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صالح عيسي ...نهاية مناضل «شجاع»
القاهرة ــ محمد شعير
ي ــرح ــل صـ ــاح ع ـي ـســى ( 1939ـ ـ ـ  /2017الـ ـ ـص ـ ــورة) ،أحــد
«أسطوات» مهنة الصحافة في مصر ،بعد صراع مع املرض،
وقبل ساعات قليلة من وداع عام «الغياب» الذي رحلت خالله
عشرات األسماء من املفكرين واملبدعني .جاء صالح عيسى
إلــى الـعــالــم ّلكي يـعـتــرض ،جملة مكسيم جــوركــي الشهيرة
التي كــان يعلقها خلف مكتبة .اعـتــرض عيسي ودفــع ثمن
ّ
اعتراضه ومشاغباته سنوات من السجن ،والتهميش ،ولكنه
حظي بموقع بارز لدى أجيال كثيرة ّثمنت كتاباته التي سعى
فيها إلــى استنطاق الـتــاريــخ ،ووثــائـقــه ،مــع قــدرة على تقديم
ذلــك عبر أسـلــوب رشـيــق ،ولغة تجمع بــن البساطة والعمق،
والسخرية والوجع ،والسالسة والدقة ،وسرد ُمحكم ُ
ومدهش
في الوقت نفسه!

كـتــب عــن «فلسطني األرض وامل ـقــاومــة» ،و«ري ــا وسكينة»،
و«الثورة العرابية» ،و«العنف السياسي فى مصر» ،و«حكايات
مــن دفتر الــوطــن» ،و«شــاعــر تكدير األمــن الـعــام :أحمد فــؤاد
نجم» .كتابات تبحث في معظمها عن املجهول واملنسي داخل
التاريخ ،أو شخصيات عالها الصدأ يعيد تقديمها ،أو حوادث
أهملها التاريخ الرسمي ،يبحث عن آللئ وسط األحجار!
كل املعادن النفيسة لها عمر افتراضيُ ،يصيبها التعب بعده.
أعلن عيسى تقاعده عن املشاغبة ،أو كما قال ّ
«غير وسائله
ّ
للنضال» ،إذ بعد سنوات في داخل السلطة ،ظل يناضل من
خارجها .بني كتابيه «مثقفون وعسكر» و«شخصيات لها

الـعـجــب» مـســافــة كـبـيــرة ،ونـقـيـضــة .ه ــذه املـســافــة هــي رحلة
عيسى مــع ال ـت ـحـ ّـوالت .تكشف ال ـفــرق الـشــاســع بــن صــاح
عيسى في السبعينيات والثمانينيات ،وصالح عيسى اآلخر.
ّ
إنها تلك املسافة بني إلقاء القبض عليه بتهمة «مناهضة وزارة
الثقافة» بعد املشاركة في تظاهرة ضد مشاركة «إسرائيل»
في معرض الكتاب ،والنوم في حظيرة الــوزارة نفسها بعد
ثالثني عامًا صديقًا ّ
مقربًا من وزيرها وقتها فاروق حسني
ومبررًا ألخطائه!
في «مثقفون وعسكر» ،كتب عيسى عن أنماط من املثقفني
ّ
يفهمون الثقافة على أنها «لسان ذرب ،وقلم سيال ،وعقل
ً
يملك مهارة االحتيال على الحق ليصبح باطال ،وعلى األسود
ليجعله أبـيــض ،يلعبون باألفكار ويضحكون على الــذقــون،
ويسربلون األغ ــراض الدنيئة بأنبل الـشـعــارات»« ...مثقفون
يتملكهم رعب السقوط إلى القاع الذي صعدوا منه ،وتصطك
أوصالهم وأسنانهم فرقًا من أعباء االنتماء إلى الفقراء الذين
كــانــوا منهم يــومــا ،ورعـبــا مــن السجون والفصل والتجميد،
ّ
فيتطوعون لتبرير كل ما يفعله الـســادة ،ويقنعون أنفسهم
بـ ّ
ـأن الثقافة حرفة كالحدادة والسباكة والـنـجــارة» .لكنه ّفي
ّ
«شخصيات لها الـعـجــب» ،يـقــدم مــا يشبه استقالة مبطنة،
ّ ّ
اعتذر فيها ّ
وظن أنه «خيانة املثقفني
عما كتبه في املاضي،
ملبادئهمّ ،
ألن حماسة الشباب كثيرًا ما تعمي البصر» ،كما
ّ
قال .هكذا ،نجده يكتب ،بنظرة جديدة ،عمن ظنهم في السابق
«مشاغبني متقاعدين» ...فهم لم يتقاعدوا ،بل ّ
غيروا وسائل
النضال فقط.
وقــد نعت مؤسسات الــدولــة ومعارضتها عيسى ،إذ أشــار
«املجلس األعـلــى لــإعــام» و«هيئة االسـتـعــامــات» و«الهيئة
الــوطـنـيــة لـلـصـحــافــة» و«ن ـقــابــة الـصـحــافـيــن» إل ــى إسـهــامــاتــه
الوطنية التي «أثــرت في الحياة السياسية ،حيث كان نقابيًا
مدافعًا عن حرية الصحافة» .وقالت «لجنة الدفاع عن استقالل
ّ
الصحافة» في بيان إنه برحيل الكاتب عيسى« ،تكون الجماعة
الصحافية ،قد فقدت واحدًا من أهم وأبرز املدافعني عن املهنة
خالل عقود مضت» .يذكر أن الراحل من مواليد  14تشرين
ّ
األول (أكتوبر)  1939في إحــدى قــرى مركز ميت غمر في
محافظة الدقهلية ،وعمل في «جريدة الجمهورية» في أوائل
السبعينيات مــن الـقــرن املــاضــي ،كــذلــك ش ــارك فــى تأسيس
وإدارة عدد من الصحف واملجالت ،منها «الكتاب» ،و«الثقافة
الوطنية» ،و«األهالي» ،و«اليسار» ،و«القاهرة» .يذكر ّأن الراحل
ووري الثرى في مقابر العائلة على طريق الواحات البحرية،
ُ
على أن تقام مراسم الـعــزاء يــوم السبت املقبل فى «مسجد
عمر مكرم» في القاهرة.

وعدوية
مريم صالح ...جولة لبنانية مع الشيخ إمام
ّ

مرة»
« قهوة ّ
… مع عصام العبداهلل
قبل ّأيام ،خسر «شعراء
الجنوب» واحدًا منهم .رحل
عصام العبدالله ( 1941ـ
 /2017الصورة) تاركًا وراءه
ّ
وأحباء وأصحابًا
فراغًا كبيرًا،
سيشتاقون لجلساته املمتعة
في فضاءات بيروت التي
عشقها .تكريمًا البن بلدة الخيام
الجنوبية ،تدعو «أمسيات
بيروت الثقافية» ،غدًا الخميس،
إلى حضور أمسية بعنوان
«قهوة ّ
مرة مع عصام العبدالله»،
يحتضنها مقهى «زوايا» في
شارع الحمرا.
ّ
يتخلل املوعد قراءات شعرية
من أعمال صاحب «سطر النمل»
( ،)1993إضافة إلى شهادات
ّ
تقدمها مجموعة من أصدقائه.
أمسية «قهوة ّ
مرة مع عصام
العبدالله» :غدًا الخميس ـ الساعة
ً
مساء ـ مقهى «زوايا» (الحمرا
الثامنة
ـ بيروت) .لالستعالم01/752535 :

تختتم مريم صالح (الصورة)
عام  2017وتبدأ السنة الجديدة
في لبنان ،إذ تضرب مع الجمهور
َ
موعد ْين ،أحدهما في العاصمة
والثاني في صيدا .البداية
ستكون مع حفلة بعنوان «فرح»
ستحييها يوم السبت املقبل
في «مترو املدينة» (الحمرا ـ
سبق للفنانة املصرية
بيروت)ّ .
الشابة أن حققت نجاحًا كبيرًا في
سهرات حملت االسم نفسه في
املكان نفسهّ ،
وأدت فيها املغنية
البالغة  32عامًا باقة من أشهر
أغنيات نجم الغناء الشعبي
املصري أحمد ّ
عدوية .ويرافق

مريم في هذه الليلة املوسيقيون:
عماد حشيشو (عود) ،وسماح
بو املنى (أكورديون) ،ومازن
مالعب (طبلة) ،وأحمد الخطيب
(رق) ،وزياد جعفر (كمنجة)،
وأسامة الخطيب (باص) ،وبهاء
ضو (كاتم) ،إضافة إلى رندا
مخول (رقص شرقي) .وفي 5
كانون الثاني (يناير) املقبل،
تنتقل صاحبة ألبوم «مش
بغني» ( )2012إلى جنوب لبنان،
وتحديدًا إلى الصالحية (شرق
صيدا) حيث تؤدي في حانة
«سهرية» مختارات من ريبيرتوار
الشيخ إمام ،بمشاركة عماد
حشيشو (عود) ،وأحمد الخطيب
ّ
(إيقاع) .تجدر اإلشارة إلى أن
مريم أطلقت في أيلول (سبتمبر)
املاضي ألبوم «اإلخفاء» الذي
جمعها بالفنان الفلسطيني تامر
أبو غزالة واملوسيقي املصري
موريس لوقا.
«فرح» :السبت  30كانون ّ
األول
(ديسمبر)  :2017الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :
«مدد يا شيخ إمام» :الجمعة  5كانون
ً
مساء ـ حانة
الثاني ـ الساعة العاشرة
«سهرية» (الصالحية ـ شرق صيدا).
لالستعالم03/028537 :

«معرض بيروت» الـ:61
الكتب األكثر مبيعًا
أع ـ ـلـ ــن «الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ال ـث ـق ــاف ــي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ،أمـ ـ ــس ال ـث ــاث ــاء
اإلحصائية النهائية للدورة
ال ـ  61مــن «مـعــرض بيروت
ال ـعــربــي وال ــدول ــي لـلـكـتــاب»
التي جرت بني  30تشرين
ال ـ ـثـ ــانـ ــي (ن ــوفـ ـمـ ـب ــر) و13
ك ــان ــون ّ
األول (دي ـس ـم ـبــر)
 .2017وه ـنــا أب ــرز الـفـئــات
التي ّ
ضمتها .في السياسة،
ّ
حــل كتاب الزميل رضــوان
مرتضى (الـصــورة) «هكذا
أرخـ ـ ـ ــت ال ـ ـث ـ ــورة الـ ـس ــوري ــة
ل ـح ـي ـت ـهــا» (ال ـ ـفـ ــارابـ ــي) في
املرتبة األول ــى ،تــاه «خـطــاب األس ــد مــن اإلص ــاح إلــى الـحــرب» (الـفــارابــي)
لإلعالمي سامي كليب ،ثــم «مــن بلفور إلــى تــرامــب» (دار العربية للعلوم
ناشرون) للوزير السابق غازي العريضي .على صعيد الشعر ،تساوى في
املرتبة األولى «فهرس االنتظار» ملهدي منصور (شركة املطبوعات للطباعة
والنشر) و«بماء عينيك كتبت» (الفارابي) ألغنار عواضة ،بينما فاز باملرتبة
الثانية ربيع الحوراني املصري بديوان «إلى حيث ال ناس وال بشر» (مكتبة
نبيه) ،تبعه في املرتبة الثالثة «حب وحب» (الحركة الثقافية في لبنان) لطارق
ناصر الدين و«وبعد» (الفارابي) لغنوة خليل الدقدوقي.
في الرواية ،حصدت «شجرة الياسمني» (الفارابي) للزميل ّ
غسان سعود
املــرتـبــة األول ـ ــى ،فـيـمــا كــانــت الـثــانـيــة مــن نـصـيــب «ال أح ــد يـصــل إل ــى هنا»
(الـفــارابــي) لطالل شتوي ،والثالثة لـ«رحيل املــدن» (ريــاض الـ ّ
ـريــس) لجنى
ّ
ّ
نصرالله .بالنسبة إلى األدب ،حل عبد الرحيم التوراني ّأول بـ «نزوات غويا»
(رياض الريس) ،وهاشم قاسم ثانيًا بـ«الظاهرة الرحبانية سيرة ونهضة»
(مكتبة بيسان) ،وفدوى نور الدين الخطيب ثالثة بـ«تعادلية توفيق الحكيم
في زمن التطرف املعاصر» (الـفــرات) .أما صــدارة «سير وتراجم» ،فكانت
ألحمد عياش وجوزيف باسيل وحسان الرفاعي عن كتاب «حسن الرفاعي
حارس الجمهورية» (سائر املشرق) ،فيما تساوى في املرتبة الثانية بشير
(الفرات للنشر) وطالل شتوي بـ«زمن زياد (قديش
عبيد بـ«قائد نهضوي»
ّ
كان في ناس)» (الفارابي) ،ليحل اللواء الركن املتقاعد يحيى رعد في املرتبة
الثالثة بكتاب «الهيئة العليا لإلغاثة طريق وعر ولكنا مشيناه» (ضفاف)
ومـعــه بـ ّـســام أب ــو شــريــف بـكـتــاب «ج ــورج حـبــش الطبيب الـثــائــر» (ري ــاض
الريس).
وب ــرز الكاتب واإلعــامــي نـصــري الصايغ على رأس الفائزين ضمن فئة
«تــاريــخ وجغرافيا» بــإصــداره الجديد «تــاريــخ لبنان فــي مئة عــام انتصار
الطائفية» (رياض الريس) ،تاله جمال أحمد عرفات في املرتبة الثانية بكتاب
«االجتماع البعلبكي من خالل العمل البلدي ( 1958ـ ( »)1970الفارابي)،
ثم ناديا صالح بكتاب «النظام العاملي من التعددية إلــى الثنائية ( 1648ـ
( »)1990بركات).

