في األمر يعنني ولم طويلة، لسنوات الديني بعضهم

 ديني، أختر لم.. مسيحي بيت في ولدت.علماني انا.. األول السؤال على الجواب في بالتفصيل وشرحته وتوجهي، فكري أخبئ لم

 درست الناصرة، في الطائفة شخصيات من كان اآلخر وجدي. كاهنا كان أمي جهة من جدي.. دينهم يختاروا لم اآلخرين ان كما

 موضوع الصدام سبب وكان وطردت، الدين معلم مع وتصادمت(. األمريكان) المعمدانية المدرسة في الخامس الصف حتى

 سيرميه الناصرة، مدينة في الشيوعي الحزب ينظمها كان التي بالمظاهرة يشترك من بان يهددنا ان حاول اذ ايار، أول مظاهرة

 ان يجب للعمال عيد يوم هذا وان.. الشيوعيين على تحرض التي الحكومة متل يتكلم انه له فقلت بالنار، ويحترق جهنم الى هللا

  تلك معنى أفهم أكن ولم كفارا، سماهم الذين الشيوعيين عن يبدو كما ودافعت. المسيح ميالد بعيد نحتفل كما به ونحتفل نحترمه
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  شعبهم أجل من يناضلون وهم اذن كفار فكيف باهلل، يؤمنون ال الذين بأنهم لي فشرح كفار، بكلمة تعني ماذا فسألته. الكلمة

 وتستحق وقح انت لي فقال.. الجميع من أكثر المسيحيون المؤمنون هم بل.. ؟ ويتظاهرون الشرطة من ويضربون ويسجنون

 أول في المدرسة عن وغبت صبيانيا كالما وقلت غضبت اني يبدو ولكن التفاصيل اتذكر ال.. األمور فلتت وبعدها.. الرب عقاب

 وعي بداية ذلك وكان.المعمدانية المدرسة مع بالمقارنة متدن مستواها حكومية، لمدرسة ونقلت الطرد، مكتوب ألجد فعدت ايار،

. , للدين معاد واني الدينية، بالمناسبات أحتفل ال اني يعني ال هذا. السنوات تلك منذ يتشكل بدأ للعلمانية خياري ان وأظن جديد،

 .الدينية االحتفاالت في ومشاركتي بل المتدينين مع وعالقتي علمانيتي بين عالقة أرى ال اطالقا

 بل.. دينيا أحد يصنفني ال بأن واحد، بأمر اال اتدخل وال الدينية العقائد كل أحترم.. عادية الطوائف كل من الناس مع عالقاتي

 .فقط قوميا

. المتناقشين بين والتعصب االنغالق من لمزيد اال يقود لن بيزنطي نقاش هذا. الدينية والعقائد الديني للنقاش االنجرار أرفض

. غيره على او علية أجبره لم الذي خياره هذا.. للدين مني أقرب وابني. الدينية خياراتهم في الحرية مطلق ألبنائي اعطيت

 ليحتفل دائما يدعى العموم على. اطالقا الدين موضوع يطرحون أسمعهم ولم متدين، وبعضهم المسلمين من أصحابه وأكثرية

 .واالحترام الحب نفس يبادلونه انهم ثقة على وأنا أخوته، مثل يحبهم. أعياده في معه ليحتفلوا ويدعوهم بأعيادهم، معهم

 العربية؟ الساحة في المطروح والفكري األدبي لإلنتاج تقيمك ما 10 -

 : اراه ما ملخص ساعطي. طويل مداخلة الى يحتاج سؤال

 بغياب. نسبيا مأزوم الوضع الشعر في.. العربية الرواية في خاصة هامة، أسماء هناك لإلهتمام، مثير العربي األدبي االبداع 

 أرى ال... كبير انحسار في األخيرة السنوات في األدبي النقد حالة. مكانه الفراغ تعبئة على قادرا شاعرا أجد ال درويش محمود

 معظم ان االحظ ولكني. ينتج ما كل متابعة الصعب من انه وواضح.. عليه أطلع لم ما هناك كان اذا اال.. النقاد من جديدا جيال

 من ادنى حد غياب ظل في العربية، األقطار يسود الذي الواقع نتيجة الغرب، في مقيمين أضحوا البارزين العرب المفكرين

 . والثقافية الفكرية والتعددية الدمقراطية

 ؟(اإلنترنيت) الشابكة حق في وجيزة كلمة 11 - 

 غير بشكل الشبكة استعمال مثل سلبي تأثير بعضه. مجتمعاتنا على التأثير من الكثير لها عجيب، سحري عالم االنترنت شبكة

 .المختلفين على وتحريضي أخالقي وغير ثقافي

 ان لدرجة القراء، من ممكنة مجموعة أوسع الى والوصول المسافات، وتقريب الزمن، اختصار عبر ايجابي، منه عظيم وجانب

 فيها يفكر التي المواضيع بكافة مراجع للكثيرين وتوفر ومتطورة، راقية معرفية شبكة االنترنت ويعتبر. وتتالشى تذوب الحدود

 .االنسان

 !!األميين مع قريبا يصنف قد األلكترونية الشبكة استعمال يعرف ال من ان واعتقد الشبكة، هذه بدون عالمنا تصور يمكن ال

============== 

 .إسرائيل لحكومة رئيس أول غوريون بن – 1

 واإلرهاب القمع بأعمال شهرة اكتسب بوليس ضابط خضر أبو – 2

 .الكبير الفلسطيني الكاتب نفسه هو حبيبي إميل. الشيوعي الحزب قادة أبرز من - 3
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 :جميل ميرا الدكتورة تحاور البحرينية" الوقت"  صحيفة -6

 البشري التاريخ خارج زال ال واإلسالمي العربي العالم

طبعا المحاور حازت ميرا جميل على شهرة واسعة، وقد  لنبيل عودة،)حان الوقت ألكشف ان د. ميرا جميل هو اسم مستعار 

 من صحيفة الوقت البحرانية لم يكن يعرف انه يحاور نبيل عودة(

 عن دفاعهم في الحضاري اإلنتاج يستهلكون الحضاري التقدم رافضي*  والتعليم التربية مناهج من يبدأ الديني التسامح* 

 المسيحيون حتى*  معها المتحالفة الدينية والمؤسسة السلطة بطش يواجهون اإلصالحية التيارات ممثلي أبرز*  تخلفهم

 * الديني القمع من للهرب اضطروا أنهم رغم الغرب في اإلسالم عن يدافعون العرب

 ( الوقت)  المتروك نادر:  حاورها

. مترّدد موقف   في جميل ميرا الّدكتورة( االجتماع علم في الفلسطينية الباحثة) كانت محاوره، عْرض وعند للحوار، التمهيد في

 ومن ، وعقلنا ومستقبلنا صورتنا على وخطيرة مهمة تقول كما الحوار، أسئلة أن رغم ، اإلجابة في كثيرا   ترددت بأنها تعترف

 اسمها حقيقة في التشكيك حدّ  أفكارها، بسبب جميل الدكتورة لها تعّرضت التي بالمضايقات مرتهن الموقف هذا أنّ  الواضح

 واقع عن صعبة، فاألسئلة ، الكثيرين غضب إثارة عن ابتعادا   الردّ  عدم إلى األمر، أّول تميُل، فكانت ووجودها، وصورتها

 ما حقيقة تريدون أم السمع، يطرب ما أقول هل. والحقيقة الصدق التزمت إذا سهولة، أقل أو مريحة األجوبة تكون ولن صعب،

 تقدم لماذا:  المزمن السؤال عن تفّرعت إذا خصوصا   مؤرقة، الحضارّية األسئلة أنّ  شك ال.  بخير؟ يبّشر ال واقع من أراه

 فلماذا باستمرار، الخلف إلى نتراجع ونحن الطائرة بسرعة يتقّدم الغرب فإنّ  جميل، لميرا بالنسبة المسلمون؟ وتأخر الغرب

 من اإلبداع يغيب لماذا! بالخوارق؟ واإليمان والتأويل النقل ينتصر مجتمعاتنا وفي الغربية، المجتمعات في العقل ينتصر

 هذا قراءة في فائدة هناك تكون قد والطعون، الشكوك عن قليال ، بعيدا ،. بدورها جميل تسأل لالتباع؟ مطمئنين ونركن مجتمعاتنا

 .الحوار

 العالق ولكن المصيري، الّسؤال المسلمون وتأّخر الغرب تقّدم لماذا سؤال والزال حضارية، أزمة من اليوم المسلمون يعاني -

 الّديني االنتماء بطبيعة عالقة لها هل اليوم؟ الحضارّية المسلمين أزمة تقاربين كيف األكاديمي، منظورك من. إحيائّية إجابات بال

 المتخلّفة؟ االجتماعّية بالشروط أركون محمد ُيسّميه بما صلة ذات هي أم المنطقة؟ لهذه

 الّديني الفكر سيطرة ولكن ، الحضارية العرب أزمة صيغة نحو وأميلُ  ، الحضارية المسلمين أزمة صيغة أحبّ  ال عامة   -

 لفكرة للمعارضين حتى مناصا ، يترك لم الّديني، االنتماء بصيغة ويتمّسك لالنتماء، القومية الّصيغة يرفض الذي المتعّصب،

 االقتصادية، الفكرية، الثقافية، والفروقات المتناقضات من للكثير الّشاملة الهالمية الصيغة هذه تكرار إال ؛ الّدينية القومية

 أن يمكن ال الذي والمنعزل، الضّيق الفكر دالئل من وهذا. محّدد جغرافي إطار داخل وطنية هوية تحّدد ال والتي واالجتماعية،

 يتجاوز ال قديم عالم في يدور يظلّ  بل الحديثة، المعرفية التيارات أمام ينفتح أن أو تفكيره، في حضاري لمستوى يرقى

 مساحة  إلى الخروج نحو لدفعه محاولة وكلّ ! االجتماعي لواقعه وفهمه رؤيته وُبعد معارفه في الخالي وربعها العربية الّصحراء

 دمشق، في ألقاه عبدالناصر لجمال خطابا   كاملة، بدقة ليس ربما وأذكُر،. التقوقع من وبالمزيد عنيف   برفض تقابل اتساعا ، أكثر

.  باكستان في المسلم من المرات آالف إليّ  أقرب سوريا في المسيحي العربي إنّ : فيه قال وسوريا، مصر بين الوحدة إعالن بعد

 ! اإلسالمية األمة ُيسّمى لما ينتمي ال ومنبوذ، لدود عدو هو وثقافة، وجنسيا دينيا   المختلف الوطن ابنُ . معكوسة حاال   نعيش اليوم

  ذلك؟ مبّررات ما!  اإلسالمية األّمة مصطلح من تمتعضين أنك   الواضح من -

 األمة لمفهوم تابع العالم، في مكان أي في يهودّي، كلّ  أن باعتبار اليهودية، األمة أي ،(يهوديت اوما) عبرّية أصلها أمة كلمة -

 حقّ  فبأي واللغة، الّرقي ومستوى العقائد، العادات، الثقافية، االجتماعية، الفروقات بسبب صحيح غير هذا وعلميا  . اليهودية

 ؟ إسالمية أمة مفهوم على ونصرّ  اليهودية، األمة مفهوم نرفض

  هالمي انتماء الّديني االنتماء

 الّدينّية؟ االنتماءات ترفضين أيضا   المنظور هذا ومن -
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 علميا   اقتصاديا ، اجتماعيا ، رقّيا   االنتماء هذا مثل يشهد أن أحد يتوقع هل. هالمي انتماء   هو محض دينية قاعدة  على االنتماء -

يرة  وبناء االجتماعية العدالة ونْشر( المحّددة الّدولة إطار في لغوي اقتصادي ثقافي بشري مجتمع إلى االنتماء بمفهوم) وطنية وغ 

 التطّور ليست أولوياتها فرق، ال بالعلن أو بالّسر وخارجية، داخلية بحروب   سينشغل أم مستقلة، بمؤسسات   ديمقراطي نظام

 الحضارة سلّم في بمكانتنا يتعلق ما إنّ . وذّمه وقمعه المختلف بكراهية  إيماننا نعّزز وكيف تلبس، وماذا ُتصلّي كيف بل والرقي،

 يشمل الحضارة مصطلح إن! اآلبدين ألبد يكفينا لدينا ما. حساباتنا في وارد غير( والروحي المادي االجتماعي اإلنتاج أي)

 األخالق، الدين، اللغة، وتشمل خالقا ، واعيا   نشاطا   إنما غرائزيا ، أو فطرّيا   انعكاسا   تعتبر ال التي اإلنسان أنشطة مختلف

 يسود ما إن أقول أن ويؤسفني. البشري للمجتمع ضرورة ُيشّكل ما وكل والصناعة الفن، األدب، العلوم، االقتصاد، القوانين،

 قومي؟ انتماء لنا هل قومية؟ دول لنا هل. الحضارة منجزات عن االغتراب من شديدة حال هو.. واإلسالمية العربية، المجتمعات

 إلى المنطلق الحضارة بركب واللحاق والّرقي للتطّور اإلبداعي النشاط في مندمج متماسك، شعب نحن هل حديثة؟ دولة لنا هل

 باستمرار؟ تتسع رحاب  

 ذلك؟ حول والّدالئل الّشواهد بعض إيراد يمكن هل -

 هي العربّية القومية: الثانوي للتعليم كتب   في جاء( المضمون في تختلف ال األزهر وكتب) الّسعودية التعليم كتب في مثال ، -

 ُيْسقط العربي القومي الفكر: ورد وأيضا  .  وتعاليمه أحكامه من والتخلّص اإلسالم، محاربة إلى تهدف الحادية، جاهلية دعوة

 لألحزاب االنتماء و.  الجاهلية إلى رّدة القومية فكرة: وأيضا   القومية سبيل في عائقا   الدين يعتبر إنه بل.. اعتباره من الدين

 عن المغتربين االنعزاليين من جديدا   جيال   ستخلق التربوية النصوص هذه مثل.  الجاهلية إلى ردة العنصرية والقوميات الجاهلية

 علم يفهم! أيضا عصرهم مع إنما فقط، مجتمعهم مع ليس رابط إيجاد على قادرين مواطنين ليكونوا المؤّهلين وغير عالمهم،

 الذي االجتماعي الوضع تغيير على قادرين غير يجعلهم الجماعة، أو الفرد على يسيطر شعور أنه على االغتراب االجتماع

 ينبغي: مثل خطورة تقلّ  ال تعاليم هناك وبالطبع. حياتهم آفاق ُتحّدد التي الضّيقة العقائد من األبعد للهدف ويفتقدون له، يخضعون

 على ُيجبرك منْ !  العداوة لهم ُيضمر وهو بينهم يقيم أن يتطّبب أو يتاجر أو للتعلّم الكفرة بالد إلى يسافر الذي المسلم على

 بالتخلّف واضح إفراز فهو لإلرهاب، عقليا   تحضيرا   ذلك يكن لم إذا! القرآن؟ في الطبّ  وكلّ  العلوم كلّ  تملكون أال! السفر؟

 .المختلف وكراهية واالنغالق

 لألزمات االجتماعّية والّشروط التخلّف

 البناء العقلية هذه بمثل يمكن وهل االستبدادية؟ الفاشلة لألنظمة حضارية أزمة أم للمسلمين، حضارية أزمة هي هل.. إذا   -

 بكلّ  أسوة الجماعية، الهوية لتعريف تفتقد بشرية مجموعة سنظل أم قاطبة، العالم بدول أسوة حضارية إنجازات وتحقيق والتقدم

 واإلنتاجية؟ االقتصادية، العلمية، منجزاتها بكل الحضارة خارج اإلنساني؟ التاريخ خارج وتقبع.. كبير أو صغير شعب

 النهضة عصر معارضة في وقفت وقتها في المسيحية. مسيحية حضارة إنها األوروبية الحضارة عن نقول أن يمكن ال -

 والتي الكون، عن العبقري اكتشافه بسبب كوبرينك مثال   وحوكم التفتيش، محاكم وأنشأت والقومية العلوم ورفضت( الرينيسانس)

 وقضت) غاليليو نظريات ُرفضت وكذلك(. القديم العهد) التوراة تعاليم حسب األرض مركزية وليس الشمس مركزية فيها أثبت

 في وبرع الحرارة وميزان الفلكي المنظار وصّمم الشمس حول األرض دوران حول اكتشافه على أصرّ  ألنه( باالنعزال عليه

 مكانة إسقاط حساب على أوروبا حضارة أنجزت وقد. أخيرا   فيها الفاتيكان اعترف التي داروين نظرية وكذلك. الفيزياء علوم

 التطّور على لها ملموسا   تأثير ال ضّيقة روحية دينية  مساحة  في وعْزلها والسياسية، الفكرية وسيطرتها المسيحية، الكنيسة

 بين الجْمع أهمية رأت( اللوثرية) لوثر بمارتن متمثلة الكنيسة داخل تصحيحية حركة وقامت بل.. والعلمي والتقني الّصناعي

 . الصناعية الثورة عصر بمسيحية اللوثرية تسمية يمكن وعمليا ،. الناشئ الرأسمالي واالقتصاد الكنيسة

 اإلصالحي؟ النمط هذا نحو طريقه في واإلسالمي العربي العالم أن على يؤّشر ما هناك أن ترين أال -

 في األحرار الضباط بثورة بدأت التي العربية الثورات مرحلة في. مشابه مسار نحو يتقّدم واإلسالمي العربي العالم أن أرى ال -

 التي العربية التنوير فترة حتى تجاوز كبيرة، مراحل الخلف إلى بنا عاد اليوم الواقع أن غير للتحّول، إمكانات نلمس بدأنا مصر،

 علي البستاني، بطرس أمين، أحمد شميل، شبلي موسى، سالمة حسين، طه الطهطاوي، برفاعة العشرين القرن مطلع في بدأت

 المعاصرة العربية الثقافة في ُبذلت التي الفكرية الجهود مراجعة من. وآخرين الكواكبي وعبدالرحمن أنطون، فرح عبدالرازق،

 خوفا   ذريعا ، فشال فشلت الجهود أن نرى( البعض يصرّ  كما اإلسالمية) العربية المجتمعات في الحداثة أفكار غرس أجل من

 بمستوى كبير مفكر   يرى أن بالصدفة ليس لذا للحداثة، المتخلّفة المجتمعات بمقاومة وُوجهت بل والبالية، العتيقة التقاليد على

 . المتخلّفة االجتماعية والشروط التطور بين وثيقة عالقة   أركون محمد
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 البشري التاريخ خارج البقاء

 المختلفين؟ كراهية وثقافة السلفية العقلية سيطرة ظل في أرقى اجتماعية شروط خلق يمكن هل: هنا السؤال -

 تخلّفهم عن دفاعهم في الحضاري اإلنتاج استهالك في يترّددون ال الحضاري التقّدم رافضي أن المستهجن! ذلك أرى ال أنا -

 التخلف في بالغ بأسلوب   ويحّرضون الحضارة، بها يعارضون التي اآلليات أنتج الذي الحضاري للفكر رفضهم وتبرير ونْشره،

 دونها، من الحياة تصّور المستحيل من بات التي ومنجزاتهم، وطّبهم علومهم يريدون. الحضارة لمنتجي الديني االنتماء على

 فةبالصد فهل. قرون منذ المتوارث والسياسي االجتماعي التنظيم بأشكال التمّسك تجاهل يمكن ال. نفسه بالوقت وعداءهم وذّمهم

 النفط أن أرى واليوم الحضارة؟ هامش على ظلّت بل والتقنيات، العلوم وتطوير للتنمية طريقها تجد لم المجتمعات هذه مثل أن

 بذل نرى أن دون من االستهالكية، الضرورات استيراد في إال ُيستغل لم إذ خيرا ، وليس والمسلمين للعرب كارثة ُيشكل وحقبته

 وتلبس تنتج، ال ما تأكل دول. وإنتاجية وبحثية علمية مرافق وتطوير مستقبال ، النفط مكان تحلّ  وطنية صناعات لتطوير جهود

  النفط؟ حقبة بعد الشعوب هذه ينتظر ماذا والسؤال. البشري التاريخ خارج تبقى أن مصيرها دول هي تصنع؛ ال ما

 لها؟ العلمي المنتج استقبال يتمّ  الذي الوقت في الحداثة، من الموقف تحلّلين وكيف -

 متجاهلين الحضاري، التطور نتاج هي التي الحداثة ويرفضون استعمارية، صليبية حضارة ألنها ويذّمونها الحضارة يرفضون -

 التمّسك مع إمكانية، أرى ال هنا من. والتقليدية السابقة الثقافات جميع تعارض للحضارة، ممّيزة صيغة هي ذاتها بحدّ  الحداثة أن

 أو القريب المدى في تغيير أيّ  إلحداث إمكانية حداثي، علمي فكر كلّ  ورفض للعصر، بمالءمتها وليس بنّصها الدينية بالمفاهيم

 المدمرة للنتائج وعي، دون ومن واإلصرار، الترّصد سبق مع غياب أم ؟ فقط حضارية أزمة هي هل.. أعرف ال. األبعد حتى

 أفضل ومن العربية، العقول أفضل أن صدفة هي هل إذن! البشري؟ التاريخ حركة في( اإلسالمي) العربي الواقع على مستقبال  

 !أوطانها؟ تهجر العالم، في االختصاصات

 إذن؟ حضارية أزمة هي أليست.. المطاف نهاية في -

 مبني بخطاب   والتمّسك باالنعزال، وتمّسكا   والنهضة، للتنوير رفضا   نواجه نحن. حضارية أزمة مجّرد من سوءا أكثر الواقع -

 الدين، من المعلوم بإنكار المتهمين رقاب على الردة سيف وتسليط نفسها، الملة في حتى المختلف وتكفير لآلخر، العداء على

 قدمالت من نحن أين(.. الهايتك) الدقيقة التقنيات في عاصف تقدم هناك اليوم. والدم بالنار واإلرهابية القمعية والممارسات

 هل ؟..وعلوما حضارة ستبني أميون نصفه من أكثر بمجتمع هل والتعليمي؟ العلمي التقدم من نحن أين أوال ؟ البسيط الصناعي

 األرقام وترتفع العمل، عن عاطل مليون 30 إلى تصل مدمرة ببطالة هل المستقبل؟ جيل سينشأ جاهالت أمهات أحضان في

 تخلفهم من والمسلمون العرب سينهض!( المقابلة نص تنشر أن قبل مليونا 40 إلى تصل قد) العربي العالم في مذهلة بصورة

 الطويل؟ وسباتهم

 باعتبار بها، االحتفاء في يترّدد الزال الباحثين بعض ولكن المعاصرة، اإلسالمّية الحركة في ممّيزة واقعة الّديني اإلصالح بات-

  المعاصر؟ الّديني لإلصالح تقييمك ما. نفسها الّدينّية المقوالت داخل من وتجري ناهضة، غير أنها

 وقوتها المسيطرة السلفية التيارات مواجهة على بقدرته التفاؤل يمكن ال نفسه وبالوقت اإلصالحي، التيار تجاهل يمكن ال -

. االستبدادية األنظمة مع تحالفها واألهم. وأكاديميين مثقفين دماغ وغسيل بل الناس، بسطاء دماغ غسيل في والفكرية المالية

 وُيشّكل العربي، العلماني اإلصالحي التيار مع المهمة المحطات من الكثير في يلتقي آخر رافد هو رأيي في اإلصالحي التيار

 أيضا ، األنظمة قمع تواجه التي اإلصالحية، التيارات بإمكان هل السؤال. المضيء الوجه األقل على هذا. مهما   متنّورا   تيارا   معه

 بغياب كلّها تتمّيز التي واألنظمة السلفية التيارات بين مستهجن اندماج هناك تواجهها؟ التي الهائلة التحديات أمام تقف أن

 والذي الحاكمة، النظم مع وانعزاال   ماضوية األكثر الوهابي التيار اندماج خصوصا استبدادية، وبأنظمة المستقلة الدولة مؤسسات

 أولي طاعة على يحضّ  التيار هذا للغاية، بسيط والسبب. فقط السعودية العربّية في وليس اليوم، عربّيا   السائد التيار يكون يكاد

 الّراديكالية اإلسالمية التيارات بينما تطّرفا، األكثر الدينية والمؤسسة الّسياسي االستبداد بين تحالف ظاهرة أمام أننا أي. األمر

 .عنها بديال   فكرها وتطرح األنظمة، إلسقاط تدعو األخرى

 نقيضين بين اإلصالحّية الّتيارات

 اليوم؟ الّديني والتجديد اإلصالح مدرسة إلى باالنتساب جديرة معّينة نماذج تجدين هل-

  وكنا فقط، األصولية التصفية تهديدات وليس أيضا ، السلطة بطش يواجهون اإلصالحية، التيارات ممثلي أبرز أن المؤسف من -
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 واإلصالحي التنويري الفكر ممثلي أبرز إن بالقول سّرا   أكشف وال. تصفية ومحاوالت بالتصفية وتهديدات لتصفيات شهودا  

 والتيارات الثورية، القومية التيارات أن هنا البارزة الظاهرة. مجتمعهم ألبناء صوتهم يصل وبالكاد مجتمعاتهم، خارج يعيشون

 حركات إنما القائم، للواقع بديال   أو سياسيا، تحّديا   تشّكل تعد ولم الدينية، السلفية لصالح باستمرار مكانتها وتفقد فقدت الماركسية،

 هذا أن أظن وال. جديد من لتأويله محاولة  في السلفي الفكر فلك نفس في تدور اإلصالحية التيارات بعض. باستمرار تتهّمش

 أيّ  من أفضل تشكل التي والجوامع الدورات، ومليارات االنترنت، ومواقع التلفزة، محطات مئات مواجهة على قادر التيار

 العلماء آالف بينما اآلالف، مئات ُيحّرك أن يستطيع ثقافة بال شيخا   إن. الجماهير على للتأثير إعالمية، وسيلة أو سياسي تنظيم

 . ديني لنصّ  مختلف بتفسير واحد متدّين إقناع يستطيعون ال المسلمين األكاديميين والمثقفين

 عنه بديل وال العالج هي العلمانّية

 منحى وهو. واإلسالمي العربي العالم في الطائفية ألزمة عالجا   باعتبارها العلمانية غيره، ومفكرون طرابيشي، جورج يطرح-

 التبشير أنّ  بيد. الخطيب ابتهال الكويتية األكاديمية تطرحه الذي الموقف مثل الخليجية، النخبة أوساط بعض في بقّوة يتبلور بدأ

 شعارا   العلمنة من جعل ما وهو تمّيزه، التي االجتماعّية الخيارات وطبيعة اإلسالمي السياق يغفل اإلسالمي عالمنا في بالعلمنة

 رأيك؟ ما. ضده الممانعة من لمزيد وباعثا   متحّديا ،

 العالم في الطائفية ألزمة العالج هي العلمانية بأن وطرحه العرب، المعاصرين التنويريين المفكرين أبزر من طرابيشي جورج -

 العالم دفع مجال في أيضا   إنما الطائفية، األزمة عالج مجال في فقط لليس عنه، بديل وال صحيح، طرح هو واإلسالمي العربي

 من مهمة مجموعة   الحديث واإلصالحي التنويري للفكر قّدم العربي الخليج. والعلمي الحضاري بالرقي االندماج نحو العربي

 زلت ما ولكني. المعاصر العربي الفكر في والمؤثرة والمهمة الجريئة النقدية الرؤية وأصحاب واإلصالحيين، التنويرين المثقفين

 . العربية المجتمعات في هامشي التيارات هذه تأثير أن قناعتي عند

 اإلسالم؟ مع نافرة غير مواءمة خالل ومن اإلسالمي، العالم في العلمنة تعويم يمكن هل رأيك، في -؟

 نجد مثال  . العولمة خارج البقاء المستحيل من أنه كما. واالنعزال والغربة، الديني، التشّدد ظل في العولمة تعويم المستحيل من -

 يشتمون. واآلخر للمختلف الّديني والعداء للعولمة، العداء خدمة وفي الديني، التشّدد أسلحة ضمن أضحت العولمة آليات أن

 بسبب منها هربوا التي دولهم نسق على ألسلمته ويعملون بديمقراطيته، يتمتعون. متطّورة تقنية وسائل من لهم وفّره بما الغرب

 ! هزلي؟ فلم هو هل. والسياسي واالجتماعي الديني القمع

 المعاصرة اإلسالمّية المجتمعات واقع

 اجتماعيا ، المسلمين، يمّيز الذي ما المعاصر؟ اإلسالمي المجتمع مالمح هي ما االجتماعّية، العلوم في اختصاصك خالل من -

  األخرى؟ الّدينية الجماعات عن

 العهد انتهاء مع سقطت التي القومية الدولة لمشروع إفالس هو العربي العالم في يجري ما أن إلى اإلشارة من بد ال البداية في -

 العربية، الجماهير أمام ُطرح الذي القومية الدولة مشروع أن نتجاهل أن يمكن ال الوقت وبنفس. الّسادات وصعود الناصري

 الفكر عن حتى تراجعا أحدثت قمعية تسلطية دولة إلى تحّولت والتطور، االجتماعية والعدالة والديمقراطية الحرية شعارات تحت

 في القومي النظام تحالف وقد. مكانها الدينية الدولة شعار وطْرح نقدها، بدل رفضها ذلك نتيجة من فكان العربي، النهضوي

 التحالف تحّول ما وسرعان واليسارية، والليبرالية الناصرية القومية التيارات ضد المسلمين اإلخوان مع السادات، عهد في مصر

 .نفسه السادات مقتل إلى قاد صراع إلى

 بالتجريح؟ مليئا   كالمك يصبح بحيث.. واإلسالمّية العربية مجتمعاتنا نقد في تبالغين أّنك ترين أال -

 العربية المجتمعات عن الحديث إلى أضطر عندما كبير بألم أشعر ثانيا ، ومسلمة أوال   عربية باعتباري إني أقول أن يؤسفني -

 مع حديث في. وبدائيتها بهزالها جدا ، مؤلمة صورة هي اإلسالمي المجتمع مالمح من يرتسم ما. حاد ونقد بسلبية واإلسالمية

 اإلسالمية، للمجتمعات المتخلف للواقع الكبير التناقض بين فهمهم عدم عن عّبروا األجانب، األكاديميين الزمالء من مجموعة

 الغرب في أكاديمية إسالمية خصياتش إلى وأشاروا. الخليجّية الّدول وخصوصا بالنفط، الغنية اإلسالمية للدول الفاحش والغنى

. تخلفه على محافظا ويظل العقول، هذه مثل متخلف مجتمع يفرز أن يجوز وكيف جدا ، الراقية والمهنية العلمية مكانتها لها

 وقدراتهم لخبراتهم تفتقد أوطانهم بينما( وأوروبا وكندا أمريكا) الغرب في العاملين األول، الصف من أطباء أسماء مثال وطرحوا

  عرب أطباء المهمة أقسامها بعض يرأس التي الغرب، مستشفيات في عالجهم يتلقون العربية الدول قادة أن والمستهجن. المهنية
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 القادرة، العقول توجد دامت ما الغربية المؤسسات بمستويات صحية مؤسسات إنشاء من يمنع الذي ما: السؤال وكان. ومسلمون

 في االختصاصات أبرز من مصري اختصاصي 500 هناك مصدرها، أذكر ال إحصائية حسب األموال؟ العرب ينقص وال

 العربية الدول تصنع وماذا العقول؟ هذه هجرة من الخسارة هي كم. الغربية الدول في وتعمل مصر تركت عالميا، مجالها

  منها؟ واالستفادة أوطانها إلى إلعادتها

 باإلرهاب؟ اإلسالمي الّدين عالقة ما

 االجتماعي، النسيج ضمن األخرى واأليديولوجيات الديانات وأصحاب المسلمين بين العالقة واقع حول نقاش هناك هل -

 ذلك؟ في رأيك ما. والتفّكك باالنهيار مهّدد النسيج هذا أنّ  يرى والبعض

 ويشعرني واليهود؛ والمسيحيين النصارى على الّسوقية والشتائم بالتحريض المليئة اإليميالت عشرات يوميا أتلقى شخصيا أنا -

 يتحدث غربّيا   أسمع لم الغرب في الطويل وجودي في. الصاعدة لألجيال مأساوية هي وكم وتربيتنا، ثقافتنا ضحلة هي كم ذلك

 اإلسالمي الدين عالقة هي ما: ُيقلقهم الذي الوحيد والّسؤال ، اإلسالمي اإلرهاب بالطبع ُيقلقهم. المسلمين على بالشتائم

 عن ُيدافعون ،(النصارى) المسيحيون العرب حتى أي الديني، انتمائهم عن النظر وبغض العرب، المثقفين كلّ  بالطبع باإلرهاب؟

 أن وأعرف. والمسلمين بالدين الضرر تلحق متطرفة جماعات   على اإلرهاب تبعة ويلقون اإلرهاب، من وُيبّرئونه اإلسالم،

 للدين أعداء إلى يتحّولوا لم ذلك ومع.  اإلسالمي اإلرهاب و الديني القمع من هربا   للهجرة اضطّروا العرب، المسيحيين بعض

 !باإلسالم اإليمان من كجزء   فقط، للغرب وليس النصارى، للعرب والعداء الكراهية مدارسنا تزرع بينما اإلسالمي،

 والمسلمين؟ اإلسالم ضد المتطّرفة الظواهر إنتاج عن يتوقّف لم الغرب! العكسّية؟ بالمبالغة ذلك ُيوحي أال ولكن -

 هو هذا ليس ولكن وحماية، قوة يعطيها القانون أن جانب إلى الغرب، في منتشرة ثقافة هي اآلخر وتحّمل الديني، التسامح -

 لخلق منه بد ال النهج هذا أن والتعليم التربية على القّيمون يفهم متى. المختلف وقبول التسامح على التربية أسلوب إنما األساس،

 نهضة في المستعصية للمشكالت الوحيد الحلّ  وكأنه دينّيا ، المختلفين ذمّ  لواء حمل وليس والمهنية، العلمية اهتماماته له جيل

 .للشعوب الحضاري بالركب ولحوقها واإلسالمية العربية الّدول

 لمجتمعاتنا؟ الفخر على ويبعث باهرا   مستقبال   ترين ال أّنك في بخالصة الخروج الّسهل من -

 الطائفية للصراعات مسرح إلى تتحول عربية مجتمعات الفخر؛ على تبعث ال واإلسالمي العربي للعالم المتجلية الصورة -

 وغنيّ . يلغيها بل المدنية، الّدولة فكرة ُيضعف مّما االجتماعي، والوئام الوطنية، الوحدة معها تستحيل لدرجة  والقبلية، واإلثنية

 للمصير المدمرة األهلية الدموية والصراعات واالنقسام باالنهيار واإلسالمية العربية الدول معظم ُتهّدد الحال هذه إن القول عن

 .العربي

 ذلك؟ من شيء يوجد أال.. المضيئة المناطق عن.. اإليجابيات عن ماذا -

 ُتنفى الديمقراطية. األفق في تلوح إيجابية مالمح أرى وال المعاصر، اإلسالمي للمجتمع أنظر قّدمتها التي الصورة خالل من -

 بما إال األنظمة، أجندة على واردة غير التنمية. تستفحل البطالة. كونية بأرقام تتنامى األمية مرفوضة، المدنية الدولة. وُتكفر

 عليه وتسيطر يتهاوى التعليم. واالقتصاد والدولة المجتمع في للمتنفذين المصري التعبير حسب السمان القطط ومصالح يتالءم

 أن نفتي زلنا ما! حرج وال حّدث العربية المرأة واقع. كارثية مرضية، اجتماعية حاال   يصبح االنعزال. اإلرهابية السلفية العقلية

 مهزلة، إلى تحّولت التي الكبير إرضاع فتوى بلة الطين ويزيد الرجم، لحد المستوجب للزنا ارتكابها توازي للسيارة المرأة قيادة

 مجتمعنا صورة ألن ونبكي الصبياني، الفتاوى مستوى من نضحك! ونبكي نضحك يجعلنا فقط األخيرة السنة فتاوى واستعراض

 لمالمح المرتسمة الصورة هي هذه. السنين مئات المتطورة البشرية المجتمعات وبين بينه يفصل معزوال مجتمعا   وُتظهرنا ُتشّوه

 !اإلسالمي المجتمع
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 جميل ميرا للجدل المثيرة الكاتبة يحاور" موقع "الموقد الثقافي - 7

 ؟ وكتابتها بشخصيتها العادي غير االهتمام هذا لماذا

 الثقافي الموقد محرر – عيلوطي سيمون:  حاورها

 

 كبيرة إشكاليات الداخل وفي عامة، العربية الثقافة في الريادية مكانتها إلى العودة على قادرة غير الداخل في الفلسطينية الثقافة

 !!مفهومة غير أدبية" وهيصة"

 إنسانية واألكثر واألجمل األرقى الجديد التطور أمام الطريق لفتح واأليديولوجية واالجتماعية الثقافية المعوقات كل نسف يجب* 

..  والمعجزات الغرائز تأثير تحت يعيش دماغنا*  درويش محمود تركها التي الشعلة حمل على قادر جديد جيل نشوء ألمس لم* 

 حياتية تجربة بال مستحيل اإلبداع" *  شيء ال من يأتي شيء ال"  أن القائل المنطق على تأسس الذي الغربي الفكر عكس

 * والناس المجتمع قضايا في شاملة فكرية وممارسة

 

 نشرت الصحف إحدى أن حتى سواء، حد على والدين واألدب السياسة في عنها المسكوت القضايا من العديد فجرت جميل ميرا

 والمهتمين الكتاب بعض بي اتصل وقد" المشاغبة" الكاتبة هذه طروحات بعض فيها تناقش تحريرها رئيس وبقلم افتتاحية

 .  المحليين الكتاب من يكون قد لكاتب حقيقي غير اسم إنه تقول مختلفة تأويالت وانتشرت ، جميل ميرا هوية عن يستفسرون

 بعض نشرتُ  وقد..  المواقع عشرات إلى ترسلها كما الموقد إلى ترسلها التي المواد طريق عن جاءت جميل بميرا معرفتي

 .  اآلخر البعض نشر عن وامتنعتُ  مقاالتها

 المغلقة، الغرف في يدور ما وخاصة المحلية، ثقافتنا على واسع اطالع لها أن ويبدو.  مثيرة مختلفة مواضيع في كتبت ميرا

ا لثقافتنا ليس وجريئة حادة مواقف من مقاالتها تطرحه لما والمثقفين القراء من نفر اهتمام أثار كما اهتمامي، أثار أمر وهو  عهد 

 أفضل بشكل شخصيتها بكشف أنجح لعلني ، األسئلة من بعدد األلكتروني بريدها عبر ، إليها أتوجه أن حفزني الذي األمر.  بها

 ميرا أن المالحظ ولكن ، األولى أجوبتها تلقي بعد األسئلة من المزيد لتوجيه مضطرا كنت وقد ، بالشخص المهتمين للقراء

 مسخرة ذلك وتعتبر بل شخصيتها، من المزيد كشف وترفض آخر، شخص أي وليست جميل، ميرا أنها على تصر جميل،

 عالمها عن أكثر أكشف لكي ، بأسئلتي إليها توجهت أنني البداية منذ وأعترف..  وصورته باسمه وليس بقلمه الشخص أن وتؤكد

 لي تتوفر أن أرجو التي األسئلة من المزيد لدي فجرت أنها تفاجأت المقابلة هذه أنهيت أن بعد ولكنني ومواقفها، وهمومها

 . جديد بحوار إليها للعودة يوما الظروف

 القضايا على طابو تضعي أن دون المواضيع جميع لنقاش ومستعدة جدا، عميقة للجدل، مثيرة كاتبة أنت: جميل ميرا -سؤال

 .. مواضيع من العربي الواقع يشغل ما وكل والثقافية الفكرية

 ؟ حقيقي اسم جميل ميرا هل

 ؟ األدبية ساحتنا على يجري بما والمعرفة االهتمام هذا كل لها أين ومن.. ؟ عملها هو ما

 بأنهم مقاالتي في أسماؤهم ذكرت أدباء واتهم..  جميل ميرا..  يكون أو ، تكون عمن يبحث البعض أن لعلمي وصل – ميرا

 ولكنه..  الوطن في أو قبرص في إما سنلتقي أننا ثقة على ولكني..  بعد نلتق ولم األقل على سنة منذ أكاتبه أحدهم..  ميرا

 . للصحافة ليس شخصي موضوع

 المتدني الثقافي للمستوى ومالئمة وهزلية مضحكة حالة هي أكون، من حول المثقفين بعض من مخابراتية مطاردة من يدور ما

 . 48 فلسطين داخل العربية للثقافة والمأزوم

 ..  للمصارحة الفرصة هذه لي يتيح الذي" الثقافي الموقد" لموقع شكرا وثانيا..  أنا بأنهم زورا اتهموا الذين من أعتذر أوال

  في متخف إنسان عن تبحثوا ال. والجوهري األهم السؤال هو هذا ؟ أطرحه ما مضمون يتغير هل.. ؟ ميرا لست أني لنفرض
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 منغرسا بالدها سحر زال وما.  ترابه بحب عودها وصلب الجليل هواء من تشبعت جليلية ، جميل ميرا إال تجدوا لن ، ميرا

 طفلها األم تحب كما: "  للوطن فلسطينية حب قصيدة أجمل في ، جبران سالم المبدع الشاعر قال وكما..  وجدانها في عميقا

 !! جميل ميرا بأنه أيضا جبران يتهم ال أن وآمل" . بالدي حبيبتي أحبها//  المشوها

 من حياتي شريك اختيار في حقي أو..  تصرفاتي حرية حول عائلية قيود من صاحباتي مثل أعان لم وعلماني، مسلم بيت من أنا

 عيد وأجمل األعياد، بكل نحتفل.  ديني لقبول أدفعة ولم زوجي لدين التحول على أجبر لم.  ديني غير ودين قوميتي غير قومية

 ... وإنسان كطبيب ذاته يحقق الوحيد ابننا نرى أن لنا

 الدين عن مقاالتي بعض بسبب ألهلي إزعاجا أسبب أن أريد وال واردا ليس عائلتي أسم ، أبي أسم هو جميل ، أسمي هو ميرا

 ..  بيتي حتى يطاردوني أن أريد ال..  لها ضرورة ال اليوناني زوجي عائلة وأسم ، القرآن في العلمي واإلعجاز

 اللسان عربي– اليوناني زوجي على للتعرف قادني ما وهو..  لألدب جيدة قارئة زلت وما...  وعيي بداية منذ شدني األدب

 ولكني المجال، في أعمل ال..  االجتماعية للعلوم تحولت ثم..  حيفا جامعة في األوسط والشرق العربي األدب درست.  والثقافة

 جورج جامعة في محاضرا كان الذي بركات حليم الدكتور أستاذي بفضل العربية، المجتمعات واقع على به بأس ال اطالع على

 العشرين القرن في العربي المجتمع"  والرائع الضخم الشمولي وبكتابه رؤيته عمق تفكيري، في العميق أثره ترك والذي تاون،

." 

  والبشر والمجتمع والثقافة الحياة حركة لفهم معرفية مقاييس وأعطاني والفكرية، الثقافية مداركي وسع االجتماع علم

 األدباء خالفات وأتابع إنتاجها وأتابع األسماء أعرف..  48 فلسطين في الفلسطينية الثقافة مجريات عن بعيدة ما يوم في أكن لم

 سميح الشاعر برئاسة أعلى اتحاد إنشاء وثم االتحادين وموت واالنقسامات الكتاب اتحاد تشكيل بداية منذ المبكية المضحكة

 تزعما الثقافة يرى البعض بينما كيان بال اسم عن عبارة هو التحاد رئاسته عن شيئا يذكر يعد ولم نفسه احترم الذي القاسم

 .. تعفنا وشبع مات جسم حساب على ولو ومناصب

 وهم يحركه القديم الجيل. درويش محمود تركها التي الشعلة حمل على قادر جديد جيل نشوء ألمس لم إني أقول أن يؤسفني

 الداخل وفي.  عامة العربية الثقافة في الريادية مكانتها إلى العودة على قادرة الداخل في الفلسطينية الثقافة أن أجد وال...  العظمة

 !! مفهومة غير أدبية" وهيصة"  كبيرة إشكاليات

 بهذه تصارحينا أن لك هل - هو سؤالي.. المبكية، المضحكة األدباء وخالفات إنتاجها وتتابعين األسماء تعرفين أنك تقولين

 ؟ األسماء

 عن أتحدث إنما ، موضوعيا تقييما ألعطي أدبية ناقدة ولست.  وظيفتي هذه ليست..  عالمات بإعطاء الدخول أريد ال – ميرا

 .  عامة ثقافية رؤية

 أسماء؟ وذكرت...  المحلي للنقد حادا نقدا وجهت ولكنك:  نعم – سؤال

 بعضهم مع لي الذين..  المحليين النقاد أذكر ولم الضارة، بالثرثرة والمليئة النقد، من الخلو الصياغات تيار انتقدت – ميرا

  بعد فيما للموضوع أعود وقد..  النشر وفوضى اإلبداعي الهبوط ظواهر مع لتهاونهم.. آخر نوع من حساب

 ؟ أكثر وربما محليان أديبان طرحه موقف من تأثر هذا هل - سؤال

 تؤثر لم وهي الطروحات بعض مع تماثال أجد اليوم ، التسعينات نهاية منذ تشكل رأيي أن أعتقد ، إطالقا بأحد عالقة ال -ميرا

 ..  الوقت بنفس عارا ليس والتأثر.  التأثر يعني ال التماثل.. رؤيتها إلى السباقة كنت ألني مواقفي على

 فإذا..  االنترنت على بعضها أقرأ تصلني، ال المطبوعة الصحافة لألسف االنترنت، مواقع في ينشر مما الكثير وأقرا أعرف

 واستهتارا لعقولكم تسطيحا تواجهون ، أزمة من أكثر تواجهون فانتم العنكبوتية، الشبكة على أراه ما بمستوى صحافتكم كانت

 ال.  واإلبداعية االجتماعية صيرورتنا في النقد ألهمية واجتماعية ثقافية ورؤية سليم منهجي تفكير وليد هو الموقف..  بوعيكم

 ، والسياسية االجتماعية رؤياه بوضوح أيضا وشدني نظري، لوجهة جدا القريب لتعبيره غيره من أكثر شدني ما موقفا أن أنفي

 ..  ألحد اإلزعاج اسبب ال حتى األسماء ذكر عن وأمتنع

  ودور والحياة الكون رؤى مجمل تشكل الثقافة. الثقافية النظرة وتطوير المساهمة على وقدرتي رأيي استقاللية من يقلل ال التأثر
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 في تتمثل التي ثقافته إنسان لكل إن: "  العالم أمين محمود الكبير المفكر يقوله لما انتبهوا.  وعقائده ومفاهيمه ومعارفه اإلنسان

 الثقافية للبنية وتغييرا ونقيضا نقدا يكون قد التثقيف هدف وان...  والوجداني واالجتماعي العملي وسلوكه ، للعالم رؤيته

 في والتذوقية والوجدانية الفكرية المضامين كل تشمل الثقافة وان مختلفة، جديدة أخرى ثقافية بنية إرساء أجل من ، المسيطرة

 العامة االجتماعية األيديولوجية البنية من جزء المعنى بهذا وهي ، واالجتماعي واالقتصادي السياسي السلوك مجاالت مختلف

 ". وتجريدا شموال أكثر هي التي

 األرقى الجديد التطور أمام الطريق لفتح نسفها يجب واأليديولوجية واالجتماعية الثقافية المعوقات كل أن رؤيتي هنا من

 .  إنسانية واألكثر واألجمل

 ..  والنقد الثقافة في كالغانيات والتصرف وأفكار، تنظيمات من الميتة الجيف على للحفاظ انتقادي هنا ومن

 هذا في عليك األمر يختلط هل ؟ األصولية وبين دينية كمادة الدين بين تميزين ال كأنك كتاباتك بعض في تبدين – سؤال

 ؟ الموضوع

 ُدّنست الشريعة: " بوضوح قال السلبية،وقد للتحوالت اإلسالم مطلع منذ يقظا كان التوحيدي حيان أبو الصحابي – ميرا

 والمصلحة االعتقادية للحكمة حاوية ألنها وذلك بالفلسفة، إال وتطهيرها غسلها إلى سبيل وال بالضالالت واختلطت بالجهاالت

 ". االجتهادية

 إلى قرنا 17 للعودة مستعد هو وهل..  الماضي ذلك كان كيف يستوعب أن دون الماضي إلى بحنين يعيش العربي المجتمع

 ؟ ذلك على يترتب ما كل مع الوراء

 التكنولوجيات وتطوير الطبيعة، قوانين الكتشاف العقل نستعمل أن وبدل. بنا ألحق جديدا دينا صارت الماضي عبادة إن

 يغرق االجتماعي، والرفاه والتعليم األمية على والقضاء والصحية االجتماعية والتأمينات الحياتية والمرافق والزراعة والصناعة

 مسيرة وعن.. الحاضر عن العقلي واالنغالق بالماضي غرقا يزيدنا بل مستقبلنا ببناء يفيدنا لن الذي العلمي اإلعجاز بأوهام عقلنا

 . اإلنسانية العلوم

 العقل لقوانين إلغاء هي بما بالمعجزة التسليم يفترض ديني نص ثقافة ثقافتنا: " األخضر العفيف الكبير التونسي المفكر يقول

 ملّخص باختصار هو هذا" .  للعقل المناض العداء سادها بل وحسب معقولة غير تعد لم م12 القرن ومنذ. الطبيعة وقوانين

 .الموضوع لهذا نقاشي

 ؟ األخيرة الفترة في إال وتنشري القلم تحملي لم ولماذا ، المدة هذه كل كنت أين..  والكتابة األدب إلى نعود - سؤال

 لكل ومتابعة نهمة وباحثة قارئة زلت وما...  فراغا أكثر وقتي ولكن ، زلت وما ، كاملة بوظيفة بيت وربة أما كنت -ميرا

 جزئية مراسلة أعمل. 48 ال حدود داخل وخاصة ، العربي مجتمعي في والفلسفية والدينية والفكرية والثقافية السياسية األحداث

 األم بلغتي للكتابة متحمسة دائما وكنت..  األوسط والشرق العربي العالم قضايا حول والقبرصية اليونانية اإلعالم وسائل لبعض

 أنا هل ، الوقت نفس في مخاوفي أثار ولكنه أبسطني اهتمام من أثرته وما..  الفشل ومن المواجهة من وخائفة مترددة ولكنني.. 

 ؟ المستوى بنفس المواصلة على قادرة

 حول االستفهام عالمات من الكثير وتضع..  البعض وغضب طبعا ، االستفهام عالمات من الكثير تثير مقالتك – سؤال

  ؟ تنتقدينهم الذين مع شخصية عداوة لك هل.  شخصيتك

 فيه يفتقد مجال في نفسه أدخل ولكنه ، التعليمي تاريخه وأحترم..  أعرف كما رائع معلم دلة بطرس الدكتور..  إطالقا – ميرا

 أكون بواقع إقرارا بل ، تهجما ذلك أقول وال ، معنى بال كتاباته لذلك.  ومركباته ، اإلبداع حقيقة فهم على والقدرة األدوات لكل

 من. دلة بطرس للدكتور النقدية األلعاب أمام يصمتون ومبدعين نقادا أنفسهم يعتبرون من أن ويؤلمني.  غيره قلت إذا ضمير بال

 إلى تحتاج جدا هائلة مساحة المتابعة وبين ، النقد بين ولكن..  اإلنتاج متابعة على وحرصه باألدب اهتمامه أقدر أخرى جهة

 . للمبدعين حدودا يعرف ال الذي والحب الذاتية الرغبة من أكثر

 ومن. .  إسرائيل في الشيوعي للحزب أنضم أن بعد اإلتحاد صحيفة من جيدة معرفة أعرفه..  طه علي لمحمد معادية لست

 الكبير اللبناني الكاتب أذكر كما شارك اللقاءات احد وفي ، المؤتمر في كثيرة مرات التقينا ، كوبا في عقد الذي الشباب مؤتمر

 ثقافة على ضرره وهمي كتاب اتحاد برئاسة الفارغ واالدعاء(  الكتاب اتحاد)  ميتة بجيفة التمسك أرفض ولكني ، خوري الياس

  لنشرها" االتحاد" صحيفة وهاجم الحكومية األنباء في ينشر كان منذ طه علي محمد هو من أعرف أنا..  ومؤذية كبيرة الداخل
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 قصيرة لفترة كان إذ ، ايجابي جانب هناك ولكن ، أنسه لم سلبي جانب هذا..  ولقلمه له احتراما األولى مجموعته قصص إحدى

 وقد ، قصيرة لفترة منهم ابني وكان ، للطالب" بغل عرس" لكتاب تحليله أذكر زلت وما ، حيفا اورثوذكسية في البني معلما

 لماذا.  طبعا طه علي محمد لألستاذ يعود والفضل..  أعماله كل وقرأت صالح الطيب عالم فشدني الرواية وقرأت تحمست

 ! ؟ مثال النقد يقبلون وال المديح يقبلون

 هذه في ورأيك ، شخصية مكاسب لتحقيق واألدب السياسة بين ما يخلطون الذين الكتاب بعض من موقفك هو ما – سؤال

 ؟ الظاهرة

 فن السياسة. للسياسة وليس للسياسيين أوجهها التهمة ، السياسة من سلبي موقف إلى يقود..  للسياسة خاطئ فهم هناك – ميرا

 بال ثرثار مجرد واني..  شيء ال أني تعني السياسة تهمني وال أديب أني االدعاء.  والمعارف للقدرات وتطوير وتجربة وعلم

 األدب وقراءة..  والناس المجتمع قضايا في شاملة فكرية وممارسة حياتية تجربة بال مستحيل اإلبداع.  حياتية خبرة وال معرفة

 .. وتجاربه قراءاته في موسوعي إنسان هو الحقيقي األديب.  كبيرا مبدعا تصنع ال لوحده

 فكر من عالمنا يشغل ما كل على اطالع وعلى مواظبة قارئة ولكني..  أدبي نص بكتابة أفكر ولم مبدعة، لست انأ حقا

 ..  عامة العربية وبالمجتمعات خاصة، 48 ال مناطق داخل يجري بما الكبيرة اهتماماتي ولي..  وتطورات

 ؟ اآلن مشغولة ميرا بماذا – سؤال

 الجئ عراقي من عليه حصلت.  المحمدية الشخصية عن الرصافي لمعروف رائعا كتابا أقرأ..  يشغلني خاص شيء ال – ميرا

 أني سيقتنع النادر الكتاب هذا يقرا عندما ولكن ، خاسرة خرجت أني يعتقد زوجي ، المتنقل حاسوبي مقابل قبرص، في التقيته

 جديدة أعمال عدة ووصلتني..  تطورا أكثر لشيء الوقت وحان القديم الجيل من حاسوبا كان كل على...  الصفقة في الرابحة

 الفيلسوف فترة منذ ويشغلني..  خوري إللياس"  نائمة كأنها"  ورواية األسواني لعالء" شيكاغو" رواية منها ، عرب ألدباء

(  THE OPEN SOCIETY AND ITS ENEMIES: )  طبعا باالنكليزية وأعدائه المفتوح المجتمع عن العظيم ببحثه بوبر كارل

...  المكتبية أعماله ببعض زوجي ومساعدة ، منها بد ال التي المنزلية وواجباتي واألهل الوطن أخبار ومتابعة االنترنت عدا هذا

 وان ، أكون من حول المضحكة التأويالت تنتهي أن وآمل ، الفكري المعترك في والمساهمة الكتابة في الرغبة بالطبع وتشدني

 . وطروحاتي لقلمي باحترام ، العربي الوطن في معي يتعاملون كما وطني في معي يتعاملوا

ا تضيفي أن بودك -سؤال  . ؟ شي 

 اسم على مغلقا يبقى ال وأن..  ثقافيا ينشط وأن مؤسساته ينتخب أن..  والصحفيين للكتاب اتحاد حقا يقوم أن أرجو – ميرا

 !! اسمه يسبقه كلقب ، رئيسه

 الهيئات مختلف ومن...  جادين نقاد من جهودا يقتضي وهذا..  األفضل إلى 48 فلسطين في الثقافة حال تتغير أن آمل وبالطبع

 المستقلة دولته وبناء الصهيوني االحتالل بدحر الوطني حلمه الفلسطيني شعبي ينجز أن الكبرى واألمنية.  الداخل في العربية
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