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خصص الناقد الكوسوفي
إلى جانب ريبورتاج عن زيارته لفلسطين في  ،2018ي ُ ِّ
فصًال ِمن كتابه الصادر حديثًا للحديث عن المختارات ِمن أعمال الشاعر الفلسطيني،

إضاءة

الزميل نجوان درويش ،التي صدرت هذا العام باأللبانية ،وآخر الفتتاح بريشتينا سفار ًة
لها في القدس المحتلّة ،وما أثاره ِمن ردود فعل في كوسوفو وخارجها

أغيم فينتسا
فلسطين في ثالثة
مشاهد

سيرة
أغ ـي ــم فـيـنـتـســا ش ــاع ـ ٌـر ون ــاق ــد
وأكاديمي ُولــد عام  1947قرب
م ــدي ـن ــة سـ ـت ــروغ ــا فـ ــي ج ـنــوب
جـمـهــوريــة مـقــدونـيــا الشمالية،
حيث يـقــام املـهــرجــان الشعري
الـشـهـيــر .بـعــد إكـمــالــه الــدراســة
ال ـث ــان ــوي ــة ف ــي س ـت ــروغ ــا ،رحــل
فينتسا إلى بريشتينا عاصمة
كوسوفو ليلتحق بقسم اللغة
األل ـب ــان ـي ــة وأدبـ ـهـ ــا ف ــي جــامـعــة
بــري ـش ـت ـي ـنــا مل ـتــاب ـعــة دراس ــات ــه
ال ـع ـل ـيــا ،ث ــم ع ـمــل فـيـهــا أس ـتــاذًا
ل ــأدب األلـبــانــي املـعــاصــر حتى
ع ــام  ،2017وه ــو يعتبر الـيــوم
م ــن أب ـ ــرز األص ـ ـ ــوات الـشـعــريــة
َ
والـنـقــديــة فــي َب ــل ـ َـد ْي ـ ِه ،مقدونيا
وك ـ ـ ــوس ـ ـ ــوف ـ ـ ــو ،وف ـ ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
البلقان.
ن ـشــر أول دواويـ ـن ــه «الـفـيـنـيــق»
( )1972ح ــن كـ ــان طــال ـبــا في
ً
املاجستير ،وصــوال إلى ديوانه
الـ ـع ــاش ــر «حـ ـن ــن إل ـ ــى األزمـ ـن ــة
ُ
ال ـخ ـط ــرة» ( ،)2017وتــرج ـمــت
أشعاره إلى لغات ّ
عدة؛ من بينها
ال ـعــرب ـيــة وال ـتــرك ـيــة وال ـصــرب ـيــة
واملقدونية واليونانية واإليطالية
والفرنسية.
ح ــن بـ ــرز ك ـص ــوت ج ــدي ــد فــي
سبعينيات القرن املاضي ،كانت
بالنسبة
فلسطني رم ـزًا ملهمًا
َ
إلـ ــى ال ـش ـع ــراء األل ـ ـبـ ــان ،نـتـيـجــة
للتغطية شبه اليومية لألحداث
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ــروت
للصحافي الكوسوفي املعروف
نهاد إسالمي الذي غطى أيضًا
مجازر صبرا وشاتيال ،ولذلك
نـ ـج ــد ف ـل ـس ـط ــن حـ ــاضـ ــرة فــي
ش ـعــر فـيـنـتـســا ك ـمــا ف ــي نـقــده
وتفكيره .في قصيدته «درس»
( ،)1985ح ـ ــن ي ـ ـسـ ــأل ط ـفــل
األل ـبــانــي أب ــاه عـمــا تعنيه كلمة
الوطن ،يحتار في اإلجابة ،قبل
أن يقول ببساطة« :إنه فلسطني
بالنسبة إلينا».

أغيم
فينتسا

إطاللة

رؤية مختلفة لناقد كوسوفي عن واقع الحال

محمد م .األرناؤوط

أغـيــم فينتسا ( )1947شــاعــر وناقد
وأكاديمي كوسوفي معروف في غرب
ُ
البلقان ومــا بـعــده ،بعد أن ترجمت
أشعاره إلى ّ
عدة لغات أوروبية وشرقية .ويمكن
ّ
ّ
القول إنه يتميز باألصالة واملشاكسة ،أو عدم
كثيرين
املجاملة للسلطة السياسية على نمط
ّ
في كوسوفو والبلقان ،بل هو أقرب إلى املثقف
السعيدي (نسبة إلى أدوارد سعيد) الذي ّ
يعتد
بعلمه وثقافته ويحرص ّعلى استقالليته التي
يعتبرها متالزمة مع املثقف الحقيقي .ولذلك
ليس مــن املستغرب أن يستشهد ،فــي مدخل
كـتــابــه األخ ـيــر ّ«فـلـسـطــن فــي ثــاثــة مشاهد»
الذي صدر مؤخرًا عن «دار سيث» املقدونية،
بسعيد الذي ّ
يشدد على «املسؤولية األخالقية
ّ
ّ
والثقافية للمثقفني» عما يحدث في املناطق
فيها عالم اإلسالم مع الغرب.
التي يتداخل
ّ
ً
كان فينتسا قد تلقى في  2018دعوة للمشاركة
ّ
حية
في املهرجان الشعري الــدولــي «أ
ص ــوات َ
ّ
ّ
املتوسط» الــذي ُعقد صيف
املتوسط في
من
تلك السنة فــي رام الـلــه ،فــوافــق بحماس على
ّ
ليتعرف على فلسطني ،على األرض
أن يذهب
بعد أن كتب عنها شعرًا من بعيد في عام .1984
وب ـعــد ع ــودت ــه نـشــر س ـ ّـت حـلـقــات طــويـلــة عن

زيارته أثارت اهتمامًا بما احتوته من تفاصيل
ّ
الفلسطيني
ومعايشات عــن أوض ــاع الشعب
تحت االحتالل ،ثم تابع اهتمامه وقرأ باهتمام
الشعر الفلسطيني املعاصر وكتب عنه .ومن هذا
املوقع شارك في النقاش الذي دار حول «اتفاقية
واشنطن» التي ألزمت كوسوفو بفتح سفارة
ّ
لها في القدس املحتلة وفق القانون الدولي .وقد
رأى ،مع ُّ
تجدد النقاش حول افتتاح «السفارة»
في ربيع  ،2021أن ينشر هذا كتابه الجديد الذي
ّ
يضم ثالثة أقسام.
فــي تــوطـئــة ال ـنــاشــرة فيولتسا بــريـشــا ،التي
هي تلميذة فينتسا وناقدة أدبية ،تحكي عن
ّ
خبرة ثالثة أجيال من الكتاب في السفر عبر
العالم ،حيث كــان الجيل األول يهتم بتدوين
أدق الـتـفــاصـيــل لـيـنـشــرهــا ف ــي «ري ـب ــورت ــاج»
ج ــاذب ل ـل ـقـ ّـراء ،بينما يكتفي الـجـيــل الـثــانــي
بإرسال بطاقة بريدية ألصدقائه تحمل صورة
ما ترمز إلى البلد الــذي يــزوره ،بينما أصبح
الجيل الثالث يعتمد على ِّ
«السلفي» لينشر
بعض الصور في حسابه في وسائل التواصل
ّ
االجتماعي .بني هذه األجيال ،ترى بريشا أن
فينتسا ال يزال يعاند الزمن ويحرص على أن
يـ ّ
ـدون املالحظات املختلفة خالل سفراته لكي
يعود إليها فــي كتابة «ريـبــورتــاج» أدبــي مع
الصور يجذب ّ
القراء لالقتراب أو التعرف على

ّ
مثقف «سعيدي»

َّ
َ
مثقف كوسوفي
مقاربة
الكتاب
يمثّل
ُ
ً
معني
(نسبة إلى إدوارد سعيد)
سعيدي
ّ
بفلسطين كرمز للعدالة والتحرر -قبل أن
يزورها في  -2018لوضع سياسي مختل
«أول
َفــرض على كوسوفو أن تكون
ّ
دولة مسلمة» تفتح سفارة في القدس
المحتلة .كــتــاب يفتح أفــقــً لتواصل
مثقفي كوسوفو وفلسطين ،ويثبت
ّ
المثقف السعيدي يمكن أن يقول
أن
ما ال يتجرّأ السياسي على قوله ،ويمكن
أن يعبّر بذلك عما يجمع شعوبًا لها
قضاياها المشتركة في الحرية والكرامة.

دولة أو منطقة تبدو قريبة وبعيدة في آن ،أو
متناقضة الفهم حسب املوقف السياسي.
هذه املالحظة الثاقبة تنطبق على «الريبورتاج»
ال ــواس ــع (سـ ـ ّـت ح ـل ـقــات طــوي ـلــة) الـ ــذي نـشــره
فينتسا بعد عودته من رام الله في  2018في
جُــري ــدة «دي ـت ــا» ب ــن  13و 19آب /أغـسـطــس،
«السعيدية»
وق ــرئ باهتمام نـظــرا للمقاربة
ّ
ّ
َّ
فيها ،حيث إن املؤلف ،باعتباره من املثقفني
ّ
املشاكسني ال املساكنني ،يرى أنه ال بد أن يكون
له رأيه الخاص بمعزل عن مواقف حكومة دولته
التي يحمل جــواز سفرها (كــوســوفــو) فــي ما
ّ
الفلسطيني ،سواء في «األراضي
يحدث للشعب
الفلسطينية» التي ُيفترض أن تكون له حسب
«اتفاقية أوسلو» ،أو في القدس التي ال تزال
ّ
ُ
تعتبر محتلة وفق القانون الدولي.
وبعد نشر «الريبورتاج» ،تصاعدت التطورات
املفاجئة مع التوقيع على «اتفاقية واشنطن»
ف ــي  4أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر  2020ال ـت ــي ألــزمــت
ّ
كوسوفو بفتح سفارة لها في القدس املحتلة،
وما صاحب ذلك من نقاش وجدل واسعني بني
ّ
ّ
الكوسوفيني ،وهو ما دفع فينتسا إلى
املثقفني
أن يعيد نشر الريبورتاج ضمن الكتاب الجديد
بعنوان «فلسطني ّ في ثالثة مشاهد» .وإذا كان
«الريبورتاج» يمثل املشهد األول في الكتاب،
ّ
فقد احتل املشهد الثاني (األدبي) ما كتبه املؤلف
عــن امل ـخ ـتــارات الـشـعــريــة الـجــديــدة مــن أعـمــال
نجوان درويش التي صدرت في مطلع ،2021
ّ
بينما احتل املشهد الثالث (الفكري السياسي)
النقاش حول السفارة الكوسوفية في القدس
ّ
املحتلة باعتبارها «أول سفارة لدولة مسلمة».
األرض المحتلة بعد أوسلو

يـ ـق ـ ّـدم امل ـش ـهــد األول ص ـ ــورة ب ــان ــورام ـي ــة عن
الواقع الفلسطيني على األرض بعد اتفاقية
ًّ
أوسلو التي لم تحمل حل حقيقيًا ،بل مزيدًا
من التعقيد وانخفاض السقف التحرري .وفي
ّ
جملة ذات مـغــزى ،يقول املــؤلــف عــن التقسيم
ّ
السوريالي ملناطق «السلطة الفلسطينية» إن
مديرة «مسرح عشتار» الفلسطينية حاولت أن
تشرح له بالفرنسية الوضع القائم ،ولكنه لم
َ
شرحت ذلك
يستطع أن يستوعب ذلك «حتى لو
ّ
في األلبانية» ،لغرابة املشهد لزائر كان يتصور
الــواقــع الفلسطيني غير ذلــك .فقد اكتشف أن
«ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة» ب ــاألع ــام الـكـثـيــرة
تسيطر بالكاد على  %20من مساحة «األراضي
ُ
الفلسطينية» ،بينما ترك القسم األكبر أو منطقة
ج ( )%62لشهية االستيطان اليهودي .كانت

أحوال الرواية
ممدوح عزام

ّ
القدس مغرية بالطبع للزيارة ،سواء للمؤلف
أو لكل املشاركني األجانب في املهرجان الشعري.
ّ
ولكن املؤلف فوجئ بـ «التفتيش القاسي» الذي
ّ
نفذته السلطات اإلسرائيلية عليهم ،وهو ما
يجعل ال ـقــارئ يـتـســاءل :إذا كــانــت السلطات
اإلســرائـيـلـيــة تـعــامــل ال ـض ـيــوف األج ــان ــب في
ـامــل
م ـهــرجــان دول ــي ب ـهــذا ال ـش ـكــل ،فـكـيــف تـعـ ِ
ّ
الفلسطينيني الخاضعني لها؟
ّ
في هذا السياق ،يكتشف املؤلف مفارقة مؤملة
ّ
النازيني لليهود خالل
حيث يقول« :بسبب إفناء
ّ
ّ
الحرب العاملية الثانية ،اتخذت األمم املتحدة
قرارًا بتشكيل دولة جديدة في هذا االقليم :دولة
اسرائيل» .ولكن بعد ما عايشه من ممارسات
إسرائيلية ضــد الفلسطينيني فــي «األراض ــي
الفلسطينية» ينتهي إلى أنه «في بعض األحيان
سيطبق اإلسرائيليون ّ
ّ
ّ
الفلسطينيني نفس
ضد
ّ
ّ
الطرق التي طبقها النازيون ضدهم :الفصل
العنصري (األبــارتـهــايــد) الــذي ينتهك حرية
وهوية وحتى وجود اآلخر».
ّ
ّ
يهتم املــؤلــف بموقف
ومـ ّـن الطبيعي هنا أن
املـثــقـفــن الـيـهــود مــن ذل ــك ،فيقف عـنــد موقف
َّ
الــروائــي عــامــوس عــوز ،الــذي يــرى أن «األزمــة

ُ ّ
َ
الشعبني يجب أن تحل سلميًا بتأسيس
بني
دولة فلسطينية وتقسيم القدس إلى قسمني:
الشرقية لفلسطني ،والغربية إلسرائيل» ،وإن
كانت دوافع عوز هنا ليست صادرة عن مبادئ
العدل ،فالدولة الفلسطينية بالنسبة إليه  -وإلى
جــزء من «اليسار الصهيوني»  -هي ضــرورة
للحفاظ على مستقبل املـشــروع الصهيوني
وال يتعلق األمر بحقوق الشعب الفلسطيني.
ّ
وفــي هــذا السياق الثقافي أيـضــا ،زار املؤلف
ضريح الشاعر محمود درويــش ،وقـ ّـدم هدية
مل ــدي ــره م ـخ ـت ــارات م ــن ش ـعــر دروي ـ ــش كــانــت
ص ـ ــدرت ب ــاألل ـب ــان ـي ــة ع ـ ــام  ،2008وي ـت ـح ـ ّـدث
بتقدير عن أشـعــاره «املقاومة» التي كــان لها
ُّ
التشبث ب ــاألرض والـهــويــة ،وهو
دوره ــا فــي
مــا جعله يستحق بـجــدارة عــددًا مــن الجوائز
العاملية ،ومنها جائزة «اإلكليل الذهبي» التي
يمنحها «مهرجان ستروغا الشعري» الــذي
ّ
واستمر اآلن في
بدأ في يوغسالفيا السابقة
جمهورية مقدونيا الشمالية بعد استقاللها.
ّ
ونظرًا إلى أن فينتسا كان عضو لجنة تحكيم
الجوائز في هذا املهرجان واستقال احتجاجًا
على معاييرها ،يكشف هنا أن لجنة الجائزة

أالعيب ساسة وحقوق شعوب عبث بها تاجرٌ فاسد

من مظاهرة
احتجاجية أمام
سفارة كوسوفو
في أنقرة ،آذار/
مارس الماضي
(ديلي صباح)

بعد فصلني عن فلسطني والشعر ،يتناول
ف ـي ـن ـت ـســا فـ ــي ال ـف ـص ــل أو امل ـش ـه ــد ال ـث ــال ــث
(الـفـكــري السياسي) تحت عـنــوان «املدينة
املـ ـق ـ ّـدس ــة وال ـل ـع ـب ــة مـ ــع ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة» ،ردود
األف ـ ـعـ ــال ع ـل ــى اف ـت ـت ــاح سـ ـف ــارة كــوســوف ـيــة
فــي ال ـقــدس املـحـتـلــة :مــن الــذيــن يعتبرونه
«ح ــدث ــا ت ــاري ـخ ـي ــا» إلـ ــى ال ــذي ــن يـتـحـفـظــون
عـلــى ه ــذا االف ـت ـتــاح امل ـف ــروض مــن الــرئـيــس
األمـيــركــي السابق تــرامــب ،وال ــذي قامت به
حكومة كوسوفية أصبحت معروفة الحقًا
بكونها «غـيــر شــرعـيــة» .وفــي هــذا السياق
ي ـس ـت ـعــرض ردود األفـ ـع ــال ف ــي ال ـع ــال ــم من
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي الـ ــذي أبـ ــدى اع ـتــراضــه
على ذلك لكونه يتعارض مع قــرارات األمم
ّ
املتحدة ،وإلى اعتراض تركيا الحاد نسبيًا،
ّ
والذي قالت فيه إن افتتاح السفارة يمكن أن
يلحق الضرر بعالقات كوسوفو مع الدول
اإلسالمية.
وي ــاح ــظ ه ـنــا أن جـ ــزءًا م ــن ال ـن ـقــاش حــول
افتتاح السفارة ّ
تحول إلى انتقاد تركيا من
قبل اللوبي املعادي لها وإلرثها العثماني،
َّ
ب ـي ـن ـمــا ي ـق ــول فـيـنـتـســا إن املـ ـ ــرء ي ـم ـكــن أن
ّ
ّ
يــت ـفــق أو ال يــت ـفــق م ــع س ـيــاســات الــرئـيــس
ّ
التركي أردوغان ،ولكن هذا ال يمس العالقة
ال ــوط ـي ــدة ب ــن تــرك ـيــا ال ـت ــي أص ـب ـحــت ق ـ ّـوة
ع ـظ ـمــى م ــن نـ ــوع خـ ــاص وك ــوس ــوف ــو الـتــي
دعمت استقاللها ّ
بقوة.
وف ــي ّ
رده عـلــى ه ــذا الـلــوبــي فــي كــوســوفــو،
يعيد فينتسا املــوضــوع إل ــى األص ــل الــذي
ال ي ـج ــب خ ـل ـطــه م ــع غ ـي ــره م ــن امل ــواض ـي ــع:

تابع وقرأ باهتمام الشعر
الفلسطيني المعاصر
وكتب عنه
ّ
مستقل
يتمسك بموقف
ّ
عن حكومة بلده من
قضية فلسطين

منحت الشاعر اليهودي يهودا أميهاي هذه
الجائزة في  ،1995ورأت بعد ردود األفعال أن
تمنح الجائزة للشاعر الفلسطيني محمود
درويش في  ،2007أي قبل رحيله بسنة.
أن تكون شاعرًا في فلسطين

في القسم الثاني ،أو املشهد األدبي ،الذي يحمل
عنوان «أن تكون شاعرًا في فلسطني» ينتقل
فينتسا من درويش ّ
األول (محمود) إلى درويش
الثاني (نـجــوان) ،بمناسبة صــدور مختارات
املنشورة خالل -2000
باأللبانية من دواوينه
ُ
 ،2020بعد أن صدرت مختارات أخرى من شعره
بالكرواتية واملقدونية في السنوات املاضية
ليصبح م ـعــروفــا اآلن فــي الـبـلـقــان مــن خــال
ّ
اللغات الثالث التي تغطي سبع دول (كرواتيا
والبوسنة وصربيا والجبل األسود ومقدونيا
الشمالية وكوسوفو وألبانيا).
(كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري)

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ً
أعتقد َّأن الرواية العربية اليوم ،هي النوع األكثر حيوية في اإلبداع العربي ،وهي
تكسر قاعدة الركود الثقافي الــذي يطاول معظم حقول الكتابة واإلبــداع ،بل
يمكن القول َّإن الرواية العربية تنهض وحدها من بني جميع الحقول الفكرية
ُّ
والتمرد.
والفنية بمهام مواجهة الواقع املحبط املهزوم ،أو مالقاة حاالت الثورة
ّ
فال الشعر العربي بخير ،في ظل امتناع واستعصاء النشر ،وال املسرح بخير
ّ
في ظل غياب الحريات ،وال النقد األدبي بخير ،وقد غاب معظم النقاد العرب
عن املجال التطبيقي ،وهو املجال الوحيد الذي يتيح لهم إنتاج النظرية فيما لو
كان الشغل النقدي يرغب في استخالص نظرية ما للرواية.
ّ
كنا نشهد كثيرًا من العثرات ،أو األعمال الروائية الضعيفةّ ،
فإن هذا
وإذا ما
ّ
ُ
ال يعني عدم وجود رواية عربية ناضجة ،وال يعتد بقلة األعمال الجيدة ،فال
تنتج ّأي ثقافة ،ال في الغرب ،وال في الشرقّ ،
كمًا كبيرًا من األعمال الروائية
ُّ
ّ
ّ
الجيدة معًا ،وإذا ما كان كل روائــي عربي قد أنتج روايــة واحــدة جيدة ،فقط،
ّ
فإن املجموع الكمي لدينا ،وهو مجموع ينعكس كيفًا في املجال العام ،يكفي
المتداح حال الرواية العربية اليوم.
وقد يكون من الظلم ُّ
رد كساد الكتاب العربي ،وهو ما ُيقال عن الرواية اليوم،
ّ
إلى فتور املضمون ،أو إلى الضعف الفكري ،كما يدعي أصحاب هذا الرأي،
أو إلى ركاكة الجانب الجمالي ،أي وهن التقنيات ،وعجز ،أو تقاعس ،الروائي
ُّ
الروائي
العربي عن االهتمام بالجانب التقني ،أو البنائي في الرواية .فإذا كان
ً
على هذه الحال ،وإذا كانت الرواية مضعضعة فعال ،وضعيفة ،فلن يكون
حال ّ
القراء أفضل من ذلك ،وهذا يحشرنا جميعًا ،في معركة مفتعلة من
ّ
َ
االتهامات الجائرة املتبادلة بني قارئ ملول صعب ،أو قارئ يلوح باملزاعم
تلويحًا بعد أن يكون قد قرأ روايــة ما ولم تعجبه ،أو يحمل رأيًا يميل إلى
التعميم املزاجي ،أو ينجم عن تعب الوجدان والعقل معًا من سلسلة الهزائم
التي تلحق بالعرب ،وبني كاتب ّ
يقدم موهبته وجهده ومعرفته وإمكاناته
اإلبداعية في رواية أو أكثر.
ٌ
كساد الرواية ،ال ُّ
كساد عام يغزو
يخص النوع األدبي في عاملنا العربي ،بل هو
ّ
الجمال في حياتنا كلها ،أو هو تعبير عن حالة الفقر املــادي املتفاقم الذي
بالضرورة على الرغبة والشعور واإلحساس الفني أو الجمالي بالعالم
ينعكس
ُّ
من حولنا .وال يدل اإلقبال على قراءة الروايات املترجمة على جودتها ،بل على
تبعية القراءة للسوق ،من جهة ،وهو سوق للقراءة ّ
يقدم األجنبي ّ
متفوقًا في
َّ
ّكل شيء ،أو عزوف القارئ عن إعادة ُّ
التعرف على واقع عربي رديء مسجل
على الورق ،من جهة ثانية.
ً
ً
ّ
الروائيني من بلدان العالم الفقير مجاال رحبًا معادال
الطريف َّأن الترجمة تمنح
ّ
للمجال املمنوح للرواية القادمة من دول املركز .وهكذا يشتهر كتاب من جنوب
أفريقيا ونيجيريا والسنغال والصومال أيضًاُ ،ويقرؤون قبل أن ُيقرأ الكاتب
العربي .يحتاج املــرء إلى أن يعرف حالة سوق القراءة في نيجيريا نفسها،
ّ
ومتفوق ومرغوب بوصفه
كي يعرف إن كان ُّأي كاتب عربي مترجم هناك،
كاتبًا أجنبيًا.
(روائي من سورية)


فعاليات

حكاية مريعة من زمن ترامب
رده على اللوبي
في ّ
المتصهين في
كوسوفو ،يعيد فينتسا
الموضوع إلى أصله
األخالقي ،ومبادئ العدل
التي تقتضي الوقوف
مع الشعوب المناضلة
من أجل حريتها
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«ال يـبــدو مــن ال ـعــدل ،وخــاصــة مــن الناحية
اإلن ـس ــان ـي ــة ،عـ ــدم اإلحـ ـس ــاس ب ـمــا يـعــانـيــه
الـشـعــب الفلسطيني وك ــل شـعــب مضطهد
في العالم».
ّ
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـمـ ّـس ال ـتــوتــر الـجــديــد،
ّ
الفلسطيني -الكوسوفي ،بقوله «إن موقف
ب ـع ــض ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــن غـيــر
مناسب تجاه النزاع الكوسوفي -الصربي،
وال أدري إذا كان هذا يقتصر على السفير
الـفـلـسـطـيـ ّنــي ف ــي ب ـل ـغــراد (م ـح ـمــد نـبـهــان)
أم أن ــه يـمــثــل وزارة الـخــارجـيــة والـسـلـطــة».
ّ
وت ـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ن ـب ـه ــان أص ـبــح
م ـت ـخ ـ ّـص ـص ــا ،خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة،
ف ــي إصـ ـ ــدار ال ـت ـص ــاري ــح ال ـت ــي تـثـيــر الـ ــرأي
الـعــام الـكــوســوفــي وتـخــدم الـلــوبــي املــؤيــد لـ
«إسرائيل» في كوسوفو.
في ختام هذا القسم أو املشهد الثالث ،ينتهي
ّ
فينتسا إلــى أن «ه ــذه هــي اللحظة األخـيــرة
لـلــدبـلــومــاسـيــة األل ـبــان ـيــة أن تـسـتـيـقــظ وأن
يكون لها موقفها ّالواضح» ،مستشهدًا بما
كــان مــن مــواقــف ملثقفني ورج ــال دول ــة تجاه
فلسطني ،ومــن ذلــك مــوقــف مـ ّهــدي فــراشــري
حاكم الـقــدس فــي  ،1912وممثل ألبانيا في
عصبة األم ــم ال ــذي ألـقــى كلمة بليغة خــال
م ـنــاق ـشــات ال ـع ـص ـبــة ل ـلــوضــع ف ــي فلسطني
عام  1937دعا فيها (باالستناد إلى خبرته
الشخصية كما قــال) إلــى أن تكون فلسطني
ّ
سويسرا الشرق ،وأن تتشكل فيها كانتونات
عربية ويهودية حسب األغلبية املوجودة.
...األرناؤوط


بعنوان الطربوش ،يستضيف مسرح مترو المدينة في بيروت حفًال غنائيًا ،عند
ـؤدي فيه كلٌّ من زياد
التاسعة من مساء األربعاء  11آب/أغسطس المقبل ،يـ ّ
ً
مجموعة من أغاني الفنّان اللبناني نصري
األحمدية وسماح بو المنى وزياد جعفر
شمس الدين ( ،)1983 - 1927بمشاركة جورج الشيخ (ناي) ،وبهاء ضو (إيقاع).

بعمان ،وتستمرُّ حتى الخميس
غد في المركز الثقافي الملكي
تنطلق مساء
ّ
ٍ
المقبل ،عروض الدورة الثانية ِمن مهرجان ليالي المسرح الح ّر الشبابي ،بمشاركة
مجموعة من األعمال المسرحية األردنية؛ من بينها« :تراتيل ثورة النساء» لـ ميس
الزعبي ،و«بان» لـ دعاء العدوان ،و«البندول» لـ كامل الشاويش ،و«العقاب» لـ عمر
سالم ،و«إديري» لـ هاني الخالدي و«أجداث» لـ أنس الهياجنة.
عبر صفحة جمعية فواصل للدراسات الفكرية واالجتماعية (مق ُرها تونس
قدم أستاذ الدراسات اليهودية فوزي البدوي (الصورة)،
العاصمة) على فيسبوك ،ي ُ ّ
ً
محاضرة عن بُعد بعنوان علم اليهودية
عند العاشرة من صباح اليوم الجمعة،
والدراسات اإلسالمية ،ويتناول فيها العالقة بين الديان َتين اإلسالمية واليهودية.

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة ،عند السادسة من مساء
قدمه فرقة كردان
اإلثنين التاسع ِمن آب /أغسطس المقبل ،حفًال موسيقيًا ُت ّ
قدم الفرقة مزيجًا من مختلف أنواع الموسيقى،
بقيادة المايسترو علي المنسيُ .ت ّ
وخصوصًا الشرقية ،مع التركيز على أغاني فترة الثمانينات والتسعينات.

