
تحّدثَت ذات مّرة بأنك حني بدأت كتابة عملك 
األضخم، »املنهج«، في نيويورك سنة 1973، 
كنَت فــي حالة مــن الــُســكــر، وواصــلــَت إنجاز 
كتابك حتى تاريخ نشره في 1977 وأنــت ال 
مع  الصاخبة  والــحــيــاة  الكتابة  بــني  تفصل 
املــوســيــقــى والــخــمــور والـــرقـــص واألصـــدقـــاء 
 هذا من 

ّ
والصديقات. هناك من ُيضّحي بكل
أجل ذاك من دون أن يكسب أحدهما.

تلك  هــذه.  مفارقاتك  يفّسر  ه 
ّ
لعل »التركيب«. 

ملشروعك  عنوانًا  منها  جعلَت  التي  الكلمة 
ه ثورّي: اإلنسان 

ّ
 لكن

ٌ
الفكري. املنطلق بسيط

كلمة  تجمعها  )املعنيان  د 
ّ
معق مرّكب   

ٌ
كائن

واحدة في الفرنسية: Complexité( ولم تفعل 
ــًا إربـــًا  ــ املـــعـــارف والـــعـــلـــوم غــيــر تــقــطــيــعــه إربـ
معتقدة بأنها تتقّدم خطوات نحو معرفته 
واإلمــســاك بحقيقته. لذلك دعــوَت إلــى عودة 
تعيد  فهي وحــدهــا  املوسوعية،  النزعة  إلــى 
تركيب املعارف كأجزاء مرآة مكسورة، ومن 
ثـــّم يصبح مــن املــمــكــن أن نـــرى اإلنـــســـان في 
مجمله من دون االّدعــاء باإلحاطة به بشكل 
نهائي. ذلك قدر اإلنسان: أن يكون ُمفلتًا من 

املعرفة.
فــي هـــذا الــســيــاق، ســخــرَت مــن املــعــرفــة التي 
ومراكز  جامعات  مــن  املــؤّســســات،  تصّدرها 
في  عاملًا  سّمى 

ُ
»ن قلَت بشكل ســاخــر:  بحث. 

إملاٌم  له  الذي  املنظومة األكاديمية الشخَص 
 ما 

ّ
بمعارف مــجــاٍل مــا والـــذي يــتــرك فهم كــل

عــدا ذلـــك«. هــذا النهج هــو بالنسبة ملـــوران، 
أقصر طريق إلى الجهل.

أّول مــا تــعــّرفــُت عــلــى فــكــرك كـــان عــبــر كتاب 
»الـــبـــراديـــغـــم الـــضـــائـــع: الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة« 
ــى،  ــ األولــ فــــي صــفــحــاتــه  فــــي 1973(.  ــدر  ــ )صــ

وضعَت أمام القارئ ما يشبه الجدول:
الكون: سبعة مليارات عام تقريبًا

األرض: خمسة مليارات عام تقريبًا
الحياة: مليارا عام تقريبًا

الزواحف: 300 مليون عام تقريبًا
الثديّيات: 200 مليون عام تقريبًا

ألف وخمسمائة   100 )العاقل(: بني  اإلنسان 
ألف عام تقريبًا

الدولة: عشرة آالف عام تقريبًا
الفلسفة: 2500 عام تقريبًا

علوم اإلنسان: صفر تقريبًا
معرفة  في  البشرية  أوهــام  ه 

ّ
سف

ُ
ت بذلك  كنَت 

الــكــون ومعرفة اإلنــســان. مقابل ذلــك االّدعـــاء 
الــذي راج منذ القرن التاسع عشر بأن العلم 
بــات ديــانــة البشرية الــجــديــدة بما أنــه يفتح 
أمامها الغيب. جئَت لتقول بأن العلوم التي 
 

ّ
تعتقد أنها قطعت مسافات طويلة ما هي إال
في الخطوات األولــى من معرفة موضوعها. 
قلَت لهم: اآلن فقط بدأت املعرفة. ال أحد أراد 
ًا 

ّ
 مطمئن

ّ
 كــان يــريــد أن يــظــل

ّ
أن يــصــّدق. الــكــل

إلى مداره في املنظومة العاّمة للعلم، وبذلك 
تلك  في  التهميش،  دفع نحو منطقة 

ُ
ت بــدأَت 

الــســبــعــيــنــيــات ذاتـــهـــا الـــتـــي شـــهـــدْت صـــدور 
أعمالك الكبرى.

 
ّ

التهميش جـــزٌء مــن الــنــظــام املــعــرفــي فــي كــل
 اعــتــراف منك لــو أنك 

ّ
مــكــان. ُيمكن سحب كــل

أزعجَت املؤسسة. في فرنسا، تعّرض كثيرون 
ورية 

ّ
 نجحوا في اختراق القّبة البل

ٌ
ة

ّ
لذلك، قل

شوقي بن حسن

السّيد موران،
غلق قوس قرن من 

ُ
ها أنت اليوم ت

الحضور في العالم. ال تبدو متعبًا 
بــاملــّرة. تحضر بانتظام فــي وســائــل اإلعــام 
صدر 

ُ
لقي املحاضرات، وال تزال ت

ُ
وتسافر لت

ها 
ّ
الكتب وترقص حني تسمع املوسيقى. كل

العالم، تمامًا مثل  فــي  أشــكــال مــن الحضور 
 ما نحتفي بمئوية 

ً
التفكير والتنظير. عادة

مفّكر أو مبدع بعد رحيله، ونقول عنه بأنه 
ال يزال حّيًا بفضل ما تركه من مؤلفات. بهذا 
 بيننا. يمكن 

ٌ
املعنى، فإن حضورك مضاعف

أن نصفه باملرّكب، إذا استدعينا معجَمك.
ــخــلــخــل الــقــنــاعــات 

ُ
لــقــد كــنــَت طــــوال حــيــاتــك ت

الــفــكــريــة واملـــفـــاهـــيـــم املــرتــبــطــة بـــهـــا. الـــيـــوم، 
ــك تــخــلــخــل مـــفـــهـــوم الـــعـــمـــر وتـــضـــرب  ــ ـ

ّ
ــأن ــ وكـ

الجسد والعقل حني  قــدرات  عاتنا حــول 
ّ
توق

التي  السنني  لعدد  الــعــام  املتوّسط  يتجاوز 
ال  األرض.  فــوق  البشرية  الكائنات  تقضيها 
الحياة،  فيه  تتأّمل  تأليفي  ذلك بعمل  تفعل 
العمر  أن  يبدو  ذاتــهــا.  الحياة  بممارسة  بــل 
شـــيٌء آخـــر غــيــر ذلـــك الـــذي نــعــّده بالسنوات 

واألشهر. 
أنــك كنت تعيش وفق  رّبــمــا يعتقد بعضهم 
نظام صّحي دقيق ومنضبط، وهو ما جعلك 
تبلغ هذه السن بمثل حيوّيتك، لكنك لم تكن 
مجتهدًا في ترتيب حياتك وفق نظام صّحي. 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــار املــعــمــاريــة  ــ ــايـــة اآلثــ كــثــيــرًا مـــا تــهــيــمــن رعـ
على جهود املشرفني على قطاع التراث في 
تـــونـــس، مــقــابــل نــســيــان أشـــكـــال أخــــرى مثل 
متعّددة  فنية  تنويعات  أو  الشفوي  التراث 
الجليز  وتــلــويــن  والفسيفساء  الــخــزف  مثل 

ونسج الزرابي. 
ـــرًا، يــمــكــن أن نــاحــظ اهــتــمــامــًا خاصًا 

ّ
مـــؤخ

 إلـــى زمــن 
ً
بــقــطــاع تـــراثـــي كـــان يــبــدو مــهــمــا

فبني  التونسي،  اللباسي  التراث  قريب، هو 
م 

ّ
الخامس والتاسع من الشهر الجاري تنظ

»املعهد  لـ التابعة  التنمية املتحفية«  »دائــرة 
الــوطــنــي لـــلـــتـــراث« تــظــاهــرة بــعــنــوان »أيــــام 
املحافظة على املجموعات املتحفية« وتهتم 

»املنسوجات«. هذا العام بـ
ــن الـــتـــظـــاهـــرة،  ــي الـــــــــدورة األولـــــــى مــ هـــــذه هــ
وتــهــدف إلــى إضـــاءة قــطــاع تــراثــي بتجميع 

مــــواّده مــن عــدد مــن املــتــاحــف التونسية في 
ــام دورة هــــذا الـــعـــام في  ــقــ ــ

ُ
مـــكـــان واحــــــد، وت

»مــتــحــف الـــزعـــيـــم بـــورقـــيـــبـــة« فـــي ســقــانــص 
بالقرب من مدينة املنستير.

الوطنية«  الكتب  »دار  بـــادرت  أسابيع،  قبل 
في تونس العاصمة إلى إعادة إصدار كتاب 
»األزيـــاء التقليدية في تــونــس«، وهــو كتاب 
فـــي ستينيات  بــالــفــرنــســيــة  أنـــجـــز  جــمــاعــي 
الــقــرن املــاضــي، شـــارك فــي كــتــابــة مــاّدتــه كل 
تنفوس، ونزيهة محجوب،  بــن  عــزيــزة  مــن: 
وأندريه لويس، وسميرة ستهم، وكليمانس 

سوجييه، وعلي الزواري، وعلية بيرم.
إضــافــة إلـــى إعــــادة طــبــع النسخة األصــلــيــة، 
 من 

ّ
جــــرى نــقــلــه إلــــى الــعــربــيــة بــجــهــود كــــل

مــحــمــود الــهــمــيــســي وســهــيــل الــشــمــلــي، وقــد 
 رجـــاء بــن سامة، 

ُ
صـــّدرت الــكــتــاَب الــبــاحــثــة

ــل »شــاهــدًا 
ّ
وقـــد أشــــارت إلـــى أن الــكــتــاب يــمــث

عــلــى الــتــنــّوع املــدهــش فــي الــتــراث اللباسي 
التونسي ألنه يبنّي أن لكل مدينة وكل قرية 
الخاصة  تقاليدها   - - مهما صغر حجمها 

إلى إدغار موران في مئويـته

تنظيم تظاهرة 
متحفية تهتم هذا 

العام بـ»المنسوجات«، 
وإصدار كتاب حول األزياء 
التقليدية، قد يشيران إلى 

تغيّر في سياسات التراث 
في تونس

يبلغ المفّكر الفرنسي، 
غدًا، مائة عام. لم ينعزل 

بعُد، ولم يتقاعد عن 
الكتابة والتفكير، بل إن 

الجائحة جعلت منه نجمًا 
ثقافيًا من جديد. مرّ قرن 

مع إدغار موران وهو 
يعبُر المعارف ويعمل 

على الربط بينها. هنا 
تحيّة له في شكل رسالة

ليس التضامن مع 
فلسطين في تركيا 

موسمًا مرتبطًا 
بالعدوان الصهيوني، 
بل هو قضية راسخة 

في ضمير اإلنسان 
التركي. تقّدم 

»العربي الجديد«
 رسائل يوجهها 

كتّاب ومثّقفون 
وفنّانون أتراك تمثّل 

هذا الضمير

المنسوجات واألزياء التقليدية في تونس اهتمام طارئ بالتراث القماشّي

رسائل من تركيا معكم حتى النهاية

لُتصلِّ معنا في سبيل أن نستأنف الحياة

دعوٌة إلى تحالف 
بين مختلف المعارف من 

أجل فهم اإلنسان

من الجيّد أن هذه 
المبادرات تخرج 

من توظيف التراث 
لغايات سياحية

منحته الجائحة 
اعترافًا بجدوى تنظيراته 

حول علم لألزمات

إنجازه  على  أشــرف  جماعي  كتاب  في 
تفكير«،  مغامرة  موران..  »إدغار  بعنوان 
صاحب  أن  دوتييه  فرنسوا  جان  يالحظ 
كتاب »المنهج« )هنا غالف الجزء السادس 
مفارقة  مــن  يعاني  ــالق«(  ــ »األخ منه، 
كونه يقّدم فكرًا منهجيًا، يَسيَر الفهم، 
مكتوبًا بلغة مبّسطة، لكنه أطلق عليه 
الكلمة  المرّكب« )تحتمل  تسمية »الفكر 
معنى المعّقد(. تسمية باتت مثل حاجز 
يعتبر  الــقــرّاء.  وعموم  أطروحاته  بين 
دوتييه أن موران قام بـ»خطأ تسويقي« 

في حّق فكره.

مفارقة المفّكر

2425
ثقافة

ذكرى ميالد

متابعة

من وإلى

فعاليات

 ،
ً
ــا، مــثــل روســـــو مــثــا ــلـــهـ الـــتـــي عـــوقـــبـــوا داخـ

ــــرون جـــرت مــحــاولــة خنقهم بــالــتــدريــج،  وآخـ
مثل غوستاف لوبون أو روجيه غارودي. لقد 
نجحَت أنت في قلب الطاولة، حني دفعوا بك 
إلى الهامش جعلَت منه بؤرة جديدة للضوء 

وواصلَت مشاريعك.
ة الــهــامــش.  ــاء ــ ــّيـــااًل إلضـ ــام، تــبــدو مـ بــشــكــل عــ

بـــهـــا فــــي الـــتـــطـــريـــز وفـــــي لـــبـــاس االشـــتـــمـــال 
واللباس املخّيط املفّصل ولوازم الزينة«.

ــراث الــلــبــاســي فـــي تــونــس،  ــتـ ــالـ ــام بـ ــمـ ــتـ االهـ
رًا 

ّ
ل مؤش

ّ
يمث االهتمام،  هــذا  أشكال  وتــعــّدد 

إيجابيًا على أكثر من صعيد، بــدءًا بتثمني 
إحيائه، وجعله  في  واملساعدة  الــتــراث  هــذا 
مادة ثقافية متداولة سواء من خال الكتب 
القطع  مــع  املتحفي،  التعريف  خــال  مــن  أو 
التي  الفولكلورية  الفعاليات  مجموعة  مــع 
العرض  بغرض  التقليدي،  اللباس  تعرض 
ودون تقديم أي إضــاءة تاريخية أو ثقافية 
حوله في ما عدا طرق صناعته، باستدعاء 

الحرفيني والحرفيات للحديث عن مهنهم.
كذلك ُيحسب لهذه املبادرات أنها تخرج من 
فاملعنّي  سياحية،  لغايات  الــتــراث  توظيف 
املجموعات  على  املحافظة  »أيـــام  بتظاهرة 
ــرًا 

ّ
املــتــحــفــيــة« وبــالــكــتــب الــتــي صــــدرت مــؤخ

هــــو بــــاألســــاس املــــواطــــن الـــتـــونـــســـي، حــيــث 
تهدف هذه املبادرات إلى تحسيسه بأهمية 
الهوية  تركيب  فــي  ودورهـــا  التراثية  املـــادة 

الجمعية.
يبقى أن مــثــل هـــذه الــتــظــاهــرات وإصــــدارات 
ــا تــعــانــيــه  ـــعـــانـــي مـــن نــفــس مـ

ُ
 ت

ّ
الــكــتــب تـــظـــل

ــادرات الــثــقــافــيــة الــدســمــة، وهــو  ــبــ مــجــمــل املــ
بــقــاؤهــا بــعــيــدة عـــن الــتــأثــيــر الـــواســـع على 
أمٌر  للمنسوجات  فإقامة معرض  الجمهور. 
يترّددون  التونسيني   كم من 

ْ
محمود، ولكن

ــــاء  عــلــى املـــتـــاحـــف؟ وإصــــــدار كــتــب عـــن األزيـ
ــع، لــكــن هـــل يــوجــد قـــّراء  ــ الــتــقــلــيــديــة أمــــٌر رائـ

ُيقبلون على مثل هذه املنشورات؟

حتى وأنت بني جدران التخّصص األكاديمي، 
علم االجتماع، كنت مّيااًل إلى طرق مواضيع 
ركت مهملة. جعلتـ ـ في بداية الخمسينيات 

ُ
ت

ــم جــعــلــت من  ــة، ثـ ــلـــدراسـ ــن املـــــوت مــــــاّدة لـ ـــ مـ ــ
 السابع منطلق بحث نشرته في 

ّ
شغفك بالفن

1956 بعنوان »السينما أو اإلنسان املتخّيل«، 
ـــك وجــــدَت طــريــقــك األخــيــر بـــأن تكون 

ّ
وبـــدا أن

السينما، وهو  في  اجتماع متخّصص  عالم 
ما يدعمه إصدارك ألعمال أخرى مثل »نجوم 
السينما« )1957( ومشاركتك في إخراج فيلم 

»يوميات صيف« مع جان روش في 1961.
ع، فخضَت في 

ّ
ك انتفضت على هذا التوق

ّ
لكن

مباحث حول اإلشاعة وتحّوالت الحداثة في 
أيــار 1968  فرنسا وانشغلت بأحداث مايو/ 
 وقــوعــهــا. وقتها، جرى 

َ
)ثـــورة الــطــاب( زمـــن

تــصــنــيــفــك ضــمــن مـــشـــروع كــــان يــجــمــع عـــّدة 
سوسيولوجيا  االجــتــمــاع:  علم  فــي  باحثني 
الــحــاضــر، وقـــد ُوضــعــت فــي الــصــف األمــامــي 
مـــنـــه. هـــكـــذا رفــعــتــك املـــؤســـســـة الــعــلــمــيــة إلــى 
الـــدرجـــات خـــال عــقــدي الخمسينيات  أعــلــى 
ــخــلــص 

ُ
والــســتــيــنــيــات. املـــطـــلـــوب: عــلــيــك أن ت

الختصاصك املعرفي ولو كان ثمن ذلك عدم 

املــعــرفــة. لــكــن كــنــت تــريــد أن تــذهــب أبــعــد في 
مغامرة املعرفة. فما العمل؟

فة تجّسد مفهوم »الكائن 
ّ
ك حقًا حالة مكث

ّ
إن

ــز الــوطــنــي  ــركــ ــــب«. أنــــت بـــاحـــث فـــي »املــ ــرّكـ ــ املـ
 فرص 

ّ
كــل لــك  ــر 

ّ
تــتــوف العلمي« حيث  للبحث 

إنــــجــــاز طـــمـــوحـــاتـــك الـــعـــلـــمـــيـــة، يــــوحــــي ذلـــك 
تتصّدى  ك 

ّ
لكن القائم،  النظام  قلب  في  بأنك 

ملــواضــيــع تــخــرج عــن املــتــعــارف وتــطــمــح إلــى 
مــغــادرة التخّصص إلــى آفـــاق أخـــرى. وحني 
ــلـــت تـــحـــت غــيــمــة الــتــهــمــيــش فــــي بـــــادك،  دخـ
جــــاءك االعـــتـــراف مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة في 
دعى محاضرًا في جامعاتها، 

ُ
السبعينيات لت

وقد جعلَت من ذلك فرصة إعادة بناء معرفي 
يــت مــعــارفــك فــي اإلنسانيات 

ّ
جــديــد حــني غــذ

بــعــلــوم األحــيــاء واإليــكــولــوجــيــا الحــقــًا، وبــدأ 
كان  بعدما  يتبلور  املــرّكــب«  »الفكر  مــشــروع 
مـــجـــّرد مـــامـــح تــظــهــر وتــخــتــفــي فـــي أعــمــال 
مثل »اإلنسان واملوت« )1951( و»مدخل إلى 

سياسة اإلنسان« )1965(.

أبعد من المقاربات الفولكلورية

كانت وستظّل فلسطين

كون  فرقة  تقدم  »اتجاهات«،  لمؤسسة   »2021 مينا  »ملتقى  فعاليات  ضمن 
استديو  الثامنة مساء، في  الساعة  يوليو، في  إلى 13 تموز/   10 المسرحية، من 
أسامة حالل،  جثة على الرصيف، من إخراج  كون في بيروت، العرض المسرحي 
كما ُتعرض المسرحية نفسها في 16 من الشهر الجاري على مسرح عمر المختار 

في البقاع.

من جديد على مسرح »ساقية الصاوي« في القاهرة، تقدم اليوم في السابعة 
والنصف مساًء فرقة نور النبي لإلنشاد الصوفي، مجموعًة من األناشيد الدينية. 
أّسس الفرقة عام 2018 عبد اهلل بكير الصديقي الشاذلي، وتتكّون اليوم من 15 
منشدًا وعازفًا، نذكر منهم مصطفى عصفورة وإسالم السرساوي ومحمود 

اإلدريسي.

في سينما »كولتوربراوراي« في برلين، يُعرض اليوم، في السادسة والنصف مساء، 
الفيلمان الوثائقيان الفلسطينيّان ناطرين فَرج اهلل لـ نضال بدارنة، و عندما تحُدُث 
من  يومًا   18 من  نشاط  ضمن  العروض  هذه  وتأتي  طوقان.  ُعريْب  لـ  األشياء 
يناير(  ثورة  أيام  )بعدد  والسينمائية  الفنية  والعروض  والنقاشات  والكتابات  الورش 

لرابطة »نّوارة« للفنانين في برلين بعنوان »حر/ك«. 

اليوم،  مساء  من  الخامسة  من  بدءًا  شومان«،  الحميد  عبد  »مكتبة  تستضيف 
حفل إشهار وتوقيع رواية غرق البسمات للكاتبة بارعة النقشبندي، في منتدى 
الشوارب،  الذي تقدمه أسيل  الحدث  الثقافي في جبل عّمان، وينقل  المؤسسة 

عبر منصة »زوم«. الرواية صادرة عن »المؤسسة العربية للدراسات والنشر« )2020(.

ترجمة وتقديم: أحمد زكريا

ــاب 
ّ
فــي ُجــمــٍل بسيطة وســريــعــة، عــّبــر ُكــت

ــانــون أتــــراك عــن موقفهم 
ّ
ــفــون وفــن

ّ
ومــثــق

ــم لــقــضــيــة فــلــســطــني،  ــ ــداعـ ــ الـــضـــمـــيـــري الـ
مـــوجـــهـــني رســـائـــلـــهـــم ـــــــــ عـــبـــر »الـــعـــربـــي 
ـــ إلى الشعب الفلسطيني الذي  الجديد« 
وقـــــف فــــي وجـــــه الـــــعـــــدوان الــصــهــيــونــي 
ــاٍب 

ّ
األخــيــر. وهـــي رســائــل شخصّية لــُكــت

ينتمون إلى أجيال وأفكار مختلفة. 

زولفو ليفانلي
 الـــــــرؤوس أن تــنــحــنــي بــحــزٍن 

ّ
»عـــلـــى كــــل

ــال الـــذيـــن ُيــقــتــلــون  ــفــ وإجـــــــاٍل أمـــــام األطــ

 بالتأكيد لهذا الظلم 
ٌ
ستكون هناك نهاية

ولـــهـــذه الــعــنــجــهــّيــة املــثــيــرة لــاشــمــئــزاز 
ــتـــي يـــمـــارســـهـــا املـــحـــتـــل الـــفـــاشـــي ضـــّد  الـ
 مـــا حــــدث في 

ّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. إن

 
ُ
 هــو مــحــاولــة

ّ
ــعـــدوان األخــيــر لــلــمــحــتــل الـ

ــادة واضـــحـــة. الــلــعــنــة عــلــى إســرائــيــل،  ــ إبـ
قاتلة األطفال«.

)أحد أبرز الشعراء األتراك املعاصرين، ُولد 
عام 1936. صدرت له العديد من املجموعات 
الشعرية، من بينها: »قصائد شرقية«، 1977، 
باإلضافة إلى إسهاماته في الفكر اإلسالمي، 
ومن أبرز كتبه في هذا املجال: »كتابات حول 
اإلسالم واملجتمع املدني«، 1999(. 

■ ■ ■

جولغا بَاشر
 دقـــيـــقـــٍة تــســتــمــّر 

ّ
 يـــــوٍم وفــــي كــــل

ّ
»فــــي كــــل

الــهــجــمــات ضـــّدكـــم، دون أن تــقــدر  فــيــهــا 
إطــاق  يــتــّم  إيقافها،  على  نا 

ُ
احتجاجات

النار على إنسانيتنا أيضًا«.

)شاعرة وروائية تركية ُولدت في أملانيا عام 
ة 

ّ
1973، وعملت كمحّررة في أكثر من مجل

أدبية في تركيا. من أبرز أعمالها مجموعة 
ة 

ّ
كر«، 2015، ورواية »جث »الشارع يفوح بالسُّ

وكلمة«، 2016(. 
■ ■ ■

إليف صوفيا
»إنني أقف من قلبي مع النضال العادل 
إن نضال شعوبنا  الفلسطيني.  للشعب 
في  قادرين  الفلسطينيني سيجعلنا  مع 
ــا عــلــى وقــــف الـــســـيـــاســـات الـــقـــذرة  ــوم مـ يــ

لــلــحــّكــام تــجــاه تــلــك الــقــضــيــة، وســنــكــون 
ــــف الــســيــاســات  ــًا عـــلـــى وقـ قــــادريــــن أيـــضـ
ــتــــال. إن  الـــدمـــويـــة الـــتـــي يــمــارســهــا االحــ
ـــــــّوة الــشــعــوب وتــضــامــنــهــا أقــــوى من 

ُ
خ

ُ
أ

 حــســابــات 
ّ

 األســلــحــة، وأثـــمـــن مـــن كـــل
ّ

كـــل
املصلحة«.

)شاعرة ومقّدمة برامج ثقافية في اإلذاعة 
التركية، ُولدت عام 1965. أصدرت العديد 
من املجموعات الشعرية، من بينها: »تفكير 
عكسي«، 2005. حاصلة على جائزة »أتيال 
إلهان« الشعرية عام 2020(.

■ ■ ■

عدنان أوزار
ــا نـــتـــحـــدث اآلن وقـــــد وصـــلـــنـــا إلـــى  ــنــ »إنــ
الوضع الذي أصبحت فيه مسألة وفيات 
نعيش  إننا  إحصائيات.  مجّرد  األطفال 
هذا األلــم والعار. دعوني أعّبر عن قلقي 
ــم لــقــضــيــة  ــ ــداعـ ــ مــــن أن يـــحـــيـــد املــــحــــور الـ
فلسطني في تركيا عن طريقه، كما أوّد أن 
أعّبر عن تعازّي للمكتبّي سمير منصور 
على الدمار الــذي لحق به نتيجة قصف 
جيش االحتال. إنهم يريدون أن يدّمروا 

التراث األدبي أيضًا«.

)أحد أبرز الشعراء املعاصرين في تركيا، 
ُولد عام 1957 في مدينة تاكرداغ، ومن أبرز 
مجموعاته الشعرية: »املزمار الناري«، 1981، 
و»أغاني الطريق«، 2016(.

ال  الفلسطينيون  األطــفــال  فلسطني.  فــي 
نا، ضميرنا في هذا 

ُ
يكبرون؛ هم بوصلت

د؛ أنظر إليهم عندما أكون في 
ّ
عق

ُ
العالم امل

حيرٍة من أمري. أّما هؤالء القاتلون، فهم 
با شك نازيون وبا ضمير«.

)كاتب وموسيقي معروف، ُولد عام 1946، 
اب السيناريو في 

ّ
ت
ُ
ويَعّد من أبرز الروائيني وك

تركيا. من أبرز أعماله: »الجزيرة األخيرة«، 
2008، و»فندق القسطنطينية«، 2015. حصل 
على العديد من الجوائز األدبية والسينمائية 
واملوسيقية داخل تركيا وخارجها(.

■ ■ ■

نيلوفار أتشيكالين
»إنني أستغرب املوقف العاملي إزاء شعٍب 
 على قيد الحياة، 

ّ
يحاول جاهدًا أن يظل

 ســيــاســات الــحــرب 
ّ

 يـــمـــارس كـــل
ٍّ

وُمــحــتــل
الــــقــــذرة. أنــــا ضــــّد كـــل أشـــكـــال الـــحـــروب، 
وتّجار األسلحة الذي يجعلونني أشعر 
 عاِدلة وسوف 

ٌ
بالغثيان. فلسطني قضّية

 لكي 
ّ

ــل ــل، عــلــى األقــ تــتــحــّرر. لــن أفــقــد األمــ
تراه األجيال القادمة«.

لة وقاّصة، شاركت في العديد من 
ّ
)ممث

األفالم السينمائية التركية، إلى جانب 
عملها في املسرح. حصلت على عّدة جوائز 
سينمائية، من بينها جائزة »صدري 
أليشيك« عام 2000 كأفضل ممثلة في فيلم 
»أطفال املدينة السوداء«(. 

■ ■ ■

حلمي ياووز
فــلــســطــني:  فــــي  إلخــــوتــــي  ــول  ــ أقــ أن  »أود 
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)Getty( إدغار موران، قبل أيام في فعالية خاصة بمئوية ميالده في »يونسكو« بباريس

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

هدايا من »وزارة التربية والتعليم« التركية إلى أطفال فلسطين، أثناء إرسالها من أنقرة قبل أيام )جريدة الصباح(

)Getty( من سوق لبيع األزياء التقليدية في تونس العاصمة


