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مراعي الصباحات
بادر �سيف
تلك المراعي ،عشب األفكار ،ذكريات تناغم موسيقى منبعثة من
طفولة موسومة بثغر اللوز والتفاح...
المراعي القشيبة ،كل ما بها َب ِهي ،أسافر معها في صمت الحروف،
ً
أصلي لقمر ساجد ،لعصافير البرك ،وبجع النافورات الزرقاء ،باحثا عن
مشاتل الكلمات المنبسطة في وصيد الوهم وترهل الوحدة ،أقطف من
رمانة الصيف محابق الصوت وهو يودع بحته المتوهمة أنها وصلت إلى
زمن الالرجوع ،تلك المراعي...
تلك المراعي من لون به الحمرة تعني جمرة العشق ،واألصفر دهشة
الفصول لما يداهمها الشتاء ،أمطاري تنهمر شالل دم��وع ،مسترسلة
ً
ساهرا ،أما األخضر فعشب
في مجرى الحصى والشمعدان يقضي ليله
المراعي ،خضرة القلب المسكون بالحب ،المغسول بكوثر الله ،مصفى
كلبن أم متعطشة إلى لثمة رضيعها ،من السهاد يجيء الليل ليسكن بؤبؤ
ً
ً
الفلز الملتهب بفعل الذكريات ،من ضمة الصدر يجيء الدفء عبقا سهال
ً
مكتنزا بصوفية الشعراء ،وتلويحة األيدي المودعة ،من نظرة طائشة عابرة
يسكن الحب مفاصل فكرة ،والفكرة ترحل إلى بياض الثلج ،أما الثلج فقصة
ً
طويلة مع سمر الليالي والزعتر البري ،تلك المراعي كلما داهمتها باحثا عما
أبتغيه ،إال سكنها الفراش ودود القز ،ألجد في صحو الضمير راحة لما افرك
األعداد والجهات األربع...
سأمحي إذن من معضالت دفاتري حكمة البدء ،ومستهل الحديث عن
العشب وشرفة الدرب الدامي ،أصرخ لما تتقاطع المروج والروابي والمراعي
كطوفان يقطف الصبر من زجه ،طفل تائه ،أسمي الشمس ثدي األرض،
أما مدن الله أحول وجهتها إلى ما يجعل غصن اللقاء شبيه حوض السورة،
أنصهر من ضيم الفكرة ،ترجني مرايا الجواب ،وكم تسعدني فلسفة
البحث عن الظل في صحراء الوجود ،هنا أمواج الجبين لها هالة المستودع
الموحش ،والحب مدينة أنثى ودرب يصرخ من عبور الملح ،فهل الصخر
أساس الركن؟ أم السواد مولع بلهب مقدس؟
قادر أن اعبر النهر
ليأتي العشب مرادفا لفاتحة السؤال
والحياة خطوة خطوة نرسمها بأسمالها وجمالها لينمو الخيال على
هيكل الطبيعة
المتجذرة في طقس الخنوع
كم أنا ملغم بحضارة األسماء
أبحث عن سعادة مفقودة في مستقر الدمع واألناشيد المنسية
فيا أيها الواقع ليتك أملس كشعر حبيبتي الصغيرة
أو منعش كنسيم الصباح
أو بيت دافئ اسكنه كلما تجمدت التمائم في أحجار المعابد
وتلك المراعي حين أقيدها بجسد الذرات الباحثة عن خطوة
لتفسير الحزن
تصاب تمائم الدفء بداء المسافات ووعثاء الحب
أما شعلة الذكريات فأرمقها ببساطة الخليقة
وخيالء الكلمات الموجعة
كدم ثائر يعطي لنفسه هوية الصبر والبحث عن باب الكتاب
المكتنز بأغاني الحضارة والرموش
هناك من يغني لبحر يسافر مع نغمة المساء
هناك من يرقص على ظل مئذنة كلما استراح من عبادة السهو
ً
وهناك من يسافر عاصفا قش الرؤى برمح التخيل
ً
سابحا في صباحات المراعي المرسومة بصفصاف أخضر
لذا كلما داهمني طيف لفاتحة العالم
أراوغ صحرائي المقدسة برائحة الجنون
استل من اسمي شوق ضارب في كبد النأي
أقشر صخرة البسمات بما يشبه الصعود إلى الغصون
وأقلب الرمل عله يعلم خفافيش اللحن كيفية الولوج إلى مدن الله
ومن أنت ،كي أنام على أمواج األبدية؟
أصنع من ثلج مغطى بقشة البسمة استراحة عابرة على ضفاف الحواس
المفتوحة على أبعادها المضطهدة
فمن يحمل هذه البساطة على أرائك المراعي الصهباء؟
ومن يدجج غياب اليم عن فلزات األسماء
ليركلها بخور كلمات أو صدأ حضور

هجـرة
ف�ضيل حلمي عبد اهلل
كانت تجلس في دار المسنين أخرجت الصورة شبه المهترئة من بين صور عدة كانت بحوزتها ,تأملتها و عانقتها
ّ
تشققات الصورة ،كان العطر قديمًا ً
جدا  ,وكانت الصور ألوالدها ،لمستها
ومن ثم استنشقت بقايا العطر العالق في
بأطراف أناملها ومن ثم عانقتها بأهدابه.
ً
وبالشوق الفاضح الذي يكاد يقتلها ،صمتت قليال من ثم انهمرت الدموع ،كانت ذكرى أوالدها أشبه بذكرى الحرب
نظرت إلى ما حولها ،ذبلت عيناها من ألم الشوق ،ولم تجد إال المسنين في الدار ينظرون باأللم ذاته.
الوحدة القاتلة بأنيابها المفترسة كوحش بري قاتل ،توجهت إلى النافذة ،ونظرت إلى الخارج ،بدا لها كل شيء
غريبًا األشجار ،الطيور ،الناس؟
كانت النسائم المارة غريبة ،ال تتكلم سوى بحرقة القلب الموجعة ،وقفت ،التفت ثم مزقت الصورة بشدة ال توصف،
وما تبقى مزقته أكف الريح ،بقيت الذكريات ،لم تتمزق ولم تزل،
عادت إلى الوراء خطوة ,سقط عكازها الهرم اليائس كذكريات الوحدة ،تبعت العكاز ،توقفت الذكريات ،وكان
الموت هو المنتصر الوحيد ،وقف الجمهور ،صفق بدموعه الباردةّ ،
عم القاعة صمت أرعش األبدان ،وبلحظة يتيمة
ضاعت الصور ،وماتت الذكريات ،وانتهى األلم بلحظة واحدة.

وجع الموجة  ..وصبر البذرة
�سهيل ال�شعار
كل كبير ّ
البد أن يكون له أهداف،
وكل صغير ال يمكن أن تخلو حياته
من األمنيات وحسد اآلخرين.
إن نصف النجاح االستعداد
الجيد ،والنصف اآلخر الصبر ّ
وقوة
اإلرادة ،وه��ل ينجح ال��ط��ال��ب إذا
ّ
ويستعد جيدًا لدخول
لم يصبر
االمتحان؟ أو تنبت البذرة من غير
أن ّ
نهيئ لها أرضًا محروثة ومروية،
أو يثور البركان وتضطرب أم��واج
البحار والمحيطات ّ
وتهب العواصف
استعداد مسبق
والزوابع من دون
ٍ
وتحضير وانتظار طويلين..؟
ً
ك��ل م��ا حولنا ال ن��راه مكتمال،
أو باقيًا منذ زمن بعيد لو لم تكن
بداياته استعدادًا جيدًا وأساسًا
متينًا.
ُ
و ه��ل ت��ب��ن��ى ال��ق�لاع م��ن غير
تحضير وحفر أساسات وقواعد لها،
ومن ثم يأتي البنيان مرفقًا مع كل
طلوع صباح بإرادة السواعد القوية،
وصبر القلوب الكبيرة.
ّ
يتدرب المتسابقون والعداءون
كثيرًا قبل دخولهم حلبة ّ
السباق،
ّ
يتألـمون وي��ص��ب��رون وينتظرون
ويعانون قبل ْ
ع��دوه��م وركضهم
حول المالعب والدوائر الطويلة.
في الحمل استعداد  ..وصبر
ّ
وتحمل وانتظار  ...وفي المخاض
ّ
وتوجع..
والوالدة ألم
لكنه ألم الفحم على النار حتى
يصير جمرًا  ..ووج��ع الموجة حتى

تغدو عاصفة ..
و صبر ال��ب��ذرة إل��ى أن تصير
شجرة  ..والعجين حتى يصبح خبزًا،
والحصرم عنبًا والعنب نبيذًا
ّ
التـحمل والصبر واالستعداد
واالن��ت��ظ��ار وق���وة اإلرادة ،عناصر
وأحاسيس ال يخلو منها أي نجاح
 ..إن��ه��ا مشاعر ت��راف��ق العظماء
المبدعين ،حتى أولئك الكبار الذين
يشعرون باقتراب نهايتهم تراهم
ّ
يستعدون للموت والرحيل .
ّ
إنـما ليس كل نجاح قد يأتي
نتيجة لصبر طويل واستعداد جيد
 .فالبعض قد ينجح فجأة ،من دون
أن ّ
يمر الصبر على قلبه ،أو ّ
تمس
نار االنتظار روحه ،فنراهم بين ليلة
وأخرى قد صاروا من كبار الشخصيات
ون��ج��وم المجتمع المخملي ،لكنه
يبقى حضورًا مؤقتًاَ زائفًا ومخادعًا
إن لم يكن أصحابه قد عانوا وتألموا
وصبروا واحتملوا األوجاع والمواجع ...
و ب��ع��ض��ه��م ع��ن��اك��ب ينتظر
الفريسة  ..وآخ��رون ذئ��اب تسعى
خلف الطريدة .
ق��د ي��ق��ض��ي ال��ب��ع��ض حياته
ّ
التأمـل واالستعداد واالنتظار
في
ّ
والتـحضير ،لكن من دون أن تكون
لديهم الشجاعة وال��ج��رأة لدخول
حلبات ّ
السـباق ،أو المغامرة في ولوج
بحار الحياة وغاباتها الكثيفة .
فال يمكن لهذا النوع من البشر
ّ
يحقـق أي
أن يكتشف العالم ،أو

هدف طالما بقي ساكنًا في مكانه،
ّ
يحلم ويتمنى .
ّ
والتـمنيات
صحيح أن األح�لام
واآلم��ال ضرورية في حياتنا ،لكنها
معركة خاسرة مع الحياة ما لم يكمل
تلك األحالم واألمنيات اإلقدام وقوة
اإلرادة والشجاعة للوثب عاليًا فوق
الصخور والحواجز .
« وإن اإلنسان ال تعثره الجبال،
بل الحجارة الصغيرة ،ومن ينام على
األرض ال خوف عليه من ّ
السقوط،
ومن صبر على الزهرة أكلها ثمرة،
ومن لم يزرع وهو صغير ال يحصد
شيئًا وهو كبير « ..
ُ
ال يمكن أن تـنجز ال��رواي��ة أو
القصة والقصيدة إذا بقيت عالقة
هناك في رؤوسنا إلى األبد .
أال يعني هذا أننا نوئدها مرتين
 :م��رة حين حلمنا بها ،وم��رة أخرى
عندما عجزنا عن تحقيق ما حلمنا به
فلم نكتبه أو نرسمه فوق الورق ؟! .
ّ
و مثلما النار بحاجة إل��ى قش
ّ
يغذيها ويبقي لهيبها مرتفعًا،
وكذلك هي الحياة ،بحاجة ماسة
إل��ى مبدعين كبار جريئي البصر
وشجعان البصيرة  .استعدادهم
أطول من قامتهم ،وأفكارهم أقوى
من أجسادهم .
ي��ق��ت��ح��م��ون ال���غ���ام���ض كي
يكتشفوا المجهول لتبقى شعلة
الحياة مشتعلة ،تضيء الطريق أمام
ّ
من ضل الطريق وتاه .....

 2013 /7/20م 11 -رمضان 1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1353

الهم األمريكي في العالم اإلسالمي
�سليم بركات
في كانون األول  2012نشر البنتاغون خطة
إستراتيجيةّ ،
عدها جزءًا من اإلستراتيجية األمريكية
العليا ،والتي تمثل رؤية الواليات المتحدة األمريكية
للعالم ومتغيراته المتوقعة ،وفقا الستهدافاتها
السياسية واالقتصادية والعسكرية ،وتحالفاتها
ال��دول��ي��ة .وم���ع ض����رورة ت��وس��ي��ع م��ف��ه��وم ه��ذه
االستراتيجية نجد البنتاغون يتجاوز قضية إدارة
الحروب ،ليربط األبعاد السياسية واالقتصادية
والعلمية والنفسية واإلعالمية مع األبعاد العسكرية
في إدارة السياسة الوطنية ،وتحديد استهدافاتها،
وهذا يعني أن أمريكا قد أجازت لنفسها استخدام
جميع مظاهر القوة لردع األعداء ،وطمأنة األصدقاء
والداخل األمريكي ،كما أج��ازت تبني العديد من
الفرضيات والتوقعات التي تمكنها امتالك فن إدارة
المخاطر المحسوبة ،لتحقيق أهداف أمريكية مرجوة
حربًا كان ذلك أم سلمًا .وعادة تعبر اإلستراتيجية
العليا في الواليات المتحدة األمريكية عن مصالح
الطبقة الحاكمة ،وإيديولوجيتها السائدة وقواها
الفاعلة مثل الشركات الكبرى المعولمة ،والمجمع
الصناعي العسكري النفطي ،وقطاع المال ومصالحه
الخارجية ،والبنتاغون ووزارة الخارجية.
الالفت في ه��ذه اإلستراتيجيةعودتها إلى
الماضي لتجسيد القيم المتراكمة تاريخيًا ،الختيار
القوة الكامنة في إرادة القوة المتمترسة خلف
سياسة انعزالية تبقى خطوطها موضع نقاش،
استراتيجية نجد مصدرها ف��ي ال��ت��وراة ،حيث
التالقي مع فكرة «شعب الله المختار» ماضيًا وحاضرًا
ً
ومستقبال داخل صفحات التاريخ ،تالقي تحدده
الحرية اإلنسانية التي يسعى إليها اإلنسان ،من
خالل قراءته التي تحدد مصيره ،واختيار أتباعه
بإرادته ،متعاونًا مع الله ،متفهمًا قدره من خالل
معركة مميتة وحاسمة ،ينتصر فيها الخير ،ويحجر
فيها على الشيطان ،الذي يفر فيما بعد لتحصل
مواجهة جديدة تدمر من خاللها قوى الشر ،ويبقى
الحال مستمرًا على هذا المنوال من القوة إلى نهاية
التاريخ ،التي تحصل في القيامة المفروضة من الله.
فلسفة مثالية نجد تفسيرها التاريخي عند هيغل،
الذي استوحى منه ماركس فلسفته المادية ،كما نجد
تفسيرها الحقًا عند «فوكو ياما» وهو يفسر هيغل
في نهاية التاريخ .وفي هذا السياق من التفسير
أيضًا يبرر انتصار ال��دول الليبرالية على االتحاد
السوفياتي ،لتبدو السياسة األمريكية مزيجًا معقدًا
من النزاعات ،التي توحي بالتناقض في عالم غريب
يتساكن فيه القديس توما االكويني ،وتوماس
هوبز ،وجان جاك ّ
روسو ،وأمانوئيل كانط ،إلى حين
وصول تيودور روزفلت ،ووي��درو ويلسون ،ليحددا
التيارين اإليديولوجيين للسياسة األمريكية في
القرن العشرين ،في البراغماتية الطوعية ،والمثالية
المتفائلة ،المشبعة بالروح األخالقية التي تعبر عن
اإلحساس بالوجود ضمن الحق الطبيعي .هكذا في
فلسفة» وليم جيمس» والمدرسة البراغماتية ،بنيت
إرادة التدخل والتحكم في العالم ،لتكون أمريكا
القوة األعظم ،شرطي العالم ،التي ال تبتدع شيئًا
جديدًا وإنما تتابع رسالتها على سطح المعمورة.
تهتم مراكز الدراسات اإلستراتيجية ،ومراكز

القرار والتشريع األمريكي في فرض هذا التحكم
على العالم اإلسالمي ،وفي دراسة فهم المسلمين
لإلسالم ،وما يريده العالم اإلسالمي ،كما تهتم
بتفادي المواجهة بين المسلمين والغرب ،وال سيما
بعد أح��داث الحادي عشر من أيلول ،حيث أصبح
التعامل مع المسلمين قائمًا على إنهاء ما يعارض
أمريكا في العالم اإلسالمي ،بالقضاء عليه أو إضعافه،
بعد أن كان هذا التعامل قائمًا قبل أحداث أيلول
على أن المشكلة تكمن في أوس��اط المسلمين
وفي اإلس�لام األصولي ،ولقد استطاعت اإلدارات
األمريكية المتعاقبة تركيز إستراتيجيتها األمنية
هذه بإثارة الفتن ،واالقتتال المذهبي والطائفي
بين الفئات اإلسالمية ،ومن خالل التعاون مع دول
أوروبية وآسيوية وشرق أوسطية بواسطة امتيازات
أمنية واقتصادية للدول المتعاونة ،ومن الطبيعي أن
تعلن اإلدارة األمريكية في هذا المجال أنها ستكون
إلى جانب الدول التي تساعدها في تدمير أعدائها
وإضعافهم ،وإال سيكون ه��ؤالء أع��داء لها إذا لم
يفعلوا ذلك.
لقد تركزت السياسة األمريكية في تعاملها
مع العالم اإلسالمي على تقسيم المسلمين إلى
متشددين ومعتدلين ،من خالل التوجه بهم نحو
إص�لاح��ات سياسية واجتماعية وفكرية ،تحت
شعارات مضللة ،وخالفًا لما يعتقد البعض فإن
األمريكيين يعتقدون أن نظامهم ه��و النظام
األفضل في العالم ،بل في التاريخ البشري ،وأن
الحق إلى جانبهم باستمرار ،وبأن العالم يجب أن
يكون مطابقًا لنموذجهم ،وهذا ال يتحقق لهم إال
بالقدرة على صناعة األنظمة الموالية لهم على
مستوى العالم ،وم��ن أج��ل إيجاد ه��ذا التصنيع
السياسي طرح األمريكيون مناخًا فكريًا مفتوحًا
لشعارات الديمقراطية وحقوق اإلنسان خدمة لهذه
الغاية ،التي يخشون انتشارها خوفًا من ظهور
القوى السياسية الديمقراطية المعادية لهم،
ألن ما يهمهم ليس انتشار الحرية والديمقراطية
على مستوى العالم اإلسالمي ،وإنما المحافظة على
األنظمة التي تسير في ركابهم ،وخاصة في المنطقة
العربية ،حيث الرغبة في أن يكون دور الدين محدودًا
ومقتصرًا على األنظمة القانونية ال على المستوى
الجماهيري ،الذي يمكنهم من زرع الفتن اإلثنية
والمذهبية.
في إطار هذه اإلستراتيجية يسعى األمريكيون
إلى تقسيم المسلمين إلى مجموعتين متشددة
داعية عنف ،ومعتدلة موالية ،وعلى أس��اس هذا
التقسيم تكون سياستهم العامة هي القضاء على
المتشددين وعزلهم حتى في مجتمعاتهم  ،لتكون
ً
المواجهة في النهاية بين المسلمين أنفسهم ،بدال
من أن تكون بين الغرب والمسلمين ،وخدمة لهذا
التقسيم اهتمت حكومة بوش االب��ن في النظام
التعليمي اإلسالمي حتى ال يالحظ التدخل األمريكي
المباشر في الشؤون الدينية اإلسالمية ،ومراكز
التعليم الديني وسعى األمريكيون إلى تنفيذ ذلك
عبر المؤسسات الحكومية ال عبر الجماهير مباشرة،
ألن كل ما يهمهم هو إيجاد المواجهة بين اإلسالم
البقية..............................ص14
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

مآالت العروبة
في دمشق
من يتأمل مآالت العروبة أو الهوية القومية لكثير من الدول العربية أو لنقل
ً
غالبية األنظمة العربية الرسمية؛ فضال عن عدد غير قليل من األف��راد مثقفين
ومبدعين ومسؤولين ...،يلمس ـ من دون أدنى شك ـ تراجعًا في مفهوم العروبة ،ومن
ثمة اإليمان به هوية قومية وثقافية للعرب من المحيط إلى الخليج...
وإذا كان ما يسمى بالربيع العربي قد أدى إلى انزالقات خطيرة في ثقافة األمة
وحياتها فإن أهم خطر تواجهه اليوم هو تمزق هويتها التي بنتها على َم َدى عقود
من الزمان ،وتفاخرت بها...
وقد صمم أعداء العروبة على النيل منها بأساليب شتى ،فأخذوا يرسمون الخطط
لدفنها إلى األبد؛ ما جعلهم يتجهون إلى قلب العروبة النابض؛ ليخرجوا من جرابهم
كل أنواع األفاعي السامة ،وأطلقوها في حملة مسعورة ومنظمة الجتثاثها ،موهمين
الشعب العربي عامة والسوري خاصة أنهم ّ
يقدمون له ترياق الحياة...
ودارت حرب ضروس على أرض سورية العربية ،صمدت فيها دمشق عاصمة
العروبة؛ وهي أول عاصمة في التاريخ ،امتد بستانها (بستان هشام بن عبد
الملك) ليلتحق ببستان المجد والعنفوان ... ،فسورية فطنت شعبًا وقيادة للمخطط
التقسيمي لألمة ،وفق نشر داء الفتنة الطائفية والمذهبية؛ وبث سموم الحقد
والكراهية بين أطياف المجتمع ،وزيادة وتيرة سفك الدم لالنغماس األعمى في
عمليات الثأر والقتل ...وقد أدرك شعبها الصامد ّ
بحسه الوطني الصادق وهويته
العربية اإلنسانية أن األمواج المتالطمة لالنفعاالت الغرائزية التي جرفت أعدادًا
ََ
من بنيه ،وأن الفلتان الوطني والقومي ،المعرفي الذهني لبعض القادة العرب ،وأن
السياسات الدولية الغربية ...نقول :أدرك شعبها أن ذلك كله لن يزيده إال تمسكًا
بكرامته وهويته ووحدته ووجوده ...آمن هذا الشعب بأن أي فتنة مذهبية أو طائفية
أو عرقية إنما هي قتل بشع لوحدته االجتماعية والوطنية ،ومن ثم هدم لهويته
القومية التي أصابتها سهام اتفاقية (سايكس ـ بيكو) من قبل...
وال شك في أن مخططات التآمر اليوم أشد فتكًا من تلك االتفاقية ،فقد أمعنت
ُ
هذه المخططات في تحويل كل دول��ة عربية إلى ُج��زر متناحرة في إط��ار خدمة
المصالح الكبرى للدول العظمى ،وفي صميم مصلحة الكيان الصهيوني والدفاع عن
وجوده وأمنه .ولعل ما جرى من تفتيت وحدة العراق ثم السودان يؤكد ما نحن فيه
من مواقف دولية وإقليمية تسعى جادة إلى تدويل أزمات المنطقة وتقسيمها
اجتماعيًا ودينيًا وعرقيًا ،وهتك هويتها الثقافية الجامعة ...ثم إن األزمة السورية
ـ قبل غيرها من أزمات األمة ـ وضعت كل إنسان عربي إزاء أولوياته التي ال يجوز له
أن يتخلى عنها؛ وحددت األسئلة الوجودية له ...فكان الجواب بالثبات على أولوية
هوية األمة ممثلة بعروبتها الثقافية الحضارية من المحيط إلى الخليج؛ بوصف
َّ
العروبة جسدًا حيًا نابضًا بالصالبة والوقار ...وبوصف العقائد الدينية روحًا شفافة
ومتألقة توحد النفوس وتبرئ السقيم من أوصابه ...أي إن العروبة هي التربة الخصبة
الصالحة لتوحيد أبناء األمة وتعزيز مقدساتهم ،في صميم آفاق روحية وفكرية
معرفية منفتحة على اآلخر في الداخل والخارج ،في الوقت الذي ترفض التدخل
الخارجي في شؤون الوطن وسيادته...
وهنا أثبتت سورية وجودها القومي الحضاري حين رفعت صوتها معلنة الثبات
على الهوية القومية؛ وعدم االنصياع إلمالءات الدوائر الغربية الصهيو ـ أمريكية،
أو لرغبات الهوية الدينية الشاملة ـ كيفما كان شكلها ـ أو عدم االنجرار وراء هوية
ضيقة اآلفاق تناصب العداء للشريك في الوطن؛ هوية منغلقة على طائفة ما ،أو
جماعة ما...
ّ
ولما شكك أعداء العروبة في مآالت العروبة؛ حين ذهبوا إلى أنها فكرة مثالية
(طوباوية) غير قابلة للتحقيق ظلت سورية مؤمنة بحقيقتها الثابتة ونجاعتها في
ألم الجراح؛ ّ
ولم الشمل ،وال سيما أن ما يسمى بالربيع العربي قد أثبت أن األمة أحوج
ما تكون ـ اليوم ـ إلى هويتها القومية من أي وقت مضى ...فمن عظمة اآلالم تنبثق
اآلمال لتخلصها من الصراعات والفتن والمؤامرات ،والفوضى والعبث ،و ...وستظل
َّ
العروبة ـ وكما تجلت في دمشق ـ المرجعية العربية األصلح لمواجهة مشاريع
الهيمنة واإللحاق واإللغاء  ...والفتنة والتقسيم ...والتحرر من التخلف والتشويه
واالنغالق والتعصب  ...والدمار والتخريب القاتل...
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الكاتب الفرنسي  :أندريه مالرو
«»1976-1901
(مسكين هذا اإلنسان ،فهو الحيوان الوحيد
في هذه الدنيا الذي يعرف بأنه سيموت)
يمثل أندريه مالرو عبقرية أدبية فذة ،أثرت
الحياة األدبية والثقافية بسلسلة طويلة من
النتاجات اإلبداعية والفنية ،ولعل االستثناء
الفعلي الذي مثله مالرو في الثقافة الغربية ،إنما
يكمن في االنسجام والتوافق اللذين مثلهما
ً
واحدا من البشر
بين حياته وأفكاره .فمالرو كان
ً
النادرين الذين تمثلوا أفكارهم سلوكا وممارسة،
فحمل السالح لمقاومة االستعمار والديكتاتورية
في مختلف أنحاء العالم ،وفي مقدمتها بلده
فرنسا ،خالل فترة االحتالل النازي.
ولد أندريه مالرو في  3تشرين الثاني 1901
في باريس ،وكانت عائلته من أصول متواضعة،
وسرعان ما انفصل والده عن أمه ،وتركه في رعاية
األم ،وهكذا ع��اش أندريه مالرو طفولة مؤلمة
وبائسة ،وفي جو نسائي صرف.
ولعل تلك الظروف هي التي دفعت الطفل
ً
نسبيا ،للغرق في الكتب،
في سنوات مبكرة
وخاصة األدبية منها ،فقد شغف مالرو بالمطالعة،
وتأثر في تلك السنوات المبكرة برواية (الفرسان
ال��ث�لاث��ة) أللكسندر دوم���اس ،كما ق��رأ أعمال
غوستاف فلوبير وفيكتور هيجو وبلزاك.
وس��رع��ان م��ا ت��رك ال��م��درس��ة قبل أن ينال
الشهادة ،وانغمس أكثر فأكثر في مطالعته
ونهمه للقراءة ،وفي مرحلة الحقة بدأ تجواله في
أرجاء المتاحف والمعارض الفنية ،وتردده على
المسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى ،وسجل
في مدرسة اللغات الشرقية ،ولكنه تركها قبل أن
يتعلم لغة واحدة ،واهتم باآلثار .وسرعان ما بدأت
ثمار نضجه المبكر بالظهور.
ففي العشرين من عمره أصدر كتابه األول
بعنوان( :أقمار من ورق) ،وظهر فيه تأثره الواضح
بأفكار كثيرين من مشاهير الفالسفة والشعراء،
ابتداء من نيتشه وم��ارك��س ،وانتهاء بماكس
جاكوب وأندريه بريتون.
وتابع اطالعه على الثقافة اإلنسانية فقرأ
أعمال دوستويفسكي وتولستوي ،ثم بدأ انخراطه
في الوسط الثقافي الفرنسي من خالل الندوات
واألمسيات والصالونات األدبية ،وجدير بالذكر أن
معاناة مالرو في المدرسة تركزت على مادة اإلنشاء
ً
الفرنسية التي كان ضعيفا بها للغاية ،وتلك من
المفارقات الغريبة لدى أديب المستقبل!.
على أية حال فإنه ترك المدرسة وبدأ مرحلة
العمل في محاولة كسب لقمة العيش بنفسه
والعيش باستقاللية ،فالتحق بالعمل في إحدى
المكتبات العامة ،ثم حاول امتهان الرسم ولكنه
ً
مستفيدا من
فشل فيه ،ودخ��ل مجال النشر
ثقافته ومعرفته.
في بداية عشرينياته سافر أندريه مالرو إلى
كمبوديا في أقصى الشرق اآلسيوي ،حيث كانت
ً
ً
ً
مباشرا،
عسكريا
فرنسا تحتل هذا البلد احتالال
وق��د أتاحت له ه��ذه ال��زي��ارة اكتشاف الجانب
المظلم وال�لا إنساني لالستعمار ،إذ اطلع عن
كثب على ظروف القهر التي تعيشها الشعوب
الخاضعة له.
وسرعان ما ظهر تأثير ذلك االكتشاف فيه،
فما إن عاد إلى باريس حتى نظم حملة واسعة
لمساندة كفاح شعوب الهند الصينية من أجل
ّ
تعد
االستقالل ،وتلك مبادرة سياسية كانت

جريئة للغاية في ذلك الوقت ،وتسببت له بالكثير
من المتاعب.
ثم قام مالرو برحلة ثانية إلى الصين ،نتج
عنها رواية (الغزاة) ,التي استوحى أحداثها من
الثورة الصينية في مقاطعة (كانتون) عام ،1925
ضد قوات االحتالل البريطاني ،وثمة من يتحدث
عن مساهمة مالرو في القتال إلى جانب الصينيين
في تلك الثورة ،وقد صدرت تلك الرواية في كل
من االتحاد السوفيتي وإيطاليا.
وف��ي كتابه التالي (المملكة الغريبة) عاد
أندريه مالرو إل��ى أج��واء الغرائبية التي كانت
ً
تشكل ً
تيارا كامال في األدب الفرنسي في الربع
األول من هذا القرن ،وخاصة بعد بروز الحركتين
السريالية والدادائية.
ً
وظهر في هذا الكتاب أيضا تأثير ماكس
جاكوب الحاسم في مالرو ،وترك الكتابان أصداء
طيبة في الشارع الثقافي الباريسي ،مما دفع دار
(غاليمار) للنشر إلى تعيين مالرو ً
مديرا ً
فنيا لديها،
فقبل مالرو ولكن بشرط أال يعيق عمله الجديد
رغبته الدائمة بالسفر ،وبالفعل ،واصل أسفاره إلى
الشرق األقصى وأميركا.
إذًا ،فقد بدأت تتضح بالتدريج أفكار مالرو
ورؤيته للحياة ،في أعماله األدبية ،فعام 1930
أص��در روايته الثالثة (الطريق الملكي) والتي
عاد فيها إلى شرق آسيا ليستوحي أحداثها من
مغامرته هناك.
وفي الثانية والثالثين ،أي عام  ،1933كتب
روايته الشهيرة (الوضع اإلنساني) ،والتي عدت
من أشهر أعماله على اإلطالق ،ومن أول األعمال
األدبية في القرن العشرين التي تتناول موضوع
خيبة األمل بالثورة.
فقد جسدت الرواية تحطيم الحلم الثوري،
حسب تعبير مالرو ذاته ،وأح��داث الرواية تدور
حول االنتفاضة التي قام بها الحزب الشيوعي
ً
مزيجا
الصيني عام  .1927أما الشكل األدبي فجاء
بين الوثيقة والتحقيق الصحفي ،وشخصيات
الرواية تطرح أسئلتها الميتافيزيقية حول الموت
والقدر والعزلة ،وال يبقى شيء يستحق القيمة
سوى الجهد اإلنساني البطولي.
ً
ً
انتشارا هائال في
وقد القت (الوضع اإلنساني)
فرنسا وأوربا ،وسرعان ما ترجمت إلى عدة لغات
والقت االنتشار واالستحسان ،خاصة بعد أن نال
مالرو عليها جائزة (غونكور) األدبية عام ،1933
وهي أرفع جائزة أدبية فرنسية ،كما نال عنها
جائزة نوبل لآلداب.
لم يتأثر أندريه مالرو بنجاحاته األدبية البارزة،
ولم يشغله نجاحه األدبي واهتماماته الثقافية،
عن مواصلة نشاطه السياسي الفعال في مختلف
األمكنة .فعام  1936اندلعت الحرب األهلية
اإلسبانية بين الجمهوريين والملكيين ،وسرعان
ما ترك أندريه مالرو كل شيء خلفه واتجه نحو
ً
واضعا نفسه في خدمة
اسبانيا؛ وتطوع هناك
ً
ونظرا لحيويته ونجاحه في
الجمهورية اإلسبانية،
مجال الطيران فقد تم تكليفه بقيادة فرقة طيران.
وبالفعل ،شارك في الحرب بفعالية ،ويقول
ً
كاتبو سيرته إنه أبلى ً
بالء حسنا ،وأنه كان يقود
المعركتين الحربية واإلعالمية معا ،فباإلضافة
إلى القتال الجوي ،كان يكتب ويقود الحمالت
اإلعالمية ضد اليمين الملكي اإلسباني.
وكانت تلك تجربة غنية أخ��رى يضيفها

أندريه مالرو
كاتبنا إلى تجاربه األولى في الشرق األقصى ،ومن
وحي تجربته اإلسبانية سيقدم لنا واحدة من أبرز
الروايات الفرنسية في القرن العشرين ،وأكثرها
ً
وانتشارا ،وهي رواية (األمل) التي صدرت
شهرة
عام  .1937والتي تجلت فيها بتوهج وسطوع
موهبة مالرو اإلبداعية الروائيةّ ،
وعدها النقاد
أعمق وأعظم رواياته قاطبة.
وبالطبع ت��دور الرواية حول الحرب األهلية
اإلسبانية ،والدور الخاص الذي لعبه أندريه مالرو
ً
دفاعا عن الجمهورية
هناك ،حيث قامر بحياته
الوليدة .وجدير بالذكر أن مالرو كان يقيم في
فندق (ريجينا) في مدريد معظم فترة الحرب،
وكان هذا الفندق أشبه بصالون أدبي رفيع ،إذ كان
يضم كوكبة المعة من كبار أدباء أوروبا وأمريكا
المتطوعين – مثل مالرو – للدفاع عن الجمهورية.
وهكذا أتيح للروائي الفرنسي أن يلتقي أولئك
النجوم الكبار في دنيا األدب العالمي ،أمثال
األمريكي (دوس باسوس) واإلسباني (رافائيل
ألبرتي) والروائي األمريكي (آرنست همنغواي)
وغيرهم .وقد خرج كل منهم ،من وحي تجربته
اإلسبانية – بمادة أدبية غنية وثمينة ،عمل على
صقلها ورعايتها فيما بعد.
وعن عالقة (أندريه مالرو) الحميمة بإسبانيا،
يقول (ج��ورج سبيرون) وزي��ر الثقافة اإلسباني
األسبق:
* إن عالقة مالرو بإسبانيا هي عالقة العاشق
عديدة وغنية جوانب شخصية مالرو ،فقد
تعرضنا حتى اآلن إل��ى مالرو ال��روائ��ي ،ومالرو
السياسي ،ولكن ذلك ال يكفي ،فقد كان هناك
مالرو الفنان التشيكي ،ومالرو السينمائي.
وعن مالرو السينمائي يمكننا أن نذكر اتجاهه
نحو السينما ً
ً
أفالما
مبكرا ،فقد أخرج في البداية
وثائقية عن الفنون الجميلة في فلورنسا وهولندا
والهند .أما فيلمه الروائي الطويل الوحيد فكان
عن روايته األهم (األم��ل) .وحمل الفيلم عنوان
الرواية نفسها ،وقد بدأ مالرو يعد إلخراجه بعد
ص��دور ال��رواي��ة مباشرة ،وقبل أن تدخل قوات
الجنرال فرانكو مدينة برشلونة عام  1939لتهزم
الجمهوريين وتعلن عودة الملكية .وبسبب هذه
الظروف المضطربة لم يعرض الفيلم إال عام
 ،1945بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ،والقى

وفيق يو�سف
ً
صدى ً
طيبا واستحسانا من جمهور ونقاد السينما،
ونال جائزة (لويس ديلوك) للسينما.
وم��ا إن انتهت الحرب األهلية اإلسبانية
حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية ،ومن
جديد اندفع مالرو للمقامرة بحياته ضد النازية
والفاشية ،فتطوع في وحدة دبابات ,وشارك في
بعض المعارك حتى أسره األلمان ،لكن القوات
الديغولية تمكنت من تخليصه من ً األسر ،فعاد
ً
جهودا كبيرة في تنظيم
إلى فرنسا وقدم هناك
المقاومة الوطنية الفرنسية.
ومع نهاية الحرب ترك االنتصار السوفييتي
على النازية أصداء طيبة في أوساط المثقفين
األوربيين ،وأظهر الجميع تعاطفهم مع االتحاد
السوفيتي ،ومنهم أندريه مالرو الذي كان يبدي
إعجابه باألنموذج السوفيتي ونظامه الصارم،
وفي نهاية الثالثينيات سافر إلى أمريكا ،ولكنه
تعرض لكثير من المضايقات قبل أن يحصل على
ً
ً
خطرا
تأشيرة الدخول ،فقد عده األمريكان رجال
على أمن الواليات المتحدة ،بسبب تمرده وثوريته
وإعالنه التعاطف مع موسكو.
ً
ماركسيا
الحقيقة أن أندريه مالرو لم يكن
حينما انتسب في الصين إلى الجبهة الوطنية،
فقد حارب في صفوف الشيوعيين والقوميين من
ً
ديغوليا
أجل استقالل الصين ،كما أنه لم يكن
حينما حارب من أجل استقالل فرنسا ،لقد كان
ً
مالرو مناضال في سبيل الحرية وحسب.
أم��ا ديغول فقد ك��ان في نظر مالرو محرر
فرنسا ،وقد حررها مرتين ،األول��ى خالل الحرب
العالمية الثانية واحتالل ألمانيا النازية لها،
وكان مالرو خاللها من قادة المقاومة؛ والثانية
عندما حرر فرنسا من االستعمار ،وذلك بعد اندالع
ث��ورة الجزائر ،فقد أدرك ديغول أن االستقالل
حق للجزائر ،وغيرها من المستعمرات الفرنسية،
ويجب أن يعود الحق إلى أصحابه.
وخ�ل�ال ال��ث��ورة ال��ج��زائ��ري��ة ك��ان م��ال��رو أول
من وق��ف إل��ى جانب ديغول وه��و يعلن ق��راره
التاريخي بمنح الجزائر استقاللها ،مما أطاح في
النهاية بالجمهورية الفرنسية الرابعة ،ومهد
انقساما ً
ً
حادا
لقيام الجمهورية الخامسة ،وسبب
في المجتمع الفرنسي .ومن أقوال أندريه مالرو
المأثورة في تلك الفترة:
ً
جوعا
* إنها فضيحة تاريخية أن يتضور
ماليين البشر في أفريقيا وآسيا ،من أجل رفاه
أوروبا.
وهكذا هو أندريه مالرو ،الرجل الذي قضى
القسم األعظم من شبابه يشارك في الحروب
التحررية أينما وجدت ،وكل تلك المعارك كانت
بهدف واحد :الحرية .أما كتبه ومؤلفاته فقد نقل
فيها تجربته الثورية من أرض الواقع إلى مستوى
الرؤية التحررية الكبرى .إلى درجة أن الروائي
الفرنسي (فرانسوا مورياك) يقول عن أندريه
مالرو :إنه أعظم كاتب فرنسي معاصر.
أما عالقة أندريه مالرو مع الجنرال شارل ديغول
فتعود إلى نهاية الحرب العالمية عندما التقى
الرجالن ،وأعجب كل منهما باآلخر ،واكتشف كل
منهما في اآلخر عالمه المشترك .وسرعان ما أصبح
مالرو المستشار الثقافي لديغول ثم وزير اإلعالم،
وترك الوزارة عام  .1946وعندما انتخب ديغول
البقية..............................ص14
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العولمة والمضاربات المالية
نذير العظمة
إن االستحواذ على أمريكا بشقيها الشمالي والجنوبي أدى إلى
استعمار العالم ،والهيمنة التقنية االقتصادية النقدية للواليات
المتحدة على الغرب والعالم.
وعلينا أن نسأل:
ـ هل اإلنسان للرأسمال ام الرأسمال لإلنسان؟!
ـ المساواة النظرية بين األمم لم تؤد إلى ممارسة الحرية؛ بل هي
طريق لالستفادة من الخبرات االقتصادية والسياسية ال حصرها
واحتكارها في أيد محدودة ،مما استدعى المقاومة والمواجهة
لحفظ البيئة واألم��ان ومعايير العمل المناسبة ،وحماية حقوق
المرأة والطفولةَ .من هؤالء الذين قاوموا العولمة من سياتل امريكا
وداريفوس سويسرا؟ المزارعون .لماذا العمال لماذا المستهلكون
لماذا النخبة والهوية لماذا؟
هل العولمة مرادف لألمركة والنظام الجديد وروما الحديثة؟
هل يمكن الهرب من العولمة؟ البحث عن عولمة بديلة ال الهرب
هو األجدى.
انتصار الرأسمال في الحرب العالمية الثانية واستنفار
الشيوعية لقهر المنافس االشتراكي األوروبي المتمثل بالفاشية
والنازية.
ـ تحركات الرأسمال في القارتين األمريكيتين.
ـ تحركات من اليابان بعد النصر ،وتشغيل اليابان بالرأسمال
األمريكي المؤيد بالقواعد العسكرية
ـ يقظة الذكاء الياباني والمجابهة باالبتكار واللحمة الثقافية
والقومية.
الرأسمال في أورب��ا مشروع مارشال تنمية أورب��ا بالرأسمال
األمريكي قواعد عسكرية إلى اآلن في ألمانيا في فرانكفورت تصادم
المصالح األوروبية المادية والثقافية مع أمريكا بالوحدة األوربية،
ولكنه نزاع في عائلة الحضارة الغربية الواحدة ـ الشطارة السياسية
العربية تعيش على وهم شق البيت الواحد بيتين.
ممكن ولكن بتأهب حضاري مالي مختلف ،وتكتيك متدرج
يستغل تضارب المصالح المادية واالقتصادية ،ويخترق تواطؤ
الصناعة والعسكر واإلدارة السياسية وتواطؤ الرأسمال المحلي مع
الرأسمال العالمي لمحو المصالح القومية.
إسرائيل بارجة برية متقدمة تكلف مليارات كل سنة .المليارات
المتدفقة على مصر لشق اللحمة العربية وإجهاض الحلم بالوحدة
قبل أن تتكون ـ ضربات استباقية حضاريًا ،ترجمت إلى ضربات
عسكرية استباقية بعد  11سبتمبر .والتحول من التجارة إلى
العولمة .الرأسمال في روسيا وفلكها ،تركة االتحاد السوفياتي
السيما منطقة آسيا الوسطى حوض للبترول .واعتبار الجيوبولوتيك
من خالل منظور عولمي.
الرأسمال العابر للقارات يلغي الحدود الجغرافية والقومية
والثقافية في عالم واح��د وسياسة واح��دة بالنسبة إلى اإلنتاج
واالستهالك .ومحو الهوية.
هل محو اإلنسان والثقافة ممكن؟
وما هو البديل؟! هل هي عولمة تراعي البعدين اإلنساني
والثقافي؟!
علينا أن نفكر ونبحث.
الحماية الجمركية ليست كافية لصيانة الهوية.
والحماية الثقافية إن لم تؤيد بالطاقات المتنوعة كالم)1( .
أمريكا االنفتاح وأمريكا العزلة .األمريكان فكروا قبلنا بالعزلة.
ولكن تيار االنفتاح انتصر ،وواكبه الرأسمال العابر للقارات بالعولمة
بنسبة  %50ألمريكا /و %25ألوربا و %25لبقية العالم .وما هو
موقع اليابان والصين والنمور الخمسة /والبنك الدولي /وصندوق
النقد العالمي /والدوالر واليورو.
ـ هل تسير السياسة االقتصاد أم االقتصاد السياسة؟
البنتاغون يتحرك بالمال والمعلومات وإدارة عقالنية تحتكم
إلى المصالح العليا والحاسوب؛ فكأن العالم كله مصنع واحد بأعمال
ورأسمال وإدارة موحدة ،ولمن القرار؟!
التنمية مشروع إنساني يستغله الكبار ماليًا ،والصناعة من
أجل الربح تدمر البيئة الماء والهواء والغذاء ،ومن يدفع الفاتورة
غير اإلنسان؟
االنفتاح على الرساميل ال��واف��دة من أج��ل التنمية ممكن؟
وكيف تتعامل العولمة مع األجور المتدنية في العوالم المختلفة
والمضاربات المالية /المال يولد المال .هل يمكن لضريبة أو ضرائب

من أجل التنمية االجتماعية والفكرية أن تقوم بإصالح الخلل؟
لمن القرار :للرأسمال أم لإلنسان المجتمعي؟
هل يمكن تجاهل السياسة والثقافة والدين والقومية؟
ما هي األسباب والوسائل التي يمكن أن تبتكر عولمة تنفتح
على هذه المجاالت؟! باقتصاد عالمي متكامل ،باالحترام المتبادل
القتصادات قومية منفتحة ومتساندة.
الرأسمال طرف من أطراف القرار .لكن المصالح الحضارية العليا
قوميًا وإنسانيًا هي المعيار!!!
كال االستشراق والعولمة مؤسستان للحضارة الغربية ،تسعيان
إلى إخضاع اآلخر معرفيًا ،أو ما اصطلح عليه أحيانًا بغربنة اإلسالم.
مؤسسات الحداثة األوروبية تعقلن عالقة اإلنسان بالطبيعة.
إن السيطرة عليهما معًا هي الغاية بفك روابط القومية والدين
والطبيعة وحجز اإلنسان في مستعمرات اقتصادية ،فالربح ومراكمة
المال هما الهدف في نهاية المطاف.
المضاربات المالية:
هنالك فرق بين استثمار الرأس المال المباشر الذي يحمل
معه خبرات تكنولوجية ومعرفية ،واستثمار المضاربات المالية
التي تدخل السوق من أجل الربح السريع واستغالل حمى النمو
في البلدان النامية وفوارق أسعار العمالت المحلية بالنسبة للدوالر.
واالعتماد على قروض سريعة األجل تدخل إلى السوق بسرعة،
وتخرج منه ،مما يسبب اضطرابات وانهيارات في االقتصاد النامي،
السيما في بلدان شرقي آسيا أو ما يعرف بالنمور الخمس أو الست:
أندونيسيا ،ماليزيا ،سنغافورا ،تايالند ،تايوان.
إن تدفقات رأس المال إلى هذه البلدان شكل في البدء حافزًا
لالقتصادات المحلية ،لكن السياسات االقتصادية المحلية أو
القومية لم تستطع أن تتحكم بشهوات رأس المال الوافد ،السيما
المضاربات السريعة التي خلخلت األسواق المالية وأرهقت األنظمة
االقتصادية ما بين ركود ونكوص وضرب لروح التنمية.
إن هجرة رأس المال العابر للقارات التي ال تخضع لقرارات
سياسية اجتماعية ذات طابع محلي أو قومي هي جزء من المشكلة
والتنمية في آن .لكن المضاربات المالية التي تدخل السوق ال
من خالل االستثمار الذي يفيد المجتمع ،وإنما معرفته وآفاقه
التكنولوجيا الحديثة بقدر ما يهدف إلى الربح السريع ،مما أدى إلى
انهيارات في اقتصادات جنوب شرق آسيا وتدخالت البنك الدولي
وصندوق المال الدولي من خالل اإلقراض وممارسة سلطة رقابية
على االقتصاد واإلنتاج وأسعار العمالت.
إن تدني األجور في البلدان اآلسيوية للعمال كان من اإلغراءات
التي دفعت برؤوس األموال بمليارات الدوالرات بالتحرك من البلدان
المتقدمة إلى البلدان النامية .كما جذبت التنمية المضاربين إلى
االقتصادات الناشئة ،وقصة جورج سوروش الممول العالمي مع
اقتصاد ماليزيا تعطينا صورة بارزة عن هذه المضاربات وأثرها
السيء على البلدان النامية وروح التنمية فيها.
ويصر مهاتير ماليزيا على أن هذه المضاربات كانت السبب
األساسي في اضطراب اقتصاد ماليزيا النامي .ورف��ض تدخل
المؤسسات المالية الدولية وإقراضها كالبنك والصندوق الدوليين،
حتى ال يمكنها من السيطرة على االقتصاد القومي ،وأفلحت

مساعيه في استرداد العافية القتصاد ماليزيا ووقف التدهور في
الناتج المحلي وتدفق رأس المال وأسعار العمالت بوسائل وطنية.
وما جرى في جنوب شرق آسيا جرى سابقًا في أمريكا الالتينية
التي كانت أكثر انفتاحًا على تدفق رأس المال األجنبي إلى
اقتصادها ،ولكنها منيت بأفدح الخسائر في أواخر القرن الماضي،
ً
مما استدعى تدخال سريعًا من مؤسسات العولمة كالبنك الدولي
والصندوق الدولي بإقراضات سريعة لتجنب االنهيار الكامل الذي
كان يمكن أن يؤثر على شبكة من االقتصادات في أمريكا الالتينية
التي ينطوي انهيارها على مؤثرات سيئة على اقتصادات النظام
العالمي ،السيما الواليات المتحدة التي تدخلت سريعًا بمساندة
االقتصاد المكسيكي وغيره بمليارات ال��دوالرات بشكل قروض
سريعة لوقف االنهيار وتطويق الركود والنكوص واالقتصاديين،
اللذين ال يمكن أن يقفا عند حد أمريكا الالتينية؛ بل يطاالن شبكة
النظام االقتصادي في أمريكا األم وغيرها من عواصم شبكة العولمة.
إن تدفقات رأس المال بال ضوابط إل��ى السوق العالمية،
السيما القروض القصيرة األجل ،خلخلت السياسات االقتصادية
لالستثمارات القومية ،وحددت توازن السياسات المالية العالمية.
حين يوجه المال للمضاربات وجني األرب��اح السريعة ال إلى
اإلنتاج ومصلحة الجماعة ،ينطوي عندئذ على تأثيرات مخربة
لإلنسان والتنمية واالستقرار االقتصادي واالجتماعي.
ماليزيا ليست الوحيدة التي عانت تنميتها واقتصادها من شر
المضاربات المالية .لقد هبطت عملتها مقابل الدوالر األمريكي يربو
على أربعين بالمئة من جراء المضاربات المالية.
واتخذت إجراءات اقتصادية على سوق العملة على صعيدي
االستثمارات الطويلة األمد واإلقراض السريع ،ساعدتها على الخروج
من األزمة.
ال يمكن أن نترك حركة رأس المال لرغبات السوق المتقلبة.
البد من ضوابط وثوابت تنبع من مصلحة االستقرارين االقتصادي
والسياسي للمجتمع.
إن أي اختالل لهذا االستقرار ال يمكن أن يحصر في اإلطار
القومي؛ بل إن مؤثراته كتيار العولمة عابرة للحدود والقوميات.
إن ضبط سعر العملة المحلية بالنسبة للدوالر وحده ال يكفي،
البد من االهتمام بحركة التنمية لإلنسان والمجتمع على صعيد
السياسة واالقتصاد واالجتماع ،والتجربة الماليزية مفيدة في هذا
الخصوص.
إن هبوط العملة المحلية بالنسبة إلى الدوالر أو اليورو والين ربما
يكون عالمة على انهيار االقتصاد المحلي أو اختالله ،وحافزًا لهروب
رؤوس األموال إلى الخارج ،ومحرضًا على سحب المدخرات من البنوك
الوطنية.
إال أن السياسة تتعلق باالقتصاد كما يتعلق باالقتصاد
بالسياسة؛ فكثيرًا ما يتخذ أحدهما وسيلة لتدعيم اآلخر أو لهدمه.
 1ـ انظر د .رجب بودبوس العولمة بين األنصار والخصوم
االنتشار العربي دار الكتب العربية بنغازي الطبعة األولى .2002
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حوار مع المفكر التربوي السوري د .عبد اهلل عبد الدائم:

الوجود الخصب الخالق ألي حياة إنسانية..
قوامه التنوع والثراء في األلوان
يشغل الدكتور عبد الله عبد الدائم عالمة
متميزة في الحركة الثقافية والتربوية العربية،
وهو من المفكرين العرب الذين أسهموا في إغناء
الثقافة الوطنية والقومية وربطها باإلنسانية،
وكذلك أغنى الواقع التربوي العربي بالعديد من
الدراسات المتخصصة .
ومع الدكتور الدائم كان لنا هذا الحوار الذي
جرى عام  1979في بغداد ،وظل حبيس الضياع
والنسيان ،إلى أن وجد متنفسه للنشر اآلن:
* في محاضرة لكم ،أشرتم الى وحدة الثقافة
العربية ،كونها «تنوع أجواء وتجارب وأنماط حياة»،
وفسرت ذلك بـ «وحدة من خالل التنوع» ،وهذا
التنوع يقابل روافد ثقافية وتجارب بيئية وتفاعل
حضارات وإجراء حوار معها .هل ترى بان ثقافتنا
المعاصرة استطاعت أن تتواصل مع المتغيرات
السياسية واالجتماعية في الوطن العربي ،وماهو
دورها في قضايا اإلنسانية اآلن؟
 تعكس التيارات الثقافية في الوطن العربيالتيارات االيديولوجية السائدة إلى حد كبير ،ومن
هنا تتعدد منازع الثقافة العربية ،إن التيارات
االيديولوجية المتبادلة لم تكن بمستوى األحداث
في الوطن العربي ،وأمام النمو المتزايد والغلبة
المتزايدة لالتجاه التقدمي؛ حيث اخذت التيارات
الثقافية في شتى ميادين الثقافة تنزع يومًا بعد
يوم للتعبير عن تطلعات وصبوات ونضال حي من
أجل بناء مجتمع جديد ،وال يعني هذا أن التيارات
الثقافية األخرى قد زالت وانقرضت ،فهي كما
نعلم م��ات��زال تستمد ال��ق��درة على االستمرار
في دعم النظم السياسية الفاسدة في بعض
البلدان العربية ،كما تستمد الدعم من القوى
الثقافة األجنبية المتآمرة على الوجود العربي،
ومن أجهزة اإلع�لام الغربية المجندة من أجل
تشويه الثقافة العربية ،والحيلولة بينها وبين
أن تجد هويتها األصيلة وطريقها السليم ،غير
أننا نعتقد أن الغلبة ً
دوما ليست لبقايا التيارات
المرضية وال للمحاوالت الشاذة الغربية عن بنية
الوجود العربي؛ بل الغلبة ً
دوما للتيار العميق الذي
يعبر عن االتجاهات الحية والبذور النامية والقوى
المتحركة الثاوية في أعماق الوجدان ،تلك التي
تحفر مجراها بقوة وعزم ،ألنها تحمل في ثناياها
أصالة الشعب العربي والتطلعات المعبرة عن
حاجاته الحقيقية ،أو بتعبير آخر إنها تمثل خط
التاريخ العربي الذي قد يعرف بعض المد والجزر،
ولكنه ماض قدمًا إلى أمام بحكم منطق التاريخ
ومنطق الحياة .
* تقوم إرادة ال��وع��ي بمنظورين فكري
وعملي؛ وفي هذين المنظورين بعد إنساني في
الدفاع عن حرية اإلنسان ورفاهيته ..وبالتالي
فهو دفاع عن كرامة اإلنسان في كل مكان..
بمعنى أن الهوية الوطنية تحمل بذورًا تبدأ من

حاوره :ح�سب اهلل يحيى
أدرك��ت أن الوطنية دوم��ًا تفاعل بين الشعوب
وتمازح بين الثقافات ،وحوار يتوجه إلى بناء وجود
إنساني جدير برسالة اإلنسان على األرض .

د .عبد الله عبد الدائم
المحلية لتنتهي إلى العالم ..كيف يمكن أن
تشكل النظرية اإلنسانية هذه األبعاد؟
 لقد آمنت الحركات الوطنية التقدمية دوماًباالرتباط الوثيق بين األهداف المحلية واألهداف
اإلنسانية؛ فهي ترى أن تحقيق إنسانية الفرد
بكل أب��ع��اده وآف��اق��ه ،وغناها ال يتأتيان لهذا
ً
الفرد إال إذا رضع اوال من معين حياته القومية،
واغتذى من تربتها وقيمها ،يضاف إلى أن هذه
القيم التي يغتذى منها الفرد تحمل بطبعها
وطبيعتها المعاني اإلنسانية المتجلية بالقيم
التي ولدتها ،والتي كانت دومًا قيمًا موجهة إلى
الناس كافة ،وتاريخ الحضارة العربية ،وال سيما
بعد ظهور اإلس�لام ،شاهد على ه��ذا االرتباط
العضوي بين القيم العربية والقيم اإلنسانية،
بل لعل الهدف األساس للحركة اإلسالمية هو
نقل القيم العربية واألخالق التي ُبعث اإلسالم
إلعمامها على المستوى االنساني الشامل ،ثم
أن إعطاء أي أمة لإلنسانية والرفد الخاص النوعي
ال��ذي تستطيع أن ترفد به الحضارة العالمية
اليمكن أن ينفتح ويزهو ويبدع إال عندما يكون
منطلقه األمة التي ينتسب إليها ومن خاللها
وبوساطتها إلى اإلنسانية.
* معنى هذا أن على اإلنسان أن يكون كونيًا
ً
أوال..
 من هو ابن قومه ومجتمعه البد أن يكونإنسانًا بالمعنى الشامل والكامل للكلمة ،ليقوى
على أن يضيف إلى العطاء اإلنساني في لحنه
الخاص ولونه المتميز ،ومهما تكن نظرتنا إلى
اإلنسانية بوصفها تجمع بين بني اإلنسان من
زاوية القيم اإلنسانية ،فإن من الصحيح أن هناك
خصوصية؛ أي طابعًا خاصًا متميزًا لكل أمة،
من خالل وحدة تستطيع أن تضيف إلى الثورة

كتاب مناسب للكاتب
االنسانية جهدها الخاص وإبداعها المتميز..
ومن هنا فإن الفهم الوجداني للواقع الذي يؤكد
على أن الحقيقة الحية الملموسة في الوجود هي
الحقيقة اإلنسانية التي تلتقي التقاء تامًا مع
الفهم الفكري العقالني ،ومع التحليل العلمي
لواقع المجتمعات اإلنسانية ،ذلك أن التحليل
الذي يبين أن الوجود الموضوعي والعقلي هو
الوجود اإلنساني المكون من قوميات خاصة لم
تعط ً
يوما ،وال تستطيع العطاء إال إذا أدركت
ً
ذاتها أوال ،وعرفت القيم اإلنسانية من خالل لسان
قومها الذي هو وحدة الوجود الحي والواقعي؛
فليست هنالك قيم انسانية معلقة بين السماء
واالرض.
* نستخلص من ذلك أن الوعي الطبيعي
للقيم اإلنسانية هو الوعاء الوطني ..أليس
كذلك؟
ً
 ه���و ك��ذل��ك ف���ع�ل�ا ..ف��ح��ت��ى ال��ح��رك��اتاأليديولوجية التي نزعت في الظاهر منزعًا أمميًا
ً
تحمل في الواقع اذا حللناها تحليال علميًا موضوعيًا،
الخصائص الوطنية واألهداف اإلنسانية لألمم
ً
التي نادت لها ،وليس من الجديد أن نقول مثال إن
الشيوعية السوفيتية شيء روسي ،وأن الشيوعية
الصينية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقومية الصينية
وغير ذلك كثير ..إن هذا الفرق المصطنع الذي
حاول بعضهم أن يقيمه بين القومية واالنسانية
كذبته األحداث ،وقد آن اآلوان لتجاوزه ،ولعل أحد
مصادره ظهور نزعات قومية في أوربا في القرنين
التاسع عشر والعشرين تحمل معنى العصبية
والشوفينية والعدوان ،ونحن في البلدان العربية
أول من يستطيع التأكيد على ابتعاد القومية
الحقة عن النزعة التعصبية المنغلقة على ذاتها؛
ففي حضارتنا على مر العصور ما يشير إلى أنها

* وباتجاه الثقافة العربية ،هل ترى أن
ً
هناك تكامال ف��ي الثقافة وتعارضًا ضمن
خصوصيات ثقافتنا العربية؟! ..كيف نجسد
مفهوم التكامل والتعارض في الثقافة العربية
المعاصرة؟
 الوجود الخصب الخالق في أي حياة إنسانيةقوامه التنوع والثراء في األل��وان ،هذه الحقيقة
تصدق على المجتمعات اإلنسانية في إطار
الوجود الوطني ،وعلى المجتمع االنساني كله في
إطار القوميات ..ذلك أن أي جماعة إنسانية أنى
وجدت تستطيع أن تبدع وأن تتجاوز ذاتها ،وأن
تنمي قيمها من خالل الحوار ،ومن خالل النظرات
المتنوعة التي يحملها أفرادها ،وفي إطار األمة
الواحدة يغتني الوجود اإلنساني ،ويبدع ويسمو
فوق ذاته عن طريق الحوار ،وعن طريق تنوع الجهد
والعطاء ،وفي إطار الوجود اإلنساني كله يزداد هذا
الوجود ثراء ،ويمتلك القدرة على رقي اإلنسان رقيًا
ً
موصوال عن طريق الحوار بين القوميات ،وتنوع
ألوانها وأشكالها ،فما دام الوجود االنساني وجودًا
متطورًا متحركًا ،ومادامت أهدافه النهائية أمامنا،
وليست وراءن��ا ،ال نتأملها حسب وإنما نبنيها،
واألمر الطبيعي أن تكون أداته الحرية بالمعنى
العميق للكلمة؛ نعني حرية اإلبداع وطاقة اإلبداع
التي يمتلكها كل إنسان ويملكها كل مجتمع
وكل أم��ة ..الحضارة اإلنسانية تطورت وارتقت
ً
دوما بفضل هذا العطاء الحر المتفرد الذي يجود
به الفرد أو الجماعة او األمة..
* الحياة جدل في المعنى ..هل ترى بأن
ً
الحالة الراهنة تقوم على جدلية الحياة فعال،
وهل نستخلص من هذه الجدلية وعيًا نظريًا
على صعيد المستقبل؟
 إنهم من هذه الجدلية ،ذلك اللقاء الثالثيبين الموضوع ونقيضه ،والمركب الناجم عن اللقاء
بين الموضوع ونقيضه .
إن مواجهة الوجود الراهن لما عداه قد زاد
وعيًا بذاته ،كما وضع هذا الوجود موضع النقد
والتطوير أيضًا في محاولة تطبيقه على الوجود
العربي ،وب��رز من خالل ذلك وج��ود جديد ليس
مزجًا بين الوجودين؛ وال إضافة أحدهما لآلخر؛ بل
تركيب وتأليف نجد فيه خصائص الوجودين قد
لبست ثوبًا جديدًا مبتكرًا .
أعود فأقول إن هذه العملية التركيبية وإن
تكن قد خطت خطوات ،ما تزال تجهد للوصول
إلى خط كبير من االكتمال ،بل لعلها ً
دوما وأبدًا
بها حاجة إلى مزيد من االكتمال والنضج.
* ه��ل ه��ن��اك عقليات تركيبية وأخ��رى
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تحليلية منفصلة عن بعضها وترد في اللغة؟
 ال أعتقد بأن هنالك صفات عقلية خاصةبأمة دون أمة ،بل هناك تلون وتنوع يحمالن
طابع الظروف االجتماعية والمراحل الحضارية
التي تمر بها األمة ،وليس من الحكم العلمي أن
ً
يقال بأن العقل العربي مثال عقل تركيبي وإن
سواه تحليلي؛ فالواقع أن التحليل والتركيب من
العمليات العقلية التي هي في صلب تكوين
العقل اإلنساني ،غير أنه من الممكن اإلغراق
أحيانًا في التركيب على حساب التحليل أو
العكس ،بحكم الظروف التي تمر بها كل أمة
وبحكم واقعها االجتماعي ،وال أدري إذا كان من
الصحيح أن نقول بأن الفكر التركيبي قد غلب
على الفكر التحليلي ل��دى العرب في بعض
مراحل تطورهم؛ فمثل هذا االفتراض ال يعدو
أن يكون افتراضًا محضًا.
والتركيب في عرف المناطقة مرحلة أعلى
من التحليل ،وال يمكن أن يقوم في الواقع إال
بعد تقري الوقائع وتحليلها ،والجواب على هذا
السؤال يظل نظريًا مجردًا؛ إذا لم ينطلق من
أمثلة وشواهد واضحة .
* في النقد الثقافي المعاصر ..كثيرًا ما
يشار إلى غياب المنهج العلمي؛ هل يمكن
تحديد أسباب هذا الغياب؟
 هنالك سبب تاريخي لهذه الظاهرة؛ فالنقدالثقافي عندما بدأ الظهور في البلدان العربية
ظهر في الواقع بتأثير مذاهب النقد األجنبية
متناسيًا إلى حد كبير تاريخ النقد الثقافي عند
العرب ،وقد حاول األوائل من النقاد في العصر
الحديث أن يستعيروا نظريات النقد األجنبي
ليطبقوها على األدب العربي قديمه وحديثه،
وعلى الرغم من هذه المحاولة وما تحمله من
تجديد وإغ��راء ،فإنها فشلت ،كما فشلت كل
المحاوالت التي جربت أن تنقل المعايير الغربية
ً
نقال حرفيًا الى الساحة العربية ،ومن هنا لم
يستطع هذا التيار النقدي المستمد من المعايير
األجنبية أن يولد نظرية أو نظريات نقدية قابلة
للحياة ،وقادرة على أن تعالج مشكالت الثقافة
العربية ،وأعتقد أن نظرية نقدية عربية صحيحة
البد أن يواكب ظهورها ظهور التي تحمل سمة
االلتحام العضوي العميق بين التجربة العربية
والتجارب العالمية ،إن ظهور مثل هذه الثقافة
هو الذي يجسد ظهور نظريات نقدية مالئمة
فيها منطلقات النظرية النقدية للتراث العربي،
وفيها حصاد التجربة النقدية العالمية ،ولعل
منطقنا في ذلك أن النقد كان وما يزال وليد
التجربة األدبية والثقافية ..وقد يواكبها ولكنه
ال يسبقها.

* بطاقة د.عبد الله عبد الدائم*

 ولد في محافظة حلب  /سوريا عام . 1941 حصل على الدكتوراه في اآلداب من جامعةالسوربون عام . 1965
 أصدر الكتب التربوية التالية :(التربية عبر التاريخ ،التربية التجريبية،
الجامع في التربية العامة ،التخطيط التربوي في
البلدان العربية ،الثورة التكنولوجية في التربية،
التنبؤ بالحاجات التربوية).
 في الترجمة أصدر ما يلي :(منبعا االخالق والدين – تأليف بيرجسون،
واشترك معه في الترجمة د .سامي الدروبي)
و(الضحك – لبيرجسون – أيضًا – وباشتراك د.
الدروبي) .
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عن أحالم الذوات المنكسرة
جينا �سلطان
تتجول الكاتبة اللبنانية «جنى فواز
الحسن» في روايتها «أنا ،هي ،واألخريات»
بين عالمين ،أحدهما ميت واآلخ��ر عاجز
عن ال���والدة ،كي تنقل هواجس األنثى
العربية المكبلة بطقوس التبعية للعنف
الذكوري ،المستريح خلف أقنعة االعتياد
واالتكالية المزيفة ..ت��دور بنا في حلقة
االستالب المتبادلة بين الرجل والمرأة في
ً
عموما وفي الشمال اللبناني
الشرق العربي
ً
ً
خصوصا ،فنحتقن قهرا إزاء صيرورة عدمية
تغرقنا في اليأس .إذ يقترن ضياع الذات
الحقيقية وتبعثرها في عوالم األح�لام،
بصبغيات الواقع المغلق المحاصر بالجهل
وال��ع��زل��ة .م��ا يهدد خصوصية اإلنسان
ويطوقها بالخوف والشك ،ويغرقها تحت
سطوة االرت��ي��اب واإلدان���ة المتوالية بال
جنى فواز الحسن
حساب وال قيود ،ليغدو األمان والطمأنينة
رهين االزدواجية والنفاق االجتماعي.
العيش فال يحلموا بأي تغيير ..وبالتالي كان سامي واجهة لرجال المدينة
تعترف سحر بطلة الرواية منذ البداية
الذين صادروا بموجب سلطاتهم السياسية والدينية هوية المهمشين
بأنها وقفت على مسافة من حياتها ،ولعبت دور المتفرج فيها .وهذا
وإرادتهم في الحياة ،مثلما سلب سامي استقاللية سحر وسريتها ،فعاشت
االنفصال عن الواقع جعلها في حالة انتظار دائمة لذاتها؛ التي تتملص
ً
في هويته خوفا من إطالق هويتها .ومع تدرجه في تعنيفها وضربها
منها باستمرار تحت اعتبارات شتى ،أهمها غياب األب عن ممارسة
ً
وإهدار كينونتها بالخوف ،أصبح رمزا للنهايات ،نهاية االحالم والرغبات،
دوره كرب لألسرة ،وتواريه خلف قناع المثقف البارد المتعالي ،وكأن
نهاية الحياة ،أو موتها السريري.
الحجر العاطفي جر وراءه
«الثقافة عاهة نخفي انكساراتنا وراءها» .وهذا ِ
في الثالثين من عمرها ظنت سحر أن بمقدورها كسر طوق العزلة،
ً
وتجريدا لها من كل ما يمكن أن يميزها كأنثى ،أم،
بترًا لشخصية األم
فتخطت عالقتها الملتبسة مع االيمان ،والتي يشوبها الكثير من الهلع
ربة منزل .األمر الذي عنون غياب الحياة في المنزل ،وسهل انزالق سحر
والحواجز ،واستسلمت لعالقة غرامية ملتهبة مع ربيع في محاولة لمسح
ً ً
نحو عالم الخياالت االفتراضية ،لتكون بديال آمنا عن قسوة واقع يرفض
المساحة المهدورة من الحياة وتلوينها بالغضب ،الحزن ،السعادة،
االعتراف بكينونة الفرد .وفي الوقت نفسه أوقعها في براثن التوتر منذ
التعاسة ،الغيرة ،االنتظار ،الخيبة ،االمل ،السالم ،القلق ..ونجحت في تحقيق
ً
ً
ً
نذيرا بثقل الباطن المتعطش لحياة أكثر تشويقا وغنى
الطفولة ،فكان
التوازن إلى أن اصطدمت برهان صديقتها هالة الجتراح المستحيل؛ فهالة
وأقل روتينية..
المتصالحة مع نفسها المتسامحة مع اآلخر ،والتي كانت ذاكرتها كذاكرة
ً
ً
اعتنت «الحسن» جيدا بشخصية الظل/األب ،وأرخت من خالله لتواتر المدينة تنضح ً
وقهرا ،جسدت إرادة الحياة ،والثمن الذي تكلفه الرغبة..
ألما
الهزائم الفردية والجمعية في مدينة طرابلس اللبنانية .بداية بالسخط
ً
وما عجزت عنه سحر نجحت فيه هالة ،وبرز تأكيد الذات تعويضا عن فقدان
من تصلب الموروث ،وما نتج عنه من تفكك وإعدام لفرص الشباب في
األهل واالحبة ،وحملت لعبة التوازن الداخلي هاجس «فرح» .وهي دمية
الحياة ،والذي تراكم كحقد عزز شعوره باالختالف عما أحاط به ،وأصبح
ً
هالة الوحيدة أيام الفقر المدقع ،والتي تحولت رمزا إلعادة ترميم الذات
التمرد من أجل التمرد نمط عيش ..وهذه الصورة من الوجود اليابس ،الجاف
وبناء المستقبل.
والمزيف ،ستصبح أيقونة للثورة السلبية البائسة ،والسيما عند ترافقه
لم يستطع أباطرة المدينة أن يبتروا إيمان هالة بحتمية البدايات
برفض األم االستعانة بالفن كمظهر للفرح والجمال ،ألنه يلغي تقوقعها
الجديدة وضرورتها لتجديد الحياة ،لكنهم أطبقوا الخناق على سحر الباحثة
داخل الحزن الذي تكدس في قلبها حتى آمنت به كنمط للعيش .من هنا
أبدا على ذاتها ..فكانت أكثر ً
ً
شبها بمدينتها ،التي تنغلق ً
يوما بعد يوم
بدأ صراخ سحر الصامت باستحضار الوجود الذكوري ،لتتخذ االستيهامات
على أبوابها العتيقة وتطرد من ثنايا ذاكرتها اآلخر ،كي ال يعرف سكانها
ً
الجنسية شكل الرضوخ والخوف من المبادرة في انتظار اشارة من الرجل ،أن في خارجها ً
عالما مختلفا .فطرابلس الغارقة في الحضيض تنتظر ما قد
ً
وصوال إلى سقوطها ضحية سهلة لتسلط زوجها سامي وعنفه .إذ كانت
ينتشلها من تحت الركام الهائل من التلوث ،للعبور نحو فسحة أمل .من
محكومة بالرغبة منذ نشأتها ،وبعد زواجها توسع شبقها وبدأ يستدرج هنا تكتسب محاولة انتحار سحر معناها كدعوة لكسر الذاكرة ُ
المصنعة
الى كينونتها ضرورة قصوى لتأكيدها ،وتغلف الخضوع بمتعة الملكية
من مآسي اآلخرين العاجزين المقيدين في إسار شخصياتهم االجتماعية
الذكورية لألنوثة ..أما األمان المتمثل في إلقاء عبء العدمية على كاهل
ً
تمهيدا لتقمص شخصية هالة.
المعدنية،
ً
سريعا لمتوالية بكائية حادة تناشد اثبات الكينونة!
الزوج ،فأفرغ مكانه
تعتمد «جنى فواز الحسن» الصوت الواحد لسرد حكايتها ،مما يوقعها
تشكل شخصية سامي المكافئ الروائي ل�لأب ،فالتعلق المريب
في مطب اللف والدوران حول نواة الفكرة نفسها ،وتأتي ندرة األحداث
بالتدين الشكلي الظاهري يقابله الكفر بسلطة الجماعات اإلسالمية
المحركة للصراع الدرامي ،فتجعل روايتها أشبه بمحاكمة ذاتية للبطلة
المتشددة ،وبينهما تتدحرج أزمة اندحار الشخصية الذاتية وانهزامها..
سحر تقترب من جلد الذات ،بحيث تتلبس عباءة التقوقع الداخلي ،والجبن
فحرص سامي على انتمائه لهويته االسالمية ،استند إلى حس فوقي تجاه المتخاذل الملتصق بقانون االنتظار األبدي في الشرق العربي ..لكن دقتها
ً
الطوائف األخرى ،ونفعي طبقي نحو من هم أدنى منه .وهذا التموضع في تقصي انهيارات ال��ذات الجمعية والفردية وص��وال إلى تصدعات
ً
ً
تأطيرا ممتازا لتداعيات ثقافة الذعر
الديني حرك مشاعر سحر ودفعها للتعاطف مع موقف األب الذي حدس المدينة الحاضنة ،جعل من روايتها
بانهيار االسوار ،وبأن خيانة الذات ستتحول الى نمط للعيش .وغدت أكثر والتخبط والنفاق.
ً
تفهما لنقمته على رجال الدين في ظل الحالة المزرية للمدينة .إذ أحكموا
قبضتهم على الشباب كأنهم يروضونهم كي يرضوا بالحد األدنى من
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رواية ميالد حزين «بين السويد وأرض السواد»
�أحمد عادل
ً
شهدت سبعينيات القرن الماضي تحوال
جذريًا في حياة المهاجرين العراقيين ،وتمثل
ذلك في هجرتهم نحو الدول االسكندنافية ودول
الغرب االوربي ،وهي التي سمحت لبعضهم بأن
يعيد تشكيل نفسه .وأن يحقق مشروعًا ثقافيًا
حلم به ،ومن بين أولئك المثقفين األديب الروائي
علي عبد العال ،وهو صحفي وشاعر وكاتب قصة
قصيرة من النوع الجيد ،وأما رواياته التي كتبها
في منفاه االسكندنافي فهي:
 - 1مقتل علي بن طاهر ومتاهته ،عام .1996
 - 2رواية «أقمار عراقية سوداء في السويد»
عام .2004
 - 3رواية «ميالد حزين» عام .2005
حكايات عام 2005
 4ـ «أزمان المنافي» ثالث
ٍ
أيضًا .وأما ما نتناوله في هذه المقالة فهو رواية
«ميالد حزين»:
ُ
أسلفت ,فإن سبعينيات القرن الماضي
وكما
ً
شهدت ت��ح��وال ج��ذري��ًا ف��ي حياة المهاجرين
العراقيين إلى الغرب ،وكانت البدايات لهذه
َ ََْ
مركز ْت في بيروت ،واليمن ،وسوريا،
الهجرة قد ت
ْ
َ
كز في شرق أوروبا؛ ثم كانت
وال يخلو األمر من تمر ٍ
بعد هذا العودة الطموحة إلى شمال العراق,
ليحمل المهاجرون السياسيون سالحًا فتاكًا
يقاتلون به بدل القتال بالقلم .والخطاب السلمي
المتعارف عليه آن���ذاك .وم��ع ه��ذا وذل��ك فإن
خالفات كثير ٍة،
الشيوعيين العراقيين واجهوا
ٍ
وكبير ٍة؛ وك��ان من نتائجها أح��داث بشتيشان
الدموية ،وق��د خسر الحزب فيها العديد من
ومناضليه ،ويحدث أن المؤلف علي عبد
كوادر ِه
ِ
العال قد ذاق ويالت تلك المرحلة ،ويحدث أنه من
أفعال
الذين اختلفوا مع الصديق والرفيق حول
ٍ
ومهمة ،ومن هذا وذاك ولدت رواية «ميالد
هامة
ٍ
ٍ
سنوات من ذلك الصراع العميق ،وإن
بعد
حزين»
ٍ َ
أهم ما فيها هو أنها ت ْج َمع بين بيروت والسويد
من حيث األمكنة ،وتسلط الضوء على شخصيات
ورجالية من حيث السياسة واالجتماع.
نسائية
ٍ
وكي أكون في المكان القريب إلى الرواية واألدب،
أسلط الضوء على النقاط التالية:
ً
أوال ـ الغموض والمباشرة:
من مأساة الكاتب العراقي ،أنه يجد نفسه
مقيدًا بقيود ّ
عدة ،في وقت الكتابة ،هذا الجانب ال
ٍ
يشمل الكاتب العراقي بمفرده ،وإنما هو يشمل
الكتاب الشرقيين بمجملهم ،ولذلك يضطرون
إلى ما يعرف بكتابة الرمز والترميز ،ومع هذا
ُّ
المنفذ ّ
الجيد للكتابة ،يضطر الكتاب أحيانًا إلى
ابتكار الطرق والجمل والمفردات إليصال الفكر ِة
والرأي إلى الناس والقارئ .وإن ما أراه في رواية
عبد العال هو أنه تمكن من
«ميالد حزين» لعلي ُ
إيصال المطلوب إلى قرائه بال متاعب ,والسبب
َ
الكاتب جاء إلى الكتابة عبر تجربة
في ذلك هو ْأن
ثقافية طويلة وعميقة؛ بحيث درس وعاش في
العراق الملتهب علميًا وثقافيًا؛ باإلضافة إلى أنه
نال شهادة في السياسة والقانون في وقت مبكر
من حياته ،ولذلك فحين يكتب عبد العال يعرف
كيف يكتب ،ويعرف أيضًا كيفية ُ التعامل مع
ُ
أصيب أو أخطئ إذا ما
أشخاصه وأحداثه ،وقد
قلت إن رواية «ميالد حزين» ،وروايته الثانية «جمرٌ
طويلة،
عراقي على ثلج السويد» ،هما نتاج معانا ٍة
ٍ
وهما ثمرة تجربة عميقة ،ولذلك ّ
الروايتين
فإن
ٍ
ٍ
ِ
ّ
ّ
حملت كل واحد ٍة منهما كمًا هائال ًمن المعاناة
السياسيةّ ،
وكمًا كبيرًا من المعاناة االجتماعية،

ولهذا السبب
ف��إن إبراهيم
ش��ك��ري ,حين
بمرض
ُيصاب
ٍ
غ����ري����ب ف��ي
ٍ
ع��ي��د م��ي�لاده
ا لخمسين  ،ال
ي��ع��ب ُ��ر إال عن
هذه المعانا ِة
ال��ط��وي��ل��ة ،ال
ل��ش��خ��ص��ي��ات
ال�������رواي�������ة
وحسب ،وإنما
ع���ن م��ع��ان��اة
الماليين من العراقيين الذين هاجروا أو الذين
وسنوات طويلة
عاشوا السنوات الطويلة للحصار؛
ٍ
وألسباب ال تعد وال
والدمار ،ولهذا السبب،
للحروب
ٍ
ِ
ِ
ُ
تحصى ،تأخذ الرواية عنوانها المبكي ،وقد أكون
ٍّ
ُ
ربطت عنوان الرواية بأجواء األغنية
على حق إذا ما
الحزن الشديد ،وإذا ما عدنا إلى
العراقية ذات
ِ
التحليل العلمي الشامل ،فسنجد أن أجواء أدب
العراق الحزينة لها الجذر التاريخي في هذا األلم
العال عندما جاءت
عبد
المحزن ،ولذلك فإن
ِ
رواية ً
ُ
بهذا العنوان لم تكن معبرة عن نفسها وحسب،
وإنما قد عبرت عن الحزن العراقي في جوانب ّ
عدة
واألدب.
من الفن
ِ
ثانيًا ـ التحليل النفسي والسياسي:
من عظمة الرواية عبر مراحلها الطويلة أنها
ّ
الكتابة،
شكلت المجال الواسع لما يلزم من
ُ
ُّ
الفنون .وهي أم
بعض الكتاب أم
ولذلك سماها
ِ
ُ
ّ
ً
ِّ
الفنون فعال ،وإنني أصر على أنها الولد الشرعي
ّ
ّ
لألسطورة ،وألنها كذلك ،استطاعت أن تشكل
المصدر المهم للدارسين ،والباحثين في مجاالت
متعدد ٍة من علم النفس ،والتاريخ ،ونجد ذلك
منتشرًا في ُكتب المؤرخين ُ
والعلماء ،وإن األخطر
من هذا أن الرواية أخذت تشكل مصدرًا مهمًا من
مصادر البحث البوليسي ،ولذلك فإن العديد من
ومهمة ،ومع هذا
الروائيين تعرضوا ألخطار
كبير ٍة ُّ ٍ
َّ
ُّ
كله فإن الخيال الروائي ظل ويظل منتميًا إلى
ُّ
الحقيقة ،وإنه بفضل االنتماء واألهمية سيظل
بعقل ذكي نظيف ،ون��ادرًا ما نجد ّأن
مدعومًا
ٍ
ّ
ً
عقال روائيًا قد تلوث ،أو عاكس الحق والحقيقة،
وبهذا األمر تحضرني شواهد عديدة ،وال أتردد
في أن أذكر وقوف مكسيم غوركي إلى جانب
ظالمه ،وعلى المستوى القريب
بطله المظلوم ضد
ِ
ِ
ُ
الجسد مواقف تشبه
ذاك��رة
رواي��ة
في
وج��دت
ِ
غوركي في رواية األم ،وبالتالي إن رواية
مواقف
ميالد حزين ُق َ
در لها أن تنتمي إلى هذا العالم بكل
ما فيه من الخير والشر ،وإن المهمة لعلي الروائي
ّ
ً
هي ْأن يصور هذا العالم أوال ،ثم إنه ،وكأي روائي
الموقف إذا يستطيع ذلك.
آخ��ر ،فالبد له من
ِ
ٍ
وكان قد فعل ذلك حقًا .فقد وجدنا في تعامله
التمازح! وأقصد بهذا
مع إبراهيم شكري جانبًا من
ِ
ٍّ
اجتماعي؛
سبب
من
ألكثر
التعبير ما ال أريد قوله
ٍ
ً
فلربما قلمي يتحمل جزء ا من مسؤوليته ،ولكنني
في نهاية األمر َ
علي أن أكون إنسانًا قبل أن أكون
ُ
ُ
ناقدًا ،ولهذا السبب كنت مؤيدًا لرأي تشيخوف
األدب ،ويحدث أن أختلف مع هذا الكاتب
في نقاد ِ
سلة واحد ٍة ،وأطلق
الكبير إذا ما جمع النقاد في ٍ
الورد عليهم! إنني أرى النقاد كبقية األدباء ،فالبد
لهم من التباين؛ والبد لهم من اآلراء واألفكار

العراق ،وإن ما كان ما يؤسف عليه هو أن الروائي
ّ
قل عدده في هذه المرحلة الصاخبة ،والسيما
عند الذين سكنوا خارج العراق؛ وأما من كتب في
داخل العراق عبر العقود الماضية فكان بعيدًا
ّ
ُ َعنا بسبب الحروب والحصار ومع هذا أستطيع أن
أحدد أن َ
زهو الرواية العراقية تمثل في مرحلة
ْ
والتكرلي ،وشمران الياسري،
غائب طعمة فرمان،
وأسماء عزيزة تخسرها الذاكرة ،وال ينكرها تاريخ
الثقافة في العراق.

علي عبد العال
دراسة
المختلفة ،وقد وجدت ذلك في أكثر من
ٍ
ً
ّ
تناولت عمال أدبيًا واحدًا .فهذا من رأى شخصية
ً
ُ
والعقد،
بالجنون
الشخصية الفالنية مصابة
ِ
ِ
ّ
كبير وفوائد جمة ،وإن ما
وذاك من رآها ذات ٍ
عقل ٍ
عمل نحاول أن نقدمه إلى القارئ
بين أيدينا من ٍ
بما نستطيع من الحياد واألمانة.
ثالثًا ـ عنوان الرواية:
ّ
ُ
ّ ُّ
تعود كتاب العراق أن يستلوا عناوين كتبهم
َ
من أحشائها ،وكانوا ُيج ِّملونها ويموسقونها،
ّ
مسجعة،
وفي أغلبية األوق��ات تأتي العناوين
كبير على موضوع الكتاب ،وهذا ما له
وذات
ٍ
اتكاء ٍ
عالقة بتاريخ اللغة في البصرة والكوفة ،حيث كان
هناك األدباء يتنافسون على ّ
فن اللغة وجمالها،
ولذلك ّ
فإن عراق العثمانيين «بالتاريخ» حافظ
على اللغة العربية والسيما النحو واألدب ،وال
أخطئ إذا ما قلت ّإن النجف ّ
تميز بميز ٍة ال نجدها
في الكوت وال��ع��م��ارة( ،)1بهذه الشدة وبهذه
الصراحة المتعلقة بالنحو واألدب ،وذل��ك ّأن
النجف انفردت بظاهرة اجتماعية ثقافية ّ
تعبر
ّ
عنها الكنى االجتماعية المستعارة من عناوين
مؤلفيها ،وهذا ما سمعته عن كنية الشاعر محمد
مهدي الجواهري ،وه��ي قد أخ��ذت من كتاب
جواهر الكالم الذي ألفه ٌ
واحد من أجداد ِه( ،)2وأما
رواية ميالد حزين لعلي عبد العال ،وعلى الرغم من
ّ
بلد َغ ْر ٍّ
ترابط مع
بي؛ فقد ظلت على
ٍ
تأليفها في ٍ
ّ
هذا التاريخ الطويل ،وإنها حملت عنوانًا موحيًا،
ولكنه ظهر من داخلها؛ أي من تلك الليلة الحزينة
ّ
التي عاشها إبراهيم شكري يوم كان ُيحضر
لالحتفال ضمنها في عيده الخمسين ,وقد
انقلبت من الفرح إلى أجواء الحزن واأللم؛ حيث إن
بمرض
المناضل شكري أصيب ساعة
التحضير ُ ٍ
ُ
عجيب غريب ّ
نت عبر
حير األهل واألطباء وقد ك
ٍ
ٍ
جانب من التحفظ في ما
المشهد على
تأملي لهذا
ِ
ٍ
يربط بين المؤلف والشخصية الثانية في روايته،
ومع هذا آثرت عدم التدخل في هذا المشهد
ّ
الغريب ،وهو أن يكون من حق القارئ في إبداء
ٍّ
الرأي فيه .وكما أن القارئ صاحب حق في نقد
ً
الرواية شرط أن يكون النقد عادال ومنصفًا ،ألن
هذا العمل كتب عبر التفكير والتعب ،وكما قلت
إنه ثمرة من ثمرات التجربة المريرة ،ال لمؤلف
الرواية وحسب ،وإنما هناك اآلالف من الذين
عاشوا تجربة السبعينيات والثمانينيات في

رابعًا ـ ّ
النص واللغة:
أعتقد أن جميع الروائيين الذين نجحوا في
كتابة الرواية هم الذين يمتلكون معرفة اللغة،
ّ
والشخصية،
ويعرفون كيفية التعامل مع األحداث
وهناك جانب مهم في الرواية الحديثة علينا أن
مشهد إلى المشهد
نعرفه ،وهو أن االنتقال من
ٍ
اآلخر يجب أن يكون متقنًا ومدروسًا ،وقد نجح
في ذلك عبد الرحمن منيف ،ويماثله من أمريكا
ّ
الالتينية الروائي غابريل ماركيز ،وما زلت أتذكر
ّأن رواية رجال تحت الشمس لغسان كنفاني هي
النموذج ُ
الجانب ،وأما رواية ميالد
المحبب لهذا
ِ
حزين لعلي عبد العال ،فقد وجدنا فيها المتوقع
ّ
النص واللغة ،وه��و ّأن المفردات
في سياق
الفصيحة تنتشر في ثنايا الرواية من ّأولها
إلى آخر صفحة فيها ،وأما ّ
النص فهو متماسك
ً
ورصين ،وال أرى خلال حينما أتأمله وأع��ود إليه
ُّ
بين فتر ٍة وأخرى ،ومع هذا وذاك ستظل مسألة
ُ ْ
أخرى في سياق الرواية فالبد من ْأن تذكر ،وهي
ُ
بطريقة
يستمر
مشهد آلخر
أن االنتقال من
ٍ
ٍ
ّ
وعذبة ،وال أعتقد أنها تشكل المتاعب
سلسلة
ٍ
ٍ
عام من
مئة
رواية
في
يحصل
كما
البسيط،
للقارئ
ٍ
العزلة لماركيز ،وكما نجد التعقيد هذا في رواية
خريف البطريق أيضًا ،وكي ال أتهم بالتناقض،
ّ
علي أن أذكر أن تعقيدات الروايتين المذكورتين
ََ
ّ
هي القدرة الفائقة لماركيز وقد كمنت في أنها
فن رفيع للرواية ،وأن صعوبته الوحيدة
تعبر عن
ٍّ
تكمن في أنه يحتاج إلى القارئ المتمرس ،وأما
ّ
الناقد ّ
بإعجاب أمام
الجيد فال يستطيع أال يقف
ٍ
ُ
ّ
فنية الرواية عند ماركيز ،وكذلك أنها تفرض
وصديقه المقرب جبرا
المنيف
حضورها عند
ِ
ِ
إبراهيم جبرا ،وحين أعود إلى رواية ميالد حزين
ّ
فال أدخ��ل بتعقيدات المقارنة وجمالها وإنما
ً
ظروفه
أرى أن علي عبد العال يكتب رواية وفق
ِ
وإمكانياته الثقافية واإلنسانية ولذلك تمكن
من أن ينجز عالمه القصصي والروائي وبذلك
ّ
العراق بالعودة إلى همومهم
أنضم إلى كتاب
ِ
وتراثهم القديم ،وال يبخل في أنه ينضم إلى
ّ
كتاب المنفى فيسجل هذا الهم بكل ما حمل
من األفراح واألتراحُ ،ويحزنني أن أقول إن أفراح
العراقيين قليلة أمام هذا الكم الهائل من الحزن
الممتد من تدمير بابل إلى وقائع تذهل العقل
وتؤجج مشاعر الحزن واأللم.
هوامش المقالة:
فيه
ُس ّمي
العراق بأرض السواد لكثرة ما ِ
ِ
النخيل.
من األشجار وغابات
ِ
الكوت والعمارة محافظتان من محافظات
الجنوب العراقي.
المصدر شفهي ولكن صاحبه شاعر
وشخصية موثوق بها.
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«لحظة فرح» ورياض طبرة
يا�سني فاعور
«لحظة فرح» عنوان مجموعة للقاص رياض طبرة ،وهو عنوان القصة
الثالثة عشرة ،كتب باللون األبيض ،وللون األبيض رمزية نفسية خاصة،
عنوان يغري القارئ للتدقيق في لوحتي الغالف األولى والثانية ،صورة
ُّ
بطل القصة في اللوحة األولى تلفه لحظة الفرح وهو في رحاب الطبيعة،
فيقفز في الهواء ِّ
معبرًا عن فرحته بحركة اليدين والقفز ،فترسم الشمس
ِّ
ِّ
خيال ظله من خلفه ،وفي اللوحة الثانية يبدو خيال الظل في الطبيعة
للوحة األولى ،وقد كتب في منتصف اللوحة الثانية مطلع قصته األولى
«قفا نبك»« ،ها أنت تقبض على جمر الوقت ،تستطيع إمكانية اإلنجاز
َّ
في صحراء الكالم ...على ما تبقى من أبواب كانت مفتوحة»(ص.)7
َّ
عتبة أولى تغري القارئ لتقليب صفحات المجموعة ،عله يصل لقصة
َّ
العنوان «لحظة فرح» ،ليتعرف إلى طبيعة «لحظة الفرح» هذه ،...ومن منا
َّ
ال يبحث عن هذه اللحظة؟! عله يريح النفس مما تعانيه من صعوبات
َّ
الحياة ،حتى إذا ما وصل الصفحة « »85سارع في قراءة هذه القصة.
«لحظة فرح» قصة عادية ،تقع في خمس صفحات ،الراوي بضمير
َّ
كلهاَ ،
المخاطب يخاطب نفسه «كدت ِّ
كدت تطير
تطير حمامات الفرح
معها منذ اللحظة تلك التي ِّبلغت فيها َّأن عمرًا من الحزن قد مضى ،وأنَّ
َّ
الغم الذي عشته انحسر ،كدت تعلن زوال اآلالم واألوجاع من الدنيا دفعة
واحدة» (ص.)85
ٌّ َّ
وقفة مع الذات يقفها كل منا مع نفسه عندما يتحقق حلمه المنشود:
«ها أنت مع انبالج صبح جديد وجهًا لوجه تقف أمام الحقيقة التي طال
ً
َّ
انتظارها ...إنها هي التي أبقتك متفائال طوال تلك السنوات(»....ص.)86
وفي الوقفة «لحظة الفرح» يحلو خطاب الذات« :ها أنت أمام الحلم
الجميل الذي انتظرته دهرًا من القلق ،ودهرًا آخر من اآلالم واألوجاع ،آ ٍه ما
أصعب أن تقف على حقيقة الحلم»(ص.)86
لحظة الفرح هذه كانت في لقاء األهل الذين غادرهم يافعًا ،وعاد
ً ُّ
َّ
إليهم رجال« :كل ما لديك في هذه اللحظة أوحى لهم أنك لست الذي
ً ِّ
ِّ
ُّ
غادرهم قبل عقدين رجال ككل الرجال ،يضج حيوية ونشاطًا ،يوزع
ُّ
ِّ
الوعود باجتياز الصعاب ،ويطمح لو يوزع األرض كلها على المتعبين
بالتساوي ،على الرغم من تحفظه الشديد على كسل الكسالى ،وانبهاره
بجهود الفرد في تحقيق الذات» (ص.)88
َّ
كما كانت فرحة المغترب بالعودة للوطن والبلدة واألحبة ،وفرحة
هؤالء جميعًا بلقائه وعودته« :ثم صرت في صبح جديد ال تدري من
كانت منهن أ كثر حنانًا في استقبالك ،دمشق ،أم السويداء ،أم َّ
صما ،أم
هذه المدينة الرائعة ،أم امرأة ال ُّ
تود أن تبوح باسمها غمرتك بحنان األمِّ،
َّ
واشتياق الحبيبة ،ونقاء األخت ،وروعة الصديقة ،ووفاء الزوجة ...إنها
لحظة فرح في وطن»(ص.)89
وإذا ما انتهت لحظة الفرح بعودة المغترب ألهله وأحبته يسارع
القارئ الستعراض عناوين القصص ،فإذا هي إغراءات متنوعة األلوان
واألحداث «أسماء شخوص وصفات ،وأماكن وأشجار ونبات» ،وموضوعات
متعددة ،وأحداث اختزلتها ذاكرة القاصَّ ،
وقدمتها للقارئ صورًا لمراحل
تاريخية ،قصته األولى أراد لها أن تكون وقفة طللية ،مجتزئًا مطلع
قصيدة امرئ القيس «قفا نبك» عنوانًا لها موظفًا أسلوب «التناص»،
«تنفلت من ذاكرتك أحداث َّمرت في ليلك البهيمَّ ،
لكن ندى الصباح
َّ
الذي ظللت تحلم به ينعشك وهو معطر بالبشائر ،تنهض من كبوتك،
وتعاود الوقوف على ما تبقى من أبواب كانت مفتوحة»(ص ،)7يرسم
القاص لهذه األحداث خارطة لها ستة أبواب يجمع بينها باب األبواب
الذي يذهل بطل القصة« :وعند باب األب��واب ترتعد مفاصلك لهول
ما رأيت ،هاهو الضباب الكثيف ،ها هو الضباب الكثيف ينقشع عن
ُّ
ٌ
صعب هو المرتقى
فتخر ساجدًا أمام عتبة الهيكل ،تصرخ:
الالحضور،
َّ
إلى الجلجلة سيزيف ....سيزيف إن الصخرة اآلخرون»(ص .)13ويطلق
العنان لبطل قصته لالنعتاق من كابوس الماضي« :ها أنت تقبض
على جمر الوقت ،تستطلع إمكانية اإلبحار في صحراء الكالم ،تتسلح
بحروف من دم ودموع ،تغتسل بضياء الماضي تستشرف آفاق القادم
من األيام»(ص.)7
موضوعات متعددة يعالجها القاص في قصصه ،فرحة المغترب
بالعودة للوطن ولألحبة ،ووقفة البكاء واأللم ،وقفة طللية على الماضي،
وانتقام المرأة وندمها حين تعترف «ستقول له لم أندم على شيء مما
ِّ
فعلته تجاه الرجال كلهم مهما كبر هذا الفعل أو صغر ،لكنني نادمة
وقدرتها على
على أنني قبلت أن أكون
عينًا عليك»(ص ،)20وخبث المرأة ِّ
َّ
َّ
كف لطيفه،
االنتقام «لكنه ربما صحا مرة بفعل لطمة على وجهه ُّمن ْ
يعد لعش ٍر قبل أن
تفتحت عيناه على لبوة ترتدي ثوبًا َّمن َّحرير ،فصار ُ
قش ألقيت على بيدر
ينصاع إلى ِّ نوبات هيجانه ،عندها أحس أنه كومة ٍ
العمر ،وككل هشيم صار يخشى أن يكون رمادًا»(ص.)23
ُّ
وسوء الظن ،وما ِّ
يؤدي له الشك حين تنكشف الحقيقة «هل يكفي
أن أعتذر للمرة األلف ألنني أسأت َّ
الظن بك يا روحي ،ومنى نفسيَّ ،
وأم
ِّ
أوالدي ،وهل لي أن أعلن للمرة األخيرة توبتي ،وأدون الندم حروفًا من

عيوني ،وتهاطلت دموعه بغزارة كمن
كان قد َّ
أعد تهاطلها بإتقان»(ص.)24
ْ
وسبر غور النفس ومقولة «كيفما
ُّ
تكن يكن اآلخ��ر» أو «السن بالسن»
«أحس شداد هذه َّ
َّ
المرة َّأن التظاهر
بهذا التذلل لم يعد ينطلي على
لطيفة ،لقد َّ
شبت عن الطوق ،لها
عالمها ال��ذي يفتح ناظريها على
حقائق كانت غائبة أو غير مرتبة
ترتيبًا منطقيًا» (ص.)26
ُّ
والشك  ،وأساليب الحياة «أكثر
ُّ
أكثر من ذلك بت أرى أم��ورًا ال ُّ
تسر
مخلوقًا في الدنيا ما ال��ذي يفعله
َّ
ُّ
الشك في النفس ...هزني الرأس من
ُّ
كتفي رويدك أيها المغامر ما بدأته يستحق أن تعاني من أجله ولو
ْ
ً
ْ
تصلب أحالمك على خشبة اليأس» (ص.)35
قليال .حاول وال
ُ
وزيف الحياة ُّ
«رحت أدقق في الشهادات ،وكيف
وتلون المواقف
ٌ
ٌ
شهادات مختلفة ال بل متناقضة ،هذا يحلف على الكتاب
يكون للحق
َ
َّ
أنه رأى وسمع ،وذاك يحلف هو اآلخر على الكتاب أنه رأى وسمع ما
يخالف ما حلف عليه األول حتى جاء الشاهد الملك»(ص.)40
َّ
َ
عوراء كما ظننت كل
ونكران الجميل وتضحية األم« :لم تلدني ِّأمي
هذه األعوام.
التي عشتها بعيدًا عني ،أو فرارًا مما أصابني ...العود الجاف ،وقد
خال من قلب فقأ عينك وأنت صغير ،حملتك إلى المشفى ،كان الخيار
بعين واحدة ،أو أعيش أنا بعين واحدة»(ص.)48
صعبًا َإما أن تعيش أنت
ٍ
ِّ
ِّ
وقلب األم الفلسطينية «خرجت أمي بكل مافي النفس من خوف إلى
ِّ
الشارع ،وهي تغالب نفسها ،هل تصرخ بكل ما ملكت من قوة؟ وذلك
َّ
عندما هددها اليهودي باقتالعها من بيتها وقتل وليدها ،لكنها عندما
تلمست كتفها ووجدت ابنها انداح الفرح العظيم( ....ص.)52
ومغامرات طالب جامعي قادته خطواته لمطاردة السيدة «خطوات
قليلة ،ولحظات تكاد أنفاسي تنقطع خاللها ،وعدد من رجال الشرطة
ُّ
وكلهم بحالة استعداد ُّ
يؤدون التحية للسيدة».
واألمن،
إل��ى أن ف��اج��أه زوج��ه��ا« :أل��م تجد غير زوج��ت��ي لتطاردها أيها
الـ(»....ص.)58
ُّ
َّ َّ
«الب���د أن���ه رأى شجرة
وال��ت��ج��ذر وص�لاب��ة الموقف والتخييل
السنديان التي حرقها الملك تعود للحياة من جديد ....كيف لشجرة
التهمتها النيران ،وأضاف أن تنهض من جديد َ
وإالم ترمز بعودتها؟
وكيف؟»(ص.)60
َّ
واضطره إلعالن النفير العام ،كادت
األمر الذي أثار دهشة (الملك)
ُّ
أركان المملكة تهتز ،الرؤيا التي رآها الملك تحتاج ....كما العادة ....إلى
يوسف جديد(ص.)59
َّ
«علمهم كيف يقطفون َّ
حبات الزيتون،
وبرصوم وصالة األجداد واآلباء
ويعصرون منها زيتًا يضيء ،ويشفي الجلد من قروحه»(ص ،)73األمر
الذي دفع الرجل ألن «يتنهد ،وبصوت ال يخلو من ٍّ
دوي تردد في جنبات
الوادي ُّأيها الناس :سيصلي برصوم فينا صالة اآلباء واألجداد» (.)75
والكشف عن الجريمة «ل��م تنحسر موجة ِّ
الحر الشديدة التي
ً
َّ
اجتاحت البالد ،وظنها الناس فصال صيفيًا إضافيًا يضاف إلى الفصول
األربعة حتى انجلت تفاصيل جريمة فضحها إنكار الزوجة لوصول زوجها
حمدان من الخليج»(ص.)84
وعيد الحب وخياالت اللقاء «كم كانت لحظة استثنائية تلك التي
شهدت اللقاءَّ ،إنها هي ذاتها ،منية النفس ومشتهاها ُّ
تمد يدها،
ُّ
تصافحه ،تهمس في أذنه كل عام وأنت(»....ص.)93
وأبطال الخامس من حزيران «سيدي ه��ذه المعركة معركتي،
انتظرتها ِّ
صدقني كما أنتظر يوم عرسي ....فال تخذلني ...اليوم سيثبت
َّ
َّ
َّ
للجميع أننا مقاتلون ،وأن ما حل بنا في الخامس من حزيران لم يكن
لنقص في الشجاعة ،وال في التضحية ،وال في الفداء» (ص.)96
وانتصار الحب واعتراف المرأة «وقد عرفت َّأن التعسف في األحكام
لن ينكسر ،أو ِّ
يبدل من طبيعته سوى أن تفتح واحدة مثلي نافذتها ال
َّ
ماض تقضى وشأنه .فإن لم أفز بك زوجًا في
أن تغلق خفقات قلبها على
ٍ
هذا الجيل يكفيني أنني حببتك»(ص.)109
وصورة لما يحدث في الكاتب «أعرف ،وأعرف أكثر من ذلك ،عندما
فتحت باب المكتب لتجد صاحبنا مع أمينة ِّ
َّ
وضعية ال تليق
سره في
بزميل وزميلة في العمل ،فكيف برئيس ومرؤوسته؟!(»....ص.)103
وقساوة الفقر وعذابات الحياة «صاحب الخطوات الثقيلة تلك كاد
اليجد السير باتجاه َّ
يفضح خطواته بخطواته ذاتها؛ فهو ُّ
محدد ،فيبعث
في نفس سعاد الراحة ،وال هو الرجل الذي يقترب من هدفه بوضوح

رياض طبرة
وجرأة تبعثان على االطمئنان ،أو تشحذان على المواجهة»(ص.)110
َّ
وبطش العدو «تنحب أخت سالم وتلطم َّ
خدها كأنما هي في مأتم
َّ
غ��زاوي داخل الحدود ،وقد أدمتها األش�لاء المبعثرة ،وجرفتها تلك
السيول الغزيرة ،التي َّلونت شوارع القطاع بالداكن الباعث على األسى
والحزن والغضب» (ص.)117
وقصص َّ
الجدات واألساطير الخرافية «قبل خطوة أو خطوتين من
باب المغارة َّ
أحس َّرداد بأنفاس بشرية ،وبرائحة عطر تختلط مع رائحة
ُّ
ُّ
أخرى ،حتى كاد يشك بما يحس  ،حتى إذا ما وصل إلى باب المغارة كانت
ِّ
التحدي»
من سبقته إليها قد خارت قواها ولم يعد بإمكانها مواصلة
(ص.)126
ومواصلة الحياة واستذكار الماضي ُ«ع ْ��د يا صديقي إلى ساحة
َّ
األمويين واصعد من هناك إلى قمة قاسيون وتلفت حولك ،واستنشق
ه��واء دمشق ،فما زال في العمر متسع من الوقت كي تعشق من
جديد»(ص.)132
ٌ
«مسكينة أنت يا رغد ...هل ِّ
أصدق
وعالقة حب واقتسام الرغيف
َّأن امرأة في هذا العالم لم تعد تعرف كيف ِّ
تفرق بين وردة ورغيف
َّ
وتفاحة ...أم أنها الطباع الجديدة التي تكتسبينها وأنت تحكمين القيد
حول معصمك»(ص .)137
َّ
وتتميز المجموعة بطرافة الموضوعات ،وأسلوب عرض مشكالت
َّ
المرأة ،وجرأة طرح هذه المشكالت  ،وللمجموعة عالمات مميزة تبدو في:
ِّ
المعبرة :فالقاص دقيق في تعابيره« :ها أنت تقبض على
 1ـ اللغة
جمر الوقت ،تستطلع إمكانية اإلبحار في صحراء الكالم ،تتسلح في
صحراء الكالم ،تتسلح بحروف من دم ودموع تغتسل بضياء الماضي،
تستشرف آفاق القادم من األيام»(ص.)7
يبوح بالمكتوم «أحسست بفرح من يصل إلى قلب امرأة ،فكيف
إن بدت هذه الفتاة مثل عين الشمس ،وبدا مستقبلي بلون السنابل،
وحاضري أقحوان الحقول في الربيع ،تتراقص بين اخضرار واصفرار
النبات من حولها ،وصلتني اإلشارات التي كانت تلك الفتاة تبعثها عند
ِّ
كل منعطف ،فأسير إلى جانبها تارة أو أتأخر»(ص.)25
 2ـ الموضوعات :تعالج القصص موضوعات اجتماعية متعددة،
ُّ
تحتل المرأة حيزًا كبيرًا فيها ونجدها في القصص «امتحان ،لحظة فرح،
أمليَّ ،
شداد ،الفجيعة ،األعمى ،أمي» ،وفيها نجد:
ً
المرأة الساحرة الغامضة« :ابتسامتها التي تحمل فيضًا هائال من
االمتنان كادت تدخله في غيبوبة عشقَّ ،
دمع كانت
لكن قطرات
من ٍ
ِّ
تتهاطل بين فينة وأخرى من عيني منى الخضراوين تعكر عليه تلك
النوبات من الفرح ،وال يقوى على السؤال(»...ص.)15
ِّ
والمرأة التي تنتقم لحقها «امتزجت دماء الحبيب بدمها ،هذا آخر
ِّ
ِّ
ُّ
رجل
ما كانت تفكر بهَّ ،ودت لو تمتص دماء كل الرجال،
انتقامًا من ٍ
َّ
تركها على حافة اليأس ،وتخلى عن وعوده بالرجوع عن ِّ
غيه ،وتماديه
َّ
في القطيعة ،وهي التي عشقته سنوات قبل أن تقترن به ،وتضمه إلى
صدرها عريسًا أبديًا(....ص.)17
َّ
والمرأة التي تجيد فرحة االنتصار «قاطعته لطيفة ،وعم تتحدث؟..
اعترف لها بما جرى ،وراح يظهر انكسارهَّ ،
لكن لطيفة سارعت إلى
الشرفة لتعقد منديلها شارة نصر وهي ِّ
تلوح من بعيد للبعيد»(ص.)25
والمرأة ُّ
الصلبة في الدفاع عن كرامتها «لم أنتهك حرمة رجولته ،بل
ٌ
َّ
ً
جسد واحد ...أردته للسيف ،وهو أهل
كنت األكثر وفاء ًليظل رجاال في
ٍ
ُّ
له ،وللكيف وال أبخسه حقه ،ولعازات الزمان ،وما أكثرها( ،»!....ص.)18
ُّ
ّ
وتكد ليصير لها منزل «هنا أعيش
واألم الفلسطينية التي تعمل
َّ
ُّ
ِّ
مع زوجي وأمه وابني البكر» ،وترد على الجندي اإلسرائيلي الذي هددها
«سنقتلعكم من هنا ،سنقذف بكم إلى الصحراء ،أنتم ٌ
عرب  ،هناك
َ
«خسئت هذي بالدنا» (ص.)51
خيامكم ،وستعودون إليها....ـ،

البقية..............................ص14
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وقت ..ذات حرب
ذات
ٍ

الرمضاء َتمشي
وعلى ّ

بديع �صقور
«إنها الحرب قد تثقل القلب
لكن خلفك عار العرب» (أمل دنقل)
ـ1ـ
ذات وقت
ذات ريح
ذا حرب
كانا يغردان سوية على غصن واحد
أرض تمور حقولها بالحب
وفوق
ٍ
***
ذات شتاء مثقل بالزمهرير
ذات ربيع شاحب
أقنعوه بأن حريته متوقفة على قتلي
من كنت وإياه نقتسم رغيف الحياة
***
ذات شفق
ذات فرح
ذات عيش
كنا قريبين
كنا متشابهين
وذات مغيب
ذات غصب
ذات حقد
ظن أني ال أشبهه
فحاول إقصائي عن الينابيع والبساتين
عن العيش والشمس
عن البحر واألزهار ،والنسيم
والسعي تحت ظالل العمر عن لحظة
فرح
***
الذي ظن أنه ال يشبهني
طعنني بخنجره المسموم دون أن يعلم
كيف أقنعوه بأنني ال أشبهه..
كيف ال يشبهني وهو إنسان؟
هو أخي ..ذات التراب ..ذات الوطن
وذات البيت
ذات غبش ضائع
ركضنا في حقول المساء
وقبل أن نصل مطالع الصبح
ً
وقف بوجهي محاوال حجب نور الصباح
ـ2ـ
«يستطيع اإلنسان أن يحصي أيامه
وما ينجزه ،ليس سوى ريح» (جلجامش)
لن تعيش بسالم
ما دامت رحى الحرب تدور
***
قتلته؟؟
وماذا بعد؟؟
ً
فتحت ثغرة في صدره؟؟
وماذا بعد؟؟
***
ً
كيف يكون الغد جميال للصعود إلى
بيت الربيع
وأنت من أحرق البيت والذكريات
***
الوصول إلى القمة
ال يعني اآلخرين..
لن تعيش بسالم
مادامت أرواح من قتلتهم
تحوم فوق جبال رأسك
***

تتلمس أصابع النار
ال شيء بينها سوى الرماد
***
«ابق حيث الغناء
ألن األش���رار ال يحبون الفناء» (مثل
غجري)
***
ً
أشالء
من قطعتهم
من سفحت دمهم في الشارع
من نثرتهم فوق رؤوس الحراب
من قتلتهم في أحضان أمهاتهم
ومن غدرت بهم..
ومن قنصتهم..
كيف ستعيدهم إلى أحضان بيوتهم؟
وأن��ت ..هل فكرت بعودتك إلى جنة
بيتك
قبل الشروع بالقتل؟؟
***
من فوضك بقتلي؟
أنا لم أفوض أحدًا..
ال أتذكر يومًا أعطيت فيه أي��ًا كان
ً
توكيال بقتلي
***
من يستطيع جمع أرواحهم
الشاردة في البراري..
بعد أن سكنوا القبور؟؟
من أقنعك بأن ينبوع دمي
رافد آخر لنهر /العذب/؟
من قال لك أنني طريدة
تصطادها ،متى تشاء
تقتسمها مع أترابك الصيادين
متى تشاء؟
***
ً
كيف يصير العواء صهيال
من أقنعك بأن الذئاب تجيد الصهيل؟
ليس للذئاب أمان
ـ4ـ
«ه��ذا دمي خمرة فاشربوها» (السيد
المسيح)
دنان روحي مآلنة بخمرة األشعار
من سيوزعها إذا ما قتلت بعبوة ناسفة
برصاصة قناص..
على يد مجاهد من الشيشان..
من تونس..
أو من السعودية ،أو من شرقي األردن؟!
أيها القاتل
هل لك أن تمنحني وقتًا قصيرًا
أتمكن فيه من توزيع ما أمتلك
من قصائد على أصدقائي
محبي الشعر
أيها القاتل
ما جدوى أن تسرق مني
ما منحني الله من حياة؟؟
وما جدوى أن تقتل شاعرًا؟؟
***
القتلة ال يحبون الحياة..
وأيضًا..
ال يحبون الغناء.

فا�ضل َ�سفّان
ِ
َ َّ
ما تخط ْي َت َمداها
َ َ
َ ُ ُ
كيف ال تدرك ّأن الل ْيل
ٌ
َب ْعض من ُرؤاها
ُ
المأفون
َو ْج ُهها
ّ َ
احتضار ُ
َ
الع ْم ِر
ما زال يوليك
َ
في َع ْص ِف ثراها
ماض
وصدى
ٍ
َّ
َ
العابرين َّ
الد ْربَ
أضل
من غ ٍّل على َ
الج ْم ِر رماها
ِ
ُ
َ
الغافين
تتهاوى راية
عة َر ْع َ
في َ
ناء
زوب ٍ
ْ
َ ْ
لم تعرف على الخط ِو ُهداها
ُ
َ
يست ْح ُ
ضر الملهوف
وكذا
 حين البأس -َ ْ َ
َّ َ
َ
ما « لفق « من وه ٍم «إلها»
ْ َ
كم بك ْينا
َ
َْ َ ّ
حام الق ْو ِم
بي َد أنا في ِز ِ
ال ن ْع َد ُم جاها
ٌ
َ
المصنوع من ز ْي ٍف
قيدنا
وصمة في ِ
ِ
ومن َر ْج ِع َصداها
ّ
في ُجنوح الف ْكر مث ْل ُ
ناه
ِ ِ
ِ ُ
ُ
واألوهام تسترسل
ْ ََ ّ ْ
السف ِر ُيوافينا ُحداها
ما زالت مع
ّ
ْ
كلما أوغل في القه ِر
« َو ِص ُّي الله «
األنخاب
في َج ْع َج َع ِة
ِ
َ
الحقد
رهان
يستفتي
ِ
كي يبقى فتاها
ُ
َ
ُّ
أفانين الدجى
َو َر ٌم بعض
ِ
ألف على َب ْي َد ِرنا
المرقوم من ٍ
ُيدمي ِح َماها
األهواء
هكذا تبقى على
ِ
ْ
ّ
يه
ما عش َت
بأرض الت ِ
ِ
تستهدي َجداها
َ
َ
أوغلت في ُدنياك
حيثما
ُ َ َْ ّ
ْ
تستقبل وجه الضي ِف
َ
يأتيك لظاها
و رهاني ح َم ٌم َن ْك ُ
راء
ِ
ِ
ٌ
جذاذات من ِّ
الهم
تقفوها
َ
ْ
ترامت خلف أحمال
َ
من الك ْي ِد المواري
َّ ْ ّ
المجروح
اقم
ِغ ْب وع ِد الر ِ
ِ
ّ
مت
إذ ُينبيك في الص ِ
َ
الصدر
احتقان
َِ
ما ُر ْم َت ارتشاف ْ
الوص ِل
ِّ
ْ َ
في ِرف ِدك أو ظل نداها
خطاب
في
ٍ
ُنز ْ
عت أسطارهُ
ِ
ُ
ُم ْذ َ
ُ
خطاياه
الكذب
نادم
َ
على وجهك
ُ
نجواه ما َّ
شد ِقراها
ال تلقي إلى
ْ
سوفتَ
وهمك ْإن ّ
فافترش َ

َّ
غب الرشفة األولى
و ما َ
نلت ُمناها
ّ َ
يتشهاك الورى ِس ّدًا
ُ ََْ ّ
يح
على مرماه تستقبل لفح الر ِ
ُ
أو تثري َسناها
ِّ
ُ َ
الو ْر ِد عند الشط
أنا ما
أسرفت يوم ِ
َ ُ
َ
ْ
ما بين « شجيراتي «
ّ
و َ
ّ
الشم ِاء
بين الضف ِة
ما َ
هان َجناها
ّ
ُ
اإلعصار
ياض لفها
في ِر ٍ
ْ
ً
ْ
َ
مشموال على وشمي ِن
َ
فارتاعت من الك ْي ِد ُعراها
َ
فاسقني ما َ
شئت من خ ْم ٍر
َّ
َ
على التهويم ْإن ْأدن ْي َت فاها
ْ
شاخت
لهوتي
ْ
ُ
ْ
على ُرغ ِم األسى و الجر ِح
ُ
َ
تهديك شذاها
و على َّ
ضاء
الر ْم ِ
مهل
قد تمشي على
ٍ
إذا َ
حان ُسراها
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غداة يزول

الشهيد
عماد جنيدي

يو�سف جاد احلق
غد سيزول النفط
غداة ٍ
غد
سيزول النفط غداة ٍ
وتعود القمة تكفي عشرا
يتقاسمها الكل سواء
وسأزرع أرضي قمحًا
أرويها من عرق جبيني
أحميها بدمي ،قلبي ،ويميني
وسينسى ذاك الترف الفاجر
جشع ...تاجر...
مراب
صنع ٍ
ٍ
سيعم الخير
واألخ يمد يدًا ألخيه
واالبن يعود لحضن أبيه
والجار سيعرف جاره
ويعود يقول( :صباح الخير)!..
ولنصنع ذلك قبل (خراب البصرة) ()1
لن يطمع فينا ٌ
أحد بعد اليوم
وسنعرف لون الخبز
وطعم النوم...
والحب يجيء حثيثًا ،واأللفه
ويسود العدل
وتعود الوحدة
الحب سيصنع تلك الوحدة
لن يسرق ٌ
أحد مال أحد
ٌ
لن يقتل قابيل هابيل
كثير
من أجل
ٍ
من أجل قليل
وسيأخذ كل موضعه
حين يسود العقل
***
تلك اللعنة
ذاك النفط
لم نعرف كيف نوظفه
بغباء نشربه!..
رحنا ٍ
نحرقه بخسًا
نهدره..
في أحضان امرأ ٍة شقراء
وليال حمراء..
ٍ
وموائد خضراء!...
ٌ
فجر لم يعرف من قبل
أودى بالحرث ،وباألرض ،وبالنسل
فغداة يزول النفط
ننفض عنا ذاك الخدر القاتل
وسواعدنا تصنع نهضة
والنهضة تحيي َّأمة
ً
واألمة تنجب أبطاال
ً
ورجاال..
هم حقًا أحفاد لخالد
والرازي وابن الهيثم
ُّ
وسيذهب كل األنذال

من ظهروا كالطفح على الجلد
من ركبوا الموج األسهل
من عقدوا الصفقات المشبوهة
شعوب باعوها
لدماء
ٍ
من أجل (عيون) النفط
فلنعلنها يا ساده
للمأل جميعًا نعلنها
ولنصرخ ملء حناجرنا
لم يقتل هذي األمة غير النفط
وغداة النفط يزول
ٌ
أشجار
تنهض
يخضر ترابٌ
تنبعث األمة
***
( )2
َّ
أين أمته..؟
يضج الشوق في قلبي
لنور الشمس
لهمس الريح
بشر
لشتى الخلق من ٍ
حجر
ومن ٍ
سهل
ومن
ٍ
ومن نهر
***
ضجيج الشوق يشجيني..
ِّ
يؤرقني ..يمزقني..
إلى أمي التي رحلت
إلى أرضي التي ذهبت
يفيض الحزن منهمرًا
يذيب الصخر والحجرا

 1ـ خراب البصرة مثل شعبي

يراود أحالمك الهائمة
حين تكبر تبلغ
سن الشباب
لم يجب وقتها
ودعاني وبعد سنين
عديده
ألرافقه نحو حقل الرمايه
وأراني الرديئة
وعليها كتب
كل أسماء أعداء هذا الوطن
ورمى ..ورمى..
فأصاب الهدف
حين غاب عصام الشهيد
سيئ وقف
أرى كل
ٍ
شبر من األرض
كل ٍ
قام ..وقف
هكذا فالقوافل تمضي
صباح ..مساء
لتلبي النداء
يا بالدي
دم الشهداء
قد أعاد لك الكبرياء

ليعيد النهار
ليعيد الغسق
عبر ساح الوغى
عابرًا لتخوم الشفق
والرؤى والقلق
ً
وطن
حامال لرؤى ٍ
يحترق
قام قام ..انطلق
وقضى نحبه
حين الح الشفق
كاتبًا بدماه
ال بحبر على
صفحات الورق
بدء ميالد أمته من جديد
بدء عصر الشهيد
وانبثاق البروق
وهدير الرعود
ً
جارنا كان طفال صغير
وكنت أراه
في الطريق إلى المدرسة
قلت يا جارنا يا عصام
حلم تراه
أي ٍ

قصيدتان
غادة يو�سف
يا نار كوني....
على مقلة الجرح

يذكرني بذاك الطفل
بالبؤساء ..بالفقرا
الجئ سهرا
بخيمة
ٍ
يفكر بالذي ياتيه..
بعاصفة
ٍ
غدًا ترديه..
تمزقه ..تبدده
بسيل عارم يجتاح خيمته
ٍ
وما في األرض من يبغي
بكل األرض
نجدته...
***
وحيدًا جاء...
وحيدًا مات...
وحيدًا...؟؟؟
أين أمته..؟؟!!..
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وعلى وجنة الصبح
ً
طال

يا حربة (الخضر) المجيرة

ووردا..

جندلت أفعى القفار..

بردا..

شهيد

واسكبي

يا ذا الفقار

واهب
إذ ال فتى إال عزيمة
ٍ
تفتي دماه..
ً
يا من أعار الله جمجمة،

تنهيدة الله على

فاضت بالغة دمه

مالح الدمع

والفجر الح،

يا كل من لبسوا على أسمائهم

والموجع الضلع

وهو األريج

وجه اإلله.

وردًا ..فوردا

وله األهازيج

أصافح قدس خطوتكم..

علها تغفو الجفون،

وأعراس المالح..
سوء
فتخرج راحتي من غير ٍ
ً
ول��ه العيون ال��ح��ارس��ات مساكب حجة بيضاء..

والغمام

األضواء

وت��ض��ح��ك ب��ي��ن أص��اب��ع��ي شمس

يغسل عن مقلة األرض الظالم

واألمداء،

والسماء،

ياااااا أيها المالح

تفرش زرقتها للحمام

يا حيدر الوثبات،

الصباح.
فاألرض زهوٌ،
والبحر ٌ
رهو،

وعلى األرض السالم

يا معنى الحسين،

ٌ
صحو،
واألفق

وعلى ضحكة الطفل

يا خمر عيسى،

وعدًا..

يا عصا موسى،

ٌ
مضاء،
والفضاء
ٌ
شهداء،
والسما

ووعدا..

وسر النار في الزيتون،

والهوى ذباح

وتندى..
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المرآة الصماء
()1
يرفعون بأيديهم العارية قطعًا خشبية من بقايا صناديق خضار
صنعوها بأنفسهم على شكل بنادق ،ويصدرون بأفواههم
أصواتًا تقلد صوت إطالق النار ،وكل منهم يجري وراء اآلخر في
أزقة الحي المتربة ثم يتوارى مستترًا بشيء ما عن رفاق اللعب,
ليعود ويظهر من جديد.
لم يكن يضعفهم التعب أو يباغتهم الملل قبل مغيب شمس
الخريف الواهنة عن سماء حيهم القابع على طرف المدينة،
فيعودون إلى منازلهم مكرهين .وتخلو الشوارع من المارة ،وكأن
ليس خلف األبواب المغلقة بشر ينتظرون بلهفة عودة شباب
الحي أحياء من دون إصابات بليغة ،ويخشون هجوم المقاتلين
الذين يتربصون بهم؛ إذ كانت أصوات تبادل إطالق النار قريبة
من أطراف الحي.
بصعوبة أقنعوا حافي القدمين بلعب دور المخطوف ،بعدما أغراه
أحدهم بقطعة من الحلوى؛ فكل منهم يريد القيام بدور الذي ال
يهزم.
أوقفوا المخطوف الصغير على بقايا جدار منزل سقطت عليه
قذيفة متفجرة فحولته إلى أنقاض فوق رؤوس ساكنيه ،وسددوا
إليه بنادقهم الخشبية ،وأخ��ذوا يطلقون النار من أفواههم
وهم يهزون أجسادهم بفعل شدة إطالق النار المفترضة ،بينما
المخطوف الصغير يضحك ببالهة ،وينظر حوله بشيء من الخجل
وهو يحرك أصابع قدميه ،ثم رمى بجسده النحيل على األرض،
وأخذ يتخبط على التراب غير عابئ بثيابه العتيقة التي لوثها
التراب.
أسرعت الفتيات إلى حيث ضجيج األوالد ،فقد أصبح لهن ٌ
دور في
هذه اللعبة ،ولم يعدن مجرد متفرجات من بعيد .وقفن بارتباك
وهن يطلقن زغاريد قصيرة مرتبكة يتبادلن الضحكات؛ ألنهن
ال يعرفن كيف تجيد النساء إرسال زغرودة قوية وطويلة حتى
والدموع تنفر من عيونهن المحمرة من شدة النحيب ،وهن يلوحن
بأيديهن الخشنة ألبنائهن؛ وهم محمولون على األكتاف إلى
المقبرة التي تضاعفت مساحتها في اآلونة األخيرة.
كرروا اللعبة التي ال نهاية لها في ذلك الحي المكتظ بساكنين
جدد ،فروا من منازلهم خوف انتقامات قد تطالهم رغم أن ال عالقة
ً
لهم بما يحدث ،وفي كل مرة كانوا يضيفون إليها تفصيال جديدًا
كي تتطابق مع الواقع من حولهم ،فقد كانوا يأملون أن يشبوا
عن الطوق سريعًا كي يخطفوا من يقطنون في األحياء المجاورة،
ليقتلوهم أمام أطفالهم الصغار الذين سيشعرون بالرعب والفزع
للوهلة األول��ى ،ولكن سرعان ما سيعتادون على رؤي��ة القتل
واإلع��دام ،ويألفون مشاهدة الجثث والدماء القانية تتدفق من
ثقوب أحدثها الرصاص الساخن.
()2
 امسكوه ..امسكوه.. ال تدعوه يهرب.. حاصروه..تصاعدت األصوات المبحوحة من حناجر تكاد تتمزق من شدة
الصراخ ،وجرى الدم سريعًا في شرايين أجساد تسابقت إللقاء
القبض عليه قبل دخوله زقاقًا جانبيًا واختفائه عن عيون تحدق
به كطريدة شهية ال يمكن التنازل عنها مهما غلت التضحيات.
لم يحاول النهوض لمتابعة الركض ،واكتفى بمحاولة الفرار
الفاشلة هذه ،وكأنه يريد القيام بما يتوجب عليه ال غير ،فقد
أدرك أنه لن يقوى على الفرار من الرجال الذين يحيطون به من كل
جانب ،وأحس بثقل يحط دفعة واحدة على جسده الهزيل ،بعدما
سدد إليه أحدهم ركالت متتالية آلمته بشدة ،السيما تلك التي
انغرست في خاصرته ،حيث عانى من آالم ضارية اضطرته إلجراء
فحوص طبيبة كشفت له عن إصابة مرضية أجبرته على البحث
عن متبرع بكلية سليمة الستبدال كليته المعطوبة ،التي لم تعد
تعمل جيدًا في جسده الذي نخره المرض.
مسح بقفا كفه الدم عن فمه الذي تحطمت أسنانه األمامية من أثر
السقوط وارتطام وجهه ببقايا حافة الرصيف ،ونظر إلى الدم بذعر
رغم تخمينه أن دمه كله قد يسفك بعد دقائق على التراب القذر
المغطى ببقايا أوساخ رماها المارة بال مباالة.
 يكفي.ص��رخ رج��ل ضخم الجثة تغطي نصف وجهه لحية
ّ
المرمي على
سوداء غير مشذبة ،فتوقف الرجال عن ضرب الرجل
األرض:
 -سنأخذه إلى بيت الشهيد ،وهناك نقوم بما ينبغي

علينا القيام به.
رفع الرجال قبضاتهم وهم يهتفون بحماسة ال تفتر
رغم هبوب رياح باردة منحت الصقيع مساحة أكبر.
وقف على قدميه بصعوبة وسط سيل من الشتائم المقذعة،
ً
ومشى متثاقال وهو يسترق النظر إلى الواقفين على جانبي
األزقة لرؤيته ،وكأنه فضائي أتى من كوكب بعيد .كانت تعابير
وجوههم متنافرة بين المبتسمة ببالدة ،والمتجهمة كصنم ال
حياة فيه ،وتلك التي ال يمكن معرفة حقيقتها .وحدهم األطفال
كانوا يسيرون مع الحشد ،ويترقبون باهتمام ما سيجري من
أحداث.
عرف أنهم اقتادوه إلى المكان الذي فر منه منذ قليل،
عندما رأى السيارة نفسها التي وقفت بمحاذاته فجرًا في مدخل
حارته ،وطلب منه الرجل الجالس بجوار السائق أن يدله على مكان
صيدلية مناوبة قريبة ،ولكن ذلك الرجل لم يفهم إشاراته ،وطلب
منه الركوب معه في السيارة ،وتعهد بإعادته حيث كان ،فال مجال
إلهدار الزمن باألسئلة ،فالمريض ينتظر ال��دواء ،وهو في حالة
حرجة.
شعر بالريبة عندما انطلق السائق بسرعة جنونية ،ففتح
باب السيارة ،وهم بقذف نفسه مهما كانت المخاطر ،عله ينجو
من مصير مريب بات ينتظره ،ظن أخفه التعذيب ريثما يقبضون
الفدية ،وأشنعها تقطيع جسده حتى الموت .ولكن الرجل الجالس
جانبه كان له بالمرصاد ،فأسرع في إمساك ذراعه ،فسقطت من
يديه أرغفة الخبز الساخنة التي اشتراها من الفرن منذ قليل،
وتأكد له أن أطفاله النيام سيستيقظون جوعا ألنه لم يكن في
منزله رغيف واحد ليلة أمس ،ولن يجدوا الخبز لتناول الفطور.
 دم ابنك لن يذهب سدى. واحد منا ال يعادله مئة منهم. سنخطف المزيد. لن يمضي اليوم حتى نقتل عشرة. بل ألفًا ..ألفين. سنبيدهم ..سنبيدهم كلهم.لم يكن ينصت لهؤالء الرجال الذين اقتادوه إلى سور
مليء برسوم قلوب نازفة تخترقها أسهم ،والكثير من الشعارات

�سامر �أنور ال�شمايل
الباهتة التي كاد يمحو أثرها مطر الشتاء وشمس الصيف ،فقد
انفصل عما حوله لثوان قليلة ،وارتسمت على شفتيه ابتسامة
باهتة ،وهو يقرأ لوحة معدنية كبيرة كتب عليها بخط النسخ
(مدرسة االستقالل -تأسست عام  ،)1948وعادت به الذاكرة في
لحظات قصيرة لسنوات خلت عندما كانت تلك اللوحة جديدة
ُ
المعة لم َي ْعلها الصدأ أو تتآكل حروفها ،وتذكر أنه وطئ تراب
هذه الحارة لعام دراسي عقب تخرجه من معهد إعداد المدرسين،
وعلم أطفال الحي آنذاك أناشيد عن الوطن الذي ال يعدل حبه أي
حب آخر ،واألرض المحتلة التي تنتظر الثوار الشجعان ،ودروسًا
عن الفالح النشيط ،ومعمل الحليب ،والقط الجائع.
نظر في وجوه من حوله ،وكأنه يبحث عن مالمح األطفال الذين
علمهم الحروف األبجدية ،ولكنه لم يجد سوى وج��وه عابسة
متجهمة تطالب بقتله ،أو تكتفي بصمت مريب .كان يريد أن
ّ
ّ
يتعرف إليه وينقذه مما هو فيه،
يذكر لهم اسمه ،عل أحد طالبه
أو ينادي على التالميذ بأسمائهم التي ما زال بعضها عالقًا بذهنه،
ولكن لم يأبه الحشد الصاخب إلى تمتمته ،وتحولت األنظار إلى
رجل عجوز هزيل قال بحيرة وهو يمسك بندقية حديثة:
 لم أحمل سالحًا في حياتي! ال عليك ..األمر أبسط مما تظن.قال صاحب البندقية بفخر وهو يشير إلى المخطوف الذي استند
إلى جدار المدرسة ،ألن قدميه لم تعودا قادرتين على حمله.
وأردف وهو يمسك بكف العجوز:
 اضغط على الزناد فحسب ..اضغط.التفت العجوز صوب المخطوف المستند إلى سور المدرسة الذي
تقوض في بعض األماكن ،ثم خطا خطوتين مرتبكتين عندما
دفعه مازحًا جاره الذي كان يالعبه بالنرد قبل أن يصلهما نبأ موت
ولده.
 أطلق النار يا أبا البطل. خذ بثأرك وثأرنا. إنهم قتلة ابنك. ال ترحم األعداء.تزايد عدد المتحلقين حول المخطوف المذعور الذي بال في ثيابه،
فشعر بالخجل ،والذ بالجدار كأنه يريد االختفاء فيه عن أعين
المحدقين به ،وهو يطوح بيديه أمام وجهه كأنه سيستطيع إبعاد
الرصاص عن جسده المبتل بالعرق كي يبقى على قيد الحياة.
ما كادت بضع رصاصات تنطلق من تلك البندقية ،وتحدث أثرًا لها
في السور قبل أن تخترق إحداها جسد الرجل الغريب فيسقط
على األرض ،حتى تصاعدت أصوات العيارات النارية مخترقة عنان
السماء ابتهاجًا مع صياح الرجال الذين لم يعودوا يهابون الموت،
وانطلقت زغاريد نسوة وهن يبكين حزنًا لهول مصابهن ولوعة
فراق أحبابهن ،أو سرورًا بنشوة االنتصار ولذة االنتقام.
()3
تذكر الرجل الذي بدأ الدم يتدفق بغزارة من جسده زغاريد زوجته
صاحبة العينين الجميلتين ،عندما دفعت إليه ببندقية أخيها
ليرى أوالده وسكان الحي أنه ال يقل عن باقي الرجال قوة وشجاعة،
وأنه يستطيع القتال مثلهم عند الحاجة ،فأمسك البندقية وهو
يلتفت حوله بشيء من الخجل ،كي يرى من ينظر إليه وهو يحمل
السالح ،ثم وقف بمواجهة رجل غريب لم يره من قبل ،وأطلق النار
مع من أطلقوا.
 لقد قتلته.قال بفخر وهو ينقل نظره بين الرجل المقتول وزوجته ،ثم ابتسم
لطفله الصغير الذي أخذ يبكي ،وقال له:
 لم تعد صغيرًا ..كف عن البكاء ،وسأشتري لك بندقية.في طرفة عين تذكر أن الرجل الذي أطلق عليه النار منذ قليل
يشبه الطبيب الذي وعده بالبحث عن متبرع بكلية ،وساورته
الشكوك في أنه قد يكون قتل الطبيب الذي يعالجه ،فالتفت
خلفه ليتأكد من مالمح وجه القتيل ،فلم ير غير خيط متعرج من
الدم خلفته الجثة ،وهم يسحبونها من قدميها إلى حيث يرمونها
في مكب القمامة القريب.
 الشك أنه من اإلرهابيين.قال مطمئنًا نفسه ،ووضع يده على أنفه مبعدًا رائحة الدم البشري
الذي أحس بأنها تمأل المكان .فقالت زوجته وهي تنظر إليه
بعينيها السوداويين:
 لنذهب إلى المنزل قبل أن يبرد الطعام.نظر إليها بإعجاب ،وشعر بالرغبة في النوم معها باكرًا عقب
انقطاع الكهرباء!.
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كفكفي الدمع

هاجم العيازرة

فهو في عرسه وفي أفراحه
ٌ
صامد قد تحدى
وهو في الحرب
صعقة الموت في رياش جناحه
فعناقيد حقدها قد تدلت
لهبًا والردى هدير رياحه
يا شهيدًا ال يعرف اليأس ثوبًا
إنما البأس من نسيج وشاحه
لحمك المر عاريًا يتصدى
للحريق المشبوب فوق بطاحه
ماردًا كنت تستضيف المنايا
لتشاد األمجاد فوق نجاحه
فسيوف الغزاة ترتد خوفًا
من كمي ومن صليل رماحه
أنت ٌ
ٌّ
سخي
بحر من اإلباء
وهدير األمواج بعض نجاحه
ً
في الزمان المقلوب ليس محاال
أن ترى الحق مثخنًا في جراحه
فارتشاف الدماء كل سالحه
أنجبته اآلثام وحشًا سغوبًا
وترى الشر واألذى في جماحه
صاغ من ضعفنا ذراعًا تمادت
وكيانًا من رجسه وسفاحه
فوق درب اآلالم هاهو عيسى
تحت نزف الجراح من ذباحه
أمة لديها ٌّ
نبي
نحن من ٍ
أمرع الرمل من خطا إصالحه
فلم ٌ
خيبر تعود إلينا..؟

نحن والسنمار شدنا ولكن
غالنا الغدر في نشيش قراحه
بعد ان أبرأت يدانا جراحًا
صرنا حلم العليل من جراحه
ال ولن يرحم الزمان قعيدًا
ً
وذليال يئن من أتراحه
ترفض الشام ان ترى عربيًا
يعدو طوعًا إلى مدى رماحه
وحدها لبت النداء جهارًا
فانتشى الروض من شذى فواحه
يا ديارًا وموطنًا ومهادًا
خيرات وأقوى من صفاحه
ٍ

ونرى الليل ضاحكًا من صباحه
ُ
ال الهواء النقي يمأل صدرًا
ٌ
مزهر بآقاحه
ال وال الروض

سراب
راهن الراكضون خلف
ٍ
للسالم المزعوم من رداحه

نسي النهر صوته وأراه

بيد الشام قفله ولديها

باحثًا في الربوع عن صداحه
ال وال الشعر مثلما كان يروي
ظامئًا كأس ٍّ
جد أو مزاحه
نمشي بين الركام ما دام فينا
ٌ
ٌّ
مفاخر بانبطاحه
عربي
نحن خلف الزمان ال صوت يعلو
لنا في الكون باحثًا عن صياحه
جزر للبحر والمد صرنا
بين ٍ

ً
زبد الموج مهمال فوق راحه

ما تبقى في ّجرة باندورا

جرج�س حوراين

نزيف جراحه
كفكفي الدمع عن
ِ

قاتل األنبياء يهدل زورًا
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فك عند الرتاج في مفتاحه
مهما كان الزمان نحن سنبقى
رغم عوائه وصوت نباحه
وسنبقى مثل الجبال شموخًا
ونصد اإلعصار يوم اجتياحه
عطاء
وطن الضاد دمت بحر
ٍ
ُّ
عربي يعتز في مالحه
وغدًا تلتقي القلوب وتعلو
راية المجد في رباه وساحه

كان بروميثيوس يجلس تحت شجرة البلوط يفكر
كيف يقدم المعونة لهؤالء البائسين ،فعندما
أبصر جوبيتر كيف سقط البشر من عليائهم
السابقة في العصر الفضي ،اكتسحهم من فوق
وج��ه األرض ،واعتزم خلق جنس جديد .وطلب
ً
مساعدة بروميثيوس ،فأخذ ذلك التيتان طينا من
شواطئ نهر في أركادريا وجعله على صورة اآللهة.
ونفخ نفس الحياة في تلك التماثيل التي صنعها،
وهكذا ،ولد جنس جديد .بيد أن أولئك الناس كانوا
أضعف من جنس البشر في العصرين السابقين،
وج��اءوا إلى أرض تطلب المزيد منهم أكثر مما
سبق أن طلب من البشر .كان عليهم أن يناضلوا
ضد تغيرات الطقس ،وما كانت األرض لتخرج
ً
طعاما إال إذا فلحوها من قبل ،وأحاطت بهم
لهم
وحوش ضارية ،وكان يبدو أن هذا الجنس سيهلك
إال إذا جاءته مساعدة من ناحية ما .وكلما أطل
بروميثيوس نحوهم أحس بالحزن ..إنه المعروف
بتفكيره العميق وبعد نظره ،كيف ال يجد ما يسعد
هؤالء؟ لكن ذلك لن يطول ،لقد وجد الحل ،وقال
لجوبيتر :هيا نعطي هؤالء المساكين نعمة النار
المباركة ،فبواسطتها لن يخافوا البرد ،ويمكنهم
ً
أيضا أن يصنعوا ألنفسهم أسلحة وأدوات.
ضحك جوبيتر :أنت يا بروميثيوس تقول ذلك؟
أنت تقول ذلك.
قال بروميثيوس :سيهلكون إن لم نساعدهم.
هز جوبيتر رأسه :أعرفك بعيد النظر ،النار ستجلب
لهم الهالك. .النار نعمة عظيمة خلقت فقط
لآللهة .أما إذا ص��ارت بيد البشر فإنهم سوف
يحرقون بعضهم البعض ..العقل البشري ال
يتحمل النعمة ،وال يقدر أن يستفيد منها.
رد بروميثيوس وقد بان عليه الغضب :يبدو أن
نظرتك حول البشر لم تتغير.
أجاب جوبيتر :البشر ،يا بروميثيوس ،هم البشر.
لكن هؤالء صنعتهم من طين نهر أركادي.
البشر ،هم البشر ..كما قلت ،ال يهم من أين خلقوا.
وهكذا رف��ض جوبيتر طلب بروميثيوس الذي
دخل في دوامة اليأس ،لكنه قرر أخيرا أال يقيم
مع جوبيتر بل يسكن مع البشر ،فغادر أوليمبوس
ّ
وحمل معه هدية النار مخبأة  ،وعلم البشر كيف
يمكنهم بواسطتها أن يصنعوا أسلحة يقتلون
بها الحيوانات ويالقون بها أع��داءه��م ،وكيف

يصنعون األدوات الالزمة لجميع الحرف والمهن،
وبناء على ذلك ففي هذا العصر خلط القصدير مع
النحاس ألول مرة وصهرا في األتون فنتج عنهما
البرونز ،كما علمهم كيف يخضعون الثور والحمار
والحصان ،وعلمهم بناء السفن وحساب مدار
السنة ،وكيف يعالجون األم��راض .وكان في كل
خطوة يشعر بفرح يغمر صدره ،ويزداد ثقة بالبشر
ونقمة على جوبيتر ونظرته القاصرة.
كان جوبيتر يراقب ما يحدث ويهز رأسه« :لقد
ُ
ظننت أن ذلك التيتان يمتاز ببعد النظر ،يبدو
أنني أخطأت ،إنه ال يدري أنه حمل للبشر الويالت.
ً
 .هذا الرغد الذي يعيشون فيه اآلن سينقلب حزنا
ال ينتهي في المستقبل».
ً
وأخيرا
وكان كلما زاد ازدهار البشر زاد غضبه أكثر،
قرر معاقبة بروميثيوس .واستقر على خطة خبيثة.
فبمساعدة ابنه فولكان واآللهة اآلخرين صنع امرأة
فاتنة الجمال اسمها باندورا ،ومنحها كل واحد
من اآللهة نعمة من نعم الجمال ،وأرسلها إلى
بروميثيوس مصطحبة معها جرة كبيرة كالتي
يخزن فيها الزيت ،وأحكم إقفال هذه الجرة .لكن
بروميثيوس رفض قبولها وجرتها ،ألن جوبيتر ال
يمكن أن يقدم ً
خيرا للبشر  ،هكذا حدث نفسه.
فما كان من جوبيتر إال أن أرسلها إلى إبيميثيوس
الذي سبق أن حذره أخوه من هدايا اآللهة ،لكن
جمال تلك المرأة غلبه ،فقبلها زوجة له.
وذات يوم سأل إبيميثيوس باندورا عما داخل هذه
الجرة .قالت له :إنها أغراضي الشخصية.
ومنذ ذلك الوقت فارقه النوم وهو يفكر بمحتوى
ه��ذه ال��ج��رة ..يمكن أن تكون مليئة بالذهب.
واستجابة إللحاحه ،كسرا ً
معا ختم الجرة وفتحاها.
وعلى الفور طارت منها سحابة سوداء ،حاملة فيها
جميع المصائب واألمراض والهموم التي تصيب
البشر .فحاوال إعادة الغطاء مكانه ،ولكن بعد فوات
األوان.
جونو هذه المرأة الفائقة الجمال المتوسطة العمر،
رفيقة جوبيتر وزوجته ومكمن أسراره ،همست له:
أخشى أن تكون قد عاقبتهم عقوبة قاسية ،إنهم
أبناؤك على كل حال.
ابتسم جوبيتر وقال لها :ال تخافي يا حبيبتي،
ُ
تركت ً
روحا في الجرة ..الزالت مستقرة ..هي اآلمل.

أمنية
فينو�س احل�سن

 ..ويقولون :الشعر هواية
ُّ
والحب رسالة
والهجر فيه الضجر
َّ
وأن��ا في أرق أتسول الضوء المنهمر على
نافذتي
َّ
أن��ت يا سورية الشمس في أيامنا
وأق��ولِ :
المظلمة
وأنت المطر في أرضنا العطشى
فأنظر إلى نافذة غرفتي
أرى العصافير المهشمة من حزنها
َّ
عما يجري حولنا
وتسأل الفراشات بعضها البعض:
 -لماذا بهتت ألواننا؟

ِّ
وصرنا نرى األسود في كل مكان
وهذا يقتل
وذاك يموت؟
وال أدري من أجل ماذا
أتمنى لو تعود البسمة إلى شفاهنا الذابلة
والنور إلى وجوهنا الباهتة
َّ
ويغمر ُّ
الحب والسالم أرجاء سورية
وطني الحبيب.

الصف الخامس  -مدرسة محمد حينون
مدينة الرحيبة

14

 2013 /7/20م 11 -رمضان 1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1353

الكاتب الفرنسي  :أندريه مالرو /تتمة/

ثانية عام  1958أصبح مالرو ً
وزيرا للثقافة ،وبقي في منصبه حتى
عام  1969حينما تنحى ديغول عن الحكم ،وعلق مالرو على ذلك:
* وهكذا انتهى عصر ديغول وعصري.
ويكتب مؤرخو سيرته أن مالرو كان دائما ال يقف بجوار السلطة
أو خلفها ،ولكن أمامها أو ضدها .وقد واصل ترحاله وأسفاره ،والتقى
معظم الشخصيات البارزة في العالم آنذاك ،وتبادل اإلعجاب مع
الزعيم الهندي (نهرو) والزعيم الصيني (ماوتسي تونغ).
لقد ّ
عد مالرو أن تحقق إنسانية اإلنسان إنما يتمثل بحضوره
لذاته ولعالمه ،ومزيد من الحضور ال يحده حد .فاإلنسان عنده وعي،
وفائض الوعي عن ذاته ،لكأنه وعي الوعي ،فعنصرا الوعي والحضور
هذان هما اللذان يمكنان اإلنسان من اكتشاف طريقه للمستقبل
ً
تعقيدا باستمرار.
في عالم يزداد
ً
ويؤمن مالرو بأن اإلنسان نهايته ،فموته حاضر معه دوما كبعد
من أبعاد وجوده المحدود بالزمان والمكان ،ومع ذلك فإن على اإلنسان
أن ينتصر على موته ذاته ،ببناء مستقبل هو خلوده النهائي ،وكان
مالرو يردد:
* مسكين هذا اإلنسان ،فهو الحيوان الوحيد في هذه الدنيا
الذي يعرف بأنه سيموت
ماذا عن حياة أندريه مالرو الخاصة؟
من المعروف أن مالرو تزوج ثالث مرات ،فقد تزوج في بداية شبابه
بامرأة تدعى كالرا ،ورزق منها بابنة تدعى (فلوراني) .وقد الزمته كالرا

في جميع رحالته إلى الشرق األقصى والهند الصينية ،ولكنه ما لبث
أن ارتبط بعد ذلك بعالقة مع جوزيت كلوتيز ،فاقتسمت هذه حياته
مع كالرا وأنجبت له ولدين ،ورافقته جوزيت أيضًا في رحالت عدة
إلى أميركا وكندا.
ثم بدأت سلسلة من المآسي واألحزان تخيم على حياة مالرو،
إذ كانت حبيبته جوزيت من ضحايا حادث قطار مأساوي ،ففقدت
ً
حياتها .ثم انتحر والده مختنقا .ثم تعرض لكارثة مفجعة حينما
ً
فقد أيضا ولديه في حادث سيارة.
وبعد رحيل جوزيت كلوتيز تزوج مالرو من أرملة أخيه وقام معها
برحالت عدة إلى مصر ،حيث شارك في إنقاذ اآلثار المصرية في
الصعيد ،كما ذهب إلى إيران واليمن حيث ساهم في اكتشاف
عاصمة مملكة سبأ ،كما زار اليونان واليابان والبرازيل والهند .وفي
أمريكا استقبله الرئيس األمريكي نيكسون حيث أراد االستعانة
برأيه قبل السفر إلى الصين.
ثم وقع الفراق بينه وبين زوجته الثانية مادلين ،وعاد مالرو
ليعاني من الوحدة واليأس ،خاصة بعد سلسلة النكبات والفواجع
التي مر بها.
ولم يكن لديه من عزاء سوى االستغراق في كتابه (الال مذكرات).
وكانت آخر عالقة عاطفية له مع امرأة تدعى (صوفي فيلموران).
ومن العبارات الشهيرة ألندريه مالرو قوله:
ً
* اليوم لكي تعرف أو تفهم رجال ،هذا يعني قبل كل شيء أن

تعرف ما به من ال معقول وغير منطقي ،الجزء الذي ال يتحكم فيه،
الجزء الذي يريد أن يمحوه من الصورة التي يصنعها لنفسه.
وربما كانت هذه العبارة ذات داللة هامة على حياة مالرو الخاصة،
الصاخبة والبائسة ً
معا.
يدهشنا أندريه مالرو برؤيته الثاقبة حول وضع اإلنسان في القرن
العشرين ،ففي كتابه (الال زمني) يرى أن القرن التاسع عشر متقدم
على القرن العشرين من الناحية اإلنسانية ،ففي القرن التاسع عشر
كان هناك سعي حثيث ليكون كل مفكر مفتاحًا إلقفال المجال
الذي يبحث فيه ،وجعله القرن التاسع عشر يشعر بذاته وقيمته،
األمر الذي أدى إلى بزوغ نجم عظماء في شتى ميادين الفكر ،في
ً
كثيرا للفردية وحطم عالمها ،وقادته
حين أن القرن العشرين أساء
األفكار الكبرى إلى السلبية والسطحية ،ففقد ذاته وتماسكه.
ّ
ً
صغيرا جدًا أمام
عد أندريه مالرو أن إنسان القرن العشرين بات
القوة العلمية الجديدة ،وخاصة بعد تحطيم الذرة وارتياد الفضاء.
وهكذا فقدت البشرية القيم والمفاهيم األخالقية الكبرى التي
صنعها إنسان القرن التاسع عشر.
ً
وما لبث مالرو أن سقط مريضا بدوره ،وعلى فراش المرض كتب
كتابه الذي وضع له هذا العنوان المعبر (الكتاب األخير) .وفي
 23تشرين الثاني  1976رحل مالرو نتيجة التهاب رئوي ،وعلى
هذا النحو انتهت حياة الكاتب الشهير الذي ّ
عد (أسطورة القرن
العشرين) بحياته وكتاباته في آن ً
معا.

الهم األمريكي في العالم اإلسالمي /تتمة/
المعتدل واإلس�لام المتشدد ،ومن أجل تطبيق
هذه السياسة سعت الحكومات األمريكية في
رحاب العولمة إلى صياغة نظرية جديدة لإلسالم
تحت تسمية «اإلس�ل�ام المدني» ،أو «اإلس�لام
المتمدن» ،وفعلت ه��ذه النظرية مستعينة
بالجامعات األمريكية ،وبأساتذة العلوم اإلسالمية
األمريكيين أو المقيمين األمريكيين ،وهي تعتقد
أن تعليم الليبرالية والديمقراطية والمجتمع
المدني إلى جانب المفاهيم اإلسالمية سيشكل
تنافسا حقيقيا بين المعتدلين والمتشددين
اإلسالميين ،ولما كانت أمريكا تخشى على
سمعتها في العالم اإلسالمي وخصوصا عند
العرب كونها المستعمر الجديد الذي يبحث عن
مصالح اقتصادية ونفطية وأمنية كبيرة ،وإن
الحديث عن الديمقراطية والحريات هي أجواء

تجميل سياسية ،فقد خصصت حكومة بوش
ماليين ال��دوالرات لصرفها في هذا االتجاه ،كما
قدمت منحًا دراسية ومساعدات إنسانية وأنشطة
اقتصادية ملموسة ،ودعمت ذلك بانخراط الجيش
األمريكي في قضايا العالم اإلسالمي ،وحثته
على التعرف التدريجي على القضايا االجتماعية
والسياسية اإلسالمية ،وجعلت من تعليم اللغات
األجنبية إلزاميًا في الجيش األمريكي ،لتصبح
اللغة العربية والفارسية واألوردي���ة والتركية
م��ن اللغات التي يتعلمها الضباط والجنود
األمريكيين ،وخصصت لهذا الغرض إمكانات
مالية ،تحت شعارات خطر اإلرهاب وخطر السالح
النووي.
كل ما تسعى إليه السياسة األمريكية هو
االنفراد بقيادة النظام العالمي الجديد ،وتوجيهه

بما يخدم مصالحها وأهدافها القومية ،والتصدي
ألية معوقات تعترض طريقها ،سواء أكان ذلك
من دول كبرى تنافسها مثل روسيا والصين ،أم
كان ذلك من دول أخرى تمتلك قدرات عسكرية
تهدد أمنها القومي  ،سيما من الدول التي تطلق
عليها الدول المارقة.
إن المشروع األمريكي يسعى لربط الدول
ال��ع��رب��ي��ة ب��إس��رائ��ي��ل ،وف���ي منظومة ال��دف��اع
األمريكي عن منطقة الشرق األوسط ،واستنزاف
األموال العربية في اإلنفاق على هذه المنظومة
بالغة التكاليف ،وإذا ما حصل ذلك فستكون
اإلستراتيجية األمريكية قد نجحت في إلغاء
ما تبقى من االعتبارات القومية ،وأبرزها األمن
القومي العربي مستبدلة إياها باعتبارات إقليمية
تكون إلسرائيل فيها القيادة والسيادة ،بحكم

ما تملكه من عناصر القوة العسكرية ،بأبعادها
التقليدية وغير التقليدية ،بما في ذلك االحتكار
النووي ،وبحكم الشراكة اإلستراتيجية األمريكية
اإلسرائيلية.
المراجع
سيد حسين موسوي :سياسة نشر النفوذ األمريكي
في العالم اإلسالمي
مجلة شؤون األوسط ،العدد  ، 119صيف 2005
عفيف عثمان :رسالة أمريكا ،المصدر ذاته.
كمال صالح :استنزاف العالم ،المصدر ذاته
غالب أبو صالح :أوباما واإلستراتيجية األمريكية،
شؤون األوسط ،العدد  141ربيع 2012
أشرف محمد عبد الله ياسين :السياسة األمريكية
تجاه االصالح السياسي في الشرق األوسط ،المجلة
العربية للعلوم السياسية ،العدد  26ربيع 2010

لحظة فرح ورياض طبرة /تتمة/
والمرأة المعشوقة «هي من َّ
أحبها منذ خرج من جوف الحوت لم
يبحث عن ٍّ
حب آخر ،افتقدها في عمر فائض»(ص.)94
والمرأة األمل «تقاطعها ،وتقسو عليها ،ترجمها بألف حرف،
ُّ
تمتص غضبك ،يتراجع العتب ،تبتسم اللقاءات فتعود كما عرفتها
أنثى الفصول ،وسيدة المكان ،وأنشودة الوقت الضائع ،وعليك أن
تربح جولة تتصالح فيها مع ذاتك»(ص.)107
 3ـ الشكل القصصي :كتب القاص قصصه في شكلين :شكل
القصة المألوف «مقدمة وحبكة وخاتمة» ،وجاءت به ثماني قصص،
وشكل قصة المقاطع ،وهذه جاءت في ثالثة أنواع :قصة المقاطع
َّ
َّ
والمرمزة،
المقاطع المعنونة
المرمزة ،وجاءت به تسع قصص ،وقصة
َّ
وجاءت به أربع قصص ،وقصة المقاطع المرقمة ،وجاءت به قصة
واحدة «استعارة».
وحرص القاص على أن تبدأ قصصه بإثارة شائقة ،تضع القارئ
في أجواء قصصه مباشرة ليتابع تتطور األحداث التي توصله إلى
الخاتمة المنشودة.
راو عارف بضمير المخاطب في
بلسان
السرد
جاء
 4ـ السرد:
ٍ
ست قصص ،وبضمير المتكلم في ست قصص ،وبضمير الغائب
في تسع قصص ،وبضمير الغائبة في قصة واحدة «األشعث» ،ولم
يغفل القاص الراوي الحوار بينه وبين المخاطب ،أو بين شخوص
ً
القصص كلما وجد لذلك سبيال.
 5ـ التناص :والقاص ٌ
ولوع في توظيف التناص ،ال تكاد قصة

ِّ
من قصصه تخلو من إشارة إلى حدث أو قصة ،فهو يذكر بأصحاب
ُ
الكهف «أكثر من ذلك ظنوا أنكم أحفاد الذين كانوا هناك ورابعهم
كلبهم»(ص.)87
وقصة النبي يوسف والحوت في إشارة أولى «كانوا في جوف
تعسر هضمكم عليه»(ص ،)87وثانية« :وهي من َّ
حوت َّ
أحبها منذ
ٍّ
عمر
خرج من جوف الحوت ،لم يبحث عن حب آخر ،افتقدها في ٍ
فائض»(ص .)94وثالثة« :وقبل أن تواصل حزم أمتعة قلمك ،وتكاد
تمضي ،انتشلتك رسائلها من بطن الحوت»(ص .)109وقصة النبي
يوسف ورؤية الملك في إشارة أولى« :الذي استفتى يوسف في
رؤياه فأكلت الطير من رأس��ه»(ص ،)65وثانية« :إلى يوسف من
جديد» (ص ،)59وثالثة كبير المفسرين الذي ماطل وسوف كثيرًا
في تفسيره ،وحانت فرصته لالنتقام من كليهما« :ولم ال وهو ال
َّ
يطمع أن يكون ال يوسف الذي خلص مملكة أعدائه ،وال ذاك الذي
استفتى يوسف في رؤياه فأكلت الطير من رأسه»(ص.)65
واصحاب الكهف والمغارة ثانية (ص ،)126وقصة آدم وحواء
وتفاحة آدم في قصة األشعث «اقتسم األشعث ورغد التفاحة
(بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما ورق الجنة وكان
ً
مساء يومًا َّ
تمت فيه لحظة فرح»(ص.)138
ورضوان حارس الجنة« :أنا رضوان يا سالم ...أنا حارس الجنة،
أعرف َّأنك لن ِّ
تصدق ما تسمع ،ما أنت فيه حقيقة ال خيال»(ص.)118
ومقولة اإلمام «يتمنعن وهن الراغبات»(ص ،)54واألمثال« :أم

َّ
َّأن األقدار تسوقنا إلى حيث يجب أن نتعلم من أخطائنا» (ص.)54
ْ
و«إمش الحيط الحيط ،وقل يارب الستر» ،و«من تزوج َّأمك فهو
َّ
عمك»(ص ،)37و«ال ْ
ُّ
تلن يا ولدي ،وإال قطعت (الدود) الذي رضعت
منه»(ص.)67
واألحداث «سيزيف والصخرة»(ص ، )13والعادة «قلت لجسدي:
ثالثة أيام على عادة العرب .قال الجد :اخرج من هذا يا هذا ،على َم ْن
تقرأ مزاميرك يا(....ص ،)34وقصيدة قلب األم والعود الجاف الذي
فقأ عين االبن(ص.)48
 -6التخييل :والقاص يطوف بالقارئ في عوالم خيالية ابتداء
بأسلوب التناص السابق الذكر ومرورًا في قصة «السنديان» وكبير
المفسرين ،وقصة «فالنتاين» وخروج بطل القصة من جوف الحوت،
ً
وانتهاء بقصة األشعث
واألساطير الخرافية في قصة «الجائزة»،
واقتسام التفاحة واآلية الكريمة« :بدت لهما سوءاتهما وطفقا
يخصفان عليهما من ورق الجنة»(ص.)138
َّ
وال يسعنا في نهاية دراستنا إال أن نشير إلى طرافة الموضوعات
التي ِّ
يقدمها القاص ،ورمزية الموضوعات ،والسيرة الذاتية التي
تبوح بها قصص المجموعة ،ولحظة الفرح التي قرأناها عنوانًا على
غالف المجموعة  ،وعنوانًا لقصته الثالثة عشرة «ص ،»85وختامًا
لمجموعته «يومًا َّ
تمت فيه لحظة فرح»(ص.)138
وإن كان من كلمة تقال في نهاية توصيف هذه المجموعة،
َّ
فإننا نقول :هنيئًا ألديبنا هذا اإلبداع الجميل ،وإلى مزيد من العطاء.
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حفل تأبين الدكتورة ليلى الصباغ
الأ�سبوع الأدبي -مرينا �أوغالنيان
أقام مجمع اللغة العربية يوم األربعاء
 2012/7/10حفل تأبين لألستاذة الدكتورة
ليلى الصباغ عضو المجمع ،والتي رحلت في
شباط .2007
تضمن حفل التأبين مجموعة من
الكلمات ألقاها لفيف من رج��ال الفكر
والعلم والثقافة كان قاسمها المشترك
رحلة العطاء الحافلة التي عاشتها الراحلة
التي يعتبر فقدانها خسارة كبيرة لصرح
الثقافة ،فالراحلة تركت لألجيال نتاجًا
ّ
خيرًا سيبقى في سجل عطائها وبرحيلها
ّودع فيها الوطن شخصية إنسانية جديرة
بتقدير الوطن واحترام أبنائه على مدار
األي���ام ،فالدكتورة ليلى الصباغ كانت
مربية فاضلة عملت على تربية األجيال
وف��ق منهج حديث مواكب للعصر دون
انقطاع عن الجذور ،وهي المعادلة التي
شغلت الكثيرين نظرًا إلشكاالت الموازنة
بين جانبيها وقد حسمتها الفقيدة من
ّ
بداية مسيرتها مركزة على الهوية واللغة
وقراءة التاريخ ،فكانت ممارستها للحياة
وكتاباتها التربوية واللغوية عالمة فارقة
في مسيرة النهضة الفكرية في الوطن
العربي.
أل��ق��ى كلمة مجمع اللغة العربية
الدكتور مروان المحاسني رئيس المجمع
مؤكدًا على أن فكر الدكتورة الصباغ اتصف
بلمحات اجتماعية وأخرى اقتصادية إلى
جانب دراساتها في األدب العربي بين
القرنين السادس والثاني عشر للهجرة
وفي الحضارة العربية اإلسالمية ،مضيفًا
أن من أهم مؤلفاتها كتاب (خالصة األثر)
وكتابين عن المؤرخ الكبير ساطع الحصري
ح��ي��ث وزع���ت بحوثها بين شخصيات
تاريخية كعبد الملك بن م��روان وأحداث
تاريخية هامة كما أعطت للمرأة العربية
حقها من خالل كتبها (المرأة في العصر
الجاهلي) و(األدب النسائي المعاصر

العربي والغربي) و(نساء ورجال في األدب
والسياسة).
كما ألقى الدكتور خالد الحلبوني
عميد كلية اآلداب كلمة جامعة دمشق
التي أش��ار فيها إل��ى الراحلة كنموذج
إنساني فريد علمًا وتعليمًا حيث كانت
تسعى بكل جهدها لسرد الحقائق ودفع
الشبهات حفاظًا على تاريخ األمة وحرصا
على منهجية البحث العلمي ما جعلها
تتربع على عرش العلم وقد ّ
يسر لها ذلك ما
تميزت به من أسلوب سهل وعطاء متدفق
أهلها لتحوز مرتبة علمية راقية.
ّ
وفي كلمة الموسوعة العربية سلط
الدكتور محمد وليد الجالد الضوء على
العمل المتميز الذي قدمته الدكتورة ليلى
الصباغ خالل مسيرة حياتها سيما العمل
االستثنائي والدور الهام الذي قامت به في
الموسوعة العربية.
وف��ي كلمة أص��دق��اء الفقيدة قال
الدكتور أحمد طربين إن الدكتورة الصباغ
ق��دم��ت بحوثها مستخدمة ال��ط��رائ��ق
والتقنيات التي يتبعها الباحث التاريخي
للوصول إلى الحقيقة التاريخية وإعادة بناء
الماضي بكل دقائق زواياه معتمدة الطرق
القابلة للتطور والتكامل مع تطور مجموع
المعرفة اإلنسانية.
أما تلميذة الفقيدة الدكتورة نجاح
محمد فعبرت عن اعتزازها وتقديرها
للدكتورة الصباغ مؤكدة أن التكريم هو
وعي والتزام بالقيم المعرفية العلمية
والتربوية الوطنية واإلنسانية.
اختتم الحفل بكلمة آل الفقيدة التي
ألقاها ابن شقيق المرحومة المهندس
عامر الصباغ مشيرًا إل��ى ح��ب الفقيدة
للعمل التربوي وجهدها ال��ذي كرسته
ل�ل�إدارة والتدريس مقدمة ما بوسعها
إلنجاح العملية التربوية وتربية جيل
مخلص مؤكدًا على حبها الكبير الذي

كانت تكنه لطالبها الذين كانت تتعامل
معهم كأنهم أوالدها وتحاول أن تساهم
في حل مشاكلهم وقضاياهم االجتماعية
وال��م��ادي��ة كما كانت تتابع دراستهم
وتتعاون مع ذويهم مجسدة بذلك صورة
ً
ناصعة للمربية ومثاال استثنائيًا للمحبة
والعطاء والتفاني.
ولدت الراحلة الدكتورة ليلى الصباغ
ع��ام  1924ف��ي أس��رة محافظة تتحلى
بالجدية واالجتهاد وحب المثابرة على
البحث العلمي ،وعاصرت في تلك الفترة
مرحلة هامة من تاريخ سورية النضالي ضد
االحتالل األجنبي ،األمر الذي أسهم في
ّ
رسم مالمح شخصيتها وطموحها ،فشقت
طريقها العلمي بنجاح ،محققة تفوقًا على
بنات جيلها حيث تم إيفادها إلى مصر
بعد حصولها على شهادة الثانوية العامة
لتحصل على اإلجازة في التاريخ من كلية
اآلداب بجامعة القاهرة عام  ،1947وتابعت
تحصيلها العلمي العالي فحازت درجتي
الماجستير والدكتوراه في تاريخ العرب
الحديث بدرجة الشرف األولى
عام .1961
عملت الدكتورة ليلى الصباغ خالل
سنوات طويلة كمدرسة ،وأدارت بكفاءة
وحكمة مدرسة التجهيز ألكثر من 10
سنوات في الفترة ما بين 1963 -1954
وحولتها بدأبها ونشاطها إل��ى مثال
يحتذى لمدارس القطر ،وبالذات إدخالها
مجموعة من األنشطة واألساليب التربوية
التي ُع ّ��دت في تلك الفترة تجديدًا في
أسلوب البناء الفكري والتربوي للجيل
الجديد.
تنقلت الدكتورة الصباغ بعد ذلك
بين عدة مناصب تربوية فشغلت منصب
خبير موجه لمادتي التاريخ والجغرافيا
ف��ي اإلدارة المركزية ب���وزارة المعارف
عام  ،1963ثم انتدبت أستاذًا زائ��رًا في

جامعة الجزائر عام  ،1966واغتنمت فرصة
إقامتها في الجزائر لمتابعة التحصيل
في معارف متنوعة ،وإن خصصت الجزء
األكبر من عملها للدوريات التعليمية
المتخصصة في التاريخ وخاصة اإلسالمي
ّ
منه ،وقد مثل هذا الدأب المستمر وجهًا
ّ
متميزًا في شخصيتها إذ ظلت مشغولة
بموضوع التدريس والتواصل مع النشء
عبر األفكار الجديدة التي حملتها نتيجة
للخبرة الطويلة ،واالضطالع في العديد
من االختصاصات واألم��اك��ن ،وب��دا ذلك
جليًا لدى عودتها إلى دمشق وعملها بين
 1968و 1971في مديرية البحوث التابعة
لوزارة التعليم العالي .عملت في التدريس
بجامعة دمشق ،ثم بجامعة العين في
دولة اإلمارات العربية المتحدة عام .1993
شغلها تأليف الكتب ف��ي األدب
والتاريخ  ،األم��ر ال��ذي جعل من كتابها
(دراس��ة في منهجية البحث التاريخي)
ّ
ت��درس في جامعة دمشق ،وكانت
م��ادة
عنايتها واضحة بالمؤلفات التي تشير
إل��ى دور ال��م��رأة ف��ي األدب والسياسة
واإلص�لاح االجتماعي ،وتناولت من جانب
آخر في كتابها (تاريخ أوروب��ا في العصر
الحديث) مفاصل المجتمعات الغربية التي
يمكن أن تساعد في فهم خصوصيات
المجتمعات والتجارب التاريخية المختلفة
في العالم ومن أهم مؤلفاتها (المرأة في
التاريخ العربي) ) -تاريخ العرب الحديث
وال��م��ع��اص��ر)) -ن��س��اء ورج���ال ف��ي األدب
والسياسة) ( -من األدب النسائي المعاصر)

جائزة محمد زفزاف للرواية ...لسحر خليفة
تسلمت ال��روائ��ي��ة الفلسطينية سحر
خليفة جائزة محمد زف��زاف للرواية العربية
في حفل أقيم بمركز الحسن الثاني للندوات
بوصفها إح��دى رائ��دات ال��رواي��ة العربية في
فلسطين والوطن العربي ،فرواياتها دارت في
فلك القضية الفلسطينية وتكريس الحرية
اإلبداعية والدفاع عن القيم النبيلة التي تهم
الفلسطيني بشكل خ��اص واإلن��س��ان عمومًا،
ً
فضال عن حيويتها اإلبداعية المتجددة التي
أنتجت روايات ال تستنسخ نفسها.
ولدت سحر خليفة في نابلس عام 1941
وتحمل ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه ف��ي ال��دراس��ات
النسوية من جامعة أيوا وتعمل كمديرة لمركز
شؤون المرأة واألسرة في نابلس.
نالت العديد من الجوائز العربية والعالمية أهمها :جائزة
ألبرتو مورافيا لألدب المترجم لإليطالية ،جائزة سيرفانتس لألدب
المترجم لإلسبانية ،جائزة نجيب محفوظ للرواية ،وجائزة سيمون
دي بوفوار التي رفضتها ألسباب وطنية عام .2009
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

من رواياتها (لم نعد جواري لكم )1974
و(ال��ص��ب��ار  )1976و(ع��ب��اد الشمس )1980
و(م��ذك��رات ام��رأة غير واقعية  )1986و(ب��اب
الساحة  )1990و(ال��م��ي��راث  )2002و(ص��ورة
وإيقونة وعهد قديم  )2002و(ربيع حار )2004
و(أصل وفصل .)2009
يذكر أن جائزة محمد زفزاف للرواية العربية،
التي تبلغ قيمتها عشرة آالف دوالر نقدا مقدمة
من مؤسسة منتدى أصيلة ،تمنح كل ثالث
سنوات وتهدف هذه الجائزة التي تقدمها
لجنة تضم خمسة نقاد وباحثين ع��رب ،إلى
االحتفاء بالفضاء الروائي العربي والتركيز على إسهاماته المميزة
في مسيرة الثقافة اإلنسانية ،كما تعطي األولوية للروائيين الذين
يضعون إبداعهم الروائي في خدمة التعددية والتفاهم وتثبيت
قيم الحرية والعدالة اإلنسانية.

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

ونشرت أبحاثها في العديد من المجالت
العربية واألجنبية.
يبقى يوم العاشر من آب عام 2000
اإلحداثية األكثر تميزًا في مسيرة هذه
السيدة المثالية بشكل مدهش ،ففي
ذلك اليوم كان على لجنة األكاديميين
العرب في مجمع اللغة العربية بدمشق أن
تختار خلفًا لعضو المجمع الراحل الدكتور
حسني سبح وقد صوتت اللجنة باإلجماع
على اختيار الدكتورة ليلى الصباغ لتكون
العضو النسائي األول في تاريخ مجمع
الخالدين ..وق��د عنى ذل��ك االختيار لها
الشيء الكثير ،بالنظر لمكانة المجمع في
الحفاظ على اللغة العربية وبالتالي هوية
األمة ،وأثر ذلك كله في التربية والتعليم،
وارتباطهما بتنشئة األج��ي��ال .وق��د جاء
اختيار الدكتورة ليلى الصباغ في الواقع
استنادًا إلى عدد من المعطيات الفكرية
والتربوية اعتمادًا على ما أنجزته طوال
مسيرتها الحافلة بالعطاء و الجهد الكبير
الذي أدته في كل ما أعطته ،وعلى حجم
الرسالة التي حملتها باقتدار في مرحلة
واجهت فيها المرأة العربية الكثير من
المصاعب والعقبات فأبت إال أن ّ
تقدم
الصورة األنصع للمرأة العربية السورية
القادرة على البذل واالجتهاد في سبيل
االرتقاء بالمجتمع وأبنائه واالنتقال به من
مرحلة تلقي بها عوامل الجهل والتخلف
بظاللها السود على مفاصل الحياة إلى
مرحلة شعارها اإلشعاع العلمي واالستزادة
الدائمة من المعرفة.

رحيل األديب الموسوعي
د.حسان بدر الدين الكاتب
ينعي اتحاد الكتاب العرب األديب الكبير الدكتور حسان بدر
الدين الكاتب ،الذي انتقل إلى رحمته تعالى صباح يوم الجمعة
الواقع في .2013/7/12
رحم الله األديب الغالي وأسكنه فسيح جناته ،وألهم أهله
وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو ّعبر الشبكة.
ـ منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة
التشكيل حين ال��ل��زوم ،وع�لام��ات
الترقيم.
ـ ال تتجاوز المادة المرسلة /700/

سبعمئة كلمة.
ـ يرفق مع المادة ( )C.Dأو ترسل عبر
البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا
لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين.
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المؤسسة العامة للبريد في سورية
تصدر ستة طوابع جديدة لتخليد ذكرى عدد من األدباء
في خطوة حضارية وبمبادرة طيبة من المؤسسة العامة
للبريد في الجمهورية العربية السورية ،وبالتنسيق مع
اتحاد الكتاب العرب ،أصدرت المؤسسة ستة طوابع بريدية

كلمات
نزار بني املرجة

«الفعل الهمجي»
و «الفعل الحضاري»
الصدفة وحدها جعلتني أقف مقارنًا بين فعلين« :فعل همجي»..

جديدة لتخليد ذكرى كل من األدباء الراحلين :قسطاكي

وقت متزامن على الساحة السورية خالل األيام
و«فعل حضاري» ،حصال في ٍ

الحمصي -ألفة اإلدلبي -عبد الكريم اليافي -مدحت عكاش-

القليلة الماضية..

صدقي اسماعيل -قمر كيالني.

أما «الفعل الهمجي» فكان إقدام زمرة ظالمية مسلحة على تفجير

وكانت المؤسسة قد طلبت من السيد رئيس اتحاد

تمثال الشاعر العربي العباسي الكبير المعروف (أبو تمام) ،ذلك التمثال

الكتاب العرب ترشيح أسماء عشرة من األدباء الراحلين،
ّ
حيث كلف بدوره رئيس تحرير األسبوع األدبي بموافاة

الذي كان يزين بشموخه ساحة المدخل الرئيسي لمدينة ـ جاسم ـ
موطن أبي تمام في محافظة درعا ،..ليضاف هذا الفعل الهمجي إلى ما
سبقه من أفعال همجية كان أبرزها قبل أشهر قيام زمرة ظالمية مسلحة

المؤسسة بالمطلوب مع لمحة عن حياة وعطاءات كل أديب،

أخرى بقطع رأس وتحطيم تمثال فيلسوف العروبة واإلسالم (أبو العالء

واختارت المؤسسة ستة منهم ،وقامت بإنجاز إصدار

المعري) عند ضريحه الموجود داخل المركز الثقافي العربي في مدينة

الطوابع المذكور (الصورة).
وقد سبق للمؤسسة العامة للبريد أن قامت مشكورة

معرة النعمان بمحافظة إدلب ،..أصف هذا الفعل أو ذاك بالهمجي ألن
ً
كال منهما طال رمزًا فكريًا وثقافيًا كبيرًا نفخر به مثلما تفخر به أجيال

بإنجاز طوابع بريدية تذكارية لعدد من األدباء السوريين

العرب من المحيط إلى الخليج منذ مئات السنين ،..وال أدل على ذلك
من االستنكار الواسع الذي الحظناه في وسائل اإلعالم العربية والدولية

الكبار الراحلين قبل سنوات ،كان بينهم :سعد الله ونوس-

لهذين الفعلين الهمجيين اللذين يشيران بوضوح شديد إلى خطورة

نزار قباني -عمر ابو ريشة -عبد السالم العجيلي -وجيه

الفكر الظالمي للعقول المدبرة لهذين الفعلين الشنيعين ..على مستقبل

البارودي -حسني سبح.

أجيالنا القادمة...
وأما «الفعل الحضاري» فهو ما قامت به مشكورة المؤسسة العامة

استمرار صدور «ملحق أدب األطفال»
بإخراج فني جديد
تلبية لرغبات الزمالء في «جمعية أدب األطفال» في اتحاد الكتاب العرب ورغبات
القراء وأبنائنا األطفال ،فقد قررت هيئة تحرير صحيفة األسبوع األدبي االستمرار في
إصدار «ملحق أدب األطفال» مرة كل شهرين كما هو معتاد وذلك بإخراج فني جديد.

للبريد في الجمهورية العربية السورية قبل أيام ،حيث أصدرت مجموعة
طوابع بريدية تذكارية لتخليد أسماء وذكرى ستة من أعالم األدب والفكر
والثقافة الراحلين في سورية ..وجاءت هذه المبادرة الحضارية نتيجة
تنسيق وتعاون بين المؤسسة العامة للبريد واتحاد الكتاب العرب في
ٍ
سورية ،حيث كلفني السيد رئيس االتحاد بترشيح عشرة أسماء من
األدباء الراحلين ممن يستحقون التكريم وكتابة لمحة عن حياة كل منهم
وموافاة مؤسسة البريد بالمطلوب لتختار ستة منهم وهم األدباء الراحلون:

سمفونية إفريقية

قسطاكي الحمصي ـ إلفة اإلدلبي ـ عبد الكريم اليافي ـ مدحت عكاش ـ

ضمن سلسلة إصدارات وزارة الثقافة -الهيئة العامة السورية للكتاب صدرت
ُ
تقن لشوكت يوسف عنوانها
مجموعة قصصية مترجمة لرايموند كوبليان بتعريب م ٍ
(سمفونية إفريقية).
تتجلى في المجموعة معرفة الكاتب العميقة بمجتمع إفريقية الغربية عمومًا
بوجه خاص كما يتجلى تعاطف الكاتب الحميم مع السكان األفارقة
وسيراليون
ٍ
ً
األصليين الذين عانوا طويال من ثقل النير االستعماري ومن ظلم اإلنسان األبيض
عمومًا الذي ما فتئ يستغل تخلفهم الحضاري الستنزاف ونهب ثرواتهم وتدمير
بيئتهم الجميلة وامتهان كرامتهم .تشكل المجموعة لوحة بانورامية مدهشة
ومثيرة لواقع مجتمعات غرب إفريقيا في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم
وألحالم مواطنيها بالتحرر والتنمية والعيش الكريم غداة االستقالل الوطني ثم بداية
انكسار هذه األحالم الحقًا.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئي�س التحرير :د.نزار بني املرجة

مدير التحرير :عياد عيد

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

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

صدقي إسماعيل ـ قمر كيالني.
وهذا «الفعل الحضاري» للمؤسسة العامة للبريد في سورية بالتعاون
مع اتحاد الكتاب العرب لم يكن األول ،ولن يكون األخير ،فقد سبقه قبل
عامين إصدار مجموعة طوابع تذكارية مماثلة لعدد من األدباء السوريين
الكبار الراحلين كان منهم :سعد الله ونوس ـ نزار قباني ـ عبد السالم
العجيلي ـ حسني سبح..
أجل ..نحن أمام فعلين متزامنين« :فعل همجي» يستهدف تحطيم
صورتنا الحضارية عبر استهداف رموزها بالحرق والتدمير ..و«فعل حضاري»
يسعى لتكريس المنجز الحضاري لألمة فكرًا وثقافة ..وممارسة ..بتذكير
أجيالنا وأبنائنا بعبقريات وقامات أدبية وفكرية كان لها اسهاماتها في
بناء الصرح الحضاري لألمة ،..ونترك ألجيالنا والتاريخ مهمة المقارنة بين
أفعال وممارسات همجية ،وأفعال وممارسات حضارية!!
nizar.marje123@gmail.com
www. marje.syriaprof.com

