
السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7172 اجلمعة 6 متوز (يوليو) 2012 ـ 16  شعبان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7172 Friday 6 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

«إجنيل الثورة وقرآنها» حلسن ِطِلب:

الدين للديانات وامليدان لنا كلنا!
الثورة والثورة املضادة:

■ فـي األصل اللغوي، تـدل « الثورة»  على الغضب 
والهيجـان. ففـي معجم « لسـان العرب « : ثار الشـيُء 
ثـورًا وثورانـًا: هاج؛ والثائـر: الغضبان؛ وثـار ثائره 
وفار فائـره: إذا غضب وهاج غضبـه. ولكن « الثورة» 
فـي املصطلـح السياسـي احلديـث، كمـا تعّرفهـا كتـب 
الفلسـفة وعلـم االجتمـاع، تـدلُّ على غضـب وهيجان 
وأعمال عنف يقوم بها شـعب من الشعوب وتؤّدي إلى 
إسـقاط السـلطة السياسـية القائمة، أو طرد املستعِمر 
نا التاريـخ على أن الشـعوب غالبا ما  مـن البـالد. ويدلُّ
تثور مـن أجل حريتهـا املهضومة، فتسـتعيدها بالقوة 
مـن الطاغيـة الـذي صادرهـا أو مـن املسـتعِمر الـذي 
ألغاها. فاحلرية هي منطلق الثورات وهدفها األسـمى، 

ألن إنسانية اإلنسان تكمن في حريته. 
 وحينما تنتصر الثورة، يعدُّ قادُتها أنفَسـهم ممثلي 
الشـعب، ويّتخذون إجـراءات عنيفـة لتقويض أركان 
احلكم القائم، وتغيير الواقع البائس، وإلغاء القوانني 
ام والقضاة الذين  املعمـول بها ، وإقصاء القادة واحلـكّ
بنظـاٍم  الثـورة  وتأتـي  السـابق.  النظـام  اصطفاهـم 
علـى  قائـٍم  جديـد  واقتصـادي  واجتماعـي  سياسـي 
إيديولوجيـة جديـدة، يدعمه الشـعب ويصونه، ألنه 
ر األسـمى لقيام الثـورة ووجودهـا، وبغيابه  هـو املبرِّ
تفقد الثورة معناها، ومتسـي ظاهـرًة اجتماعيًة عنيفة 

مثلها مثل اإلرهاب، أو العصيان، أو احلرب األهلية.
وعندمـا تنجـح ثورٌة شـعبية، فإن القـوى املضاّدة 
رت مصاحلها تعمـل على محاربتها بشـتى  التـي تضـرَّ

الوسائل إلسقاطها، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
أمـا إذا قامت أقلّية متتلك قوًة ما بأعمال عنف تؤدي 
إلـى هدم السـلطة القائمة وتصفية رموزهـا، واحتالل 
مراكزهـم السـلطوية من غير مشـاركة الشـعب، فهذه 
العملية ُتسمى باالنقالب، وليس بالثورة. بيَد أن جميع 
االنقالبات العسـكرية التي وقعت في البلدان العربية، 
نتيجـة تنافس الدول الكبرى على ثرواتها، زعم قادتها 

أنها ثورات شعبية، وهي ليست منها(1).

هل الثورة املصرية ثورة؟

اندلعـت الثـورة املصرية فـي اخلامس والعشـرين 
مـن ينايـر 2011 ُبعيد جناح الثـورة التونسـية وفرار 
الطاغيـة الرئيـس بـن علي. اندلعـت الثـورة املصرية 
نتيجًة السـتئثار الطغمة العسـكرية باحلكـم في مصر 
طوال عشـرات السـنني، وفرضها على الشـعب أحكام 
الطوارئ العسكرية اخلانقة، ومصادرة حرياته، وزّج 
أحراره ومفكريه في السـجون واملعتقالت وسـراديب 
ذيـًال  وجعلهـا  الشـامخة  مصـر  وإذالل  التعذيـب، 
للسياسـة األمريكية واإلسـرائيلية في العالم العربي، 
لقـاء حفنة من الدوالرات ينفـق معظمها على  مئاٍت من 
«خبـراء املعونة األمريكية» الذين يهيمنون على رسـم 
سياسـة مرافـق الدولة، مبـا فيها اإلشـراف على وضع 
املناهـج املدرسـية ألبنـاء مصر. واسـتمرَّ آخـر رئيس 
ة  عسـكري، حسـني مبارك، اثنني وثالثني عامًا في سدَّ
احلكم، وازداد فسـاد اإلدارة بالرشوة واالختالسات، 
وتكـرر تزوير االنتخابـات، بحيث إن مجلس الشـعب 
األخير يخلو مـن أي معارض، متهيـدًا لتوريث احلكم، 
وُألهي الشـعب بخالفات وهمية مصطنعة بني املسلمني 
واألقباط طبقا لسياسـة « فّرق تُسـد»، وبناء اجلدران 
الفوالذيـة حتـت األرض إمعانـًا فـي حصـار الشـعب 
الفلسـطيني فـي غـزة وجتويعـه، واسـتأثرت نخبـة 
صغيـرة مـن األقـارب واألصدقـاء واألعـوان وزعماء 
احلزب احلاكم وقادة العسـكر بأموال الشعب املصري 
وأملقـت،  العريضـة  اجلماهيـر  فأدقعـت  وخيراتـه، 

وتفاقمت الفروق الطبقية االجتماعية.
إذن، لـكل هذه األسـباب تصاعد الشـعور بالغضب 
واإلحبـاط واندلعـت هـذه الثـورة التـي كان شـبابها 
يصـرخ في ميـدان التحريـر، مـن أجـل: « العيش (أي 

اخلبز)، واحلرية، والعدالة االجتماعية».
بيـَد أن هـذه الثورة لـم تتوافر لها مقّومـات الثورة 
التـي عّرفها الفالسـفة وعلمـاء االجتماع، ألنهـا، أوًال، 
كانت ثورة سلمية، فقد كان الشباب يصرخون « سلمية 
سلمية» وهم يتسـاقطون صرعى بالعشرات حتى فاق 
عددهم األلف، ويتوّلى اآلخرون كنس امليدان وتنظيفه 
في املساء؛ وألنها، ثانيًا بدون قيادة معروفة. فالشباب 
التجمـع والتظاهـر باسـتخدام  أداروا عمليـة  الذيـن 
تكنولوجيـا االتصال احلديثة غيـر معروفني للجماهير 
الغاضبـة التـي اسـتجابت لهـم رغبـة فـي التغييـر، 

وقيـادات األحزاب التي التحقـت بالثورة متأخرة كان 
همهـا األسـاس الوصول إلـى احلكم؛ وألنهـا، ثالثا، لم 
تسـتند إلـى إيدولوجيـة معينـة ذات أهـداف محددة، 
ولم تنتج عنها سـلطة جديـدة، وال قوانني جديدة، وال 
مفاهيـم جديدة، وال قيـم جديدة؛ وبعبـارة وجيزة لم 
قته هو « تنّحي الرئيس،  تغّير النظام احلاكم. كلُّ ما حقَّ
ق» على حد اإلعالن الذي قرأه نائب الرئيس  والله املوفَّ

وزير االستخبارات.
وإذا كان نائـب الرئيـس قد أخطأ فـي وضع الفتحة 
ـق»، فإنـه أصاب عني  علـى الفـاء فـي كلمة « اللـه املوفَّ
م السلطة  الصواب في كلمة « تنّحي»، ألن الرئيس سـلّ
إلـى اجمللس العسـكري، وليـس إلى الثـوار أو حكومة 
مدنيـة متّثلهـم. وبقـي جميـع محافظـي احملافظات من 
العسـكر، وظلَّ كبار املسـؤولني في السـلطات اإلدارية 
والقضائيـة هـم أنفسـهم. أمـا إغـالق مجلس الشـعب 
السـابق مـن ِقَبل الثوار فليـس بذي أهميـة، ألن دوره 
األسـاس كان فـي تدبيـج القوانـني واملشـاريع التـي 
تخدم الرئيـس والنظام، وسـرعان ما اسـتعاض عنه 
اجمللس العسكري الذي ميسـك بالسلطات التشريعية 
والتنفيذيـة ويقـود ثـورة مضـادة ناعمـة، مبجلـٍس 

استشاري من املدنيني.
وإذا كانـت كل ثـورة تواجـه قـوى ثـورة مضـادة، 
فـإن قـوى الثـورة املضـادة فـي احلالـة املصريـة هي 
النظام احلاكم نفسـه الذي اسـتمر في احلكم بسلطاته 
الثـورة.  بعـد  والقضائيـة  والتنفيذيـة  التشـريعية 
فالقضـاة الـذي حكمـوا ببـراءة جميـع قادة الشـرطة 
املسـؤولني عـن قتـل الثـوار، والذيـن حكمـوا ببراءة 
ابني مبـارك، والذين حكموا ببطالن انتخابات مجلس 
الشـعب اجلديد بعد أن ُأنفق عليها قرابة ملياري جنيه 
من أموال الشعب املصري، هؤالء القضاة جميعًا هم من 
أعوان النظام السـابق الذين اصطفاهم لهذه املناصب، 

واستمروا في احلكم أداة بيد اجمللس العسكري.
فـي ضوء هـذه املقدمـة املبتسـرة سـنحاول قراءة 

ديوان « إجنيل الثورة وقرآنها».

الثورة والشعر:

شـبيه بالثـورة إن لم يكن صنوهـا وتوأمها.  ـ  الفـنُّ
، بطبيعته، يرفض الواقع ويتغّيا إعادة صياغته  فالفنُّ
برمـوز وعالمـات جديـدة، ومبعـان جديـدة، وبقيـم 
جديـدة، متامًا كالثورة. فاألدب والشـعر لـن يكونا فنًا 
أصيـًال ما ال يتـركا الواقـع ويحّلقا في أجـواء اخليال، 
خللـق عالم مختلف عـن العالم الراهـن. إّن الفن يرمي 
إلى تغييـر الواقع، وبناء عالم جديد وفق نظرة الفنان 
وإيديولوجيته ورسـالته. وال يتدفق إلهام الفنان فعًال 
فنيًا إال عندما يبلغ الفنان ــ أديبًا أو شـاعرًا أو رسـامًا 
ـر، إن لم نقل الهيجان  ــ درجـة عالية من القلق والتوتُّ
النفسـي واجلنون. وينبُئنا التاريخ أن األدب عمومًا ــ 
والشعر خصوصًا ـــ كان دومًا محّرضًا على الثورات، 
ـدًا لفكرها  جًا لهـا، ومتغنيـًا بها، وممجِّ ـدًا ومؤجِّ وممهِّ

وشهدائها(2).
ولهـذا فـإن جميـع شـعراء مصـر اخمللصـني كتبوا 
للثورة ومّجدوا شـهدائها، وتغنوا بأهدافها: أحمد عبد 
املعطي حجازي، أحمد درويش، حسـن طلب، شـعبان 
يوسـف، فاروق شوشـة، فؤاد طمان، ، محمد إبراهيم 

أبو سنة، محمود نسيم، هشام اجلخ، وغيرهم كثير.

الشاعر حسن ِطِلب:

ولـد حسـن طلـب فـي أسـرٍة دينيـة فـي محافظـة 
سـوهاج وهي من محافظات الصعيد جنوبي القاهرة. 
فـكان لتربيته الدينية أثر واضح في شـعره، إذ نلمس 
فيه بعض ألفاظ القرآن وتعبيراته وأوزانه. وقد عرف 
أهالـي هذه احملافظـة بوطنيتهم املصريـة العريقة. فقد 
تصدى أهلها، في مدينة جهينة، للحملة الفرنسـية، كما 
أيدوا أحمـد عرابي في ثورته ومقاومته للمسـتعِمرين 
اإلجنليـز. وأجنبت هـذه احملافظـة عددًا من الشـعراء 
البارزيـن مثـل سـماح عبـد اللـه، وعصمـت رضوان. 
وينتسـب إلـى مدينـة طهطـا فـي هـذه احملافظـة رائد 

التعليم احلديث رفاعة الطهطاوي.
التحـق حسـن طلـب بقسـم الفلسـفة فـي جامعـة 
 ،(1968) الليسـانس  علـى  وحصـل  القاهـرة، 
وأصبـح   ،(1992) والدكتـوراه  واملاجسـتير(1984)، 
عضـوًا في هيئة التدريـس في جامعة حلـوان،  إحدى 
ضواحـي القاهرة. ونشـر أكثر مـن أثني عشـر ديوانًا 
ومجموعة شعرية، هي: وشٌم على نهدي فتاة (1972)، 
النـور  أبـد  فـي  النـار  أزل   ،(1986) البنفسـج  سـيرة 
(1988)، زمـان الزبرجـد (1989)، آية جيـم (1992)، ال 
نيل إال النيل (1993)، مواقف أبي علي وديوان رسائله 

وبعض أغانيه (2002)، هذه كربالء وأنا لسُت احلسني 
(2005) ــــ بعد احتـالل األمريكان للعـراق ـــ ، حجر 
متتاليـة   ،(2006) النشـيد  عـاش   ،(2006) الفالسـفة 
مصرية (2007)، يكتب الباء يقرأ اجلسـد (2009). وله 
دراسـات فلسفية مثل : املقدس واجلميل (2001)، أصل 
الفلسـفة (2003). ويعمـل حاليـًا نائـب رئيس حترير 
مجلـة « إبداع « الفصلية التـي تصدرها الهيئة املصرية 

العامة للكتاب.
ُعِرف عن الشـاعر حسـن طلب الوطنية واإلخالص 
والنبـل، وتتجّلـى فيـه طيبـة أهـل الصعيـد وصفـاء 
سـريرتهم. لم ميالـئ أحدًا، ولـم يتزّلف السـلطة، ولم 
يتكّسـب بشـعره؛  بـل علـى العكـس كان مـن القالئل 
الذيـن هاجموا احلكـم الديكتاتـوري. ولم يجـرؤ أحٌد 
على البوح بفسـاد ذمة حسـني مبارك مباشرة باسمه 
الروائـي املصـري عـالء األسـواني فـي  إال  الصريـح 
روايتـه « عمارة يعقوبيان» (2002) والشـاعر حسـن 
طلب، وعـدد قليل من األدبـاء األحرار. فعندما ترّشـح 
حسـني مبارك مرة أخرى لالنتخابات الرئاسـية سنة 
2005، كتب حسـن طلب قصيدته السـاخرة الشهيرة « 
مبروك مبارك» التي نشـرها في ديوانه « عاش النشيد 

« (القاهرة 2006)، والتي يقول فيها:
« مبـروك مبـارْك/ أنـَت سـتنجح ال شـْك/ سـتبقى 

لسنواٍت ستٍّ قادمٍة/ إن شاء اللُه تبارْك...
ال َريـبَ سـتنجُح/ فليفرْح جنـالَك وسـّيدُة القصِر/ 

وليَس يهمُّ إذا حِزنْت مصُر/ فمبروك مبارْك...
للشـيِخ  هنيئـًا  وللصبيـاِن/  للغلمـان  لـك،  هنيئـًا 
وللمطراِن/هنيئـًا لألمريـكاِن/ فسـوَف تظـلُّ كمـا كنَت 
لهم:/تصـدع إن أمروْك/ وتزَدجـُر إذا زجروْك/ مبروك، 

مبارك، مبروْك...
أنـَت ومن حولك.../  يعيثون فسـادًا فـي البلِد/ فكم 
نهبـوا منـه وكم سـلبوا/ (أنـا ال أذكـر مليـاراِت ذويَك 

وقنطارْك)». 
وبعد أربعة أشـهر فقط، نشر قصيدته الشهيرة « نشيد 

احلرّية» وفيها دعوة صارخة للثورة وحتريض عليها: 
« ال مبروٌك بعَد اليوِم، وليَس مبارْك...

فتشـّجْع ، واسـتجمْع جأشـَك/ وأِقْم ــ أنَت بنفسَك 
ـــ/ في وجه الفئة الفاسـدِة املفسـدِة/ جدارْك/ ال تترْك 
صبُح ما أفرطَت وال  ُق أسوارْك/ وسـتُ منهم فسـًال يتسلَّ

طَت عليهم إعصارْك...» طَت/ إذا سلَّ فرَّ
أنَّ السـلطة احلاكمـة آنـذاك  إذا افترضنـا  وحتـى 
أخـذت تتبع مبدأ « خليهم يقولـوا اللي عاوزين، واحنا 
نعمـل اللـي عاوزيـن»، فـإن كتابـة مثل هـذه القصائد 
امللتهبة حتتـاج إلى جرأة نادرة وشـجاعة خارقة مثل 
جرأة وشجاعة هذا الصعيدي  األسمر الطويل الضامر 

اجلسم مثل أسد هصور.
ديوان « إجنيل الثورة وقرآنها»:

ثـالث  مـن  ـف  يتألَّ شـعرية  ثالثيـة  الديـوان  هـذا 
مجموعات شـعرية هـي: 1ــ آية امليـدان، التي صدرت 
عـن الهيئـة املصرية العامـة للكتـاب سـنة 2011، 2ـــ 
إصحـاح الثـورة 3ـــ سـورة الشـهداء. واجملموعتان 

األخيرتان حتت الطبع. 
تقع مجموعة آية امليـدان في 168 صفحة من احلجم 
ف من ثـالث وثالثني قصيدة ُكتبت في  املتوسـط، وتتألَّ
ة ما بني شـهر يناير ومايـو 2011. وال نشـكُّ في أن  املـدَّ
معظم القصائد قد ُكِتبت في ميدان التحرير نفسه، وأن 

بعضها ُألقَي على الثوار.
وكمـا هـو متوقع، جـاء إهـداء هـذا الديـوان « إلى 
أرواح الشـهداء، أبطال ثورة اخلامس والعشـرين من 
ينايـر الذين قدموا انتماءهـم إلى وطنهم مصر على أي 
انتمـاء ديني أو طائفي ففاضـت أرواحهم وهم يهتفون 

باسم مصر، قبل كل ملة أو نحلة، ح. ط.»
ويظهر من عنوان الديوان وإهدائه، حرص الشاعر 
علـى التآخـي بني املسـلمني واألقبـاط في مصـر. وهذا 
يحتاج إلى بيان وجيـز. فعندما أظهرت الدول العربية 
نوعـًا مـن التضامن فـي حـرب رمضـان 1973 من أجل 
استعادة األراضي احملتلة من إسرائيل، وقامت بإيقاف 
تصدير البتـرول إلى الغرب، وضعت الواليات املتحدة 
آنـذاك خطـة الحتالل منابـع البترول، ويتطلـب تنفيذ 
تلـك اخلطة ضـرب التضامن العربـي، وإثارة احلروب 
األهليـة فـي كل دولـة، ثم تقسـيمها بعـد ذلـك. وهكذا 
اشـتعلت في السـبعينيات حروبًا أهلية بني املسـلمني 
واملسيحني في لبنان، وبني األكراد والعرب في العراق، 
ني في السودان؛ كما افُتِعلت  ني واجلنوبيِّ وبني الشماليِّ
خالفات بني األقباط واملسلمني في مصر، وبني األمازيغ 
والعرب في بلدان املغـرب العربي(مع ضرورة التنبيه 
إلـى مسـؤولية األنظمـة العربية غيـر الدميقراطية في 
ذلـك). وقـد تفاقمـت اخلالفـات املفتعلـة بـني األقباط 
واملسـلمني في مصر التي كان يسـتغلها النظام املصري 
بعـض  واختطـف  قبطيـة  كنائـس  فُحرقـت  احلاكـم، 

األفـراد النتمائهـم الدينـي. ولهذا فإن الشـاعر حرص 
كلَّ احلـرص، فـي ديوانـه، علـى التأكيـد علـى وحـدة 
املصريني على اختالف طوائفهـم الدينية. فالعنوان، « 
إجنيـل الثورة وقرآنها»، ال يعني فقـط أن هذا الديوان 
هـو أهم عملي شـعري عن الثورة املصريـة، (كما نقول 
مثـًال أن كتـاب «أصـل األنـواع» هـو إجنيـل أصحـاب 
نظرية التطّور)، بل يلّمح كذلك إلى التآخي بني الدينني 

املسيحي واإلسالمي في مصر وثورتها.
بيـد أن هـذا ال يعني أن الشـاعر يزّكي رجـال الدين 
الذيـن اسـتخدم النظـام السـابق بعضهـم فـي خدمة 
أغراضه وعملوا على خنق حرية التعبير باسـم الدين، 

فالشاعر يعلن في قصيدة « الشيخ واملطران»:
« الديـن للدّيـان/ وامليـدان كّلـه لنـا/ ال الشـيخ قـد 

شاركنا فيه/ وال املطراْن!
كال/ فنحـن مـا رأينـا مـن كليهمـا/ سـوى اجلحـوِد 

والنكراْن!
الفضُل للسـلطاِن/ في الذي أفـادا منه/ أو حازا/ فال 

غرَو إذا انحازا إلى السلطاْن!» 
يصف الشاعر هجوم قوات األمن على شباب ميدان 
التحريـر بدّقـة كما لـو كان يرسـم لوحـة بالكلمات أو 

يصّور شريطًا سينمائيًا باأللوان:
«سـقَط الشـهداُء/ على أرصفِة امليـداِن/ فلم يطِرف 

للطاغيٍة الفاسِد رمْش!/
ْت قواُت األمِن تطاردنا/ سـاعاٍت/ بخراطيم مياٍه  ظلَّ

وهراوى/ وقنابَل غازاٍت/قلنا سنواجُه هذا الوحش.
/ وبنادق رش/  لكّنا فوجئنا برصاٍص حيٍّ

فحملنا الشهداء/ وأسعفنا اجلرحى...»
ويتواصل هذا الرسم بالكلمات في قصائد عديدة :

« ... عندما تسـاقط الشـهيُد/ من بعِد الشهيِد/ فوق 
أرِض الساحِة املضطربْه/

إصابٌة في القلِب هذِه/ وتلَك طلقٌة في الرأِس/ أو في 
الرَقبْه/

وتلك أشالُء شهيٍد/ دهستُه العربُه/
سـافرًة  عـٍل/  مـن  علينـا/  اآلَن  ترفـرف  وروحـُه 

محَتِجبْه/»
ث  ويالحـظُ في عدد مـن القصائد أن الشـاعر يتحدَّ
ـم اجلمـع، داللًة علـى مشـاركته الفعلية  بضميـر املتكلِّ
فـي الثـورة. كمـا يالحـظ اسـتخدام الشـاعر القوافي 
النادرة االستعمال، كالشني، والضاد، واحلاء، والهاء؛ 

فالثورة، هي األخرى، نادرة الوقوع.
وعندما يتبني للشاعر والثوار أن اجمللس العسكري 
يتلـكأ في تلبية مطالـب اجلماهير في محاسـبة أقطاب 
النظام، وتسـليم السلطة إلى حكومة مدنية، يعود إلى 

التحريض لتستمرَّ الثورة:
« ال تصبروا يومًا على طغاتكم/ ال تصمتوا من أدٍب/ 

فالصمُت ما كان/ ــ كما قيل لكم ـــ/
من ذَهٍب/ كال/ وليَس الصبُر/ مفتاَح الفَرْج.» (3)

وإذا كان الشاعر يوصي الشباب بعدم الصبر، فإنه 
يتعامـل مع اللغة بصبٍر كبيـر، من أجل تطويع قوالبها، 
وترويـض عباراتهـا، وانتقـاء ألفاظهـا. ففـي بيتْيـن 
وجيزْيـن، اسـتطاع بـكل براعـة أن ينسـف مقولتْيـن 
ويهـدم  القـرون،  عشـرات  منـذ  صامدتْيـن  ثابتتْيـن 
قيمتْيـن شـاهقتْين في صـرح ثقافتنا: أعنـي « الصبر» 
و « السـكوت». ألم نْقل إن الشـعر كالثـورة يروم هدم 
الواقـع القدمي وتأسـيس عالـم جديد مبفاهيـَم جديدة 

وقيٍم جديدة؟

٭ كاتب عراقي مقيم في املغرب

الشاعر املغربي عبد الرحيم اخلصار:

الربيع العربي ليس فقط اإلطاحة 
برئيس دولة واستبداله برئيس آخر!

اجرى احلوار: محمد األصفر

الشاعر املغربي عبدالرحيم اخلصار القاطن مبدينة 
آسفي املطلة على احمليط األطلنتي واملسافر دائما عبر 
القصائد وعبر نشاطاته الثقافية املتواصلة إلى بلدان 

ومدن أخرى داخل املغرب وخارجه حامال بني كفيه 
قصائده النابعة من اليومي املعيش ومن ذاكرة طفل ال 

ينسى ذكرياته، وال يرضى أن يدفنها الزمن مهما طال، 
سافر بقصائده إلى لوديف فرنسا وإلى بريطانيا وإلى 

أمريكا وإلى عدد من دول الوطن العربي، ال ميكننا أن 
نصنفه كشاعر فقط إمنا هوإطار ثقافي متكامل يساهم 

بواسطة الكلمة في كل ما من شأنه أن يرتقي بذائقة 
اإلنسان نحو اجلمال واحلب والسالم، له باع في تنظيم 

النشاطات األدبية وخبرة في اإلعالم الثقافي.
 بدأ نشر دواوينه عام 2004 فصدر له: «أخيرا وصل 

الشتاء» و»أنظر وأكتفي بالنظر» ثم ديوان «نيران 
صديقة» ولديه اآلن حتت الطبع ديوان جديد، باإلضافة 

ملشاركته في تأليف ثالثة كتب جماعية عن الكاتب 
إدريس الشرايبي والشاعر محمد بنطلحة والشاعر 

الراحل أحمد راشد ثاني. اجلدير بالذكر أن عددا من 
قصائد عبد الرحيم اخلصار قد متت ترجمتها ألكثر من 

ة. لغة حيّ
حول حياته العامة والشعرية ورؤيته للثورات العربية 

ولراهن احلالة الثقافية والسياسية في املغرب والوطن 
العربي كان لنا معه هذا احلوار :

■ ماذا عن حياتك أيها الشاعر؟ سمعتك تقول بأنك ال تفعل 
شيئا أثناء الكتابة سوى أنك تضع حياتك على الورق. 

■صحيـح. هذا ما أفعله علـى ما يبدو. إن حياة الشـاعر 
هي كل ما ميلك فـي النهاية، لذلك أعود إلى قريتي وإلى بيت 
جـدي وإلى طفولتي في البادية، وأفتش هناك عن البالغات 
والصور التي تسـتطيع أن جتيبني عن أسئلة كثيرة وتفسر 
لي - ما أمكن- ما آلت إليه حياتنا. ال أستطيع أن أكتب شيئا 
بعد كل هذه القرون من الشـعر سوى ما يخصني كفرد حالم 
في هذا العالم، فرد له حياته الصغيرة وسط هاته احليوات 
األخـرى التـي مير بعضها حتـت الضوء وسـط املواكب، في 

حني ميرق بعضها اآلخر في الوجود بشكل سري.
 تلـك احليـاة الصغيـرة هـي زوادتـي، ال يتعلـق األمـر 
بالضرورة بالسيرة فحسب، بل يتعلق أيضا بنظرة كائن ما 
إلى هـذا الوجود، بأفكاره وأحالمـه ومخاوفه، برغبة رجل 
يريد أن يفهم من يأتي كل هذا احلب، ومن أين تتولد كل هذه 
الكراهيـة، وملاذا يتألم اإلنسـان حـني يخذله رفيقـه، وملاذا 
يسـهر العاشـق من أجل معشـوقته، وملاذا تبكي األم بحرقة 

وبحرارة حني تفقد ابنها في حرب أو في حادثة.
أعتقد أن دفق املشاعر اإلنسانية وتيارها هو ما يسحبني 
إليه دائما، وبالتالي فإنني حني أنقل حياتي على الورق أنقل 

أيضا حياة الكثيرين ممن يشبهونني على هذه األرض.
■ يقــول شيلي:»الشــعراء هــم واضعو شــرائع العالم غير 

املعترف بهم». ما وظيفة الشاعر اليوم؟
 ■ أحيانـا نقـول مثلمـا قال شـيلي في زمنـه، تقاطعا في 
الغالـب مـع بيانه «دفاعا عن الشـعر»، لكـن احلقيقة هي أن 
الشـاعر لـم يعد مبشـرا وال رائيـا، ال مّداحا وال هجـاًء. ولم 
يعـد يحلم بـأن يغيـر العالـم، فالعالـم ال يغيره الشـعراء، 
أوعلى األرجح لم يعد الشعراء قادرين على التأثير فيه، كما 
كان األمـر من قبـل. لقد فّرت مياه هذا العالـم من بني أيدينا، 
وصرنا فقط نريد أن نحافظ ما أمكن على إنسـانيتنا وسـط 
حيـاة تتحـول بالتدريـج إلى حياة لـم يكن يفكـر فيها أحد، 
هذا الكم الهائل من احلروب والصراعات واألحقاد واجلشع 
والتطرف واالسـتبداد وقتل اإلنسـان باسـم اإلله وحتويل 
اإلنسان إلى آلة إما مستهلكة أومدمرة...ال ميلك الشاعر أمام 

كل هذا سوى أن يغضب ويتألم قليال ثم يواصل أحالمه.
■  كيــف تنظــر إلــى الشــعر املغربــي؟ مــاذا عــن حاضره 

ومستقبله؟
■ سـأقول مـا قالـه الشـاعر محمـد امليمونـي أحـد رواد 
احلداثـة األدبيـة فـي املغـرب، كنـت قد زرتـه في بيتـه قبل 
أيـام، واحلقيقة أننـي أغبطه هذا التفاؤل الـذي ميأل صدره 
بخصـوص الشـعر املغربـي. لقـد رأى أن الشـعراء املغاربة 
ميلكون الكثير من اإلصرار، ينشـرون كتبهم مبشـقة بالغة، 
وال يحظون باالهتمام الالزم، وبالرغم من ذلك فهم مصرون 
علـى الكتابـة، متخففني مـن الكثير مـن األوهام التـي عادًة 
مـا متأل حيـاة الُكتاب، فهم ال يبحثون عن شـيء سـوى عن 
الشعر نفسه. وهذا التراكم سينتج بالضرورة حالة إبداعية 
خاصـة سـتجعل أصدقاءنا فـي اجلهـات األخـرى يديرون 

أعناقهم نحوهذه اجلهة من األرض.
 ثـم إن األجيـال اجلديـدة تواكب حتـوالت القصيدة عبر 

العالـم، وتسـعى إلى أن تخـرج التجربة الشـعرية املغربية 
من محليتها ال على مسـتوى املعجم وال على مستوى الرؤية 
والتيمات. وهناك شـيء يجب االنتباه إليه، وهوفي نظري 
عنصر سيكون حاسما بالنسبة لهذا التحول، وأقصد املوقع 
اجلغرافـي واحلضـاري للمغـرب وتقاطعاتـه التاريخيـة، 
فاألدب املغربي ال يتأثر فحسـب باألدب الفرنسي ومبا يصل 
من املشـرق العربـي، بل هو يتمـاس أيضا في مدن الشـمال 
بشـكل قـوي مـع األدب االسـباني والبرتغالـي، وفـي مدن 
اجلنـوب مـع الثقافـة الصحراويـة واألفريقيـة، إضافة إلى 

التراث األمازيغي بطيبعة احلال.
 إن سـؤال الهويـة يعـود اليوم بحدة ليطرح نفسـه على 
الشـعراء املغاربـة الذيـن يشـتغلون وفق مشـروع إبداعي 
حتكمـه مرجعيـات وزوايـا نظـر. واإلجابة عليـه تكمن في 
كتابة نصوص تسـعى في اآلن ذاتـه إلى تعميق هذه الهوية 

من جهة ومن جهة أخرى جعلها أكثر شساعة.
 ■ كيــف تفاعل اإلبــداع املغربي مــع الربيــع العربي؟ وهل 
ُأنتــج أدبا يواكب هذا الربيع كما هوالشــأن في مصر مثال التي 

ُيتداول فيها اآلن مفهوم «أدب الثورة»؟
■ ال يستطيع الربيع العربي أن يخلق أدبا، قد يخلق فقط 
حلظـة صمت جتعل الكاتب يفكر بشـكل أكثر جدية في أبعاد 
الكتابـة. ما يخلـق األدب اليـوم هوعمر اإلنسـان وجتاربه 
املتعددة في احلياة، هوهزائمـه الفردية وانتصاراته أيضا، 

أمله ولذته، شجنه اخلاص وسعادته السرية.
في املغرب لم يكتب الشـعراء قصائـد عن الربيع العربي، 
ألنهـا فـي نظري لـن تختلـف كثيرا عـن القصائـد التي كان 
يكتبها الشـعراء في مدح امللك الراحل احلسـن الثاني خالل 
أيـام عيـد العرش، سـتكون فـي النهايـة قصائد مناسـبات 
متـوت مبوت سـياقها، على العكس سـّرني أن ينزل عدد من 
الشعراء والكتاب إلى الشارع ويصرخوا في املظاهرات ضد 
الفسـاد. في القضايا واملواقف يكون مـن األفضل للكاتب أن 
ينـزل إلـى الشـارع. إنني اتذكر هنـا مثال الشـاعر األمريكي 
آلن غيسـنبرغ حني وقف على سكة احلديد واعترض القطار 
األمريكـي الذي يحمـل الديناميت إلى فيتنـام، وأتذكر جان 
جينيـه الـذي سـار مـع الفلسـطينيني فـي مظاهراتهـم ضد 
االحتـالل، وأتذكـر إدوارد سـعيد الـذي حمل احلجـارة مع 

األطفال ورشق اجلنود االسرائيليني.
■ هذا يعني أنك في صف الثورة؟

■ أنا في صف الثورة بدون شك، وضد كل أشكال الفساد 
فـي شـتى اجملـاالت، وقـد كنـت مـع حركـة عشـرين فبراير 
باملغـرب وخرجت في عدد من مظاهراتهـا. لكن الربيع ليس 
فقـط هواإلطاحـة برئيـس دولـة وتعويضه برئيـس آخر، 
يجـب أن يحل الربيـع في الوطـن العربي مثلمـا يحل فصل 
الربيـع علـى األرض، حيـث يبدوالفرق شاسـعا بينه وبني 
اخلريـف. الربيـع يجـب أن يحّل فـي عقولنـا وفـي أفكارنا 
وسـلوكنا وأسـلوب عيشـنا، وفي تصورنا للمسـتقبل وفي 

رؤيتنا للثقافة والفن واحلياة.

عبد الرحيم اخلصار

 صدور العدد اجلديد من عود الند الثقافية
القنديل  

قنديُل  الزيتِ   
أضاَء  قماطي

أضاَء  اجللَد الشفاَف
بطستٍ  من املنيوم
أضاء القّد  لقابلتي

عكَس  الضحكةَ 
فوق احلائطِ 
عكَس النجَم 

على مهدٍ   خشبّيٍ  أزرَق
جاء أبي  من سامراَء  به

فيه حجاٌب  أخضُر
مشدوٌد  في عروته الشذرية

فيه روائح من سرداب املهدي
القنديُل  الزيتيُّ

على النخلة
ما زال مييُد -

الضوُء  بداخله يتراقص،
يترّنحُ  في الريحِ  وينعْس   .      

2007

فتات

النملةُ  تعبُر 
صوب األبدية

حاملةً   أفقًا
فوق قفاها

ناقلةً   هذا القوت اإلستراتيجي
لفتافيَت  رماها

قمُر  الليلةِ   في حّصالتها
واحلّصالةُ   متتلىُء  بقّشٍ 

حّباتٍ   من رّزٍ 
وحبيباتِ   ذهْب

وجدتها حتت غبار األجنم
قد خلطْت في فضالتٍ   من فّضةْ    .
2007 – 11 – 25 

الشوك

الشوُك  يحّب  العزلةَ   ،
يهوى التنظيَر
عن الصحراء

لذا هو يكتُب  عن محنتها
عن رعدٍ   يجرحها

وبروٍق تنكأ صمتًا  في تربتها – 
الشـــوُك لديه كتابات نظرية
ُفه ممتلٌئ  بأخبار الريح ومؤلَّ

وأخبار الرملِ  –
الشوُك يحاضُر

عن هذا املعنى املتوّرم 
في جسمٍ   حلصاة 

أو يروي قصص امللحِ 
وسيرة أقدام بدوية   .

2007 – 11 – 15

 بيانو

مركونًا  كان على احلائطِ  ،
ليس لباَخ  بيانو اخلشبِ  األسود 

ِ هذا – 
القطط السائبة تتقافُز  فوق 

مفاتيحَ   مخلعةٍ  –  فكالُب  السوقِ   
تبوُل على قائمةٍ   كسرتها الريُح –

األمطاُر  إتركْت  آثارًا بني النوتة 
واألخرى – 

أحيانًا  ُيخرُج  أصواتًا  خافتةً  من 
سيمفونياتٍ   باليةٍ  ،

عزفتها في يوم ما كّفٌ   كانت 
تتغذى باملوسيقى ، كّل هواء 

ميسسه يحّركُ 
شيئًا فيه ، أغنيةً   أو ذكرى ، كّل  

نسيمٍ  في الليلِ  يداعُب  هيأته 
السوداَء  ،

ينّز بلحنٍ   من خشبه املشقوق – 
الرعُد  يحّركه في الليلِ  ، فينزاُح 

قليًال  ،
حتى تسمَع  شيئًا ُيشبه أوركسترا 

السوق – ضجيجُ   نحاسّياتٍ  ، 
وفلوتٍ 

وقياثيَر  إختلطْت بروائَح  تفاحٍ  
وخضارٍ   بعثْت  هذا الكوراَل املتكَئ

اآلَن على احلائطِ   في سوق رثة.
2007 

املطرقة

عند أخي
حّدادًا  كنُت ،

وحجمي كان بحجم السندانِ  ،
طرقُت  حديدًا  ومعادَن

حتى كُبَرْت  زنداَي  .  .  .
اآلَن 

أنا أطرُق حلبيبي املرجاَن
وأطرُق  قممًا من ذهبٍ  حلبيبي ،

أطرُق غيماتٍ  من لؤلْؤ
أطرقُ  ما يتركه الساحُل 

وأسّويه حلًى  حلبيبي
أطرُق  رغباتي

وأصّيرها عقدًا
وأساوَر  حلبيبي

أطرُق  جنمًا  صدئًا
أجلوه كسلسلةٍ 

وأعلقه في زندِ  حبيبي
يلهمني املنجُل  أْن أحلَم  

مبزارع   من ياقوت

وجداوَل  تْني
تلهمني املطرقةُ 

بأنغامٍ   حمراَء  أحملها كهدايا
للفقراء

وللنّحاسَني
بسوق احلّداديْن    .

 2007 – 9 – 20

الطبل

كنُت  فتًى
في العشريْن

مبظاهرةٍ  سرُت
قرعُت  على الطبلِ   كثيرًا ،

حتى أدمى الطبُل  يديَّ ،
األولىضربُت  بقّوتَي  

قرعاتٍ  
أفزعت 
احلاكَم

والقاتَل
والثورّيَ  ،

بقيُت  أقرع 
حتى انخرَق  الطبُل

وكلْت  كّفاَي
تعبُت

وخارْت  كتفاَي
وحني سقطُت  على األرضِ 

وحيدًا
لم يكُ  حولي َمن  يسمع  

صوتي
بني جموع الهتافَني،

أنا الطّباُل أصيُح
وال قَدٌم  تسمعني

وفٌم  هّتاٌف  يعرفني
وسط حشود البّواقْني.

2007 – 9 – 20
 طّيارة ورقية

كنُت  صغيرًا
أصنُع  طّياراتٍ   

ورقّيةْ وأطّيرها 
ألطيَر على ورقٍ 

مغسولٍ   بالريحِ 
أركُب  غيماتٍ   من ذهبٍ 

وأسوُق  مجّراتٍ 
تتوامُض  فوق خيوطٍ 

من طائرتي الورقّيةْ   .  .  .

النجُم  القطبّيُ 
يالمُس  عيدان الطّيارةِ  ،

يلصُق  أضواًء  في الذيلِ 
فأفرُح  لنجومٍ   تتبعني

وتضيُء  مساري الهائْم
في األبعد أرحُل

مدفوعًا  برغائَب  ال حتصى  -
الشمُس  تالطفني

حني تطّل  علّي
فترمي حلوى لي

وأنا فوق جناحٍ  ورقّيٍ   حالْم   .
2007 – 9 – 20

 الشراشف 

الشراشُف  في الريح  تكوى
وتطوى بأمنلةٍ   من هواء ،

أحّبُ   الشراشَف
في حانةٍ   قبرصيةْ 

أحّبُ   الرموَز  عليها
شراشُف  بحرّيةٌ 

وملّونةٌ   بالقرنفلِ 
واألزرق املتهادي – 

الشراشُف  فوق وسادي
تسافُر  مثل السفائنِ  في حلمي 

املستدمي
وفوق السريرِ  

تلّوُح  للمرأة  الناحله
أبيٌض  شرشُف  العائله

سيرتي في التفاصيلِ   بيضاُء
أنقى من اللّب

أنقى من الراية املاثله.

هاشم شفيق

شراشف بحرية

الدكتور علي القاسمي ٭

لندن ـ «القدس العربي»:
صدر عدد جديد، 73، من مجلة «عود الند» الثقافية الشهرية 
الهـواري،  عدلـي  حتريرهـا  يـرأس  التـي   (oudnad.net)
الباحـث فـي جامعـة وستمنسـتر، لنـدن. توضـح االفتتاحية 
مفهـوم الليبرالية بشـقيه السياسـي واالقتصـادي، في ضوء 
احلـركات املطالبة بالتغيير في العالـم العربي، وتقول: «يجب 

أن يعـي كل مـن يطالـب باإلصـالح واحلرية 
والدميوقراطيـة أنـه يطالـب أيضـا بتطبيق 
مبـادئ من الليبرالية، واملطالبة بإقامة نظام 
دميوقراطـي يترتب عليـه اسـتحقاقات من 
قبيل حريات أساسـية ال تضيقها أو توسعها 
السلطة ليناسـب مقاسها ولونها السياسي 

أو األيديولوجي».
ويتساءل فراس حج محمد عما تبقى من 
شـعر املقاومة، فيقول: «لعل من األسـباب 
الدافعـة لهجـر قصيـدة املقاومـة التطـور 
احلـادث فـي النظرية النقدية والشـعرية 
فيمـا عرف باحلداثـة أو ما بعـد احلداثة، 
واتهام النقاد للشعراء بالتقليدية، وعدم 
جتاوز الزمن الشعري القدمي، فاتهموهم 
بأنهـم مـا زالـوا يعانـون مـن اخلطابية 

واملباشرة».
وكتـب عبد اجمليـد العابـد موضوعا 
فلسـفيا فكريـا بعنـوان «اجلمـال بـني 

الذاتي
واملوضوعـي» يقـول فيـه: «ارتبط 
اجلمال بالفن خصوصا في علم النفس 
وعلم اإلدراك احلسـي، ما دام الفن هو 
ذلـك املضاف الثقافـي للعمل الطبيعي 
املتعلـق بقـدرة اإلنسـان علـى تقدمي 
املتلقـني  تسـتثير  جماليـة  منتجـات 

للعمل الفني عبر املدركات اخلمس». 
وحلـل محمـد يوب مـدى االنفتـاح واالنغالق فـي القصص 
القصيرة جـدا بقوله إنها «ال متلك الفرصـة للثرثرة واإلفصاح 
وتقـدمي إجابات، ألنها لـو ثرثرت وقدمت إجابـات ملا أصبحت 
قصـة قصيـرة جـدا، إنها تشـبه الشـعر الـذي يصنـع باجملاز 

واالستعارة صورا فنية خاصة». 
وحتـاور زهرة زيراوي الروائي املغربي شـعيب حليفي عن 
قضايـا أدبية شـتى، ويقول: «ال بـد أن نفكر جميعا فـي الدفاع 
عن ثقافتنـا وهويتنا ليس من 
السياسـة الثقافية فقط ولكن 
من التدبير السياسي برمته». 
النابلسـي  مهنـد  وحلـل 
الفيلـم التركي «حدث ذات مرة 
في األناضـول» ويقارنه بأفالم 
أخـرى اسـتخدمت فكـرة دفـن 
املرء حيا. وعرفت مادونا عسكر 
صـورة  بأنهـا  األدبيـة  القطعـة 
املبـدع «ألّنهـا تعّبـر عـن أفـكاره 
وهواجسه ومشـاعره وأحالمه. 
األساسـّية  هوّيتـه  تصبـح  كمـا 

تعّرف عنه وتعكس صورته».
وفـي العـدد نصـوص متنوعة 
لـكل مـن هيـام ضمـرة؛ إبراهيـم 
يوسـف؛ غانيـة الونـاس؛ محمـد 
سـماح  حسـني؛  أميـن  التميمـي؛ 
العارضـة؛ رحاب مليبـاري؛ فتحي 
للفنانـة  الغـالف  العكرمـاوي؛ 
التشـكيلية املغربيـة مرمي أبـو زيد. 
في العدد أيضا مجموعة من األبواب 

الثابتة.
www. اجمللـة:   موقـع  عنـوان 

.  oudnad.net

حسن طلب
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«Home  فيلم: «بيتنا

االنسان.. ذلك اجملرم!
■ فيلم «بيتنا» من األفـالم اجليدة والعالية 
تقنيـا، فالصـورة ممتازة ومتميـزة، مع لقطات 
عامـة وشـاملة جعلـت مـن املناظـر الطبيعيـة 
واخلارجيـة شـخصيات مهمـة وواضحـة فـي 
الفيلـم، تربـط عالقـة وطيـدة مـع الشـخصية 
األساسـية/املضادة فـي الفيلـم وهي اإلنسـان 
ثقلـه  بـكل  احلاضـر  بـل  الغائب/احلاضـر، 
صـدر  علـى  واجلاثـم  وطغيانـه  وجبروتـه 
الشـخصية األولـى والثابتـة فـي الفيلـم وهي 
جميع  وسـخرت  الطبيعة/األرض/األم/البيت. 
اللقطات من متوسطة وكبيرة وقريبة ومركزة، 
وأحتفنا اخملرج بصور جميلة وجذابة من جميع 
الزوايا وخاصـة الزوايـا العالية/اجلوية التي 
جتعل املتفرج فـي وضعية املهيمن واملتحكم في 

املشهد.
ووضعنـا اخملـرج أمـام األمـر الواقـع، أمـام 
الصـورة كأداة للخدمـة وكأداة للفضـح. فقـد 
فضحـت الصورة جبـروت اإلنسـان وطغيانه 
على مصدر عيشـه وعلى مسكنه وعلى ملبسه: 
األرض وطبيعتهـا مـن مياه سـطحية وجوفية 
و بحر وغابات ومسـاحات خضـراء وهواء... 
لقـد سـخرت الصـورة خلدمـة قضيـة البيئـة 
والدفـاع عنها ولكن هـل من مسـتمع؟ وهل من 
صـاغ؟ إلـى أنـني األرض واألشـجار. وهـل من 
البيئـة  صرخـات  يراعـي  أن  ميكـن  مسـئول؟ 
الصامتـة، كتلـك الثكلـى تتألم وال يصـدر منها 
صراخ سـوى تنهدات وأنني. لقد أمتعنا اخملرج 
بتوظيفـه للمـكان الذي أصبح فضـاء. وأصبح 
املكان والزمن شـخصيتني يعبـران عن جرمية 
اإلنسان ووحشيته منذ خلق األرض إلى  يومنا 
احلاضر... أمتعنا اخملرج كذلك مبوسيقى الفيلم 
املعبرة وزينها صوت احلاكي املؤثر واملتأثر مما 

يحدث ألمنا األرض بأيدينا وبتصرفاتنا...
وأحفادنـا؟...  ألوالدنـا  سـنترك  فمـاذا 
وسـيبكون  وسـيكرهوننا  سـيلوموننا 
ويتحسـرون على ما وقع بهم وليس لهم سوى 
البكاء والنحيب، وكما يقال « البكاء وراء امليت 
خسـارة «... سـيصرخون علـى اجلرمية ولكن 
من هو اجملرم إنه أنا وأنت، إنه اإلنسان !! الذي 

أجرم في حق نفسه وأوالده وأحفاده...
واجلرمية بصفة عامة تطورت تطورًا خطيرًا 
األوراق  واختلطـت  األخيـرة.  السـنوات  فـي 
عنـد الباحثـني لتنوعهـا، والعتمادها أسـاليب 
جديدة وقد وظفت العلم والتطور التكنولوجي 
احلديـث. وقـد وجـدت اجلرميـة أينمـا وجـد 
اإلنسـان، فـال ميكـن تصـور ذلـك دون وجـود 
مجتمع يعيش فيه األفراد ويتبادلون العالقات 
الشخصية ويقتسـمون املنافع. واإلنسان  منذ 
القـدم، وعبـر مراحـل تطـوره املتتالـي عـرف 
صراعا ضد الطبيعة، وضد مثيله الذي يزاحمه 
في نفس الرغبات ونفس األهداف. ومع التطور 
بـدأ اإلنسـان يلتف حـول رأس مدبـر ويخضع 

لقيادته ويحتمي به عند الضرورة.
وقد حدد بعض أسباب اجلرمية واستفحالها 
إلى العوامل االقتصادية، وإلى عوامل نفسـية، 
وإلـى إرضـاء شـهوة شـخصية، وإلـى التمتع 
احلاضـر واآلني والبحث عن اللـذة. كما يعزي 
بعض األسـباب إلى عوامـل وراثيـة، ومن هنا 
أكـد «ملبـروزو» أن اجملـرم احلقيقي هـو اجملرم 
بالفطـرة. وأكـد العلمـاء مـن بعـده أن هنـاك 
عوامـل أخـرى مثـل البيئـة والتكويـن الفردي 
لإلنسان، والعوامل اخلارجية اجتماعية كانت 
أم طبيعية، منهـا توزيع األراضي وإنتاجياتها، 
وكذا املنـاخ واختالف الفصول، ومـا يتبع ذلك 
من اختالف في احلرارة، وطول النهار وقصره 

واألحوال اجلوية.
وأكد «جاروفـول» في كتابه «علـم اإلجرام» 

تشـوهات  إلـى  تعـود  ال  اإلجـرام  أسـباب  أن 
عضوية شـاذة. بل للنفس املتخلفة عند اجملرم، 
فهو منعـدم األخـالق والقيم. فغيـاب الورع أو 
نقصانه عنده يعـد مصدًرا للجرمية. واجلرمية 
قدميـة قدم اإلنسـان علـى وجـه األرض، لكنها 
تختلـف مـن زمـان إلـى زمان ومـن مـكان إلى 
مـكان. وهـي تعـرف بكل فعـل مخالـف لقاعدة 
مـن القواعد التي تنظم سـلوك اإلنسـان داخل 
جماعة ما. وتتأثـر بعدة عوامل ثقافية وبيئية، 
فقـد كانـت عـدة أفعال فـي املاضـي ال تعـد من 
اجلرائـم، أصبحـت تشـكل فعـال إجراميـا فـي 
اجملتمـع احلديـث، وهذا مطبـق علـى الطبيعة 
احلاضـر،  وقتنـا  فـي  والبيئـة  األرض  وعلـى 
كتقطيع أشـجار الغابـات، ورمـي النفايات في 
البحـار والوديان، واسـتعمال الغازات واملواد 
السـامة للجو وللتربة في املواد التي نستعملها 

كل يوم.
وسـلوكنا ضد الطبيعة إجرامي ألن السلوك 
اإلجرامي يعرف بأنه السلوك املضاد للمجتمع، 
أي عدم مسـايرة ومجاراة املعايير االجتماعية 
السـائدة فـي اجملتمع، فهـو سـلوك موجه ضد 
اجملتمـع وضد املصلحة العامة، أو أي شـكل من 
أشكال مخالفة املعايير األخالقية التي يرتضيها 
مجتمع معني. والسـلوك اإلجرامي يأتي مخالفا 
لسـلوك اجملتمع، واحلياة الروحية والنفسـية 
لإلنسـان تتحـدد تبعـا للغاية التي يسـتهدف 
الفرد حتقيقها، وهي بحاجة للتوافق مع البيئة 
التي حتيط به. واضطراب العائالت اقتصاديا، 
وهجرتهـا ونقصـان تعلم أفرادهـا يحول دون 
منو روح احملبـة وروح حـب األرض والطبيعة 
والتمكـن مـن اخلـروج عـن القانـون واقتراف 

اجلرميـة (بنـص وبـدون نـص). وبتصرفاته 
الشعورية أو الشـعورية يحطم اإلنسان أرض 
وبيـت أبنـاءه وأحفـاده وهنـاك حلـول ولكن 
جشـع اإلنسـان والمسـؤوليته مينعانـه مـن 

تطبيقها واالمتثال لها.
يسـاءل  اإلنسـان  أن  األشـياء  وأبسـط 
دائما نفسـه نفـس األسـئلة: من املسـؤول؟... 
السـيارات،  أصحـاب  يتهمـون  فالراجلـون 
والفقراء يتهمون األغنياء، وسائقوا السيارات 
اجلديدة يتهمون أصحاب السيارات القدمية... 
القـدر  يتهمـون  وآخـرون  دواليـك  وهكـذا 
العلمـاء  وأغلـب  اإللهـي.  بالعقـاب  ويقـرون 
يتهمون»اإلنسان» الذي يكون اجملتمع، وميكن 
أن نسـامح خطأ إنسان ألنه خطأ فردي ولكن ال 
ميكن أن نسامح خطأ اجملتمع واحلكومات التي 

تنظر إلى خراب األرض وكأن األمر ال يعنيها.
 إن اإلنسانية متهمة باجلرمية ضد الطبيعة. 
فسـائقوا السـيارات متهمـون بتلويـث اجلـو 
بتحطيـم  متهمـون  واملقاولـون  وتعكيـره، 
األماكـن  مـن  والتقليـل  وقطعهـا  األشـجار 
اخلضـراء في جميـع املـدن والبلـدان. فكم من 
قطـع أرضية زراعيـة وغابات خضـراء حطمت 
ومحيـت من اخلريطـة األرضية لتكـون مكانها 
عمـارات شـامخة مـن اإلسـمنت واحلديد وفي 
والسياسـيون  جمـال.  دون  األحيـان  أغلـب 
متهمون ألنهم يضعون القوانني وكم من قانون 
في الكتب أو فـي أركان املكاتب ال يحتفى به وال 
يتبعه أحد. واحلكومـات متهمة ألنها صاحبات 
القـرارات واآلمـرة بالقطـع والتشـطيب آلالف 
السـيارات  ولتسـويق  والغابـات  األراضـي 
وللبنـاء  للجـو  امللوثـة  القدميـة  واحلافـالت 

العشـوائي الغيـر جميـل والغيـر متناسـق مع 
الطبيعـة، وصرف امليـاه في األوديـة والبحار 
وفي جوانب املدينة والسـماح باستعمال مواد 
سـامة لألرض في األسـمدة وفـي الفالحة وفي 
علـف احليوانات والسـماح باسـتعمال غازات 
سامة تلوث اجلو وتأذي غالف األوزون. ولهذا 
فاجلميع مجرم ومتهم بعدم احلفاظ على بيته، 

على الطبيعة، على األرض.

«اجلرميـة  مـن  أكبـر  تعـد  اجلرميـة  وهـذه 
ضـد اإلنسـانية»، ألنهـا جرميـة ضـد احليـاة. 
لقـد متتعنـا وأشـبعنا غرائزنـا بعـد أن صرفنا 
الكثير للحصـول على العيش الرغـد واملطمئن 
وأنانيـون،  مبالـني،  غيـر  ولكننـا  والطيـب. 
وعاجزون، ومقصـرون... فكل الصفات جائزة 
وأهـم  واألرض.  والبيئـة  الطبيعـة  لتحطيـم 
األمثلـة هـو املـاء. فاملـاء يسـتخدم بكثـرة في 
الفالحة واالنتاجات الصناعيـة جلميع املعامل 
ويسـتخدم بقلـة فـي املسـاكن وهـذا ال مينـع 
مـن اسـتعماله بعقالنيـة وثبات. ولكـن أنانية 
البشر بصفة عامة جتعله ال يقدر على التصرف 
بحكامـة وجتعلـه مـن أكثـر املبذريـن. وهـذه 
اّلأسـباب كلها تـؤدي إلى االنحـراف عن القيم 
وإلـى االنعـزال واالجتـاه العدائي ضـد البيئة 

وضد األم/األرض.
وثائقـي  فيلـم   «HOME» «بيتنـا»  فيلـم 
أنتـج عـام 2009 كتـب وأخـرج مـن طـرف يان 
«أرتـوس بيرتـران» وإنتـاج «لـوك بيسـون». 
وهو فـي حلتني 90 دقيقـة (التلفزيون ودفيدي 
واالنترنيـت) و120 دقيقـة (السـينما). يبحث 
هـذا الفيلم عن عالقة اإلنسـان بـاألرض، وهو 

سـفر عبـر األرض، أغلبها صـورة جوية أخذت 
من عدة أماكن حول األرض (50 دولة) ويشرح 
الفيلم كل هذه األسباب التي تكلمنا عنها وسوء 
والدفـع  الطبيعيـة  للمـوارد  اإلنسـان  تدبيـر 
إلـى اختالل التـوازن والنظام البيئـي. وهناك 
رسـالة أمل ولكن هناك سـنوات قليلـة للتغلب 
على األسـباب ولقلب الكفة. وقـد حصل الفيلم 
على انتشـار واسـع وقد حقق رقما قياسيا فهو 
مجاني وليسـت له أغـراض جتارية أو ربحية. 
وحصل كذلك على عدة انتقادات منها أن بعض 
محتوياتـه غيـر صحيحـة أو مبالغ فيهـا. وأن 
منتجـي الفيلـم لهـم أغـراض أخرى....املهم أن 
فيلـم «بيتنا» أوصـل املطلوب، وأكـد أن واقعنا 
وبيئتنـا معرضـة للخطـر إن لم نحتـرس وإن 
لم نغير من سـلوكنا واجتاهاتنـا املعادية لهذه 

البيئة.
املراجع:

-1 مادة التعبير الفيلمي (بوبكر احليحى)
-2 اجلرمية واجملرم (مصطفى العوجي)

-3 آداب السلوك (روحى جميل)
-4 علم االجتماع اجلنائي (أنريكو فيري)

-5 علم تفسير اإلجرام (رمسيس بهنام)
حسـن  (سـامية  واجملتمـع  -6 اجلرميـة 

الساعاتي)
-7 مبادئ في علم اإلجرام ( محمد األزهر)

مجتهـد  حسـن  األسـتاذ  -8 محاضـرة 
والدكتور احلبيب ناصري حول الصورة

-9 اجلرمية ضد الطبيعة (جيرو بيير)
-10 اجلرميـة ضـد الطبيعـة (جـون مـارك 

جوتكوفيسي)

 تداعيات تداعيات
خيانة املثقف.. أو تخوينه!

فاطمة الشيدي 
■ في ما مضى من زمن لم يكن بعيدا جدا ليصبح ماضيا مثال، كانت الثقافة 

شرفا يدعيه اجلميع، وينسبه لنفسه متفاخرا بهذه الصفة -صدقا أو كذبا - ؛ 
الساسة، ورجال األعمال، وأصحاب املال، وأصحاب اجلاه واملكانة العالية، 

وأحيانا حتى احلكام.
وكان الكثيرون يشترون ديكورات الصفة، الكتب، واألشعار بأموالهم 

ويدفعون مقابلها الكثير ليظهروا بهذه الصفة العالية، وأحيانا يتشبهون 
باملثقفني في طقوسهم اخلاصة، حركاتهم ومالبسهم، حضورهم، وغيابهم، 
يحضرون جلساتهم ويرتادون مقاهيهم املفّضلة. وليس من باب الدعابة في 

شيء أن نتذكر الطرفة التي حتكي أن أحد األشخاص أراد أن يصبح مثقفا، 
فأخذ يجول بني الناس ويسأل عن احلل األسرع ليحظى بذلك، فأجابه 

أحدهم، ارتدي مالبسك بصورة عشوائية وغير متسقة، وضع في سيارتك 
في مكان مرئي كتبا لنيتشه وماركس وسارتر وبعض روايات ميالن كونديرا، 

وسفطات سمعية (أشرطة) ملوسيقى كالسيكية ولفيروز» وهكذا تصبح 
مثقفا في عيون اجلميع. لندلل على حرص اجلميع على حيازة هذه الصفة كـ 

«برستيج» مرغوب حتى لو كان حالة من حيازة الوهم ليس أكثر، حتى مع 
بعض املوسومني بهذه الصفة أصال، جهال كان، أو تصنعا.

ولكن األمر اختلف اليوم فقد أصبح «املثقف» مفردة مستهجنة من قبل 
اجلميع،وأصبحت «الثقافة» معنًى غريبا ومرفوضا، يتبرم منه الساسة 

والعامة وأحيانا املثقفون أيضا، بل أصبحت أحيانا كثيرة تهمة وعارا يتبرأ 
منها اجلميع، ويلصقها باآلخرين حتقيرا وتصغيرا.

فالثقافة - كما أظهرتها الثورات العربية معنى مضلل جدا-، تبرأ منها 
اجلميع مبن فيهم املثقفون أنفسهم، فالكثير من الشعراء والكّتاب سلوا أو 

انتشلوا أنفسهم من هذه الفئة الضالة واخلائفة أو اخلائنة حسب الكثير من 
التحليالت.

ولعل ذلك يعود إلى أن حالة الفرح والفزعة للحرية التي طالت اجملتمعات 
والشوارع العربية بانحياز تام، وولوج مباشر وصاخب في عمق املشهد 

الدامي، قابلتها حالة من الرعب من الثورات ونتائجها ورفضها إجماال، أو 
النظر إليها بتربص كبير من املثقف العربي، اعتمادا على ذاكرة دموية عنيفة 

للثورات التاريخية السابقة، وما خلفته من سقوطات وحتايالت على النتائج، 
أو سرقتها ممن لم يكونوا ضمن خطوطها وخطواتها األولى، وبذلك كانت 

هناك حالة من التأني من املثقف في قراءة املشهد الذي كان يتضخم كل يوم 
ليصبح أكبر من فكرة التأني والقراءة والوعي، أو حتى التحليل واملنطق، 

ويحتاج للولوج مباشرة في املعترك اإلنساني واالنحياز التام لإلنسان، 
مهما كانت الظروف واخلطأ احملتمل، ألن الكفة غير عادلة بني سلطات قمعية 

جبارة بآلتها العسكرية، واإلنسان البسيط بجسده ودمه فقط، واملثقف 
احلقيقي معني أبدا بدائرة احلق واخلير والعدل واجلمال كما نّظرت األدبيات 

التاريخية، واإلنسانية.
كان التعميم، والتهويل، واملطلق من األحكام، موضع لبس وخطأ كبير وقع فيه 
الكثيرون، فماذا يعني مثقف؟ وماذا تعني ثقافة؟ ليشن اجلمع كل هذا الهجوم 

عليها، ويتبرأ منها من يظن ذاته أكبر أو أصغر منها. وهل كل من ينتسب إلى 
هذه الصفة يستحقها؟ وهل يستحق اجلميع كل دعوات التخوين والفوضى، 

والتجهيل واحلروب التي شنت عليهم؟
فكلمة «ثقافة» حتمل العديد من املدلوالت والدالالت، وحتتمل الكثير من 

املنتسبني لظاللها بحق أو دون وجه حق. و»الثقافة» حسب املعجم، كلمة 
تغيرت كثيرا حسب الزمان واملكان، بدأت من «ثقف السيف سّنه، وثقف 

ف  مه « وثّقف العود «، ثم امتدت لـ ثقَّ ف املعوجَّ سّواه وقوَّ الرمح براه، وثقَّ
به « حتى وصلت ثقف الرأي أحكمه،  به ، وهذَّ به ورّباه ، عّلمه ودرَّ لميَذ : أدَّ التِّ

ر في الثقافة واملطالعة». وقد تذهب في التغيير  ع، ُمتبحِّ واملثقف هو متوسِّ
أيضا خاصة بعد هذا العصر، متاما كما حدث مع الكثير من الكلمات التي 

مه رياضة  أبحرت في تغييرها عبر العصور، كاألدب من مأدبة الطعام، حتى علَّ
الّنفس ومحاسن األخالق والعادات، حتى اجلميل من نتاج الكتاب نظما ونثرا. 

وما أنتجه العقل اإلنساني من أنواع املعرفة، والتي أصبحت جزءا مهما من 
الثقافة.

وإذا كانت «الثقافة» معنى ميكن القبض عليه نسبيا باملعنى املعجمي 
واالصطالحي في أقل تقدير، فاملثقف املنتسب إليها جبرا أو طواعية، 

وباستحقاق أو بشرفية عالية أو ادعاء ماكر، أو حتى بدس مسّيس ومقصود، 
هو معنى فضفاض متاما، وال ميكننا القبض عليه، أو على حتديد واضح له، 
وال حتديده مبعايير محددة، وال حتى ببيان نقيضه كما درجت اللغة، فهناك 

متعلم، مقابل جاهل، وهناك عامل مقابل بال عمل، فماذا يقابل املثقف؟ ال 
مثقف؟ وكيف ميكننا أن ننعت أي إنسان بأنه غير مثقف؟ فحتى األمي قد 

يكون مثقفا رائعا وعميقا باملعنى العام للكلمة، فهي ال تقتصر على من يعرف 
القراءة والكتابة، سيما وأن اليوم هناك أمية أخرى أكثر تصدرا هي األمية 
التقنية، وهناك منذ القدم أمية الوعي والتفكير السليم، واالنحياز الفطري 

للخير واحلق والعدل واملساواة.
إذن املثقف معنى واسع، ويحمل الكثير من الوجوه واالحتماالت، واألصناف، 
والضمائر، واألخالق، والوعي، والعمق، واحلكم املطلق على املثقف بالشرف 

أو باخليانة، بالضمير أو بانعدام الضمير حكم ناقص ومجزوء، فكما كان 
هناك الكثير من املثقفني خذلوا اإلنسان في داخلهم وفي أوطانهم، بل وشنوا 

حمالت التشويه لكل القيم اإلنسانية الراقية كقيم العدالة واحلرية، هناك 
من انتصر لإلنسان والضمير والعدالة بروحه وجسده وقلمه، وهناك من 

تعامل بوعي وقراءة عادلة للثورات وللتاريخ، منحازا لإلنسان، رافضا للعنف 
والكراهية والدم. 

فلماذا هذه الهجمة اخلاصة واملوّجهة والعنيفة على املثقف حتديدا في 
الثورات العربية؟ هل هي هجمة مسّيسة وقدمية، ووجدت اآلن مساحة 

لتفريغها، والفرصة للنيل منه، ومن مواقفه التاريخية القدمية واملتأصلة 
واملناضلة ضدها، كتسوية حساب بني احلكومات العربية، وهذه الشوكة التي 

كانت والزالت عالقة في حلوقهم بالنقد والكتابة والتوعية؟ فاملثقف العربي 
(اإلنساني والواعي والشريف حتديدا) كاحتراز لغوي، منذ زمن وهو يحارب 

في جبهته اخلاصة وبأسلحته الضئيلة وسراجه الشحيح، وبإميان راسخ 
بقيم الكلمة واحلرية في بناء وتقدم الشعوب ضد قوى القمع من جهة، وقوى 

الظالم والتخلف واجلهل من جهة أخرى.
 ولكن لألسف الشعوب اليوم لم تتفهم هذا الدور التاريخي الكبير والطويل 

واملمتد للثقافة واملثقف في صناعة الوعي باحلريات، واحلض عليها، ولم 
تتفهم لم حورب املثقف ونفي، وغّرب وعزل عن احلياة، فهل كانت هذه 

اإلقصاءات واملضايقات إال خوفا من صناعة هذا الوعي الذي نزل للشارع 
اليوم؟ حيث كانت احلكومات العربية، وقوى الظالم والزالت تدرك أن الثقافة 
في منطلقها األساس وعي يهدد مصاحلها السياسية واملؤدجلة، حيث تفتح 
أذهان العامة على مفاهيم احلرية والعدالة. ولكنها (أي الشعوب العربية) - 
والذي تبنى املثقف مصاحلها ودافع عن حقوقها وحرياتها منذ زمن طويل، 
وضجت السجون العربية هلعا من الكلمة املناضلة- رأت في املثقف موازيا 

للكفر والعلمانية، ومحرضا على اإلحلاد والشر، وكثر التخوين والتشكيك في 
مصداقية املثقف في الشارع العربي املغتسل بالدم. وكفرت بالكلمة لم وتؤمن 

إال بالدم فقط، وال لوم عليها، فالدم أكثر بالغة من كل أضابير احلريات، 
وكتابات املنظرين، ولكن البد من الوعي بقيمة هذا التاريخ الطويل من الكتابات 

في تأجيج الروح، وتثبيت اإلميان، وصناعة العزمية، وتفجير الوعي في 
الشارع العربي الذي نام طويال.

ولعل األمر في علته األعمق أيضا يعود للعقلية العربية التي ال متلك وعيا ثقافيا 
وسياسيا واجتماعيا مبفهوم االختالف والتعدد، ولم تربى (مبنطق تسييس 

مقصود وواضح) إال على الرؤية األحادية، وفكرة الشقاق والتخوين واخلوف 
من كل جديد. 

فاحلالة العاطفية العربية القائمة على احلنني والشجن واملستندة إلى 
التشبث باملاضي والتغني به، والقمع احلكوماتي القائم غالبا على حكم 

العسكر لفترات تاريخية طويلة، أفرز حالة عربية مرتبكة قائمة على الضجيج 
والتهويل، والتجريح واإلقصاء، والتعنت والعصبية، حالة محكومة مبنطق 

من ليس معي فهو ضدي، وبوضع سلة البيض الذي يوضع فيها اجلميع بال 
تفنيد، وال حتديد، وهذا خطأ فادح، ونقد مرتبك، فهناك املثقف الشريف، 

وهناك الالمثقف أصال والذي أدخل نفسه في زمرة املشهد تكالبا وطمعا في 
عطاياه وصفاته.

٭ كاتبة وأكادميية من ُعمان

وفاة األديب الفلسطيني حبيب بولس

■ الناصـرة ـ «تفانـني»: توفي يوم 
امـس فـي الناصـرة الكاتـب والناقـد 
واحملاضـر األكادميـي الدكتـور حبيب 
بولـص عـن عمـر يناهـز 64 عاًمـا بعد 

صراع مع مرض عضال. 
ولـد الدكتور حبيب بولص في قرية 
كفـر ياسـيف عـام 1948 ، وأقـام حتى 
وفاتـه فـي مدينـة الناصـرة ، وكان قد 
تخرج مـن مدرسـة ينـي الثانوية عام 
1966 ، وأكمـل تعليمـه بـدار املعلمـني 
العـرب بحيفـا . عمل في سـلك التعليم 
والتحـق بجامعـة حيفـا حيـث حصل 
على اللقب األول سنة 1977 ، ثم التحق 
بجامعة تل أبيب للقـب الثاني وحصل 
علـى منحـة تعليميـة للقـب الثالث في 
موضـوع األدب العربي مـن املانيا عام 

1982 ، وعمل مفتشـا للغة العربية ملدة 
ثالث سنوات في لواء الشمال وحصل 

على جائزة اإلبداع . 
وقـد اشـغل الدكتـور بولـص حتى 
عضويـة  منهـا  مناصـب  عـدة  وفاتـه 
نقابـة األدباء وعضويـة االحتاد العام 
املتابعـة  جلنـة  وسـكرتاريا  للكتـاب 
لقضايا التعليم ورئيس معهد األبحاث 
على اسـم الدكتور إميـل توما، ومحرر 
مجلة «دارنا» للكليـة العربية في حيفا 
وقد أعّد وقـّدم برنامج «بـني الكلمات» 
فـي التلفزيون منذ عـام 1991، والتقى 
خالله مـع عشـرات الكتـاب واملبدعني 
الفلسطينيني من داخل اخلط األخضر.. 
كما ألـف عشـرات الكتب ونشـر مئات 

املقاالت. 

فعاليـات  نابـل  مدينـة  تشـهد   ■
مهرجانهـا الصيفـي وذلك انطالقـا من 1 
الى 18متوزحيث تقام العروض مبسـرح 
الهواء الطلق بداية من الساعة العاشرة 
ليـال وقـد اطلـق على هـذه الدورة اسـم 
الكاتـب واملسـرحي املرحـوم صالـح بن 
عربية وذلك على سبيل التذكر والوفاء..
الـدورة اخلامسـة والعشـرون لهـذا 
التنشـيط  جمعيـة  تنظمهـا  املهرجـان 
مـن  بدعـم  وذلـك  بنابـل  واملهرجانـات 
املندوبيـة اجلهويـة للثقافـة بنابـل وقد 
املسـرح  بـني  مراوحـة  البرمجـة  كانـت 
واملوسيقى حيث عملت الهيئة على تخير 
عـدد من العـروض التـي تشـد اجلمهور 

وحتقق االمتاع واملؤانسة.
االفتتـاح كان االحـد من خـالل عرض 
 3 الثالثـاء  سـهرة  وفـي  الـراب  شـعلة 
متوز كان اجلمهور علـى موعد مع عرض 
مسـرحي لفرقـة النسـيم بنابـل بعنوان 
قمـرة 14 وفـي سـهرة اخلميـس 5 متـوز 
يتابع اجلمهور عرضا للفنان نصر الدين 

بن مختار عنوانه بطيخ الثورة..
يتابـع  متـوز   7 السـبت  سـهرة  فـي 
اجلمهـور مسـرحية بعنوان كيمـا يرجع 
الفرططـو للفنانـني اكرام عـزوز وعزوز 
يـوم  املواليـة  السـهرة  وفـي  الشـناوي 
وجيهـة  الفنانـة  تقـدم  متـوز   9 االثنـني 
اجلندوبـي عملهـا الفني مـدام كنزة وفي 
سـهرة االربعاء 11 متوزيسـهر اجلمهور 
مـع الفنـان جعفـر القاسـمي فـي عملـه 

تونسي كوم ..
الفنـان فـوزي بن قمـرة يقـدم عرضا 
بعنـوان امتـاع الـروح وذلك في سـهرة 
اجلمعة 13 متوزو يكون املوعد مع الفنان 

لطفـي العبدلي في سـهرة االحد15 متوز 
مـن خـالل عمله مـاد ايـن تونيزيـا 3..و 
يعد تقـدمي العرض في سـهرة االثنني 16 

جويلية..
فس سهرة الثالثاء 17 متوز تقدم فرقة 
املسرح الشاب بنابل عملها املسرحي عمر 
بنادم ويكون االختتام في سهرة االربعاء 

18 متوزبعرض فني للفنان نور شيبة...
فيهـا  يحضـر  التـي  البرمجـة   هـذه 
املسـرح بقـوة تبـرز التقاليد املسـرحية 
بنابـل التي شـهدت منذ اسـابيع انتظام 
املهرجـان املغاربـي للمسـرح حيث عرف 
للفـن  مبيلـه  القبلـي  الوطـن  جمهـوز 
املسـرحي كمـا متثـل مبـادرة اجلمعيات 
في تنظيم املهرجانات بنابل جتربة مهمة  
في سـياق دعم وحضور ومشاركة العمل 
الثقافيـة  املندوبيـة  لتظـل  اجلمعياتـي 
منسـقة وداعمـة وهو مـا يضمـن تعددو 
تنـوع العـروض مبـا يسـتجيب خملتلف 

االذواق الفنية والثقافية..
ربـع قرن من عمـر املهرجـان وخطوة 
فـي  والفاعليـة  اجلـدوى  نحـو  اخـرى 
سـياق حـراك ثقافـي بالوطـن القبلـي 

يسعى لالبداع واالمتاع .. 

الشارقة ـ «القدس العربي»:
الثقافـة واإلعـالم  صـدر عـن دائـرة 
في الشـارقة كتـاب حتت عنـوان (قريبًا 
منهـم: كيـف ينظـر املبـدع اإلماراتي إلى 
واإلعالمـي  للشـاعر  الثقافـي)  املشـهد 
محمـد غبريـس الـذي يكتب فـي املقدمة 
كلمة مختصرة عن املشـهد الثقافي العام 
تطـوره  أسـباب  معيـدًا  اإلمـارات،  فـي 
إلـى أمريـن: حـرص الدولـة علـى دعـم 
الثقافـة ورعايتهـا بشـكل مميـز، وذلـك 
توازيـًا مع بنـاء مجتمـع متطـور، ضمن 
التنمية الشـاملة، وثانيهما إرادة األدباء 
فـي  اإلماراتيـني  واملثقفـني  واملبدعـني 
توظيـف هـذا الدعـم وتنشـيط احلركـة 

الثقافية.
يتضمـن الكتـاب الـذي يقـع فـي 180 
صفحـة مـن احلجـم املتوسـط مجموعة 
مـن احلوارات مـع مبدعـني إماراتيني في 

مختلف الفنون واآلداب، والذين يعدون 
واألدبيـة  الثقافيـة  الوجـوه  أبـرز  مـن 
والفنيـة فـي الدولـة، منهـم مـن لـه دور 
مؤثر في احلركـة الثقافيـة، ومنهم أيضا 
مـن يشـكل عالمة فارقـة في تاريـخ هذه 
احلركـة، إذ إّن هـذه احلوارات سـبق أن 
نشـرت في مجلـة «دبي الثقافية»، قسـم 
«قريبا منهم» وتتوزع على سـبعة فصول 
هـي: (آراء وأفكار: سـمو الشـيخة بدور 
بنت سلطان القاسـمي/ الشيخ سالم بن 
عبد اللـه آل حميـد/ إبراهيـم الظاهري/ 
علـي محمد املطروشـي)، (2)ـ (الشـعر: 
ظاعن شـاهني/ عبد الله الهدية/ إبراهيم 
محمـد إبراهيـم)، (3)ـ (القصة القصيرة 
صاحلـة  مبـارك/  إبراهيـم  والروايـة: 
غابش)، (4)ـ (املسـرح): (إسماعيل عبد 
اللـه/ سـالم احلتـاوي)، (5)ـ (الفنـون 
التشـكيلية: عبـد القـادر الريـس/ عبيد 
سـرور/ عبد الرحيم سالم)، (6)ـ (اخلط 
العربـي: خالـد اجلـالف/ محمـد مندي/ 
نرجـس نـور الديـن)، (7)ـ (النقد 
عبـد  اخلالـق  عبـد  د.  والبحـث: 
الله/ د. فاطمـة الصايغ/ د. علي بن 
متيـم/ د. لطيفـة النجـار/ د. فاطمة 

البريكي). 
يبقى أن نشـير إلـى أن الهدف من 
الكتـاب هـو توثيـق ملرحلـة مضيئة 
في تاريـخ احلركة الثقافيـة في دولة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة، والتي ال 
تتعدى عشر سنوات تقريبا، ففي هذه 
الفترة بالـذات بلغ االهتمـام بالثقافة 
أوجـه، وتضاعفـت وتيـرة األنشـطة 
إنشـاء  شـهدت  فيمـا  مذهـل،  بشـكل 
العديد من املؤسسـات املهتمة بالشـأن 
الثقافـي والفنـي والفكـري، حيـث كبر 
حجم املسـؤولية وخصوصا بعد تثبيت 

الركائز األساسية لهذه النهضة.

د. بوشعيب المسعودي ٭ 

لقطة من الفيلم

في الدورة 25 للمهرجان الصيفي بنابل:
عروض متنوعة واالمتياز 

لفنون املسرح

كتاب جديد للشاعر واإلعالمي محمد غبريس

«قريبا منهم: كيف ينظر املبدع 
اإلماراتي إلى املشهد الثقافي»

شمس الدين العوني

حبيب بولس


