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لمحات تاريخية إلنارة مشروع التحرير

إضاءة
تتجدد «النكبة»
كيف
ّ
من عام إلى آخر؟ سؤال
حملته «العربي الجديد»
إلى باحثين عرب في
التاريخ المعاصر عسى أن
ّ
يفككوا العوامل التي
تتيح لـ«النكبة» أن تعيد
ثم
إنتاج نفسها ،ومن ّ
استقراء شروط تجاوزها
ّ
يوفر إشارات ضوء
بما
جديدة في مقاومة
المشروع االستعماري
لدولة االحتالل
شوقي بن حسن

تـ ــزامـ ــن إح ـ ـيـ ــاء الـ ــذكـ ــرى ال ـثــال ـثــة
وال ـس ـب ـع ــن ل ـل ـن ـك ـبــة ،هـ ــذا ال ـع ــام،
مـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ـ ــدوان صـ ـهـ ـي ــون ــي ج ــدي ــد
على الشعب الفلسطيني في غير مكان ،من
القدس  -حيث كانت الشرارة األولى ألحداث
جراح  -إلى غزة ّ
حي الشيخ ّ
ّ
املعرضة للقصف
ّ
اليومي ،مرورًا بكل املدن الفلسطينية املحتلة.
ّ
يؤكد ذلك أن «النكبة» ليست ّ
مجرد حدث
أال
ُ
تاريخي يستعاد لشحذ الضمائر والتذكير
بــالـقـضـيــة ،بــل إن ـهــا ال ت ــزال واق ـعــا ملموسًا
ّ
ّ
تتجدد «النكبة»
يتجسد على األرض .فكيف
من عام إلى آخر؟
سـ ـ ـ ــؤال ح ـم ـل ـت ــه «ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» إل ــى
ب ــاحـ ـث ــن ع ـ ـ ــرب ف ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ املـ ـع ــاص ــر؛
الفلسطيني بــال محمد شـلــش ،واملـصــري
عاصم الدسوقي ،والتونسي عبد الــرؤوف
سعيد ،فــي محاولة لتفكيك الـعــوامــل التي
تـتـيــح لــ«الـنـكـبــة» أن تـعـيــد إن ـتــاج نفسها،
ومـ ـ ّـن ثـ ـ ّـم اس ـت ـق ــراء ش ـ ــروط ت ـج ــاوزه ــا بما
ُي ــوف ــر إشـ ــارات ض ــوء مـتـنـ ّـوعــة فــي مقاومة
املشروع التدميري لدولة االحتالل ،وهاهي
ّ
ت ـت ــرن ــح أم ـ ــام إرادة ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي.

تمثّل مواضيع انشغال الباحثين خريطة
نرى من خاللها درجة انهماك مجتمع
ما في قضايا بعينها أو قراره التخلّي عن
متخصصين في
أُخــرى .حين نبحث عن
ّ
«النكبة» في الجامعات العربية سنقف
على قلّة هــؤالء ،وكــأن األمــر ال يتعلّق
يمس مجمل المنطقة
بمنعطف تاريخي
ّ
العربية وليس فلسطين فحسب .تشير
زاويــة النظر هذه إلى عالقة األكاديميا
العربية مع القضية الفلسطينية ،وهي
عالقة ينبغي مراجعتها وإعــادة بنائها
إذا أردنا التحرير فعًال.

ليس بغير العقل
لو ّ
أن البشر استوعبوا
التاريخ المتكرّر لالستبداد
ّ
لوفروا
منذ اإلغريق،
ودماء
ضحايا
ً
ومشانق وسجونًا،
ّ
لكن االستبداد يعيد
سيرته المشؤومة

فواز حداد
ّ

أنس يمان (تركيا) ،زيت على قماش 13 × 8 ،سم ()2021

فلسطني ،أو على األقل بإعالن دولة فلسطني
ط ـب ـقــا ل ـتــوص ـيــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وه ـ ــذا م ــا ال
ّ
فلسطينيي
تــرضــاه «إســرائـيــل» بــل تأمل مــن
الضفة وغزة أن يدخلوا تحت سيطرتها ،وها
أن األحـ ــداث األخ ـي ــرة تـثـبــت اسـتـعـصــاء ذلــك،
لنفهم أن ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن الــوســائــل لوقف
ّ
تجدد «النكبة» بما هي اختزال رمزي لذهاب
الصهيونية أبعد في مشاريعها.
(مؤرخ مصري من مواليد  ،1939من أبرز مؤلفاته:
«العرب والحرب العاملية الثانية» ،و«الصهيونية
والقضية الفلسطينية في الكونغرس األمريكي
 ،»1945 - 1943و«كبار مالك األراضي الزراعية
ودورهم في املجتمع املصري»)
بالل محمد شلش

ُ
ظ ــال املعركة املستمرة  -فــي لحظة ذروتـهــا
ُ
ً
الجديدة  -تبرز أوجها مختلفة للنكبة .فاملحو
ً
مستمرا ،وما معركة الشيخ جـ ّـراح إال
ما زال
بعض مظاهره .لكن مقابل هذا املحو املستمر
يـ ً
ـوم ــا ب ـي ــوم ع ـلــى ًمـ ــدار ق ــرن ت ـقــريـ ًـبــا ،ب ــرزت
مقاومة مستمرة أيضا ً
يوما بيوم ،يرثها جيل
في
فجيل ،أبرزت فشل املشروع االستعماري ً
تحقيق غايته النهائية ،فبقيت النكبة حدثا
ً
مستمرا .اإلضــاءة املعرفية على هــذا الوجه

وقف الحديث عن
«النكبة» ال ينبغي أن
يتم إال بتحرير فلسطين
ّ
يؤكد
ما يجري اآلن
على محدودية تحقق
المشروع االستعماري

املختلف ،واستمرارية النكبة مع استمرارية
امل ـقــاومــة ،وع ـجــز امل ـش ــروع االس ـت ـع ـمــاري عن
التحقق ،نقاط من الـضــروري التأكيد عليها
الـ ـي ــوم ف ــي ضـ ــوء امل ـ ـحـ ــاوالت االس ـت ـع ـمــاريــة
الــدائ ـمــة لتطبيع امل ـش ــروع االسـتـعـمــاري في
محيطه اإلقليمي.
أرى أن املـقــاومــة املستمرة ،الـتــي أعــاقــت بكل
تــأك ـيــد ت ـح ـقــق املـ ـش ــروع االس ـت ـع ـم ــاري عـبــر
ً
املــدى الطويل ،لم تثمر فقط حفظا للحقوق،

والـتــأكـيــد عليها ،فـمــا ال ُيــدافــع عـنــه ُيـتـنــازل
ع ـنــه ،وإن ـمــا أث ـمــرت فــي وق ــت مــا قـبــل سبعة
ً
عقود حفظا لبعض األرض وإن كان إلى حني،
وأثـ ـم ــرت ب ـعــد س ـتــة ع ـقــود تـ ـح ـ ً
ـررا لبعضها
اآلخــر ،لتصير خاصرة مؤملة كحد أدنــى في
وجه املشروع االستعماري.
لحظة ال ــذروة الـجــديــدة فــي مـعــركــة املـقــاومــة
ّ
املستمرة ،بقدر ما فيها من ألم ،إال أنها أكدت
م ــن جــديــد ع ـلــى م ـح ــدودي ــة تـحـقــق امل ـشــروع
االس ـت ـع ـمــاري ،وع ـجــزه عــن ف ــرض مشاريعه
املختلفة .ويمكن االنطالق من معركة الشيخ
جـ ـ ـ ّـراح ك ـن ـم ــوذج ل ــذل ــك ،ف ــال ـح ـ ّـي ال ـ ــذي اب ـتــدأ
كـمــؤشــر عـلــى ت ـقــدم ح ـضــاري كــانــت تشهده
فلسطني أواخـ ــر الـعـهــد الـعـثـمــانــي ،واسـتـمــر
رغم سيطرة املشروع االستعماري البريطاني
على فلسطني ،انتهى فــي الـعــام  1949وبعد
معارك طويلة على مــدار عــام ونصف العام،
حفظت الـحـ ّـي وأرض ــه ،إلــى منطقة حــدوديــة
ّ
وتحول
شهدت معارك يومية بني الحربني،
ً
أي ــض ــا إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ،س ـع ــت األطـ ـ ــر ال ــداع ـم ــة
لتطبيع املشروع االستعماري الصهيوني في
ً
نموذجا ملشاريع
املنطقة الستغاللها لتكون
التوطني والنسيان.
مضى الزمن وتجددت الهزيمة في حزيران/

ّ
ّ
الحي
ليتحول
يونيو  ،1967ومـضــى الــزمــن
إلــى واجهة مواجهة ملشروع املحو املستمر،
وكذلك أصبح واجهة مقاومة مولدة ،أبــرزت
عـجــز دول ــة املستعمرين عــن ال ـت ـحـ ّـول لــدولــة
ط ـب ـي ـع ـي ــة ،ف ـظ ـل ــت دولـ ـ ــة غ ــاصـ ـب ــة م ـن ــزوع ــة
الشرعية.
وكـ ـم ــا يـ ـب ــدو ف ـ ــإن ل ـح ـظــة ال ـ ـ ـ ــذروة ال ـج ــدي ــدة
ـدى ال ـطــويــل ،زرعــت
ملـسـيــرة امل ـقــاومــة عـبــر امل ـ ً
ً
ّ
يتوجب
جديدا،
في النفوس ،وستورث ،أفقا
أن ُيعتنى بــه مـعــرفـ ًـيــا مــن اإلن ـصــات للناس
ب ـص ــوت ـه ــم ،ول ـف ـظ ـه ــم ،وف ـه ـم ـه ــم ،وف ـع ـل ـهــم،
ضمن أفق متجاوز للجغرافيا االستعمارية،
ومــؤمــن بإمكانية وض ــرورة الـتـجــاوز .شعار
املرحلة جرى التعبير عنه بمقولة« :آن للنكبة
أال تستمر».
(باحث فلسطيني من مواليد  1987ضمن مشروع
«توثيق ودراسة القضية الفلسطينية» الخاص بـ
«املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» .من
مؤلفاته كتاب «يافا ٌ
دم على حجر .حامية يافا
وفعلها العسكري» ())2019
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

يكتبون وصاياهم األخيرة كأنهم يكتبون رسالة إلى صديق

نيو أورلينز في مرآة الغريب
يكبُ ُر األطفال ،يلتحقون
بالجامعة ،يتخرّجون،
يحبّون،
يجدون عمًالِ ،
يتزوجون،
ّ
ق ّ
ل زيارتهم لك..
َت ِ
يبتعدون ويختلقون
ب زيارتك
أعذارًا ل ِ َت َ
جن ُّ ِ

واملضغوط نفسيًا
ّ
واملطلق
والذي على وشك طالق
واليائس ،والفاشل في الحصول على ترقية
العمل الذي أعيته
ورئيس ّ
موظفيه ُالع ّ
صابيني
مطالب
َي ِث ُب املاعز على ظهور كل هؤالء
للتخفيف من آالمهم
ومساعدتهم على الشفاء.
¶¶¶

بوشعيب كادر

يتناولون عقاقير كثيرة
عقاقير ّ
ضد القلق
عقاقير للنحافة
عقاقير ملقاومة األرق
ّ
ُيدخنون املاريجوانا لالسترخاء
ُيحاربون تجاعيد وجوههم وأعناقهم
بحقن البوتوكس
ال ّ
يترددون في ترك زوجاتهم أو أزواجهم
ُّ
إذا َملوا الحياة معهم
َ ّ
َي َ
عملون كأنهم في ساحة حرب
ويحوكون الدسائس لبعضهم البعض
في أمكنة العمل
وإذا حدث لك مشكل مع أحدهم
فإنهم يحاربونك كما يحاربون ّ
عدوًا.
¶¶¶

تجلس جارتي دائمًا خلف نافذة بيتها
ُ ِّ َ
حدق َفي ِسنديانة
ت
من ً َمطل ِع ُرقاقات الشمس األولى إلى املغيب
ّ
مرة اقتربت من الشجرة وسألتها
رأيت حزنًا
هل ِ
يفوق حزن تلك املرأة؟
¶¶¶
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االستبداد معيدًا سيرته المشؤومة

عاصم الدسوقي

ليس فلسطين فحسب

نصوص

إطاللة

آن للنكبة أال تستمر
عندما أعلن بن غوريون ،ليلة  15أيار /مايو
 ،1948ق ـي ــام ح ـكــومــة إســرائ ـي ـل ـيــة «م ــؤق ـتــة»،
أي فــي ال ـيــوم الـســابــق عـلــى انـتـهــاء االن ـتــداب
الـبــريـطــانــي عـلــى فـلـسـطــن ،انــدل ـعــت الـحــرب
بني الدول العربية و«إسرائيل» ،ومع الهزيمة
العربية ساد مصطلح «النكبة».
أسرعت ،وقتها ،الحكومة األميركية باملوافقة
على إعالن بن غوريون نظرًا للتحالف الديني
بني اليهود وبني اإلنجيليني؛ املذهب السائد
في الواليات املتحدة األميركية.
كانت مصر قد تولت قيادة الجيوش العربية
ف ــي ح ــرب  1948ورغ ـ ــم ال ـهــزي ـمــة ل ــم تـعـتــرف
بـ ـ «إس ــرائ ـي ــل» ،واش ـتــد املــوقــف بـقـيــام «ث ــورة
 »52ومـ ــواقـ ــف جـ ـم ــال ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر ب ـشــأن
ت ـحــريــر ف ـل ـس ـطــن .ح ـتــى ب ـعــد هــزي ـمــة 1967
حافظت مصر على مواقفها ،وقــد تلقى عبد
الناصر عرضًا أميركيًا فــي  1968بانسحاب
«إســرائ ـيــل» مــن سـيـنــاء دون قـتــال فــي مقابل
االعـتــراف بـ«إسرائيل» وعقد معاهدة معها،
فرفض ناصر وصــك شـعــاره :مــا أخــذ بالقوة
ال ُي ـس ـتــرد إال بــال ـقــوة .وب ــوف ــاة عـبــد الـنــاصــر
(أي ـلــول /سبتمبر  )1970تمكنت أمـيــركــا من
تحقيق الهدف املشترك اإلنجيلي-الصهيوني
م ــن خـ ــال أنـ ـ ــور ال ـ ـسـ ــادات ف ـع ـق ــدت ات ـفــاق ـيــة
«سالم» مع «إسرائيل» (آذار /مارس .)1979
وع ـل ــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات ال ـتــال ـيــة وح ـت ــى اآلن
ن ـج ـح ــت «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ب ـت ــأي ـي ــد أمـ ـي ــرك ــي فــي
ج ــر ق ـ ـيـ ــادات الـ ـع ــرب ل ـل ـج ـلــوس م ـع ـهــا تـحــت
ع ـن ــوان «ال ـت ـط ـب ـيــع» ،وال ـع ـمــل عـلــى التخلص
مــن م ـعــاداة «إســرائ ـيــل» بــاصـطـنــاع شـعــارات
«هالمية ووهمية» مثل «الديانة اإلبراهيمية»
حتى ينسى الـعــرب والفلسطينيون بالدهم
وأرض ـه ــم ويـقـبـلــوا بــاألمــر ال ــواق ــع ،أي تأبيد
هذا الواقع ،وجعل الحدث التأسيسي للنكبة
مستمرًا في نتائجها حني ال تبحث الضحية
عـ ــن ت ـغ ـي ـيــر مـ ـس ــاراتـ ـه ــا .إن وق ـ ــف ال ـح ــدي ــث
ع ــن «ال ـن ـك ـبــة» ال يـنـبـغــي أن يـتــم إال بتحرير

الناس في مدينتي
ُ
زمنة
م
نفسية
أمراض
ُيعانون من
َ ِ
ُ
شاكل عاطفية ال تنتهي
وعندهم َم ِ
ِ
املاعز
يوغا
يمارسون
ُ َّ
َي ِث ُب املاعز على ظهر املعذب
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َّ
ّ
«يتوهم البشر أنهم هم الذين يتحكمون
بــأحــداث حـيــاتـهــم» .تحمل هــذه العبارة
لليوناني ه ـيــرودوتّ مــا ينفي خـيــارات
ال ـب ـش ــر ،م ــا ي ـع ـنــي أنـ ـ ــه ال س ـل ـط ــان لـهــم
على مجريات حياتهم ،كأنما عشوائية
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،أو مـ ـق ــاص ــده ــا ،إن كـ ـ ــان لـهــا
في مساربها.
مقاصد ،هي التي تقودهم ّ ً
ـؤرخ ــا ملــا قالها
لــو لــم يـكــن ه ـي ــرودوت م ـ
َّ
بـهــذا الـيـقــن ،ه ــذا مــا تعلمه مــن جــريــان
التاريخ ســواء فــي عـمــاء ،أو نحو هــدف،
لـيــس الـبـشــر فـيــه س ــوى ب ـيــادق مـسـ َّـيــرة،
يعتقدون أنهم مالكو أمورهم.
لئال ُن ِّ
حمل هيرودوت ما ال ُيطاق ،أو لم
َّ
يقصده ،ليس املعنى أن البشر بال إرادة،
ُ ِّ
مجموعة
وإنـمــا مــا يـحــرك االنـســان هــو ّ
م ـ ــن ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف واألح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال وامل ـ ـ ــؤث ـ ـ ــرات
ّ
وال ـن ــوازع ،تتحكم بــه ،ليس مــن السهل
ُّ
التغلب عليها ،إن لم يكن من املستحيل،
َّ
أي أن اإلنـ ـس ــان ب ـحــاجــة إلـ ــى أن يـعـ َـي
ّ
موقعه فــي سيالة الـحـيــاة ،لئل تجرفه
أنواؤها ،وليكتسب صفته كإنسان ذي
إرادة .وفي حال ترك حياته تجري على
عــواه ـن ـهــا ،عـلـيــه تـقـ ُّـبــل مـصـيــره ب ــإرادة
م ـغ ـلــولــة ،رغ ـم ــا ع ـن ــه ،وب ـق ــدر م ــا تـكــون
جيدة أو ّ
النتائجّ ،
سيئة تنعكس عليه،
ّ
ُّ
كأنها صدى لها .وإذا صمم على التمرد
ّ
عـلــى م ــا يـتـحــكــم ب ــه ،فـمــا سـيــرتــد عليه
ً
ّ
تـحــت تــأثـيــرهــا ،قــد ي ـكــون مـشــجــعــا ،أو
ً
فاملصادفات
محبطا ،وال يعني الهزيمة،
ّ
ليست في الحسبان ،قد تقلب توقعاته
ع ـكــس م ــا ي ــأم ــل ،فــال ـ ًخ ـيــر ق ـ ًـد ال يجلب
الخير ،وقــد يفعل شيئا سيئا ،يحصد
منه مكاسب كبيرة.
َ
كــي ال نـسـتـغــرب ،ه ــذا هــو ال ـعــالــم أمــام
َّ
أن ـ ـظـ ــارنـ ــا ي ـش ـه ــد بـ ـ ـ ــأن أك ـ ـثـ ــر األعـ ـمـ ــال
ً
ـاطــا وإج ـ ً
ـرام ــا تــؤتــي أصـحــابـهــا
ان ـح ـطـ
املال واملناصب ،وربما ما هو أكثر ،يبلغ
ُّ
الشر بأصحابه إفساد الناس ،واإلمعان
ف ــي سـحـقـهــم تـحــت وطـ ــأة ال ـحــاجــة .قد
ّ
نظن أن األفـكــار تضللنا ،ونعتقد أنها
ّ
ملجرد
جــديــرة بالسعي إلــى تحقيقها،
بريقها ،أو إغــرائـهــا بــإنـجــازات ثمينة،
من دون االهتمام بتكاليفها األخالقية
ً
الـبــاهـظــة ،فمثل االسـتـيــاء على دولــة،
وإخ ـض ــاع ش ـعــب ،وق ـتــل بـشــر يـتــوقــون
إلى الحرية ...أعمال قد يكسب صاحبها
مــن ورائـهــا مكانة ّ
يشيدها فــوق كاهل
اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،وع ـ ـلـ ــى ح ـ ـسـ ــاب خ ـنــوع ـهــم

وجهودهم الحمقاء .على هــذا املـنــوال،
يندفع قادة ينتهزون الفرص لالستئثار
بسلطات غاشمة ،وجني املال بالنهب،
ف ـي ـح ـصــدون الـ ـث ــروات بــالـتـحــايــل على
َّ
مجردين
شعوبهم ،واستئجار أع ــوان
ـن ال ـض ـم ـيــر ،ال ي ـعــرفــون الـ ـح ــال ،وال
مـ ّ
يوفرون الحرام .مهما طال الزمن تذهب
بهم إلى الهاوية ،على عكس ما أرادوه.
الطموحات الباطلة ،ال األفكار هي التي
ّ
ضللتهم ،بموجب اعـتـقــاد أنـهــم ســادة
ّ
أقدارهم ،بينما ال يتحكمون بالخطوة
التالية ،إن لم يردعوا مطامعهم.
وربما لم ينجحوا في جرائمهم ،لو لم
يقطعوا مع املاضي ،يعتقدون أنهم من
دون ــه يمضون فــي الـحـيــاة أحـ ـ ً
ـرارا غير
مثقلني بالتاريخ ،وال بقيود العادات أو
عوائق التقاليد ،إذا بهم يخوضون في
ً
الواقع عــزل ،بال ماض وال هوية سوى
ال ـغ ــرور وال ـج ـشــع .ال يـعـنــي الـنـظــر إلــى

التاريخ االسترشاد به ،وال السير على
هديه ،وإنما االبتعاد عن مزالق وشرور
كــانــت مــن فــرط الـلـهــاث وراء هـ ــا ،مزاعم
ونزوات ،ولو كانت أرباحها كبيرة ،لكن
خسائرها فــادحــة .بينما تـ ّ
ـزودنــا ِع ُ
بر
ّ
التاريخ بالنهايات الحتمية ،ما يوفر
ّ
مسالك ال جـ ًـدوى منها إل في الخراب.
ً
ّ
إن للطمع ثمنا باهظا.
ّ
لو أن البشر استوعبوا التاريخ املتكرر
لالستبداد منذ ّاإلغريق حتى الكواكبي
وم ـ ــا ب ـ ـعـ ــده ،ل ـ ــوف ـ ــروا ض ـح ــاي ــا ودمـ ـ ـ ً
ـاء

يزودنا التاريخ بنهايات
ّ
ّ
توفر مسالك
حتمية
ال جدوى منها

ومشانق وسجونًا ،لكن االستبداد يعيد
ُ
سـيــرتــه امل ـش ــؤوم ــة ،وت ـس ـت ـعــاد املــآســي
معه ،كأنما هو لصيق باإلنسان ،ومن
طبيعة البشر ،بــل وكأنما ال إرادة وال
وع ــي ،واألح ـ ــداث ت ـقــودنــا ،وم ــا اإلرادة
والعقل سوى أوهام.
ٌ َّ
صحيح أن اإلنسان ّ ،حسب هيرودوت ،ال
ّ
ّ
يتحكم بحياته ،لكنه يتحكم بخياراته.
ّ
فــالـع ـقــل ي ـمــيــز ب ــن ال ـخ ـيــر والـ ـش ــر ،ومــا
االنـسـيــاق إلــى الخطأ والــزلــل أو اإلق ــدام
على جريمةّ ،إل عن ُّ
َ
شاب
تبصر ،مهما
َ
َ
املرء ِمن كلل في البصر ،ولو كان نزوة .ال
ُ
تخفي الــدوافــع ،وراء خياراتنا ،ما نأمل
م ــن م ـنــافــع ب ــاط ـل ــة ،وال مـع ـنــى ل ــادع ــاء
َ
بت َوهان العقل ،بل بإغراءات الشرُ ،يبصر
ُ
اإلن ـســان بــالـعـقــل ،وي ـصــاب بــالـعـمــى ،لو
ّ
اسـتـسـلــم لـلـجـشــع .ع ـنــدئــذ ،م ــن يـتـحــكــم
بمصيره؟
(روائي من سورية)
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فعاليات

ُ
ال يكترثون للعالقات األسرية كثيرًا
يكتبون وصاياهم األخيرة
كأنهم يكتبون رسالة إلى صديق.
¶¶¶
ُ
يكب ُر األطفال
ّ
يتخرجون
بالجامعة،
يلتحقون ً
يجدون عمال
يح ّبونّ ،
يتزوجون
َ ِّ
ت ِقل زيارتهم لك
يبتعدون
َ ُّ
ويختلقون أعذارًا ِلت َجن ِب زيارتك
أوالده ليس أبًا!
األب الذي ينتظر ّ
إنه أب ضعيف ،معتل
األب الحقيقي ال ينتظر أحدًا
ّ
يتسرب الوهن إلى جسمه
ال
َ ُّ
يخاف من التعفن والعمى
لكنه ال يخاف من املوت
َ
األب القوي ُ
بل أو ِعناق أ َح ٍد
ق
ال يحتاج َإلى ِ
األب الذي يليق به هذا االسم
ال يشكي َ
آالمه لآلخرين
يموت في صمت وحيدًا في دور العجزة.
(شاعر وأكاديمي مغربي
مقيم في مدينة نيو أورلينز األميركية)

التحديات عنوان نــدوة تقيمها «تنسيقية الجمعيات
اندماج المسلمين:
ّ
اإلسالمية في سويسرا» بداية من السابعة من مساء يوم غد (بتوقيت جنيف).
تقام المحاضرات عن بعد ،ومن المشاركين فيها :الصحافي الفرنسي أالن غريش،
والباحثة في التاريخ درة معمري شعانبي ،والباحث في اإلسالميات بومدين بن
يحيى.
تختتم اليوم فعاليات «شهر التراث» الذي ّ
ينظمه منذ  18من نيسان /إبريل الماضي
ّ
كل من «المعهد الوطني للتراث» ووزارة الثقافة التونسية .اقتصرت دورة هذا
العام على المحاضرات االفتراضية ضمن إجراءات الوقاية من تفشي الموجة
دمت :المجموعات
الثالثة من كورونا التي عرفتها تونس .من المحاضرات التي ُق ّ
المتحفية لحطام سفينة المهدية ونحت الهويّة بخزف القاللين.
ٌ
يضم أعماًال من المجموعة الدائمة
معرض
يقام حاليًا ،في «مكتبة اإلسكندرية»،
ّ
ّ
الخطاط المصري محمد إبراهيم .يعتبر إبراهيم
التي تملكها المكتبة من لوحات
أحد رواد تحديث ّ
فن الخط العربي في مصر خالل القرن العشرين ،خصوصًا ضمن
الخيارات اللونية ،وإن اقتصرت تجربته على نسخ اآليات القرآنية.

ّ
منصة
تنظم
بداية من السادسة والنصف من مساء اليوم الثالثاء (توقيت فرنسا)،
ّ
ً
محاضرة عن بُعد بعنوان نابليون ،طفل في كورسيكا عصر األنوار،
«كونفيرنسيا»
تقدمها الباحثة الفرنسية فيرجيني سيميني .من خالل سيرة اإلمبراطور الفرنسي،
ّ
المتوسطية.
تضيء الباحثة مرحلة غير معروفة من تاريخ الجزيرة
ّ

