
م!.لاد
...

...المفرغةالكائرة-ا
فيتغامزون.بيضاءورقةاماصىباسطااولادي!راني

:"سماح"يقولىتم،لحظةحوئيمن

زؤلف؟انتهل-

:"رائدة"فتسدل،أجيبفلا

؟جديدةرواية-

:"رنا"فتسأل،أجيبفلا

؟جديدةقصيرةقصة-

لصمتي،عيونهمفيالضيقأقرأثم.أجيبفلا

عليهاخلثثقداكنلمالتيالورقةعنراسيفأرفع

منالمطلة-الثلاثةللوجوههدوءفيوأقول،كلماتثلاثالا

فوقي:

...لل!مجلةمقالااكتب-

وينطفيء،قسحماتهمعلىالخيبةترفماوسرعان

ممطوكلة:بلهجهيقولوهوالصبيعينيفيالثريق

لما!زؤحسعبناك...يييييه-

معأباهممخلفين.لثؤونهمالىالاولادوينصرف

...الثلاثالكلماتذاتا)-تيمةبعبارتهاضاءالبصورقته

،الكلماتتلككتبتاذ،اننىفجأةوأكتشف

نفسها.((القضية"عنالتحدثاودكنتانما

:الانواتابع"...رفيقتيلىتقول":كتبتلقد

رفيقتيانيتقول

؟الموعودةروايتكبكتابةتبدأمتى-

المرةهذه،تعللتاذامخادعاسأكوناننيوأشعر

حاجتىمنادمابقةالاشهر!طوالبهاتعللكنتبما،ايضا

أغرقيالذيالمضنيالعملبعد.والاستجمامالراحةالى

النهل"المقامولصى!ضع،اربعهاعوامطوال،فيه

.النورعبدجبوركتورالدلمالصصديقمعبالاشتراك

واقول.اخرعذرالتفسصي،جد،اوفلأصمتطاذن

لرفيقتى:

الادبىالخلق!لالمألىيعودانالسحهلمنأبظنين-

واللغةالمعاجمعالمألىاعوامطوالانقطعمنالفنىوالابداع

3

-

الىاتغلغلوروحاوأ"والتركيبوالاشتقاقالنحتاسرار

تعتفدب-نا،-؟والعرببكأافرنسمي!"ا-حماشفا

فيهااستردا(نقا!-ة)افترةالىحماجةبيت

ومتابعةا،دبيةاًلاجواءالىاعودنقي،يالادبنمسي

الإثارومطالعةالاجنبيةالآدابتعيثمهاالتيقطورات

لحديثة؟

رفيقتي:وتقول

محتاجانك..منهفرغناموضوعايضاهذا-

..واكثركلهذلكلى

لبتيوكل-:ةجمنتعووازتعلبهاحصلانليوكيف-

؟"الآدابدار))و"الآداب"ي

بتململوتقول،فيقتيرفروتؤ

عنألتخلبىالآتمنكاطلبانمنيتنتظرهل-

افضلانعلىنتفقألم؟والدارالمجلةفيسسؤوليتك

الادبيةالاحواءالىانعودة)1تسممي"مالتحقيقإسيلة

معارنصسةهـي،ان!..الخالتطوراتورتابصة

علىافيهتحرصاعمقيشةمعلوالدارلمحلة

؟إؤل!وتواالحتابصانيهاالتالهالهمومبكلالقراءتشركأن

صمت:لحظةبعدلرفيقتيقات

السمنواتفيمضطراكنتاقد.حقعلىانت-

.الشيءبعضوالدارالمجلةاهمالالىالماضيةالخمس

قدازفقضاو.لرزحتا.اعبائهمارعضعصيحملتانكولولا

عاصهىفيداجددفعا4المحلنمنحانعلى،اشهركنذ

العشرين.

رفيقتىقالت

الموعودذ!الروايةحسابءلىذلكيكونالاشرط-

مرةثبىتعودانهامنواثقةكانتلانهما،وضحكت

المفرغة!الدائرةالى،اخرى

وقا)لمت،الجدلسيماءملامحهااكتستثم

بري!ثتكلحقلقد:بشيءفءتعترانيجب!اسسمع-

صنريشتكتغممات!إنالاالصداهؤايزولولن..الصدا

منليسو.شيءاياكتب.اكتب.تثتبولحجرافييدجد



الادبيالمجومن.همومكهناكتب.تنعثرانالضروري

،منآلادباءمشكلاتعن.مطالماتكعن.فيهنعينتىالذي

دائ!ما.المجلةفيحاضراكن.اصدقائكوغيراصدقائك

سيعكون،لعودتكتمهيداذلكسيكون..كلعددفي

..ريشتكعنالصدأبزوالبشيرا

اشعرالذيالحنانذلكاليهماعاودنيوترد،لهاقلت

مشكلةأوبهاامرازمةفيمساعدةيداليمدتكلمابه

تعترضني:

نافذة"الاداب"فصابسأفتح.سأفعل-

."شسهريات"

ليمقىولى:،رأسىفو!من،سماحالانيطل

اذنزؤلف؟!انك...ياباباصفحتينكتبت...اوه-

رعشة:!ب!دريصدريالىواضمئه

..ذلكالىالطريقفياكونانارجو-

***

لبنانفيالثقافةازمة-2

يبحثسؤتمرعقدالىاللبئنيينالكتاباتحاددعا

."لبنانفيالثقافةازمة"فيه

مجالسمن،الثقافيةالهيئاتممثلووسيجتمع

.ضوعالموهذاليتدارسوا،ونوادومولسسات

،فذكرتزلمهيديةحلسةفي،الامرهذاعرضتوقد

تشهدىتخطيطاوسياسة41تفتقداللبنانيةالدولةان

لدينا.الثقافيةآلشؤونمعالجةفيبهما

يضعونلبنانفبىالمسؤولينانذلكمنشأولعل

اولوهااناتفقواذا؟وشواغلهمهمومهم؟خرفيالثقاؤة

الارتجالمنبعثيرذلكيحدثفانما،اللفتاتبعضاحيانا

.والاعتب،ط

بالثقافةعندناالسلظةالستهتاريبلغانالؤسفومن

الىاقربالمشهوراللبناني"الاشعاع"معهاصب!ححدا

التجارةطابعانبحيث..الواقعالىمنهالاسطورة

الطابعالانيغدو..الخوالاصمطيافوالسياحةوالخدمات

تدريحبيايفقده،ووالاجانبالاقاربئظرفيللمبنانالممتز

الثقافيةالنهضةاصلفيكانانهمنعنهدؤثرما

والفنيةوالادبيةالفكريةاليقظةتاريخوان.العربية

الهلبنانيمن.الروادمنبجيلوثيقاار.نباطامرتبط

تزالماالتيهيالفرديةالمبادراتانمنوبالرغم

،فيالنشاهـوالحيويةمظاهربعضالثقافيةلحياتناتحفظ

فان،والكتبوثهـالمجلاتوالموسيقىوالرسمالمسىىح

محدوداالنشاطهذايجعل،عندناالرسمميالدعمغياب

واتشلةانبهاجديرلازماتباستمرارضهويعر،جدا

..عليهت!قضيانحتى

يسمىماالتربيةوزارةموازإةفيانصحيح

كانالساعداتهذهمعظمانالا،"ثقافيةمساعدات"

بايتقوملاجمعياتاووهميةنوادالىالماضيفيإذهب

نشاهـ!

اعابقد"أللبنانيينالكتاباتحاد"انهناواذكر

"

تافهامبلغا0791و9691عاميفيالمساعداتهذهش

71!االاضيالعاموفي...رفمههناداحدانبخجلني

فيالتربيةوزيرراجعناوحين..كلياالمبلغهذاحذف

بادصبرعنافتذر؟تمعلونوماداانتممنةسألنا،لكة

الحياهعلىمطلعضحيرالهفيعذراللوزيروالتمسنا،-الاناة

تواضع،بغل،لهنوضحانعلينافكان،البلدفيلثقافية

عريضاقطاعايمتلونكاتباخمسينزهاءيضماتحادلان

تحريرالمجنرترؤساءجميعبينهماللبناز-ين.المثقدحنسن

ا"ولمراتفيال!لبنانيبنالأدباءومندوبو،اورجنماليهلادبية

ميباىايضالهو!!س!نا..والدوليهالعربيةلأدبية

نوبل"))3لجالزاللبنانيةالاعلاموزاردمرشحيتحادنا

!شعحادهوجورجنعيمهميخائيللاداب

الحكومةرئيسىمنموعداطلبناانناكذلكواذكر

الثقافةباهمالتتعلقامورجهملةفيالامرهذامعهضبحث

اشهر،اربعةمناكثرهذاطلبناعلىمروقد،لبنلنفي

التمسناوقد..الانحتىلناموعدبتعيين؟(يتكرم"فلم

والمثقفينالثقافةعنمشغولانهفيعذراالحكومةهـئشى

عنهم،مشفولاوسيظل..والرحلاتالخارجالى،لسفر

..بالانتخاباتطقادمينشهرينحتى

رنيسلمقابلةموعداطلبناكناانناايضاواذكر

..اشهرتسعةمناكثرمندالجمهورية

التهميدية،الجاسةتلكفي،القولالىذهبتولقد

فى،لبض،نفيوالادليإءر،لادبالاستهتارهذاانالى

لاتحاداتمحترمةمبالغرصدفيه!تمالذيالوقت

الوعيغب،بعلىواضحدليى،العرإيالعالمفيالكتاب

حياتنا.فيالثقافيالقطاعؤولينلاهميئالمس!لدىالحقيقي

وزعفدالتربيةوزيريكونانذ)فىعلىللرديكفيولا

...اللبنانيينلفنانبنوا،در،ءابعضعلىمعينةمنحااخيرا

ومن،ايجابية،ذاتهلبحد.البادر،!هذها!كلنفبالرغم

وهمايستحقانها،منهامنحتيننالاقداتحادنامناديبينان

الوزيريتفردانهوذلكصلىالمأخذفان،جدالبلا

لجاناو،عليهيرتهكزمبدأغبركلن،المنحاصحاببتحيين

توزيعفيقرارهبدابحيث،الامرفياليهمايعهدمتخصصة

المتعلققرارهكانكما،والارتجالىالهشعلىقائماالمنحهذه

وابقائهاالادبيةالجمعياتمن!ثجرعنالمساعداتبالغاء

..تبريرغيرمنالاخرلبعضها

لامرالتنكرهوكلمنجزءأعصبعماهوالمطهرهذا

.لبنانفيالثقافة

كلنالدعوذاللبنانيينالكت،بانحلمادايهايرميماوهذا

المؤتمر.هذاعقدالى

نشماننهايةيعدماالىانعقادهموعدسىؤجلولكننا

النيابي!!الانتخاباتطاغوتيسحقهلاحتىالقادم

*،،

ك!ضايفا!عنخنى...ذيابنا-3

قضاياعنغائبون،كتابنامنهموخاصة.مثقفونا

-.اصادا-االف!



ضعيفالعربيفهكرناتجعلالتيا،سباب!احدولعل

فييشارثل!انه،الثف،فيالعالماو!ساط-فيالحضور

ا،هخمعاماصبحكبوالش.المثقفونيواجههاالتيالمشمكلات

ووحدته.العالصيالفكركرامةمنجزءابها

علىع!نيفةأحتجاجحركةأنيوم4حسرا.لعالمفيان

علىالسلطافطألايرافيهتمارسهمانادهذوالاضطهادالقمع

اهـىينتمونالذينالأيرانيينالمثف،ينمنكبيرةاعدأد

اشهراييباريسنشىهـفيوقد.المقاومهأوالعارضة

وادبيةسياسيةشححيهللاثمئهزهاءوقعهارسالةالاضي

وسيعونسارتربوزوجاننيروداوبابلونينىبينروبينهم

لىرلشىاووووجهوبارولريوبخدتلتاتأي!موو!واربودو

امب،سب-ناالمعت!إ-ن"صاملةسوءد-هاعلىيحشجوننرااوزأرد

ال!لونضهوالمخالفاتوالتعديبالثيفب"الأعتمالاتوعلى

)الفار!ني.الدفاعحقوالتهاك

-نألسور،أعربااطلاباشجاعهورفضىل

لوموند"جريدد"فررتةباريسفيالموجودينوالجزانريىن

رسالةلمحنضست.يرانالمحيجريعمالتحدتاناخيرا

و.للا.لينلسصمهرحنثانرضانيرضسايدعىايرانيمناضل

كنجح،الماضيا.بفي4الايرانبالسدمطتاوفعتهمشخصا

الع،مالرايالىهذهرسالتهاخراجالىوقووالفرأرلي

وااحسانجتهالتيالتعذيبادوانعنيتحدثوو-هاالعالي

الرسالههذهفيو..قهفارعلىتمارسوهيننحاهدهاالتي

بمجرروكطوتدكرنا،الابدأنلهاتعشمعرالتعديبعنتفاصيل

صو-ماسوالجنرالرأسهموعلى-جمينالمر)الحرب

الذينانرضائنرضاويوضح..الجزائريةالثورهاثناء

المحياسي-"إشرطةاعملاءهمالتعدببهذايمارسون

الاسرائيليةالطر!"علىدندربواالذيناالسافاك)ا،يراليه

اسرائيليين،اجانبمسششارينانويضيف."والاميركية

فيلميبالاسلانجعتطبيقعلىيعمالون.كيينواًمير

..التعذيب

الأرا!طالقمعجهازفيالاسرائيليين!ؤلاءووجود

تعالفانريبفلا..نحئالعربالينابالنسبهدلالةذو

ورجالالفل!سطينيةالقضيةصعالايراليصنالقاومةرجال

الىالايرانيةبالسلطةحداالذىهوالفلسمطينبينالقاومة

فلقد...كيوالاميرالاسرائيليالقمعبجهازالاستعانة

حزيرانحرببعدكتىبلانهاحمدالجلالالثاتباعتقل

وحكم،العربعلىوعدوانهاالصهيوني"فيههاجممقالا

معلتعاطفهبالسجنزادهميرزانعمتالوطنيالشاعرعلى

عليالكاتبنص!يبالتعذيبوكان.ممسطينيةالفلالقضية

عنوترجمفألفتجرألانه؟دينرجلوهو.هاشمياكبر

السياسيينالمعتقلينبي!ئالعشرأتوهيتاك،القضيةهذه

الفلسطينية.4المقاوكلبحركةالاتصالبتهمةيحاكمون

انتمائهمبتهةأيرانياأصنامواعشرتمانيةحوكم،سنةوقبل

الىالانفمامتنويكا؟تهالتيأ(ينفلسطمجموعة"الى

وذكر،وعذبتهمال!سلالةفاعتقلتهم،الفلس!طينيةالثورة

ا
ا

محاكمتهم،شاهدالدىالدرلسيمينيونليريالمحامي

الطلبةاتحاداقامهالذيالحسحفيالمؤتمرفيواشترك

ممثلابصفتهبباريرالماضيالعاماواخرفيرإنصينالا

قدتعرضواالمتهمينان،ذكرالدوليةالانسانحقوقللجنة

التعذباثلررعيضهيهىور.مباشرةاعتقالهمبعدللتعذيب

يخفونولاالشاهلظاميعارضونكانوالانهبم)ااجسادهمفي

."الفلسطينيةالقضيةمعالايديولوجيتعاطفهم

المناضلينمحاكمةانالشهرهذاالصحفذكرتوقد

المثقفينمنكث!روديهم.الايرانيينالقاومةورجال

ولسرعه،بنشا!طهرأتفي.نجري.والم!مسينوأل!ندسين

..منهمكثيرينعلىبالاعداًمالحكمالى،غالبوتنتهي

بهذهالعنيهن،العربالمثقفيننحنفاننا/ذلكومع

،حاصقوميصعيدوعلىعامانسمانيصعيدعدىال!فسة

..بكلمةننبسولابحركةنقوملاغائبون

الاولكن،ايرانفيالمعتقلينننقذلنانناصحيح

صوتنانضمبآن"الايماناضعف"عنلعبراننستطيع

منلهيتعرضماعلىبالاحتجاجالعالممثقفياصواتالى

دربعلىوشركاءالنضالفيلنااخوذوقمعاضطهاد

المسلح؟الكفاح
***

..فباقيونزارادونبعسببين،عركة-4

الاضيالشهرفياللبنانيةوالمجلاتالجرائدشغلت

وادونيسقبانينزارالننماعرينبينالخلافوقائعبنقل

"لمجا-ززأربهاًدلىالذيللحديثالادبيةاللكيهحول

..ألجدهتلكمن16العددفيونثر"مواقف"

يلي:ؤيماالوقائعهذهواعرض

لحإ4ملكاالحديثيعتبرادونيسانالخلاؤ!اساس

نزاررىحينفي،باذنهاالانشرهيجوزولا"مواقف"

حقيلغيلاوالصحفالادبيةالمجلاتفيينشرماان

نزاراقدمالاساسهذاوعلى،كتبهبمافالتصرفيالكاتب

)اعنعنوانتحتاخيراصدركتيبفيالحديثنثرءلى

."والثورةوالجنسىالشعر

فذكر"الا؟وار"جريدةفيادونيسالحملةبداوقد

احاديثسلسلةمنحلقةالدىهوبنشرالحديثفوجىءانه

لها.نشرهوحقوق،بهاخاصوهو"مواقف"مجلةتهـنظمها

هذهانقالكما،فيهاسالسيةشريكةالاقلعلىهياو

درالحس4تشكلبحيث،خاصةنظربوجهةمهيأةالسلسلة

بعملى"افسدقبانيونزار،المعاصرالعربيللشعرجديدة

..السلسحلةهذهمشووعهذا

الذينمنقبانينزاراليس:قولهادونيسويضيف

فيوالفعلالقولبينالهوةعمقالاخيرةالمرحلةفياثاروا

""للسوقامانةاكثريكونانيقبلفكيف،العربيةالحياة

والشعر؟للحقيهـقةمنه



"الجمهور"ودي،الانوار"فيقبانينزارردوقد

أمثلى"الىومشيرا،القانونيةادونيسمرتكزاترافضا

ادونيسىاقوالتناقسصالعربية-ةالادالحياةفىوسوأرق

باورصمالمحاميقازكماأنزارجا؟بالىالقانونوتجعل

ية(القفهذهعليهطرحتحيناجسص!ا

يلي:ماعملهمبرراثزاريقول

فاني،الحقوقعنيتحدثادوليس!كانادا-ا

هذااجراءلقاءلبى"مواقف"مجل"دفعتهعمااسأل

التيالموادءلىمكتسبحقللمجلةليكون،الحدث

حقوقفان،بالمجانجرىالاستكتابداموما؟فيهاتنشر

.الكلامقاللمنتبقىالكلامنشر

ابسسطمنوسصذا،بافكاريتصرهـفتانني-2

منالكاتبيمنعالدنيافيقانونااناعتقدولا،فيحقو

بموجبهيتخلىعقدهناككاناذاالا،يكتببماالتصرف

نشر،كلؤسسةاولجريدةيكتبهمانشرحقوفعنالكاتب

."روواقف"مجلةوبينبينيموجودعيرالعقدهذاوهـل

منحلقةهوالحديثهذاانادوليسلقول-3

راتوالمنشو."مواقفمنشورات"فيلتنثصرمهيأةسلسلة

منثحورات"كانتولو،موجودوعيرعيبيشيءهذه

الكاملىةالشصعريةصتارهادونيصنشرلماموجودة"مواقف

..آخرناشرلدى

اقيمها.ولاادونصسىمواؤففياتدخللاان!ي-،

يضعنا-انلهاسمحلاولكنني،هويعبإ"شيءفهي

عليناويفرص"ضيقةقارورة"فيمعه-الثوريةبدعوى

الوطنفينفسهعلىفرضهكالذي"ؤجولكلصع"نظام

نالذبالشعراءالىالموجهندائهفيفعل3ما،العربي

اياهممتمها،الموصلفيتماما)كبمامهرجانفياشتركوا

فياضفى-لمح!ان

-لم!ملطبر

الذوالفناناثقصاصلهذاجديلمظقصصيةمجموعة

الحالي.المجتمعفيالوبيالانسان

العراقإ"الحكومةدعوةقبلوالانهموالنفاقلأزدواجية

.العراقبدخوللكتبهتسمحلانتي

،يرإدهذارضدائه،ادونيسان:قائلانزارويضيف

الت-يالعريبئالدولمعالشخحسيهقضيش"منيجعلن

عاؤإلىلاسنوكل.العربيالعالمثقلمركزكش-"دخولصع

!ثوريوغيرازدواجينظرهفيهوالفكرالادوليسصين

هواكش،)"احقانءلىوالسوابقا)صبسواهداما-5

مممرحإ،تهالحبىمفيقتونشرمحرفيفكثىرةكتبهان

ور!صامح!بالسلسملةانض"توحبن،"الاهرام))3جريدي

الحريدةمن.ؤقاضسىبانه!عله)كتابفيأحكبمافيقو

؟صثرحسصلىلط""الاررعاءإث-دوا!.(المسصهـجباتمن

لحسابهحىصينطهاءصدرهثم،4رالصريةاليو!السحفني

دسفيووروصحفونجببرواياتفييقالوكذلك.كتابجمه

..الخدريس

المثاعرين.ر-نقاروصتطالتي"آلمعركة"قائعوهيهذه

..""كلسركةتكونانتسمتحفقتكنلمانهانعتقدونحن

ناسسقا)عالمفىمجاةصاحبهناكاناظنفلا

ؤيتلكفهـتودكانتماددكتابفينشركاسلجاعلىحتج

لمامالمادةهذهاجرتقاضىقدالكاتبأكانسواء،المجلة

دلرللألكان.الاحش!،جهذامثلصدثوأو.تقاضاهقدبكن

.القلمرجالعنهاشصزهانيجبالاستغلالفيرغبةكلى

قدهذاحديفانقبانينزارذكرؤلو،دلكومع

الوحىدالدافعيتجشاك،(ناما،"مواقف"مجلةنشرته

؟لم(المعركة"هذه"لاصطناع"

يحصبؤ،!صصنبن
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