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الصبر  ..توأم ّ
النضج واإلبداع
ّ
ُ�سهيل ّ
ال�شعار

ّ
ليست قطع العسل إال ِنتاج رحيق آالف الورود ،قامت النحلة
بجمعه بدأب وصبر من أماكن عديدة ،لتضعه في نهاية يومها
داخل مكان واحد ،وليس الثلج األبيض فوق القمم العالية سوى
ّ
نتيجة لمراحل كثيرة ّ
يتحول إلى ندف ثلج ،وليست
مر بها قبل أن
ّ
الثمار الناضجة إال ّبذارًا جافة ،صبرت واحتملت عتمة التراب وصقيع
الليالي الطويلة قبل أن تكبر وتنضج ،وليس نور الفجر سوى مخاض
لليل دامس طويل..
ٍ
كذلك هو ضوء الشمس ،الذي يصل إلينا كل صباح هادئًا
وديعًا متواضعًا ،لكنه قبل وصوله ّ
مر بتفاعالت رهيبة حدثت فوق
ّ
وجه أمه الكبرى الشمس ،فوالدته تطلبت وقتًا ،ووصوله إلى أرضنا
ّ
تطلب صبرًا.
ّ
وقد يبدو لنا للوهلة األولى أن النور عنصر يتيم وحيد ،لكن
ّ
ومتعدد الفوائد؛ إذ إنه ُيرينا عناصر أخرى من حولنا،
وجوده ضروري
ّ
ّ
ورؤيتنا لتلك العناصر تستلزم منا بعض الوقت والصبر كي نحللها
ونعرف ماهيتها.
والحكيم العاقل يرى في النور ذاته أنوارًا أخرى ،وألوانًا وأطيافًا

ّ
متعددة ،فقلبه موشور ّ
تكسر فيه الضوء الواحد إلى أضواء.
ومن صفات العباقرة والمبدعين ّ
الصبر على األحياء حتى تنمو
وتكبر ،وعلى الصغار حتى تفهم ،وعلى السكارى حتى يعود
رشدهم إلى نفوسهم ،وعقلهم إلى رؤوسهم.
وكل طعام يلزمه وقت ما حتى تهضمه المعدة ،وكل مريض
بحاجة إلى بعض الوقت حتى يشفى ،وكل نجاح ال بد من أن يكون
خلفه صبر عظيم ،واحتمال أعظم.
حتى األفكار ينبغي ألصحابها أن يصبروا عليها حتى تنضج
ُ
وتختمر إلى ّ
حد ّ
معين ،ومن ثم تخرجها أقالمهم على شكل قصائد
وقصص ،أو ترسمها ريشهم لوحات وصورًا..
ُ
فسد ما حولها ،أو تموت
وكل فكرة تخرج قبل أوانها قد ت ِ
وتتالشى كفقاعة من الصابون.
أال نرى كيف تنتظر البذرة بصمت في ظلمة الوحل ريثما يخرج
جذرها ويطلع ساقها؟
والجنين في رحم أمه كيف يبقى هناك تسعة أشهر قبل
والدته وخروجه إلى الضوء؟

وكيف أن البراكين والزالزل تنتظر سنوات وسنوات حتى يحين
ّ
وتحركها الرهيب؟! وكيف يصبر العجين على
موعد انفجارها
اختماره ،وأرغفة الخبز على نار المواقد ،وقمم الجبال على صواعق
الغيوم وثلوج السماء؟ واألحصنة األصيلة على وعورة الطرق؟!
لكن ّ
الصبر من دون حكمة ومعرفة ،وقوة تحميه وجرأة تسانده،
ّ
قلما يثمر.
فصبرنا على البذار المنخورة عبث ،وانتظارنا ألرغفة الخبز حتى
تنضج داخل فرن مطفأ إضاعة للوقت ،وزرعنا القمح والحنطة في
الصخور قتل للحظات العمر ،وكتابتنا للقصة والشعر ،وممارستنا
للرسم والغناء من دون معرفة ُمسبقة للقواعد واألصول ومن دون
موهبة حقيقية هو لهو ولعب ،وتضييع لجهود قد تكون جبارة،
لكنها في غير مكانها.
ّ
َ
إن الصبر رفيق مخلص لمن يقدر عليه ،وسالح فعال بيد من
يعرف كيف يصبر وإلى متى!

تراتيل لوجهك يا وطن

خضراء الصباح!..
�أ�سعد �أبو ديب

عندما ي��ع��ذب اللحن ت��ت��رق��رق حوله والغذاء والهواء ..تبقى النار للدفء واإلضاءة..
ٌ
والعالم يمشيٌ .
األغاني..
ضروس من أجل األكل
حرب
كل ما في هذا العالم ينتعش بالعبث والجنس والسيطرة ..ثم تبقى هذه الكرة
والفوضى الهادئة ..عناصر الغابة .تتسابق الملساء التي تنزلق عليها أجساد الخلق
ً
نحو األزرق األع��ل��ى .ثمة أش��ج��ار شامخة إلى الهاوية ..وتبقى األسئلة مقفلة أسئلة
ً
واحد يشبه همس التجاذب..
متغطرسة :وثمة أخ��رى قزمية تتحدى وأجوبة من
لون ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
وأرض ُّ
ٌ
وتعيش .في الطرقات المتشعبة ،البعض
تمد
أسماء مرصعة بالنجوم واألقمار،
يمشي مسرعًا متلهفًا والبعض يمشي ذراعيها نحو األعلى وكأن الصوت ال يسمع
الهوينا أو يترنح ..حتى أزهار الحدائق ترقص أو ال يصل ..إنه صوت الخوف واالستغاثة
ٌ
وتتغنى بألوانها
وجوه تتحرك في المرايا ،أو
بشكل عبثي متفاوت .في والقلق والحيرة..
ٍ
ٌ
ً
الطريق إلى المدرسة ثمة أطفال مختلفون مرايا تتحرك في الوجوه ،والنتيجة صنمية
ٌ
في الشكل وفي الحوار الناعم الالمسموع ..صرفة ..حياة تغتسل بالدم المراق أو الدمع
لحظة ..إنها من لون الفرح
لكنهم يشبهون الكتلة المتحركة أو الورق المنهمر في كل
ٍ
ٌ
الخريفي المتبعثر..
الميت أو المميت .ف��ت��اة ك��زه��رة الجلنار
الساعة على الحائط .عقاربها تتباهى؛ تذبح ألنها اختلست متعتها تحت عباءة
ٌ
هذا
عقرب للدقائق ،وهذا عقرب للثواني ...الليل ...الذابح الفارس يضحك ،وهي تذوب
كالهما ي��خ��دم ال��ع��ق��رب األك��ب��ر بالتجمع وتنصهر في دخان الوهم والخيبة البكماء..
ٌ
ٌ
ٌ
وأبراج مشبعة بالهمس البشري تنهار
والتتابع ..وهكذا يحسب الوقت نظاميًا في أبنية
زل��زال جميل على مقياس
مجال الفعل والحركة ..مشاهد خالبة في وتتالشى وف��ق
ٍ
ٌ
الطبيعة تحيا
بشكل عبثي ...هناك جبل (ريختر) ..في القرى النائية تكثر العوانس،
ٍ
ً
شامخ يعانق الغيم ،وهنا ربوة فسيحة تشبه وفي المدن السعيدة تتبرقع النساء هربًا من
واد سحيق عيون الرجال المستديرة..
طبق القش المقلوب .هناك ٍ
تربة جرفتها سيول
نساء
مختار قرية (الضبعة) يتزوج عشرة
يتصالح مع ما يجاوره من ٍ
ٍ
المطر المنحدرةٌ ..
نهر يهدر ويشكل
شالالت من ذوات األرداف الغنية والصدور الزاهرة..
ٍ
صاخبة ،وآخر يجري رقراقًا بال همس .كالهما السيد (مشلح) لم يتزوج البتة؛ ألن الفقر
يلتقيان في عبق البحر .الجنس نوعان من والعوز مطبقان عليه( ..غنوج) بنت (زهوان)
ٌ
لون واحد اسمه (الجنس)ٌ ..
جنس
منظم في تستبيح شابًا وسيمًا يرسم مالمح أفقه من
ٍ
ٌ
الدوائر الورقية،
وجنس في الهواء الطلق ..تربية عصافير الكناري؛ لقد فاحت رائحة
والفرق بينهما ال فرق ..لكنها مجرد منهجية الغلطة بين مضارب الجيران؛ يا للحمقاء
حسية ..األول مقدس والثاني مدنس ..هكذا! العارية!
ٌ
ً
ٌ
أعشاب في الصحراء خجولة من الظمأ...
هذا العالم هراء منظم على طرق الخيبة
بعضها يتحمل العطش ويضحك ،والبعض والحرمان والتخوف..
ٌ ٌّ
ٌ
اآلخ��ر ب��اه��ت ..ه��ي بمثابة الحظوة لإلبل
فكر هش كسنابل الذهب اليابسة ..آفاق
ٌ
واألغنام ،والبدوي الفاحم يشمت ويغني يغلفها الدخان واألبخرة ..شجارات مضحكة
ٌ
ويترحل..
أل��وان من األطعمة تبني وأخرى تستعذب لحم البشر ودماءهم ..لكن العالم
ُ
ٌ
ٌ
منزلق واح��د اسمه الموت،
تهدم ..وأسماء ومسميات زخرفتها حاجة يمشي وف��ق
ٍ
ٌ
األلسن؛ هذا ٌ
كائنات ُ
حلو ،هذا ٌّ
مر..
تفرح بالماء والحركة الكونية تمضي باتجاه هذا الصمام

الغبي الذي ّ
يعد األمل المتبقي..
القيادة السورية منفتحة على الحوار مع
من يشاؤه..
(غليون) وره��ط��ه :ال ح��وار مع القيادة
السورية...
لحظة وأخ��رى قد يتحول (غليون)
بين
ٍ
عاجل على شاشة (الجزيرة)
ورهطه إلى خبر
ٍ
أو (العربية)؛ حيث ينكفئ الدجال إلى بؤرة
رم���اده ..وعندها (أردوغ����ان) يكتتب ،كذا
(الحمدان) األبلهان والجاهل (أبو سكسوكة)..
(حطان بن المعلى) يقول:
إنما أوالدنا بيننا
أكبادنا تمشي على األرض
ً
لكن (أبا العالء) يدحضه قائال:
هذا جناه أبي علي
وما جنيت على أحد
كالهما نقيضان عبثيان يحلقان في
سراب جميل.
منطاد واحد بحثًا عن
ٍ
(بابلونيرودا) شاعر تشيلي العظيم
يقول:
ستظل وردة الدم تالحق السكين حتى
ال��ت��راب .لكن ،م��اذا تقول وردة ال��دم حين
بنسبة
تتصالح مع الجنرال (بينوشيت) ..ولو
ٍ
ما.
ـ أيها الناس «تعالوا وكلوا فوق العشب،
قبل أن يأكل العشب فوقكم.»...
عذرًا (جاك بريفير):
لقد أثقلني اإلجهاد والتعب .من خالل
البحث والسعي عن اللحظة الماتعة ..فاسمح
ً
لي بالذهاب إلى النوم قليال ألحلم؛ أحلم
بامرأ ٍة خضراء شهية ..فاجأتني هذا الصباح!..

خلف عامر
* أبحث عن وهج ينبثق من صورة وطن ،فألقى
وجهه في جذر الزيتون ،يورق ألقًا ودفئًا وزيتًا مباركًا
ينير حواف القلب.
* للضوء ال��ذي يخرج من كيمياء ال��روح فعل
ّ
ّ
سحري ،يتمثل في طرد العفن ،ويبث دفء الحياة
في الكائنات لنراها جميلة.
كن بقعة ضوء تحاصر كل ما يشوه أوردة الحياة،
وتزيله.
* تتراقص أوراق شجرة الروح على أنغام أنسام
رائحة وطن طاهر نقي كالثلج ،كاألطفال ،فتزهر عبقًا
قصص وقصائد.
من
ٍ
* للود أزمنة وأمكنة ،إال لديك؛ فال زمان وال مكان
يتسعان لدفق ودك يا طيب وجه أمي ،يا وطني.
*هبني فرحًا يا وطني ،وامسح عن عيني األحزان،
أنت األرجح يا وطني ،لو وضعوا معك الدنيا بكفة
روحي ،بالميزان ،ألنك نبع من دفء وحنان.
َ َ
ّ
وتعمد به ،وها هي
*هاك دمي اغسل َو َهنك
كرياته تحرس حوافك يا وطني كيال تصلك ريح
صفراء مجنونة.
َ
��ع ْ��د نغمة ن��اي حزنك ،كن ب��وح الياسمين
أ ْب ِ
للياسمين ،العالمات الموسيقية لمدرجها ،كن
شاطئًا يراقص موج الروح بحكايات عاشقة متيمة
بك ،كن أشعة روحي تنسكب في نهر أحالمي ،فتغار
من سحر ألوانها أطياف قوس قزح ،إذ تبدو باهتة
أمام خلطة ألوان محبتي .كن أنت.
* بدت تلوح في أفق روحي ب��وادر من اغتراب
وتشتت ،لملمني يا وطني كي ال أضيع ،أنت النفس
وض��وء العين ،أن��ت نسمات الربيع وعطرها ،لذا
أحتاجك وال غنى لي عنك.
ّ
صبح تبل قلبي ،ضحكة تراقص
* أفتقد نداوة
ٍ
أوتار روحي ،نظرة تذيب وجعي وتحملني إليك .أحن
لسماء عينيك مالعب لغيوم بيضاء ،هي انعكاس
لنقاء قلبك يا وطني الرائع.
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الليكوديون األميركيون وراء الحرب العدوانية
على العراق وإضعاف سورية وتهديد إيران
غازي ح�سني
وض��ع الليكوديون ف��ي ال��والي��ات المتحدة
و«إسرائيل» المنطقة أمام الواليات المتحدة في
معادلة تقول:
«أسقطوا النظام العراقي ،وأضعفوا سورية
وإيران ،فيركع الفلسطينيون».
وكان الليكودي ولفوفيتس قد طالب بتغيير
النظام العراقي عام  1979بعد عقد القمة العربية
في بغداد التي ق��ررت محاصرة اتفاقيتي كمب
ديفيد ،ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى
تونس ودعم الجبهة الشرقية.
ق��ررت النخبة اليهودية األميركية تسخير
الطاقات العسكرية واالقتصادية والدبلوماسية
واإلعالمية األمريكية لشن الحروب على العروبة
واإلسالم ،وإشعال الحروب اإلقليمية في المنطقة
الغنية بالنفط والثروات الطبيعية ،وخدمة المصالح
األمريكية ،واالسرائيلية وض��د مصالح شعوب
المنطقة.
وط��رح ولفوفيتس فكرته لشن الحرب على
العراق واإلط��اح��ة بالنظام فيه عندما ك��ان ديك
تشيني وزيرًا ،للدفاع في  21أيار  ،1991حيث قام
بناء على طلب من تشيني بشرح فكرته الحتالل
العراق واإلطاحة بالنظام ،وقال:
«ال تستطيع أميركا أن تنتظر بعد أن يهاجموها
قبل أن ترد ،عليها أن تتدخل متى تريد ،وكيفما
تريد ،وحيثما تريد؛ أي أن تقوم بصناعة األحداث
ً
بدال من مكابدتها».
وتضمن التقرير الذي رفعه تشيني إلى الرئيس
جورج بوش األب أفكار الليكودي ولفوفيتس حول
شن الحرب العدوانية على العراق الحتالله وتغيير
نظامه.
أدت ال��ع�لاق��ات ال��ق��وي��ة ال��ت��ي تجمع بين
الليكوديين األمريكيين والمحافظين الجدد وزعماء
الليكود في «إسرائيل»؛ وعلى رأسهم مجرم الحرب
ش��ارون واإلره��اب��ي نتن ياهو إلى ارتباط مصالح
ومخططات اسرائيل بأميركا ارتباطًا وثيقًا ،وغدت
المخططات االسرائيلية أميركية الطابع والتنفيذ،
ونجحوا في وضع العروبة واإلس�لام كعدو للغرب
محل الشيوعية بعد انهيارها في االتحاد السوفيتي
وأوروبا الشرقية.
ودخلت مراكز البحوث والدراسات اليهودية على
ِّ
المتوحش
هذا الخط ،وتحدث المستشرق اليهودي
برنارد لويس في مؤتمر حول الوضع في المنطقة
وض��رورة اإلطاحة بالنظام العراقي وف��رض نظام
ديمقراطي فيه أمام معهد «أميركان انتربرايس»
ووصف الفكرة بالخارقة للطبيعة.
وأثنى ولفوفيتس في المؤتمر على كلمة برنارد
لويس التي أعلن فيها الحرب على العروبة واإلسالم،
ّ
وقال إنه ّ
«عرفنا كيف نفهم تاريخ الشرق المعقد
والمهم ،وكيف نستعمله لتقودنا إلى بناء عالم
أفضل لألجيال القادمة؛ أي :تدمير األنظمة الوطنية
والقومية ومحاربة العروبة واإلس�ل�ام» ،وتهويد
فلسطين والهيمنة على الشرق األوسط والعالم
أجمع.

ص��اغ الليكوديون :ريتشارد بيرل ،ودغ�لاس
فايت ،ودافيد ورمسير تقريرًا بعنوان:
ّ
 Clean Breakالكسر النظيف وقدموه عام
 1996إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي وتناول هدفين:
األول :اح��ت�لال ال��ع��راق وتمزيقه ،والثاني:
إضعاف سورية ،وتضمن التقرير إعادة الهاشميين
إلى العراق بدعم من «إسرائيل» ،ومساعدة الملك
حسين على محاربة س��وري��ة ،وتحويل انتباه
السوريين من خالل استخدام عناصر من المعارضة
اللبنانية لزعزعة الوجود السوري في لبنان .وطالب
التقرير تشكيل حلف إقليمي أميركي ـ إسرائيلي
ـ تركي ـ أردني من خالل إضعاف سورية وتغيير
النظام العراقي ،مما يؤدي فيما بعد إلى إضعاف
سورية .وجا في التقرير حول ذلك ما يلي« :نظرًا
لطبيعة النظام في دمشق ،من الطبيعي واألخالقي
في آن أن تتخلى «إسرائيل» عن عروض مفاوضاتها
(سالم شامل) وتتمسك بعرقلة انطالقة تلك البلد
من خالل لفت االنتباه إلى برامجها الخاصة بأسلحة
الدمار الشامل ،ومن خالل نقض اتفاقات «األرض
مقابل السالم على مستوى الجوالن».
بعث الليكوديان ريتشارد بيرل وولفوفيتس
والمحافظ رامسفيلد برسالة إل��ى الرئيس بيل
كلنتون إبان واليته الثانية ونشروها في عام 1998
بعنوان« :المشروع لقرن أميركي جديد» طلبوا فيها
من الرئيس األميركي بشن حملة عسكرية أحادية
الطرف على العراق ب��دون المرور بمجلس األمن
الدولي.
ووج���ه ال��ل��ي��ك��ودي��ون األم��ي��رك��ي��ون ومنهم
ولفوفيتس وج��ون بولتون واب��رام��ز ورامسفيلد
رسالة ثانية إلى الرئيس كلنتون يطلبون فيها
وضع استراتيجية سياسية وعسكرية تهدف إلى
اإلطاحة بصدام ونظامه.
وفي أيلول عام  2000بعد أرب��ع سنوات من
تقديم الوثيقة األولى إلى نتن ياهو زعيم الليكود،
ق��دم الليكوديون األميركيون أنفسهم وثيقة
إلى الرئيس بوش ونائبه تشيني تحمل األفكار
نفسها التي تضمنتها الوثيقة األول��ى لرئيس
الوزراء اإلسرائيلي ،مع اختالف بسيط في الصياغة
لدغدغة المشاعر األميركية واختيار الكلمات
والتعابير كي تصبح مألوفة لدى العقلية األميركية،
وتروق لقرائها وتتفادى الولوج في اعتبارات محددة
ودقيقة.
وصاغتها مجموعة «المشروع لقرن أميركي
جديد» تحت عنوان« :إعادة بناء الدفاعات األميركية:
استراتيجيات وقوى وموارد لقرن جديد» ،أهمية
منطقة الخليج لألمن القومي األميركي وض��رورة
وج��ود القوات األميركية فيها واإلط��اح��ة بنظام
صدام ،ووصفت الوثيقة القوات األميركية المسلحة
بخيالة الحدود األميركية الجديدة.
تبنى الرئيس بوش األفكار الواردة في الوثيقة
َّ
وضمنها في
التي قدمها الليكوديون األميركيون،
البقية ......................ص22
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تفاعل الحداثة

أي ثقافة تقطع جذورها مع الماضي إنما تفقد خصائصها الذاتية ،وهويتها
األصيلة؛ ما يفيد بأن الحداثة ال تعيش في العراء ،وال تنطلق من فراغ .وإذا كان
عليها ضرورة التكيف مع الماضي ،فالواجب األعظم أن تتكيف مع الحاضر ،في
إطار بناء المستقبل ،شريطة أال تقع في ّ
مطب (الموضة) ـ إذا صح التعبير ـ واآلنية،
واالنبهار و ...كما هو عليه الحال في حداثة األطعمة واألزياء؛ والدراما المستوردة؛
والتخلي السريع عن نظريات لحساب نظريات أخرى .فاألمة تحتاج إلى منهج فكري
ومنظومة معرفية تستند إلى التوازن الفكري لتحقيق مشروع عربي نهضوي
وحضاري .فاضطراب «المنهج أو غيابه عن الساحة الثقافية والفكرية يؤدي
إلى أزمات أيسرها أن األمة بإمكاناتها المادية والبشرية ال تستطيع النهوض
الحضاري .وبهذا فإن التأصيل المنهجي في الدائرة الثقافية والفكرية يعين بلورة
المرجعية المعرفية إلى جملة األنشطة الثقافية واألنماط الفكرية والتطلعات
التي يتطلع إليها اإلنسان في هذا اإلطار».
ولعل هذه الرؤى الحداثية تؤكد أن أصحاب التيار الحداثي الوسطي يهدمون
بعض الموروثات ،ويبقون على قسم آخر منها في مزج بين االتباع واالبتداع إلبداع
حالة حداثية معاصرة في الفكر والحياة واألدب والنقد والفن و ...فال ينفون القديم
لقدمه؛ وال الحديث والمعاصر لحداثته ،ولعل الدكتور حسن حنفي من أبرز من
يمثل هذا االتجاه في دراساته المختلفة ،وال سيما حين تحدث عن علم الكالم الذي
ّ
رآه أنه أول عمل عقلي في النص الديني ،ما جعله يوفق بينه وبين الفلسفة.
وهو ما ذهب إليه جميل صليبا حين قال« :الحديث ليس خيرًا كله ،كما أن
القديم ليس شرًا كله .وخير وسيلة للجمع بين محاسن القديم والحديث أن يتصف
أصحاب الحديث باألصالة ،والعراقة والقوة واالبتكار ،وأن يتخلى أصحاب القديم عن
كل ما ال يوافق روح العصر من التقاليد البالية ،واألساليب الجامدة».
ومن ثم حاول بعض أصحاب الحداثة األخذ بأحسن ما في األصالة والمعاصرة،
ثم وقفوا موقفًا دقيقًا من إلغاء الهوية العربية حين آمنوا بأن العرب أمة واحدة
لها حضارتها العريقة؛ ...ولهذا فإن التيار الحداثي الوسطي يقوم بقطيعة مختارة
بين القديم والجديد؛ في إطار وعي حداثي يتمسك بالثقافة العربية الحضارية،
ً
فهو يرجع إلى التراث بوصفه مرجعية سياقية لصياغة الحداثة شكال ومضمونًا،
وكذلك يفعل باستجالء الثقافة المعاصرة ،واختيار آلياتها وطرائقها المنهجية.
ومن ثم «ال يكون التغيير أو التحديث باستعادة التراث في كليته أو االنتقاء منه؛
فال اإلعادة الكاملة مجدية ،وال االنتقاء مفيد ،بل يجب وضع فلسفة معينة في
التعامل مع التراث من زوايا مختلفة ،وتخصصات متنوعة ...وال ينبغي كذلك أن
نأخذ ما هو مستورد من فكر اآلخرين على أنه خالصة ما يمكن أن نتوصل إليه دون
وعي بما في التراث العربي من قضايا مسبوقة .وهي قضايا ـ بال شك ـ توصل إليها
السابقون في نتاجهم الفكري ،ولم نحاول االستفادة منها ،أو تطويرها ،وتركنا
ألنفسنا أخذ نتاج اآلخرين على أنه من المعاصرة أو الحداثة ،بينما هو في الحقيقة
نتاج فكر توصل إليه اآلخرون بعيدًا عن تراث مسبوق ال ّ
يخصهم ،وإذا كان تراثنا
غريبًا عنهم ،فال ينبغي أن يكون غريبًا عنا».
هكذا تبنى عدد من العرب المحدثين الموقف التوفيقي كأجدادهم الفالسفة
في العصر العباسي ،وفضلوا خيار المواءمة بين الفلسفة والدين ،والمالءمة بين
الماضي والحاضر بكل تجلياتهما .وهذا ما انتهى إليه زكي نجيب محمود ،بعد
تراجعه عن مواقفه السابقة؛ إذ رأى في كتابه (تجديد الفكر العربي) أن مقاربة
الهوية العربية ومشروعها النهضوي ال يتحقق من دون التوفيق بين التراث وبين
المعاصرة ،فهل نحن مدركون لما نقوم به في حياتنا حين ينقض أحدنا على اآلخر
وقد فقد كل معايير القيمة للحقيقة اإلنسانية والثقافية؟!.
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كلمة في الديمقراطية

حرية الحوار
وحوار الحرية

علي دياب

�سليم بركات
هل يعني تعلقنا بالحرية أن ال نميز
ألسنة الناس عن ألسنة النار؟! ما العمل
والحرية متسلحة بالسواطير؟ تذبح
وتقطع البشر ،في الوقت الذي يراد لها
أن تمثل الحلم للتخلص من الوحشية
الممارسة .وحتى نستطيع استيعاب
ما يجري على األرض السورية يجب أن
نجمد قلوبنا ،وأن نبدل جلودنا بجلود
التماسيح ،وأن نتحول إلى وحوش ،حتى
نتعود على مشاهدة العيون المفقوءة،
والرقاب المقطوعة ،وأن نمتلك أعصابًا
فاقدة لإلحساس ومشاعر ميتة ،كي ال
نسأل من قتل األطفال ،ومثل بجثث
الشباب ،وبقر بطون النساء ،وهشم
رؤوس العجائز ،واألفظع من كل هذا أن
ً
ال نمتلك عقال ،حتى ال نعرف الفاعل
في المأساة المستمرة ،التي ال يحتملها
مخلوق ،وال يرضى بها خالق .واألكثر
مرارة أنه مطلوب أن نقبل الحرية من
خالل قبور حفرت على عجل ،وأن نرضى
الديمقراطية من خالل صناديق الجثث
البديلة لصناديق االقتراع ،وأن نفهم
حقوق التعبير بعقول معطلة ،حتى ال
ندرك أن القتل عدو الحياة ،وأن السالح
لإلكراه ،وأن الخطف أسوأ معتقل ،وأن
المذهبية تدمير للدين ،وإن الفتنة
أشد من القتل ،وأن الطائفية رجس من
عمل الشيطان.
م��ا العمل :ه��ل نسلم باستمرار
العنف واإلره���اب؟ وه��ل من ض��رورة
لالستمرار فيهما؟ كيف نسمح ألعدائنا
بالتالعب بمفاهيمنا ،وتدمير قيمنا...؟!
ما نالحظه على صعيد الواقع ال يمكن
تحمله لما فيه من العدوان المستمر،
أعداؤنا يقررون مصيرنا ،وأجهزتهم
أداة التالعب بهذا المصيرّ ،
يدعون
العدالة ،لكنهم يحاكمون ويحكمون
م��ن ينتقد ع��دون��ا ،وال يحاكمون أو
يحكمون من يسيء إلى قيمنا.
نحن م��خ��دوع��ون ،ونعاني سوء
المعاملة ،واالزدواج��ي��ة في المعايير،
وتدخل هذه المعاملة تحت عناوين
الديمقراطية وحرية ال��رأي والتعبير،
عندما يتعلق األم��ر بنا ،ولكن عندما
يتعلق األمر بالصهيونية وبمصالحها،
تكون القوانين صارمة ،ومبرمة وربما
أيدت ذلك الجامعة العربية ،ومجلس
األم����ن ...وم��ن اش��ت��ه��روا بجشعهم
وانتهازيتهم ،وع��رف��وا بفتاويهم
الرخيصة المأجورة.
سيبقى المصلوبون فقرًا ورعبًا،
يحملون خوفهم إل��ى ال��ل��ه ،ممن ال

يخافون الله ف��ي جوعهم ،أمنهم،
ح��ق��وق��ه��م ،أط��ف��ال��ه��م ،ش��ب��اب��ه��م،
نسائهم ،شيوخهم ،وستبقى األالعيب
السياسية والمالعب المذهبية ترعبهم،
الواقع يخيفهم ،واآلتي من المجهول
يقلقهم.
ت��ع��ودن��ا االت��ك��ال على ال��م��وروث
واحترام العادات والتقاليد ،وما يعادل
ذلك من أساطير وخرافة ،ألفت أنفسنا
االع��وج��اج ،ورف��ض القوانين ،وع��دم
احترامها ،وتجاوزها ومخالفتها ،تعودنا
معاناة األمور التي تبدأ صغيرة وتافهة،
ثم تكبر وتتعاظم لتصل إلى حدود
الكارثة ،وربما إلى الفاجعة ،ولم نتعود
كغيرنا من الشعوب ،بداية كبيرة لألمور
حتى تصغر ،وتتالشى وتزول ،لتستمر
الحياة بوجود القانون ومواكبة مفاهيم
العصر بعد الخروج من مناخات القبيلة
والعشيرة والطائفة ،هذا الخروج الذي
ي��ؤدي إل��ى ال��دخ��ول ف��ي فهم اآلخ��ر
ومحاورته باإلقالع عن األنانية ،واالمتناع
ً
عن األخذ برماد الماضي بدال من األخذ
من جمره وسطوعه.
لم يعد القول مجديًا أن حالة الربيع
العربي حالة انتقالية ،تمثل اتجاهًا
نحو التطور والتقدم والمواكبة ،وإنما
المجدي أن نقول :إن المنطقة العربية
في حالة من الموت السياسي ،معالمها
محدودة بعقل تقليدي يصعب خروجه
من السائد إلى الجديد ،والسبب أننا
في حالة الصراع مع الذات ومع اآلخر،
صراع أبعاده قاسية ومالمحه تشير إلى
مدى صعوبته ،في الوقت الذي تشير
فيه معطيات المرحلة السياسة إلى
أن المنطقة ستكون الساحة الرئيسة
لصدام النظام العالمي ،من نظام أحادي
القطبية إلى نظام تعدد األقطاب ،صدام
ستميزه وتجليه األزمة السورية ،ضمن
اصطفافات تؤكد عمق الصراع ،وازدياد
وزنه على الصعيد الداخلي والعربي،
واإلقليمي ،والدولي األمر الذي يؤكد
أنه البد للشعب السوري بكل أطيافه
من تحديد توجهاته ،وتجديدها ليقرر
أية سورية يريد ،كي يتمكن من إنتاج
مشروعه السياسي االجتماعي ،قبل أن
تفرض عليه التوازنات الدولية ما تريد؛
ألن في مثل هذه الحالة من الفرض
ستصبح الطموحات السورية طموحات
هامشية ال تقدم وال تؤخر في تقرير
الشأن ال��س��وري المستقبلي ،بسبب
الوحدة الوطنية المهددة ،واإلره��اب
المستمر نتيجة استمرار األزمة ،التي

خلقتها القوى الخارجية المعادية
لسورية.
إن السوريين م��دع��وون للتوجه
ً
نحو أنفسهم أوال ،لتكوين إط��ار
ديمقراطي ق��ادر على حماية الوطن،
ووضع حل لالزمة ،ألن التآمر سيبقى
قائمًا ،على الوطن والقيم واألهداف...
وسيبقى ضعاف النفوس يؤججون
الفتن ،فاتحين األب��واب نحو الحروب
المحلية واألهلية ،كما سيبقى تزوير
العقول والمفاهيم من خالل وسائل
اإلع�لام المأجورة مستمرًا ،وسيبقى
تدفق اإلره��اب والسالح عبر حدودنا،
ما لم نعتمد أنفسنا في إيجاد المخرج،
ولو فكرت األطراف المعنية من نظام
ومعارضة ،بالعودة إلى الثوابت العلمية
والوطنية البعيدة عن الفعل ورد الفعل،
وعن المواقف مسبقة الصنع وتعقل
الجميع ،ليقف نزيف الدم ،الذي يدفع
ثمنه المواطن السوري أينما كان موقع
هذا المواطن ،في دائرة السلطة ،أم في
دائرة المعارضة ،أم في أي دائرة كانت
لوجدوا أن في الحوار المخرج إلنقاذ
سورية الوطن؛ حوار فيه كل الفوائد
ً
خروجا سوريًا بامتياز،
للخروج من األزمة
كما فيه كل فوائد التباين واالختالف،
وتشكيل ع��وام��ل الضغط المحلية
واإلقليمية والعالمية ،باتجاه االنفراج
السياسي ،ال��ذي يأخذ بالمتحاورين
نحو هدفهم الحقيقي.
ما من شك في أن اللغة هي أهم
منجز للتواصل والحوار ال��ذي يحقق
مشتركات التعايش بين أطياف
الشعب ،بعيدًا عن االقتتال والتعصب،
ومن أهم شروط هذا الحوار اإلصغاء
ّ
والملح
ال اإلم�لاء ،والتوافق ال اإلجبار،
في األزمة السورية ،هو حوار التوافق،
المؤدي للخروج من الواقع المأساوي
ال��ذي تعيشه سورية ،ح��وار التوافق
البعيد عن مفاهيم العنف ،واالستئثار،
واإلقصاء ،الحوار الذي يقطع الطريق
ع��ل��ى ع��ق��ل��ي��ة ال��ت��ش��دد وال��ت��ط��رف
(اإليديولوجية والدينية والمناطقية)،
ويحافظ على ما تبقى من قيم ومفاهيم
وطنية مشتركة ،كفيلة بإنقاذ سورية
من األزمة المؤامرة.
بقي أن نقول إن من يرفض الحوار
يكون ضيق األفق ،والسياسي الشريف
ال يرفض الحوار؛ بل يعمل من أجله،
ومن خالله ،لبناء مجتمع سورية الجديد
الذي يتوافق عليه الجميع.

لن ندخل في تعريف الديمقراطية والحرية وما يدور في فلكهما
من تنظير فلسفي ،وما يعنينا هنا سياسيًا ،أن الديمقراطية هي إحدى
صور الحكم التي تكون فيها السيادة للشعب ،والنظم الديمقراطية
متعددة ومختلفة من بلد آلخر ،ولكل بلد تجربته الديمقراطية الخاصة به،
ويقدم نموذجه على أنه األفضل واألنسب لشعبه ولمجتمعه ،انطالقًا من
خصوصية كل أمة على وجه هذه البسيطة.
فعلى الرغم من ه��ذا التباين ما بين أم��ة وأخ���رى ،إال أن��ه يبقى
هناك قاسم مشترك بين شعوب األمم المختلفة في تكوين نظامها
الديمقراطي القائم على أساس االنتخاب ،وفي إطار النظام الرئاسي أو
البرلماني أو االثنين معًا.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا :هل االنتخاب الذي يتم هو
الشكل المثالي الذي يضع الجميع متكافئين إن كانوا مرشحين أو
مقترعين؟ وال يتحكم بهذه العملية االنتخابية إال وعي اإلنسان وتقديره
لألكفأ واألصلح لهذا الموقع أو ذاك؟
إذا ألقينا نظرة على نماذج ديمقراطية مختلفة في الدول المتقدمة
أو دول العالم الثالث!
فهل سنجد نموذجًا ديمقراطيًا خالصًا تنتفي فيه أشكال الهيمنة
والنفوذ ،والسيما المالي منه  ،واإلقليمي والعشائري والديني والطائفي
وغيره من مفاهيم ال تنسجم ومفهوم الديمقراطية؟!
هل سنجد هذا النموذج في أي بلد؛ ب��دءًا من الواليات المتحدة
ً
وانتهاء بأي بلد من بلدان العالم الثالث؟! وهل يجرؤ إنسان
األمريكية،
مهما أوتي من كفاءات علمية وتجارب سياسية أن يرشح نفسه إن لم
يكن يمتلك المبالغ الطائلة التي يضمن أن تغطي له نفقات حملته
االنتخابية؟ من دون توظيفه لصالح شركات كبرى أولوبيات مختلفة ذات
أهداف محددة! وهذا ينطبق على الواقع الحالي في مختلف دول العالم.
ومن هنا نجد شكاوى األح��زاب الفقيرة أو االشتراكية  -بمفهوم
العالم الثالث وليس األوروب��ي -والشخصيات المستقلة من مشكلة
النفوذ المالي واستخدامه البشع في التأثير على الناخبين ،وأحيانًا بما
يسمى شراء األصوات ،مستغلين الوضع االجتماعي لشرائح ال بأس بها
في المجتمع ،وبالتالي فتكون نتيجة االنتخاب ،قد جاءت لصالح رأس
المال ولصالح المؤسسات التي تمتلكه ،الذي يعود بدوره ليستغل
وجود هؤالء الناجحين في العملية االنتخابية ،بغية العمل على تكريس
نفوذ ه��ذه المؤسسات من خ�لال س ّ
��ن القوانين والتشريعات التي
تعمل على استمرار هيمنتهم ونفوذهم .ويمكن تالفي ذلك في حالة
األحزاب السياسية التي تضع نصب عينيها مصالح الجماهير الكادحة
من عمال وفالحين وصغار كسبة ،التي تشكل الغالبية العظمى من
الشعب وقدرة هذا الحزب أو ذاك ومن خالل منظماته الشعبية العمل
على توعية هذه الجماهير وتثقيفها بما ينسجم مع دورها ومصلحتها
الحقيقية في محاربة نفوذ رأس المال ،الذي يستغل جهدها وعرقها
لزيادة ربحه وجشعه على حسابها .وسنضرب هنا مثالين حول النفوذ
المالي واستخدامه بما يتنافى وجوهر الديمقراطية ،وفي بلدين يعدان
في طليعة البلدان الديمقراطية وهما :الواليات المتحدة األمريكية
وإنكلترا .ففي الواليات المتحدة األمريكية ،استطاع اللوبي الصهيوني
الفاعل من خالل منظمة اإليباك وغيرها من المؤسسات الصهيونية في
هذا البلد ،وما تمثله من قوة ضاربة ،أن تضغط على الرئيس األمريكي
أوباما ،وترغمه على التراجع عن مبادرته في حل القضية الفلسطينية،
بعد التهديد الذي وجهه له قادة هذا اللوبي بقطع مساعداتهم المالية
عن حملته االنتخابية ،وباإلضافة إلى ما يمتلكونه من أساليب خطيرة
في استخدام وسائل اإلعالم ومحاربته في قطع الطريق عليه للوصول
إلى البيت األبيض ،ويضاف أيضًا رضوخ الرئيس األمريكي أخيرًا وقبوله
بوضع القدس عاصمة أبدية «إلسرائيل» في برنامجه االنتخابي للوالية
الثانية ،بعد الضغوط التي مورست ضده بهذا الشأن.
البقية ......................ص22
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الدين
الوطن بين تسييس ِّ
وتديين السياسة
حممد �سمري جعارة
يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي
وهو يعرف الدين والسياسة :
((ال��دي��ن مطلق ،والسياسة نسبية,
فكيف يجتمعان ؟ ال بد إذن أن يصطدما
وأن تتناقض األفعال مع األقوال)).
هكذا عرف الشاعر حجازي مفهوم
العالقة بين الدين والسياسة :
ّ
ثالثة قيم تهم المجتمعات اإلنسانية،
ثالثة مكونات للحضارة والرقي ،في لحظة
ما يحدث االختالف واالنشقاق بين قيم ال
ّ
والديمقراطية...
بد منها  :الدين والسياسة
ّ
للديمقراطية أس��س وم��ب��ادئ وقيم
ّ
ّ
وحضارية وفكر ناضج متطور
إنسانية
يستطيع ال��م��واط��ن ب��ت��ن��وره وت��ن��وي��ره
ممارستها واحتضانها بالشكل الصحيح،
وذلك باحترام القوانين الضامنة لحرية
اإلنسان الفرد المواطن ،والمواطن بدوره
يحمي ويساعد القانون بالحفاظ على سالمة
مفاهيم تلك الديمقراطية وسالمة الوطن
ومكوناته ،إذ إنه ال يمكن مطلقًا اجتماع
وتالحم الدين السياسي والديمقراطية،
إنهما ضدان يتباعدان وال يلتقيان وليس
باستطاعتهما ال��ت��واص��ل وال��ت��ف��اه��م...
إن مدنية ال��دول��ة ه��ي الضامن الوحيد
الستقرار الشعوب وتقدمها عبر مرجعيتها
الدستورية المدنية العلمانية التي تحترم
وتحتضن ك��ل عناصر ال��وط��ن ....واألم��ة
التي تحترم وتحتضن كل عناصر الوطن
ّ
اجتماعية
واألمة من دون تمييز ،وبعدالة
يتساوى فيها الجميع بال استثناء ...وهي
التي تحفظ للدين قدسيته ،وتحميه من
االبتذال واالستغالل في غير موضعه مع
حق االعتقاد واإليمان...
يقول د .صالح السروي (( :إنها تلك
الدولة القائمة على حرية التفكير والتعبير،
وإن الشعب يمثل كيانًا واحدًا غير مجزأ ،وال
ينبغي السماح بوجود ّ
أبنائه
أي تمييز بين
ِ
في الحقوق والواجبات سواء أكان العرق أو
الدين أو الجنس ،وأن هذا الشعب يمثل
كيانًا راشدًا ال يحتاج إلى وصاية وال هيمنة
من أحد مهما بلغ شأنه)).
ّ
وطنية حاملة
إذًا ال بد لنا من مرجعية
لثقافة الوطن واألم��ة ...هذه الثقافة التي
نحملها منذ عشرة آالف ع��ام ،هي غنية
بألوانها وأطيافها وزخرفها ،هي حضارة
أبدعها أجدادنا األوائل لنمارسها نحن أبناء
هذا الجيل ،أبناء هذا الوطن الجميل الذي
نعشقه بأطيافه الرائعة التي أحببناها
ّ
ونحبها ،احترمناها ونحترمها ...ندافع عن
حقوقها وحياتها وكرامتها ومستقبلها.
علينا إيقاف هذا النزيف الوطني اإلنساني...

علينا بذل الجهود إلنقاذ هذا الوطن من
حريق يلتهمه...علينا حماية حضارته
ّ
والمحبة
وثقافته ،حاضره ومستقبله بالوعي
والحكمة ،بالعقل المستنير والفكر الهادف
ّ
المترفع عن كل األمور األخرى ،المتسامح،
المتكاتف ،الكامل والناضج ...من المهم
ً
إلغاء ما كان متداوال على لسان السياسيين
ّ
األقلية واألكثرية
وغيرهم ،وأعني موضوع
في سورية ...علينا إلغاء ما قد يتسبب أو
ّ
يؤسس لشرخ عميق في مجتمعنا النبيل
ّ
المتحضر؛ ألنني أؤم��ن ب��أن ك��ل مواطن
يمتلك هويته الوطنية ،مهما كان عدد
أفراد الشريحة أو الطيف الذي ينتمي إليه،
حتى لو كان األف��راد عشرة فقط ،فإنهم
متساوون مع الماليين من أبناء هذا الوطن...
ْ
ّْ
وإن لم نفعل ،ونحقق هذا المطلب الهدف،
فهو ظلم يرفضه العقل والقلب واإلدراك
والحكمة اإلنسانية...
ّ
الطائفي ُيمثل أكبر تهديد
َّإن العقل
ّ
للعقل الثقافي المتحرر من كل أشكال
التعصب ،والمنفتح على اآلخرُ ،يطارده في
ّ
ّ
كل المعاقل والزوايا ،في كل مكان حتى لو
كان في ّ
مجرة أخرى ،ليضربه في الصميم
ُ
يؤسس إنتاج التفكك
على النحو ال��ذي
والتجزئة ،والفرقة والتشيؤ ،وانعدام فرص
النظر إلى المستقبل...
إن الدين يستخدم استخدامًا طائفيًاّ
ّ
مسيسًا لضرب ثقافة التعايش ,وضرب
أجنحته ,وإقصائه وإب��ع��اد ِه ،عن ّ
أي دور
ّ
اإلنساني
فاعل يساهم في بناء العقل
وتطويره ،وإبراز ِه كعقل ناضج ،متحرر من
ّ
ّ
الضيقة
كل العقد الطائفية والمذهبية
التي ساهمت وتساهم في فرقة وتهميش
األمة والمجتمع الوطني الواحد...
أع��ود ألذك��ر  :إن��ه م��ن الخطأ القاتل
((التوظيف الديني المذهبي مهما كان
ُ
ُ
واس��م��ه لصالح
شكله،
لونه مهما ك��ان
السياسي))؛ حيث إنه يعرض المجتمع
لحالة من التفكك وعدم االلتحام والتفكير,
وعدم الوعي واإلدراك بمستقبل الوطن,
ّ
الوطنية التي ال غنى
بمصيره ،بوحدته
عنها...
ّ
وأقول  :أتمنى على ((الديني)) االبتعاد
ّ
السياسي والسياسة؛
عن
((خاصة في هذا الزمن الصعب الذي
تعاني منه البالد)) وعلينا اإليمان المطلق
ّ
بأن الوطن فوق كل اعتبار؟(( ...فالدين هو
ّ
ّ
جمعية)) .تكون عالقتها
فردية أو
حالة
مع َمن تعبد ،وهذه حالة خاصة باإلنسان،
وه��ي عالقة بين ((ال��خ��ال��ق والمخلوق))
((العابد والمعبود)) وه��ذا شأنه ،وتلك

حريته ،وال مكان للدين وال سلطة له في
السياسة التي هي شأن وطني يقوم به
الفرد ،وتقوم به الجماعات والشعوب ،في
ح��راك ((ديمقراطي للصالح العام)) لكل
المعتقدات واألدي��ان ،وما ينسحب عنها
من ((فروع ومذاهب واجتهادات)) وهي من
منبع واحد خالد تفرعت عنه جداول وأنهار
َ
لتصب ،وتتوحد في
في عطاء إنساني
مصبها األخير ،حيث الكل في واحد.
لذا أرى أنه ال ّبد للديني البقاء ((خارج
اللعبة السياسية ،وذلك لمصلحة الشعب
ّ
الوطنية التي تحمي الوطن من
والوحدة
ّ
كل شر ..ومن الوصول إلى حالة من التزحلق
القسري)) لن نرضى عنه ،ونرفضه نحن
ّ
المحب منذ آالف
الشعب المتعايش
السنين :
ْ
ّ
ّ
فالسلم األهلي هو من أهم مستلزمات
االستقرار االجتماعي؛ حيث إن معظم
الصراعات المذهبية العميقة هي في
حقيقتها صراع سياسة ،ومغانم ...ال صراع
عقائد وديانات .وبالتالي هي صراعات بين
ّ
ّ
والمذهبي
الديني
قوى سياسية وظفت
ُ
َ
لصالحها ،من دون معرفة هؤالء الذين زجوا
في تلك الصراعات التي مزقت األوط��ان
ّ
اإلنسانية ،لتؤسس فوارق
والمجتمعات
وجدرانًا وهمية بين المواطن وأخيه في
الوطن ،وكان اإلنسان هو الخاسر األوحد...
ّ
ّ
الطائفي ال يمكن له
الفكري
إن المنتج
ً
ّ
أن يكون عاقال ،وال مبدعًا ،وال إنسانيًا يحترم
مخلوقات الله بأشكالهم ،وميولهم من دون
كراهية وتميز مختلف ،ومتعصب أعمى...
ّ
الطائفي هو فكر راك��د متوقف
فالفكر
ّ
ّ
ّ
خشبي  /يتنافى مع كل القيم الدينية
ّ
ّ
اإلنسانية
البشرية
والحضارية والطبائع
الخالدة.
في لقاء هاتفي عابر مع الصديق د.
محمد ك��اراس��و رئيس نقابة األدب���اء في
((مدينة أنطاكية)) التي ّ
أحبها ،فهي
من أديم هذا الوطن وتاريخه ،سألني عن
سورية وشعبها وعن األوضاع في الالذقية
ً
قائال :الله يحمي سورية وشعبها ((أنتم
في القلب)) قلوبنا معكم ((سورية هي
الوطن األم انتبهوا أرجوكم ((انتبهوا))...
أحسست بدمعة تنحدر على وجهي
تلتها أخرى .أجبته  :نحن في قمة الوعي
والتعايش والتآلف ،لن نتخلى عن حضارتنا
ّ
ّ
الوطنية؛ سندافع عنها بكل
وعن وحدتنا
تصميم وإرادة ،ستنهض سورية من دمها
ودموعها ،سينهض الشعب السوري من
آالمه ،لن نتخلى عن هذا التعايش الرائع
ِ
الجميل ...لن نتخلى.
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المعارضة السورية
«بين الحماقة
واألوهام»
ب�سام حممد ح�سني
*أجبرت انزياحات جيو سياسية بيوتات القرار الغربي
على إعادة قراراتهم من تداعيات الوضع السوري ،وأجبرت
الوقائع الميدانية على رسم المشهد السياسي بتفاصيل
خرقت التوقعات؛ والخيارات؛ والنتائج التي ال تعرف
الخطأ في قاموس مطابخهم ،فمن المرشح تجيير خيوط
ً
الدبلوماسية ـ التقليدية ـ بالمنظور األمريكي مشكال خرقًا
ً
واضحًا للدور األوروبي ،الذي هو أصال ،يزيد من عزلة أوروبا،
الزاحفة ب��إذالل نحو احتضار سياسات كان من المتوقع
أن تجد لها مكانًا في حلبة الصراع ،وفي المواقع األكثر
استراتيجية؛ ففي األمد المنظور ستتحمل تركيا ،هذا النوع
من الطبخات الفاسدة ،لعالقاتها ودورها الدولي واإلقليمي،
لتعيدها إلى القاطرة األخيرة في محاوالتها المتكررة دخول
البوابة الدولية وفق المنظور األوروبي ،مع الجزم بأنها لن
تكون سوى الشوباصي ،في محيطها المتمرد والمنتفض
على كل مخلفات القرن المنصرم ،وبالرغم من أنها راعية
ً
لكل المؤتمرات السياسية وص��وال إلى مؤتمر استانبول
والعالقة المميزة مع الخليج في رأس حربه ـ بما يتعلق
باألزمة السورية والدعم اللوجستي للمجموعات اإلرهابية؛
وانخراطها الفاضح لخلق المبررات والمسوغات لتدخل أممي
فاجر في الوضع السوري ،مع حساباتها على ضبط الشارع
التركي وفق المعادلة األردوغانية؛ فهي بعزمها على إنجاح
مشروعها التدميري لسورية ،في حاجة أكثر ضرورية في
قاموس إيديولوجية حزب العدالة .والذي يستجيب ألهواء
مطابخ القرار األمريكي الصهيوني الخارجي ومصالحه في
وأد االنتصارات التي حققتها قوى وطنية وإسالمية فيما
يتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي ،وتداعياته على مجمل
المتغيرات االستراتيجية في المنطقة ،عطفًا على الموقف
الروسي والصيني من األزمة السورية ومضاعفاتها اإلقليمية،
وانعكاساتها الداخلية على كل األط��راف المتورطة في
الحالة اإلجرامية /السورية دعمًا وتسويقًا وأوهامًا؛ استمرت
أطياف أح��زاب المعارضة ومكوناتها تبحث عن دور لها
في معركة هي األقسى واألكثر شراسة على مصير الوطن
سياسة واقتصادًا ،مشاركة في سلبية الواقع وبرز نموذجان:
معارضة خارجية مسبقة الصنع تم تفريخها في مخابر
االستخبارات المعادية لقوى التغيير الوطني ـ الديمقراطي،
تحمل على خاصرتها شعارات وأهدافًا هي /األكثر تطرفًا،
مشغولة سابقًا على خدمة المصالح الدولية واإلقليمية،
تقاطعت داخليًا مع المعارضة السلبية بغياب واضح
لحضورها على كل الصعد ،فظل الواقع السوري يتلقى
المزيد من الخسارات على وقع نموذجين /معارضة مشاركة
في طبخة فاسدة ،في الخارج ،ومعارضة قاصرة ..عرجاء
صماء تحمل تشوهات إعادة إنتاج أزمة لدورها التاريخي،
لتشارك في ما سمي بطبخة البحص ،والسؤال المركزي
في مستقبل األزمة السورية الراهنة إلى متى سيتحمل
المشهد السياسي السوري حماقة معارضة الخارج ،وأوهام
معارضة الداخل؟!
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نظرات حول اكتساب اللغة االنكليزية وأثره في اللغة العربية
ف�ؤاد عبد املطلب
تعد اللغة األجنبية وسيلة ال غنى عنها في تنمية
اللغة القومية وذل��ك عن طريق تعلمها وفهمها
وترجمتها .وأقدر الناس على إدراك هذه الحقيقة هو
الشخص الذي يتقن لغة أجنبية؛ إذ يحس أنه قادر على
التواصل مع أهلها والتعامل معهم بالصورة المطلوبة.
وقد ال يشعر الشخص الذي لم يتعلم لغة أجنبية في
حياته بوجود أناس يختلفون عنه في أسلوب حياتهم
وتفكيرهم .صحيح أن معرفة لغة أجنبية ،سواء أكانت
هذه المعرفة دقيقة أم عامة ،ال يترتب عليها بالضرورة
خلق شعور ود وتفاهم مع أهل هذه اللغة .بيد أن تعلم
اللغة ينمي مشاعر الود وروح التفاهم إن وجدت بذورها،
كما قد توجد حاالت تساعد فيها دراسة اللغة على
خلق رغبة في التفاهم ،ووضع حد لسوء الفهم .فإذا
أردنا أن ُن ّ
عد تالميذنا للحياة في عالم اليوم ،وجب علينا
أن ننهض بتدريس اللغات بوصفها وسيلة للتواصل
ً
أوال .ويتطلب ذلك دائمًا إعادة النظر في قضايا مثل:
األس��س النفسية واالجتماعية لتعلم اللغة ،وطرق
تدريس اللغات ،والمواد التي تستخدم في تدريسها،
واستخدام الوسائل السمعية والبصرية ،والطرق
لقياس نتائج التدريس وتقويمها،
الصحيحة الثابتة ْ َ
وتدريب المعلمين األكفاء.
لقد انقسم الباحثون اللغويون ومعلمو اللغات منذ
ولعل
البداية إلى جماعتين :المحافظين والمحدثينّ .
الغلبة ستكون في النهاية للجماعة الثانية؛ إذ قل
اليوم من يعارض في أنه يجب أن تهدف دراسة اللغة
األجنبية إلى تنمية القدرة على فهم اللغة والتحدث
بها ،واالطالع على العلوم من خاللها ،والترجمة منها
وإليها .لقد أصبح تعلم اللغات األجنبية ،بعد تعلم
اللغة العربية ،ضرورة من ضرورات الحياة االقتصادية
والسياسية واالجتماعية والعلمية والحضارية عامة ،لما
فيه من تعدد المصالح .إن تعلم اللغات من أسباب
الحياة وال��ت��ق��دم؛ حيث يتم بوساطتها اكتساب
المعارف وقيام الصالت والمعامالت بمختلف صنوفها؛
فهذه حقيقة حياة اإلنسان في المجتمع الحديث)1(.
اكتساب اللغة القومية
يتعلم الطفل في ب�لاده لغته القومية بعد أن
تتوافر له «الملكة» اللغوية أو االستعداد الفطري
الكتسابها ,وتشمل هذه الملكة اللغوية أو االستعداد
الفطري التكوين الجسدي المتمثل في وجود جهاز
النطق وسالمته ،وجهاز السمع الذي ينظم األصوات
ال��واردة والصادرة ويضبطها ،كما يشمل االستعداد
العقلي ال��ذي يتمكن الدماغ به من تأدية وظيفته
في تنظيم حركة الفم والحلق ،وتمييز األص��وات
وفرزها ،واإلفادة من المعلومات المسموعة وتذكرها
وتبين المشاعر واألحاسيس ،كما يشمل ذلك القدرة
على تقليد اآلخ��ري��ن ومحاكاتهم ف��ي الترديد أو
نطق الكلمات المسموعة )2(.وعندما تلتقي اللغة
والفكر ضمن ذلك االستعداد ،يبدأ الطفل تدريجيًا
بالكشف عن مزايا اللغة وإدراك أهدافها ووظائفها
وعالقتها بعالمه الصغير .ويبدأ حياته مع أبويه
يبين َ ابن
وأف��راد أسرته وأهل المحيط فيسمع ،كما ْ
معانيها ُفيلقنها
خلدون« ،استعمال المفردات في ْ َ
ً
أوال ثم يسمع التراكيب بعدها ُفيلقنها كذلك ثم
ُ
كل
ال يزال سماعه لذلك يتجدد في كل لحظة ومن َ َ ً
واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة
متكلم
ً
ً
راسخة ،ويكون كأحدهم ،هكذا َّ
تصيرت األلسن
وصفة
َّ
واللغات من جيل إلى جيل وتعلمها العجم واألطفال».
َ
( )3وبذلك تغدو عملية اكتساب الطفل لغته القومية
متطابقة أو متزامنة مع عملية اكتساب العادات
والممارسات والتقاليد األسرية واالجتماعية ،وذلك
ضمن إطار العالقات المثيرة واالستجابات ،كما يرى
وسكنر )4(.بيد أن
اللغويون السلوكيون مثل واطسن ِ
حدوث هذه العملية واستمرارها يظل مرتبطًا بوجود
درجة
تلك الذائقة الطبيعية أو الملكة اللغوية ،كما أن
ً
نشاط هذه العملية وتطورها وتأثيرها تظل متعلقة
بما يتاح لها من فرص التواصل واالحتكاك االجتماعي

بنطاقيه الخاص والعام ،وبما يتوفر من فرص التلقين
أو التعليم ،وبما يوجد من استعداد ذهني .حيث إن
مجاالت اكتساب اللغة متنوعة وواسعة؛ فهي تؤخذ
اعتياديًا كما ّ
يعبر عن ذلك ابن فارس (ت  395هـ)
ّ
يأخذ
«كالصبي العربي ّيسمع أبويه وغيرهما ،فهو ّ
اللغة عنهم على مر األوقات .وتؤخذ تلقانًا من ملقن،
وتؤخذ سماعًا من ّ
الرواة الثقات ذوي الصدق واألمانة».
َّ
( )5ومن المنطقي القول إن الطفل يكتسب اللغة عبر
معايشة أبناء اللغة العربية على اختالف مشاربهم
أيضًا.
ويقسم جسبرسن نمو لغة الطفل إلى مراحل:
المرحلة األول��ى ،هي مرحلة الصياح ،وتعد البداية
الحقيقية للغة بالنسبة إلى الطفل الوليد ،وليس
الصياح في مستهل حياته صياحًا بالمعنى المفهوم،
وإنما هو الشهقات والزفرات التي تدل على حياته،
وه��ذا أول أل��وان نشاطه الحيوي .ثم تأتي مرحلة
«المناغاة» التي هي في الحقيقة نسيج صوتي مكون
من األصوات الثالثة التي ترد في صياح الوليد ،وهي
تتمثل في اختالط الفتحة لديه بشيء من األنفية،
يقربها من صوت النون ،وبقليل من االحتكاك يدنيها
من الغين ،وليس في الفعل «ناغى» سوى هذه األصوات
الثالثة ،محملة بدالالتها ،وإمكاناتها االشتقاقية)6(.
ومع تقدم سن الطفل يتقدم نموه اللغوي إلى المرحلة
التالية ،وهي المرحلة التي ّ
سماها جسبرسن «البأبأة»،
َّ
وقد أطلق عليها هذه التسمية لسبب مبسط ،هو
مالحظة أن أول صوت يلعب به الطفل في بدء نضجه
هو الباء ،وذلك بالنسبة إلى جميع األطفال بال استثناء.
ويحدث أن يأتي الطفل بأصوات أخرى مع الباء ،مثل
التاء أو الميم أو الحاء أو الخاء أو الكاف .ولكن المهم
ً
أنه ينطق بالباء أوال ،فإذا الحظ من حوله أنه أتى بهذا
الصوت المحبب بادروا إلى تشجيعه واخذوا يرددون له
هذا الصوت باستمرار)7(.
وحسب جسبرسن يبدأ الطفل في مرحلة المناغاة
في اكتساب خصائص تنغيم اللغة السائدة في
محيطه من حيث ارتفاع طبقات الصوت في أثناء
الكالم ،ثم من خالل االستجابة إلى أصوات اآلخرين
وإصدار أصوات شبيهة بأصواتهم ،ثم من خالل إنتاج
أصوات معينة يستخدمها بصورة متكررة للتعبير عن
معان أو مواقف معينة .وتتحول هذه المناغاة حين
ٍ
يتجاوز الطفل شهوره السبعة األول��ى في المرحلة
الثانية إلى مقاطع ثم كلمات ،يبدأ بعدها في التعبير
عن جملة بأكملها في كلمة واح��دة يمكن تمييزها
وإدراك داللتها في إطاره األسري أو االجتماعي العام،
ً
فيعبر مثال عن جملة (أريد ماء) بكلمة (ماء) وحدها،
ويعبر عن رغبته في ركوب السيارة مع والده بكلمة
(سيارة) أو بلفظة تجمع بعض حروفها ،ويستمر هكذا
في التقاط الكلمات والتعبير بها ،تساعده في ذلك
قدرته على المحاكاة التي تظل في حالة تطور ويظل
ً
أثرها متواصال في نماء لغته)8(.
ويبدأ الطفل ،في السنة الثانية من عمره ،في
تعلم العالقات بين عناصر الجملة والصفات الداللية
ألجزائها المكونة ،ويأخذ في تكوين الجملة ذات
الكلمتين ،ثم يتجاوز ذلك بعدها إلى تكوين الجمل
ذات الكلمات ال��ث�لاث ف��األرب��ع فالخمس ،ويتطور
تدريجيًا حتى تقترب جمله وعباراته من جمل البالغين
وعباراتهم ،حيث تنمو لديه ضمنيًا المعرفة بقواعد
اللغة وأسس التأليف بين الكلمات .ويرى بعض علماء
اللغة أن القدرة على اكتساب اللغة تكون في أوج
نشاطها قبل السنة الخامسة ،وتأخذ بالضعف والفتور
بعد سن البلوغ حين يفقد الجزء المسؤول عن اللغة
بعضًا من مرونته )9(.غير أن هذا ال يعني البتة أن
عملية اكتساب اللغة يمكن أن تتوقف أو تنقطع عند
عمر محدد ،فهي عملية مستمرة مدى الحياة.
أم��ا الكلمات فيبدأ الطفل ف��ي اكتسابها أو
تحصيلها ضمن اكتسابه العام للغة منذ طفولته،
لكنه يأخذ بإدراك وقع أصواتها قبل إدراك معانيها
التي ترمز إليها ،ثم يفهم معانيها قبل التمكن من

نطقها والتعبير بها عن حاجاته وأشيائه .وقد يتأخر
نطق الطفل للكلمات أو يبقى حتى الشهر العاشر
أو الثاني عشر في مرحلة الكلمة الواحدة أو من دون
نطق المقاطع ،على الرغم من فهمه كلمات ّ
عدة)10(.
بالتقاط الكلمات وتعلمها بمعانيها
ويبدأ الطفل عادة
ّ
العامة ومفهوماتها الكلية ،ثم يتسع تفكيره بالتدريج
فتزداد ممارسته للغة وتتطور قدرته على التركيب،
كما يتكرر سماعه لأللفاظ التي اكتسبها مستخدمة
في عبارات وسياقات مختلفة من الكبار نتيجة للتحليل
والمقارنة وتنماز في ذهنه المفهومات العامة من
المفهومات الخاصة .إن األب عند الطفل في بدايات
عمره هو أي رجل كان يماثل والده في الهيئة والشكل
واللباس من دون تمييز دقيق ،والزهرة عنده كل ما
يماثلها من زهور في الشكل والمنظر ،وال فرق أن تكون
هذه الزهرة صغيرة أو كبيرة ،حمراء أو صفراء ،عطرة أو
غير عطرة .ولكن بعد أن يتقدم الطفل في العمر يبدأ
بإدراك الفوارق بين والده والرجال اآلخرين ،ثم يتعرف
مسمى الشاب والكهل ،كما يتعرف أنواعًا كثيرة من
الزهور وما يطلق عليها من مسميات)11(.
وتشير بعض األبحاث ح��ول اكتساب األطفال
النظام الصوتي والتراكيب النحوية في المراحل األولى
من نموهم إلى أنه يبدأ عادة وفي الظروف الطبيعية
بطيئًا ضعيفًا ،ثم يرتقي االكتساب بسرعة فائقة،
فبينما تتراوح حصيلة الطفل من ألفاظ اللغة في
الثمانية عشر شهرًا األولى بين ( )50 – 3كلمة ،يصل
متوسط عدد الكلمات التي يكتسبها إلى أربعمائة
كلمة تقريبًا عندما يبلغ سنتين ونصف السنة من
العمر ،حيث يضيف على حصيلته من المفردات بعد
بلوغه سن الثانية كلمات جديدة كل يوم ،وببلوغه سن
الثالثة يمكن أن يصل عدد الكلمات التي اكتسبها
إلى ألف كلمة في المتوسط ،ويظل هذا العدد يتنامى
ويتطور وفق ما يتوفر له من عوامل النمو والتطور)12(.
وتتركز هذه العوامل بصورة رئيسة في محيط األسرة
واأللفاظ المتداولة فيه من ألفاظ النصح أو األمر أو
التشجيع أو الزجر .وثمة اتفاق بين الباحثين اللغويين
على أن هناك ض��رورة لتمييز عمليتين مختلفتين
تقفان وراء اكتساب الطفل اللغة :األولى هي عملية
فهم لغة الراشدين والثانية هي استخدام هذه اللغة،
إذ إن الطفل يفهم بعض األلفاظ أو المقاطع ويستجيب
لها استجابات مالئمة قبل أن يستطيع استخدام اللغة
بمعناها الدقيق)13(.
وب��ص��ورة عامة ،ترتبط طبيعة المفردات التي
يكتسبها الطفل بالبيئة التي يعيش فيها ،وتعتمد
على ما يشيع استخدامه في هذه البيئة من مفردات
وتعابير لغوية ،غير أن ذلك كله يستند إلى ما يشد
انتباهه من أشياء ،وما يتردد ذك��ره من أسماء وما
يتكرر حدوثه من نشاطات وأفعال وما يتصل بها من
كلمات تعبر عنها .وتظل حصيلة الطفل من األلفاظ
بمدلوالتها وأنواعها ومستوياتها المختلفة تتسع
وترتقي .فكلما كبر في العمر واتسع اتصاله باآلخرين
واختالطه بهم وكثر سماعه لما يحكون من أقوال
وأحاديث ،ويتلفظون من صيغ ،وما ينشئون من عبارات
وتراكيب ،ومن أقرانه في اللعب عندما يكبر ،ثم من
رفاقه في المدرسة ومدرسيه ،ثم مما يقرأه مكتوبًا
في دفتر أو كتاب أو صحيفة عندما يصبح قادرًا على
القراءةُ .
وق��د أجريت دراس��ات على األطفال في مراحل
التعليم األول��ى )14(،فأظهرت أن المفردات اللغوية
لديهم تبقى تتزايد عامًا بعد ع��ام ،على الرغم من
أن نسبة الزيادة في هذه المراحل تبدو منخفضة
أحيانًا بالمقارنة مع ارتفاع في عدد المفردات التي
يكتسبونها قبل دخولهم المدرسة .كما أظهرت هذه
الدراسات أن المفردات التي ينطق بها الطفل في هذه
المراحل أكثر عددًا من المفردات التي يكتبها ،وأن عدد
الكلمات التي يميزها أكثر من المفردات التي يعرفها،
وأن محصول الطفل من الكلمات ذات األحرف الثالثة
في السنوات األولى من المرحلة االبتدائية أكثر ،في

حين تصبح الكلمات ذات األحرف األربعة هي السائدة
في المرحلة التالية ،كما أن األلفاظ والعبارات العامية
المكتسبة بالنسبة إلى الطفل العربي تغلب على
األلفاظ والعبارات الفصحى .ونتيجة للتطور الزمني
والعقلي عند الطفل ،وزيادة اكتسابه المفردات في
هذه المراحل تزداد التراكيب اللغوية تطورًا وتعقيدًا.
َّ
وتبين في الدراسات المشار إليها أنه ليس ثمة فروق
ذات داللة إحصائية في كمية المفردات المكتسبة
في المراحل المذكورة بين اإلناث والذكور .وقد أظهرت
دراسات لغوية أخرى للنمو اللغوي عند األطفال تفوق
اإلن��اث على الذكور في كل جانب من جوانب النمو
اللغوي ،بما في ذلك اكتساب المفردات .وال شك في
أن من شأن هذا التفوق أن ي��ؤدي إلى زي��ادة كمية
األلفاظ المكتسبة لدى اإلناث في مراحل النمو األولى
وما يليها)15(.
ولعل ما يراه نوام تشومسكي قريب من أن الواقع
من اكتساب الطفل عمومًا للغة ولمفرداتها في
المراحل األولى من نموه تلقائي وعفوي )16(.وذلك
نحو من األنحاء إلتمام
ألن ذهن الطفل مهيأ على ٍ
عملية التكلم ،وألن اتجاهه إلثبات وجوده االجتماعي
هو اتجاه فطري .بيد أن مستوى هذا االكتساب يبقى
متوقفًا على مدى تفاعل الطفل نفسه مع محيطه،
وعلى الظروف المحيطة ب��ه ،والعوامل والمثيرات
الدافعة لممارسته اللغة والمحفزات المشجعة على
استخدامها ،ثم على اتجاهه إلتقان اللغة وطموحه إلى
البراعة فيها ،وأخيرًا على مدى ما يمتلك هذا الطفل
من قدرة خاصة على فهم معاني اللغة وتعلم نطق
ألفاظها وما لديه من سرعة ودقة في مالحظة أوجه
استخدام هذه األلفاظ ومجاالتها .ويتوقف مستوى
هذا االكتساب أيضًا على نوعية المفردات اللغوية
أو الكلمات التي يسمعها الطفل ،وعلى أحجام هذه
الكلمات وأشكالها ووظائفها وأساليب استخدامها
والسياقات التي تستخدم فيها ونسبة تكرارها ونوع
المدلوالت المرتبطة بها وحجمها ،كما يتوقف مخزونه
من األلفاظ من حيث المحتوى الداللي على المفهومات
والخبرات المعروفة أو المتداولة في بيئته وعلى أي
مدى يصل ما يالحظه أو ما يكتسبه هو نفسه من هذه
المفهومات والخبرات)17(.
اتساع اللغة القومية
إن عملية اغتناء اللغة القومية هي أوسع وأعمق
من أن يحيط بها الفرد أو يتلقنها بمجرد العيش مع
أسرته واالختالط بأهل محيطه ،مهما كان استعداده
الفطري وكانت العوامل مساعدة والظروف مهيأة
الكتساب اللغة .فاألسرة والمحيط اللذان يعيش
فيهما اإلنسان يكونان ج��زءًا ليس إال من المجتمع
الكبير الذي تظهر فيه اللغة وتنمو .وإن تشابهت
حياة هذا الجزء في بعض خصائصه مع حياة فئات
المجتمع األخ��رى فإن حياة المجتمع بمجمله تبقى
متنوعة المستويات ،متعددة األش��ك��ال ،مختلفة
االتجاهات ،تبعًا الختالف طبقات هذا المجتمع وطبائع
الناس وأهدافهم ومصالحهم وعاداتهم وتقاليدهم
وأرضياتهم التاريخية والعرقية الدينية أو المذهبية
والثقافية ،وتبعًا الختالف مواطن سكناهم وجوارهم
وتأثرهم بالحضارات األخ��رى .وي��ؤدي ه��ذا التنوع
واالختالف إلى حدوث التباين في مورثاتهم اللغوية
ولهجاتهم وأساليب تعبيرهم .إضافة إلى ذلك فإن
أنماط الحياة نفسها وحاجاتها وأشكالها وأساليبها
تختلف من زمان آلخر ومن جيل لجيل)18(.
نحو متواصل،
تتغير أنماط الحياة وأساليبها على ٍ
وطبقًا لذلك تتغير حاجات الناس وأهدافهم وطرق
تعبيرهم وتتطور لغاتهم ولهجاتهم وألفاظهم
ومعانيهم ،فتشتق كلمات جديدة من أصول قديمة،
وتقترض ألفاظ غريبة من لغات أخرى مجاورة أو مؤثرة،
وتتولد صيغ وتراكيب لغوية لم تكن موجودة للتعبير
عن مفهومات ومدلوالت مستحدثة ،كما قد تستبدل
ألفاظ بألفاظ أخرى بدافع الرغبة في التغيير أو التجديد،
أو بسبب تغير الزمن وتغير األذواق .وهكذا فقد تظهر
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مفردات قديمة في محيط اجتماعي من دون آخر أو
عصر
تظهر في عصر وتحل محلها مفردات أخرى في
ٍ
ت��ال .وبكثير من اإليجاز يمكن القول« :إن األلفاظ
ٍ
تابعة للحياة ،إنها تتحول بتحولها ،فكما أن الحياة
ال تثبت على طور من األطوار ،فكذلك األلفاظ ال تثبت
على وجه من الوجوه على تراخي األحقاب ،فالصلة بين
الحياة واأللفاظ مستحكمة األواصر» )19(.ومثلما تنشأ
كلمات وصيغ جديدة للمدلوالت القديمة وتضاف
إلى مثيالتها السابقة وتتعدد وتتكاثر المترادفات
معان ومدلوالت جديدة لكلمات
اللفظية ،كذلك تنشأ
ٍ
قديمة عن طريق التحويل أو النقل أو المجاز أو غير
ذلك ،وهكذا تتعدد معاني الكلمات وتنمو وتتكاثر
على مر الزمن)20(.
لقد دخلت كلمات أعجمية في العربية ،واكتسبت
كلمات عربية قديمة دالالت جديدة وشاعت بكثرة
التداول واالستخدام ،وأصبح لكلمات كثيرة مترادفات،
ع��اش بعضها فترة م��ن ال��زم��ن ث��م ت��راج��ع وان��دث��ر،
واستمر بعضها مستخدمًا مع مرادفه األصلي .فعند
ظهور اإلسالم اكتسبت كلمات كثيرة معاني جديدة
غير المعاني التي اصطلح عليها الناس سابقًا .وبعد
أن اختلط العرب بأبناء األمم المختلفة إثر الفتوحات
العربية،
العربية اإلسالمية اتسع قاموس المفردات
ً
حين دخلت بصورة طبيعية عفوية أو قصدًا أو عنوة أو
اقتراضًا مجموعات كبيرة من األلفاظ األجنبية وأضيفت
إلى األلفاظ العربية األصلية ،وظل كثير منها يتوالد
عن طريق االشتقاق أو النحت أو التركيب والمزج مع
مرور الزمن ،مثلما نراه في أيامنا هذه من دخول ألفاظ
اللغات األجنبية التي تأثرنا بها وبثقافتها .وفي
الحقيقة ،إن األص��وات والتراكيب النحوية وصيغ
الكلمات ومعانيها معرضة كلها للتغير والتطور .غير
أن سرعة التغير والحركة تختلف من حقبة زمنية إلى
أخرى ومن مجال إلى آخر من مجاالت اللغة .ويبدو أن
هذه الظاهرة اللغوية موجودة لدى كل أمة ،وال تختلف
في ذلك اللغة المكتوبة عن اللغة المنطوقة ،وإن كانت
اللغة المنطوقة أكثر عرضة للتغير واالختالف من
اللغة المكتوبة .ومن هنا ينشأ التوسع بمفردات اللغة
ومعانيها وصيغها)21(.
إن نمو اللغة لدى اإلنسان يسير في اتجاه طردي
مع التواصل المباشر وغير المباشر باآلخرين وبالمصادر
األخرى الكتساب اللغة ،أي بقدر زيادة االتصال تزيد
الحصيلة اللغوية لدى الفرد .وكلما زاد محصوله اللغوي
نما وعيه ،وزادت مقدرته على التخاطب والتفاهم ،األمر
الذي يؤدي بصورة اعتيادية إلى االنفتاح على فئات
المجتمع المختلفة ،ويحفز إلى تكوين عالقات أكثر
وأوثق مع اآلخرين ،ويقود إلى االستفادة من الفرص
التي تتيحها هذه العالقات والروابط لزيادة اكتساب
اللغة وتثبيت مفرداتها وصيغها في الذاكرة عن طريق
الممارسة .وبالطبع ،كلما زاد مخزون الفرد من اللغة
تطورت مقدرته على فهم دالالت األلفاظ والتراكيب
والصيغ اللغوية المكتوبة وإدراك مفاهيمها في
السياقات المختلفة ،بالنتيجة يتمكن هذا الفرد من
الولوج إلى مجاالت لغوية عدة لم تكن معروفة لديه
في كل مرحلة من مراحل نمو اللغة وتطورها.
وتترتب على تنامي الحصيلة اللغوية وثرائها
نتائج إيجابية أهمها :زي��ادة الخبرات والمعارف
والمهارات الفكرية والثقافية ،وانفتاح الشخصية
نفسيًا على ما يحيط بها ونمو غريزة التواصل لديها،
ومن ثم ارتقاء روح األلفة والجرأة والثقة بالنفس ،وتمكن
الفرد من فهم الكثير مما يقرأ ألن هناك توافقًا بين
لغة التخاطب ولغة الكتابة واللغة الفصحى في كثير
من االستخدامات والتراكيب اللغوية ،واستطاعة الفرد
عبر الثروة اللفظية المكتسبة على فهم ما في التراث
من إبداعات أدبية ونتاج فكري ،ومواظبة الفرد على
القراءة نتيجة الستيعابه لما يقرؤه األمر الذي يدفعه
إلى تحصيل المزيد من المعارف واستيعاب لقواعد
اللغة وأصول نحوها وصرفها وتوظيف هذا الفهم في
التعبير عن أفكاره وأحاسيسه ،وامتالك الفرد للطالقة
والسالسة في التعبير نتيجة لتكرار االتصال باآلخرين
وحضور المفردات والصيغ واألساليب في الذهن ،وبناء
الشخصية االجتماعية وخلق الروح القيادية الفعالة
لدى الفرد عبر القدرة على التفاهم مع اآلخرين والقابلية
على التكيف واإلب��داع واألداء واإللقاء الفني البليغ.
باختصار ،يمكن القول إن لنمو اللغة وثرائها أثرًا مهمًا
في جعل الفرد مؤثرًا في محيطه وبين أفراد مجتمعه
أو أمته ،حيث يمتلك زمام األخذ والعطاء ،واالستفادة
واإلفادة ،واالكتساب واإلبداع ،والنفوذ والتوجيه ،جاهزًا
للمشاركة في بناء ثقافة أمته والسير بهذه األمة نحو

حياة أفضل)22(.
وال بد من بروز معوقات لعملية التواصل واكتساب
الخبرات وإغناء الحصيلة اللغوية ،أو بكلمات أخرى
حدوث لسلبيات تنجم عن نقص الحصيلة اللغوية،
ويمكننا هنا ذكر أكثر هذه المعوقات والسلبيات
ورودًا :ميل الفرد نحو االنطواء والعزلة االجتماعية،
واضطراب الشخصية وعجزها عن التواصل أو التخاطب
بمرونة كافية ،وضعف األرضية الفكرية واإلبداعية أو
اضمحاللها الناجمة أساسًا عن فقر الحصيلة أو المهارة
اللغوية ،وهجران اللغة القومية واالعتقاد بعجزها أو
اتهامها بذلك ،وأخيرًا االزدواجية أو الثنائية اللغوية،
وذلك عندما تنسحب اللغة األصلية أمام لغة أو لغات
أجنبية ليحدث ذلك التبدل في المواضع ثقافيًا وعلميًا
وتربويًا وتعليميًا)23(.
ما يهمنا هنا السببان األخيران عندما يتدخالن
نحو سلبي في تحصيل اللغة القومية وتنميتها،
على ٍ
خصوصًا في المراحل المبكرة من تالزم الفكر واللغة
ً
في ذهن الطفل .إجماال ،هناك الكثيرون ممن ضعفت
حصيلتهم من مفردات اللغة وصيغها ،فصعب عليهم
التعبير بلغتهم القومية بطالقة ،أو عجزوا عن التأليف
والتدريس واإلنتاج بها ،فال يعترفون بدافع العاطفة أو
الجهل أو التعالي بعجزهم اللغوي أو بعدم امتالكهم
قدرات بيانية في التعبير ،وال يفصحون عن افتقارهم
للمهارات اللغوية ،وال يقرون بتقاعسهم تجاه اللغة
وتقصيرهم في امتالك أدواتها ،وإنما يعزون ذلك
الضعف والعجز إل��ى لغتهم نفسها فيتهمونها
بالفقر والضيق ،ويصفون مفرداتها بالثقل والغرابة
والحوشية والقصور عن مجاراة الحياة العصرية ،أو
يزعمون القلة في مصادرها وموارد تحصيلها ونتاجها
اإلبداعي ،وغيرها من تهم ومزاعم وعلل نمطية يتشبث
بها المريب والعاجز والجاهل باللغة من أمثال هؤالء.
ه��ذا باإلضافة إل��ى وج��ود أولئك المصابين بعقدة
النقص تجاه لغتهم وهويتهم وثقافتهم ،الذين
ينتابهم شعور وهمي باالنتماء الفكري أو الثقافي إلى
مجتمع غير مجتمعهم األصلي ،وغالبًا ما يتجه هذا
االنتماء نحو أوربا الغربية أو أمريكا)24(.
من المالحظ أن هناك رهطًا من أبناء العربية،
وخصوصًا ف��ي الجامعات وال��م��ؤس��س��ات العلمية
والثقافية ،ممن سنحت لهم الفرصة بالدراسة أو العمل
أو العيش في بلدان أجنبية ،فكثر اختالطهم بأبناء
تلك البلدان ،فغلبت ثقافتهم األجنبية على ثقافتهم
األصلية ،أو ضعفت لغتهم القومية ألسباب مختلفة،
فراودهم شعور بدونية هذه اللغة أو إحساس بعجزها
وتفوق لغتهم األجنبية الجديدة عليها .ويسعى
أفراد هذه الجماعة إلى االبتعاد بأنفسهم عن أمتهم،
ويظهرون نوعًا من التنصل من لغتهم أو التنكر
لها أو التباهي بمعرفة غيرها ،فيستخدمون األلفاظ
أو المصطلحات أو األساليب أو العبارات األجنبية في
أحاديثهم أو نتاجهم المكتوب أو محاضراتهم أو
ً
أبحاثهم بدال من األلفاظ أو المصطلحات أو العبارات
أو األساليب المعادلة لها بالعربية ،اعتقادًا منهم
بعدم جدوى استخدامها وأنها لم تعد مناسبة للعصر
الحديث ،أو أنها لم تعد تملك إمكانيات التعبير عن
حاجات هذا العصر وقضاياه ومشاكله المتطورة ،هذا
مع أنهم في كثير من األحيان يعرفونها ويمكنهم
واف.
نحو ٍ
استخدامها على ٍ
ويصف أح��د الباحثين اللغويين موقف هذه
ً
الجماعة من اللغة العربية قائال « :فهي مازالت عند
نفر لغة شائخة منزوفة الطاقة والمائية ،وال تنهض
بفكر وال تجري في مضمار الحضارة إلى غايته حتى
تلهث ويبطل فيها نبض الحرف  ....وهي عند آخرين
لغة جاءت والصعوبة على موعد ،فالقاعدة فيها عصية
ال تلين ،والقانون النحوي إدراكي مثقل» .ويترتب على
هذا الموقف من دون شك عواقب سيئة؛ فسلبية
مثل هؤالء للغتهم القومية تقودهم إلى التقليل من
شأنها ومن شأن تراثها ،األمر الذي يؤدي إلى تضاؤل
روح االعتزاز بهذا التراث لديهم ،وربما كان لهذه
السلبية آثارها في أف��راد المجتمع الذي يتواصلون
معهم ،أو ينتقل هذا الجفاء لديهم حيال لغتهم إلى
أبناء جيلهم الالحق.
سيدفع الشعور بقصور اللغة األم أو الجهل
بإمكانياتها والشعور بالعجز عن استخدامها بمرونة
أو بمهارة غالبًا إلى التعلق بلغة أخرى ،لغة أجنبية
أكثر جاذبية ،والتشبث بها على أساس أنها األنسب
أو األسهل أو األهم أو األعلى مستوى واألكبر مكانة
واألكثر هيمنة وانتشارًا واستخدامًا واألجدر بالتقليد
واإلت��ب��اع .ومن هنا ينشأ االعتماد على هذه اللغة،
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فيزداد االق��ت��راض من دون ضوابط من ه��ذه اللغة
األجنبية ،ويكثر التداخل بينها وبين اللغة األم
فيتكون ما يسمى باالزداوجية أو الثنائية اللغوية التي
تنجم عنها مع مرور الزمن تراجع اللغة األصلية أمام
الغزو اللغوي األجنبي في التربية والتعليم والثقافة
والفكر وأساليب الحياة عمومًا .وقد يفضي هذا بدوره
إلى حدوث اضطراب أو تبدل لغوي أو ثقافي .إن الفروق
الثانوية في النطق بين منطقة وأخرى أمر طبيعي ،لكنه
قد يأتي في ظروف معينة بصورة غير مرغوب فيها،
ألن هذا التبدل يحطم الفهم المتبادل ضمن الجماعة،
فيصبح موضع إزعاج اجتماعيًا وسياسيًا .ويمكن لذلك
أن يكون سببًا في اضطراب الفرد وتأرجحه لغويًا
وفكريًا ،فقد ال تتوفر الوحدة أو االتفاق بين لغة هذا
الفرد التي تغيرت أو تشوهت وبين لغة الناس عامة
التي يفترض أن يستمد منها هذا الفرد جزءًا كبيرًا من
خبراته األساسية ،وال بين لغته هذه ولغة تراث قومه
الذي يعد مصدرًا أساسيًا في تكوين قاعدته الفكرية
والثقافية .إن مثل هذا االختالف واالختالط اللغوي
يؤدي إلى ثنائية ثقافية محيرة تدخل الفرد في صراع
نفسي وثقافي وحضاري مستمر؛ حيث «ال يدري إلى
أي شعب ينتمي وال إلى أي ثقافة يرجع .كما أنه يكون
حائرًا بين قيم اللغة األولى وثقافتها وقيم الثقافة
المتبناة ولغتها .يحتار في الصواب والخطأ والحالل
والحرام والمقبول وغير المقبول والجائز وغير الجائز
والحسن والقبيح»)25(.
عالوة على ذلك ،إذا كان الفرد ضعيفًا من حيث
األس��اس في لغته األم ،وحصيلته من مفرداتها
ً
وصيغها وتراكيبها قليال ،فإن مما يزيده ضعفًا أن
يهيمن استخدام لغة أجنبية في مجتمعه وفي حياته
العامة ،س��واء أكانت هذه الهيمنة في االستخدام
ٌ
ناتجة عن عالقات ثقافية أو اقتصادية أو تجارية
تربط مجتمعه بأصحاب هذه اللغة ،كما هي الحال في
المجتمع العربي ،وال سيما في منطقة
كثير من أوساط
ً
الخليج ،أو كانت ناتجة عن الشعور بتميز متعلمي هذه
اللغة األجنبية وتفوقهم .إن عدم االهتمام باللغة األم
لدى هذا الفرد قد يزداد ،فيزداد معه ضعفه في هذه
اللغة .وفي أغلب األحيان قد تظل هذه اللغة األجنبية
التي يمارس استخدامها إلى جانب لغته ويبدي رغبة
في التعلق بها ضعيفة أيضًا.
يكتب اب��ن خلدون عن ه��ذه الحالة والوسطية
الممتزجة من هذه اللغة« :إذا تقدمت في اللسان ملكة
العجمة ،صار مقصرًا في اللغة العربية لما ّقدمناه من
أن الملكة إذا تقدمت في صناعة بمحل فقل أن يجيد
صاحبها ملكة في صناعة أخرى»( .)26ويفيد كالم ابن
خلدون أن اللغة ملكة ،أي أنها نظام يكتسبه اإلنسان
من المجتمع بفطرته ،ويكون من خالله حسًا أو ذائقة
يتمكن من خاللها من السماع والنطق ومعرفة الجمل
التي تتناسب مع مبادئ تلك اللغة ،وينبذ النطق
أو الصيغ التي ال توافق تلك المبادئ .وه��ذه ملكة
طبيعية لدى األطفال فإذا رسخت تلك الملكة عند
الطفل أصبحت األلفاظ حافظات ألحاسيسه ومشاعره
وصور لذكرياته ،وغدا قادرًا على تخيل األشياء التي
وعندئذ تصبح اللغة وسيلة تفكير وإلهام.
ال يعرفها،
ٍ
وبما أن اكتساب اللغة ملكة وليست صناعة ،فإن
محاولة تعلم لغة أخرى« ،ملكة أخرى» ،سيفسد الملكة
األول��ى« ،تعلم اللغة األم» ،وسينجم عن ذلك الحالة
المختلطة (الملكة الممتزجة) اآلنفة الذكر.
ويعزو ابن خلدون سبب فساد الملكة اللغوية عند
العرب في العصور السابقة إلى «أن الناشئ من الجيل
صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى (أي
طرق تعبير عن المعاني) غير الكيفيات للعرب فيعبر
بها عن مقصوده لكثرة المخاطبين للعرب من غيرهم
ويسمع كيفيات العرب أيضًا ،فاختلط عليه األمر
وأخذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة كانت ناقصة
عن األولى ،وهذا معنى فساد اللسان العربي»( .)27إن
األمثلة التاريخية كثيرة فقد غلبت العجمة على اللسان
العربي حينما «خالط العرب البرابرة وصارت لغة أخرى
ممتزجة ،والعجمة فيها أغلب»( .)28ويرى ابن خلدون
ً
مثاال على ذلك تغير نطق حرف القاف؛ حيث أصبح
ينطق قريبًا من حرف الكاف على منهج البربر في
كالمهم( .)29ومن يتعلم لغة أخرى «ملكة أخرى» فقل
أن يحصل على الملكة ،أي الذائقة التي يستطيع من
خاللها فهم معاني اللغة األخرى واستخدامها ،مادام
«سبقتها ملكة أخرى في المحل فال تحصل إال ناقصة
مخدوشة»(.)30
إن الحصول على الملكة اللغوية ،أي المقدرة على
استخدام اللغة في جميع مظاهرها بصورة عفوية،
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ونطق جميع حروفها وكلماتها كما ينطقها أهلها،
نادرًا ما يحصل بالتعليم .إذ إن الملكة ال تأتي غالبًا
ٌ
ٌ
وألوان فال
صفات للنفس
ذلك «أن ّالملكات
بالتعليمً ،
تزدحم دفعة . ...وقل أن تجد صاحب صناعة يحكمها
فيحكم من بعدها أخرى ،ويكون فيها معًا على رتبة
واحدة من اإلجادة .حتى إن أهل العلم الذين ملكتهم
فكرية فهم بهذه المثابة .ومن حصل منهم على ملكة
علم من العلوم وأجادها في الغاية فقل أن يجيد ملكة
علم آخر على نسبته .بل يكون مقصرًا فيه إن طلبه ،إال
في األقل النادر من األحوال .ومبنى سببه على ما ذكرناه
من شأن االستعداد وتلوينه بلون الملكة الحاصلة في
النفس» (.)31
ويشير ميجل سجوان ووليم مكاي إلى أن الشخص
عندما يتعلم لغتين منذ الصغر فإنهما لن يكونا
منفصلتين تمامًا ،بل سيحصل ن��وع من التداخل
لمصلحة اللغة المسيطرة .وبما أن اللغة هي مطية
الفكر ،فإنه ال بد من ارتباط التفكير بنظام لغوي
واحد ،حتى وإن استطاع اإلنسان أن يعبر عنه بأكثر
من صورة ،أي أن مرحلة التفكير ترتبط بلغة واحدة،
بينما يستطيع الفرد استخدام أكثر من لغة في
مرحلة اإلنتاج« ،أي التحدث» ،ومعنى هذا أن اإلنسان
يوجد لديه نظام واحد فقط للمعاني ،وغالبًا ما تكون
اللغة المسيطرة هي التي تحكم ذلك النظام ،حتى
وإن استخدم لغة أخرى في مرحلة التحدث .وعندما
يتعلم الطفل لغة جديدة في المدرسة ف��إن ذلك
يخلق شيئًا من عدم التوازن الذهني ،بسبب اختالف
الوضع االجتماعي المعيش ،عن الوضع «المقلد» داخل
المدرسة ،وكذلك الختالف كل من اللغتين .فما يهم
الطفل في هذه المرحلة المبكرة هو التعبير عما يدور
بداخله من دون محاولة فصل نظام كل لغة عن اآلخر،
ومن هنا يحصل التشويش الذهني ،وربما صاحبه
بعض التوترات النفسية.
تؤكد النظريات التربوية الحديثة منذ جان جاك
روسو إلى بياجيه أن البناء المعرفي ال يتم إال عبر ربط
المعارف الجديدة بالخبرات السابقة المستمدة من
الحياة الواقعية التي يعيشها المتعلم خارج أسوار
المدرسة .وعندما يشير المدرس إلى صورة أم أو لون
أو وردة ،وينطق بجمل تعبر عن هذه الصورة ويتحدث
عن مزاياها يستند في ذلك ضمنًا إلى خبرة الطفل
السابقة عنها .وإذا كانت لغة الطفل مختلفة عن هذه
اللغة التي يتعلمها ،فإن ما يقوله المعلم لن يستثير
شيئًا في خبرة الطفل السابقة ،ولن يكون له أي أثر
معرفي أو انفعالي حتى وإن استنتج الطفل ترجمة ما
قيل .وبذلك يكون عالم لغة الطفل التي يتعلمها في
ً
المدرسة ومعانيها منفصال عن عالم خبرة الطفل خارج
المدرسة(.)32
ومن المعروف نظريًا أنه ال يمكن الحفاظ على
التوازن في عملية استيعاب لغتين معًا في وقت واحد،
لغة ثانية مع اللغة األم ،بحيث ال تطغى لغة على أخرى.
ذلك ألن عملية اكتساب اللغة هي عملية «ذهنية»
و «نفسية» في االعتبار األول ،ويحكمها دافعية
المتعلم ومدى ميوله للغة دون أخرى .ويدعم ذلك
الميل ما يتعرض له الطفل أو «المتعلم» ،من المؤثرات
االجتماعية بحظوة إحدى اللغتين من خالل المؤثرات
االجتماعية المحيطة به التي تجعله يميل إلى إحدى
اللغتين بشكل ال إرادي ،وبالتالي تحصل على اهتمام
أكبر ،وكما أشرنا إلى أن عملية التعلم تقوم على ربط
المعارف الجديدة بالخبرات السابقة ،فإنه ال مناص من
تقديم أرضية كبيرة عن الثقافة األجنبية التي تمثلها
اللغة الثانية وعن حياة الناس الذين يتكلمون بها،
بحيث تكون لدى المتعلم أرضية ثقافية عن تلك اللغة
ليتم بناء عملية التعلم عليها(.)33
وتبرز هنا قضية وثيقة الصلة بموضوعنا يشير
إليها سجوان ومكاي وهي :قضية االنتماء الفكري،
حيث إن استخدام لغة ما يعد مؤشرًا رمزيًا لالنتماء
أو ال��والء للمجموعة التي تتحدث هذه اللغة ،وذلك
الرتباط اللغة بالفكر ،وهذا يعني في حاالت كثيرة أن
الفرد ثنائي اللغة سيواجه خيارات صعبة قد تهدد
نموه وتربك توازنه .ومثال ذلك ما أثبته ساير()1923
من أن األطفال الذين يتعلمون في ظل ثنائية لغوية
يحصل لديهم ضرر في النمو الذهني والشخصي،
وبذلك ندرك أن الثنائية اللغوية لها جوانب سلبية
كثيرة(.)34
انطالقًا من ذلك كان من الواجب على المدرسة أن
تعطي األولوية للغة األولى ،اللغة العربية ،كي يتمكن
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أحمد بن نصر بن منير ( ابن منير الطرابلسي)
طرابلس الشام -473حلب 548هـ1153 -1080 /م
زهري حممد ناجي
شاعر الشام -مع الشاعر محمد بن نصر
القيسراني -من دون منازع ،أديب شاعر ناثر أبو
الحسين مهذب الدين أحمد بن نصر بن منير
الطرابلسي الملقب عين الزمان ،وفي البداية
والنهاية البن كثير يسميه أحمد بن منير
الجوني؛ فهل كان من أهل ثغر جونيه جنوبي
جبيل؟!
ولد وعاش في مدينة طرابلس ،وأخذ عن
أدبائها وشعرائها وعلمائها في إم��ارة بني
عمار حلفاء الفاطميين ،الذين ازدهرت طرابلس
في عهدهم ازدهارًا ثقافيًا ال مثيل له ،حتى
سقوطها في يد أس��رة س��ان جيل دو تولوز
الفرنجية بعد حصار طويل ،فنزح مع من نزح
من أهلها إلى بالد الشام الداخلية.
وال تمدنا المراجع المعاصرة بما يكفي من
المعلومات عن الدور الذي قام به في الحياة
الثقافية والسياسية قبل نزوحه عنها بعد
ً
عام 1111م وإقامته بدمشق ،وكان فيها رجال
ناضجًا ..وال شك في أنه شارك في األحداث
التي وقعت في دمشق في ظل حكم األسرة
االتابكية طغتكين وأوالده وأح��ف��اده بورى
ومحمد وابق.
قال عنه العماد الكاتب (( لقد كان مقيمًا
بدمشق إلى أن أحفظ أكابرها وأك��در بهجوه
مواردها ومصادرها فآوى إلى شيزر وأقام بها
وروسل مرارًا بالعودة إلى دمشق فضرب بالرد
وجه جلها وكتب رسائل في ذم أهلها[ يقصد
بذلك أنه ذم الحكام المتنافسين المتنازعين
على السلطة والمتعاونين أحيانًا مع الفرنجة].
وبين عذره في تنكب سبلها وانصل آخر
عمره بخدمة نور الدين محمود بن زنكي رحمه
ً
الله وواف��ى إل��ى جلق رس��وال من جانبه قبل
استيالئه عليها وتملكه لها وارت��دى عنده
من الوجاهة والكرامة حللها)) (.جريدة العصر
صفحة .)78
وي��ب��دو أن اب��ن منير ل��م يكن راض��ي��ًا عن
سياسة اتابكها بورى بن طغتكين ،وعن تخاذل
البوريين أمام الفرنجة ،وعن إثارتهم النعرات
الطائفية بين أهلها لستر عجزهم عن حمايتها،
وإللهاء الناس بهذه الخالفات ،فسجنه بورى
بين طغتكين صاحب دمشق ،ثم أمر بنفيه
منها يقول العماد الكاتب(( :واتفق انتزاح ابن
منير من دمشق بسبب خوفه من رئيسها ابن
الصوفي ومقامه بشيزر عند بني منقذ)) (ص
 )91معجبًا بصمودهم وبمواجهتهم الباسلة
للفرنجة ،وكان قد بزغ من الشمال نجم مجاهد
كبير هو زنكي بن أق سنقر وابنه نور الدين
محمود بين عامي  1145-1128وانتصاراتهما
الباهرة في شمالي سورية ،وردهما عدوان أمراء
الرها وإنطاكية الفرنجة فالتحق بهما في حلب

وعمر جدك عمارها
وما يوم انب اال كتيك
بل طال بالبوع اشبارها
وفي تل باشر باشرتها
بزحف تسور أسوارها
رافق ابن منير نور الدين في حله وترحاله
وسفر له ،ويبدو أنه لعب ً
دورا في إقناع وجوه
ً
أهل دمشق بتسليمها لنور الدين ب��دال من
خضوعها لبعض حكامها المتسلطين عليها.
قال العماد عن شعره وأدبه ((ومحاسن أبي
الحسين بن منير وفضائله كثيرة .ولم يتفق
لي ديوانه الختار مختاره .وإنما التقطت أعاله
من أفواه المنشدين)) (ص )78وقال ((وشعره
ّ
ككنيته حسن ونظمه كلقبه مهذب أرق من
ّ
الماء الزالل وأرق من السحر الحالل))(ص .)79
وق���ال ((وق���ع القيسراني ف��ي مباراته
وطرد الفرنجة من بالد الشام.
.
ومعارضته ومجاراته في مضمار القريض
قال مادحًا نور الدين بعد إعادته فتح الرها
وعاش في بالطهما في حلب ،وهناك تعرف
ومناقضته ،فكأنهما جرير العصر وفرزدقه،
إلى شاعر الجهاد اآلخر ابن القيسراني ،فنشأت ( 1148م):
وهما مطلع النظم ومشرقه وشتي بالشام
تلك بكر الفتوح فالشام منها
بينهما صالت طيبة ،وتغلب لديهما الحس
عرفهما ونشأ عرفهما وكثر رياشهما وتوفر
شامة والعراق بعد عراقه
الوطني والقومي على الحس المذهبي البغيض
وق���ال ف��ي م��دح��ه بعد ان��ت��ص��ارات��ه على معاشهما))..
الذي كان سائدًا في بالد الشام قبلهما من قبل
كان ابن منير مع غيره من الشعراء بقصائده
المتنازعين على السلطة والممتطين صهوة جوسلين الثاني ورفع الخطر عن حلب وإعادة
الوطنية السائرة على أف��واه المنشدين أحد
حمار المذهبية للدفاع عن مصالحهم ...يقول ثقة األمة بقياداتها...
ً
الممهدين للنصر العظيم الذي تحقق بتوحيد
يا نور الدين الله كم حادث
هجاء
العماد الكاتب(( :كان شاعرًا مجيدًا مكثرًا
مصر والشام في مواجهة الفرنجة وفي تحرير
دجا وأسفرت له فانشرى
معارضًا للقيسراني في زمانه وهما كفرسي
ما حلب البيضاء مذ صنتها
ره��ان وج���وادي م��ي��دان)) (ال��خ��ري��دة صفحة
بيت المقدس...
اإلحرام مثل أم القرى
 )76ولسوء الحظ فإن غالب الذين ترجموا له
توفي في حلب عام 548هـ 1153/م ودفن
شيدت في معمور أرجائها
باستثناء المؤرخ أبي شامة لم ينتبهوا إلى
فيها.
لكل باغي عمرة مشعرا
ال��روح الوطنية لدى هذين الشاعرين ،التي
ِّ
أبقاك للدنيا وللمسلمين من
تغلبت على بث الفرقة اللتين التباعد وسهلتا
جالك في ليلهما نيرا
عدوان الفرنج ،فلم يركزوا على قصائدهما في
المراجع:
(انظر القصيدة كاملة في الروضتين .)57/1
تمجيد من حققوا النصر على الفرنجة ألول مرة
 -1ابن خلكان ( أحمد) تحقيق إحسان
وق��ال فيه بعد انتصاراته ف��ي سورية
ومهدوا الطريق السترجاع القدس.
عباس وفيات األعيان بيروت .1971
ق���ال أب���و ش��ام��ه ف��ي ك��ت��اب الروضتين الوسطى عام 1149م
 -2أبو شامة المقدسي الدمشقي(عبد
أنشرت يا محمود ملة أحمد
بعد أن ذكر قصائد كاملة لهما في تمجيد
الرحمن) :كتاب الروضتين في أخبار
من بعد ما شمل البلى أنظارها
ال��ج��ه��اد((ف��ه��ذا ن��م��وذج م��ن أش��ع��ار هذين
الدولتين طبعة دار الجيل بيروت صورة
في كل يوم من فتوحك سورة
الفحلين فيه مع أنهما ماتا في سنة ثمانية
عن طبعة بوالق عام 1288هـ بتحقيق أبو
للدين يحمل سفره أسفارها
وأربعين وخمسمائة قبل أن يفتح نور الدين
السعود أفندي.
وأحق من ملك البالد وأهلها
دمشق وبقي نور الدين حيًا بعدهما إحدى
 -3أبو شامة (عبد الرحمن) تحقيق
رؤوف تكتف عدله أقطارها
وعشرين سنة يترقي في كل عام في ازدياد...
أحمد البيومي :عيون الروضتين في أخبار
أدركت ثأرك في البغاة وكنت يا
ولو كانا أدركا ذلك ألتيا في وصفه بعجائب
الدولتين النورية والصالحية.جزء أول دمشق
مختار أمة أحمد مختارها
المدائح مع أنه تولى ذلك غيرهما ممن لم يبلغ
.1991
وق��ال فيه بعد انتصاره في معركة انب
شأوهما))(جزء أول ص .)137
 -4األصفهاني العماد الكاتب(محمد)
فقد ظ��ل اب��ن منير معجبًا ب��ن��ور الدين (544هـ) :
تحقيق شكري فيصل :خريدة القصر
أعدت بعصرك هذا األنيق :
وجهاده حتى بعد أن أبطل في حلب في عام
وجريدة العصر منشورات المجمع العلمي
فتوح النبي و أعصارها
ثالث وأربعين وخمسمائة (1148م).
ً
بدمشق .1963-1955
وكان مهاجرها تابعيك
وبعد أن منع النزاع المذهبي موجها القوى
 -5ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل)
ونصار رأيك أنصارها
كلها لحرب الفرنجة ،فظل داعية إلى توحيد
فجددت إسالم سلمانها
المسلمين محرضًا على استخالص القدس
البداية والنهاية بيروت .1979
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قراءة في كتاب
“معارك في سبيل اإلله
وفاء حمود
تكمن أهمية كتاب «معارك في سبيل اإلله»
في هذه المرحلة التاريخية تحديدًا ،ألنه يطرح
مسألة األصولية ،التي عانت منها البشرية،
وما تزال تعاني ،بسبب عدم فهم هذه الظاهرة
بشكل جيد ،من هنا لفت اهتمامي موضوع هذا
الكتاب ،فأردت تسليط الضوء عليه ،واإلشارة إلى
أنه يستحق القراءة والتأمل ،خاصة أن المؤلفة قد
درست األصولية في الديانات الثالثة (اليهودية
المسيحية – اإلسالمية)
ُ
ق ّسم الكتاب إلى عشرة أبواب ،ووضع كل باب
ضمن إطار زمني محدد ،تحدثت المؤلفة فيه عن
ظهور األصولية في أمكنة عدة (الواليات المتحدة
األمريكية وال��غ��رب األورب���ي ومصر وإي���ران في
الشرق) ،كما امتدت الفترة التي درستها المؤلفة
ّ
عامي (1999 – 1492م).
في هذا الكتاب بين
وقد عرفت الكاتبة األصولية :بأنها شكل من
أشكال الكفاح الروحي ،استجابة ألزمة ظاهرة؛
ً
فمثال في الغرب ،ظهر العديد من المفكريين
والفالسفة الذين اتبعوا المنهج العلمي ،في
دراستهم لألديان ،وبعد دراستهم لها رفضوا
ً
الدين جملة وتفصيال ،وعلى رأسهم (سبينوزا)،
فكان ذلك استفزازا للمفكريين الدينيين ،ونتيجة
الصراع بين أتباع المنطق العقلي وأتباع المنطق
ال��روح��ي ،ظهر مفكرون يهود أن��ش��ؤوا الحركة
(المشيحانية) التي استطاعت إقناع اليهود ،ببيع
ممتلكاتهم والعودة لفلسطين.
يوضح هذا الكتاب كيفية ظهور األصولية؛
حيث تعتقد الكاتبة ،أنها ظهرت عندما تم المزج
بين السياسة وبين الدين ،مما أدى إلى حدوث فرز
بين أصحاب الكفر واإليمان ،وكذلك كان هناك
سبب آخر لظهور األصولية هو الخوف من النفي
والتكفير من قبل األدي��ان والمذاهب لبعضها
ً
بعضا ،مما أدى إل��ى ظهور التعصب الديني
والمذهبي ،نتج عنه خطاب تحريضي ،يقول :إن
من واجب المؤمنين الذود عن قدس أقداسهم،
الذي يشكل هويتهم ،وخير دليل على ذلك ما
قامت به الحركة الصهيونية ،وهي حركة علمانية
ب��األس��اس ،لكنها استغلت ال��دي��ن ألغراضها
االستعمارية؛ حيث ادع��ت ب��أن العالم يريد
التخلص من اليهود ودينهم ،وما عليهم أمام هذا
التحدي الخطير إال إنقاذ دينهم ،واتباع ما يأمرهم
به أال وهو العودة إلى فلسطين أرض األج��داد
كما يدعون! ومع مرور األي��ام أتاحت العلمانية
الصهيونية الفرصة لألصولية دينية للظهور
في المجتمع الصهيوني ،مما أدى إلى دخولها
المعترك السياسي ،فأصبح للمتدينين اليهود
حاليًا؛ قدرة على تسيير السياسة الصهيونية في
فلسطين المحتلة.
وق��د ّبين الكتاب ع��دم معاناة اليهود من
االضطهاد اإلسالمي ،حتى إنهم بعد  1492م
خرجوا مع المسلمين من األندلس إلى بالد إسالمية.

وزاد شعور اليهود بعد هذا الخروج بالفقد
والشتات ،لذلك لجؤوا إلى لمنطق الروحي عسى
أن يمنحهم القدرة على االستمرار ،لذلك ازدهر
التصوف لدى مفكريهم.
وفي أوروبا في القرن السادس عشر والسابع
عشر ،ظهرت حركة التنوير ،ومن أبرز مفكريها
(كانت) ال��ذي وصف عصر التنوير بأنه خروج
اإلنسان من الوصاية ،التي تعني عجزه عن الفهم
من دون وصاية شخص آخ��ر ،وقد بدأ في عصر
التنوير هذا بتأليه العقل ّ
وعده المعيار األوحد
للحقيقة ،حيث قال نيتشه :إن إحساس القداسة
يذوي ويموت ،لذا أعلن موت اإلله .ص.163
أم��ا ف��ي أمريكا فقد أصبح لألصولية دور
كبير في إضفاء مالمح الشيطان على اإلنكليز
المحتلين لها ،مما ساعد على تشكيل هوية
متميزة للمستوطنين هناك ،وبعد حصولها على
االستقالل عن اإلنكليز أصبح للدين دور هام في
إنشاء دولة علمانية جديدة.
ّ
عامي ( – 1700
وخالل الفترة الواقعة بين
 1770م) كان على اليهود في أوربا التكيف مع
الحداثة في جو من الكراهية ضدهم ،وفي هذا
المناخ ظهرت حركة فكرية يهودية إصالحية،
ت��ع��ارض المؤسسة الدينية ،م��ع ب��ذل الجهد
للمحافظة على ال��م��وروث؛ وه��ذه الحركة هي:
الحسيديون (األتقياء) ويمكن ّ
عدها معارضة
ومضادة للعلمانية الرائجة في أوربا آنذاك ،كما
أعقبها ظهور حركة متطرفة يهودية ،هي ( :
الحريديم) ومن أفكارها الوقوف ضد الصهيونية،
ونبذ اإليمان بالرب ،واستعاضوا عن اإليمان به
ً
باإليمان بالشيطان ،وقرروا التعاون معه متمثال
بالصهيونية لمحاربة العلمانية في أوربا ،وهكذا
بدؤوا بتحويل اآلسطورة الدينية إلى أيديولوجيا.
ّ
عامي ( 1974 – 1962
أما الفترة الواقعة بين
م) فقد انتشر في مصر الفكر االشتراكي؛ حيث
رأى جمال عبد الناصر أن تطبيق االشتراكية
هي الحل لمشاكل العرب ،بمعنى أن العقالنية
ب��دأت تقنع النخب والسياسيين بأنها ق��ادرة
ّ
على النهوض بهذه البالد ،بالمقابل استفز ذلك
المفكرين اإلسالميين ،فكان البد من ال��رد على
هؤالء العقالنيين الذين مثلوا تهديدًا وجوديًا
لألصولية اإلسالمية؛ فظهر سيد قطب الذي ّ
عد
المجتمع بأسره ً
مرتدا عن اإلسالم ،فدعا إلى الجهاد
الجمعي وأن الحاكمية لله وحده.
بينما في إيران وخالل الستينات والسبعينات
من القرن الماضي ،ظهر كثير من المفكريين
الدينيين ( مطهري ،شريعتي )...وتحولت
أفكارهم إل��ى حركة تمرد سلمية ض��د الشاه
وأعوانه ،و كان على رأس هؤالء (الخميني) ،الذي
عانى من نظام الشاه وقمعه ،ونتج عن ذلك نفيه
خارج إيران؛ حيث بدأ بدراسة السياسة في كل من
الغرب والشرق ،وخلص إلى أن الفرق بين السياسة

في الغرب والسياسة في الشرق ،أن األولى وحدة
إداري��ة ساكنة؛ أما السياسة في اإلس�لام فهي
صراع قوي الستحضار الكمال.
ً
ويمكن القول إجماال أن هذه الفترة وكما تقول
المؤلفة ،عانت فيها الديانات الثالث من الخوف
المرضي الذي يهددها بالزوال من قبل العلمانية،
لذا بدؤوا االستعداد للهجوم عليها.
ّ
عامي ( 1979 – 1974
وفي الفترة الواقعة بين
م) بدأ هجوم األصوليين على العلمانيين؛ وقد
ظهر ذلك لدى الكيان الصهيوني ،عندما استطاع
المتدينون اليهود الدخول في السياسة و نجحوا
في االنتخابات ،فوصلت حركة (جوش أمونييم)
الى الكنيستّ ،
وعدت السياسة فعل عبادة.
وفي الفترة نفسها نجح األصوليون في مصر
بكسب عطف الرئيس المصري أن��ور السادات،
فأخرجهم من المعتقالت ،لكنهم انقلبوا عليه
ّ
وكفروه ومن ثم اغتالوه.
وبين عامي ( 1999 -1979م) اتسعت الهوة
بين المنطق الروحي والمنطق العقلي ،فلم يعد
بينهما لغة تواصل مشتركة ،فبعد فوز كاسح
لألحزاب الدينية في الكيان الصهيوني ،سادت
قناعة أن الصهيونية ال تكتمل إال بالبعد الديني،
أما موقفهم من الدولة الفلسطينية ،فقد رفضوا
منحها للفلسطينيين؛ بل ن��ادوا بإبادتهم ،كما
ورد في برنامج منظمة (الكاهنا) التي استطاعت
توظيف األس��ط��ورة الدينية وجعلها برنامجًا
سياسيًا ،مما دفع الفلسطينيين إلى تأسيس حركة
حماس كنوع من الدفاع عن الوجود أمام التطرف
الصهيوني الديني؛ فكان على هذه الحركة محاربة
العلمانيين والمتدينيين الصهاينة ً
معا.
وفي الواليات المتحدة األمريكية ،لم تختف
األصولية الدينية ،ألن المتدينين شكلوا معارضة
ض��د الحكومة هناك م��ن خ�لال حركة الهوية
المسيحية ،ومن هنا يمكننا القول بأن األصولية

أصبحت جزءًا من العالم الحديث.
أخيرًا وبعد رحلة مفيدة وممتعة مع هذا
الكتاب الذي بلغ ( )542صفحة من القطع الكبير،
يمكن إجمال طرائق التعامل مع األصولية كما
رأتها المؤلفة بما يلي:
ضرورة فصل منطق الروح عن منطق العقل،
وعدم المزج بينهما ،ألن هذا المزج سيؤدي إلى
تشويه الدين في الديانات الثالث
على المؤسسة العلمانية أن تمنع المعارك
في المستقبل ،من خالل االنفتاح على األصوليين،
ومنحهم حرية التعبير ،ومنع استخدام األصولية
من أجل أهداف علمانية.
االهتمام بالمعرفة العميقة باألصولية،
التي تقوم أساسًا على الخوف من الفناء على
يد العلمانيين ،ومن خالل المعرفة نكتشف أن
األصولية ليست عودة إلى الماضي بالمطلق ،كما
ّ
يدعي العلمانييون ،فقد استطاع األصوليون عبر
التاريخ نقل كل ما هو حديث وجديد ألتباعهم.
لكن نقطة ضعف األصوليين هي البعد
ال�لام��رئ��ي الغيبي ،وج��ع��ل ه��ذا البعد حاضرًا
ومنعكسًا في نظام الحكم.
وبرأيي فإن العلمانيين مارسوا أصولية من نوع
آخر ،أدت إلى حروب مدمرة دفعت ثمنها البشرية
ماليين الضحايا خ�لال الحربيين العالميتين،
إضافة إلى جرائم االستعمار والتالعب بعقول دول
العالم الثالث ،واستنزاف خيرات تلك الدول باسم
التحديث والتطوير ،لذلك فإن هؤالء العلمانيين
يتحملون العبء األكبر للحالة المزرية للبشرية،
فهم بحاجة ألسواق استهالكية لألسلحة التي
تنتجها مصانعهم ،وما عليهم في سبيل ذلك
إال تأجيج نار الصراعات الدينية والمذهبية في
تلك الدول ،فإذا أردنا نشر قيم التسامح والخير
واحترام االختالف على العلمانيين الحقيقيين
التأثير على السياسة العالمية الحالية في الدول
الكبرى ،من أجل عالم يليق بالبشر ،والحذر من
ً
المساس بمقدسات الناس التي تشكل عامال
هامًا لوجودهم ،فالدين يعطي المعنى النهائي
للحياة لكثير من البشر ،فالحاجة ملحة له ،فجوهره
يعمل في مصلحة البشر ،ومن هنا واجب التركيز
على جوهره ،حيث يساهم في تهذيب النفوس
واإلحجام عن اللهاث المرضي وراء االستهالك
وعبودية المادة ،وهو يعزز النظرة المتسامحة
لإلنسان ويمكن أن يجعل الحياة أكثر ً
ثراء بالحب
والخير للجميع .بشرط أن تنجح العلمانية في
تطبيق مبادئ العدالة والمساواة .حتى نخفف
من غلواء األصولية وآثارها السلبية على الفرد
والمجتمع.
«معارك في سبيل اإلله ،األصولية في اليهودية
والمسيحية واإلسالم « تأليف :كاترين أرمسترونج،
د .فاطمة نصر د .محمد عناني ،كتاب سطور ،شركة
مطابع لوتس بالفجالة ،ط.2000 ،1
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السجن في الرواية العربية
با�سم عبدو
بعد الحرب العالمية الثانية ،نالت ال��دول
العربية استقاللها السياسي ،وت��ح��ررت من
َّ
االستعمار .وحلت البدائل أو األنظمة العربية
مكانها ،ووض��ع��ت أي��ادي��ه��ا على السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية واإلعالمية.
ّ
وتحولت إلى أنظمة شمولية قمعية.
لم يقف األدباء في جميع المراحل مكتوفي
َّ
األي��دي .ظلت أقالمهم تروي األوراق والصحف
والروايات والقصص ،من حبر إبداعاتهم وغربلة
نتاج حصيدهم في بيادر الدفاع عن الكلمة
والعدالة والحرية والدمقراطية .وظهر «أدب
السجون» في النصف الثاني من القرن العشرين،
َّ
وعبر األدباء بأقالمهم المستنيرة عن اعتقالهم
ومعاناتهم في أقبية األجهزة األمنية العربية
ّ
وزنازينهم المتعفنة ،أو بأقالم الروائيين أنفسهم
ع��ن مناهضة االس��ت��ب��داد السياسي واحتكار
السلطة والتضييق على الحريات الديمقراطية.
ودخ��ل السجون والمعتقالت السرية عشرات
ألوف الكتاب والمفكرين والسياسيين ،وال يمكن
استثناء أحد .وأصبح(أدب السجون) شعرًا ونثرًا
من أصدق أنواع الكتابة.
منذ سنوات قرأت مقالة في أحد الصحف عن
الملك الحسن،
سجين سياسي مغربي في عهد ْ
في معتقل صحراوي ،وكيف كان ُيطمر في رمال
الصحراء ،ورأسه تحت لظاها الحارقة ،وما يقدم
له من طعام من قشور البيض والصراصير .وقرأنا
كثيرًا ما كتبه المعتقلون من مذكرات وروايات
ويوميات على أكياس الورق القذرة ،وعلى ورق
السجائر في كتاب(األقدام العارية) في سجون
الواحات المصرية .وعن األعمال الشاقة في تكسير
الصخور ونقلها على األكتاف ..وكثيرون ماتوا
تحت سياط السجانين(عباقرة العذاب والتعذيب)
وأحذيتهم .إن هذه الكتابات واإلبداعات ،رغم
َّ
صورها المؤلمة  ،البشعة ،غير اإلنسانية ،إال أن
فيها متعة للمتلقي ..متعة من األل��م ومتعة
للتضامن م��ع ه��ؤالء ال��ذي��ن ه��درت كرامتهم
وسحقت أجسادهم.
في هذه القراءة عن أدب السجون ،أريد فقط
عرض بعض الروايات والروائيين الذين كتبوا
تاريخ القهر والظلم في العالم العربي؛ فالمضمون
ُ
هو اإلنسان الذي تهدر كرامته وتداس إنسانيته
وقيمه ،فهو كما أرى أكبر بكثير من الشكل! قالوا
عن كتاب(من فيض الذاكرة) للكاتب الفلسطيني
عبد الرحمن عوض(كتاب إلزامي للمناضلين كافة).
وتحت عنوان» رحلة السجون المضنية» جاء :في
األعوام العشرة األولى لثورة تموز المصرية ،لم
يكن هدف االعتقال والتعذيب ،هو اكتشاف
مخطط لقلب نظام الحكم ..الهدف كان بدائيًا
متخلفًا ،من أجل كسر شوكة مناضلين ،ومن أجل
إعالن براءتهم من الشيوعية.
يقول المؤلف :المشاهد صعبة ج��دًا عن
الجنود المصريين المعتقلين الذين يركضون
ّ
ُحفاة ،وبساطيرهم معلقة في رقابهم إلذاللهم،
ّ
وهؤالء ال يمتون للسياسة بصلة .ومن خالل هذه
المشاهد ُ
الم ْرعبة يدرك المرء أسباب الهزيمة
الموجعة في حزيران الـ  .67فالمجند مصطفى
شوقي البهنساوي ،الشيوعي المصري البطل
ال��ذي ،بالرغم من التعذيب الشديد ،رفض أن
يعترف ،وقال بصالبة( :لن تأخذوا مني أية كلمة)،
ّ
وج��روه وواصلوا ضربه
فربطوه في سيارة جيب
ُ
حتى فقد َو ْع َيه ،وألقوا به أرضًا .وسمعت حشرجات
تمض لحظات حتى لفظ نفسه
تصدر منه .ولم
ِ
األخير ،وقتها وقف الضابط في المخابرات إزاء
جثة «البهنساوي» وضربه بحذائه على رقبته

ً
قائال( :يابن الكلبة ،بتمثل؟ حتخدعنا وتتظاهر
بالموت ،احنا رايحين نقتلك بصحيح) .وانهال هو
وحراسه عليه بالضرب إلى أن اكتشفوا أنه مات
ً
فعال ،فحملوه جثة بعيدًا ُودفنت َّ
سرًا.
ُ
ومن أبرز وأهم ما كتب عن أدب السجون ،من
روايات ويوميات ومذكرات ،التي قرأتها أو قرأت
ُ
ما كتب عن هذا األدب ،كتاب(األقدام العارية) لـ
طاهر عبد الحكيم الصادر في ستينيات القرن
ّ
وأتجرأ وأقول ،إن القارئ يحتاج إلى قلب
الماضي.
ّ
صخري حتى يستطيع االنتهاء منه ،ألن األلم
يختلط بالدماء والنزف والصديد.
وت��أت��ي ثالثية ال��ك��ات��ب ال��دك��ت��ور شريف
حتاته(زوج الكاتبة الدكتورة نوال السعداوي).
فالجزء األول بعنوان(العين ذات الجفن المعدني)
ع��ام  .1976والجزء الثاني(جناحان للريح)عام
 .1977والجزء الثالث بعنوان(الهزيمة)عام 1978
– دار الطليعة -بيروت.
في مطلع الجزء األول مقطع للشاعر ناظم
حكمت :وم��ن بين الفضاء /وف��ي عتمة الليل/
وبالرغم من الجدران الثقيلة /الجاثمة على صدري/
فإن قلبي ينبض /مع أبعد نجم في السماء..
وشريف حتاته أحد المناضلين الذين عبروا
محنة السجن والتعذيب والصمود في سجون
الواحات والسجن الحربي وأوردي أبو زعبل ،يقدم
ً
الروائي عمال روائيًا متميزًا ،ويعود بالقارئ إلى عهد
الملك فاروق ،أواخر أربعينيات القرن العشرين.
في الرواية إدانة القمع واإلره��اب ،وغياب أبسط
مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وي��رص��د ال��روائ��ي حياة «ع��زي��ز» ف��ي األج��زاء
الثالثة ،داخ��ل السجن وخ��ارج��ه ..يرصد تطوره
السياسي والفكري والنضالي ،منذ كان طالبًا في
كلية الطب إلى ما قبل المحكمة ،التي قد يكون
اإلعدام نتيجتها .وجاء في أحد الفصول(لم يعد
جسمه يحتمل لسعات الكرباج ،وركالت القدم
تخدرت خالياه َّ
والقبضات التي تنهال عليهَّ .
وكأن
كل شيء في جسمه تالشى ،ذاب ،انتهى ،ما
عدا تلك الدائرة الهالمية الصغيرة التي تختبئ
في أعماقه كالنجمة في الليل تنبض وتتنفس
وتراقب من بعيد .ويختبئ هو فيها منكمشًا على
نفسه.)..
وف��ي الجزء الثاني(جناحان للريح) ،يكلم
عزيز الذباب حتى ال ينهار من الصمت والوحدة،
والجناحان هما(األمل والحلم بالحرية وللطيران
بعيدًا عن زنازين التعذيب والموت البطيء) .ولم

يكن عزيز وحيدًا في الزنزانة ،بل معه أربعة آخرون
من رفاقه السياسيين .فالعذاب الرهيب بعد ثالثة
وعشرين يومًا من اإلض��راب ،يدفع ّ
«سيد» لوضع
ّ ً
الكوبيا في عينيه ،مفضال العمى على االستمرار
في عذاب سجن «أبو زعبل»ّ .
وعبر الراوي عن الموت
البطيء بالمقطع التالي(رفع عزيز البطانية عن جسم
«أبوالوفا» ،فكاد ُيغمى من بشاعة المنظر ،ال شيء
سوى عظام ضخمة تكاد تخترق أطرافها البارزة
طبقات الجلد الرقيقة ،وعشرات الجراح المفتوحة.
وكان الجسد أخذ يتشقق من فرط العذاب .وفي
ُّ
أعماق الجروح مئات الديدان البيضاء والصديد ينز
من القروح .)..وفي(الهزيمة) الجزء الثالث ،يهرب
عزيز من السجن ،ويخفيه عطية مبارك في بيته.
وعطية قائد شعبي حياته َّ
مكرسة لشعب بور
سعيد ،ولقضية الكفاح ضد الجيش اإلنكليزي ،ثمَّ
يرحل إلى باريس ويترك عطية ،لكنه يعود بعد
ثورة تموز  ، 1952ويلتقي االثنان أثناء العدوان
الثالثي على بورسعيد عام  .1956وينضم عزيز
إلى االتحاد االشتراكي والتنظيم الطليعي ،بعد
قرار عبد الناصر بحل الحزب الشيوعي المصري،
وهذا ما سبق أن رفضه عطية.
يزداد عدد الروايات الصادرة عن أدب السجون
في العالم العربي ،وإن اتفقت في المضمون
بشكل عام ،فاألساليب تختلف من روائي إلى آخر،
من حيث اللغة والمشاهد الحوارية ،وعمق التجربة
والتخيل الذي يضفي على السرد نفحات مشوقة،
وكيفية التعاطي مع الشخوص(ضمير المتكلم
والغائب) والعالقة بين المكانين(المكان المغلق)
الذي هو السجن .و(المكان المفتوح) بعد الخروج
من المعتقل ،وصمود السجين ومواجهته آللة
التعذيب الجسدي ،وممارسة التعذيب النفسي،
واألثر الذي يتركه هذا المناضل في الحزب الذي
ينتمي إليه ،وكذلك في المجتمع والبيئة ومدى
اندماجه وعودته لحياته الطبيعية.
لقد أسس النظام العربي مدرسة االستبداد،
سأطلق عليها(األكاديمية األمنية للقمع وكبت
ال��ح��ري��ات)؛ فهو م��ن ال��م��اء إل��ى اليابسة م��رورًا
بالصحراء الكبرى ،نصب خيمة واحدة على مساحة
أربعة عشر مليونًا من الكيلو مترات المربعة ،جمع
فيها أبجدية السياسة واإلبداع والفكر ،وطمرها
في أقبية سجونه ومعتقالته ،وكأن الحليب الذي
رضعه ه��ؤالء األسياد من أث��داء أمهاتهم ،زرع
بجينات القمع وتعذيب البشر من دون أسباب ،أو
ألنهم فقط يناضلون من أجل تحقيق إنسانية

اإلنسان والدفاع عن األوطان.
يقول الشاعر»أوغستينو نيتو» :في ساعات
األصيل ،وفي الليالي المقمرة ،عندما ينوح الطبل
ّ
ّ
على ُجثة ،وتغني الصبايا ،زنزانة معدنية على
كتفي..
أثارت رواية (تلك الرائحة) لـ صنع الله إبراهيم،
الصادرة ع��ام َّ 1966
ضجة في العالم العربي.
وهي رواية صغيرة ذات مضمون كبير ،تحكي عن
ّ
سجين يخرج من السجن ،وتظل رائحة العفونة
والرطوبة والبول والقاذورات والغائط معششة في
أنفه ومسامات جلده ،كدروب السياط السوداء
على جسده.
ّ
وتعبر ال��رواي��ة ع��ن التضاد بين(السجن
والحرية) أوعن لغتين متنافرتين كالتضاريس:
َّ
لغة السجن مقابل لغة الحرية !..وتعلم صنع الله
في السجن المعنى الحقيقي للعدالة والتقدم
ّ
ويعد السنوات التي قضاها خلف
وحب الوطن.
القضبان ،هي التي صنعت منه روائيًا متميزًا.
ّ
وقال في أحد لقاءاته الصحفية(إني غير نادم
ّ
على الفترة التي قضيتها في السجن ،وأرى أني
مدين لها بالكثير ،فهي التي أتاحت لي فرصة
مراقبة البشر والتعرف إلى سلوكهم ،وعلى عوالم
َّ
ألتعرف إليها
ثرية وشخصيات مهمة ،لم أكن
ّ
وأنا خارج السجن .ولو عاد الزمن إلى الوراء وخيرت
سأختار خوض تجربة السجن ّ
مرة ثانية من دون
تردد رغم الفترة التي قضيتها في الماضي).
وكتب صنع الله هذه الرواية عام  1965وصدرت
بعد ع��ام .ونشرت كاملة في ع��ام  .1986وفي
ّ
كتاب(يوميات الواحات) للروائي نفسه ،يعلق
عليها الكاتب عبد الرحمن خميس .ويرى أنها
تحفل بتفاصيل حياة السجن ،وعن الكتب التي
قرأها صنع الله وراء السور ،وتجربة كبار األدباء
وتولستوي) .وخالل ذلك كله تبين
(همنغواي
ّ
ّ
الكتابة عند فرد معذب ،أن كوة وحيدة مفتوحة
في الزنزانة تفصله عن العالم الحي في الخارج.
ّ
ويقول صنع الله :إني واثق أنني أعرف الكتابة،
ولكن الذي يكاد يحطمني هو إلى أي مدى سأكون
كاتبًا؟ إنه سؤال مسجون داخل السجن -الكالم
لعبد الرحمن خميسّ -ال��ذي يستشهد ،بقول
للكاتب يفتوشنكو ،تمثل مسيرة هذا الروائي
ّ
الكبير(:ال تكتب إال الحقيقة فقط ..ابحث عنها في
نفسك وقدمها للشعب ..ابحث عنها في الشعب
وضعها في نفسك .)!..فاليوميات هي مزيج
ساحر من السيرة الذاتية والتأريخ والرواية واألمل
اإلنساني في هزيمة الجحيم.
هناك عشرات الروايات السورية والعربية التي
صدرت في العقود الماضية ،وفي العقد األول من
هذا القرن ومنها(:القوقعة -يوميات متلصص -لـ
مصطفى خليفة .خمس دقائق وحسب -لـ هبة
الدباغ .الشرنقة -لـ حسيبة عبد الرحمنَّ .
دوار
الحرية -لـ مالك داغستاني .الفقد -لؤي حسين.
خيانة اللغة والصمت -للشاعر فرج بيرقدار .زهرة
الصندل-لـ وليد إخالصي .كما ينبغي لنهر -و-
جورة ّ
حوا ،لـ منهل َّ
السراج .مديح الكراهية -لـ خالد
خليفة .روايتان هما :طفلة السماء /الصلصال -لـ
سمر يزبك .أبنوس -لـ روزا ياسين .روايتان لفواز
حداد هما :المترجم الخائن /مشهد عابر..
وفي المغرب ص��درت رواي��ة(أح�لام الظلمة)
للروائي محمد مشبال .والبداية في أحد شوارع
ف��اس ،كان محمد يسير غارقًا في أفكاره حول
المستقبل ،فإذا به يسمع خطا لرجلين يتعقبانه،
ُ
حاولت أن
يسأالنه عن اسم الشارع .يقول مشبال:
البقية ......................ص23
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حضارة وادي الفرات والتبت في برج لينا
التدمير الممنهج للبيئة وتدجين األصالة
ح�سن عبداهلل اخللف
يقوم البناء الفني لرواية «برج لينا» لألديب
الرقي تركي محمد الرمضان على مبدأ التناوب
بين مشهدين :أولهما عمليات بناء السد الجارية
بانتظام ومن دون توقف ،التي باشر بها الخبراء
ال��روس ،مع المهندسين والعمال السوريين،
والثاني ما يحدث من تغييرات في القرية
(جعبر) التي تقع بالقرب من مكان بناء السد،
وتتحدث الرواية في أثناء ذلك عما يدور من
عالقات إنسانية بين كل أفراد المجموعة التي
تخلقها ظروف العمل للعيش في مكان واحد.
ً
وتقع الرواية في ثالثة وأربعين فصال ،جزء
مخصص لبناء السد واآلخر لما يجري في القرية
من أحداث وعالقات إنسانية محكومة بشرطها
البيئي واالجتماعي ،وليست رواية برج لينا هي
الوحيدة التي خصصت للحديث عن بناء سد
الفرات قرب مدينة الطبقة السورية التي تحول
اسمها إلى الثورة؛ فقد سبقتها روايات عديدة؛
منها رواية فارس زرزور« :آن له أن ينصاع» ورواية
محمد إبراهيم العلي «التحول الكبير» ورواية
«النهر « لجان الكسان ورواي��ة «المغمورون»
لشيخ ال��رواي��ة السورية ال��راح��ل عبد السالم
العجيلي ،ولكنها الرواية األولى التي تحدثت عن
نتائج هذا البناء من منظور مختلف.
فإذا كانت رواية فارس زرزور قد ّ
مجدت بناء
السدً ،
بناء على المنطلقات الفكرية لصاحبها
الذي آمن بالنظرية االشتراكية ،ووقف نصيرًا لها
مع ما يحمله ذلك من تمجيد لما حققه السوريون
في تغير البيئة الجغرافية واالجتماعية في
المنطقة التي بني فيها السد ،وكذلك تشجيع
التعاونيات في رواي��ة النهر وتناوله قرية
الكسرة بصفتها أقوى الحركات ،وإذا كانت رواية
المغمورون لعبد السالم العجيلي قد وقعت في
رومانسية ال طائل من ورائها ،فإن الرواية الحالية
تطرح المسألة من منطق مختلف بأنها تشير
إلى الحيف الذي وقع على البيئة االجتماعية
من تدمير ،فقد نقل السكان من أرضهم التي
عاشوا فيها قرونًا طويلة ،وكانت هي الحيز الذي
حوى ذكريات طفولتهم إلى منطقة بعيدة أخرى
في حين جلب أناس آخرون للعمل في السد و
المشروعات الزراعية التي أقيمت بعد ذلك.
والشخصيتان الرئيسيتان فالديمير
سائق الكراكة الروسي والشاب الذي يقترب
من الثالثين ،وزيد الشاب السوري الذي يتدرب
على الكراكة على يد المعلم فالديمير ،وخالل
هذا العمل تتنامى روابط الصداقة بينهما على
أساس أنهما يرميان إلى هدف واحد وهو إكمال
بناء السد ،على الرغم من أن فالديمير بقي ينادي
ْ
زيدا بمحمد علي أساس أن االسم الشائع في
البالد اإلسالمية والدينية هو محمد الذي يشير
إلى الرسول(ص).

تركي محمد الرمضان

فارس زرزور
وت��غ��ص ال���رواي���ة ب���األح���داث والتقاليد وما يرتبط بها مع تغيير الشروط االجتماعية
االجتماعية التي تشير إلى عنفوان أهل تلك والثقافية في تلك البيئة .ولكن المشكلة
ْ
المنطقة وصبرهم من ذلك متمثال ما ينقله ليست هنا؛ بل في التدمير الذي لحق بالبنية
الكاتب عن أبناء تلك القرية ،حينما داهما االجتماعية المتماسكة التي استمرت قرونًا
االحتالل الفرنسي ،فجرت معركة غير متكافئة طويلة ,وحفظت اإلنسان تلك المنطقة كرامته
بين رج���ال ال��ق��ري��ة وش��ب��ان��ه��ا ،وح��ي��ن تقدم وتوازنه الداخلي؛ فعلى امتداد القرون الماضية
المنتصرون نحو القرية ،اتجهت كل نساء القرية كانت تلك العادات والتقاليد «بعجرها وبجرها»
وشاباتها وقذفن بأنفسهن في نهر الفرات درءًا تؤمن المساواة بين أف��راد المجتمع ,وتؤمن
للعار الذي قد يلحق بهن.
أيضا الشعور باإلخاء والتعاون فيما بينهم.
ً
ومن تلك التقاليد أيضا ما يرتبط بفنون ولكن هذه التغيرات التي جرت في تلك الفترة
الشعوذة والدجل وقراءة الغيب ,،وهي الفنون السيئة خلقت فوارق مهمة بين البشر على مدى
التي تتنامى وتترعرع في البيئات التي يكون سنوات معدودة ،وهو يدل على مدى الرعب الذي
فيها الوعي بسيطًا وساذجًا ,والتي ال يحمل يسببه التقدم العلمي ومدى المشكالت التي
أبناؤها مقومات الثقافة العلمية الالزمة إلثبات يثيرها دخول اآللة في حياة اإلنسان .وأن القارئ
بطالن تلك الحجيج  .وقد جرى تدمير هذه األمور يتساءل بعد نهاية الرواية :أكان بناء السد في

صالح أبناء تلك المنطقة أم ال؟! والحقيقة أن
الرواية تبدو أقرب إلى التسليم بالنفي ،وذلك لما
شهدته تلك البيئة من مشاكل ال عهد لها بها
من قبل؛ تلك المشاكل التي سببها قيام السد
وبناء مدينة حديثة حوله.
ً
تشبيها لهذه الحالة ،فإننا
وإذا أردنا أن نجد
سنستدعي على الفور فلم (سبع سنوات في
التيبت) للمثل الشهير برادبت؛ ففي ذلك الفيلم
نجد التدمير المنظم والمنهجي لحضارة التبت
المسالمة ،والتي لم تكن لديها من أسباب القوة
العسكرية ما يمكنها من الدفاع عن نفسها
في مواجهة آلة الحرب القادمة من إحدى الدول
المجاورة؛ نقول هذا على الرغم من إدراكنا للفارق
الشاسع بين األمرين في الظاهرة ،ولكن الحقيقة
هي أن كلتا الحالتين متماثلة في النتائج .
فقد جرى تدمير البيئة االجتماعية المسالمة
من دون محاولة المواءمة بين متطلبات التقدم
التقني وشروط الواقع االجتماعي.
وتتحدث الرواية عن عالقة اإلنسان بالحيوان،
ْ
والسيما الخيول التي تحتل مكانا في المخيلة
العربية ،لما لها من ارتباط بالتراث العربي.
ولكن الروائي يشير إلى ما لحق بإنسان تلك
المنطقة من جراء بناء السد ،وذلك حينما يتحول
الطقس اليومي لوالد البطل الذي يأخذ فرسه
األصيلة لتشرب من نهر الفرات في الماضي
إلى تدجينها لتصبح حصانًا لبائع جوال بعد أن
تغيرت البيئة والطقوس التي كانت تجري فيها.
بقي علينا في النهاية أن نتحدث عن مسألة
مهمة ،وه��ي اللغة المستخدمة في الحوار
الروائي؛ لقد انحاز الروائي انحيازًا تامًا إلى جانب
اللغة العامية التي شوهت الرسالة التي حاول
الروائي إيصالها إلى المتلقي ،وأفقدت البناء
الروائي الكثير من تماسكه ،كما أفقدت الرواية
عذوبة اللغة التي يتوقع القارئ أو المتلقي عمومًا
أن يجدها في مثل هذا العمل ،واختيار اللغة
العامية أداة للحوار الروائي أمر يخص الروائي،
وقد استخدمه كل الروائيين العرب تقريبًا ،ولكن
المشكلة هنا أن هذا الحوار هو الذي يطغى على
الرواية ،فتتحول إلى مايشبه المسرحية ،أو يمكن
أن نطلق عليه (مسرحة البناء الروائي) ،وهو حوار
جرى بعامية بعيدة عن جوهر الفصحى ورونقها.
والبد من اإلشارة هنا إلى أن محورًا من الرواية
فاز بجائزة البتاني للقصة القصيرة بينما فاز
محور آخر بجائزة اتحاد الكتاب العرب؛ مما يؤكد
أن الرواية أشبه بقصص قصيرة مكتملة يجمعها
المكان هو (الطبقة) ,والحدث (بناء السد و الغمر)؛
حيث تتقاطع فيهما الشخصيات كافة.
الرواية من إصدار وزارة الثقافة للعام
 , 2006وتقع في  272صفحة من القطع
الكبير .
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حقوق المؤلف بين الواقع والطموح
عارف العلي
المقررة بمقصد االستغالل التجاري .
كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج
مصنفات محمية مخالفًا أحكام القانون أو باعها أو
تولى نقلها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة .وتتعدد
العقوبات بتعدد مصنفات موضوع االعتداء وتتضاعف
العقوبة في حال التكرار .

أقامت مديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة
الثقافة ندوة تحت عنوان حقوق المؤلف في سورية بين
الواقع والطموح ،شارك فيها كل من الدكتور راتب سكر
ورانيا بوسعد والدكتور جورج جبور ،وادار الندوة محمد
األمين زعيتر مدير حماية حقوق المؤلف.
وأوض��ح السيد زعيتر سبب اقامة ال��ن��دوة التي
عقدت يوم االحد 2012-11-4م في مركز ثقافي أبو رمانة
فقال إن العمل على هذا األمر ضروري جدًا لذلك قمنا
بمحاولة توضيح المبادئ واألسس التي يجب أن يدركها
المؤلف ،ويعرف أي��ن يمكن حماية حقوقه وكيف،
اعتمادًا على أسس وقوانين ومبادئ إضافة إلى حماية
االبتكارات االلكترونية والتفريق بين حماية حقوق
المؤلف وحماية حقوق الملكية الصناعية.
الريادة:
وأوض��ح الدكتور ج��ورج جبور أن الريادة الفكرية
هي أساس في موضوع الملكية الفكرية لم تتحدث
عنها اليونسكو والمنظمات العالمية للملكية الفكرية،
ومنشورات هاتين المنظمتين تحدثت عن فضل الرومان،
ولكنها لم تذكر فضل العرب مشيرًا إلى أن األدباء العرب
تصدوا للسرقات األدبية منذ القدم مستشهدًا بحوارات
المتنبي وأبي فراس الحمداني في مجالس سيف الدولة.
اتحادنا سباق:
كما تحدث الدكتور رات��ب سكر عضو المكتب
التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب في المحور الثاني
ً
قائال:
تطرح قوانين حقوق المؤلف في سورية وغيرها من
البالد العربية مجموعة من القضايا الحيوية المتصلة
ً
باألبعاد التطبيقية واإلجرائية لتلك القوانين ،فضال عن
اتصاله بالبنية المكونة لها ،وما تتسم به من غموض
وتداخل.
ظهرت فكرة حقوق المؤلف في أورب��ا ،منذ مطالع
القرن الثامن عشر؛ إذ “ظهر أول تنظيم تشريعي في
انكلترا في مجال المصنفات األدبية والفنية عام ،1710
معترفًا أول مرة بحق المؤلف.
تنامى االهتمام بهذه الفكرة ،متجليا بصدور
تشريعات قانونية في القوانين األورب��ي��ة ،والسيما
الفرنسية واإلنكليزية ،حتى غدت حقوق المؤلفين في
النصف األول من القرن العشرين ،مؤسسة على منظومة
حقوقية وقانونية راسخة ،غير أن ذلك لم يلغ حاجات
تلك المنظومة إلى التجدد ،من جهة ،وإلى مراعاة مقتضى
الحال في البيئات االجتماعية والقومية المختلفة .
عنيت المؤسسات الحقوقية العربية بهذا الجانب
الحقوقي المهم ،منذ النصف األول من القرن العشرين،
فشرعت القوانين الناظمة لحماية الملكية الفكرية ،وما
يتصل بها من عالقات إجرائية ،تظهر في سياق منظومة
قوانين الطباعة والنشر ،ثم راحت تستقل في حقوق
حقوقية خاصة ،فصدر قانون حق المؤلف في مصر عام
ً
 ،1954حامال الرقم  ،354ولحقته شروح وتعديالت ،حتى
حل محله قانون حماية الملكية الفكرية ذو الرقم  82لعام
. 2002
قانون حماية المؤلف:
وتوجت الجهود التشريعية السورية في هذا
المضمار ،بصدور « قانون حماية حقوق المؤلف « ذي
الرقم  ،12تاريخ  ،2001/2 /27متضمنا مجموعة من المواد
القانونية الناظمة لحماية حقوق المؤلفين في الميادين
المعرفية ،وما ينجزونه من عمل أدبي أو علمي أو فني
مبتكر « ،مهما كان نوعه أو أهميته ،أو طريقة التعبير
فيه ،أو الغرض من تصنيفه جاء ظهور القوانين الحديثة
لحقوق المؤلفين ،عربيًا وعالميًا ،ليعزز من اهتمام
المنظمات والمؤسسات الثقافية بهذا المضمار الحيوي
من عالقات الكتاب والفنانين والعلماء بما ينجزونه من
أعمال ،من جهة ،وبالمجتمعات التي تستقبل تلك
األعمال ،من جهة أخرى .يعد اتحاد الكتاب العرب من
تلك المنظمات والمؤسسات الثقافية التي عنيت بدراسة
هذه العالقات ،وتابعة تجليها معرفيًا وحقوقيًا وقانونيًا،
في نشاطاته اإلجرائية الواسعة ،فقد أصدر االتحاد ضمن

منشوراته المتنوعة مجموعة من الدراسات المعنية بهذا
المضمار ،وأص��در مجموعة من القرارات الناظمة لنشر
األعمال األدبية والفكرية في الكتب والدوريات ،ولعله من
المناسب الوقوف على نماذج منها ،ضمن رؤية تطمح إلى
ترسيخا في الحياة الثقافية للمجتمع ،ومن ذلك :
رفض االتحاد نشر الرسائل العلمية الجامعية ،مثل
رسائل الماجستير والدكتوراه ،في كتب يحمل كل منها
اسم الطالب الذي أعدها ،مؤلفا .وقد استند رفض االتحاد
هذا – في جملة ما استند إليه – إلى اإلسهام المغيب
المفترض في تأليف هذه الرسائل ،لكل من المشرف
العلمي على البحث ،واعضاء لجان الحكم والمناقشة
الذين يرفدون الرسائل الجامعية عادة بخبرات أدبية
وثقافية وعلمية ،ال يمكن التقليل من شأنها .
ظل رفض االتحاد هذا موقفًا داخليًا تعنى به عملية
نشر الكتب السنوية التي ينجزها؛ إذ نأت دور النشر
العامة والخاصة بمواقفها عن التأثر بموقف االتحاد،
واستمر معظمها ينشر الرسائل الجامعية مغفلة من
اإلشارة إلى مشرفيها العلميين ،وأعضاء لجان المناقشة
والحكم الذين أسهموا في إثرائها ،مما يعزز أهمية
البحث القانوني واإلجرائي حول األطر العلمية المناسبة
للنشر في هذا الميدان.
رفض االتحاد الكتاب العرب نشر المؤلفات التي
يضمنها مؤلفوها مختارات أدبية أو نقدية أو علمية ،من
أعمال مؤلفين آخرين ،من دون اتفاق صريح مع أولئك
المؤلفين يضمن حقوقهم المادية واألدبية .
كان االتحاد يكتفي قبل سنوات ،باشتراطه اقتصار
تلك المختارات على عشرين بالمئة من المؤلف المقدم
للنشر ،ثم فضل ع��دم منح المؤلف حق نشر أعمال
المؤلفين اآلخ��ري��ن ،من دون تنظيم إجرائي يضمن
حقوقهم المادية واألدبية ،واستثنى من ذلك ما يورده
المؤلفون من أعمال غيرهم في سياق الشواهد المناسبة
للدراسات األدبية والنقدية والعلمية المختلفة.
ظل موقف االتحاد في هذا المضمار خاصًا بدائرة
نشره لمطبوعاته ،غير مؤثر في موقف مؤسسات النشر
العامة والخاصة ،مما يستدعي مناقشة صريحة لهذا
الجانب من نشاطات المؤلفين والناشرين ،نظرًا لعالقاته.
المادة [:]26
تحتاج م��واد ق��ان��ون حماية حقوق المؤلف إلى
مناقشات مستمرة ،في ضوء مقارنة مكوناتها مع مكونات
الظواهر الثقافية اإلجرائية التي تتصل بدالالتها،
ومن الراجح أن مثل هذه المناقشات كفيلة بتحسين
اآلفاق التنفيذية للمواد القانونية ،وتوضيح مكوناتها
ً
مستقبال ،ومما يمكن مناقشته في هذا السياق ،أن
المادة السادسة والعشرين من القانون ،نصت على
ما يأتي« :تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير
المحمية ،أو التي انقضت مدة حمايتها ،وفق أحكام
هذا القانون « (قانون حماية حقوق المؤلف وتعليماته
التنفيذية الصادر عن وزارة الثقافة عام  .)2001وبما أن
القانون يقر بحماية حقوق المؤلف طوال حياته ،وحتى
ً
خمسين سنة من وفاته ،فإن سؤاال مشروعًا حول مآل هذه

الحقوق ومصيرها ،بعد خمسين سنة من وفاة المؤلف،
ألن الناشرين يعدون المؤلفات التي رحل مؤلفوها قبل
خمسين سنة ،أو يزيد ،معاملة تحتاج إلى تأصيل قانوني،
ألن ملكية األعمال األدبية والفكرية والعلمية ،ال يمكن أن
تتحول إلى مشاع ،وتفترض ربطها بطوابع مؤسساتها
واضحة ،تعزز أصول معاملة المجتمعات مع األعمال التي
ألفها أبناؤها الراحلون في أزمنة مضت.
رأي وزارة االتصاالت والتقانة:
وختمت المهندسة رانيا بوسعد مدير القرار في
وزارة االتصاالت والتقانة قائلة :إن المصنف المعلوماتي
بشكل خاص أحد المحميات التي أدت إلى تعديل قانون
حماية الملكية ،وهو مصنف يشمل برامج الحاسوب
وقواعد البيانات ،وكيفية حماية البرامج الحاسوبية
وقواعد البيانات التي تختزنها التي تضمن حساب
المشتركين والبيانات الشخصية وحماية المحتوى وبنية
القواعد؛ فاذا كانت تعتمد على اإلبداع واالبتكار فهي
عمل فكري يجب حمايته.
في الحماية يحفظ اإلبداع
المؤلف :هو الشخص الذي ينشر المصنف منسوبًا
إليه ( باسمه أو االسم المستعار )
المصنف :هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجًا
أدبيًا أو علميًا أو فنيًا مبتكرًا.
حقوق المؤلف :هي مجموعة المصالح المعنوية
والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
الحقوق المعنوية وهي :
حق المؤلف في تقرير النشر .
حق التعديل أو السحب أو الترجمة للمصنف .
حق المؤلف بأن ينسب إليه مصنفه .
الحق في االحترام ودفع أي اعتداء على المصنف
وهي حقوق أبدية .
الحقوق المادية وهي :
للمؤلف الحق في استثمار مصنفه ماليًا وال يجوز
لغيره مباشرة هذا الحق دون موافقته .
وه��ي حقوق مؤقتة قابلة لالنتقال إم��ا بالتنازل
الجزئي أو الكلي.
االس��ت��ع��م��ال غير ال��م��ش��روع للمصنف المحمي
والعقوبات :
يعاقب بالحبس لمدة ثالثة أشهر إل��ى سنتين
وبغرامة ال تقل عن مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين
العقوبتين :
كل من اعتدى على أي حق من الحقوق المشمولة
بالحماية في ( ) 7-6-5من القانون .
كل من نسب مصنفًا ليس من تأليفه .
كل من تصرف أو حاز أو عرض للبيع أو أذاع على
الجمهور بأي وسيلة كانت أو أدخل إلى أراضي الجمهورية
العربية السورية مصنفًا مخالفًا بذلك أحكام الحماية

حقوق المؤلف
للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر المصنف وفي
اختيار هذا النشر وله وح��ده ،ولمن ي��أذن خطيًا حق
استثمار مصنفه ماليًا بأي وسيلة أو شكل كان وال يجوز
لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن
يخلفه.
وللمؤلف أن يدخل أي تعديل أو تحوير على مصنفه
وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى وال يجوز لغيره أن
يمارس ذلك إال بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.
للمؤلف أو من ينوب عنه قانونًا الحق في دفع أي
اعتداء يقع على مصنفه أو بسحبه من التداول .
تتمتع بالحماية حقوق المؤلف طوال حياته وحتى
 50عامًا من وفاته ،وإذا اشترك في تأليف المصنف أكثر
من شخص فإن الحماية تشمل المؤلفين كافة حتى غاية
 50سنة من وفاة آخر المشاركين في تأليف المصنف
أم��ا المصنفات السمعية – البصرية أو اإلذاع��ي��ة أو
السينمائية فإن حمايتها تمتد طوال  50سنة من تاريخ
إنتاج المصنف أما المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات
الفنون التشكيلة والتطبيقية فإنها تمتد لمدة عشر
سنوات بدءًا من تاريخ إنتاج المصنف وفنانو األداء لمدة
 50سنة من تاريخ أول أداء علني .
ً
ويمكن للمؤلف أن يودع نسخة من مصنفه تسجيال
لحقه به ،وإذا لم يتم النشر خالل ثالث سنوات يعتبر
هذا التسجيل الغيًا حكمًا .
العقوبات الجزائية
فرض الشرع السوري عقوبات رادعة لجرائم االعتداء
على حقوق المؤلف حيث نصت المواد  41 -40على ما
يلي :
المادة  :40يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى
سنتين وبغرامة ال تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى
هاتين العقوبتين من ك
ً
أوال  :ك��ل م��ن اع��ت��دى على أي ح��ق م��ن الحقوق
المشمولة بالحماية في المواد ( )7-6-5من هذا القانون
( تقرير نشر المصنف – االستثمار المالي – التعديل أو
التحوير على المصنف إلى المؤلف ).
ثانيًا  :كل من نسب لنفسه مصنفًا ليس من تأليفه .
ثالثًا  :كل من تصرف أو حاز أو عرض للبيع .
مجاالت عمل مديرية حماية حقوق المؤلف
مكتوبة مثل :
كتب.
مسلسالت تلفزيونية .
أفالم سينمائية .
رسائل ماجستير ودكتوراه .
فنية وغنائية مثل:
أداء فني
توزيع موسيقي.
تصاميم مثل :
فنون تشكيلية وتطبيقية
تصاميم ومخططات .
خرائط ومصورات .
برامج :
حاسوبية
تلفزيونية
تعليمية
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ابن الحرام لكفى الزعبي
بداوة محصنة بالكذب واإلذالل والنفي!
جينا �سلطان
ت��ح��اول الكاتبة األردن��ي��ة «كفى
الزعبي» خوض مغامرة التفكير الحر ،في
ً
مؤخرا عن
روايتها «ابن الحرام» ،الصادرة
ً
دار التكوين ،إيمانا منها بأن الحياة لعبة
وضع اإلنسان أسسها وقوانينها ،ثم
ً
محاصرا
رسم دائرتها ووقف في مركزها
نفسه بما ج��ادت به مخيلته من قيود
ً
وأوهام وأكاذيب ،جاعال الخوف يقينه
الوحيد!
تضعنا «ال��زع��ب��ي» ف��ي س��رادي��ب
رواية تسجيلية مغلفة بروح رومانسية
حزينة ،وتحثنا على التماس إحداثيات
الدائرة الخازنة لسطوة الكذب والخوف
في النفوس المقيدة التي أجهضتها
أرواح��ه��ا .وعند تتبع محيط ال���دوران
ً
نقع على قرية مطوقة بالصحراء شرقا
وبالهضاب الجرداء ً
غربا ،مؤهلة لتناسل
أقاصيص البطوالت الزائفة ،فوق أرض
ترقد تحت وطأة ملح األوه��ام ،يتنفس
قاطنوها غبار سحبها وه��م منتشون
بقصص الفخر واالع���ت���زاز ..أم��ا المدة
الزمنية فهي محددة بخمسة عشر ً
عاما من الغياب ،مليئة باألحداث
والصراعات التي خاضها البطل المنفي كريم من أجل النجاح،
بتصميم وتهور إنسان يائس..
ً
تختار «الزعبي» يوم ع��ودة كريم موافقا لفجر أول أي��ام عيد
األضحى ،كي تعزز الصورة السريالية لإلنسان/الضحية ،متمثلة
بالخراف الكثيرة الملقاة على قارعة الطريق ،التي تنتظر موتها
لتكفر عن ذنوب اآلخرين ،وتمأل بطونهم! أما سؤال كريم لنفسه:
«لماذا عدت» ،فيختزل هجرة نفس مثقلة بالتصحر ،قبلت بداوة
المكان كحل أمثل للخالص من مكائد الحنين ،فبقي طنين العالم
القابع في الظالم ،يدوم ً
مرددا أصداء فراغ داخلي رهيب ،فراغ يفتقر
إلى إمكانية العثور على مكافئ شكلي لألشياء ،في تجسيد أليم
للخواء المميت.
لكل دائرة مسارها ،الذي يتعين من خالل نصف قطرها ،وهو
في حالة كريم المنبوذ ،الطريق التي ال تؤدي إلى جهنم ،والمقترنة
بطلب الصفح من األب ،في حين يستوجب اإلنصاف العكس ،مما أطر
حالة من مطاردة الظل بين االثنين .أما اإلحداثيات فقد أوجدت جملة
من التقاطعات المصيرية ،أعطت للرواية نكهتها الدرامية المميزة،
وبرهنت ً
عمليا على أن تبني الحقيقة والنطق بها ،يجعل المرء موضع
سخرية واستهزاء من قبل المؤمنين بتحقق اللغة في المجال الحسي
فقط.
تتخذ األح��داث لبوسها الواقعي األليم مع حادثة اغتصاب
مريم ،جدة كريم التي تركها زوجها ،راعي األغنام فالح ،لقاطعي
هارباُ ،لت َ
ً
مدعيا أنها أخته واستدار ً
فعل دائرة انتهاك خفية
طريق
ً
تغلق عند اغتصاب يسرا محبوبة كريم  ،بعد أن قاربت والدته أيضا.
والمفارقة أن فالح عاد خلسة وقتل الرجلين بتهور لص أصيل ،وغنم
فرسين بدل الفرس التي عاد من أجلها ،وصرتين من قطع النقود
ً
الذهبية وجدهما في حوزة الرجلين ،فضال عن بندقيتين وخنجرين.
ثم دخل مع مريم أول قرية صادفتهم ،وحدث الرجال عن شجاعته
واستماتته في الدفاع عن شرف زوجته ،فأسس بذلك لبذرة االنتقام،
التي تلبست إيهاب طفل السفاح يوسف ،الذي اعترف به فالح
ً
مقدما كابن له حين زعم أنه حماها من االغتصاب.
ً
منتشيا بصورة البطل ابن الحسب والنسب،
وبينما كان فالح

ال��ت��ي س��وق��ه��ا ع���ن ن��ف��س��ه ،في
السهرات التي أقيمت على شرفه،
هدهدت مريم صيرورة انتقامها
البطيء ،بتصور والدة اب��ن الحرام
الذي سيسمم ،وهو يكبر ً
يوما بعد
ي��وم ،حياة فالح العقيم ال��ذي ال
ً
منغصا عليه لذة العز
ينجب األوالد،
المنتظر ،وهو يحمل اسمه ويهيئ
نفسه لوراثته.
نفيت مريم إل��ى غرفة طينية
في طرف البيت ،الذي ضم زوجات
فالح الثالث ،لتقضي عقوبة الزوجة
الفائضة ع��ن ال��ح��اج��ة المنسية
والمهجورة .وحين ولد يوسف هربت
به لتطيل أم��د ع��ذاب فالح ،الذي
أصبح خالل سنوات التيه الخمسة
ً
وإقطاعيا يمتلك
تاجر ماشية كبيرًا،
الكثير م��ن أراض���ي القرية التي
اشتراها بأبخس األثمان في سنين
القحط .لكن عودة مريم حولت يوسف إلى ضحية لتصفية الحسابات،
ً
تطلعا إلى الحياة بشهوة ولد منبوذ ومكروه ..وحين
وفرخت في نفسه
شب حاول االعتداء على فتاة فقيرة يتيمة ،فكان أن زوجوها له .أما
مريم فاستعادت لون السعادة مع والدة االبن الثالث كريم ،بمالمحه
األصيلة التي ال تحمل عالمات قاطعي الطريق ،وال مالمح يوسف.
لتتجدد دائرة العنف مع بلوغ كريم عامه السادس ،وتعرفه صدفة
على طبيعة والده الوضيعة ،وتعرضه بالتالي إلى الضرب المبرح،
ومحاوالت اإلذالل المتكررة تحت صفة التأديب .وألن الفتى ملك
مالمح جدته مريم وطبعها الحر ،فقد أبى الكذب واالنصياع ،مما أدخله
ضمن تصفيات الكراهية واالنتقام المتوالية .ومع موت فالح تعمق
هذا الشرخ واستطالت مأساة كريم .فوراثة يوسف لمكانة أبيه وماله
وأراضيه ،جعلته ينتقم من زوجته وأبنائه بنفيهم إلى البيت الطيني
الذي اختزنت جدرانه األحزان والمخاوف واليأس والقلق .لتقع تبعات
الحصار المادي على عاتق كريم ،رغم تنامي ثروة يوسف وتعاظمها..
اختزلت صورة الكذب والنفاق في شخص يوسف ابن الحرام،
الذي أراد انتزاع اعتراف مدو من العالم ،حتى ولو تطلب األمر منه
احتقار البشرية وإذاللها جمعاء .أما البقية فتلقوا تبعات هذا اإلذالل،
ً
ً
ً
خوفا وجبنا وعجزا عن مواجهة تحديات الحياة .وتجسدت الصفاقة
في أعلى مراحلها ،في اغتصاب يوسف ليسرا ،وإلصاق التهمة بكريم
وحبسه ،ثم نفيه إلى خارج البالد ،وبذلك أجهض الحلم اإلنساني
لكريم ،وفرغ من أبسط مقوماته ،التي تمثلت في األمل بمقاومة يسرا
ً
انتحارا .وجاءت هدنة الكتابة كأمل يفتح ً
بابا للمصالحة مع الذات،
ولو
عبر شخصيات جديدة ال تمت لتلك التي في الذاكرة ،شخصيات
بوسعه أن يحبها ،يحن إليها ،ينتمي إليها ،ويفرح بلقائها ً
فرحا
ً
صادقا ،لكنه انتهى إلى البحث عن خالص ضائع .فحبه الذي وقع في
حصار تعقيدات المكان وأوهامه وشروطه ،تقلص إلى شفقة بائسة
على زوجة الشيخ يوسف ،يسرا المسربلة بالسواد .لذلك خاطب
ً
شقيقه عماد :أبوك هو الجزار وأخوك سالم المتواطئ هو أيضا من
الجزارين؛ أما أنت فذبابة من الذباب الذي يعتاش على بقايا الذبيحة!
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شتاء من دون صخر!
راتب �سكر
-1غريب ٌ
تائه في سرهّ
ٌ
ٌ
ُ

ضيقة
واألرض
على أحالمه
ْ
حارت به الطرقات
َ
ّ
ضيق خطاه
كيف يغذ في
ٍ
 -2ً
رأى امرأة
ً
ُ
وردة
تعابث 
في شرفة الدار البعيدة
صاح :يا ً
قمرا
ُّ
مواكب ليله
يرتل في
ِ
َ
أسراره
ً
متدفقا في نهر نور
من ضياه
 -3ّ
وعلمه الرماية راضيا
حتى استقام على التالل مكابرا
متطاوال
ساعد هُ
ُ
ّ
واشتد
ّ
فراح يرى معل َمه
صغيرا ً
ً
عابرا
ُ
ّ
حتى إذا ْ
عثرت به خطواته
بين الوها د
ألم  ..رماه !
وصاح من ٍ

 -4َ

مفاوز
جريح في
من رمال

ألهله من يقول؟:
إن الفتى يقضي
وما هذا احتفال
في مالعبه
دروب هُ
الغياب َ
ُ
فقد غطى
ٌ
ُ

تائهة
والروح

ّ
تضر ُجها دماه !
 -5-

هي امرأةٌ
ّ ٌ
مهشمة مراياها
ْ
تنتحب
دعوها
ْ
جرحت ليالي الدهر
َ
عيونها
كحل ِ
ّ
ُ
“صخره”
دهر
ولكل ٍ
ُ
ونحيبه
نشتو وال يأتي
َ
ليلنا
لينحر دفأه في ِ
َ
النحيب على هواه!
فدعوا
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لو ُ
..ك ْن ُت
"

عيناك

�إىل �أمرية الإعالم " عبري قاموح

ال�سفان
فا�ضل َّ
ُ
ُ
لعانقـت الفضـا فأنا
كنــــــت طيــرًا
لو
َ
ُ
ريحانــــة ُ
أشــــــتاق َ
الع ُمـر
عطرك يا
ٌ
وعد ِك المقــــــدور كوكبة
مضى على ِ
ََ
ّ ْ
َّ
ــر
من الرغـــــائـب ما مرت علـى وت ِ
َ
ّ
ما كان يومــًا بظني ْأن تغــازلنــــــي
ُ
هذي المتارف من مغناك فاعتبــــري
َ َ
ُ
ٍّ
ـــــر
و لو توهمت في سري رؤى بش ٍ
ُُ
عيــد طيفك ما ْ
ُي ُ
أعيت به نذري
ِ
الع ْجلى إذا َخ َط ْ
بالرشفة َ
ـــرت
أدعوك ّ ِ
ُّ
َ
حياك  -يا ْ
وج َه الضحى ِ -فكري
على ُم ّ ِ

عبدالرحيم ح�سو
ال يجرأ بحر و ال السموات على معانقة عينيك الكرجيتين
ال يجرأ ملجأ و ال قانون على حمايتي من الرهبة والخشوع
•••
ً
ً
شديدا كان أم ضعيفا ,بالتأكيد هو أقل
مهما يكن من ألق,
مما تمنحينه عبر عينيك.
كل المالئكة يسجدون في صفوف أمام هذا األلق اإللهي
•••
استسلم السماء وكان في غاية الخجل,
انتحبت النجوم وصاحت:
إذا احتملت وارتحلت

َْ َ
ُ
ُ
السمح أهوى َهطله َرغــــدًا
غمام ِك

فلسوف تضيعنا في الظالم

ّ
ربع ِك الن ِض ِر
إذا ســرى فيضه من ِ
ِّ ُ
يؤرقني
أنت المنى فـي ثرى وجدي

فال ضوء على مرمى البصر وال أعالم

ََ
ّ
سـفري
على التواصل في حلي وفي
َ
قد ُ
ُ
أكنت ّ
رت يومًا أن تعانقـني

النهار هو ليل دامس غرام*
أين تذهبين ,أين ستحطين؟! كل شيء فوضى وأركام
الكل مفجوع ,ارحمي وعودي,

َ
ُ
وجهك في ْبد ٍو و في َحض ِر
فتون
ِ
ُ
ُ
ُ
حلمت به
العذب أشهى ما
و صوت ِك
الص َ
ْإذ يستحيل إلى بوح مـن ُّ
ــور
ُ
الخرساء ِس ْر ُت خطًا
و كم على النأمة
ِ
ُ
َ َ
َّ
بالوط ِر
ّلما َأهل شـغاف القلب
َ
نسـمته
فجر أناجي طيف
ِ
في كل ٍ
َّ
عبيرك « ما يغـني من الث َمر
و في «
ِ
ّ
ُ
َّ
مر الهوى كيفما رف ْت شـمائل ُه
َ
ّ
الخبــــر
يتشهى زحمة
و ســاحلي
ِ
ٌ
ُّ ّ
ْ
أســألهم
كل الندامى عيال حين
َ َ
َ
َّّ
الحذ ِر
بعض المشــاوير ْإن عز ْت على
ألقـاك والمغنى يســـائلني
كذاك
ِ
ََ
َْ
ُ
ـــر
عن
سحر عيني ِك ما يدنيه من زه ِ
ِ
ٌ
الحرف من فيك مشمول بنشـــوته
َ
ّ
در يا ق َمري
ما غاب عن
ٍ
همسة في الص ِ

•••
أستطيع أن أتخلى عن شرابي

•••
لن أحتاج بعدها إلى جرعات من دواء
فعيناك يأتيان بهذا الشكل الجميل المطروق

طالما أراك ترمقين

على حياتي

بل سأكون أكثر من ملك

ليهباها أو يسلباها

إذا رأيتك مرة تغمزين

•••

•••

سوف أقترب وأزحف

لن أتوعك بعدها

ألبصر ملمح حاجبيك

و لن أتنهد

الذين أججا دفق ذينك العينين!!

وال محال (لماذا و كيف)
ألنك مفتاح حياتي
•••
أفضل أن أموت و أجف
أو أن أحرق و أقلى
إذا لم أرك في الجوار
ً
(سواء ),أكان ذلك حقا أو بإحدى محاوالت خيال

*إشارة إلى ليل متالطم الظالم و السواد
! في النص االنكليزي يمكن أن نعيد االستفسار عن
المسير و الوقوف إلى المحتملة ,أو إلينا (نحن المفجوعين),
للداللة على التيه و االضطراب الحاصلين بعد الرحيل
والهجير ال قدر الله.
!! في النص يمكن أن نعيد التأجيج إلى العينين لكي
يتدفقا أو إلى دفقهما حتى يجري هكذا.
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الراء َّ
الثانية
َّ

عماد عبدو

�إيا�س اخلطيب

أيتها الشمس التي مسحت وجهها
مالئكة الغفران
نوافذك
أغلقي بمفاتيح الليل
ِ
واتركيني على ضفائرك
ُ
أفتح للبحر بابًا
ْ
الغيم
للقرى التي أهملها
غابة ْ
مطر
ولمن بقي من ْ
وطن
ً
لشواطىء إيلزا
محكمة
ِ
للهاربين خارج التقويم الشمسي
على سمارك اآلشوري
ُ
ْ
خفق الليل في قصره األبيض
ُ
َ
الحصار في عتمة الدخان
غاب
ُ
صباح
تاجك في ممرات
فقدت
ِ
ٍ
ْ
أعرج
ُ
البحر
كفك عانقني
وعلى ِ
متخفيًا بعباءة شهرزاد
وقبل أن يخرج الرهبان
من بيوتهم المغلقة
تحرك الحصار تركتني في دوائر الصوم
ُ
أحرك ستائر الياسمين
وقبل أن أشارك في جنازة
ْ
العصافير
سقطت كزانوفا
في يدها
َ
ُ
الحلم يمشي
مازال
أيتها الشمس خذيني إلى أبي
َ
ُ
منديله
الذي لف
بنجمتين
إلى وطني المترنح على خصرها
البرتقالي
واتركي الشموع على بوابتي
تصرخ
ُ
وأنا ما زلت ُ
َ
اإلنجاب الضوئي
أنكر
ُ
لكنه أتى
ومازلت في مدن اإلغراء
أتتبع الوصايا المسافر ِة
إليها
وفي رقصتها ماقبل الفجر
أتى
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ُ ِّ
َّ ُ
ستجلب َ
ُ
لي
م��ر ٍة تخطئ,
في ك��ل
َ
َ
ْ
َ
آالف َّ
المرات,
الجلطة قريبًا ,قل ُت لك
َّ ُ
َ ُ
أدات َك ُ
المثلى التي تتعكز عليها,
هي
ُ َ
موقف ال
والخطأ فيها سيجعلك في
ٍ
ُ ِّ
ُت ُ
َ
أم��ام الجمهور ,في كل
حسد عليه
َ
ُ
َّ
ُ
بتحذيرك
أقوم
تصعد إلى المنبر,
مر ٍة
ِ
عشرات َّ
دون فائدة ..دائمًا
المر
ِ
ات ,ومن ِ
َّ
ما ُتخطئ ,والطامة الكبرىَّ ,أن الجمهورَ
َ
َ َ
ُ
يقوم بلومي
يوجه لك العتب,
قبل أن
َ
ويقولون لي:
أنا,
ُ
ٌ
َ
َّ
اللغة العربية ,ورجل
أنت أستاذنا في
ِ
ُ َ َ
َ
ُّ
َّ
حساب قبل
مفو ٌه ,الكل يحسب لك ألف
ٍ
َ َ
َ
ببنت شفة ،مخافة
��ام��ك
ينبس أم
أن
ِ
َ
ُ
تشكيل األح��رف ,وفي
أن يخطئ في
ِ
ُ
ِّ
ُ ُ َ
يفعله ,ينصبُ
هاية يفعل ابنك ما
الن ِ
ُ
تستطيع
المجرور ,ويرفع المنصوب ,أال
َ
ُ
انتباهه يا رج��ل ..وأشعر حينها
لفت
ِ
ِّ
ْ
أصبح ُت قزمًا من أقزام َّفل ِة َّ
السبعة,
بأني
ِ
والسبب هو أنتَ ,
َّ
أنت يا بني..
َ َّ
ُ
ستقرؤه كما
هو النص ال��ذي
هذا
ُ َ َّ َ
َ
تقول ,وستكون هي المرة الخامسة التي
َّ
ُ ِّ
ُ
تقرؤه فيها ,وفي كل م َّ��ر ٍة تتعثر في
ُ
ستصعد المنبر,
نفسها ,وغدًا
األماكن ِ
ِ
ُ َ
َ
وتصدح أم��ام الجمهور ,وأن��ا أح��ذرك,
َ
ليس َ
الفرصة األخيرة,
أمامك سوى هذ ِه
ِ
َ
َ
َّ
ناحية الثقافة,
وإال فسوف أتبرأ منك من
ِ
َّ
َ َ
َ
َّ
مشروعك األدبي بعد ذلك,
ولن أتبنى
ُ
َ َ
َ
أدعك وحيدًا
وأنت تعرف ما معنى أن
َّ
الشائكَ ,
ذئاب ال
بين
الوسط
في هذا
ِ
ٍ
ُ َّ
سيقرأَ
الن َص الذي ُ
ُ
ترحم ..قرأ األب واالبن
َ
َ
ُ
ولد ِه
في اليوم التالي ,صحح األب أخطاء ِ
َ
الذي دائمًا ما َّ
ذاتها الكلمات:
تتكر ُر عند ِ
(أنفاسها ,الحب ,خصل ,غ��دًا ,كل),
َ
َّ
طاقاته..
يتدرب بأقصى
وترك ُه
ِ
َّ ُ
َّ
ُ
الصالة
كانت
اليوم التالي,
مساء
أطل
ِ
ِ
ً
األدباء والمثقفين ومن
بنخبة من
مليئة
ٍ
ِ
َّ َ
ُ
ٌ
لهم ٌ
عرف المسؤول
باع طويل في األدب,
ُ
َّ
المنصة..
ودعاه إلى
عن األمسية بالقاص,
َ
صعد االب ُ
َ
َ
��ن بثبات ,جلس خلف المنبر
َ
نظرات األب المترقبة ,المتحفزة,
وسط
ِ
ُ
َ
ُ
تستطلع ما حولها ,ث َّم
الحائرة ,التي
ِّ َ
ُ
تعود لتركز بخوف على االبن الذي بدأ
يروي:
َ
َ
َّ
َّ
عشق
يوم من األيام ,وبعد قص ِة
في
ٍ
ٍ َّ ْ
ُ
معانقتها,
طويلة ,تمكنت أخيرًا من
ِ
ْ
َ
ِّ
ُ
أنفاسها..
س��ارت
وضمها إلى ص��دري,
َ
ً
َ
َ
وابتسم نصف ابتسامة ،قائال
نظر األب
َ
َ
نفسهَّ :
م��ر ِت الكلمة األولى
وبين
بين ُه
ِ
ُ
َ
ُ
والحمد لله ..أكمل االبن :ال أعرف
بخير,
ُ
َ
ُ َّ
ْ َّ ُ
أعرف ُه بأنَّ
كيف بدأت قصتنا ,لكن كل ما
َ
ُ
عروقنا ..عندها اكتمل ْت
الح َّب يسري في
ِ

ُ
ً
ََ
ُ
لك ..انتهى..
ابتسامة األب قائال :وهذ ِه اجتازها ,برافو الح ِّب ِ
َّ َ
ْ
َ
َ
َ
األب َ
عندها َ
ع��دل جلست ُه,
يا بني ..أكمل ..أكمل..
ط��ار ُ
فرحًا ..لقد اجتاز
ْ
ُ
أعصابه ترتخي شيئًا ,فشيئًا..
وب��دأت
ُ
َ
ُ
واشتعلت القاعة
بنجاح,
االمتحان
االبن
َ
َ
ِ
ُ
حصل ِّ
جيدًا,
أذكر ما
بينما أكمل االبن:
ُ
َ
ْ
ْ
غمرتني بيديها َّ
وال��ده,
بسرور
اخترقت بالتصفيق ..شعر االب��ن
ِ
ِ
الرقيقتين,
ُ
َ
َ
ْ
َ
غمر ُتهاْ ,
أنفاسها عظاميْ ,
ُ
شكر
تسع ُه الفرحة ,وقبل أن ينزل,
مرر ُت بيدي لم
على ُخ َصل شعرهاَّ ..
تنه َد ُ
ُ
ً
ُ
الح َ
َ
بأمل
األب
ٍ
ِ
ِ
وقام
(حضوركم),
ضور قائال :أشك ُر
ِ
ً
ُ
يلوح من بعيد قائال :أحسنت ,لم
بدأ
َ
ْ
َّ
حرف ال��راء ..عندها جحظت عينا
بكسر
ِ
َ
ْ
ْ
ِ
يبق إال القليل ,اصمد يا بني ..اصمد..
َ
َ
َ
َ
ابن ِه
لك األب ,وص��رخ وس��ط الجمهور إلى ِ
سألقاك غدًا ..األب :يا
وأكمل االبن:
ِ
َ
ً
َ
قائال :افتح َّ
الراء يا ابن ال ...فاستدرك
من عبقري ,لم يبق إال واحدة ،وبدأ يدعو:
ِ
انصر ُه يا اللهِّ ,بيض له َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
وجه ُه ووجهي,
أشكر
االب��ن ما قال ُه األب وق��ال بثقة:
َ
َ
ُ
سأنذر خمسمائة ليرة إذا اجتاز الكلمة
َ
بفتح راء أشكر ,ونزل مسرعًا
كم,
حضور
ْ
ِ
األخيرة بخيرَّ ..
ِ
هيا يا بني ..افعلها ..وما
َ
َّ
ّ
َ
َ
ُ
األب على وجنتيه ..ضم الراء
لك ,وسط
تلطيم ِ
ِ
لبث أن أكمل االبن األديب :عشقي ِ
ُ ُّ
ٌ
لعينيك ,كل يا ابن ال...
ف��داء
��ك ,روح��ي
ِ
حياتي ل ِ
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الشاعر
عبد الرحمن حممود حيدر
َ
َ
ُ
يرسم ِح َّس ُه
اليراع وراح
حمل

ِّ
ُ
مبدع
نبع
في كل ٍ
ٍ
حرف فيض ٍ

ُ
ِّ
َ
منعر ٍج يقول قصيدا
في كل

ُ َ
ٍّ
يتيه شرودا
قافية
وبكل
ٍ

َ
َ
اليراع مشاعرًا وهواجسًا
حمل

َ
فتحر ْ
َ
َّ
كت
امتزج الطبيعة ِح ُّس ُه

ُ ُ
حاولها ً
هوى ووعودا
ومضى ي

ُ
ً
فيها الحياة خصوبة ووليدا

َ
واستحال ُ
َ
يراعه
فأطرب
غنى

ّ ُ
توأمان أحالها
هو والطبيعة
ِ

ِّ
ُ
يدندن عودا
عودًا يوق ُع أو

ّ
َّ َ
جود نجودا
حرفًا توهج في الن ِ

َ
َّ
َ
أعذب من شدا
غنى الحياة فكان

هذا الذي َ
َ
القصائد أنجمًا
زرع

َ
َّ
وأرق من أعطى الحياة نشيدا

َ َّ
مان ورودا
وأحال بيداء الز ِ

َ
ٌ
شاعر َ
بحرفه
هو
رسم الوجود ِ

ُ
هو في ِ َّ
يراعها
ام فيض ِ
يد األي ِ
َ
َ
ُيعطي الحياة جمالها المنشودا

َ
الوجود وجودا
رسم
ِ
فأجاد في ِ
ُ
نفسه
لوحاته تحكي الذي في ِ

ِّ
ُ
كل زاوية ْ
زهت ألوانه
في
ٍ
َ
َ
تماوج واستفاق رغيدا
زهرًا

ُ
الجمال عميدا
كنف
ويذوب في ِ
ِ
َ
هذا الذي َ
الوجود كما يرى
رسم

ٌ
َّ
ْ
سيم سنابل
وتمايلت ِ
بيد الن ِ

وأحاله كونًا ُ
يتيه جديدا

ً
ُ
مائسة ً
رؤى وقدودا
تختال
ُ
ُ
الجداول حرفه
ماء
ويسيل من ِ
ِ

إبداعه
لوحاته تحكي رؤى
ِ
َّ
الز ُ
صورًا ِّ
َ
مان خلودا
يرد ُدها

ً
َ
المذاق مسلسال محمودا
عذب
ِ

ُ
َ
مخاضها ُم ِّ
َ
توهجًا
صورا يعيش

ُ
الطيور ُم ِّ
ٌ
غردًا
طير شدا بين
ِ

ُ
لهمًا وبعيدا
فتفيض وحيًا ُم ِ

َ َّ
َّ
بيع سعيدا
واشتم أنسام الر ِ
ُ
فإذا بكى ْ
بدمعه
بكت الحياة
ِ

َ
َ
هذا الذي مأل الحياة بيانه

َ
َ
وإذا شدا مأل الحياة نشيدا
َ
العصور وزانها تخليدا
عبر
ِ

في شعره ُ
النسائم شاديًا
لين
ِ
وإذا ُ
يثور فعاصفًا مشهودا
ُ
وإذا ُّ
أعماقه
يضج الحرف في
ِ

َ
حتى إذا وجد الآللئ صادها

َ
َ
الحدود حدودا
أبعاد
واجتاز
ِ
َ
َّ
ركب الخيال ُمجنحًا ومضى به
ُ
َ
الفضاء ورودا
أبعاد
يجتاز
ِ
في ُ
الكلمات ُي ُ
بحر عاشقًا
أبح ِر
ِ
ُّ
وعلى شواطئها يحط وئيدا

َ
بدم الحيا ِة إرادة وصمودا
ِ

وأتى بها ُمتفاخرًا وسعيدا
شعره
بيانه في
بصيد
ألقى
ِ
ِ
ِ
البيان ُبرودا
بأثواب
فزها
ِ
ِ

ُّ
ً
يهتز ُمنفعال به مشدودا
َ
َ
البيان َ
أمواجه
وغاص في
عشق
ِ

ُ
نابض
حرف
هو
كالجبال شموخ ٍ
ِ
ٍ

َ
تجم َع ُ
المحار وقد َّ
عزمه
يأتي
ً
ُ
تزين عقودا
أن يلقى لؤلؤة
ُّ
أكمامه
الورد من
ِ
ويشم عطر ِ
ُ َّ
َ
الط َ
ير الجميل ودودا
ُويصاحب
ُ
َ
الجمال جمالها
ألق
ِ
ويصوغ من ِ
حسنًا َّ
تفر َد أعينًا وخدودا

ُ
َّ
ام أغنية المدى
فم األي ِ
هو في ِ
لسانها تجويدا
ينساب فوق ِ
َّ
َ
ٌ
عرفت من الذي
شاعر ,هال
هو
َ
َ
أعطى الحياة جمالها المفقودا
ِّ
عر ٌ
فن ٌ
والش ُ
ٌ
خالد
شاعر ,
هو
ُ
َ
ال يقبل الترويض والتهديدا
َ
ٌ
لحرفه
حر وال يرضى الهوان ِ
ُّ َّ ً
أبوة وجدودا
فهو األبي
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تشرين عرس المجد عهدًا ما نسيناه
وما سال الترب الفدا حبًا فديناه
ً
تشرين طهر الدم يا نبال وسقياه
وشقائق النعمان وردًا قد حرسناه

ع�صام وجوخ

تشرين رب الخلق زحفًا قد عبدناه
وفي لظى اإلعداد صلنا ما هجرناه

17

فهل يرد الرب نصرًا إن سألناه
ّ
ولى حزيران األسى ما وددناه
شوقًا إلى الجوالن كابدنا عشقناه
كذا الوفا صيد الوغى وطني حميناه
صهيون فحمًا أو دمى شلوًا رميناه
ٌ
جيش هباء في الجنوب بددوا تاهوا
ورفرفت راياتنا تشريننا تزهو
سحقًا رؤوس الشر شارون النتن ياهو

المهمة شاقة
نبيه ا�سكندر احل�سن
استدرك:
أيقظها الحلم ،نظرت إلى المنبه ،مازال الوقت
ً
 يا أستاذة المؤامرة على هدم الدولة ...باكرا ،عادت إلى النوم ،الظلمة غول أسطوري،
 نعم.نحن مع سياسة الدولة ،وصدقنيحملقت بسقف الغرفة حتى غالبها النعاس،
ً
حلما إنها تؤيد مشروعنا.
مضت بكل المتاعب والملذات ،تعيش
ً
جميال ،وطئت قدماها ً
 ما أدراك ؟.شارعا يلفه عطر الياسمين،
 كل المؤشرات تدل على ذلك.ابتاعت رداء ،تحولت إلى عروس بحر وال أجمل،
ً
كان رئيس التحرير معجبا ،لكنه لم يفصح
وجدت نفسها على خشبة المسرح بين لفيف
ً
من شبان الشام ،ترقص مع األضواء فتجاريها ،جهارا ،وراح يتودد إليها ليكسب مودتها.
4
تأبطت ذراع خطيبها بلغت ل��ذة ال توصف،
ً
كانت بحاجة أن تضع إصبعها على موضع
وشاحا:
أيقظها النداء ،أضفى السكون على الربوة
الداء ،وقفت أمام المرآة قابلتها الصورة بوجه
 الحلم مرة ثانية.قذفت الشرشف ،جلست في الشرفة أيقظ شاحب:
ً
 ال وقت لألقنعة.نسيم الفجر حواسها ،توقعت شيئا ،وقع بصرها
ً
خرجت من دون مساحيق ،كيف نسيت
على نجمة تشع في قبة الكون ،ونيزكا يمضي في
ذلك وهي على موعد مع خطيبها ،أحست بشيء
لجج الليل.قالت:
من االرتياح...أليس هو من مدها بهذه القوة.
 يا إلهي !..تذكرت االجتماع فانقبض قلبها بعض الشيء،
2
عادت إلى الطاولة،تركت القلم يزحف على قالت لذاتها:
 ال مناص من الحضور.الصحاف ،كانت تدرك أن المهمة شاقة ،لكن لم
عبرت الشارع كطائر سماوي ،كان الحضور
تعد قادرة على ضبط النفس ،بمعجزة انتزعت
موافقة العالم على اإلبحار ،وقفت أمام رئيس بانتظارها ،وقفت أمامهم ،وزعت االبتسامات،
التحرير ،وضعت المقال أمامه .قرأ العنوان ،قال وبدأ الحوار والجدل .مع بسمة الواثقة من نفسها:
ً
 يجب أن ال نلقي األجوبة جزافا.في شيء من الحياء:
5
 أهال..ً
دخل خطيبها غاضبا ،يخامره شعور بالغرابة،
أيقظت العبارات منظومات هاجعة في ثنايا
دماغه،فأدرك أنها لن تتورع عن سلوك أي مسلك أدركت أنه حضر إلى الموعد المحدد من دون
تأخر ،أناقته تدل على ذلك فقالت:
في سبيل الدفاع عن الوطن والصحافة.
َّ
ً
َ
 عذرا...االجتماع مقدس...وال تنس أن الوطن3
رفع النظارة من على أرنبة أنفه ،تقلصت مهدد.
 أما كان من الممكن؟.عضالت فكيه ،انكمشت في مكانها لم تكن
 إذن ستكون معنا.تدري أن هذه النظرات نظرات إعجاب ،قال:
6
 جريئة...ً
تشابكت األيدي ،وانبثق األمل في النفوس
 حسنا ،أال يستحق شهداء األعالم ذلك.ً
تلقت بسمة رئيس التحرير بريبة وحذر ،توقع خطيبها شيئا ً
غريبا ،كان بوده االنفراد بها
لتطيب خاطره ،فأيقظه دوي صوتها يتفجر
رحلت في بيداء الخيال:
ً
غضبا يندد بقراصنة األلفية الثالثة،وأدواتهم
 الدعوة مشروعة.من المستعربين ،فغدا كل حرف حشدًا من رجال
 هذا رأيك.ً
تدين الهمجية،والكلمة تؤلف جيشا من الحرية
 نعم ،تدعو إلى التماسك اإلنساني.نظرت في وجهه ،أدركت من تعبيره مدى من كل أصقاع األرض.
أعلن رئيس التحرير انتهاء االجتماع.
االهتمام.

قالت:
 ال...ال أنت ستكون على رأس مسيرة عشاقسوريا.
7
دبت الحمية في داخل خطيبها ،خبط الطاولة
بقبضته ،بصوت جهوري بدا كقرع طبل أغريقي:
 الموت إلسرائيل...الموت لتجار الحروب...الللهيمنة على سوريا...ال للهيمنة على الشعوب...
الشموخ لقاسيون.
8
استيقظ مع عصافير الصباح ،بسط النسر
جناحيه على الحدود ليكون سياجا للوطن ،فجأة

حطت غربان مشؤومة على األرض لتبطش برجال
كل خالياهم إنسانية .جابت الجماهير الشوارع،
يلقون البيض الفاسد والبندورة المتعفنة على
أعالم ال��دول التي تعيش ما قبل دولة...صفق
خطيبها حين ج��اءت خيول الشام من كافة
األرجاء ،تتلو الوعيد والتهديد.
وقفت كسنديانة ،ولم ال؟! أليست هي بحاجة
إليه أكثر مما مضى؟! وتمنت أن تلقي بجسدها
بين ذراعية ،تصرخ:
ها أنا حقل خصب فازرع ما تشاء .ليبقى الورد
والياسمين.
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سالم على العالم القادم...
ٌ
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فراغ

فاروق احلميد
ـ طبيعة ـ
يا مطرًا ُشتويًاَّ
ُ َ َ
هر
يفهم قلب الن ِ
َلم ُ
حتهّ ..
فحيا
َ َ
هر
براعم ُ الز ِ
الداليهْ
َّ
عرائش
َ
عض
تحنو على ب ِ
ُّ ..
األرض
الحب في
ِ
َ ْ
ـ غ َسق ـ
ُ ُ َ ٌ ُ َّ َ ْ
ؤرقة
قلبه ..غزالة ..م
ُ
تلثغ أحرفًا:
َ َ
َ
سين .ق
غاء.
َْ
ُ
ُ
ُ
حترقة
أشواقه الغائمة َ ..الم ِ
ُ َ
ْ
يطير...
مام ...أخض ٍر..
سرب ح ٍ
ْ
ُ
تجيء
تجيء ..أو ..ال
ُ
آت
نجم الضحى ِ
ُه ّن ..حبيباتي
«ور ُ
ـ ُ«دنيا»َ ..
قاء»
ْ
المائعه
جواهري
حقائب المطرْ
ُ
تنثرها الفاجعهْ
ُ
ْ
حوليُ .
الرياح!!!
وآب
ُ
بنات َآوى
آوى
ُ
الواطئات الظالمْ
ٌ
القادم...
العالم
سالم على
ـ
ِ
ِ
ـ ما قاله «الجوالن» الراعي عندما رأى جنديًا
ً
مساء ـ
إسرائيليًا في الخامسة صباحًا
ْ
زارني َ
القمر
يومها
ُ
ْ
المجاوره
والسهول
ْ
والطيور
والضحى..
كي َّ
أرد العصورْ
ْ
الوليد..
للصباح
الدائم الهذيانْ
ُ
ُ
ُ
ُّ
يا غدي أيها الموصد ..الساحر..
عن «طموحاتنا»
مهرجان الزمان ..الزحاري
ُ
الناس
أعين
هجعت
ِ
ٌ
َ
قلبي شراع ..على بردى،
َ
ـ ُ
ِّ
ْ
الخطو ..كيف الشآم؟!
تائه
ُ
َّ
المسمى «بالدي» أقول:
للجحيم
ـ سالمًا...
أحب َ
بالد الخراب!ْ
ُّ
ُ
ْ
الصامته
لها الدمعة
ُ
الضحكة الباهتهْ
لها
ُ
لها مركبات الضحى
َ
سي ُ
أصباغ ُهنَّ
دات المدينة يخلعنَّ
 ..ولهاِّ ..
ِ
َ
ُ
وهذي الوجوه ..التي ال ت ُ
بأسرارها
بوح
ِ
ْ
الوطيئه!
«الرغبات»
ـ
ِ
ُ
ألعن الدهرَ
َ
َ
ُ
ْ
الظالم؟؟؟
تكون ذراعي ..هبوط...
كيف

متمردان ،بريئان ..يختصران العد جزافًا ..يعريان
األعداد أزواجًا اثنين ..اثنين...
ّ
ٌ
ٌ
منفرد مشخص ،سأم كآبة األرقام وقصة النار
فرد
التي غيرت حياة البشرّ ،
متمرس في عمليات الحساب،
متجاوزًا عقدة الصفر...
يحتك الصوان ،يقدح شرارة الفرح..
جوع ،بعد ملل خشاش ِ األرض ولحم الطرائد
شبعًا بعد ٍ
ّ
ّ
نيئة...إنسان ...وما أدراك أي إنسان؟! إنه قبل ..قبل موت
هابيل ووالدة يودث ...فراغ...
لمن امتألت سنابل القمح ..وأينعت ثمار التفاح؟!
ً
ملال ..بعد التهام الفاكهة ..حزنًا أفئدة الجياع
امتالء..إيماءات الوحوش ورسوم الكهوف
ً
حزنًا جوعًا وملال ،وبيداء ...زواحفها ال تأمل بالطيران...
وطيورها ضاقت بأجنحتها فضاءات التحليق...
حين كان البحر يغني مدًا وجزرًا لحن اللؤلؤ وإرادة
المحار في الوقت ذات��ه ،كان الزمن يروي قصة األرض
ّ
وكيف صنعت من الفحم ألماسًا ..وكان اإلنسان يرسم ظل
الله على األرض؛ هي كانت تفترش العراء ،تلحف ورقة
توت ،وهو كان حارثًا رحم األرض ،راعيًا ابنتها ،مجترحًا
ً
ً
صخورها ،لينًا ،ورعًا ،وتعقال ..متقبال مزحة الحياة في لحظة
ابتهاج.
يطوي المسافات الهثًا...واحة ماء ..زغفة خضراء...
ذهابًا وإيابًا ..وفي منتصف الطريق انغماس
وحشة صحراوية وغربة السواقي الممدودة في األرض
اشتهاء،
هكذا بال عناء تأخذ باالنحدار تسير بأمان رحالة .أضاع
سترته ،وتناسى ّ
حر النهار وبرد الليل متعاليًا ،رافضًا
أسمال األفاعي وفراء الجقل  ....فراغ  ...عصر آخر...
ّ
صدى صرخة ق��ادم ...إنه لمزدحم ،وإنها لشاسعة
مساحة االنضغاط الثقيل ..ومنحنية هذه األرجوحة التي
بدأت تنداح ..تزيد التطاول بتسارع حبال  ..مندفعة برغبة
وتسام يكاد يكون أبخرة غيوم سوداء.
في اللهو
ٍ
وعطاء مطر لكدر ،وه��ذه الضحكة مندفعة عالية
القهقهة ..تكاد تقرع جدار القلب .بنزقها ..بغوايتها...
لتمأل الفراغ بزرقة ممددة بقليل من االصفرار ..باتحاد
آسن.
لتكوين اخضرار فوضوي شائكٍ ،
باردٍ ،
وتلك الصرخة ،بلون الورود ورائحة الشمس ،بعتمة
الليلك وحزن البنفسج ،بإثارة حمراء ،بحكمة ،بتهذيب
ً
وجع إنساني ،تعوسج خلف حدود األلم ،متسربال
بانفالت ٍ
بقيود مصنعة في مشغل السعادة.
صرخة ....عفوية الجمال ،ذهبية األوت��ار ،أكاديمية
اللحن سريالية ،هاربة من شبق األقدار ،من خرافة الحظ.
من أفالك العقول ،من حبر الكتب ووطأة الديانات...
مفشية بصداها .أسرار الجاذبية في تسطح األرض،
وانزياح اليابسة منسكبة فوق أتربة مألتها الديدان
والهوام..
فليحترق رحم األرض ،فليتمزق وليرجم؛ مازال الصمت
ينبت أشجارًا ّ
مالحة ،ويحترش
وس��واق
مجة ثمارها،
ٍ
ٍ
ً
ضواريا ..ويوكر فيها براقش ،وليهزم من على الدوح بلبال
ً
أطرش مختاال لن يكون إال قرقعة صندوق معدني فارغ...
يا لها من صرخة!! يولد من أحشائها ه��ذا النبي
المحتضر....

�ضحى �شعبان

بفضول ،بشعور
مذ أن حبلت الخطيئة بعد التصاقها
ٍ
بالذل بجسد العظمة وذات الفضيلة ...فراغ  ...مسكينة
حفيدة األرض ،مسكينة ،ابنة الطبيعة تلك التي ال تهنأ
في التعاق ثدي أمها ورضاب الحقيقة ...حتى تنتكس
رجمًا شتمًا وجحودًا...
فمن ذا ينحت لحظ سعادة حقيقة متروكة للطيور؟!
ويقدر انفراد األجنحة بجمالها ...بجالل الحرية؟!
حر برد الثلوج تحت فرو
ومن ذا يتذكر في لحظة ٍ
األيائل؟!
ومن ذا يعقد قوس قزح بشريط صدئ على شرفة ..

ّ
صدعتها ضربات الصواعق؟! فليقل العالم ....فليجيب
فالسفة هذا العصر الممسك به من عقده ،والمتروك
ً
إلبداعات خدر ٍة ،شفافة الخيارات ،موحلة المآزق ،مارقة أمام
ٍ
نهايات نقاط التناظر إلى عين الناظر الضيقة منكسرة
الشعاع بجدار ع��ادي اعتيادي مقشر ط�لاؤه ...ف��راغ....
مسكينة ابنة الطبيعة !!!
مسكينة؟!! وماذا تريد هذه من متسول بهي الطلعة؟!..
شقي الهاجس ،يلتاع جوعًا مضغة تفاحة في حلقه ال
يبتلعها ،وال يمتأل ....فراغ....
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قصائد

رهف حمايري
�شتاء

للريح أصابع تلملم أسراب الغناء

!! أسموك الغريب
ّ
صباح الجنازة الصالة علي من كل صوب

تسرب إليه صمتهما ..فاستفاق

مات الذي كان ينحر الذئب ..عسى العيد أال

للقمح أعناق المدى

يثقب الحزن بأعواد المطر....

يطيل المكوث بعيدًا”»-

غبار
بالريح يكنس ماضي األرصفة
يعبئ آثار من مروا في الغياب لتحترق الخطا
عال إيقاعهم في الروح مئذنة أو ذاب في النرد
كان شاهد عبورهم األخير..

اجل�سر قام
الخطوة أثقلتها الخطيئة
قالوا :استرحنا
 ..لنبحث عن مثله بيننا يعادي الذئاب
ّ
جروا المقل
ّ
وشدوا حبال الشمس أرجوحة للمقيل

�ساعة الرمل
صباحك تنهيدة لم تدن من نومها
ريح حبلى وسلم للغياب
ممتلئا باألطياف تعود
واإلطارات وحل على الجدران
ضيعت أسماءها فلمن تكون؟؟..
هو معبر ال يكف عن التمدد
كلما شق الطريق إلى الشعاع سراب..
ملوثة بحبر الكالم
تمد حنجرة صوتها فال يطال مداه ..
أه���و المسير منهك ي���أوي إل���ى ظ��ل��ه كي

مضوا
لكنهم نسوا ظلهم حول قبري
ّ
فانسل ظلي
ّ
الدوري وعدت أغني :
خبئت سري في حنجرة
الوقت مهد الزهور
 ..األرض حبلى
الجسر ّ
حي ينادي
أين ظاللكم !!
ضاق الرجوع ..
ّ
ً
وحل الظالم نزيال ثقيال..
ثقيال..

يستريح؟؟..
حدثني
عن ساعة الرمل ..
عن وجع األماكن..
عن الشواطئ
يضيع منها البحر ..
عن مرفأ التكوين ..
ودعني أتجاذب معك حبل األحجيات ..
واألباريق المطلة بالسلسبيل..
حدثني
عن رجل الثلج
كيف يذوب في صقيع البالد؟؟..
كيف ينقر بالصمت صمت الزجاج..
حدثني عن مزاج الفصول ..

تراتيل ب�أل�سنة اللهب
يا مركب الغرقى!!
كل الشواطئ لملمت أصدافها ومضت
الصخر سئم َركنه المعهود..
فقئت عيون النسور فكيف البحر يرى
وكيف يحرس النائمين بتعويذة الموتى
غرقى هم شيعتهم غرقى
بكيتهم ورثيتهم
أوقدت شمعي حول قبورهم
ورحت أشق الدرب مرة أخرى إلى المرقى
أعدنا إلى أغاني الصيد تمد كأس البحر إلى
عطش السفينة

عن ذاكرة الحجر ..

إلى سياط الشمس تلهب ظهر مركبنا

وعن تحجر األمس في غده ..

وقرب قيد الريح كان وقع النعال على الرمال
حورية تهز أغنيتي

حني وئدت..
حين وئدت تحت الرماد
لماذا:
كلما صرت غيمًا وباح مطرك بعشب األرض

اطو خيام الصمت فالنخل ذاكرتي
آنها سمعت نقشًا بأصابع الشمع فكان اسمي
وكان انحناء البحر
حين السماء تمد غطاء الفجر ف��وق أح��زان
المدينة.....
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طاسة الرعبة في
البدايات كلها
�سماح حكواتي
تساقطت القطرات الحمر قطرة تلو األخرى ،وما لبثت أن تدفقت غزيرة لتغطي
إصبعها كلها ،تاركة على األرض بقعًا حمراء متفاوتة المساحات ..أمعنت النظر فيها،
كمن يظن أنه رأى هذا المشهد من قبل ،لكن أين؟ ال يذكر...
تسارعت إلى ذاكرتها ذكرى أول قطرة رأتها بعينيها الصغيرتين ،عندما كانت
تحاول قطف زهرة وردية من حديقة الجيران ،انغرست الشوكة الكبيرة في إصبعها
فتقطرت منها قطرات حمراء ،كانت صغيرة لكنها ظنت أنها لن تتوقف أبدًا ،تركت
الزهرة وركضت نحو البيت ،تمد إصبعها أمامها من دون أن تقوى على البكاءـ ضحكت
في ّ
سرها فهي قطرة واحدة لم تتجاوز بحجمها رأس اإلبرة ...عندما رأتها أمها على
عتبة المنزل ،كان وجهها شاحبًا جدًا ،لم تسألها أي سؤال ،إنما سارعت إلى «طاسة
الرعبة» المذهبة التي تحتفظ بها العائلة حتى اآلن في مكان مرتفع بين تحف المنزل
الثمينة ،مألتها ماء وجعلتها تشرب منها ملء فيها ،مسرعة ،فشربت ولم تترك فيها
قطرة واحدة ...في ذلك اليوم عرفت للمرة األولى في حياتها أهمية تلك الطاسة،
وباتت تنظر إليها نظرة اإلعجاب ّ
بسرها وقدرتها على إبعاد الخوف من قطرات الدم،
وبما أن عائلتها تمتلك هذه الطاسة ،فهي في مأمن من كل خوف.
كلما كبرت في السن ازدادت مكانتها في نفسها ،فإذا عادت من المدرسة بعد
امتحان عسير شربت منها ،وإذا سمعت أحاديث إخوتها الكبار عن المقابر واألشباح
التي تنتظرها هناك ركضت إليها وشربت منها ،ويومًا بعد آخر أصبحت هذه الطاسة
مصدر القوة لديها من دون التفكير باألسباب ،وليس ذاك باألمر العجيب ،شأنها شأن
تفاصيل الطمأنينة في حياتنا ،تتدخل في غفلة منا ،لتمنح أفئدتنا النابضة بالخوف
بعضًا من سكينة غائمة ،فقد تنظر في وجه تشوقها نظراته لتجد السر ،وقد يكمن
هذا السر في درجات المنزل العالية العالية ،عندما تبصرها من أول الحارة من بعيد
ستشعر بالسكينة ،أو ربما يكمن سرها في رائحة طعام الغداء الذي تحضره تلك األم
ألبنائها ،تمأل الحي الواسع ،يطمئن األبناء الخمسة أن أمهم في المنزل تنتظرهم بعد
يوم مدرسي طويل ،كانت تقول دائمًا لو أني تبعت أنفي كلما خرجت من المدرسة
لعرفت درب بيتنا بسرعة ،أنفها اختزن رائحة طعام أمها وبات يميزها من روائح طعام
نسوة الحي....أين هي من هذه التفاصيل؟؟
تبدأ األشياء األولى حاملة طوابع مميزة ،كأول يوم في المدرسة ،كأول زيارة
إلى طبيب األسنان ،كأول شوكة تنغرز في إصبعنا فنصرخ «آخ» والسيما عند رؤية
القطرات الحمراء األولى ،لن تكون لدينا القدرة في البداية على النظر إلى إصبعنا،
لكننا سنفعل ،كلما صرخنا «آخ» ،تعززت قدرتنا على النظر ،وسرعان ما نعتاد األمر ...
مر من شريط عمرها ربع قرن ،لم تستطع خالله النظر في إصبعها من دون
االستعانة بطاسة الرعبة ،قيل إنها ستعتاد األمر ،وقد يستغرق منها ذلك ربع قرن
آخر من الزمن ،ويبدو أنها لن تستغني عن طاسة الرعبة ،فقد بات لديها الكثير منها،
لكنها ستعتاد األمر ،إنها الجملة التي يكرر نطقها لسانها في المرات كلها تحت
تأثير السر األول ،قد يكون غامضًا لكنه أليف حقًا.
ماذا تفعل القطرات الحمر األولى في الروح؟ ..تختلج وتنتفض! ..وقد تجدد عهدها
األول بها كلما رأتها ،ليس ثمة ضرورة لتكون القطرات الحمر في بعثها األول ،حتى
تختلج الروح بمرآها ،فتنادي «الطاسة» المذهبة! ..وماذا نفعل ،إذا كان أحدنا ً
سببا في
خروج هذه القطرات األولى ،أو اآلخر؟ ..اضطرب قلبها عندما رأت تلك القطرات تخرج
من يده ،بدأت ضعيفة ،وسرعان ما سالت غزيرة ال تتوقف ،أمسكت كفه بين يديها،
ً
وخشيت أن تضغط على الجرح فيتألم ،لكنها قست قليال وضغطت برفق ،وفرحت
في الوقت نفسه ألنه لم يسحب كفه ،وتركها بين يديها الراجفتين ،تطمئن إليهما،
وتأنسان بها ..دام األمر دقائق ،لم تستطع النظر للتأكد من توقف جريان الدم ،لكنها
ً
ً
استجمعت ما تعلمته من فنون الشجاعة ،ورفعت يدها عن كفه شيئا فشيئا ،من
دون أن تستطيع التحديق ،لقد أغمضت عينيها ،ثم عاودت فتحهما ببطء ،واحدة
ً
تلو األخرى ،فكانت كلما فتحت عينا أغلقت الثانية ،في حركة متتابعة ،ثم أغمضت
جفنيها ولثمت جرحه بهدوء ،ال تذكر شكله ،لكنها لن تنسى دفء هذا الجرح.
عندما فتحت عينيها كان ثمة نور يمأل المكان ،أعادت إغالق عينيها وفتحهما
ً
ً
سطوعا ،تذكرت «طاسة الرعبة» ،فابتسمت ،ثم ضحكا ،ضحكا
من جديد ،فازداد النور
ً
كثيرا ،ويقال إنهما ما زاال يضحكان كعهدهما بالبدايات كلها..
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دم الفداء

أجنــحة

�سليمان ال�سليمان

عزيز ن�صار

ُْ
ْ ْ
ّ
النقــي شهـــــــيدا
انهض إلى األف ِق

-1اخ��ت��رق ج��ن��ود االح��ت�لال المدينة
الصغيرة ،ضغط أحدهم على سالحه.
اتقدت عيناه وقال:
بهذه البندقية نفعل ما نشاء .لقد
ْ
انتهت حربنا.
نظر غيره باستخفاف إلى الشوارع
الهادئة ،والبيوت الخرساء وقال:
مدينة ال نبض فيها ،مدينة بال حياة.
قال ثالث باعتداد وثقة:
سكانها موتى منذ مئات السنين.
ب��دا الصمت مباغتًا عجيبًا يمتلئ
بالترقب واالنتظار .أوغل األسى واأللم في
نفوس الناس .أحسوا أن الظالم يغطي
العالمّ .
مر المحتلون في الشوارع وهم
ّ
يجيلون عيونهم في البيوت ،والمحال
واألرصفة واألشجار .عبرت ام��رأة عجوز
ْ
ألقت ما في يدها على األع��داء.
ناحلة
انفجرت قنبلة ومأل ّ
دويها الفضاء.
-2احتضنت ام��رأة ابنتها الرضيعة.
ّ
تمتص
أعطتها الثدي الجاف فراحت
الحلمة دون أن تجد قطرة حليب ،ارتفع
بكاؤها .وقفت األم حائرة ،وعندما سمعت
رشقات الرصاص أطلت من النافذة ،رأت
األع��داء يطلقون النار على رج��ل شيخ
يمسك بيده حفيده .وضعت ابنتها على
السرير ،وأسرعت إلى المطبخ ،عادت إلى
النافذة وفي يدها هاون نحاسي .مدت
رأسها فلمحت أحد الجنود في الزاوية
القريبة .أحست بقوة غامضة .قذفت
ال��ه��اون النحاسي على رأس���ه ،فهوى
صريعًا ،اس��ت��دارت وع��ادت إل��ى ابنتها
فحملتها ،التصقت بها .منحتها ثديها،
فتدفق الحليب منه .أخذت الطفلة ترضع،
وترضع في طمأنينه وه��دوء ،وابتسامة
األم تمأل وجهها.
وبدأت تغني بصوتها الجميل.

َ
الصعود نشـــــــيدا
إني أراك مع
ِ
َ
ْ
غيابك يا حضورًا في دمـي
قم من ِ
هل َ
كنت مع ّ
رب الســما موعودا
ً
َ
َ
لســت ترضى ذلة
أنا قــــد عرفتك
َ
َ
َ
الــــــرائع الصنديدا
الشجاع
عشت
ستظل في ســفر البطــــولة رمزها
إن الشـهيد يرى الـــــحياة صمودا
ّ
مرت بك العشرون في عـز الرؤى
يا نيزكا حمــــــــــل الضياء عنيدا
مذ َ
قلت للوطن الـحبيب لـــــه دمي
ودم الفــــــــــداء له يظل جـــــديدا
ودعــــــــت أحالم الشبـــاب شهادة
تسمو  ..فتهفو للسمـــــــاء صعودا
العرس عرســــــــك يا شهيد و كلنا
صرنا على عــرس الشهيد شهودا
والخــائنون ألرضــــــهم و لشعبهم
الحوا على شــــجر الحيــــاة قرودا
لو كان قصدهم الـــــــسالم لما أتوا
نفسي لمواجهتهم وأنا أستلقي من دون

تقدم منهم ،وقد نبتت يداه المقطوعتان.
ّ
نزل الرجل المسن عن ظهره ،وقد نبتت حركة.
ساقاه المبتورتان ،ووقف شامخًا ،وبلحظة
ارتعش فتى أخرس .قال في نفسه:
أطلق كل منهما الرصاص.
لو أنطق ألزلزل األرض تحت أقدامهم.
قال قائد الجنود مستهزئًا:

-4ً
احتضنت شجرة برتقال طفال .قذف
عجزة.
األعداء بالحجارة .قطعوا الشجرة وقتلوا
ّ
تتفجر في المعوقين والعاجزين
الطفل ،وتعالى دوي الرصاص.
انتصبت شجرة برتقال أخ��رى ،وفي طاقات عجيبة .يقفز الكسيح عن كرسيه،
وتنبض في رجليه الحياة .يقف المشلول
حضنها طفل آخر يمسك حجرًا آخر.

-5-3ت��ق��دم ج��ن��ود االح��ت�لال نحو مبنى
أطلق األع���داء ال��رص��اص على فتى
خرج من المستشفى ،وقد قطعوا يديه لجمعية المعوقين .تحيط به حديقة
ّ
فسيحة تطل على الشارع ،بينما الهدوء
االثنتين.
داس��ت دب��اب��ة على رج��ل طاعن في يغمر كل شيء.
عاجزون وأصحاب عاهات يشعرون
السن ،فبترت ساقيه .سار الفتى يحمل
الرجل المسن كأنهما كائن واحد ،وجسد أنهم يختلفون ع��ن اآلخ��ري��ن ،لكنهم
يتوقون إلى الحياة.
واحد.
قال أحدهم:
رآهما األع���داء فاستولت الدهشة
ّ
عليهم ،وضحكوا  .ضحكوا لكن الفتى
أنا مقعد منذ زمن طويل ،كيف أهيئ

تعالوا وتفرجوا على شعب في مأوى

وقامته مشدودة .يضج كيانه ،وتتحرر
ّ
ويتحول إلى مارد .أما
اليدان اليابستان،
ّ
فيهب
الرجل المقعد المنطرح على سريره،
واقفًاَ ال يريد عطف اآلخرين وحمايتهم.
ينطلق ص��وت األخ��رس قويًا ّ
مدويًا
ّ
يستحث الجميع على المواجهة .التفتوا
يمنة ويسرة عثروا في الساحة المجاورة
على أحجار تمأل قبضات أيديهم قذفوا
األعداء بها ،وأدركوا أنهم يملكون أجنحة
خفية.

مثل الذئاب تــدافعت لتــــــصيدا
و لما رأيت (بدوحة) حمــدًا و ال
ً
متسربال بالموبقات “ســــــعودا”
ُّ
تضمه
لهفي على الوطن الجريح
منــــــــــا القلوب له نكون جنودا
ّ ُ
سورية الوطن الجميل بأهلــــــــــه
ُ
ُ
..رياضه..و البيدا
ـــــــاه
نفدي ِح َم
ولنا حماة ديارنا رمز العـــــــــــــال
أكرم بأشــــــــــبال العريــن أسودا
َّ ٌ
ّ
َ ّ
ندية
الدماء
“حنــــــــــــــــا” و ِحن ُاء
ِ
تزكو على قبر الشــــــــــهيد ورودا
ال تبكي يا أم الشــــــــــهيد فكلنـــــــا
أبناء أرض قد حوتـــــــــــــه وليدا
ففداء دمعك في األسى ُ
ُ
أرواحنــــــــا
كي يســـــــــــلم الوطن األبي سعيدا
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رؤية في “ ّ
ظل األفعى “ ليوسف زيدان
ثناء دروي�ش
ّ
رغم أن “ ظل األفعى “ هي رواي��ة يوسف
زيدان األولى ،إال أنها لم تشتهر إال بعد نشر روايته
الثانية “ عزازيل “ الحائزة على البوكر للرواية
العربية.
ٌ
ّ
وما أكثر ما يخلد عمل بذاته كاتبًا ما ،فينال
ّ
ّ
ّ
بقية أعماله حظ الخلود بالتبعية ،والحديث يطول.
حاول يوسف زيدان في روايته هذه أن يعيد
الحرية للمرأة ،التي كما ي��رى قد ُسلبت منها
بذكورية المجتمع الشرقي ،ورغم صفاء ّ
النية؛ بل
ّ
العربي ،إال أني أظنه لم يفلح
وندرتها في المجتمع
في مبتغاه.
ف��رأي العقل ،ال يمكن أن يبني ب��دون رؤية
للقلب؛ بل قد يهدم وهو يظن أنه يصلح.
تحكي القصة عن “نواعم” ..التي تحيا حياة
زوجية هادئة ،راضية ،مع زوجها عبده إلى “ أن تبدأ
الرسائل تأتيها من أمها “ المتنورة “؟؟؟ّ!!!
أمها التي اضطرت إلى تركها وهي صغيرة
ألهل أبيها الباشاوات ،وسافرت إلى الخارج لتثبت
وجودها وحضورها القوي هناك.
تحدثها في الرسائل ً
تباعا عن مكانة المرأة..
ّ
“الحية” ..فكتب لها:
«ماما هى أحد األسماء الخمسين المقدسة،
التى خلعها أهل سومر على األم العظيمة والربة
األولى ننخرساج ،فكانوا يبتهلون إليها ،بها .ثم
انتقل االس��م اإللهى إل��ى البابليين ،ليصل من
بعدهم إلى كل لغات البشر ،اسمًا لكل أم!»

يوسف زيدان

حين لعجزه عن استيعاب نمو باطنها ،وتنصهر
بها األضداد ،مابين ّ
سم وترياق.
وتتتابع الرسائل متتالية من األم المستنيرة
البنتها التي اضطرت إلى تركها صغيرة في عهدة
جدها الباشا ،فتبدأ نواعم تستشعر مكانتها
ّ
الحقة ،وقدسيتها ،ليصبح الزواج قيدًا ،والجنس
ّ
عبئًا ،ويتغير الزوج في نظرها ،من ّ
محب إلى متطلب
أما األول��ى والثانية :فالصحبة له بالقناعة،
يريد أن يشبع رغباته عن طريقها ،بينما هي تهيم
والمعاشرة له بحسن السمع والطاعة ،فإن القناعة
وعن طريق رسائل األم البنتها - ،وبطريقة في سماوات الرب.
تقريرية تفقد الرواية عنصر الحبكة والتشويق -
راحة للقلب ،والسمع والطاعة رضى الرب.
ينقل الكاتب لنا نصوصًا قديمة جميلة ،تعبر عن
ويأتي القرار القاصم ،بمغادرتها ذات فجر،
المرأة – اآللهة ،مثل هذا النص الجميل:
وأما الثالثة والرابعة :فالتعهد لموضع عينيه،
بيتها وزوج��ه��ا ،إل��ى غير رجعة ،تتبع صوتها
الداخلي الذي ّ
والتفقد لموضع أنفه ،فال تقع عيناه منك على
حرضه نداء أمها ،نحو الحرية.
أنا عشتار
قبيح ،وال يشم أنفه منك إال طيب ريح ،فإن الكحل
وهنا أتدخل برؤيتي فأقول:
ُ
ُ
الجبال
فى
استعرت
التى
الملتهبة
النار
هل حقًا نالت ه��ذه المرأة حريتها بتركها أحسن الحسن الموجود ،وأن الماء الطيب المفقود.
ُ
االسم الرابع من أسمائى الخمسين المقدسة ،زوجها ،أم تراها انتقلت لوهم جديد للحرية ،أو
هو:
وأم��ا الخامسة والسادسة :فالتعهد لوقت
صورة من ال متناهي صورها.
ُ
المحتدمة.
المعركة
نار
ثم ما مصير دنيانا إذا قررت كل امرأة مستنيرة طعامه ،والهدوء حين منامه ،فإن ح��رارة الجوع
فاجعلنى ،وح��دى،
ملهبة ،وأن تنغيص النوم يغضبه.
كخاتم على قلبك ..ألن أن تترك بيتها وزوجها تحت اسم الحرية؟!
ٍ
ٌ
قوية ْكالموت.
م��ا مسؤولية المستنير إنسانيًا تجاه من
المحبة ُّ َ
ََ
َ
َ
أنا أم ُ األشي ِاء ج ِميعًا
وأما السابعة والثامنة :فاالحتفاظ ببيته وماله،
حوله؟؟!!
َ َّ َ َ َ
اصر
هل هي استنارة ،تلك التي تختار المغادرة واإلرعاء على حشمه وعياله ،فإن االحتفاظ بالمال
َسي َ ُدة َالع َن ِ
الم
حسن التقدير ،واإلرعاء على الحشم والعيال حسن
بدل المكوث والصبر والتغيير؟!
ب َ ِادئ َة ُالعو ِ
ْ َ
ْ
َ
َّ
اوات ِمن فو ٍق،
ح ِاكمة ما فى السم َ ِ
وأي وهم للحرية تنشده المرأة ،وهي تقرأ التدبير.
َ
ت
يم ِم ْن ت ْح
وما
فى ُ ُ ِ
ٍ
عن حقيقتها ومكانتها في الحضارات القديمة،
الجح ِ
َ
ََ
َّ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
وأما التاسعة والعاشرة :فال تفشي له ً
ّ
َأنا مركز القو ِة الرب ِاني ِة،
سرا ،وال
والتبعية،
فتتمرد على ما تراه قيودًا في ال��زواج
َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ِّ
َ
أن ْا ِ
الحقيقَة الك ِامنُ ُّة و َراء كل َ ِاإل ْ ِ
اآللهة ،ضاربة عرض الحائط بكل ما يعيق انطالقتها تعصي له أم ً��را ،فإنك إن أفشيت سره لم تأمني
لهات و َ ْ ِ َ
ُ
َ
ُ
َ ْ
َ
ْ
فى شك ٍل و ٍ
عذره ،وإن عصيت أمره أوغرت صدره.
احد وهيئ ٍة وجموح طموحها ،في إثبات وجودها؟!
َ َ ِعن ِدى يجت ِمعون كلهم ِ
ّ
واحد ٍة
ال ..لم تعجبني نهاية الرواية ،فأية حرية من
وص ْم َ
ب َيدى ُأ ِّ
الب ْحر َ
وري َ
الس َم ِاء َ
قد ُر ُن ُج َ
َ
َّ
ً
ّ
ت
اح
وم
ثم اتق مع ذلك الفرح لديه ،إذا كان ترحا،
دون محبة هي حرية عرجاء ،بل ربما هي عبودية
ِ ِ
ِ
واالكتئاب عنده إذا كان ً
الجحيم،
ِ
فرحا ،فإن الخلة األولى من
لمفهوم الحرية.
َ
ُ
َ
َ َّ
َّ
ُ
الن ُ
أربابا ال ً
محبة تتوجنا ً
إن حرية مع ّ
ّ
اس ِبط ُر ٍق شتى ،وت ْح َت أ ْس َم ٍاء
َ َي ْع ُبدن ِى
والرب التقصير ،والثانية من التكدير.
عبيدا،
َّ
شتى،
قادر أن يغير فيما حوله.
َ
ُ
َّ
َ
لكن ْ
الحق َّ
يقى هو إيزيس.
اسم َى
وأشد ما تكونين له إعظاما ،أشد ما يكون لك
هذا ما علينا قوله لصغيرات لم يتحجبن بركام
َ ََ ُ
ِ ْ َ ُ ِ َّ َ ْ ِ َ
ْ
ِبه ارفعوا ِإلى أد ِعيتكم وصلو ِاتكم.
إكراما ،وأشد ما تكونين له موافقة ،أطول ما يكون
المفاهيم بعد...........
أج��ل أن��ا مع ما قالته اإلعرابية البنتها ليلة لك مرافقة.
(ترنيمة مصرية ،الدولة القديمة )
سلمتها لزوجها في وصاياها العشر:
واعلمي يا بنية أنك لن تصلي إلى ذلك ،حتى
إذًا وفي عودة إلى الرواية ،نجدها تحاول أن
« يا بنية ،إن الوصية لو تركت األدب ومكرمة تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك  -فيما
ّ
تمجد المرأة ،وتعيد لها قدسيتها ،وتدافع عن في حسب لتركت ذلك منك ،ولكنها تذكرة للعاقل .أحببت وكرهت  -وعلى أن تؤثري الضنك على
وصفها ّ
الدعة ،والضيق على السعة ،والله معك يختر لك «
بالحية ،بالدعوة إلفراغ الكلمة من مفهومها
يا بنية ،إنه لو استغنت امرأة عن زوج لكنت
المتوارث ،للوصول إلى مفهومها األولي ،سواء عن
ً
استنكارا حين أقول ذلك
ألمح في عيونهن
طريق اللغة أو التأمل في هذا المخلوق الزاحف ،فإذا أغنى الناس عنه ،لكن للرجال خلقن ،كما خلق
ّ
ّ
ّ
لهن ،:لكني أعلم أيضًا أن للغد شأن آخر.
بالحية هي حواء الحياة ،تنسلخ عن ظاهرها كل الرجال لهن.
يا بنية ،إنك قد فارقت الوكر الذي منه خرجت،
وتركت الوطن الذي فيه درجت ،وصرت إلى وكر لم
تعرفيه ،وقرين لم تألفيه ،أصبح بملكه إياك عليك
ً
مليكا ،فكوني له أمة يكن لك ً
عبدا واحفظي عني
ً
ً
عشرا تكن لك ً
خصاال ً
وذخرا:
ذكرا

فيومًا ما ..ستستيقظ ذاكرة الطفولة والصبا،
ويأتي زمن حصاد التربية ،وتستحضر الصغيرات
وقد كبرن وصرن زوجات مسؤوالت وصية األعرابية:
ّ
«كوني له أمة يكن لك عبدًا» .وستنال كل منهن
حريتها المنشودة بالصبر والمحبة.
خاصة إذا ما تأملنا ما قالته اإلعرابية في نهاية
وصاياها« :والله يتخير لك».
أخيرًا أختم ما بدأت ألقول:
ال ألوم «نواعم»
وال أقول أن ما فعلته صحيح أو خطأ.
فصيرورة الحياة قائمة على ال متناهي األفعال
وردود الفعل.
وال أدين الكاتب ،فتلك حدود ما رآه وكتب عنه.
ّ
وما دامت األعمال ّ
بالنيات ،فإن ّنيته حقًا ،نصرة
المرأة لتنال حريتها.
رغم أني أرى أن ما يقوله األديب مسؤولية «
وقفوهم إنهم مسؤولون «..
لتبني القارئ ما يقرأ ،حين تداعب كلمات
الكاتب مناطق في نفس القارئ مستعدة ومتهيئة
لمثل هذه األفكار بالذات.
ال ..ال ألوم وال أدين.
إنما أنا أنشد كينونة اإلنسان.
أنشد اإلنسان الذي أعطاه الله حرية االختيار،
فحمل األم��ان��ة طواعية التي ن��اءت عن حملها
السماوات واألرضين ،ولم ّ
يفرط بها ،فهي قرض
الله له ،سيعيدها يومًا إليه.
وأعود إلى البداية.....................
لو أن «نواعم» قد حظيت برعاية لطفولتها،
ونحن كلنا نعلم أهمية السنوات األولى من عمر
الطفل.
لو فتحت عينيها لتجد أمًا تفيض حنانا عليها.
لو ّ
شبت في مراتع للطفولة ،ال تعنى بالتلقين
ّ
والحشو ،بل بأن تحيى فطرتها الحقة.
لو تزوجت ،وعندها مفهوم عن الزواج وقدسيته
ّ
وعده عقدًا إلهيًا قائمًا على المودة والرحمة.
لو وجدت من يؤهلها لتكون زوجة بتربية من
أم تشبه تلك اإلعرابية ّ
األمية ،التي لم تتعلم في
المدارس ،تعلمها كيف تكون أمًا واحتواء لزوجها
وسكينة لنفسه ،ليقدر بدوره أن يهبها ما تتمناه.
لو وجدت من يقول لها ،إنها حقًا كينونة كاملة
كالرجل ،لكن الله وتبعًا للدور الظاهري لكل منهما.
ّ
ّ
وجسد أسماء الجالل
جسد أسماء الجمال بها،
بالرجل ،وله القوامة وفق دوره الظاهري ،الذي جعل
لخدمتها ،ال ّ
ضدها.
وحين يتزوجان ويتماهيان معًا في كينونة
ّ
واح��دةّ ..
ويحرض
تحرض عنده الجمال الكامن،
بدوره عندها الجالل.
تؤثر فيه ويؤثر فيها ،وي��ؤدي��ان أدوارهما
بمنتهى الروعة ،وكما أراد الله حين رسم مالمح
اإلنسان.
أقول لو.................
ّ
ولكن نواعم لم يتح لها كل ذلك.
فكانت صورة من آالف الصور ،وامرأة من نساء
ّ
عربي ،حين أرادت فيه المرأة
كثيرات ،في مجتمع
ّ
ّ
أن تتحرر من ذاك��رة الصحراء العربية الجمعية،
تحرر ظاهرها فقط ،وبقيت في أعماقها ،لألسف،
مستعبدة وه��ي تحسب نفسها صاحبة ق��رار،
والحديث يطول وذو شجون.
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نظرات حول اكتساب اللغة االنكليزية وأثره في اللغة العربية /تتمة/
الطفل من التواصل مع محيطه ومجتمعه بصورة مناسبة .مع التأكيد أن
اللغة األم لها أثر كبير في قدرة الطفل على تلقي مختلف العلوم مثل
الرياضيات والفيزياء ،والتاريخ والجغرافيا ،وغيرها من العلوم التي تقدم
للطفل من خالل هذه اللغة في المراحل األولى من التعليم .وثمة مفارقات
غريبة يرتكبها أولئك الذين ينادون بتعليم اللغة األجنبية بصورة شاملة
ً
إذ يؤكدون مثال تدريس اإلنكليزية في السنة الدراسية األولى ،بينما ال
يتم تدريس قواعد اللغة العربية «اللغة األم» إال في الصف الثالث أو الرابع
االبتدائي .وينادون بضرورة تعليم اللغة األجنبية في المرحلة الجامعية
األولى مع تدريس مقرر تخصصي بتلك اللغة (األدب الجاهلي أو المملوكي
ً
باإلنكليزية مثال) ينما نرى إلغاء مقررات اللغة العربية التي كانت تدرس
في تلك المرحلة.
لقد كان تعلم اللغات األجنبية والترجمة والتعريب في بالدنا على
الدوام من المصادر األساسية لتنمية اللغة العربية .إن خلق مهارات لغوية
بهدف إغناء الحصيلة اللغوية ،والسعي إلى تحقيق األهداف الشخصية
واالجتماعية والقومية في اإلنتاج واإلبداع والتطوير ،وتحقيق استقالل
فكري وإح��راز مكانة حضارية متقدمة ،سيفضي بالضرورة إلى ترسيخ
الشعور بضرورة البحث عن المصادر األساسية التي تحرك هذه الحصيلة
وتمدها بأسباب البقاء والنماء ،ومن بينها تعليم اللغات األجنبية ،موضوع
اهتمامنا في هذا البحث.
()Endnotes
 - 1لمزيد من التفاصيل ،انظر ،د .فؤاد عبد المطلب« ،نظرة حول واقع
تدريس اللغات األجنبية لغير المختصين في جامعاتنا» ،ندوة تعليم
اللغة األجنبية لغير المختصين في الجامعات السورية (دمشق :المجلس
األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ،)1996 ،ص – 195
.200
 - 2لمزيد من التفاصيل انظر :د .كمال محمد بشر ،علم اللغة العام،
القسم الثاني :األصوات اللغوية (القاهرة :دار المعارف ،)1975 ،ص
72 – 64؛ د .مصطفى فهمي ،أمراض الكالم (القاهرة :دار مصر للطباعة،
 ،)1975ص .28 – 9
 - 3عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة ،تحقيق ا .م .كاترمير – المجلد
الثالث (بيروت :مكتبة لبنان ،)1992 ،ص .298 – 297
 - 4انظر ،د .عبد الله الدنان“ ،اإلبداع واللغة العربية في المناهج
المدرسية” ،مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية واألساسية
والتطبيقية ،مجلد  ،2عدد  ،6شوال  – 1406حزيران  ،1986ص .29
 - 5أحمد بن فارس ،الصاحبي ،علق عليه ووضح حواشيه أحمد حسن
بسبح (بيروت :دار الكتب العلمية ،)1997 ،ص .34
 - 6انظر ،د .عبد الصبور شاهين ،في علم اللغة العام (بيروت:

مؤسسة الرسالة ،)1984 ،ص  .86 – 85يعلق د .شاهين حول هذه
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كليهما :أصدر أصواتًا ،للمناغاة أو للمالغاة ،والالم والنون يتبادالن
المواقع في العربية” .ص .86
نحو
 - 7المرجع السابق ،ص  .86لقد عالج هذا الموضوع على ٍ
متخصص د .مصطفى فهمي في كتابه ،أمراض الكالم ،المعطيات
السابقة ،ص  22وما بعدها.
 - 8لمزيد من التفاصيل حول أهمية التقليد ومراحله الدقيقة
وأثره في تنمية المخزون اللغوي عند الطفل .انظر ،د .حلمي خليل ،اللغة
والطفل :دراسة في ضوء علم اللغة النفسي (بيروت :دار النهضة العربية،
 ،)1986ص .82
 - 9انظر ،إريك ليننبرغ ،األسس الحيوية للغة (نيويورك :جون ويلي،
 ،)1967ص ( .178باإلنكليزية)
 - 10انظر ،عبد الله الدنان“ ،اإلبداع واللغة العربية في المناهج
المدرسية” ،ص  .29ويعتقد روي هجمان أن قدرة اإلنسان على تعلم
اللغة تبلغ ذروتها في زمن يمتد تقريبًا بين السنة األولى والسادسة
وتكتمل بحلول السادسة بينما تقل هذه القدرة عندما يبلغ لحاء المخ
عند لطفل درجة معينة من النضج ،بحيث يبدو أن تعلم اللغة تحدده
عوامل فطرية أكثر من أي شكل من أشكال التعليم البشري .انظر ،روي
هجمان ،اللغة والحياة والطبيعة البشرية ،ترجمة د .داود حلمي أحمد
السيد (الكويت :جامعة الكويت ،)1989 ،ص  .106ويرفض المترجم د.
داود حلمي فكرة أن يسيطر الطفل سيطرة تامة على لغته عند بلوغه
الخامسة أو السادسة ،ويعتقد أن اكتساب اللغة عملية مستمرة ال تحدد
بعمر معين أو تتوقف عند مرحلة زمنية معينة ،وقد يكون هذا الرأي
صحيحًا ،ولكن المترجم نفسه يذهب بعيدًا عندما يقرر أن الطفل “ما إن
يبلغ السادسة من العمر حتى يكون قد تعلم لغة قومه وحذقها” .انظر،
المصدر السابق نفسه ،ص  26 ،40على التوالي.
 - 11انظر ،د .أحمد محمد معتوق ،الحصيلة اللغوية :أهميتها،
مصادرها ،وسائل تنميتها (الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،)1996 ،ص .50
 - 12انظر ،أريك ليننبرغ ،األسس الحيوية للغة ،المعطيات السابقة،
ص 376؛ و د .جمعة سيد يوسف ،سيكولوجية اللغة والمرض العقلي
(الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1990 ،ص – 103
.109
 - 13د .جمعة سيد يوسف ،سيكولوجية اللغة والمرض العقلي،
المعطيات السابقة ،ص 102؛ و د .أحمد محمد المعتوق ،الحصيلة
اللغوية ،المعطيات السابقة ،ص .53 – 52
 - 14انظر ،صباح حنا هرمز ،الثروة اللغوية لألطفال العرب ورعايتها

(الكويت :ذات السالسل للطباعة والنشر ،)1983 ،ص .48 – 39
 - 15انظر ،المرجع السابق ،المعطيات السابقة ،ص .36
 - 16نوام تشومسكي ،اللغة والعقل (نيويورك :هاركورت وبريس،
 ،)1968ص ( 101 – 15باإلنكليزية)
 - 17حول موضوع اكتساب المفردات اللغوية وقوانين النمو اللغوي
ومراحله عند األطفال عمومًا ،انظر ،د .حلمي خليل ،اللغة والطفل :دراسة
في علم اللغة النفسي ،المعطيات السابقة ،ص .80 – 59
 - 18انظر ،د .أحمد محمد المعتوق ،الحصيلة اللغوية ،ص .55
وللمزيد من التفاصيل ،انظر ،د .علي عبد الواحد وافي ،اللغة والمجتمع
(القاهرة :دار نهضة مصر ،)1971 ،ص .24 – 9
 - 19شفيق جبري“ ،األلفاظ والحياة” ،مجلة مجمع اللغة العربية
بدمشق ،مج  ،48ج  ،1393 / 1973 ،4ص .727
 - 20انظر ،د .علي عبد الواحد وافي ،اللغة والمجتمع ،المعطيات
السابقة ،ص .301 – 287 ،258 – 255
 - 21حول هذا الموضوع ،انظر ،د .أحمد محمد المعتوق ،الحصيلة
اللغوية ،ص 57 – 56؛ و د .جمعة سيد يوسف ،سيكولوجية اللغة ،ص
 ،59و د .عبد الغفار حامد هالل ،علم اللغة بين القديم والحديث (القاهرة:
مطبعة الجبالوي ،)1986 ،ص .287
 - 22انظر ،د .أحمد محمد معتوق ،الحصيلة اللغوية ،ص .62 – 59
 - 23انظر ،المرجع السابق ،ص .78 – 68
 - 24عولج هذا الموضوع في غير كتاب أو بحث ،انظر على سبيل
المثال ،د.حسن ظاظا ،كالم العرب :من قضايا اللغة العربية (بيروت :دار
النهضة ،)1976 ،ص  ،91-90و د .عبد الصبور شاهين ،في علم اللغة
العام ،المعطيات السابقة ،ص .207-190
 - 25د .محمد علي الخولي ،الحياة مع لغتين :الثنائية اللغوية
(الرياض :منشورات جامعة الملك سعود )1988 ،ص.39،
 - 26عبد الرحمن ابن خلدون ،المقدمة ،تحقيق أ.م.كاترمير  ،مج،3
ص .277-276
 - 27انظر ،المرجع السابق ،ص 298
 - 28انظر ،المرجع السابق ،ص 307 - 306
 - 29انظر ،المرجع السابق ،ص 305 - 304
 - 30انظر ،المرجع السابق ،ص 317 - 316
 - 31انظر ،المرجع السابق ،مج  ،2ص 315
 - 32انظر ميجل سجوان ووليم مكاي ،التعليم والثنائية اللغوية،
ترجمة د .إبراهيم القعيد ومحمد عاطف مجاهد (الرياض .منشورات
جامعة الملك سعود ،)1987 ،ص 90
 - 33انظر المرجع السابق ،المعطيات السابقة ،ص 97
 - 34انظر المرجع السابق ،ص 100

كلمة في الديمقراطية /تتمة/
أما المثال الثاني عن هيمنة رأس المال والتدخل السافر
في شؤون الدول والحكومات هو :ما قامت به مؤسسة ميردوخ
في إنكلترا ،هذا الرجل القادم من استراليا والمتربع على عرش
اإلعالم في دولة مثل انكلترا ،ليبدأ في التجسس على الشؤون
الخاصة للمسؤولين والضغط عليهم من خالل توجيه العاملين
لدى مؤسسته في التأثير على الناخبين ،وتحويل الرأي العام
وفق االتجاه الذي يريد لصالح هذا الحزب أو ذاك؟! مع اإلشارة
إلى أنه من أهم أركان الديمقراطية؛ حرية الفكر التي تشكل
حرية اإلعالم المرئي والمكتوب قاعدتها األساس ،ونظريًا يقال:

إن المحررين والمراسلين يتمتعون باستقالل تام عن صاحب الديمقراطي ،إال أنه يبقى نسبيًا األفضل من غيره ،وهنا يكون
المؤسسة ،ولهم أن يكتبوا ما يرونه ،وليس له الحق في التدخل التنافس بين الشعوب وضمن الشعب الواحد ،أال هو النضال
بشؤونهم ،بل وذهبت النقابات المختصة إلى درجة أنه ال يحق من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي تتحقق فيه الديمقراطية
لصاحب المؤسسة أن يدخل إلى مكاتب العمل ،وإنما عمله الحقة التي تعطي اإلنسان حقه وتحميه من كل أنظمة الهيمنة
كمستثمر ال يعنيه سوى الربح الذي يحققه من مشروعه هذا! إال واالستغالل ،وينتفي فيه ما أمكن تسلط أصحاب النفوذ المالي
أن ذلك كله يبقى على الصعيد النظري ،أما على الصعيد العملي وغيره ،وعلينا بذلك أن ندرك أن الديمقراطية نتاج سنوات
والفعلي ،فهناك آالف األمثلة عدا مثال مؤسسة ميردوخ في طويلة من التطور االجتماعي واالقتصادي ،وعلينا أن نحث الخطا
في هذا االتجاه لنلحق بركب الشعوب التي سبقتنا في هذا
انكلترا ،ففي كل بلد يوجد أكثر من ميردوخ.
وفي الختام فعلى الرغم من كل ما ذكرنا من سلبيات للنظام المجال.

الليكوديون األميركيون وراء الحرب العدوانية على العراق وإضعاف سورية وتهديد إيران /تتمة/
تقريره الذي قدمه إلى الكونغرس في  20أيلول  2002حول استراتيجية األمن القومي األميركي الجديد،
وتضمن فرض الهيمنة األميركية على العالم ،واالنفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات الدولية
ومعاقبة الدول التي ترفض االنصياع للمطالب األميركية ،وتضمنت أيضًا تبني استرايتجية الحروب
االستباقية وإعادة بناء النظام الدولي على أساس أن ينسجم مع تفوق أميركا العسكري.
خالصة القول احتوت «استراتيجية األمن القومي األميركي الجديدة إشعال الحروب الوقائية
واالستباقية بمسوغات كاذبة ،لتصفية قضية فلسطين ،ونهب النفط وتعيين الرؤساء والهيمنة على
الشرق األوسط والعالم».
وتقود هذه االستراتيجية الجديدة التي بلورها يهود اإلدارة األميركية واليمين المسيحي إلى
القضاء على العهود والمواثيق الدولية ،والعودة إلى شريعة الغاب في العالقات الدولية.
َّ
تمكن يهود اإلدارة األميركية من إقناع الرئيس بوش بوجوب تغيير استراتيجي في المنطقة عن
طريق الحرب االستباقية على العراق والتهديد باستخدامها إلضعاف سورية وإيران ،وقدمت «إسرائيل»
معلومات كاذبة عن امتالك العراق لجميع أسلحة الدمار الشامل إلى الرئيس بوش ،وكان شارون يحثه

باستمرار على اإلسراع بالحرب.
وعملوا عن طريق مجلس األمن والقرارات الظالمة التي أصدرها بخصوص الوضع في لبنان والمنطقة
ومنها القرارات  1559و 1633و 1680إلضعاف سورية وتهديد إيران وخلق القالقل والفتن في لبنان
وتصعيد الهولوكوست اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني ،وذلك بتسخير طاقات وإمكانيات الواليات
المتحدة في خدمة «إسرائيل».
ً
ّ
إن االستراتيجية األميركية في المنطقة ال تخدم إال مصالح «إسرائيل» أوال والواليات المتحدة
ثانيًا ،وتالحمت مع االستراتيجية اإلسرائيلية ،بحيث أصبحت أميركا هي «إسرائيل» ،ومعادية ألهداف
جميع شعوب المنطقة و ومصالحها وتطلعاتها ،ومعادية للعروبة واإلسالم ،وتعمل على تغيير الهوية
الحضارية العربية اإلسالمية المتجذرة في أعماق التاريخ واألرض واإلنسان ،وفرض مشروع الشرق
ً
األوسط الكبير إلقامة «إسرائيل العظمى» االقتصادية بدال من «إسرائيل الكبرى» الجغرافية ،وجعل
إسرائيل دولة يهودية نقية وأكبر غيتو يهودي في العالم لكسر اإلرادات العربية واإلسالمية الرسمية
والهيمنة على النفط والغاز في بلدان الشرق األوسط الكبير.
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ندوة جمعية النقد األدبي

نشاطات

تتشرف جمعية النقد األدبي بدعوتكم لحضور:
الشـعر السـوري المعاصـر في األلفية الثالثة
في ضوء المناهج النقدية المعاصرة
وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2012/11/24م
وذلك في قاعة المحاضرات في اتحاد الكتاب العرب ـ أوتوستراد المزة
الدعوة عامة
ـ كلمة االفتتاح 11,00 :ـ 11,40
				
كلمة إدارة الجمعيات
				
كلمة جمعية النقد
الجلسة األولى 11.45 :ـ 12.30
					
يدير الجلسة:

23

أ .باسم عبدو
د .غسان غنيم
د .عاطف بطرس

المشاركون:
		
د .خليل موسى
الغنائية والدرامية
		
أ .جمال عبود
المعاصر

عروض اللسان ،وعروض النص في بنية القصيدة
آليات رسم المشهد في نماذج من الشعر السوري

استراحة من الساعة  12.30ـ 1.00
ــ الجلسة الثانية 1,00 :ـ 1,45
يدير الجلسة :محمد طربيـه
المشاركـون:
السيرية في الشعر السوري المعاصر
			
د .غسان غنيم
المأثور التراثي ووظائفه في شعر خليل موسى.
د .عبد الكريم حسين

فرع اتحاد الكتاب العرب
في طرطوس
خالل شهر تشرين الثاني
لعام 2012
األحد  2012/11/11أمسية
أدبية للسادة األدب��اء إبراهيم
منصور ،منذر عيسى ،وفيق
صقر ،ومحمد إبراهيم حمدان.
2012/11/18
األح�����د
محاضرة بعنوان الربيع العربي
آخ���ر ال��ش��ت��اء وأول الصيف
لألستاذ سمير حماد
تقام كافة النشاطات في
ق��اع��ة ال��م��ح��اض��رات ف��ي مقر
فرع اتحاد الكتاب العرب في
ط��رط��وس ال��س��اع��ة الخامسة
مساء.
الدعوة عامة

السجن في الرواية العربية /تتمة/
أتابع سيري ،فإذا بأحدهما ُّ
يمد يده بسرعة نحوي ..تراجعت خطوة
ً
وقاومت قليال ،لكن الرجل اآلخر كان قد وضع األصفاد في معصمي..
ُ
أحسست أنها بداية النهاية ،وأن الشمس المشعة توشك أن تغرب
ّ
عيني الحالمتين) .وعن التعذيب يقول :الذي
إلى األبد ،وأن تهجر
جعل السجين يدرك أن للزمن مفهومًا آخر ،فثانية واحدة تحت
التعذيب لها مقدار سنة ضوئية في عقل المعذب ..إنه التعذيب
الجسدي بالغ القسوة ،يقترن بالتعذيب النفسي ،الذي يجعل الحلم
بمغادرة السجن والحرية شيئًا فشيئًا شبه مستحيل .إنه شيء
يتجاوز التفاصيل التي سردها مثل( :الفلقة والطائرة والشيفون)
وهي أدوات التعذيب التي استخدمت معه ..وهو السجين في
معتقل «درامولي شريف» أخذ الرقم خمسة وعشرين.
وكتب األدي��ب ص�لاح عيسى أول رواي��ة من داخ��ل السجن
في أع��وام 69و 70و ، 71وصدرت الرواية عام  1980في بيروت.
وهي(مجموعة شهادات ووثائق لخدمة تاريخ زماننا) .وشوقي
عطية السباعي ،هو نفسه صالح عيسى ،وهو محمود السفروت
في سجون النازية .وعلى لسان الراوي(:في الزنزانة قمت ألشرب،
آنيتان صغيرتان في ركن المكان ..في األولى ما تبولته في اليومين
الماضيين ،كان مركزًا ذا رائحة نفاذة ..وفي المواجهة كان اإلناء
اآلخر .)..وفي الرواية صور متناقضة /متضادة منها(:فتحت الثالجة..
ّ
َّ
هبت ريح مثلجة رطبت جسدي ..على زجاجة المياه رذاذ خفيف..
َّ
تحرك المفتاح في قفل الزنزانة ..احترقت شعرة سوداء أخرى في
مقدمة رأسي ..رفعت رأسي وجدتها أمامي فجأة :جارتي.)!..
كانت السجون العربية تزدحم أحيانًا بالكتاب والمثقفين
والشعراء والسياسيين .ففي سورية امتألت السجون وفاضت في
فترة الوحدة السورية المصرية عام ( ) 61- 58ومطلع الثمانينيات.
وفي مصر بين عام (.)65 -59
اختار إبراهيم عبد الحميد ،حياة السجن الداخلية وعالقاته ،في
معتقل الواحات .ورصد الكاتب مشاعر السجين بعد فقدانه لحريته
الطبيعية .ومن أبسط األمور في حياة السجين(فقدان اإلضاءة،
الحركة ،الباب المفتوح ،التجوال ،شفرة الحالقة ،فنجان القهوة أو
الشاي ،الدفء ،رفع صوتك كما تشاء ..،الخ).
ّ
ويستهل رفعت السعيد في رواية(البصقة) مقطعًا صغيرًا
مت /وأنت إن نطقت َّ
سكت َّ
َّ
مت/
للشاعر معين بسيسو /:فأنت إن
المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

قلها ْ
ومت..
في هذه الرواية معادلة متناقضة لها أجنحة عدة :الجناح األول
يمثله الدكتور مدحت سالم ،والثاني المحقق مجدي .ويقابل األول
المناضلة الفلسطينية سناء حوراني .وينتهك المحقق عذرية
سناء ،التي تصرخ في وجهه(أنا ماني خجالنة منكم ..ما أنتم رجال..
وارتطمت ّ
بخده األيمن صفعة لزجة).
َّ
ومن الروايات التي شغف بها القراء ،رواية (شرق المتوسط)
لـ عبد الرحمن منيف ،وصدرت الطبعة رقم  16عام  2007في 243
صفحة ،وهي من بدايات أدب السجون .يقول منيف في المقدمة
التي كتبها للطبعة  ،12تحت عنوان(تقديم متأخر لكنه ضروري):
الرواية حين صدرت قوبلت بموقفين يكادان يكونان متعارضين:
موقف القارئ الذي يريد أن يعرف أدق التفاصيل عن عالم السجن
السياسي ،وموقف السلطات التي رأت مجرد االقتراب من المحرمات،
وعلى رأسها السجن السياسي تعديًا على وجودها وهيبتها وتاليًا
فضحًا لممارستها.
الشخصية الرئيسة «رجب» وهو السجين السياسي .وفي لحظة
َّ
السجان ما يريد وأفرج عنه ،لكنه يندم على ما فعل.
ضعف أعطى
فبعد أن يخرج من السجن سيوصف بـ (الخائن) الذي باع نفسه
ّ
للسلطة ،وبالتالي خان فكره واألمانة التي حملها وشطب من سجله
صفحات من النضال السياسي ضد القمع والظلم .وسيعاني أهله
من هذا الموقف الضعيف بوصفهْ ،
وصمة عار في جبينه (بحياته
ومماته) .ستعاني أمه وأخته أنيسة وزوجها حامد ،وستشير أصابع
االتهام إليهم بالخيانة الطبقية.
أساليب التعذيب في السجون العربية واحدة ،يعددها رجب
ً
قائال :أوقعني خرطوم الماء المندفع من األعلى .وخالل فترة قصيرة
كنت أعوم في بركة من المياه .وذهبت كلماتي التي حاولت أن تكون
َّ
قاسية في جوف المياه المتدفقة .قال له الجالد :هذه المرة ماء..
إذا سمعت صوتك مرة أخرى أغرقتك في البول ..ويلجأ الجالد إلى
ً
منع السجين من النوم حتى ال يسترجع قواه ،ويصبح قابال للسقوط
واالعتراف.
وعندما خرج رجب من السجن ،بدأت المونولوجات تهز ذاكرته
بالصور المتناقضة ،والمفارقات الصارخة في أعماقه ،بين الباخرة
«أشيلوس» والزنزانة ،فيرى صورته في الباخرة العائدة إلى شواطئ

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
وزارات ومؤسسات1217ل.س  -في الوطنالعربي:لألفراد 300ل.س أو - $ 30للوزارات
والمؤسسات 4000ل.س أو-$40خارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
ً
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة 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
www.awu-awu.sy

E-mail : aru@tarassul.sy

ً
قائال ْ
عدت يومًا للشاطئ الشرقي
(:إن
شرقي المتوسط ..يخاطبها
ِ
لك سردابًا أصغر من القبو .وهناك يجب أن تقاومي
سيجدون ِ
ّ
الجنود والوحدة ..لقد جنت المخلوقات هناك .)..ومايز رجب في
مفارقة مدهشة بين فندق األلزاس والزنزانة ،كأنما لن يغادر السجن
الذي َّ
ضم جسده طوال خمس سنوات.
ورجب الشاب المناضل حمل هموم الوطن في عقله ،وجرت
أفكاره في شرايينه مع دمائه ،يقع ضحية قمع السلطة ،وهو في
سجن(موران) .وأخته أنيسة الشخصية الثانية التي رافقت رجب
طوال فترة السجن .وتألمت وعانت الكثير من القلق والخوف على
مصير أخيها ..أما األم الحنون ،تلك المرأة الصبورة المناضلة ،فهي
َّ
صورة عن أم مكسيم غوركي ،في رواية «األم» التي فضلت بقاء
ً
ابنها في السجن مرفوع الرأس ،بدل أن يخرج مطأطئًا نذال خائنًا
لطبقته وحزبه وأهله وشعبه ووطنه ولرفاق الدرب .وأم رجب امرأة
بسيطة لم تقرأ تاريخ الشعوب ولم تعرف شيئًا عن تضاريس شبه
الجزيرة العربية ،أو عن ثورة أكتوبر البلشفية وال عن كومونة باريس
وال عن سجون الواحات في مصر ،وقصر النهاية في العراق والجفر
في األردن وكركون الشيخ حسن في سورية .قالت البنها رجب
إسماعيل :اسمع يا رجب أنا ّأمك وأنت قطعة من لحمي ،وليس في
ّ
يعزك مثلي ..لكن ال تسمع كالم َّ
عمتك .ماذا تقول
هذه الدنيا من
للناس وألصدقائك إذا اعترفت وخرجت؟ إذا اعترفت سيقولون
خائنًا ،وال تستطيع أن تنظر بعين أحد!..
لم يتحمل رج��ب -وه��و في النهاية إنسان من لحم ودم –
ّ
يتحمل
اطفاء السجائر في ظهره ورقبته وأذنيه وبين إليته ..لم
ّ
حين وضعه الجالد في كيس مع القطط المتوحشة ،والضغط
على خصيتيه وغرزهما بالدبابيس المحماة ،والتعذيب بالكهرباء،
ّ
لبث ّ
الرعب في قلبه ..ورغم ضعفه
واقتياده إلى ساحة اإلع��دام
واعترافه ،فعاد من باريس إلى الوطن بعد العالج ليواجه من جديد
والموت.
السجن
َّ
لقد سطر الروائيون بأقالمهم معاناتهم وتضحياتهم في
السجون العربية القذرة ،وكتبوا الروايات عن المناضلين الذين
دفعوا نصف عمرهم أو سنوات شبابهم ثمنًا باهظًا لمعتقداتهم
وأفكارهم ،في سبيل وطن حر وشعب سعيد..

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو ّعبر الشابكة.
ـ منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة
التشكيل حين ال��ل��زوم ،وع�لام��ات
الترقيم.
ـ ال تتجاوز المادة المرسلة /800/

ثمانمئة كلمة.
ـ يرفق مع المادة ( )C.Dأو ترسل عبر
البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا
لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين.
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الندوة السنوية لجمعية الترجمة
كلمة مقرر جمعية الترجمة (أ .نبيل أبو صعب)

تتشرف جمعية الترجمة بدعوتكم لحضور ندوتها
السنوية بعنوان (ترجمة القصة القصيرة األجنبية وتأثيرها
ترجمة القصة الفرنسية (أ .عبود كاسوحة)
في تطور القصة القصيرة العربية) وذلك في تمام الساعة
ترجمة القصة االنكليزية (أ .حسام الدين خضور)
الثانية عشرة من ي��وم االثنين  2012/12/10في قاعة
أتوستراد
المحاضرات في اتحاد الكتاب العرب الكائن في
ترجمة القصة البلغارية (أ .عياد عيد)
المزة مقابل قصر العدل.
أثر القصة المترجمة على تطور القصة العربية (د .أحمد
برنامج الندوة:
كلمة مدير إدارة الجمعيات (أ .باسم عبدو)
جاسم الحسين)

رسائل إلى أبي
صدر مؤخرًا عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق
مجموعة قصصية جديدة لألطفال لألديبة كنينة دياب
بعنوان« :رسائل إلى أبي».
المجموعة معدة للناشئة ولكنها تحمل في طياتها
قصصًا جذابة مشوقة يستمتع بقراءتها ممن تتراوح
أعمارهم بين  16 -8سنة ،وحبذا لو يقرأها الكبار من اآلباء
واألمهات ليدركوا ما يفكر به الصغار تجاه الكبار.
تتضمن المجموعة ( )11قصة تحمل عناوين:
لوحة حوراء -نفق األرانب -همس الشجر -الشيخ الجليل
األبيض -الصديق المزيف -رسائل إلى أبي -صالح وأهل
الحيّ -
حرية حمار -روان والصديقان -أسرة واحدة -تأتأة.
وهي من مكونة من  130صفحة من الحجم الصغير.
تنطوي هذه المجموعة على عدد من القصص التي
تروي أحداثًا ألبطالها ممن لديهم إعاقات مختلفة وكيف
يشعرون وكيف يمكن للكبار أن يجعلوا منهم بالمحبة
والرعاية والتشجيع أعضاء رائعين في مجتمعاتهم.

دراسات في علم اآلثار
واللغات القديمة في جزءين

صدر كتاب جديد للدكتور نائل حنون بعنوان :دراسات في علم اآلثار
واللغات القديمة في جزءين عن هيئة الموسوعة العربية سنة .2011
تأتي أهمية الكتاب ،لدراسته الحضارات األولى التي قامت في منطقتنا،
ففيها تطورت اللغة ونشأت الحضارة وارتقى اإلنسان ،ومن هذه البالد
أشرقت الشمس فأضاءت بنورها سماء اإلنسانية ،استفاد من حضارتنا
الشرق والغرب ،ألنها كانت حضارة إنسانية.
يقدم الكتاب في الفصل األول النظريات التي تناولت ابتكار الكتابة
األولى وذلك من خالل دراسة موقعين مهمين في سورية ،وهما الجرف
األحمر وتل مرديخ (موقع مدينة إيبال).
والفصل الثاني يدرس ما تطور في علم اآلثار ،ويقدم معلومات لآلثاريين
والطالب العاملين في مجال اآلثار وللقراء بشكل عام.
كما يدرس الجزء الثاني العالقة الوثيقة بين اللغة العربية واألكادية.
ويعالج الكتاب اإلشكاليات والدراسات التي تناولت المسماريات وعلم
اآلثار.
والكتاب غني بمادته األولى ،النصوص والرقم األولى من خالل عرضها
وقراءتها ودراستها ألن الباحث متخصص في اللغات القديمة ،أي
أنه يعرض المادة األصلية من خالل الرقم والرسائل التي عرضها في
الكتاب.
الكتاب إغناء لمادة متخصصة في مجال الدراسات في علم اآلثار واللغات
القديمة وهو مفيد جدًا ألن الكتب العربية في هذا المجال ليست كثيرة
وهي غير منتشرة وتكون في أحيان كثيرة جامدة ألنها تكون في مجال
تخصص ضيق.
أما هذا الكتاب فبإمكان القارئ العادي قراءته واالستفادة منه.
الكتاب :دراسات في علم اآلثار واللغات القديمة.
الكاتب :د .نائل حنون
الناشر :هيئة الموسوعة العربية ـ دمشق /سنة 2011

املدير امل�ســــ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة
رئي�س احتاد الكتاب العرب

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
ً
ابتداء من عام 1986
أسست وصدرت

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى
مدير التحرير :حنــان درويــــــــ�ش
هيئة التحرير:

�إ�سماعيل امللحم  -د .حمدي مو�صللي  -زهري هدلة
-د .عادل فريجات  -عياد عيد  -مرمي خري بك

لي�س �آخراً

غ�سان كامل ونو�س

الجوالن في الروايةالعربية
إنه الجوالن..
وإنها سورية..
ّ
إنه الجوالن؛ قلب اإلحساس ،وسمت التلفت ،ووقع اللهفة ،وشرعة الحب..
ّ
وإنها سورية؛ الحضن الذي ّ
وينشد أواصر ،ويكتنز معاني وقيمًا
يلتم دفئًا،
وأصالة ،ويفيض مشاعر ورؤى..
ّ
ّ
يتفصد ،الراعف على أديم يتخضب ،الشاهر
ألنه الجوالن؛ الراعش على جرح
الجد ،الزارع شتول ّ
جباه اإلباء والمجد ،الرافع زنود ّ
الود؛ الباقي على العهد..
يسومه المحتلون أعداء اإلنسانية القهر والعذاب ،ويضيقون عليه المحابس
واألنفاس ،ويحاولون أن يقطعوا حبال ُّ
السر ِة كلها ،ولن يفيدهم ذلك في شيء.
وألنها سورية؛ الحافظة ّ
سر الحضارة ،الساهرة على األمانة ،العارفة بما وراء
األكمة ،وما أمام العربة والحصان ،وما في النفوس من ظالمة ونكران ،والسامية فوق
النوايا القاتمة والغايات السوداء في القرب والبعد ..ألنها سورية التي ال تسكت على
ضيم أو جور أو عدوان ،وال ترضخ لتهديد أو تهون لقاء ترغيب ،وال تتنازل عن أرض،
ّ
وال ّ
تفرط في حق ،تتراشق السهام إلى كيانها ،وتتكاثر الطعنات في مفاصلها،
وتتكاثف النفثات السامة في سويدائها ،ويثار الغبار والدخان في عيونها ومسامها،
ويستشري الضالل والفجور في دروبها وساحاتها..
ألنه الجوالن ،وألنها سورية..
وألنه اإلبداع؛ الهبة والموهبة ،النسغ والنضارة والحرقة واللوعة ،صرير العزائم،
وعصارة الحب ،ومعيار الوفاء ،ودليل التواشج واالهتداء..
الجوالن واإلبداع صنوان ،العطاء والصبر والوجدان ..ومن الطبيعي أن يكون في
طين اإلبداع حصة جوالنية؛ ففي الجوالن الخصب والحرارة والطيب ،وفيه االنتماء
ّ
ّ
واالعتزاز والوطنية ،وفي الجوالن المحتل المعاناة والحرمان والمرارة والتطلع ،واإلنسان
العزيز المقدام ،الذي ّ
قدم صورة خالدة للصمود في وجه االحتالل الصهيوني الغادر،
ّ
في البيوت واألرض والسجون ،وفي مختلف المواقع التي حل فيها بعدت أم اقتربت..
ّ
تمتد آفاقه ،ومنه تنتثر
وفي كل ذلك سقيا اإلب��داع وم��داده وشحناته ،وبه
أضواؤه..
ٌ
ّ
جنتهّ ،
وحيز
والرواية بيدر اإلبداع ،وشساعة في مدياته وعمق ،ومجرى فياض في
ّ
متعدد وفسيح في فضائه..
ألنه الجوالن ،وألنه اإلبداع تأتي هذه الندوة بعنوان «الجوالن في الرواية العربية»،
التي تقيمها جمعية القصة والرواية في اتحاد الكتاب العرب ،مع تساؤل سابق
ّ
لهذه الندوة ،وحاضر فيها ومعها ،ومتواصل بعدها :هل نال الجوالن حقه في الرواية
السورية؛ بل في اإلبداع السوري بشكل عام؟! سؤال أعترف بالمسؤولية في فحوى
ّ
الجواب عليه بالنفي؛ وهذا عتب على قدر األهمية التي يمثلها الجوالن في الواقع
ّ
والضمير الوطني والقومي واإلنساني ،ومقدار الوجع الذي يحث موردات األحاسيس
وذؤابات الحماسة إلى اهتمام أكبر ورصيد أوفر؛ وتنويه بأن ال تلهينا عنه الجراح
ّ
المستجدة في جوارح الوطن األخرى ،وأن ال تشغلنا عنه األحداث المؤسية والوقائع
ّ
ّ
المرة والخسارات الكبرى في البناء والنماء ،في الجوامد والسوائل ..والخسارات
ً
ً
األكبر في البشر أطفاال ونساء وشيوخًا وشبانًا ورجاال ..مدنيين وعسكريين ،علماء
وخبراء وإعالميين وفنانين وأدباء ..وقد طالنا الجرح ،نحن في اتحاد الكتاب العرب،
كما كل الشرائح واألركان ،فافتقدنا أخًا وصديقًا وعزيزًا وأديبًا عضوًا في جمعية
القصة والرواية منذ نحو عقود ثالثة؛ إنه الشهيد القاص والروائي ابراهيم ّ
خريط،
ّ
الوفي الحاضر دائمًا ،المشارك بفعالية في مختلف نشاطات
الملتزم النشيط
االتحاد ومفاصله؛ عضوًا في المكتب الفرعي في دير الزور ،وعضوًا في لجنتي القراءة
والتزكية سنوات طويلة؛ وعضوًا في لجان تحكيم أدبية ،ومساهمًاً بنتاجه وأفكاره
ّ
في دوريات االتحاد ..ويصادف اليوم مرور أربعين يومًا على استشهاده .وال شك في
ّ
ّ
أن شهيدنا يستحق أكثر من هذه الوقفة؛ وأدعو الجمعية هذه ،أو من تكلفه ،إلى
ٍّ
ّ
واف عن إصداراته وإبداعاته ونشاطاته ،ليتم نشره في «األسبوع األدبي»
إعداد ملف ٍ
في أقرب فرصة..
رحم الله الشهيد األديب ابراهيم خريط ،ورحم شهداء سورية جميعًا ،وأملنا
كبير في أن جذوة الحياة التي انطلقت في سورية منذ آالف السنين ،ونمت وتواصلت
وشعت إلى جهات العالم ،ستتجاوز بيقين السوريين وإيمانهم وعزيمتهم
ّ
ّ
ّ
وإرادتهم ..ما ّ
وتسوس ّ
وتيبس وتطفل وتعفن وخان وتشيطن..
تهرأ
وما حضورنا في هذه الندوة ،واستمرارنا في البذل والعطاء ،وإصرارنا على المضي
ّ
بوعي وثقة ونبل وأمل نحو الخالص الوطني المنشود ،الذي يمثل تحرير الجوالن من
ّ
رجس المحتلين الصهاينة ،عنصرًا أساسيًا فيه ،سوى مؤشرات إيجابية أكيدة على
ذلك..
شكرًا للجمعية جمعيتنا نشاطها المتواصل ،وشكرًا للمشاركين في هذه الندوة
وشكرًا لمن كتب عن الجوالن ومن سيكتب ،وشكرًا لكم حضوركم أيها األصدقاء
األدباء..
والسالم عليكم ورحمة الله

***
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