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أمي والحاسوب
نيسان – إبريل ٢٠٠٧

تXصر أمXي أثXناء اسXتعادة ذكXريXاتXها الXقديXمة أن يXوم مXولXدي الXذي صXادف األول مXن تXموز،
يوليو ١٩٥٧ ،كان يوم أحد ،في حني يشير جهاز الحاسوب عندي أنه كان يوم اثنني.
ال أسXتطيع أن أكXذب أمXي رغXم أنXها أمXية لXم تلتحق بXمدرسXة قXط ،لXكنها ولXدتXني وأنXا بXكرهXا
لXذلXك ال بXد أنXها تXذكXر ذلXك الXيوم جXيدا ،وال أسXتطيع أن أقXول لXلجهاز أنXت كXاذب ألنXه يXعتمد
عXلى مXعلومXات ريXاضXية تXمت بXرمXجتها ،وفXحصها بXشكل تXام ،وهXو يXتعامXل مXعها عXلى هXذا
األس XXاس .ف XXإن ص XXدق XXت ذك XXري XXات أم XXي ف XXقد أك XXون ول XXدت ف XXي ال XXثالث XXني م XXن ح XXزي XXران ،وت XXم
تXسجيلي فXي الXيوم الXذي يXليه وهXذا كXان عXرفXا منتشXرا آنXذاك ألن األمXهات كXن فXي الXغالXب
يلدن في بيوتهن عن طريق القابلة )الداية(.

وأيXXا كXXان يXXوم مXXولXXدي فXXاألهXXم أنXXه كXXان يXXومXXا مXXن أيXXام الXXصيف شXXديXXد الحXXرارة ،لهXXذا عشXXت
طXيلة حXياتXي أحXب فXصل الXصيف ،وأكXره الXبرد ،والXريXاح ،والXثلوج ،حXتى أنXني كXنت فXي
صغري ال أحب تساقط املطر.
شهXر تXموز ،يXولXيو أكXثر الXشهور حXرارة فXي بXالدنXا فلسXطني ،حXتى أن سXكانXها ال يXزالXون
حتى اليوم يحفظون املثل الذي كانت جداتنا يضربنه بهذا الشهر:

في تموز بتسخن املية بالكوز
أي أن املXاء فXي شهXر تXموز يXسخن فXي اإلبXريق مXن شXدة الحXرارة ،والXكوز فXي بXالدنXا كXان
يXقصد بXه إبXريق املXاء املXصنوع عXادة مXن الXفخار بXحيث كXان مXن الXصعب أن تجXد فXي تXلك
األيXXام بXXيتا ،أو مXXحال ،أو مXXزرعXXة ال تXXملك ولXXو كXXوزا واحXXدا مXXنه ،يXXمأل بXXاملXXاء ويXXوضXXع فXXي
الXظل أمXام مجXرى الXريXح ،مXثال عXلى شXرفXة املXنزل ،أو تXحت شجXرة ،إلXخ وكXان سXعيد الحXظ
من يحصل على شربة ماء من ذلك الكوز الفخاري ،فقد كان مثل ثالجة هذه األيام.
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فXXصل الXXصيف مXXنذ مXXولXXدي كXXان بXXالنسXXبة لXXي الXXفصل األحXXب مXXن كXXل الXXسنة ،فXXفيه كXXنت
أتخXXلص مXXن املXXالبXXس الXXثقيلة ،واألحXXذيXXة املXXطاطXXية الXXكبيرة الXXتي كXXنا نXXلبسها فXXي فXXصل
الشXXتاء ،التXXقاء سXXيول املXXاء الXXتي تخXXرب األحXXذيXXة الجXXلديXXة ،خXXالل الXXصيف كXXنا نXXلعب فXXي
الXحارات كXما تXعودنXا ،وإال فXأيXن نXلعب؟ خXصوصXا نXحن أبXناء الXعائXالت الXفقيرة املXعدمXة،
فXقد كXان الXناس فXقراءاً ،وكXانXت كXل عXائXلة فXي األغXلب تXسكن فXي غXرفXة واحXدة .كXنا نXقضي
بقية السنة في البيوت حتى ملت أمهاتنا منا.
لXكن هXذا املXلل لXم يXدم طXويXال فسXرعXان مXا خXرجXت لXسوق الXعمل املXأجXور بXشكل رسXمي بXعد
حXXرب حXXزيXXران  ١٩٦٧حXXيث كXXان عXXمري عشXXر سXXنوات ،حXXينها ودعXXت الXXطفولXXة وصXXرت مXXن
عالم الرجال ،وفي عالم الرجال املصطنع حكايات طويلة.
ف XXصل ال XXصيف ك XXان ف XXصل ال XXفقراء ب XXام XXتياز ،ح XXتى أن اآلب XXاء ك XXان XXوا يس XXتري XXحون ف XXيه م XXن
مطالب األمهات واألوالد.
لXم نXكن نXعرف الXتدفXئة املXركXزيXة ،وال حXتى املXائXية ،كXل مXا كXنا نXعرفXه كXانXون الXنار الXذي كXان
أحXيانXا غXير مXتوفXر لXقلة الخشXب فXكنا نXلبس عXدة قXطع مXن املXالبXس التXقاء شXدة الXبرد ونXكثر
مXن شXرب الXشاي ،وفXي نXفس الXوقXت نXكره الXذهXاب للحXمام ،ألنXه حXمام خXارجXي ،مشXترك بXني
عدة عائالت ،واستعماله على الدور ،مثل طابور الجمعيات!!
أمXا مXياه األمXطار فXكانXت تXبلل ثXيابXنا أثXناء عXودتXنا مXن املXدرسXة ،أو ذهXابXنا إلXيها ،حXتى مXن
كXان يحXمل شXمسية مXن الXطالب املحXظوظXني األغXنياء فXقد كXانXت الXريXاح أحXيانXا تXسحبها
منه ،لتتركه يتساوى بنا تحت املطر.
لهXXذا كXXنت مXXع أبXXناء جXXيلي مXXن األطXXفال ال نXXحب األمXXطار ،ألنXXها كXXانXXت تXXالحXXقنا حXXتى فXXي
بXيوتXنا ،فXقد كXانXت مXعظم بXيوت الXبلدة الXقديXمة فXي الXقدس حXيث ولXدت ،تXدلXف ،أي أن املXاء
يXXنزل مXXن سXXقفها أثXXناء الشXXتاء مXXن بXXعض الXXثقوب الXXصغيرة الXXتي لXXم يXXوفق آبXXاؤنXXا فXXي
إصXالحXها ،وإن نXجحوا بXذلXك فXي سXنة مXا ،نXجحت مXياه األمXطار فXي ثXقب غXيرهXا فXي الXعام
الXXذي يXXليه ،لهXXذا كXXان الXXبيت يمتل› بXXأدوات مXXعدنXXية مXXثل الطشXXت أو تXXنكة ،أو مXXا شXXابXXه،
لXXوضXXعها أسXXفل املXXكان الXXذي يXXتساقXXط املXXاء مXXنه ،وكXXان صXXوتXXه أثXXناء الXXليل إن أمXXطرت تXXلك
الليلة مزعجا ويسلب النوم من العيون.
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حي القرمي
ولXدت فXي حXي الXقرمXي وهXو شXارع فXرعXي صXغير عXلى شXكل حXرف الXالم ،ويشXبه الXزاويXة
الXقائXمة ويXمتد مXن عXقبة السXرايXا إلXى طXريق الXهكاري ،ويXتوسXط املXسافXة مXا بXني املسجXد
األقصى ،وكنيسة القيامة حيث يبعد عن كل منهما حوالي مئتي متر) .مرفق صور(.
وال يزيد طوله عن مئتي متر لكنه ممتد عبر طريق الهكارى إلى باب السلسة.
فXXي ذلXXك الXXحي تXXرعXXرعXXت طXXفال ،وبXXدأت ألXXعب مXXع أبXXناء جXXيلي فXXي الXXشارع .وكXXان مXXقابXXل
الXXبنايXXة الXXتي نXXسكنها دكXXان صXXغير )بXXقالXXة( لXXقريXXب لXXنا يXXكنى بXXأبXXو عXXبد )عXXلي إسXXماعXXيل
وزوز( رحمه اهلل.
مXن الXيمني أمXام الXبنايXة الXتي ولXدت فXيها ،وفXي الXيسار مXدخXل الXبيت الXذي ولXدت فXيه .كXان
مدخله مختلفا عن الصورة الحديثة.
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وعXلى بXعد مXئة مXتر مXنه فXي طXريق الXهكاري كXان شقيق جXدي عXبد الXرحXمان )الXحاج نXمر(
يXملك مXحال )يXاخXورا( للحXمير ،فXقد كXان الXناس فXي تXلك األيXام يXعتمدون فXي نXقل حXاجXياتXهم
عXXلى الحXXمير ،وفXXي املXXساء يXXأتXXون بحXXميرهXXم لXXلياخXXور لXXيبيتوا هXXناك بXXأمXXان ولXXيقدم لXXهم
العلف ليكونوا قادرين على العمل في اليوم التالي.
كXXان عXXندنXXا فXXي ذلXXك الXXحي مسجXXد صXXغير ،وقXXبر لXXولXXي اهلل محXXمد بXXن أحXXمد الXXتركXXمانXXي
الXXشهير بXXالXXقرمXXي الXXشافXXعي مXXنذ العهXXد األيXXوبXXي ،ولهXXذا سXXمي الXXحي بXXاسXXمه ،وهXXو عXXالXXم
الXXديXXن الXXدمXXشقي املXXولXXود عXXام ١٣٢٠م الXXذي هXXاجXXر لXXلقدس ،وعXXاش فXXيها ،ودفXXن فXXيها عXXام
١٣٨٦م .وكXان الXشائXع حXينها أن مXدفXن الXولXي الXقرمXي مXكانXا يXتقرب بXواسXطته الXناس إلXى
اهلل ،يXذهXبون هXناك حXيث يXمدون أيXديXهم مXن أحXد الشXباكXني املXواجهXني لXلشارع لXيضيئوا
الشموع تبركا) .اليوم يوجد شبك حديدي لوقف تلك العادات(.
من اليمني مكان الولي )القرمي( ،وفي اليسرى فرن أبو سعدي الجوالني فران الحارة
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وبXXالXXقرب مXXن املسجXXد الXXقرمXXي يXXوجXXد فXXرن أبXXو سXXعدي الXXجوالنXXي الXXذي كXXان يXXقع فXXي أول
الحي من جهة عقبة السرايا.
وكXان فXرن أبXو سXعدي أشهXر فXرن فXي الXحارة ،حXيث كXان سXكان الXحارة ،والXحارات املXجاورة
يXخبزون عXجينهم عXنده ،و يXشوون مXأكXوالتXهم ،وصXوانXي اللحXمة ،وأقXراص السXبانXخ ،أو
املXعمول إلXى آخXره .فXلم يXكن لXدى الXناس فXي خXمسينيات وسXتينيات الXقرن العشXريXن أفXران
بXيتية تXمكنهم مXن تXحضير مXثل تXلك األكXالت فXي الXبيت ،لXذلXك كXان فXران الXحارة يXحتل حXيزا
هاما في الحي ومعروفا لدى كل سكانها.
وكXان هXناك أربXعة أفXران أخXرى فXي طXريق الXهكاري )الXهكاري نسXبة ِ
لضيَاء الِّ XديXن الَ Xه َّكاري
)ت 585 .هـ  1189 /م( هو مستشار السلطان صالح الدين األيوبي.
هXXو عXXيسى بXXن محXXمد بXXن عXXيسى الXXحسني الXXطالXXبي ،أبXXو محXXمد ،ضXXياء الXXديXXن الXXهكاري،
نسXXبته إلXXى الXXهكاريXXة فXXي الXXعراق .اشXXتغل بXXالXXفقه فXXي حXXلب ،واتXXصل بXXاألمXXير أسXXد الXXديXXن
شXXيركXXوه .وبXXعد وفXXاة شXXيركXXوه اتXXصل بXXصالح الXXديXXن واعXXتمد عXXليه فXXي اآلراء واملXXشورات.
تXوفXي بXقرب عXكا ،ونXقل إلXى الXقدس فXدفXن بXظاهXرهXا( املXمتد مXن الXقرمXي لXباب السXلسة وهXو
طريق فرعي صغير أيضا ،وهم:
فXXرن الXXحاج حXXربXXي السXXاليXXمة وكXXان مXXتخصصا فXXي عXXمل )الXXقدرة( وهXXي نXXوع مXXن األكXXالت
امل XXشهورة ف XXي فلس XXطني ت XXتكون م XXن ال XXرز ،واللح XXم وال XXسمن ال XXبلدي ك XXان ي XXعملها ف XXي إن XXاء
دائXري بXيضاوي يXسمى )قXدرة( ،وكXان يXتم طXهيها فXي الXفرن الXذي كXان يXعمل عXلى الحXطب،
ويXXعد الXXحاج حXXربXXي فXXي تXXلك األيXXام أشهXXر مXXن عXXمل الXXقدرة فXXي الXXقدس .وبXXعد وفXXاتXXه قXXام
أوالده بإغالق الفرن وحولوه لبيت.
الXفرن الXثانXي فXرن أبXو ارمXيلة ،وكXان يXعمل مXثل أبXو سXعدي الXجوالنXي لXلعائXالت الXتي تXقيم
قريبا من باب السلسة لكنه الحقا بدأ يتحول ملخبز تجاري ،ثم أغلق بعد ذلك.
وعXلى بXعد أمXتار مXنه كXان هXناك مXخبز صXغير تXجاري يسXتخدمXه صXاحXبه لXعمل الحXلويXات
مXXثل الXXكعك ،واملXXعمول إلXXى آخXXره .لXXيبيعها فXXي الXXسوق إضXXافXXة ملحXXله الXXتجاري فXXي نXXفس
الحي الصغير ،ولم يزل موجودا حتى اليوم ).(٢٠١٧
أمXا الXفرن الXرابXع فXكان مXتخصصا بXالXكعك مXع سXمسم ،وكXان يXقع فXي أول طXريق الXهكاري
من جهة القرمي.
وهو يقع أدنى من مستوى الشارع ،حيث تنزل إليه بالدرج) .أغلق اليوم(
فXي تXلك األيXام ،أيXام طXفولXتي األولXى ،كXان والXدي ال يXزال يXسكن فXي بXيت جXدي املXشار إلXيه
فXXي حXXي الXXقرمXXي ،وكXXان جXXدي يXXعمل بXXعد الظهXXر فXXي الXXسقايXXة ،حXXيث كXXان يXXنقل املXXاء فXXي
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تXنكات لXلبيوت بXعد عXمله الXرسXمي مXع بXلديXة الXقدس ،فXقد كXانXت مXعظم الXبيوت لXم تXصلها
مXواسXير املXياه الحXديXثة بXعد .وكXان لXوالXدي ،عXني مXاء مXن بXلديXة الXقدس األردنXية اشXتراهXا
مXقابXل اشXتراك شهXري ،مXوجXودة فXي وسXط حXي الXقرمXي ومXنها يXتم تXعبئة الXتنكات ونXقلها
لXلبيوت مXقابXل مXبالXغ زهXيدة لXلتنكة الXواحXدة ،وكXان عXمال مXتعبا لجXدي ووالXدي حXيث كXان
كXل مXنهما يحXمل حXمالXة خشXبية عXلى الXكتف ويعلق بXها مXن كXل جXانXب تXنكة مXاء ،أو سXطل
ويXتم نXقلها لXلبيوت فXي الXحارة ،وتXأتXي صXعوبXتها أن مXعظم الXبيوت كXانXت فXي الXطوابق
العلوية حيث يضطر كل منهما لصعود الدرج في مكان ضيق.
ب XXعد أن ب XXلغت ال XXساب XXعة ك XXان XXت أم XXي ت XXشجعني ع XXلى ال XXعمل ،ف XXقد ك XXان XXت أم XXية ل XXم تلتحق
بXمدرسXة قXط ،أمXا والXدي فXقد أنXهى الXرابXع ابXتدائXي فXأخXرجXه جXدي مXن املXدرسXة لXيعمل مXع
عXX Xمي إبXX XراهXX Xيم ،ويXX XساعXX Xد جXX Xدي فXX Xي تحXX Xمل مXX XصاريXX Xف الXX XعائXX Xلة فXX Xي أربXX Xعينيات الXX Xقرن
العشرين.
فXXكانXXت أمXXي تXXعد لXXي بXXعض الحXXلوى الXXتي كXXنا نXXسميها )بXXلوظXXة( ،مXXصنوعXXة مXXن الXXنشا،
والحXليب ،والXسكر ،أو تXعد لXي حXبات الحXمص املXغلية )بXليلة( ،أو الXفول الXعريXض ،وتXطلب
مXX Xني أن أبXX Xيعها بXX XالXX Xحارة أو قXX XريXX Xبا مXX Xنها حXX Xيث كXX Xان يشفق عXX Xلى حXX XالXX Xي بXX Xعض املXX Xارة
فيشترون مني.
لXXكن بXXدأت دخXXول مXXعترك الXXعمل الXXرسXXمي بXXعد حXXرب  ١٩٦٧وقXXبل أن أتXXم الXXعاشXXرة بXXأيXXام،
تXXأخXXر الXXتحاقXXي بXXاملXXدرسXXة فXXي ذلXXلك الXXعام بسXXبب الحXXرب .وكXXان أول عXXمل الXXتحقت بXXه فXXي
مXXخبز فXXي حXXارة الشXXرف ،حXXيث كXXانXXت مXXهمتي نXXقل الXXخبز صXXباحXXا مXXن املXXخبز لXXلمحالت
الXXتجاريXXة بXXدءا ً مXXن بXXاب الXXعمود حXXتى بXXاب املXXغاربXXة ،وكXXان يشXXترك مXXعي فXXي تXXلك املXXهمة
عXXمي عXXبد الXXعظيم الXXذي كXXان يXXكبرنXXي بXXأربXXع سXXنوات ،وحXXفيد عXXمه عXXيسى )نXXاجXXي( الXXذي
كان من جيله .وقد كنا نبدأ عملنا بشكل مبكر والناس نيام.
مXXنذ ذلXXك الXXيوم وأنXXا فXXي سXXوق الXXعمل ،وإن تXXعددت املXXهن ،وتXXغيرت األمXXاكXXن ،بXXقيت أعXXمل
سXXواء كXXنت فXXي املXXدرسXXة ،أو الXXتحقت بXXالXXجامXXعة .وكXXان يXXمتد عXXملي بXXعد املXXدرسXXة حXXتى
منتصف الليل.
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إلى ولدي الذي لم أره
صيف عام ٢٠١٠
حبيبي ،ابني الذي لم أره ،ولم أملسه ،ولم أسمع صوت بكائه.
أنXXا املXXلوم ألنXXني تXXركXXتك تXXرحXXل دون أن أراك .أعXXترف لXXك اآلن بXXعد أكXXثر مXXن ربXXع قXXرن عXXلى
وفاتك أنني ارتكبت جريمة بحقك.
كXلما أتXذكXر يXوم مXولXدك أصXاب بXاالكXتئاب ،أشXعر بXعقدة الXذنXب تXجاهXك ،أتXمنى لXو تXعود
كXي أعXتذر مXنك ،كXي أقXبلك ،كXي أملXس جسXدك الXطري .كXنت أعXتقد أن اهلل سXيرزقXني بXأخ لXك
يXعوضXني حXنان االبXن فحXرمXني مXن األوالد مXن أمXك سXنوات طXويXلة حXتى رزقXت بXأول أخ لXك
نصف شقيق بعد واحد وعشرين سنة من وفاتك ،كأنه عقاب إلهي لي.
ال أدري يXا صXبحي )هXكذا كXنا سXنسميك عXلى اسXم جXدك الXذي اشXتهر بXه( مXاذا أقXول لXك،
كXXنت فXXي بXXدايXXة مXXرحXXلة الشXXباب ،وعXXندمXXا أوصXXلت أمXXك املسXXتشفى الXXتي أحسXXت بXXألXXم فXXي
بXXطنها قXXبل املXXوعXXد الXXطبيعي لتشXXريXXفك الXXرسXXمي ،لXXم يXXكن يXXدر بخXXلدي أنXXك سXXتأتXXي قXXبل
املXوعXد املحXدد ،فXتركXتها فXي مسXتشفى »بXيت جXاال« فXي فلسXطني املXحتلة لXيال وعXدت إلXى
ال XXبيت ،وع XXندم XXا ذه XXبت ص XXباح XXا إل XXى املس XXتشفى ألط XXمئن ع XXلى أم XXك ق XXيل ل XXي أن زوج XXتك
وضXXعت مXXولXXودا تXXوفXXي بXXعد سXXاعXXة مXXن والدتXXه ألنXXه كXXان غXXير مXXكتمل الXXنمو ،ولXXم يXXكن فXXي
املستشفى األجهزة الطبية الحديثة ،فهو شبه مستشفى.
عXندمXا سXمعت بXالXخبر حXزنXت عXليك ،وخXفت إن رأيXتك مXيتا أن يXزداد حXزنXي فXقررت ولXيتني
لXم أفXعل أن تXدفXن دون أن أكحXل عXيني بXرؤيXتك ،كXانXت مXشاعXر األبXوة فXاتXرة لXدي ،لXم أهجXم
عXليك ألحXتضنك كXما يXفعل اآلبXاء ،وعXندمXا عXرض عXلي الXطبيب املXناوب أن أتXبرع بجسXدك
إلحXدى جXامXعاتXنا لXلتدريXب املXهني ،وخXدمXة ل ِ
Xلعلم وافXقت بXعد أن أقXنعت أمXك ألنXني رأيXت
في ذلك خدمة ألبنائنا الطالب.
ال تXXسألXXني ملXXاذا لXXم آت سXXاعXXدة والدتXXك ،فXXلم أعXXرف مXXتى سXXتشرفXXنا ،ولXXم يXXكن لXXديXXنا جXXهاز
تXلفون ،ولXم تXكن الXهواتXف املحXمولXة مXعروفXة بXعد .هXل هXو عXذر أقXدمXه لXك لXتصفح عXني؟ كXال
فXأنXا ال أنXكر أنXني أخXطأت بXحقك ،مXاذا أقXول لXك كXنت شXابXا لXم يXقدر مXعنى األبXوة ،لهXذا فXأنXا
أتXألXم كXل يXوم ألنXني لXم أعXرف لXك قXبرا ،وال مXكانXا دفXنت فXيه ،لXقد دفXنتك فXي قXلبي ،وغXطيتك
ب XXدم XXوع XXي ،وم XXنذ ت XXلك اللح XXظة وأن XXا أش XXعر ب XXال XXذن XXب ،وأذرف ال XXدم XXوع ب XXصمت ع XXليك ك XXلما
تذكرتك ،هل أعاقب نفسي؟ أم أنك تعاقبني عندما تطل كل حني على ذاكرتي؟
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كXXلما أرى شXXبحك أتXXمنى أن تXXقترب مXXني أكXXثر ألراك وأتXXمتع بXXرؤيXXتك ولXXو لXXثوان ،ألسXXمع
صوتك تناديني أو تعاتبني ،ألملس أصابعك ،أو رأسك الوردي.
في كل مرة أبحث عن جواب لسؤالك املعهود:
 ملاذا تركتني يا أبي دون أن تراني؟؟ملXXاذا لXXم تXXنتظرنXXي مXXع أمXXي طXXوال الXXليل ،وسXXاعXXات الXXنهار؟ كXXما فXXعلت مXXع أخXXي عXXمر بXXعد
واحد وعشرين سنة ،أو أخي قيس بعده بعامني؟
ملاذا …؟
كXفى يXا ولXدي فXال جXواب لXدي ،عXندمXا عXرفXت مXعنى األبXوة أحسسXت بXذنXبي تXجاهXك ،فهXل
تXXسامXXحني؟ هXXل سXXتستقبلني بXXالXXجنة إن دخXXلتها مXXاشXXيا؟ أم سXXتهرب مXXني طXXائXXرا ألظXXل
أبXحث عXنك؟ هXل سXتطلب لXي الXرحXمة والXغفران؟ كXيف لXي أن أعXرفXك ،وأنXا لXم أرك مXن قXبل؟ لXم
أسمع صوتك ،لم أشم رائحتك العطرة ،هل تشبهني أم تشبه أمك أم أنك خليط منا؟
أخXXاف أن أسXXأل أمXXك هXXذه األسXXئلة حXXتى ال أثXXير مXXواجXXعها ،فXXبعد مXXوتXXك لXXم تXXرزق بXXغيرك،
وفشلت كل محاوالتنا بأن نخلفك بشقيق يحمل ذكراك ،كأنه عقاب لنا ملا أذنبته بحقك.
كXيف أعXرفXك يXوم الXبعث ،وأنXا لXم أرك مXن قXبل؟ وعXندمXا أجXدك هXل سXتحتضنني وأنXا املXذنXب
في حقك؟
عشXتَ سXاعXة واحXدة كXانXت بXعمري كXله ،تXلك الXساعXة كXانXت كXافXية كXي أضXمك لXصدري ،كXي
أحXXتضنك ،كXXي أشXXم كXXل قXXطعة فXXي جXXسمك ،كXXي أنXXقلك ملسXXتشفى آخXXر أكXXثر تXXطورا ولXXديXXه
إمكانيات ملعالجتك ألنك ولدت قبل موعدك غير مكتمل النمو؟
أنا امللوم يا ولدي ،أنا الجاني عليك.
حبيبي ،أأنت طائر من طيور الجنة اآلن؟ تنتقل من وردة إلى أخرى.
آه يXا صXبحي كXأن مXوتXك قXد فXتح الXباب ألخXيك عXمر وقXيس لXيريXا الXنور ،فXلوال أنXك غXادرتXنا
لXم أحXتفل بXمولXدهXما ،كXأن املXوت هXو الXطريق إلXى حXياة جXديXدة ،ألXيس املXوت هXو الXطريق
إلى العالم اآلخر؟
بعد  ٢١سنة أصبح لك أخوان لم يعوضاني عنك لكن جاءا ليذكراني بك كل لحظة.
لXو بXقيتَ حXيا حXتى الXيوم  ٢٠١٠لXكنت الXيوم فXي سXنتك الXثامXنة والعشXريXن ،شXابXا يXافXعا
وربما أصبحتَ أبا ،وصرتُ أنا جدا.
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لXXيتك بXXقيت مXXعنا ،لXXتقف مXXعي فXXي مXXحنتي وتXXسند ظهXXري عXXندمXXا قXXوسXXته الXXسنون ،وتXXرد
عني الذئاب املنتشرة في غابة هذا الزمان.
نXعم أنXت مXوجXود مXعي ،لXم تXغب عXن بXالXي رغXم أنXني لXم أرك مXن قXبل ،لXكنني رسXمتك فXي
خيالي كما رأيتك في أحالمي ،هل تذكر كم مرة جئتني زائرا وأنا أغط في نوم عميق؟؟
صورتك ال تشبه وجه أخيك عمر ،وال أخيك قيس ،كنت مختلفا بعض الشيء.
أي XXها ال XXصبح ،أي XXها االب XXن ،ال XXذي ط XXل ف XXي ال XXصباح وغ XXاب ع XXنا ،ك XXان ص XXبحا ج XXميال ،ك XXنت
صXبحي املXفضل ،غXاب الجسXد وبXقيت روحXك تحXلق حXولXي أيXنما رحXلت ،حXبيبي الXغالXي،
أستودعك اهلل وإلى لقاء قريب في جولة أخرى من نبش الذاكرة.
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املدرسة العمرية في القدس
ذكريات الطفولة ،وأحالمها
تموز – ٢٠٠٣

تXقع املXدرسXة الXعمريXة االبXتدائXية فXي الXقدس ،فXي الXبلدة الXقديXمة ،فXي وسXط الXشارع املXمتد
مXXن بXXاب األسXXباط ،وشXXارع الXXواد والXXذي يطلق عXXليه طXXريق اآلالم مXXن مXXوقXXع املXXدرسXXة حXXتى
شXارع الXواد .ويXعد مXوقXعها األعXلى فXي ذلXك الXشارع حXيث يXبدأ الXشارع بXعدهXا بXاالنحXدار
بXXاالتXXجاهXXني ،فXXقد بXXنيت املXXدرسXXة عXXلى قXXمة جXXبل يXXقول املXXسيحيون أنXXها رحXXلة االنXXطالق
لXلسيد املXسيح عXليه السXالم بXعد أن حXكم عXليه الXرومXان بXاإلعXدام حسXب طXلب الXيهود مXن
حXاكXم الXقدس آنXذاك .فXفي سXاحXة املXدرسXة األسXاسXية كXان يXوجXد حجXر كXبير يXقول املXدرسXون
واملترجمون أنه عذب عليه ،ومن هناك انطلقت رحلة السيد املسيح نحو طريق اآلالم.
ويXXقع فXXي الXXطرف املXXقابXXل لXXلمدرسXXة كXXنيسة هXXي املXXرحXXلة الXXثانXXية الXXتي حXXمل فXXيها املXXسيح
الصليب وقادوه إلى حيث صلبوه ،كما جاء في كتبهم املقدسة.
تXقع املXدرسXة بXمحاذاة املسجXد األقXصى املXبارك ،حXتى أن بXعض صXفوفXها تXطل عXلى بXاحXة
املسجXد نXفسه ،وكXانXت املXدرسXة الXعمريXة حXتى عXام  ١٩٦٧وربXما بXعدهXا بXسنوات املXدرسXة
االبXتدائXية األولXى فXي الXقدس .وتXأتXي بXعدهXا املXدرسXة الXبكريXة الXتي تXبعد عXنها  ٢٠٠مXتر
تXقريXبا ،لXكنها أغXلقت أبXوابXها بXعد الحXرب بXسنوات وتXحولXت ملXدرسXة ألصXحاب الXحاجXات
الخاصة.
مXXوقXXع املXXدرسXXة الXXعمريXXة الXXحالXXي كXXان قXXبل الXXنكبة تXXابXXعا لXXكلية روضXXة املXXعارف فXXي الXXقدس
الXتي أغXلقتها الXحكومXة الXبريXطانXية قXبل الXنكبة )عXام  (١٩٣٨ألنXها سXمحت لXقادة الXنشاط
الXXوطXXني االجXXتماع فXXيها .وكXXان مXXوقXXع املXXدرسXXة الXXعمريXXة األصXXلي قXXبل الXXنكبة فXXي مXXنطقة
حXديXقة الجXرس فXي الXقدس الXغربXية قXريXبا مXن حXي الXطالXبية وحXي الXقطمون .وفXي سXنة
١٩٤٨م ذهXXبت هXXذه املXXدرسXXة ضXXمن احXXتالل الXXقدس الXXغربXXية ،وبXXعد االحXXتالل بXXعام قXXامXXت
مجXموعXة مXن أسXاتXذتXها بXاتXخاذ املXدرسXة األمXيريXة لXلبنات والXتي كXان قXد بXناهXا اإلنXكليز أيXام
االنXتداب شXبيهة بXاملXدرسXة الXعمريXة والXتي ذهXبت فXي الXنكبة .فXاتخXذوا مXنها مXدرسXة بXاسXم
الXXعمريXXة وافXXتتحوهXXا لXXلبنني .ولضيق اسXXتيعابXXها لXXلطالب ولXXحاجXXة الXXبنات لXXها انXXتقلوا
مXنها إلXى مXدرسXة روضXة املXعارف االسXالمXية لXلشيخ محXمد الXصالXح .فXأقXامXوا هXناك بXاسXم
املدرسة العمرية وهي إلى اليوم قائمة باسم املدرسة العمرية.
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ومXXن تXXحتها حXXفرت الXXحكومXXة اإلسXXرائXXيلية نXXفقا يXXربXXط شXXارع اآلالم إلXXى حXXائXXط الXXبراق ،أو
املXXبكى الXXذي يتخXXذه الXXيهود كXXمعبد لXXلصالة ،وال يXXزال هXXذا النفق قXXائXXما حXXتى الXXيوم ،رغXXم
االح XXتجاج XXات ال XXدول XXية ،وال XXعرب XXية س XXاب XXقا ،والفلس XXطينية ،ف XXلم ت XXذع XXن إس XXرائ XXيل ورف XXضت
إغXالقXه ،ولXم تسXتطع الXدول اإلسXالمXية حXتى الXتي تXقيم عXالقXة رسXمية مXع إسXرائXيل الXتأثXير
عXلى الXحكومXة اإلسXرائXيلية لXوقXف الXحفريXات ،وربXما لXم تXكلف نXفسها عXناء طXرح املXوضXوع
مع حكومة إسرائيل.
فXي هXذه املXدرسXة بXدأت مXرحXلة تXعليمي املXبكرة ،حXيث الXتحقت بXها عXام  ١٩٦٤وكXان عXمري
آن XXذاك س XXبع س XXنوات ،وال أزال أذك XXر ال XXيوم األول م XXن ال XXعام ال XXدراس XXي )ال XXثالث XXاء األول م XXن
أيلول سبتمبر  (١٩٦٤كأنه حصل يوم أمس.
ك XXنت أج XXلس ف XXي زاوي XXة ب XXعيدة م XXن زواي XXا س XXاح XXة امل XXدرس XXة خ XXجال ،ول XXم أع XXرف أح XXدا م XXن
التالميذ ،فكنت مثل غريب ضائع ال يعرف ماذا يفعل.
كXنت أحXمل حXقيبة فXيها بXعض الXدفXاتXر وقXلم رصXاص ،ومXمحاة ،وسXانXدويXش نXسيت مXاذا
كان.
ب XXعد ق XXرع الج XXرس اص XXطف ال XXطالب الج XXدد ف XXي ط XXواب XXير وب XXدأ األس XXتاذ ي XXنادي أس XXماءن XXا
لXيوزعXنا عXلى الXصفوف .وعXندمXا جXاء دوري نXودي عXلي أكXثر مXن مXرة إذ كXنت أرد بXصوت
خافت يكاد يسمعه الطالب الذي يقف بجواري فيضطر األستاذ لتكرار ندائه.
أنXXهيت فXXي هXXذه املXXدرسXXة خXXمس سXXنوات كXXامXXلة ،وفXXي الXXصف الXXسادس وهXXو الXXذي يXXشكل
امل XXرح XXلة ال XXنهائ XXية ف XXي االب XXتدائ XXية ف XXقد ان XXتقلت إل XXى م XXدرس XXة أخ XXرى ت XXدع XXى دار األي XXتام
اإلسXالمXية فXي الXبلدة الXقديXمة أيXضا ،لXيس ألن تXالمXذتXها أيXتام بXل ألن فXيها فXرعXا صXناعXيا
لأليتام فقط.
في هذه املدرسة بدأت رحلة العلم ،ومن هناك انطلقت نحو العالم.
كXان أول مXدرس يXدرسXني اسXمه االسXتاذ وديXع خXميس ،مXسيحيا يXسكن فXي سXلوان )وادي
حXلوة( فXي تXلك الXفترة ،وكXان كXبيرا فXي الXسن ،ولXكنه كXان بXشوشXا وطXويXل الXبال مXعنا ،ومXنه
بXدأت أفXك أول الحXروف وإلXيه أديXن بXالXشكر ،والXعرفXان .رحXمه اهلل وأسXكنه فXسيح جXناتXه .ال
أزال أذكXر صXفنا األول االبXتدائXي ،كXان يXقع فXي الXجهة الXيمنى مXن نXهايXة الXساحXة الXعلويXة
حيث يطل على شارع باب الغوانمة املؤدي للحرم الشريف.
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ك XXان XXت ال XXساح XXة ال XXعلوي XXة م XXالص XXقة مل XXئذن XXة ب XXاب ال XXغوان XXمة ال XXتي س XXمعنا ك XXطالب أن أح XXد
املXقاومXني املXقدسXيني كXان مXن أعXالهXا يطلق رصXاصXه عXلى املXحتلني أثXناء الحXرب عXام ١٩٦٧
حتى قصفته إحدى الطائرات اإلسرائيلية فانضم لقافلة الشهداء.
مXX Xن الXX Xصعب نXX Xسيان مXX XدرسXX Xي املXX XرحXX Xلة االبXX XتدائXX Xية ،فXX Xمن وديXX Xع خXX Xميس بXX XالXX Xصف األول
االبXتدائXي ،مXرورا بXاألسXتاذ سXعيد الXحسيني فXي الXصف الXثانXي ،ثXم األسXتاذ كXمال الXركXن،
وعXدلXي الXنشاشXيبي ،فXي الXثالXث االبXتدائXي ،واألسXاتXذ فXهمي األنXصاري ،كXامXل األرنXاؤوط،
فوزي البكري ،مراد هندو في الصفوف الالحقة.
حXرب عXام  ١٩٦٧كXان أسXوأ مXرحXلة مXرت عXلى املXدرسXة حXيث اسXتلمت إدارتXها بXعد الهXزيXمة
ال XX Xتي م XX Xنيت ب XX Xها ال XX Xدول ال XX Xعرب XX Xية ،واح XX Xتالل م XX Xا ت XX Xبقى م XX Xن فلس XX Xطني ،وزارة امل XX Xعارف
اإلسXرائXيلية ،وأمXام رفXض مXعظم املXعلمني الXقدامXى الXعمل مXع االحXتالل اإلسXرائXيلي عXينت
األسXXتاذ عXXبد اهلل نXXصار مXXديXXرا ،لXXكن أحXXد املXXعلمني اسXXتغل وضXXع الXXقدس واالحXXتالل ،وركXXب
رأسXXه وبXXدأ بXXاالحXXتجاج والتحXXرك لجXXمع الXXعرائXXض الXXرافXXضة لXXتعيني عXXبد اهلل نXXصار مXXديXXرا
بحجة أن مدير املدرسة مسيحي ،مع أن الهدف كان أن يشغل هو ذلك املنصب.
محXمد حXسنني فXهمي هXو الXذي قXاد تXلك الحXملة ،وظXل يXطارد ويXراجXع املXعارف اإلسXرائXيلية
جXXامXXعا تXXوقXXيعات بXXعض املXXدرسXXني الجXXدد الXXذيXXن كXXان مXXعظمهم مXXن خXXريXXجي الXXتوجXXيهي
الXXذيXXن قXXبلوا أن يحXXلوا محXXل املXXدرسXXني املXXضربXXني حXXتى قXXبلت الXXوزارة طXXلبه فهXXذا مXXناهXXا،
فXXقسمت املXXدرسXXة قXXسمني ،الXXصفوف املXXوجXXودة فXXي الXXقسم الXXعلوي مXXن املXXدرسXXة )مXXن األول
ح XXتى ال XXثال XXث( ك XXان م XXدي XXره XXم األس XXتاذ ع XXبد اهلل ن XXصار أم XXا ب XXقية ال XXصفوف امل XXوج XXودة ف XXي
الXXساحXXة الXXسفلية فXXكان مXXديXXرهXXا األسXXتاذ محXXمد حXXسنني فXXهمي ،وهXXو أسXXوأ مXXديXXر )نXXاظXXر(
مXدرسXة عXرفXته فXي حXياتXي .إذ ال يXكفي أن أول عXمل قXام بXه تXقسيم املXدرسXة إلXى قXسمني،
فXقد كXان مXديXرا سXيء الXطباع ويسXتخدم الXعنف مXع الXطالب ألتXفه األسXباب ،رغXم أن طXالبXه
من األطفال الذين يحتاجون لرعاية ،وتربية.
افXتعل مXشاكXل مXع الXكثير مXن األهXالXي ،بسXبب اسXتخدامXه الXعصا والXعنف الجسXدي ضXد
الXXطالب الXXصغار ألي جXXرم ارتXXكبوه ،فXXلو تXXأخXXر طXXالXXب عXXن املXXدرسXXة يXXتم ضXXربXXه ،ولXXو تXXكلم
الXXطالXXب مXXع زمXXيل لXXه أثXXناء الXXدرس وأرسXXله األسXXتاذ لXXلمديXXر يXXتعرض الXXطالXXب إلXXى ضXXرب
عنيف ،وكأنه أراد أن يكون مديرا ليمارس ساديته على األطفال األبرياء.

١٤
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ك XXان ه XXذا امل XXدي XXر يج XXمع ال XXطالب امل XXشاغ XXبني ك XXما ي XXسميهم وك XXلهم أع XXماره XXم ت XXتراوح ب XXني
الXعاشXرة والXثانXية عشXرة ،فXيدخXلهم إلXى أحXد الXقاعXات الXعلويXة املXطلة عXلى الحXرم الشXريXف،
ويXXأتXXي بXXموظXXفيه ،فXXيأمXXرهXXم بXXاإلمXXساك بXXالXXطالXXب حXXيث يXXتم وضXXع جXXسمه عXXلى األرض
ليسXXتلقي عXXلى ظهXXره ثXXم يXXتم رفXXع قXXدمXXيه بXXعد خXXلع الجXXرابXXني )الXXكلسات( ،ويXXقوم املXXديXXر
محXمد حXسنني فXهمي بXضربXه عXلى قXدمXيه بXعنف حXتى يXفقد وعXيه ،وبXعد ذلXك يXتركXه يXصرخ
غير قادر على املشي .مرفق جانب من املدرسة العمرية من الداخل.

فXXي هXXذه املXXدرسXXة بXXدأت أبXXني أصXXدقXXائXXي بXXدءا ً مXXن شXXعبان أبXXو خXXلف ،وسXXهيل الخXXطيب،
ورأفت الشهابي ،وشرف البرقاوي ،وانتهاء بنور الساليمة ،وحجازي الرشق وغيرهم.
١٥
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وكXان الXصديق شXعبان أبXو خXلف يXدعXونXا إلXى بXيت أهXله الXواسXع نسXبيا فXي وادي حXلوة
خ XXارج س XXور ال XXقدس م XXن ب XXاب امل XXغارب XXة ،ف XXنذه XXب م XXعه ،وه XXناك ي XXقدم ل XXنا أه XXله الح XXلوي XXات
والشXراب ،لXم يXكن بXمقدورنXا أن نXدعXوه لXبيوتXنا ،فXأوضXاع أهXلنا املXالXية والXبيتية لXم تXسمح
ب XXذل XXك ،ف XXكيف أدع XXوه وك XXنت ف XXي ت XXلك األي XXام أع XXيش م XXع ال XXوال XXدي XXن ،وث XXالث XXة م XXن اإلخ XXوة
واألخوات كانوا يتزايدون كل عامني في غرفة واحدة؟!!!
بXXقينا مXXعا حXXتى فXXرقXXتنا األيXXام فXXال أدري فXXي أي مXXكان يXXعيش .بXXحثت عXXنه ،وعXXن آخXXريXXن
لعلي أجد أحدهم خالل الشبكة لكنني عجزت فلم أعثر لهم على أثر.
صورة ساحة املدرسة العمرية السفلية حيث كنا نلعب

وبXعد خXمسني سXنة مXن الXبحث وعXندمXا وصXلت إلXى خXيط يXوصXلني إلXيه ،اتXضح لXي أنXني
كنت أبحث عن سراب.
١٦
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فXXي هXXذه املXXدرسXXة تXXفتحت عXXلى الXXحياة ،والXXتحقت بXXسوق الXXعمل املXXأجXXور خXXالل دراسXXتي
فيها حيث كنت أعمل ليس فقط في العطلة الصيفية ،ولكن في ساعات ما بعد الظهر.
كXXان مXXصروفXXي الXXيومXXي خXXالل الXXسنوات األولXXى فXXي املXXدرسXXة الXXعمريXXة عXXبارة عXXن تXXعريXXفة
أردنية لونها أحمر ،وهي عبارة عن نصف قرش ،وكل مائة قرش تساوي دينارا واحدا.
كXXنت أشXXتري فXXي الXXتعريXXفة ربXXع سXXانXXدويXXش فXXقط ،وهXXو عXXبارة عXXن ربXXع رغXXيف صXXغير كXXنا
نسميه كماج ،وفي داخله قرص فالفل صغير ال غير ،وعلى الفالفل بعض الزعتر وامللح.
أحXXيانXXا إذا كXXانXXت األوضXXاع مXXيسورة كXXنا نخXXرج مXXن املXXدرسXXة فXXي فXXرصXXة الXXغذاء لنشXXتري
بXXعض الXXفالفXXل ،والXXبطاطXXا املXXقلية مXXن بXXائXXع يXXقف بXXاب املXXدرسXXة يXXغلفها لXXنا بXXصفحة مXXن
جXXريXXدة فXXتمتزج الXXبطاطXXا مXXع حXXبر الجXXريXXدة فXXتضيف لXXألكXXل طXXعما جXXديXXدا لXXم يXXعرفXXه غXXير
طلبة جيلنا القديم.
كXXنت مXXن الXXطلبة املXXتفوقXXني فXXي املXXدرسXXة فXXي كXXل شXXيء إال الXXريXXاضXXة ،وكXXان يXXدرسXXنا إيXXاهXXا
األستاذ عدلي النشاشيبي من القدس.
بXعد االحXتالل اإلسXرائXيلي بXسنة أي فXي عXام  ١٩٦٨تXم افXتتاح مXكتبة عXامXة لXطلبة املXدرسXة،
وقXد سXدت تXلك املXكتبة فXراغXا كXبيرا ،وكXانXت مXكتبة مXنوعXة أدبXية ثXقافXية ،وفXيها بXدأت أطXالXع
عشXرات الXكتب خXارج املXنهاج الXدراسXي ،وعXندمXا زاد عXدد املXتردديXن عXلى املXكتبة الXصغيرة،
فXXقد اضXXطرت إدارة املXXكتبة الXXسماح للمشXXتركXXني فXXقط بXXالجXXلوس فXXيها ،ورغXXم أنXXني لXXم أكXXن
مشXتركXا فXيها فXي الXبدايXة ،ألنXني لXم أمXلك قXيمة االشXتراك إال أن املشXرف عXليها وأعXتقد أن
اسXXمه محXXمد يXXاسXXني صXXب لXXنب كXXان يXXسمح لXXي مXXن بXXني كXXل الXXطالب غXXير املشXXتركXXني فXXي
الXXدخXXول إلXXى املXXكتبة فXXي أي وقXXت ألنXXني ربXXما األكXXثر تXXواجXXدا ومXXطالXXعة ،فXXلم أتXXرك قXXصة
لXXألطXXفال الXXصغار لXXم أقXXرأهXXا ،وأذكXXر أنXXني أيXXضا قXXرأت قXXصص عXXنترة بXXن شXXداد ،والXXزيXXر
سXXالXXم ،وقXXصة بXXني هXXالل ،وحXXمزة البهXXلوان ،وسXXيف بXXن ذي يXXزن ،ودون كXXيشوت ،ووو..
الخ.
املXXدرسXXة الXXعمريXXة صXXرح عXXلمي خXXرجXXت الXXكثير مXXن الXXطالب ،ومXXن أقXXدم املXXدارس فXXي الXXبلدة
القديمة ،وسميت بالعمرية نسبة للخليفة العادل عمر بن الخطاب.

١٧

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

فXXي الXXصورة الXXيمنى مXXدخXXل املXXدرسXXة الXXعمريXXة ،وفXXي اليسXXرى ،أول صXXف تXXعلمت فXXيه فXXي
املدرسة ،وكان الصف األول وهو مطل على باب الغوانمة.

١٨
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افتح الباب فاألحبة عائدون
أيلول سبتمبر ٢٠١٥
عXXندمXXا تXXزور الXXبلدة الXXقديXXمة مXXن الXXقدس وأنXXت فXXي نXXهايXXة الXXعقد الXXسادس مXXن الXXعمر لXXيس
كXمن يXزورهXا مXعك فXي ريXعان الشXباب ،فXها هXو يXسير إلXى جXنبك لXكنه يXراهXا بXغير عXينك،
وأنت ترى ما ال يراه مرافقك في شوارعها.
أنXت املXولXود فXي قXلبها ،والXذي اسXتشهد فXي روايXته عXلى سXورهXا وروى دمXه بXالطXها الXذي
كXXم سXXار عXXليه حXXافXXيا ،والXXتصقت أقXXدامXXه بXXحجارتXXها فسXXرى فXXي جXXسمه نXXبضها ،وأصXXبح
العاشق لها.
ه XXي ،وم XXا أدراك م XXا ه XXي ،ص XXبية ل XXم ته XXرم ول XXم ت XXغيره XXا ال XXسنون ،ح XXاول XXوا أن ي XXغيروا ل XXون
عXXينيها ،ولXXون شXXعرهXXا ،وطXXالء أظXXافXXرهXXا ،وبXXعض مXXالبXXسها ،لXXكنها بXXقيت فXXي عXXينيك كXXما
هي في جمالها الطبيعي.
أنت الوحيد الذي يراها على حقيقتها ،أنت الوحيد الذي يعرف سرها.
هل تذكر عندما دخلتها من باب العمود؟
كXنت تحXرص أال تXضرب أحXجارهXا بXعكازك فXتوقXظ مXن يXنام فXي جXوفXها ،أو تجXرح مXشاعXرهXا
ف XXكنت تج XXره ج XXرا وأن XXت ت XXجيل ب XXبصرك ي XXمينا وش XXماال ك XXأن XXك ت XXبحث ع XXن ش XXيء ف XXيسأل XXك
مرافقك:
 أتبحث عن شيء؟فXتضحك ،وتXطلب مXنه مXتابXعة املXسير ،لXن يXصدقXك إن قXلت لXه أنXك تXبحث عXن أجXدادك الXذيXن
كانوا يمرون من هنا كل يوم ،وكأنهم يسيرون اآلن خلفك فوقع أقدامهم يرن في أذنيك.
هXا هXم يXسيرون بXبطء يXتبادلXون الحXديXث فXيما الXناس الXيوم يXتدافXعون مسXرعXني ال يXرون إال
أنفسهم.

هل تذكر بائع الجرائد الذي كان يبسط جرائده هناك والناس يلتهمون عناوينها مجانا؟
هل ترى بائع الخبز )هاشم( عند أول شارع الواد؟

١٩
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كXXنت عXXندمXXا تجXXلس فXXي حXXضرة أحXXد أجXXدادك وهXXو يXXحتضر كXXنت تXXسمعه يXXقول أنXXه يXXرى
أحXبته الXراحXلني يXتدافXعون إلXيه لXزيXارتXه ،أنXسيت عXندمXا طXلب أحXدهXم أن تXفتح بXاب الXغرفXة
ألن XXهم ي XXقفون ف XXي ال XXباب ك XXما ق XXال؟ ي XXري XXدون ال XXدخ XXول وي XXنتظرون أن ي XXفتح ل XXهم أح XXد ب XXاب
الغرفة.
كنت تسأله ببراءة األطفال:
 لكني ال أرى أحدا.فيقول لك:
 إنني أراهم مقبلني علي مبتسمني ،وأنت ال تراهم.كنت تهز رأسك متوهما أن جدك كان يهذي بسبب املرض.
هXل اقXتنعت الXيوم أن جXدك كXان مXصيبا؟ فXها أنXت مXثله تXمامXا تXرى فXي الXقدس مXا ال يXراه
الشباب من حولك.
تابع سيرك في باب خان الزيت ما الذي تبحث عنه اآلن؟
والدك الذي كان بعربته ذات العجالت الثالثة يطوي الشارع بها ،يصيح بأعلى صوته:
 اوعى ظهركمنبها املارين بعربته.
تابع سيرك فال تكترث لوجوه املارة الحزينة ،وال ملن يدفعونك كي يسبقوك في مشيهم.
فجأة تسمرت قدماك عندما اقتربت من املرحلة التاسعة في باب خان الزيت،
حاولت أن تحبس الدمع في عينيك كي ال يسخر منك املارة ،وتثير دهشة مرافقك.
دمXعك خXانXك ،وملXاذا ال يXخونXك؟ أهXذه املXرة األولXى الXتي يXخونXك فXيها دمXعك؟ أال تXعلم أنXك
تعجز دوما عن حبس دموعك عندما تدخل البلدة القديمة في القدس؟
سألك بصوت خافت:
 ماذا حصل؟ هل دفعك أحد؟ هل …؟ هناك استشهد محمود الكرد؟قطب جبينه ،وتغير لون وجهه ،فقد خشي أن يقول لك :من محمود هذا؟
 انظر إنه ملقى على األرض ،أال ترى جدتك العجوز تخلع ماليتها،لتضمد جراحه؟؟لكنه رحل بني يديها بعد أن أودعها سره.
يا لهذا السر الدفني الذي ال يعرفه أحد غيرها.

٢٠
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تابع سيرك فالشهداء ال يموتون.
أتXXعبك الXXسير فXXي سXXوق الXXعطاريXXن الXXذي لXXم يXXعد سXXوقXXا لXXلعطاريXXن لXXكن لXXتجار املXXالبXXس
واأللعاب.
أنت اآلن قرب سوق الباشورة.
هنا كان أبو عطا بائع الخبز صاحب الرجل املقطوعة يجلس كل صباح.
هنا محل أبو عادل القواسمي وأبو ناصر أبو ليلى.
كنت كلما مررت من هنا تلقي عليهم التحية ،وتتابع السير.
أتعبتك عيناك كان عليك أنت ترى الناس كما هم اآلن ،أال تكف
عن استحضار املاضي؟
حسنا أنت تقول أنك ال تعيش في املاضي لكن هم الذين يعودون.
إنXXهم يXXعيشون مXXعنا لXXكنهم اخXXتفوا مXXن عXXيون اآلخXXريXXن .أتXXعبك املXXشي ولXXم تXXعد قXXدمXXاك
تح XXملك ف XXتوجه XXت إل XXى املسج XXد األق XXصى ل XXترت XXاح ق XXليال .وع XXندم XXا وص XXلت ك XXان XXت ال XXساع XXة
الXXعاشXXرة صXXباحXXا وأمXXام مXXدخXXل الحXXرم مXXن جXXهة بXXاب السXXلسلة عشXXرات الXXجنود ،يXXنظرون
إلXيك والشXرر يXتطايXر مXن أعXينهم ،وعXندمXا اقXتربXت ،طXلبوا مXنك الXعودة مXن حXيث أتXيت ،ألن
حXكومXة االحXتالل فXي ذلXك الXيوم ال تXسمح ألحXد غXير الXيهود فXي الXدخXول مXا بXني الXسابXعة
والXنصف صXباحXا ،وملXدة أربXع سXاعXات .فXعدت أدراجXك تXلعن فXي سXرك االحXتالل وأعXوانXه،
فإذا بصوت تميم البرغوثي يرن في أذنيك:
في القدس ،من في القدس إال أنت!!

٢١
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رحلة إلى املاضي مع سيجار )فوانتيه(
كان الفقر سر سعادتي
أيار ٢٠٠٦
أشXعل سXيجاره الXذي تXعود أن يXدخXنه كXل مXساء ،بXعود مXن الXكبريXت ،وجXال فXي
بXصره بXعيدا ،وهXو يXنفث الXدخXان مXن فXمه بXشكل يXوحXي لXكل مXن رآه أنXه يXتلذذ
في تدخني سيجاره العريض.
مXع كXل شXفطة سXيجار كXان يسXرح بXعيدا ً كXأنXه يXعود لXلوراء سXنة ،سXنتني ،عشXر
سXXنوات وربXXما جXXيالً بXXحالXXه ،ال يXXدري أيXXن تXXدور بXXه الXXذكXXريXXات كXXأنXXه فXXي عXXربXXة
اختراق الزمن.
 إيـــــــــــــ XXه س XXاق اهلل ع XXلى أي XXام زم XXان ،ص XXحيح ك XXنا ف XXقراء ل XXكن ك XXنا س XXعداءاًجXداً ،عXلى األقXل هXكذا كXانXت مXشاعXرنXا ،لXم نXكن نXشكو حXالXنا ،كXما نXشكوهXا
اآلن رغم أن وضعنا االقتصادي اآلن أفضل ألف مرة.
 ربXما كXنا نXوهXم أنXفسنا أنXنا سXعداء ،فXأيXن الXسعادة فXي طXفولXة مXعذبXة كXلهاف XXقر م XXدق XXع؟؟ أل XXم تلتحق ب XXسوق ال XXعمل امل XXأج XXور ق XXبل أن ت XXبلغ
الXعاشXرة؟ ألXم تXكن تحXمل عXلى رأسXك طXرحXة الXخبز وفXيها أكXثر
مXXن مXXئة رغXXيف مXXن الXXجهة الXXجنوبXXية لXXسور الXXقدس ،قXXرب بXXاب
ال XXقلعة إل XXى ب XXاب ال XXعمود ف XXي ال XXبلدة ال XXقدي XXمة م XXن ال XXقدس أي
الجهة الشمالية من البلدة؟؟
 رغXم هXذا كXنا سXعداء ،حXتى عXندمXا كXنت أعXمل فXي أحXد املXحالتالXسياحXية بXعد الXدوام املXدرسXي إلXى مXنتصف الXليل فXقد كXنت سXعيدا ،كXنت
أش XXعر ب XXال XXسعادة وأن XXا أذه XXب إل XXى امل XXدرس XXة الب XXسا ً ب XXنطلونX Xا ً م XXرق XXعا ً م XXن ك XXل
جXXانXXب ،لXXو لبسXXته الXXيوم لXXقال الXXناس أنXXه مXXوديXXل جXXديXXد وقXXلدوه ،األمXXور ال
تXX Xحتاج لXX Xفلسفات كXX Xثيرة ،فXX Xقد كXX Xنت سXX Xعيدا وكXX Xفى ،ربXX Xما كXX Xان الXX Xفقر سXX Xر
سعادتي.

٢٢
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 ال تخXدع نXفسك ،فXقد كXانXت قXناعXتك سXر تXقاعXسك فXي تحسXني وضXعك املXالXيوأص XXبحت تؤم XXن ب XXمفاه XXيم غ XXري XXبة م XXثل أن امل XXال يفس XXد اإلن XXسان ،ف XXترك XXت
اآلخXريXن يXنهشونXك وبسXطت يXدك ملXن حXولXك فخXدعXوك فXيما بXعد .كXنت تجXلس
فXي الXشوارع بXعد حXرب عXام ) (١٩٦٧تXبيع الXخبز لXلماريXن وبXعضهم كXان مXن
الXيهود الXذيXن كXانXوا يXأتXون بXاآلالف لXزيXارة الXقدس الشXرقXية بXعد أن احXتلوهXا
عXام ) (١٩٦٧كXنت تXبيعهم بXسعر أعXلى مXن الXعرب ألنXهم يXهود ،ولXديXهم فXلوس
أكXXثر ،وهXXم مXXحتلون ،ولXXيسوا كXXأهXXل الXXبلد فXXي حXXني كXXان غXXيرك يجXXلس فXXي
بيته يلعب أو يطالع قصة أو كتابا يفيده في دراسته.
 رغXم هXذا كXنت سXعيداً ،كXنت أتXقاضXى يXومXيا عشXرة قXروش ،كXانXت فXي حXينهمXXبلغا مXXغريXXا لXXطفل فXXي عXXمري ،وكXXثيرا ً مXXن الXXخبز ،وكXXانXXت أمXXي تXXفرح لXXذلXXك
وتXفتح يXدهXا تXريXد الXفلوس ،والXخبز ،فXيما أبXي يXتظاهXر وكXأنXه ال يXريXدنXي أن
أعمل ،مع أنه كان يأخذ الفلوس منها فيما بعد.
عXXملت فXXي مXXوقXXف بXXاصXXات بXXاب الXXعمود بXXعد ذلXXك بXXعام بXXعد أن طXXردت مXXن
الXعمل بXاملXخبز ،كXنت أنXقل صXناديق الXخضار ،والXفواكXه لXلفالحXات مXن سXطح
الXXباص )هXXكذا كXXان يXXنقل الXXفالحXXون بXXضاعXXتهم( ،وأنXXقله لXXباص آخXXر حسXXب
وجهXتهم لXبيع مXنتوجXاتXهم ،مXقابXل قXرش واحXد عXن كXل صXندوق .أتXذكXر أنXني
كXنت أحXصل حXوالXي خXمسة عشXر قXرشXا ،كXنت أعXطي أمXي عشXرة كXما كXنت
أفعل عندما كنت أجيرا في املخبز ،وأصرف الباقي دون معرفتها.
كXXان عXXمري عشXXر سXXنوات أو أقXXل بXXقليل عXXندمXXا احXXتلت إسXXرائXXيل مXXا تXXبقى مXXن
فلسXطني ولXم أكXن أعXرف حXينها شXيئا عXن االحXتالل سXوى أن الXيهود يXكرهXونXنا
ويXريXدون قXتلنا ،لXم يXوافق والXدي عXلى الXرحXيل مXن الXقدس إلXى عXمان كXما فXعل
كXXثير مXXن املXXواطXXنني الفلسXXطينيني خXXوفXXا مXXما سXXيفعله الXXيهود بXXهم فXXبقينا فXXي
بيوتنا مثل معظم الناس ولم نخش اليهود وال حرابهم.
تXوقXف لحXظة عXن الXتفكير وسXحب شXفطة أخXرى مXن سXيجاره كXأنXه يXنتظر فXيلما
جXديXداً ،بXل كXأنXه أمXام شXاشXة الXتلفزيXون يXنتقل مXن قXناة إلXى أخXرى ال يXدري مXا
الXذي يXبحث عXنه وال مXا يXمتعه ،أال تXمارس تXلك الXعادة يXومXيا وأنXت أمXام شXاشXة
الXتلفاز؟؟ هXذا فXيلم قXديXم ،هXذه أغXنية بXايXخة ،هXذه أخXبار بXايXتة ،هXذا مXذيXع تXعبان
صXXوتXXه خXXشن ،هXXذه مXXذيXXعة جXXميلة دعXXني أسXXمع مXXا تXXقول ،ثXXم تXXغير الXXقناة بXXعد
دقXائق ال تXعلم أيXن الXنهايXة ،فXجأة قXد تXتوقXف عXند فXيلم قXديXم حXضرتXه ألXف مXرة
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وتXحفظه عXن ظهXر قXلب ،وتXصر أن تXشاهXد بXعض فXقراتXه لXيس حXبا فXي الXفيلم بXل
ألنXه يXعيدك لXلوراء جXيال كXامXال ،ألنXه يXذكXرك بXحادثXة مXعينة ،ربXما يXذكXرك بشXبابXك
الXXضائXXع أو طXXفولXXتك ،أو صXXداقXXتك وربXXما وربXXما ،وقXXد يحXXدث ذلXXك أيXXضا عXXندمXXا
تستمع فجأة ألغنية قديمة كنت تغنيها قبل ثالثني سنة ؟! هل جربت؟؟

-

-

هXذا الXفيلم حXضرتXه مXع أصXدقXائXي الXقدامXى ،أصXدقXاء املXدرسXة ،يــــــXاه كXيف
أخXXبارهXXم؟ ثXXالثXXون سXXنة لXXم أرهXXم ومXXع ذلXXك ال يXXزالXXون يXXحتلون فXXي ذاكXXرتXXي
حيزا كبيرا.
مXن تXقصد يXا تXرى؟ أشXوقXي أبXو غXزالXة وإبXراهXيم الXقيسي ومحXمد عXلي عXايXد
وخالد القيسي وموسى منى ووووو ؟
مالي أراك تغوص في أعماقي من جديد؟
أم تقصد ……..؟؟
كXXلهم ،كXXلهم دون اسXXتثناء ،كXXانXXوا أصXXدقXXاء ،وصXXديXXقات املXXدرسXXة لXXكن تXXركXXوا
بXXبراءتXXهم أجXXمل الXXذكXXريXXات الXXتي مXXن الXXصعب أن تXXمحى مXXن الXXذاكXXرة .أتXXدري
رغXXم شXXوقXXي الشXXديXXد لXXهم إال أنXXني أحXXيانXXا أخXXاف لXXو الXXتقيت بXXأحXXدهXXم أن
أص XXدم ف XXأن XXقم ع XXلى ت XXلك ال XXذك XXري XXات الح XXلوة ،أخ XXاف أن ي XXكون XXوا ق XXد ت XXغيروا
بXمشاعXرهXم ،وإنXسانXيتهم ،أحXاول أن تXبقى ذكXريXاتXي كXما هXي ال تXتغير ،فXأنXا
ال أحXXب أن تتكسXXر ذكXXريXXاتXXي كXXما تكسXXرت أحXXالمXXي ،فXXإن لXXم تXXكن أحXXالمXXي
مXقدسXة ألن ال سXيطرة لXي عXليها فXإن ذكXريXاتXي الXقديXمة مXقدسXة عXندي ألنXها
صXXورة حXXقيقية عXXني أحXXب دائXXما أن أراهXXا كXXما هXXي دون ألXXوان جXXديXXدة وال
تXكنيك جXديXد .أريXدهXا قXديXمة أصXلية كXقطعة اآلثXار الXتي يحXرص عXلماء اآلثXار
على عدم املساس بها أو حتى تسليط أشعة الضوء عليها.

 تXرى هXل يXذكXرونXك كXما تXذكXرهXم بXالXخير؟ أم ربXما نXسوا أنXك كXنت واحXدا ً مXنهم؟أتXراك تخXطر عXلى بXال أحXدهXم؟ أتXشكل جXزءا ً مXن ذاكXرتXهم كXما يXشكلون جXزء
من ذاكرتك؟
 أعXتقد ذلXك ولXكن مXهما كXان األمXر فXلن يXغير ذلXك مXن املXوضXوع شXيئا فXهم جXزءمXن حXياتXي ومXن الXصعب أن يخXرجXوا مXنها .قXد تXتغير أمXاكXنهم فXي الXذاكXرة
لXكن مXن الXصعب مXحوهXم ألن ذلXك يXعني فXقدان ذاكXرتXي وهXذا يXعني مXوتXي
النهائي.
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 أإلXXى هXXذا الحXXد تXXتذكXXرهXXم؟ أتXXحبهم ألنXXهم كXXانXXوا أصXXدقXXاءك أم ألنXXهم كXXانXXواأصXدقXاء الXدراسXة بXما تحXمله مXن مXشاعXر مXحبة مXتدفXقة؟ أم ألنXك لXم تXعد تXراهXم
فظلوا في ذاكرتك بتلك الهالة املقدسة التي تركتهم بها؟
 ال أدري قXXد تXXكون مXXصيبا لXXكنها ذكXXريXXات جXXميلة أتXXمنى لXXو عXXادت بXXي األيXXامألحXXياهXXا مXXن جXXديXXد ........آخ ال بXXد مXXن شXXفطة سXXيجار أخXXرى ،بXXل شXXفطتني
هذه املرة :

-

صباح الخير يا عادل.
أهال صباح الورد يا ...
هل أنجزت وظيفة األمس في الرياضيات؟
نعم كلها.
عظيم هل أستطيع أن أستعير دفترك؟
طبعا يسعدني ذلك.

لXXم أعXXط دفXXتري ألي طXXالXXب غXXيرهXXا فXXقد كXXانXXت تXXحتل فXXي نXXفسي احXXترامXXا كXXبيراً
ومXXحبة صXXادقXXة ،لXXم تXXتغير حXXتى بXXعد أن افXXترقXXنا إنXXه الXXحب األول فXXي حXXياتXXي،
حXXب مXXن الXXقلب ،لXXم أملXXسها إال عXXفوا ،لXXم أقXXل لXXها أحXXبك وجXXها لXXوجXXه ،فXXقد كXXنت
أخXXاف أن أصXXرح لXXها بXXذلXXك ،هXXكذا تXXعودنXXا ،تXXلك كXXانXXت عXXادة أبXXناء جXXيلي ،أن
نخجXل حXتى فXي اإلفXصاح عXن مXشاعXرنXا الXصادقXة ،لXذلXك كXنا نXصيغها فXي أبXيات
مXXن الXXشعر أو أغXXنية نXXسمعها ،أو كXXلمات جXXميلة نXXكتبها ،أو الXXثرثXXرة فXXيها مXXع
أحXXد األصXXدقXXاء الXXقريXXبني مXXن الXXقلب .لXXم تXXتكلم فXXينا إال الXXعيون ،لXXكنها كXXانXXت
أحXXيانXXا تحXXمر وتXXصفر ،وتخجXXل أن تXXقول كXXل مXXا تXXريXXد قXXولXXه فXXقد كXXان سحXXرهXXا
يXفقد الXعيون تXوازنXها فXتميل كXرجXل ثXمل ،كXانXت الXعيون تXريXد مXن اآلخXر أن يXفهم
كل شيء دون شرح.
تXغير الXزمXن فXتغيرت األشXياء والXعالقXات واملXعادالت الXحسابXية االجXتماعXية ،كXأن
الXناس أنXفسهم مXربXوطXون بXعامXل الXزمXن فXقد يXكون أحXدهXم سXر سXعادتXك يXومXا
ما ،وسر تعاستك يوما آخر.
هXل الXناس الXذيXن تXغيروا أم الXزمXن الXذي تXغير؟ أم أن كXل شXيء مXتغير وال شXيء
ثابت إال ذكرياتي التي أحاول أال يعكرها أي شيء؟
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 أل XXم ي XXكن ف XXي ح XXيات XXك أص XXدق XXاء ك XXان XXوا ي XXوم XXا رف XXاق درب XXك وأص XXبحوا اآلن اليشكلون لك سوى الجانب السيء في حياتك؟
 كXX Xثيرون تXX Xغيروا لXX XألسXX Xوأ ،بXX Xعضهم أصXX Xبح انXX Xتهازي X Xا ً وآخXX Xرون أصXX XبحوالXXصوص Xا ً بXXاسXXم الXXوطXXن والXXشعب ،ومXXنهم مXXن اغXXتنوا فXXصاروا عXXندمXXا أتXXصل
بXXهم يتهXXربXXون ،ألنXXهم يXXبحثون عXXن أصXXدقXXاء جXXدد يXXتناسXXبون مXXع مXXواقXXعهم
الجXXديXXدة .قXXسم مXXنهم مXXاتXXوا قXXبل أن يXXتغيروا فXXحافXXظوا عXXلى نXXقاوتXXهم .أنXXور
ربXXيع سXXقط مXXن الXXطابق الXXرابXXع فXXمات تXXاركXXا زوجXXته فXXي رام اهلل وحXXيدة حXXتى
بدون أوالد .
 ت XXرى مل XXاذا ت XXعود ل XXلوراء ك XXثيرا ،ل XXم ال ت XXعيش ال XXحاض XXر ك XXما ه XXو ،ه XXل تعشقالحاضر بأحالم املاضي أم تحب أن تعيش املاضي بأحالم الحاضر؟
أيستطيع اإلنسان أن يعيش في زمن غير زمنه وأن يعيش كل األجيال؟
 جXربXت وفشXلت ،فXجيل الXطفولXة ولXى بXأحXالمXه ،وأوهXامXه ،ونXاسXه ،وأصXدقXائXه.لم يتبق منه غير ذكريات جميلة.
قXXارب سXXيجاره عXXلى االنXXتهاء ،أوف إنXXها سXXاعXXة كXXامXXلة ،فهXXذا الXXسيجار يXXحتاج
تXXدخXXينه لXXساعXXة كXXامXXلة .إذا لXXقد مXXر عXXلى رحXXلته إلXXى املXXاضXXي سXXاعXXة كXXامXXلة ،إنXXه
سيجار )أرتورا فوانتيه( املصنوع في أمريكا الجنوبية.
مXا ألXذ الXعودة إلXى املXاضXي مXع سXيجار أرتXورا فXوانXتيه ،لXكن مXا أصXعب الXعودة
مXXن املXXاضXXي إلXXى الXXحاضXXر ألنXXك تXXعود فXXارغ الXXيديXXن ،تXXترك أصXXدقXXاءك الXXقدامXXى
حXيث كXانXوا ،كXأنXك تXودعXهم مXن جXديXد بXالXرغXم مXنك ،تXترك مXن تXحبهم فXي عXالXم
آخXXر ،تXXدفXXن بXXعضهم مXXرة أخXXرى كXXأنXXك تXXقتلهم كXXلما عXXدت لXXهم حXXتى الXXسيجار
يXXصبح رمXXادا .لXXكن الXXشيء الXXوحXXيد الجXXميل هXXو أن بXXاسXXتطاعXXتك كXXلما أردت أن
تXXشعل سXXيجارا ً جXXديXXدا ً أن تXXحييهم مXXرة أخXXرى وتXXعود لXXهم ،فXXمتى يXXبعثون مXXن
جديد؟
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سامحني يا ولدي
تموز ،يوليو ٢٠٠٧
أوالدي األعزاء ،أحبائي ...
إذا رن جXرس الXهاتXف يXومXا ،وكXان عXلى الخXط اآلخXر صXديق يXنعى لXكم أبXاكXم فXي الXغربXة،
فال تحزنوا ،وال تبتئسوا.
ال تشغلوا أنفسكم كثيرا بقبري ،وأين سأدفن فكل القبور بعد املمات أوطان متشابهة.
وال يXهم أيXن تXرقXد جXثتي ،ألن روحXي سXتحلق حXولXكم أيXنما كXنتم لXتدفXع عXنكم شXرور هXذا
ال XXعال XXم امل XXتحضر املؤم XXن ب XXالح XXروب ال XXحضاري XXة ،ب XXعدم XXا فش XXلتُ ح XXيا ف XXي ت XXأم XXني ال XXحياة
الكريمة لكم كما كنت أحلمها ،وأراكم من خاللها.
سXXامXXحونXXي ،فXXلم أكXXن أعXXلم أنXXه حXXتى األحXXالم الXXصغيرة أحXXيانXXا ال يسXXتطيع اإلنXXسان أن
يترجمها إلى حقيقة...
لXم أكXن أعXلم أن الXريXاح تجXري بXعكس رغXبة الXقوارب الXصغيرة الXتي إن ابXتعدت كXثيرا عXن
الشاط› ضاعت في عرض البحر ،وحاصرتها أسماك القرش ،وحيتان البحار.
كXنت أعXتقد أن مXن يXجيد السXباحXة ال يXخاف املXاء ،لXكن لXم أحسXب حXساب األمXواج الXعاتXية،
ولم أعرف من قبل أن البحر يثور بغير ميعاد ،فيفتك بضيوفه ،ومحبيه دون رحمة.
فXسمك الXقرش يXهاجXم الXشواط› الXهادئXة ،يXفتك بXاملسXتحمني األبXريXاء ويXجعل نXهارهXم لXيال
حالك السواد.
ولدي الحبيب ،نور عيني ...
هXXا هXXي آلXXة األورغ جXXالXXسة وحXXدهXXا فXXوق قXXاعXXدتXXها الXXسوداء ،ال تجXXد فXXي الXXبيت مXXن يXXعزف
عXليها ألن أصXابXع يXديXك غXابXت عXنها ،لXم أتXوقXع أن يXأتXي يXوم ال أجXد مXكانXا آللXة عXودك فXي
الXXسيارة الXXتي نXXقلتني مXXن واليXXة إلXXى أخXXرى ،فXXأهXXبه لXXصديق يXXزيXXن فXXيه بXXيته ،بXXعدمXXا كXXان
ينتظرك لتعزف عليه لحن الوفاء ألبيك الذي بالغ في أحالمه في هذه الدنيا..
مXمنوع أن نحXلم فXي هXذا الXعالXم الXذي تXسيطر عXليه املXصالXح ،والXعالقXات الXتجاريXة ،مXمنوع
أن نطلق الXعنان لXخيالXنا ألن خXيال الXشعراء غXير مXرغXوب فXيه فXي عXالXم املXال ،والحXروب ألن
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الXXقائXXمني عXXليها حXXولXXوا كXXل شXXيء إلXXى سXXلعة تXXباع وتشXXترى ،حXXتى الXXشعر ،واملXXوسXXيقى،
واألدب ،والفن ،والحب  ..فماذا تركوا لنا؟
يريدون تحريم الحب ،واألحالم ،واألماني..
ال أريدك أن تنسى ،إذا أتاك من ينعاني فال تحمل عليه ،وال تحمله إثم نقل الخبر.
وال تXXزعXXل عXXلي ألنXXني لXXم أتXXرك لXXك أو ألخXXيك أي مXXيراث يXXساعXXدك فXXي هXXذه الXXحياة ،املXXليئة
باألخطار واملفاجآت املرعبة حتى يشتد عودك.
ال تXغضب ألنXني لXم أتXرك لXك بXيتا جXميال تXسكن فXيه مXع أمXك وأخXويXك ،أو سXيارة تXنقلك إلXى
املدرسة.
فقد تركت بدال من ذلك الكثير من الهموم واملشاكل ،والديون.
وتXXركXXت لXXك بXXعض األشXXعار لXXعلك إن كXXبرت تXXقرأهXXا ،وتXXغنيها بXXصوتXXك الجXXميل كXXما كXXنت
تغني لي بابا فني.
هل يكفي ما طبعته على خديك من قبالت منذ والدتك حتى يوم وداعك؟
أتتذكXر عXندمXا كXنت كXل صXباح تسXتيقظ مXبكرا ،وتXأتXيني لXتطبع قXبلة عXلى خXدي فXأعXيدهXا
لك قبالت مضاعفة؟
أرجXوك ال تXزعXل مXني ،فXقد جXئنا بXك إلXى هXذا الXعالXم لنحقق فXيك مXا عجXزتُ عXن تXحقيقه فXي
حXياتXي ،فXإذا بXي أكXرر فشXلي مXعك ،وأتXركXك تXصارع الXدنXيا طXفال صXغيرا يحXمل فXي قXلبه
أح XXالم ال XXطفول XXة ال XXبري XXئة ال XXتي ال ت XXتجاوز ل XXعبة ص XXغيرة ي XXحاول ال XXتجار أن ي XXحتكروه XXا
ليغتنوا بها على حساب أحالم الصغار.
إن جاءك الناعي ولم ترني ،فلن أكون بعيدا عنك.
سXتالحXقك روحXي أيXنما كXنت ،سXتسهر عXلى راحXتك ،سXتغني لXك فXي أحXالمXك عXندمXا تXنام،
أتذكر عندما كنت تنام على صدر أبيك أو أمك؟
سXXتبعد روحXXي عXXنك األشXXباح املXXزعXXجة ،سXXتقيك روحXXي حXXر شXXمس تXXموز عXXندمXXا تXXلعب مXXع
إخXXوتXXك فXXي شXXوارع الXXقدس الXXعتيقة ،سXXتكون روحXXي ظXXلك الXXذي ال يXXفارقXXك ،سXXتصلي لXXك
وتأخذ بيديك لعلها تساعدك في تحقيق أحالمك الصغيرة.
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لXXن أتXXركXXك تXXغيب عXXني ،سXXأسهXXر عXXلى راحXXتك وأنXXت نXXائXXم ،أنXXسيت عXXندمXXا أجXXريXXتَ الXXعملية
الجXXراحXXية كXXيف كXXان األلXXم يXXجثم فXXوق صXXدري ،ويXXعتصر قXXلبي؟ لXXم أتXXركXXك فXXي املسXXتشفى
وحXيدا ،بXل كXنت أسهXر عXلى راحXتك وأنXت شXبه نXائXم تXئن مXن األلXم ،كXنت تXخاطXبني بXصوتXك
املالئكي قائال:
 بابا عندما أكبر أريد أن أكون طبيبا ألعالج األطفال املرضى. إن شاء اهلل يا حبيبي ستكون أفضل طبيب يحرص على مرضاه.وعندما كنت تدندن وتغني أثناء اللعب ،كنت تقول لنا:
 أري XXد أن أص XXبح م XXوس XXيقارا ألل XXحن األغ XXان XXي ل XXألط XXفال ،ك XXي ي XXغنوا م XXعك أغ XXان XXيكاملفضلة.
أمXا عXندمXا كXنت تXرسXم بXالXريXشة ألXوانXك الXزاهXية عXلى الXورق كXنت تXقول لXنا أنXك تXرغXب أن
تXXكون رسXXامXXا كXXي تXXرسXXم األنXXهار ،واألشXXجار ،واألطXXفال ،وحXXبات املXXطر وهXXي تXXنزل فXXي فXXم
األطفال.
كXنت فXي أحXالمXك تXفكر لXآلخXريXن ،كXنت تXرى الXسعادة فXي وجXوه أصXدقXائXك ،وأحXبائXك ،فXقد
ورثXXت بXXعض حXXب أبXXيك لXXلناس .فهXXل سXXتحافXXظ عXXلى تXXلك األحXXالم لXXتكبر مXXعك كXXل يXXوم أم
سيغيرها الزمان كما غير كثيرا من الناس.
حبيبي...
ال تXXلمني عXXلى مXXا سXXهوت عXXنه ،وال عXXلى مXXا أخXXطأتXXه ،لXXعل حXXبي لXXك الXXواسXXع سXXعة هXXذا
ال XXكون ي XXغفر ل XXي ،ول XXعلي أح XXظى ب XXبعض ح XXبك ،ف XXلن أزاح XXم أم XXك ع XXلى ك XXل ال XXحب .ول XXعلك
تحتفظ بخيالك الطفولي ،بصورة والدك وهو يكيل لك القبالت بغير حساب.
وربXXما تXXحتفظ بXXصورة أبXXيك بXXشعره األشXXيب مXXعلقة عXXلى الXXحائXXط فXXي مXXكتبك ،أو غXXرفXXة
نومك ،ألطل عليك منها كلما جلست فيها.
ال تقلق بXX Xصورة أبXX Xيك أيXX Xام الشXX Xباب ،فXX Xلم تXX Xكن مXX XوجXX Xودا آنXX Xذاك ،كXX Xنت تXX XرفXX Xض املXX Xجيء،
وتXركXتني أنXتظرك عشXريXن عXامXا عXلى أحXر مXن الجXمر ،وعXندمXا شXرفXتنا اسXتقبلناك بXالXدمXوع،
والفرح أفال تغفر تلك الدموع ألبيك بعض تقصيره بحقك؟
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ابني عمر يمينا وابني قيس يسارا عام ٢٠١٢
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كانون نار جدتي
صيف ٢٠١٢
لXXم يXXكن لXXديXXنا فXXي تXXلك األيXXام مXXدفXXئة غXXازيXXة ،أو حXXتى كهXXربXXائXXية ،كXXانXXت مXXدفXXأتXXنا الXXوحXXيدة
تXتكون مXن كXانXون نXار جXدتXي ألبXي الXحاجXة صXبريXة رحXمها اهلل ،مXدفXأة تXعتمد عXلى الفحXم
املشXXتعل الXXذي كXXانXXت جXXدتXXي تXXرسXXلني ،أو تXXرسXXل عXXمي عXXبد الXXعظيم األكXXبر مXXني بXXسنوات
ل XXنحضره م XXن أح XXد األف XXران ال XXقري XXبة م XXنا وم XXا أك XXثره XXا ف XXي ت XXلك األي XXام )س XXتينيات ال XXقرن
العش XXري XXن( ال XXتي ع XXشناه XXا ف XXي ال XXبلدة ال XXقدي XXمة م XXن ال XXقدس .ك XXان XXت األف XXران ف XXي م XXعظمها
يستخدم الحطب.
فXلم يXكن يخXلو شXارع مXن فXرن لXلخبز »الXعيش« الXبيتي ،أو الXتجاري ،فXقد شXلكت األفXران
فXXي خXXمسينيات وسXXتينيات الXXقرن العشXXريXXن ركXXنا أسXXاسXXيا مXXن الXXعائXXلة الفلسXXطينية فXXي
املXديXنة املXقدسXة بXعكس الXقريXة الXتي كXان سXكانXها يXخبزون خXبزهXم بXطوابXينهم »الXطابXون،
جXمعها طXوابXني ،وهXو فXرن بXسيط يXتم بXناؤه مXن الXطني والXحجارة بXشكل شXبه كXروي ويXترك
فXXي أعXXاله فXXتحة السXXتخدامXXه لXXلخبز ،أو إعXXداد بXXعض األكXXالت الXXشعبية .يXXوضXXع حXXجارة
صغيرة في داخله«.
ف XXي امل XXدي XXنة ك XXان امل XXواط XXنون ي XXرس XXلون ص XXوان XXي اللح XXمة ،أو امل XXعجنات م XXن ال XXسفيحة ،أو
أقXراص السXبانXخ ،الXسمبوسXك …إلXخ إلXى األفXران الXقريXبة مXقابXل بXعض الXقروش الXبسيطة،
كXحياتXنا الXتي كXانXت بXسيطة وغXير مXعقدة والXناس فXي أغXلبهم راضXون ،وفXرحXون بXما قXسم
اهلل لهم.
كXXنت أحXXمل الXXكانXXون فXXارغXXا ألعXXود بXXه مXXليئا بXXالفحXXم املشXXتعل الXXذي يXXصلي وجXXهي حXXتى
أصXل الXبيت ،فيتجXمع كXل سXكانXه مXن عXماتXي وعXمي مXع جXدي عXبد الXرحXمان ،وجXدتXي حXول
الXكانXون يXدفXئون بXه أجXسامXهم املXنتفضة مXن الXبرد ،وكXانXت األيXدي تXتسابق أيXها تXكون فXوق
الفحم ليجري الدم مجددا بها بعد أن يكون قد قارب على التجمد.
كXانXون نXار جXدتXي مXثل كXل كXوانXني فلسXطني لXم يXكن مجXرد وسXيلة لXلتدفXئة بXل كXان أبXعد مXن
ذلXك بXكثير ،كXان تXراثXا وأسXلوب حXياة ال يXعرفXها إال مXن عXاش تXلك الXفترة وجXلس مXع أهXله
حول الكانون.
أبXرز إيXجابXيات كXانXون الXنار كXان تجXميع كXل الXعائXلة حXولXه ،إذ كXلما ابXتعد أحXد عXن كXانXون
الXنار سXيشعر بXالXبرد حXتى لXو فXي نXفس الXغرفXة لXذلXك كXان يXجبر عXلى الجXلوس قXريXبا مXنه،
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وبXغياب الXتلفزيXون كXان األهXل يXتبادلXون الحXديXث ،والXنكات ،ويXثرثXرون فXي كXل شXيء ،فXكان
جXXدي يحXXدثXXنا عXXن زمXXن االحXXتالل الXXبريXXطانXXي ،وزمXXن تXXركXXيا ،كXXانXXت جXXدتXXي تXXقص عXXلينا
قصص الغول والعمورة ،وكل ما يخيف األطفال.
وخXXالل األحXXاديXXث والXXقصص كXXانXXت جXXدتXXي تسXXتغل الXXوضXXع فXXتحضر الXXشاي عXXلى الفحXXم،
واسXXألXXوا مXXحبي الXXشاي كXXيف أن تXXحضيره عXXلى الفحXXم لXXه نXXكهة مXXختلفة وأكXXثر لXXذة ،أو
تXXشوي الكسXXتنة ،أو حXXبات بXXطاطXXا ،أو أي شXXيء يXXساعXXد فXXي إطXXالXXة السهXXر ،والXXسمر ألنXXه
في فصل الصيف وبغياب الكانون كانت تقل تلك الجلسات التي تضم الجميع مرغمني.
كXXنا نXXتسابق جXXميعا عXXلى احXXتساء الXXشاي بXXالXXنعناع مXXن يXXد جXXدتXXي ،ونXXتسامXXر ونسXXتمع
ألح XXادي XXث ج XXدي ال XXطيب رح XXمه اهلل ع XXبد ال XXرح XXمان ،ون XXضحك ع XXندم XXا ي XXختلف م XXع ج XXدت XXي
وتXXفرض عXXليه رأيXXها .كXXنا نXXحتسي الXXشاي بXXالXXكاسXXات الXXصغيرة نXXتلذذ أثXXناء رشXXفها كXXأنXXنا
أمXXام خXXمر معتق مXXنذ عشXXرات الXXسنني .فXXي تXXلك األثXXناء كXXنا نXXتبادل أخXXبار املXXديXXنة كXXلها
صغيرها وكبيرها كنشرة أخبار هذه األيام.
الXيوم اخXتفى كXانXون الXنار مXن بXيوتXنا ،فXاخXتفت مXعه لXيس فXقط نXكهة الXشاي املXغلي عXلى
الفحXXم ،بXXل تXXفرقXXنا ولXXم نXXعد نXXجتمع إال مXXا نXXدر وبXXعد اتXXصال مسXXبق وربXXما فXXي املXXناسXXبات
فXقط ،اخXتفى كXانXون الXنار ،ورحXل جXدي وجXدتXي عXن الXوجXود )جXدي ألمXي مXات قXبل مXولXدي،
وجXXدتXXي ألمXXي مXXاتXXت قXXبل جXXدتXXي ألبXXي بXXزمXXن( فXXأخXXذا مXXعهما جXXيلهما ،ومXXحبتهما ،ونXXكهة
شXايXهما وخXبزهXما ،وابXتسامXتهما ،تXلك الXنكهة الXتي يجهXلها أبXناؤنXا ويXضيقون ذرعXا إن
حدثناهم عنها.
اخXتفى كXانXون نXار جXدتXي فXاخXتفت اآلذان الXصاغXية الXتي كXانXت تسXتمع ألحXاديXث الXكبار
فXXتتعلم مXXنها ،الXXيوم حXXل محXXلها ألXXعاب إلXXكترونXXية حXXولXXت أوالدنXXا آلالت ،لXXيس لXXديXXهم وقXXت
لالستماع لنا ،بل يضيقون ذرعا بنا إن حدثناهم فأشغلناهم عن ألعابهم.

بXحثت فXي الشXبكة الXعنكبوتXية عXن كXانXون نXار يشXبه كXانXون جXدتXي الXدائXري الXواسXع فXلم
أعXXثر عXXلى صXXورة تشXXبهه ،فXXكوانXXني هXXذه األيXXام تXXختلف كXXثيرا ألنXXها مXXعدة لXXشوي اللحXXم،
والفراخ وال تحمل نكهة جيل مضى.
جXدي ،جXدتXي رحXمكما اهلل ،كXم نXحن مشXتاقXون لXكانXون نXار بXيت الXقرمXي وقXرمXيده فXي بXيت
املXقدس رغXم أنXه كXان يXدلXف مXن املXطر فXتتساقXط نXقط املXاء بXالXبيت أثXناء الXليل مXن عXدة ثXقوب
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فXي الXسقف .حXاول جXدي إصXالحXها أكXثر مXن مXرة ففشXل فXصار يXضع تXحتها تXنكة مXاء هXنا،
وطنجXرة هXناك فتحXدث أثXناء تXساقXط املXاء بXها عXزفXا مXوسXيقيا نXنام عXلى أنXغامXه ،ونXحفظه
عXXن ظهXXر قXXلب ،فXXنعرف مXXن صXXوت حXXبات املXXطر املXXتساقXXطة أي األمXXاكXXن يXXسقط مXXنها املXXاء،
ونستغرب إن أمطرت بغياب ذلك العزف املطري املنفرد.
لXم نXكن نXعلم أبXدا أنXه سXيأتXي يXوم نشXتاق لXذلXك الXعزف الXطبيعي الXذي مXن اهلل بXه عXلينا،
ونتمنى أن يعود ولو لحني.

جدتي الحاجة صبرية الجالسة من اليمني ،وبجانبها جدي عبد الرحمان ،رحمهما اهلل.
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لوال الشعر ما حملت القلم
نيسان ١٩٩٤
مXنذ نXعومXة أظXفاري وأنXا أحXب الXشعر والXشعراء ،لXم أتXرك ديXوان شXعر فXي مXكتبة األمXانXة
فXي الXقدس ،أو مXكتبة املXدرسXة الXعمريXة حXيث أنXهيت خXمس سXنوات مXن املXرحXلة االبXتدائXية
فيها ،إال وقرأته حتى حفظت آالف األبيات الشعرية عن ظهر قلب.
قXرأت دواويXن املXتنبي ،وأبXو تXمام ،والXبحتري ،واملXعلقات ،وابXن الXرومXي ،وابXن الXفارض قXبل
أن أتXجاوز الXثالXثة عشXرة مXن عXمري وعXشقت لXذلXك سXماع الXشعر إنXشادا ً ولXحناً ،وحXاولXت
في سن مبكرة أن أكتب أولى قصائدي ،فكانت بدايتي مع الشعر واألدب.

عمر الخيام أول الشعراء
الXفيلسوف الXفارسXي والXشاعXر عXمر الXخيام فXي ربXاعXياتXه املXشهورة  ،كXان أول ديXوان شXعر
أقXرأه ،بXل وأنXسخه بخXط يXدي مXن الXغالف لXلغالف ،وقXد فXعلت ذلXك مXرغXما ً ال
مXختارا ً ولXذلXك قXصة سXأرويXها لXكم .فXي نXهايXة الXعام ) (١٩٦٨حXصل والXدي
عXXلى نXXسخة مXXن ربXXاعXXيات الXXخيام الXXتي تXXرجXXمها لXXلعربXXية الXXشاعXXر أحXXمد
رامXXي مXXن صXXديق لXXه كXXان قXXد اشXXتراهXXا مXXن الXXقاهXXرة أثXXناء زيXXارتXXه لXXها ،وألن
والXدي يXحب قXراءة الXشعر فXقد اسXتعار الXديXوان مXن صXديXقه األسXتاذ سXعيد
الساليمة وطلب مني أن أنسخه له من الغالف للغالف وهذا ما كان.
لXقد كXانXت كXلمات الXفيلسوف عXمر الXخيام تحXمل فXي طXياتXها أجXمل املXعانXي وأرقXها ولXعل
أول رباعية حفظتها له كانت:
ما فتّق النوم كمام الشباب
سمعت في حُ لمي صوتا ً أهاب
واشرب فمثواك فراش التراب
أفقْ فإن النوم صنوُ الردى
عXمر الXخيام ،كXان الXديXوان األول الXذي أقXرأه ،ومXنذ تXلك اللحXظة وأنXا أتXنقل مXن ديXوان شXعر
إلXى آخXر .بXدأت بXشعراء مXا قXبل اإلسXالم ،ثXم شXعراء الXعصريXن األمXوي ،والXعباسXي ،وكXذلXك
شعراء األندلس ،مثل ابن زيدون.

٣٤

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

شعراء املقاومة في الصدارة
فXي مXطلع السXبعينات ،ومXع نXهوض الحXركXة الجXماهXيريXة فXي املXناطق املXحتلة ،نXزلXت إلXى
األسXXواق دواويXXن محXXمود درويXXش ،وسXXميح الXXقاسXXم وتXXوفيق زيXXاد ،وغXXيرهXXم مXXن شXXعراء
امل XXقاوم XXة ح XXيث ك XXان XXت أش XXعاره XXم تله XXب ح XXماس ال XXطلبة ف XXي ت XXظاه XXرات XXهم ض XXد االح XXتالل
اإلسرائيلي.
فXكانXت قXصيدة محXمود درويXش »سجXل أنXا عXربXي« أكXثر الXقصائXد شهXرة )رغXم أن صXاحXبها
تخXXلى عXXنها الحXXقا( ألنXXها كXXانXXت تحXXمل ردا ً عXXلى سؤال الحXXركXXة الXXصهيونXXية الXXتي كXXانXXت
تتنكر لوجود شعب فلسطيني في فلسطني املحتلة.
فXXمن شXXعر الXXغزل ،والXXحب ،واملXXديXXح انXXتقلنا إلXXى شXXعر املXXقاومXXة ،شXXعر الXXتصدي لXXالحXXتالل،
شعر الجماهير ،فكانت أيضا ً دواوين ناظم حكمت ،وبابلو نيرودا.
والXXحقيقة فXXقد سXXاهXXمت األحXXداث فXXي صXXقل تجXXربXXة الXXكتابXXة وتXXطورهXXا .إذ لXXيس صXXحيحاً
عXلى اإلطXالق أن الXشاعXر يXحتاج فXقط إلXى مXوهXبة ،فXاملXوهXبة وحXدهXا ال تXصنع شXاعXرا ً أو
كXXاتXXباً ،أو فXXنان Xا ً تXXقرأه الXXناس فXXي كXXل األوقXXات ،فXXإضXXافXXة لXXلموهXXبة عXXلى الXXشاعXXر أن يXXمتلك
أدواتXه الXفنية ويXجيد اسXتخدامXها بXطالقXة ،وإذا كXانXت الXريXشة واأللXوان هXي أدوات الXرسXام
ف XXإن ال XXلغة ،وم XXفردات XXها ه XXي أدوات ال XXشاع XXر ،وال XXكات XXب وم XXن ال XXقضاي XXا األس XXاس XXية األخ XXرى
للشاعر ،وقت الفراغ ،تجربة الشاعر ،دور النشر من صحف ،مجالت ،كتب  ..الخ.
إن زحXXمة الXXقرن العشXXريXXن والجXXري وراء لXXقمة الXXعيش ال تXXترك الXXوقXXت لXXكاتXXب غXXير مXXتفرغ
لXصياغXة أفXكاره وتXجاربXه عXلى الXورق تXلك األفXكار والXقصائXد الXتي يXحب الXشاعXر أن يXراهXا
منتشرة بني الناس.
ولXXعل أهXXم مXXا يXXشجع الXXشاعXXر ويXXدفXXعه لXXتطويXXر أدواتXXه الXXفنية ،هXXو نشXXر إنXXتاجXXه وتXXناولXXه
بXالXنقد والتشXريXح األدبXي ،أمXا الXكاتXب الXذي يXصطدم بXعقبات النشXر مXن الXبدايXة فXهو ال شXك
سيحبط وسيساهم ذلك في تقليص إنتاجه إلى أبعد الحدود.
فXXهناك فXXي الXXوطXXن املXXحتل ك Xتّاب جXXيدون غXXير مXXحسوبXXني عXXلى سXXلطة ،أو حXXزب ،مXXنعتهم
ظXروفXهم املXعيشية ،والXرقXابXة الXداخXلية عXلى الXصحف الXورقXية الXقديXمة مXن الXوصXول الXدوري
ل XXلقراء ف XXآث XXروا االن XXعزال ول XXو إل XXى ح XXني .وه XXذا ع XXلى ال XXنقيض م XXن ش XXعراء ال XXقصر امل XXلكي
امل XXحسوب XXني ع XXلى س XXلطة رام اهلل ،أو ن XXظام ع XXرب XXي ،أو ح XXزب س XXياس XXي ،أو دي XXني ال XXذي XXن
يقبضون وتتوفر لهم سبل النشر في الداخل والخارج.
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ممنوع قراءة )إلياذة هوميروس(
ألنXXني كXXنت مXXن مXXحبي الXXقراءة فXXقد كXXنت أتXXردد بXXاسXXتمرار عXXلى مXXكتبة األمXXانXXة بXXالXXقدس
ألطXالXع الXصحف ،واملXجالت ،ومXا تXصل إلXيه يXدي مXن دواويXن شXعر ،ونXصوص أدبXية قXديXمة،
كXنت أطXالXع كXل ذلXك فXي املXكتبة .ولXم يXكن يُXسمح لXي االشXتراك بXاملXكتبة ألن عXمري كXان أقXل
مXن سXتة عشXر عXامXاً ،وقXد طXلبت مXن عXمتي عXزيXة أن أسXتلم الXكتب بXاسXمها كXونXها مشXتركXة
هناك ،وكنت أعيد الكتاب بعد قراءته إلى املكتبة.
وفXي أحXد املXرات ،حXملت كXتاب )إلXياذة هXومXيروس( للبسXتانXي الXذي تXرجXمها مXن الXيونXانXية
ل XX Xلعرب XX Xية ،وت XX Xوجه XX Xت مل XX Xوظ XX Xفة تس XX Xليم ال XX Xكتب ل XX Xتسجيل ال XX Xكتاب ،ف XX Xنظرت إل XX Xي ب XX Xعد أن
تفحصتني عبر نظارتها من رأسي حتى قدمي وقالت لي:
 أنXت ال تسXتطيع أن تسXتلم هXذا الXكتاب ،اذهXب واقXرأ كXتابXا ً آخXر ،أو قXصة أخXرى.هXذا كXتابكXXبير عXXليك ،ولXXن تXXفهمه .فXXلم أقXXبل وحXXاولXXت إقXXناعXXها ،ولXXكن عXXبثا فXXصصمت عXXلى مXXوقXXفي
ورفXضت اسXتالم أي كXتاب آخXر بXدال مXنه ،وتXركXت الXكتاب وغXادرت املXكتبة مXنفعالً ،وتXوجهXت
عXلى الXفور إلXى عXمتي شXاكXياً ،فXكتبت لXي رسXالXة ملXديXر املXكتبة شXرحXت لXه فXيها أنXني طXالXب
مجتهد يحب قراءة الكتب املذكورة ويفهمها جيدا ً.
وسXXمح لXXي بXXعد ذلXXك قXXراءة روائXXع
ُX
فXXوافق مXXديXXر املXXكتبة عXXلى تسXXليمي الXXكتاب املXXذكXXور،
الشعر اليوناني مترجما ً للغة العربية.

ألقيت القبض على السارق
بXXعد حXXضوري ألول مXXرة لXXلواليXXات املتحXXدة عXXام ) ،(١٩٧٦صXXرت أتXXردد عXXلى مXXركXXز الXXجالXXية
الXXعربXXية ،عXXلى تXXقاطXXع شXXارع كXXدزي ،والXXواحXXد وخXXمسني جXXنوب مXXديXXنة شXXيكاغXXو ،وأطXXالXXع
ه XXناك م XXا ي XXصل م XXن ال XXصحف ال XXعرب XXية ،وم XXنها ال XXصحف ال XXصادرة ف XXي ال XXضفة ال XXغرب XXية،
وقطاع غزة املحتلني مثل )الشعب( ،و)القدس(.
فXي صXيف  ١٩٧٧وخXالل قXراءتXي لجXريXدة الXشعب وقXعت عXيناي عXلى قXصيدة فXي الXصفحة
األدبXXية ألحXXد الXXطلبة فXXي الXXكلية اإلبXXراهXXيمية )عXXمران الشXXربXXاتXXي( مXXن سXXكان بXXيت لحXXم.
الXقصيدة كXانXت تتحXدث عXن أم شXهيد تXودع ابXنها الجXريXح ودمXاؤه تXسيل عXلى األرض قXبل
لحظات من استشهاده.
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أعXXجبت بXXالXXقصيدة وزاد إعXXجابXXي بXXها أنXXني أحXXفظها فXXكلما قXXرأت شXXطرا ً مXXن الXXبيت حXXتى
أك XXملت الش XXطر اآلخ XXر ق XXبل ق XXراءت XXه ،ف XXاس XXتغرب XXت ك XXيف أح XXفظ ق XXصيدة أق XXرأه XXا أول م XXرة.
اسXXتعنت بXXذاكXXرتXXي وبXXدأت أحXXك رأسXXي ألجXXد جXXواب Xا ً شXXافXXيا ً ملXXا يجXXري ،عXXدت إلXXى الXXبيت
وفتشت كتبي ودفاتري ،فلم أعثر على شيء.
وفXXي إحXXدى األمXXسيات بXXدأت بXXقراءة الXXقصيدة مXXرة أخXXرى ثXXم أعXXدت قXXراءتXXها مXXرة ومXXرات
وثارت عاطفتي وأنا أقرأ أبياتها األخيرة التي تقول:
رأت الجراح بصدره فاستبشرت تختال كبرا
كانت جراح الصدر تهتف إنني وفيتُ نذرا
إني وربك لم أُدر يا أ ّم لألعداء ظهرا
ِ
فدنت تقبله فقالوا ملتقاكم في
الخلود
ِ
قالت ودمع الفرحة الكبرى تألأل في
الخدود
ِ
حسبي إذا ذكر الشهيد بأنني أم
الشهيد
ومXا إن انXتهيت مXن قXراءتXها األخXيرة حXتى تXذكXرت أن هXذه الXقصيدة لXشاعXر سXوري يXدعXى
مXصطفى عXكرمXة ،وأنXه نشXرهXا فXي مجXلة الXعربXي الXكويXتية قXبل ذلXك بXعدة سXنوات .لXم يXكن
حينها ما يثبت كالمي املذكور وكان علي البحث عن البينات.
ومXXن حXXسن الحXXظ أنXXني سXXافXXرت عXXائXXدا ً إلXXى الXXقدس بXXعد ذلXXك بشهXXر فXXاتXXصلت بXXاملشXXرف
األدبXXي فXXي الجXXريXXدة وكXXان حXXينها الXXسيد إبXXراهXXيم قXXراعXXني الXXذي لXXم يXXكتشف أن الXXقصيدة
مسXروقXة ،فXأعXلمته بXاألمXر لXكنه لXم يXصدق ألن الXقارئ املXذكXور لXديXه مXحاوالت شXعريXة عXديXدة،
في زاوية السيد قراعني األدبية في جريدة الشعب ،وطلب مني البينات.
تXXوجهXXت بXXعد ذلXXك إلXXى مXXكتبة األمXXانXXة فXXي الXXقدس ،فXXلم أعXXثر عXXلى مXXرادي ،فXXتوجهXXت إلXXى
م XXكتبة امل XXدرس XXة ال XXعمري XXة وه XXناك أخ XXذت ب XXمراج XXعة نُ XXسخ مج XXلة ال XXعرب XXي ال XXصادرة ف XXي
الXXسنوات الXXثالث الXXسابXXقة ،وسXXاعXXدنXXي بXXذلXXك مXXديXXر املXXكتبة الXXسيد محXXمد صXXب لXXنب ،حXXتى
عXثرنXا عXلى الXقصيدة كXامXلة ،فXأخXذت الXعدد بXإذن مXنه ،وذهXبت إلXى مXقر جXريXدة الXشعب وأنXا
منفوخ الريش وكأنني صدت غزاالً.
قXدمXت الXعدد إلبXراهXيم قXراعXني فXانXتفض غXاضXباً ،ثXم فXتح أحXد جXواريXر مXكتبه فXأخXرج جXميع
رس XXائ XXل ال XXطال XXب امل XXذك XXور ،وم XXزق XXها ،وب XXعد أن اس XXتأذن م XXني ق XXام ب XXتصوي XXر ال XXقصيدة )أم
الشهيد( عن مجلة العربي ،وأعادها لي بعد أن شكرني لجهودي في الكشف عن اللص.
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لXم أكXن حXقيق ًة سXعيدا ً ألن مشXرف صXفحة أدبXية شXكرنXي بXل كXنت فXي قXمة الXسعادة ألنXني
دافXعت عXن شXرف الXشعر ،والXشعراء وأكXدت أن لXألقXالم حXرمXتها ،ولXلنصوص األدبXية حXقوقXا
ألصحابها.
بXعد شXهور قXليلة شXاءت الXصدف أن ألXتقي الXطالXب املXذكXور الXذي بXادرنXي بXالXتحية ،وبXدأ
يحXXلف لXXي األيXXمان أنXXه لXXم يسXXرقXXها وأنXXه أرسXXلها للجXXريXXدة لنشXXرهXXا دون االدعXXاء أنXXه مXXن
كتبها.
بXعد أربXعني سXنة تXقريXبا قXرأت عXلى صXفحات الفيسXبوك مXن بXعض الXكتاب أن شXيخا يXقيم
فXي اإلمXارات ينشXر قXصائXد شXعريXة بXاسXمه ويXتقبل الXتهانXي مXن الXقراء ألنXه كXتبها ،وعXندمXا
يXXتم اكXXتشافXXه يXXدعXXي أنXXه ينشXXرهXXا ألنXXه مXXعجب بXXها )ينشXXرهXXا بXXدون اسXXم كXXاتXXبها ،ويXXتقبل
الXXتهانXXي بXXاعXXتباره كXXاتXXبها( ،وبXXعد الXXفحص تXXبني أنXXه نXXفسه عXXمران الشXXربXXاتXXي الXXذي صXXار
شيخا يصدر فتاوى للناس ،ويسرق أشعار اآلخرين.
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مدرسون علقوا بالذاكرة
ك XXل امل XXدرس XXني ال XXذي XXن ك XXان ل XXي ش XXرف أن أك XXون أح XXد ط XXالب XXهم ،أنه XXل ال XXعلم م XXنهم يح XXظون
باحترامي وتقديري حتى الذين كنت أشاكسهم.
بXXاسXXتثناء مXXدرس واحXXد مXXن عشXXرات املXXدرسXXني الXXذيXXن عXXلمونXXي فXXكل مXXن عXXلمني أنXXحني
احتراما له ،وأعترف أنني مدين له ما دمت حيا.
فXXأنXXا واحXXد مXXن الXXذيXXن يXXقدرون دور املXXعلم فXXي تXXنشئة الXXجيل الجXXديXXد ،وكXXنت عXXلى الXXدوام
أحXترم الXذيXن عXلمونXي ،وأحXاول أن أبXني مXعهم عXالقXة تXقوم عXلى االحXترام املXتبادل .وكXثير
منهم أصبحوا زمالء لي بعد أن أنهيت الدراسة.
كXلما مXرت الXسنون يXزداد احXترامXي لXهم ،ولXدورهXم فXي تXعليمنا .بXعض األسXاتXذة بXال شXك
كXXان لXXهم الXXدور األكXXبر فXXي حXXياة الXXطالXXب ،ربXXما ألن دورهXXم تXXجاوز دور املXXعلم ،إلXXى املXXعلم،
واملربي ،والصديق.
بXXرز فXXي مXXرحXXلة الXXدراسXXة املXXدرسXXية بXXعض املXXعلمني الXXذيXXن تXXركXXوا بXXصماتXXهم عXXلى حXXياتXXي
ومسيرتي التعليمية فاستحقوا أن أسجل لهم تقديري وعرفاني.
أعXترف أنXني بXذكXر مXن سXأذكXرهXم ال أنXفي دور املXعلمني اآلخXريXن ،لXكني أشXير إلXى الXبارزيXن
منهم.
 فXي املXرحXلة االبXتدائXية بXرز األسXتاذ وديXع خXميس ،أول مXعلم عXلمني فXك الحXرف ،والXقراءة،كXXان كXXبير الXXسن ،أبXXيض الXXشعر ،يXXسكن فXXي مXXنطقة وادي حXXلوة الXXقريXXب مXXن سXXور الXXقدس
الXقديXمة ومXن بXوابXته املXسماة )بXاب املXغاربXة( وقXد كXنت فXي تXلك الXفترة ) (١٩٦٥أسXكن فXي
تXلك املXنطقة مXع أسXرتXي ،فXي بXيت الXحاجXة حXمدة الXقريXب مXن مXدرسXة وكXالXة الXغوث لXلبنات
التي تطل على سلوان.
كXثيرا مXا صXادفXني األسXتاذ وديXع خXميس فXي الXطريق فيسXلم عXلي ،وأحXيانXا يXدعXونXي إلXى
ب XXيته ال XXذي ك XXان ي XXقيم ف XXيه م XXع زوج XXته دون األوالد ،ف XXتقدم ل XXي زوج XXته ب XXعض الح XXلوي XXات
لXألطXفال ،وتXربXت عXلى ظهXري ،فXأعXود مسXرورا نXافXشا ريXشي ،فXقد كXنت فXي ضXيافXة األسXتاذ
وديXع خXميس ،كXان أسXتاذنXا وديXع مXسيحيا ،عXرفXنا ذلXك عXندمXا كXبرنXا ،فXلم نXعرف فXي بXالدنXا
التحXريXض الXعنصري بXني املسXلمني واملXسيحيني إال عXندمXا أصXبحت فلسXطني كXلها تXحت
االحXXتالل الXXصهيونXXي ،وعXXرفXXناه أكXXثر هXXذه األيXXام عXXندمXXا طXXلت عXXلينا تXXنظيمات اإلرهXXاب
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التي باسم اإلسالم تكفر الناس ،وتقتلهم ،وتحرقهم أحياء.
ك XXان يح XXظى ب XXمحبة ال XXطالب ك XXلهم .ك XXان ص XXبورا ع XXلينا ي XXبذل جه XXدا ك XXبيرا ف XXي ت XXعليمنا
ويشرح ال XXدرس ل XXنا ب XXأس XXلوب م XXمتع ،ف XXيما أس XXمع ال XXيوم ال XXعجب ال XXعجاب ع XXن ك XXثير م XXن
معلمي االبتدائي.
عXندمXا كXبرت بXحثت عXن األسXتاذ وديXع ألشXكره عXلى دوره فXلم أجXده ،لXقد تXوفXي رحXمه اهلل
ولكن موته لم يمنع أن أسجل له عرفاني بمجهوده ،ودوره في تعليمنا.
 األسXتاذ فXهمي األنXصاري ثXانXي مXعلم فXي املXرحXلة االبXتدائXية تXرك بXصماتXه عXلي ،فXرغXم أنXهاشXتهر بXعصاه الXبالسXتيكية املXوجXعة والXتي لXم أنXل مXنها كXثيرا ألنXني كXنت مXن املجتهXديXن
فXي مXادتXه الXتاريXخ ،والXجغرافXيا ،لXكنه كXان يXشكل مXوسXوعXة تXاريXخية وجXغرافXية ،وقXدم لXنا
الXعلم بXقالXب جXديXد حXبب الXطالب إلXيه ،كXان بXشوشXا ،مXرحXا يXلبس نXظارة طXبية ،لXونXه أقXرب
لXألسXمر ولXيس األسXود ،عXرفXنا الحXقا أن عXائXلته )األنXصاري( أصXلها مXن الXهند ورحXلت إلXى
فلسطني قبل أكثر من مئة سنة .كل التحية له أينما كان.
عXXلمني األسXXتاذ فXXهمي فXXي الXXصفني الXXرابXXع ،والXXخامXXس االبXXتدائXXيني فXXي املXXدرسXXة الXXعمريXXة
بXالXقدس .أحXببت ذلXك املXدرس ،ولXم ال فXقد كXان يXبذل جهXدا كXبيرا فXي نXقل الXعلم إلXى أذهXانXنا
رغXم إمXكانXيات املXدرسXة املحXدودة .مXا زلXت أحXتفظ بXشهاداتXي الXتي وقXعها وكXتبها بخXط يXده
ألنه كان مربي الشعبة التي كنت أحد طالبها.
كXان يXثور إذا قXاطXعه أحXد مXن الXطالب ،أو انXشغل عXن الXدرس بXأمXور ثXانXويXة مXع جXاره .شXدتXه
كان مردها حرصه على تعليمنا ،كي ننجح بدرجة ممتازة ،وكان له ما أراد.
 األستاذ عبد الجليل النتشةابXن الXقدس الXبار ،ولXد عXام  ١٩٣٥وهXو نXفس الXعام الXذي ولXد فXيه والXدي رحXمه اهلل ،وقXد ولXد
في البلدة القديمة كما ولدت بعده ب  ٢٢عاما.
لهXذا املXدرس أديXن بXالXكثير ،وأسجXل شXهادتXي لXلتاريXخ ولXألجXيال الXالحXقة أن األسXتاذ عXبد
الجXليل الXنتشة كXان أكXثر مXدرس تXرك بXصماتXه عXلى شXخصيتي فXاسXتحق أن يXحتل حXيزا
هاما في ذاكرتي ومقاالتي ومذكراتي.
فXXقد حXXبب لXXي مXXادة الXXريXXاضXXيات ،حXXتى عXXشقتها ،وبXXرعXXت فXXيها ،فXXصار يفخXXر أنXXني أحXXد
تXالمXيذه فXي لXقاءاتXه مXع املXعلمني ومشXرفXي الXتربXية ،وأنXا أفخXر أنXني أحXد طXلبته الXذيXن زرع
العلم في أذهانهم.
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تXتلمذت عXلى يXديXه أربXع سXنوات مXن الXسادس االبXتدائXي حXتى الXثالXث اإلعXدادي )الXتاسXع(
فXي مXدرسXة دار األيXتام اإلسXالمXية فXي الXقدس الXقديXمة ) .(١٩٧٣ – ١٩٧٠كXان أسXتاذا مXرحXا
يشXرح مXادتXه بXأسXهاب ،يسXتمع إلXى الXطالب ،ويXرد عXلى أسXئلتهم بXاهXتمام .لXه عXصا لXونXها
مXXزيXXج مXXن األحXXمر ،واألبXXيض يسXXتخدمXXها عXXند الXXحاجXXة ملXXعاقXXبة الXXطلبة املXXهملني ،كXXما كXXان
الوضع في تلك األيام ،لكنه لم يكن شديدا في عقابه ،وكثيرا ما يكتفي بتوبيخ الطلبة
األستاذ عبد الجليل النتشة الثاني من اليسار ،األستاذ أبو عيشة ،األستاذ عبد الغفار بدر )حماي(

الXذيXن ال يحXلون وظXائXفهم الXبيتية .لXم أكXن أتXذمXر مXن وظXائXف الXريXاضXيات ألنXني فXي الXغالXب
كنت أحلها حتى قبل أن ينتهي الدرس نفسه ،ولعله يذكر ذلك جيدا.
حصته كان يتخللها املرح ،والنكت ،واألمثلة التي منها على سبيل املزاح:
لو صعد قصير إلى السماء ألفسد املالئكة.
اتق شر من قرب إلى األرض.
ملا فرقوا الذوق كنت فوق ما طلع لك نصيب.
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لXXذلXXك كXXان األسXXتاذ عXXبد الجXXليل الXXنتشة مXXحبوبXXا مXXن الXXطالب ،ويXXحترمXXونXXه كXXوالXXدهXXم ،وكXXم
تXXمنيت لXXو أنXXه اسXXتمر يXXعلمنا بXXعد الXXصف الXXتاسXXع ،لXXكن هXXيهات .الXXتقيته آخXXر مXXرة عXXام
 ٢٠١٦فاستعدنا بعض ذكرياتنا ،وجددنا محبتنا.

 األستاذ يوسف النجاردرسXني الXلغة الXعربXية فXي الXصفوف الXثانXويXة مXن الXثانXي إلXى الXثالXث الXثانXويXني ،وإلXيه
أديXXن بXXحبي إلXXى الXXعربXXية ،لXXقد كXXان مXXدرسXXا متبحXXرا فXXي الXXعربXXية ،وذا خXXبرة فXXي مXXجال
التدريس ،ومحبا هو نفسه للغة .كان مأذونا رسميا ورجل دين بدون مالبس خاصة.
عXلمنا كXيف نXقرأ الXكالم مXع تXشكيل أواخXر الXكلمات ،وشXرح لXنا الXقواعXد مXن نXحو وصXرف
بXXطريXXقة جXXميلة ،وكXXان يXXقدم لXXنا أسXXئلة االمXXتحان ويXXغادر الXXقاعXXة مXXنذرا الXXطالب أنXXهم لXXن
يسXتفيدوا مXن الXغش وفXتح الXكتب ألن اإلجXابXة تسXتغرق كXل الXوقXت لXلطالXب املXلم بXها ،وكXل
دقXيقة تXضيع فXي الحXديXث الXجانXبي لXن تXفيد الXطالXب ،وكXان مXا يXقولXه صXحيحا فXكل الXذيXن
كXXانXXوا يXXحاولXXون الXXغش يXXنتهي الXXوقXXت قXXبل أن يXXجيبوا عXXلى نXXصف األسXXئلة .لهXXذا املXXدرس
أديXXن بXXالXXكثير لXXيس ألنXXه حXXببني بXXالXXعربXXية ،ولXXكن ألنXXه عXXلمنا كXXيف نXXقرأ بXXشكل سXXليم مXXع
تXشكيل أواخXر الXكلمات ،ونXجح فXي مXهمته .تXوفXي املXعلم يXوسXف الXنجار بXعد سXنوات رحXمه
اهلل ،فاستحق دعوات طالبه بأن يسكنه اهلل فسيح جناته.
 األستاذ طاهر النمريأسXتاذ الXتاريXخ والXجغرافXيا فXي املXرحXلة الXثانXويXة ،صXديق الXعائXلة .مXوسXوعXة فXي مXادتXه،
ومXرجXع فXي مXادة الXتاريXخ ،واألهXم مXن ذلXك كXله ،حXرصXه عXلى تXعليم طXلبته لXيس فXقط املXادة
املقررة رسميا بل ما هو أبعد من ذلك بكثير.

 األستاذ عبد القادر الزماميرياملXXحامXXي الXXقديXXر الXXذي اضXXطر بXXعد حXXرب  ١٩٦٧أن يXXتحول إلXXى مXXدرس لXXلغة الXXعربXXية ألنXXه
كXXان أحXXد املXXحامXXني الXXذيXXن رفXXضوا الXXعمل فXXي املXXحاكXXم اإلسXXرائXXيلية ،وظXXل عXXلى مXXوقXXفه هXXذا
حتى وفاته .رحمه اهلل رحمة واسعة.
٤٢
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درسXني سXنة واحXدة فXي األول الXثانXوي ،كXان مXعلما ضXحوكXا ،الXبسمة ال تXفارقXه ،وصXاحXب
نكتة حيث كانت حصته محببة للطالب.
 الشيخ فارس إدريسمXXدرس الXXتربXXية الXXديXXنية طXXيلة املXXرحXXلة الXXثانXXويXXة ،مخXXلص فXXي عXXطائXXه ،ورغXXم أنXXني كXXنت
مشاكسا في مادته ،وكثير األسئلة ،إال أنني كنت أحترمه ،وأوفيه حقه.
كXان يXقال لXنا أنXه كXان مXن قXادة حXزب التحXريXر اإلسXالمXي ،ورغXم أنXني لXم أكXن مXن أنXصار
حXXزب التحXXريXXر ،ال سXXابXXقا وال حXXالXXيا ،إال أنXXني أعXXترف أن هXXذا املXXدرس كXXان رجXXل مXXبادئ ،
ورجل علم.
فXXي عXXام  ١٩٧٨عXXندمXXا ضXXربXXت إسXXرائXXيل جXXنوب لXXبنان ،أذكXXر أنXXني كXXنت ألXXقي كXXلمة فXXي
طXالب املXدرسXة الXذيXن تجXمعوا كXلهم فXي الXساحXة الXداخXلية أدعXوهXم لXلتظاهXر تXضامXنا مXع
لبنان ،واملقاومة.
كXXان املXXعلمون ومXXديXXر املXXدرسXXة نXXفسه األسXXتاذ املXXرحXXوم نXXهاد أبXXو غXXربXXية يسXXتمعون لXXذلXXك
الخXXطاب الXXطالبXXي املXXرتجXXل ،فXXهمس رحXXمه اهلل ألحXXد الXXطالب مXXن زمXXالئXXي وقXXال لXXه» :هXXذا
الطالب سيكون له دور في املستقبل«.
ال أدري م XXاذا ت XXنبأ ل XXي ،ل XXيته ك XXان ح XXيا ك XXي ي XXرى أن XXني ل XXيس س XXوى ص XXاح XXب ق XXلم ي XXتذك XXر
األموات ليعطيهم حقهم ،ويشهد أمام التاريخ أنهم أدوا رسالتهم على أكمل وجه.
للشيخ فارس إدريس ألف رحمة على روحه الطاهرة.
 األستاذ أمني عديلة.مXXن رأس الXXعامXXود فXXي الXXقدس درسXXني فXXي الXXسنة الXXنهائXXية ،مXXادة الXXريXXاضXXيات فXXي الXXكلية
اإلبXراهXيمية فXي الXقدس .كXان يXعامXلنا مXعامXلة األنXداد ،ويXقدم لXنا الXدرس بXشكل جXيد رغXم
أنه كان حديث العهد في التدريس.
ما زالت كلماته ترن في أذني وهو يقول للطالب:
أنXتم الXيوم تXنتظرون بXفارغ الXصبر أن تXنتهي الXسنة الXدراسXية ،سXيأتXي يXوم تXتمنون فXيه
لو عدتم إلى مقاعد الدراسة.
صXدق األسXتاذ أمXني عXديXلة فXكم تXمنيت لXو عXدت تXلميذا فXي املXدرسXة ،ألXتقي كXل صXباح مXع
أصدقاء فرقتني األيام عنهم.
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كXنت مXن أول الXطلبة الXذيXن يXصلون املXدرسXة صXباحXا ،وأحXيانXا أكXون أول مXن يXدخXلها رغXم
أنني كنت أعمل بعد املدرسة حتى منتصف الليل.
ب XXحثت ف XXي ك XXل ص XXوري ع XXن ص XXور تج XXمعني ب XXأح XXد هؤالء امل XXعلمني ف XXلم أج XXده XXا ل XXألس XXف
الشXديXد ،فXلم تXكن املXدرسXة تهXتم بXتصويXر الXطالب مXع بXعضهم ،أو مXع مXدرسXيهم كXما تXفعل
اليوم كثير من املدارس في العالم ،ولم أفكر يوما أنني أتمنى لو حظيت بذلك الشرف.

٤٤
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لجيل اآلباء تحية
شباط ٢٠١٠
قXبيل وفXاتXه بXسنوات كXان والXدي رحXمه اهلل يسXتعني بXأمXي لXقضاء حXاجXاتXه الXيومXية بXعد أن
أقXXعده املXXرض الXXبيت ،وكXXنا كXXلما حXXاولXXنا الXXتقدم ملXXساعXXدتXXه يXXصر أنXXه بXXخير ولXXيس بXXحاجXXة
ملXساعXدة أحXد ،فXي حXني تXخبرنXا أمXي الحXقا أنXه كXان يXريXد كXذا وكXذا ،فنسXتغرب ملXاذا يXخفي
عنا ذلك!
عXندمXا كXبر أوالدنXا أمXامXنا وكXبرت مسؤولXياتXنا ،ومXشاعXرنXا تXجاهXهم أدركXنا سXر هXذا اإلبXاء
األبوي.
عXلمتنا الXحياة أن الXعالقXة بXني جXيل )اآلبXاء ،واألمXهات( ،وبXني جXيل األوالد بXاتXجاه واحXد،
محبة وإخالص من اآلباء دون انتظار مكافأة من أحد.
جXيل اآلبXاء يXحاول أن يXحتفظ بXآالمXه ومXشاكXله وحXده ،فXيما جXيل األبXناء يXشكو لXآلبXاء عXن
كXل صXعب يXعترض طXريXقهم فXي الXحياة حXتى بXعد أن أصXبحوا فXي سXن يXعتمدون فXيه عXلى
أنفسهم.
قXبل سXت سXنوات مXرضXت أمXي وأجXرت عXملية جXراحXية اسXتمرت  ٦سXاعXات أصXيبت خXاللXها
بجXلطة دمXاغXية خXفيفة أفXقدتXها الXقدرة عXلى النطق حXتى هXذه اللحXظة ،كXما شXلت قXدرتXها
عXXلى الحXXركXXة الXXطبيعية فXXأصXXبحت شXXبه عXXاجXXزة تXXحتاج ملXXن يXXرعXXاهXXا عXXلى مXXدار الXXساعXXة.
فXقسمنا أنXفسنا إلXى ورديXات ،فXنال كXل مXنا حXظه فXي رد بXعض مXا قXدمXته لXنا أمXنا وهXي فXي
ريXعان الشXباب .ولXكني أعXترف أن األخXوات قXمن بXالXدور األكXبر رغXم أنXهن كXلهن أمXهات ،بXل
إحداهن صارت جدة.
ك XXلما زرت XXها ف XXي املس XXتشفى ك XXنت أق XXرأ ف XXي ع XXينيها ق XXصة ط XXوي XXلة ،ل XXعلها ك XXان XXت ملح XXمة
ت XXاري XXخية ،ال يس XXتطيع أح XXد أن ي XXفهمها أو ي XXقرأ أف XXكاره XXا ،ق XXد أك XXون ال XXوح XXيد ال XXقادر ع XXلى
الXغوص فXي أعXماق ذكXريXاتXها أكXثر مXن غXيري ربXما ألنXني االبXن األكXبر الXذي مXا زال يXحتفظ
بXXذاكXXرة قXXويXXة عXXن طXXفولXXته ،ربXXما أقXXوى مXXن بXXعض األحXXداث الXXتي تXXكون قXXد حXXدثXXت قXXبل
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أسXXابXXيع .أهXXو الXXكبر ،حXXيث تXXتعب الXXذاكXXرة بXXعد أن تشXXبعت أَم ألن طXXفولXXتي ارتXXسمت فXXي
ذهني في املكان األقوى من الذاكرة؟
ح XXاول XXنا دائ XXما ته XXدئ XXتها ،والح XXدي XXث م XXعها لنس XXليها خ XXصوص XXا أن XXها ع XXاج XXزة ع XXن إخ XXراج
األصXوات بXالXشكل الXذي نXفهمه ،فXكنا نXقضي الXوقXت نتحXدث لXها ،وكXان أجXمل مXا أحXكيه لXها
قXصص املXاضXي ،حXيث كXانXت تسXتريXح لحXديXثي ،كXنت أذكXرهXا بXأحXداث حXدثXت قXبل حXوالXي
خمسني عاما ،فتبتسم ،وتتعجب أنني ما زلت أتذكرها.
كXنت أذكXرهXا بXوالXدي الXذي تXوفXي مXنذ أعXوام ،فتسXبق دمXعتها ابXتسامXتها ،لXكأنXها افXتقدتXه
فXي تXلك املXرحXلة الحXرجXة .رفيق دربXها غXاب ولXم يXعد مXوجXودا لXتشكو لXه هXمها ،فXاألبXناء ال
يXفهمون دائXما مXشاعXر اآلبXاء ،واألمXهات ،وال يXفهمون أن اآلبXاء ال يXحبون الXتشكي ،والXتظلم
أمام أبنائهم ،ولكن العكس هو الصحيح.
اآلبXاء يXريXدون دومXا أن يXكونXوا الXصدر الXحنون الXذي يسXتوعXبنا ويXخفف عXنا آالمXنا ولXيس
الجهة التي تصدر لنا همومها وأحزانها.
كXل مXا نXحتاجXه نXحن جXيل اآلبXاء الشXباب أن نXترجXم مXشاعXرنXا مXع أبXنائXنا لXنفهم كXيف يXفكر
آباؤنا وأمهاتنا األحياء.
نXXحن جXXيل اآلبXXاء نXXحب أن نXXحترق لXXننير ألبXXنائXXنا حXXياتXXهم ،لXXكن كXXال ال نXXريXXد لXXألبXXناء أن
يحترقوا ألجلنا ،فنحن ال نفرح إال للبسمة املرسومة على شفاههم.
األبXXناء عXXندمXXا يXXمرضXXون يXXشكون لXXآلبXXاء ،واألمXXهات ،وعXXندمXXا يXXختلفون مXXع أحXXد يXXطلبون
نجدتهم ،لكن اآلباء عندما يمرضون يحاولون إخفاء آالمهم عن أبنائهم.
ما أعظم جيل اآلباء ،واألمهات ،وما أجدرهم بالتكريم.
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ماتت حنان
آذار ٢٠١٤
أبXXرز مXXا أتXXذكXXره صXXغيرا هXXو وفXXاة أخXXتي األولXXى والXXتي جXXاءت بXXعدي ،ألنXXني الXXبكر ،وكXXان
اسXXمها رحXXمها اهلل حXXنان وقXXد تXXوفXXيت وعXXمري لXXم يXXصل الXXرابXXعة بXXعد ،وعXXمرهXXا لXXم يXXصل
السنتني .
حXXنان كXXانXXت كXXل مXXا لXXي فXXي تXXلك األيXXام فXXهي الXXتي كXXنت ألXXعب مXXعها ،لهXXذا ظXXلت صXXورتها
مXحفورة فXي ذهXني حXتى الXيوم ،ربXما لXو عXاشXت ملXا كXان لXها هXذه الحXظوة فXي قXلبي .فXلدي
اآلن خمس أخوات وأربعة إخوة ،وذكرياتها تثير في الشعور بالبكاء باستمرار.
ذهXXبت أمXXي مXXع أخXXتي حXXنان لXXزيXXارة أهXXلها فXXي مXXديXXنة الخXXليل الXXتي تXXبعد عXXن الXXقدس
مXسافXة  ٣٧كXيلو مXترا حسXب طXريق الخXليل الXقديXمة (٢٢) ،مXيال ،وتXركXتني فXي الXقدس عXند
والXXدي ،ولXXكنها عXXندمXXا عXXادت بXXعد أسXXبوع لXXم تXXكن حXXنان مXXعها فXXلما سXXألXXتها عXXنها قXXالXXت:
ماتت حنان.
مXXرضXXت حXXنان فXXي الخXXليل وبسXXبب الXXفقر وقXXلة املسXXتشفيات الحXXديXXثة لXXم يسXXتطع أحXXد
ع XXالج XXها ف XXمات XXت وت XXم دف XXنها ه XXناك ف XXي م XXقبرة الخ XXليل امل XXوج XXودة وس XXط ال XXبلد ،ف XXي ق XXبر
جماعي يدفن فيه األطفال يسمى )فستقية( ،وال أدري سبب تسميته بهذا االسم.
لXXم أكXXن أعXXرف مXXعنى املXXوت فXXي تXXلك الXXسن املXXبكرة إال أنXXني كXXنت أبXXكي يXXومXXيا ربXXما ألنXXني
فقدت من كنت ألعب معها وكانت تسليني في وحدتي ،عندما تنشغل أمي عني.
كXنت أخXتبأ خXلف سXجادة مXعلقة عXلى الXحائXط ألذرف الXدمXوع دون أن يXرانXي أحXد ،فXقد كXان
األهل يضحكون علي ألنني كنت أسأل عن حنان ،لم أكن أجد عندهم جوابا شافيا.
كXXان أحXXد أخXXوالXXي الXXذي يXXسكن مXXعنا فXXي نXXفس املXXكان يXXحاول أن يXXالعXXبني أو يسXXتفزنXXي
بXقولXه) :مXاتXت حXنان ،حXنان مXفيش ،حXنان بXح راحXت( ،لXم يXكن يXدرك أنXه بXذلXك كXان يXدمXي
قXلبي ،ومXا زلXت أذكXر تXلك الXحادثXة كXأنXها حXدثXت قXبل قXليل ،ويXرتXسم فXي ذهXني ذلXك املشهXد
وصXورة املXكان ،وأيXن كXان يجXلس خXالXي عXلى الXدرج وأنXا أقXف أمXامXه فXي مXردوان الXبيت فXي
سلوان )بئر أيوب(.
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كXنا بسXبب الXفقر نXسكن فXي بXيت واحXد أربXع عXائXالت ،والXدي وثXالث عXائXالت أخXرى وكXل
عXائXلة لXها غXرفXة واحXدة ،أمXا املXراحXيض فXهي مشXتركXة وكXذلXك املXطابXخ .وهXذه الXعائXالت كXانXت
عXائXالت أخXوالXي شXعبان ،وعXثمان ،وعXبد اهلل انXتقلوا جXميعا إلXى رحXمة اهلل مXنذ سXنوات،
رحمهم اهلل.
مXاتXت حXنان لXكن ذكXريXاتXي مXعها لXم تXمت وكXل مXا تXقدم بXي الXسن تXقدمXت تXلك الXذكXرى لXألمXام
وأصبحت تعيش في الصف األول من الذاكرة.

٤٨

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

ولدي الحبيب عمر
 ١٩أيار ٢٠٠٣
بXعد انXتظار دام  ٢٣عXامXا ً رزقXني اهلل بXك ،لXيبدأ بXك عهXد جXديXد ومXشوار طXال انXتظاره ،ولXن
أخفيك سرا ً لو قلتُ لك أن قدومك كان مبعث فرح لم أعهده من قبل.
لXXقد عXXرفXXت تXXمام Xا ً مXXذ وعXXيت هXXذه الXXدنXXيا حXXنان اآلبXXاء تXXجاه أبXXنائXXهم
ولXXكني أعXXترف لXXك كXXتابXXة وأنXXت فXXي األيXXام األولXXى مXXن عXXمرك أنXXني لXXم
أعXرف املXشاعXر الXحقيقية لXلوالXديXن تXجاه أبXنائXهم إال مXذ رأيXت َ
ك تخXرج
مXن رحXم أمXك وأنXت تXبكي إيXذانXا ً بXبدء حXياة جXديXدة وهXبها اهلل لXنا فXي
تXXمام الXXساعXXة الXXثانXXية ،ودقXXيقة واحXXدة بXXتوقXXيت مXXنيسوتXXا )الXXعاشXXرة
ودق XX Xيقة م XX Xساء ب XX Xتوق XX Xيت فلس XX Xطني وال XX Xقاه XX Xرة ول XX Xبنان وع XX Xمان( ي XX Xوم
الخميس  ١٥أيار ).(٢٠٠٣

عمر بعد الوالدة
بXقدومXك عXرفXت مXعنى حXنان اآلبXاء تXجاه أبXنائXهم ،صXحيح أنXني كXنت أتXألXم ملXناظXر اآلبXاء
الXXذيXXن يXXفقدون أبXXناءهXXم فXXي فلسXXطني والXXعراق بسXXبب قXXصف قXXوات االحXXتالل أو بسXXبب
الXXجوع وقXXلة األدويXXة ،إال أنXXني اآلن أمXXوت أمل Xا ً وحسXXرة كXXل يXXوم ألنXXني عXXرفXXت كXXم هXXو غXXالٍ
الضنى.
بXXوجXXودك زرعXXت بXXي إحXXساس Xا ً لXXم أعهXXده مXXن قXXبل ،أنXXت أيXXها الXXصغير الXXذي يXXمأل الXXبيت
صXراخXا ً كXل يXوم ال تهXدأ إال عXندمXا يحXملك أحXدنXا وكXأنXك تXكره أن تXكون وحXيداً ،ألنXك تXخاف
الوحدة.
ولXدي الXحبيب عXمر ،أكXتب لXك هXذه الXرسXالXة األولXى بXعد والدتXك بXأقXل مXن أسXبوع ال أعXلم إن
كXنت سXتقرأهXا أمXامXي وأنXا حXيٌّ أم أنXك سXتقرأهXا وأنXا فXي دار أخXرى ،آمXل مXن اهلل أن أكXون
مXXعك صXXغيرا ً وكXXبيرا ً كXXما كXXنت مXXعك ،وأنXXت تXXرى الXXنور ألول مXXرة ،وتسXXتنشق هXXواء هXXذه
الXXدنXXيا املXXليئة بXXاآلالم والحXXروب ،والXXدمXXار ،لXXكنها مXXليئة أيXXضا ً بXXاملXXشاعXXر الXXطيبة ،واألطXXفال
الحلوين مثلك أنت.
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أكXتب لXك هXذه الXرسXالXة ال ألوصXيك فXأنXت بXع ُد صXغير عXلى الXوصXايXا ،وال أريXد أن أحXمّ ل َ
ك مXا
ال ط XXاق XXة ل XXك ب XXه ،وال أري َ X
Xدك أن ت XXكون ك XXما أري XXد ،ب XXل ك XXما ت XXختار أن XXت
بمحض إرادتك.
ولXدي الXحبيب ،بXعد قXدومXك لهXذه الXدنXيا تXغيرت حXياتXي كXلها وأصXبح ال
بXXد مXXن تخXXطيط جXXديXXد ونXXظرة جXXديXXدة .تXXغير كXXل شXXيء حXXتى أصXXبح
صXX X Xعبا عXX X Xلي الXX X Xنوم قXX X Xبل أن أراك كXX X Xل يXX X Xوم ،حXX X Xتى أصXX X Xبحت كXX X Xلمة
أحXXب َ
ك  . . .ال تXXكفي لXXلتعبير عXXن مXXشاعXXري تXXجاهXXك ،فXXقد أصXXبحت بXXال
جXدال رئXتي الXتي أتXنفس بXها وغXذائXي الXيومXي الXروحXي األبXدي الXذي
يشحنني بالطاقة الضرورية كي أستمر بهذه الدنيا.
وإذا كXان مXعظم الXناس يXريXدون أبXناءهXم أن يXكونXوا أطXباء ،أو مXحامXني ،أو تXجارا ً كXبارا ً أو
مسؤولXني سXياسXيني ،فXأنXا أكXثر مXا يXهمني أن تXكون صXاحXب قXلم صXادق ال يXعرف الXكذب،
ألن الXكذب كXما قXال اإلمXام عXلي بXن أبXي طXالXب )رضXي اهلل عXنه( يُشXني صXاحXبه ،أريXدك أن
ت XXكون ص XXاح XXب ق XXلم ال يس XXتكني وال ي XXمدح س XXلطانX Xا ً وال مسؤوالً ،وي XXكشف ال XXحقيقة ل XXلناس
البس XXطاء .أري XXدك أن ت XXداف XXع ع XXن امل XXظلوم XXني ب XXإخ XXالص ال لشه XXرة م XXا وال ك XXي ت XXكون زع XXيماً
عليهم .وال كي ترضي حزبا أو اتجاها سياسيا.
أعXXلم أنXXني أتXXمنى لXXك الXXشقاء وأتXXمنى لXXك خXXشونXXة الXXعيش وكXXان بXXإمXXكانXXي أن أتXXمنى لXXك
الXعيش الXرغXيد فXي املXنفى األمXريXكي ،لXكن مXن قXال لXك أنXك إن ولXدتَ بXعيدا عXن وطXنك سXتظل
فXيه مXدة طXويXلة .فXأنXت بXعد شهXريXن سXتبدأ عهXدا جXديXدا لXتعيش فXي الXقدس بXجوار أولXى
الXقبلتني ،وعXلى مXقربXة مXن قXبة الصخXرة الXتي بXناهXا الخXليفة الXراحXل عXبد املXلك بXن مXروان.
Xب لXي مXليون
لXن أتXركXك تXعيش فXي بXالد الXغرب ألنXي أريXد لXسانXك أن يXكون عXربXيا ً وأنXه ألَح َّ
مرة أن تنادينا أمي ،وأبي من أن تقول لي ،مامي ودادي.
وإذا كXXان الXXكثير مXXن الXXعرب فXXي بXXالدنXXا الXXعربXXية يXXتباهXXون فخXXرا ً بXXني بXXعضهم بXXاسXXتخدام
كXلمات إنXكليزيXة ،أو فXرنXسية كXنوع مXن االرسXتقراطXية املXزيXفة فXأنXا أحXبك وأنXت تXختار أفXضل
الكلمات العربية ،وأر ّقها ،وأحَ بّها سمعا ً لتخاطب بها الناس.
لXن أطXيل عXليك وسXأخXتم رسXالXتي مXوصXيا ً إن قXرأتXها وأنXا فXي عXالXم آخXر أن تXتذكXر أمXك ثXم
أمXك ثXم أبXيك .إن أمXك الXتي حXملتك تXسعة أشهXر تXعذبXت بXك أكXثر مXنا وأن طXلقة واحXدة مXن
أمك أثناء الوالدة بك تساوي كل ما بذلته من أجلك كل حياتي.
٥٠
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طXبت مXولXودا صXغيرا ،وطXبت فXتى يXافXعا ،وطXبت شXيخا جXليال يXا ولXدي الXحبيب عXمر .إن
الXXذيXXن اتXXصلوا بXXنا مXXباركXXني مXXهنئني مXXن األهXXل واالصXXدقXXاء مXXن دول عXXربXXية وغXXير عXXربXXية
أسXرونXا بXعطفهم وحXسن أخXالقXهم ونXحن مXديXنون لXهم بهXذه الXلفتة الXكريXمة داعXني اهلل أن
يوفقنا مشاركتهم أفراحهم.

عمر قبل أن يتم السنة من عمره

٥١
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وسام القدس للحاج عبد العفو مسودة
أبXXناء الXXقدس الXXذيXXن ال يXXعرفXXون املXXرحXXوم الXXحاج عXXبد الXXعفو مXXسودة ال يXXعرفXXون شXXيئا عXXن
تاريخ القدس ،وال يستحقون عشقها ،وسورها.
مXن عXاش فXي الXقدس ،وولXد فXي بXلدتXها الXقديXمة ،وال يXعرف الXحاج عXبد الXعفو مXسودة كXأنXه
غريب عنها ،وودت أن أقول فليدفن نفسه ،في مقابر الجهل ،والتخلف.
رحXم اهلل الXحاج عXبد الXعفو مXسودة ابXن الXبلدة الXقديXمة صXاحXب محXلقة مXتواضXعة فXي بXاب
السلسلة في القدس القديمة حتى وفاته.
نXسمع كXثيرا عXن أوسXمة تXقدم لXشاعXر نXاش› ،أو كXاتXب صXاعXد ،أو مشXترك فXي بXرنXامXج أغXان
هXنا ،وهXناك تXقدم مXن السXلطة الفلسXطينية ،أو بXعض املسؤولXني الفلسXطينيني ،ولXم نXسمع
عXXن أوسXXمة تXXقدم لXXرمXXوز الXXقدس الXXذيXXن صXXمدوا فXXيها ،ودافXXعوا عXXنها ورفXXضوا الXXتنازل عXXن
ذرة تXراب فXيها ،ورفXضوا كXل إغXراءات الXعدو الXذي احXتل أرضXنا فXكان لXزامXا عXلينا أن نXذكXر
إن نفعت الذكرى.

من هو الحاج عبد العفو مسودة؟ وملاذا يستحق وسام القدس؟
بXXعد هXXزيXXمة حXXرب عXXام  ١٩٦٧املشؤومXXة أعXXلنت الXXحكومXXة اإلسXXرائXXيلية عXXلى الXXفور الXXبدء
بهXXدم كXXافXXة املXXنازل املXXحيطة بXXحائXXط الXXبراق )املXXبكى( املXXقدس عXXند الXXيهود حسXXب الXXتعالXXيم
الXتوراتXية ،وكXان أول عXمل قXامXت بXه إسXرائXيل حXتى قXبل إعXالن ضXم الXقدس لXها ،هXو إرسXال
الجXXرافXXات اإلسXXرائXXيلية لXXحائXXط الXXبراق فXXي حXXارة املXXغاربXXة قXXرب املسجXXد األقXXصى ،لتهXXدم
جXXميع الXXبيوت الXXعربXXية هXXناك بXXعد أن أنXXذرت سXXكانXXها بXXالXXرحXXيل فXXورا ً وقXXد مXXنحتهم مهXXلة
ساعتني ملغادرتها بما يمكن حمله منها.
لXكنها بXدأت بXالهXدم قXبل انXتهاء املهXلة ،فهXدمXت الXبيوت عXلى مXا فXيها مXن آثXاث ،ولXم يXمض
أكXثر مXن يXومXني حXتى أصXبحت حXارة املXغاربXة مXثل مXلعب كXرة الXقدم ،واخXتفت وإلXى األبXد
حXXارة املXXغاربXXة ،وعXXقبة بXXومXXديXXن ،وشXXردت عXXائXXالت كXXثيرة لXXم تجXXد لXXها مXXأوى ،وبXXاخXXتصار
أصXبح ذلXك الجXزء مXن الXبلدة الXقديXمة مجXرد ذكXريXات طXفولXة لXكثيريXن مXن أبXناء شXعبنا ،وأنXا
واحXد مXنهم ،فXال تXزال حXارات وأزقXة تXلك املXنطقة مXن املXديXنة مXاثXلة أمXامXي وخXصوصXا بXقالXة
سعدي التي كنت أشتري منها الحلويات وألعب قربها مع أوالد الحارة.
٥٢
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لXXم يXXمض وقXXت طXXويXXل حXXتى بXXدأت السXXلطات اإلسXXرائXXيلية حXXملة طXXرد لXXلسكان املXXحيطني
بXXحائXXط الXXبراق وسXXاحXXته ،وشXXملت الحXXملة )حXXارة الشXXرف( ،و)حXXوش الXXغزالن( ،و)حXXوش
الXXشاي( حXXتى بXXاب السXXلسلة ...وكXXي تXXعطي إسXXرائXXيل إجXXراءاتXXها الXXقمعية صXXفة قXXانXXونXXية،
فXقد خXيرت الXسكان املXطروديXن بXعد طXردهXم طXبعا بXني أمXريXن اثXنني :إمXا قXبول الXتعويXض،
أو ت XXبليط البح XXر ،ودق ال XXرأس ب XXال XXحيط!! ..وألن ش XXعبنا ،آن XXذاك ك XXان م XXن الجه XXل م XXا ف XXيه
الXكفايXة ،مXتوهXمني أن الXجيش االردنXي )كXانXت الXقدس تXابXعة لXألردن( ،والXجيوش الXعربXية
سXتحررهXم بXعد سXنوات قXليلة ،ولXغياب الXوعXي الXسياسXي املXوجXود حXالXياً ،فXقد قXبل مXعظم
الXXناس مXXكرهXXني فXXكرة الXXتعويXXض ،ألنXXهم فXXقدوا املXXنازل الXXتي كXXانXXت تXXأويXXهم مXXع آثXXاثXXهم،
وقXXبضوا جXXزء مXXن أثXXمأن بXXيوتXXهم لXXيبنوا بXXها بXXيوت Xا ً جXXديXXدة فXXي مXXشارف الXXقدس وهXXو مXXا
يعرف اليوم بـ )ضاحية البريد( ،و)الرام(.
شXخصان اثXنان فXقط مXن سXكان حXارة املXغاربXة ،واملXنطقة املXحاذيXة لXها لXم يXقبال الXتعويXض،
وظال على رفضهما له إلى يومنا هذا..
اثXنان فXقط رفXضا الXتعويXض ،طُXردا مXع أسXرتXيهما مXن بXيوتXهما بXالXقوة ،وحXل الXيهود بXدالً
مXنهما ..لXم تXنفع كXل إغXراءات مسؤول الXتعويXض اإلسXرائXيلي )عXزرا( فXي إقXناعXهما ،ويXقال
أن XXه ع XXرض ع XXليهما أخ XXيرا ً ش XXيكا ً م XXفتوحX Xاً ،إال أن XXه فش XXل ف XXي ال XXحصول ع XXلى أي ج XXواب.
أحXدهXما انXتقل لXلسكن مXع أهXله خXارج املXديXنة الXقديXمة )الXحاج أحXمد زغXير ،املXكنى بXأبXي
هXاشXم( والXثانXي ظXل يXسكن فXي املسجXد حXتى وجXد لXه أهXل الXخير مXكانXا يؤويXه مXع عXائXلته،
وهو الحاج املرحوم عبد العفو مسودة.
)أبXXو هXXاشXXم( انXXتخبه املXXواطXXنون عXXضوا ً فXXي املجXXلس التشXXريXXعي الفلسXXطيني الXXسابق،
وحXXسنا ً فXXعلوا ألنXXهم اخXXتاروا مXXن يXXمثلهم بXXصدق .وكXXرمXXته السXXلطة الفلسXXطينية قXXبل فXXترة
وجيزة.
أمXXا الXXحاج عXXبد الXXعفو مXXسودة صXXاحXXب محXXلقة قXXديXXمة فXXي بXXاب السXXلسلة بXXالXXقدس ،فXXقد
نXسيه الجXميع ولXم يXفكر بXه مسؤول واحXد فXي سXلطة أو جXبهة ،أو حXركXة ،لXم يXكن صXاحXب
جXاه ،لXكنه كXان أكXثر حXبا لXلقدس ،وعXشقا لXترابXها ،سXكن فXي أحXد املXساجXد بXعد أن طXرد مXن
بXيته حXتى تXذمXر املXصلون مXنه ،عXاش فXقيرا صXابXرا صXامXدا رافXضا كXل اإلغXراءات لXتعويXضه
عن بيته وكأنه ترك ميراثا كبيرا ألحفاده يتفاخرون به بعد مماته ،وهل بعد ذلك فخر؟
إن نXXسيك الجXXميع فXXلن أنXXساك ،مXXا زلXXت أذكXXر مXXقصك ،وأصXXابXXعك فXXوق رأسXXي وأنXXت تXXقص
شXعري طXفال يXلعب فXي شXوارع الXقدس الXقديXمة .كXنت أحXد زبXائXنك األطXفال فXي محXلقتك فXي
باب السلسلة عندما كنت أسكن مع أهلي في حوش الغزالن.
٥٣
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الXقراء األعXزاء  ..لسXت زعXيما ً فXي حXزب ،أو سXلطة ،ولسXت مXن املXحسوبXني عXلى الXيمني أو
الXXيسار او الXXوسXXط أو الXXتيار االسXXالمXXي ،فهXXل تXXسمحون لXXي بXXاسXXمكم أن نXXعلن مXXعا ً تXXقليد
وسXXام الXXقدس لXXلحاج عXXبد الXXعفو مXXسودة .أال نXXعيد لهXXذا الXXرجXXل اعXXتباره؟ ..ألXXيس تXXكريXXمه
تكريما ً للقدس وتأكيدا ً لعروبتها؟!
ال تؤاخXXذونXXي إن عXXدت ألقXXول :مXXن ال يXXعرف الXXحاج عXXبد الXXعفو مXXسودة فXXليس مXXن أبXXناء
القدس وال من عشاقها.

املرحوم الحاج عبد العفو مسودة

٥٤
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معالم من القدس القديمة
كانون ثاني ٢٠٠٩

تXعرضXت الXبلدة الXقديXمة مXن الXقدس إلXى تXغيير واسXع فXي مXعاملXها ،أكXثر مXن أيXة بXقعة أخXرى
فXXيها ،فXXلم يXXكتف الXXصهايXXنة اإلسXXرائXXيليون بXXاحXXتاللXXها عXXام  ،١٩٦٧كXXما احXXتلوا قXXسمها
الXغربXي عXام  ١٩٤٨وشXردوا سXكانXها مXنها ،ولXكنهم يXحاولXون الXيوم بXشكل يXومXي طXرد أحXد
سXXكانXXها إلحXXالل الXXيهود بXXدال مXXنهم ،ويXXقومXXون بحXXملة مXXنظمة لXXتغيير مXXعالXXم الXXقدس مXXن
شوارع والفتات ،وواجهات البنايات لتبدو أمام زائريها أنها مدينة يهودية بامتياز.
الXقدس الXقديXمة حXيث املسجXد األقXصى وقXبة الصخXرة املشXرفXة ،وكXنيسة الXقيامXة ،وغXيرهXا
مXن املXعالXم الXوطXنية الXتي تXشكل تXراثXا ديXنيا وحXضاريXا وثXقافXيا لXشعب فلسXطني ،مXا زالXت
حXاضXرة بXقوة فXي أبXنائXها املXقدسXيني خXصوصXا الXجيل الXذي ولXد فXي العهXد األردنXي ،ومXا
قXبله ،وعXرف حXاراتXها وأزقXتها ،ومXا زال يحXمل فXي ذاكXرتXه مXعاملXها الXقديXمة لXيس بXبنايXاتXها
فقط ،ولكن في ناسها ،وشخصياتها االجتماعية.
وحXXتى ال تXXضيع مXXعالXXم الXXقدس الXXقديXXمة مXXع الXXجيل الXXقديXXم فXXعلى كXXتابXXنا أن يXXدونXXوا مXXا
يXحفظونXه أو سXمعوه مXن أجXدادهXم ،لXينتقل ذلXك الXتراث إلXى األبXناء ،ثXم األحXفاد ،وإلXى كXل
األجيال القادمة.
مXعالXم الXقدس ليسXت فXقط أمXاكXن وشXوارع ،ولXكن أيXضا شXخصيات أثXروا حXياتXنا ،وشXكلوا
يوما نسيجها االجتماعي ،وتراثا لن يمحى من ذاكرة املقدسيني.
فXي الXنص الXتالXي الXذي اسXتعدتXه مXن بXقايXا ذاكXرتXي أحXاول أن ألXقي الXضوء عXلى بXعض
تلك املعالم لعلي أفلح في تدوين ما لم تسجله الكتب الرسمية عن القدس القديمة.

الدكتور أمني الخطيب
ابXن الXقدس الXبار ،وأحXد أشهXر أطXبائXها فXي سXتينات الXقرن العشXريXن ،وصXلت شهXرتXه كXل
بXXيت حXXتى أقXXصى الXXقدس .كXXان طXXبيبا عXXامXXا ،لXXم يXXكن جXXراحXXا ،أو مXXتخصصا فXXي أمXXراض
الXXقلب ،أو الXXدمXXاغ لXXكنه اكتسXXب شهXXرتXXه فXXي صXXفوف الXXطبقات الXXشعبية )كXXانXXوا يXXشكلون
٥٥
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غXXالXXبية الXXسكان( بسXXبب مXXساعXXدتXXه لXXهم ،فXXلم يXXكن يحXXرم أحXXدا مXXن الXXعالج حXXتى لXXو كXXان ال
يXXملك ثXXمن الXXكشفية الXXطبية ،كXXان رحXXيما بXXمرضXXاه ،وطXXاملXXا أعXXاد الXXفلوس لXXلمرضXXى عXXندمXXا
يXشعر أنXهم غXير قXادريXن عXلى الXدفXع ،بXل كXان يXقدم بXعض األدويXة لXلمرضXى عXلى حXسابXه.
كXان يشXبه فXي ذلXك الXدكXتور صXبحي غXوشXة الXذي اضXطرتXه حXرب  ١٩٦٧لXلنزوح إلXى األردن
وااللتحاق في العمل الفدائي.
عXXيادتXXه كXXانXXت فXXي طXXريق اآلالم املXXمتدة مXXن شXXارع الXXواد حXXتى بXXاب األسXXباط ،وكXXانXXت تXXقع
بXجانXب إحXدى الXكنائXس وعXلى بXعد أمXتار مXن املXرحXلة الXثالXثة ،ويXبعد حXوالXي خXمسني مXترا
عن املكان الذي يقول املسيحيون إن املسيح سجن فيه.
ك XXان إن XXسان XXا ب XXكل م XXعنى ال XXكلمة ،ب XXشوش XXا م XXع الج XXميع ح XXتى أن XXه ك XXان ف XXي ال XXطريق إل XXى
الXعيادة مXن الXبيت أو الXعكس يXرد السXالم عXلى كXل الXناس بXمختلف طXبقاتXهم ،ويسXلم حXتى
على األطفال الذين كانوا مرضاه ،فيتذكرهم ليطمئن عليهم.
الدكتور املرحوم أمني الخطيب

ال ي XXوج XXد ع XXائ XXلة س XXكنت ال XXبلدة ال XXقدي XXمة م XXن ال XXقدس ف XXي خ XXمسينيات ،وس XXتينيات ال XXقرن
العشXريXن إال وتXعرف الXطبيب أمXني الخXطيب ،كXان يXشارك فXي املXناسXبات االجXتماعXية ويXقدم
الXتبرعXات لXلمحتاجXني ،وفXي الXحاالت الXطارئXة كXان يXترك بXيته فXي أي وقXت لXيقدم مXا يXمليه
عXليه واجXبه اإلنXسانXي تXجاه مXرضXاه ،لXيس بسXبب الXفلوس فXكم مXرة عXاد مXن زيXارة طXارئXة
دون أن يحصل على فلس واحد.
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كXنت أحXد مXرضXاه وأنXا طXفل حXيث كXانXت تXصحبني أمXي إلXيه عXندمXا يXصيبني املXرض ،كXان
يمزح معي ويقدم لي بعض الحلوى ،ويقدم ألمي الدواء مجانا.
الXناس فXي عXيادتXه كXانXوا أكXثر مXن املXشاة فXي الXشارع ،رغXم وجXود أطXباء كXثيريXن ربXما أمهXر
منه ،لك ْن ألمني الخطيب حضور في ذاكرة املقدسيني ال يمكن أن ينسوها.
ول XXد ف XXي ال XXبلدة ال XXقدي XXمة م XXن ال XXقدس ف XXي ب XXاب الح XXدي XXد ع XXلى ب XXعد خ XXطوات م XXن املسج XXد
األقXXصى .كXXان عXXضوا بXXارزا فXXي حXXركXXة الXXقومXXيني الXXعرب ،وأحXXد املؤسسXXني لXXها مXXع الXXزعXXيم
جXXورج حXXبش واعXXتقلته السXXلطات األردنXXية فXXي سXXجونXXها عXXندمXXا كXXانXXت تXXالحق الXXوطXXنيني
املXXعارضXXني لXXنظام الXXحكم األردنXXي .وفXXي أحXXد املXXرات حXXكمت عXXليه بXXاإلعXXدام مXXع مجXXموعXXة
الXضباط األحXرار األردنXيني لXكن الXحكم لXم يXنفذ ألن مXعظم الXضباط كXانXوا مXن أبXناء الXعشائXر
األردنية.
اعتقلته السلطات اإلسرائلية عدة مرات بسبب نشاطاته الوطنية ،واالجتماعية.
أمXXني الخXXطيب كXXان مXXعلما مXXن مXXعالXXم الXXقدس وحق لXXجيل املXXديXXنة الجXXديXXد أن يXXعرف عXXنه
ويسجله في تراثها املقدس.

الزقزوق
ف XXي س XXتينات ال XXقرن العش XXري XXن ،ك XXنتَ إذا س XXأل XXت أح XXد رج XXال ال XXقدس امل XXقبلني ع XXلى زف XXاف
أبنائهم:
 من سيحيي حفل زفاف ابنك؟يجيبك على الفور:
 إنه الزقزوق.ف XXقد ك XXان م XXن ال XXصعب أن ت XXحضر ع XXرس XXا ف XXي ال XXبلدة ال XXقدي XXمة ل XXيس ل XXلزق XXزوق ف XXيه وص XXلة
غXXنائXXية ،كXXان نجXXم األعXXراس ،ومXXطرب األفXXراح ،يXXغني لXXعبد الحXXليم حXXافXXظ ،وفXXريXXد األطXXرش،
وشادية ،وعبد الوهاب ،ومحمد فوزي ،ولكل الجيل القديم.
لXقبه الXزقXزوق غXلب عXلى اسXمه )أحXمد سXليم جXابXر( حXتى صXار الXناس ال يXعرفXونXه إال بXاسXم
الXXزقXXزوق .كXXان يXXسكن مXXثلنا فXXي الXXبلدة الXXقديXXمة ،فXXي قXXناطXXر خXXضير ،ذلXXك الXXزقXXاق الXXفرعXXي
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املXXتفرع مXXن شXXارع الXXواد بXXالXXقرب مXXن مسXXتشفى )الXXهوس بXXيس( الXXذي أغXXلقته السXXلطات
الصهيونية.
حXضرت وأنXا طXفل عXدة أعXراس كXان مXطربXها ،لXعل أبXرزهXا الXذي مXا زلXت أتXذكXره عXرس أحXد
أبXXناء الXXسيد يXXعقوب زاهXXدة ،األخ غXXير الشقيق لجXXدتXXي مXXن والXXدي ،وكXXان بXXيته فXXي نXXهايXXة
حXوش الXشاي مXن الXجهة الXعليا الXقريXبة مXن درج الXطابXون ،كXانXت الXساحXة واسXعة والشXباب
)الXذيXن أصXبحوا الXيوم أجXدادا( يملؤون الXساحXة فXيما الXنساء يXتفرجXن عXلينا مXن شXبابXيك
املنازل املجاورة القريبة من بعضها.
كXان الشXباب كXلهم يXرقXصون عXلى صXوت الXزقXزوق الXذي كXان يXصدح عXندمXا دخXلنا الXساحXة
بأغنية عبد الحليم حافظ التي كانت حديثة )سواح(.
صXوت املXوسXيقى كXان عXالXيا يXصل كXل بXيت فXي الXبلدة الXقديXمة ،لXم تXكن األعXراس فXي تXلك
األيXام بXدعXوات خXاصXة ،بXل كXانXت مXفتوحXة للجXميع ،لXكل الXجيران ،واألقXارب ،ومXن اسXتطاع
الحضور.
فXXي الXXعام  ٢٠٠٥تXXوجهXXت إلXXى تXXلك املXXنطقة السXXتعادة تXXلك الXXذكXXريXXات الجXXميلة الXXتي مXXر
عXXليها حXXوالXXي أربXXعني سXXنة ،فXXلم أجXXد أحXXدا مXXن آل زاهXXدة ،بXXل وجXXدت يXXهودا مسXXتوطXXنني
ي XXسكنون م XXكان XXهم ،ب XXعد أن أج XXبروا ال XXسكان ع XXلى ال XXرح XXيل ت XXحت م XXبررات ت XXرم XXيم ال XXحي
اليهودي.
كXنت وأنXا أراقXب الXبيت مXن الXخارج أسXتعيد صXوت الXزقXزوق وأغXنية سXواح ،وأغXني بXصوت
خافت:
 وإن القاكم حبيبي سلموا لي عليه ...فXXيما كXXان املسXXتوطXXنون يXXنظرون إلXXي والشXXرر يXXتطايXXر مXXن أعXXينهم ،سXXألXXني أحXXدهXXم بXXلغة
عربية مكسورة:
 إيش بدك؟قلت له:
 هذه بلدي ،وهنا عشت.فقال لي:
 روخ من هون )يلفظ اليهود الحاء خاء(.تابعت سيري ،وأنا أتساءل:
 هل يتذكر جيل اليوم الزقزوق؟أم أن لكل مرحلة زقزوقها؟
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أيXXا كXXان الXXجواب ،فXXقد حق لXXجيل األحXXفاد ،أن يسجXXلوا فXXي تXXاريXXخ الXXقدس اسXXم الXXزقXXزوق،
فقد شكل يوما أحد معاملها ،وتراثها الخالد.

الحاج حامد غرة
ابXن الXقدس الXبار عXرفXه مXعظم سXكانXها ،وقXد غXلب لXقبه عXلى اسXمه الXحقيقي )الXحاج حXامXد
أبXو رمXيلة( ،كXان أحXد وجXهاء اإلصXالح فXي الXقدس ،بXل كXان فXي آخXر مXراحXل حXياتXه الXوجXيه
األول الXذي تXرأس كXل لXجان اإلصXالح فXي الXبلد لحXل الXنزاعXات بXني أبXناء الXوطXن الXواحXد،
وقXXد نXXجح فXXي مXXسعاه ،وأوقXXف الXXكثير مXXن الXXصراعXXات ،وأعXXاد الحق ألصXXحابXXه فXXي وقXXت
عجزت فيه قوى الشرطة املحلية في حلها.
قXXراراتXXه كXXانXXت تسXXتند إلXXى الXXقضاء الXXعشائXXري املXXتبع ولXXيس وفق أهXXوائXXه ،ولهXXذا الXXقضاء
قوانني يطول الحديث عنها ويعرفها العاملون في هذا املجال.
وكXXان رأيXXه مXXسموعXXا ،ألنXXه رجXXل صXXقلته الXXتجارب فXXي مXXيدان حXXل الXXنزاعXXات بXXني األفXXراد،
والعائالت ،رغم أنه لم يكن خريج جامعة ،وال حتى مدرسة.
حXامXد غXرة مXات فXي ثXمانXينيات الXقرن العشXريXن ،وال يXعرف جXيل الXقدس الجXديXد شXيئا عXنه،
وقبل أن تنساه األجيال حق لنا أن نسجله كمعلم من معالم القدس القديمة.

أحمد أبو غنام
مXXنافXXس الXXزقXXزوق بXXامXXتياز ،ويXXتميز عXXليه أنXXه كXXان يXXعزف عXXلى بXXعض اآلالت املXXوسXXيقية،
وخصوصا العود الذي كان يالزمه.
أرس XXله أب XXوه ل XXلقاه XXرة ل XXيدرس الش XXري XXعة ف XXعاد ل XXه يح XXمل ع XXودا وري XXشة ،ك XXان ي XXغني ف XXي
االحتفاالت ،وبعض األعراس ،خصوصا ألبناء الطبقة املثقفة.
اشXXتهر بXXغنائXXه الXXقصائXXد الXXغنائXXية لXXلموسXXيقار محXXمد عXXبد الXXوهXXاب ،وأم كXXلثوم ،وفXXريXXد
األطXرش ،وكXان يXطرب الجXماهXير بXقصيدة فلسXطني لXلشاعXر املXصري عXلي محXمود طXه الXتي
غناها ولحنها املوسيقار الراحل محمد عبد الوهاب ،والتي مطلعها:
أخي جاوز الظاملون املدى
فحق الجهاد وحق الفدى
٥٩

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

أبXXو غXXنام مXXن مXXنطقة الXXطور الXXتي تXXقع عXXلى جXXبل الXXطور حXXيث أقXXيم أشهXXر فXXنادق الXXقدس
القديمة )إنتر كنتننتال( ،وعلى بعد حوالي  ٢٠٠متر أقيم مستشفى املقاصد الخيرية.
كXXان عXXشاق أحXXمد أبXXو غXXنام يXXقفون عXXندمXXا يXXغني لXXهم أغXXنية فلسXXطني ،تXXعلو الهXXتافXXات،
والتصفير ،وعندما يصل إلى الختام قائال:
فلسطني تحميك منا الصدور
فإما الحياة ،وإما الردى
ترتفع كل األيادي لألعلى ،ثم ينطلق تصفيق ينتهي بعد دقائق.

فالفل أبو علي
كXان يXقع فXي مXطلع شXارع حXارة الشXرف ،عXلى بXعد أمXتار مXن تXقاطXع طXريق بXاب السXلسلة،
وسXوق الXباشXورة ،ويXعد أشهXر بXائXع فXالفXل فXي تXلك األيXام .تXشم رائXحة الXفالفXل مXن محXله
ع XXن ب XXعد عش XXرات األم XXتار ،وق XXد اش XXتهر ب XXتصنيع ال XXفالف XXل امل XXحشي ب XXال XXبصل ،وال XXسماق،
والبهارات.
مXن الXصعب أن تXمر مXن بXاب محXله دون أن تشXتري ،ولXو قXرصXا واحXدا مXن الXفالفXل لXتعرف
سر تلك الرائحة التي تخترق أنفك ،وتشعرك بالجوع ،والرغبة في األكل.
صXاحXب املXطعم )أبXو عXلي( كXان قXصير الXقامXة ،وسXمينا ،فXرائXحة فXالفXله كXما يXقول زادت مXن
وزنه.
لXم يXكن فXي تXلك األيXام أكXياس الXنايXلون الXتي يسXتخدمXها الXباعXة الXيوم فXي فلسXطني ،وكXان
سXعر أكXياس الXورق غXالXيا لXذلXك كXان يXلف الXفالفXل الXذي يXبيعه )مXثل غXيره مXن الXباعXة( فXي
ورق الجXرائXد تXحت سXمع وزارة الXصحة الXتي لXم تXكن تهXتم بXتلك األمXور .رحXل أبXو عXلي عXن
هXXذه الXXدنXXيا ،ولXXم يبق مXXن فXXالفXXله إال الXXذكXXريXXات ،ورائXXحة الXXفالفXXل املXXحشي واملXXطعم بXXحبر
الجرائد.
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مطعم أبو شكري
أشهXر مXطعم فXي فلسXطني فXي تXصنيع الحXمص مXنذ وعXيت عXلى هXذه الXدنXيا حXتى الXيوم.
كXXانXXت جXXدتXXي لXXوالXXدي الXXحاجXXة صXXبريXXة رحXXمها اهلل تXXرسXXلني ألشXXتري مXXن مXXطعمه الXXقديXXم
صXحن الحXمص لXفطور الXعائXلة كXلها ولXم أكXن أتXجاوز الXثامXنة .كXان مXطعمه األصXلي الXقديXم
يXXقع فXXي أول مXXطلع عXXقبة الXXخانXXقاه الXXتي تXXتوسXXط بXXاب خXXان الXXزيXXت وتXXقع بXXني املXXرحXXلتني
ال XXساب XXعة ،وال XXثام XXنة ،واملؤدي XXة ل XXحارة ال XXنصارى ،ك XXان م XXطعما ص XXغيرا ي XXكاد ي XXتسع ألرب XXع
طXاوالت ،لXكنه كXان يXعتمد عXلى الXزبXائXن الXخارجXيني الXذيXن كXنت أراهXم فXي الXصباح يXقفون
مXثل طXوابXير الجXمعيات ،كXل مXنهم يXنتظر دوره فXي شXراء الحXمص ،أو الXفول ،أو املسXبحة،
أو الXفتة ،لXكنه كXان يشXتهر بXالحXمص أكXثر مXن أي شXيء آخXر ،وكXنت مXن الXنادر أن أسXمع
شخصا أكل الحمص من عنده ،ولم يقل أنه ألذ ،وأشهى حمص أكله في حياته.
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كXXان يXXضع الحXXمص عXXلى الXXصحن بXXطريXXقة فXXنية ثXXم يXXرش عXXلى جXXانXXبه الXXبهارات الحXXمراء،
الXXتي لXXم أعXXرف لXXها اسXXما ،ثXXم يXXزوق وسXXط الXXصحن بXXاملخXXلالت وبXXعض حXXبات الXXزيXXتون
فيصبح مثل باقة ورد تحاول شمها كل ثانية لتستمتع بجمالها قبل أن تستمتع بأكلها.
بXXعد حXXرب  ١٩٦٧تXXعرف الXXيهود عXXلى مXXطعم أبXXو شXXكري واسXXتمتعوا بXXالحXXمص فXXانتشXXر
الXخبر فXي الXقدس وتXل أبXيب ،وصXرنXا نXرى بXعض املXواطXنني الXيهود خXصوصXا الشXرقXيني
يترددون على مطعمه الصغير أفواجا أفواجا لينالهم من الحب جانب.
لXXم يXXكتفوا بXXذلXXك بXXل بXXدأ بXXعضهم بXXتقليده وفXXتحت مXXطاعXXم للحXXمص والXXفالفXXل فXXي املXXدن
األخ XXرى ف XXي فلس XXطني امل XXحتلة أك XXثر م XXن ق XXبل ،وأع XXلنت إس XXرائ XXيل أن الح XXمص م XXن األك XXالت
اليهودية التقليدية.
حXXتى أن يXXهوديXXا مXXن أصXXل جXXمايXXكي )نسXXبة لجXXمايXXكا( ألXXف أغXXنية بXXالXXعبريXXة فXXي أواسXXط
الثمانينات أطلق عليها )حمص( يصف فيها لذة تلك األكلة.
عXندمXا لXم يXعد مXطعمه يXتسع لXزبXائXنه ،افXتتح لXه فXرعXني أحXدهXما فXي شXار الXواد فXي نXفس
البلدة القديمة ،والثاني في بيت حنينا.
تXوفXي أبXو شXكري ،وورث أبXناؤه املXهنة ،وفXن الXصنعة ،وبXقي طXعم الحXمص عXنده كXما هXو
لم يتغير ويتميز عن كل مطاعم القدس التي تصنع تلك األكلة الشعبية.
ع XXندم XXا ت XXدخ XXل م XXطعم أب XXو ش XXكري ال XXيوم س XXتجد ف XXي ص XXدر امل XXطعم ص XXورة )أب XXو ش XXكري(
بطربوشه األحمر الذي كان ال يفارقه.

الشيخ ياسني البكري
أحXد مXناضXلي الXقدس واملXدافXعني عXنها أمXام الXزحXف الXصهيونXي عXام الXنكبة ) ،(١٩٤٨ومXا
قXبلها .كXان مXن الXثوار املخXلصني ،عXرفXه سXكان الXقدس بXلباسXه الXديXني والXعسكري ،وفXرسXه
الذي كان ينتقل به من موقع إلى موقع أثناء الحرب.
سXكن فXي الXبلدة الXقديXمة فXي طXريق اآلالم ،قXرب املXرحXلة الXخامXسة ،وعXلى مXقربXة مXن مXقهى
)أبXو الXعز( املXشهورة فXي تXلك الXفترة .حXظي بXمحبة الXناس واحXترامXهم كXرجXل ديXن ومXقاتXل
شجاع على جبهات القتال.
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لXXلشيخ يXXاسXXني ابXXن يXXدعXXى فXXوزي الXXبكري ،شXXاعXXر فلسXXطيني أصXXدر عXXدة دواويXXن شXXعريXXة
وعXمل مXدرسXا لXلغة الXعربXية فXي الXقدس .كXان واسXع االطXالع ومتبحXر فXي مXادتXه رغXم أنXه لXم
يتخرج من جامعة رسمية.
ال XXشيخ امل XXناض XXل ال XXراح XXل ي XXاس XXني ال XXبكري إم XXام املسج XXد األق XXصى ف XXي أرب XXعينيات ال XXقرن
املXاضXي ،كXان أحXد أبXرز املXناضXلني واملXقاومXني قXبل الXنكبة ،ومXن الXذيXن دافXعوا بXبسالXة عXن
مXديXنة الXقدس ،ومXنهم رفXاق الXنضال :فXوزي الXقطب ،وبXهجت أبXو غXربXية ،وأخXوه صXبحي
وآخرون.
وكXان مXن الXذيXن قXطعوا االتXصال بXني الXعصابXات الXصهيونXية املXهاجXمة وبXقية الXيهود فXي
الXقدس الXقديXمة الXذيXن كXانXوا يخXططون لXفتح ثXغرة فXي بXاب الXقلعة )بXاب داوود( الحXتاللXها
من قبل العصابات املهاجمة ،لكنهم أحبطوا خطتهم ،وأسروهم جميعا.
الXشيخ يXاسXني الXبكري كXان إمXامXا للمسجXد األقXصى ومXناضXال فXي حXني يXتفنن شXيوخ الXيوم
مXXن قXXصورهXXم أمXXام الXXفضائXXيات بXXالتحXXريXXض عXXلى الXXفتنة ،والXXقتل ،دون أن يXXقدمXXوا شXXيئا
لوطنهم ،وأمتهم إرضاء ملموليهم .شتان بني هذا وبني أولئك.
أت XXذك XXر ع XXندم XXا ك XXنا ص XXغارا ك XXنا ن XXراه ع XXلى ح XXصان XXه األص XXيل ،وك XXان ك XXبارن XXا ي XXشيرون إل XXيه
بأيديهم ،ويقولون لنا :هذا الشيخ ياسني البكري.
وحسXب مXوقXع ابXنه الXشاعXر فXوزي الXبكري فXإن الXشيخ يXاسXني صXادق رشXيد الXبكري ولXد
في مدينة الخليل عام)(١٩٠٤م.
تXXلقى عXXلومXXه االبXXتدائXXية فXXي الXXكتَّاب ،ثXXم التحق بXXمدرسXXة شXXرعXXية فXXي املXXديXXنة كXXان الXXطالب
يXXدرسXXون فXXيها عXXلوم الXXديXXن ،والXXلغة الXXعربXXية ،ويXXصبح الXXطالXXب بXXعد تخXXرجXXه مXXنها مؤه Xالً
لاللتحاق باألزهر الشريف.
بXXعد تخXXرجXXه مXXن تXXلك املXXدرسXXة سXXافXXر إلXXى مXXصر فXXي أوائXXل عشXXريXXنيات الXXقرن العشXXريXXن،
والتحق باألزهر الشريف.
XعاملX Xيّة( ،وهXX Xي
فXX Xي أواخXX Xر عXX Xام )١٩٢٩م( ،تخXX Xرج مXX Xن األزهXX Xر الشXX XريXX Xف ونXX Xال شXX Xهادة )الXِ X X
الXXشهادة األعXXلى الXXتي كXXان يXXمنحها األزهXXر للخXXريXXجني .فXXي نXXفس الXXعام عXXاد إلXXى مXXسقط
رأسXXه ،الخXXليل ،ولXXكنه لXXم يXXلبث فXXيها سXXوى عXXام واحXXد فXXارتحXXل عXXام ) (١٩٣٠إلXXى مXXديXXنة
القدس.
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الشيخ ياسني البكري واقفا على سور القدس يوجه مقاتليه ملواقع األعداء
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فXXي مسXXتهل إقXXامXXته فXXي الXXقدس عXXمل مXXدرس Xا ً فXXي مXXدرسXXة ابXXتدائXXية خXXاصXXة كXXان اسXXمها
)مXXدرسXXة املسجXXد األقXXصى( الXXكائXXنة حXXينئذ فXXي حXXي عXXقبة املXXفتي )طXXريق اآلالم حXXالXXيا(،
القريب من الحرم القدسي الشريف.
بXعد إغXالق هXذه املXدرسXة فXي أواخXر ثXالثXينيات الXقرن املXاضXي انXتقل لXلتدريXس فXي املXدرسXة
اإلبراهيمية.
مXXنذ إقXXامXXته فXXي الXXقدس وعXXمله فXXي الXXتدريXXس انخXXرط فXXي الXXنشاط الXXسياسXXي والXXوطXXني
واشترك في ثورة عام )١٩٣٦م(.
ألXقت سXلطة االنXتداب الXبريXطانXي الXقبض عXليه فXي أثXناء الXثورة وأودعXته الXسجن الXشهير
بـ ِ )سجن املزرعة( بالقرب من مدينة عكا ،فلبث في ذلك السجن ثالثني شهرا ً.
عXXندمXXا انXXدلXXعت الحXXرب عXXام ) (١٩٤٨تXXداعXXى الXXغيورون مXXن الXXرجXXال األحXXرار فXXشكلوا حXXركXXة
)الجهاد املقدس( ،وكان الشيخ ياسني من ضمنهم.
كَّ Xلفته حXركXة الXجهاد املXقدس بXقيادة فXريق مXن املXجاهXديXن كXانXت مXهمتهم الXدفXاع عXن الXبلدة
القديمة من القدس.
فXي خXضم الXدفXاع عXن املXديXنة خXاض عXدة مXعارك عXلى أسXوارهXا وحXول األسXوار ،فXضالً عXن
املXعارك الXهجومXية الXتي خXاضXها مXع املXجاهXديXن فXي مXواجXهة الXعصابXات الXصهيونXية فXي
األح XXياء ال XXغرب XXية م XXن ال XXقدس ،وم XXن أشه XXره XXا م XXعرك XXة ال XXقطمون وم XXعرك XXة ال XXبقعة وم XXعرك XXة
املونتفيوري.
بXعد أن وضXعت الحXرب أوزارهXا التحق بXالXعمل إمXامXا ً ومXدرسXا ً فXي املسجXد األقXصى املXبارك
حتى وفاته.
كXXان الXXشيخ يXXاسXXني شXXاعXXراً ،ولXXكنه فXXي غXXمار انخXXراطXXه فXXي الXXعمل الXXسياسXXي والXXوطXXني
والXXجهادي انXXقطع عXXن نXXظم الXXشعر ،ولXXكن بXXعد تXXجاوزه السXXتني مXXن عXXمره فXXاضXXت قXXريXXحته
الXXشعريXXة فXXنظم قXXصيدة فXXي مXXدح الXXنبي )ص( سXXماهXXا )الXXبكريXXة فXXي مXXدح خXXير الXXبريXXة(
جXXاءت فXXي أكXXثر مXXن مXXائXXتني وخXXمسني بXXيتا ً أثXXبتها فXXي كXXتيب طXXبع مXXنه عXXدة مXXئات مXXن
النسخ في حياته.
وتXواصXل نXظمه الXشعر فXانجXز ديXوانXا ً مخXطوطXا ً كXانXت كXل قXصائXده شXعرا ً سXياسXيا ً ووطXنياً،
ويعمل نجله فوزي على تنقيحه وإخراجه إلى النور.
فXXي عXXام  ١٩٧١أصXXيب الXXشيخ يXXاسXXني بXXمرض عXXضال عXXانXXى مXXنه سXXنتني كXXامXXلتني حXXتى
توفاه اهلل.
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انتقل الشيخ يس إلى جوار ربه صبيحة يوم  ٢٩نيسان ،إبريل عام ) .(١٩٧٣ودفن في
مقبرة باب الرحمة املتاخمة لباب األسباط تحت السور الشرقي للحرم القدسي الشريف.
رحمه اهلل وأحسن مثواه.
الشيخ ياسني البكري في لباس النضال
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مخبز الحشيم
يXXقع فXXي شXXارع الXXواد فXXي الXXقسم الXXسفلي الXXقريXXب مXXن حXXمام الXXعني ،وعXXلى بXXعد أمXXتار مXXن
ب XXاب الح XXدي XXد املؤدي إل XXى املسج XXد األق XXصى امل XXبارك .م XXخبز ص XXغير ت XXحتاج ل XXلدخ XXول إل XXيه
النزول أكثر من عشر درجات تحت مستوى الشارع.
اشXXتهر فXXي سXXتينات وسXXبعينات الXXقرن العشXXريXXن بXXالXXكعك مXXع سXXمسم الXXذي كXXانXXت الXXقدس
مXشهورة بXه ،وتXمتاز عXن كXل فلسXطني ،ويXقال إن الXكعك املXصنوع فXي الXقدس لXيس لXه مXثيل
حتى في دول عربية أخرى تعمل على تصنيعه أو تصنيع ما يشبهه.
عXXمله كXXان يXXعتمد عXXلى زبXXائXXن الXXليل لXXذلXXك كXXان يXXعمل طXXوال الXXليل مXXثل مXXخبز )محXXمد عXXلي
طXه( الXكائXن قXرب بXاب الXعمود فXي مXطلع عXقبة الXشيخ ريXحان الXذي كXان يXتميز عXلى مXخبز
الXXحشيم بXXأقXXراص الXXبيض واللحXXمة الXXتي كXXان يXXعدهXXا لXXزبXXائXXنه لXXكن مXXخبز الXXحشيم كXXان
يمتاز عليه بالكعك الذي يعده بشكل أشهى.
كXان يشXرف عXلى املXخبز إخXوة مXن عXائXلة الXحشيم بXعد أن ورثXوه عXن أبXيهم ،وقXد ارتXبطت
ب XXصداق XXة م XXتينة م XXعهم ،ف XXرج XXب ك XXان زم XXيلي ف XXي ال XXدراس XXة ،وص XXدي XXقي أي XXضا ،وك XXنت أح XXد
زبXXائXXنهم الXXدائXXمني حXXيث كXXنت أعXXمل لXXسنوات حXXتى مXXنتصف الXXليل وعXXند عXXودتXXي ملXXكان
سXكني فXي حXي )الXقرمXي( غXير الXبعيد عXن املXخبز كXنت أمXر عXنهم وأزورهXم ألتXناول بXعض
الكعك الذي كانت رائحته تشدني إلى املخبز شدا.
فنجXXلس فXXي أحXXد أركXXان املXXخبز الXXقديXXم الXXذي كXXان لXXسنوات طXXويXXلة يسXXتخدم الحXXطب فXXي
تXصنيع الXكعك وشXوي الXبيض لXتعطيه نXكهة مXختلفة .كXانXت جXلساتXنا تXطول وتXمتد حXتى
الفجXXر أحXXيانXXا ،نتحXXدث فXXي كXXل شXXيء ،ولXXم يXXكن يخXXلو املXXخبز مXXن زبXXائXXن آخXXريXXن نتسXXلى
معهم.
كXXانXXت أجXXمل الXXقعدات عXXنده فXXي الشXXتاء حXXيث الXXطقس الXXبارد جXXدا وال تXXدفXXئة عXXندنXXا فXXكنا
نXتزود بXبعض الXدفء فXي املXخبز .وأحXيانXا كXنا نXأتXي بXكانXون الXنار مXن الXبيت لXيعبئه لXنا
بالفحم الخارج للتو من بيت النار لنتدفأ عليه ،ويقينا شر البرد القارس.
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عوامة القاضي
فXي شXارع الXبازار فXي الXقدس الXقديXمة ،كXان أشهXر مXن نXار عXلى عXلم رغXم أن محXله صXغير
يXكاد يXتسع لXه ،ولXلمعدات الXتي يسXتخدمXها فXي تXحضير عXوامXته الXتي كXان يXبيعها لXسكان
املXديXنة ،لXم تXكن شهXرتXه ألنXه الXوحXيد الXذي أذكXره فXي طXفولXتي كXان يXصنع الXعوامXة طXازجXة،
ولXXكن ألنXXه كXXان يXXتقنها ويXXجبرك إن مXXررت مXXن الXXشارع أن تXXقصده لتشXXتري مXXنه ،وتXXنتظر
دورك إن كان أمامك بعض الزبائن.
ي XXقع مح XXله م XXقاب XXل س XXوق ال XXلحام XXني ت XXمام XXا ح XXيث ت XXفوح رائ XXح ال XXلحوم وال XXدم ،ل XXكن رائ XXحة
عXوامXته كXانXت تXطغى عXليها مجXرد وصXولXك لXباب محXله الXصغير ،الXذي كXان ال يXبعد سXوى
أمXXتار عXXن محXXل )أبXXو أمXXني العجXXلونXXي( الXXذي كXXان يXXبيع أشXXهى أنXXواع الXXخبز وعXXلى بXXعد
أمXXتار أخXXرى يXXوجXXد مXXحالن آخXXران لXXبيع الXXخبز الXXطازج والXXشهي هXXما ،مXXخبز الXXصواف،
وأبو عطا.
وأبXXو عXXطا هXXذا رجXXل يXXعرفXXه كXXل سXXكان الXXقدس الXXقديXXمة فXXي زمXXانXXنا ألنXXه كXXان رجXXال بXXرجXXل
واحXدة يXقضي نXهاره أمXام كXشك بXيع الXخبز الXذي يXملكه وأورثXه ألوالده ،فXحفظ كXل مXن يXمر
من سكان البلدة من ذلك الشارع.

سوق البازار
كXXان سXXوقXXا لXXلخضار يXXضم عشXXرات الXXباعXXة الXXصغار خXXصوصXXا مXXن الXXفالحXXني الXXذيXXن كXXانXXوا
ي XXحضرون ب XXضاع XXتهم ي XXوم XXيا م XXن ق XXراه XXم ،ك XXان XXت أم XXي تح XXرص ع XXلى زي XXارة ذل XXك ال XXسوق
لXXلتسوق ،فXXفيه يجXXد املXXواطXXن كXXل مXXا يXXحتاج إلXXيه مXXن خXXضار ،وفXXواكXXه ،فXXمَ ن لXXم يشXXتريXXها
لضيق ذات الXXيد اسXXتمتع بXXشمها ،والXXتبرك بXXرؤيXXتها ،هXXذا الXXسوق يXXبعد عXXن محXXل عXXوامXXة
الXقاضXي عشXرة أمXتار ال غXير ،فXهكذا كXانXت الXبلدة الXقديXمة ،كXلها مXحالت وشXوارع مXتداخXلة
ف XXي ن XXصف س XXاع XXة ي XXمكنك ش XXراء ك XXل ش XXيء وال XXعودة إل XXى ال XXبيت ،ال ت XXحتاج ل XXسيارة وال
لXشمسية فXي فXصل الشXتاء ألن مXعظم شXوارع الXبلدة الXقديXمة كXانXت مXغطاة بXأقXواس فXتقيك
من الرياح والبلل.
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الXتسوق فXي سXوق الXخضار لXيس سهXال كXما تXعتقد فXال يXوجXد أسXعار لXلحاجXيات وعXليك أن
تXكافXح لXلحصول عXلى أفXضل األسXعار ،وتسXتخدم ذكXاءك وخXبرتXك فXي الXحصول عXلى أقXل
سعر ممكن.
فXXي املXXساء عXXندمXXا كXXان الXXسوق يغلق يXXترك كXXل صXXاحXXب بسXXطة بسXXطته كXXما هXXي فXXقد كXXان
ل XXلسوق ب XXاب ك XXبير ي XXغلقه املش XXرف ع XXن ال XXسوق ،وي XXفتحه ص XXبيحة ال XXيوم ال XXتال XXي م XXبكرا
ليستقبل الفالحات القادمات من أماكن بعيدة يحملن ما أثمرته مزارعهن من ثمار.
لXXم يXXعد سXXوق الXXبازار سXXوقXXا لXXلخضار ،فXXقد أغXXلقه صXXاحXXبه ثXXم أعXXاد فXXتحه كمتجXXر بXXعد أن
تغير بعض سكان البلدة القديمة ،وحل اليهود مكانهم.

مقهى كردية
اشXتهرت الXبلدة الXقديXمة لXلقدس بXمقاهXيها الXشعبية الXكثيرة ،لXيس فXقط النXعدام الXنوادي
الXXريXXاضXXية ،أو الXXثقافXXية فXXي الXXبلدة ولXXكن ألن الXXناس فXXي تXXلك الXXفترة كXXانXXوا يXXسكنون فXXي
ب XXيوت ص XXغيرة ت XXتأل XXف غ XXال XXبا م XXن غ XXرف XXة ب XXما ف XXيها امل XXطبخ ،وأح XXيان XXا غ XXرف XXتني ص XXغيرت XXني،
ف XXيضطر رب األس XXرة ل XXلتنفيس ،وال XXتروي XXح ع XXن ن XXفسه ارت XXياد امل XXقهى ل XXيترك م XXهمة ت XXرب XXية
األطXفال عXلى األم وحXدهXا .هXناك فXي املXقهى كXان يXلتقي الXرجXال فXمن الXصعب أن يXجتمعوا
في بيت أحدهم ولو لزيارة عائلية.
كXXنا نXXسكن فXXي مXXراحXXل الXXطفولXXة مXXعظم الXXوقXXت فXXي بXXيت يXXتكون مXXن غXXرفXXة واحXXدة ،وكXXنا
نXتنفس الXصعداء عXندمXا يXغادر الXوالXد الXبيت إلXى املXقهى فXقد كXان وجXوده فXيه حXائXال دون
أن نلعب نحن األوالد ،فنضطر للنوم قبل األوان.
كXX Xان يXX XذهXX Xب إلXX Xى أحXX Xد مXX XقاهXX Xي بXX Xاب السXX Xلسلة الXX XقريXX Xبة مXX Xن الXX Xبيت لXX XتدخXX Xني الXX Xشيشة
)الXنارجXيلة( ،وكXان أكXثر تXردده عXلى مXقهى )كXرديXة( أحXد أشهXر املXقاهXي فXي بXاب السXلسلة
في تلك األيام والتي كانت تقع على تقاطع طريقي باب السلسلة ،وعقبة بومدين.
عXقبة بXومXديXن كXانXت تXمتد مXن بXاب السXلسلة إلXى سXاحXة حXارة املXغاربXة الXتي كXان أول شXيء
قXXام بXXه الXXيهود بXXعد احXXتالل الXXقدس إخXXالء سXXكانXXها وهXXدم كXXل بXXيوتXXها كXXي تXXحولXXها إلXXى
ساحة للصالة والتي سميت فيما بعد بساحة )املبكى(.
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موقع مقهى كردية استولت عليه قوات االحتالل وحولوه لهم ،وغيروا مدخله

أبو دان
أبXو دان كXان حXالقXا مXشهورا فXي الXبلدة الXقديXمة فXي الXقدس فXي خXمسينيات ،وسXتينيات
الXقرن العشXريXن ،وكXان محXله يXقع فXي مXطلع عXقبة الXخالXديXة مXقابXل سXوق الXقطانXني .وسXبب
شهXXرة هXXذا الXXحالق لXXيس ألنXXه كXXان حXXالقXXا مXXاهXXرا ،بXXل ألنXXه كXXان يXXقوم بXXدور )املطهXXر( ،حXXيث
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ك XXان األه XXال XXي ي XXدع XXون XXه ل XXطهور أب XXنائ XXهم ال XXذك XXور ف XXي ب XXيوت XXهم دون أن ي XXكون ط XXبيبا ،أو
مXXتخصصا بXXذلXXك .وكXXنت أحXXد الXXذيXXن قXXام بXXطهورهXXم بXXموس الXXحالقXXة الXXذي كXXان يسXXتخدمXXه
للمهمة.
كXXان يXXوم صXXيف ،وعXXمري ثXXمانXXي سXXنوات حسXXبما أتXXذكXXر عXXندمXXا جXXاء أبXXو دان بXXحقيبته
الXXسوداء الXXصغيرة دون مXXعرفXXة أبXXي الXXذي كXXان يؤجXXل طXXهوري كXXل عXXام لXXلعام الXXذي يXXليه،
Xيدي ،ورجXليّ ووضXعوا مخXدة
وكXان عXندنXا فXي الXبيت كXل جXارات الXحارة ،حXيث أمXسكوا ب ّ
فXي فXمي ألعXض عXليها مXن األلXم بXينما قXام )أبXو دان( املجXرم بجXريXمته ،وأنXا أصXرخ ،وألXعن
الXXيوم الXXذي ولXXد فXXيه .وكXXان قXXبل ذلXXك قXXد قXXام بXXنفس املXXهمة مXXع ابXXن خXXال لXXي )مXXاجXXد( ،كXXان
يسكن قريبا منا حيث اتفقت أمي مع أمه للقيام بطهور األوالد معا.
بعد عودة والدي فوج› بالخبر ،وغضب سائال أمي :ملاذا فعلت ذلك؟ فردت عليه:
كبر الولد ،وأنت تماطل.
أمXا مXهنة أبXو دان الXثالXثة إضXافXة لXلحالقXة ،والXطهور فXكانXت طXبيب أسXنان ،وكXان يXختصر
مXهمته بخXلع األسXنان ،واألضXراس الXتالXفة ،أو الXتي غXزاهXا الXسوس ،وبXالنسXبة لXه كXل ألXم
ل XXلضرس ع XXالج XXه الخ XXلع ،وخ XXلع ال XXسن ،أو ال XXضرس ك XXان ي XXتم ب XXشكل يش XXبه ت XXمام XXا خ XXلع
املسامير من الخشب.
فXXي أحXXد املXXرات آملXXني ضXXرس لXXي كXXان يXXجب خXXلعه حسXXبما قXXيل لXXي ،فXXأخXXذنXXي والXXدي عXXند
أبXو دان ،فXطلب مXنه بXعد أن فXحص ضXرسXي أن يXمسكني جXيدا ،وقXام هXو بXفتح فXمي وفXي
الXزرديXة )الXكماشXة( الXتي تسXتخدم لخXلع املXسامXير مXسك بXها الXضرس الXذي سيخXلعه ،وبXدأ
يحرك به ويسحبه بقوته حتى شعرت أن رأسي قد انفلق.
لذلك عشت كأبناء جيلي من سكان القدس القديمة ال نحب أبو دان ،ونكره أن نسمع به.
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صباح الخير يا زوجتي العزيزة
عيد الحب ليس عيد الفجور ألن الفجور عندنا ال يحتاج ألعياد
فهو يمارس كل يوم
ي XXحتفل ال XXناس ف XXي ال XXعال XXم ال XXغرب XXي ب XXشكل خ XXاص ،وم XXعظم ال XXعال XXم ب XXشكل ع XXام ف XXي ع XXيد
الفالنتاين والذي يسميه املواطنون العرب بعيد الحب كونه يرمز للحب.
وي XXحتفل ب XXه ال XXعشاق ،واألح XXباب ،واألزواج ف XXيما ي XXسميه األم XXري XXكيون ،وال XXغرب XXيون ب XXيوم
فXالXنتايXن .وهXذا الXيوم عXيد شXعبي ولXيس عXيدا ً رسXميا لXلدولXة األمXريXكية وال يXتم فXيه تXعطيل
الدوائر الرسمية ،أو البنوك بل يمارس كل مواطن عمله كاملعتاد.
وتXXعود شهXXرتXXه أسXXاسXXا فXXي الXXواليXXات املتحXXدة األمXXريXXكية لXXيس ملXXا يXXرمXXز لXXه الXXعيد بXXل ملXXا
ي XXمثله م XXن م XXصلحة اق XXتصادي XXة إذ ي XXتم به XXذا ال XXعيد ش XXراء م XXالي XXني اله XXداي XXا ل XXتبادل XXها ب XXني
األحXXباب خXXصوصXXا الXXورد ،وبXXطاقXXات املXXعايXXدة ،وتشهXXد املXXطاعXXم حXXركXXة كXXبيرة جXXدا حXXيث
يXXرتXXادهXXا مXXاليXXني الXXناس ،والXXعشاق حXXتى أصXXبحت عXXادة بXXني الXXناس تشXXبه عXXادة شXXراء
الهدايا في عيد امليالد.
وعXيد الXفالنXتايXن فXي الXواليXات املتحXدة مXثله مXثل عXيد األم وعXيد األب وعXيد صXاحXب الXعمل
 ...إلXXخ تXXروج لXXه الشXXركXXات مXXن أجXXل تحXXريXXك عجXXلة االقXXتصاد األمXXريXXكية ولXXيس فXXي األمXXر
مشكلة.
هXذا الXعيد مXشهور جXدا ً فXي الXواليXات املتحXدة وبXريXطانXيا وأسXترالXيا واملXكسيك ،وقXد بXدأ
حXديXثا فXي االنXتشار فXي الXعالXم كXله بXما فXيها الXعالXم الXعربXي لXكنه فXي الXوقXت نXفسه يXالقXي
مXعارضXة شXديXدة وهXجومXا كXبيرا مXن قXبل املXعارضXني املسXلمني تXصل حXد اتXهام املXحتفلني بXه
بXXأبXXشع االتXXهامXXات واعXXتبارهXXم مXXن الXXشاذيXXن ،واملXXتأمXXركXXني ،والXXكفار وغXXير الXXوطXXنيني ،وهXXي
اتXهامXات جXاهXزة لXألسXف دون تXفكير .وبXالXطبع فXإن املXعارضXني لهXذه الXفكرة يXختلفون فXي
األسباب التي يهاجمونها بسببها .وسوف نستعرض أبرز وجهات النظر املذكورة.
أوال :أبXرز وجXهات الXنظر املXعارضXة هXي وجXهة نXظر ديXنية مXتطرفXة تXدعXي أن يXوم فXالXنتايXن
هXو عXيد لXلمسيحيني ،والXكفار ،وبXأن املسXلمني ال يXجوز لXهم االحXتفال بXه ،وأن مXن يXحتفل
بXXه يXXعد مXXن املXXرتXXكبني لXXلبدع وكXXل مXXن يXXعمل بXXها مXXصيره إلXXى الXXنار ،لXXيس هXXذا فحسXXب بXXل
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ذه XX Xب ب XX Xعضهم ف XX Xي ت XX Xفسيره أن ه XX Xذا ال XX Xيوم ه XX Xو ي XX Xوم ل XX Xلمسيحيني ال XX Xكفار ل XX Xيس ف XX Xقط
لXX Xلمسيحيني بXX Xل املXX Xسيحيني الXX Xكفار )!!( وال يXX Xجوز للمؤمXX Xنني )املسXX Xلمني( أن يتشXX Xبهوا
بXX XالXX Xكفار ،وهXX Xذه فXX Xتاوى جXX XاهXX Xزة لXX Xدى بXX Xعض األئXX Xمة املسXX Xلمني الXX XذيXX Xن ال هXX Xم لXX Xهم سXX Xوى
تXكفيرالXناس .فXي الXوقXت الXذي يXتسابق مXمولXو هؤالء الXدعXاة إلقXامXة أفXضل الXعالقXات مXع
الغرب ،يل ويتسابقون للهجرة إلى الغرب مع أن أفغانستان أقرب إليهم.
ثXانXيا :الXتيار الXثانXي ينطلق مXن مXنطلقات عXدائXية فXقط ألن هXذا الXيوم أو املXناسXبة جXاءت
مXXن الXXغرب ويXXعدون كXXل مXXا أتXXى مXXن الXXغرب فXXهو مXXرفXXوض ،بXXل يXXرون فXXي املXXناسXXبة بXXأنXXها
هXجوم غXربXي عXلينا وعXلى ثXقافXتنا ،وتXقالXيدنXا ،وبXأنXها مXحاولXة لXتمييع شXبابXنا وشXابXاتXنا
رغXم أن املXناسXبة نXفسها منتشXرة فXي بXريXطانXيا ،وأمXريXكا مXنذ أكXثر مXن ثXالثXمئة سXنة ،أي
قXبل أن تXبدأ الXفكرة بXاالنXتشار فXي دول أخXرى مXن الXعالXم .والXغرب لXم يXطلب مXنا أن نXحتفل
باملناسبة.
ثXالXثا :تXيار ثXالXث يXعتبر أن فXكرة عXيد الXحب تXعني االنXحالل وقXلة الXحياء وبXأنXنا كXعرب ال
وقXت لXديXنا لXلحب ،ملXاذا ألنXنا نXواجXه عXدوا شXرسXا ،وألن أرضXنا مXحتلة ،وألن الXعراق مXحتل
ووووووو .ه XXذا ال XXتيار ه XXو م XXعظم ت XXيار اآلب XXاء ال XXذي XXن ت XXوق XXفوا ع XXن اس XXتخدام ك XXلمة أح XXبك
ألمXهاتXنا مXنذ خXمسني سXنة بXل وربXما يسXتغربXون لXو سXمعوهXا مXن زوجXاتXهم .أعXرف صXديXقا
لي قال مرة لزوجته عندما قالت له يا حبيبي) :بالش سئاعة( أي كفى سخافة!!
رابXXعا :هXXناك فXXريق رابXXع مXXن بXXعض الXXشخصيات الXXوطXXنية يXXرون فXXي هXXذه املXXناسXXبة بXXأنXXه
خ XXطوة ن XXحو ال XXتغري XXب ال XXثقاف XXي ،وإح XXالل ال XXثقاف XXة ال XXغرب XXية االس XXتهالك XXية ب XXدل ث XXقاف XXتنا
الوطنية ،وأعيادنا الشعبية.
قXXبل الXXرد عXXلى هXXذه املXXزاعXXم ال بXXد أوال أن نXXوضXXح كXXيف وجXXد يXXوم فXXاالنXXتايXXن ،أو الXXقديXXس
فXXالXXنتايXXن ،والXXذي يXXسمى فXXي بXXالدنXXا مXXجازا عXXيد الXXحب ويXXحتفل بXXه بXXعض الشXXباب فXXقط
واملXراهXقون ،ويخجXل مXنه الXكبار بXاعXتبار أن الXحب كXما قXلنا كXالم فXارغ ويXعبر فXي الXحقيقة
عن أزمة داخلية.
األمXريXكيون والXبريXطانXيون أنXفسهم ال يXعرفXون تXمامXا كXيف بXدأت املXناسXبة وال ملXاذا ،وقXصة
الXXقديXXس فXXالXXنتايXXن غXXير مXXعروفXXة عXXلى وجXXه الXXدقXXة وكXXل مXXا هXXو مXXعروف تXXمامXXا هXXو أن هXXذه
املXXناسXXبة هXXي مXXناسXXبة رومXXانXXسية تXXعود جXXذورهXXا إلXXى العهXXد الXXرومXXانXXي واملXXسيحيني فXXي
القرن الثالث امليالدي.
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الXXكنيسية الXXكاثXXولXXيكية اآلن تXXعترف بXXثالثXXة قXXديسXXني تXXعدهXXم شهXXداء اسXXمهم فXXالXXنتايXXن أو
فXXاالنXXتينوس ،وتXXوجXXد ثXXالثXXة روايXXات حXXول املXXناسXXبة نسXXرد أبXXرزهXXا وأكXXثرهXXا صXXحة ،حXXيث
ت XXقول ال XXرواي XXة أن ق XXدي XXسا ،أو راه XXبا م XXسيحيا اس XXمه ف XXال XXنتاي XXن ك XXان ي XXعيش ف XXي العه XXد
الXرومXانXي ،حXوالXي ) (٢٧٠مXيالديXة ،فXي عهXد االمXبراطXور كXالوديXوس الXثانXي وكXان مسؤوال
عXXن عXXقد الXِ Xقران لXXلعرسXXان .هXXذا الXXقديXXس رفXXض قXXرار االمXXبراطXXور الXXذي حXXرم الXXزواج عXXلى
الشXباب ألنXه )أي االمXبراطXور( كXان يXرى أن الXجنود غXير املXتزوجXني أكXثر قXوة وإخXالصXا فXي
الXقتال مXن الXجنود اآلبXاء واملXتزوجXني ،وظXل فXالXنتينوس يXعقد الXقرآن لXألزواج الشXباب سXراً
حتى علم االمبراطور باألمر وأصدر أمرا باعتقاله ثم أعدمه فيما بعد.
وبXXغض الXXنظر عXXن السXXبب الXXحقيقي الXXذي ال يXXعرفXXه حXXتى الXXذيXXن يXXحتفلون بXXه ،فXXإن يXXوم
الXفالXنتايXن أو عXيد الXحب كXما يXسميه الXعرب لXيس سXوى يXوم يXتبادل فXيه األزواج والXعشاق
الهXدايXا ،ويXلتقون فXي الXيوم نXفسه عXلى مXائXدة الXغذاء ،أو الXعشاء ،أو يXتراسXلون إن كXانXوا
بXXعيديXXن عXXن بXXعضهم ،أو يXXتهاتXXفون وقXXد تXXكون الXXحبيبة زوجXXة فXXي الXXغالXXب أو خXXطيبة ،أو
مXحبوبXة ،أو حXبيبا ،ولXيس فXي املXوضXوع تXآمXرا عXلى الXديXن اإلسXالمXي أو الXهندوسXي أو
خطة لتخريب ثقافتنا ،أو عاداتنا كما يروج لذلك بعض الناس.
لس XXت أدع XXو ال XXناس ل XXالح XXتفال ب XXعيد ال XXفاالن XXتاي XXن ،وال م XXقاط XXعته ،ف XXكل م XXواط XXن ح XXر ب XXرأي XXه
وقناعاته ،وأنا أرى كل يوم عندنا هو يوم للحب.
وكXل مXا أردت قXولXه أن املXناسXبة أبXعد مXا تXكون عXن مؤامXرة ،وبXدعXة وكXفار إلXخ ،واملXطلوب
مXXن املXXعارضXXني أن يXXعترضXXوا بXXأسXXلوب أكXXثر حXXضاريXXة ،وأكXXثر عXXقالنXXية لXXلجيل الجXXديXXد مXXن
الشباب .عليهم أال يعملوا من الحبة قبة فما أحوجنا للحب واملحبة.
 ما أحوجنا للقلوب الطيبة. ما أحوجنا ألن نفتح قلوبنا ملن حولنا. ما أحوجنا للعطف والحنان. ما أحوجنا للتسامح والتخلي عن الحقد.كXم امXرأة عXربXية تXتمنى أن يXدخXل عXليها زوجXها بXباقXة ورد ولXو مXرة فXي الXسنة ،ويXقول لXها
واالبتسامة تعلو وجهه:
كل عام وأنت بخير يا حبيبتي؟؟
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كXXم امXXرأة عXXربXXية لXXم تXXعد تXXسمع كXXلمة يXXا حXXبيبي مXXن زوجXXها بXXعد الXXزواج بXXعدة سXXنوات
وبعضهن حتى قبل الزواج؟
كXXم امXXرأة عXXربXXية تXXحتاج لXXيوم تXXشعر فXXيه بXXحبيبها ،وهXXو يXXقلدهXXا هXXديXXة جXXميلة بXXاملXXناسXXبة
يجدد فيها محبته ووفاءه؟
كXم رجXل يXتمنى أن تسXتقبله زوجXتة بXثياب الXفرح مXرة بXالXسنة عXلى األقXل لXتقول لXه أحXبك
من جديد؟
مXX Xا الجXX XريXX Xمة بXX XاملXX XوضXX Xوع؟؟ وأيXX Xن هXX Xي املؤامXX Xرة؟؟ وكXX Xيف تXX XتكاثXX Xر الXX Xشعوب الXX XعربXX Xية
واإلس XXالم XXية؟؟ ومل XXاذا ي XXتزوج الش XXبان إن ل XXم ي XXكن ال XXحب ه XXو األس XXاس؟ وأي XXن ال XXغلط ف XXي
املناسبة؟؟ أألن أساسها قديس مسيحي؟؟
إن كXان هXذا الXقديXس فXالXنتايXن قXد تحXدى االمXبراطXور واسXتمر بXتزويXج الشXبان فXهو بXالXفعل
شXXهيد ،شXXهيد إصXXراره عXXلى تطبيق الXXديXXن وشXXهيد دفXXاعXXه عXXن مXXبادئXXه فXXي وقXXت يXXخشى
عXX Xلماء مسXX Xلمون مXX Xن االعXX Xتراض عXX Xلى قXX Xرارات حXX XكامXX Xهم خXX XوفXX Xا مXX Xن االعXX Xتقال وخXX Xسارة
االمتيازات وحرصا على مصالحهم.
ثXم أال يXحتفل الXعرب فXي عXيد األول مXن أيXار ،وعXيد املXرأة الXعاملXي ،وعXيد األم ،وكXلها أعXياد
بXدأت بXالXغرب وخXصوصXا مXن أمXريXكا مXع أن الXواليXات املتحXدة نXفسها ال تXعترف بXاألول مXن
أيXXار عXXيدا لXXلعمال ،وتXXحتفل بXXخالف كXXل الXXعالXXم بXXأول يXXوم اثXXنني مXXن شهXXر أيXXلول ،سXXبتمبر
كعيد للعمال األمريكيني.
إن هXذه املXناسXبة غXير الXرسXمية أصXال ال تXحتاج لXهجوم رجXال الXديXن املسXلمني وكXأنXه لXم يبق
لXXديXXهم مXXن مXXهمات سXXوى عXXيد الXXفاالنXXتايXXن لXXيهاجXXموه ،وكXXون املXXناسXXبة غXXير مXXذكXXورة فXXي
الXديXن االسXالمXي فXال يXعني ذلXك أنXها أصXبحت كXفرا فXهي مXناسXبة غXير مXلزمXة ألحXد ،وكXيف
يصبح كفرا تقديم بطاقة ورد من زوج لزوجته أو العكس؟؟
أال تXعلن الXدولXة أيXة دولXة عXربXية الحXداد عXلى أمXيرهXا أو مXلكها أو حXتى وزيXرهXا ملXدة طXويXلة
وصXلت لXدى بXعضهم إلXى أربXعني يXومXا تXعطل فXيها أجهXزة الXدولXة؟؟ فXأيXن ذلXك مXن اإلسXالم؟
مXن هXو الXعالXم اإلسXالمXي الXذي قXرر أن الحXداد أربXعني يXومXا وملXاذا لXم نXسمع عXاملXا جXليالً أو
مXفتيا مXثل مXفتي الXديXار الXسعوديXة ،أو املXصريXة ،أو الفلسXطينية ،أو األردنXية ،الXخ يXعلن أن
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الحXداد أكXثر مXن يXوم مXثال أو ثXالثXة أيXام حXرام وال مXبرر لXه وأنXه بXدعXة وكXل بXدعXة ضXاللXة وكXل
ضاللة إلى النار؟
ألXXم يبق لXXعلماء املسXXلمني غXXير مXXناسXXبة كهXXذه حXXتى يXXضيعوا وقXXتهم بXXها؟؟ ألXXم تجXXد لXXجان
األمXر بXاملXعروف والXنهي عXن املXنكر فXي الXسعوديXة غXير مXنع بXيع الXتحف الXتي تXرمXز لXيوم
الXX XفالنXX XتايXX Xن فXX Xي الXX XريXX Xاض؟؟ أألن ذلXX Xك يXX Xتعارض مXX Xع اإلسXX Xالم؟؟ وهXX Xل بXX Xث الXX XفضائXX Xيات
الXXسعوديXXة مXXثل اإلي آر تXXي وال ام بXXي سXXي لXXصور الXXفتيات وبXXأشXXكال تXXغري الXXكبار قXXبل
الشXباب ،وبXث بXعض الXفيديXو كXليب املXليء بXالXخالعXة يXتماشXى مXع لXجان األمXر بXاملXعروف؟
شXXاهXXدوا قXXناة الحXXريXXري فXXي لXXبنان سXXتجدونXXها تXXتباكXXى عXXلى أهXXل الXXسنة فXXي لXXبنان فXXي
الXوقXت الXذي تXعرض لXلناس نXسوان آخXر طXراز وبXلباس أقXل مXا يXقال عXنه أنXه ال يXتالءم مXع
كل علماء السنة التي تدعي القناة أنها تدافع عنهم.
فلماذا ال يتم محاكمة أصحابها وهم كلهم من كبار القوم في السعودية؟؟
ألXم يXشاهXد أعXضاء هXذه الXلجان الشXباب الXسعوديXني الXذيXن يXنتقلون أسXبوعXيا للبحXريXن
وقXطر ،واإلمXارات لشXرب الخXمور ،ومXضاجXعة املXومXسات هXناك ،فXلماذا لXم تXحاكXمهم عXلى
ذلXك عXند عXودتXهم؟ واذا كXان الXجواب إن ذلXك يXتم خXارج الXسعوديXة فXلماذا ال تXراقXبهم لXجان
األمXر بXاملXعروف كXما يXراقXبون املXعارضXني الXسياسXيني ويXعدون عXليهم خXطواتXهم؟ وملXاذا ال
يXX Xصدرون فXX XتاواهXX Xم ضXX Xد خXX Xمارات الXX XعالXX Xم الXX XعربXX Xي الXX Xتي أكXX Xثر روادهXX Xا مXX Xن املسؤولXX Xني
والحكوميني املسلمني؟؟
أمXXا الXXذيXXن يXXدعXXون أن هXXذه املXXناسXXبة هXXي دعXXوة لXXلفجور ،واإلبXXاحXXية فXXهو كXXالم فXXارغ ألن
الXXفجور يXXمأل الXXعالXXم الXXعربXXي سXXرا وعXXلنا قXXبل أن يXXغزونXXا الXXفاالنXXتايXXن .وخXXمارات الXXعرب مXXا
شXاء اهلل فXأنXت لسXت بXحاجXة لXدلXيل حXتى تجXدهXا وبXائXعات الXهوى ،تXمأل كXل الXدول ويXسافXر
لXها األغXنياء مXن بXلد إلXى بXلد بXذرائXع مXختلفة والXذيXن يXقيمون الXعالقXات الXجنسية بXطريXقة
غير شرعية ال يحتاجون للفاالنتاين ليمارسوها.
Xص ّرفَ ب XXعض ش XXباب XXنا ب XXطري XXقة م XXاج XXنة ف XXليس بس XXبب امل XXناس XXبة ن XXفسها ول XXكن
ل XXذل XXك إن تََ X
بسببنا نحن ال أكثر وعلينا أن نصلح أنفسنا.
الXX XذيXX Xن يXX Xنتقدون شXX XبابXX Xنا املXX Xحتفلني بهXX Xذا الXX Xيوم يXX Xنتقدون كXX Xل دعXX Xوة لXX Xهم لXX XالحXX Xتفال،
والXسعادة .نXالحXظ ذلXك مXن خXالل الXتعليقات الXكثيرة الXتي تXكتب عXند نشXر فXيديXو لشXباب
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يXXحتفلون بXXأي مXXناسXXبة ،حXXيث يسخXXرون مXXنهم ،ويXXسخفون مXXن احXXتفالXXهم بXXأن ذلXXك حXXرام
وضد الدين حتى مل الشباب من هذه األفكار ،وذلك الكبت ،وهذا التخلف.
فXXالXXغربXXيون أنXXفسهم عXXندمXXا بXXدأوا يXXحتفلون بهXXذا الXXعيد لXXم تXXكن قXXد انتشXXرت بXXينهم أصXXال
الXXصداقXXة بXXني اإلنXXاث والXXذكXXور ،أو مXXا يXXسمى ب جXXيرل فXXرنXXد فهXXذه الXXصداقXXة بXXدأت فXXي
أواسXط الXقرن العشXريXن لXتغيير فXي مXفاهXيم الXحياة الXغربXية ،ولXيس ألن الXفاالنXتايXن تXعني
إقXامXة عXالقXات مXن وراء األهXل ،وبXطريXقة غXير شXرعXية .فXقد أعXدم الXقديXس فXاالنXتايXن ألنXه كXان
يعقد قرآن األزواج ال ليبارك مجونهم.
فXإن احXتفلتم فXاحXتفلوا بهXدوء وإن عXارضXتم فXعارضXوا بمنطق وال تXقيموا الXدنXيا وال تXعطوا
امل XXوض XXوع أب XXعادا أك XXبر م XXن حج XXم امل XXناس XXبة .وات XXقوا اهلل ف XXي ف XXتاواك XXم ،واس XXمحوا ل XXي أن
أعXترض عXلى هXذه الXضجة غXير املXبررة وأقXدم نXكايXة بXكم وردة جXميلة لXزوجXتي وأقXول لXها
كل صباح الخير يا زوجتي الحبيبة.
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قنديل حكمت العتيلي
كلمة تأبني الشاعر الراحل حكمت العتيلي في كاليفورنيا ،الواليات املتحدة

 ١٢مارس آذار ٢٠٠٦
لXXم يبق لXXلشعراء غXXير اسXXتعادة الXXذكXXريXXات .هXXذا مXXا أرسXXله لXXنا الXXشاعXXر الفلسXXطيني سXXعود
األسXدي ،صXديق حXكمت عXندمXا عXلم أن صXديXقه فXي غXرفXة اإلنXعاش .كXأنXه أراد أن يXقول لXنا:
ل XXم يبق ل XXهم غ XXير ال XXحنني إل XXى امل XXاض XXي ،ألن XXهم ف XXي ال XXعودة إل XXيه ،يس XXتعيدون أج XXمل أي XXام
حXياتXهم ،يسXتعيدون أحXبتهم ،يXعيشون مXرة أخXرى مXع أصXدقXائXهم ،يسXتمعون ،مXرة أخXرى
بXشغف لXشاعXرنXا املXتربXع فXي ذاكXرتXنا لXألبXد ،حXكمت الXعتيلي عXلى ضXوء قXنديXل كXان الXراحXل
عنا بجسمه يصر أ ْ
ن ال يزال فيه زيت.
حXكمت الXعتيلي ابXن عXتيل الXبار ،ابXن فلسXطني ،ابXن الXعرب فXي كXل مXكان الXذي حXمل عXلى
أكXXتافXXه عXXبء جXXيل بXXكامXXله ،هXXو األكXXثر حXXضورا بXXيننا اآلن رغXXم رحXXيله املXXفاج› عXXن هXXذه
الXXدنXXيا .فXXقد تXXربXXع بXXامXXتياز فXXي ذاكXXرتXXنا ،فXXي املXXنطقة الXXتي يXXصعب تXXفريXXغها ألنXXها تXXشكل
كXXيانXXنا وحXXضارتXXنا ،وانXXتماءنXXا وتXXكويXXننا الXXثقافXXي والXXفكري .هXXذا الXXشاعXXر الXXذي تXXغرب عXXن
وطXXنه بXXجسمه لXXكنه بXXقي يXXعيش فXXيه بXXقلمه ومXXشاعXXره وذكXXريXXاتXXه ،وبXXدل أن يXXمد لXXه الXXوطXXن
ي XXده لينتش XXله م XXن ال XXغرب XXة ،ف XXقد م XXد ه XXو ي XXده ل XXلوط XXن م XXحاوال إن XXقاذه م XXما ي XXتعرض ل XXه م XXن
م XXحاوالت ل XXطمس ك XXل م XXظاه XXر اإلب XXداع ،واإلن XXسان XXية ف XXيه ال XXتي ك XXتبها أب XXناؤه ب XXدم XXائ XXهم
وأقالمهم على ضوء قنديل ال يزال فيه زيت.
لXقد صXدق صXديXقي الXكاتXب الفلسXطيني عXبد الXقادر يXاسXني املXقيم فXي الXقاهXرة عXندمXا قXال:
إذا كXXانXXت قXXد فXXرقXXتنا الXXسياسXXة فXXقد وحXXدتXXنا الXXثقافXXة .نXXعم وحXXدتXXنا الXXكلمة املXXبدعXXة ،وحXXدنXXا
األدب والXXفن والXXشعر ،فXXكان شXXعر حXXكمت الXXعتيلي ،وقXXصائXXده كXXلمات يXXقرأهXXا أبXXناؤنXXا مXXن
ال XXعراق إل XXى امل XXغرب إل XXى الش XXتات ،وال XXغرب XXة القس XXري XXة دون أن ي XXختلفوا ع XXليها .س XXتبقى
أشXعاره كXما أشXعار غXيره مXن جXيل املXبدعXني تXنير لXألجXيال الXشابXة طXريXقهم ،فXال يXزال فXي
الXXقنديXXل زيXXت وكXXلما كXXاد الXXقنديXXل يXXفرغ مXXن الXXزيXXت فXXإن كXXلمات حXXكمت ،وقXXصائXXد حXXكمت
ووصايا حكمت ،وذكريات حكمت مع إبداع رفاق جيل حكمت ستكون زيته الدائم.
ديXوان الXعرب كXان بXودهXا أن تXحتفل مXع الXشاعXر حXكمت الXعتيلي صXيف الXعام الXحالXي ،فXي
احXXتفالXXها الXXسنوي لXXتقدم لXXه ولXXعدد مXXن املXXبدعXXني درع ديXXوان الXXعرب تXXقديXXرا لXXدورهXXم فXXي
خXدمXة وطXنهم وأمXتهم ،وخXدمXة الXثقافXة الXعربXية ،لXكنه بXرحXيله أجXبرنXا أن نXكرمXه مXرتXني مXرة
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فXي حXفلنا الXقادم ،ومXرة هXنا مXعكم ،مXع أصXدقXائXه ومXحبيه الXذي تXقاطXروا السXتعادة ذكXريXاتXه
الجميلة من كل صوب.
تXقديXرا مXنا لXشاعXرنXا الXراحXل وإلسXهامXاتXه الجXليلة فXي حXركXة الXشعر ،ولXبقايXا الXزيXت الXذي
طXاملXا كXنا نXتسامXر عXلى ضXوئXه املXنبعث مXن قXنديXله عXندمXا كXنا نXكتب األشXعار والXقصص
ونXغني املXيجنا ،والXعتابXا ونXحن نشXرب الXقهوة الXسمراء مXع حXب الXهال عXلى صXوت الXربXابXة
واملهXXباش ،نXXقدم درع ديXXوان الXXعرب تXXقديXXرا لXXجهوده فXXي خXXدمXXة الXXثقافXXة ،واألدب لتتسلمه
نيابة عنه زوجته الفنانة املبدعة أمل العتيلي.
إنXنا بXتكريXم الXشاعXر الXراحXل حXكمت الXعتيلي إنXما نXكرم الXكلمة املXبدعXة الXتي رغXم الXغربXة عXن
الXXوطXXن ورغXXم القهXXر الXXذي عXXاشXXته مXXا زالXXت تXXقاوم مXXن أجXXل الXXحياة ،مXXن أجXXل أن تXXتناقXXلها
األلXXسن مXXن جXXيل إلXXى جXXيل ،نXXحن نXXكرم بXXشخص حXXكمت الXXعتيلي كXXل املXXبدعXXني الXXعرب مXXن
جيل حكمت ،واألجيال الشابة التي حملت الراية خلفا ً له.
الصحفي نظام مهداوي يقدم درع الديوان لزوجة الشاعر الراحل حكمت العتيلي
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ملاذا يحن اآلباء ألبناء جيلهم؟؟
صيف ٢٠٠٧
عXXندمXXا كXXنت طXXالXXبا فXXي املXXدرسXXة االبXXتدائXXية ،كXXنت مXXن عXXشاق الXXسينما ،وكXXنت أحXXرص كXXل
أسXبوع عXلى مXشاهXدة فXلم أو فXلمني عXلى األقXل فXي إحXدى دور الXعرض الXثالثXة الXتي كXانXت
قXائXمة فXي الXقدس حXتى أواخXر ثXمانينيات الXقرن العشXريXن ،وهXي )سXينما الXقدس( أكXبرهXا
وتXقع فXي شXارع الXزهXراء ،و)سXينما الحXمراء( الXواقXعة فXي شXارع صXالح الXديXن ،و)سXينما
النزهة( الواقعة في نهاية شارع صالح الدين بالقرب من مدرسة دار الطفل العربي.
لXXم أتXXرك فXXلما عXXربXXيا ،أو هXXنديXXا يXXغيب عXXني سXXواء كXXان فXXلما اسXXتعراضXXيا ،مXXثل مXXعبودة
الجXXماهXXير ،أو فXXلما كXXومXXيديXXا ،لXXثالثXXي أضXXواء املسXXرح ،أو فXXلما مXXن أفXXالم فXXريXXد شXXوقXXي،
ومحمود املليجي التي كانت تستهويني أنا ،وأبناء جيلي أكثر من أي فلم آخر.
كXنا نXحب األفXالم الXتي تXكثر فXيها األحXداث ،أحXداث الXعنف ،والXضرب ،خXصوصXا تXلك الXتي
يXنتصر فXيها الXبطل )فXريXد شXوقXي ،أحXمد رمXزي إلXخ( عXلى رمXوز الشXر مXثل )تXوفيق الXدقXن،
محمود املليجي ،حسن حامد إلخ(.
نصفق عXXندمXXا يهجXXم فXXريXXد شXXوقXXي عXXلى حXXسن حXXامXXد ،ونXXزعXXل عXXندمXXا يXXنتهي الXXفلم بXXدون
الXضرب ،وتسXديXد الXلكمات ،حXتى أنXنا كXنا نXعد األفXالم الXتي ال يXوجXد ضXمن أحXداثXها ضXرب
وتXكسير بXأنXها خXالXية مXن األبXطال ،فXالXبطل كXما كXنا نXفهمه لXيس مXن يXقوم بXالXدور بXل مXن
ينتصر في العراك.
كثيرا ما كنت أعود من السينما فيسألني والدي رحمه اهلل:
 أين كنت؟ في السينما. وماذا شاهدت؟ شاهدت فلما لفريد شوقي. هذا ممثل تعبان. ملاذا يا والدي؟ هؤالء ممثلو الجيل الجديد ال يتقنون التمثل. ومن تحب من املمثلني؟ زكي رستم ،أنور وجدي ،عادل خيري ،إسماعيل ياسني.٨٠
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كXنت أتXعجب ملXاذا ال يXحب والXدي إال املXمثلني الXقدامXى ،ملXاذا يXكره املXمثلني الجXدد؟ هXل هXو
رجعي؟ أم أنه ال يفهم بالفن؟ أم…؟
وعندما كبرت واجهت نفس املشكلة وبشكل دائم ،فكان يقول لي:
 مXن هؤالء املXطربXون الXذيXن تXسمع لXهم؟ كXاظXم الXساهXر؟ أم الXخالXع عXمرو ديXاب؟ أم نXانXسيعجرم؟ ها ها ها ها عشنا واهلل وشفنا مطربني آخر زمن!
تXعودت عXلى تXعليقاتXه ،ولXم أعXد أعXيرهXا اهXتمامXا ،إال عXندمXا تXجاوزت الخXمسني مXن عXمري،
ح XXينها ب XXدأت أت XXفهم م XXشاع XXر وال XXدي ،ولبس XXت ب XXعض ع XXباءات XXه .وع XXندم XXا أردت أن أف XXات XXحه
باملوضوع رحل عنا ،ودفن دون أن يتسنى لي املشاركة في تشييع جنازته.
اآلن فXXهمتك يXXا والXXدي ،وشXXعرت بXXما تXXشعر بXXه قXXبل أربXXعني سXXنة ،ولXXكن كXXلفني ذلXXك جXXيال
بحاله حتى أستوعب ما كنت تقوله لي.
ال أنXXكر أنXXني أحXXيانXXا كXXثيرة أسXXتمع ألغXXانXXي حXXديXXثة لXXبهاء سXXلطان ،أو شXXيريXXن وجXXدي ،أو
كXاظXم الXساهXر إلXخ لXكني أعXترف لXكم أنXني أطXرب أكXثر عXندمXا أسXتمع ألغXنية ألحXد الXراحXلني
كXفريXد األطXرش ،وعXبد الحXليم حXافXظ ،وأم كXلثوم ،وفهXد بXالن ،ومحXمد رشXدي ،وكXارم محXمود
إلخ.
لXXتلك األغXXانXXي فXXي نXXفسي وقXXع خXXاص ،وسحXXر قXXوي ألنXXني أثXXناء سXXماعXXها أسXXتعيد زمXXنا
مضى ،وتعود بي الذكريات ثالثني ،أو أربعني سنة إلى الوراء.
فXعندمXا أسXتمع ألغXنية عXبد الحXليم حXافXظ )رسXالXة مXن تXحت املXاء( أتXذكXر أيXام السXبعينات
مXXن الXXقرن العشXXريXXن عXXندمXXا كXXنت عXXضوا فXXي جXXمعية الشXXبان املXXسيحية الXXتي كXXنا نطلق
عXXليها اخXXتصارا اسXXم »الXXواي« وكXXلما كXXنت أذهXXب للسXXباحXXة مXXساء كXXان يXXأتXXي فXXي نXXفس
الXوقXت شXاب نXسيت اسXمه ،يXطلقون عXليه اسXم )سXينما( ألنXه كXان يXعمل فXي سXينما الXقدس،
ف XXيبدأ أث XXناء ت XXغيير م XXالب XXسه واالس XXتحمام ب XXغناء )رس XXال XXة م XXن ت XXحت امل XXاء( ف XXيطرب XXنا م XXعه،
وأعترف لكم أن صوته كان جميال.
ك XXل أغ XXنية ت XXذك XXرن XXي ب XXمناس XXبة ،وك XXل ف XXلم ي XXذك XXرن XXي بح XXدث ،ورب XXما ب XXأح XXداث ك XXثيرة ،ف XXبعد
حضوري لفلم )قيس وليلى( بطولة شكري سرحان ،وماجدة قررت أن أكون عاشقا.
إذن هو حنني أليام الشباب!
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حXX Xنني لXX Xسنوات الXX XطفولXX Xة ،لXX Xسنوات املXX Xطاردة ،والXX Xحب ،واملXX XغامXX Xرات ،سXX Xنوات الXX Xفتوة،
واألصدقاء األوفياء األبرياء من األمراض ،واألحقاد.
عXالXم الشXباب لXم يXكن مجXرد مXرحXلة انتهXت فXي حXياتXنا ،بXل هXي املXرحXلة األهXم فXي حXياتXنا
كلها ،ألنها مرحلة أحالمنا ،وحبنا لالستكشاف ،استكشاف الذات واالندفاع إلى األمام.
إنXXها مXXرحXXلة تXXكثر فXXيها األلXXوان ،فXXتمسك فXXيها بXXالXXريXXشة ،وتXXختار مXXا يXXعجبك مXXن األلXXوان،
لتلطخ بها لوحتك.
أمXا الXيوم فXلم يXعد أمXام جXيلي الXكثير مXن األلXوان لنسXتعني بXها فXي رسXم لXوحXتنا الجXميلة.
وأكاد أجزم أنه لم يبق لدى بعضنا سوى لون واحد.
سألت أمي ذات يوم:
 ملاذا كان أبي يحب دائما أن يستمع إلى أغنية )وحياة عينيك( لفريد األطرش؟تنهدت ،ثم ابتسمت ،وقالت لي:
 كXXان أبXXوك فXXي مXXطلع السXXتينات فXXي أملXXانXXيا ،حXXيث سXXافXXر لXXلعمل هXXناك ،وبXXعد عXXدة أيXXامسXمع مXن إذاعXة )صXوت الXعرب مXن الXقاهXرة( الXتي كXانXت مXتاحXة مXن دول أوروبXا أغXنية فXريXد
األطرش )وحياة عينيك( فقرر قطع هجرته والعودة فورا إلى القدس.
اآلن فXهمت ملXاذا كXان يXحب سXماع تXلك األغXنية ،فهXل يXفهم أبXنائXي سXر مXشاعXري ،وحXنيني
لجيل لم يكونوا قد ولدوا فيه بعد؟
هل سيسألني أحدهم:
 مXXا سXXر حXXبك ملXXارسXXيل خXXليفة؟ ملXXاذا تXXكثر مXXن تXXرديXXد أغXXنيته املXXشهورة )مXXنتصب الXXقامXXةأمشي(؟
هل سيقول لي أحدهم يوما ما:
 لقد زهقتنا من أغاني جوليا بطرس ،وفيروز ،هذه أصوات انتهت ،ونحن نريد الجديد.ترى ملاذا اللوحات الفنية القديمة أغلى من الجديدة؟
أألن األلوان عندما تجف على اللوحة يزداد سعرها ،كالخمر املعتق؟
هXل عXلينا االنXفصال عXن جXيل أبXنائXنا كXما فXعل والXدي ،أم االنسXالخ عXن مXاضXينا ،أم دمXج
ال XXصور ك XXلها ف XXي أل XXبوم واح XXد؟ إذا ف XXتحته م XXن ال XXيمني ت XXدخ XXل إل XXى امل XXاض XXي ل XXتصل إل XXى
الXXحاضXXر ،فXXتنتقل مXXن واحXXة ،إلXXى أخXXرى حXXتى تXXصل شXXط البحXXر .وإن فXXتحته مXXن الXXيسار
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دخXXلت لXXعاملXXك الXXحالXXي ،لXXتعود أدراجXXك إلXXى املXXاضXXي الXXبعيد ،لXXتطل عXXلى بXXوابXXة الXXتاريXXخ،
كأنك راكب سفينة العودة.
مXا أجXمل أن تXمزج األلXوان مXعا ،إنXها فXن جXميل رائXع ،هXل جXربXت مXزج األلXوان بXاسXتخدام
الXحاسXوب؟ قXد تXعدهXا مXسألXه سهXلة مXع أنXها ليسXت كXذلXك أبXدا ،بXل لXعلها مXهمة أكXثر تXعقيدا
مXXما حXXلمت ،ألن املXXهم لXXيس املXXزج الXXعشوائXXي لXXأللXXوان ،بXXل املXXزج الXXفني ،إنXXها مXXثل مXXزج
األحXاسXيس ،واملXشاعXر ال يXجيدهXا إال الXعشاق وحXدهXم .فهXل جXربXت أن تXصبح عXاشXقا يXومXا
ما كما فعلت أنا؟
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أحورا ،أَني أَم ِ
َرت أحورا
أواخر نيسان ٢٠٠٢
ِ
أمرت أحورا ........
أحورا ،أني
صXرخ بXنا الXجندي اإلسXرائXيلي مXن بXعيد حXيث كXان ومجXموعXة مXن الXجنود اإلسXرائXيليني
امل XXتمترس XXني خ XXلف س XXيارة ج XXيب ع XXسكري XXة م XXوجه XXني س XXالح XXهم ت XXجاه XXنا ن XXحن امل XXواط XXنني
الفلسXطينيني فXي الXطريق املXمتد مXن مXفرق أبXو ديXس إلXى أعXالXي جXبل الXطور فXي شXرقXي
الXقدس ،حXيث أقXامXوا نXقطة تXفتيش فXجائXية كXعادتXهم خXالل االنXتفاضXة الXثانXية ،يXمنعون
بXواسXطتها املXواطXنني مXن عXبور الXشارع سXواء مXشاة أو بXالXسيارات إال بXعد أن يXنزلXوا مXن
سXياراتXهم ،ويXصطفوا بXعيدا ً عXن الXجنود بXشكل مسXتقيم ،ثXم يXتقدمXوا واحXدا ً واحXدا حسXب
طXلب الXجنود لXتفتيشهم قXبل عXبورهXم الXشارع .وعXلى كXل مXواطXن أيXا كXان عXمره أن يXتقدم
رويXXدا ً رويXXدا ،وال يسXXرع الخXXطى ثXXم عXXليه أن يXXنفذ أوامXXرهXXم الXXتي غXXالXXبا ً مXXا تXXكون بXXالXXلغة
الXعبريXة ،وإذا تXلكأ فXي تXنفيذهXا إمXا خXوفXا ً أو لXعدم إملXامXه الXلغة الXعبريXة فXعليه أن يتحXمل
الXنتائXج وحXده ،ألن الXجنود اإلسXرائXيليني يXنفذون األوامXر الXعسكريXة ويXبحثون عXن أدنXى
مبررات إلطالق النار على املواطنني.
وقXفت كXغيري فXي الXطابXور ،فXأنXا رغXم أنني أحXمل الXجنسية األمXريXكية ال يXغير مXن مXوقXف
الXجنود مXني شXيئاً ،ولXطاملXا رمXوا جXواز الXسفر األمXريXكي ألمXريXكيني عXرب عXلى األرض ثXم
داسXوا عXليه طXالXبني مXنهم رفXعه عXن األرض ،ويXبدو أنXهم حXسنا ً يXفعلون عXندمXا يXعامXلونXا
جXXميعا ً بXXنفس الXXطريXXقة ألنXXهم يXXوحXXدون كXXل فXXئات شXXعبنا وأمXXاكXXن تجXXمعاتXXه فXXي الXXصراع
القائم على حقوقنا الوطنية.
والXXوقXXف فXXي الXXطابXXور لXXلتفتيش لXXم يXXكن أمXXرا ً غXXريXXبا ً عXXلي ،فXXأنXXا عشXXت نXXصف عXXمري فXXي
ال XXقدس ول XXطامل XXا اض XXطررت ل XXلوق XXوف ع XXلى ال XXحواج XXز ال XXعسكري XXة ،وت XXعرض XXت ل XXإله XXان XXات
والشXXتائXXم والXXضرب ،واالعXXتقال ،لXXكن املXXوضXXوع هXXذه املXXرة أصXXبح مXXختلفا ً جXXدا ً .فXXالXXجنود
مسXXتعدون إلطXXالق الXXنار فXXورا ً عXXلى أي مXXواطXXن ال يXXلتزم بXXما يXXطلبونXXه مXXنه .لXXقد أصXXيبوا
بXXحالXXة مXXن الXXخوف بXXعد الXXعمليات الXXعسكريXXة الXXتي اسXXتهدفXXت جXXنودا ً يXXعملون فXXي نXXقاط
تفتيش ثابتة.
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كXXان تXXرتXXيبي وسXXط الXXطابXXور ،وكXXان تXXفتيش كXXل شXXخص يXXحتاج إلXXى خXXمس دقXXائق ،وكXXلما
تحXXرك شXXخص تXXقدم الXXذي خXXلفه لXXألمXXام ،وصXXادف أن تXXقدم أحXXدهXXم قXXليالً بXXانXXتظار دوره
فصاح الجندي بغضب:
أحورا  ...أحــــورا  ....أحـــــــورا
فXلم أتحXرك مXن مXكانXي ،ألنXني لXم افXهم بXالXضبط مXا يXريXده الXجنود أصXال ،ألن مXعلومXاتXي
قXليلة بXالXلغة الXعبريXة ،وكXلمة )أحXورأ( أي ارجXع للخXلف مXشابXهة لXكلمة )بXحورا( الXتي تXعني
فتاة أو بنتا ،فصرخ الجندي املهووس مرة أخرى:
أحXورا ،أنXي أمXرت أحXورا .فXسألXت مXن كXان خXلفي مXاذا يXقصد بXما يXقول؟ فXقال لXي أنXه يXقول
لXنا ارجXعوا إلXى الخXلف :لXقد أمXرتXكم ارجXعوا .حXينها عXرفXت بXأنXي ال أجXيد الXعبريXة وال أريXد
أن أفهم أكثر من ذلك .فرجعت مع غيري من املواطنني حيث أشار الجندي.
عXندمXا جXاء دوري تXقدمXت عXدة خXطوات ،وتXوقXفت كXما تجXري الXعادة بXأمXر الXجنود ،فXطلب
مXني أن أخXلع الXجاكXيت ،ورغXم الXبرد واملXطر فXقد خXلعته كXما خXلعه غXيري ثXم طXلب مXني أن
أرفXXع الXXقميص ،لXXيتأكXXدوا أنXXه ال يXXوجXXد أحXXزمXXة نXXاسXXفة حXXول الXXوسXXط ثXXم طXXلب مXXني أن ألXXف
حول نفسي لفة كاملة ،بعد ذلك أشار إلي بالتقدم.
هXويXتك قXالXها بXالXعبريXة )تَXعودات ِزهXوت( فXأظهXرت لXه جXواز سXفري ،فXتفحصه ثXم قXال ملXاذا
أنXت هXنا؟ قXلت لXه زيXارة لXألهXل ،والXوطXن )رغXم أنXني ولXدت فXي الXقدس ،وأحXمل بXطاقXة هXويXة
مقدسية من االحتالل( ،فقال:
ملاذا تزور منطقة كلها حرب؟ اذهب لبلدان أخرى.
فقلت له :تعودنا على الحرب.
فXرمXى الXجواز عXلى األرض ،وقXال انXصرف ،فXالXتقطت جXواز الXسفر ،وانXصرفXت أتXطلع إلXى
الXXساعXXة فXXإذا بXXها قXXد مXXرت سXXاعXXة كXXامXXلة عXXلى قXXطع مXXسافXXة عشXXريXXن مXXترا ً ال يXXحتاج قXXطعها
سيرا ً على األقدام أكثر من ثوا ٍ
ن فقط.
نXقاط الXتفتيش سXواء الXثابXتة ،أو املXتنقلة كXثيرة بXل أصXبحت خXالل انXتفاضXة األقXصى عXام
) (٢٠٠٢جXXزءا ً مXXن حXXياة املXXواطXXن الفلسXXطيني ،وكXXثيرا ً مXXا تXXعرض املXXارون لXXإلهXXانXXات إن لXXم
يXXكن الXXقتل .فXXفي ضXXاحXXية الXXبريXXد الXXقريXXبة مXXن الXXقدس ،طXXلب الXXجنود مXXن أحXXد الXXطالب أن
ي XXفتح ح XXقيبته امل XXدرس XXية )م XXن ب XXعيد ط XXبعا ً( ،وي XXقذف م XXا ب XXها ل XXيرى ال XXجنود م XXحتوي XXات
الXXحقيبة ،وبXXينما كXXان الXXطالXXب يXXحاول فXXتح حXXقيبته صXXاح بXXه الXXجنود مXXوجهXXني سXXالحXXهم
إلXى رأسXه ،فXارتXعب ولXم تXفتح الXحقيبة حXيث تXعطل الXسحّ اب فXجأة ،فXخاف الXطالXب وتXرك
الXحقيبة وهXرب ،فXأطXلقوا عXليه الXنار وأردوه شXهيدا ً دون سXبب ،ثXم أحXضروا مXاكXينة فXحص
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املتفجXرات لXفحص الXحقيبة الXتي بXينت بXعد فXحصها أنXها تXحتوي عXلى عXدة كXتب قXديXمة
ودفاتر مدرسية ممزقة.
هكذا إذن ،عرفوا أن الطالب بريء ولكن بعد أن فقدته أمه.
وفXXي مشهXXد آخXXر قXXرب قXXلنديXXة ،طXXلب مXXن امXXرأة وضXXعت مXXولXXودهXXا مXXنذ عXXدة أيXXام تXXحاول
اجXتياز الXحاجXز حXامXلة مXولXودهXا الجXديXد الXذي لXم يXبلغ مXن الXعمر أسXبوعXا ً بXعد ،أن تXكشف
عما تحمله )من بعيد طبعا ً( فقالت لهم:
 إنXه طXفل ،فXوجXهوا سXالحXهم تXجاهXها طXالXبني الXكشف عXنه ،وإال قXتلوهXا ،فXاضXطرت مXنخوفها على وليدها أن تعريه كما ولدته حتى سمحوا لها باملرور.
وفXXي بXXاب الXXعمود بXXالXXقدس وبXXينما كXXان يXXسير أحXXد الشXXباب حXXام Xالً شXXنطة مXXدرسXXية عXXلى
كXتفه ،تXوقXفت فXجأة بXجانXبه سXيارة مXدنXية ،نXزل مXنها عXلى الXفور أربXعة أفXراد مXن الXقوات
الXXخاصXXة اإلسXXرائXXيلية ،وبحXXركXXة تشXXبه حXXركXXة اإلنXXزال الXXعسكري فXXوجXXهوا إلXXيه سXXالحXXهم،
طXالXبني مXنه الXتوقXف وعXدم الحXركXة ثXم طXلبوا مXنه إلXقاء الXحقيبة عXلى األرض ،وفXتحها وبXعد
فحصها أطلقوا سراحه بعدما كاد يموت خوفا ً من هول املفاجأة.
عXXلى املXXواطXXنني الXXعرب الXXذيXXن يXXزورون فلسXXطني هXXذه األيXXام تXXضامXXنا ً مXXع أهXXلنا هXXناك أن
ي XXتعلموا م XXعنى ك XXلمة )أح XXورا( ح XXتى ال ي XXقتلون ه XXكذا دون س XXبب وب XXحجة ع XXدم االل XXتزام
باألوامر العسكرية.

٨٦

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

أم كلثوم خلف القضبان
اكتوبر ٢٠٠٨

ألم كXXلثوم سجXXل حXXافXXل مXXع األسXXرى الفلسXXطينني ،خXXصوصXXا الXXجيل الXXقديXXم مXXنهم ،عXXندمXXا
كXXان األسXXرى محXXرومXXني مXXن الXXراديXXو ،والXXتلفريXXون ،وحXXتى الXXصحف املحXXلية الXXعربXXية .فXXقد
كXانXت مXنذ سXبعينيات الXقرن العشXريXن تتسXلل إلXى غXرفXهم لXتحيي فXيهم أحXالمXهم ،وتXثير
مXشاعXرهXم ،وتXدغXدغ عXواطXفهم بXعد أن يXكون الXسجان قXد نXغص عXليهم عيشXتهم ،ونXكل بXهم
تنكيله اليومي املعهود.
كXXان األسXXرى الXXعرب فXXي الXXسجون اإلسXXرائXXيلية حXXتى أواسXXط الXXثمانXXينيات ال يXXسمح لXXهم
ب XXام XXتالك أجه XXزة رادي XXو ،وال م XXشاه XXدة ال XXتلفزي XXون ،وك XXان ي XXسمح ل XXهم ف XXقط االس XXتماع إل XXى
اإلذاعXXة اإلسXXرائXXيلية الXXناطXXقة بXXالXXعربXXية الXXتي كXXانXXت تXXبث مXXن مXXكتب اإلدارة مXXباشXXرة لXXعدة
سXاعXات فXقط ،سXاعXتان ظهXرا ومXثلها تXقريXبا مXساء .ولXحسن الحXظ كXانXت تXبث فXترة املXساء
)الXXساعXXة الXXسادسXXة والXXنصف( أغXXنية يXXومXXية ألم كXXلثوم بXXعد مXXوجXXز األخXXبار مXXباشXXرة ملXXدة
ساعة تقريبا.
فXي مXطلع الXعام  ١٩٨٤كXنت أحXد نXزالء سXجن بXئر السXبع وكXنت فXي قXسم يXتكون مXن أربXع
غرف كبيرة ،كل غرفة فيها ) (٣٦سريرا مزدوجا أي ) (٧٢أسيرا.
كXXنا نXXتناول وجXXبات األكXXل عXXلى األرض فXXي نXXفس الXXغرفXXة فXXقد كXXان الXXعامXXلون فXXي املXXطبخ
يXنقلون األكXل إلXينا ،ويXقوم املشXرفXون مXن أسXرانXا فXي كXل غXرفXة بXتوزيXع األكXل عXلى الXسجناء
كXل واحXد فXي صXحن بXالسXتيكي ويXوضXع الXخبز عXلى مXا تيسXر مXن ورق الجXرائXد الXعبريXة
الXتي كXانXت بXحوزتXنا ،وكXان عXلينا بXعد كXل وجXبة تXنظيف الXغرفXة بXاملXاء مXما يXتناثXر عXليها
مXXن أكXXل ،ونغسXXل الXXصحون عXXلى الXXفور ،وشXXكلت لXXذلXXك لXXجان يXXومXXية ،عXXلى مXXدار األسXXبوع
بحيث يشارك الجميع في التنظيف من أكبر أسير حتى أصغرنا.
فXXترة الXXعشاء كXXانXXت حXXوالXXي الXXساعXXة الXXخامXXسة مXXساء ومXXا أن تXXنتهي ،حXXتى يXXتم تXXحضير
الXXشاي حXXيث تXXكون الXXساعXXة قXXد اقXXتربXXت مXXن الXXسادسXXة والXXنصف .فXXنبدأ بXXالXXسير بXXشكل
بXيضاوي يXتناسXب مXع املXساحXة الXزائXدة بXالXغرفXة ،لتحXريXك أجXسامXنا بXعد الXعشاء عXامXلني
بXاملXثل الXقائXل ) :تXعشى وتXمشى( ،فXقد كXان ال يXسمح لXنا بXالخXروج مXن الXغرفXة إلXى الXساحXة
سوى ساعتني ونصف يوميا ،ساعة صباحا ،وساعة ،ونصف بعد الظهر.
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كXنا نXسير كXل أسXيريXن مXعا لضيق املXساحXة ،نXتبادل أطXراف الحXديXث ،ونسXتمع ألم كXلثوم،
بXعضنا كXانXوا يXفضلون الجXلوس عXلى السXريXر مXفضلني االسXتماع لXها وكXل مXنهم مسXتلقيا
على فراشة ،سابحا في أحالمه.
كXان صXوتXها يXثير فXينا ذكXريXاتXنا ،ومXشاعXرنXا ،وحXنيننا إلXى الحXريXة ،ألXيس األسXرى بشXرا
لهم مشاعرهم وأحاسيسهم؟ من قال أن األسرى من صخر؟ وقلوبهم من حديد؟
هXXم مXXواطXXنون كXXبقية أبXXناء شXXعبنا ،يXXفكرون بXXزوجXXاتXXهم ،بXXأوالدهXXم ،بXXأهXXالXXيهم ،مXXن لXXم يXXكن
مXتزوجXا يXفكر بخXطيبته ،ومXن لXم يXكن لXه خXطيبة ،يXفكر بXحبيبة عXرفXها أثXناء الXدراسXة ،أو
مXن الXحي الXذي يXسكن فXيه ،أو بXحبيبة يXصنعها هXو بXنفسه بXأحXالمXه ويXختار لXها الXشكل
املناسب.
الXوطXن لXيس املXكان فXقط ،بXل هXو الXناس كXذلXك الXذيXن يXعيشون فXيه ،هXو األهXل ،األصXدقXاء،
األحXباب .وعXندمXا ضXحى األسXرى بXحياتXهم مXن أجXل وطXنهم فXلم يXفعلوا ذلXك ألن حXياتXهم ال
تساوي شيئا ،بل ألنهم األكثر عشقا للوطن وسكانه ،واألكثر حلما بغد أفضل.
يحXلمون بXوطXن حXر يXبنون فXيه عXش الXزوجXية بXعيدا عXن حXراب االحXتالل .وطXن حXر يXعلمون
ف XXيه أط XXفال XXهم ك XXيف ي XXرس XXمون ال XXشمس ،وال XXقمر .وط XXن أخ XXضر يس XXتطيعون م XXن أغ XXصان
زيXتونXه ،وحXبات تXينه الXخضراء والحXمراء إطXعام أبXنائXهم وإهXداء مXن يXحبون بXعض درره.
وطXن يXتسامXرون بXني دوالXي عXنبه لXيال عXلى صXوت الXراحXلة أم كXلثوم ،أو صXوت الشXبابXة
الفلسXXطينية فXXي أحXXد لXXيالXXي تXXموز )يXXولXXيو( ،دون أن يXXطاردهXXم املسXXتوطXXنون لXXيصادروا
زيتونهم ،وتينهم ،وعنبهم ألنه خطر على أمن املستوطنني.
ك XXان XXت االج XXتماع XXات الح XXزب XXية ،أو ال XXندوات ال XXسياس XXية ،أو ج XXلسات ال XXتعليم ف XXي ال XXسجن
تXXتوقXXف فXXي تXXلك الXXساعXXة ،فXXالXXكل مXXشغول بXXسماع أم كXXلثوم ،وفXXي الXXساعXXة الXXثامXXنة يXXسود
الXXغرفXXة صXXمت مطبق ،بXXعد أن يXXنشغل كXXل أسXXير بXXكتاب يXXقرأه أو اجXXتماع يXXشارك بXXه مXXع
بعض أعضاء فصيله السياسي.
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األول من نيسان ١٩٨٥
األول مXXن نXXيسان  ١٩٨٥يXXوم مXXميز فXXي الXXذاكXXرة ،يXXصعب نXXسيانXXه ،أو الXXتغاضXXي عXXنه .يXXوم
مفرح ،وحزين في نفس الوقت.
م XXفرح ألن XXه ك XXان ي XXوم تح XXرري م XXن األس XXر م XXن س XXجن ن XXفحة الصح XXراوي ،ودع XXت ف XXيه رف XXاق،
وإخXوة درب ،ومXناضXلني سXعدت بXمشاركXتهم صXمودهXم خXلف الXقضبان ،وحXزيXن ألنXه كXان
آخXر يXوم ألXتقي فXيه بXكثيريXن مXنهم حXيث غXيبهم املXوت قXبل أن ألXتقي بXهم خXارج الXقضبان،
كالشهيدين عمر القاسم ،وسمير قنطار.
كXXنت أنXXتظر يXXوم تحXXرري مXXن األسXXر عXXلى أحXXر مXXن الجXXمر لXXكن دون أن أشXXعر مXXن حXXولXXي
بXذلXك ،فXقد أمXضيت ) (٢٨شهXرا وسXط مXناضXلني أمXضى غXالXبيتهم أكXثر مXن عشXر سXنوات
خXلف الXقضبان مXن أحXكام بXاملؤبXدات .كXنت أحXاول إخXفاء سXعادتXي بXاقXتراب يXوم التحXرر
كي ال أجرح شعور أحد.
قXXبل يXXوم مXXن التحXXرر أحXXضرت إدار الXXسجن مXXالبXXسي الXXقديXXمة الXXتي سXXجنت بXXها ،وكXXانXXت
مXالبXس عXريXضة عXلي ،فXقد فXقدت فXي الXسجن أكXثر مXن ثXلث وزنXي بXعد أن
مXارسXت الXتماريXن الXريXاضXية الXيومXية ،ونXط الXحبل .فXأخXذه مXني خXياط
ال XXسجن م XXن أس XXران XXا ،وق XXام ب XXتصغيره ق XXدر اس XXتطاع XXته ل XXيكون ل XXباس XXي
ال XXرس XXمي ف XXي ال XXيوم ال XXتال XXي إذ ي XXمنع أي أس XXير م XXن التح XXرر ب XXمالب XXس
السجن.
اسXتيقظت مXبكرا فXي األول مXن نXيسان ،كXانXت كXل األنXظار تXتجه إلXي ،كXان
كXل أسXير يXتمنى لXو كXان مXكانXي ،وكXنت أتXمنى لXو خXرجXوا كXلهم مXعي،
كXنت مXتوتXر األعXصاب ،كXيف أتXركXهم وحXدهXم؟ هXل سXأنXساهXم؟ هXل سXأعXود مXحاوال زيXارتXهم؟
هل سأراسلهم؟
هXXل سXXأحXXررهXXم؟ هXXل سXXأظXXل حXXامXXال قXXضيتهم؟ لXXك ْن كXXثيرون تحXXرروا مXXن األسXXر ،ونXXسوا كXXل
ذكرياتهم فيه.
تXناولXنا الXفطور مXعا بXالXغرفXة كXان مXعي حسXبما أذكXر الXشهيد عXمر الXقاسXم ،الXشهيد سXمير
قXXنطار ،عXXبد الXXعزيXXز أبXXو الXXقرايXXا ،محXXمد دوحXXان ،عXXطا الXXقيمري ،خXXالXXد يXXاسXXني ،والXXشيخ
فضي )مروان شاهني( .جلسنا معا نتبادل الحديث إلى أن جاءت ساعة التحرر.
كXXان مXXندوب األسXXرى فXXي الXXسجن قXXد طXXلب مXXن اإلدارة الXXسماح لXXكل األسXXرى بXXوداعXXي قXXبل
التحXXرر فXXي سXXاحXXة الXXسجن ،وهXXذا أفXXضل مXXن تXXنقلي مXXن غXXرفXXة لXXغرفXXة بXXمرافXXقة الXXسجان.
فسمحت اإلدارة بذلك.
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خ XXرج ك XXل األس XXرى م XXن ال XXغرف ل XXلساح XXة ال XXصغيرة ال XXتي ك XXان XXت ت XXتوس XXط ق XXسمني ي XXضمان
ثمانني أسيرا.
كXل األحXبة ،يXصطفون فXي شXكل دائXري لXوداعXي .كXان املXنظر يحXمل مXن الXرهXبة الXكثير ،مXا
الXذي سXأقXولXه لهؤالء املXناضXلني؟ وأي عهXد سXأقXدمXه لXهم؟ أيXمكنني بXعد هXذ الXحب ،وحXرارة
العناق أن أنساهم؟
كXيف سXأنXام لXيلي الXطويXل بXعد الXيوم دون أن أفXي بXوعXدي لXهم بXأال أدخXر جهXدا مXن أجXل
قXXضيتهم؟ الXXيوم سXXأودعXXهم ،سXXأتXXركXXهم وحXXدهXXم ،سXXأغXXادر األسXXر وأغXXيب عXXنهم .اصXXطفوا
جXميعا رافXعي الXرأس ،كXنت أرى الXكبريXاء ،واإلبXاء ،والXعزة ،والXكرامXة فXي وجXوهXهم ،وأقXرأ
في عيون كل منهم شوقا جارفا نحو الحرية.
بدأت أعانق واحدا واحدا منهم ،وكنت على عالقة طيبة معهم جميعا ،بنسب متفاوتة.
كXXان عXXناقXXا حXXارا ،كXXنت أعXXلم أنXXني بXXعد ذلXXك الXXيوم لXXن أسXXتطيع زيXXارتXXهم )حسXXب قXXوانXXني
السجون( ،وأنني لن ألتقي أحدا منهم إال بعد تحرره.
كXان عXناقXي األطXول مXع الXشهيد عXمر الXقاسXم .كXان رفيق دربXي ،قXائXدي الXذي أحXب ،عشXت
مXXعه فXXي نXXفس الXXغرفXXة ثXXمانXXية أشهXXر بXXعد نXXقلي مXXن سXXجن بXXئر السXXبع لXXنفحة عXXام ،١٩٨٣
كXنت أحXاوره مXعظم الXوقXت .وفXي الXليلة الXتي سXبقت يXوم التحXرر كXنت قXد سهXرت مXعه حXتى
نXعسنا .لXم أكXن أعXلم أنXه سيسXتشهد بXاألسXر ،وسXيلحقه بXعدهXا بXأكXثر مXن ربXع قXرن الXشهيد
سمير قنطار.
جXXددت لXXهم العهXXد أال أنXXساهXXم ،وأن أظXXل أحXXمل قXXضيتهم ،قXXضيتنا مXXا دمXXت حXXيا .عXXانXXقت
سXX Xمير قXX Xنطار بحXX Xرارة .كXX Xان رفXX Xيقي فXX Xي سXX Xجن بXX Xئر السXX Xبع،
عXXشنا مXXعا فXXي غXXرفXXة رقXXم  ٢الXXتي كXXانXXت تXXضم  ٧٢أسXXيرا ،ثXXم
ن XXقلنا م XXعا إل XXى س XXجن ن XXفحة أواس XXط ع XXام  ١٩٨٤ب XXعد إغ XXالق
سجن بئر السبع أمام األسرى الفلسطينيني.
ك XXان س XXمير م XXحبوب XXا م XXن ك XXاف XXة األس XXرى ألن XXه م XXقاوم ل XXبنان XXي
انXضم لXلمقاومXة الفلسXطينية وانطلق مXن لXبنان نXحو فلسXطني
ليجسXXد وحXXدة األمXXة فXXي صXXراعXXها مXXع عXXدوهXXا الXXرئXXيسي .كXXان
بXشوشXا ،مXرحXا ،يXقيم عXالقXات جXيدة مXع الجXميع .كXنت أتXوقXع أنXه سXيكون ضXمن األسXرى
املحXXرريXXن مXXع صXXفقة أحXXمد جXXبريXXل عXXام  ١٩٨٥لXXكني صXXدمXXت عXXندمXXا عXXرفXXت فXXيما بXXعد أنXXه
وعXمر الXقاسXم لXم يXكونXا ضXمن الXصفقة ،وأن أحXمد جXبريXل قXد اسXتثناهXما ألسXباب شXخصية
بحتة .وقد ارتكب جريمة في ذلك.
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عXانXقت محXمد عXليان الXذي كXان أكXثر األسXرى اهXتمامXا فXي األدب آنXذاك ،كXان يXكتب الXقصة
الXقصيرة ،وكXنت حXينها أهXتم بXكتابXة الXشعر فXقط ،كXنا نXتبادل الحXديXث
األدبXXي وجXXها لXXوجXXه ،أو عXXبر مجXXلة نXXفحة الشهXXريXXة املXXنسوخXXة بخXXط
الXيد )نXفحة الXثورة ،والXعطاء( ،والXتي كXنا مXن املXساهXمني فXي الXكتابXة
بXها .كXان يXقيم فXي الXقسم الXثانXي ،فXي حXني أقXيم أنXا فXي الXقسم األول،
لXكن الXزيXارات فXي عهXدي كXانXت مXسموحXة بXخالف املXرحXلة الXتي سXبقت،
فXقد كXانXت الXزيXارات بXني األسXرى مXن املحXرمXات مXن قXبل إدارة الXسجون.
زرت XXه ع XXدة م XXرات ف XXي غ XXرف XXته ،وتح XXدث XXنا ك XXثيرا ف XXي ع XXال XXم األدب ،ودور
األسرى فيه.
ودعXت عXلي جXدة ،مXمثل املXعتقل فXي سXجن بXئر السXبع عXندمXا كXنا هXناك ،والXذي انXتقل مXعنا
ل XXسجن ن XXفحة ،ودع XXت رأف XXت ال XXنجار مش XXرف م XXكتبة األس XXرى ف XXي ال XXسجن ،ودع XXت ي XXعقوب
عودة ،سليم الزريعي ،سليم نسيبة.
ودعXXت زمXXالئXXي فXXي الXXغرفXXة الXXشيخ فXXضي ،عXXبد الXXعزيXXز أبXXو الXXقرايXXا ،عXXطا الXXقيمري ،خXXالXXد
ياسني … .لم أترك أحدا إال وعانقته ،وشددت على يديه…..
كXانXت دمXوعXي وأنXا أعXانXقهم واحXدا ،واحXدا تXتساقXط مXن عXيونXي قXرأت فXي عXيون كXثيريXن
مXXنهم قXXصص الXXصمود ،وشXXاهXXدت دمXXوع بXXعضهم وهXXم يXXعانXXقونXXني ،أهXXي دمXXوع الXXفرح
لتح XXرري؟ أم دم XXوع الح XXزن ل XXوداع XXي؟ ك XXنت ف XXي م XXوق XXف ال أحس XXد ع XXليه .م Xّ Xل ال XXسجان م XXن
االنتظار ،وطالبنا أن نسرع كي ينهي مهمته.
الXذي أنXقذنXي مXن هXذا الXتوتXر أن مXفاوضXات مXع الXجبهة الXشعبية لتحXريXر فلسXطني )الXقيادة
العامة( كانت جارية منذ سنوات ،وأن األخبار تشير بقرب عملية تبادل األسرى.
حXXملت كXXيسا فXXيه أغXXراضXXي الXXخاصXXة ،وبXXعض الXXدفXXاتXXر املXXنسوخXXة بخXXط الXXيد مXXن الXXشهيد
عمر القاسم ألهله ،والتي كان فيها مقاالته ،وكل كتاباته حتى تلك الفترة.
ق XXادن XXي ال XXسجان مل XXدي XXر ال XXسجن ،ال XXذي اس XXتقبلني ب XXجفاء ،وص XXرام XXة ك XXعادت XXه ،وط XXلب م XXن
سXجانXه تXفتيش كXل مXا فXي الXكيس ،وعXندمXا وجXد الXدفXاتXر املXنسوخXة بخXط الXيد صXادرهXا،
ولXXم تXXنفع كXXل وسXXائXXل اإلقXXناع بXXاإلفXXراج عXXنها .مXXع أنXXه لXXم يXXكن مXXكتوبXXا عXXليها اسXXم أحXXد،
وادعXXيت أنXXها لXXي ،لXXكن ذهXXبت أقXXوالXXي أدراج الXXريXXاح ،وظXXلت كXXتابXXات عXXمر الXXقاسXXم أسXXيرة
مثله حتى بعد استشهاده .من يدري ربما أعدموها كي ال ترى النور.
خXXرجXXت مXXن سXXجن نXXفحة ألجXXد بXXانXXتظاري عXXمي املXXهندس عXXبد الXXعظيم ،وزوجXXتي زهXXيرة،
وأخXتي جXميلة ،وابXن عXمي فXيصل فXانXطلقوا بXي بXالXسيارة نXحو الXقدس ،وأنXا شXارد الXذهXن
أفكر فيمن تركت بعدي ينتظرون ساعة تحررهم.
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األديب عادل سالم في رحاب حيفا يتأ ّلق!
بقلم الشاعرة الفلسطينية :آمال عوّاد رضوان

احXXتفاء بXXأديXXبنا الفلسXXطينيّ عXXادل سXXالXXم )رئXXيس مXXوقXXع ديXXوان الXXعرب فXXي أمXXيركXXا( ،أقXXام
املجXXلس املXXليّ األرثXXوذكXXسيّ الXXوطXXنيّ فXXي حXXيفا ،ومXXنتدى حXXيفا الXXثقاف Xيّ أمXXسي ًة ثXXقاف Xيّة،
ب XX Xتاري XX Xخ  ٢٠أي XX Xلول س XX Xبتمبر  ،٢٠١٥ف XX Xي ق XX Xاع XX Xة ك XX Xنيسة م XX Xار ي XX Xوح XX Xنا
األرث XX Xوذك XX Xسية ش XX Xارع ال XX Xفرس  ،3وس XX Xط ح XX Xضور م XX Xن ن XX Xخبة امل XX Xثقفي،ن
واألدبXXاء ،وقXXد تXXو ّلXXت عXXرافXXة األمXXسية الXXكاتXXبة عXXدلXXة ش Xدّاد خXXشيبون ،وعXXن
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األصناف األدبيّة للمحتفى به عادل سالم قدّم ٌّ
كل من:

-

املXحامXي فؤاد نXقارة )رئXيس مXنتدى حXيفا الXثقافXي( كXلمة تXرحXيبيّة ،ونXبذة عXن نXشاطXات
منتدى حيفا الثقافيّ.

-

وتحXدّث د.محXمد عXدنXان بXركXات عXن شXمولXيّة املجXموعXة الXقصصيّة )يXحكون فXي بXالدنXا(
لألديب عادل سالم.

-

وق Xدّم األديXXب د .صXXالXXح عXXبود قXXراءةً واقXXعيّ ًة فXXي )ال ّ XرصXXاص ِ Xة األخِ X
Xلقاص واألدي Xبِ
Xيرة( لX
ِّ
عXادل سXالXم ،وقّ XدمXت الXكاتXبة هXيام أبXو الXزلXف قXراءةً فXي روايXة )عXناق األصXابXع( لXألديXب
عادل سالم.

-

وتحدّث األديب فهيم أبو ركن عن الشمولية في شعر عادل سالم.

-

وتحXXدث املXXحامXXي حXXسن عXXبادي عXXن شXXمول Xيّة األديXXب عXXادل سXXالXXم بXXأصXXناف األدب مXXن
شعر ،وقصة ورواية ومقالة.

-

وفXي نXهايXة األمXسية ألXقى الXشاعXر عXادل سXالXم قXصيدتXني ،وشXكر املXنظمني واملتحXدثXني
والXحضور ،وبXصفته مؤسXس ورئXيس تحXريXر مXوقXع ديXوان الXعرب فXي امXريXكا ،قXدّم درعَ
ديXوان الXعرب لXفارسXة ديXوان الXعرب آمXال عXوّاد رضXوان لXلعام  ،٢٠١١تXكريXمً ا لXها وتXقديً Xرا
ملقاالتها وتقاريرها الثّقافيّة ،ومن ث ّم ت ّم التقاط الصور التذكاريّة!

في كلمة العريفة الكاتبة عدلة شداد خشيبون:
ال كثرة املدح واألضواء تشغلني
وال املُدام بكأس الليل تغويني
أنا الغريب وطعم القدس في شفتي
ال خمر روما وال عيناك ترويني
عشقتها في دمي تسري محبتها
من عهد كنعان وجالوت وحطني
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تركت قلبي على أسوار قبلتها
واخترت في غفلة منفاك يأويني
أنا امللوم وبعدي عنك أتعبني
ال تقبلي عذري فأعذاري تالويني
لكنني عاشق يأتيك في طمع
أن تسمحي لي بقبر فيك يحويني
فاملوت في حضنك الوردي أمنيتي
مدي ذراعيك يا قدسي وضمّ يني.
بXكلمات هXذه الXقصيدة الXقدسXيّة لXلشاعXر عXادل سXالXم أفXتتح الXلقا َء وأقXول :مXساؤكXم قXدسXيّ
بXXنكهة األدب الXXعريق الفلسXXطينيّ األصXXيل أح Xبّتي ،سXXأقXXتطع مXXن سXXاعXXات ال ّ Xليل سXXاعXXتني،
وأضXيفهما إلXى تXاريXخ عXريق بXه نXعلو ونXسمو ،مXن خXالل تXكريXم لXشاعXر أصّ Xر عXلى أن يXعود
Xشعر ،فXقديXمً ا قXالXوا :ال ّ
بXنا إلXى عهXد عXراقXة األدب وال ّ
Xشعر ديXوان الXعرب .وهXا هXو شXاعXرنXا
يُXXعيد لXXنا ال ّ XديXXوان مXXن خXXالل مXXوقXXعه الجXXميل )ديXXوان الXXعرب( ،حXXيث عXXمل عXXلى تXXأسXXيسه،
واليوم هو رئيس تحريره ،فهنيئًا لنا ولألدب.
Xصديق فؤاد
مXساؤكXم خXيّر ومXسائXي مXعكم يXتزاحXم بXه شXكري أ ّو ًال لXألسXتاذ املXحامXي األخ ال ّ
نّ Xقارة ،حXيث كّ Xرس وقXته وجXهوده ،لXيتابXع مXسيرة أدبXائXنا مXن خXالل هXذا املXنتدى الّ XرائXع،
فXلك مXنّي ألXف تXحية وألXف بXاقXة ورد ال تXذبXل يXا أخَ الXعطاء ،فXبفضل رعXايXتك لXألدب وغXيرتXك
عXلى الXكلمة الXطّيبة نXحن هXنا مXعًا ،نسXتضيف األديXب عXادل سXالXم ،وكXم السXمه مXن مXعانXي
السXالم والXحياة صXدى فXي كXتابXاتXه؛ أشXعا ًرا كXانXت أو قXصص قXصيرة ،فXلك أديXبنا الXكبير
ّX X
مXنّا تXحيّات بXباقXات ورد ال تXعرف الXذّبXول ،ويXنابXيع شXكر ال يXعرف لXلجفاف أصXول .أهXال بXك
أديXبنا وشXاعXرنXا فXي بXلدك فXي أرضXك الXتي تشXتاق ألمXثالXك .أهXال بXك يXا زارع الXكلمة الXطّيبة
مXن خXالل الXقوافXي الّ XراقXية والXقصص الجXميلة الXهادفXة .الّ Xليلة أحXبّائXي الXحضور ،سنحّ Xلق
ع XXالX Xيًا ،ونتخ XXذ م XXن ق XXصص أدي XXبنا محX Xطّات وم XXن أش XXعاره اس XXتراح XXات .أه XXال ب XXكم ،ومX Xعًا
سنحط التّرحال على شواط› الكلمات الطّيّبات!
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فؤاد نXقارة ،يُXدافXع عXن الحقّ ويXرفXع قXضايXاه عXالXيًا ألجXل الحقّ ،كXيف ال وهXو املXحامXي الXذي
ال يّ X
وروحXXا ،أدعXXوهُ لXXيقولَ
Xتعب ،فXXي تXXرتXXيب وتنسيق أمXXسيات أدب Xيّة تُXXثريXXنا فXXك ًرا
Xكل وال يX
ً
ُ
Xطرب الفؤاد ،وأش XXكر م XXن خ XXالل XXه
Xب الّ X Xروحَ و ُي X
َ
ك XXلمتَ ُه ف XXي ه XXذه األم XXسية الّ X Xرائ XXعة ،ولX Xيُداع َ X
املجلس امل ّلي األرثوذكسيّ على هذه األمسيات ال ّراقيات.
جXاء فXي كXلمة املXحامXي فؤاد نXقارة رئXيس مXنتدى حXيفا الXثقافXيّ :األخXوات واألخXوة مXساء
الXXخير ،نXXرحXXب بXXكم فXXي املجXXلس املXXلي األرثXXوذكXXسيّ الXXوطXXنيّ فXXي حXXيفا ،وفXXي نXXادي حXXيفا
Xال وسه ً
الXثقافXيّ .أه ً
Xال بXكم فXي قXاعXة كXنيسة مXار يXوحXنّا املXعمدان األرثXوذكXسيّة فXي حXيفا.
يش ّ XرفXXنا أن نسXXتضيف هXXذه األمXXسية األديXXب املXXقدس Xيّ عXXادل سXXالXXم ،ونXXعلن تXXضامXXننا مXXع
Xصتها
املXدارس األهXليّة ،فXي صXراعXها مXع الXتقليص فXي ح ّ
مXن مXيزانXيّة الXتعليم والXتمييز الXواقXع عXليها ،ألهXمّ يّة هXذه
امل XXدارسِ ،
وملXX Xا ل XXها م XXن ف XXضل ع XXلى أج XXيال وأج XXيال م XXن
ش XX Xعبنا .ك XX Xذل XX Xك ن XX Xعلن ت XX Xضام XX Xننا م XX Xع أس XX Xرى الحّ X X Xريّ XX Xة
وإض XX Xراب األم XX Xعاء ال XX Xخاوي XX Xة ال XX Xذي ي XX Xخوض XX Xون XX Xه ف XX Xي
الXX Xسجون الXX Xصهيون X Xيّة ،ونXX XديXX Xن أيً X X
Xضا االعXX Xتداء عXX Xلى
Xهيب ب XXال XXعرب واملس XXلمني الش XXرف XXاء
املسج XXد األق XXصى ،ون X
ُ
واملخXXلصني الXXقيام بXXواجXXبهم ،لXXلدفXXاع عXXن حXXرمXXة األقXXصى وجXXميع أمXXاكXXن الXXعبادة لXXكافXXة
الديانات أينما ُوجدت.
نXادي حXيفا الXثقافXي يXعمل عXلى نشXر الXثقافXة فXي مXجتمعنا ،وتXشجيعه لXلمشاركXة بXالXقراءة
والXX Xندوات ،وتXX XعريXX Xفه عXX Xلى مXX Xثقفينا ومXX XبدعXX Xينا الXX XذيXX Xن ُ
هXX Xم واجXX Xهة وعXX Xنوان مXX Xجتمعنا
م XXهم .لXXقد أُقXXيم نXXادي
الX
Xحضاري ،فهؤالء املXXثقفون واملXXبدعXXون نفتخXXر ونXXحتفي بXXهم ونُXXك ّر ُ
ّ
حXيفا الXثقافXي كXامXتداد لXلنادي األرثXوذكXسيّ فXي سXنوات األربXعني مXن الXقرن املXنصرم .وقXد
بXدأ نXادي حXيفا الXثقافXيّ نXشاطXاتXه قXبل أربXع سXنوات ،فXأقXام أكXثر مXن مXئة فXعالXيّة ثXقافXيّة
مXXة ،وقXXام أعXXضاء الXXنادي بXXقراءة ومXXناقXXشة أكXXثر مXXن خXXمسني روايXXة ،مXXن األدب الXXعاملXXي
عXXا ّ
واملَحّ Xليَ وبXمشاركXة الXكاتXب /الXكاتXبة .فXنادي حXيفا الXثقافXي فXي خXدمXة املXجتمع والXثقافXة
املؤسXسة الXعريXقة املجXلس
ّX X
واملXثقفني والُ Xكتّاب واألدبXاء ،ونXشاطXاتXه تسXتم ُّر مXن داخXل هXذه
املِليّ األرثوذكسيّ الوطنيّ في حيفا.
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ُ
Xناول روايXXة عXXادل سXXالXXم املؤثXXرة )عXXناق األصXXابXXع( ،والXXتي تتح Xدّث بXXاألسXXاس عXXن ظXXروف
أتX
مXة الXتي مّ Xرت بXها قXضيّة
سXجناء الحّ XريّXة أبXطال شXعبنا املXغيّبني ،عXلى خXلفيّة األوضXاع الXعا ّ
فلسXXطني مXXن سيّ› إلXXى أسXXوأ) ،والحXXمد هلل( .فXXي الXXروايXXة أيً X
Xب مسXXتحيلتان
Xضا قّ X
Xصتا حّ X
تXXنتهيان نXXهايXXة مXXأسXXاويXXة .كXXذلXXك يُXXع ّرفXXنا الXXراوي عXXلى الXXتآكXXل الXXذي حXXصل فXXي مXXواقXXف
Xثوري األمXXميّ إلXXى الXXيمني
"املXXناضXXلني" وانXXزيXXاحXXهم مXXع األسXXف الشXXديXXد ،مXXن الXXيسار الX
ّ
اإلسXالمXيّ ،رك ً
أسسXت لXها ورعXتها اتXفاقXيّات أوسXلو ومXا تXبعها مXن
Xضا وراء مXنافXع مXا ّديّXةّ ،
نXتائXجَ ،كXانXت ومXا زالXت ،وب ً
Xاال عXلى شXعبنا .ص ،٢٨ص ،٩٨ص .٣٠٤ويُحّ XدثXنا عXن الXغربXة
ف XXي ال XXوط XXن ن XXتيجة ال XXوض XXع الج XXدي XXد ،وه XXو ش XXعوري ال XXشخصيّ أي ً X
Xضا وش XXعور ك XXل م XXن
أصXXادفXXهم مXXن أبXXناء جXXيلي عXXن الXXقدس ورام اهلل ،فXXيقول الXXشاعXXر املXXتوكXXل طXXه فXXي روايXXته
الXXتي صXXدرت مؤ ّ
خXXرا "نXXساء أويXXا" ص .٢١٤واقXXتباس أخXXير لXXوضXXعنا الXXعربXXي مXXن كXXتاب
األديب الكبير واسيني األعرج ص ٥٧وشكرا لكم.
قّ XدمXت الXعريXفة عXدلXة شXدّاد خXشيبون د .محXمّ د عXدنXان بXركXات بXقولXها :هXو بXاحXث ونXاقXد فXي
أسXس
الXلغة الXعربXيّة؛ عشق الXعربXيّة فXعانXقها مXن خXالل كXتابXاتXه الXنثريّXة الXنقديXة والXبحثيّةX ّ .
جXمعيّة أنXصار ال ّ
Xضاد الXتي تُXعنى بXقضايXا الXلغة الXعربXيّة،
ومXXا يXXرتXXبط بXXها مXXن عXXقد نXXدوات وأمXXسيات شXXعريّXXة وأدب Xيّة
ونXX XقديّXX Xة؛ إضXX XافXX Xة إلXX Xى إصXX Xدار بXX Xعض الXX Xكتب فXX Xي حXX XديXX Xقة
سXا لXلعربXيّة فXي ثXانXويّXة دار الXحكمة -أمّ
الXعربXيّة .يXعمل مXد ّر ًX X
م XXرشX Xدًا ل XXلمدارس ال XXثان XXويّ XXة ف XXي ل XXواء ح XXيفا .ه XXو
الفح XXم ،و ُ
مجXXمع الXXقاسXXميّ ل ّ Xلغة الXXعرب Xيّة فXXي بXXاقXXة
عXXضو ف Xعّال فXXي َ
الغربيّة.
ِ
ِ
واأللقاب.
جاء في كلمة محمد عدنان بركات :الحضو َر الكريمَ؛ مع
حفظ املناصبِ
مXن ح َ
Xمل األمXانَ Xة وأمXانُ Xة الXلغ ِة الXعربXيّةِ
السXال ُم عXليكم ورحXم ُة اهلل وبXركXاتُXه ،سXال ٌم عXلى ك ِّXل َ
Xال بXكم فXي هXذا ال ِ
Xال وسه ً
ليسXتْ هXيّن ًة ،تXتراكُ Xم مسؤولXيَّاتُXها مXع مXرو ِر األيXام ِ .أه ً
Xلقاء الXذي
ِ
ِ
ً
ً
بأسمائكم؛ يتح ّد ُ
انتمائنا الخالّقِ للغ ِتنا
وسهال بكم في
ث بالبهج ِة والسرو ِر؛
ينطقُ
أهال
ن واحXٍ Xد؛ تXXحتَ بXXريقِ أم ٍ Xل واعXٍ Xد فXXي الXXعيو ِ
الXXعرب Xيَّ ِة الXXتي جXXمعتْنا فXXي مXXكا ٍ
ن ،بXXريقٍ يXXسمو
Xشخصيات أصXXيل ٍة؛ عXXلى أكِ X
ٍ
XتافXXها يXXقو ُم املXXجتمعُ ،وعXXلى خXXطاهXXا تXXتش ّك ُل أجٌ X
Xيال مXXف ّكرةٌ،
بX
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ومXبدعٌ Xة ومXنتج ٌة .أحXيّي ُكم بحجXم ِ مXا يح ُ
Xب بُ Xكم بXعباراتٍ
ّX
Xمل قXلبي ِمXن عشقٍ لXلعربXيّ ِة،
وأرح ُ
ِ
Xطرة تُ ِ
عٍ X
ِ
Xض ِ
Xكل األبجXXديَّ ِ Xة ،وبِّ X
Xهجاء ،بِّ X
Xعانقُ أصXXال َ Xة الّ X
Xكل الXXبحورِ
Xروف الX
اد ،وتXXرتXXقي ب ُ Xك ِّل حX
والXXقوافXXي الXXراق ّ Xي ِةُ ،يش ِّ XرفُXXنا أن نXXلتقيَ الXXيو َم فXXي نٍ X
Xدوة أدب ّ Xي ٍة عXXلى شِ X
Xرف تXXكري Xم ِ األدي Xبِ
الفلسXطينيِّ عXادل سXالXم ،ويXسع ُدنXي ويُشّ Xر ُفXني أ ْ
Xب بXكوكXب ٍة ِمَ Xن الXنجوم ِ الXالمXع ِة فXي
ّX
ن
أرح َ
Xشعراء واألدب ِ X
ِ
سِ X
Xض ِ
Xاء وع ّ X
Xشاقِ ال ّ X
م XXن شَّ X Xرفَ XXنا ف XXي ه XXذهِ
Xماء ال XXلغ ِة ال XXعربX Xيّ ِة؛ ِم XXن ال X
اد ،و ُXك Xِّ Xل َ
ِ
املXناسXب ِة الXكريXم ِة ،وأشXكر الXقائ ِXم َ
Xندوة :األديXب َة الXرائXع َة آمXال عXوّاد رضXوان،
ني عXلى هXذه ال
ني ف XXي املج ِ X
واملسؤولَِ X X
Xلس املِّ X Xلي األرث XXوذك XXسيِّ ال XXوط XXنيِّ ف XXي ح XXيفا ،وإدارةَ م XXنتدى ح XXيفا
الثقافيّ ،وشك ًرا لكم جميعًا.
Xات إب XXداع ٍ X
ب اس XXمُ هُ؛ اخ XXتر َق XXنا ب XXإش XXراق ِ X
األدي XXب ع XXادل س XXال XXم؛ ِم XXن أح ِ X
Xات؛ ل XXها أن
Xرف ن XXو ٍر ُكِ X Xت َ
تXع ِّلمَ نا؛ فXتضي َء فXي أذه ِ
XانXXنا وم َ
ٍ
Xب فلسXطينيٌّ مXناضXلٌ
Xيض
أدب متجXد ٍِّد! عXادل سXالXم أدي ٌ
ِ
ِ
َ
ً
البلدة القديم ِة من القدس،
عاش طفولتَ ُه في
القدس؛ كيف ال! وقد
ب
متنقال
نبض قلبُ ُه بحُ ِّ
ِ
XوارعXXها الXXضيِّ َق ِة ،وب َ X
XدارسXXها الXXعمريَّ ِ Xة االبXXتدائ Xيِّ ِة ومXXدرس ِ Xة دا ِر األيXXتامِ
ِX
ني مX
بXXني أز َّق ِ Xتها وشX
ِ
Xتالل اإلسXرائXيليّةِ
اإلسXالمXيّ ِة اإلعXداديِّ Xة والXكليّ ِة اإلبXراهXيميّ ِة الXثانXويِّ Xة .اعXتقلتْ ُه قXوّاتُ االح
مXXرتXXني بXXتهم سXXياس Xيّ ٍة ،تXXن ّق َل خXXاللXXها بXXني سXXجون عXXديXXدة ،وسXXاهXXم مXXع ك Xت ٍ
ّاب آخXXري َ Xن فXXي
Xجال ِ
ِ
ن؛ إذ ش َ X
Xعض امل ّ X
ت XXطويِ X Xر الح XXركِ X Xة ال XXثقافX Xيّ ِة ف XXي ال XXسج ِ
ت االع XXتقالX Xيّةِ
Xارك ف XXي تح XXريِ X Xر ب X
ِ
املXنسوخِ Xة بXال ِ
Xيد بXالXتعاو ِ
Xصص ِه وروايXا ِت ِXه ودراسXا ِتXهِ
Xدسُ Xه وحXارا ِتXها و ِزقXا َقXها فXي ق
ن ،فخّ Xل َد ق َX
وأشXXعا ِر ِه؛ إضXXاف ً Xة إلXXى قXXضي ِة األسXXرى ومXXا يXXرتXXب ُ
ع األخXXي ِر ،وعXXاشقٌ
ط بXXها مXXنُ :قXXبل ُة الXXودا ِ
ن فXي ب ِ
ِ
Xقدس ،ويَXحكو َ
وعXناقُ األصXابXعِ ،وأسXرانXا خXلفَ الXقضبا ِ
ن )وهXو
XالدنXاXِ ،
عXلى أسXوا ِر ال
ِ
ِ
Xعرب فXي سXجو ِ
ِ
Xبغيض( ،وعXاشقُ
Xتالل الXصهيونXيِّ ال
ن االح
دراسٌ Xة تXوثXيقيَّ ٌة عXن األسXرى ال
ِ
ِ
ِ
وراء الXقضبا ِ
Xتجسيد لXلواقXعِ
ن )ديXوان شXعر( .هXذه بXراعُ Xة ال
األرض )ديXوان شXعر( ،نXدا ٌء مXن
الفلسطينيِّ في العنوان واملضمون!
ن فXXي بِ X
نXXماذج مXXختارة) :يXXحكو َ
XالدنXXا( :مجXXموع ٌ Xة قXXصصيَّ ٌة تXXض ُّم سXXبعًا وعشXXري َ Xن ِقXXصةً
قXصيرةًXُ ،كXتبت مXا بXني عXامXي )) (٢٠١٠ - ٢٠٠٥ألXفنيِ وخXمس ٍة وألXفنيِ وعش ٍ
Xصص مXنْ
Xرة( .ق
ٌ
Xبعض الXXشخصي ِ
قXXلبِ األحِ X
ُ
َّات الXXرئXXيسيَّ ِة فXXيها ِمَ X Xن األسXXرى الXXذيXXن
س ِ Xر ،فX
Xداث ،مXXن واق Xعِ األ َ ْX X
ِ
ن ،أو اسXت ْ
هXم َ
ِ
خْ Xلفَ الXقضبا ِ
Xنضال الXوطXنيِّ الفلسXطينيِّ.
Xسيرة ال
ُش ِهدوا فXي م
أفْXنَوْا أعXما َر ُX
ِ
ِ
Xقدس /الXبطاقُ Xة الXزرقXا ُء /الXجندول /جXراحٌ لXن تXندم َXل/
Xصص املجXموعِ Xة :الXطريقُ إلXى ال
ِمXXن ق
ِ
Xلتجنيد فXي إسXرائ َ
السXXريُ Xة /حXدث فXي الXعيزريّXة /
ِّX
Xيل /الXرسXالُ Xة
Xطلوب ل
بXاب خXان الXزيXت /م
ٌ
٩٧
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األم XXن ال XXوق XXائ XXي /م XXن ال XXقدس إل XXى ب XXيروت /مل XXاذا ي XXا رفيق؟ /امل ُXXطا َرد /ال XXخائ XXن /أب XXو ال XXدوح/
شXهيدًا عXند ربّXه /انXتحار مXنال /ثXالث وردات /ن ٌ
Xادل فلسXطينيٌّ فXي مXطعم ٍ إسXرائXيليٍّ /مXترجXم
إلى السماء.
ُجسُ Xد مXعانXاةَ الXشعبِ الفلسXطينيِّ
Xصص املجXموعِ Xة كُّ Xلها ِمَ Xن الXداخِ Xل الفلسXطينيِّ؛ ت ِّX
تXبرزُ ق
ُ
ن ،ومXواجXه َة االسXتيطا ِ
سَ Xر خXلفَ الXقضبا ِ
ِ
ن ،ومXقاومXةَ
Xتالل؛ فXتناولXتْ األ َ ْ X
ونXضالِ ِXه ضَّ Xد االح
ِ
Xتالل -مXXقاوم َ Xة تXXهجي ِر املXXقدس Xيِّ َ
َّسِ X Xة* ،فXXفي قXXص ِة »الXXطريق إلXXى
ني ِمْ X Xن مXXدي Xنَ ِتهم امل ُXXقد َX
االحX
Xلوب االسXتفهام ِ بXطاق ٍ
Xات روحXيّ ٍة ال يXعيها إالّ مْ Xن ع َ
Xاش لحXظتَها" :مXا سXرُّ
الXقدس« تجّ Xلى أس
ُ
ه XXذا العشقِ له ِ X
َّسِ X Xة؟ ه XXل س XXو ُره XXا ال XXعظي ُم ال XXذي ب XXناهُ الس XXلطا ُ
ن س XXليمانُ
Xذه امل XXدي XXن ِة امل XXقد َX
ِ
Xتوسُ X X
Xقدس ،أم ك XXنيس ُة ال XXقيامX Xةِ
ط م XXدي XXن َة ال X
َّX
ال XXقان XXونX Xيُّ؟ ه XXل هX Xوَ املسجُ X Xد األق XXصى ال XXذي ي X
عXXها الXقديXم ُة الXتي غXنّت لXها فXيروزُ؟ أم ج ُ
Xبل الXطو ِر الXذي مXنه
الXقريXب ُة مXنْهُ؟ هXل هXي شXوا ِر ُ
ِ
Xقدس كXقطع ٍة فXنيّ ٍة رائXع ٍة امXتزجXتْ فXيها ك ُّXل األلXوا ِ
XبدعXها؟ الXحقيق ُة ال
ن بXريXش ِة م ِX
تXرى ك َّXل ال
Xقدس بXXالنسXXب ِة إلِ X
يXXعرفُXXها أح Xدٌ؛ وال ح Xتّى هXXو ،كXُّ Xل مXXا يXXعرفُ ُ Xه أ َّ
م Xهُ ،وس Xرُّ
ُX
Xيه
ن الX
روحXهُ ،وإلXXها ُ
َ
ِ
ِ
الحياة".
وجود ِه .إنّها مصد ُر طاق ِت ِه ،وإصرا ُرهُ على
Xب ع XXادل س XXال XXم أن يُ XXلقيَ إش XXراق ٍ X
Xات م XXر َّكX Xزَةً ح َ X
Xول أب XXر ِز م XXعالX Xم ِ املسجX Xدِ
ل XXقد اس XXتطا َ
ع ال XXكات ُ X
Xالل اسXتفهام ٍ
ِ
Xات تXتماهXى مXع عشقِ الXوطِ X
Xقدس ،بXطريXق ٍة ذكXيَّ ٍة مXن خ ِ
ن؛
األقXصى ومXديXن ِة ال
Xعكس خXريXط َة الXوطِ X
Xقص ِة "بXاب خXان
ومXنها تنطلقُ لXوحXاتٌ فXن ّي ٌة ت
ن! وهXكذا األمُ Xر بXالنسXب ِة ل ّ
ُ
ُ
Xاب مXقدسXيٌّ
الXزيXت" ،عXلى لXسان الXطالXبة الXتي اعXتقلها ال
Xجيش ،وأنXقذهXا مXن بXني أيXديXهم ش ٌ
أط XXلقوا ع XXليه ال XXرص XXاص" :ك XXنت أت XXمنّى أن ي XXكو َ
أي رجX Xلٍ
ن ه XXذا ال X
Xشاب ف َ X
ُ
Xارس أح XXالم XXي؟ّ /
Xب بXXعد اآلن؛ إن لXXم يXXكن مXXثله شXXهامXXة وبXXطولXXة؟ /تXXركXXه الXXجنود مXXلقى عXXلى األرض،
سXXأحُّ X
وتXXركXXوا الXXطالXXبة تXXصرخ بXXجانXXبه - :قXXتلتموه يXXا كXXالب؟! /وانXXسحبوا مXXن املXXنطقة /.هXXناك
مXXه فXXاسXXتحقَّ أن يXXكو َ
ن ذلXXك الXXشارعُ
قXXري Xبًا مXXن بXXيته الXXذي لXXم يXXبعد سXXوى مXXائ ِ Xة مXXت ٍر سXXال د ُ
ع ُه بال منازع مهما تغي ِ
َّرت األزما ُ
ن".
شار َ
ألXXيس مXXن حقّ تXXلك الXXطالXXبة أن تXXتذكXXره كXXلما مXXرت مXXن هXXناك؟ ألXXيس مXXن حXXقها أن تXXذرف
مْ Xن يسXتطيع أن يXمنعها مXن ذلXك؟ ألXيس مXن حقّ
الXدمXوع كXلما مXرت مXن بXاب خXان الXزيXت؟ َ
سXXكان ذلXXك الXXشارع أن يXXتذكXXروا محXXمود الXXكرد كXXلما غ Xنّى مXXارسXXيل خXXليفة قXXصيدة سXXميح

٩٨

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

الXXقاسXXم :مXXنتصب الXXقامXXة أمXXشي /مXXرفXXوع الXXهامXXة أمXXشي /فXXي ك Xفّي قXXصفة زيXXتون  /وعXXلى
كتفي نعشي /وأنا وأنا /وأنا أمشي.
وفXي "قXبلة الXوداع األخXير" يXنتقل عXادل سXالXم مXن هXموم اإلنXسان فXي فلسXطني إلXى مXديXنة
ص XXيدا )ل XXبنان( الج XXميلة ،ه XXي رواي XXة ال XXعاشق ال XXذي يُ XXضحّ ي م XXن أج XXل غ XXيره دون م XXقاب XXل.
روايXة ال ّ
مXعذّبXني لXم
Xعشاق الXذيXن تXحوّلXوا إلXى أصXدقXاء رغXم سخXريXة ك ّXل مXن حXولXهم .روايXة ُ
يستطيعوا التخ ّلص من تأثير جالديهم حتّى وهم بعيدون عنهم.
Xصة ط XXال XXب فلس XXطينيّ س XXاف XXر إل XXى
مXX Xا رواي XXة "ع XXاشق ع XXلى أس XXوار ال XXقدس" ف XXتحكي ق ّ X
أ ّ
الXXواليXXات املتحXXدة لXXلدراسXXة ،وبXXعد عXXودتXXه عXXام  ٢٠٠٨يXXفاجXXأ أنXXه صXXار سXXائXXحا ولXXم يXXعد
مXواطXنا حسXب قXوانXني إسXرائXيل الXعنصريّXة الجXديXدة ،إذ تXلغي حقّ أبXناء الXقدس الXعرب مXن
اإلقXXامXXة بXXها إذا سXXافXXروا مXXنها لXXفترة ،ولXXو كXXانXXت ملXXديXXنة قXXريXXبة كXXرام اهلل مXXثال .فXXتبدأ مXXعركXXة
الXعودة إلXى الXقدس ،ويXطارد فXي ذلXك مXن مXكان إلXى مXكان ،ويXتع ّرض لXلمالحXقة والXسجن،
ولXكنّه يXرفXض الهجXرة الXطوعXيّة ،وي ّ
مXطا َردًا فXي وطXنه مXثل كXثيريXن غXيره الXذيXن يXزدادون
Xظل ُ
كXل يXوم .هXي روايXة املXديXنة املXقدسXة ،ومXعركXة أهXلها الXيومXية مXع االحXتالل الXذي يXتفنن فXي
طXرد مXواطXنيها وحXرمXانXهم مXن اإلقXامXة فXيها .روايXة مXن الXواقXع الفلسXطيني .عXذ ًرا إن أطXلت؛
مXا ولXو عXلى
هXذا غXيض مXن فXيض؛ وال بّ Xد أن أشXدّد عXلى أن نXعطي هXذا األديXب الXرائXع اهXتما ً
مسXتوى الXكتابXة األكXاديXميّة ،حXول مXسيرتXه األدبXيّة وإصXداراتXه األصXيلة ،واقXبلوا االحXترام
أوفره.
قXدمXت الXعريXفة عXدلXة شXداد خXشيبون األديXب واإلعXالمXي فXهيم أبXو ركXن بXقولXها :هXو شXاعXر
وكXاتXب وإعXالمXيّ قXديXر ،لXه عXدّة إصXدارات؛ بحXر الXنّور ،وش ّXالل شXوق ،وفXي الXقدس الXعاريXة،
Xصة الXXعبوة ال XنّازفXXة .أدعXXوه لXXينزفَ لXXنا بXXكلماتXXه ال ّ XراقXXيات حXXول الّ X
Xشمول Xيّة فXXي شXXعر
وقّ X
أديبنا وشاعرنا عادل سالم.
مXXداخXXلة األديXXب فXXهيم أبXXو ركXXن الXXشمولXXية فXXي شXXعر عXXادل سXXالXXم :بXXدايXXة
أشXXكر الXXقائXXمني عXXلى هXXذه الXXندوة الXXهامXXة ،الXXشاعXXرة املXXتألXXقة آمXXال ع Xوّاد
رضXXون ،واملXXحامXXي األسXXتاذ فؤاد نXXقارة ،وعXXريXXفة األمXXسية الXXكاتXXبة عXXدلXXة
عXلى الXتقديXم الجXميل .أقّ Xد ُم مXداخXلة فXي هXذه األمXسية حXول نXتاج الXكاتXب
الXشاعXر عXادل سXالXم ،تXتط ّرق إلXى نXواحٍ مXتنوّعXة وشXامXلة ال يXسمح الXوقXت
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مXXة بXتقديXمها .ولهXذا فXقد اخXترت أن ألXقي الXضوء عXلى زوايXا مXعيّنة،
فXي هXذه الXندوة الXها ّ
عXا
تXعطينا فXكرة مXوجXزة عXن شXعر شXاعXرنXا الXعزيXز ،فXعندمXا قXرأتXه ،وجXدتXني أقXرأ شXع ًرا مXنوّ ًX
ً
شامال.
ُ
Xتناول مXواضXيع مXختلفة مXن غXزل ،ومXشاعXر إنXسانXيّة ،وثXورة ورفXض الXظلم ،وتXضامXن
أ ّو ًال :ي
مXXع الXXفقراء ،واألحXXرار .وثXXانXXيا :يXXوظXXف الXXشاعXXر أسXXالXXيب مXXنوّعXXة مXXن حXXيث الXXشكل ،إذ نجXXد
الXقصيدة الXتقليديّXة املXوزونXة املXقفاة ،ونجXد قXصيدة الXتفعيلة ،والXقصيدة الحّ Xرة أو قXصيدة
الXنثر .ولXلقصيدة الXناجXحة ضXلع ثXالXث عXدا عXن الXشكل واملXوضXوع ،وهXو الXلغة ،فXالXلغة لXدى
الXشاعXر عXادل سXالXم سXلسة مXتجانXسة ،لXغة فXصيحة تXنساب بXر ّقXة وعXذوبXة ،فXتدخXل الXقلب
وتXXدغXXدغ املXXشاعXXر ،وسXXأتحXXدث عXXن نXXماذج مXXن الXXقصائXXد الXXتي اخXXترتXXها مXXن ديXXوان )الXXحب
عXXباب الXديXوان نجXد الXشاعXر يXرتXكز عXلى عXدة مXحاور ،جXاعXال
واملXطر( ،عXندمXا نXبدأ نمخXر ُ
املXXحور الXXرئXXيسي هXXو الXXشعور اإلنXXسان Xيّ الXXنبيل ،فXXهو يXXتم ّرد عXXلى الXXظلم ويXXتضامXXن مXXع
ُمجXد مXا قXام بXه مXنتظر الXزيXدي فXيقول :مXن يXرفXعْ فXي وجXه الXظلم حXذاء /
األحXرار ،فXنسمعه ي ّX
ينبِ الرب له قصرا في الجنة.
إنّXXه يXXتضامXXن مXXع األحXXرار وأحXXيانًXXا يُXXعاتXXبهم ،فXXها هXXو يXXعاتXXب مXXنتظر ألنXXه قXXبل بXXعد ع Xدّة
شXهور أن يXعتذر ،فXفي قXصيدة تXقليديّXة مXوزونXة مXقفاة اعXتمد فXيها عXلى بحXر املXتدارك ،أو
الXXذي يXXسمى عXXندمXXا يXXصيبه الXXخنب الXXخبب يXXقول :لXXو كXXنت مXXكانXXك مXXنتظ ُر /مXXا كXXنت ألقXXبل
ع لXألعXلى /فXي كXل مXكان
أعXتذ ُر /فحXذاؤك أصXبح قXنبل ًة /فXي وجXه الXظلم سXتنفج ُر /عَ Xل ٌم مXرفXو ٌ
ً
مثال /وشعوب األرض ستعتب ُر.
ينتش ُر /وستصبح في الدنيا
إنّXXها نXXبوءة الXXشاعXXر ،فXXحقا أصXXبح مXXنتظر مً X
Xثال وقXXدوة ،حXXذا حXXذوهXXا الXXعديXXد مXXمّ ن أرادوا
Xعني ،كXما إ ّ
ن الXشاعXر يXتألXم لXلوضXع
الXتعبير عXن سخXطهم وغXضبهم واحXتقارهXم ملسؤول م ّ
الXذي وصXل إلXيه الفلسXطينيّون مXن تشXرذم وانXشقاق ويXكتب فXي قXائ ًXال :إلXى اإلخXوة األعXداء
فXي فXتح وحXماس /السXبت  ١٥كXانXون األول )ديXسمبر(  :٢٠٠٧يXتصارعXون كXأنXهم أعXداء /مXا
عXXاد يXXنفع دعXXوة ونXXداء /دم األخXXوة يسXXتباح بلحXXظة /وعXXلى الحXXدود تXXكاثXXر األعXXداء /لXXكم
اسXتباحXوا غXزة فXي ِعXرضXها /فحXماس عXندهXم وفXتح سXوا ُء /وشXقيقها بXالخXزي غXطى وجXهه/
ما عاد يسري في العروق دماء /صبرا على اآلالم غزة هاشم /فعقوق اخوتك الكبار بالء.
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لXXقد عXXانXXى الXXشاعXXر مXXن الXXسجن ومXXا زال يXXعانXXي مXXن الXXغربXXة وفXXراق األحXXباب وهXXي أقXXسى
املXشاعِ Xر اإلنXسانXية الXتي تXجعل الXعيون تXدمXع ،وهXذا يظهXر فXي شXعره فXي قXصائXد كXامXلة
وفXXي أبXXيات مXXن قXXصائXXد ،وفXXي كXXلمات تXXتكرر؛ مXXثل الXXبعد ،الXXفراق ،الXXذكXXرى ،الXXتساؤل عXXن
األحXXبة ،والXXزمXXن الXXذي يXXمر وال يXXعود ،الهجXXران وغXXيرهXXا مXXن الXXعبارات الXXتي تنشXXر جXXوا مXXن
الXXلوعXXة ومXXسحة مXXن الحXXزن والXXحنني إلXXى الXXوطXXن والXXتي يXXشعر بXXها الXXقارئ دون عXXناء:
إن الفراق عن األحبة موجع
ولذكر من أهوى عيوني تدمعُ
الذكريات تثيرني وتهزني
ع
يا موطن األحباب إنك أرو ُ
ما لي أرى األيا َم بعدك مرة
وبطيئة في مشيها تتمنعُ
وأرى السنني قصيرة في حيكم
والعام في حضن الحبايب يسرع
عام كثاني ٍة يمُ ُّر بخفة
ما عاد يرويني ثوا ٍ
ع
ن تهر ُ
زمن مضى في غفلة من حبنا
يا ليت للماضي زماني يرجعُ
ٌ
مقفل
لكنه باب وحبِّك
ع
مهما نحاول فتحه فسنُرد ُ
تلك الحياة فال أمان بظلها
يوم يفَ ّرحُ نا وآخر يفجعُ
واعلم إذا حلت بروحك أنَّ ُة
بعد املصائب فرحة تتجمعُ )آذار (٢٠٠٦
١٠١
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ب خXيا ًرا فXي
مXيزة أخXرى فXي شXعر األسXتاذ عXادل سXالXم وهXي الXنَّفَس املَلحXميّ :مXا عXاد الXحُ ُّ
وط XXني /ع XXام ) :(٢٠٠٨نُ XXبئتُ ص XXباح ال XXيوم /ب XXأن أف XXاع XXي ال XXب ّر /وأس XXماك ال XXقرش البح XXري/
حXXصدت بXXعض الXXنسوة /قXXد ك ّ Xن إذا جXXاء الXXليلَ /يXXبحَ ثن بXXبعض أز ّقXXة غXXزة /عXXن حXXبة قXXمح/
سXXقطت عXXفوًا /مXXن مXXنقار الXXطير الXXهارب /مXXن صXXياد /يُXXطعمْ ن بXXها /أطً X
Xفاال مXXن جXXوع الXXبطن
رب الXXكون أع Xنّي /فXXأنXXا مXXقهور /ألXXهمني الXXصبر وسXXامXXحني /فXXأنXXا نس ٌ Xر بXXجناح
يXXئنّون /يXXا ّ
مXX Xكسور /ال أعXX Xرف إن كXX Xنت املهXX Xزوم /أم أنXX Xي املXX Xنصور /ال أدري إن كXX Xنت الXX XظالXX Xم أم أنXX Xي
املغدور /فأنا وطن مسلوب /بني اإلخوة مشطور!
لXXيس بXXغريXXب هXXذا الXXنفس امللحXXميّ ،فXXشاعXXرنXXا روائ Xيّ نXXاجXXح ،وهXXذا يّ X
Xدل عXXلى أنّXXه مXXبدع
ّ
حXقيقيّ شXامXل ،وك ّ
Xحتل مXساحXة مXن شXعره ،غXير أنّ
Xحب مXن أن ي
Xكل شXاعXر ال بّ Xد لXلغزل وال ّ
Xحب الXXولXXهان الXXذي تخXXرج كXXلماتXXه مXXنسابXXة
الXXشاعXXر عXXادل فXXي شXXعره الXXغزل Xيّ هXXو ذاك املُّ X
رقXXراقXXة ،فXXفي ديXXوان الXXحب واملXXطر الXXذي صXXد َر قXXري Xبًا يXXقول عXXام ) :(٢٠٠٧أنXXسيت فXXاتXXنتي
الجXXميلة؟ /أو تXXسألXXيني مXXن أنXXا؟! /وكXXأن قXXصة حXXبنا /كXXانXXت سXXرابXXا /أنXXسيت أول قXXبلة /فXXي
غXX Xفلة؟ /ضXX Xحكت شXX XفاهXX Xك خXX Xلسة /وعXX XيونXX Xك الXX Xسمراء تXX Xقتلني عXX XتابXX Xا /أنXX Xسيت فXX XاتXX Xنتي
الجXميلة؟ /فXي غXرفXة الXتدريXس حXني عXيونXنا /رسXمت عXلى حXيطانXها /قXصصا نXبيل ْة /أنXسيت
Xب /ضXحك الجXميع حXبيبتي /إال أنXا /قXلبي مXن
أسXتاذ
األدب؟ /وشXعاره الXحب أغXلى مXن ذه ْ
ْ
ِ
Xكتبت لXXي /إال الXXهوى /هXXبة
الXXفرح انXXطرب /أنXXسيت أسXXتاذ الXXعلوم؟ /وكXXل شXXيء ال يXXدوم /فX
ِ
Xحب؟ /ع XXيناي ق XXد ب XXعثت ب XXها/
ال XXسماء ون XXعمة ال XXرب ال XXعظيم /أن X
Xسيت أل XXف رس XXالٍ X Xة /ف XXي ال ْ X
والقلب /والحاسدون بنارهم /يجنون ما حسدوا /ما أعدل ْ
رب.
ك /يا ْ
ْ
أسجXل إعXجابXي بهXذه املXشاعXر اإلنXسانXيّة الXجيّاشXة الXتي عXبر عXنها أجXمل
ّX
ومXسك الXختام
Xتعصب بXاسXم الXديXن ،وتXدعXو إلXى املXحبّة الXتي ال تXعرف
تXعبير ،فXي قXصيدة رائXعة تXنبذ ال
ّ
حدودًا طائفيّة ،عرقيّة ،دينيّة أو قوميّة ،واقتبس:
رب!
فالكل ينادي باسمك يا ْ
باسمك يصدر كل الناس فتاواهم
باسمك تشتعل األحقاد
باسمك نقرأ أشعار الحب!
١٠٢
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باسمك يعتصم الخائف
باسمك يمطرنا األعداء قذائف
باسمك نعلن وحدتنا بالطائف!
باسمك يا ربّي
نتف ّرق أحزابًا وجماعات وطوائف
سنيّ ،شيعيّ ،وهّابيّ ،إخوانيّ
سوري ،إيرانيّ إسالميّ ،علمانيّ
أميركيّ،
ّ
نصرانيّ ،شرقيّ ،غربيّ
كردي ،قبطيّ ،عربيّ
ّ
باسمك يقتتل اإلخوة!
ً
ً
باسمك نصبح
ورجاال
أبطاال
وغدًا قد نصبح نسوة
باسمك نغتال األحالم!
باسمك نأكل أموال األيتام!
باسمك نشرب كأس هزيمتنا
باسمك ننحر رأس عروبتنا
رب نميز
ما عدنا يا ّ
بني عقارب ساعتنا
وعقارب هذي األرض!
ال نعرف أين مدينتنا
١٠٣
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ما بني خطوط الطول
وخطوط العرض!
صمَ ت الشعراء وما عادوا
َ
ّ
الشعر يجيدون ال َق َ
في
رض
سكتت في الحرب مدافعنا
وحناجرنا
لكن لم يتوقف
قلب الناس عن النبض
فليشرع كل الناس محبتهم
في وجه الحقد ووجه البغض
ال يملك سلطان فينا حق األمر وحق النقض
فلنخلع كل مالبسنا السوداء
والحقد الجاثم فينا
من يرفض هذا الع ْرض؟
الحب خيا ًرا في وطني
ما عاد
ّ
بل صار الفرض.

كXXنتُ أو ّد لXXو سXXمح لXXي الXXوقXXت أن ألXXقي الXXضوء عXXلى زوايXXا أخXXرى ،ولXXكنّي ألXXتزم بXXالXXوقXXت
وأكXXتفي بXXبعض هXXذه اإلضXXاءات السXXريXXعة ،مXXتمنيًا لXXشاعXXرنXXا الXXتوفيق والXXسعادة ،شXXاك ً Xرا
حُ سن اإلصغاء ،والسالم وعليكم ورحمة اهلل.
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ق XXدم XXت ال XXعري XXفة ع XXدل XXة شX Xدّاد خ XXشيبون ال XXكات XXبة ه XXيام أب XXو ال XXزل XXف ب XXقول XXها :تعشق ال XXلغة
ع طXويXل فXي تXدريXسها ،عXرفXتها مXن خXالل مXوقXع ورقسXتان األدبXيّ ،عXشقت
الXعربXيّة ،ولXها بXا ٌ
كXتابXتها ولXغتها وإنXسانXيّتها الXتي تXشمّ ها فXي ك ّXل نXبرة حXرف،
فللحXXرف عXXندهXXا صXXورة أخXXرى ،ولXXها مجXXموعXXة قXXصائXXد تXXرقXXد
عXXلى سXXريXXر االنXXتظار لXXغالف يXXحتويXXها لXXتثريXXنا ،فXXأش ّ Xد عXXلى
يXXدهXXا أن تخXXطو تXXلك الخXXطوة ،بXXمحبّة وصXXداقXXة غXXنية بXXاملXXحبّة
أدعXو الXكاتXبة ال ّ
XشاعXرة األديXبة الXكرمXليّة هXيام أبXو الXزّلXف لXتقول
كلمتها في أديبنا عادل سالم.
قراءة هيام أبو الزلف في رواية )عناق األصابع(:
أعXزائXي الXحضور مXع حXفظ األلXقاب واملXقامXات ،واملXحتفى بXه األسXتاذ عXادل سXالXم .بXدايXة
أوجXXه شXXكري لXXلشاعXXرة آمXXال ع Xوّاد رضXXوان ،مXXن أوكXXلت إل Xيّ مXXهمّ ة الXXقيام بXXمداخXXلة،
أو ّد أن
ّ
XرصXة قXراءة روايXة هXذا األديXب ا ْلXفذّ )عXناق األصXابXع( ،وقXد غششXت يXا
وبXالXتّالXي كXانXت لXي ف َ X X
آم XXال ،وق XXرأت أي ً X
Xضا املج XXموع XXة ال XXقصصيّة )الّ X Xرص XXاص XXة األخ XXيرة( .أك XXملت ق XXراءة الّ X Xرواي XXة
بXصيغتها اإللXكترونXيّة خXالل يXومXني ،وسXارعXت بXعدهXا إلXى إغXالق صXفحاتXها ،حXتى ال أقXرأ
الشXXروع
ّX
ملحق املXXقاالت حXXولXXها ،فXXقد أردت أن أكXXتب مXXداخXXلتي دون الXXتأث ّXر بXXسواي ،وقXXبل
ف XXي ال XXقراءة ،ك XXان ال بّ X Xد م XXن ال XXوق XXوف ع XXلى ع XXتبة الّ X Xرواي XXة ،أال وه XXي ال XXعنوان ا ّل XXذي أث XXار
دهشXتي وفXضولXي )عXناق األصXابXع( .مXاذا يXكون عXناق األصXابXع غXي َر ل ٍ
Xقاء قXصير مسXروق
مXن زمXن ،يXض ّن حXتّى عXلى األكXفّ أن تXهجع فXي حXض ِ
ن األكXف؟ مXاذا يXكون غXير عXناق يXمنح
بعض العزاء ..لكنه يزيد الحرمان وطأة؟
هXا هXو يؤ ّXكXد تخXميني ص ٢٦بXقولXه عXلى لXسان والXدة املXعتقل عXلي الXنجار) :قXبّل إصXبعي
مXن شXبَك الُ Xقضبان ،وشّ Xد عXلى أصXابXع وال ِXده ،لXم أسXتطعْ عXنا َقXه .أصXابXعنا فXقط هXي ا ّلXتي
ٍ
مرات ال أعرفُ عددَها(.
تعانقت .قبّلها
وفXي ص) :٣١مXا أروع أن تXتعانق األصXابXع بXعد غ ٍ
Xياب طXويXل .خXارج الXقضبان لXيس لXها
مXعنًى .ولXكن لّ XلذيXن تXفصل الXقضبا ُ
Xساس غXريXب .مXن خXاللXها يXتصل
ن بXينهم ،فXلألصXابXعِ إح
ٌ
األسير بمن هم خلف ال ُقضبان ومن خاللها يرتبط بالعالم الخارجيّ(.

١٠٥
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XاصXXة مXXا بXXاحXXت بXXه خXXولXXة
وهXXنالXXك أمXXثلة أخXXرى رائXXعة الXXوصXXف حXXول عXXناق األصXXابXXع ،خX Xّ X
Xحب هXو اآلخXر .بXعد الXعنوان
الXصحفيّة ا ّلXتي وجXدت قXلبها مXشغوال بXعليّ ،ا ّلXذي بXادلXها ال َّ
كXان هXنالXك أمXر آخXر الفXتٌ وهXو اإلهXداء ،فXقد اخXتار الXكاتXب مXع ّلميه ليهXديXهم روايXتَه األولXى،
وذكXر أسXماء الXكثيريXن مXنهم مXعتذ ًرا مXمّ ن لXم تXسع ْفه الXذّاكXرة فXي تXذ ّXكXر أسXمائXهم .إنّXه وفXاء
نXدر مXثله ،يXجعل مXن مXصاعXب الXتعليم والXتربXية أمً Xرا مح ً
Xموال وحXتّى مXقدو ًرا عXليه .ثّ Xم قXدّم
املؤلXX Xف لXX XلروايXX Xة بXX XتنويXX Xه قXX Xصير قXX XائXX Xال :إنّXX Xها ملحXX Xمة تXX XاريXX Xخيّة تXX Xصوّر حXX Xياة األسXX Xرى
Xصهيون XXي ا ْل XXبغيض .غ XXال XXبيّة أح ِ X
XداثXX Xها
الفلس XXطينيني وال XXعرب ،ف XXي س XXجون االح XXتالل ال ّ X
Xسجّ ان ،لXX Xكن بXX Xعض الXX Xشخصيّات
وشXX Xخصيّا ِتXX Xها حXX Xقيقيّة ،عXX XانXX Xت مXX Xن الXX Xسجن وقXX Xيد الّ X X
Xنص مXن خXيال املؤ ّلXXف ،اقXتضتها ظXروف الXعمل الXفنيّ ،فXإن تXطابXقت مXع
األسXاسXيّة فXي ال ّ
ِ
Xطوالت األسXرى
أسXماء مXوجXودة عXلى األرض ،فXهي مجّ Xرد صXدفXة .عXناق األصXابXع تXرصُ Xد ب
ِ
Xصص عXXشقهم
Xظات ضXXعفهم ،وتXXكشف مXXا يXXجول بXXأفXXكارهXXم ،وأحXXالمXXهم وقXXلوبXXهم ،وقX
ولحX
َ
السياسيّ.
بقالب أدبيّ بعيد عن الخطاب
ّ
إ ّ
مXXهات وإخXXوة وأخXXوات ،وتXXصف مXXعانXXاة
ن الXXروايXXة تXXرصXXد أحXXوال الXXعائXXالت مXXن آبXXاء وأ ّ
االن XXتظار وإذالل م XXنظوم XXة االح XXتالل امل XXتعمّ د ل XXهم ،كّ X Xلما ه XXمّ وا ب XXزي XXارة أع XXزائ XXهم ،ف XXتصف
Xيري ،وتXX Xتط ّرق إلXX Xى دور املXX Xرأة
التنسيق بXX Xني األسXX Xرى واألهXX XالXX Xي لXX Xيتم الحXX Xراك الجXX Xماهّ X X
الفلسXXطينيّة املXXقدّس كXXأمّ ،وأخXXت ،وحXXبيبة ،ومXXناضXXلة فXXي سXXبيل الXXحياة ،فXXاملXXرأة تXXصنع
ال XXحياة ،وه XXي األش XXرس ف XXي الّ X Xدف XXاع ع XXنها ،ت XXنقل إل XXى ال XXقارئ ع XXقليّة امل XXجتمع امل XXحاف XXظ
Xصراع بXXني هXXذه الXXعقلية ،وبXXني األفXXكار الجXXديXXدة ا ّلXXتي ال بXXد مXXنها لXXلنهوض بXXاملXXجتمع،
والّ X
مXة دون تحXرر األمّ.
فXال يXمكن مXناهXضة االحXتالل بXعقليّة تXقمع املXرأة ،وال يXمكن أن تتحّ Xرر األ ّ
وال يمكن أن نف ّكر بمعيار وننهج بآخر.
ك XXتبت ال XXرواي XXة ب XXترت XXيب زم XXنيّ م XXتصاع XXد ،ل XXكن الّ X Xراوي اس XXتخدم ال XXحوار وال XXفالش ب XXاك
االسXترجXاع الXفنيّ لXلعودة إلXى املXاضXي ،فXي سXبيل تXوضXيح الXحاضXر .فXمثال ص ٣٠٦عXن
طXريق تXذ ّXكXر رحXاب لXوالدة ابXنها عXليّ ا ّلXXذي أسXمته فخً Xرا بXأخXيها املXناضXل املXعتقل ،نXعرف
Xحب لXرمXوز
أنXها قXد تXز ّوجXت وأنXجبت مXن فXالديXمير الّ XروسXي الXدّاعXم لXلقضيّة الفلسXطينيّة امل ّ
نXXضالXXها ،فXXالXXراوي كXXان عXXليمً ا ،إذ وصXXف مXXا يXXعتمل فXXي أذهXXان الّ X
Xشخصيات فXXي أحXXايXXني
Xسعيد -أي أم عXXلي
كXXثيرة ،كXXما فXXي ص) :٣٨جXXلست خXXولXXة فXXي الXXحافXXلة إلXXى جXXانXXب أم الّ X
حXXبيب خXXولXXة املXXعتقل -وهXXي تXXتصوّر عXXليًّا أمXXامXXها بXXاسXXمً ا راف Xعًا قXXبضته ،مXXلوّحXXا بXXإشXXارة
١٠٦
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ال Xنّصر .كXXانXXت تXXتمتم لXXنفسها :أسXXرى يXXرفXXعون شXXارة ال Xنّصر ،وح ّ Xكام دول يXXو ّقXXعون وثXXائق
االسXتسالم ،كXم نXحن بXحاجXة إلXى تXلك الّ Xروح الXعالXية! كXم نXحن بXحاجXة إلXى هؤالء( .ويXقول
الXXرواي :لXXعله مXXن املXXناسXXب الXXتط ّرق إلXXى شXXخصيّة رحXXاب ا ّل XXتي سXXاعXXدتXXها الXXغربXXة عXXلى
اخXXتصار الXXفجوة بXXني الXXنظريّXXة والتطبيق ،فXXرحXXاب هXXذه بXXأفXXكا ِرهXXا ال XنّسويّXXة يXXغيظها أن
ي XXكيل امل XXجتمع ب XXمكيال XXني ،ك XXأن ي XXرض XXى ب XXزواج الفلس XXطينيّ م XXن أج XXنبيّات ،وي XXض ّن ع XXلى
الفلسXXطينيّات الXXزواج مXXن أجXXانXXب ح Xتّى لXXو أشهXXروا إسXXالمXXهم .كXXما يXXغيظها أن يXXتبجّ حوا
بXإسXالمXهم ،لXكنهم فXي الXغربXة يXتن ّكرون فXي نXهجهم لXإلسXالم ،فيشXربXون الخXمر ويXفطرون
Xصحفيّة ا ّل XXتي ن XXاض XXلت ع XXلى
ف XXي رم XXضان .ه XXنا ي XXمكن ال XXتطرق إل XXى ش XXخصيّة خ XXول XXة ال ّ X
طXريXقتها ،وأوصXلت إلXى الXرأي الXعام الXعاملXيّ صXوت األسXير ا ّلXذي يXناضXل مXن أجXل حXقوقXه
الّ XرئXيسة ،وسXاهXمت هXي ورحXاب الXتي درسXت الXصحافXة هXي األخXرى فXي فXضح أسXالXيب
الXXقمع مXXن اآللXXة الXXعسكريّXXة .يXXمكن الXXقول إ ّ
ن الXXنضال مXXن أجXXل الXXقضيّة ال يXXمكن أن يXXطير
XاصXXة حXني تXكون املXرأة بXثقافXة ومXهنيّة خXولXة ورحXاب .مXاذا كXنت سXتقول
بXجناح واحXد ،خ ّX X
أديX X Xبَنا ف XX Xي أح XX Xداث ال XX Xقدس اآلنX X Xيّة ،وف XX Xيمن ي XX Xترك XX Xون املسج XX Xد األق XX Xصى ع XX Xلى ك XX Xاه XX Xل
الفلسXXطينيني وحXXدهXXم ،وس ّ Xكان الXXقدس بXXال Xذّات؟ مXXاذا كXXنت سXXتقول عXXن حXXكام املXXنظومXXات
ا ّل XXتي ي XXقال ل XXها دول ع XXربX Xيّة؟ ب XXخيان XXتها ل XXقضاي XXا ال XXشعوب ،وس XXقوط ع XXورت XXها س XXياس XXيا
وأخXXالق Xيًّا واجXXتماع Xيًّا ،حXXتى أنّXXها تXXجاهXXر بXXأن الXXطريق إلXXى أمXXريXXكا يXXم ّر عXXبر إسXXرائXXيل
ورضXXاهXXا؟ ملXXاذا يXXجب أن نXXعتاد عXXلى )تXXمسحة( املXXنظومXXات الXXعرب Xيّة تXXجاه مXXا جXXرى فXXي
املXXاضXXي مXXن مXXمارسXXات ض ّ Xد أهXXالXXينا ،مXXن إحXXراق للمسجXXد األقXXصى ،وإعXXدام الXXفتى أبXXو
خXضير بXطريXقة تXقشع ّر لXها األبXدان ومXن إحXراق عXائXلة الXدّوابXشة ،ومXن الXعدوان عXلى غXزّة
ا ّلXXتي ق ّ XدمXXت آالف الّ X
XضحايXXا مXXنهم مXXا يXXزيXXد عXXن ) (٥٠٠طXXفل؟ ملXXاذا ال يXXفعلون شXXيئا سXXوى
الXXجعجعة دون طXXحن ،حXXيال مXXا يجXXري فXXي شXXعفاط ،والXXعيسويّXXة وعXXناتXXا وراس الXXعامXXود،
وأبXXو ديXXس وعXXقبة الXXخالXXديXXة؟ ملXXاذا لXXم يXXفتحوا الحXXدود للمهجXXريXXن الXXسوريXXني؟ إن ثXXروة
الXXولXXيد بXXن طXXالل وحXXده كXXفيله بXXوضXXع ح ّ Xد ملXXعانXXاتXXهم .روايXXتك اديXXبنا مXXا زالXXت-مXXع األسXXف-
أكXتوالXيّة ومXا زال الXواقXع يXضيف إلXى فXصولXها الخXمسني فXصوال تشهXد عXلى املXراوحXة فXي
املكان ..ال بل على التقهقر.
XاصXXة فXXي
مXXا عXXن لXXغة ال ّ XروايXXة ،فXXقد وظّXXف األسXXتاذ عXXادل سXXالم الXXلغة الXXعام Xيّة أحXXيانXXا خX X ّ X
أ ّ
Xسعيد .اهلل يXقوّيXك يXا رب عXلى أعXدائXك.
الXتحايXا والXدعXاء )اهلل يXصبحك بXالXخير خXالXتي أم ال ّ
١٠٧
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تXمنّيت لXو أنXا وال هXو (.هXذه الXلغة الXعامXيّة وكXذلXك الXلغة الXوسXطى ،تXشي بXذكXاء الXكاتXب،
ف XXقد أراد ل XXرواي XXته أن ت XXكون وث XXيقة أي ً X
Xضا ل XXلمتعلقات ال XXحضاريّ XXة واالج XXتماعX Xيّة مل XXجتمعنا
الفلسXXطينيّ ،وقXXد كXXان بXXإمXXكانXXه اسXXتخدام الXXلغة الXXفصحى هXXو ا ّلXXذي أمXXتعنا بجXXزالXXة لXXغته
Xلغوي املXXتني عXXلى امXXتداد ال ّ XروايXXة .وقXXد اسXXتخدم األسXXتاذ عXXادل الXXحوار فXXي
ونXXسيجها الX
ّ
أكXثر مXن مXوضXع ،وخXدم ذلXك الXقارئ بXأكXثر مXن طXريXقة ،فXالXحوار يXشي بXهويّXة قXائXله وثXقافXته،
فXعن طXريق الXحوار قXدّم لXنا الXكاتXب شXخصيّة أم سXعيد الXنّمطيّة ،وأم األسXير الXنمطيّة ،وعXن
Xصحفية ال XXتي رب XXطت م XXصيره XXا
ط XXريق ال XXحوار ك XXان XXت ل XXنا اس XXتنتاج XXاتُ XXنا ح XXول خ XXول XXة ال ّ X
ب XXمصير ع XXلي امل XXحكوم ع XXليه ب XXال XXسجن املؤب XXد ،وال XXتي ق XXضت س XXني ش XXباب XXها ف XXي ان XXتظار
خXXروجXXه فXXي صXXفقة تXXبادل األسXXرى .خXXولXXة ا ّلXXتي نXXاضXXلت عXXلى طXXريXXقتها ،وأوصXXلت إلXXى
الXرأي الXعام الXعاملXي صXوت األسXير ا ّلXذي يXناضXل مXن أجXل حXقوقXه الّ XرئXيسة ،وسXاهXمت هXي
ورحXاب الXتي درسXت الXصحافXة هXي األخXرى فXي فXضح أسXالXيب الXقمع مXن اآللXة الXعسكريّXة.
XاصXXة عXXندمXXا
يXXمكن الXXقول أن الXXنضال مXXن أجXXل الXXقضيّة ال يXXمكن أن يXXطير بXXجناح واحXXد ،خX Xّ X
تXXكون املXXرأة فXXي ثXXقافXXة ومXXهنيّة خXXولXXة ورحXXاب .الXXحوار سXXاهXXم فXXي س ّ Xد فXXجوات فXXي ال Xنّص
وأكXمل الXصورة ،فXحني يXت ّم بXني والXد عXليّ ووالXدتXه وأشXقائXه سXعيد ،وفXريXد وشXقيقته رحXاب،
Xقليدي نXمطيّ ،واآلخXر ذو
فXإنXه يXبرز الXتآلXف والXتخالXف فXيما بXينهم .فXقسم مXنهم ذو تXفكير ت
ّ
أفXكار تXغلب عXليها الحXداثXة .قXسم لXه مXرجXعيّته الXديXنية واالجXتماعXية ،وقXسم مXرجXعيّته فXي
تحقيق الذّات وحقوق الفرد واملساواة بني الجنسني.
Xدي ،لXXتوثّق
وبXXالXXعودة إلXXى مXXضمون ال ّ XروايXXة ،فXXقد ذكXXرت أنXXها كXXتبت بXXترتXXيب زمXXني تXXصاعّ X
أحXXداث ًXا مXXفصليّة عXXايXXشها أهXXلنا فXXي فلسXXطني وفXXي الXXغربXXة ،هXXذه األحXXداث كXXانXXت أحXXيانَXXا
نXتيجة لXنضال األسXرى ،وأحXيانًXا هXي السXبب أي ً
Xضا فXي تXحويXل املXناضXلني إلXى أسXرى فXي
سXجون االحXتالل ،فXالXتأثXيرات مXتبادلXة ،فXفي سXجون االحXتالل يXتقن األسXرى االلXتفاف عXلى
Xسجن ،ب XXطرق ت XXنظيميّة ذكX Xيّة ال ت XXترك للمسؤول XXني امل XXجال ل XXدق
Xسجان XXني ومسؤول XXي ال ّ X
ال ّ X
األسXافXني بXني األسXرى ،وبXشكل يXتيح التنسيق بXني األقXسام والXغرف املXختلفة فXي الXسجن.
وصXف املؤلXف بXرنXامXج األسXرى الXيومXيّ فXي الXسجون املXختلفة ،فXسجن الXرمXلة يXتحوّل إلXى
م XXرك XXز ن XXقاه XXة ب XXال XXقياس إل XXى س XXجن ال XXنفحة ف XXي ال XXنقب ،ك XXما ووص XXف أس XXال XXيب ال XXتعذي XXب
الجسXXديّXXة واملXXعنويّXXة الXXتي كXXان ثXXمنها أحXXيانًXXا اسXXتشهاد بXXعض األسXXرى ،وهXXذا يXXفنّد مXXا
ت ّ XدعXXيه إسXXرائXXيل ،بXXأنّXها تXXعامXXل األسXXير بXXأكXXفّ مXXن حXXريXXر .فXXفي ص ١٣٦يXXقول فXXريXXد شقيق
١٠٨
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أي بش XXر هؤالء؟ ال أدري ك XXيف
ع XXليّ :أال ي XXكفيهم ج XXوع XXهم وع XXذاب XXهم ح XXتى ي XXضرب XXون XXهم؟ ّ
يهاجمون النّازيّة وهم يمارسون ممارساتها نفسها؟
وأبXXدي إعXXجابXXي بXXوصXXف فXXترة اإلضXXراب عXXن الXXطعام وصXXفا دقXXيقا ،وكXXيفية إرغXXام األسXXرى
عXXلى تXXناول الXXطعام بXXشكل قسXXري ،عXXن طXXريق إدخXXال أنXXبوبXXة إلXXى مXXعدة املXXضرب بXXطريXXقة
مXهينة ،ومؤملXة ال تخXلو مXن األخXطار .كXما يXصف بXالدة الXسجانXني واملسؤولXني وسخXريXتهم
ومXX XماطXX Xلتهم فXX Xي عXX Xالج مXX Xن يXX Xحتاج إلXX Xى إسXX Xعاف ،مXX Xمّ ا يؤدّي إلXX Xى وفXX Xاة ذوي األجXX Xسام
ّ
الضعيفة ،هذا اإلضراب ا ّلذي نجحوا بفضله في تحسني ظروف سجن النفحة ال ّرهيب.

قXXدمXXت الXXعريXXفة عXXدلXXة شXXداد خXXشيبون د .صXXالXXح عXXبود بXXقولXXها :مXXع ّلم لXXغة عXXرب Xيّة قXXديXXر،
ص األدبXي مXن كXافXة نXواحXيه ويXعطيه حّ Xقه .هXو
يXتناول الXنّ ّ
Xس م XXره XXف وج XXميل ،ون XXفس رائ XXع ف XXي اإلل XXقاء،
ش XXاع XXر ل XXه ح ّ X
ن XX Xتوق ل XX Xنسمع ك XX Xلمته ف XX Xي ه XX Xذه الX X Xنّدوة الج XX Xميلة .ادع XX Xو
Xقصة
ال ّ X XدكXX Xتور صXX XالXX Xح ع X Xبّود لXX Xيتناول الXX XواقXX Xعيّة فXX Xي الّ X X
القصيرة عند أديبنا عادل سالم.
قXXراءة د .صXXالXXح عXXبود :بXXعنوان واقXXعيّ ٌة فXXي )ال ّ XرصXXاص ِ Xة األخِ X
Xلقاص واألديXXبِ عXXادل
Xيرة( لX
ِّ
سالم:
ع َوح XXصو ٍ
ع ف XXي ال XXكتابِ X Xة ال XXقصصيّةِ
ي XXعد أديX Xبُنا ع XXادل س XXال XXم ص Xِ X
ن َو ِقXX Xال ٍ
ع َو ِذرا ٍ
Xب ب XXا ٍ
Xاح َ X
ِ
ِ
ن كXXا َ
Xقصيرة ،وإ ْ
Xقصيرة ،وال س Xيّما فXXي الXXكتاب Xةِ
Xقص ِة الX
الX
ي الّ X
مXXبد ً
ن ُ
عXXا ث َ ِ XريًّXXا فXXي غXXي ِرهXXا ،أ ِ
الّ XروائXيّ ِة ،فَXإنُّ Xه بXرزَ فXي مXا َّدت ِXه الXنّثريِّ Xة الجXمالXيّ ِة أيَّXمَ ا بXرو ٍزَ ،وتXبوَّأ َ ِبXXنشاط ِXه اإلبXداعXيِّ فXي
ِ
ِ
القص ِة
القصيرة مكانًا عَلِيًّا.
مجال ف ِّن
ّ
ِ
ِ
Xكرت األخ َ
Xقصيرة ،إذ
Xضر( هXي فXاتXح ُة مجXموعXات ِXه الXقصصيّ ِة ال
كXانXتْ مجXموعُ Xة )لXعيون ال
Xوالدة مجXXموعِ X
ِ
Xته ال XثّانXXي ِة )لXXيش لXXيش يXXا جXXارة؟( خXXاللَ
َشXXرت بX
صXXد َرتْ عXXا َم  ،٢٠٠٦وا َّلXXتي ب َّX
َX X
ِ
الXXعام ِ ا ّلXXذي يِ X
Xليه  .٢٠٠٧وكXXا َ
ِ
صXهُ
حْ Xر َ X X
Xقصيرة ِX
Xقص ِة الX
Xصا عXXلى الXXكتاب ِ Xة فXXي مX
Xجال الّ X
حXXريً X
ن َ
ِ
ِ
ن َو َد َّو َ
ن ،ح Xتَّى كXXا َ
Xتب ،و َد َّو َ
Xيالد،
عش َ Xر بXXع َد املX
Xحياة ،فَX
ع َ Xلى الX
ن الXXعا ُم ألXXفنيِ واثXXنيْ َ
Xكتب وكَ X
َ
١٠٩
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ِ
مXا تُXغا ُ
Xقصيرة ،فXقد صXد َر لXهُ
Xقص ِة ال
ث ب ِXه ِX
خXزانُ Xة عXادل سXالXم ومXكتبَتُ ُه َو إرث ُ ُه فXي كXتابِ Xة ال ّ
عXا ً
فِ X
ن ِفXXي ِبِ X
ث مجXXموعٍ X
Xات قXXصصيّ ٍة أُوالهXXا بXXعنوان" :يXXحكو َ
Xيه ث َXال ُ
XالدنXXا" ،ومجXXموع ٌ Xة أخ َ Xرى
بXعنوان" :يXو ٌم مXاطٌ Xر فXي مXينيَا ُبXولXيس" ،وكXانXتْ ثXالXث ُة األث ِ
XافXXي عXند ُه مجXموعٌ Xة قXصص ّيةٌ
Xص ًة قXصيرةً جXا َءتْ فXي حَّ Xل ٍة َرشXيق ٍة م ُ
تXض ُّم خXمس ًة َوثXالثَ X
عXها :إلXى
مXبد ُX
Xمشوقٍ Xة أهXداهXا ُ
ني ق ّ
ِ
ِ
شِ Xر َقِ ْ X
Xقدس الXXقديXXمَ ِة ،إِلXXى أو َلXXى الXِ Xقبْ َلت ْ ِ
Xني ،وه Xوَ ا ّلXXذي
َنيَ ،و ُد َّر ِة امل َ ْ X
Xاراتَ ،وشXXوارعَِ ،وأز َّق ِ Xة الX
حX
َ
Xقدس بَ X
Xصى فXي الXفاتXحِ مْ Xن تَXمّ وزَ /يXولXيو عXامَ
مXه ال
ني كXنيس ِة الXقيامِ Xة واملسج ِXد األق َ
ُ
ولXدتُ Xه أ ُّ
ني وتXXسعمائ َ ٍ Xة وألٍ X
Xف لXXلميالد( ،وتXXل َ
)سXXبع ٍة َوخXXمس َ
ك كXXانXXت مجXXموع Xتُ ُه )ال ّ XرصXXاص Xةُ
X َ ١٩٥٧
األخيرةُ(.
ِ
Xقصيرة ل Xدَى أديXXبنا الXXفذِّ املXXحتفى ب Xهِ
Xقص ِة الX
تXXصبو هXXذه اإلطXXالل ُ Xة الXXخجول ُ Xة فXXي عXXال Xم ِ الّ X
عXادل سXالXم ،تXصبو إلXى الXوقXوف عXند بXعض مXالمXحِ الXواقXعيّة فXي تجXرب ِ
Xقصة
Xته مXع كXتابXة ال ّ
الXXقصيرة ،وتXXعال Xجُ هِ X
Xذه الXXورق ُ Xة املXXقتضب ُة -وسXXام Xحَ اهللُ مXXن كXXا َ
عXXم ِرهXXا
ن سXXببًا فXXي ِقXXص ِر ُ
Xص قXصصيٍّ يXتيم ٍ فXاتXحٍ فXي مجXموع ِ
Xته الXحافXلةِ
وتXعجي ِل أجXلِها -تXلك املXالمXحَ مXن خXالل ن ٍّ
ب XXامل XXضامX Xنيِ االج XXتماعX Xيّ ِة املؤ ّرقِ X Xة ال XXحارقِ X Xة ،وامل XXضامX Xنيِ ال XXسياسX Xيّ ِة امل XXوج XXع ِة ،وامل XXضامX Xنيِ
ِ
الثّقافيّ ِة املقلق ِة ،وك ُّلها حبَّاتُ لؤلؤٍ تنعق ُد جميعًا في ِع ِ
قد مجموع ِة ال ّرصاص ِة
األخيرة.
Xهات وطXف ٍل واح ٍXد( مجXموعَ Xة الXرصXاصِ Xة األخ ِ
ٍ
Xص ُة )ث ِ
Xص ٌة قXاسXيةٌ
م
Xيرة ،وهXيَ ق ّ
Xالث أ ّ
Xتص َّد ُر ق ّ
ت َ
ِ
Xيد ،واألع ِ X
Xسوة الX Xتّقال ِ X
Xراف االج XXتماعّ X Xي ِة امل َXXقيت ِة ا ّل XXتي أج َ X
Xهضتْ سX Xرَّ
م XXا أشَّ X Xد ِل XXقا َءه XXا مX Xعَ ق X
َ
ن األوح ِXدَ ،وآيَ Xة الXوجXدا ِ
الXحنا ِ
Xقص ُة فXي فXكرتXها املXركXزيِّ Xة تXنتهي
ْX
ن
ي األمXومَ Xة ،فXال ّ
األجXو َِد ،أ ِ
فXي مسXتشفًى يُجXري ف ِ
Xيه أحXمد عXبد السXالم َقسXطرةً لِXفتحِ شXريXا ٍ
ن قXريXبٍ مXن الXقلبِ  ،وزوجXهُ
زوجXهَا طXريXحُ ال ِXف ِ
خXتا ُم تسهُ Xر عXلى حXالِ ِXه وتXنتظ ُر لXه ال ّ
راش ،يXديXنا ِ
ن بXالXفضلِ
Xشفا َءَ ،وهXيَ َو
ُ
لXطبيبٍ جّ Xراحٍ مXاهٍ Xر لXم ي ْ
جXمعَها إلXي ِْه ،كXان الXطبيبُ
سXجيَّ ًة طَXيِّب ًة َوال نَXقيب ًة مXيمونً Xة إِ َّال َ X
Xترك َX X
Xلته الXفري ِ
Xيبته ومXعام ِ
ِ
ال ّ
Xدة مXع
Xوب صXالXح طXبيبًا مXعروفًXا بXمهارت ِXه وط
اب الXوسXي ُم واسXم ُه أيّ ُ
Xش ُّ
XرضXاهُ ا ّلXXذيXن تXكفَّل بXمتابXعته ْم شXخصيًّاَ ،
غXXي َر أنَّ
XرضXى ،وكXان أحXمد عXبد السXال ْم أحَ Xد م َX X X
امل َX X X
ِ
ِ
وجدانهَ ،وأ َّ
السالم ِ أ َّ
ن شيئًا مَا يتح َّر ُك في
ّوب شع َر وهوَ يقرأ ُ ملفَّ أحم َد
عبد
ن
ّ
بيب أي َ
الطّ َ
ثف ِ
ِ
نوات يُXبْ َع ُ
بيب أنُّ Xه يXعالXجُ رج ًXال قXدْ
Xس
َXX
صXوتًXا عXمرهُ عشXراتُ ال ّ
Xيه ِمْ Xن جXدي ٍXدَ ..لَ Xق ْد أد َر َك الXطّ ُ
نط ً
ني كXا َ
تXبنَّاهُ حَ X
صXل الXبال َد مXع ث ُّ Xل ٍة مَ Xن األيXتام ِ الXبُشناقِ إلXى دا ٍر لXأليXتام ِ،
Xفال بXوسXنيًّا َو َX X X
ث فXXيها ث َXالث ً Xة أخ َ Xرى ،إلXXى أ ْ
َو َّمل َXا يXXبلغْ حXXينَها َّ
ه ً Xرا ثXXالث ً Xة ،فXXمك َ
وزوجXهُ
ُX
ن تXXبنّاهُ أحXXم ُد
إال أش ُX
ٍ
ن أبXنا ًء ،وع َ
خXتامُ ،وكXانَXا ال يُXنجبا ِ
وسXXمّ يَاهُ ولXيدًا ..لXكنَّ
Xنوات أربXعَ َX
Xاش فXي حXضانِ Xت ِهما س
١١٠
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ؤال حَ X
والس ْ
كXXثرةَ الXXقي ِل والْ X
ِ
َشَ Xر ِة املXXضيئ َ ِة ق Xدْ
Xول هXXذا ال Xطّفل األشXXق ِر ِذي الب َ X
واب،
Xقال ،والXXجَ
ّ
َبه أوهXا ُم الXنِّ ِ
سXب ِ
ط خXتا َم األ َّم املُتَبنِّي َة ِبXعالم ِ
أحXا َ
ساء مXن جXارا ِتXها
Xات اسXتفهام ٍ ،وحXاصXرتْهَا ِب َX
ِ
Xهناء بXXطف ٍل جXXمي ٍل وسXXيم ٍ تسXXطعُ الXXبرا َءةُ مXXن جسXXدهِ
َومXXعا ِرفXXها ال ّ XلواتXXي ل ْ Xم ُيXِ XذقXXنها طXXع َم الX
Xصغي ِر ،كXانXتْ أُخXتُها تُXذَ ّXكXرهXا أ َّ
ع املسXلمنيَ ..هXكذَا يXرصXدُ
ن الXتّبنّي حXرا ٌم فXي شXر ِ
الXناصXعِ ال ّ
ن رذَ ِ
عُ X
ث عِ X X
Xادل س XXالْ X Xم م XXوقX Xفًا ت XXعيش ُه أ ٌّم ت XXبح ُ
م XXها الX Xتّقال XXي ُد االج XXتماعX Xيّةُ
اذ أم XXومٍ X Xة فَتح XXر ُ
ِ
Xحياة إلXى الج ِ
Xمود ..فXكيفَ تسXتفيقُ الXحياةُ فXي زحXم ِة املXوتِ
والّ XديXنيّ ُة مXنهَُ ،وتُحيلها بXع َد ال
Xض ِ
ن فََّ X
إ ْ
ت األ ُّم بَXXكارةَ األمXXوم ِ Xة وأح َ Xرق Xتْها! جXXا َء ع َ Xلى لXXسا ِ
Xقصة مXXا يXXليّ ) :كXXانَ
ن األ ِّم فXXي الّ X
ِ
Xليب يXدغXد ُ
Xناس ،قXتلونXي
عXXواطXفَ األمXومِ Xة ..لXع َن اهللُ كXال َم ال
غ ِفXيَّ َ
Xرب الح َ
مXنظ ُرهُ وهXوَ يش ُ
مِ X
XونXXي بXXحالِ Xيْ ..كXXانXXتْ كXُّ Xل م ْ Xن تِ X
Xكالمِ X Xهم ،ل ْ Xم يXXتركِ X
ِ
ٍ
Xنظرات عXXجيب ٍة كXXأنَّ Xهَا
Xقني بX
بX
XرانXXي تَ ْ Xر ُ
تَXXسأ ُل Xِ Xني ك XXيفَ ي XXكو ُ
ن اب XXنيْ أش XXق َر؟ َ
هXْ Xل ه XXذا ِم XXن زوجٍ س XXابقٍ؟ أ ْم أنَّXXني...؟ َلX Xعَنه ُم اهللُ ..لX Xمْ
Xقول لِXي :اس ِ
مXXي كXانXتْ ت ُ
يXتر ُXكXوا كXلم ًة نXابXيَ ًة َّ
Xمعي يXا خXتامْ ،إذا
إال َوألXص ُقوهXا ِبXXيXَ ،
حXتَّى أ ُ ِّ
Xحضري َولXي َد مXع ِ
ت لXزيXا َر ِXتXنا فَ َXال تُ ِ
جXئ ْ ِ
عَ Xليَِّ :مXنْ
مXي ،فXتَ ِز ُّم َX
ِX
شXفَتيْهَا َوتُ Xر ُّد َ
َكَ ،ولXكنَّه ابXنيْ يَXا أ ُ ِّ
س ِ
أَيَْ Xن ابXنَ ِ
ك؟ نَXحْ ْن ع ِ
Xميًّا ،فَXتَر ُّد أ ْ
Xارفْ X
َصبيَّ ٍة :ال تَXبنِّي
ني الXبي ْر َوغXطاهَ ،ولXكنَّ ُه اب ِXنيْ َر ْX X
خِ Xتي ِبXع َ
ف XXي ِ
ني مْ X Xن ت XXكو ُ
هXْ X Xل ت XXعرفَ X X
م XXا زم XXيال ِتXX Xي ِف XXي ال XXعم ِل ،ف XXق ْد ُكَّ X Xن يُ X Xق ْل َن لِ XXيَ :
مX Xهُ
ن أ ُّ
اإلس XXالم ِ ،أ َّ
م ُ Xه لXXلم ْلجَ أِ؟ َو َلXXكنَّه طٌ X
ن يXXكو َ
الXXحقيقي ُة؟ أال يXXمك ُن أ ْ
مXXا
ن اب Xنًا لXXقيطًا؟ ملXXاذَا ت َ X
Xفل بXXري ٌءَ ،
ُسِّ Xلم ُه أ ُّ
ٍ
سنوات انهارتْ ُّ
م ٍة ِلي ،كمَ ا ينها ُر جدا ٌر
متُ ُهمَْ ،ل ْم أ َ ُر َّد علي ِهم ..لكنَّني بع َد
كل مقاو َ
ذنبُهُ؟ َقاو ْ
ِ
كXبي ٌر فXي يXوم ٍ عXاص ٍ
Xف ،أ ْو كXما يXسق ُ
ّارات ا ّلXتي تXسي ُر فXو َقُ Xه مXعَ
ط جسٌ Xر لْ Xم يَُ Xع ْد يتحXمَّ ِل الXسي
ٍ
سنوات مضتْ (.
أنَّ ُه تحمَّ َل أكث َر منْهَا ِفي
ٍ
Xص ِة )ث ِ
Xعيش ال ُ
ُ
عXل َقمً اَ ،وتXبدو فXيهِ
م
ي
مً Xرّا َ
عXا ُ
Xهات وطXف ٍل واح ٍXد( صXرا ً
Xالث أ ّ
Xبطل األيXوبXيُّ فXي ق ّ
ِ
بيب تXل َ
ك ال ّلحXظاتِ
حXبُّ ُه ل
Xلعطاء واإليXثا ِر دَوا ًء َوبَ َ
َدمXاثXتُ ُه وأخXال ُقُ Xه الّ XرفXيع ُة َو ُ
Xلسمً ا .تَذ َّكXر الXطّ ُ
XاشXXها فXXي طXXفول ِ Xت ِه ،عXXندمXXا كXXا َ
ن اسXXمُ ُه ولXXيدْ ،وه Xوَ اس ٌ Xم يXXخترقُ ذاكXXرتَ Xهُ
الXXخانXXق ِة ا ّلXXتي عX َ X
ع َورج ٍ
املXنسيَّ َة ال ِ
Xاء .كXانXتْ ذكXريXاتُ ُه تضيقُ ب ِXه ،تُزَا ِو ُرهُ عِ X
XهائXم َة ويXحترقُ بَ X
Xسكينةِ
ن ال ّ
ني دمXو ٍ
ني ال ّ X
سّ X Xك َ
Xضغين ِة ،ه XXا هX Xوَ يس XXتحض ُر لح XXظا ِتXِ Xه امل XXبكي َة ا ّل XXي ي XXصفها
Xغرس ف XXي ذاكَ X Xر ِتXِ Xه ِX
َوت X
ُ
الّ X Xراوي ح XXني ي XXقول :شَّ X Xد عَ X Xلى ق XXبض ِة ي ِ X
Xكتب ب XXقو ٍّة .ال XXصورةُ ب XXدأتْ تX Xتّضحُ
Xرب امل X
َ
Xده .ض َ X
تXدريXجيًّا حXتَّى أصXبحَ تْ واضXح َة املXعالXم ِ ،كXمَ ا لXوْ أنَّXها حXص َل ِ
ن ..كXا َ
ت اآل َ
ن يXصرخُ بXاكXيًا :ال
مXXيَ ،ل ْ Xن أش ِ
XذانXXي مَ Xع ُكمَ ا .أرج ِ
خِ X
تXتر َكِ X
XانXXي..ال أريُ Xد الXبقا َء هXنَاُ .
Xب بXع َد الXيوم .لXنْ
Xوك يXا أ ِّ
Xاغَ X
مِ X
Xك .ب XXاب XXا ح XXبيبي ..أنَ XXا أحX Xبُّ َ
ك ي XXا ب XXاب XXا ..ال ت XXتر ْXك Xِ Xني .ك XXا َ
ن يشX Xدُّ
أص XXرخَ .س X ْ X
Xأس XXمَ عُ ك XXال َ
١١١
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ني ِ
ن أب ِ
س الXنّظَ َر ِ
Xبكي لXبُ َك ِ
ائXهَ ،ويXمزِّقُ شXع َرهُ ،لXكنَّ ُه كXا َ
Xيه ا ّلXذي كXا َ
بXبنطلو ِ
وجِ Xتهِ
ات لِXزَ َ
ن يXختلِ ُ
Xبيت ،لXXكنَّها كXXانXXتْ حXXازم ً Xة فXXي مِ X
ن تXXعي َد اب Xنَهُمَ ا إلXXى الِ X
هXXا أ ْ
خXXتامْ ،كXXأنَُّ Xه يXXرجXXو َ
XواقXِ Xفهَا ،ول Xمْ
طعِ ،وهXيَ ا ّلXXتي كXانXتْ ت ِ
غْ Xي ِر املXن َق ِ
تXذ ِرفْ دمXع ًة واحXدةً عَ Xلى الَ XرغXم ِ مْ Xن ُب ِ
XكائXِ Xه َ
Xبكي إ ْ
ن بَ Xكى،
ُ
َ
أيعقل أ ْ
وتسه ُر الليالِيَ الطَويل َة على راحَ ِت ِه .ل ْم يك ْن يعيْ ملاذَا تغيَّ َرتْ تُجَ ا َ
ههُ؟
تترك األ ُّم
ن
ِ
م XXا غXXي َر مXXص ِّدقٍ أ َّ
Xصادفُ Xهُ؟ كXXا َ
مُ X Xه بXXتلكَ
م XXا يX
ن أ َّ
ن مXXصدو ً
اب Xنَهَا ألنَّ ُ Xه يXXضعُ يXXديXِ Xه عXXلى كXِّ Xل َ
ِ
ِ
سم َعهَا منهَا كانتْ ِ
كذبًا َوريا ًء .كانتْ ماما ِ
ِ
ن َّ
ُ
القسوة ،كأ َّ
كل
الحب ا ّلتي
ختا ْم
كلمات
تقول
ِّ
ك غدًا ،لكنَّها ل ْم تع ْد منذُ ذل َ
لهُ :سنعو ُد إلي َ
ك اليوم ِ.
Xيبته ورحِ X
ِ
Xكتمل مXXالم Xحُ أصXXالِ X
ُ
Xقص ِة ،إِذْ نXXراهُ
Xته وطX
Xوب وتX
Xمته ،م Xعَ نXXهاي ِ Xة الّ X
تXXكم ُن بXXطول ُ Xة أيْ X
ِ
Xيه أمَ Xر تحXري ِ
Xيه أحXم َد لXيو ّقXعَ ف ِ
يXفتحُ مXلفَّ أب ِ
مَ Xك ِّلمً ا
Xره مَ Xن املXشفَى ،فXيو ِّقXعَ وهXوَ مغلقٌ ع
Xينيه ُ
سامحْ ت ِ
ِ
ٍ
سامحتُ َ
خاف ٍ
ُك ..الله َّم اغف ْر لهما ما فعالهُ معي.
بصوت
تَ :
أبَاهُ
كَ ..
Xاتَ ،وألXم ِ الXوَح ِ
Xرب الXنّ ِ
Xرب الXنّ ِ
شَّ Xق ِة الXذّكXري ِ
اس ألق ِ
Xدة ،وظXلم ِ أق ِ
اس إلXيهمْ..
Xحب رغَ Xم ُX
يXنتص ُر ال ُّ
ِ
ِ
Xسعادةَ َ
فوس ع َ Xلى ال Xنَ
Xب /وإيXXثا ُر ال Xنّ
فيس /ف Xالَ
Xحب ه Xوَ ال ّ XرئXXيس :ولسXXتُ أ َرى الّ X
غXXي َر حٍّ X
الُّ X
ِ
يُXXزري َ X
مXXا فXXي ال ّ Xدي ِ X
ن خXXيـ ٌر /إذَا
أســ َ Xع َد لXXلب
ك لXXو ِع ْX
مXXا واهللِ َ
َئيس /أ َ
Xحب ْ
شXXتَ افْ ِ Xت َقا ًرا /إذَا َ
مXXا الُّ X
ِ
ٍ
لوب مَ Xن الّ Xرئ ِ
خَ Xل ِ
َ
Xب لXلعام ِ الXنَّ
Xيسَ /وفَ ْ
حيس /فَXإنَّ
Xحب ِفXي األيّXام ِ يَXز ُXكXوXَ /ك
ت الُ Xق
Xغيث جَ ـ َّ
Xض ُل ال ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ْيَ /كXXما الَّ X
وال تَ ُ X
ن أَلِ Xفْتَ َ
Xب إ ْ
Xشنَآ ُ
عداء َ
غ َّلَ /و ُXك ْ Xن إِ ْل Xفًا
َّعيس /فَX
ن ذُرواتُ ال Xت
Xلس
Xحب لُّ X
Xصاحْ X
الَّ X
هXد ٌ
ِ
ِ
عُ X
Xمـيال بXXال َ X
غَ X
Xليسَ /و َال َيXXنزْ َ
ً
Xيشكَ
خ
جX
ك َX
للجX
حXXفيظًا
سيسَ /لXXعم ُر َك َ
Xتابَ /و َال تُ Xب ِْد ْل َ
َ
َ
شْ Xن ٌء أ ْو ِعٌ X
ش ِ
ك كال َق ِ
افيًا ل َ
منْ ٍد /عطا ًء َ
ليس
بالحب ُ
ِّ
Xياح ِ
ِ
يXتم ّل ُ
ِ
Xعادل شXعو ٌر أنّه يXسير ضXمنَ
Xقص لXدى أديXبنَا ال
Xته فXي م
ك الXقارئ َ عXن َد س َX
Xسارات ال ِّ
XاسXXا عXXلى رصXXد الXXواق Xعِ ِبَ X
XشاكXXل ٍة ،تسXXتثم ُر املXXواقXXفَ اإلنXXسان Xيّةَ
تجXXرب ٍ Xة قXXصصيّ ٍة ،تXXقو ُم أسXً X
مِ X
Xنك ًرا ذاتَXهُ
Xفس ُه مXتماهXيًا مXعَ اآلخِ Xر ،أو ُ
ا ّلXXتي يXلتقيها الXقارئ ُ فXي وجXدان ِXه عXمي ًقا ،فيجُ Xد ن َ
Xات َوح ِ
Xيض ِمXXن فXيوض ِ
َوشXفي ًقا ،ومXا َ
إال غ ٌ
ذاك ّ
Xدة الXتّأثXي ِر ا ّلXتي تXنضويXها الXحَ بك ُة امل ُXحكمةُ
Xقراءة مXXغايٍ X
ٍ
ك شXXعو ٌر قXXرائ Xيٌّ يXXهيم ُن عِ X
ِ
ص ،إذْ يXXرافقُ ذل َ X
Xرة ،تXXكاش Xفُهُ
Xيخض ُع ُه لX
Xليه ،فX
فXXي ال Xنّ ِّ
ِ
ِ
الس ِ
فيهَا ُلغ ٌة جديدةٌ
واالنطواء في الواقعِ.
مناحي
وأساليب حديث ٌة و ِتقنيّ ٌة عالي ٌة في
رد
ّ
ُ
Xب يXXعتم ُد ال XتّعامXَ Xل م Xعَ ال ّ Xلغ ِة بXXطريXXق ٍة فXXريٍ X
يXXمك ُن الُ X
Xقول إ َّ
Xدة تXXذهXُ Xل الXXقارئ َ وتXXصف ُعهُ
ن الXXكاتَ X
ظ فِ X
ِ
بارات واألل ِ X
Xحشودة ب XXإح XXكام ٍ ج XXمي ٍل ،ف ِ X
ِ
مّ X Xر ٍ
Xتوقُ X X
XساسXXا يُ XXعيدُ
ًX
Xيه إح X
Xفاظ امل َX
ات ب XXأك XXفِّ ال Xِ Xع
هXما فXي ن ِ
ِ
ِ
Xسياقِ أثَ Xر ُ
Xقارئ وسXلوك ِXه ،فXتثي ُرهُ رغَ Xم بXساطXتهاَ ،وتXثُو ُر ِب ِXه رغXمَ
Xفس ال
ل
Xلكلمات وال ّ
١١٢
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سِ X
XكونXXها عXXلى واق Xعٍ يXXنبغي تXXغيي ُرهُ ،ك Xيْ تنطلقَ ال ّ XرصXXاص ُ Xة األخXXيرةُ ،وتXXعل َن مXXوتَ املXXوتِ
ُX
ِ
ِ
ُ
وبXXع َ
والسXXال ُم وتُ
Xغتال الXXكرام ُ Xة واملXXروءةُ فXXيهِ
ّX
Xحب
Xحياة املX
ث الX
Xنشودة فXXي مXXجتمعٍ يَXXموتُ الُّ X
مع ِّ
زال وأدي ُن لصبرك ْم فَ ْ
س .أشكرك ْم جَ ً
ض ًال.
كل ُ
صبحٍ يتنفَّ ْ

جXXاء فXXي كXXلمة املXXحامXXي حXXسن عXXبادي :تXXسع ُدنXXي املXXشاركXXة فXXي هXXذه األمXXسية الXXثقاف Xيّة
XأسXس قXبل حXوالXي
Xنصة نXادي حXيفا الXثقافXيّ الXذي ت ّ X
املXميّزة لXألديXب عXادل سXالXم ،مXن عXلى م ّ
خ XXمسة أع XXوام ،ب XXرع XXاي XXة املج XXلس املّ X Xليّ األرث XXوذك XXسيّ ال XXوط XXنيّ ف XXي
حXيفا ،وبXتركXيز زمXيلي وأخXي املXحامXي فؤاد نXقارة ،وقXد بXدأت الXفكرة
ملXنتدى ثXقافXيّ لXقراءة كXتاب بXالشهXر ،بXعرافXة األديXب األسXتاذ فXتحي
ف XXوران XXي ،ف XXقمنا ح XXتى ال XXيوم ب XXقراءة م XXا ي XXقارب الخ XXمسني ك XXتابً XXا،
وتXطوّرت لXعقد أمXسيات ثXقافXيّة إلشXهار كXتاب أو تXكريXم أديXب ،وأقXمنا
مXXا يXXزيXXد عXXلى املXXائXXة أمXXسية ثXXقاف Xيّة ،ومXXن ث ّ Xم قXXمنا بXXإحXXياء مXXنبر
Xحيفاوي( ،لXX Xيكون مXX Xنب ًرا شXX XعريًّXX Xا
فXX Xصليٍّ لXX Xلشعر )سXX Xوق عXX Xكاظ الX X
ّ
م XXن أصXXد َر مXXنهم ديXXوانًXXا أو لXXم يXXصدر ،والXXلقاء
Xنصة لXXشعرائXXناَ ،
ومّ X
الXX XثانXX Xي سXX Xيعقد يXX Xوم الخXX Xميس  ٢٩تشXX XريXX Xن األ ّول مXX Xن هXX Xذا الXX Xعام
.٢٠٠٥
نXحن الXيوم بXصدد تXكريXم األديXب عXادل سXالXم ،وهXو بXيننا حXيٌّ يُXرزَق بXأوج عXطائXه ،ونXتمنّى
لXك الXعمر املXديXد والXعطاء املXزيXد ،فXتكريXم األحXياء فXي حXياتXهم أبXلغ مXنه بXعد وفXاتXهم ،لXكن
هXذا هXو الXعرف الXذي جXرى بXيننا ،حXتى عXبّر الXشاعXر الفخXر الXرازي عXن ذلXك بXقولXه :واملXرء
ما دام حيا يُستهان به /ويعظم الرزء فيه حني يفتقد.
يXXأتXXي هXXذا الXXتكريXXم لXXألحXXياء فXXي ح Xدّه األدنXXى بXXالXXثناء الXXعاطXXر والXXتوثيق ،فXXالXXتوثيق هXXو
فمؤسXساتXنا الXثقافXيّة
ّX
مXراتXب الXتكريXم ،وإن كXان عXندي أعXالهXا ،ألنّXه هXو الXذي يXبقى،
أدنXى َ
تُXك ّرم مXبدعXينا بXعد أن يXك ّرمXهم الXتراب!؟ هXنا احXتفالXيّة بXذكXرى رحXيل فXنان ،وهXناك تXكريXم
XياضXا ،وهXي بXال شّ X
لXراحXل مXأل األرض والXسماء شXع ًرا وج ً
ك لXفتات جXميلة ،ملَن أفXنَوْا
Xماال وب ً X X
XرحXا ومXوسXيقا ،ولXكن املؤلXم أن نXحتفي
حXياتXهم فXي سXبيل الXفن واإلبXداع شXع ًرا ونXث ًرا ،مس ً X
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بXهم أمXواتXا بXعد تXهميشهم أحXياء ،وكXما يXقول املXثل الجXزائXري :عXندمXا كXان حXيًّا كXان يشXتاق
إلى ثمرة ،وعندما مات غرسوا نخلة جنب قبره .
ع XXادل ك XXتب دي XXوان XXني ش XXعري XXني؛ ع XXاشق األرض ،ون XXداء م XXن وراء ال XXقضبان .وان XXتقل ل XXيكتب
ال XXرواي XXة؛ ق XXبلة ال XXوداع األخ XXير ،وع XXناق األص XXاب XXع ،وع XXاشق ع XXلى أس XXوار ال XXقدس ،وم XXن ثX Xمّ
Xقصة الXقصيرة؛ يXحكون فXي بXالدنXا ،ولXيش لXيش يXا جXارة ،ويXوم مXاطXر فXي مXنيابXولXيس،
ال ّ
ول XXعيون ال XXكرت األخ XXضر .ك XXما ك XXتب ع XXادل الX Xدّراس XXات؛ أس XXران XXا خ XXلف ال XXقضبان ،وال XXطبقة
الXعامXلة الفلسXطينيّة والحXركXة الXنقابXيّة فXي الXضفّة والXقطاع مXن عXام ) (١٩٦٧إلXى ).(١٩٨٧
وكXتب املXقالXة الحّ Xرة؛ نXظرة عXلى واقXع الXعمّ ال الXعرب فXي إسXرائXيل  ،١٩٩٦وظXاهXرة الXعمالء
وأسXس )ديXوان
ّX
الXعرب  ،١٩٩٧الXتي كسXرت الXتابXوات ،وأثXارت الجXدل عXلى الXساحXة املَحّ Xليّة،
الXعرب(؛ مXوقXعًا أدبXيًّا فXي الشXبكة الXعنكبوتXيّة ،أحXد أهّ Xم املXواقXع الXبارزة فXي سXاحXة اإلبXداع
العربيّ ،وهو من ر ّواد أدب املهجر الحديث.
مXXل فXXي الXXنفس
مXXل الXXحائXXر :الXXتأ ّ
تXXميّز أدب املهجXXر الXXقديXXم بXXالXXحنني والXXشعر الXXوطXXنيّ والXXتأ ّ
وخXXبايXXاهXXا وحXXقائXXقها ،وفXXي الXXطبيعة ومXXا ورائXXها ،والXXحياة وأسXXرارهXXا ،والXXوجXXود وألXXغازه،
والXفناء والخXلود ،والجXديXد فXي هXذا الXطابXع عXندهXم هXو غXلبته عXليهم ،واسXتغراقXه لXعقولXهم
وأفXXكارهXXم وكXXثرتXXه فXXي أدبXXهم ،وعXXرضXXه بXXشكل جXXديXXد وأسXXلوب وصXXياغXXة رائXXعني ،وقXXد كXXان
الغXترابXهم وحXنينهم واصXطدام روحXيّتهم الشXرقXيّة بXمادة الXغرب أثً Xرا كXبي ًرا ،فXيما تXو ّلXد فXي
مXXل فXXي الXXحياة
نXXفوسXXهم مXXن قلق روح Xيّ وحXXيرة نXXفسيّة ،حXXيث دفXXعهم ذلXXك إلXXى هXXذا الXXتأ ّ
والوجود ،كما جعلهم يهربون إلى الطبيعة ويلوذون بأحضانها.
م XXا أدب املهجXXر الحXXديXXث فXXيتميّز بXXتصويXXر الXXواقXXع الجXXديXXد بتح ّ XديXXاتXXه الXXصعبة ،ورؤيXXة
أ ّ
الXغرب واملهجXر بXمنظار شXرقXيّ )نXوسXتالXجي( :لXيش احXنا مXش هXون /هXناك واملXفارقXة بXني
ال XXحيات XXني وال XXوض XXعني ،وال XXتخبّطات وض XXياع ال XXبوص XXلة ،ك XXما ن XXرى ف XXي )ي XXوم م XXاط XXر ف XXي
مXXنيابXXولXXيس( ،أو )لXXعيون الXXكرت األخXXضر( ،فXXيقول :سXXامXXحني يXXا ولXXدي /أوالدي األعXXزاء،
أحXبائXي /إذا رن جXرس الXهاتXف يXومXا ،وكXان عXلى الخXط اآلخXر صXديق يXنعي لXكم أبXاكXم فXي
الXXغربXXة ،فXXال تحXXزنXXوا ،وال تXXبتئسوا .ال تXXشغلوا أنXXفسكم كXXثيرا بXXقبري ،وأيXXن سXXأدفXXن فXXكل
الXXقبور بXXعد املXXمات أوطXXان مXXتشابXXهة ،وال يXXهم أيXXن تXXرقXXد جXXثتي ،ألن روحXXي سXXتلحق بXXكم
أيXنما كXنتم ،لXتدفXع عXنكم شXرور هXذا الXعالXم املXتحضر املؤمXن بXالحXروب الXحضاريXة ،بXعدمXا
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فشXX Xلتُ حXX Xيا فXX Xي تXX XأمXX Xني الXX Xحياة الXX XكريXX Xمة لXX Xكم كXX Xما كXX Xنت أحXX Xلمها ،وأراكXX Xم مXX Xن خXX XاللXX Xها.
سXXامXXحونXXي ،فXXلم أكXXن أعXXلم أنXXه حXXتى األحXXالم الXXصغيرة أحXXيانXXا ال يسXXتطيع اإلنXXسان أن
يXترجXمها إلXى حXقيقة .لXم أكXن أعXلم أن الXريXاح تجXري بXعكس رغXبة الXقوارب الXصغيرة الXتي
إن اب XXتعدت ك XXثيرا ع XXن ال XXشاط› ،وض XXاع XXت ف XXي ع XXرض البح XXر .ك XXنت أع XXتقد أن م XXن ي XXجيد
السXXباحXXة ال يXXخاف املXXاء ،لXXكن لXXم أحسXXب حXXساب األمXXواج الXXعاتXXية ،ولXXم أعXXرف مXXن قXXبل أن
البحXXر يXXثور بXXغير مXXيعاد ،فXXيفتك بXXضيوفXXه ،ومXXحبيه بXXدون رحXXمة .فXXسمك الXXقرش يXXهاجXXم
الشواط› الهادئة ،فيفتك باملستحمني األبرياء ويجعل نهارهم ليال حالك السواد.
ولXدي الXحبيب ،نXور عXيني ،هXا هXي آلXة األورغ جXالXسة وحXدهXا فXوق قXاعXدتXها الXسوداء ،ال
تجXد فXي الXبيت مXن يXعزف عXليها ألن أصXابXع يXديXك غXابXت عXنها ،لXم أتXوقXع أن يXأتXي يXوم ال
أجXد مXكانXا آللXة عXودك فXي الXسيارة الXتي نXقلتني مXن واليXة إلXى أخXرى ،فXأهXبه لXصديق يXزيXن
فXيه بXيته ،بXعدمXا كXان يXنتظرك لXتعزف عXليه لXحن الXوفXاء ألبXيك الXذي بXالXغ فXي أحXالمXه فXي
هXXذه الXXدنXXيا .مXXمنوع أن نحXXلم فXXي هXXذا الXXعالXXم الXXذي تXXسيطر عXXليه املXXصالXXح ،والXXعالقXXات
الXتجاريXة ،مXمنوع أن نطلق الXعنان لXخيالXنا ،ألن خXيال الXشعراء غXير مXرغXوب فXيه فXي عXالXم
املXXال والحXXروب ،ألن الXXقائXXمني عXXليها حXXولXXوا كXXل شXXيء إلXXى سXXلعة تXXباع وتشXXترى ،حXXتى
ال XXشعر وامل XXوس XXيقى واألدب ،وال XXفن وال XXحب ،ف XXماذا ت XXرك XXوا ل XXنا؟ ي XXري XXدون تح XXري XXم ال XXحب
واألحXالم واألمXانXي .ال أريXدك أن تXنسى ،إذا أتXاك مXن يXنعانXي فXال تحXمل عXليه ،وال تحXمله
إثXXم نXXقل الXXخبر .وال تXXزعXXل عXXلي ألنXXني لXXم أتXXرك لXXك أو ألخXXيك أي مXXيراث يXXساعXXدك فXXي هXXذه
الXحياة ،املXليئة بXاألخXطار واملXفاجXآت املXرعXبة حXتى يشXتد عXودك .ال تXغضب ألنXني لXم أتXرك
لXك بXيتا جXميال تXسكن فXيه مXع أمXك وأخXويXك ،أو سXيارة تXنقلك إلXى املXدرسXة .فXقد تXركXت بXدال
مXن ذلXك الXكثير مXن الXهموم واملXشاكXل ،والXديXون .وتXركXت لXك بXعض األشXعار لXعلك إن كXبرت
تXقرأهXا ،وتXغنيها بXصوتXك الجXميل كXما كXنت تXغني لXي بXابXا فXني .هXل يXكفي مXا طXبعته عXلى
خXXديXXك مXXن قXXبالت مXXنذ والدتXXك حXXتى يXXوم وداعXXك؟ إن جXXاءك الXXناعXXي ولXXم تXXرنXXي ،فXXلن أكXXون
بXعيدا عXنك .سXتالحXقك روحXي أيXنما كXنت ،سXتسهر عXلى راحXتك ،سXتغني لXك فXي أحXالمXك
عXندمXا تXنام ،أتXذكXر عXندمXا كXنت تXنام عXلى صXدر أبXيك أو أمXك؟ سXتبعد روحXي عXنك األشXباح
املXXزعXXجة ،سXXتقيك روحXXي حXXر شXXمس تXXموز عXXندمXXا تXXلعب مXXع اخXXوتXXك فXXي شXXوارع الXXقدس
الXعتيقة ،سXتكون روحXي ظXلك الXذي ال يXفارقXك ،سXتصلي لXك وتXأخXذ بXيديXك لXعلها تXساعXدك
فXي تحقيق أحXالمXك الXصغيرة .ال تXلمني عXلى مXا سXهوت عXنه ،وال عXلى مXا أخXطأتXه ،لXعل
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حXبي لXك الXواسXع سXعة هXذا الXكون يXغفر لXي ،ولXعلي أحXظى بXبعض حXبك ،فXلن أزاحXم أمXك
عXXلى كXXل الXXحب .ولXXعلك تXXحتفظ بXXخيالXXك الXXطفولXXي ،بXXصورة والXXدك وهXXو يXXكيل لXXك الXXقبالت
بXXغير حXXساب .ال تقلق بXXصورة أبXXيك أيXXام الشXXباب ،فXXلم تXXكن مXXوجXXودا آنXXذاك ،كXXنت تXXرفXXض
املXجيء ،وتXركXتني أنXتظرك عشXريXن عXامXا عXلى أحXر مXن الجXمر ،وعXندمXا شXرفXتنا اسXتقبلناك
بالدموع ،والفرح أفال تغفر تلك الدموع ألبيك بعض تقصيره بحقك؟

األولى من اليمني الشاعرة ليليان بشارة ،ثم زوجة الدكتور حسن عبادي ،والرابعة
األستاذة سوزان نقارة ،ثم عادل سالم ،والشاعر حنا أبو حنا ،والشاعرة آمال عواد
رضوان ،والكاتبة هيام أبو الزلف
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الصورة األولى مع الشاعرة آمال عواد رضوان وأنا أقدم لها درع ديوان العرب ،وفي
الصورة السفلى أنا مع األديب الراحل سلمان ناطور ،والشاعرة فاتن مصاروة.
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عادل سالم
في امليزان

كلمات نقدية ،وآراء في كتابات عادل سالم
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نبض مقدسي
في رواية )عناق األصابع( للصديق األديب عادل سالم ،ملست جدران القدس التي أعرفها
األديب :عدنان كنفاني
كانون األول ٢٠١٠
ف XXي م XXعرض ب XXحثي ع XXن ال XXرواي XXة امل XXقدس XXية ،ال XXتي تتح XXدث ع XXن
الXقدس ،تXأريXخا ً وتXوثXيقاً ،رائXح ًة وفXضاء ،حXواري وذاكXرة ،أوابXد
وبشXXر ..روايXXة مXXقدسXXية ،لXXيس مXXن أجXXل تXXط ّلع إقXXليمي ضيّق ،بXXل
ألن XXها ال XXقدس ،امل XXنارة ال XXتي ت ّ X
Xدل ع XXلى فلس XXطني ،ك Xّ Xل فلس XXطني،
وألنXXها املسXXتهدفXXة ،كXXانXXت عXXبر غXXزوات مXXتالحXXقة مXXن أم ّ Xم طXXامXXعة،
ومXXا زالXXت مسXXتهدفXXة بXXضراوة أعXXنف لXXطمس مXXعاملXXها ،وشXXواهXXد
انتماء الفلسطينيني إليها.
كXXانXXت املXXناسXXبة احXXتفالXXية الXXقدس عXXاصXXمة لXXلثقافXXة الXXعربXXية فXXي حXXينه ،بXXحثت كXXثيرا ً فXXي
بXطون الXكتب ،ودهشXت عXندمXا لXم أجXد غXير الXنذر الXيسير جXدا ً فXي روايXات تXناولXت الXقدس
فXXي أحXXداثXXها وشXXخوصXXها ومXXعاملXXها ،وكXXي أكXXون مXXنصفا ً أقXXول ،بXXأن هXXناك روايXXات كXXثيرة
تحدثت ،عبورا ً أو مالمس ًة ،عن القدس دون الدخول في صلب ِ
حراكها.
فXي روايXة عXناق األصXابXع لXلصديق األديXب عXادل سXالXم ،ملسXت جXدران الXقدس الXتي أعXرفXها،
شَ Xدتْ مXن وراء
شXممت روائXح أسXواقXها ،وطXربXت عXلى تXلك الXلكنة املXقدسXية املXحببة الXتي َ X
السطور.
وإذا خXرجXنا مXن إطXار الXتقويXم الXفني الXذي أتXقن الXصنع والXبناء ،وابXتعدنXا عXن صXفاء الXلغة
املXتماسXكة املXتينة ،وجXانXبنا تXراكXيب الXصور األ ّ
خXXاذة ،وقXفزنXا عXن رشXاقXة الXحوار ،ال بXد أن
Xحس ،وأمXام نXبض العشق ،وتXلك الXعالقXة ،الXتي تXكاد تXتماهXى
نXقف طXويXالً أمXام رهXافXة ال
ّ
مXXع أ َلXِ Xقها الXXفني كXXروايXXة تXXنتمي إلXXى جXXنس الXXنثر ،وكXXاتXXبها الXXعاشق حXXتى نXXخاع الXXعظم
حXتى وهXو يXتلوّى حXزنXا ً وقهXراً ،وحXتى وهXو يXالمXس ألXم األسXير ،وبXرودة الXقضبان ،وعXيون
اآلسXريXن الXشامXتة ،ليخXلق مXن هXذه املXضادات الXعجيبة خشXبة مسXرحٍ فXرش عXليها الXقدس
ونXساءهXا ورجXالXها وفXتيانXها ،ورشق فXوقXهم مXالءات حXب وفXداء ،فXلم يتحXركXوا وحXدهXم عXلى
أرض املسXرح الXحيّ ،بXل أخXذونXا كXي نXعانXي مXن الحXراك ذاتXه ،ونXدخXل إلXى فXضاء املXشاهXد،
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Xصا ً مXكتوبXاً ،وكXأنXنا نXحن جXميعا ً مXأسXوريXن
شXخوصXا ً نتحXدث دون أن نحXمل بXني أيXديXنا ن ّ
في الدائرة ذاتها.
أخXي عXادل سXالXم ..بXحثتُ  ،فXلم أجXد مXفردةً تXعبّر عXن سXعادتXي بXروايXتك ،لXكنني عXلى يXقني
أن "عXناق األصXابXع" حXفرت مXنحىً جXديXدا ً وحXديXثا ً فXي مXسار الXروايXة الفلسXطينية املXلتزمXة
واملXXقاومXXة ،و َدخXXلت بXXقوّة إلXXى عمق مXXعانXXاتXXنا اإلنXXسانXXية ،وأضXXاءت بXXشفافXXية عXXلى الXXقدس
Xغب عXXن أحXXاسXXيسنا لحXXظة ،بXXأن ك Xلّ
ونXXاسXXها األسXXرى ،وأرسXXت فXXينا ذلXXك الXXيقني الXXذي لXXم يْ X
الXغزاة الXذيXن مّ Xروا عXلى الXقدس ،ذهXبوا ..وبXقيت الXقدس ،وسXيذهXب الXغزاة الجXدد أيXضا ً..
وستبقى القدس.
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قصائد الحب في )عناق األصابع(
الرواية األولى التي تعاملت مع األسير الفلسطيني كإنسان أوال
املحامي الكاتب :محمد عليان
كانون ثاني ٢٠١٢
فXي روايXته »عXناق األصXابXع« يXنكأ الXكاتXب عXادل سXالXم جXروحXنا الXتي اعXتقدنXا خXطأ أنXها
انXدمXلت ويXثير فXينا األحXاسXيس ،واملXشاعXر الXتي كXانXت حXبيسة،
ويXرسXم لXنا بXريXشة فXنان الحXلم الXوردي الXذي كXان يXراودنXا فXي لXيلنا
ونXهارنXا ،نXفرح لXه ونسXتلذ بXه وتXختلج لXه شXغاف قXلوبXنا  ..الحXلم
بXX XزوجXX Xة تXX XعانXX Xقها ،وأم تXX XدفXX Xن رأسXX Xك بXX XصدرهXX Xا ،ووطXX Xن يXX Xسكنك
ويحميك.
فXX Xي »عXX Xناق األصXX XابXX Xع« تXX Xكتسي التجXX XربXX Xة طXX XابXX Xعها اإلنXX XسانXX Xي
ويظهXر الXحب كXمحفز أسXاسXي لXلصمود ،ومXصدر مXلهم لXلقوة ،والXعنفوان ،وعXنوان للحXلم،
وهXXدف يسXXتحق الXXحياة  .وكXXانXXت خXXولXXة شXXاهXXني املXXرأة الXXتي تXXرتXXسم عXXلى شXXفتي عXXلي
ال XXنجار ح XXتى وه XXو ي XXتعرض إل XXى ال XXقسوة وال XXتعذي XXب ،والعبق ال XXذي ي XXفوح ف XXي أج XXواء
الXزنXزانXة الXنتة الXعفنة واألمXل الXذي لXم يXدع مXكانXا لXليأس والXقنوط فXي قXلب االسXير الXذي
امضى عقودا من الزمان في الظلمة الحالكة.
ربXما تXكون »عXناق األصXابXع« هXي الXروايXة االولXى الXتي تحXطم الXقيود أمXام الXحب وتظهXره
بXاسXمى تجXلياتXه ،وهXي لXذلXك تXكون الXروايXة األولXى الXتي تXعامXلت مXع األسXير الفلسXطيني
كXXإنXXسان أوال وقXXبل كXXل شXXيء ،إنXXسان يXXحب ويXXكره ،يحXXزن ويXXفرح ،يXXبكي ويXXتأوه ،إنXXسان
يXحتاج إلXى الXحب مXثلما يXحتاج إلXى الXغذاء ،ومXثلما يXتوق إلXى الحXريXة ،وكXان الXحب الXذي
مXXنحه الXXكاتXXب لXXعلي الXXنجار ،الXXشخصية الXXرئXXيسة فXXي الXXروايXXة ،حXXبا سXXخيا ،صXXادقXXا ،ال
يXXعرف الحXXدود وال الXXقيود ،تخXXطى الXXسجن ،والXXسجان واخXXترق فXXتحات )الشXXبك( ،وسXXكن
الXروح واسXتوطXن فXي الXقلب ،وارتXفع بXعلي إلXى أسXمى درجXات اإلنXسانXية ،والXرقXي ،وجXعل
مXنه الXقائXد اإلنXسان الXذي يXقاتXل دون هXوادة ،وال يXتنازل عXن قXضيته ،وكXرامXته ،ولXم يهXزمXه
السجن ،والسجان وكلما مر الوقت كلما كبر الحب وتفولذت عزيمته.
وإذا كXXان حXXب خXXولXXة يXXشكل مXXصدرا مXXلهما لXXصمود عXXلي فXXي األسXXر فXXان حXXب األم ،واالب،
واألخ ،واألخ XXت ،وال XXصديق وال XXقري XXب ،وال XXبعيد ل XXألس XXير والح XXرك XXة األس XXيرة ك XXان أح XXد أه XXم
١٢١

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

مXXصادر صXXمود االسXXرى وانXXتصاراتXXهم عXXلى الXXسجن والXXسجان .لXXقد وثق الXXكاتXXب مXXرحXXلة
تXاريXخية كXان فXيها الXتعاطXف ،والXتضامXن مXع الحXركXة األسXيرة ال يXقتصر فXقط عXلى زوجXات
وأم XXهات وأب XXناء األس XXرى ب XXل ي XXشمل ك XXاف XXة ال XXفئات ال XXشعبية ف XXي ال XXوط XXن ،وال XXخارج ش XXيبة
وشXXبانXXا ،أطXXفاال ونXXساءا ،فXXقد غXXمرت الجXXماهXXير االحXXركXXة األسXXيرة بXXالXXحب ،والXXتعاطXXف،
والXتضامXن الXفعلي ،ونXظمت الXفعالXيات ،واملXظاهXرات ،واالعXتصامXات الXتضامXنية وشXكلت
بعدا رئيسا في نضال الحركة االسيرة.
أمXا مXصدر الXحب األهXم فXي عXناق األصXابXع فXهو الXعالقXة اإلنXسانXية الXوشXيجة الXتي يXتميز
ب XXها األس XXرى ف XXيما ب XXينهم ،ل XXقد أب XXدع ال XXكات XXب ف XXي ال XXترك XXيز ع XXلى ت XXفاص XXيل دق XXيقة ل XXلحياة
الXXداخXXلية فXXي األسXXر يظهXXر فXXي الXXحب الXXصادق ،واالخXXوة املXXتينة ،والXXتفانXXي ،والXXتضامXXن،
وحXXب الجXXماعXXة ،والXXتضحية مXXن اجXXل اآلخXXر .هXXناك فXXي األسXXر ،حXXيث الحXXرمXXان والقهXXر،
يXفرح األسXير لXفرح رفXيقه ،ويحXزن لحXزنXه ويXشاركXه لXباسXه وطXعامXه ،هXويسهXر عXلى راحXته
ويXXداوي مXXرضXXه ،ويXXقاسXXمه لXXقمة الXXخبز ،و»حXXبة الXXتني« .هXXذا الXXحب ال يXXميز بXXني األبXXيض
واالس XXود ،ب XXني ال XXغني وال XXفقير ،ب XXني امل XXتعلم وال XXجاه XXل ،ب XXل ي XXخترق ك XXل ال XXفوارق ال XXطبقية
والتنظيمية ،ويضع الجميع في خندق واحد.
وربXXما يXXكون الXXكاتXXب قXXد أدرك أن عXXلي الXXنجار الXXذي أمXXضى » «٣٨عXXامXXا وهXXو يXXنعم بهXXذا
الXXقدر مXXن الXXحب ،ال يسXXتطيع أن يXXتأقXXلم ويXXتكيف فXXي واقXXع حXXياتXXي تXXغلب عXXليه األنXXانXXية
والXXسعي وراء املXXصالXXح الXXشخصية والXXزيXXف ،والXXنفاق لXXذلXXك أغXXدق عXXليه بXXمزيXXد مXXن الXXحب،
وجXXعله ضXXحية عXXملية اغXXتيال إسXXرائXXيلية بXXعد أسXXبوع فXXقط مXXن األفXXراج عXXنه كXXي يXXسقط
شهيدا ويفارق هذه الحياة قبل أن تتلوث روحه.
عXXناق األصXXابXXع ليسXXت روايXXة ،بXXل قXXصائXXد حXXب خXXالXXدة ،سXXنغنيها نXXحن ،واألجXXيال الXXقادمXXة
على ألحان الوجع وااللم.
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إضافة نوعية للمشهد الروائي الفلسطيني
الناقد د .بوشعيب الساوري:
تموز ،يوليو )(٢٠١٠
ت XXشكل رواي XXة »ع XXناق األص XXاب XXع« إض XXاف XXة ن XXوع XXية للمشه XXد ال XXروائ XXي الفلس XXطيني ،ل XXعدة
اعتبارات:
األول :بXX XتوثXX Xيقها السXX Xردي لXX XذاكXX Xرة األسXX Xرى ،والشهXX Xداء ،وتXX Xخييلها لXX Xفترة
م XXضيئة م XXن ت XXاري XXخ ال XXنضال الفلس XXطيني أال وه XXي االن XXتفاض XXة األول XXى ف XXي
الXثمانXينيات مXن الXقرن العشXريXن .وإدانXتها ملXا تXبعها مXن مسXلسل الXتطبيع،
وما شهده من تنازالت.
ال XXثان XXي :رواي XXة تمج XXد روح ال XXنضال ،وت XXعلي م XXن ش XXأن ق XXيم ال XXحب ،واإلخ XXالص ل XXلقضية
وتبخس الخيانة ،والتفكك الفلسطيني الداخلي ،وتبقي على أمل التحرير.
الXثالXث :وهXو مXما يحسXب لXلروايXة ،أن أحXداثXها تXدور بXمديXنة الXقدس ،وبXذلXك تXكون »عXناق
XرحXا ألحXداثXها .إذ
األصXابXع« مXن الXروايXات الXعربXية الXقليلة الXتي جXعلت املXديXنة املXقدسXة مس ًX
تXXعيد الXXروايXXة تXXرمXXيم املXXديXXنة تXXخييليًا ،كXXشكل مXXن أشXXكال املXXقاومXXة الXXتي يXXطلع بXXها السXXرد
الروائي ،ملا يحدث من تهويد للمدينة.
الXXرابXXع :الXXروايXXة تXXخييل تXXاريXXخي اسXXتطاع تXXطويXXع الXXجانXXب الXXتوثXXيقي وصهXXره فXXي السXXرد
XبوسXX Xا إن XXسانX Xيًا ي XXلتقط أن XXفاس ال XXشخصية،
ًX
ال XXروائ XXي ،إذ اس XXتطاع ال XXروائ XXي أن ي XXلبسه ل X
ومشاعرها ،وما يعتمل داخلها في إطار تفاعلها مع ما يجري من أحداث وتحوالت.
الXX XخامXX Xس :تXX XرصXX Xد روايXX Xة »عXX Xناق األصXX XابXX Xع« تXX Xحول الXX XقناعXX Xات والXX Xشعارات ،وانXX Xهيار
اإليديولوجيات ،في صفوف املناضلني ،وتبرز انعكاساتها على القضية الفلسطينية.
ال XXسادس :ت XXجعل م XXن ق XXضية األس XXرى بؤرت XXها الس XXردي XXة ع XXبر ت XXجسير س XXردي م XXحكم ب XXني
الXسجون ،وبXيوت األهXالXي ،بXني األسXرى ،وبXني ذويXهم ،خXصوصXا الXنساء مXنهم ،وهXو مXا
جXعل الXروايXة تنشXد إلXى قXضية املXرأة الفلسXطينية سXواء فXي جXانXبها اإلنXسانXي الXعام ،أو
الخاص ودورها في النضال الفلسطيني.
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الXسابXع :أحXسن الXكاتXب عXادل سXالXم فXي سXبك روايXته فXي قXالXب سXردي اسXتطاع سXبر أغXوار
نXفوس شXخصياتXه الXروائXية ،عXلى الXرغXم مXن إسXناد السXرد إلXى را ٍو عXليم ،فXإنXه كXان يXسمح
ل XXلشخصيات أث XXناء امل XXون XXول XXوج وامل XXشاه XXد ال XXحواري XXة ال XXتي خ XXلقت ت XXوازنً XXا م XXع امل XXقاط XXع
السXرديXة ،بXالXتعبير عXما يXعتمل داخXلها ،وفXي كXل حXاالتXها ،فXي فXرحXها وآالمXها وتXعذيXبها
وتغير قناعاتها ومقاومتها للعدو بكل ما تملك من قوة.

١٢٤
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)عناق األصابع( لعادل سالم
عناق التوثيق ،والخيال األدبي
إبراهيم جوهر
كانون ثاني ٢٠١٢
يXقدّم الXكاتXب عXادل سXالXم فXي روايXته )عXناق االصXابXع( تXوثXيقا للحXركXة الفلسXطينية األسXيرة
مXعدّدا أسXماء أبXطالXها الXذيXن ذاقXوا مXرارة االعXتقال فXصمدوا مXن أجXل االعXتراف بXهم كXأسXرى
ح XXرب وفق ال XXقان XXون ال XXدول XXي .وي XXتطرق ب XXإس XXهاب إل XXى تج XXرب XXة
مXXعركXXة األمXXعاء الXXخاويXXة وشهXXدائXXها ،مXXنتقدا فXXي مXXقارنXXة فXXنية
الفXXتة الXXتغيّر الXXحاصXXل عXXلى الXXقناعXXات الXXفكريXXة والXXوطXXنية ،فXXي
ش XX Xخصيات XX Xه ال XX Xتي أن XX Xطقها مس XX Xتعينا ب XX Xخيال أدب XX Xي وفّ XX Xر ل XX Xه
ال XXتشويق وامل XXتعة ب XXعيدا ع XXن ف XXخ ال XXتوثيق ال XXهادئ ،رغ XXم ح XXرارة
التجربة االعتقالية املعبّر عنها.
زاوج الXكاتXب فXي روايXته بXني الXوثXيقة الXتاريXخية لXلمرحXلة االعXتقالXية ،وقXصة حXب جXارف
غXXريXXب بXXني الXXفتاة خXXولXXة ،واألسXXير عXXلي الXXنجار .تXXلك التجXXربXXة الXXتي تXXتكلل بXXالXXزواج فXXي
املXعتقل انXتظارا إلتXمامXه حXني الخXروج إلXى بXر الحXريXة .وهXو يXشير فXي أكXثر مXن مXوضXع فXي
الXروايXة إلXى الXروح املXعنويXة الXعالXية الXواثXقة بXأن الXثورة لXن تXترك مXناضXليها فXي الXسجون،
ولXن تتخXلى عXنهم ...لXيبدأ بXتوجXيه االنXتقاد إلXى الXصفقات الXتي اسXتثنتهم فXعال ،وصXوال
إل XXى ات XXفاق أوس XXلو .ل XXتكون واق XXعة االغ XXتيال ب XXصاروخ اس XXتهدف س XXيارة ال XXزف XXاف ،ن XXهاي XXة
مXأسXاويXة لXقصة عشق وانXتظار فلسXطينية ،كXان مهXد لXها الXكاتXب فXي ثXنايXا الXروايXة الXتي لXم
تXXوفّXXر لXXلعاشXXقني الXXغريXXبني)!!( فXXرصXXة اكXXتمال الXXلقاء ،أو الحXXديXXث إذ كXXان الXXجندي يXXنهي
الزيارة لتبقى األحالم معلقة في الخيال.
)عXناق األصXابXع( إشXارة إلXى الشXبك الXفاصXل بXني املXعتقل ،وذويXه وقXت الXزيXارة ،هXذا الشXبك
ذاتXXه شهXXد عXXناق أصXXابXXع املXXحبني ،واآلبXXاء واألمXXهات ،ولXXم يXXكن مXXهيّأ لXXيشفي الXXغليل بXXقدر
تخصيصه للتنغيص وإشعار املعتقل بواقعه الصادم.
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يسج XXل ل XXلرواي XXة م XXوق XXفها م XXن امل XXرأة ،ف XXقد ان XXتصر ال XXكات XXب ل XXلمرأة؛ أم XXا ،وع XXشيقة ،وأخ XXتا،
ّX
وزوجXXة ،وطXXالXXبة ،وأومXXأ إلXXى ضXXرورة مXXنحها حXXقها فXXي الXXحياة واملXXساواة بXXال تXXفريق مXXع
الذكر.
وانXتقد الXكاتXب الXتغيّر الXحاصXل عXلى مXعتقدات الXيساريXني فXي املXجتمع الXذيXن يتخXلون عXن
مXبادئXهم ،ورؤاهXم وأحXالمXهم الXتي بشXروا بXها لXصالXح الXتوجXه إلXى الكسXب املXادي ،وكXأنXه
يXقارن بXني املXادة ،والXفكر لXصالXح الXفكر ،ألنXنا وجXدنXاه هXازئXا والئXما ملXن يXعجبون بXالXنقلة
الجديدة تحت ذرائع التطور والتغيّر ...
هXXكذا تXXغيّر فXXالديXXمير الXXروسXXي ،وعXXمران الفلسXXطيني ،والXXثوار الXXذيXXن كXXانXXوا يXXعملون فXXي
الثورة قبل العودة إلى الوطن ،وهكذا انهار االتحاد السوفييتي نفسه.
)عXXناق األصXXابXXع( روايXXة جXXريXXئة فXXي طXXرح قXXضايXXاهXXا ،وانXXتقادهXXا .وهXXي تXXضيف إلXXى األدب
الذي يوثق لتجربة االعتقال بعدا مهما بأشخاصه ،وأحداث ،ومواقف أصحابه.
إنها تعانق التاريخ باملتخيل الواقعي ،لتكون امللحمة الفلسطينية التي لم تنته بعد.
ولعل مخرجا سينمائيا يختارها إلخراجها سينمائيا.
لXXقد أحXXسن الXXكاتXXب صXXنعا حXXني اسXXتعان بXXلغة املXXونXXولXXوج الXXعاطXXفية لXXشخصياتXXه ،وفXXي
اس XXتخدام XXه ل XXتقنية امل XXون XXتاج ال XXفني ،وف XXي ن XXقل ق XXارئ XXه م XXن أج XXواء ال XXسجن إل XXى ال XXبيوت
وشوارع القدس ومستشفياتها ،وصحفها.
لXXقد زاوج بXXني الXXواقXXع الXXذي يXXوثق لXXه ،والXXخيال األدبXXي الXXذي يXXقول فXXيه رسXXالXXته :هXXذا هXXو
الXعرس الفلسXطيني الXذي ال يXالقXي فXيه الXحبيب حXبيبه إال شXهيدا ،أو أسXيرا ،كXما قXالXها مXن
قبل )أديب نحوي( في )العرس الفلسطيني(.
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)عناق األصابع( اهتمت باملرأة
الروائية :نسب أديب حسني
كانون ثاني ٢٠١٢
يXXأتXXينا الXXكاتXXب املXXقدسXXي عXXادل سXXالXXم بXXروايXXته األولXXى بXXعد إصXXدارات سXXابXXقة فXXي الXXشعر
والXقصص ،والXدراسXات )عXناق األصXابXع( الXتي صXدرت عXن دار شXمس
املXXصريXXة .هXXذا الXXكاتXXب الXXذي ُولXXد عXXام ) (١٩٥٧فXXي الXXبلدة الXXقديXXمة فXXي
الXX Xقدس وقXX Xضى  ٣٣شه ً X Xرا فXX Xي سXX Xجون االحXX Xتالل ،وخXX Xاض تجXX XربXX Xة
الXسجن ،وتXنقل بXني الXعديXد مXن الXسجون كXسجن بXئر السXبع ،ونXفحة،
والXرمXلة ،وغXيرهXا ..قXرر أن يXنقل تجXربXة الXسجن بXقالXبٍ روائXي ،يXتناول
شXX Xخصيات حXX Xقيقية كXX Xعمر الXX XقاسXX Xم الXX Xذي ُل XX Xقب بXX XمانXX XديXX Xال الXX Xعرب
واسXX Xتثنته عXX Xملية تXX Xبادل األسXX Xرى عXX Xام ) ،(١٩٨٥قXX Xضى فXX Xي سXX Xجون
م XXا ح XXتى ان XXتقل إل XXى ج XXوار رب XXه ش XXهيدا ع XXام ).(١٩٨٩
االح XXتالل  ٢١ع XXا ً
سXXجن ملXXدة ٣٨
ولXXيتناول شXXخصية خXXيالXXية هXXي شXXخصية عXXلي الXXنجار ابXXن الXXقدس الXXذي ُX
م XXا إل XXى أن أف XXرج ع XXنه ب XXتبادل األس XXرى .ه XXذا ال XXبطل ال XXخيال XXي ك XXان ص XXديً X Xقا ل XXسجناء
ع XXا ً
حXقيقيني ذكXرهXم الXكاتXب مXثل عXطا الXقيمري ،ومحXمد عXليان ،وسXمير قXنطار ،نXقل الXكاتXب عXن
طXريXقه الXكثير عXن حXياة الXسجن والXسجناء .أمXا الXحياة خXارج الXسجن فXكانXت عXن طXريق
عائلة عليّ ووالديه ،وأخواته ،وإخوته ،وزوجته ،خولة.
لXقد صXدرت الXعديXد مXن الXكتب الXتي تXتطرق إلXى الXسجن ،والXسجناء ومXرارة الXتعذيXب ،لXكن
أحXد مXا يXميز هXذه الXروايXة عXن غXيرهXا هXو الXقالXب الXروائXي الXذي يXجعل الXقارئ أقXرب إلXى
مXفهوم الXسجن .الXروايXة تXتطرق إلXى وصXف الXسجن مXثل وصXف سXجن نXفحة ص ) ٥٢غXرفXة
صXXغيرة تXXكاد تXXتسع لXXهم لXXلنوم بXXجانXXب بXXعضهم بXXعضا ،الXXباب كXXله مXXن الXXصفيح مغلق ال
تXرى مXنه شXيئًا يXوجXد بXه شXباك صXغير يXفتحه الXسجان مXن الXخارج إن أراد شXيئًا ،ال يXوجXد
لXتهويXة الXغرفXة سXوى شXباك واحXد صXغير فXي أعXلى أحXد الجXدران ،فXي آخXر الXغرفXة تXوجXد
غXXرفXXة حXXمام واحXXد بXXدون مXXاء سXXاخXXن ،وحXXنفية مXXاء داخXXل الXXغرفXXة (..فXXي مXXوقXXع آخXXر يXXزيXXد
الXكاتXب فXي الXتفصيل لXيقول أ ّ
ن الشXباك الXذي فXي بXاب الXصفيح مXساحXته ) ٢٠سXم *٢٠سXم(
سXم فXيه ثXالث قXضبان حXديXديXة سXمك كXل واحXد مXنها  ٢سXم .نجXد الXكاتXب مجتهXدًا مXحاوال
أال ت XXغفله غ XXاف XXلة ،ي XXصف ال XXسجن ،وال XXتقسيمات واإلدارة ف XXي داخ XXل ال XXسجن ،وال XXبرن XXام XXج
الXيومXي لXلسجناء ،دراسXتهم وكXتابXاتXهم وتXنظيمهم ،كXل هXذا يXساعXد الXقارئ الXجاهXل لهXذه
١٢٧
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الXXتفاصXXيل والXXذي لXXم يXXقف قXXري Xبًا مXXن تجXXربXXة مXXن هXXذا الXXنوع ،فXXي فXXهم هXXذا الXXعالXXم ..عXXالXXم
الXXسجن ،لXXيرى أ ّ
ن الXXسجني ال يXXتوقXXف دوره فXXي الXXحياة أو فXXي الXXنضال فXXي الXXسجن ،بXXل
هXناك عXالٌ Xم كXامXل ومXجتمع يXحيى فXي إطXار هXذا الXعالXم الXصغير الXكبير ،الXذي قXد تXنحصر
مساحته عمليًا بمساحة الزنزانة ،أو مبنى السجن ،لكن أبعاده أكبر من هذا بكثير.
ي XXحاول ال XXكات XXب أن ي XXعطي ك XXل ذي حق ح XXقه ،فنج XXده أح XXيانً XXا ي XXذك XXر أس XXما َء ال XXكثير م XXن
االشXXخاص ،واملؤسXXسات ،كXXنوع مXXن الXXشكر واالشXXارة ،لXXكن هXXذا أبXXعده عXXن املXXجال األدبXXي
وأضXعف الXروايXة .هXذه الXروايXة قXويXة بXأحXداثXها وبXطرحXها ،أكXثر مXن قXوة نXصها األدبXي .لXغة
الرواية بسيطة فيها الكثير من التفاصيل والجُ مل التي لو حُ ذفت لكان النص أقوى.
فXلك الXروايXة الXزمXني الXذي يXمتد مXن عXام ) (١٩٧٨حXتى عXام ) ،(٢٠٠٨امXتأل أحXيانًا بXفجوات
زمXنية .فيجXد الXقارئ نXفسه منسجXمً ا مXع أحXداث الXروايXة اآلنXية ليجXد نXفسه فXجأة عXلى بُXعد
خXمس أو عشXر سXنوات مXن هXذا الحXدث ،مXما يXشعره بXاالرتXباك .لXقد أراد الXكاتXب بهXذا أن
يؤرخ ويسXلط الXضوء عXلى أح ٍ
مXا كXعملية تXبادل
Xداث تXاريXخية مXهمة عXلى مXدار ثXالثXني عXا ً
لXXألسXXرى ،أو إضXXراب عXXن الXXطعام ،أو االنXXتفاضXXة الفلسXXطينية عXXام  .١٩٨٧لXXكنه غXXفل عXXن
أحXداث أخXرى لXنكون فXي ص ) (٣١٨فXي عXام  ،١٩٩٣ونجXد أنXفسنا فXجأة ص  ٣٢٢فXي عXام
مXا فXي أربXع صXفحات ،بXينما نXالXت
 ،٢٠٠٨أي عXبر الXكاتXب بُXعدًا زمXنيًا هXو خXمسة عشXرة عXا ً
مXا األولXى فXي حXياة الXروايXة  ٣١٧صXفحة ،وهXذا يُXضعف الXنص األدبXي.
الخXمسة عشXرة عXا ً
وفXيما يXبدو أن الXكاتXب قXد نXال مXنه الXتعب وأراد أن يXنتهي مXن هXذا الXعمل فXقرر أن يXختصر،
لXXكن فXXي اعXXتقادي بXXأنXXه لXXو تXXريXXث وتXXوقXXف عXXند عXXام  ١٩٩٣لXXتكون الجXXزء األول مXXن الXXروايXXة
ويستمر في الكتابة ليصدر الجزء الثاني عن الحقبة الزمنية التالية لكان العمل أنجح.
Xسجناء بXبعدهXا اإلنXسانXي ،فXالXكاتXب لXم يُXصور الXسجني كXبطل خXارق
نXقلت الXروايXة حXياة ال ُ
يتحXدى دائXمً ا كXل الXصعوبXات ،بXل هXو يحXزن أحXيانًXا ،ويُXصاب بXالخXذالن ،ويXشعر أحXيانًXا
بالالجدوى ،كما أنه يفرح ويحلم بحياة أجمل حتى لو كان قد حُ كم بالسجن املؤبد.

املرأة في الرواية
لXXقد اهXXتمت الXXروايXXة بXXاملXXرأة وتXXطرقXXت إلXXى ثXXالث نXXساء ،يXXمكنني أن أقXXول أنXXهن مXXن أبXXطال
الرواية:
١٢٨
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أم سXعيد ،أم األسXير :هXي أم األسXير عXلي الXنجار الXتي تXمثل أم األسXرى جXميعًا وال تXنفك
م XXا ف XXي ال XXتنقل م XXن س XXجن إل XXى آخ XXر م XXع ت XXنقل اب XXنها ع XXلي ،ف XXي ال XXبحث ع XXنه
م XXدة  ٣٨ع XXا ً
وزيXارتXه ،والXتفكير بXه ،واالفXتخار بXه ..والحXلم بXأن تXراه قXبل أن تXموت ص  .٣٢٧ويXكون لXها
هXذا حXني يُXفرج عXن عXلي فXي عXملية تXبادل لXألسXرى ،لXكنها سXرعXان مXا تXفقده إذ يسXتشهد
بXXسقوط صXXاروخ عXXلى سXXيارة تُXXقله إلحXXضار عXXروسXXه خXXولXXة عXXند مXXعبر قXXلنديXXا .هXXذه األم
الXتي تXخوض اإلضXراب عXن الXطعام تXضامXنًا مXعه وال تXنقطع عXن زيXارتXه كXل أسXبوعXني طXيلة
مXدة األسXر ،تظهXر كXنموذج لXألم الفلسXطينية الXتي تXقدم أبXناءهXا لXلوطXن .ونXرى مXوقXفًا لXألم
عXند مXحاكXمة األسXير عXمر الXقاسXم بXعد أن نXفذ حXكم اإلعXدام بحق أحXد الXجواسXيس ،لXينال
مXXا قXXد حXXكم بXXها مXXن قXXبل ،لXXتقف األم وتXXزغXXرد وسXXط
مؤب Xدًا آخXXر إضXXافXXة إلXXى مؤبXXد و ٢٧عXXا ً
الXقاعXة صXائXحة )اهلل أكXبر عXلى الXظاملXني ،اهلل يحXميكم ويXنصركXم( ص .٢٦٦تXلك األم الXتي لXم
تXXر ابXXنها إال مXXن خXXلف الXXقضبان ،ورأتXXه بXXعد نXXحو عXXقديXXن دون قXXضبان فXXي قXXاعXXة املXXحكمة
حXاولXت االقXتراب مXنه ،لXكن الشXرطXي مXنعها ،حXاول املXحامXي الXتدخXل طXالXبًا الXسماح لXألم
بالحديث معه لثوان ،لكن مسؤول الوحدة رفض ذلك مدعيًا أن األوامر ال تسمح له بذلك.
رحXاب  :شXقيقة عXلي الXنجار ،تXسافXر إلXى روسXيا لXدراسXة الXصحافXة وتXقود مXظاهXرات داعXمه
لXألسXرى وفلسXطني ،تXلتقي بXشاب روسXي يُXدعXى فXالديXمير مXعنيّ بXالXقضية الفلسXطينية.
يُXصارحXها فXالديXمير بXحبه ،وتجXد نXفسها واقXعة فXي غXرامXه .يXعرض الXشاب عXليها الXزواج،
لXيقابXلها رفXض األهXل .شXخصية رحXاب املXتمردة ،ال تXقتنع بXرفXض األهXل وبXتقالXيد مXجتمع ال
يُXXعارض زواج الXXشاب مXXن أجXXنبية فXXيما يXXمنع الXXفتاة مXXن خXXطوة كهXXذه .تXXتزوج رحXXاب مXXن
Xنجب مXنه طXفال تُطلق عXليه اسXم أخXيها عXلي ،لXكن بXعد عXام يXنتهي
زواجXا سXريًXا ت
ًX
فXالديXمير
ُ
الXزواج والXحب بXالXطالق .وتXعود رحXاب إلXى فلسXطني وال تُXعلم والXديXها بXالXقصة .يXقع شXاب
تXقدمXي صXحفيّ يُXدعXى عXمران بXحب رحXاب ،ويُXصر عXلى الXزواج مXنها ،فXتُعلمه بXزواجXها
ال XXسابق وال ي XXعترض .ورغ XXم ان ع XXمران م XXن دع XXاة تح XXري XXر امل XXرأة وع XXملها ،واس XXتقالل XXيتها،
وتXقبله لXطالق رحXاب ،نجXده بXعد سXنوات يXطلب مXنها أن تXترك عXملها فXي الXصحافXة الXتي
هXي نXاجXحة فXيها لXتعتني بXطفليها ،فXيما يXتبوأ هXو مXنصب رئXيس تحXريXر صXحيفة الفجXر
التي كانا يعمالن بها.
تسXتلم رحXاب بXعد سXتة أعXوام مXن الXزواج بXعمران رسXالXة مXن فXالديXمير )زوجXها الXسابق(،
ُيXعلمها فXيها عXن خXيبته مXن االشXتراكXية ،بXعد سXقوط االتXحاد الXسوفXيتي ،وقXراره بXالXرحXيل
إلXى أمXريXكا واسXتغنائXه عXن حXضانXة ابXنها عXليّ ،وأنXه لXن يXصحب الXطفل مXعه إلXى أمXريXكا
بXل سXيتركXه عXند أمXه الXعجوز .وهXنا تXحتار رحXاب أمXام تXعنت زوجXها الXذي يXرفXض اسXتقبال
الXطفل .يXعلم أهXلها بXاملXوضXوع عXن طXريق شXقيقها سXعيد فXيموت والXدهXا بXسكتة قXلبية ،وال
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يXساعXدهXا أحXد فXي الXوصXول إلXى حXل بXشأن طXفلها الXروسXي الXذي سXيبقى وحXيدًا .وعXمران
يXXخيرهXXا بXXينهما ،لنجXXد رحXXاب تXXترك عXXائXXلتها وتXXسافXXر إلXXى روسXXيا ومXXن ثXXم أملXXانXXيا لXXتربXXي
مXXا بXXعد تحXXرر أخXXيها عXXلي مXXن الXXسجن،
ابXXنها ،وال تXXعود إلXXى أرض الXXوطXXن اال بXXعد  ١٦عXXا ً
والذي يُرحب بعودتها.
خXXولXXة :شXXابXXة صXXحفية تXXلتقي أم سXXعيد لXXتصحبها إلXXى الXXسجن لXXزيXXارة عXXلي وإجXXراء لXXقاءٍ
صXXحفي مXXعه .وهXXناك عXXند مXXعانXXقة أصXXابXXع عXXلي ألصXXابXXعها ،تXXشعر بXXشعور غXXريXXب ،لتجXXد
أنXX Xها وقXX Xعت فXX Xي حXX Xب عXX Xلي .وتسXX Xتمر زيXX Xارة خXX XولXX Xة لXX Xعلي بXX XمرافXX Xقة أمXX Xه ويXX XتصارحXX Xان
بXشعورهXما ،وتXقرر أن تXرتXبط بXعلي رغXم أنXه مXحكوم بXالXسجن املؤبXد .يXوافق والXداهXا عXلى
رغXXبتها ،ويُXXعقد الXXقران فXXي الXXسجن .وتXXبقى خXXولXXة الXXعروس تحXXلم بXXعناق عXXريXXسها عXXلي،
مXا عXلى أمXل أن يُXفرج عXنه فXي صXفقة تXبادل .وفXيما تجهXز املXالبXس لXه
وتXحيا طXيلة  ٢٨عXا ً
وتحXXلم ،تجXXد أن صXXفقة ) (١٩٨٥لXXتبادل األسXXرى تسXXتثنيه .حXXتى يُXXفرج عXXنه عXXام )،(٢٠٠٨
وتعانقه للمرة األولى.
لXXكن فXXرحXXة خXXولXXة لXXم تXXكتمل وذلXXك عXXند اسXXتشهاد عXXليّ فXXي يXXوم الXXزفXXاف بXXسقوط صXXاروخٍ
عXلى سXيارة تُقله إلXى الXفرح .خXولXة هXذه الXبطلة صXاحXبة املXيزات الXخارقXة والXتي يXصعب أن
تXXكون حXXقيقية ،وبXXعد أن واكXXبت عXXلى زيXXارة عXXلي مXXدة أسXXره ولXXم تXXتغيب إال لXXلضروريXXات،
نجXXدهXXا بXXعد مXXوتXXه تXXواكXXب عXXلى زيXXارة قXXبره كXXل صXXباح ،وتXXأتXXي هXXنا نXXهايXXة الXXروايXXة فXXي أن
تXصارح صXديXقه خXليل الXصباح الXذي سXافXر إلXى أسXترالXيا ،بهXذه الXزيXارات ،فXيسألXها إلXى
متى يا خولة؟ لتقول )إلى أن يعود ليأخذني معه(.

عنوان الرواية عناق األصابع:
إن عXنوان الXروايXة يُXقدم الXروايXة بXأفXضل تXعبير لXيختصر رسXالXة الXروايXة بXكلمتني ،فXي نXقله
ال Xبُعد اإلنXXسانXXي لXXحياة األسXXير ،هXXذا ال Xبُعد الXXذي ركXXز ،واهXXتم الXXكاتXXب كXXثي ًرا بXXإبXXرازه أكXXثر
حXXتى مXXن الXXدور الXXنضالXXي .لXXيقول الXXراوي ص) ٢٩اقXXتربXXت أمXXه بسXXرعXXه مXXتلهفة لXXرؤيXXته
سXلمت عXليه بXأصXابXعها الXتي أدخXلت بXعضها خXالل الشXبك الحXديXدي ،مXا أروع أن تXتعانق
األصXابXع بXعد غ ٍ
Xياب طXويXل ،خXارج الXقضبان لXيس لXها مXعنى ،لXكن لXلذيXن تXفصل الXقضبان
بXينهم فXلألصXابXع إحXساس غXريXب ،مXن خXاللXها يXتصل األسXير بXمن هXم خXلف الXقضبان ،مXن
خاللها يرتبط بالعالم الخارجي(.
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مXXا أعXXتقد أن الXXكاتXXب نXXجح فXXي امXXتداد عXXناق ٍ حXXميم مXXا بXXني أصXXابXXع الXXقارئ ،وأصXXابXXع
خXXتا ً
األسرى ،في نقل عاملهم إلى مخيلة وروح القارئ ،وبربطهما ببعض.

١٣١

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

وثقت )عناق األصابع( معاناة أسرانا
األديبة الدكتورة :نجمة خليل حبيب
تموز ،يوليو ٢٠١٠
بXXقالXXب روائXXي شيق ،تXXوثق روايXXة »عXXناق األصXXابXXع« ملXXعانXXاة األسXXرى الفلسXXطينيني فXXي
س XXجون االح XXتالل .ن XXتفاع XXل م XXع ش XXخصيات XXها وك XXأن XXها ت XXعيش ب XXيننا،
بXتلقائXية نحXزن ،ونXغضب ،ونXفرح لحXزنXهم ،وغXضبهم ،وفXرحXهم .نحXزن
لXXتعذيXXب عXXلي الXXجعفري واسXXتشهاده ،نXXغضب لXXغضب عXXمر الXXقاسXXم
الXXذي اسXXتثناه أحXXمد جXXبريXXل مXXن قXXائXXمة املXXفرج عXXنهم ،ونXXفرح لXXعالقXXة
الXX Xحب الXX XرومXX XانXX Xسي الجXX Xميلة بXX Xني عXX Xلي ،وخXX XولXX Xة ،وينكسXX Xر فXX XرحXX Xنا
النكسار قلبيهما...
وي XXكمن ت XXميز ال XXرواي XXة ف XXي ت XXخصيصها ح XXيزا ً واس XXعا ً م XXن الس XXرد ل XXدور امل XXرأة ف XXي م XXعرك XXة
النضال وضرورة احترام املجتمع لعواطفها وخياراتها.
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إضافة نوعية للمكتبة العربية
الكاتب ،والروائي :جميل السلحوت
كانون ثاني ٢٠١٢
ع XXنوان ال XXرواي XXة» :ع XXناق األص XXاب XXع« ع XXنوان رواي XXة ع XXادل س XXال XXم ع XXنوان م XXباش XXر ،وف XXاض XXح
لXXلمحتل اإلسXXرائXXيلي ،الXXذي يحXXرم األسXXرى وذويXXهم حXXتى مXXن املXXصافXXحة والXXعناق أثXXناء
الXزيXارة ،ولXلتذكXير فXإن قXوانXني االحXتالل بXخصوص زيXارات األسXرى
شهXXدت تXXطورات سXXلبية مXXتوالXXية ضXXمن سXXياسXXة الXXقمع املسXXتمرة،
ف XX Xقبل شه XX Xر ن XX Xيسان  ١٩٦٩ك XX Xان األس XX Xرى ي XX Xصاف XX Xحون زائ XX Xري XX Xهم،
ويج XXلسون ق XXبال XXتهم ع XXلى ط XXاول XXة واح XXدة ،ي XXتناول XXون وج XXبة ط XXعام
مشXX XتركXX Xة يXX XحضرهXX Xا الXX XزائXX Xرون مXX Xعهم مXX Xن الXX Xخارج ،وكXX Xان يXX Xسمح
لXلزائXريXن بXادخXال سXلة فXواكXه لXألسXير قXد يXصل وزنXها إلXى خXمسة
عشXXر كXXيلو غXXرام ،ومXXنذ ذلXXك الXXتاريXXخ مXXنعوا إدخXXال وجXXبة الXXطعام،
وم XXنذ م XXنتصف س XXبعينات ال XXقرن امل XXاض XXي م XXنعوا ل XXقاء األس XXرى
بXزائXريXهم ،ومXنعوا املXصافXحة بXينهم إال مXن خXالل شXباك حXديXديXة ال
تXسمح إال بXدخXول األصXابXع كXل إصXبع عXلى حXدة ،فXأصXبحت املXصافXحة بXاألصXابXع فXقط ،فXال
يس XXتطيع األس XXير ح XXتى اح XXتضان ط XXفله ال XXرض XXيع ،وال يس XXتطيع وال XXدا األس XXير اح XXتضان
ابنهم ،كما منعوا إدخال الفواكه.
وفXي أواخXر ثXمانXينات الXقرن املXاضXي أيXضا أصXبحت الXزيXارة مXن خXلف زجXاج مXقوى ،وعXبر
س XXماع XXة ه XXات XXف ت XXفتح ب XXني األس XXير وزائ XXري XXه ،ي XXرون ب XXعضهم ال XXبعض م XXن خ XXالل ال XXزج XXاج
الXفاصXل ،ويتحXدثXون عXبر الXهاتXف ،ومXنذ مXنتصف تXسعينات الXقرن املXاضXي أيXضا ،لXم يXعد
يXXسمح بXXزيXXارة األسXXير إال ألقXXربXXائXXه مXXن الXXدرجXXة األولXXى مXXثل )الXXوالXXديXXن واألبXXناء واألخXXوة
واألخXوات ،والXزوجXة فXقط( وفXي املXراحXل كXلها فXان الXزيXارة لXثالثXة أشXخاص فXقط ،ومXرة كXل
أسXبوعXني فXي الXظروف الXعاديXة ،وهXناك ظXروف قXد تXمنع زيXارة الXسجناء كXافXة فXي سXجن مXا
ملدة شهور ،أو تمنع الزيارة كليا ألسرى العزل االنفرادي.
وواضXح أن عXادل سXالXم قXد اسXتوحXى عXنوان روايXته مXن مXرحXلة سXالم األصXابXع عXبر الشXبك
الحديدي الفاصل.
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زمXXن الXXروايXXة :تXXمتد الXXروايXXة فXXي فXXترة زمXXنية مXXنذ مXXنتصف سXXبعينيات الXXقرن العشXXريXXن،
وحتى مطلع القرن الواحد والعشرين.
مXXكان الXXروايXXة :تXXدور أحXXداث الXXروايXXة فXXي مXXديXXنة الXXقدس الXXعربXXية املXXحتلة ،وفXXي سXXجون
االحتالل التي يحتجز بها األسرى ومنها )الرملة ،عسقالن ،نفحة ،وشطة(.
الXروايXة تXسجيلية :الXروايXة الXتي بXني أيXديXنا روايXة تXسجيلية واقXعية ،ال خXيال فXيها ،وحXتى
األسXXماء الXXواردة فXXي الXXروايXXة هXXي أسXXماء حXXقيقية فXXي غXXالXXبيتها الXXعظمى ،ومXXا يXXدور فXXي
الXX Xسجون املXX Xغلقة عXX Xلى األسXX Xرى مXX Xن إضXX Xراب عXX Xن الXX Xطعام ،وسXX Xقوط شهXX Xداء ومXX XرضXX Xى،
ون XXضاالت لتحقيق م XXكاس XXب ،وت XXعذي XXب م XXن ق XXبل ال XXسجان XXني ،وتحقيق األس XXرى م XXع ب XXعض
امل XXتساق XXطني ،وإع XXدام ب XXعضهم ،وخ XXالف XXات ع XXقائ XXدي XXة ب XXني األس XXرى أن XXفسهم ،ه XXي ح XXوادث
ح XXقيقية ،وواق XXعية ح XXتى ال XXنخاع ،وب XXاألس XXماء ال XXحقيقية ل XXشخوص XXها...ح XXتى أن ال XXكات XXب
سج XXل ال XXتاري XXخ ال XXحقيقي ل XXلحوادث م XXثل اض XXراب س XXجن ن XXفحة ال XXشهير ف XXي ت XXموز ١٩٨٠
والXXذي اسXXتمر لXXثالثXXة وثXXالثXXني يXXومXXا ،سXXقط فXXيه إلXXى قXXمة املجXXد الXXشهيدان بXXاسXXم حXXالوة
وعXلي الXجعفري ،ومXا تXبع ذلXك مXن اسXتشهاد الXقائXد عXمر الXقاسXم ،وإسحق مXوسXى املXراغXي
»أبXو جXمال«….وكXذلXك صXفقة تXبادل األسXرى عXام  ،١٩٨٥وصXفقة تحXريXر أسXرى بXعد قXيام
السXلطة الXوطXنية الفلسXطينية ،واسXتثناء بXعض املXناضXلني مXن أمXثال عXمر الXقاسXم وغXيره،
كلها أمور حدثت على أرض الواقع.
شXروط فXنية :يXبدو أن تXركXيز الXكاتXب عXلى السXرد الXتسجيلي ملXا يXدور فXي أقXبية الXسجون،
ومXXعانXXاة األسXXرى وذويXXهم ،قXXد أوقXXعه فXXي كXXتابXXة الXXتقاريXXر الXXصحفية ،والXXحكايXXة أكXXثر مXXن
كتابة الرواية ،وهذا ما يطغى على أسلوب النص السردي.
املXXرأة :ظهXXر فXXي الXXروايXXة أن الXXكاتXXب ركXXز عXXلى الXXدور التحXXرري لXXلمرأة الفلسXXطينية ،فXXخولXXة
شXاهXني كXتبت عXقد زواجXها عXلى عXلي الXنجار املXحكوم مXدى الXحياة ،وانXتظرتXه حXتى تحXرر
فXXي صXXفقة بXXعد ثXXمان وعشXXريXXن سXXنة ،ومXXع ذلXXك فXXقد اسXXتشهد يXXوم حXXفلة عXXرسXXهما دون أن
تزف إليه ،وكانت راضية بقدرها.
ورحXX Xاب شXX Xقيقة عXX Xلي سXX XافXX Xرت إلXX Xى مXX XوسXX Xكو طXX Xلبا لXX Xلعلم وهXX Xناك أحXX Xبت شXX XابXX Xا روسXX Xيا
وتXزوجXته ،وأنXجبت مXنه طXفال ،ثXم تXطلقت مXنه ،وعXادت إلXى الXقدس تXاركXة ابXنها فXي حXضانXة
والXده ،وعXملت فXي مXجال الXصحافXة وتXزوجXت زمXيال لXها ،بXعد أن كXاشXفته بXزواجXها األول،
ولXXم يXXعترض عXXلى ذلXXك ،وأنXXجبت مXXنه ،وملXXا عXXرض عXXليها طXXليقها الXXروسXXي أن تXXأخXXذ ابXXنها
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مXنه لXيكون فXي رعXايXتها بXعد أن قXرر الهجXرة إلXى أمXريXكا بXعد انXهيار االتXحاد الXسوفXييتي،
عXارض زوجXها الفلسXطيني ذلXك ،لXكنها تحXدتXه وسXافXرت الحXتضان ابXنها ،بXعد أن انXكشف
سXرهXا لXعائXلتها الXتي تXقبلت ذلXك عXلى مXضض ،لXيتبني الحXقا أنXها سXافXرت وإيXاه لXلعمل
فXي أملXانXيا ،ولXتعود إلXى الXقدس لXلمشاركXة فXي زفXاف شXقيقها عXلي الXذي تحXرر مXن الXسجن،
لكنه يستشهد يوم زفافه وقبل أن تراه.
ونXضال األمXهات والXزوجXات فXي زيXارة أبXنائXهن وأزواجXهن ،ومXشاركXتهن فXي االعXتصامXات
بني في الرواية.
والتظاهرات التضامنية مع األسرى كلها أمور كان لها نصيب ّ
وم XXاذا ب XXعد :ت XXشكل ه XXذه ال XXرواي XXة إض XXاف XXة ن XXوع XXية ل XXلمكتبة ال XXعرب XXية ع XXن م XXعان XXاة األس XXرى
الفلس XXطينيني ،وال XXعرب ف XXي س XXجون االح XXتالل االس XXرائ XXيلي ،وال XXكتاب XXة ع XXنها ال ي XXغني ع XXن
قXXراءتXXها ،فXXالتجXXربXXة الXXنضالXXية لXXألسXXرى فXXيها الXXكثير مXXما يXXحتاج إلXXى الXXكتابXXة ،والنشXXر
والتعميم.

١٣٥

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

اشتباك بالواقع عبر الشكل الروائي
الدكتور أحمد الخميسي
تموز ٢٠١٠

بدأ عادل سالم طريقه األدبي بالقصة القصيرة فقدم عاملا مهموما بقضايا الوطن
الفلسXطيني ،والXغربXة .واآلن يXنتقل الXكاتXب إلXى الXروايXة دون أن تXغادره
الهموم املؤرقة ذاتها.
ومXع أن تXلك روايXته األولXى إال أن الXقارئ سيجXد فXيها الXكثير مXن قXدرة
الXكاتXب املXبدع عXلى االشXتباك بXالXواقXع عXبر الXشكل الXروائXي ،ومXن قXدرتXه
أيضا على التحليق باألحالم.
وفي كل ذلك يالحق الروائي قدره ،وطنه الفلسطيني.

١٣٦

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

)عناق األصابع( قصة عشق تعدت حد الجنون
مريانا عفيف
كانون ثاني ٢٠١٢
»عXXناق األصXXابXXع« يXXا لXXه مXXن اسXXم يXXعبر عXXما يXXحويXXه الXXكتاب  ..مXXأخXXوذ مXXن تXXعانق أصXXابXXع
األسXرى ،وأصXابXع أهXالXيهم ،فXتلك الXتحايXا وتXالمXس أيXديXهم املXفعمة بXالXحب ،كXانXت مXن خXالل
فXX Xتحات الشXX Xبك الXX Xصغيرة الXX Xتي تXX Xفصل بXX Xني الXX Xزوار و األسXX Xرى و تXX Xمنعهم مXX Xن »عXX Xناق
األجساد«.
»عXXناق األصXXابXXع« روايXXة أحXXضرت الXXقليل مXXن مXXعانXXاة األسXXرى إلXXى مXXخيلة قXXارئXXها  ..تXXثير
الXحقد فXيه ،والفخXر بXأبXناء شXعبه  ...تXرصXد أحXزانXهم مXشاكXلهم مXصادر إلXهامXهم بXالXصمود
وع XXالق XXات XXهم ال XXغرام XXية ،واإلن XXسان XXية  ...ت XXنقل ل XXنا ك XXيفية م XXتاب XXعة ال XXعدو الش XXرس ألوض XXاع
األسXرى ،ودس الXجواسXيس بXينهم ،وكXيفيه مXعامXلة األسXرى لXلجاسXوس عXند اكXتشافXه ...
تحXXملك إلXXى عXXاملXXهم إلXXى قXXلب الحXXدث ووسXXط الXXزنXXزانXXة  ...لXXترى كXXم مXXن عXXمر أفXXنوه خXXلف
قXضبان الXظالم  ...تXراهXم يحسXبون الXدقXائق والXثوانXي واأليXام  ...أو تXأخXذهXم اآلالم لXعالXم
االستشهاد  ....يموتون كما )تموت األشجار واقفة(.

يXمألونXك بXاألمXل  ...فXهم مXصدر أمXل  ..شXعارهXم األمXل  ...فXذلXك األمXل لXن يXفقدوه فXهو مXفتاح
العودة إلى املنزل وتقبيل جبني األرض  ...ومداعبة أغصان الزيتون.
روى لنا فيها قصة عشق »أعجتني« راقت لي ...استمتعت بها كثيرا ...
فXقد روى لXنا بXروح مXتفائXله قXصة عشق تXعدت حXدود الXجنون  ..أصXبحت مXثال لXلتضحية
والXXفداء ،فـXXعلي الXXنجار أسXXير وشXXم الXXنضال عXXلى جXXبينه  ...عXXاش فXXي الXXسجن فXXي غXXرف
التحقيق ،واملXحاكXم …و»خXولXة شXاهXني« املXرأة الXجبارة الXتي لXم تتخ ّXل عXن تXراب األرض ..
تلك هي الصحفية العظيمة ...

أوقXعت شXباك الXحب هXذيXن الXعصفوريXن ،وحXملتهم فXوق غXيوم األمXل  ...تXزوجXا رغXم قXسوة
القيد  ...و حُ كم علي باملؤبد  ...باتا يحلمان بيوم التحرير.

١٣٧

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

أصXبحت خXولXه حXمامXة بXيضاء تXطير مXن سXجن آلخXر حXتى تXصب حXبها بXلسمه  ..بXعناق
ألصXX X XابXX X Xعهما  ...تXX X Xصف عXX X Xشقها حXX X Xبها أمXX X Xلها فXX X Xي دقXX X Xائق مXX X Xعدودة تجXX X Xري بسXX X XرعXX X Xة
الXXريXXاح ...لXXتنتهي مXXعانXXاتXXها يXXوم تXXبادل األسXXرى ..و تXXبدأ مXXن جXXديXXد عXXند اغXXتيالXXه يXXوم
زفافه ..
فسحقا لالحتالل.

بعيدا عن عاملهم وبغض النظر ...
مجXXد الXXنضال فXXيه
فXXقد اسXXتخدم الXXكاتXXب أسXXلوبXXا سXXرديXXا سXXلسا يسهXXل للجXXميع فXXهمه Xّ ..
وأعXطى كXل شXخصية حXقها فXي كXتابXه  ...احXتوى عXلى أسXماء وأحXداث حXقيقية  ....روايXة
رائعة بالنسبة لي  ...أخذتني إلى عالم النضال وتقديس كل شبر في األرض .....
رغXXم تXXلك اآلآلم ،واملXXآسXXي  ..أظXXن أن الXXسجن لXXلرجXXال ،واألبXXطال  ...و رغXXم مXXرارة الXXذكXXرى ...
فتلك هي الذكريات التي يجب أن يفخر بها السجني فيكفيه شرف املحاولة بالسجن ....

١٣٨

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

لغة الرواية سهلة ،سلسة ،جميلة رائعة
األستاذ موسى أبو دويح
كانون ثاني ٢٠١٢
اسXتم ّد الXكاتXب عXنوان روايXته) :عXناق األصXابXع( مXن واقXع الXسجون الXيوم ،حXيث كXان قXديXمً ا
ز ّوار ال XX Xسجون ي XX Xدخ XX Xلون إل XX Xى غ XX Xرف ال XX Xسجناء أث XX Xناء ال XX Xزي XX Xارة
وي XXقضون وق XXت ال XXزي XXارة م XXعهم وب XXينهم .وب XXعده XXا ف XXصلوا ب XXني
ال XXسجناء ،وال XXز ّوار ب XXقضبان ح XXدي XXدي XXة ي XXم ّد ال XXزائ XXر ي XXده خ XXالل XXها
ويXصافXح الXسجي،ن وبXإمXكانXه أن يXقبّله لXلمسافXة الXواسXعة بXني
الXقضبان .ثXم ضXيقوا املXسافXات وجXعلوا الXفاصXل شXب ًكا حXديXديًXا
ب XXإم XXكان ال XXزائ XXر أن ي XXدخ XXل إص XXبعه ف XXقط م XXن ال XXفتحة ،وغ XXالX Xبًا ال
يسXX X X Xتطيع إدخXX X X Xال إصXX X X Xبع اإلبXX X X Xهام لXX X X Xصغر الXX X X Xفتحة .والXX X X Xيوم
اسXXتعاضXXوا عXXن كXّ Xل ذلXXك فXXي كXXثير مXXن الXXسجون الحXXديXXثة بXXحاجXXز زجXXاجXXي سXXميك بXXني
السجني وزائره ،ويتخاطبان بجهاز تلفون عند الزائر وآخر عند السجني.
أهXXدى الXXروايXXة إلXXى مXXعلميه فXXي املXXدارس االبXXتدائ Xيّة واإلعXXداديّXXة والXXثانXXويّXXة ،وذكXXر أسXXماء
تسعة وعشرين مع ّلمً ا منهم ،هم من تذ ّكرهم ،واعتذر ملن نسيهم.
Xساوري(،
وخXتم روايXته بXعنوان :قXالXوا فXي الXروايXة :بXدأهXا بXتقريXظ لXلدكXتور )بXوشXعيب ال
ّ
نXX XاقXX Xد أدب X Xيّ مXX Xن املXX Xغرب ،بXX Xعنوان :عXX Xناق األصXX XابXX Xع إضXX XافXX Xة نXX Xوع X Xيّة للمشهXX Xد الXX XروائXX Xي
الفلسXXطينيّ .وث Xنّى بXXموضXXوع لXXلدكXXتورة الفلسXXطينيّة )نجXXمة حXXبيب خXXليل( مXXن جXXامXXعة
سXدنXي /أسXترالXيا بXعنوان :تXوثّق الXروايXة لXدور املXرأة فXي الXنضال الXوطXني .وبXعدهXا لXكلمة
ل XXلدك XXتور )أح XXمد الخ XXميس( م XXن م XXصر ب XXعنوان :اش XXتباك ب XXال XXواق XXع ع XXبر ال ّ X
Xشكل ال XXروائX Xيّ.
وأخ XXي ًرا أس XXتاذ األدب ال XXعربX Xيّ الح XXدي XXث ب XXجام XXعة ح XXلب )أح XXمد زي XXاد م XXحبك( ي XXكتب ن XXقدًا
للرواية بعنوان :النهايات مدهشة.
ك ٌّXل مXن هؤالء الXنقاد األربXعة ،تXناول الXروايXة مXن جXانXب أو جXوانXب ،وكXتبوا وأجXادوا ،ومXا
كتبوا غير الحقيقة ،فكانت كتاباتهم أوسمة للرواية زادتها حسنًا على حسن.

١٣٩

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

لXXفت نXXظري الXXوعXXي الXXذي صXXار عXXند بXXعض األسXXرى حXXول رجXXال املXXقاومXXة واملسؤولXXني فXXي
مXنظمة التحXريXر بXعد أوسXلو .وكXاتXب الّ XروايXة عXادل سXالXم هXو أكXثرهXم وعXيًا؛ اسXمع مXا يXقولXه
على لسان أحد األسرى املحررين:
هXXم أ ّ
)ب XXعد أوس XXلو ق XXتلوا ف XXينا ك Xّ Xل ح XXماس ل XXلنضال ،خ XXدع XXون XXا ،كX Xنّا ن XXتو ّ
ن ق XXيادة ال XXخارج
جXماعXة مXن املXناضXلني ،فXإذا بXكثير مXنهم مXن الXفاسXديXن الXذيXن جXاؤوا لXيكوّنXوا الXثروات عXلى
مXXا أن أرى
حXXساب الXXشعب املXXسكني .ح Xتّى الشXXرفXXاء مXXنهم تXXعبوا وتXXغيّروا ،لXXم أتXXصوّر يXXو ً
أشXXرف املXXناضXXلني يXXتساقXXطون فXXي مXXعمعان الXXنضال أمXXام األمXXوال .الXXفساد فXXي كXXل مXXكان.
مXهَمّ تها حXمايXة شXعبنا أصXبحت أولXويXاتXها حXمايXة إسXرائXيل() .صXفحة ،٣٥٦
األجهXزة الXتي َ
.(٣٥٧
لXغة الXروايXة سهXلة سXلسة جXميلة رائXعة ،وكXاتXبها مXبدع ،واألخXطاء فXي الXروايXة قXليلة ،ولXو
د ّقق الكاتب وأعاد قراءة الرواية قبل الطبع لتالفى أكثرها.

١٤٠

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

)عناق األصابع( ممتعة ،وشيقة ،ومشوقة
الكاتب أحمد محمود القاسم
كانون أول ،ديسمبر ٢٠١٠
)عXXناق األصXXابXXع( ،روايXXة لXXلمناضXXل ،واألديXXب الفلسXXطيني عXXادل سXXالXXم ،ابXXن مXXديXXنة بXXيت
املXXقدس ،واسXXم الXXروايXXة يظهXXر مXXأخXXوذ مXXن الXXتحايXXا الXXتي كXXانXXت تXXتم بXXني
األسXرى ،وزوارهXم مXن خXالل الXتقاء أصXابXعهم ،واحXتكاكXها مXع بXعضها،
م XXن خ XXالل ف XXتحات الش XXبك ال XXصغيرة ،ال XXتي ك XXان XXت ت XXفصل ب XXني األس XXرى
وأهاليهم عند الزيارة.
وصXXفت الXXروايXXة بXXأسXXلوب سXXلس ومXXمتع ،صXXمود األسXXرى األبXXطال ،فXXي
نXXضالXXهم املXXتواصXXل ،داخXXل سXXجون ،وزنXXازيXXن االحXXتالل الXXصهيونXXي ،مXXن
أجXل فXرض حXقهم بXالXنضال ،ومXن أجXل احXترام حXريXتهم ،وكXرامXتهم ،والXذود عXن وطXنهم ،ضXد
غXXطرسXXة واسXXتبداد الXXعدو الXXصهيونXXي املXXحتل ،وقXXادتXXهم الXXنازيXXني الجXXدد ،ورغXXم وحXXشية
الXسجان ووحXشة الXسجن ،اال أن األسXرى األبXطال ،صXمدوا صXمودا رائXعا ومXدويXا ،فXي وجXه
س XXجان XXيهم ،وح XXققوا ان XXتصارات ك XXثيرة ،م XXن ب XXعض م XXطال XXبات XXهم ال XXعادل XXة وال XXحقة ،ب XXفضل
تXضحياتXهم الجXمة ،وصXمودهXم الXرائXع ،فXسقط مXنهم الXكثير مXن الشهXداء ،نXتيجة لXلتعذيXب
واملرض املزمن ،الذي ألم في الكثير منهم.
تXبقى الXروايXة فXي مجXملها مXمتعة ،وشXيقة ،ومXشوقXة ،تXمتاز بXأسXلوبXها األدبXي ،والXبسيط،
والسXX Xلس ،والXX Xنسيج املXX Xحكم بXX XالسXX Xرد ،والXX XتعابXX Xير األدبXX Xية الXX XرائXX Xعة ،والXX XتصويXX Xر الXX Xدقيق
والXواقXعي ،والXصادق ملXا يXواجXهه األسXرى داخXل املXعتقالت الXصهيونXية ،كXما يXنقل صXورة
ح XXية ع XXن م XXعان XXاة أه XXل األس XXرى ع XXند زي XXارات XXهم ألس XXران XXا ال XXبواس XXل ،وبه XXذا ي XXكون ال XXكات XXب
واألديXب عXادل سXالXم قXد نXجح بXنقل صXورة عXاطXفية ومؤثXرة لXألسXرى الفلسXطينيني الXبواسXل
لXXلمواطXXن الفلسXXطيني ،والXXعربXXي بXXوجXXه عXXام .هؤالء األسXXرى الXXذيXXن ضXXحوا مXXن أجXXل أن
يعيش أبناء شعبهم بحرية وكرامة مرفوعي الجبهة والرأس عاليا.

١٤١

عادل سالم
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آراء قراء عن )عناق األصابع(:
سندس حميدة:
لXXو كXXان هXXنالXXك مXXن أمXXثال عXXلي الXXنجار فXXي مXXجتمعنا لXXيسعدنXXي الXXقول أنXXني سXXأكXXون لXXه
خولة..كل االحترام للكاتب املبدع عادل سالم ،سلمت يداه.

أحمد ناطور:
الXروايXة تسXرد قXطاعXا حXياتXيا ألسXير فلسXطيني سXجن  ٣٨سXنة .أظهXر الXروايXة كXافXة أشXكال
الXX X Xعذاب ،والXX X Xتنكيل ،والXX X XسياسXX X Xات املXX X Xختلفة لXX X XلحكومXX X Xة اإلسXX X XرائXX X Xيلية ضXX X Xد األسXX X Xرى
الفلس XXطينيني ،ول XXم تخ Xُ Xل ال XXرواي XXة م XXن إب XXان XXة االح XXداث ال XXتي ت XXحصل ف XXي فلس XXطني ع XXام XXة
والتوجهات الشعبية ،واالختالفات التي كانت تحصل على الساحة الفلسطينية.
ك XXان XXت ال XXرواي XXة ش XXبه ش XXام XXلة ل XXذك XXر ج XXميع امل XXشاك XXل ،وامل XXعان XXاة ال XXتي ك XXان XXت ت XXحصل م XXع
الفلسXطينيني إلXى جXانXب قXضية االسXرى ،كXان الXنمط الXعام جXاذبXا ً لXفئة الشXباب ملXا يXحتويXه
مXن أفXكار تجXذبXهم النXها تXالمXس مXا فXيهم مXن فXورة لXلعواطXف الXوطXنية ،وربXطها بXالXعواطXف
االنXسانXية ،احXتوت الXروايXة عXلى عXرض لXبعض املXشاكXل االجXتماعXية الXخاصXة بXاإلنXاث لXكن
لXم يظهXر الXكاتXب أي رأي بXذلXك ،رأيXت أن الXكاتXب كXان يXقص االحXداث كXأنXه بXعيد عXنها وكXان
مXتحفظا ً ولXم ي ِ
Xبد رأيXه بXدا ذلXك جXليا ً فXي عXدم تXفصيله لXألحXداث وخXاصXة الXعاطXفية مXنها
لكنها تحسب له كتأريخ لصمود الشعب الفلسطيني.

وسن قرمان:
كXXتاب جXXميل جXXدا يتحXXدث عXXن الXXشاب املXXناضXXل مXXن أجXXل وطXXنه ،ورؤيXXته لXXلعالXXم مXXن نXXطاق
الXXزنXXزانXXة ،واإلصXXرار عXXلى تحXXريXXر الXXوطXXن املXXغتصب ،مXXع أنXXني لXXم أعXXجب بXXالXXنهايXXة .ولXXكنه
يستحق القراءة .أنصح بقراءته وأتمنى أن يكون في شبابنا اليوم مثل علي.

١٤٢
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النهايات مدهشة
الدكتور أحمد زياد محبك
تموز ٢٠١٠

عXرفXت األسXتاذ عXادل سXالXم فXي قXصصه ،فXرأيXت فXيه املXدافXع عXن قXيم الXخير ،والXعدل ،والحق،
والحXريXة .حXريXص عXلى روح اإلنXسان ،وجXوهXره ،وهXو أبXعد مXا يXكون عXن
املXباشXرة ،والXتقريXر .الجXملة فXي قXصصة قXصيرة ،والXحوادث سXريXعة .ال
يس XXتغرق ف XXي ال XXتفاص XXيل ،وال ي XXكثر م XXن ال XXوص XXف .ي XXكتفي ب XXاإلش XXارة،
والتلميح.
الشخصيات كثيفة ،واضحة حادة املالمح .النهايات مدهشة.
ال يكرر نفسه.
في كل قصة عالم جديد ،وبناء جديد.

١٤٣
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)قبلة الوداع األخير( لعادل سالم
الدكتور على نسر
شباط ٢٠١٤
حXXني تXXقرأ عXXنوان روايXXة الXXكاتXXب عXXادل سXXالXXم قXXبلة الXXوداع األخXXير ،يXXتبادر إلXXى الXXذهXXن أنXXها
روايXة ال تXختلف عXن مXعظم روايXات الXحقبة الXرومXنسية الXتي اجXتاحXت الXعالXم الXروائXي فXي
م XXرح XXلة س XXاب XXقة ،ومل ّXXا ت ْ X
Xزل ت XXشغل ح XXيزا ك XXبيرا م XXن ص XXفحات ال XXكتّاب ..ول XXكن ح XXني يح XXملك
الXكاتXب عXلى مXنت روايXته ويبحXر بXك بXني دفXتيها ،تجXد نXفسك أمXام روايXة واقXعية تXغرف مXن
مXXعني املXXجتمع الXXكونXXي عXXمومXXا ،والXXلبنانXXي خXXصوصXXا ،لXXتضع الXXقارئ وجXXها لXXوجXXه أمXXام
َ
حXXقيقة وجXXوده ،الXXتي تXXغافXXل عXXنها رغXXم مXXا سXXقط مXXن أقXXنعة عXXن وجXXوه الXXكثيريXXن الXXذيXXن
شXXاركXXوا فXXي مXXا آلXXت الXXيه الXXظروف فXXي هXXذا الXXوطXXن ،وش XوّهXXت بXXاسXXم الXXدفXXاع عXXن الXXقضية
والXXديXXن أحXXيانXXا ،صXXورتXXه الXXتي كXXانXXت تXXومXXض كشهXXب فXXي أصXXقاع األرض ،حXXريXXة وفXXكرا
وثXقافXة ...فXلم تXكن قXبلة وداعXه األخXير لXلحبيبة رانXيا مجّ Xرد قXبلة يXطبعها الXعاشق فXي غXفلة
عXلى وجXنة الXحبيبة املXنتظرة بXصمات شXفتيه ،إنXما كXانXت قXبلة وداع لXشعب تXهافXتت فXوقXه
الXXرزايXXا ،لXXتحيله كXXفزّاعXXة حXXقل لXXيس فXXيها سXXوى الXXهشاشXXة مXXهما الحXXت يXXداهXXا أمXXام نXXسيم
عابر...
ينطلق الXكاتXب مXن تجXربXة وجXدانXية ،تXمثّلت بXحب جXارف بXني الXراوي سXامXح ورانXيا الXبطلة
املXحوريXة فXي الXنص ،تXلك الXعالقXة الXتي تXع ّرضXت لهXزّات عXنيفة لXم تXتك ّلل بXالXنجاح ،نXظرا
زواجXXا مXXن الXXبطل حXXوإلXXى ثXXالث
إلXXى مXXا تXXعانXXي مXXنه الXXبطلة مXXن أزمXXات نXXفسية ،تXXرجXXمتها
ً
مXرات ،وسXرعXان مXا يXحصل االنXفصال للسXبب نXفسه ،وهXو أنXها ال تXصلح لXلزواج عXلى حXد
ت XXعبيره XXا ..فيس ّ X
Xتغل ال XXكات XXب ه XXذه ال XXقضية متخ XXذا اي XXاه XXا وس XXيلة للس XXرد واط XXالق رؤي XXته،
لXيصوّر بXعض األحXداث الXتي عXصفت بXلبنان عXلى مXدى خXمس عشXرة سXنة ،مخّ Xلف ًة وراءهXا
ٍ
Xاالت وأمXراضXا ً نXفسية تXحوّلXت إلXى أدران يXصعب اسXتئصالXها ،فXإذا بXالXناس املXتحاربXني
ح
والXعاديXني ،قXد اسXتحالXوا نXماذج ملXرضXى نXفسيني ،سXواء أكXانXوا مXن الXساديXني الXذيXن تXلذذوا
بXعذاب اآلخXر قXتال وتXعذيXبا واغXتصابXا ،أم مXازوشXيني يجXلدون أنXفسهم ويXح ّقرون الXذات،
ويXعانXون مXن الXدونXية ،الXتي تXجعل مXنهم زوائXد فXي املXجتمع ،ال يسXتحقون حXبا وارتXباطXا
زوجيا...لذلك تكره الحديث عن الزواج ،الذي فقدت كل رغبة به ..ص.٩٨
وفXي هXذا االطXار يؤ ّXكXد الXكاتXب ،أن الحXرب لXم تXكن عXسكريXة وعXبر السXالح الحXربXي فحسXب،
إنXXما كXXانXXت حXXربXXا ثXXقافXXية ،وفXXكريXXة ،وأخXXالقXXية ،خXXاضXXوهXXا مسXXتغلني شXXعار حXXب الXXوطXXن
١٤٤
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والXتقرب إلXى اهلل حسXب آرائXهم املXختلفة... ،لXم تXكن حXربXا بXالسXالح ،كXانXت حXربXا بXالXثقافXة
واألخXXالق والXXضمائXXر ..خXXلع الجXXميع األقXXنعة عXXن وجXXوهXXهم ،وارتXXكبوا الXXفواحXXش واآلثXXام
باسم الدين والوطن ،وباسم الرب ارتكبت الفظائع وانتهكت الحرمات..ص.٩٩
مXXا فXنيًّا ،فXقد دارت أحXداث الXروايXة فXي لXبنان ،وفXي صXيدا خXصوصXا ،مXع بXعض الXلفتات
أ ّ
الس XXري XXعة إل XXى الهج XXرة وال XXلجوء إل XXى أم XXيرك XXا ،ال XXتي تّ X Xدع XXي ال XXدي XXمقراط XXية ل XXكنها تح XXمل
لXXآلخXXريXXن ،وخXXصوصXXا شXXعوبXXنا الXXعربXXية ،الXXدمXXار وقXXذائXXف الXXرعXXب واملXXوت ،ص .١٨٤هXXذه
األحXداث لXم تسXتغرق أكXثر مXن سXاعXات ،حXيث وصXول الXراوي إلXى املXطار وانXتقالXه إلXى بXيت
رانXيا ،ومXن ثّ Xم تXشييعها مXيتة ،طXاويXة مXغامXرة حXب اسXتغرقXت حXوالXى عشXر سXنوات .وبهXذا
يXXكون الXXكاتXXب قXXد اعXXتمد مXXفارقXXة االسXXترجXXاع الXXخارجXXي الXXقريXXب املXXمتد إلXXى الXXعام ٢٠٠١
تXXقريXXبا ،والXXخارجXXي الXXبعيد حXXيث والدة رانXXيا حXXوالXXى الXXعام ) (١٩٧٥واخXXتطافXXها ووالXXدهXXا
العام ).(١٩٨٥
أمXا السXرد ،فXقد جXاء عXلى لXسان سXامXح الXراوي ،والXذي يطلق رؤيXته الXداخXلية والXذاتXية ،وقXد
مXنح شXخصية رانXيا حXريXة الXتعبير عXما جXرى مXعها ،فسXردت قXصة اخXتطافXها واغXتصابXها
وقXتل أبXيها ..وألن الXراوي مXن هXذا الXنوع املXشارك ،فXمن الXطبيعي أن يXكون عXلمه محXدودا،
ألن XXه م XXن ن XXمط ال XXراوي األص XXغر م XXن ال XXشخصية ،فيس XXرد م XXا ي XXعرف XXه ف XXقط أو م XXا ت XXخبره ب XXه
الXشخصيات األخXرى ،وهXذا مXا أوقXع الXكاتXب فXي مXنزلXقات اسXتخدام هXذا الXنوع مXن الXرواة،
إذ سXXرعXXان مXXا نXXصبح أمXXام را ٍو خXXارجXXي مXXن دون تXXمهيد أو تXXسويXXغ ،فXXيعرض لXXنا الXXنص
أحXداثXا لXيس لXلسارد األسXاس مXن عXالقXة لXه بXها ،مXن دون وسXائXط وهXو بXعيد مXن أحXداثXها،
خXصوصXا أنXها احXداث تXدخXل فXي بXاب األسXرار ..مXا يؤكXد تXدخXل الXراوي غXير الXضروري ،اذ
ب XXام XXكان XXه أن ي XXجعل ال XXكالم ع XXلى ل XXسان ش XXخصية م XXشارك XXة ف XXي الح XXدث أو ال XXحوار ...ه XXذا
بXXاالضXXافXXة إلXXى تXXعامXXله املXXتعالXXي مXXع الXXقارئ أو املXXتلقي احXXيانXXا ،فXXبرغXXم الXXتشويق الXXذي
يXXشعر بXXه الXXقارئ ملXXعرفXXة أسXXباب تXXمنّع الXXزواج عXXند الXXبطلة ،نXXرى الXXراوي يXXعلمنا بXXالسXXبب
مXXعلال ايXXاه ،مXXن دون أن يXXترك لXXلمتلقي حXXب اكXXتشاف األسXXباب بXXنفسه ،نXXاسXXيا أن املXXتلقي
شXريXك فXي كXتابXة الXنص ،اذ غXالXبا مXا يXمأل الXنواقXص الXتي يXتركXها الXكاتXب سXهوا وعXمدا؛
فXيعرض لXنا عXلى لXسان الXشخصية الXثالXثة األسXباب الXنفسية ملXا تXعانXي مXنه الXبطلة ،وهXذا
مXXن مXXهمة املXXتلقني واملحXXللني ص .٩٨هXXذا بXXاالضXXافXXة إلXXى بXXعض الXXهفوات الXXلغويXXة املXXربXXكة
والخلط الخطأ بني األسماء التي تجعل القراءة أكثر صعوبة.
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لعيون الكرت األخضر
الدكتور عادل األسطة
أيلول ٢٠٠٦

)لXXعيون الXXكرت األخXXضر( ) (٢٠٠٦هXXي املجXXموعXXة الXXقصصية األولXXى لXXلكاتXXب عXXادل سXXالXXم،
واملؤلXXف مXXقدسXXي الXXوالدة ) ،(١٩٥٧ويXXقيم اآلن فXXي أمXXريXXكا .وكXXتب ،قXXبل أن يXXكتب الXXقصة
الXXقصيرة ،الXXشعر ،فXXقد أصXXدر ديXXوانXXني شXXعريXXني هXXما )عXXاشق األرض() (١٩٨١و)مXXن وراء
ال XXقضبان() ،(١٩٨٥وق XXبل أن ي XXسهم ف XXي ت XXأس XXيس دي XXوان ال XXعرب ،وي XXكتب ف XXيها ،ك XXتب ف XXي
جXريXدة عXرب تXايXمز الXصادرة فXي الXواليXات املتحXدة مXن سXنة ) (١٩٩٠حXتّى ) ،(٢٠٠٢وقXبل
هذا وذاك نشر أشعاره ودراساته في مجالت األرض املحتلة وصحفها.
ويXXكتب عXXادل سXXالXXم  -أو الXXناشXXر )املؤسXXسة الXXعربXXية لXXلدراسXXات والنشXXر( -مXXعرف Xاً
بXنفسه) :عXادل سXالXم  /مؤلXف أمXريXكي مXن أصXل فلسXطيني( ،مXا يXجعل املXرء ،قXبل أن يXدلXف
إلXى الXقصص يXثير سؤال الXهويXة لXلكاتXب نXفسه .وبXالXتالXي هXل يXدرس هXذه الXقصص عXلى
أنها قصص فلسطينية أم عربية؟
ومXXا مXXن شXXك فXXإن عXXادل سXXالXXم ،إذا اعXXتمدنXXا الXXجنسية ،أو الXXهويXXة الXXسياسXXية الXXتي
يحXملها اآلن ،فXإنXه كXاتXب أمXريXكي يXكتب بXالXلغة الXعربXية ،ولXكنه ،إذا اعXتمدنXا مXكان الXوالدة،
كXاتXب عXربXي فلسXطيني ،ألنXه ولXد فXي الXقدس ،ونXشأ فXيها ،ثXم هXاجXر إلXى الXواليXات املتحXدة
س ،بXناء عXلى ذلXك ،عXلى أنXه مXن أدبXاء الXوطXن ،قXبل هجXرتXه ،ومXن أدبXاء
األمXريXكية ،وربXما ُد ِر َ
املهجXر ،بXعد إقXامXته فXي املهجXر .وإذا مXا اعXتمدنXا الXلغة وحXدهXا مXعيارا ً لتحXديXد هXويXة هXذه
الXXقصص ،فXXإنXXها تXXدرج ضXXمن الXXقصص الXXعربXXي ،بXXغض الXXنظر عXXن مXXوضXXوعXXها ،ومXXكان
كXتابXتها ،وهXويXة كXاتXبها .وإذا مXا اعXتمد املXوضXوع مXعيارا ً لتحXديXد هXويXة الXقصص فXإنXها
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أمXXريXXكية تXXعالXXج إشXXكاالت الXXعرب فXXي أمXXريXXكا الXXشمالXXية وعXXالقXXتهم بXXسكانXXها مXXن أمXXريXXكان
بيض ،وسود وأمريكان جاءوا من أمريكا الالتينية أيضا ً.
وسؤال الXهويXة لXيس سؤاالً مؤرقXا ً وحسXب ملXن يXريXد أن يXدرس هXذه الXقصص ،وإنXما
هXو سؤال مؤرق لXبعض شXخوصXها الXعرب الXذيXن يXقيمون فXي الXواليXات املتحXدة األمXريXكية،
ولXعله أوضXح مXا يXكون فXي قXصة زافXر كXنغ ،اعتنق املXسيحية لXيحافXظ عXلى عXائXلته ،وفXيها
يXقص عXلينا أنXا املXتكلم قXصة لXقائXه ،فXي الXعام ) ،(١٩٨٨مXع ظXافXر الXذي هXاجXر والXده نXبيل
من القدس في خمسينيات القرن العشرين إلى الواليات املتحدة.
ويXتزوج مXن األمXريXكية )لXندا( الXتي عXرفXها يXوم كXان طXالXبا ً فXي املXدرسXة ،وقXد وقXفت
م XXعه ،وك XXان XXت مخ XXلصة ،وت XXصدت ل XXلطالب ال XXعنصري XXني ال XXذي XXن ح XXاول XXوا اإلس XXاءة ألص XXول XXه
الXعربXية .وأنXجبا ثXالثXة أطXفال :نXبيل ،ويXوسXف ،وجXولXي ،ونXشأ هؤالء نXشأة مXسيحية ،فXلم
يXكن الXديXن يXعني لXه الXكثير ،عXدا أن األجXواء املXحيطة فXي املXديXنة الXتي يXقيم فXيها مXسيحية،
ومن ثم أخذ يثير العديد من التساؤالت مثل:
)هXل أحXاربXهم؟ هXل أتخXلى عXنهم؟ هXل أتخXلى عXن زوجXتي الXتي تXحبني والXتي لXم
تXمنعني أن أشXرح لXهم عXن اإلسXالم؟  ...عشXت فXي صXراع نXفسي حXاد عXدة سXنوات( .وهXكذا
يXXخاطXXب أنXXا الXXقاص) :إن تXXسألXXني هXXل كXXنت فXXعالً مسXXلما ً أقXXول لXXك نXXعم ،ولXXم أكXXن أخXXطط
العتناق املسيحية ،لكنني وجدت نفسي مضطرا ً لذلك .( ...
فXXكيف نXXنظر إلXXى ظXXافXXر هXXذا؟ هXXل هXXو عXXربXXي أم أمXXريXXكي؟ وكXXيف نXXنظر إلXXى أبXXنائXXه
وثXقافXتهم الXتي ثXقفوهXا؟ وبXالXتالXي كXيف نXنظر إلXى هXذه الXقصص ونXدرسXها؟ هXل نXعتبرهXا
أدبXا ً عXربXيا ً أم أدبXا ً أمXريXكيا ً كXتب بXالXعربXية؟ ومXا هXو املXعيار الXذي نXعتمده :الXلغة ،الXوالدة،
الجنسية ،أم املوضوع؟

دال العنوان:
عXXنوان هXXذه املجXXموعXXة هXXو لXXعيون الXXكرت األخXXضر ،وهXXو عXXنوان قXXصة مXXن قXXصص
املجXXموعXXة الXXتي يXXصل عXXددهXXا إلXXى تXXسع عشXXرة قXXصة .وفXXكرة الXXقصة أو مXXوضXXوعXXها يXXدور
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ح XXول الش XXباب ال XXعرب ال XXذي XXن ي XXهاج XXرون إل XXى أم XXري XXكا ب XXاع XXتباره XXا ) ال XXدورادو ( أو ال XXجنة
املXفقودة ،هXاربXني مXن أوطXانXهم الXعربXية ،آمXلني بحXل مXشاكXلهم .فXادي الXلبنانXي يXسافXر مXن
بXيروت إلXى أمXريXكا ،وهXناك ،ومXن أجXل الXحصول عXلى الXكرت األخXضر ،يXكذب ويXزور ويXفقد
كXل إحXساس بXالXكرامXة ،حXتّى إنXه لXيضطر إلXى تXشويXه أبXيه تXاريXخا ً وسXمع ًة ،فXيجعل مXنه
عXميالً وجXاسXوسXاً ،عXلى الXرغXم مXن أنXه لXيس كXذلXك .كXل ذلXك مXن أجXل أن يXحصل عXلى الXكرت
األخXXضر ،وهXXو بXXذلXXك لXXيس حXXالXXة اسXXتثنائXXية ،إنXXه ،كXXما يXXقول ،واحXXد مXXن آالف الXXعرب )مXXن
الXيمن ،مXن مXصر ،مXن الجXزائXر ،سXوريXا ،لXبنان ،فلسXطني  ...إلXخ كXلهم يXدعXون أن املXنظمات
اإلسXXالمXXية املXXتطرفXXة تXXالحXXقهم ،مسXXتغلني عXXداء الXXواليXXات املتحXXدة لXXلمنظمات اإلسXXالمXXية
املXذكXورة ،هXناك نXساء مسXلمات يXدعXني أن آبXاءهXن يXغتصبوهXن إن عXادوا لXبالدهXن ،هXناك
رجال يدعون أنهم لوطيون )( ..ص.(٧١
وثXمة غXير قXصة أيXضا ً نXقرأ فXيها عXن الXثمن الXذي يXدفXعه الXعرب ،أو بXعضهم مXن أجXل
الXحصول عXلى الXكرت األخXضر ،حXتّى إن الـ ،ف.ب .آي تXبتز بXعضهم مXن أجXل مXنحه ،ومXنذ
الXXحادي عشXXر مXXن أيXXلول ) ،(٢٠٠١سXXبتمبر تXXطلب هXXذه الXXوكXXالXXة مXXن بXXعض الXXعرب ح Xتّى
ي XXحصلوا ع XXلى ال XXكرت األخ XXضر ،أن ي XXغدوا ج XXواس XXيس ل XXها .وه XXكذا ف XXإن دال ال XXعنوان ال
ي XXقتصر ع XXلى ق XXصة واح XXدة ،ع XXدا ذل XXك ف XXإن ع XXادل س XXال XXم ،ق XXبل أن ي XXصدر ه XXذا املج XXموع XXة
الXقصصية ،كXتب قXصيدة تXحت الXعنوان ذاتXه ،ونشXرهXا فXي مجXلة ديXوان الXعرب ،ومXما ورد
فيها:

لعيون الكرت األخضر
سأدوس على شرفي
وأدوس على كل األخالق
وأبيع الدنيا والدين
بالجملة في كل األسواق
فأنا لعيون الكرت األخضر
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صبحا ً ومسا ًء أشتاق
لعيون الكرت األخضر
سأبيع مؤخرتي
وأوقع كل األوراق
فأنا في جنة عدن
ال تقطع فيها األرزاق ....
وأنXا املXتكلم فXي الXنص لXيس أنXا الXشاعXر  /الXناظXم ،وهXذا مXا تXقولXه الXقصص .وإذا
ك XXان م XXن ف XXرق م XXا ب XXني ال XXقصيدة ،وال XXقصص ف XXيكمن ف XXي أن األول XXى ،ألن XXها ش XXعر ،ت XXمتاز
بXXالXXتكثيف ،فXXي حXXني أن الXXثانXXية ألنXXها نXXثر ،تXXحفل بXXالXXتفاصXXيل :األسXXماء وأمXXاكXXن الXXوالدة
ومXXكان اإلقXXامXXة ،ومXXاضXXي الXXشخصية ،وحXXاضXXرهXXا .وإذا كXXان الXXشعراء الXXعرب فXXي أبXXيات
الXXحكمة الXXتي نXXظموهXXا يXXلخصون تجXXربXXتهم فXXي بXXيت ،أو عXXدة أبXXيات ،وهXXي تجXXربXXة عXXمر،
فXإن الXقصيدة تXلخص عشXرات الXقصص .كXأنXما سXمع عXادل سXالXم الXقصص فXأغXرتXه بXكتابXة
ال XXقصيدة ،ث XXم ع XXاد ل XXيكتب ال XXقصص ،ول XXيقول ل XXلقارئ :هؤالء ه XXم ال XXذي XXن ك XXتبت ال XXقصيدة
عنهم ،وهذه هي التفاصيل.

اإلهداء:
يهXدي الXكاتXب مجXموعXته )إلXى الXذيXن جXربXوا نXار الXغربXة عXن الXوطXن فXقرروا الXعودة
إلXيه ،ألنXهم اخXتاروا املXوت بXناره ،بXما فXيه مXن فXقر وقهXر ،عXلى الXعيش فXي جXنة الXغربXة( .وال
يXدري املXرء إن كXان املؤلXف نXفسه ،مXن خXالل إهXدائXه ،يXعبر عXن تXوق الXعودة إلXى الXوطXن ،هXو
ال XXذي ك XXان ي XXقيم ف XXي ال XXقدس ث XXم غ XXادره XXا .ك XXأن XXما ل XXسان ح XXال XXه ل XXسان ال XXشاع XXر اب XXن زريق
الXXبغدادي الXXذي تXXرك بXXغداد بXXحثا ً عXXن الXXرزق ،إلXXى األنXXدلXXس ،وهXXناك كXXتب قXXصيدتXXه الXXتي
خلدته:
ال تعذليه ،فإن العذل يولعه
قد قلت حقاً ،لكن ليس يسمعه
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وثXمة فXي الXقصص شXخوص كXثيرون قXدم لXهم أهXلهم الXنصح بXأال يXغادروا الXوطXن،
وك XXما ل XXم ي XXسمع اب XXن زريق ل XXزوج XXته ،ف XXإن ال XXشخوص هؤالء ل XXم ي XXسمعوا أله XXلهم ،وه XXكذا
اكXتووا بXنار الXغربXة ،وتXحولXوا إلXى كXذابXني ومXزيXفني ،وغXدوا أشXخاصXا ً بXال أخXالق ،أقXامXوا
أسXرا ً سXرعXان مXا تXفككت وتXمرد فXيها االبXن عXلى أبXيه ،وشXتمت الXبنت أبXاهXا )فXك يXو دادي(،
ألن األب شرب الخمر وتاجر بها ،ولم يلتفت إلى أسرته ،قدر التفاته إلى الدوالر.
ال XXغرب XXة ع XXن ال XXوط XXن ن XXار ،حX Xتّى ل XXو ك XXان XXت ال XXبالد ال XXتي ي XXقيم ف XXيها ج XXنة ف XXيها امل XXاء
والXXخضراء ،والXXوجXXه الXXحسن ،والXXعيش فXXي الXXوطXXن جXXنة ،فXXثمة فXXقر وقهXXر ،ولXXكنهما أفXXضل
مXن جXنة املXنفى .إنXها فXكرة قXديXمة جXديXدة حXفل بXها األدب الXعربXي والXعاملXي .وربXما تXذكXر
املرء مقطع ناظم حكمت:
أدخلوا الشاعر إلى الجنة
فصاح يا وطني

وربما تذكر املرء أيضا ً أحمد شوقي وهو في املنفى:
وطني لو شغلت بالخلد عنه
نازعتني إليه بالروح نفسي
_ وهXXي الXXصرخXXة الXXتي صXXرخXXها ،ذات نXXهار ،محXXمود درويXXش ،يXXوم كXXان قXXبل ) (١٩٩٦يXXقيم
في باريس :بدي أعود.
هXل يXحن عXادل سXالXم إلXى الXقدس؟ ومXاذا لXو عXاد ووجXدهXا عXلى مXا هXي عXليه ،وظXل
عXاطXالً عXن الXعمل؟ هXل سXيحن إلXى أمXريXكا الXجنة املXفقودة؟ إنXها الXلعبة األزلXية الXتي عXبر
عنها محمود درويش قائالً) :يصبح الحلم سيفا ً حني يبلغه صاحبه ويقتله(

إنXXها الXXلعبة الXXتي لXXعبها الXXحكيم أيXXضا ً فXXي )بجXXمالXXيون( .ينجXXز الXXنحات الXXتمثال،
وحXني يXعجب بXما صXنع يXطلب مXن )فXينوس( أن تXبث بXه الXحياة ،حXتّى إذا مXا فXعلت /وجXدنXا
بج XXمال XXيون ي XXنفر م XXنه ،وي XXتمنى ل XXو ع XXاد ت XXمثاالً ،وح XXني ي XXعود يس XXتاء م XXنه فيح XXطمه .ه XXل
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األشXXياء تXXبدو مXXتمناة ورائXXعة طXXاملXXا هXXي بXXعيدة عXXن أيXXديXXنا ،ح Xتّى إذا مXXا حXXصلنا عXXليها
فقدت قيمتها ونفرنا منها؟
إن قXXصص املجXXموعXXة كXXلها تXXقريXXبا ً ال تتحXXدث عXXن الXXجنة  /أمXXريXXكا .كXXانXXت هXXذه جXXنة
قXXبل أن يXXدخXXلها هؤالء الXXعرب ،ويXXحصلوا عXXلى الXXكرت األخXXضر فXXيها ،وحXXني تXXم لXXهم ذلXXك
غ XXدت ح XXيات XXهم ف XXيها ج XXحيماً ،أو ه XXو م XXا ي XXبدو ل XXإلن XXسان ال XXعرب XXي ال XXذي ت XXرب XXى ع XXلى ق XXيم
وعXXادات وأخXXالق تXXختلف كXXليا ً تXXقريXXبا ً عXXما هXXو مXXوجXXود فXXي املXXجتمع األمXXريXXكي .ولXXكن هXXل
ي XXفكر هؤالء ف XXي ال XXعودة إل XXى ال XXوط XXن؟ وإذا ع XXادوا إل XXى أوط XXان XXهم ف XXماذا س XXيفعلون؟ ل XXقد
خسXXروا املXXاضXXي والXXحاضXXر ،ومXXن املؤكXXد أنXXهم سيخسXXرون املسXXتقبل .ثXXم مXXاذا عXXن الXXذيXXن
ولدوا في أمريكا وغدت موطنهم؟
فXي الXجنة  /أمXريXكا تXقتل سXهام فXي قXصة )أنXت طXالق يXا سXهام( ابXنيها الXطفلني ،مXن
أج XXل أن ت XXحصل ع XXلى )ب XXول XXيصة( ال XXتأم XXني ،ث XXم تخس XXر اب XXنيها وزوج XXها ،وح XXيات XXها ،ح XXني
تكتشف الشرطة هذا ،فأين هي الجنة؟

كلمة ال ُب َّد منها:
تXXحت هXXذا الXXعنوان يXXلفت املؤلXXف نXXظر الXXقراء إلXXى بXXعض األمXXور املXXهمة ،فXXالXXقصص
هXذه ليسXت كXل مXا كXتب .هXناك قXصص أخXرى جXاهXزة سXتنشر تXباعXا ً خXالل الXفترة الXقادمXة.
ولXXكن األهXXم مXXن هXXذا أنXXه يXXقدم لXXنا صXXورة عXXن واقXXع أبXXطال الXXقصص ومXXعانXXاتXXهم ،لXXنحكم
ع XXليها ض XXمن ظ XXروف XXهم ال XXتي ع XXاش XXوا ف XXيها .وال XXقصص ه XXذه ن XXماذج م XXن ق XXصص واق XXعية
عXXاشXXها الXXعرب املXXغتربXXون فXXي الXXواليXXات املتحXXدة .إنXXها لXXيس مXXن وحXXي الXXخيال فXXأبXXطالXXها
ليسوا أبطاالً من ورق ،إنهم حقيقيون ما زال بعضهم يعيش في أمريكا.
ونXظرا ً ألن أكXثر هXذه الXقصص تXبرز صXورة سXلبية لXلعرب ،هXناك ،فXإن املؤلXف ،خXوفXاً
مXن أن يخXرج الXقارئ بXانXطباع سXلبي عXن الXعرب ،يXطلب مXن الXقارئ أال يXعمم مXا يXقرأه عXلى
كXل أبXناء الXجالXيات الXعربXية املXغتربXني ،فهXذه الXقصص ،كXما يXقول ،ليسXت مXهمتها إيXصال
الXقارئ إلXى مXثل هXذه الXنتيجة .وعXلى الXرغXم مXن هXذا الXتنويXه الXذي يظهXر فXي كXلمة املؤلXف
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إال أن االن XXطباع ال XXعام ال XXذي يخ XXرج ب XXه ال XXقارئ ه XXو ان XXطباع س XXلبي ،ف XXصورة ال XXعرب ف XXي
القصص ،إال ما ندر ،تبدو سلبية.
فXي قXصة )إلXى الXجحيم يXا عXلي( ،يXضاجXع عXلي زنXجية وال تXكون لXديXه أدنXى مXشاعXر
لXألبXوة حXني يXعرف أن ابXنها هXو ابXنه ،ال لسXبب إال ألنXه طXفل أسXود .األب هXنا يXذكXرنXا بشXداد
والXد عXنترة :ال يXعترف بXابXنه مXن األمXة .كXأن عXلي الXذي يXقيم فXي أمXريXكا مXا زال يXعيش فXي
املXجتمع الXجاهXلي الXذي يXعترف بXأبXناء الحXرائXر ،وال يXعترف بXأبXناء اإلمXاء .وأبXو أنXور فXي
قXصة )أبXو أنXور قXتلته الXغربXة( يXعود إلXى زوجXته وأوالده لXينام مXع زوجXته لXيلة ثXم لXيغادر
ثXانXية إلXى أمXريXكا ،دون أدنXى مسؤولXية عXما فXعله .وفXي قXصة )الXخيانXة تXبدأ مXن هXنا( يXقيم
الXXزوج عXXالقXXة مXXع امXXرأة أخXXرى غXXير زوجXXته .وفXXي قXXصة )شXXوربXXة خXXضار بXXالXXخنزيXXر( إبXXراز
لXبعض تXناقXضات الXعرب فXي أمXريXكا ،فجXمال يXحتج عXلى الXشوربXة بلحXم الXخنزيXر ،ولXكنه
يXXخون زوجXXته ويXXضاجXXع امXXرأة ال تXXمت لXXه شXXرع Xا ً بXXصلة .ثXXمة فXXصام فXXي شXXخصية جXXمال.
ورب XXاب ف XXي ق XXصة )رب XXاب ف XXي أم XXري XXكا( ،وه XXي م XXن ت XXون XXس وأب XXطال ال XXقصص ل XXبنان XXيون،
ومXXصريXXون ،وفلسXXطينيون ،وسXXوريXXون ،تXXذهXXب إلXXى الXXواليXXات املتحXXدة لXXتدرس فXXتتصرف
ت XXصرف امل XXوم XXس ،ف XXال أخ XXالق وال ش XXرف .وس XXليمان ف XXي ق XXصة )وع XXادت م XXكسورة ال XXجناح(
يXدعXو صXديXقاتXه إلXى بXيته ،مXع أنXه مXتزوج ،وال يXمانXع فXي أن تخXرج زوجXته مXع مXن تXشاء.
وسXونXيا فXي قXصة )الXخيانXة املXزدوجXة( – وهXي مسXلمة مXن الXبوسXنة – تXخون زوجXها – مXع
أنXXها أم لXXطفلني – ويXXقيم مXXعها عXXالقXXات عXXرب عXXديXXدون تXXراهXXم كXXذابXXني .وفXXي قXXصة )أوالد
لXلتبني( نجXد املسXلمني ال يXتبنون األوالد املسXلمني ،فXي حXني تXتبناهXم الXعائXالت األمXريXكية،
وم XXع ذل XXك ف XXاملس XXلمون م XXا زال XXوا ي XXقيمون ص XXالة الج XXمعة وي XXدع XXون اهلل أن ي XXنصر اإلس XXالم
واملسلمني.
وال تXكاد املجXموعXة تXبرز صXورة إيXجابXية لXلعرب واملسXلمني ،وإذا مXا عXثر املXرء عXلى
صXورة إيXجابXية فXإنXه يXعثر عXليها بXعد أن يXقرأ قXصة يXغلب عXليها إبXراز الXصورة السXلبية،
كXXما فXXي قXXصة )فXXك يXXو دادي( ،فXXالXXساردة سXXميرة ابXXنة ألب مXXتناقXXض فXXي سXXلوكXXه يXXميز بXXني
االبXن والXفتاة ،ومXثله األم ،فXكالهXما يXجيزان لXلولXد مXا ال يXجيزانXه لXلفتاة ،مXا يXجعل الXفتاة
تXتمرد ،وتXصرخ فXي وجXه أبXيها ،وتXغادر املXنزل ،بXعد أن تحميها الشXرطXة مXن اعXتداء أبXيها
عXليها ألنXه ضXبطها مXع صXديق أمXريXكي .وهXذه حXني تXبحث عXن مXكان تXقيم فXيه تXذهXب إلXى
صXديXقتها شXيماء الXتي تXنتمي إلXى أسXرة مXتماسXكة غXير مXفككة ،وتXكاد هXذه األسXرة تXكون
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اسXXتثناء فXXي املجXXموعXXة كXXلها .ثXXمة أب يXXحترم أبXXناءه ،وثXXمة أبXXناء يXXطيعون والXXدهXXم ،وثXXمة
تفاهم أسري.
الXنماذج البشXريXة الXتي تXبرز فXي الXقصص إذن نXماذج أكXثرهXا سXلبية ،وال يXدري املXرء
إن كانت هناك قصص لدى املؤلف تبرز نماذج إيجابية.
قيمة هذه القصص:
ربXX Xما يXX Xتساءل قXX Xارئ هXX Xذه الXX Xقصص عXX Xن قXX Xيمتها ،هXX Xل ثXX Xمة قXX Xيمة لXX Xها ،مXX Xن حXX Xيث
املوضوع ومن حيث الفن؟
قXXليلة هXXي األعXXمال األدبXXية الفلسXXطينية الXXتي أبXXرز كXXاتXXبها فXXيها صXXورة عXXن حXXياة
الXعرب فXي أمXريXكا .ربXما يXتذكXر املXرء هXنا روايXة سحXر خXليفة )املXيراث() ،(١٩٩٧وربXما يXتذكXر
أيXضا ً روايXة مXجيد مXنيب )أصXل الXغرام( ،وفXي األولXى ،والXثانXية تXصويXر لXحياة الXعرب فXي
أمXريXكا ،وتXأتXي )لXعيون الXكرت األخXضر( لتسXتفيض فXي الXكتابXة ،وبXالXتالXي فXإنXها سXتكون
مجXموعXة ذات أهXمية لXدارس األدب دراسXة اجXتماعXية ،دارس األدب الXذي يXريXد أن يXعرف عXن
حXياة الXعرب فXي املXجتمع األمXريXكي ،والXذي يXريXد أيXضا ً أن يXدرس نXظرة الXشعوب لXبعضها
الXXبعض .ولXXكن مXXاذا عXXن قXXيمتها الXXفنية؟ يXXخيل إل Xيّ أن الXXكاتXXب عXXادل سXXالXXم لXXم يXXلتفت إلXXى
هXXذا الXXجانXXب بXXما فXXيه الXXكفايXXة .لXXقد كXXانXXت الXXقصص مجXXرد سXXرد ألحXXداث وحXXكايXXات ،وهXXي
بXXذلXXك تXXضيف ملXXوضXXوع الXXقصة الفلسXXطينية مXXوضXXوع Xا ً جXXديXXدا ً قXXلما تXXعرض لXXه كXXتابXXنا،
ولكنها من ناحية فنية لم تضف الكثير.
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العثة في أمريكا أيضا
الدكتور عادل األسطة:
أكتوبر ٢٠٠٦

مXا أن فXرغXت مXن قXراءة قXصة عXادل سXالXم ،وهXو مXواطXن أمXيركXي مXن أصXل فلسXطيني ،ومXن
الXقدس تحXديXداً ،مXا أن فXرغXت مXن قXراءة قXصته )زيXارة إلXى مXكتب الـ ف.بXي.آي( الXتي ظهXرت
فXي مجXموعXته الXقصصية االولXى )لXعيون الXكرت االخXضر( الXصادرة حXديXثا ً ) ،(٢٠٠٦حXتى
تXذكXرت قXصيدة الXشاعXر مXظفر الXنواب بXحار الXبحاريXن ،ونXرجXو اهلل ان يXشفيه فXهو فXي حXالXة
صXXحية مXXتدهXXورة ،كXXما سXXمعت ،وكXXما قXXال الXXشاعXXر أحXXمد فؤاد نجXXم فXXي بXXرنXXامXXج )زيXXارة
خXاصXة( الXذي بXثته الجXزيXرة فXي األيXام العشXرة األخXيرة مXن آب ) .(٢٠٠٦ووجXدتXني أعXود
إلى القصيدة ألقرأ:
)من أنت وفي هذا الوقت املشبوه تزور؟
أطرق بحار البحارين
وخبأ في الصدف الحي حكايته
فالعثة في بلد العسكر تفقس بني االنسان
وثوب النوم وزوجته ،وتقرر صنف املولود
واين سيكوى ختم السلطان على إليته
فاذا آمن بالحزب الحاكم فالجنة مأواه
وويل للمارق(
ملXاذا فXعلت هXذا ،وربXطت بXني الXقصة ،وأشXعار مXظفر الXنواب؟ السXبب بXسيط ،النXني وجXدت
أن املXالحXقة الXتي يXعانXي مXنها املXواطXن الXعربXي فXي الXعالXم الXعربXي ،يXعانXي مXنها املXهاجXر
مXن بXلد عXربXي ،بXعد الXحادي عشXر مXن أيXلول ) ،(٢٠٠١ولXن يXنجيه مXن الXعذاب ويخXلصه مXن
املXالحXقة إال إذا آمXن بXالحXزب الXحاكXم ،أو بـ الـ ف.بXي .آي ،وغXدا جXاسXوسXا ً يXخبر عXن أبXناء
جلدته ..هل في االمر مبالغة؟ أليست أميركا بلدا ً ديمقراطيا ً جدا ً جداً؟
يXقص عXادل سXالXم قXصة محXمد املXواطXن االردنXي الXذي يXعمل فXي أمXيركXا وملXا يXحصل عXلى
ال XXكرت االخ XXضر وج XXواز ال XXسفر االم XXيرك XXي ،وي XXفاج XXأ ه XXذا ،ذات ص XXباح ،ب XXزي XXارة ث XXالث XXة م XXن
م XXوظ XXفي الـ ف.ب XXي.آي ل XXه ف XXي م XXنزل XXه ،وي XXقترح XXون ع XXليه أن ي XXختار ب XXني أن ي XXجيب ع XXلى
أسXئلتهم فXي مXنزلXه أو فXي مXكتبهم ،وملXا يXختار الXثانXي يXعطيه )سXتيفن( بXطاقXته ،ويحXدد لXه
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املXوعXد ،ويXقع محXمد فXي ورطXة وحXيرة ،ويسXتشير صXديXقه حXسن فXي األمXر فXيقترح عXليه أال
يتحدث إال بعد االتصال مع محام يكون حاضراً ،وهذا ما يفعله.
وم XXا م XXن ش XXك إن م XXثل ه XXذا ال ي XXتم ف XXي ك XXثير م XXن ال XXدول ال XXعرب XXية ال XXتي ي XXعتقل ف XXيها رج XXال
املXخابXرات املXواطXنني بXطريXقة مXرعXبة ،فXتزورهXم لXيالً ،وتXداهXم مXنازلXهم ،وال تXترك لXهم فXرصXة
االتXصال بXمحام يXدافXع عXنهم .وتXقول لXنا الXسير الXذاتXية الXتي كXتبها مXناضXلون سXياسXيون
عXXرب عXXن مXXمارسXXات رجXXال املXXخابXXرات املXXرعXXبة ،وكXXثيرون مXXمن اعXXتقلوا تXXم اعXXتقالXXهم فXXي
ظXروف غXير إنXسانXية ..وحXني يXقارن املXرء طXريXقة اعXتقال املXواطXن الXعربXي فXي الXعالXم الXعربXي
بXطريXقة اعXتقال املXواطXن الXعربXي فXي أمXيركXا ،كXما ورد فXي الXقصة ،يجXد ال شXك فXارقXا ً كXبيراً،
فلماذا اذا ً اخترت العنوان )العثة ..في اميركا ايضاً َ(؟
وملXاذا تXذكXرت مXقطع مXظفر الXنواب املXذكXور؟ وهXل يXجوز أن نXضع أمXيركXا إلXى جXانXب األنXظمة
العربية في هذا الجانب؟
ثXمة فXي قXصة عXادل سXالXم مXقاطXع تXجيز لXي أن اقXول نXعم ،مXع بXعض الXتحفظات ،وحXتى ال
اتXXهم بXXمعاداة األنXXكل سXXام حXXفظه اهلل ورعXXاه سXXندا ً لXXلديXXمقراطXXيات فXXي الXXعالXXم ،وذخXXرا ً لXXها،
ومXدافXعا ً عXن حXقوق اإلنXسان فXي الXعراق ،وفلسXطني ،وأفXغانسXتان ،أورد بXعض املXقاطXع مXن
القصة على لسان شخوصها:
)اسXم الـ إف بXي آي هXنا مXرعXب لXبعض الXناس ،خXصوصXا ً الXوافXديXن الجXدد ،أو املجXرمXني،
تXمامXا ً مXثل اسXم املXخابXرات فXي الXدول الXعربXية ،الXتي تكسXر بXاب شXقة املXتهم لXتعتقله دون
أن يXكون لXه أيXة حXقوق حXتى االتXصال بXمحام لXلدفXاع عXنه .عXلى األقXل هXنا قXدمXوا لXي كXرتXاً
ولXXم يشXXتمني أحXXد .عXXلى الXXرغXXم مXXن ذلXXك أنXXا خXXائXXف ،نXXعم فXXي األردن يXXضربXXون ،لXXكن هXXنا
يحاربونك بكل شيء فما الفرق؟ ويقترح رجل الـ إف بي آي على محمد ما يلي:
)أعXطيك جXهاز تXنصت كXل يXوم جXمعة تحXمله فXي جXيب الXقميص ،جXهازا ً صXغيرا ً جXدا ً مXثل
زر الXXقميص ،وخXXالل حXXديXXثك مXXع املXXصلني تXXناقXXشهم فXXي ابXXن الدن ومXXا يXXعمله ،وتXXختار مXXن
تXXعتقد أنXXهم مXXعادون لXXنا ...هXXذا يسهXXل حXXصولXXك عXXلى الXXجنسية؟ واذا نXXجحت يXXمكن أن
ندفع لك فلوسا ً(
هXل فXي هXذا مXبالXغة وتXشويXه لXصورة أمXيركXا؟ فXي األشهXر االخXيرة سXمعنا احXتجاجXات مXن
ن XXواب أم XXيرك XXيني ع XXلى م XXا ت XXقوم ب XXه دول XXتهم ع XXلى أف XXراد م XXهمني ف XXي أم XXيرك XXا .وش XXرف XXت ي XXا
)نXXيكسون( بXXابXXا يXXا بXXتاع الـ)ووتXXرغXXيت(؟ وال احXXد أحXXسن مXXن أحXXد ..الXXقصة ..فXXي امXXيركXXا
ايضا ً!!
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)لعيون الكرت االخضر(
رصد لخسارات املنفى وكشف لزيف الحلم املعوّض
الدكتورة نجمة حبيب
كانون ثاني ،ديسمبر ٢٠٠٧

صXحيح إن مXسألXة الهجXرة مXسألXة قXديXمة قXدم الخXليقة ،مXارسXتها وتXمارسXها شXعوب األرض
عXلى اخXتالفXها بXحثا عXما هXو أفXضل ألسXباب مXعاشXها وحXريXتها الXفكريXة ،ولXكن الXصحيح
أيXضا ً أنXها أمسXت ،فXي زمXننا الXراهXن ،هXاجXسا ً بXل حXلما مXعوضXا يXسعى إلXيه شXبابXنا هXربXاً
مXXن كXXل مXXا يXXعانXXيه مXXن إحXXباطXXات سXXياسXXية ،واجXXتماعXXية ،واقXXتصاديXXة فXXي أوطXXانXXهم األم.
صXXحيح إن الXXكثيريXXن فXXي سXXعيهم هXXذا حXXققوا مXXكاسXXب مXXاديXXة مXXا كXXانXXت لXXتتاح لXXهم فXXي
ب XXلدان XXهم ،إال أن ال XXصحيح أي XXضا ً ه XXو أن XXهم دف XXعوا أث XXمان XXا غ XXال XXية م XXن ق XXيمهم وك XXرام XXات XXهم
وسXالمXهم الXداخXلي ال يXدرك خXسارتXها إال مXن كXان لXه تجXربXة مXماثXلة .والXكاتXب عXادل سXالXم،
فXي مجXموعXته الXقصصية )لXعيون الXكرت االخXضر( ،وعXى هXذه التجXربXة وشهXد ضXحايXاهXا
ف XXأطلق ك XXتاب XXه ه XXذا ص XXرخ XXة تح XXذي XXر ل XXكل أول XXئك ال XXواله XXني وراء أوط XXا ٍ
ن ب XXدي XXلة م XXعلنا ،م XXنذ
الXصفحة االولXى ،أن الXغربXة نXار والXوطXن جXنة مXهما ثXقلت فXيه املXعانXاة .وهXو ال يXدعXي أنXه
مXX Xبدع رسXX XولXX Xي وال يXX Xلجأ إلXX Xى الXX XفانXX XتازيXX Xا أو الXX XغرائXX Xبية إلعXX Xطاء عXX Xمله صXX Xفة االدهXX Xاش
والحXداثXويXة الXتي يبهXر بXريXقها مXجتمع املXتأدبXني ،بXل يXقولXها صXريXحة :أن هXذه الXقصص
ليسXXت مXXن صXXنع الXXخيال وال مجXXرد أبXXطال عXXلى ورق بXXل هXXم ابXXطال حXXقيقيون بXXعضهم ال
يXXزال يXXعيش فXXي الXXواليXXات املتحXXدة حXXتى يXXومXXنا هXXذا .لXXذا فXXهو بXXذلXXك يXXكفينا شXXر فXXذلXXكة
الXتأويXل وتحXميل نXصوصXه مXا ال يXريXده لXها أن تحXمل بXه ،ويXنزع مXن يXدنXا املXبرر ملXحاكXمته
محاكمة نقدية فنية.
تXXنتمي شXXخوص هXXذه الXXقصص ،فXXي مجXXملها ،إلXXى فXXئة املهمشXXني املXXعدمXXني ،او إلXXى مXXا
يXXعرف عXXند جXXماعXXة الXXشعراء الXXنيويXXوركXXيني بXXالXXعلم الXXسفلي ،إال أن كXXاتXXبنا ال يXXتعاطXXف مXXع
أبXطالXها كXما تXفعل هXذه الجXماعXة بXل نXراه يXديXنها إدانXة خXجولXة حXيناً ،وصXريXحة صXارخXة
فXي مXعظم األحXيان .وتXتلخص مXأسXاة مXعظمهم فXي كXونXهم يXعيشون انXفصامXا مXريXرا بXني
مXا تXربXوا عXليه مXن قXيم ،ومXعتقدات وبXني قXيم ومXعتقدات املXجتمع الجXديXد الXذي انXتموا إلXيه.
وهXم وإن تXمثلوا ،قXيم مXجتمعهم الجXديXد كXالXفردانXية والXعقالنXية ،مXثالً ،فXإنXه ال يXزال يXعيش
تXحت جXلودهXم حXس االنXتماء إلXى الجXماعXة واالحXتكام إلXى الXهوى قXبل الXعقل .والXنماذج
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فXي هXذا املXجال كXثيرة ،نXأخXذ مXنها عXلى سXبيل املXثال قXصة )إلXى الXجحيم يXا عXلي( ،فXنرى
كXيف يXنغمس الXبطل بهXذه الXثقافXة الجXديXدة الXتي تXقول بXالتحXرر الXجنسي ،فينش› عXالقXة
خXارج إطXار الXزواج مXع امXرأة سXوداء ويXنجب مXنها طXفالً يتخXلى عXنه ألمXه وال يXتعرف عXليه
اال بXXالXXصدفXXة ،وبXXعد مXXرور أربXXعة عشXXر عXXامXXا عXXلى والدتXXه ،ولXXكنه ال يXXلبث ان يXXعود شXXرقXXياً
يخجXل مXن هXكذا عXالقXة ويXهمه أكXثر مXا يXهمه مXاذا سXيقول أبXناؤه عXندمXا يXكتشفون أن لXهم
شXX Xقيقا أسXX Xود) :أتXX Xخاف أن يXX Xعرف األوالد أن لXX Xهم أخ X Xا ً آخXX Xر....أخ X Xا ً أسXX Xود ،طXX Xبعا ً .فهXX Xذا
عXXارك...إنXXك ال تسXXتطيع أن تXXقول ألصXXدقXXائXXك وأهXXلك أن لXXك ولXXدا ً أسXXود ،فهXXذه فXXضيحة فXXي
عXرفXكم ألXيس كXذلXك؟( ) .(١٧أمXا فXي قXصة )ظXافXر كXينغ( فXتبرز املXعضلة أشXد إيXالمXا ً وأعمق
تXأثXيراً ،إذ أن الXبطل فXيها يتخXلى عXن ديXنه الXذي ولXد عXليه ،ويعتنق املXسيحية ،ال عXن إيXمان
أو قXناعXة ،بXل لXيمال› الXثقافXة املXسيطرة .لXقد رأى نXفسه مXخيرا ً بXني خXسارتXني إمXا أن يخسXر
حXياتXه االجXتماعXية مXن أصXدقXاء ،وزوجXة وأبXناء ،أو يخسXر ديXنه فXكان أن اخXتار الXخسارة
ذات الXحساب املؤجXل .ورغXم أن ظXافXر مXولXود فXي أمXيركXا وال يXعرف مXن الXعربXية إال كXلمات
ق XXليلة ،وال XXتنازل ال XXذي أص XXاب XXه ك XXان ق XXد س XXبقه ت XXنازل أك XXبر ي XXوم ق XXرر أب XXوه أن ي XXغير اس XXمه
ويXتنكر لXعروبXته ،وفلسXطينيته ،رغXم كXل ذلXك فXما زال يXرغXب بXزيXارة الXقدس ،والXتعرف عXلى
أقXXاربXXه الXXذيXXن ال يXXزال يXXحتفظ بXXصورهXXم ) .(٢٣٢نXXموذج آخXXر نXXراه فXXي شXXخصية الXXصديق
جXمال الXذي غXضب ألن املXطعم قXدم لXه حXساءا ً فXيه لحXم خXنزيXر ،ولXكنه فXي الXوقXت نXفسه لXم
يتوان عن الشروع في عملية جنسية رخيصة مجرد ان الحت الفرصة له لذلك:

تخريب الذات وإمعان في العطالة
إال أن أشXXد خXXسارات املXXنفى ،أو الXXغربXXة كXXما يXXسميها املؤلXXف ،فXXهي فXXي ذاك الXXذي يXXطال
الXXذات املXXغتربXXة ،والXXذي ال يXXنحصر ضXXرره فXXي تخXXريXXب الفشXXرة السXXطحية لهXXذه الXXذات بXXل
يXXتغلغل إلXXى العمق فXXيطال أنXXبل الXXقيم اإلنXXسانXXية عXXلى االطXXالق ،األمXXومXXة والXXكرامXXة مXXثالً.
فXفي مXجتمع اسXتهالكXي يلهXث وراء السXلعة كXالXسيارة الXفارهXة ،والXبيت األنيق ومXا شXابXه،
يXXمسي الXXدوالر الXXقيمة الXXعليا ويXXتفوق عXXلى كXXل مXXا سXXواه مXXن قXXيم وتXXصبح فXXلذات األكXXباد
سXXلعا تXXزهق فXXي سXXبيله .فXXفي قXXصة )أنXXت طXXالق يXXا سXXهام( تنحXXدر األم إلXXى أدنXXى درجXXات
اإلسXفاف اإلنXسانXي بXل الXحيوانXي ،وتXتغلب فXيها شXهوة املXال عXلى عXاطXفة االمXومXة فXتعمد
إلXXى قXXتل طXXفليها طXXمعا بXXه. . .) :بXXدأت تشXXرح لXXهم كXXيف تXXقتل أوالدهXXا بXXيديXXها . . .وأنXXها
فXعلت ذلXك دون عXلم زوجXها وأنXها كXانXت تXقتل االبXن بXعد ان تشXتري لXه بXولXيصة تXأمXني عXلى
الحياة لتقبض املبلغ؛ لتشتري به بيتا جميالً وسيارة كبقية الناس( )ص(٨١-٨٠
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أمXا قXصة )لXعيون الXكرت االخXضر( فXإنXها الXنموذج األمXثل لXلعنة الXنفي ،وقXمة خXساراتXه ،إذ
أنXXها ال تXXكتفي بXXتدمXXير الXXذات الXXفرديXXة بXXل تXXطال األخXXرى الجXXمعية .هXXي عXXطالXXة ذاتXXية ألن
فXXيها يXXسعى الXXرجXXل بXXكل مXXا وهXXبه مXXن ذكXXاء وفXXطنة لينسXXب إلXXى نXXفسه صXXفات الXXنذالXXة
والXنجاسXة الXتي تXكون لXلعميل والXخائXن .وهXي عXطالXة جXمعية ألنXها تنسXب إلXى الجXماعXة،
)الحXXزب ،الXXوطXXن( صXXفة الXXغوغXXائXXية والXXبربXXريXXة ،واملؤسXXف أن مXXثل هXXذه الXXحاالت مXXوجXXودة
بXXقوة فXXي مXXجتمع املXXغتربXXني عXXموم Xا ً حXXيث تXXصل الXXنذالXXة فXXي بXXعضهم إلXXى الXXتباهXXي بXXها
واعXXتبارهXXا شXXطارة ،وضXXحك عXXلى الXXحكومXXات املXXضيفة .وفXXادي ،بXXطل الXXقصة ،لXXم يXXكن نXXذالً
قXبل هXذه الهجXرة فXقد تXأثXر ،وبXكى عXندمXا دسXت خXالXته مXائXة دوالر أمXيركXي فXي جXيبه ،وقXطع
عهXدا ً أن يXردهXا لXها مXضاعXفة )إذا وفXقني اهلل ألرسXلن لXك مXئة دوالر شهXريXا ً حXتى آخXر يXوم
ف XXي ع XXمرك( .ول XXكنه وف XXي س XXبيل ال XXحصول ع XXلى ال XXجنسية األم XXري XXكية ،انح XXدر إل XXى أدن XXى
درجXات الXدرك اإلنXسانXي فXز ّور الXتاريXخ ونسXب إلXى والXده الXشهيد إثXم الXجاسXوسXية ،وادعXى
أن الحXزب يXطارده بXقسوة وهXمجية حXد املXوت .وفXادي بXعمله هXذا يXتفوق فXي عXطالXته عXلى
جXميع مXن عXرفXهم ،فXالXذي يXدعXي الXلواطXية أو الXذي يXتزوج لXغايXة نXفعية إنXما يXسيء إلXى
نXفسه فXقط ،فXيما أسXاء هXو إلXى شXرف عXائXلته ،وحXزبXه وربXما أمXته كXلها .والXغريXب فXي األمXر
أن فXادي يXدرك خXطورة مXا يXفعله ويXحس بXحقارتXه ،ولXكنه يسXتمر فXيه مXدعXيا إنXما يXفعل مXا
يXفعله مXن أجXل غXايXة نXبيلة :أعXرف أنXني تXافXه وحXقير ،أعXرف أنXني شXوهXت أبXي ،شXوهXت
تXاريXخه ،سXمعته ،جXعلت مXنه عXميالً وجXاسXوسXاً ،و...مXن أجXل كXرت االقXامXة؟ عXملت ذلXك ألنXي
أريد العمل هنا ،عملت ذلك لغاية نبيلة )(٧٠

قXXل أن الXXتفت الXXكاتXXب إلXXى مXXا يXXعانXXيه املXXهاجXXر الXXسوي وكXXفاحXXه لتحقيق ذاتXXه فXXي مXXجتمع
يXXنظر إلXXيه بXXدونXXية فXXي بXXعض األحXXيان ،وبXXعدائXXية فXXي مXXعظمها .فXXهو مXXثالً لXXم يXXنقل لXXنا
صXورا ً عXن مXعانXاة الXقادم الجXديXد مXع الXلغة ومXع الXقوانXني الXغريXبة عXلى طXبعه وتXربXيته ،أو
الXصعوبXة الXتي تXواجXهه فXي إيXجاد وظXيفة تXناسXب مؤهXالتXه ،مXع أنXنا نXعلم ان الXكثيريXن
م XXمن يح XXملون مؤه XXالت ج XXام XXعية ع XXال XXية ي XXضطرون ل XXلعمل أع XXماالً وض XXيعة )خ XXدامX Xا ً ف XXي
املXطاعXم ،كXناسXني فXي الXشوارع ومحXطات الXقطارات ( . . .إال أن هXذا اإلغXفال ال يXنتقص مXن
قXXيمة الXXعمل ،فXXالXXكتابXXة املXXبدعXXة انXXتقائXXية .والXXكاتXXب املXXبدع انXXما يXXنطبع فXXي ذهXXنه صXXور
وأحXداث دون غXيرهXا ،وهXو غXير مXلزم بXنقل الXواقXع كXما هXو ،بXل كXما تXرتXأيXه مXخيلته املXبدعXة
الXXتي يXXختلف مXXا يXXحفزهXXا ويحXXرضXXها بXXني شXXخص وآخXXر .ومXXن الXXقليل الXXذي الXXتفت إلXXيه
الXXكاتXXب فXXي هXXذا الXXشأن قXXصة )حXXلم لXXم يتحقق( و )زيXXارة إلXXى مXXكتب اإلف بXXي آي( حXXيث
ب Xيّنت األولXXى مXXا يXXقع عXXلى املXXهاجXXر مXXن ظXXلم نXXتيجة االخXXتالف فXXي الXXثقافXXتني )األب يXXقبل
مؤخXرة ابXنه فXيتهم بXالشXذوذ الXجنسي ويXفضي بXه االمXر إلXى خسXران ابXنه( وبXيّنت الXثانXية
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املXأزق الXذي عXانXاه محXمد مXع املXخابXرات االمXريXكية )طXلب مXنه أن يXكون عXينا ً عXلى جXماعXته
وإال اتهموه بتشجيع االرهاب(.
وتXXبقى مجXXموعXXة لXXعيون الXXكرت االخXXضر لXXوحXXات نXXابXXضة بXXالXXواقXXعية ،تهXXتك سXXتر املXXخبوء
فXXي مXXجتمع املXXهاجXXريXXن الXXعرب فXXي أمXXيركXXا الXXشمالXXية ،وتXXفضح زيXXف الحXXلم املXXعوض الXXذي
يعيشه الالهثني وراء الهجرة إلى بالد يعتبرونها أرض االحالم املحققة.

١٥٩
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لم يبقَ في الكو ِ
الحب و املطَ ُر
ن إال
ُّ
األديبة :سها جالل جودت
شباط ،فبراير ٢٠٠٦
بهXذه الXقصيدة يXمزق الXشاعXر عXادل سXالXم مXخالXب الXذئXب ،ويXضع الXبديXل الحXمل الXوديXع
ال XXذي ي XXحس ،وي XXشعر ،وي XXنبض ق XXلبه ب XXشغف إل XXى ل XXقاء ال XXحبيبة ال XXتي
ودعXها كXارهXا ً سXفره واملXطارات ،والXتذاكXر ،إنXه يXرصXد الXحنني املXفتقد فXي
قلب من يعشق السكينة والهدوء والطمأنينة ،لهذا تجده يقول:
وكم حلمت ببيت ال أغادره
الحب يسكنه والروح والسحر
ال XXشاع XXر ه XXنا الي XXبحث ع XXن م XXدارارت العشق ف XXي س XXرادق األن XXدي XXة ،وال خ XXلف الج XXدران ،إن XXه
يXطلب جXدران الXحنني لXحياة تXسمو بXروحXه وتXنقله مXن خXالل آفXاقXها الXرحXبة الXوسXيعة إلXى
تحليق كوني ساحر.
هXXو يحXXلم بXXشيء مXXن الXXتواضXXع بXXحياة يXXلزمXXها الهXXدوء ،ذلXXك الهXXدوء الXXذي تXXحول بXXغمضة
ع XXني إل XXى ض XXجيج ،وص XXخب م XXا عه XXده ال XXشاع XXر ف XXي روح XXه ،وال اع XXتادت ع XXليه ،إن XXه به XXذه
الXقصيدة الXتي حXملت سXيرة مXشاعXر كXامXلة ظXلت كXامXنة فXي جXداول الXقلب تXرفXرف وتXهسس
وتعيد نحيب الذكريات
وقد كبرتُ وما عاد الفؤاد فتى
ما عاد يصبر للقيا وينتظ ُر
ٍ
جربت بُعدَك في املاضي على
كمد
لكنه اليوم نار فيّ تستع ُر
وشاب قلبي ،غزاني اليوم أبيضه
َ
ْ
فهل سيعرف يوما كيف يعتبر؟
إنXXه ضXXمن دائXXرة الXXوعXXي يسXXتوحXXي مXXن مXXشاعXXره ومXXن مXXاضXXيه الXXذي غXXرس رحيق شXXوقXXه
يXمتح أبXيات قXصيدتXه الXرشXيقة بXأسXلوب بXعيد عXن الXتكلف ،والXصنعة الXشعريXة ،وال يXغفل
عن تضمني النهاية تلك الدعوة الرائعة التي حملت عنوان القصيدة:
عودي إليّ فإن األرض زائلة
لم يبق في الكون إال الحب واملطر .
١٦٠
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)لعيون الكرت االخضر( ..وعادل سالم
الدكتورة أمـل الجمل
آب ٢٠٠٦
)ل XXعيون ال XXكرت األخ XXضر( ه XXى املج XXموع XXة ال XXقصصية األول XXى للمؤل XXف ال XXشاع XXر ع XXادل
سXXالXXم ،صXXادرة عXXن املؤسXXسة الXXعربXXية لXXلدراسXXات والنشXXر ،بXXيروت،
عXام ) .(٢٠٠٦هXى مجXموعXة قXصص قXصيرة مXكتوبXة بXلغة شXاعXريXة
شXX XديXX Xدة اإلنXX XسانXX Xية ،وتXX XزخXX Xر بXX XالXX XعديXX Xد مXX Xن األحXX Xداث الXX XدرامXX Xية.
اسXتوحXى املؤلXف مجXموعXته الXقصصية األولXى مXن وحXي الXغربXة
الXتي قXاسXى نXارهXا ،ومXن ثXم أهXدى كXتابXه إلXى كXل مXن اخXتار املXوت
بنار الوطن ،بما فيه من فقر وقهر ،على العيش في جنة الغربة.
تXتميز )لXعيون الXكرت االخXضر( بXالXتطور السXريXع لXألحXداث ،وبXثراء الXشخصيات الXتي
الXتقطها عXادل سXالXم مXن واقXع الXغربXة فXي الXواليXات املتحXدة األمXريXكية ..فXقد تXعامXل خXيال
وقXلم الXقاص الXشاعXر مXع أبXطال حXقيقيني ،مXع نXماذج مXن أبXناء الXجالXيات الXعربXية املXغتربXني
الXXذيXXن عXXاشXXوا ،ومXXا زال بXXعضهم يXXعيش فXXي الXXواليXXات املتحXXدة األمXXريXXكية ..إنXXها قXXصص
تXكشف عXن خXبايXا الXنفس البشXريXة  ..تُXنقب فXي أعXماقXها ،فXي نXقاط الXضعف والXقوة ،فXي
مكامن الخير والشر.
تXمكن املؤلXف مXن جXذب الXقاريء إلXى عXمله ،فXما أن نXبدأ فXي الXقراءة حXتى نXتورط بXرغXبة
قXويXة فXي اسXتمرار فXعل الXقراءة .رغXم أنXها مXحاولXته الXقصصية األولXى لXكنه كXان قXادرا عXلى
س XXرد ال XXحكاي XXات ،واألح XXداث ال XXتي ت XXصلح ألن ت XXكون مس XXلسال ت XXليفزي XXون XXيا م XXن ح XXلقات
منفصلة.
)لXعيون الXكرت األخXضر( هXى مجXموعXة قXصصية الفXتة لXلنظر بXدءا ً مXن عXنوانXها الXذي هXو
أحXد قXصص املجXموعXة ،مXرورا ً بXتصميم غXالفXها الXبسيط امل ُXعبر بXقوة ،وعXبورا ً إلXى عXوالXم
أبXطالXها ،وبXطالتXها ،وانXتها ًء بXكاتXبها الXشاعXر الXذي قXرر خXوض تجXربXة الXكتابXة الXقصصية
وهى جرأة ومغامرة منه أن يُبحر في أرض جديدة تكاد تقتنصه من عالم الشعر.
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قراءة في يوم ماطر في منيابولس
أدب جديد ال عالقة له باملهجر
الكاتب :زهير كمال
كانون ثاني ،يناير ٢٠١٣
لXلوهXلة األولXى قXبل بXدء قXراءة )يXوم مXاطXر فXي مXنيابXولXيس( لXألسXتاذ عXادل سXالXم يXتخيل
الXقاريء أن الXكتاب سXيكون أحXد روايXات أدب املهجXر ،فXالXكاتXب مXوجXود
فXي الXواليXات املتحXدة ،والXعنوان يXعطي هXذا االنXطباع .وربXما نXتذاكXى
فXXنعتبره مXXرحXXلة ثXXانXXية مXXن هXXذا األدب الXXذي بXXدأه الXXرواد األوائXXل أمXXثال
جXبران خXليل جXبران ،ومXخائXيل نXعيمة وإيXليا أبXي مXاضXي وغXيرهXم مXن
املبدعني في مطلع القرن العشرين.
بXعد انXتهائXي مXن قXراءة يXوم مXاطXر تXغيرت نXظرتXي لXلموضXوع فهXذا أدب
من نوع جديد ،ال عالقة له باملهجر.
أدب املهجXX Xر هXX Xو الXX Xنتاج األدبXX Xي لXX Xلعرب الXX XذيXX Xن هXX XاجXX Xروا إلXX Xى األمXX XريXX Xكتني الXX XشمالXX Xية،
والXXجنوبXXية ،ويXXتميز بXXارتXXباطXXه الXXوثيق بXXالXXوطXXن األم وبXXهمومXXه ،وبXXقضايXXا الXXعرب فXXي ذلXXك
الXعصر ،ورغXم أن بXعض املؤلXفات كXانXت بXالXلغة اإلنجXليزيXة مXثل مؤلXفات جXبران ،وإدوارد
سXXعيد ثXXم تXXمت تXXرجXXمتها الحXXقا ً إلXXى الXXعربXXية ،إال أنXXه أدب عXXربXXي كXXان مXXبدعXXوه يXXعيشون
خارج بالدهم وربما كان للغربة تأثير عليهم فأطلقت العنان إلبداعهم.
احXXتفل الXXعرب بهؤالء األدبXXاء واعXXتبروا نXXتاجXXهم األدبXXي جXXز ًء مXXن األدب الXXعربXXي الحXXديXXث.
وقد وصل بعض هؤالء املبدعني إلى العاملية.
ومXXن الجXXديXXر بXXاالنXXتباه أن الXXنتاج األدبXXي ظXXل فXXي الXXجيل األول مXXن املXXهاجXXريXXن وال نجXXد
نXتاجXا ً بXالXلغة الXعربXية مXن الXجيل الXثانXي الXذي ولXد فXي الXقارات الجXديXدة ،ربXما لXطبيعة هXذه
املجتمعات ومشاكل االندماج واللغة.
عXXاد عXXدد كXXبير مXXن أدبXXاء املهجXXر األوائXXل إلXXى بXXالدهXXم بXXعد تXXقاعXXدهXXم ،فXXقد كXXان ارتXXباطXXهم
شديد الوثوق بأوطانهم ،ولم تكن هجراتهم سوى لعوامل اقتصادية في الغالب.
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ويXوجXد الXيوم عشXرات األدبXاء الXعرب فXي األمXريXكتني كXما تXوجXد جXرائXد دوريXة )أسXبوعXية
في الغالب( ،ولكن مازال معظم النتاج األدبي يدور حول القضايا واملشاكل العربية.
ف XXي أي XXام XXنا ه XXذه ،س XXاه XXمت اإلن XXترن XXت ب XXشكل ث XXوري ف XXي إح XXداث ال XXتواص XXل ب XXني املهج XXر،
والXXوطXXن ،وتXXتيح هXXامXXشا ً واسXXعا ً مXXن حXXريXXة الXXكتابXXة لXXلمبدعXXني فXXي املهجXXر أو فXXي األوطXXان
األصلية.
يXXوم مXXاطXXر فXXي مXXنيابXXولXXيس مجXXموعXXة روايXXات قXXصيرة بXXلغ عXXددهXXا تXXسعا ً وعشXXريXXن قXXصة
ص XXادرة ع XXن املؤس XXسة ال XXعرب XXية ل XXلدراس XXات والنش XXر ف XXي ب XXيروت ف XXي ع XXام ) ،(٢٠١٢وي XXمكن
إدراجها في خانة األدب األمريكي بلغة غير اإلنجليزية.
كXل الXقصص املXوجXودة تXعبر عXن واقXع املXهاجXريXن الXعرب ،وحXياتXهم فXي الXواليXات املتحXدة،
أبXدع الXكاتXب فXي تXصويXر هXذا الXواقXع املXعاش فXي نXوع مXن األدب يXعتبر األصXعب ،فXالXقصة
الXXقصيرة تXXحتوي عXXلى فXXكرة واحXXدة يXXنبغي تXXوصXXيلها لXXلقاريء خXXالل صXXفحات مXXعدودة
وقXد نXجح الXكاتXب فXي إيXصال الXفكرة فXي كXل قXصة بXشكل سXلس ،وأسXلوب شيق .وبXشكل
عXام فXالXقصص تXعكس املXعانXاة الXتي يXمر بXها مXهاجXرون مXن كXل األقXطار الXعربXية وال تXقتصر
عXXلى الفلسXXطينيني ،بXXلد الXXكاتXXب ،فXXفي الXXغربXXة تXXزول الXXفرقXXة املXXصطنعة بXXني هXXذه األقXXطار
العربية.
وت XXعكس ال XXقصص م XXشاك XXل ال XXتأق XXلم ف XXي ب XXلد املهج XXر ،وه XXي ل XXألس XXف أب XXعد م XXا ت XXكون م XXن
الXسهولXة لXلمهاجXريXن ،فXنصف عXدد الXقصص تXدور حXول أفXراد دخXلوا الXسجون لسXبب أو
آلخ XXر ،ورب XXعها ي XXدور ح XXول ارت XXباط أب XXطال ال XXقصص م XXع أوط XXان XXهم األص XXلية ،وق XXد ل XXخص
الكاتب كل ذلك في كلمة اإلهداء لولديه عندما قال:
Xدي عXXمر وقXXيس الXXذيXXن يXXصارعXXان الXXغربXXة طXXفلني وقXXلباهXXما فXXي فلسXXطني يحXXلمان
إلXXى ولّ X
بالعودة اليها كل يوم.
ضXXمن مجXXموعXXة الXXقصص الXXقصيرة عXXدة قXXصص تسXXتحق أن تXXكون روايXXات طXXويXXلة مXXثل
قXصة محXمد الXكاثXولXيكي ،ابXتدا ًء مXن حXياة أبXي محXمد وهجXرتXه مXن فلسXطني ،ووصXولXه إلXى
بورتوريكو ،موته ،ثم حياة محمد نفسه ودخوله السجن.
فXي )رحXلة إلXى فXورت لXودرديXل( حXياة الXصديق مXشهور ومXغامXراتXه مXشوقXة ومXشاعXره عXلى
سرير موته مميزة .
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في كلتا القصتني تشعبات كثيرة وأفكار تستحق اإلثراء.
أبXXدع الXXكاتXXب فXXي الXXقصص الXXبولXXيسية فXXي )لXXيلة الXXقبض عXXلى الXXقاتXXل( وهXXي أحXXداث لXXن
توجد إال في بيئة الكاتب الجديدة.
وبXشكل عXام فXقد أبXدع الXكاتXب فXي وصXف هXذه الXبيئة الجXديXدة الXتي يXعيش فXيها ووصXفها
بشكل واقعي مميز ،وهذا يطرح سؤاالً :
من هم أبطال عادل سالم في قصصه القصيرة؟
إنXهم أنXاس عXاديXون قXد تXصادفXهم فXي مXسيرة حXياتXك وسXتفاجXأ أن قXصصهم تسXتحق أن
تXروى ،وهXذا هXو اإلبXداع .كXما أن الXتقاط الحXدث الXبسيط وتXحويXله إلXى قXصة هXو فXي غXايXة
التميز عند الكاتب.
 )ليلة ال تنسى( قصة ملل يرسل بطلها في نزهة بسيارته فيصل إلى املستشفى. )العنكبوت( قصة سالح استعمل في السجن ،تنتهي بتغيير آراء مسبقة ،وصداقة. )رحXلة إلXى فXورت لXودرديXل( قXصة اسXترخXاء وتXرويXح عXن الXنفس بXالXسفر إلXى واليXة أخXرى،تXنتهي بXمأسXاة اكXتشاف املXاضXي واملXوت وأخXيرا ً هXناك سؤال يXطرح نXفسه وهXو مXن يXقرأ
الكتاب؟
فجXمهور الXكتاب ،الXعرب الXذيXن يXعيشون فXي أمXريXكا لXن يجXدوه فXي األمXاكXن الXتي يXترددون
عXXليها وهXXي مXXحالت الXXبقالXXة الXXتي تXXبيع األطXXعمة الشXXرقXXية الXXتي ال تهXXتم بXXالXXثقافXXة ،أمXXا
مXXحالت بXXيع الXXكتب فXXمن الXXصعب أن تهXXتم بXXكتب مXXكتوبXXة بXXغير اإلنجXXليزيXXة فXXمن الXXصعب
تسويقها وبيعها.
أمXا إذا أراد قXاريء شXراء كXتاب مXن املXصدر فXإن تXكالXيف شXحنه تXبلغ أضXعاف سXعره ،ولXكن
سيكون للكتاب األلكتروني فرصة للتغلب على هذه املشكلة.
وفXXي الXXعالXXم الXXعربXXي الXXذي يXXعيش مXXرحXXلة تسXXطيح وتXXجهيل مXXزريXXة فXXال وجXXود لحXXركXXة نXXقد
تهXXتم بXXاإلبXXداع وتXXقوم بXXتعريXXف الXXقاريء بXXالXXكتب الجXXديXXدة ،إضXXافXXة إلXXى تXXقلص الXXطبقة
الXوسXطى وتXقلص املXداخXيل الXذي يXجعل شXراء الXكتب نXوعXا ً مXن الXرفXاهXية ملحXدودي الXدخXل
الذين يفضلون قضاء وقتهم أمام شاشات التلفزيون.
أتمنى لعادل سالم املزيد من اإلبداع والتقدم .
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داللة املكان في أقصوصة العنكبوت لعادل سالم
الناقدة األدبية :عائشة التركي
تموز ،يوليو ٢٠١١
ال يحق ملXXن تXXصدّى بXXالXXنقد لXXعمل أدبXXي أن يXXفصل بXXني عXXناصXXره إالّ فXXصال مXXنهجيا وذلXXك
لXXترابXXط األشXXكال مXXع املXXضامXXني فXXي الXXنصوص جXXميعها عXXلى اخXXتالف أنXXماطXXها األدبXXية.
ولXكن بXعض الXعناصXر فXي الXنص األدبXي قXد تXفرض أن يXركXز عXليها الXناقXد جهXده ملXا لXها مXن
دالXXة عXXلى مXXقاصXXد الXXكاتXXب الXXذي أوالهXXا حXXظوة فXXنية ،لXXغويXXة جXXعلتها األبXXرز مXXن بXXني كXXل
املXكنونXات .وقXد يXصبح هXذا الXكالم أدق حXني نXنظر فXي األقXصوصXة بXالXذات ألنXها تXنهض
ع XXلى االخ XXتزال ،واإلي XXحاء وال م XXجال ف XXيه ل XXإلف XXاض XXة وال XXتزي XXد .وم XXن ه XXذا املنطلق يش XXتغل
الXXكاتXXب عXXلى كXXل مXXكونXXات الXXنص ،ولXXكن نXXراه يXXنتخب أ ّدلXXها عXXلى فXXكرتXXه ليظهXXره .وهXXذا مXXا
رأيXX Xته فXX Xي جXX Xملة مXX Xن أقXX XاصXX Xيص عXX Xادل سXX XالXX Xم مXX Xن تXX XركXX Xيز عXX Xلى الXX Xسجن .وهXX Xو األديXX Xب
الفلسXXطيني املXXهاجXXر الXXذي عXXرف الXXسجن )فXXي شXXبابXXه بXXعد أن اعXXتقل مXXن قXXبل السXXلطات
االسXرائXيلية مXرتXني بXتهم سXياسXية و أمXضى ) (٣٣شهXرا خXلف الXقضبان  ..كXما فXرضXت عXليه
اإلقامة الجبرية …( املكان في الرواية العربية .الصورة والداللة :عبد الصمد زايد.
نشر:دار محمد علي الحامي.تونس ط األولى ٢٠٠٣
وقXد كXان لتجXربXة الXسجن صXدى فXي كXتابXاتXه ،وحXضور فXي جXل األقXاصXيص .وأقXصوصXته
)الXعنكبوت( زمXن الXروايXة الXعربXية كXتابXة التجXريXب:مXصطفى الXكيالنXي.داراملXعارف لXلطباعXة
والنشر .تونس
فXضاء احXتضن الحXدث ،ومXجال تحXركXت فXيه الXشخصيات ولXكنه أراد لXه أكXثر مXن ذلXك حXني
شحنه بغايات حضارية وأبعاد فكرية ونفسية..
)الXXعنكبوت (:أقXXصوصXXة نشXXرت إلXXكترونXXيا فXXي  ٢٤جXXويXXلية  ٢٠١٠وتXXدور أحXXداثXXها فXXي
س XXجن أم XXري XXكي ك XXان ال XXسجني ف XXيه ح XXسام ال XXعرب XXي املس XXلم ي XXتقاس XXم ال XXزن XXزان XXة م XXع ج XXاك
األمXريXكي الXذي سXعى بXعد أن عXثر عXلى عXنكبوت سXام أن يXدسXه فXي سXريXر حXسام حXتى
سX Xطّر ل XXه .وان XXقلب السح XXر ع XXلى
ي XXتأذى ،غ XXير أن ال XXعنكبوت أف XXلت م XXن ال XXبرن XXام XXج ال XXذي ُ X
الساحر .ولسع جاك الذي لم يجد إال حساما لينقذه.
ال XXقارئ ل XXألق XXصوص XXة ل XXن يس XXتوق XXفه الح XXدث ألنّ XXه ح XXدث ب XXسيط ف XXي ج XXملته ،ول XXكن
الXالفXت هXو الXفضاء الXذي احXتوى هXذا الحXدث ،فXقد تعملق حXتى غXطى عXلى كXل مXكوّنXات
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األقXXصوصXXة األخXXرى .ذلXXك أن انXXتخاب الXXكاتXXب لXXلفضاء الXXذي تXXدور فXXيه األحXXداث يXXنأى عXXن
االعXXتباطXXية ،والXXعفويXXة وهXXو يُXXع ّد بXXرمXXجة مسXXبقة لXXألحXXداث وتحXXديXXدا لXXطبيعتها وخXXادمXXا
Xصب فXيه
لXلداللXة الXعامXة مXن الXنص .فXالXفضاء يُحXدّد نXوعXية الXفعل ،ولXيس مجXرد إطXار قXاع ت
ّ
التجارب اإلنسانية..

املطلق املحدد
وقXد تXخيّر الXكاتXب أن تنطلق األقXصوصXة بXتوصXيف املXكان عXلى الXطريXقة الXسينمائXية
الXقائXمة عXلى االنXطالق مXن األوسXع إلXى األضيق ،مXن األكXبر نXحو األصXغر ،مXن الXعام نXحو
الXخاص ،مXن واليXة كXانXزاس األمXريXكية الXتي هXي أقXرب إلXى الXجنوب مXنها إلXى الXشمال
إلXى سXجن )لXيفنوورث( الXواقXع عXلى بXعد خXمسني مXيال مXن مXديXنة )كXانXزاس( الXواقXعة عXلى
الحXدود بXني واليXة )كXانXزاس( وواليXة )مXيسوري(  ...تXابXعة لXواليXة )كXانXزاس( .ومXن األشXمل
نXحو األدق لXتنزل إلXى داخXل سXجن وتح ّXل فXي الXطابق الXثانXي مXنه ذي الXسقف الXزنXكي.
لXنرى )جXاك مسXتلقيا عXلى سXريXره الXسفلي( .وهXا هXو الXكاتXب يُXعيره عXينه لXينزل أكXثر نXحو
األس XXفل م XXوظ XXفا أس XXلوب اإلن XXارة مس XXلطا ال XXضوء ع XXلى الج XXزئ XXيات ) :مل XXح ج XXاك س XXرب XXا م XXن
الحشXرات ،والXصراصXير الXزاحXفة تخXرج كسXرب طXويXل مXن تXحت السXريXر( .وبXدقXة أشXد يXنقل
لنا توصيفا لحركتها ) :نظر يراقب حركتها فلمح عنكبوتا يطاردها(.
فXXتشكلت بؤرة ضXXوئXXية حXXول الXXعنكبوت الXXذي أوحXXت )مXXطاردتXXه( بXXاسXXتعداده لXXالنXXقضاض
والXقتل .وهXذا الXضوء وإن كXان اسXتعارة مXن عXالXم الXصورة والXسينما إال أن الXقاص ال يXروم
مXنه عXرض املXوجXدات ومXا تXأثXث بXه الXفضاء بXقدر مXا يXريXد تجXميع جXزئXيات مXرئXية سXتكون
ذات شXأن فXي بXلورة الحXدث واإلرهXاص بXالXنهايXة األقXصوصXة ،وحشXد تXكثيفي لXلداللXة الXتي
ينشدها من األثر.
إن ت XXوظ XXيف األس XXال XXيب ال XXسينمائ XXية ك XXان ه XXادف XXا إل XXى إن XXشاء ت XXقاب XXل ب XXني ك XXبر ال XXعال XXم
وشXساعXته وصXغر الXسجن وضXيقه .وإنXشاء ضXرب مXن الXتمايXز املXكانXي كXانXت فXيه الXزنXزانXة
عXXاملXXا سXXفليا منحXXطا تؤثXXثه الحشXXرات يXXليها الXXسجناء بXXينما تXXنتصب أمXXريXXكا الحXXرة فXXي
عXلوهXا بXواليXاتXها الXشاسXعة ،كXما أن هXذا االنحXدار الXذي تXشكلت بXه صXورة الXفضاء السXردي
هXXو انحXXدار مXXن املXXكان الXXواقXXعي الXXذي يXXوجXXد فXXعال عXXلى الخXXريXXطة إلXXى مXXكان تXXخييلي هXXو
ال XXزن XXزان XXة ال XXتي وإن اح XXتوت ع XXلى ) (٦٤س XXجينا إال أن ال XXقارئ ال ي XXعرف م XXنهم إال ج XXاك
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وحXX XسامXX Xا .جXX Xاك األمXX XريXX Xكي ،وحXX XسامXX Xا )سXX Xجني عXX XربXX Xي مسXX Xلم يؤدي صXX Xالة الفجXX Xر(،
والXXسجينان مXXتناقXXضان كXXما يظهXXر مXXن األسXXماء ،يXXرمXXز كXXل مXXنهما إلXXى حXXضارتXXه) ،الXXغرب
والشرق( .ولكن الجامع بينهما هو املكان :السجن.

االنغالق – االنفتاح
بXنى الXكاتXب وصXفه املXكان عXلى الXتقابXل كXما أسXلفت ،وأوضXح وجXوهXه الXتقابXل بXني
االنXXفتاح الXXذي مXXثله املXXكان الXXجغرافXXي ،واالنXXغالق الXXذي مXXثلته الXXزنXXزانXXة املXXنغلقة فXXزيXXائXXيا
عXلى أهXلها .ولXكن حXركXية نXفسية وفXكريXة تXولXدت مXن املغلق املXحاصXر لXيتحول جXاك الXخامXد
ج XXسمه ب XXفعل الح XXرارة )م XXن رج XXل ش XXبه م XXيت إل XXى رج XXل دب XXت ف XXيه ال XXحياة( ،وذل XXك ل XXيضع
ال XXعنكبوت ف XXي وع XXاء ال XXقهوة ال XXفارغ اس XXتعدادا إلط XXالق XXه الح XXقا ف XXي ف XXراش ح XXسام ح XXتى
يؤذيXه .ويXقابXل هXذه الXحيويXة الXتي لXم يُXفصح الXكاتXب عXن دواعXيها الXعنصريXة إال فXي آخXر
األق XXصوص XXة ،ح XXيوي XXة أخ XXرى أظه XXره XXا ح XXسام ع XXندم XXا أن XXقذ زم XXيله األم XXري XXكي م XXن ل XXسعة
العنكبوت السام.

العتمة  -النور.
يُXشكل الXزمXان مXع املXكان وحXدة ال انXفصام لXها .ولXكنها ظXاهXريXا بXدت فXي األقXصوصXة
مXXفصولXXة حXXني عمق الXXكاتXXب الXXتضاد بXXني ظXXالم املXXكان ووحشXXته ،وانXXفتاح أفق الXXشخصية
الXXعربXXية املسXXلمة عXXلى عXXوالXXم روحXXية مXXثلتها الXXصالة .وأمXXارات هXXذا الXXتقابXXل ع Xبّرت عXXنها
كXXلمات) :فXXي الXXليل – الXXساعXXة الXXثالXXثة ،والXXنصف صXXباحXXا الXXغرفXXة مXXعتمة لXXيس فXXيها سXXوى
بXXعض الXXضوء الXXقادم مXXن كXXاشXXفات الXXسجن( ثXXم يتس ّ Xلط الXXضوء عXXلى حXXسام وهXXو يXXضع
رأس XXه ع XXلى األرض ف XXي رك XXعته األول XXى )س XXبحان رب XXي األع XXلى( ال XXذي ت XXتك ّرر ث XXالث م XXرات
لننطلق م XXن األس XXفل ن XXحو األع XXلى م XXن ال XXسجن امل XXكان املغلق إل XXى ال XXفضاء األف XXصح ال XXذي
يؤثXثه رمXزيXا )اهلل أكXبر( .وإذا بXحسام الXشخصية املُلزمXة بXاملXكان ،املXضطرة إلXيه ،املXسمرة
فXيه اسXتطاع أن يXفصم الXعرى الXتي تشXده إلXى الXظلمة ،والXوحXشة والضيق املXفروضXة عXليه
مXXن خXXالل إعXXالء نXXفسي ب ّ Xلغته إيXXاه الXXصالة .فتخXXلص مXXن ربXXقة املحXXدود اآلسXXر بXXما هXXو
رابXXطة زجXXريXXة سXXلطويXXة ،وتXXمكن مXXن االنXXطالق نXXحو األعXXلى .فXXانبجسXXت عXXبر ذلXXك لXXلمكان
دالالت جXXديXXدة أمXXارتXXها سXXكينة ،وطXXمأنXXينة أظهXXرهXXا لXXنا الXXقاص حXXني وصXXف حXXسامXXا وهXXو
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يXXصلي صXXالة الفجXXر )سXXبحان ربXXي األعXXلى ،سXXبحان ربXXي األعXXلى ،سXXبحان ربXXي األعXXلى،
اهلل أكبر(.
فXXقد أخXXرج الXXقاص الXXشخصية مXXن الXXعتمة وركXXز عXXليها ضXXوء الفجXXر ،وضXXوء كXXاشXXفات
األضXواء املXنبعثة مXن الXسجن ،واألكXثر مXن ذلXك أنXه ركXز عXليها الXوصXف بXأن جXعل حXسامXا
متحركا ،حركة نفسية م ّكنته من تجاوز الجسد نحو الروح.

األسر ،االنعتاق
وهXي فXي اآلن نXفسه قXلب ملXا كXان عXليه تحXديXد املXكان فXي منطلق السXرد والXذي أشXرت
إلXXيه آنXXفا :االنXXطالق مXXن األشXXمل نXXحو األدق ،أو مXXن األوسXXع نXXحو األضيق .ولXXكن بحXXركXXة
الXشخصية ،وسXماع مXنطوقXها فXي الXصالة يXنقلب الXفضاء ،الXسجن مXن مXكان سXفلي /سXافXل
بما هو مكان مذموم محتقر ،نحو األوسع ،األعلى ،من عالم املحدود ،إلى عوالم املطلق.
إن األقXصوصXة عXمومXا فXن ال يXحتمل كXثرة األمXكنة لXنهوضXها عXلى أحXداث محXدودة
وقXXد تXXقتصر أحXXيانXXا عXXلى حXXدث واحXXد .ولXXكن عXXادل سXXالXXم فXXي الXXعنكبوت ح ّ Xد مXXن األمXXكنة
حXني جXعل الXزنXزانXة مXكانXا الحXتضان الحXدث الXوحXيد .وهXو اخXتيار فXني لXه مXا يXب ّرره حXني
تXكون الXغايXة كXشف فXكرة مXسجونXة بXدورهXا فXي رأس الXشخصية ،أو مXوقXف أو حXالXة نXفسية
تحّ Xرك األحXداث وتXطوّرهXا .ولXيدرك الXقارئ مXا بXداخXل الXبطل جXاك ،جXعل الXكاتXب الXعنكبوت
يظهXر عXلى أرضXية الXزنXزانXة .عXنكبوت حXذّرت مXنه إدارة الXسجن )عXنكبوت كXبير أسXود ،إنّXه
قXارص ويؤدّي إلXى إتXالف الجXلد فXي املXكان الXذي يXقرص فXيه( .ومXن هXنا تسXتحيل الXزنXزانXة
السجني.
إلى غابة تتهدّد بأخطارها
ّ
ولكن من يح ّرك هذا الخطر؟ وضد من يُح ّرك؟
إنّXXه سXXجني أمXXريXXكي »جXXاك« يXXكيد لXXحسام الXXعربXXي املسXXلم ويطلق عXXليه الXXعنكبوت
حXني يهXبط سXاجXدا عXلى أمXل أن يؤذيXه .إنّXه كXيد تXحكمه خXلفية فXكريXة قXائXمة عXلى رؤيXة
وضXXحها املXXكان بXXسفلية أرضXXية الXXسجن
لXXلعربXXي املسXXلم عXXلى أسXXاس أنّXه إرهXXابXXي .خXXلفية ّX X
XتتوضXح لXنا مXقاصXد الXكاتXب حXني
ّXX
والXعنكبوت بXانشXداده إلXى عXالXم الXحيوان غXير الXعاقXل ،ف
جXX Xعل الXX Xسجن مXX Xدار الحXX Xدث والبؤرة الXX Xتي تXX Xتكور فXX Xيها الXX XداللXX Xة املXX XنطويXX Xة عXX Xلى الXX Xفكرة
املسبقة :العنصرية املظلمة التي يحملها الغربي على العربي املسلم.
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الخاتمة
إن أقXXصوصXXة )الXXعنكبوت( عXXلى قXXصرهXXا وعXXلى ضيق مXXجال )املXXكان( فXXيها مXXزجXXت بXXني
Xبني والXXبعد الXXنفسي ]]األقXXصوصXXة الXXعربXXية ومXXطلب الXXخصوصXXية:حXXاتXXم
الجهXXد الXXفني الّ X
الXساملXي .مXطبعة الXنصر الXقيروان[[ إذ مXكنتنا مXن إدراك املXقاصXد الXحائXمة حXول الXعنصريXة
وتXلك الXفكرة املسXبقة الXتي يحXملها الXغربXي عXمومXا عXن الشXرقXي فXي كXل مXكان مXن الXعالXم،
وحXXتى داخXXل الXXسجن نXXفسه الXXذي كXXان فXXي األقXXصوصXXة بؤرة لXXفّ ونشXXر لهXXذه املXXوجXXات
XرسXXخت أكXXثر بXXعد الXXحادي عشXXر مXXن أيXXلول ) ،(٢٠٠١ولXXم تسXXتثن حXXتى
الXXعدائXXية الXXتى تX ّ X
حXXثالXXة املXXجتمع الXXغربXXي مXXن الXXقابXXعني فXXي الXXسجون .ولXXم يXXغب عXXن هXXذه األقXXصوصXXة إلXXى
جXانXب ذلXك )أن الXفن صXناعXة اسXتشفاف املسXتقبل وسXبق األحXداث( ]]األقXصوصXة الXعربXية
ومXطلب الXخصوصXية:حXاتXم الXساملXي .مXطبعة الXنصر الXقيروان[[ فXكانXت دعXوة مXوجXهة إلXى
كXل عXربXي وسXبيل احXتذاء لXلبطل حXتى يXغيّر الXرأي الXسائXد بسXلوكXه وقXيمه بXاالسXتناد إلXى
ديننا وحضارتنا.

املراجع:
* املكان في الرواية العربية .الصورة والداللة :عبد الصمد زايد.
نشر:دار محمد علي الحامي.تونس ط األولى2003
*زمXX Xن الXX XروايXX Xة الXX XعربXX Xية كXX XتابXX Xة التجXX XريXX Xب:مXX Xصطفى الXX XكيالنXX Xي.داراملXX Xعارف لXX XلطباعXX Xة
والنشر .تونس
*األقصوصة العربية ومطلب الخصوصية:حاتم الساملي .مطبعة النصر القيروان
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عاشق ألسوار القدس
الكاتب األستاذ :إبراهيم جوهر
أيلول ٢٠١٢
سXرحXان خ .الXعاشق الXذي عXاد إلXى الXقدس متخّ Xليا عXن الXحياة األمXريXكية واملXهنة الXقانXونXية
املXX XريXX Xحة مXX XاديXX Xا ،عXX Xاد طXX Xلبا النXX Xسجام نXX Xفسي ذاتXX Xي وإحXX Xياء
المXتداد تXاريXخي فXي الXقدس ،وبXحثا عXن صXمود وهXويXة وبXقاء،
آثXXر الXXكاتXXب أن يXXدفXXع بXXه إلXXى إكXXمال مXXسيرة املXXعانXXاة فXXي بXXلده
وامل XXواج XXهة م XXع ق XXوان XXني االح XXتالل ال XXجائ XXرة ف XXقتل ع XXلى أس XXوار
القدس.
)سXرحXان خ (.عXاد متخXليا عXن ثXقافXة غXربXية مXن أجXل إحXياء ثXقافXة
عXربXية فXي الXقدس يXعيشها مXع أوالده الXذيXن خXشي عXليهم الXضياع والXغربXة ،واالنXفصال،
لكنه لم يجد القدس التي يحملها في ذاكرته الحية قبل خمسة وعشرين عاما.
ربXع قXرن مXن زمXن االحXتالل غXيرت الXقدس؛ الXطرقXات ،واملXنازل ،والXناس ،واملXفاهXيم والXقيم.
ولXم يجXد سXرحXان خ .الXعاشق الXعائXد بXقناعXة ثXقافXة املXقاومXة الXتي تXرك الXقدس وهXي تXحياهXا
وتحيا فيها قبل ربع قرن من الغربة ،والعيش في أمريكا.
الXكاتXب وهXو يXنقل عXشقه لXلقدس ويسجXل أزقXتها وشXوارعXها ونXاسXها وذكXريXاتXها ،نXقلنا إلXى
صXباه فXيها وأحXيى ذاكXرتXه املXتدفXقة عXشقا لXلقدس .وجXمع بXني عشق املXديXنة ،وعشق الXفرد
اإلنXسانXي ،فXنقل تجXربXة الXراوي مXع الXطالXبة )ملXياء( واملXوسXيقى الXتي يXتعلمها ولXده فXي رام
اهلل وهXXو يXXتساءل عXXن )ملXXياء( ولXXده الXXخاصXXة ،واملسXXتقبل الXXذي يXXنتظر عXXشقهما .فXXي إشXXارة
إلى الواقع املضطرب غير املستقر الذي ال يدع مجاال لغير أن يأمل الفرد ويتساءل.
اهXتم الXكاتXب بXنقل الXصدام الXحاصXل بXني ثXقافXتني مXتضادتXني تXتصادمXان فXي الXبلد بXأشXكال
م XXتباي XXنة؛ ال XXصمود واالن XXتماء ،واالس XXتعداد ل XXلتضحية ب XXكل ش XXيء ف XXي ج XXان XXب ،وال XXتماث XXل
السلبي مع الواقع الجديد بما يعنيه من تخل عن قيم املقاومة حتى السلمية منها.
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جXاءت لXغة الXكاتXب مXتفاوتXة فXي الXقوة ،والسXرد الXتاريXخي الXسياسXي ،والXحوار .فXقد أجXاد
فXي لXغة الXحوار اإلنXسانXي وهXو يحXمل نXكهة الXعاطXفة األسXريXة الXكومXيديXة أحXيانXا ،وطXغت
لXغة املXوقXف الXسياسXي أحXيانXا عXلى لXغة الXحوار فXجاء جXافXا قXاصXدا إثXبات رأي يXراه الXراوي
وه XXو ي XXتاب XXع ع XXددا م XXن املس XXلكيات االج XXتماع XXية ال XXخارج XXة ع XXن ث XXقاف XXة خ XXبره XXا ،أو ي XXفترض
وجXودهXا .فXاملXفاهXيم تXبدلXت ،واالهXتمامXات تXغيرت ،ولXم تXعد الXقدس عXلى رأس سXلم أولXويXات
السلطة الفلسطينية .لذا أشار إلى مسلكيات عدد من رؤساء األجهزة القائمة.
هXذه روايXة مXوقXف .روايXة تحXريXض وتXنويXر ورسXم مXسار لXلصمود ،ورسXالXة عشق لXلقدس.
لXكن مXوت الXشخصية املXركXزيXة )سXرحXان خ (.الXعائXد إلXى قXدسXه مXضحيا بXعمله فXي أمXريXكا،
وبXXجواز سXXفره ،كXXان صXXادمXXا لXXلقارئ الXXذي أحXXب هXXذه الXXشخصية ،وعXXاش مXXعها أحXXالمXXها،
وذكXXريXXاتXXها وأعXXجب بXXمنطقها ،وتXXشخيصها وتXXقييمها .فXXلماذا يXXموت الXXعاشق حXXتى وإن
كXXان فXXي أحXXضان مXXعشوقXXته؟ فXXي الXXوقXXت الXXذي كXXان يXXجب فXXيه أن يXXواصXXل تXXرجXXمة عXXشقه
بقاء!
كXنت أحXبذ أال يXميت الXكاتXب شXخصية سXرحXان .لXكنه أشXار بXذكXاء إلXى اسXتمرار بXقائXه فXي
ابXنه ،والXجيل الجXديXد .وهXذا مXا يXبرر مXقتله عXلى أيXدي الXجنود املXرعXوبXني عXلى سXور بXاب
العمود فنيا.
الXروايXة قّ XدمXت الXقدس إلXى الXقارئ بXواقXعها املتشXظي ،وحXالXها الXبائXس ،وأهXلها املXتمسكني
ب XXها ،وب XXال XXذاك XXرة ال XXتي ال ت XXموت إال ب XXموت أص XXحاب XXها ،ل XXذا ن XXقل ال XXراوي مخ XXزون ذاك XXرت XXه
املقدسي إلى أبنائه الذين أشار إلى استمرارهم في مسيرة عشق القدس.
لXXقد أسXXمى غXXسان كXXنفانXXي شXXخصيته الXXرئXXيسة فXXي )عXXائXXد إلXXى حXXيفا( سXXعيد س .وكXXانXXت
ن XXهاي XXتها ان XXتظار م XXواج XXهة ب XXني ال XXفدائ XXي خ XXال XXد و)دوف( ال XXذي ك XXان اس XXمه خ XXلدون .ب XXقيت
الXنهايXة هXناك مXفتوحXة وهXي تXعالXج مXسألXة فXلسفية وطXنية .وعXند )عXادل سXالXم( جXاء الXتأثXر
بXXطريXXقة الXXتسمية الXXتي أشXXارت إلXXى اسXXم الXXعائXXلة بXXرمXXز الحXXرف ،وبXXانXXتظار إكXXمال األبXXناء
ملسيرة الصمود.
عودتان؛ إلى حيفا ،وإلى القدس ،واملستقبل هو الحكم.
صدرت الرواية عن منشورات الجندي للنشر والتوزيع ٢٠١٢م .وجاءت في  ٢٥٩صفحة .
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عادل سالم في )لعيون الكرت األخضر(
نازك ضمرة
أيار ٢٠١٢
حXني تXتاح الXفرصXة لXتقرأ لXكاتXب مXا ،تXشعر أنXك تXدخXل عXاملXا ً جXديXدا ً يضيق ويXتسع حسXب
قXXدرتXXك عXXلى اسXXتيعاب مXXا تXXقرأ ،وكXXذلXXك لXXلوقXXت والXXجو الXXعام أهXXمية كXXبيرة فXXي األثXXر الXXذي
ي XXترك XXه ال XXنص ف XXي ال XXقارئ ،ث XXم إن ه XXناك ع XXوام XXل أخ XXرى أس XXاس XXية
تXXتواجXXد أو تXXتوالXXد بسXXبب تXXقارب ،أو تXXضارب فXXكر وثXXقافXXة الXXقارئ
م XXع ف XXكر وث XXقاف XXة ك XXات XXب ال XXنص ،ي XXضاف له XXذا خ XXبرة ال XXطرف XXني ف XXي
الXXحياة ،هXXذه عXXوامXXل أسXXاسXXية تؤثXXر فXXينا كXXتاب Xا ً كXXنا أو قXXراء ،وفXXي
رأيXي أن أي قXارئ يXكون نXاقXدا ً إن كXان مخXلصا ً فXي قXراءتXه ،ومXتابXعاً
ملج XXري XXات األح XXداث ف XXي أي ن XXص ن XXثرا ً أو ش XXعراً ،أو درام XXا ،وح XXتى
كXاتXب الXنص نXفسه يXكون نXاقXدا ً لXكتابXته بXشكل مXختلف فXي كXل مXرة
يعود فيها لقراءة مادة كتابته.
لXقد سXبق وقXرأت لXعادل سXالXم قXصصا فXي مXواقXع ،وأوقXات مXختلفة ،لXكنها املXرة األولXى الXتي
أقXXرأ فXXيها املجXXموعXXة املXXعنونXXة »لXXعيون الXXكرت األخXXضر« كXXامXXلة ،والXXصادرة عXXن املؤسXXسة
الXعربXية لXلدراسXات والنشXر .ولXلعلم إن عXادل سXالXم يحXمل الXجنسية األمXريXكية ،وولXد ونXشأ
وتXXربXXى وتXXعلم فXXي مXXديXXنة الXXقدس عXXاصXXمة الXXدولXXة الفلسXXطينية ،لXXكنه كXXغيره الXXكثيريXXن مXXن
الشXX Xباب الXX Xعرب الXX XذيXX Xن سحXX XرتXX Xهم مXX XظاهXX XرالXX Xعظمة األمXX XريXX Xكية ،وسXX XطوتXX Xها االقXX XتصاديXX Xة
وال XXعسكري XXة ،ف XXنجح ف XXي الهج XXرة واالس XXتيطان ب XXها ،م XXتزام XXنا ً ف XXي ذل XXك م XXع ب XXدء وت XXواص XXل
الXغربXاء والXصهايXنة فXي االسXتيطان فXي فلسXطني الXعربXية املXقدسXة .وعXادل سXالXم مXن مXوالXيد
 ١٩٥٧أي أنه ما زال في الخمسينيات من عمره.
لXقد جXرت الXعادة أن يXختار املؤلXف عXنوان كXتابXه مXن مXعنى الXقصديXة الXتي تXدور فXي رأسXه
وقXت صXدور كXتابXه تXلميحاً ،أو تXرمXيزاً ،أو مXباشXرة ،أو أن تحXمل املجXموعXة عXنوان إحXدى
قXصصها ،ألن الXجو الXعام لXكتابXه ،ومXقاصXده مXلخص أو مXضمّ ن فXي هXذه الXقصة ،لXكن واقXع
ال XXحال ف XXي مج XXموع XXة ع XXادل س XXال XXم ال XXقصصية ،نج XXد أن ك XXل ق XXصصها ت XXدور ف XXي أج XXواء
ومجXريXات املXعانXاة مXن أجXل الهجXرة ألمXريXكا أو بXعد الXنجاح بXاالسXتقرار نXظامXيا ً فXيها سXعياً
وراء الXنعيم املXوهXوم والXغنى املXأمXول ،أي أن الXعنونXة هXي مXوضXوع كXل قXصص املجXموعXة،
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ويXكتشف مXعظم املXغامXريXن لXلوصXول إلXى أمXريXكا لهXدف الXحصول عXلى اإلقXامXة الXنظامXية
أنXهم كXانXوا يجXرون وراء سXراب يحسXبه الXظمآن مXاء ،شXقاء ومXعانXاة يXتوالXد عXنهما نXتائXج
إيXXجابXXية وسXXلبية فXXي آن ،كXXأي حXXياة فXXي أي بXXلد آخXXر ،لXXكن اإلنXXسان الXXعربXXي حXXني يXXولXXد
ويXكبر فXي بXيئته يXكون أكXفأ عXادة فXي الXتكيف مXع مXجتمعه وبXالده بسXبب تشXربXه الXتراث
وتXطبيقه بXبطء وبXشكل تXلقائXي ،بXمعاونXة األهXل ،والXحارة ،واملXجتمع ،واملسجXد ،والXكنيسة
والنظم ،والقوانني املتبعة ،والتي تسري على كل فرد دون تفرقة ،وال تعنصر.
أمXXا حXXني يXXسافXXر إلXXى أمXXريXXكا مXXهاجXXرا ً فسيجXXد بXXيئة مXXعاديXXة مXXن كXXل اتXXجاه ،سXXواء فXXي
ال XXتعام XXل م XXع البش XXر ،أو األن XXظمة ،أو ع XXادات ال XXطعام ،وال XXلباس ،وال XXلهو ،وال XXكالم ،وال XXلغة
والXعادات والXتقالXيد ،ورمXوز الXكرامXة ،ومXجاالت الحXريXة والتحXرر واسXتقاللXية الXفرد وشXعوره
بهXXذا الXXتفرد ،تXXفاصXXيل كXXل هXXذه الXXبنود تXXرد فXXي جXXميع قXXصص املجXXموعXXة جXXزئXXيا ً او كXXلياً،
وبXالتسXرع فXي الXحكم فXإن الXكاتXب أراد أن يXخبرنXا رفXضه أو عXدم رضXائXه عXن ظXاهXرة تXفريXغ
األقXXالXXيم الXXعربXXية مXXن خXXيرة شXXبابXXها النشXXطني ،لXXيضحوا بشXXبابXXهم وقXXدراتXXهم إلعXXمار بXXالد
أخXرى ال تXكن الXود وال الXصداقXة لXإلنXسان الXعربXي ،والتXحفظ املXعروف لXهم وال ألهXالXيهم .وكXل
ق XXصة ت XXقول ل XXلقارئ ول XXلشاب أن ال XXكات XXب ال ي XXشجع ع XXلى هج XXرة األرض ال XXتي ن XXشأ ب XXها
الXXشاب ،سXXعيا ً وراء الXXثروة ،والXXغنى املXXزعXXوم ،وقXXد تXXصبح هXXذه الXXثروة هXXي املXXدمXXر لXXحياة
األنXXسان وأسXXرتXXه ،وشXXرفXXه ،أو صXXحته ،سXXواء أثXXناء سXXعيه لXXلوصXXول لXXها أو بXXعد حXXصول
الغنى.
وأهXم مXا أود قXولXه هXو أن عXادل سXالXم أبXدع أيXما إبXداع فXي تXشخيص هXذا املXرض الXعضال،
وك XXل ق XXصص املج XXموع XXة ف XXيها ن XXماذج م XXن اآلث XXار ال XXسيئة ،والس XXلبية ال XXنات XXجة ع XXن هج XXرة
الشXباب لXبالدهXم ،وشXعوبXهم وأثXار أسXئلة كXثيرة ،ومXن األمXثلة عXلى مXا يXتوقXعه املXهاجXرون
ألمXريXكا )الXناس بXتفكر أن كXل واحXد فXي أمXريXكا مXليونXير (...صXفحة ) ،٢٨وبXعد مXوتXي فXي
أمXريXكا سXينقرض اسXم تXميم ،ألن أحXفادي سXيلحقون بXاسXم أبXيهم األمXريXكي( صXفحة ،٨٦
)لXكن يXا ربXاب ،ال يXمكن الXحصول عXلى كXرت إقXامXة بXغير زواج؟ فXتجيبه ربXاب) :أعXرف ذلXك،
ألXديXك عXريXس يXتزوجXني صXوريXا ً…؟( صXفحة  .٨٩هXذه الXنماذج هXي إشXارات ضXوء حXمراء
دالXXة رامXXزة ملXXا أراد الXXكاتXXب الXXتنبيه لXXه وكXXشفه بXXقوة ،وإصXXرار يXXكاد يXXكون مXXكررا ً فXXي كXXل
حكاية.
وكXشف عXادل سXالXم عXبر قXصص مجXموعXته العشXريXن مXشاكXل مXخفية تXتطلب أبXحاثXا ً وآراء
وإجXابXات بXمساهXمات مXن كXل عXربXي ،ألنXه لXم يجXد لXتلك األعXراض عXالجXا ً وال حXاول وصXف
أي عالج ،وأعتقد أنه يعلم أنه مرض خبيث عصي على املعالجات التقليدية املعروفة.
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إن أسXلوب عXادل سXالXم السهXل املXمتنع فXي السXرد يXالمXس الXعاطXفة ويسحXر مXشاعXر الXقارئ،
فXتأتXي كXتابXته بXأسXلوب إنXسيابXي سXلس سهXل عXلى الXتعايXش مXعه ،وتXتبعه ،ال بXل وجXذاب
يXXعرف كXXيف يؤثXXر فXXي الXXقارئ ،فXXيجعله مXXشاركXXا كXXاتXXب الXXنص فXXي مXXتابXXعة الحXXدث ،وهXXذه
الXنقطة جXوهXريXة وتXعتبر مXقياسXا ً لXنجاح الXكاتXب فXي تXوصXيل الXفكرة الXتي يXريXد تXوصXيلها
لXXذهXXن الXXقارئ ،أي أن عXXقل الXXقارئ يXXالمXXس عXXقل الXXكاتXXب ،والXXنص يXXنجح أيXXما نXXجاح حXXني
ي XXساه XXم ال XXقارئ م XXع ال XXكات XXب ف XXي ت XXوص XXيل ال XXفكرة وت XXفهمها ،ي XXقترب ك XXثيرا ً م XXن امل XXشاع XXر
اإلنXXسانXXية فXXي كXXل مXXا يXXكتب مXXما يXXجعله مXXتميزا ً بXXأسXXلوبXXه الXXروائXXي الXXحكائXXي .ويXXمكن
تشخيص نصوص ،وحكايات »لعيون الكرت األخضر« من ناحيتني:
األولXXى :أسXXلوب عXXادل سXXالXXم الXXقصصي ،والXXثانXXي :تXXرابXXط الXXقصص واألحXXداث وتXXشابXXهها
في طبيعتها وبيئتها.
فXXقصص »لXXعيون الXXكرت األخXXضر« هXXي حXXكايXXات يXXومXXية ألنXXاس انXXغمسوا فXXي حXXياتXXهم
وت XXجارب XXهم بعمق ،وت XXحكي ك XXل ق XXصة ت XXفاص XXيل ي XXوم XXية دق XXيقة تشه XXد ع XXلى ص XXدق ال XXراوي
الXعليم وخXبرتXه وانXدمXاجXه مXع أبXطال الXقصة وهXم يXبوحXون بXأسXلوب ال يXرتXبط بXمواصXفات
الXقصة الXقصيرة بXشكل دقيق ،فXالXكاتXب متحXرر مXن أي قXيد ،ويXكتب بXشكل انXفعالXي وفXي
تحXXرر مXXن أي قXXيد بحXXماس مXXنقطع الXXنظير ،وهXXي مXXيزة تحسXXب لXXكاتXXبنا عXXادل سXXالXXم ،ألنXXه
مخXلص فXي عXمله وتXكتشف أن لXديXه قXناعXة بXأنXه سXيغير الXعالXم ،والXعقول بXكتابXته أو أنXه
يهدف للوصول إلى هذه النتيجة.
الXقصة الXقصيرة هXي ولXيدة لحXظة قXصيرة ،تXبدأ وتXنتهي فXي تXلك اللحXظة أو املXوقXف الXذي
قXد يXطول دقXائق أو سXاعXة أو سXاعXات لXكن بXأحXداث تXتابXع دون تXوقXف ،ولXلتغلب عXلى كXون
ال XXقصة ت XXحتاج إل XXى ي XXوم XXني أو ش XXهور أو س XXنني ،فنس XXتعني ب XXاالس XXتدع XXاءات ،أي أن ت XXبدأ
الXXقصة قXXرب وقXXت الXXتنويXXر ،والXXنهايXXات ،ونXXعود لXXلماضXXي كXXذكXXريXXات) ،اسXXتيقظ أبXXو أنXXور
صXXبيحة الXXيوم الXXتالXXي مXXبكرا ً (....صXXفحة ) ،٢٦اسXXتيقظ مXXبكرا ً صXXبيحة الXXيوم الXXثالXXث(...
صفحة .٢٩

وم XXن امل XXيزات األخ XXرى ألس XXلوب ع XXادل س XXال XXم ف XXي ه XXذه املج XXموع XXة ات XXكاؤه ع XXلى امل XXحكي
الXXيومXXي ،واالقXXتراب مXXن الXXعامXXية حXXني يXXتطلب املXXوقXXف بXXيان مسXXتوى ثXXقافXXة أحXXد شXXخوص
القصة.
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أمXXا تXXوقXXفي الXXثانXXي فXXي نXXصوص املجXXموعXXة ،فXXهو تXXشابXXه الXXقصص ومXXواضXXيعها ،وهXXموم
شXXخوصXXها ،وكXXل قXXصص املجXXموعXXة لXXها هXXدف واحXXد هXXو الXXترهXXيب مXXن عXXواقXXب مXXغامXXرات
الشXXباب للهجXXرة إلXXى أمXXريXXكا ،والXXنتائXXج الXXوخXXيمة الXXتي قXXد تXXصيب املXXهاجXXر بشXXلل فXXي
حXياتXه ،كXالXسجن أو تXقضي حXتى عXلى حXياتXه بXدل الXعودة ألهXله وبXلده سXاملXا ً ومXعه ثXروة،
حXتى لXو بXعد عشXريXن عXامXا ً او أكXثر ،لXيعود عXجوزاً ،او مXريXضاً ،او مXقعداً ،وال يXسعنا إال أن
نXعجب ونXغبط كXاتXبنا عXلى هXذا الXصبر فXي الXوصXف الXتسجيلي الXدقيق لXنماذج الخXراب
الXXذي يXXتراكXXم عXXبر كXXل الXXقصص ،وعXXلى اإلحXXاطXXة الXXعميقة بXXهموم الشXXباب الXXذيXXن هXXاجXXروا
ألمريكا.
وقXبل أن أخXتم مXقالXي الXعاجXل ال يXسعني هXنا إال أن أتXمنى عXلى عXادل أن يXواصXل كXتابXة
مXثل هXذه الXنماذج الXواقXعية وبXعضها يتجXلى بXالXواقXعية السحXريXة لXيصبح مجXموعXها ألXف
قXصة وقXصة ،أو خXمسمائXة وخXمس قXصص عXلى األقXل ،ألن املXنهج الXذي تجXلى فXي قXصص
هXXذه املجXXموعXXة يXXشابXXه نXXمط حXXكايXXات )ألXXف لXXيلة ولXXيلة( إلXXى حXXد كXXبير ،وكXXأن عXXادل حXXني
يXXنتهي مXXن قXXصة يXXترك فXXي نXXفوسXXنا أثXXرا ً ورغXXبة فXXي قXXراءة حXXكايXXة جXXديXXدة ،وحXXني يXXنتقل
لXقصة جXديXدة فXإنXه يXضطرنXا ملXتابXعته لXيتحفنا بXحكايXة جXديXدة أخXرى لXيوم جXديXد ،ويحXمل
الXقارئ مXعه بXرغXبة ومXتعة وكXأنXه يXقرأ حXكايXة لXيلة جXديXدة مXن لXيالXي الXف لXيلة ولXيلة ،لهXذا
تXمنيت إن كXان بXإمXكانXه أن يXكتب الXف قXصة وقXصة ،لXتصبح تXراثXا ً تXتداولXه األجXيال وإنXجازاً
يXضاف إلXى ثXراء لXغتنا الXعربXية واآلداب ،واؤكXد أنXها سXتجد اهXتامXا ً عXاملXيا ً بXترجXمتها لXلغات
متعددة.
وفXXي الXXختام أنXXوه إلXXى مXXالحXXظة تنطبق عXXلى الXXكثير مXXن قXXصص املجXXموعXXة ،وأمXXثل لXXها
بXXقصة عXXملية إعXXدام نXXاصXXر فXXي الXXقصة األخXXيرة واملXXعنونXXة )بلسXXتينا( والXXذي صXXدر بXXحقه
وحق زوجXXته مXXكسيكية األصXXل قXXرارا ً قXXطعيا ً بXXإعXXدامXXهما ،وسؤالXXي هXXو كXXيف عXXرف الXXراوي
الXXعليم كXXل مXXا دار فXXي عXXقل املXXحكوم عXXليه بXXاإلعXXدام ،ومXXا تXXذكXXره فXXي الXXدقXXائق األخXXيرة قXXبل
تXنفيذ حXكم اإلعXدام بXه؟ وحXتى إن الXسارد الXعليم واصXل سXرد مXا يXدور فXي عXقل نXاصXر أثXناء
تXنفيذ حXكم اإلعXدام بXه ،وهXذه الXتفاصXيل واالسXتدعXاءات هXي الXتي شXكلت مXضمون الXقصة
وت XXفاص XXيلها ،ع XXلما ً ب XXأن XXه ال م XXجال ألح XXد ب XXال XXتواص XXل م XXع امل XXحكوم ب XXاإلع XXدام ف XXي لح XXظات XXه
األخXيرة أو التحXدث إلXيه ،هXذا مXن نXاحXية ،وألنXه كXان ينطق بXما فXي نXفسه ولXنفسه ،ويXتذكXر
كXXل مXXا مXXر بXXه مXXن مXXشاكXXل وأسXXباب أوقXXعته فXXي جXXريXXمة قXXتل ابXXنته الXXتي تXXمردت عXXلى آداب
السXXلوك األسXXري تXXأثXXرا ً بXXالحXXريXXة املXXنفلتة للشXXباب األمXXريXXكان ،ثXXم وإدمXXانXXها عXXلى شXXرب
ال XXكحول ،وت XXعاط XXي املخ XXدرات ،وم XXع ش XXاب أم XXري XXكي أس XXود ،م XXع أن XXه ك XXان م XXن امل XXمكن ج XXعل
املXحكوم عXليه بXاإلعXدام يXقوم بسXرد تXلك األفXكار ،والXذكXريXات لXشخص مXن أهXله أوللشXرطXي
١٧٥
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مXثالً فXي زيXارة مXا قXبل يXوم تXنفيذ حXكم اإلعXدام ،ويXمكن أن يXكون الXسارد الXعليم مXقبوالً فXي
قXصة أو اثXنتني مXن املجXموعXة الXقصصية ،لXكن أن يXكون سXائXدا ً فXي جXميع الXقصص فXهو
أمXXر جXXدلXXي ،ولXXلتغلب عXXلى تXXحييد الXXسارد الXXعليم مXXا أمXXكن طXXول الXXوقXXت ،فXXيمكن لXXلكاتXXب
خXلق شXخصيات ليؤدوا املXهمة املXطلوبXة كXفضح حXالXة أو كXشف تXصرف مXا ،بXحوار قXصير
أو عXXابXXر مXXع فXXاعXXل الحXXدث ،ثXXم يخXXرجXXهم الXXكاتXXب بXXموت ،أو سXXفر ،أو خXXروج مXXن مسXXرح
الحدث.
ومXثال آخXر وأخXير عXلى فXرض الXراوي الXعليم لXنمط تXفكيره ،بXأن يXضع الXكالم فXي فXم وعXقل
إنXXسان آخXXر ،فXXفي قXXصة )مXXن أجXXل ولXXدي( صXXفحة  ،٢٠١يسXXتأجXXر شXXوقXXي سXXيارة تXXاكXXسي
حXXني زار بXXلدة زوجXXته فXXي املXXكسيك ليخXXطف ابXXنه مXXنها دون عXXلمها ،فXXادعXXى لXXلسائق بXXأنXXه
يسXXتمتع بXXمشاهXXدة الXXشوارع الXXعتيقة وأي مXXناظXXر محXXلية ،فXXيتبادر إلXXى الXXذهXXن السؤال
الXXتالXXي :إن الXXراوي وهXXو نXXاصXXر شXXخصية الXXقصة األسXXاس ،كXXيف عXXرف مXXا كXXان يXXفكر فXXيه
سXXائق سXXيارة األجXXرة املXXكسيكي وفXXي بXXلده املXXكسيك؟ )قXXال الXXسائق فXXي نXXفسه :مXXجانXXني
هؤالء األمXيركXان ،يXصرفXون فXلوسXهم عXلى الXكالم الXفارغ ،مXالXه ،ولXلشوارع الXقديXمة والXزبXالXة
الXتي تXزكXم األنXوف؟ (....صXفحة  ٢١٨ثXم يXقول الXسائق لXنفسه) :املXهم أن أقXبض الخXمسني
دوالرا ً مساء اليوم ،ومن يدري ربما يعطيني خمس دوالرات زيادة( نفس الصفحة ٢١٨
وأخXيرا ً إن ذكXر قXريXة تXرمXسعيا لXم يخXدم الXقصة ،وكXان مXن املXمكن شXطبها أو ذكXر أن نXاصXر
من إحدى القرى الفلسطينية ،أو منطقة رام اهلل دون تحديد اليفيد.
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حوارات صحفية

نصوص بعض الحوارات الصحفية التي أجريت معي
في فترات زمنية مختلفة ،من قبل بعض الصحفيني،
ونشرت في صحف ورقية ،ومواقع إلكترونية مختلفة.
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حوار مع الصحفي وحيد تاجا
جرى اللقاء في
كانون أول ديسمبر عام ٢٠١٣
قXXال األديXXب عXXادل سXXالXXم) :إن أدب الXXسجون مXXازال يXXعانXXي مXXن الXXشخصنة ومXXدح الXXذات،
يمجXد دوره ،يXركXز فXيها عXلى الXدور
ّX
حXيث يXحاول فXيه كXل كXاتXب أن يXر ّوج لXسياسXة حXزبXه ،أو
ال XXنموذج XXي ل XXألس XXير ب XXأن XXه ال XXسوب XXر م XXان ال XXبطل ال XXقاه XXر ،دون ال XXغوص
عXميقا فXي أعXماقXه اإلنXسانXية( .وأضXاف فXي لXقاء مXع )مؤسXسة فلسXطني
للثقافة(:
XقصريXXن بهXXذه الXXناحXXية ولXXم
نXXحن كحXXركXXة ثXXقافXXية فلسXXطينية مXXا زلXXنا مّ X
ن XXعط االه XXتمام امل XXطلوب ل XXتوثيق أدب امل XXقاوم XXة الفلس XXطيني ،وت XXقدي XXمه
ألجيالنا القادمة كما يليق به  ..كلنا مقصرون.
وعن دقة رصده لألوضاع اإلنسانية في روايته )عناق األصابع( قال:
عXبّرت الXروايXة عXن الXواقXع املؤلXم لXألسXف ،فXهناك آالف املXناضXلني ولXيس
قXلة فXقط تخXلوا عXن شXعاراتXهم بXعد اتXفاق أوسXلو ،وتXحولXوا إلXى مجXرد مXوظXفني يXنتظرون
راتXب آخXر الشهXر ..وأضXاف :واألكXثر أسXفا أن بXعضهم أصXبحوا مXوظXفني فXي أجهXزة األمXن
الفلس XXطينية ،وأوك XXلت ل XXهم م XXهمات اع XXتقال امل XXقاوم XXني ،أو امل XXعارض XXني ،والتحقيق م XXعهم،
وضربهم بعد أن كانوا يوما يقتسمون معهم قيد األسر.
ويXذكXر أن األديXب عXادل سXالXم مXوالXيد ) ،(١٩٥٧الXبلدة الXقديXمة فXي الXقدس ،حXي )الXقرمXي(
الXكائXن مXا بXني املسجXد األقXصى وكXنيسة الXقيامXة .رئXيس تحXريXر ديXوان الXعرب .مXقيم حXالXياً
في الواليات املتحدة.
اعXXتقل عXXدة مXXرات مXXن قXXبل السXXلطات اإلسXXرائXXيلية ،وسXXاهXXم مXXع كXXتاب آخXXريXXن فXXي تXXطويXXر
الحXركXة الXثقافXية فXي الXسجن ،حXيث شXارك فXي تحXريXر بXعض املXجالت االعXتقالXية املXنسوخXة
باليد.
صXX Xدر لXX XلكاتXX Xب :عXX Xاشق األرض )شXX Xعر( ،نXX Xداء مXX Xن وراء الXX Xقضبان )شXX Xعر( ،لXX Xعيون الXX Xكرت
األخ XXضر) ،ق XXصص( ع XXاشق ع XXلى أس XXوار ال XXقدس) ،رواي XXة( ع XXناق األص XXاب XXع) ،رواي XXة( ق XXبلة
الوداع األخير )رواية(.
فضال عن دراسة توثيقية بعنوان ) أسرانا خلف القضبان(.
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 هل يمكن إعطاؤنا ملحة عن البدايات ..من الذي أخذك إلى الكتابة ،ومن أغراك بها؟ مXXنذ صXXغري انجXXذبXXت نXXحو الXXشعر خXXصوصXXا عXXندمXXا قXXدم لXXي والXXدي رحXXمه اهلل ،وكXXانعXXمري ثXXالث عشXXرة سXXنة أو أقXXل ديXXوان شXXعر لXXلشاعXXر عXXمر الXXخيام كXXان قXXد اسXXتعاره مXXن
صXديXقه األسXتاذ سXعيد السXاليXمة فXي الXقدس املXحتلة ،وطXلب مXني أن أنXسخه لXه كXامXال ألنXه
لXم يXعثر عXلى نXسخة مXن الXديXوان فXي مXكتبات الXقدس ليشXتريXها فXقمت مXرغXما بXنسخه مXن
الXXغالف إلXXى الXXغالف .ومXXن هXXناك بXXدأت رحXXلتي مXXع الXXكتابXXة .كXXنت أكXXتب الXXشعر ،واملXXقاالت
الXXصحفية حXXتى عXXام ) (٢٠٠٤عXXندمXXا نXXصحني الXXدكXXتور أحXXمد زيXXاد مXXحبك مXXدرس األدب
الXعربXي فXي جXامXعة حXلب فXي سXوريXا الXشقيقة أن أتXوجXه للسXرد ،ألنXني سXأبXدع فXيه أكXثر
م XXن ال XXشعر ف XXاس XXتجبت ل XXنصيحته وخ XXضت م XXنذ ذل XXك ال XXوق XXت م XXعترك اإلب XXداع ال XXقصصي
والروائي.
 مXا الXذي كXنت تXبحث عXنه فXي انXتقالXك مXن الXشعر إلXى الXروايXة ..وهXل حXققت لXك الXروايXة مXالم يحققه لك الشعر..؟
 االنXXتقال مXXن الXXشعر إلXXى السXXرد انXXتقال إلXXى شXXكل جXXديXXد مXXن اإلبXXداع األدبXXي كXXي أوصXXللXلقارئ الXعربXي مXا لXم أسXتطع أن أنXقله لXه بXواسXطة الXشعر ،فXعالXم السXرد عXالXم أرحXب ،وأكXثر
ت XXأث XXيرا ألن XXه ي XXقدم ل XXلقارئ م XXجتمعا ك XXام XXال ب XXشخصيات XXه ،وم XXشاك XXله ،وأح XXزان XXه ،وأف XXراح XXه.
بXاإلبXداع السXردي ،أو الXروائXي نسXتطيع أن نXقدم مXا ال يXمكن أن نXقدمXه بXالXشعر ،فXكل نXوع
م XXن أن XXواع اإلب XXداع األدب XXي ،أو ال XXفني ل XXه وظ XXيفته ،وت XXأث XXيره ،وط XXري XXقة م XXخاط XXبته ل XXعقل
اإلنسان ،ومشاعره.
 إلXى أي مXدى كXانXت الXسيرة الXذاتXية حXاضXرة فXي روايXتيك )عXناق األصXابXع( ،و)عXاشق عXلىأسXوار الXقدس( ،أو حXتى فXي قXصصك الXقصيرة ..وهXي ظXاهXرة مXلفتة ،ال سXيما فXي األعXوام
األخيرة ،حيث أن معظم الروائيني يستلهمون من سيرتهم الذاتية ..ملاذا..؟
 )ع XXناق األص XXاب XXع( ك XXان XXت تج XXرب XXة الح XXرك XXة األس XXيرة الفلس XXطينية ،ول XXم ت XXكن س XXيرة ذات XXية،وشXXخصيات تXXلك الXXروايXXة مXXعظمهم شXXخصيات واقXXعية مXXا زال بXXعضهم حXXيا يXXرزق ،أردت
فXيها أن أنXمي عXنصر الXعمل الجXماعXي ،والXكفاح الXوطXني ،ال تXمجيد الXفرد ،أو الXذات لXذلXك
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مXXن يXXقرأ تXXلك الXXروايXXة سيجXXد أنXXها ال تXXركXXز عXXلى بXXطل محXXدد ،وشXXخصية الXXروايXXة الXXرئXXيسية
علي النجار رمز لكل أسير عانى من قيد السجان.
بXX Xقية قXX Xصصي ،أو روايXX XاتXX Xي هXX Xم أشXX Xخاص مXX Xن لحXX Xم ودم ،وأنXX Xا أنXX Xقل قXX Xصصا عشXX Xتها،
س XXمعتها ،ع XXرف XXت أب XXطال XXها ،ول XXيس ف XXقط س XXيرة ش XXخصية أح XXاول أن أح XXييها .ش XXخصية
سXرحXان الخXطيب فXي روايXة )عXاشق عXلى أسXوار الXقدس( تXمثل كXل مXقدسXي مXغترب جXردتXه
سXXلطات االحXXتالل مXXن حXXقه فXXي الXXعودة ،والXXعيش فXXي املXXديXXنة الXXتي ولXXد فXXيها ،ولسXXت إال
واح XX Xدا م XX Xنهم ،ش XX Xخصية ع XX Xلي ال XX Xنجار ال ت XX Xمثلني ش XX Xخصيا وإن ك XX Xنت أح XX Xلم أن أك XX Xون
بصالبته.
 لXXعل أول مXXا يسXXتوقXXف الXXقارئ لXXروايXXتك )عXXاشق عXXلى أسXXوار الXXقدس( هXXو ذلXXك »العشقالXXصوفXXي« الXXذي يXXربXXطك بXXاملXXديXXنة املXXقدسXXة ،حXXتى بXXدا وكXXأنXXك تXXحاول الXXتأريXXخ لXXلمديXXنة
وأز ّقXXتها وحXXاراتXXها ..وحXXتى عXXالقXXات أهXXلها االجXXتماعXXية ..مXXا سXXر هXXذه الXXعالقXXة مXXع الXXقدس
بالذات..؟
 الXXقدس مهXXد الXXطفولXXة ،والشXXباب .فXXيها ولXXدت ،وتXXرعXXرعXXت وكXXونXXت ثXXقافXXتي ،وشXXخصيتي،ف XXي ح XXارات XXها ع XXرف XXت ق XXيمة ال XXوط XXن ،ف XXي م XXدارس XXها ك XXون XXت أول وأج XXمل ص XXداق XXات XXي ،وف XXي
شXوارعXها شXيعت بXعض شهXدائXها مXثل محXمود الXكرد ،وعXبد اهلل الXحواس ،وآخXريXن .وفXيها
اعXتقلت ،وواجهXت مXع أبXناء جXيلي عXنف االحXتالل ،واضXطهاد جXنوده ،فXكان ال بXد والXحال
هXذه أن تXكون املXكان األكXثر قXدسXية لXي .وقXد شXكلت الXغربXة عXن الXوطXن شXعورا بXالXتقصير
تXجاه املXديXنة الXتي أحXببت فXحاولXت أن أعXوض هXذا الXتقصير وأقXدم لXلقدس بXعض واجXبي
تجاهها.
 جXاء طXرحXك ملXوضXوع الXعودة إشXكالXيا فXي هXذه الXروايXة مXن خXالل عXودة املXحامXي سXرحXانخ .مXن أمXريXكا إلXى الXقدس بXعد خXمسة ،وعشXريXن عXامXا ..طXلبا لXتوازن نXفسي داخXلي ،لXكنه
بXXعد مXXعانXXاة مXXع الXXواقXXع الجXXديXXد قXXتل عXXلى أسXXوار الXXقدس ...مXXا هXXي املXXقولXXة الXXتي أردت
إيصالها للقارئ من خالل هذه النهاية..؟
 سXXرحXXان خ قXXتله املXXحتلون ألنXXهم يXXريXXدون تXXفريXXغ الXXقدس مXXن سXXكانXXها الشXXرعXXيني بXXكافXXةالXوسXائXل ،وهXو يXمثل حXالXة ولXيس فXردا ،فXالXعشاق الXحقيقيون لXلوطXن قXدمXوا أرواحXهم فXي
سXXبيل أوطXXانXXهم ،وال غXXرابXXة فXXي ذلXXك ،فXXقد قXXتلوا قXXبله محXXمود الXXكرد ،وعXXبد اهلل الXXحواس،
وعمر القاسم وغيرهم الكثير.
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 ولXXكن هXXذه الXXنهايXXة لسXXرحXXان ومXXقتله عXXلى يXXد االحXXتالل ..كXXيف تXXنظر النXXعكاسXXها عXXلىاألشXخاص الXذيXن يXفكرون بXالXعودة إلXى الXقدس مXن أمXريXكا أو غXيرهXا ..فXهو لXيس قXيس بXن
امللوح كما أنه ليس القسام ،أو أبو جهاد ،أو الشيخ أحمد ياسني..؟
 كXل األشXخاص املXقدسXيني املXغتربXني عXن الXوطXن أصXبحوا يXدركXون أن الXعودة ليسXت نXزهXةوليسXت سهXلة ،وهXي تXحتاج لXصبر ،ومXثابXرة وتXضحية ،وعXزيXمة ال تقهXر ،وهXناك كXثيرون
رجXعوا وعXانXوا وصXبروا ومXا زالXوا دون وثXائق رسXمية تXسمح لXهم بXالXتنقل ،فXي حXني نXجح
آخXرون فXي انXتزاع حXقوقXهم ،وفشXل آخXرون وعXادوا إلXى الXغربXة مXن جXديXد .مXوت سXرحXان
الخXطيب حسXب وجXهة نXظري لXيس هXزيXمة بXقدر مXا هXو انXتصار مXن نXوع جXديXد ،انXتصار
حXالXة الXوطXن عXلى حXالXة الXغربXة ،وتXأكXيد لXالحXتالل أن الفلسXطيني يXفضل الXشهادة عXلى
الطرد عن وطنه.
 بXالXتالXي مXا هXو املXطلوب مXن الXروايXة أسXاسXا ً ..تXشخيص الXواقXع وطXرح األسXئلة ..أم إيXجادالحلول..؟
 عXندمXا تXقدم الXروايXة حXلوال واضXحة املXعالXم فXهي تXريXح الXقارئ مXن الXتفكير وتXعلمه دومXاأن يجXد كXل شXيء جXاهXزا ،فXشعوبXنا الXعربXية تXعودت عXلى أن يXأتXي الXفدائXي ليخXلصها مXن
مXشاكXلها ،ولXذا تXرى املXاليXني فXي الXصفحات االجXتماعXية تXنتظر صXالح الXديXن ليحXرر لXها
القدس ،وآخرون ينتظرون املهدي وهلمجرا.
عXلى الXقارئ أن يXعي أن زمXن االعXتماد عXلى األفXراد انXتهى ،وأن عXليه واجXب املXشاركXة مXع
مXاليXني غXيره لXيبني وطXنه الجXديXد ،عXليه أن يXفكر ،أن يسXتنبط بXديXال ملXا هXو فXيه ،الXروايXة
بXXاسXXتشهاد بXXطلها تXXطرح عXXلى املXXواطXXن املXXقدسXXي سؤاال :ملXXاذا اسXXتشهد سXXرحXXان؟ ملXXاذا
ح XXصل ه XXذا؟ م XXا امل XXطلوب؟ ك XXيف ن XXواج XXه االح XXتالل؟ م XXا دورن XXا؟ أي XXن الخ XXلل؟ م XXن املسؤول؟
والجواب يجب أن يكون لدى القارئ نفسه.
 أيXضا ،رسXمت صXورة واضXحة لXذلXك الXصدام الXحاصXل بXني ثXقافXتني مXتضادتXني تXتصادمXانفXXي الXXقدس بXXأشXXكال مXXتبايXXنة؛ الXXصمود ،واالنXXتماء واالسXXتعداد لXXلتضحية بXXكل شXXيء فXXي
جXانXب ،والXتماثXل السXلبي مXع الXواقXع الجXديXد بXما يXعنيه مXن تخXل عXن قXيم املXقاومXة حXتى
السلمية منها..؟
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 نXXعم هXXذه هXXي الXXقدس الXXيوم تXXعيش حXXالXXة مXXن اإلحXXباط ،حXXالXXة مXXن الXXصراع بXXني رفXXضالXواقXع ،واملXعانXاة ،وبXني الXبحث عXن طXريXقة لXلتأقXلم مXع الXواقXع الXذي فXرضXه االحXتالل عXليها،
واقXXع مؤلXXم يXXمكن وصXXفه بجXXملة أسXXتعيرهXXا مXXن عXXنوان لXXكتاب لXXلكاتXXب الفلسXXطيني عXXادل
سXمارة )الXتطبيع يسXري فXي دمXك( ،تXطبيع فXرض نXفسه عXلى حXياة الXناس وتXأقXلموا مXعه،
أغ XXان XXي ع XXبري XXة ت XXصدح م XXن م XXسجالت س XXيارات ب XXعض امل XXواط XXنني ،أغ XXذي XXة غ XXير ض XXروري XXة
إسXX XرائXX Xيلية تXX Xمأل ثXX XالجXX XاتXX Xنا ،هXX Xناك مXX XواطXX Xنون ال يحXX Xلو لXX Xهم إال الXX Xتسوق فXX Xي األسXX Xواق
اإلسXXرائXXيلية ،الXXتنزه فXXي املXXناطق الXXيهوديXXة ...عXXنصر املXXقاومXXة خXXف أو فXXتر ،وهXXذا سXXببه
اتXفاق أوسXلو وحXالXة الXركXود الXتي حXولXت الXفصائXل الفلسXطينية املXحسوبXة عXلى السXلطة
الفلسXXطينية لXXفصائXXل تXXقاوم بXXالفيسXXبوك ،وتXXويXXتر ،وتXXبحث عXXن طXXريXXقة تXXقدم فXXيها رواتXXب
موظفيها.
 بالتالي إلى أي مدى يستطيع الكاتب أن يكون حياديا ً في تسيير شخصيات روايته؟ يسXXتطيع وعXXليه أن يXXبذل جهXXده فXXي ذلXXك كXXي يXXكون عXXنصر اإلبXXداع أقXXوى ويXXقدم لXXلقارئالحقيقة دون تزييف وإسقاط .كلما نجح أن يكون حياديا يكون أكثر إبداعا.
 طXXغت لXXغة املXXوقXXف الXXسياسXXي أحXXيانXXا عXXلى لXXغة الXXحوار ..مXXما جXXعل الXXروايXXة أقXXرب إلXXىالXحكايXات والXتقاريXر الXصحفية ..وبXالXتالXي إلXى أي مXدى يXسمح لXلموضXوع الفلسXطيني أن
يطغى على جمالية الرواية وفنيتها..؟
 هXذا رأي لXبعض الXكتاب ،ولXيس رأيXهم كXلهم وكXل االحXترام آلرائXهم .أنXا أهXتم بXرأي الXناسالعاديني أكثر ألنني أريد أن أصل لعقولهم ،وقلوبهم.
الXحوار مXهم فXي روايXة مXثل تXلك الXروايXة ،وهXو تXعبير عXما يXجيش فXي صXدور شXخصيات
الXXروايXXة بXXأفXXواهXXهم ،وهXXي مXXقدمXXة لXXسيناريXXو يXXمكن أن يسXXتخدم لXXتحويXXل الXXروايXXة ملسXXلسل
تXلفزيXونXي .ال يXوجXد هXناك شXكل واحXد لXلعمل الXروائXي ،هXناك أشXكال عXديXدة ،ومXا زلXت فXي
بداية الطريق ،وكل اآلراء محط اهتمامي.
 بXصراحXة كXنت مXوفXقا جXدا فXي عXنوان روايXتك )عXناق األصXابXع( فXقد حXمل بXعدا إنXسانXيارائعا واختصر ببساطة مضمون الرواية..؟
 )عXناق األصXابXع( أبXدعXه أسXرانXا خXلف الXقضبان عXندمXا كXانXوا خXالل مXرحXلة السXبعينياتوالXثمانXينيات مXن الXقرن العشXريXن يXعانXقون زوارهXم ،وأحXبتهم بXأصXابXعهم فXقط مXن خXالل
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الش XXبك الح XXدي XXدي ،وال XXقضبان ال XXتي ت XXفصل ب XXينهم وال ت XXسمح ل XXغير أص XXاب XXعهم ب XXال XXعناق،
فXكانXوا بهXذا الXعناق الXفريXد يXتبادلXون مXشاعXر الXحب ،ودفء الXعاطXفة وهXو عXناق لXم يXعرف
مXذاقXه إال مXن اكXتووا بXاألسXر فXي تXلك املXرحXلة .كXان لXألصXابXع لXغة عXشاق لXكنهم عXشاق مXن
نوع آخر .وقد كنت واحدا منهم ولست أولهم وال آخرهم.
 اع XXتبر ال XXنقاد )ع XXناق األص XXاب XXع( م XXن األع XXمال ال XXهام XXة وال XXنادرة م XXن ح XXيث ت XXقدي XXم األس XXيركXXإنXXسان اجXXتماعXXي مXXن لحXXم ودم ..يXXحتاج إلXXى الXXحب مXXثلما يXXحتاج إلXXى الXXغذاء ومXXثلما
يتوق إلى الحرية ..واختلفت بذلك عن وجهة النظر حول تصوير األسير الذي ال يقهر؟
 األسXير ،واملXناضXل ،والXجندي الXذي يXخوض الحXرب كXل مXنهم إنXسان لXه مXشاعXر ،وعXواطXفمXتنوعXة ،يXضعف أحXيانXا ،يXقوى فXي أخXرى ،يXحب ،ويXكره ،مXثله مXثل أي إنXسان ،وتXصويXره
بXأنXه بXطل خXارق مXثل سXوبXرمXان يحXللنا مXن الXتزامXنا نXاحXيته ،ويXجعلنا نXنظر إلXيه بXهالXة
قXدسXية ،ال يخXط› ،ال يXحب ،ال يكسXر ،سيحXررنXا مXن االحXتالل حXتى وهXو خXلف الXقضبان،
الXروايXة هXنا تXبرز الXوجXه اإلنXسانXي لXألسXير ،الXوجXه املشXرق املXضيء ،تXقدمXه كXما هXو دون
تXXلويXXن ،أسXXير أتXXعبه األسXXر ،ينشXXد التحXXرر الXXذي هXXو مXXهمتنا نXXحن تXXجاهXXه .هXXذا هXXو هXXدف
الرواية ،وقد نجحت في ذلك.
 يXالحXظ الXتركXيز فXي أعXمالXك عXلى الXربXط بXني الXسياسXي ،واالجXتماعXي والXثقافXي والXذيتجXXلى فXXي رصXXد )عXXناق األصXXابXXع( بXXدقXXة األوضXXاع اإلنXXسانXXية لXXألسXXرى ،وتXXحول الXXقناعXXات
والXشعارات ،وانXهيار اإليXديXولXوجXيات ،فXي صXفوف املXناضXلني ،وانXعكاسXاتXها عXلى الXقضية
الفلسطينية..؟
 عXبرت الXروايXة عXن الXواقXع املؤلXم لXألسXف ،فXهناك آالف املXناضXلني ولXيس قXلة فXقط تخXلواع XXن ش XXعارات XXهم ب XXعد ات XXفاق أوس XXلو ،وت XXحول XXوا إل XXى مج XXرد م XXوظ XXفني ي XXنتظرون رات XXب آخ XXر
الشهXر .واألكXثر أسXفا أن بXعضهم أصXبحوا مXوظXفني فXي أجهXزة األمXن الفلسXطينية وأوكXلت
لXXهم مXXهمات اعXXتقال املXXقاومXXني ،أو املXXعارضXXني ،والتحقيق مXXعهم ،وضXXربXXهم بXXعد أن كXXانXXوا
يوما يقتسمون معهم قيد األسر.
الXXروايXXة رصXXدت الXXتحوالت الXXفكريXXة لXXدى املXXناضXXلني خXXصوصXXا فXXي صXXفوف الXXيسار الXXذيXXن
تXXحول كXXثيرون مXXنهم إلXXى االتXXجاهXXات الXXديXXنية ،أو الXXيمينية وتخXXلوا عXXن كXXل مXXفاهXXيمهم
ال XXقدي XXمة ،وك XXثيرون م XXن ك XXل االت XXجاه XXات ت XXحول XXوا م XXن م XXناض XXلني إل XXى م XXنتفعني ،ي XXنشئون
جXXمعيات هXXدفXXها األسXXاسXXي تXXقديXXم املXXشاريXXع الXXوهXXمية لXXلدول األوروبXXية لXXيقبضوا دعXXما
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مXXالXXيا يXXصرفXXونXXه فXXي الXXغالXXب عXXلى أنXXفسهم مXXوهXXمني اآلخXXريXXن أنXXهم يXXناضXXلون مXXن أجXXل
الXXشعب ،والXXوطXXن مXXع أنXXهم اغXXتنوا وكXXونXXوا ثXXروات مXXالXXية لXXم يXXكونXXوا يحXXلمون بXXها ،قXXادة
وطXXنيون كXXثيرون طXXلبوا الXXلجوء الXXسياسXXي ،أو هجXXروا بXXلدانXXهم األسXXاسXXية ليسXXتقروا فXXي
دول الXXغرب ،قXXادة آخXXرون سXXرقXXوا أمXXوال أحXXزابXXهم وهXXربXXوا إلXXى كXXندا ،وأوروبXXا ..كXXل هXXذا
حXصل بXعد أوسXلوا ..نXعم حXدث انXهيار واسXع فXي املXفاهXيم ،والXشعارات ،والXقناعXات ..وهXذا
ما رصدته الرواية.
 جXاءت الXروايXة واقXعية بXامXتياز ،ال خXيال فXيها ،رصXدت بXدقXة مXتناهXية مXا يXدور فXي أقXبيةال XXسجون ..وح XXتى األس XXماء ال XXواردة ف XXي ال XXرواي XXة ك XXان XXت أس XXماء ح XXقيقية ف XXي غ XXال XXبيتها
العظمى ..مما أوقعها في مطب التقريرية والتسجيلية..؟
 الXخيال ضXروري ،وكXل عXناصXر اإلبXداع ضXروريXة ،هXي روايXتي األولXى وأحXببت أال ألXونواقXXع األسXXر وأن أنXXقله ألبXXناء شXXعبنا ،وأمXXتنا كXXما هXXو دون تXXغيير ،ودون طXXمس قXXضيتهم،
وت XXحوي XXلها ل XXشعار نس XXتذك XXره ف XXي امل XXناس XXبات ال XXوط XXنية ..ف XXي ال XXرواي XXة يتح XXدث األس XXرى
بلسانهم ال بلسان الكاتب.
 ملXX Xاذا يXX Xقتل الXX Xحب فXX Xي أعXX Xمال عXX Xادل سXX XالXX Xم ..عXX Xشنا مXX Xقتل عXX Xلي الXX Xنجار بXX Xطل )عXX XناقاألصXابXع( ..واملXحامXي سXرحXان خ  ،فXي )عXاشق عXلى أسXوار الXقدس( ..وكXأنXك تXخشى مXن
الحب والفرح أن يأخذ مداه..؟
 كXXما أشXXرت أبXXطال الXXروايXXة األسXXاسXXيون اسXXتشهدوا ألنXXهم األكXXثر عXXشقا لXXلوطXXن ،وعXXشاقالXوطXن يسXتشهدون مXن أجXل مXن يXحبون ،هXذا هXو الXواقXع فXكيف أغXيره؟ يXاسXر عXرفXات مXات
قXXتال ،أحXXمد يXXاسXXني اسXXتشهد بXXصاروخ ،عXXبد الXXعزيXXز الXXرنXXتيسي مXXات بXXقصف صXXاروخXXي،
أبXو جXهاد قXتلوه فXي تXونXس ،عXمر الXقاسXم اسXتشهد فXي األسXر ،محXمود الXكرد اسXتشهد فXي
شXXارع بXXاب خXXان الXXزيXXت فXXي الXXبلدة الXXقديXXمة ،أبXXو عXXلي مXXصطفى قXXصفوا مXXكتبه بXXصاروخ
فXXتحول ركXXامXXا وقXXس عXXلى ذلXXك الXXكثير ...فهXXل تXXريXXد مXXن أبXXطال الXXروايXXة أن يXXكونXXوا عXXشاقXXا
خXلف مXكاتXبهم يحXملون هXواتXفهم الXنقالXة ويXرسXلون رسXائXل نXصية ملXعشوقXاتXهم؟ لXن يXتركXهم
االحXXتالل يXXهنأون ،كXXيف يXXنتصرون ومXXا زال االحXXتالل جXXاثXXما فXXوق رؤوسXXنا ،انXXتصارهXXم
يXريXحنا ويXدغXدغ عXواطXفنا ،فنصفق لXهم ونXحن جXالXسون ،لXكن اسXتشهادهXم يXصرخ فXينا
ويXXحثنا عXXلى الXXصمود واسXXتمرار املXXواجXXهة ..اسXXتشهادهXXم يXXعريXXنا يXXكشف زيXXف شXXعارات
بXعضنا ،يXشعرنXا بXتقصيرنXا ،يXشجعنا عXلى الXصمود ،والتحXدي ،واسXتمرار املXسيرة ..كXاتXب
الXXروايXXة نXXفسه بXXكى أكXXثر مXXن مXXرة عXXلى شXXخصية عXXلي الXXنجار وهXXو يXXسقط شXXهيدا وزاد
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حXقدا عXلى االحXتالل فXكيف بXقارئ آخXر ،عXندمXا شXيعت عXلي الXنجار فXي )عXناق األصXابXع(
تXذكXرت الXشهيد عXمر الXقاسXم ،والXشهيد عXبد الXقادر أبXو الفحXم ،ومحXمود الXكرد ،ونXسيم زيXد،
وعXبد اهلل الXحواس ،وغXيرهXم فXشعرت كXم نXحن مXقصرون تXجاه أسXرانXا ،وكXيف تخXلينا عXن
وعدنا وعهدنا لشهدائنا.
 ولXكن الXحب يXموت أيXضا فXي روايXتك الXرومXانXسية )قXبلة الXوداع األخXير( ..عXشنا لحXظاتاالنXفصال ،رغXم الXحب الXعنيف املXتبادل ،مXوت رانXيا ..وهXي لXم تXمتد دفXاعXا عXن الXوطXن كXحال
الشهداء الذين ذكرتهم ..ولهذا أكرر هل تخشى للحب أن يأخذ مداه..؟
 رانXيا الجXميلة ،الXوديXعة صXاحXبة الXبسمة الXرقXيقة مXاتXت ألنXها واحXدة مXن ضXحايXا الحXرباألهXXلية الXXلبنانXXية ،وقXXد مXXات الXXحب فXXيها مXXنذ اخXXتطافXXها ،واغXXتصابXXها وهXXي طXXفلة ،وهXXي
صXXرخXXة فXXي وجXXه الXXلبنانXXيني أن الXXتفكير فXXي الحXXرب األهXXلية مXXن جXXديXXد مXXعناه املXXزيXXد مXXن
ال XXضحاي XXا ،وامل XXزي XXد م XXن ال XXحب ال XXذي سينتح XXر ع XXلى صخ XXرة ال XXحقد ،واالق XXتتال األع XXمى..
ورواية )قبلة الوداع األخير( رواية حقيقية وليست من خيال املؤلف..
 فXي )قXبلة الXوداع األخXير( ظهXر وكXأن هXناك الXتباس وتXناقXض فXي الXعالقXة بXني الXزوجXني)ال XXسابق وال XXالحق( ..أي XXضا مل XXاذا يس XXتغرب ال XXبعض ت XXحول ال XXحب إل XXى ص XXداق XXة ..م XXع أن
الحاالت ليست غريبة عن الواقع..؟
 رانXيا تXزوجXت مXرتXني مXرة زواجXا حXقيقيا مXن سXامXح ،والXثانXي زواجXا صXوريXا أو ورقXيا مXنفXXادي بهXXدف حXXمايXXتها مXXن أقXXوال الXXناس بسXXبب تحXXريXXض زمXXيالتXXها عXXليها ..الXXزوج األول
كXان يXحاول أن يXعامXلها كXزوج وكXانXت تXخاف مXنه ألنXها كXانXت تXكره مXعاشXرة األزواج ،لXكن
الXثانXي كXان زوجXا صXوريXا ولXم يXكن يحXلم بXها كXزوجXة ،ولXم يXحاول أن يXمارس دوره كXزوج
عليها ،وكانت تعرف ذلك وتشعر به لذلك كانت ترتاح معه ألنه كان صديقا وليس زوجا..
 فXي كXل مXن روايXاتXك ،وبXعكس الXعديXد مXن أقXرانXك ،أعXطيت املXرأة دورا أسXاسXيا ..سXواء عXلىالصعيد السياسي أو الثقافي وحتى على الصعيد اإلنساني..؟
 عشXت فXي مXرحXلة كXان لXلمرأة دور كXبير ،شXاركXت الXرجXل فXي الXعمل ،واملXواجXهة ،تXعرضXتلXألسXر ،قXاتXلت ،اسXتشهدت ،هXذه حXقيقة ،ولXيس مXن صXنع الXخيال .أنXا وثXقت دورهXا ال أكXثر
وقXد أكXون قXصرت بXعض الXشيء ..لXقد عشXت تXلك املXرحXلة ،وملسXت دور املXرأة وشXاركXت مXعها،
زوجXXتي اعXXتقلت إداريXXا لسXXتة أشهXXر ،عXXمتي اعXXتقلت ملXXدة عXXام ،زمXXيالت كXXثيرات أعXXرفXXهن
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ت XXعرض XXوا ل XXألس XXر ،وط XXوردن ف XXي أم XXاك XXن س XXكنهن .وق XXدم XXن م XXثال ف XXي ال XXصمود وال XXتضحية،
والنشاط.
 م XXن امل XXعروف أن XXك اعX Xت ُِق َلت م XXن ِق XXبل الس XXلطات اإلس XXرائ XXيلية مل XXدة ث XXالث XXة ،وث XXالث XXني شهً X Xرا،وسXXاهXXمت مXXع ُكXتَّاب آخXXريXXن فXXي تXXطويXXر الحXXركXXة الXXثقافXXية فXXي الXXسجن .سؤالXXي كXXيف تXXرى
تأثير السجن على تجربتك اإلبداعية..؟
 لXXلسجن تXXأثXXير مXXلحوظ ،فXXأن تXXكون بXXني رفXXاق دربXXك مXXن األسXXرى الXXعرب ،والفلسXXطينينيالXXذيXXن يXXواجXXهون الXXسجان ،واالحXXتالل بXXشكل يXXومXXي ،وأن تXXعانXXي مXXعهم ،وتXXقتسم مXXعهم
لXقمة األسXر ،والXهم الXوطXني ال بXد أن تXترك تXأثXيرهXا عXليك ،وكXان عهXدي لXهم عXندمXا ودعXتهم
فXXي سXXجن نXXفحة الصحXXراوي فXXي األول مXXن نXXيسان  ١٩٨٥أال أنXXساهXXم ،وأن أحXXمل هXXمهم،
وقXضيتهم ،الXتي هXي قXضيتنا جXميعا ،وأنXقل تجXربXتهم الXنضالXية ألهXلنا خXارج الXقضبان،
وظXل هXذا العهXد مXاثXال أمXامXي حXتى كXانXت روايXتي األولXى )عXناق األصXابXع( الXتي حXاولXت
فXيها أن أنXقل تXجاربXهم اإلنXسانXية الXعادلXة املXجهولXة ،وأعXيد بXها سXيرتXهم إلXى الXواجXهة آمXال
أن يلتقط تلك الرواية أحد املنتجني أو املخرجني ويحيلها إلى مسلسل تلفزيوني .. .
 هXل يXمكن أن تسXتعيد بXعض صXور الXعالقXات ومXسارهXا بXني األدبXاء فXي املXعتقل مXن خXاللتجربتك...؟
 كXXانXXت عXXالقXXة حXXميمية ،أذكXXر يXXوم كXXنت فXXي سXXجن نXXفحة الصحXXرواي وكXXان مXXعي الXXكاتXXباملXحامXي محXمد عXليان ،والXكاتXب الXسياسXي عXطا الXقيمري ،واألسXير الXشهيد عXمر الXقاسXم،
حXيث كXنا نXتعاون فXي نXسخ مجXلة األسXرى الشهXريXة )نXفحة الXثورة والXعطاء( ،كXان كXثيرون
مXXنا يXXشاركXXون فXXي الXXكتابXXة وفXXي الXXنسخ ،كXXي يسXXتفيد بXXقية زمXXالئXXنا فXXي الXXسجن ،وأتXXذكXXر
األسXXير الXXقاص محXXمود أبXXو الXXنصر مXXن غXXزة الXXذي كXXان فXXي سXXجن بXXئر السXXبع عXXام .١٩٨٣
كXXنا نXXحاول أن نXXقدم شXXيئا لXXألسXXرى ،لXXكن إدارة الXXسجن كXXانXXت تXXصادر كXXل كXXلمة مXXكتوبXXة
عXندمXا تXعثر عXليها ،وكXان يXومXها مXن الXصعوبXة بXمكان إخXراج مXا نXكتبه لXخارج الXسجن إذ
يXXجب أن نXXنسخه فXXي رسXXائXXل سXXريXXة مXXكتوبXXة بخXXط صXXغير جXXدا وعXXلى ورق لXXف الXXسجايXXر
الXرفXيع ثXم تXغليفه فXي كXبسوالت صXغيرة يXتم تهXريXبها مXع الXزوار عXندمXا تXسمح الXظروف.
وكXXان كXXل شXXخص يXXضبط وهXXو يXXقوم بتهXXريXXب رسXXالXXة يXXعاقXXب بحXXرمXXانXXه مXXن الXXزيXXارة ونXXفيه
لXلزنXزانXة االنXفراديXة لXشهور ثXم يXعاقXب مXن يXزوره بحXرمXانXهم مXن الXزيXارات نXهائXيا ،وأحXيانXا
يجري اعتقالهم.
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 م XXن خ XXالل ق XXراءات XXك ..ك XXيف ت XXقيم )أدب ال XXسجون( ف XXي فلس XXطني ،ال س XXيما ون XXحن ن XXعيشتجربة متميزة للنضال الفلسطيني في السجون اإلسرائيلية هذه األيام..؟
 أدب الXXسجون قXXسمان ،قXXسم أدب كXXتب داخXXل األسXXر ،وآخXXر كXXتب عXXن حXXالXXة األسXXر .هXXناكم XXحاوالت ج XXيدة وإب XXداع الب XXأس ب XXه ل XXكنه ال ي XXزال ي XXعان XXي م XXن ال XXشخصنة ،وم XXدح ال XXذات،
يXXحاول فXXيه كXXل كXXاتXXب أن يXXروج لXXسياسXXة حXXزبXXه ،أو يمجXXد دوره ،يXXركXXز فXXيها عXXلى الXXدور
الXXنموذجXXي لXXألسXXير بXXأنXXه الXXسوبXXر مXXان الXXبطل الXXقاهXXر ،دون الXXغوص عXXميقا فXXي أعXXماقXXه
اإلنXXسانXXية .نXXحن كحXXركXXة ثXXقافXXية فلسXXطينية مXXا زلXXنا مXXقصريXXن بهXXذه الXXناحXXية ولXXم نXXعط
االهXتمام املXطلوب لXتوثيق أدب املXقاومXة الفلسXطيني ،وتXقديXمه ألجXيالXنا الXقادمXة كXما يليق
بهم .كلنا مقصرون.
 ونXXحن نتحXXدث عXXن أدب الXXسجون ال بXXد أن نXXتساءل أيXXن أدب األسXXيرات ..وكXXيف تXXقيمه..وملاذا ال يتم اإلشارة إليهن بشكل صحيح رغم شرابهن من نفس كأس االعتقال..؟
 صXدرت بXعض األعXمال الXتي تXوثق هXذه املXرحXلة مXثل كXتاب )أحXالم بXالحXريXة( لXلمناضXلةعXائXشة عXودة يXقدم ملXرحXلة مXن مXراحXل نXضالXنا الXوطXني خXلف الXقضبان ،املXشكلة أنXنا فXي
مXرحXلة ال تXشجع فXيها املؤسXسات الXرسXمية تXدويXن أدب املXقاومXة ألنXه يXثير االحXتالل .نXعود
ون XXقول رغ XXم ذل XXك ن XXحن م XXقصرون ف XXعمل ه XXنا وآخ XXر ه XXناك ال ي XXشفي غ XXليل ج XXيل ي XXتعطش
لتاريخ آبائه.
مXXا فXXي أمXXريXXكا ،مXXا زلXXنا نXXقول إنXXها غXXربXXة ،فXXي حXXني يXXقول مXXعظم
 تXXقول ..بXXعد ثXXالثXXني عXXا ًمXا أنXه الXوطXن الXذي لXن يXعيشوا بXغيره .هXكذا
أوالدنXا الXذيXن ال تXزيXد أعXمارهXم عXن عشXريXن عXا ً
إذًا أص XXبحنا ن XXعيش غ XXرب XXاء ف XXي وط XXن األب XXناء ،وأص XXبح األوالد واألح XXفاد غ XXرب XXاء ع XXن وط XXن
اآلب XXاء ..وك XXيف س XXتحل ه XXذا ال XXتناق XXض وأن XXت ت XXعتزم ال XXعودة واالس XXتقرار ف XXي ال XXقدس ،ك XXما
سمعت؟
 هXXو تXXناقXXض يXXحاول كXXل مXXنا حXXله بXXطريXXقته لXXألسXXف ال يXXوجXXد جهXXد جXXماعXXي للخXXروج مXXنهذا املأزق.
الXحنني لXلعودة مXوجXود مXنذ سXنوات ،وكXلما هXممت بXذلXك اعXترضXتني صXعوبXات لXم أتXغلب
عليها بعد ،أتمنى أال أموت إال وأنا فوق ثرى القدس حتى لو كنت زائرا.
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حوار مع توفيق عابد
جرى اللقاء في آذار مارس ٢٠١٢
السؤال األول:
 نXتاجXك اإلبXداعXي يXتركXز حXول الXقدس وقXد ذكXرت سXتة مXبررات تXاريXخية وديXنية لXعشقها ..كقاص ،وشاعر بما توحي لك؟
 الXXقدس مهXXد طXXفولXXتي وصXXباي ،بXXها ولXXدت ،وفXXي أزقXXتها الXXقديXXمة ،وشXXوارعXXها الXXعتيقة،وحXاراتXها الXضيقة لXهوت ،وفXي مXدارسXها تXعلمت ،ومXن خXالل شXيوخXها ،ورمXوزهXا تXعرفXت
عXلى هXذا الXعالXم .وقXبل أن أتXم الXعاشXرة كXنا نXواجXه االحXتالل الXذي جXاء عXام  ١٩٦٧لXيغير
مXXعالXXم الXXقدس ،ويXXزيXXف تXXاريXXخها ،ويسXXرق تXXراثXXها ،فXXكان مXXن الXXطبيعي أن أجXXد نXXفسي مXXع
الXXذيXXن اخXXتاروا طXXريق الXXنضال ملXXواجXXهة هXXذا االحXXتالل الشXXرس الXXذي ال يXXزال يXXجثم فXXوق
صدورنا ويمنعنا من العودة إليها إال كسائحني بجوازات سفر أجنبية.
الXقدس هXي الXبلد الXذي أنXتمي إلXيه ،هXي الXطفولXة ،هXي الشXباب ،هXي الXذكXريXات الجXميلة،
هXXي الXXحب األول ،هXXي الXXتاريXXخ ،هXXي قXXلب الXXوطXXن املXXعذب ،هXXي أولXXى الXXقبلتني ،وفXXي كXXل
حارة من حاراتها ذكرى جميلة ،وأخرى مؤملة ال يمكن لها أن تمحى من الذاكرة.

الثاني:
 يXقال أن الXقصة الXقصيرة مجXرد »سXانXدويXش صXغير« لXذيXذة ومXثيرة لXكن كXتابXها يهXربXونباتجاه الرواية بما تفسر ذلك؟
 ال XXقصة ال XXقصيرة ف XXن أدب XXي م XXتميز ،وب XXاع XXتقادي ف XXهو أض XXحى أص XXعب م XXن ال XXرواي XXة ،ألنالXكتاب املXعاصXريXن ،وأمXام عXصر السXرعXة ،وكXثرة انXشغاالت الXناس وعXزوفXهم عXن الXقراءة،
أصXبحوا مXطالXبني بXأن يجXددوا فXي أسXلوب الXقصة الXقصيرة بXحيث تXنقل لXلقارئ أكXبر قXدر
ممكن من األحداث وفي أقل مدة من الزمن.
الXتطور الXتكنولXوجXي بXدأ يXفقد الXروايXة جXمهور قXرائXها ،ولXكنها ال تXزال مXطلوبXة لXلسينما،
والXتلفزيXون ،أمXا الXقصة الXقصيرة فXقراؤهXا فXي عXاملXنا الXعربXي أكXثر .أمXا ملXاذا يهXرب بXعض
كXتاب الXقصة لXلروايXة ،فXأنXا ال أعXتقد أنXها مXسألXة هXروب ،ولXكنها ولXوج عXالXم إبXداعXي آخXر
يXمكنهم فXيه الXدخXول فXي دواخXل شXخصياتXهم ،وتXجسيدهXا عXلى الXورق ،ونXقل أحXداث أكXبر
وأكثر توسعا من القصة.
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لXXكن فXXي كXXال الXXحالXXني ،الXXقصة ،والXXروايXXة فXXإن املXXهم لXXيس عXXدد الXXقصص أو الXXروايXXات الXXتي
يكتبها الكاتب وإنما قدرته على إبداع الجديد ،وعدم تكرار من سبقوه ،وهؤالء قلة.

الثالث:
 ف XXي مج XXموع XXتك ال XXقصصية األخ XXيرة »ي XXحكون ف XXي ب XXالدن XXا« أي XXة رس XXال XXة أدب XXية ح XXاول XXتإيصالها للمتلقي؟
 أوال قXXصص املجXXموعXXة مXXنوعXXة ،ولXXكن الXXغالXXب عXXليها قXXصص الXXنضال الفلسXXطيني ضXXداالحتالل الصهيوني الغاشم.
أردت م XXن خ XXالل املج XXموع XXة أن أن XXقل ل XXلقارئ ح XXكاي XXات م XXن ال XXنضاالت ال XXيوم XXية ال XXبسيطة
ألبXXنائXXنا ،وأهXXلنا فXXي فلسXXطني ،الXXتي ال تXXنقلها الXXصحف وال وكXXاالت األنXXباء ،أردت إعXXادة
إبXراز الXوجXه املشXرق لXلمقاومXة الفلسXطينية .وتXذكXير أحXفادنXا بXبعض مXا عXانXاه أجXدادهXم،
ومXXا قXXدمXXوه ألجXXلهم ،فXXقصة »بXXاب خXXان الXXزيXXت« الXXتي تتحXXدث عXXن الXXشهيد محXXمد الXXكرد
تحمل كل ما أردت إيصاله ألحفادنا ،وكل العرب أينما كانوا.
الرابع:
 لكل مبدع قدوة أو أنموذج أدبي يقتدي به فمن له تأثير في مشوارك اإلبداعي؟ كXثيرون تXأثXرت بXهم ،فXكل مXا هXو جXيد ال بXد أن يXترك بXعض بXصماتXه عXلينا ،لXكن أبXرز مXنتXXأثXXرت بXXهم :فXXي األدب والXXروايXXة فXXقد تXXأثXXرت بXXاملXXرحXXوم الXXطاهXXر وطXXار ،وخXXصوصXXا رائXXعته
»الXXالز« ،وفXXي الXXشعر فXXكل شXXعراء املXXقاومXXة تXXركXXوا بXXصماتXXهم فXXي حXXياتXXي املXXدرسXXية ،ولXXكن
سبقهم لذلك ابن زيدون أمير الشعر األندلسي.
الخامس:
 يXقال بXان األدب لXيس نXزهXة بXل تXعبير عXن الXحياة بXما فXيها مXن محXطات  ..فهXل مXشيت فXيمشوارك على سجادة حمراء ..ما هي مشاكلك كقاص وشاعر؟
 فXXي اإلطXXار الXXعام كXXل كXXاتXXب يXXحتاج فXXي بXXدايXXة الXXطريق إلXXى مXXن يXXوجXXهه ،ويسXXدى إلXXيهالXنصائXح ،وبXحاجXة لXلنقد الXبناء الXذي يهXدف إلXى مXساعXدتXه فXي تXطويXر إبXداعXه ،والXتألق
به.
بحاجة إلى من ينشر له إبداعه ويوصله للناس.
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هXXذه كXXلها أمXXور عXXانXXيت مXXنها كXXغيري مXXن الXXكتاب ،وكXXان عXXلينا أن نشق صXXفوف اإلبXXداع
بXطاقXاتXنا الXذاتXية ،فXقد كXان النشXر قXبل انXتشار الشXبكة الXعنكبوتXية ،والXفضائXيات يXعتمد
عXلى الXصحف املXملوكXة فXي أغXلبها الXساحق لXلحكومXات ،أو األحXزاب الXسياسXية ،وكXان ال
ينشXXر فXXيها إال لXXلكتاب املXXحسوبXXني عXXلى السXXلطة ،أو األحXXزاب الXXسياسXXية ،وكXXان كXXل حXXزب
لألسف يطبل لكتابه فقط بغض النظر إن كانوا مبدعني أم ال.
وفXي اإلطXار الXشخصي فXالXكاتXب بXحاجXة لXعمل فXي إطXار تXخصصه ،أو أن يXتفرغ لXإلبXداع
والXتألXيف ،وهXذا كXان مXفقودا تXمامXا ،وكXان عXلي أن أقXضي الXساعXات الXطوال فXي الXعمل قXبل
أن أتXXمكن مXXن كXXتابXXة كXXلمة واحXXدة .أمXXضيت  ٣٣شهXXرا خXXلف الXXقضبان الXXصهيونXXية ،وسXXتة
شXXهور رهXXن اإلقXXامXXة الXXجبريXXة فXXي الXXقدس ،وسXXجنت فXXي الXXواليXXات املتحXXدة بXXتهمة الXXتآمXXر
عXلى مXصلحة الXضرائXب عXامXني ،ومXنعت مXن الXسفر ملXدة سXت سXنوات .لXكن وسXط كXل هXذه
املشاكل أحاول أن أبدع ما يفيد أجيالنا القادمة.

السادس:
 ال XXغرب XXة  ..االغ XXتراب  ..االب XXتعاد ع XXن ذاك XXرة امل XXكان وال XXصبا ..م XXا ت XXأث XXيره ع XXلى م XXشواركاألدبي؟
 ال XXغرب XXة أكس XXبتني خ XXبرة ج XXدي XXدة ،وط XXورت ف XXي أس XXلوب ك XXتاب XXتي وإب XXداع XXي ،ورغ XXم أن XXهاأرغXمتني عXلى أن أسXتعيد كXل ذكXريXاتXي الXقديXمة ألبXدعXها عXلى الXورق إال أنXها أبXعدتXني عXن
الXوطXن ،وحXرمXتني بXالXتالXي مXن أن أنXقل لXلقارئ الXكثير مXن األحXداث ،الXتي يXواجXهها شXعبنا
كل يوم وال نسمع بها.

السابع:
 قXXضيتَ  ٣٣شهXXرا وراء الXXقضبان فXXي أربXXعة سXXجون إسXXرائXXيلية  ..بXXما خXXرجXXت مXXن هXXذهالتجربة وأثرها على نتاجك األدبي؟
 األسXXر زادنXXي انXXتماء لهXXذا الXXشعب ،وصXXقل تجXXربXXتي الXXكتابXXية فXXي الXXسنوات الXXالحXXقة،ولهXذا كXان أول ديXوان شXعر نشXرتXه يحXمل عXنوان »عXاشق األرض« ،وكXان مXطبوعXا بخXط يXد
الخXطاط الXزمXيل خXالXد أبXو هXالل مXن أبXو ديXس فXي الXقدس ،أمXا ديXوانXي الXثانXي فXكان »نXداء
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مXن وراء الXقضبان« ،وكXانXت قXصائXده قXد كXتبت خXالل فXترة سXجني الXثانXية عXام  ١٩٨٢حXتى
.١٩٨٥
خXرجXت مXن األسXر مXعاهXدا كXل مXن عXرفXتهم مXن األسXرى أن أظXل وفXيا لXقضيتهم مXناضXال مXن
أجXXل حXXريXXتهم ،وحXXريXXة شXXعبنا ووطXXننا ،وقXXد أوفXXيت بXXبعض العهXXد ،ولXXيس كXXله ،فخXXروجXXي
مXXن الXXوطXXن سXXواء السXXتكمال الXXتعليم ،أو الXXعمل أبXXعدنXXي عXXن سXXاحXXة الXXصمود الXXرئXXيسية،
وأع XXد ن XXفسي م XXقصرا ت XXجاه XXهم ،وله XXذا ج XXاءت رواي XXة »ع XXناق األص XXاب XXع« لتجس XXد ملح XXمة
الصمود الفلسطيني في زنازين األسر الصهيونية.
الثامن:
 في ديوانك الشعري »عاشق األرض« ماذا أردت قوله وهل من حكاية معينة وراء؟ كXXما أشXXرت فXXي جXXواب سXXابق فXXقد كXXان هXXذا أول ديXXوان شXXعر أكXXتبه ،كXXان ذلXXك عXXام ١٩٨٠عXلى مXا أذكXر حXيث الحXماس الXوطXني ،والXنضال الXوطXني فXي فلسXطني عXلى أشXده بXعد أن
أصXابXته مXعاهXدة كXامXب ديXفيد بXضربXة قXويXة ،كXانXت كXل كXلمة فXيه تحXمل هXم الXوطXن وتXدعXو
ل XXلنضال ض XXد ال XXعدو ال XXصهيون XXي .وك XXان ش XXعرا م XXباش XXرا أق XXرب للخ XXطاب ال XXسياس XXي م XXنه
للخيال واإلبداع الشعري فمنه مثال:
يا شهيد األرض يا رمز الكفاح
قسما باألرض لن ألقي سالحي
وسأبقى ثائرا ما دمت حيا
وستبقى ثورتي حتى الصباح

التاسع:
 ع XXنوان رواي XXتك ق XXيد ال XXطبع )ق XXبلة ال XXوداع األخ XXير( ج XXاذب ي XXثير ال XXفضول ..م XXاذا ه XXناكبالضبط؟
 ه XXذه رواي XXة ج XXدي XXدة ف XXي م XXضمون XXها وأس XXلوب XXها ،وه XXي ق XXصة ت XXدور أح XXداث XXها ف XXي ل XXبنانتحXديXدا وتتحXدث عXن قXصة حXب عXجيبة تXثير الXفضول أدعXوك لXقراءتXها ،فXبطل الXروايXة ال
يستطيع تقبيل حبيبته وزوجته إال بعد وفاتها.
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العاشر:
 كXمثقف وفXي ظXل مXا تشهXده الXساحXات الXعربXية بXرأيXك هXل تحXل الXبنادق قXضايXا املXطالXباتبالحرية والكرامة؟ وأشياء أخرى تراها ضرورية إلثراء الحوار؟
 املXثقفون مXثل الXسياسXيني يXعانXون الXكثير ،ومXتقلبون فXي أفXكارهXم ،فXقد عXاش قXسم كXبيرمXXنهم فXXي كXXنف الXXحكام ليسXXتفيدوا مXXن امXXتيازاتXXه ،فXXمثال لXXوال أن محXXمود درويXXش الXXذي
أحXب شXعره كXان مXدلXال مXن يXاسXر عXرفXات ،ومXتفرغXا فXي عXمله ،ويXتم تXسويXقه إعXالمXيا بXشكل
دائم ملا وصل ملا وصله من الشهرة.
هؤالء املXXثقفني فXXي ظXXل األزمXXة الXXتي تXXعانXXي مXXنها الXXحكومXXات بXXدأوا يXXبحثون عXXن مXXصادر
أخXرى يXبرزون مXن خXاللXها فXركXب قXسم كXبير مXنهم املXوجXة ،وصXاروا يXنظرون للعهXد الجXديXد
الXXذي لXXم تXXكتمل مXXالمXXحه الXXكامXXلة بXXعد وال يXXزال جXXنينا فXXي بXXطن أمXXه .نXXعم املXXثقفون لXXيسوا
آلXXهة ،فXXمنهم مXXن يXXبحث عXXن مXXنصب ،أو جXXاه .ومXXنهم مXXن يXXنفذ أجXXندة خXXارجXXية ،ومXXنهم
املتعصبون ألحزابهم إلخ.
نXحن بXحاجXة ملXثقفني مسXتقلني بXآرائXهم ،صXادقXني فXي كXتابXاتXهم ،حXريXصني عXلى مXصالXح
األمة وليس الحاكم ،أو الحزب.
بXكل تXأكXيد فXمطالXب الXشعوب ال تحXل بXالXقمع والXقتل ،ولXيس بXاالسXتقواء بXالXغرب الXذي ال
يهمه إال مصالحه.
حXXكامXXنا كXXلهم مXXطالXXبون أن يXXتنازلXXوا عXXن عXXروشXXهم لXXصالXXح شXXعوبXXهم ،الXXتواقXXة للحXXريXXة
وانتخاب قادتها بكل نزاهة.
قXXلتها سXXابXXقا وأكXXررهXXا فXXي كXXل مXXناسXXبة نXXحن لXXسنا بXXحاجXXة لXXسيف الXXحجاج ،ولXXكن لXXعدل
العمرين.
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حوار مع الصحفية لطيفة اغبارية

كانون ثاني – يناير ٢٠٠٨
مجلة حديث الناس

 ملاذا قررت االبتعاد عن أرض الوطن هل هو بعد قسري أم اختياري؟أول مXرة غXادرت فXيها الXوطXن إلXى الXواليXات املتحXدة كXان عXام ) (١٩٧٦لXاللXتحاق بXالXجامXعة
هXXناك .وقXXد سXXافXXر مXXعي جXXميع إخXXوتXXي وأخXXواتXXي وأمXXي لXXاللXXتحاق بXXوالXXدي الXXذي سXXبقنا
قXXبلها بXXعام ،لXXكني عXXدت بXXعد ذلXXك بXXأشهXXر ،فXXلم أسXXتطع الXXتأقXXلم مXXع الXXحياة فXXي الXXواليXXات
املتحXXدة ،وظXXلت زيXXاراتXXي إلXXى هXXناك مXXتقطعة حXXتى نXXهايXXة الXXثمانXXينيات حXXيث اسXXتقريXXت
بXشكل مXتواصXل ،حXاملXا بXوضXع اقXتصادي أفXضل ألعXود بXعدهXا إلXى الXوطXن ،لXكن لXيس كXل مXا
ي XXتمنى امل XXرء ي XXدرك XXه ،ف XXقد س XXارت األم XXور ب XXعكس م XXا تش XXتهيه س XXفينتي ،ف XXطال XXت غ XXرب XXتي،
وتXشابXكت األمXور ،وأصXبح بXاإلمXكان الXقول ،إن الهجXرة عXن الXوطXن كXانXت سXرابXا ،قXد يXسميه
بXعضنا بXعدا قسXريXا بسXبب الXظروف االقXتصاديXة ،والXسياسXية فXي الXوطXن املXحتل ،لXكنه فXي
املحصلة النهائية قرار اختياري أعترف أنني أخطأت باتخاذه ،وليتني لم أفعل.
 أنت تعرف نفسك بمفهوم مسلم ثقافي حضاري ما املقصود بذلك؟ِ
نقلت على ما يبدو ذلك من النص التالي في السيرة الذاتية املنشور في موقعي:
لقد
)لXX Xكنه عXX XربXX Xي مسXX Xلم بXX Xمفهوم ثXX XقافXX Xي حXX Xضاري قXX XائXX Xم عXX Xلى الXX XتعدديXX Xة واحXX Xترام اآلخXX Xر
وخXصوصXا ً الXشعوب غXير الXعربXية الXتي نXعيش مXعها فXي هXذا الXوطXن الXكبير .يXعتبر نXفسه
جXXزءا ً مXXن الXXثقافXXة الXXعربXXية والXXوطXXن الXXعربXXي رغXXم أنXXه يXXعيش فXXي الXXغربXXة الXXتي لXXن تXXطول
كثيرا ً .يؤمن بتعايش الحضارات واألديان رغم أن قادة الحروب يروجون لصراعها(.
هXناك مXن يXفهمون الXعروبXة بXأنXها انXتماء عXرقXي ،ويXرون فXي اإلسXالم مجXرد شXعائXر ديXنية
وعXبادات ،فXيما آخXرون وأنXا مXنهم يXرونXها انXتما ًء ثXقافXيا وحXضاريXا ،وإنXسانXيا ويXرى فXي
اإلسXXالم رسXXالXXة حXXضاريXXة إنXXسانXXية قXXائXXمة عXXلى املXXحبة ،والXXتآخXXي ،والXXتسامXXح ،لXXذلXXك تXXرى
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كXXثيريXXن يXXعيشون فXXي أوروبXXا مXXثال مXXعتبريXXن أنXXفسهم عXXربXXا يXXنتمون إلXXى الXXعالXXم الXXعربXXي،
ومس XXلمني ي XXناض XXلون ض XXد الح XXروب ،وال XXعنصري XXة ،ف XXيما آخ XXرون ي XXعيشون ف XXي ال XXعواص XXم
الXXعربXXية وانXXتماؤهXXم ألمXXريXXكا والXXغرب بXXشكل عXXام ،يXXروجXXون لXXعوملXXتها ،ويXXتنافXXسون لشXXراء
بضائعها.
 ما هي الدوافع التي كانت وراء تأسيس مجلة )ديوان العرب(؟ان XXطلقت دي XXوان ال XXعرب ف XXي أواس XXط ) (١٩٩٨ل XXتكون م XXنبرا ح XXرا ل XXلثقاف XXة ،واألدب ،وال XXفكر
الXXعربXXي بXXعيدا عXXن سXXلطة الXXحكومXXات الXXتي كXXانXXت تXXهيمن عXXلى الجXXزء األبXXرز مXXن الحXXركXXة
الXثقافXية فXي الXدول الXعربXية ،وبXعيدا عXن األحXزاب الXتي كXانXت تXهيمن عXلى الشق اآلخXر مXن
الحXXركXXة الXXثقافXXية ،وتعيق حسXXب وجXXهة نXXظري اإلبXXداع وتحXXد مXXنه ،وتXXمارس نXXفس الXXدور
الXذي تXمارسXه الXحكومXات الXعربXية فXي تXحويXل كXتابXها ملXطبلني لXسياسXتها الXفئويXة الXضيقة.
كXXنا نXXرى فXXي الشXXباب أمXXل هXXذه األمXXة الXXذي لXXم يلق الXXرعXXايXXة الXXتي يسXXتحق ،فXXأحXXببنا أن
نXكون عXونXا لXه فXي الXتعبير عXن نXفسه .لXذلXك كXانXت مXسابXقاتXنا األدبXية كXلها مXوجXهة نXحو
الشباب العنصر األكثر تهميشا في املجتمع.
تXأسسXت ديXوان الXعرب فXي شهXر تXموز )يXولXيو( عXام  ،١٩٩٨وأصXدرت أول مXوقXع ألXكترونXي
لXها فXي أيXلول )سXبتمبر( عXام  .١٩٩٨ثXم انXضم إلXى أسXرة التحXريXر ،واملجXلس االسXتشاري،
واملXXراسXXلني ،واملحXXرريXXن ،واملXXساهXXمني نXXخبة مXXن الXXكتاب واملXXفكريXXن ،واألدبXXاء الXXذيXXن أثXXروا
مXوقXع ديXوان الXعرب بXإبXداعXاتXهم وسXاهXموا فXي تXصويXب مXسيرتXها الXفتية وتXثبيت أهXدافXها
فXي تجXميع الXجهود الXثقافXية واألدبXية والXفكريXة الXعربXية ،وتXشجيع جXيل الشXباب كXي يXأخXذ
دوره فXي املXشاركXة واإلبXداع .ولXعل الXكاتXب واملؤرخ الفلسXطيني عXبد الXقادر يXاسXني املXقيم
فXي الXقاهXرة أكXثر مXن عXبر بXصدق عXن ديXوان الXعرب حXني قXال فXي كXلمة لXه فXي احXتفالXنا عXام
):(٢٠٠٥
)إذا كانت فرقتنا السياسة فقد وحدتنا الثقافة
وهو ما فعلته ديوان العرب(
ديXوان الXعرب ،أكXبر مXن مXوقXع ألXكترونXي وأبXعد مXن مجXرد مجXلة ثXقافXية ،أدبXية ،فXكريXة .إنXها
حXلم املXثقفني الXعرب فXي زمXن نXكون فXيه فXي طXليعة حXامXلي شXعلة الXفكر ،والXعلم ،واألدب،
والثقافة لننير ألجيالنا القادمة طريقها املمتد طويالً في أفق الزمان.
ديXوان الXعرب مؤسXسة مسXتقلة ،غXير مXرتXبطة بXأيXة حXكومXة أو حXزب أو أي اتXجاه سXياسXي
أو ديني .حرية الرأي فيها مكفولة للجميع بما ال يتناقض مع حرية اآلخرين.
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 هXل يXوجXد لXديXك حXنني لXلعودة إلXى الخXليل والXقدس وأزقXتها فXأنXت ال تXزال تXكتب واصXفااألحياء ،والشخصيات رغم بعدك الجغرافي عن أرض الوطن؟
بXXدايXXة أنXXا مXXن عXXائXXلة أصXXلها مXXن الخXXليل ،لXXكنها تXXوزعXXت فXXي مXXطلع الXXقرن املXXاضXXي )الXXقرن
العشXXريXXن( بXXني الخXXليل ،والXXقدس ،وعXXمان ،وأنXXا مXXن الجXXزء الXXذي ولXXد وعXXاش فXXي الXXقدس،
وكXذلXك والXدي لXذلXك فXأنXا ابXن الXقدس أعXرف كXل أزقXتها الXقديXمة ،ولXي فXي كXل مXنها ذكXريXات
طXويXلة .حXدود الXقدس عXندي ال تXمتد إلXى الXعيزريXة شXرقXا أو بXيت لحXم جXنوبXا فXكل فلسXطني
عXندي هXي الXقدس ،مXن رأس الXناقXورة حXتى أم الXرشXراش .الXحنني إلXى الXقدس لXيس حXنينا
إلXى املXكان فXقط بXل حXنني إلXى االنXتماء ،إلXى الXناس ،إلXى الXوطXن بXكل تXناقXضاتXه ،حXنني إلXى
املXXاضXXي ،بXXأبXXنائXXه الXXذيXXن جXXعلتهم بXXنادق املXXحتلني شهXXداء يXXعيشون فXXي جXXناتXXهم ،وفXXي
ذاكXرتXي الXتي قXررت أن تXمنحهم أمXاكXن يXطلون عXلي مXنها كXل صXباح ،وإلXى مسXتقبل لXم يXر
النور بعد.
 كيف تصف وضع العرب الثقافي في أمريكا مقارنة مع الدول العربية األخرى؟الXكتاب الXعرب فXي الXواليXات املتحXدة الXذيXن يXكتبون بXالXعربXية يXعيشون حXالXة تXناقXض
كXXبير ،وأزمXXة انXXتماء فXXكري ثXXقافXXي ،لXXذلXXك فXXهم فXXي أغXXلبهم عXXاجXXزون عXXن تXXقديXXم أي دعXXم
للثقافة العربية.
يXتوهXمون أو يXتوهXم بXعضهم أنXهم أمXريXكيون مXن أصXل عXربXي ،لXكن املXجتمع األمXريXكي
ال يXعتبرهXم كXتابXه وال مXثقفيه ،وال يXقرأ لXهم أصXال ،فXكل إبXداعXاتXهم مXوجXهة إلXى الXعالXم
الXXعربXXي الXXذي يحXXملون فXXي قXXلوبXXهم الXXحنني إلXXيه ،وفXXي عXXقولXXهم كXXل أزمXXاتXXه الXXفكريXXة،
ومXXشاكXXله ،وتXXناقXXضاتXXه ،وصXXراعXXاتXXه الXXديXXنية ،والXXسياسXXية ،واإلقXXليمية ،والXXعشائXXريXXة.
ق XXراؤه XXم م XXن ال XXعرب ،وك XXتبهم ت XXطبع ف XXي ب XXالد ال XXعرب ،وي XXسمون أن XXفسهم زه XXوا ب XXكتاب
أمXريXكيني مXن أصXل عXربXي ،مXع أنXنا بXكل أمXانXة كXتاب عXرب نXقيم فXي الXواليXات املتحXدة.
تXXأثXXيرنXXا فXXي الXXساحXXة الXXثقافXXية األمXXريXXكية غXXير مXXلموس ،وغXXير فXXاعXXل ،ألنXXنا حXXقيقة ال
نتوجه فيما نكتبه لألمريكيني.
هXذا الXنمط مXن الXكتاب مXوجXود فXي بXالدنXا أصXال ،فXهناك كXتاب عXرب فXي الXدول الXعربXية،
ي XXتوه XXم أن XXه ع XXندم XXا ي XXترج XXم م XXقاال ل XXه أو ك XXتاب XXا إل XXى ال XXلغة االن XXكليزي XXة ف XXإن امل XXواط XXنني
األمXXريXXكيني سXXيقفون طXXوابXXير بXXحثا عXXن كXXتابXXه ،أو لXXقراءة مXXقالXXه .بXXعضهم يXXضيع وقXXته
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بXXحثا عXXن شXXركXXة أمXXريXXكية لXXينضم إلXXيها لXXيقول أنXXه أصXXبح كXXاتXXبا عXXاملXXيا ألنXXه عXXضو فXXي
مؤسسة كذا وكذا ،وكلما كتب مقاال كتب أسفله بقلم الكاتب العاملي فالن الفالني ....
عXلينا الخXروج مXن هXذا الXوهXم ،وتXوجXيه إبXداعXاتXنا إلXى جXماهXيرنXا وقXرائXنا رغXم قXلتهم،
فXXنحن ال نXXبحث عXXن عXXدد قXXراء بXXل عXXن جXXمهور نXXعيش مXXشاكXXله ،وأحXXالمXXه ،نXXحن نXXكتب
ألبXXنائXXنا أوال فXXإن عجXXزنXXا عXXن الXXوصXXول ألبXXنائXXنا وأحXXفادنXXا فXXكيف سXXنصل إلXXى أبXXناء
اآلخرين؟
عXXلى أنXXني أنXXوه هXXنا أنXXه لXXديXXنا فXXي الXXواليXXات املتحXXدة قXXلة ال بXXأس بXXها مXXن املXXثقفني،
واألكXXاديXXميني الXXعرب الXXذيXXن نسXXتحق أن نفخXXر بXXهم ،ونXXقول إنXXهم يXXقدمXXون لXXألمXXة فXXي
أمXاكXن اغXترابXهم الXوجXه املشXرق لXلمثقف الXعربXي ،الXطامXح نXحو الXتقدم ،والتحXرر ،كXما
كان الراحلون إدوارد سعيد ،هشام شرابي ،وإبراهيم أبو لغد.
 بXXحكم اطXXالعXXك املسXXتمر عXXلى الXXوضXXع الXXثقافXXي وعXXالقXXتك املXXتشعبة مXXع األدبXXاء أي مXXنالدول العربية تتصدر الئحة اإلبداع واإلصدارات؟
 مXصر بXال مXنازع ،فXهي الXدولXة األكXبر ،والXتي سXبقتنا فXي الXكثير مXن األمXور .لXكن املXشكلةلXيس أي الXدول تXتصدر الئXحة اإلبXداع واإلصXدارات ،بXل أيXها تXتصدر الئXحة الXقراء وانXتشار
الXXكتاب ،وهXXم كXXلهم فXXي هXXذا املXXجال مXXتشابXXهون ،فXXال يXXزال املXXواطXXن الXXعربXXي قXXليل الXXقراءة،
يXصرف عXلى مXتعه الXيومXية أكXثر بعشXرات املXرات مXا يXصرفXه عXلى الXقراءة ،والXثقافXة .ألXيس
غXريXبا أن دولXة مXثل تXركXيا عXدد سXكانXها تXقريXبا ربXع الXدول الXعربXية وتXطبع مXن الXكتب سXنويXا
أكثر من الدول العربية مجتمعة.
م XXليارات ال XXدوالرات ت XXصرف ع XXلى ال XXفنادق ف XXي ب XXعض ال XXدول ال XXعرب XXية ،ول XXو ص XXرف XXت ه XXذه
املXXليارات عXXلى بXXرامXXج األطXXفال ،والXXثقافXXة ،واألدب ،وتحXXديXXث املXXدارس والXXجامXXعات ألنXXتجنا
جيال سنفخر به على مر التاريخ.
 نلمس في أشعارك أنك من مناصري قضايا املرأة وتتهم الرجال بالكذب والتلون؟املXسألXة حسXب وجXهة نXظري ليسXت أن أكXون مXع املXرأة أو ضXدهXا ،فXهناك نXساء أصXال ضXد
الXXنساء ،ولXXكن املXXسألXXة حسXXبما أراهXXا مXXترابXXطة بXXني عXXضوي املXXجتمع ،وأنXXا أرى أن الXXظلم
الXXواقXXع عXXلى املXXرأة فXXي مXXجتمعنا سXXببه الXXرجXXال ،وأنXXا أتXXكلم هXXنا عXXن الXXوضXXع فXXي اإلطXXار
الXXعام ،ولXXيس عXXن امXXرأة هXXنا ،وأخXXرى هXXناك .فXXالXXرجXXل هXXو الXXذي يXXحكم عXXليها الXXبقاء فXXي
الXXبيت ،وهXXو الXXذي يخXXرجXXها مXXن املXXدرسXXة ،وهXXو الXXذي يXXقرر إن أراد الXXزواج بXXها ،وهXXو الXXذي
يXXقرر الXXطالق ،وهXXو الXXذي يXXسافXXر مXXن بXXلد إلXXى بXXلد بXXحثا عXXن الXXراقXXصات ،وال ...وهXXو الXXذي
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يXغريXهن بXالXفلوس ،وهXو الXذي يتحXرش بXهن فXي الXعمل ،وفXي الXشارع ،وفXي املXدارس .وهXو
الذي يقتل بعضهن دفاعا عن الشرف.
 هXناك ألXم داخXلي يتحXدث دائXما عXن املXوت والXغربXة والXرحXيل فXي وجXدان سXالXم ،هXل هXناكأسباب أخرى لذلك غير الغربة؟
الXكاتXب ال يXعيش فXي فXراغ ،فXهو جXزء مXن وطXن ،ومXن أمXة ،ومXن حXركXة ثXقافXية ،وفXكريXة ،لXه
أحXالمXه ،وأمXانXيه ،سXواء عXلى الXصعيد الXشخصي ،أو املXجتمعي ،أو عXلى صXعيد الXوطXن
كXله ،عXندمXا يXشعر الXكاتXب أن بXعض أحXالمXه تتحق فXهو سXيسعد بXالXتأكXيد لXكن عXندمXا يXرى
أن أحXالمXه الXصغيرة أصXبحت صXعبة املXنال فXهو بXالXتأكXيد سXيتألXم ،ووضXعنا الXعربXي فXيه
ال XXكثير م XXن اإلح XXباط XXات ،وه XXل ه XXناك أك XXبر م XXن أن ن XXرى أوط XXان XXا ع XXرب XXية ت XXمزق XXها ال XXجيوش
الXXغازيXXة ،ونXXحن عXXاجXXزون عXXن الXXقيام بXXشيء؟ هXXل هXXناك أسXXوأ مXXن أن نXXرى طXXليعة مXXثقفينا
تXغادر أوطXانXنا بXحثا عXن لXقمة الXعيش فXي بXالد اآلخXريXن؟ هXل هXناك أسXوأ مXن أن نXرى أبXناء
فلسطني يتصارعون ،وطائرات االحتالل تقتل أبناءنا بدم بارد؟
هXXل هXXناك أسXXوأ مXXن أن نXXرى جXXدار الXXعنصريXXة فXXي فلسXXطني يXXقطع تXXراب الXXوطXXن ويXXحول
حياة املاليني إلى جحيم؟
 أخيرا ما جديد عادل سالم؟صXXدر لXXي فXXي تشXXريXXن ثXXانXXي املXXاضXXي مجXXموعXXة قXXصصية جXXديXXدة بXXعنوان )لXXيش لXXيش يXXا
ج XXارة؟( ع XXن املؤس XXسة ال XXعرب XXية ف XXي ب XXيروت ،وس XXيصدر ف XXي ال XXعام ال XXقادم ل XXي مج XXموع XXة
قXX Xصصية مسXX XتوحXX Xاة مXX Xن واقXX Xع األسXX Xرى الفلسXX Xطينيني فXX Xي سXX Xجون االحXX Xتالل بXX Xعنوان
)يحكون في بالدنا( ،والعنوان مأخوذ عن قصيدة للشاعر محمود درويش يقول فيها:
يحكون في بالدنا
يحكون في شجن
عن صاحبي الذي مضى
وعاد في كفن
وهXXناك مشXXروع روايXXة سXXينتهي نXXهايXXة الXXعام الXXحالXXي ) ،(٢٠٠٨سXXتكون أول روايXXة أكXXتبها
إن شاء اهلل.
ختاما شكرا لألخت لطيفة على هذا اللقاء الشيق.
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حوار مع نادية أبو زاهر ملوقع )حيفا لنا(:

العرب منبهرون بالشبكة وال يجيدون استغاللها
جرى الحوار في أيار ٢٠٠٧
 ب XXرأي XXك ل XXم ه XXذا اإلق XXبال امل XXتزاي XXد م XXن ال XXكتّاب ال XXعرب ع XXلى إن XXشاءم XXجالت وم XXواق XXع إل XXكترون XXية خ XXاص XXة ب XXهم؟ وه XXل اس XXتطاع XXت ه XXذه
املواقع أن تقدّم قيمة مضافة للحركة الثقافية؟
 ه XXو أم XXر ط XXبيعي ل XXيس ف XXيه م XXا ي XXعيب ،س XXببه األس XXاس XXي ان XXعدامحXX XريXX Xة الXX Xرأي فXX Xي الXX Xحياة الXX XعامXX Xة ،وقXX Xصور الXX Xجهات الXX XثقافXX Xية
الXXرسXXمية والXXشعبية فXXي الXXتعريXXف بهؤالء الXXكتاب ،وفXXتح املXXجال أمXXامXXهم فXXي الXXتعبير عXXن
أنفسهم وعدم إشراكهم في العمل الثقافي.
هؤالء الXكتاب مXعظمهم الXساحق مXن الشXباب ،والشXباب أمXل األمXة ،وأعXمدتXها الXتي عXلينا
أن نعرف كيف نهيئهم لتسلم الراية بعدنا.
ال أرى أيXة مXشكلة فXي املXوضXوع ،هXناك مXئات املXواقXع عXلى الشXبكة مXثال لXكتاب أمXريXكيني،
مXع فXارق فXي الهXدف بXني االثXنني .فXالXكتاب األمXريXكيون يXعرفXون فXي مXواقXعهم عXلى أنXفسهم
ويXرشXدونXك كXيف تشXتري كXتبهم ،لXكن مXواقXع كXتابXنا تنشXر كXل شXيء مXجانXا لXلقارئ الXعربXي
لكن ليته يقرأ.
مXن الXغنب أن نXنكر دور هXذه الXجهود فXي الXعمل الXثقافXي ،لXكن مXن الخXطأ أن نXراهXا أكXبر مXن
حجXمها الXطبيعي ،فXما زالXت جXهودا صXغيرة ومXبعثرة ،وغXير فXاعXلة ،وتXفتقد غXالXبيتها إلXى
الXزوار ،تXأثXير هXذه املXواقXع ال يXقاس فXقط بXما تنشXر ولXكن بXمدى جXذبXها لXلقراء لXلتأثXير بXهم،
وال نزال نعاني من قلة القراء ،وضعف القراءة لدى جمهورنا العربي لألسف الشديد.
 هXل تXرى أن املXواقXع اإللXكترونXية قXادرة عXلى تXشكيل بXديXل للنشXر الXورقXي فXي املسXتقبل ،أمهي منافسة وإغناء للمتاح؟
 حXتى هXذه اللحXظة وضXمن املXدى املXنظور الXقريXب ،ال لXن تXشكل هXذه املXواقXع بXديXال أوحتى موازيا للنشر الورقي ،فهذه مسألة تحتاج إلى وقت أطول مما نتوقع.
عند الحديث عن املنافسة علينا أن نضع في حسابنا ما يلي:
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أوال :هXXناك مXXاليXXني ولXXيس عشXXرات الXXكتب الXXقيمة الXXعربXXية الXXورقXXية والXXتي تXXعد مXXراجXXع
م XXهمة ف XXي األدب ،وال XXثقاف XXة ،وال XXعلم ،وال XXفكر ،ل XXم ي XXتم ن XXقل أي م XXنها إل XXى الش XXبكة ،أو
تXXحويXXلها إلXXى اسXXطوانXXات ،ونXXقلها يXXحتاج إلXXى بXXاليXXني الXXدوالرات ،وال يXXوجXXد سXXياسXXة
عXXامXXة لXXدى أي مXXن الXXدول الXXعربXXية ملXXثل هXXذا الXXعمل حXXتى هXXذه اللحXXظة .فXXكيف تXXكون
الشبكة بديال إذن؟ هي مكملة ليس إال .ربما في املستقبل ،كل شيء ممكن.
ثXXانXXيا :أغXXلبية املXXواطXXنني الXXعرب مXXا زالXXوا ال يXXملكون أجهXXزة كXXمبيوتXXر ،وإن اسXXتطاعXXوا
شXXراءه ال يسXXتطيعون دفXXع قXXيمة االشXXتراك الشهXXري لXXالسXXتخدام الXXدائXXم للشXXبكة فXXيما
الXكتاب يXمكنهم قXراءتXه كXل يXوم مXتى أرادوا ،يXمكنهم اسXتعارتXه مXن صXديق ،مXن املXكتبة
العامة الخ.
عXلينا عXدم تXجاهXل ظXاهXرة الXفقر فXي الXعالXم الXعربXي ،هXناك أحXياء بXكامXلها فXي بXعض
الدول العربية ال يوجد فيها خطوط للهاتف أصال.
ثXالXثا :النشXر اإللXكترونXي لXيس فXقط النشXر عXلى الشXبكة ،فXهناك كXتب تXباع فXي الXغرب
ع XXلى أق XXراص س XXي دي وه XXو غ XXير م XXتوف XXر ع XXندن XXا ل XXنفس األس XXباب ،ولس XXبب آخ XXر ه XXو
إمXXكانXXية سXXرقXXته ونXXسخه ،فXXال يXXوجXXد عXXندنXXا مXXلكية فXXكريXXة ،فXXإذا كXXانXXت أراضXXينا تسXXرق
ومياهنا تنهب وال ندافع عنها فكيف ندافع عن كلمة.
املXسألXة ليسXت مXنافXسة كXما أشXرت ولXكنها تXطور فXي نXمط الXحياة ،وهXي مXرحXلة يXجب
أن ن XXمر ب XXها ،ف XXحتى ف XXي ال XXجام XXعات األم XXري XXكية م XXا زال XXت ه XXناك ك XXتب ورق XXية ي XXدرس XXها
الطالب وهي األساس.
 أنXشأت مXوقXع )ديXوان الXعرب( كXموقXع ثXقافXي مXميز ،هXال حXدثXتنا عXن هXذه التجXربXة ،وهXلتراها ح ّققت املرجو منها؟
 تXX XأسسXX Xت ديXX Xوان الXX Xعرب فXX Xي شهXX Xر تXX Xموز )يXX XولXX Xيو( عXX Xام  ،١٩٩٨وأصXX Xدرت أول مXX XوقXX Xعأل XXكترون XXي ل XXها ف XXي أي XXلول )س XXبتمبر( ع XXام  ١٩٩٨ب XXاس XXم فلس XXطني وك XXان XXت فلس XXطني مج XXلة
ثXXقافXXية ،فXXكريXXة ،أدبXXية ،هXXكذا تشهXXد أعXXدادهXXا األولXXى ،ولXXكن طXXبيعة األحXXداث الXXسياسXXية،
واسXم فلسXطني ،جXعلها تXتحول تXدريXجيا إلXى مجXلة سXياسXية أكXثر مXنها أدبXية فXتم إنXشاء
موقع ديوان العرب ،وترك فلسطني للسياسيني.
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ديXوان الXعرب ،أكXبر مXن مXوقXع ألXكترونXي وأبXعد مXن مجXرد مجXلة ثXقافXية ،أدبXية ،فXكريXة .إنXها
حXلم املXثقفني الXعرب فXي زمXن نXكون فXيه فXي طXليعة حXامXلي شXعلة الXفكر ،والXعلم ،واألدب،
والXثقافXة لXننير ألجXيالXنا الXقادمXة طXريXقها املXمتد طXويXالً فXي أفق الXزمXان .بXعد هXذه الXسنوات
الXطويXلة ،اسXتطعنا أن نXضع أقXدامXنا فXي بXدايXة الXطريق ،ولXكن أحXالمXنا كXبيرة ،وأهXدافXنا
واسعة ،لذلك نقول ال نزال بحاجة لجهود أكبر ملتابعة املشوار.
 تXوجXه اتXهامXات لXبعض املXواقXع اإللXكترونXية بXأنXها تنشXر كXل مXا يXصلها ،وأنXها ال تXراعXياملهنية ألنها تقوم على جهود فردية ما رأيكم؟
 هXذه اتXهامXات صXحيحة ،ألن مXعظم املشXرفXني عXلى هXذه املXواقXع غXير مXتخصصني ،إضXافXةإلXى أن مXعظم مXا يXكتب عXلى الشXبكة يXكتبه شXباب لXغتهم الXعربXية ركXيكة ،وغXير مسXتعديXن
لXتصحيح أخXطائXهم حXتى الXطباعXية ،ويXتركXون لXلناشXر أن يXصححها لXهم ،وألن تXصحيح
هXذا الXكم مXن األخXطاء غXير مXمكن فXي مXواقXع ال تXملك مXتفرغXني لXتصحيحها لXذلXك تنشXر كXما
هي بأخطائها.
رغXXم مXXا لهXXذه الXXطريXXقة مXXن سXXلبيات فXXال نسXXتطيع أن نXXتجاهXXل أن السXXبب الXXرئXXيسي لXXذلXXك
ليس نشر هذه النصوص ولكن سياسة التعليم الخاطئة في املدارس والجامعات.
الXتي تXعلم الXطالXب درس الXقواعXد مXثال وال تXعلمه تXطبيقه ،فXمدرس الXريXاضXيات ال يXهمه إن
أخXطأ الXطالXب فXي الXقواعXد ،وكXذلXك مXدرس األحXياء ،إلXخ لهXذا يXبقى اسXتخدام الXقواعXد حXكرا
على درس القواعد فقط.
عXXلى كXXتابXXنا تحXXديXXدا أن يXXطوروا لXXغتهم ،وأسXXالXXيبهم ،فXXهناك كXXتاب نXXصوصXXهم جXXيدة لXXكن
لXغتهم ركXيكة ،وإملXامXهم فXي قXواعXد الXلغة ضXعيف ،ولXكنهم لXألسXف ال يXعملون عXلى تXطويXر
أنفسهم ،فترى نفس األخطاء بعد سنة ،أو أكثر.
أي كXXان أن ينش› واحXXدة
 فXXي ظXXل انXXتشار مXXا بXXات يXXعرف بXXاملXXدونXXات والXXتي يسXXتطيع ُّم XXنها ،ح XXيث وبحس XXب اإلح XXصاءات ف XXي م XXصر ،ارت XXفع ع XXدد امل XXدون XXات ال XXشخصية ال XXتي
يسXتطيع أي شXخص نشXر كXل مXا يخXطر بXبالXه مXن خXاللXها ،ملXا يXزيXد عXلى عشXرة آالف مXدونXة
خXXالل فXXترة بXXسيطة ،مXXا رأيXXك فXXي انXXتشار هXXذه الXXظاهXXرة؟ كXXيف تXXنظر إلXXى تXXأثXXير املXXدونXXات
على مصداقية النشر في املواقع اإللكترونية؟
 لXXتكن عشXXريXXن ألXXف أو حXXتى مXXليون ،ال مXXشكلة ،املXXدونXXات ليسXXت مXXراجXXع حXXتى نXXناقXXشم XXصداق XXيتها ،وليس XXت م XXجالت ،أو ك XXتب ،ه XXي م XXواق XXع ي XXعبر ف XXيها أص XXحاب XXها ع XXن آرائ XXهم،
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وينشXرون مXا يXرونXهم األفXضل ،وكXثرتXها تXعبير عXلى انXعدام حXريXة الXرأي فXي املXجتمع .لXيس
كXل مXا ينشXر عXلى الشXبكة يXجب تXصديXقه ،هXناك أكXاذيXب ،وتXلفيقات ،وكXالم فXارغ ،ومXا شXابXه
سXXواء نشXXر فXXي املXXدونXXات أو املXXواقXXع ،وحXXتى املXXجالت والXXصحف الXXورقXXية فXXيها أكXXاذيXXب،
أليسXت زوايXا جXرب حXظك ،واألبXراج كXالم فXارغ وأكXاذيXب يXضحكون بXها عXلى الXناس؟ ومXاذا
عن التمجيد بفالن وعالن؟
لXXيس مXXطلوبXXا مXXن هXXذه املXXدونXXات أن تXXكون بXXديXXال ألحXXد وهXXي عXXلى كXXل حXXال قXXليلة الXXتأثXXير
وروادها نسبة بسيطة جدا.

 هXل تXعتقد بXأن الXكتاب اإللXكترونXي يسXتطيع سXحب الXبساط مXن تXحت الXكتاب الXورقXي فXيظل العصر الرقمي؟ وملاذا! ما هي املسوّغات؟
 الXجواب عXلى السؤال الXثانXي يXجيب عXلى هXذا السؤال ،حXتى اآلن ال يXوجXد مؤشXرات فXيالXعالXم الXعربXي تXقول أن الXكتاب األلXكترونXي سXيكون بXديXال عXن الXورقXي .لXكن مXن يXدري ربXما
فXXي املسXXتقبل الXXذي لXXن نXXعيشه تXXصبح كXXذلXXك ،فXXقد يXXخترع غXXدا أحXXد املXXهندسXXني جXXهازا فXXي
حجXXم الXXكتاب يXXكون فXXقط لXXعرض الXXكتاب يXXمكن لXXلمواطXXن مXXثال أن يحXXمله مXXعه بXXدون ربXXطه
بXالXطاقXة الكهXربXائXية ويXقلب صXفحاتXه لXيقرأهXا فXي أي مXكان يXكون .لXكن يXبقى السؤال األهXم
من يمكنه تحويل ماليني الكتب القيمة إلى الكتب اإللكترونية؟؟
 يXXقف الXXكثير مXXن أصXXحاب دور النشXXر الXXعربXXية مXXوقXXفا مXXعارضXXا مXXن النشXXر اإللXXكترونXXيللكتاب ،هل باعتقادك أن النشر اإللكتروني منافس اقتصادياً؟
 ال ،حXتى هXذه اللحXظة فXإن الXكتاب اإللXكترونXي مXنافXس غXير قXوي لXلكتاب الXورقXي ،فXيكفيأن يXصيب الXقرص الXصلب بXعض الخXدوش لXيصبح غXير صXالXح لXالسXتخدام ،ثXم إن انXتشار
أجهXزة الXكمبيوتXر فXي الXبيوت فXي الXدول الXعربXية ال تXزال ضXعيفة ،هXناك مXاليXني الXعائXالت
فXي الXدول الXعربXية ال تXملك ثXمن جXهاز الXكمبيوتXر ،واسXتخدام الXكتاب ما زال أهXال لXلقراءة
خصوصا في السفر ،أو أثناء الجلوس في غرفة الجلوس الخ.
أصXحاب دور النشXر الXعربXية عXليهم أن يXطوروا أدوات إنXتاجXهم بXحيث يXصبحون قXادريXن
عXلى نشXر الXكتاب ورقXيا ،وإلXكترونXيا حسXب حXاجXة الXسوق .ال تXنسي يXا نXاديXة أن الXكتاب
اإلل XXكترون XXي ق XXرص XXنته سه XXلة ف XXي دول ل XXيس ل XXدي XXها ق XXوان XXني تح XXمي امل XXلكية ال XXفكري XXة ،وإن
وجدت تلك القوانني فال يوجد من يطبقها.
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 يXوجXه كXثير مXن الXكتّاب الXورقXيني انXتقادات حXادة إلXى كXتاب اإلنXترنXت ،ويXصل بXعضهمحَّ Xد عXدم اعXترافXه بXإطXالق صXفة كXاتXب ملXن لXيس لXديXه مXنشورات ورقXية مXا رأيXك حXول هXذه
املسألة؟
 بXدايXة لXيس هXناك كXتاب ورقXيني وآخXريXن شXبكيني ،هXناك كXتاب ،وغXير كXتاب بXغض الXنظرعن األداة التي يستخدمونها في الوصول إلى القارئ.
الXXكتاب الXXذيXXن يXXقدمXXون لXXلقارئ إبXXداعXXا حXXقيقيا ،بXXلغة قXXويXXة هXXم الXXباقXXون ،والXXبقية سXXوف
يXندثXرون تXمامXا مXثل املXطربXني الXذيXن يXمألون الXفضائXيات الXعربXية كXل عXام بXعضهم يXبقى
وآخرون يصبحون في عالم النسيان.
مXشكلة الXكثير مXن الXكتاب أنXهم ال يXعملون عXلى تXطويXر لXغتهم ،وأدواتXهم ،ومXفرداتXهم ،وهXم
يظهXXرون بXXشكل واسXXع عXXبر الشXXبكة ألنXXهم يجXXدون مXXجاال لنشXXر مXXا يXXكتبون ،فXXي حXXني ال
يتاح لهم ذلك عبر الصحف الورقية.
الXكاتXب لXيس شXرطXا أن تXكون كXتبه مXطبوعXة ورقXيا ،ولXكن مXن غXير املXألXوف أن تجXد كXاتXبا
مبدعا دون مؤلفات ذات قيمة أدبية ،أو فكرية ،وليس مجرد صف كلمات.
 مXX X XوقXX X Xعكم مXX X Xن املXX X XواقXX X Xع الXX X Xتي تXX X Xنظم مXX X XسابXX X Xقات سXX X XنويXX X Xة ،هXX X Xل وجXX X XدتXX X Xم فXX X Xي هXX X XذهالتجXربXة مXساحXات مXضيئة؟ ثَّ Xم أال تXعتقدون أن مXثل هXذه املXناشXط تXحتاج تXبني مؤسXسي
لها؟
 لXعل أهXم مXا قXمنا بXه هXو املXسابXقات الXتي أجXريXناهXا لXجيل الشXباب ،ألنXها كXانXت تجXربXةجXديXدة وفXي مXكانXها املXناسXب ،جXيل الشXباب بXحاجXة إلXى فXرص كXثيرة ،فXهم جXيل يXواجXه
ال XXكثير م XXن ال XXعقبات ،وف XXسح امل XXجال ل XXهم وت XXشجيعهم ال ي XXكون ب XXإق XXام XXة م XXساب XXقات ع XXام XXة
يXتنافXسون فXيها مXع الXكبار ،فXقد يXشعرون بXاإلحXباط ،وقXد يXشعرون أن فXوزهXم غXير مXمكن
ف XXيعزف XXون ع XXن امل XXشارك XXة ،ل XXكن ع XXندم XXا ي XXتناف XXسون وح XXده XXم ف XXإن م XXشارك XXتهم ت XXكون أف XXضل.
سنستمر بها ونعمل على تطويرها في املستقبل لتضم فروعا أدبية وفكرية جديدة.
صXXحيح هXXذه الXXنشاطXXات بXXحاجXXة إلXXى جXXهود مؤسXXسات أخXXرى ،ونXXتطلع إلXXى تXXعاون مXXع
اآلخرين في هذا املجال وال مانع لدينا بتاتا.
وهXي تXحتاج إلXى دعXم مXالXي مXن قXبل املXيسوريXن الXعرب لخXدمXة هXذا الهXدف .األغXنياء الXعرب
ال يخXXدمXXون الXXثقافXXة بXXشيء ،مXXع أن بXXإمXXكانXXهم أن يخXXدمXXوا الحXXركXXة الXXثقافXXية ولXXو بXXمبالXXغ
بسيطة يقدمونها إلى املؤسسات الثقافية.
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 كXيف تXنظرون إلXى وجXود ذات املXادة املXنشورة مXتكررة فXي أكXثر مXن مXوقXع ثXقافXي؟! وهXلهناك من عالقات تعاون بني هذه املواقع ،في موقعكم مثالً؟!
 هXXذه نXXقطة تسXXتحق الXXنقاش ،فXXكثيرا مXXا أرى بXXعض املXXواقXXع يXXكتب بXXأن شXXرط نشXXر املXXادةه XXو أال ت XXكون م XXنشورة ف XXي م XXواق XXع أخ XXرى .م XXع أن XXه سه XXل ن XXقلها ونش XXره XXا دون رق XXيب أو
حسيب.
أت XXفهم ه XXذا ال XXكالم ع XXندم XXا ي XXكون ال XXنص م XXدف XXوع األج XXر ،أو أن ال XXكات XXب ي XXعمل م XXوظ XXفا ف XXي
الجXريXدة ،ويXكتب خXصيصا لXها .لXكن كXيف نXطلب مXن الXكاتXب أن ينشXر فXي مXوقXع مXعني فXقط
وعدم نشره في موقع آخر وهو ال يتقاضى مقابل ما يكتبه عائدا ماديا.
في املقابل فهناك فعال مقاالت أراها منشورة في عشرات املواقع حتى أمل رؤيتها.
نXحن نXرى فXي ديXوان الXعرب ،ال مXشكلة لXديXنا فXي وجXود الXنص مXنشورا فXي أكXثر مXن مXوقXع،
فال نشترط على الكاتب ما ليس لنا به حق.
فXالXقارئ أصXال ال يXقرأ كXل املXواقXع .وهXذا حق لXلكاتXب مXا دمXنا ال نXدفXع لXه بXدل نشXر الXنص
عXندنXا .لXكني أرى فXي نXفس الXوقXت أن نشXر الXنص فXي عشXرات املXواقXع ظXاهXرة غXير حXميدة
بXXحيث يXXفقد املXXوقXXع شXXكلة الXXخاص ونكهXXته الXXخاصXXة ،ولهXXذا نXXحاول أن نXXمسك الXXعصا مXXن
الوسط ،املقاالت التي نشعر أنها نشرت هنا وهناك نتركها لننشر غيرها.
وهنا يقع على عاتق الكاتب أن يقتنع بعدم جدوى إرسال املقال لعشرات املواقع لنشره.
 هXل تXتوقXعون التXحادات كXتّاب االنXترنXت مXثالً تجXربXة أفXضل حXاالً مXن االتXحادات الXعربXيةاألخرى؟
 هXXذا يXXتوقXXف عXXلى أهXXدافXXهم وعXXملهم ،لXXكني ال أشXXعر بXXارتXXياح إلXXى تXXقسيم الXXكتاب إلXXىك XXتاب إن XXترن XXت وغ XXيره ،وه XXذا أول م XXأخ XXذ ل XXي ش XXخصيا ع XXليهم ،إض XXاف XXة إل XXى ذل XXك الح XXظت
أعXXضاء كXXثيريXXن فXXي صXXفوفXXهم لXXغتهم الXXعربXXية ركXXيكة ومXXقاالتXXهم ضXXعيفة ،املXXشكلة الXXتي
الحظتها بعد اإلعالن عن هذا االتحاد هي :
وجXXود كXXتاب أعXXضاء فXXي االتXXحاد الجXXديXXد وأعXXضاء فXXي اتXXحاد آخXXر ،وكXXأنXXها مجXXرد زيXXادة
عضوية فخرية.
ثXXانXXيا :وجXXود بXXعض املXXقاالت الXXتي تتحXXدث عXXن التحXXرر مXXن االتXXحادات األخXXرى الXXتي كXXان
يهيمن عليها كما جاء في املقاالت الكتاب الكبار الخ ،وكأن املسألة مجرد أمور شخصية.
لقد بتنا االن بحاجة إلى تجمع للمبدعني وليس للكتاب
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 تكتبون القصيدة والقصة ،أين يجد عادل سالم نفسه أكثر نشاطا ً واقتراباً؟ ال زلXXت أبحXXر فXXي مXXحيط األدب والXXلغة أجXXمع الXXصدفXXات مXXن قXXاع البحXXر ،وأتXXمتع بXXألXXوانسXمكاتXه الXزاهXية ،وعXندمXا أعXود إلXى الXشاط› بXعد هXذه الXرحXلة الXطويXلة سXأكXون فXي وضXع
أضع النقاط على الحروف.
 هXل أنXتم راضXون عXن مجXمل الXنشاط الXثقافXي الXعربXي والفلسXطيني تحXديXداً؟ بXرأيXكم مXاهي املعيقات وإن كانت معلومة ملاذا هذه الالمباالة في إزاحتها!
 طبعا ال فنحن أمام جبال من التخلف الفكري ،والثقافي ،والتعليمي ،والتكنولوجي ...املXXعوقXXات كXXثيرة ،تتحXXمل فXXيها الXXجهات املسؤولXXة قXXسمها األكXXبر مXXثل التخXXلف الXXتعليمي،
واألم XXية ،وض XXعف ال XXقراءة ،وق XXلة امل XXكتبات ال XXعام XXة ،ك XXفاءة امل XXدرس XXني ،وه XXناك املؤس XXسات
الXXثقافXXية غXXير الXXحكومXXية الXXتي يXXهمها كXXيف تXXقبض مXXن مؤسXXسات غXXربXXية فXXتوجXXه مXXعظم
ن XXشاط XXات XXها مل XXا يخ XXدم ت XXلك املؤس XXسات ،وي XXلبي ش XXروط XXها ،وه XXناك األس XXرة ال XXتي ال ت XXعلم
أبXXناءهXXا ،وهXXناك الXXفرد نXXفسه الXXذي يXXساهXXم فXXي تXXطويXXر ثXXقافXXته وتXXعليمه ،فXXيقضي مXXعظم
أوقات فراغه في اللعب ،والثرثرات الفارغة.
لXXعل أبXXرز مXXا تXXعانXXيه الحXXركXXة الXXثقافXXية الXXعربXXية والفلسXXطينية ال تXXختلف عXXنها هXXو هXXيمنة
السياسيين على النشاط الثقافي.
عXXندمXXا تXXبتعد األحXXزاب الXXسياسXXية سXXواء الXXحاكXXمة أو غXXير الXXحاكXXمة عXXن الحXXركXXة الXXثقافXXية
ويXXترك لXXلمثقفني قXXيادة الXXعمل الXXثقافXXي بXXاسXXتقاللXXية تXXامXXة سXXيكون للحXXركXXة الXXثقافXXية آفXXاق
أفضل للتطور والنهوض.
Xتوى تXقني وإبXداعXي يXمكن بXه أن تXخوض مXنافXسة
 هXل وصXلت املXواقXع الXعربXية إلXى مسً
مع املواقع العاملية؟
 أوال فXXي مXXواقXXع الXXنت ال يXXوجXXد اصXXطالح مXXوقXXع عXXاملXXي ومXXوقXXع غXXير عXXاملXXي ،مXXن أيXXن هXXذهاالصطالحات يا نادية؟ كل موقع يمكن ملن أراد أن يدخل إليه ويقرأه.
أمXا حXول قXصدك بXاملسXتوى الXفني والXتقني الXعالXي ،فهXذه مXسألXة سهXلة طXبعا يXمكن ألي
م XXوق XXع أن يس XXتغل ه XXذه ال XXتقنيات الح XXدي XXثة وال XXبرم XXجة ال XXعال XXية ول XXكن ه XXذا م XXكلف ك XXثيرا
وي XXحتاج مل XXبرج XXني م XXتخصصني ومش XXرف XXني ف XXنيني دائ XXمني ف XXمن ك XXان ي XXملك امل XXال يس XXتطيع
التطوير بسهولة .لكن من يحتاج إلى التطوير؟
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ادخXلي إلXى مXوقXع الXسي إن إن مXثال سXتريXنه مXوقXعا عXاديXا ألنXه يXعتمد عXلى قXاعXدة تخXزيXن
الXبيانXات ولXيس عXلى نشXر الXصور لXذلXك فXالXتصميم عXالXي الXتقنية يXجب أن يXكون لXلمواقXع
الXتي تXحتاج لXذلXك خXصوصXا الXتي تXعتمد عXلى نشXر الXصور مXثال واألفXالم ،ولXذا تجXديXن
أكXثر هXذه املXواقXع جXودة هXي املXواقXع اإلبXاحXية )الXجنسية( ،وهXذه حXقيقة بXاعXتراف مXدرسXنا
الجامعي املتخصص بالبرمجة عندما كنت في الكلية.
 أيها في رأيكم أوجب للترجمة ،مواقع األخبار والسياسات أم املواقع الثقافية؟! طXبعا املXواقXع الXثقافXية ،لXها األولXويXة ،ولXكن مXشكلتنا ليسXت فXقط فXي الXترجXمة وإنXما فXيإيصال الترجمة إلى القارئ غير العربي
 ه XXل ت XXرون امل XXواق XXع ال XXثقاف XXية ال XXعرب XXية ق XXد أنج XXزت ع XXلى مس XXتوى ال XXتواص XXل ب XXني املش XXرقواملغرب ما عجزت عنه كثير من الوسائل واملؤسسات العتيقة؟!
 هXXو نXXفس السؤال الXXذي يXXسألXXه املXXحاور الXXعربXXي ،ويXXركXXز عXXليه دون سXXبب ،فXXنحن دائXXمانXسأل عXن الXتواصXل بXني املشXرق ،واملXغرب ،ملXاذا؟ مXاذا عXن الXتواصXل بXني املشXرق ،واملشXرق؟
بXني الXعرب ،والXصني؟ بXني الXعرب ،والXهند؟ بXني الXعرب ،والXكوريXتني؟ بXني الXعرب والXيابXان؟
ملXاذا دائXما نXحن مXعنييون فXقط بXما يXقولXه الXغرب عXنا ،ونXنسى بXقية الXعالXم؟ هXم يXريXدونXنا
هكذا أن ننشغل بهم بينما هم يهيمنون على العالم.
أمXXريXXكا لXXديXXها عشXXرات الشXXركXXات فXXي الXXصني ،لXXديXXها تXXجارة مXXع الXXصني ،تXXدرس الXXصيني
ب XXجام XXعات XXها ،ت XXبني م XXع ال XXصني ع XXالق XXة ت XXجاري XXة وث XXقاف XXية ،ف XXماذا ف XXعلنا؟ ال ش XXيء س XXوى
االنشغال بالحوار بني الشرق ،والغرب.
أتXXمنى مXXن جXXامXXعة الXXدول الXXعربXXية ،واملشXXرفXXني عXXلى الXXشأن الXXثقافXXي الXXعربXXي أن يXXضعوا
خ XXططا ت XXطوي XXر ال XXثقاف XXة ع XXندن XXا ب XXحيث ال ت XXعتمد ف XXقط ع XXلى ال XXتواص XXل م XXع ال XXغرب ،ول XXكن
التواصل مع الجميع.
امل XXواق XXع ال XXعرب XXية ع XXلى ال XXنت م XXا زال XXت ح XXدي XXثة وال تس XXتطيع أن تح XXل م XXشاك XXل ع XXال XXقة ب XXني
الثقافات بمجرد ظهورها ،علينا أال نحمل مواقع شبكية مهمات أكبر من حجمها.
فXجائXزة عXاملXية مXثل جXائXزة نXوبXل أفXضل مXن ألXف مXوقXع عXلى الشXبكة ،مXاذا لXو أقXام الXعرب
جXائXزة مXماثXلة عXربXية عXلى املسXتوى الXعاملXي تXعتمد الXكفاءة الXعلمية واألدبXية ،لXتكون جسXر
حضارة عربية إلى الجميع.
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نXحن يXا نXاديXة بXحاجXة لXنلتفت إلXى جXيرانXنا قXبل أن نXطير إلXى أمXريXكا ،بXحاجXة لXلحوار مXع
مXن يXعيشون مXعنا ونشXترك مXعهم فXي نXفس الXوطXن ،مXن األكXراد ،واألمXازيXغ ،وأهXالXي جXنوب
الXXسودان ،بXXحاجXXة إلXXى حXXوار بXXني الXXشيعة والXXسنة ،بXXني املسXXلمني واملXXسيحيني فXXي الXXدول
الXعربXية ،كXيف نXنجح بXحوار الXغرب ونXحن نفشXل فXي حXوار جXيرانXنا األتXراك األقXرب والXذيXن
تXXربXXطنا بXXهم عXXالقXXات تXXاريXXخية وديXXنية ،كXXيف نXXنجح فXXي حXXوار الXXغرب ونXXحن نفشXXل فXXي
حوار األفارقة جيراننا ،وغيرهم ،وغيرهم.

 كلمة تودون توجيهها لقراء )حيفا لنا(؟ حXX Xتى تXX Xكون أمXX Xتنا األولXX Xى فXX Xي الXX Xعلم ،واملXX XعرفXX Xة ،والXX XثقافXX Xة ،والXX XتكنولXX XوجXX Xيا ،والXX Xبناءوال XXعمران ،والخ XXدم XXات االج XXتماع XXية ،وال XXصحية ألب XXنائ XXها ،ع XXلينا م XXواص XXلة ال XXعمل ب XXهمة
الش XXباب وج XXهوده XXم ل XXلنهوض ب XXأوض XXاع ش XXعوب XXنا وأم XXتنا ،ك XXل ف XXي م XXكان XXه ،ل XXنتعاون م XXع
الجXميع ،دون حXساسXيات بXعيدا عXن الXتعصب ،بXقلوب عXامXرة بXاملXحبة ،واإليXمان ،مXنفتحني
على الجميع ،نحب اآلخرين كما نحن أنفسنا.
مسXتقبل األمXة هXو مسXتقبل أطXفالXنا ،مسXتقبل هXويXتنا ،تXاريXخنا الXحاضXر ،فXلنعمل جXميعا
على أن نصل به إلى بر األمان
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حوار مع الكاتب إدريس ولد القابلة:
تشرين ثاني ٢٠٠٦
أسبوعية املشعل املغربية

 أنXXتم مXXن الXXعرب األوائXXل الXXذيXXن بXXادروا إلXXى خXXلق مXXوقXXع لXXلكتابXXةواإلب XX Xداع اإلل XX Xكترون XX Xي ،ك XX Xيف ت XX Xقيمون اآلن ال XX Xكتاب XX Xات ال XX Xعرب XX Xية
اإللكترونية؟
 بXXدايXXة أشXXكركXXم جXXدا عXXلى دعXXوتXXكم لXXي لXXلمشاركXXة فXXي هXXذا الXXلقاءفXهو فXرصXة طXيبة لXنطل مXن خXاللXه عXلى شXعبنا الXطيب والXعريق فXي
املغرب.
إن كXXنت تXXقصد مXXا ينشXXر فXXي اإلنXXترنXXت ،فXXنحن الXXعرب مXXا زلXXنا فXXي
بXدايXة الXطريق ،مXقدمXون عXلى الشXبكة بXلهفة شXديXدة غXير مXصدقXني هXذه الXفسحة مXن حXريXة
الXرأي ،نXتخبط دون دراسXة ودرايXة السXتغالل هXذا الXتطور الXتكنولXوجXي لسXد الخXلل الXكامXن
في شتى شؤون حياتنا الثقافية والتعليمية ،والصحية إلخ
مXXعظم مXXا أراه عXXلى الشXXبكة فXXي الXXلغة الXXعربXXية ) (٢٠٠٦عXXبارة عXXن دردشXXات ومXXنتديXXات،
وثXXرثXXرات لXXتضييع الXXوقXXت لXXيس إال ،ومXXعظم الXXكتابXXات لXXهواة وقXXراء ،وال ضXXير فXXي ذلXXك لXXكن
املXXشكلة أن كXXل مXXن كXXتب مXXقاال ،أو خXXاطXXرة أو مXXحاولXXة شXXعريXXة اعXXتبر نXXفسه كXXاتXXبا وشXXاعXXرا
وأديبا ،ضاربا عرض الحائط بعدم معرفته للغة التي يكتب بها.
مXXعظم املXXواقXXع يشXXرف عXXليها شXXباب متحXXمسون ،ال يXXكترثXXون لسXXالمXXة الXXلغة وال قXXواعXXدهXXا،
ويXسمون أنXفسهم بXاملXفكريXن ،واألدبXاء والXشعراء ،والXنقاد ،وغXير ذلXك .بXاخXتصار مXعظم مXا
ينشXر بXالXلغة الXعربXية حXتى اآلن ) (٢٠٠٦لXيس سXوى مXقاالت يXعبر فXيها الXقراء عXن آرائXهم
بحرية بعيدة نسبيا عن املراقبة واملالحقة.
 إلى أي حد يمكن الحديث عن ثقافة عربية إلكترونية اآلن؟ ال يXوجXد شXيء اسXمه ثXقافXة ألXكترونXية ،فXالشXبكة أسXلوب مXن أسXالXيب إيXصال املXعلومXات،ونXXقل الXXثقافXXة ،وهXXناك مXXا هXXو أقXXوى مXXنها وأكXXبر أثXXرا وهXXو الXXفضائXXيات ،ثXXم بXXقية وسXXائXXل
٢٠٧

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

املXXعلومXXات األخXXرى ،يXXوجXXد عXXندنXXا ثXXقافXXة عXXربXXية تXXعانXXي مXXن جهXXل الXXقارئ ،أو عXXزوفXXه عXXن
ال XXقراءة ،ف XXنحن م XXن ال XXشعوب ال XXتي ت XXعتبر ف XXيها نس XXبة ال XXقراءة م XXتدن XXية ج XXدا ،وان XXتشار
اإلنXXترنXXت عXXندنXXا ال يXXزال حXXتى الXXيوم )عXXام  (٢٠٠٦فXXي الXXبدايXXة ،ونسXXبة املشXXتركXXني فXXيه مXXن
سXكان الXدول الXعربXية لXم يXتجاوز اثXنني بXاملXئة فXقط ،فXفي حXني يXتجاوز عXدد املشXتركXني فXي
أمXXريXXكا سXXبعني مXXليون مشXXترك لXXم يXXتجاوز فXXي الXXدول الXXعربXXية الخXXمسة مXXاليXXني مشXXترك،
لتكاليفه الباهظة.
 ملXXاذا فXXكرتXXم فXXي إحXXداث مXXوقXXع )ديXXوان الXXعرب(؟ وكXXيف كXXانXXت الXXبدايXXة؟ و هXXل حقق املXXوقXXعهدفه؟
 جXX Xاءت فXX Xكرة ديXX Xوان الXX Xعرب عXX Xام ) (١٩٩٨وانXX Xطلقنا مXX Xن هXX Xناك حXX Xيث كXX Xان اسXX Xم املXX XوقXX XعفلسXXطني ،لXXكن طXXبيعة األحXXداث الXXسياسXXية ،واسXXم فلسXXطني جXXعل املXXوقXXع يXXنحاز لXXلسياسXXة
أكXثر مXن األدب فXشكلنا ديXوان الXعرب ،وتXركXنا فلسXطني ليشXرف عXليه أسXرة تحXريXر جXديXدة،
ديXXوان الXXعرب كXXان هXXدفXXها مXXنذ الXXبدايXXة أن تXXكون مXXنبرا ثXXقافXXيا أدبXXيا فXXكريXXا لXXلكتاب الXXعرب
يXتوحXدون فXيه بXعيدا عXن الXسياسXة الXتي فXرقXتهم .تXقدمXنا خXطوات مXلموسXة لXألمXام ومXا زلXنا
نتابع جهودنا ملا هو أفضل.
ال يXXمكن الXXقول أنXXنا حXXققنا أهXXدافXXنا رغXXم مXXا قXXدمXXناه بXXجهودنXXا الXXذاتXXية ،فXXالXXطريق ال يXXزال
طXXويXXال جXXدا ،واملXXسيرة بXXحاجXXة لXXجهود أكXXبر ،وإمXXكانXXيات مXXالXXية تXXفوق إمXXكانXXياتXXنا .ديXXوان
الXXعرب لXXيس مجXXرد مXXوقXXع عXXلى الشXXبكة بXXل هXXو مؤسXXسة ثXXقافXXية قXXامXXت بXXبعض املXXشاريXXع
األدب XXية م XXثل امل XXساب XXقات األدب XXية ال XXتي ك XXان آخ XXره XXا م XXساب XXقة أدب األط XXفال ال XXتي اح XXتفلنا
بXXتكريXXم الXXفائXXزيXXن فXXيها فXXي الXXرابXXع مXXن يXXولXXيو ،تXXموز ) (٢٠٠٦فXXي الXXقاهXXرة ،وتXXكريXXم بXXعض
الXXكتاب الXXعرب الXXذيXXن أسXXهموا بXXدور فXXي خXXدمXXة الXXثقافXXة الXXعربXXية ،ولXXديXXها أهXXداف أخXXرى
مستقبلية نأمل أن تنجح بتحقيقها.
 إلXXى أي مXXدى يXXمكن أن تXXساهXXم املXXواقXXع اإللXXكترونXXية الXXعربXXية فXXي خXXدمXXة االدب ،والXXفكرالعربيني؟ وكيف تقرؤون مستقبل اإلعالم اإللكتروني العربي؟
 كXما أشXرت لXكم سXابXقا ،فXنحن مXا زلXنا فXي بXدايXة الXطريق بXالنسXبة للشXبكة ،لXم نسXتغلهااالسXتغالل الXكامXل ،فXقبل املXواقXع الXتي تنشXر املXقاالت نXحن بXحاجXة إلXى ربXط مؤسXساتXنا
الXXتعليمية بXXاإلنXXترنXXت ،سXXواء فXXي املXXدارس ،أو الXXجامXXعات ،أو املXXعاهXXد ،وال أقXXصد أن نXXقيم
لXXكل جXXامXXعة مXXوقXXعا تXXعريXXفيا وعXXنوانXXا ،ولXXكن أن تXXكون مXXرجXXعا لXXلطالXXب أيXXنما كXXان كXXما هXXو
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الXXحال فXXي الXXجامXXعات األمXXريXXكية الXXتي أصXXبحت تXXقدم بXXعض مXXحاضXXراتXXها عXXلى الشXXبكة،
بXحاجXة إلXى ربXط مؤسXساتXنا الXصحية بXالشXبكة ،وغXير ذلXك .مXا يجXري حXالXيا وكXثرة املXواقXع
ال تXعني شXيئا ،املXهم مXاذا تXقدم هXذه املXواقXع ،كXثرة املXنتديXات ومXواقXع نشXر املXقاالت ليسXت
سXوى تXعبير عXن هXروبXنا مXن حXالXة الXقمع الXتي نXعيشها فXلم يجXد الشXباب سXوى الشXبكة
كي ينفسوا فيها عن أنفسهم.
تXطويXر دور هXذه املXواقXع ال يXكون إال بXاالرتXقاء بXالXقارئ الXعربXي نXفسه الXذي يXدخXل للشXبكة
فXي الXغالXب ال لXيبحث عXن الXثقافXة بXقدر مXا يXبحث عXن دردشXة هXنا ،ونXكتة هXناك ،وهXذا مXا
تXشير إلXيه الXدراسXات األخXيرة .فXي اسXتطالع أجXريXناه قXبل فXترة سXألXنا الXقراء عXن املXواقXع
الXتي يXزورونXها عXند الXدخXول للشXبكة ،وقXدمXنا لXهم عXدة اخXتيارات ،فXماذا تXتوقXع؟ لXقد كXانXت
اإلجابة أن أكثر من خمسني باملائة يبحثون عن املواقع الجنسية ،واملطربات.
مسXXتقبل اإلعXXالم الXXعربXXي اإللXXكترونXXي لXXيس بXXمعزل عXXن تXXطور املXXجتمع كXXكل ،ومؤسXXساتXXه
املXXختلفة ،وانXXتشار الشXXبكة الXXذي هXXو اآلن بXXني يXXدي قXXلة قXXليلة مXXن الXXناس بسXXبب ظXXروف
شعوبنا االقتصادية املتردية.
رأيXي أنXه كXلما أفXسحت الXفضائXيات وهXي املXنافXس الXكبير للشXبكة مXجاال لحXريXة الXرأي ،فXإن
دور الشXXبكة اإلعXXالمXXي سXXوف يXXقل ،وكXXلما مXXورس عXXليها الXXقمع الXXرسXXمي فXXإن دور الشXXبكة
سXوف يXزداد ويXتطور ،لXكني أعXود ألقXول نXحن مXا زلXنا فXي بXدايXة الXطريق .وكXل شXيء قXابXل
للتغير.
 ما هي عالقتكم بالساحة األدبية املغربية؟ إن كXنت تXقصد عXالقXة ديXوان الXعرب بXالXساحXة املXغربXية ،فXقد تXطورت وبXشكل خXاص مXنذعXامXني بXدلXيل اسXتقطابXنا لXلعديXد مXن األقXالم ،والXكتاب املXعروفXني مXن املXغرب الشقيق ،وهXي
خ XXطوة ن XXعتبره XXا م XXتقدم XXة ج XXدا ألن XXنا نه XXدف إل XXى كس XXر ح XXال XXة ال XXعزل النس XXبي ب XXني ال XXدول
الXعربXية املشXرقXية ،ودول املXغرب الXعربXي مXثل الجXزائXر واملXغرب وتXونXس ،فXي وقXت يXحاول
فXXيه كXXثيرون حXXصر الXXثقافXXة الXXعربXXية املXXغربXXية بXXالXXلغة الXXفرنXXسية الXXتي يXXعتبرهXXا بXXعضهم
غنيمة من غنائم الحرب مع أنها أداة اغتراب ليس إال.
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حXرصXنا عXلى أن يXكون لXلمغرب دور فXي ديXوان الXعرب كXان وراء إصXرارنXا عXلى تXمثيل أحXد
الXXكتاب املXXغاربXXة املXXعروفXXني فXXي املجXXلس االسXXتشاري لXXديXXوان الXXعرب والXXذي يXXشغله حXXالXXيا
الكاتب املعروف إدريس ولد القابلة.
عXلى الXصعيد الXشخصي عXالقXاتXي واسXعة مXع الXعديXد مXن الXكتاب املXغاربXة ،وأحXرص دائXما
عXXلى قXXراءة الXXكثير مXXن اإلبXXداعXXات املXXغربXXية وغXXيرهXXا مXXن الXXدول الXXعربXXية ألظXXل حXXاضXXرا فXXي
صورة ما يبدعة األشقاء هنا وهناك.
إس XXرائ XXيل ال XXتي ج XXاء م XXعظم ي XXهوده XXا م XXن دول أوروب XXا أح XXيت ل XXغة م XXيتة اس XXمها ال XXعبري XXة،
وعXبرنXت كXل سXكانXها ،بمؤسXساتXهم الXثقافXية ،والXجامXعية واإلعXالم واملؤسXسات الXحكومXية
والXبنكية ،وأقXامXت دولXة تXغلبت عXلينا ،ونXحن ال يزال فXينا مXن يهXرب مXن لXغته تXحت مXبررات
غنائم الحرب التي أصبحت بالية.
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في لقاء مع )الفجر( الجزائرية

الشعب الفلسطيني أول من تأثر باملقاومة
الجزائرية ،واألدب الجزائري املقاوم
تشرين أول ٢٠٠٦
يXXعد األسXXتاذ عXXادل سXXالXXم مXXن الXXكتاب املXXنفتحني بXXأفXXكارهXXم ،يXXتقبل الXXرأي ،والXXرأي اآلخXXر.
قXضى شXطرا مXن حXياتXه بXالXقدس بXني الXسجن واإلقXامXة الXجبريXة ،وهXاجXر بXعدهXا إلXى أمXريXكا
فXXكان صXXوتXXا آخXXر حXXامXXال هXXموم الXXشعب الفلسXXطيني .مXXن إصXXداراتXXه ديXXوانXXي شXXعر :األول
بXعنوان )عXاشق األرض( ،والXثانXي )نXداء مXن ورا ء الXقضبان( .لXم يXكتف بXكتابXة الXشعر بXل
ك XXتب ال XXقصة ال XXقصيرة ف XXصدرت ل XXه مج XXموع XXة أول XXى ب XXعنوان )ل XXعيون ال XXكرت األخ XXضر(،
ومجXXموعXXتان تXXحت الXXطبع .سXXاهXXم فXXي إنXXشاء عXXدة مXXواقXXع عXXربXXية ،وهXXو اآلن مXXديXXر تحXXريXXر
مجلة ديوان العرب اإللكترونية .في هذا الحوار يبوح لقراء )الفجر( ببعض أفكاره.

-

بXني تجXربXة الXسجن واإلقXامXة الXجبريXة فXي الXقدس ،وتجXربXة الحXريXة الXتي تXعيشها فXي
الXواليXات املتحXدة األمXريXكية ،كXيف يXقيم األسXتاذ عXادل سXالXم هXذه املXسافXة املXقتطعة مXن
العمر؟

 دعXXني فXXي الXXبدايXXة أوضXXح أن الXXكاتXXب وتحXXديXXدا األديXXب ،والXXشاعXXر ،ال يXXحتاج فXXقط إلXXىهXامXش مXن الحXريXة كXي يخXط إبXداعXاتXه ،بXل يXحتاج ملXا هXو أهXم مXن ذلXك كXله ،يXحتاج إلXى أن
يXXكون بXXني الXXناس الXXذيXXن يXXكتب لXXهم وعXXنهم ،ويسXXتمد مXXنهم ثXXقافXXته ،وتXXجاربXXه ،وانXXتماءه
الXXحضاري ،وهXXو غXXير مXXتوفXXر فXXي أمXXريXXكا ،فXXنحن نXXعيش فXXي مXXجتمع بXXينما ثXXقافXXتنا كXXلها
ملجتمع آخر.
أض XXف ل XXذل XXك ف XXال XXحياة ه XXنا ف XXي ال XXوالي XXات املتح XXدة ال ي XXمكن اع XXتباره XXا ن XXموذج XXا للح XXري XXة
بXمفهومXها الXشامXل ،ألن أمXريXكا بXعد الXحادي عشXر مXن سXبتمبر ) (٢٠٠١أصXبحت بXلد الXقمع
واإلرهاب الفكري حقيقة.
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أقXولXها لXألمXانXة ولXلتاريXخ إن قXرار الهجXرة إلXى الXواليXات املتحXدة كXان خXاطXئا ،ودفXعت ثXمنه
الXكثير ،نXعم أعXيش فXي أمXريXكا ،لXكن الXوطXن يXعيش فXي داخXلي أيXنما ذهXبت .لXعل أنXيسي
الXXوحXXيد الXXذي يXXخفف عXXني أحXXيانXXا ذاكXXرتXXي الXXقويXXة الXXتي أسXXتطيع بXXها أن أسXXتعيد زمXXنا
ك XXام XXال م XXضى ،أل XXتقي ف XXيه ب XXأح XXبة ب XXعضهم رح XXل وآخ XXرون ال أع XXلم أي XXن ه XXم اآلن ،أع XXان XXقهم
ويعانقونني قبل أن أودعهم من جديد.

-

إلXX Xى أي مXX Xدى يXX Xمكن أن يXX XساهXX Xم األدب والXX Xفكر فXX Xي تXX XرسXX Xيخ فXX Xكرة التحXX Xرر ومXX XقاومXX Xة
االحتالل؟

 لXألدب ،والXفنون دور بXارز جXدا ومؤثXر فXي مXقاومXة االحXتالل ،حXيث كXان يXساعXد فXي تXنظيمالXXناس ،وتحXXريXXضهم ضXXد االحXXتالل الXXبغيض .ولهXXذا كXXانXXت السXXلطات الXXصهيونXXية تXXعتقل
شXعراءنXا املXقاومXني ،وتXالحXقهم لXتمنعهم مXن الXكتابXة مXثل الXشعراء ،تXوفيق زيXاد ،ومحXمود
درويXش ،وسXميح الXقاسXم ،وراشXد حسXني ،وكXذلXك الXرعXيل األول مXثل إبXراهXيم طXوقXان ،وأبXو
سلمى ،وعلي هاشم رشيد ،وغيرهم كثيرون.
نXحن فXي فلسXطني كXنا أول املXتأثXريXن بXاألدب الجXزائXري املXقاوم ،وقXرأنXا بشXراهXة روايXة الXالز
لXلطاهXر وطXار ،وكXانXت املXكتبات تمتل› بXالXكثير مXن كXتب األدب الXعاملXي املXقاوم مXثل أشXعار
نيرودا ،والشاعر املصري الشعبي أحمد فؤاد نجم ،واملقاومة السوفييتية ضد النازية.
األدب امل XX X Xقاوم ه XX X Xو ج XX X Xزء م XX X Xن امل XX X Xعرك XX X Xة ،ك XX X Xما ه XX X Xو اإلع XX X Xالم امل XX X Xقاوم ،وال XX X Xفن امل XX X Xقاوم،
والكاريكاتير... ،إلخ ،واملقاومة نفسها.
 ديXوان الXعرب الXذي تشXرفXون عXليه يسXتقطب كXثيرا مXن الXكتاب والXقراء مXن مXختلف الXدولالعربية ،إلى ماذا ترجعون هذا النجاح؟
ديXوان الXعرب بXدأ عXمليا عXام ) (١٩٩٨كXان هXدفXنا مXنذ الXبدايXة إيXجاد تجXمع أدبXي ثXقافXي،
فXXكري ،عXXربXXي ،ذي مXXضمون إنXXسانXXي ،ديXXمقراطXXي يXXتقبل اآلراء املXXتنوعXXة ،ويXXكون سXXاحXXة
لجXXميع األفXXكار ،واآلراء فXXي كXXل الXXدول الXXعربXXية ،ألن واقXXع الXXحال كXXان يXXقول إن الXXسياسXXة
تفرق العرب لكن الثقافة توحدهم ،وهذا كان أول هدف لنا منذ البداية.
عXملنا بXجهود كXتاب ،ومXثقفني مXتنوريXن ،مسXتقلني ،مXتطوعXني ،وتXغلبنا عXلى الXكثير مXن
الXصعوبXات الXتي واجهXتنا ،واسXتطعنا أن نXبني شXبكة عXالقXات واسXعة مXن كXتاب عXرب فXي
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عش XXري XXن دول XXة ع XXرب XXية م XXن أص XXل ) (٢٢دول XXة .ك XXنا مس XXتقلني اق XXتصادي XXا ،ف XXساه XXم ذل XXك ف XXي
استقالل قرارنا ،ولم يفرض أحد علينا شروطه ،أو مطالبه.
أهXXم أسXXباب انXXتشارنXXا هXXو صXXدقXXنا وحXXرصXXنا عXXلى الXXنهوض بXXالXXثقافXXة الXXعربXXية بXXعيدا عXXن
الحساسيات السياسية ،والفئوية الحزبية.
ال بXXد مXXن الXXتنويXXه أن نXXجاح ديXXوان الXXعرب لXXيس ثXXمرة جهXXد فXXردي ،بXXقدر مXXا هXXو ثXXمرة جهXXد
ج XXماع XXي ،ألس XXرة التح XXري XXر ،واملج XXلس االس XXتشاري ،وم XXراس XXلي دي XXوان ال XXعرب ،وك XXتاب XXنا
املخ XXلصني .وأم XXام ك XXل هؤالء ال XXذي ي XXعمل ب XXصمت ب XXعيدا ع XXن األض XXواء ال XXدك XXتور ج XXورج
قندلفت املشرف الفني على الديوان.
ل XXنا ط XXموح XXات ك XXثيرة أب XXعد م XXن مج XXرد أن ت XXكون دي XXوان ال XXعرب مج XXلة أدب XXية ف XXقط ،ون XXحن
واثقون من تحقيق الهدف ،والنجاح في مسعانا.
 كيف تقيمون تجربتكم في اإلعالم اإللكتروني؟تجXXربXXة غXXنية وواسXXعة ،فXXكما أشXXرت سXXابXXقا كXXانXXت انXXطالقXXتنا فXXي ديXXوان الXXعرب فXXي تXXموز
 ١٩٩٨عXXندمXXا كXXانXXت املXXواقXXع الXXعربXXية قXXليلة ،وتXXوسXXعنا بخXXطى واثXXقة ومXXدروسXXة .اإلعXXالم
األل XXكترون XXي ال XXعرب XXي ال ي XXزال ف XXي ب XXداي XXة ال XXطريق ،وب XXعض ال XXكتاب الش XXباب ف XXي الش XXبكة
يXX Xعتقدون خXX Xطأ أن الشXX Xبكة أصXX Xبحت الXX Xيوم ) (٢٠٠٦بXX XديXX Xال لXX Xلمنشورات الXX XورقXX Xية ،غXX Xير
صXXحيح بXXتاتXXا ،فXXما زال انXXتشار اإلنXXترنXXت فXXي الXXدول الXXعربXXية ضXXعيفا جXXدا جXXدا لXXضعف
انتشار اإلنترنت في الوطن العربي ،وكلفته الباهظة.
فXXي الXXواليXXات املتحXXدة يXXوجXXد أكXXثر مXXن سXXبعني مXXليون مشXXترك ،وفXXي الXXدول الXXعربXXية كXXلها
حXوالXي خXمسة مXاليXني فXقط مXع أن عXدد سXكان الXدول الXعربXية أكXبر مXن عXدد سXكان الXواليXات
املتحXدة بXقليل .املXشكلة فXي الشXبكة ليسXت فXي إيXجاد مXواقXع للنشXر ،فهXذه أصXبحت سهXلة،
ل XXكن ال XXذي ي XXغفل ع XXنه ال XXكثيرون ه XXو م XXقدرة امل XXوق XXع ع XXلى اس XXتقطاب ال XXقراء ،أق XXول ال XXقراء
الXعاديXني ،ولXيس املXثقفني فXقط ،ألن الXكاتXب يXريXد الXوصXول بXإبXداعXه لXلناس ،للجXماهXير الXتي
يكتب عنها ولها.
مXXن املXXهم جXXدا أن يؤثXXر املXXوقXXع فXXي قXXرائXXه وال يجXXلبهم فXXقط للتسXXلية ،وأن يXXشجع الXXكتاب
الXناشXئني ،ويXوجXههم ويXقدم لXهم الXنصح ،وتXوجXيههم لXألفXضل ،فXكثيرة تXلك املXقاالت الXتي
يرسلها أصحابها بدون تنقيح ،وبلغة ركيكة وأخطاء قواعدية كثيرة.
بXXعض كXXتاب اإلنXXترنXXت يXXريXXد احXXتالل مXXكان نXXجيب مXXحفوظ دون أن يXXكلف نXXفسه بXXتنقيح
املادة التي ما إن ينتهي من كتابتها حتى يرسلها للمواقع لتنشرها له.
٢١٣
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ن XXحن م XXن ج XXان XXبنا ن XXنصح دائ XXما ك XXتاب XXنا الش XXباب ،ون XXوج XXههم مل XXا ي XXساع XXده XXم ف XXي ت XXطوي XXر
ك XXتاب XXات XXهم ،نس XXتشير أع XXضاء املج XXلس االس XXتشاري ف XXي ب XXعض ال XXنصوص ق XXبل نش XXره XXا
وأحXيانXا نXقترح عXلى الXكاتXب تXصويXب بXعض األخXطاء ،أو األفXكار .مXعظمهم يXرحXب بXذلXك
لXXكن بXXعضهم الXXقليل لXXم يXXتعود عXXلى االسXXتماع لXXكلمات الXXنقد ،وتXXربXXوا عXXلى سXXماع كXXلمات
الثناء فقط ،وهؤالء لن يعمروا كثيرا.

-

مXXن إصXXدار ديXXوانXXني شXXعريXXني إلXXى إصXXدار مجXXموعXXة قXXصصية بXXعنوان )لXXعيون الXXكرت
األخXضر( ً هXل هXي مXراحXل لXلبحث عXن الXوجXه الXحقيقي لXلكاتXب والXذي سXيرسXو عXنده؟ أم
أن هذا التنوع في األجناس األدبية يدل على قدرات هائلة لدى األستاذ؟

بXالنسXبة لXلكتابXة الXقصصية فXقد بXدأت أمXارسXها مXنذ عXامXني تXقريXبا بXتشجيع مXن األديXب
الXXسوري الXXدكXXتور أحXXمد زيXXاد مXXحبك عXXضو املجXXلس االسXXتشاري لXXديXXوان الXXعرب ،ومXXدرس
األدب الXXعربXXي الحXXديXXث فXXي جXXامXXعة حXXلب ،حXXني كXXان يXXقرأ املXXقاالت الXXتي أكXXتبها ،وبXXالXXفعل
دخXXلت عXXالXXم الXXقصة بXXتوجXXيه مXXنه وعXXندي اآلن مجXXموعXXتان جXXاهXXزتXXان للنشXXر خXXالل الXXعام
الXقادم إن شXاء اهلل ،وثXالXثة فXي الXطريق .مXشكلتي األسXاسXية الXتي أعXانXي مXنها هXي الXوقXت،
لكنني سأتغلب على كل ذلك.
مXارسXت فXي املXاضXي لXسنوات طXويXلة مXن حXياتXي كXتابXة املXقاالت الXسياسXية عXلى حXساب
األدب ،ربXما لXطبيعة الXقضية الفلسXطينية ،ولXكني مXنذ عXام تXقريXبا قXررت الXتوقXف عXن ذلXك
والXتفرغ نXهائXيا لXألدب .لXدي طXموحXات كXبيرة ،ولXكني مXهما كXتبت سXأظXل أعXتبر نXفسي فXي
بXXدايXXة الXXطريق ،ومXXا أوتXXيتم مXXن الXXعلم إال قXXليال ،سXXأظXXل أبحXXر فXXي أكXXثر مXXن مXXجال أدبXXي
حتى أصل شاط› أحدهم فأرسو عليه.

-

شهXدت الXساحXة األدبXية رحXيل عXمالق كXبير فXي األدب وهXو نXجيب مXحفوظ ،كXيف تXلقيتم
هXذا الXنبأ؟ وهXل تXعتبرونXه آخXر الXعمالXقة أم أن الXساحXة األدبXية الXعربXية غXير عXقيمة مXن
أن تنجب عمالقا آخر؟

 األديXXب الXXعربXXي املXXصري الXXكبير نXXجيب مXXحفوظ تXXوقXXف عXXمليا عXXن الXXكتابXXة واإلبXXداع مXXنذسXنوات قXبل رحXيله بسXبب كXبر سXنه ،ولXيس فXقط بXعد وفXاتXه .تXوقXفه عXن اإلبXداع ولXيس فXقط
وفXاتXه كXانXت خXسارة لXكل أمXتنا وكXل مXحبي الXثقافXة ،واألدب ،لXقد نXعيناه فXي ديXوان الXعرب
وأفXردنXا مXساحXة واسXعة مXن الXكتابXات الXنقديXة عXن أهXم كXتبه ،فXقد كXان بXال شXك أديXبا كXبيرا،
شكلت إبداعاته ثروة فكرية وأدبية للمكتبة العربية.

٢١٤

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

ال أع XXتبر ن XXجيب م XXحفوظ آخ XXر ال XXعمال XXقة ،ف XXأم XXتنا ال XXتي أن XXجبته ،وت XXعتز ب XXه أن XXجبت ق XXبله
املXXتنبي ،وطXXه حسXXني وأحXXمد شXXوقXXي ،وأنXXجبت املXXاغXXوط ،ومXXمدوح عXXدوان ،والXXجواهXXري،
وإدوارد سXXعيد وغXXيرهXXم الXXكثير ،وأنXXا واثق أن جXXيل الشXXباب الجXXديXXد سXXوف يXXرفXXد الXXساحXXة
الثقافية بمبدعني يستحقون أن يكونوا أحفادا حقيقيني ملبدعنا الكبير نجيب محفوظ.
 تزخر الساحة األدبية الجزائرية بالعديد من األسماء ،هل قرأتم لبعضها؟ بXالXتأكXيد ،قXرأت لXبعضهم ،وأنXا حXريXص بXاسXتمرار أن أنXوع قXراءاتXي لXكتاب مXن مXختلفالXXدول الXXعربXXية ،ألكXXون فXXي صXXورة أمXXة تXXوحXXدهXXا الXXثقافXXة ،قXXرأت لXXلطاهXXر وطXXار ،وأحXXالم
مسXتغانXمي ،وآسXيا جXبار ،واحXميدة الXعياشXي ،ويXاسXمينة صXالXح وآخXرون ،لXكني أعXترف
أنXني تXأثXرت كXثيرا بXروايXة الXطاهXر وطXار الXالز الXتي قXرأتXها عXلى مXا أذكXر عXام ) (١٩٧٨وقXد
قXXرأتXXها أكXXثر مXXن مXXرة .وكXXنت أردد مXXع بXXطل الXXروايXXة الXXحقيقي :مXXا يXXبقى فXXي الXXوادي غXXير
حجاره .كنا نعتبر الجزائر مثاال وقدوة ،في املقاومة واألدب.
 عXXايشXXتم حXXرب  ١٩٦٧وحXXرب  ١٩٧٣مXXن داخXXل الXXقدس ،وعXXايشXXتم الحXXرب الXXسادسXXة عXXلىلXبنان مXن أمXريXكا ،هXل كXان الXشعور نXفسه أم أن الXبعد عXن مXكان الحXرب يXقلل مXن اإلحXساس
باملقاومة؟
 نXعم هXناك فXرق كXبير ،بXدايXة كXنا أكXثر قXلقا فXي أمXريXكا ،ألنXنا لXم نسXتطع أن نXقدم إال الXقليلبXXكلمة هXXنا ،أو قXXصيدة هXXناك ،فXXبعد أحXXداث الXXحادي عشXXر مXXن أيXXلول أصXXبحت السXXلطات
األمXXنية هXXنا تضيق الXXخناق عXXلى التحXXركXXات والXXتظاهXXرات الXXتي تXXتضامXXن مXXع الXXشعوب
العربية ،ألم أقل لك أن الحرية املزعومة في أمريكا مجرد شعار ال أكثر.
 العودة إلى الوطن ،هل هو حلم يراود الكاتب أم هو فكرة يعمل على التأسيس لها؟ بXالنسXبة لXي نXعم أنXا أحXلم بXالXعودة مXنذ سXنوات ،لXكن الXعودة لXنا كفلسXطينيني تXختلفعXن أي عXربXي آخXر ،نXصف الXشعب الفلسXطيني مXمنوع مXن الXعودة ،وعXندمXا يXعود أحXدهXم
إلح XXدى ال XXدول ال XXعرب XXية ،ألن XXها األق XXرب إل XXى ال XXوط XXن وج XXزء م XXنه ن XXمنع ون XXطارد ،وأح XXيان XXا
يXسمحون لXنا الXبقاء كXسياح ،وأجXانXب يحXملون جXوازات سXفر أمXريXكية ،أو أوروبXية ،ولXيس
باعتبارنا جزء من وطن وثقافة ،وحضارة.

٢١٥

التحليق بالذاكرة

-

عادل سالم

الXXعوملXXة والحXXداثXXة مXXفهومXXان يXXطفوان عXXلى السXXطح .كXXيف يXXنظر إلXXيهما األسXXتاذ سXXالXXم
ككاتب وإعالمي؟

 بXXدايXXة دعXXني أمXXيز بXXني الXXعوملXXة ،وبXXني الحXXداثXXة ،فXXالXXعوملXXة فXXي مXXفهوم مXXن اخXXترعXXها وبXXدأيXروج لXها )أمXريXكا( مXحاولXة أمXريXكية لXلهيمنة عXلى الXعالXم بXطرق مXختلفة ،فXكريXة ،ثXقافXية
إلXXخ ،أمXXريXXكا تXXحاول أن تتسXXلل إلXXى غXXرفXXنا مXXن خXXالل الXXفضائXXيات ،والXXسينما واإلنXXترنXXت
ب XXعدم XXا فش XXلت ب XXطرق أخ XXرى ،ت XXحت م XXسميات ال XXعومل XXة ،ت XXري XXدن XXا أن ن XXفتح ل XXها أب XXواب XXنا
لXبضاعXتها الXثقافXية ،والXفكريXة ،لXتهيمن عXلى أجXيالXنا الXقادمXة ،أمXا الحXداثXة فهXذه يXختلف
عXليها املXثقفون وال يXوجXد تXعريXف واضXح متفق عXليه للحXداثXة ،بXعض الXكتاب وخXصوصXا
فXي املXغرب الXعربXي يXربXطون الحXداثXة بXما يXطرح فXي الXساحXة األدبXية والXفكريXة األوروبXية،
يXحاولXون فXرضXه عXلى واقXعنا بXالXقوة ،نXحن مXع الحXداثXة الXتي تخXرج مXن رحXم مXجتمعاتXنا
وحXضارتXنا ،وثXقافXتنا ،مXطلوب مXن مXثقفينا أال يXرهXنوا تXجاربXهم ومXطالXعاتXهم فXقط بXاألدب
األوروبXي ،مXثل الXفرنXسي والXبريXطانXي ،عXلينا الXتعرف أكXثر عXلى ثXقافXات وآداب الXشعوب
األخXرى فXي أفXريXقيا ،وشXرق أسXيا ،وأمXريXكا الXالتXينية ،لنسXتطيع أن نXزاوج بXني الXحضارات
والثقافات عبر لغة جميلة تحتاج من يعرف كيف يعزف على حروفها.

-

هل من كلمة أخيرة للشعب الجزائري؟

 كXما كXان الXشعب الجXزائXري نXموذجXا لXنا فXي كXفاحXه ضXد االسXتعمار الXفرنXسي ،لXنا ثXقة فXيأن يXنهض مXن أعXبائXه وهXمومXه ليسXتكمل بXناء الجXزائXر ،ويXكون لXنا مXثاال آخXر فXي الXبناء
والXتقدم والXتطور .إن أمXة تXريXد أن تXكون السXباقXة فXي الXعلم ،والXثقافXة عXليها أن تXعرف كXيف
تكتب وتتألم وتغني ،وتتعلم بلغتها ال بلغة عدوها.
الXيهود الXصهايXنة اسXتطاعXوا أن يXحيوا لXغة مXيتة ،وجXعلوهXا لXغة رسXمية فXي مؤسXساتXهم
وجXXامXXعاتXXهم ،وبXXنوكXXهم ،وفXXي كXXل شXXوارعXXهم .وتXXرجXXموا عXXلوم الXXعالXXم إلXXى لXXغتهم .فXXكيف ال
نستطيع أن نتغلب عليهم؟!

٢١٦
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حوار مع وكالة )إيليا بيت املقدس(

أيلول ٢٠١٢
حوار :محمد البريم ،ونداء يونس

 حدثنا عنك؟ ومتى كانت أول محاولة لك في كتابة الرواية؟ الحXديXث عXن الXذات شXائXك ،ومXتشعب مXا لXم يXكن محXددا بXدقXة مXا يXريXد الXسائXل أن يXعرفXه،لكن بكل بساطة أقول أنا عاشق قتلته الغربة.
فتشت كثيرا
ورحلت طويال
وعرفت اآلن أخيرا
في غير ترابك يا وطني
الحب يموت وينتحر العشاق
عادل سالم
بXXدأت فXXي كXXتابXXة الXXروايXXة بXXعد أن خXXطوت خXXطوات فXXي مXXجال الXXقصة الXXقصيرة ،وكXXان ذلXXك
عXام  ٢٠٠٧وصXدرت روايXتي األولXى مXطبوعXة فXي الXعام  ٢٠١٠كXطبعة أولXى عXن دار شXمس
للنش XXر ف XXي ال XXقاه XXرة وه XXي ب XXعنوان »ع XXناق األص XXاب XXع« .وق XXد اتخ XXذت ق XXرار االن XXتقال ل XXعال XXم
الرواية ألن عالم الرواية أرحب ،وأوسع وأكثر إبداعا.
 ماذا يعني لك الكتاب؟ وما أول كتاب قرأته؟ وسXXيلة أسXXاسXXية مXXن وسXXائXXل املXXعرفXXة ،والXXعلم ،واإلشXXباع الXXروحXXي الXXذي ال غXXنى عXXنه كXXماالطعام ،وتقدم الشعوب اآلن يقاس بما تبدعه من علوم وآداب لشعوبها.
٢١٧

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

مXXن الXXصعب تXXذكXXر أول كXXتاب قXXرأتXXه فXXقد كXXنت صXXغيرا جXXدا وبXXالXXتأكXXيد كXXان كXXتابXXا مXXن كXXتب
األطXXفال الXXتي كXXانXXت تXXقدمXXها املXXدرسXXة لXXطالبXXها املXXتفوقXXني .وعXXندمXXا أصXXبحت فXXي الXXعاشXXرة
وبXعد افXتتاح مXكتبة األمXانXة فXي املXدرسXة الXعمريXة بXالXقدس حXيث كXنت أحXد طXالبXها صXرت
أحXد رواد املXكتبة الXدائXمني أتXردد عXليها بXشكل يXومXي لXلقراءة لXساعXات طXويXلة ألن وضXعي
املXXادي لXXم يXXكن يXXسمح لXXي أن أشXXترك بXXها وأسXXتعير الXXكتب لXXلبيت فXXكنت أقXXضي الXXساعXXات
فيها أتنقل من كتاب إلى آخر.
 هل تتابع القراءة عبر االنترنت أم عبر الكتاب وأيهما تفضل؟ اكXXتساب املXXعلومXXات فXXي الXXعصر الحXXديXXث أصXXبح يXXتم بXXوسXXائXXل مXXختلفة ،مXXنها مXXا هXXوسمعي ،أو بصري ،كالقراءة مثال.
الXذي يحXدد الXوسXيلة هXو املXادة الXتي أرغXب فXي قXراءتXها ،فXليس كXل مXا عXلى الXورق مXتوفXر
عXلى الشXبكة وهXذا ينطبق عXلى كXل الXلغات بXشكل مXتفاوت ،وبXالنسXبة لXلغة الXعربXية فXإن
غXXالXXبية الXXعلوم ،واألدب ،والXXكتب األكXXاديXXمية ال تXXزال غXXير مXXتوفXXرة عXXلى الشXXبكة لXXذلXXك فXXإن
قXXراءتXXي تXXتوزع بXXني الXXجانXXبني .شXXخصيا أفXXضل الXXقراءة اإللXXكترونXXية فXXي الXXوقXXت الXXحاضXXر
ألنXها تXعطيني الXخيار فXي تXكبير حXرف الXنص ألسXتطيع قXراءتXه بXسهولXة فXكثير مXن الXكتب
حروفها صغيرة ويتعبني قراءتها.
 ملن تقرأ حاليا؟ ومَن من الكتَّاب الفلسطينيني والعرب يثير إعجابك؟ أطXXالXXع كXXتاب »ظXXاهXXرة املحXXلية فXXي السXXرد املXXغربXXي« لXXلدكXXتور ،واألديXXب املXXغرب مXXصطفىيعلى.
أمXا الXكتاب الXذيXن يXثيرون إعXجابXي فXهم كXثر ،وال أرغXب بXذكXر أسXماء كXي ال أنXسى أحXدهXم
فXال أفXيه حXقه .لXكني أعXتز وأفتخXر بXكتابXنا الXصاعXديXن الXذيXن رغXم كXل املXغريXات ومXحاوالت
التغريب يصرون على تقديم أجمل إبداعاتهم لشعوبهم.

-

كم رواية أصدرت حتى اآلن؟

 لXدي أربXع روايXات جXاهXزة عXلى الXحاسXوب مXنذ ثXالث سXنوات طXبع لXي مXنها روايXتان هXما»عXناق األصXابXع« فXي طXبعتني ،وروايXة »عXاشق عXلى أسXوار الXقدس« ،وهXناك روايXة ثXالXثة
سXXتصدر الشهXXر املXXقبل بXXعنوان »قXXبلة الXXوداع األخXXير« ،وروايXXة رابXXعة سXXتصدر فXXي الXXعام
املقبل بعنوان »الحنني إلى املستقبل«.
٢١٨
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 م XXا ه XXو ال XXباع XXث ال XXذي دف XXعك ل XXكتاب XXة رواي XXة »ع XXاشق ع XXلى أس XXوار ال XXقدس« وه XXل وج XXدتصعوبة في اختيار عنوانها؟
الXقدس عXاصXمة الXشعب الفلسXطيني الXسياسXية ،والXثقافXة وتXتعرض ملXحاول تXهويXد يXومXية،
وطXرد لXلسكان الXعرب ،وكXان ال بXد أن نشحXذ نXحن الXكتاب أقXالمXنا لXيس فXقط لXلدفXاع عXنها
ولXكن لXنحفظ ألجXيالXنا الXقادمXة صXورة الXقدس األصXلية كXما هXي قXبل الXتهويXد ،والXتزيXيف
الذي تتعرض له.
كXXنت فXXي الXXبدايXXة سXXأطلق عXXليها اسXXم» :طXXريق بXXال نXXهايXXة« ،ألن طXXريق الXXقدس لXXيس لXXه
نXهايXة مXن يXريXد الXقدس عXليه أن يسXتعد لXلدفXاع عXنها مXن أطXماع الXغزاة حXتى قXيام الXساعXة.
لكني غيرتها عندما قرر بطل الرواية أن يستشهد على أسوارها.
 كXيف يXساعXد الXتنميط املXتطرف فXي كXال االتXجاهXني لXصور األشXخاص واألزمXنة واألمXاكXنفي روايتك؟
شXXخصيات الXXروايXXة لXXيس فXXيها تXXطرف فXXهي مXXن الXXواقXXع تXXعيش بXXيننا ،تXXأكXXل مXXعنا ،نXXسمع
بXXها ،نXXقرأ عXXنها .أمXXا األمXXاكXXن فXXهي أزقXXة وحXXارات الXXقدس الXXقديXXمة ،والحXXديXXثة الXXتي دمXXرهXXا
االحXتالل أو الXتي مXا زالXت شXامXخة حXتى الXيوم .بXعض الXصور مXرسXوم فXي الXذاكXرة يXصعب
مXXحوه ،أو تXXجاهXXله ،أو تXXغييره ،ألنXXه يحXXمل تXXراث شXXعب مXXا زال يXXقاوم ،وإن اخXXتلفت طXXرق
مقاومته.

-

ت XX Xصور الفلس XX Xطيني ف XX Xي أم XX Xري XX Xكا ك XX Xأن XX Xموذج خ XX Xلقي ع XX Xال ) ت XX Xنميط ج XX Xيد ل XX Xلصورة(
والفلسXطيني هXنا إمXا حXرامXي سXيارات أو مXتقاعXس أو مXرتXش أو زا ِ
ن أو فXي زمXن أخXر،
زم XXن ال XXعصاب XXات ك XXما وص XXفته )ت XXنميط س XXلبي( ،م XXا ال XXذي ت XXرم XXي إل XXيه م XXن خ XXالل ه XXذه
الصورة النمطية ،وهل تخدم هذه الصورة فكرة العودة أم تخلق ألف سؤال حولها؟

-

الXXروايXXة لXXم تتحXXدث عXXن واقXXع الXXجالXXية الXXعربXXية ،والفلسXXطينية فXXي أمXXريXXكا فXXليس هXXذا
هXX XدفXX Xها ،يXX Xمكنك أن تXX XقرئXX Xي عXX Xن واقXX Xعها فXX Xي مجXX XموعXX Xتي الXX Xقصصة» :لXX Xعيون الXX Xكرت
األخXXضر« ،أو فXXي مجXXموعXXتي» :يXXوم مXXاطXXر فXXي مXXنيابXXولXXس« ،هXXناك سXXتجديXXن كXXل مXXا
تبحثني عنه.
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»عXXاشق عXXلى أسXXوار الXXقدس« ركXXزت فXXي أحXXداثXXها عXXلى مXXا يXXنتظر املXXقدسXXي )الXXذي كXXان
يXعيش فXي الXقدس بXعد احXتاللXها عXام  (١٩٦٧املXغترب الXعاشق لXبلده عXندمXا يXقرر الXعودة
ألرض الوطن.
وهXي ال تXصور الفلسXطيني بXاإلطXار الXعام كXما تXشيران فXي سؤالXكما لXكنها تXعرض أمXامXه
واقXعا جXديXدا وهXو واقXع متناقXض يجXمع بXني ثXنايXاه كXل شXيء ،فXهو ال يتحXدث عXن السXلبي
فXXقط يXXبدو أنXXكما نXXسيتما األسXXير عXXزمXXي الXXذي الXXتقى مXXع حXXسن فXXي الXXسجن ،ودافXXع عXXنه
باستماتة.
عXXلينا عXXدم الهXXروب مXXن واقXXعنا ،فXXاإلبXXداع الXXروائXXي يXXجب أال يXXكون مXXدحXXا لXXنا كXXي نXXرضXXي
ذوات XXنا ،ف XXال XXعاشق ل XXلقدس س XXيزي XXد ع XXشقا ل XXها رغ XXم ك XXل ه XXذه امل XXتناق XXضات ،وه XXذا م XXا ف XXعله
سرحان.
هXذه الXصور يXعرفXها الXذيXن يXقررون الXعودة ألنXهم عXلى اتXصال دائXم بXأهXلهم هXنا وعXلى مXن
يXXقرر الXXعودة لXXلعيش فXXي الXXقدس تXXحت حXXراب االحXXتالل أن يXXعرف أنXXه لXXيس عXXائXXدا لXXجنات
الXنعيم بXل ملXرحXلة جXديXدة مXن املXواجXهة ،والXصمود مXع مخXططات االحXتالل الXهادف لXتفريXغ
املدينة من سكانها العرب .عندما يعرف ذلك ويعود فسوف ينجح في املواجهة.
 ملXXاذا تXXم اسXXتعراض انXXتهاكXXات االحXXتالل اإلسXXرائXXيلي للبشXXر بXXحياديXXة تXXامXXة وكXXأن ذلXXكي XX Xحصل ب XX Xال XX Xضرورة ال XX Xطبيعية ،مشه XX Xد م XX Xحاول XX Xة االغ XX Xتصاب ،ال XX Xسجن م XX Xع ج XX Xنائ XX Xيني
إسXرائXيليني ،مXشاهXد االعXتقال املXبرمXج والXحوارات الXعاديXة بXني جXنود االحXتالل لXلتعامXل مXع
الXبطل وأسXرتXه ،هXل تXريXد بXذلXك أن تXنزع الXصفة اإلنXسانXية لXلمحتل وان تظهXره بمظهXر آلXة
االعتقال الجهنمية؟
 كXما قXلت سXابXقا فXأنXا أعXرض الXواقXع بXأسXلوب أدبXي إنXسانXي ،وانXتهاكXات إسXرائXيل لXلشعبالفلس XXطيني أص XXبحت ظ XXاه XXرة ي XXوم XXية م XXيكان XXيكية خ XXطط ل XXها ب XXعناي XXة ب XXحيث انخ XXرط ك XXل
اليهود بشكل عام في تنفيذها.
نXXعم جXXنود االحXXتالل هXXم جXXزء مXXن أداتXXه الXXقمعية ،وهXXم الXXذيXXن نXXفذوا الجXXرائXXم ضXXد أبXXناء
شعبنا ،وأهلنا ،ودمروا قرانا.
هجXرتXهم مXن روسXيا وإثXيوبXيا ،وأوروبXا لفلسXطني تXعني أنXهم جXاءوا ليحXلوا محXل شXعبها
وأن مسXXتقبلهم ،ورفXXاهXXيتهم لXXن تXXكون إال عXXلى أنXXقاض هXXذا الXXشعب .ولهXXذا فXXنظرتXXهم لXXنا
تخلو من أية إنسانية.
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مشهXد مXحاولXة االغXتصاب بXالXسجن ظXاهXرة عXاديXة مXوجXودة فXي كXل الXسجون فXي الXعالXم
حXيث يXتواجXد سXجناء صXغار الXسن ،وقXد تXعرض كXثير مXن أسXرانXا ملXثل تXلك املXحاوالت مXن
قبل جنائيني يهود ،وعرب أيضا .وأعرف شخصيا حاالت تعرضت لذلك.

 كXيف تسXتحضر كXافXة تXفاصXيل الXصراع الXيومXي مXع املXحتل رغXم انXك تXعيش فXي أمXريXكا،ما هي مصادرك؟
مXصادري مXتنوعXة مXنها مXا عشXته بXنفسي ،فXقد عشXت مXعظم حXياتXي فXي الXقدس ،وكXانXت
عXالقXاتXي مXتشعبة ،وواسXعة ،وأمXضيت حXوالXي ثXالث سXنوات مXتنقال مXا بXني سXجون عXدة
مXنها :سXجن نXفحة ،بXئر السXبع ،كXفار يXونXا ،الXرمXلة ،املXسكوبXية وذلXك مXا بXني  ١٩٧٨و .١٩٨٥
إضافة لزياراتي الكثيرة للقدس.
أضXف إلXى ذلXك اتXصالXي الXدائXم مXع األهXل واألصXدقXاء .وكXثرة املXغتربXني املXقدسXيني حXيث
أقXXيم الXXذيXXن يXXزورون الXXقدس بXXشكل مسXXتمر بXXحيث مXXن الXXصعب أن تXXمر شهXXر ال يXXوجXXد فXXيه
شخص يسافر إلى القدس فيعود محمال بأخبارها بالتفاصيل الصغيرة.
ومXا أقXرأه يXومXيا عXما يحXدث فXي أرض الXوطXن ،فXعاشق الXقدس يXبحث عXن أخXبارهXا فXي كXل
مكان.
 هXXل تXXعتقد أن وجXXودك فXXي الXXغربXXة اثXXر عXXلى رؤيXXتك للحXXدث ،أنXXت تXXعيب عXXلى السXXلطةلXجوءهXا إلXى املXحتل لتحقيق حXلم الXدولXة ولXكنك قXبلت بXوسXاطXة الXيهودي الXذي كXان مجXرم
حXXرب ،وحXXصل عXXلى وسXXام الXXدولXXة لخXXدمXXته دولXXة االحXXتالل لXXلحصول عXXلى بXXطاقXXة هXXويXXة
للبطل؟
املXفروض أن املXوقXف مXن االحXتالل ال تXغيره األمXكنة ،ومXوقXفي مXن االحXتالل مXوقXف الXشعب
الفلسXXطيني بXXصفة عXXامXXة دون الXXدخXXول فXXي تXXفاصXXيل فXXرعXXية ،وكXXما قXXلت لXXكما فXXي سؤال
سXابق هXذه الXروايXة تXنقل األحXداث بXغض الXنظر إن كXان الXقارى يXعدهXا أمXرا إيXجابXيا أم غXير
ذلXك ،وفXي الXواقXع هXناك فXرق كXبير أن يXقوم مXواطXن مXا فXي تXوكXيل مXحام لXيدافXع عXنه فXي
مXحاكXم االحXتالل ،أو يXوسXط أحXد أذنXاب االحXتالل ،أو شXخصياتXه ،لتحقيق تXسهيل مXا مXثل
الXسماح لXه بXالXسفر ،أو الXحصول عXلى شXهادة مXيالد ،أو بXطاقXة هXويXة إلXخ وبXني أن تXقوم
سXلطة سXياسXية تXعد مXمثال سXياسXيا لXشعب مXقاوم بهXذه األعXمال ،فXاألمXر شXاسXع وال مXجال
لXلمقارنXة بXينهما ،وشXخصية سXرحXان بXطل الXروايXة ليسXت شXخصية عXمر بXن الخXطاب فXهو
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إنXسان عXادي لXيس سXياسXا ،ويXقوم بXما يXقوم بXه أي مXواطXن عXادي .كXل سXكان الXقدس مXثال
يحXXملون الXXبطاقXXة الXXزرقXXاء وهXXي بXXطاقXXة إسXXرائXXيلية تXXضمن لXXهم حق اإلقXXامXXة ولXXيس الXXطرد،
لXXكن أن تXXصبح هXXذه الXXبطاقXXة مXXطلبا وطXXنيا لسXXلطة سXXياسXXية كXXالسXXلطة الفلسXXطينية فهXXذا
شXيء آخXر غXير مXقبول .ومXا قXام بXه سXرحXان يXقوم بXه كXثير مXن املXواطXنني ،هXذا هXو الXواقXع
املؤلXم ،لXكن الXروايXة أرادت أن تXقول أن إسXرائXيل لXم تسXتجب ألحXد ملXطالXب إنXسانXية عXادلXة
وهو حق سرحان بالعيش في القدس فكيف ستقبل بعودة النازحني والالجئني؟

 هXل تXعتقد كXكاتXب أن لXلقدس زمXنا خXاصXا اآلن ) زمXن الXعصابXات( ،وهXل يؤثXر هXذا الXزمXنعلى إمكانية جذب الفلسطينيني إلى مدينتهم سلبيا ام ايجابيا؟
 الXقدس تXعيش فXي زمXن املXتناقXضات لXكن كXل هXذه املXتناقXضات تXلتقي فXي الXنهايXة قXبلتأم رف XXضت ف XXي ه XXدف واح XXد م XXحاول XXة ت XXعطيل املش XXروع ال XXصهيون XXي ف XXي ال XXقدس امل XXحتلة.
إسXرائXيل تXرغXب بXالتخXلص مXن كXل مXا هXو عXربXي إيXجابXيا كXان أم سXلبيا ولXكن عXلى مXراحXل.
وأنXXا أعXXتقد وقXXد أخXXط› أن املXXظاهXXر السXXلبية الXXتي انتشXXرت بXXكثرة فXXي الXXقدس ،نXXتجت عXXن
اتXفاقXية أوسXلو ومXا تXرتXب عXنها حXيث تXم تXغييب ثXقافXة املXقاومXة ،والXصمود ،وطXغت عXليها
مظاهر املصالح ،وعدم االكتراث ،والالمباالة التي انتشرت بني كثير من الشباب.
 ملXاذا هXذه الXنهايXة الXدامXية؟ ملXاذا تXحكم عXلى هXذا الXصراع مXن اجXل الXوقXت بXموت الXبطل؟مل XXاذا ل XXم ت XXترك ال XXنهاي XXة م XXفتوح XXة ك XXصراع XXنا امل XXفتوح م XXعهم؟ وك XXيف يخ XXدم م XXوت ال XXبطل
الفلسXطينيني اآلخXريXن لXيأتXوا ويXتنازلXوا عXن مXكاسXبهم مXن اجXل الXقدس ،ملXاذا لXجأت إلXى
نهاية مغلقة؟
جXنون قXيس بXن املXلوح بXعث فXيه الXحياة ،ومXا زلXنا نXقرأ عXنه بXعد ألXف عXام مXن مXوتXه ،هXكذا
هم العشاق يموتون من أجل من يعشقون.
ه XXناك ك XXتاب ي XXقدم XXون ل XXلقارئ أب XXطاال خ XXارق XXني ،ال ي XXموت XXون ،ي XXتغلبون ع XXلى ك XXل امل XXصاع XXب
وكXأنXهم سحXرة ،الXواقXع يXنفي ذلXك ،عشXرات األبXطال فXي ثXورتXنا اسXتشهدوا مXن عXز الXديXن
الXXقسام حXXتى كXXمال عXXدوان ،وأبXXو جXXهاد ،والXXرنXXتيسي ،والXXشيخ أحXXمد يXXاسXXني ،والXXقافXXلة
تسير.
هؤالء هXXم أبXXطالXXنا ،عXXشاق الXXوطXXن ،بXXاسXXتشهادهXXم ارتXXكب املXXحتل جXXرائXXم جXXديXXدة .الXXروايXXة
تXخاطXب الXرأي الXعام اإلنXسانXي ،أن سXرحXان الخXطيب سXقط شXهيدا وهXو أعXزل مXن السXالح،
وأن عدونا يقتل أبناءنا ألنهم أكثر عشقا منه للوطن وليس ألنهم يقتلون ويخربون.
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الXنهايXة إذن ليسXت مXغلقة ،فهXذه نXهايXة عXشاق الXوطXن ومXا زال لXلوطXن بXقية عXشاق يXسيرون
خلفه.
هXذه الXنهايXة تXدفXعنا دفXعا لXلحقد عXلى املXحتل ،ولXيس التصفيق لXلفرد .إنXها تXقول لXهم جXاء
دوركXXم فXXاسXXتعدوا فXXطريق الXXقدس لXXيس لXXه نXXهايXXة .مXXئات اآلالف مXXن الشهXXداء سXXقطوا فXXي
مXسيرة شXعبنا الXطويXلة لXكن مXا زال آخXرون يXسيرون لXنفس الهXدف مXع عXلمهم املسXبق أنXهم
قد يلقون نفس املصير.
ع XXمر ب XXن الخ XXطاب اس XXتشهد م XXقتوال ل XXكن راي XXة أم XXتنا ل XXم ت XXمت ب XXموت XXه ب XXل رف XXعها آخ XXرون
وتابعوا املسيرة.
 ملاذا اخترت دار الجندي للنشر والتوزيع رغم وجود عدد من دور النشر بأمريكا؟ أنXا أكXتب بXالXلغة الXعربXية لXلشعوب الXعربXية ،ال أخXاطXب األمXريXكيني بXلغة غXير لXغتهم لXذلXكمن الطبيعي أن أنشر الرواية في البلد التي كتبت عنها.
 كلمة أخيرة ترغب بقولها لدار الجندي للنشر والتوزيع بالقدس؟ أتXوجXه لXهم بXالXشكر وخXصوصXا لXزمXيلي سXمير الXجندي ،زمXيلي أيXام الXدراسXة االبXتدائXيةآم XXال ل XXه ال XXنجاح ف XXي نش XXر روائ XXع اإلب XXداع األدب XXي الفلس XXطيني ف XXي ال XXوط XXن وف XXي ال XXدول
العربية.
كما أشكر الزميلني محمد البريم ،ونداء يونس على هذا الحوار األخوي.

٢٢٣

عادل سالم

التحليق بالذاكرة

حوار مع الصحفية بيانكا ماضية
علينا مخاطبة أنفسنا ،وشركاءنا في الوطن

جرى الحوار في نيسان ٢٠٠٧

 كXانXت لXك تجXربXة مXريXرة فXي سXجون االحXتالل اإلسXرائXيلي فXي الXقدس ،هXل لXك أن تحXدثXناعXن هXذه التجXربXة ،ومXاصXنعته فXي نXفسك مXن رؤى شXعريXة وقXصصية تXلقي بXظاللXها عXلى
تلك الفترة؟
تجXXربXXة االعXXتقال فXXي الXXسجون الXXصهيونXXية كXXانXXت تجXXربXXة مؤملXXة وغXXنية فXXي آن مXXعا ،فXXهي
مؤملXة لXيس ألنXها تحXد مXن حXريXة اإلنXسان الفلسXطيني فXقط ولXكن ألنXها تXضعه فXي مXواجXهة
يXX XومXX Xية مXX Xع إدارة الXX Xسجن الXX Xتي تXX Xعمل وفق مخXX Xطط مXX Xدروس لXX Xقتل األسXX Xير الفلسXX Xطيني
والXXعربXXي داخXXليا وتXXفريXXغه مXXن أفXXكاره ،وانXXتمائXXه الXXوطXXني ،وهXXي لهXXذا تخXXلق لXXه املXXتاعXXب
الXيومXية خXلف الXقضبان حXتى ال يXهنأ ،وال يXفكر ،وال يXكتب ،أو يXقرأ ،يXريXدونXه أسXيرا يXقضي
يXXومXXه بXXالXXلعب والXXنوم .ولهXXذا فXXاألسXXير الفلسXXطيني دائXXما فXXي حXXالXXة تXXأهXXب ملXXواجXXهة إدارة
السجن كأنه في حرب متواصلة ،ال مكان للراحة له فيها.
لXقد سXطر أبXطالXنا األسXرى فXي الXسجون الXصهيونXية آيXات مXن الXبطولXة وقXدمXوا الشهXداء
فXي انXتزاع حق امXتالك الXورقXة والXقلم حXيث كXان مXمنوعXا فXي سXنوات السXتينيات ومXطلع
السXبعينيات ،وبXعد الXقلم والXورقXة ظXلت إدارة الXسجون تXصادر املXواد املXكتوبXة ،لXذلXك كXنا
نXوزع مXا نXكتبه بXطرق سXريXة يXصعب وصXفها .وهXي تجXربXة غXنية أيXضا ألنXها تXوفXر مXادة
واسعة للكتابة عن األسرى ومعاناتهم وقصصهم ،ومشاعرهم ،وأحالمهم.
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ت XXأث XXير االع XXتقال واض XXح ع XXلى ال XXكثير م XXن ال XXكتاب XXات ال XXتي ك XXتبتها س XXواء ش XXعرا ،أو ق XXصة،
وأخ XXيرا ال XXدراس XXة ال XXتي ك XXتبتها ع XXن األس XXرى خ XXلف ال XXقضبان ال XXتي ص XXدرت ال XXعام ٢٠٠٦
)أسXXرانXXا خXXلف الXXقضبان( ،ولXXدي اآلن مجXXموعXXة قXXصصية عXXلى وشXXك االنXXتهاء عXXن األسXXرى
خXXلف الXXقضبان ،سXXأحXXاول نشXXرهXXا هXXذا الXXعام وإال سXXتنشر فXXي مXXطلع الXXعام الXXقادم )عXXناق
األصابع(.
 أيXXن تXXضع تجXXربXXتك الXXشعريXXة ،والXXقصصية فXXي حXXيز املXXكان؟ ومXXاذا أضXXافXXت رحXXلة الXXتنقلإلى ذخيرتك املعرفية؟
ومXا أوتXيتم مXن الXعلم إال قXليال ،رغXم كXل مXا تحقق أقXول ال أزال فXي بXدايXة الXطريق ،ربXما لXم
أبXدأ بXعد ،أحXالمXي كXبيرة وأمXامXي الXكثير مXن املXهمات ،تXنقلت فXي حXياتXي كXثيرا وأصXبحت
مXXثل الXXبدو الXXرحXXل ،فXXعمري االن خXXمسني سXXنة ،تXXنقلت فXXيها فXXي حXXوالXXي  ٤٥بXXيتا ،بXXحيث
أصبحت أنشد الراحة واالستقرار ،أتمنى أن أعيش في بيت ال أنتقل منه إال إلى املقبرة.
هXذا الXتنقل ضXيع الXكثير مXن وقXتي وحXرمXني االسXتقرار ،وأثXر عXلى الXكثير مXن مXشاريXعي،
وكXان عXلي أن أتXأقXلم عXلى ذلXك وأعXود نXفسي عXليه .ال أنXفي أن هXذا الXتنقل زاد مXن خXبرتXي
وأضاف إلى معرفتي الكثير ووسع رؤيتي للمستقبل.
أع XXترف أن XXني ب XXعد ه XXذه املح XXطات ك XXلها اك XXتشفت ن XXفسي م XXن ج XXدي XXد وع XXدل XXت ال XXكثير م XXن
قناعاتي السابقة.
 مXكان مXيالدك :الXقدس ،الXبلدة الXقديXمة ،بXجانXب املسجXد األقXصى ،مXاذا يXصنع هXذا املXكانفي ذاكرة األديب عادل سالم؟
الXقدس ،وخXاصXة الXبلدة الXقديXمة لXها مXكان واسXع فXي ذاكXرتXي ،وهXي ال تXزال سXليمة والحXمد
هلل ،أسXXتعيدهXXا كXXلما أحXXببت وأنXXا مسXXتلق عXXلى فXXراش ،أو جXXالXXس عXXلى شXXط بXXحيرة .ولXXدت
فXي حXارة الXقرمXي ،وفXي أزقXتها عشXت أكXثر مXن عشXريXن سXنة مXن عXمري عXلى األقXل قXبل أن
أنتقل خارجها.
زيXXارة املسجXXد األقXXصى كXXانXXت يXXومXXية لXXنا ،لXXيس لXXلصالة فXXقط ،وإنXXما لXXلدراسXXة فXXي أروقXXته
بعيدا عن أصوات األهل والجيران .فقد عشت بعيدا عنه مائتي متر فقط.
فXي شXوارع الXبلدة الXقديXمة خXرجXنا نXتظاهXر ضXد االحXتالل الXصهيونXي ،ومXنها اعXتقلت أول
مXX Xرة عXX Xام ) ،(١٩٧٨وفXX Xي مXX XدارسXX Xها تXX Xعلمت ،وفXX Xيها أحXX Xببت أول فXX Xتاة ،وفXX Xيها كXX Xتبت أول
٢٢٥
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قXXصائXXدي ،وفXXي شXXوارعXXها نXXعيت صXXديXXقا قXXديXXما هXXو الXXشهيد محXXمود الXXكرد ،الXXذي قXXتله
الXصهايXنة عXام ) (١٩٧٦فXي شXارع بXاب خXان الXزيXت ،فXسال دمXه وسجXل تXاريXخ شXعب مXقاوم.
وفXXيها اشXXتغلت خXXالل املXXدرسXXة ،أبXXعد كXXل هXXذا أال يحق لXXي أن أحXXتفظ بXXأغXXلى الXXذكXXريXXات
عنها..
 أصXXدرت كXXتاب Xا ً هXXو دراسXXة تXXوثXXيقية جXXاءت بXXعنوان )أسXXرانXXا خXXلف الXXقضبان( مXXا الXXذياحتواه هذا الكتاب؟
يXتألXف الXكتاب مXن ثXالثXة فXصول إضXافXة لXلمالحق واملXراجXع .الXفصل األول عXن أهXم أسXالXيب
التحقيق الXXتي تXXمارسXXها املXXخابXXرات اإلسXXرائXXيلية مXXع املXXناضXXلني الXXعرب ،والXXفصل الXXثانXXي
حXول ظXروف االعXتقال واألسXر داخXل هXذه الXسجون ،واملXعتقالت الXصهيونXية ،حXني تXتوحXد
هXXناك إرادة األسXXرى الفلسXXطينية ،واألسXXرى الXXعرب مXXن سXXوريXXا ،واألردن ،ومXXصر وغXXيرهXXا
مؤكXXدة تXXالحXXم هXXذه األمXXة ،وتXXراص صXXفوفXXها ،والXXفصل الXXثالXXث )فXXي رحXXاب األسXXر( يXXنقل
الXXكاتXXب فXXيه تXXجارب حXXية عXXايXXشها مXXع األسXXرى خXXلف الXXقضبان لXXقد أهXXديXXت هXXذا الXXكتاب
لXXألسXXير الXXشهيد عXXمر الXXقاسXXم الXXذي اسXXتشهد فXXي سXXجن نXXفحة عXXام  1989بXXعد أن قXXضى
أك XXثر م XXن  ٢١ع XXام XXا خ XXلف ال XXقضبان ك XXان XXت ح XXتى اس XXتشهاده أك XXثر م XXدة ي XXقضيها أس XXير
فلسطيني في السجون الصهيونية.
الXكتاب يXعتمد إضXافXة إلXى املXراجXع واملXصادر عXلى الXلقاءات الXشخصية الXتي كXان يجXريXها
الXXكاتXXب مXXع الXXعديXXد مXXن األسXXرى أثXXناء وجXXوده مXXعهم فXXي ثXXمانXXينيات الXXقرن املXXاضXXي .وهXXو
وثيقة دامغة تسجل انتهاكات إسرائيل املتكررة ضد شعبنا وأمتنا واإلنسانية جمعاء.
 مجXXموعXXة )لXXعيون الXXكرت الXXخضر( الXXقصصية الXXتي نشXXرتXXها فXXي الXXعام ) ،(٢٠٠٦تXXدورمXوضXوعXاتXها حXول الXجالXية الXعربXية املXغتربXة فXي أمXريXكا ،كXيف تXنظر إلXى دور هXذه الXجالXية
في تعاملها مع قضايا أمتها هناك في املغترب؟
حسXب وجXهة نXظري )أنXا أعXيش هXناك مXنذ أكXثر ربXع قXرن ،وأقXاربXي هXنا يXعدون بXاملXئات(،
الXجالXية الXعربXية مXت زال دورهXا ضXعيفا وهXذا يXعود لXعدة أسXباب مXنها مXا يتعلق بحXداثXة
هXXذه الXXجالXXية مXXقارنXXة بXXجالXXيات أخXXرى مXXثل الXXيهوديXXة ،أو الهسXXبانXXك )تXXسمية يXXقصد بXXها
األمXXريXXكيني مXXن أمXXريXXكا الXXجنوبXXية( ،أو الXXسود مXXثال ،وثXXانXXيا ألن هXXذه الXXجالXXيات مXXا زالXXت
تحXمل مXعها كXل خXالفXاتXها الXقديXمة ،فXكل جXالXية عXربXية مXن دولXة مXا مXتقوقXعة عXلى نXفسها،
وكXل شXخص يهXتم بXمصالXحه الXخاصXة ،واملXسألXة الXثالXثة واألهXم مXنها جXميعا أن الXجالXية
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الXعربXية ال تXزال تXعيش غXريXبة عXن املXجتمع األمXريXكي ونXخص املسXلمني مXنهم بXشكل خXاص
ولذلك فإن إمكانية التأثير في املجتمع ضعيفة جدا.
ف XXال XXيهود م XXثال ي XXشارك XXون ف XXي ك XXل م XXرافق ال XXحياة األم XXري XXكية ي XXتزوج XXون م XXن األم XXري XXكيني
ويختلطون معهم يذهبون لباراتهم ،ملالعبهم ،إلخ
لXكن نXحن نXتصرف كXأنXنا مXنعزلXني عXنهم تXمامXا .بXل هXناك عXرب يXعيشون هXنا مXنذ ثXالثXني
سXXنة ،لXXيس لXXهم ولXXو صXXديق أمXXريXXكي واحXXد ،ولXXو حXXصل واشXXتغل عXXربXXي مXXثال فXXي سXXلك
املخابرات األمريكية سينظر له أغلب العرب بأنه جاسوس ،خائن للعرب ،ويبتعدون عنه.
ن XXعم ل XXقد ب XXدأ ال XXكثير م XXن أب XXناء ال XXجال XXية ف XXي امل XXشارك XXة ،وال XXتغيير وخ XXصوص XXا م XXن ال XXجيل
الXثانXي ،والXثالXث مXن الXعرب األمXريXكيني إذ يXصعب الXقول أنXهم مXغتربXون ألن الXجيل الجXديXد
لXم يXعد يXفكر بXالXعودة لXوطXنه األصXلي ،ويXعتبر أمXريXكا هXي وطXنه الXنهائXي ،لXكن هؤالء مXا
زالXXوا قXXلة ومXXنهم مXXن يXXتعرض للتحXXريXXض مXXن قXXبل أهXXالXXيهم بXXعدم االخXXتالط بXXاألمXXريXXكيني
البيض واالبتعاد عنهم.
تلك حقيقة قد يحاول بعضنا إنكارها لكنها موجودة رغم أنفنا.
 أسسXXت مXXواقXXع إلXXكترونXXية مXXتعددة ،وديXXوان الXXعرب واحXXد مXXنها ،وهXXو يسXXتقطب األدبXXاءواملXXفكريXXن ،والXXشعراء ،والXXكتاب الXXعرب مXXن مXXختلف أرجXXاء الXXعالXXم ،مXXاهXXو تXXأثXXير التجXXربXXة
الرقمية على الساحة الثقافية العربية برأيك؟
تXXأثXXير إيXXجابXXي فXXي اإلطXXار الXXعام لXXكن مXXا زلXXنا نXXحن الXXعرب لXXم نسXXتفد مXXنه سXXوى خXXمسة
بXاملXائXة فXقط .ومXعظم مXا أراه هXو انXبهار مXن املXواطXنني الXعرب بXاملXحادثXات وكXتابXة املXقاالت
لXX Xلتعبير عXX Xن الXX Xرأي ،لXX Xم نXX Xمسك بXX XجوهXX Xر الشXX Xبكة ،هXX Xناك جXX XامXX Xعات مXX Xثال تXX Xقدم دورات
ومXXحاضXXرات عXXلى الشXXبكة ،فXXأيXXن نXXحن مXXن ذلXXك؟ أنXXا أتXXكلم عXXن الجXXميع ولXXيس عXXن جXXامXXعة
محددة واحدة.
هناك شركات تدير أعمالها وبرامجها على الشبكة ،فأين نحن من ذلك؟
كXل الXبنوك األمXريXكية يXمكنك عXبر الشXبكة إدارة حXسابXاتXك بXنفسك فهXل هXذا مXمكن لXدى كXل
البنوك العربية؟ طبعا ال فالشبكة غير منتشرة عندنا أصال في كل بيت.
نس XXبة امل XXشارك XXني ف XXي الش XXبكة م XXن ال XXدول ال XXعرب XXية ال ت XXزي XXد ع XXن خ XXمسة ف XXي امل XXائ XXة ح XXتى
).(٢٠٠٦
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ملXاذا تنتشXر مXقاهXي الشXبكة فXي الXدول الXعربXية؟ بXبساطXة ألن الXناس ال تXملك ثXمن الXجهاز
وال االشتراك.
ف XXي امل XXكتبات ال XXعام XXة ف XXي أم XXري XXكا وه XXي ك XXثيرة وف XXي ك XXل م XXنطقة ي XXوج XXد عش XXرات أجه XXزة
الحاسوب في كل بناية مجانا الستعمال الناس فأين نحن من ذلك؟
لXنعد لحXريXة النشXر عXلى الشXبكة الXعنكبوتXية ،أرى أنXها فXتحت آفXاقXا لXتبادل اآلراء واملXعرفXة،
ولXكن أغXلب كXتابXنا لXألسXف اسXتسهلوهXا ولXم يXعودوا يXفكرون بXتطويXر لXغتهم ،وأسXالXيبهم،
فXXوجXXد جXXيل مXXن الXXكتاب الشXXباب إن جXXازت الXXتسمية غXXريXXب عXXن لXXغته ،ضحXXل فXXي أفXXكاره،
يهمه فقط أن يقول شيئا ليصل اآلخرين ،وال يعرف أن ما كتبه اليوم قد ال يقرأ غدا.
آالف الشXXباب يXXدعXXي كXXل مXXنهم أنXXه كXXاتXXب ،ومXXفكر ،وشXXاعXXر ،وعXXندمXXا يXXوجXXه لXXهم أحXXد نXXقدا
لغويا ،أو يرشدهم ألخطائهم يثورون عليه ،ويشتمونه.
لXXكنها تXXبقى فXXي اإلطXXار الXXعام نXXقلة كXXبيرة إلXXى األمXXام ،لXXم نXXمسك بXXزمXXامXXهما بXXعد .فXXنحن ال
نبحث في الشبكة عن كل ما هو إيجابي بل عن كل ما هو سلبي فيها.
 م XXاه XXي ال XXصعوب XXات ال XXتي ت XXعترض م XXسيرة تج XXرب XXتكم ال XXثقاف XXية اإلع XXالم XXية ف XXي )دي XXوانالعرب(؟ وأي العوامل التي تساهم في إنجاح هذه املسيرة؟
بXXالXXتأكXXيد أهXXم الXXصعوبXXات الXXتي تXXواجXXه كXXل املؤسXXسات الXXثقافXXية الXXعربXXية هXXي عXXدم وجXXود
أمXوال كXافXية لXلقيام بXالXعديXد مXن املXشاريXع الXثقافXية ،والXفكريXة الXتي تXعتبر مXن أهXم أهXدافXنا،
كXما تحXد الXقوانXني الXعربXية مXن إمXكانXية تXسجيلنا رسXميا فXي إحXدى الXدول الXعربXية ،ألن
الXXقانXXون يشXXترط فXXتح سجXXل فXXي قXXسم الXXضرائXXب ،وشXXروطXXا كXXبيرة يXXصعب تXXوفXXرهXXا ،فXXيما
سجلناها هنا في أمريكا بخمسة وثالثني دوالرا فقط وبدون عراقيل أو أية أسئلة.
أال يدعو هذا للرثاء؟
 مامن شك في أن لهذا املوقع رسالة إلى اآلخر الغربي ،ماهو مضمون هذه الرسالة؟أوال اآلخXر لXيس فXقط الXغربXي الXذي يبهXرنXا بXالXتكنولXوجXيا حXتى بXدنXا نXنسى اآلخXر األقXرب
فXXي آسXXيا ،وأفXXريXXقيا ،وأمXXريXXكا الXXجنوبXXية ،بXXصراحXXة ال فXXي ديXXوان الXXعرب لXXم نXXتوجXXه بXXعد
لآلخر.
فXال يXمكن مXخاطXبة الXغربXي بXالXلغة الXعربXية ،لXكن لXنا طXموح ال نXدري مXتى يتحقق أن نXترجXم
إب XXداع XXات XXنا إل XXى ل XXغات أخ XXرى نس XXتطيع م XXن خ XXالل XXها أن ن XXطل ع XXبره XXا ب XXعض ال XXشيء ع XXلى
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اآلخXريXن ،عXلينا قXبل مXخاطXبة اآلخXر سXواء كXان غXربXيا ،أو شXرقXيا ،أو إفXريXقيا ،أو أمXريXكيا
جXنوبXيا ،عXلينا مXخاطXبة أنXفسنا وشXركXاءنXا فXي الXوطXن ،عXلينا أن نXنجح فXي حXوار أبXنائXنا
الذين يعيشون معنا.
نXحن يXهمنا فXي األسXاس تXمتني جبهXتنا الXداخXلية الXثقافXية الXتي يXهملها الXكثير مXنا ،فXي
كXل مؤتXمراتXنا الXثقافXية نXدفXع آالف الXدوالرات لXدعXوة كXاتXب مXن أمXريXكا ،أو بXريXطانXيا ،هXذا
االهXتمام يXجب أن يXوجXه لXلداخXل بXكل قXومXياتXه ومXكونXاتXه ،عXلينا إيXجاد مXناخ ثXقافXي عXربXي
يؤمXن بXأن الXعروبXة ثXقافXة إنXسانXية ،وحXضاريXة مXنفتحة وتسXتوعXب شXركXاءهXا فXي الXوطXن
والXXديXXن ،وليسXXت ثXXقافXXة عXXنصريXXة تXXقوم عXXلى الXXعنصر ،أو الXXطائXXفة .الXXسياسXXيون الXXعرب
أسXXاءوا لXXلثقافXXة الXXعربXXية عXXندمXXا ظXXلموا اآلخXXريXXن بXXاسXXم الXXعروبXXة ،وعXXلينا نXXحن املXXثقفني أن
نXصحح هXذا الخXلل ونXعيد لXلداخXل لحXمته ،نXحن فXي ديXوان الXعرب نXمد أيXديXنا لXكل شXركXائXنا
فXXي الXXوطXXن الXXناطXXقني بXXالXXعربXXية لXXيتقدمXXوا نXXحونXXا ،فXXصدورنXXا مXXفتوحXXة لXXهم كXXما قXXلوبXXنا
وأفXX XكارنXX Xا ،فXX Xال مسXX Xتقبل ألبXX XنائXX Xنا بXX Xغير مسXX Xتقبل أبXX XنائXX Xهم وال حXX XريXX Xة لXX Xنا إال بحXX XريXX Xتهم
وازدهارهم.
 بXماذا تXختم حXوارنXا أسXتاذ عXادل فXي ظXل مXاتXعيشه األمXة مXن صXراعXات داخXلية وخXارجXيةتؤثر سلبا ً على اإلنسان ملا يلقاه من حروب وآالم ودمار وسلب لحقوقه؟
أكXXثر هXXذه الXXصراعXXات تXXأثXXيرا عXXلى حXXياتXXنا هXXي الXXصراعXXات الXXداخXXلية ،كXXما هXXو الXXحال فXXي
الXعراق مXثال أو لXبنان ،الXسودان ،الXصومXال ،الXيمن ،فلسXطني ،وغXيرهXا .لXيس أمXامXنا سXوى
طXXريق واحXXد لXXتقدمXXنا وازدهXXارنXXا ،االنXXفتاح بXXني أبXXناء أمXXتنا بXXكل مXXكونXXاتXXهم ،تXXقبل كXXل مXXنا
لXآلخXر كXما هXو ،والXعمل مXعا لXبناء وطXن األبXناء ،وطXن األحXفاد ،بXعيدا عXن تXوريXث األحXقاد،
والتعصب ،والعنصرية ،لن ينهزم أعداؤنا بدون تمتني جبهتنا الداخلية.
أقXول ألبXنائXي وأبXناء كXل شXعوبXنا الXعربXية ،وأبXناء كXل سXكان هXذا الXوطXن الXكبير مXن عXرب
وأكXراد ،وأمXازيXغ ،وأفXارقXة ،ومسXلمني شXيعة ،وسXنة ،ودروز ،ومXسيحيني أقXباط ،ومXارونXيني،
وكاثوليك ،وأرثوذوكس ،ويزيديني ووووو
ال تسمعوا آلبائكم إن دعوكم للتحارب ،ومعاداة بعضكم بعضا.
لXتصنعوا مXعا مXا فشXل اآلبXاء فXي صXنعه ،املXحبة والXتسامXح ولXتتعانق أيXديXكم مXعا مXن أجXل
مسXX Xتقبل بXX XاهXX Xر تXX XكونXX Xون فXX Xيها روادا فXX Xي الXX Xفكر ،واألدب ،والXX Xعلم ،والXX Xفن وشXX Xتى شؤون
املعرفة.
٢٢٩
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عادل سالم في سطور
 أديب عربي ،ورئيس تحرير »ديوان العرب« ،مقيم في الواليات املتحدة. ولXد فXي الXبلدة الXقديXمة مXن الXقدس فXي فلسXطني فXي األول مXن تXموز ،يXولXيو ) (١٩٥٧فXيحXي )الXقرمXي( الXكائXن مXا بXني املسجXد األقXصى ،وكXنيسة الXقيامXة.
أمXي تXقول أنXه كXان يXوم أحXد والXحاسXوب يؤكXد أنXه كXان يXوم اثXنني
فXإن صXح كXالهXما يXكون مXولXدي فXي الXثالثXني مXن حXزيXران يXونXيو
 ١٩٥٧وقXXام والXXدي بXXالXXتبليغ عXXني فXXي الXXيوم الXXتالXXي لXXدى دائXXرة
تسجيل النفوس.
 أبXوه الXحاج محXمد عXبد الXرحXمان وزوز مXن مXوالXيد الXقدس عXام ١٩٣٥وتXXوفXXي فXXي الXXواليXXات املتحXXدة عXXام  ،٢٠٠٨وأمXXه الXXحاجXXة
آمXXنة عXXبد الXXجواد وزوز مXXولXXودة فXXي الخXXليل عXXام  ١٩٣٩وال تXXزال
تقيم مع أوالدها في الواليات املتحدة حتى صدور هذا الكتاب.
 اعXتقل مXن قXبل السXلطات اإلسXرائXيلية مXرتXني بXتهم سXياسXية ،عXام ) ،(١٩٧٨وعXام )،(١٩٨٢حXيث أمXضى ) (٣٣شهXرا ً خXلف الXقضبان ،تXنقل خXاللXها بXني سXجون عXديXدة مXنها سXجن بXئر
السXبع ،وسXجن نXفحة الصحXراوي ،وسXجن الXرمXلة ،وسXجن بXيت لXيد وغXيرهXا .وسXاهXم مXع
كXXتاب آخXXريXXن فXXي تXXطويXXر الحXXركXXة الXXثقافXXية فXXي الXXسجن حXXيث شXXارك فXXي تحXXريXXر بXXعض
املجالت االعتقالية املنسوخة باليد بالتعاون.
 فXرضXت السXلطات اإلسXرائXيلية عXليه اإلقXامXة الXجبريXة عXام ) (١٩٨٧فXي الXقدس ملXدة سXتةأشهXر حXيث مXنعته مXن مXغادرة مXديXنة الXقدس وفXرضXت عXليه اإلقXامXة فXي الXبيت مXنذ مXغيب
الXXشمس حXXتى شXXروقXXها ،وإثXXبات وجXXوده يXXومXXيا ً فXXي مXXقر الشXXرطXXة فXXي القشXXلة فXXي الXXبلدة
القديمة.
 عXاش عXادل سXالXم طXفولXته حXتى سXن  ١٩عXامXا ً فXي الXبلدة الXقديXمة مXن الXقدس ،مXتنقالً بXنيأزقXتها وشXوارعXها الXضيقة .وتXنقل بXني عXدة مXدارس فXيها هXي :املXدرسXة الXعمريXة االبXتدائXية،
ومXXدرسXXة دار األيXXتام اإلسXXالمXXية فXXي املXXرحXXلة اإلعXXداديXXة ،وأخXXيرا الXXكلية اإلبXXراهXXيمية فXXي
املرحلة الثانوية خارج البلدة القديمة.
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 سXXاهXXم فXXي مXXرحXXلة مXXن مXXراحXXل حXXياتXXه ) (١٩٨٧ - ١٩٧٨فXXي الXXعمل الXXنقابXXي الفلسXXطينيح XXيث ب XXادر ب XXتأس XXيس وإح XXياء ب XXعض ال XXنقاب XXات ال XXعمال XXية ف XXي ال XXقدس وك XXان ع XXضوا ً ف XXي
مجXلس االتXحاد الXعام لXلنقابXات الXعمالXية ،وشXغل لXفترة عXضويXة الXلجنة الXتنفيذيXة لXالتXحاد
حيث كان مشرف االتحاد الثقافي.
 ش XXارك ع XXام ) (١٩٨٨ف XXي ورش XXة ع XXمل ف XXي األم XXم املتح XXدة ع XXن واق XXع ال XXعمال الفلس XXطينينيتحت االحتالل.
 شXXارك فXXي مXXحاضXXرة عXXن أوضXXاع الXXعمال الفلسXXطينيني فXXي الXXضفة والXXقطاع بXXدعXXوة مXXناتحاد العمال الكندي عام ).(١٩٨٨
 شXXارك فXXي الXXعديXXد مXXن الXXندوات الXXشعريXXة وتXXعرض ملXXالحXXقة السXXلطات اإلسXXرائXXيلية عXXام) (١٩٧٨بXXعد قXXصيدة ألXXقاهXXا فXXي احXXتفال جXXماهXXيري بXXمناسXXبة األول مXXن أيXXار فXXي قXXاعXXة
سينما الحمراء في القدس كان عنوانها» :لن تسقط راية ثورتنا«.
 مXن خXالل ديXوان الXعرب أسXس ملXسابXقة أدبXية عXربXية سXنويXة كXانXت األولXى فXي الXشعر عXام) ،(٢٠٠٣والXX XثانXX Xية فXX Xي الXX Xقصة الXX Xقصيرة عXX Xام ) ،(٢٠٠٤والXX XثالXX Xثة فXX Xي أدب األطXX Xفال عXX Xام
) ،(٢٠٠٥وال XXراب XXعة ف XXي ال XXشعر الح XXر ع XXام ع XXام ) ،(٢٠٠٧وال XXخام XXسة ف XXي م XXجال ال XXرواي XXة
الXXعربXXية للشXXباب عXXام ) ،(٢٠١٠والXXسادسXXة فXXي مXXجال املجXXموعXXة الXXقصصية عXXام )،(٢٠١٢
والسابعة في مجال القصة القصيرة جدا عام ).(٢٠١٥
 سXXاهXXم فXXي تXXأسXXيس تجXXمع أدبXXي فXXكري لXXلكتاب الفلسXXطينيني لXXكنه اسXXتقال مXXنه الحXXقاً،لغياب النهج الديمقراطي في العمل.

-

كXتب فXي عXدة صXحف أمXيركXية نXاطXقة بXالXعربXية مXثل عXرب تXايXمز ،وبXيروت تXايXمز مXن عXام
) (١٩٩١حتى العام ) (٢٠٠٢في شتى شؤون املعرفة والثقافة واألدب والشعر.

-

أسXس مXوقXع ديXوان الXعرب عXام ) (١٩٩٨الXذي يحXظى بXسمعة طXيبة فXي أوسXاط املهXتمني
بالشأن الثقافي واألدبي ،ويشغل اآلن رئيس التحرير.

٢٣١
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 نشXر الXعديXد مXن قXصائXده ودراسXاتXه فXي مXجالت ،وصXحف يXومXية ،وشهXريXة مXطبوعXة مXثل)الفجXX Xر األدبXX Xي( ،و)الXX XكاتXX Xب( ،و)االتXX Xحاد( ،و)الXX Xبيادر األدبXX Xي( ،و)الXX Xبيادر الXX XسياسXX Xي(،
و)الXX Xنهار( ،و)الXX Xشعب( ،و)فلسXX Xطني الXX Xثورة( ،و)الحXX XريXX Xة( ،و)الXX Xعودة( ،و)عXX Xرب تXX XايXX Xمز(،
و)بيروت تايمز( ،وغيرها.

اإلصدارات األدبية
الروايات:

-

صXدر لXه عXن )املؤسXسة الXعربXية للنشXر فXي بXيروت( روايXة »الXحنني إلXى املسXتقبل« عXام
 .٢٠١٦صمم الغالف الفنانة رشا السرميطي.

-

صXXدر لXXه روايXXة »قXXبلة الXXوداع األخXXير« عXXن املؤسXXسة الXXعربXXية للنشXXر فXXي بXXيروت فXXي
نهاية .٢٠١٢
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-

صدر له عن »دار الجندي« في القدس رواية »عاشق على أسوار القدس« عام .٢٠١٢

-

صXدر لXه عXن دار شXمس فXي الXقاهXرة عXام  ٢٠١٠روايXته األولXى »عXناق األصXابXع« ،روايXة
األسXرى الفلسXطينيني فXي سXجون االحXتالل ،تXقع الXروايXة فXي  ٣٦٨صXفحة مXن الحجXم
املتوسط.
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 صXدر لXه عXن »دار الXجندي« فXي الXقدس الXطبعة الXثانXية مXن روايXة »عXناق األصXابXع« عXام.٢٠١٢

مجموعات قصصية:
 صXدر لXه عXن »دار الXجندي للنشXر« فXي الXقدس مجXموعXة قXصصية بXعنوان »الXرصXاصXةاألخ XXيرة« ،ت XXضم املج XXموع XXة ال XXتي ج XXاءت ب  ٢٨٨ص XXفحة م XXن الحج XXم امل XXتوس XXط  ٣٥ق XXصة
قXصيرة مXنوعXة داخXل وخXارج فلسXطني املXحتلة .كXتبت خXالل الXعامXني األخXيريXن ،وقXد صXمم
غالف املجموعة الفنانة والقاصة الفلسطينية رشا السرميطي من القدس املحتلة.
وقXX Xد أهXX Xدى الXX XكاتXX Xب مجXX XموعXX Xته لXX Xحارات وأزقXX Xة الXX Xقدس الXX XقديXX Xمة ،أولXX Xى الXX Xقبلتني ،ودرة
املشرقني.

-

صXدر لXه أيXضا فXي الXعام  ٢٠١٢مجXموعXة قXصصية جXديXدة عXن مؤسXسة شXمس للنشXر،
بعنوان »يحكون في بالدنا«.
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 صXXدر لXXه فXXي الXXعام  ٢٠١٢أيXXضا مجXXموعXXة قXXصصية عXXن )املؤسXXسة الXXعربXXية للنشXXر( فXXيبXيروت بXعنوان »يXوم مXاطXر فXي مXنيابXولXس« ،وتXضم املجXموعXة قXصصا قXصيرة عXن واقXع
الجالية العربية في الواليات املتحدة.

 صXدر لXه عXن املؤسXسة الXعربXية للنشXر فXي بXيروت عXام ) (٢٠٠٧مجXموعXة قXصصية بXعنوان»ليش ليش ياجارة؟« ،املجموعة تقع في  ١٤٤صفحة من الحجم املتوسط.

٢٣٥
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-

عادل سالم

صXXدرت لXXه مجXXموعXXة قXXصصية بXXعنوان »لXXعيون الXXكرت األخXXضر« ،صXXيف ) (٢٠٠٦عXXن
املؤسXسة الXعربXية للنشXر فXي بXيروت ،واملجXموعXة فXي  ٢٨١صXفحة مXن الحجXم املXتوسXط
وتدور حول الجالية العربية املغتربة في الواليات املتحدة األمريكية.

دواوين شعر:
-

صXدر عXن »املؤسXسة الXعربXية للنشXر« فXي بXيروت عXام  ٢٠١٥ديXوان شXعر جXديXد بXعنوان
»الحب واملطر«.

٢٣٦
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 أصXXدر ديXXوانXXني شXXعريXXني قXXديXXمني هXXما »عXXاشق األرض« عXXام ) ،(١٩٨١و»نXXداء مXXن وراءالقضبان« عام ).(١٩٨٥

إصدارات أخرى:
-

ص XXدر ل XXه ع XXن دار »ال XXكلمة« للنش XXر ف XXي م XXصر ع XXام ) (٢٠٠٦دراس XXة ت XXوث XXيقية ب XXعنوان
»أسXXرانXXا خXXلف الXXقضبان« ،الXXكتاب يXXقع فXXي ) (٢٢٠صXXفحة مXXن الحجXXم املXXتوسXXط وهXXو
دراسة توثيقية عن األسرى العرب في سجون االحتالل الصهيوني البغيض.

-

أص XXدر دراس XXة ب XXعنوان »ال XXطبقة ال XXعام XXلة الفلس XXطينية والح XXرك XXة ال XXنقاب XXية ف XXي ال XXضفة
والXXقطاع مXXن عXXام ) (١٩٦٧إلXXى ) «(١٩٨٧الXXدراسXXة عXXبارة عXXن كXXتاب مXXن الحجXXم الXXكبير
وعXXدد صXXفحاتXXه ) (١٥٠صXXفحة صXXادرة عXXن مXXركXXز الXXدراسXXات الXXعمالXXية فXXي رام اهلل عXXام
).(١٩٩٠

-

أصدر الدراسة السابقة نفسها عن املصدر نفسه باللغة اإلنجليزية عام ).(١٩٩١

 نشXر الXعديXد مXن املXقاالت ،والXدراسXات الXقصيرة ونشXرهXا فXي مXوقXع األدبXي ،ومXوقXع ديXوانالعرب.
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الفهرس  -ثالث صفحات
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