www.awu.sy

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

العدد « 2013 /4/27 »1342م 17 -جمادى اآلخرة1434هـ
السنة السابعة والعشرون
 24صفحة  -السعر 15 :ل.س

اطلب مع
العدد ملحق
األطفال « »14
ﻣﻠﺤﻖ
ﻳﻮزع ﻣﺠﺎﻧ

16



1434172013427"14"

البنية
التواصلية
في الثقافة
العربية
ومكوناتها
البنيوية

أدب
اﻃﻔﺎل

ﻓﺮاﺷﺘﻲ
اﻟﻨﻬﺮ
ﻳﻮم
اﻣﻬﺎت

اﻟﺜّﻠﺞ

ﺗﺄﺧﺮﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ!!

ات
َـﺮ ُ
ﺛـَ ْﺮﺛ َ
اﻟﻐَ ـﺎ َﺑـﺔِ

ﻤﻜﺔُ
َﺳ َ
ﺻ ّﻴﺎ ٌد
َو َ

اﻋﺘﺮاف
ﻟﻴﻠﻰ


العقلية
االنقسامية
في شخصية
الفرد العربي

بوشكين
والثقافة
العربية
لم يكن
األمر
كذلك!.

وتبقى الشآم

خيول
ّ
محنطة

آليات
الكتابة
السردية
عمل نحتي للفنان منذر مصطفى

2

 2013 /4/27م 17 -جمادى اآلخرة1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1342

إلى متى هذا الدمار..؟

المناعة

حممد رجب رجب
ّ
ّ
حميمي إال ويبكي دمًا على ما
سوري
ما من
فعلته وتفعله آلة القتل والدمار في سورية من
أقصاها إلى أقصاها..
ّ
ّ
صميمي إال وتملؤه الحسرة على
عروبي
ما من
سنة ,ذبحتها
ضياع حضارة عمرها سبعة آالف
ٍ
وتذبحها أي��دي الشر ،وق��د تكالبت عليها من
أصقاع الدنيا..
ّ
ما من ّرباني حقيقي إال ويشهد الله على أن ما
ّ ّ
يمت بالزلفى إلى لله
يجري في سورية الجريحة ال
وللصديقين من األنبياء والصالحين..
ّ
ّ
إذن لم كل هذا القتل والدمار ,وكل هذا الموت
ّ
ّ
ّ
العربي يفتك
السوري..
المجاني؟ السوري يقتل
ّ
بالعربي ,والربانيون المزيفون ما أبقوا على إنجيل
وقرآن ,وصحيفة وبيان .حصاد الخراب طال الحجر
والشجر ,الماء والهواء ..ثم ال حياة لمن تنادي.
ّأينا الجاني ّ
وأينا المجني عليه؟ ّأينا القاتل
ّ
وأينا المقتول؟ ..أسئلة ربما ضاعت في معمعة
الدماء وقد سالت أوديتها وعال زبدها  ,لكأنما
عاقل أو حكيم .فلماذا أيها
الجاهلية األولى ,وما من
ٍ
السوريون تذبحون وطنكم ..تبددون تاريخكم..
تفتحون بأيديكم قبور وئامكم وسالمكم؟..
حفنة من تجار
من أجل من وفي سبيل من؟ أألجل
ٍ
حروب يملؤون جيوبهم بأثمان دمائكم وجهلكم
ٍ
واقتتالكم؟ أألج��ل «سايكس – بيكو» تطل
برأسها ثانية فتنشب أظفارها وأنيابها في لحمة
وطنكم؟ أم تقولون هو الحق والباطل ,والمؤمن
والكافر ,والصديق والعدو ..أين هو العقل إذن؟
ُ
أين هي ِش ْر َعة السماء؟..
ٍّ
وناب ..نعم
نعم الموت يطبق علينا بألف فك ِ
الهول والويل يأخذ بالروح واأللباب.
نعم بعد حولين من فجيعة الدم والهالك ما
زلنا في حيص وبيص..بين ٍّ
عدو خارجي ّ
متربص
ٍ
متشبث .فماذا ينفع اآلن وقد ضاع
وآخر داخلي
ٍ
الطاس ,ووقع «الفاس بالراس»..؟
صرصر أيها
ريح
الوطن في
ٍ
ٍ
محنة ,في مهب ٍ
السوريون ,فأوقفوا المجزرة .الوطن يستصرخ
فأعملوا َي َد العقل
ضمائركم – دماء أطفالكم.
ِ
وال��م��ح��اورة ,ال َي َ��د الجهل والمكافرة .ليجلس
السوري قبالة السوري ..ليقوال ما يشاءانّ :
ّ
سبًا,
شتمًا ,عتابًا ,ضرابًا ..ال يهم ,ما يهمنا أال يقطع
الردة والدسيسة ,أال ّ
رأس الوطن ..أال تتمادى ّ
تذر
الفتنة قرنها أكثر ..وإن لم تفعلوا أكلتم جميعًا
أيها السوريون.
في هزيمة الوطن ال ينتصر فريق على آخر,
وال فئة على أخرى ..المنتصرون وحدهم أولئك
الذين أشعلوا فتيل الموات وأحرقوا سفن النجاة..
المنتصرون وحدهم أولئك من بصهينتهم
ودنانيرهم فتحوا أبواب جهنم علينا ,ومن َع ٍل
يقهقهون لغبائنا ,فلماذا ال تستيقظون أيها
السوريون؟
أما من كلمة سواء تأخذ بألبابكم فتتشابك
من حولها أيديكم..؟
أم��ا في مستقبل أجيالكم ولقمة عيشكم

حممود ح�سن
َ َ
والمتربصون بكم ما يذهب عنكم الغ ْول والكرى,
والليل والقهقرى..؟
ّ
أيها الخطاؤون (وخير الخطائين التوابون):
أقفلوا صنابير دمائكم ..أوقفوا طواحين خرابكم..
جادلوا بقلوبكم ال بحرابكم «فإذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ولي حميم».
عالم تقتتلون أيها السوريون؟
على دولتكم؟ ...هي لكم ما حفظتموها.
على نظام حكمكم؟ ...بالحسنى تستبدلونه
ما شئتم.
على ع��دوك��م؟ ...هو أمامكم وم��ن خلفكم,
وفوقكم من تحتكم.
على صديقكم؟ ...هل في اقتتالكم من
َ ُ
َص َدقك ْم؟
على إيمانكم؟( ...ال تهد من أحببت إن الله
يهدي من يشاء).
فلماذا أنتم مرتهنون أيها السوريون؟
خطيئة ..فأقبل يديه..؟
من منكم بال
ٍ
من منكم أرض��ى ال��وط��ن ..فأنفحه أكاليل
الغار..؟
ً
من منكم لم يغضب الله ..فأنحني له تبجيال..؟
ّ
أيها ال��س��ادرون :استفيقوا ..تحلقوا حول
وطنكم ..افتحوا مغاليق قلوبكم ..ارفعوا قبضات
فساد بلغ السيل به الزبى..
أكفكم في وج��ه
ٍ
أطفئوا نار الفتنة ,تالحموا ,تعوذوا بالوطن من
شر أعدائكم وأبالسة القابعين في عقولكم..
ُّ
لماذا يغزو بعضكم بعضًا ..فتزلون؟
َُ
لماذا يكفر بعضكم بعضًا ..فتلعنون؟
َُ
لماذا يأكل بعضكم بعضًا ..فتمحقون؟
قتل قابيل هابيل فبكى واستغاث :ال أعرف
كيف أواري سوءة أخي .جاء غراب يعلمه ما فات
عقله المعطل بالحقد والكراهية ..أتعيدون سيرة
قابيل وهابيل تارة أخرى ,وحينها من سيعلمكم
كيف ت��وارون سوءاتكم وقد أضعتم وطنكم,
ُ
َ
أغراب جاهليتكم ,أم عقرب َصغاركم ,أم ُج ّبة من
أفتى بفشلكم وذه��اب ريحكم ,فأوقع العداوة
والبغضاء بينكم..؟
ّ
تعلموا أيها السوريون :أن ماحك جلدكم مثل
ظفركم ,فحكوا بأظفاركم جلودكم وال تطيلوها
فتدمي جباهكم ووجوهكم.
تعلموا أيها ّ
الديانون أن الله لو أراد العالم
دينًا واح��دًا ومذهبًا واح��دًا ولونًا واح��دًا لفعل..
لكنها حكمته أن يكون التآلف بالمختلف,
ّ
وال��ت ّ
بالتضاد( ,وجعلناكم شعوبًا وقبائل
��واد
لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم).
ُ ْ َ َ
فهل م��ن التقوى أن ت��ق��ت��ل بيد أهليها
األوطان..؟
َُْ
َ
هل من التقوى أن يبقر بطن األرض العدوان..؟
أم من تقوى اإليمان أال يبقى في اإلنسان
اإلنسان..؟
أجيبوا بالله عليكم أيها السوريون ,أم على
ُ
قلوب أقفالها...؟
ٍ

علمنا الطب البشري أن لجسم االنسان
مناعة يقاوم بها األجسام التي تهاجمه من
الخارج ،وأن لكل جسم مناعته الخاصة به،
وبقدر ما تكون هذه المناعة قوية يكون هذا
الجسم مقاومًا لألجسام الغريبة عنه ،وقالوا
إن الجسد البشري الذي يفتقد هذه المناعة
مريض بمرض (السيدا)؛ أي فقدان المناعة.
كما أن الطب البيطري أيضًا تحدث كثيرًا
عن هذه المناعة عند الحيوانات؛ وعلماء
النبات أيضًا قسموا األشجار والنباتات إلى
فصائل؛ وقالوا إن لكل فصيلة مقاومتها
الخاصة بها لألمراض وعوامل الطبيعة.
والسؤال :هل هذه المناعة تنطبق على
الشعوب؟! وكيف يكون الشعب في أمة أو
بلد ممانعًا للنكسات والغزوات من الخارج...؟
 -1بالتربية على حب الوطن ،وذلك من
خالل مناهج التربية بأنواعها كلها.
-2بالمساواة بين المواطنين ،فعندما
يشعر المواطن أن��ه متساو في الحقوق
والواجبات أمام القانون مع أفراد وطنه كلهم،
وأنه ليس غريبًا في وطنه ،فإن هذا المواطن
سيدافع بأسنانه عن هذا الوطن.
فقراء مصر القدماء يئسوا من ظلم
الفرعون وكهنة المعابد ،فقالواْ :
إن ال عدالة
على هذه األرض ،وإنه البد أن تكون هناك
عدالة في مكان ما ..فأبدعوا نزوح األرواح
إلى حقول الغبطة ،وفي هذه الحقول اآللهة
تفلح وتزرع إلى جانب كل الشعب ،وما يزال
ميزان إيزيس التي كانت تزن به األرواح ،رمزًا
للعدل في أنحاء العالم كله.

هذا الشرق/2/

هذا الشرق ،شرق الشمس والقمر ،شرق
الفصول المتساوية .هذا الكنز الذي خرج منه
عالء الدين والسندباد وبساط الريح والمصباح
السحري ،وخ��رج منه علي بابا والصيادون
وال��ش��ط��ارون والمهرجون والمشعوذون
واآللهة واألنبياء ،الذي خرج منه بوذا وماني
وزرادشت وميترا وكونفوشيسوس وعيسى
ومحمد وآالف العباقرة .هذا المزيج العجيب
من الروحانيات ،من الصوفية والوثنية،
العاطفية األرضية والسماوية ،هذا المركب
الجميل المحمل باألسرار واألش��واق ،كان
دائمًا محط أنظار العالم الطامع بشمسه
ون��ه��ب ث���روات���ه ،ف��ت��ع��رض للكثير من
الغزوات ,وكان الفقراء هم أكثر من يدفع
الثمن؛ هذا الشرق الذي تحكم فيه األمراء
والسالطين ،كان أبعد ما يكون عن المناعة،
وتحديدًا بعدما غزته الشعوبية ،وتغلغلت
في مفاصل الدولة كلها .ومقولة الخليفة
العباسي /المتوكل /مشهورة عندما قالوا له:
المغول قادمون .قال/:إن بغداد تكفيني،/
هكذا كان يفكر الملك أو األمير أو الطاغية،
أن الوطن هو ملك من أمالكه ،وأن الشعب
خادم عنده ..عندما تظاهر الشعب الليبي

في مدينة بنغازي ،وقف معمر القذافي في
شرفة قصره وتساءل من ه��ؤالء؟! /علمًا أن
سقوط القذافي كان من قبل الغزاة ،وليس
م��ن قبل الشعب الليبي كما حصل في
تونس ومصر واليمن .ولما أعطى الله الذهب
األسود لقوم ال حضارة لهم وال تاريخ ،قوم
انتقلوا مباشرة من ركوب الجمل إلى ركوب
أحدث السيارات ،ومن الخيمة إلى القصور،
فكانوا األداة الطيعة بيد الدول االستعمارية
التي بدأت تفكر بنهب هذه الثروات من
دون حروب ،فزرعوا الكيان الصهيوني في
قلب هذه األمة ،ومدوه بالمال والسالح ليقوم
بتأمين مصالحها في المنطقة ،والغريب أننا
في كل عام نسمع الخطب الرنانة التي تندد
بوعد بلفور ،ولم نسمع حتى مرة ولو بذكر من
تنازل عن فلسطين لليهود بوثيقة مكتوبة
ومؤرخة وموثقة قبل وعد بلفور..؟( )1عقب
استيالء آل سعود على مقاليد األم��ور في
الجزيرة العربية وتأسيس المملكة الوهابية
السعودية ،فقد وافق الملك عبد العزيز آل
سعود على التنازل عن فلسطين ومنحها
لليهود المساكين كما جاء في الوثيقة التي
تقول /أنا السلطان عبد العزيز آل سعود أقر
وأعترف ألف مرة للسيد /برسي كوكس/
مندوب بريطانيا العظمى ال مانع عندي
من أن أعطي فلسطين للمساكين اليهود
أو غيرهم وكما تراه بريطانيا التي ال أخرج
عن رأيها حتى تصبح الساعة ,ولما تقلص
النفوذ البريطاني في المنطقة وحل محله
النفوذ األمريكي ،سلم ملوك النفط وأمراءه
مقاليد أمورهم ألمريكا ،فقدموا لها أراضيهم
لتكون قواعد لجيوشهم وأساطيلهم لقمع
أي��ة حركة تحرر في الوطن العربي ،وقد
التقت مصالح ملوك النفط والغاز وأمراؤهما
مع مصالح الصهيونية ،فأوكلت إليهم
مهمة تنفيذ وثيقة المؤرخ الصهيوني /
برنارد لويس )2(/التي تنص على تقسيم
الدول العربية واإلسالمية جميعًا كل على
حده ،ومنها العراق وسورية ولبنان ومصر
والسودان وإيران وتركيا ،وتفتيت كل منها
إلى دويالت وإلى كانتونات عرقية ودينية
ومذهبية وطائفية ,ولقد وافق الكونغرس
األمريكي على هذا المشروع عام  ،1983ولم
يعد خافيًا على أحد أن ما يحدث اليوم على
األرض العربية من محاوالت تدمير وتقسيم
في ليبيا وتونس واليمن ومصر وسوريا ،ومن
قبلهم السودان كل ذاك يتم بأموال أمراء
النفط العربي وملوكه.

المصادر:
 -1مجلة الفكر السياسي العدد/45/
الرجعية العربية :محمد اسماعيل جديد.
 -2كتاب العقم الفكري الثقافي
العربي :د.عبد اللطيف ياسين.
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جولة في محاضرة األستاذ نعوم تشومسكي
علي دياب
ألقى العالم اللغوي أف���رام نعوم تشومسكي
محاضرة بعنوان»:النظام العالمي الناشئ والربيع
العربي» في الجامعة األمريكية بالقاهرة .ويوصف
السيد تشومسكي في أنه «أب علم اللغويات الحديث»
كما ُيعد شخصية رئيسة في الفلسفة التحليلية،
ويعود إليه تأسيس نظرية النحو التوليدي التي كثيرًا
ما تعد أهم إسهام في مجال اللغويات النظرية في
القرن العشرين ،ويعود إليه كذلك فضل تأسيس ما
أصبح ُيعرف بـ «تراتب تشومسكي» ونظرية النحو
الكلي .وبعد نشر كتابه األول في اللغويات أصبح
تشومسكي ناقدًا ب��ارزًا في الحرب الفيتنامية ،ومنذ
ذلك الوقت استمر في نشر كتبه النقدية في السياسة،
فاشتهر بنقده للسياسة الخارجية للواليات المتحدة
األمريكية ورأسمالية الدولة ،ووسائل اإلعالم اإلخبارية
ّ
العامة .كما يعد منظرًا رئيسًا للجناح اليساري في
السياسة األمريكية ،وله أي للسيد تشومسكي أكثر
ّ
من مئة مؤل ٍف في اللغويات والسياسة والفلسفة ،وهو
ُ
أمريكي يهودي ،وقد كرم تشومسكي ومنح جوائز عدة،
عدد من الدرجات الفخرية من كثير من
كما حصل على ٍ
الجامعات العالمية ،وهو عضو في األكاديمية األمريكية
للفنون والعلوم ،واألكاديمية الوطنية للعلوم والجمعية
األمريكية للفلسفة ،وهو كذلك عضو في األكاديمية
الصربية للعلوم والفنون في قسم العلوم االجتماعية،
ُ
كما قدم تشومسكي لقائمة األنظمة الذكية للمشاهير
وذلك «إلسهاماته المهمة في مجال الذكاء الصناعي
واألنظمة الذكية.
إنه يغلب على معظم العرب بل ومعظم من عاصر
دولة الكيان الصهيوني منذ اغتصابها فلسطين عام
 1948وحتى تاريخه الخلط بين اليهودية والصهيونية
ويعدون كل يهودي هو صهيوني والعكس صحيحًا،
إن هذا التعميم غير دقيق وليس بالضرورة أن يكون
كل يهودي صهيونيًا ولو أن هذا المفهوم ليس جديدًا
أو طارئًا في الفكر السياسي الصهيوني الحديث وإنما
ظهر في أدبيات المؤتمر الصهيوني األول الذي انعقد
في آب  1897في مدينة بال السويسرية من خالل طرح
فكرة يهودية دولة الكيان الصهيوني التي كانت إحدى
ركائز الفكر الصهيوني ،إال أن ذلك كان مثار جدل بين
تيارات معينة في الحركة الصهيونية ،وفي هذا الطرح
الجديد القديم لهذا المفهوم ،الذي أكده بزخم شديد
رئيس ال��وزراء السابق آرييل شارون –الميت سريريًا،
فإنه ينطوي على أبعاد هامة فيها نفحات عنصرية
ضد عرب  1948و 1967في فلسطين المحتلة ،بل
والسعي لطرد أبناء فلسطين من وطنهم بزعم الحفاظ
على نقاء الدولة اليهودية .وهنا نجد من اليهود من هو
غير صهيوني ويعارض هذا التوجه العنصري ومثالنا
الحي هنا هو السيد تشومسكي الذي يخالف سياسة
حكومات الكيان الصهيوني المتعاقبة بل ويعارض
سياسات بلده الواليات المتحدة األمريكية في العالم
ّ
سنتلمسه من خالل
وخاصة في الشرق األوسط .وهذا ما
جولة أفق فيما ّ
عبر عنه السيد تشومسكي في هذه
المحاضرة وسنتوقف عند أهم ما جاء فيها فمما قاله:
ّإن قرابة مئة مليون من البشر سيموتون في العقدين
القادمين بسبب التغيرات المناخية وهذا ما نشرته
دراسة علمية مؤخرًا .وأشار إلى أن التهديد الراهن هو
المتمثل في الخطر النووي في الشرق األوس��ط ،وقد
كتب البعض أن إيران قررت تطوير سالحها النووي
وهذا ما كتبته بعض الجهات والسيما في الغرب ،وهي
الصورة القائمة في الغرب وليس في كل العالم ،وقد
الحظنا أن مؤتمر حركة عدم االنحياز في قمتها األخيرة
أكدت مجددًا حق إيران في امتالك طاقتها النووية
وتطويرها ،وفي الوقت نفسه نجد أن «إسرائيل» تمثل
خطرًا كبيرًا وتعد ذات تهديد نووي ال يستهان به
بالنسبة إلى العالم ،وبالمقارنة بين إيران «وإسرائيل»

نرى أن «إسرائيل» ترفض السماح لوكالة الطاقة الذرية
ّ
الدولية أن تفتش منشآتها النووية خالف ما هو قائم
ّ ّ
في إيران ،كما يعرف كل منا التهديدات الصادرة من
كل من «إسرائيل» والواليات المتحدة األمريكية تجاه
إي��ران ،ولكنها ليست مجرد تهديدات كالمية وإنما
هي مصحوبة بحرب اقتصادية ،تطبق فيها الواليات
المتحدة ،معايير مزدوجة ،س��واء من خالل موقفها
من السالح النووي اإلسرائيلي بالمقارنة مع المشروع
اإليراني الذي تقول فيه القيادة اإليرانية إنه لألغراض
السلمية وليس العسكرية ،باإلضافة إلى تصريحها
في أن التهديد االقتصادي الذي يمارس ضدها يبرر
الحرب ،بينما هي في الوقت ذاته تقوم بفرض العقوبات
االقتصادية على غيرها سواء إيران أو غيرها.
يذكر عالم اللغة الكبير أنه في أثناء ذروة الصراع
في األزمة الكوبية كان هناك خوف من جانب الرئيس
األميركي جون كينيدي من نشوب حرب نووية مع
االتحاد السوفيتي ،تمحو نصف الكرة الشمالي ،وكان
مبعث ذلك هو الفكرة التي مفادها ،أنه ال يحق لالتحاد
السوفيتي أن يستخدم أسلحة نووية خارج حدوده
بينما تحتفظ الواليات المتحدة األمريكية لنفسها بهذا
الحق ،أي منفردة بذلك وال أحد يشاركها فيه .ويقول:
إننا حتى اآلن نجحنا في تجنب وقوع حرب نووية وذلك
في ضوء ما حدث بين الهند وباكستان وبين الواليات
المتحدة واالتحاد السوفيتي أما بالنسبة إلى الموقف مع
إيران فإنني أرى أنه اليمكن فعل شيء ،لتغيير موقف
ّ
اإلدارة األمريكية ،إال إذا وجد رأي عام على مستوى كبير
يواجه تلك السياسة ألن اإلعالم في الواليات المتحدة
ال يذكر شيئًا مضادًا للسياسة الرسمية وخاصة في
ّ
هذا الموضوع أي الملف النووي اإليراني ،وأشار السيد
تشومسكي إلى أنه م��ازال معدل اإلنفاق العسكري
األم��ري��ك��ي أكبر م��ن مثيله ،أي م��ن معدل اإلنفاق
العسكري لبقية دول العالم كافة ،كما أنها أي الواليات
المتحدة مازالت تفوق العالم بالقواعد العسكرية ،وأن
الوضع االقتصادي األمريكي مازال أيضًا في ذروة قوته،
حيث تتفوق المبيعات األمريكية بأكثر من عشرة
أضعاف مبيعات روسيا التي جاءت في المرتبة الثانية،
وأض��اف :إن الصين والهند مازالتا رغ��م ازدهارهما
التجاري تصنفان من الدول الفقيرة .واستمر السيد
تشومسكي في طرح األمثلة التي تؤكد ما يذهب إليه
بشأن السياسة األمريكية فيستشهد بما ذكره المؤرخ
البريطاني «جيفري وارن��ر ،في أن الرئيس األمريكي
روزفلت كان يعمل على فرض الهيمنة األمريكية على
العالم بأسره ،وفي الوقت نفسه يعمل على وضع قيود
بالقوة على أي دول��ة تلجأ إلى سياسة تتعارض مع
الخطط األمريكية بشأن الهيمنة والسيطرة ،منطلقًا من
قاعدة أال وهي  « :اليمكن أن تخسر إال ما كنت تملكه».
وق��ال أيضًا األس��ت��اذ الضيف :إن��ه ك��ان نصيب
الواليات المتحدة من ث��روات العالم قد انحسر عام
 ،1970وبعد هذا التاريخ بعشرين سنة ،انهار االتحاد
السوفيتي ،وبعد نهاية الحرب الباردة ،أعلنت الواليات
المتحدة أنها ستستمر في صناعتها ذات التقنية
العالية للوقوف في وجه القومية الراديكالية في العالم
الثالث ،وفي ضوء ذلك وعد غورباتشوف وبعد إصراره
أن حلف الناتو لن يتوسع في الشرق .إال أننا وجدنا أنه
توسع في الشرق وخاصة في ألمانيا الشرقية ،وبدوره
احتج غورباتشوف على هذا التوسع ،إال أن بوش األب رد
عليه في أنه ال يوجد ما ينص كتابة على عدم التوسع،
وأضاف كذلك األستاذ الزائر أنه بعد سقوط االتحاد
السوفيتي ونهاية الحرب الباردة ،سادت مشاعر الفرحة
ودعاوى نهاية التاريخ ،إال أن وصول جورج بوش االبن إلى
البقية..............................ص22
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

استحضار معاني الجالء
يوم السابع عشر من نيسان لعام (1946م) يوم تاريخي في مصير الشعب
السوري وحياته ومواقفه ...فهو رمز الوالدة واإلرادة ،وتجسيد لقيم المروءة
والعزة والشرف؛ وملحمة البطولة والشجاعة والتضحية والفداء ...إنه المعادل
الموضوعي للحرية والسيادة؛ والوحدة الوطنية األصيلة في نبضها العربي
َ َّ
الخالق ...إنه حقًا محطة تاريخية مشرقة للذات والوجود ،وقد كتب اسم سورية
على جبهة المجد بدماء الشهداء الذين َّرووا الثرى األغلى فأنبتوا شقائق
النعمان في جنباته الممتدة على َم ّد النظر ،وزرعوا الثورة الحقيقية على التبعية
واالستالب؛ والتخلف والجهل والعجز والفقر ،واإلحباط واليأس ،إنه ـ حقًا ـ مدرسة
للعبر والدروس...
فال غرو بعد ذلك أن تؤلف األسفار الكبرى في معانيه وأبعاده الفكرية
والسياسية واالجتماعية والنضالية والتاريخية ...وأن تتوقف الدراسات عند
رجاالت الكفاح الوطني وقد ضربوا األمثولة العليا للمقاومة الحرة السامية؛ وأن
تردد األلسن ما قاله األدباء والسيما الشعراء ما فاضت إبداعاتهم من نداوة
وحالوة ،وشهدًا وعطرًا بسيرة كل بطل ثائر على المحتل الفرنسي ...فأي منهم
كان األنموذج الذي استحق التمجيد واإلجالل؛ واالقتداء واالحتفاء في سلوكه
وفكره ونضاله العنيد؛ ووعيه المحيط بفكرة االنتماء إلى الهوية الوطنية
البعيدة عن التشوهات واألمراض واالنحراف ،ما يعني أن شعبنا بكل فئاته
يعان أزمة الهوية واالنتماء التي تتأجج عند عدد من المعاصرين،
وشرائحه لم
ِ
إذ حقق الجميع إرادة االلتفاف حول الوطن الجامع ،وأثبتوا أن الهوية غير قابلة
للتجزئة أو التمزيق...
لقد ظن االنتداب الفرنسي أنه قادر على احتواء الشعب السوري؛ والسيطرة
عليه إذا احتل أرضه ...لهذا استغل عتاة الغرب ضعف الدولة العثمانية التي
ّ
سموها (الرجل المريض) لتحقيق آمالهم في كسر إرادة الحرية والمقاومة عند
ذلك الشعب ...لقد توهم الجنرال الفرنسي (غورو) أنه سيتوجه من بيروت إلى
ِّ
يمتع فيه ناظريه ،وقد رأى أنه ُ
سيدب الرعب في قلوب
دمشق على بساط أخضر
ذلك الشعب فيما لو ارتكب مجزرة مروعة تنال من نفوس الصغار والكبار ،النساء
والشيوخ؛ مجزرة ليس فيها رحمة وال شفقة ...لم يكن يدري أن الشعب السوري
سيكتب أولى مالحم الشرف في ميسلون تحت ِإ ْمرة وزير دفاعه (يوسف العظمة
ـ  1883ـ 1920م)؛ سيكتب أول درس نضالي يعبر فيه عن صدقه وإخالصه
النتمائه؛ وسيؤرخ شجاعته وثباته ،وتالحمه البطولي مع قيادته للدفاع عن
الوطن وسيادته بأحرف من نور ولن ترعبه األراجيف والتهاويل ،ولن تهز مواقفه
كل الجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي بحق الشعوب قديمًا وحديثًا...
ومن ثمة فقد كان الجالء تجسيدًا لكفاح وطني عظيم وطويل شارك فيه
الجميع بروح التفاني والصدق واإلخ�لاص ...فما من ذرة تراب إال جبلت بطهر
الروح والدم للتحرر من رجس المحتل الفرنسي؛ وما أحوجنا أن نتمثل ذلك في
حياتنا ومنهجنا وثقافتنا وأن نحافظ على ما أورثونا إياه من وطن حر وسيد ونحن
نتعرض اليوم ألعتى هجمة كونية بأدوات داخلية وخارجية ،وبأشكال سياسية
واجتماعية واقتصادية وتقنية وإعالمية وعسكرية ...وبأعداء أتقنوا التلون
والخداع ،والمكر والدهاء ...وحلفاء لبسوا جلد الثعالب والقرود والخسة والدناءة...
ظنوا أن أصواتهم األرنبية يمكنها أن تشبه صهيل الخيل؛ وأن فحيحهم يمكن
أن يتحول إلى نغم ُع ْو ٍد جميل ...نفثوا سمومهم في جنبات الوطن ،ولعبوا على
عقول بعض أبنائه؛ فأججوا نار الحقد والكراهية في نفوسهم وورطوهم في بذر
رائحة الفتنة والقتل والتدمير...
لذلك فإذا كان الماضي يمثل ذاكرة األمة فإننا نحن من نصنع الحاضر ،أما
المستقبل فهو لألجيال القادمة ...وهذا كله يفرض علينا أن نضع بين أيديها
من جديد تلك الوشائج النضالية الوطنية التي صهرت أبناء الوطن في َو ْحدة
اجتماعية خلقية سامية مهما كانت انتماءاتهم ووالءاتهم الصغرى ،والسيما
أن معركة وحدة التراب والحفاظ عليه حرًا كريمًا ما تزال قائمة نتيجة أطماع
االستعمار الجديد في ظل هيمنة العولمة األمريكية؛ وسعيها إلى تطبيق مشروع
(الشرق األوسط الجديد) الذي تقوده دولة لقيطة من شذاذ اآلفاق ،يساعدها على
ذلك عمالء ملحقون بخانة البشر!!!.
وهذا ال يعني أن الجالء يرمز ـ فقط ـ إلى روح التجدد النضالي ومواجهة
ً
األعداء الذين يتربصون باألمة الدوائر ولكنه ـ فضال عن ذلك ـ تجدد ثقافي
فكري وسياسي؛ وتنمية نضالية متطورة وشاملة على كل مستوى وصعيد
لضمان السيادة واالستقرار ،وتجذير ثقافة المقاومة ،مقاومة التجزئة والتخلف
والجهل والفقر ،والعمل على إشاعة قيم العلم والعمل ،والمحبة والتسامح؛
والوفاء لتضحيات األبطال ...ومكافحة اإلرهاب بكل أنماطه؛ ووجوهه .قائلين:
سالم عليك أيها الوطن الغالي في ذكرى ملحمة الجالء ،سالم عليك وستبقى
مزنرًا ببيارق المجد والضياء ،سالم عليك وستعيش أبدًا مسيجًا بالعزة والكبرياء.
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البنية التواصلية
في الثقافة العربية ومكوناتها البنيوية
ح�سني عجمية
الفكر المقيد يتمحور نموه ضمن أشكال
وقوالب تلزمه أن يكون تابعًا لهذه القيود ،ومعبرًا
عنها وع��ن تطلعاتها؛ «اإلن��ت��اج المادي يقيد
اإلنتاج الفكري ويلزمه بالتبعية له».
ويمكن إع��ط��اء مقولة ثانية “السياسة
والسلطة تؤثران في الفكر وتغيران مجراه”.
المقولتان مقيدتان وتقيدان الفكر نظرًا لما
هو محدد في جوهرهما؛ فظهور عصر التنوير
في أوروب��ا ترافق زمنيًا مع نمو الصناعة ورأس
المال؛ فالثقافة كانت مقيدة من حيث الجوهر
بهذا التطور ،وغايته إب��راز الجوانب الموحدة
والمتحدة للتحديث في الفكر القائم عن طريق
التأثير األدب��ي ،وبالتالي انسجام التوافق بين
تطور اإلنتاج وتطور الفكر .هذه النظرة للتغيير
ً
نابعة من ضرورات زمانية ومكانية محددة أصال
بتغييرات ظهور الرأسمالية وصعودها في
وسط االنغالق الكنسي ،فالصيغ األدبية الجميلة
الهدف منها إح��داث نمطية تحريضية تبشر
بواقع مزدهر يعمه الرخاء والحرية ،ومع تصدير
اإلنتاج الفائض تم تصدير الحروب االستعمارية
وتابع االجتياح تصدير الفكر بالطريقة ذاتها
لتطوير الشعوب المتخلفة ،وداخل منشأة العنف
والتدمير في مواقع احتالله ُع ّمم أدب التنوير،
وعندما اطلعنا على هذا األدب تمثلناه كصيغة
تجديد عندنا ال حبًا بالتجديد ،وإنما حبًا يظهر
مروجيه بأنهم جديرون ومتميزين في الواقع.
فقد ظهرت عندنا أساليب متنوعة لمعرفة
التقليد ،وأساليب متنوعة لتقليد المعرفة.
المعرفة في انعزالها عن الواقع تابعة ألنظمة
مدرسية وافدة ،مثلتها شخصيات فكرية قولبت
مفاهيمها وفق هذه المدارس ،فألصقت الفكر
على الواقع من دون أن تترك للواقع حرية النمو
وفقًا لخصوصيته ،وافتعلت مواجهة سجالية
بين الفكر الوافد والواقع التقليدي المراد هدمه
من دون تحضير ،ولم تنطلق من إدراك األبعاد
الذاتية والموضوعية لعملية التغيير في الواقع
العملي القائم بناء على خصوصيتنا التاريخية،
وال في إيجاد نظرة منهجية قائمة على مقتضيات
واقعنا في صيرورته وتطوره ،وكان االعتقاد دائمًا
بأن المناهج الفكرية شأنها شأن مناهج العلوم
التطبيقية قابلة للتحقيق والتعميم على مجمل
المكونات المادية وفق األسس التجريبية “مثل
دافعة أرخميدس في السوائل”؛ من هنا أتى
العجز في عملية إحداث نقلة نوعية قائمة على
ثوابت منهجية نابعة من أصول عربية.
إن جميع المتغيرات الحاصلة في المدارس
الفكرية هي الصيغة المرافقة للتغيرات الحاصلة
للمفكرين التابعين لهذه ال��م��دارس؛ فعقلية
التغيير في العالم المتطور لم تنتظر حتى يفهم
أتباعها في بقية أرجاء المعمورة أهمية التغيير
ذاته وضرورته؛ فالهيمنة اإليديولوجية وسرعة

تعميمها بناء على مقتضيات المصلحة األوروبية،
وإحاطة العالم بمنظومة فكرية ناتجة أساسًا عن
التفوق التقني للغرب دليل أدلة قاطعة على
إلغاء ثقافة الشعوب التاريخية ،والمساهمة
الوجدانية للثقافات العالمية بغض النظر عن
منشئها يجب أن تترافق مع االحترام المتبادل،
وليس من الصواب أن نلغي ثقافة الشعوب
مهما كانت بدائية بأساليب قسرية “كما حدث
للثقافة الهندية في أمريكا”.
فالثقافة هي التعبير الحيوي للتفاعل مع
المحيط ،وحق الجميع في بناء الثقافة العالمية،
فدراسة جميع الثقافات المناهج وفهمها يجب
يتما ً
أن ّ
بناء على الضرورات المحلية النابعة منها،
وأي محاولة لتعميم ثقافة معينة بصورة عدوانية،
يخالف منطق الحياة حول إنسانية المعرفة.
فالمعرفة ال��ط��وع��ي��ة لجميع الثقافات
واالستفادة من تجاربها من دون أن يؤدي إلى
إلغاء الذات ،والنزوع نحو االكتشاف من خصائص
الوجود التاريخي لإلنسان ،إنه الميل الفطري
لمعرفة المجهول؛ فاالكتشاف مساهمة نوعية
في بناء المعرفة اإلنسانية.
وكيفما كان ظهور الحركات في الغرب وإنتاج
اإليديولوجيات ونقائضها؛ وجميع المسوغات
المدروسة بعناية أمر يخص الغرب ذاته ،شرط
أن يتركوا لآلخرين أمر االستقاللية والمساهمة
الكيفية ف��ي بناء واقعهم وأف��ك��اره��م ،وفك
أواصر التبعية أمر الزم وضروري إلظهار الطاقات
الحيوية في المجتمع وتحقيق استقاللية الفكر
واستقاللية األداء .فإذا كان عصر التنوير في أوروبا
ظاهرة ّ
ردي��ة على المجتمع اإلقطاعي وسيطرة
الكنيسة المطلق؛ فهل من الضروري أن يكون
عصر التنوير العربي ردًا على ظاهرة االنحطاط
العثماني وبالتقاطيع األوروبية نفسها؟! ،إن عصر
التنوير عندنا تم بكشف اإلشراقات النوعية من
تاريخ الفكر العربي ،وبناء نهضة فكرية ذات أبعاد
موضوعية مبنية على مجمل المعطيات الذاتية
في تشكيل منهجية عربية مدركة ومسؤولة عن
بناء األجيال القادمة.
فاإلبداعية فعالية عالمية إجمالية تقوم
على مشاركة جميع الفعاليات العبقرية لتحقيق
قفزات نوعية ،تنعكس أهميتها وفائدتها على
الشعوب كلها ،ومعرفة اإلنتاج اإلبداعي الفكري
راق ومتطور وال يمت
وغير الفكري واجب حقوقي ٍ
بأي صلة إلى التبعية.
إن التمثل الواعي لفكر العباقرة على الصعيد
العالمي يزيد من فاعلية المعرفة الواقعية
للتغيرات الجارية لجميع األمم ،ويوسع مداركها
النظرية والعملية في إطار نهضتها الذاتية،
ويعطي دفعًا متوافقًا مع الحضارات األخرى ال
مستسلمًا وال تابعًا ,وتصبح الحرية قضية كيانية
ناتجة عن استقاللية فكرية وسلوكية ،يمكن

معرفة دعاتها من خالل مواقفهم الحقيقية من
ثقافات األمم المختلفة وقضاياهم المحلية.
فلم يستطع الرأي العام في الغرب وال الفكر
ً
المعبر عنه ،أن يقف موقفًا ع��ادال ومشرفًا من
قضايانا العربية ,ولم يتخذ موقفًا واضحًا وصادقًا
من المشروعية التاريخية لحقوق الشعب العربي
الفلسطيني وحقه في العودة إلى أرضه ودياره؛
فهل باستطاعتنا أن نصدق بأنه يمتلك ثقافة
حرة ومسؤولة تجاه الشعوب؛ فالثقافة الغربية
غير ق��ادرة على العبور والتعميم باسم الحرية
واإلنسانية؛ ألنها تابعة ومرتهنة للمصالح
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة لألنظمة الغربية،
وسيدرك جميع المفكرين والمثقفين في الغرب
أنه ال مجال للحياة الثقافية خارج إطار كينونتها
وحبها للسمو اإلنساني.
فقانون التطور القائم على الصراع داخل
البنية االجتماعية ينعكس وجوديًا ووجدانيًا
على العالقة الداخلية المتفاعلة مع البنية
السيكيولوجية للشخصية الكيانية المعبرة عن
حتمية التغيير ،فأخالقها تصطدم مع قوة العادة
وقوة التقاليد ،ومن الضروري أن تتابع التشكيل
المعرفي والخبرة العملية لحركات التغيير في
التاريخ لزيادة القدرة التشكيلية للشخصية
النامية ،فالرقابة االجتماعية الصارمة تقهر
التكوين الحر عند اإلنسان وتقوم بالتحريض
المعاكس للنمو الطبيعي ،وتربك التطلعات
ال��ب��دائ��ي��ة المتشكلة ف��ي سلسلة التكوين
البيولوجي والمعرفي ،ضمن أطوار اإلنسان األولى؛
فالخبرة المعاكسة للتطور الحر رسخت وجودها
في أذهان من أكلهم الزمن ،وقادهم إلى الدمار
الثقافي العام ،والحرص المتواصل لترسيخ
العادة بشكل قهري في عقول الجيل الجديد،
فالتعبئة المنطقية للمعرفة الذاتية للفرد النامي
وتعزيز ق��درة الصمود لديه بالتجاوز الواعي
للقواعد العدمية المرسخة في الواقع ،عن طريق
تفعيل قوة الدفاع واإلقناع ألي شخصية تنطلق
من دراسة الواقع الحياتي والثقافي للمجتمع،
وهكذا يظل التتابع الموضوعي والسلوكي
ّ
المدعم معرفيًا أساسًا ضروريًا إلحداث الشخصية
القائمة على التطور واالنفتاح .فتحقيق التكامل
الشخصي ال يتأمن إال من خالل التشجيع الفعال
داخ��ل الوسط المعاش؛ حيث يتوفر شرطان
للحياة :الشرط الخارجي الناتج عن مقدرة اآلخرين
على العطاء اإليجابي؛ وتشجيع القدرة الشخصية
لتحقيق شرطها الداخلي في تعميق ذاتها
اإلبداعية وفق ما يتناسب مع طاقة المجتمع على
التطور؛
فالمتطلبات الضرورية للحفاظ على البنية
الذاتية المتماسكة والمستقلة تنحصر في
القضاء على التبعية والمعيقات العالقة
في نفسية الفرد ،وتطوير ملكاته اإلبداعية،

عندمانقوي إرادة الصمود ونعمق الثقافة،
ونبتعد عن اإلسراف الفكري التجاري ،فاالمتداد
المعرفي للواقع االجتماعي العربي مازال بغالبيته
تقليديًا محافظًا قويًا ومتجذرًا؛ وإن فك االرتباط
ّ
المسوغات
به ال يكون بتجاهله ،ألننا نعطيه
الضرورية لالستمرار في الواقع؛ فاإلهمال يعني
إتاحة الفرصة الكاملة لنشاط ما نريد التخلي عنه،
فالوعي المرافق لفهم ماهو قائم ضمن الدائرة
االجتماعية وهضمهوإعطاء البدائل الموافقة
لمنطق العصر ه��و الحل المنطقي إلح��داث
التجديد؛ فالمعرفة العلمية ألي موضوع تتم
من حيث تشكله وتطوره ومعرفة جميع العوامل
المؤثرة والمتأثرة به ،وإيجاد المخرج السالك
إلح��داث التجاوز الحقيقي والعلمي لما نريد
إيجاده وتحقيق المقاصد الرئيسية للشخصية
الكيانية المطلوب إيجادها.
فاإلنسان غير قابل للتقييد والتحديد حصرًا،
ومهما كانت صياغة المفاهيم على قدر كبير من
الدقة والتالزم مع عناصر الواقع الموضوعي ،يبقى
في بيتها فجوات ال تستطيع المنظومة المعرفية
تحديد ماهيتها؛ ألنها خاضعة للتناقض نفسه
في إط��اره الزماني والمكاني؛ باإلضافة إلى أن
الصراع من حيث البنية كما هو جار في الواقع،
وبالتالي فإن المعرفة اإلنسانية محددة في كل
ً
حقبة تاريخية معينة أصال ،ونظرًا لقدرة تطور
األحداث والمفاهيم ،وظهور أنماط جديدة من
البنى االجتماعية ،تتعرض المفاهيم البشرية
دائمًا للنقد ،وبالتالي ف��إن التطور المستقل
المتالزم والمتعاون لجميع األم��م هو األساس
الصحيح القادر على تقليص الفروق التناقضية
وتحقيق نسبة متقاربة في مستوى التطور ،نحدد
من خاللها اكتمال الحياة المجتمعية للبشر
والتوجه المدرك نحو تحقيق الغاية اإلنسانية
في السعادة.
وكلما تغيرت بنية الصراع ومراحله ،تغيرت
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بنية المعرفة ومراحلها مهما بلغت من الدقة في
التحديد؛ ألن التنبؤ بالمستقبل اإلنساني ال يمكن
أن يتم بشكل قاطع ونهائي ،ويمكن أن نعطي
ً
مثاال “الماركسية تنبأت بالمجتمع الشيوعي
من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته ،ولم
تستطع تحقيق االشتراكية”.
بل يمكن معرفة المراحل النوعية التي تتوجه
نحوهاالحياة اإلنسانية والتوق العام نحو واقع أكثر
أمنًا وأكثر فائدة ،فالحلم اإلنساني يبقى مستمرًا
على الدوام نظرًا لفاعلية تغيير التاريخ اإلنساني،
وإن حصر التاريخ االجتماعي بنظريات محددة
تحدد اإلخصاب الدائم للفكر اإلنساني ،وتجعله
مقيدًا فترة تطول أو تقصر حسب فاعلية الحصر
وقوته ،ولجعل إمكانيات التطور مفتوحة على
الدوام ،على المنظرين ترك نظرياتهم مفتوحة
وقابلة للتجديد الدائم ،مهما بلغت قوة التجديد
من الضعف المؤقت؛ ألن إدراك الواقع يتطلب
االلتزام بتحليل محتواه؛ فالمسؤولية تتطلب أن
يكون اإلنسان إنسانًا ملتزمًا بالمعطيات الدالة
على أهمية الحراك االجتماعي وتفعيل الوعي بما
ينسجم مع المتغيرات العالمية المرتبطة بوحدة
المصير ،فاإلنسان الملتزم بالهموم والمطالب
األساسية إلحداث نقلة متوافقة مع المتغيرات
الجارية في بنية العالم ،يدرك تمامًا أهمية نشر
ثقافة مؤثرة في إحراز التقدم الالزم والضروري
لمجتمع التصق به وعاش بمعينه ومصنف من
ارتباطه باالنتماء إليه ،عليه االبتعاد عن المواقف
المعادية لكل حركة فكرية وثقافية وكل حركة
اقتصاديةواجتماعية تتفق مع نظام التجديد
السياسي واالنسجام اإلداري وسيادة المؤسسات
وفقًا لما يفرضه منطق العصر الحديثّ .
ألن
تغيير البنى المؤدلجة ض���رورة ملحة؛ ألنها
تفتقر إلى نظام تجديد حقيقي ،وهي غير ميالة
لتغيير منظورها عن الواقع المتجدد خارج إطار
برامجها؛ فالعقلية المخادعة والمخالفة للوجود
الحر واآلمن ،والمخدوعة بأوهام مترفة بالخجل
والهروب من المواجهة ،تظل ملتصقة بالجمود
القابع في صدور الحكام خوفًا من التبدل المؤثر
على مراكزهم ،فيحرصون على االت��ف��اق غير
الموثق ،والعقد الموثق بالتخاطر العقلي المرفق
بالدعم المتبادل لجميع األضاليل المنشورة مع
الوهم المرتبط بوجودهم ،لتهميش الثقافة
وإبعادها عن القضايا األساسية والمهمة ،ألن
تجهيل الواقع السياسي يطرح حركة مخالفة
ومعادية للتطور بما يؤثر وبشكل مدروس على
جميع الفعاليات الملتزمة بالمهام المطروحة أمام
تطور المجتمع لمواكبة المتغيرات الجارية في
بنية العالم.
ال يهم في الثقافة الفاعلة من يقف مع
أمريكا ضد روسيا ،وال مع روسيا ضد الصين ،وال مع
ُ
الصين ضد اليابان ،وال مع اليابان ضد أروبا ،وال مع
أوربا ضد العرب ،وال مع العرب ضد العالم،المهم
في الثقافة الملتزمة واإلنسانية أن ترصد األخطاء
واالنحرافات في مسيرة التطورات اإلنسانية،
وتوضح أخطارها على بنية الشعوب ،وأن تدرك
األهمية البالغة الدقة في إعطاء الثقافة البديلة
واإلنسانية ،وأن تشرح التطورات المهمة والعمل
لتعميمها في نفسية العالم .فاإلنسان إما أن
يكون مخلصًا لوجوده أو معاديًا لهذا الوجود ،إنها
ثنائية قائمة ومتحركة مع المتغيرات شأنها شأن
الذكورة واألنوثة وشأن الزواج والطالق والسالب
والموجب والحياة والموت ،إنه واقع مفهوم من
دون أن نحدد الفهم ،ومعروف من دون أن نحدد

المعرفة .الثقافة تعمل في واق��ع يعيش في
قلب التطور البشري ،هي القدرة المولدة للتحرر
تكبر مع التحرر نفسه ،وكل إعاقة لها تنزلق
لتحقيق المآسي عند الشعوب والمراهنة على
وقف حركة التطور أو التغيير المتعمد لمجراه،
وتوليد انحرافات هدامة في نظام العقل المرافق
لها ،فاإلنكار المتعمد للحقوق والحريات يجري
مع استمرار الخلط بين المصالح والمواقف ،وفق
تقديرات غير موفقة في الحفاظ على المألوف.
فعندما تتأكد الشعوب بالتجربة القاطعة
بأن التفافها حول فكر أو نظام لم يخلق لها غير
المصاعب ،ستنقلب عليه بشكل يخالف كل
التوقعات ،فكل انهيار له حدود للتوقف ،ليبدأ
التمركز من جديد ،وبالتالي فإن احتكار البناء
اإلنساني عمل هدام يؤدي إلى نسف البناء من
أساسه ،وإعادة البناء بما يتفق ومواصفات العصر.
المهم أن يتحرك الواقع االجتماعي مع نمو الحياة
اإلنسانية؛ لذا ينبغي فصل الفكر المبدع عن
السلطة والثقافة عن السياسة ،فالتحول المربك
للواقع يتزامن مع تحول الفكر والمفكرين إلى
لوحات إعالنية تقوم بفعل الدعاية اإلعالنية
للسلطة والثقافة تتحول إلى تسويغات للسياسة
القائمة أو تنظيرات هشة لمواقف متقلبة تلغي
مصداقية الوعي في إح��راز التطور الحقيقي؛
فالسياسي يهمه تحقيق برامج ومصالح فئة
معينة من خ�لال حشد الوعي االجتماعي في
ً
البرامج المطروحة ،متجاهال المؤثرات األخرى في
بنية المجتمع ،عندها تظهر األفكار المخالفة له
وكأنها معادية لهذه البرامج ،فيلجأ إلى اإلقصاء
المبرمج لخلق سلطة قادرة على التالعب بالواقع
السياسي ،وتوجيهه وفق مصالح مدروسة تعطل
البواعث الحقيقية لكل توجه مخالف لتطلعاتها،
فيتراجع ال��وج��دان الوطني ،وينتشر الفساد
والتفكك في جميع األجهزة المرافقة للوجود
السياسي ،فتغيب المسؤولية وينتشر الخراب
ليبدأ الوعي تكوين نفسه من جديد.
إن األساليب المتبعة للوصول إلى العدالة
كانت خاطئة على ال���دوام ،فحلم العدالة هو
الشكل المعمق والمرتقب للتطلعات اإلنسانية،
فالسعي الدائم لتطبيق العدالة ،أدى إلى تطوير
أساليب مواجهة لحرف التوجهات الدائمة
نحوها؛ فلو كان النضال التاريخي يتجه دومًا
إلى تحقيق العدالة االجتماعية واإلنسانية ،لكان
أحرز تقدمًا ،وما كان يجري هو العمل لتخريب
التوجهات العملية نحو العدالة ،واتباع األساليب
والدسائس والمؤامرات كافة لتقليص أية فرصة
أو توجه حقيقي نحو العدالة والبناء السليم
للحياة ،فالتخريب هو الظاهرة األعم واألشمل في
تاريخ التطور اإلنساني.
فالسعي الدائم للتفوق والسيطرة يخلق
انقالبات وتبدالت نظرية وعملية أكثر استثمارًا
وأدق قهرًا وعدوانية ،مما جعل التاريخ يتطور
وفق سلسلة من أشكال االستغالل المتدرج،
وكلما نضجت أفكار النضال الجاري للتخلص من
االستغالل ،انقلب التاريخ إلى استغالل أوسع
وأشد رسوخًا وأعمق من سلفه تاركًا األساليب
السابقة؛ بل ويشن حربًا دعائية ضدها وحذفها
من دائرة التعامل التاريخي بين البشر ،فالتاريخ
تطور سلبًا ،وهذا ما يقودنا إلى التساؤل“ :ما هو
السبب في وجود أسلحة نووية قادرة على تدمير
البشرية عشر م��رات”؟! .فالتركيز الدائم لخلق
ً
أساليب جديدة للصراع يؤدي فعال إلى تغييب
اإلنسان عن واقعه الحقيقي ،وتوقه الدائم لبناء
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ّ
والقيميةكافة.
حلمه المستقبلي بأبعاده المادية
فالمواجهة المستمرة في واقع الصراع تحتكر
اإلنسان في غاياته الدنيئة ،وتجعله خلفًا متطورًا
عن حياة الغابة ،ليس من باب صراع البقاء ،وإنما
من خالل تطوير الصراع إللغاء البقاء بشكل تام
ونهائي؛ فالمهمة األساسية للفكر اإلنساني
غايتها توضيح جميع المتطلبات الضرورية للحياة
خارج المنظور السياسي واالقتصادي،وأيدلوجية
إبقاء التناقض قائمًا داخ��ل الصراع ذاته،مما
يعزز المواقع المتصارعة ،ويبقى التاريخ واحدًا
بال وحده ،وكأن النمطية التي ترعرع في ثناياها
الكائن البشري جبلته هكذا على ال��دوام ،وما
دام في ُجبلة البشر نزوع فطري لالرتباط بالكون،
فلن يتم من دون تجاوز تاريخ الصراع والسلبية
اإلنسانية ،وأي نقله نوعية جديدة وجذرية
في الحياة اإلنسانية ،ال يمكن أن تتم من دون
التخلص من كينونتا التاريخية النابعة من
أص��ول عدوانية بكل إسقاطاتها في الوقت
الراهن ،لكونها محصلة كاملة لجميع التراكمات
الصدامية في تاريخ ارتقاء البشرية.
ّ
إن االنفالت مننظام التاريخ البنائي ،غير
المجرى التطبيقي لطبيعة العقل العربي،
عندما اعتمد على النصوص الجاهزة في تحريك
مستواه األب��ع��د ،فارتبط التأليف بالتحليل،
وأخ��ذت النصوص تتوسع في إطارها الموحد،
ربطها العقل بقالب وحيد ،فنشأت المفاهيم
المعلبة في إطارها الزمكاني ،واندرجت في إطار
ً
تقييد السلوك تاركة اإلب��داع وشأنه من دون
انتباه لطبيعته ،أو ّ
تم توجيه مساره في اإلطار
المحدد لغاية العقل ،فارتبط اإلب��داع بطبيعة
البدع العقلية ،وأخذ العقل يجتر محتوى البنية
المؤطرة في نظام سلفي ،طبعت نظامه العام في
قالب الغيب ضمن واقع ّ
تم تجهيزه ليخدم ذلك،
واقع مؤدلج بطريقة التعاطي مع الحياة ضمن
إطار الموروث الغيبي ،فتغير المجرى البنائي
للعقل ،من نظام تشكيل الواقع وفق مدلوالت
عميقة وجديدة ،إلى مكونات راجعة وثابتة في
الوعي ّ
تكون محتوى بنائه األساسي.
أدى في عصر الرأسمالية المنفتحة إلى
تغيير االعتماد على المكونات المحلية للعقل،
وبدأ ترحال الوعي ضمن وجود ملتهب بالنزاع على
تقاسم الثروة األرضية ،بتشكيل وعي مطابق
لحالة الجنون الطائر وراء التكالب والهيمنة
المتوسعة بكل إمكانياتها الفكرية والمادية،
وب��دأ النزوع نحو التوجيه لرسم مالمح ثقافة
وليدة مطابقة لطبيعة الهجوم الرأسمالي ،بحيث
أخضعت جميع المكونات لمقتضياتها المادية،
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وأصبح التوزيع خطوة أساسية يمكن من خاللها
بناء وجود إنساني جديد قائم على مسائلوأساليب
وفاقية ،تؤمن الخروج من دائرة العنف من نظام
الحياة اإلنسانية ،والدخول فيمساحه واسعة من
أساليب المحاكاة والحوار بين الشعوب.
وإن كل من يعمل إلضعاف قدرةالتواصل
والتفاهم بين البشر لن يجد له مكانًا في نظام
العالم الجديد ،ألن الوجوداإلنساني أمامه مهمة
أساسية هي توقه الشديد ألن يكون وجوده
وجودًا كونيًا خاليًا منالطاقات المادية والفكرية
المسببة لألذى في نظام الوجود اإلنساني القادم.
فعالم التوافق القادم هو عالم متعمق في
ذاته وفي وج��وده ،قادر أن يبحث مسائل أكثر
جوهريهفي نظامه ،تتفوق في طاقة وعيها على
مجمل البناء التكويني للوعي التاريخي ،فالوعي
بدايتعمق أكثر ويبحث إشكاالت ومسائل كانت
ّ
تعد من الطالسم الكبرى وقضايا اطالقيةال يمكن
معرفة كنه وجودها ،فالعقل البشري يتوسع
ويتخذ مدارات متعمقة في بنية الكون ،وتزداد
اكتشافاته اتساعًا في جميع الميادين المهمة
بالنسبة إلى الحياة اإلنسانية ،ويدخاللوجود
البشري بالرغم من المشاكل الهائلة وأساليب
اإلعاقة المنظمة ،مرحلة حاسمة فياالنتقال إلى
عالم جديد مختلف كليًا عن جميع أشكال التاريخ
الماضي ،وإن التحديات الموجودة أمام العقل
البشري تتعاظم أكثر ،ويمتلك اإلنسان فعالية
أق��وى لحلها ،وتتوسع اإلمكانيات واألجهزة
المرافقة ل�لاش��ت��راك ف��ي فهم جميع أن��واع
البحوث والحقائق الراهنة ومعرفتها ،وتتوسع
معها سرعة نقل األفكار والمعلومات والحقائق
ضمن نظام م��ن االت��ص االل��وث��ي��ق ،واألج��ه��زة
القادرة على النقل المباشر ،ليتاح للبشر جميعًا
إمكانية المشاركة فيبناء الوجود القادم ،ويزداد
تدفق األفكار والمعلومات لتقوم بتشكيل عالم
يسودهالمعرفة الموحدة.
ويمتلك كل إنسان فيه صورة واضحة عنه
وعن مجريات األح��داث فيه،وبالتالي فإن العلم
القادم سيكون أكثر توسعًا وأكثر ق��درة على
النفاذ والتأثير علىبنية العقل ،وستبقى هناك
مشكله تحير جميع العقول الصادقة في هذا
العالم ،وهي إلى متى سيستمر العالم في إنتاج
ما يستطيع أن يدمر نفسه ،وما دامت القدرة على
االكتشافات جارية وبسرعة ترافقها قدره على
التدمير جارية وبسرعة ،تتزايد معها العقول
المسطحة التي ال يهمها من الوجود اإلنساني
غير إشباع جميع نوازعها الالمعقولة من معطيات
الحضارة اإلنسانية القادمة.
فاالتجاه الثقافي البد أن يتجه نحو العمق
والمصداقية،ويضع في برامجه الفكرية استيعاب
الذاكرة التاريخية في حياتنا الحضارية ،ويعبر
عن خصوصية متأصلة في واقعنا ومعبرة عن
ماهيتها العربية ،تسعى لالندماج مع الكينونة
اإلنسانية ،وخلق نقلة نوعية باتجاه الكلية
اإلنسانية ،وعلينا أن نقوم بإعداد اإلنسان المرتبط
بقضية الوجود الخالي من التدمير للطبيعة
واإلنسان ،عندمانمتلك ثقافة فاعلة ومعبرة عن
مجمل التطلعات المصيرية والفكرية ،تعطي
الحياة عمقها اإليجابي وديمومتها المستمرة
ّ
باتجاه م��ا ه��و خ�لاق وف��ق العمق وال��ض��رورة.
تنبثق من أصولها التاريخية من خالل تحديد
بواعثها الحقيقية لالرتفاع فوق جميع مخلفاتها
االنقسامية وعيًا ومسؤولية.
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العقلية االنقسامية في شخصية الفرد العربي
الدكاكين والتيارات والمنابر أنموذج ًا
عز الدين دياب
نحن إزاء مفاهيم عدة ،يتكون منها عنوان
الدراسة ويتركب .والمعروف في علم االجتماع أن
لكل مفهوم مضمونه ،ودالالته ،ومعانيه وعناصره
البنائية  -نسبة إلى البناء االجتماعي ،وما فيه من
نظم وأنساق وظواهر تؤشر على الظاهرة والحدث
والواقعة محل البحث الحقلي /التطبيقي ،ومن ثم
التحليل ووضع المعاني التي تعبر عنها وتعكس
حقائقها البنائية.
العقلية :وحسبنا أن نبدأ بمفهوم العقلية
ان��ط�لاق��ًا م��ن أن��ه��ا واق��ع��ة ح��اض��رة ف��ي الحياة
االجتماعية بما فيها م��ن س��ل��وك اجتماعي،
واهتمامات واختبارات .ونعني بها طريقة في
التفكير ،وإدراك األشياء بما هي عليه ،ونظرة
اإلنسان إلى ما يحيط به من مظاهر طبيعية ،ومناخ
 ..إلخ.
وتسمي م��دارس واتجاهات أنثروبولوجية
العقلية محسوبة على األمم مثل القول :العقلية
التركية ،واألمريكية ،والروسية ،والفرنسية،
والعربية..إلخ.
االنقسام :ظاهرة بنائية موضوعية متعينة
َّ
داخل البناء االجتماعي أنى كان هذا البناء ،ويأتي
معنى «االنقسامية» هنا كصفة ووصف للعقلية،
وتجلياتها وفعلها في الحياة اليومية المعاشة.
وثمة عالقة غير متوقفة قائمة بين االنقسام
والواقع االجتماعي المعاش ،يحكمها ويوجهها
التأثير المتبادل بينهما ،الذي يحيلها بدوره إلى
ُّ
َّ
ظاهرة بنائية ّ
يعرفها علم االجتماع« :بأنها النظم
والقواعد ،واالتجاهات واالهتمامات التي يشترك
َّ
في اتباعها أف��راد المجتمع ،ويتخذونها أداة
ووسيلة لتنظيم حياتهم االجتماعية».
ومن المعروف أن علم االجتماع على اختالف
م��دارس��ه وات��ج��اه��ات��ه ي��ب��دأ ب��دراس��ة الظواهر
االجتماعية ،بناء على مضمونها ووظائفها داخل
أنساقها البنائية التي يتشكل من وحدتها
الجدلية البناء االجتماعي؛ مثل القول :الظاهرة
االقتصادية ،والظاهرة السياسية ،والظاهرة
الثقافية...إلخ.
إن دواعي الدراسة تعفينا من االقتراب من
المدرسة /النظرية االنقسامية وتياراتها وروادها
األوائ���ل ،لندخل مباشرة في تعريف الظاهرة
االنقسامية على النحو اآلتي :أحد أشكال السلوك
االجتماعي والفكري ومستوياته ،ذاك ال��ذي
يمارسه اإلنسان في حياته اليومية ،ويتجلى هذا
السلوك في مشاهد انقسامية عدة ،حاملة أسبابها
القريبة والبعيدة ،المباشرة وغير المباشرة.
وستأتي الدراسة ببرهانها على هذا القول من
الحياة العربية الراهنة المكونة إداريًا وسياسيًا من
مستويات عدة محلية/جهوية ،ووطنية ،وقومية.
وبما أن االنقسام ظ��اه��رة بنائية معاشة،
ومتعينة على نحو ما داخ��ل البناء االجتماعي
العربيَّ ،
فإن الفرد في هذا البناء يعبر عن هذا
السلوك بطريقته الخاصة حسب دوره ووظائفه
المناطة به داخل البناء االجتماعي على اختالف
أنساقه ،ومستوياته ،ونظمه مثل :األسرة والعائلة،
والفخذ ،والبطن ،والحي ،والقرية ،والمدرسة،
والعشيرة والقبيلة ،والنادي ،والحزب..إلخ.
ويتجلى ذلك التعبير في جملة من المواقف
واالهتمامات واالتجاهات واآلراء ووجهات النظر
التي يتباين بتوصيفها ووضع المعاني البنائية

لها األف���راد والجماعات داخ��ل الحياة العربية
اليومية.
ولما كان طرح الظاهرة االنقسامية في الوطن
العربي على هذا األنموذج أو المستوى غير ممكن
تمييزها عن الظاهرة نفسها في أي مجتمع من
المجتمعات ،وخاصة مجتمعات المعرفة والتقدم؛
َّ
إذًا البد من تحديد العلل؛ ألنها وحدها الكفيلة
بإظهار قسمات الظاهرة االنقسامية في الحياة
العربية ومعالمها.
شخصية الفرد العربي:
أم��ا شخصية ال��ف��رد ال��ع��رب��ي فنقصد بها
جميع الصفات الجسمانية والعقلية ،والخلقية
والسلوكية في حال تفاعلها بعضها مع بعض،
وم��ن ثم تفاعلها مع ما يحيط بها من مناخ
وتضاريس وبيئة اجتماعية لم تحقق االنتقال
من نسق اقتصادي إلى آخر ،يشكل قطيعة مع
تحصيل الرزق وأساليب اإلنتاج ما قبل الصناعية.
وأطروحات حمالة لخصائص شخصية الفرد
العربي في واق��ع اجتماعي َي َت َّ
عين على هذا
المستوى من التطور االقتصادي المحدود ،البد من
أن يحمل في «جوانية» عالقات المجتمع األهلي
وخصائصه ونزعاته واهتماماته في قوة مكوناته
ً
االجتماعية المتمثلة باألسرة أوال ثم العائلة إلى
آخر مستويات القربى ،وما بين هذه المستويات
م��ن أواص���ر ق��رب��ى ت��ح��دد ماهية االهتمامات
ُ
واالنتماءات؛ وتعين مستواها وفق القول« :عد
رجالك وورد المي».
إذًا ،نحن أمام علل اجتماعية محسوبة على
الماضي ،وتؤكد حضورها في الحاضر ،وتعد نفسها
للمستقبل منقادة بأطروحة من علم المستقبل:
َّإن الماضي يتداخل مع الحاضر والمستقبل،
والحاضر يتداخل بمستويات بنائية مع الماضي،
والمستقبل يتداخل مع كل من الماضي والحاضر.
َّ
وتتمثل هذه العلل ،كما أسلفنا ،في العالقات
االجتماعية الحمالة للقربى وعصبياتها التي
يصوغها المجتمع األهلي وفق مستوى تطوره
االجتماعي.
إن األطروحة السابقة تفتح األعين على ثقافة
المجتمع االهلي التقليدية المحكومة إلى عالقات
القربى وسننها التي تقول[ :أنا وأخي على ابن
عمي ،وانا وابن عمي على الغريب] .ليكون موضع
تحليل في هذه الدراسة انطالقًا من أنها علة من
علل االنقسام كما سنبين.
ونعود إلى شخصية الفرد االجتماعية ،لنتبين
حضور الثقافة في شخصيته انطالقًا من أطروحة
انثروبولوجية ثقافية مستخلصة من الدراسات
الحقلية التطبيقية على عدد من شعوب وأمم
العالم المتباينة في مستويات تطورها« :قل لي ما
ثقافتك أقل لك من أنت».
وإذا أخذنا بالحسبان توزع شخصيات األفراد
على بنى اجتماعية مختلفة ف��ي مستويات
ّ
تطورها ،فإننا ندرك الفرق والتنوع والتفرد في
شخصياتهم ،وأسلوبهم في النظرة إلى الحياة،
ومحاكاة ما فيها من ظواهر ومعطيات بنائية.
كل ذلك ال ينفي وجود قواسم مشتركة بين
شخصيات األفراد ،خاصة في سياق االهتمامات
واالتجاهات ،سواء أكان ميدانها وتموضعها محليًا
جهويًا ،وطنيًا ،قوميًا ،دينيًا ،مذهبيًا ،عقائديًا،

سياسيًا الخ.
ً
ونفترض ج��دال َّأن بنية المجتمع العربي ال
تزال تنتج ثقافة القربى -المعنى االنثروبولوجي
للثقافة ،الذي يقول إنها الكل الذي يمثل العادات
والتقاليد واألع���راف والنتاج الروحي والمادي
والحضاري للمجتمع –وعصبياتها ،وتوفر لها
مكانة مرموقة في العوائد واألح��وال ،واألع��راف،
وفي تفعيل ال��والءات وقيادتها حسب تسلسل
مستويات القربى وعصبياتها ،وما لهذه األخيرة
من وظائف في وحدة البنى االجتماعية وانقسامها،
وخاصة في إطار نمط الشعور الفردي الذي يهدف
إلى تحقيق المصلحة الذاتية في أرضية ثقافية
للقربى وعصبياتها لها سلطة إمالء األوامر على
االهتمامات واالتجاهات ،وانزياح األف��راد وفق
تسلسل العصبيات ،ونمط الشعور الجمعي،
الذي يتقاسم فيه الفرد مع أبناء جماعته المشاعر
المشتركة المرتبطة بوظائفها مع ذلك التسلسل.
وت��ت��ح��رك ال��دراس��ة منهجيًا م��ن صحة ما
عددناه وظائف للعصبية ماثلة في وازع االلتحام
واالنقسام ،كما يفيدنا العالمة ابن خلدون؛ حيث
تالحظ َّأن االنقسام في أكثر البنى االجتماعية
العربية التي تقوم على قربى الدم ،يجد نفسه في
َّ
كثير من األحيان واألحوال في التعارض القائم
بين الوالء الساكن في الشعور الفردي والشعور
الجماعي؛ َّ
ألن ما بينهما من تضامن اجتماعي
ً
تحكمه أصال صالت القربى وعصبياتها ،وما يتأتى
منها من وازع ونزعات مثل نزعة الثأر التي عرفت
بأنها تقوي التضامن االجتماعي داخل العائلة
وامتداداتها القرابية.
وعن سؤال إلى أين تمضي عصبية القربى في
وحدة البنى االجتماعية العربية وانقسامها ،نجد
إجابته في توزع والءات الفرد العربي وانتماءاته
ً
على النحو اآلتي ،هو أوال ابن أسرته وابن عائلته؛
ً
لكنه ابن أسرته أوال ،إذا حدث تناقض بين األسرة
والعائلة ،وقل ذلك في كل مستويات القربى حتى
الجهوية منها ،والوطنية ،والمذهبية والحزبية.
ونسأل موصف السؤال أحد المؤشرات على
تسلسل ال��والءات :أليست ال��والءات في التحليل
االجتماعي :االنثروبولوجي /االبن الشرعي للقربى،
وما تنتجه من أنماط شعور فردي وجماعي تجعل
سلوك شخصية ال��ف��رد تنقسم إل��ى سلوكين
اجتماعيين :محافظ يمارس الوساطة ،وليبرالي،
ويدعو إلى العدل االجتماعي ..الخ.
وف��ي دراس��ة تطبيقية لنا عن االنقسامات
السياسية في الوطن العربي« :التحليل االجتماعي
لظاهرة االنقسام السياسي في الوطن العربي-
مكتبة مدبولي -ال��ق��اه��رة »1993-خلصنا إلى
نتيجة مفادها أن عصبية القربى بغض النظر
عن مضمونها ومحركها ،وتسلسل مستويات،
عصبياتها تلزم االنتماءات أن تذهب باالتجاه
الذي يذهب فيه الوالء للقربى؛ فإذا تناقض انتماء
األسرة أو العائلة مع حزب أو فصيل سياسي أو
جمعيةَّ ،
فإن والء الفرد يذهب غالبًا باالتجاه الذي
يذهب فيه والء األسرة والعائلة ،ثم بقية امتدادات
القربىَّ :
ألن الفرد في حالة القربى هذه ،المتعينة
داخل البناء االجتماعي :ابن أسرته ،وعائلته قبل أن
يكون ابن حزبه ،وهكذا دواليك.
ومع ذلك َّ
فإن النتيجة السابقة التي توصلت
إليها الدراسة تنطوي في مقاربات أخ��رى على

ابن خلدون
إجابات متعددة ،تضعها في موضع المشكلة التي
َّ
تطرح نفسها على الفكر العربي؛ ألنها حمالة لعلل
ُ
وسنن اجتماعية أخرى ترى بأعين تلك القراءات.
وتذهب الدراسة بتلك النتيجة لتحولها إلى
مشهد انقسامي ،ترى فيه القرءات االجتماعية
االنثروبولجية تعبيرات متباينة عن االنقسامات
السياسية والعقائدية التي تزخر بها الساحات
العربية ،وامتداداتها في الخارج.
إذًا ،ه��ل تجد تلك االن��ق��س��ام��ات نفسها
وحقائقها ف��ي كثرة الدكاكين المنابر التي
تعاظمت أع��داده��ا ف��ي ال��ش��ارع العربي غ��داة
ثورة الشباب العربي؟ وهل يمكن أن نرد تنوع
األط��روح��ات والالفتات التي ي��زدان بها الشارع
العربي إلى قوة األنا في الفرد العربي ،التي ترتقي
إلى قوة للدفاع عن الذات ،األمر الذي يجعل الشعور
الفردي يتناقض مع الشعور الجمعي داخل أرضية
القربى وعصبياتها.
والخالصة ،ف��إن الوحدة واالنقسام تجدان
تعبيراتهما ودالالتهما في كثرة الدكاكين،
والمنابر ،والتيارات السياسية في بعض األقطار
العربية ،وامتداداتها في الخارج بغض النظر عن
حجمها ودواعيها ،وهي من ممارسات وتجليات
العقلية السياسية لشخصية الفرد العربي ،هذا
إذا قبلنا بتقسيمها إلى عقليات محسوبة َّ
مرة
على سلوكها االجتماعيَّ ،
ومرة ثانية على سلوكها
السياسي ..الخ.
وإذا أخذ ،على سبيل المثال ال الحصر ،عدد
األح��زاب في قطر من األقطار العربية التي قدر
عددها على لسان أحد قادة األحزاب بحوالي()145
ح��زب��ًا ،وأن ع��دد س��ك��ان ه��ذا القطر ال يتجاوز
َّ
أكثر م��ن( )7ماليين نسمة تقريبًا ،فإننا ندرك
ّ
بيقين العارفين إنها دالة وأحد المؤشرات على
االنقسامات البنائية المنقادة بالوالءات المحكومة
إلى العصبيات المتنوعة المتواجدة داخل البناء
االجتماعي العربي ،وقوة األنا التي تشكل سندًا
للدفاع عن شخصية الفرد العربي الحاكمة للمشاعر
الفردية والمجتمعية المؤصلة في ذلك البناء كما
أسلفنا.
َّ
إذًا ،فإن البنيات االجتماعية التي تقوم فيها
العالقات االجتماعية على قربى ال��دم ،وقربى
الجهة ،والعقائد ،والمذاهب تنتج بشكل غير
متوقف االنقسامات في قلب الحياة العربية.
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بوشكين والثقافة العربية
خليل املو�سى
ُ
اشتركت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ،والمرحوم
األستاذ الدكتور نعيم اليافي بتدريس ّ
مقرر األدب المقارن في
قسم اللغة العربية بجامعة دمشق ،ثم َّ
درست معظم ما يتصل
باألدب الحديث في المرحلة الجامعية األولى ومرحلة الماجستير
ُ
وكنت قد عملت
في جامعة الملك فيصل ،ومنها األدب المقارن،
من قبل في رسالتي الماجستير ((وحدة القصيدة)) والدكتوراه
((القصيدة المتكاملة بين الغنائية والدرامية)) على شيء غير
قليل من المقارنة بين الشعر الفرنسي والشعر العربي حسب
المدرسة الفرنسية ،ثم كان َّ
علي في تدريس المادة أن أعود بهدوء
وموضوعية إلى المدرستين األمريكية والسالفية ،وأنا مقتنع حتى
َّ
هذا الوقت المتأخر َّ
بأن مقولة علم األدب أو علم النص يتعذر
ً
عليها أن تدوم طويال ،سواء اتخذت المنهج اللساني أو البنيوي
أو َّ
أي منهج علمي آخر ،فطبيعة الدراسات اإلنسانية غير حيادية،
وهي مختلفة عن طبيعة الدراسات األساسية؛ فلألخيرة وجه وحيد،
َّ
ولكن غاية الغاية منها ّ
الحد من
ولألولى وجوه تتالقى وتتنافر،
َّ
َّ
المعايير االنطباعية واألحكام القطعية ،ثم إن األدب بأنواعه مشبع
َّ ً
باأليديولوجيا ،وهي التي ّ
نصية تصريحًا
تسوقه ،حتى وإن كانت
َّ
أو تلميحًا ،وكانت قناعتي تزداد درجة بعد درجة بأن مدارس النقد
إيديولوجية خالصة ،وأن مدراس النقد واألدب الخالصة لم ِّ
تعمر
ً
طويال بسبب فقدان العنصر األيديولوجي أو تغطيته بستار
كثيف ،كما هي الحال في الشكالنية الروسية ،ومن هنا كانت
قناعتي َّ
بأن ما كتبه أعالم المدرسة األمريكية في األدب المقارن
يتماشى والثقافة األمريكية المستحدثة ذات الروافد المختلفة،
وهدفها نسف األدب المقارن ،وخاصة المدرسة الفرنسية التي
ّ
ُ
وكنت وما أزال معجبًا بما سطره شيخ
تقوم على المركز والهامش،
المقارنين العرب محمد غنيمي هالل وبعض أتباعه ،وكان لي
َّ
ّ
تجربة ،نتيجة لكل ما مضى ،تجلت في كتابي ((مبادالت شعرية))
الصادر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق سنة  ،2008وهي تقوم
َّ
على مبادئ األدب المقارن في المدرسة الفرنسية ،وأنا أرى أنها
تعود بالنفع على الثقافة العربية من جهتين؛ األول��ىَّ :أن هذه
المدرسة تستند إلى منهج علمي رصين ،وهو المنهج التاريخي
ّ
األدبية
الذي يضع الحدود والشروط الصارمة لمعرفة طبيعة التجارة
والمبادالت بين المرسل والمرسل إليه ،أو بين المركز والهامش على
ما في هذه التسمية من غضاضة ،علمًا َّ
بأن الطرفين قد يتبادالن
المواقع واألدوار ،فيصبح الهامش مركزًا والمركز هامشًا في كثير
ً
من النصوص النثرية ،كما هي الحال مثال في ((ألف ليلة وليلة))،
ً
و((النبي)) لجبران ،فضال عن َّأن هذا المنهج يترك مسافة بين
األدب المقارن والنقد ،فهذا شيء وذاك شيء آخر ،ولذلك َّ
فإن
الدارس يبني على الصخر وليس على الرمال ،كما هي الحال في
َّ
المدرسة األمريكية ،والثانية أنه ال خوف على التراث العربي في
َّ
هذا المنهج ،بل هو في مصلحته ،ألنه زاخر باألساطير والديانات
السماوية والحكايات التي انتقلت بوضوح شديد ،وهي تحتاج إلى
باحثين ليضعوا أيديهم على الفتوحات األدبية العربية في اآلداب
األوروبية القديمة والحديثة ،وإذا كان بعض الدارسين يرى أننا
َّ
كنا في العصر الحديث مستهلكين ومستوردين ونائمين ،فهذه
َّ
َّ
ّ
وتمر ،ولكننا إذا وازنا
حقيقة ينبغي أال نخشى منها ،فهي مرحلة
ُ
بين المبادالت في القديم والحديث ،كانت لغة التراث العربي
راجحة من دون َّ
أي شك.
وضعت هذه المقدمة ،وفيها شيء من الحديث عن الذات
الفردية والجمعية ،بعد فراغي من قراءة الدراسة المقارنة التي قام
بها الباحث األديب مالك صقور ،وهي بعنوان (( :بوشكين والقرآن-
َّ
دراسة في األدب المقارن)) ،فقد ُ
كنت إزاء باحث رزين دقيق يتمتع
برؤيا وروية واضحتين ،ويسوق بحثه ضمن مسار علمي جاد ورائد،
َّ
ً
فضال عن أنه اعتمد المدرسة الفرنسية التي تتصل بالمنهج

بوشكين
التاريخي للوقوف على ّ
تلمس التأثيرات في مواطنها (ص،)14
َّ
وال يقتصر األمر على ذلك ،وإنما كان البحث مقتصرًا على قصيدة
َّ
َ
ومركزًا في نقطة ّ
محددة
((محاكاة القرآن)) لبوشكين ،فكان مكثفًا
عمقيًا ال ّ
ّ
أفقيًا.
تسبر غور هذه التأثيرات
ّ
َّ
تلمس الباحث في الفصل األول تطور العالقات بين روسيا
والعرب ،فاستعرض الصالت االقتصادية والثقافية بينهما،
خاصة في عصر بطرس األول الذي فتح المجال للمثاقفة مع العرب
ُ
والشرق ،فترجم القرآن الكريم مرتين ،ثم وقف الباحث عند عدد
من المنابر الثقافية والكتب التي كانت أساسًا الهتمام روسيا فيما
بعد بالشرق العربي ،إلى أن قام االستشراق الروسي الذي أولى
الثقافة العربية اهتماماته األولى ،والفصل َّ
ّ
وغني بمعلوماته
موثق
التاريخية التي تثبت صلة بوشكين بهذه الثقافة ،وبصلة الروس
بالعرب من جهة ،وبالحج إلى القدس من جهة أخرى ،وحركات
المستشرقين الروس إلى سورية وفلسطين والبعثات الدبلوماسية
ُ
من جهة ثالثة ،ودراسة هذه الصالت الصخرة المكينة التي تبنى
عليها دراسة المؤثرات ،كما هي الحال في الدراسات التي أقامها
بول ف��ان -تييغيم ،وفيليب ف��ان -تييغيم وكاريه وأع�لام هذه
المدرسة.
تناول صقور في الفصل الثاني الموضوع العربي في إبداع
بوشكين الذي عاش في مطلع القرن التاسع عشر عصر الرومانسية،
ّ
ومؤسس اللغة الروسية
فكان شمس الشعر الروسي الحديث،
المعاصرة ،وكانت قصائده رومانسية من جهة ،وذات صلة وثيقة
باإلسالم من جهة ثانية ،ومن قصائده في هذا المجال ((إلى
نتاليا)) ،و((إلى أختي)) ،و((أيتها الفتاة الوردةَّ ،
مكبل أنا باألصفاد))،
ّ
وسواها ،ويحلل الكاتب قصيدة ((نافورة باختشي سراي)) المتصلة
باإلسالم في إيقاعها وموضوعها ،كما يقف عند القصيدة الملحمية
((روسالن ولودميال)) المتصلة بإحدى حكايات ((ألف ليلة وليلة))،
ّ
والصبية)) ،لتأتي -بعد ذلك -قصيدة ((النبي))
وهي حكاية ((المارد
َّ
التي يتجلى فيها تأثر بوشكين باإلسالم بصورة شاملة.
ّ
تطبيقيًا يرصد فيه الباحث
جاء الفصل الثالث ((محاكاة القرآن))
وجوه الشبه والتأثيرات بين قصيدة ((محاكاة القرآن)) لبوشكين
وآليات من القرآن الكريم في تسعة جداول ،وكان بوشكين قد
قرأ القرآن الكريم مترجمًا إلى الروسية ،كما قرأه باللغة الفرنسية
ّ
التي كان يتقنها ،وتؤكد الجداول التي أثبتها المؤلف وشرحها َّأن
َّ ُ
بوشكين كان يترسم خطا مقبوساته من هذا الكتاب المعجز ،كما
تؤكد معرفة صقور ببوشكين وثقافته اإلسالمية معرفة عميقة،
ولذلك ّ
يعد هذا الفصل الركيزة التي بنى الباحث عليها بحثه،

سواء أكان ذلك موضوعه المختار أم دراسة األدب المقارن.
وكان الفصل الرابع إجابة عن سؤال(( :لماذا حاكى بوشكين
ّ
وتضمنت اإلجابة أربعة أسباب ،وهي :اهتمام أوروبة
القرآن))،
وروسيا بالمشرق العربي ،واتصال نسب بوشكين من جهة أمه
إلى أصول أفريقية إسالمية ،واهتمام بوشكين بالعرب وثقافتهم
في العصور الوسطى ،وحالة بوشكين التي كان عليها في الزمن
الذي أنجز فيه ،هذه القصيدة  .1824أما الفصل الخامس فكان
بعنوان(( :ماذا حاكى بوشكين في القرآن؟)) ،وكانت اإلجابة عنه
بوساطة دراسات بيلنسكي الناقد الروسي الكبير ألعمال بوشكين،
وه��ذه القصيدة من جهة نظره هي األلماسة َّ
البراقة في تاج
بوشكين الشعري ،وهي تعكس روح اإلسالم وجماليات الشعر
العربي (ص ،)150واعترف أحد النقاد الروس َّ
بأن القرآن قد أذهل
ّ
بوشكين ،ومنحه شيئًا غير قليل من االنبعاث الديني ،وأثر في
َّ
ً
حياته الداخلية ،بل ّ
حوله إلى مؤمن برسالة الكتاب ،فضال عن أنه
َّ
َّ
شعريا ،فتجلت النزعة الشرقية في هذا العمل
استفاد من صياغته
إلى ّ
حد بعيدَّ ،
ثم استعرض المؤلف آراء النقاد اآلخرين في هذه
ّ
وتوصل إلى نتائج مهمة أوردها في نهاية
القصيدة الجوهرة،
الفصل (ص.)167 -166
عالج صقور في الفصل السادس الشكل والمضمون في هذه
القصيدة موضوع البحثَّ ،
وقدم مالحظاته واحدة فواحدة ،واستنتج
ً َّ
ّ
معني بالشعر أوال ،ألنه شاعر أصيل وموهوب.
منها َّأن بوشكين
ّ
النبي)) ،ويعني
أما الفصل السابع (األخير) فكان موضوعه ((الشاعر
ّ
المؤلف بالنبوة القرب من الكهانة ،إذ كان الشاعر والساحر والعراف
والطبيب في العصور القديمة إنسانًا واحدًا ،والنبوة هنا ما عناه
َّ َّ
ثم حل محلها الشاعر الصائغ أو الصانع
أفالطون في نظرية اإللهام،
بدءًا من أرسطو حتى الرومانسيين الذين أعادوا فكرة اقتران الشاعر
بالنبوة ،وعند رامبو في نظرية البصير ،وف َّ��رق صقور بين النبوة
الدينية التي تهتم بالميتافيزيقيا والنبوة الشعرية التي تهتم
باألوضاع البشرية ،فللشعر عند بوشكين رسالة إنسانية ،ولذلك
ّ
ليتمم رسالته ،فحاكوا حوله الدسائس ،وأوغروا صدر
لم يتركوه
ّ
ّ
القيصر عليه ،فأمر بالتخلص منه ،ودبرت له مؤامرة إلنهاء حياته
قبل أن َّ
يتم هذه الرسالة.
اتسمت فصول هذا البحث بالعلمية الصارمة في التوثيق
ّ
مما يشير إلى ّ
والتحليل واستخالص النتائجّ ،
ويؤهله
جدية الباحث
لدراسات جادة في األدب المقارن وتقديم مزيد منها ،فهو يمتلك
المنهج الفرنسي ،ويعرف أدواته ومصطلحاته وشعابه ،وخاصة في
الفصل الثالث التوثيقي بجداوله والتحليلي بقراءة هذه الجداول،
َّ
ولكن حرفة األدب اإلبداعي كانت أقرب إليه ،فألهته عن هذا المجال،
ّ
ويهم دارس األدب المقارن من هذا البحث أمران :األول موضوع
الدراسة ،وهو تأثير القرآن الكريم في قصيدة ّ
محددة لشاعر من
ّ
أهم شعراء روسيا قبل الثورة ،يقول الباحث في هذا المجال(( :وإن
كان استلهام بوشكين الموضوعات العربية ،بشكل عام ،والقرآن
بشكل خاصّ ،
يدل على عظمة القرآن وتأثيره في ثقافة شعب آخر،
فهو ّ
يدل أيضًا على عبقرية شاعر غريب عن اللغة العربية ،استطاع
أن يقتبس بمهارة ،من غير أن ّ
يشوه األصل أو يسيء إليه (ص،)205
ّ
وال شك في أن بوشكين اتخذ من شخصية الرسول العربي مرشدًا
ّ
ّ
وأخالقيًا ونضاليًا له في المرحلة الصعبة التي عاش فيها
روحيًا
تعرض للنفي والمالحقة ،ولذلك َّ
الشاعر ،خاصة حين َّ
تحدث عن
معجزة الصحراء الكبرى .أما األمر الثاني فهو في طريقة الدراسة
ّ
ومنهجها ،فقد حافظ صقور على منهجهَّ ،
فصرح
وتقيد بمفرداته،
به في البداية ((المنهج المقارني الفرنسي التاريخي)) ،ولذلك كان
المنهج مناسبًا لموضوع البحث ،فجاء الكتاب جديدًا في موضوعه،
ورزينًا في طريقته ومنهجه ،وصالحًا لالقتداء به في دراستنا
الجامعية الجادة.
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حوار مع الكاتب المسرحي السوري جوان جان
يا�سني �سليماين
عرفنا الكاتب المسرحي جوان جان من خالل
ع��دد كبير من األع��م��ال المسرحية التي نشرت
ككتب وقدمت على الخشبة ،منها « :أجمل رجل
غريق في العالم»« ،الطوفان» «مونودراما خطبة
الذعة لرجل جالس» ،و«نصوص نور العيون» ،و«آخر
ليلة» ،و«آخر يوم» .وكتب لمسرح األطفال عددًا من
المسرحيات منها»:مغامرة في بالد المستقبل»
و»حيلة العنكبوت» كما نشر عددًا من الكتب في
النقد المسرحي منها« :قراءات في النص المسرحي
السوري» وهو إلى جانب ذلك يعمل رئيسا لتحرير
مجلة الحياة المسرحية التي تصدرها وزارة الثقافة
السورية ،وهي من المجالت القليلة المتخصصة
في المسرح في الوطن العربي ،في هذا الحوار
نسأل األستاذ جوان جان عن العديد من القضايا
المطروحة ،عن أعماله ،عن المسرح في بالده ،عن
الوضع الراهن في سورية ورؤيته للحل الذي ُيخرج
البالد من أزمتها الحالية.
َ
*ما أقرب تأويل تجده يتماشى مع ما قصدته
في مسرحية «الطوفان»؟ هل الطوفان هنا هو
الحراك السياسي الكبير ال��ذي تشهده بعض
المناطق العربية؟ هل هو المشكالت االجتماعية
ّ
يتخبط فيها غالبية الشعب؟
التي
ُ
**عندما كتبت هذه المسرحية قبل حوالي
ثالثة عشر عامًا ،لم يكن ح��راك الشارع العربي
قد بدأ بعد؛ ففي ذلك الوقت كان االهتمام مازال
ّ
منصبًا بالدرجة األولى على القضية الفلسطينية
والخالفات العربية التي ال تسمح بإيجاد حل عادل
لهذه القضية ،وم��ن وح��ي ه��ذه الخالفات التي
ُ
استمدت فكرة مسرحية
تنعكس سلبًا على الجميع
ُ
أكدت فيها على أن الخطر الخارجي
«الطوفان»؛ التي
سيطال الجميع ولن يستثني أحدًا ،أما إذا كنا نريد
أن نفسر نص المسرحية ارتباطًا بما يجري اليوم
في الشارع العربي؛ فأعتقد أنه ينبغي علينا أن
ً
نجري تعديال على النص يجعل مسؤولية ما يجري
مشتركة ما بين الداخل والخارج ..وبكل األحوال
أعتقد أن مقولة هذا النص قابلة ألن تكون صالحة
ألكثر من مرحلة وأكثر من قضية.
ّ
*عندما نقرأ «الطوفان» َم��ن برأيك يتحمل
مسؤولية ما حدث؟ أم أن الجميع مسؤول عن الخراب
والدمار الحاصل؟
**أعتقد أننا مسؤولون بالدرجة األول��ى عما
يحدث في أوطاننا؛ وذلك من خالل إتاحتنا المجال
ل��ذوي العقول الناقصة والنفوس المريضة بأن
تتصدر الساحة ووسائل اإلعالم والمنابر ،بعد أن
عمدنا إلى تغييب صوت العقل والمنطق لسنوات
طويلة ،وه��ا نحن اليوم نجني ما استهترنا به
على مدى عقود من الزمن ..إن ما يجري اليوم على
الساحة العربية هو حصيلة عشرات السنوات من
ّ
تعميم ثقافة الجهل والتخلف ،ونحن لألسف لم
نتعلم من تجارب السنوات وخبرتها وها نحن اليوم
نقطف الثمار ّ
المرة.
*كيف تنظر إلى الكتابات النقدية التي تدرس
مسرحياتك؟ أنا عن نفسي ُ
قرأت قبل أيام قراءة
نقدية لمسرحية «الطوفان» في «األسبوع األدبي»؛
ُ
وجدتها ساذجة وعلى قدر كبير من السطحية
والحشو واستعراض المعلومات ،وهو ما يشكل
ظلمًا للعمل الذي برأيي يستحق القراءة النقدية
الجادة .
ً
**أوال يسعدني أنك تتابع الصحف السورية في
ضوء الحصار مختلف األنواع المفروض على بالدي،
وتشارك فيه بعض الدول العربية َلألسف الشديد،
ُ
وهذه ليست المرة األولى التي تعاقب فيها بالدي
من قبل أشقائها ..بالنسبة إلى الكتابات النقدية

التي تناولت أعمالي المسرحية فيمكن تقسيمها
إلى قسمين :األول الكتابات التي تناولت العروض
المسرحية التي ّ
جسدت بعض نصوصي على خشبة
المسرح ،وكانت بمجملها كتابات إيجابية ،تمكنتْ
من قراءة عناصر العرض المسرحي كافة من دون
ُ
أن تغفل الحديث عن السلبيات ،ومعظم ما ك ِتب
ّ
عن العروض المسرحية تلك تمكن من قراءتها
قراءة واعية ومتوازنة ،وأذكر هنا على سبيل المثال
ُ
ما ك ِتب عن مسرحيتي «نور العيون» التي أخرجها
د.عجاج سليم للمسرح القومي بدمشق قبل اثني
عشر عامًا ،أما القسم الثاني من الكتابات فكان حول
النصوص المسرحية المنشورة ،وهذه الكتابات؛
وإن كانت أقل على صعيد العدد بوصف العرض
المسرحي يبقى األكثر انتشارًا من النص المسرحي
المكتوب؛ إال أنها لم تقل في مستواها ووعيها عن
الكتابات النقدية عن العروض المسرحية ،وأعتقد
أن الدراسة المشار إليها في متن السؤال كانت
تتناول جانبًا محددًا للنص ،وهذا ليس دفاعًا عن
الدراسة بقدر ما هو محاولة لتوصيفها بوصفها
��وب كاتبها ف��ي تناوله للنصوص
تعكس أس��ل ً
المسرحية عادة .
ُ
*الحظت أن نصوصك المسرحية في أغلبها
َ
قصيرة ،والمشاهد فيها موجزة ،أحيانًا ال يستغرق
المشهد أكثر من نصف صفحة ،هل هذا يفرضه
العمل في حد ذات��ه ،ون��زوع نحو الحركة التي
تستلزم كثرة المشاهد وتتابعها السريع مع
تقليص المشهد الواحد؟ أم اختيار والتزام من
الكاتب لسبب آخر؟
**أعتقد أن مضمون المسرحية وطبيعة
أحداثها هو ما يفرض الشكل الفني الخاص بها،
وبالتأكيد فإنني قبل كتابة النص ال أختار شكله
الفني بل أترك للمضمون أن يحدد طبيعة هذا
ً
الشكل ،والدليل أنني في مسرحية «الطوفان» مثال
ُ
حصرت معظم األحداث
والمؤلفة من ثالثة مشاهد،
في المشهد الثاني الذي شغل ما مساحته حوالي
ثمانية وتسعين بالمئة من حجم المسرحية،
بينما تضمنت مسرحية «أجمل رجل غريق في
ُ
العالم» ،التي أعددتها عن نصوص روائية لماركيز
المشاهد القصيرة
ومسرحية للوركا ،على عشرات
ِ
المتتابعة ،بوصف أن العمل يتضمن أكثر من
حكاية وم��ح��ور ..وبالعموم أن��ا أرت��اح للنصوص
ًَ
المسرحية سريعة اإليقاع؛ ألن هذا ينعكس إيجابيا
على طبيعة العروض المسرحية التي تعتمد على
هذه النصوص .
*نقطة أخ��رى أثارتها مسرحية «أجمل رجل
ً
غريق في العالم»؛ أوال :اعتمادها في البداية على
الطريقة السينمائية؛ فقرأنا ست لقطات ،وبعدها
واحدًا وعشرين مشهدًا؛ هل لهذا االختيار أو هذا
التقسيم ّ
مسوغ ّ
معين؟ ثم من جانب آخر نالحظ
عددًا كبيرًا من الشخصيات؛ هل كانت األفكار أكبر
وأكثر من أن يجمعها عدد أقل من الشخصيات؛
خاصة أن العمل جاء قصيرًا؟ ثم لماذا االعتماد على
ثالثة كتب في االقتباس بدل كتاب واحد ،كما جرت
ّ
العادة عند كتاب المسرح؟
**كان الهدف من اللقطات الست السريعة
في بداية النص هو وضع القارئ أو ُ
المشاهد في
ّ
جو العمل ،واإليحاء إليه أنه يجب أن يتعامل مع
العمل كونه واقعيًا من حيث الفكرة وخالف ذلك
من حيث األسلوب ..أما بالنسبة إلى العدد الكبير
للشخصيات ،فهو أمر فرضه اعتماد النص على أكثر
من مصدر ،والهدف من ذلك إيجاد ناظم يجمع من
ُ
اعتمدت عليها
حيث المضمون بين األعمال التي
في صياغة النص ،بحيث تختلف طبيعة األحداث
في تطوراتها ،لكنها تلتقي عند دعوتها لرفع الظلم

جوان جان

عن المرأة في بعض المجتمعات ،وجاء االعتماد على
أكثر من مصدر بهدف التجريب والبحث ،وهو أمر
قد أكرره في أعمال قادمة ،وقد ال أكرره.
*في المسرحية ذاتها نحس كأن الكاتب يحاول
استخدام طرائق جديدة في الكتابة المسرحية ،ال
تخضع للتقسيمات (الشكلية والجوهرية) في
المسرح التقليدي ..الحدث عندك في «أجمل رجل
غريق في العالم» ال يسير تصاعديًا إلى العقدة ثم
ّ
تسلط على حدث ّ
معين،
االنفراج ،ولكنه بقع ضوء
ّ
ليذهب الضوء ويسلط على حدث آخر يوازيه في
القوة ..كيف تنظر إلى هذه المقاربة؟ وهل يعنيك
األسلوب أو الشكل في المسرح الذي تكتبه؟
**بالتأكيد فإن نص «أجمل رجل غريق في
العالم» ال يخضع للتقسيمات الشكلية والجوهرية
في المسرح التقليدي؛ ألن طريقة كتابته لم
ُ َ
تكن تقليدية ،ذلك أن َ
شاهد لم تكتب زمنيًا
الم ِ
بحسب تسلسلها في النص؛ بل بأسلوب تصوير
المسلسالت التلفزيونية أو األفالم السينمائية ،أي
ُ
مشاهد المحور األول أو الحكاية األولى
أنني كتبت ُ ِ
َ
شاهد الحكاية الثانية ،وهكذا
كاملة؛ ثم أتبعتها بم ِ
ُ
حتى اكتملت الصورة ،فقمت بجمع المشاهد معًا
بحيث تبدأ أحداث كل حكاية من الحكايات بشكل
متزامن وتنتهي بالطريقة نفسها ..إن األسلوب
في الكتابة يعنيني بالتأكيد بمدى ارتباطه بخدمة
مضمون النص المسرحي؛ فالشكل يجب أن يكون
ّ
مكرسًا لخدمة المضمون ال العكس.
*وجدنا نهاية مسرحية «أجمل رجل غريق
في العالم» غريبة كما مسرحية «الطوفان» ذلك
الشخص/الموضوع المهم جدًا ،لكن ال نجده يظهر
في العمل ،الجميع يتحدث عنه ،لكنه ال يتحدث عن
نفسه ،والبداية والنهاية له ،بشيء من الغموض
الذي يحتاج إلى تأويل ..من هو شادي؟ هل هو
الرجل الشرقي في جبروته وأنفته ،أم هو آدم في
عالقته األزلية مع حواء؟ أم ماذا؟
**ش���ادي هو ال��رج��ل /الحلم أو الرجل/األمل
بالنسبة إلى المرأة المظلومة في المجتمعات التي
ّ
تعد المرأة جزءًا من الديكور ال أكثر ،وهذا األمل ال
يتحقق في مسرحية «أجمل رجل غريق في العالم»؛
ربما ألن الواقع هكذا ،فنحن في الواقع من النادر أن
ً
ً
نساء ..شادي
نحقق آمالنا كاملة ،سواء كنا رجاال أم
هو الرابط الضعيف الذي يربط نساء المسرحية
بالحياة الطبيعية ،لكن خيط األمل هذا ينقطع في
النهاية ،لتعود نساء المسرحية إلى حياة العبودية
والذل دون قدرة حتى على االحتجاج.
*كيف تنظر إلى أعمالك على الركح ..مستوى
الرضا عن أعمالك ركحيًا؟
**عمومًا أنظر بارتياح إل��ى ك��ل العروض
المسرحية ال��ت��ي اعتمدت على ن��ص��وص لي،

وأخص بالذكر هنا مونودراما «ليلة ال��وداع» التي
ْ
أخرجتها للمسرح القومي بدمشق ف��ي العام
الماضي المخرجة الشابة سهير برهوم ،وهي من
خريجات قسم الدراسات المسرحية في المعهد
العالي للفنون المسرحية بدمشق ،فقد استطاعت
المخرجة بالتعاون مع الفنانة فيلدا ّ
سمور التي
ّأدت الشخصية من تقديم عرض المس مشاعر
المشاهدين ،ودفع عددًا كبيرًا منهم إلى الخروج من
المسرح بعد نهاية العرض دامع العينين ،بوصف
أن النص يتحدث عن امرأة عجوز تعاني ألم الوحدة
بعد أن هجرها أقرباؤها إما موتًا أو سفرًا ..كما
أذكر بعين الرضا تجربة د.عجاج سليم في إخراجه
لمسرحيتي «نور العيون» ،وتجربة المخرج الشاب
سهيل عقلة في إخراجه للنص نفسه قبل سنوات
قليلة ..كذلك األمر بالنسبة إلى اإلخراجات المتعددة
التي تناولت مسرحية األطفال «مغامرة في مدينة
المستقبل» ،ومسرحية «المعطف» ومسرحية
«أجمل رجل غريق في العالم» ،وهنا أحب أن أشير
إلى أن عددًا من نصوصي المسرحية تم تناوله من
ِقبل أكثر من مخرج ،فقد أخرج «أجمل رجل غريق
ٌ
في العالم» كل من :حسام حمود ،وسام أبو حسين،
عروة نعوف ،بينما أخرج «المعطف» :محمد شيخ
الزور ،هناد الضاهر ،وهناك محاولة ثالثة إلخراج
هذا النص للمسرح القومي بدمشق لم أكن راضيًا
عنها ،وأخرج «مغامرة في مدينة المستقبل»:هشام
نشواتي ،غزوان قهوجي ،ضيف الله مراد ،رضوان
سالم ،سليمان شريبة ،أما مسرحية «الطوفان» فتم
إخراجها لمرة واحدة للمسرح القومي في مدينة
طرطوس بأسلوب أساء للنص كثيرًا ،كما أخرجت
مونودراما «خطبة الذعة ضد رجل جالس» المخرجة
الراحلة مها الصالح للمسرح القومي بدمشق ،وال
أنسى مسرحية «آخر ليلة أول يوم» التي أخرجها
بسام نمرود ،وهناك نص مونودرامي لي عنوانه
«ليلة التكريم» ،لم ُي َّ
قدم حتى اآلن في سورية ،لكنه
ُ
ق ِّدم في العراق وقطر بإخراجين لم أطلع عليهما
لألسف .
*كيف ترى وضعية المسرح في سورية؟ نصًا
وإخراجًا واهتمامًا إعالميًا ونقديًا؟
**ال شك أن الحركة المسرحية في سورية
قد تأثرت سلبًا باألحداث التي جرت في السنتين
األخيرتين ،ذلك أن المزاج العام لم يعد متحمسًا
لمتابعة األعمال الفنية في ضوء ما يجري على أرض
الواقع من عملية تدمير ممنهجة للمجتمع السوري،
تقوم بها عصابات مدعومة من الخارج ..في فترات
سابقة كانت هناك مراحل ازدهار للمسرح السوري،
البقية..............................ص22
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جرير والشعر

بني املديح و الهجاء
�أ�سامة حممد زكي يو�سف

ٌ
ٌ
لطيف ل��ي ٌ
َ
ش���اء اللين ،ص��ل ٌ
��ب ج��اف
��ن إذا
ٌ
ٌ
سهل على ِّ
أي حال،
واض��ح
إذا تعمد الجفاء،
س��واء في ذل��ك ،الفكرة وال��ص��ورة والديباجة ..
شعره ،قال عنه مروان بن
هو البدوي في ِ
حياته وفي ِ
ابي حفصة ( :وإنما حلو الكالم ومره لجرير) هو جرير
بن عطية الملقب بالخطفي ،ينتهي نسبه إلى قبيلة
«تميم» ،ولد في اليمامة قبل السنة  34للهجرة،
ونشأ فيها .كان من أسرة عادية متواضعة ..وقف
ً
شاعرا،
في الحرب الهجائية وحده أمام ثمانين
فحقق عليهم النصر الكبير ،ولم يثبت أمامه سوى
ً
ً
الفرزدق واألخطل .كان عفيفا في غزله ،متعففا
ً
ً
معتدال بعالقاته ..كما كان ً
أبيا محافظا
في حياته،
على كرامته ،ال ينام على ضيم ،هجاء من الطراز
جرير
األول ،يتتبع في هجائه مساوىء خصمه ..اتصل
بالخلفاء األمويين ،ومدحهم ونال جوائزهم..سلك
ً
النميري ،هجا قبيلة بني نمير كاملة فقال:
َ
في شعره الهجاء والمديح والوصف والغزل ..أكثر
ّ
ُ
ير
فال َصلى ِاإل ُله َعلى ن َم
ٍ
جرير من المديح ،وكانت نشأته الفقيرة ،وطموح
َوال ُس ِق َيت ُق ُ
بور ُه ُم َ
السحابا
نفسه ،وحاجة خلفاء بني أمية إلى شعراء يدعون
ُ
َو َلو ُوز َنت ُح ُ
ير
لوم َبني ن َم
ٍ
ِ
لهم ،ويؤيدون مذهبهم ،ما دفعه إلى اإلكثار من
ََ ُ
الميزان ما َوزنت ذبابا
َعلى
ِ
َ
َ
المدح والبراعة فيه .وكانت أكثر مدائحه في خلفاء
َ
ُ َّ
ُ
َّ َ
ير
فغض الطرف ِإنك ِمن ن َم
ٍ
بني أمية وأبنائهم ووالتهم ،وكان يفد عليهم
فال َكعبًا َب َل َ
غت َوال ِكالبا
َ
من البادية كل سنة لينال جوائزهم وعطاياهم.
ُ ُّ َ ُ َ
ير
أنا البازي الم ِدل ُعلى ُنم ٍَ
وفي الحق أنه ما كان لجرير من غاية غير التكسب
َ
أ ِتحت ِمن َ
نصبابا
الس ِ
ماء لها ِا ِ
وجمع المال ،فلم يترفع عن مدح أي شخص أفاض
أما الرثاء لدى جرير قسمان :قسم خص به أهل
عليه نوافله ،حتى إنه مدح الموالي ..ذلك أن طمع
بيته كامرأته وابنه ،وقسم خص به بعض رجاالت
جرير وجشعه وحبه للمال كانت أقوى من عصبيته
الدولة من الشخصيات الهامة ..ولما كان جرير
القبلية؛ فهو إذا مدح الحجاج أو األمويين ،وبالغ في
عاطفيا ،شديد التأثر ،كان رثاؤه ،بشكل عام ،رقيقًا،
وصفهم بصفات الشرف وعلو المنزلة والسطوة
صادقًا ،نابعًا من القلب ،ويؤثر في القلب..فقال في
وقوة البطش ..
رثاء زوجته بعد وفاتها ،أشهر ما قيل في الرثاء
وتكثر في أماديحه لهم األلفاظ اإلسالمية
عند العرب:
واالقتباسات القرآنية ..وال يسعنا إال االعتراف بأن
ُ
ً
استعبار
لوال الحياء لهاجني
ً
جريرا كان موفقا كل التوفيق ،حين صور منزلة
والحبيب يزارُ
ُ
ُ
َ
ُ
قبرك
ولزرت
		
ِ
األمويين وجودهم بقوله:
ٌ
عشيرك نظرة
ربك في
ِ
ِ
فجزاك ِ
ألستم خير من ركب المطايا
ُ
مدرار
وسقى صداك مجلجل
وأندى العالمين بطون راح 		
ٌ
َّ
هت قلبي إذ علتني كبرة
ول ِ
ً
ُ
صغار
وذوو التمائم من بنيك
مستقال في شعر ِه ،فقد 		
ولم يكن غزل جرير فنًا
َّ
َ
مزج فيه أسلوب الغزل الجاهلي بأسلوب الغزل
الذين تخيروا
صلي المالئكة
َ
ُ
العذري .فهو يصف المرأة ويتغزل بها ،ثم ينتقل
واألبرار
عليك
والصالحون
		
ِ
من ذلك إلى التعبير عن دواخل نفسه ،فيصور
وفي رثاء الفرزدق بعد وفاته قال :
لنا لوعته وألمه وحرمانه ،كما يحاول رصد لجات
لعمري لقد أشجى تميمًا وهدها
نفسه ،فيقول:
على نكبات الدهر موت الفرزدق
عشية راحوا للفراق بنعشه
ً
يا َّأم عمرو جزاك ُ
الله مغفرة
ِ
ٍ
معمق
األرض
هوة
في
جدث
إلى
ٍ
ِ
َ
َ
ً
َ
ّ
ُ
ّ
ً
ا
كان
كالذي
فؤادي
ي
ل
ع
ي
د
ر
		
فتى عاش يبني المجد تسعين حجة
ُ
ْ
وكان إلى الخيرات والمجد يرتقي
لقد كتمت الهوى حتى تهيمنى
ُ
أستطيع لهذا َّ
فما مات حتى لم ُيخلف وراءه
الحب كتمانا
ال
		
ً
َ
َ
ّإن ُ
مصعق
غير
صولة
واد
بحية
َ
َ
ٌ
ْ
ُ
ٍ
ِ
العيون التي في طر ِفها حور
َ
قتلننا َّ
يحيين قتالنا
ثم ْلم
		
توفي جرير ف��ي السنة التي توفي فيها
ُّّ
ََ َ
َ
َي َ
صرعن ذا اللب حتى ال حراك ِبه
الفرزدق  .تأخر عنه أربعين يومًا أو ثمانين في قول
ُ
ْ
َّ
الله أركانا ابن الجوزي ،أو سنة في قول صاحب األغاني ،أما
		
وهن أضعف خلق ِ
َّ
ه���ذا وك����ان ل��ج��ري��ر م��ق��درة عجيبة على وفاة الفرزدق فقد تقدم القول أنه ال مجال للتردد
ال��ه��ج��اء ،ف���زاد ف��ي هجائه ع��ن غ��ي��ره طريقة في تعيينها سنة  114هـ732 ،م إذًا فتكون وفاة
اللذع واإلي�ل�ام ..فيتتبع حياة مهجويه وتاريخ جرير على أقصى فرض سنة 115هـ733 ،م  ...مات
قبيلتهم ،ويعدد نقائصهم فعندما هجا الراعي باليمامة ،ودفن فيها ،وقد نيف على الثمانين.
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آليات الكتابة السردية –امبرتو ايكو
السرد تفكير األصابع
في آليات الكتابة السردية ال يتحدث
ام��ب��رت��و اي��ك��و ع��ن ال���رواي���ات ،ومضامينها،
وأحداثها ،وإنما يبحث في ما ال يقوله النص،
أو ما يقوله في عقله من الكلمات ،ونواياها
الصريحة؛ فهو ال يشير إلى مضامين الروايات
وغاياتها اإليديولوجية أو األخالقية؛ فهو ّ
يعد
تلك مهمة القراءة ،ال مهمة المؤلف .والنص
في نهاية األمر ،وسع من قصديات المؤلف،
وما يراه المؤلف ليس ً
مدرجا بالضرورة في هذه
القصدية .
فما هو أساسي بالنسبة إلى نصوص ايكو،
يعود إلى التجربة ذاتها ،ال إلى مادة الروايات،
ومضامينها ،وتأويالتها المستحيلة والممكنة؛
فهو يكتفي بسرد ال��س��ي��رورة «أي تقديم
تأمل خاص في بناء الرواية .فمن أين جاءت
الروايات؟! وكيف تطورت وتشعبت واستقامت
ً
ً
عظيما يعج بالكائنات واألحداث واإلحاالت
كونا
الثقافية المتنوعة الموغلة في الرمزية أحيانا
ً
والمنغرسة في تربة واقع وتاريخ تعنيه حينا
آخر؟! حيث يقوم السرد بمحاولة لرصد السيرورة
ً
مستبعدا
من زاوية التكوين والخلق واإلكراه،
في الوقت نفسه كل ما يتعلق بالتلقي.
ّ
يعد ايكو الرواية «واقعة كوسمولوجية»؛
فما يهم هو تشيد العالم؛ أما الكلمات ستأتي
فيما بعد «إذا األساسي هو ليس الكلمات ،ولكن
كيفية بناء العالم وتأثيثه ،وهنا يجب اإلشارة
إل��ى أن ال��رواي��ة ال تستند إل��ى ح��االت السرد
العفوي ،وإنما هي صنعة .فالطاقة االنفعالية ال
يمكن أن تتحول إلى إبداع إنساني راق إال حين
تتخلص من الشخصي والعرضي واالصطناعي.
فالرواية برأي ايكو «معرفة» ،لكنها معرفة
ال توضع بشكل مباشر على لسان الشخصيات،
وال يتم تداولها من خالل الحوارات أو تعاليق
السارد؛ «إنها رؤي��ة تخص نسيج العالقات
اإلنسانية واألشياء ،إنها بعبارة أخرى تجسيد
فضائي وزماني للمعنى .وهي في الوقت ذاته
المادة التي يصاغ عبرها المتخيل ،ويستقيم
وتتحدد م��ن خاللها ال��ع�لاق��ات اإلنسانية
وتتجسد .
إن ايكو وهو يحكي سيرورته ال يتوقف
عند تأويل أو تفسير حدث ما لكنه يومئ إلى
ّ
ويسوغه
ما يقف خلف هذا الحدث ،ويحيط به
ويمنحه معنى ،فالكتابة تحول المعرفة إلى
احتفال دائ��م ،وتجعل من العرضي والزائل
لحظة خالدة في التاريخ اإلنساني .في القسم
األول من الكتاب «حاشية على اسم ال��وردة
«يتحدث ايكو ع��ن أم��ور أساسية ع��دة من
أهمها العنوان والمعنى :حيث يأسف ايكو أن
المعنى أصبح بشكل من األشكال أحد المفاتيح
التأويلية؛ فمن الصعب في أوق��ات كثيرة
الهرب من إيحاءات العناوين؛ لذا حين اختار
ً
ً
جاهدا على
عنوانا لروايته «اسم الوردة «عمل
اإلفالت من أي تأويل ممكن من قبل القارئ،
وحتى عندما يكون بمقدوره اإلمساك بقراءة
ما ،فإنه ال شك قد قام بعدد ال يحصى من
االختيارات ،وجمع عدد ال يحصى من وجهات
النظر؛ فالعنوان برأي ايكو يجب أن يشوش
على األفكار ال أن يحولها إلى قوالب مسكوكة .
يكتشف ايكو أن الرواية ال عالقة لها في
البداية بالكلمات إن كتابة رواية أمر ما يعود
ً
«تماما كما هو األمر مع
إلى» الكوسمولوجيا
القصة التي يرويها سفر التكوين .فالرواية
قصة م��ا تفترض بناء ً ع��ال��م ،ويستحب أن
يكون هذا العالم كثيفا في أبسط جزيئاته
ً
في الرواية؛ إذا يجب أوال بناء العالم ،وستأتي

روال ح�سن

الكلمات فيما بعد من تلقاء نفسها؛ فامتالك
األشياء سابق على وجود الكلمات ،وهو عكس
ما يحدث في الشعر؛ حيث امتالك الكلمات
سابق على امتالك األشياء.
أما بناء العالم فبرأي ايكو عمل يحتاج إلى
جهد الئحة طويلة من الكتب عن الفترة التي
يريد الحديث عنها أسماء وشهادات ميالد،
ثم يحث انتقاء ثمة أشخاص على الكاتب أن
يعرفهم ،وليس من الضروري أن يتعرف إليهم
القارئ .وألن التاريخ شكل ً
جزء ا من عالم ايكو،
هذا ما جعله يعيد قراءة الوقائع القروسطية
التي شكلت متن كتاباته .ففي تأثيث عالم
في رواية تاريخية ثمة عناصر يتحكم فيها
المؤلف؛ أم��ا العناصر األخ��رى فتنتمي إلى
ً
صحيحا أبدًا برأي ايكو
العالم الواقعي وليس
أن سرد أحداث الماضي هو هروب من الحاضر،
فقد نتحدث عن زمن ما ألن أحداثه استرعت
انتباهنا أكثر من أح��داث زم��ن م��ا؛ فالرواية
التاريخية علها أن تحدد في الماضي ًاألسباب
التي كانت وراء ما حدث بعد ذلك ،وأيضا رسم
السيرورة التي تطورت بشكل بطيء من خاللها
وأحدثت هذا الواقع.
وهنا ال بد من استخدام تقنية القناع؛ أي
الحديث عن أحداث الزمن المراد الحديث عنه،
عن طريق سارد ينتمي إلى ذلك الزمن؛ حيث
ً
شخصا ًله
بوصفه
يتم الفصل بين المؤلف
ً
سيرة محددة ،وبينه بوصفه مؤلفا يروي أحداثا
أي ً
ساردا وبين الشخصيات التي تتم دراستها؛
بما في ذلك الصوت السردي (أكتب وأنا أتمتع
ً
دائما بحماية شخص غيري يقول ذلك-ايكو.)-
وبذلك يجب االنتباه إل��ى ما يسمى نفس
الرواية ،والمقصود به تناغم الرواية ،وتناغم
الرواية ال يكمن برأي ايكو في طول النفس؛
بل في انتظامه «إن ال��رواي��ة العظيمة هي
التي يعرف مؤلفها متى يسرع ومتى يتوقف
وكيف يقدر درجات الوقفات أو اإلسراع ضمن
إيقاع أصلي ثابت ».
إن مجرد التفكير باإليقاع أو بنفس الرواية
وهذه المعاناة ،فذلك يعني التفكير بقارئ ما؛
«سواء كتبنا ونحن نفكر بجمهور يقف على
عتبة الباب ومستعد ل�لأداء ،أو حين نكتب
ونحن نفكر بقارئ ينتمي إلى المستقبل ،فإن
الكتابة تعني وجود قارئ نموذجي من خالل
النص» .
أم��ا م��ا يقوله ال��ك��ت��اب :إن��ه��م يكتبون
ألنفسهم فإن ايكو يقول «احذروا الذي يقول
هذا النوع من الكالم ,إن��ه نرجسي ومحتال
وكذاب»
الشيء الوحيد ال��ذي نكتبه ألنفسنا هو
الئحة المشتريات ،وعندما يتم ذلك يمكن
تصلح لشيء إن كل ما
التخلص منها؛ ألنها ال ً
نكتبه نقوم به لنقول شيئا ما لشخص ما».
إننا نكتب وبال شك لقارئ محتمل ،ومن
يدعي أنه يكتب لنفسه أو من ال يعرف كيف
يتوجه إلى قارئ مستقبلي هو إنسان تعيس
وبائس «والكالم يعود إليكو.
ف��ي» آليات الكتابة السردية» سيدرك
القارئ أن اإلبداع الروائي جهد وعناء وبحث
في ذاكرة النصوص السابقة وتجاوز لها ,إن
المواقف تصوير لطبائع وتعبير عميق عن
ح��االت إنسانية ,سيدرك أن ال��ث��ورة كشف
لحقائق الحياة التي تتوارى خلف جزيئات
اليومي والمألوف ,والروائي الحقيقي ال يشاغب
وال يشاكس وال يكتب نصوصًا ماكرة ,لكنه
ً
يقدم لنا روايات سيذكرها التاريخ طويال.

10

 2013 /4/27م 17 -جمادى اآلخرة1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1342

عقل أوروبة واألدب المقارن
�سالم مراد
صدر كتاب جديد عن اتحاد الكتاب العرب بعنوان :األدب
المقارن؛ تأليف هنري غيفورد ....ترجمة د.فؤاد عبد المطلب ضمن
سلسلة الترجمة (2013 )5م .يعد هنري غيفورد من رواد مدرسة
األدب المقارن االنجليزية التقليدية ،فقد عمل أستاذًا لألدب
االنجليزي في جامعة بريستول؛ وله عدد من الدراسات التي تثبت
سعة اطالعه ،ومقدرته في هذا الحقل المعرفي لفترة زمنية طويلة.
وفي هذا الكتاب ،الذي كتب في مقدمته أنه لدراسة األدب المقارن،
يتقصى غيفورد مجال اهتمام ممتع أكثر من ُّ
تطرقه إلى حقل
نظري متخصص .يبدأ هذا الكتاب بتقديم شرح لبعض المناهج
ّ
األدبية التي َّ
تعرض لها كتاب ونقاد خالل القرن العشرين ،ثم
يناقش قضية النغمة المشتركة بين أولئك الذين ينتمون إلى
تراث ثقافي واحد ،ويتابع دراسته لمصطلح «عقل أوروبة» ومعانيه،
وثمة مالحظات حول قضايا الترجمة ومشكالتها ،ويلي ذلك نقاش
ألوضاع األدب المقارن في الجامعات ،وأخيرًا تأتي مناقشة األدب
األميركي كونه حالة تشير إلى الحاجة الملحة لتوجيه األنظار نحو
مرحلة جديدة من مراحل تطور الثقافة العالمية.
إن قضايا األدب المقارن تتمتع باهتمام متزايد في أيامنا هذه,
كما أن المعالجة النقدية للقضايا األدبية المقارنة الواردة في هذا
الكتاب تثبت بحق أنها تقدم بعدًا ،وعمقًا جديدين ألفكارنا عن
األدب العالمي.
أصدر هنري غيفورد كتاب «األدب المقارن» أول مرة عن دار
روتلدج وكيغان بول في لندن عام 1969م ضمن سلسلة من الكتب
تدعى «مفهومات األدب» وقد حرر السلسلة وليام راتير ،أستاذ األدب
اإلنجليزي في جامعة وريك في كوفنتري .وكان الهم األساسي
لهذه السلسلة من الكتب أن تقدم لدارسي األدب ،وللقارئ العام
ً
نظرة منهجية جديدة لفهم األدب .فبدال من دراسة مؤلفين ،أو
أعمال ،أو حقب أدبية منفردة ،حاولت هذه السلسلة استكشاف
أشكال أدبية ،وأفكار وقضايا عالجها األدب.
فقد أخذ كل مؤلف من مؤلفي السلسلة على عاتقه دراسة
مفهوم رئيس مثل الرمزية ،أو األسلوبية ،أو الواقعية ،ليقدم
توصيفًا واضحًا ،وتقويمًا نقديًا دقيقًا لذلك المصطلح .لذلك جاءت
المعالجات ,كما هي الحال هنا ،في كتب مركزة وحديثة يمكن أن
ً
تعد مدخال لدراسة تلك القضايا .وقد كتب باحثون رواد في حقول
تخصصهم الدراسات في هذه السلسلة ،لذلك كان الهدف هو
تمكين القارئ أو الدارس من الحصول على بعد جديد يضاف إلى
فهمه عن األدب ونقده.
ومن الناحية الفنية ،يتضمن كتاب «األدب المقارن» ستة
فصول ،وتقديمًا من المؤلف ،وآخر من المحرر.
كما كتبت محتويات الكتاب على نحو مفصل بحيث تعطي
فكرة واضحة عن النقاط المعالجة في كل فصل.
وهناك ثبت بالمراجع المستخدمة في نهاية العمل ،وقائمة
بكتب وأب��ح��اث نصح غيفورد بالعودة إليها كمراجع إضافية
باالنجليزية للباحثين المهتمين بالدراسات األدبية المقارنة.
كما وضع ملحق يتضمن مشروعًا لمنهاج دبلوم دراسات عليا
في تخصص األدب المقارن في سنة واحدة ،يفيد منه األكاديميون
الذين يقومون بتدريس مقررات األدب المقارن في كليات جامعية.
يبين الكاتب هنري غيفورد أن األدب المقارن ال يمكن ّ
ّ
عده
تخصصًا قائمًا بنفسه؛ بل هو (مجال اهتمام) أدبي نادى به غوته
عندما تنبأ باألدب العالمي ،حيث سيكون لجميع األمم صوت فيه،
وهذا التصور والتفكير ينم عن ذكاء غوته المر ،المندفع ،الالمتناهي،
وهو الذي كان شرارة للباحث لكي يضع تصورًا مثاليًا لدراسة األدب
المقارن.
يدرس هنري غيفورد كيفية تربية الحس المقارن عند الطالب،

هنري غيفورد
ووضعه قيد االستخدام في ال��دراس��ة المتخصصة ل�لأدب في
الجامعة.
ويعود المؤلف إلى ما قاله فيكو في كتابه «العلم الجديد»،
وتعريفه ،وشرحه لمصطلح «فقه اللغة» معناه «دراسة كل ما يعتمد
على اإلرادة اإلنسانية» :لغات وآداب الشعوب ،والتاريخ ،والعادات.
كان هذا غاية فقه اللغة ،كما فهمه الدارسون األلمان.
وي��رى غيفورد أن هناك عالمات ودالئ��ل على أن وجهة نظر
مشابهة تعود اليوم ،فدراسة األدب تتوضع ضمن محيط من
الفلسفة والتاريخ على نحو متزايد ،فقد كان من الصعب وضع حدود
ً
دقيقة حول هذا الموضوع ،وخصوصًا أن حقوال معرفية أخرى تلقي
أكثر فأكثر بظاللها عبر الدراسات األدبية ،ومن أجل شرح أعمال
ّ
الماضي العظيمة ،أو األعمال المعاصرة ،ينبغي توفر معرفة كبيرة
ُ
متعددة الجوانب ،وكل المقررات التي تدرس في كلية اآلداب البد
أنها تستفيد من علوم أخرى في وقت ما ،لذلك البد للناقد الحصيف
أن يعرف أين يبحث عن التنوير في علم الالهوت ،والنظرية
السياسية ،والكيمياء ،وعلم النفس ،وتاريخ العمارة ،والفنون
المدنية والفلسفة ،وعلم الجمال ،وتاريخ التراث الشفوي ،والطباعة.
وال توجد حدود لهذه الدراسة ،وثمة طرائق جديدة تزودنا بإضاءات
حول الموضوع تكتشف على نحو مسمى.
إن دراسة األدب هو دراسة حقل معرفي قائم بنفسه ،ويمكن أن
تضيف االهتمامات األخرى إليه شيئًا ما ،ولكن من دون أن تتجاوزه
ً
إلى حد بعيد ،فالجامعات التي تدرس األدب بوصفه حقال معرفيًا
ً
مستقال ،هي تقدم بذلك خيارًا بين المدرسة الواحدة التي تعالج
أدبًا واحدًا ،أو المدرسة المقارنة التي تجمع بين أدب وآخر أو أكثر ،ثم
يقدم غيفورد دراسة ألسلوب دراسة الطالب لألدب ومراحلها عامة،
واألدب المقارن خاصة ،وذلك عبر مراحل منذ مرحلة ماقبل التخرج من
الجامعة إلى مرحلة الديبلوم أو الدراسات العليا ،والمناهج واألبحاث
التي يقوم بدراستها الطالب بعد التخرج ،من منظور أوسع .ويقوم
بدراسة األدب األميركي ،ويدرس التأثيرات اإلغريقية ،والرومانية
في األدب األوروبي .ويعرض الباحث ملحقًا ُيبين فيه مشروع منهاج
ديبلوم الدراسات العليا لسنة واحدة في األدب المقارن ،في الفصل

األول 1:ـ مقدمة لمنهجية مقارنة 2 ،ـ ممارسة الترجمة 3 ،ـ دراسة
جنس أدب (باللغة اإلنكليزية ،أو إحدى اللغات األخرى).
الفصل الثاني 1 :ـ دراسة مشكلة خاصة (ناشئة عن دراسة
األدب اإلنكليزي وآداب أخرى).
 2ـ ممارسة الترجمة التي ستستمر خالل الفصل الثاني ،هذا
باإلضافة إلى الجنس األدبي.
الفصل الثالث :كتابة أطروحة قصيرة (من  10000كلمة إلى
 15000كلمة) في موضوع محدد .والمنهاج يتطلب دراسة األدب
ً
اإلنكليزي بوصفه مكونًا معادال لدراسة أي أدب أجنبي ممتاز .كما أن
موضوعات مثل؛ عالقة األدب بالرسم والموسيقى ،أو الفلسفة سيتم
الحفاظ عليها لدراستها في مرحلة الماجستير ،أو الدكتوراه .ففي
حال دراستها ،ستتم بدراسة أدبية على األقل (ليس شرطًا أن يكون
األدب اإلنكليزي من بينها).
إن ترجمة كتاب كهذا هو إغناء للمكتبة العربية في هذا المجال
فمثل هذه الكتب والدراسات كنا وما زلنا بحاجة ماسة إلى قراءتها
باللغة العربية في هذا الحقل من التخصص األدبي ،من أجل إغناء
النقاش الدائر عربيًا ،الذي ال يزال يطمح إلى التأسيس الحقيقي
التجاه أدبي مقارن ذي مالمح عربية مميزة.
ّ
إن مثل ه��ذه الترجمات ستشمل عناصر ج��دي��دة محفزة
على تنشيط رؤيتنا وتوسيعها ،بوصفه جزءًا ال يتجزأ من األدب
العالمي ،ويرى المترجم أن فهم ما يستجد في إطار األدب المقارن
َ
العالمي فهمًا تخصصيا معمقًا يتطلب مواكبة مثل هذه األبحاث
والدراسات ،لكي تكون أساسًا نظريًا وتطبيقيًا في الدراسات األدبية
المقارنة العربية ،وهو الهدف األساسي الكامن وراء ترجمة المترجم
لهذا الكتاب في مجال الدراسات المقارنة ،من أجل إغناء المصادر
والمراجع العربية بهذا النوع من الدراسات.

الكتاب :األدب المقارن
الكاتب:هنري غيفورد ـ ترجمة :د.فؤاد عبد المطلب
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ّ
تضمنت قصائد الشعراء ..في ذكرى الجالء
ماذا
فرحان اخلطيب
ُّ
يطل عيد الجالء على أرض سورية الحبيبة
هذا العام ,وهي تتلفع بغاللة الحرقة والحزن
وط��ن تسامى
والدهشة ,الحرقة والحزن ,على
ٍ
فيه آباؤنا وأجدادنا إلى ذروة المرجلة ,فأراقوا
من الدماء الزكية الطاهرة ما ّأهلهم ألن يتركوا
ُّ
ً
لنا وطنًا ّ
سيدًا مستقال ,نستظل بوارف كبريائه,
ونعيش بوافر سؤدده وشموخه ,وتظللنا غيمة
أمجاده وعنفوانه ,التي ّلما تزل تهطل بزخات عطر
البطوالت ,وبجداول أريج المكرمات ,والدهشة في
كل ذلك في سؤال المرء ّ
الحر العاقل لذاته ,هل
ما يدور على ثرى هذا البلد العزيز هو بالفعل ناتج
عن سلوك أفراد وجماعات سوريين ,وهل هؤالء
ً
خطف,
الذين ال يتركون فعال يندى له الجبين من
ٍ
وقطع للطرقات ,وتفجير للمساجد والجامعات,
واغتيال لمواطن يسعى إلى كسب قوته اليومي,
إلى رجل الدين والعالم واألديب ,هل حقًا هؤالء
هم أحفاد رجاالت ّ
العدة الوطنية ,الشيخ صالح
العلي ,وابراهيم هنانو ,ويوسف العظمة ,ومحمد
األشمر ,وحسن ّ
الخراط ,وسلطان باشا األطرش,
الذين صنعوا الجالء ,هل ما نشاهده على أرض
سوريا الغالية ..الغاليةُّ ..
يسر هؤالء الغر الميامين
الذين حملوا دماءهم على أكفهم وس��اروا على
مقولة( :امشي على ما ّ
قدر الله ..والكاتبو ّربك
يصير) ,الذين كانوا يحرسون الوطن بأعينهم,
ويزرعونه بإيمانهم ,ويسيجونه بسواعدهم,
ويحمونه ب��ص��دوره��م ,ه��ل ك��ان��وا يفكرون أو
ّ
سوريًا واحدًا سيبيع وطنه ويرتهن
يصدقون أن
لألجنبي ,سيترك وطنه ويعلن انتماءه المزيف
ّ
من وراء البحار ,وهل سيضع يده في يد من احتل
ّ
ويقدمه لقمة
هذا الوطن ليعيده إليه ثانية،
ّ
سائغة للغريب ,هل كانوا يعتقدون رجال العدة
ّ
الوطنية أن شعار الثورة السورية الكبرى عام
 1925ضد االحتالل الفرنسي ّ
(الدين لله والوطن
ّ
ُّ
للجميع) س��ت��ذروه ّ
ال��ري��اح ,ويحل محله شعار
التطرف ,وال نقول ّ
ّ
الديني؛ بل التطرف ال يعترف
عليه دين؛ بل هو تطرف ال ديني ,وال أخالقي ,وال
إنساني بمجمله ,وأن يحمل السالح األخ ّ
ضد أخيه
ّ
ألن اآلخر ّ
سيصدق رجاالت
يحب ويرغب ذلك ,هل
ّ
ّ
ّ
الوطنية وما أجمل ـ أوأجل هذا التوصيف
العدة
ّ
لهم ـ أننا اليوم ونحن نحتفل بذكرى إنجازهم
ّ
ّ
العظيم والجميل والجليل أننا ننشد كل يوم:
وظلم ذوي القربى ُّ
أشد مضاضة
ّ
ّ
على النفس من وقع الحسام المهند
وما بالهم إذا عرفوا ّأن ذوي القربى هم الذين
يضعون يدهم بيد من طردوا من بالدنا على يد
أحرار سوريا ّ
ليقوضوا أمن سوريا واستقرارها..
وعلى الرغم من ذلك سنبقى نذكر ما قاله القلم
في حق ّ
السيف ،حينما يتعانقان ويتعاضدان
ُّ
كل في ميدانه كرمى لعيني الوطن ,وسيستحيل
مداد خالد
الدم الذي ُيهرق على ثرى الوطن ,إلى ٍ
ّ
في أقالم الشعراء ,ألنهم ذاكرة التاريخ ,ألم يقل
أمير الشعراء أحمد شوقي:

بنو سورية اطرحوا األماني
ُ
وألقوا عنكم األحالم ألقوا
ِّ
كل ٍّ
حر
ولألوطان في دم
ُّ
ٌ
يد سلفت ودين مستحق
ُ
ٌ
بالد مات فتيتها لتحيا
وزالوا دون قومهم ليبقوا
وللمستعمرين وإن أالنو
ٌ
قلوب كالحجار ِة ال ترق
ولكن شوقي لو كان ّ
حيًا اآلن لقال( :وللمتآمرين)
ألنهم أخذوا دور المستعمرين؛ بل المستعمرون
أعطوهم هذا ّ
الدور ليقوموا به تجاه عروبة سورية
ّ
ّ
َ
تكون مرآة العروبة الناصعة وقلبها
التي أبت إال أن
ّ
النابض دائمًا..
ّ
ّأما الشاعر خير ّ
الدين الزركلي كأنني به اآلن
ّ
شرفة قبره ،ويرى ما حل في سوريا,
يقف من على
ِ
ُ
ُ
ّ
وكأن الغزاة هم ..هم ..والتصدي لهم هو ..هو..
فيقول:
ُ
ّ
األهل أهلي والديار دياري
وشعار وادي النيربين شعاري
ّإن الدم المهراق في جنباتها
كدميّ ..
وإن شفارها لشفاري
ٌ
َ
ُ
النار محدقة بجلق بعدما
َ
تركت حماة على شفير هاري
نعم النار محدقة في كل أنحاء سوريا ,ولكن
أبناءها ّ
الصناديد نذروا أنفسهم ألن يطفئوا هذه
النيران ,وبذروا رمادها ,وأن يكون الحبق والنعنع
ّ
وأشجار النارنج زينة األرض الطيبة ,ويتابع الزركلي
في أبيات أخرى نجواه وحنينه لدمشق:
ُ
ُ
بكيت لياليا
الحنين لما
لوال
ُ
تجود وتمنعُ
ُ
كانت دمشق بها
ُ ًّ
ُ
أحبة
الحنين لما بكيت
لوال
ُ
هم دمشق وتجمعُ
تضم ُ
ُّ
كانت
ُ
ُ
ّ
الحنين لما ْ
غضبت ألم ٍة
لوال
ّ
ذر ٌاف عليها األدمعُ
في الشام ّ
ّ
ّ
األحبة أيها الشاعر
تضم
وستبقى دمشق
الراحل الباقي ,وإن ذرفت األعين الدموع عليها,
ُ
مليء باألحداق الباسمة.
لغد
ولكنها
ٍ
ستبسم ٍ
وهذا الرجل الشجاع الشيخ صالح العلي الذي
أطلق الرصاصة األولى على الفرنسيين ,يخاطبهم
َ
أوتي
إيمان بالوطن ,وبكل ما
بكل ما أوتي من
ٍ
ّ
من عقالنية في االنتماء والمواطنة الحقة التي
تبنى بها األوطان العزيزة باالبتعاد عن الطائفية
ُ
البغيضة ,إذ يقول مخاطبًا الغرب ..الغرب كما هو
اآلن:
ً
بني الغرب ..ال أبغي من الحرب ثروة
َ
وال ّ
أترجى نيل جا ٍه ومنصب
ّ
موطن
ولكنني أسعى لعز ِة
ٍ
ٍّ
النفوس محببا
أبي إلى كل
ِ
وما ُ
شرع موسى غير شرع ّ
محم ٍد
وما الوطن الغالي سوى األم واألب
وهذا الشاعر سعيد عقل ,ال يرى الشرق عزيزًا
ّ
ّ
ّ
بوجود الشام ,وال يرى الشرق إال ظامئًا
كريمًا إال
ِ
ّ
إذا لم تمأل الشام له الكأس حتى الجمام ,فالشام

ٌ
ّ
ّ
ّ
درة الشرق يعتز بها ,وتعتز به ,وهل يوجد شرق
ُ
بال دمشق ,والتاريخ أهل الشام صانعوه ,وذكرهم
وسام على صدره ,ألم يقرأ الحاقدون ما كتبه َ
ٌ
ذات
ّ
ُ
يوم سعيد عقل ليقرأ في كل يوم:
َّ
ّ
سائليني ،كيف عط ْر ِت الش ْآم
َ
َّ ُ
غار ُ
كيف َ
الخ ْ
زام
الورد واعتل
َّرد لي من َصبوتي يا َب َر َدى
َ
ُ
ِذ َ
يات ز ْر َن في َّليا ق َو ْام
كر ٍ
ُ ْ َ
ّ ُ
أهلك التاريخ من فضل ِتهم
ِ
كرهم في ُعروة َّ
ِذ ُ
الدهر و َسامْ
ِ
ِ ِ
َ َّ
ُ
الش ُرق فيا ُ
شام اسكبي
ظمئ
َ ُ ّ
حتى َ
الج َم ْام
واملئي الكأس له
ّ
ّأما الشاعر صابر فلحوط فيرى ّأن العروبة تعلو
صهوة الشهب إذا الشام احتفلت في عيد الجالء,
ويرى أن الكالم الذي يجب أن يسمع ليس من على
منابر الخطابات الجوفاء؛ بل من على منابر مواقع
ّ
الدم والتضحية والبطوالتَّ ,إن منابر الجالء التي
ّ
يحق لها الكالم ,هي منابر مواقع المعارك التي
ّ
ّ
السلف ّ
خاضها ّ
الصالح لدفع الشر عن البالد ,إنها
مواقع ميسلون والمزرعة:
ّ
أنا الجالء ..أنا ّ
السيف الذي امتلكت
ناصيات النصر والغلب
راياته
ِ
َ َ ْ
ْ
مزرعة
ساحات
وسل
سل ميسلون..
ٍ
ِ
منابرها ّ
َ
الخطب
هدارة
تسمع
ِ
ُ
أنهار الصهيل بها
تنهي وتأمر
َ
ُ
ّ
ويشعل الدم جوف الليل باللهب
ّ ُ
ّ
السيف الذي شمخت
تبارك الزمن..
َ ّ
به العروبة ..تعلو صهوة الشهب
ومها ُّ
يمر على األوطان من مكائد المحن ,ومن
ً
ّ
الحرية جيال
مصائب الزمن ,فاألرض باقية تنبت
بعد جيل ,واألوطان كاألبدان كما قال أحد الحكماء,
يد النبالء من
فإنها تمر في سقام وشفاؤها في ِ
ّ
الشاعر بدر ّ
الدين الحامد:
أبنائها ,هكذا رأى
دم ّ
بالدمع ممتزجٌ
هذا التراب ٌ
ُ
ُّ
أنسام
تهب منه على األجيال
يوم الجالء هو ّ
ُ
الدنيا وزهوتها
ٌ
ابتهاج وللباغين إرغامُ
لنا
َ
وألقين َّ
السواد وإن
لقد ثأرنا
ّ
مر ْت على الليث ّأي ٌام وأعوامُ
ّ
ّ
والشام هي قبلة العرب ,والشام شامة على
ّ
يصح بالله عليكم عروبة بال
خد العروبة ,فهل
ّ
ْ
َ
َ
ُ
دمشق ,فهذا الشاعر خليل مطران ,يطرب من
مصر ,فيحيي أهل سوريا وصانعي الجالء في
ً
سوريا قائال..
ٌ
َ
ْ
سماء في دمشق مغيرة
جلت عن
ٍ
سحائب كانت ّ
ُ
ٌ
تمطر
بالصواعق
ّفلله ٌ
بالعزائم والنهى
قوم
ِ
تحدو رزايا َّ
الدهر حتى ّ
تحرروا
ُ َ
المجد والموت دونه
ابتغاء
مشوا في
ِ
ِ
ُ
خزيان ينظرُ
ففازوا به ,والموت
ْ
لسورية ٌ
أحرزت
فخر بما هي
وغير كثيرّ ,أنها اليوم تفخرُ
ٍ
ّ
ّ
يتحدى ّ
الصعاب,
ولكن الشاعر بدوي الجبل

ُ
ّ
ُ
نقف على َ
عالية من الشجاعة
أكم ٍة
ويجعلنا
ٍ
ُ
َ
النجم في َّ
السماء ,ونحن نقهر الهزيمة
نطاول
ّ
بإرادتنا وبأيدينا إذا انقصفت أسنتنا وسيوفنا,
اعتداد بالنفسّ ,
ّ
إيمان باإلنسان المنتمي
وأي
فأي
ٍ
ٍ
ّ
ّ
يبثه فينا هذا الشاعر الحصيف؟!
َ ْ
ْ
وصلنا
انقصفت أسنتنا
إذا
َ
ّ
ّ
بأيدينا األسنة والصحاحا
ّ
وتعرف هذه البطحاء منا
وهامات وراحا
دمًا سكبًا
ٍ
ٌ ّ
ٌ
وأشالء مبعثرة تمن ْت
ّ ُ
البيد الشقائق واألقاحا
على ِ
ِّ ُ
الرمال وتصطفيها
تتيه بها
من الفردوس ريحانًا وراحا
ّ
ولشد ما لفت انتباهي ,ومأل ّ
علي اهتمامي,
ُ
ُ
شعراء ُ
وهم كثر ّ
َ
تحدثوا عن الجالء
وأنا أبحث عن
وعن صانعي الجالء ,قصيدة للشاعر المهجري
زكي قنصل نشرت في  1990/4/17في جريدة
تشرين مخاطبًا فيها سلطان باشا األطرش بعد
ّ
وكأني به يرى حالنا اآلن كما َ
هي عليه ,إذ
وفاته
يقول فيها:
ُ ّ
ُ
الز ُ
ؤام
حسامك أم هو الموت
ُ
ٌ
فضاء ال ُ
ينام
وصوتك أم
ٌ
نضال
كتاب من
ووجهك أم
ٍ
له ٌ
بدء وليس له ختامُ
يتابع:
ُ
أمير الثور ِة الكبرى سالمٌ
ُ
سالم
قبر إذا أجدى
على ٍ
همومي بل هموم األرض جارتْ
ُ
ضرام
على كبدي ففي كبدي
ُ
زهو
دجاجيل
ِ
العروبة بعد ٍ
متى تنجاب عنها يا ُ
قتام؟
عجب ُت لهم ّ
ْ
ٌ
غريب
يفرقهم
َ
ُ
ويقطع حبل وحدتهم ُ
منام
حليف
والذوا بالحليف ,وكم
ٍ
ُ
َ
رحمته الجذام
يهون أمام
ِ
وليتهم ُيدركون ..نعم ,دجاجيل العروبة ,الذوا
ّ ّ
ّ
سمه الزعاف
بالحليف ,وما علموا أنهم سيشربون
ذات يوم ,وهل ُي َ
ؤم ُن حليف كأمريكا وإسرائيل,
ّ
ّ
ولكنهم ال يعلمون أنهم يرتمون ليزرعوا الفرقة
بين أبناء الوطن الواحد ,بين صفوف الشعب
الواحد ,الشعب العربي األبي ,الذي سيعرف يومًا
َّ
َ
ولكن
االنقسام ليس هو من صنعه,
ما ,كيف َّأن
الوحدة والوئام هو من يجب أن يصنعه ,لنكون
ُ
ّ
ّ
العربية الواحدة ,والتي حينها سيتحقق
األمة
الجالء بمعناه الجميل ,والكامل ,والمضيء ,جالءُ
ّ
كل دخيل ,وكل محتل ,وكل متآمر ,وكل من
ّ
هو ّ
لتطور هذه ّ
األمة وازدهارها ,وستبقى
هدام
الكلمة هي ُّ
لكفاح السيف والبندقية,
الصنو الحق
ِ
َ
وسيوفهم ,وما يضحي
بسنان النبالء
فما ُيصن ُع
ِ
ِ
ّ
به ُ
كرام القوم الشهداء ال َّبد وأن تخلده ,وتضيئه
ْ
وتمجده أقالم األدباء والشعراء ,ولتعش سوريا
إلى أبد ّ
ّ
عصية على من يريد بها سوءًا من
الدهر
المستعمرين والمتآمرين والعمالء.
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رماد األيام
يا�سني فاعور

هو عنوان قصته الثامنة في المجموعة ،عنوان يغري
ً
ابتداء من صفحتي
القارئ بتقليب صفحات المجموعة
الغالف ،وتقديم الدكتور لمجموعته على غالف
المجموعة الثاني« :لقد حاولت في هذه المجموعة
القصصية أن أكون واقعيًا ومخلصًا للقيم النبيلة في
ِّ
األمة ،مسلطًا الضوء على عيوبنا وأمراضنا لمعالجتها
من خالل االعتراف بها ،وليس القفز فوقها وإنكارها».
ثم ق��راءة العنوان ،وبعد ذل��ك التدرج في ق��راءة
ً
ابتداء من القصة األولى «أحالم
قصص المجموعة؛
ً
وانتهاء في القصة األخيرة «الحب في زمن
خضراء»
البرنس».
عتبات يتدرج القارئ في ارتقائها ،عنوان يثير
مجموعة تساؤالت؛ ماالذي يعنيه القاص بـ «رماد
لمجموعته؟..
األي��ام»؟! ، ..ولماذا اختار هذا العنوان
ِّ
وهل َّ
عبرت القصص عن أهداف القاص؟ ..وهل وفق
في تسليط الضوء على عيوبنا وأمراضنا من خالل
االعتراف بها؟ ..وهل تحظى هذه المحاولة باستعداد
ذوي األمر لمعالجتها؟..
وهل َّ
عبرت قصص المجموعة عن هذه العيوب؟..
ِّ
وهل وفق القاص في تسليط الضوء عليها؟..
غالف المجموعة بألوانه الرمادي الفاتح والغامق،
والخطوط البيضاء الشاقولية في الغالف الثاني،
األولى،
واللوحة ِّالتي تتوضع في منتصف اللوحة
ً
ً
وسماء ،وتقبع ثانية
والتي تمثل الكون أرضًا وبحرًا
في الجانب األيمن من رأس الصفحة الثانية ،والعنوان
الذي كتب في الثلث األول من الصفحة األولى بلونين
ُ
األحمر واألبيض ،كتبت الكلمة األولى «رماد» باللون
األحمر ،والكلمة الثانية «األي���ام» باللون األبيض،
وكتب العنوان في الثلث األول من الصفحة الثانية
بلونين ،األصفر واألسود ،كتبت الكلمة األولى «رماد»
باللون األصفر ،والكلمة الثانية «األيام» باللون األسود،
وفوقهما مباشرة كتب تاريخ المجموعة «»2009
باللون األصفر.
أل��وان أربعة «األحمر ،واألبيض واألصفر واألس��ود»
في مدلوالتها توحي للقارئ بكثير من التفسيرات:
«الخطر والقهر والثورة» في اللون األحمر ،و«التشاؤم
والحزن» في اللون األسود ،و«الصبر والفرح» في اللون
األبيض ،و«القلق والمعاناة» في اللون األصفر.
تفسيرات واحتماالت تبوح بها أحداث القصص،
ونتائج خطط لها القاص ،وصور التقطتها عدسته،
َّ
تتمثل في االنتهازية وتحقيق األح�لام في قصة
«أح�لام خ��ض��راء»ِّ ،محمد ساطع باشا يعيش أحالم
ً ُ
الماضي ،آمال أن تحقق له أمجاد العائلة شأنًا في عالم
َّ
السياسة بعد أن عاد إلى بلده منهيًا دراسته ،مزودًا
َّ
وتخيل نفسه
بثقافة غربية «فكم وقف أمام المرآة
عقم رماه في أحضان
رئيسًا للحكومة» ،ويعاني من ٍ
الشذوذ بعالقة مشبوهة مع خادمه الذي يأتي به من
الغرب ،وزوجة راجت عنها عالقة مشبوهة مع سائقها
ّ
يقدمها وسيلة للمحافظ لتحقيق أحالمه ،واقع مهزوم،
وأحالم خضراء تهدهده إلى المنصب المنشود «وأبحر
في بحر الرغبة إلى شاطئ الشهوة ذهابًا وإيابًا ،ولوجًا
وخروجًا حتى سمع الخادم نشيد التأوهات ،وذهب
ً
إلى ِّ
سيده يبدد قلقه قائال :مازالت الجولة قائمة ،وقد
سمعت نشيد سعادتهما المشتركة»(ص.)17
و«عاهات المجتمع ومصائبه» في قصة «البؤس
صناعة اإلنسان» ضخامة يوسف أبو راس كانت محل
ً
سواء في حمل األثقال ،أو مصارعة الرجال،
امتحان
أو مواجهة الحيوانات المفترسة ،كان يصرخ بأعلى
صوته «ولوال قوتي وبأسي لهجرت القرية من الخوف،
ِّ
لكني أنا الذي أحميها» ،كانت حسيبة ضحيته األولى،
وكان المختار صورة أخرى لالنتهازية والكسب في
وساطته لزوج يوسف أبو راس من سعده ،فقد «كان
حاذقًا في ترتيب األم��ور إذا ك��ان فيها مصلحته،
ولماذا ال يكون ذلك ،وهو دائمًا يرغب في الحصول
على المنفعة من البائع والشاري ،لقد وعده أبو راس
بالهدية ،وهو سيطلب من أحمد الكرامه ما يراه لقاء
وساطته» (صَّ ،)21
وأما سعده فكانت مقولة الناس:
«كان الله في عون هذه الفتاة َّ ،ماذا سيفعل بها أبو
َّ
راس؟! وبعضهم يقول :إنه تعلم من التجربة األولى،

وربما استطاعت سعده أن ِّ
ت��روض ه��ذا الوحش»،
(ص.)22
ومشكالت الزواج وشروطه في قصة «أحالم مريضة»،
سمير وقسوة الحياة ورعايته شقيقاته الخمس بعد
وفاة والده ،ومشكالت الزواج وشروطه «والمضحك في
الموضوع عندما أكون في الوطن أتحمس للخطوبة
وش��راء شقة للسكن ،أو بصراحة دفع جزء من ثمن
الشقة ،وأجد المبلغ الذي معي ال يكفي ،فألغي الفكرة
على أمل العودة في العام القادم ،فأجد األسعار قد
تضاعفت ،وما جمعته ال يكفي لشراء بيت ،وهكذا
نتسابق نحن وغالء األسعار ،فيسبقنا ويجلس ضاحكًا
يسخر منا»(ص,)29
ومشكلة العنوسة ،ومعاناتها عند الجنسين في
قصة «العانسة» سهام التي صعدت عائلتها من
الطبقة الوسطى إلى طبقة األغنياء بعد ارتفاع أسهم
األراضي ،وما ورثه والدها من أمالك أبيه في الريف،
َّ
وقد أثر هذا الصعود االجتماعي في نفسيتها ،حتى
َّإنها رفضت طبيبًا َّ
تقدم لخطبتها بحجة َّأن والده كان
َّ
ً
عامال في البلدية ،وآخر رفضته ألنه من عائلة مغمورة...
كانت شديدة الثقة بالمال وتأثيره في العالقات
االجتماعية ،أو حتى ق��درة المال لشراء ال��زوج وفق
المقاييس المطلوبة ،وخاصة َّأن الزواج االقتصادي قد
انتشر مؤخرًا بين رجال السلطة والمال( »...ص.)38
وبراءة الظنون في قصة «المجنون األبيض» وعلي
ً
أبو صالح كان مثاال فريدًا للجنون العاقل ...احتار
َّ
أهل القرية في َّتفسيره ...بعضهم يقول :إنه ليس
َّ
مجنونًا ،وإنما تأث َّر في غربته برجل من الهند كان
يخدم عنده ،فتعلم منه الحكمة ....وبعضهم كان
يقول :هذا مجنون ،والجنون ف��ن��ون»(ص ،)47ورحل
المجنون األبيض «ورحلت معه أمانيه في إصالح
العالم»(ص.)47
وغ�لاوة الوطن ،وال��وف��اء لألهل والوطن في قصة
«المقبرة» ،الرجل الغامض وحيرة أهل القرية بأمره
َّ
َّ
َّ
وهويته ،قيل عنه بأنه فيلسوف ،وأنه جاسوس ،وأنه
سر دفين ،حتى تتكشف الحقيقة
مواطن يبحث عن ٍ
ً
َّ
عمال بتوصية ِّ
جده ،وهو ُي ِّلبي
والقرية
بأنه يزور َّالوطن
ٌ
الوصية كل عام «فللورد قدرة على مخاطبة األرواح،
وللتراب موسيقى ترتاح إليها األجساد ،لم يترك
أهل القرية الغريب هذه المرة؛ بل ق��رروا االحتفاء
به ،واالحتفال بوضع شاهدة باسم ِّ
جده في المقبرة
تخليدًا لذكراه»(ص.)51
والحكمة في الحياة ،وكيفية اإلفادة منها في قصة
«بائع الحكمة» ،خبرة الحياة ،والحكمة المستخلصة
الجد لحفيده «قال ِّ
يقدمها ُّ
التي ِّ
جدي ...يا ولدي ال تبع
يشكرك،
منها ال َّ
الحكمة ألحد ،فهو إن اشتراها وربح َّ
وإن أخذها ،ول��م يفهم قيمتها عذبته وعذبك»،
(ص.)53
واألمل سالح اإلنسان في مواجهة الحياة في قصة
«رماد األيام»« ،والسعادة تخرج من أفواه األلم ...واأللم
قد َّيكون مفتاح األمل نحو األفضل ،واإلنسان عليه أن
يتسلح باألمل وحده ،وهو الذي يدخل إلينا الثقة في
الحياة والرضا في مواجهة الموت»(ص.)66
والتقصير في واجبات الوالدين في قصة «قلبي
َّ
على ولدي» .والحكمة المعروفة «وإنما أوالدنا أكبادنا
تمشي على األرض»(ص ،)76ودور زوج��ة االب��ن في
تقصير االبن بواجباته نحو والديه.
المراهقين وأس��ب��اب��ه ،وس��وء التصرف،
وطيش
ُّ
تعقل اآلخرين في قصة «يوم في حياة
وبالمقابل
ِّ
المتمثل في وص��ال ِّ
وحبها لزميلها صالح
فتاة»،
ُّ
والتصرف العاقل ،والظلم من األهل،
وطيش المراهقة،
والهيام بالحبيب الذي خذلها في ليلة ُّ
تمرد»(ص.)84
قصة «الرجل ابن
والعظمة والعبرة المستخلصة في َّ
آوى» ،يعقوب المنفاخ وابن آوى الذي مثله في عالقته
مع القرية.
«بعض األهالي صار يردد نظرية األستاذَّ ...
بأن روح
َّ
يعقوب المنفاخ قد حلت بابن آوى ،وهاهو تقوده
ِّ
متحسرًا عليه مطمئنًا بها ...حتى
روحه إلى منزله
وصل هذا الهمس إلى زوجة يعقوب المنفاخ ...وقالت
َّ
زوجة يعقوب إنه قد جاءها زوجها في المنام ،وقال

لها ...ال تطردي ابن آوى الذي يجلس على المصطبة ،أو
يدخل الدارَّ ...
وأن زوجة يعقوب قد روت لها هذا الحلم،
بسر قالته لها( ،»...ص.)89
وهي ال تبوح ٍ
والعودة لتراب القرية ووصية األم« :إياك أن تأخذ
شيئًا ال تتعب فيه واعتمد على نفسك»(ص .)94فقد
رفض بطل قصة الفندق استضافته في الفندق َّمن
قبل هيام ابنة العم مصطفى محمود «وعندما تعذر
عليه البقاء في العاصمة دون عمل ...غادرها عائدًا إلى
قريته عسى أن تمنحه أرض القرية ما يعيش فيه من
تعبه»(ص.)94
والرسام سامي ع��ادل بطل قصة «المرسم» الذي
لم ِّيعد يطيق رؤية لوحاته المتراكمة أمامه ...والتي
تمثل سنوات عمره التي طواها عامًا بعد عام ،وعندما
جاءته سعاد هاشم طالبة منه أن يرسمها ...وانهمك
في الرسم التخييلي ،ووضع نماذج عدة أمامه ...بدأ
َّ
ويتحدث إليها ،إنه الفن الذي يستطيع
يتأملهاِّ ،
استدعاء ك��ل ش��يء حتى ال��م��وت ...إنها عبقرية
الخالق أهداها الله للبشر ،وحجب عنهم ال��روح...
فالروح من أمر ربي ...وعندما قام لكي يصحح وضع
العنق المس بأصابعه النارية منطقة العنق وأعلى
��رأب النهدان للمنازلة
الكتف ،فاشتعلت النار واش ِّ
ومشاعر الفنان والشاعر ال تكذب الحدس «وهوى
على الشفتين ،وداعب النهدين ،واشتعل الجسد..
ول��م يوقظهما س��وى تساقط اللوحات على إيقاع
ِّ
الموسيقى وأنغام التأوهات ،وحركة ِّ
والفر بين
الكر
األيدي واألرجل ...وهكذا انتهت اللوحة»(.ص.)100
َّ
ووحشية العدو الصهيوني في قصة «إنهم يقتلون
األطفال والحمام» ،وإرادة الحياة عند الفلسطينيين
«هم يصنعون الموت لنا ...ونحن نصنع الحياة...
َّإن الله ٌّ
حي ،والله معناَّ ....إن الله يمنحنا إرادة الحياة
َّ
والمقاومة ،وسنهزم الطغيان والشر ال محالة»(ص.)103
ونهضة الشعر في قصة «خيبة شاعر» «ترحيب حار...
وأدب ٌّ
جم من صاحب الدار ،وإشادة بإنجازاتنا الشعرية
والفكرية ...ثم تناولت القهوة ،وعندما شرعت بعد
الشكر وال��ح��ف��اوة واللقاء تحدثت ع��ن المجموعة
الشعرية التي أرغ��ب في تقديمها له لنشرها ،لم
يمهلني إلكمال الحديث؛ بل صرخ كمرعوب الذي
أخذته المفاجأة ....شعر يا أستاذ....؟!» (ص.)109-108
ومواساة الزوجة قائلة« :الب َّ��د من يوم ينهض فيه
الشعر»(ص.)110
وش��رف الفتاة ون��ذال��ة الغني ف��ي قصة «غريزة
متوحشة» ،دعد الفتاة الريفية الجامعية تتعالى على
عالء زميل الدراسة وتاجر الشهوة والجسد «تريد شراء
الشرف بمالك ُّأيها الحقير ...سأجعلك حديث الجامعة
والمجتمع ُّأيها النذل ...نموت وال نبيع شرفنا ُّأيها
َّ
الكذاب الحقير»( .ص.)121
وعذرية الفتاة في قصة «نقاط من الدم» وسلمى
الريفية التي كانت ضحية غادر خان من وثق به ،وغادر
بطالبته وكادت أن تقضي ضحية غدره ،لوال حكمة ابن
ِّ
أحبك يا سلمى ،وأعرف َّ
عمها المحامي راشد «أنا ُّ
حب ِّك
َّ
ُّ
لي ...أعرف أنك طاهرة ...وسيبقى الحب أقوى من كل
األشياء»(ص.)131
وطمع الشقيقين في الميراث وإرادة الحياة في قصة
«مازال حيًا» أكرم رستم رئيس محكمة االستئناف
ً
ً
الذي َّ
طويال ُّ
يجره
«تقدمت به السنون ،وأصبحت حبال
وراءه ...ماتت زوجته ،وبقي أوالده في الواليات المتحدة
بعد الدراسة ولم يعودا إلى الوطن»(ص ،)133وكانت
أختاه إكرام وعواطف تطمعان في ميراثه ،وتحيكان
تقهر
الحياة وحكمة أكرم
ْ
الحيل لذلك ،ولكن إرادة ٌ
جشع األختين «إذا اتصلت كل من عواطف وإكرامْ ،قل
لهماَّ :إن األستاذ أكرم ال يريد التحدث إليكم ْا ،وقل
َّ
لهما :إنه يعتذر عن استقبالكما في المنزل» ،وقل لمن
َّ
يسأل عني :إنني ما زلت حيًا»(ص.)136
ِّ
تمثل َّ
حب
والسيدة هند في قصة «المعطف» التي
ُ
التملك عند المرأة خير تمثيل ،كشف أمرها عندما
استبدلت معطف زوج��ة رئيس الجمعية الثمين
بمعطفها «المفاجأة التي أذهلت الجميع ...وأخرست
هند ...لقد وجد المعطف في سيارة هند؟؟ وقفت
مذهولة ..ثم قالت آسفة ..لقد أخ��ذه السائق إلى

سيارتي بالخطأ ...نظرت إليها زوجة المسؤول قائلة..
لهند أعرفك من المدرسة ...ورأيتك في البروفة في
منزلك ..ال أستطيع مسامحتك»(ص.)140
وص��راع الشهرة ال��ذي يعيق ص��راع الشهوة في
ُّ
«ال��ح��ب ف��ي زم��ن ال��ب��رن��س» عند معتز رجل
قصة
األعمال ،وتجارة الشهوة للوصول إلى أعلى المراتب
َّ
عند المسؤول وكبرياء العفة التي تقهر المخططات
القذرة عند لينا «تناولت معطفها وانطلقت إلى
الخارج مسرعةِّ ...
تردد ..تركته لك ُّأيها الكلب لتمارس
نذالتك معه»(ص.)143
موضوعات اجتماعية التقطتها عدسة القاص
مصرحًا في تقديمها «حاولت في هذه المجموعة أن
أكون واقعيًا ومخلصًا للقيم النبيلة في األمة مسلطًا
الضوء على عيوبنا وأمراضنا لمعالجتها من خالل
االعتراف بها ،وليس القفز فوقها وإنكارها»(صفحة
الغالف الثانية).
َّ
تتميز المجموعة بجرأة طرح الموضوعات ،وأسلوب
ً
عرض المشكالت ،سواء أكان ذلك بالسرد المباشر ،أم
بالحوار الذي يعقده القاص بين الطرفين المعنيين،
ِّ
والذي يحقق األهداف المنشودة من طرح الموضوع،
كما َّ
تتميز بطرافة الموضوعات المختارة ،فهي تتناول
الحياة االجتماعية بألوانها ومساربها ،وأسلوب
معالجتها في القصص «المجنون األبيض ـ الرجل ـ ابن
آوى ـ خيبة شاعر» ،وتتناول بيئات اجتماعية متعددة،
بيئة الالذقية في قصتي «العانسة ـ الفندق»،
والزبداني في قصة «غريزة متوحشة» ،وفلسطين وبئر
َّ
السبع في قصة «إنهم يقتلون األطفال» ،القصة تبرز
وحشية العدو الصهيوني في قتل أطفال فلسطين
وسلب حقوقهم وأرض��ه��م ،ودم��ش��ق ف��ي قصص
المجموعة األخرى.
كما َّ
تتميز بتوظيف العظة والحكمة في استخالص
النتائج ،وإبراز اإليجابي ،ويبدو ذلك واضحًا في قصص
َّ
والسيما قصة «الفندق» ،ووصية
المجموعة جميعها،
األم ،واإليجاز واالكتفاء بالرمز في قصة «المقبرة»
وغالوة الوطن.
وللمجموعة عالمات َّ
مميزة تبدو في:
ِّ
المعبرة التي تقترب من اللغة
 1ـ اللغة السهلة
ِّ
المتداولة ،وتوظف األسلوب الحواري المشفوع بالحجج
والبراهين للوصول إلى النتائج والعبر المنشودة.
 2ـ الشكل  :كتب القاص قصص المجموعة جميعها
ِّ
«مقدمة وحبكة
ف��ي الشكل القصصي المألوف
وخاتمة» ،وحرص القاص على أن تبدأ قصصه بإثارة
شائقة تضع القارئ في أجواء قصصه مباشرة ،ليتابع
ُّ
تطور األحداث التي توصله إلى الخاتمة المنشودة.
راو عارف بضمير
 3ـ السرد :جاء السرد على لسان ٍ
الغائب في ست عشرة قصة ،وبضمير المتكلم في
قصتين «الفندق ـ خيبة شاعر» ،وبضمير المتكلمة
َّ
وتفردت قصة «أحالم
في قصة «غريزة متوحشة».
مريضة» في األسلوب الحواري الجميل.
 4ـ سبر أغوار الرجل والمرأة ،والبوح في المسكوت
عنه إن اقتضى األم��ر ذل��ك ،لتشخيص المشكلة،
ِّ
واقتراح الحل المناسب لها.
وإن ك��ان م��ن كلمة ت��ق��ال ف��ي نهاية توصيف
المجموعة ،فإننا نقول :هنيئًا ألديبنا هذا اإلب��داع
الجميل ،وإلى مزيد من العطاء.
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فنون ...وخواطر أدبية
ميزتا البساطة والتوضيح

هي�سم جادو �أبو �سعيد

مناقشتها أو معارضتها,
صدر كتاب “فنون...
ودون أن ي��ق��ح��م رأي��ه
وخواطر أدبية” لألستاذ
ّ
المتفق أو المختلف مع
محمد ط��رب��ي��ه ع��ن دار
كون نوع جديد من الكتابة
اسكندرون عام 2011م.
ً
م��ث�لا ه��و ج��ن��س أدب��ي
يتميز الكتاب بتنوع
جديد ومستقل ,كالقصة
ال��م��واض��ي��ع المطروحة
القصيرة جدًا أو قصيدة
فيه تبعًا لتنوع األجناس
النثر ,إال إذا عددنا قوله:
األدبية التي تناولها ,من
“فما هي الحدود الفاصلة
الشعر إلى السيرة الذاتية
طربيه
محمد
ب��ي��ن ه���ذه األج��ن��اس أو
مرورًا بالرواية والمسرحية
ً
الفنون األدبية؟ وماندري
والمقالة ,وصوال إلى النقد
ّ
مستمدًا هذا التنوع من عنوان الكتاب الذي ما يخبئه لنا المستقبل القريب أو البعيد من والدة
األدبي,
اختاره كاتبه – كما يبدو – الحقًا لكتابة المواضيع مسميات وأسماء أدبية جديدة ,وما ستتمخض
ّ
َ
المتناولة فيه ,كونها ُك ِتبت بشكل متفرق ،ثم ّ
تم عنه قرائح األدباء والشعراء والمنظرين األدبيين من
جمعها لتؤلف كتابًا ,فجاء العنوان واسعًا ليشمل أشكال أدبية مستحدثة وطريفة ”.ص 11-10أقول:
إال إذا عددنا مثل هذا القول استنكارًا لظهور مثل
المواضيع المطروحة فيه.
وقد يكون هذا التنوع في المواضيع المطروحة ,هذه األجناس.
ّ
كل منها إلى دراسات َّ
ومما يثير التساؤل في موضوع “جماليات
مطولة إليفائه
التي يحتاج
ّ
حقه ,إضافة إلى كون بعض هذه الدراسات قد القصيدة العربية ص :17إذا كان الكاتب يرجح
ُأعدت للمشاركة في مسابقة ما كما ّ
ينوه الكاتب استعمال كلمة (مواصفة) بدل (جمالية) ,كون
ِ
عند بعضها ,سببين في االختصار والتبسيط هدفه كما أشار دراسة الصفات التي تجعل الجميل
ً
الذي نال هذه المواضيع ,وجعل من الكتاب ,كما جميال ,وليس البحث في ماهية الجمال ,فما الذي
أشار كاتبه ,ذا طبيعة مدرسية أو تعليمية .وهذا ,منعه من استخدام ه��ذا العنوان ,وه��و صاحب
بالتأكيد ,ليس جانبًا سلبيًا ما دام المؤلف متيقظًا الموضوع والخيار في اختيار مصطلحاته ,ليضطر
في أكثر من موقع إلى وضع كلمة (مواصفات) بين
لهذا األمر ومتعمدًا له.
مطروح قوسين بعد ورود كلمة “جماليات”؟!
كتاب
فليس من الضروري أن يكون كل
ٍ
ٍ
ّ
وال أخفي اختالفي في الرأي مع الكاتب حول
وموجهًا إلى مختصين في فرعه,
للقراءة أكاديميًا
ألن بعض ّ
القراء يرغبون في االطالع على موضوع غياب النزعة اإلنسانية عن الرواية العربية ,وإن كان
ما ال عالقة له باختصاصهم ,فيجدون في مثل األمر على األغلب يتعلق باختالف فهم المصطلح
ّ
ِّ
متسعًا ّ
َّ
يقربهم وأسلوب معالجته .فاألزمات الخاصة بالوطن العربي
والمبسط
المتنوع
هذا الكتاب
ً
ّ
من موضوعه ،بدال من أن يصدهم عنه وينفرهم والمتمثلة على حد ق��ول الكاتب “باالستعمار
منه بتعقيد مصطلحاته والجوانب الغامضة التي والفقر والتخلف واالس��ت��ب��داد والقمع والجهل
يتناولها من دون توضيح ,على اعتبار أن القارئ وغياب الديمقراطية والتفاوت االجتماعي وسيطرة
المفاهيم الغيبية وأحالم الوحدة العربية والنضال
على دراية بها.
وربما كان هذا التنوع والتبسيط هو ما دفع القومي العربي وتحرر المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا
الكاتب إل��ى تحقيق ميزة إضافية للكتاب ,من وضياع األجيال وتمزقها الفكري والنفسي بين
خالل عرضه للمصطلحات المتعلقة بكل موضوع التراث والحداثة واالنتماء ...إل��خ” ص 99يمكن
وشرحها وتوضيحها ,مثل مقدمات منهجية في معالجتها من ِق َبل الروائيين معالجة إنسانية تخرج
“جماليات القصيدة العربية” ,وتوضيح معنى بها من حدودها المكانية والزمانية الخاصة ,فليس
الرواية العربية والنزعة اإلنسانية في “الرواية من الضروري ,حسبما أرى ,كي تكون الرواية إنسانية
بين التقليدية والحداثة” ,وتعريف المسرحية أن تغيب عنها القضايا المحلية أو المسميات
وعناصرها والتمييز بين المسرح الدرامي والمسرح المحلية مثل فلسطين وس��وري��ة في المثالين
الملحمي في “المسرحية في األدب��ي��ن الغربي اللذين طرحهما الكاتب حول األدباء الفلسطينيين
والعربي” ,أو من خالل تمييز المصطلحات من ما وروايات حنا مينا.
وم��م��ا ي��ؤخ��ذ ع��ل��ى ال��ك��ت��اب ع���دم التوثيق
سواها من المصطلحات قريبة الداللة والمعنى,
كالتمييز بين األدب وبين ما س��واه من أصناف لالقتباسات واألفكار المنقولة في مواضع كثيرة,
الكالم ,وبين الشعر والنثر في “تداخل األجناس مثل شعر السياب ص ,30-21-19وشعر بشار
األدبية في الشعر السوري” ,والتمييز بين عدد من بن برد وأحمد عبد المعطي حجازي ص ,27وشعر
ّ
أشكال الكتابة الشبيهة بأدب المذكرات والسيرة أدونيس ص ,31وق��ول جبرا إبراهيم جبرا حول
الذاتية ,والتمييز بين القصة والرواية وبين الجديد وجهي الحداثة وشعر صالح عبد الصبور ص,34
والحديث ,وفي تمييز المقالة من غيرها كالخاطرة وشعر شوقي بغدادي  ,41وعدم ذكر المراجع التي
أخذ منها نماذج المقاالت الذاتية والموضوعية
والبحث...
وان��ط�لاق��ًا م��ن ه���ذه ال��رغ��ب��ة ف��ي التبسيط والتي تمتزج فيها الذات بالموضوع ,إضافة إلى
والتوضيح ,يكتفي الكاتب بعرض األفكار دون عدم وضع قائمة للمراجع في نهاية الكتاب.
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ال�صوت الواحد يف الرواية �أم تعدد الأ�صوات!..

لم يألف المتلقي السوري قراءة الرواية متعددة األصوات ،بل عرف الرواية التي يهيمن
عليها الصوت الواحد .وبكلمة ..صوت الشخصية المحورية أو الرئيسية في معظم الروايات
التقليدية ،أو هيمنة صوت الراوي العليم الذي يحمل القلم بيد ،وباليد الثانية يحمل البوصلة
ويوجهها ،إلى الشمال الذي يريده ويخطط له .وهو الصوت الطاغي (الديكتاتوري) على أصوات
الشخوص الذين يصطفون خلفه وينفذون توجهاته .ويسيرون على الطريق التي يرسمها
لهم ويحدد أرصفتها.
أطلق النقاد على الرواية الكالسيكية ذات الصوت الواحد اسم (الرواية المونولوجية) .أما
الرواية المتعددة األصوات ،فظهرت مع دويستفسكي ،كما يؤكد باختين .وهي الرواية التي
ّ
عبرت عن تعدد اآلراء وقبول الحوار بين شخوص الرواية ،مهما كان التباين بينها ومهما كانت
درجة االختالف.
يأت من فراغ ،بل هو نتاج تطور في البناء التحتي أدى
وأرى أن هذا التطور في السرديات لم ِ
إلى تغيرات فكرية وإبداعية شملت األدب بأنواعه (شعرًا ونثرًا) .وتعتمد الرواية البوليفونية
أو(المتعددة األص��وات) على تعدد ال��رؤى والمواقف واأليديولوجيات .ويمكن أن يجري
الحوار بين شخوص جاؤوا من مختلف الشرائح االجتماعية ،ويحملون إيديولوجيات ليبرالية
وماركسية وقومية ودينية .وأن يدور الحوار حول ثيمة واحدة ،أو فكرة واحدة تتباين حولها
اآلراء ،التي يمكن أن تتفق في بعضها أو تختلف في بعضها اآلخر بعد حوار يمكن أن يطول.
ومن الطبيعي أن الحوار الناجح يمكن أن يحقق تغيرات في قناعات بعض الشخوص ،وبقاء
شخصيات أخرى محتفظة برؤيتها ونظرتها وقناعتها.
إن تعدد األصوات هو في الحقيقة تعدد في الرؤية (الداخلية والخارجية) ومن زوايا منفرجة
أو قائمة أو حادة .وهو أيضًا يمثل تعددًا في وجهات النظر التي تعبر عنها الشخوص من
الواقع المعيش والبيئة المحيطة بها .وبذلك تكون الشخوص المتخيلة في السرد الروائي غير
منفصلة عن واقعها .وهي ليست شخوصًا من ورق أو من كرتون ،كما يحلو للبعض إطالق هذه
التسمية عليها.
ويشتغل الكثير من الروائيين اليوم ،ونتيجة للتطور المتسارع الذي حققته ثورة االتصاالت،
على الرواية البوليفونية (المتعددة األصوات) ،والتعبير عن روح العصر والخروج من خيمة
تأليه الفرد ،وفتح نافذة جديدة يدخل منها نسيم الرأي والرأي اآلخر .وحول هذه المسألة يركز
باختين ،على الطابع الحواري على نطاق واسع .ويرى أن بين جميع عناصر البنية الروائية توجد
دائمًا عالقات حوارية ..وهذه العناصر وضع بعضها في مواجهة البعض اآلخر ،مثلما يحدث
عند المزج بين مختلف األلحان في عمل موسيقي واحد.
إن العزف على آلة موسيقية بوتر واحد ،ينتج عنه لون موسيقي واحد اعتادت األذن المتلقية
على سماعه .أما تعدد األوتار فينتج العازف تعددًا في النغمات ..والوتر الواحد في اآللة
الموسيقية يشبه الصوت الواحد في الرواية الكالسيكية .وتعدد األوتار يشبه تعدد الشخوص.
ّ
وإذا كان العازف ماهرًا يحفز السامع للتمتع باألنغام ،كذلك الراوي الذي يجعل شخوص روايته
يتحاورون بلغة شفافة ّ
معبرة صادقة ،لها وجه واحد حول طاولة الحوار المستديرة بحرية تامة
من دون إكراه أو ضغط من أحد.
وتسيطر األحادية الفردية المهيمنة ذات الصوت اإليديولوجي الواحد على الرواية التقليدية.
ويعتقد الراوي السارد أو الروائي أنه المالك لهذا الطابو من دون أي شراكة مع أحد .وهو السارد
العليم العارف بكل شيء ،وله رؤية سردية واحدة ،وإيديولوجية واحدة ،ولغة واحدة .أما الرواية
البوليفونية فهي رواية متعددة األصوات كما ذكرت ،إن كان على مستوى األسلوب أو على
مستوى اللغة وغيرها .وتقدم شخوصها أفكارًا متناقضة وآراء متباينة من جهة ،وتعطي
المتلقي مساحة واسعة من الحرية واالستقاللية كي يعبر عن آرائه كاملة من دون نقصان من
جهة ثانية .وهو يختار الموقف الذي يقتنع به وينسجم معه ،ويتالءم مع قناعاته الثقافية
والفكرية ومع تصوراته ومعتقداته.
ويرى “أوسبنسكي” بأن الرواية المتعددة األصوات تمتاز بمجموعة من الشروط هي:
ً
أوال :عندما تتواجد منظورات مستقلة عدة داخل العمل.
ثانيًا :يجب أن ينتمي المنظور مباشرة إلى شخصية ما من الشخصيات المشتركة في الحدث.
وبعبارة أخرى أال يكون موقفًا إيديولوجيًا مجردًا من خارج كيان الشخصيات النفسي.
ثالثًا :أن يتضح التعدد المبرز على المستوى االيديولوجي فقط.
ويظهر من قراءة الروايات متعددة األصوات ،أنها تركت خلفها الرواية التقليدية وعلى
مسافة طويلة ،تلك التي ما تزال تحافظ على بنائها الفني التقليدي .وأن السارد في الرواية
الكالسيكية ،يعتقد أنه وحده من يملك القدرة الكافية كي يعبر عن الحدث ،ويعترف بأدوار
الشخوص األخرى على أنها ملحقة به .بينما الرواية البوليفونية تتعدد األصوات فيها وكذلك
الضمائر .أما زوايا الرؤية ومن مختلف الجهات ،فتتقاطع في نقطة واحدة وتشكل حزمة
َ
ضوئية تنير الطريق لسير الحدث ،إن كانت الرؤية من الخارج أو من الداخل .ولم يبق البطل
مقيدًا بسالسل الراوي العليم ،بل له الحرية الكاملة واالستقاللية التي تسمح له بالتعبير
عن رأيه من خالل مشاركته األصوات األخرى ،إن اختلف أصحابها معه أو اتفقوا .إذ تروي كل
شخصية من الشخصيات الرئيسية حكايتها بلغتها ،وتعبر عن أزمتها من دون تدخل من أحد.
ومن أبرز الروايات المتعددة األصوات (الجريمة والعقاب ،واإلخوة كرامازوف) لـدويستفسكي.
إن تعدد األصوات في الرواية هو في الحقيقة ،نتاج التطور الصناعي والسياسي والتغيرات
الفكرية .وانعكاس ذلك لما يجري في الواقع .فالصوت الواحد في األنظمة الشمولية الذي
يمثله القائد الملهم والحزب الواحد ،يقابله في الرواية البطل الواحد والصوت الواحد المهيمن
على السرد .وتعدد األصوات في الرواية ،يقابله في النظام السياسي العربي خاصة ،تطورات
في الدساتير واألنظمة والتشريعات ،بما يحقق التعددية السياسية والديمقراطية ،ورفض
ّ
والتفرد في إصدار القرارات.
سياسة االحتكار والهيمنة
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وتبقى الشآم

حممد �إبراهيم حمدان
َّ
ٌ
إن ضل بالشام مملوك ومملكة

ُ
ٌ
حام
المجد
ِ
مجدك ..ال سام وال ٍ
ٌ
أنساب وأرحام
فليس في الشرق
ّ ً
ّ
مري على العروة الوثقى معزية

***

فعروة الشرق أضغاث وأحالم

عار على قامة األحرار أنظمة

صهيون َّ
غر َب بعضًا من قبائلها

ّ
باسم بني ماسون حكام
والبعض
ِ

َّ
جل ْت ُ
الله عن خلق تضيق به
يد ِ

آل خيبر أحقاد وآثام
في ِ

ٌّ
َ
غفران ربي ..فال شك يراودني

وال خطابي على األسماع َّ
قوام
لكنني في زمان يستبيح دمي

ّ
أخشى ضاللة من صلوا ومن صاموا
َ
الله أكبر في سوق المزاد غ َد ْت
َس ْق َط المتاعَ ..
وباع َ
الله أقوام
ٌ
فرض وال ُس ٌ
فال ٌّ
نن
نبي وال
ّ
وال أضاء مدار الشمس إسالم
كأنما الله ما أوحى وال نزلت
باألمر والنهي آيات وأحكام
اقتل أخاك!! فال وزر وال حرج
فالقتل دين ..وباقي القول أوهام
وعاد قومي إلى نجوى أبي َ
له ٍب
واسترجعت عصرها الموؤود أصنام
***
ُ
مجدك ..والفيحاء من أزل
المجد
ِ
للعالمين منارات وإلهام

ّ
ً
خلي الضفائر شالال على بردى

فليس في حرم األعراب مقدام
الشمس آيتها الكبرى فإن غربت
فاألنجم الزهر أخوال وأعمام
ال تعتبي ..فبنو األحبار قد َم َردوا
على النفاق وفي أحبارهم هاموا

ُّ
عينيك فارتكست
ضلوا الطريق إلى
ِ

في ظلمة الجهل ألباب وأقدام
من شرعة الجهل شادوا للضالل هدى
واستمرأوا أنهم لله أخصام
األبجدية  ..ال ٌ
سعد وال َ
حمد
وال سعود وال نوق وأغنام
بدو وحاضرة
وال بنو الغدر من ٍ

فالملك للشام والمملوك َّ
خدام

أسيادها في حساب الدهر أقزام
إني ألقسم لم يبلغ مسيلمة
معشار ما بلغ األعراب أو راموا
ٌُُ
ٌَْ
بئس الرجال  ..فال خلق وال خلق
وال عن األرض واألعراض قد حاموا
وفاتحة
فتح
ٍ
كم راودوا الله عن ٍ
كأنما الفتح أوراق وأرقام
ُ َ
ً
َ
ما أنصف الوصف باألنصاف معذرة
ُ
النصف إكرام
بعض بقايا
بل نصف
ِ
ِ
***
ُّ
كل الكالم ُم َب ٌاح في هوى وطني
ُ َ
والبوح عاصفة والعشق ن َّمام

جرحوا َ
إن َّ
الورد فاألشواك باقية
ولعنة الشوك أوجاع وأسقام
للياسمين سيوف ال يراودها
ٌّ
في الحق شك وال في النصر أوهام
ُ
العروبة ..وعد الله في دمنا
وعد
ِ
إال لخالقنا ال تنحني الهام
حان القطاف لرأس ال خالق له
َّ
وازلزل الصبر حتى فاضت الجام
ّ
جرد حسامك فاآلساد قادمة
وآية األسد الميمون إقدام
***
كفاك يا َّ
مدعي اإلسالم عرعرة
فاإلفك والشرك عرعور ّ
وخدام
وقارض الله أحقادا ينوء بها
َد ٌم ..ودين وتاريخ وأيام

َ
كم ّزين القتل سفاح وداعية

كأنما الخلق للسفاح أنعام
ُ
اإلله بحسنى القرض فاعتبروا
أمر ِ
بمن عن األمر واإلحسان قد ناموا
وأيقظوا الفتنة العمياء فاحترقت
بالعار والنار أقوال وأقوام
قل للضاللة لن ننسى زبانية
دم والجرح أقالم
فالروح سفر ٍ
***
يا َ
سيد القيم السمحاء آن لنا
أن نستريح َ ..
فدع للوم من الموا
يأبى اإلله ويأبى المؤمنون به
أن يستبيح حمى األحرار إرغام
لو أدرك الحقد واإلجرام غايته
فاألرض أضرحة والخلق أيتام
هذي الماليين في الساحات قد زأرت
فما لعاوية في الساح أحجام
لك القرار  ..ونصر الله موعدنا
وليس في الصادق الموعود إبهام
إن كان للمجد في أوطانه علم
فأنت للمجد واألوطان أعالم
لن يطفئ الشمس في اآلفاق مرتزق

فاألصل والفرع أنصاب وأزالم

ولن يسود بأرض الشام إجرام

تقاسموا العار حين الشام قامتها
ُ
مجد السماء وسيف المجد ّ
قسام

يفنى الزمان  ..وتبقى الشام شامخة
فالشام َب ْد ُء العلى والمنتهى الشام
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لم يكن األمر كذلك!.
كان ينزف بغزارة قريبًا من نقطة التقاء النهرين
العظيمين ،وال يعبأ به أحد.
ُ
ُ
ُّ
يتسلل ُ
الدم النازف منه بطيئًا ،يشق مسلكًا
صغيرًا بين ط��راو ِة النجيل ،متقدمًا ببطء؛ لكن
بثبات واستقامة إلى الماء..
ُ
دفقات الدم على حد صخرة صغيرة
تتجمع
ُ
حتى تطفح ،ثم تقفز قطرة قطرة إلى النهر؛
فتلونه بسحابة من األحمر القاني.
كان ينزف بغزارة ..لكنه لم يمت.

15

عدنان كنفاين

ولم يكن األمر كذلك أيضًا.

ّ
القصي من
موحشة ،على الطرف
في جزيرة
ٍ
ُ
إليواء البهائم،
معتقل يصلح
عالم األحياء ،وفي
ِ
ِ
ٌّ
ٍ ّ
اقتيدا« ،كاظم ومحروس» كل من مكان ،وكل في
ُ
وجمعتهما المصادفة ،أو ترتيبات
وقت مختلف،
ٍ
ّ
زنزانة واحدة.
خفية في
ٍ
ُ
َ
أتقدم بطلب كي أمثل َ
َ
أمام
ـ لقد سمحوا لي أن
ٍ
لجنة حقوق اإلنسان ،أو لجان الصليب األحمر،
أو لجنة تقصي الحقائق التي يتحدثون عنها،
ـ أما َ
َ
حتى لو في ٍّ
أي من وسائل اإلعالم..
الحلم نفسه؟
زلت ترى
ُ
ُ
يبتسم محروس بسخرية:
المسكون
رطوبة المكان
يكتب مع
الحلم
بل كان
ِ
ِ
ً
ُ
بروائح العفن حكاية ما على صفحة ذاكرته ،بدأ ـ إنها شعائر ديموقراطية!
ُّ
ّ
ّ
ُ
يتابع كاظم ،وه��و يلف كوفيته المنقطة
يذكره ،وذلك الشاب المكفن
وقت لم يعد
منذ ٍ
ُ
ُ
ّ
ببياض الحلم يركض بال ذراعين كأن به مسًا ،باألحمر على رأسه:
ُ
ـ سأطلب التحقيق معي ..وسأحكي وأكشف
ينظر إل��ى الماء بذعر ،ثم يسقط على بساط
َ
ّ
ضفتي حقيقة ما حدث!..
مرتفع قريب من
المفروش على
النجيل
ِ
ٍ
قريب من
مركون على شاطئ
في بيت فقير
النهرين العظيمين.
ٍ
ٍ
ُ
ملحق بزريبة
من هو ذل��ك الشاب المدهش ال��ذي يطرق نقطة التقاء نهرين عظيمين،
ٍ
ِّ
فيها ٌ
ٌ
َ
وحمار عجوز ،هو كل ما
عدد من الخراف،
أحاسيسه في كل ليلة؟
ُ
ُ
ُ
َ
ويداهمه كل ورثاه «كاظم وأخته حسنية» ،فأقاما فيه يعمالن
والحلم يقرع نواقيسه الضبابية
ِ
ليلة ،مستويًا قابضًا على ناصية الحكاية ذاتها ،بصمت ورض��ا في تربية األغنام وتسمينها،
ُ
ُ
الدماء واالنتفاع بحليبها وصوفها..
يبدلها ،كان ينزف،
ال يبتعد عنها وال ِ
ُّ
َ
ٌ
ٌ
ٌّ
بيت ريفي بعيد عن زخرف المدن ،كل ما فيه
كحبيبات ندى من أطرافه على النجيل،
تتساقط
ِ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ّ
الشمس ذات ينضح بالفقر ،تزينه عزيمة «كاظم» ،وتفانيه في
فترسل بريقًا كلما مسحتها أشعة
ِ
ُ
ً
ّ
الصبية «حسنية»..
الحرص عليه ،وعلى أخته
فجأة ،فيرتعش بلال.
ُ
َ ُ
ُ
يحتاج إلى تحقيق؛ فالحدث
لم يكن األم��ر
تفسخه!
الحلم
ـ رؤية الدماء في
ِ
ُ
الطافح كان يدلل على نفسه من دون البحث عن دالئل،
بوجهه
ينظر إليهما «ج��ون» الضخم
ِ
ِ
ُ
ّ
بالح َ
مرة ،وعينيه الزرقاوين الصغيرتين ،من كو ٍة والخوض في تحقيقات قد تقود إلى الكشف عن
ّ
ُّ
الباب المصفح ،يبتسم بشماتة ،ويهز حقائق أخرى.
في أعلى
ِ
ً
ُ
َ
ث�لاث��ة ج��ن��ود مدججين يقتحمون الزريبة
رأسه ساخرًا ..وما إن يبتعد وقع خطواته قليال
عن باب الزنزانة ،حتى يقفز الرجالن لمراقبته من وحسنية تنظفها ،تجمع روث الخراف في ركن
ً
َ
ّ
ُ
يجلس ساندًا ِكرشه على منها تهيئة لبيعه سمادًا للفالحين.
الكوة الصغيرة ،وهو
ُ
ّ
كان الموقف مرعبًا ..حسنية تنظر إليهم برهبة،
حاف ِة المقعد البالستيكي األحمر الوطيء ،يعتني
ٌ
ُ
ُ
َ
ّ
وجسدها يرتعش،
بحلقها،
صفي الزنازين كي يراقب أبوابها لسانها ملتصق
يضعه بين
أن
ِ
ً
ً
نظرات سريعة وعيناها تنبضان دهشة لم يكن لها أي معنى..
جميعًا في وقت واحد .يتبادالن
ٍ
ً
َ
َّ
ً
ُ
نظرات سريعة ،انقض
الثالثة
الجنود
تبادل
يدركان
وهما
أيضًا،
مبللة بابتسامتين ساخرتين
ٍ
َ
بعدها اثنان يلقيان بحسنية على األرض ،بينما
مسامعهما بعد دقائق.
شخيره سيصل إلى
أن
ِ
يتخلى الثالث -األعلى رتبة -عن أثقاله ليباشرها.
ُ
َ
جرى كل شيء بسرعة غريبة ،فقد أفلتت صرخة
ل��م يكن «ك��اظ��م» كما رق��ي��ق ُ��ه ف��ي الزنزانة
مدوية من حسنيةّ ،
ّ
عجلت بانقضاض
«م��ح��روس» بحاجة إل��ى الخضوع إل��ى صنوف استغاثة
ّ
التحقيقات؛ فالجريمة التي ارتكبها واضحة الجندي عليها يطبق على فمها ،تعضه ..فيصرخ
ّ
وبينة ،وأوراقه أمام لجنة التحقيق تشير بال لبس هو اآلخ��ر ،ويسقط عليها لتتمكن في تلك
إلى أنه قام بقتل ثالثة جنود بدم بارد ،وبوحشية ،اللحظة ،وهي تتلوى بين أيدي الجنديين من
ُ
في أثناء تأديتهم خدماتهم اإلنسانية بدافع غرز أسنانها ّ
بقوة في حنجرته ،وتقض ُمها ،إلى
ِ
ِ
ِ
ً
رصاصات كثيرة
سرقتهم ،واالستيالء على أسلحتهم ،من دون أن سقط ميتًا فوقها ،عاجلتها
ٍ
ِ
ّ
أجهزت عليها.
الدخول في أي تفاصيل!.
ُّ
ولم يكن ُ
كاظم يقتحم الزريبة ،ينقض كشهاب يحمل
األمر كذلك..
ُ
َ
ف��أس التحطيب ،ينهال عليهما
أما محروس« ،وهو األقدم في الزنزانة التي كانت بين يديه
ً
قبل أن يحشر معه فيها «كاظم» زنزانة منفردة ،تقطيعًا ،ليساق مع الفأس إلى ذلك المعتقل
ُ
ُ
ُ
يساق «السياسي»!.
تتسع لحركته البسيطة» فقد كان
تكاد
اتهامه :إرهابي!..
ذكروا في الئحة
ِ
للتحقيق بين فترة وفترة ،وكان بطبيعة الحال
ّ
يتعرض ألنواع وأشكال من ضغوط التعذيب كي
محروس الملتحي -بعد أن تباطأ عن حالقة
يعترف.
ُ
ّ
بيت
ـ لقد ألقوا القبض علي وأنا في بيتي ..ويطلبون شعر ذقنه -يقيم مع أسرته الصغيرة في ٍ
َ
َ
وأكشف أمر ّ
الخلي ِة اإلرهابية التي إل��ى جانب ساقية تقترب من االنصباب في
مني أن أعترف
ُ
ُ
بأمور ال أعرف عنها...؟! البحر ..كان مع أسرته وسكان القرية التي ينتمي
أنتمي إليها! كيف أعترف
ٍ

إليها يقيمون االستعدادات الستقبال بعض قريبة من زنزانة محروس.
ذويهم األسرى ،بعد أن أعلنت السلطات اآلسرة
ً
عندما
أنها ستفرج عنهم كبادرة «حسن نوايا»
ُ
يسمع محروس جلبة خافتة
في ذلك المساء،
داهمتهم دورية ،وقامت باعتقاله بعد أن عثرت
في غرفته على بندقية صيد ومصحف ،وصورة غير عادية وراء باب زنزانته ،يستكشف بالنظر من
ٍ
ّ
شقوق ّ
ّ
الكوة الصغيرة في أعلى الباب المصفح..
قة على الحائط لرجل يشبه عبد القادر
معل ٍ
الحسيني ،يحمل بندقية وعلى صدره جنادان ب ُ
��اب زنزانة كاظم مفتوح ..بعد لحظات يخرج
مكتوبة «جون» والعرق يتصبب من وجههْ ،
خطوط
من الرصاص .وعثروا أيضًا على
ٍ
ٍ
ورج ُع أنفاسه
بالفحم على حائط الدار الخلفي« ،وأعدوا لهم ما
يصل متواترًا إل��ى مسامع م��ح��روس ،يتناول
استطعتم من ّ
قوة.».....
ـ اعتقلوا من قريتنا عشرة شباب ،قبل أن يفرجوا بارتباك المقعد البالستيكي األحمر الوطيء،
ً
ويدخل إلى الزنزانة ..قليال ،ويخرج منها رجل آخر
عن خمسة من المعتقلين السابقين.
ضخم الجثة ،ويخرج «جون» وراءه يحمل المقعد
ُ
ُ
ُ
لنهرين
شاطئين
بين
ب��غ��زارة
ي��ن��زف
ك��ان
يركنه في المكان المعهود ،ويغلق
األحمر،
ِ
ِّ ُ
عظيمين ،وال يعبأ به أحد.
َ
ِّ
المتفص َد من
باب الزنزانة ،بينما يجفف العرق
ُ
الحلم ُ
نفسه أليس كذلك؟
ـ هو
جبينه..
يفتح محروس عينيه بفزع:
كان ُ
ـ لقد رأيت َ
األمر غريبًا!
وجه ُه!..
ـ هل َ
رأيت الدماء؟
في الصباح الباكر ،أعلنت سلطات المعتقل أن
ُ
َ
ّ
ـ كان ينزف بغزار ٍة ،لكنني رأيت وجهه..
طة باألحمر!..
كاظم انتحر شنقًا
بكوفيته المنق ِ
ِ
يلتقط أنفاسه المتواترة:
ولم يكن األمر كذلك!
ـ إنه وجهي ..وجهي!.
َ
يكاد محروس أن يطلق صرخة ،لكن الدماء
ُ
الصباح دافئًا عندما اقترب جون من باب التي بدأت تنزف بغزارة َّ
حلقهَّ ،
ُ
تسر َب
غص بها
كان
الزنزانة:
ستحضر لجنة «تقصي الحقائق» ً
ُ
بناء
ـ بعد أيام
على طلبك..
ُ
يضحك بسخرية رقيعة:
َ
ـ ربما تستطيع أن تبرئ نفسك!..
بعد ساعات نقلوا «كاظم» إلى زنزانة منفردة،

ُ
ال��دم النازف سريعًا إلى النهرين العظيمين،
ُ
باألحمر القاني..
فصبغهما
ِ
َ
ُّ
شيء حوله أحمر..
كل
ٍ
َ
ُّ
ُ
كل شيء حوله ينزف..
ُ
نفسه!..
وال يزال يعيش في دائر ِة
الحلم ِ
ِ
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خيول ّ
محنطة

ديك رومي..حزين
جرج�س حوراين
آه يا أبا داود ...يكاد يقتلني ّ
الهم ،صار ليلي أطول من ليل امرئ
القيس ...أوالدي الذين كنت أفتخر بهم وأضرب بعصاهم في كل
ّ
يتخيل أن يتحولوا إلى ذئاب مفترسة.
مكان ،خذلوني ...من كان
ربما أخطأت التعبير ألن الذئاب ال تهاجم بعضها البعض .إنهم
اآلن يرسمون المكائد لبعضهم ،هل تصدق ذلك؟
منذ عشرين سنة وأنا أجمعهم مثلما تجمع الدجاجة صغارها،
وكنت ّ
أعدهم الحصن المنيع الذي يحميني من سخرية الحياة
ً
التي نبذتني ألنني ولدت فقيرا .واآلن يا أبا داود ،يشهر كل منهم
سكينه في وجه اآلخر .لعن الله تلك الساعة التي استجبت فيها
لتوسالت بائع اليانصيب الذي رجاني ،وتمنى ألوالدي الصحة،
واشتريت تلك البطاقة التي ربحت مليون ليرة.
شيء مضحك ومحزن يا أبا داود .هل تصدق أنني أربح مليون ليرة؟!
لم أربح في حياتي عشر ليرات ،حياتي كلها قائمة على الخسارة،
ً
سعيدا .هل تصدق أن الخسارة تسعد اإلنسان ،والربح
لكنني كنت
يؤذيه! هذا ما حدث معي.
أطلقت أمهم زغرودة وصلت إلى السماء ،وراحت تبكي ،وتضرب
صدرها كأنها فقدت أحد أبناءها ،لكنها في الحقيقة لم تكن
تعرف أنها ستفقد الثالثة ً
معا.
عندما عرفوا الخبر ج��اؤوا يتطايرون كفراشات ملونة .هل ما
ضحكت ،وأك ُ
ُ
��دت لهم أن الخبر الذي
سمعناه صحيح يا وال��دي؟
ً
تلقته آذانهم حقيقي ،وليس مزيفا .لقد اعتدنا في جلساتنا
المتواصلة أن نتحدث عن األذن ،غسان يقول إنها مثل أخطبوط
يفرد أذرعه في كل مكان كي يلتقط أي خبر ،ويزيد عليه منهل أن
الخبر المفرح يرطب مجرى السمع ويجففه الخبر السيئ ،فيسأل
ورد :وهل السدادة الصمالخية سببها تراكم األخبار المزعجة؟
وهي حالة يعاني منها باستمرار .نتحدث ونضحك ،بينما أمهم
مع كنائنها تحضر لنا طعام العشاء .لم يكن يمضي يوم من دون
أن نلتقي .كانوا يقولون لي وألمهم :ال يمكننا أن ننام من دون
أن نراكم ونسمع أحاديثكم ،إنها غذاء روحنا تجلب لنا الهدوء
والسكينة ،وهذا هو سر نجاحنا.
ً
دائما :الحياة جميلة بوجودهم ،ثم تقول
أمهم كانت تقول لي
لي :يحسدني الجيران على أوالدنا ومحبتهم لبعضهم ،ومحبتهم
لنا ،يقولون إن ذلك نادر هذه األيام .لقد تعبنا في تربيتهم ،ونحن
اآلن نجني ثمار تعبنا.
ال أنكر أنني فرحت مثلهم بربح هذا المبلغ من المال ،قد جاء في
الوقت المناسب ،وأنت تعرف أن أجمل األشياء هو الذي يأتي من
دون انتظار .كان علي بعض الديون ترتبت بعد زواج غسان ،وبعد
تخرج أخويه من الجامعة ،وهناك بعض اإلصالحات في البيت.
وبالمقابل عللت أمهم بهجتها :تدفعنا إلى األمام ،ونساعد أوالدنا
ً
قليال.
أوالدنا ...آه من أوالدنا!
صار كل منهم يحلق في سمائه يحلم م��اذا يمكن أن يفعل
بالجائزة؟ ً
طبعا لم أكن أعرف ذلك ،لكن أمهم لم تعد تحتمل ،لقد
تورم قلبها من كالمهم .حكت لي ،كيف كان ينفرد كل منهم
بها مع زوجته ،وتبدأ عمليات المناورة الحربية كما سمتها غاضبة.
غسان أعلن حاجته للمبلغ ،لقد تزوج كما قال ألمه مثل زواج الكالب.
لم يفرح ولم يعرف معنى العرس ،وهو اآلن يعيش في حارة بعيدة
يثقل كاهله أجرة بيته وطلبات زوجته التي ال تنتهي .ثم قال ألمه
والدموع تمأل عينيه :لم يقدم لي والدي أي شيء طوال حياتي،
وعليه اآلن أن يعوض تقصيره معي بهذه الجائزة التي أرسلها الله
له كي يكفر عن خطاياه تجاهي.
آه يا أبا داود ،ابني ًالكبير ينكرني مثل نكران بطرس لمعلمه ،يقول
ألمه :لم أقدم له شيئا .لعلك تذكر سفري إلى لبنان؛ حيث قضيت
ً
ثالثة أشهر أعمل فيها من دون أن أعرف طعم النوم متنقال بين
األفران ،والمطاعم ،كي أساعده على االنتهاء من جامعته ،وتأمين
لوازم عرسه.
واآلن لعلك تسأل عن ابني الثاني؟ قال ألمه إنه ينوي أن يشتري
ً
أرضا في الريف ،ويقيم فيها مزرعة أبقار ...إنه كما تعرف طبب
بيطري ،يود أن يطور نفسه .فكرة جيدة ،راقت لي .لكن لم يعجبني
إصراره أن تصرف الجائزة بكاملها لخدمة مشروعه ،فبرأيه أن أخويه
قد استقرت أمورهما ،تزوجا ،وتوظفا ،وال شيء ينقصهما.
أما ورد فأحالمه كبيرة ً
جدا .يريد أن يشارك ثالثة من أصدقائه في

معمل للبسكويت .إنه كما تعرف خريج كلية الصناعات الغذائية،
والوظيفة كما يقول تحد من طموحه ،خاصة بعد أن تم تعيينه
في القسم اإلداري في الجامعة .ويرى أن من حقه أن يطور نفسه
ً
ويحسن أموره المادية .قال ألمه :مليون ليرة تجعله شريكا معهم.
كل منهم َّ
عد الجائزة حقه وملكه ،حتى إنهم لم يفكروا أن يتركوا
لوالدهم وألمهم أي شيء منها .شيء مضحك .أليس كذلك؟! لكن
ً
شجارا نشب بينهم ،وامتنعوا عن زيارتنا مجتمعين،
المؤسف أن
حتى أن عيد رأس السنة مر ،كأننا في مأتم .قبل أن أربح هذه الجائزة
ً
ً
اللعينة كنا نسهر ً
ممتعا ،نرقص
معا في العيد ،نقضي وقتا
ونغني،ونأكل الديك الرومي الذي تتفنن أمهم في طبخه ،يقولون
ً
متربعا وسطنا،
لها إن هذا العيد ال يحلو إال إذا رأينا ديك الحبش
ينتظر أن نمد له أيدينا .كانوا يدورون حوله ثم يحملون أمهم على
أكتافهم ...فرح ال مثيل له .بعد ذلك تمأل أمهم ً
كأسا من النبيذ،
وتضع فيه خاتمها ،وتمرره علينا نرتشف منه كي تكون السنة
الجميلة براقة مثل الذهب ،أما هذه السنة فقد يقي الديك الرومي
ً
حزينا.
ما الذي حدث يا أبا داود؟ ماذا تغير؟ لماذا انقلبت حياتنا ً
رأسا
على عقب؟ يبدو أن الذهب لم يعد ً
ذهبا ،لقد غير سائل الجلي الذي
تستعمله أمهم من صفات خاتمها ،فجلب لنا البؤس.
ذهبت إلى الكنيسة ،صليت أمام الهيكلُ ،
ُ
قلت :سامحني يا رب،
ً
جسيما بحقك .وصرت أقضي
إنني خاطئ .البد أنني ارتكبت خطأ
الليل أفكر ماذا فعلت .حتى إن أمهم هي األخرى أشعلت الشموع
أمام صورة العذراء ،وقالت إنها لن تنطفئ حتى يعود الصفاء إلى
ً
هذا البيت الذي كان مباركا .قالت لي :البد أن عينا حسدتننا .لذلك
كانت تشعل البخور وتدور في البيت آملة أن تفوح رائحته وتعرش
في الزوايا ،حيث قالت لها الجارة إن هناك يعشش الحسد فيما إذا
دخل البيت.
لم نعد نراهم ،وعندما نذهب لزيارتهم يستقبلوننا بجفاء،
ً
وأحيانا يتهربون من مقابلتنا بأعذار واهية .قلت ألمهم :يضغطون
علينا كي نلبي طلباتهم .قولي لهم سوف أقسم الجائزة بالتساوي
بينهم .لكنهم رفضوا ذلك .كل ّ
يعد الجائزة حقًا له.
حزن أبو داود وهو يسمع رفيق عمره الذي لم يتعلم من دروس
الحياة .قال له :لقد أخطأت يا أبا غسان .ورقة اليانصيب ،وإن كان
ً
ضئيال ً
جدا مع الفقراء ،إال أن ذلك احتمال وارد،
احتمال أن تربح
وفي حدوثه يحول حياتنا إلى جحيم ...أنت لم تخطيء ،ولم يدخل
الحسد إلى بيتكم .لقد دخل ما هو أخطر منه ...كان عليك أن تحرق
ورقة اليانصيب ،أو أال تخبرهم بالنتيجة..

هو�شنك �أو�سي

ُ
ّ ُّ ٌ
وغر ٌ
عليلّ ،
ات تصهل بالمطر.
الظن
َّ ُ
ُ
ُ
ُ
صميم الكاهن ،والجثث المطلة على السؤال،
الليل،
صميم
ِ
جثثي.
منكوبًا بكمُ ،
الوجع
أولي
يا
أضرحتكم
على
تخميناتي
أنثر
ِ
العميم.
َ
ََ َ
ّ ُ
مروض أخيلة أنيني.
سالفكم ،خلفي ،وسائسكم
عديمًاُّ ،
السواتر على سدنتها ،ناشدًا َ
َ
أكيد المنتهى.
أهد
قرار ِ
ُ
ُت ّ
حيرتي إليكم ،ويكسرني قلقي َالذي يعبدني.
عبدني
ُ
ُ
أشجاري النامية في صدوركم ،تسرد سيرة غيبتي.
ُّ
المعبد ،وأشق خلوتي
نار
ها أنا ذا ،ألقي
ِ
سروجي ولجامي في ِ
ُ
كنهر يصهل بالفناء.
جاريًا
ٍ
ُّ
الحكاية ،إذ يرويني الوادي صراخًا قادحًا
بشذر
عليكم
أحن
ِ
ِ
ُِ
مرير ًُا ،يزكم األفق بالعويلُ .
لمنبعه ،ومحنتي جهلكم ّ
بي
النهر أنه ال تمكنه العودة
محنة
ِ
ِ
وآالمي.
َ
مذ ّ
المدافن على القلق ،ضاقت
الخيال وأوصدتم
ضيقتم على
ِ
بكم ُ أسئلتي.
َ
وهذر
الشمع،
أباطرة
يا
واألقنعة،
تيجانكم
أعوذ بكم من
ِ
الخرافة.
ّ ٌ
بالوحل ،وما من مجزر ٍة تطوي
جة
مضر
الوادي،
في
الخيول
ِ
انتظارها المديد.
ّ
حنطتها ّ
كاو يكوي
من
وما
يح،
الر
الوادي،
الخيول في
ٍ
ّ
أسر ّ
ويفك َ
غراتها والجدائل.
حوافرها،
الخيول في الوادي ،أعماها ْ
خد ُ
األمس،
مطر
ترثي
،
ا
أحالمه
ر
ِ
بقبس من قصيد الحجر.
شاعر ينهي جنائزها
وما من
ٍّ
ٍ
الخيول في الوادي ،وأرحامها مكتظة باألوطان والثورات
والحروب والمجازر.
ُ
ُ
ُ
النصوص المهدورة مجازاتها؟.
أهي الخيول في الوادي؟ أم
ّ
ُ
َد َنسيَ ،د َن ُس ّ
حلمات
لهيب
الر ّمان؛ إذ تفتقت براعمه على
ِ
ِ
ّ
البابونج والبنفسج.
ات
جن ّي ِ
ُِ
َ
يكسوني الثلج؛ إذ أداري الليل عن أوجاعه.
ُّ
َ
الت ُ
لنكد الماء.
فظائع
راب
ُيكسيني
ِ
ترجماته ِ
ُ
ُ
ُ
يساور البداية.
النهاية ّلما يزل،
والخيول في الوادي ،وعواء
ِ
ِّ
َ
بيراع الزمن الوحش ،ينق ُب ُ
الثورات
مصاحف
التيه في
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العمياء عن فاجعتي.
ِ
ّ
ّ
ُ
ّ
رصر،
خواتم
القصيد إلى
حل ،يزفني
بلسان
الن ِ
ِ
الكالم الص ِ
ِ
ِ
َ
األحمر على األخضر.
فتح
بادئًا
ِ
ُ
وعلى كتفي َ
الذبيح.
ليلي
أستبيحكم،
ّ
تستبيحونني ،وعلى أسنة رماحكم كبدي الذي يردد:
ٌ
خيول في الوادي...
ُ
وينهب
أعيدوها الى عرائها ،قبل أن تغتالها وحشتها،
ّ ُ
بقايا ظاللها.
ُ
السكون ُ
َ
ّ
جمر وسماق ،يستشرف ضراوة
ِ
كبدي النازف ٍ
أغان من ٍ
أفئدتكم.
على
المتراكم
العمش
ِ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
الموت
البدد ،أعيا
المغدور ،كياسة
صوته
كبدي النازف،
ِ
ُ
أنينه.
أسطح الفكرة ،لتروا ما اقتفرتموهُ
ُ
ّ
قيعان الوهم على
دبوا من
ِ
ِ
نحر وغدر.
من
ٍُ
َ
ُ
ُ
فالخيول في الوادي ،تسوس الموت ،أكيدها أكيد اليباب،
ُ
متون الهالك.
وتخمينها
***
ُ
األغنية جراحها ،وبهشيم الوقت توصدُ
ُ
بالضباب ،تردم
ِ
ِ
يقظتها.
ُ
ُ
ُ
أترابه
الشاعر
يستنجد
بما يكفي الفاجعة ،وال يكفي الخراب،
لسانه
والغربان والبوم ،موقدًا تحت
والحباري
من َاألبابيل
ِ
ِ
َ
ّ
جمرة الحالج ولوعة الجزيري.
ُ ُ
الخيبة وصولجانها.
الشاعر كنز
ِ
َ
ّ ً
جرح ٌ
الشاعر؛ ٌ
الخيول في الوادي ،أعماها ُ
ُ
غبار
متأمال
عنيد،
األقاويل البائد ِة.
ُ
تلكم ِ ُ
ُ
مجونه ،وهذي كثبان هذيانه.
فوانيس
ِ
حزنه ،هو ذا يثأر لكم من
بالنيابة عنكم
وباألصالة عن ِ
ِ
ِ
خوفكم.
ُ
َ
نبض
سنينه ،بل هو ندمكم المكنون في
ضريح
تحسبوه
ال
ِ
ِ
الوادي.
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انتقام

�سعاد مهنا مكارم

كانت تركض خلف قطعان الماشية في حقول مترامية
األطراف ...ترعى قطيعها بعد أن أوكل لها أبوها تلك المهمة.
وحيدة في المراعي تعاني شتات الفقر وشرذمة القهر الملقاة
على عاتق فتاة في ريعان الشباب.
لم يرحم ذلك األب تفتح براعم ابنته؛ همه الحصول على ما
يكفي ّ
لسد الرمق ...معذور كان؛ فليست هي الوحيدة بين صبايا
ضيعة المناحيس ...كل واحدة منهن تنطلق مع ماشيتها إلى
المرعى الذي يشهد كل يوم اعتياد رؤيتها إللقاء السالم عليه
مع نعاجها...
ولعل هنيدة كانت الوحيدة األشقى ...تشهد المراعي دبيب
قدميها مع انبالج الفجر واسترسال أشعة الشمس إلى الكون
الواسع؛ تغني وحيدة مع غنماتها في مرعى اختارته ليشهد عناء
مقتبل الشباب ...وال مناص.
ترتفع غزالة السماء ،ويعلن الضحى وف��وده .تعود هنيدة؛
تدخل القطيع حظيرته ،وتحلب اإلناث منه .يبدأ عملها بتصنيع
مشتقات الحليب المعروفة .يداها المتشققتان تحكيان قصة
معاناة الرعاة؛ وأرجلها المليئة باألشواك تروي حكايا اإلجهاد
والتعب .لم يكن أحد يرحم تفتح براعم شبابها ،ولم تكن أمها
أقل قسوة من أبيها؛ فاألخوة بحاجة إلى قوتهم اليومي؛ وكانت
أكبرهم سنًا ...ال بد من العمل .عمل من الصباح حتى المساء .ال
تقصير .عمل في البرية مع القطيع .عمل في المنزل مع مشتقات
ما تقدمه إناث القطيع .عمل لواجباتها المنزلية المترتبة عليها .ال
راحة .البراري تشهد تفتح شبابها .وسوق المدينة برعمة أحالمها.
ما استطاعت قسوة األيام محو جمالها .عيناها تشعان بريقًا على
بشرة متعبة مرهقة من عناء األيام .فشلت التجاعيد في أن تغزو
وجهها .وأعلن اإلرهاق خيبته في وضع بصمته على محياها .بقي
شبابها يشع ضياء يتحدى ذبول بشرتها وشحوب لونها ...سعي
وسعي من مطلع النهار حتى المغيب.
في سوق المدينة لمحها .تعرض الجبن على قارعة الطريق،
تبيعه .كان أحد زبائنها .يشتري الجبن من حين إلى حين .غزا
جمالها قلبه فانصعق عقله وطار ّلبه .يفكر بها .احتلت َعرش
ُ
ور ُد
أيامه .يناجي نفسه؛ ٌ ال تحتاج إال إلى قليل من الراحة ،فت ِ
ُ
بشرتها ،ويرحل ذب��ول وضعته قسوة األي��ام عليها .لم يفكر
بمستواها االجتماعي؛ أسيرها أصبح .يتذرع بشراء الجبن يوميًا
بعد أن كان يرتاد مكانها من حين إلى حين ..يشتري القليل كل
يريده طازجًا.
يوم بحجة أنه
َ ْ
ال يعرف كيف أ َس َرت ُه ،وال كيف احتلت عرش تفكيره .وال حتى
ماذا يريد منها؛ كاألفيون كانت لعقله ولفؤاده .فقط يريد أن
ّ
يتصبح بها .لكن هذا ال يكفي ..البد أن تصبح سيدة منزله.
َ
هناك ،وفي بيت ذلك الثري ،عاشت ملكة متوجة على عرش
الراحة ُويسر العيش ...ما أبشع شقاوة األي��ام ،وما أجمل يمن
شظف إلى راحة تبدلت
العيش ...من حال إلى حال انتقلت ...ومن
ٍ
مرارة الحياة ...كل شيء ميسور؛ ال تحتاج إال أن تلفظ شفاهها ما
تريد .كل شيء جاهز وبخدمتها.
من يوم إلى يوم ،ومن شهر إلى شهر .ومن عام إلى عام ،سار
ركب حياتها ...رفست النعمة وتمردت .لم يعد شيء يعجبها.
ّ
حاول إرضاءهاّ ،
تحمل تمردها .لم يذكرها بماضيها المأساوي.
لم تكن ذات ذوق يعيدها إلى جادة الصواب .الخبز الذي كانت
تشتهيه سابقًا لم يعد يعجبها اليوم؛ والفواكه التي كانت
تحلم بتذوقها ال تطيب إليها اليوم ...لم يعد يعجبها ،وال حتى
إلقاء تحية زوجها عليها ...سيطر تمردها عليها بعد أن محا رغد
العيش تشققات األيدي واألقدام .وتعامت عن كل سبل الراحة
المقدمة من شريكها على طبق من ذهب.
بعد أن أعيته الحيلة معها طلقها طلقات ثالث غير آسف..
تلفتت حواليها ،فألفت نفسها وحيدة في المدينة؛ فالعودة إلى
بيت أهلها يعني العودة إلى الشقاء والعناء ...إلى رعي الغنم
والعمل داخل البيت وخارجه.
كيف ستترك الحياة المريحة التي اعتادت عليها ،لتعود إلى
التعب؟! وكان زوجها يدرك ذلك؛ فأقسم يمينًا بالطالق.
بعد زمن مضى قيل له إنها تعمل في أحد بيوت الدعارة .انزعج
لكنه قال في سره تستحق هذا ..رفست نعمتها ..كانت ملكة
ّ
متوجة على عرش الزوجية ..أما اآلن ..أجل تستحق هذا...
تسارعت عقارب األيام ،لدغته ...هناك؛ وفي أحد بيوت الدعارة؛
كان زبونها ،وكانت عشيقة ليلية لزوج مقهور ،عانى منها كحليلة
األمرين.
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مدينة األشباح
�سمري حماد
1ـ
ما الذي أغرقني في الضجر
ّ
وقذفني في أزقة الحيرة ؟
هل أبحث عن ضريحي الضائع ؟
أم أسترخي على األشواك
وأتالشى في سريرها ؟
2ـ
ّ
دعوني أقطف الشهب وأدس��ه��ا في
سالل ّ
الصحو
دعوني ّ
أتوحد مع ذاتي
وأطلق ورودي في سماء األغاني
حيث تهيم الروح في ّ
السديم
في مشهد من حلم غابر
3ـ
أوقفني على حافة الذبول وقال :
روحك السارحة في ّ
الرمال
مرهقة من حصاد ّ
السنين
لتخرج بها من محرقة األموات
ولتخترق بها سواد العتمة الكثيف
عائدًا إلى وطن الجسد
4ـ
دفاتري مهجورة
ّ
تتوزع حروفها على أسماء العصور
أرحل وحيدًا مع عظامي الخاملة
ً
ّ
وأتوسد ذكرياتي مذهوال
في هذا الشتاء المرير
أنا المسجون في معطف الرحيل
والمصلوب على األشرعة الذابلة
5ـ
لملم رفاتك
وانطلق في فضاءات الزمن
أبحر بغربة نعشك
ّ
ف��ل��س��وف ت��ح��ظ��ى ب��ق��ف��رة مكتظة
بالهلوسات
وبحارس لألحجيات
يطويك في رمل الحروف
وفي تجاعيد المحن
6ـ
ّ
تعصف بك رياح التذكر
كأنك في قرية مسحورة
ّ
مهب عاصفة عاتية
أو في
تطير بك عاليًا في السماوات العديدة
ّ
وفي كل الجهات التي تؤويك
تحاصرك حرب ضروس
بين الهنا واآلن
وبين طواحين الهواء واآلتي
7ـ
ّ
في غربة الزمان
يطير بك الحنين
إلى فراغات كئيبة
وفي غرفة صمتك

تعود إليك ذاكرتك المفقودة
فتكسوك أغصان البرتقال بظاللها
وروائحها الصفراء
8ـ
ّ
أفتش عن قمر يضيء
وأسئلة
ّ
قبل أن يشردني البرد
وتجتازني القافلة
9ـ
الماء يسقي وردة الفصول
ّ
والنور يعربد في العتمة
وينبت الغد في الحقول
وحده الهدهد يهمس باألمل
ّ
ووحدك عدت تصوغ الزمان
ّ
وتحرس مع مالئكة التيه
مفازة العقول
 10ـ
ّ
الشيء يشبهك إال أنت
إعصار قادم من مدينة الغيالن
ّ
تحدق عيناك في الوقت
تعيد صياغة المكان
ّ
قدسية الالشيء
وتنحني أمام
تسيل فوق غابة الجدران
ّ
ملوحًا بأيقونة النار
وتعاويذ الدخان
 11ـ
ّ
تغرق في الرماد
ّ
يتهدل سقف روحك
تهيم باحثًا عن الضوء
تتناسل حزنًا وحنينًا وزبد
غارقًا في ليل حيرتك
خارج أسوار الريح
والجسد
 12ـ
ٌّ ّ
مضرج بالضجر
ٌّ
مؤرق بالقلق
تسترخي على األشواك
ّ
ثم تتالشى في بحر آالمها
والموت يملؤك .عظمًا وأحالمًا
وحروفًا وأوراقًا
ّ
ّ
وفي أزقة تعج بالخواء,
ّ
ْ
انبجست
كعمود من النور,
ُ
تصل األرض ّ
بالسماء
وتحمل ّ
الدرب إلى الهاوية
ّ
مزينًا بوردة الشفق
 13ـ
ّ
شبحية يشطرها جدار وحشيّ
مدينة
يحتشد فيها الوقت والجنود
ترحل أغصانها وجذورها إلى البحر
ّ
بعد أن حلت فيها نوبة مباغتتة من
الصقيع

ّ
تدخل في حقول النور
وتخرج من دهاليز العتم
ّ
ثم خروج من النور ودخول إلى العتم
هكذا تعيش المدينة
وليس شيء فيها يشبه شيئًا
ّأما الخوف ,فهو الطريق إلى المعرفة
وطريق ّ
أي منهما يقود لنظيره
المدينة المبتغى
والخوف بابها
 14ـ
المسير إلى قرية مهجورة
يدفعك لتقطع مفازات
محروسة بمالئكة وشياطين
تعبر في ظالل الغيم
بحارًا وقفارًا
ّ
ّ
ثم تغوص في الرمال
ّ
ويجللك الوقت
ّ
لكن وجهك قد يحمل الشك
ّ
والكون التتجزأ أوصافه
ّ
وعربة النور في العتمة تثير الخوف
واألمل
 15ـ
التاريخ يمشي على قدمين
ّ
وفي زمن الفراغ يتشظى التيه
واالنسان يتالشى في لجج العدم,
وفي صحارى القتل والمنافي
ينزلق المكان في س��رادي��ب الخوف
والرؤى
ّ
وتتكسر مرايا الزمان
الحياة ,زبد ,ال زمان وال مكان
ّ
تتصحر كتراتيل الكهنة
وتأفل في مسارب السكون
 16ـ
ّ
سيل متدفق من ذاكرات الوعول
واستباحات موغلة في الفواجع
ّ
تظهر الصور معتقة ,
ّ
ّ
مطهرة من الكذب المعلب
ّ
تكتظ بالحيرة والفضول
تقول لي فرسي الجموح:
بين أضالعك ,عرفت الحبّ
وقد ّ
توحد في معطف القلب
الحرف والرئة ّ
والروح
 17ـ
انتهت الحرب
ولم يولد ّ
السلم بعد
ليس ّ
شرًا أن نحيا
لكن األكثر ّ
شرًا
بشكل سيء
أن نحيا
ٍ
هذا ما قاله سارتر قبل أن يكتب الغثيان
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عاشق ومعشوق
�سهيل الذيب
في السادسة صباحًا وعلى غير عادة بدأ عزفهما
لسمفونيتهما التي وهبتها الطبيعة لهما ،وفي
الحقيقة أن ذلك كان إزعاجًا موصوفًا لي أنا الذي
ال أستطيع النوم قبل الرابعة صباحًا ،فنهضت
متجهًا إليهما ألسكتهما بصوتي األج��ش أو
بتلويحة من يدي ،لكنهما لم يحفال بي ،وتابعا
غناءهما منسجمين إلى أبعد حدود االنسجام،
وكانا بين الفينة والفينة حين يرتاحان من غناء
العزف يتبادالن القبل الالهبة غير مكترثين
ب��وج��ودي وال بغضبي ،ف��ي��زداد غناءهما تألقًا
وفرحًا ،قلت في نفسي :أنا الذي جلبتهما من
الشوارع واألزقة ألسكنهما في قصر اشتريته
خصيصًا لهما ...أستأهل ما يجري ل��ي ...ناس
بال أصول .وإذ سمع العاشق منهما ما قلته قال
يخاطبنيَ :لم أنت تذلنا؟ حين كنا في الشوارع
والحارات والغابات كنا أح��رارًا ...نغني ونعزف
ساعة نشاء ونأكل من ثمار الطبيعة ونشرب من
مياهها العذبة ،بل ننام متى يعجبنا ،ونستيقظ
قبل شروق الشمس ،نغني مع إخوتنا وأخواتنا،
فكنا نشكل جوقات من العازفين والعازفات،
وكان الناس يأتون إلينا لالستماع إلى أغانينا
و ...قاطعته المعشوقة قائلة :آسف يا حبيبي
للمقاطعة ،لكن أكثر ه��ؤالء الناس لم يأتوا
لالستماع إلينا؛ بل لصيدنا ...إنهم مجرمون
كانوا يتلذذون بقتلنا في بنادقهم ووسائل
صيدهم األخرى ...حين أذكر تلك األيام أرتعد
خوفًا ...عاشق :ال تخافي يا حبيبتي فأنا معك،
أفديك بدمي وروح��ي ،ولن يستطيع كائن من
هات قبلة .أعطته قبلة بعد
كان أن يفرق بينناِ ...
أن قبلته دون منة ،وال تمنع وال خجل ...هكذا
ً
على سجيتهما ،قلت لهما :قليال من الخجل في
حضرتي ،ابتسما ابتسامة عذبة ،وتابعا الغناء
والقبل؛ بل صعدا إلى غرفتهما الصغيرة بضع
ثوان ،ثم عادا منفوشين وهما يتلذذان بالنظر
إلى أحدهما إلى اآلخر ،قلت لهما :هل يمكن أن
أعرف سبب فرحكما وعزفكما المفاجئ ...أمضيتما
أيامًا عدة ولم أسمع صوتكما فهال تنبئاني ماذا
يجري؟
قال عاشق :إذا كنت انت أيها المثقف الواعي ال
تدري سبب غنائنا؛ فمن يدري إذًا...؟
قالت عاشقة بسخرية :والكتب التي تقرؤها أال
تساعدك على فهم ما يجري؟
نظرا أحدهما إل��ى اآلخ��ر من دون أن ينتظرا
جوابي ،ثم ضحكا بملء شدقيهما ،وعزفا معزوفة
أخرى من أناشيدهما التي ال تتوقف أبدًا.
ق��ال ع��اش��ق يخاطبني :سبب غنائنا أيها
«الكريم» أنه منذ أسابيع عدة ،ونحن ال نسمع
إال موسيقاكما المرعبة ...كنا ننام على إيقاعها
ونستيقظ على قرقعتها ،وهذا هو اليوم األول
الذي بدأنا فيه نسمع أحدنا باتجاه اآلخر ،لذلك
غنينا ورقصنا وقمنا بواجبنا األخالقي تجاه بعضنا
البعض .ابتسمت عاشقة ابتسامة خبيثة ,وقبلت
معشوقها بشغف وجنون وغردت بتحد وصلف.
 وأي موسيقا تتحدث عنها؟ق��ال :ه��ذه األص���وات الضخمة المرعبة التي
تعزفونها كل فجر وصباح ومساء ...ما اسمها يا
عاشقة؟

هكذا :ما يضرنا ويضر أخوتنا هو شر ،وما ينفعنا
وينفع إخوتنا هو خير ،لذلك فسجننا في قصرك
المخيف أو كما تسميه أنت المنيف هذا هو شر؛
ألنك ببساطة حجزت حريتنا؛ هذه الحرية التي
تقول إنكم قد تموتون من أجلها ،أتراها الحرية
لكم وحدكم يا من تطربكم طبول الصمم والفناء؟
قلت :عدتما للسخرية ...مع األس��ف أنتما ال
تقدران عملي؛ فأنا في قصري هذا قدمت لكما
الطعام وال��ش��راب ،وأم��رت ال��خ��ادم أن ينظف
قذاراتكم ...مقابل ماذا كل هذا؟ ...ال شيء سوى
حمايتكم من ب��ارودة صياد أرعن قد يرديكما
قتيلين .أنا أحميكما أيها األحمقان.
عاشق :ولكن أنت تحمينا من إنسان مثلك أو
ليس من األجدر أن تمنعه عن اصطيادنا بدل أن
تمنع الحرية عنا؟
هي حرية قد تقتلكما ...إنها ملطخة بالدم ,ولوأستطيع لوضعت الناس كلهم في زنازين كي
ال يزعجوكم.
عاشقة :ولكنها الحرية...الحرية يا زلمة.
 أتستأهل دمكما؟عاشقَ :
ولم ال ،فقيمنا ال تقل عن قيمكم؛ بل إن
حريتنا أهم من حريتكم؛ فبسجننا في قصرك
هذا منعت عنا زرقة السماء والطيران في الفضاء
الرحب ،واالنتقال من شجرة إلى شجرة ومن غصن
إلى غصن ،اشتقنا يا رجل كي نشم رائحة الورود،
ونداعب ديدان األرض ...تقنا للوحوش تتعارك
من أجل فريسة تلتهمها ...اشتقنا إلخوتنا
الذين لم نعد نعرف أخبارهم ،منذ أن ألقيت
القبض علينا متلبسين بجريمة الغناء.
التفت إلى معشوقتهّ ،
عاشقة :مدافع ورصاص وبامبكشن.
غ��ردا معًا؛ ثم تعانقا  -حتى إخوتكما قد يقتلونكما ويلتهمونكما
ّ
َّ
والتفتا إلي ليسمعا جوابي.
عاشق :هل فهمت؟
فأنتما بال مؤاخذة ال حول لكما وال قوة ،فالغابة ال
ثانية؟
مني
تسخران
أنتما
فأجبت:
منذ
وتغريدنا
موسيقانا
هذه
 فهمت ...ولكنيعيش فيها إال الوحوش المفترسة.
قالت عاشقة :ال ...ورحمة أبي.
بدء الخليقة.
عاشقة :أمثالكم ...ورغم ذلك تبقى أرحم منكم
ونقاتل
نعتنقها
التي
القيم
هي
كثيرة
قلت:
اآلذان...
يصمون
عازفين
من
لكم
تبًا
عاشقة:
ومما تفعلونه بعضكم بالبعض اآلخر.
ّ
العزف يؤنس الروح ويوقظ األحاسيس ،ويوحد في سبيلها ،وأهمها الحرية والكرامة والعدالة قلت بغضب :وماذا تريدان؟
الخلق كلهم ك��ي يسبحوا الخالق بنعم ما بيننا.
قاال :الحرية.
منحهم ...أما عزفكم فهو كالجرافة يدمر البيوت عاشق :أوال تملكونها؟
فتحت باب القصر وأخرجتهما ،وهما يغردان
يملكونها؛
ال
الناس
أكثر
بينما
 األقلية تملكها،ويحرق األشجار ،ويغتال النباتات والورود...
تغريدة لم أسمعها من قبل لشجنها وعذوبتها،
َّ
ع��اش��ق(م��ق��اط��ع��ًا) :آس���ف ي��ا حبيبتي على لذلك يدافعون عنها؛ ويقاتلون ويقتلون في لم يلتفتا إلي ،وطارا بعيدًا في الفضاء ،وبعد فترة
المقاطعة ...موسيقاكم ه��دم وخ���راب وقتل سبيلها.
زمنية عادا يصفقان زجاج النافذة بجناحيهما
لألحاسيس؛ أما تغريدنا هذا الذي يزعجك فهو عاشقة :إذا كنتم تدفعون حياتكم ثمنًا لقيمكم والغضب يؤججهما.
ّ
بعث للحياة؛ وإيقاظ لها من سباتها هو تنبيه التي منها الحرية ،فلماذا تمنعونها عنا؟ لماذا وبصوت واحد صاحا :افتح...افتح قبل أن تصيبنا
للطبيعة بأن حان وقت العمل ...تغريدنا سمو تسجنوننا؟ لماذا تقتلوننا بدم بارد كي تأكلونا ،قذيفة ...عملتها فينا يا بن العاهرة .فتحت
وأخالق؛ أما موسيقاكم فهي انحطاط وهمجية ...أو لمجرد التسلية فحسب؟ ...أنا ال أفهمكم أيها النافذة ،وإذ هما معفران بالتراب والغبار والشحار،
ولكن قل لي ما سبب كل هذا الضجيج ألديكم البشر.
ويرتعدان خوفًا وهلعًا.
أفهم
ال
نفسي
أنا
قلت
إذا
تصدقينني
هل
عرس؟
عاشق :ابتعد عن دربنا يا رجل ،وافتح سجننا
ّ
ّ
ضحكت وأن��ا ال��ذي فقدت الضحك منذ زمن بني جلدتي .
فورًا ،وإال جعلناك أثرًا بعد عين  ...هيا ...هيا ال
ًا؟
ذ
إ
معقدون
أنتم
بعيد ،قلت :بلى ،ولكنه عرس ال يشبه األعراس عاشق:
تتأخر .ضحكت كما لم أضحك من قبل .
في شيء ،عرس يزف فيه العرسان إلى التراب - ...لسنا معقدين ولكن صعب أن نفهم أنفسنا؛ دخال من باب القصر ،وهما ما زاال يرتجفان ،نفضا
ً
عرس استبدلنا فيه الغناء والرقص باللطم والبكاء فتصور يا (زلمة) يقال إننا مجبولون بالخير والشر ،الغبار عنهما ،وإذ شعرا باألمان تعانقا عناقًا طويال
ً
والنواح ،وبدل الناي والربابة حلت الموسيقا التي وغالبًا ما يصعب علينا التفريق بينهما؛ فأنا مثال ملؤه الحنان واأللم والدموع ،ثم أخرج عاشق رأسه
تزعج حضرتيكما ...نحن البشر أيها العاشق ال أعرف إذ وضعتكما في هذا القصر ،هل عملي من بين القضبان ،وسألني :ما الذي يحدث في
لدينا قيم ومفاهيم تختلف كثيرًا عن قيمكم خير أم شر؟
بالدكم؟ ماذا تفعلون؟ أهو يوم الحشر؟
.
د
بالتأكي
المطلق
الشر
هو
العاشقان:
ومفاهيمكم؛ فمن أجلها قد نموت.
 أتقصد الحرب؟عاشق :قل لي ما هذه القيم والمفاهيم التي قد قلت :وما أدراكما بالشر أو الخير؟
قال :حرب! أهذه حرب! أهكذا تفعلون بعضكم
األمور
نقيس
نحن
قاال معًا بعد تغريدة فرحة:
تموتون من أجلها؟
بالبعض اآلخر؟ نصف ساعة لم نستطع فيها أن
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نقطع طريقًا واحدًا...الحواجز في كل مكان في
الفضاء ...جثثكم وأبنيتكم وسياراتكم كلها
أصبحت تطير ...القذائف وال��رص��اص وأنين
الجرحى ولعب األطفال كانت تأتينا من كل
الجهات ...الخراب واألنقاض والبيوت المدمرة في
كثير من األمكنة .النساء والهاربون من بيوتهم.
األطفال وهلعهم في الشوارع ,وهم ال يعرفون
إلى أين يذهبون ,وأهلهم يكافحون للخروج من
تحت األنقاض ...حتى السماء الزرقاء كانت ملبدة
بالركام واألتربة والموت .الغابة مملوءة بالوحوش
الكاسرة ،لكنها لم تفعل شيئًا في تاريخها
الوحشي كله ما تفعلونه ،إن جاع الوحش يأكل
جزءًا من عدو ،ويترك الباقي للجميع من جلدته
وغير جلدته كالطيور الكاسرة..
عاشقة «مقاطعة»  :صحيح عمري سنتان؛
لكنني لم َأر يومًا وحشًا قتل آخر أو اعتدى عليه
لمجرد االعتداء ...الوحوش في غابتنا لديها قيم
أعظم من قيمكم أنتم أيها البشر ...الوحوش ال
تقتل إال حين تجوع وال تدمر البيوت؛ وال تخرب،
وحين تتقاتل مع بعضها بعضًا فقتالها يستمر
دقائق ،ثم يعود كل واحد إلى بيته بعد أن يذعن
المهزوم للمنتصر ،ويصبح تحت قيادته...قتالها
فيه نبل وفروسية (كما تقولون)؛ أما أنتم أيها
البشر!؟ ما أبشعكم وما أقذركم! ما أحطكم وأحط
قيمكم التي تدعون أنكم تقاتلون في سبيلها...
جعلتم بيوتكم وساحاتكم مقابر لكم من أجل
ماذا؟ ماذا تستفيدون من قيمكم النبيلة وأنتم
تحت األنقاض ميتون؟ من سيربي أوالدك��م؟
من سيحمي نساءكم وآباءكم وأجدادكم؟ من
سيشتري لهم الخبز والطعام ليأكلوا؟ ومن أين
سيأكلون؟ مطاعمكم ومصانعكم وشركاتكم
وبقالياتكم ّ
دمرتموها أو أغلقتموها؛ فمن أين
ستجلبون طعامكم ...ياللعار ...أخجل حين
أذك��رك��م ...أنتم عار على األرض؛ بل عار على
الطيور والحيوانات والزواحف والوحوش ...أنتم
عار على النباتات واألشواك واألشجار واألنهار
والجبال واألرض والسماء والـ...
صرخت بأعلى صوتي :كفى ...كفى من ال يعجبه
فليرحل بعيدًا عنا ...جئتما ترتجفان خوفًا وهلعًا،
واآلن تلعنان أفعالنا ...ارحال عني بعيدًا ...هيا
ارحال وال تضطراني إلى ...إلى ...قتلكما.
ضحك ع��اش��ق م��لء شدقيه وق���ال :أن��ت ال
تستطيع أن تقتل نملة صغيرة ...أنت ظاهرة
صوتية ال تستطيع إخافتنا ،وحين نريد الرحيل
سنرحل وحدنا من دون أن نطلب أذنًا منك ...أنت
جسم مهول ليس إال؛ لذلك عد إلى نومك ،إن
كنت تستطيعه ،ونحن سنذهب إلى غرفتنا
الصغيرة ،لعلنا نسترجع بعض قوانا وحيوانيتنا
التي دمرت أحاسيسها في سمائكم...أنت لم
تشارك في الحرب ...صح؟ ولهذا أنت ال تخرج...
إني أرثي لحالك ،ولكن ما رأيك لو تذهب للعيش
معنا في الغابة؛ فأنت أرق من أن تعيش في هذا
الجحيم اإلنساني؟
 كم أتمنى ذلك ...كم أتمنى ذلك ...ليتني فيمغارة أو جحر بعيدًا عما أرى وأسمع ،ليتني أرافق
الضباع والذئاب والكالب البرية؛ فكلها أرحم من
جنسنا ...لكنني ال أستطيع فأنا لم أمتلك حرية
القرار بعد.
وحينما سمع العبارة األخيرة انقلب على ظهره
من الضحك؛ وقال :أنا آسف لم أستطع تمالك
نفسي من الضحك؛ ولكن أبهذا الحجم والعمر
وال تستطيع تقرير مصيرك؟ قلت :صدقني
أنا أعجز من أن أقرر مصيري ...أنت ورغم ضآلة
حجمك أقوى مني ،تستطيع أن تطير أين ما
تشاء ومتى تشاء ،والطبيعة كلها تساعدك...
أما أنا فمحكوم بكوني إنسانًا ويجب أن أعيش

وأموت في غابته التي ال ترحم أبدًا .
عاشقة :أبكيتني يا رج��ل؛ لو كنا نستطيع
حملك لحملناك وجبنا بك اآلفاق ولكنك ال تحمل
(مزحة) ،وال تحتمل ،لذلك ننصحك أن تمضي
سيرًا على األقدام؛ وتتبعنا إلى الغابة القريبة؛
حيث نمضي بعض الوقت ،ثم نتابع الطيران إلى
موطننا األصلي في إفريقيا ...آه كم أشتاق إلى
مداغلها؛ حيث الرقي والحضارة...
قلت :لن أغلق باب القصر عليكما بعد اليوم،
ال أح��ب أن ت��غ��ادرا ،ولكن إن قررتما الرحيل
فارحال إلى دياركما األولى ،لعل ذلك ينسيكما
ما رأيتماه في غابتنا ،ويعيد إليكما الطمأنينة
التي فقدتماها ...وأرجوكما أال تخبرا الوحوش
عما رأيتماه ،فقد تغار منا وتنحو نحونا؛ أما أنا
فسأذهب للحرب لعلي أموت باكرًا ،فال أعود أرى
جثث الناس في الشوارع ،وال أسمع أنين الجرحى
والمعذبين ...أكاد حين أسمع أصوات األمهات
يندبن أطفالهن وشبابهن أج��ن ،أك��اد أموت
خوفًا ورعبًا ويأسًا ،فقدت األمل في أبناء جلدتي
ألنهم مجانين ،كلهم مجانين فال قدرة لي على
التفاهم معهم ،فلغتهم الرصاص وبقر البطون،
واللغز الذي لن تفهماه ،ولم ولن أفهمه قط،
أنهم يدعون أنهم يقتلون بعضهم البعض
خدمة لله ...هل تصدقان؟! فأي إله هذا الذي
يتقاتلون من أجله؟
عاشق :وأنت مجنون إن بقيت هنا ...هيا ارحل...
ارح��ل معنا فمكانك في الغابة ...أم��ا الحرب
فليست لك ،الحرب لألشرار والمغفلين الذين
يسفحون دماءهم رخيصة في سبيل غيرهم...
وإذا أصررت أن تموت ،فقد تجد ضبعًا جائعًا
نقنعه أن يأكلك ...تكرم فأنت قدمت لنا خدمات
جيدة .أمام هذه اإلغراءات ،فكرت أن أرحل إلى
الغابة البعيدة؛ حيث الحرية والكرامة ،بيد أن
فكرة أخرى زاحمتها بإصرار :هل يمكن العيش
بعيدًا عن الوطن ،فإذا كان العاشقان سيطيران
كل هذه المسافة للعودة إلى وطنهما األصلي؛
فكم حري بي أن أتسمر في وطني الذي أعطاني
أشياء كثيرة وعظيمة ،لكن شيئًا مدويًا حصل
في البيت لم أصح إث��ره ،إال وأن��ا في المشفى
القريب.
ق��ال العاشقان ال��ل��ذان رافقاني ف��ي رحلة
االستشفاء الطويلة ،وهما يقفان على حافة
الشباك :بعد أن اسيقظت من غيبوبتك الطويلة
حان الوقت لوداعك.
قلت :سألحق بكما ،ال تبتعدا كثيرًا.
العاشق :لن تستطيع ذلك أبدًا.
قلت :لقد حزمت أمري.
عاشقة :لقد فات األوان.
قلتَ :لم؟
العاشق موشوشًا العاشقة :هل أخبره؟
ً
العاشقة :أخبره ...ولكن دعني أبتعد قليال ،كي
ال أرى انكساره.
قلت :ما بالكما «تتوشوشان» ؟
العاشق :ال ش��يء ...ال شيء ولكن هل رأيت
رجليك؟
قلت :ال ...ما بهما؟
ال��ع��اش��ق :ان��ظ��ر إليهما ،ول��ك��ن قبل ذلك
سأودعك ،فإن استطعت اللحاق بنا (في نفسه
ولن تستطيع)؛ وسننتظرك حتى آخر العمر...
إلى اللقاء يا صديقي الطيب.
قلت :إلى اللقاء...
وحين أزحت الغطاء أدركت أنه ال مفر من البقاء
في غابة اإلنسان.
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قصيدتان
منال حممد يو�سف

�أنا امل�شتاق
أنا المشتاق
واسم المحبة
تجلى به
شوقي أسماء
وبان العصف
من تباريح وجدي
كالماء
وروحي عطشى
لمثل تلك األنغام
أنا المشتاق
قابلت الشتاء
و لم ترأف بحالي
مودة الخالن
قابلت الفجر
بينما كان
يصلي العصر
ويشرب الترياق
من فم السماء
أنا المشتاق
أحرفي مشردة
تبكي صهيل األشواق
وبعد التيماء
أنا المشتاق
هجرت عوالم
غير مسكونة بالحب
واخترت
اللجوء إلى بالد
القمح واألشعار
واعدني أيها الشوق
ففي الوعيد
صحراء زرع بها بستان
أنا المشتاق
شردت القوافي واألوزان
كرمى لزمان
أسدل دمعه
على أدبي المشتاق
•••

قفي �أيتها الأيام
إهداء إلى أخي الغالي أحمد
قفي أيتها األيام
قفي أيتها األيام
وبالرحيل
ال تستعجلي
فالورد هنا
ويا أسفي
على لحظة سيذهب
عطره من عندي
قفي
بحق من رحلوا
ال ترحلي
قفي
و ال تسكبي الدمع
على غربة األحباب
ال تسربلي الضحكات
بغصة الوادع

ويا مرارة الفراق
َ
تنو زيارتي
ِلم ِ
فأنا ميتة
وفي مجيء األحباب
صحوتي
قفي أيتها األيام
بحق بحر األشواق
و ما يجود به
من مرجان الحنين
و الحلي
قفي أيتها األيام
قفي أيتها الدمعة
و لحظات اللقاء
تذكري
ففي الذكرى
تزهر التبسمات
و آلهات
الفرح الغائب تنكري
و من بين الدمعات
قفي أيتها األيام
و جودي
بفرح ّ
علي
ٍ
و ال تبخلي
ّ
عنك
خلي ِ
من غربة األحباب
ومن غمة الوادع
أعتقي روحي وأنجلي
قفي
و بالرحيل
من عندي
ال تستعجلي
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عبدو الجردي.....
غادة قدور
صيف يرحل ،وخريف يأتي ..بحر بدأ يغضب ويكتب بزبده مالحم من حياته
على ألم الصخور ...عاشقان ينامان على أحالم اآلتي ،وأمي تجمع المؤونة عن
السطح وتحمد الله ،ثم تدق ثمار السماق ،أوالد حول البيت وفي الزواريب
يملؤون الفضاء ..أخي يربط كيسًا بخيط ويجري مع الهواء الذي بدأ يشد عزيمته
ليأتي على آخر األوراق ،إال على أوراق الزيتون والسنديان الصامدة مثل صمود
الفقراء في وجه الجوع.
ّأم علي تنادي أمي ..يا ّأم ياسر هل زاركم ذلك الثعلب الملعون؟
أمي :ال والله بعيد الشر.
أم علي :والله نصيبه أكبر من نصيبنا؛ وكأني أربيها له وحده.
(تضحك أمي وتقولّ :
بيعوض الله)
تعود تلك الصور إلى خريف الذاكرة ،إلى تلك الحياة البسيطة في «كرفس»،
وفي حارة القلع بالتحديد.
ُ
ً
وتقف عند عبدو الجردي ..كان رجال طويل القامة بشكل ملحوظ رغم ثيابه
الرثة ولحيته الواصلة إلى صدره ،من دون أن يخفي ذلك ما كان عليه من وسامة
دائمًا كان يزورنا .كنت أراه من بعيد يمشي بشكل متعرج من طرف الطريق
إلى الطرف اآلخر؛ يكلم نفسه ويقف كل وهلة .ويضع بين أحجار الحائط شيئًا
ما ،يقولون إنه مجنون ..كنت أستغربه كثيرًا؛ ألنه كان مجنونًا مع الجميع إال
معنا ،والجميع يخشاه ولكني لم أخف منه يومًا ،كان يأتي كل أسبوع وأحيانًا
كل شهر ،وأحيانًا يطول غيابه أكثر ،يجلس على /مصطبة /بيتنا ،فتبتسم أمي
ً
وتقول :أهال عبدو! يقول أي والله أمي كيف حالك؟ يقول عبدو :عندك شنينة()1
ولم أسمعه يطلب يومًا شيئًا سواها .وأنا أراقبه.
كان يخبئ في جيوبه التي ال تغسل إال عندما يمر بجدتي أم كمال (أطال
الله عمرها) تسخن الماء على الحطب ،وكيف كان يطاوعها وتدخله إلى الحمام
وتحممه ،وتلبسه ثيابًا نظيفة من الحمام السابق إن كانت صالحة ،وإال تدبرت
أمرها من عند جدي ،مع أن المقاس مختلف جدًا.
ويخرج عبدو برتقالة ويعطيها ألخي الصغير ،ومن الجيب اآلخر جزرة وربع ليرة
أو نصف ليرة في بعض األحيان.
كانت جيوبه منتفخة دائمًا من ثمار البلوط ،وكنت أستغرب ماذا يفعل بها
كلها ،وذات يوم سألته :يا عبدو ماذا تفعل بكل هذا البلوط؟! قال :سبحان الله ،ال
يجوع أحد ،فثمار البلوط موجودة لكل جائع ،والماء موجود لكل عطشان..
سألت أمي عن سبب حالته تلك ..ولماذا هو هكذا؟!
قالتُ :يحكى ،والعلم عند الله ،أنه في أثناء خدمته العلم وقع أسيرًا ،ومن أثر
التعذيب أصابه ّ
مس ،وهو من قرية تبعد /10/كم عن قريتنا ،وقالت أيضًا:
يقولون أنه كان هناك شيخ جليل ،ولديه فتاة غير متزنة ،كانت ترعى بقرتها
فتحرش بها عبدو ،وكان آنذاك سويًا ،فركضت إلى والدها ،وكان مجلسه ممتلئًا
وهي تصرخ :أنت هنا والناس يفعلون بابنتك كذا وكذا..
قال الشيخ داعيًا« :إلهي وأنت جاهي كل من يتعرض لك بسوء يصير مثلك».
ُ
كنت أسأل دائمًا عن عبدو ..كيف أمسى؟ ومنذ عشر سنوات قالوا :إنه وجد
ميتًا في الحرش منذ أكثر من أسبوع.
فمن يذكر «عبدو الجردي» ذلك الرجل الذي كسر القواعد والقوانين «وال يكسر
القواعد إال الشعراء والمجانين».
ُ
كان يخيل إلي أنه فنان يعزف على قيثارة تقطعت أوتارها .ترى كيف كان
يرانا هو؟ هل كان يرانا مثله؟ أم كان يقول عنا :إننا نحن المجانين!! أم أن جنونه
كان حقيقيًا بسبب حزنه علينا ..أم أن أحالمه لم يتسع لها هذا العالم فهام
معها حتى النهاية؟!
لقد احتصنت األرض عبدو بحنان لم يكن له مثيل في حياته؛ أما أحالمه فغلبت
فتى ّ
األسى وابتسمت في األثير ،وكسرت ً
قوي الجسم أضعفه حب الوطن أم
حب الشباب الزائل فضاقت به المساكن!! فسكن قارعة الطريق والبراري و/
مصطبة /بيتنا القديم في قريتنا الغالية التي تشبه أحالم عبدو ،بينما ال تزال
تردد تلك األحالم آيات انكساراته التي تتوالى على مر الفصول ،حاملة أغنية
ً
من أحالمهّ ،
كأنما انتدبته الحرية وكيال عنها في تلك القرى المستبعدة بهموم
لقمة العيش ،حيث يضيق القلب الخفوق بأسراره ،وال��روح الحرة بأحالمها،
ّ
والمسرة بالكآبة والسجن بالحرية،
وتختلط اللذة باأللم والسعادة بالشقاء،
والشباب بالشيخوخة ،والطفل بأشباح الغيوم؛ فتتولد قوة العبقرية أو الجنون.
لقد مضى عبدو تائهًا بين سكينة الفنان وقسوة الشرف الموروث ،ولم يدرك
الناس تلك الرسالة ،فحسبوه مجنونًا.
السنينة :اللبن الذي استخرجت زبدته أو دسمه.
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1673  شباط17 في
لم يمت موليير على خشبة المسرح بل مختنقا بدمه
ترجمة عبري حمود
le pouvant faire absolument.» Carlos Ghosn qui passe
par là, fait semblant de rien entendre... Les trois coups
heures de l’après- 4 retentissent donc comme prévu à
.midi
Durant toute la pièce, Molière donne le change,
mais sitôt sa dernière réplique envoyée, il s’effondre.
Il réclame sa robe de chambre, puis se réfugie dans
sa loge. Baron, un comédien, appelle une chaise
rue de ,40 à porteurs pour le ramener chez lui, au
Richelieu. Il refuse le bouillon qu’on veut lui servir,
assis dans son lit. À la place, il réclame un morceau de
parmesan qu’il grignote entre deux quintes de toux.
S’il faut croire Armande, il aurait alors fait chercher
un prêtre pour mourir chrétiennement, mais le seul
qui accepte finalement de venir se présente trop tard.
En revanche, Alain Delon passe juste à temps pour lui
jeter une parole d’encouragement : «L’immense Delon
.»! veut mourir en scène, lui aussi
Rideau
Soudain une quinte de toux se fait plus violente que
les autres. Un jet de sang arrose le lit. Comprenant
qu’il va bientôt quitter la scène terrestre, Molière
demande au comédien Baron d’aller chercher son
Armande. Celui-ci y court, laissant le comédien avec
deux religieuses et un gentilhomme du nom de
heures, l’hémorragie s’accentue. Le 22 Couton. Vers
malade ne parvient plus à respirer. Il étouffe. Il meurt.
Quand Baron et Armande surgissent enfin, ils ne
découvrent plus qu’un corps ayant fait définitivement
relâche. Le comédien La Grange note dans le registre
de la troupe : «Ce même jour après la comédie, sur
heures du soir, M. de Molière mourut dans sa 10 les
maison, rue de Richelieu, ayant joué le rôle du Malade
imaginaire fort incommodé d’un rhume et fluxion sur
la poitrine qui lui causait une grande toux, de sorte
que, dans les grands efforts qu’il fit pour cracher,
il se rompit une veine dans le corps et ne vécut pas
demi-heure ou trois quarts d’heure depuis ladite veine
rompue. Son corps est enterré à la paroisse SaintJoseph, aide de la paroisse Saint-Eustache...» Le rideau
tombe définitivement sur Jean-Baptiste Poquelin,
dit Molière. Franck Ferrand s’empresse de clamer sur
que Molière n’a jamais écrit ses pièces, mais Europe1
! qu’il les achetait en douce à Corneille. Révisionniste
2013/2/17 le point ترجم المقال عن

موليير
Mais non, Molière ne meurt pas sur .1673 février 17
.scène. Mais dans son lit, étouffé par son sang
Modifié le -00:05 à 2012/02/17 Le Point.fr- Publié le
08:27 à 2013/02/17
C’est dans son lit, quelques heures après une
représentation du «Malade imaginaire», que le
comédien succombe à une hémorragie
Depuis treize ans, Molière occupe le théâtre •
du Palais-Cardinal qu›il partage avec la troupe
italienne de Scaramouche. La troupe du roi joue les
jours extraordinaires, c›est-à-dire mardi, vendredi
et dimanche. Une cohabitation pacifique qui dure
jusqu›à la quatrième et ultime représentation du
.1673 février 17 Malade imaginaire, le vendredi
Contrairement à la légende, Molière ne meurt pas en
scène. Malgré sa douleur, il parvient à achever la pièce
.avant de courir mourir dans son lit
Durant toute la matinée, il se sent horriblement
mal. Miné depuis des années par un mal à la poitrine,
probablement la tuberculose, son organisme est
en train de le lâcher. Alarmée par l’état de son
époux, Armande Béjart insiste pour qu’il annule la
représentation, mais pas question. Si Galabru monte
ans, ce n’est pas lui qui battra 90 encore sur scène à
ans de moins. Il lui répond à son épouse 39 retraite avec
: «Comment voulez-vous que je fasse ? Il y a cinquante
pauvres ouvriers qui n’ont que leur journée pour vivre.
Que feront-ils si l’on ne joue pas ? Je me reprocherais
d’avoir négligé de leur donner du pain un seul jour,

بعد ساعات عدة من تقديم الممثل الكوميدي (موليير) دوره في
 وقد شغل، أصيب بنزيف أقعده السرير،»مسرحية «مريض الوهم
ً مسرح (لوباليه –كاردينال) منذ ثالثة عشر
 تشاركه الفرقة،عاما
اإليطالية (سكارموش) التي مثلت في فرقة الملك في األيام غير
 األحد) وقد استمرت هذه المشاركة، الجمعة،العادية؛ أي (الثالثاء
الودية حتى نهاية عرض مسرحية «مريض الوهم» في يوم
ّ  على نقيض القصة الوهمية التي،1673 /شباط/17 الجمعة
تدعي
 استطاع، إذ على الرغم من ألمه،أن (موليير) مات على خشبة المسرح
. ليموت على سريره،أن يتابع التمثيل حتى النهاية
ً
 منذ سنوات، فقد كان مصابا،كان (موليير) يعاني من ألم فظيع
 وفي ذلك،) على األغلب (التدرن الرئوي، بمرض في صدره، عدة
ُ
، فذعرت زوجته (أوماند بيجارد) من حالته،الصباح انهارت قواه
 إذا: إذ أجابها، لكن من دون جدوى،وألحت عليه أن يلغي العرض
 ولمع نجمه في التسعين،كان (جاال برو) قد صعد خشبة المسرح
 وليس (موليير) من يتقاعد في التاسعة والثالثين من،من عمره
ّ
ً
 «ماذا تريدين أن أفعل؟ ثمة في المسرح:عمره! ثم وضح لها قائال
ً
ً
، إذا لم أمثل، ال يملكون سوى أجرهم اليومي،فقيرا
خمسون عامال
 ولو،ماذا سيفعلون؟ سأحاسب نفسي؛ ألنني منعت عنهم الخبز
.ليوم واحد! من الواجب أن نفعل المستحيل ألجلهم
ّ وقد
 وتظاهر بأنه لم يسمع،مر (كارلوس جوسن) من هناك
ً
ّ
 كما كان متوقعا في، وبدأ العرض،»ودوت الضربات الثالث.شيئا
.الساعة الرابعة بعد الظهر
خالل عرض المسرحية طلب (موليير) من البديل لفظ المقطع
ّ  ثم، وبعد ذلك انهار،األخير
 فطلب له، والذ بحجرته،غير مالبسه
ً
ً
كرسيا متحركا لينقله إلى منـزله (في
)الممثل الكوميدي (بارون
ّ
 وطلب قطعة من جبن،شارع ريشوليو) رفض الحساء الذي قدم له
.(البرميزان) وقد قضمها بين نوبتي سعال
وقد كان من الواجب االقتناع برأي (بارماند) في ضرورة البحث عن
 لكن، من أجل أن يموت (موليير) على الطريقة المسيحية،كاهن
ً
 على نقيض (آالن،متأخرا
الرجل الوحيد الذي قبل المجيء وصل
ًكالما مشجعا
ً  ليسمعه،دولون) الذي وصل إليه في الوقت المناسب
ً
)(يريد العظيم دولون أن يموت على خشبة المسرح أيضا

:ستارة
 فغطى،هاجمت (موليير) فجأة نوبة سعال أقوى من ذي قبل
 فطلب من، وعرف أنه على وشك مغادرة مسرح الحياة،الدم السرير
ً
ً
مسرعا تاركا
 فذهب إليه،)الممثل الكوميدي (بارون) بإحضار (أرماند
 وشاب من عائلة (كوتون) واستمر النزيف مدة،(موليير) مع راهبين
 واختنق، حتى إن المريض لم يعد يقوى على التنفس،) ساعة22(
. وحين عاد كل من (بارون وأرماند) وجداه جثة هامدة،ومات
وقد كتب الممثل الكوميدي (الجرانج العظيم) في سجل فرقة
موليير المسرحية في ذلك اليوم نفسه (مات موليير في منـزله في
ّ
 بعد أن مثل دوره في مسرحية «مريض الوهم» وكان،شارع ريشوليو
ً
ً سعاال
ّ
ً متعبا
ّ  مما،والتورم الصدري
ً
،حادا
سبب له
جدا بسبب الزكام
ً
 ولم يعش بعدها، فانقطع الوريد في صدره،وقد بذل جهدا ليبصق
 وقد ُدفن في، أو ثالثة أرباع الساعة بعد النـزيف،سوى نصف ساعة
)أستاش-جوزيف) بوساطة كنيسة (سانت-كنيسة (سانت
)وهكذا أسدلت الستارة بشكل نهائي على (جان باتيست بوكلين
) بأن1  وقد أعلن بحماسة (فرانك فرناندو) في (أوروبا،المدعو موليير
) ولكنه اشتراها بسرية من (كورني،(موليير) لم يكتب مسرحياته
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جولة في محاضرة األستاذ نعوم تشومسكي /تتمة/
الرئاسة األمريكية ،ازدادت مشاعر العداء في الشرق األوسط للواليات
المتحدة وكان من أعظم إنجازات الرئيس األمريكي باراك أوباما هي
قدرته على االنحدار إلى األسفل أكثر من بوش ،وتابع كالمه حول
السياسة الخارجية األمريكية موضحًا أن الفكرة التي تحكمها هي:
السيطرة على مصادر الطاقة في الشرق األوسط ،وليس الوصول إليها
وجعلها متاحة ،وبالنسبة إلى العراق فإن مصطلح «التحكم الكامل»
جاء واضحًا في الوثائق الرسمية ،ومما قاله األستاذ تشومسكي
أيضًا خوف اإلدارة األمريكية من أن يجد الشرق األوسط طريقه نحو
الديمقراطية ،وإذا تحقق ذلك ففيه تهديد لها ،ألنها أي الواليات
المتحدة ال تريد أنظمة في الشرق األوسط تطبق الديمقراطية ،التي
تعكس الرأي العام للجماهير ،ألن هذا الرأي يرى ّأن الواليات المتحدة
تعمل على فرض سيطرتها على المنطقة بغية الحفاظ على مصالحها،
وبالتالي فهي ال تريد للشعوب في مصر وتونس وغيرها أن ترى في
إيران إال العدوً ،
وبناء على ذلك فقد وقفت الواليات المتحدة بإداراتها
المتعاقبة في العقود القريبة الماضية مساندة للديكتاتورية في
ً
مصر وتونس ،وضرب مثاال ! كيف يعاقب الناس في فلسطين على
نتائج انتخابات كانت نزيهة بوصف المراقبين الغربيين وقال»:نحن
نعاقب الناس على أنهم اختاروا كما أرادوا وليس كما نريد».
وختم محاضرته في أنه ليس المثال الوحيد على دعم الواليات
المتحدة للديمقراطية فقط ،بل وفي حالة واح��دة فقط ،وهي أن
تتفق تلك الديمقراطية مع األهداف االقتصادية والعسكرية لها،
ولكن انهيارها أي الواليات المتحدة هو بيديها ألن قوة الشركات
االقتصادية الكبرى ذات تأثير كبير في المسائل السياسية ،وأضاف:
في األنظمة السياسية المنهارة ،يحصل األغنياء على ما يريدون وهذا
ما أظهرته دراسات عدة قام بها بعض المحللين السياسيين ،والبنك
المركزي األمريكي شديد التأثر بتلك الشركات ،وبالتالي فالنقلة
الحقيقية في االقتصاد العالمي ليست المتمثلة في الهند والصين
(أي اقتصاديًا) وإنما في اتجاه المزيد من التقسيم بين األغنياء جدًا
وبقية العالم الذي يعيش سكانه مهددين وغير آمنين ،وبالتالي فإن
تلك الشركات الكبرى ستستمر في «قضم ما تبقى من الديمقراطية
ومن النظام االقتصادي طالما أنها لم تستلهم النموذج الذي قدمه
ميدان التحرير» .وفي النهاية أجاب عن األسئلة التي وجهها الحضور
وسنذكر بعضها ،فكان سؤال :كيف يمكن مواجهة السيطرة والسلطة
التي تمارسها الواليات المتحدة فكان الجواب:
ْ
ّ
لو تحدثت إلى جدتي عن االستغالل ،لما عرفت عما تتكلم،
ففي القرن الثامن عشر أشار ديفيد هيوم إلى كيفية قبول الناس
بالخضوع للمعاناة واالستغالل ،ألنهم قد ال يتصورون إمكانية لتغيير
ّ
ذلك ،وتابع فأنتم تجدون النساء منذ بداية البشرية قد سل ْمن أن
دورهن هو الطهي والغسيل ،بينما الرجال ينصرفون إلى أمور أكثر

أهمية مثل قتل البشر ،ولذلك فقد استمر نظام العبيد طوال الزمن
الذي استغرقه .وسؤال آخر ِّ
وجه للسيد تشومسكي :ما الذي يمكن أن
تفعله الجماهير للضغط على اإلدارة األمريكية ضد إسرائيل وبالتالي
لمنع الحرب على إيران؟ فكان رده :يمكن لنشطاء الجماهير والتعليم
ً
أن يحدثا فارقًا هائال ولكن حتى اآلن ،فإن وسائل اإلعالم كما أشرنا
سابقًا في الواليات المتحدة تحرص على عدم إيصال أية معلومات
بهذا الصدد إلى الجمهور الواسع فيها ،وقال :إنه ال يرى سببًا في
أن يكون اإلسالم السياسي ضد حقوق العمال وأشار إلى أن الوعي
هو شيء يمكن تغييره .كما جاء سؤال آخر عن الوضع في سورية
وكيف يرى تشومسكي إمكانية الحل؟ فأجاب ليس لديه مقترحات
ألن جميع القوى تدفع البالد باتجاه التدمير وأعاد طرح السؤال على
السائل ،هل لدى آخر مقترحات أفضل؟ فإذا ما أمعنا النظر بما أدلى
به العالم الكبير تشومسكي في هذه المحاضرة وبموقفه من مجمل
سياسات الكيان الصهيوني والواليات المتحدة خاصة ،والغرب عامة
في منطقتنا وعقدنا مقارنة بسيطة بينه وبين الكثير من المثقفين
العرب أو بعض المسؤولين في هذه الدويلة العربية أو تلك لتبين لنا
ُّ
أن السيد تشومسكي يبز كثيرين من العرب في موقفه من قضية
العرب ،مع أنه أمريكي الجنسية ويهودي الدين ،وقد ترعرع في كنف
والديه اللذين بدآ حياتهما العملية في التدريس بمدرسة إسرائيلية
في فيالدلفيا ،ويسجل ألبيه وليام تشومسكي أنه كان شخصية
ّ
دافئة ولطيفة ،وركز على أهمية توعية الناس ليصبحوا متكاملين
وأحرار ومستقلين في تفكيرهم ،وتواقين لجعل الحياة أكثر معنى
وجديرة للعيش للجميع ،وهي آراء كان لها األثر في شخصية ابنه
نعوم فيما بعد ،وبالتالي فإننا وجدنا هذه الشخصية الحرة ،المتحررة
من التعصب الديني األعمى ،والنقد الموضوعي للفكر الصهيوني
وبالتالي االنحياز للقضايا اإلنسانية والعادلة ،وهذا ما أردنا اإلشارة
إليه في ضوء ما جاء في محاضرته السالفة .ومما يجدر ذكره أيضًا
ً
أسماء كثيرة وشخصيات يهودية فذة ،عرفت بموقفها المناهض
أن
للصهيونية ولكيانها المحتل ،ونذكر منهم على سبيل الذكر ال الحصر
مكسيم رودنسون ،إذ كانت له إسهامات جمة ،تبين بوضوح موقفه
ضد الفكر الصهيوني ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية ،إذ
اتسم موقفه باإلنسانية وعدم قبول االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين،
وأصدر كتابًا بعنوان «إسرائيل واقع استعماري» ،كما كان له كتب
عن اإلسالم أيضًا ومن أوائلها كتابه «محمد» ،ومن ثم كتابه «اإلسالم
والرأسمالية» ،و»عظمة اإلسالم»  ...والخ.
كان رودنسون من أهم المستشرقين الذين لم يتلوثوا بالنزعة
االستعمارية المتفرعة عن النزعة المركزية األوروبية تجاه الشعوب
األخرى ،واستطاع أن يتميز عن غيره من المستشرقين المغرضين
وغير الموضوعيين من خالل ما قدمه من رؤى وق��راءات سليمة من

ذلك التحريف والظلم الذي كان يرتكبه اآلخرون بحق الثقافة العربية
واإلسالمية ،وربما يعود الفضل بذلك إلى قربه من الشرق ألنه عاش
فيه فترة من الزمن سواء في لبنان أو الجزائر ،واستطاع التعرف على
حقيقة الشرق وثقافة أهله.
ونذكر أيضًا المفكر شحاتة هارون ،وهو مصري يهودي ،تمسك
بجنسيته المصرية ،وعارض اتفاق كامب ديفيد ،وقال في كتابه
«يهودي في القاهرة» :لكل إنسان أكثر من هوية ،وأنا إنسان مصري
حين ُيضطهد المصريون ،أسود حين ُيضطهد السود ،يهودي حين
ُيضطهد اليهود ،فلسطيني حين ُيضطهد الفلسطينيون» .ومنهم
أيضًا نورمان فينكلستاين ،كاتب أمريكي يهودي ،وهنري كوريل،
كان ناشطًا سياسيًا مصريًا-فرنسيًا ،وأبراهام السرفاتي ،مغربي من
أصل يهودي ،وينحدر من أسرة أندلسية يهودية ،حيث أجداده هربوا
من محاكم التفتيش اإلسبانية ،وكان معارضًا لقانون العودة ويؤيد
إنشاء دولة فلسطينية ،وقال له أبوه ذات يوم في كنيس عن رجل
يكثر الصالة :إنه منافق وهو صهيوني ،والصهيونية ال تمت بأي صلة
لديننا أي الدين اليهودي .ومنهم أيضًا :إيالن هاليفي ،فلسطيني
يهودي ،ولد في فرنسا ،ويقول عن نفسه :إنه يهودي  ٪100وعربي
ً
 ،٪100وعمل ممثال لمنظمة التحرير الفلسطينية في أوروبا ومندوب
المنظمة في االشتراكية الدولية .وكذلك ميكو بيليد وهو إسرائيلي
ولكنه يدعو إلى العمل إلنهاء الحكم العنصري في إسرائيل ضد
المواطنين العرب (عرب  )48وضد الفلسطينين ،ويصف الجيش
اإلسرائيلي بأنه أكبر وأقوى المنظمات اإلرهابية في التاريخ .وناعومي
كالين ،وهي كندية يهودية ،تناهض أيضًا الصهيونية وممارساتها.
وهناك أسماء كثيرة منها :ميشال فارشفسكي ،إلمر برغر ،إسرائيل
شاحاك ،أوري ديفيس ،دانيال بن سعيد ،إيالن بابيه .ونذكر هذه
األسماء على سبيل الذكر ال الحصر.
أردن��ا من ذك��ر ما سبق ،لنشير إل��ى ازدواج��ي��ة المعايير التي
يمارسها العرب عامة والواليات المتحدة خاصة كما أشار إليها السيد
تشومسكي .وإن واقع حال الكيان الصهيوني وما يقوم به تجاه
عرب فلسطين وسعيه لطردهم إذ يفوق عددهم المليون ونصف،
انطالقًا من أن إسرائيل دولة عنصرية نقية لليهود فقط وهي بذلك
تمارس عملية التطهير العرقي ،وتفوق ما قام به نظام جنوب إفريقيا
العنصري ،والمدهش هنا أن الغرب ق��اوم نظام بريتوريا وفرض
عليه حصارًا خانقًا إلى أن استطاع إسقاطه ،ولكنه أي الغرب وبكل
أسف ال يفعل الشيء نفسه تجاه إسرائيل ،بل يوفر الحماية لها في
المؤسسات الدولية ،وال أحد منا ينسى كم قرارًا في الهيئات الدولية
تم إبطال مفعوله بسبب حق النقض الغربي عامة واألمريكي خاصة،
وكل ذلك من منطلق العداء للعرب والخنوع للضغط الذي ُيمارس من
اللوبيات الصهيونية في دوائر القرار الغربي واألمريكي.

حوار مع الكاتب المسرحي السوري جوان جان /تتمة/
ومراحل أخرى شهد فيها هذا المسرح تراجعًا ،وهو ازدهار وتراجع
مرتبط بتوفر المعطيات التي تفسح المجال أمام الفنان المسرحي
كي يبدع ويتألق ..باختصار يمكن القول أن النص المسرحي في
سورية شهد تراجعًا في السنوات األخيرة بعد أن فقد رموزه ،ومن
بقي منهم انشغل بالكتابة لمنابر إبداعية أخرى ،أما الجيل الشاب
فلم يتمكن حتى اآلن من وض��ع بصمة مميزة له على الرغم من
المحاوالت الجادة في هذا اإلطار ..أما على صعيد اإلخراج فثمة جيل
ّ
جديد من المخرجين متسلح بثقافة عالية ،لكن ما يؤخذ عليه ميله
نحو الشكالنية في العرض المسرحي وإهمال المضامين الجادة التي
تهم شرائح متعددة من المجتمع ..نقديًا ثمة اهتمام ملحوظ من قبل
ّ
النقاد واإلعالميين بالحركة المسرحية ،لكن الناقد المتمكن من أدواته
أصبح نادر الوجود على الرغم من األعداد المتزايدة من خريجي قسم
الدراسات في المعهد العالي للفنون المسرحية سنويًا .
ّ
*عن أعمالك الجديدة ،ماذا تحضر حاليًا؟
**ال توجد مشاريع على المدى القريب؛ ألنني عادة أكتب النص
المسرحي بناء على طلب المخرج ،وبوصف أن الحركة المسرحية
ّ
ضعيفة اآلن في سورية تأثرًا باألحداث ،فإن معظم المخرجين قد
أجلوا مشاريعهم المسرحية ،وآخر مشروع لي كان من المفترض أن
ُي َّ
قدم قبل أكثر من سنة ،ألغي قبل أقل من أربع وعشرين ساعة على
موعد افتتاحه بسبب تهديد اإلرهابيين لبعض الفنانين المشاركين
فيه بوصف المسرح ّ
محرمًا شرعًا.
* أسأل اآلنعن مجلة الحياة المسرحية التي تترأس تحريرها،
وهي من أقدم المجالت المتخصصة وأرفعها في المسرح كيف

تقدمها للقارئ العربي؟
**الحياة المسرحية مجلة فصلية متخصصة بالفن المسرحي
نقدًا وتنظيرًا ونصًا وعرضًا؛ حيث تقوم بنشر الدراسات المسرحية
والمقاالت النقدية عن العروض والمهرجانات المسرحية ،كما تجري
لقاءات في كبار المسرحيين؛ وتواظب على نشر النصوص المسرحية
العربية والمترجمة بشكل دائم ،وهي مازالت مستمرة في الصدور
منذ العام  1977وحتى اليوم من دون انقطاع ،وهي تحظى إلى جانب
باقي المجالت التي تصدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب في
وزارة الثقافة بدعم حكومي واسع من حيث توفير جميع األسباب
التي تجعل هذه المجالت مستمرة ومتألقة على الرغم من األزمة
االقتصادية التي تمر بها سورية حاليًا .
*ال أستطيع أن أنهي الحوار من دون أن أسألك عن قراءتك للوضع
الراهن في سورية؛ كيف تنظر إلى األمر؟ وكيف يمكن الخروج من
األزمة؟
**الواقع الراهن في سورية مختلف تمامًا عما تصوره بعض
الفضائيات العربية التي مازالت تصر حتى اليوم على أن هناك حكومة
تحارب شعبها ،وهذه النظرة سطحية وسياحية لألمور ،فحقيقة ما
يجري هو أن مجموعة من المراهقين الذين ال تتجاوز أعمارهم الستة
عشر عامًا تأثروا باألحداث التي جرت في تونس ومصر ،فحاولوا محاكاة
هذه األحداث من خالل التظاهر ورفع شعارات إسقاط الدولة؛ األمر
الذي استغلته جماعات متطرفة كانت تشكل خاليا نائمة بانتظار
لحظة كهذه لتصفية الحساب مع الحكومة السورية التي سبق
وأن حاربت جماعة األخوان المسلمين في ثمانينات القرن الماضي،

ومنعتهم من إقامة دولة ظالمية حينذاك ،فبقيت الصدور تمور
بالحقد على الحكومة السورية بانتظار لحظة االنتقام ،ولألسف لعب
بعض اإلعالم العربي دورًا على غاية من السلبية من حيث يدري وال
ّ
تبنى بشكل مطلق وجهة نظر واحدةّ ،
وهمش وغض
يدري ،عندما
النظر عن وجهة النظر األخرى التي تمثل غالبية الشعب السوري الذي
كان يفخر في يوم من األيام بما كان يتوفر له من أمن وسالم وتعليم
وطبابة شبه مجانية واقتصاد مستقل عن أية تبعية ،إلى درجة أن
سورية كانت واحدة من دول قليلة ال ديون عليها ..أما السبيل إلنهاء
األزمة فلن يكون إال بإعالن بعض الدول العربية واإلقليمية الراعية
لإلرهاب بإيقاف دعمها العسكري لإلرهابيين وااللتزام بذلك ،وهو
مطلب الشعب السوري اليوم ،ومن دون تحقيق هذا األمر فستبقى
النيران مشتعلة في سورية .
*كلمة أخيرة ّ
تود إنهاء الحوار بها؟
**أتمنى من الشعب العربي أال ينخدع ببعض من ّ
يدعي أنه
معارض للحكم في سورية ،بينما هو قد استفاد من هذا الحكم
بأقصى ما يستطيع ،وعندما انتهت مصالحه مع الحكومة أشهر في
ً
وجهها سالح المعارضة أمال في أن ينال مكاسب من أية حكومة
جديدة ..كما أشكر هذا االهتمام بالحركة المسرحية السورية من
قبلكم ،وهو أمر يشير إلى الحرص على الثقافة السورية التي كانت
دائمًا منفتحة على الثقافات األخرى ،وخاصة ثقافة البالد العربية،
وال أدل على ذلك أكثر من تخصيص ملف في العدد األخير من مجلة
«الحياة المسرحية» للحديث عن المسرح العربي.
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من دالالت المنهج التاريخي في توثيق المرجعية العلمية للتراث العربي
راتب �سكر
شهد القرنان السادس والسابع الهجريان انتشارًا ملحوظًا لكتب
التاريخ والتراجم والسير ،مما أغنى معارف العصور الالحقة بمعلومات
دقيقة وموثوقة عن مثقفي تلك المرحلة ورجالها.
تجد البحوث العلمية المعاصرة في العود إلى تلك الكتب مصدرًا
رئيسًا من مصادر دراسة األدب العربي وأعالمه في الحقبة التاريخية
المذكورة  ،غير أن ذلك العود يحتاج إلى رؤية منهجية ترتب أوراقها
وفق تسلسل سنوات التاريخ ومراعاة المواقع التي يحتلها منها
األعالم وكتب تراجمهم قربًا وبعدًا .ال تقتصر أهمية تلك المراعاة
على التوحيد الشكلي للدراسات العلمية المعاصرة في الموضوع
الواحد؛ وإنما تتجاوز تخوم ذلك إلى حدائق معرفية قطوفها دانية.
تحفل البحوث المعاصرة في حياة أسامة بن منقذ ( 488ـ  584هـ)
وأدبه بأمثلة تطبيقية مناسبة لتوضيح جانب مما تقدم في تعاملها
مع المؤلفات التي ترجمت له في التراث العربي ،فالباحث المحقق
ً
محمد محمود صبح – على سبيل المثال -يترجم ألسامة نقال عن ابن
تغري بردي المتوفى سنة  874هـ ـ أي بعد وفاة أسامة بنحو ثالثة
قرون ـ وذلك في هامش تحقيق الباحث صبح «كتاب» الفتح القسي
في الفتح القدسي»( ،)1للعماد الكاتب األصفهاني ( 597 -515هـ )،
غير آبه بالتراجم الكثيرة التي كتبها عن أسامة معاصروه والقريبون
من عصره .أما الباحثان أحمد محمد شاكر ود.إحسان عباس فلم يبعدا
في ترجمتيهما ألسامة عن معاصريه بعد الباحث صبح ،ولكنهما لم
يعيرا الترتيب الزمني لمؤلفات أولئك المعاصرين اهتمامًا مناسبًا.
فيذكـر د .إحسان عبـاس ً
عددا من ترجـمات أسامـة فـي هـامش
تحقـيقه كتاب «وفـيات األعيـان» البن خلكـان (  681 -608هج))2(.
ً
مقدما «معجم األدباء» لياقوت الحموي (-575ـ627هـ) على «خريدة
القصر» للعماد األصفهاني ،على الرغم من تأخر األول عن الثاني
سنوات طويلة ،ناهيك عن الصداقة الحميمة بين العماد وأسامة
وعدم الصلة المبـاشرة بين ياقوت وأسامـة .وبالمقابل يذكـر الباحث
أحمد محمد شاكـر في تقديمه لكتاب أسامة «لباب اآلداب»( )3أنه
اقتبس ترجمته له من كتب متعددة يقدم في ذكرها ابن خلكان على
ياقوت ،على الرغم من تأخر األول عن الثاني بأكثر من خمسين سنة.
ناهيك عن اقتراب ياقوت من عصر أسامة اقترابًا سمح له بلقاء ابنه
«مرهف» (ت  613هـ ) ،وإغناء ترجمته بالسماع منه .ويالحظ عدم
ذكر الباحث شاكر كتاب العماد األصفهاني في عداد الكتب التي
اقتبس منها ترجمته على الرغم من أهمية كتاب العماد في هذا
المجال وتعويل معظم كتب الالحقين عليه.
إن هذا المنهج السائد في كتب تحقيق التراث ،كما توضحه
األمثلة التطبيقية الثالثة المختارة من أعمال محققين وباحثين
كبار يحظون باحترام واسع وعميق في الثقافة العربية المعاصرة،
ينتشر في العديد من المؤلفات التي بحث أصحابها في أدب أسامة
بن منقذ وثقافة عصره ،ومن ذلك على سبيل المثال ،كتاب الباحث
الدكتور عمر موسى باشا «أدب الدول المتتابعة» الذي أفرد في

فصوله أكثر من ثالثين صفحة لدراسة أسامة وآثاره ،تبدأ باإلشارة
إلى مصدر دراسته في التراث العربي ،مقدمة ابن خلكان ومؤلفه
«وفيات األعيان» على معاصري أسامة وصديقيه العماد الكاتب وابن
عساكر ومؤلفيهما« :الخريدة ـ ..وتاريخ دمشق» ،تقديمًا غير منسجم
مع السياق التاريخي لظهور تلك المؤلفات من جهة ،ومع تراتب
األهمية العلمية لكل منها في مضمار الترجمة ألسامة من جهة
أخرى.
يعبر المنهج المشار إليه عن حاجة علمية إلى تحديد أمثل لصورة
أسامة في مؤلفات القرنين السادس والسابع الهجريين ،ففي مثل
هذا التحديد فوائد متعددة تلبي جانبًا حيويًا من جوانب الظمأ
المعرفي ،وتوفر المقومات المناسبة لرؤية منهجية تثري البحث في
أدب أسامة وثقافة عصره.
عاش أسامة بن منقذ ستًا وتسعين سنة امتدت به بين أواخر القرن
الخامس وأواخر القرن السادس الهجريين امتدادًا مندمجًا في أحداث
تلك المرحلة العاصفة بالمتغيرات الكبيرة  ،فمن احتالل الفرنجة
األوربيين قسمًا كبيرًا من بالد الشام إلى بروز عماد الدين زنكي (ت
 541هـ) وابنه نور الدين من بعده (ت  569هـ ) ووزيره صالح الدين
ً
األيوبي (ت 589هـ)) من بعده ،الذي سجلت سنوات حكمه سلطانا
لمصر والشام ،ممتدة نحو تسعة عشر ً
عاما ،عطافات خطيرة لم
يقتصر تأثيرها على األنشطة العسكرية وعمليات المقاومة وتحرير
األرض العربية من الفرنجة األجانب  ،وإنما تجاوز ذلك إلى مختلف
مرافق الحياة ،وفي مقدمتها الحياة األدبية والثقافية بوجوهها
ً
المتنوعة ،فبرزت أسماء شعراء وكتاب تركوا أعماال عدها الدارسون
عالمات متميزة في مسيرة الثقافة العربية ،وضمت صفحاتها
شهادات مباشرة عن وقائع تلك األيام وأدوار مثقفيها ،مما يجعل
العودة إليها مقدمة ضرورية لدراسة ثقافة ذلك العصر وأعالمه،
وتتأكد تلك الضرورة في اتجاهات كثيرة ،أهمها:
أ  -دراسة العالقات بين مثقفي العصر ومكانتها من إبداعاتهم.
ب  -دراسة أحكام القيمة التي تمنحها ثقافة العصر ألحد أبنائها.
ج  -توثيق المعلومات المتعلقة بحياة المثقف ودوره في عصره.
جمعت صحبة القلم والسيف بين أسامة بن منقذ وعدد غير قليل
من أدباء ومثقفي عصره ،اهتم عدد كبير منهم بالترجمة له في
مؤلفات قيمة ما زالت من مصادر الباحثين لدراسة األدب العربي
حتى أيامنا .ومن أولئك بحسب تقـدم سنـي وفيـاتهم :أبو سعـد
السمـعاني (ت  562هج) ،والحـافظ أبو القاسـم ابن عساكـر (ت 571
هـ( ،والعماد الكاتب األصفهاني (ت  597هج) ،وقد وجدت كتب
التراجم والتاريخ واألنساب واألدب الالحقة في مؤلفاتهم مناهل
ترفدها بشهادات حية عن ثقافة القرن السادس الهجري الذي
ضمهم بين جناحيه .لقد اجتمع كل من أولئك المثقفين الثالثة
بأسامة في مراحل تاريخية مختلفة ،اجتماعات تحولت في أحيان
كثيرة إلى ما يشبه ندوات نقدية وأدبية وثقافيةّ ،
دون قسم منها

في كتبهم التي أثرت المكتبة العربية واإلنسانية بوثائق ثقافية
تاريخية معينها ال ينضب.
إن العودة إلى الكتب المذكورة لدراسة أدب أسامة وحياته تقدم
فوائد جمة ،منها على سبيل المثال ،أنها حفظت بعض أدبه غير
المذكور في مؤلفاته التي وصلتنا ،وأنها ترسم صورة مباشرة ألسلوبه
في الحوار والتفكير ،باإلضافة إلى ما تحفل به من آراء نقدية في أدبه،
وكل ذلك في لوحة يفعل في حركتها حضوره الشخصي الذي يذكره
أصحاب هذه الكتب في سياق وظيفة بالغية غير خافية ،فيقول ابن
عساكر في تاريخه عنه« :واجتمعت به بدمشق ،وأنشدني قصائد من
شعره سنة ثمان وخمسين وخمسمائة»)4(.
إن داللة الفعل ـ أنشدني ـ قبل األبيات التي يوردها من شعره
مرتبطة بأسلوب بالغي يسم كتابة العماد في «الخريدة» عنه أيضًا
فهو يكرر الفعل «أنشدني» قبل األبيات الشعرية التي يوردها وغالبًا
ما يحدد مكان اإلنشاد ،فهو تـارة في مـجلس السلطـان صـالح الدين
األيوبـي ،وطـورًا فـي دار أسامة نفسه ،يقول العمـاد« :وحضرت عند
األمير مؤيد الدولة أسامة يومًا آخر بدمشق سنة إحدى وسبعين
فأنشدني قوله في القديم»)5(.
أعقب أسامة ع��دد من المثقفين الذين ذك��روه في تراجمهم
ومؤلفاتهم مستفيدين مما كتبه أصدقاؤه الثالثة السالفو الذكر،
ومما سمعوه عنه من معاصريه مثل ابنه مرهف وغيره ،إضافة إلى ما
حفلت بـه كتبـه من ثراء في المعلومات واألدب.
تقدم مؤلفات هؤالء الكتاب الذين عاشوا في القرن التالي لوفاة
أسامة فوائد علمية تثري دراسة أدبه وتعزز ما تقدم من ترجمته في
مؤلفات معاصريه ،وتزداد أهميتها عندما يتعلق األمر بضياع قسم
من تلك المؤلفات ،وتأخر يد التحقيق العلمي والنشر الحديث عنها
كما هو الحال مع العديد من مؤلفات السمعاني.
هوامش:

1ـ العماد األصفهاني  -1964 ،الفتح القسي في الفتح القدسي .
تحقيق محمود محمد صبح  ،الدار القومية للطباعة والنشر 695 ( ،ص)،
ص 261
2ـ ابن خلكان  -1978 ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  .المجلد األول
 ،تحقيق د  .إحسان عباس  ،دار صادر  ،بيروت 49 ( ،ص ) ،ص195
3ـ أسامة بن منقذ  -1991 ،لباب اآلداب  .تحقيق أحمد محمد شاكر ،
دار الجيـل  ،بيروت  248 ( ،ص ) ،ص16
4ـ ابن عساكر  ،الحافظ  - 1979 ،تهذيب تاريخ دمشق الكبير  .هذبه
الشيخ عبد القادر بدران  ،ح ، 2ط ،2دار المسيرة  ،بيروت  473( ،ص)،
ص 404
5ـ العماد األصفهاني  -1955 ،خريدة القصر وجريدة العصر  .قسم
شعراء الشام  ،ج ،1تحقيق د .شـكري فيصل  ،المجمع العلمي العربي ،
دمشق  688 ( ،ص) ،ص.509

الموقف األدبي في إصدار جديد
صدر العدد الجديد  -503آذار 2013من مجلة الموقف األدبي.
تناولت كلمة العدد “إسقاط مقوالت الذات الوطنية والقومية” لألستاذ الدكتور حسين جمعة بينما كان موضوع افتتاحية رئيس التحرير األستاذ مالك صقور
“كراتشكوفسكي والمخطوطات العربية”.
تضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات والقصائد والقصص القصيرة والقراءات النقدية ،وقد تطرق باب أسماء في الذاكرة إلى راشد حسين شاعر الوطن والمنافي,
بينما دار حوار العدد مع الناقد واألكاديمي السوري جهاد عطا ُ نعيسة.
يذكر أن هدية العدد المجانية هي “رباعيات الخيام” التي قدمت ضمن سلسلة “كتاب الجيب -الثقافة للجميع”.

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

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.sy

E-mail : aru@tarassul.sy

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.

24

 2013 /4/27م 17 -جمادى اآلخرة1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1342

بمناسبة عيد الجالء :اتحاد الكتاب العرب يشارك
في تكريم الشاعر الكبير سليمان العيسى
ً
احتفاال بعيد الجالء شارك اتحاد الكتاب
العرب في حفل تكريم الشاعر العربي
سليمان العيسى م��ع مجموعة «شباب
المحبة والسالم» ومجموعة سيدات الخير
في سورية ،صباح الخميس 2013/4/18
ف��ي مشفى األس���د ال��ج��ام��ع��ي بدمشق،
وحضر التكريم عدد من األدباء والمفكرين
واإلعالميين إضافة إلى مجموعات شبابية
وعدد من األطفال الذين أنشدوا أمام سرير
الشاعر بعض قصائده الموجهة لألطفال
وللوطن في عيد الجالء ،والتي أصبح اسم
شاعرنا جزءًا ال يتجزأ منها على ألسنة أطفال
وبراعم الوطن..
وقد عبر الدكتور نزار بني المرجة عضو
المكتب التنفيذي والزمالء سليمان السلمان
ومروان مراد ومحمد حسن علي أعضاء االتحاد
عن اعتزاز األدب��اء العرب بعطاءات قديس
العربية والعروبة الشاعر الكبير سليمان
العيسى الذي رسخ في أذهان األجيال إيمانًا
ال يتزعزع بحتمية وحدة األمة وانتصارها
مهما عظمت التحديات.
كما عبر الحضور عن اعتزازهم بالشاعر
الكبير الذي يمثل قامة ثقافية شامخة تعد
ج��زءًا ال يتجزأ من عيد الجالء لكون بعض
ُ
أجمل ما كتب فيه من قصائد من شعره.
وتحدث رئيس مجموعة شباب المحبة
ً
وال��س�لام بسام دي��وب ق��ائ�لا :إن الشاعر
سليمان العيسى كان دائمًا بقصائده التي
قدمها لكل األجيال كبيرًا بحجم هذا الوطن،
وسيفًا من سيوف الثقافة العربية والسورية،

لذلك ق��ررت المجموعة أن تقدم له سيفًا
دمشقيًا ،لكنه كان أكبر من هذا التكريم
حين قال« :سورية منتصرة ال محالة».
كما اتصل الشاعر اليمني الكبير عبد العزيز
المقالح أثناء حفل التكريم مطمئنًا على
صحته.
أما الدكتور حيدر يازجي نقيب الفنانين
التشكيليين فقال :نحتفل في هذا األيام
بعيد الجالء ورأينا أن يكون االحتفال مع
شاعر العروبة والطفولة سليمان العيسى،
حيث توافدت مجموعة من األدباء والفنانين
واألطفال إضافة إلى المؤسسات االجتماعية
واألهلية لتكريمه ،وتم إلقاء بعض القصائد
التي كتبها عن األرض واإلنسان والوحدة من
قبل أطفال حملوا له ورودًا حمراء.

وأض��اف يازجي :كان الشاعر يتفاعل مع
الجميع وكان فرحًا جدًا ،إضافة إلى أن وضعه
الصحي تحسن حين رأى ه��ذا الجمع من
المحبين يلتفون حوله ،وخاصة حين ألقى
األطفال قصائده التي حفظها الجميع.
أما إلهام سلطان من سيدات سورية فقالت:
سليمان العيسى مهما كرمناه ال يمكن
أن نفيه حقه فهو شاعر الطفولة والوطن
والعروبة ،هو جزء من ذاكرة هذا الوطن ،وهو
أيقونة الطهارة والفرح على صدر سورية.
ومن األطفال المشاركين قالت رين عباس:
قدمنا له الورد والهدايا وكرمناه ألنه شاعر
الطفولة وألننا تربينا على أشعاره وقصائده
فقد علمنا حب الوطن..

نـدوة بعنوان :بنــاء سوريــة المتجــددة
ات��ح��ـ��اد ال��ك��ت��ـ��اب ال��ع��ـ��رب ـ��ـ اتحـاد
الصحفييـن السورييـن بالتعـاون مع وزارة
اإلع��ـ�لام ..يتشرفون بدعوتكم لحضـور
فعاليـات النـدوة الفكرية السياسية
بعنوان:

بنــاء سوريــة المتجــددة

المشاركون في الندوة:
د .حسن سلمان :رئيس مجلس أمناء
شبكة اإلعالم في العراق
غسان الشامي :كاتب وإعالمي /لبنان
أنيس النقاش :رئيس شبكة أمان /لبنان

وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح
يومي األحد واالثنين  12ـ 2013/5/13م
بقاعة المحاضرات ف��ي مكتبة األس��د
الوطنية

المحـور الثاني 12,30 :ـ 14,30
دور المنظمات الشعبية والنقابات
المهنية في بناء المجتمع وتحصينه
يدير الجلسة :د .حسين جمعة

الدعـوة عامة

المشاركون في الندوة:
كوليت خوري		
ال��م��س��ت��ش��ارة األدب���ي���ة للسيد رئيس
الجمهورية
أ .محمد شعبان عزوز:رئيس اتحاد العمال
نزار اسكيف:نقيب المحامين
جيانا عيـد :ممثلة سورية

اليوم األول :األحد :2013/5/12
المحـور األول  10,00 :ـ 12,00
دور الثقافة واإلعالم في تجاوز األزمة
يدير الجلسة :أ .الياس مراد

عطلة اتحاد
الكتاب
العرب

بمناسبة أعياد العمال والفصح والشهداء
ً
ابتداء من يوم
يعطل اتحاد الكتاب العرب
األربعاء الواقع في  2013/5/1حتى يوم
اإلثنين الواقع في 2013/5/6
وكل عام وأنتم بخير

احتجاب
األسبوع
األدبي

تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
ً
ابتداء من عام 1986
أسست وصدرت

ــ الجلسة الثالثـة 11,00 :ـ 14,00
في ثقافـة الحـوار
يدير الجلسة :د .خلف المفتاح
المشاركون في الندوة
أح��م��د األح��م��د :األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة
االشتراكيين العرب
حنين نمر :األمين العام للحزب الشيوعي
السوري الموحد
أ.ع���ادل نعيسة :عضو رئاسة الجبهة
الشعبية للتغيير والتحرير
عمر أوس��ي:رئ��ي��س لجنة المصالحة
الوطنية في مجلس الشعب

تحتجب جريدة األسبوع األدبي يوم السبت
 2013/5/11بمناسبة أعياد العمال والفصح
والشهداء.
وتعود إل��ى قراءها الكرام صباح السبت
.2013/5/18
وكل عام وأنتم بخير

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :عياد عيد

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن

اليوم الثاني :االثنين
2013/5/13

هيئة التحرير:
حممود حامد  -د�.أحمد علي حممد  -نبيل نوفل  -ريا�ض طربة

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

لست وحدك!!

شر ٌع ،وكثير من ّ
الخصب ُم َ
الزراع كسالى أو جاحدون..
ُ َ ُِّ
ْ
الخضرة منداحة بال حساب ،وثمة من َيك ُ
فر بالمروج ،ويكفر النضارة.
ُ َّ
ّ
ّ
الجام تفيض ،والسواقي تتوه ،والشفاه مشققة واللعاب مملح!
ّ
تصبر ّ
قلق وتسارع وحيرة ،انكفاء وابتعاد وارتدادّ ،
وتدبر وتكتم ،مرارة
ّ
وتفجع وغصات..
ّ
حماسة واندفاع ،صمود وبسالة ونبالة ،تفهم ووعي وقناعة وإيمان..
ّ
فهناك ما هو أبعد من زناد ،وأقرب من قنص ،وأدق من رصد ،وأعمق من
صورة ،وأصدق من شعار ،وأوضح من مصطلح ،وأثبت من موقف ،وأبقى
ّ
وأرق من ُحداءّ ،
وأمر من فقد..
من عاطفة ،وأدفأ من دمعة،
ّ
ّ
هناك ما هو أطول عمرًا ،وأغلى قيمة ،وأكثر حنوًا وسموًا..
هناك أو هنا أو هنالك..
ّ
تتحرك النوازع ُوت َّ
ّ
حرض المنشطات ،تفور الغرائز وتدور المحركات،
ُ َ
ّ
تتحدد األهداف ،وترتسم الغايات..
ّ
ّ
يريدون أن ال يكون لك سوى التكهن ،والتخمين ،والترقب ،واالستثارة،
واالنفعال..
ّ
ّ
يودون أن ال يبقى لك إال أن تكفكف ،وتهدهد ،وتواسي ،وتؤمل!
ْ
وليس من حجر ُ
قلبك ،وال أعضاؤك من شمع ،ولم يؤل كيانك إلى التراب
ُ َ ٍ
بعد ،ولم تعتصر إلى آخر اإلحساس ،وما زالت األنفاس في سريانها،
واألماني في انتثارها وتكاثفها..
ّ
ُ
ُ
وما زلت تنخدع ،وتغدر ،وتنصدع وتستدرج ،وتخيب وتتعثر..
ّ
ّ
ّ
التوجس من ّ
أي شيء ،رغم كل
ال يمكنك التشكيك في كل شيء ،وال
ما جرى!
ال تجيد الحذر ،وقد عشت واثق الخطوة ،خارج المكامن ،ووقعت في
أكثر من فخ.
ال تقتنع بالوباء البالء ،وال الجائحة الموسمية ،رغم هيمنة الشرور،
واجتياح الفجور..
والتاريخ يشهد ،والذاكرة لم تجدب ،والضباب ينقشع ويعود ،والسماء
ّ
ّ
تصحو وتتعكر ،وليس كل الغمام مكتنزًا مدرارًا ،وال كل الرياح جالبة
المطر!
وليس األمر عارضًا ،وال االنتكاسة طارئة؛ فالمرض مزمن ،والعالمات
ّ
شاخصة لمن يريد التقويم الصائب ،والتحليل الصحيح ،ويتمنى
السالمة ،ويسعى إلى العالج!
ّ
وتكثر التوصيفات والتحذيرات ،ويتوافد المشيعون قبل الممات،
واإلسراع في الدفن إكرام للئام ،ونصر للطاعنين ،ومهرجان للندابين،
ّ
للمتنبئين بال سحر وال أبراج؛ أما الوارثون فال
وجائزة للشماتين ،وفوز
بأس عليهم في يتمهم ّ
وشحهم وعجزهم ،وال بأس لديهم في خراب
ويباب وسراب!!
ّ
ّ
وليس القضاء والقدر؛ ال معنى للتفكر والتعقل ،والحرص على المبادئ،
ّ
والحقوق البشرية ..إذن؛ وال تفسير التصال الظلم ،وتواتر القهر ،وهيمنة
الجهل ،واشتداد التآمر ،وسطوة الحماقات ،وجموح الغرائز ،وجنوح
الرشاد؛ وال معنى للرفض ،وال ّ
مسوغ للمواجهة ،وال سبيل للمقاومة ،وال
ّ
مفر وال خالص!!
ّ
ال ..ليس األمر منبتًا ،وال الحكم مبرمًا والقضية ليست منتهية ،وال المآل
مرصودًا ،وال المصير في رقيم خالد؛ أو فتوى أبدية..
وأنت ال تنتظر رحمة ،وال غفلة ،وال وحيًا ،وال بأسًا طارئًا ،وال صبرًا أكثر
يتشرب األلم ،ويستوعب الصدمات؛ ليس ألن الموت عدل ،وال ّ
ّ
ألن
مما
في البلوى قصاصًا؛ فأي معنى للحياة ،أو للنجاة؟!
وال يعنيك أنهم كثير ،وال يخيفك أن الغالبية تلغو وتغزو ،وهناك من
ويشيع
يخاف فينقاد ويبالغ في الهوان ،أو يجبن فيستسلم ،أو يندحرِ ،
فروض الهزيمة؛ ويقلقك ّ
تشوش األفكار ،وتناقض المترافقين ،وتنافر
القول والفعل..
ّ
ّ
وأنت في كل آن ومكان ،وفي كل أمر..
ترى ،وتحس ،وتعي..
ّ
وال تيأس ،وال ّ
ّ
تتذمر ،وال تتأخر ،وال تتحسر؛
ٌ
ٌ
وغني عن أعطيات ومغانم،
ألنك أهل لما هو مطلوب ،وجدير بأن تواجه،
ّ
وعزيز أمام نفسك وفكرك ويقينك؛ ألنك تستحق أن تكون صيدًا ثمينًا،
ّ
ّ
المتربصون!..
وتستحق أن يعجز عنك
ولست وحدك!
***
ghassan.wannous@gmail.com
www.ghassan-wannous.com

