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 التنوير عصر يجيء حتى

  

 تتفجر التي كاملةوالمت 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

********* 

 النحو على هابعض عن تتميز والذكاء والفطنة العقل مفاهيم فإن( شافعي وأديب فقيه – البصري الحسن أبو) الماوردي لتقسيمات تبعا

 :التالي

 .األولية اإلدراك ة أدا: العقل  •

 .لإلدراك ثانية مرحلة وهي للتصور،: الفطنة  •

 .المعلومات في التصرف وأداة الحافظة وهو: الذكاء  •

 حقا  . األخيرين العقدين في الثقافية حالتنا اليه آلت ما الثقافية، موروثاتنا لبعض قراءاتي عبر أفهم، ان أحاول وأنا النص هذا على وقعت

 التأثيرات ةدائر واتساع الفكر، ومسائل المطروحة، والقضايا واللغة  المجتمع تركيبة في جوهرية اختالفات نتيجة مستحيل التشابه

 مدحي، واحد جاهات الى النقد وتحول النقدية، المراجعات معظم وتفاهة ، النشر مقاييس وغياب النشر، امكانيات واتساع المتبادلة، الثقافية

 على تقاس صارت التي مدائحه، ودرجة هاتجاه سلفا ومقرر.. األدبي العمل صدور قبل يكتب النقد ان نسبية ثقة على صرت لدرجة

 مونبمض له عالقة ال بنقد شخصيا معي حدثت واحداها. اليه أذهب ما تثبت التي النماذج عشرات ولدي... ريختر بسلم شبيه سلم

 !؟ الذكاء عندها ينفعنا وهل ؟ الفطنة تبقى هل ، العقل ذهب فاذا. ودي لكسب محاولة في يبدو كما.. كتاباتي

  انتباهي لفتت... العربية المجتمعات اتساعا ، األكثر ولمجتمعنا إسرائيل، داخل العربي المجتمع الصغير، لمجتمعنا الثقافية القضايا

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

 هو الثقافي داعاإلب وبالطبع.. والتقنيات والعلوم الحضارات لعصر لمالءمتها اللغة وتطوير األمية، على والقضاء التعليم، تطوير يشمل

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

 .تراجعنا أو والثقافي، االجتماعي تقدمنا

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

 داخل سانياالن والتواصل االجتماعية، العالقات بناء وألساليب الحياة، لحقائق مداركه وتوسع ومعرفة، فكرا   الشخصي، المستوى على

 الفلسفي عيهو وتعمق. واثنية ودينية فكرية قاعدة على مجتمعاتنا الشديد لألسف تسود التي والعداء التشرذم حالة بدل الواحد، المجتمع

 .ملهايح التي بالثقافة وليس بدوره  المثقف تعرف  العربية المجتمعات أن أيضا مشكلتنا وربما. المطروحة القضايا مجمل حول

 تلك يعةطب لفهم كأداة القديمة، الثقافات يعتمدون المؤرخون زال وما البشرية، المجتمعات لتطور صحيحا   معيارا   دائما   كانت الثقافة

 .وتطورها رقيها ومدى المجتمعات،

 ابداع)وروحية،( حضاري بناء) مادية ثقافية، آثار من الفراعنة دولة تركته ما دون القديم، الفرعوني المجتمع طبيعة فهم يمكن هل

 ؟(ثقافي

 ؟ والروحية المادية آلثاره أيضا الرجوع دون القديم اإلغريقي المجتمع فهم يمكن هل

 على رةخط إشكاليات وبعضها باالشكاليات، ومليء مترد واقع لألسف وهو االجتماعي، واقعنا عن تعبر اليوم ثقافتنا ان سرا   ليس

 بترابط شملي بات االجتماعي الواقع فإن صغير، حي العالم جعل الذي العولمة، عصر في نعيش اننا  وبما. ومستقبلنا مجتمعنا مستقبل

 التي الكونية، ورةالص ضمن ويطرحها والدينية، والفنية واألدبية والعلمية والتربوية والسياسية االقتصادية والنشاطات الفكر مجمل كبير

 أكثر أو محلي ، جغرافي بنطاق محددة تعد لم والمسؤولية أكبر، أصبح أمامنا التحدي ان رؤيتي هنا من. األوسع العالم في الواقع تشمل

 .جغرافيا اتساعا

 دون الكتابة نحو ووتنح. الثقافي الفكر خارج من ثقافتنا مع تتعامل التي.. بالطبع وأصحابها الكتابات، بعض من متعاضاال ببعض أشعر

 لماتبك أو... للقارئ وإضافة جذب قوة يشكل ان على النص وقدرة والواقع، النص بين الربط على والقدرة والمنطق، العقل اعتماد

 الماوردي، عقالنية مع الحضاري التواصل عن عجزهم ان. قرون عشرة قبل  بعقالنيته، الماوردي، اليه وصل ما اعتماد دون أخرى،

. أبدا   مصداقيته لىع تقضي واحدة، مرة الثقافية ستقامتهال الناقد خيانة ان. التسميات اال الثقافي بالفعل تربطها ال مستهجنة، ظواهر يولد

 ولجمهور لثقافته انةخي الناقد فيه يرتكب الذي النقد ادعاء وبين كتمال،باال الوهم نثير ان دون التشجيع، بين للتجسير قابلة غير هوة هناك

 . الثقافية شرعيته يفقد ، أخرى بكلمات. القراء
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 ان. القدم كرة قفر تشجيع يشبه الذي بالترويج حضارية، انطالقة نحو اآلفاق وفتح ضعفها، أو رقيها ثقافتنا، مضامين كشف يمكن ال

 وموسيقى وتمثيل وغناء ورسومات مسرحي وفن وشعر قصة من باألساس، الروحي اإلبداع المحلية، ثقافتنا معالجة في العقل التزام عدم

 كتفاءباال نالمبتدئي  المبدعين لدى الكاذب الشعور والى تتالشى، ما سرعان التي للمدح الشهوة إثارة والى المبالغة، الى يقودنا ورقص،

 الى ودنايق هذا. ثقافيا   منها أرقى مراتب ال التي العليا، الكمال مراتب الى وصلوا انهم والظن أنفسهم، على استكثاره بل أنجزوه، بما

 .النقد ومن االبداع من الثقافية العقالنية غياب والى ثقافي، ضطرابا حالة

 واقعنا ان عاءاالد يصبح الحالة هذه في وبالطبع( القارئ) المتلقي ملّها جاهزة، بكليشيهات ونستبدلها الفطنة، نغيب ُالعقل نُغيب حين

 اذا: "لتالميذه يالشافع اإلمام قال قرون عشرة قبل وأيضا. السوداء السخرية من نوع للثقافة، واسعا وانتشارا ثقافية نهضة يشهد الثقافي

 !  ؟ أيضا اليوم صحيح هذا يكون ال فلماذا".    الحق قبول الى مضطر العقل فإن تقبلوه، فال عقولكم، تقبله لم ما لكم ذكرت

 النعكاساتا ومن.. يحدث لما متألم ولكني. جفاء فيذهب الزبد وأما الصحيح اال يصح لن النهاية في. الثقافي واقعنا من متشائما   لست

 بالمبالغات مابداعه نقتل ال تعالوا بالخير، يبشرون مبدعون لدينا: بوضوح وأقول. انطالقتها وتعويق.. ثقافتنا تطور على السلبية

 .تمعيالمج وعينا بناء في هام عامل الى الثقافية حياتنا ونحول. ذكائهم ونشجع فطنتهم، ونحث عقولهم نخاطب تعالوا. التشجيعية

 .ايضا ئوللقار للمبدع الثقافية للذائقة وقبر.. اإلبداع لتطور وقبر... والذكاء والفطنة للعقل قبر هو. الكامل النقيض هو يجري ما

 حركة عن يثالحد وبين محدود ثقافي ونشاط مثقفين وجود بين ولكن. محدوديته رغم الوجوه متعدد ثقافي ونشاط مثقفين وجود أنكر ال

 اال تخدم ال فهي توفرت واذا متوفرة، غير وتوظيفات وسياسات ومناهج بشروط تتعلق جدا ، شاسعة مساحة نشطة ثقافية وحياة ثقافية

 الثقافية ندةاألج وغياب ، التوظيفات في القصور ظل في خاصة والفني، الثقافي اإلبداع وحركة الثقافية الحياة مجمل وليس أشخاصا ،

  .االجتماعية برامجنا من

 المجموعب ولكن ونقد، ونثر شعر من األدبي اإلبداع تجاوزوا والرقص والموسيقى المسرح ان المحلية، ثقافتنا في اليوم الواضح من

 حيزا   يحتلو المجتمع، حديث والفني األدبي اإلبداع يصبح بحيث المؤثر، دورها لها ثقافية حركة الى يتحول لم النشاط، هذا كل العام،

 .اهتمامه من واسعا  

 ينية،أرجنت مكسيكية، غيرها، وغدا( التركية)نور اسمها اليوم وحوارا ، ونصا   قصة سطحية مضمون، بال تمثيلية ان المخجل من اليس

 والطالبات، الطالب حديث ات،السهر في الناس حديث واالجتماعية، الثقافية مجتمعنا لحياة محورا تصير( ؟ الفرق ما) عربية أو  أمريكية

 مع مرةمغا أو ثانية زوجة على يحلم والرجل ؟؟ غيره أو مهند البطل بوجه إعجابها عن تعبر ال ان تستطيع ال المراة ألن تتمزق بيوت

 مجتمع ؟؟ ناليه الوصول استحالة تأكد أو.. الغناء جميالت وبقية وأليسا عجرم ونانسي وهبة هيفاء عصر انتهى ؟؟ ودواليك لنور شبيهة

 !! مريض مجتمع هو أخرى، فانتازيا تتلوها فانتازيا في ورجاله نسائه يعيش

 .تقهقرا يزيده الثقافي الصدق وغياب. ثقافية حركة لنشوء مؤهال   ليس وهو. فكري وفقر ثقافية ضحالة عن يعبر المؤلم الواقع هذا

 اتوالتنظيم والمؤسسات الهيئات من المجتمع، ادارة في مشوهة حالة نتاج بل.. سليم تطور نتيجة يكن لم وصلناه الذي الواقع هذا

 وجمهور نسانية،واال االجتماعية بالدراسات والمتخصصون الثقافية، والمعرفة الفكر أصحاب قصور بسبب وبالطبع والشعبية، الرسمية

 .نعيشها التي والضحالة الترهل حالة من حصتهم يتحملون متفاوتة، وبنسب معظمهم، والسياسة، واألدب الفكر نقاد

 واجتماعية تربويةو فكرية بنيوية قيمة للثقافة ان أظن وانا والشعبية، الرسمية مؤسساتنا أولويات ضمن بمكانة يحظى ال الثقافي الموضوع

 .أجندتنا على نطرحه نضالي موضوع أي عن أهمية تقل ال

 االجتماعي، التكاملو للتعاضد وباالستعداد االنساني، وبالفكر بالجماليات ومليئا   أخالقيا   متنورا   عقالنيا ، مثقفا ، قويا ، مجتمعنا نبن لم اذا

 في قصور نم تعاني والسياسية، الثقافية ممارساتنا كل ستبقى المطالب، هذه من السياسة أستثني وال الحيوية، مطالبه وراء والتجند

 .الثقافية حياتنا وتطوير ودعم توجيه وكيفية والحضاري، االجتماعي الثقافة دور فهم في العجز من الرؤية،

. الحضاري والرقي دمالتق تنشد التي الشعوب حياة في أساسي استهالكي عنصر الثقافة. والمجتمع االنسان حياة في كماليات ليست الثقافة

 ال نهائية أحكامب مقيدين لغرائزنا، محكومين الماضي، أبناء نظل الثقافة بدون عالمنا، أبناء عصرنا، أبناء نكون ألن المفتاح هي الثقافة

 .معاوية شعرة حتى بالمنطق تربطها

 عندما. النقدي أو االبداعي النص من آخر سطر قراءة عن أعجز أحيانا وفني، أدبي وإبداع نقد من ينشر ما كل على أطلع ان أحاول

 ال. أدبي تعريف أي من النص أسقط معنى، الى تقود ال كلمات رصف هو مميزاته كل نصا   أواجه عندما. أدبا   أجد ال مقعرة لغة أجد

 ضدي أثير ال حتى نماذج إعطاء أريد ال قارئه؟ يشد ال الذي النص قيمة ما. ذوقية نظر وجهة من انما نقدية، نظر وجهة من أتحدث

 يخدعهم، لب يخدمهم، ال الراهن نقدنا ان أرى ولكني.. الشباب خاصة األدباء، من ألي اإلبداعية للقدرات نافيا   لست. الغاضبين من المزيد

 .النقد لكاتب شخصية أهداف يخدم بل النقد، وراء من الهدف يخدم ال

 ثقافي منبر مأه وفي بل ،"االتحاد" وقتها، العربية الصحف أفضل في أعمالي وتنشر بغزارة، المنتجين ومن ومتحمسا ، شابا ، أديبا   كنت

 ظهرت ندماع عشرة السادسة تعديت قد أكن ولم أدبية، بلوغ شهادة فيها النشر يعتبر كان والتي ،"الجديد" مجلة إسرائيل، في للعرب
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 كنت ؟ يمن أفضل اآلخرون هل ؟ بالقلق األمر وأصابني لكتاباتي، التجاهل ظاهرة من بعد فيما عانيت وقد. الجديد في قصصي أولى

 آفاق نحو قألنطل نصوصي ينقص ماذا ؟ وقوتي ضعفي نقاط أين التسمية، هذه تستحق االبداعية كتاباتي وهل. أقف أين أعرف أن أريد

 جديدة؟

 قوتسوي معظمه، في ثقافي تهريج يجري ما ان أفهم وبدأت محددة، ألسماء محجوزة الساحة كانت. واحدة بلفتة حتى أحظ لم ولكني

 سوعيالمو واطالعي الواسعة قراءاتي على تعتمد النقدية أدواتي حقا  .. بالعرض السلم أحمل ان وقررت. ثقافي تسويق وليس أسماء

 وبشكل ليستو... النقدية الكتابة... مطلق وبشكل ليست، اليوم حتى رغبتي. االتجاهات ومتعددة جدا واسعة وفكرية ثقافية مجاالت على

. لحميدان لميدانا أترك ال حتى رغبتي دفنت لقد... ومسرح ورواية ةقص من اإلبداعية الكتابة اليوم حتى رغبتي. السياسية الكتابة مطلق،

 محاوال السياسية،و الفكرية والكتابة الثقافي والفكر النقدي بالفكر أكثر أغرق نفسي ووجدت كتاباتي، بجل الشباب األدباء وخصصت

 حرب سبقت لتيا العقود في أنتجناه ما لكل العربي للعالم المجنون العشق بعد وسياستنا، ومجتمعنا لثقافتنا يحصل ما على أجوبة إيجاد

 الماضي القرن نم التسعينات وبداية الثمانينات نهاية بعد تتبلور بدأت قد االتزان وفقدان الثقافي، الخلل آثار وكانت... بعدها وما 1967

 صارت مرحلة ولوحل الثقافية، الرؤية أصحاب األدبيين المحررين لجيل وغياب األدبية، للمقاييس واندثار فوضى الى الوقت مع لتتحول

 اننا مؤلمة قةحقي جانب الى جديد، تجاري اعالن ورد اذا غيرها قبل وتشطب بل أهمية، الزوايا أقل صحافتنا في الثقافية الصفحات فيها

  إغراقنا وليس الثقافة، صفة يستحق ما للقارئ يقدم بحيث صحافتنا في الصفة هذه يحمل ان يستحق أدبيا   محررا   نسمي ان نستطيع ال

 .  ثقافية مسحة  وبال اشراق وبال مضمون بال  بنصوص

  ؟؟ المتردية الثقافية حالتنا نستهجن لماذا اذن

 فقط؟ الترويجية وليس والتثقيفية، التربوية وظيفته يعرف الذي البنيوي النقد أين

 يف عضو منصب أهمها مناصب على" الديوك" بين صراع الى ويتحول يتهاوى الذي السياسي وفكرنا االجتماعي واقعنا نقد أين

 بشارة عزمي) وعلمها ونشيدها الصهيونية للدولة الوالء يمين أقسم ثم للصهيونية، والعداء القومية ادعى من بين فرق ال الكنيست،

 الى وصوال   (مثال الشيوعي الحزب) استغالله يجب سياسيا   منبرا   بالكنيست وترى الوجود في إسرائيل حق أقرت أحزاب وبين ،(مثال

 الحركة صفوف داخل حتى للخالفات ساحة الكنيست عضوية وصارت االنتخابات، معمعة( الجنوبية) االسالمية الحركة خوض

 لىا الوصول في ينحصر بات األحزاب، قادة أهداف ان القول عن وغنيّ  العلمانيين، صفوف في كما تماما   شورتها، ومجلس االسالمية

 كياننا وبنينا نالغت على حافظنا بواسطته الذي الجمهور، وتثقيف وتوعية والثقافي والسياسي الفكري نضالنا وكأن الكنيست، عضوية

. القادمة لكنيستا النتخابات المناسبة األرضية تحضير لمتطلبات فقط الشارع أصبح الكنيست عدا وما. قيمة ذا يعد لم والقومي، السياسي

 قادة سائر ينب امتياز صاحب ليس الكنيست وعضو ،(الشيوعي الحزب) للكنيست ممثليه اوفد الذي للحزب  يسلم الكنيست معاش كان

 فعمرت شخصي دخل اآلخرين، رفاقه عن تميزه اقتصادية مكانة الكنيست عضوية صارت اليوم. بالمعاش عنهم يتميز ال الحزب،

 .ماء وسقاة حطابين األحزاب، قيادة في واآلخرين للغاية، واسعة وخدماتية وشخصية اجتماعية وشروط

 من هناك .أيضا ثقافتنا في سادت العقلية هذه. الشهر إنهاء في متواصل عجز من يعانون والباقون بالخيرات، متنعم الكنيست عضو

 عهد قط،س والسياسية الثقافية للخزعبالت الخضوع عهد انتهى، الوصايات عهد ولكن واألدباء، األدب على أوصياء أنفسهم يعتبرون

 .بعد منها نخرج لم صعبة وثقافية سياسية ترسبات وتركت مارستها، التي لألحزاب فكريا   مدمرة مرحلة كانت الفرد عبادة

 ومصداقيتنا، فنا،موق 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

 .ولعقله الثقافية لذاته خيانة هي المثقف صمت ان

 ال 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

 اخباريا اإلصدار يةبتغط قاموا لو. النقد لمضمون وتفتقد النقد اسم تحمل صياغات تحت...  ثقافيا المتنشطين بعض يرتكبه ما هذا لألسف

 .نقدهم من أكثر  االبداع صاحب وخدموا لخدمونا

 أو كالسيكي عالمي، أدب من المديد عمرهم في قرأوا ماذا سالتهم لو عالمية، أضحت ثقافتنا ان عليها، ونيحسد بجرأة يدعون بعضهم

 يترددون الو أيضا   الحداثة في ويفهمون. البارزين األدباء اسماء حتى يعرفون  ال األغلب على البحر؟ دوار  يشبه بما ألصيبوا حديث،

 في حتى( ةالحداث)التعبير هذا إشكاليات فهم دون بالطالسم، أشبه نصوص من أيديهم تحت يقع ما لوصف الحداثة تعبير استعمال في

 هو ثةبالحدا متأثر غير أدبي ابداع وكأن المديح، من كنوع لصقها غير الحداثة من يفهمون ماذا. التعبير هذا  منها جاء  التي الثقافة

 على مديعت وانه األوروبي، التنوير عصر في مراحله أسمى ووصل الرنيسانس، بعصر بدأ الحداثي الفكر ان يعون هل فاشل؟ ابداع

 مجتمعنا أين  لتلقين؟ا عقلية من االنسان وتحرير الكهنوتي، الديني الفكر ونقد الثقافية، التعددية وفكر ليبرالية، دمقراطية اجتماعية ثقافة

 او حداثة، للغةا ترابط تفكيك جعل او بالحداثة، الشعرية الطالسم وصف لكنو حداثية، ثقافة وجود أنفي ال ليبراليينا؟ أين كله، هذا من

 لو .عترضتا لما بالحداثة درويش محمود ابداع وصفوا لو مهزلة، هذه.  الخ... الشعر بحور تفكيك أو والصياغات، المعاني تفكيك

 مجموعاتب إلصاقها اما بالحداثة، يعنون ما لفهمت.. سالمة بن رجاء. د أو بالحداثة صالح هاشم. د البارز العربي المفكر كتابات وصفوا
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 يستعصي فذلك الضيقة، المحلية المساحة تتجاوز لم أدبية لكتابات او.. المباشر اإلستعراض من واعذروني الشعر، لعناصر تفتقد شعرية

 ان ظنا   قاب،األل وتوزيع للمزايدة، سلعة الى الثقافة وتحويل الثقافية، القيم تفكيك ظاهرة أمام اننا وهو... الجواب أعرف حقا فهمه، علي

 !! معشوقا الناقد  جعل انما النقد، موضوع ليس األساسية المسألة. الناقد قيمة يرفع ما هذا

 الشاعر نهاع قال وعرة، طريق في التنويري الفكر سار لقد: صالح هاشم يقول. التنوير عصر أفرزها اجتماعية فلسفة تعتمد الحداثة

 يصير أن وإما العنف، ضحية يصير أن إما: بطريقتين األسمى هدفه عن يبتعد اإلنسان إن(: "1805-1759) شيللر العظيم األلماني

: الحص هاشم ويتساءل". الخطأين هذين عن بعيد ا الصحيح، الطريق إلى ويوصله اإلنسان ينقذ أن الجمال على ويجب ومنحال ، وضيع ا

 !!تنويرنا؟ عصر العرب، نحن لنا، يكون متى ترى،"

 !! المحلي نقدنا يقرأ لم يبدو كما 

 توصله نل 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

 ستغفلوناا 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
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عصر التنوير" وصلتني رسالة من اديب عراقي اثبتها كملحق  ءاثر نشر مقالي " حتى يجي

 نبيل عودة -للمقال

******** 

 :حوار مع الناقد واإلعالمي الفلسطيني نبيل عودة في بحثه
 "حتى يجيء عصر التنوير" 

 غياب المثقف وصمت الثقافة وإشكالية وعي الفرد بما فيه من بؤس     
 السويد –بقلم : د. خالد يونس خالد 

 
وصل بريدي األلكتروني بحثا قيما من األستاذ الناقد واالعالمي الفلسطيني نبيل عودة بعنوان "حتى يجيء عصر التنوير". 
كان البحث هدية ثمينة، وما أجمل الهدايا حين تكون كلمات مضفية بالصراحة. البحث يعالج إشكالية صمت المثقف أو 

 م. ما تشبه المذبحة الثقافية في واقعنا المؤل
 أستاذ نبيل عودة: 

ى فولتير وهو يقول: أنت تنظر إل المفكر الفرنسي تذكرتفقرأت بحثك الرائع وشعرت أنني في مشوار بين الخمائل،  
من خالل نافذة بيتك فترى حديقة زاهية األلوان فتفكر تفكيرا يختلف عن تفكيرك وأنت ترى من خالل نافذتك صحراء  الخارج
 .جرداء

}}أين نقد واقعنا االجتماعي وفكرنا السياسي الذي يتهاوى ويتحول الى صراع بين "الديوك" على مناصب  ذكرَت في بحثك:
أهمها منصب عضو في الكنيست، ال فرق بين من ادعى القومية والعداء للصهيونية، ثم أقسم يمين الوالء للدولة 

 الصهيونية ونشيدها وعلمها{{.
 

هل نعيش في عصر الردة الذي يحكمه يمين الوالء للدولة الصهيونية؟ هل رجعنا إلى عصر المماليك حيث االنحطاط 
 الفكري في الجوانب اللغوية والثقافية واالجتماعية؟  

يذكرني  ، وكأن شكسبيرمسرعةوشعرت أنني أصعد الجبل بخطى بين دروب كلماتك، واصلت المسيرة هنا وقفت لحظة ثم    
واي يكتب ورأيت همنغ . وجدت نفسي هناك فرأيت الوادي، فنزلت فيه{{صعود الجبال تحتاج إلى خطى متمهلة}}  بمقولته،

في رائعته الخالدة }} الشيخ والبحر {{ وهو ينصحنا }} إن إرادة اإلنسان قوة تتحدى الصعوبات تماما كالشيخ الذي انتصر 
 ي البحر الهائج المتالطم األمواج{{. على الحوت في ظلمة الليل على ضوء القمر ف

قدم تتقدم نحوي وت وإذا ببركة ماءشعرت وكأنني أبحث عن المفقود الذي كان عند الناقد )نبيل عودة( ، والظمأ يتعبني، 
الظمأ. صافحتك هناك، وأنا في شوق لمواصلة المسيرة إلى طرق ملتوية طفأ ا مذاقه عذب بارد، شربت منه فانلي كأس

 د: فقرأت الفقرة األولى من جدي –حتى يجئ عصر التنوير  –أن هذا العنوان وجدت ف، بين السهول والصحاري  ومستقيمة
رد الفعل السلبي أو االيجابي من قراءة النص ، انما الرؤية الثقافية الشاملة   }}النقد يشبه االبداع ويحركه ليس فقط

 {.{يكتب يقع في باب اإلنشاء البسيط عقل ، وما عدا ذلك كل ماوالمتكاملة التي تتفجر تلقائيا دون قرار مسبق من ال
 

 فهمتك، وعلمت أن القراءة بال وعي ال فائدة منها. وعرفت أن الكتابة بال هدف ال معنى لها. إلتقيت بك سابقا في 
كتاباتك، وأنت تعبر عن الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني المضطهد، بجرأة يعتز بها اإنسان، وفكر اليعرف الخذالن. أما 
في بحثك " حتى يجيء عصر التنوير" فقد كنت قاسيا مع نفسك ومع االحداث، ومع اآلخرين هذه المرة، حيث التنوير 

لت ق الكلمة وعلى اإلنسان البائس وعلى الطبيعة المتعطشة للحب.  يشكو في عالمنا المتحضر المليء بالعدوان على
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شكره على هذا الكرم الذي تكرم به علينا في قراءة كلماته التي ألالكاتب الناقد وأظمه إلى صدري أخا عزيزا  صافح هذاأ
 ، ومعه القساوة واللوم والعتاب، على الوضع الراهن، وَمن يتعايشه. تحمل وراءها الصدق

 
 ت أقرأ  بين األسطر هنا وهناك، فوقفت عند هذه الكلمات: رجع

}}الموضوع الثقافي ال يحظى بمكانة ضمن أولويات مؤسساتنا الرسمية والشعبية، وأنا أظن أن للثقافة قيمة بنيوية فكرية 
، اذا لم نبن مجتمعنا قويًا، مثقفًا، عقالنياً  وتربوية واجتماعية ال تقل أهمية عن أي موضوع نضالي نطرحه على أجندتنا.

متنوراً أخالقياً ومليئاً بالجماليات وبالفكر االنساني، وباالستعداد للتعاضد والتكامل االجتماعي، والتجند وراء مطالبه الحيوية، 
ية، من العجز ي الرؤ وال أستثني السياسة من هذه المطالب، ستبقى كل ممارساتنا الثقافية والسياسية، تعاني من قصور ف

 في فهم دور الثقافة االجتماعي والحضاري، وكيفية توجيه ودعم وتطوير حياتنا الثقافية{{. 
 

حاورت معك وجها لوجه بين فراغات الورقة البيضاء، وبدت الكلمات في ناظري تشرح معانيها. فكرت في فلسطين 
دة  للشعب الفلسطيني، حيث يكون هناك إحتكاك مع والمسابقات من أجل عضوية الكنيست. وقلت قد تكون هناك فائ

الصهاينة. وجاءني صوت من داخلي الحزين يقول: أنسيت }} قسم يمين الوالء للدولة الصهيونية ونشيدها وعلمها لكل 
َمن يريد أن يصبح عضوا هناك{{. هنا تجلت قضية بعد قضية. هناك العراق المحتل حيث الصراع بين أصحاب السلطان 

ل السلطان ومن أجل الحصول على عدد أكبر من المقاعد هناك، ويجاوره التصفيق لالحتالل ورضى الحاكم الذي من أج
جعل من الشعب العراقي مشردا فقيرا إلى درجة أن العائلة العراقية تنتظر نصف كيلو عدس من الوزير "السخي" الذي 

 هاب يحصد أرواح الفقراء. اليعرف السخاء في شهر الرحمة والغفران، رمضان. وهناك اإلر 
ين من الصراعات الدامية، وأطفالهم يموتون جوعا، وشيوخهم  سمعت هنا نداءات الفلسطينيين في العراق، وهم يعانون اأَلَمرَّ
يرفعون أياديهم إلى السماء ليرحمهم هللا تعالى. وهم المعذبون في األرض ككل العراقيين الذين ذهبوا ضحايا الصراع على 

في عراق الحضارة القابع تحت االحتالل األمريكي. هنا تذكرُت ما كتبه لنا عميد األدب العربي طه حسين في  السلطان
رائعته }}المعذبون في األرض(( وكأنه نهض من قبره ليقرأ لنا من جديد }} صدقني أن الخير كل الخير للرجل الحازم 

أعجزه الفرار إلى بالد أخرى، فال أقل من أن يفر إلى زمان آخر األديب، أن يفر بقلبه وعقله وضميره من هذا الجيل. فإن 
 (.182، القاهرة، ص9من أزمنة التاريخ{{. )طه حسين: المعذبون في األرض، دار المعارف، ط

قالوا لي، أنَّ إقليم كردستان العراق بخير، حيث القصور الفخمة، والشوارع العريضة، والرفاهية التي تعيشها القطط الثمينة 
التي جعلت من اإلقليم مقاطعات إقطاعية على غرار مقاطعات األمبراطورية العثمانية }}الرجل المريض{{. وتذكرت في 

 بعنوان 1909الحال األديب السويدي الكبير يوهان ستريندبرغ في قصيدته التي نظمها عام 
Esplanaden   . أو نظام الشارع العريض 

 أترجم هنا مقطعا من تلك القصيدة من اللغة السويدية إلى العربية: 
 

 ماذا نبني هنا يا صديقي؟

 هل سنبني مدينة من الفيال؟

 لن ُتبنى هنا مرة أخرى!

 هنا تنظف األرض  للشارع الجميل 

 ف الزمان: أن تهدم المبانير  هه! عُ 

 أتبنونها؟ شيء مخيف
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 ءهنا تتهدم القصور لنأخذ الهواء والضو 

)ينظر: النص الكامل للقصيدة المترجمة من قبل كاتب هذه الصفحات في الموقع الفرعي للكاتب   أال يكفي كل ذلك؟ 
 بموقع النور(

تعبُت من القراءة، فأردت أن أرتاح مع فضائية الجزيرة. وإذا بي أسمع منها تقول أن الكرد يخططون لبناء مدينة 
قليال ثم رأيت صورا مشوهة بألوان زاهية ترقص أمامي، وهي تقول أن القطط  سياحية. فضحكُت، وضحكت كثيرا. وبكيتُ 

الثمينة ال تشبع، ولكن الفقراء سيبقون يبحثون عن الماء والكهرباء والمحروقات والخبز. ويبقون يستمتعون بالنظر إلى 
 قصور المرمر للبارونات والرهبان وشيوخ قصور الباستيل. 

التناقضات تلتقي، والمعذبون يتعذبون، وقهقهة الشياطين ترتفع، وشهداء فلسطين والعراق والكرد تلعن تجار السياسة 
وانتهاء باالحتالل األمريكي  1963تموز العراقية عام  14ومرورا بسقوط ثورة  1948منذ نكبة فلسطين عام 

         عراق. الصهيوني حيث اإلرهاب يحصد أرواح األبرياء في فلسطين وال

الكاتب الناقد نبيل عودة، أنت حزين في بحثك، متألم في رؤيتك للمشاهد المألمة، وأنا معك، وأنت تسمع حيث القنابل  
تتفجر في أحشائي. هناك العراق، وهنا فلسطين، وهناك إقليم كردستان، وبدعة الديمقراطية الكاذبة هنا وهناك. والحرب 

القاعات التي نسمع التصفيق للحرب على الثقافة.  يريدون أن يتركوا المثقفين جياعا  على الثقافة في كل قاعة من
 مشردين حتى يصفقوا معهم، ويكونون معهم في الصراع على السلطان الزائل. هنا يراودني صوت الملكة بلقيس ملكة سبأ:

 بئس ما تاج فوق رأس خانع ذليل
 ونعم ما قيد في ساعد حر أبي

   
لق يفهمون النقد إاّل من خالل التم على الذين ال متمردعميق في فكرك، لكنك في الوقت نفسه  نبيل عودة، أنتاإلعالمي 

وقد أعطيت الحق لنفسك في كلمات عن التعبير.  ملعجزه ، أو من خالل الشتمالجائر الذي يظلمهم السلطان إلىللتقرب 
ر واعي. هنا أحببت أن أقف عند هذه الكلمات التي أجدَت تعبر عن صراحتك وأشجانك مثلما توقظ أشجان كل صاحب ضمي

 في كتابتها:   

}}اذا لم نكن، نحن المثقفين، في الصف النضالي األول، بأقالمنا ونشاطنا الميداني، وحريصين على قيمة كلمتنا، وقوة    
هي خيانة  إن صمت المثقف .موقفنا، ومصداقيتنا، فهذا يعني ان صفتنا كمثقفين مصابة بالقصور والنقص في المضمون 

ما يجري داخل ثقافتنا يشبه "المذبحة الثقافية". أجل زراعة الوهم لدى المبدعين بانهم أصبحوا  لذاته الثقافية ولعقله.
 عالميين، وإبداعهم وصل الى قمة ال سابق لها، هي مذبحة ألولئك المبدعين ولمستقبلهم االبداعي، ولثقافتنا بمجملها.

تحت صياغات تحمل اسم النقد وتفتقد لمضمون النقد. لو قاموا بتغطية   يرتكبه بعض المتنشطين ثقافيا... لألسف هذا ما
 أكثر من نقدهم{{.  اإلصدار اخباريا لخدمونا وخدموا صاحب االبداع

 ابتتين:ثجتماعية تصدر عن حقيقتين الابأن وظيفة األدب ذكرتني أخي نبيل عودة بما قاله الناقد المصري محمد مندور 

 إدراك العالقة بين معنويات الحياة ومادياتها. -1

 وعي الفرد بما فيه من بؤس. -2

جتماعية من حيث أن األدب محرك إلرادة الشعوب. والذي الشك فيه أن عن هاتين الحقيقتين تصدر وظيفة األدب اال
لكتاب اليا وثورة روسيا البلشفية قد مهد لها االحركات الكبيرة التي قامت في التاريخ الحديث كالثورة الفرنسية ووحدة إيط

ة "بومارشيه" مسرحي  بعملهم في النفس البشرية، تمهيدا بدونه لم يكن من الممكن أن تقوم هذه الحركات. ولنأخذ لذلك مثال
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الكاتب  اجمه حيثزواج فيجارو" ثم روايته األخرى السابقة على هذه، وهي "حالق أشبيلية".  للكاتب الفرنسي المسماه "
فيهما نظام األشراف الذي كان سائدا قبل الثورة الفرنسية أعنف الهجوم، واتخذ من "فيجارو" حالق أشبيلية الذي أصبح 
فيما بعد خادما للكونت "المافيفا" رمزا للشعب الثائر على عبودية األشراف. وكانت لهاتين الروايتين أثر بالغ في التمهيد 

جارو" نشيدا في رواية "زواج في  "مونولوج فيجارو"  بمؤلفهما في "الباستيل". وال زال إلى اليومللثورة الفرنسية، حتى ألقى 
 (.37-36)مندور، في األدب والنقد، نهضة مصر، القاهرة، صضد اإلستبداد. 

ود محمد مسع، طبقا لمفهوم المفكر الكردي ناتتجسد في كون  المؤلم نا الثقافيالحقيقة المرة واألزمة المزمنة في واقع 
 بالشكل التالي:

ولدنا عصر الثروات والثورات بفقر مادي هو تحت حد اإلفالس، وفقر معنوي كان أكبر خواء فيه هو ضياع البعد }} 
القومي من موحيات فخرنا ... وقد يزيد من بواعث ألمنا علمنا بأن المرتقى الوحيد الذي إستطاع أن يتسلق عليه بعض 

السلطان المرموقة كان بتبعيته لذوي السلطان من غير الكرد. فهو في عز قوته مقتدر بغيره. وعلى أمراء الكرد إلى مطارح 
 ( 57عادة التوازن، صمسعود محمد،  . )إ{{أوان الشبع منتقم من سماط اليملكه

من  قتل وخوفوبنا من تشرد وحرمان و عانيه شعتفي كل ما  ، وال سيما اإلدباء والنقادالسؤال الكبير: ماهو دور الكتاب
 ، أو في الوطن المحتل، منتظرين مؤامرات المتآمرين ليقسمه ويجزئه ويشتته؟في الوطن الذي يحترق المستقبل 

جتماعية، فمنهم َمن يعتقد أن في مجرد التصوير والوصف ما يكفي ألداء لخدمة االلالُكتاب يختلفون في طريقة أدائهم }}  
فريق أخر أنه   مشاعر الكاتب الخاصة أو الدعوة إلى عالج بعينه ... ويرى  هذه الرسالة دون حاجة إلى اإلفصاح عن

البد من الدعوة الصريحة في القصة أو المسرحية إلى المبادئ التي يريد أن يروج لها الكاتب، وهم يستشهدون لذلك بما 
 (.37-36في األدب والنقد، ص مندور، محمد )  {{ه كتاب كبار من أمثال موليير وشكسبيرييلجأ إل

ها. التي ال مفر من االعتراف بللحيرة كيف نجد جوابا الذي يطرح نفسه، بل يلح أن يطرح نفسه هو:  صعبل الؤوالتسا
نحن رغم  }}: مقولته الشهيرةالسوسيولوجي الكالسيكي المعاصر أريك فروم في كتابه "اللغة المنسية"، وقد نقل لنا 

في المجال األدبي، ورغم إعدادنا التربوي العام، قد فقدنا تلك الموهبة التي تجعلنا الحسنات التي يتمتع بها تعليمنا العالي 
فما يصيب وطننا من تأخر وقتل وفساد وتشرد وحرمان، نتيجة من نتائج حيرتنا ألننا وضعنا الثقافة  .{{نعرب عن حيرتنا

ن حكامنا يخافون من الثقافة ويخافون من في زنزانة مظلمة، وسلمنا مفاتيحها إلى المستعمر الذي يستعمرنا. لماذا أل 
 أنفسهم، وقد سلموا مستقبل شعوبهم رهينة بأيدي سلطات االحتالل. 

 {{؟ والخير في َجَسد ال رأس معه}} : أال ترى معي أن اإلمام علي عليه السالم أجاد في حكمته المعروفة

يجب أن يكون هناك َمن يتجرأ أن يدخل الغابة المظلمة المليئة باألعشاب }} : حين قالالثائر جيفارا  وختاما: َمن يسمع
 {{ ؟؟ أن يلعبوا فيها بأمان نالينظفها حتى يستطيع أطفالوالحيوانات المفترسة الضارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أشنوز جان للفرنسي" الركض" رواية

 (صفحة 175) أشنوز جان الفرنسي للكاتب رواية –( لنركض) الركض

 اصدا – حيفر شيرا: ترجمة العبرية النسخة

 (2012 شتاء) سيمطأوت ر

 

 قوحقائ الممتع، الخفيف وسردها واسلوبها بأجوائها القارئ تأسر أشنوز جان الفرنسي الكاتب رواية –"(لنركض" او" )الركض"

 حداثا تدور حيث تشيكوسلوفاكيا، في ذلك تجلى كما االشتراكية، الديمقراطيات او االشتراكية، المجموعة دول أنظمة في الواقع

 العديد لىع والحائز له منافس يولد لم الذي البطل بل العالم، في( الركض) الجري ابطال احد" زيتوفق اميل" التشيكي وبطلها الرواية،

 .حياته في رياضية اسطورة وصار... الطويلة السباقات كل في الذهبية الميداليات من

 ل،امي مع الركض حمى تصيبه القارئ حتى. غيبية متاهات في يغرق وواقع الوقت، كل يركض بطل بين الدمج هذا صدفة ليس

 سيرة يبدو ما بين الدمج على وقدرته الكاتب، يسردها التي باألحداث مشدوها أخرى، وراء صفحة الرواية صفحات قراءة في فيسرع

 وقحق يحترم ال وسياسي اجتماعي واقع وبين الدولية، الركض مباريات عرفته الذي اإلطالق على األسرع هو عالمي لبطل ذاتية

 الثورية تدعي أنظمة غطاء تحت حديث، مجتمع في لمواطن األولية الحقوق كل في وتراجعا وتعثرا خموال ويزداد االنسان،

 اكرةللذ تعيد بحجج والدولة للحزب تطهير وعمليات اجتماعي وإرهاب قمعية سياسة مواطنيها على وفرضت والحرية واالشتراكية

 بيعاق نظام. والفكرية السياسية والتعددية الرأي حرية على ورقابة قيود يمارس مجتمع. الوسطى القرون من التفتيش محاكم

 أكثر يخجل وال فيه، الماركسية من شيء ال ماركسي فكر ستار تحت يجري كله. والفاقة األلم مشاعر عن عبروا اذا المواطنين

 .العالم في وقمعا ديكتاتورية األنظمة

 يةالروائ النصوص على واسع اطالع له نقدي، رأي وصاحب وروائي قصصي ككاتب وانا التقليدي، النمط على تسير ال الرواية

 الوقت وبنفس رياضي، بطل حياة سيرة هي. النص في تعريفها يمكن عقدة ال العادية، غير بتركيبته النص فاجأني واألجنبية، العربية

 .التفكير على والرقابة القمع صنوف مارس نظام واقع من قصة

 الو فيه، أمل وال فيه، بشارة ال الذي الواقع خارج الى المتواصل اإلنساني االندفاع عن تعبيرا جاءت الركض صيغة ان لي يبدو

 االتحاد فلك في الدائرة الشيوعية األحزاب مسطرة حسب آلهة، أشباه قادة يقوله ما تكرير بل فيه، للتفكير حق وال فيه، انسانية حقوق

 ومن اناالنس وحقوق والحرية والديمقراطية االشتراكية مفاهيم من ترث لم أنظمة. ستالين بعد وما ستالين مرحلة في السوفييتي

 حالمأ بال شخصي، رأي بال شخصية هوية بال أرقام إلى المواطنين وتحويل وتدجينه الشعب قمع إال وفلسفته، ماركس عبقرية

 لاقوا على المصادقة المواطنين مهمة. االشتراكية والدولة للحزب اآللهة اشباه القادة لتفكير األصل طبق واحدة نسخة شخصية،

 .تفاهة وأكثره صوره بأبشع متجسما الغباء كانت لو حتى العبقرية الزعيم

 ما متميزا اطالب وكنت. شيوعيين قادة لتأهيل سوفييتي معهد أهم في الماركسية سفةالفل ودرس شيوعيا، حياته بدأ كانسان ذلك اقول

 لماركسية،ا الفلسفة وخاصة الفلسفة، دراسة له تؤهلنا ما وهو مستقلة، بطريقة أفكر بدأت وعندما تفسيرات، من به نلقن ما أكرر دمت

 .االنسانية وجذوره الفكر عن وليس ومؤسساته التنظيم عن التدريجي ابتعادي وبدأ متمّرد، كشيوعي معي التعامل مرحلة بدأت

 أساليب وساخرة وسريعة ذكية بطريقة يكشف وهو للكاتب، المدهش للسرد أعماقي من شدني الرواية في الجانب هذا ان أعترف

 .العالمية الرياضية الساحة في هامة مكانة اكسبهم بطل مع االشتراكي النظام دول في التعامل

 وال باحر تكن لم ،"وجلسوا دخلوا. "تشيكوسلوفاكيا الى النازيين األلمان دخول مع الدهشة، من حالة الى القارئ تدفع الرواية مقدمة

 مصنع في والعمل دراسته ترك إلى االحتالل قبل اضطر الذي عشر السابعة ابن الشاب إميل موطن احتالل جرى هكذا مقاومة،

 .الكبيرة أسنانه تظهر التي ابتسامته كان االحتالل على فعله ورد. أهله لمساعدة

 ونهاية ايةبد ال الروائي، للنص الكالسيكي المفهوم في عقدة ال قصصية، فكرة ال. الكالسيكي باألسلوب هنا السرد معالجة يمكن ال

 لحربا بعد وما الحرب عشية اوروبا في والعسكرية السياسية باالنقالبات مليء واقع ظل في عادي غير إنسان حياة بل تقليدية،

 موذجن ولكنها تشيكوسلوفاكيا، اسمها دولة في الحرب، بعد التاريخية التحوالت اميل، ركض بسرعة تسرد رواية. والمدمرة المنهكة

 ختيارا ولحق المواطن، ولحرية االجتماعية وللعدالة للديمقراطية وافتقدت الشعبية، بالديمقراطيات يعرف ما شكلت دول لمجموعة

 .نظامه

 الجيش بدخول يرهاتحر الى وصوال النازيين احتالل من بدءا تشيكوسلوفاكيا واقع وبين الذاتية، السيرة بين فائقة بفنية تخلط الرواية

 دوبتشك، لكسندرا فترة في" تشيكوسلوفاكيا ربيع" الى وصوال. ورقابته السوفييتي تحادلال تابع شيوعي نظام الى وتحولها األحمر،
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 ظامن إلسقاط جديد من تشيكوسلوفاكيا واحتالل غزو بعملية االشتراكية، الدول من" حلفائهم" مع فقاموا السوفييت أغضب الذي

 .موسكو في الكبير األخ به يسمح مما أكثر المتحرر دوبتشيك

 أجل من وليس فقط الميداليات أجل من ليس يركض، ظل الحاالت كل وفي الظروف كل في. الركض عن يتوقف ال كان اميل

 ال استهالك انها ويعتقد بل الرياضة، يحب ال مصنع في عامال حياته بدأ الذي وهو. ةالشخصي متعته أجل من أيضا انما األلقاب،

 نوكا آخر، بسباق النازي االحتالل بأمر شارك ثم الطليعة، في وكان انفه، عن رغما ركض سباق ولأب وشارك. لألحذية له مبرر

... ةلشخصيا متعتهل يوميا ويركض ويفوز بالمباريات يركض صار.. الركض عن يتوقف ان يستطع لم وبعدها.. الراكضين بين األول

 شنعي يركض، وهو وطنه احتالل واقع نعيش نحن يركض، وهو وطنه في السائدة بالعقليات نصطدم نحن يركض، وهو نقرأ نحن

 يةالديمقراط من شيء وال ديمقراطية، اشتراكية ثم شعبية ديمقراطية الى تحويلها نعيش يركض، وهو النازيين من وطنه تحرير

 عالم هعرف راكض اسرع اميل، بسرعة لتلحق تركض األحداث أميل، ركض سرعة تشبه بسهولة يركض النص. يركض وهو الفعلية

 .الرياضة

 وعوقب ه،لوطن السوفييتي االحتالل ورفضه براغ، ربيع أيد الجيش، في كولونيل الى الرياضية منجزاته بفضل رقي الذي اميل،

 .بقسوة

 تاريخية داثاح عليها يعرض شاشة الى الذاتية السيرة يحول بل فقط، ذاتية بسيرة يلتزم الروائي، النص هذا في الكاتب ان اعتقد ال

 دون ةالتاريخي الخلفية لصياغة المقومات كل اميل بسرعة وجد الكاتب ان وأعتقد اميل، ركض بسرعة وحزبية، وفكرية واجتماعية

 العقليات عن الصفحات مئات تمأل تقارير من اكثر تقول ذكية بلمحات انما المباشرة، والسياسية التقريرية الكتابة شكالياتإب يقع ان

 رواية يف روايتين يحمل النص ان رؤيتي هنا من. السوفييتي االتحاد الكبير األخ نظام رأسه وعلى االشتراكي النظام سادت التي

 حملهات شمولية أكثر رؤية يطرح بذلك الكاتب لعل. العالم في مجاله في األسرع هو رياضي بطل سيرة سرد عبر دولة حكاية. واحدة

 بعد خيرا،أ تشيكوسلوفاكيا وصلته حقا الذي التحرر الى الوصول عن الدائم، ركضه في التعبير هو اميل بأن سطورها، بين الرواية

 ان هال مقيضا كان عظيمة انسانية تجربة دمروا الذين على والغضب باألسى يشعرنا ما وهو. أيضا موسكو في الكبير األخ سقوط

 .الحياة فجر منذ االنسان حلم هو عادال انسانيا صرحا تبني

 عن لقارئا تبعد وال النص، تخدش ال جميلة بتلقائية الكاتب يوردها االشتراكي، العالم واقع عن كاريكاتورية بلوحات مليء الكتاب

 .به يشترك سباق كل في الجوائز حصد ويواصل يتوقف ال الذي اميل ركض متابعة

 أكثر بقل له وان األكسجين تخزين في العادية من أكثر قدرات ذات رئات ألميل بأن رياضيين ادعاءات عن النص في نقرأ مثال هكذا

 االدعاءات كل وأسقطت الموضوع، فحص أجل من براغ في اجتمعت خاصة طبية لجنة:" لكن .أبطأ ونبضه أكبر وقطره سماكة

 ".شيء كل وهذا جيد، شيوعي ببساطة وانه شيء، كل في عادي رجل هو اميل وان باطلة، انها وقررت

 .الملل حتى بغباء كررناها".. خاصة طينة من جبلوا الشيوعيين" بأن لستالين قول هناك

 !!الطينة هذه من جبلوا الذين نعرف ان ايامنا في صعبا ليس. نعم

 تبدأ عالية، تبةبر ضابطا أصبح بصفته ولكن العسكرية، المناصب في بترقية يكافأ الركض في عالمية ببطولة إلميل فوز كل بعد

 يجب ،الحقة االشتراكية نتاج وأنه مميز، إنسان هو اميل" :بأن ويقررون لحلها، يجتمعون العالية العسكرية الرتب اصحاب. المشاكل

 علف ما مثل ينتقل، ان مشاويره احد في قرر ما اذا الخسارة من وسيكون. يتآكل ال حتى للخارج كثيرا إرساله وعدم عليه الحفاظ

 باقس في للمشاركة دعي عندما وعليه.. الرواية تعبير حسب" الثروة وراء والركض االمبريالي الوسخ لجهة األخرى، للجهة آخرين،

 .معه حديث إلجراء دعي انجلوس لوس في متر 5000

 حسنا. مسبق اذن على تحصل ان دون مباراة، بأي تشترك ان تستطيع ال انك اآلن قررت العسكرية اللجنة" له، قالوا ،"الرفيق ايها"

 اصحاب عليه يرد الرفيق، ايها بالضبط هو هذا اه،. اذن على حصلت دائما اليوم حتى. كثيرا الوضع من يغير ال هذا اميل، قال

 اركةبالمش ميلإل االذن بعدم قرار اتخاذ: "عن فيه أعلنت كتابا اللجنة واصدرت". الجلسة انتهت. اذون توجد ال اآلن من الصالحيات،

 وتحسين ريةالعسك واجباته من أميل تبعد لألهمية، تفتقد لمناسبات جدا الكثيرة الدعوات ان: "بادعاء وتبرره ،"انجلوس لوس سباق في

 ".الرياضية نتائجه

 ادافر عن غرباء حتى. البعض بعضهم عن غرباء الى الناس تحول لدرجة التشيكي، المجتمع في السائد الخوف تصف الرواية

 هذا مع والتعايش الصمت المواطنين وعي في رسخ مما. الكبيرة العقوبات بسبب أجنبي، لراديو االستماع من ورعبهم عائالتهم،

 الذي للحزب االنضمام آخر وخيار. جوتفولد( وقتها) الحزب قائد شخص وعبادة السلطة تمجيد مظاهرات في والمشاركة الواقع،

 .منهم كان أميل وأيضا.. جديد عضو مليون من بأكثر أشهر عدة خالل اعضائه عدد ازداد

 مع مشاكل له وتسبب ايضا اميل اقوال تزور التي مثال الصحافة واقع عن بمثلها، مليء والكتاب بالصدفة، اخترتها سريعة مالمح هذه

 في حكةمض بتفاصيل يمر اميل، مثل األسرع هو عالمي رياضي بطل لمقابلة أجنبي صحفي من اذن على الحصول حتى. اجنبية دول

 تجري وال "نائما" يجده اميل الى الوصول بعد وأخيرا مكتب، الى مكتب من واالنتقال عديدة طلبات تعبئة من التشيكية، السلطة دوائر
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 المخابرات تبلغ.. التشيكية للمخابرات عميلة الواقع في هي اميل، بيت في بيتية مساعدة وهناك. اللقاء اجراء ممنوع عمليا المقابلة،

 .اميل يفارقون ال حراس بمشاركة تجري وطنه خارج المباريات في مشاركاته ان جانب الى. يجري ما بكل

 عن روجبالخ يعاقب من يرسل هناك الى. اليورانيوم مناجم في صعب لعمل ويرسل الجيش من يطرد. براغ ربيع لتأييده يعاقب اميل

 .المشانق على يعلقوا لم اذا منهم والدولة الحزب تطهير يجري ومن الحزب فكر

 كانوا بيرة،ك المواطنين بين شهرته. براغ في كزبال للعمل اميل ينقل ثم. اليورانيوم وغبار بذرات ملوثة منطقة هي اليورانيوم مناجم

 ثم اوال، غيرةص بلدة الى فأرسلته السلطة أقلق مما النفايات جمع لسيارات نفسهمأب  لونهايوص بل نفاياتهم يحمل يدعونه وال يحيونه

 يف أخطائه" ب اعترافات على التوقيع الى اميل بدعوة جدا، ومأساوي جدا ساخر بشكل الرواية وتنتهي الحفريات، في عمل الى

 جعي،الر الوسخ لهذا بتأييده أخطأ: "وانه( براغ ربيع أي) البرجوازيين واالصالحيين للثورة المعارضة القوى أيد عندما" الماضي

 كجامع حياته في يعمل لم الدعايات رغم بانه يصادق وانه. الشخصية حياته عن وراض. الراهن العام الوضع عن تماما راض وانه

 في يلككولون يستحقها التي التقاعد اموال يحتاج ال وانه الجيش، من يفصل لم وحتى يطارد، لم أبدا وانه حفاره، يسق ولم نفايات

 ".ومثير جديد عالم له فتحت الوظيفة هذه وان. الحفريات اعمال في وتزيد تكفيه اجرة يتلقى وعمليا. االحتياط

 .الوثيقة على ووقع

 الرفض؟ حق يملك هل

 .الديمقراطي اإلشتراكي النظام رجال اراد كما لنفسه ذاتي انتقاد على وقع ثم

 .واالذالل العقوبات من والتخلص الهدوء اراد اذا له مفر ال

 .الرياضية المعلومات مركز في براغ في ويوظف يسامحونه، فترة وبعد

 ".ذلك من اكثر استحق ال يبدو كما ارشيف، عامل" الطيب اميل قال" حسنا"

 لرفع اءج انه المفترض من نظام في االنسان مصير على الما الصدر في تاركة المثيرة، والفكرية الشخصية الدراما هذه تنتهي هكذا

 .الحياة مرافق جميع في وابداعه وعيه واطالق معرفته، وتطوير االنسان قيمة

 مثل سردهل سريعا نبضا بسيط سرد عبر ويخلق عادي، غير لبطل ذاتية سيرة من وأشمل اوسع تعبيرية وظيفة للنص جعل اشنوز

 مطان يقدم الذي للنص، التقليدي غير األسلوب رغم الكتاب صفحات كل عبر عادية غير روائية دهشة يخلق أشنوز. اميل ركض

 بطال كان لو حتى االنسان يحترم ال مجتمع في االنسان لمعاناة الثاني الجانب الركض بمعاناة يرى اشنوز ن ويبدوا. جديدا روائيا

 هانعرف التي المفاهيم حسب ذاتية سيرة اجد لم. والمكان بالزمان محددة مساحة من للخروج محاولة هو الركض. لدولته الفخر يجلب

 التعبير هو ركضه لعل والقمع، والقيود العنف بالغ واقع في دائما، مبتسم طيب بانسان تحيط كاملة حياة وجدت بل. الذاتية السير عن

 ..االنسان لحياة األسمى الهدف الى بالوصول التفاؤل عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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

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

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

 .البسيط اإلنشاء باب في يقع يكتب ما

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

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

 في تختلف التي اثقافتن على تطبيقها الناقد فيها يحاول ثقافتنا، في أصال تنشأ لم نظريات تطبيق من نوعا   إال.. تذكر أهمية أو قيمة ذات

 !!الثقافية   مشاغلنا ضمن لتصبح  الفكرية الظروف تنشأ لم والتي المستوردة، النظريات عن وتطورها مبناها

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

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

 .ثقافتنا عن جزئي بشكل إال

 ثقافتنا؟ في ينتج ما مجمل على اطالع على الناقد هل 

 .األدبي ونقدنا إبداعاتنا بين كبيرا   جزئيّا   انقطاعا   هناك ان كاملة بقناعة أنا 

 السبعين تبسنوا ألدبنا متابعته من كبيرة بنسبة عالقا مازال الناقد ان وجدت" أنيقة سوبر" بطباعة صدرت جديدة أكاديمية دراسة في

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

 القليل اال أ،يقر ال انه واثقا أكون أكاد أني أقول ال ان أود كنت. الحديث األدبي إبداعنا في إيجابا أو سلبا الكبيرة التحوالت على ليطلع

 وال انتها،ومك دورها لها أسماء تجاهل يجري انه أقول ان يؤسفني. ثقافية حركة يُقيم انه يدعي لمن لها تبرير ال وبانتقائية ينشر مما

، موضوعي بأن الظن أثير ال حتى أكثر اإلفصاح أريد  ييهمن ما هذا ليس طبعا. ذلك عن أيضا أتساءل ان حقي من انه رغم شخصيٌّ

 ما وابرز أهم وربما إبداعنا مجمل متجاهال حوله أقامها حواجز بدون ومطلعا منصفا الناقد يكون ان أكثر يهمني إنما األول، بالمكان

 !!التيار مع تنجرف التي الميتة بالسمكة أشبه هو يصمت من ان... وقاحة البعض يعتبرها وقد تردد بال هذا أقول به،

 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 لفتت... العربية المجتمعات اتساعا ، األكثر ولمجتمعنا إسرائيل، داخل العربي المجتمع الصغير، لمجتمعنا الثقافية القضايا

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

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

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

 .تراجعنا أو والثقافي، االجتماعي تقدمنا

 اإلنسان ثريت مختلفة، بجماليات عالمها تثري روحية قيمة بصفتها الثقافة تهلكتس البشرية المجتمعات ان يفهم المدرك السوي العقل

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

 تعّمق أنها بجان إلى واثنيه، ودينية فكرية قاعدة على مجتمعاتنا الشديد لألسف تسود التي والعداء التشرذم حالة بدل الواحد، المجتمع

 .  المطروحة القضايا مجمل حول واألخالقي والجمالي الفلسفي وعيه

 لتطور حا  صحي معيارا   دائما   كانت( والعلوم والتقنيات الصناعي اإلنتاج أي) والمادية( األدبي اإلبداع أي) الروحية أشكالها بكل الثقافة

 .وتطورها رقيّها ومدى المجتمعات تلك طبيعة لفهم كأداة القديمة، الثقافات يعتمدون المؤرخون ومازال البشرية، المجتمعات

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

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

 لثقافته انةخي الناقد فيه يرتكب الذي النقد ادعاء وبين كتمال،باال الوهم نثير ان دون التشجيع، بين للتجسير قابلة غير هوة هناك

 .الثقافية شرعيته يفقد  أخرى بكلمات. القراء ولجمهور
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 واقعنا ان عاءاالد يصبح الحالة هذه في وبالطبع( القارئ) المتلقي ملّها جاهزة، بكليشيهات ونستبدلها الفطنة، نُغيّب العقل نُغيّب حين

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

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

 إلى صلت لم كيف وتساءلت وتفاصيلها بأجوائها سحرتني مميز بشكل الرواية تلك لكن"( المتمدن الحوار" صفحات على رواياته

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

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

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

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

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

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

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

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

 من يغير( الزمن) الساعة لذكر مثال الكاتب تكرار هل النص؟ تقييم في دوره هو ما األمر؟ هذا يهم من للنص، المكان أضاف

   للنص؟ الفني او االنساني المضمون

 الناقد نا 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

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

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

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

 ان أريد الو. لقصصي العناوين اختيار في( فخر وبدون تردد بدون وأقولها إطالقا واألبرز) البارزين أحد اني يقيني رغم دراسته عن

( التقليدي) يالكالسيك األسلوب عن والنهاية والتكنيك واللغة الفكرة في كبيرة نقلة فيها أحدثت الجديدة القصصية نصوصي ان أقول

 مضامينهاب مختلفة لثقافة غربية نظرية تعتمد دراسة وإعداد الوقوف يستحق العنوان ان أرى ال بصراحة. قصصنا أكثرية يميز الذي

 .واهتماماتها

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

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

 هامة مرحلة يف" االشتراكية الواقعية" بمفاهيم تورطنا كلنا. أيديولوجيا   أو سياسيا   وليس وجمالي إنساني تعامل هو للواقع تناوله في

 لبعضا كتابات من الكثير تسود األدبي الدوغماتي الفكر آثار مازالت والجمالية، الفكرية انطالقتنا ذلك أعاق اإلبداعي، نشاطنا من

 ال أدب"و" إنساني أدب" مفاهيم إلى عبرت أيديولوجيا، أو سياسيا خطابا األدب جْعل دوغماتية من تحررت شخصيا أنا.. وتفكيرهم

 تُكتب إطالقا قصة أول".. الحاجز" اسمها لي قصة في مثال.. االتجاهين هذين ضمن تصنيفها يجب األخرى المدارس وكل ،"إنساني

 ال هذا.. ميالقو والصراع السياسي بالموضوع عالقة أي بدون والفني اإلنساني جانبها اليوم أرى... الفلسطينية الحجارة انتفاضة عن

 هو دبياأل لإلبداع المحرك وكأن أيديولوجيا، تعبيرا العنوان جعل أهمية أرى ال لكني قائم إنساني واقع عن التعبيرية قوتها ينفي

 النص أصبح وإال وقيمته، العمل قوة هنا ومن فني جمالي إنساني دائما المحرك صحيح، غير هذا.. فقط وطني أو سياسي محرك

 .نسانيتهاو العمل فنية هميةأل بتجاهل.. والقمع واالحتالل االنتفاضة عن كتبت التي الفجة القصص أكثر وما فجا، سياسيا خطابا

 لواقع رمز انه غمر العنوان لذلك. لإلبداع واإلنسانية األدبية الجمالية، الفنية، القيمة يشوه لإلبداع السياسي بتفسيره ما ناقد يبدأ عندما

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

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

 ..السياسي

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

 !!الصياغية وفنيتها جماليتها.. األهم

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

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

 ما التي لقبلية،ا مجتمعاتنا في الحداثة مفاهيم لتطور والثقافية واالقتصادية االجتماعية الظروف تنشا لم واصال بمضمونه وليس بنصه

 حضارية ظاهرة هي إنما فقط، األدبية الظاهرة في ليست الحداثة. التخلف إلى لها الدافعة والقوة وجوهها أبرز هي الماضوية زالت

 كأنهو جدا الضيق بمفهومه االصطالح لهذا مثقفين استعمال يضحكني وكم واالقتصادية، والعلمية االجتماعية الحياة مجمل تشمل

 .االجتماعي الواقع لمجمل جمالي انعكاس هو األدب أن متناسين.. فقط لألدب نشأ مفهوم
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   ذلك؟؟ من نقدنا أين: السؤال يبقى

___________ 
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 نقدية مالحظات

 

 المتابعات انبج وخاصة المختلفة، جوانبه من اسرائيل داخل العربية ثقافتنا في( ناقدا نفسي اعتبر وال) األدبي النقد موضوع اشغلني

 .المحليين األدباء يصدرها التي لألعمال النقدية

 اال حيحاص 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

 هي يةاألدب الذائقة عبود، مارون وحسب لألدب، متذوق قارئ انا االدبي، النقد في استاذ اني القارئ يتوّهم ان اريد ال الوقت نفس في

  الظاهرة ونفس الخالد، االبداعي الثقافي النقدي عمله( عبود مارون) العرب النقاد أعظم مارس اساسها وعلى نقدي، معيار أفضل

 .مندور محمد الكبير الناقد لدى نجدها

 الذائقة عنها يبوتغ النقد، عنها يغيب بالنقد، تسمى نصوص تحت مثقفينا، بعض به يقوم الذي األدبي التضليل النخاع حتى يؤلمني

 اسرائيل، اخلد العربية الثقافة في باضطراد تتسع الظاهرة وهذه االدبية، واالستقامة المصداقية عنها يغيب ما وأكثر البديهية، بيةاألد

 من ألدباء لكتبا لبعض المعقولة غير بالمدائح تفيض التي مقدماتهم في العرب األدباء بعض األخيرة الفترة في ترويجها على ويساعد

 .اسرائيل في العرب

 وهمال تنمية لدرجة المنفلت والمديح والدعم، الرعاية بين ولكن. مقدس واجب هو بل وشعراء، كتاب من الناشئين رعاية ضد   لست

 محاوالتو تجارب كونها تتعدى وال حقيقي، أدبي لون ألي تفتقد التي النصوص ببعض األدبي، االبداع قمة بلغوا بانهم المجنون،

 وأثرها همهمت يفقه ال الذي الناقد. وأخالقية أدبية جريمة عليها الصمت أصبح مقلقة، ظاهرة ثقافتنا في يشكل بات ادبية، لصياغة

 لتوجيه سلليت ال ان على بعيدا لعبته ليلعب... الثقافية االلوان من يشاء ما يمارس وأن يصمت، ان يجب ثقافتنا، مسار على الكبير

 .األدبي االبداع وأخالق األدبية المفاهيم عن خروجا يشكل تكرارها التي المشروعة، غير األهداف

 كل بأح باني اوضح ان اود والذوقية، الفكرية والتعددية الرأي حرية اطار في بكتاباتي لهم اتعّرض الذين خطأ   يفهمني ال وحتى

 يستل االبداع طريق... يتعثّرون او ابداعهم في يوفّقون الذين بين فرق   ال ونقّادا ، وشعراء   كتّابا أدبنا، صرح ببناء المساهمين

 طويرت جانب الى الوعي، وتطوير الوعي من مستوى وتفترض الصعوبة، بالغة جبلية طريق انما السريع، لالنطالق" أوتسترادا"

 على وقفا ليس وهذا العقلية، الملكات تنمية وخصائص يقودنا، ان بدل وقيادته، النص على السيطرة خصائص الشخصية، الخصائص

 العقل في واالدراك للوعي حدود ال ببساطة ألنه.. أيضا العليا األكاديمية باأللقاب صدره يزين مثقف كل وعلى بل الشباب، المثقفين

 .البشري

 االبداع ملتش التاريخي بمفهومها والثقافة للثقافة، الروحي الجانب هو األدب األدبي، االبداع مجرد من كثيرا ابعد مدلوالت لها الثقافة

 يف المبدعين وكل األخص، على الناقد يحمل وهذا والسياسة، والمجتمع االقتصاد في العمرانية االنسان انجازات أي ايضا، المادي

 قتصاديةاال العمليات في كما تماما الواقع، عن بعدها في المرعبة المبالغات في يغرقوا ال ان كبيرة مسؤولية الروحية، الثقافة مجال

 .فقط الجميلة بالكلمات الواقع تجاوز يمكن وال واالجتماعية،

  المحلية نقديةال للحركة تقريبا، كامل تجاهل ظل في انتاجهم ومتابعة الشباب، للمبدعين كرستها التي الجهود ينفي ان احد يستطيع ال

 له عرضتت ما رغم) نادم غير اني واعترف.. النقدية الكتابة في للتورط دافعي هو نفسه التجاهل كان. الماضية العقود خالل لكتاباتهم

 النصوص، مع التعامل في عّدة   أدوات   ذلك اعطاني اذ ،(المستعارة لألسماء لجوئي أسباب ضمن من وهو غاضب، هيجان من

 كرا،وف نصا الضحلين اإلبداع، مدعي وبين والموهوب الجاد المبدع بين والتمييز األبداع، تحسس على الذاتية قدراتي وتطوير

 ..واسلوبية فكرية امتدادات من بالثقافة يتعلق ما كل حول العامة، واالبداعية والثقافية النقدية آرائي وتشكيل

 لبية،س ترسبات ترك  محددة، أسماء على ثقافي نقدي انغالق من به التزموا ما ولكن له، أهليتها أنفي ال نخبة، على وقفا النقد كان

 حاولةوم والثقافية، النقدية المراجعات وكتابة بالنقد،( التوّرط او) االهتمام الى  ما لحظة في دفعتني عبرتها، ذاتية تجربة وهي

 الفلسفيو الفكري  بمضمونها انما شعري، او نثري  كإبداع فقط، الروحي بمضمونها ليس للثقافة، الواسع الفكري العالم استجالء

 المجتمعات ولكل خاصة، لمجتمعنا العامة والثقافية الفكرية للنهضة ومحورا االجتماعي، الوعي اشكال من شكل بصفتها.. العام

 .الواحد والحلم القومي واالنتماء السياسي والواقع اللغة بحكم معها نتواصل التي العربية

 االمر كاد يانسب. الثقافية الفعل ردود من متعددة موجات خلق الى تقود التي" المضادة الثقافة"  مفاهيم ضمن به قمت ما تصنيف يمكن

 قفين،المث من العديد لدى الفكري والتلون المضاد، الزخم هذا مع التماثل على القادرة المنابر غياب لكن.. االنجاز من قريبا يكون ان

  ثقافي رافد الى بتحولها تسمح  لدرجة المضادة، للثقافة مؤثرة اندفاعة تحقيق دون حال.. الشديد األسف مع البعض، يميز الذي والجبن

 ..حزبيين وكالء طريق عن رّوجت التي" النخبوية الثقافة"  مواجهة في آخر
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 هذه ممثلي هايعتمد التي الفكرية الضحالة كشف وممتعا حادا نقاشا كان النخبوية، الثقافة تيار ممثلي مع حادة نقاشات في وقتها دخلت

 كشف وهذا م،التنظي نفس في نشأت سياسيا ، انني، حيث دوافعي، وراء الثقافية اللعبة يعي ان دون عنها،" الدفاع" تبوأ من او الثقافة،

 يتجاوز لم الرسمي نقدال معظم ان وكشف المستقلة، والفكرية والسياسية الثقافية شخصيتي بتكوين بعد فيما ساعدتني كثيرة، حقائق لي

 !!عقالني ثقافي تبرير أي من وأعظم أكبر" الحزبي" تبريره وكان الثقافي،" النكد" مساحة

 بوية،النخ الثقافة مواجهة في المضادة، للثقافة  دفعة من اعطيه  ان حاولت ما في شخصية مصلحة لهم الذين حتى انه المستهجن من

 الساحة يف نفسه فرض على قادرا ثقافيا رافدا يشكلون يجعلهم مستوى الى لألسف وعيهم يصل لم.. انتقاداتهم من تسلم لم التي

 عبر لثقافية،ا الوحدة الى تقود الثقافة في( الجدل) واألضداد التكامل، تفترض الثقافة ألن معاد، اقول وال مضاد، ثقافي كتيار االدبية،

 التماثل ور،تط ال حوار بدون الفكرية، وقناعتي رؤيتي األقل على هي هذه. الوجوه المتعدد والثقافي الفكري النشاط من ديناميكية خلق

 وحدة عن دثيتح االساسية،  الفلسفية القوانين احد الفلسفة، في حتى(.. النخبوية الثقافة على قضى ما وهذا) الركود يخلق المطلق

 !؟ دةالقاع لهذه تخضع ال شواذا الثقافة تكون فهل.. الحياة مجاالت كل في التطور قاعدة الفلسفي، بالمفهوم وهو االضداد، وصراع

 مررنا.. ةدول او ما حزب  يختارها لنخبة وليست السياسية، او االجتماعية للنخبة ليست الثقافة بان اساسي وعي يترسخ نا المهم من

 .بائسة ثقافية وحياة.. وثقافي فكري فقر اليوم لنا تركته وما.. التجربة هذه على

 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

 فكرية مليةع هو النقد. النقدي االستعراض او بالتحليل نتناوله الذي العمل موضوع من اتساعا اكثر رؤية الى تحتاج النقدية العملية

 ناهجللم واالحترام التقدير كل. االجتماعية امتداداته وله الفكري سياقه له النقد النقد، موضوع الكتب صفحات من اعااتس اكثر

 منطلق الى لهانحو لم اذا االدبية، للذائقة وتشتيت الوعي على وقيود للتفكير سجون الى تتحول المناهج هذه ولكن النقد، في األكاديمية

 .العامة الثقافية رؤيتنا في والتجديد األصالة نحو منه ننطلق فكري

 القارئ على ومنغلق ذاته، على منغلق نقدي نظام خلق هو نقدهم، في االكاديمية يدعون من فيه بما المحلي، نقدنا في يحدث ما

 يه وارضاؤه النقد، موضوع العمل لصاحب شخصية رسالة يكتب الناقد ان يحدث ما. النقد ومع االبداع مع يتواصل ان المفترض

 .وسلبية ةمزعج تثاقفية حالة تشكل وباتت ثقافتنا في اليوم السائدة النقدية للكتابة الكبرى القيمة وهي للناقد، النقدية المهمة

 في لهامةا األدوات احد هو والنقد. نسانإلل والفكري قافيثال الوعي إلثراء وعمال   اجتماعيا   فعال   تكون ان يجب نقدا، او ابداعا الثقافة،

 .  الفعل هذا

 النقد تحول 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

 الثقافة ينب 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،

 فكرا تحررأل 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

 !!اليوم يشغلني ما وهو

______________________ 
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 وديان غوريون بن يوميات حسب الثالثي والعدوان الناصر عبد جمال

 سليمان الياس للدكتور

    

 (1957-1956- السويس حرب) ديان موشيه و غوريون بن دافيد ومذكرات يوميات في الناصر عبد جمال: الكتاب

 سليمان عفيف الياس الدكتور: الكاتب

 (2010) الناصرة النهضة دار طباعة

 مشروعو لبنان في األهلية الحروب: "عنوان يحمل البحثية وموضوعيته بموضوعه، نظري لفت كتاب يدي بين وقع سنوات عدة قبل

 الجش، قرية في ويقيم المهجرة برعم قرية من وهو. سليمان عفيف الياس لمؤلفة" 1860 – 1840 -الجزائر إلى الموارنة تهجير

 في لدكتوراها رسالة يعد الفترة نفس في الياس. د وكان. الجمال رائعة الفلسطينية الجرمق جبال تجاور والتي برعم، ارض من القريبة

 ".لبنان في الطائفي النظام" موضوع

 إلى تهجيرهم مشروع عن يعرفون ال دين، رجال وبعضهم الموارنة، من العديدين أن وتبين، وقتها، فاجأني موضوعا   طرح كتابه

 .الجزائر

 عفيف الياس الدكتور من هدية بكتاب ففاجأتني الجش، في المتزوجة ابنتي إلى زيارة في شهر قبل كنت حتى. سنوات عدة ومضت

" 1957-1956 السويس حرب – ديان وموشيه غوريون بن دافيد ومذكرات يوميات في الناصر عبد جمال: "عنوان يحمل سليمان

 وكتابنا صحافتنا تلتفت ان دون الهامة الدراسات هذه مثل صدور يمكن كيف وشعوري.. لقائه على تفأصّرر. 2010 عام صدر

 .ومعلوماتيا   وسياسيا   تاريخيا   هاما ، مرجعا   ذاتها بحد تشكل والتي والجادة، جدا ، العميقة األبحاث هذه الى ومفكرينا

 .المعارف لقسم مديرا   يعمل حيث الجش، محلي مجلس في مكتبه في التقيته

 المجتمعات واقعو. األوسط بشرقنا تتعلق التي والتاريخية، والسياسية الفكرية المواضيع من الكثير وطرحنا جدا ، مشّوق بيننا الحديث

 باحث بةبموه الدقيقة، التفاصيل إعطاء على وقدرته اطالعه بسعة مفعما   معه الحديث وكان والتطويرية، الطائفية ومشاكلها العربية

 .نامنطقت أحداث التطورفي قضايا من العديد في وحسمت أثرت التي  الجوهرية النقاط تفوته ال السياسية، العلوم في وخبير

 منو تعقيدات، من اليوم به نحن ما إلى أوصلتنا عديدة اتجاهات إلى قادت تاريخية، حقائق عن بل فقط، رؤيته عن يتحدث يكن لم

 .معلقة وقضايا ومواقف سياسية ممارسات

 ،واألجنبية ةالعربي المتنوعة، واألبحاث والمذكرات، والتاريخ، التنظير، كتب من الكثير والسياسية الفكرية حياتي مشوار خالل قرأت

 ييوع تشكل بداية في  األولى المرحلة  شكل الذي مصر، على الثالثي العدوان باسم يعرف ما أو السويس، حرب عن ذلك في بما

 الوطني الناصر عبد نظام وإسقاط لضرب  1956 عام وإسرائيل وفرنسا بريطانيا نفذته الذي العدوان وهو واإلنساني، السياسي

 روضةمف كانت التي الحواجز وكسر االشتراكي، المعسكر مع سالح صفقات بعقده السالح، احتكار كسر والذي لالستعمار، المعادي

 طرحو فرنسا، ضد الجزائرية الثورة ودعم للبريطانيين، خاضعة كانت التي السويس، قناة وأمم وقتها، السوفييتي االتحاد على

 القومي رالشعو بعث في وساهم تطويري، مشروع ألي الضرورية الكهربائية الطاقة لتوفير العالي السد بإقامة مصر تطوير مشاريع

 . العربي التاريخ في له سابق ال بشكل العربي،

 طانياوبري فرنسا بين الحرب مؤامرة يرصد انه. قرأته ما جميع عن يختلف كتابه، في سليمان الياس الدكتور يقدمه الذي البحث

 اإلسرائيلي للجيش األركان هيئة ورئيس غوريون بن دافيد األول إسرائيل حكومة رئيس ويوميات مذكرات طريق عن وإسرائيل

 .ديان موشيه الجنرال وقتها

 بينام بدقة، األكاديمي البحث يلتزم بل موقفه، يعطي أن دون التحرري، الناصر عبد نظام على المؤامرة بناء يستعرض الكتاب

 قادةو إسرائيل، حكومات رؤساء أسماء إال تغير شيء ال وكأن المقاييس، بكل رهيبة طويلة، سنوات مرور رغم اليوم، تبدو تفاصيل

 .جيشها

 من عمليا ، الشخصي وموقفهما، ومذكراته، ديان موشيه يوميات وعلى يومياته، وسجل غوريون بن مذكرات على  الباحث يعتمد

 عن حدثتت التي الحقائق بينما إسرائيل، إبادة يريد رسميا ، إسرائيل تدعي كما ألنه، إسقاطه، ضرورة ورؤيتهما الناصر، عبد جمال

 لتمهيد دعائية حملة مجرد فهو إبادتها موضوع أما إسرائيل، مهاجمة الناصر عبد جمال نية إلى تشير واحدة جملة تورد لم نفسها

 مصادرب الغني األوسط الشرق على سيطرتهما إلعادة محاولة في وبريطانيا فرنسا القديمتين، االستعماريتين الدولتين مع الحرب

 تبشر لتيا سيناء احتالل غوريون بن عنه عبر إسرائيلي ولهدف. فرنسية الجزائر استمرار وضمان الجزائرية، الثورة ولقمع الطاقة،

 من جزءا   سيناء تعتبر التي اسرائيل، مملكة واقامة بها الخاصة السويس قناة إسرائيل تعتبرها التي تيران، مضائق واحتالل نفط، بآبار
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 ىتلق وهناك سيناء، جبل في موسى على التوراة نزول عن التوراة أساطير تتحدث حيث واألسطوري، الغيبي التوراتي فكرها

 سطاألو الشرق خارطة تغيير الى غوريون بن يطمح كان وبالتالي، حمورابي، قوانين من األصل طبق نسخة وهي العشر، الوصايا

 .والفرنسي البريطاني االستعمارين ومصالح والتوراتية السياسية إسرائيل ورؤية يتالءم بما

 THE BIBLE) االنكليزية باللغة مثيرة دراسة أصدرا سيلبرمان، ونيل فنكلشتاين، اسرائيل هما يهوديين باحثين ان ويذكر 

UNEARTTHED  )كل الدراسة تنسف( حقيقتها على مكشوفة اليهودية التوراة) وللعربية( ישראל ראשית) للعبرية ترجمت 

 .فلسطين بأرض التاريخي الحق حول الصهيونية الحركة ادعاءات كل ذلك في بما أي التوراة، قصص

 قراءةب تقدمت وكلما. الحرب وخطط بالمؤامرات مليئة برواية اشبه للغاية، مثيرة السويس حرب عن سليمان الياس. د  كتاب قراءة

 اتساعا   كثرأ بشكل بل اليوم تسود العقلية نفس. إسرائيل حكام سياسة من تغير شيء ال بصدمة، أُصابُ  الباحث يوردها التي الوثائق

 .خطرا   وأشد

 لتنظيم  غوريون بن برامج فأحد ومؤسسيها، إسرائيل لدولة التوسعي الفكر عن يكشف غوريون بن تسجيالت على باعتماده الكاتب

 ةإراد توجد ان بشرط للتنفيذ قابل البرنامج: "غوريون بن وحسب( פנטסתי" )الخيالي" اسم حمل األوسط الشرق في األمور كل

 ".به أشك الذي األمر البريطانيين، عند صادقة ورغبة

 تمي ان وبعد ناصر، من والتخلص القضاء يجب الواضح، ومن شيء، كل قبل": الخيالي" لمشروعه غوريون بن شرح نقرأ وتعالوا

 أن الشأن هذا يف اإلسرائيلي والشرط. للعراق تسلم الشرقية والضفة إلسرائيل، تسلم الغربية الضفة قسمين، الى األردن تقسم ذلك

 ".أراضيها على الالجئين توطين على توافق وأن إسرائيل، مع سالم اتفاقية على العراق توقع

 المياه مصدر) الليطاني نهر حتى آخر وقسم لسوريا، وإعطائه لبنان، من قسم وسلخ لبنان حدود تقليص يجب: "غوريون بن وأضاف

 حاكم رأسه على قفي عندما النظام سيستقر لسوريا بالنسبة مسيحية، دولة تقوم لبنان من المتبقي القسم وفي إلسرائيل، يسلم(  نبيل –

 ".بالشيشكلي ثقة ولألمريكيين الغرب، يدعم

 بنانل ضد وثم بعد، فيما وسوريا مصر ضد العدوانية العسكرية مغامراتها في إسرائيل قاد الذي التفكير منهج من يسير جزء هذا

 دتأرا كما تماما   بأنظمة العربي والعالم.. غزة قطاع ضد ثم عرفات ضد والحملة سوريا، في ثم العراق في الذري المصنع وقصف

 .الناصر عبد جمال غياب بعد كبيرا ، نجاحا   به نجحت ما وهو العربية، المنطقة تشكل أن إسرائيل

 ابن" :الناصر عبد عن يقول غوريون بن مثال. آخرين كبار وموظفين وديان غوريون بن لسان على يورده ما للكتاب المميزات من

 آالف مئات على رسمت التي صورته العربي، للعالم الطبيعي البطل يعتبر الذي األحرار، الضباط ثورة قائد بريد، موظف

 بالغر يزعزع كيف الناصر عبد عرف. األوسط الشرق أنحاء كل وفي واألسواق، والدكاكين البيوت في والملصقات المطبوعات

 يفك وعرف وأين، يتوقف متى الناصر عبد وعلم السنين، عشرات األوروبي االستعمار من عانوا كونهم العرب يستقطب وكيف

 ". العربي العالم ومع أوروبا مع بالعالقات محتمل انقطاع بذلك مانعا   األمور تعالج

 فرنسا عن النفط لمنع أو إسرائيل، إلبادة يعدها لخطط ليس الناصر، عبد جمال من الخوف أن على للداللة االقتباس هذا أورد

 وأين، توقفي متى ويعرف الغرب، يزعزع كيف وعرف للعرب، الحقيقي البطل ويعتبر العربي، العالم استقطب ألنه إنما وبريطانيا،

 األمور؟ يعالج كيف ويعرف

 غوريون؟؟ بن دافيد األول إسرائيل حكومة رئيس كتبها التي الصفات، هذه في الجريمة ما أو الخطأ، ما

 اإلحباطو التخلف أسير العربي العالم إلبقاء العجوزين، االستعمارين من المدعوم اإلسرائيلي التخطيط معارضته كانت ناصر جريمة

 .العربي االجتماعي الواقع ثوابت من الفقر وجعل للغرب، العربية العقول واستنزاف والجهل

 !!كبير بنجاح أنجز هذا لألسف 

 الصحف إحدى في نشر ولكنه المصدر، أتذكر ال جنرال، مع الدولة، سنوات أولى في غوريون بن بين دار بحوار يذكرني هذا

 اوإذ:" الجنرال سأله". يقرؤون ال قوم العرب" للخوف، ضرورة ال انه معناه ما غوريون بن قال هآرتس، األغلب وعلى اإلسرائيلية،

 نم الخوف يفسر قد وهذا". اسرائيل على خوف فال يطبِّقون ال ف ِهموا وإذا يفهمون، ال قرأوا وإذا:" غوريون بن رد" القراءة؟ تعلموا

 عبد بةتجر قبر على شهودا   لألسف وكنا الكامل، التغيير إلى العربية الشعوب تقود متطورة حرة مصر إرساء في الناصر عبد نهج

 مثال، البعث نهج على الثورية الشعارات من بأس وال العربي، التغيير حلم تقبر أنظمة من االستعمار يريده ما إلى والعودة الناصر

 .اجتماعي وتفكك وتخلف وجوع وفقر جماعية، ومقابر الجماهير وقتل وسجون قمع إال منها ينفذ لم اشتراكية حرية، ثورة،

 الذريعة" ولح ويتوسع الناشئة، الخالفات ويطرح الثالث، الدول بين بالتنسيق المؤامرة، تطور عن مثيرة تفاصيل يستعرض الكتاب

 مصر ةبمهاجم إسرائيل تقوم أن والخطة. والفرنسي البريطاني العسكري للتدخل ستستغل والتي السويس، لحرب" اإلسرائيلية

 الالقت بوقف وإسرائيل لمصر إنذارا   الجزائر، في المتورطة وفرنسا عظمى كانت التي بريطانيا توجه وعندها سيناء، واحتالل
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 اةقن احتالل إلعادة االستعماري التدخل سيجري وعندها ترفض مصر طبعا   المالحة، لتأمين السويس، قنال منطقة من واالنسحاب

 .الناصر عبد نظام وإسقاط السويس

 ضالتعوي بمطالبة مثال مصر فيه تقوم ال الذي السبب اعرف وال إسرائيل حكومات لنهج خطيرة اتهام الئحة الكتاب هذا أن اعتقد

 نأ دون العربية، للشعوب الكرامة يعيد عربي نظام أول  إلسقاط وسخة  مؤامرة  أنها  انكشفت التي الحرب تلك لخسائر الكامل

 دامص وقصف الخليج حرب بسبب العراق من ضخمة تعويضات إسرائيل تتلق   ألم. مثال   إسرائيل ضد عدواني عمل أي يرتكب

 إعالن تبريع الذي العراقي، المصنع على غارتها بسبب بالتعويض إسرائيل لمطالبة سببا   للعراق ان رغم بالصواريخ؟ إلسرائيل

 .وقح وعدوان حرب

 بن مذكرات من المباشرة الوثائق وكل. صدام صواريخ من خطورة اشد غوريون، بن حكومة به قامت ما سليم، تفكير أي في 

 لناصر،ا عبد جمال وإسقاط للحرب الخطط لوضع فرنسا في اللقاءات وتفاصيل ديان، موشيه ومذكرات ويوميات ويومياته، غوريون،

 .المتحدة األمم طريق عن ،1948 عام إسرائيل مع  هدنة اتفاق وقعت مسالمة، دولة على والمؤامرة الوسخة، الطبخة تثبت

 اللعبةو للمؤامرة، المتوقعة غير واإلسقاطات والدولي، اإلسرائيلي الفعل ورد السويس قناة تأميم الباحث يتناول األول الفصل في

 .مصر على فرنسية االنجلو للحرب كذريعة  ليياإلسرائ والدور مصر ضد فرنسية اإلنجلو السياسية

. والبريطاني رنسيالف وشريكيها إسرائيل بين الثالثية المؤتمرات ونتائج العسكري التنسيق موضوع الباحث يعالج الثاني، الفصل في

 .إسرائيل في للحرب التحضير وبدء

 لسوفييتي،ا التدخل من غوريون بن وخوف مصر على فرنسي االنجلو والهجوم  اإلسرائيلية العسكرية العملية بدء عن الثالث الفصل

 قليدية،ت غير بصواريخ بضربهما ولندن باريس تهديد انه فهم الذي السوفيتي اإلنذار وصدور. للعدوان الرافض األمريكي والموقف

 لالستعمارين الدولي الدور اضمحالل إلى قاد وعمليا   خططهم وأفشل المعتدين أرعب الذي األمر نووية، صواريخ فهم كما القصد

 .وبريطانيا فرنسا العجوزين،

 ..ةالدولي والمواقف سيناء، من االنسحاب في والمماطلة والعسكرية السياسية غوريون بن اعتبارات يطرح  الرابع الفصل وفي

 دول لسائرو الثالث، للدول السياسية الحالة مالبسات لمختلف وافيا عرضا مقدما المجردة، بالحقائق الباحث يلتزم كله، الكتاب عبر

 .األحداث تطور من العالم

 لتيا العربية التحرر لحركة إسرائيل في الحاكمة المؤسسة نظرت كيف جديدة، زاوية من السويس حرب يطرح انه الكتاب هذا أهمية

 أن الفهم ويمكن العربية، الشعوب أمام المستقبل آفاق وفتح البناء لمرحلة العربي العالم انتقال من والرعب الناصر، عبد جمال قادها

 .السويس حرب من الثانية المرحلة إال تكن لم أيضا 1967 حرب

 الدولة هازج وإبقاء والتعليم، العلوم وتطوير االقتصاد وبناء العربي، التحرر مرحلة بتعويق عديدة ألسباب نجحت المؤامرة لألسف

 تمرتاس جليدية مرحلة إلى العربي العالم قادت ومرتشية، فاسدة قيادات ووصول الناصر عبد غياب بعد خاصة الحرامية، من نظيفا  

 .2011 التحرير ساحات انتفاضة حتى 1970 العام من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بولس جواد للمحامي" خطر منزلق" كتاب

 

 بولس جواد المحامي/  خطر منزلق: الكتاب

 (2010) كفرياسيف –" الحقيقة" اصدار

 

 سهولةب تعقيدا ، القضايا أكثر عن التعبير على وقدرته نصوصه، بمستوى ،"خطر منزلق" كتابه في بولس جواد المحامي فاجأني

 ضمنا يعرف ما او العربي، للقارئ االجتماعي الثقافي المناخ من جدا   قريبة لغوية تركيبة من تمكنه واألهم فكري، ووضوح لغوية،

 توقعت التي قانونيةال اللغة تعقيدات عن وبعيدا  . العربية قراء من المطلقة لألكثرية الثقافي بالمناخ التصاقا   األكثر اللغة الصحافة، بلغة

 ..المقاالت نصوص تسود ان

 شكل لىع الكاملة وسيطرته المقال بفنية انما يطرحها، التي الهامة المواضيع بمضامين فقط ليس أكثر، انتباهي لفت بولس جواد

. ياسيةس نصوص من ينشر ما معظم اليوم حتى تمأل كليشيهات وترديد  الشعاراتي االنزالق وبدون موضوعية بمهنية الفكرة عرض

 وسائل في ينشر مما المطلقة األكثرية أن مالحظتي من الصحفي، المقال أزمة حول طرحتها، وأن سبق قضية يؤكد عمليا   وهو

 ...جديدة فكرة نقدم وال قرن، نصف من أكثر منذ تتغير لم وصياغات لشعارات ترديد مجرد هو" مقاالت" من إعالمنا

 .جواد به يقع منزلق خير انه ألكتشف بولس، لجواد" الخطر المنزلق" بقراءة البدء قبل كثيرا   ترددت أني أعرف

 من قرأته ما ولكن وعربية، محلية محددة أسماء حول قراءاتي وتركزت العربي المقال من يأس بحالة مصابا   كنت اني اعترف

 يطرحها تيال الجديدة واألفكار طرحها، وعمق الصياغية، بجماليتها صعقتني ،"المساء" صحيفة في للنشر جواد أرسلها قليلة، مقاالت

 مصّمما   الكتاب مسكتأف. المتوقع التحول وعمق الحدث حقيقة إلى للوصول إيديولوجي، انغالق أو فكري، تشنج بدون ويحللها بعمق

 .نصوصه بين( خطر وبدون) بمتعة منزلقا   األول المقال بعد نفسي ألجد قراءته على

 رلجوه فهما   إنما قانونيا ، بعدا   ليس مقاالته، على تضفي تقريبا ، المقاالت نصوص كل عبر تطلّ  المحامي شخصية أن شك ال

 .الواسع الثقافي عالمه إلى تشير ثرية لغوية بأدوات معه ويتعامل يتناوله الذي الموضوع

 ثقافتنا يثري أن يجب الرأي اختالف إن الهام، فهمه من المعاكسة، النظر وجهات ضد المباشر، الصراع نحو يذهب ال بولس جواد

 وما ليها،ع يرتكز التي الحقائق -مبينا   القانونية، المرافعة بأسلوب آلرائه المعاكس االتجاه تتناول نصوصه نجد لذلك وصحافتنا،

 يدفع أي .منطقيا   يراه الذي االتجاه هو ما. مباشر غير بشكل لتقول مقالته، بتقديم يكتفي إنما يطرحها، ال أحيانا   نتائج، من يتوّخاه

 .التفكير الى التلقي، وراء ما الى القارئ

 أطلعوا ذاإ الصحفيين، كتابنا تفيد مدرسة هو" خطر منزلق" أن أقول وأكاد. الصحفية الكتابة فن معرفة أهمية كتابه في يثبت جواد

 المقال علج في( التلوين شديدة التصويرية بالمضامين المليئة العربية اللغة خاصة) اللغة ودور األسلوبي، الفهم منطلق من عليها

 .واقعنا في مأساوية األشد المواضيع حول حتى جذابة قصة أو جميلة، قصيدة تقرأ كما يقرأ الصحفي

 تسجيلي كتاب هو" خطر منزلق" أن أقول ولكني المقاالت، من العديد عبر تطل التي المحامي شخصية عن الحديث إلى أدخل لن 

 نال ليقدم ، بولس جواد بشخصية وانصهرت اندمجت التي والكاتب المحامي مسيرة عبر هامة، وقانونية وفكرية تاريخية ألحداث

 بشكل لمحتلةا المناطق وفي عامة إسرائيل داخل في الفلسطيني، الجمهور شغلت التي القضايا أكثر في  والثقافية الفكرية مرافعاته

 .خاص

 في العربي الواقع وعن الحرية، أجل من الفلسطيني والنضال االحتالل عن كثيرة حقائق لفهم هام تاريخي سجل خطر، منزلق

 .والوطنية اليومية الفلسطيني اإلنسان وهموم إسرائيل

 في ممتعة نصوص داخل خطر بال انزلقت األول، المقال مع ولكن الكتاب، نصوص بقراءة البدء في كثيرا   ترددت قلت كما

 ال لهاجع أو المنزلقات تكون هكذا: يقول ولساني األخيرة الكلمة قرأت أن بعد إال الكتاب اترك ولم معلوماتها، في وثرية صياغاتها،

 . تكون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  العربي الحلم يحيي الناصر عبد

 

 اإلنسان والزعيم.... المعلم القائد - الناصر عبد جمال الرئيس: الكتاب

 (البطوف عرابة) جربوني صالح أحمد: المؤلف

 المتوسط الحجم من صفحة 266 -خاص إصدار

  

 روعةالمش والحقوق األرض عن الدفاع في العنيد بالنضال إسرائيل في العربية الجماهير ذهن في ارتبط جربوني صالح أحمد اسم

 .شعبه بحقوق إيمانه يضعف ولم والنفي، الجبرية واإلقامة السجن من السلطة تعسف المؤلف واجه وقد. الفلسطيني للشعب

 عميد"و" الروابي فهود" و" األرض على صراع: "هي كتب مجموعة وأصدر المحلي، عرابة لمجلس رئيسا   1989 عام انتخب

 االستعمارية الدول وواجه والبناء، التحرر في العربية اإلرداة أطلق الذي العربي القائد عن الجديد كتابه جانب إلى ،"األسرى

 هي ريخالتا مراحل أكثر في بوفاته العربي النضال مسيرة يقطع أن إال أبى التاريخ ولكن.... والخارج الداخل من المؤامرات ومختلف

 .اليه بحاجة

 محطات على ووقوفا   المختلفة، حياته بمراحل مرورا   والدته، يوم منذ الناصر عبد جمال تاريخ كتابه، في يرصد جربوني صالح أخمد

 قناة وتأميم ،1952 يوليو ثورة إلى وصوال   الفلسطيني، العربي الشعب وكارثة فلسطين حرب من بدءا   القومي، وعيه تشكيل في هامة

 أول ية،العرب الوحدة وتجربة مصر على واإلسرائيلي الفرنسي البريطاني الثالثي العدوان ومواجهة السالح احتكار وكسر السويس

 إقامة في الفذّ  القائد هذه ودور تموز، 14 بثورة االستعماري بغداد حلف على القضاء في وتأثيره الحديث، العربي التاريخ في وحدة

 من هاوحمايت وثورتها، الفلسطينية للقضية وتبنيه المصري، الجيش بناء إعادة في الدؤوب وعمله االنحياز عدم دول منظمة وقيادة

 ولينمح ورثته، اختطه الذي البائس الواقع على يبكيه زال وما العربي، العالم كل أبكى الذي المفاجئ ورحيله العربية، المؤامرات

 ولوياتهأ سلم في وضع مشروع وهو القومي، الناصر عبد مشروع دفن وعمليا   العربي، النضال قيادة تواصل أن بدل وسيط إلى مصر

 .استراتيجيا   عربيا   سالحا   النفط مصادر وجعل والعسكرية االقتصادية العربية القوة بناء

 اويةسود ظروف في الجربوني أحمد كتاب ويجئ الناصر، عبد جمال بمستوى آخر بقائد تحلم زالت ما العربية، الجماهير أن شك ال

 قاتلة ئفيةطا حروب متدني، تعليمي مستوى وفقر، بطالة اقتصادي، تخلف الديمقراطية، غياب فساد، أنظمة العربي، عالمنا على تمر

 ....العربية المجتمعات تدمر

 حجر علهج أجل من الوطنية القوى كل تعمل أن بد ال نهج على تأكيدا   إنما قومي، بطل لتاريخ استعراضا   فقط ليس  لنا، يقدم جربوني

 .العربي المستقبل لبناء األساس

 االفقار،و والبطش الفساد أنظمة ضد بالثورة العربية االرض فيه تشتعل الذي الوقت هذا في فذ عربي بقائد التذكير هذا يبدو وكم

 إنجاب عن عاقر العربي العالم وكأن ألبنائهم، السلطة لتوريث الشروط كل وتحضير  بل السلطة، رأس على بأبديتهم الزعماء ووهم

 شيئةلم ومستسلم الحضاري، والتطور والعلمي الثقافي اإلبداع نحو العربي المجتمع لقيادة المتنّور الدمقراطي الوطني البديل

 .بمصيره المتالعبين

 خصيالش المستوى على دفعه الذي الصعب الثمن رغم التجربة، استوعب ولكنه عسكري، بانقالب حقا   السلطة وصل الناصر عبد

.. اتالتحدي لمواجهة والفكرية والعسكرية االقتصادية العربية القوة بناء نحو عاصف بشكل يتحرك وبدأ. الدولة مستوى وعلى

 الواقع لك في حاسمة وسياسية اجتماعية نقلة تحدث وتنويرية معرفية لثورة العربية، الساحة يعد ان وقبل أوانه قبل غاب ولألسف،

 يواصل يعرب بغد األمل تعيد..  العربي الجسم الى الدم تعيد تونس هي وها والعجز،  بالضياع شعورنا يتضّخم غيابه، ومنذ. العربي

 .الناصر عبد جمال بدأه ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عواد لجريس كتب ثالثة

 

 ،واصطالحاتها أمثالها في وبحثا   قصصا   الثقافة، هندسة نحو دفعته لدرجة مرهف، ثقافي حس ذو ولكنه مدني، مهندس عواد جريس

 الرقم هذا أضحى بحيث والواحد المائة ذات الجديدة معشوقته حضن في فوقع" وقصة قصة مئة – الصدى" أعماله أول قّدم أن بعد

 الحالتين وبكلتا تجاوزه، عن التراجع واتجاه ،101 السحري الرقم إلى الوصول اتجاه االتجاهين، في يضر تزمت حالة إلى 101

 .االسترسال وسلبيات االختصار سلبيات. وإيجابيات سلبيات هناك

 لىإ أدخله الهندسي الفكر ربما. رقمية – هندسية قيود بدون ينطلق أن بل مقيِّد برقم االرتباط يواصل أن أنصحه ال حال، أي على

 سبح يعمل الذي المهندس عقلية هي أو نشاطه، في يطرحها التي الثقافية الفكرة يخدم الرقم هذا أن أظن ال.. بالثقافة األرقام دمج

 .هندسيا   مشروعا   فوقها يبنى أن عليه... سلفا   محددة مساحة

 هابعض معاصر بعضها األفكار، من عديدة أشكال بين تجمع حكايات أو قصص، مجموعة طويلة، فترة قبل قرأته" الصدى" كتاب

 .هادف تربوي فكر إلى تقود ولكنها أسطوري، بعضها تراثي،

 مضمونال يبقى أن القصصي، الفن في المت بع.. األخالقي الوعظ إلى وأحيانا   النتائج استخالص إلى يميل جريس أن هنا مالحظتي

 بالطبع .القصصي الفن جوهر يخدم ال مما قصصه بعض نهايات في تبصبص التي الهادفة الحلول أو واإلرشاد بالوعظ تدخل بدون

 هدف أن أرى ألني القص، فن حول أخوض لن الحياة، بحكمة ومليء أخالقيا ، إنسانيا، جميال ، قصصيا   كتابا الصدى، كتاب يظل

 وحاتل إلى لوحاته، تطوير على عمل جريس ليت وأقول. وتربوية أخالقية مضامين لها حكايات تقديم إنما القص، فن ليس الكتاب

 .ومّرات مّرات مضاعفا   إنجازه لكان قصصية،

  

 "األمثال مورد" كتاب

 يقدم ممتازة، فكرته أنّ  شكّ  ال. هبوط وال صعود بال حدوده على حافظ 101 الرقم أنّ  أي ومثل، مثل مئة كعادته ويشمل الثاني، كتابه

 كّرس جريس أن الواضح من.. العربية قّراء من األمثال وعشاق للطالب كبيرة وخدمة جهد وهو تشّكلت، كيف األمثال، حكايات

م أيضا   هندسيا   وربما لغويا ، جهدا    .الشعبي العربي التراث من هامة نبذة العربية لقّراء ليقّدِ

 "واصطالحات تعابير 101: "كتاب

 والثقافية ة،والفلسفي الفكرية المضامين من بالكثير واسعا   إلماما   القارئ تعطي تفسيرات نحو ينحو واالصطالحات التعابير موضوع

 .والعلمية واألخالقية

 يحتاج العمل هذا مثل غيرها، وأهمل المصادر، بعض نحو جريس وذهب ناقصة، تفسيراتها ظلّت المصطلحات بعض أنّ  الحظت

 في رّ مض تبسيط هناك. ووضوحا   فهما   األكثر أنه شرطا   وليس مالئمة، األكثر التفسير اختيار ومعرفة متنوعة، مصادر مراجعة إلى

 من عأوس مجموعة ويستشير أكثر ويراجع أكثر يتمّهل أن به أحرى وكان الفلسفية، المقوالت وخاصة االصطالحات، بعض تفسير

 .المختلفة االختصاصات أصحاب

 الثالث لودالمو أن للقول مضطرا   نفسي أرى أنّي إال حولها، نقاش ال التي وقيمته ثقافتنا، في الكبيرة أهميته له عمل أمام نحن ذلك ومع

 ...سبعة ابن جاء

 صيغةك أستعملها كنت وبعضها بدقة أعرفها أكن لم بعضها شخصيا ، أفادتني اصطالحات بالطبع هناك وتمعّن، باهتمام الكتاب قرأت

 وبعض الفلسفية، المقوالت في خاصة وجدت، ولكني بالجديد، أمّدني أنه أوال   أعترف لهذا. بمصدرها إلمام دون عليها متّفق

 تجانب مل تفسيراته بعض أن أشير أن أود ذلك قبل ولكني. العلمية الدقة عن بعيدة تفسيرات أو كبيرا ، نقضا   األخرى، االصطالحات

 .أكثر انتباهي لفت ما وهو منها الفلسفية وخاصة الدقة جانبت ولكنها عام، بشكل الصواب،

 العربي تفسيرها على أعتمد التي" البراغماتية"و" الموضوعية الذاتية" مثل اصطالحات وخاصة ألهميته، للموضوع أعود وقد

 أن بدقة رحيش وهو الطوباوية بالعربية وتعني" اليوتوبيا" و. البناء النشاط، العمل، تعني" البراغماتية" بينما" الذرائعية" الخاطئ

 المكان وتعني ،(utopia) لتصبح( o) حرف وأسقط ،(مكان) بمعنى( ou)و( ال) بمعنى( utopos) كلمتين من يوناني األصل

 بصورة... الجميلة األفكار كل أو العدل، فيه يتحقق بمكان الحالم الواقعي غير الخيالي اإلنسان هو والطوباوي الوهمية، الدنيا الخيالي،

 ادلةالع والمدينة أفالطون جمهورية مثال.. فقط الفلسفة وليس والدين والثقافة الحياة مجاالت كل يسود اليوم واالصطالح. كاملة

 .الدارج العربي االصطالح تسجيل المهم ومن. للفارابي
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 الذي "المصير تقرير حق" و الروسية، من اصطالحه منسوخ مصدر وهو االنكليزي، المصدر أعتمد حيث للبلشفية تفسيره كذلك

 حق"  المشهور وكتابه لينين روسيا، في 1917 أكتوبر ثورة قائد طرحة من أول أنّ  الحقيقة بينما ويلسون األمريكي للرئيس ينسبه

 ".مصيرها تقرير في األمم

 ".هالكليشي" حول بمالحظة وأنهي مراجعات، إلى تحتاج اصطالحات هناك قلت كما

 لتعبيرا هذا نشأ وقد. مضامين يطرح وال بالشعارات يتحدث من لوصف يستعمل بات كليشيه واصطالح وصحيحا ، وافيا   كان الشرح

 .اليوم االصطالح هذا النتشار الكامل التفسير يعطي ال واحد، جانب إال جريس يوضح لم وهنا.. الصحافة عالم من حقا  

 لكبيرةا العناوين ولكن الحرف صف على تعتمد كانت الصحف طباعة إن ومصدرها. بالفرنسية" طباعة لوحة" هي يقول كما الكليشية

 بمفهوم وكليشيهات" كليشيه" الصحافة عالم يسود اليوم وحتى. الكبيرة للعناوين" طباعة لوحة" إنتاج من بد وال اليد، بخط تكتب

 ولكن. باعةط لوحات وإنتاج اليد خط إلى تحتاج الصحافة تعد ولم تغير الطباعة أسلوب أن رغم الرئيسية العناوين أو الرئيسي العنوان

 .مضامين دونب بالشعارات مليئا   حديثا   أي" بالكليشيهات" تحدث فالن سياسة،وال الثقافة إلى منها وانتقل الصحافة، عالم ساد التعبير،

 .المعرفة عن يبحث وقارئ طالب لكل ضروري جهد عواد جريس األديب للمهندسين ممتاز جهد األخير بالتلخيص

 !!ثقافتنا في 101 الكيلومتر يتجاوز لعلة، أو الرابع، 101 إلى وبانتظار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كاتس ليورام" األمل حقائب" رواية

 

 ( صغير حجم صفحة 160) األمل حقائب: الكتاب

  كاتس يورام: المؤلف

 تامر أبو نادر: للعربية ترجمه

 قرع كفر -الهدى دار: إصدار

  

 له عالقة -1982 لبنان احتالل جيش في إسرائيلي ضابط – كاتبه يستعرض التسجيلية، الكتابة إلى اقرب سردي نص... األمل حقائب

 نانياللب التاجر حياة في صعب   جانب   يتبين العالقة وخالل إسرائيل، من بضائعه استيراد إلى اضطر لبناني تاجر مع تطورت

 ديمتق وحدة" أقام الذي اإلسرائيلي لالحتالل" الحميدة األخالقيات" كاتس يستعرض المقدمة في. طفل إنجاب عن عجزهما: وزوجته

! ؟"بنانل سكان لمساعدة الوحدة" إقامة لهدف كان المسفوك اللبنانيين ودم اإلسرائيلي االحتالل أن يبدو حتى" لبنان لسكان المساعدة

 ونيلق وهم يختاروها، لم حرب من اللبنانيين حياة لتسهيل اإلسرائيلي االحتالل جيش بها قام التي الجهود كاتس ويستعرض

 بأقل ياةالح ومن والتملك العمل حق ومن لجأوا حيث الجنسية ومن الوطن من المحرومين المخيمات في الفلسطينيين على بمسؤوليتها

 تجيء كي اللبنانيين حياة مجرى يعيق لبنان في الذل لحياة ورفضهم إرهابا، يصبح وطنهم إلى بالعودة وحلمهم اإلنسان، يحياه مستوى

 تعريضهمب وذلك اللبنانيين، حياة ويمرمر إسرائيل، على ليعتدي بلدهم في فجأة برز   جسم   من... اللبنانيين إلنقاذ ربما إسرائيل،

 .يختاروها لم لحروب

 ذكريات أحمل الفلسطيني، شعبي خرائب على إسرائيل دولة وإقامة( 48) فلسطين احتالل بعد العسكري الحكم فترة عاش كشاّب   أنا،

 .إنسانية رسالة حمل  على قادر محتلٌّ  جيش   يكون أن المستحيل ومن( االحتاللي) اإلسرائيلي العسكري الحكم فترة عن صعبة

 في تتردد ال تدميرية عسكرية آلة على طيبته إضفاء المستحيل من ولكن الشخصي، المستوى على طيبا   إنسانا   كاتس يورام يكون قد

 األكبر اعدةوالمس لنساعد، هنا أننا االدعاء ثم أبرياء وحياة تحتية بنى وتدمير ومستشفيات باألطفال تعج   ومدارس آمنين سكان قصف

 (منقوص حق انه ونعرف) الفلسطيني الشعب بحق واالعتراف وكنسه، االحتالل إنهاء هو دولي، قانوني أو أنساني مفهوم أي في

 .اويةومأس حدة تزداد بل ، اليوم حتى تتغير ولم لبنان في كاتس شاهدها التي اللجوء مأساة وحل المستقلة دولته وبناء بالتحرر

 لشراء يلإسرائ إلى الوصول في يساعده...  لبناني تاجر على يتعرف اللبنانيين لمساعدة الجيش مكتب في كاتس يورام وجود خالل

 ... يرةالكث أمواله رغم حياته تنغِّص مشكلة اللبناني لصديقه أن كاتس يورام ليكتشف شخصية، بعالقة ويرتبطان..  البضائع

 ... للرواية األساسي المضمون وهنا

 لدى ليسو 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،

 يرغ وبشكل. المرأة رحم إلى البويضات إعادة ثم ومن التبرع عبر اإلخصاب تقنية إلى اللجوء حول يتركز النص من كبير جزء

 المرأة على اإلثم كل عتض التي العربية العقلية: عقليتين بين وربما.. العربي والعالم الصغيرة إسرائيل بين الطبية الفجوة نلمس مباشر

 تنجح لذا.. مسبق موقف بدون المشكلة عن وتبحث المساواة، قدم على والرجل المرأة ترى التي العلمية والعقلية.. الموضوع وتغلق

 . لتعالجه السبب الى بالوصول

 اعدةق 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

 والمهم ن،الفلسطينيي الالجئين وأطفال لبنان أطفال فيهم بما السكان ضد رهيبة مجازر نفذ الذي للبنان، الدموي االحتالل جاء أن إلى

 !!األطفالو السكان من آالف حياة بتدمير العسكر قام أن بعد عقره، تجاوز في االسرائيلي الطب ليساعده.. العاقر للتاجر الفرج جاء

 لسطينيينالف زمن ينتهي متى. ذهننا عن تغيب ال 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؟

 مع ولقاء تجربة،ال بنفس عبروا من مع ولقاءات الشرقية العقلية بها تتميز وترددات نقاشات فعبر... العاقر التاجر الحكاية لبطل ونعود

 صبحلي التاجر زرع مع متبرع من زرع يخلط بأن.. بطفل يرزق لكي الوحيدة والفرصة الوحيد بالحل التاجر يقتنع الخ، ..شيخ

 ...مثمرا  
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 بعد ريس،با من كاتس يورام ليتسلم العالقات، انقطعت لبنان إلى وزوجته التاجر عودة بعد وانه...باإلخصاب... الحكاية تنتهي وهكذا

 ...المولود الطفل صورة مع طردا    سنة،

 .لبنان عم اإلسرائيلية العالقات ويميز ميز الذي والدم والقتل العداء عن بديلة صيغة يقدم أن يحاول كاتس،  يورام العبري الكاتب

 !روائيا ؟ نصا   كاتس يورام لنا قدم هل:  المركزي السؤال

 الجانب وقف 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 االحتاللي العدائي

 ال واقع هو لبنان، في العمل وحقوق اإلنسانية الحقوق ومن الجنسية من المحرومين للفلسطينيين، اللبناني التاجر يظهره الذي العداء

 في فجأة شأتن سكانية مجموعة عن كحديث الالجئين عن الحديث يبدو لكاتس وبالنسبة صحيح، بشكل تصويره في كاتس حتى يتردد

 .بها سرائيلإل دخل ال والمشكلة يريدونهم، ال واللبنانيون للبنانيين، المشاكل يسببون. بها لوطنهم إسرائيل الحتالل دخل ال لبنان،

 اعدةلمس 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

 ولكن... قيالن اإلنساني الحس تثير الزوجين قصة أن صحيح. اإلخباري السرد إلى أقرب وهو.. الروائية العناصر لمعظم يفتقد النص

 ختلفةم لرؤية نهجا   النص يجعل أن قصصي لخبر يمكن ال دموي، نزاع لواقع ستشراقيةإ روائية رؤية وليس خبرا   يبقى المضمون

  بهر من موسى استلمها التي العشر الوصايا من جزء وكأنه االحتالل مع يتعامل النص وأن خاصة... مختلف وعالم مختلفة وعالقات

 . سيناء جبل في

 آخر، صحي لعالج أو العقم، لعالج مساعدة على الحصول بطلب تقدم فقيرا   لبنانيا   بأن أخرى، إنسانية زاوية من القصة طرحنا ولو

 تلقوا ومن..  أحدهم جراح عالج االحتالل أن نسمع لم  ؟...لبنان على اإلسرائيلي العدوان نتيجة ومشوهين مصابين عالج وربما

 كما ن،الفلسطينيي لالجئين رحلة نظم لبنان لجنوب المحتل ألن سعداء نكون أن يجب ربما...  باألساس حسابهم على تلقوه ، العالج

 ..أمالكهم فوق تبنى لغتهم، تعرف ال وبلدات خرائب إلى تحولت التي قراهم ويشاهدوا وطنهم رائحة ليشموا...  النص في جاء

 استطاع كيف اعرف ال.  وأجدادهم آبائهم وأرض أرضهم في القادمين ويسكن ويأكل ويدرس يحرث كيبوتس في بغذاء وكرموا

 !! تغتصب وأرضهم مستلب وتاريخهم مجسدة ساتهمأم يرون وهم الغذاء لقمة ابتالع الالجئون أولئك

 ساسباأل برز قصصي وكاتب الكليات في المهنية  للترجمة استاذ هو تامر ابو نادر المترجم.. الترجمة لغة حول مالحظة من بد ال  

 لغة ان ةثق على وانا. ووضوحها ومعانيها مبناها في والسهلة المتقنة الجميلة بالصياغات العربية لغته تتميز.. لألطفال بالكتابة

 !! النص بمضمون للمترجم عالقة ال وبالطبع.. خاصة جمالية النص على أضفت الترجمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المحلية ثقافتنا في الروائي الجانر مشاكل عن

  

 كتابةال قضية على عود" و" ناضجا ؟ محليا   روائيا   جانرا نملك ال لماذا)" متتابعين مقالين في بولس، حبيب الدكتور الناقد اثار

 المحاوالت من عدد الى وأشار المحلي، إبداعنا من الروائي الجانر بغياب اسرائيل، داخل الفلسطيني أدبنا في ثقافية اشكالية"( الروائية

 أو مثال شعرنا الى نشير كما اليه االشارة يمكن ثقافيا   تيارا   يشكل أن عن بعيدا   الروائي الفن يبقى ذلك ومع. المحلي إبداعنا في الجيدة

 .المحلية قصتنا

 األسباب ابه وأعني عاّمة، أسباب: فئتين إلى تنقسم الجانر هذا تطور أمام عائقا   تقف التي الرئيسية األسباب أن رأيي في: "يكتب

 نعيشها التي الظروف طبيعة هما هاّمان سببان العاّمة األسباب من. نفسه المبدع عن نابعة خاّصة وأخرى المبدع، إرادة عن الخارجة

 اآلن غايةل لدينا المبدعين قدرة عدم إلى فيعود الخاص الرئيس السبب أّما. ثانيّا وفلسطينيا محليّا الجانر لهذا المرجعية وقلّة أوال،

 ..."التخييلي/ الروائي/ اإلبداعي والخطاب الواقعي/ األيديولوجي/ التاريخي: الخطابين بين الموازنة

 شكاليةاإل هذه بولس، حبيب الدكتور وصديقي زميلي ليعذرني ولكن. واألدبي التاريخي الخطابين موضوعة في إشكالية هناك حقا  

 .شعري أو قصصي أدبي، إبداع لكل إشكالية انما الروائي، الجانر على وقفا   ليست

 عمليةب وجدليا   وثيقا   ارتباطا   مرتبطان فهما.. اإلبداع عملية خارج واألدبي، التاريخي الخطابين، لهذين وجود ال انه أوال الواضح من

 .نفسها اإلبداع

 يوجد ان يمكن ال األدبي الخطاب ان البديهيات ومن األدبي، الخطاب هي مكانوال الزمان من مجردة اإلبداعية، الكتابة ان فهمي

 ديني تاريخي اقتصادي نهضوي لغوي اجتماعي معين، بواقع ومكانيا   زمانيا   وثيقة بعالقة هو انما... والمكان الزمان حدود خارج

 رغم ل ين،متخي ومكانا   زمانا   المبدع يعطيها كتابة هي العلمي، بالخيال يتعلق لموضوع القصصية الكتابة حتى ألنه... وغيره معرفي

. .اإلبداع معادلة لتكتمل.. متخيلين ومكان بزمان تكتمل المعادلة يجعل الحقيقي غير حتى وجودهما ان اال المنطق، خارج وجودهما

 .المتخيل حتى والمكان الزمان يفرضه الذي والجغرافي التاريخي بجانبها

 لقاعدةا هما اللغوية، القدرات األدبي، والخطاب الفكرة، او الحدث أي التاريخي، الخطاب النص، صياغة في الخطابين بين التوازن ان

 !!أكثر مركب موضوع ولكنه فني، حتى أو... مسرحي أو شعري قصصي، روائي، أدبي إبداع ألي

 ...درامية لغة تطوير على القدرة بل فقط اللغة معرفة ليس والموضوع.. هاما   مرتكزا   تشكل النص في اللغة ان

 لخطابا ومعرفة ،(الدرامية اللغة) الروائي اللغوي الخطاب بغياب ريبورتاجية كتابة الى يقود قد التاريخي الخطاب عرض معرفة ان

 الكاتب ان اال ئ،للقار شيئا   تقول ال جمالية تركيبة الى وصوال   الصياغي والنحت اللغوية بالفذلكة مليء نص كتابة الى يقود قد األدبي

 متخيلةال األحداث بناء على القدرة اي التخيلي، الخطاب الهام، الثالث الخطاب هو الخطابين، ينقص ما وربما... باللغة النقش يعرف

 وأبعد قيوده،و هسيبوي قواعد من ابعد ومركبات بأبعاد اللغة وتغذي اليومي، الواقع في بشكله ليس التاريخي الخطاب عن تعبر التي

 فاعلت وهناك.. الحدث صياغة تشده كما تماما   القارئ تشد ذاتها بحد درامية لغة الى. بالريشة للرسم األقرب اللغوي النقش مجرد من

 لمث تماما.. بالدراسة؟ اكتسابها السهل من وهل  الروائية؟ اللغة هي ما.. الروائية اللغة لموضوعة الروائي النص في ومصيري هام

 دور فهم عن أهمية تقل ال لغوية مميزات للشعر.. شاعر هو الضاد لغة من ومتمكن النظم يحسن من كل ليس الشعرية، اللغة

 ..جاهزة نظرية على بناء انتاجه ويقيس ينتج ال المبدع بالطبع. اإلبداع في الخطابين

 ان نجد اهن حقيقية؟ شعرية قصيدة نظمهم بجعل نجحوا الذي الناظمين عدد كم والسؤال الشعر، ناظمي مئات المحلية ثقافتنا في نجد

 .قالئل ألفراد يُختصرون المئات

 حقيقي؟ قصصي إلنتاج يصل بأن نجح ناثر كم: السؤال... الناثرين عشرات لدينا القصيرة القصة وفي

  الناظم أو رللناث تفاؤل دفعة إعطاء أهمها مختلفة، ألسباب اإلبداعية، التركيبة حول الحقيقة كل نقول ال النقدية مراجعاتنا في أحيانا

 لغواب انهم يوهمونهم حين المبدعين بحق جريمة يرتكبون النقد، ساحة في العبون وهناك. اكتماال   أكثر تكون القادمة التجربة لعل

 !!آخر موضوع ولكنه... القمة

 .روائي جانر إبداع في أكبر إشكاليات هناك بالطبع

 حددت التي هي الملموس، محيطه عن يكتب انه فرض على فكرته منها يستقي او األديب يتخيلها التي والمكان الزمان مفاهيم ان

 .التاريخي الخطاب مبنى البسيط، بالمفهوم

 اإلبداعية؟ األلوان من غيره او الروائي اإلبداع لمعضلة حّل   الى اذن وصلنا هل
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 نسانيةا ربعناص ومتداخلة مركبة اإلبداع عملية ان. ويطبقها المبدع ليدرسها وليس... ونقده العمل لتحليل جيدة النظرية تبقى.. أبدا

 حتلّ ت  القصيرة القصة ان أرى اني رغم القصيرة، القصة عالم من اتساعا   أكثر واقتصادية واجتماعية وتجريبية ومعرفية وعقلية

 للعبة وفهم لغوية وقدرات وتجربة موهبة الى أيضا   تحتاج وهي. الروائي العمل حساب على تقزيمها يجوز ال وإبداعية ثقافية مساحة

 ..آخر لون انما. أرقى مرحلة الرواية ان القول يمكن ال بحيث ومركباتها القصصية

 ابا  خط تكون وتكاد. األساسي الروائي للمركب تفتقد اسرائيل، داخل العربي أدبنا في ظهرت التي ياتاالرو معظم ان أدعي اني

 .ومتفجرة مثيرة متدفقة طيعة اللغة وجعل والدهشة القص على القدرة من مجردا   تاريخيا  

 الفذلكةب مليئة بديباجة أو. اللغوية األخطاء من سليمة بلغة انطباعي، او تاريخي حدث نقل يعني ال شعرا ، أو نثرا   الحقيقي، اإلبداع

 ختلفت. المقالة لغة عن بتركيبتها تختلف للقص لغة هناك. جدا   فخما   أو بسيطا   لغويا   انشاء   ليس الموضوع. الصياغية واأللعاب

 .الشعر لغة عن بتركيبتها تختلف الريبورتاج، لغة عن بتركيبتها

 يشد كيف يعرف وأسلوبا تشويق لغة أسميها. العامية المفردات استبدلنا اذا الرواية للغة أقرب هو أسلوبا يستخدمون األساطير رواة ان

 .األسطورة نهاية حتى تظل التي والدهشة لمفاجئاتبا المستمع

 من جزتهأن وما العربية الثقافة على الواسع االنفتاح ظل ففي. األساسي العائق يشكل ال ولكنه. الروائي الموروث قيمة من اقلل ال

 حةالمسا تلك للموروث يعد لم الروائية، اإلبداعات ألجمل الواسعة، الترجمة وعمليات العالمية والثقافات جدا ، راقية روائية أعمال

 .والحاسمة المؤثرة

 !؟..مشكلتنا أين اذن

 جتمعم وفي: "كتب حيث الثاني، المقال وخاصة... المذكورين المقالين في بولس حبيب الدكتور الناقد طرحه ما أهمية أرى بالطبع

 -لسطينف في االجتماعي/ السياسي للمخاض الفني التاريخ كتابة طموح تخاتل دائما الرواية أن نجد كظروفنا ظروف وفي كمجتمعنا

 ماعيةاالجت ظروفها في الروائية للكتابة منزلقا   يشّكل أن الممكن من أمر وهذا أيضا ، ومحليا   بعدها، خضمها، في قبلها، النكبة، إبان

. فنية وايةر كتابة فعال   أراد إذا اإلبداع، وبين بينه توازنا يقيم كيف يعرف وأن التاريخ، يحذر أن -كاتب أي -الكاتب فعلى. المعيشة

 بذلك صديق وهو ،"للكاتب المفترس الوحش هو التاريخ: "قال حين -الخطيي الكبير عبد -المغربي المفكر الكاتب ذلك محقا   كان وكم

 هيرا  ج متنوعة، مختلفة وأساليب بطرائق يتأدى قصصنا، شغاف في الدوام على حاضر االيدولوجيا، -الواقع– التاريخ صوت أن

 ".آخر حينا   خافتا   -حينا  

 األساسي؟ الوجع على يدنا وضعنا هل ولكن. صحيح هذا أجل

. ثقافتنا يف مركزي جانر  الى  الروائي اإلبداع تحول بين الحائل... التعبير هذا صح اذا ،"الموضوعي الواقع" تحليل في استمر الناقد

 تبقي ال مستعصية مشاكل أواجه ،(روايات ثالث أصدرت) أيضا، وروائي قصصي ككاتب ولكني. تماما   سليم نقدي علمي تحليل وهو

 النقد أو لثقافية،ا والمراجعات والسياسي الفكري المقال وكتابة العامة، الثقافية للكتابة فقط بل جديدة، روائية لتجربة الرغبة نفسي في

 كاراألف عشرات توارد رغم ألكتب نفسي أجهد ال أي بطل، ال أخوك مكره وأحيانا   أحيانا ، القصيرة القصة وكتابة... مجازا   تسمى كما

 أجد ان أمل على قصيرة قصص ثالث بشكل محتملة، روايات ثالث صغت اني وأعترف أيضا ، الروائية واألفكار الجيدة، القصصية

 طباعتها نا. المتراكمة كتبي نشر في حتى وال الكتابة، في بالرغبة أشعر أعد لم واليوم.. روائيا   النصوص لتطوير للعودة الدافع

 للغة فتقدي إنشائي نص ومجرد ثقافي، تسيب هناك. المبدعين ترعى مؤسسات ال. لتحلبه الكاتب تستغل او غائبة النشر دور. مكلفة

 ال هوو العالمي، األدب في له مثيل ال إبداعا ليجعلوه الفضة، بعض بدون وحتى ،"النقاد" من عددا   وستجد الرواية، وألجواء الرواية

 .المهمالت سلة الى به تطيح األولى الصفحة من وربما. صفحاته من واحدة ملزمة انهاء الصعب ومن القراءة، يستحق

 والتلفونات بوالضرائ واألوالد والبيت الحياة نفقات لك سيغطي من. الرواية تنجز حتى األقل على تفرغ، الى تحتاج  الروائية الكتابة

 والسيارة؟ والكهرباء

 روائي؟ أدبي نتاجإل المبدع فيها يتورط التي المختلفة، والديون البنكية االعتمادات يغطي مردودا   روايتك ستحقق وهل

 عم البقالة محالت في او  ؟..والبطيخ والتفاح والخيار البطاطا مع الخضرة دكاكين في عرضها اذا روايته يشتري من سيجد وهل

 والقرطاسية رالدفات لتجارة المكتبات وباتت الثقافية، الصورة من تختفي تكاد المكتبات ألن  ؟...والكوكاكوال واألرز والزيت الحليب

 واأللعاب؟ المدرسية والكتب

 كتابة رةفت خالل أنفقه ما لتغطية القروش بعض ويشحد كتبه على ليدلل ظهرة على كيسا   يحمل وتاجر عتّال الى المبدع يتحول ام

 روايته؟

 بنيت قافتناث. الثقافي الفعل عن غائبة مؤسساتنا ألن وأيضا. يسمع بل يقرأ، ال" قرأا شعب" ان فقط ليس. مريض واقع هو واقعنا كل

 ريالعسك والحكم القمع سياسة ضد وتطويرهما، وثقافتنا لغتنا على الحفاظ معارك ومن البطولي، التحدي من عصيبة بظروف

 ائرس لدى العمل على الخوف حالة ليضمن منهم العشرات وفصل الشرفاء المعلمين رقاب على الفصل سيف سلط الذي البغيض
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 عقدين اول) وقته في األمن وقوى العسكري الحكم إشراف تحت المعارف وزارة تضعها التي التجهيلية للبرامج واستجابتهم المعلمين،

 (.النكبة بعد

 نبي  وربطوا ونجاح بقوة تصدوا الذين(  الشيوعي الحزب) السياسي الجسم داخل األبطال الطالئعيون القادة هناك كان ذلك ومع

 المناضلين،و المثقفين من أجياال   وخلقوا  بمواجهتها، كنا التي التاريخية المرحلة في الربط هذا ألهمية كامل بوعي والثقافي السياسي

 ياسيا  س أنجزناه بما كله العربي العالم انبهار الى وصوال  .. باألرض عميقا   جذورها وضرب ثقافتنا النطالقة الفقري العمود شكلوا

 .وثقافيا  

 أجيال منها تخرج التي الحضارية والجامعة الثقافية، األسماء ألفضل الشرعية الحاضنة شكلت إبداعية ثقافية مجلة أفضل ننسى وهل

 ؟..والمناضلين المثقفين من

 ذلك في بما تطوره وعلى إبداعنا على سلبا   ينعكس وهذا. اليه وصلنا ما ونضيع أنجزناه بما نتهاون الحرية ظل في اليوم لألسف

 .متحدية ثقافة كل في جدا   الهام الروائي الجانر

 الهام ابهكت في سعيد ادوارد  الكبير الفلسطيني المفكر ويعزي بل سمالية،أالر المجتمعات لتطور معيارا   تاريخيا ، كانت الرواية 

 نياالستعماريت دولتينال شكلتا وانكلترا فرنسا كون الى واالنكليزية الفرنسية للروايتين المبكر التطور" واالمبريالية الثقافة" والمثير

 على يطرةالس الى األمريكية االمبريالية انطالق بدء مع العشرين القرن بداية حتى تأخرت األمريكية الرواية تطور وأن األساسيتين،

 .العالم

 روبنسون" رواية) أخالقيا   لتبريره.. االستعمار لظاهرة إعالمية أداة شكلت الرواية ان أيضا، سعيد ادوارد الدكتور طرح من يُفهم

 له نقل أي – راقيا   إنسانا   وجعله تربيته وإعادة بتثقيفه ويبدأ أسود شخصا   ويجد مجهولة جزيرة الى األبيض يصل حيث مثال ،" كروزو

 جشع،وال المتوحش اإلستعمار أنتجه الذي والرائع، الراقي الفن هذا الرواية، ولكن( له خادم الى وتحويله ألرضه باستعماره الحضارة

 ..آخر بمفهوم المقاوم األدب أو المضادة، الرواية خلق

 آخر نحىم يأخذ الحديث ولكن.. وغيرها مثال، حبيبي إميل" متشائل. "أيضا إسرائيل داخل المضادة الفلسطينية للرواية بوادر كانت 

 بباتبالمس بحق منوها  .. بولس حبيب الدكتور الناقد منها انطلق التي البداية الى يعيدنا منحى الروائي، الجانر موضوعة طرح في

 .الروائي الغياب لهذا الموضوعية

. بولس حبيب الناقد الدكتور وشرحه عالجه الذي الموضوعي للجانب األهمية نفس له  الذاتي الجانب ان أوضحت، قد أكون وربما

 – اميةالدر الفكرة مع وتشكل ذاتها بحد القارئ تشد درامية لغة – روائية لغة الى العادية اللغة اختراق على القدرة الثالث والجانب

 ..آخر جانب حساب على جانب أهمية رفع يمكن ال وبالطبع. الروائي الحدث في والدهشة التصعيد للنص، - التاريخية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 للطفل الكتابة تهافت حول مالحظات

 

 يلمسها عقلية باتمتطل تطور الى يشير طبيعي، تهافت هو لألطفال، الكتابة في ـ إسرائيل داخل العربية ثقافتنا هتشهد الذي التهافت هل

 األفاضل؟ األطفال كتاب

 وهي ،بالمباركة الحالة وصف" لألطفال للكتابة التهافت" عنوان حمل مقال في بولس حبيب الدكتور الناقد الزميل طرحه الموضوع

 اآلن يةلغا كتب ما هل: "الجوهري تساؤله في بولس، الناقد اليه تنبّه ما وهذا سليمة، ثقافية مفاهيم من انطلقت لو مباركة حركة حقا  

 الجنس) رالجان هذا لمتطلبات ويستجيب الناضجة، الصحيحة الكتابة مستوى إلى يرتفع عدديا، به بأس ال وهو لألطفال أدب من عندنا

 !"المهم؟( األدبي

 لطرح حفزني ام وهذا... الحصوة" يبقّ " لم لألطفال، الكتابة في العشوائي السلبي للجانب نقده في جدا   لطيفا   كان بولس حبيب الدكتور

 وبين بيني الفرق ربما وهذا لساني، تحت بالحصوة االحتفاظ على متعود غير ولكني بولس، الناقد رؤية مع تتناقض ال التي رؤيتي،

 الموقفب والمجاهرة للحصوة" بقّهم" عدم على إسرائيل، في العربي أدبنا نقاد ولكل حبيب للدكتور نقدي وهذا. بولس حبيب لطافة

 .عبود مارون كلنا أستاذنا تعبير حسب ،"مفتح نصف وليس أعور انه" لألعور يقول الذي

 ياغاتبالص االنبهار وعدم األدبية، ساحتنا على يجري ما وفهم المواضيع، مالحقة في ومجتهد قارئ ولكني.. خبيرا   لست اني صحيح

 بما نلصقه عندما التعبير هذا يضحكني كم -؟.. نقد - النقد في عشوائيا األدبية االصطالحات واستعمال.. النص في والديباجة اللغوية

 ألقاب وراء إعالميا يظهرون عندما خاصة المقروء، فهم عن والعاجزين المحلية، ثقافتنا في الواهمين المتحذلقين بعض يكتبه

 .العربية اللغة في لها سابق ال إبداعات األدبية النصوص أتفه من جاعلين أكاديمية،

 ...األحباء أطفالنا يا بعونكم هللا وليكن.. لألطفال الكتابة على للتهافت ونعود

 الثة؟الث األلفية ابن للطفل المعرفة نقل وشكل عصرنا، في الطفل لمتطلبات وعي على األطفال أدب كتاب هل: المطروح السؤال

 الطفل؟ الى للكتابة إسرائيل، داخل الفلسطينية الثقافة وخاصة كانت، ثقافة أي في األديب دافع ما: آخر وسؤال

 ان نفوسال ضعاف لبعض أريد وال مسؤولة كتابة اتجاه في ولكني. لساني تحت الحصوة أطيق وال.. رأيهم يخفون ممن لست اني قلت

 .المهادنة غير كلماتي وراء قصورهم، إلخفاء ثقافية" هيزعة" الى يحولوها

 يعني ال ذاه.. لألطفال كتاب يوجد. الثقافي الحلم هذا يعيشون مبدعين الى نفتقد لألسف. األهمية بالغ األطفال وأدب الطفل، موضوع

 .والتربوية العقلية بمهمتها وتقوم بخير، لألطفال الكتابة ان

 لألطفال؟ كتّاب   بهم فاذا فراخها، عشوشهم طيرت ان بعد أدباء، ان نالحظ

 عشوشه يرتط الذي الكاتب ان مقتنع غير ولكني. له نكتب الذي الجيل واختيار الكتابة على قيود ال. حر ليبرالي مجتمع نحن بالطبع

 .لألطفال كاتبا   فجأة صار للكبار، يكتب وهو

 ىحت إبداعه في إجباريا   مقيم هو معين، أدبي مجال في المبدع ان يقول قانون يوجد ال انه لقلنا مميز، إبداع نصوصه في كان لو

 الكتابة ان أجد".. حيفا بعد بعد ما"و.. لي أقرب المسرح ان أجد غد وبعد شاعرا ، أصير قد وغدا.. قصصي كاتب انا اليوم. الممات

 دبي،األ اإلبداع في فاشل ألني أدبيا   ناقدا   أصير أو. جذوري الى للعودة الوقت حان واآلن القلم، أمسكت منذ دمي في كانت لألطفال

 !!وللبروز للشهرة وأسهل الحقيقة، من أسهل دائما والكذب أكذبه، وما أسهله وما أدبنا في النقد أبسط فما

 .برأيهم ليدلوا أستفزهم ان وأتمنى.. الجادين للنقاد وأعتذر 

 !!الضجيج كثير بات الصمت 

 ثرةوالثر المتوسطة اإلجادة بين تتراوح كتابات اال أجد لم األطفال، كتاب من أسمين أو وألسم قليلة قصص عدا ما بوضوح، أقول

 .والمضّرة المؤسفة

 بحبناو األطفال وبعالم األطفال بأدب لها عالقة ال دوافع وقناعتي، رؤيتي حسب وهو لألطفال، للكتابة التهافت لهذا دافع هناك اذن

 .لألطفال جيدين رواة الى يحولنا لم هذا ولكن األطفال نحب كلنا لألطفال،

 األكمة؟ وراء يختفي ماذا اذن

 .قليلة تبريرات اال أجد لم اني بصراحة أقول
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 .األدبية الساحة في ليبقى لألطفال، ظنه حسب السهلة الكتابة الى فيلجأ األدبي، اإلبداع عن وعجزه الكاتب، إفالس: أوال

 .المؤسسات على توزيعها وسرعة لصغرها الكاتب على نفقة أقل وطباعتها أكثر متيسر األطفال كتب تسويق: ثانيا  

( أيضا   المضر وربما) والفارغ التافه وبين جهة، من والضروري الجاد بين ويفرز النصوص يعالج الذي المسؤول النقد غياب: ثالثا

 .األخرى الجهة من

 .عقله وتطوير الطفل وعي تشكيل على ضررا   أقل ليست ولكنها أهمية أقل أخرى أسباب هناك وبالطبع

 عرفتهم األمور هذه اول: "معا   آن في نافعة ناضجة طفاللأل الكتابة تكون كي األمور من العديد الى يشير بولس حبيب الناقد الدكتور

 جوانب يشمل بذاته قائم علم هو الجميع يعلم كما انه اذ. ومحتوياته مفهومه على والوقوف ،(األدبي الجنس) الجانر لهذا الصحيحة

 الثانية بين فيما طفاللأل خاصة الفنان يبدعه فني شكل في لغوية خبرة"و".... والفنية واالجتماعية والتربوية النفسية منها كثيرة

 االحساس يهمف وينمي والمرح، البهجة قلوبهم على ويدخل والتسلية المتعة فيمنحهم معه، ويتفاعلون يعيشونه بحيث عشرة، والثانية

 ".االنسان فيهم ويبني االبداعية، وطاقاتهم لخياالتهم العنان ويطلق ومحبته، للخير تقديرهم ويقوي وتذوقه، بالجمال

 ؟ جدا   كبير نسبي نقيض على نحن أم أدبنا، في لألطفال الكتابات يميز ما هذا حقا   فهل

 .أخرى إلضافة مضطرا   نفسي وأجد

 لألطفال.. فني أو واتجاهاته، أشكاله بكل أدبي( انتاج) إبداع على المتهافتين لمعظم تعليمية، تربوية ثقافية رؤية من أو آفاق، من هل

 خاصة؟ ولألطفال عامة األدبية للكتابة اآلني الحضاري المعطى قيمة يستوعبون وهل التعبيرية، وقدراته ألوانه بكل

 .موضوعنا جذور وفي ومنطقية جوهرية انها رغم ،(استفزازية أو) قاسية البعض يراها قد أسئلة من بد وال

 دبأ يجاري وهل العقلية؟ وقدراته ومواهبه الطفل ملكات لتنمية وفكريا   لغويا   المطلوب، للمستوى يرتقي لألطفال يكتب ما هل

 هو العكس أم.. الناأطف لدى الوعي لتطوير والعلمية، التقنية ومميزاته أطفالنا، يعيشه الذي العصر متطلبات ثقافتنا في المنتج األطفال

 الىو ؟..الفن أو األدب بجوهر يربطها شيء ال لألطفال أدبية صياغات تحت تجاري وسباق تهافت بمعظمه، نشهده، فما!! الصحيح

 أطفالنا؟ ندفع أين الى أو األطفال؟ بأدب نسير أين

 وواسع جامعي كمحاضر مؤهل فهو.. أعمق باآلفة يده غرز لو أتمنى وكنت الهام، طرحه على بولس حبيب الناقد للدكتور شكرا

 ".المبدعين" بعض مع يصطدم ال حتى الحافة على السير اختار ولكنه. أيضا   عمله بحكم األطفال أدب على االطالع

 فقط اسمين اال أجد لم اني أقول أخرى ومرة. لألمنيات أقرب حديث هو إسرائيل داخل العربية ثقافتنا في األطفال أدب عن حديثنا ان

 وتدور فل،للط تتوجه كتابة هي اإلبداع، لجوهر فقدانه جانب الى كتب، ما معظم ان. الطفل لعالم وفهم وبموهبه ئق ال بمستوى يكتبون

 األسماء هل ونبسط له، شخصية ال عاجز كشخص الطفل نعامل زلنا وما تقريبا   قرن نصف منذ يتطور لم اللغة ومستوى الطفل، حول

 واسلوب عالمهم موفه األطفال تجربة لمعايشة الكاتب يفتقد بصراحة. اللغوية وثروته وشخصيته الطفل عقل تنمية يخدم ال سمج بشكل

 .للكبار الكتابة في يجري كما تماما   فعلهم، وردود تفكيرهم

 المهمع نخترق ان بل الكبار، عالم من للطفل نكتب ال أن الطفل، عالم داخل من بل الطفل، عالم خارج من ليس تكون ان يجب الكتابة

 .العالم هذا داخل من ونكتب تجربته ونعيش

 مرة؟ األطفال عالم وسيكولوجية نفسية علمي بشكل يفهم ان لألطفال كاتب حاول هل

 .المادي الربح وراء ركضا   بل. مباركا   أراه ال. التهافت هذا وقف يجب. الجناية من يقترب قد يجري ما

 !!التهافت هذا من ألطفالنا والويل

 !!عصره لحقيقة مدركا   العقل منفتح واعيا   جيال   ننشئ لم اذا لمستقبلنا الويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   الصغار عالم يرصد تامر ابو نادر

 

 صصيالق للكاتب ، قرع كفر في والنشر للطباعة الهدى دار عن صدر ما آخر هي ، للصغار قصيرة قصص ثالث تشمل كتب ثالث

 . تامر ابو نادر

 " أبي يا ساعدني: "  األول

 " العالم في سائق أصغر: "  الثاني

 " المالئكة أجنحة: "  الثالث

 يضةب" او نزوة البعض اعتبرها ربما قصص اربعة سابقا أصدر قد كان ان بعد ، الصغار مع مسيرته بذلك يواصل تامر ابو نادر

 . المتنوعة ببرامجه معروف اذاعي من"  ديك

. احةوفص ثراء من لديها مما تعطي كيف تعرف أيضا الديوك وان عابرة نزوة ليست المسألة ان الجديدة اصداراته في لنا يقول نادر

 .له قرأتها قصة أول منذ ذلك لمست وانا

 عديدة وانبج تسود لألسف ، األدب لعالم تنتمي ال تسويق وسائل باستعمال األدبية الساحة على ، البعض مثل ، نفسه يفرض لم نادر

 .النهوض من وتمنعها ، األدبية حركتنا من

  الصغار؟ لألوالد كتبت قصص مراجعة وبين ، الثقافي الفكر بين يخلط عودة نبيل بال ما ، متذاك قائل يقول قد

 .تامر ابو نادر لقصص(  النقدية أقول وال)  الثقافية المراجعة لهذه دافعي من القصيد بيت هو وهذا

 . تامر ابو نادر البحث في غوغل حيث نشرها الكاتب الى هواوجه ، النصوص عرض من القارئ يليعفن اوال

 ، حظتال كما اذ ، القصصية أفكاره ومصادر ، االبداعي نادر عالم وفهم ، الثقافي التقييم في شريكا القارئ جعل هو ذلك من والهدف

 . ولغتها عرضها واسلوب ، القصصية الفكرة بناء في فريدة باعتبارها لنفسي أسمح التي التجربة هذه في مخفي شيء ال

 من بصغارنا تتعلق التي األدبية األعمال بعض بمراجعة بعيدة ليست فترة منذ بدأت وقد ، للصغار قصة كتاب لدينا يتطور انه شك ال

 ضمورا شهدت للكبار الثقافية حياتنا بينما ، باضطراد يتزايد الذي االهتمام هذا على الصغار أحسد بت لدرجة ، المحليين األدباء ابداع

 . ابداعيا

 ا . الصغار لقراءة مناسبة مادة ، شعرا أو نثرا منها يجعل الذي المستوى الى ترق لم للصغار الكتابات بعض ان حبوضو أقول

 لتبسيطا يريدون صغارنا ان الوهم أيضا وخاطئ.  خاطئ فهم ،هو تعابيرها في مغايرة لغة الى تحتاج للصغار الكتابة ان السائد الفهم

 . الشعرية أو القصصية الفكرة عرض في(  االسفاف لدرجة احيانا) 

 لكبارا لها يطرب للصغار قصصا يكتب نادر ان تردد بال أقول تجعلني لدرجة ، تامر ابو نادر قصص الى شدني ما بالضبط وهذا

 .  كيدأبالت وللكبار ، للصغار الحقيقي بداعلإل مقياس هو وربما. للغاية هام ابداعي سر وهذا. أيضا

 ) الروسية والروايات القصص عشرات ، الشباب عالم الى الصغار عالم من االنتقال مرحلة في ، المبكر شبابي أيام في قرات

 يببنج مسحورا كنت الذي الوقت في األعمال تلك الى وقتها شدني ما لفهم بعضها مراجعة الى عدت وقد ، للصغار(  السوفياتية

 ..وآخرين السباعي ويوسف ادريس ويوسف عبدهللا الحليم عبد ومحمد القدوس عبد واحسان الحكيم وتوفيق محفوظ

 على كرةالف وطرح التعابير في التحذلق وال ، الفكرية الركاكة تحمل ال بلغة الصغير مخاطبة ان ، أساسيا أمرا أيقنت مراجعاتي من

 راماحت أي ، األعمال لتلك شدني ما هو ، الكبار يطرحه لما الصغار فهم لتسهيل تدخل وبدون ، مفرحة أو مؤلمة كانت مهما ، حقيقتها

 .تامر ابو نادر لقصص اليوم شدني ما وهو ، الصغار عقل

 الميولو المتغيرات وفهم الرقابة على قدرة الى تحتاج مسألة ، التجربة هذه واستيعاب ، للكاتب الذاتية التجربة تبقى بالطبع

 قلاأل على فكريا والدخول الرصد عبر بتفاصيله واالندماج ، المسحور العالم هذا في أحيانا المضحكة والمفارقات والتناقضات

 حقيقيا ابداعا ، ما عمال يجعل الذي الفرق وهي..  سينمائيا أو مسرحيا او شعريا أو قصصيا ، فنيا عنها والتعبير ، التربوية بالتجربة

 . بداعلإل محاكاة آخر وعمل ،

 هذا بالصدفة هل ؟ باألساس الحسي وعالمهم واستفساراتهم ومشاهداتهم أصحابهم ثم اوال اوالده هم نادر أبطال ان بالصدفة هل

 تها؟مصداقي في مذهلة فنية بحيادية ويقدمها نادر يرصدها التي وتناقضاته ونزواته وتفكيره الطفل نمو لمراحل الدقيق الرصد
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  . حالتنا في القصصي – األدبي العمل صناعة في المفردات ودور اللغة دور فهم على قدرته هو نادر كتابات في المميز األمر

 .يضاأ والتعليم واالعالم الترجمة عبر ، امتداداتها بجميع العربية اللغة مع يتعامل وهو.  المعروفين اللغويين من نادر ان سرا ليس

 .  ومحيطهم الصغار عالم من..  طبعا سليمة بلغة ، مشتقا نصا أجده القصصي نصة أقرأ عندما ذلك ومع

 قصصيةال الفكرة تكون قد.  حي جسم اللغة.  مغلقا اطارا ليست اللغة..  اتساعا أكثر القصصي األدبي االبداع..  يكفي ال هذا ولكن

..  راءةالق في للصغار المعاناة يحمل قصصيا الفكرة انجاز ولكن..  سيبويه أخطاء اصالح على قادر وصاحبها ، الروعة منتهى في

 االندماج في معاناة طالبنا يواجه لذلك ، االبداع فكر عن بعيد فكرهم..  متخصصون كتبها. القراءة لتعليم المدرسية كتبنا حال هذه

 . المقروء وفهم المطالعة في ومشاكل  وعشقها األم بلغتهم

 يهعل يعلو ان نادر استطاع ما وهذا. عليهم بغباء يفرضونه أو للصغار الكبار بعض يورثه عجز انما ، الصغار من عجزا ليس ال

 بساطة بكل نادر لغة ان .التعابير بعض حول تختلف قد األذواق ان رغم. القصصي للسرد مالءمة األكثر هي ، ابداعية بلغة وينطلق

 غمر ، لغتهم ولكن ، جميلة قصصية أفكار لديهم ، األدباء بعض مشكلة هي وهذه..  وصغارا كبارا للقراءة تشدنا"  درامية لغة"  هي

 .  الصياغة في الدرامية للروح تفتقد..  عروشها على همزاتها وتنصيب واعرابها ونحوها صرفها من تمكنهم

 ؟. واضحة بكلمات الدرامية اللغة افسر كيف أعزه أديب سألني

 تصلح ان يمكن ال ، للقارئ االحساس هذا ينقل وال ، المبدع بها يحس ال التي اللغة.  بها أحس مجرد..  أعرف ال ببساطة:  قلت

 لعرضوا يشتريه من يجد الجيد العرض..  العرض اسلوب وتشمل..  النص يثيرها التي الدهشة تشمل والدراما.  القصصي بداعلإل

 انما..  نحوهاو وصرفها اللغة بقواعد تتعلق وال ، اطالقا اللغوية بالقدرات تتعلق ال والمسألة. تكسد يجعلها البضائع ألفضل السيء

 اللغة رتفسي على قادر غير اني أقول ذلك ومع.. المتعة وراء والمتعة ، الدهشة وراء الدهشة تثير ترادفات جعلها على بالقدرة تتعلق

 ..  مفيدة واحدة بجملة الدرامية

 رئللقا ونقلها جوهرها فهم استطاع أحداهما كاتب:  ممتازتين فكرتين بين الفرق لفهم محاولة بل ، لألدب خاصة رؤية ليست هذه

 معلال محلال ، بقوة مسبوكة بلغة سجلها والثاني.  النص نهاية حتى القارئ تشد التي والدهشة باألحاسيس مليئة ، واضحة بسيطة بلغة

 الحلم الو ، االبداعية والفنية واألخالقية التربوية الفكرة يوصل ال قرئ اذا نصه ولكن..  كرسيها على وأقعدها اال فاصلة يترك لم

 . كبيرا أو كان صغيرا القارئ نفس في األول النص يتركه ما مثل الدهشة وال والتخيل

 ئةملي وروح ، عميق وفهم بذكاء معروض أخالقي وتأثير تربوي ورصد جيدة لغة من تحمله بما لصغارنا تماما مالئمة نادر قصص

 . الصغار عالم:  السحري العالم لهذا بالحب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لألطفال مصورة قصص 4و تامر ابو نادر

 

 .  احدا يشبه ال رامي/  احد من تزعل ال الشمس/  المطر جزيرة/  ؟ العتمة يحب رامي صار كيف:  القصص هي-الكتب

 قرع كفر – الهدى دار اصدار

  سعد جميلة:  رسومات

 الدهشة متطلبات وفهم القص على قدرة اثبت لألطفال قصصه ينشر بدأ فمنذ...  المرة هذه نائيفاج لم تامر ابو نادر المعروف االذاعي

 .  بالدنا في للصغار او للكبار القصة كتاب من العديدين لدى نجدها ما نادرا التي ، القصصية

 صي،القص الفن لمتطلبات النص نادر يخضع ذلك ومع ، الطفل مخاطبة في جدا هام مميز وهو ، والوضوح بالسالسة نادر لغة تتميز

 ان الطفل ىعل تصعب قد التي ، واالفكار والشخصيات االحداث تراكم او ، التعقيد في الوقوع محاذرا ، البسيطة غير تركيبته بكل

 . واحداثها قصصه ابطال مع ويتواصل النص مع يندمج

 الاالطف كتاب بعض سهلة، ليست ميزة هذه. اللغوي االطفال لعالم مالءمتها في الممتازة اللغوية نادر قدرة على التأكيد المهم من

 الجهة الى هبذي نادر.  الطفل يستعملها التي اللغة الى الهبوط تقريبا اي..  طفولي وحوار سرد الى الطفل مع للتواصل ونئيلج

 استعمال وعبر ، مفرداتها في بسيطة حقا.  سليمة عربية بلغة مخاطبته ويجب ، واع كيان الطفل ان ، بصواب ، يفترض ، المعاكسة

 الهدف مجرد من اثرا ابعد بمهمة يقوم بذلك وهو ، المبسطة الفصحى العربية اللغة في وفهما ووضوحا تداوال االكثر المفردات

 عن يدابع ، والكاملة الصحيحة العربية اللغة واستعمال وسماع قراءة على الطفل بتعويد يقوم.. ، قصصه في واالخالقي التربوي

 ملكاته ويروتط الطفل تفكير على ايجابا ينعكس وهذا ، المتكاملة السليمة اللغة يستوعب ال الطفل ان ظنا المفردات وكسر التلحين

 .  العربية للغته الصحيح واالستعمال ، اللغوية

 حول كيرهتف واتجاهات الطفل نفسية فهم على نادر قدرة وهي ، تامر ابو نادر قصص في تبرز اخرى ميزة الى التنويه من ايضا بد ال

 الجتماعيا محيطه مع المختلفة العالقات جانب الى ، معها والتواصل معايشتها على يتعود او لها يتعرض او به تحيط التي المواضيع

 هميشت ،دون بطالهأل الذاتي جوالديالو السرد مع يتعامل الطفولة بروح عميق واحساس وجمالية بفنية ونادر...  البعيد او القريب

 ، رالساح العالم هذا الى..  الطفل شخصية اعماق الى فيتسلل ، الفهم على قادر غير بانه المسبق القرار ودون ، الطفل شخصية

 صيرةالق القامة تغركم ال:  لنا يقول وكانه ، الطفولية النظرات وراء يختبئ الذي العالم هذا روعة ، الكبار نحن لنا حتى ، ليكشف

 ال وان ، وعيه له كانسان نعامله ان ، كبيرا اهتماما له نكرس ان يستحق شخص ينمو وراءهم ، الصغيرتين والعينين الخفيف والوزن

 مما مواعظ دفش بالو ، تجميلية رتوش وبال انفعال بال تجيء نادر قصص في التربوية الفكرة.  يفهم ال طفال باعتباره شخصيته ننفي

 نلمسو ، كأب اليومية وممارسته تجربته من يستفيد كيف عرف نادر ان الواضح ومن...  وتلقائية بطبيعية تتطور بل ، ودب هب

 ارةبحر وينقلها ، كأب الفرح ويغمره يرصدها ، الطفل وعي تطور مراحل بدقة ويعيش بل ، التفاصيل لكل متنبه انه بوضوح

 . الكبار حتى لقراءتها تشد وبلغة وبفنية ، واحساس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ميخائيل سامي اليهودي الكاتب مع مثيرة حوارات": الروح حدود"

 

 سمير باسم ولد عراقي يهودي هو سامي. العبرية باللغة الكتاب ابرز من اليوم( 1926 عام بغداد في ولد) ميخائيل سامي الكاتب يعد

 الروائي مع شخصية عالقات ربطته اإلسرائيلي، الشيوعي الحزب صفوف في وانتظم عقود 6 منذ اسرائيل وصل العراق، في مارد

 في العربية النسناس وادي حارة في سكن العربي، الوسط في القيادية الشيوعي الحزب شخصيات من والعديد حبيبي اميل الفلسطيني

 .الروائية للكتابة والتفرغ الشيوعي الحزب من انسحابه بعد العرب الشيوعيين مع ضعفت عالقته حيفا،

 العراقي الشيوعي للحزب االنتماء بتهمة مطاردا كان ألنه طهران الى بغداد من( ميخائيل سامي) مارد سمير هرب1946 عام

 عودةال أمكانية من تماما يئس عامين بعد معه، ونشط االيراني الشيوعي" تودة" بحزب اتصل طهران في العراق، في وقتها المحظور

 يل،اسرائ الى للجوء روى كما فاضطر. واالنعزال بالوحدة وشعر وشعبه عائلته حيث بغداد، راسه مسقط ومدينته العراق وطنه الى

 ثةثال من اكثر العراقيين اليهود فيه عاش حيث العراق وطنها مغادرة على مرغمة عائلته تضطر ان قبل لعامين وحيدا بقي حيث

 . النفي الى أقرب كان بأنه اسرائيل الى وصوله ميخائيل سامي يصف عام، آالف

 عراق اجل نم والمسيحيين والشيعة السنيين مع جنب الى جنبا ناضلت وشبابي صباي، في: الصحفية احاديثه احدى في سامي يروي

 من روتأثي بتشجيع وذلك الملكي الحكم نظام ايدي على وابيد ونفي وعذب قتل والفتيات الشبان من كامل جيل. مزدهر ليبرالي

 األثمان بابخس اوانهار سيوال تدفقت التي الرافدين بالد بترول منابع وتأمين لحماية بغداد، في كانوا الذين البريطانيين المستشارين

 .البريطانية لإلمبراطورية

" فيكتوريا" ،(1984" )إسرائيل قبائل هذه" ،(1977" )حماية" ،(1974" )أكثر ومتساوون متساوون: "ميخائيل سامي مؤلفات من

 من الكثير الرواية هذه اثارت -( 2005" )األغر الطرف حمام( "2008" )عايدة" رواية ،(2000" )الثالث الجناح" ،(1993)

 فهم دون لعربا الكتاب بعض بحدة انتقدها ،"حيفا الى عائد" كنفاني غسان الشهيد الفلسطيني الكاتب لرواية استمرارا بكونها االهتمام،

 نترنتاال شبكة وعلى المحلية الصحافة في نشرت الرواية عن نقدية مداخلة( المقال هذا كاتب)  عودة نبيل كتب االنساني، مضمونها

 : للكتاب مراجعة وهذه ميخائيل سامي مع هام حوارات كتاب صدر كذلك( النص نهاية في عنها نسخة)

 

 ميخائيل سامي يحاور روزنتال روبيك –" الروح حدود" كتاب

 "ميخائيل سامي" اسمه اسرائيليا صار" مارد سمير" العراقي

 سامي الكبير العبري الكاتب مع ، لالهتمام مثير حوارات كتاب"  همؤحاد هكيبوتس"  منشورات من"  ادوم كاف"  عن صدر

 ةعبار هو روزنتال، ومقدمة للكتاب ميخائيل سامي مقدمة عدا. روزنتال روبيك ، المعروف العبري الصحفي معه اجراها ، ميخائيل

 منذ ، نسانيةواال والسياسية االدبية وتجربته حياته مسيرة من ومتشعبة متنوعة قضايا ميخائيل سامي فيها يتناول احاديث ثمانية عن

 . اسرائيل الى وقدومه العراق من وخروجه العراق في طفال كان

 ولا تحته نشر الذي ، ميخائيل لسامي"  العراقي"  االسم وهو"  مارد سمير"  باسم ميخائيل سامي اسم بذهنهم يرتبط جيلي أبناء

" الجديد" ومجلة "االتحاد" صحيفة االسرائيلي الشيوعي الحزب صحف خاصة ، المحلية الصحف في(  العربية باللغة)  االدبية اعماله

 ينةب اتسعت التي الفجوة رغم ، وصادق متنور تقدمي وموقف انساني حس ذا ميخائيل سامي بقي ذلك مع ، ولغته اسمه غير ثم ،

 ... والعربية العراقية جذوره وبين

 الحضارة حقيقة حول الوهم سقوط من بدءا ، االيمان سذاجة اساسها على سقطت معادلة ميخائيل سامي يطرح للكتاب مقدمته في

 انهيارا"  : يقول كما ، يعني الذي الشيوعية انهيار الى وصوال ، للنازية االجرامي المد وقف في بفشلها ، خاصة وااللمانية االوروبية

 النووي عوالمجتم الدوالر فيه يتحول وضع اال االنسانية امام تبق لم التي شكاليةلإل وصوال ، االوروبية للثقافة االنساني لالتجاه

 ". المواطن وحقوق والسالم للنظام الحافظة القوة الى ، االمريكي

 خيانة ان يقول ، عليا فكرة اجل من طفولته واجواء االم ولغته وامالكه بيته يترك ال طبيعيا انسانا بان مقدمته في ميخائيل سامي يشير

 المتخمون اليهود( سرائيلإل" ) الينا يأتي ال"  اليوم حتى وانه ، اسرائيل الى خطواتهم وجهت التي هي"  لهم"  العشرين القرن

 .  الفقيرة البالد من يهود يجيء انما ، وانكلترا المتحدة الواليات من واآلمنون

 شخصيال قلقه يطرح ،" اسرائيل ارض"  تاريخ الى العراقي تاريخه من االنتقال هذا في به الم الذي التناقض ميخائيل سامي يطرح

 وبين نهبي ان يقول ، آخر لواقع واقعا تركوا الذين كل مثل عالمين في يعيش بانه ويعترف االوسط الشرق في المتقلب الواقع من
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 النظرة عن بعيدا بقي وانه والتقدير واالخالص الحب من خاصة عالقة تطورت انما ، نظرة اول من حب ينشأ لم اسرائيل

 . االسرائيلي للواقع نظرته في المزيفة الرومانتيكية

 

  والثقافة الهوية عن:  االول الحديث

 

 عرفت ابيشب فجر منذ بقوله ذلك يفسر". اسرائيلي وطني انا للصهيونية، معاديا لست ، صهيوني غير أنا: "  ميخائيل سامي يقول

 بي ضري ماذا ؟ يفيدها وماذا باليهودية يضر ماذا اتساءل التعريف هذا من ، اليهودية هي لي بالنسبة االعلى المقياس كيهودي، نفسي

: "  ويضف"  للصهيونية المعادية الرابطة في نشطاء يهود العراق في كان: "  يقول". كيهودي؟ هويتي مع جيدا يندمج وماذا كيهودي

 الفهم ذاه يؤدي الذي الحد حتى للصهيونية معاد انا ، عاطفيا للصهيونية معاد غير لكني االيديولوجية، الناحية من صهيوني غير انا

 . وحديثا قديما للصهيونية كثيرة طروحات مع واختلف كصهيوني نفسي اعرف ال أنا.  اسرائيل ودولة باليهودية لألضرار

 " . قائمة عدت لم موربأ ويتجملون بالصهيونية انفسهم يشملون اآلخرون اليهود ، المستوطنون لئكأو هم اليوم الحقيقيون الصهيونيون

 ان لهم وليق!" . البيت الى عودوا: " بمخاطبتهم للمخاطر أطفالهم ومستقبل أنفسهم يعرضون الذين الصهيونيين ألولئك نداءه يوجه

 . وحبه لشفقته بحاجة ليسوا العرب ، العرب على شفقة يجيء ال نداءه

 فنيةو وفكرية اجتماعية قضايا حول مفاهيمه عن فصاحلإل يدفعه ، للغاية متنوعة لمواضيع ميخائيل سامي المحاور الصحفي يأخذ

 التي مثيرةال والتناقضات عراقيته من...  الشرقية هويته من وجدانه في ترسب بما ، االسرائيلية بتجربته تتعلق ، متنوعة وأدبية

 !! االيجابي بالمفهوم شرطا وليس والمميز الخاص االسرائيلي المجتمع اوجدها

 . ميخائيل سامي كتابات من ادبي بمقطع االحاديث رسائ في كما ، الحديث وينتهي

 

  اسرائيل الى والقدوم الهجرة حول:  الثاني الحديث

 

 . اسرائيل الى اليهودي النزوح لمفهوم الفلسفية رؤيته يلخص هكذا".  الحياة الى تعود ان بأمل تنتحر انت الهجرة في" 

 . اسرائيل في والمتناقضة المتوقعة غير والحياة ، العراق من بالهجرة الشخصية تجربته عن يتحدث

 

  االسرائيلي المجتمع:  الثالث الحديث

 

 ويرى ةالعربي القومية تطور حول سؤال على االجابة يحاول ، االسرائيلي المجتمع تشغل التي القضايا بعض حول تصوراته يطرح

 . آخر الى جيل من تختلف مضامينها الن ، اصيلة غير وانها االوروبية القوميات لنشؤ تقليدا بها

 رعيتس نجده كذلك..  رؤيته من جزءا للقارئ انقل ان احاول انما ، ميخائيل سامي رؤية في والخطأ الصواب حول نقاش في ادخل لن

 يهوديال االنتماء اشكالية بين يساوي ما بمفهوم) االنتماء في اساسي مركب الى تحول ، للعرب الديني المركب ان من يطرحه فيما

 لقوميا االنتماء واقع نفس هو اليهودي القومي االنتماء واقع وان...  تختلف ال اننا انطباعا ليخلق ربما ، العربي القومي واالنتماء

 ( . العربي

 يمكن ال حرب التوجد: "  ويقول( 1956)  سيناء حرب خاص بشكل ينتقد ، حرب دولة الى اسرائيل دولة تحول بشدة ينتقد سامي

 . الجانبين على مفروض سالم انه بالنتيشين واي وحتى مدريد من ، السالم باتفاقات ويرى"  منعها

 

  الشيوعية عن:  الرابع الحديث
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 في وديليه صعبة ظروف نتيجة بانها الشيوعية تجربته يلخص ، العراق في شابا شيوعيا كان منذ الشيوعية عن ذكرياته يسرد

 . العراق

 في وبحثه اسرائيل الى القدوم ظروف العراق، من الخروج تجربة عن يتحدث. عراقية وذكريات   بانطباعات مليء الفصل هذا

 – " االتحاد"  جريدة في عمله عن يتحدث ، للتجسس تجنيده السوفييت فيها حاول حادثة يروي ، الشيوعي الحزب عن اسرائيل

 في بقوا لذلك ، شعبهم يحبون النهم العرب الشيوعيين يقدر انه ويقول..  الشيوعيين مع وعالقاته االسرائيلي الشيوعي الحزب صحيفة

 رفضا ما ، واجتماعي سياسي كفكر الشيوعي للفكر رفضا موقفه كان ان يوضح ال..  الحزب في اليهود بقاء يفهم ال وهو... الحزب

 ؟ االسرائيلي لموقفه ذاتيا تبريرا ام ، محلي الطار

 

 االدب عن:  والسابع ، الطبيعة عن: والسادس والعلمانية الدين:  الخامس االحاديث

  اسرائيل دولة عن:  والثامن

 

 ، مانيةوالعل الدين بين العالقة واشكالية اليهودي مجتمعه قضايا يطرح الدولة، عن الدين فصل ومن الدين من موقفه هنا سامي يطرح

 . خاصة مراجعة يستحق الحديث هذا

 . واالدبية والفكرية السياسية العامة والقضايا الطبيعة من موقفه عن يتحدث

 واتالسن في المعابر اشتهرت" )  المعابر"  اسم تحمل كانت االولى روايته ان يقول ، قراءاته وعن الكتابية تجربته عن يتحدث

 احياء يوه الخدمات من للكثير وتفتقد بالمخيمات اشبه سكنية مجمعات في اليهود القادمين اسكن حيث اسرائيل دولة قامةإل االولى

 اصبحت ر،المعاب في السكن من يعانوا لم..  الغربيين اي – االشكناز ، المتطورة الدول من اليهود ، ساساألب الشرقيين اليهود للفقراء

 بالجائزة وفازت 1950 عام العربية باللغة المعابر رواية سامي كتب(  والشرقيين الغربيين اليهود بين التمييز رموز من المعابر

 الشيوعي الحزب ترك الفترة نفس في لكنه ، الرواية اصدار كانت الجائزة ، الشيوعي الحزب نظمها الرواية لكتابة مسابقة في االولى

 ينشرها كان التي العربية باللغة القصصية اعماله عن يتحدث ، عنها نصا اليوم يملك ال وهو منها" تخلص" ، الرواية بنشر يشأ ولم

 .  ساسباأل الشيوعي الحزب صحافة في" .  مارد سمير"  باسم

 من دءاب ، االحداث بشتى ذلك وارتباط فيهم ورأيه الدولة قادة عن فيتحدث ، اخرى زاوية من االسرائيلية تجربته عن احاديثه ينهي

 . لبراك وصوال ونتنياهو وبيغن ورابين وبيرس مئير وغولدا واشكول غوريون بن

 يف عراقيا عربيا زال ما سامي يمثله الذي والجيل سامي ان ، المتناقض الواقع فلسفة محاوالت كل رغم ، بوضوح يلمس القارئ

 يعرف ال اسرائيلي جيل مكانه ويحل ويختفي يتالشى الجيل هذا ان االساسي ولكن..  مجتمعه في اغتراب حالة يعيش ، نفسه اعماق

 فيها ورد ال ، اليهودية العربية العالقات في آخر واقع بناء امكانية على شهادة انه ، ميخائيل سامي مع االحاديث كتاب قيمة ، الماضي

 .  الدماء وسفك للبندقية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ميخائيل سامي العبري للكاتب األغر الطرف حمام

 

 ( العبرية باللغة)  االغر الطرف حمام:  الكتاب

 ميخائيل سامي:  الكاتب

  الصغير الحجم من صفحة( 262" )  عوفيد عام"  اصدار

 العائلة نع الثقافي اليهودي التعبير هو ربما ، عبريا وكاتبا اسرائيليا صار الذي بغداد ،ابن العربية الثقافة ابن ميخائيل، سامي

 في ابنها عن للبحث 1967 عام الجديد االحتالل بعد فعادت. معها بدير طفلها اخذ تستطيع ان دون حيفا، من هربت التي الفلسطينية

 اسرائيليا ندياج اصبح ، الفلسطيني العربي ، بدير طفلها ان ، مؤلمة بحقيقة لتصطدم" ( حيفا الى عائد: "  كنفاني غسان رواية)  حيفا

 . فتبنته الكارثة عبرت يهودية امرأة وجدته ان بعد"..  آفشتاين زئيف"  اسمه

 ان"  األغر الطرف حمام"  روايته في كنفاني لغسان يقول ميخائيل سامي لكن ، الفلسطينية للنكبة آخر وجه هو ، بدير – زئيف

 . الرواية نهاية في يتضح كما ايضا اليهودية للكارثة التعبير هو بدير – زئيف

 ، للنكبة يجةنت انه رغم ، الفلسطيني ابنه – اليهودي الجندي ، زئيف يقبل وأن الضياع هذا تحمل يستطيع لم ، النكبة جيل ابن ، األب

.  الموساد رجال برصاص بعد فيما ليسقط ثم العنيد، نضاله ليواصل وعاد وطنه لمغتصبي بالعداء كشعوره تماما...  له بالعداء شعر

 بنتهاوا ابنها بين حبها في تفرق ان تستطيع ال ، والزمن اللغة حواجز رغم ابنها هو زئيف ، الهزيمة يرفض األم قلب...  األم لكن

 " .اسرائيليا"  صار الذي ابنها وبين الفلسطينيين

 لىع الفكري المستوى على عايشها احداثا يروي به كأني ، ايضا الذاتية مأساته يطرح ، واع غير بدافع او بوعي ميخائيل سامي

)  بنتهت ، العربية للثقافة ضائع ابن ايضا سامي. والمضامين األحداث باختالف لكن أيضا، الشخصي المستوى على وربما األقل

 . اخرى ثقافة(  خطفته

 لمعقدا الواقع هذا ليعيش بوسعه ما كل يعمل زئيف االبن ، اللغة حواجز متجاوزة ، زئيف ابنها مع حميمة عالقة بناء في تنجح األم

 . واالسرائيلية اليهودية الى ، يخترها لم التي ،" هجرته"و البيولوجية امه حب بين

 المقاومةو الوحشي االحتالل واقع ، الفلسطيني – االسرائيلي الواقع بينما ، المودة من رائعة عالقات بينهما وتنشأ حياته تدخل امه

 واقع في ولكن ، واخته اخيه مع لقاءه لتشمل دائرتها تتسع التي ، العالقات لهذه المأساوية الخلفية يشكالن ، االحتالل ضد العنيفة

 . والحياة والفرح للحب فسحة يترك ال مأساوي

 بين اتالعالق عن الصعبة األسئلة وطرح السرد على الكبيرة بقدرته يبرز حداثباأل والمليئة المركبة روايته في ميخائيل سامي

 . الوقت بنفس ومدهش ومؤثر حساس فني سلوببأ بذلك يقوم ، المتبادل الدماء سفك استمرار ظل في ، الشعبين

 ؟ األغر الطرف حمام لماذا

 ، هوأكتاف يديه على ويحط جنحتهبأ يالمسه بل ، االنسان يخاف ال الذي الداجن بالحمام اشتهرت لندن في ساحة هي" األغر الطرف" 

 يف حرية بكل يرفرف ، االنسان عسف من الخوف حاجز اجتياز على قادرا األغر الطرف حمام كان اذا: يقول ميخائيل بسامي كأني

 بعدهت التي الحواجز اجتياز على ايضا قادر نسانفاإل ، ارجلهم بين يتجول ، الناس واكتاف ايدي على يحط ، األرض وعلى الفضاء

 المصير وعالقة العائلية للعالقة الحرارة اعادت التي الساحة هي بالحمام المليئة األغر الطرف ساحة كانت لذا ، االنسان أخيه عن

 . واالسرائيلي الفلسطيني شقيها بين الواحد

 عليه انك ، األب جيل/  النكبة جيل ، سبقه الذي الجيل عن نوعا عالقاته اختالف رغم ، وأخيه زئيف جيل ، ايضا الثاني الجيل لكن

 نكبةوال الكارثة ان:  يقول به وكأني...  الفلسطينية والنكبة اليهودية الكارثة عن مأساوية يقل وال مؤلم ثمن وهو الثمن يدفع ان

 . واحدة لعملة كوجهين متواصلتان

...  حمايتهل الفلسطيني اخوه يسرع..  ألمه زياراته احدى بعد ، االنتفاضة معمعة في نفسه يجد ، الفلسطيني االبن – اليهودي زئيف

 . وجثثا  دماء شبعت التي األرض لهذه المأساوي للواقع ضحايا والفلسطيني اليهودي خوان،اإل ويسقط

 احفادهاو اليهودي حفيدها(  والفلسطيني اليهودي ام)  األم احفاد هم فها ، هنا العنيفة الميلودراما هذه في يتوقف ال ميخائيل سامي لكن

 الحق فسن ولكلهم أبناؤها فكلهم ، وأمل وحرارة بحب ، سوية الجدة - األم لتحضنهم(  قبرص)  غريبة ارض في يلتقون الفلسطينيون

 . والدموع والدماء واأللم بالدم مليء مجنون واقع في سوريالية لوحة تبدو تكاد لكنها ، بالحياة
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 ان لحقيقةا لكن ، عمياء بكراهية اليهودي اخيها عاملت ابنتها ان تظن كانت األم.  وابنتها األم بين بعتاب روايته ميخائيل سامي ينهي

 ، عنيف نفسي صراع من اللقاء ذلك منذ عانت ، حقيقته امها تكشف ان ودون تعرفه ان دون ، اخيها بزئيف التقت التي ، األخت

 : زئيف بكراهية لها امها اتهام تفند قالت اذ الرواية من األخيرة الجملة في ألمها كشفته

 مسبقا لي يتكشف ان عليك كان ، الحديقة في به التقينا حين ، سنوات قبل مخيفا خطأ ارتكبتم وهو أنت ، امي يا كراهية آية تكن لم" -

 تصارعت كم تعلمين ال انت ، تماما العكس ، امي يا واحدة للحظة حتى أكرهه لم ، عنه ممنوعة انا رجل هو سألتقيه الذي الرجل ان

 ". احبه ال حتى نفسي مع

 آخر قبلتسم عن ةنبوء في االنسانية بالروح وتحلق الهمجي االحتالل تدين صرخة هي بل ، انسانية بروح تعبق ميخائيل سامي رواية

 ؟ األم لبق من اكثر الحياة وقيمة الحب قيمة يعرف ومن الجدة – االم احتضنتهم الذين والعرب اليهود االحفاد بين اللقاء في عنه عبر

 ويتهزا من الرواية احداث يرى ان انسان كل حق من انه اعتقد ، اسرائيل في العرب المثقفين بعض بين واسعا جدال الرواية اثارت

 اقعللو مغايرة لرؤية محاولته في بالغ قد ميخائيل سامي يكون ربما.. والمؤلف الرواية على عنيفا هجوما شن البعض...  الخاصة

 بات ، مرعبا بات الفلسطينية المأساة عمق لكن ، جذورها في انسانية رؤية من انطلق ميخائيل سامي ان ثقة على ولكني..  المأساوي

 العامة التهاتفصي عن النظر وبغض الرواية تبقى ذلك مع.  ميخائيل سامي(  به يحلم او)  به يبشرنا الذي المستقبل رؤية الصعب من

 !!  الشعبين يمارسه الذي الذاتي التدمير لوقف انسانية صرخة ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 مأتم في الجنة لسعيد نفاع

 

  الوسط الحجم من صفحات 104/ الجنة في مأتم: الكتاب

 / خاص اصدار/  2011 اواخر/  نفاع سعيدالكاتب: 

 

 ان نجد ثقافتنا، في والشعراء الكتاب ابرزاسماء  استعراض. من افيالثق واإلبداع السياسة بين االندماج المحلي ادبنا بديهيات من

 .موقف عن للتعبير مناسبات مجرد وليس اليومي خبزهم تشكل كانت السياسة

 ليترك ثم ، ستالكني الى ليصل التجمع لحزب انضم ثم الشيوعي الحزب ترك النشر، من يكثر يكن لم. سابقا نفاع سعيد للكاتب قرأت

 .مستقل كبرلماني السياسي نشاطه ويواصل التجمع

 لىوا اإلبداعي، توازنه استعاد ما سريعا ولكنه شخصيته، على الماضية الثالث السنوات في طغى الذي نشاطه من واحد جانب هذا

 .قصصا نشر السياسية المقاالت جانب

 دوويب... األدبية الكتابة واصل المحاماة جانب الى وطبعا الكنيست، قبل المحاماة في عمل محامي انه األخرى شخصيته جوانب من

 صياغتها عبر ، السردية المقاطع من الكثير في تظهر المحامي شخصية ان رغم المحاماة، من أعظم نفسه من حيزا يحتل األدب أن

 العرب نع ودراسة القصيرة القصص جانب الى ، محلية قضايا حول الكتب من عددا اصدر نفاع سعيد. القضائية المرافعة يشبه بما

 ملفتا اسما تحمل 2011 اواخر صدرت صددها في نحن التي األخيرة القصصية ومجموعته. الفلسطينية الوطنية والحركة الدروز

 ".الجنة في مأتم:" نتباهلال

 !السيئ؟ العربي الزمن هذا في مشردا او مقتوال اال الجنة يدخل ان بالغا او كان طفال ، الفلسطيني يملك وهل ، اجل

 روح حملي الذي الحكائي والسرد الفنية القصة بين سلفا ميز أي" قصيرة وحكايات قصص" صفة سعيد علية اطلق الجنة في مأتم

 .القصصية والفكرة القصصي النص بين يدمج ان يفترض الذي الدرامي العمل الى يرقى ال ولكنه القصة

 لماح النص على يضفي مما ، الشعر أجواء من قريبة واجواءها ومعبرة مؤثرة قصصية لوحة انها واعتقد الجنة، في مأتم قصة في

 . موسيقي بذهن اال تخيلها يمكن ال وصورا مموسقة ولغة شعريا

 الدارجة ساليباأل يجتر ال لكنه القصصية، الصياغة في كثيرا يجدد ال ربما. الدارجة النمطية سعيد فيها يكسر عادية، غير قصة المأتم

 ليوميا الواقع في متواصال دام ما قصصيا المأتم ينتهي ان الممكن من وليس مستمرة حالة هو المأتم.. نهاية حل عقدة وسط بداية مثل

 .الفلسطيني للشعب المأساوي

 صةالق" ب اسميه ما اساس على النص هذا في ينهج سعيد ان مالحظة، من بد ال وهنا. للقارئ بنقله سعيد ينجح. باأللم مليء النص

 بنصف أيقر ال قارئ. آخر نوع من قارئ الى يحتاج ولكنه أكبر االمتاع الفكر وفي. فقط ممتع حكائي كنص وليس" فكري كموضوع

 جنة،ال في المأتمي المضمون لفهم ولكن وسهل، للروح وقريب متدفق سردي نص هو بل معقد، النص ألن ليس. مغلقة وبعين وعي

 مرافعة او ، ياناب يبدو النص يكاد لحظات في. اوسع فضاء الى الوجدانية ويتجاوز ، والم حساسإب يكتب سعيد .للتفاصيل نتباهاال يجب

 يصلوا لم لجنة،ا في األطفال ان القصة تطرحها التي الكبيرة المفارقة. للقتل هدفا أيضا األطفال يعتبر الذي الدموي القمع ضد قانونية

 .للحياة وعشقهم براءتهم قمة في وهم عنوة أرسلوا ألنهم بل اختارهم، هللا ألن

 بالجنة؟ يفعلون ماذا

 .اهاليهم بايدي قتال للوافدين المآتم ويقيمون األعداء، بايدي قتال للوافدين األعراس يقيمون انهم

 .مضمونها في واضحة قوية رسالة

 نجده هنا .هدراميت وتقتل النص على تثقل انها لدرجة الكثيرين، لدى الحظتها التي اللغوية  بالديباجة نصوصه في يغرق ال سعيد

 هنا لوحيدةا ومالحظتي. القصصي للفن فكرية ورؤية تجربة صاحب انه ويثبت ، المياه تدفق تشبه ، قصيرة وجمل سهلة بلغة يسرد

 لتنشأ راءةالق في يتقدم ان القارئ على بحيث ، النص مطلع في القصصية الدهشة عناصر اهمية الى قصصه بعض في ينتبه ال انه

 .الصياغة من متقدمة مرحلة في الدهشة او االثارة

 المجموعة اسم تحت الغالف على سجل لذا لذلك، متنبها كان سعيد ان لي ويبدو. ناقص القصص بعض مبنى ان قائل يقول قد

 .القصصية الصياغة روح من جدا قريبة حكاياته جعل ذلك ورغم" .. وحكايات قصص"
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 على دبالتأكي أترث ساحرة، بيئية جواءأب تتميز والتي الجرمق، جارها شموخ مع الشامخة القرية تلك جن، بيت لقرية كابن سعيد

 لجرمقل الطبيعة جمال من بعضا المجموعة نصوص على أضفت التي القصصية صوره بناء وفي سعيد سرد في الجمالية المفاهيم

 .اللغوية عابيرالت واختيار النص في االسترسال ببساطة الحياة لواقع اقرب النصوص جعلت الوقت وبنفس. الجليل اعالي في الرابض

 القصصية صورال بعض عبر برأسها تطل اليومية، استعماالتنا في ، لساننا من حيزا تحتل أضحت التي العبرية التعابير ان نجد كذلك

 ".الخائن: " قصته في كما

 سادت تيال( اإلعاشة كرتات) والكوبونات والتقنين التقشف سياسة ايام والى ، تراثية عادات الى سعيد يعيدنا" الشلحة" قصة في

 طبعا لكذ سلفا، محددة وحصص طوابع طريق عن يتم المختلفة، والمأكوالت المؤن على الحصول كان. الستين سنوات حتى اسرائيل

 .التخمة لدرجة الدولة على حلت التي الوفرة قبل

 الكثير ريقهاط عن يتوفر مربحة، عملية وغيرها لبنان من التهريب جعلت التي التقنين ايام تستعيد والقصة.. الشلحة كان الهدف ولكن

 سالةم لنا ليشرح الخيوط يجمع وهو. لبنان من تصل الطيبة المهربات كانت .المالح والليالي األعراس في خاصة ، الضروريات من

 .رجولته يسالعر ويثبت ، بكارتها العروس تثبت حيث الدخلة، ليلة في ضرورتها لها فالشلحة الجسد، يستر ما آخر هي التي الشلحة

 . العريس بيت مدخل على( الدخلة ليلة دم)الحمراء بالبقع المضرجة النسائية الشلحة تعليق والطريقة

 .التراثية وصوره ذكرياته الى سعيد اعادني اعرفه، الذي الوحيد العربي االنتصار علم

 الباكر شبابي يامأب ذكرني العنوان" الشامي الدخان ورق" :موضوعها عن ذكريات بعض احمل لقصة فورا انتقلت القصة هذه من

 حيث ، ةالقص هذه عبر الذكريات لتلك اعادني سعيد القانون، عليها يعاقب جريمة يعتبر السجائر للف الدخان ورق تهريب كان عندما

 .القبض عليه الجنود يلقي مهرب سيرة يطرح القصة في. الدخان اوراق من غيره عن وتميز شهرة اكتسب الشامي السجائر ورق

 . صصياق  سرديا شكال اعطاها سعيد ان مع التسجيلي، لألدب حقا اقرب وهي بتسجيلها سعيد قام متداوله حكاية انها النص من ويبدو

 .قصصيا قواما سعيد لها جعل حكمة او متداولة حكاية انها واضحا ويظهر الطرفة الى اقرب هي القاضي قصة

 السرد الى يميل القصصي مبناها ان مالحظتي.1975 و 1972 بين كتبت قصص اربعة مجموعته في سعيد يقدم القديمة الدفاتر من

 نقلة ظنالح الجنة في مأتم قصة في وخاصة الجديدة نصوصه في بينما ،.األحدث قصصه من أقوى فيها والمباشرة التقليدي العادي

 .واللغة الدرامي البناء في نوعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 والتلمود اليهودية - هامتان دراستان

 

 اقضاتهوتن ومدارسه ومصادره اليهودي الديني الفكر على الضوء تلقيان مصالحة أمين عمر. د للباحث رصينتان علميتان دراستان

 اإلصالحية التيارات نشوء على الضوء ويلقي الحياتية االجتماعية التشريعات وأصول

 

 "مختار شعب أم توحيدية ديانة – اليهودية: "األول الكتاب

 

 تحيّز معد ويمتدح جريئة كخطوة" عربي باحث قبل من اليهودية الديانة عن الكتابة واصفا   غينات يوسف البروفسور للكتاب قدم

 .للكتاب العلمي البحث وأسلوب الكاتب

 .علمي بشكل اليهودية الديانة مبادئ يصف لكتاب تفتقد العربية المكتبة ان بحق غينات يقول

 ينينغرادل) بطرسبرغ سانت جامعة في" العثماني العهد في الفلسطينية الصحافة" موضوع في الدكتوراه أعدّ  مصالحة، عمر الكاتب

 قرية من ،1956 مواليد من وهو. ابيب تل في ايالن بار جامعة في االجتماعية التربية في الماجستير رسالة أعدّ  الوقت وبنفس( سابقا

 مالقس في األعلى الجبل هو طابور أو الطور جبل) المسيحية الديانة في المشهور الطور جبل إلى الطريق على الواقعة" دبورية"

 هو اإلنجيل وحسب البحر سطح فوق مترا   588 حوالي ارتفاعه يبلغ. عامر ابن مرج شمال يقع فلسطين في األسفل للجليل الجنوبي

 الديانة في اأيض ومتخصص واإلسرائيلية الفلسطينية الشؤون في وباحث مترجم مصالحة عمر. د(. لتالميذه المسيح السيد تجلي موقع

 صوقص الدراسية الكتب من العديد ترجمة جانب إلى والعبرية، العربية الصحافة في المنشورة األبحاث من العديد له. اليهودية

 .الناصرة في" عمال" ثانوية في مدرسا ويعمل األطفال

 ا،تعاليمه على والتعرف اليهودية الديانة بمواجهة وضعه الذي األمر... يهودية - عبرية مدرسة في والثانوي اإلعدادي تعليمه أنهى

 .المختلفة الدينية والكتب والتلمود التوراة درس حيث

 من ومواقفها معتقداتها خصوصيتها، أصولها، اليهودية، الديانة عن شاملة بيلوغرافيا أو – موسوعة الكتاب هذا اعتبار يمكن بحق

 الدين تعبير حسب اليهود غير أي) األغيار مع تعاملها أساليب اليهودي، هو من حول مثال الدينية، بنظرتها المتعلقة القضايا سائر

 (.الكشير) الشرعي الطعام وموضوع ،(اليهودي

 يبق لم ودي،اليه الدين في الظواهر من للعديد وتفسيرات المختلفة، اليهودية واالتجاهات المدارس نشوء شامل بشكل الكتاب يستعرض

 حشر هناك الخاصة، آراءه الكاتب يطرح ان بدون علمية، وحيادية بوضوح شرحه إال واتجاهاته اليهودي بالدين يتعلق موضوع اي

 البرنيطة من األسود لباسهم من سود تعبير – المتعصبين السود اليهود الحريديم تيار ونشوئها، ومدارسها االرثوذكسية اليهودية عن

 يارت وهي" الحسيدية" التيارات نشوء الدينية، األحزاب نشؤ واالنغالق، التطور بين والقديم، الجديد بين والصراع -الحذاء حتى

 يطرح المختلفة، مدارسها ولها الديني وانغالقه بتعّصبه يعرف أوروبا، في 18 – ال القرن أواسط في نشأ يهودي عياجتما روحي

 التيارات -الحديثة التيارات لنشوء شرحا   يعطينا ان ينسى ال بالطبع التيارات، مختلف ولدى اليهودي الدين في المرأة مكانة أيضا

 .اإلصالحية

 احسن عمر. د. الدين هذا وخلفية طابع لفهم اليهودي، بالدين معرفتها تعميق إلى العربية ةالمكتب فيه تحتاج وقت في يجيء الكتاب هذا

 أو ةالسياسي النزاعات أقحمت مختلفة مؤلفات في نالحظ كما القارئ ليلقن يتدّخل لم للقارئ، المجردة الحقيقة ترك بأنه صنعا  

 ّرفيتع ان حقا   يريد لمن ممتازا   مرجعا   يعد الكتاب هذا. عامة اليهود ومن خاصة اليهودية الديانة من مواقفها في الدينية االختالفات

 وصراعاته يةالفكر تركيبته كذلك احيانا، للتحسير القابلة غير وتناقضاته مركباته بكل أيضا إسرائيل في اليهودي المجتمع على

 .التيارات هذه قطعتها التي التاريخية والمراحل الدينية – السياسية التيارات وداخل الدينية المدارس داخل العقائدية

 جماعته لىع وسيطرته سطوته في بالنبي أشبه معين لحاخام تتبع وهي بالعبرية" حاتسروت)" الدينية" الساحات" بعض ان سرا ليس

 ناطوري" مجموعة ذلك على والمثال نفسها الدولة من عدائي موقف لها( وتصرفاتهم وتفكيرهم ومواقفهم حياتهم يخص ما بكل

 عدة قبل طهران مؤتمر في مثال وشاركوا.. عرفات ياسر المرحوم الفلسطيني الرئيس من مقّربا كان الدينيين قادتهم احد ،"كارتا

 .جدا هامشي إسرائيل في التيار هذا تأثير ولكن.. اليهودية المحرقة حول سنوات

 يبقي ال يثبح الطرح في مبّسط أسلوب من الكتاب يميز وبما العربي، القارئ أمام الكاتب يضعها التي المعلومات بوفرة يشهد الكتاب

 له تفتقد ،هام كتاب حقا   انه... وشرح توضيح دون التاريخ عبر وانقساماتها وتشعباتها اليهودية الدينية بالعقيدة يتعلق موضوع اي
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 بالدين يعرف ما اليوم تشكل التي الفكرية الخلفية اإليمانية، القاعدة لفهم منه بد ال مرجع بموضوعيته، خاصة العربية، المكتبة

 .اإلسرائيلية السياسة وفي اإلسرائيلي المجتمع في الدينية التيارات دور ذلك من وأكثر بل اليهودي،

 

 االجتماعية للتشريعات اليهودية المرجعية - التلمود: الثاني الكتاب

 ديةاليهو إلى مصالحة أمين عمر الباحث يعود سنة، قبل صدر الذي" مختار شعب ام توحيدية ديانة -اليهودية" عن األول كتابه بعد

 الديانة يف الحياتية االجتماعية التشريعات وأصول اليهودية الديانة خبايا بتناول العربي، القارئ أمام الصورة ليكمل أُخرى زاوية من

 ".االجتماعية للتشريعات اليهودية المرجعية-التلمود" اسم يحمل شامل جديد بحث في ،"التلمود" باسم المعروفة اليهودية

 ضلأف من األول كتابه جعل ما هذا بحثه، لمواضيع األصلية المصادر على اعتماده العلمية، موضوعيته مصالحة عمر أبحاث يميز ما

 شخصية، واقفم واستنتاج والتعليق التدخل دون العلمية والدقة بالمصداقية تميزت العربية، باللغة كتبت التي اليهودية عن الدراسات

 .اليهودية فهم في عليه االعتماد يمكن ثقة كباحث نفسه أثبت بذلك

 العربية، لغةال في مسبوق غير البحث هذا ان يبدو. للتشريعات كمرجعية التلمود حول العربية، لقراء جدا هام بكتاب اليوم علينا يطل

 .الوقت بنفس للتهاون القابلة غير وبموضوعيته والشمولية اإللمام حيث من بموضوعه

 رائضالف بأحكام يذكرنا الذي( هالخي) والقانوني التشريعي الجانب هو األول: عنصرين من يتشكل التلمود، ان مصالحة عمر يشرح

 مأثورة والأق من يشمله بما( أجادي) األسطوري القصصي العنصر: الثاني والتثنية، واالويين الخروج أسفار في الواردة والتشريعات

 .الشعبي والتراث السحر جانب إلى وخيال وخرافات وأخبار

 يناء،س جبل في الموقف من بدءا اليهودية التشريعات أصول نشوء باستعراض لبحثه مصالحة عمر الباحث يمّهد األول الفصل في

 اةالقض مرحلة وبدء فلسطين أرض اليهود دخول ثم هللا، من العشر الوصايا... التوراتية القصة حسب موسى، النبي تسلّم حين

 كةوالممل" إسرائيل مملكة" سميت والتي الشمالية المملكة -إسرائيل مملكتي إقامة إلى وصوال اليهودي، التاريخ في( هشوفطيم)

 من وهدمه بنائه وإعادة الهيكل هدم إلى صوالو يهودا، مملكة ملوك أسماء الكتاب يستعرض". يهودا مملكة" سميت والتي الجنوبية

 !!سبيهم - اليهود وتشتت... المختلفة االحتالل مثل التاريخ، ذلك منذ بالمملكتين عصفت التي التاريخية واألحداث جديد،

 راسةد إلى محدد بشكل تشير الكلمة أصبحت ثم يكرر، أو يُثنٌّي بالعربية معناها عبرية كلمة وهي" المشناة" أجزاء الباحث يطرح

 األول ليله الحاخام بدأها حيث والتلمود المشناه مؤلفي أسماء يستعرض الكتاب للغاية، واسعة مواضيع تشمل التي الشفوية الشريعة

 :بنود ستة وهي المشناه عليه اشتملت ما الباحث ويستعرض. بابل في

 بالطبع كامال، زراعيا برنامجا يكون يكاد المشناة في الزراعي الموضوع والحصاد، والحرث الري ويشمل - وقوانينها الزراعة -1

 .والتبريكات اليومية بالعبادة يرتبط حيث الديني، جانبه له

 .العبري والتقويم واالحتفاالت واألعياد الصيام ومواعيد فيه والعبادة السبت تبجيل عن - والمواعيد العبادات -2

 .الزوجين بين والجنس والطالق الزواج قوانين ويشمل - النساء -3

 .والسياسة التجارة ونظم العقاب أنواع اليومي، التصرف ومسلكيات المدنية التشريعات ويشمل - والجنايات الجنوح -4

 .وواجباتهم الدين رجال مهام( القرابين) الضحايا ألعمال مخصص - المقدسات -5

 وما األخرى والكائنات اليهودي واإلنسان البشر بني بين الصلة عن البند هذا يتحدث النجاسة، من التطهر أمور ويشمل - الطهارة -6

 .الحيوان من أكله يجوز

 تمعاتالمج لدى مقدسة شرائع إلى التناقضات هذه تحولت ذلك مع اليهودية، التشريعات في والتناقضات الخالفات الباحث يبين

 التي قسم، لك وأسفار( سابقا ذكرناها التي الستة النقاط والقصد الشفوية التوراة هي" )سدريم" الستة المشناة أقسام يعالج ثم. اليهودية

 .والعامة اليومية حياته مناحي جميع في اليهودي الفرد حياة تفاصيل كل تشمل

. هائيةن وفرائض جاهزة أمورا إنما.. لالجتهاد مساحة للفرد تدع ال التي اليهودية، والعقيدة الدين جذور العربي للقارئ الباحث يوضح

 الدين انب األساسية، النتيجة إلى يصل ان يستطيع القارئ لكن المعاصر، اإلنسان على الفرائض هذه وقع يعالج ال الباحث ان صحيح

 خرىأ ديانات في تبرز إشكالية وهذه المعاصر، اإلنساني بالواقع يربطها شيء يعد لم وعقلية بأحكام اإلنسان مع يتعامل اليهودي

 يف ما حد والى الغرب في نجد ذلك مع الطبيعية، بالمحمية أشبه يجعلها بالعدد، محدودة ديانة اليهودية الديانة كون ربما أيضا،

 تقوم ليبرالية، يثةحد اتجاهات فأنشأت والمزعجة، المتصلبة العتيقة، الدينية القيود مع التماثل تستطيع تعد لم يهودية تيارات إسرائيل،
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 على عهمم التعامل ورفض بيهوديتهم االعتراف عدم لدرجة عنيفة، حرب( كسيواالورتوذ) المحافظ اليهودي الديني التيار وبين بينها

 .المستويات كل

 ان احثالب يشرح. العربية" تلميذ" لكلمة السامي األصل نفس وهو تعلم درس، أي" لمد" العبري الجذر من مشتق فهو التلمود اسم أما

 أي ية،الشفو للشريعة األساسية الثمرة هو االجتماعية، للحياة والمنظم الموجه هو اليهودي، الشعب عند الدينية الكتب أهم من التلمود

 .التوراتية للشرائع الحاخامات تفسير

 يةمساو انها باعتبار( هكودش روح) نفسه القدس الروح من بها أوصي التلمود نصوص ان خاصة، المتعصبين اليهود بعض يؤمن

 (.التوراة) المكتوبة للشريعة

 أحيانا، اتهابتناقض التفاصيل جميع يطرح بل للتأويل، فرغ أي يترك ال الكاتب. تفاصيله بكل الكتاب استعراض السهل من ليس

 .تفصيل أي يغفل لم واسع ببحث اليهودي، الدين جذور ليوضح

 اجاتاالستنت عن بعيدا   تفكيرها، طرق مصادرها، الديانات، أقدم إحدى لفهم وضروري جدا   هام بمرجع العربية المكتبة يثري لكتابا

 .المجردة العلمية الحقيقة الباحث يخدم وبهذا االرتجالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  هتلر على لننتصر

 اسرائيل في عاصفة يثير ، عادي وغير مثير كتاب 

 مما أكثر ، نالموجودي غير لئكأو كل باسم تتحدث ،دولة األموات باسم متحدثة الى تحولت ، بالحياة المليئة الفتية ،الثورية اسرائيل" 

 اذالشو قاعدة لنصبح ، شاذة ظاهرة من ، ارادتنا بدون ، حولتنا الحرب ، يكفي ال هذا كان واذا.  الموجودين أولئك كل باسم تتحدث

 توسعب ليس ، القول يمكن ، الداخل مع وقتال الخارج مع قتال.  األعداء ومع األصدقاء مع.  الجميع مع.  قتالية حياتنا طريقة.  نفسه

 العرب عجز امام اسرائيلية استعالئية كحالة بدأ الوضع هذا.  القوة...  فقط يفهم االسرائيلي ان ، وثقة بحزن انما ، مجازي بشكل أو

 عالم في ولهاقب يمكن ال التي ، السياسية والقناعات التصرفات من جدا للكثير كأثبات واستمر ، الحرب ساحات في علينا التغلب من

 لنا . القوة لجم على نفسية وقدرة سياسة الى ايضا دولة كل تحتاج القوة جانب الى. معقولة بدرجة قوة الى تحتاج دولة كل. سوي

 اعطاء و.. "  تتكلم القوة نجعل ان عدا ارادة أو فهم أي نملك وال ، للقوة بديل أي لنا يوجد ال.  قوة وفقط القوة من الكثير.  قوة توجد

 توراةال شوهنا:  العالم في والبلطجية العنف ممارسي لكل يحدث ما لنا حدث األمر نهاية في" .  لينتصر االسرائيلي الدفاع جيش

 ، بزوجته الزوج عالقة مستوى على حتى.  القوة لغة عدا آخر شيء أي فهم على انفسنا نحن قادرين نعد ولم مفاهيمنا وشوهنا

 لتيوا ، حرابها على تعيش التي الدولة ان.  البعض ببعضهم القادة وعالقة ، بمواطنيها الدولة وعالقة ، بصديقة االنسان وعالقة

 عرب كلهم ، ألمان كلهم ، نازيون الجميع أن نظرها وجهة ألن ، دائمة طوارئ بحالة تعيش ان ، يبدو كما ، نهايتها ، ألمواتها تسجد

 ... " ضدنا دائما كان ، بطبيعته ، والعالم ، يكرهوننا كلهم ،

 سائلو أشغلت ، االسرائيلي المجتمع في للغاية عميقة وهزة ، بدايتها في تزال ما عاصفة أحدث والذي ، المثير الكتاب من مقطع هذا

 نم للكثير ، اليمة صفعات توجيه عبر ، استفزازه الكتاب هذا يواصل ان ومتوقع ، والفكر الرأي واصحاب والمعلقين االعالم

 تفكيرال او.  فيها التشكيك أو ، اختراقها يجوز ال للحياة كقوانين معها يتعامل اسرائيل في اليهودي المجتمع بدأ التي المسلمات

 ...  بديلة اخرى بصياغات

 في ووزير(  المفدال)  الديني الوطني للحزب قائدا كان بورغ يوسف والده ، عادي غير انسان هو" بورغ ابراهام"  الكتاب مؤلف

 حين ، عشرة الحادية الكنيست وحتى األولى الكنيست في عضو, 1988 العام وحتى 1951 العام منذ المتعاقبة اسرائيل حكومات

 حياة سيرة وراؤه بورغ ابراهام ، وابنه. 1939 العام منذ فلسطين وصلوا الذين األلمان اليهود المهاجرين من وهو...  للتقاعد خرج

 . أيضا مثيرة

 الجنود بها يقوم التي االحتجاجية التنظيمات أول من وهي ،"  الصمت ضد جنود" مجموعة سنة 25 قبل ونظم انضم ، احتياط كجندي

 احتجاج بتحريك ونجحوا(  1983) وشاتيال صبرا في الفلسطينيين ضد مذابح من خلفته وما ، االولى اللبنانية الحرب ضد وقتها ،

 بورغ نجم وبدأ..  انسان الف 400 فيها شارك احتجاجية مظاهرة نظموا اذ..  بعد من أو قبل من له مثيال اسرائيل تشهد لم جماهيري

 نتخبا ، العمل حزب في الشباب لجيل كقائد نجمه سطع ثم(..  العمل حزب)  بيرس شمعون بمعية طريقه بدأ.  السياسي بالسطوع

 حزب لقيادة امرشح وكان ، للكنيست رئيسا وانتخب ، السياسي للنشاط بعد فيما وعاد ، اليهودية للوكالة كرئيس واختير ، للكنيست

 . الحرة لألعمال واتجه ، السياسي العمل فجأة ترك حين ، الحكومة رئاسة على والمنافسة ، العمل

 . نجازهإل تسنوا عشر استغرقه أنه بورغ يقول ،"  هتلر على لننتصر"  كتاب هو لييسرائاإل المجتمع في للجدل المثير بورغ كتاب

 ، مؤثرة ياسيةس لشخصية ببلوغرافيا مجرد ليس الكتاب ، كتابته بورغ استغرقت الذي الطويل الوقت هذا اسباب تكشف الكتاب قراءة

 ومع اهيمالمف مع ، الفكر ،مع األخالق مع ، التاريخ مع ، المجتمع مع ، النفس مع قاس حساب انه.  فكرية  ببلوغرافيا اعتباره ويمكن

 ...الممارسة السياسة

 السرائيليا للمجتمع وااليمانية النهائية والمواقف المقدسات بنقد والمجاهرة ، االسرائيلي الواقع عن للحقائق طرحه في جريء الكتاب

 ...المستوطنين سوائب وحتى السالم معسكر من..  اليسار حتى اليمين من قومي جماعا شبه وعليها ، أزلية تبدو كانت التي ،

 ، تفاصيلها نم الكثير في والقاتلة الجريئة المكاشفة ضد عنيف وبعضه ، الواسع النقد من أثاره ما فقط ليس للكتاب انتباهي لفت ما

 والسياسية ياتيةالح لتجربته طرحه أو ، مفاهيمه تحول مفسرا ،ةالتلفزيوني همقابالت في قاله ما أيضا انما ، كتابه في بورغ بها قام التي

 ةالصهيوني.  اسرائيلي وانا(  نبيل – متدين يهودي بورغ)  يهودي وانا ، انسان انا: "  كتابه في مسجل ايضا النص وهذا ، قال. 

 – ائيلاسر لحكومة رئيس أول)  غوريون بن أن وأعتقد. يليةاالسرائ التراكمية حالة الى اليهودية التراكمية حالة من لنقلي أداة كانت

 " . فكها يجب ، الدولة اقامة بعد وانه ، القومي البيت القامة دعائم كانت الصهيونية الحركة ان القائل هو(  نبيل

 بالتالمقا عبر عليه طرحت اسئلة وهي! ؟ اسرائيلي كوطني االسرائيلية قوميته وعن(  كمتدين)  يهوديته عن بورغ تخلى هل اذن

 . صراحته في المذهل لكتابه مراجعات من نشر ما وعبر التلفزيونية

 اليوم سائدةال اليهودية والقومية ، كذلك لست وأنا(  نبيل – المتعصبة السلفية)  الحريدية اليهودية هي اليوم السائدة اليهودية:  أجاب

 ". منهم لست وانا ، المستوطنين قومية هي
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 صرتانت األول اليهودي المؤتمر في: " كتب ما ضوء على وذلك.. صهيونيا يعد لم انه ، كتابه أثارها التي العاصفة في متهم بورغ

 – 1856 - هعام احاد" .)  هعام أحاد الى ننتقل وأن ، وراءنا هرتسل نبقي ان علينا هعام أحاد صهيونية على هرتسل صهيونية

 تبني وان ، انسان كل مع التعامل في واالستقامة المصداقية تعني اليهودية ان رؤيته كانت ، روسي يهودي لكاتب ادبي اسم - 1927

 (  نبيل – والعدل واالستقامة ، المتجددة لليهودية روحي مركز تكون وان ، الشعوب لسائر نموذجا يشكل مجتمعا

 ائيلبإسر فكر ، آخر باتجاه فكر هعام أحاد بينما ، بالالسامية مصدرها صهيونيته كل بأن هرتسل اتهم: "  بورغ يكتب ، هعام احاد

 اويصفهم ، اسرائيل في السائدتين والصهيونية اليهودية من ويحذر.. "  وقته حان واآلن ، يمت لم هعام أحاد اتجاه ، فكري كرمز

 " .  بالمصائب مليئتين" بانهما

 هذه ، يةيهود كدولة اسرائيل دولة تعريف ان: "  كتابه في جاء ، يهودية دولة لصيغة رفضه ، بورغ كتاب في المثيرة المواضيع من

 " . تفجير مواد ، قنبلة يعني يهودية دولة.  نهايتها بداية

 ".يءس القومي النشيد وفقط جيد شيء كل ان واقع لقبول استعداد على انا ، رمز القومي النشيد: "  القومي النشيد بورغ ويرفض

 ( بيلن – اسرائيل الى اليهود عودة)  العودة قانون وتغيير ، اليهودية الوكالة لفك بورغ دعوة ، الكتاب في البارزة المواضيع ومن

ال  انا . لهتلر مشابهة نسخة هو ، لالستقامة يفتقد قانون  هو  العودة قانون. للنقاش الموضوع طرح يجب: " العودة قانون حول يكتب

 يهود بينو بيننا يباعد العودة قانون ، تناقض في يضعني القانون هذا ، وانساني دمقراطي كشخص.  هويتي هتلر لي يعرف ان أريد

 ". العرب وبين وبيننا المهجر

 الوكالة الى اسرائيل ألرض اليهودية الوكالة من اسمها تغيير اقترحت ، اليهودية للوكالة رئيسا كنت منذ.. : "  اليهودية الوكالة وعن

 " . العرب ذلك في بما ، اسرائيل مواطني لكل الخدمات تقديم نشاطهم بمركز يكون أن ويجب" ... "  االسرائيلي للمجتمع اليهودية

 . معينة قصورات كانت.  معينة انجازات كانت.  الوغى ساحة من الشعب عاد ، لبنان حرب الى انظروا: "  لبنان حرب عن ويكتب

 ، ينتصر أن االسرائيلي الدفاع لجيش نعطي عندما انه ، يفهموا ان اليمين من واشخاص وزراء من اتوقع كنت.  عدة امور عن كشف

 مل.  نمحوهم ، بهم ندخل ان ؟ غزة عن الحديث هو ما ، غزة في مشكلة لدينا الوقت هذا وفي.  الحل هي ليست القوة.  ينتصر ال فهو

 للحديث تأنص. وصديقة االنسان بين للعالقات  أنظر. آخر وشعب شعب بين المستوى في فقط ليس وهذا.  شيء ال.  شيئا نستوعب

 . " اسرائيل وجه صورة الى أنظر ، المضروبات النساء أحاديث ، الشوارع في بالعنف االرتفاع ، الشخصي

 يجب وقلعها، القوة جنون عن البحث أجل من.  خائف مجتمع اسرائيل. الوضع من صغير جزء هو االحتالل:" االحتالل عن ويكتب

 ."بالكارثة قتلوا الذين يهودي ماليين ستة هو القديم، الخوف األعلى، والخوف .المخاوف معالجة

 ميعج من الكنيست أعضاء مع بعمق بالحديث وقمت ، األحاديث الى استمعت: ".. للكنيست رئيسا كان عندما بانه بورغ ويكتب

 وسمعت.  تحملهم او رؤيتهم يستطيعوا وال العرب يكرهون ألنهم السالم يريدون انهم يقولون سالم رجال سمعت.  االتجاهات

 قتله ، للكنيست الوصول من منع ، للعرب معاد متطرف عنصري ، كهانا مئير)  كهانا جماعة مثل يتفوهون اليمين من أشخاص

 رائيلاس مواطني من العرب بترحيل وينادون ، االستيطانية المجموعات وأسفل أشرس من جماعته ، المتحدة الواليات في فلسطيني

 الحديث من % 20 وربما 15 أو 10 حوالي ولكن ، كحزب رفضوها ، الكنيست في موجودة الكهانية(  نبيل – الفلسطينية والمناطق

 ."  بالفقاقيع مليء...  سهل غير حديث هو ، الكنيست داخل اليهودي

 بأن ةمرعب قناعة على والذين ، القوة سياسة ومعتمدي العنصريين من للكثيرين المرعبة بورغ ابراهام نبوءة من صغيرة لمحة هذه

 ..  للتعامل أخرى بدائل رؤية على القدرة دون ، والمغلق المحدود تفكيرهم أسرى وباتوا ، الوحيد الحل هي القوة

 توصل شخصية من خاصة ، معهودة غير بصراحة والمكاشفة ، حساسية وأكثرها القضايا ألهم تناوله في وجريء يهادن ال الكتاب

"  يهمال أنتمي ال انا"  ، منه جاء الذي المتدين للجمهور انتماء باي يشعر ال انه القول في يتردد وال.  اسرائيل في السلطة قمة الى

 . القومي تعصبه أسير أنه ويتهمه العلماني التيار ويهاجم.  بوضوح يقول

 والمانيا لاسرائي بين كتابه في دائمة مقارنة جراءبإ يتردد ال والكاتب..  النووي سالحها عن بالتخلي اسرائيل مطالبة في يتردد وال

 جديو انه موافق انا: " يقول ،" ..  انتصر هتلر"  كان ، اعداده فترة خالل ، للكتاب األول سماال ان بالصدفة ليس وربما ، النازية

  ؟ عدو هي حماس كل هل ؟ اوشفيتس هو عدو كل هل ؟ مستحيلة مصاعب هي هل ولكن ، مصاعب

 ان بعد ، اسرائيل في جديدة سياسة ستبدأ فقط 2010 عام في انه ويقرر ، للسياسة عودته امكانية ينفي وال ، متفائل بورغ ذلك ومع

 ماك"  مكان لي سيكون عندها ربما ، الفن ومن ، األكاديميا من ، االقتصاد مجال من جيل سيجيئ ، براك – أولمرت جيل دور ينتهي

 . بورغ يقول

 لغة يعتمد الذي االسرائيلي هتلر على نصر هو بورغ يريده الذي النصر بأن رمزيته تنكشف ،" هتلر على لننتصر"  الكتاب عنوان

 . ينهج ما كل في القوة
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 زعبي نادر وصمود... للباحث أرض.. حكاية

 

 وصمود ارض.. حكاية: الكتاب

 زعبي نادر: الكاتب

 2015 - مندا كفر – الخير ربوع جمعية إصدار

  

 مالحك 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

 لقسوةا بالغة تحديات من واجهته وما إسرائيل في العربية الجماهير واقع وفهم دراسة يريد لمن جدا هامة توثيقية مواد الكتاب يحوي

 بالناطور أشبه انتك وطنها تراب فوق الفلسطيني الشعب من الباقية البقية ان الكتاب يوضح عمليا الفلسطيني، شعبهم نكبة بعد والعنف

 المدنية وقالحق مختلف وعن األرض عن الممكنة النضالية الوسائل بكل والدفاع الوطن ارض في وتشريشه الفلسطيني الوجود لحماية

 .وطنها في الباقية العربية الجماهير واجهتها التي سوادا األشد كانت فترة في واإلنسانية،

 واضحا وكان نف،والع الشراسة بالغة ابرتهايدية لسياسة الفلسطينية العربية الجماهير فيها تعرضت التي السنوات أكثر تناول الباحث

 .الصهيونية القيادات حساب في يكن لم األقلية هذه بقاء ان

 عائالته تفّسخت الذي العربي الجمهور على المأساوي وانعكاسها 1948 عام حرب نتائج عن عام عرض بتقديم كتابه الباحث يفتتح

 تهأفقد عاصفة في نفسه وجد مجتمع. األرض بدون له حياة ال أي فالحون مجتمع عن والحديث. أراضيه معظم وفقد بلداته ودمرت

 .وهيئات وشعب كمجتمع مقوماته كل

 فقط، عربي ألف( 150) النكبة بعد بقي فلسطيني، مواطن( 1.970.000) مجموع من انه الباحث يوضح العرض هذا ضمن

 حول الذي الديموغرافي التحول هذا ان الباحث يوضح. النقب في %13 و المثلث في %22 الجليل، في %65: كالتالي موزعين

 السياسيةو الصهيونية القيادات. وطنهم في المتبقّين للعرب قاصمة ضربة شّكل منكوبة، مضطهدة أقلية إلى أكثرية من البالد أصحاب

 عمليا العسكري، الحكم جهاز ضمنها ومن االنتدابية الطوارئ قوانين عليهم ففرضت أمنيا خطرا العرب اعتبرت اإلسرائيلية للدولة

 عمل نع للبحث وطنها داخل بالتنقل حقها قيد العربية، األقلية بحياة الجهاز هذا تحكم. فقط العربية بالجماهير خاص حكم جهاز هو

 في لعربا اعتبرت اإلسرائيلية السلطة ان الباحث يوضح كما. التعليم جهاز خاصة الرسمية الوظائف مختلف على سيطر خبز، ولقمة

 "..خامسا طابورا" إسرائيل

 ،عمل فرص وغياب تطوير، ميزانيات من بحرمانه العربي المجتمع وخنق العسكرية واألحكام الحرج السياسي الواقع رغم طبعا

 لم الباحث يوضح كما وهي ومقاومة، احتجاجية بعمليات قامت العربية الجماهير ان إال احتجاج، محاولة أي ضدّ  بوليسي وإرهاب

 .وتطوره وأشكاله وتشعّبه النضال هذا وثائق كتابة في الباحث ويقدم. وشامل جّدي بحث بأي تحظ

 هوديةي بلدات لبناء أحيانا األرض تلك أصحاب وتهجير العربية األرض مصادرة أساليب الباحث يطرحها التي الهامة المواضيع من

 .العربية واألراضي البلدات أنقاض على

 حللصال 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

ت التي واألنظمة القوانين من واسعة بشبكة اإلسرائيلي القانون يتميز  قانون الطوارئ، قوانين منها العربية، األرض نهب بهدف أُقر 

 من ذلك وغير األراضي، تركيز قانون المجازر، من خوفا هربوا أو وطنهم من طردوا الذين الفلسطينيين أي الغائبين، أمالك

 لشمسا تغيب ال إمبراطورية وكأنها مختلفة أراض   قوانين   وضعت الصغيرة إسرائيل دولة عمليا.. المالية لوزير مختلفة صالحيات

 نسبة ورفع تواجدهم مراكز في العرب المواطنين نسبة لتخفيض واسعة ديموغرافية   تغييرات   ادخل األمر هذا. أراضيها عن

 .اليهود المواطنين

 واجتماعات ورسائل عرائض كانت ومعظمها العربية، األقلية مارستها التي االحتجاج وأشكال المصادرة المساحات يوثّق الكتاب

 .شعبية

 وأ المتروكة األموال قانون يشملهم وال أوطانهم، يغادروا لم الذين العرب المواطنين أراضي مصادرة بالتفصيل الكتاب يتناول

 وكان اآلن حاضر انه يعتبر لذلك الدولة، إعالن بعد متسلال وعاد وطنه غادر من أمالك بمصادرة يسمح قانون وهو غائب، الحاضر
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 وليس مقيم انه وتعني حمراء هوية فُمنح السكان، إحصاء يشمله لم لككذ. أمالك أو حقوق له مواطنا ليس أي الدولة إعالن مع غائبا

 إمكانية عدم تعني التي الزرقاء الهوية على للحصول واسعة قضائية معارك هناك وكانت الحدود، وراء للطرد معّرض وهو مواطن

 .الزرقاء الهويات تحصيل عاتقه على أخذ الذي نقارة حنا الشيوعي المحامي وقتها اشتهر وقد الترحيل،

ضهم يعني كان مما زرقاء، بهويات 1948 حرب أحداث بعد العائدين من الكثير يحظ   ولم  كمتسللين، القتل أو الوطن، من للطرد تعر 

( الوطن من الطرد منه حّل، ايجاد حتى الرسمية الصيغة حسب" ضيوف" أو) مقيمون أنهم تعني حمراء هوية على الحصول أو

 .الوطن هذا أبناء وليسوا

 يةالوطن األهازيج له ينشدون وكانوا ،"الشعب محامي" لقب الناس علية وأطلق نقاره، حنا الشيوعي المحامي وقتها اشتهر قلت، كما

 مرش حا( اضيف أو" )متسلال" الفلسطيني اعتبار وعدم الوطن في البقاء يعني كان الذي األمر المحاكم عبر للهويات بتحصيله فرحا

 .الحدود وراء للطرد

 :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

 شاب ياتذكر: كتابه)  إبراهيم حنا والمناضل الشاعر يذكرها التشريد، ضد والصمود النضال من كجزء غنائية شعبية ثقافة وتطورت

 :ومنها النضالية والمهرجانات الدبكة حلقات في تُنشد كانت تحّد   أغاني وهي( يتغرب لم

 هي والحمر والزرقات العرب، ضد العنف مارس شرطي اسم هو خضر أبو) صرامينا ع والحمرا الزرقات ودينا يلال خضر أبو يا

 (الهويات

 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 عوايرف لم الفلسطيني الشعب أبناء لكن تعيس، واقع الفلسطيني، العربي المجتمع ساد الذي الواقع لفهم أضفتها لمحة هذه

 تقدر 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

 .سياسية مزايدات وبدون األول مصدرها من الواقع حقائق يعرف ان يريد وقارئ مثقف لكل ضرورية هامة وثيقة الكتاب هذا

*** 

 من يدالعد ولدية الثالث للقب دراسته ويواصل البيئة وعلوم السياسية الجغرافيا موضوع في باحث –مندا كفر – زعبي نادر -*

 .قريبا ستنشر التي الهامة والوثائق األبحاث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المستمر الصراع تاريخ – للصهيونية اليهودية المعارضة

 

 (العبرية النسخة" )للصهيونية اليهودية المعارضة: "الكتاب

 رافكين يعقوب بروفسور: الكاتب

 (المعاصر اليهودي والتاريخ العلوم بتاريخ متخصص مونتريـال، بجامعة التاريخ استاذ) 

 صفحات 307 – برديس: الناشر

 حيث ةالعالمي والصحافة األبحاث مراكز في خاصة العالم، انحاء مختلف في كبيرا اهتماما أثار النور رافكين يعقوب كتاب رأى منذ

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

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

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

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

 يطرحه لما األهم واالستنتاج. العسكرية" الهاغاناة" منظمة نشطاء يد على للصهيونية معارض يهودي دم سفك الى األمر وصل

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

 والثقافة؟ االقتصاد

 :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

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

 ؟"السامية" منطلقاته بان بلفور وعد وصف اذ

 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

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

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

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

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

 .طريقها

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

 تطورت التي يةالنظر) العرقية النظرية بين عالقة الى يشير حيث الحجم، هذا بمثل نعرفها نكن لم حقائق بحثه في رافكين البروفسور

 قادة وبين طريقها بداية في صهيونية قيادات بين تعاون وجود هو يؤكده ما أخطر الصهيونية، واأليديولوجيا( النازية ألمانيا في

 من اليهود طرد: مشترك هدف وقف المستهجن التعاون هذا وراء ان الباحث يفسر. اوروبا في( لليهود معادين) للسامية معادين

 (.فلسطين) إسرائيل أرض الى اوروبا

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

 قبل الصدور عن توقفت التي المجلة بأعداد أحتفظ لم لألسف كبيرة، ضجة حينه في أثارت يهود شيوعيين قادة كتبها الموضوع نفس

 .الذاكرة من ذلك وأسّجل... األقل على عقود اربعة

 إعادة ايضا انما اوروبا، في أوطانهم من اليهود اقتالع يكن لم الهدف ان منها الصهيوينة، مارستها أخرى حقائق الباحث يكشف

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

 .السوفياتية الكتلة في متّبعا كان ما تشبه

 درجةل لليهود، الواسع القتل وبين الصهيونية بين عالقة وجود الى( المتزمتين) الحرديم اليهود حاخامات اتهام ايضا الكتاب يطرح

 !!الصهيونية ألخطاء عقابا كانت( يهودي ماليين لستة النازيين قتل) اليهودية الكارثة بأن الصهيونية اتهام
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 نصوص بحس ارتكبته، لما انما فقط، الفلسطيني الشعب ضد لجريمتها ليس للصهيونية إدانة تجعله حقائق، من يطرحه وما الكتاب

 .أيضا فلسطين في انما فقط، اوروبا في ليس أنفسهم، اليهود ضد البحث

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

 يهودال ضد الدموي وعنفهم النازيين نوايا تبيّنتْ  ان بعد اوروبا، يهود إنقاذ موضوع حول( تهم او) انتقادات له ُوّجهت الذي غوريون،

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

 ما ألن (فلسطين الى بإحضارهم االطفال نصف إنقاذ أي) الثانية، اإلمكانية اخترت لكنت( فلسطين) إسرائيل أرض الى بإحضارهم

 "!!اليهودي للشعب التاريخي الهدف انما األوالد، أولئك مصير فقط ليس األولوية سلم على كان

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

 الكبير مديحبال 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

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

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

 المدنب االندماج عن عجزهم بسبب معزولين ظلّوا الذين اليهود اي الليبرالي، بالفكر عالقة له تكن لم يهودي جمهور بين الشرقية

م( الصهيونية) نموذجا تبنّوا للسامية، العداء بسبب الكبرى  .كبديل لهم قُّدِ

 يقلقني: "واصلي ،"اليهودية الصبغة ليس ولكن اإلسرائيلية الصبغة تعني ماذا أفهم انا: "ريفكين يقول" للدولة اليهودية الصيغة" حول

 "!!تعريف بدون يعيشون السكان من كبيرا قسما ان الى يؤدي هذا كلها، للدولة تعريف عدم هو الذي التعريف يفرضون انهم

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

 .قدسية األكثر

 ولح أكثر او 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

ما طريقه الكتاب يجد ان األهم  !العربي للقارئ مترج 
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 فيه مشكوك مستقبل اسرائيل

    

" فيه كوكمش مستقبل – اسرائيل: "عنوان تحت ظهر جديد كتاب في االسرائيلي الواقع حول أشغلتني التي األجوبة من الكثير وجدت

 ريشار" هما المؤلفان( الفرنسية عن مترجما العبرية باللغة – 2011" راسلينج" عن صدر( בספק מוטל עתיד – ישראל)

 من احثب" بوروكوفيتش اوليفيه"و المتحدة الواليات في" ميلون كارنجي"و بريسيل في" الحرة" جامعتي في نشط باحث" ألوف

 .فلسطيني - االسرائيلي بالحوار المتخصصة" ريغاردز" البلجيكية الشهرية للمجلة محررا كامل عقد خالل وكان" لوفن" جامعة

 في الحزبية اةالحي في خبيرا نفسي أضع ان اريد ال. نفسها الصهيونية الحركة في سلبي نوعي تطور امام اننا اقول دقيقة رؤية لتقديم

 ووعيي معلوماتيو أفكاري تنظيم بدافع احيانا واكتب ونعيشه، نتنفسه ذيال السياسي الواقع على بتوسع ومطلع متابع ولكني اسرائيل،

 .اإلسرائيلية الحالة لهذه السياسي التاريخي التطور لفهم

 اداالتح قرار بعد خاصة نفسها الصهيونية والحركة اسرائيل، تواجهه الذي السياسي التسانومي من جدا هام وقت في الكتاب جاء

 .االسرائيلية بالمستوطنات يتعلق ما كل بمقاطعة األوروبي

 ان المفترض من: واقول للموضوع أمّهد( بتوسع عنه للكتابة اعود ان امل على) الهام الكتاب هذا في ورد مما جانب اتناول ان قبل

 نم حائرا، يقف المراقب ان غير متشابها، اقتصاديا - اجتماعيا نهجا وال واحدة سياسية نظر وجهة تمثل ال اسرائيل في األحزاب

 يةجغراف منطقة في ومستقبلها الدولة مصير في حاسمة قضايا من المتماثل الموقف ظاهرة االسرائيلي، المجتمع في نادرة ظاهرة

 .بالتقريب حتى او بدقة، بتطورها التنبؤ يمكن ال بأحداث متفجرة

 انما قط،ف الفلسطيني الشعب ضد ليس. القوة لغة غير تعرف ال دولة صفة اسرائيل إكساب في تساهم الصهيونية األحزاب جميع

 انفسهم، وداليه المواطنين بين جتماعيةاال العالقات مجمل يشمل أصبح العنف. والعالقات التعامل في اخالقي كأسلوب العنف يتبلور

 ..تحديدا المحتلة المناطق في الفلسطينيين ضد او فقط، اسرائيل مواطني العرب ضد ليس

 لىع الكئيبة ظاللها وتلقي تتعزز السياسية للفاشية ظواهر وأوالده، واألب وزوجته الزوج بين حتى سائدة، اخالقا صار العنف

 وضد لعربا المواطنين مع التعامل يخص ما بكل مضامينها من الديمقراطية تفريغ سياسة وتتسع تبرز. اسرائيل في اليهودي المجتمع

 لفئاتا تمثل قوى وهي النهج، لهذا السوداء الصورة ترى اليهودية الديمقراطية القوى االنساني، وحسها ضميرها تفقد لم يهودية قوى

 يةاالجتماع الشخصيات من والعديد والفن الفكر ورجال واألدباء األكاديمية الفئات بينهم وتبرز باآلفاق واتساعا وعيا األكثر

 .بالمعارضة يعرف ما وأحزاب الحاكمة المؤسسة مواقف من اعتدناه عما بعيدا واقعية مواقف تطرح التي الحقوقية والمنظمات

 في جتماعيةاال الهبة حتى اجتماعيا، وال سياسيا يترجم ال لكنه الشعبي المستوى على الكبير تأثيره له هاما تيارا يمثلون انهم رغم 

 يمكن الهبة ناذ.. الكنيست قوائم في مضمونا مكانا له ليجد الهبة من استفاد بعضهم حزبية، غير شبابية قوى بتنظيم قامت اسرائيل

 بين يتناثروا ان بدل االنتفاضة، قيادات يجمع مدني تنظيم غياب بسبب الحجم، بنفس استئنافها في صعوبة وارى بالعفوية وصفها

 !! الشعبي النضال من" ارتاحوا"و للبرلمان وصلوا وبعضهم الكنيست مقاعد على منافسين األحزاب صفوف

 األحزاب علواق الجواب فيها وجدت والتي نفي، -بار ايلي بروفسور كتبها التي المقدمة هي خاص بشكل الكتاب في انتباهي لفت ما

 .السابع عقدها اسرائيل دخلت ان بعد الصهيونية

 تمثل تنافسة،م تيارات الى بدايتها منذ انقسمت السياسية الصهيونية ان يعرف الجميع ان مقدمته، في نفي – بار ايلي بروفسور كتب

 ارتباطه اباسب لنفسه وجد تيار كل ان ويضيف مختلفة ايديولوجية روافد الى انقسم تيار كل. اليسار تيار وباألساس المركز تيار

 .الصهيونية الحركة قادة احد قول حسب" لليهود اوروبا هدية" وانها اوروبية ايديولوجية أنها يصفها التي بالصهيونية،

 مكان لتح االوروبي بفكرها الصهيونية. القديم االستعمار نجم أفول بعد ألوروبا اليهود هدية هي نفسه، بالوقت الصهيونية ان رايي

 ان. مةالقدي بالطرق ممارستها الممكن من يعد لم استعمارية سياسة لتنفيذ األولى العالمية الحرب بعد ألوروبا المباشر االستعمار

 بديال جاء االسرائيلي الدور ان الى وضوح بكل يشير ،1956 السويس حرب منذ اسرائيل بها قامت يالت الحروب تاريخ استعراض

 ناطقم الجغرافي، محيطها في ألوروبا عثرة حجر الدور هذا اصبح اليوم. كبير بإتقان المهمة انجز واسرائيل. المباشر لالستعمار

 بل دا،واح جسدا ليس الرأسمالي والعالم أمريكية أداة أصبحت اسرائيل ألن وايضا العالقات نوعية تغير المصالح، اختالف نفوذها،

 .والتجارة النفوذ مناطق على تتصارع عديدة رؤوس

 يبدو نهلك ،(لها استمرار هي اليوم اإلسرائيلية األحزاب عمليا) الوقت ذلك في برزت التي الصهيونية التيارات بار ايلي يصنف

 لىع اليهودي االجتماعي الهرم إليقاف العاجلة الضرورة وصفوا يينالماركس الصهيونيين: "يكتب. المسخ لصورة أقرب استمرار

 النشوء ذاه ،(نبيل - االشتراكية للثورة الماركسية الفكرة) الطبقات حرب لنشوء المجال افساح أجل من( نبيل -الدولة بناء اي) قدميه

 الى ودةالع في عظيما أمرا رأوا الماركسيين غير االشتراكيين ،(نبيل -يهودية دولة حالتنا في) قومية بدولة اال يتطور ان يمكن ال
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 نالروحانيي الصهاينة المقاتل، للشعب المفقود الشرف مع جديد من التوحد اراد القومي اليمين. اليدوي والعمل األرض في العمل

 ".اآلباء وطن في روحانيا مركزا لهم يؤمنوا بأن الشعوب داخل الذوبان من اليهود ينقذوا ان ارادوا

 فةص اطالق يمكن) اختفوا اليهود الصهيونيين الماركسيين. منشأها حسب التيارات لهذه اسرائيل في صهيونيا استمرارا ارى ال

 في اليهودي والجناح( اليوم العمل) مباي حزب من وقسم هعفودا وإحدوت مبام أحزاب اعضاء على الصهاينة، اليهود الماركسيين

 كلها نيه،س وموشيه ميكونس شموئيل بقيادة وكان السبعين ات سنو بداية في( صهيونية) قومية بدوافع انشق الذي الشيوعي الحزب

 االنشقاق عدب للصهيونية، معاديا عربيا يهوديا حزبا رسميا يعتبر اإلسرائيلي الشيوعي الحزب السياسية، الساحة عن اختفت احزاب

 ما رغم اسرائيل، في العربية الجماهير تمثيل أفضل يمثل وهو( %99) بنسبة عربي حزب الى بتسارع الشيوعي الحزب يتحول بدأ

 !!اآلن موضوعنا ليست عديدة ألسباب وتنظيمية فكرية وأزمة قيادة أزمة من يعانيه

 لكل موذجان وأصبح الفرنسية، الثورة اوجدته الذي القومي الفكر مبدأ سيادة فترة في تطورت الصهيونية النظريات كل ان الواضح من

 كل بحيص المميزات هذه بفضل المشتركة، والذاكرة الثقافة األرض، اللغة، هي القومية مميزات ان السائد التعريف وكان المتعلمين،

 فاتص عدة لهم كانت اليهود ان بما. لوجوده األعلى القانوني التعبير هي قومية دولة اطار في" المصير تقرير بحق" جديرا شعب

 ىعل يعتمد الذي الدين ،(طبعا واسرائيل المتحدة والواليات اوروبا في منتشرة" )اإليديش" لغة هي مشتركة لغة اهمها مشتركة،

 لحو الجماعية الذاكرة نشأت اساسها وعلى اليهودية التوراة جوهر وتشكل النهرين بين ما بالد اساطير عن معظمها منقولة اساطير

 عديدة، ةاساسي بمجاالت تركيبته في متناقض اسرائيل في اليهودي المجتمع ان نجد بينما خرافية، قصص هي التي الميعاد، ارض

 ويهود الشرق هودي بين مثال مشترك شيء ال يختلف، التعليمي المستوى تختلف، التقاليد الهجرة، بالد اختالف حسب تختلف الثقافة

 لدينيةا األسطورة تصبح ان يمكن هل: السؤال. اجتماعي نهج وال حياة مستوى وال تعليم مستوى ال فنون ال ثقافة ال لغة، ال الغرب،

 منه؟ بدال آخر شعب واحضار أرضه من شعب طرد لشرعية قاعدة

 وفي يوعية،الش األحزاب فيها بما احزابه بكل أيضا اليسار ان لننتبه اسرائيل، دولة بإقامة اإلمبريالية الدول بدعم الصهيونية نجحت

 اشتراكية، دولة ستكون انها بظنهم فلسطين، في لليهود قومي وطن انشاء بحماس وايدوا دعموا السوفييتي االتحاد مقدمتهم

 كان منها كبير سمق السوفياتية، بالكولوخوزات شبيهة اشتراكية خاليا انها عنها عام انطباع ساد فلسطين في انتشرت التي فالكيبوتسات

 لشيوعيةا المنظمة) الكومنترن مقعد على فلسطين في الشيوعي الحزب ونافس لينيني ماركسي حزب انه لناع الذي مبام لحزب تابعا

 لىا وعلوم مشترك اقتصاد تطوير ان أشير ان بد ال(. العالم في الشيوعية األحزاب جميع ونضال نهج على اشرفت التي الدولية

 .الشتات يهود من يهودية – اسرائيلية قومية بتطوير النجاح وراء كان بامتياز، العنصرية والتربية قوي، جيش بناء جانب

 مستوى ن،الفنو االجتماعية، العادات العمل، العلوم، الثقافة، المجاالت، مختلف في للغاية، عميقة اسرائيل في اليهود بين الفوارق ان

 وما (الغربيين) األشكناز علية يحصل ما بين العميق التمييز يبرز وهنا واراض، ميزانيات من تخصصه وما الدولة تعامل الدخل،

 .عام بشكل العرب ضد التمييز فقط وليس( الشرقيين) السفراديم عليه يحصل

 وقوفال ظاهرة ان يميزها، ما تفقد األحزاب حيويتها، تفقد اسرائيل في الحزبية الحياة ان تظهر الصهيونية البدايات مع المقارنة

 زاعالن من او والحرب، األمن بموضوع وخاصة ناشئة، أزمة أي في تردد، بدون الحكومة مع تقريبا، السياسية التيارات لكل الشامل

 يدعي نم الى وصوال المتطرف والديني الفاشي اليمين من واحد،" خرج" في األحزاب جميع تصبح بحيث لسطيني،ف – اإلسرائيلي

 مينيي صهيوني حزب بين التمييز عبث وتظهر اإلسرائيلية، األحزاب تشرف ال حالة هي( الصغير" ميرتس" حزب عدا ما) اليسار

 يف جوهري فرق يكن لم اذا. وسط يسار او وسطي خط يمثل انه او الديمقراطية شتراكيةاال يدعي وحزب متطرف ديني او متطرف

 مصدر هو البرلمان الى الوصول ان بوضوح، الجواب الحزبية؟ الفرق من الكبيرة التشكيلة هذه اذن لماذا العامة، األحزاب سياسة

 .مختلفة أيديولوجية لرؤية وليس اإلسرائيلية، األحزاب لتعدد دافعا بذلك ارى. وسياسية اجتماعية ومكانة رزق

 "!!فيه مشكوك مستقبل – اسرائيل:" مثيرا عنوانا المذكور الكتاب مؤلفا طرح هنا من

 للحكومة سارئي كان لو حتى) القومية، بالخيانة يوصم معارض وكل أحزابه، بين مصيرية قضايا حول والحوار للتعددية يفتقد مجتمع

 .فرامل بدون منحدر في مندفع مجتمع هو( رابين مثل

 !!عليه يطلع ان العربي للقارئ ليتسنى الكتاب يترجم ان اكثر وآمل المثيرة، الكتاب لمواضيع قريبا اعود ان آمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ما تيسر من عشق ووطن للشاعر نزيه حسون 

 هل نشهد ربيعا شعريا...؟

 

 مجموعة شعرية: ما تيسر من عشق ووطن

 صفحة من القطع المتوسط( 12الشاعر نزيه حسون/ ) 

 (2012شفاعمرو ) -الناشر مكتبة الجماهير 

 

موقفي متشائم من حالة الشعر المحلي في السنوات األخيرة، وكنت قد ن وهت ان لدينا عدد كبير من الشعراء ولكن قليل ليس سرا  ان 

 من الشعر.

في الفترة األخيرة قرأت عدة اعمال شعرية طمأنتني الى ان الوعي الثقافي للشعر، صياغة وفنية، بدأ يعطي ثمارا ال يمكن تجاهلها، 

ن كثرة المجموعات وقلة الشعر. والى جانب الوعي الثقافي للشعر ال بد من وعي لدور الشعر االجتماعي رغم الطابع السائد م

واألدبي. في الشعر ال يمكن االكتفاء بإتقان مهنية الصياغة فقط. بدون الوعي االجتماعي والثقافي واألخالقي والنضالي )في حالتنا( 

كاملة فنيا ولغويا، ولكنها خلو من المعنى ومن الجمالية االبداعية ومن العالقة مع نظل ندور في حلقة مغلقة من صياغات قد تكون 

 المجتمع الذي من المفروض ان الشاعر يبدع من أجله. 

ارجو اال يفهم كالمي ان كتابتي عن مجموعات ما، هو اسقاطي لسائر المجموعات الشعرية. األمر ما هو اال محض صدفة. قرأت 

دة أعمال شعرية جيدة. طبعا ال أعني انها تجاوزت حدودنا المحلية الى آفاق لم يصلها في شعرنا اال عدد من في السنة األخيرة ع

األسماء أقل من اصابع اليد الواحدة. ولكني أكون جاحدا ومدعيا اذا اصررت ان شعرنا يتراجع دون فرامل توقف انحداره. ما قرأته 

 مقها، في حالة ضمور.في السنة األخيرة يطمأن ان األزمة، رغم ع

وهذا بالضبط ما لفت انتباهي لديوان الشاعر نزيه حسون، الذي يمكن ان يعالج من زوايا متعددة اسلوبيا وفنيا. قد يجد الناقد ان 

ؤال سالصور الشعرية تقليدية. وقد يجد ان الشاعر التجأ الى اسلوب عبره شعرنا منذ سنوات الثمانين وما قبلها من القرن الماضي. وال

المشروع هنا، هل العودة الى تراثنا الشعري في فترة سابقة  عرفت بشراسة تصادمنا مع السلطة، والبناء عليها من جديد، في واقعنا 

اليوم، الذي يتميز بصفته مرحلة حرجة غير مسبوقة حتى في ايامنا القاسية، ومن ظواهرها المقلقة ما نعانيه من تراجعات على كافة 

تبعثر صفوفنا، ومن أزمة تنظيمات وقيادات. وتفسخ اجتماعي وطائفي وعائلي كنا نظن اننا عبرنا تلك األيام الى غير  األصعدة، ومن

رجعة. في الواقع ما جرى كان تحركا سلبيا تراجعيا. فهل العودة ألسلوب صبغت أيامنا بشعر حماسي او مهرجاني، وجعلت من 

 هو تراجع حقا ام ميزة باتت ضرورية بحكم ما يجري؟! الشعر سالحا نضاليا وتعبويا للجماهير، هل

 هذا السؤال أشغلني بعد قراءة القصيدة األولى، "تهوي العروش إذا الشعوب تصمم". وسأعود إلى الموضوع.

ما وتغلب على الكثير من قصائد ديوان نزيه حسون ما يعرف بشعر الحماسة، او الشعر المهرجاني. والقسم الثاني يذهب الى الغزل 

 تتركه األنثى من لوعة  في النفس ومن اثارة أجمل مشاعر الجمال في النفس االنسانية.

 قصيدة "تهوى العروش .." ذكرتني بقصيدة ابو القاسم الشابي "اذا الشعب يوما اراد الحياة". فها هو يهتف:

 صبوا الدمــــاء على الثرى وتقدموا جسر الولـــوج الى الخلــود هو الــدم 

 دكـّـوا العروش كما الزجاج تحّطما  تهوي العروش اذا الشعوب تصّمم

لست خبيرا في بحور الشعر. وما انا اال قارئ يملك بعض الثقافة وبعض الرؤية األدبية. وأظن انها تؤهلني للتعبير عن رأي ثقافي 

 ذوقي، وليس شرطا ، رأيا  نقديا .

المهرجاني. او الشعر الحماسي كما يحب البعض ان يسميه وال ارى فرقا. وكما  وكما الحظت، هذا الشعر أعادني الى ايام الشعر

اسلفت لعب دورا هاما في تاريخنا الثقافي والنضالي. كان الشعر من ضرورات تجنيد الجماهير وتعبئتها لمواجهة التحديات التي 

رض وتقييد حرية التنقل وحق العمل، والنفي، واجهتنا بعد نكبة شعبنا والحصار الثقافي المفروض علينا وسياسة مصادرة األ

واالغالق العسكري للمناطق التي نعيش فيها، وسياسة االرهاب البوليسية، وطرد المعلمين الوطنيين لتعميق سياسة التجهيل .. 
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. قد وهي تسمية أخرى . واالعتقاالت الدورية لكل النشطاء السياسيين .. ومنهم شعراء لعبوا دورا  كبيرا  في ظاهرة الشعر المناضل ..

 تكون أقرب للواقع.

 البعض ينتقد ذلك الشعر باالدعاء ان قيمته الفنية منخفضة. وانه شعر  مباشر  مليء  بالشعارات.

 ربما. ولكن التقييم بدون استيعاب متطلبات تلك المرحلة الثقافية والنضالية، هو عجز نقدي او تقييمي او معرفي. 

واجهت فيها األقلية العربية حصارا  ثقافيا  وسياسيا . وواجهت محاوالت كسر انتمائها لهوية وثقافة فلسطينية كانت تلك مرحلة صعبة 

وعربية، ومحاوالت شرذمتنا الى طوائف متصارعة، ومحاوالت تقزيمنا سياسيا  ونضاليا  والتصرف المنفلت االجرامي ضدنا، كما 

 حدث في مجزرة كفر قاسم.

ا الى أقصى حد. كان الفهم الكامل والواعي للربط بين السياسي والثقافي. كان الشعر كان الشعر المهرجان ي الحماسي النضالي ملح 

الفصيح والعامي سالحنا النضالي المعنوي الذي لعب دورا  ال يمكن تقييمه بهذه العجالة وادعي ان تلك المرحلة، لم تعالج بما تستحقه 

 المرحلة على تطور القصيدة المحلية واألدب المحلي عامة .. من تقييم ثقافي وسياسي، وأثر تلك 

 ؟1967فهل بالصدفة ان العالم العربي انبهر بعد ان اكتشف شعرنا على أثر هزيمة حزيران 

ال اتحدث عن التطور الالحق الذي انجزه شعرنا , ووضعنا على راس الشعر العربي، وباتت أسماء شعرائنا تحتل الصدارة في الشعر 

 ربي.الع

عندما يواصل نزيه حسون ما انقطع من تاريخنا في واقع سياسي واجتماعي مأزوم )ومن هنا ازمة شعرنا وليس من بسبب تراجعنا 

الثقافي(. فهو بوعيه او بعفويته، لمس ضرورة احداث قفزة، ويبدو ان العودة لما كان، ليس تراجعا  بقدر ما هو خطوة الى الوراء من 

 وهذا ما أحسسته على األقل، بديوانه الجديد "ما تيسر من عشق ووطن".أجل عشر لألمام .. 

 ويواصل في نظرة الى الربيع العربي:

 هـــذا ربيـــــع الثائريـــــــــــن بأرضنـــــــا صوب المنى درب الفدا يترسـّــــم

ن س ف ك  الّدماء تُ   حط مُ هـبــّــت نســـــائـمـــــه تـــــؤّرخ نصــــرنا وعروش م 

ربما افتقد هنا الصور الشعرية، والحداثة الشعرية في الصياغة والمضمون. ولكن واقعنا وخاصة واقع إخواننا الدروز، والشاعر نزيه 

ابن الطائفة العربية قوميا  والفلسطينية جغرافيا  والدرزية دينيا ، أسّر لي بحديث خاص برأيه، الذي أقبله بدون تردد، أن الشعر 

لم يفقد دوره التاريخي، بل يتجّدد هذا الدور، وله قيمة ال يمكن نفيها، خاصة في اإلصرار على االنتماء العروبي، الذي  الحماسي

 تنشط السلطة الصهيونية لتشويهه .. فكان ال بد من قصائد مثل قصف الرعد إصرارا  على االنتماء الثقافي والوطني.

 انها بيان واضح على االنتماء. 

 في عـــــــــــــروبـــة حاكم عن ذبح شعب أعزل ال يحجماني اشكك 

 اعطيت قصيدته األولى الجزء األساسي من مداخلتي. فقد وجدت فيها ما اردت ان أقوله منذ وقت طويل.

 في قصائد أخرى، نجد نزيه حسون عاشقا  مرهف الحس. يعرف الغزل الرقيق وليس صياغة الكلمات النارية فقط.

 ـامضعيناك سرٌّ غــ

 أبحرُت كل العمر في أعماقه

 لكنني ما زلت أجهل ما مداه. 

 )من قصيدة عنوان لفلسفة اإلله(

 وستظل تجهل ما مداه .. كما نجهل نحن أيضا...

 في قصيدة عمودية أخرى: "ربي أعدني لموطني" يؤكد نزيه االنتماء ..

 ن عروقي موطنيإن ي هدمـــوا بيــتـــــي وكــل  مــــدائـنـي هيهـات يُهدم م

 قد ينحنـــي هــــــــــــام الزمــان لحقـبـــــة لكن هـــامــــــة شعبـنــــــا لـــن تنحنــــــي

 أجل وهذا ما نؤمن به يا نزيه.
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كية يالذي أتعبني قليال  ان الشاعر لم يفصل بين القصائد العمودية وبين قصائد التفعيلة فكنت أشعر اني استمع الى سيمفونية كالس

لموتسارت وتقاسيم على العود بنفس الوقت. لموتسارت جماله وسحره وللتقاسيم جمالها وسحرها. لذلك أعتقد ان على الشاعر، الذي 

يكتب بأساليب متعددة، ان يفصل في مجموعته بين األساليب المختلفة. الشعر العمودي في قسم وشعر التفعيلة قي قسم آخر وإذا 

 الث.وجدت منثورات في قسم ث

في غزليات نزيه حسون نجد الصور الشعرية الجميلة التي ما كان من الممكن ان تشملها القصائد الحماسية. هنا نشعر بقلبه يدق بقوة 

 أكبر. واندفاع الشاعر يتحول الى رجاء ووله ألنثى تسحره، فيشكو:

 "ما للقصيدة ما للشعر يخذلني" /)قصيدة عيناك محراب الصالة(

 بحضورها ولو كنت دون جوان عصرك!!سيخذلك 

اريد ان أضيف. ال أعتبر كتابتي نقدا  انما هي تعبير  عن رأي ثقافي حول ديوان شعر، لشاعر متمكن من ادواته، في واقع ثقافي 

 نشاء بسيط. إيشعرني بحيرة  كبيرة  مما ينشر من مجموعات شعرية، الكثير منها يفتقد حتى للغة الجميلة... وبعضة من الصعب قبوله ك

، يطمئن بأن الطريق لم تعد نزوال  متواصال  فقط، ها نحن نصعد بثبات، ببطء ولكن بال توقف .. والطريق أضحت  هذا الديوان نموذج 

واضحة وال أريد ان أبالغ بالقول ان األزمة في تراجع... ألنها معركة أوسع من مجرد كتابة الشعر. معركة تشمل كل واقعنا بكل 

 وكل خطوة لألمام هي مكسب هام في الطريق نحو ثقافة ترتبط بالشعب، وتخدم قضاياه. مركباته.

_________________ 
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 موفق خوري وقصصه لألطفال

 

وهو في قمة عطائه ونشاطه بعد ان تعرض لحملة تشهير ال تليق بمجتمع حضاري  2012آب  24موفق خوري رحل عنا مبكرا  في 

رؤية تنويرية اجتماعية، جعلت هّمها األساسي الطعن بشخص فرد قام بنشاط ال يمكن إخفاء مداه وتأثيره اإليجابي وال بصحافة ذات 

على حياتنا الثقافية. أقول بوضوح إن تقييم نشاط كل إنسان ال يتوقف على هفوة هنا او هفوة هناك، انما بتقييم مرحلة تاريخية ثقافية 

ومضامينها، قد ننتقد الكثير من األساليب والقرارات والتصرفات، الخطأ وارد ضمن أي نشاط خالق  طويلة بسنواتها وكبيرة بعطائها

وإبداعي كبير وواسع، والنقد هو جهاز بيد وسائل اإلعالم ال نقلل من أهميته وضرورته، ولكن يجب جعله أداة لتطوير العمل 

خصه، وكأن قضايا العرب في إسرائيل، حقوقهم ومطالبهم المشروعة، ونجاعته، اما ان نجعل النقد تشهيراُ وقتال  لنشاط شخص ولش

 لم يعد ما يعيق عليها اال موفق خوري، فهذا مؤلم وال نريد ان نراه يتكرر مرة أخرى مع أي نشيط كان.

لها ال قبالويل لمجتمع يجعل من عثرات في نشاط وعطاء األفراد، خاصة اذا كان صاحب صالحيات مؤثرة مثل موفق خوري، قضية 

وال بعدها في مجتمعنا. حتى االحتالل اإلسرائيلي والقمع االحتاللي وسرقة االرض لم يكن لهم نصيب إعالمي بمستوى الحملة 

اإلعالمية المعادية ضد إنسان امتألت صفحات حياته بالنشاط من أجل أبناء شعبه وثقافتهم وفنونهم على كافة أشكالها، وتلخيص 

طليعة مجتمعنا والظن ان بناء مشاريع ثقافية بهذا الحجم الكبير وفتح أبواب دائرة الثقافة لمئات المثقفين  مسيرة حياته يجعله في

والفنانين ورعاية الجمعيات الثقافية والفرق بمختلف تخصصاتها الفنية واالبداعية هي مسألة تخلو من أخطاء التجربة والبناء، يعيش 

 لة للثقافة والفنون. في وهم او يعبر عن نوايا ال تمّت بص

 

***** 

 

 موفق خوري وقصصه لألطفال  

ش اموفق خوري هو احد اكثر األسماء تداوال  في األوساط الناشطة أادبيا  وفنيا ، تعّرض، بحكم وظيفته كمدير لدائرة الثقافة العربية، لنق

واسع وحاد، ليس هذا ما يشغلني مع اني أحمل موقفا  نقديا  حادا  إزاء جوانب عدة من نشاط دائرة الثقافة، رغم حيويتها ودورها 

لواضح. أحيانا بمجرد كونها الناشر الوحيد واألكثر نشاطا  ومثابرة ألدبنا المحلي بغثه وسمينه، الى جاب اعتماد بقية االيجابي ا

الناشرين على تغطية نفقات الطباعة األساسية إلصداراتهم، عن طريق شراء دائرة الثقافة لكمية ال بأس بها من الكتب من كل اصدار 

 تقريبا!! 

يختلطان في وظيفة مدير دائرة الثقافة العربية، لكن هذه مسألة أخرى ستبقى مطروحة للنقاش، وهي ليست ما  ان االيجاب والسلب

 دفعني لهذه الكتابة، لكنها طرحت نفسها تلقائيا.

ا رفاجأني موفق خوري بإصدار عدة قصص لألطفال )الى جانب ديوان شعر وكتاب جمع فيه كتاباته السياسية المختلفة(. ترددُت كثي

في الكتابة عن هذه القصص بسبب رفضي ان تفهم كتابتي في غير إطارها الصحيح، نفس اإلطار الذي أكتب فيه عن أي انتاج أدبي 

 آخر.

أمر آخر، موفق بقصصه وبديوان شعره، فاجأني. ال أعني بتعبير "فاجأني" موقفا  من المضمون .. انما أعني ان المفاجأة كانت على 

 ، غير رسمي، من شخصيته ونشاطه.صعيد كشف جانب آخر

الحديث عن أديب أسهل من الحديث عن مدير دائرة في موقع قرار مؤثر، المهم هنا هو اتجاهه لكتابة قصص لألطفال، وهو مجال 

 يحتاج الى معرفة جيدة بعالم الطفل، سيكولوجيته، نفسيته، لغته والصور األدبية األقرب الى عالم الطفل الذاتي.

ج الى كتّاب لألطفال يعرفون كيف يلونون عالم األطفال الخاص، كيف يوصلون لهم أجمل األفكار، يطبعون في ذهنهم أدبنا يحتا

مفاهيم الكرامة والعدل والمساواة والديمقراطية، يثقفون على احترام اآلخر والرأي اآلخر. هذه مهمات صعبة مع الكبار، كيف الحال 

 مع الصغار؟ هل نجح موفق في ذلك؟
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طيار، عازف العود، بائع العنب، الملك العادل، الطفل والنجار، االحترام والشاب النبيل هي أسماء سبع قصص صدت عن مكتبة ال

نشر  القاهرة، وهي دار -العلم والمعرفة في عبلين، وسبق وصدرت عن سلسلة مكتبة الفتى العربي، من دار األمين للطباعة والنشر

 ر قصة اخرى تحت الطباعة.معروفة، هذا الى جانب احدى عش

جة إخراجا  جميال ، باأللوان وبطباعة أنيقة، تناسب الجيل الذي يكتب له موفق. في قصصه نكتشف شخصية موفق  القصص مخر 

 المربي، الذي يريد ان يزرع في روح تالميذه الصغار روح التفاؤل والمحبة والتصميم واالستقامة.

المبالغة، ربما لست خبيرا  في أدب األطفال، وأجد بعض الصعوبة في تقييم أجواء قصصه القصص مليئة بالتفاؤل أحيانا لدرجة 

 ومدى مالءمتها لواقعنا، الذي يتميز بالقهر والتمييز الذي يطال أطفالنا منذ والدتهم.

 يرّكز موفق في قصصه على تطوير االعتماد على الذات والتفاؤل.

( ليجد بيته خاليا  من أخوته الثالثة وأمه، حيث 48يد الذي عاد من ميادين القتال )حرب في قصة "الطيار" يتحدث موفق عن الفتى فر

 اضطروا الى الرحيل عن حيفا بحرا  الى بيروت، وفوق صدر والدته أصغر ابنائها.

ه في القصة ر لبعد افتتاحية القصة عن فريد يختفي فريد من القصة ويصبح ذكرى. تتذكره امه قبل ان تفارق الحياة، فريد ال دو

واستعمله موفق للحديث عن مأساة التشريد والضياع، كان بامكانه ان يبدأ بهروب األم مع ابنائها الى بيروت دون فريد الزائد في 

م على الفكرة القصصية.  النص والذي ال يتالءم جيله مع جيل اخوته، وواضح انه مقح 

 الصليب األحمر "إيداعهم" في مخيم على مشارف المدينة. تصل ام فريد الى بيروت مع ابنائها الثالثة، ليتولى

كان افضل لو أعطى موفق ضمن النص لمحة للقارئ الصغير عن سبب التشريد والشتات التي أصابت شعبه. النقطة األخرى كلمة 

حمر أودعهم في ذمته حتى "ايداعهم" تحمل دالئل قد ال يفهمها الطفل. هي ليست مجرد إسكان او ايواء... انما يقصد ان الصليب األ

إعادتهم الى وطنهم. "االيداع" استعارة جميلة، ولكنها غير ميّسرة للصغار. ولم يعد ليشرح كيف صار االيداع ترانسفير )تهجير( 

 دائم.

وق، لتنتقل القصة لتركز على شخصية الولد سعيد )شقيق فريد(، بعد مرض أمه ووفاتها. سعيد يتميز بالذكاء، ناجح في دراسته، خ

محب للقراءة واللغات، يحصل على جوائز تفوق، يتعرف في المدرسة على زميلته شادية، ابنة احد األثرياء في بيروت، التي 

 يصحبها والدها كل صباح في سيارته الفاخرة الى المدرسة.

 دعو سعيد لزيارتهم.تنشأ بين سعيد وشادية عالقات صداقة مميزة. تعرف عن مأساة تشرد سعيد وعائلته، تحدث والدها وت

هذا االستقبال الحار لالجئ الفلسطيني في لبنان جعلني ألوم أهلي ألنهم لم يحملوا عفشهم ويهربوا الى لبنان، خاصة وأن والد شادية 

ضمن لسعيد ان يدرس على حساب الدولة في بيروت، ثم أرسله ليدرس الطيران في اليونان، ولم يترك أي شعور يترسب في نفسية 

 من مأساة التشريد وفقدان الوطن. سعيد

 ىلغة موفق في السرد جيدة وتشّد القارئ وتعبئه بالعواطف وتنّمي ايجابياته، ولكني اظن انه علينا االلتزام بالواقع المأساوي لشعبنا حت

 ية.في الكتابة لألطفال. ان تنمية وعي أطفالنا على واقعنا المأساوي هي أخالق ايضا، هي تربية إنسانية ضرور

قد ال أكون موفقا في عالجي وفهمي ألدب األطفال، وأتحدث بلغة سياسي محروق اكثر من ناقد يعالج عمال  أدبيا  لألطفال. انا شخصيا  

 ال أرى الفرق.

لقدرة امن الناحية األخرى القصة تحمل معاني أخالقية وتربوية كثيرة سبق وان ذكرتها في البداية. األمر البارز اآلخر ان موفق يملك 

 للنزول الى عقلية الطفل والحديث اليه بجمل مناسبة واضحة ومباشرة.

 في قصصه األخرى كان موفق أكثر توفيقا ، القصص اكثر واقعية واقرب ألجوائنا.

قصة "الملك العادل" فكرتها مبنية بشكل أكثر متكامل، ربما اختياره لقصة بأسلوب الحكايات الشعبية هو ما حقق لهذه القصة 

لمضمون القصصي الجذاب، اذ تتميز بأجواء قصصية أفضل من سابقتها باحداث متدفقة وسريعة، وقد اخترت القصة األكثر إشكالية ا

 من الناحية الفنية والفكرية، قصدا، حتى ال يقال اني أمدح لهدف.

اال ان  خر، بحاجاته، رغم القلة والضيققصة "الشاب النبيل" هي ايضا تنحو نحو التركيز على الخصال اإليجابية، خاصة التفكير باآل

 المساعدة دائما  ممكنة.

قصة "عازف العود" هي حكاية تتكرر بأشكال مختلفة مع معظم اطفالنا. التعلم على القطع الموسيقية، الرياضة، الفنون المختلفة 

 وعالقة ذلك بالدراسة.
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د شخصيات القصة، ما لم افهمه، لماذا أقحم بتهوفن؟ خلينا شعرت ان موفق في هذه القصة يروي حادث يخصه. فهو يكاد يكون اح

بحدود فيروز وعبد الوهاب وهاني شاكر والصبايا المغنيات الجميالت من الفضائيات العربية، اللواتي ال أميّز بين أسمائهن 

 ر ال يقاس بإلمامنا بالموسيقىوأغانيهن، خاصة وان عازف العود يبقى مخلصا لعوده ولموسيقاه الشرقية، الى جانب ان الفن والتطو

 الكالسيكية الغربية.

قصة "الطفل والنجار" تبقى في نفس المضمار. موفق يوجه ويعظ. هو امر ضروري لألطفال في ادب األطفال كما أظن. نفس األمر 

لألطفال، وقد يكون مع قصة "بائع العنب". اما قصة "اإلحترام" فهو يرويها عن عالم الحيوان، وهو أسلوب معروف في الكتابة 

 تاثيره أكثر إيجابية من القصص العادية.

حاولت هنا ان أعطي انطباعاتي وفهمي رغم مالحظاتي السلبية بعض الشيء خاصة حول القصة األولى "الطيار"، ومع هذا نلحظ ان 

 اره.ية الكاتب وافكالمربي تتحرك في ظل شخص –موفق يعرف كيف يدخل ذهن الطفل. ونلمس عبر كل القصص، شخصية المعلم 

________________ 
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 "ايام ع البال": كتاب فريد في نوعه ومضمونه

 

 محمود ابو رجب رائد األدب التسجيلي في ثقافتنا

 

 صفحة من القطع المتوسط( 134الكتاب: ايام ع البال )

 الكاتب : الصحفي واألديب محمود ابو رجب

 2012الناصرة/  –اصدار : دار الخبار 

 

 

قرأت قبل عدة سنوات كتابا للكاتب والصحفي ومحرر جريدة األخبار التي تصدر في الناصرة محمود ابو رجب ، حمل عنوان "ايام 

 ع البال" وها هو اليوم يصدر كتابا جديدا بنفس األسم وميزه عن األول بأنه "القسم الثاني".

الكاتب وتجربته الحياتية، وقد ال حظت ان بعض القراء تعاملوا مع النصوص الكتاب األول كان مليئا بحكايات واحداث من جعبة 

 كقصص. هي حقا قصص ولكنها صيغت باسلوب سردي تسجيلي لم تفقد روح القصة ولكن كتابتها لم تكن بهدف انتاج أدب قصصي.

لجماعية، نقل التجربة بطريقة ثقافية ما، هذا النوع من األدب يعرف في العالم كله باألدب التسجيلي، وهدفه الحفاظ على الذاكرة ا

والكاتب هنا ال يبلتزم باصول الفن القصصي. ولكن كاتب قاص مثل محمود ابو رجب، تظل كتاباته ، حتى السياسية منها ، تحمل 

 عبق الدراما القصصية، وفنون القص واللعبة القصصية، ولغة القص المميزة.

احداثا هامة وتبقي احداثا أقل اهمية ، او تربط بين حدثين بطريقة ال يميزها الكاتب نفسه، خاصة طبعا الذكرة تلعب بنا كثيرا ـ تنسينا 

 بفعل الزمن والجيل والتراكم الكبير لألحداث. وفاجأني محمود ابو رجب بذاكرته القوية حول تفاصيل اعادني اليها بكل توهجها.

و األدب التسجيلي للدقة، يشمل الكثير من السيرة الذاتية ولكن باسلوب غير من ناحية أخرى يمكن ان نلحظ ان الكتابة التسجيلية، ا

 مباشر.

في ثقافتنا المحلية ال اعرف كتابا لهذا النوع من األدب، ولكن قبل فترة وصلني كتاب من انسان نصراوي هو رمزي ابو نوارة، 

ابو نوارة لم يسبق له ان يخوض الكتابة في أي من صاحب مكتبة سابقا،  يحمل عنوانا لفت انتباهي:"نص راوي نصراوي" رمزي 

اشكالها، وهو اليوم ليس بجيل الشباب ولكنه اكتنز تجربة حياتية عبر معايشته ألهل مدينته الناصرة وقام بنقل هذه التجربة للقراء عبر 

 نص راوي نصراوي. 

افترضنا اننا فرزنا الكثير من النصوص التي قد نجدها الذي اريد ان انوه اليه ان هذا األدب التسجيلي له مكانة هامة ، حتى لو 

نصوصا قتلتها المبالغة القصصية.. من منطلق ان األدب القصصي هو كذبة متفق عليها بين الكاتب والقارئ..وتتميز القصة بالدمج 

دعاء ان ما يواجهه األديب من التخيل والواقع، بينما األدب التسجيلي يلتزم بالحدث دون اضافة. بالطبع ال يمكن اال –بين الحلم 

 احداث ال ينعكس في اعماله االبداعية ، ان كانت نثرا او شعرا.

مثال في النصوص الجديدة لكتاب محمود ابو رجب الجديد ،نشم رائحة قرية صفورية التي دمرت بالكامل في نكبة فلسطين واستوطن 

 هولها.معظم اهلها في مناطق من جبال الناصرة مطلة على صفورية وس

في األدب التسجيلي لدى محمود ابو رجب نجده يدمج الحاضر، بالماضي، بالثقافي ،بالتاريخي وبقضايا الوطن والسياسة ، ليشكل 

 كوالج سردي كثيف المضامين واألحداث ...

من  صي من الهربطبعا عدا صفورية هناك اوجاع كثيرة يحملها الفلسطيني في قلبه ... ومحمود ابورجب عانى على المستوى الشخ

 البيت والحياة في اللجوء القسري. واقع افقد جيال كامال من طفولته.

ذكريات التعليم والمعلمين والمفتشين الذين عمل معهم ، في فترة عمله بالتعليم،  لهم مكانة خاصة في تسجيالته، حيث يعرفنا على 

شخصيات لها مكانتها اليوم.. وكان صريحا في كشفه ان بعض شخصيات تركت أثرها التعليمي على طالب الناصرة والذين أصبحوا 

سنة.وهذا النص ذكرني بان معلمي للقواعد العربية  35المعلمين ما كان يحل لهم ان يعملوا ساعة واحدة ، رغم انهم خدموا بالتعليم 
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ماد مما جعلني اكتب حتى اليوم باالعت في الصفوف االبتدائية األولى، لم يكن يعرف تعليم القواعد وأشك انه لم يكن يعرف القواعد

 على األذن وليس على المعرفة الصحيحة للقواعد العربية.

تلك كانت ايام تحكم نظام الحكم العسكري بلقمة عيش المعلمين وطرد كل معلم يشتم انه يخرج عن برنامج التعليم ) او للدقة: 

ي تعليمنا وتثقيفنا،واكاد اقول اننا اليوم مع اتساع الديمقراطية التجهيل(. ومع ذلك كان بعض المعلمين اصحاب ضمير تفانوا ف

والليبرالية في جهاز التعليم وفي مجتمعنا عامة، ولم يعد سيف الفصل يلوح فوق رأس جهاز التعليم والمعلمين، نجد ان الكثيرين من 

 المعلمين ليسوا بنفس درجة االخالص للطالب والتعليم.

جيلي لمن صار ابنا قسريا للناصرة بعد تدمير  صفورية وتشريد أهلها، من صورة الناصرة ومواقعها وهل يمكن ان يخلو كتاب تس

التاريخية وحكاياتها؟ فها هو سوق الناصرة القديم ، وبهجة عيد الميالد وكانت اعياد الطوائف اعيادا لكل ابناء الناصرة. وانظر اليوم 

احدة ال تعرف التمييز بين مسلم ومسيحي الى مدينة مصابة بشرخ مؤلم من التباعد نشأ فأرى اننا تراجعنا عن كوننا عائلة نصراوية و

 مع تطور الجهل وفقدان التوازن االنساني األولي.

من مميزات سرديات الكتاب ان الكاتب المتبحر بالتراث العربي يتحف حكاياته باقتباسات تراثية ، مما يضفي على النصوص ، مادة 

التراث العربي ، وعظمة الحضارة العربية التي نعيش اليوم في ظالل ذكرياتها ، غير قادرين ، على مستوى  تراثية تكشف عظمة

 العالم العربي كله، على احداث انطالقة جديدة . 

األدب  اال يمكن معالجة النص بمفاهيم النقد القصصي. اللغة هنا ليست لغة قصصية، أي ال تحمل نكهة الدراما اال بقدر قليل، ففي هذ

 الدراما ليست هي هدف الكاتب. ومع ذلك للكاتب اسلوب مميز في السرد ، يتدفق بطالوة وبدون تجربة عضالت لغوية.

قرأت نصوصا ممتعة، ربما يسميها البعض تأريخا. او مذكرات، او حكايات منقولة. التسمية ليست مهمة، انه أدب ال يمكن اال ان نقر 

 في ثقافتنا.ان محمود ابو رجب هو رائده 

مالحظتين: اوال،  وجدت ان محمود ابو رجب قد ادخل بعض التفاصيل لمواضيع ال تعني للقارئ شيئا وكان افضل لو تنازل عنها، ال 

تضر بقيمة الكتاب ولكنها ال تعطي للقارئ أي اضافة نوعية. بل تشعر القارئ ان الكاتب أعطى للقسم األول من النصوص ، وهي 

 تاب، كل طاقته واهتمامه... والنصوص األخيرة نحت نحو الصيغة اإلخبارية.أكثرية نصوص الك

ثانيا ، تميزت النصوص األولى في الكتاب بزخم ثقافي وتراثي وصور جعلت النصوص قطعا أدبية فكرية فيها روح السرد 

لت اما، منقولة من مفكرة، وخالقصصي، بينما النصوص األخيرة كانت مبسطة أكثر وسردية بسيطة  أشبه بسجل احداث شخصية تم

 من المميزات الثقافية الواسعة التي ميزت القسم األول.

ويبقى كتاب "ايام ع البال" بأكثرية نصوصه فريدا ومميزا في مضمونه واسلوب عرضه لألحداث... وربما يجد بعض القراء اهتماما 

 ع البال"!!خاصا بكل التفاصيل التي اوردها الكاتب في القسم األخير من "ايام 

_________________ 
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 مسيرة عبر العصور –كتاب تاريخ الناصرة 

 

 مسح موسوعي شامل لمدينة الناصرة

 

 

(، يعتبر بحثا http://www.nuhakawar.comكتاب "تاريخ الناصرة" لالديبة والباحثة نهى زعرب قعوار من مدينة الناصرة )

ومسيرتها عبر العصور، وهو من اوسع واضخم االبحاث التي صدرت عن تاريخ مدينة واسعا وشامال حول تاريخ الناصرة، 

 الناصرة بحاضرها وماضيها، وهو يحوي كافة المعلومات المطلوبة عن الناصرة، منذ كانت وحتى يومنا هذا.

ير كرسته نهى قعوار، ( صفحة من الحجم الكبير، وهو جهد كب680( ويشمل على )2000البحث /المجلد، صدر في اواخر العام )

عبر سنوات طويلة من البحث واالطالع والتجميع لمعلومات نادرة عن كل ما يتعلق بتاريخ الناصرة، وقد افتتحت بحثها القيم بقصيدة 

 من تاليفها عن الناصرة )الباحثة معروفة كشاعرة ايضا ( بدل مقدمة،  تقول في قصيدتها:

 له تجلى في روابيهايا بلدة قبلما التاريخ حل بها روح اال

وتهدي الباحثة نهى قعوار كتابها / مجلدها لكل محب للناصرة، والى اهل الناصرة الذين صمدوا كالحصن الجاثم والشامخ فوق تاللها 

وجبالها، محافظين على ما تبقى من ترابها المقدس، وعلى كل قطرة ماء ذرفتها عين العذراء مريم وشرب منها سكان الناصرة قديما 

 حديثا ، كما شرب منها سكان المعمورة قاطبة .و

كذلك تهدي كتابها الى كل مغترب من الناصرة، والى كل عربي واجنبي يهتم بتاريخ هذه البلدة التاريخية العريقة المقدسة، والى كل 

 نبتة صبر مغروسة وصامدة على ارض هذا البلد الطيب المعطاء .

لمهمة التي قامت بها لقلة المصادر والموارد المكتوبة عن الناصرة وعن تاريخها الحافل وفي التمهيد تعترف نهى قعوار بصعوبة ا

 والشامل على مدى عقود التاريخ القديم والحديث.

يعتبر هذا العمل من اهم االعمال التوثيقية عن تاريخ الناصرة، وهو مزين بصور تاريخية عديدة، وتنهي نهى قعوار بحثها الضخم 

 تاليفها، تغنى على وزن "دلعونا" تقول في مطلعها : بقصيدة اخرى من

 "بلدي يا ناصرة بلد البشارة، بلد المحبة بلد الحضارة، تاريخ االديان من هالمغارة، ارفعي راسك حتى يشوفونا"

السبعين  ما يقاربكذلك ارفقت نهاية بحثها بمجموعة كبيرة من االمثال المتداولة بين اهالي الناصرة، وقد استعانت في وضع مؤلفها ب

 مرجعا وبحثا. والعطاء فكرة عن هذا الكتاب الهام ال بد من االشارة الى فصوله.

قسمت الباحثة كتابها الى عشرين بحثا او فصال، بداتها كما هو متوقع باسم مدينة الناصرة، موقعها، مناخها وجبالها. وفي الفصل 

لصناعات والحياة التجارية وعدد السكان الخ...في الفصل الثالث تطل على الثاني تعالج مساكن الناصرة واحياءها واسواقها وا

الناصرة في بطون التاريخ، وفي عهد المسيح، ومواقعها التاريخية والسياحية، ومكانتها في الكتاب المقدس وفي اقوال المؤرخين، اما 

ت عن مصادر المياه ،وينابيع الناصرة ،واالمطار في الفصل الرابع فكتبت عن عين العذراء اشهر مواقع الناصرة اطالقا، وكتب

وصالة الغيث ،التي تعتبر من التقاليد الفولكلورية التي بدأت تختفي . في الفصل الخامس تقدم معلومات عن المدارس والتعليم في 

رية في الناصرة، مثل .وفي الفصل السادس تستعرض المعالم االث1948الناصرة قديما وحديثا، وعن االناشيد المدرسية حتى عام 

الحمام التركي، المسكوبية )التي كانت مدرسة روسية مشهورة تخرج منها الكثير من رجال الفكر والمشهورين على صعيد العالم 

العربي والعالم اجمع مثل ميخائيل نعيمة وكلثوم عودة وغيرهم( كما تكلمت عن مدرسة شنلر االلمانية المهنية التي تخرج منها الكثير 

 ن المهنيين في الناصرة والقضاء. وكتبت عن دير ابو اليتامى السلزيان، وتيراسانطة التي هي اليوم مدرسة ثانوية ذات مستوى عال.م

 اما في الفصل السابع فتدخل الى عالم االزياء والحلي، وعادات الزواج واالحزان والوالدة والمشاكل لدى اهل الناصرة ".

وع االراضي في الناصرة، واالغاني النصراوية على االرض ومرج ابن عامر "قطعن النصراويات تعالج في الفصل الثامن، موض

مرج ابن عامر" وقرى القضاء وتسجل قائمة بأسماء القرى وسكانها ومساحتها. من الفصل التاسع حتى الفصل الثاني عشر، 
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 فيها، وسجل عن أمالك وأوقاف الطوائف العربية المسيحيةتستعرض كنائس الناصرة وقيمتها التاريخية واالثرية، والعهود الصليبية 

 وغيرها من المسائل المثيرة لالهتمام، والتي تشمل معلومات بعضها غاب عنا او ال نعرف عنه شيئا.

لفصل ا في الفصل الثالث عشر تقدم عرضا  للمقدسات االسالمية في الناصرة، والجوامع والمقامات الدينية المشهورة بالناصرة. أما في

الرابع عشر، فكتبت عن فنادق الناصرة، بدءا  من الخانات المشهورة تاريخيا  وصوال للكازانوفا. في الفصل الخامس عشر تتحدث عن 

الذي نفذته بلدية الناصرة  2000بلدية الناصرة وتقدم سجال باسماء رؤساء البلدية فيها. وتنهي الفصل بالحديث عن مشروع الناصرة 

 الحالية.

ود في الفصل السادس عشر العماق التاريخ، لتقدم لنا بحثا  وافيا  عن أصل أهل الناصرة، وأصل العرب المسيحيين، والمبنى وتع

 الديني والطائفي في الناصرة، وعائالت الناصرة القديمة.

اب أي خدمات ا في فترة غيفي الفصل السابع عشر، تستعرض نهى قعوار تاريخ مستشفيات الناصرة، والخدمات االنسانية التي قدمته

طبية حكومية وصوال اليامنا، واستمرارا  لهذا الدور وللتطوير المتواصل للمستشفيات وتحويلها الى مراكز طبية ذات مستوى عال ال 

 يقل عن مستوى المستشفيات االسرائيلية االخرى، رغم الضائقة المالية، وتهرب السلطات المسؤولة من التزاماتها المالية.

الفصل الثامن عشر، تتحدث عن العهود التي مرت على الناصرة، وخاصة في فترة الصليبيين والمماليك والعهد العثماني. وفصل  في

خاص عن عهد ظاهر العمر، وصوال لالنتداب البريطاني وللحركات السياسية التي قامت، وباالساس عصبة التحرر الوطني )تنظيم 

رات التي جرت على الناصرة بعد اقامة دولة اسرائيل ومشاريع التهويد والمصادرة لالرض واقامة شيوعي( ثم احتالل اليهود والتغيي

 المستعمرات على اراضي الناصرة والمنطقة وخاصة نتسيرت عيليت.

يم المسيحية، لفي الفصل التاسع عشر، تعود لبطون التاريخ القديم، لتبين ان الجليل كان موطنا لإلنسان القديم، ومركزا للبشارة والتعا

وتقدم جدوال بالذين سكنوا االرض المقدسة، وصلة العرب بالعبرانيين، وغيرها من القضايا التي تتحدث عن عصر العبرانيين، 

 واصل سكان فلسطين، واسباب ادعاء اليهود بان فلسطين ارض اجدادهم، وصوال للفتح العربي لفلسطين.

الفكر والعلم واالدب. وعن شخصيات ادبية عاشت على ارض الناصرة قديما  وفي الفصل االخير، العشرين تتحدث عن اعالم

 وحديثا، وتواريخ مهمة في حياة الفلسطينيين.

ما استعرضته نهى زعرب قعوار، هو نقطة من بحر هذا البحث، أكثر االبحاث اكتماال وتجميعا للمعارف والمعلومات عن الناصرة. 

 ان يعرف عن الناصرة وتاريخها وحضارتها وواقعها الحديث. وهو بال شك مرجع ضروري، لكل من يريد

____________ 
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 رمزي ابو نوارة في تجربة فريدة

 

 صفحات حجم متوسط(108الكتاب: نصُّ راٍو نصراوي )

 الكاتب: رمزي ابو نوارة

 (2012حيفا) -الناشر: مكتبة كل شيء 

 

عمره، لم يعرف عنه أي نشاط أدبي كتابي سابقا، وربما عالقته بالثقافة هي رمزي ابو نوارة انسان عادي، في العقد السادس من 

 كونه صاحب مكتبة سابقا.

 فاجأني قبل سنتين او أكثر حين اتصل معي وطلب ان نلتقي.

 التقيته في عمله بوابا لمدرسة في الناصرة، بعد ان اغلق المكتبة ولم يتبق من العمر ما يستحق ان يبحث عن مهنة جديدة.

دفع ليدي مجموعة اوراق وطلب مني ان اراجعها وأقول رأيي فيها. ووصف األوراق بانها خليط من األحداث والنوادر مما ترسب 

 في ذاكرته خالل مسيرة حياته، صاغها بقالب قصصي.. او هذا ما اراده.

وق مغامرة حتى لكتاب لهم شهرتهم في ساليوم يفاجأني بخطوة جريئة بدفع كتابه للمطبعة واصداره وتوزيعه. واصدار كتاب يعتبر 

 ثقافتنا المحلية.

الثقافة ليست ملكا ألحد، او لجيل، ولكن اصدار عمل بهذا الجيل المتقدم، إلسم غير معروف في ساحة األدب المحلي، هو برأيي 

 ق مكتبته أيضا.مغامرة، وهو كصاحب مكتبة سابق يعرف تماما ان بيع الكتاب العربي يعاني من أزمة، كانت وراء اغال

 من هنا أحني رأسي أمام جرأته.

رمزي يبرز كمثقف قارئ، من هنا يحاول جاهدا ان يلجأ الى السرد القصصي بابسط أشكاله لعرض النصوص، التي هي تلخيص 

ن وتجربة حياتية، وتجميع أحداث ظلت عالقة بالذاكرة. ال ليست مذكرات شخصية، وليس كتابا قصصيا، انما سرديات تطمح لل

 القصصي.

يفسر دوافعه للكتابة بقوله: "تجلس عند المساء، وحدك في غرفة تطل على األفق البعيد، ال شيء بينك وبينه )....( تبدأ الخواطر 

بالعبور الى رأسك وباستحضار عوالم تعرفها وعوالم ال تعرفها. تمر كلها بدون ترتيب وبدون ان يكون بينها رابط او تواصل )....( 

به قد اعجبك او تدونه على الورق. وعندما تنفذ مشروعك تكتب مواضيع مبعثرة منها كل ما فكرت به دون ترتيب او ما فكرت 

 نظام. وهكذا تكون قصة قصيرة، طرفة، مقالة وحتى خاطرة.."

مهنية لفن ة والوهذا تماما هو مضمون الكتاب، رغم ان الرغبة بصياغة سردية قصصية لم تثمر عن قصة فنية. للكاتب تنقص التجرب

 القصة ولغتها الدرامية. والحكاية ال يمكن ان تصنف في المجال القصصي، مهما برع كاتبها في تسجيلها.

بالطبع للتسجيل مساحته التي بدأت تبرز في ثقافتنا المحلية خاصة بمؤلفات محمود ابو رجب )ايام ع البال(، وهو نوع من حفظ 

هنا ايجابياتها، ولكنها تحتاج الى قدرات أدبية وهذا هو الجانب الضروري الذي لم المس اكتماله الذاكرة الجماعية والشخصية، ومن 

 في نصوص الكتاب، لنقص التجربة اساسا.

رمزي في نصوصه كاتب يخرج ما في جعبته ببساطة قريبة للراوية في ليالينا. لغة بسيطة، تعابير شعبية، وأحيانا لهجة عامية او بين 

 بين.

بين نصوص الكتاب، خاصة البن مدينة الناصرة، تقدم لوحة ألجواء الناصرة واحداثها وحاراتها وشخصياتها وتاريخها  التجول

الشعبي. يعرض الكتاب اخالقيات الناس، طيبتهم تعاونهم مشاركاتهم في األعياد، ال فرق بين الطائفة الفالنية او غيرها... واعترف 

 من واقعنا النصراوي. ان الكثير منها بات مفقودا اليوم

بعض النصوص تنحى نحو صور ال عالقة لها بالواقع الحقيقي، يبدو انه يريد ان يصل لصياغة قصة، على اساس انها كذبة متفق 

عليها بين الكاتب والقارئ كما قال الكاتب الروسي تشيخوف. كان األحرى به ان يلتزم ذاكرته ومشاهداته وخواطره. أضاف رمزي 

ا لم اجد انها تالئم االتجاة التسجيلي للذاكرة النصراوية التي ميزت األكثرية المطلقة من نصوص الكتاب. هذا رغم ان لنصوصه طرف

 الطرف بحد ذاتها جميلة وبعضها فقط هي احداث نصراوية.
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رة الكثير من األمر األساسي ان رمزي هو مثقف صاحب رؤية وموقف وليس مجرد ناقل. وهو بكتابه يعيد لذاكرة ابناء الناص

 األحداث التي يضغطها الزمن بخلف الذاكرة لدرجة انها تغيب تماما، وها هو رمزي يعيد تلك األحداث الى واجهة ذاكرتنا.

ال شك لدي ان الكتاب ممتع للقراءة، وهو اضافة اخرى لناصرتنا التي نريد ان تبقى جميلة متآخية بدون الطائفية المقيتة التي تدمر 

الوطني واالجتماعي. ومهما اختلفنا في تسمية هذا اللون من الكتابة، اال انه يبقى لونا فريدا ومغامرة فريدة لتسجيل بعض من نسيجنا 

 تاريخ مدينتا العريقة بناسها واحداثها وأجوائها.

________________ 
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 نبذة عن سيرة الكاتب نبيل عودة

، ثم انتقلت لدراسة الفلسفة . درست سنتين هندسة ميكانيكيات1947عام - 48فلسطين -اليوم  إسرائيل- ولدت في مدينة الناصرة

 . 1962والعلوم السياسية في معهد العلوم االجتماعية في موسكو. أولى قصصي نشرت عام 

م كما كنت بالتعليبسبب موقفي السياسي ونقدي لسياسات التمييز القومي واالضطهاد العنصري في إسرائيل، لم احصل على عمل 

حصل أل خلفيتي الهندسية المهنية ساعدتني في التقدم السريع،- صناعات المعدنية الثقيلة(العملت لمعيشتي في مهنة الحدادة )أرغب، 

على مناصب إدارية، منها مدير فحص جودة اإلنتاج، مدير عمل ومدير انتاج .. طبعا لم اتوقف عن الكتابة والنشر خالل فترة عملي 

 مهني الذي استمر أربعة عقود، لدرجة ان الكثيرين من معارفي يجهلون أني كنت خبيرا مهنيا في الصناعات الثقيلة. ال

..حيث عملت نائبا لرئيس تحرير صحيفة " األهالي "مع الشاعر، المفكر  2000تركت عملي اثر إصابة عمل مطلع العام  

، شاركت سالم جبران بإصدار وتحرير مجلة مثيرة وثرية بكل المقاييس صحفية واإلعالمي البارز سالم جبران . كانت تجربة

 .ونصف السنة لتي صدرت لسنةاستلمت رئاسة تحرير جريدة "المساء" اليومية ا 2010"المستقبل" الثقافية الفكرية، منذ تشرين أول 

 972586789995تلفون نقال: 

 nabiloudeh@gmail.comالكتروني:  بريد

 https://www.facebook.com/nabiloudehفيسبوك: 

 :منشوراتي

 1988نهاية الزمن العاقر )قصص عن انتفاضة الحجارة(  -1

 1990يوميات الفلسطيني الذي لم يعد تائها ) بانوراما قصصية فلسطينية ( -2

 1994حكاية سيزيف الفلسطيني )رواية(   -حازم يعود هذا المساء -3

 1995المستحيل ) رواية (  – 4

 2001لح الفاسد ) مسرحية (الم -5

 2001بين نقد الفكر وفكر النقد ) نقد ادبي وفكري (  – 6

 2001امرأة بالطرف اآلخر ) رواية (  – 7

 2002االنطالقة ) نقد ادبي ومراجعات ثقافية ( -8

 2002الشيطان الذي في نفسي ) يشمل ثالث مجموعات قصصية (  – 9

 انهار( كتاب الكتروني في االنترنتنبيل عودة يروي قصص الديوك )دار  -10

 كتاب الكتروني في االنترنت -الناشر: اتحاد كتاب االنترنت المغاربية  –مجموعة قصص  –انتفاضة  -11

 كتاب الكتروني في االنترنت. –فلسفة  وقصص فلسفية تعبيرية   –ماركس يتبرأ من الماركسيين  – 12

 2017 –المانيا  –نيويورك  –ور للنشر الفلسفة المبسطة الكتاب الكامل دار ن – 13

 2017-الجزء األول صدر بدعم مفعال هبايس  –الفلسفة المبسطة  – 14

 ضمن تجربة جديدة لكتابة األدب الساخر!!-انتجت في السنتين األخيرتين عشرات القصص الساخرة 

 مع بكتب بعد.نشرت مئات كثيرة من األعمال القصصية والمقاالت والنقد واليوميات التي لم تج
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