
www.awu-dam.org

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن
 تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق

11/26/ 2011 م  -  30ذي الحجة 1432هـ
 السنة الخامسة والعشرون

24 صفحة - السعر: 15 ل.س

العدد:1272

أزمــة اإلعــــالم 
وإعالم األزمات

الـ : »ق ق ج« ..بين إشكالية 
المصطلح وتطّرف الُممارسة

غناء 
الغصون

أزهار
 الغروب 

لوحة  الغالف  للفنان  عبد الحكيم الحسيني



11/26/ 2011 م  -  30ذي احلجة 1432هـالعدد »1272«2
 السنة اخلامسة والعشرون

 |  جندة زريقة

اتجهنا إلى أقرب المناطق لروحنا ولجغرافيتنا، ألنها قطعة من 
ناموسنا وتكويننا الوجودي في لقاء حواري شكرًا للصديق /قرصو/ 
رئيس اتحاد كتاب انطاكية  على إنجازه الطيب، ساعتان ونصف 
ونحن نحلل ونركب ماذا يجب أن نفعل؟ حتى تصل الحقيقة كما 
هي ولكن بطريقة ناعمة، كأننا أمام أحد األصدقاء نعاتبه بمحبة 
تاريخية  به، عالقات  وتربطنا  نحبه  مع جار  كي ال نخسره. فكيف 
بال  أصبحنا  إننا  وخصوصًا  مشتركة  ومصالح  وإنسانية  وثقافية 

حدود.
آراؤنا كانت كلها في اتجاه واحد، مع بعض الفوارق الطفيفة، 
فالزميل الدكتور خلدون قسام كان حريصًا أن تجري عملية اللقاء 
)دون مخدر( حتى ال نحتاج إلى خيوط التجميل، أما رأيي فكان أن 
النهاية تتطلب إظهار  الغاية في  بأسمائها، ألن  تسمى األشياء 
المنعشة كي تصحو  الوخزات من اإلبر  الحقيقة وال بد من بعض 
من  القادمون  نحن  بل  رسمية  مهمة  في  لسنا  ونحن  الحقيقة، 
ياسمين الفيحاء، ومن غار الشهباء وأوابد أفاميا وغالل الفرات وتمر 
تدمر وزيتون إدلب وقمح حوران بمهمة شعبية ثقافية واضحين 
كالبحر لنوصف األمور ونفك األلغاز، ونشخص ما أصابنا من غبن 

وفجور ال مثيل لهما في التاريخ.
 وصلنا إلى مقصدنا، وجدنا أشجارها الكثيفة المترامية القادرة 
على صد الرياح الخبيثة المتآمرة على شرقنا الحبيب وتنقيته من 
التلوث والسموم. وفوجئنا بالمضيف يقول هنا من يمنع الحديث 
المتجاورين؛  البلدين  ثقافة  تقارب  الصديق  ونسي  بالثقافة،  إال 
فالحوار الثقافي هو وعاء لكل الثقافات السياسية، واالقتصادية 

والفكرية والدينية.
تسقط  هنا  الشعوب؟   قيم  من  أقوى  المصالح  ثقافة  وهل 
أحالم األجيال الطموحة إلى المستقبل وآمالها؛ فالمهم أن يكون 
الحوار تحت سقف األخالق، والناموس البشري الذي يصون حقوق 

المسلمين وخاصة في انتماء المسجد األقصى.
وما هو دورنا في استرداد مقدساتنا، كي ال تمر المؤامرة على 
القدس وفلسطين؟! فيجب أال تخرب عقول أبناء األمة اإلسالمية. 
وها هو حصار غزة المستمر بفعل المؤامرة، واألمة ما تزال غافية 
عما يحدث؛ بل إن هناك من يدعم الحصار بدعمه لهذا المشروع 

الذي سيفكك عقد المسلمين.
إني أرى أن البشرية تحتاج إلى الكثير من الوعي، لتنتج حرية 
وديمقراطية  وأخالقًا، لتشكل رافعة إنسانية تضعها على المدار 
الصحيح. فعلى ماذا نتحاور إن لم تكن األمة اإلسالمية تريد تحرير 
مقدساتها من الغزاة؟ وإن كان الرد باإليجاب لماذا نلغي دور سورية 
القوية اقتصاديًا وعسكريًا؟ ونلغي موقعها الجغرافي القريب من 
مركز الهم. هل المنطق السليم يخضع للحوار الثقافي؟ وإذا كان 
الفكر الصهيوني بعد فقدان األمة لعقلها  كذلك سوف ينتصر 
من  جميعًا  خروجنا  إلى  سيؤدي  الذي  األمر  وإيمانها،  وحجتها 
دائرة الصراع مع الصهيونية العالمية لتفرض علينا ما لم نحسب 
حسابه، إن قوة سورية تنتج فكرًا جمعيًا يعزز دور المسلمين في 
تحرير كراماتهم؛ لذلك فثقافة أي مجتمع تأتي من دور المثقف 
الذي يتبلور في أدبه ) شعرًا ورواية وقصصًا وبحوثًا( مبرزًا ما يهم 
األمة وشعوبها، وللثقافة الدور الكبير في المجتمعات وهي التي 
على  أيدينا  نضع  يجعلنا  ما  وهذا  بالعكس،  أو  السياسات  تنتج 
اإلعالم  خالل  من  تركيا  جارتنا  مع  عالقتنا  في  المشتركة  النقاط 

المشوه حول مكانة سورية؛ حيث لم تمارس غاباتهم دورها في 
صد السموم، فنجد ألقوالهم من خالل روح الحوار طريقًا مستقيمًا 
ال يعرف االلتواء وال يصبح القتيل قاتاًل وال يطلق على المناضل في 
سبيل وطنه وكرامته صفة ) الشبيحة(؛ ولنحافظ على ما بناه القادة 
بين البلدين. ومن الحكمة أن نضخ األوكسجين ونسلط الضوء في 

كل الزوايا لكي ننيرها بعالقات واضحة ترعى مصالح الدولتين.
وما  الــزؤام،  والموت  الجراح  بين  معبأ  ذا شجون  الحديث  كان 
فالرياء  الدول؛  بين  كما  األشخاص،  بين  يقال  ال  ما  يقال  بينهما 
المهم  باآلخرين؛  يلصق  موبق  هو  ما  وكل  األخالقية،  والفبركة 
المصلحة؛ ماذا يقول األخ ألخيه وصديقه الذي ينسب إليه ما ليس 

فيه كي تنفذ لغاية أو مصلحة، هكذا هي الدول.
لذلك كل ساعة في تركيا تمر تبعدنا عن المنطق والحقيقة 
ألف ميل، كأننا في أقاصي الدنيا، وما أصعب البعد عن الحقائق 
أو أن تتهم وأنت بريء وكأننا في صحراء جرداء ال أشجار تتنفس 
أحبه في  إنسان كنت  أفتش عن  باإليمان، فرحت  وال طيور تغرد 
األمس القريب، ولم أجده فكنت أصطدم بكتل من األحجار ال تصلح 
للمقاومة وال حتى للبناء، هل ستعود الذاكرة البشرية إلى مكانها 
لنتسابق  بعضًا  بعضنا  بعيون  ننظر  كنا  دائمًا  ونحن  ووجدانها 
لمحبة الوطن؟! ما أجمل أن تتعرف إلى رفيق دربك بالسفر ونحن 
شيطانية  بأفكار  واعتقلوه  جرحوه  الذي  الوطن  بهموم  محملون 
تنتجه عقليات مجمدة منذ قرون وعقود، هذا ما دلت عليه األديبة 
كالديس مطر حول حرية الرأي ودور المرأة في المجتمع السوري، 
إن المصالح ال تدوم كالحكام، أما الشعوب تدوم بشذاها. تعرفوا 
يا شعوب تركيا على سورية التي تمارس ثقافة التسامح والمحبة، 
وثقافة التواضع واالعتذار، وثقافة المقاومة والحرص على دورها؛ 
فهي مربط الفرس لما يدور بين الشرق والغرب للحفاظ على الشرف 
العربي والمسلم، ألننا لم نعرف ثقافة الخوف واالنحناء إال لله عز 
يخرجون  ليجعلهم  فاسق  عقولهم  في  ينخر  الذين  هؤالء  وجل، 
كاسرة،  وحوشًا  ليصبحوا  المحبة  وروح  والحياء  الحياة  منطق  عن 
ولم يردعهم الحلم والتسامح والعفو مرارًا، ويهرعون إلى مخيمات 
ليتناولوا الطعام الموحد كالسجناء، ولن نحتاج إلى جراحة قيصرية 
ألننا نحن الفساد ونحن اإلصالح ونحن الوطن والوطن نحن؛ فمن ال 
يعود ليبقى حيث هو ال وطن له، فمن يملك كلمة طيبة لينشرها 

ومن ال يملك فليذهب مع الشيطان.
عدنا إلى سورية بعد ثالثين ساعة متواصلة، التقط الصحفي 
تتنفس  وهي  سكانها  ونبض  ألشجارها  صورًا  بالوش  يوسف 
بثت  التي  العديدة  والصحف  التلفزة  الحقيقة من خالل محطات 
اللقاءات بالتفصيل مع نشر صور للجرائم المرتكبة التي وزعناها 

عليهم وتركنا وراءنا سؤااًل كبيرًا )لماذا فعلتم هذا؟( 
منا  كالكلمات،  ليست  بكلمات  نتمتم  كنا  العودة   في طريق 
من ينظر إلى السماء فيراها ملبدة ثقيلة حقدًا وتضلياًل، وآخر يرى 
أخوته من مخيمات  رائحة  الجبال شاهقات من بعيد، وآخر يشم 
التين  أوراق  تندي  وعيونهم  واللوز  الكرز  ظالل  تحت  يتصورها 
وما  لها  ما  كلماته  يحصي  وآخر  خضراء،  إدلب  لتبقى  والزيتون 
عليها، ونحن في هذا الحال نستيقظ على صهيل الخيول السورية 
األصيلة وهي تقول ) الهن محيّي الجيش... الله محيّي الجيش( 
مع كلمة سوري تفتيش خلص.. ضحكنا وسررنا لنجاحنا / سورية 

بخير/ .

انطاكية أبعد/أقرب نقطة في العالم

 | حممد اإبراهيم حمدان

بعد فضيحة الشرق األوسط الجديد والفوضى الخالقة 
الغرب  بدأ  المقاوم،  العربي  الرفض  بجدار  واصطدامها 
بالبحث  واألنصاب  األزالم  أعراب  من  وأتباعه  المتصهين 
العربية،  بالمنطقة  لإليقاع  أخرى  وآلية  بديل  مسمى  عن 
اعتمادًا على األدوات التي تجمدت عقولها وإراداتها حول 
الكراسي وصناعة المآسي لهذه األمة المنكوبة بأضاليل 

التاريخ وزيف الشعارات وسوء الممارسات.
عبر  تجلى  بل  جديدًا؛  ليس  األوسط  الشرق  فشعار 
منذ  وشعار  صــورة  من  بأكثر  الحديث  التاريخ  مراحل 
)سايكسـ  بيكو( و)وعد بلفور( وصواًل إلى مشروع أيزنهاور 

بما حملته تلك المراحل من فوضى ومآٍس لهذه األمة.
والفوضى لم تكن يومًا مبدعة وال خالقة، ولم تستطع 

أن تجد لها موطئ قدم على الساحة العربية.
فكان البد من ابتداع شعار جديد مشّوق ومنمق يثير 
شراك  في  للسقوط  المتجددة  الشهية  ويفتح  االنتباه 
المتصهين  الغرب  يرسمها  التي  الشيطانية،  األحابيل 
لكل موقع وموقف ريادي رافض إلرادات الغرب ومؤامراته 
األزلية األبدية ضد الشرق، من الرومان إلى حروب الفرنجة 
واالستعمار امتدادًا إلى صراع الحضارات ونهاية التاريخ.

بتقاسيم  العربي«  »الربيع  مسمى  كــان  هنا  ومــن 
إيقاعاته وما تحمله مدلوالته الزائفة في الرؤية والرؤى من 
تباشير، تجعل من العروبة وقودًا لحماقات األعراب، ومن 
شيء  لكل  المستسلمين  اإلسالم  ألدعياء  هدفًا  اإلسالم 
الكريم  ما عدا شرع اإلسالم ونهجه وكتابه وسنة رسوله 
اإلسالمية  الدعوة  جوهر  تشكل  التي  رسالته  وأخالقية 

وهدفها األسمى.
وإذا دققنا في شعار »الربيع العربي« من حيث األهداف 
تجّرح  التي  األشواك  سوى  نجد  فلن  والنتائج،  والغايات 

الجسد العربي، وتدمر ما تحقق من إنجازات.
ويبقى لهشيم تلك األشواك دور في إشعال الساحات 
الخيرة  واإلرادات  النيرة  العقول  من  وإفراغها  العربية 
األمة  لحماية  األبعاد  وتستقرئ  اآلفاق،  تستشرف  التي 
من االنهيار، وتصون قضيتها وحقوقها من الضياع في 
فراغ  في  تستنبت  التي  الالشعورية  الشعارات  متاهات 

العقول واأللباب.
إن أول ما يتبادر إلى الذهن من مدلول لهذه الشعارات 
الرائجة المروجة في الربيع العربي الذي يزهر وال يثمر، هو 
أن لهذه الشعارات مدلوالت ملغومة يضيع الكثيرون في 
متاهاتها، ولعل في شعارهم الرائج »الشعب يريد إسقاط 
النظام« خير مثال على األلغام الخفية في الشعارات، ومن 
أهمها أن الشعب يرفض النظام والتنظيم؛ فلم يبق أمام 
والدمار،  االنهيار  إلى  تقود  التي  الفوضى  سوى  الناس 
الشعارات مهما  وفي هذا دليل قاطع على تقاطع جميع 
اختلفت عباراتها وصياغاتها على هدف واحد، هو مصلحة 

اسرائيل والصهيونية على حساب العرب.
شكليات  مع  ليست  المتصهين  الغرب  مشكلة  إن 
األنظمة وال مع تراكيبها، وإنما المشكلة تكمن في الخالف 
إرادة  مع  تنسجم  ال  التي  األنظمة  مواقف  مع  الجوهري 
المخطط الصهيوني المهيمن على الغرب ماديًا ومعنويًا، 
هو الذي يسعى إلى الهيمنة على جميع األماكن الحساسة 

والمحورية في هذا العالم.
ومن هنا، ومن خالل النتائج على أرض الواقع، يتبين 
لنا أن الربيع العربي مسمى أجوف، يهدف إلى وطن أجوف 
في كل قطر عربي وصواًل إلى قتل العروبة باألعراب وضرب 
اإلسالم بالمسلمين، لتخلو الساحات من إراداتها المقاومة، 
مقومات  جميع  من  الخالي«  »الربع  يشبه  ما  إلى  وتتحول 
الحقيقي  الهدف  هو  وهذا  والمعنوية،  المادية  الحياة 
وأعراب  مستعربين  من  وأدواتها  العالمية  للصهيونية 

ليسوا قطعًا من أولي األلباب.

من »الربيع العربي« 
إلى »الربع الخالي« 
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أزمة  كلمة  معنى  عند  بداية  التوقف  يجدر 
ومفهومها؛ فاألزمة كلمة يونانية األصل تشير إلى 
تبدل مفاجئ في الحالة التي تحدث في نطاقها 
الواسعة  المفاهيم  من  العبارة  غدت  وقد  األزمة، 
وتالمس  المعاصرة،  المجتمعات  في  االنتشار 
بشكل أو بآخر أهم جوانب حياة األفراد والجماعات، 
وتهزها من األعماق.. وتباينت التعريفات حولها؛ 
فالصينيون رأوا فيها وجهين: وجه يعني الخطر، 
 )dangers & opportunity( ووجه يعني الفرصة
يحدث  تحول  نقطة  فهي  وبستر  قاموس  ووفق 
وتأتي  األسوأ،  أو  األفضل  إلى  إما  التغيير  عندها 
ميلر  األمريكي  المفكر  وعرفها  وقت عصيب،  في 
أنها حدث غير مرغوب فيه يهدد الوجود القائم.. 
وتتفق اآلراء على أنها  موقف أو حدث مفاجئ غير 
متوقع, وخارج نطاق السيطرة، يؤدي إلى خلل في 
النظام العام، ويزعزع األمن واألمان في المجتمع، 
يمكن  ال  فالكارثة  الكارثة؛  عن  األزمــة  وتختلف 

التكهن بها، أما األزمة فيمكن التنبؤ بحدوثها.
دور  في  ننظر  أن  الوقفة  هذه  بعد  يهمنا  ما 
اإلعالم وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة بوصفه 
فاألزمات  عامة..   أزمــة  أية  في  أساسيًا  عنصرًا 
تعد مادة خصبة وثرية لوسائل اإلعالم، وتحظى 
بتغطية على نطاق واسع، وتسعى تلك الوسائل 
إلى إشباع حاجات الناس من األخبار والمعلومات؛ 
األخبار  جوهر  هو  والحوادث  والكوارث  فاألزمات 
الدراسات  من  العديد  أشــارت  ولقد  المؤثرة؛ 
سواء  األزمات  إدارة  في  اإلعالم  دور  تناولت  التي 
الذي  ــدور  ال أهمية  إلى  الخارجية،  أو  الداخلية 
وعليه  وبعدها  األزمة  أثناء  اإلعالم  تؤديه وسائل 
إن وسائل اإلعالم أثناء األزمات تكون أمام اختبار 
حقيقي،   ولهذا يجب على وسائل اإلعالم في هذه 
الحالة، االبتعاد عن المبالغة والتهويل في وصف 
األحداث؛ فاالستقاللية شرط أساسي في تقديم 

تغطية تحترم عقل المتلقي وال تضلله.
فرانك من ليون يقول: “سؤالي هو عن معايير 
شؤون  أن  رأينا  فقد  ومعالجتها؛  األخبار  انتقاء 
يحدث،  وما  العربي  العالم  بأخبار  تمتلئ  الساعة 
ساحل  في  يحدث  لما  تعتيم  هناك  كان  بينما 

العاج على وجه الخصوص”
وجياني روفيني من جامعة نيويورك يجيب: 
“هذه مشكلة قديمة؛ فدائما ما كان هناك تأثير 
واإلنسانية.  الدولية  األزمـــات  على  ــالم  اإلع من 
أخرى  هناك  بينما  أحد،  بها  يهتم  ال  بالد  هناك 
الشرق  بأجمعه،  العالم  فيها  األوضـــاع  تهم 
له  األوسط  فالشرق  المثال،  سبيل  على  األوسط 
فأحداثه  ولذا  الدولية،  السياسة  على  كبير  أثر 
بشكل  اإلعالم  وسائل  في  أكبر  بتغطية  تحظى 
بحجم  قارة  أن  يبدو  ال  الشديد  ولألسف  تلقائي. 

اإلعالم،  وسائل  باهتمام  تحظى  أفريقيا 

المأساة اإلنسانية المروعة في جمهورية الكونغو 
اإلعالم،  وسائل  من  تمامًا  أهملت  الديمقراطية 
الشيء نفسه حدث في حالة الصومال التي هجر 
رد  تقريبًا.  عامًا  عشر  خمسة  منذ  أخبارها  اإلعالم 
فعل المنظمات اإلنسانية يعتمد على تأثير أزمة 
ما على وسائل اإلعالم، وهذا بالتأكيد يمثل مشكلة 
التليفزيونية  والمحطات  الصحف  ورؤساء  كبيرة، 
من  فهم  المسؤولية؛  من  كبيرًا  قدرًا  يتحملون 
يختارون األخبار التي يجب أن تغطى، وتلك التي 
أيضا  اإلنسانية  الكارثة  ال يجب تغطيتها، حجم 
هو ما يحدد كثافة رد فعل المنظمات اإلنسانية، 

وبالتالي عدد من يتم إنقاذه حيًا. 
أهم  يعد  األزمــات  إعــالم  أن  من  الرغم  وعلى 
الباحثين  اهتمام  نالت  التي  البحثية  المجاالت 
ومراكز  الجامعات  في  اإلعالميين  والمتخصصين 
األبحاث في أوروبا وأمريكا منذ أكثر من أربعة عقود 
من الزمن، وتبلورت مفاهيمه النظرية وتطبيقاته 
العملية، إال أن الدراسات العربية في هذا المجال 
لم تظهر بشكل ملحوظ إال في فترة الثمانينات. 

خالل  من  لــألزمــات  اإلعــالمــي  التناول  ويتم 
استخدام الحمالت اإلعالمية المكثفة للقضاء على 
لمعالجة  الصحيح  والتوجيه  اإلعالم  أو  الظاهرة، 

هذه األزمة.
اإلعالم  وسائل  تؤدي  قد  اآلخر  الجانب  وعلى 
دوًرا سلبيًا في معالجة األزمة عن طريق التعتيم 
اإلعالمي القائم على التجاهل التام لألخبار أو عدم 

إعالم جمهور األزمة بها.
لقد كشفت األحداث األخيرة في الدول العربية 
أن  وتبين  لديها،  اإلعالمية  المنظومات  هشاشة 
في  تتمثل  مزدوجة؛  أزمة  يعيش  العربي  اإلعالم 
التام  والتصاقه  وهمومهم،  الناس  عن  ابتعاده 
الناطق  اإلعــالم  وأمــا  الحاكمة،  السلطة  بتالبيب 
ليكون  سنوات  منذ  إعــداده  تم  فقد  بالعربية 
جاهزًا لخوض معركة هذه األحداث إعالميا لصالح 
الحكومي  اإلعالم  أجنبية. وتجلى ضعف  أجندات 
ولم  األحـــداث؛  تجاوزته  عندما  وعجزه  وهــزالــه 
يمتلك القدرة على مواكبتها؛ ألنه لم يكن مهيئًا 
لمثل هذه العواصف اإلعالمية الهوجاء ال مهنيًا 
وال تقنيًا وظل أسير النمطية والجمود، على الرغم 
من لهيب األحداث المتفاعلة بقوة على األرض من 

حوله.
كان  حيث  أفضل؛  الحال  يكن  لم  سورية  في 
ظهرت  مزمنة؛  أزمة ضعف  يعيش  فيها  اإلعالم 
للعيان  واضح  ارتباك  في  الفور  على  مفاعيلها 
في  وقعت  التي  األحـــداث  مع  تعامل  أول  في 
يلحق  بالكاد  انه  وتبين  سورية،  في  العام  مطلع 
باألحداث؛ األمر الذي يوحي كأن النظام قد فوجئ 
له بها حتى  باألزمة أيضًا، ولم يكن ثمة من تنبأ 

أزمــة اإلعــــالم 
وإعالم األزمات

إن كل عاقل يدرك أن ثمة مشكالت تراكمت في الوطن على الصعيد السياسي 
األماكن  بعض  في  وتحّولت  والثقافي...  واالقتصادي  واالجتماعي  واإلداري 
أو  الضعف  منها  كثيرة  ألسباب  نتيجة  ها 

ّ
حل معضلة صعب  إلى  والمؤسسات 

 ذلك وغيره قد أوجد 
ّ

قصور أدوات المعالجة، أو عجز الكفاءات هنا أو هناك... ولعل
بيئة مناسبة للتراخي والعجز واالنحدار ثم الفساد بكل أشكاله...

ونحن نقّر بأن الفساد المركب ـ وإن كان فرديًا في كثير من وجوهه ـ يخلق 
الطائفية  الفتنة  حدثه 

ُ
ت عّما  إيذاء  يقل  ال  والحياة  النفوس  في  متأزمًا  وضعًا 

وتعززها  المريضة  النفوس  بعض  في  تظهر  أخذت  التي  والعرقية  والمذهبية 
أو على  إليه؛  آل  ما  إلى  العزيز  القطر  آل هذا  العراق حتى  على غرار ما جرى في 
ح لمزيد من 

ّ
غرار ما جرى في السودان ما أّدى إلى انفصاله جنوبًا وشمااًل وهو مرش

التقسيم...
ويبدو لكل إنسان حكيم ومحايد أن استمرار األزمة السورية على هذا الشكل 
الذي تسير فيه بعد الشهرين األول والثاني منذ اندالعها في )2011/3/15( قد 
بة نتيجة اشتراك عناصر أجنبية 

ّ
دة ومرك

ّ
كشف لكل ذي عينين أن األزمة معق

وعربية متعددة فيها؛ ولو ترك األمر للسوريين وحدهم الستطاعوا التفاهم فيما 
بينهم والوصول إلى حلول ناجعة لها والسيما أن السيد الرئيس بشار األسد قد 
أصدر القوانين الالزمة لإلصالح الشامل؛ وقام باإلجراءات التي ستنتهي بالوطن 
وتحرير  الشاملة  التنمية  وتعزيز  والديمقراطية؛  للعدالة  مالئم  مناخ  إيجاد  إلى 
اإلمبريالية  الهيمنة  ضد  الشعوب  نضال  جانب  إلى  والوقوف  األسير،  الجوالن 

والصهيونية العالمية...
هكذا مضى جزء من االحتجاج العنيف إلى ضرب مقدرات الوطن والممتلكات 
اإلعالمي  والتضليل  السوداء  والغرف  المعادية  الدوائر  استطاعت  إذ  العامة... 
المنهجي والمدروس بعناية ودراية، والمزود بأحدث التقنيات، وأضخم األموال 
ـ في محميات الخليج )الجزيرة ـ العربية ـ BBC ـ فرانس 24 ـ الحرة ـ( وغيرها ـ 
اإلمساك بعنان هذا االحتجاج، وإصابة أهداف شتى أدت إلى نشر أمراض داخلية 
خطيرة كثفت فاعليتها نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا لتوقع ضحايا كثيرين ـ داخليًا 
بلبلة فكرية. فقد جرت العرب قاطبة إلى فتنة عامة طامة خّربت  ـ في  وخارجيًا 
الحقائق  رؤية  عن  الكثيرين  عيون  فعميت  واضطرابًا؛  توترًا؛  وزادتها  العقول 
لسورية  عداءها  أعلنت  التي  الدوائر  رؤية  يلبي  ما  إلى  وقلبتها  الموضوعية، 
ت القنوات المتآمرة على سورية وجودًا وحضارة ووحدة 

َّ
وقيادتها... هكذا انقض

وجوهرًا عربيًا مقاومًا، فسقط كثير من المغرر بهم ضحايا وطعامًا للقتل والتشويه 
النفسي ألنهم وقعوا في شباك حبائل الشيطان فصاروا أسرى إلغراءات المال كما 
تورط عدد آخر في عمليات تهريب األسلحة والمخدرات، ثم امتألت نفوس عدد 
الوطنية على  كبير منهم حقدًا وضغينة وكراهية... ومن ثّم استشرت األوجاع 
مستويات عّدة بشريًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا... وأخذ نزيف الدم يزداد 

سيالنًا في البيوت السورية فضاًل عن أوجاع نفسية واجتماعية كثيرة أخرى.
 لهذا راح كل واحد منا يتساءل على لسان الوطن: لصالح َمن تؤجج فتائل الفتنة 
الداخلية مذهبيًا وطائفيًا وعرقيًا وتخّرب الفسيفساء الجميلة التي تجذرت في 
سورية منذ خمسة آالف سنة؟! لصالح َمن تشيع الكراهية والعداء بين مكونات 
المجتمع السوري الواحد والتصميم على إحداث حرب أهلية مدّمرة؟!! لصالح َمن 
يستمر هذا النزيف القاتل والدمار والخراب والعبث والفوضى، وفقد األمن واألمان 
المحتجين شعار  وبعض  الخارجية؛  المعارضة  أطراف  بعض  ورفع  واالستقرار... 
التدخل األجنبي لحل األزمة السورية؛ ثم تبني مفاهيم الحماية الدولية، والحظر 
بالعنف  النظام  وتغيير  العربية  الجامعة  في  سورية  عضوية  وتجميد  الجوي 

والسالح بداًل من الوسائل الديمقراطية والممارسات الدستورية.؟!.. 
الدولة  ودوائــر  العامة  المؤسسات  في  والخراب  الدمار  يستمر  َمن  لصالح 
ووجعًا  فداحة  يقل  ال  معقول،  غير  المادية حدًا  الخسائر  بلغت  وإحراقها حتى 
وألمًا عن الخسارة البشرية في األرواح والنفوس؟! ولهذا نكرر مرة بعد مرة السؤال: 
ذت العقوبات االقتصادية على سورية، وما زالت تمارس الضغوطات 

ّ
لصالح َمن ُنف

لألمن  وفقدانه  السوري  للشعب  الشرائية  القدرة  إلضعاف  والعربية  الدولية 
الغذائي والصحي واألمني والعلمي... والسيما أن االقتصاد العربي السوري هو 
بنية  هدم  وراء  من  الرابح  فمن  ألحد؟!!  مدين  غير  الجزائر  مع  الثاني  االقتصاد 

أسئلة الوطن الموجعة

االفتتاحية
 || د. ح�سني جمعة
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االقتصاد األمريكي... اقتصاد مبني على الدماء واألشالء
سيناريوهات حروب وهيمنة تروجها المخابرات األمريكية لبيع السالح

إدارات أمريكا.. مندوبو مبيعات للشركات العالمية!!

الديمقراطية األمريكية التي ترغب في تسويقها عالميًا، ومؤخرًا 
عربيًا، هي في حقيقة األمر، غطاء لمصالح تحالف غير مقدس بين بضع 
شركات كبرى، ال يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، تسيطر على سوق 
السالح والبترول في العالم، وبين جماعات الضغط اليهودية القوية، 
ثقافي  غطاء  توفير  إلى  التي تسعى  الجديدة  الرجعية  عناصر  وبين 

لألغراض الخفية.
كل قرار تتخذه اإلدارة األمريكية، وكل خطة يعتمدها الكونغرس، 
أمريكا،  في  الحكم  على  يتناوبان  اللذين  الحزبين  من  أليٍّ  توجه  وكل 
يوجد له ترجمة رقمية مباشرة على شكل باليين الدوالرات التي تدخل 

خزائن تلك الشركات.
هي  والقادمة،  والحالية  السابقة  األمريكية  الحروب  جميع  إن 
استجابة دقيقة لمصالح تلك الشركات العظمى. والماليين التي تخرج 
االنتخابية،  الحمالت  في  وتطرح  المذكورة  الشركات  تلك  خزائن  من 
ما تلبث أن ترتد إليها وقد تصيدت الباليين. وجميع األكاذيب التي 
ترددها قيادات أمريكا على مدى زمن قيامها وحتى اللحظة الراهنة، 
لكل  األبعد  واألهــداف  الخفية  الرغبات  إخفاء  في  الرغبة  عن  ناتجة 
األهلية  الحرب  من  ابتداء  ــرارات،  ق من  اإلدارات  هذه  عن  يصدر  ما 
الثانية وتفرعاتها بحرب مع  العالمية  الحرب  إلى  الوطنية األمريكية، 
اليابان وفيتنام، إلى احتاللها أفغانستان والعراق، مرورًا بالحرب على 

يوغوسالفيا وحتى نظام الدفاع الصاروخي.
الخارجية  السياسة  العسكرية والسالح على  لقد هيمنت صناعة 
األمريكية، وبالتالي على المؤسسات السياسية؛ فبيع السالح وتجارته 
يمثل اليوم أهم سلعة دولية ويحتل مركزًا متقدمًا للغاية في قائمة 
أكثر السلع تأثيرًا في حركة االقتصاد العالمي. وتعد أمريكا هي دولة 
اإلنتاج والتصدير األولى، وبهذه الصفة تستطيع التحكم بدقة فيما 
تتم  ما  وغالبًا  الكم،  حيث  ومن  النوعية  حيث  من  اآلخرون  به  يتسلح 
حيث  تدريبهم،  و  أمريكيين  خبراء  إشراف  تحت  السالح  بيع  عملية 

يقولون ما يريدون لمشتري السالح، ويحجبون عنه ما يريدون.
لالقتصاد  النجاة  طوق  األمريكية  العسكرية  الصناعات  تمثل 
الركود  شبح  من  الخروج  يمكن  وحدها  الصناعة  فبهذه  األميركي؛ 
واحتواء التداعيات السلبية لتدني قيمة الدوالر وارتفاع معدل البطالة 
وتراجع مؤشر الثقة في مناخ األعمال. ويشير عدد كبير من الخبراء إلى 
أن حروب الواليات المتحدة األمريكية تأتي عادة بعد حالة ركود وأزمة 
ويضرب   بها.  مرت  قد  األمريكية  المتحدة  الواليات  تكون  اقتصادية 
المتحدة.  الواليات  خاضتهما  اللتين  األخيرتين  بالحربين  مثاًل  هؤالء 
اضطراب  أزمة  سبقتها  قد  كانت   1991 سنة  الكويت  تحرير  فحرب 
وركود عاشها االقتصاد األمريكي، تمامًا كحرب أفغانستان األخيرة، وما 
جرى من احتالل للعراق؛ إذ لم يسبق للمؤشرات االقتصادية األمريكية 
عام  من  األخيرة  الشهور  خالل  وصلته  الذي  المستوى  إلى  تدنت  أن 

2002 والشهور األولى من عام 2003.
األمريكي  االقتصاد  يعود  أن  االقتصاديين  من  كثير  توقع  ولذا 
بعد حرب العراق إلى حالة االنتعاش السابقة التي كان يعيشها قبل 
أيلول »2001«، وأن تتمكن بورصة »وول ستريت« من تدارك  أحداث 
تكون  ما  أشبه  أزمة  حالة  تعيش  أصبحت  أن  بعد  الخانقة  أوضاعها 
بأزمات عامي 1929، 1987. لذلك كانت الحرب طريقًا للخروج من مأزق 
لينصحوا  األمريكية  الرئاسة  دور مستشاري  يأتي  ولذلك  اقتصادي. 
التي تملك قدرات كبيرة  السالم  إلى جانب شركات  الوقوف  بضرورة 
في المساعدة على مكافحة البطالة، من خالل تشغيل آالف العاطلين، 
كما تملك قدرة كبيرة على تنشيط حركة التصدير، ورفع قيمة عائدات 

التصدير األمريكية إلى الخارج.
صناعة القتل والدماء

بالنسبة إلى دوائر صناعة السالح األمريكية ومثيالتها في الدول 
الغربية األخرى، فإن من الضروري تأمين شروط استمرارية الصناعة. 
األول  العدو  تمثل  السلم  فحالة  الحروب.  انــدالع  تأمين  عبر  وذلــك 
لشركات تصنيع األسلحة، والمتتبع للواليات المتحدة منذ بروز النزعة 
تعودت  أنها  يعرف  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  فيما  االمبراطورية 
حربًا  العالم  في  وحلفائها  وكالئها  طريق  عن  أو  بنفسها  تخوض  أن 
كبيرة خالل كل عشر سنوات، باإلضافة إلى إشعالها عشرات النزاعات 

والحروب الصغيرة.
في  وحيدًا  السالح يقف  لوبي صناعة  يكن  لم  العراق  حالة  وفي 

المواجهة؛ بل سانده أهم لوبيين اقتصاديين في البالد: لوبي النفط، 
واللوبي اليهودي اللذين تتشابك ارتباطاتهما ومصالحهما، ويراهنان 
أوقات  جنيهًا  يمكن  ال  فوائد  لتحقيق  عامة  الحروب  على  بدورهما 
السلم، فكلفت الحرب على العراق تقدر بـ /300 مليار ثالثماية مليار 
دوالر، ثلثاها على األقل ذهب إلى شركات األسلحة، كما تدر عمليات 
بناء الجيش العراقي بعد الحرب، فضاًل عن جيوش بعض دول المنطقة 
أمريكا  التي تجنيها  تلك  لن تقل في حجمها عن  عائدات  المحيطة 
عبر الحرب نفسها. فعلى سبيل المثال، قرر البنتاغون أن يحّول معظم 
واحدة,  لشركة  الخارج  في  العسكرية  للعمليات  الدعم  توفير  أعمال 
وفي هذا الصدد يقول »سينفر« المحلل العسكري في كتابه »شركات 
سرية  بدراسة  القيام  هاليبرتون  شركة  كلف  البنتاغون  إن  الحرب«: 
لب من 

ُ
حول كيفية تنفيذ هذا العمل. وعلى الصعيد العالمي فقد ط

 /4/ على  هالبيرتون  حصلت  وقد  بها.  خاصًا  سوقًا  ترسم  أن  الشركة 
أربعة ماليين دوالر لتكتب تقاريرها األولى.

وقد قدم استراتيجية لتوفير الدعم لقوة مؤلفة من عشرين ألف 
جندي، ثم دفعت لها القيادة العسكرية األمريكية /5/ ماليين دوالر 
أخرى لتطوير هذه الدراسة. ثم اختيرت الشركة نفسها في آب 1992 
من جانب سالح الهندسة في الجيش األمريكي لتقديم كل األعمال 
لدعم لقوات المسلحة خالل فترة السنوات الخمس المقبلة بالتوافق 

مع الدراسة التي كانت قد أعدتها بنفسها.
المكثف على شركة  الشكل  أعتمد بهذا  أن  للبنتاغون  لم يسبق 
إلى حد  للربح يصل  وحيدة من قبل. وقد كان هناك هامش مضمون 

9%، مما يجعل العقد صفقة نادرة ومن دون أي مجازفة أبدًا.
توفر  هاليبرتون  كانت  الجديد،  عقدها  بموجب   1992 عام  وفي 
المساعدات للقوات األمريكية في الصومال. وكان موظفو هذه الشركة 
القوات  أولى  إنزال  من  ساعة   24 غضون  في  الميدان  في  موجودين 
الصومال  األمريكية في مقديشو. وأصبحت هالبيرتون عندما غادرت 
عام 1995 الشركة األولى التي توظف أكبر عدد من العمال في الواليات 
الشركة حتى مغسلي األموات  المثال: وظفت  المتحدة. فعلى سبيل 

من أجل تغسيل جثث الجنود القتلى.
وقد تلقت هاليبرتون 109 ماليين دوالر عن خدماتها في الصومال، 
الشركة 2,2  أعقبت ذلك تقاضت  التي  الخمس  السنوات  وعلى مدى 

مليار دوالر عن الخدمات المشابهة في البلقان.
كانت جهود هاليبرتون على مستوى عال من الفعالية، وقد أكّد 
»سام غاردنر« الكولونيل المتقاعد في القوات الجوية األمريكية، يقول 
غير  عواقب  له  كانت  الميدان  في  الخاص  القطاع  مقاولي  نجاح  إن 
متوقعة في البنتاغون. لقد جعلت من السهل جدًا الذهاب إلى الحرب، 
فحين يستطيع التعاقد مع الناس للذهاب إلى الحرب لن يكون هناك 
في  جندي  ألف   130 حوالي  اآلن  هناك  السياسي،  واالنقسام  اللغظ 
العراق، غير أن »غاردنر« يقدر أنه كان يمكن وجود أعداد تصل حتى 

300 ألف جندي لوال وجود المتعاقدين من القطاع الخاص. ويتابع: 
العام  ــرأي  وال الكونغرس  إلقناع  صعبًا  األمــر  كان  كم  لنتخيل 
األمريكي بدعم إرسال هذا العدد من القوات إلى الحرب. وفي المراحل 
للعراق  المتحدة من احتاللها  للواليات  األخيرة بعد تحقيق األهداف 
يجري الحديث عن االنسحاب الكامل للقوات األمريكية من العراق أو 
القوات هناك. هذا ما تقرره المصالح، من  اإلبقاء على نسبة من هذه 

يعلم؟

رشاوى القتلة
بافتعال  نفسها  األمريكية  العاصمة  تشغل  أن  الطبيعي  من 
وكما  الرخاء.  تحقق  أن  على  قادرة  وحدها  الحرب  إذ  وخلقها،  الحروب 
يبدو أن الدور االخطبوطي لشركات صناعة السالح في إشعال الحرب 
تهافت  رغم  المستفيدون،  يحققها  التي  للعوائد  نظرًا  طبيعي،  أمر 

المسّوغات ومخالفة الشرعية الدولية.
وحتى في الفترات التي ال تخوض أمريكا فيها حروبًا مباشرة، فإن 
 1999 ـ   1993 بين  الفترة  فخالل  كبيرة،  السالح  من  مبيعاتها  حجم 
كان حجم المبيعات األمريكية /200/ مليار دوالر، تبلغ نسبة السماسرة 

والوسطاء 10% منها.
األميركية  العاصمة  تشغل  أن  الطبيعي،  ومن  هذا،  من  انطالقًا 
نفسها بافتعال الحروب وخلقها. ومما ينذر البشرية بمستقبل مليء 

بالحروب، أن الواقع األمريكي مبني على نحٍو دائري، مما ينتج سلسلة 
ولذا  القريب،  المدى  على  تقطيعها  يصعب  المنيعة  الحلقات  من 

يستمر لوبي صناعة السالح في حركته باحثًا عن فريسة أخرى.
إن نمو صناعة السالح وتطورها يؤديان إلى نمو ما يسمى »المجمع 
العسكري الصناعي«، وذلك يعود إلى أن عددًا من المنشآت الصناعية 
يعتمد أساسًا على العقود التي يحصل عليها من وزارة الدفاع، وظاهرة 

المجّمع العسكري الصناعي موجودة في كل الدول الصناعية.
عضويًا  ارتباطًا  ترتبط  السالح  تجارة  أن  إلى  النظر  لفت  ويجب 
السالح هي  تجارة  فإن  األوروبية،  الشفافية  بالفساد، وحسب منظمة 
دفعت  عقودًا  توقع  التي  فالشركات  العالم.  في  فاسدة  تجارة  أكبر 
العقود.  لتأمين  المشترية  الدول  في  ووسطاء  الوزراء،  رشاوى  وتدفع 
ويحمي هذا الفساد السّرية التي يتم فرضها حول الدول المشترية 
تصدر  المثال  سبيل  على  البريطانية  فالحكومة  السالح.  لصفقات 
األسلحة دون إعالم البرلمان، وتكتفي بإطالعه على الصفقات بعد مرور 
األولى،  الخليج  حرب  انتهاء  تلت  التي  السنوات  في  األقل  على  عام 
حدث انخفاض ملحوظ في اإلنفاق على التسلح، وصل إلى مجمل ربع 
بدأ  الحين  أخرى. في ذلك  الثلث في تقديرات  وإلى  العالمي  اإلنفاق 
الكبيرة  فتجارتهم  السالح.  ومصانع  الشركات  جميع  يساور  القلق 
حروب  سيناريوها  افتراض  موضوع  إلى  اللجوء  تمَّ  هنا  ومن  تكسد، 
جديدة، وبث الذعر في كثير من البلدان بالقول إنه قد تقوم حروب في 

هذه المنطقة أو تلك فعليكم أن تشتروا األسلحة..
بدأ  مخابراتية،  بأعمال  المستوردة  السيناريوهات  هذه  وبفضل 
هناك  كان   1999 عام  ففي  أخرى؛  مرة  المبيعات  زيادة  نحو  االتجاه 
الحروب  التجارة تريد لهذه  العالم، وألن هذه  /40/ صراعًا مسلحًا عبر 
أن تستمر وتزدهر، يذهب بعض المحللين إلى أن الدول التي تحصل 
على الجزء األكبر من كعكة تجارة السالح، تختلف نزاعًا وحروبًا لتبقى 

تجارتها في أوجها.
تجارة السالح ال تعرف األخالق، وقد بدأت بريطانيا تغير القواعد 
صفقات  في  المشاركة  يمكنها  حتى  األسلحة  تصدير  تحكم  التي 
تحظر  البريطانية  األسلحة  لصادرات  الراهنة  فالقواعد  عالمية.  سالح 
بيعها في حال وجود إمكانية الستخدامها في عمليات قمع داخلية أو 

اعتداءات خارجية.
وثار نقاش األخالقية والالأخالقية في بريطانيا حينما أرادت لندن 
بيع مكونات وقطع غيار تستخدم في قمرات القيادة الخاصة بمقاتالت 
إف 16 األميركية إلسرائيل، وقالت رئاسة الحكومة البريطانية وقتها 
لمشروعات  الجديد  الواقع  تعكس  المطلوبة  الجديدة  القواعد  إن 
وأكدت  الجنسيات،  متعددة  لشركات  الواسعة  العسكري  التصنيع 
صحيفة األوبزرفر أن وزارة الدفاع البريطاني تريد تغيير هذه القواعد. 
بيع  أخالقية، تمنع  تلزم نفسها بسياسة خارجية  التي  بريطانيا  وأن 
أسلحة من شأنها أن تستخدم في العدوان الخارجي أو القمع الداخلي، 

ستسمح بنقل معدات بريطانية إلى الواليات المتحدة.
وأوضح مسؤولون في وزارات الخارجية والدفاع والتجارة البريطانية 
صعوبة االلتزام بالقيود المفروضة مع إطراد الطابع العالمي لعملة إنتاج 
األسلحة؛ أما المناهضون لتجارة األسلحة فقد اتهموا الحكومة بتغليب 
مصالح صناعة السالح البريطانية التي تصدر بمليارات الدوالرات على 
االعتبارات األخالقية، وقال »سام بيرلوفريمان« عضو جماعة الحملة ضد 
تجارة السالح، إنهم كانوا يسلحون الهند وباكستان حتى وهما تقفان 

على شفا حرب نووية.
واآلن اختاروا المساهمة بصورة مباشرة في القتل والتدمير بالشرق 

األوسط. وهذا يعني أن مصالح منتجي األسلحة هو كل ما يعنيهم.
مثل  الكبرى  الدول  في  هي  الواقع  في  لألسلحة  تجارة  أسوأ  إن 
أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا؛ أي الدول الصناعية العظمى، 

فأعضاؤها هم الذين يبيعون 85% من األسلحة للعالم سنويًا.
وتجارة األسلحة تمثل عملية نزع لألرصدة من دول العالم الثالث، 
ويتم ذلك بأساليب عدة، منها إثارة المشكالت السياسية والعسكرية 
في هذه الدول؛ فإثارة أية مشكلة أو نزاع سياسي وعسكري تصاحبها 

عملية شراء أسلحة.
وإن لم يختلق باعة السالح النزاعات مثاًل، فإنهم يغضون البصر 
عن الهدف النهائي الستخدام السالح، كما هو الحال مع إسرائيل ومع 

حركات التمرد في الدول اإلفريقية المطحونة بصراعاتها.
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وّلى زمن الغطرسة!
ووزع  انتباهه.  األزمنة  اإلنسان  أعــار 
وحاضرها  ماضيها  بين  عقله  اهتمام 

والمستقبل. 
من  كبرى،  عالمة  االهتمام  ذاك  وعّد 
عالمات عظمة العقل البشري، ودلياًل ساطعًا 
على رغبته في االستفادة من تجربة أجيال 
وفي  تطّوره؛  خدمة  في  ووضعها  سابقة، 
واحترامًا  األجيال،  لتلك  وفاًء  ذاته  الوقت 

لمسيرتها الحياتّية النابضة بالحياة. 
وبين  اإلنسان،  بين  حالت،  أخطاء  لكّن 
تلك  من  المرجوة،  الفوائد  على  حصوله، 
االهتمامات، وسوء  أبرزها فوضى  األجيال. 
توزيعها؛ بحيث جلب لنفسه ضررًا هو في 
بعين  الماضي  إلى  نظر  عندما  عنه.  غنى 
الحاضر. وأيقظ خالفات كانت نائمة، وعمل 

على زرعها في تربة الحاضر!
كان العقل البشري وسيبقى في أمس 
وما  يفعله،  ما  له  يزن  ميزان  إلى  الحاجة 
يخطط لفعله. ويؤنبه على الخطأ، ويشجعه 
 العقول أّن الميزان 

ّ
على الصح. ولحسن حظ

موجود لديها. لكّن البعض قّرر االستعاضة 
عن خدماته، مما أوقعه في مطّبات خطرة، 

وفي حفر عميقة. 
وكما أّنه ال يمكن االستغناء عن دروس 
الماضي وعبره. كذلك األمر ليس من الحكمة 
أزمنة  من  ونقلها  الماضي،  أخطاء  تكرار 
غابرة إلى أزمنة حاضرة. والسّيما أن الحاضر 
تتحكم به قواعد لعب جديدة، يجب أخذها 

بعين االعتبار، وإتقان إدارتها. 
بعضها،  مع  مترابطة  البشر  أجيال 
األزمنة مع بعضها أيضًا. واألزمنة  كترابط 
بينها  األخرى مترابطة فيما  واألجيال هي 
درب،  رفيقا  واإلنسان  الزمن  أّن  درجة  إلى 
األخر.  عن  بمعزل  منهما  ألي  معنى  وال 
الجسد  كفصل  الزمن  عن  اإلنسان  وفصل 

عن الروح. 
عندما  حــق  على  اإلنــســان  يكن  ــم  أل
إلى  والدته  يوم  من  عمره  يحسب سنوات 

يوم الوفاة؟
كتابًا  وحاضرًا  ماضيًا  اإلنسان  ويبقى 
مفتوحًا على الزمن، وعلى مكّونات الطبيعة. 
يتفاعل معها وينفعل بها. ويعمل بإصرار 
على ترويضها. ينجح هنا، ويفشل هناك. 
وهو  سّيدًا  نفسه  سّمى  ييأس.  ال  ولكّنه 

كذلك. شرطه أن يحافظ على إنسانّيته. 
التي  وأصعبها  المشاكل  أعقد  من 
مشكلة  وحاضرًا  ماضيًا  اإلنسان  واجهت 
التعقيد  وشديدة  البسيطة  الحياة  فهم 
في آن. وتناغمه عن طيب خاطر، مع أزهار 
الطبيعة، ووردها، وأشجارها وارفة الظالل، 
الممّيزين.  والرائحة  الطعم  ذات  وثمارها 
متمهلة  وسواقيها  الرقراقة،  وجداولها 
وشمسها  الــمــغــّردة،  وطيورها  الحركة. 
وفاقد  حينًا،  العليل  وهوائها  الساطعة، 

العقل أحيانًا. 
وأشّد ما يكره اإلنسان أن يتحّول هدوء 

حياته إلى خنادق مواجهة، وأزيز رصاص، 
دم،  وروائــح  وصــواريــخ،  قنابل،  وأصــوات 
فّجة.  وآراء  ومقابر جماعّية،  قة، 

ّ
ممز وأشالء 

النظير!  منقطعة  وهمجّية،  وحشّية  وإلى 
إليقاف عجلة التطّور والحياة. 

 اإلنسان، وال من واجبه أن 
ّ

ليس من حق
يتحّول إلى وحش. فاألرض عرفت الوحوش، 
وأعطتها على قدر ما تستحق؛ إذ حرمتها 
من جوهرة العقل، وأهدته لإلنسان ليتزّين 

به. 
بينهم  ويمّيز  الناس  يصّنف  العقل 
ًا 

ّ
حق تطّور.  وكمراحل  وكشعوب،  كأفراٍد، 

ال  ممن  والعجب  سلطان!  العقل  قيل  كما 
فيصبح  استخدامه.  يعطل  أو  يستخدمه 

كبقية الكائنات التي ال عقل لها!
وال  رومانسّية،  رواية  وحش  يكتب  لم 
يشد  ولــم  غــزل،  قصيدة  وال  حــب،  رسالة 
آلة  على  يعزف  ولم  منزاًل.  يبني  أو  قصرًا، 

موسيقّية مهما كانت بدائّية. 
واحتقرت  ــان،  ــس اإلن كــّرمــت  األرض 
العضلّية  الوحش  قــّوة  أن  رغم  الوحش، 
تفوق قّوة اإلنسان العضلّية بما ال يقاس. 

قّوة اإلنسان بفكره وحكمته ال ببطشه 
أّن قّوة اإلنسان العضلّية  وهمجّيته. وكما 
للبناء ال للهدم. فإن قّوة الوحش العضلّية 

للبطش ال للبناء. 
أدواره  اإلنسان  يتبادل  أن  أبشع  ما 
تتبادل  أن  المستحيل  ومن  الوحوش!  مع 

الوحوش أدوارها مع اإلنسان. 
اإلنــســان،  إلــى عقل  ــمــال  ال تــســّرب 
 حّيزًا كبيرًا فيه. وكان المال الحرام 

ّ
واحتل

على  هم 
ّ
يدل كالغراب  عليه  للمتهافتين 

الخراب. وكم أوقعهم قليل منه قبل كثيره 
في حفٍر عميقة! ودفعهم الرتكاب جرائم 
ضمن  من  يعني  وهذا  الجبين!  لها  يندى 
المشينة  بأفعاله  اإلنسان  أّن  يعنيه  ما 
ل عقله، أي جوهرة الحياة الممنوحة له، 

ّ
عط

وأصبح وحشًا أو أقبح من وحش. 
وما دام الحديث عن العقل فال بّد من 
اإلشادة بعقل اإلدارة األمريكية الذي يتابع 
ليال نهارًا فقط، قضايا العرب، وشؤونهم، 
األرض  على  يــجــري  قــد  ومــا  يــجــري  ومــا 

العربّية. 
بت  نّصً أمريكا،  خارجّية  وزيــرة  وكــأّن 
نفسها وزيرة خارجية كل العرب. تسمعها 
وعن  الــعــرب،  عــن  مساء  صباح  تتحدث 
لهم  وتــصــّدر  مصالحهم،  على  حرصها 
تأكيدها  مع  والسرّية.  العلنّية  تعليماتها 
الشؤون  في  التدخل  عــدم  على  الــدائــم 

الداخلّية للشعوب!
األمريكية،  اإلدارة  تفكير  مستغرٌب 

وهي تحشر أنفها في غير مكانه. 
من  إلــى  تفتقر  اإلدارة  تلك   

ّ
لــعــل

يوشوشها قائاًل:
ى زمن الغطرسة إلى غير رجعة. 

ّ
ول

ُيجمع الدارسون على أّن القصة القصيرة جنس 

ُمراوغ، رّبما ألّنها تحتكم إلى  ضبط صارم في حدثها  

يتّم  عليها  االشتغال  أّن  ذلك  ولغتها،  وزمنها  

وبالتالي  اإلنشاء،  بها عن  ينأى  لغوّي  اقتصاد  وفق 

الحذف  مبدأ  عناصرها  يسوس  فيما  الترّهل،  عن 

لما  واالصطفاء  عارض،  هو  لما  الحذف  واالصطفاء، 

هو جوهرّي، على هذا األساس تتحّول التجربة إلى 

من  الرغم  وعلى  فّنّي،  تعبير  إلى  والذكرى  ذكــرى، 

صعوبة تعريفها تعريفًا جامعًا، إاّل أّن اإلجماع على 

قد  التعاريف،  هذه  ُمختلف  بين  ُمشتركة  عناصر 

يذهب بنا جهة أّنها حدث شديد الضبط في الزمن، 

لكّننا - على ما تقّدم - لن ننكر بأّن  هذه التعاريف 

قد تغيم - اليوم - أو تهتز رّبما ألّن المنعطف الذي 

راحت القصة القصيرة تجترحه، وهي تنضوي تحت 

راية ما ُيسّمى بقّصة الحالة أو اللحظة، كاد ُيجهز - 

حتى - على الحدث كعنصر رئيس، ما قارب بينها 

وبين الشعر أكثر فأكثر، لهذا سيتبدى الموضوع عن 

إشكالية أكبر حينما يتصدى أحدنا للجنس الذي ُولد 

لح عليه بالـ : ق ق ج؛ فهو - بداية - 
ُ
من رحمها، واصط

ل 
ّ
لم يستو على عوده تمامًا بعد، وما يزال قيد التشك

على  أو  الُممارسة  ُمستوى  على  ذلك  أكــان  ســواء 

إّن بعض  بل  ليس هذا فحسب؛  التقعيد،  ُمستوى 

الدارسين والنقاد لم يعترفوا به أساسًا، وأبقوه خارج 

فردوس  القّص!

       وفي وهمنا أّن الُمشكل - في أّسه - يعود 

إلى الكّم الهائل من هذا الجنس، الذي راح ُيطالعنا 

في غير منبر في أردأ صوره، إاّل أّننا حتى ال نقع في 

أن ننتظر على  إاّل  لنا  الُمسبقة، ليس  خانة األحكام 

نفترض  قد  جنسًا  جديدًا،  جنسًا  نكسب  أن  أمل 

الُمفارقة،  التقاط لحظة  في كاتبه ذكاء شديدًا في 

التي ُيبنى عليها العمل الفّنّي عادة، شريطة أاّل نقع 

في مطّب التضاد، ُمتوهّمين أنه قصة قصيرة جدًا، 

ولإلنصاف فإّن التضاد قد ُيؤّسس للحظة الُمفارقة، 

إاّل أّنه لوحده ال ُينجز قصة قصيرة جدًا، وهذا ما يقع 

فيه الكثيرون من كتاب الـ : ق ق ج!

د أّننا - في هذا الجنس من الكتابة - 
ّ
    ومن الُمؤك

سنؤكد على التكثيف، وهو تكثيف يتاخم مفهومه 

في الشعر إلى حّد كبير، باالتكاء على كمون غير قليل 

 - وبأبسط معانيه   - االحتماالت؛ فهو من جهة  من 

يذهب جهات التعبير عن أكثر ما يمكن من المعاني 

بأقل ما يمكن من العبارات،  لكّنه - في الوقت ذاته 

- يقوم على طيف واسع من اإليهامات واإليماءات 

واإلحاالت، التي تبدأ من العنوان ذاته، ذلك أّنه - أي 

واإلشارات،  العالمات  من  نظامًا  يفترض   - العنوان 

التي تشي بعوالم النّص من غير أن تفضح أسراره، 

 - القارئ  توريط  على  تقوم  ُممّهدة  عتبة  ل 
ّ
لُيشك

بالمعنى اإليجابي للكلمة - في قراءة المتن، أي أّنه 

التشويق، وهذا ما يسميه  - على  - أساسًا  ينهض 

الدارسون - اصطالحًا - بالوظيفة السيميائية، ثّم إّن 

العالقة بينه وبين المتن  ال تقوم على ُمجّرد تجاور، 

بل إّنها تقوم على اشتباك عناصر العمل الفنّي في 

وحدة ال تنفصم، ما ُيعطي العنوان وظيفة معرفّية 

ويمنحه  الدالالت،  النّص غنى في  ُيكسب  ما  أيضًا! 

آمادًا ال تحّد، وال نظّنها مهّمة سهلة!

إلى   - تقّدَم  ما  بعد   - حاجة  ثّمة  واآلن.. هل     

الشروط سينهض على لغة شاعرية  أن نصًا بهذه 

تقوم على الُمجنح ذي األفياء والظالل والتوريات!؟ إاّل 

أّنها لن تنأى بنفسها عن التعبيرّي الدال والُمنضبط 

مخافة  الصرامة  بالغ  لغوي  اقتصاد  لجهة  بشّدة، 

الترّهل، لُيناط بهما - في اجتماعهما - أن يقوال ما 

 
ّ

لم تقله اللغة في صراحتها الُمباشرة والفّجة، فيحل

النّص  ُيكسب  ما  القول،  من  الُمباشر   
ّ

محل اإليحاء 

غنى في الدالالت، ويمنحه آمادًا وسيعة ال تحّد!

   رّبما تساءل أحدنا.. وإذًا! فما الذي يفّرق هذا 

القول بقصة  النثر، خاصة بعد  الجنس عن قصيدة 

مشروع  ســؤال  وهو  المناخ!؟  أو  اللحظة  أو  الحالة 

 اإلجابة مفتوحة على الُممارسة 
ّ

وذكّي، ولذلك ستظل

والتقعيد، وقد نتحايل على اإلجابة تحاياًل مشروعًا، 

فنزعم بأّن الحدث المركزّي الذي تنضوي عليه الـ : ق 

ق ج ما يزال يمّيزها ليس عن قصيدة النثر فحسب؛ 

بل وعن الخاطرة أيضًا!

فيزيائيًا  يأتي  قد  ج  ق  ق   : الـ  في  والزمن     

القصيرة  القصة  حال  من  ذلك  في  حاله  تقليديًا، 

التقليدية، فتسير سيالته من الماضي نحو الحاضر 

فالُمستقبل، هي حالة غير ُمستحبة.. نعم، ذلك أّن 

بهذا  إخالل  كهذا  زمن  إلى  واللجوء  نسق،  الحداثة 

النسق، لكّن الكثيرين من » ُمقترفي » هذا الجنس 

يجيدون التوليف، فيلجؤون إلى أشكال حديثة منه 

كالمنكسر أو الدائرّي! 

ج  ق  ق   : الـ  ُيكسب  الــذي  هو  إذن  اإليحاء      

ومضامين!  وأساليب  لغة  عليها  جئنا  التي  األمداء 

الُمفارق  عن  يتأتى  إدهاش،  على  الخواتيم   
ّ

لتهل

كشف  لحظة  على  النهاية  فتنضوي  والــصــادم، 

وتنوير صاعقين، ذلك أّن أحدًا منا لن يّدعي إمكان 

سياق  من   - تقّدَم  ما  لها  تأتى  إن   - بها  التنّبؤ 

ق للنّص أن يتوافر على 
ّ
الُمقّدمات، وعندها قد يتحق

نقطة تقاطع تأتلف إليها عناصر العمل الفّني في 

اجتماعها، وبؤرة تفجير تقوم على الكشف والتنوير 

اللذين أتينا عليهما!

    ماذا تبقى من الخيط الذي يربط هذا الجنس 

 
ّ

كل من  نفسه  سيطرح  سؤال  القصيرة!؟  بالقصة 

بّد، وفي اإلجابات سنرى بأّن النمطين ينتميان إلى 

النثر الفنّي، وأّن الـ : ق ق ج - هي األخرى - تتصدى 

اإلنسان  هو  األثير  فموضوعها  ذاتها؛  للمضامين 

عن  انبتاته  لحظة  في  وبالضبط  حاالته،  إحدى  في 

الجماعة، سواًء أكانت هذه الجماعة دولة أو قبيلة أو 

طائفة أو عائلة، ليبدو النّص كصرخة الشخصية في 

تواصلها مع روح الجماعة!

 الـ : »ق ق ج«
بين إشكالية المصطلح وتطّرف الُممارسة
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اللغة العربية وتراجعها الفكري والثقافي والعلمي

اإلبداعية،  ومخيلتها  األمـــة،  ذاكـــرة  اللغة 
والعلمي  الفكري  ووعائها  الثقافي،  ومخزونها 
أمة  لهي  متينة،  لغة  بال  أمــة  وإنَّ  والحضاري، 

ضعيفة. 
تحّديات  تواجه  العربية  اللغة  فإن  وعليه، 
ظل  في  خصوصًا  الــوعــي،  منا  تتطلب  خطيرة، 
واالتصاالت  والمعلوماتية  التقانة  عصر  تعميم 

والعولمة الثقافية والسياسية واالقتصادية. 
الذي  الفعلي  السبب  ليست  بذاتها  واللغة 
في  يكمن  وإنما  وتأخرها،  األمم  تقدم  إلى  يؤدي 
العقالنية والموضوعية والوعي والحرية والكرامة، 

وتنشيط الفكر والثقافة والعلم واإلبداع.
مقومات  عــلــى  ــحــفــاظ  ال ــل  ه ــاءل:  ــس ــت ون
الدول  مصاف  في  يجعلنا  وخصائصها  اللغة 

المتقدمة؟..
غير  عالمية  لغة  شعوب  تعلمت  إذا  وهــل 

لغتها، تحقق تقدمًا حضاريًا.؟
يفيدنا  لن  ـ  العرب  نحن  ـ  أننا  البديهي  من 
العربية، والتباكي والحسرة  التغّني بماضي األمة 
على حاضرها شيئًا، ألن اللغات تقوى وتزدهر بقوة 
أهلها وازدهارها، وتضعف بضعفهم وتراجعهم. 

فما أسباب هذا التراجع وعوامله؟!. 
هل نتهم التعليم ووسائل اإلعالم واللهجات 
المحلية، أم نتهم المنظومات السياسية والثقافية 
والعلمية السائدة في الوطن العربي لتراجع اللغة 

العربية عن مواكبة العصر وتحوالته؟..
1 ـ العالقة بين اللغة والفكر والثقافة والعلم.

اللغة  عالقة  ليست  بالفكر:  اللغة  عالقة  ـ  أ 
حيث  جدلية؛  هي  وإنما  فحسب،  بنيوية  بالفكر 
الفكر يصنع اللغة؛ حين تصنع اللغة الفكر، فنحن 
بين  التالحم  وهذا  بالفكر،  ونتكلم  باللغة  نفكر 
اللغة والفكر مرّده أن األفكار أصلها المحسوسات، 
إالَّ  وأن العقل موطن الفكر، وهو بدوره ال يتجّسد 
باللغة، أما تفاعل اللغة مع الواقع، فيبدو جليًا في 
عبرت  التي  واالصطالحات  والمفاهيم  المفردات 
والمعلوماتية،  والعلمية  اإلنسانية  الثورات  عن 
منذ فجر التاريخ حتى اآلن، مثل العدالة والسالم 
على  دالة  مفردات  وثمة  والديمقراطية،  والشورى 
والليزر،  كالذرة،  والمعلومات:  والطب  الفيزياء 
والحاسوب،  )اإليدز(،  المناعة  وضعف  والسرطان، 
والشابكة )االنترنت( وغيرها، وهذا يعني أن اللغة 
توليدية  بآليات  التطور  لقانون  تخضع  متطورة 
في  والتدخيل  والنحت  والتعريب  كاالشتقاق 
الكلمات  أن  ذلك  إلى  أضف  مثاًل،  العربية  اللغة 
وليدة،  وأخــرى  مهجورة  كلمات  فثمة  كاألحياء، 
وبهذا التفاعل والنمو تغدو النظرة التي تعد اللغة 

مجرد قالب للفكرة متخلفة وباطلة. 
لغاٍت،  اللغة  تصير  الفهم  هذا  من  وانطالقًا 
والثقافة  والسياسة  العلم  حقول  وفق  تتفرع 
العلم،  ولغة  السياسة،  لغة  فهناك  واالجتماع، 

ولغة األدب والفن...
الحاوي  الوعاء  اللغة  اللغة والثقافة: تعد  ـ  ب 
للثقافة ووسيلة التفكير التي تحدد رؤية العالم 
ونواميسه، ومن دونها تغدو الشخصية بال هوية، 
اللغة  إلى  واالنتماء  وسماتها،  مالمحها  وتضيع 
تالشت،  ــإذا  ف والثقافة،  للهوية  أصيلة  صفة 
أهم  معرفتها  شكلت  لذلك  االنتماء،  تالشى 
وإن  والثقافة،  والــذات  الهوية  لتحصيف  ركيزة 
يضمن  بالضرورة  واجب  وتطويرها  عنها  الدفاع 
لألمة استمرارها، ويحفظ لها مكانتها بين األمم 
األخرى، كما جاء في قانون ابن خلدون اللغوي: »إن 
غلبة اللغة بغلبة أهلها، وإن منزلتها بين اللغات 

صورة لمنزلة دولتها بين األمم«. 

ج ـ اللغة والعلم: اللغة هي المهد الذي ينبت 
إالَّ  علم  من  قوم  استفاد  فما  ويرتقي.  العلم  فيه 
وتطبيقاته(،  العلم  )توطين  لغتهم  في  زرعــوه 
واللغة التي ال ينقصها خصائص اللغة العلمية، 
أهل  كــان  وكلما  حّية،  أمــة  لهي  مقوماتها،  وال 
كانت  وتقنياته،  العلم  مجال  في  مبدعين  اللغة 
لغتهم أكثر انتشارًا وتوسعًا، ألن اللغة إما غازية 
نالحظ  هنا  ومن  الحضاري،  بالمفهوم  مغزوة  وإما 
علمية  مصطلحات  وظهور  العلوم  تطور  سرعة 
عن  المتخلفة  اللغات  إزاء  تحديًا  تشكل  جديدة 
اإلنجليزية  فاللغة  والتقني؛  العلمي  التقدم  ركب 
والعلوم  والفلسفية  العلمية  بالمصطلحات  ثرية 
اإلنسانية والتطبيقية، استطاعت أن تغزو اللغات 
األخرى وتفرض سيادتها بالفعل، ألن المصطلحات 
العلمية والمخترعات فاقت بلدان العالم، كما هو 
الحال في الواليات المتحدة األمريكية التي تمتلك 

بنكًا للمعلومات قل نظيره في العالم.. 
أدرك  العربية:  اللغة  تــراجــع  أســبــاب  ـ   2
اإلنسانية  والعلوم  اللغة  في  المختصون  العلماء 
التي  واالنتهاكات  التحديات  حجم  والتطبيقية، 

تواجهها اللغة العربية في العصر الحالي. 
العربية  اللغة  الجوهري في تراجع  السبب  إن 
العلمي  التطور  أو  بالعلم  اللغة  صلة  إلى  يعود 
للمجتمع، فما يعجزنا عن امتالكنا العلم والتقانة 
الجهل  وطغيان  العلمي  البحث  غياب  في  يكمن 
النقل  ســيــادة  جــانــب  ــى  إل العقلي،  والــكــســل 
نشأنا  وقــد  العربي،  العقل  على  واالستنساخ 
القهر  عهود  منذ  وترسخت  العادات،  هذه  على 
واالستعمار  والسيطرة  الغزو  ــان  إّب واالستبداد 
تدركها،  ال  بقوى  فينا  فاعلة  تزال  وال  واالحتالل، 
الباحثين  من  فريقًا  إن  حتى  ندركها،  لعلنا  أو 
لون اللغة العربية مسؤولية تخلفنا الحضاري،  يحمِّ
والتقني  العلمي  المجال  في  قصورنا  ومسؤولية 

وعدم اللحاق بركب حضارة العصر. 
الواقع  مواجهة  من  هروبًا  الموقف  هذا  يعد 

بمسؤولية عالية. 
صحيح أن أزمة التعامل مع هذه اللغة أزمتنا 
نحن الذين نتكلم هذه اللغة ونتخاطب بها، ونرقى 

بها أو نتخلف. 
وعند النظر للغة العربية والتراجع الذي أصابها، 
بمضمون  تتعلق  مالحظة  إلى  نشير  أن  ينبغي 
مع  يتماشى  كان  إذا  وعما  اللغوية،  تعبيراتها 
العصر الحالي أم ال؛ فعلى الرغم من تطور العلوم 
اإلسالمية، بالمقارنة مع العلم اليوناني في العصور 
النتائج  السائد على معظم  الطابع  الوسطى، كان 
على  المهيمنة  اللغة  أن  أي  األدبي؛  هو  الثقافي 
طابع  العربي، هي ذات  والثقافي  الفكري  الجانب 

أدبي مجازي، واستمر ذلك حتى يومنا هذا. 
ألنها  العلم،  وطابع  تتعارض  األدبية  واللغة 
مجازية  بوصفها  والتشبيهات  بالصور  مليئة 
وغير واقعية، وتفتقر إلى الدقة، كما أنها تخضع 
لتأويالت متعددة، في حين أن اللغة العلمية تتسم 
والمباشرة  الدقيق  بالوصف  وتتميز  بالمباشرة 

والبحث  العلم  طبيعة  من  ناتج  وهذا  والواقعية، 
العربية  اللغة  على  يصعب  وبالتالي  العلمي، 
عصرنا  في  للعلم  لغة  تكون  أن  هــذا  بطابعها 
الراهن، ولهذا تراجعت لتعارضها مع روح العصر 
العلمية والواقعية والنتاج العلمي والتقانة فضاًل 
عن عدم تطويرها، وجدير بالذكر أن التطور العلمي، 
الذي تحقق في عصر االزدهار، واحتوى لغة علمية 
اصطالحية عربية آنذاك، وتجاوزه الزمن، منذ عصر 
النهضة األوربية الحديثة نتيجة للتقدم الذي طرأ 
على العلم التجريبي واالكتشافات الهائلة، ويبقى 
عربيًا  نطقها  ظل  التي  المفردات  من  عدد  هناك 

حتى اليوم مثل علم الجبر.
والبرهان على ذلك لو نظرنا إلى اللغة اإلنجليزية 
بدايات  حتى  الوسطى  العصور  منذ  المستخدمة 
عصر النهضة الحديثة، لوجدنا غلبة الطابع األدبي، 
وال يستطيع أبناء اليوم من البريطانيين وغيرهم 
في  كثيرة  تغييرات  حدثت  وقد  معها،  التأقلم 
عما  وتراجعت  العلمي،  للتطور  نتيجة  اللغة  تلك 

إذا كانت عليه في السابق. 
يتضح مما سبق أن مشكلة الثقافة الحقيقية 
في الوطن العربي ليست في اللغة، فإنقاذ اللغة 
العربية لن يؤدي إلى إنقاذ الشعب العربي من براثن 
الموضوعي  السبب  إن  والتراجع،  واألمية  الجهل 
ونشر  والعلمي  الثقافي  الركود  وراء  يقف  الذي 
العربية  األنظمة  في  يكمن  العلمية؛  الثقافة 
الثقافي  التقدم  وقف  في  المختلفة  وأساليبها 

وضعف التفكير العلمي في الوطن العربي.
الحرية،  هــو  نهضة  ألي  عامل  أول  ولعل 
الفعاليات،  كل  فيه  تنمو  الذي  المناخ  بوصفها 
ألن غياب الحرية يؤدي إلى تجميد الفكر وترّدي 
الثقافة، وإلى التخلف العلمي، وأبرز هذه الحريات 
هو  واألطــر  والفكرية،  السياسية  الحريات  هي 
موالين  المثقفين  جعل  أي  الثقافة؛  تسييس 
الدفاع  هو  األساسي  هدفها  الحاكمة،  لألنظمة 

عنها. 
والعلماء،  للعلم  حقيقي  دور  أي  غياب  إن 
تتشكل  ــذي  ال ــاس  األس هي  السياسة  تصبح 
السلبية  الثقافية  القيم  الثقافة وخصوصًا  منها 
غياب  مقابل  في  واإلقصاء  للسلطة  كالخضوع 
نشر  إن  التعددية،  واحــتــرام  االختالف  ثقافة 
أو  القانون  على  والتطاول  والبلطجة  الفساد  قيم 
وقتل  التقدم  عجلة  بوقف  كفيل  عليه،  التحايل 

اإلبداع واالبتكار. 
تسييس  في  فيمتثل  الثاني،  العامل  أمــا 
الحقيقي  دورهما  ومــصــادرة  والعلم،  التعليم 
األشكال  وتسييس  والتطور،  التغيير  عملية  في 
الثقافية واالجتماعية التقليدية أيضًا كالعشيرة 
والقبيلة والطائفية أو العرق، وما تحمله من قيم 
للحكم،  أساسًا  لتكون  عليها  واالعتماد  ثقافية 
وقد أدى ذلك إلى إعاقة تقدم المجتمع وتحديثه 
ثقافيًا وتطويره لغويًا؛ ألن اللغة ليست أداة تفاهم 
حضاري  ثقافي  حامل  هي  وإنما  فقط،  وتواصل 
واإللغاء  اإلقصاء  فثقافة  أهلها،  حقيقة  تعكس 
ثقافة  وترسيخ  المجتمع،  أبناء  بين  وتعميقها 
إلى  يؤدي  الثقافي،  واالنغالق  الفكري  التعصب 
التحتية  البنية  في  التطور  بين  بالتوازي  اإلخالل 
جهة،  من  العربية  ــدول  ال من  للكثير  الحديثة 
كالحرية  المعاصرة  المدنية  للثقافة  والتحول 

والمواطنة والديمقراطية من جهة أخرى. 
وثمة مسألة أخرى أدت دورًا مهمًا في عرقلة 
التطور اللغوي ـ الثقافي هي التسلط السياسي 
في المجتمع العربي، الذي تسبب في جمود أوجه 
استحالت  التي  القيم  وتجميد  العامة  الثقافة 
والتغيير،  والمساءلة  للنقد  تخضع  ال  اصنام  إلى 
قيمًا  أصبحت  بل  التقديس،  من  بهالة  وتحاط 
غير قابلة للجدل والقماش، وهي تتعلق بالحكم 
لذلك،  السياسي  الجمود  تعزز  والتي  وفضائله، 
فإن شكل النظام السياسي يعد مفتاحًا مهمًا في 
تطور ثقافة الشعوب أو تراجعها على مستويات 

شّتى. 
نستنتج مما تقدم أن اللغة تثري بثراء الحياة 
والثقافي  الفكري  المستوى  على  تمارسها  التي 
جمودها  أو  معاصرتها  تستمد  ألنها  والعلمي، 
التقدم  أن  كما  التخلف،  أو  الحضاري  التطور  من 
العلمي والثقافي والحضاري مرتبط ارتباطًا وثيقًا 
اللغة  بين  العالقة  تبدو  وبهذه  اللغوية  بالكفاءة 
إيجابيًا  متبادلة  تأثيرية  والعلم  والثقافة  والفكر 

أو سلبيًا. 
إلى  العربية  اللغة  لتطوير  الصحيح  والسبيل 
تغيير  في  يكمن  المطلوب  الحضاري  المستوى 
البنى  السياسية، ألحداث ثورة في  الحكم  أنماط 
على  العلمية،  والمعرفية  والثقافية  الفكرية 
العربية  اللغة  وعندئٍذ تستعيد  منطقي،  أساس 

حضورها ومكانتها المرموقة. 
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أدب األطفال الصهيونّي
عنصرّيٌة وتهويد

 
ٌ
نـزعة الصهيونّي  األطــفــال  أدَب  تسود 
المّربين  من   

ٌّ
كل صنعها  في  شارك   ،

ٌ
عنصرّية

العربّي،  صــورة  فشّوهوا  واألدبـــاء  والعسكر 
 ،

َ
 البذيئة

َ
، واألوصاف

َ
خذوا العبارات الُمهينة

ّ
وات

بين  ومن  عنه،  اإلنسانّية  الصفة  لنفي   
ً
وسيلة

 أوصاف الحيوانات عليه، 
ُ

هذه العبارات، إطالق
والتي تصّب- رمزّيًا- في خدمة التوّجه التربوّي 
ومعظُم  المدرسية  الكتب  حنت 

ُ
ش كما  العام، 

خ 
ّ
كتِب أدب األطفال بثقافة الكراهية، التي تلط

وجبنهم  فهم، 
ّ
تخل من  وتسخر  العرب،  سمعة 

بالمقاتلين  ــادة  اإلش مقابل  في  القتال،  في 
اليهود، وبطوالتهم وحسن تصّرفهم، وسرعة 

بديهة األطفال اإلسرائيلّيين.
األطفال  كتب  فــي  العربّي  ــف  ُوص  لقد 
اإلسرائيلّية بأنه بدائيٌّ وغريٌب وبعيٌد عن العلم 
عكس  على  اليهود،  بقتل  ذ 

ّ
يتلذ والمعرفة. 

العرب  على  ينتصر  الــذي  اليهودّي  الطفل 
الخنازّير الجبناء، وهو يستطيع أن يقبض على 

أيِّ طفٍل عربّي ببساطٍة، ويخنقه.«.
ماروز«  »تمارا  الصهيونّية  الناقدة     تقول 
في  العبرّي،  األطفال  أدب  عن  لها  مقالٍة  في 

صحيفة »هاآرتس« بتاريخ 1974/9/20:
نا بعنٍف هي )أدب 

ّ
    »إن الظاهرة التي تهز

األطفال( في هذا البلد؛ حيث نجد أيدي األطفال 
هذه  كبيرين،  وشوٍق  بلهفٍة  الكتب  تتخاطف 
ز دائمًا على موضوٍع واحٍد هو 

ّ
الكتب التي ترك

 
ٌ
جبابرة  

ٌ
أطفال بأنهم  اليهود،  األطفال  تصوير 

األغبياء  العرَب  َيهزمون  ُيقهرون،  ال  عظماء 
لين 

ّ
المغف هــؤالء  َيهزمون  ويسٍر؛  بسهولٍة 

الذين يريدون أن يقتلونا فقط من أجل المتعة 
الذاتّية..«. 

    ومن المؤسف أن بعض المثقفين العرب، 
 فنّيًا وفكرّيًا، 

ً
 الطفل العبرّية متطّورة

َ
رأوا قّصة

الفلسطينّي  األديب  أجراه  الذي  الحوار  ففي 
األطفال«  »أدب  موقع  صاحب  يحيى«  ــع  »راف
الفلسطينّية  الكاتبة  مع  االنترنت،  شبكة  على 
ابنة يافا »فتحية طبري« مترجمِة أدب األطفال 
األدب  فنّية  د 

ّ
تؤك نجدها  العربّية،  إلى  العبرّي 

العنصرّي، فتقول:
يزّود  جــّدًا،  راٍق  أدٌب  العبرّي  »واألدب      
والمضامين  باألدوات  والدارَس   

َ
والطفل  

َ
القارئ

األدب  هذا  في  نجد  ال  إليها.  بحاجٍة  هو  التي 
خطاباٍت وشعارات. أظّن أن كّتاب أدب األطفال 
الٌع جّيٌد على ثقافة أدب األطفال 

ّ
العبرّي لهم اط

لديهم  المؤّسسات  أن  إلى  أضف  العالمّية، 
تساهم بصورٍة متواصلٍة في دعمهم ودفعهم 

إلى األمام.«.
      ولكن ما يدحض هذا القول، أن النماذج 
د أن أدب األطفال 

ّ
التي عرضتها المترجمة تؤك

، واألهّم من ذلك، 
ٌ
 ونمطّية

ٌ
العبرّي  فيه مباشرة

أنه يفتقر إلى أدنى القيم اإلنسانّية، التي يزخر 
بها أدب األطفال العالمّي. فشخصّياته الراشدة 
المشحونة  الشخصّيات  تلك  ليست  والطفلّية 
والتطّهر  الفضيلة  إلى  يرنو  عاطفّي،  بشبوٍب 
اإلنسان  بحكمة  تتصّرف  وال  األخالقّي،  والنبل 

الذي يدرك أنه صاحب رسالٍة حضارّيٍة.
    يقول كاتب األطفال الصهيونّي “هازي 

البين« صاحب أشهر السالسل القصصية في 
إسرائيل، معترفًا بعنصريته: 

    »كنت أسأل نفسي باستمرار، ماذا يمكن 
أن أقرأ لو كنت طفاًل أعيش مثل هذا الواقع... 
نحن نعيش في زمِن صراٍع مع العرب، نعيش 
لهذا  الدم(  عليه )حقول  ق 

َ
ُيطل أن  فيما يمكن 

القصص  كتابة  عن  نبتعد  أن  واجبنا  من  نجد 
واألزهار  الفراشات  عن  تتحّدث  التي  الجميلة 
في  سيوقعنا  هذا  إن  النقي...  الزيتون  وزيت 
ماذا سيكون  رى 

ُ
ت عنها.  غنًى  في  نحن  كارثٍة، 

يقرأ  وهو  الحرب  تفاجئه  الذي  الطفل  موقف 
قّصة الطائر المغّرد؟. ماذا سيفعل؟. ال شك أنه 
سيفقد ثقَته بنفسه وينهار، وهذا تضليل ال 

يمكن أن نسمح به... ».
سلسلته  أهـــداف  موضحًا  ــقــول  وي     
نتشر خارج إسرائيل أكثر مما 

َ
القصصية التي ت

تنتشر داخلها: »إنني أريد أن أخلق الجيل الذي 
ينتقم لي ويأخذ بثأري...«.

د ذلك الصحفي والسياسي، عضو 
ّ
     ويؤك

الكنيست السابق »أوري أفنيري« قائاًل: 
   »أنت أيها المواطن اإلسرائيلي! إذا أردت 
فما  صغيرًا  نازيًا  أو  فاشيًا  بيتك  في  تربَي  أن 
األطفال،  مكتبات  إلــى  الذهاب  ســوى  عليك 
الكنيست  عضو  كتب  من  واحٍد  كتاٍب  وشراء 

جيئوال كوهين..«.
    تهويد أدب األطفال العربّي:

ت 
ّ
احتل التي  الصهيونّية  اعــتــادت      

وعليها،  فيها  شيٍء   
ّ

كل سرقة  العرب،  أرض 
الشعبّية  األزيــاء  إلى  العربّي،  التراث  من  بدءًا 
الفلسطينّية، ومن اآلثار العمرانّية العربّية إلى 

المأكوالت الشعبّية )الفالفل( أو )الطعمّية(..
ما  األرض،  على  سطت  التي   

ُ
وإسرائيل    

على  السطو  إلى  ملتويٍة،  بطرٍق  فتئت تسعى، 
 إلى نفسها 

ً
تراث الوطن العربّي بأكمله، ناسبة

ه الشفهّي، وأهمَّ آثاره الفكرّية والمادّية،  
َ
موروث

إلى  ــواًل  تدمر، وص ــار  وآث األهــرامــات  من  ــدءًا  ب
الشعبية، مرورًا بعديٍد من  والحكايات  األغاني 
فات العربّية، من »ابن عربّي« 

ّ
الشخصّيات والمؤل

وصوفّياته، إلى حكايات »ألف ليلٍة وليلة« التي 
»جذوٌر  الكيان-  ذاك  مثقفي  زعم  حسب  لها- 

يهودّية«.
ولي 

ُ
ت »إســرائــيــل:  أّن  المعروف  ومــن      

اهتمامًا خاّصًا بالدراسات الفلكلورّية. فالفلكلور 
ها على وجودها القديم 

ُ
 إسرائيل ودليل

ُ
هو حّجة

في المنطقة. وفي غياب هذا الفلكلور المزعوم، 
كان البّد من أن تعمل على إيجاده، فعمدت إلى 
الملّونة على  العربّي، كالزخرفة  الفلكلور  سرقة 
ترتّد  أّنها   

ً
مّدعّية االفلسطينية،  المرأة  ثياب 

 في 
ً
إلى القبائل اليهودّية التي كانت منتشرة

المنطقة منذ مئات السنين.  
    وفي العقد األّول من األلفّية الثالثة، أقدمت 
الصهيونّية على سرقة اإلبداع الطفلّي العربّي، 
»كامل  المصرّي  العربّي  األديب  روائع   

ً
وخاّصة

الكيالني« )القاهرة- 1897- 1959( التي بلغت 
، بدأها بحكاية »السندباد 

ً
 وقّصة

ً
)250( حكاية

البحري« عام 1927 والتي تتلمذ عليها ماليين 
تنوا 

ُ
األطفال العرب من المحيط إلى الخليج، فف

إلى  الكلمات  أجنحة  على  نقلتهم  حين  بها، 
الخيال،  جذوة  ُيزكي  فيه  ما   

ّ
كل سحرّي،  عالٍم 

ويستنفر هامد الحواّس.. في زمٍن، كانت قراءة 
بل   ...

ً
ثقاقّية  

ً
ورحلة  ،

ً
فكرّية  

ً
»متعة القصص 

يدنو  التلفاز-  وجود  قبل  العربّي-  الطفل  كان 
من شخصّيات قصص »الكيالنّي« ويقرأ العالَم 
إلى  بالكلمات، يحاور الشخصيات، ويمّد يديه 
الصور فيلمسها، ويقترب من األوراق فيشّمها، 
من  عيدًا  القصص  قــراءة  كانت  آخر،  وبمعنًى 

أعياد الخيال الطفلّي وروحه..
القرآن  حفظ  الذي  الكبير  الكاتب  هذا      
)جبل   

ّ
ظــل في  ــاب(  ــتَّ

َ
)الــك في  طفاًل  الكريم 

العامر  القلعة(  )حــّي  أحضان  في  المقطم(، 
العربّي،  التاريخ  بعبق  ر 

ّ
والمعط بالمساجد، 

وذاكرتنا  العربّية،  ثقافتنا  من  جزٍء  إلى  تحّول 
اإلسالمّية، وتراثنا الطفلّي الحديث، هذا الكاتب 
الكبير  عمدت إسرائيل إلى السطو على كامل 

آثاره األدبّية.
 
َ
    فقد أقامت وزارة الثقافة الصهيونّية مركز
باسم »كامل كيالنّي«  أبيب«  دراساٍت في »تل 
بعد أن اّدعت أنه من اليهود الذين عاشوا في 
ه 

َ
أعمال  

ً
عاّدة القاهرة،  في  »عابدين«  بحّي  مصر 

الذي  اإلسرائيلّي،  الشعبّي  الموروث  من  جزءًا 
العربّية،  الثقافة  إلى  العرب  اليهود  مع  انتقل 
أعماله   جميع 

ُ
ترجمة  

َ
الخطوة وقد سبقت هذه 

إلى اللغة العبرّية، مما أثار حفيظة نجله »رشاد 
الكيالنّي« الذي نفى هذه المزاعم، وأشار إلى أّن 
االهتمام بآثار والده قد بدأ »قبل أن يولد الكيان 
الصهيوني  الكاتب  »أّن  ــد 

ّ
وأك الصهيونّي«، 

»كامل  كتب  ترجم  قد  مــان«  لندن  »شمعون 
مركٍز  إنشاء  الذي سّهل  األمر  ها، 

َّ
كل الكيالنّي« 

للماجستير والدكتوراه، في »تل أبيب« يعكف 
على أدبه بالنظر والتأّمل.

دعوى ضّد  الكيالنّي«  »رشاد  أقام  وقد      
بالسطو  همها 

ّ
وات اإلسرائيلّية  الثقافة  وزارة 

على تراث والده، وتزوير الحقائق، حين نسبته 
إلى »الوجدان الجمعّي اليهودّي« . 

    كما استضاف البرنامج األسبوعّي آنف 
الذكر »أمين كامل الكيالني« نجل األديب »كامل 
الصهيونّية  الهجمة  عن  فتحّدث  الكيالني« 

رجمت 
ُ
على أدب والده، وأوضح أن كتب والده ت

من العربّية إلى العبرّية، حيث زعمت إسرائيل، 
أن األسرة كانت تعيش في )حي عابدين( في 
في  اليهود  سكنها   

ُ
المنطقة وهذه  القاهرة، 

عجب 
ُ
مصر، في أربعينّيات القرن الماضي، وقد أ

لألطفال،  الكتابة  في  بمنهجه  آنذاك  اليهود 
قاموا  العبرّية،  اللغة  إحياء  في  روا 

ّ
فك وحينما 

بعه في تعليم 
ّ
بترجمة كتبه، باألسلوب الذي ات

والعرب،  المصرّيين  لألطفال  العربّية  الكتابة 
)تل  في  مركزًا  اليهود  أقام  قريبٍة  مــّدٍة  ومنذ 
كامل  »مركز  سّموه  األطفال،  لتعليم  أبيب( 
ترجموها  التي  كتبه  فيه  ووضعوا  الكيالني«، 

إلى العبرّية.
 
ُ
الثقافة تتجاهل  أن  الغريب،  ومــن      

 التي سرقت هذا الكاتب، المضموَن 
ُ
الصهيونّية

العربّي واإلسالمّي لكتب األطفال التي أبدعها 
»الكيالنّي« وكتاَبه »نظراٌت في تاريخ اإلسالم« 
روائــع  مــن  ألنها  القصص  بعض  واخــتــيــاَره 
ه  وسموَّ خصوصّيَته  بّين 

ُ
وت العربّي،  التفكير 

على  »الكيالني«  غيرة  تلّمس  ه، ونستطيع 
َ
ونبل

بين  مستقبلها  على  وحرصه  العربّية،  اللغة 
على  فيها  يحرص  لم  والتي  أبنائها،  أيــدي 
حرص  وإنما  فحسب،  الطفلّية  قصصه  إبــداع 
كقّصة  بها،  العالمية  الــروائــع  ترجمة  على 
العربّي  وهو  قيصر«.  و«يوليوس  لير«  »الملك 
جشع  ليفضح  البندقية«  »تاجر  ترجم  الــذي 
 
ً
أدبية  

ً
ماّدة منها   

َ
وجعل اليهودّي.  »شايلوك« 

 الطفولة 
َ
 مرحلة

ً
تناسب األطفال العرب، وخاّصة

هذه  إليها  الكيالني  ــه  وّج التي  رة 
ّ
المتأخ

القصص.. ولعل عروبة »الكيالني« قد رّسختها 
التي  الجامعّية  الدراسات واألطروحات  عشرات 
امتداد  تبت عنه، وعن عروبته وإسالمه، على 

ُ
ك

الوطن العربي الكبير،  وهو الذي عمل في وزارة 
األوقاف المصرّية؛ مّدة )32( عامًا )1954-1922( 
وشغل منصب سكرتير مجلس األوقاف األعلى، 
طه حسين«  »د.  العربي  األدب  عميد  عّده  وقد 
تقويمهم  يمكن  ال  الذين  الكبار  الكّتاب  أحَد 

بمعايير الحاضر، وإنما بمعايير المستقبل.

كامل الكيالني
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أوراٌق ثقافّية
في القرن العشرين

 لنا أن نقســـم األدَب واإلبداع إلى أدب ذكوريٍّ وأدب 
َ
      إذا جاز

 لنا أن نفِصل بين أدب الّرجل وأدب المرأة، انطالقًا من 
َّ

أنثوّي.  إذا حق
خرى. 

ُ
ِه المضمون والمحتوى من جهة أ جنس الكاتب من جهة، وتوجُّ

 األشـــهَر خـــالل مراحل القرن 
َ
عدُّ الكاتبة

ُ
فإنَّ ســـيمون دي بوفوار ت

ها 
ُ
 للجدل، مألت شهرت

ً
 ُمثيرة

ً
رة

ِّ
 ومفك

ً
العشـــرين. فقد كانت كاتبة

 نجوم الفّن واألدب 
َّ

نازُع كل
ُ
ه؛ ألّنها راحت ت

ّ
 أوروّبا، بل العالَم كل

َ
آفـــاق

قافّية في عصرها.  وقد كان 
ّ
ـــهرة األدبّية والث

ُّ
والفكر على مجد الش

ـــهرة والّتفّوق؛ ال بل الّسبُب األهّم، هو دفاُعها 
ُّ

أحُد أسباب هذه الش
عن المرأة وانتصاُرهـــا لقضاياها بقصد تحريرها من اإلطار والقيود 
ِرضت عليها لعهود طويلة قاسية.  سواٌء كوُنها 

ُ
المأســـاوّية التي ف

 أم فتاة.  وقد ناضلت دي بو فوار في ســـبيل ذلك تحت 
ً
أّمًا أم زوجة

ن، هو أّن القيود المفروضـــة على المرأة إّنما هي 
َ
شـــعاٍر رئيٍس ُمعل

كورّية عبر الّتاريخ.  ومن هنا فقد 
ّ
 الذ

ُ
 والّسيطرة

ُ
أوهاٌم صنَعها الّرجل

طيف ».   
ّ
ت لقب َ« فيلسوفة الجنس الل

َّ
استحق

اني من عام 
ّ
      ُوِلـــدت ســـيمون دي بوفوار في 28 كانـــون الث

عـــاٍت بورجوازّية.  وقد 
ُّ
ســـرة ُمتدّينٍة ذات تطل

ُ
1908 فـــي باريس أل

 ال 
ً
 هادئة

ً
 كالســـيكّية

ً
كانـــت طفولُتها مع أختهـــا الوحيدة طفولة

نت سيمون الموهوبة 
َّ
 إشكاالت أو تعقيدات.  وقد تمك

ُ
يشـــوبها أّية

ق، حتى حصلت على   مراحل دراســـتها بنجاح وتفـــوُّ
ّ

من اجتياز كل
هيرة 

ّ
شهادة األجريجاسيون في الفلسفة من جامعة الّسوربون الش

ٍل في   دراستها الجامعّية، أهمَّ فترة تحوُّ
ُ
عام 1929 .  وقد كانت فترة

فت أثناَءها إلى الفيلســـوف الوجودّي المشهور   تعرَّ
ُ

حياتها؛ حيث
جان بول ســـارتر، وارتبطت معه منذ تلك الفترة بعالقة حّب متينِة 

األواصر، لم تنتِه إاّل بوفاة سارتر عام 1980 .  
    وعلى الّرغم من مشـــاعر الحـــبِّ العميقة التي ربطت بينهما، 
وجّية، لعدم رغبتهما المشـــتَركة ِبإنجاب 

ّ
فإّنهما لم يرتبطا برابط الز

: » في حياتي 
ً
األطفال.  لقد وصفت دي بوفوار عالقتها بسارتر قائلة

ق نجاحًا، أال وهو عالقتي بسارتر ». 
َّ
شـــيٌء واحٌد فقط أومُن أّنه قد حق

أّما سارتر فقد قال عنها : »إنها تملك ذكاء رجل وأنوثة امرأة«.  وعلى 
نة  بينهما، فإّن ذلك لم يمنعهما من 

ِّ
الّرغـــم من عالقة الحبِّ المتمك

 منهما حياتُه الخاّصة، بإقامـــة عالقاِت حبٍّ عابرة مع 
ٍّ

أن تكـــون لكل
آخرين.  من أشـــهرها عالقُتها مع الكاتب األمريكّي نيلسون الجّران، 

الذي التقت معه خالل زيارتها للواليات المّتحدة عام 1947.  
ســـة        أبدعت دي بو فوار، محاوالت أدبّية عّدة أثناء عملها ُمدرِّ
 تلك 

َّ
جها فـــي الّســـوربون.  إاّل أّن دوَر الّنشـــر رفضت كل بعـــد تخرُّ

ـــرت أولى 
َ

ت تتابع اإلنتاج حتى نش
ّ
المحاوالت، لكّنها  لم تيأس، وظل

ة ».  وقد منحها  فاتهـــا عام 1943 وهي رواية بعنـــوان » المدعوَّ
َّ
مؤل

عة، ألّنها ابتعدت فيه 
َّ
 واسعة غير ُمتوق

ً
وائّي شـــهرة  الرِّ

ُ
هذا العمل

ســـلوب المألوف في تصوير أبطـــال الّرواية وعرض األحداث 
ُ
عن األ

وفّنية الّسرد.  
     فـــي عـــام 1945 .  أصدرت كتاَب »األفـــواه الاّلُمجِدية«.  ثّم 
كتابهـــا »الجنُس اآلخر« الذي صدر عام 1949.  وقد لقي هذا األخيُر 
رواجًا كبيرًا، وساهم في وضعها على ِقّمة عرش األدب الّنسائّي في 
ـــرح والّتحليل أوضاَع المرأة من الّنواحي 

ّ
فرنسا؛ إذ تناولت فيه بالش

قافّية والّنفسّية والعلمّية. ثّم كانت نقلُتها الّنوعّية 
ّ
االجتماعّية والث

قافّية » عام 
ّ
فـــي عالم اإلبـــداع، بحصولها على جائزة » جونكـــور الث

فون » ، الذي تناولت فيه بإســـهاب 
ّ
1954 وذلك عن كتابها » المثق

فين الفرنســـّيين اليسارّيين في فترة ما 
ّ
 المثق

َ
ومهارة إبداعّية، أزمة

بين تحرير فرنســـا من طوق الّنازّية وحتى بداية الحرب الباردة بين 
الُمعســـكرين الّرأسمالي واالشـــتراكي.  لقد تناولت تلك األزمة من 
قافّية والّنفسّية والفكرّية.  بعد ذلك 

ّ
جميع جوانبها الّسياسّية والث

 أجزاء توافرت 
ُ
راِتهـــا التي صدر منها أربعة

ّ
جهت نحو كتابة ُمذك

ّ
ات

قافّية 
ّ
اتّية وعالقاتها الث

ّ
 لمجريات حياتها الذ

ُ
 الحّية

ُ
فيها المتابعة

 
ً
 إغناًء للمكتبة الفرنسّية إضافة

ّ
واالجتماعّية والعاطفّية، فكانت بحق

 لألدب الفرنسّي.  
ً
ثرّية

 أعمـــال دي بو فوار األدبّيـــة، تقوُدنا إلى موقفين 
َ
    إن متابعـــة

طة الموروثة،  ها على الّتقاليد الُمحنَّ
ُ
متناقضين. من جهة، كانت ثورت

ها عن الّســـعادة في الحياة، من 
ُ
ـــعوب، وبحث

ّ
ودفاُعها عن حرّية الش

أهمِّ الّســـمات الفكرّية الممّيزة لتلك األعمـــال، وتطبيقًا لذلك فقد 
 الّدفـــاع عن حّرية شـــعِب الجزائر، وقامـــت إلى جانب 

َ
حملـــت راية

العديد من فئات اليســـار الفرنسّي آنذاك، بنشاط واسع في أوساط 
 إلى خلق رأٍي عام ُمعاٍد لسياسة فرنسا 

ً
ـــعب الفرنســـّي، هادفة

ّ
الش

ها إلى مشاكل جّمة.  
َ

االستيطانّية في الجزائر.  األمُر الذي عّرض
ها الُمخزي من القضّية الفلسطينّية. 

َ
خرى نجُد موقف

ُ
    من جهة أ

 بالتأييد الُمطلق لقيام دولة الكيان الّصهيوني 
ُ
ز ذلك الموقف المتميِّ

ونشـــاطه العدواني واالســـتيطانّي، على الّرغم مـــن أّنها ذات يوم 
ة أثناء وجودها مع 

ّ
جئين الفلســـطينّيين في غـــز

ّ
زارت مخّيمات الال

فها إلى أبعاد القضّية  جان بول ســـارتر في القاهرة عام 1967 وتعرُّ
عب الفلســـطينّي.  وفي هذا 

ّ
الفلســـطينّية عن كثب ومأســـاة الش

 من 
ً
رت بســـارتر، وخاّصة

ّ
اد أّنها تأث

ّ
ق الّصَدد، يـــرى الكثيرون من النُّ

عوب 
ّ

المســـؤول لُمشـــكالت الش
ّ
وجهة نظر المفهوم الفوضوّي وال

والحّرّيات العاّمة.  

 الوجودّية هـــي اإلطار الفكـــري والّنظري 
ُ
    كانـــت الفلســـفة

 أعماِلها األدبّية ومواقِفها. وهي 
ّ

والّتطبيقي الذي صدرت عنـــه كل
 عن حياته 

ُ
ؤمن بأّن اإلنســـان الفرد وحَده هو المســـؤول

ُ
 ت

ٌ
فلســـفة

قًا للحيـــاة الجماعّية والجماعة.  فالفرُد 
َ
في هـــذا الكون. وال دوَر ُمطل

 الوجودّية 
ُ
أساُس الحياة وعنصُرها الوحيد. وقد أخذت هذه الفلسفة

انية، 
ّ
قافّية في فرنسا بعد الحرب العالمّية الث

ّ
تسيطُر على الحياة الث

وتبلوَرت بفضل نشاط كّتاب كبار وجهودهم من أمثال سارتر ودي 
بو فوار وألبير كامو.

 لســـارتر، على الّرغم من 
ً
 ُمطابقة

ً
    لـــم تكن دي بو فوار نســـخة

اد وصفوها بذلك.  فهما على الّرغم من تشـــاُبه 
ّ
أّن كثيرين من الّنق

قافّي الخاّص 
ّ
أفكارهمـــا، فقد كان لها منهُجها الفكرّي واألدبّي والث

زت   عليهـــا.  ففي كثير من األعمـــال والكتابات تميَّ
ُّ

بهـــا الذي يدل
ضج والّتماسك والّتنسيق.  وقد   النَّ

ُ
بما يفتقُر إليه ســـارتر من حيث

حصَدت عن أعمالها الكثيرة عددًا كبيرًا من الجوائز الّتقديرّية التي 
 عليها.  

َ
ال يستطيُع أيُّ كاتب آخُر الحصول

اد على أّن ســـيمون دي بوفوار ظاهرة أدبّية 
ّ
 أكثُر الّنق

ُ
     يّتفق

 أّن الخصوبة في 
ُ
ل العميق والبحث الجـــاّد.  والحقيقة جديرة بالّتأمُّ

د مجاالت الّتعبير.   اإلنتاج، وسعة األفق القائم على عمق الّنظرة، وتعدُّ
 

ُ
 األهمَّ في إنتاج دي بو فوار وإبداعها، حيث

َ
ـــمات الواضحة َعدُّ السِّ

ُ
ت

ر مفتوحًا  طوُّ إّنها لم تترك مجااًل لم تطرقه.  وتركت لنفِسها باَب التَّ
ســـاِعه.  فلم تحبس ذاتها في شـــرنقة الوسط المحيط؛ بل 

ِّ
على ات

عت الحياة عـــن 78 عامًا من  قة حتى ودَّ
ِّ
 ُمحل

ً
ـــة

َ
ـــت تكتُب ُمنطلق

َّ
ظل

العطاء والبذل الفكرّي.  وذلك في 14 نيسان 1986 ... 

اسكندر نعمة سيمون دي فوار

صدر عـــن الهيئة العامة الســـورية 
للكتـــاب وبترجمـــة الدكتـــور شـــوكت 
يوســـف كتاب »تاريخ األدب الروســـي« 

تحرير تشارلز أموزر.
ويقـــدم هـــذا التاريخ الـــذي أعدته 
جامعـــة كميردج مســـحًا شـــاماًل لألدب 
البدايات وحتى تسعينات  الروسي منذ 
القرن الماضي أي يشـــمل تحديدًا ألف 
عام بالتمام والكمـــال )بدءًا من عام 988 
ميالدية عام تعميد روسيا أي اعتناقها 
التسعينات  بمطالع  وانتهاء  المسيحية 

تاريخ انهيار النظام السوفيتي.
وقـــد اضطلـــع بتأليف هـــذا العمل 
المؤلف من أحد عشـــر فصاًل أحد عشـــر 
باحثًا أكاديميًا )مؤلف واحد لكل فصل( 
إضافة إلى المحرر الرئيسي تشارلز أ. موزر 

بحيث تناول كل باحث فترة زمنية في تاريخ األدب الروسي هي في األساس حفل 
تخصصه ومجال اهتمامه البحثي الحقًا وهم من جنسيات مختلفة.

الكتاب في 720 صفحة من القطع الكبير.

رة« توثيق بعض جوانب الحياة  تحاول رواية فـــارس الحاتم »المجيَّ
فـــي مجتمع نصف بدوي نصف زراعي تشـــكل من عشـــيرة بدوية في 

إحدى قرى زراعة القطن في حوض الفرات.
وتناولت عمل الناس ومشاكلهم مع اإلقطاع وتعاملهم مع السلطة 
وأجهزتها وعاداتهم وتأثرهم ببعض الخرافات وتناولت على الخصوص 

قضية المرأة وحرية الفتاة في اختيار من تحب والزواج منه.
رة هي الفتاة التي يطلبها ابن عمها للزواج وترفض فتصبح  والمجيَّ
مقيدة ال تســـتطيع الزواج من آخر إال إذا سمح بذلك ابن عمها وهو ما ال 
يحـــدث عادة بينما يمكنه هو الزواج كما يرغب وعندما تخرج عن قانون 

العشيرة وتحاول الفرار يكون مصيرها الموت.
مثل هذه القضايا أصبحت من الماضي مع تطور الحياة في مجتمع 
الفـــرات والتطور الذي شـــهدته بالدنا في ظل الثـــورة على حد تعبير 

المؤلف.
الرواية في 240 صفحة صادرة عن مطبعة ألف باء األديب.

المجيرة 
رواية فارس الحاتم

تاريخ األدب الروسي
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 | علم الدين عبد اللطيف
تجـــيء رواية األديبة بلســـم محمد األولـــى )صهيل وطن( بعد 
ثالث مجموعات قصصية، لتشكل باكورة أعمالها الروائية، والعمل 
األول يخطى دائمًا بخصوصيته، ســـيما وأن الكاتبة تكتب القصة 
القصيـــرة منذ زمن، وألن القصة القصيـــرة مختلفة عن الرواية، كل 
منهما له أدواته الخاصة به، فيجب أن نسجل هنا أن )بلسم محمد(
بدت صاحبة دراية في الكتابة الروائية؛ فلم تتعرض لجذب وأســـر 
أدوات القصـــة التي كتبتها ســـابقًا، ولم تستســـلم إلغراء تقديم 
عملها باستعراض المجرب ألول مرة، بل ظهرت واثقة دون تكلف، 
وجريئة دون تقّعر، وســـاردة دون إطالة، ولم تتعد لغتها السردية 
حدود رسم العالم الروائي بحدثيته، فتجنبت الوقوع في فخ اإلنشاء، 
وعمومًا جاء النص الروائي منســـجمًا مع أدواته، حاماًل أنساقه التي 

تم االشتغال عليها بحرفية وعقلية من يحترم عمله وقارئه.
يمكن القول إن الرواية بدت واثقة الخطو منذ الســـطور األولى، 
الموضوع مختـــار ومدروس بدقة، والدخول فـــي المتن كان ناجحًا، 
خصوصًا فيما يتعلق بطريقة الســـرد؛ فالكاتبة ربما اختارت ضمير 
السارد المتكلم )األنا( عن دراية بخصوصية  مثل هذا االختيار الذي 
تحدد الحواس عالمه ومداه ومســـتوياته، )رأيت وسمعت وشعرت 
وفكرت وحللـــت(، وال يتجاوز حدوده إلى عالم )الهو( المتعالي على 
الحدث، القافز فوق قدرات الحواس الذاتية، العابر للمكان والزمان، 
فلماذا تم اختيار ضمير الســـارد المتكلم في )صهيل وطن( ؟.. في 
رأينا أن الموضوع وعالم الروايـــة، وخصوصية مكان الحدث المروي  
هي التي أوجبت هذا االختيار، وقد يكون للكاتبة رأي آخر، إنما كقراء 
نستطيع أن نفهم أن ضمير المتكلم السارد، جاء فعاًل على مقاس 
الفضاء الروائي من حيث المكان تحديدًا؛ فمكان الحدث هو روسيا 
الســـوفييتية في الهزيع األخير من القرن العشـــرين، ويســـتطيع 
القارئ بسهولة أن يســـتنتج أن الكاتبة زارت فعاًل روسيا، وعاشت 
فيها المدة التي تحيل إليها الرواية، لكنها لم تكن مواطنة روسية، 
إن على مســـتوى الجنسية، أو بالنظر للزمن الذي عاشته هناك، فلم 
تولـــد في ذلك البلد، ولم تتكون ذاكرتهـــا فيه منذ الطفولة، لذلك 
لم يبد العمل كســـيرة ذاتية إطالقًا، وهنا نستطيع أن نتبّين كيف 
نأت بنفسها عن مطبات التزّيد في تقديم عالم تعرف حدودها في 
استقصاء وتقديم تفاصيله وخباياه، وقررت أن تكون صادقة فيما 

ستقول، وستقول ما تعرف فعاًل.
ر عملين روائيين 

ّ
رواية )صهيل وطن( تحمل القارئ ربما إلى تذك

خالدين في األدب العالمي، هما )آّنا كارنينا( لكاتب روسيا العظيم 
)تولســـتوي( و)مدام بوفاري( للكاتب الفرنسي)غوستاف فلوبير(، 
بغض النظر عن مستوى كل من هاتين الروايتين، اللتين القتا من 
النجاح والشهرة ما خولهما أن يتبوأا مكانيهما في الصف األول من 
األعمال الروائية الكالسيكية الخالدة؛ فلماذا ذكرتنا )صهيل وطن( 

بهذين العملين الخالدين؟.
رواية )بلســـم محمد( تشتغل على اآللية ذاتها في استشراف 
وتقصي وتبيان أواليات الحراك التحتي والخفي في مجتمع يخضع 
لشـــروط واعتبارات مجتمعيـــة وإيديولوجية وســـلوكية تاريخية 
ربمـــا، في لحظـــة أو لحظات زمنيـــة محددة، وبداية بروز األســـباب 
التي تشـــكل إرهاصًا  بتحوالت اجتماعية وسياسية حاسمة، عالم 
ق، وتبدو عوامل الحراك وتفاعل 

ّ
قديم يتالشـــى؛ وآخر جديد يتخل

البنى واألنســـاق المجتمعية، التي تنهض بها األدوات المختلفة، 
نفســـية وإيديولوجية ودينية وقومية واقتصادية الخ... تبدو كل 
هذه العوامـــل والعناصر في حالة تماس وتالقـــح وصدام وتوليد 
واستيالد، فهم التفاعالت التاريخية والموضوعية التي كانت جزءًا 
من ثقافة الـــروس النظرية زمنًا طوياًل، ونقـــول النظرية، ألن فهم 
الديالكتيك وصراع المتناقضات واألضداد، تاريخيًا وموضوعيًا، لم 

يفلح في بلـــد التغني بالديالكتيك، في فهم ومعاينة وتوقع خطر 
ذلك الحراك الخفي الذي شرحه وسوقه )أنجلس(؛ وكانت قد عبرت 
عنه األســـاطير القديمة، ومنذ عرف اإلنســـان التركيب والتحليل، 
فوصلت إلينا قصة )فأرة ســـد مأرب( التي كانت ســـببًا في انهيار 

السد العظيم.
وتأتي)صهيل وطن( لتحاكي الحالة ذاتها، وترصد في لحظات 
تاريخية معينة، الحراك ذاتـــه، ويقينًا نقول: لو كانت هذه الرواية 
مكتوبـــة في ســـبعينيات أو ثمانينيات القرن العشـــرين، الرتقى 
العمل إلى ما يقارب أهمية رائعتي تولســـتوي وفلوبير من ناحية 
االستشـــراف والرصد، وإذن ماذا يشـــفع لصهيل وطن وقد كتبت 
بعد عشرين سنة من انهيار النظام الذي تحدثت عنه وكأنها تتنبأ 

بسقوطه؟.
  نقول إن الدارس لهذه الرواية بتمعن، يستطيع أن يرى فيها 
إسقاطًا مباشـــرًا للمحمول الفكري والسياسي على مكان آخر، فأين 
هـــو هذا المكان؟.. ربما كان بلد الكاتبة، بلدنا..  وبســـهولة ويســـر 
نســـتطيع تأكيد ذلك من عنوان الروايـــة أواًل، طريقة الدخول في 
ســـرد الروايـــة ثانيًا، فعنوان صهيـــل وطن، يحمل مـــن األبعاد ما 
يحتم األخذ باالحتمال الذي نتحدث عنه، الخيول تصهل في حالة 
الشـــعور بضرورة االنطالق والجري إذا كانت مقيدة إلى مرابطها، أو 
رة بقدوم بعد غياب، أو في أضعف االحتماالت تصهل 

ّ
تصهل مبش

طلبًا لحاجـــة أو تنبيهًا لحالة ما، وفي كل األحوال يكون العنوان هو 
الواشـــي األول بماهية وطبيعة المحمول الفكـــري للرواية، وكلمة 
وطن ال تنســـحب أساسًا على وطن اآلخرين، وال يغير في األمر شيئًا 
كونـــه جاء مطلقًا دون تحديد، فال يمكن أن تنصرف اإلحالة إال لبلد 
الســـارد الذي يخبر بأناه، ذاته، هو الذي يتكلـــم وال أحد غيره، وإذا 
كان هناك من حديث لشـــخوص الرواية فـــي المتن الروائي، فهو 
ودائمًا عبر الســـارد المتكلم، لذلك ال يمكـــن للمتلقي فهم المكان 
تحديـــده إال بالقـــول أنه وطنـــه بالتأكيد، ثم إن النســـيج الدرامي 
للنـــص، بأحداثه وإحاالته، يختصر بعبـــارة.. صهيل وطن..، الوطن 
يطلـــق صيحتـــه، صهيله، ولم يكـــن الصهيل يومـــًا إال لكريمات 
الخيل الجياد،  وبتضايف العنوان مـــع التركيب المكاني الذي تم 
االشتغال عليه ببراعة، نستطيع الجزم باالحتماالت التي تم رصدها 
وعرضها،  فالساردة لم تبرح بلدها، وطوال زمن السرد كانت مخدرة 
في غرفة العمليات في المستشفى، وأية عملية؟ إنها عملية توليد 
قيصرية، ستأتي في نهايتها بوليد جديد بعد انتهاء رحلة الحلم 
بانتهـــاء العملية، هذا الوليد الذي ضاق ذرعًا بالشـــهور التي بقي 
فيها حبيس الداخل، كان يتألم،  فقرر استعجال الخروج لمواجهة 
العالم، وال يمكن هنا تجاهل رمز المخاض أثناء زمن القص، أو عبره، 
ثـــم الوالدة بالتزامن مع العودة؛ فالواقع هو ما يحدث، ســـواء عرفنا 
أم لـــم نعرف، تكلمنـــا أم لم نتكلم، رضينا أم لـــم نرض، والحكاية 
محبوكة بإحكام، وقد أمســـكت الكاتبة بـــاألدوات وحركتها ببراعة 
واقتدار، وأقول بتوفيق أوصلتها إليه أهمية اختيار المكان والزمان 
والموضوع؛ أي أن الساردة ابتدأت رحلة السرد بمفعول المخدر الذي 
طـــار بها إلى االتحاد الســـوفييتي، وانبنى الزمـــن هناك في مكان 
يمكن الحديث عنه بســـهولة ويسر، ونستطيع المجازفة بالقول إن 
اختيـــار الحوادث المفصلية في الرواية كان متماثاًل ومشـــابهًا مع 
ما يمكن مالحظته في المكان اآلخر المفترض من مظاهر الفســـاد 
الخفي، عالم السكوت المالبس، الذي أنشأ هوة واسعة بين صانعي 
القرار السياسي في البلد، وبين المواطن الساكت دون رضا، والحانق 
دون تمرد، والمظلـــوم الذي يأبى الصـــراخ، ليقينه أن الهمس هو 

الذي يسمع، أما الصراخ فيبقى صيحة في واد.
لم تنـــس الكاتبة أن تختـــار من بين شـــخوص روايتها طالبًا 

ســـوريين في االتحاد الســـوفييتي، موفديـــن للتحصيل العلمي، 
وترصد لديهم ظواهر الخلل الذي تسهم فيه المؤسسات الرسمية 
هناك مع غياب الشعور بالمسؤولية وبشكل متبادل، وبدا كل ذلك 
أنه حديث في حقيقته عن مكان لم تشأ الكاتبة أن تحدده ألسباب 
تتوزع ربما  بين تفضيل أســـلوب التقية، أو عدم الدخول بشـــكل 
مباشر في مقاربة المسائل التي تم الحديث عنها، ليصبح ذلك من 
ن من تقديم  األمكنة المتضايفة 

ّ
قبيل التركيب الروائي الذي يمك

أو المفترضة حسب )باشـــالر(، مع  وحدة المحمول والموضوع الذي 
يتسع الختالف األمكنة وتشابهها في آن.

جملـــة عناصر فنية تحســـب لصالح الروايـــة والكاتبة، فاللغة 
جاءت ســـهلة  ومنقادة، شـــفافة دون تكلـــف وافتعال، وابتعدت 
عن اإلنشـــاء اللفظي، ولم تقع في فخ اللغة الشارحة، أو االسترسال 
في شـــرح الفكرة، بل كانت تشـــير إليها باقتضاب، أو تحيل إليها 
برشاقة، وكثيرًا ما تركت للقارئ االستنتاج، واثقة من قدرة المتلقي 
علـــى فهم ما تريـــد قوله دون تصريح، ولم تثقـــل على القارئ في 
التخييل الروائي أو االبتعاد عن محور الحكاية المســـرودة، أو اللجوء 
إلـــى اإلضافات الســـردية المختلفة التي ال تتعلـــق بطبيعة دراما 
النص وبنيتها، حتى بالنسبة إلى المكان، فإنها لم تتزّيد وتسهب 
في شرح وتقديم تفاصيل المكان لسببين تعرفهما الكاتبة جيدًا، 
قد يكون أولهمـــا عدم إلمامها التام بطبيعة المكان ومســـتوياته 
وأمدائـــه، وهي الزائرة الجديدة، وثانيًا قد تكون الكاتبة تريد فقط 
تقديـــم المكان كرافعـــة ألطروحتها الروائية فقـــط، وبهذا وذاك 
تستحق التقدير، أما مغامرتها المتمثلة في المساجالت المختلفة 
بين الساردة وبين شخصيات أجنبية وغريبة عنها بلغتها وطبيعة 
تفكيرهـــا وثقافتها، وظروف حياتهـــا، وخصوصية العالقة معها، 
فكانت من الحساسية بحيث لم يكن هناك مجال لإلطالة أو التزّيد، 
ولم يكن باإلمكان ترك المجال واســـعًا أمـــام احتماالت التخييل أو 
التحليل أو إطـــالق األحكام الجاهزة أو المســـتنتجة أو المفترضة، 
وســـواًء بقي المتلقي في مكان الحدث أو انتقل بتفكيره إلى مكان 
آخـــر  ليقـــارن أو يقايس، فإن النص جاء مدروســـًا من خالل موازنة 
جملـــة العناصر الفنية الروائيـــة مع فضاء حركتها، ومســـتويات 

المقاربة الفكرية. 
)صهيـــل وطـــن( رواية ناجحـــة وجريئـــة، وأتت فـــي زمنها، 
أقـــول لكاتبتها األديبة )بلســـم محمد(.. لقد كتبـــت رواية جميلة 

ياسيدتي.

قراءة في رواية بلسم محمد
صهيل وطن

بلسم محمد
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قراءة في مجموعة )مرايا آخر المشهد( 
للقاص »أحمد حسين حميدان«

عـــرف القّراء في ســـورية واإلمـــارات العربية 
المتحـــدة المبدَع )أحمد حســـين حميدان( قاصًا 
وشـــاعرًا، وناقدًاً يشـــتغل على فنه بـــدأب وجّد، 
ويطور أدواته الفنية باستمرار، مواكبًا المستجّد 
في فن القصة، والشـــعر، والنقد، حريصًا على أن 
يجتهد في هـــذه الفنون جميعًا، ويترك بصمته 
الخاصة فـــي الســـاحة األدبية كأحـــد مبدعيها 
المتمّرسين. وتأتي مجموعته القصصية الصادرة 
عن اتحاد كتاب العرب في دمشق ضمن سلسلة 
القصـــة )8( لعام 2009 تحت عنـــوان )مرايا آخر 
 متطـــورة إلى ســـائر نتاجه 

ً
المشـــهد(، إضافـــة

القصصي. تشـــتمل المجموعة على إحدى عشرة 
الوطنية، واالجتماعية  القضايـــا  قصة تعاورتها 
في إطار من الوجدانية الشـــفافة، واحتفاء واضح 
 وأســـلوبًا. وقد حرصُت في قراءتي 

ً
بالشـــكل لغة

للمجموعة على أن أقف عند النّص المفرد كشأني 
 
ً
في التعامـــل مع بعض المجموعـــات القصصية

ه ما أمكن من وجهـــة نظري النقدية 
ّ
؛ ألفَيـــه حق

طبعًا، مع اعتقـــادي بأن القصتين: األولى )ما قاله 
الشـــاهد بعد اختفاء شـــهرزاد(، واألخيرة )رأس 
ق على المرآة( على وجه الخصوص، مفتوحتان 

ّ
معل

علـــى التأويل والقراءة بأكثر من رؤية، وذلك لثراء 
حمولتهما الفنية، واكتنازهما بالرموز.  

ما قاله الشاهد بعد اختفاء شهرذاد 
إعادة إنتاج الحكاية أمٌر مشـــروع كلما أنتجت 
القراءة فهمًا جديدًا، وقّدمت رؤيا غير مســـبوقة، 
ـــت ملهمًا كبيرًا ال 

ّ
وحكاياُت ألـــف ليلة وليلة ظل

للمبدعين العرب فحسب، بل لكثيٍر من المبدعين 
العالميين. فكانت تتوالد منها نصوٌص ونصوص، 
وال يدري أحٌد إلى متى ســـتظل قصة شـــهرزاد 
وشـــهريار نصًا مفتوحًا كمائـــدة مفتوحة عامرة 
بأشهى المأكوالت، ينهل منه األدباء والمتذوقون 
؟ شهرزاد في جميع القراءات المعاصرة شخصية 
إيجابيـــة، فهـــي ملكـــة الحكي، وفاتنة الســـرد، 
وســـيدة التأويل، تضّحي بنفســـها لتنقذ بنات 
جنســـها، وتصون القيم العليا في ثنايا الســـرد. 
نفذ إلى ما وراء األشـــياء، 

َ
تملك البصيـــرة التي ت

وتصّحح لشهريار أفكاره ومساره، وتريه ما ال َيرى. 
لقد رأى الشاهد في القصة التي نتحّدث عنها ما 
 بشـــهرزاد حين اختطفها جند شهريار، وباح 

ّ
حل

بالسر التالي: إن شهرزاد تجرأت في الحديث عن 
الصعاليـــك الذين كانوا مع ســـندباد في رحالته 
 ليعودوا إلى أرض 

ٌ
العديدة، ثّم هتف بهم هاتف

ـــوا عن الترحال العبثـــي والمجنون 
ّ
الوطن، ويكف

إلـــى أراض مجهولة، في حيـــن أّن وطنهم بأمّس 
الحاجة إليهم. كان شـــهريار يتمّنى أن يستمّروا 
في رحالتهم العبثية حتـــى يتخطفهم الموت، 
أو تبتلعهـــم أعمـــاق المحيطات ؛ ألن األســـفار 
 كونيـــة، وإدراكًا للحقائـــق 

ً
أكســـبتهم معرفـــة

السياســـية، واالجتماعية ؛ فباتـــوا خطرًا حقيقيًا 
علـــى ُملِكه اآلســـن، ومســـتنقعه االســـتبدادي. 

ص من شـــهرزاد ليتحرر من 
ّ
ر في التخل

ّ
لهـــذا فك

حكايتهم التي تؤّرقه، ومن الســـرد الموشـــك أن 
يتحّول عن وظيفة التســـلية إلـــى مهمة الفعل 
الثوري. قال الشاهد: »سمعته يرّد عليها بغضب: 
أتمنى الغياب لهـــم ولك أيضًا، وأرجو أن تذهبي 
ت 

ّ
معهـــم إلى الجحيم ألرتاح منكم جميعًا... فكف

شهرزاد عن الكالم غير المباح«. 
السنديانة

كثيرًا ما ترد الشجرة في األدب العربي، ورّبما 
في آداب أخرى، كأحد الرموز المكتنزة في دالالتها، 
كيـــف ال ؟ وهي رمز الخصب والعطاء، والشـــموخ 
ة من القيم اإليجابية هي أكثر 

ّ
والصـــالدة، رمز لثل

تمثاًل، واســـتيطانًا فـــي البلـــدان الزراعية التي 
يعيـــش أهلها على ما تجود به األرض والســـماء. 
لكّن الرمز الجديـــد والموحي أيضًا في القصة أن 
تكون السنديانة رمزًا للبطوالت والتضحيات في 
الحروب التـــي خاضتها أمتنا دفاعـــًا عن أرضها، 
ها في الوجود، وأن تكون السنديانة اسمًا ال 

ّ
وحق

مًا على منطقة َرقد تحت ثراها شهداء 
َ
ُينسى، وعل

الوطن في إحدى أهم  معارك الشـــرف والبطولة 
في تاريخ أمتنا المعاصر. 

 
َ
بأسلوب قصصي ممتع، يحفز الكاتُب القارئ
إلى متابعة الحدث الذي يبدو عادّيًا، يعرض لكثيٍر 
من الجنود الذين يقومون بأداء خدمتهم الوطنية 
في الجيش، فأثناء تدريباتهم تهفو نفوســـهم 
إلى إجازة يقضونها بيـــن أحّبتهم، ويتبارون في 
إبراز مهاراتهم في الرمي لنيل اإلجازة عن جدارة 
واســـتحقاق. لكّن هذا الحدث العادّي يتطور من 
خالل تداعياٍت طبيعية لألحالم البريئة، واألماني 
قهم بأرض 

ّ
المشروعة، فيكشـــف عن عميق تعل

الوطن، وحماستهم إلظهار براعتهم في استخدام 
السالح استعدادًا ليوم الحسم القريب، ثم ينجلي 
الحدث عـــن مغزًى عميق يظل مدارًا لتســـاؤالت 
البطل منذ بداية القصة، ومحّركًا لخيوط حبكتها 
التي تبلغ ذروتها في لحظة التنوير بإضاءِة قيمة 
الشـــهادة كقيمة تســـمو على كل القيم، حيث 
 لغز الســـنديانة أمام البطل والقارئ: »هنا 

ّ
ينحل

يرقد الرجال الذين توّهجوا ليوقدوا مشعل النصر 
فأنار جسدهم األرض وأنارت روحهم السماء«.

القيامة الصغرى
ها من أجواء 

ُ
 حكايات

ٌ
مجموعة مواقف مستمدة

معركة تشرين التحريرية التي أعادت الدماء إلى 
محّيـــا الكرامـــة العربية. يتطّور الســـرد في هذه 
المواقف تطورًا زمنيًا متتابعًا )كرونولوجيًا( لينقل 
 األحداث التي 

َ
بدقٍة فـــي الزمان والمكان بعـــض

كان لها الفضل فـــي كتابة تاريخ أمتنا المعاصر. 
الحبكة بســـيطة، والحدث يصنع نفســـه بنفسه 
ى األناقة فـــي التعبير، والتصوير 

ّ
عبـــر لغة تتوخ

الجزئي المســـتَمّد من َمعين البالغة العربية في 
االستعارة، والتشبيه والكناية، أو التصوير الكلّي 
الشـــامل في الصوت والحركة واللون، كأنها تبني 

رة فوق 
َّ
 المالحم المسط

َ
 جماليًا يوازي نسق

ًَ
نسقا

أرض الرساالت العظيمة. »وقبل أن ُيكمل ابتلعت 
 ما بقي 

َّ
أنفاُســـه الراحلة في فضاء مشـــتعل كل

مـــن كلماته. وحدها يُده طالت آخر الكلمات وهي 
تزحف فـــوق صدره إلى مكان الرســـالة«. إذن، لم 
 فوق ثرى الوطن فحسب، 

ً
تكن التضحيات جليلة

بل كانت مشاعر الحب اإلنسانية كذلك أيضًا. 
دماء على صدرها

للمرأة حضـــور دائم في قصـــص المجموعة 
ها، فتزّين 

ّ
ســـواء في صورة ذكرى يتفّيأ البطل ظل

أحالمه، وتحفز هّمته، وتلوح له كأمل منَتظر، كما 
في قصة )السنديانة(، وقصة )القيامة الصغرى(، 
أم في صورة شـــخصية رئيسية كما في قصتنا، 
فالعنـــوان يعيد ضمير الغيبـــة إليها )صدرها(، 
ويؤذن بأنها ستكون البطلة، بل الدافَع األساسي 
ي البطولة في شـــخصية )رحمـــو( خطيبها، 

ّ
لتجل

وصنِوها في البطولة، والســـبَب الرئيسي لثورته 
العارمـــة على جاّلديه. يتراءى لنا أثناء الســـرد أن 
أبطـــال القصة كائنات ورقيـــة يصنعها الخيال، 
ولكّن الراوي ســـرعان ما يبّدد هذا الوهم بإشارته 
إلـــى أماكـــن واقعية فـــي ريفنا الســـوري )قرية 
فافين(، فيعـــود بنا القهقرى إلى حقبة ليســـت 
ببعيدة عّنا حين كان النظام اإلقطاعي يجثم على 
 ألوانًا، حتى إذا 

ّ
صدور الفالحيـــن، ويذيقهم الذل

ما غلت مراجل الغضب في النفوس، انبرى )رحمو( 
مدافعًا عن شرف محبوبته )زينة( قبل أن يدّنسه 
ه البغيض. وإذا 

ُّ
 النظام اإلقطاعي، وظل

ُ
 رمز

ُ
الوكيل

كان الراوي قد شفى نفوسنا بمقتل الوكيل على 
يـــد )رحمو(، فإنه وبحيلة فنية ناجحة أعاد إحياءه 
كرمز لتجّدد الظلم، واســـتمراره في صورة أشباه 
الوكيل، ونماذجه التي لن يخلو منها زمان ومكان، 
مـــا لم تتطّور البطولة الفردية إلى ثورة شـــعبية، 
 فرد من موقف المتفّرج على الحدث 

ُّ
وينتقـــل كل

إلـــى دور الصانع له. لم يلجأ الـــراوي إلى النهاية 

الســـعيدة الموحية باألمـــان الغبـــّي، وإّنما ترك 
النهاية مفتوحة على القلق المبدع كشـــأن الفّن 
الملتزم باإلثـــارة والتحريـــض. »وقبل أن يالمس 
الصبـــاح في القريـــة المزارع والبيوت، ويغســـل 
من الصدور عتمة جراحها انتشـــر فيها العسكر 
والبنادق، وأنا ما زلت ســـاهرًا أفكر كيف سيعود 

رحمو ومعه بقية الرجال«. 
سفر آخر الليل

من أرض الغربة والشـــقاء والبحث عن فرصة 
عمل قد تنتهي بســـراب، من بين ُســـحب الخيبة 
 وجه الحبيبة 

ّ
 يوم، ُيطـــل

ّ
القاتمـــة المتكـــررة كل

ليجّدد األمل في نفـــس المغترب قبل أن ينهار، 
ويفقد آخر رصيـــد للمقاومة. اعتمد الســـرد في 
القصـــة على أســـلوب االســـترجاع حينـــًا، وعلى 
تّيـــار الوعـــي، والتداعي الحّر حينًا آخـــر ؛ لينقل 
لنا تجربة إنســـانية من التجارب التي يحفل بها 
عالـــم االغتراب المترع بالحرمـــان، وتبّدِد األحالم، 
وامتطى صهوة لغة إنشـــائية تجيد التعبير عن 
المشاعر في صور اســـتعارية تشخيصية كهذه 
الصورة الجميلة: »نســـيت أن تخبـــره ماذا فعلت 
بهـــا نار االنتظار، وماذا أصابها في غيابه من دنيا 
مقطوعة الرأس والقدمين«. وبالطبع فإن )الثيمة( 
األساسية للقصة مطروقة في قصص كثيرة، وإن 
اختلفت زوايـــا النظر وطرق المعالجة، وهي إن لم 
تحمل عمقًا فكريًا فقد استغنت بصدق المشاعر، 

وحرارة التجربة عن جمود األفكار وتجريدها.
شوق آخر

ر لألرض، واالســـتجابة 
ّ
صورة مـــن صور التنك

إلغـــواء المدينة حيـــن يهجر ابـــُن الريف قريته 
وأرضـــه المحتاجة لعمله ؛ جريـــًا وراء وهٍم خادع 
 ســـراب بالتالشي 

ّ
بالثراء والرفاهية، ينتهي ككل

انتصـــاٌر ألصحـــاب األرض  القصـــة  والضيـــاع. 
ى عنها، 

ّ
المتشبثين بها، الصارمين تجاه من يتخل

ولو كان ولَدهم، وأقـــرَب الناس إليهم. )أبو فهد( 
نمـــوذج مثالي ألبناء األرض الضاربة جذوُرهم في 
أعماقها، يبدو نمطًا من الشـــخصيات ذات البعد 
الواحـــد في الرواية الكالســـيكية كأنه أيقونة، أو 
تمثال للشرف واالنتماء األصيل، من خالله يهجو 
الراوي بتقنية السارد من الداخل )أستاذ القرية(، 
 الشباب الضائع 

َ
وباستخدام ضمير المتكلم، جيل

بين أضواء المدينة، النابذ لقريته وقيمها. ويحّمله 
جريـــرة قتل اآلبـــاء، واغتيال القيـــم حين ينهي 
 القهر، وكبِت 

َ
القصة بموت )أبـــي فهد( نتيجـــة

الهّم لهجـــرة ابنيه )فهد وصالـــح( إلى المدينة، 
ويضفي على موته طابعًا تراجيديًا عندما ُيرهص 
له بتلك المناجاة الرائعـــة لقبر زوجته )أم فهد(، 
 دالية العنب العبقة 

ّ
ثم ســـقوطه ميتًا تحت ظل

برائحة الـــورد الجوري كرمٍز مـــوٍح برائحة األرض 
الطيبة: »حين اقتربت من مســـكن أبي فهد كان 
ممّددًا علـــى األرض تحت دالية العنب ومن حوله 

أحمد حسين حميدان

 |  عدنان كزارة  
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صور القمع في الرواية العربية

كانت سنوات الوحدة السورية المصرية 1958 
ـ 1961 وســـبعينيات القرن العشـــرين المغربية 
منبعًا ال ينضب لرواية القمع. فمن ســـورية جاءت 
رواية )الجائع إلى اإلنســـان ـ 1971( لـ ع. آل شلبي 
)1922ـ  1992( لتقدم من ناله القمع، وإن يكن غير 
منخرط فيمن يعارضـــون، ولكن الرواية جاءت في 
هيئة متخشبة تفتقر إلى اإلقناع، على العكس من 
رواية )العسكري األسود ـ 1961( ليوسف إدريس 
)1927 ـ 1991( والتـــي تقابل بيـــن صورة الجيل 
الحائر في شـــخصية الســـجين الزعيـــم الطالبي 
الجامعي الســـابق والطبيب الحالي، وبين السجان 
ذي األصـــل الفالحي الذي ينتهي فـــي بيته إلى 
العـــواء كالذئب وإلى أن »يهبهب كالكلب ويعض 
يده«. أما من المغرب فقد رســـمت رواية عز الدين 
التازي )المباءةـ  1988( صورة مروعة من سلخ الجلد 
والكالب المدربة على التعذيب والتشويه الروحي، 
عبر اشـــتباك األصوات الروائية بين جيل الشباب 
ومن سبق، نساًء ورجااًل. ومن ذلك ما سبق للتازي أن 
صوره في روايته )رحيل البحرـ  1983(. وبالمستوى 
الفنـــي الرفيع جاءت أيضًا رواية محمد برادة )لعبة 
النسيان ـ 1987(، واستثمرت بالغات حكام الوقت 
وجـــذاذات الصحف وأصوات الـــرواة وراوي الرواة، 
لترسم مآل المناضلين إلى العجز، ومراهنة السلطة 
القامعة على الزمن وعلى جـــدوى القمع بتكريس 
الرعب والقنوط. وقد اســـتعادت خديجة المروازي 
)المغرب( في روايتها )ســـيرة الرماد ـ 2000( عبر 
شـــخصية مولين اليزيدي بعد عشـــرين سنة من 

اعتقاله بتهمة ملفقة.
قـــد يكون من المفارقة أن يكون نصيب القمع 
فيما قبل االســـتقالالت العربية أدنـــى بكثير مما 
تقدم. ومن هذا النصيب روايـــة )العصاة ـ 1964 
ـ سورية( لصدقي اسماعيل )1928 ـ 1972( التي 
تميزت فيها شخصية المثقف االنقالبي النخبوي 
المقموع والمســـتبطن للقامع الذي سيســـفر عنه 
زمن ما بعد االستقالل. وتقدم رواية وليد إخالصي 
)أحضـــان الســـيدة الجميلـــة ـ 1969( شـــخصية 
األســـتاذ اليســـاري الذي قاوم الفرنسيين، ثم باع 
رفاقه لهم طلبًا للنجاة. وقد شـــغل قمع الثوار ضد 
رر الرواية الجزائرية، 

ُ
االستعمار لبعضهم بعضًا، غ

كمـــا في رواية الطاهر وطـــار )الالزـ  1972( ورواية 
رشيد بوجدرة )التفكك ـ 1982(.

أما المفارقـــة األكبر فهي أن نصيب القمع في 
زمـــن ما بعد االســـتقالل هو األكبر، جـــراء ما تواتر 
وتفاقم مـــن قمع األنظمة جميعـــًا، حتى بلغ األمر 
أن يكتب الجزائري الجيب السائح: »االستقالل بن 
الكلـــب« وذلك في روايته )زمـــن النمرود ـ 1985(. 
كمـــا ســـّمى الجزائري واســـيني األعرج الســـلطة 
االستقاللية ببني كلبون في عدد من رواياته، ابتداًء 
من )نوار اللوز أو تغريبـــة صالح بن عامر الزوفري ـ 
1983(؛ وال يتعلق األمر بالنظام السياسي فقط؛ بل 
بما طرأ أيضًا من اللبوس الديني اإلســـالمي للقمع. 
ر التونســـي فرج الحوار إلـــى مناجزة الدين 

ّ
وقد بك

بعامة في روايتـــه )النفير والقيامة ـ 1985( حيث 
اقترنت المآذن بالقصـــور ومبادئ العبادة بالفجور 
وصورة اإلمام باإلرهاب، كمـــا اقترن القمع الديني 
بالقمع السياســـي فـــي رواية فرج الحـــوار األخرى 
)الموت والبحر والجرذ ـ 1985(. وســـوف يصبح ما 
واجـــه المثقفون بخاصـــة، والمجتمـــع بعامة، من 
التكفير والخطف والقتل ومصادرة اآلخر وحريات 
المرأة واإلقامة والتعبير واالعتقاد... ســـيصبح كل 
ذلك الشاغل األكبر في الروايات الجزائرية بخاصة، 
مما كتب الطاهر وطار )الشمعة والدهاليز ـ 1995، 

الولـــي الطاهر يعـــود إلى مقامه الذكـــيـ  1999( 
وواســـيني األعرج )سيدة المقام ـ 1995( وجياللي 
خـــالص )عواصف جزيرة الطيورـ  2000( وكثيرون 
وكثيرات ســـواهم، وبخاصة من الجيل التالي. كما 
سيشـــغل ذلك الرواية في مصر فيما كتب نجيب 
محفـــوظ وإدوار الخراط ورؤوف مســـعد وكثيرون 

وكثيرات سواهم.
في هذا الســـياق تأتي رواية )األفيالـ  1981( 
للمصـــري فتحـــي غانـــم )1924 ـ 1999(؛ حيـــث 
تخدع الســـلطة المقموع عبر ســـرديات ومفارقات 
ســـاخرة، كما تخدع بعضهـــا بعضـــًا؛ فاللواء في 
األمن ســـعد الحوت يوّرط شـــابًا فـــي التجمعات 
األصولية، والمؤسســـة تزيح رجلهـــا ذاك، والقمع 
د اإلحباط ويدفع بليلى إلى العهر. وفي محاكاة 

ّ
يول

للكافكاوية تأتي رواية صنع الله ابراهيم )اللجنة ـ 
1981( موظفة المادة الوثائقية والســـرد الحيادي، 
لتكشف الممارســـات القمعية للجنة على الراوي، 
وحكمها بأن يأكل نفسه. وقد أقامت رواية عبد الله 
الطوخي )محاكمة فـــأر ـ 1985( محكمة كافكاوية 
أيضًا، ولكن من الشاعر والمحامي والمجند الهارب 
والمستشـــار وعامل النسيج الســـجناء في سجن 
المحاريق الصحـــراوي، ولكن المتهـــم هذه المرة 
هـــو الفأر الذي يتســـلل إلى الزنزانـــة. وفي رواية 
بهـــاء طاهر )قالـــت ضحـــى ـ 1985 ـ مصر( يدفع 
القمـــع بالراوية الموظف المثقـــف والمناضل إلى 
االعتزال بعد مشـــاركته في المظاهرات المصرية 
 الرصاص القامع 

َ
عـــام 1954، وهو الذي لم يخـــش

للمظاهرة، لكن المعتقل أســـكنه الرعب فاعترف 
بســـرعة على رفاقه ثـــم اعتزل، بينمـــا دفع القمع 
برفيقه إلى التخلي عن ماضيه النضالي وااللتحاق 
بركب الســـلطة. ومن مصر جاءت أيضًا رواية محمد 
المنســـي قنديل )انكســـار الروح ـ 1992( لترسم 
إضراب العمال وتشتيت األمن المركزي لشملهم، 
واعتقال والد الراوي عامل النســـيج الذي يخرج من 
المعتقل منكســـرًا فيعتزل، لكنـــه يظل يكبر عبد 
الناصر، كابنه المثقف. وقد ســـاوى وليد مســـعود 
في رواية الفلســـطيني جبـــرا ابراهيم جبرا )1919 
ـ 1994(  )البحـــث عن وليد مســـعود ـ 1978( بين 
القمع االسرائيلي ونظيره العربي، وأرسلت الرواية 
نبوءتها بدعوة إحدى شخصياتها: »لنشرب نخب 
المرحلة الكبرى القادمة، يـــوم يصبح الالمثقفون 
الوطنيين الوحيدين«. وفي رواية العراقي شـــاكر 
خصباك )الحقد األســـود ـ 1966( يعتقل رشـــاد 
الهادي بدعوى انتمائه إلى )عصبة الشـــعب( رغم 
عـــدم انتمائه لها، وإنما العلة هي أفكاره المناوئة 
للقامع. ومن سورية تتوالى الصور الروائية للقمع، 
كمـــا في روايـــة )الوبـــاءـ  1981( لهانـــي الراهب 
)1939 ـ 1999(، التي ترســـم في شـــطرها األخير 
الذي يبلغ ســـبعينيات القرن العشرين، ما آل إليه 
ثوار األمس كقامعين، وهو ما ترســـمه أيضًا رواية 
حيد حيدر )الزمن الموحش ـ 1973( في شخصية 
فاتك األســـدي. أمـــا رواية )طائر األيـــام العجيبة 
ـ 1977( لخيـــري الذهبي فترســـم مســـار الطالب 
السوري سعيد شعبان في الجامعة األمريكية في 
بيروت، من قيادة اإلضرابات واالعتصامات الطالبية 
إلى االنســـحاب ثـــم االنحراف حّد الجاسوســـية، 
بينما التحق رفيقاه في النضال والســـجن بالعمل 

الفدائي.
على نحو مختلف تمضي رواية الفلســـطيني 
يحـــي يخلف )نجـــران تحت الصفـــر ـ 1977( إلى 
المطّوعين  الســـعودي، فترســـم قمـــع  الفضـــاء 
والقضاة والملكيّين اليمنّيين واألمريكان والسلطة 

والمرتزقة، والعمل النقابي السري عبر شخصيتي 
مشعان وأبو شنان، وبائع الفالفل الذي تقوده غلطة 
في رســـالة إلى السجن... وعبر شـــخصية السوداء 
أمية وخصي األمير لحبيبها، تجّســـد الرواية تاريخ 
الوجع األسود والتمرد العميق الهادئ. كما تجسد 
الرواية وحشية القمع الجسدي والروحي، من قطع 

 والرجم.
ّ

اليد إلى القتل والعهر والرق
يتصدر المثقف اليســـاري، وبخاصة الشـــاعر 
والكاتـــب، الصور الروائية العربيـــة للقمع، كما بدا 
فيمـــا تقدم مـــن روايات إدوار الخـــراط وصنع الله 
ابراهيـــم وحيدر حيدر وخيـــري الذهبي وعبد الله 
الطوخـــي ووليد إخالصـــي وعبد القادر الشـــاوي 
وشريف حتاتة وغالب هلسا وجبرا ابراهيم جبرا... 
وسوف يتوالى ذلك في الروايات التالية. والالفت 
هنـــا هو البطولة الروائية للصحفي والصحفية في 
الجزائر ـ والـــذي قد يكون أيضًا شـــاعرًا أو كاتبًا ـ 
وذلك فيما كتبـــت األقالم الجديـــدة خالل العقد 
األخير من القرن العشـــرين، تحـــت تأثير الجحيم 
الجزائـــري، وحيـــث تقـــرن الصـــورة الروائية بين 
القامع األصولـــي والقامع الســـلطوي، كما بدا في 
روايتي بشير المفتي )المراسيم والجزائر ـ 1998( 

و)أرخبيل الذئاب ـ 2000(.
في رواية عالء الديب )زهـــر الليمون ـ 1987 ـ 

ناط البطولة بالشـــاعر المناضل سابقًا عبد 
ُ
مصر( ت

الخالق المســـيري، والمقيم في السويس تتناهبه 
الذكريات وتدفعـــه إلى لقاء رفاقـــه القدامى في 
القاهرة، لكنه يظل مســـكونًا بالماضي وغريبًا عن 
الحاضر، رافضًا التأقلم معه. وفي رواية اســـماعيل 
ناط 

ُ
فهد اســـماعيل )الحبـــل ـ 1973 ـ الكويت( ت

البطولة بالشـــاعر الذي ُيعتقـــل صديقه، فيكتب 
فيه قصيدة وُيعتقل بســـببها وهـــو غير الحزبي. 
وإذ يخرج مـــن المعتقل ُيطرد من العمل فيفر إلى 
الكويت حيث يسرق منازل ضباط البوليس انتقامًا 
لما أصابه. أما في رواية )المســـتنقعات الضوئية 
ـ 1971( للكاتب نفســـه، فالبطـــل حميدة مثقف 
تقدمي معارض يكتب باســـم مستعار من سجنه. 
ومـــن مفارقات هـــذه الرواية أن حميـــدة ال ُيَمّس 
م بالســـجناء ومدير 

ّ
في الســـجن؛ بل هو من يتحك

السجن!.
في رواية غائب طعمة فرمان )خمســـة أصوات 
ـ 1967 ـ العـــراق( تكون الصـــدارة للصحفي الذي 
يضطـــره القمع إلى الهجرة بينما يقيم الطالب في 
السجن. وستتوالى في روايات فرمان التالية صور 
خيبة المناضل المنفي العائد إلى البالد )المخاض 

رشيد بوجدرة

يوسف ادريس

 |  نبيل �سليمان
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احتفلت أمانة جائزة الدكتور نبيل طعمة لإلبداع 
دورة أبو خليل القباني مساء الثالثاء 2011/11/22م 
في مبنى اتحاد الكتاب العرب بدمشق حيث تسلم 
الفائزون بهذه الجائزة شـــهادات تقدير مع قيمة 

الجائزة.
وشـــهد الحفل حضورًا متميـــزًا من المتابعين 
لمثل هذه الفعاليات حيث ألقيت عدة كلمات عدة، 
ووزعت شـــهادات التقدير علـــى لجنتي التحكيم 

وأعضاء األمانة.
وقد فاز بالجائزة األولى الدكتور حمدي موصللي 
من سورية عن مسرحيته )الحنظل البري( وقيمتها 

أربعمئة ألف ليرة سورية.
وكانت الجائـــزة الثانية وقيمتها أربعمئة ألف 
ليرة ســـورية مناصفة بين أحمد الخميس من مصر 
عن مسرحيته »الجبل«، والسيد رجب حسن علي من 
سورية والمعروف باسم أمير سماوي عن مسرحية 

البعل في المحرقة )وهذه لمرة واحدة(.
والجائزة الثالثة وقيمتها مئتا ألف ليرة سورية 
لبسام األحمد من سورية عن مسرحيته »التشويش 

المتعمد«.
وقد شارك في المسابقة 39 مشاركًا من داخل 

القطر وخارجه.
وتألفت لجنة التحكيم من السادة:
ـ عبد الرحمن زيدان من )المغرب(.

ـ عبد الفتاح قلعه جي.
ـ فرحان بلبل.

ـ د. نبيل الحفار.
ـ أنور محمد.

ويذكـــر أن لجنـــة الجائـــزة كانـــت مؤلفة من 
السادة:

ـ د. نزار بني المرجة.
ـ جوان جان.

ـ محمد طيارة.

ـ فادية غيبور التي قدمت الحفل بترحيب كبير 
واحتفاء بأبي خليل القباني رائد المســـرح العربي 

وبحضور حفيده حسان القباني.
وقدمـــت األديبـــة غيبـــور لمحـــة موجـــزة عن 
مســـاهمات أبي خليل القباني في المسرح العربي 
ثم تتالـــت الكلمات، حيث أعلن الدكتور حســـين 
جمعة األمين العام للجائزة أن قيمة الجوائز للدورة 
القادمة ســـتبلغ 25 ألف دوالر، وهذا دليل إضافي 
على عطاء صاحب الجائزة واهتمامه الكبير باإلبداع 

واألدب والثقافة وقال جمعة:
ســـحر الكالم هو اإلنسان كلمة الله في األرض، 
والكلمة الطيبة كالشـــجرة الطيبة الباسقة جذورها 

في األرض وغصونها في السماء.
ولمـــا كانت الكلمـــة هي اإلنســـان، أردناها أن 
تكون كلمة طيبة وأردناها طموحة. ومن هنا فكرنا 
كيف نحدث جائزة أخرى في اتحاد الكتاب العرب 

من مال االتحاد.
وأعرب جمعة عن رغبته بتوســـيع هذا التعاون 
وأن يكون هدفه خدمة اإلنســـان وثقافته وتقدم 

العملية اإلبداعية.
واعترف جمعـــة بالتقصير في عدم تســـمية 
الدورة األولى باسم أحد المبدعين كما جرت العادة 
فيما بعد، حيث ســـميت دورة الشعر باسم الشاعر 
الراحل نزار قباني شاعر اإلنسانية كلها، وقد ضرب 

أخماسًا في الخلود كما وصفه جمعة.
وأسميت دورة الرواية دورة شكيب الجابري، وها 
هي دورة المسرح تسمى باسم رائد المسرح العربي 
أبو خليل القباني وقـــد أحضر حفيده الصورة التي 
رسمت للقباني أواخر القرن التاسع عشر )1880م( 
في بيروت، وهـــي األصل الذي تؤخـــذ عنها صور 
القبانـــي، وهنأ جمعة الفائزيـــن وأوضح أن أعضاء 
لجنـــة التحكيم لـــم يتعرفوا إلـــى بعضهم بعضًا 
إال بعد إنجـــاز عملهم وتقديم تقاريرهم وأشـــاد 

بالموضوعية والصدقية في اختيار الفائزين.
وأهـــدى رئيـــس االتحـــاد الجوائـــز كلها إلى 
راعـــي اإلبداع األول الدكتور بشـــار األســـد رئيس 

الجمهورية..
من جانبـــه حيا صاحب الجائـــزة الجهود التي 
بذلت لنجاح هذه الجائزة في تحقيق غاياتها، وقدم 
الشـــكر والتقدير التحاد الكتاب العرب ورئيســـه 
الدكتور حســـين جمعة ولألمانـــة العامة للجائزة، 

والشكر األهم ألمانة الجائزة ولجنة المحكمين.
وأكد د. طعمة أن المبدأ الذي نهجنا عليه حين 
تشـــاركنا مع االتحاد في إنجاز الجائزة هو تقديم 
األفضـــل وابقاء الـــكالم الطيب من خـــالل الحراك 

الثقافي في بحاره الطيبة.
وقال: في البدء كان الكلمة ثم كانت كلمة )اقرأ( 
التي  تظهران تجليات اإلبداع واإلنســـان، ومن ثم 
فإن الجائزة ليســـت حالة شخصانية بل هي تأكيد 
لرمزية معرفة اإلنسان مع صديقه وأبناء وطنه لكي 

يقدم األفضل.
أما د. طعمة فقد أشـــار إلى سؤال لفت انتباهه 
عـــن أهمية توزيع الجائزة في هذا الوقت الذي تمر 
فيه البلـــد بمحنة، فكانت إجابته: إن لم نتقدم إلى 

العمل الحقيقي في المحنة فلن نخرج منها.
وقـــال: الثقافة والمثقفـــون يتجلى موقعهم 
في األزمـــات، وإبداعهم أفيد وأفضـــل في المحن 
واللحظات القائمة. وبارك طعمة للفائزين ولمن لم 
يفز عليه أن يعود بالتقـــدم إلى الجائزة مرة أخرى 
فهي مستمرة وكلما تنافس المبدعون يكون الفائز 

الحقيقي هو سورية الوطن.
ووجه صاحب الجائزة أســـمى آيـــات التقدير 
لراعي اإلبداع وراعي الحراك الثقافي السيد الرئيس 

بشار األسد.
وكان األديب والصحفـــي المعروف جوان جان 
قد قـــدم كلمة األمانـــة العامة؛ حيث قـــال: اليوم 

تأتي هذه الدورة من جائـــزة الدكتور نبيل طعمة 
لإلبداع والخاصة بالمســـرح والمســـماة باسم رائد 
المسرح العربي أبو خليل القباني لتؤكد أن المسرح 
مـــا زال ذاك الفارس النبيل الـــذي يمتطي صهوة 
حصانه، ال ليحارب طواحين الهواء كما فعلت إحدى 
الشـــخصيات المســـرحية الشـــهيرة؛ بل ليحارب 
 

ّ
الجهل والتخلف والحقد. ذاك الثالثي الذي ما حل
بمكان إال وحل فيه الخراب والدمار ودخل التاريخ ال 
من أوســـع أبوابه؛ بل من أضيقها وأكثرها امتهانًا 

لإلنسان.
وأضاف جوان: وما العدد المقبول الذي شـــارك 
في مسابقة النص المســـرحي هذه، التي نحتفي 
بقطـــف ثمارها اليوم على الرغـــم من األوضاع غير 
الطبيعيـــة والمفتعلة التي يمر بها عالمنا العربي، 
إال التأكيد األبرز على أن المســـرح ما زال هو المهد 
الذي نأوي إليه والظل الـــذي نحتمي به إذا فقدت 

المهود وعزت الظالل.
وطالب أن يكون االحتفـــال اليوم بجوائز دورة 
القباني مضاعفًا؛ ألن المســـرحيين العرب أثبتوا أن 

فنهم وأدبهم مازال بخير.
ومـــن جهته قدم الدكتور نبيـــل الحفار تقرير 
لجنـــة التحكيم وإعالن أســـماء الفائزيـــن وقيمة 

جوائزهم.
كما قدم الفائز األول الدكتور حمدي موصللي 
الشـــكر والتقدير لصاحب الجائـــزة الدكتور نبيل 
طعمة، مشـــيدًا بـــدوره الكبيـــر في دعـــم اإلبداع 
ومساهمته الكبرى في الحراك الثقافي الذي يعود 
بالخير على الوطن وعلى المبدعين، وثمن موصللي 
جهـــود األمانـــة العامـــة ولجنة التحكيـــم، مؤكدًا 
حياديتهـــا وموضوعيتها، وأنه لـــم يعرف بالفوز 

حتى اللحظات األخيرة.
وفـــي الختام وزعـــت شـــهادات التقدير على 

أعضاء األمانة ولجان التحكيم.

االحتفال بتوزيع جائزة نبيل طعمة لإلبداع
دورة أبي خليل القباني رسخت استمرارية الجائزة

    دم�سق ـ الأ�سبوع الأدبي
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أعضاء  أحد  ناجي  إيــاد  الطبيب  الروائي 

وقد  سورية،  في  الشباب  العرب  كتاب  اتحاد 

صدرت له حتى اليوم إحدى عشرة رواية، كان 

بمناسبة  لنا  وكان  األزرق،  التفاح  رواية  آخرها 

صدورها هذا اللقاء مع الروائي الشاب.

في  وعضو  روائ��ي  أنت  إي��اد...  *دكتور 

عن  غائبة  أخبارك  العرب.  الكتاب  اتحاد 

العالم  وف��ي  سورية  في  األدب��ي��ة  الساحة 

العربي، ما السبب؟

سورية؛  عن  الطويل  غيابي  هو  **السبب 

في  المتحدة  الواليات  في  وأبحث  أعمل  فأنا 

نيويورك. لقد أنهيت تخصصي العالي الثالث 

االتصال  عن  يشغلني  ما  وهــذا  الطب،  في 

الغالي  بالناس واألدباء والمثقفين في وطني 

سورية العربية. أنت تعرفين البعيد عن العين 

بعيد عن القلب. أرجو أن توجهي هذا السؤال 

سورية:  في  واألدبية  الثقافية  األوســاط  إلى 

لماذا تغيب أخبار رواياتي؟!!
)التفاح  الجديدة  روايتك  ي��دي  *بين 
األزرق( التي نشرتها لك دار كنعان بدمشق؛ 

تهانينا؛ أظن أنها الراوية العاشرة؟!
بــصــدورهــا؛ هي  ــا سعيد  وأن ــرًا...  ــك **ش
التاسعة ككتاب، والحادية عشرة كرواية، ففي 

كتاب مأساة ريفية ثالث روايات متوسطة.
*أالحظ أن رواياتك ال يجمع بينها خط أدبي 
كالفئران،  اجتماعي  بعضها  واحــد...  وفكري 
والمرحومة، والعزلة، وبعضها ذو طابع فلسفي 
ألف... واثنتان منها تاريخيتان  كالغرفة رقم 
بامتياز: فضيحة مدوية في القصر الملكي في 
األخرى  أما دمشق  الشمس؛  أوغاريت، وساللة 
بعد  تستقر  لم  أنــك  يبدو  واقعية...  فهي 
هذا  هل  محدد؛  أدبي  اتجاه  في  الكتابة  على 

صحيح؟ وما تفسيره؟
على  التركيز  عــدم  عمدًا  تجنبت  **لقد 
الكتابة في اتجاه أدبي واحد. ال أرى ضرورة إلى 
أن يحصر األديب نفسه في مجال واحد. نترك 
له حرية الحركة، لنترك له حرية مفاجأة قرائه. 
والمظاهر  األشكال  متعددة  نفسها  الحياة 
من  مظهر  كل  من  فليستلهم  والــتــالويــن؛ 

مظاهرها موضوعًا لرواياته في لحظة إلهام..
بالتحديد  ال��روائ��ي  األدي��ب،  *المفكر، 
المجتمع؟  دوُره في  ما هو  ومفكر..  كمثقف 

ما هي رسالته برأيك؟
**ال أعتقد أن مهمة األديب تقديم حلول 
للمشكالت أو النظر أو الوعظ.. أعتقد أن مهمة 
على  الضوء  تسليط  هي  نظري  في  األديــب 
مواقع الخلل في الحياة المعاصرة أو الماضية، 
الحلول  إيجاد  مهمة  وترك  بعمق،  وتحليلها 
ونظرته  لتفكيره  مناسبًا  يراه  لما  وفقًا  للقارئ 
تلتقط  )كاميرا(  هي  الكاتب  عين  للحياة. 

الصورة وتوثقها بدقة وأمانة، فتسهل للقارئ 
رؤية ما لم يره من األشياء، والنظر للمألوف من 
األولى  للمرة  يراها  كأنه  جديدة،  نظرة  األمور 
لتكتسب معاني جديدة... إال أن على الروائي 
مشوق  وبأسلوب  ممتع  بشكل  هذا  يكتب  أن 

ليشد القارئ إليه.
*هل أنت على اطالع على الحياة األدبية 
صلتك  أن  أم  العربي؟  والعالم  سورية  في 
مقطوعة بحكم غربتك المؤقتة إن شاء الله؟
الحياة  على  اطالعي  بأن  لك  **سأعترف  
األدبية في سورية مقتصر على ما أقرؤه على 
بموقع  دائمة  صلة  على  أني  كما  االنترنيت... 
اتحاد الكتاب العرب ونشاطاته؛ كما أنني أقرأ 
الواقع  شهرة.  األكثر  العربية  الروايات  بعض 
التي  األدبية  الجوائز  بظاهرة  معجب  إنني 
وتحرض  الراكدة؛  األدبية  الحركة  مياه  تحرك 

على المنافسة، وتسوق لبعض األعمال.
*ما هي أحب رواياتك إلى قلبك؟

فضيحة  التاريخيتين:  روايتي  أن  **أرى 
مدوية في القصر الملكي في أوغاريت، وساللة 
السورية  الساللة  عن  تتحدث  التي  الشمس 
التي حكمت امبراطورية روما، هما األقرب إلى 
بذلتهما  اللذين  والوقت  الجهد  بحكم  قلبي 
روايتي  أيضًا  أحــب  ولكني  منهما...  لكل 
عليها  نلت  التي  ــرى،  األخ دمشق  الواقعية 
الجائزة الثانية في مهرجان اإلبداع األدبي في 

السويداء عام2006.
*ما رأيك بترجمة روائع الروايات األدبية 

السورية والعربية إلى اللغات األجنبية؟
الرواية  وواجب.  بل  وهام؛  ضروري  **هذا 
تكون  أجنبية  لغة  إلى  تترجم  حين  األدبية 
إنها  لغته.  إلــى  تترجم  ــذي  ال للبلد  سفيرًا 
وثقافتنا  حضارتنا  على  اآلخــريــن  تعرف 
في  متشابهة  أمور  وهي  ومشاكلنا.  وهمومنا 
العالم كله فيتعاطفون معنا. هناك عدد كبير 
في  رواياتهم  تقف  السورين  الروائيين  من 
العالمية...  الروايات  أرقى  مع  واحد  مستوى 
وصف  ومواضيع  مجاالت  في  متفوقة  إنها 
االجتماعية  والصراعات  االجتماعية  الحياة 
وفي  وتــقــدمــه،  البلد  تــطــور  تعكس  الــتــي 
فيما  ولكنها  والوطنية،  السياسية  المواضيع 
التاريخية.  الرواية  مجاالت  في  مقصرة  أرى 
إلى  فيعود  األجنبية  للغات  ترجمتها  قلة  أما 
األدبية  الحياة  على  المشرفين  إدراك  عدم 
والسياسية لألهمية البالغة للدور الذي يلعبه 
إنها  معين؛  ببلد  األجانب  تعريف  في  األدب 
تمعنا  إذا  وبخاصة  وقومية،  وطنية  مسؤولية 
في موقف الحكومات الغربية المعادي بشكل 
عام لسورية وللعرب عمومًا، وتعمدها تقديم 
صورة مشوهة عنهم. األدب يمكنه أن يكسب 
أو ذاك، ويحد من  األجنبي  البلد  جماهير هذا 

تشويه  من  للعرب  المعادية  الحكومات  ميل 
صورتهم.

إلى  رواياتك  إحــدى  بترجمة  قمت  *هل 
إحدى اللغات األجنبية؟

تترجم  بأن  يحلم  روائي  أي  أن  **أعتقد 
سيكون  أجنبية.  لغة  أية  إلى  رواياته  إحدى 
ولثقافتها  بلده  لحضارة  لبلده.  كسبًا  ذلك 
أواًل، وكسبًا له ثانيًا. المسألة حتى اآلن خارجة 
أية  إلى  الروايات  ترجمة  تمامًا.  إرادتــي  عن 
لغة أجنبية عمل ال يقوم به فرد واحد. يرتبط 
الروائي،  شهرة  منها:  كثيرة،  بعوامل  هذا 
سياسية.  بعوامل  يرتبط  كما  الرواية،  وجودة 
وإيديولوجية. ثم وجود المترجم المتمكن من 
العالم  في  النشر.  دور  َدوُر  يأتي  ثم  لغتين، 
الروائي ورواياته، هنا  وراء  المتقدم يركضون 
يجب أن يركض الروائي وراء دور النشر؛ األمر 

معقد.
*أنت في نيويورك اآلن تتابع تخصصك. 
األدبية  الحركة  على  اط��الع  على  أن��ت  هل 
أم  أدبية ناشطة؟  هناك؟! هل هناك حركة 

أن سوق األدب نافقة؟
عدد  من  ستعجبين  وشوفي...  **تعالي 
الروايات التي تخرجها دور النشر، وعدد النسخ 
يتم  التي  والوسائل  القراء،  وعدد  المطبوعة، 
طريق  عن  القراءة...  على  الناس  لحث  اتباعها 
في  العام ويسوقونه  الرأي  )يقولبون(  الرواية 
يمكن  ال  عام  بشكل  يريدون.  الــذي  االتجاه 
الروايات  من  يطبع  واحد  أوربي  بلد  المقارنة. 
العربي  العالم  يطبعه  ما  يفوق  ما  سنويًا 
األدبية  الرواية  السنين.   عشرات  في  كله 
أو  أمريكيين،  كتاب  من  المؤلفة  والتاريخية 
المترجمة عن آداب الدول األخرى ذات شعبية 
بالكتب.  مليئة  الضخمة  المكتبات  كبيرة. 
مليئة بالقراء، ولكني لم أشاهد رواية مطبوعة 

ألي روائي عربي. هناك روايات سلمان رشدي 
مثاًل.

بصدور  ثانية  أهنئك  وأنا  أخير:  *سؤال 
أردت  ماذا  األزرق،  التفاح  الجديدة  روايتك 

أن تبلغ القراء عبرها؟!!
علم  رســام  حياة  تتناول  ــة  رواي **إنــهــا 
مرتبة  بلغ  حتى  الصغر  منذ  الرسم  نفسه 
العالمية؛ إنها تتحدث عن إرادة اإلنسان الذي 
تأثرت  لقد  حلمه...  ليحقق  الصعاب  يتخطى 
وربما  سيزان؛  الفرنسي  الرسام  بحياة  فيها 
عمتي  حياة  بقصة  شعوري  ال  بشكل  تأثرت 
المرحومة الفنانة إقبال ناجي، المعروفة باسم 
الفنانات التشكيليات  السيدة قارصلي رائدة 
استطاعت  التي  معروف،  هو  كما  السوريات 
الصعاب  تتخطى  أن  وتصميمها  بإرادتها 

وتحقق حلمها...

حوار مع الروائي إياد ناجي

   فرح مازوين

 إياد ناجي



11/26/ 2011 م  -  30ذي احلجة 1432هـالعدد »1272«14
 السنة اخلامسة والعشرون

 |   حممد وحيد علي  |   مها خري بك

أزهار الغروب ياسوريا العّز
ني                  

ُ
أكبرُت ُجرحَي عن آٍه تؤّرق

، وعُده وطني
ٌّ

وسامَر الُجرَح حق

ك!                
ُ
 اللِه؛ كم تغلو خمائل

َ
يا جنة

فيِك الشهادة فجُر الِخصِب والمزِن

ما ضّر مجَدك من خانوا ومن فسدوا         

يا بئَس من غدروا واعتزوا بالُمَنِن

               
ٌ
صٍن به ظمأ

ُ
تحنو  الدماُء على غ

نِن
ُ
ا على ق

ً
ُجوًدا على ِكيٍر، عطف

دمُع الثكالى خموُر الصبِر يرشفها               

ِن
َ
شعٌب يبلسُم ناَر الحقِد والضغ

... مجُد اللِه أنت هو              
ِّ
يا سوريا العز

 الزمِن
ُ
أنت الرجاُء... وأنِت حجة

ارتجلت الشاعرة هذه األبيات في مهرجان شعرّي 

شاركت فيه بمناسبة ذكرى حرب تموز في مدينة 

بعلبك تحت عنوان)المقاومة والنصر(، بتاريخ 17/ 7/ 

.2011

 ينّورُه المكان... 
ٌ

عبق

 يفوُح على ضياء الّروِح 
ٌ

عبق

 الوجِد 
ُ
والّرؤيا بساط

ُه 
ُ
يحمل

إلى شغِف األماني 

طائران... 

َنبعاِن 

َجٍن 
َ

من ش

وفيروٍز من األسراِر 

يحتضناِن أزهاَر الغروِب 

ويهطالن... 

والقلُب رّماُن الّسماِء 

 
ٌ
وشهقة

فِق 
ّ

 عنها طائُر الش
ُّ

ينشق

المغّرُد

في وداع األرِض 

إذ تحنو 

ها شجرًا 
َ

 نبض
ُ

فترسل

وأعشابًا 

ليمرَح في براريها سنًى 

 أزهاَر الكمان... 
َّ
ويهز

 عطُر الّروِح 
ُ

الشوق
ً
يطلُع تارة

كفراشٍة ولهى

 قمرًا 
ً
ويطلُع تارة
ً
ُينّوُر غيمة

ويلمُّ أنواَر الُجمان... 

نا 
ُّ
 ظل

ُ
نمشي فيورق

 الغماِم
َ
ونزيُح أغطية

ونحتمي بالّصبِح 

 
ً
 أجنحة

ُّ
حين يرف

تطيُر 

إلى سماوِة بيلسان...   

نمشي 

لندرَك نبعنا

فِق البعيِد ,  في آخِر النَّ

نا 
َ
وصوت

لّما ُيغّرُد في المدى 

طيراِن 

يقتسماِن 

أزهاَر الفراِغ 

ويحلمان... 

 للّنهِر الُممّدِد 
ُ

ونقول

نا: 
َ
حول

 ماِء الخلِق 
َ

يا حبل

أرجعنا إلى قمِر الطفولِة 

نا , 
َ
كي نرى أشواق

أطياَرنا... 

والماَء يغسلنا 

 حمامتيِن 
َ

وُيطلقنا بياض

وأقحوان... 

ُ
الـــمـــســـتـــحـــيـــل ـــجـــهـــا  ســـيَّ  : يــــقــــولــــون 

 

َ
الـــخـــضـــيـــل ـــــداهـــــا  ن ـــــــراُب  ـــــــسَّ ال ووارى 

 

ــــى قـــــبـــــِرهـــــا األغـــــنـــــيـــــاُت ــــل ــــــاحــــــت ع ون

 

ــــدًا ــــًا جــــدي ــــعــــاث ــــب  وقــــــــالــــــــوا: تـــــعـــــود ان

ـــــُم ُحـــبـــلـــى ـــــواس ـــــم ـــهـــا ال ـــي  ف
ُ

ــــهــــض ــــن وت

 

ـــا هـــــبـــــوُب الــــبــــهــــاِء ـــه ـــي ـــصـــِب ف ـــخ ـــل ـــل ف

 

ــــفــــاِء ــــصَّ ـــهـــا انــــــســــــراُح ال ـــي ولـــلـــقـــلـــِب ف

 

ــهــا ــــاُت عــن ــــاف ــــس ــــم  ال
ُ

ـــــطـــــول وقــــــالــــــوا: ت

 

ــًا ــح ــي ــس  ك
ُ

ـــــال ـــــي ـــــخ ويـــــــرتـــــــدُّ عــــنــــهــــا ال

 

ـــا الـــــزعـــــزعـــــاُت ـــه ـــِف ـــي ـــــوي عــــلــــى ط ـــــع وت

 

تـــنـــثـــنـــي ال  ـــــَك  ـــــمـــــثـــــِل ل  : ــــــــوا  ــــــــال وق

 

ٌ
ـــــة ـــــاب ــــــهــــــا غ ونـــــــفـــــــُســـــــَك يـــــــا ويــــــَح

 

ـــــــا ًا صــــــــــــــروُح األن ـــــــــوَّ
ُ
ـــــــــل ـــــــادت ُع ـــــــم ت

 

نــــــوَرهــــــا تــــجــــتــــلــــي  أن  ــــات  ــــه ــــي ــــه ف

 

 إلـــيـــهـــا
َ

ـــــق ـــــطـــــري ـــــــوا: عــــــرفــــــَت ال ـــــــال وق

 

وكــــم  ! أقــــــِبــــــل  ـــــــَك:  ـــــــادت ن ـــــــَك  ـــــــادت ون

 

ـــَك ـــي ـــَع ـــَم ـــس ـــــدًا ِم ـــــوص ـــتـــفـــت م فــــلــــم تـــل

 

ـــجـــى ـــمـــرت ـــــُه ال ـــــــوا: الـــــهـــــدى حـــــبُّ ـــــــال وق

 

ـــــهـــــا ــــــــــا عــــــــرفــــــــوا أنَّ ــــــــــوا، وم ــــــــــال وق

 

ـــــــي هــــــــــواُه ـــــــنِّ ـــــــااًل أغ ـــــــم ـــــي ج
ِّ
ـــــظـــــل ف

ــــــرة ــــــيِّ ــــــنَّ  بــــســــمــــَتــــهــــا ال
َ
ـــــــــأ وأطـــــــــف

 

ـــــــي صـــــــــــــــدِرِه خـــنـــجـــره  ف
َّ
ـــــــــز ـــــــــد ح وق

 

ـــرة ــــــي مـــقـــب يــــــــُح ف ــــــــرِّ ــــــاحــــــِت ال ــــا ن ــــم ك

 

ــــــَره ــــــُه ـــــي الــــــربــــــيــــــُع بــــهــــا أن ـــــحـــــي وُي

 

ـــــــرة ــــــــــــــــآالء آفـــــــــاِقـــــــــهـــــــــا الـــــــخـــــــيِّ ب

 

ـــرة  ـــســـك ـــُم ـــهـــا الـــــــــرؤى ال ـــي ــــحــــِر ف ــــسِّ ــــل ول

 

ــــــــروِح فــــيــــهــــا ســــنــــى الـــمـــغـــفـــرة ــــــــل ول

 

ـــرة ـــف ـــق صـــــــحـــــــارى كـــــــوجـــــــِه األســـــــــــى م

 

َره
َ
ــــــز ــــــئ ــــــى ِم ج ــــــدُّ ـــهـــا ال ـــي ـــل وُيــــلــــقــــي ع

 

ـــــَرة ـــــك ـــــن ـــــا ُم ـــــه ـــــاِل ـــــك ـــــأش ـــــًا ك ـــــون ـــــح ل

 

ــــــَره
َّ
ــــهــــا ُســــــك ـــــَك مــــــن حــــبِّ ـــــعـــــاطـــــي

ُ
ت

 

ـــرة ـــهـــت ـــســـت ـــــِر م ـــــادي ـــــق ـــــم ـــــال دجـــــــــت ب

 

ـــرة ـــب ـــك ـــت ـــس اِت م ـــــــمـــــــجـــــــرَّ ـــــا كـــــــال ـــــه ب

 

وتــــــعــــــبــــــَر دربــــــــــــــــًاَ لــــــهــــــا مــــــزهــــــرة

 

ـــــنـــــكـــــَره
ُ
ت أن  عــــــمــــــيــــــاَن  ــــــــرَت  ــــــــآث ف

 

ــــصــــَره ــــب
ُ
ت أن  ـــــــــــَت  ُرم ـــــــــذي  ال ـــــــــــَك  أرت

 

ـــــِه مـــــا أعـــــســـــَره! ـــــي ـــــتِّ  ال
َ
فــــيــــا ضــــيــــعــــة

 

ــــــَره ـــــتـــــجـــــا عـــــاشـــــقـــــًا كــــــوث ـــــــِه ال ـــــــي إل

 

ـــــــَره!
َ
ـــــــط ــــــــا أع  الــــــضــــــيــــــاِء وم

ُ
رحــــــيــــــق

 

ــــــــَرة! ــــــــبَّ
ُ
ــــــغــــــصــــــوِن إلـــــــــى ق غـــــــنـــــــاَء ال

غناء الغصون
 |  معاوية كوجان
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 |  جرج�س حوراين

الوباء

 تقرير عـــن مزرعة ديبالند األمريكية للخنازير في 
ضواحي نيومكسيكو

 
السيد م رئيس الهيئة العليا للصحة الوقائية في 

األمم المتحدة:
بنـــاء على تكليفكم لي برئاســـة لجنـــة التحقيق 
بموضوع أنفلونزا الخنازير نرفع إليكم التقرير التالي:

الخميس 9 نيسان 2009.
قمنـــا بزيارة  وزارة الزراعة حيـــث تعرفنا إلى عدد 
المـــزارع المرخصـــة لتربية الخنازيـــر وموقعها وعدد 
الخنازير في كل منها. قمنا بجدولتها، ووضعنا برنامجا 

لزيارتها الواحدة تلو األخرى مبتدئين من األكبر.
الجمعة 10 نيسان 

بدأت  جولتنـــا الميدانية: فزرنا أكبر مزرعة لتربية 
الخنازيـــر في المكســـيك. في حقيقـــة األمر لم تكن 
مزرعـــة بقدر ما كانت قرية نموذجية. حيث شـــاهدنا 
كتاًل ســـكنية عدة للعمال البالـــغ عددهم 312 عاماًل. 
وبنـــاء خاصًا بالموظفين اإلدارييـــن البالغ عددهم 98 
ا, وهناك مستوصف ذو قسمين أحدهما خاص 

ً
موظف

بالعمـــال والثاني خاص بالخنازيـــر. هناك بناء خاص 
بالمديـــر العام. وعلى بعد مائة متـــر من هذه األبنية 
تقع المزرعة التي تحوي 5693 خنزيرًا. وهناك حدائق 

لترفيه العمال ومالعب. وغابة لترفيه الخنازير.
رئيس العمال الذي عـــرف بمهمتنا، ضحك وقال 
لنا: أعتقـــد أنكم تضيعون وقتكم يا ســـادة؛ فهؤالء 
الصغار الطيبون الذين أعاشـــرهم منذ عشر سنوات 
ال يقدمـــون إال الخير للبشـــر، وال يمكن أن يقدموا ما ال 

يملكون، وال أن ينشروا ما تزعمون. 
زوجة أخي استبدلوا دسام قلبها المريض بدسام 
قلب خنزير، فتماثلت للشفاء فورًا. وقال لي عمدة قرية 
كوباتشـــو بأن أحد العاملين عنده صار يرى سم اإلبرة 
بعد أن خاطوا جرح عينه بالخيطان الطبية المصنوعة 

من أمعاء الخنزير.
وكان يناقشـــنا بحماســـة نادرة جعلنا نشـــكك 
إلى بعـــض الوقت بجدوى الطرائـــق الطبية المختبرة 

والمجربة، فلم نأبه لكالمه، ولكن...
السبت 11 نيسان 

قمنـــا بجولـــة بيـــن الخنازيـــر بمرافقـــة طبيـــب 
المســـتوصف وأجرينا لهم الفحـــوص الالزمة وأخذنا 

عينات الدم إلجراء التحاليل الخاصة بالمرض.
األحد 12 نيسان 

أجرينا الفحص السريري والمخبري لكل العاملين 
والموظفيـــن في هذه القرية. هنـــاك عامل واحد كان 
قـــد قدم إجازة منذ ثالثة أيام إثـــر إصابته بتعب في 
جســـمه وارتفاع حرارته، وذهب إلى بيته في المدينة 
لقضاء فتـــرة النقاهة هناك. ولدى ســـؤالنا عن  هذا 
العامل أخبرنا العمال القريبون منه أنه بدا عليه الزكام 

منذ أسبوع.
لم تظهر نتائج فحـــص الخنازير أية إصابة، وكنا 
على وشـــك مغـــادرة المزرعة متوجهيـــن إلى مزرعة 
أخرى، لوال ظهور ثالث إصابات بين العمال. األمر الذي 

استدعى نقلهم إلى المشفى فورًا.
االثنين 13 نيسان 

تم إعادة الفحص المخبري للخنازير بطريقة أكثر 
دقة. 

رئيس العمال اعتـــرض على إعادة الفحص، وقال 
لنا: إنكم تزعجون هؤالء الصغار بفحوصكم المتكررة. 
البد أن العامل الـــذي يرتاح في بيته اآلن هو من نقل 
المرض لرفاقه، لذلك أرى أنـــه من األجدى أن تذهبوا 

إليـــه بدل أن ترهقوا هؤالء الذي يقدمون لنا صمامات 

قلوبهم .

التحاليـــل التالية أظهرت بداية إصابة قطاع كبير 

من العمال بالفيروسH1N1 األمر الذي جعل الدكتور 

س  يظن أنه فيروس الخنازير، فأصر على إعطاء اللقاح 

الذي تم تحضيره في فرنسا وهو لقاح قيد التجربة.

الثالثاء 14 نيسان 

بدأت تظهر وفيات بين الخنازير من الدواء؛ حيث 

نفق عشرون منهم. غضب رئيس العمال جدًا. واتهم 

اللقاح بإحداث هذه الحـــاالت من الموت المفاجئ في 

المزرعة قال لنا: كانـــوا بصحة جيدة كما تبينتم ذلك 

من الفحوص التي قمتم بها. لقد نقلتم لهم المرض 

بهذا اللقاح. إنكم تتحملون النتيجة.

األربعاء 15 نيسان 

مات 900 خنزير. وهنا بدأنا باستخدام األدوية من 

زمرة دوائية جديدة تقوم إحدى الشـــركات الدوائية 

بإجـــراء األبحـــاث عليها. وألنها ســـيطرت على الحالة 

المرضية فســـوف تقوم الشركة بإنتاج كميات كبيرة 

منها وتعميمها في األسواق.

الخميس 16 نيسان 

عقدنـــا اجتماعا طارئـــًا تم فيه مناقشـــة الوضع 

الراهن، خاصـــة مع ظهور إصابات جديدة بين العمال 

.اقترح الســـيد ج زيارة العامل المجاز في بيته لمعرفة 

حالته المرضية بدقة.

الجمعة 17 نيسان 

قمنا بزيارة للعامل. كان يســـكن في حي ســـكني 

بعيد عن العاصمة حوالي 178 كم جنوبًا.

كان مفاجئًا لنا مـــا أخبرنا إياه أهل الحي عن موت 

خمســـة من قاطني المبنى الذي يسكنه هذا العامل 

ونقل العديد من الســـكان إلى المشفى بحالة صحية 

سيئة.

كانت حالة العامل سيئة هي األخرى. تأخرنا حتى 

عايناه، ألن أحد أقربائه وقف فوق رأســـه والبخور في 

يده، وقرأ عليه المزمور الخامس والعشرين، ثم المائة 

والخمســـين، ثم تال عليه صالة طويلة، ودار حوله وهو 

يحمل شـــمعدانًا. انتظرناه حتى أكمل عمله فأجرينا 

التحاليـــل المخبرية وقمنا بإعطائـــه الدواء, لكن ذلك 

لم ينفـــع. لقد مات هذا العامل بعد ســـاعات. نتيجة 

التحليل أظهـــرت وجود الفيـــروس H1N1 على نحو 

متكاثر.

عندما كنا في الشـــارع نفســـه حملت إلينا األخبار 

تفشي »فيروس الخنازير« في هذا الحي.

سيدي رئيس الهيئة العليا للصحة الوقائية في 

األمم المتحدة«

آخر ما اتفق عليه أعضـــاء اللجنة أن الفيروس من 

هؤالء البشر الجهلة الذين يلقون التهم على الخنازير. 

 على الخنازير، أما 
ّ

إنه فيروس الحقد فقط هو الذي حل

الفيروس األصلي فعند هؤالء.

واقتراحنـــا األخير هو أن تحمـــوا الخنازير من هذا 

الحقد.

 |   عبد احلميد الطويل

وجاء الصيف...
واندلعت مسيراٌت من األشذاء في 

قلبي..
وتدفعني ألن أعدو..
مع الريحان والَحَبِق..

وتترك عند باب القلب ..
أكوامًا من األحالم والذكرى

 اإلصباح ...
َ
لتشرب قهوة

ارة  الحدِق في بيَّ
**   

أنا أقتات من حبري..
وأنزف منذ بدء العمر 

أنهارًا من الشعِر
يصاحبني على األيام

وجُه كآبٍة مزري
أحاول أن أكون أنا..

بكل العمر..
مثل طهارة الفجر..

- 1 -
أسامح من يهاجمني..
بسوط الحقد والغدر..

وأمنح للمدى نورًا
كما الخيرات تنثر من ضيا البدر

فما أحالَك يا عمري!
**

ولدُت أنا ..
بقلب الشام...

في أهداب عاصيها..

وأما الثلُج في بلدي...

أتى من قبل أن آتي..
لينظر ما ستهديه..

يُد الرحمن من خيٍر ومن نعمة
 كبرى..

ً
أقام وليمة

دعا من كان في الدنيا..
دعا المريخ كي يعدو..

مع األزهار في البلدة
ويرقَص في أزقتها..
ويمنح للدنى شهَده

- 2 -

 الشعر في 
َ

وحين رأى طيوف
وجهي...

 ..نجمة.
ً
تنائر نجمة

**
ولدت أنا...

بقلب الشام..
في أهداب عاصيها

وكان الحب في بلدي..
يصلي الصبح..

يمشي في شوارعها..
يغني في مقاهيها..

 النور..
َ

وكان البدر يستجدي ِسالل
من خيرات من فيها..

وأما الشام..
.. 

ٌ
َرة بَّ

ُ
َق

وربُّ العرش حاميها....

والدة العبير 
على تراب الوطن
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قصيدتانأميرة الكون 
 |   عبدو �سليمان اخلالد

راُبِك، ال تبٌر وال ذهُب |   ع�سام وجوخ
ُ
هذا ت

لكّنه المجد والّتاريخ والحسُب
جُّ السماء له

َ
ال تعجبي حين ترت

هذا ترابك، سورّيا؛ فما العجب
 ال يليق به

ٌ
هذا ترابك، عرش

يوم الحفيظة إال الّصيُد والّنجب
تفيض من تالد الماضي جاللتُه

ُب
َ
 الحاضر الخاّلق ُمجَتل

ُ
وطارف

تزهو ذراه بقامات ممّردة
لم يحِن هاماِتها َهول وال َرَهب

سليه، كم كان عنوانًا لملحمة
حمراَء، عّجت بها األسفار والكتب

سلي، ُيجبك نجيُع الِكبر، آيُته
ه تعب

ّ
هذا الّصموُد الذي ما غض

ماُء خافقة
ّ

 الحّرة الش
ُ
والّراية

رغم األعاصير واألنواء تنتصب
***

ِرثي 
َ
 الحّب واإليمان؛ لم ت

َ
يا قلعة

إاّل الوفاَء، وما من طبعِك الكذب
ك الُحسنى فواتحنا

ُ
بوِركِت؛ أسماؤ

نَتجب
ُ
سبحانها! في صالة المجد ت

اُم ُعروتنا
ّ

عهدي بنا َعزوة، والش
ّك والّريب

ّ
بها اعتصمنا، فزال الش

فنا
ّ
سّيان هذا وذاك، الحّب أل

ال طائفية تعنينا، وال ُعصب
مصيُرنا واحد، والّدار واحدة

، يغلو بها الّنسب
ٌ
واألّم سورّية

من فاته مسجٌد حين الّصالة، ففي
ٌكنيسة يعبد المولى، ويحتسب

حتى ولو لم تقم للفجر ِمئذنة
ب

ُ
ل نا األجراس والصُّ

ُ
إّنا لتوقظ

ى« وشائجنا
ّ
لن تفِصَم »الاّلت« »والُعز

وال »أبو لهب« والّنار والحطب
عت

َ
ف

َ
، أو َمن عندهم ش

ُ
وال الغرانيق

َعب
ُ
وال من استكبروا، لكّنهم ل

 الكون؛ تيهي فوق هامته
َ
أميرة

هب
ّ

 به األقمار والش
ّ

تاجًا، تحف
عن كاهل الهّم ألقي الهّم، واشتملي

بأمُهٍج، حّرة بركانها لِجب ً
لها حمراَء راعفة

ُ
إّنا لنبذ

لو مّس نعليك مأجور ومغتصب
***

 الخلق يعشقه
ُّ

، كل تراُبك الُحرُّ
ه الغضب

ّ
حّرًا كريمًا، سوى من شق

واستيقظت نزعة العدوان في دمه
ب

َ
ل
َ
شعواَء، يقطر من أشداقها الك

هيهات... لحُمك مّر، ال ُيذاق، ومن
سعى إليه، اكتواه الّسّم والعطب

عصّية أنِت، ال تثنيك جعجعة
وال هراٌء، وال زيف، وال صخب

فأشرقي، إّن هذا الّنوَر طلعُته
غب

ّ
تصلي صدورًا، رعاها الغيظ والش

وعاتبي، واسألي اآلمال َمعذرة
عن خيبة ُمّرة، أسباُبها العرب

ضاق الّرجاء بهم، وارتد، يا أسفا
 في ضيق الّرجا سبب!

ُ
حتى القرابة

هل بات ُيرخص وجُه الخير ِكلَمَته
ب؟!

َ
 يوم له في العهد ُمنقل

ّ
أم كل

ام َموِئلها
ّ

حسُب العروبة أّن الش
ب

َ
ق

َ
اِم مأمول وُمرت

ّ
والّنصر بالش

حبيبتي سوريا، إن العتاب رضا
ب

َ
ك

َ
كم يستحي منك ذنٌب! حين ُيرت

يَن لألحفاد َمفخرة
َ
بق

َ
َنفنى، وت

 ما يجب
ّ

َيستلهم الجيل منها كل

الراي���ة الخفاق��ة

طرَب الفؤاُد إذا سرى

صوَب الديار

وعلى جناِح الطائر الميموِن

يمضي ال يتيُه عن المسار

جوالُن ياعشقي وتوقي

ليس مثلك من مزار

طرب الفؤاُد إذا سرى صوَب الديار 

ينزاُح عن صدري تباريُح األلم
يّساقط الهمُّ

يحررني اللقاُء من السقم.....     

***

وندى الصباح... ياذا الصباح

ونسائُم الجبِل الجليِل الشيِخ

وافتنا فيالعباءٍة بيضاء

يا طيَب الهبوب

نفَح الطيوب

لب األشم
َ
الدفَء والتحناَن من ق

وصدى أناشيد الفدا

ت في وقِر مسمعنا
َ
َرَعت... َعل

َ
ق

هل ياترى ننسى الذمم؟! 

هم صيُدنا .... أقماُرنا ... شهداؤنا

من نخبِة األشراِف من أطيافنا

من ُصلِب هذي األرِض

من جوِد الزماِن

ومن كبِد الوطن

... سيطاُن الولي 
ٌ

َو هايل
َ
أ

 وعلي 
ٌ

م أحمٌد وعادل
َ
أ

 الجهاِد جواد
ُ

م بطل
َ
أ

.. صبي مٌّ
ُ
م.. أ

َ
م   وأ

َ
أ

واظًا من غضب
ُ

 اسُتغضبوا شهروا ش

وا سياطًا من لهب
ّ
اسُتهدفوا سل

لم ُيدبروا اقتحموا جحيم المعمعة

وا خطاَب النصِر.... سفَر التضحية
ّ
بدمائهم خط

 أطهار دم
ً
ياللدماء حرة

 الشهيِد
َ

ا إذا لم نرَع ميثاق َهنَّ

أغلى مواثيق الذمم

***

 العال
َ
 تيهي رفرفي يا راية

ُ
يا أرض

زيدي فضاءها القنيطرة الشمم

***

يا جمدَل الرجال

يا قمَم التالل

إن يستبّد فلن يمدَّ اإلحتالل

ه باٍق على عهِد النضال
ُ
 األسير..... ورفيق

َ
سقط

لفه كفي وفي ال يخذله
َ
 الكّمي وخ

ُ
لف

َ
خ

هو لم يذل وظهيره لما ينم

***

وهنا هنا.... أوها هنا  

أّنى نظرَت على المدى 

 الثرى ... حتى بساتين الشآم
َ

َدق
َ
غ

 الجوالِن
َ
 يزيُن جبهة

ٌ
ألق

تصحو في جوانحِه الحياة

 الرعاة
َ

نهض

َرَبض الُحماة

تترّدد الصلواُت والدعواُت

 الروابي والقمم
ُ

تبتهل

ويبوُح قلُب العاشِق المفتون:

 الحرِب.... السالم
َ
يا جوالُن... يابوابة

ويطيُر في اآلفاق أسراُب الحمام

ينساُب في صمت الفال

ناٌي شجيٌّ بالنغم

يحكي حكايات الغياب .... إلى اإلياب

 ...
ُ

م.... البدَّ يكتمل
ُ
 الُحل

ُ
يا ليَت يكتمل

***

 ظلي 
ِّ

ي قالَع الحق
ّ
ظل

في األهبة القصوى ... لتبقي في الهمم

منيعة ُردي الخطر... كيد الخطر

الناُر بالنار .... 

يا أعداء قافلة النهار

... اصطبر ياالشعب ... يا جباُر... يا الحرُّ

 ..... خيُر األمم
ٌ
ما نحُن إال صفوة

وكما جذوُر السندياِن 
ً
كما الصخوُر.... من ذا يزحزُح صخرة

 القدم
ُ
 منذ

ً
مزروعة

حتى ومن بعد العدم

***

فلتهنئي ياعيُن قري بالمنام

ولتنتِش يا روُح روحك بالمقام

بين الظالل.... ظل العرين.... ظل العلم.
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بلى... وصل الشـــاطر حســـن إلى حبيبته الســـت بدور, ولكن 
ُب دماء الذبيحة.  أجزاًء وقطعًا في كيس من الخيش ما زال يســـرِّ
هكـــذا هي الحكاية بين يـــدي اآلن, مقطعة األوصال تبحث عن 
جســـدها. ما أن تهم الســـت بدور بترتيب أعضاء الجســـد على 
طاولتها حســـب المخطط البشـــري, وتضع كل عضو في مكانه 
 البحث عن ماء الحياة الذي ما أن ُيصّب 

َ
 رحلة

َ
الصحيح, حتى تبدأ

على األجزاء المتقطعة, حتى تلتئم جراحها في اللحظة ذاتها. 
 تتحداني, وعلّي  

ٌ
, وطاولة

ُ
 الحكاية المتناثرة

ُ
اآلن أنـــا.. وأوصال
 عن ماء الحياة. 

ُ
البحث

******
ه. تجمهر حولي 

ُ
ظننُته الباب الوحيـــد لولوج المدينة, فعبرت

 
ٌّ

 امتدت تشدني, كل
ٌ
بشـــر بأشـــكال ووجوه مختلفة. أيٍد كثيرة

 به للمدينة. 
َ

منها يجذبني إلى ما يسميه الباب األوحد المعترف
 وقفُت أتأمل المتصايحين, كانوا ثلة من باعة متجولين 

ً
صامتـــة

في ساحة المدينة. بدوا كأمواِج بحٍر تتالطم, تتمدد نحوي حينًا.. 
وتنحســـر حينًا آخر. بعد أن اتخذُت من الساحة الرئيسية مركزًا 

لوقوفي.. تفرقوا.
لماذا ال أجرب بعض تلك األبواب؟! قالت الست بدور لنفسها, 

ونادت أحدهم:
-هيه... أنت أين الباب الذي حدثتني عنه؟!

:  لن تندمـــي أبدًا.. هذا الباب 
ً
انفرجت أســـارير وجهه مهللة

سيقودِك إلى مركز المدينة مباشرة عبر طريق مختصر.
 من أحد األبواب, ناديُت حارسًا آخر ألجرَب 

ً
كلما قفلُت راجعة

دخـــول المدينة عبر بابـــه... وهكذا إلى أن شـــعرت بدوار يفتك 
بوعيي.

كنُت كلما عبرت بابًا, أجد نفســـي في مكاٍن باهٍت, كالٍح كأن 
عصابات علي بابا اجتمعت هنا وســـرقت كل األلوان, فال أبيض, 
ال أســـود, ال أحمر, ال أخضر.. وتضيف الســـت بدور في رسالتها 

االلكترونية التي أرسلتها إلي ليلة أمس:
-بدت وجوه السكان بال مالمح, كانت أشبه بمن يغطي وجهه 
بكلسات نسائية شفافة, وتقول بين معترضتين: أنِت تعرفين 
الكلســـات النســـائية على ما أعتقـــد- ثم تتابع: بـــل ربما كانوا  

كالمومياوات المغطاة بالشاش األبيض!
وألن رســـالتها االلكترونية لم تشبع نهمي لمعرفة المزيد, 

اقترحت عليها الجلوس في إحدى غرف الدردشة, فوافقت.
-وماذا رأيِت أيضًا في تلك المدينة يا ست بدور؟

-لن تصدقي! التقيت كائنًا غريبًا ربما هو ســـاحر, وقف أمام 
أحد األشخاص, ثبت نظره عليه, وغرق في عينيه, فإذا به يتحول 
تدريجيًا إلى غبار!! لقد رأيته بعينّي يشفط الغبار بفمه ثم ينفثه 
في قارورة صغيرة, ويســـجل اسم الشخص عليها!! لقد كرر األمر 

مع كثيرين في الساحة.
-وماذا يفعل بتلك القوارير؟!

-أخبرني أنه أميـــن عام متحف القوارير في المدينة, ويعمل 
على فتح أقسام جديدة فيه, كما يفكر في إحداث فروع لمتحفه 
في المدن المجاورة. وتضيف الست بدور: العجيب ليس ما فعله 
ذلك الساحر بتحويل األشخاص إلى غبار محتجز في قارورة فقط؛ 
بل في قدرته الخارقة على استعادة أي منهم, حيث يفتح غطاء 
القارورة, ويناديه باسمه, فينبعث ضباب أزرق يتصاعد وينتشر 
 إنســـانًا 

َ
ل

ّ
حتى يتحول إلى رذاذ  يتســـاقط رويدًا رويدًا ليشـــك

كاماًل!! 
يبدو الضغـــط على الشـــبكة العنكبوتية كبيـــرًا؛ إذ فقدت 
االتصـــال بها. وريثما أتمكن من معـــاودة التواصل معها, رحت 
أتابـــع أحد البرامـــج الوثائقية التي تعرضها قنـــاة »الكون هذه 
األيام«. تحدث الفيلم الوثائقي عن حاضرة كبيرة تؤمها كائنات 

فضائيـــة, وقد حولتها إلى مختبرات لدراســـة بعـــض الظواهر. 
بدِت الحاضرة كغابة من األحذية, الســـكان أقزام يتجولون بينها 
وكأنهـــا غير موجودة, مع أن خطر دهســـهم بأحد تلك األحذية 
الضخمـــة كان واردًا في أية لحظة. كل ما فـــي الحاضرة الغريبة 
سيقان وأحذية وأقزام. سأل معدُّ البرنامج أحد السكان األصليين 

عن طموحاته وكيف يرى المستقبل؟
 رّد عليـــه بصبر نافٍد: كل ما أرجوه وأطمح إليه, أن أعرف ماذا 

يتواجد في أعلى تلك الغابة من السيقان.
*****

ها قد عادت الشـــبكة إلـــى وضعها الطبيعـــي. ضغطُت زرَّ 
التنبيه أللفت انتباه الســـت بدور إلّي, فردت بابتسامة مكتوبة. 

سألتها: ماذا حدث معك بعد ذلك, هل وصلِت مركز المدينة؟
بعـــد أن أضافت وجهًا غاضبًا من تلـــك الوجوه الجاهزة على 
الشبكة كتبت: بعد أن تجاوزت أحد األبواب برفقة الحارس, وقف 
شـــعر رأسي لما رأيته. فالناس يمشون ويعملون ويمارسون كل 

أشكال الحياة, لكن دون رؤوس تجثم فوق رقابهم!! 
-أنـــت تبالغين بال شـــك, أنا لم اقرأ مثل ذلـــك, وال حتى في 

حكايات ألف كذبة وكذبة!! كتبت لها وأتبعتها بقهقهة.
-صدقيني.. أنا ال أبالغ, لقد سألت الحارس عن األمر, فقال:

-عانـــت مدينتنا من مرض غريب يجعل رؤوس األطفال  كلما 
كبروا, تستدير فوق رقابهم إلى الوراء, كانوا يمشون وأقدامهم 
إلى األمام, لكن رؤوســـهم تتوجه إلى الخلف. اســـتدعى مجلس 
المدينة أمهر األطباء والباحثين لمعالجة ودراسة هذه الظاهرة, 
وابتكـــروا لقاحًا بـــدا فعااًل في البداية, لكن مفعوله لم يســـتمر 
رســـل عدٌد من األطفال إلى بالد الغرب للعالج. 

ُ
طوياًل, بعد ذلك أ

قام خبراء الغرب بزرع شـــرائح الكترونية صغيرة جدًا تحت جلد 
أذرع األطفال ونجح األمر. لكن األطفال ما إن دخلوا حدود المدينة 

حتى بدأت رؤوســـهم تدور بعكس عقارب الساعة شيئًا فشئيًا 
وتتجـــه إلى الوراء كســـابق عهدها, حينها قـــرر مجلس حكماء 
المدينة اختراع آلة لقلوزة الرؤوس بما يسمح بتركيبها أو فكها, 

وهكذا ترين أن الجميع يحملون رؤوسهم في حقائب!!
طبعًا لم أصدق رواية الست بدور, لكني أبديت لها عكس ذلك 
كـــي ال تغضب, ويكفيها ما تعانيـــه من مصاعب في البحث عن 

مركز المدينة الملونة لتحضر زجاجة ماء من ينبوعها المقدس.
كتبت الست بدور تسألني: الوقت متأخر ومازلِت مستيقظة.. 

هذا ليس من عادتك! ما األمر؟! هل من رجل؟!
أجبتها: كان يومي صعبًا.. وأشعر بتوتر يمنعني من النوم. 

-خيرًا.. ماذا هناك؟ ال تقولي إن مجموعتك القصصية األخيرة 
التي أطلعتني عليها قد رفضت وُمِنعِت من نشرها!!

- ليت األمر كذلك, في الواقع.. اليوم وأنا في طريقي إلى عملي 
 متشرٌد – هكذا يبدو على كل حال- يحمل 

ٌ
استرعى انتباهي رجل

بطانية على ظهـــره, وعكازًا في يده. حين صرت بمحاذاته, وقف 
على حافة الرصيف, وبدأ يضحك بصوت عاٍل, ويسأل نفسه دون 

أن ينتبه لوجود أي كائن آخر: 
-اآلن اكتشفُت أنه يوم الخميس, والصيدلية مغلقة, ثم أطلق 
قهقهة مدويـــة وضرب كفًا بكف, بعدها أخرج من جيبه زجاجة 
صغيرة مملوءة بسائل أبيض وابتلع رشفة منه, حين اقترب من 
لوحة إعالن طرقية  كبيرة وقف إزاءها وراح يقرأ بصوت مسموع: 
بياض الثلج معجون لتبييـــض الرؤوس... بياض الثلج فعال 
ويزيل أقـــوى البقع الثابتة والمتحركة.. بيـــاض الثلج ... ثم رفع 
زجاجته البيضاء في وجه أحد الماّرة, وصرخ: هل تريد منظفًا قويًا 

يريح رأسك؟!
استغربت الست بدور كالمي, وأجابت بأن هؤالء المتشردين 
كثر, ومن الممكن أن نصادفهم في أي مكان, فِلَم القلق والتوتر 

من شخص مثله!!
قلـــُت: خطر لي أن الرجل ليس مجنونًا, حســـبُتُه جاسوســـًا 

 أمن متنكرًا يالحقني..
َ

مندسًا, أو رجل
قاطعتني الست بدور: وماذا فعلِت ليالحقك رجل األمن؟ 

 التي نشرتها في المدينة المجاورة, 
َ
-أال تذكرين تلك الرواية

منذ ذلك الحين وأنا أحّس عيونًا تالحقني.. 
قالـــت: أظنـــك بحاجة إلـــى رحلة اســـتجمام وراحـــة, لم ال 

تزوريني؟
****

كتبت الست بدور في دفتر يومياتها:
ها 

َ
لّما رأيت حال صديقتي على ما هو عليه, خشيت أن أحّدث

عّما القيته بعد خروجي من تلـــك المدينة خالية الوفاض. فبعد 
أن أصابني اليأس, من كل تلك األبواب وحراسها األشداء, اخترت 
طريقًا يقودني خارجها, وهناك سمعت صوتًا يناديني: يا ست 

بدور
كان رجاًل مهيبًا ذا لحية بيضاء كثٍة, يكاد الضوء يشـــرق من 
وجهـــه. بدا متعبًا وحزينًا حين اقتربـــت منه. أظنني عرفته, بلى 

إنه هو... 
سألته: ها قد عدَت أخيرًا.. هل تقصد المدينة؟

قـــال وألٌم يحز أوتـــار صوته: لقد غادرتها منـــذ زمن طويل, 
وليس في نيتي العودة, وما أتيُت اآلن إال ألعيد لها هذا... وأشار 

بيده إلى كيس كبير. 
لم ينتظر ســـؤالي التالي. وقف على أعلى قمة تشـــرف على 

المدينة, فتح كيسه, ثم اختفى. 
مازال الشـــاطر حســـن مقطع األوصال في كيـــس الحكاية.. 
وما زلت أبحث عن ماء الحياة.. وســـرب من غمام ملون يحلق فوق 

المدينة..  

في الكيس
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النهاية الزرقاء 
للرغبة  اليـــأُس وحده مادفعنـــي  هل 

ِل به!؟
ّ
الحارقة بالتمث

حياته التي تشبه الّصمت في برودتها 
نهايـــٍة محددٍة  إلى  التلقائّي  ومســـيرها 
ســـلفًا، خنوعه االعتباطـــّي لما يجري حوله 
ولَعســـِف ربِّ العمل بالتخطيٍط أومحاولٍة 
لكســـِب أوراٍق ما، في الحقيقـــة ال ُيطالب 
عمال اليابان مثاًل بوجـــود نقابات عمالّية 
دافع عنهم؛ ألّنهم ببســـاطة يعشـــقون 

ُ
ت

بمازوخّية!  باســـتبداده  أويهيمون  العمل 
 ساعة التقاعد 

ُ
يجّنون، ينتحرون وقَت تأزف

أوالتســـريح!! بيد أّن صديقي ال ُيقيم كبير 
 بدائّية 

ٌ
ى! رّبمـــا هي رغبة

ّ
وزٍن إن بقَي أوول

 الوقت إلى 
َ
أن تستمّر الحياة بالملل، تزجية

آخر الشوط الذي هو العدم.
الحذاء المطاطّي عالـــي الرقبة مع الزّي 
األزرق الفاقع يطليان تقّدَم رأِسه عن باقي 
طـــٍخ كاريكاتورّية 

ُ
جســـده باحديـــداب، بل

كأّنك أمـــام »كوالٍج« ُمتقٍن تكاد ال تتمالك 
نفَســـك من الضحك وأنـــت تعاينه، دأُبه 
ل قمحًا 

ّ
نق

ُ
الرتيب مثل نملٍة نيلّيٍة عمالقة ت

أســـطورّي الحجم ليل نهار إلى ماالنهاية، 
ة ال تتبّين لها تذّمرًا أوجذاًل، 

ّ
وســـيماء جاف

فقـــط احتقاٌن ما يصبغ الوجنَتين، هل هو 
تصميٌم على العمـــل؟ رغبة تمّرٍد داخلّية؟ 
 في أوعية الوجه الدموّية توحي 

ٌ
أم طبيعة

بما ال تستتُر عليه؟
 إلـــى االحتمـــال الثالـــث دائمًا؛ 

ُ
أميل

ين، 
َ
 واحٌد مـــن االحتمالين األّول

َ
فلـــو صدق

لكاَن قد بنى برجـــًا أعلى من )إيفل( أو قاَد 
 إلى 

ً
رة

ّ
 متجـــذ

ً
تظاهراٍت ســـتجرف أنظمة

فلح عشر سنواٍت في 
ُ
الجحيم الثوري!! أال ت

الكشـــِف عن مآٍل عام ستودي له خطواتنا 
الراهنة، إذا لم نتعّرض لحادٍث استثنائي 

يقلبها رأسًا على عقب!؟
لألمانة... انتظرُت الحادث االستثنائي 
)دراما( ما  هذا بكل خبث، هّيأُت نفســـي لـ
 بـــأزرق البذلة والعينين هذا، لكّن 

ّ
قد تحل

لـــم تحدث!! مازلـــُت في مشـــواري الدائم 
 بها، 

ُ
أمام مغســـلِة الســـّيارات التي يعمل

أراقب بظمأ أّي تطـــّورات مهّمٍة على حياة 
المسكين، ال شيء... صلٌب كالفوالذ بشكٍل 
ًا وعلى 

ّ
يثير الحســـد واالستفزاز، ترغُب حق

مدى عشـــر ســـنوات من الذهاب واإلياب 
 في وجهه... 

َ
أمامه، أن توسعه ضربًا... تزعق

ه وتطالَبه بتغييٍر ما في حياته الفاترة 
ّ
تهز

السائبة كغديٍر منسّي في غابٍة ضمَن قاّرٍة 
ف بعد!!

َ
كتش

ُ
لم ت

دُت العزم أن أتبّنـــى قضّيته، ُرغم 
ّ
وط

خوفي الداهم من سطِل الشحِم المعدنّي 
الذي يســـكبه في حاوية القمامة القريبة، 
 صبـــاح يهّددنـــي به 

ّ
والـــذي الينـــي كل

بطريقٍة الشـــعورّية! فتحايلـــُت على األمر 
بنضاٍل ســـريٍّ بيني وبينـــه دون أن يدري، 
نـــوٌع من التفكيـــر عن ُبعـــد والتخاطر؛ إذ 
 من 

ٌ
 هائلة

ٌ
مامـــة

ُ
ســـمعُت أّن الفضاء هَو غ

 في 
ُ
 ما تقفز

ً
أفكارنا بني البشـــر، وأن فكرة

اهـــا أحٌد ما في طرٍف 
ّ
أطرافه البّد أن يتلق

آخر. ِزدُت من تركيـــز نظراتي عليه بإطالة 

تحديقي دقائـــق إضافّية، انتقيُت عطورًا 
وعًا، عـــدا عن تأّنٍق مبالٍغ 

َ
 َوض

ً
أكثر نفوذّية

فيه لمن يعمل في وظيفٍة حكومّيٍة تضّم 
 مع المراجعين، 

ُّ
مكتبًا مغبّرًا وصراخًا ال يكل

في ُدواٍر يوميٍّ يستهلك العمر بشراهة!
واالتصال  ال 

ّ
النق رفَع هاتفي  تعّمدُت 

وقـــَت أمّر جانبه، ألريه مـــدى جاذبّية هذه 
 مظهرًا 

ُ
سبغ

ُ
الوســـيلة الحضارّية، وكيف ت

من الســـمّو علـــى حاملها، يفتقـــُدُه ورّبما 
يخشى أن تســـقط في سطله! إذن فليدِع 
الّســـطل جانبًا! ياعمي... ليتـــرَك المهنة 
مضي في مهنٍة 

ُ
بأســـرها، هل ُيعقل أن ت

ما عشـــر ســـنوات بلـــوٍن أزرق، وبقَدمين 
حم!؟

ّ
عًا بالش

ّ
مطاطّيتين ُمبق

النتائج غير مشجعٍة، صحيح  البأس... 
لكن األمل باق، ألم يقل المسرحيُّ السورّي 
الكبير )سعد الله وّنوس(: »إننا محكومون 
 

َ
باألمل«، بالمناســـبة... لطالما قلُت أنُه رحل
راثه المســـرحي على 

ُ
»بال أمل«، وتجاذبوا ت

»أمـــل« أن يلمعوا في مّدٍة أقصر بكثير مما 
بذله كي يحوز هذه المرتبة الرفيعة!

فين 
ّ
المهّم... ما يخيُب في عالم المثق

ـــد قد ينجُح هنا علـــى هذا النصف 
ّ
الُمعق

 
ّ

أبلـــه »الدرويـــش«، فمثاًل أنـــا _ورغَم كل
الضغـــوط الوظيفية الحارقـــة لألعصاب_ 
مازلـــُت أتمّتـــُع بقســـٍط وافٍر مـــن الوقِت 
ى من الراتب القليل الذي 

ّ
للقراءة، وقد يتبق

ُيّدخر لشهور كي أذهَب في رحلٍة قصيرة 
دّجن بعد، 

ُ
مع العائلة، المقصود أّنـــي لم أ

ن مهما طال الزمن!!  ي ثقة بأني لن أُدجَّ
ّ
وكل

الحســـميات المجحفـــة والترقيات التي ال 
تنالنـــي، ازدراء الُمدير لي وصديقي الذي 
يتباهى بســـّيارته الجديدة وأثاثه الفخم، 
بالغبـــاء بتهذيب!  في محاولـــٍة التهامي 
 وظيفتي كما يفعل، 

َ
إذ ال أقبل اســـتغالل

وزوجتي التي تتهّمنـــي بالتحّجر العقلي 
ف«، فمنـزلي مازال ُمســـتأجرًا 

ّ
أورّبما »التخل

طوال عشر سنين منذ بدء حياتي الزوجّية 
الالهثة، وها هو ضاق عن احتضان أطفالي 
غوٍر 

َ
الذيـــن باتـــوا جيشـــًا صغيرًا فـــي ث

ُمحاَصر.
ولم أتغّير في ســـبيِل هدٍف أسمى، _

حّددُه بعد_  أشعر به ينتظرني 
ُ
للتاريخ لم أ

عند مفرٍق بعيد، هذا االنتظار يجعلني في 
 _

ّ
 مســـتمّر _نفســـّيٍة على األقل

ٍّ
حالِة ترق

 هذه 
ّ

 ال يكنُه كل
ّ

 صاحبي الُمـــزرق
ُ

فما بال
الجماليات!؟

أخرى،  ـــت عشـــر ســـنواٍت 
َ

مض  
اكتشفُت مصعوقًا أّنه ُيماثلني عمرًا وقَت 
 رأسانا ســـوّيًا، ولّما ُمتنا في الساعة 

َّ
ابيض

نفِســـها من صباٍح خريفيٍّ داكن، حشـــٌد 
ينـــا، وانتهينا في مرقٍد 

َ
قليـــل ذّيل جنازت

عـــت علينا فيه أغصـــان الماّس 
ّ
قاحـــل ُوز

أبكي  اليباس، كنـــُت  الرفيعـــة ســـريعة 
بمكابرٍة انكساري الفظيع، ولم أحقق شيئًا 
مما مّنيُت الّنفس وسِخرُت من الُمندفعين، 
بـــه. وهو بجلـــٍد أزرق هذه المـــّرة  وبأرجل 
منبسطة زرقاء هي األخرى يسبُح في البحر 

القريب ِبِدَعة!!  

 |   عامر عثمان

 
َ
 ذراعيك كـــي تغيظ

ُ
تســـبل

 العنِب
َ

عرائش

 تحَت 
َ

ذاَك البـــرديَّ  المدندل

والئمَك المنّمقِة

 ثوَم 
ُ
كجدائِل الكـــراِث تغيظ

األرِض
َ
والكمثرى تزّيُن عاداِتَك الرثة

متباهيًا بهسهســـِة السنابِل 

في أواني األرِض

 للبيِع
ُ
َك المعّدة

ُ
سالل

تشَتهي ارتخاء التين شقيق 

العنِب

 لـــكل العابريـــن من 
ُ

ـــق
ّ
تتمل

مناراِت القمِر

ين
ّ
 ساقيَك في الط

ُ
وتغرز

في مكامِن القصب

الُمَعدِّ لألنين

2

َك......
ُ
كما عهدت

مهرجان  يضاهـــي  ـــَك 
ُ
صوت
ِّ

الطل

في بيادِر النرجس ِ

 بالفـــراِر مـــن صـــدى 
ُ
تلـــوذ

أشقاِئَك في زحمِة القدر ِ

ـــَك المـــاَء حدَّ 
ُ
 عروق

ٌ
رة ُمَســـمِّ

الجليد ِ

 المنحوَت من 
َ

وذاَك الخلخـــال

قرقعِة األفالك ِ

أو ربما

من وقاحِة الغجريات ِ

3

تنثُر التسبيَح على مآذن ِالله ِ

ت للذين  ِعدَّ
ُ
كنوٍر يتحدى نارًا أ

أّدعوا اآلدمية

 على عهِدكَ رغمَ جحوِد 
ُّ

وتظل

بعض األقدار ِ

من  ُخياَمَك  تنقـــش  مازلـــَت 

فضوِل الوعوِل

المتقِن لفنون ِالتسلق ِ

والمتمرس ِلسطوة الجبال ِ

تتمسُك ِبها

وتّدعي فيهـــا ترفًا بوجبٍة من 

ثمار ِ الشمس ِ

وربما ببعض ٍمن براعم ِأشجاِر 

الجليد ِ

ربما كان َكما تّدعي 

4

قنعني بمعاطِفَك المطوّيِة 
ُ
ال ت

بتأن ٍفي جيوب ِالهواِء

لم أر فيَك سوى بعض طبائع 

الحجل المشاكس

 عن فصولك 
ُ

كنُت أراَك تبحث

المزهرة 

ُص مـــن بعض النبوءات 
ّ
تتمل

ِوالترانيم ِ

كل عهودك تشـــبه صفقات 

الشمس ِمع ثمار الثلج ِ

 عن كل الخرافات ِ
ُ

تبحث

ًكبعـــض  أســـطورة  لتكـــون 

األولين

 ثمـــار الكســـتناءِ مع 
ٌ
لذيـــذة

حساء الشمس ِوبعض البلوط

5

لـــم أر على مواِئدهم ســـوى 

بعض من أشالِئَك

ُع في الحواري 
ّ
ومازلَت تتســـك

ِســـالِل  مجرجـــرًا بعضـــًا من 

الغسِق

المرطِب بالصباِح

 بغباِر 
ً
َك معفـــرة

َ
تـــاركًا أقراط

الليل ِ

تصرُّ على غزِل بيوِتَك

ِع األكتاف ِ
َ
من رق

واألردان ِ

وبعض من حرير ِالخيش ِ

سِئمُت قلبَك األسفنجي

َك الصّواَن
َ

وبعض

 من زوابِع 
ُ
وأنفاُسَك المشغولة

الضباِب

َك ها مازالت تودُّ أظنُّ

هِمـــُس 
َ
ت ســـمعُتها  فقـــد 

ِللحظاٍت معتقٍة...... باسِمك

ال تستغرب!!!!!

 ببعِضها 
ُ
 تحتفظ

ُ
فهي ال تزال

لديَك

صفقات الشمس 
مع ثمار الثلج
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أبجديات الضمير

حلم فوق الغيم

قصيدتان
يا نفس رفقًا

أتاني أبيَت اللعَن
جرحَك مرة

بين خاصرة الوقِت   
واجتراِح الفكرة
فانسكَب القلُم

شعلة 
تكتوي في دهاليز 

الُحلم  
 حمائل 

َ
مثل

الشوق 
عند حصاِر المعنى

في أصداِف
 العثور

***
ُيا نفُس رفقًا 
 ينزف

ُ
فالفأل

حظًا
يلتحُم بلظى الروح

 الكرى
ُ

ينفض
عن شّباك األقاح
برياش السهب

الناعمة
ثمَّ يفترقان

***
طا السؤال

ُ
بين خ

ودرِب القطاف
 خاطره

َ
رفل

عابثًا في صحارى الذات
فأطبقت عليه
ً
اليقظة سعفة

أبحرت 
في درِر الذكريات

في تشرين  نغني           

المجُد
أورف ظاًل

واألنساُم تتصابى
ُ

ًوالجداول
أكثُر ظمأ

وهي تتهادى
 الحزن

ُ
ويرتعش

كسيرًا
عند أعتاِب الخشوع

ويرتدي الفجُر
حلة

من دمِع الشموع
ألن التراَب
 بهيٌج

ٌ
عبق

من شذًى يضوع
واألمداُء تنضُح

سرًا
أودعته العيون

يسكُر القلب
طربًا

حنينًا
ونغني

را ؟     
َ
َهل راَح يسكُر من ألحانِه الوت

أم أنَّ قلبًا على أنغامِه انفطرا ؟

هل شاَرَك الكرَم في ألوان نعمته ؟    
فراَح يطعُم من َنعَماِئِه البشرا !

ً
عة قَداحًا ُمَنوَّ

َ
وَيعِصُر الِشعَر أ

 الشهِد ُمعَتصرا
َ

َيسقي القلوَب رحيق

 في أرواِحنا شررا    
ُ

يبَعث
َ
َيشدو ف

 ُعَرى أرواِحنا الشررا ؟
ُ

أاَل تخاف

ُرها   
ُ
ياشاِعَر النبَرِة الخضراء َينث

َهرا
َّ
 ِعطرًا فيزَرُع في أسماِعَنا الز

َهدِهُدها
ُ
لَحانًا ت

َ
ُر األذُن أ

ُ
نك

َ
هل ت

 فيها ِغَناَء الَنجِم ُمخَتَصرا
ُّ

تبث

اُت الضمير شذًا بَجديَّ
َ
ُمها أ

ُ
ش

َ
ت

را
َ
ِة المط

َ
شمُّ وروُد الروض

َ
 كما ت

لِله َدرُّ مليِك الحرِف َيأُمُرُه
ِمرا 

َ
غِر ُمؤت

َ
يستجــــــــيَب نديَّ الث

َ
ف

 في مقاِطِعِه
ٌ

ياليَت قلبي حروف
َبرا

َ
 باسِم اعتاللي في الهوى خ

ُّ
 يزف

قلبي من الوجِد التغفو مواِجُعُه
 الحلَم في عينيَّ والسهرا

ُ
 فيوقـــــــظ

 ُمَعاناتي فيفرُحُه
َ
يشدُّ خيط

را
َ
ه الَوط

ِّ
ني أرتجي من كـــــــــف نَّ

َ
 كأ

ُر ينبوَع العطاء وما     جِّ
َ
ف

ُ
 ت

ٌّ
كف

 الروَح والبصرا
ُّ

 أحلى العطاَء يلف

سَميتُه الوحَي مابيني وبيَن فمي  
َ
أ

 والصَورا
َ

  فباَت ُيلهُمني اإِلشراق

ٌ
ة

َ
ُه ِمن شعوِر النور باِرق نَّ

َ
كأ

  تبارَك النوُر في األكباِد ُمسَتِترا 

ٌ
َصل

ُ
ُه َمن عناقيِد الُعال خ نَّ

َ
كأ

حت من مصابيِح الَسَما ِكَبَرا  
َّ

 توش

َرٌب
َ
نسي إذا ألهى الورى أ

ُ
سميَر أ

َرَرا  والدُّ
َ

 قلبي حوى األصداف
ُ
 وكنز

ٍن
ُ
يقوُد روحي إلى بحٍر بال ُسف

 العمياَء ُمنَتصــــــــرا 
َ
ُب الموجة

َ
   فأرك

َدتي     إّني أللمُح في أجفاِن َسيِّ
را

َ
اِنَي الَسف

َ
جف

َ
ُن في أ   بحرًا يزيِّ

يمتدُّ مابين أحالمي وباصرتي   
َمرا 

َ
 كوٌن رسمُت على آفاِقِه ق

ِدنِدُن فاألحالُم توقظني  
ُ
َدعني أ

َدرا
َ
 والُصبُح آٍت على أرجاِئَنا ق

 وقـــٌت متاح له لينظَر أكثـــر في المرآة 
َ
ثمة

التـــي انبســـط فوقها فانـــوٌس حليبـــُي اللوِن 
كالغيـــم، لكنَّ نظره انزلق نحو اإلطار الخشـــبي 
الذي يبعـــث رائحته النافذة، ثم تجاهله لينظَر 
أكثـــر في هذا الوجـــه، فبدا وجهـــًا مثل وجوه 
اآلخريـــن؛ وهذا لم ُيِثر دهشـــته، وإن بدا كتلة 
من صخر وردي؛ إال أن هناك شـــيئًا ما يميزه عن 
غيره، وتســـاءل هل هما الخدان أم ذاك الزغب 
 عمٌر قد مضى، 

َ
الحريري الهابط فوق األنف؟ ثمة

 زمٌن وعيناه كزجاجتيـــن في ثريا حركتها 
َ
ثمة

ريُح نافذٍة مفتوحٍة.
استند بكلتا يديه على الطاولة ومدَّ خطواِته 
نحو النافذِة، فأغلقها وانسل للنوم، والزجاجتان 
اللتـــان في الثريا تســـتجديان النوَر الشـــحيَح 
 

ُ
وهما تســـدالن أجفانهما بلذة، ينفتُح السقف
عـــن كرِة بيضاَء فضفاضـــة، فينزلق بنظره نحو 
الفضاِء؛ هو ليس انزالقًا عاديًا؛ بل دفعًا َيعصُر 
الوجنتين، فتنكمشـــان من دون أن يسمح لها 
 ال بدَّ 

ٌ
أن تعرف ســـبب التدافع، لحظـــاٌت لذيذة

 
ً
منها، كتلك التي تجعله كمـــن يحتضُن امرأة
من بنفســـٍج دافئ تغريه أكثر ليقســـو عليها 
ُد  دفعـــة وراء دفعة. يتنفُس كإعصـــار، ويتمدَّ
كمدِّ بحٍر من كراٍت ملونٍة تكاثرت فوقه بصخب 
يســـتعد للقفز في بحر من الغيم ويختفي في 

ثقب أحمر.
يذكر جيدًا كيف استلقى فوق سريره ومدَّ 
ســـاعديه كجناحي طائٍر مضـــى يضرُب الغيَم 

مَّ 
ُ
، ث

َ
بهما دوَن مراعاة للتفاصيِل مجتازًا السهول

يعبر األفق فوق القرى المتناثرة كبقٍع ســـوداَء 
 بشـــريٌّ ؛ هواؤها 

ٌ
داكنة يجـــري داخلها خليط

له طعُم الكمثـــرى الناضجة جيدًا ينعطف من 
مَّ ينزلق 

ُ
 على حافة الهواء، ث

ُ
ه يقف نشـــوى كأنَّ

هابطـــًا نحو أديم األرض حتى كاد بوســـعه أن 
يالمس نهايات جذوع السرو.

يطارُده وجٌه مشـــعٌّ بالحناِن، يتقهقر أمامه 
خائفًا، ينظر إليه وقد أســـبل جفنيه بأهدابهما 
 إلى األبد ويداها مبسوطتان 

ٌ
الطويلة، إنها نائمة

فوق صدرها، يفتح عيناه.... ترنو القبة البيضاء 
 بغشـــاوٍة تحولت إلى 

ٌ
نحوهما، فبدت مكســـوة

غبش لبقايا حلم بعيد كان حقيقة بين الناس، 
وهي تقف تســـتجدي الدفء مـــن رجل يقف 

بقلب من نحاس:
- المعذرة سيدتي هذا الدفء لي !!

- وأطفالي إنهم يموتون بردًا !!
- من يرغب في أن يتحول إلى نسر عليه أن 

َرِك البرد!!
َ

 في ش
َ
يسقط

 تسيُر فوق الطريِق 
ً
 رمادية

ً
ها هو يراها كتلة

تحمل صفيحة الكاز بيدهـــا؛ يقع في هدوء ما 
 الزمُن، 

َ
ف

َّ
بعد االنزالق فوق الدهشة، للحظٍة توق

ومضى وقد تركه ينظـــر إليها؛ وهي تعجز عن 
بســـط أصابع يدها من شـــدة البـــرد؛ أما الباقي 
فمضى كالضبـــاب، ثم تحولـــت حجرتهم إلى 
شمس سعيدة تنســـل من بين الوجوه والوجه 
الـــذي كان يملك وقتـــًا لينظر إليـــه من خالل 

المرآة التي ينبسط فوقها فانوٌس حليبُي اللوِن 
كالغيِم.

رأى أن شيئًا ما يحدث لينتهي، هذا الوجه 
يخفـــق بكلل كل لحظة تســـير نحـــو النهاية، 
يحاول أن يقوم بحركة ما لتتالشـــى الذكرى من 
أمامـــه، لكنها ظلت نائمة نومًا أبديًا ال يدركه إال 
 ما كان يراه، وينكسُر 

ُُ
ق صاحُبُه، لكن فجأة ُيصدِّ

 شيء، لقد انتهت المغامرة، ودخلت بوجهها 
ّ

كل
الحنـــون في زمن ال يملك الدخول إليه إال مرغمًا، 
وبقيت الدمعة محبوســـة في داخله وهو يقف 
لينظـــر إليها، ثمة أناٌس آخـــرون ينظرون إليه، 
ويعرفون أنـــه ينظر إليها، لكّنـــه يدرك أنهما 
 في مكاِنه، يفتح 

ٌّ
متشابهان؛ فهما وحيدان كل

 الحلِم يصارع الجفنين المتعبين 
ُ

عينيـــه، غبش
كحطام ذاكرة متداعيـــة وغير متقيدة بزمان أو 

مكان.
َرٍك واســـٍع كتلك المساحات 

َ
 في ش

ُ
 يدخل

العريضة التي اســـتهلكت صـــدره الذي على 
 في الفضاء.

ُ
ق

ِّ
شكل قطعة من رخام وهو يحل

تداعى للســـقوط، ومسح على جبينه وأخرج 
سيجارة، أشعلها ومج منها بعمق، ونفث براحة 
بال، وأيقن أّنه يدخن نائمًا ليكتمل الحلم عليه، 
 جامد العينين على غراِر الجسِد المسجى 

َّ
فظل

 من 
َ

أمامه، وإن كانـــت تجاعيُد وجِههـــا أجمل
خطوِط جبينه المعترضة العابســـة، ليصحو من 
م فنَّ االنحناء ليسقَي الوروَد التي 

َّ
حلمه وقد تعل

على قبرها ويترَك حلَمُه بال تأويل...
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ُولـــَد كمـــاٌن في مشـــغل نجـــار ريفـــي هاو 
للموســـيقى. أذهل ذاك الكمان حتى كبار المهرة 

في صناعة الكمانات. 
قيـــل إن النجار نفخ فيه من روحه، ولذلك  صار 

يصدُح كما لوأنه حي. 
حين كان ينشـــد للشمس والســـماء والحقول 
والحدائق، كان العابرون يتسّمرون. وكانت الطيوُر 

المغّردة تصمت وتصغي إليه. 
بلبل واحـــد فقط كان يتجاســـر أحيانًا ويرّجع 

للكمان أغنيته. 
 الكمـــاُن إلـــى حمـــار َيّدعـــي أنه 

َ
وهكـــذا آل

موسيقي. 
كان الحمار يعمل مساعدًا لنجاٍر وحداني، وبعد 
وفاة ذاك النجار، استولى على جميع ممتلكاته، بما 

في ذلك الكمان الرائع. 
كان ذلك مزعجًا إلى أبعـــد الحدود. راح الحمار 
 ،

ً
يعزف علـــى الكمـــان موســـيقى فالـــٍس كلبّية

و«غالوٍب*« حصانية، و« رابسودي »* جحشية. 
أودى به درجة لم يعد يشبه فيها نفسه. غدت 

أوتاره الدقيقة المنِغمة تشبه أربطة مشّعثة . 
كان الحمـــار يعزف عليه، كأنـــه يعزف على » 

البالاليكا »* حتى كسره تمامًا. 

ذات يوم رأى الحمار مهّرجًا يعزف على منشاره. 
، ويجعله مســـتويا تارة 

ً
كان يميل بالمنشـــار مرة

 ما يشبه النغمة. 
َ

ل
ّ
أخرى، وعبر هذه الحركات شـــك

تلـــك النغمة تركـــت بالغ األثر في نفـــس الحمار. 
وعلى الفور اشـــترى الحماُر المنشاَر من البهلوان، 

ورمى بالكمان على السقيفة. 
وهناك، في ليالي الشتاء الطويلة، بات الكمان 
يستمع إلى عواء الريح عبر المدخنة، في حين أخذ 
يترطب ويتفكك، أيام الخريف، بعد ارتخاء الغراء. 
محال أن نتحدث عن الكمان الشـــقي دون أن 

تنتابنا المرارة ونذرف الدموع. 
 والمهاُن يتأثر بكل صوت 

ُّ
كان الكمان الُمـــذل

يصل إلى السقيفة. 
وقد القى صدًى في نفســـه صداُح قّبرٍة، وعزف 

راٍع بعيد على مزمار بسيط الصنع. 
ومع كل يـــوم كان عزف الراعي يـــزداد عذوبة 
 عاجزًا عن تأدية األصوات 

َّ
وتعبيرا. لكن مزماره ظل

العالية، الصافية، وال سّيما في أنشودة االستيقاظ 
الصباحية، حيث كان الراعـــي يجوب أنحاء القرية 

داعيًا الناس إلى تسريح أبقارهم مع القطيع. 
وذات مرة أكمـــل الكمان لحـــن أغنية الصباح 

بأصوات عالية، صافية. 
هة 

ّ
انبثقت تلك األلحان تلقائيًا، من روحه المول

بالموسيقى. 
حدث هذا كله قبيل شروق الشمس. لم يحّس 
ـــه ) مزماُره ( 

ُ
أحٌد ســـوى الراعي كيـــف حّرض بوق

 في العزف لدى الكمان. 
َ
الرغبة

صار، كل صباح، يتحـــاور مع الكمان المجهول 
من خالل األغنية. كان صوت الكمان الرقيق يشف 

عن معاناته. 
رغـــب الراعي بلقاء الكمان،  فتســـلل ذات ليلة 
إلى السقيفة. كان لقاء في العتمة، لقاء قرب عمود 

المدخنة. 
قال الراعي للكمان: 

ـ ما أروعك!
ـ لورأيتنـــي نهـــارًا ـ أجابه الكمـــان ـ ألصابك 

الهول. 
ـ ال. ال ! ـ ردد الراعـــي بقناعة تامة، وهو يالمس 
الكمان بأنامله الدقيقـــة الحنونة. ـ ليس من جرٍح 

في هذا العالم عصيٍّ على الشفاء. 
كان الكمـــان يثـــق بالراعـــي، فقال لـــه: »كم 

أتمنـــى أن تأخذني من هنـــا! لكن هذا غير ممكن. 

سيعاقبونك كســـارق.. ال بد من التصرف بطريقة 

ذكية.« 

أقترح علـــى الراعي أن يعـــزف بمزماره، تحت 

نوافذ الحمار، عواء ممزقًا لألعصاب، عواَء ذئٍب وقَع 

في حفرة المصيدة. 

وهـــذا ما فعل. غدا الحمار فـــي غاية االبتهاج. 

عرض على الراعي مبادلة مزماره بالمنشار؛ بل وعده 

بإضافة الكمان إلى المنشار. 

تمت المقايضة. ســـحب الراعي بحرص شديد 

الكمان السيء الحظ من على السقيفة، وضمه إلى 

صدره. حمل الكمان المريض إلى بيت أمه. 

بعناية فائقة حـــررت األم الكمـــان من الغبار 

وخيـــوط العنكبـــوت. وبعدئٍذ لفتـــه وأمرت ابنها 

باصطحابه إلى المدينة، إلى طبيب الكمانات. 

أجرى الطبيب كل العمليات الجراحية الالزمة. 

ورأى الراعي كمانًا براقًا، 

منمقًا. 

دير 
ُ
المس أوتاره بنعومة وحنان، فسمع ألحانًا ت

 خفقاَن القلب. قال له الراعي 
ُ

وقف
ُ
الرأَس عذوبةً  وت

عبـــر الدموع : » لســـت جديرًا بك. أنـــت رائع جدًا! 

يجب أن تصدح في مدن عظيمة وليس في قريتنا 

الصغيرة هذه.«

ـ ال ـ اعترض الكمـــان ـ إذا ما غنيت من جديد، 

فلن أشدو إال على يديك. 

 وهذا ما حصل. فكان يجيب بالصمت على كل 

من كان يحاول لمسه. 

أقلع الكمان عن ســـذاجته وســـرعة تصديقه 

لآلخرين. 

لكن، فـــي الوقت نفســـه، كان مـــا أن يلمس 

الراعي أوتاره حتى يتســـّمر  المحيطون به إعجاًبا. 

قاء بين الكمان 
ّ
كانت تلك أغنيات الفرحة األولى لل

 منهما اآلخَر في هذا العالم 
ٌ

وعازفه، اللذين وجد كل

الكبير. 

ســـرعان ما اشـــتهر الكمان وعازفـــه في طول 

البالد وعرضها. راح الناس يصغون إليهما حابسي 

األنفاس. 

ولم يدِرِ أحٌد أن الكمـــان كان، يومًا ـ ما، طريحًا 

منسيًا في الســـقيفة من قبل الحمار. وإذا ما عرف 

أحد بقصته تلك، نادرًا ما كان يوليها اهتمامه. 

وهـــل هي قليلـــة القصص المحزنـــة، الفظة، 

الجائرة التـــي تحدث في هذا العالم! لكن يجب أال 

 كلها. الماضي دائمًا 
َ
نســـمح لها بأن تلغي الحياة

يحجبه الحاضر، ســـيما إذا كان هذا الحاضر عظيمًا 

ونيرًا.  

* الغالوب : موسيقى ورقصة سريعة، مرحة. 

* الرابســـودي : لحن موسيقي مرتجل، متفرد، 

زاخر بالعاطفة. 

* الباالاليكا : آلة موســـيقية وترية، منتشـــرة 

أواسط روسيا، تشبه القيثارة. 

. الراعي والكمان

َ
ة أطلقت هذِه العشيَّ

 الموانِئ
ُ
اَرة

َّ
َصف

يِح إعالَن بدِء الخروِج للرِّ
مُع

َّ
َها أنا أتُرُك الش

مَسُح َعنيِّ بقاياُه
َ
أ

وأفتُح في هيوالَي ُجرحًا
مَع يُسّح الدَّ

َهاِزئًا!
َنا أتُرُك الفجيَعه

َ
َها أ

مَع ِمَع َوالدَّ
َّ

أهجُر الش
ني َعلى زوَرِق الخروِج َوَها إنَّ

ي غنِّ
ُ
أ

زبَد الّبحِر والطبيَعه
َمن

َّ
 الز

َ
لسُت قبل

َمن
َّ
لسُت بعَد الز

 الِمَحن
ُ
ها ِمحَنة ِإنَّ

لم تكن يا ُوجودي
فض ك الرَّ ِسرُّ

ه
َ
َك الغوص في المسأل ِسرُّ

اِخُب اللجوج ِسّرَك الصَّ
عِشُب الُمروج 

ُ
ينتهي حينما ت

ُم 
َ
وط

َّ
َمٌن يستلقي كالط

َ
*ز

يِح ُسؤال َنا في َوجِه الرِّ
َ
َوأ

 الَعوَسِج َوالَعنَدِم 
ُ

َوحقول
َ

 األرض
ُ

تكتِنف
فض َوناُر الرَّ

تأتي تستصِرخ كالزلزال
ِب الطوفان

َ
راني في َصخ

َ
َوأ

 كا اللبالب
ُ

أجثو أتطاَول
َمَن الموت

َ
دعو أن يا ز

َ
أ

َدعَنا نحَيا
َدعَنا نحَيا

ِمن غيِر رغيٍف

ه أو ُحريَّ
يِح َدعَنا يكفيَنا هجُس الرِّ

فض وريُح الرَّ
***

*سألتني اليماَمه
ها َعن غماَمه

ّ
عن َسَراٍب يلف

تستكينَّ الحضور
بيَن إيقاِع نسِغها

َدُم
َ
َوُمحيِط الق

َعن ِإشاَره
اَره

َّ
 البش

ُ
ل ني أوَّ

ّ
َوبكت َعل

 القياَمه
ُ
ني َساَعة

ّ
َعل

ٌ
ة

َ
 َومض

ُ
لحظة

ني َعبَر بحِر الُعَدم
َّ
َعل

نوَرٌس أَو غماَمه
*

رِض
َ
 َعلى َهِذِه األ

ُ
*أطوف

ُحلمًا َوطيفًا
لِق

ّ
َوأنبُت في أفِقها الط

فكَره
َوَياَويلتي

كم حننُت إليَها
إلى َصدِرَها أستريُح كبذَره

*
َ

َهاِجر وُرجَّ األرض
والمداِئن

ِد األشياء تجسَّ
ق واستِبح

ِّ
 ِبَها وَمز

َّ
حل

إن ِشئَت َواحتِرق
وِإن ُسِئِلت

ل: جئُت ما َعَرفُت
ُ
ق

 لي تعال. 
َ

 شيٍء قال
ُّ

َوكل
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ـ 1974، القربان 1975، آالم السيد معروفـ  1982(. ويظهر الصحفي 
أيضـــًا في رواية أحمد نصر )وميـــض في جدار الليلـ  1984ـ  ليبيا(. 
والصحفي هنا سياسي يشارك في مقاومة السلطة الملكية فيعتقل 
وتغلق صحيفته. وســـيالقي الصحفي اإلبعاد من مصر إلى سويسرا 
في رواية بهاء طاهر )الحب في المنفى ـ 1995(. ومن قبل، في رواية 
وليد مدفعي )غرباء في أوطانناـ  1972ـ  سورية( ينال بطلها الصحافي 
 بعبثية القمع. 

ّ
الضرب واالعتقال جراء كتابته، وينوء هذا المســـتقل

أما الطالب الجامعي فيشـــغل رواية عبـــد الرحمن الربيعي )األنهار ـ 
1974 ـ العراق( منذ عهد الجامعة وتناحرات القوى السياســـية في 
الخمســـينيات إلى ما تال من تبدد الشـــمل بين التطـــرف والمرونة 
وااللتحاق بالمقاومة الفلسطينية في لبنان؛ حيث يتدافر المثقفون 
والساســـة المنبوذون مـــن بالدهم انقالبـــًا بعد انقـــالب. والطالب 
الجامعي هو من يشـــغل أيضًا رواية برهان الخطيب )شقة في شارع 
أبـــي نواس ـ 1973 ـ العراق(، منذ عهد الجامعة أيضًا، وحيث تحضر 
القضية الكردية عبر شـــخصية نعيمة، ويفضـــي زمن الجامعة إلى 
عمالة عداي للمخابرات، واغتصابه لنعيمة ووشايته بصديقه حميد 
الذي يخرج من الســـجن مشـــوهًا، لكنه بعد حين يعود إلى مقارعة 
الســـلطة القامعة. وفي رواية فيصل حوراني )المحاصرون ـ 1973 ـ 
فلســـطين( يكون الطالب الجامعي فدائيًا، وتفتح الرواية كوة لنقد 
القيادة وكشـــف ما يعتور ممارساتها من النقائض، والقمع أولها أو 
آخرها، سيان. وعلى ذلك النحو جاءت رواية الفلسطيني علي حسين 
خلف )حافة النهر ـ 1989( بشـــخصية الطالب الجامعي خضر الذي 
يعود من االتحاد الســـوفياتي إلى سورية فيعتقل كي يكون عمياًل 
لألجهزة القامعة. وربما كانت الرواية األهم في هذا السياق كله هي 
رواية عبد الرحمن منيف )األشـــجار واغتيـــال مرزوق ـ 1973( وفيها 
ُيفصل منصور عبد الســـالم من الجامعة ألسباب سياسية، فيتشرد 
بحثًا عن العمل، وتماطل الســـلطات في منحه جواز السفر، وينتهي 
به مشوار حياته العاصف إلى العدمية والجنون. كما تتميز في هذا 
السياق رواية الفلسطيني ابراهيم نصر الله )عو ـ 1990( بما رسمت 
من شـــخصية الجنرال الذي يفتتح الرواية بقوله: »قمعَت... فأمنَت... 
فنمت« وال يوفر الجنرال وسيلة حتى يحطم شخصيتي الكاتب أحمد 
الصافي الذي انهار أخيرًا، والقارئ سعد المتأثر بكتابات الكاتب. وفي 
فرض 

ُ
رواية األردني مؤنس الـــرزاز )اعترافات كاتم صوت ـ 1986( ت

اإلقامـــة الجبرية على )الختيار( المناضـــل القديم، والذي يتخصص 
رفيق له بالتصفية الجســـدية لرفاقه. وعبر ســـرد الصراع في العراق 
بين الشيوعيين والســـلطة البعثية، تقدم رواية حيدر حيدر )وليمة 
ألعشـــاب البحر ـ 1984( الخراب الذي يورثه القمع، وهو ما ستقدمه 
أيضًا رواية الكاتب نفســـه )مرايا النار ـ 1992( ليبدو القمع كأنما هو 

قانون سرمدي عربي. 
لقد تميزت الصور الروائية العربية للقمع بالمغامرة الفنية التي 
جعلت منها غالبًا حركة أساســـية فـــي الحداثة الروائية، كما بدا في 
حفرياتها التاريخية واســـتثمارها للتراث السردي. وتذهب اإلشارة 
هنا بخاصـــة إلى رواية جمـــال الغيطاني )الزيني بـــركات ـ 1974 ـ 
مصر( بلعبة النداءات والمراسيم والمأثورات والمذكرات ومشاهدات 
الرحالة، وبالمقاربة اللفظيـــة للعصر المملوكي والمتح من المقريزي 
وابن إياس، توساًل لمخاطبة الواقع بعد هزيمة 1967. وتخاطب هذه 
التجربة رواية المغربي ســـالم بن حميش )مجنـــون الحكم ـ 1990(، 
عبر شـــخصية الحاكم بأمـــر الله، وكذلك هي صياغـــة رواية )وليمة 
لت روايات 

ّ
ألعشاب البحر( لشخصية اللوياثان ـ الديكتاتور. وقد شغ

أخرى اســـتراتيجية الالتعيين للزمان والمكان، مما يلتبس بالتقية، 
ولكنـــه يفتح أيضًا آفـــاق المغامرة أمام التخييل، ممـــا تألق به عبد 
الرحمن منيف في رواية )شـــرق المتوسط ـ 1977( عبر المناوبة بين 
صوتي الســـجين وشقيقته، وحيث نقرأ أن المهم هو »أن نكتب، أن 
نقدم شـــهادة، أن نقول أي شيء كان الســـجن، لكي يعرف الناس 
مـــاذا ينتظرهم غدًا أو بعد غد، إذا لم يبادروا أو يفعلوا شـــيئًا«. وكما 
توجه الســـجين هنا لالستشفاء في باريس، سيتوجه السجينان في 
رواية منيف )اآلن هنا أو شـــرق المتوسط مرة أخرى ـ 1991( إلى براغ 
لالستشفاء أيضًا، وعبر ذلك يسترجع السجينان ما كابدا وما يكابده 
موطناهما في مـــوران وعمورية اللتين يتكنى بهما الفضاء الروائي. 
وكانت رواية )الهؤالء ـ 1976( للمصري مجيد طوبيا قد ســـبقت إلى 
هذا السبيل معلنة التقية بما تصدرت به: »هذه الرواية لم تقع هنا، 
لـــم تحدث اآلن«. وفي هذه الرواية؛ حيـــث الهؤالء عيون للحاكم في 
ديار إيبوط، يخاطب أحدهم الراوية: »لكل إنســـان تهمة« فال غرو أن 
يتحول المثقف المناضل إلى جاسوس، بينما نراه في رواية العراقي 
محـــي الدين زنكنة )بحثًا عن مدينة أخـــرى ـ 1980( طهرانيًا يدين 

الجميع في فضاء يرّمز للسجن بالفندق غير المتعّين.

تعود الريادة في تشـــغيل اســـتراتيجية الالتعيين إلى رواية 
األردني تيســـير ســـبول )أنت منذ اليـــومـ  1968( والذي انتحر عام 
1973. فعبر شـــخصية )عربي( تهتك الرواية قمع األســـرة والحزب 
ورجـــال الدين واألنظمة العســـكرية واألجهزة األمنيـــة، بينما يبدو 
المثقف مدّمرًا بمـــا مأل ذاكرته من القمع ومـــن هزيمة 1967؛ وفي 
رواية الفلســـطيني عزت الغزاوي )عبد اللـــه التاللي ـ 1998( تجتمع 
شرور الجزيرة غير المتعينة على الشاعر الذي يكتب صحفي سيرته 
خالل خمســـة عشـــر عامًا من الســـجن. وقد جرت هذا المجرى روايتا 

كاتب هذه المادة )السجن ـ 1972( و)سمر الليالي ـ 2000(.
ال 

ّ
لقد جـــاءت بعض الروايـــات المعنية هنا في هيئـــة النوفيل

)الروايـــة القصيـــرة( مثل )تلك الرائحـــة( و)البصقة( و)العســـكري 
األسود(، وكذلك )القلعة الخامسة ـ 1972( للعراقي فاضل العزاوي، 
، وكادت أن تكون جولة 

ً
والتي قدمت شخصية حيادية اعتقلت خطأ

سياحية تعرف بالقالع ـ السجون في بغداد. وكانت )الوشم ـ 1968( 
لعبـــد الرحمن الربيعي قد ســـبقت إلى تقديم ارتـــداد الفنان كريم 
الناصري متعلاًل بتخريب الثقافـــة له وبطبيعة المثقف االنتهازية، 
ممـــا انتهـــى به إلى الهجـــرة إلى الكويـــت، مقابل صمـــود الحالق. 
وستذهب في ذلك بعيدًا رواية العراقي يوسف الصائغ )المسافة ـ 
1974( عبر الحوارية التي ُيرِضخ القمع فيها شـــخصية )هو( فيصير 

عمياًل ويمارس دور الجالد على رفيقه.
وهكذا، من األسرة إلى المؤسسة الدينية أو الحزبية أو العسكرية 
أو األمنية، كان للقمع المركب صورته الروائية العربية التي ساهمت 
الكاتبات أيضًا في كتابتها )لطيفة الزيات ـ نوال السعداوي ـ هيفاء 
زنكنـــةـ  ســـحر خليفة..( وبلغ فيهـــا الواقع كالخيال حـــد الفانتازيا 
التي رمحت فيها المخيلة الروائيـــة بالغرائبي والعجائبي. وتذهب 
اإلشـــارة هنا إلى رواية العراقي ســـليم مطر )امرأة القارورة ـ 1990( 
وإلـــى رواية المصري محمود الورداني )رائحـــة البرتقال ـ 1991(. وال 
ينبغي أن يغفل المرء هنا ما تلبســـت بـــه الحروب األهلية من ألوان 
القمع، مما تشـــير إليه ـ من بين روايات جّمة ـ رواية اللبناني الياس 
الديـــري )الفارس القتيل يترّجلـ  1979(؛ حيث القامع هو المســـلح 
والقاتل والسجان والمحقق الذي لم تفتأ تبدي برسمه وتعيد الرواية 
اللبنانية مما كتب الياس خوري ونجوى بركات وهدى بركات ورشيد 

الضعيف وسواهم.

صور القمع في الرواية العربية      / تتمة

اإلعالنات 
إعالن مناقصة رقم /34/

يعلن فــــرع ريف دمشــــق للمخابز اآللية 
عن رغبته بشــــراء كميــــة /20/طنًا من أكياس 
النايلــــون الخشــــخاش ضغط عالــــي قياس 
50×60 سم ±ســــم وذلك حسب المواصفات 
المحددة في دفتر الشــــروط المحفوظة لدى 

الدائرة التجارية بالفرع. 
*التأمينــــات األوليــــة: /90.000/ فقــــط 

تسعون ألف ليرة سورية الغير. 
*التأمينات النهائية: /10%/ فقط عشرة 

بالمئة من قيمة العقد. 
*مدة ارتباط العارض بعرضه: /30/ فقط 

ثالثون يومًا. 
*قيمة دفتر الشروط: 100 فقط مئة ليرة 

سورية. 
العــــروض  لتقديــــم  موعــــد  *آخــــر 
2011/12/20م في ديوان الفرع الكائن بداريا 

/المخبز اآللي/. 
*موعد فض العروض 2011/12/21م في 

مقر الفرع الساعة العاشرة صباحًا.
مدير فرع الشــــركة العامة للمخابز بريف 

دمشق
70569

 
إعالن مناقصة رقم /33/

يعلن فــــرع ريف دمشــــق للمخابز اآللية 
عن رغبته بشــــراء كمية /20/طنًا ± 25% من 
أكيــــاس النايلــــون الخشــــخاش ضغط عالي 
قيــــاس 50×60 ســــم ±ســــم وذلك حســــب 
المواصفــــات المحــــددة في دفتر الشــــروط 

المحفوظة لدى الدائرة التجارية بالفرع. 
*التأمينــــات األوليــــة: /90.000/ فقــــط 

تسعون ألف ليرة سورية الغير. 
*التأمينات النهائية: /10%/ فقط عشرة 

بالمئة من قيمة العقد. 
*مدة ارتباط العارض بعرضه: /30/ فقط 

ثالثون يومًا. 
*قيمة دفتر الشروط: 100 فقط مئة ليرة 

سورية. 
العــــروض  لتقديــــم  موعــــد  *آخــــر 
2011/12/12م في ديوان الفرع الكائن بداريا 

/المخبز اآللي/. 
*موعد فض العروض 2011/12/21م في 

مقر الفرع الساعة العاشرة صباحًا.
مدير فرع الشــــركة العامة للمخابز بريف 

دمشق
70570

 
إعالن مناقصة رقم /31/

يعلن فــــرع ريف دمشــــق للمخابز اآللية 
للمــــرة الثالثة الكلية عن رغبته بشــــراء كمية 
/25/طنــــًا ± 25% مــــن أكيــــاس النايلــــون 
الخشــــخاش ضغط عالي قياس 50×60 سم 
وذلك حســــب المواصفات المحددة في دفتر 
التجارية  الدائــــرة  لدى  المحفوظة  الشــــروط 

بالفرع. 
*التأمينــــات األوليــــة: /90.000/ فقــــط 

تسعون ألف ليرة سورية الغير. 
*التأمينات النهائية: /10%/ فقط عشرة 

بالمئة من قيمة العقد. 
*مدة ارتباط العارض بعرضه: /30/ فقط 

ثالثون يومًا. 
*قيمة دفتر الشروط: 100 فقط مئة ليرة 

سورية. 
العــــروض  لتقديــــم  موعــــد  *آخــــر 
2011/12/6م فــــي ديوان الفرع الكائن بداريا 

/المخبز اآللي/. 
*موعد فــــض العروض 2011/12/7م في 

مقر الفرع الساعة العاشرة صباحًا.
مدير فرع الشــــركة العامة للمخابز بريف 

دمشق
70571

 
إعالن مناقصة رقم /32/

يعلن فــــرع ريف دمشــــق للمخابز اآللية 
عن رغبته بشــــراء كمية /20/طنًا ± 25% من 
أكيــــاس النايلــــون الخشــــخاش ضغط عالي 
قياس 50×60 سم وذلك حسب المواصفات 
المحددة في دفتر الشــــروط المحفوظة لدى 

الدائرة التجارية بالفرع. 
*التأمينــــات األوليــــة: /90.000/ فقــــط 

تسعون ألف ليرة سورية ال غير. 
*التأمينات النهائية: /10%/ فقط عشرة 

بالمئة من قيمة العقد. 
*مدة ارتباط العارض بعرضه: /30/ فقط 

ثالثون يومًا. 
*قيمة دفتر الشروط: 100 فقط مئة ليرة 

سورية. 
العــــروض  لتقديــــم  موعــــد  *آخــــر 
2011/12/7م فــــي ديوان الفرع الكائن بداريا 

/المخبز اآللي/. 
*موعد فــــض العروض 2011/12/8م في 

مقر الفرع الساعة العاشرة صباحًا.
مدير فرع الشــــركة العامة للمخابز بريف 

دمشق
70572

 إعالن مناقصة
تعلن الوحدة اإلداريــــة لمدينة التل عن 

إجــــراء مناقصة وبالظرف المختوم بالســــرعة 
وللمرة الثانية لمشروع بناء طابقين إضافيين 
أول وقرميــــدي في الكتلــــة الحرفية رقم /4/ 
وذلــــك في تمام الســــاعة العاشــــرة من يوم 
الثالثــــاء الواقــــع فــــي 2011/12/20 ويبقى 
العارض مرتبطًا بعرضــــه لمدة 180 يومًا من 

تاريخ اإلحالة. 
ـ قيمة الكشــــف التقديري /8560000/ 
ل.س. ثمانية ماليين وخمسمئة وستون ألف 

ليرة سورية فقط ال غير. 
ـ مدة التنفيذ: أربعة أشهر. 

ـ التأمينــــات األوليــــة: 5% مــــن قيمــــة 
الكشــــف التقديري تقبل بموجب شــــيكات 

مصدقة أو كفالة مصرفية.
ـ التأمينــــات النهائيــــة: 10% من قيمة 

اإلحالة.
ـ غرامة التأخير واحد باأللف عن كل يوم 

تأخير.
الثبوتية  باألوراق  العروض مرفقة  تقدم 
الالزمة إلــــى ديوان الوحــــدة اإلدارية لمدينة 
التل حتى غاية الساعة الثانية عشر من يوم 

االثنين الواقع في 2011/12/19.
ويمكن مراجعة الدائــــرة الفنية لإلطالع 
على دفتــــر الشــــروط الفنية وشــــراء إضبارة 

المشروع بمبلغ /8000/ ل.س. 
رئيس مجلس مدينة التل

70546
 

إعالن مناقصة )داخلي(
يعلن مركز االختبارات واألبحاث الصناعية 
عن إجراء مناقصة بطريقــــة الظرف المختوم 
ضم أو تنزيل على الكشف التقديري لمشروع 
اعتماد المخابــــر التالية )مخبــــر المنظفات ـ 
مخبر اإلســــمنت ـ مخبــــر المــــواد الغذائية ـ 

مخبر المعايرة( في مركز االختبارات واألبحاث 
الصناعية. 

وفق الشروط التالية: 
ـ قيمة الكشــــف التقديري: )9675250( 

ل.س. 
ـ التأمينات األولية: )483765( ل.س. 

ـ التأمينــــات النهائية: 10% بالمئة من 
قيمة اإلحالة. 

ـ غرامة التأخير: واحــــد باأللف من قيمة 
التعهد عن كل يوم تأخير.

ـ مدة التنفيذ: /30/ يومًا من اليوم التالي 
لتبليغ المتعهد أمر المباشرة. 

ـ قابلية التجزئة: /كل مخبر على حدى/.
ـ مــــدة التنفيذ: 30 يومًا من اليوم التالي 

لتبليغ المتعهد أمر المباشرة.
ـ قابلية التجزئة: / كل مخبر على حدى/. 
ـ مدة التزام العارض بعرضه: ثالثة أشهر 

من تاريخ انتهاء تقديم العروض. 
ـ أن يكون العارض مصنفًا. 

تقــــدم العــــروض إلــــى ديــــوان مركــــز 
االختبــــارات واألبحاث الصناعية لغاية الدوام 

الرسمي من يوم األربعاء في 2011/12/14.
تفض العروض الســــاعة العاشرة صباح 

اليوم التالي النتهاء تقديم العروض.
يمكــــن الحصول علــــى دفتر الشــــروط 
الخاصــــة مــــن مركــــز االختبــــارات واألبحاث 
الصناعيــــة بالمزة طريق المعضمية لقاء مبلغ 

)500( خمسمئة ليرة سورية. 
المدير العام 
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 السنة اخلامسة والعشرون

 أزمــة اإلعــــالم  وإعالم األزمات    / تتمة

قراءة في مجموعة )مرايا آخر المشهد(  للقاص »أحمد حسين حميدان«    / تتمة

أسئلة الوطن الموجعة     / تتمة
الدولة، ومن الخاسر الوحيد من وراء هذا؟!!

وفيما لو أخذ المشروع القومي المستند إلى جوهر العروبة 
يتراجع في سورية لتحل القطرية محله كما حدث في غيرها؛ 
صمم  حين  وبخاصة  هذا  يحدث  من  لصالح  نتساءل:  فإننا 
الوحدة  علم  من  بداًل  االستقالل  علم  رفع  على  المحتجون 
جراحات  ينزف  النابض  العروبة  فقلب  ومصر؟!!  بين سورية 

مخضبة بين ظهرانيه...
القضية  عن  السوريين  أنظار  تحويل  يجري  َمن  ولصالح 
األساسية لتحرير فلسطين من العدو الصهيوني... وتركيز 
األنظار في األزمة القاتلة المتنقلة بين السوريين أنفسهم؟!! 
ولصالح من يجري هذا حين بدأت القيادة السياسية السورية 

تهيئ األدوات الالزمة لتحرير الجوالن، ومنها:
1 ـ إحداث هيئة شعبية للمقاومة في الجوالن..

عام  منذ  الجوالن  تحرير  لدعم  دولية  بحملة  القيام  ـ   2
2009م.

3ـ  مواصلة تدريب الجيش وإعداده وفق مقوالت المقاومة؛ 
وتجربة )حزب الله( في جنوب لبنان...

4 ـ اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ بنية تحتية تلبي ذلك كله، 
وإنتاج القدرة الصاروخية المناسبة للمعركة المصيرية...؟!!

الداخلي،  األمن  بضبط  الجيش  من  قسم  يتلهى  فحين 
وحين  الــعــدو...  مع  المعارك  خوض  على  ب  ُدرِّ الــذي  وهو 
يستشهد عدد من جنوده وضباطه وصف ضباطه في أحداث 
يحدث  َمن  لصالح  نتساءل:  فإننا  معها؛  التعامل  على  أكره 
وانتصاراتها،  المقاومة  تجربة  تشّوه  َمن  ولصالح  هــذا؟!! 
ورموزها بعد أن سّجلت صمودها األسطوري في وجه مشاريع 
اإلرادة  استالب  يتم  َمــن  ولصالح  والتبعية..؟!  الهيمنة 
أن  من  العرب  تخويف  على  والعمل  واالستقالل،  والسيادة 

َدر على الجميع االنصياع لها؟!!
َ
الرغبة األمريكية ق

اإلجابة  في  تتركز  كثيرة  الموجعة  الوطن  أسئلة  إن 
سورية؛  في  يحدث  ما  يحدث  َمن  لصالح  واحــد:  سؤال  عن 

واإلمعان في تعقيد أزمتها، التي بلغت حدًا ال يتخّيله عقل 
أنفسنا وتساءلنا: هل عجزنا عن  إلى  وال منطق؟ هالَّ رجعنا 
وضع صيغ دستورية وقانونية واجتماعية وسياسية وإدارية 
واقتصادية تلبي طموحات المجتمع السوري؛ وتلّبي التنمية 
الشاملة والمستدامة؟!. هل عجز السوريون عن بناء حالة من 
على  والموضوعي  والعلمي  اف 

ّ
والشف الجاد  الوطني  الحوار 

قاعدة المواطنة المخلصة لتجاوز كل عناصر اليأس والتشاؤم 
واإلقصاء...؟  واإللغاء  والتشكيك  واالتهام  والعجز  والتباطؤ 
هل عجز السوريون عن الوصول إلى اإلصالح الشامل والسريع 
الشعبية... والديمقراطية  العدالة  سكة  على  سورية  ووضع 

وغسل النفوس من أدرانها كما يغسل الثوب األبيض الذي 
ابتلي بأوساخ كثيرة؟ فالثوب األبيض ال يفقد نقاءه وصفاءه 
وإن أصابه ما أصابه من أوضار... هكذا هي سورية والسوريون 
يعرفون من يتآمر عليهم، ومن يريد لهم الخير، وهم قادرون 

على حل مشكالتهم فكلهم راشدون.

يحضر لها إعالمًيا وسياسيًا؛ فأين مراكز البحوث 
والدراسات ومجموعات األزمات التي تنشأ عادة 
للتوقعات المستقبلية ودرء مخاطر المفاجآت؟! 

ماكان أحوجنا إلى ذلك!!!
معركة  وسط  نفسها  سورية  وجدت  لقد 
إعالمية شرسة تخاض ضدها بأشكال مختلفة 
من قبل وسائل اإلعالم العربي والغربي، وذلك 
أمر  وهذا  فيها،  الجارية  األحداث  خلفية  على 
العيان  من خالل ظاهرة شهود  وفاضح  واضح 
وناشطين مسبقي الصنع وتسجيالت الفيديو 
المفبركة، وما إلى ذلك من أساليب وحيل بتنا 

نشاهدها كل يوم وكل دقيقة.

أقول  اإلعالمية،  الحرب  هذه  في  الالفت 
التحريض  وألن  كذلك،  بالفعل  ألنها  »حرب« 
والسياسية  اإلعالمية  والهجمة  والفبركات 
أصبحت مكشوفة ومقززة؛ فانتحال فرد مجهول 
لضابط في الجيش السوري وإعالن انشقاقه عبر 
مشاهدة  نسبة  بأعلى  تحظى  تلفزيونية  قناة 
في الوطن العربي، ليس باألمر السهل، خصوًصا 
وأن هذه القناة التلفزيونية تبنت أقوال الضابط 
الذي، هو الشخص نفسه الذي قالت عنه القناة 
مجند  أنــه  على  األحـــداث  بداية  في  نفسها 
هارب من قوات الحرس الجمهوري؛ فليس من 
المستغرب أن تعلن هذه المحطة أو تلك، في 

سيترفع  والمجند  أول  المالزم  أن  األيام  قادم 
رتبة عميد،  إلى  وربما  أو عقيد  نقيب  رتبة  إلى 
في الكلية العسكرية، لهذا القناة في معمعة 
هذه المعركة اإلعالمية الشرسة  التي كان لها 
وخداعه  السوري  الشارع  تأجيج  في  كبير  دور 
والحق  حقًا،  الباطل  وجعل  للحقائق  بقلبها 
والحاجة  الوطنية  المصلحة  من  أليس  باطاًل.. 
تلفزيونية  محطات  لدينا  يكون  أن  الماسة 
كثيرة وصحف ومواقع الكترونية خاصة كانت 
أم عامة »ال يهم«، قادرة على أن تتصدى لهذه 
أن  الضروري  من  أليس  اإلعالمية؟؟  الهجمة 
يكون لدينا كوادر إعالمية مدربة ومجهزة على 

أزمات كهذه؟! أليس من المنطق أن يكون لدينا 
محللون سياسيون ومفكرون قادرون على فهم 
ما يجري وقراءتها، تلك المؤامرة التي هدفها 
المنطقة وتسليم  المقاوم في  المشروع  ضرب 
احترامنا  )مع  اإلسرائيلي  لعدونا  أمورنا  مقاليد 
عن  عجزنا  هل  ــدور(؟؟  ال بهذا  يقوم  من  لكل 
بهم؟؟  غرر  من  وكل  السوري  الشباب  توعية  
أال يعني هذا أننا نعيش أزمة عميقة أحد أهم 
كثيرة  أسئلة  خطيرة؟؟..  إعالم  أزمة  جوانبها 
اإلجابة،  يستطيع  من  لكل  نوجهها  وخطيرة 
عليها قبل ان تأخذنا األزمة إلى متاهات التحمد 

عقباها!!  

تنبعـــث رائحة الورد الجوري بينما كانت أم فهد تنتظره في األرض 
فة 

ّ
األخرى«. إنها إحدى القصص التي تحمل رســـالة إنســـانية مغل

بثوب الحزن الشفيف واألسى على إهدار قيمة األرض التي سقاها 
 األبناء 

ُ
الفـــالح بعرقه، وحماها الجندي بجســـده، ثّم أهدرهـــا جيل

بحمقه وقَصر نظره، فهل وصلت الرسالة ؟
مرايا آخر المشهد

احتفائية مترفـــة بالصنعة وأدبية النص، وتصميم واضح لدى 
الكاتـــب على إبداع مثنوية من الســـرد والشـــعر. كأّن هذه القصة، 
وأســـّميها قصة مجـــازًا، هي حنيٌن مـــن القاّص إلى عالم الشـــعر 
الذي هو أحد فرســـانه، فجاءت نصًا عابـــرًا لألجناس اجتمعت فيه 
غنائية الشعر، ودرامية القص، ووجدانية الرسائل الذاتية. )ثيمته( 
األساســـية الوفاُء لخفّي المشاعر في بوحها الســـري، وإيماضتها 
 رحلـــت عن عالم الدنيا 

ٌ
 شـــاعرة

ُ
الغامضة، وحيرتها القاتلة. البطلة

 شـــاعرية 
ّ

الـــذي مألته بحضورها الطاغي، لتترك وراءها لغزًا ال يقل
عن قصائدها التي كانت تخلب ألباب المعجبين، وأوصت بأن يكون 
 ختمه. ذلـــك اللغز هو حبٌّ منعه الكبرياُء من 

ّ
 من يفض

ّ
الـــراوي أول

 أســـيرًا في طّي القصائد. إنه رسالة 
ّ

أن يرى الشمس والهواء، فظل
شـــديدة الوضوح والحســـم تقول: إّن األنثى لن تستطيع أن تطير 
بأجنحة الشـــعر بعيدًا عن ســـهام )كيوبيد( مهمـــا حاولت ؛ ألنها، 
 إلبداع العواطف، والرهبنة 

ٌ
وبفعل قانون الجنوسة الطبيعي، منذورة

في محراب الحب. »كنت أقول في ســـّري وأنا أرى هالة حضورك: إن 
البهّية لم تخلق لرجل، وصّدقُت نفســـي، ونســـيُت أنك امرأة، وفي 

صدرك قلب ينبض مثل ســـائر النســـاء. وهاهـــو دفترك يعيد لي 
بعض ما أضاعه سهوي، ويبقي على خّد صفحاته أوراق البنفسج«.

ق على المرآة
ّ
رأس معل

ختتم قصص المجموعة التي ســـادتها النزعة 
ُ
 برؤيا فانتازية ت

الواقعيـــة بامتيـــاز، فقصـــة )رأس معلق على المـــرآة( تنهج نهج 
المغايرة في المتن الحكائـــي، والبناء الفني بدءًا من عتبة العنوان، 
حيـــث يجد القارئ نفســـه حيال ســـوريالية تنتقـــد الواقع ؛ ألّن ال 
واقعيَته المذهلة ال تؤهل الســـرد الواقعـــي للتعبير عنه. عبر هذه 
السوريالية التي تجعل البطل برأسين، أو شخصية مزدوجة، يسرد 
الـــراوي بلعبة الضمائـــر المتناوبة بين أنتم وأنا وهو، مشـــاهَد من 
حياته في صغره وشبابه، على صورة ذكريات مضطربة كأنها تملكه 
وال يملكها، وُيبرز أمام أنظارنا مشـــاهَد من وطنه تتعّرض لقصف 
وحشـــي، فتدعوه غريـــزة حب البقاء إلى الهرب مـــن أرض النار إلى 
 شقيق. 

َ
صّم أذنيها عّما يجري حولها ولو كان صراخ

ُ
أرٍض تريد أن ت

ى عن رأسه 
ّ
ى عن جسده، أو للجسد الذي تخل

ّ
ُيخّيل للرأس الذي تخل

كرمز النفصام الشخصية، أو انبتاتها عن واقعها، أّن بإمكانه الهرب 
بحبيبته عـــن جحيم المعارك التي تدور رحاهـــا قريبًا منه، وتهدد 
أسرته بالفناء، غير أنه ُيمنى باليأس حين يرى حبيبته، واقعًا أو في 
الحلم، على شاشة التلفاز تفّجر نفسها عند حاجز عسكري ؛ فيغرق 
ذ القصف الوحشي، 

ّ
بالدموع. لم يحّدد الراوي هوّية القوى التي تنف

وال طبيعة الحاجز العسكري ؛ ألنه يريد أن يهجو العدوان مجّردًا من 
االسم والعنوان، ويدين الصمت المريب، والثقافة القابعة في بطون 

كتب مركونة على الرفوف، ويرثي البطولة والفداء بأدمٍع ال تلبث أن 
قًا على المرآة.        

ّ
 في رأس ما زال معل

ّ
تجف

لقــــد ُعنيــــت قصص المجموعــــة بهمــــوم إنســــاننا الوطنية، 
واالجتماعيــــة، والقوميــــة ؛ فتوفرت لهــــا المقروئيــــة بمقاربتها 
الهتمامات كثير مــــن المتلقين، وحاولت التجديد في البناء الفني 
وال ســــيما في قصتــــي )القيامة الصغــــرى( و)الســــياط(، إذ ُبنيت 
فت في التصعيد الدرامي 

ّ
القصتان في صورة مواقف، أو محطات ُوظ

 القصص بالرمز، 
ُ

لألحداث، وتوفير عنصر التشويق، وتوّسلت بعض
والحكايــــة التراثيــــة، والفانتازيا إلثراء البنية الســــردية، وتعميق 
ل الســــرَد الحواُر فــــي أغلب القصص 

ّ
النظرة إلــــى الواقع، كما تخل

ليكســــر رتابة الســــرد، ويضفي عليه الحيويــــة، وتنوعت الضمائر 
 ضمير الغائب هو الغالب في المبنى 

ّ
فــــي بعض القصص، وإن ظل

الحكائــــي على طريقة الراوي العليم. لكــــّن التجديد لم يكن عالَي 
 األزمنة، 

ُ
الصوت كما هو الشــــأن في القصة الحداثية حيث اختراق

 الفائقة بالمكان 
ُ
وتفتيُت الحدث إلى تفاصيل صغيــــرة، والعناية

على حســــاب الحدث والشــــخصية والزمان، واســــتخداُم تقنيات 
متعددة كالمونتاج والكوالج، واالسترجاع، واالستشراف، واالحتفاء 
البالغ باالســــتبطان وعالم الال شعور، والتركيز على المبنى الحكائي 
دون اهتمام بالمضامين الكبيرة، على الرغم من أن هذه الســــمات 
ليست بالضرورة شــــروطًا للعمل الفني الناجح ؛ ألّن مدار األمر كله 
في حســــن توظيف هذه التقنية أو تلــــك في معالجة همٍّ حقيقي 

من هموم اإلنسان.
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المراسالت:
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص 

.ب)3230( - هاتف 6117240-6117241 
-فاكس 6117244- جميع المراسالت باسم 

رئيس التحرير. هاتف االشتراكات 6117242

ثمن العدد داخل القطر 15ل.س - في الوطن 
العربي: 0.5 $ خارج الوطن العربي1$ أو ما يعادله. 

تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد 
الكتاب العرب 500 ل س - لألفــــــراد1000ل.س 

-وزارات ومؤسسات1217ل.س - في الوطن 
العربي:لألفراد300 ل.س أو30 $ - للوزارات 

والمؤسسات 4000ل.س أو40$-خارج 
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو $120 - 

 
ً
للمؤسسات7000ل.س أو140$ والقيمة تسدد مقدما

بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب -دمشق 
ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

اآلراء واألفكار التي 
تنشرها الصحيفة تعبر 
عن وجهات نظر أصحابها

E-mail : aru@tarassul.sy
www.awu-dam.org

يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة. 

قة مع مراعاة 
ّ
ـ منضدة ومراجعة ومدق

وعالمات  ــزوم،  ــل ال حين  التشكيل 
الترقيم.

 /800/ المرسلة  المادة  تتجاوز  ال  ـ 

ثمانمئة كلمة. 
ـ يرفق مع المادة )C.D( أو ترسل عبر 

البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا 

لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين. 

للنشر في األسبوع األدبي

كلمة أولى

من ذاكرة األسبوع اإلدبي
العدد 66 الخميس 14 أيار 1987م ـ

 17 رمضان 1407 هـ

تتزاحم التساؤالت في نفسي، كذئاب طال عليها 
مثاًل:  فأتساءل  واحدة.  غنمة  إال  أمامها  ولم تجد  الجوع، 
فون؟ ولماذا تقدم الغرب؟ ولماذا ابتالنا 

ِّ
لماذا نحن متخل

الله بالصهاينة وأمريكا وحلفاء هذه أيضًا؟ ولماذا تأتينا 
الثروة هبة غير متوقعة، فال ننفقها إال كما يتمنى العدو 
كما  هذان  وسواسية  بالجهل،  أو  بالتواطؤ،  نفعل،  أن 
ننشئ  ولماذا  بل؟ 

ُ
بالق الُحول  أشبه  وما  تمام،  أبو  يقول 

على  ونمشي  الغرب،  لنقلد  التعليم،  م  ونعمِّ الجامعات، 
لنجعلهما  والجامعة،  بالتعليم  نهبط  بنا  فإذا  خطاه، 
في مستوانا، بداًل من أن نرتفع نحن مستواهما؟ ولماذا 
نرهق أنفسنا أشد اإلرهاق وننشئ الصناعات الضخمة، 
وال نترك منها نوعًا إال ونستورده، فإذا ما أنشأناه يصبح 
عبئًا علينا، بداًل من أن يكون رفدًا وعونًا؟ ثم لماذا؟ إلى 

ما ال نهاية.
يبقى  التساؤالت  هذه  من  واحــدًا  فإن  ذلــك،  ومع 
عليها  يطل  منها  كاًل  أن  من  الرغم  على  واألقوى،  األبرز 
شيئًا،  ويقول  ليتكلم،  لسانًا  لنا  الله  خلق  فلقد  جميعًا. 
النقاش  لهم  ويتيح  ببعض،  بعضهم  األفــراد  ويصل 
حكها،  إلى  ليصلوا  المشكالت،  من  لهم  يعرض  فيما 
 ..اقرأ باسم ربك الذي خلق :أو عبثًا بدأ القرآن باآلية
وما تالها، وفيما أعلم، ال قراءة إال إذا وجد اللسان. ولهذا 

تردافت كلمتا اللغة واللسان.
يقال:  لماذا  أتساءل:  فإني  كذلك،  األمر  كان  ولئن 
لسانك حصانك، إن صنته صانك، وسالمة اإلنسان في 
حفظ اللسان؟ فهل يعني ذلك أن القراءة حرام، واللسان 
أداة خطيرة، والكالم شر؟ ولكن لماذا يتمتع )بعضهم(، 
ممن ال يزيدون على العشرات بالحرية الكاملة، في القول، 
الباقين؟ وهل  الماليين  أيضًا، ويؤبى ذلك على  والفعل 
اختص األولون بامتالك العقل الكامل، ومعرفة الضوابط 
من  بغضب  وبــاؤوا  كله،  ذلك  اآلخــرون  وُحــِرم  السليمة، 

الله؟
* * *

ككل  ضوابط،  من  للكالم  البــّد  أنــه  نعرف  ونحن 
أواًل،  بالسخف  اتهم  اإلنسان  تجاوزها  فإذا  آخر.  شيء 
طبيعة  من  الضوابط  ولكن هل هذه  أخيرًا.  بالجنون  ثم 
وتلك  هذه  أن  أو  )سلطوية(؟  طبيعة  من  أو هي  عقلية، 
هو  سلطة  هو  وما  سلطة،  هو  عقل  هو  فما  واحد،  شيء 
العرب  وصل  فلماذا  األخير،  األمر  هذا  صّح  ولئن  عقل؟ 
والمهانة؟  الضعف  الدرك األدنى من  إلى  بعقلهم هذا 
ومن جهة أخرى، إذا كان الشعب يجهل ضوابط العقل 
المستقل،  لوجوده  معنى  بعدئذ  أفيبقى  أكثريته،  في 
يوجد  ال  أن  ما  يومًا  استحق  وكيف  له؟  قيادة  لقيام  أو 
ر أن الخالق األعظم كان يجهل  األنبياء إال فيه؟ وهل تقدَّ
أن هذا الشعب شديد الغباء، وخاصة منه رجال الثقافة 

والفكر؟.
* * *

اإللياذة شعرًا،  مترجم  البستاني  كان سليمان  لقد 
وقبله الكواكبي يريان مع أكثرية مفكري زمانهم أن في 
منذ  وذلك  االجتماعية،  اآلفات  من  شفاًء  الكلمة  حرية 
أكثر من مئة عام. وكان الناس يومئذ، أكثرهم الجاهلون. 
فكيف تظل القيود هي نفسها على هذه الحرية. وأكثر 
الناس اليوم من أصحاب الشهادات؟ أفكتب على شعبنا 
العربي إذن أن يظل إلى األبد تحت الوصاية، ألنه ال يبلغ 

سن الرشد أبدًا.

  حافظ اجلمايل

تضمن عدد الخريف من مجلة اآلداب العالمية العناوين اآلتية:

ـ اللغة من الممارسة إلى التأليف ـ فرانسوا راتيبيه ـ ت: د. قاسم مقداد.

ـ األدب الروسي عشية انهيار الدولة السوفيتية ـ ت: شوكت يوسف.

ـ نماذج من األدب الكرواتي والتركي واألميركي إضافة لمتابعات وأخبار ثقافية.

اآلداب  تحرير  رئيس  يقول  االقتصادية  والعولمة  الفكرية  العولمة  عنوان  وتحت 

العالمية:

أزعم أن عولمة الروائع األدبية والفلسفية )والفكرية عمومًا( أخطر ركثير من العولمة 

االقتصادية والمالية ـ فما يدخل العقول أخطر بكثير مما يدخل الجيوب.

نعرف جيدًا أن الغزو االستعماري في القرن التاسع عشر وخالل النصف األول من 

القرن العشرين كان يسبق دائمًا بتمهيد ثقافي: بعثات تبشيرية ـ استشراق ـ بعثات 

خيرية الخ وهذا األمر لم يتغير في أيامنا هذه فاالستعمار الحديث عهد لنفسه في 

وباطنها  اإلنسان  حقوق  ظاهرها  أممية  قرارات  عبر  عليها  السيطرة  تريد  التي  الدول 

تحقيق المصالح االقتصادية وغيرها.

وهذا الموضوع هو محور العدد القادم الشتائي لمجلة اآلداب العالمية.

األدب  من  المترجمة  المواد  تبشير  وتعنى  أشهر  ثالثة  المجلة فصلية تصدر كل 

اإلبداعي  األدب  صنوف  من  وغيرها  والمسرحية  والقصة  الشعر  مجاالت  في  العالمي 

ومجاالت النقد والبحث األدبي.

اآلداب العالمية في عددها الخريفي

وتضمن   2011 ربيع  عشرة  الثالثة  للسنة  السياسي  الفكر  مجلة  من  الجديد  العدد  صدر 
العدد

ـ االفتتاحية، د. حسين جمعة.
ـ سياسة االستقطاب الحضاري، د. محمد ياسر شرف.

ـ صناعة اإلرهاب، محمد سعيد طالب.
ـ توظيف التاريخ، محمد بوبوش

ـ مفهوم األمة ومقوماتها في الفكر السياسي، سعيد شريفي.
ـ العرب في عصر العولمة، سعد الدين خرفان.

ـ الجذور التاريخية للرفاهية االجتماعية، رابح لوسيني.
ـ الطابع اإلنساني لمشروع خالد محمد خالد، عطية مسوح.

ـ المنظومة الحزبية في روسيا، عياد عيد.
ـ العنف في األدب الصهيوني، محمد حديفي.

جديد الفكر السياسي

آراء  ـ  الطفل  أدب  وتقام تحت عنوان: ترجمة  العام  لهذا  السنوية  ندوتها  الترجمة لحضور  دعت جمعية 
ونماذج، وذلك في الساعة 12 ظهر يوم االثنين 5 كانون األول القادم في مبنى اتحاد الكتاب العرب برعاية 

الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب.
ويتضمن برنامج الندوة كلمة االتحاد لألديب الزميل باسم عبدو مدير إدارة الجمعيات، وكلمة لمقرر الجمعية 

األديب نبيل أبو صعب.
أما المشاركون فهم:

1 ـ أ. شاهر نصر: آراء في أدب الطفل ـ األدب الروسي أنموذجًا.
2 ـ أ. حسام الدين خضور: ترجمة أدب الطفل في سورية ـ اللغة اإلنكليزية أنموذجًا.

3 ـ د. نورا أريسيان: ترجمة أدب الطفل في اللغة األرمنية.
4 ـ أ. عياد عيد: ترجمة أدب الطفل عن اللغة البلغارية.

5 ـ أ. كنينة دياب: حول ترجمة أدب الطفل.
6 ـ أ. نبيل أبو صعب: اللغة في ترجمة أدب الطفل عن اللغة الفرنسية ـ أمثلة.

ترجمة أدب 
الطفل

آراء ونماذج
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مؤلم ما يحدث في سورية العزيزة منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، ومؤٍس 
ما تشهده بعض المناطق من امتهان للحياة وانتهاك للموت، وفاجر ما تقوم 
به  يصرح  ما  وعدوانّي  المعارضين،  بعض  سلوك  ومخجل  إعالمية،  منابر  به 

ر صمت المثقفين..
ّ
مسؤولون عرب وأجانب، ومنف

وجميل موقف بعض األشقاء واألصدقاء األوفياء.. 
الواعون لحجم المؤامرة والعدوان،  أبناء سورية الشرفاء  ورائع ما يظهره 
الرافضون  الوطنية،  بالوحدة  المتمسكون  والعرض،  ب��األرض  المتشبثون 
غاضبين  مشرقين  فّج  كل  من  الخارجون  والتجاوزات،  واإلذع��ان  لإلمالءات 

واثقين..
أعمال  في  وخسارة  األرواح،  في  مرهقة  خسارة  هناك  أن  في  شك  ال 
األحداث  واستغالل  والتحايل  والتجاوزات  والمخالفات  والتهريب  التخريب 

واالنشغاالت..
والشعارات  وال��م��ب��ادئ  القيم  ف��ي  سقوط  م��ن  م��ري��رة  خيبة  وه��ن��اك 

والمروءات..
لكن خسارات أخرى تظهر خارج حدود الوطن..

أو  مباشرة  بمواجهة  الفضائيات  عبر  تجري  التي  الصحية  غير  الحوارات 
التي يقوم  السوقية  النبرة واأللفاظ والمعاني واألساليب  بالتحكم عن بعد؛ 
بها بعض من ُيعارضون، وهم يقدمون نموذجًا صارخًا للحال التي ستكون، 
فيما لو تسلموا أية مقادير بأّي درجة، وفي أّي نعمة سيكون أصحاب الرأي 
أرزاقهم  وأرباب  الملهمين  أساتذتهم  أداء  اإلطار  هذا  في  ويندرج  اآلخر!! 
وما يقومون  وإعالميين قريبين وبعيدين..  الخارج مسؤولين  وأشباههم في 
به من تغطية ألفعال منكرة وفبركة واتهامات وأكاذيب وتضليل وتحريض.. 

لم تعد فصوله غامضة.  
وفيما ما يزال السكوت عن تلك األفعال ممن يدعون الديمقراطية والحرية 
»السلمية«  سقطت  بعدما  عليه،  يحسدون  ال  الذي  الموقف  سيد  واإلصالح.. 

و«الشعبية« و«الديمقراطية«..
التي طالما تشدقوا بها، وال سيما بعد األصوات التي اعترفت بالتسليح 

الجيد والتمويل الوافر »للمعارضة«، بعد أشهر من النكران!  
ون 

ّ
العاق به  ما يقوم  البلد نتيجة  ما يلحق بسمعة  إلى ذلك  وإذا أضيف 

في الخارج، وال سيما أمام مبنى »الجامعة العربية« في القاهرة، وتكرر مرتين؛ 
األولى تجاه معارضين قادمين من داخل الوطن، والثانية تجاه فنانين ومحامين 
أن  أرادوا  مواطنين،  من  أخرى  وشرائح  جامعات..  وطالب  ومهندسين  وأطباء 
يقولوا رأيهم اعتراضًا على قرار الجامعة المهين لدورها ودور سورية البلد 
العربي المخلص لعروبته، والحريص على العمل اإليجابي المجدي دفاعًا عن 
الكيان العربي، والقضايا العربية، والقيم العربية، المؤسس لهذه المؤسسة 

»الجامعة«!
ليس هذا فحسب..

التي تتشكل لدى من تذكر اسم بلدك  فإن عكرًا أصاب نصاعة الصورة 
أمامه، وكانت تتألأل في اإلعالم إشراقًا ومقاومة ودفاعًا عن الحق والظلم في 
إقليميًا  به  الذي كانت تقوم  المميز  الدور  إلى  العالم؛ إضافة  بقعة في  أية 

ودوليًا.
ففي مناسبة جمعت الناشرين من إحدى وأربعين دولة في طهران مؤخرًا، 
مالحظة  باإلمكان  كان  اإلسالمي،  العالم  في  للناشرين  الثاني  المؤتمر  في 
المالمح على وجه من يلتقيك عارفًا من أين أنت قادم، أو حين يتعرف.. دهشة 

أو أسى أو شفقة.. ثم تساؤالت علنية أو خفية!
العربية  اإلع��الم  وسائل  في  ه  المشوِّ الحضور  حجم  تتصور  أن  يمكنك 

والعالمية.
البالد، عابرًا حتى  ومع أنك تتضاحك وتشرح مرات أنك قادم من أقصى 
حارات متعددة في العاصمة يوم الجمعة، قبل أن تطير إلى طهران، وأن األمر 
م جزء إضافي  محصور في بؤر معينة ومساحات محدودة، وأن هذا الذي ُيعمَّ
وهام من الحملة المدروسة والمعّدة والمنفذة بأدوات وآليات وأساليب باتت 
مفضوحة لمن يريد أن يعرف أو يستطيع، وهي  في أحسن األحوال ال عالقة 
معاكسة  ووضوح  ببساطة  هي  بل  والديمقراطية؛  والتعددية  باإلصالح  لها 
لها تمامًا، ومن المالحظ أن تلك الشعارات لم تعد تطرح، وال ترفع الالفتات 
المطالبة بها، بعد أن أوغل في انتهاكها وتمزيقها أصحاب الرمي »السلمي« 

الدامي عن قرب ومن بعد!!
ال شك في أن هذا التشويه المقصود السم البلد ورموزه الوطنية وتاريخه 
وسمعته ودوره.. خسارات إضافية ستستمر زمنًا، وتتوالى أصداؤها القاتمة 
في تضاريس العالم، وهي تصيب بشواظها من عملوا عليها أيضًا، إذا ما كانوا 
ينتمون اسميًا إلى هذا البلد. لكن هذا ليس في حساباتهم  واهتماماتهم، 

ألنهم افتقدوا أبسط قواعد المنطق والعقل والوطنية واألخالق واإلنسانية!!
 ***

خسارات إضافية

لي�س اآخراً
 غ�سان كامل ونو�س

هيئة التحرير:
ا�سماعيل امللحم - د. حمدي مو�سللي - طلعت �سقريق -عياد عيد

 حممود نق�ســــــو - مرمي خري بــــك -د. ن�ســـــــــال ال�سالح 
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المؤتمر  انعقاد  اإليرانية طهران  العاصمة  شهدت 
 14-13-12 أيام  اإلسالمي  العالم  في  للناشرين  الثاني 
من هذا الشهر تشرين الثاني، بمشاركة إحدى وأربعين 
نائب  القارات، وقد شارك من سورية  دولة من مختلف 
رئيس اتحاد الكتاب العرب األديب غسان كامل ونوس 
ممثاًل اتحاد الكتاب العرب، والسيد هيثم الحافظ أمين 
الحافظ،  دار  وصاحب  السوريين  الناشرين  اتحاد  سر 

والدكتور علي أبو الخير صاحب دار أبو الخير.
قاعة  في   2011/11/12 السبت  يوم  المؤتمر  افتتح 
ممثلي  جميع  بحضور  والتلفزيون،  لإلذاعة  المؤتمرات 
الدکتور  ألقى  وقد  المؤتمر،  في  المشاركين  النشر  دور 
علي زارعي نجفدري مستشار السيد رئيس الجمهورية 
العالم  في  للناشرين  الدولي  للمؤتمر  العام  واألمين 
محمد  سيد  ألقى  كما  االفتتاح،  في  كلمة  اإلسالمي 
حسيني وزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي اإليراني كلمة 
الذي  نجاد  أحمدي  محمود  اإليــرانــي  للرئيس  ممثاًل 
األحد  يوم  مساء  المؤتمر  في  المشاركين  استضاف 
ساعة؛  نصف  من  ألكثر  وتحدث  الرئاسي،  القصر  في 
ومما قاله إن القوى المهيمنة العالمية تسعى للحفاظ 
أنها  وتدعي  األوسط،  الشرق  منطقة  في  نفوذها  على 
تدافع عن حقوق اإلنسان، وأكد أهمية نشر الثقافة وال 
سيما الثقافة اإلسالمية في تعميق الوعي لدى شعوب 
القوى  ثروات، تستمر  لديها  التي  تلك  العالم، وخاصة 
شمال  حلف  في  األعضاء  الدول  سيما  وال  المتغطرسة 
األطلسي في نهبها، مستغلة بعض الخالفات الداخلية 

في المنطقة، وأقرب مثال إلينا ليبيا..
وكانت قد عقدت بعد ظهر السبت جلسات تخصصية 
خمس حسب العنوانات التالية: »ترجمة وتوزيع القرآن 
والناشرين«،  والمترجمين  المؤلفين  »حقوق  الکريم«، 
»النظام االقتصادي للنشر«، »النشر االلکتروني«، »تحديد 

االحتياجات الفکرية والثقافية للعالم اإلسالمي«.
الخاص  المحور  في  االتحاد  رئيس  نائب  وشــارك 
باالحتياجات الفكرية والثقافية للعالم اإلسالمي، وقدم 
بحثًا مطواًل بالعنوان ذاته، كما شارك الدكتور أبو الخير 
الحافظ  السيد  أما  القرآني؛  بالنشر  الخاص  المحور  في 
المؤلفين  بحقوق  المتعلق  المحور  إلــى  انضم  فقد 

والمترجمين والناشرين.
إعالن  األول  اليوم  مساء   المؤتمر  عن  نتج  وقــد 
وإقرار  المسلمين،  للناشرين  العالمي  االتحاد  انطالق 
نظامه الداخلي الذي كانت مسودته  قد أعّدت مسبقًا، 
الدولي  المؤتمر  أقره  ما  على  بناء  خاصة،  لجنة  قبل  من 
األول الذي عقد عام 2010 في طهران، واتخذ منها مقرًا 
بعض  الداخلي  النظام  مسودة  على  أدخلت  وقد  دائمًا؛ 

وبموجبه  والمقترحات،  المناقشات  نتيجة  التعديالت 
االتحاد،  في  مراقبين  أعضاء  الوطنية  االتحادات  عّدت 
لذلك لم يترشح ممثل اتحاد الكتاب العرب إلى المجلس 
اآلخران؛  السوريان  الناشران  يترشح  لم  كما  التنفيذي، 
ظهر  بعد  االستقالل  فندق  في  االنتخابات  جرت  حيث 
أعضاء  الختيار  المؤتمر  أعمال  من  الثاني  اليوم  األحد 
المجلس ممثلي المناطق الجغرافية في العالم، وجاءت 

النتائج على النحو التالي:

1- ممثل الدول األفريقية:
1. السيد بي عليون بدارا – من السنغال

2-  ممثلو آسيا وإقيانوسيا:
الجمهورية  من   – بور  تقي  عباس  أمير  السيد   .1

اإلسالمية اإليرانية.
من   – شــريــعــتــي  ــم  ــي ــراه إب مــحــمــد  2. الــســيــد 

أفغانستان.
3.      السيد موسوي حسيني – من أفغانستان. 

4.      عبد العزيز نزار الدين – من سيرالنکا.
5.      السيد مفتاح رحمت فوزي – من أندونسيا.

فإنه  األخيرين  المشارکين   أصوات  تساوي  بسبب 
سيتم انتخاب أحدهما أو  حذف االثنين.

3-  ممثلو الدول العربية وشمال آفريقيا:
1. السيد عادل أحمد عبد الموجود – من مصر

2. السيد حسين خليفة – من لبنان.
3. السيد قالب ذبيح مصطفی- من الجزائر. 

4-  أوربا الغربية وأمريکا الشمالية:
1. السيد هدی شفيق– من کندا.

2. السيد موسی غونيش– من ترکية
5-  أمريکا الالتينية:

1. السيد محمد حق برست – من البرازيل.
السوفيتي  االتحاد  وجمهوريات  الشرقية  6-  أوربا 

السابق:
1. السيد رامين داداشوف- من أذربيجان.

1. وفي اليوم الثالث عقد اجتماع هام لممثلي دور 
النشر  دور  أهم  من  عدد  فيه  شارك  العالمية،  النشر 
تحدث  االستقالل،  فندق  قاعات  إحدى  في  اإليرانية 
العديد من الحاضرين عن تجاربهم وخبراتهم وأفكارهم. 

وفي ختام الجلسة قدمت شهادات للمشاركين. 
وقد شارك نائب رئيس االتحاد بجدية في الحوارات 
التي شهدتها مختلف فعاليات المؤتمر، وقدم مداخالت 
وإصداراته  العرب  الكتاب  اتحاد  عن  وتحدث  متعددة، 
ونشاطاته ومشاريعه الثقافية، وكان لذلك أصداء طيبة 

عبر عنها المشاركون في هذا المؤتمر.

المؤتمر الثاني للناشرين في العالم اإلسالمي
وانطالق االتحاد العالمي للناشرين المسلمين

طهران 14-13-12 /2011/11


