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نا 
ُ
حد خفقاُت قلوِبنا، ولترتِفع أصوات هذا صوتي لتتَّ

ِق 
ّ
ولُتحل ها، 

ّ
ل
ُ
ك الحروُب  ِف 

ّ
ولتتوق الّرصاص  ليصُمِت 

النوارُس البيضاُء

 في هذا العالم...
ً
سعيدة

في   
ُ

ختزل
ُ
ت والمسافاُت   ..

ُ
تضيق بيننا  فيما   

ُ
ة الهوَّ

نحنَي، 
َ
َك طلبُت من الجباِل أن ت

َ
خطوٍة، ولكي أسمَع صوت

أن  العواصِف  ومَن  أمواَجها,   
َ
ئ هدِّ

ُ
ت أن  البحاِر  ومن 

 قلبًا 
ُ

تحبَس شروَرها... ها نحُن على كوكٍب واحٍد نقف

واحدًا، وصوتًا واحدًا: اإلنسان... 

 
ُ
 قناٍع ابتسامة

ِّ
حَت كل

َ
، أحمُر, أصفُر... ت

ُ
أسوُد، أبيض

طفٍل، 

وذراٌع  رغبٍة،   
ُ

تملُمل قلٍب،  خفقاُن  فراشٍة،   
ُ

رفيف

 للعناق.
ٌ
أة مهيَّ

 ،
ٌ

 الوجنتيِن، أم غائُرهما... رجل
ُ
 أم قصيٌر، بارز

ٌ
طويل

 
ٌ
امرأة

 من شاطئ، أو صحراَء، أو أرخبيل... 
ٌ

طفل

 َمن على هذا الكوكب الجميل؟ 
َ

ليس المهّم أن نعرف

 إليه؟ كيف نصافُحُه بحبٍّ 
ُ

المهّم أن نعرف كيف نصل

طالما اإلنساُن كان الهدف.

الذكريات  أجمل  )اإلنسان(...  بـ  تبدأ  األغاني  أجمل 

)اإلنسان(  تبدأ  بـ

 عن اإلنسان فليكن اإلنساُن 
ُ

ث أجمل األشعار تتحدَّ

نا... 
ُ
َنا، وليرتفع من أجِلِه غناؤ

َ
على هذا الكوكب هدف

 
َ

اإلنسان، اإلنسان، اإلنسان... تحت أّية شجرٍة، خلف

أيِّ جداٍر 

في أّيِة برّيٍة، أو تحَت وطأِة أيِّ قيد... ابتعد، اقترب. 

د... هذا هو أنَت بلحمَك، 
َ
ُعد إلى األمِس، أو تقّدم إلى الغ

ل 
ّ
وتهل مباغتٍة،  لصيحٍة   

ُ
ترتعش ومشاعِرَك...  ودِمَك 

البتسامٍة شقراء...

، أو على  ِة الحبِّ
َّ
من أنت؟ ومن أنا؟ إنساٌن على حاف

 تضع خطواِتنا في فضاِء 
ٌ
 واحدة

ٌ
ة ِة الموِت... ارتقاَء

َّ
حاف

 تهوي بنا إلى جحيِم العَدِم... 
ٌ
 واحدة

ٌ
الحياة... انزالقة

لنغلق  العواصِف،  خبطاِت  وجِه  في  أبواَبنا  لنغِلق 

ِق، ولنفتحها على مصاريِعها 
َ
ز أبواَبنا في وجِه ُسيوِل النَّ

شغاف  ِة  المحبَّ وهواُء  الّسماِء،   
ُ
وزرقة الشمُس   

َ
لتدخل

قلوِبنا... 

واحٍد  لنبٍض  ّني، 
َ
أغ أصابعنا  في  يجري  واحٍد  لدٍم 

وَح،   الرُّ
ُّ
في قلوبنا لنشيِد أمٍل على الشفتين، للهفٍة تهز

ُه 
ُ
 رايات

ُ
لعناٍق ال غنًى عنُه يرتفُع على األضغاِن، وترفرف

مأنيَنة...
َّ
في حدائِق الط

غّني... 
ُ
لقلوب بيضاء، لحياٍة خضراء أ

على كوكب 
واحد نقف  |   د. خري الدين عبد الرحمن

ـــا بـــاتـــت  ـــدم ـــع ب
في  التصوير  وسائل 
متناول كل فرد، ال آالت 
المتنوعة  التصوير 
فحسب،  ــمــتــطــورة  ال
المدمجة  تلك  وإنــمــا 
الهاتف  أجــهــزة  ــع  م
المحمول أيضًا، يتزايد 
لهذه  الطاغي  التأثير 
حياة  على  الــوســائــل 
وجماعة  فردًا  اإلنسان، 
أنها  ذلــك  ومجتمعًا. 
مختلفًا  واقعًا  صنعت 
مع  اإلنــســان  لتعامل 
وبيئته،  ومحيطه  ذاته 
مسبوقة  غير  ـــة  ورؤي

لآلخر ولألشياء التي يتعامل معها من خالل هذه الوسائل، التي 
ال ينفك يستعملها في كل آن وحين، لحاجة ما نادرًا، ودون لزوم 
لمجرد  الحاالت،  غالبًا؛ بل ودون وعي تقني وبصري في معظم 
أو حبًا  أو ضرورة،  الوقت بعمل ما دونما هدف  أو شغل  العبث 
للمغامرة واقتحام خصوصيات اآلخرين ودغدغة إحساس زائف 
بالسيطرة والتمايز، وبال حرص على حسن اختيار ما يصّوره، وال 
تفكير بما يستحق االحتفاظ بصورته من مشاهد أو أشخاص أو 
أحداث. ال يخفى ما لهذه الجزئية من دور في مفاقمة المشاكل 
التصوير  لوسائل  الهائل  االنتشار  عن  المنبثقة  الكثيرة 
المشاكل  الراهنة. من تلك  الطاغي في حياتنا  الصورة  وتأثير 
متزايدًا  اختالاًل  والجمعية مسببًا  الفردية  بالذاكرة  ما يعصف 
للمعايير المعرفية والقيمية والوجودية، ومنها غفلة المتلقي 
عن التدقيق في التالعب التقني بالصورة التي ينظر إليها: أهي 
صادقة، واقعية أم مصنعة؟ وهل يترك استحضارها التالي من 
متخياًل؟  أم  متذكرًا  أم  متوهمًا  أم  سليمًا  أثرًا  الذاكرة  مخزون 
تجاه  األولي  اإلحساس  عن  الناجم  االنطباع  سالمة  كانت  وإذا 
الصورة ودقته موضع شك وريبة وحمالة أوجه، فما هو أثر هذا 
على اإلدراك، الذي هو في جوهره عملية تتيح للعقل اإلنساني 

إضفاء المعنى أو خلعه على المدركات الحسية التي يتلقاها؟
قال عالم النفس البريطاني فرنسيس جالتون منذ أكثر من 
مئة وخمسين عامًا: »ال يمكن أن يكون هناك شك بصدد فائدة 
واٍف  نحو  على  تخضع  عندما  وخاصة  البصري،  التصور  موهبة 
للعمليات العقلية األعلى؛ فالصورة البصرية هي أفضل أشكال 
التمثيل العقلي اكتمااًل، وخاصة عندما يؤخذ الشكل والوضع 
البصرية  والصورة  االعتبار،  في  بالمكان  الموضوعات  وعالقات 
مهمة في كل عمل يدوي، وفي كل مهنة حين يكون التصميم 
الكلمات  وعلى  الكتب،  على  المعتمدة  تربيتنا  وتميل  مطلوبًا. 
إلى كبت هذه الموهبة القيمة التي تقدمها لها الطبيعة، ذلك 
أنها موهبة ذات أهمية في الشؤون التقنية والفنية في أنها 
تضفي دقة على مدركاتنا، كما تضفي سدادًا على تعميماتنا، 
ولكننا نعمل من خالل سوء االستخدام البليد على خنقها، بداًل 
النتائج..«.  بأحسن  تأتي  بحيث  معينة  بفطنة  استثمارها  من 
كان هذا الرأي قبل اختراع تقنيات التصوير وتطويرها بما يتيح 
بتأثيرها  وتحكمًا  لمكوناتها  وتحويرًا  بالصورة  هائاًل  تالعبًا 
على المتلقي، أي عندما أتت التكنولوجيا القديمة الكيميائية 
بعدما  اليوم  الحال  هو  فكيف  وارتجالية،  محدودة  والبصرية 
دشنت التكنولوجيا االلكترونية الجديدة حقبة غير مسبوقة من 

الحرية والمرونة والتحكم في خلق الصور؟ بل وبعدما تالشت 
ثنائية األصل والنسخة في الصورة الرقمية؛ بحيث صار األصل 
من  المتلقي  يتمكن  أن  دون  من  أصاًل  الصورة  وصارت  صورة 
تمييز الواقعي عن المصَنع الكترونيًا! وإذا كان ثمة من يتذرع 
بمثل قول أرسطو: إن الفن ال يحاكي الطبيعة، بل يسعى إلى أن 
يكون أرقى منها، فماذا عن الحقيقة؟ وكيف يثق المرء بسالمة 
قدرته  فقد  إن  وأحكامه  وتفكيره  وتحليله  وإحساسه  انطباعه 
به  المتالعب  والصادق من  المفتعل  الحقيقي من  تمييز  على 

في الدفق الطاغي لفيضان الصور؟
قال جومبريتش E. H. Gombrich قبل خمس وثالثين سنة 
 Innocent eye في كتابه )الفنوالوهم( أن »فكرة العين البريئة
مجرد أسطورة؛ فاإلدراك ليس عملية تسجيل للمعلومات فقط؛ 
وإنما هو عملية تتأثر كثيرًا بالمعرفة والمعلومات، واإلحساس 
بــراءة وصدق في صور  أي  لــإدراك..«.  الوحيد  األســاس  ليس 
تتحكم بتشكيل وعينا إزاء كل شيء تقريبًا، بعدما أعادت تقنية 
الحقيقي  الواقع  مستبدلة  بها  وتالعبت  إنتاجها  الفوتوغرام 
بواقع افتراضي؟ وحتى إن كانت الصورة الفوتوغرافية أو شريط 
إلى  النزوع  المنطوقة ضاعف  أو  المكتوبة  الكلمة  التلفاز محل 
هشًا؛  أو  خاويًا  كان  مهما  لألسهل  والركون  والكسل  الدعة 
التخيلي  الذاتي  التركيب  المتلقي وتغنيه عن  فالصورة تريح 
لصورة أو صور يترجم بها ما يقرؤه أو يسمعه من كلمات وجمل، 
وما يرافق هذا التركيب الداخلي التخييلي أو ينجم عنه من أفكار 
متوالدة وحوارات ذاتية واكتشافات وومضات إبداع. إن التطور 
تشكيل  يعيد  بالكمبيوتر  التصوير  ألساليب  السريع  الهائل 
المعاني  كل  أركان  تقوض  تمثيل  بأشكال  المتلقي  عالقات 
الراسخة في أذهاننا عن التلقي وموضوعات الصور، بعدما بتنا 
بالصور في كل مكان، كما حذر جوناثان كريري قبل  محاطين 
وإخفاء  الوعي  تزييف  في  الصور  استخدام  إساءة  تزيد  أعوام 
الحقيقي  على حساب  والعابر  السطحي  قيمة  وإعالء  الحقيقة 
والجوهري واألصيل. وضاعف اتساع وتنوع اآلفاق التي توفرها 
استخدام  سوء  ومجاالت  فرص  من  اإللكترونية  المبتكرات 
الصورة. قبل تطور تقنيات التالعب هذه بسنوات قال المخرج 
التوحد  على  مقدرتنا  التلفزيون  شّوه  »لقد  فيلليني:  العالمي 
مع أنفسنا، وانتهك أكثر أبعادنا حميمية وخصوصية وسرية. 
انتهاكية  طقوسية  استعبدتنا  وقد  عليه،  أنظارنا  نثبت  نحن 
يلغي  األشياء،  باليين  تعرض  التي  المضيئة  شاشته  على 
ما  والــدوار..«.  التشوش  على  يبعث  لولبي  بشكل  اآلخر  أحدها 

أقسى طغيان الصورة!

عصر طغيان الصورة

فرنسيس جالتون فيلليني
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قامت أقلية يهودية غريبة عن فلسطين العربية 
دخيلة عليها جاءت من وراء البحار بمساعدة بريطانيا 
يهودي  غيتو  أكبر  بإقامة  وأمريكا  النازية  والمانيا 
والمجازر  العدوانية  والحروب  السالح  بقوة  عنصري 
الجماعية وترحيل الفلسطينيين، بارتكاب اكبر عملية 
بعد  حدثت  عرقي  تطهير  وجريمة  جماعي  ترحيل 
ا لمخططات الترحيل 

ً
الحرب العالمية الثانية، تنفيذ

والوكالة  والعشرون  الثاني  المؤتمر  وضعها  التي 
الحركة  االسرائيلية، واستغلت  والحكومة  اليهودية 
والالسامية  الهولوكوست  معزوفتي  الصهيونية 
قال  الحاخامات  أحد  أن  حتى  »اسرائيل«  لتأسيس 
على  )يــهــوه(  لله  رد  هو  اسرائيل  »تأسيس  بــأن 

الهولوكوست«.
جاء اتفاق اإلذعان  في اوسلو الذي وقعه رئيس 
فتح  وزعيم  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الشعب  ظهر  وراء  من   1993/9/9 في  عرفات  ياسر 
ووقعه  الفلسطينية،  والمؤسسات  الفلسطيني 
في  بواشنطن  االبيض  البيت  في  عباس  محمود 
ا استراتيجًيا خطيًرا في 

ً
1993/9/13 ليشكل منعطف

تاريخ قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني.
ورد في اتفاق االذعان »إن منظمة التحرير تعترف 
وأمن،  سالم  في  العيش  في  »إسرائيل«  دولة  بحق 
بمسيرة  وتلتزم  242و338  القرارين  على  وتوافق 
الميثاق  مواد  وتعتبر  اإلرهاب،  عن  وتتخلى  السالم 
الرسالة  في  الــواردة  التعهدات  مع  تتعارض  التي 

عديمة األثر وغير سارية المفعول«.
وبالتالي استجاب زعيما فتح عرفات وعباس ألهم 
المزاعم واألكاذيب واألطماع الصهيونية على حساب 
في  الفلسطيني  للشعب  الثابتة  الوطنية  الحقوق 

وطنه فلسطين.
دهمش  جامع  مجزرة  سفاح  رابين  الجنرال  رد 
اللد على رسالة عرفات برسالة تتكون من جملة  في 
واحدة، لكي يضمن العدو االسرائيلي تحقيق ما جاء 

في اتفاق االذعان في اوسلو وهي :- 
أيلول   9 تاريخ  في  المؤرخة  رسالتكم  على  »ردا 
تعهدات  ضــوء  على  أنــه  لكم  أعلن  أن  أود   1993
منظمة التحرير الفلسطينية الواردة في هذه الرسالة 
بمنظمة  االعتراف  االسرائيلية  الحكومة  قررت  فقد 
التحرير بصفتها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء 
مفاوضات معها في إطار مسيرة السالم في الشرق 

االوسط«.
كان الهدف االسرائيلي من توقيع محمود عباس 
الواليات  التزام  واشنطون ضمان  في  اإلذعان  اتفاق 
المتحدة بإجبار الجانب الفلسطيني على تحقيق كل 
ما ورد في اتفاق اإلذعان ودون التزام »إسرائيل« بأي 

شيء.
الطرف  حقق  حيث  بالفعل؛  حصل  مــا  ــذا  وه
الفلسطيني جميع ما ورد في اتفاق االذعان يتعلق 
ا لحل قضية 

ً
بإسرائيل، بينما لم تحقق »اسرائيل« شيئ

وبناء  االستيطان  تصعيد  من  زادت  بل  فلسطين؛ 

الفلسطيني  الشعب  وإبادة  اليهودية  المستعمرات 
وتدمير منجزاته وتهويد وطنه ومقدساته.

لليهود  فلسطين  وعباس  عرفات  بيع  ــع  ودف
:«إنه  القول  إلى  سعيد  إدوارد  الفلسطيني  بالمفكر 
أن  التاريخ  في  وطني  تحرر  حركة  ألي  يسبق  لم 
التحرير  منظمة  فعلت  كما  ألعدائها  نفسها  باعت 

الفلسطينية ».
الوطنية  بالحقوق  ــان  اإلذع اتفاق  يعترف  لم 
االحتالل  دولــة  تتعهد  ولم  الفلسطيني،  للشعب 
االعتراف  سوى  المحتلة  األراضــي  من  باالنسحاب 
الشروط  وتحقيق  معها  للتفاوض  التحرير  بمنظمة 
وليس  »إسرائيل«،  االتفاق وحل مشكلة  في  الواردة 
أعدل  تعّد  التي  فلسطين  لقضية  إلى حل  التوصل 

قضية في تاريخ البشرية.
خمس  مدته  زمنًيا  ا 

ً
سقف اإلذعــان  اتفاق  حدد 

سنوات تنتهي عام 1999 بإقامة الدولة الفلسطينية 
كمصلحة اسرائيلية  وبدون انسحاب قوات االحتالل 
وأثبت  المغتصبة،  والحقوق  األرض  واســتــعــادة 
االتفاق فشل  أن  والمرير  المر  االذعان  اتفاق  حصاد 
اية  تحقيق  او  المتحدة  االمــم  ــرارات  ق تطبيق  في 
حقوق وطنية أو إنسانية، وانما زاد من غطرسة قادة 
»اسرائيل« بتصعيد االستيطان والتهويد وممارسة 
والتمييز  والعنصرية  واالغتياالت  والتدمير  اإلبادة 
العنصري لسحق الشعب الفلسطيني، وإذابته وكسر 
إرادة قيادته وإرادات بعض الرؤساء والملوك واألمراء 

ممن أسمتهم رايس بالمعتدلين العرب.
ويتابع الكيان الصهيوني عصيانه وتمرده على 
ومبادئ  الدولية  والمواثيق  والمرجعيات  القرارات 

القانون الدولي.
ما  عرفات كل  ياسر  من  الصهيوني  الكيان  أخذ 
أراده من التزامات من منظمة التحرير واعترف به في 
78% من مساحة فلسطين، وجعل الـ 22% المتبقية 
أراضي متنازع عليها من وراء ظهر الوفد الفلسطيني 
المظلمة  المفاوض في واشنطون في دهاليز اوسلو 
والظالمة، وأكد التفكجي أن »اسرائيل« سيطرت على 
58% من اراضي الضفة الغربية  بعد توقيع اتفاق 

أوسلو.
حصلت »اسرائيل« في اتفاق اإلذعان على كل ما 
أرادته، وهو اعتراف منظمة التحرير الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني بها وبما اغتصبته من 
فلسطين العربية، ونعتها المقاومة باإلرهاب وإلغاء 
الميثاق؛ بينما لم تعترف »اسرائيل« بشئ، وال توجد 
من  المزيد  لكسب  وذلك  حقيقية،  تفاوض  عملية 

الوقت وخلق وقائع استيطانية على أرض الواقع.
القيادة  تعترف  أن  الصهيوني  الكيان  أراد 
الفلسطينية الفاقدة للشرعية الدستورية والنضالية 
والمغتصبة لمنظمة التحرير به وباغتصابه لفلسطين، 
محتلة،  وليست  محررة  وأراض  التوراة  أرض  وبأنها 
إليه وحققه محمود عباس وسالم  وهذا ما استجاب 

فياض وأجهزتهما األمنية.

إلغاء اتفاق اوسلو 
مهمة وطنية وقومية 

على مقربة من فجر يوم الجمعة )2011/10/7م(، انتفضت روح الصدور وهي تغالب 
الصدمة الفاجعة المذابة في الوجود حين جاءت سكرة الموت بالحق، وقضى الله ـ سبحانه 
وتعالى ـ بانتقال أديب حلب وناقدها والمولود فيها )1929م( الصديق العالمة الدكتور 

عبد الكريم األشتر إلى بارئه...
د باالنكسار، وليوهن  جاءني في صباح ذلك اليوم صوت الناعي ليخترق الصمت المعمَّ
كمال المعنى؛ معبرًا عن خبر غير سعيد لقد مات الدكتور األشتر أبو محمد الغالي... ها 
هو ذا يثبت من جديد أن انحالل الفناء يدب في حياتنا كما يدب عقرب الساعة في الزمن 
األبدي؛ ويؤكد أن النزاع البطيء وغير المرئي بين الحياة والموت يكون عادة لصالح األخير، 
ويمضي كل من كتب عليه الفناء إلى الملتحد الذي فغر فاه الستقبال البشرية، وتحويلها 
تارة  نخرجكم  ومنها  نعيدكم،  وفيها  خلقناكم؛  ﴿منها  تعالى:  لقوله  مصداقًا  تراب  إلى 

أخرى﴾ )طه9 55/20( وقديمًا قال المعري:
ف الوطء ما أظن أديم 

ّ
خف

األرض إال من هذه األجساد

سر إن اسطعت في الهواء رويدًا
ال اختيااًل على رفات العباد

لتؤكد  األبدية  البقاء  تجربة  ذاكرتنا  في  أيقظت  فإنك  محمد  أبا  يا  افتقدناك  فحين 
مقولة: »من يعيش هو من يموت«، وكأن الشاعر يعبر عن حالنا اليوم إذ قال:

وما نحن إال مثلهم غير أننا
أقمنا قلياًل بعدهم وترحلوا

وإذا كنا ـ اليوم ـ نفقد أحباءنا أو أي إنسان آخر ـ فإنما يعني هذا الفقد زوالنا الحتمي. 
وها قد َمرَّ على رحيل جسدي ـ أيها األديب الصديق واألستاذ المعلم ـ ما يزيد على أربعين 
ظت األقالم ذاتها بذكرك؛ وعطرت المداد بحالوة سيرتك؛ ورّوت النفوس  رَّ

َ
يومًا بعد أن ق

ظمأها بما نهلته من فيض معارفك، ورأت غيابك خسارة كبرى لألجيال والثقافة العربية 
بوصفك شخصية تختصر رمزية األدب والنقد والثقافة، كما كنت تختصر رمزية اإلنسان 
والمربى واألكاديمي في ثانويات حلب منذ الخمسينيات ثم في جامعة دمشق وغيرها من 
جامعات الوطن العربي منذ عام )1963م(، إذ كنت معلمًا وهاديًا. ونحن في اتحاد الكتاب 
منذ  االتحاد  أنشطة  في  فاعاًل  وعضوًا  متميزًا  وناقدًا  ألمعيًا،  أديبًا  المرحوم  عرفنا  العرب 
إذ شارك في عدد من  والدراسات(  البحوث  )1989/6/27م(؛ )جمعية  إليه في  انتسب  أن 
المناشط الثقافية واألدبية؛ ورأس عددًا من لجان تحكيم الجوائز األدبية والنقدية؛ ما جعل 
االتحاد يحتفي بتكريمه عام )2004م(. فهو تجربة متنوعة مكتملة ومتكاملة؛ بل إنه عالم 
خاص بذاته بما حازه من خلق ساٍم، وعقل راجح، ومنهج دقيق، وعلم وفير جعله يحط رحاله 
عند قمم متفردة لم يختلف عليها اثنان. فرحلته التربوية والثقافية واألدبية والنقدية لم 
تكن رحلة عابرة في الزمن والكون وإنما كانت رحلة نوعية جعلته حاضرًا بيننا بروحه وآثاره 
اإلنسان  وإعالء مكانة  والحق  الجمال  لمنهج  وكلتاهما كانت تؤسس  وراءه..  التي تركها 
الَعاِلم المنصف الذي يأبى أن يتناول غيره إال بالخير، وكم طال الحديث بيني وبينه )رحمه 
وصديقه  النفاخ؛  راتب  أحمد  المرحوم  األثير  وصديقه  الجليل  العالم  أستاذن  عن  الله( 
عبد  أمثال  وأصدقاء  أساتذة  من  وغيرهما  الفحام  شاكر  الدكتور  المرحوم  اللطيف  اآلخر 
العزيز األهواني وبعد القادر القط وأمين الخولي وشفيق جبري وسعيد األفغاني وإبراهيم 
المبارك  ومازن  فيصل  وشكري  الدقاق  وعمر  صليبا  وجميل  الطرابلسي  وأمجد  الكيالني 
وا بالفضل لكل من  ومحمود السيد ومحمود الربداوي وغيرهم.. فهو أحد األعالم الذين أقرُّ
عرفوهم، فلم يتحرك لسانه بأي شيء سلبي، وإذا ما ورد في خاطره ما ال يرضاه كان يعبر 
منا ـ مذ كّنا طالبه في قسم 

ّ
عنه بابتسامة لطيفة؛ دون أن ينّد لسانه بذكره، وهو الذي عل

اللغة العربية بجامعة دمشق ـ كيف يكون الحديث عن األساتذة األجالء الذين نهل القلم 
من معين أفكارهم ومناهجهم كالدكتور محمد مندور )رحمه الله( الذي أشرف على رسالته 
م الذي أشرف  لنيل درجة الماجستير في األدب المهجري.. ثم أستاذه الدكتور مهدي َعالَّ
على رسالته لنيل درجة الدكتوراه في شعر )دعبل بن علي الخزاعي( ـ )1962م( وهو الذي 
أقواله، وذكرها في مراسالته  العظيم ميخائيل نعيمة، وحفظ كثيرًا من  باألديب  أعجب 
بينهما؛ وفي حواراته اإلذاعية والصحفية ونشرها من بعُد في كتاب )أوراق مهجرية(، ولم 
نعرفها إال منه مثل )المحبة قوة شاملة ال تقبل الَحْصر والتجزئة( و)الكون كالحب وحدة ال 
تتجزأ فمن أحبه بكامله كان حبه كاماًل، وكان مبصرًا أبدًا، ونحن لو كان لنا أن نبصر كل ما في 

الكون من نور الحب لما أبصرنا غير الجمال، ألن عالم الحب ال مجال فيه للتناقضات(.
فيا أيها الراحل على جناح األبدية وقد تالشى جسدك وصار إلى العدم ستظل روحك 
ترف بصفائها في كل مكان من حياتنا، لقد تعلمنا على يديك كيف نحب وطننا وأمتنا 
وكيف ندافع عنهما وعن ثقافتهما في الوقت الذي علمتنا كيف ننفتح على ثقافات األمم 
والشعوب والسيما حين كنت تجول بنا في ساحات النقد العربي، فحركة النقد الحديث ـ 
لديكـ  وبكل اتجاهاتها لم تكن لتنفصل عن المعرفة النقدية القديمة والحديثة، العربية 

واألجنبية....
والمعرفة  العقل  إلى  المستندة  النقدية  المعايير  التزام  إلى  نحتكم  كيف  علمتنا 

ف والتعقيد..
ّ
والحياد واالبتعاد عن الغموض والتكل

على  الله  أفاضها  التي  السنية  المواهب  من  واحدًا  كنت  وقد  ننساك  أن  لنا  فكيف 
أصدقائك وطالبك وكل من عرفك.. لن ننساك وأنت المتجذر في نفوسنا التي تتفطر على 

فراقك.
سيبقى ذكرك خالدًا، وسيعرف قدرك كل من يرجع إلى تراثك العظيم، وسوف تظل 

نبراسًا للمحبة الشاملة.
رحمك الله وجعلك في مراتب العليين

األشتر والمحبة الشاملة

االفتتاحية
 || د. ح�سني جمعة

البقية ......................ص22

 |  د.غازي ح�سني
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ثورة بسطاء مصر مستمرة ضد 
عين مًعا  الفاسدين والمدَّ

الفن 
وغريزة القطيع

أظنها  اآلن  مصر  بها  تمر  التي  الحرجة  اللحظة 
حتمية، بمعنى أنه لم يكن من الممكن الفرار منها، 
ذلك أن الذي ينظر إلى ما حدث بتجرد يستطيع أن 
يضع األمور حيث موضعها الصحيح، فما حدث في 
تاريخها،  في  مسبوقة  غير  شعبية  ثورة  يناير   25
مبارك  تخلي  أعقبت  التي  الشهور  في  حدث  وما 
من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  مضادة  ثورة  الحكم  عن 
مطالبها  جوهر  وفي  خرجت  الثورة  رديئة.  معان 
وشعاراتها ونداءاتها مطلب واحد كبير هو التطهير 
من  جديد  عصر  إلى  لالنتقال  الملهاة  تلك  وإنهاء 
تمتلك  عصر  والمعرفة..  والعلم  والتقدم  الحرية 
إليه،  الوصول  مقومات  وحضارتها  بتاريخها  مصر 
كل المطالب التي رفعها الثوار على جدران بنايات 
وتنتظر  الغاية،  هذه  في  تصب  التحرير  ميادين 
ا، أو مؤسسة أو وزارة أو.. أو.. لكي يفهم 

ً
رجاًل شريف

العمق، ويصدق غضب الشعب، ويدرك أن التاريخ ال 
يمشي إلى الوراء، وأن الدماء التي سالت على إسفلت 

ميادين التحرير لم تكن ماء، ولن تضيع هباًء. 
أبناء  بسطاء  من  المتظاهرين  وظيفة  من  ليس 
حدوثه،  يأملون  لما  يومية  خريطة  رسم  الشعب 
فالجماهير ملَهمة )بفتح الهاء( وملِهمة )بكسرها(، 
تركز انتباهها على نقطة مضيئة وتترك للسياسيين 
إلى واقع، واألمل  الحلم  والتكنوقراط مهمة تحويل 
في  الثورة  فعلته  ما  وهذا  خالقة،  عمل  برامج  إلى 
بحيث  واضحة  رسالتها  كانت  يوًما،  عشر  ثمانية 
وعبقريتها  ببالغتها  وأعجب  كله،  العالم  فهمها 
يعاندون  الذين  هؤالء  إال  وتصميمها،  وتركيزها 
إليقافه  فرصة  أمامهم  أن  ويحسبون  التاريخ، 
ا إال أن 

ً
وااللتفاف عليه، أولئك الذين لم يفعلوا شيئ

بالمزيد  ملفاتهم  ولطخوا  سواًدا،  صفحاتهم  زادوا 
إلى حيث  التي ستقودهم حتًما  البريئة  الدماء  من 

يدفعون الثمن. 
الشعب  أن  على  التأكيد  إلى  محتاًجا  أراني هنا 
المصري بفئاته كافة هو الذي قام بالثورة، وهو الذي 
دفع فاتورتها، مع كامل احترامي للمجموعات التي 
بادرت بالدعوة للخروج، فإن دعوتهم لم تكن لتكون 
بالماليين، لكن ال  الشعب  لم يخرج  إن  ذات أهمية 
أحد فيمن يشغلون الساحة- مع األسف، وبمن فيهم 
نمر  التي  اللحظة  عمق  فهم  الشابة-  القوى  بعض 
بمصر  االنتقال  في  بقوة  يرغب  شعب  ورسالة  بها 
إلى ما تستحقه، كل فصيل أو حزب أو قوة أو طائفة 
للواقع،  بالمخالفة  هي  تفهمه  أن  تريد  ما  فهمت 
تنضج،  أن  قبل  الثمار  قطف  إلى  تسابق  والجميع 
كل منهم هرول ليأخذ المتاح في تلك اللحظة، ربما 
ألنهم يعرفون أن الزمن ليس في صالحهم، فكان أن 
دهسوا جميًعا أنوف أفراد الشعب الذي قام بالثورة 
والمقاعد  الوجاهة  على  تسابقوا  فاتورتها،  ودفع 
على  الشهداء  ودماء  األرصفة،  على  الجرحى  وتركوا 

واجهات البيوت، وعذابات الفقراء تزداد! 
البسطاء- وأنا أولهم- يجلسون أمام التليفزيون 
ليتابعوا وجوًها غريبة تتقاسم آالمهم، وكل منهم 
التي  المليونات  يتابعون  الثورة،  صاحب  أنه  يزعم 
أال  يضمنون  وهم  واإلخوان،  السلفيون  فيها  يخرج 
أن كانوا  بعد  أو يعتدي عليهم،  أحد سيعترضهم 
ا من بطش األمن، 

ً
قابعين في الخنادق قبل ذلك خوف

خربة  وكيانات  شخصيات  تتسابق  كيف  ويــرون 
أو  الكتاتني  أو  مرسي  محمد  رضاء  لتنول  وهشة 
مثاًل  انظر  السلفية،  من شيوخ  ذاك  أو  الشيخ  هذا 

مرشح  برئاسة  الناصري  الكرامة  حزب  تحالف  إلى 
الرئاسة حمدين صباحي مع حزب اإلخوان المسلمين 
في االنتخابات البرلمانية! ويفتح البسطاء أفواههم 
دهشة حين يعلمون أن ولدّي د.محمد مرسي رئيس 
حزب العدالة والتنمية اعتديا على ضابط مرور في 
هذا  حاول  حين  رأسهم،  مسقط  الزقازيق،  مدينة 
بسيارتهما،  اقترفاه  خطأ  إلى  تنبيههما  الضابط 
إحنا  عــارف  مش  »إنــت  مبارك  أبناء  قولة  له  وقــاال 
مين؟!«، ثم حدث ما كان متوقًعا وهو عدم تعرضهما 

ألي عقاب!! 
يعلم  أن  يجب  الــدمــاء  نزيف  يتوقف  لكي 
ى، وأن الجموع التي خرجت 

َّ
الفاسدون أن زمنهم ول

الميادين مرة أخرى لن تعود وهم قابعون في  إلى 
أموال  من  كثيًرا  أغلى  الشهداء  دم  وأن  أماكنهم، 
أرقام  بها  ويرفعون  يحصدونها  التي  العمولة 
حساباتهم السرية في بنوك دول الخليج المتواطئة 
ال  كما  المنطقة،  على  للهيمنة  الغربي  المشروع  مع 
بد أن يعلم المتفذلكون ومّدعو الثورة أن هذا ليس 
من  ضحى  من  تماًما  يعرف  الشعب  وأن  وقتهم، 
أمام  الذقن  حليق  جلس  ومن  وترابها،  مصر  أجل 
هذين  غياب  وأن  ويتفاصح،  يتفلسف  الكاميرات 

ا.  الفريقين أصبح ضرورّيً
القوى الغربية تدرك جيًدا القيمة االسترتيجية 
لمصر كمحور في المحيط العربي، إيران وتركيا قد 
تكونان مؤثرتين، لكن تظل لمصر مكانتها المتميزة 
بمحيطها الذي يتحدث اللغة ونفسها وله عيناهما 
أنها  الغربية  القوى  تدرك  لذلك  والتاريخ،  الثقافة 
ال تستطيع إقامة قواعد عسكرية في الخليج إال إذا 
كان والء مصر لها، وأنها لن ترتاح على فوهات آبار 
النفط إال إذا ارتاحت مصر لذلك، هي تعلم ذلك ألن 
الدول  من  أيٍّ  إلى  يذهبون  كانوا  ما  إسرائيل  قادة 
العربية إال متنكرين في ثياب النساء حين لم تكن 
مصر تسمح بذلك، وأنهم أصبحوا يتفسحون عالنية 
في المدن العربية حين ذهب إليهم أنور السادات 

متنازاًل عن مكانة مصر! 
لكي تحقن الدماء يجب أن تصدق هذه القوى، 
ثورة  فيها  قامت  مصر  أن  والخارجية،  الداخلية 
المصريين  حقوق  في  تفرط  لن  شريفة،  شعبية 
والعدالة  والتقدم  والكرامة  الحرية  في  البسطاء 
المجلس  يتخلى  أن  بــد  ال  لــذلــك  االجتماعية، 
مجلس  لصالح  السلطة  عن  ــوًرا  وف اآلن  العسكري 
رئاسي وطني، مكون من خمسة أفراد يمثلون قوى 
والبدء فوًرا في محاسبة كل من  المختلفة،  الشعب 
وعقد  األمانة  وخان  الشعب  أموال  من  وأثرى  أفسد 
والعلن،  السر  في  ظالمية  قوى  مع  شريرة  اتفاقات 
مع اإلعالن عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغرة 
من التكنوقراط الوطنيين، وتعيين الضباط الشرفاء 
قادة لجيش مصر، وإلغاء فصول هذه المهزلة التي 
البرلمانية،  االنتخابات  مسمى  تحت  يقيمونها 
سواء  تمت،  التي  الدستورية  األالعيب  كل  وإلغاء 
أو  مشوهة  دستورية  إعالنات  أو  تعديالت  أكانت 
جمعية  انتخاب  في  البدء  دستورية،  فوق  وثائق 
مصالح  يراعي  عصري  دستور  لصياغة  تأسيسية 
النتخابات  تمهيًدا  طوائفه،  والشعب  فئات  كل 
حقيقية، برلمانية ورئاسية، تضع مصر في مكانتها 
النشطاء  كل  عن  الفوري  اإلفراج  مع  تستحق،  التي 
في  وسجنوا  ا  عسكرّيً حوكموا  الذين  السياسيين 

السجون الحربية.

أصالته  الفني  العمل  يميز  ما  أهــم 
وتفّرده، ينتجه الفنان، أيًا كان المجال الذي 
ذي  داخلي  لنداء  استجابة  فيه،  يشتغل 
 النظر عن مدى تقّبل 

ّ
طبيعة خاصة، بغض

اآلخرين لهذا العمل الفني ومدى تفاعلهم 
على  يقتات  ال  الداخلي  النداء  )وهذا  معه 
كما  محيطها  عن  معزولٍة  ذاٍت  هلوسات 
بطبيعة  ينتمي،  وإنما  كثيرون،  يتخّوف 
أي  واألوطــان(.  اإلنسان  قضايا  إلى  الحال، 
أن الفنان ليس خاضعًا إلشراطات خارجية 
تبني  على  تكرهه  محددة،  مصالح  ذات 
طلباتها، وتحدد له مواصفات العمل الفني 
فقد  والمبدأ.  األصل  هو  هذا  تريده،  الذي 
من  وبكثير  بل  ممتنًا،  يرضى  الخارج  كان 
األمر  وظل  الفنان،  ينتجه  بما  السعادة، 
السياسية  السلطة،  رأت  أن  إلــى  كذلك 
آخر  نمط  أي  أو  الدينية  أو  االقتصادية  أو 
)واألدب  الفن  توظف  أن  السلطة،  مــن 
تلحق  وأن  خدمتها،  في  عمومًا(  والثقافة 
)واألدب  الفن  أفقد  مما  بحاشيتها،  الفنان 
والبراءة  العفوية  من  كثيرًا  والثقافة( 
الفنية  األعمال  وحّول  واألصالة،  والعذرية 
في  توضع  استهالكية  سلعة  مجرد  إلى 
العرض  بقانون  المحكوم  التداول،  سياق 
ألية  حدث  وكما  األقوياء.  ونفوذ  والطلب 
الفنان  لم يستطع  لها،  منتج  وألي  سلعة، 
بمكانته  يحتفظ  أن  والمثقف(  )واألديــب 
السلطة  أصحاب  عند  والمميزة  الخاصة 
والجاه والثروة، مما اضطره إلى التسكع في 
القادرين.  على  بضاعته  يعرض  السوق، 
على  تتنافس  الفنية(  )األعــمــال  ــدأت  وب
تعد  لم  الحاالت  هذه  مثل  وفي  الزبائن. 
الجودة واألصالة هدفًا يسعى إليه الفنان، 
ألن الزبائن )أكثرهم إن لم نقل جميعهم( 
والمدربة  السليمة  الذائقة  يفتقدون 
أعمال  المجال النتشار  والخبيرة، مما فسح 
تشبه الفن وتتزّيا بزّيه دون أن تنتمي له، 

وإن بدت لبعضهم غير ذلك.
المذهل،  التكنولوجي  التقدم  ومــع 
َد 

َ
ق

َ
والسيما في وسائل االتصال واإلعالم، ف

والفرادة  العذرية  من  مزيدًا  الفنيُّ   
ُ

العمل
واألصالة، إن لم أقل إنه فقد األصالة بصورة 
كلية، ولم يعد يتصف بالندرة كعادته من 
قبل، وكما ينبغي أن يكون، وإنما صار متاحًا 
ومتكررًا، عبر عملية استنساخ عجيبة، قادرة 
على إنتاج ماليين النسخ من العمل الواحد، 
لكل نسخة منها القيمة ذاتها والمواصفات 
وزنه عن  يزيد  ال  ذاتها، ففي قرص مدمج 
غرامات قليلة يمكن وضع عشرات األعمال 

الفنية والنصوص األدبية.
وقد فطن أصحاب النفوذ إلى أهمية الفن 

ما يريدون  والثقافة( في تسويق  )واألدب 
تسويقه من السياسات واألفكار والقيم.... 
فوظفوا ذلك في خدمة قضاياهم، وجعلوه 
أعدائهم  مع  صراعهم  خدمة  في  عتادًا 
ومناوئيهم، إما بتحميله قيمهم وأفكارهم 
مباشرة، وإما بتغليفها وتمويهها ليسهل 
الفن  فتحول  للجماهير.  وبيعها  تمريرها 
وهيمنة،  واستالب  قهر  أداة  إلى  بذلك 
وانعتاق؛  وانطالق  تحرر  أداة  كان  أن  بعد 
باألحرى  أو  تسريبه،  تم  أن  بعد  خصوصًا 
تسريب ما يشبهه ويحمل اسمه، إلى كل 
التي  الرهيبة  بيت، عبر عملية االستنساخ 
سبق وذكرتها من قبل. فما أن يمتلك المرء 
جهاز استقبال مناسب حتى تنهال عليه 
تنهال  كما  وشبيهاتها،  الفنية  األعمال 
على  المفّصلة  والتحليالت  اآلراء  عليه 
بالصوت  المهيمنة،  السلطات  مقاسات 
والصورة واأللوان، ولكل قناة، ولكل سلطة  
في  تداوله  يتم  الذي  )بالمعنى  لوها 

ّ
محل

وال  ل، 
ّ
المحل لمصطلح  الشرعية  المحاكم 

يطلقها  التي  التسمية  ذكــر  في  أرغــب 
تليق  كانت  وإن  المحلل  هذا  على  العامة 

بالدور المطلوب منه ؟؟!!(.
ــكــم الــهــائــل من  وقـــد حـــال هـــذا ال
دون  واألغاني...  والصور  واآلراء  النصوص 
ممارسة النقد؛ بل دون القدرة على االختيار، 
عكس ما هو شائع، ذلك أن االختيار المتاح، 
بكبسة زر كما يقولون، هو بين قناة وقناة 
فن  بين  وليس  إياها،  اإلرسال  مصادر  من 

هابط وفن راٍق.
قبل  من  الموجه  اإلعالم  أن  والمالحظ 
أن يتعاملوا مع  الناس  السلطات يريد من 
هذا النمط من النصوص والكتابات واألعمال 
الفنية الرائجة في السوق بغرائزهم وليس 
بعقولهم،  وال  وذائقاتهم؛  بوجداناتهم 
وبذلك سادت غريزة القطيع، بعد أن أيقظها 
هو  ما  سباتها)نقيض  من  ــالم  اإلع ذلــك 
متوقع منه(، كجزء من استراتيجية التعبئة 
بكل  الواقع،  بيع  إلى  تهدف  التي  العامة، 
ما فيه من قبح وظلم وقهر، إلى المتلقين، 
والتمييز  النقد  آليات  من  تجريدهم  بعد 
المسيطر  اإلعالم  إن هذا  بل  والممانعة..... 
ومن  والمستبدين،  الطغاة  قبل  من  عليه 
أن  استطاع  قد  وأذنابهم،  العولمة  أرباب 
هذا  على  مدمنين  إلــى  المتلقين  يحول 
بل  المبتذلة،  الفنية  األعمال  من  النمط 
وبالمزيد  منها،  بالمزيد  يطالبون  جعلهم 
في  ترّوجها،  التي  االبــتــذال  جرعات  من 

عملية استالب ال تنتهي. 
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بالد الشام والريادات المهرجانية 

الريادة الثقافية لبالد الشام

الريادي-  الثقافي  سورية  دور  أن  الشك 

الشام  بالد  نعني  فإننا  سورية  نقول  وعندما 

دول  إلى  االستعماري  الغرب  قها 
ِّ
يمز أن  قبل 

متفرقة متجاورة-  هو دور أساسي في الثقافة 

العربية؛ فمنها انطلق رجال اإلعالم والصحافة 

الصحف  ليؤسسوا  األخــرى،  والبالد  مصر  إلى 

والمجالت في بداية عصر النهضة، ومن حلب 

كانت رحلة شاكر أفندي الحلبي الذي جاء إلى 

للهجرة«،  األلف  بعد  األولــى  المائة  في  مصر 

الباحث  يقول  الموشحات،  فن  إليها  أدخل  و 

في  له  مقال  في  الجابري  ممدوح  الموسيقي 

في  العظيم  األثر  لحلب  »كان  العمران:  مجلة 

نهضة مصر الموسيقية كما اعترف بذلك كثير 

الموسيقى  تاريخ  كتبوا  الذين  المصريين  من 

القباني  أبي خليل  رحلة  ثم كانت  في مصر«،  

الموشحات  ومعه  المسرح  فــن  حمل  ــذي  ال

ومثله  1884م،  عام  مصر  إلى  السماح  ورقص 

نشاطه  وصل  الذي  القرداحي  سليمان  أيضًا 

خياط  ويوسف  النقاش  وسليم  تونس،  إلى 

أنشؤوا  ممن  كثير  وغيرهم  جرجس  وميخائل 

الفرق المسرحية في مصر والبالد العربية.  هذا 

الدور  هذا  بأن  ألقول  أسوقه  فيض  من  غيض 

إعالمي  دعم  إلى  بحاجة  ولكنه  مستمرًا،  مازال 

إلبراز المنتج الفكري الثقافي السوري، وتقديم 

العربي  المستويين  على  المبدعة  األســمــاء 

والعالمي.

الريادي  التأسيس  في  سورية  دور  وحول 

للمسرح، البد أن أعود إلى أبعد من عهد مارون 

التاسع  القرن  القباني في  وأبي خليل  النقاش 

يعود  ســـوري  مسرحي  أقـــدم  ـــر  وأذك عــشــر، 

العصر  في  مشهورًا  كان  الميالد  ماقبل  إلى 

من  السوري  والممثل  الكاتب  هو  الروماني، 

مدينة أنطاكية بوبليوس، وكان يكتب قصصًا 

باسم  المعروف  النوع  من  كوميدية  مسرحية 

دائمًا  وتعرض  يوناني،  طراز  وهو  »ميموس« 

ال  الممثلون  وكان  اليومية،  الحياة  من  مناظر 

إنطاكية  من  جاء  وبوبليوس  األقنعة،  يلبسون 

ليوليوس  معاصرًا  وكان  روما،  إلى  سورية  في 

قيصر، وكان كاتبًا وممثاًل محترفًا، وتنسب إليه 

مجموعة من الحكم واألقوال المأثورة، ومنها: » 

هم القاضي«، وكان يعاصره 
ُ
ئ المجرم أت إذا برِّ

هو  العليا  الفرسان  طبقة  من  روماني  كاتب 

ل، وفي سنة 
ِّ
البيريوس ولكنه كان يكتب وال يمث

46 ق.م أجبره قيصر على الدخول في منافسة 

على خشبة المسرح مع بوبليوس السوري، فكان 

النصر في المسابقة للكاتب السوري.

أقدم المهرجانات العربية

المهرجانية  الظواهر  ريادة  دور سورية في 

أن  يعني  وهذا  قديم،  لها  المتقن  وتنظيمها 

مهرجان دمشق، والمهرجانات الثقافية والدينية 

الشام،  بالد  إلى  بالنسبة  بوليدة  ليست  األخرى 

احتفالية  مهرجانية  لظاهرة  كمثال  وسأعرض 

عيد  احتفاالت  هي  األيوبي،  العهد  في  عرفت 

المولد النبوي؛ حيث تأخذ طابعًا دينيًا وثقافيًا 

لهذا  ــداد  اإلع أن  وسنجد  ورياضيًا.  ومسرحيًا 

واالستقبال  التحضيرات  حيث  من  المهرجان 

ال  والبرنامج  واالستضافة  العامة  والعالقات 

التحضير ألحدث  أعمال  اآلن في  تقل عما يتم 

المهرجانات العربية.

المولد  بعيد  الدينية  االحتفاالت  تعود 

إلى  الواسع  الجماهيري  الطابع  ذات  النبوي 

إلى  المقريزي  ويشير  بمصر،  الفاطمي  العهد 

وال  الرسول  زمن  في  يعرف  لم  أنه  مؤكدًا  ذلك 

وال في بعض  األموية  أو  الراشدية  العهود  في 

خالفة العباسيين، وتعود أول تالوة فيها للمولد 

التقليد  هذا  درج  ثم  604هـــ،  عام  إلى  النبوي 

فقد  والعراق،  سورية  في  األيوبي  العهد  في 

خليفة  آلخر  ــرًا  وزي األيوبي  الدين  صالح  كان 

فاطمي، ثم انتقل إلى دمشق واتخذها عاصمة 

المجاهد  القائد  وهو  أحد ضباطه  أغرم  وقد  له، 

مظفر الدين كوكبوري بالمهرجانات االحتفالية 

بالعراق،  وأربل  حلب  إلى  ونقلها  النبوي  للمولد 

المفيد  ومن  جليلة،  دينية  عمائر  وله في حلب 

أن نذكر احتفاالت مظفر الدين في أربل؛ فهي 

تعطينا صورة عن االحتفال بعيد المولد النبوي 

في العهد األيوبي. وهي احتفاالت مركزية يفد 

فيها للفرجة والمشاركة أناس من جميع أطراف 

المهرجان  يستضيف  كما  اإلسالمية.  الدولة 

كبار العلماء والفقهاء واألدباء واألمراء من جميع 

أنحاء البالد، ليحضروا أو يشاركوا في فعالياته.

ــل فــي مطلع  إرب ــى  إل الــنــاس  تــوافــد   يبدأ 

بغداد  الجهات:  جميع  من  وذلــك  صفر،  شهر 

أخرى،  ومناطق  واألناضول  والشام  والموصل 

والطعام،  والمبيت  الكبير  الترحاب  فيجدون 

ويرون األمير مظفر وقد نصب للمهرجان خمس 

عدة،  طوابق  من  مؤلفة  قبة  كل  أكثر،  أو  قباب 

عام(  )مشرف  ضباطه  من  واحد  قبة  كل  وعلى 

تساعده مجموعة عالقات عامة تؤمن الحاجيات 

فعاليات  وتتوزع  وللناس.  لالحتفال  الضرورية 

وطوابقها،  القباب  هذه  على  المولد  مهرجان 

القرآن  ترتل  مجموعات  القبة  هذه  في  فترى 

التفسير  في  دروس  أخــرى  قبة  وفي  الكريم، 

والتوحيد، وفي ثالثة مجموعة المنشدين الذين 

رابعة  وفي  النبوية،  والمدائح  القصائد  يؤدون 

تعريف  خامسة  وفي  النبوية،  السيرة  تتلى 

بالشخصيات اإلسالمية، وفي سادسة يستمتع 

أخرى  وفي  الظل،  خيال  مسرح  بعروض  الناس 

واألبطال  المعارك  سير  الحكواتي  يشخص 

وهناك  )الصليبيين(  االفرنج  ضد  الحروب  في 

ألعاب األكروبات باإلضافة إلى ألعاب الفروسية 

الفعاليات  من  أخــرى  وضــروب  الميادين  في 

المهرجانية.

 ويخرج األمير مظفر وضباطه إلى رياضة الصيد 

صباحًا ويعود بعد الظهر ليتابع االحتفاالت. أما 

 الموائد خالل أيام المهرجان فهي ممدودة للجميع

وتتصاعد  والشراب.  الطعام  أطايب  وفيها   ،

المولد، حتى  وتيرة هذا المهرجان، وتقرأ قصة 

ربيع  الثاني عشر من  االحتفال ذروته في  يبلغ 

التالي  اليوم  صباح  وفي  تختتم،  حيث  األول 

دون  ويزوِّ الضيوف،  لوداع  ونوابه  األمير  يخرج 

إلى  يوصله  المال  من  بمبلغ  منهم  واحــد  كل 

أهله، وهو ما تتبعه بعض المهرجانات الحديثة 

إلى  هؤالء  ويعود  جيب”.  “مصروف  ويسمى 

أو  جريدة  بمثابة  منهم  كل  فيكون  بلدانهم 

إذاعة عن المهرجان وفعالياته.

مهرجانات السماع والمولد النبوي الشريف

المدن  إلى  بالمولد  االحتفال  انتقل  عندما 

كحلب،  والنغم  اإلنشاد  تحب  التي  واألقاليم 

ارتبط  مثاًل  المغرب  ففي  بالسماع؛  ارتبط  فإنه 

وهو  بالسماع؛  النبوي  المولد  بعيد  االحتفال 

يعني إنشاد القصائد والمولديات والمقطعات 

عون  الشعرية المديحية التي يتناشدها المسمِّ

و”الطبوع”  األنغام  أســاس  على  بأصواتهم 

المتداولة في الموسيقى األندلسية؛ وذلك دون 

مصاحبة آلية.  

بالمغرب  السماع  ظهور  بــدايــات  وترجع 

عندما  للهجرة،  السابع  القرن  منتصف  إلــى 

رجالها  كان  التي  العزفيين  أسرة  استحدثت 

من أعالم مدينة سبتة ورؤسائها عادة االحتفال 

بالمولد النبوي، وألف كبيرهم يومئذ أبو العباس 

على  هـ   639 عــام  المتوفى  محمد  بن  أحمد 

“الدر  كتاب  المرتضى  الموحدي  الخليفة  عهد 

أكمله  الذي  المعظم”،  النبي  مولد  في  المنظم 

 ابنه الرئيس أبو القاسم المتوفى عام 677 هـ. 

إلى  الكتاب  مقدمة  في  العباس  أبــو  ويشير 

األسباب التي حفزته على الدعوة إلى استحداث 

مشاركة  فيصف  النبوي،  بالمولد  االحتفال 

في  للمسيحيين  واألنــدلــس  سبتة  مسلمي 

احتفاالتهم بعيد النيروز وعيد العنصرة، وميالد 

المسيح عليه السالم، فيرى أن المسلمين أحق 

والبشرية  الهدى  رسول  مولد  بعيد  باالحتفال 

محمد”ص”.

مهرجانات السماع يتم إحياؤها في المغرب 

اليوم كمهرجان الموسيقى الروحية في الرباط، 

الذي يستقدم فرقًا من البالد العربية وأنحاء من 

العالم، وقد غدا باإلضافة إلى كونه مهرجانًا فنيًا 

مهرجانًا سياحيًا أيضًا.

ونعود إلى مهرجان دمشق المسرحي الذي 

 “ تحت شعار   1969 عام  األولى  دورته  عقدت 

دورته  بعد  توقف  ثم  يتحاورون”،  المبدعون 

 ،2004 عام  ثانية  عاد  أن  إلى  عشرة،  الحادية 

هذا   ،2010 عام  عشرة  الخامسة  دورته  وأكمل 

المهرجان العربي الدمشقي هو المهرجان األم 

وأقدم مهرجان معاصر للمسرح العربي في جميع 

ولدت  عباءته  تحت  ومن  العربي،  الوطن  أرجاء 

فيما بعد جميع المهرجانات العربية كمهرجان 

أما  عمان،  ومهرجان  بغداد  ومهرجان  قرطاج 

والشارقة فهي  الكويت  في  الخليج  مهرجانات 

عالم  كأنهم  فقط،  الخليج  دول  على  مقتصرة 

التقييم  في  مضطرون  ولكنهم  بذاته،  قائم 

في  بمعلميهم  لالستعانة  والتحكيم  والنقد 

المسرح من الشام ومصر والمغرب العربي.  وآمل 

ما  العرب  المسرحيون  واألشقاء  هم  يكونوا  أن 

يزالون يتذكرون الحميمية التي كانوا ُيستقبلون 

ما 
ِّ
بها في دمشق، فقد كان هذا المهرجان ُمعل

في  وإنما  فحسب،  المسرح  فن  في  ليس  لهم، 

التجسيد األمثل لمعاني البيت العربي األصيل 

والموّدة،  والتواصل  المحبة  أفراده  تجمع  الذي 

فقد كانت وال تزال دمشق قلب العروبة النابض 

الوجود،  بدم  العربي  الجسم  سائر  يغذي  الذي 

ويمنح سائر األعضاء الحركة والحياة، وإن هاض 

اليوم جناَحها النكران.  

هذه نماذج لظواهر مهرجانية ومهرجانات 

وثمة  الشام،  من  دائًما  المنطلق  وكان  متنوعة، 

نماذج كثيرة يمكن أن يتقصاها الباحث، ومنها 

ما ورد في التغريبة الهاللية وغيرها من السير، 

الذي  القديم  السؤال  إلى  يعيدنا  األمر  وهذا 

هل  وهــو:  الباحثون  عليه  اإلجابة  في  اختلف 

عرفوه  قد  يكن  لم  وإذا  المسرح؟  العرب  عرف 

بالمعنى اإلغريقي للكلمة، فإننا نسأل من جديد: 

» ألم يعرف العرب فن الفرجة« أو ما نسميه في 

المصطلح المعاصر » المسرح التلقائي أو مسرح 

االحتفالي«،  »المسرح  أو  –الهابننغ-«  الحدث 

الفرجة،   والمسرح في مفهومه الحديث هو فن 

والعرب كما يروي التاريخ هم سادة فن الفرجة.
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اسبينوزا ورسالته في تحسين العقل
يذهب  العقل(  تحسين  في  )رســالــة  كتابه  أول  في 
الفيلسوف )باروخ سبينوزا( إلى أن الناس يركضون بأشد من 
ضباح الخيل. وتهافت الفراش على النار، على ثالثة مصادر، 
النفاد  تعرف  ال  لسعادة  ومضمونة.  ويقينية،  أكيدة،  أنها 

هي: )المال، الشهرة، الشهوة(.
ولكنها ال تزيد على سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.. ثم 
يمضي فيلسوف التنوير في شرح األفكار الثالثة. وما كتبه 
الرجل في حياته لم يتجاوز أربعة كتب، ومات عن عمر 42 سنة، 
منفوثًا بالسل، بعد طعنة سكين في رقبته من المتعصبين. 
إنه يريد إثبات عدم وجدود الله، والرجل كان تقيًا نقيًا زاهدًا، 
إن  ديورانت:  عنه  قال  الفلسفة،  في  بحرًا  التصوف،  عميق 
ألف  لو  العسكرية،  الفتوحات  له من كل  أنفع  كان  نابليون، 
العادة،  في  العسكريين  ولكن  الرجل،  كتب  مما  طرفًا  قرأ  أو 
في جلهم، مغامرون متهورون، ضحلو الثقافة، عظيمو التأثير 
التاريخ..  سخرية  هي  فهذه  أسف..  بكل  الناس،  حياة  في 
وكلفت سبينوزا أفكاره أن يلعن كل من اقترب منه أربع أذرع، 
أو أكل معه، وشرب، أو نام معه تحت سقف واحد، أو قدم له 
يد المعونة في دواء وغذاء.. ولكن كتاباته تبقى محطة لمن 
ارتاد مغامرات العقل اإلنساني عبر العصور. وفي مطلع البحث 

يقول: إن السعادة يجب أن تحقق ثالثة أمور:
الحياة  تقلب  بهيجة،  غامرة،  )حقيقية(  أكيدة  تكون  أن 
على  بصماتها  تاركة  سكة،  على  باتجاه  وتضعها  قلبًا. 
التصرفات؛ فالسعادة نور داخلي قبل كل شيء.  وأن تكون 
والمحدودية.  والكبح  التوقف  تعرف  ال  متدفقة  )مستمرة( 
وما  والمشاعر  حوت،  وما  الحياة  تغطي  )شاملة(  تكون  وأن 
أخفت. ولتعرفنهم في سيماهم ولحن القول.. أولئك النجباء 
إليها  النوع ال يصل  وبالطبع فإن سعادة من هذا  السعداء.. 
إال ثلة من األولين وقليل من اآلخرين؛ ويسميها علم النفس 
الحديث )تحقيق الذات( فالنفس تبقى في توتر ثالثي، قبل 
الهدوء والراحة؛ فتنتقل كما يقول الغزالي في كتابه )معارج 
)األمــارة  النفس  من  النفس(،  ومعرفة  مــدارج  في  القدس 
التي  )النفس المطمئنة(  إلى  اللوامة(.  إلى )النفس  بالسوء(، 

تدخل الجنة قبل دخولها.
السعادة،  تخلق  الثروة  أن  البعض  يظن  سبينوزا  يقول 
وهي جزء من الحقيقة، وليس كل الحقيقة، فنحن في الدنيا 
ولكن  منها.  البد  الحياة  وحاجات  باتجاه هدف،  زورقًا  نركب 
قنطرة  فوق  بناء قصر  أو  الــزورق،  في  البقاء  يريد  من  هناك 
يعبرها، كما يقول بوذا، وكل األلم يأتي من عدم إدراك هذه 

الحقيقة، والعمى فيها يضيع لب التنوير.
إنما  وللدنيا  الذي يقول: ما لي  الحديث  ويلتقي هنا مع 
أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.. فليس أغنى 
البترول  ناقالت  امبراطور  )أوناسيس(  بنت  )كريستينا(  من 
كل  تنفق  وجعلها  كيندي(.  )جاكلين  تزوج  الذي  اليوناني 
نصف نهار. خمسين ألف دوالر لشراء المالبس علها تشبع 
فلم تشبع. وماتت ابنته )كريستينا( وريثة ثروته، التي فاقت 
ثروة قارون، انتحارًا وقهرًا وغمًا، جربت أكثر من زيجة ففشلت، 
ثروتها،  أجل  من  حولها  المتراكمين  النحل،  ذكور  وطردت 
أخيرًا من حياتها، وانتفخت بالسمنة والملل فلم يغن عنها 
أو  سمًا،  بطريقته.  مات  وكل  حال.  أبأس  في  وماتت  شيئًا، 

بالرصاص.. شنقًا.. أو خنقًا.. أو سقوطًا من شاهق.
ولو كان المال )شرفًا( لكان قارون سيد األنبياء، فخسف 
الله به وبداره األرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون 
سبب  )الشهرة(  أن  البعض  ويظن  منتصرًا.  كان  وما  الله، 
مونور(  )مارلين  لكانت  صحيحًا،  ذلك  كان  ولو  للسعادة، 
الممثلة األمريكية، الشهيرة الجميلة، صاحبة الحسن والدالل 

واإلغراء، سيدة السعداء، ولكنها أنهت حياتها باالنتحار! ولو 
كان )النفوذ( سببًا للسعادة لما أنهى وزير المالية الفرنسي 
)فوكيه( زمن الملك لويس الرابع عشر، الملقب بملك الشمس، 
من  العديد  أو  األلب..  جبال  في  انفرادية،  زنزانة  في  حياته 
الوزراء، والمسؤولين الكبار، وهم يرتعدون فرقًا كل حياتهم 
)نيكيتا  عــن  ويـــروى  المنصب؟!..  وخـــارج  المنصب،  فــي 
إلى  تحول  أنه  كتفيه،  فوق  رأسه  أبقى  ما  أن  خروتشوف( 
)مهرج( في حفالت ستالين، فكان الطاغية يصب على رأسه 
الفودكا، ويضحك ملء شدقيه... ويظن البعض أن )اللذة( هي 
السعادة، ومنه دعا الفيلسوف اليوناني )أبيقور( إلى اغتراف 
اللذات في الحياة، وينقل عنه قوله، عندما يحضر الموت فلن 
نكون موجودين، فلم الخوف من زائر مرعب لن نتالقى معًا؟.

ومن أثينا خرج الفالسفة )الكلبيون(، الذين دعوا الناس 
من أجل الراحة أن يقلدوا أخالق الكالب. وهي ليست مزحة؟

وأكبر نموذج في اغتراف اللذات، شاعر الجاهلية )طرفة 
الفترة  اللذان رأيا في الحياة، تلك  بن العبد( و)عمر الخيام( 
القصيرة، التي هي أقصر، من أن نقصرها بالترهات. فيجب 
من  )مشكلة(  الملذات  ولكن  دهاقًا.  بالملذات  كأسها  ملء 
األمراض  إلى  يقود  الكحول،  تعاطي  في  فاإلفراط  جهتين؛ 
التنفسية، أو البرود الجنسي عكس مقصوده. وأعظم اللذات، 
عندما تأتي في وضع اإلشباع؛ سواء الماء مع شدة العطش، أو 
الطعام مع فرط الجوع، أو االتصال الجنسي بحرمان مناسب. 
ويرى عالم النفس البريطاني )هدفيلد( أنه البد من التفريق 

بين ثالث: السرور والسعادة واللذة. 
فاللذة هي ممارسة الغريزة بدون بعد أخالقي، وهو أمر 

نشترك فيه مع الحيوانات.
إطارها  ضمن  الغريزة،  متعة  ممارسة  فهو  السرور  أما 

المعنوي األخالقي.
ولكن السعادة هي عملية التوازن في إشباع الغرائز. وهو 
بدوية  أو  لفالحة  إلى فتح علمي. فيمكن  يصل بكالمه هذا 
عليها  يحسدها  سعادة  في  تكون  أن  خيمة،  في  تعيش 
أكبر مسؤول في أكبر وزارة. ال ينقصه المال والخدم والحشم 

والنفوذ والشهرة.
ال  اإلعـــدام،  كرسي  فهو  لــذة،  أعظم  السلطة  وكرسي 
ينجو منه في العادة أحد، تفوق حالوته كل لذة، خاصة في 
الصوفية،  بعض  عن  ويروى  الثورية...  الدول  إمبراطوريات 
لقاتلونا  السعادة  فيه من  بما نحن  الحكام  علم  )لو  قولهم: 

عليها بالسيوف(.
فالسعادة  السعادة،  إلى  وصل  الحزن  من  تخلص  ومن 

نسبية في وجودها اإلنساني.

اسبينوزا

ليلة  في  الشارع  إلى  خرجت  أنني  النائم  يرى  فيما  رأي��ت 

وكأنه قطعة سوداء, فصحت  الكون حينئذ  ليالء, وأنني وجدت 

من قهر بأعلى صوتي: يا ناس من يشرح لي هذا الذي يحصل 

لم أجد من يرد علّي  والعباد وأعطيه نصف عمري. وحين  للبالد 

 عليَّ أحد 
َّ

ويعطيني الجواب, كررت السؤال غير مرة, إلى أن أطل

الجيران من نافذة بيته وقال لي: أخفض صوتك يا جار نريد أن 

وما  عمرًا  النوم  أطال  ما  الشاعر..  قول  تسمع  ألم  له:  قلت  ننام. 

قّصر في األعمار طول السهر. قال: أنت سكران والشرطة وحدها 

تعرف كيف تتصرف معك. ولم تمِض لحظات حتى جاءت دورية 

إلى  أمامهم  وقادوني  الخلف  إلى  يدّي  أفرادها  فكّبل  الشرطة, 

السيارة, وسط فرحة الشامتين وحزن المحبين.

مواطن؟  يا  سكران  أنت  هل  المساعد:  لي  قال  المخفر  في   

وحين هممت للرد عليه, أكتشف أنني بلعت لساني وأنني اآلن 

لسان, فقبض على خصلة من شعري وهزني ثالثًا   من دون 
ُّ

بت

له  أومئ  فشرعت  لسان؟!  لك  أليس  سؤالي..  على  رّد  قال:  ثم 

 من دون 
ُّ

بيدي أنني بلعت لساني, وبأنني يا سيدي المساعد بت

إشاراتي,  تفسير  يستطع  ولم  حركاتي  يفهم  لم  وألنه  لسان. 

خرج 
ُ
در لها أن ت

ُ
فقد خبطني بقبضته خبطة قوية على ظهري, ق

بلعي, فإذا بي أنطق وكأني ما بلعت وال سبق لي أن خرست, فقلت 

فمي  يشم  وراح  مني  فاقترب  حياتي.  في  الخمر  قربت  ما  له: 

ويتحسس لحمي ويدور حولي, وإذ أشعر بالخوف منه, ألحظ أّن 

مخالبه طالت وأنيابه نبتت وامتدت, فقلت له مذعورًا: من أنت يا 

سيدي؟ قال: أنا الذئب. قلت: ومن أنا؟ قال: أنت ليلى. قلت: أنا 

ليلى وأنت الذئب؟! قال: نعم. قلت وقد أخذ مني التعب مأخذًا 

لني بسرعة أرجوك فأنا نعس وأريد أن أذهب إلى 
ُ
شديدًا: إذن ك

بيتي ألنام. فهجم علّي هجمة جائع نهم, وطفق يقضم لحمي 

ويجرش بأسنانه عظمي, إلى أن بلع آخر قطعة من جسدي. بقيت 

في بطنه لبضع ساعات إلى أن جاء أبي وأخرجني من بطن الذئب 

بعد أن شقها بمديته, ثم عاد من لحظته إلى قبره الذي استقر 

فيه منذ عشر سنوات, بعد أن وبخني وبالغ من قهره في شتمي 

أنا مثل أمك ال ليلك ليل وال  وضربي, وقال لي قبل أن يودعني: 

نهارك نهار.

صحت  المخفر,  من  خرجت  أن  بعد  رأيت, أنني  فيما  ورأيت 

فاجتمع  بحجر.  فليرمني  سؤال  بال  منكم  كان  من  صوتي:  بملء 

تثريب على كالمك  ال  واحد:  لي بصوت  وقالوا  حولي خلق كثير 

فكلنا في الهم سؤال. ثم خرج من بينهم شيخ وقور وقال لي: ُعد 

محى رسومك وتطمس معالمك, 
ُ
من حيث أتيت يا بني,  قبل أن ت

للوحش  بعد حسن, ومكمنًا  ومشوهًا  أنس  بعد  موحشًا  فتصبح 

 للص. سألته: من تكون يا سيدي؟ قال: أنا عمك ابن حزم 
َ
ومخبأ

األندلسي: قلت: أنعم وأكرم يا عم. ثم شكرته شكرًا جزياًل وعدت 

من توي إلى البيت.

ُكلني بســـــرعة أرجـوك
فأنا نعس وأريد أن أنام

   غازي ح�سني العلي
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 |  وجيه ح�سن

لماذا التركيز على األطفال وأدبهم ؟!

على  الطفولة  عالم  أّن  في  عاقالن،  يختلف  ال 
األرجــاء،  واســع  كبير  عالم  هو  صغره  من  الرغم 
يجعل الطفل الذي سيغدو شابًا ثّم رجاًل، شديَد 
الصلة بواقعه وبجذوره، فيخوض غمار هذا الواقع 
بخطوات متأنية هادئة ثابتة، فال ُيفاجأ وال ينكفئ 
وال يتردد. ثم هل بيننا من ينكر أن الطفل هو أمل 
ما  ل عليه في تحقيق  ُيعوَّ الذي  المستقبل، وهو 
كان  »فقد  إليه؟  الوصول  عن  الحالي  الجيل  عجز 
بالضوء  الذي يتفّجر  الينبوع  هذا الطفل وال يزال 
والماء.. بالفجر والمطر« على حّد قول د. عبد العزيز 

المقالح؟)1(
فالطفل ليس مجرد كائن بشرّي صغير ينمو 
بل  واالطالع؛  والمعرفة  المجتمع  عن حراك  بعيدًا 
عنده من الطاقات والمعلومات والرؤى ما يعادل ما 

لدى أبويه أحيانًا وربما أزيد.
يلتقط  وأن  يدرك  أن  يستطيع  اليوم  فطفل 
 مما نتصّوره ونعرفه عنه؛ ألن 

ّ
ن بأسرع وأدق

ّ
ويخز

االكتشافات،  مع  ويشّب  ويكبر  ينمو  اليوم  طفل 
واالبتكارات؛  التكنولوجيا  عالم  أبدعه  ما  آخر  ومع 
هي  كما  ومدهشة  خارقة  بأنها  يشعر  ال  فهو 
نعومة  منذ  معه  نشأت  ألنها  الكبار  إلى  بالنسبة 

أظفاره، وعاش في ظلها ومناخها.
وإذا كانت ثقافة األطفال تمثل مجااًل حيوّيًا 
من مجاالت العناية بالبراعم الصغيرة حتى تنمو 
الفّواح،  المنعش  بأريجها  حياتنا  وتمأل  وتزدهر، 
أن  لنا  أتاح  فلقد  الجميلة،  المالئكّية  وبراءتها 
المشكورة  المخلصة  الجهود  من  كثيرًا  نكتشف 
ر التي ظلت 

َ
ر وُيشك

َ
وصاحب الفضل يجب أن ُيذك

تحمل نصيبها من هذه الرسالة سنوات وسنوات 
بعزم وكفاية ونكران ذات.

على  »طفل« تطلق  كلمة  أّن  يعلم  ال  منا  وَمن 
في  يرد  ولم  األنثى،  الطفل  وعلى  الذكر  الطفل 
القرآن الكريم لفظة »طفلة«. يقول الله تعالى في 
محكم تنزيله: »ونقّر في األرحام ما نشاء إلى أجٍل 
 .)5 اآلية  الحج  نخرجكم طفاًل« )سورة  ثم  مسّمى 
من  ثم  تراٍب  من  خلقكم  الذي  »هو  تعالى:  وقال 
نطفٍة ثم من علقٍة ثم نخرجكم طفاًل« )سورة غافر 
من  نخرجكم  يعني  طفاًل«:  »ونخرجك   ،)67 اآلية 

بطون أمهاتكم أطفااًل ذكورًا أو إناثًا.
: »أو الطفل الذين لم يظهروا على 

ّ
 وجل

ّ
وقال عز

المفرد  النساء«، وتطلق كلمة »طفل« على  عورات 
)الذكر واألنثى( والمثّنى والجمع في آٍن معًا.

قد  وثقافته  األطفال  أدب  ميدان  أّن  وال شك 
العقدين  في  ملحوظين  ــارًا  وازده تقّدمًا  شهد 
الماضيين؛ حيث زاد الوعي بأهمّية تثقيف الطفل 
الشمس،  األرض وتحت  ليأخذ دوره فوق  العربي، 
المحاوالت  المستقبل سدًا منيعًا ضد  ليقف في 
والعولمة،  الغدر  لقوى  المنتهية  وغير  الكثيرة 
حمأة  تنتهي  ال  الذي  الغربي  الثقافي  ولغزوها 
حقده، وظالمة مواقفه، حيث تحاول هذه القوى ما 
وسعها الجهد والتخطيط والتآمر طمَس هويتنا 
الحضاري  ووجهنا  القومّية،  وثقافتنا  الوطنّية 
الذي زّود العالم بأسره بأفكار ونظرّيات مشهودة، 
كانت السبب الرئيس في نهوض الحياة العلمية 
العلوم  ميادين  في  اليوم  مجّسدة  نراها  التي 
والتكنولوجيا واالبتكارات، وهذا ما يعترف به كل 

صاحب ضمير حّي وعقل حّر، بعيدًا عن التعّصب 
األعمى والشوفينية البغيضة و)األنا( االستكبارية 

المرفوضة!
وثقافته،  الطفل  أدب  عن  حديثنا  دام  وما 
حتى  يزال  ال  الكتاب  أّن  إلى  اإلشــارة  من  بّد  فال 
وحصادها،  المعرفة  وسائل  أبرز  من  هذا  يومنا 
مثل  له  األخرى  الوسائل  من  عدد  منافسة  برغم 
)اإلذاعة المسموعة والمرئّية والسينما والتلفزيون 
والكمبيوتر واإلنترنت..(، إال أّن الكتاب يمتاز كما 
هو معلوم بطواعية ال تتوافر أليٍّ من هذه الوسائل 
عن  ع 

ّ
الترف وهــُم  األوهــام  من  زال  ولقد  كافة!«.. 

ورجال  المرّبين  وعي  بذلك  والتقى  األطفال،  أدب 
الناشئين  حظ  يكون  أن  في  ورغبتهم  التعليم، 
النشء في   

ّ
القراءة واالطالع حظ العرب من متعة 

رة، فأقبلوا يكتبون لألطفال«)2(.
ّ

األمم المتحض
عاتقها  على  المتحضرة  الــدول  أخذت  ولقد 
االهتمام  ضــرورة  وبرامجها  سياساتها،  وضمن 
مباشرًا  اتجاهًا  واتجهت  وثقافته  وأدبه  بالطفل 
طاقاته  لتفجير  اإلمكانيات  له  فوفرت  نحوه، 
اإلبداعّية، في الوقت الذي بقي فيه طفلنا العربي 
بائسًا محرومًا من أموٍر كثيرة، يعيش على هامش 

»خريطة الطريق« ال في صلبها.
/20 بتاريخ  جنيف«  »ميثاق  جــاء  هنا  ومــن 
حقوق  دّون  حيث   ،1959 الثاني/العام  تشرين 

صها في النقاط التالية:
ّ
الطفل ولخ

 النظر عن اعتبارات 
ّ

1يجب حماية الطفل بغض
الجنس أو القومية أو العقيدة.

2يجب أن ُيعنى بالطفل في نطاق العائلة.
الوسائل  جميع  للطفل  ــر 

َّ
ــوف

ُ
ت أن  3يــجــب 

الضرورّية لنموه الطبيعي جسميًا وخلقيًا وروحيًا.
4يجب إطعام الطفل الجائع، والعناية بالطفل 
المريض ومساعدة الطفل ذي العاهة الجسمّية أو 
المنحرف، وإيواء الطفل  العقلّية، وتوجيه الطفل 

اليتيم وابن السبيل.

5يجب أن يكون الطفل أول َمن يتلقى المعونة 
في أوقات المحن.

6يجب أن يتمتع الطفل بجميع الفوائد التي 
الضمان  وبرامج  االجتماعية  الرعاية  نظم  تكفلها 
االجتماعي، ويجب أن ينال التدريب الذي يساعده 
ويجب  ــه..  رزق كسب  على  المناسب  الوقت  في 

وقايته من كل صور االستغالل.
ى الطفل وفي نفسه وعٌي لوقف  7يجب أن ُيربَّ

مواهبه مع خدمة إخوانه في اإلنسانّية. 
التكنولوجيا،  أفرزته  ما  كل  من  الرغم  وعلى 
فإّن الكتاب الجّيد هو الذي يثير اهتمام الطفل، 
لمعرفة  والحيوية  النشاط  دفقات  فيه  ويبعث 
أن  إلى  يدعونا  المنطق  فإّن  وعليه  أخرى،  أشياء 
ُنشيد بدور األم الحقيقي التي تالزم طفلها منذ 
بذور نشأته األولى، فهي في الحقيقة المرّبي األول 
والمعلم األول والحاضن األول والموّجه األول، وهي 
التي تقدم الطفل إلى المدرسة والمجتمع والحياة 
فردًا صالحًا، وذلك من خالل إطالعه على القصص 
الصحيحة  والمواقف  الــمــســرودة،  والحكايات 
التربية  في  الناجعة  الفعالة  الوسيلة  هي  التي 
والتهذيب والسلوك الحسن. وال غرو إذا عرفنا أن 
التي  بالحكاية  تأثروا  قد  والمفكرين  األدباء  أكثر 

سمعوها في طفولتهم..
فهذا الروائي المصري الكبير المرحوم »نجيب 
أمه  حكايات  مذكراته  سياق  في  يسرد  محفوظ« 
التي كانت تلهب خياله، وكذلك القاّص المصري 
البريطاني  والكاتب  كيالني«،  »كامل  المرحوم 
).. إن بطلة  الذي يقول:  الشهير »تشارلز ديكنز« 
وكان  األول،  حّبه  كانت  والذئب«  »ليلى  حكاية 

يتمّنى الزواج بها(.
فالطفل على حّد قول »هيفاء خليل شرايحة«: 
)يعيش القصة في كل أحداثها، ويرحل ويجول مع 
رحالتها، وتكون عنده الرغبة األكيدة في المعرفة 
والتعّرف ليوّسع دائرته، ويكشف مواطن الصواب 

والخطأ في المجتمع، وما فيه من خير وشّر، حتى 
يتقّبل الحياة كما هي، ويعيش أبعادها«)3(.

في  السلس  الجميل  األســلــوب  فــإن  وعليه 
الكتابة، يدعو األطفال إلى التمسك بعادة القراءة، 
لتّتسع آفاق الخيال عندهم وتنمو لديهم المقدرة 
والقيم  والخير  الحق  ومعرفة  الجمال،  تذّوق  على 
وتميزها  الحياة،  شجرة  بها  تزدان  التي  الفاضلة 
عن األعمال الشريرة التي من شأنها تكدير صفو 
الحياة وبهجتها ورونقها، وحرف أطفالنا عن مسيرة 
الحياة الصحيحة المعافاة! ولقد كان أمير الشعراء 
»أحمد شوقي« بأناشيده وأغنياته وقصصه التي 
كتبها على لسان الحيوان والطير لألطفال الصغار 
رائدًا في الكتابة لهم؛ حيث كان أول َمن قّدم أدبًا 
ويستمتعون  يتذوقونه  باألطفال،  خاّصًا  عربّيًا 
بقراءته أّيما استمتاع. وقد وّجه شوقي النداء تلو 
النداء لألدباء العرب من ماء هذا الوطن إلى مائه، 
من أجل االهتمام بأدب األطفال حتى يكون لهم 
يخاطب  ونثرًا  العربية شعرًا  باللغة  مكتوب  أدب 
عقولهم ومشاعرهم وبراءتهم، كما هي الحال عند 

أطفال الدول األوروبّية سواء بسواء! 
يقول شوقي في نشيد لألطفال:
 الثعلـــُب يومــــًا         

َ
1( بـــــرز

في ثياِب الواعظينا
2( فمشى في األرِض يهدي         

ويسّب الماكرينـــــا
3( مخطٌئ َمن ظنَّ يومــــــًا         

أنَّ للثعلِب ِدينـــــــا
كذلك ال يزال من بيننا َمن يحفظ 

كان  التي  واألهــازيــج  األناشيد  سمع  َمن  أو 
يترّنم بها في مكاتب التعليم ومدارسه آباؤنا في 
طفولتهم مثل أنشودة »العصفور الحبيس« التي 

البقية ......................ص22
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  اأحمد �سعيد هوا�ش
مدينة  ابن  الفرجاني  ياسين  الشاعر 
الملكة  »زنوبيا«  مدينة  التاريخية،  تدمر 
العربية التي قادت الجيوش لمحاربة الرومان 
وأسست  مملكتها..  حــدود  عن  وإبعادهم 
آثارها  زالت  ما  التي  الزاهرة  تدمر  مملكة 

باقية حتى اآلن.
في  تعليمه  الفرجاني  ياسين  تلقى 
وأنهى  وحــمــص،  ــر«  ــدم »ت رأســـه  مسقط 
م،   1946 عام  دمشق  في  الثانوية  دراسته 
فيها  وتخرج  العسكرية  بالكلية  والتحق 
1948م، عمل محررًا بمجلة الجندي والمجلة 
الداخلية  وزارة  إلى  انتقل  ثم  العسكرية، 

برتبة عميد، وعين محافظًا لمدينة »حماة«.
ضمن  الفرجاني  ياسين  العميد  كان 
وصلوا  الــذيــن  السوريين  الــضــبــاط  ــد  وف
عبد  جمال  الراحل  الرئيس  لمقابلة  القاهرة 
القطرين  بين  الوحدة  قيام  بهدف  الناصر 
الشقيقين سورية ومصر؛ وهذا ما تحقق في 

الثاني والعشرين من شباط 1958 م.
لقد أحب الشاعر ياسين الفرجاني مدينة 
المدماك  هو  وحبها  رأسه،  مسقط  »تدمر« 
األول بحب الوطن واألمة العربية، وقد خصها 
الزيتون..  ــة  »واح بعنوان:  كامل  بــديــوان 
تدمر«، وهذا وفاء منه نحو األم الرؤوم التي 
وتغذى  مائها،  من  وشرب  صغيرًا  حضنته 
من خيراتها، باإلضافة إلى قصيدة خص بها 
بعنوان:  وهي  »تدمر«  مدينة  أيضًا  الشاعر 

»واحة الزيتون« قال منها:
واحة الزيتون والدرب سنى

َمرَّ بالسفح وجاز المنحنى
قبل الوادي وفي أجفانه

حلمه الضاحي.. رغاب ومنى
هذه الدار عشقناها ربا

ما لنا عن هذه الدار غنى
ثم يشير الشاعر إلى آثار تدمر التاريخية 
التي تدل على حضارتها العريقة، ومجدها 

الغابر فقال:
كل شبر من ثراها قصة

أسهبت معنى وفاضت لسنا
مدت األقواس أعناقًا إلى

قبة الشمس فرادى وثنى
ترقب الغيب وتجلو كنهه

بعيون لم يذقن الوسنا
حبه  الفرجاني  ياسين  الشاعر  ويجدد 
ووفاءه لمدينة »تدمر« التي غاب عنها، ولكن 
حبها بقي راسيًا في القلب، ورؤى في الجفن 
ال تغيب، كيف ال وهي عروس الصحراء؛ إذ 

قال:
واحة الزيتون ها عدنا وفي
مرفأ الشرق رسى الوجد بنا

أنت في القلب وفي الجفن رؤى
يا عروس البيد.. بل أنت الدنى

وقد شمل حب الشاعر ياسين الفرجاني 
مدينة »حماة« التي عمل فيها محافظًا طوال 
فخصها  المصرية،  السورية  الوحدة  عهد 
بقصيدة مميزة بعنوان )مدينة حماة(؛ قال 

منها:
هذه حماة على الزمان

تظل زاهية اإلهاب
أحببتها حب الغريب
يعود من بعد اغتراب

وجعلت من أرواحها

كوبي ورباها شرابي
وحماة مدينة ذات طبيعة خالبة تحفها 
بهاًء  يزيدها  ومما  جانب،  كل  من  الخضرة 
ونواعيرها  الخير،  العاصي  نهر  وجـــالاًل 
النائحة التي تثير الشجن في قلب الشاعر 
الغائبين  بأحبابه  وتذكره  الفرجاني  ياسين 

فقال:
ولكم شجت ناعورة
بحنينها دنيا ربابي

تبكي على أحبابها وجدًا
فيذكي الوجد مابي

ولهى.. تبيت.. تنوح في
شوق إليهم وانتحاب

الفرجاني  ياسين  الشاعر  أودع  ولقد 
الزيتون،  وواحــة  حماة،  مدينة  قصيدتيه: 
عام 1993  الصادر  العطر«  »مواسم  ديوانه: 
م، وقد كتب مقدمته األديب الكبير الدكتور 
في  الرقة  مدينة  من  العجيلي  السالم  عبد 

البادية السورية، وقد ذيلها بهذه األسطر:
هذا  قصائد  بعض  في  قــرأت  إنــي   ..«
وتطلعاتي  الخاصة  أحاسيسي  الشاعر 
الروح  وفي  والحياة  الطبيعة  في  الخاصة 
القومية، وربما ألن البادية التي تمدنا كالنا، 
في سهوب  وأنا  الشامية،  الصحراء  في  هو 
الجزيرة ماثلة بين مشاعرنا ووجهات نظرنا، 

فأفهمتني ما يحسن، وحببتني بما يقول«.
وللشاعر ياسين الفرجاني دواوين شعر 
واحة  م،   1993 العطر،  مواسم  منها:  عدة 
الوفاء  عنوان   : الشهادة  م،   1995 الزيتون 
واإلباء 1998 م، رفاق السالح 1998 م، إشراق 
الفجر 1998 م، وفي هذا الديوان األخير نقرأ 
قصيدة مطولة بعنوان : »دنيا الخلود«، وهي 
المعنى  حسن  بين  تجمع  قومية  ملحمة 

والمبنى في تناسق بديع ومطلعها:
دنيا الخلود على األيام دنيانا

تفنى الليالي وال تفنى سجايانا
لوال عروبتنا ما سار في فلك

نجم يضيء وهذا الكون ما كانا
صغنا الحياة هدًى والمجد منزلة

والعلم نافلة والحق تبيانا
بحب  ــرة  زاخ لحياة  طريق  خطة  إنها   
تاريخ  تحكي  المجد  لبلوغ  والوطن  العروبة 
األمة العربية الزاخر باأللق واإلجالل والشمائل 

الحميدة، فقال الشاعر ياسين الفرجاني:
هذي شمائلنا العرباء قد وسعت

عرض السماوات واألرضين إحسانا
من كعبة الله حتى بيت مقدسه

 مسرانا
َّ

مسرى النبيين منا َجل
إن من أعز أمانيه تحقيق الوحدة العربية، 
في  يلمحها  مخيلته  وفي  هاجسه،  فهي 

ظهر الغيب فقال:

ًيا وحدة الُعرب يا عصماء ألمحها
مّري على الجفن أنشق منك غالية

تحيي الفؤاد وألثم منك أردانا
لوالك لوالك ما سلسلت قافية
من جنة القلب أنغامًا وألحانًا

ياسين  العروبي  الشاعر  غــاب  ولئن 
 – الغالية  أمنيته  تحقيق  دون  الفرجاني 
الوحدة العربية؛ فهي أمانة في ضمير أبناء 

الشعب العربي المخلصين.   

ياسين الفرجاني.. شاعر الوطن واألمة
1925 – 2007 م

  فريد اأمع�س�سـو
من األسماء التي كان لها إسهاٌم كبير في إقامة 
وفي  مبكرًا،  الكويت  في  الثقافية  النهضة  صرح 
بن  اللطيف  عبد  الحديثة،  لقصيدتها  التأسيس 
إبراهيم النصف رحمه الله. وعلى الرغم من ذلك، فإّنا 
ال نكاد نعرف عنه وعن مساره األدبي، ُعمومًا، شيئًا 
ُيذكر؛ لقلة الكتابات حوله أساسًا. ومن هذا المنطلق، 
ه بهذه األسطر المعدودات، أماًل في  صَّ

ُ
ارتأيُت أن أخ

ف القارئ الكريم به، والسيما غير الكويتي.      أن أعرِّ
ودرس   ،1906 عــام  الكويت  في  الشاعر  ــد  ُول
الكريم  القرآن  من  أجــزاء  فيه  حفظ  الذي  تاب 

ُ
بالك

والكتابة  الــقــراءة  مبادئ  وتعلم  الُمتون،  وبعض 
النظامية  بالمدارس  التحاقه  قبل  وذلك  والحساب، 
بعد  منها  ج  رَّ

َ
تخ أن  إلى  فصولها  في  تــدّرج  التي 

ر الهجرة، عام 1935،  سنين من الجّد والُمثابرة، لُيقرِّ
 عمل مدة أربع سنواٍت، ثم رجع إلى 

ُ
إلى األحساء حيث

د وظائف ُحكومية عدة، والسيما في وزارة 
ّ
بلده، فتقل

الخارجية غداة استقالل الكويت. ويبدو أن االشتغال 
يبادُر  جعله  مّما  شاعَرنا،  ــُرق  َي لم  السياسة  في 
تقاعده،  ُحلول سّن  قبل  التقاُعد  على  إحالته  بطلب 
ألشغاله  ويتفّرغ  بيته،  لُيالزم  لطلبه،  فاسُتجيَب 
ويبتعد  ومسؤولياتها،  ــَوزارة  ال أتعاب  من  رًا  متحرِّ
عن دائرة األضواء ُمِكّبًا على المطالعة والكتابة، إلى 
اللطيف  عبد  ويعد   .1971 سنة  المنية  وافته  أن 
زمانه، ومن  الكويتي في  أقطاب األدب  النصف من 
وتتجلى  وُرّوادها.  وطنه  في  الثقافية  النهضة  ُبناة 
الوقّيان، في ثالثة  د. خليفة  نظر  ريادته هذه، في 
القومي  الشعر  ها سبقه في مجال كتابة 

ُ
أول أمور1؛ 

)ومن  الماضي،  القرن  عشرينيات  أوائــل  من  بــدءًا 
نصوصه في هذا اإلطار ميميُته الُمهداة إلى “أسد 
َمها عام 

َ
الريف”؛ محمد عبد الكريم الخطابي، وقد َنظ

للقصيدة  التأسيس  في  إسهاُمه  وثانيها   ،)1923
 وبناًء ومواضيَع، 

ً
الحديثة في الكويت وتطويرها لغة

الموسيقي  نظامها  على  محافظته  من  الرغم  على 
والشكلي المتواَرث منذ الِقَدم، والذي يلتزم بأصول 
تلك  مظاهر   

ُ
وثالث المعروفة.  الخليلي  الَعروض 

رة إلى اإلصالح والتجديد الفكري 
ِّ
ه المبك

ُ
الريادة دعوت

واالنغالق  الجمود  خطر  إلى  ن 
ّ
تفط بعدما  والديني 

واالستمرار في اقتفاء أثر القدماء حذَو النعل بالنعل 
 
ُ
التاريخ يشهُده  ما  إلى  التفاٍت  دون  كل شيء،  في 
شتى  في  عميقة  وتحوالت  تطورات  من  والحياة 

الميادين.
وبالنظر إلى مكانة الشاعر الُموَمإ إليها، وإسهامه 
وريادته  وأدبيًا،  ثقافيًا  الكويت  نهضة  في  الفاعل 
للقصيدة الكويتية في الجيل السابق، فقد كان عبد 
ونثِره،  األدب شعِره  في  وتجربته  النصف،  اللطيف 
؛ 

ٌ
ثالث أهّمها  والدراسات،  األبحاث  من  عدٍد  محوَر 

إحداها للوقيان، واألخريان للشيخ عبد العزيز الرشيد 
وخالد سعود الزيد.

إن المصدَر األساَس الذي حفظ لنا شعَر النصف 
العزيز  عبد  لمعاصره  الكويت”  “تاريخ  كتاب  هو 
خ الكويت، الذي توفي سنة 1938. وقد  الرشيد؛ مؤرِّ
عداُد أبياتها، 

َ
ف على تسع قصائد ت انطوى هذا المصنَّ

، سبعة وأربعون ومائة بيت، وأغلُبها منظوم 
ً
ُمجتمعة

في مناسبات معّينة، وهذه النصوص هي: اعتذارية 
للشيخ عبد الله السالم، وتحية الشنقيطي، وإلى أسد 
الريف، واستصراخ األموات، وتهنئة طالب النقيب، 
ومرثية األلوسي، وثناء على شمالن، وَصدى الفراق، 

“تاريخ  كتاب  أن  والواقُع  الرشيد.  كتاب  وتقريظ 
الكويت”، بُحكم الغاية من تأليفه، قِد اقتصر على 
النصف،  فه جمعه من أشعار 

ِّ
لمؤل ر  ما تيسَّ تجميع 

مدى  على  دالة  بعباراٍت  وإرفاقها  لها،  التقديم  مع 
إعجابه بالشاعر، وتقديره لُمنَتجه الشعري. ويعتمد 
كثيٌر من النقاد، في دراسة تجربة النصف الشعرية 
والفكرية، على ما أوَرده الرشيد في كتابه ذاك، الصادر 
الخصوصي،  عباس  حسب  يعد،  والذي   ،1926 عام 
تاريخ  دراســة  في  مهّمًا  ومرجعًا  أساسًا،  مصدرًا 
ف  ع مراحل تطور الثقافة فيها، وتعرُّ الكويت، وتتبُّ
إسهام الكويتيين في مجاالت عديدة. ومن المصادر 
اإلبداعية  النصف  تجربة  على  جت  عرَّ التي  األخرى 
صوصيتها، ونّوهت 

ُ
واألدبية، وأشادت بأهميتها وخ

بدور صاحبها الريادي وموهبته، كتاُب خالد سعود 
الزيد الموسوم بـ”أدباء الكويت في قرنين” )1967(. 
التي  تلك  هي  اإلطــار  هذا  في   

ُ
الثالثة والــدراســة 

حول  السبعينيات،   
َ
أواسط الوقيان،  خليفة  نشرها 

أبرزت،  وقد  الكويتي،  الشعر  في  القومية  القضية 
بتفصيل، جهوَد الشاعر في خدمة القضايا العربية 
أحزاَنهم  أمته  أبناء  وُمشاطرة  بإبداعه،  ومناَصَرتها 
وأتراحهم معًا. وقد أدَرج الناقد، في دراسته، الشاعَر 
َرين 

َ
عبد اللطيف النصف في خانة ضّمت شاعرين آخ

طريقة  وتقاُرب  والزمان  المكاُن  جميعًا  يجمعهم 
أعماُرهم ودرجة  وإن كانت  التعبير،  وأسلوب  النظم 
ذيوع أشعارهم متفاوتة. وهذان الشاعران هما عبد 
ونظم شعرًا  عام 1928،  ُولد  الذي  الرشيد  المحسن 
وُعمق  الّسبك،  ومتانة  الصياغة،  بسالسة  يمتاز 
حظًا  الشهرة  من  نال  الذي  العسكر  وفهد  الفكرة، 

جعله يطغى على زميليه النصف والرشيد2.

)Endnotes(
الهوام��ش:  1
* باحث من المغرب.
- خليفة الوقيان: القضية العربية في الشعر 
الكويتي، المطبعة العصرية، الكويت، ط.1، 
1974، ص31.
- نفس��ه.   2

عبُد اللطـيف النـصف وريادُته الشعـرية 
في األدب الُكويتي الحديث

عبد اللطيف النصف
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العربية بجامعة  اللغة  ج في قسم  الثانوية فيها سنة 1948، وتخرَّ الدراسة  ولد في حلب، ونال شهادة 

دمشق سنة 1952، ثمَّ حصل على الماجستير من معهد الدراسات العالية في القاهرة سنة 1960 على رسالته 

))النثر المهجري وفنونه(( بإشراف محمد مندور، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس سنة 1962 

م، ثمَّ عاد إلى جامعة دمشق للتدريس،  على أطروحته ))دعبل الخزاعي: حياته وشعره(( بإشراف مهدي عالَّ

الرسائل  عشرات  على  وأشرف  وسواها،  العين  وجامعة  اللبنانية  والجامعة  وهران  جامعة  في  أيضًا  ودّرس 

اب العرب، وله باع طويل في الكتابة األدبية وال سّيما المقالة، وله ما  وناقش فوق ذلك، وهو عضو اتحاد الكتَّ

يزيد على ثالثين كتابًا منشورًا، منها:

1- النثر المهجري: المضمون وصورة التعبير- 1961.

2- النثر المهجري: القوالب الفنية- 1961.   

3- دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل البيت- 1964.

4- شعر دعبل بن علي الخزاعي- 1965.

5- غروب األندلس وشجرة الدّر- 1965.

6- نصوص مختارة من األدب العباسي- 1965.

7- نصوص مختارة من األدب العربي الحديث- 1966.

8- أدب النكبة- الرواية 1976.

9- معالم في النقد العربي الحديث- 1976.

10- المختار من كتاب االعتبار- 1980.

11- التعريف بالنثر العربي الحديث- 1983.

12- الملتقى: دراسات في التراث اإلسالمي- 2001.

13- الصدى- 2001.

14- مسامرات نقدية- 2002.

15- المقتطف- 2002.

16- أوراق مهجرية 2002.

17- فواصل صغيرة- 2002.

18- ألوان- 2003

19- الكشكول 2003.

20- أحاديث في الكتب والكتاب- 2007.

21- أحاديث في ديوان العرب- 2004- 2006.

22- العربية في مواجهة المخاطر- 2006.

23- كتاب االعتبار- 2009.

24- األعمال الشعرية الكاملة إليليا أبي ماضي- 2008.

25- شعراء شامّيون- 2008.

26- نافذة مفتوحة- 2009...إلخ

مًا وأديبًا، ووفاًء لذكرى أستاذ الجيل الدكتور عبد الكريم األشتر، باتفاق 
ّ
 ألعماله معل

ً
تحية

وأمته  وطنه  ليخدم  والقرطاس،  اليراعة  بين  عمره  أفنى  علٍم   
َ

رجل فينا  حضوره  على  الجميع 

بعيدًا عن أّي مصلحة سوى مصلحة الوطن، والنهوض بأبنائه، لتكون سورية البلد األكثر إشعاعًا 

ته أقالم طاّلبك وأصدقائك ومحّبيك 
ّ
م، إليَك أيها األديب الكبير ما خط

ِّ
وحضارة.. إليَك أيها المعل

في هذا الملف.
اأعد امللف د. خليل املو�سى

هذا الملف

بطاقة
الدكتور عبد الكريم األشتر )2011-1929(

مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ
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 |  د. خليل املو�سى

مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ

-1-
عاد الدكتور عبد الكريم األشـــتر بعد حصوله على شـــهاداته من 
س فـــي جامعتها، وكان فـــي عمله صاحب  القاهـــرة إلى دمشـــق، ودرَّ
ـــه األب الحريص على مســـتقبل أبنائه  رســـالة أكثر منـــه مّوظفًا، وكأنَّ
ومستقبل الوطن، ولذلك سعى أواًل إلى بناء النفوس، فزرع فيها الثقة، 
ـــم فيها الخير والعطاء، مؤمنًا بقـــدرة الجيل الجديد على اإلبداع،  وتوسَّ
 علينا في الدراسة 

ّ
ولذلك كان ُيعطي بال حســـاب، وأذكر يوم كان يطل

الجامعيـــة األولى لندرس على يديه دعباًل ونصوصًا في الشـــعر والنثر 
من العصر العباســـي، وكان يمّهد لدروسه ببعض المبادئ األولية التي 
يضعها بين أيدينا ذاهبـــًا إلى أن النصوص هي المرجع األخير، ولذلك 
ها لطالبه  مًا موجِّ

ِّ
كانـــت قراءتها في العملية التعليمية، فقـــد كان معل

ليكتشـــفوا بأنفسهم المالمح الجمالية في هذه النصوص، مبتعدًا عن 
ر المواهب الشـــابة، وكان  الطريقة التلقينية التي تقتل اإلبداع أو تخدِّ
م خطواتنا بحّســـه الفّني ونظرته الصائبة، ويشـــاركنا في التحليل  يقوِّ
والمناقشـــة والموازنة بهدوء العالم الكبير ورصانته واحترام المواهب 
وتعـــّدد القراءات، فأحببنا ذلك األدب الرفيع، ومـــا نزال ندين له بكثير 
من فهم تلـــك النصوص الخالدة وتذّوق مواطـــن الجمال فيها، وليس 
ذلك حســـب، وإّنما ندين له أيضًا بأنَّ القواعـــد والمبادئ متغّيرة وهي 
ه صنع الصنيع ذاته في الســـنة األخيرة  فـــي خدمة النصوص، وأذكر أنَّ
في دراسة أعالم الرواد في النثر العربي الحديث، ففهمنا كيف ينبغي 
أن يكون التجديد جســـرًا بيـــن القديم والحداثة، وأنَّ األخيرة ليســـت 
قفزًا في الفراغ وال انقطاعًا عن التراث والهوية واألصالة، وال اســـتيرادًا 
ما هي حفر في الهوية الكتشـــاف كنوزها القابلة  من بالد اآلخرين، وإنَّ
للحياة، وهي جّد وعرق وتحويل وتفاعل، وإذا الجبرتي واليازجي الكبير 
ـــات مفصلية بين جديدنا 

ّ
والطهطاوي والشـــدياق عالمات بارزة ومحط

ه بناء الشخصية والهوية.
ّ
اليوم وتراثنا العريق، والمهّم في ذلك كل

ولمـــا عدنا بعد افتتاح الدراســـات العليا في جامعة دمشـــق، كان 
م لنا شيئًا جديدًا كعادته،  الدكتور األشـــتر أحد أساتذتنا، فإذا هو يقدِّ
فقّرر علينا موضوعًا جديـــدًا ))األدب في غير كتب األدب((، وأخذنا نقرأ 
ا نسّميه اليوم بـ  النصوص المختلفة على يديه، ونســـتخرج ما فيها ممَّ
))األدبية(( أو ))شـــعرية النثر(( أو ))االنزياح(( أو التداخالت األجناسية، 
قبل أن نعرف ياكبسون وتودوروف وكوهين وجينيت، وهادينا إلى ذلك 
النصوص، فقرأنا قسمًا من كتاب ))الحيدة(( للكناني )ت 240 هـ(، وهو 
نا وجدنا فيه صفحات من األدب الجميل  كتاب في الفقه اإلسالمي، ولكنَّ
 ثراء وغنى عن كتب النثر األدبي في العصر العباسي، وقرأنا 

ّ
الذي ال يقل

قسمًا من كتاب ))الوزراء الكّتاب(( للجهشياري )ت 330هـ(، وهو كتاب 
ه كتب بأســـلوب عربي رائق، وفيه  نا اكتشـــفنا فيه أنَّ في التاريخ، ولكنَّ
شـــيء قريب من الرواية، وشيء قريب من الوصف النفسي، وفيه شيء 
من الحوار ونزعة إلى اإليجاز والتكثيف، وتعرفنا المكائد والدســـائس 
التـــي كانت تجري فـــي البالطات، فإذا هـــذا األدب التاريخي يصّور لنا 
فنا عند قسم من كتاب ))رسوم دار الخالفة(( للصابئ 

َّ
حياة كاملة، وتوق

الحراني )ت 448هـ(، وآخر من كتاب ))االعتبار(( البن منقذ )ت 584 هـ(، 
ومثله من كتاب ))التوابين(( للمقدســـي )ت 715 هـ(...إلخ، وقد عّمقت 
هذه الدراسات في نفوسنا أن يكون المرء أديبًا، إذا أراد أن يكون فقيهًا 

رًا أو مؤرخًا أو رّحالة أو جغرافّيًا أو صوفّيًا أو طبيبًا أو غير ذلك.
ّ
أو مفك

ه قد يستعين  منهج الدكتور األشتر نصوصي في التدريس، مع أنَّ
أحيانـــًا ببعض المعلومـــات التاريخية أو االجتماعيـــة لتحليل نّص ما، 
م له ببعض المبادئ  ولكـــنَّ النص في النهاية نقطة االنطالق؛ فهو يقدِّ
الضرورية التي تساعد الطالب على الدخول إلى النص وتذوقه، ولكنها 
مبادئ بســـيطة وغير مقصودة لذاتها، واألمثلة على ذلك كثيرة؛ فهو- 
لة لدراســـة النص فـــي مقدمة أحد كتبه، 

ّ
مثـــاًل- يبّين طريقته المفض

فيقول ))1((: ))دراسة النص األدبي تعني: فهمه فهمًا كاماًل، وتذوقه، 
وتقويمه )تحديد قيمته األدبية(. فهذه إذن مراحل ثالث في دراســـة 

النص )هي مراحل متداخلة عادة، والتقسيم لتسهيل الدراسة((.
ومن سماته الوفاء ألســـاتذته، فإذا أخذ يحّدثك عن أستاذه محمد 
مندور أخذه الشـــغف وجماليات الذكرى منك، وأخذ يسترجع ذكريات 
الدراسة في القاهرة، وينقل إليك أمورًا دقيقة مهمة وتفاصيل نجهلها 
عن هذه العالقة التي تربط الطالب بأستاذه الذي كان له كبير األثر في 
تكوينـــه، وقد كتب إليَّ قائاًل ))2((: ))كان للدكتور مندور أكبر األثر في 
تكوينـــي، فقد لزمته في البيت وفي معهد الدراســـات )معهد البحوث 
والدراســـات العربية( وفـــي الندوات التي كان يقيمهـــا. وكان منهجه 
في النقد )منهج الذوق المســـتنير بضروب المعرفة اإلنســـانية( أقرب 
نته الثقافة اليونانية  ه كان إنسانًا عظيمًا كوَّ المناهج إلى نفسي. ثمَّ إنَّ

القديمة واألوروبية الحديثة المستندة في أصولها إليها((.
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الدكتـــور عبد الكريم األشـــتر متعّدد االهتمامـــات والمواهب وذو 
ده بقوة 

ّ
 ودقيق وجاد، وهذا ما تؤك

ّ
ثقافة موســـوعية، فهو أكاديمي فذ

األعمـــال التي قّدمها للمكتبـــة العربية، ســـواء أكان ذلك على صعيد 
البحـــث، أم كان ذلك على صعيد التحقيـــق وجمع الدواوين، وهو أديب 
ى فيها، 

ّ
رقيق العاطفة جّم الشعور، وخاصة في كتابة المقالة التي تجل

 من أهم كّتاب المقالة في الوطن العربي وأغزرهم إنتاجًا في 
ّ

وكان بحق
هذا المجـــال، وأقربهم إلى القّراء لما في مقاالته من بســـاطة وصراحة 
وصدق وحرارة ومكاشفة وجدانية، فهو يفتح مع قارئه حوارًا ال ينقطع، 
ألنـــه يخاطب العقل والوجدان فـــي آن معًا، ولذلك فإننـــا إذا عدنا إلى 

ه يمكننا أن نتوقف عند ثالثة محاور، هي: إنتاجه الغزير فإنَّ
1- الدراسات األدبية: بنى األشتر نفسه منذ البدايات على أساسات 
متينة، فهو لم يأِت إلى الدراســـات العليا والبحث األكاديمي باحثًا عن 
ز نفسه من البداية لخدمة األدب  الشهادات والشهرة الزائفة، وإّنما جهَّ
ح برصانة العالم والباحث عن المعرفة في مظانها، وكان 

َّ
العربي، فتســـل

ال بـــّد من أن يتصف بالهدوء والتؤدة والتأمـــل في عمله، وهو يتكامل 
لبناء عمارات فّنية مختلفة، ولذلك كان عمله في النثر المهجري متوقفًا 
عند نثـــر الرابطة القلمية في درجة الماجســـتير، ويعـــّد كتاباه )النثر 
 دارس في 

ّ
المهجري( و)فنون النثر المهجري( مرجعين أساســـيين لكل

النثر المهجري من جهـــة، والنثر العربي الحديث من جهة أخرى، وبناء 
على هذا األســـاس المتين بنى األشـــتر دراســـاته األدبية التي قدمها 
للمكتبة العربية، ومنها ))نصـــوص مختارة من األدب العربي الحديث- 
أعالم الرواد فـــي النثر(( و))التعريف بالنثـــر العربي الحديث(( و))أدب 
النكبة- الروايـــة((، و))معالم في النقد العربي الحديث((.. إلخ، وانصرف 
في عمله فـــي الدكتوراه إلى أغنى عصور الشـــعر العربي، وهو العصر 
 
ً
العباسي، فاشـــتغل على حياة شـــاعر عانى في حياته وشعره معاناة
 عليها أن يكون شـــاعر العصر، وهـــو دعبل بن علي 

ّ
حقيقـــة يســـتحق

ع طفولته وصباه في بغداد، ونظر في نتاجه الشعري في  الخزاعي، فتتبَّ
ع شبابه وكهولته وصلته بالخلفاء، وتأثره بالكميت  هذه المرحلة، ثمَّ تتبَّ
في هذه المرحلة، ووقف عند النماذج التصويرية الســـاخرة في الهجاء، 
لينتهي عند شيخوخته واتصاله بالمعتصم وقراره إلى أماكن مختلفة 
بعد انتصاره لقومه وتمرده على واقعه، وتوصل في نهاية الدراسة إلى 
ا من أجل أن يبقى مثل هذا الصوت اإلنســـاني، العزيز  قوله ))3((: ))وإنَّ
على صاحبه، حّيًا في تراثنا الشـــعري القديـــم، فال يخنقه ركام النفاق 
والزيف، جهدنا هذا الجهد، وســـّودنا هذه الصفحات((، وهذه خالصة 
لفكر أســـتاذنا المنفتح على اآلخر والمختلف وضرورة الحوار معه إلغناء 
التراث العربي وخدمته وإبـــرازه في صوره الحقيقية من دون تهميش 
أو تغييـــب لألصوات األخرى، ويمكن أن يالحـــظ القارئ ذلك من خالل 

اهتمامه بأدب المهجر الشمالي عامة وأدب ميخائيل نعمة خاصة.
2- الجمع والتحقيق: عمل الدكتور عبد الكريم األشـــتر في أطروحة 
الدكتوراه على شعر دعبل بن علي الخزاعي، فجمعه من المظان بعناية 
فائقة، ثم درس حياة الشـــاعر وشـــعره، وهو يختلف عن شعراء عصره 
نتيجـــة للظـــروف التي ألمت به وبشـــعره، فتناثر شـــعره هنا وهناك 
وشـــّوهته الظروف، وتداخل في كثير من أشـــعار اآلخرين، ولذلك كان 
بحاجة إلى يد أمينة ودارس موضوعي قادر على غربلة النصوص ومعرفة 
األصيل من الدخيل، ولذلك قّسم الدكتور األشتر شعر دعبل إلى أربعة 
أقسام: الشعر الذي ُنسب إلى دعبل ولم ُينسب إلى غيره، والشعر الذي 
انفردت بروايته كتب الشيعة منســـوبًا إلى دعبل، والشعر الذي ُنسب 
ب منه أن 

َّ
إليه وإلى غيره، والشـــعر الذي ُنسب إليه وليس له، وهذا تطل

يعود إلى الكتب التاريخية وســـواها، وبلغ مجموع شـــعره حوالي ألف 
عة على األقسام األربعة ))4(( ، وهذا ما فعله إلى حّد 

ّ
وخمسمئة بيت موز

ما في جمع األعمال الشعرية الكاملة للشاعر إيليا أبي ماضي، فلما اطلعنا 
على هذا الجهد الكبير أدركنا حجم التراث العربي الضائع، فقد جاء في 
ه يحتوي شعره كاماًل، ولكنَّ  ديوان أبي ماضي الصادر عن دار العودة أنَّ
مه األشـــتر يزيد على الضعف )1146 صفحة من القطع  الحجم الذي قدَّ
الكبير(، وهو يشـــير إلى عمله بقوله ))5((: ))وإذن، فالذي نقّدمه اليوم، 
ه، ما جمعته دواوينه 

ّ
كتاب يجمع، للمرة األولى، شعر الشاعر المنشور كل

الخمسة، وما لم تجمعه((.
ق ســـوى 

ّ
ه لم يحق أما التحقيق فهو أحد فرســـانه على الرغم من أنَّ

ه اشـــتغل عليه طوياًل ليخرج الكتاب  كتاب ))االعتبار(( البن منقذ، ولكنَّ
أقرب إلى الكمال، فقد نشـــرت وزارة الثقافة في سورية قسمًا منه تحت 
عنوان ))من كتاب االعتبار(( ســـنة 1980، ثم نشـــر المكتب اإلسالمي 

في بيروت الطبعة الكاملة ســـنة 2003، ثم أعـــاد النظر فيه مّرة أخرى 
لينال الكتاب جائزة ابن بطوطة لتحقيق المخطوطات سنة 2007، وهو 
يعـــّدد فوائد هذا الكتاب من تصويـــر لفتن عصره واختالل األمن وغزو 
الفرنجة وأحوال الناس في بالد الشـــام، واللغة التي كانت ســـائدة في 

عصره واتصالها باللهجات الدارجة...إلخ ))6((.
3- المقاالت: الدكتور األشـــتر كاتب مقالة متمّيز، وهو غزير اإلنتاج 
فيها وخاصة في الفترة األخيرة مـــن حياته حين انصرف إلى الكتابة، 
فأصدر كتبًا عّدة كان قد نشـــرها على صفحات الدوريات، وهي مقاالت 
موضوعية يســـتخدم فيها التلميح واإليحاء أو المباشـــرة، فهو يسرد 
علـــى قارئه حادثـــة من التراث العربـــي تلميحًا إلى واقعـــة اجتماعية 
معاصرة، وهو أحيانًا يفتح قلبه لقارئه ويتحدث إليه حديث المتألم لما 
يصيب الحياة االجتماعية مـــن أعمال تتنافى والقيم العربية األصيلة، 

فيستهدف من ذلك اإلصالح والعودة من الخطأ.
تتســـم مقاالت األشتر بالتعليم والعظة واإلرشاد، وكأنه األب الذي 
يحاور أبناءه، كما تتســـم بالمصارحة والكشف والصدق، فهو ال يسكت 
ى في قارئه المتابعة والكشـــف ويحترم فيه قدرته 

َّ
على باطل، ويتوخ

ه يترك  ه يسوق الحجج والبراهين والشواهد، ولكنَّ اإلبداعية، ولذلك فإنَّ
الحكم األخير لقارئه، ويترك له مجااًل للتفكير معه والتحليل والموازنة 
ى قدرته اإلبداعية األدبية في هذا النوع من الكتابة 

َّ
واالستنتاج، وتتجل

ه وســـّواه على أكمل وجه وأحســـن صورة، وهـــذا ما كتبه إليَّ  الذي أحبَّ
قائاًل ))7((: ))ظّني أنَّ األيام ساقتني إلى الدرس والبحث، على أّني، في 
تكويني العـــام، تغلب علي النزعة الوجدانية، فلهـــذا أجد الفرجة في 
كتابة المقالة، بمعناها الفّني. وأرجو أن ُيتاح لي أن أطبع ما يصلح للجمع 

منها في كتاب وأقّدم له، فهذا فّن أصبح مظلومًا فينا((.
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مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ
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 السنة اخلامسة والعشرون

 |  د . والت حممد   

الدكتور عبد الكريم األشتر 
يفتح نافذة على آداب التخاصم

في كتابه )نافذة مفتوحةـ  مفردات من أدب المقالة والخاطرة 

والحديث2009( يغوص الدكتور عبد الكريم األشـــتر في أعماق 

الذات والفكر ليعرض للقارئ شـــيئًا من خلجات النفس، وبعضًا 

من الرؤى واألفكار التي ربما غابت عن مؤلفاته النقدية، التي لم 

يكن المقام ليســـمح بطرح مثل هذه الرؤى أو بهذا الفيض من 

الخاطر. والكتاب كما يبدو محطة يتوقف عندها الكثير من أرباب 

الثقافة والفكر حين يرغبون )بعد رحلة طويلة مع الثقافة قراءة 

وممارسة ومعايشـــة( أن يقدموا لقرائهم خالصة رؤاهم للحياة 

والكتابة والفكر واإلنســـان، من خالل اســـتعادتهم لتجاربهم 

الذاتيـــة حينـــًا ولرحالتهم وأســـفارهم ومشـــاهداتهم حينًا 

آخـــر، ومن خالل تقديمهم لرؤى مكثفـــة حول بعض المواضيع 

الحيوية حينًا ثالثًا، إضافة إلى رغبتهم أخيرًا في فتح بعض من 

نوافذهم الداخلية ليطلعوا قراءهم على بعض من إحساساتهم 

وبعض مما يحبون ومما يكرهون.

   فـــي كتابه آنف الذكر )وهـــو مما كتب قبيل رحيله( يقوم 

ذ استراحة محارب، أو كأنه 
ّ
الدكتور األشـــتر بكل ذلك وكأنه ينف

يطل من نافذة متأمل )وهذا ما يفسر العنوان الرئيس للكتاب(، 

أو كأنه يســـترجع تجربة عقود مع الثقافة والنقد، ليقدم خالصة 

رؤاه فيهمـــا عبر مقالـــة أو خاطرة أو حديث مـــع النفس، وهو ما 

ينهض به العنوان الفرعي للكتاب.

   يقســـم المؤلف كتابه إلى ثالثة أقسام، يضّمن كاًل منها 

مجموعة من المقاالت والخواطر، يجتمع فيها فن السيرة الذاتية 

بالمذكرات بأدب الرحلة ليجد القارئ أحيانًا أنه أمام جنس كتابي 

مبتكـــر، كما في مقال بعنوان ) ســـحر المنبر( الذي يتحدث فيه 

عن عالقته الروحية والثقافية والرمزية بمنبر القاعة الدراســـية 

الذي يقول عنه: »ليس هذا المنبر أعوادًا من الخشب، ولكنه عالم 

الحقيقة الذي أعيش فيه«، وكذلك في مقال بعنوان )في الطريق 

إلى قرطبة( الذي يصف فيه بعض مشـــاهداته في تلك الرحلة 

مســـترجعًا التاريخ من خالل ابن حزم وابن زيدون. سأتوقف في 

السطور القادمة عند أحد مقاالت هذا الكتاب، لنتعرف من خالله 

إلى بعض من خصال الكتابة عند د. عبد الكريم األشتر. 

  

آداب التخالف والتخاصم

   تحـــت هذا العنـــوان يتطرق الناقد إلى مســـألة المعارك 

األدبية وما لها من أثر في ضياع الحقيقة العلمية، وعن أسبابها 

ودوافعهـــا المختلفة. أهميـــة هذا المقال تتمثـــل في أمرين: 

األول صلتـــه بالمجال النقدي الذي شـــغل د. األشـــتر ما ينوف 

عن أربعة عقـــود. أما الثاني فهو صلته بالكثير مما دار وما يزال 

في الســـاحتين األدبية والنقدية، أعنـــي تلك المعارك المعلنة 

أو الخفية التي تدور بين أصحاب »الكار« وأســـبابها النفســـية 

واالجتماعية. وألنه يكشـــف من جهة ثالثة عن البعد األخالقي 

في كتابة الراحل ونقده، إذ يرى الدكتور األشتر أن أولئك الذين 

يتخاصمون في مثل هذه الميادين ليس هدفهم دائمًا الوصول 

إلى الحقيقة؛ بل الغلبة وتحقيق النصر بأي ثمن.

   يعـــرض المؤلـــفـ  بدايـــةـ  لمثال من التـــراث كان طرفا 

التخاصـــم فيه الكســـائي وســـيبويه الذي ُهـــزم في ذلك 

التخاصم، على الرغم من أن الحق كان إلى جانبه، ألن الجمهور 

الذي كان بالباب انتصر للكســـائي الـــذي كان يدرك أن رأيه 

يخالف مقاييس اللغة. وهذا ما يجعل الدكتور األشـــتر يرى 

أن أطراف التخاصم« لم تكن تسعى إلى الحقيقة قدر سعيها 

إلـــى الغلبة وفلج الخصم... إنـــه منهج ذرائعي نفعي بحت ال 

تضبطـــه قيم الفكر، وال تقيمه قيم األخالق، وال تنيره حقائق 

النفـــع العام ومقاصده العليا«. وهو رأي يكشـــف للقارئ عن 

البعد األخالقي والعلمي في نقد د. األشـــتر، وعن مدى حرصه 

على الحقيقة العلمية التي ينبغي أن تتقدم على أي مكسب 

ذاتي في مثل هذه المجادالت.

   من هذه النقطة ينتقـــل الناقد في مقاله إلى الحديث 

عن بعض المعارك النقدية التي سادت فترات نقدية سابقة 

من عمر النقد العربي الحديث، ويرى في هذا اإلطار أن بعض 

النقاد ســـعوا إلى تطهير النقد األدبـــي من النزعات الفردية 

وإســـباغه بالطابع الموضوعي والفنـــي الصرف، ويضرب على 

ذلك مثاًل نقد العقاد لشـــوقي الذي في رأي األشتر » أبى أن 

يـــرى في نقد العقاد إرهاصًا بتحول يوشـــك أن يقع في حياتنا 

األدبية، فينقلها من طور التمسك باللفظية وتوابعها الشكلية 

إلى طور الطبيعة والصدق في مواجهة النفس والحياة ». وربطًا 

بمـــا يحدث في وقتنا الراهن يرى الدكتور األشـــتر أننا بعد كل 

هذه العقود من الســـنين ما زلنا فـــي الموقع ذاته، إذ لم يرـ كما 

م لناقد بما قالـــه فيه مهما يكن الحق 
ّ
يقول ـ منقودًا فينا ســـل

واضحًا فيه.

  يمكن أن نفهم مما ســـبق أمرين: األول أن الدكتور األشتر 

لـــم يقصد في هذا المقـــال العودة إلى المعـــارك األدبية التي 

جرت قبل عقود من الزمن، فذاك أمر بات معروفًا لدى الكثير من 

أصحاب الشأن، ولكنه أراد أن يوجه رسالة إلى من يهمه األمر في 

راهن شأننا، ألن مثل تلك المعارك باتت أكثر سوءًا اآلن وإن كان 

أقل صخبًا. أما األمر الثاني فهو أن الدكتور األشتر يحّمل المنقود 

وحده » الذي ال يسلم بما يقوله الناقد » وزر الخطيئة، والواقع أن 

الناقد في بعض األحيان يكون ســـبب المشكلة عندما ال تكون 

كتابتـــه بريئة، فيقول في النص أكثر مما فيه أو أقل، فيبدو في 

الحالة الثانية وكأنه يســـتهدف صاحب النص، فيتســـبب في 

خلق حالة من العدائية معه، وهذا ما يؤدي بالنتيجة إلى سعي 

كل طـــرف لهزيمة اآلخر بأي ثمن، ولن يكون العلم حينئذ هدفًا 

بل مطية لتحقيق النصر.

   يـــرى الناقد أن مثل هذه الحالة ال تقتصر على مجال النقد 

األدبـــي؛ بل تتعداه إلى مجمل نواحي حياتنا،« فإن التخالف في 

هذه المعارك جميعًا يعني عنـــد كل فريق عداوة الفريق اآلخر 

له وتجنيه عليه، ومن ثم تكون أقل التهم أن يرميه في نفســـه 

وبواعثـــه، فتذهب حقائق الموضوع في أوار التزييف والمغالبة 

والتفشـــي الباطل«. والواضـــح من هذا االســـتنتاج أن الدكتور 

األشـــتر يحرص على االحتفاظ بـ«حقائق الموضوع« وعلى عدم 

تزييفهـــا أو إضاعتها في غبار المعارك الشـــخصية التي تتخذ 

مـــن النقد األدبـــي وغير األدبـــي منطلقًا لها ومطيـــة. وهذا ما 

يدفعـــه إلى القـــول: »فمن أين لنا أن ننتفع بـــرأي اآلخر، ونقف 

علـــى عيوبنا، ونصلح من أخطائنا، ونحـــن نجهد في التنكر لها 

والتخفـــي لحقائقها؟ وكيف نصلـــح ونحن ال نؤمن بغير ما نراه 

في أنفســـنا؟«. إنها دعوة صريحة إلى عدم شـــخصنة النقد من 

جهة وإلى االستماع إلى رأي اآلخر واإلفادة منه من جهة أخرى.

   الالفت في هذا المقال أن الناقد ال يكتفي بوصف الظاهرة؛ 

بل يســـعى لمعرفة أســـبابها ودوافعها النفسية واالجتماعية، 

فيراها في ســـوء الظن والخوف على النفس مـــن اآلخر والرغبة 

في االستغالل والكسب غير المشـــروع وغياب الحوار، وينتهي 

إلـــى »أننا ذاتيون جـــدًا« ولذلك نرغب دائمًا فـــي االنتصار على 

اآلخر أكثر مـــن رغبتنا في معرفة الحقيقة حتـــى في حواراتنا، 

ألننا » لـــم نقبل الحوار من موقع الرغبة فـــي إحراز الحقيقة، بل 

من موقـــع الرغبة في إحراز الغلبة«، ولـــو تطلب ذلك الطعن في 

شـــخصية المحاور بعيدًا عن فكره، ألن الغاية حينئذ ســـتكون 

»القضاء على الخصم وليس القضـــاء على الوهم«، ويضرب مرة 

أخرى على ذلك أمثلة مما دار بين كل من الشـــدياق والبستاني 

وتبادلهما تهمتي الجهل وضحالة الفكر، ومما دار بين الرافعي 

وطه حســـين اللذين وصل األمر بينهما إلـــى أن عّير كل منهما 

اآلخر بعاهته« أعمى البصر والبصيرة، والمهذار األصم ». 

   وأخيرًا إذا كان الموضوع الذي يناقشـــه الدكتور األشـــتر 

في هـــذا المقال ليس بجديد )فثمة كتب في المعارك النقدية 

في كل من ســـورية ومصر في في أوســـط القرن الماضي(، فإن 

معالجته لـــه ال تخلو من الجدة حينما يربـــط الظاهرة بجوانبها 

النفســـية واالجتماعية مرة، وحينما يدعو بغيـــر صريح العبارة 

إلى التحلي بثقافة االختالف واحتـــرام رأي اآلخر وقناعاته، وأال 

يكون الهدف غلبة األنا على حســـاب الحقيقـــة العلمية. وهي 

دعوة تكشـــف عن الجانبين األخالقي والعلمي في نقد الراحل 

عبد الكريم األشتر.

مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ
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ال بد من معرفة الوجد لغة واصطالحًا، ومفهومًا 
يشتق من تجربة ســـالكة من السالكين، ومصادر 
التصوف في ثقافة األشتر، ومجلس من مجالسه، 
وموقف األشـــتر صراحة من المجالـــس بأحوالها 

المختلفة.
الوجد لغة:

دراســـة الداللـــة اللغوية تعين علـــى إدراك 
المصطلـــح في أصل اســـتعمال العـــرب له، وهو 
يعين على معرفة جهة إزاحة الداللة باالستعمال 
الصوفي له، فقد قال صاحب العين: ))وجد: الَوجُد: 
 
ُ
ب. والوجداُن والِجدة

َ
ض

َ
 من الغ

ُ
من الُحزن والموِجدة

من قولك: وجدُت الشـــيء، أي: أصبُتُه.((1 فالوجد 
أثر للحزن، وإن شـــئت أن تجعله شـــوقًا أو تطلعًا 
مرتبطًا بنزعة حزن متطلعة إلى معرفة ســـرٍّ دفين 
أو محبـــوب غائب عن األبصـــار. والموجدة ما يجده 
 المرء عن رده، 

َ
المرء من غضـــٍب نتيجة عدوان َعِجز

فيحتفظ في نفســـه برغبة في االنتقام تســـمى 
موجـــدة، ألنها وجدت بحـــدث بعد أن لم يكن لها 
وجود من قبل. والوجدان والجدة معناهما اإلصابة 
بعد بحث أو طلب أو ســـعي. فالوجد تطلع في أوله 

وإصابة في الكشف بآخره.
الوجد اصطالحًا:

الوجد طـــور من أطـــوار الحال التـــي تصيب 
الســـالكين أو العارفين من المتصوفة، يدل على 
 أبي حامد الغزالي: ))اعلم أن السماع هو 

ُ
ذلك قول

أول األمر ويثمر الســـماع حالة في القلب تســـمى 
الوجـــد ويثمر الوجد تحريك األطـــراف إما بحركة 
غيـــر موزونـــة فتســـمى االضطراب وإمـــا موزونة 
فتســـمى التصفيق والرقص((2 النفوس هادئة 
ال بـــد لها مـــن مثير يكســـر هدوءهـــا، ويحرض 
كوامنها، فالبد من وسيلة تقوم بمخاطبتها بلغة 
تفهمها، وتســـرع إليها باالستجابة، فكان الدليل 
قد دلهم إلى الســـماع ســـماع )الـــدف، والمزاهر، 
والطبـــول،...( وكان البد من اإلنشـــاد أو الغناء، وال 
بد من تفحص أثر ذلك في االســـتجابة الحســـية 
للحاضرين في حضرة الشـــيخ.. فالســـماع هو أول 
األحوال والوجـــد ثمرته، وتحريك األيدي واألرجل، 
وهز الرؤوس أمامًا وخلفًا، أو يمينًا وشمااًل، وانتظام 
حركتهـــا يثمر التصفيق والرقص، وإن لم تنتظم 
فيســـمى ذلك اضطرابًا. ولعل االضطراب يســـبق 
االنتظـــام.. ثـــم تأتـــي الموعظة بعـــد أن تتعب 
األطراف تعبًا شـــديدًا ُيفقد بـــه الوعي، فتدخل 
أفكار الشـــيخ ومواعظه في غفلـــة العقل، وغيبة 
النفس، فيتمكـــن كالمه فيهم من جهة دخولها 
في العقل الباطن، فتصير بذلك جزءًا من التكوين 
العقلي والنفســـي أو الروحي يصعـــب إخراجها 
أو إحراجهـــا، ويتحول المريد إلـــى حبة تدور في 
حِة( الشيخ، ال يعصى له أمرًا، ويفعل ما يؤمر  )ُســـبَّ
به، ولو خالف نصًا صريحًا أو أمرًا معلومًا من الدين 
أو الحيـــاة بالضرورة. فالوجد ثمرة ووســـيلة وغاية 
ومتعـــة وال يهم إن كانت معقولة أو غير معقولة. 
وكالم أبي حامد الغزالـــي المتقدم آنفًا يعد بيانًا 
 لداللة الوجد، وصورة ألطوار الناس في مجالســـه.

الوجد مفهومًا:
ال يمكـــن إدراك تجربـــة الوجـــد إال باإلصغاء 
إلى من جربوهـــا، فذاقوها، فعرفـــوا ما لم يعرفه 
 امرأٍة متصوفة في النص 

ُ
الواصفون، وهذه تجربة

َبا 
َ
اَنت َصِحبت أ

َ
ة بخالة: ك

َ
وم الَمعُروف

ُ
لث

ُ
اآلتي: ))أم ك

اِســـم 
َ
ُبو الق

َ
اَن أ

َ
ِفّي َوعبد الله بن مَناِزل َوك

َ
ق

َّ
َعلّي الث

النصراباذي يكرمها ويقربها. َسِمعت أم الُحَسين 

ت لي: 
َ
ال

َ
ق

َ
ى الَجَبل ف

َ
قول خرجُت َمعَها ِإل

َ
القرشية ت

ا انصرفنا  مَّ
َ
ل
َ
 َصدِري. ف

َ
ـــاق

َ
د فقد ض

َ
ى الَبل

َ
رديني ِإل

ادَ ت ُرؤَية 
َ
ـــت: ك

َ
ال

َ
ق

َ
 صدرك ف

َ
اق

َ
ا ض

َ
لتَها ِبَماذ

َ
َســـأ

وم 
ُ
لث

ُ
اِدر. َســـِمعت أم ك

َ
ن تشـــغل َعن الق

َ
دَرة أ

ُ
الق

ُه ســـر  نَّ
َ
 تصح َعنَها العباَرة أِل

َ
قول: الوجد ال

َ
ة ت

َ
ال

َ
الخ

ن يظهره أظهره 
َ
ـــاَء أ

َ
ى ِفي الَعبد َوِإذا ش

َ
َعال

َ
الله ت

اهر 
َ
ن يخفيه أخفاه. والتكلـــف ِفيِه ظ

َ
ـــاَء أ

َ
وِإذا ش

يـــِه تكلفه((3 في هـــذه التجربة ثالث مقوالت: 
َ
َعل

األولى: رؤية القدرة تشـــغل عن القـــادر، فهي ال 
تطيق أن ترى الله مـــن خالل قدرته المبثوثة في 
خلقه، وإنما تريد التفكر فـــي ذاته ال في صفاته 
مدعية ضمنًا الكشف فال تطيق مفارقة القادر إلى 
مالحظـــة قدرته. والثانية: أن أحوال الوجد ال تصح 
عنها عبارة أي تعجـــز اللغة عن إخراجها كما هي 
في صدر صاحبها. فهي تجربة تذاق وال توصف. 
والثالثة أن الوجد حال يمكن أن يظهرها الله على 
العبد متلبســـًا بها، أو يجعلها خفية. فهل يقبل 
األشتر في موقفه النهائي بهذه المقوالت أو يأبى 

ذلك، ويردها على أهلها؟  
مصادر التصوف:

للتصوف في تجربة األشـــتر مصادر شـــتى 
أولها تربيته فـــي مجالس الوجد التي تخير منها 
ســـبعة مجالس أثبتها متتالية، وسيأتي تحليل 
ـــعرة النبي( ومنها إقبال شاعر 

َ
المجلس الثاني )ش

الهند:  في زيارة الهند تحدث الشـــيخ عن إقبال 
فقال: )) إني بدأت على يديه، أدرُك عمق التجربة 
الصوفية عند متصوفة األمم كافة، وفيهم بعض 
متصوفة اإلســـالم. وخلطتني كتبه وشعره بتراث 
الهند خلطًا شديدًا((4 فوجد تصوفه هنديًا يطل 
على تراثهـــا كله. والتأمل: بعد حديثه عن حيرته 
وقلقه وجد الحل بقوله: ))فذات مساء ال أنساه أبدًا، 
 غروب الشمس، في سهٍل 

َ
بيل

ُ
وكنا في الخريف ق

موحـــٍل من ســـهول حلب القريبة. كنـــت أئنُّ في 
داخلي، من إحساٍس بالضياع، حتى غاصت رجالي 
فـــي األرض دون أن أعي ما أنا فيـــه، تطلعت في 
الســـماء: كانت غيمة داكنة تنزاح فيها عن زرقة 
صافية، يشيع فيها نور لطيف. فكأن يدًا ال أراها 
امتدت فانتزعتني من نفسي. وفي لحظة خاطفة 
أشبه بالكشف أحسســـُت أن الكون كله اتحد من 
ني إليه  مَّ

َ
حول هذا النور، وســـرى فيه روح واحد ض

كأني عضو منه. كنت بلغت منتصف الثالثينيات 
حين أدركـــت إدراك اليقين، أنـــه ال غنى عن الله 
أبدًا... كان في ذلك ِسرُّ اهتمامي بأدب المهجريين 
المتصوفة. فقد كنت أبحث عن عكاز أســـتند إليه 
أيام الضياع((5 كالم يشبه أحالم اليقظة اشتق منه 
موقفًا من الحياة ظل يشـــعر بضعف موقفه، فقد 
جعله عكازًا يســـند ضعفه في المواقف الصعبة، 
وجعله سببًا للتوجه نحو أدباء المهجر المتصوفة 
ليغنـــي تجربته بتجاربهم. فكان التصوف جامعًا 
مشـــتركًا بينه وبينهم. وليس األشتر ممن يقول 
بوحدة الوجود التي أومأ إليها بقوله: )أحسسُت أن 
الكون كله اتحد من حول هذا النور، وسرى فيه روح 
ني إليه كأني عضو منه( فله فهم داللة  مَّ

َ
واحد ض

المخلوق على الخالق  ال أنه جزء من الله، وســـيأتي 
بيان ذلك بعد المجالس.   

المجالس:
في سلســـلة المجالس ســـبعة، لكن الســـابع 
متعلق بالســـحر والمندل والعلـــم الروحاني، فهو 
أشـــبه بالمواقـــف.. فكأن الشـــيخ يـــرى مجالس 
الوجد نوافذ تنتهي إلى الســـحر والمندل والعلم 

الروحاني ممـــا يدعيه المدعون من معرفة الغيب، 
فختم مجالس الوجد بالســـخرية اإلنكارية، ليؤكد 
موقفـــه العلمـــي منها أصـــاًل وفرعًا، ممـــا يوافق 
اعتقـــاده األصيل. وفي هـــذه العجالة وقفة على 
 
َ
ـــعَرة

َ
المجلس الثانـــي لقصره وجعلت عنوانه ش

النبيr وهذا نصه: )) في أحد هذه المجالس التي 
 
َ
حدثت القارئ عنها، قالـــوا: إنهم يخرجوَن الليلة
شعرة النبي! وكانوا استحضروا لهذه الليلة دفوفًا 
كبيرة. فحين استوفوا األناشـــيد، وصاح أصحاب 
الذكر صيحاتهم المتقنة التي تشق فضاء الدار، 
وقـــف الرجل الكبير القادم من حمص، فنهض له 
الناس جميعًا. فمد يده إلى صدره، فأخرج مندياًل 
ملفوفًا، لم أكن رأيته لـــه، تفوح منه –فيما يبدو-
رائحة ذكية، ووقف عنـــد الباب. فحين بدأ الناس 
يقتربـــون منه، أخذ يمد إليهـــم يديه بالمنديل، 
فيدس الواحد منهم أنفه فيـــه، فتأخذه الرائحة 
التي تعبـــق فيـــه، والدفوف تضرب مـــن حوله، 
والناس قيام يزحم بعضهم بعضًا، يقتتلون على 
الوصول إلى المنديـــل. فكان الرجل إذا خلص من 
هـــذا الزحام لم يكد يعي شـــيئًا، مما حوله، إال أنه 
َمسَّ شـــعرة النبي! فلما انحجب المشـــهد عني، 
الزدحام الناس عليه، صعدت درجات البيت كلها، 
وأطللت على الشـــيخ، فرأيته –مايزال- يرفع يديه 
بالمنديـــل، وينقله من أنف إلى أنـــٍف، وقد غاب 
مـــن تحته خاتـــم العقيق. ثم عال صيـــاح الناس 
وتكبيرهم، واشتد ضرب الدفوف، فوجدت نفسي 
أندفع إلى الشـــيخ، بين أرجل الناس، أريد أن أصل 
إليه. وأطبق الناس عليَّ فأوشـــكت أن أختنق من 
 رآني، فأشار إلى الناس، 

َ
شدة الزحام. فكأن الشيخ

حوا لي طريقًا إليه. فلما صرت  سَّ
َ
فانشقوا عني، وف

أمامه غلـــب عليَّ االنفعال، وأخـــذت أمد له أنفي، 
وأرتفع علـــى رؤوس أصابعي، أتعجل الوصول إلى 
به مني، وصبر علي قلياًل، فشـــممت  رَّ

َ
ق

َ
المنديل، ف

 سكنت رأســـي زمنًا، لشدتها. ورفعت 
ً
منه رائحة

يدي كأني أظهر أني أريد أن أتحسس يد الشيخ، 
وفي نفســـي أن أمس خاتم العقيـــق الذي أرقبه 

دائمًا. 
فسارع الشـــيخ فرفع المنديل عني. وزحمني 
الناس، فأخرجوني. فلمـــا التقيت بالصغار الذين 
صحبونـــي، رأيُت الحســـَد في أعينهـــم، فهم لم 

يستطيعوا الوصول إلى الشـــيخ. سألني أحدهم 
في لهفـــة: ماذا رأيَت؟ فلو قلُت: إني لم أر شـــيئًا 
أضعُت هذا الســـبق كله. أجبت في اعتداد: شعرة 
تفـــوح منها أطيب روائـــح األرض!]1979/1/21م[ 
تحليلـــه؟ فمـــا  المجلـــس  هـــو   ((6هـــذا 

تحليل المجلس:
بـــدأ المؤلف هـــذا المجلـــس باإلحالـــة على 
المجلس الســـابق بقوله: )في أحد هذه المجالس 
التي حدثـــت القارئ عنها قالـــوا: إنهم يخرجون 
الليلة شـــعرة النبـــي( في اإلحالة علـــى المجالس 
الســـابقة محاولة للتخلص من اإلفصاح عن الغاية 
من المجالس كلها ))ســـعيًا إلى اإلحساس بنشوة 
الفنـــاء في ذات الله((7 وهروبًا مـــن إعادة ترتيب 
الناس في المجلس وتوزيعهم على محيط صالة 
الذكر أو التمايل أو الرقص واإلنشـــاد، وسعي إلى 
توكيد حضور شيخ الطريقة من حمص، فهل أراد 
أن المجالس ليست أصيلة في حلب بل مجلوبة من 
حمص؟ ولم يحضر المنشـــد استغناء عنه بغيره، 
وجهـــزت الطبول.. وحدد غـــرض المجلس بإخراج 
شـــعرة النبي ال ندري من أين ســـيخرجونها؟ وال 
كيف ســـتحضر؟ فذلك مما يبشر بالسحر وضرب 
المندل.. مما جعله في المجلس الســـابع، ووصف 
حركة الناس، وهم يتهالكون على الشيخ لرؤيتها، 
ثم ينتقل الطفل عبد الكريم األشتر من بين أقدام 
الرجال نحو الشـــيخ ليرى، ويلمس خاتم العقيق، 
ويلحظه الشـــيخ فبإشارة من الشيخ ينفرج الناس 
عنه، فيمد أنفه الستنشـــاق العطـــر، ويحاول أن 
يلمس خاتم العقيق فال يستطيع، ألن الشيخ رفع 
يده عنه ودفعه الحاضرون عن ســـيدهم الشيخ... 
وال ريب في الخاتم رمز في المجلس امتلكه الشيخ 
الحمصي فســـيطر بســـره على الحاضرين، ولعله 
دال على واليته، وال أعلم ســـرًا لحركة السمكة في 
مجلسه األول. وفي خروجه مزهوًا سأله زمالؤه عن 
شعرة النبي، فأسر إلينا أنه لم ير شيئًا لكنه أخبر 
زمالءه بخالف الحقيقة، فكانت الخاتمة بئيســـة 
تدل على الوهم والكذب ومخادعة النفس والناس 
بتلـــك المجالس؛ فهـــل صرح األســـتاذ بابتعاده 

عنها بعد انقضاء أيام الشباب؟!!.  
الموقف من طقوس المجالس:

وال يستغرب من سيرة حياة الشيخ أن ينتهي 

  د. عبدالكرمي حممد ح�سني

مجالس الوجد في حياة األشتر
مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ
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موقفه مـــن التصوف إلى القول: ))أليس مما 
يثيـــر العجب مثـــاًل أن ُنمضَي هـــذا الزمَن 
الطويل من عمر »النهضة العربية الحديثة« 
منذ مطلع القرن التاسع عشر، ونحن –مانزال- 
نخوض فـــي حديث الكرامـــات، ونجادل في 
تقديم العقل على الخرافة؟! إن نشوة الفناء 
فـــي ذات الله ، يقود إليها التأمل الواعي في 
خلقه، واستدعاء داللتها ومعانيها، واالرتقاء 
بالنفـــس إلى اآلفـــاق التي تليق باإلنســـان 
 الله في األرض، وتطهيرها من دنس 

َ
خليفة

المطامع والشهوات الشـــريرة، على اختالف 
صورهـــا، واالمتالء بقوة الحقيقة الســـاطعة 
في مظاهر الكون الالمتناهي. فأما الشهيق 
والزفير واالنقطاع عن نور العقل، واالستسالم 
إلـــى غيابه فـــي حفالت ضرب الشـــيش وما 
يصحبهـــا أحيانًا كثيـــرة من هيـــاج الطبل 
والزمـــر، أو الرقص في الحلقات أو الزعيق في 
جوف الليل، فهي دخيلـــة كلها على تراثنا 
الروحـــي األصيل((8؛  فهـــو اآلن ينكر ادعاء 
الكرامات لســـحرة فســـقة، وإن كان ال ينكر 
أصل الكرامة لكنه ينكـــر االتجار بها، وينكر 
تقديم الخرافة على العقـــل والعلم، ويثبت 
أن الطريق إلى الفنـــاء في الله إنما يأتي من 
طريق التفكـــر بقدرته ال بذاتـــه وهو القادر 
خالفًا لما رأته الخالة، ويرى في تخدير الناس 
أثبتها  التي  بالمجالس امتهانًا لكرامتهـــم 
الله لهم، ونزواًل بهم عن مرتبتهم اإلنسانية 
في أنهم خلفاء الله في األرض... فكان بهذا 
التنويه دااًل على انتمائه لتيار الوعي الديني 

الجديد.
مما تقدم يتبيـــن أن مجالس الوجد جزء 
مـــن مذكراته ذكرهـــا على ســـبيل الذكرى، 
وتوعيـــة األجيال الجديدة بها، وإعالن البراءة 
ممـــا دخل فيها من شـــوائب ليســـت منها. 
فكانت تلك المجالس متعة للنفس ومهمازًا 
للعقل، ليبحث عن الحق في إدراك الحقيقة 
الكونية لإنســـان وموضعه في الوجود بعد 
الله مباشرة. فهل نعود إلى دراسة المجالس 

مجملة ومفصلة في أبحاث أخرى؟     
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مثلما كنت أحس بالمتعـــة الروحية والعقلية أثناء 
إصغائي لمحاضرة أستاذي المرحوم عبد الكريم األشتر، 
أحسســـت وأنا أقرأ كتابه »نافذة مفتوحة« )دار طالس، 
2009(  فقد عايشت فيه بعض محطات حياته، فكانت 
قراءته رحلة مع جمال اللغة والروح والفكر، فقد أتاح لي 
فرصة االطالع على تجربة فريدة في صدقها وحرارتها 
وعمقها! فتجســـدت لـــي روح أســـتاذي، تنبض عطاًء 
ومعرفة! مؤرقة بهموم اإلنســـان العربي وتخلفه! لهذا 
بدا لنا من أولئك القلة من النقاد األكاديميين المبدعين 
الذين يعيشـــون الكلمة قبل أن يكتبوها، فتتحول إلى 

نبض القلب، سرعان ما تستوطن قلبا آخر!
أتاح لنا هذا الكتاب أن أعايش تجربة أســـتاذنا في 
ق بنا في )سحر المنبر( ومتعته رغم كل 

ّ
التدريس، فحل

المتاعب! وكشف لنا أحد أســـراره، التي يشكلها احترام العلم واإلنسان 
معًا! فلمســـنا بفضله كيف يتحـــول التدريس إلى لحظة إشـــراق وفرح 
العطاء، حتـــى بدت لنا قاعة المحاضرات أشـــبه بمعبد وأصبح التدريس 
أقرب إلى العبادة! ينسى فيها األستاذ والطالب الوقت، وبذلك استطاعت 

روحه النبيلة أن تنشر بين طالبه عبق المعرفة وقد امتزج بعبق القيم!
م، فبّين لنا أثر أســـاتذته 

ّ
وفي محطة أخرى انتقل بنا إلى مرحلة التعل

في نفسه، فإلقاء األستاذ )خليل الهنداوي( قصيدة ألحد شعراء آل البيت 
زه لدراســـة أحد رموزه )دعبل الخزاعي(، وبذلك لفت نظرنا إلى أن أحد 

ّ
حف

زه، وتنير طريقه!      
ّ
أزمات الجيل اليوم أنه بات يفتقد القدوة، التي تحف

أما في محطة أخرى فقد اســـتطاع أن يطلعنا على المعنى الحقيقي 
للحياة، فهـــي »ال تقاس بالطول والعرض، ولكنهـــا تقاس بالعمق )أي( 
االغتناء بحقائقها والتفطن لمعانيها، وهذا قياس يستلزم يقظة العقل 
وقوة اإلحساس باألشـــياء، وامتالء النفس بها!«)ص85( وقد الحظ كيف 
تردت حياتنا، فأسلم الناس قيادتهم لغرائزهم ال لعقولهم!! وهم اليوم 
أحوج مـــا يكونون لكل ما يرقـــى بأرواحهم وعقولهم، لهـــذا بدا مهتما 
بالدين والثقافة، يرفض األساليب التقليدية في التربية والتعليم التي 
تدمر شخصية الطالب، ويؤكد حاجتنا إلى مناهج حديثة تلغي التلقين، 
وتنمـــي العقل وتنشـــر ثقافة الحـــوار، ليتحول الطالب فـــي جامعاتنا 

ومدارسنا من طالب شهادة إلى طالب علم!
عايشـــنا في هذا الكتاب أرقه على اللغـــة العربية، التي بدت »غريبة 
في دار أمها وأبيها« واجهنا معه أصحاب النظرة الضيقة من اإلقليميين 
الذيـــن يدعون إلحالل العاميـــة محل اللغة الفصيحـــة، لنقتنع بأهمية 
الحفـــاظ عليها وعلى تراثنا األدبي، وقّدم لنا تجربة شـــوقي ضيف الذي 
ا قومًيا، ورأى 

ً
ازداد قناعة، إثر زيارته لســـوريا، بأهمية اللغة بصفتها رابط

أن مـــن العبث التفتيش في أدبنـــا عن خصائص إقليميـــة متفردة، إال 
بمقدار ما يتفّرد إنسان عن اآلخر في البيئة الواحدة.

ويعّد د. األشـــتر أحد الذيـــن خدموا العربية في اإلمـــارات والجزائر، 
وقد أســـهم في التعريب مدة أربع ســـنوات في الجزائر؛ إذ أحزنه طغيان 
الفرانكوفونية على الحياة اليومية والثقافية، لكن ما أحزنه أكثر من ذلك 
هـــو تراجع العربية أمـــام اللغات األخرى على يـــد أبنائها، خاصة بعد أن 
الحظ أن اإلعالم العربـــي بدأ يتخلى عن أداء واجبه تجاهها؛ فبدأت تحل 

العامية في كثير من البالد العربية محل اللغة الفصيحة!!!
لـــم نجده من أولئك المتزمتين فـــي التعامل مع هذه اللغة، فقد دعا 
إلى تســـهيل قواعدها لألجيال، شـــرط أن يكون ذلك عماًل واعًيا يسهم 

فيه العرب في بلدانهم كافة.
الحـــظ أن قدرة اللغة من قدرة اإلنســـان، وضعفها من ضعفه، فهي 
صورة عنه، لهذا دعانا إلى تأمل تعامل أجدادنا مع لغة الخطابة؛ إذ طبقوا 
مبدأ آمنوا به )البالغة في اإليجاز( ألنهم »يعرفون قيمة الكالم، ويصلونه 

بحقائقه في العمل والتطبيق« )ص158(
وبما أنـــه أحد المهتمين بالنقد العربي الحديث، اســـتطاع أن يلفت 
نظرنـــا إلـــى افتقادنا العقل النقـــدي، فنحن اليوم بحاجـــة إلى مراجعة 

المناهج وطريقة تقديم المعرفة! وقد مارس في مقالته 
»آداب التخالف والتخاصم« نوًعا من النقد الذاتي مازلنا 
نفتقده لدى كثير من المثقفين العرب اليوم! إذ بّين لنا 
أننا نفتقد ثقافة آداب الحوار، حتى إن كثيًرا من النقاد 
روا في حيـــاة كثير منا، يفتقدون هذه 

ّ
العرب الذين أث

الثقافـــة في حوارهم مع اآلخـــر المختلف، حتى وجدنا 
كاًل من الرافعي وطه حســـين يهاجـــم صاحبه ويعّيره 
بعاهته )الصمـــم، العمى(!!! إذ إن األطـــراف المتحاورة 
لم تســـَع إلى الحقيقة قدر ســـعيها إلى غلبة الخصم، 
رغـــم الزعم بأنها تنصر الحجة والرأي؛ بل نجد كثيًرا من 
الحـــوارات ال  يهمهـــا غنى العقل وصقلـــه؛ بل تقديم 
الطرفة والتســـلية وإبراز األنا على حساب تدمير اآلخر!!! 
لهـــذا كانت الخصومـــة بين المثقفين أبعـــد ما تكون 
عن قيم الفكر واألخـــالق، وكان »التخالف ...يعني، عند كل فريق، عداوة 
الفريـــق اآلخر له، وتجنيه عليه. فمن ثـــّم تكون أقل التهم أن يرميه في 
نفسه، فتذهب حقائق الموضوع في أوار التزييف، والمغالبة، والتشفي 
م لناقده بما قاله فيه، مهما 

ّ
بالباطل.« لهذا لم نســـمع أن منقوًدا فينا سل

يكن الحق واضًحا فيه )ص173(.
وقـــد أفادنا  أســـتاذنا المرحـــوم بحكمته التي أنضجتها الســـنون، 
فأطلعنا في  »الكلمات القصار« على خالصة تجاربه في الحياة، فنسمعه 
يقول »أكثر المخلوقات غربة عن نفسه اإلنسان« »أقرب الطرق إلى القلب 
أخفاها عن العين« »أكثر القيود إحكاًما: قيد المحبة« »الحقيقة المحتجبة 

أكثر إثارة من الحقيقة العارية«...
وقد جمع هذه الحكم إلى جانب ما جادت به قرائح األجداد والغربيين، 
ليبّيـــن لنا أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، كما يقول 

اإلمام علي بن أبي طالب كّرم الله وجهه.
وقد أتاح لنا هذا الكتاب فرصة اإلصغاء إلى حوار أستاذنا مع ذاته في 

لحظات مفصلية في حياته )حين بلغ الستين من عمره(.
يمكننا أن نعّد كتاب »نافذة مفتوحة« جزءًا من سيرته الذاتية، التي 
نأمل أن تطبع، فقد أصدر أجزاء منها في مجلة المعرفة، خاصة أنه أهمل 
في كتابه هذا تحديد الفترة الزمنية التي كتبت فيها بعض المحطات.

إن هـــذه األمنية تتيح لألجيـــال االطالع على ســـيرته الذاتية، التي 
انصرف إليها في أواخر أيامه، فهي سيرة مثقف عربي آمن بالتغيير ولم 
يكتف بالقول بل سعى جاهًدا، كي يكون فاعاًل فيه، فقد آلمه ما تعيشه 
أمته من بؤس وتخلف، وقد تبدى ذلك في تحويله مناســـبة تكريمه في 
اتحاد الكتاب إلى مناسبة عامة، فتوقف فيها عند واقعنا البائس وشّرح 
همومنا الكثيرة التي مازالت تنخر جسدنا، وحاول أن يقترح بعض الحلول 
التي تســـهم في معالجة الداء العضال الذي نعاني منه، لهذا أحسست 
أنني أمام مثقف من نوع نادر ينســـى ذاته في أشد لحظات تألقها! إنه 
مـــن أولئك الذين يعملون بحس عال من المســـؤولية، فيكون ضميرهم 

الحي موجًها لهم في كل لحظة!
أتذكـــر كلماته اليوم، التي كانت تنـزف ألمًا على ما نحن فيه! كلمات 
مـــن خبر الحياة بحلوها ومرها! ورأى روعة الحياة تتجلى في القيم النبيلة 

التي لن تتحقق إال بالعمل والتضحية!   
  قلت في نفســـي: ليتنا نتعلم من أســـتاذنا اتساع األفق، والسعي 
للتعلم من الصغير والكبير! لعل أكثر ما يؤثر في النفس هو ســـؤاله رأي 

تالمذته فيما يكتب!
لهذا كله ليس غريًبا أن تحيط بأســـتاذنا المرحـــوم القلوب المحبة، 
، فتوّحد على يديه أبنـــاء الوطن؛ إذ لم يفصل 

ّ
فقـــد زرع الحب أينمـــا حل

األخـــالق عن العلم، الذي جعله انفتاًحـــا على كل جديد يطّورنا، ويحافظ 
على أصالتنا!

أخيرًا يمكننا القول بأن أســـتاذنا المرحوم األشتر كان تجسيدًا لكل 
المعانـــي النبيلة فـــي الحياة! لهذا لن يموت أمثاله، ســـتعيش قيمهم 

وأفكارهم في القلوب والعقول أبدًا.

»كتاب نافذة مفتوحة«
سيرة روحية ألستاذنا المرحوم د. عبد الكريم األشتر

مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ



12/24/ 2011 م  -  29محرم 1433هـالعدد »1276«14
 السنة اخلامسة والعشرون

كان الباحــــث الدكتــــور عبد الكريم األشــــتر يتابــــع خدمة األدب 
والثقافة، فقد جمع في شــــخصيته بيــــن األديب الموهوب والمثقف 
المتابع والباحــــث المتمرس، وأتاحت له خبراتــــه الطويلة في المجال 
التدريسي الجامعي والثقافي، واالرتحال في مختلف البلدان، وموهبته 
اإلبداعية في الكتابة، ونضجه المكتسب مع تقدم العمر، وتحرره بعد 
التقاعد من األعباء الروتينية، أن يضاعف إنتاجه األدبي والثقافي من 
خالل عدد من الكتب صدرت، جمع فيها خواطره ومقاالته وأحاديثه. 

وبهذا الجهد المتميز أثبت رســــوخ قدمه كاتبًا ومتحدثًا ومشاركًا 
في المنتديات والمؤتمرات األدبية، ومناضاًل عن حياض اللغة العربية 
وتراثهــــا، وأديبًا دفــــع بالفنون األدبيــــة النثرية كالمقالــــة والخاطرة 
واألحاديث في وســــائل اإلعالم إلى آفاق عصرية، بعد أن كادت تغيب 
صورتها تحت تأثير الســــرعة الالهثة في إعداد مادة هذه الوســــائل، 
وترّدي لغتها ومضامينها، وهو بذلك يشــــارك الجيل من المجمعيين 
الذين ســــبقوه، ويجاريهم في تدوين خواطره وانطباعاته حول قضايا 
الثقافة واللغة والتراث، وما توحيه أســــفارهم ورحالتهم من مشــــاعر 
ه تجاوزهم في اهتماماته 

ّ
وخبرات واحتكاك حضاري وثقافي؛ بل لعل

الثقافية، إذ شــــغلتهم قضايا اللغة والفصاح من العامية عن قضايا 
فكرية وثقافية في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية والسياسية 

التي تتعرض لها األمة والهوية. 
 فــــي عنوان كتابه )نافذة مفتوحة( مــــا يوحي بمضمونه، فقد بدا 
من خالل مقاالته وخواطــــره وأحاديثه رجل فكر وثقافة وأديبًا مرهف 
الحّس من خــــالل كتاباته عن الحياة، وعلى حياتــــه الخاصة وتجاربه، 
ليقدم آراءه التي اتسمت باالعتدال والتحّري، وعمق النظرة في معالجة 

الواقع ودفعه نحو األفضل بروح متفائلة..
يشــــير الدكتور األشــــتر في المقدمة إلى تــــردي الفنون األدبية 
النثريــــة من مقالة وخاطــــرة وحديث، فأغلبها يتســــم بنزوع صحفي 
إلى الشكوى، والعرض الســــريع للقضية المعالجة، واألسلوب اللغوي 
المتردي الذي يقتــــرب من لغة التقارير ما ينفر القارئ من متابعتها، 
فيكتفي بقراءة عناوينها، ثم يبرز طموحه األدبي في إحياء ما غبر من 
ماضي هذه الفنون، فيقول: ]أتمنى دومًا أن يكون ما أقرؤه من مفردات 
هذه األجناس األدبيــــة مثل األرض العذراء يحســــب الناظر إليها أن 
األعشــــاب واألزهار نبتت على غير اتفــــاق، وصيغت وحداتها صياغة 
ســــهلة ينبض فيها قلب الكاتب، وتســــري فيها حرارة روحه، وفيها 
دقة التعبير وحرارة شعريته بما يخفف من جهامة الفكرة، ويزيد من 

حيويتها...[. 
*

يتألــــف الكتاب من ثالثة  أقســــام، جمع المؤلف في كل قســــم 
ما نشــــره ســــابقًا، وأضاف إليه مالحق مما لم يتح له نشــــره، والقسم 
األول أقرب  إلى الخواطر و المقالة الذاتية، تناول فيه همومه الخاصة 
أســــتاذًا جامعيًا، تدور حياته األكاديمية حول الماضي وأعالم األدب 
فيه، وما يخالجه من إحســــاس وهو ينقل إلى طالبه جاهدًا إحياء هذا 
العالم الذي طواه الزمن، ويشــــعره أنه يتحدث بلســــان أمته وتراثها، 
ويسجل انطباعاته اإلنسانية، وما تثيره نصوص األدب التي يدرسها 
من مشــــاعر تتصل بحياته الخاصة، وما في أحداث الماضي من اتفاق 
وتعارض مع عالمه اإلنســــاني الراهن، ومــــع ردود فعل طالبه  على ما 
يقــــدم إليهم من أمجاد عربية ماضية ســــجلها الشــــعر بزهو، وأثارت 
حماســــة األســــتاذ لكن ]ما جدوى هذا كله؟.. ثالثون عامًا وأنا أتغنى 
لطلبتي بوحــــدة العرب، وأصور لهم مســــتقبلهم فــــي أزهى الصور، 
وأدرس معهم تاريخهم وأدبهم دراسة المفتون بعظمتها، ثم يقبل 
يوم يرون فيه كل شيء كلوح الزجاج تهشم أحجار الواقع في كل يوم 

جزءًا منه، فماذا نقول بعد لطلبتنا؟[. 
وفــــي خاطرة بعنوان: )في ســــاعة الفجر( تبرز رهافة 
حس الدكتور األشــــتر، ورقة مشــــاعره، وإيمانه العميق؛ 
فقــــد خطر للمؤذن فــــي مدينة حلــــب أن يتغّنى بأبيات 
ت 

ّ
للشاعر أبي فراس الحمداني ال صلة لها بالتسبيح، هز

أعماقه وهو في ســــريره، فوصف  تأثيره قائاًل: ]وما أدري 
في هذه الدقائق كيف انبسطت صفحة حياتي.. وتبدت 
لي أســــطرها، واتضحــــت عثراتها وأوهامهــــا وأخطاؤها 
ومطامعها، وتفريطهــــا بأجمل مافي الحيــــاة من معان 
وقيم لشــــهوة عارضة أو مطمع فان... فأحسست بحرقة 
شافية في العينين، وســــالت على الصدغين دموع حارة 
تركتها تسترســــل في هذه الظلمــــة الوادعة حتى بللت 
الوســــادة، وقلت في نفسي: كم يستطيع التسبيح حين 
يصدر من القلــــب أن يفعل في النفــــس، وكيف تكون 
الدعــــوة إلى الحقيقــــة حين ترتفع عــــن أن تكون مهنة 
إلى أن تكون فنًا، يعبر عن حاجة اإلنســــان إليها، ويصور 

طهرها وخلودها وجمالها في حياة اإلنسان[. 
ويبرز فــــي خاطرة عنوانهــــا )على أبواب الســــتين( 
إحســــاس وهو يواجه الكهولة، وابيضاض ما اســــودَّ من 
شعره، فال يجد ضيرًا  أن ينتزعها بالشفرة، ولم يكن يثيره 
التقدم في السن لوال ما رافقه من أعراض وهن  وتصدع 
في عمل أجهزة الجســــم ينذر باضطراب وظائفها، تبين 
أن مصدره ارتفاع نســــبة الشــــحوم في الدم ألزمه حمية 
صارمة، وتوالت بوادر اإلرهاق تعلن انتهاء أيام الشباب، 
لكنه األمل ما يزال يحفز الجسد المرهق للسعي الذي قد 

ال يكون من ورائه سوى الخيبة وقبض الريح..
وتحت عنــــوان )أدب الدعاء( يعرض ما جادت بــــه قرائح الداعين 
ز اإليمان، وتربط بيــــن البداية والنهاية، 

ّ
في التــــراث من أدعية تعــــز

ي النفس المتعبة 
ّ
وتسلم أمرها للخالق، بكالم حار حافل بالرجاء، يصف

ويريحها. لكن هــــذا اللون من أدب األدعية تم إغفاله في كتب األدب 
وظل محصورًا في كتب العبادة فال يذكر مبدعوه...

وفي مقالين من أدب الرحالت، يصف زيارة قام بها إلى مدينة »قم« 
اإليرانية والمدن األخرى، زار خاللها معالم الحضارة العربية اإلسالمية، 
حتى انتهى به المطاف إلى قبر زعموا أنه قبر أحد الشعراء الذي قضى 
الباحث »األشتر«  عمره في تحقيق أخباره وأشعاره، وأدهشه أن الناس 
في هذا البلد نسجوا حوله أخبارًا قّربوه بها من الزهاد، وهو يعرف  أنه 
شــــاعر هجاء، لم يسلم الناس من لسانه، وحين أراد أن يصحح لهم ما 
يعرفون عنه، قطعوا عليه الكالم، وآثروا أن تظل صورته كما رســــمتها 

أذهانهم. 
 وفي زيارته لمدينة »قرطبة« يخّص الدكتور األشــــتر مســــجدها 
الكبير باهتمامه، وكان معنيًا بتتبع موقع بيت »ابن حزم« عالم األندلس 
وفقيهها، ففــــي المرويات أنه كان يقطع الطريق إلى المســــجد عند 
صالة الفجر، ويتمثله وهو يشــــق طريقه بقبقاب خشبي، ثم يطالعه 
تمثال أقيم له، ال يعرف عنه اإلسبان  سوى أنه )مورو( وهو االسم الذي 
يطلق على عرب إســــبانية، وتثيره روعة بناء المسجد وتقاطر السّياح 
لمشــــاهدة معجزة بنائــــه، وكأنه لم يبق لنا من هــــذا المجد المنصرم 
سوى فرجة للزائرين،  ويحرك مشــــاعره تمثال البن زيدون في إحدى 
ساحات قرطبة، وقربه واّلدة يتصافحان بحنان، وتحته بيتان من الشعر 

مترجمان لالسبانية. 
*

وفي القســــم الثاني من الكتــــاب، يتوجه نحو فــــن المقالة لدى 
»األشتر« لمعالجة جوانب متفردة من التراث، تشكل ظواهر هي أقرب 
إلى االســــتثناء من القاعــــدة، وينتزع هذه الظواهر مــــن تاريخ األدب 
العربي؛ فمن الســــائد أن يشــــتهر الشــــاعر بديوان من شعره أو أكثر، 
لكن لكل قاعدة استثناء، فقد اشتهر بعض الشعراء العرب بقصيدة 
واحدة، شغلت الناس عن شعرهم، ولم يعرفوا إالَّ بها، من هؤالء الشاعر 
األربلي الذي لم يعن الناس إالَّ بأبيات من قصيدة مشــــهورة له، رسم 

فيها إباءه بعد أن تحّول عنه من يحبه وغدر به، وفيها يقول:

كنت مشغوفًا بكم إذ كنتم
شجرًا ال يبلغ الطير ذراها   

فتراخى األمر حتى أصبحت
هماًل يطمع فيها من يراها   

ال يراني الله أرعى دوحة
سهلة األكناف من شاء رعاها   

*
أصبحت أبياتها على كل لســــان، ألنها تعّبر عن إبائهم وكرههم 

الذل والمهانة حين يفجعهم إنسان يتحّول عن مواثيقه. 
أما الثانية فقصيدة »ابن زريق البغدادي« المشــــهورة، وقد أغراه 
الكســــب إلى مغادرة بلده إلى األندلس، لينال رفه األندلســــي، ووّدع 
محبوبته آماًل أن يعود إليها بالصلة المجزية، فخاب ســــعيه.. وقيل إن 
الخليفــــة أراد أن يمتحن جلده، فعاد إلى الخــــان خائبًا، وكتب رائعته 
التي وجدت تحت وسادته، وقد مات غمًا... والقصيدة من أروع ما سطر 
الشــــعر من نوازع تصف خيبة األمل والحزن الشــــفيف، واشتهر بها 

الشاعر وشغلت النقاد، وضاع ما كتبه من شعر...

الدكتور عبد الكريم األشتر 
نافذة مفتوحة على الثقافة واألدب

  عبد اللطيف االأرناوؤوط

مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ
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والثالثة قصيدة »أبــــي البقاء الرندي«، في رثاء 
ممالك األندلس الزائلة، ومطلعها: 

لكل شيء  إذا ما تّم نقصان
فال يغرُّ بطيب العيش إنسان    
وقد صّور فيها تخاذل ممالك المدن األندلسية، 
وتفرق حكامها العرب المسلمون حتى كانت النكبة،  
ولعل الدكتور األشــــتر يســــقط من خاللها ماضي 
المحنة األندلســــية على حاضر العرب المشّتت في 

مواجهة نكبة فلسطين... 
وتحتل المقالة االجتماعيــــة جانبًا من اهتمام 
الكاتب، فيتناول ظواهر من حياتنا المعاصرة، منها 
غالء المهور والتشــــدد في المقــــدم والمؤخر منها 
في عقود الزواج، حتى بات الشاب يعجز عن إكمال 
نصــــف دينه، ويعجبه تصرف أحد اآلباء حين جعل 
صداق ابنته المقدم عشــــر ليــــرات ومثلها للمؤخر، 
وحين ســــأله عن تساهله أجاب: ]إذا رمى الله اإللفة 
بين العروســــين فما قيمة هــــذه األرقام التي يغلو 
فيهــــا النــــاس... وإذا وقع ما ال نرجــــوه فما قيمتها 
حينذاك مهما بلغت بالقياس إلى ما وقع، ثم إني ال 
أحبُّ أن أجعل في يد الشــــاب قيدًا غير قيد المحبة 

والتنعم بجمال العشرة[. 
وينتقد أناس عصرنا الهتمامهم بتقديم أكاليل 
الورد في األعــــراس، ولو قدموا ثمنها للعروســــين 
ي صعوبات الحياة، ويعيب 

ّ
لســــاعدوهما على تخط

على بعض اآلباء تسفيههم فكرة تعليم أوالدهم، 
ألن مرحلــــة التعليــــم في نظرهم جهــــد مهدور ال 
طائل منه، ولو أنفقها الناشــــئ في تعلم صنعة أو 
ممارسة تجارة لعاد عليه أضعاف ما يرتجيه األهل 
من التعليم. والواقع يؤيد هذه النظرة في مستوى 
األفراد، لكنه ينقضها في مستوى مصلحة المجتمع 
الذي يقوم على المعرفة، ويتطور إنتاجه بامتالكها، 
فاإلنسان أثمن من أن يكون سلعة يشترى ويباع في 
سوق يديرها أصحاب المصالح الكبرى، ويوجهونها 
بحســــب مطامعهم، وهم ليســــوا أكثــــر من عبيد 

وسماسرة للسوق العالمية في االقتصاد.
فالعزوف عن الثقافة والفكر واضح في حياتنا 
وحياة أبنائنا، تبرز مظاهره في التهرب من متابعة 
الحركــــة الفكريــــة واالســــتماع إلــــى المحاضرات، 
واالستسالم لثقافة اســــتهالكية مستوردة، حتى 
بات من الضروري التفكير في مناهج نشر المعرفة 
والتدقيــــق في حركة الفكر والترغيب في متابعته، 
بعــــد أن أصبح معزواًل في الجامعات ومراكز الثقافة 
األخرى، وملكت الســــاحة ثقافة تقــــوم على النفاق 
والتدليــــس وإرضــــاء الخواطر دون تحــــرٍّ للحقيقة 
وتقويــــم نتاجنا الفكري بصــــدق وصراحة كما كان 
شأن الجيل الذي سبقنا؛ إذ لم يكن يخشى في الحق 
لومة الئــــم؛ ]فلماذا إذًا نكون نحــــن بدعة األجيال؟ 
ولماذا أصبحنا كــــدوارات الريح ندور في كل اتجاه، 

ونأكل في كل عرس؟[.  
ويتناول المؤلف »األشتر« في مقال الحق مسألة 
الدعوة القومية وصلتها بالتراث واإلســــالم، فينعى 
على الذين يجردون العروبة من اإلسالم، أو يجردون 
اإلســــالم من العروبة، وهما عنصــــران متالزمان في 
تاريــــخ األمة ال يجــــوز الفصل بينهمــــا، وليس في 
الربط بينهما ما يضير غير المســــلمين من العرب، 
وهم الذيــــن دخل فــــي تكوينهم وممارســــاتهم 
الحياتية كثيــــر من قيم العروبة و اإلســــالم بحكم 
 تمييز المسلم من غير 

ّ
التفاعل اإلنســــاني؛ بل لعل

ز الطائفية 
ّ
المســــلم في إطار العروبة وحدها ما يعز

التي لم تكن يومًا بــــارزة برموزها اآلن؛ ألن الحضارة 
العربية اإلسالمية احتضنت كل األديان واألجناس 
في صدرها الرحيب، فعاشــــوا في ظاللها متحابين 
 بهم 

ّ
موحديــــن، وبرز مــــن كل الفئات أعــــالم تعتز

الحضارة وتعدهم جزءًا من تراثها..
ويبرز فــــي مقالين بعــــض الجوانب الســــلبية 
فــــي حياتنا المعاصرة، وبخاصــــة ما يتصل بتعليم 
األجيــــال وتنشــــئتهم وطرائق هــــذا التعليم غير 
الناجعة، وأهمية القــــدوة في التربية، ودور المعلم 
في بناء عقل الناشئ وتكوين شخصيته اإلنسانية، 
يعّري فئة من أبناء مجتمعه يســــميهم )السائرون 
عرضًا( وقد استســــلموا إلــــى مطامعهم وغرائزهم 
وتقلبوا علــــى جمر المطامع وحــــب التملك، ثم جاء 
المــــوت  أو الولد فذهب بكل مــــا جمعوا، همهم أن 
يبســــطوا لديهم على الدنيــــا، وال يعرفون القناعة، 
ويغلقون أبوابهــــم في وجوه الناس، ولو اكتفوا من 

دنياهم باالقتناع لسعدوا وأسعدوا. 
ويؤكــــد أهمية القــــدوة في التربيــــة والحياة، 
فالشــــهادة ال تصنع مربيًا إن لم يكن يملك رسالة 
بناء إنسانية الناشــــئ وتوجيهه على أسس علمية 
راسخة، ثم يســــتعرض أساتذته فمنهم من غابت 
صورتــــه ألنه كان منصرفًا إلى حشــــو أذهان طالبه 
بالمعارف، ويحتفظ بصورة مدّرسه في مادة التاريخ 
الذي جعل من أحداثه  سبياًل لتحليل حقائق الحياة 
واإلنسان، وتعزيز أساليب التفكير المنهجي، مثلما 
يحتفظ بصورة أستاذه في مادة النحو الذي لم يكن 
يحمل شهادة جامعية، لكنه اتبع الطريقة السليمة 
في التعليم، فكان يشرك طالبه في تقديم دروس 
النحو لزمالئهم ويتلقى نقدهم، ويختار من جزازات 
أوراقــــه بعضها ليقــــارن بين حياة األمــــس واليوم 
وبينهما فروق متباعدة بسبب التبدل السريع الذي 
أحدثته الحضارة الوافــــدة، ويدعو إلى أدب واقعي 
 الدولة 

ّ
يرصد حيــــاة الناس كأدب الجاحــــظ، ويحث

على أن تضع يدها علــــى المكتبات الغنية الخاصة 
بعد وفاة صاحبهــــا صونًا لكنوز المعرفة من التبدد 

والضياع بعد توريثها لمن ال يعرف قدرها...
ويدعو إلى تعزيز مســــيرة تحريــــر المرأة؛ إذ ال 
حرية للشــــعوب إالَّ مع امرأة حرة، تحررت من الخوف 
ومــــن الجهل والتبعية، ويدعو إلــــى تنظيم حياتنا 
الفكريــــة والعمليــــة فــــي عصر يســــوده التعقيد، 
ويحكمــــه النظــــام، وبخاصة ما يتصل باكتســــاب 
المعرفة وتطبيقها، مثلمــــا يدعو إلى التوفيق بين 
ماضي األمــــة وحاضرها، بدل أن يتحــــول األمر إلى 
صــــراع وجدل يقود إلى التمزق ويفضي إلى معارك 
فكرية ال طائل من ورائها، ويشــــجع إقامة ملتقيات 
فكرية بين قادة الفكر في المشرق العربي ومغربه، 
لفهــــم تراثنا الموحد ووصلــــه بقيم العصر دون أن 
نخســــر قدرتنا على التمييز في اتخاذ القرار، ويندد 
بالفكر اإلقليمي الضيق الذي يرّســــخ واقع التجزئة 
والتخلــــف، وتبديــــد األوهام حــــول خصوصية كل 
قطر؛ فمن العبــــث أن نبحث عن خصوصية اقليمية 
في مجتمع عربي إســــالمي، ما زالــــت توّحده القيم 

واألعراف والتقاليد. 
وينتهز اســــتقبال العــــام الجديــــد، ليجرد ما 
ينجزه المجتمع العربي من خطا عبر مســــيرة الزمن، 
فيحبطه الجمــــود وضحالة المســــعى، وال يجد أماًل 
إالَّ في المقاومة لبلوغ الســــالم المنشــــود بعيدًا عن 

دعاوى العولمة والتطبيع، والمقاومة أوسع من حمل 
السالح، إنها تصميم وإرادة وعزم على إظهار قدراتنا 
وتحصيــــن البيت العربي، وتجاوز خالفاتنا العارضة 
والســــعي إلى وحدة تتوافر لهــــا المقومات، بينما 
تنزع الشعوب اليوم إلى ألوان من الوحدة تؤلف بين 
األجناس والفئات، وليس لها من المقومات ما نملك 
للتوحد، ولنبدأ بالتدريــــج بوحدتنا الثقافية ووحدة 
واالجتماعيــــة، وتحرير  االقتصاديــــة  مؤسســــاتنا 
المجتمــــع من علله وأمراضه، فــــوراء صور مجتمعنا 
الساكن المســــالم صورة متردية لنزاعاتنا نلحظها 
في المحاكم، وهي صورة تثير فينا الفزع لما يعاني 
مجتمعنا من مشكالت، وما يتردى فيه بعض الناس 

من انحدار. 
وتأتي مالحق القســــم الثاني من الكتاب أقرب 
في موضوعاتها إلى القســــم الثالث منه التصالها 
بالقضايــــا الثقافية والفكرية التي تشــــغل ذهن 
الكاتــــب، ومنها قضيــــة اللغة العربية وأســــاليب 
تعليمهــــا، وما تواجهه اللغــــة الفصيحة اليوم من 
ترّد وضعف لدى األجيال، ودعوات مغرضة تشجع 
العامية على أنها لغة الحياة، وتجد لها تطبيقًا في 
وسائل اإلعالم المرئية خالل المسلسالت والحوارات؛ 
بل تجاوز األمــــر حّده حين شــــرع المربون يقدمون 
دروسهم بالعامية، وشرع المشرفون على الرسائل 
الجامعية يناقشون طالبهم بالعامية، وكأن مسألة 
االلتزام اللغــــوي ال تعني إالَّ المختصين بها، ويبدو  
أن كل اإلجــــراءات التــــي اتخــــذت لمواجهة الخطر 
الداهم، لم يكن لها تأثير يذكر على صعيد التربية 
في التعليم الثانــــوي والعالي؛ فالطالب يتوجهون 
اليوم إلى إتقان اللغات األجنبية ألنها السبيل إلى 
فرض العمل في القطاع الخاص المرتبط بالشركات 
األجنبيــــة، وقد تســــربت إلــــى عربيتهــــم تعابير 
مســــتوردة ومصطلحات أمالها استخدام التقنيات 
الحديثة، ومع أن انتشار التعليم والثقافة قّرب بين 
الفصيحة واللغة المحكيــــة، فإن كالم العامة يظل 
قاصــــرًا عن التعبيــــر عن لغة الثقافــــة والفكر، وقد 
أخفقت كل المحاوالت المشــــبوهة العتماد العامية 

لغة للفكر واألدب. 
ويعتــــرف الدكتور األشــــتر ببعض الصعوبات 
والتفصيــــالت النحويــــة والصرفيــــة التــــي ترهب 
المتعلم وتحّد من ســــيطرته على اللغة، ويدعو إلى 
تشــــذيب هذه القواعد، ومنها كتابة: ابن وابنة بين 
علميــــن، وكتابة إذًا، والمســــؤولية تقــــع على عاتق 
المعنييــــن باللغة ألنهم لم يســــعوا إلى تبســــيط 
قواعدهــــا، مثلما تقع على مناهج التعليم لتخلفها، 
ويتحّمــــل أصحــــاب القرار السياســــي مســــؤولية 

االضطراب في سياسة تعليم العربية... 
وقــــد نالحظ تراجــــع عملية التعريــــب في بالد 
المغــــرب العربي، والعودة إلــــى تدريس العلوم في 
أقسام الجامعة باللغة الفرنسية بحجة عجز العربية 
عن مجاراة التقدم العلمي وبطء حركة ترجمة العلوم 
المختلفــــة، وتفــــاوت المصطلحات بيــــن المجامع 
ومراكز التعريب، ويأخــــذ على مجامع اللغة العربية 
والمؤسســــات الثقافية المعنية بها أنها تطرح في 
ندواتها واجتماعاتهــــا الدورية والطارئة مقترحات 
طموحــــة ومحاور واســــعة لمعالجة مشــــكلة اللغة، 
وتفضي هــــذه االجتماعات إلــــى توصيات ال تأخذ 
طريقهــــا إلى التنفيذ، ولو ركــــزت هذه االجتماعات 
علــــى جانب محدد، وتابعت تنفيــــذ التوصيات في 

ضوء إمكانياتها لكان المردود أنجع...

وعــــن طرائق تدريــــس اللغة العربيــــة، يقترح 

الدكتور األشــــتر العودة إلى المأثور من أســــاليب 

التربية في تراثنا، والتماس أساليب حديثة تمكن 

المتعلم من االكتساب اللغوي السليم قراءة وكتابة 

وتعبيرًا، بينما تركز األســــاليب المتبعة حاليًا على 

الحفــــظ الببغائي وااللتزام بالكتاب المقرر ســــبياًل 

للنجاح...

وتأتي االمتحانات في التعليم الجامعي وما قبله 

ترســــيخًا للحفظ دون أن تحّرك فــــي الطالب الرغبة 

في إغناء معارفه والرجوع إلــــى المصادر والمراجع، 

وتكوين ثقافة واسعة تســــمح له أن يعّبر بطالقة، 

ل ويحكم بموضوعية، ويتأثر 
ّ
ويقيم العالقات، ويحل

بأساليب المؤلفين، ويعيش مع الثقافة التي تغدو 

بيئة سليمة لالكتساب اللغوي، ويتحرر من محاوالت 

الغش في االمتحان والتفنن في أساليبه. 

وتدريب الناشــــئة على التعبير عن أنفســــهم 

خالل المناســــبات، وعــــدم احتكار المعلــــم الكالم 

م بالممارســــة وليس 
ّ
في حصة الدرس؛ فاللغة تعل

باإلصغاء وحده. 

وينتقــــد الباحث الدكتور األشــــتر مــــا حفل به 

تراثنا المعاصر من معارك أدبية قادها أعالم الفكر 

علــــى صفحات الصحف والمجــــالت. وتجاوزوا فيها 

آداب التخاصــــم ومبادئ الحوار، ولم يكن من ورائها 

طائل سوى ترويج وســــيلة اإلعالم، وتسفيه صورة 

أعــــالم الفكر ألنفســــهم بســــبب إغراقهم في حب 

الذات وإظهار التميــــز، مثلما ينتقد الروح التجارية 

التي سادت في بعض العواصم العربية في عملية 

نشــــر التراث وتحقيقــــه، والترويــــج لبعض أوجه 

الخرافة والسحر في بعض جوانبه كتفسير األحالم 

ز جهل العامة. وما 
ّ
والتنجيم ما شــــّوه صورته، وعــــز

رافق هــــذا التحقيق من تســــّرع وإهمــــال ألصوله 

التي يتطلــــب إتقانهــــا دورات تعليمية، يتعرف 

المحقق خاللها على أنواع الخطوط العربية، وتجنب 

التصحيف فــــي القــــراءة، وبلغت الــــروح التجارية 

عند بعضهــــم أنهم كانوا يعملــــون في التحقيق 

بأسلوب سّري لئال يسبقهم إليه أحد، كما خضعت 

حركة النشــــر العتبارات خاصة دفعت إلى االهتمام 

بالهامشي وإهمال ماهو أهم وأجدى نفعًا..

ويضيــــف الباحــــث الدكتور األشــــتر إلى مواد 

القســــم الثالث ثــــالث مقاالت، يقيم فــــي اثنتين 

منها مقارنة بين الحاكم الخائن والحاكم المناضل 

الشريف...

*

وختامًا.. فــــإن هذا العــــرض المختصر للكتاب 

قد يشــــّوه صورته، وال يغني عن الرجوع إليه لتذوق 

جمال عرض مواده بأســــلوب شــــائق ولغة مّيسرة 

سهلة، ونفس أدبي شاعري؛ فنحن أمام كاتب ناثر 

متمرس من الطــــراز الرفيع، يدرك أحوال عصره، فال 

 على قرائه، فيدفعهم إلى الرتابة والسأم أو 
ّ

يشــــق

الجهامة والرتابة، وقد أثبت خالل مســــعاه أن هذه 

الفنون األدبية التي انحســــرت فــــي عصرنا، مازالت 

قادرة علــــى أن تنافس وســــائل الثقافة العصرية، 

وتنفذ إلى عمق الشــــخصية اإلنسانية لتعزز فيها 

القيــــم، وتدفعها إلى التفكير فــــي قضايا الحياة، 

لتؤدي رسالتها في الحياة بوعي وإخالص. 

مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ
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تعود بي الذاكرة لسنين طويلة خلت، أيام كنت طالبًا في المرحلة 

اإلعداديـــة في إحدى ثانويات حلب، كنا خمســـة وأربعين طالبًا في 

ثانوية المأمون، وهي أكبر ثانويات حلب.

كنا في مطلع العام الدراسي طالبًا من مدن متعددة من محافظة 

حلب الشهباء، وكانت معرفة بعضنا ببعض حديثة العهد، نستقبل 

 ساعة أستاذًا من أساتذتنا الجدد الذين سيدرسوننا 
َّ

 يوم؛ بل كل
َّ

كل

 يقال: 
ُّ

المواد الدراســـية المقررة، وتعرفناهم واحدًا تلو اآلخر، والحق

ا محظوظين بهؤالء النخبة من األساتذة الكرام. إننا كنَّ

دخل أســـتاذنا الفاضل عبد الكريم األشتر غرفة صفنا وكان في 

ريعان الشـــباب، منتصب القامة، باســـم الثغر، واثق الخطوة، يحمل 

م نفســـه،  حقيبته بيده، وقفنا تحية وإجالاًل له، فشـــكر لنا ذلك، قدَّ

وشـــرع في شـــرح خطة عمله واالبتسامة المشـــرقة لم تفارق ثغره، 

وأصخنا الســـمع إلرشـــاداته القّيمة وكلماته المؤثرة، ومازلت أذكر 

توصياتـــه التي كان يكررها: »مارســـوا اللغة العربيـــة لفظًا وقراءة 

وكتابة، فهي لغتنا األم، لغة الضاد التي جمعت أبناء األمة العربية، 

»لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان«، وكان رحمه الله قدوة حسنة 

ب  لنـــا في لغته حديثًا وقـــراءة وكتابة، يثني علـــى الملتزم، ويصوِّ

ر، وال أنســـى تشـــجيعه المستمر على 
َّ
المخطئ، ويرشـــد من يتعث

المطالعة، وكان لتشجيعه األثر اإليجابي في تنمية الميل للمطالعة، 

وفـــي حبِّ اللغة ومتابعة االختصاص في األدب العربي في المرحلة 

الثانوية والجامعية.

كان ال يكتفـــي بالتشـــجيع على المطالعة؛ بـــل كان في دروس 

التعبير خاصة يســـألنا عـــن الكتب التي قرأناهـــا، وكثيرًا ما يطلب 

تلخيصهـــا، وإبداء المالحظات حولها، وال أنســـى عبارات الثناء التي 

ه بها مشجعًا، والبسمة المشرقة ال تفارق ثغره. كان يتفوَّ

ت ســـريعة، أنهيناها ونحن نحمل له طيب  ســـنة من عمرنا مرَّ

الذكر والتقدير والمحبة.

قت بنا السبل، غادرنا ولم نعرف وجهته،  ودارت دورة الزمن، وتفرَّ

وتابعنا الدراسة لســـنوات المرحلة اإلعدادية، ثم تفرقت بنا السبل 

فـــي المرحلة الثانوية، لكننا لم ننـــس توجيهاته في تنمية لغتنا، 

وفي ربط أواصـــر الصداقة بيننا، وكان حديثنا كلما التقينا ـ وكثيرًا 

ما كنا نلتقي ـ يعذب بطيب الذكر وحســـن الثناء على ذلك المعلم 

الوفي. ومن يقرأ أسطري من الزمالء القدامى، سيتذكر تلك اللقاءات 

والحوارات وعذوبتها.

ه صاحب الفضل هو وزمـــالؤه في التوجه  وال أبالـــغ إذا قلـــت بأنَّ

لدراســـة األدب العربي بعد أن ضاقت بي السبل، وحاربتني األقدار، 

وحالـــت دون تحقيق أمنيتي فـــي متابعة الدراســـة الجامعية في 

االختصاص الذي كان يهدهدني حتى وأنا في المرحلة االبتدائية، 

وناضلت حتـــى تحقق الحلم في االختصاص الـــذي زرع محبته في 

نفوسنا.

وكان العـــام الدراســـي الجامعـــي الثالث لي فـــي كلية اآلداب 

بجامعة دمشـــق. قلت حاربتني األقدار، واضطرتني للعمل، والعيش 

مع أسرتي في مدينة حلب، ولم أستطع الدوام في الجامعة ولو ليوم 

واحد، وكنت أتلقى أخبار الدراســـة من زمالئي الذين يعيشـــون في 

دمشق.

وكانت المفاجأة في لقاء األســـتاذ الفاضل عبد الكريم األشـــتر 

في قاعة صغيرة بحيِّ البرامكة، كانت تعرف برئاسة الجامعة، وذلك 

م لالمتحان الشـــفهي في األدب العربـــي، وكنا ندرس آنذاك  للتقدُّ

األدب العباسي، والدكتور الفاضل متخصص به.

كان يجلـــس إلى طاولة متوســـطة، وبجانبه المرحـــوم الدكتور 

شـــكري فيصل، والطالب يدخلـــون زمرة تلو األخـــرى، وال يزيد عدد 

 طالب بتحضير نص أدبي 
ُّ

ف كل
َّ
أفراد الزمرة عن عشـــرة طالب، ويكل

من كتاب قديم، أوراقه صفراء، وكلماته غير منقوطة، وال مشـــكولة، 

والطالب ســـيقرأ هذا النص قراءة ســـليمة، وسيناقشه األستاذان 

ر مصير  ِ
الفاضالن بالمهارات اللغوية، وكان االمتحان الشـــفوي يقرَّ

الطالب نجاحًا أو رسوبًا مهما تكن عالمته في االمتحان الكتابي.

جاء دوري، ودخلت، ألقيت التحية، فاستقبلتني عيناه الالمعتان 

اســـتقبال المتذكر للقاء قديم قديم، وقـــرأت في عينيه الكثير من 

الذكريات، ومنها الندوات األدبية التـــي دربنا عليها، وأقول ندوات 

أدبية ألننا كنا نعمل كخلية نحل قراءة وتلخيصًا ومناقشة.

وحملت الكتاب الذي كلفني بإعداد نص فيه، وجلست في مقعد 

ئ النفس لمحكمة فاصلة، وأقول محكمة  هيِّ
ُ
، وأ ر النصَّ

ِّ
حض

ُ
خلفـــي أ

فاصلة ألن القول كما يقولون ليس كالمشاهدة ومعايشة اللحظة.

، وكنت بين الفينة واألخرى أرهف الســـمع  بدأت قراءة النـــصِّ

لمقابالت من ســـبقني، ومن أســـطري هذه سيتذكر الزمالء القدامى 

تلك اللقاءات وقوتها، وجاءت لحظة الحسم، وكانت جلسة الفصل، 

ت مناقشتي بأمور نحوية وأدبية  لب إليَّ أن أقرأ النصَّ فقرأت، وتمَّ
ُ
ط

وردت في النص، وأذكـــر أنني ُوفقت في اإلجابات لدرجة االطمئنان 

 طالب، 
َّ

النفســـي بالنجاح، وكانت المفاجأة التـــي كان يواجه بها كل

أذكر عباراته التي قالها آنذاك وهو يقرع بالقلم على الطاولة: 

»جميـــل، أنت تتحـــدث بالفصحى، ونحـــن نتكلـــم بالعامية« 

ه اســـتطرد قائـــاًل: »حدثنا عن كتاب اإلمتاع  فاعتذرت عن ذلك، لكنَّ

والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي«.

ر الطلب مرة وثانيـــة وثالثة، وأعقب ذلك  جب، فكرَّ
ُ
صمـــتُّ ولم أ

م تقرأ الكتاب؟«، فأجبته لم أقرأ هذا الكتاب، فاســـتغرب 
َ
ل
َ
بقوله: »أ

ذلـــك، وقال: »لماذا لم تقرأ هذا الكتاب، وهو من العصر العباســـي، 

وللكتاب مـــا له من قيمة وأثر في هذا العصـــر؟«. قلت: نعم هو من 

ما ندرس  العصر العباسي، ونحن ال ندرس األدب العباسي كاماًل، وإنَّ

نماذج من هذا األدب شعرًا ونثرًا، وما طلب منا درسته.

 أن تلقى 
ٌ

ي أمل
ِّ
ل
ُ
ونظرت في عينيه لحظة، وغضضت الطرف، وك

إجابتي ردًا مقبواًل.

ب جبينه تقطيبة 
َّ
لكن األستاذ الفاضل تململ في جلسته، وقط

ا على مقاعد الدراســـة، والتي كان يقابل  نَّ
ُ
ذكرتني بمثيالتها أيام ك

 طالب ال يحسن اإلجابة.
َّ

بها كل

ســـاعتئذ عرفت أنَّ المقدور ال مهرب منه، وأنَّ المقدور قد وقع، 

ولم يمهلني كثيرًا، بل سارع بقوله:

»تفضـــل َوُعد إلينا في الدورة الثانيـــة«، وكانت هذه الدورة في 

 سنة.
ِّ

شهر أيلول من كل

خرجُت متألمًا، ومثلـــي كثر ممن خانهم الحظ، وعدت إلى حلب، 

وللعلم فإنَّ عالمتـــي في االمتحان الكتابي كانت خمســـًا وثمانين 

درجة، وهي درجة لم أتوقع معها الرســـوب، وقـــد كنت متيقنًا من 

النجاح.

وانتهت فترة المقابالت، وعاد األستاذ الفاضل إلى مدينة حلب، 

وهنـــاك، وفي إحدى األمســـيات، كنت أجلـــس وزمالئي في مقهى 

ومطعم المنشية الواقع في وســـط المدينة، وكان الدكتور الفاضل 

من رواده.

كنت أجلس قبالة مدخل المطعم حين دخل األستاذ الفاضل مع 

ثالثة من زمالئه، وجلس قبالتي على الطاولة المجاورة.

عاودتنـــي ذكريات العام الدراســـي فـــي المرحلـــة اإلعدادية، 
وتذكـــرت إصراره على توجيهاته، وتأكيده عليها، وراودني شـــعور 
ســـأل السؤال نفسه »كتاب اإلمتاع والمؤانسة« ألبي حيان 

ُ
بأنني سأ

في الـــدورة الثانية. وهذا ما عهدناه في أســـتاذنا الفاضل التركيز 
م.

ِّ
والتأكيد على المعلومة إلى أن يتقنها المتعل

اتفقـــت وزميلي الذي يجلس قبالتـــي أن يبادلني المكان إذا ما 
ذهبت إلى المغســـلة، ألتجنب نظراته، وفعاًل غادرت مكاني، وفعل 

الزميل ما طلبت منه، وعدت إلى زمالئي وجلست مكان زميلي.
وبعد أيام زرت دار الكتب الوطنية في حلب، واســـتعرت كتاب 
االمتاع والمؤانســـة ألبي حيان التوحيدي.. واشـــبعته بحثًا وتحلياًل 

ودراسة.
وجلســـت جلســـتي الثانية.. ابتســـمت هذه المرة، ثم شرعت 
بالحديث عن الكتاب المطلوب، وتوسعت في ذلك إلى أن استوقفني 

بقوله:
»جميل.. يكفي.. شكرًا لك« فاستأذنته بالسؤال على عادتنا في 
ســـنة الدراسة المعهودة في المرحلة اإلعدادية وهو صاحب الصدر 
الواسع، والقلب الكبير، الذي كان يعاملنا كأوالده، ويأخذ بأيدينا إلى 

جادة الصواب. قلت:
ال أدري، هل هي المصادفة التي أعادت طرح الســـؤال مرة ثانية 
في الـــدورة الثانية؟ أم أنَّ هنـــاك إصرارًا وتصميمًا على أن أســـأل 

السؤال نفسه في دورتين متتاليتين؟
أشـــرق وجهه، وافترَّ ثغره عن ابتسامة جميلة، أعادت لي نشوة 
ر توجيهاتي لكـــم »المطالعة 

َّ
أيام الدراســـة، وقال: »يا بنـــي.. تذك

والتوسع في دراسة األدب« وفقك الله، أتمنى لك النجاح«.
نزلت عباراته بردًا وســـالمًا على كبدي، فشكرته، وشكرت زميله 

األستاذ الفاضل شكري فيصل وأنا أدعو لهما بطول العمر.
بته المنون، ال يسعني  واليوم وأنا أتذكر هذه الحادثة بعد أن غيَّ
ب الله ثراك أيها المربي الفاضل، وأدخلك فســـيح  إالَّ أن أقـــول: طيَّ
جنانـــه، غادرتنـــا وأجيالنا ومن يأتـــي بعدنا بحاجة ماســـة لعلمك 
وتوجهاتك، نعاهدك على مواصلة الســـير علـــى دربك درب العلم 

والمعرفة.

األستاذ الدكتور عبد الكريم األشتر
في الذاكرة

مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ
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 السنة اخلامسة والعشرون

 |   حممود مفلح 

وداعا أستاذ الجيل 
عبد الكريم األشتر

ال أذكـــر أنني تأثرت بأحد مـــدى حياتي أكثر من تأثري 
بأستاذين؛ األول في المرحلة الثانوية، وهو األستاذ ) صياح 
الجهيم رحمه الله الذي كان يدرسنا مادة األدب العربي في 
دار المعلمين االبتدائية في مدينة الســـويداء, والثاني هو 
الدكتور عبد الكريم األشـــتر الذي دّرسنا مادة النقد األدبي 
الحديـــث واألدب المهجـــري في منتصف الســـتينيات من 

القرن المنصرم في جامعة دمشق.
أما األول فقد علمنا أن المدرس الناجح هو الذي يتخطى 
دائرة المنهج،  ويكســـر حـــدود الرتابة والمألـــوف ويختار 
 على ذلـــك، نصوصـــًا أدبية تنبض 

َ
لطالبـــه، إن كان قـــادرا

بالحيوية والدهشـــة مـــن هنا وهناك، وهذا مـــاكان يفعله 
األستاذ صياح الذي لواله ماســـمعت بالسيمفونية الريفية 
)أو الرعوية( )ألندريه جيد( وال )العاقر( لميخائيل نعيمة , وال 

بيتيمة )موفق األوربلي( الذي يقول في مطلعها : 
رب ّ دار ٍ بالغضا طال بالها                            

عكف الركب عليها فبكاها 
كان لي فيها زمان ٌ فانقضى                            

فسقى الله زماني وسقاها 
وال رائعة ابن زريق البغدادي التي يقول فيها :

ال تعذليه فإن العذل يوجعه                            
قد قلت ِ حقا ً ولكن ليس يسمعه

أستودع الله في بغداد لي قمرا ً                       
بالكرخ من فلك األزرار مطلعه

وال بقصيدة ) الراهبة ( لفرحات التي قال فيها :
ت من الدير عند المسا                            

ّ
أطل

وفي ناظريها بريق األسى 
فتاة ٌ كأن اإلله براها                                   

ليجعلها فتنة ً للنهى 
إلى أن يقول :

لمن خلق الله هذا الجمال                             
ومن يتنشق هذا الشذى 

أقول ماكنت أعرف شـــيئاً  عن هـــذه النصوص الخالدة 
وسواها كثير كثير لوال األســـتاذ األديب ) صياح الجهيم ( 
الذي كان يتقن الفرنســـية كما يتقن العربية، وكان واســـع 
االطالع على األدب العالمي، وكان يتفرد بأســـلوبٍ  شـــاعري 
ٍ جـــذاب في إطارٍ  من التواضـــع الجم , ومما يحزّ  في النفس 
أن هذا األديـــب ارتحل ولم ينل ما يســـتحق من التعريف، 
رغـــم أنه ترك من اآلثار األدبية مايجعلـــه من الطبقة األولى 

من األدباء .
أما الدكتور عبد الكريم األشـــتر الذي درسنا مادة األدب 
الحديث في جامعة دمشـــق في منتصف الســـتينيات من 
القـــرن المنصـــرم، وكان حديث عهٍد بالدكتـــوراه، فلم أكن 
أعرف عن شخصيته وأسلوبه شيئاً  سوى أنه أستاذ جامعي، 
شـــأنه شـــأن غيره، ألن ظروفي لم تكن لتســـمح لي بحضور 
دروســـه والتعرف إليه من قرب، بســـبب كونـــي معلماً  في 
مدرســـة نائية لوال ذلك الموقف الذي حصـــل بيني وبينه, 
فقد كان يدرســـنا موضوع ) الروميات ( ألبي فراس في نشرة 
ٍ أعدهـــا في أربعين صفحةً  أوتزيد قليال،ً  حلل فيها قصائد 
األســـر بطريقةٍ  مختلفة إذ كان أســـلوبه ممتزجاً  بالشاعرية 
ورهافة الحس واالنطالق، وهذا مادفعني إلى حفظ الموضوع 
عن ظهر قلبٍ  تقريبًا، ألنني كنت أتوقع أن يكون ســـؤااًل في 
االمتحـــان، وهذا ماكان فعاًل، فرحـــتُ  أكتب اإلجابة مطمئنا 
ً إلـــى الدرجـــة الكاملة؛ ألنني لم أنَس شـــيئاً  من شـــواهد 
الموضوع أو أفكاره، لكنني فوجئتُ  بأن درجتي كانت ســـبعا 
ً وأربعين أي أنني كنتُ  راســـبًا, ولما راجعت األستاذ، أدركت 
ُ أنـــه مختلف عندما قـــال لي: أنا ال أريدك ) يـــا محمود ( أن 
 عني , أين بصمتك الخاصة في الموضوع وأين 

ً
تكون نسخة

شخصيتك المســـتقلة وأين ثقافتك؟ عندها أدركُت منهج 
األســـتاذ وفلســـفته وطريقته في التصحيح، ولهذا لم أجد 
صعوبةً  في النجاح في جميع المواد التي يدرسها فيما بعد، 
كما أدركت أن منهج األستاذ يقوم على التجديد واستقاللية 

الرأي واالجتهاد، كي يتحرر الطالب من قيود المنهج ورتابة 
النظرة، وكان هذا ينســـجم مع طبيعتي الخاصة التي تجنح 

إلى التجديد في التفكير والتعبير .
وعندما قررت حضور محاضراته المســـائية في جامعة 
دمشـــق، ازددت اقتناعـــاً  بأن األســـتاذ مختلـــف في أدائه 
وفي تفكيـــره، وأنه يحمل روحا ً تجديديـــة يريد بثها بين 
طالبـــه متأثراً  بالغ التأثر بأســـتاذه الناقد محمد مندور ومن 
قبله بالدكتور طه حســـين؛ حيث كان الدكتور األشتر يثني 

عليهما كثيرا ً ويحثنا على قراءتهما .
وقـــد أفدتُ  أنا وزمالئي كثيـــراً  من طريقته في تحليل 
الشـــعر المهجري، ولـــم يكن هذا التحليل أقـــلّ  جماالً  من 
النصـــوص ذاتهـــا, وال أزال أذكـــر حتى اآلن وبعد خمســـةٍ  
وأربعيـــن عاماً  بعض عباراته وهـــو يحلل النصوص، كقوله: 
)لقد ألقى أدباء المهجر في بحيرة األدب العربي حجراً  كلسيا 
ً مازال يفـــور حتى اآلن، ولم يصل إلى القاع بعد ( وقوله في 
تحليل شخصية الشـــاعر دعبل بن علي الخزاعي اإلشكالية 
)لقد حمل خشـــبته علـــى ظهره أربعين عامـــاً  ولم يجد من 
يصلبه عليها(، وفي وصفه للمؤامرات التي حيكت في قصر 

شجرة الدر يقول )وبدأت عقارب البالط  تدّب هنا وهناك(.
وأســـلوب الدكتور األشـــتر يزخـــر بهـــذا التجديد في 
األســـلوب وهذه الرشـــاقة في التعبير، بعـــد أن درجنا على 
نمـــط من الدراســـية األدبية المتكلســـة التـــي ال تعنى إال 
بحياة الشاعر وشرح مفرداته الصعبة، وتحليل بعض صوره 
بأســـلوبٍ  يجفف الـــروح ويقتل اإلحســـاس، ويعطل ملكة 
التذوق الحقيقي للفن, حتى جاء الدكتور األشتر من مدرسة 
طه حســـين ومحمد مندور ليعلمنا كيف نقرأ الشعر وكيف 

نتذوقه .
لقد علمنا الدكتور األشـــتر رحمه الله أن الشـــعر قلب ٌ 
ينبض داخل الرأس، ورأسٌ  يتأمل داخل القلب , وعلمنا أيضا 
ً أن األدلجة تقتل الفن، وأن بعض األفكار كالمســـامير التي 
تفقـــد أصحابها القدرة على التأمل واإلصغاء والحوار، وأنه ما 
كان يكتب نقدًا بقدر ما كان يتأمل ويراقص التعبير ويراوغ 
النص الذي يدرسه لغويًا كما تعلمنا من أستاذنا الجليل أن 
وظيفة الفن أكثر ســـمواً  ونبالً  وأهمية من الخطاب المباشر 
أياً  كان هذا الخطاب، وأن مهمة الشـــاعر هي خلق التواصل 
الجمالي مع القارئ وإشراكه في إنتاج النص، أن مهمة الشعر 
الحق هي المغامرة والنضال ضد التكلس اللغوي والســـعي 

الدائم إلزالة الصدأ عن الكلمات .
إال أن هـــذا كلـــه كان في إطـــار هوية األمـــة وثقافتها 
العميقة، ومخزونها الحضاري الرائع الذي كان األستاذ واسع 
االطالع عليه واالعتزاز به, رحم الله أستاذ الجيل الدكتور عبد 
الكريم األشـــتر الذي رحل بجسده فقط؛ أما روحه فقد ظلت 

مضيئة ً في كل كلمة ٍ نكتبها، وفي كل نص ٍ نقرؤه.

  |   د. اأحمد جا�سم احل�سني

يحّدثونك عن عبد الكريم األشتر....
الظاهرة اإلنسانية والعلمية..

!يشـــكل عبد الكريم األشتر نقطة لقاء 
ظواهـــر متعددة؛ فهـــو من جهة أســـتاذ 
جامعي من نمـــط بات نادرًا فـــي الجامعة، 
هـــذا النمط الخالي من العقـــد في التعامل 
مع طالبـــه، النمط الذي يرى في نفســـه أبًا 
وأســـتاذًا، وندرة هذا النمـــط في الجامعات 
اليـــوم مرده إلـــى أمور عديدة، فـــال الطالب 
بـــات يقبل بأبويـــة األســـتاذ وال بقيت عند 
األســـاتذة مشـــاعر يوزعونها على طالبهم، 
بات عند الطالب آباء عديدون ليس األستاذ 
الجامعـــي بينهم، من الممكن أن يكون أبوه 
االنترنت أو الفضائيات أو صفحات التواصل 
االجتماعـــي... أما أســـتاذه فلـــم يعد األمر 

ممكنًا.
واألستاذ في الوقت نفسه لم يعد مصدر 
المعلومـــة لطالبه، فالخبر يحضر في لحظته 
عبر الفضائيات والمواقع اإللكترونية، وحلقة 
البحث يأخذها من االنترنت وكذلك الكتاب، 
ذهبت أيام العلم التقليدية التي تحتم على 
الطالب المتميز العودة إلى أســـتاذه دائًما، 
جعلت التقنية الطالب واألستاذ شركاء في 
المعرفة؛ بل من الممكن أن يشتري الطالب 
كتابه عبر االنترنـــت أو أن يقرأه محماًل على 
االنترنـــت، ولم يعـــد بحاجة غالبـــًا لمكتبة 
أستاذه، وال للمكتبات العامة عمومًا، صحيح 
أن كل هذا ال يغني عن رأي ناصح خبير، لكن 

هكذا اقتضت األحداث...!
والجانـــب اآلخر من )األشـــتر الظاهرة( 
يتمثل في الموســـوعية التي كانت لصيقة 
باألستاذ الجامعي، الموسوعية التي جعلت 
األشـــتر يـــدرس األدب العربـــي الحديـــث 
والقديـــم بعصوره المختلفة، الموســـوعية 
التـــي جعلته يحمل حقائبه ويســـافر للقاء 
القرن  ميخائيل نعيمـــة في خمســـينيات 

الماضي.
لم تعد الموسوعية اليوم معيارًا تقاس 
من خالله ثقافة األســـتاذ الجامعي، صارت 

الموسوعية نادرة واليشار إليها بالبنان!
صـــار اإلمعان في التخصـــص ومتابعة 
تفاصيلـــه التـــي تمطرها وســـائل التقانة 
الحديثـــة هـــو المدخـــل لموســـوعية في 
التخصص ذاته، وِلَم الموســـوعية وقد بات 
كل شيء موجودًا على العم )google(؟ ما إن 
نضع العنوان حتى يمطرنا بآالف العناوين 

والمقاالت والدراسات عن الموضوع؟
بانت الموســـوعية فيما كتبه األشـــتر 
وكانت ظاهـــرة ضرورية في وقتها، والبد أن 
تكون من ســـمات األســـتاذ الجامعي الذي 
يجـــب أن يتابـــع كل التفاصيـــل المتعلقة 
بتخصصـــه ومجاله المعرفـــي، وكان ما كان 
في تجربتـــه، وكان طبيعيًا مناســـبًا للزمان 

والمكان والشخص.
يســـتحق  جانـــب  اإلنســـان  األشـــتر 
الحديث... فللرجل تالميذ ومريدون أحبوا في 
أستاذهم هذه الصفة أو تلك فما انقطعت 
صلته بهم، هم وجدوا فيه ســـمات احتاجوا 
إليها، وهو وجد فيهم بعض مالمح النجابة 
طورًا أو النباهة تارة أو الوفاء، وَحسُب الوفاء 
عند األشتر أن يكون أحد عوامل العالقة بين 
ُهم وفاء بوفاء، وبقي 

َ
الطالب وأســـتاذه، َباَدل

يتابـــع تفاصيلهم ويتدخـــل فيها ناصحًا 
وموجهًا ومشجعًا...

فره وطيبة قلبه أفســـحت 
َ
 الرجل وخ

ُ
ُنبل

المجال لعديديـــن أن تبقى أبواب التواصل 
بينهـــم وبين أســـتاذهم عديـــدة وكثيرة، 
 المتبدي فـــي هيئتـــه كان أحد 

ُ
فاللطـــف

مفاتيح العالقة بين األستاذ وطالبه، الصبر 
والتأنـــي هما أيضًا من ســـمات باتت قليلة 

عند أساتذة العلم والمعرفة وطالبها...
األشـــتر كان من فريق يمكن أن َنِسَمه 
بآخـــر الفـــرق الحاملـــة لألحـــالم الجميلة، 
وإمكانيـــة  الوحـــدة،  بإمكانيـــة  اعتقـــدوا 
اســـتعادة فلســـطين بكامل ترابها الطاهر، 
نحن األجيال الالحقة علمتنا السياســـة )فن 
الممكن( أن هذه األحالم رائعة لتبقى أحالمًا 
وليـــس لتتحول إلى حقيقة! أن ذلك ممكن، 
صرنا نفســـره بوهم اآلباء طورًا أو بأحالمهم 

الجميلة تارة!
فهـــو من جيل ولد في ســـورية، ودرس 
في مصـــر ودّرس فـــي الجزائـــر! فكيف ال 
يحلم بالوحدة وقد حفـــرت الذاكرة العربية 
في أنفـــس أصحابها بأن هـــذا الحلم أقرب 

للتحقق منه لعدمه؟!
رحـــل الرجل ولم تتحقـــق تلك األحالم 
الجميلة؛ فأيُّ مرارة ابتلعها؟ وقد اعتقد ذات 

يوم أن تحقيق تلك األحالم ممكن!
التماهي بيـــن الكاتب ونصـــه، وقدرة 
ذلك النص على التعبير عن أوجاعه وأوجاع 
ت في تجربة األشـــتر،  متلقيه ســـمة تبـــدَّ
وتبّدت أكثر ما تبّدت في مقاالته التي كانت 
تقارب الثقافي واإلنساني والفكري واللغوي 
أكثـــر من ولوجها بمحطـــة تفاصيل الحياة 
اليومية، فمنبت الرجل الفكري واالجتماعي 
واألكاديمـــي كانت له بصماته الوارفات في 
مقاالته التـــي كتبها... ابتعـــد عن اليومي 
والخدمي وركز على االستراتيجي ذي التأثير 

الطويل األمد.
الدكتور األشتر بتفاصيل األدب  تعلق 
الحديـــث، والمهجري منـــه بخاصة، ومع أنه 
تحصل علـــى الدكتوراه في العباســـي من 
األدب العربي، إال أن ما حصل على الماجستير 
منه بقي عشقه، وامتد هذا العشق إلى النقد 
العربي الحديث بخاصة الكالسّي منه، النقد 
الذي قدمه العقاد وأستاذه مندور وسواهما 
مـــن أســـاتذة أتاحت له دراســـته في مصر 

التعرف إليهم والتتلمذ على أيديهم.
 عنـــد كثيرين بصفته متخصصًا 

َ
وُعِرف

في هذا األدب أكثر منه باألدب القديم، لكن 
الرجـــل كان محيطًا بعصـــور األدب العربي 
المتعددة، تعامل معها تدريســـًا مختارات 

وتذوقًا، وتناولها تناواًل هادئًا.
بكلمات قليالت يمكن القول عن األشتر: 
كان الرجل نسيج وحده إنسانية وموسوعية 
وطيبة ونباًل واطالعًا..... وحين يحضر اســـمه 
تحضر سمات األســـتاذ الجامعي بالمفهوم 
القديـــم للجامعـــة، بصفتها منـــارة علمية 
ومعلوماتيـــة وأخالقيـــة ومنبعـــًا للمعرفة 
والعلم الذي ال يوجد في مكان آخر ســـواها، 
وليس بمفهوم الجامعة الحديثة جامعة الـ 
sms والمحاضرات المصّورة، وجامعة الطالب 
الـــذي يحمـــل  محمولـــه الشـــخصي بيده، 
ويدخل متأخرًا إلـــى المحاضرة والعلكة في 
فمه، واليجد مشاحة وال تثريبًا في التأخر، أو 

في )َعلِك( العلكة!

مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ
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اســـم برز في مجال الدراســـات األدبية واللغوية، والنقد األدبي 

وقامـــة علمية مهمة أســـهمت في التعليم الجامعـــي، وفي تطوير 

ف في مجموعة من القضايا التي 
ّ
البحث األدبي في ســـورية، كتب وأل

تتعلق باألدب العربـــي، قديمه وحديثه، وبفنونـــه المختلفة، فمن 

شـــعر دعبل الخزاعي، ونصوص من األدب العباسي، وكتاب االعتبار، 

إلى األدب الحديث معّرفًا بالنثر العربي الحديث، مع نصوص مختارة 

منه، باإلضافة إلى دراســـات فـــي أدب النكبة، إلى فنـــون النثر في 

المهجر، وأوراق مهجرية أخرى، مع ديوان العرب وألوانه، ومســـارات 

نقدية إلى معالم في النقد العربي الحديث.. وغيرها من إســـهامات 

أغنت المكتبة العربية علمًا وأدبًا ونقدًا. تثبت موسوعية هذا األديب، 

وانفتاحه على الفنون واألجنـــاس األدبية، وعلى أطوار األدب العربي 

من دون الوقوف على طور أو زمن.

وللوقوف على منهج الدكتور األشتر في تناول القضايا النقدية، 

نقف مع كتاب بيـــن الكتب المهمة في مجموعة مؤلفاته، التي ربت 

على العشـــرين، مما كان له أثر في أجيال من الطلبة والدارسين، وهو 

كتاب »معالم في النقد العربي« الذي كان الكتاب األبرز في دراســـة 

حركـــة النقد العربية في النصـــف األول والنصف األول من النصف 

الثاني من القرن العشرين؛ حيث استعرض بالدرس والنقد ثالثة من 

الكتب المؤسسة في حركة النقد العربي الحديث.

تناول الدكتور األشـــتر كتاب »الديوان« للعقاد والمازني وكتاب 

ميخائيـــل نعيمة »الغربال«، وكتاب »في الميـــزان الجديد« للدكتور 

محمد مندور.

وقد جرج في دراســـة هذه الكتب على خطة موّحدة أو أقرب إلى 

التوحيد؛ فيقوم أواًل:

بالتعريـــف بالكتاب، وأصولـــه أو مقاصده، يشـــرح فيه ماهية 

الكتـــاب النقدي، ويصفه مبينـــًا جزءًا من هدف كاتبـــه، »يعُد »في 

الميزان الجديد« ســـجاًل جامعًا لمعارك منـــدور األدبية والنقدية في 

صدر شـــبابه بعد عودته من فرنسا ســـنة 1939، حين كان يتلمس 

الســـبيل إلى الظهور ويطمح إلى أن تنشط من حوله حركة في النقد 

ـ لعلـــه كان يريدها، فـــي معانيها الكبيرة، امتـــدادًا معاصرًا لحركة 

»الديوان« ـ تعين على توجيه األدب وجهة األمانة العقلية والصدق 

في العبارة«. ليكون كما يراه: »أقوى عامل في مراجعة القيم وتفنيذ 

باطلهـــا من صحيحها«.  أو يقول: »الغربـــال في األصل، مجموعة من 

المقاالت النقدية كتبها« )1( نعيمة في مناســـبات متفرقة، ونشـــر 

قســـمًا منها في بعض المجـــالت المهجرية وقســـمًا آخر مقدمات 

لبعض الكتب..« )2(.

ويكـــون التعريـــف مقتضبًا غير مسترســـل فـــي الوصف؛ بل 

ـــف ما يريده بجمل قليلة، تضع المتلقي في ماهية الكتب التي 
ّ
يكث

صـــادف أن كانـــت جميعًا مجموعة مقاالت نشـــرت في صحف تلك 

األيام كاألهرام المصرية، والفنون والسائح المهجريتين ـ أو الثقافة 

والرســـالة القاهريتين.. ثم قام أصحابها بجمعهـــا واإلضافة إليها 

وتنســـيقها. أما الخطوة الثانية فتبّين معالـــم المنهج الجديد في 

فهـــم األدب، أو اإلضافة التي قدمها هذا الكاتـــب أو ذاك، أو إظهار 

المشـــترك كما كانـــت الحال بيـــن صاحبي »الديـــوان« ونعيمة، مع 

ّتاب أسسًا للنقد، وفهم 
ُ
اســـتخالص أهم القواعد التي اقترحها الك

النصوص، يتحدث عـــن »الغربال« مثاًل فيقول: »جمع نعيمة مقاالت 

 منهما نصف الكتاب، فمقاالت 
ٌّ

»الغربال« في قســـمين، شـــغل كل

القســـم األول تعريف بالمقاييس الجديدة، وتحديد لنهج المؤلف 

في النقد...« )3(

ثمن يجمـــل أهم هذه المقاييـــس »أواًل ـ حاجتنا إلى اإلفصاح.. 

ـ ثانيـــًا حاجتنا إلى نـــور نهتدي به في الحياة.. ثالثـــًا ـ حاجتنا إلى 

الجميل في كل شيء.. رابعًا ـ حاجتنا إلى الموسيقا..« )4(.

ويتحـــدث عن الميزان فيورد أهم األســـس، يركزها في أســـطر 

معدودات، مـــن مثل الصدق واإلخالص والطبـــع، واألدب المهموس 

واختيار التفاصيل الدالة القادرة على اإليحاء*.

و»األشتر«  باحث أكاديمي، ال يترك األفكار واآلراء تمّر دون دراسة، 

أو تعليق، أو شرح، أو مناقشـــة، وهو غير مأخوذ بها او بأصحابها، مع 

إعجابه الشديد ببعضهم**.

إال أنـــه ال يتردد في وضـــع رأيه الصريح دون تحّرج ـ أو شـــطط، 

يعرضه ويؤكده بالبراهين واألدلة.. فالمقاييس التي وضعها نعيمة 

مثاًل. غيـــر موضوعية في رأيه، وعامة.. ولم يتحرج من صداقة تربطه 

باألديب، ومراســـالت ولقاءات جمعت بينه وبين نعيمة مثاًل، يقول: 

»والبـــد أن يالحظ الناظر في هذه المقاييـــس األربعة أنها مقاييس 

تأثرية، تعتمد دقة إحساس الناقد وفطنته ونفوذه، وليس فيها من 

الموضوعية ســـوى أنها تحاول أن تحدد، تحديدًا عامًا، جوانب النظر 

في النص األدبي ليعين ذلك على تذوقه.« )5(.

فشـــهرة نعيمة، ومكانتـــه األدبية، لم تمنع د. األشـــتر من نقد 

منهجه، ومقاييسه األدبية، وهذا ما فعله مع العقاد والمازني، ومندور، 

يقول في نقد المازني للمنفلوطـــي: »والواقع أن المازني ال ينظر في 

أدب المنفلوطـــي من خالل مبادئ نقديـــة متمّيزة للفن األدبي الذي 

ينتسب إليه هذا األدب، وإنما يرجع إلى المبادئ العامة التي تصدق 

على الكاتبة في كل فن«،

أما الخطوة الثالثة التي يقوم بها الدكتور األشـــتر، فهي محاولة 

ربط االتجاه المدروس بمظانه ومرجعياته، مما يدل على سعة معرفته 

وإطالعه على مذاهب األدب العربي والعالمي.. 

فقـــد حاول إبراز صلة مذهب العقاد مثاًل بالتراث النقدي العربي 

عامـــة، وبالمذهب الكالســـيكي، والرومانتي والرمـــزي، مبينًا ما هي 

نواحي االستفادة من كل منها: بينما أعاد مذهب نعيمة إلى الذاتية، 

والصوفية. يقول: »ووقـــوف نعيمة عند حدود المنهج التأثري، على 

الصورة التي بّيناهـــا، يجعل أحكامه النقدية التـــي يقررها أحكامًا 

نسبية،.. ولكن ذلك ال يكفي، وإنما ينبغي ان تصقل هذه المواهب، 

ل..« )7(. حمى من الميل والهوى والتعجُّ
ُ
وت

بينمـــا يعيد منهج »د. مندور« إلى مرجعيـــة رومانتية، باإلضافة 

إلى تأثره بالنقاد العرب القدامى كابن ســـالم، واآلمدي، والجرجاني.. 

وبالغربيين من مثل غوستاف النسون، وأساتذة السوربون..***

وهـــو في عمله هذا ال يقـــف عند التقرير، بل يتجـــاوز ذلك إلى 

التفسير والدراســـة، فال يطلق حكمًا إال وبّين عدم إطالقه في الحكم 

علـــى المذاهب، وعلى الناقد، وعلى الرغم من إقـــرار العقاد والمازني 

بتأثرهما بالمدرســـة الرومانتية، وبالرغم من إقرار »األشـــتر« بوضوح 

هذا االتجاه في نقد العقاد لشـــوقي، ونقد المازني للمنفلوطي، إال أن 

األشـــتر ال يترك األمر مطلقًا.. بل يظهر العناصر األخرى التي تظهر 

في نقد العقاد وإن لم يصّرح هو به.. »على أن تأثر العقاد في الديوان 

بالرومانســـية اإلنكليزية، ال يعني أنه اقتصر عليها او التزم مبادئها 

التزامًا حرفيًا.. وإنما كان تشابهًا في المزاج واتجاه العصر كله، ثم إن 

في المبادئ التي اســـتخلصناها مـــن الديوان ما يقف بنا على أبواب 

الرمزية )Lesymoblisme( فال شك أن العودة بمعطيات الحواس إلى 

مصدرها من قوة الشعور باألشياء واستغراقها والنفوذ فيها، يدني 

من التعبير الرمزي عنها..« )8(

فلم يكتف الدكتور األشـــتر بمـــا صّرح به صاحبـــا الديوان من 

حيث تأثرهمـــا بالرومانتية، بـــل راح يبحث خلف الســـطور وبينها 

ليكتشـــف عنصرًا آخر، توضح معالمه في تطبيقات العقاد ونقوده. 

فاهتمام العقاد بالعودة بالمشاعر إلى النفس حيث مصدرها جميعًا 

وتوحدها، وتواصلها ونيابة بعضهـــا عند بعض، وجعل اللغة رموزًا 

صوتيـــة ألحوال النفس، تعيدنا إلى أهم معطيات التيار الرمزي كما 

قّدمـــه أصحابه، وهذا ما لم يفت الدكتـــور فليقل الناقد أو األديب ما 

يريد، ولكن القراءة والمناقشـــة والنص.. هي التـــي تحدد األحكام، 

وهـــذا ديدب الناقد الحصيف، وقد قاد النصُّ »لدى العقاد« الدكتور 

األشـــتر إلى تأثر العقاد بالرمزية فقرر ذلك من دون مواربة أو خوف، 

ثم يطلق حكمه الذي يقوم على االســـتقراء والتقصي ـ على العقاد 

ومذهبه ـ من خالل مالحظة انضباط العقاد، ومعرفة تكوينه النفسي 

والذهني.. »ما قرأت مرة للعقاد إال قلت في نفســـي: ما أقدر عقله، وما 

أَســـدَّ منطقه: وما أجدره ان يكون بهما رجاًل من رجال الكالســـيكية 

ودعاتهـــا المرموقين، فهو من أقرب أدبائنـــا إليها بحكم التكوين.. 

فكأن العقاد في نقده رومانســـي، ولكن في إهاب الكالســـيكيين أو 

كأن قاطرته الرومانسية، ال تسير إال على خط كالسيكي..« )9(.

وهو بهذا يقرأ البنية التكوينية التي تقوم عليها تركيبة العقاد 

من حيث كونه ناقدًا يتبع قواعد رومانتية، ولكن تكوينه الكالســـي 

.. حصيف، ال ُيخدع بالتصريح 
ٌ

أبى إال أن يظهر، فيكشفه ناقٌد متهمل

الذي يأتي من الناقد المدروس، أو من أحكام أطلقها آخرون عليه، بل 

يحتكم إلى قراءته، وتتبعه لإشـــارات والدالئـــل التي تصنف هذا 

الناقد، وتضعه حيث يجب، بل حيث هو حقيقة.

معالم من الدكتور »األشتر« 
في كتابه »معالم في النقد العربي«

مًا وأديبًا الدكتور عبد الكريم األشتر معلِّ
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الخطوة الرابعة، قيامه بمناقشـــة أصحاب الكتب، من دون التوّرع 

عند تخطئتهم إذا ما اقتضت الحاجة، أو إبداء رأي مختلف، معارض او 

مقارب، فالعقاد والمازني كانا مخطئين في البدء بالنقد التطبيقي، ثم 

تفصيل المبادئ، ولهذا فما فعله نعيمة في »غرباله« هو الصحيح..: 

»وكان األولى ان ُيبدأ بوضع المبادئ النقدية في األجزاء األولى لتكون 

القاعدة التي يقوم عليها نقدهما التطبيقي من بعد، وتســـتخلص 

منها المقاييس الفنية الجديدة التي يريدان ان يقيســـا بها النتاج 

األدبـــي ويقّوماه، على نحو ما فعل نعيمـــة بعدهما في »الغربال«، إذ 

خصص القســـم األول من كتابه إلرساء المقاييس األدبية الجديدة، 

ثم انصرف في القســـم الثانـــي إلى النقد التطبيقـــي، فطّبق هذه 

المقاييس على النتاج األدبي الذي اختاره«)10(.

وهو ـ على محبته للدكتور مندور ومذهبه ـ إال أنه ال ينمحي أمام 

آراء د. مندور، بل يناقشه، ويبين أماكن الصواب، أو الخطل؛ فالخالف 

في الرأي ال يفسد الود.. ألنه موضوعي، يحتكم إلى العقل والمنطق، 

فهو يضع فقرة بعنوان »مناقشـــة ما أخذه منـــدور عليه«.. »ويقصد 

العقـــاد« فقد ناقش محمد مندور العقاد في قضايا أخذها عليه.. من 

مثل قضية ظهور شخصية الشـــاعر في شعره على نحو غير مباشر، 

بينما نفى العقاد جودة الشعر إذا لم تظهر فيه شخصية شاعره.. أو 

قضية الوحدة العضوية، التي رأى مندور أنها ال تتحقق في الشـــعر 

الغنائي وإنما فـــي القصائد ذات الموضوع الـــذي يقوم على بداية 

ووسطة وخاتمة. أو قضية، غوص الشاعر وراء الماني الخفية وإغفال 

المظاهر الحســـية لألشياء. كما رأى العقاد، بينما رأى مندور في ذلك 

شعر الفكرة..

وسرعان ما ناقش الدكتور األشتر هذه القضايا، ومواقف الدكتور 

»مندور« وبّين مدى صحة هذه اآلراء او انزياحها عند الدقة في فهم ما 

رمى إليه العقاد.. »ولسنا ندري هل جاوز العقاد حقًا أو أراد أن يتجاوز 

في مبادئه هذه، حدود الشعر الغنائي إلى شعر المسرحية أو الشعر 

القصصي من فنون الشـــعر الموضوعية؟.. والذي نراه ان العقاد دعا 

إلى مبادئه من خالل نقده لبعض قصائد شـــوقي الغنائية: فلَم إذن 

نبعد بها عنها؟..«.

ر التزام الوحدة العضوية 
ّ
»فأمـــا ما قاله الدكتور مندور في تعـــذ

في الشـــعر الغنائي، فهو يثبت ما قلنا من وقوف العقاد في مبادئه 

عنـــد حدِّ هذا الشـــعر، من ناحية ثم إنه يحيد عـــن قصد العقاد من 

ناحية أخرى، فإن »تداعي المشـــاعر والخواطر في غير نسق وضعي 

محدد« في الشعر الغنائي على ما يقول مندور، ال يعني أبدًا جواز أن 

تنفرط الحركة النفســـية فيه وتتفكك مشاعرها، وتتبدد خواطرها.. 

وقد حاد منـــدور في رأينا، عن قصد العقاد مـــرة ثالثة فيما قال عن 

أخذ العقاد الشـــاعر بالغوص وراء المعاني الخفية وإغفال مظاهرها 

الحسية...«.

فالدكتور األشتر لم يتردد أبدًا ـ على ما كان يحمله من حب كبير 

لمنـــدورـ  في نقد مندور، وتصويب ما رآه خطأ أو غير دقيق في أقوال 

مندور عن العقاد، وفي هذا مؤشـــر حقيقي إلى موضوعية األشـــتر 

وعدله وعدم المســـاح لمشـــاعره أن تطغى على موضوعية أحكامه، 

ومناقشـــاته، للقضايا التي رأى فيها عدم الدقة أو عدم الموضوعية، 

حتى وإن صدرت عن أحبِّ الناس إليه.

الخطوة الخامســـة كانت اســـتنباطه لمعالم الفكـــر النقدي في 

»الديوان والغربال، والميزان«  وهو في هذا يستنبط المعالم من مجمل 

النقد في جانبيه النظري والتطبيقي لدى أصحاب هذه الكتب، فيجد 

سبعة مبادئ لدى العقاد استنبطها من خالل نقده التطبيقي لشعر 

شـــوقي الغنائي، ووجد أربعة عشر مبدأ في »الغربال« تتعلق باألدب 

وبالنقد، ووجد خمســـة مبادئ استنبطها من كالم مندور في الميزان 

ســـواء من تنظيراته التي وضع بعضها في مقالـــة النقد ووظائفه، 

أم في تطبيقاته، ونقوده على النقود التي كانت شـــائعة في زمنه. 

من ذلك مثاًل »الشـــعر الحقيقي الرفيع ]هـــو[ المترجم عن النفس 

اإلنسانية في أصدق عالقاتها بالطبيعة والحياة، والخلود..« الديوان 

العقاد أو »محور األدب اإلنســـان، الحياة واألدب توأمان ال ينفصالن، 

والشعر حاجة روحية« او »الحرارة والصدق واإلخالص والطبعـ  والشعر 

المهموس، والحرص على األصالـــة« مندور الميزان نعيمة »الغربال« 

وهو يشرح هذه المبادئ، ومقاصد أصحابها، مع وضعها في سياقها 

الزمني والفكري »الشـــك في ان كثيرًا من آراء الكتاب أوشك أن يخبو 

بريقـــه اآلن.. فإذا ذكرنـــا أن بعضها كان قبل أكثـــر من نصف قرن 

بدعًا وغرائب، أدركنا أي معركة خاض هؤالء الّرواد في سبيل إقرارها 

والدفاع عنها« )12(.

وغالبًا ما كان يجمل األفكار بخالصات مختصرة تثبت في الذهن 

وتلّم المشتت من اآلراء. في قضية نقدية أو فكرية أدبية.

»ولهـــذا دعا مندور فـــي »الميزان« إلى أن يكـــون التجديد الذي 

نبتغيه في حياتنا وأدبنا على السواء »إنسانيًا عميقًا جمياًل« ال نأخذ 

فيه بالقشور والهياكل تاركين اللباب والمعاني الدفينة«. ألننا عندئذ 

سنفقد أصالتنا دون أن نستعيض عنها بأصالة أخرى..« )13(

أما الخطوة األخيرة فيتحدث الدكتور األشـــتر عن أثر الِكتاب في 

حياتنـــا األدبية والنقدية. وما صنعه في تغيير في مواصفات أدبية 

درج األدب عليها ردحًا طوياًل من الزمن، وفي مواصفات حياتية أيضًا 

حيث دعت هذه الكتب إلى تقويم مقاييس الحياة في نفوس الناس 

من حيث تعميق إحساســـهم بالحياة، وتجميل نفوســـهم وتوسيع 

مداركهم، كما اســـتطاعت هذه الكتب أن تضعنا على مشارف النقد 

العالمي وتداول مسائله.

»يتضح اآلن أن »الميزان« أضاف إلى حياتنا األدبية ما نســـتطيع 

معـــه أن نصل إلى صياغة مفهوم شـــامل لألدب، من وجهة نظر من 

يفّسرون هذه الظاهرة تفسيرًا جماليًا..«)14(.

ويضيـــف بأن كتابًا كالميزانـ  وناقدًا كمندور قد أخال إلى الحياة 

األدبيـــة جملة من المصطلحات التي لم تكـــن مألوفة في لغة النقد 

والدرس األدبي، من مثل مشاكلة الواقع، والتناظر، وكسر البناء والروح 

الهندســـية، وروح الدقة...* كما أشار إلى تبشير الكتاب بوالدة علوم 

جديدة، كعلم األســـلوب والتراكيب، واالنتصـــار للصدق واإلخالص 

واألصالة ونفي الزيف عن حياتنا وأدبنا.

ح في النقـــد واألدب من 
ّ

»أقـــول إذا جمعنا هذا كلـــه إلى ما وض

الحقائق والمبادئ، والمقاييس والمناهج، مما كنا تبّيناه في الفقرات 

الســـابقة حتى وصل من ذلك إلى الوقوف فـــي وجه أعتى تقاليدنا 

األدبية اليت ورثناها في الشعر والنثر..« )15(.

ثم يخرج من ذلك كله إلى خاتمة يبّين فيها ما اتفقت فيه هذه 

الكتـــب من دعوة للصدق واألصالة وكـــره الزيف واالصطناع والتحرر 

من اللفظية والخطابية. ووحدة التجربة الفنية، وما أضافته من اطالع 

الباحثين والدارسين على ثقافة الغرب وأدبه ونقده ومذاهب، بحيث 

بدت رســـالة تعّدت تقويـــم مقاييس األدب إلـــى تقويم مقاييس 

الحياة.. واســـتطاع هؤالء النقاد أن يجعلونا نقف على مشارف النقد 

العالمـــي »والشـــك في أن ما نهضـــت به هذه الكتـــب مكتملة، من 

تصحيح المقاييس، وتســـديد القيم الغنية والجمالية وتفســـيرها 

وتأصيلهـــا في حياتنا.. يجعل منها معالم حقيقية في تاريخ نقدنا 

العربي الحديث« )16(.. و»حســـب هـــؤالء النقاد أنهم وصلوا جيلهم 

بقيـــم الثقافات الجديـــدة، دون أن يفّرطوا بأصالتـــه وأصالة تراثه، 

وصححـــوا معايير الحياة في يديه، ومعايير الفـــن وانتصروا للخالد 

الباقي في حياتهم وأنفســـهم على المنخور المتمكن فيهما. بحكم 

األلفة والتخلف«  )17(.

ثم أبى الدكتور األشتر الخروج من الكتاب إال بعد أن يضع مجموعة 

مـــن النصوص المختارة من الكتب الثالثـــة. فاختار المقدمات التي 

ُوضعت للكتب لما فيها من إشارة إلى بنية الكتاب ومضمونه، وأهم 

آراء أصحابها، باإلضافة إلى بعض المقاالت المهمة التي حملت جوهر 

ـــرت بهـــا الكتب كمقالة »نقد 
ّ

المقاييس النقدية الجديدة التي بش

العقاد لشـــوقي في رثاء مصطفى كامل« و»نقد المازني للمنفلوطي 

فـــي قصة اليتم من كتاب العبرات، ومقدمـــة نعيمة لديوان األرواح 

الحائرة لنســـيب عريضة، ومقالة مندور »المعرفة والنقد« ـ ومقالته 

»خلط بين القيم«، التي دافـــع فيها عن المذهب الجمالي في النقد، 

والمنهج اإليديولوجي في النقد وهي من كتاب آخر لمندور هو النقد 

والنقاد المعاصرون..« وضعها األشـــتر ألنها تبين منهج مندور في 

نقد األدب مما يتم فهمنا لمنهج مندور في النقد.

وهـــذه النصوص تســـاعد المتلقـــي على فهم أســـاليب هؤالء 

النقاد بشـــكل ملموس بعيدًا عن الحالة النظريـــة التي قّدم بها آراء 

النقاد ومقاييسهم، كما تجلو الطرائق التي قّدم هؤالء نقودهم من 

خاللهـــا.. لتدل على نقد يقوم على التأثـــر المعلل.. مع وجود بعض 

القواعد المســـتقاة من المذاهب التي شاعت في اآلداب الغربية من 

دون إغفال تأثيرات التراث النقدي العربي.

إن كل من عرف الدكتور األشـــتر عيانًا، أو قراءة آلثاره ودراساته، 

عرف كاتبًا ودارسًا وناقدًا، احتفى بعمق التجربة اإلنسانية، واتساعها 

كمـــا عرف صدقه في تناول النصوص والتعامل معها، كما عرف ولع 

األشـــتر بالبيان العربـــي، واللغة في نصاعتها وبعيـــدًا عن قيودها 

وحوشيتها. كما يعرف سماحة في الخلق والمخالطة، تجعله مأنوسًا 

ســـهل المعشـــر رفيقًا بمن حوله رقيقًا دمثًا، ومن قراءة في قرائه أو 

بعضه يدرك أنه أمام أسلوب محكم عذب يقّدمه دارس صناع عارف 

بما يعمل مدرك لألهداف التي يتوخى الوصول إليها.

وكفى بمنهجه في الحياة والدراســـة والنقد ما قاله في تكريمه 

في جامعة دمشق: »إن الحياة التزام خلقي، فإن لم نصدق في خطابنا 

لهما، لم تصدق في خطابها لنا، وأن المحبة هي وحدها القادرة على 

أن تصنـــع المعجزات، على كل صعيد، وأن تنّوع الثقافة اإلنســـانية 

البد منه للوصول إلى حقائق العصر التي اندغم بعضها في بعض..« 

.)18(

هذا بعض من نتاج الباحث الدكتور عبد الكريم األشتر، مما ألقى 

من خالله الضوء على تجارب نقدية رائدة في مســـيرة النقد العربي 

الحديث موضحًا األســـس التي ُوضعت في بداية القرن العشـــرين 

ومنتصفـــه للنهوض باألدب، وللخروج به مـــن طور التقليد واالجترار 

إلى طور اإلبداع والتوهج. دارســـًا هذه التجارب. بموضوعية وحيادية 

 حقه، وال تغفل عن ســـقطاته أو زالته 
ٍّ

ومنطقية وتجّرد ـ تعطي لكل

مهما قربت المســـافة بين الباحث وهؤالء أو بعضهم، مما يجعل من 

دراسته نموذجًا ومثااًل يتمثل به الدارسون متخذين من الموضوعية 

والحياد نهجًا وأخالقًا.
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ال يذكـــر الشـــعراء األســـبان إال ويذكر في 
المقدمـــة الشـــاعر الكبيـــر )بيكر(، وال الشـــعر 
االســـباني إال وتذكر قوافي )بيكر(, وغزيرة هي 
الدموع التي ذرفتهـــا أعين القراء وهم يقرؤون 

شعره, فمن يكون بيكر؟ 
ولـــد )غوســـتابو أدولفو بيكر( فـــي مدينة 
)إشبيليا- بإســـبانيا( في 1836/2/17. واتسمت 
طفولته بالحزن والمـــرارة؛ فقد توفي والده وهو 
في الخامسة من عمره، ثم توفيت والدته وأصبح 
يتيمًا وهو في العاشرة .درس في معهد )سان 
كليمو( المخصص لأليتام، ثم احتضنته السيدة 
)مانويال موناهاي( التي كانت تتمتع بقدر وافر 
من الثقافـــة والمعرفة, وتمتلـــك مكتبة كبيرة 
عامرة بالكتـــب لكبار الكّتاب والشـــعراء أمثال 

)فيكتور هيغو- بيرون- بالزاك(... وغيرهم. 
وكان هـــذا أول لقـــاء )لبيكر( مـــع المكتبة, 
فوقف أمامها مفتونًا, ولم تمض شـــهور قليلة 
وحتـــى كان قـــد التهم كتبها بشـــراهة. كتب 
)بيكر( أولى قصائده وهو في الثانية عشرة من 
عمره, وكان يحلم بأن يصبح شاعرًا، ولكن كانت 
هناك بوادر احتمال لكي يصبح رســـامًا, فوالده 
كان رسامًا وأخوه وعمه كانا رسامين أيضًا, وفي 
مرســـم عمه تعلم فن الرســـم؛ حيث أهدى إلى 
خطيبته مجموعة من اللوحات، كما كان يعشق 
الموســـيقى والتنزه على ضفـــاف نهر )الوادي 
الكبير( )بإشـــبيليا(، وتمنـــى أن يكون ضريحه 

فوق تلك الشواطئ المعشوقة؛ فقال: 
نصبي التذكاري

ليس أكثر من
حجر أبيض

واسم
وصليب

البحث عن الـمجد األدبي )مدريد- 1854(
عام 1854 وصل )بيكـــر( إلى مدريد للبحث 
عن المجد األدبي، ولكـــن مدريد في تلك اآلونة 
لـــم تكن مثلما كان يتخيلها الشـــاعر الشـــاب 
فتحطمـــت أحالمه؛ فـــال مجد وال مـــال؛ بل فقر 
ومرض ومعاناة, عاش خاللها الشـــاعر أيامًا بال 
خبٍز وليالي بال مأوى؛ ففي القصيدة )الخامســـة 

والستين( يقول:
جاء الليل

فلم أجد مأوى لي
وأنا عطشان

شربت من ماء دموعي
وأنا جائع

أطبقت عيوني المنتفخة حتى أنام
ولكـــي يكســـب قـــوت يومه أخـــذ يكتب 
في الصحافـــة, كما نقل مســـرحيات عن اللغة 
الفرنســـية وألف أوبريت. ولكن المحن القاسية 
أضّرت بصحته الرقيقة، فتمكن منه مرض)السل( 

ولم يفارقه حتى مات. 

بين )1857- 1858( كان مريضًا جدًا, ويعود 
الفضـــل في إنقاذ حياته إلى أخيـــه )باليريانو( 
خالل فتـــرة النقاهة وبينما كان يتمشـــى عبر 
شـــوارع )مدريد( أطلت من شرفتها فتاة جميلة 
اسمها )خوليا اسبين( ابنة الموسيقار)خواكين 
اســـبين(، وكانـــت هي ذاتهـــا مغنيـــة أوبرا, 
فعشـــقها الشـــاعر وألهمته القصائد الخالدة 
)قوافي(.  التي شـــكلت مجموعته الشعرية الـــــ
والقوافي )RIMAS( هي مجموعة قصائد غنائية 
وعمل جوهري في الغناء االسباني عددها )سٌت 
وســـبعون قصيدة(، وتمتـــاز بالوضوح والقصر 
والبساطة الظاهرة؛ فالبساطة والمعالجة الفريدة 
للموضوع الغزلي, جعلـــت المؤيدين للقصيدة 
النقيـــة يتخذونها كمثاٍل لعملهم الشـــعري؛ 

ففي القصيدة )الرابعة والعشرين( يقول: 

في سبيل نظره......عالم
في سبيل ابتسامة....سماء
بلة....أنا ال أعلم

ُ
في سبيل ق

ما الذي يمكن أن أقدم في سبيل قبله
وفي القصيدة )الواحدة والعشرين(:يقول:

ما هو الشعر؟
تســـألينني بينما تثبتين لحظك األزرق في 

بؤبؤ عيني
ما هو الشعر؟ أأنت تسألينني ما هو ؟!..

الشعر هو أنت
  عليه 

ً
ولكن )خوليا اسبين( غدرت به مفضلة

رجاًل آخر,كما يستشف من قوله:
ألقت بذراعيها حول عنقي

ومن خلف ظهري
مزقت قلبي بدم بارد

، فتزوج من امرأٍة 
ً
ولكي ينساها ارتكب خطأ

ال يحبهـــا ذات طبيعٍة شـــعبية, غير قادرٍة على 
فهمـــه ومحبته فلـــم يتفاهما؛ فصار الشـــاعر 
يهرب من بيتـــه إلى مدينـــة )طليطلة(؛ حيث 
الهـــدوء والوحدة والتأمل, وبالرغم من ذلك فقد 
شـــهدت األعوام )1860-1865( ذروة نشـــاطه 
اإلبداعـــي؛ حيث تعـــرف أثناءها إلى الشـــاعر 
)أوغوســـتو فيـــران الذي كان شـــديد اإلعجاب 
باألدب األلماني وعلى األخص بالشاعر العظيم 
)هاينرتش هانيه( الذي ابتكر أســـلوبًا شعريا 
غنائيًا شـــعبيًا فمزج )بيكر( بين أسلوبه والغناء 
األندلســـي، فجاء بقصائد غنائيـــة رائعة. كما 
كتب األساطير)LAS LAYENDAS( وهي أعمال 

نثرية تكشف عن العبقرية الخيالية للمؤلف.
وكتب أيضًا )رســـائل أدبيـــة إلى امرأة(، ثم 
قضي ردحـــًا من الزمن في أحـــد األديرة وكتب 
)رســـائل مـــن صومعتـــي( كان عمـــره ثمانية 
وعشـــرين ربيعًا، ومع ذلك كان يشعر بأن فترة 
بقائه على قيد الحياة أصبحت قصيرة فيقول: 

بعد أن تضغط تراب األرض

بقايا جثتي الشاحبة
فوق تلك الحفرة المنسية

من سيأتي ليبكي علي
الســـنوات األخيرة: عام /1865/ طرأ تحسن 
ملموس على وضعه االقتصادي بقبوله منصب 
)مدقـــق روايات(، وألول مرة في حياته يشـــعر 
بطعـــم الرخاء, فتـــرك الصحافة وعـــاد للعمل 
على )القوافي( و)األســـاطير(, ولكن عام /1868/ 
حدثت ثورة فأقصي من عملـــه وعاد إلى فقره, 
وفي العام نفســـه انفصل عـــن زوجته بعد أن 
لـــه فترك0مدريد( وذهب  اكتشـــف خيانتها 
إلى )طليطله(، وهنـــاك أتم )القوافي( وضمنها 
دفترًا تحت عنـــوان )كتاب عصافيـــر الدوري(. 
ـــن ثانية فـــي مدريد مديرًا لمجلـــة مرموقة،  ُعيِّ
وعمل أخوه رســـامًا فيها. ولكن لم يصدر منها 
ســـوى أعداد قليلة، فقد توفي أخوه )باليريانو( 
رفيقه ومعينه, فســـبب له هذا المصاب جرحًا 
قاتاًل. وفـــي أحد األيام ظهر الشـــاعر في بيت 
أحد أصدقائـــه وقال له: إننـــي أجهز حقيبتي 

للرحلة األبدية, وهاك شعري ونثري فصححهما 

وانشرهما, ثم عمد إلى حزمٍة من الرسائل كانت 

قد أرسلت بها إليه )خوليا اسبين( فأحرقها, ثم 

مـــا لبث بعدها إال أيامًا معـــدودة حتى مات في 

الثاني من كانون األول سنة سبعين وثمانمائة 

وألـــف عن أربـــع وثالثين ســـنة، وبموته صمت 

صوت شاعر عبقري أصيل. 

بعد وفاته طبعت أعماله األدبية الشـــعرية 

والنثرية طبعات عدة، وذلك في الثلث األخير من 

القرن التاسع عشـــر، ومع إقبال القرن العشرين 

انتشـــر شـــعر )بيكر(، وعّد بحق شـــاعر ما قبل 

الحداثة وأستاذ شـــعراء العصر الجديد؛ أمثال 

)رفائيل البرتي( و)خوان رامون خيمينث( و)روبن 

دارّيو( إذ إن أول ديوان شـــعري له كان بعنوان 

)القوافي( اقتداء بالشاعر العظيم )بيكر(.

لقد حقق الشاعر الكبير )بيكر( مجده األدبي 

الذي كان يطمح إليه وبشـــكل كامل، على الرغم 

من أنه لم يعرفه أو يدركه في حياته.

الشاعر اإلسباني الكبير
غوستابو أدولفو بيكر)1870-1836(

 |  ترجمة فاروق اأحمد �سريقي
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إعالن طلب استدراج عروض أسعار 
بالسرعة الكلية

حاجتها  عن  حرستا  مدينة  تعلن 
تأمين مكب قمامة ترحلي وترغب  إلى 

بتأمين ذلك بطريقة عروض أسعار.
نهاية  حــتــى  ـــعـــروض  ال تــقــبــل 
الساعة الخامسة عشر من يوم االثنين 
من  العرض  تفصيل  يجب   2012/1/2
والسعر  المطلوبة  المواصفات  حيث 

وطريقة الدفع.
مدة ارتباط العارض بعرضه مدة 60 

يوم
التأمينات المؤقتة 300000 ل. س

التأمينات النهائية 10% من قيمة 
اإلحالة.

ملكيته  يثبت  أن  المتعهد  على 
للمكب أو عقد مصدق أصواًل.

بجميع  مرفقة  ــعــروض  ال تــقــدم 
شهادة  مع  الالزمة  الثبوتية  الوثائق 
تصنيف حصرًا ويمكن مراجعة الوحدة 
الشروط  دفتر  على  لإطالع  اإلداريـــة 
وقدره  بمبلغ  التعهد  إضبارة  وشــراء 
الـــدوام  أقـــوات  خــالل  ل.س   /5000/

الرسمي.
رئيس مجلس مدينة حرستا

71522
 

إعالن مناقصة
يعلن مجلس قرية أشرفية صحنايا 
الظرف  بطريقة  مناقصة  إجـــراء  عــن 

المختوم لتنفيذ المشروع التالي:
/تجمع  صحي  صــرف  مشروع  ـ   1

الكويتي/
ل.   /1145000/ التقديري  الكشف 

س
مدة التنفيذ /60/ يومًا

قرية  مجلس  في  المناقصة  تجري 
من  العاشرة  الساعة  صحنايا  أشرفية 

يوم الثالثاء الواقع في 2012/1/10
نهاية  حــتــى  الــعــروض  وتــقــبــل 
في  الواقع  االثنين  يوم  من  الرسمي 

2012/1/9
قيمة  من   %5 األولية:  التأمينات 
الكشف التقديري /شيكات مصدقة أو 

حواالت مصرفية/.
من   %10 النهائية:  التأمينات 

قيمة اإلحالة.
غرامة التأخير: )01%( عن كل يوم 

تأخير.
ثمن اإلضبارة: /2000/ ل.س.

تقدم هذه العروض مرفقة بجميع 

األوراق الثبوتية الالزمة إلى الديوان في 
مجلس أشرفية صحنايا ويمكن مراجعة 
البلدية لالطالع على دفتر الشروط خالل 

أوقات الدوام الرسمي
رئيس مجلس قرية ِأرفية صحنايا

71512
 

إعالن مناقصة رقم /37/
للمخابز  دمشق  ريــف  فــرع  يعلن 
بشراء  رغبته  عن  الثالثة  للمرة  اآللية 
أكياس  من   %25-+ طن   20/ كمية 
النايلون الخشخاش ضغط عالي قياس 
المواصفات  حسب  وذلك  سم   60×50
المحفوظ  الشروط  دفتر  في  المحددة 

لدى الدائرة التجارية بالفرع.
فقط   /90000/ األولية  *التأمينات 

تسعون ألف ليرة سورية ال غير.

*التأمينات النهائية: /10%/ فقط 

عشرة بالمئة من قيمة العقد.

العارض بعرضه /30/  ارتباط  *مدة 

فقط ثالثون يومًا.

فقط   /100/ الشروط  دفتر  *قيمة 

مئة ليرة سورية.

الــعــروض  لتقديم  مــوعــد  *آخـــر 

الكائن  الفرع  ديوان  في  2012/1/15م 

بداريا /المخبز اآللي/.

*موعد فض العروض 2012/1/16م 

في مقر الفرع الساعة العاشرة صباحًا.
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 |   �سليمان ال�سلمان

أمريكا...

رأس الِتّنيِن

 الدنيا
ُ

نعل

الوجه السفليَّ لكل القاذروات 

من بالوعات الكرة األرضّية

من أوساخ الفكر الصهيوني

باسم الحرّية

نِبُت ِفطَر الدوالرات
ُ
ت

***

رأي المال عدّو

فلماذا نركع لألعداء

أمريكا بلُد )الغانِغسِتر(*...

اإلرهاب المفضوح وغير المتسَتر

ة فيها الرؤساء ال يختصم على الخسِّ

***

أمريكا...

تعلن موقفها..

من )شرم الشيخ( تقود الحرَب

ا ال يعرفها..؟! فمن ِمنَّ

تسعى للنفط بكل األسباب

تحمي اإلرهاب بحّجٍة منع اإلرهاب

انظر حولَك

في األردّن... وملء خليج النفط وفي نجٍد 

وعماٍن والمغرب....

تحمي لمصالحها في الّنهب كالب

 الصهيونّي تصير له أنياب
ّ
والقط

ونحن شعوب الخوف من اللِه

نرجف من ذِكر الحكام

نخضع لألحكام

لونا
ّ
خبروا فينا ماخبروا فأذ

ساقوا في الليل مع الليل أمانينا

داروا كضباع تجترُّ األشالء

أمراَء... ملوكًا... رؤساء

وأوامرهم َصَدأ.. محكوم بالطاعِة منهم، 

ة فينا..
ِّ
والذل

***

تتبدل أحوال الروح نروح

نتفّيأ ألواح الصّبار

الشوك بأعيننا... والجسم قروح

ولنا في الصمت مدار

الصوُم.. علينا الصوم... علينا اللوم

وكيف النوم على جوع.. مقموٍع بالنار

***

يا أمريكا 

يا سيدة النهب... وموت الحّب...

وميالد األشرار...

يا دنيا القمع... وأنهار الدمع...

وحجب األنظار... وطمس األفكار

يا أمريكا...

لماليين الجوعى فيك... ما يكفيك...

عن ذبح الناِس لخدمة صهيون

يا أمريكا...

يا وجه حقارات الدنيا..!!

كيف الكون يهون...؟ واإلنسان يهون...؟..

وتراب األرض يهون...؟

يا أمريكا..

أنت اللعنة في أفواه األحرار

أنت يهود العصر... وتجار العهر...

وأوكار األفيون

يا أمريكا...

يا نبع القاذورات... في شكل الدوالرات

ملعوٌن من ال يلعن أمريكا..

ملعوٌن.. ملعوٌن.. ملعون...

)*( عصابات اإلرهاب.

من ال يلعن أميركا..؟!
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 السنة اخلامسة والعشرون

في  الصادرة  الفلسطينية  األيام  في صحيفة  شالوم  زكي  أورد 
2000/7/13 النتائج التي أفرزها اتفاق اوسلو على الشكل التالي :-

الضفة  تجاه  مسؤوليتها  من  »اسرائيل«  االتفاق  حرر   -1
والقطاع بموجب القانون الدولي.

بلور االتفاق االجماع االسرائيلي على التسوية.  -2
عمق الخالفات داخل البلدان العربية وفي أوساط الحركة   -3

الوطنية الفلسطينية، ووسع من حرية مناورة »اسرائيل«.
رسخ صيغة المفاوضات الثنائية بالرعاية االميركية.  -4

لقد عمل الكيان الصهيوني على تهويد األراضي التي اغتصبها 
عام 1948، ويكرر حالًيا منذ احتالل عام 1967 العملية نفسها إلقامة 
األوسط  الشرق  مشروع  خالل  من  االقتصادية  العظمى«  »اسرائيل 

الجديد.
عجز الكيان الصهيوني عن القضاء على االنتفاضة األولى فجاء 
وأنهى  االنهيار،  من  عرفات  قيادة  وأنقذ  اوسلو،  في  اإلذعان  اتفاق 
عرفات بدوره االنتفاضة األولى، واعترف بالرواية الصهيونية، وتخلى 
عن المقاومة ونعتها باإلرهاب وعن حق عودة الالجئين إلى ديارهم.

بأنه  اتفاق االذعان في اوسلو  بيريز  وصف سفاح قانا شمعون 
ثاني أكبر انتصار في تاريخ الحركة الصهيونية، واعترف في مقابلة 
أجرتها معه جريدة دافار ونشرت ترجمتها جريدة الدستور االردنية، 
حسني  المخلوع  للرئيس  واعطاه  اوسلو  اتفاق  وضع  الذي  هو  بانه 
مصري،  اقتراح  أنه  على  لعرفات  بتسويقه  قام  بدوره  الذي  مبارك، 

عليه.  الموافقة  ويجب  ذلك  من  أكثر  على  الحصول  يستطيع  وال 
كنزًا  مبارك  الطاغية  »إسرائيل«  عّدت  لذلك  بالفعل  ما حصل  وهذا 

استراتيجيًا لها.
اقتراح  أنه  على  اقتراحي  إلّي  قدم  عرفات  بأن  بيرس  ويقول 
وعمرو  مبارك  المخلوع  الرئيس  لعبه  الذي  الدور  بفضل  فلسطيني، 
لالتفاق  بتوقيعه  عرفات  وقضى  وضعته.  ما  على  فوافقت  موسى 

على االنتفاضة األولى.
قامت السلطة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاق اإلذعان بإدارة 
مع  األمني  التعاون  وتوطيد  البلدية  المجالس  بصالحيات  المناطق 
أجهزة االحتالل للقضاء على االنتفاضة الثانية والمقاومة وإضعاف 
الحركة الوطنية، وصهينة بعض القيادات )كياسر عبد ربه( والكوادر 
القدس  في  المستعمرين  وأمــن  الصهيوني  العدو  أمن  وحماية 
وبقية الضفة الغربية. ولم تعمل السلطة على دحر االحتالل وحماية 
الوطني وإعادة بناء  الفلسطيني في منزله، وتعزيز العمل  المواطن 
وديمقراطية  وطنية  أسس  على  التحرير  منظمة  وتفعيل  وتطوير 

والعودة إلى الميثاق الوطني وخيار المقاومة. 
محمود  عهد  في  اوسلو  سلطة  الفلسطينية  السلطة  وارتمت 
في  عريقات،  وصائب  قريع  أحمد  والمفاوض  فياض  وسالم  عباس 
أحضان امريكا، ولعبت أموال الدول المانحة في زيادة تبعية رئيس 
السلطة المنتهية واليته إلى اإلدارة األميركية إلنهاء الصراع وحل 
وإنما  فلسطين،  قضية  حل  وليس  وأزماتها،  »اسرائيل«  مشكلة 

العدو  امريكا  برعاية  فلسطين  كرزاي  عباس  طريق  عن  تصفيتها 
ممن  وبتسويق  واالسالم،  وللعروبة  الفلسطيني  للشعب  االساسي 
الطاغية  أمثال  من  العرب  بالمعتدلين  رايس  كونداليسا  أسمتهم 
إلنهاء  انتقالية  أداة  من  اوسلو  سلطة  وتحولت  مبارك.  حسني 
لدولة  وكيل  إلى  والعنصري  االستيطاني  واالستعمار  االحتالل 
االحتالل لتحقيق رؤية الدولتين التي أخذها بوش من مشروع شارون 

للتسوية وذلك لتصفية قضية فلسطين.
فشل مجلس األمن وأمريكا واالتحاد االوروبي والرباعية الدولية 
بوقف سرطان  نتنياهو  إلزام حكومة  العرب في  المعتدلين  ومحور 
الفصل  جدار  على  القضاء  وفي  الخبيث،  االستيطاني  االستعمار 
على  الجائر  والحصار  الجماعية  والعقوبات  اإلبادة  ووقف  العنصري 

قطاع غزة.
االستعمار  كيان  مــع  التعايش  يمكن  ال  ــه  أن بجالء  وظهر 
المنطقة  قلب  في  عنصري  يهودي  غيتو  وأكبر  االستيطاني، 
العربية واالسالمية، وأن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة، وأن خيار 
الجتثاث  والعلمي  واالنساني  والقانوني  الشرعي  الرد  هو  المقاومة 
وإلغاء  العربية واالسالمية  االمة  الخبيثة من قلب  السرطانية  الغدة 
اتفاق اإلذعان في اوسلو وزوال الكيان الصهيوني ككيان استعمار 
كما  لشعوبها،  ومعاد  عليها  المنطقة دخيل  عن  غريب  استيطاني 
زالت النازية من المانيا والعنصرية من روديسيا والبرتغال واالبارتايد 

من جنوب افريقيا.

الغاء اتفاق اوسلو  مهمة وطنية وقومية  / تتمة

لماذا التركيز على األطفال وأدبهم ؟!   / تتمة
يقول فيها شوقي:

الحبُس ليَس مذهبـــي       
ـِي وليَس فيـــِه أَربـ

ولسُت أرضى قفصًا        
وإن يكن من ذهِب

وها هو الشاعر السورّي المرحوم بدوي الجبل 
يقول في الطفولة وبراءتها:

ويا رّب من أجِل الطفولِة وحَدها           
أفض بركاِت الّسلِم شرقًا ومغربا

 األطفاِل يا رّب إّنها           
َ
وُصن ضحكة

دت في ُموِحِش الّرمِل أعشبا إذا غرَّ
وفي هذا السياق يطالعنا الكاتب السوري د. 

»عبد الله أبو هيف« برأيه النقدي التالي:
فقدان  مــن  عندنا  األطــفــال  أدب  »يشكو 
 األدب 

ّ
الحساسّية الطفلّية التي تسمو إلى مصاف

األطفال  تخاطب  كلمات  من  أكوام  فثّمة  الرفيع.. 
الذي  الباهظ  المدرسي  المنزع  إنه  تألق،  دون 

يراكم الوعظ واإلرشاد.
لقد صار األدب الطفلي إلى تعبيٍر غيِر مترّيث 
لتجارب فّجة غير أصيلة لعدد غير قليل من عديمي 
يردد:  َمن  نسمع  حين  غضاضة  وال  الموهبة«.)4( 
الجهل كله،  الطفولة  الكبار نجهل  إننا نحن فئة 
إنك ترى أكثرنا حكمة وتعقاًل يتعلقون بما يهّم 
البالغ الراشد معرفته، وال ينظرون فيما ينبغي أن 
يتعلمه األطفال، فهم يبحثون دومًا لدى الطفل 
أن  قبل  عليه  بما هو  يفكروا  أن  دون  الراشد،  عن 
الفرنسي  الفيلسوف  يصبح راشدًا على حّد قول 

»جان جاك روسو«.
العموم  وجه  على  والطفل  العربي  طفلنا  إن 
الجديدة  والــوالدة  المستقبل،  أمل  يزال  وال  كان 
للحلم اإلنساني المتجّدد، وعلى عاتقه تقع مهمة 
تغيير الواقع، خاصة حين يفقد الوطن الثقة في 
الكبار من أبنائه، وال أظن أن وطننا العربي قد فقد 
الثقة في كباره كما فقدها هذه األيام، بعد أن ساد 
جانب  كل  والفوضى  والالمباالة  والضياع  الفساد 

من جوانب حياتنا.. »إن الطفولة ليست وقت براءة 
أو متعة مطلقة، إنها ليست وقت ارتياح سهل أو 
صات، إنها كذلك 

ّ
أيامًا خالية من الهموم والمنغ

في حنين الكبار إلى الماضي فقط«..
الصعب،  البحث  ــت  وق هــي  الطفولة  »إن 
واالكتشاف الحثيث، والمطالب العسيرة، والرغبات 
غير المنجزة.. إنها وقت انطالق التخّيالت المثيرة، 
ووقت األلم ووقت النشوة، ألن الجديد واكتشاف 
واأللم«  بالنشوة  مشحونين  دومًا  يكونان  الجديد 
أطفالنا  نرى  »لماذا  ثم  أحدهم.  تعبير  حّد  على 
قليلي  متأففين  ملولين  الصدر،  ضّيقي  الصغار 
ألنهم  مرهقين؟  متعبين  نراهم  لماذا  الصبر؟ 
يحّسون بظلم األهل لهم، وألننا لم نعرف كيف 
ما  فهَم  نستطع  لم  وألننا  مملكتهم،  ندخل 
أن  المبدعين  األدباء  على  لذلك  به«)5(.  يشعرون 
تكون لديهم ثقافة معّمقة عن الطفولة وأسرارها، 
عالم  مع  المعيشة  والتجربة  الخبرة  يمتلكوا  وأن 
المستوى  يقدموا  أن  يستطيعوا  حتى  الطفولة، 
خصوصّية  مع  المتجاوب  والمطلوب،  المرجو 
للطفل،  والزمنية  والوجدانية  الذهنية  المرحلة 
وأن يتعّرفوا إلى خصوصّية عالقة الطفل بالمكان 
الذي فيه تتكّون مدركاته الحسّية والعقلّية. ولقد 
أعجبتني كلمات قرأتها للشاعر سليمان العيسى، 
وهو يفّسر تجربته الشعرّية الجديدة، ونزوعه نحو 
أدب األطفال قائاًل: »يسألونني كثيرًا لماذا أكتُب 
أكتُب  لماذا  أكتب؟  أن  تريدون  لَمن  لألطفال؟ 
الحقيقي،  ومجدها  الحياة  فرح  ألنهم  للصغار: 
ألنهم المستقبل، ألنهم النبات الذي تبحث عنه 
أرضنا العربية لتعود إليها دورتها الدموّية التي 
يهم، 

ّ
تعطلت ألف عام، إنني ال أكتُب للصغار ألسل

ربما كانت لعبة أجدى في هذا المجال.. إنني أنقل 
إليهم   

ُ
أنقل والفنية،  القومية  تجربتي  إليهم 

همومي وأحالمي، وعندما يكبرون سيعرفون أنني 
لم أخدعهم، لم أضع وقتهم الثمين بشيٍء تافه، 

 عندي من ذلك، أغلى كثيرًا« )6(.
ّ
ألنهم أعز

الطفولة  بعّد  الكثيرين  مع  نقّر  دمنا  ومــا 
والشعوب،  األمــم  نهضة  في  األساسّية  البنية 
فإننا من أجل أطفالنا فلذات األكباد نرفض األدب 
ه مثل »أدب السوبرمان«، و«أدب المغامرات  الموجَّ
و«أدب  الغامضة«  »الرسائل  وسالسل  العدوانية« 
الذي يعلم فلذاتنا  البوليسي«  الجريمة« و«األدب 
السالح،  حمل  وطريقة  والعدوان،  اإلجرام  مبادئ 
لكل  وبشاعاتها،  صورها  بكل  الجريمة  وفنون 
الطفل«  »أدب  بدعم  مطالبون  نحن  وســواه  هذا 
لتبّني  أيضًا  ومدعّوون  إيجابية،  إبداعية  بعناصر 
الطفولة،  خصائص  على  يقوم  لألطفال  أدب 
والوطن  والتاريخ  والبيئة  المكان  وخصوصّيات 
واألمة واإلنسانّية جمعاء، حتى نستطيع أن نرّبي 
مجتمعًا تربية مثلى، وبلون كهذا من األدب، يمكن 
لنا أن نساعد ماليين الزهور والورود على التفتح 

واإليناع واالنطالق!
 مبدعي 

ّ
وبعد كل هذا، فإنه نداء جهير إلى كل

هذا الوطن من خليجه إلى محيطه، الذين يحبون 
إلى  ولهفة  شوقًا  ويذوبون  حقيقّيًا،  حّبًا  وطنهم 
 

ّ
الحق دروب  على  المتقّدم  الحّر  الكبير  الوطن 
من  الخالي  للجميع،  والرفاهّية  والخير  والعدل 
والمتسللين  والملتصقين  والفاسدين  الظالمين 
والمتشّردين  والــمــنــافــقــيــن  والمتسلقين 
والمترّددين والمتشّوهين في أرواحهم وعقولهم 
وشخصّياتهم ومواقفهم.. أن يسعوا سعيًا حثيثًا 
والعقلّية  والروحّية  النفسّية  البنى  تكامل  إلى 
لهم  الصادقة  األدبية  بالكتابة  وذلك  ألطفالنا... 
وعنهم، وفي سبيل جيل معافى يبني وطنه من 
والوفاء  والصدق  المحّبة  من  عالية  بروح  جديد 

ونكران الذات!
ترّدد  دون  لألطفال  الكتابة  مبدعو  فليكتب 
األقــالم  كــل  ولتنقصف  تقاعس،  أو  خمول  أو 
أمل  أطفالنا،  إلــى  جميعًا  ولنتوّجه  المنافقة، 
وآخر  معاقلنا  آخــر  فهم  المنشود،  المستقبل 
خندٍق نحارب منه تخلفنا، وندفع منه المهانة عن 

المجاني  التصفيق  كثرة  من  َدِميت  التي  نا 
ّ
أكف

البائخ، وحناجرنا التي ُبّحت من جهارة الهتافات 
قاله  ما  معًا  ولنرّدد  البلهاء!  والنداءات  الرخيصة، 
الشاعر السوري المرحوم »نزار قباني« في أطفالنا 
العرب »يا أيها األطفال.. من المحيط للخليج.. أنتم 
سنابل اآلمال.. يا أيها األطفال.. أنتم بعُد طيبون.. 
كالثلج طاهرون.. ال تقرؤوا عن  كالندى  وطاهرون 
ونحن  خائبون..  فنحن  أطفال..  يا  المهزوم  جيلنا 

مثل قشرة البطيخ تافهون )7(.
وزبدة القول: ليكن »أدب األطفال« في وطننا 
الكبير جزءًا أساسيًا من مكّونات ثقافتنا الوطنية 

والقومية والروحية على حّد السواء!

المراج���ع واإلح�����االت

1«األدب الضائع« د. عبد العزيز المقالح، 

دار المسيرة بيروت، 1985، )ص59(.

2«كامل كيالني- الرائد العربي ألدب 

األطفال«، عبد الغني بدوي )ص8(.

3«أدب األطفال ومكتباتهم«، هيفاء خليل 

شرايحة، مقدمة الطبعة الثالثة، عّمان األردن 

.1990

4«أدب األطفال- نظريًا وتطبيقيًا دراسة، 

د. عبدالله أبو هيف، منشورات اتحاد الكتاب 

العرب دمشق )ص31(.

5«في أدب األطفال« دراسة، نزار نجار، 

منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق.

6«مجلة اآلداب« حوار مع الشاعر سليمان 

العيسى العدد )140(، تشرين األول 1979، 

)ص3(.

7«األعمال الكاملة« جزءان، نزار قباني، 

)ص562(.
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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

  حنان دروي�ش

كتبت إلينا في الجريدة تقول:
لوقت  وردًا  أنثرها  محبتي  هذه  البدء..  عند 
مزهر تبقى الصحيفة فيه مضيئة كشعاع مصباح، 
جراره  على  وكعسل مصفى حطت  وكنور شمس، 

حمائم سالم ومحبة وتجليات أبت أن تهاجر.
أحبائي..

السطوع،  وكل  النبض،  وكل  المودة،  كل  لكم 
أخاطبكم،  والمستحيل.  الممكن  الوضوح  وكل 
نفسي،  في  األمل  يوقد  مثلكم  إلى  أحوجني  وما 
التداعيات  من  ركامًا  ويحرك  الطموح،  ويشعل 
مستعار،  اسم  وهو  »أمنية«  اسمي  المتواترة. 
وترد  األذى،  من  تحميني  دريئة  لنفسي  اتخذته 
عصاهم عني. ووجوههم مثل ليل ممهور بحلكة 
حافية  مقبلة.  ن��داوة  أي��ة  أحداقها  من  مسحوا 
غربان  رفيف  أجوائي  ضفاف  وعلى  أنا،  األق��دام 
وزمانها  شاسع،  بونها  مسافات  بوجودها  ضاقت 
لي  تبق  ولم  أجزائي،  بعثرت  لريح صرصر،  منذور 
ى 

ّ
سوى الكبرياء، أنهل من أوجاعها، وأعبُّ منها حت

أرتوي. وأنا في امتحاني الصعب أجترح النسيان، 
فوا وجهه من 

ّ
وقصائد الرثاء أتلوها على صدق نظ

الحقيقة، وألبسوه قناع عرقوب.
ال  أن  علمني  امتحاني  لكّن  يائسة،   

ُ
لست

أفكر بصوت عال.. وأن أغربل األشياء بصمت، وقد 
وبعض  بعيد،  غبش  على  إال  الغربلة  من  أحظى  ال 
الشغوف  أعماقي  تحاول  العالقة.  المفردات 
حنجرتي  من  صوتي  يخرج  المعاني،  استنهاض 
بدأت  ما  أكمل  أن  اآلن أستطيع  يلين..  يابسًا، ثم 
فوق  وكتبت  قرأت  ولدت،  للحرف  عاشقة  ألقول: 
وألوانه،  أنواعه  بكل  األدب  اقترفت  بركان،  فّوهة 
الروح  طعام  صار  اقترفت.  فيما  تي 

ّ
ضال ووجدت 

 خفية عن 
ُ

عندي أهّم من طعام الجسد. والتهمت
 

ّ
تكل ال  الصفحات، فكنت دودة كتب  آالف  األهل 

وال تمل.
على  غيورة  وطنية  فتاة  السادة  أيها  أمنية، 
ى 

ّ
وتتحل والوطن.  الناس،  تحب  وأرضها،  بلدها 

عالمها  لنفسها  خلقت  فتاة  والقيم،  بالمبادئ 
وحّسها  وف��ك��ره��ا،  قلبها،  م��ن  ت��روي��ه  ال��خ��اص، 
المرهف. حاولت ذات يوم إعالن ما تكتب، ونشر 
ما تبدع.. لكن أهلها حصروها، واعتبروا ما حاولته 

جناية ال تغتفر، وجرأة تستحق عليها القتل. 
المتاعب،  بمهنة  تحلم  وه��ي  الصغر،  منذ 
ها إيمانها 

ّ
تغوص فيها، تأخذ منها، وتعطيها، إن

وهاجسها وقصة حبها الكبير، ورسالتها التي لم 
استطع ترجمتها كما يجب أن تكون.

عذرًا أيها السادة..
إني  صدقوني..  لكن  طوياًل،  استرسلت  لقد 
وبكل الشفافية واألمانة، حاولت فتح صدري دون 
زيف أو رتوش. قدمت حالي كما هي، عساي أحصل 
على مساحة صغيرة من جريدتكم. وعساه اسمي 
المستعار يلقى لديكم ترحيبًا، فأنا خلقت للحرف 
ال  ليلة.   

ّ
كل احتراقه  ميالد  بعيد  يحتفل  ال��ذي 

تقولوا اكتبي عالنية وليكن ما يكون.. وال تقولوا: 
دامت  ما  حتفي،  إلى  سيقود  ذلك  ألن  تمّردي.. 
بحلكة  الممهورة  ووجوههم  تنهرني،  عصاهم 

حالكة تحاصرني كل حين.

وجوههم تحاصرني وجه اتحاد الكتاب العرب 
الذي  الملتقى  لحضور  الدعوة 
المثقفين  من  عــددًا  سيضم 
في  للتداول  العرب  واألدبــاء 
العربية،  ـ  العربية  العالقات 
فيها  الثقافة  دور  ومناقشة 
تحت عنوان ملتقى المثقفين 
العرب واألدباء العرب ـ قضايا 

ومواقف.
ــي الــثــالثــاء  ــوم وذلــــك ي

كانون  و11   10 ـــعـــاء  واألرب
الثاني القادم.

أما المحاور التي ستناقش 
فهي على التوالي:

ـ الواقع العربي واإلقليمي 
تحوالت وأهداف.

الــعــربــيــة  ــة  ــع ــام ــج ال ـ 
تداعيات ورؤى.

األجــنــبــي في  الــتــدخــل  ـ 
الشؤون العربية.

ـ الحوار ومسيرة اإلصالح.
بين  ــعــربــي  ال ــــالم  اإلع ـ 

الحقيقة والتضليل.
األدبي«  »األسبوع  وعلمت 
أقطار  مــن  المشاركين  أن 
لبنان  بينها  من  عــدة  عربية 
واألردن  والــعــراق  وفلسطين 
ومصر وتونس إضافة إلى عدد 
والمثقفين  ــاء  األدب من  كبير 

السوريين.

تنويهملتقى المثقفين العرب 10 و11 كانون الثاني
نشرت األسبوع األدبي في العدد /1274/ 

الراحل طلعت سقيرق، وقد  ملفًا عن األديب 

أعد الملف وكتب سيرة الراحل األديب أوس 

داوود يعقوب.

األديب  من  واالعتذار  التنويه  فاقتضى 

يعقوب.

الهاجرة وتضيف   لحظة خروج من عين 
َّ

الظل ألنَّ 
الدين  عز  فايز  الدكتور  يتابع  إيقاعها  الــذات  على 
مشواره الشعري عبر »حنين الظل« الصادر هذا العام 
عن دار الريان وفيه من الشعر الوجداني الخليلة والظل 
اآلخر مثلما فيه من الرثاء مرثيات لجادو نصر وفارس 

المقت ومحمد أبو خبر.
وفي جادو يقول الشاعر:

أكبرت صمتك في ترجيع من عادوا
منك إلينا فزال الصمت يا جادو   

ها أنت حّي تضيئ النبض في دمنا
مار قصاد باٍق على مشهد السَّ

ما عبرة الموت حين الراحلون أتوا
وعبرة العيش واألحياء قد بادوا   

تقع المجموعة في 103 صفحة من القطع الوسط. 

حنين الظل لفايز عز الدين

الكتاب  اتحاد  إصــدارات  ضمن 
ــعــام صــدر لربى  ال ــعــرب لــهــذا  ال
»المعلمة  روايتها  إبراهيم  جمال 
الجميلة« وهي في 185 صفحة ومن 

أجوائها:
أعطته  ثــم  تــفــاحــة،  قضمت 
برغبة  أحست  كلما  همست،  إياها، 

، وال تتردد أبدًا. في البوح تعال إليَّ
لقد كبرت، رائحة الرجولة فّواحة 

منك كرغيف خبز طازج.
دنت منه، وجثت على ركبتيها، 
غمرته  يديها،  بين  وقلبه  وجهه 

بنورها،
أنفاس  أنفاسها  بحرارة  لفحته 

األنثى الكاملة.
آخر  ذقنك  حلقت  متى  سألته: 

مّرة؟ وهل عطرتها؟
تذكرت  وكأنها  بغتة  توقفت 

من هو؟ َمن هي؟
غمغمت: ابتعد.. ابتعد

أخذت  النافذة،  نحو  تراجعت 

تناست  ــًا،  ــارج خ بصرها   
ُ

تــفــرش
وجوده، أراد البكاء، أراد الصراخ.

أخرست  حادة  ارتعاشات  لكن 
في  عميقًا  صوته  وأخفت  لسانه 
يبلغ  أن  وأوشـــك  نفسه،  محيط 
القاع لوال قوة ما وهدير أمواج نصل 

سكاكين.
آالف  من  عرفها  امــرأة  وثديا 
السنين همسوا له: شقّي أّيا الصبي 

شقّي أّيها الصبي. 
صفحة   185 في  الكتاب  يقع 

من القطع الكبير. 

»حسان 
النغم«  

صرخة 

وجع لمها 
خير بك ناصر

من  الحزن  يفيض  النغم«  »حسان  الجديدة  مجموعتها  في 
جنبات الحروف والكلمات حيث تبكي أم ابنها الذي كان نغمها 

والذي:
كان في هذي الدروب قمر

ثغره شمسي
وعيناه طريقي

يستفيق الفجر
من بين يديه

ويتيه الحسن.. رؤيا ـ
يوسف.. هذا ودنيا

من جمال وطيوب
هل تسامى الجرح في كل قلبي صالة

وبخور اآله أشجارًا
وأغالل حنين

المجموعة صادرة من تريبو ليس للنشر في 137 صفحة

المعلمة الجميلة
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في حمى الوقيعة، قد يحجب الغبار والدخان الكثير من المعالم.. هذا صحيح؛ ولكن.. 

تكن  ولم  األرض،  على  ومشبوهة  متنقلة  تحركات  بدأت  التي  باألحداث  يتعلق  ال  األمر 

مفاجئة إال في المبالغة في الشراسة والكثير من األحقاد..

أما االستهداف والتآمر واالستفزاز والحصار واالتهام لإلخضاع واالستسالم وتسليم 

مفاتيح البالد لألعداء وحلفائهم وعمالئهم.. فقد تكسرت النصال على النصال!

حتى الذين غدروا، وكانوا إلى حين مقربين وراعين وناصحين ومفّوضين فوق العادة، 

فلم يكن من خصالهم على مدى التاريخ القريب والبعيد، الوفاء والطيبة والخلق الحسن!

لكنها الظروف واألحوال األمّر، جعلتنا نجترع المّر!

وعدم  االنفعال  وعدم  والمصابرة  والصبر  الجأش  ورباطة  مطلوبًا  الهدوء  كان  وإذا 

الذي كانت عليه من قبل.  بالمستوى  السرعة  أن تبقى  المنطقي  فإن من غير  التسرع.. 

فالحركة المطلوبة دومًا في االتجاهات كلها، والمتطلبة اآلن أكثر من أي وقت، ال تحتمل 

التأجيل والتسويف، وال االنتظار أكثر!

وليس المقصود بذلك قلب األوضاع في برهة، أو قرار. ولكن يمكن للكثير من القرارات 

واهتزازًا  اضطرابًا  تستدعي  ال  مما  ضجيج،  وبال  ويسر  بسالسة  أكلها  تؤتي  أن  الهامة 

وفوضى نحن في غنى عنها اآلن..

قد يكون بعض هذا يحدث وال نشعر به، وهذا أمر حسن، ولكننا نحتاج إلى أن نحس 

بذلك، لتزداد ثفتنا، وليتأكد اطمئناننا.

في زمن مضى من أيام الحرب الباردة بين المعسكرين االشتراكي والرأسمالي، ضبط 

وغير  يسيرة  تهمة  في  الحثيث  العمل  من  بعد سنوات  بلد شرقي  في  غربي  جاسوس 

منظورة، تتلخص في أن يحول هذا العميل الخطير دون أن يوضع الشخص المناسب في 

المكان المناسب.

لن نتساءل اآلن عن أعداد الذين قاموا ويقومون بهذا الدور عندنا ومن أبناء جلدتنا، 

مدى  القول  عن  وغني  مأجورين.  أو  مدفوعين  جواسيس  بالضرورة  يكونوا  أن  دون  من 

الخسران الذي يطال البلد من جراء سلوك كهذا، وهو ليس أقل خطرًا من ذاك الذي يقطع 

الطريق أو يحرق أو يفجر، فهو في أقل تقدير كان المعبر إلى هذا المآل، أو إنه شكل المالذ 

اآلمن لهذه األدوات كي تعمل وتستفحل.

ومن نافل القول أن نتحدث عن مدى أهمية إجراء أو- إجراءات- يؤدي إلى أن تكون 

وشهادات  وخبرات  إمكانيات  لهم  مناسبة  أماكن  في  المسؤولين  من  الكبرى  النسبة 

وأخالقًا..

والمستجدات،  المزمنة،  والقضايا  المتحركة،  الوقائع  مع  التعامل  سرعة  إن  إذ 

؛ وهي لم تكن كافية في وقتها؛ فكيف تصلح 
ً
بالمقاييس السابقة، ليست كافية أبدأ

لهذه األوقات، مع كل هذا الكم من األحداث والتغيرات في المنطقة والعالم، رغم عدم 

جالء المشاهد كلها تمامًا؟!

كما أن التسرع األحمق غير مطلوب إطالقًا، وهو ليس حاًل، ال اآلن وال في أي وقت..

لكن التسارع أمر بدهي في ظل أحوال ليست عادية، وليس من المفيد االنتظار حتى 

والرسائل  العنوانات قرئت،  الكثير من  الدخان؛ ألن  والدخان كل  الغبار،  الغبار كل  جالء 

وصلت، والتفاصيل بانت..

ولم يعد ممكنًا بقاء األشياء والكائنات في مواقعها كأن شيئًا لم يكن؛ فالفاشلون 

والمنافقون والساكتون عن الحق، العارفون ما أوكت أيديهم، سيبقون العبء األكبر على 

أي تحرك حقيقي في اإلصالح، والرابضون في عقولهم المتحجرة، أو أفكارهم البائتة، أو 

نواياهم الغائمة، شحيحو المعرفة، فاقدو المرونة، الباحثون عن مزيد مما ال يستحقون 

من جاه ونفوذ... ال يمكن أن تكون لديهم أو على كاهلهم الحلول، حتى لو كان الكثير 

من المعضالت من فعلهم، أو كانت بمعرفتهم أو بغفلة منهم، فليس شرطًا أن من قام 

بالتخريب يستطيع أن يصلح ما خرب، حتى لو بدا بعض الفعل  منظمًا.. ومنهم من ذهب 

إلى المقلب اآلخر؛ حيث الكثيرون من أمثاله، ومنهم من يضع قدمًا هنا وأخرى هناك، في 

انتظار جالء الغبار!

إن إجراءات حقيقية محسوسة متسارعة، ستسرع أيضًا في جالء أي غموض يمكن أن 

يكون ما يزال لدى البعض، أو بيان كل األمور على حقيقتها، وسيؤمن بيئة أصلح للعالج 

األسرع؛ وبالتالي سيتساقط الكثيرون من أنفسهم، ويتنفس الصعداء من انتظر طوياًل، 

وتحمل كثيرًا وما يزال.. ليس ألنه غير مقتنع، وال غير واثق بالخالص األكيد؛ بل انطالقًا 

من اآلية الكريمة: ليطمئن قلبي!!

التسارع!!

لي�س اآخراً
 غ�سان كامل ونو�ش

هيئة التحرير:
   اإ�سماعيل امللحم - د. حمدي مو�سللي - زهري هدلة -د. عادل فريجات -  

عياد عيد  - حممود حامد - مرمي خري بك
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رئي�س احتاد الكتاب العرب
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استقبل الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب صباح 
الخميس 2011/12/15 وفدًا من بلغاريا الصديقة ضم كاًل من األديب 
والديبلوماسي المستعرب المعروف كرياك تسونيف والسيد ستيفان 
بني  نزار  الدكتور  اللقاء  وحضر  الشمالي،  محمد  والدكتور  كاتساروف 
المرجة عضو المكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب..، وقد رحب السيد 
موقفه  على  بلغاريا  كتاب  اتحاد  الضيف وشكر  بالوفد  االتحاد  رئيس 
اتحاد  حول  شاماًل  شرحًا  وقدم  بها.  تمر  األزمة  في  لسورية  المساند 
الكتاب العرب وفعالياته ونشاطاته وموقف االتحاد من األحداث التي 
تشهدها سورية اليوم، حيث دعا منذ البداية إلى حل األزمة عن طريق 

الحوار فأقام لقاءات حوارية بين مختلف أطياف المجتمع.
 كما تحدث السيد كرياك تسونيف حول الوضع السياسي والثقافي 
عن  تحدث  كما  البلغار،  الكتاب  اتحاد  وضع  وحول  بلغاريا  في  واألدبي 
ذكرياته إبان عمله كملحق ثقافي لبالده في سورية، وتحدث عن كتابه 
الذي صدر مؤخرًا في دمشق باللغتين العربية والبلغارية والذي يتحدث 
عن واحدة من أهم محطات العالقات التاريخية بين الشعبين السوري 
والبلغاري وهو كتاب بعنوان )ال أرض لهم على أرض غيرهم.. في سبيلها 
كأنها أرضهم(، وهو عبارة عن رواية تحكي عن جانب من جوانب الثورة 
بلغاري  فصيل  ومشاركة  هنانو..  إبراهيم  والمناضل  الكبرى  السورية 
مؤلف من 17 شخصًا أتوا مع الفرنسيين، ثم انحازوا إلى الشعب السوري 
محافظة  في  برغال(  )جوبة  منطقة  في  واستشهدوا  الفرنسيين،  ضد 

الالذقية. وتحدث الدكتور تسونيف عن واقع اتحاد كتاب بلغاريا، الذي 
األصيلة  الوطنية  الثقافة  واردة على حساب  ثقافة استهالكية  يقاوم 
اءة، وعن الضائقة المالية التي يعيشها االتحاد وعجزه في  الجادة والبنَّ
كثير من األحيان عن تقديم خدمات ألعضائه من ضمان صحي وطباعة 
الكتاب في بلغاريا يطبع سنويًا من  الكتب وغير ذلك. وذكر أن اتحاد 
االتحاد  يصدر  كما  كتاب،  لكل  نسخة  خمسمئة  بواقع  كتابًا   )40-30(
جريدة  وهي  اليوم(  )كلمة  اسمها  صفحة   )16( من  أسبوعية  جريدة 
المقاالت السياسية واألدبية واألعمال اإلبداعية من شعر  تعنى بنشر 
وقصة وغير ذلك، كما تفرد صفحتين أو ثالثة لألدب األجنبي المترجم 

إلى البلغارية، كما يصدر مجلة شهرية وأخرى فصلية.
 والجدير بالذكر أنه سبق للمستعرب تسونيف الذي يتقن اللغة 
العربية، أن كان أول من ترجم كتاب ـ ألف ليلة وليلة ـ إلى البلغارية.. وله 
البلغارية منها  إلى  العربية  الهامة من  العديد من األعمال والترجمات 

كتاب )يوميات نائب في األرياف( لتوفيق الحليم.
البلغاري الضيف حسن االستقبال،  الوفد  اللقاء شكر  وفي نهاية 
وتم إهداء الوفد الضيف عددًا من إصدارات االتحاد، كما حمل الدكتور 
وزوده  البلغار  الكتاب  التحاد  تحياته  الضيف  الوفد  جمعة  حسين 
بنسخة مقترحة من الجانب السوري لتجديد اتفاقية التعاون والصداقة 
السابقة  التعاون  اتفاقية  انتهاء  على  عامين  لمرور  نظرًا  البلدين  بين 

بينهما.

وفد بلغاري يزور اتحاد الكتاب العرب

حدد اتحاد الكتاب العرب مواعيد 
مقرر  النتخاب  الجمعيات  اجتماع 
القادم  للعام  لكل جمعية  وأمين سر 
بناء على المادة 12 من النظام الداخلي 

للجمعيات وفق الجدول اآلتي:
 1/7 السبت  الترجمة  جمعية  ـ 

الساعة 11
 1/8 األحـــد  والـــروايـــة  القصة  ـ 

الساعة 11
ـ النقد األدبي االثنين 1/9 الساعة 

11
الساعة   1/10 الثالثاء  المسرح  ـ 

11
 1/11 ــعــاء  األرب األطــفــال  أدب  ـ 

الساعة 11
ـ البحوث والدراسات السبت 1/14 

الساعة 11
ـ الشعر األحد 1/15 الساعة 11

النصاب  اكتمال  عدم  حال  وفي 
لمدة ساعة  القانوني يؤجل االجتماع 
قانونيًا  ويعتبر  االجتماع  يعقد  ثم 

مهما كان عدد الحضور.
الجمعية  أعمال  جدول  حدد  وقد 

كما يلي:
وأمــيــن سر  مــقــرر  انــتــخــاب  ـ   1
الجمعية لعام 2012 على أن يكون قد 
مضى على عضويتهما خمس سنوات 
دون سنتي الترشيح؛ علمًا بأنه ال يجوز 
أن يستمر المقرر وأمين السر أكثر من 
سنتين متتاليتين حسب المادة /12/ 

من النظام الداخلي للجمعيات.
للسفر  ــد  واح عضو  ترشيح  ـ   2
القطر ضمن وفود االتحاد لعام  خارج 
2012 )النقد، أدب األطفال، الترجمة، 
الجمعيات؛  لبقية  وعضوين  المسرح( 
المرشح  الختيار  األســس  بــأن  علمًا 

للسفر ضمن وفود االتحاد:
أ( أن يكون قد مضى على عضويته 
في االتحاد خمس سنوات دون سنتي 

الترشيح.
ب( المرشح من قبل الجمعية.

مرشحي  ــن  ــي ب ـــة  الـــعـــدال ج( 
الجمعيات.

المرشح  سفر  عدم  من  التأكد  د( 
ضمن وفود سابقة، وال يحتفظ المرشح 

في عام سابق إال إذا أعيد انتخابه.
هـ( القدرة على الحوار والبحث.

وأنشطة  اجتماعات  حضور  و( 
على   %40 بنسبة  والفروع  الجمعية 

األقل.
ز( الحضور الثقافي.

ح( السن والوضع الصحي.
من  التنفيذي  المكتب  يختار 

تنطبق عليه الشروط السابقة.

االتحاد يحدد مواعيد اجتماع جمعياته


