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من اغتٌال الحرٌة فً .سٌاسٌا وثقافٌا  2005كتاب عرب ٌعلقون على أحداث بارزة خالل العام 
 ( 2من  1)'نوبل 'وفوز بنتر ب ... فً مصر ومقتل العقاد'كفاٌة 'لبنان الى حركة 

  عبده وازن

 
 
 
 

الحدث السٌاسً فً .الذي نودعه فً منتصف هذه اللٌلة  2005ً العام ف كاد الحدث السٌاسً ٌطغى على الحدث الثقافً
العربً من وقائع  لكن الطابع المؤسوي غلب على مجمل ما شهد العالم...مؤسوٌا او نضالٌا او ثورٌا  معانٌه المختلفة،

ان ٌمثل ظاهرة فرٌدة الرئٌس رفٌق الحرٌري الذي ك ٌكفً تعداد الشهداء الذٌن سقطوا فً بٌروت وفً مقدمهم.وتحوالت 
وٌعد سقوطه خسارة فادحة فً الوسط الثقافً اللبنانً  قصٌر سمٌر بعده الكاتب الطلٌعً سقط من.مهما احتدم االختالف حوله 

الشٌوعً الذي كان ٌإمن  ثم تبعه جورج حاوي المناضل والمفكر.كان ٌمثل من صورة نادرة للمثقف الحدٌث والملتزم  لما
خسارة فادحة تلو خسارة ...الرأي الحر والجريء  ثم سقط الصحافً جبران توٌنً، صاحب.باآلخر  بالحوار واالعتراف

 .العالم العربً والمعترك الثقافً واإلعالمً العربً  فادحة، وهً ال تعنً لبنان فقط بل
 

مقابل هذه  وفً.سٌاسٌة  المسرح فً بنً سوٌف مؤساة انسانٌة وثقافٌة مقدار ما كان اٌضا مؤساة فً مصر كان حادث احتراق
وقالت كلمتها، فً الشارع وفً البٌانات وكسرت ' الممنوع'الحركة السٌاسٌة التً تجرأت على 'كفاٌة 'المؤساة انطلقت ظاهرة 

 .والسلطة  جدار الخوف الذي طالما فصل بٌن الشارع
 

هذه الجرٌمة غاٌة فً الغرابة 'مفارقة 'بدت و.السٌاسً  حتى مقتل المخرج السٌنمائً السوري مصطفى العقاد لم ٌخل من البعد
 . اإلسالم سقط ضحٌة اإلرهاب األصولً الذي ال عالقة له باإلسالم الحقٌقً من حقق اجمل فٌلم عن رسالة:

 
فهذا الكاتب الجريء لم ٌتوان .أو شبه سٌاسً  وكذلك فوز الكاتب البرٌطانً هارولد بنتر بجائزة نوبل هذه السنة بدا سٌاسٌا

 .وكذلك رئٌس الوالٌات المتحدة، جهارا وبال تردد أو خوف  هاجمة حكومة بالده ورئٌس الحكومةعن م
 

مستحٌل  طوال هذا العام المنصرم، بدا صعبا وشبه!أجلت نظرك وحٌثما أصخت السمع وأٌا ما قرأت  السٌاسة اذا، حٌثما
الصراع 'لكن حصٌلة .معناها المتعدد، سلبا وإٌجابا  سة فًوالسٌا'األوتوبً 'الفصل بٌن الثقافة والسٌاسة، الثقافة فً معناها 

 .الثقافة ولكن لٌس لمصلحة السٌاسة اٌضا  بٌن هذٌن القطبٌن لم تكن لمصلحة'
 

 العراق ما برح أشبه بالمذبحة المستمرة، فلسطٌن ما زالت تعانً ما تعانٌه.وعالمٌا  مشهد مضطرب، ثقافٌا وسٌاسٌا، عربٌا
ناهٌك بما تشهد بقاع من األرض من ... تخبط فً مؤساته الداخلٌة، سورٌة محاصرة باالتهامات والشكوكمنذ سنوات، لبنان ٌ
ثم مؤساة كشمٌر وأخٌرا .اعصارات ضربت بشدة وحصدت قتلى ال ٌحصون ... تسونامً، رٌتا وكاترٌنا:مآس طبٌعٌة وبٌئٌة 

 . لٌومٌة والمجازر واالغتٌاالتاألرض اضطربت هذا العام وكؤن لم تكفها المآسً ا حتى...الٌمن 
 

لكن الذاكرة غٌر قادرة على استعادة تلك الناحٌة . غٌر ان هذا العام السوداوي المزاج لم ٌخل من احداث ثقافٌة وأدبٌة وفنٌة
 لقالقلق على المصٌر والق.انه القلق الذي ٌسود القلوب والعقول والنفوس !تطغى علٌها  المشرقة التً كادت ظلمة القتل ان

واضحا، التراجع على مستوٌات عدة  على الحاضر وعلى الثقافة واألدب والفن، ال سٌما فً عالمنا العربً حٌث ٌبدو التراجع
... 

 
ولكن مهما حاول الجمٌع ان ٌتفاءلوا فهم .عام آخر ضربا من العبث والٌؤس  قد ٌبدو التشاإم عشٌة انصرام عام وحلول

 .مستهجنا  التفاإل فً مثل هذه األجواء القاتمة قد ٌغدو بدوره امرابل ان .تبرٌر تفاإلهم  ٌعجزون عن
 

 . ولكن لنتفاءل، على رغم كل هذا الحزن وهذا الخوف وهذا الٌؤس
 



أي حدث، سٌاسً :شؤن العام الذي ٌنصرم اللٌلة  وإمعانا فً التفاإل، كان ال بد من توجٌه سإال الى بعض المثقفٌن العرب فً
  المثقف العربً؟ هذا العام، اٌهااو ثقافً استوقفك، 

 
  والعنف المستشر...اغتٌال الحرٌري :جورج قرم 

 
الرئٌس رفٌق الحرٌري، وعلى الصعٌد اإلقلٌمً  األحداث التً أثرت فً كثٌرة وكان ابرزها، على الصعٌد اللبنانً اغتٌال

لدولً فثمة حدثان واحدهما سلبً واآلخر زال جرحا ٌنزف، اما على الصعٌد ا تصاعد العنف فً فلسطٌن والعراق الذي ما
وإعطاء اإلرهاب  األول ٌتمثل فً تطور خطاب بوش نحو مزٌد من اختراق الحضارات بحجج محافظة اإلرهاب،. اٌجابً

، فللمرة 1644والصٌن فً مجلس األمن من القرار  اما الثانً فهو موقف روسٌا.لونا عربٌا وإسالمٌا ٌوازي جرائم هتلر 
 .من قوتٌن كبٌرتٌن  ى الوالٌات المتحدة معارضةاألولى تلق

 
دون أي نظرة واضحة من الدول التً بادرت الى طرحه  من 1151حٌن صدر القرار  2004وإن كانت الغصة على العام 

 على حكومة اثبتت عدم قدرتها على تحقٌق استقالل لبنان الحقٌقً 2005فاألسف فً ال  وكان برعاٌة عربٌة لم تمح بعد،
 (لبنان .)راجه من وصاٌة لتدخله فً أخرى وهذا ما زاد األمر سوءا وإخ

 
  والحٌاة...مصالحة مع الموت :وهبً  زاهً
 

أثرت فً هذه الفاجعة .، هو اغتٌال الرئٌس رفٌق الحرٌري 2005موجعة من العام  الحدث الذي اثر فً والذي سٌبقى ذكرى
من وراء ستار السلطة والمال  كونً كنت قرٌبا من هذا الرمز الذي عرفتهأوال كإنسان وثانٌا كمواطن لبنانً وثالثا  كثٌرا

كنت انسانا (فبراٌر )شباط  14قبل .نادرا فً صفاته وأسلوب عٌشه  فهذا اإلنسان كان.والجاه كما عرفته أبا وأخا وصدٌقا 
إلٌهما اشد  حٌاة، اصبحت النظرةفقد تصالحت مع فكرة الموت مثلما تصالحت مع فكرة ال.انسانا آخر  شباط اصبحت 14وبعد 

الجانب الروحً واإلنسانً شعرت فً حاجة ماسة  إال اننً وفً.عمقا ومعنى، وازداد زهدي اكثر فً بعض األمور الحٌاتٌة 
فبعد استشهاد الرئٌس .وأن ٌكون لً ولد ربما ألحتمً به أو ألجل االستمرار  الى حنان العائلة والعٌش قرب شخص احبه،

 (لبنان ). عن فكرة ترددي عن الزواج وقررت العٌش مع من أحب واالستمرار من خالل زوجتً او ابنً عدلت كثٌرا
 

  وتسونامً قصٌر سمٌر:كاظم جهاد 
 

شهٌد حرٌة القلم واستقالل لبنان،  ،قصٌر سمٌر ، ٌظل مصرع صدٌق2005ًالعام  بٌن الخسارات اإلنسانٌة التً عشناها فً
 (العراق ). بٌن الكوارث الطبٌعٌة، كان تسونامً ذروة الهول.ستدعاء لغضب هٌهات أن ٌهدأ اٌالما وا هو الحدث األكثر

 
  فاجعات أوقفت قلمً عن الكتابة:ألكسندر نجار 

 
 قصٌر سمٌر الصحافٌٌن إال ان اغتٌال كل من.اغتٌال الرئٌس رفٌق الحرٌري أهمٌة عن غٌره انسانٌا ووطنٌا  لم ٌقل حدث

اٌام  قبل ٌوم من اغتٌاله وجبران التوٌنً شاركته قبل اربعة قصٌر سمٌر التقٌت.را عمٌقا فً القلب توٌنً ترك اث وجبران
موته بؤٌام، ما ٌجعلك تشعر انه ٌمكن  فكم مإلم موت شخص رأٌته قبل.حفلة تكرٌم والده الكاتب غسان توٌنً فً بارٌس 

 .ة فً لحظة ان تنقلب تعاس القضاء على شًء فً لحظة، وٌمكن سعادة اإلنسان
 

ال ٌمكن نسٌانه اذ ان وفاة الحرٌري لم تذهب سدى بل انقلبت على  على صعٌد آخر، ترك حدث اغتٌال الرئٌس الحرٌري اثرا
 .انتفاضة للحرٌة واللحمة اللبنانٌة انطلقت نحو هدف وطنً واحد محدد  المجرمٌن وشكلت نقطة

 
وأوقفت فاجعاتها قلمً عن تدوٌن . سٌما موت البابا ٌوحنا بولس الثانًالسنة كانت مؤسوٌة محلٌا وإقلٌمٌا ودولٌا، ال  هذه

 (لبنان .)وهو عنوان كتاب لؤلدٌب الفرنسً فٌكتور هوغو ' السنة الرهٌبة'ٌومٌات وهً ال ٌطلق علٌها سوى عنوان 
 

  الشهداء العادٌٌن اتذكر:رٌمون جبارة 
 

وخصوصا اغتٌال من كانت تجمعنً به عالقة صداقة كجورج حاوي  انًمثل كل اللبنانٌٌن كان وقع االغتٌاالت رهٌبا فً وجد
حزنت . 2005مقتل المرافقٌن واألشخاص العادٌٌن حسرة أحملها فً قلبً من العام  إال ان.وجبران توٌنً  قصٌر سمٌرو

ذا الشعب ال ٌتقدم بل فً ان ه وفً جانب آخر زادتنً هذه األحداث قناعة كبٌرة.على اولئك الذٌن قتلوا مع الشخصٌات  كثٌرا
 (لبنان .)ٌعود الى الوراء 

 



  اللبنانً الحدث:قاسم حداد 
 

انه حدث .االغتٌاالت وبت قلقا على لبنان الذي أحبه  لقد هزنً مسلسل.هو الحدث اللبنانً  2005أكثر ما لفتنً خالل العام 
 (البحرٌن .)ا حرفا وال أخفٌك اننً أتابع اخبار لبنان حرف. عربً بل فً صمٌم عالمنا العربً

 
  محمود دروٌش'زهر 'التفجٌرات و : فخري صالح

 
 العام الفائت أتوقف عند أحداث التفجٌرات اإلرهابٌة فً العاصمة األردنٌة عمان، األحداث السٌاسٌة التً استوقفتنً خالل

 قصٌر سمٌر والصحفٌٌن حاوي، وأحداث اغتٌال الرئٌس اللبنانً رفٌق الحرٌري، وزعٌم الحزب الشٌوعً السابق جورج
طبٌعة هذه الجرائم إال أن ما ٌجمعها  وعلى الرغم من اختالف.وجبران توٌنً، ومحاولة اغتٌال المذٌعة اللبنانٌة مً شدٌاق 

والرغبة فً تكمٌم أفواه الناس وسوقهم قطعانا فً إطار الفكر التكفٌري أو سجن  هو عقلٌة اإلقصاء والتسلط واحتكار الرأي
وضمنهم المخرج الكبٌر مصطفى  من قتلوا األبرٌاء فً عمان،.ستبدادٌة العربٌة، ال فرق، فهما وجهان لعملة واحدة اال الدولة

ٌكمموا  وتوٌنً وحاوي أرادوا أن قصٌرلهم، ومن قتلوا الحرٌري و العقاد، أرادوا أن ٌحتكروا الحقٌقة ألن اآلخرٌن ال رأي
 .والفساد  تً قالت ال لالستبداد والهٌمنةاألفواه وٌسكتوا األصوات الحرة الجرٌئة ال

 
فوز المسرحً البرٌطانً هارولد بنتر بجائزة نوبل لآلداب  فٌؤتً على رأسها 2005أما األحداث الثقافٌة التً أستوقفتنً عام 

 فهوالجريء من التحالف األمٌركً البرٌطانً فً الحرب على العراق فً فوزه بال أي شك،  والذي أسهم موقفه السٌاسً
بنتر مسرحً كبٌر، ٌقترب فً أهمٌته  صحٌح أن.ٌنطق بلسان أوروبا الراهنة المستاءة من الهٌمنة، ولنقل البلطجة األمٌركٌة 

أن عالقة السٌاسً والثقافً فً جائزة نوبل لآلداب قربه من نٌل  من كتاب كبار مثل صموٌل بٌكٌت وٌوجٌن ٌونسكو، إال
 .إلعالن عنها كما ٌبدو األخٌرة قبل ا الجائزة فً اللحظات

 
، وهً تكرس دروٌش 'كزهر اللوز أو أبعد 'هو صدور مجموعة محمود دروٌش  الحدث الثقافً العربً الذي لفت انتباهً

جمالٌاته ومن قصٌدة النثر هدوءها  مجددا كبٌرا فً الشعرٌة العربٌة المعاصرة، إذ ٌستل من اإلٌقاع..وثالثة ورابعة  مرة ثانٌة
لقد أعطى دروٌش مرة أخرى مثال للشاعر المجدد .فً الحٌاة المعاصرة  درتها على التقاط مفاصل الحً والغامضوٌومٌتها وق

 (االردن .)شاعرٌته وال ٌزول قلقه اإلبداعً الدائم  الذي ال تخبو
 

 ! القتل:عٌسى مخلوف 
 
القتل المتسلسل، سواء كان .المشهد العام بؤكمله الكثٌف  وهو الذي حجب بدخانه.نعم، القتل هو الحدث األبرز لهذا العام .القتل 

رفٌق  جبل متفجرات الغتٌال:القتل الهمجً الذي ٌدوزن متفجراته .علٌهم باإلعدام أم لم ٌكن  هناك الئحة بؤسماء المحكوم
ن لجبرا وجورج حاوي، ولفسخ جسد مً شدٌاق إلى قسمٌن، وسٌارة مفخخة قصٌر سمٌر الحرٌري، ومئات الغرامات لقتل

أشالء، ألنه فً عٌوننا ٌتطاٌر وفً أجسادنا وفً  القتلى األموات والقتلى األحٌاء الذٌن ٌتكاثرون مع كل جسد ٌتطاٌر.توٌنً 
والدولٌة،  فً هذه الساحة اللبنانٌة التً تتقاطع فٌها المصالح اإلقلٌمٌة.للخوف والموت  هذا المدى اللبنانً الذي أصبح أرضا

 (لبنان .)الوسطى، تجار الجثث والدم مع مصالح طوائف القرون 
 
  االغتٌال واالنسحاب:الحاج صالح  ٌاسٌن
 

المرتبط هو ذاته )أولها اغتٌال الرئٌس الحرٌري . 2005بٌنها جرت عام  هناك سلسلة من األحداث المهمة ٌصعب الفصل
وقد اكتمل  كري السوري من لبنان،وثانٌها االنسحاب العس 2004فً خرٌف ( 1551لحود والقرار الدولً  بالتمدٌد للرئٌس

جنراالت لبنانٌٌن واستجواب نظراء سورٌٌن لهم  نٌسان وثالثها التحقٌق الدولً فً اغتٌال الرئٌس الحرٌري واعتقال 26فً 
السوري الذي وضع حدا لثالثة عقود، كان ٌمكن أن تتمادى، من النفوذ السوري  بٌن الثالثة أعطً أهمٌة أكبر لالنسحاب.

أعنً أن له ما بعده من . هذا ألنه األخصب، وإن لم ٌكن األكثر درامٌة.لبنان، نصفها والٌة كاملة فٌه وعلٌه  فً الممٌز
 . ارتدادات بعٌدة األمد وتفاعالت عمٌقة وطاقة تغٌٌرٌة كامنة

 
وأعتقد أن .غٌٌر فتح أبواب سورٌا على الت من وجهة نظر تارٌخٌة، قد نرى ٌوما أن االنسحاب العسكري السوري من لبنان

وبالعكس، سٌرتبط ارتفاع .عاما لٌس أمرا عارضا  35واستقرار الحكم السوري  اقتران النفوذ والهٌمنة السورٌة فً لبنان
 .فٌها  السورٌة عن لبنان الجار الصغٌر بتخلخل شروط استقرار النظام الداخلٌة أو بتغٌر جوهري الوصاٌة

 
  ة المسوخالطبٌعة فً مواجه:تركً علً الربٌعو 

 



فوكوٌاما، الذي ٌتعاٌش  بؤن األلفٌة الجدٌدة لن تكون سعٌدة، وأن البشرٌة لن تبلغ سقف التارٌخ الذي بشر به كنت على قناعة
للجمٌع ان سقف التارٌخ الذي تتبوإه القبٌلة األمٌركٌة الشقراء  فسرعان ما تبٌن.فٌه الذئب والحمل كما تقول األساطٌر القدٌمة 

من .والطبٌعة معا  ودٌناصورات الحدٌقة الجوراسٌة التً من شؤنها ان تكتب نهاٌة التارٌخ ونهاٌة اإلنسان لمسوخمسكون بكل ا
الطبٌعة ردا على هواة الغولف والمسوخ التً تعبث  هنا ٌمكن القول ان العالمة الفارقة للعام المنصرم تمثلت فً ثورة

 ا الى زلزال كشمٌر الذي ما تزال ارتداداته سارٌة المفعول، ثمة إشارةكاترٌنا ورٌت بالطبٌعة، فمن تسونامً الى اعصاري
اصبح كارثٌا ما لم تتضافر جهود  واضحة الى أن عصر المراهقة التكنولوجٌة الذي ٌمهد للتالعب باإلنسان والطبٌعة معا،

ذعٌة من شؤنه حقا ان ٌنتج مسوخا بالجٌنات الوراثٌة وكشوفات الخالٌا الج فالتالعب.كبٌرة إلنقاذ البشرٌة والطبٌعة معا 
وراء اعصار تسونامً  فإن العبث بالطبٌعة، بغالفها الجوي كذلك من خالل التفجٌرات النووٌة التً قٌل إنها جدٌدة، كذلك

المدى الخطٌر الذي ذهب إلٌه انسان األلفٌة الجدٌدة فً  وانحراف الكرة األرضٌة عن مسارها، كل ذلك من شؤنه، ان ٌبٌن
اإلنسان  اإلنسانٌة كما تجلى فً اعصار كاترٌنا حٌث سقطت الكثٌر من القٌم اإلنسانٌة على جذع للطبٌعة، وللعالقات تدمٌره

 (سورٌة )ذي البعد الواحد؟ 
 

  كفاٌة المصرٌة:أنٌس الرافعً 
 

على هامش 'التغٌٌر  مثقفون من أجل'هو ظهور حركة  2005سٌاسً بصم سنة /تقدٌري الشخصً، إن أهم حدث ثقافً  فً
األدباء والمفكرٌن المصرٌٌن المستقلٌن الذٌن حاولوا  هذه الحركة ضمت بٌن صفوفها نخبة من.االنتخابات الرئاسٌة فً مصر 

االنتلجنسٌا  فً األلفٌة الثالثة وإعادة االعتبار الى األدوار الطلٌعٌة التً ٌمكن أن تضطلع بها نفض الغبار عن مفهوم االلتزام
 .طرٌقة سوسها المواطنٌن  الدولة التوتالٌتارٌة وإضفاء الطابع الدٌمقراطً علىفً تحدٌث بنٌات 

 
هً 'االستقالة الجماعٌة للمثقف من الشؤن العام 'العرٌضة 'ٌافطته 'كانت  وأحدس أن انبثاق هذه الحركة التنوٌرٌة فً ظل زمن

ومن المإمل أن . فً جغرافٌات عربٌة أخرى والشاخص فً هذا العام المنصرم ألن عدواه تؤكٌدا ستستشري الحدث األبرز
النخب الثقافٌة، النخب التً ستقود فً السنوات  جدٌدة لدى(حسب مفهوم ماكس فٌبر )'أخالقٌات مسإولة 'تفضً إلى ظهور 

 (المغرب .)داخل الدول العربٌة  المقبلة كل حركات االحتجاج االجتماعً
 

  اغتٌال الحرٌري وعولمة العدالة:سعد سرحان 
 

قبل أن ٌكون مهما من حٌث تداعٌاته  إنه حدث مإسف وخطٌر.اعتقد أن اغتٌال الرئٌس رفٌق الحرٌري كان حدثا كبٌرا 
فً السابق كان الكثٌر من الرموز .'عولمة العدالة 'لتكرٌس مفهوم  فاغتٌال الحرٌري فتح الباب على مصراعٌه.الكبٌرة 

المغتال أو  متابعة خصوصا حٌنما تكون السلطة السٌاسٌة فً بلد الرمز من دون أن ٌحظى األمر بؤٌة ٌختفون أو ٌغتالون
المهدي بن بركة، والتونسً فرحات حشاد، واللٌبً  وهكذا فقدنا المناضل المغربً.المختفً غٌر متحمسة لمتابعة الموضوع 

وألمانٌا والقاضً مٌلٌس فؤمٌركا .الٌوم حدث تحول أساسً .بؤٌة متابعة جدٌة  منصور الكٌخا من دون أن ٌحظى األمر
 (المغرب .)الدولً صاروا جمٌعهم طرفا فً قضٌة اغتٌال رفٌق الحرٌري  والمنتظم

 
  مناخ كابوسً:الرحبً  سٌف
 

كل حدث ٌكاد ٌمحو اسم سابقه، .المرء ٌستطٌع تعٌٌن حدث بعٌنه  من فرط كثافة االحداث الكارثٌة غالبا وزحمتها، ال ٌكاد
وأوبئة، من  كوارث الطبٌعة، زالزل وفٌضانات.اخ الكابوسً الدامً الذي ٌلف العالم المعاصر المن لتكون المحصلة هذا

 . تسونامً حتى زلزال البارحة، ال اذكر فً أي مكان من هذا العالم المدلهم
 

 على طرٌقتها الخاصة، حروب تدور كؤنما االرض ضجرت من البشر وخطاٌاهم وشرورهم وآثامهم الفظٌعة فراحت تنتقم
حروب ال تفعل فً تناسلها هذا، إال .العربٌة منها النصٌب االكبر  على االرض وأخرى تلوح بوارقها فً االفق ولؤلرض

 .العنٌفة وتعمٌقا لهذا الحطام  تكرٌسا لدورة العبث
 

ناك كتب مهمة ولفت نظري هذا العام اكثر من كتاب، ه.تسلٌة فً المعنى النبٌل  أصدرت أكثر من كتاب، اذ لٌست الكتابة إال
وهو اللقب الذي أطلقه ' تٌبوتٌب'لحسٌن القبري، وكتاب محمد المحروقً حول سٌرة 'الوخز 'عمانٌٌن، مثل رواٌة  لكتاب

وهً .أدغال افرٌقٌا وأخضع معظم ممالكها لسٌطرته ونفوذه  االنكلٌز على المقام العمانً سالم المرجبً الذي قاد جٌشا فً
ومن الكتب ... لهالل الحجري'هذا اللٌل لً 'لواقع مع البعد االسطوري وهناك دٌوان شعر بعنوان ا سٌرة غرائبٌة ٌلتبس فٌها
فالشاعر .سنوات، لكن قراءتً له جاءت متؤخرة  على رغم ان هذا الكتاب صدر قبل'مندٌل عطٌل 'العربٌة واالجنبٌة اذكر 

 لٌومٌة فً المقاهً واألماكن الهاربة باستمرار من ذاكرةالتدمٌرٌة من تفاصٌل الحٌاة ا ٌرصد فً هذا الكتاب صٌرورة الزمن
هذا البحر او االعجاب بتلك المرأة  األعوام تترى على صفحة الصحٌفة ولم ٌبث شًء نتطلع الٌه إال نزهة على شاطئ.متعبة 



 (عمان ). التً ستتركنا بعد قلٌل وجلسة حمٌمة مع صدٌق
 

  سنة المؤساة:جمانة حداد 
 

اكثر  هذان الحدثان جعالنً أتؤكد.وجبران توٌنً  قصٌر سمٌر الغتٌال الصحافٌٌن ذكرى ألم ووجع 2005أحمل من العام 
 (لبنان .)واالنطباعات السٌئة  هو عام المؤساة 2005العام .شكل قاطع اننً فعال ضد فكرة األوطان والجذور  فؤكثر وفً

 
  اغتٌال الحرٌة:محمد علً شمس الدٌن 

 
انه الحدث االبرز .توٌنً  وجورج حاوي وجبران قصٌر سمٌر بنان، من الرئٌس رفٌق الحرٌري الىاغتٌال الحرٌة فً ل

  ما المصٌر؟:قلقنا كلبنانٌٌن هو قلق كبٌر . هذه هً القصة، ال أكثر وال اقل:سٌادة القتل .االغتٌال :
 

 (لبنان .)الدم المراق على مذبح الحرٌات  ال بد من ان ٌثمر هذا:وأقول 
 

  فوز هارولد بنتر:وسف سعدي ٌ
 

اننً احب هذا الكاتب .بنتر بجائزة نوبل  الحدث الذي استوقفنً هو فوز الكاتب البرٌطانً هارولد.لن أتحدث فً السٌاسة 
 (العراق .)الجائزة ٌإكد ان ما زال فً العالم عدل  وفوزه بهذه.قرأته سابقا وأقرأه باستمرار .

 
  العقاد مقتل مصطفى:طالب الرفاعً 

 
المخرج القدٌم الذي اوصل رسالة االسالم الى  هذا.أكثر حدث أثر بً هذا العام هو مقتل مصطفى العقاد فً شكل وحشً 

 . العالم مات قتال فً انفجار ارهابً
 

ٌتعلمون من هذه الظاهرة كٌف ٌتعاملون مع أدب  ومن ناحٌة ثانٌة اثارت فضولً ظاهرة هاري بوتر، ولٌت الناشرٌن العرب
 (الكوٌت .)ال االطف
 

  آمال ومخاوف: أحمد معال
 

الى (االداجٌو )ولالستٌعاب، بٌنما تتراجع الموسٌقى البطٌئة  فً الموسٌقى تبدو اإلٌقاعات السرٌة اكثر قابلٌة للحفظ، للفهم
 .اإلٌقاع متباعدا، مما ٌدفعنا الى استخدام أدوات العقل بحثا عن وعٌه  موقع الغموض، حٌث ٌكون

 
وإذ ٌتجسد الحدث كاصطدام، . 2005مقدمة ألتمكن من اإلجابة عن سإال حول الحدث األكثر لفتا لالنتباه فً هذه ال سقت

، مع انه ما كان لٌحدث لوال توفر 'خارج عن السٌاق 'للتصدٌق،  كتقاطع، كاحتكاك ضار، وٌبدو كؤمر غٌر واقعً، غٌر قابل
 .األولٌة  المعطٌات والمواد

 
أما .بداٌة لتفاعالت، ٌصٌر الحدث بداٌة، ٌصٌر نهاٌة  ٌكون الحدث نهاٌة لصٌرورة، ٌكون الحدث:رٌة لبنان سو/سورٌة لبنان 

الحدث  حٌاة الحدث المدٌد، حٌث انتقل فً الزمن مسافة تسمح بتحقٌق موقع ٌمكننً من مراقبة بالنسبة لً فإننً أرقب شرٌط
 .فً اتساعه 

 
 دونما القلق األولً، وبوجع ٌرفع...الشوفٌنٌة، الطائفٌة، القبلٌة، الحزبٌة  دا منبعٌدا من القتل، من الثروة ومن الفقر، بعٌ

رعب وشهوة، اختالط آمال ومخاوف، . االهتمام، أرقب الذاكرة اللئٌمة، االنصٌاع الحاقد، االندفاع المرٌض الى فم الجحٌم
لى االنهراس باالسنان الصدئة القوٌة، لتارٌخنا دورته، حدث ٌمتد بنا ا هو اٌاه، حدث ال نزال فً.جرأة األخوة المجانٌة 

 ( سورٌة.)الحٌاتٌة الٌومٌة، التً لم نتمكن من الجرأة مع مكاشفة بعضنا البعض بها  ودواتنا
 

  من أٌن ٌاتً الفرح؟:لٌلى العثمان 
 

والحزن  توازن بٌن الفرح لكننً فً هذا العام بالذات أشعر ان االقدار لم تنصفنا ولم.مفاجئ  ٌؤتً السإال عجوال لكنه غٌر
جاء السإال جلست فً محاولة لقطف شًء  وحٌن.انحسرت االفراح عن هذا العام وتناوبت علٌنا المآسً العربٌة والعالمٌة .

لحظة رإٌتً لصدام حسٌن مغلوال بالسالسل، ولحظة حصول المرأة : مفرح فلم أجد غٌر لحظتٌن هتفت بهما من الفرح



الكبرى هً استشهاد  الفاجعة.اما عدا ذلك فكلها احداث مإلمة وال ٌزال القلب ٌنزف من أثرها .اسً السٌ الكوٌتٌة على حقها
والصحافً القدٌر  قصٌر سمٌر جاء استشهاد الكاتب ثم.الرئٌس رفٌق الحرٌري الذي ذكرنً بوفاة الرئٌس جمال عبدالناصر 

 فً لبنان الغالً الذي لم ٌكن عامه المنصرم اال عام الحزنالتفجٌرات المتوالٌة  وما بٌنهما كانت.جبران توٌنً وغٌرهما 
تسونامً أكبرها، ثم توالت  كانت كارثة:اما على صعٌد العالمً فٌصعب قطف لحظات مفرحة فالمآسً تالحقت .واأللم 

العام الجدٌد  من أٌن ٌؤتً الفرح اذا؟ وهل سٌكون.آالف البشر  الزالزل التً هزت أكثر من منطقة فً العالم وتسببت بوفاة
 (الكوٌت .)ترٌدون الحق، لست متفائلة به  شبٌها بالذي مضى؟

 
  ودروٌش محمد مفتاح والماغوط:عائشة البصري 

 
نكاد ننسى ما مر بنا خالل السنة من أحداث  فً غمرة الضجٌج والصخب اإلعالمً ودموٌة األحداث والكوارث الطبٌعٌة،

وحدث ٌدمر إنسانٌتا وٌوقف نبض الحٌاة (فوز كاتب بجائزة )ٌصنع المستقبل  دثبل تختلط علٌنا األحداث، بٌن ح.ثقافٌة 
الثقافٌة العربٌة، هو  ومع ذلك فقد لفت انتباهً حدث ثقافً قرٌب فً الساحة(...سٌنمائً بحجم مصطفى العقاد  موت مخرج)

 .بٌة والنقد حقل الدراسات األد فوز الناقد واألكادٌمً المغربً محمد مفتاح بجائزة العوٌس فً
 

فمحمد مفتاح رجل شٌد مشروعه النظري والنقدي .مرورا عابرا  -على األقل  بالنسبة لً -مثل هذا الحدث ال ٌمكن أن ٌمر 
عمٌق للمرجعٌة  نموذج المثقف العصامً الذي انتقل من تكوٌن تقلٌدي إلى تكوٌن أكثر حداثة عبر امتالك فً صمت، وجسد

 .الفرنسٌة واألنغلوساكسونٌة 
 

على  فٌها جائزة لها مصداقٌة فً العالم العربً على مثقف مغربً إذ ظلت هذه الجائزة مشرقٌة انها المرة األولى التً تنفتح
 .المغاربة  مستوى التوجه واالختٌارات، وهو أمر كان محط مالحظة أبداها عدد من المثقفٌن

 
بعد انتظار طوٌل  -فوز الشاعر محمد الماغوط :آخرٌن  دثٌنولئال أكون غرٌبة عن هاجسى الشعري ال بد من أن أشٌر إلى ح

 (المغرب .)'كزهر اللوز أو أبعد 'محمود دروٌش الجدٌد  بجائزة العوٌس للشعر للشاعر -
 

  انتفاضة الضواحً: بنعٌسى بوحمالة
 

فداحة الهزات فعلى . 2005واجتماعً دولً بصم عام  ربما كانت انتفاضة ضواحً المدن الفرنسٌة أبرز حدث سٌاسً
 من مثل تسونامً وكاترٌنا، لٌس هناك ما هو أبقى أثرا من االرتجاجات البشرٌة، من الطبٌعٌة وهول مخلفاتها الكارثٌة،

التً ٌلذ لها ثبوت األشٌاء وسكونٌتها،  الهبات المجتمعٌة العاصفة هكذا على حٌن غرة، ومن حٌث ال تحتسب المخٌلة السٌاسٌة
الرفض، منتهى الرفض، لشروط التمٌٌز اإلقصاء والمذلة وظلوا ٌرزحون تحت  لتعبٌرهم العنٌف عنلغضب البشر وحنقهم، و

صاحبة تراث عرٌق  ومصاب فرنسا، وهً.فمنذ كان التارٌخ وهو منذور للهجنة والتالقح والتعاٌش .من الزمن  وطؤتها لردح
لوطنً الشوفٌنً المكابر، أن ٌحتل المجال العام على حساب ا ومستنٌر فً ثقافة الحرٌة واإلخاء والمساواة، أنها تدع لالوعٌها

 آخرٌن، سود ومغاربٌٌن باألساس، معٌشهم الٌومً المتقشف ال لشًء إال لكونهم ٌحملون هذا التراث وٌنغص على بشر
 (المغرب .)سحنات مغاٌرة وٌوالون ثقافاتهم األصلٌة 

 
  حروب العراق:المعطً قبال 

 
أربط هدا الحدث بحدث ثقافً فً .لؤلزمنة الحدٌثة  انها الفاجعة السٌزٌفٌة.دث سٌاسً كونً بامتٌاز حروب العراق تبقى أهم ح

ولم  جسد بمواقفه المناوئة لسٌاسة بوش وبلٌر الوعً السٌاسً الملتزم،.جائزة نوبل لآلداب  إحراز هارولد بنتر:غاٌة األهمٌة 
أظهرت هشاشة االختٌار السٌاحً لبلدان  عواصف تسونامً.ئً السخٌف ٌنتظر الجائزة للتشهٌر بالجنون البنٌوي لهذا الثنا

فً اللوٌزٌان أبانت العواصف عن بإرة الفقر فً .مثخنة بالبإس والتخلف  دلكت بطالء فاقع فنادقها وشواطئها، لكنها تبقى
 .العالم  أغنى دولة فً

 
 (المغرب .)حنون السعدي كحدث جدٌر باالحتفاء  ٌنعشنا إطالق سراح الصحافٌة الفرنسٌة فلورانس أوبٌناس ومرافقها حس

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


