
 

-10-01:م .ت 
5112  

-  
-10-10:ه .ت 

0050  

  00:الصفحة   -  02001:العدد 
 

 
 

 'كفاٌة ':اآلداب 

 

 
وحمل على غالفه صورة الروائً المصري صنع هللا ابراهٌم ( 5002 - 7/ 6)'اآلداب 'عدد جدٌد من مجلة 

 ، وضم العدد ملفا فً العنوان نفسه أعده أحمد الخمٌسً ومن محتوٌاته'فً مصر  كفاٌة وآفاق التغٌٌر'وعبارة 
أحمد بهاء الدٌن )والمخاطر  الوعود...المٌالد والمسار :'كفاٌة '، (خ .أ )لمعارضة المصرٌة ومفهوم التغٌٌر ا:

 .( أحمد عبدالرحمن)، اختزال مطالب التغٌٌر (شعبان 
 

الب ، االنق(محمود الذوادي )الرموز الثقافٌة  ، فً أبجدٌة(ناصر الرباط )دفاعا عن النقد :ومن مواد العدد المتنوعة 
، رفضا للتموٌل األجنبً للنشاط األهلً (فٌصل القاسم )السالمٌون العرب الجدد  ،(منٌر شفٌق )الثقافً والسٌاسً 

بسام أبو )عرفات  ، إرث ٌاسر(علً العبدهللا )، مأزق الحركة الناصرٌة السورٌة (السباخً وأشرف البٌومً  عمر)
األمٌركً  -مٌشال عون واللوبً اللبنانً : محررو لبنان الجدد، (شرٌف ٌحٌى األمٌن )، األرقام الهندٌة (غزالة 

، (عماد فؤاد )اسمه الشعر ...، مغناج (كمال الرٌاحً )دانٌال  ، حوار مع الشاعر السوري هادي(سماح ادرٌس )
 الواقع:، الحركة الشٌوعٌة العربٌة (صالح الرحال )، أسرار حروف أحمد ٌاسٌن (مهدي  سامً)قصائد من العراق 

ٌومٌات عجلى لعاشق  ،(فاروق مواسً )من الضبابٌة الى تلمس النص :، فً نقد النقد (ناٌف سلوم )والمرتجى 
هشام )'لبنان 'الى اكتشاف 'فلسطٌن 'اختراع  من:، الذاكرة المفقودة (مارك حداد )، مربع نور (أحمد علبً )منفً 

 (.رجاء الناصر ) من فتح الجراح؟ لمصلحة:، مقتل فرج هللا الحلو (البستانً 
 

أو  قصٌر سمٌر لٌس لزاما ان ٌحب المرء':'عزاؤنا ':وعنوانها  وكتب رئٌس التحرٌر سماح ادرٌس فً االفتتاحٌة
أو الحزب الشٌوعً، لكً ٌذرف الدمع أمام 'الدٌموقراطً  حركة الٌسار'جورج حاوي، أو أن ٌكون عضوا فً 

 لو سألنً أحد ألجبت بأننً لم أكن أحب كثٌرا ما كان ٌكتبه.بة األشرفٌة ووطى المصٌط سٌارتٌهما المتفجرتٌن فً
ومع ذلك، فقد كان ٌغٌظنً أن .، ولكننً كنت معجبا بجرأته غٌر العادٌة 'النهار ' فً جرٌدة قصٌر سمٌر الشهٌد
ن فً لبنان دو جرأته على انتقاد البعث فً سورٌة والعراق، وعلى انتقاد بعض أطراف الحكم والمعارضة تقتصر

غٌر العادٌة لم تطاول، لألسف، أو لم تطاول  قصٌر فالحال ان جرأة.غٌرهم ممن ٌستحق االنتقاد بل والتقرٌع 
الجمعة ألقرأ  غٌر انً، على رغم ذلك، كنت أنتظر ٌوم)...(.فً أحسن األحوال، قامعٌن عربا آخرٌن  بالحدة نفسها

التً تشبه اناقة مظهره، وأستمتع بسخرٌته المرة،  ته فً التعبٌركنت استمتع بأناق.، وغالبا ألقرأ زاوٌته فقط 'النهار '
ال  قصٌر سمٌر استمتع بذلك كله، ثم أغضب ألن.المنتقد والشعب الخاضع له  وبتمٌٌزه القاطع دوما بٌن النظام

 الأستمتع ثم أغضب، فأعد نفسً ، كل جمعة ، بأ)...(ٌرى، الخطاٌا التً ٌرتكبها آخرون  ٌرى، أو ال ٌرٌد أن
المقهى أو النادي الرٌاضً،  لكن حٌن ٌحل الجمعة، أتسلل الى رف الجرائد فً.أزعجها بعد الٌوم بقراءة مقاالته 

والٌوم، الٌوم فقط، أدرك .ولكن غٌر الكاملة ...المغرٌة  بأفكاره'متلبسة 'فأقرأه خفٌة عن نفسً مخافة أن أضبطها 
 قبل أعوام، ال بد أن ٌكون قد تأثر ، ولو عن غٌر وعً منا'جدٌدة العروبة ال'أسمٌناه  أن جزءا من مشروعنا، الذي

 ،('لٌبرالٌة 'أي أقل )أكثر ٌسارٌة :وأحادٌثه وخطبه، وان باتجاهات مغاٌرة بعض الشًء  قصٌر سمٌر بكتابات ،
ارتباطا وأوسع )...(العربً  داخل الوطن العربً، وأشد انشغاال بهموم دول المغرب'االثنٌات 'وأعمق اهتماما ب 

اصرارا على توسٌع النقد لٌشمل جمٌع األنظمة العربٌة،  بالحركات الجذرٌة المناهضة للعولمة الرأسمالٌة، وأقوى
تحرٌر كل فلسطٌن، من النهر الى البحر، مهما طال الزمان، أو بدا ذلك غٌر  كل ذلك من دون التخلً عن هدف

 .الٌوم ' واقعً'
 

مع  -وقد ال ٌكون من المبالغة القول انه  ا بحضوره القوي، واطالعه الواسع،ٌبهرن(كان؟ )أما جورج حاوي فكان 
 .'ثقافة  عزمً بشارة ، اوسع سٌاسًٌ الوطن العربً

  عام:الموضوع 
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