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الثقافة والتحديات الراهنة
تعد الثقافة ب�أن�ساقها املعرفية وال�سلوكية ،وتنوع �أ�ساليبها
احلامل الفكري واالجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي
والإعالمي والتقني الذي مييز جمتمع ًا من �آخر ...ومن ثم
فهي ال�صورة ال�صادقة حلاجاته وم�شاعره وق�ضاياه يف كل
زمان ومكان...
وكلما ات�سمت بالن�ضج والوعي واالنتماء �إىل قيم الوطن
وجماع ف�ضائله كانت �أ�شد نفع ًا لأبنائه...
ويفرت�ض �أن يكون �أ�صحاب الثقافة ـ بهذا املعنى ـ �أعظم
انغما�س ًا يف الدفاع عن وطنهم �إذا ما دهمته الأزمات؛
و�أملَّت به النكبات� ،إذ ال يجوز لهم �أن ي�سقطوا يف فر�ضيات
االنعزال �أو الوهم �أو الهروب� ...أو �أن ت�صبح حياتهم
حلظات عابرة يجعلون فيها الكوارث التي يعاين منها
وطنهم فرجة للت�سلية ...ومن ثم فهم ال يقعون يف حاالت
التزلف والنفاق ،والكذب والرياء؛ واخلداع واال�ضطراب،
بناء،
بل عليهم �أن يجعلوا قلقهم الثقايف قلق ًا �إبداعي ًا ً
وتوترهم النف�سي توتر ال�صويف الذي تك�شف احلجب له
�أ�سرارها...
ولهذا كله فما من �س�ؤال يتعلق مبهمة املثقف الع�ضوي �أو
املبدع امللتزم يف ظل التحديات الراهنة املاثلة على �سورية
�إال �صار تعبري ًا عن م�س�ؤولية وطنية كربى ت�ستقري الواجب
واحلق واخلري واجلمال ...بو�صف � ّأي من املثقف �أو املبدع ال
ميكنه التخفي وراء ر�ؤية عار�ضة� ،أو قطعة فنية تتغذى
على كرامة الوطن ،علم ًا �أن الأزمة ـ خالل ما يزيد على
�سنتني ـ �أوجدت �أ�شكا ًال ثقافية م�ضطربة؛ ومثقفني �أ�ضاعوا
بو�صلتهم يف عتمة الليل البهيم ،و�سواده الكالح الذي
عبثت يف جنباته �أفاعي الإجرام واحلقد والكراهية...
فنفثت �سمومها ممزوجة ب�أدوات القهر والظلم لكل ما هو
جميل ...وكيفما قلّب املرء القنوات الف�ضائية املوتورة
ال�سكْرى باحلروف ال�سامة،
بالكراهية لل�شعب ال�سوريَ ،
امل�سكونة بكهف التخريب والدمار؛ املحمولة على طي�ش
�أربابها من ُ�صنَّاع �سيا�سة املوت والقتل؛ والذين �أ�شربوا يف
قلوبهم احلقد والفتنة والعبث واجلنون ...ف�إذا زفروا كان
املر العلقم ...نقول:
زفريهم دم ًا؛ و�إذا �شهقوا كان �شهيقهم ّ
كيفما قلّب املرء تلك القنوات مل ُي�صب منها �إال �آثارها املُ َّرة؛
وحكاياتها ال ِع َّرة؛ وقد امتلأت �أفواه القائمني عليها بقيح
ال�ضالل وقبحه؛ وعفن الت�ضليل وزيفه؛ وقد عقدوا العزم
على جعل الكيد للوطن والعبث ب�سيادته وحريته �أ�سلوب ًا
ال يدانيه �أ�سلوب ...وكل من �أمعن النظر فيما تعر�ضه �أو
�أ�صغى ال�سمع ملا تنفثه راعه �صدى �صوت �أغربة اخلراب،
و�أرعبه حجم الب�ؤ�س الذي يدفع باحلطام �إىل املوت...
وليت الأمر قد توقفت عند هذه ال�صور امل�أ�ساوية التي ال
َن ْب�ض فيها وال روح ،وقد تزاحم يف عنقها �شياطني متورمة
من خبث الكالم ،و�شر املعاين التي تنزُّ �سم ًا ،وتثري قبوراً...
ومن ثم فال�صورة �أكرث قتامة مما يتخيله ذهن ب�شري،
وال�سيما حني يتناهى �إىل �آذاننا �صرخة �أمل املثقفني �أو
املبدعني بو�صفهم غري قادرين على تغيري جمريات الأزمة،
�إذ طغى ال�سواد على البيا�ض و�ضاعت املعادلة املو�ضوعية
ملفهوم احلوار الوطني اخل َّ
الق ...وتال�شى املخزون املعريف
املتجدد واحليوي ...وقد غدا دهاقنة التدمري يف الأر�ض
ميدون ظلهم �شظايا نا�سفة تدمي عرائ�س الفكر املتوهج
وتهدم الثقافة الإن�سانية الأ�صيلة؛ واملتجددة ،بحجة
الدفاع عنها تارة �أو الق�صد �إىل هذا تارة �أخرى ما يعني
�أنها تفجر طم�أنينة الروح لتملأها بالعذاب والقهر
والإحباط....
و�أي ًا ما يكن ت�أثري ه�ؤالء �أو �أولئك ال�صامتني �صمت �أهل
الكهف ،والراحلني وراء فحيح الندم ف�إن احللم ال�شارد
للمثقفني الأحرار ،والأدباء الوطنيني الأخيار �سوف
يتوالد من وجع الوطن املنذور للحياة؛ وينبعث من جنون
اجلرح الغائر ،لي�ستيقظ من ق�سوة ال َعدَ م ...وقد انت�شى
بنغم الوتر الناب�ض مبقاومة القنوط والي�أ�س .ف�أي ًا كانت
الأحداث اجل�سام التي مير بها الوطن والأمة ع�صيبة
وقا�سية ،و�أي ًا كانت حجوم االنهيارات واخليانات م�ؤملة ،و�أي ًا
كانت بطوالت الفهلويني البلهاء جارحة ف�إن ه�ؤالء املثقفني
واملبدعني و�أبناء الوطني ال�شرفاء �سوف يخمدون احلرائق
التي ت�أججت ب�أيدي املغفلني واملغرر بهم ،و�سوف يزرعون
الأمل �أزهار ًا بي�ضاء يف النفو�س ...و�سين�شدون �إبداعات
الوطن على �أوتار املحبة والت�سامح ،وقد عزز ذلك كله
انتما�ؤهم الوطني الأ�صيل ،و�إرادتهم القادرة على اختيار
ُ
باخل ُلق لبناء امل�ستقبل احلر الكرمي...
الأ�سلوب املُ ْف َعم
وال�سيما �أنهم َّ
تعطروا بخ�صوبة الأر�ض ال�صامدة ،و�أريج
املاء الذي يفوح �صفاء وقدا�سة...

ق�ضايا و�آراء
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مرتني!
املوت ّ
•غالب خاليلي
لي����س هناك م���ا هو �أقب ُح من امل���وت اللئيم
املقي���م اليوم بني ظهرانين���ا� ،سوى موتِ بع�ض
النفو�س ،تلك املري�ضة �أ�ص ً
ال ،ويع ّل ُق �أ�صحابها
تعليق���اتٍ قبيح��� ًة على م�شاهد الدم���ار واملوت،
تعليق���اتٍ غ�ي�ر م�س�ؤول���ة ،وخالية م���ن �أية ذرة
�إن�ساني���ة� ،إذ يرون يف موت الأبرياء حياة ،فيما
نرى يف ت�ص ّرفاتهم ال�شائنة موتاً ثانياً.
وامل���وت الث���اين �أق�س���ى ب�ل�ا �شك؛ ذل���ك �أن
الطف���ل ال�ب�ريء ال���ذي تو ّف���اه اهلل يف مدر�سته
�أو يف طريق���ه �إليه���ا� ،أو ذل���ك ّ
املوظف ال�شريف
الذاه���ب �إىل عمل���ه� ،أو ذل���ك الع���امل القابع يف
�صومعت���ه �أو حمراب���ه� ،أو اجلن���دي ال�شج���اع
املداف���ع ع���ن وطنه ،ت����ألمّ للحظ���اتٍ �أو لدقائق
قب���ل �أن يذه���ب روح���ه الطاه���ر �إىل بارئه���ا،
لك���ن الأمل يبد�أ وي���دوم عند من بقي من �أهله
وحمبي���ه ،وهم ي���رون ق�سوة القل���ب ،وفجاجة
الكلم���ات ،وحت���ى الك���ذب املف�ض���وح ال�صري���ح،
ل ُيقت���ل املقت���ول م ّرت�ي�ن وثالث���اً ،ويذب���ح �أهل���ه
الباقون ذبحاً.
ً
�أر�أيتم حقدا �أكرب من ذلك احلقد؟
�ّب�ر حتى على امل���وت ،وك� ّأن ه�ؤالء
�إن���ه التج رّ
املتجبرّ ين لن يطالهم املوت �أبداً.
•••
ٌ
امل���وت ،ذل���ك اجل ّب���ار العنيد ،ح���دث يومي
متك ّر ٌر يف �أرجاء الكون ،لك ّنه ال ميكن �أن ي�صبح
حدث���اً عادياً ،مهما حاول���ت و�سائل (الإعالل)
تدجي َنه� ،أو زل َقه �إىل خرب عادي على ال�شريط
الإخب���اري ،بعد �أن �شب���ع امل�شاهدون دماً وقت ً
ال
امل���وت حدثاً جل ً
و ُفح�ش���اً .نعم ،يبقى ُ
ال ،خا�ص ًة
حينم���ا نق�ت�رب م���ن التفا�صي���ل ال�صغ�ي�رة ملن
تو ّفاه اهلل ،وملن بقي بعده.
ُ
ص���اب من �أ�صاب،
وامل���وت يبقى هو املوت� ،أ� َ
م���ن العام���ل الب�سيط امل�سحوق ال���ذي يكدح يف
ال�ب�رد ال�شديد �أو حت���تَ ال�شم����س امللتهبة� ،إىل
�أعتى اجلبابرة .ذلك الكاد ُح امل�سكني له �أ ّم و�أب
يح ّبان���ه ،وينتظ���ران معونت���ه الزهي���دة ،وق���د
تك���ون له زوج��� ٌة ت�شت���اق �إليه كث�ي�راً ،وتنتظره
وحي���د ًة مذع���ورة كل ليل��� ٍة م���ن دون �أن ي�أت���ي،
ورمب���ا يحل���م ول��� ٌد �أو بن���تٌ طاوي���ان بعودت���ه
حم ّم ً
�ل�ا ب�أكيا����س الهداي���ا واللبا����س اجلدي���د
والطع���ام ال�شهي� .إنه (�إن�س���ان) كامل امل�شاعر،
وله جميع احلقوق الإن�سانية التي ن�سمع عنها
ويتغ ّن���ى بها الكثريون ،من غ�ي�ر وجو ٍد فعلي.
يف النهاي���ة يدخ���ل الق�ب�ر ذلك العب���د الفقري،
وذلك اجلبار العنيد:
لعمرك �إن املوت ما �أخط�أ الفتى
ِّ
لكالط ـ ـ ـوَلِ املُرخى و ُثنياه باليـد
نحـا ٍم بخيـ ـ ـ ـ ــلٍ مباله
�أرى قب ـ ــر ّ
غوي يف ال�ضاللة مف�سد ""1
كقرب ٍ
وك���م يحزنن���ي الي���وم �أال يك�ت�رث بع����ض
النا�س للموت! .ولك���ن :هل ر�أى ه�ؤالء النا�س
الأمه���اتِ الث���كاىل والزوج���ات الأرام���ل يبكني
غواليه���ن؟ وه���ل ر�أوا الأوال َد اليتام���ى وق���د
�شرِق���وا بالدم���ع؟ وه���ل يعرفون كي���ف �ستكون
حي���اة ه����ؤالء بع���د فق���دان عزيزه���م �أو حت���ى
عائلهم الوحيد؟
***
ّ
م���ا �إن ي�أت���ي النا����س (حت���ى املوه���ن منهم
عل���ى الع��� ّكاز) مع ّزي���ن م���ن كل َح���دَبٍ و�صوب،
وتكاتف فريدين م���ع �أهل الفقيد،
���ف
ٍ
يف تعاط ٍ
حتى ي�ش ّو َه بع����ض النا�س املت�صاغرين �صفح َة
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•عبد اهلل الدروي�ش
ببع����ض كلم���اتٍ �أو ت�س���ا�ؤالت
احل���زن النبي���ل
ِ
مريبة ،بال �إبطاء ،ومن دون مراعا ٍة للم�شاعر.
نع ُ
���رف �أن احلي���اة ل���ن تتوق���ف ،ولك���نّ
َ
َ
الفجة تزي��� ُد من لواعج
الت�س���ا�ؤالتِ الدنيوي���ة ّ
الأ�سى.
وم���ن �سوء احلظ �أن بع����ض النا�س يعدّون
املوا�س���اة واجباً �شكلياً ،وم���ن ثم يرون يف مكان
العزاء ندو ًة للتدخني ولطرح الآراء الغريبة �أو
املريب���ة� ،أو حتى لتبادل �أي نوع من الأحاديث،
غري مبالني بجالل املوقف ،وال بهيبة املوت.
وم���ن �س���وء احلظ �أي�ض���اً �أن بع����ض النا�س
يع���دّون املوا�س���اة عبئاً ثقي ً
ال ،ف�ل�ا يلتفتون ملن
�شاركه���م اخلب���ز واملل���ح يف امل�س��� ّرات .وكم يكون
ذل���ك قا�سي���اً عل���ى م���ن فق���د عزي���زاً .وامل�ؤ�سف
�أن امل���رء ،بع���د ب�ضع���ة جت���ارب قا�سي���ة ،يتع ّل���م
�أال ينتظ���ر م���ن الآخري���ن تعاطف���اً ،م���ا دام���ت
الظ���روف ق���د فر�ض���ت علي���ه انقطاع���اً مريب���اً
ري من تفا�صيل احلياة .يعني ماذا يه ّم
ع���ن كث ٍ
�أن يبي���ت امل���رء (غري املهم لغ�ي�ره) حمزوناً �أو
طاوي���اً �أو قلق���اً؟ واملُح���زن يف الأم���ر �أن يك���ون
ه���ذا املرء يف ما�ضي���ه من �أكرب امللبني حلاجات
النا�س.
زمن
والذي يوا�سيك (�أو رمبا ي�ض ّللك) يف ٍ
ّ
تتقط���ع به الأو�صال� ،أن ي�صبح الغريب – كما
ق���ال املل���ك ال�ض ّليل" "2يف رحل���ة الث�أر واملوت-
للغري���ب ن�سيب���اً ،لك���ن يفاج ُئك �أحيان���اً �أنك ال
ٌ
ظروف
أنا�س جمع ْتك بهم
جت���د  -خارج دائرة � ٍ
َ
َ
أ�شخا�ص
مت�شابه���ة� ،أو حت���ى �ضمنها  -ب�ضع���ة �
ٍ
يف م�ست���وى احل���دث� ،أو حت���ى يف م�ست���وى
ن�صي ٍة ق�صريةٍ .يب���دو ُ
املوت �أحياناً عند
ر�سال��� ٍة ّ
بع�ضه���م حدثاً خميف���اً ال يريد تذ ّكر عِ برَ ِه� ،أو
يبدو طبقي���اً ال يريد االختالط ب�أهله ،ويبدو
بع�ضه���م �أكرث اكرتاث���اً مب�شاريع���ه وم�صاحله
م���ن �أيّ ع���زاء .حينئذٍ ُيتعب نف�س���ه باحل�ضور،
ويف ذك���ر مناق���ب املتو ّف���ى حت���ى املجهول���ة ،وال
���ب
يق�ص���ر يف �أن يخ�ت�رع ل���ه �صف���اتٍ ومناق َ
ّ
جديدة.
فاج��� ٌع �أن ي�شع���ر املرء يف امل���وت بالغربة� ،أو
بالنفاق� ،أو بالطبقية� ،أو بعدم االكرتاث.
م����ؤمل �أن ي�شعر �أن بع�ضهم يت�ش ّفى باملوت،
وال يفاجئه  -يف هذا املقام � -أن الذي مل يهتم
باحل ّ���ي حلظ��� ًة يهمل���ه بع���د املم���ات ،لك���ن :هل
ي�ضري امل ْيت ما مل ي�ض ْره يف احلياة؟
���ب امل���وت �أن���ه �ش��� ّد ٌة تنته���ي مهما طال
َح ْ�س ُ
الوق���ت ،فيم���ا العي�ش مع ذوي الطب���ع الفا�سد
�ش ّد ٌة ال تزول.

-1طرفة بن العبد البكري (569-543
م) يف معلقته ال�شهرية :خلولة �أطالل بربقة
ثهمد .)..
 -2هو ال�شاعر اجلاهلي امر�ؤ القي�س
(حندج بن حجر الكندي  565-520م)
�صاحب املعلقة ال�شهرية (قفا نبك من ذكرى
حبيب ومنزل) ،وقد رحل �إىل ديار الروم من
�أجل الث�أر ملقتل �أبيه ،فمات يف طريق العودة
وقد تقرح جلده ،وقال بيت ًا �شهري ًا:
�أجارتنا �إنا غريبان ههنا
وكل غريب للغريب ن�سيب

تتن���وع ال�ص���ور الت���ي يقف فيه���ا الإن�س���ان متحدياً
ع���د ّواً �أو زمن���اً �أو تقالي���دَ ...وي�أخ���ذ كل حت��� ٍّد �ش���ك ً
ال
متنا�سب���اً م���ع طبيع���ة املوق���ف ،حمقق���اً بذل���ك الق���ول
امل�شهور :لك ِّل مقا ٍم مقال..
فبع���د �إ�صاب���ة الإن�س���ان العربي يف الن�ص���ف الثاين
م���ن الق���رن الع�شرين بامل�صائ���ب املتتالية ،الت���ي ك ّبلته
و�أحاطت���ه بهالة من القيود وال�سدود ،وخ�صو�صاً عرب
الأر����ض املحتل���ة الذي���ن �أعط���وا اجلن�سي���ة اليهودي���ة،
ف�أ�صبح���وا مواطن�ي�ن م���ن الدرج���ة الثالث���ة �أو الرابعة
من دون �أن يكون لهم ُّ
حق االختيار واالنتقاء..
وطني� ،إ َّنا ُو ِل ْد َنا وكربنا بجراحك
ه����ؤالء الذين ولدوا يف امل�أ�ساة هم الوجه احلقيقي
مل�أ�ساة الإن�سان العربي يف عامله املعا�صر..
وخري من ميثل لنا حالتهم؛ وما يعانونه؛ ال�شاعر
حمم���ود دروي�ش يف ق�صيدته (جبني وغ�ضب) ،معطياً
�إ ّيانا املالمح الأ�سا�سية للإن�سان املقهور الذي ال ميلك
�شيئاً ليقرر م�صريه..
َ
لمْ
ْ
ُك ُّل مَا �أَ ْمل ُك ُه فيِ َح�ض َر ِة ا ْوتِ :
َج ِب ْينِي َو َغ َ�ض ْب
وم���ن التفاعل مع الق�صيدة ن���رى ال�صورة القوية
املتما�سكة للتحدي ،املتمثلة بالنقاط الآتية:
1ـ ع���دم اجلدارة بحمل ا�س���م الوطن ملا يعانيه هذا
الوطن من الأ�سر والذل ،وعلى ذلك ف�سيكون الرا�ضي
به���ذا الو�ض���ع ً
ذلي�ل�ا مهان���اً ،ولذل���ك مل يك���ن ال�شاعر
وغ�ي�ره م���ن الع���رب جديري���ن يحم���ل هوي���ة الوطن..
علم���اً �أن الوط���ن يعاين من ال���ذل املركب ،فهو �سجني،
ويف قف�ص خ�شبي �إمعاناً يف الذل والإهانة.
َو َطنِي َيا �أَ ُّيهَا ال َّن ْ�س ُر
ا َّلذِ ي ُي ْغم ُد مِ ْن َفا َر ال َّلهَبِ
فيِ ُع ُي ْون
َعبرْ َ ُق ْ�ض َبانِ الخْ َ َ�شبِ
َفمِ نْ هنا مل يكونوا ي�ستحقون حم َل هوية الوطن:

�أَ ُّيهَا ال َّن ْ�س ُر
َل ْ�ستُ َجدِ ْيراً ب َِج َناحِ َك
 2ـ الكربياء وال�شموخ يف رفع اجلبني عالياً يف وجه
الأعداء ،وهذا نوع من املقاومة ال�سلبية.
ُك ُّل مَا �أَ ْم ُل ُك ُه فيِ َح ْ�ض َر ِة المْ َ ْوتِ :
َج ِب ْينِي
 3ـ الغ�ض���ب املت�أج���ج يف الأعم���اق على ه���ذا الو�ضع
بدون القدرة على التغيري.
ُك ُّل مَا �أَ ْم ُل ُك ُه فيِ َح ْ�ض َر ِة المْ َ ْوتِ :
َ ...و َغ َ�ض ٌب
���ث الآخري���ن عل���ى مَ َ
 4ـ َح ّ
ت ُّث���لِ ه���ذا التح���دي،
وتوا�صل���ه ،ف���زرع ال�شاع���ر مرك���ز احلي���اة في���ه �شج���رة
�شاخم���ة عالي���ة ،تع�ب�ر ع���ن احلي���اة املتج���ددة الباقي���ة
ب�شموخه���ا متحدية الزمن حتى يف موتها ،فهي متوت
واقفة.
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َو�أَنا �أ ْو َ�ص ْيتُ �أنْ ُيز َر َع قلبِي �ش َج َر ُه
َو َج ِب ْينِي َم ْن ِز ًال ِل ْل ُقبرَّ ه
 5ـ �إيثار ال�صعاب على قبول الذل واملهانة ،فاللهب
�أقل وط�أ ًة من الذل.
َّ
�إِ َّننِي �أُ ْو ِث ُر �إِ ْك ِل ْي َل اللهَبِ
وال نن�س���ى �أن الوط���ن دائماً ين���ادي �أبناءه و�أحفاده
حا ّث���اً �إ ّياه���م عل���ى موا�صل���ة الكفاح لتخلي�ص���ه مما هو
فيه ،وهو هنا ظاهر يف �إطفاء نور الب�صر عند ال�شاعر
حتى ال يقف مك ّبل الأيدي.
�أَ ُّيهَا ال َّن ْ�س ُر ا َّلذِ ي َي ْر ُ�س ُف فيِ الأَ ْغ َ
اللِ
مِ نْ ُد ْونِ َ�سبَبٍ
�أَ ُّيهَا المْ َ ْو ُت الخْ ُ َرافيِ ُّ ا َّلذِ ي َكا َن ب ُِح ٍّب
لمَ ْ َي َز ْل من َقارك الأَ ْح َمر فيِ َع ْي َن ّي
َ�س ْيفاً من َلهَبٍ ..
َّ
وبذلك نكون قد عرفنا �أن الق�صيدة:
مت���وج ب�ص���ور التح���دي له���ذا القهر ال���ذي يعانيه
العرب من خالل ال�شاعر.

نوار�س حتلق يف ف�ضاءات بحر حزين
• ح�سن ابراهيم النا�صر
�إلي���ك �أه���دي كلمات ع�شقي التي ال متوت! و�أوراقي التي حبرّ ته���ا بالوجع واحلزن والدموع .ع�شقي منارة ال
ينطفئ �سراجها! و�سراج بوحي قدمي كهذا الزمان ال�سرمدي الالنهائي! يرتدي هذا الزمان �صوت الر�صا�ص..
فيكت���ب الر�صا����ص حزين على �صباحات اليا�سمني! وترتدي الأمكنة �أل���وان ال�شفق ..يا للغروب املوجع!! في�شكل
نهر الدم م�سارات الأبجدية والإبداع! �أخرج �إىل البحر فتالقيني نوار�س الع�شق ور�سائل الأحبة واالنتظار ولهفة
الع�ش���اق والفق���د! يا للذاكرة هن���اك :م�شينا حتى �أذان الفجر ..واليا�سمني يظلل وق���ع خطواتنا يف احلي القدمي
يف مدين���ة ال يغف���و ليله���ا .حني تركت مدينة الع�شق “دم�شق” تركت هناك ذاك���رة توم�ض قناديلها الليلية ،ك�أنها
جن���وم �سابح���ات يف الف�ض���اء! جلوجة كلماتي ال تطيق االنتظار ،ملء خافقي �صرب وع�شق! و�شط�آن حمبتي تت�سع
للعا�شق�ي�ن واملحب�ي�ن وللأوفياء! هي :املر�أة التي �أخذتني حتى �آخر خطوات العمر ،و�أ�شعلت ِ�صباها ووهج عمرها
�شم���وع ...حت���ى �أرى طريق���ي ..و�أكتب كل �أن���واع الإبداع! املر�أة الت���ي �سكبت حبها ك�ؤو�س ع�ش���ق ..و�أ�سكرتني حتى
الثمال���ة فب���دت الدني���ا �أجمل! يتج���دد عام ..فيكتب على وجه ال�صب���اح ..كلمات للع�شق وللمحب���ة! �صباحاً ارتدت
البح���ر ومفردات���ي ،وقمي�ص الزيزف���ون ،وحكايات الزمان ،و�سقتني خمرها ،و�شرب���ت حتى ارتويت ع�شقاً .يرتدي
الفج���ر �صباح���ات الزع�ت�ر الربي ..ويهفهف املط���ر على ال�شرفات .كي���ف �أ�صف امر�أة من ب���وح وع�شق وت�ضحية؟
ح�ي�ن ي�صب���ح البح���ر �صديق���ي ،وال تغ���ادرين �ش���وارع املدين���ة العتيق���ة ..ي�سكنن���ي اليا�سمني حتى ترت���وي حمربة
الأبجدي���ة! وي�سك���ن يف داخلي نب�ضها ..مدينة هي كل �شيء .حزين عمي���ق ..و�صوتي تتناقله الدروب ..وي�أخذين
الليل �إىل م�سارات الوجع .واملطر يغ�سل روحي ويريحني من التعب ...تعبان يا دنيا وعاتب على الزمان! اللهفة
ت�أخ���ذين للكتاب���ة يف م�س���اءات ني�س���ان .ب���ارد م�ساء ني�س���ان ..وع�شقي جم���ر ال ينطفئ .م�ساء رح���اب “اجلالء عيد
الوطن وال�شعب” عيد �سورية وطن احل�ضارة والأبجدية� ..سورية املتجددة مركز يتوهج علماً وح�ضارة وتطوراً
وازده���اراً .لت�سح���ق فل���ول اجله���ل والتخلف والع�صبي���ة� .سوري���ة املت�ألقة لنه���ارات التقدم يف م�س���ارات الإجنازات.
لتواج���ه اجله���ل والإره���اب وتنت�صر .لهفتي ملدينة اليا�سمني لهفة الأر�ض للمط���ر .يف �صباحات ال�سابع ع�شر من
ني�سان يتجدد احلنني وت�ستنه�ض الذاكرة ليتجدد فجر �سورية العربية القومية والتي بو�صلتها “فل�سطني”.
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كما لالعرتاف
الدويل ا�ستحقاق
للم�صاحلة كذلك
• م�أمون �شحادة
رف���ع التمثي���ل الفل�سطين���ي �إىل “دولة مراقب” يف االمم
املتح���دة يرتتب عليه جملة من اال�ستحقاقات التي �سرتت�سم
عل���ى �أر����ض الواق���ع “حملي���اً و�إقليمي���اً ودولي���اً” ،وكذل���ك
امل�صاحل���ة الفل�سطيني���ة له���ا ا�ستحقاق���ات وواجب���ات تنتظ���ر
التطبيق.
�أول ه���ذه اال�ستحقاق���ات لـ”دولة مراق���ب” تغيرّ املنظور
الع���ام لفح���وى املواجه���ة ال�سيا�سي���ة ب�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن
والإ�سرائيلي�ي�ن ،و�إدخاله���ا يف مرحل���ة جدي���دة تتغ�ي�ر فيه���ا
املعادل���ة من املواجهة التقليدية املحلية �إىل املواجهة الدولية
( بني الإ�سرائيليني واملجتمع الدويل).
�أم���ا اال�ستحقاق الثاين ،فهو �شرعية التوجه �إىل املحكمة
اجلنائي���ة والدولي���ة ملقا�ض���اة “�إ�سرائيل” عل���ى “جرائمها”،
وهذا ي�شكل نقطة مف�صلية للتحول من الدفاع �إىل الهجوم.
واال�ستحق���اق الثال���ث ،وه���و الأه���م ،حت���ول الأرا�ض���ي
الفل�سطيني���ة �ضم���ن ح���دود  67م���ن �أرا�ض متن���ازع عليها �إىل
�أرا����ض فل�سطيني���ة له���ا ح���دود دولي���ة �إقليمي���ة م���ع الط���رف
املج���اور ،وع ّده���ا حمتل���ة يج���ب حتريره���ا بح�س���ب م���ا تن�ص
علي���ه القرارات الدولية ،وهذا ما حتت���اج �إليه مدينة القد�س
العا�صمة املتنازع عليها.
وعل���ى الرغم من كل تلك اال�ستحقاقات ،يجب �أن نعرف
كمث���ال ب�سي���ط مقارن���ة ب���ـ “�إ�سرائي���ل” �أن الوالي���ات املتح���دة
االمريكي���ة دم���رت الع���راق و�أحلق���ت ب���ه م���ا �أحلقت م���ن قتل
واغت�ص���اب �إىل غ�ي�ر ذلك م���ن �أعمال “�سيا�س���ة الالمباالة”،
ومل يحا�سبه���ا املجتم���ع ال���دويل عل���ى �أفعاله���ا االجرامية!!،
لأنن���ا نعي����ش يف �شريع���ة الغ���اب الت���ي ي�سيط���ر فيه���ا الق���وي
عل���ى ال�ضعي���ف ،م���ا يعن���ي �أن معركتن���ا م���ع �أم�ي�ركا الداعمة
لإ�سرائي���ل ،و�إن ظهرت بع�ض ت�صريحات ال�شجب واال�ستنكار
الدولي���ة �ض���د م�شاري���ع اال�ستيط���ان الإ�سرائيلي���ة� ،إال �أنه���ا
فقاعات �سيا�سية يراد بها باطل.
�أم���ا امل�صاحل���ة الفل�سطيني���ة ،فمنذ الي���وم الأول للهجوم
الإ�سرائيل���ي على قطاع غزة حترك���ت اجلماهري الفل�سطينية
ب���كل �أطيافه���ا ونزل���ت �إىل ال�ش���وارع مطالب���ة ب�إع���ادة ال ُلحمة
والوح���دة الوطني���ة الفل�سطيني���ة ،ولكن ما ه���ي ا�ستحقاقات
امل�صاحلة؟!
�إن تل���ك التحركات م���ن الناحية ال�شكلية جي���دة� ،أما من
الناحي���ة اجلوهري���ة فه���ي �صعب���ة التطبي���ق ،وق���د �أت���ت كهبة
ترتب���ط بالعواط���ف �أك�ث�ر م���ن امل�ضم���ون ،وتتج�س���د ارتباط���اً
بالنظري���ات بعي���داً ع���ن التطبيق؛ فهناك ف���رق �شا�سع ما بني
النظرية والتطبيق.
امل�صاحل���ة حتتاج �إىل كثري م���ن التطبيقات التي تتمحور
يف �إط���ار التن���ازل ع���ن امل�صال���ح احلزبي���ة والر�سمي���ة يف كال
االجتاهني.
فامل�س�ي�رات االنفعالي���ة الت���ي ال ترت�س���م �ضم���ن �إط���ار
التطبي���ق العمل���ي على �أر�ض الواقع ه���ي نظريات بامتياز ،ما
يتطل���ب من اجلميع الرتفع عن املنا�صب وامل�صالح احلزبية،
حينذ ن�ستطيع القول �إن هناك م�صاحلة.
ويف ح���ال بقي���ت التطلعات الفل�سطيني���ة ترتبع بني ثنايا
االزدواجي���ة احلزبي���ة واملنا�ص���ب الر�سمية� ،سي���زداد االنق�سام
الفل�سطيني ت�شظياً من �أق�صى اليمني �إىل �أق�صى الي�سار.
�إذن ،مب���ا �أن الع���امل ح�ش���د كل ق���واه للت�صوي���ت ل�صال���ح
فل�سطني يف الأمم املتحدة� ،أفال ي�ستطيع ال�شعب الفل�سطيني
ح�شد قواه لإنهاء �صفحة االنق�سام؟

�أدب و�سيا�سة

"ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

بني �سلطة املعرفة املهيمنة...
ّ
اخلالقة
و�سلطة املعرفة
• حممد علي حب�ش
يق����ول املفك����ر العرب����ي الراح����ل �إدوارد
�سعي����د“ :ال نريد املعرف����ة كمنتج �أو �سلعة ،وال
نريدها كعملي����ة �إ�صالح تعني مكتبات �أكرب �أو
ع����دداً �أكرب من احلوا�سيب فقط ،املعرفة التي
نري����د تختلف نوعياً ،وتقوم على الفهم عو�ضاً
ع����ن ال�سلطة والتك����رار غري الناق����د �أو الإنتاج
الآيل”.
وي�ضي����ف �سعي����د“ :لي�س����ت املعرفة جمرد
احلقائق ،ولكن كيف ترتبط احلقائق بحقائق
�أخ����رى ،كي����ف تتك����ون احلقائ����ق بالأ�سا�����س؟
ه����ل ترتب����ط بافرتا�ض����ات �أو نظري����ات؟ وكيف
ميك����ن للم����رء �أن يحك����م عل����ى العالق����ة ب��ي�ن
احلقيق����ة وامل�صالح ،وكيف ميك����ن فهم الواقع
كتاري����خ؟” ..ويخت����م“ :ه����ذه ه����ي بع�����ض
الق�ضاي����ا اجلوهري����ة الت����ي تواجهن����ا ،والت����ي
ميك����ن �إيجازه����ا يف العب����ارة – ال�س�����ؤال :كي����ف
نفك����ر؟” وق����ال �أي�ض����اً“ :الزم����ن الراه����ن ه����و
�ساحة املعركة واملعرفة هي �سالحنا”.
كما �أكد يف كتابه “الثقافة والإمربيالية”
عل����ى �سلطة املعرف����ة وقوتها ،ومل يدخر جهداً
يف �سبي����ل �ص����ون احلقيق����ة م����ن حم����اوالت
ت�شويهها وتزييفها.
مل����ا كان����ت املعرف����ة تتك����ون م����ن البيان����ات
واملعلوم����ات والإر�ش����ادات والأف����كار �أو جمم����ل
البن����ى الرمزي����ة الت����ي يحمله����ا الإن�س����ان �أو
ميتلكه����ا املجتم����ع ،يف �سي����اق داليل وتاريخ����ي
حم����دد ،وتوج����ه ال�سل����وك الب�ش����ري فردي����اً
وم�ؤ�س�سي����اً يف جم����االت الن�ش����اط الإن�س����اين
كاف����ة ،فهي ت�ضم البن����ى الرمزية التي ُتختزن
ع��ب�ر التعلي����م الر�سم����ي والدرو�����س امل�ستف����ادة
م����ن خربات العمل واحلي����اة ،وت�شمل احلقائق
والق�ص�����ص وال�ص����ور وموجه����ات ال�سل����وك
الب�شري موثقة �أو �شفاهة �أو �ضمنية.
وقد �أكد تقرير التنمية الإن�سانية العربية
ذات م���� ّرة املعن����ون“ :نح����و �إقام����ة جمتم����ع
املعرفة” ،عل����ى �أن املعرفة حالة �إن�سانية �أرقى
م����ن جم����رد احل�ص����ول عل����ى املعلومات ،ب����ل �إن
املعرف����ة يف ع�صر التخمة املعلوماتية ميكن �أن
ت�ضيع يف خ�ض����م في�ضان املعلومات عرب �شبكة
الإنرتنت مث ً
ال.
و�إذا كان الع����امل ق����د �أ�صب����ح قرية �صغرية
وف����ق “ماكلوه����ان” ف��ل�ا ب����د لنا نح����ن العرب
م����ن االنتب����اه �إىل طبيع����ة نظ����ام ه����ذه القري����ة
الكونية ،فهي حققت االت�صال واملعرفة ،لكنها
مل حتق����ق العدال����ة ،لطامل����ا �أن النظ����ام العامل����ي
اجلدي����د يعط����ي فر�ص����ة االحت����كار والنف����وذ
للأقوى ،الذي ي�ستطيع ب�إمكاناته وماكيناته
الإعالمي����ة ال�ضخم����ة �أن ي�ضب����ط م�ستوي����ات
املعرفة التي ميكن �أن يتلقاها عاملنا الثالث.
فال�ضغ����ط املع����ريف الذي ميار�س����ه الأقوى
عل����ى ال�ساح����ة العاملي����ة ،يخ�ض����ع مبا�ش����رة
ل��ل��أدوات املرئية وامل�سموع����ة واملقروءة ،بحيث
ي�ستطي����ع الأق����وى �أن يق����ود مالي��ي�ن املتلقّ��ي�ن
�إىل نتائج لي�س����ت بال�ضرورة �أن تكون مطابقة
للحقيق����ة والواق����ع ،بق����در ما تخ����دم م�صلحة
الأق����وى ،وبذل����ك تك����ون املعرف����ة بح����د ذاته����ا
�سلط���� ًة ت����ارة ،وتكون �أداة يف ي����د �سلطة الأقوى

�إدوارد �سعيد
دائم����اً� ،إذ تتحكم �سلطة الق����وة ب�سلطة املعرفة
لإع����ادة �إنتاجها وتوجيهها وف����ق �أن�ساق معينة
تخدم تلك القوة.
لق����د �أت����اح الع�ص����ر املعلومات����ي اجلدي����د
فر�ص����ة للمعرفة املهيمن����ة لأن تت�سيد ال�ساحة
الإعالمي����ة املعلوماتي����ة ،ملا لها م����ن قدرة على
توظي����ف احلقائق الفكرية والعلمية اجلديدة
يف ت�أكي����د هيمن����ة الإيديولوجي����ا امل�سيط����رة،
وبقي����ت املعرف����ة املهيمنة هي معرف����ة ال�سلطة
امل�سيط����رة يف حتوالته����ا املختلفة عرب الع�صور
احل�ضارية الكربى.
�إنن����ا نعي�����ش اليوم ع�صر اكت�س����اح الواليات
املتح����دة الأمريكي����ة رقمي����اً ،حي����ث ت�سع����ى �إىل
رقمن����ة العومل����ة اقت�صادي����اً وثقافي����اً ،واحت����كار
�صناع����ة املعلوماتية ،ويتجل����ى ذلك يف ال�سطو
املع����ريف الوا�ض����ح يف ع����امل الإنرتن����ت ،حي����ث
ت�سيط����ر الق����وة العظمى يف الع����امل من خالل
منظمة خا�صة غري حكومية ت�سمى جمموعة
الإنرتنت لأ�سماء العناوين والأرقام “�آيكان”
يف كاليفورني����ا على م�ص����ادر املعلومة يف اجتاه
اجلن����وب� ،إذ تدي����ر ال�شبك����ة العنكبوتي����ة بي����د
حديدي����ة وال ترغ����ب يف توزي����ع ه����ذه ال�سلط����ة
اجلدي����دة عل����ى باق����ي ال����دول ،وق����د ظهر ذلك
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جلي����اً يف م�ؤمت����رات القم����ة العاملي����ة ملجتم����ع
املعلوم����ات ب����دءاً م����ن مرحل����ة جني����ف 2003
م����روراً مبرحل����ة تون�����س  2005و� ً
ص����وال �إىل
منت����دى القم����ة العامل����ي الأخري ح����ول جمتمع
املعلوم����ات ال����ذي ا�ست�ضافت����ه مدين����ة جني����ف
يف �أي����ار  ،2013ولع����ل يف ذل����ك ا�ستعم����ار ب�ش����كل
جدي����د ،اال�ستعم����ار الرقمي ،وهذا م����ا ي�سميه
البع�ض العنف ال�سيليكوين.
مم����ا تقدم ال بد م����ن الت�أكيد على ما قاله
املفك����ر �سعي����د حول املعرف����ة التي نري����د! وهي
املعرف����ة القائم����ة على الفهم ال عل����ى ال�سلطة،
املعرف����ة الت����ي ت�سه����م يف حتقي����ق التنمي����ة
الإن�ساني����ة ،وجمتم����ع املعرف����ة ال����ذي نريد هو
ذل����ك املجتم����ع ال����ذي يقوم عل����ى ن�ش����ر املعرفة
و�إنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف جميع جماالت
الن�شاط املجتمعي الإن�ساين.
من هنا ت��ب�رز �أهمية ا�ستخ����دام الأ�ساليب
العلمية لتحديد نوع املعارف املطلوبة ،وو�ضع
اخلطط الالزمة لتحقي����ق التنمية الإن�سانية
القائم����ة عل����ى مرتك����زات اقت�صادي����ة وقيمي����ة
مرتبط����ة مبنظوم����ة معرفي����ة قائم����ة عل����ى
املعرف����ة العلمي����ة والفه����م ،وال �ش����ك �أن ذل����ك
يبق����ى رهن����اً بالبن����ى الثقافي����ة واالجتماعي����ة
واالقت�صادي����ة وال�سيا�سة العربي����ة ،التي تعمل
عل����ى توفري البيئ����ة املنا�سبة الكت�س����اب املعرفة
وتوظيفها يف خدمة التنمية.
�إن م����ا نحتاج����ه توف��ي�ر بيئ����ة ثقافي����ة
ونظري����ة �أخالقي����ة و�أط����ر �سيا�سي����ة حت ّف����ز
وحتم����ي عملي����ة الإب����داع والتجدي����د اخل��ل�اق
على خمتلف امل�ستويات ،والعمل على �إزالة �أية
عقب����ات ميك����ن �أن تق����ف حجر ع��ث�رة �أمام تلك
التبيئة..
املطل����وب �إذاً �إط��ل�اق طاق����ات امل�ؤ�س�س����ات
العربي����ة احلكومية وغري احلكومي����ة العاملة
يف خمتل����ف جم����االت املعرف����ة لتوف��ي�ر البيئ����ة
املنا�سب����ة المت��ل�اك �س��ل�اح املعرف����ة ،ومواجهة
ع�ص����ر االنف����راد بال��ث�روة و�سلط����ة املعرف����ة،
و�إدع����اءات امتالك احلقيق����ة ،بامتالك �سلطة
املعرفة اخلالقة التي تعيد توليد ذاتها ،ولعل
ذل����ك يتوقف عل����ى حيوي����ة الق����وى والعنا�صر
امل�شكل����ة لور�ش وجلان الإ�صالح والإبداع التي
يرفدها الأمل ويقو ّيه����ا الإ�صرار ،وتتخذ من
الإرادة طريقاً �إىل النجاح.
وعلى و�سائ����ل الإعالم املختلف����ة ا�ستعمال
املعلوم����ات بطريق����ة تن����م عل����ى ال�شع����ور
بامل�س�ؤولي����ة ،وفق����اً للمعاي��ي�ر الأخالقي����ة
واملهنية ،واال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالت�ص����االت يف ه����ذا ال�ص����دد ،والعم����ل عل����ى
ت�شجيع تنوع ملكية و�سائل الإعالم للحد من
اخت��ل�ال الت����وازن يف امتالكه����ا عل����ى ال�صعي����د
ال����دويل ،ومناه�ض����ة ا�ستخدامه����ا يف �أغرا�����ض
�سيئ����ة غ��ي�ر م�شروع����ة بدوافع عن�صري����ة ،وما
يت�ص����ل به����ا م����ن �أ�ش����كال التع�ص����ب والكراهية
والعن����ف ،وذل����ك حماول����ة �إ�سهامي����ة منه����ا يف
حتدي����د معامل طريق امت��ل�اك �سلطة املعرفة
اخلالقة.
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مراكز البحث العلمـي و�أهميتها يف حياتنا الثقافية
• عبد احلميد غامن
ال�ش���ك �أن الع���دوان ال�صهي���وين الأخ�ي�ر ال���ذي
ا�سته���دف �أح���د مراك���ز البح���وث العلمي���ة ال�سوري���ة
يف جمراي���ا يعك����س الكث�ي�ر م���ن ال���دالالت؛ �أبرزه���ا
�أن الع���دو ال�صهي���وين يري���د تدمري معام���ل املعرفة
والتق���دم العلم���ي والثق���ايف للأم���ة العربي���ة ،و�أن
اال�ستهداف ال�صهيوين لل�شخ�صية والهوية العربية
ي�ستل���زم الق�ض���اء على مراك���ز البحث نظ���راً لدورها
الكبري يف حياة الأمة وتقدمها وتطورها.
ن�شـ�أة مراكـز الأبحـاث
تع���ود ن�شـ�أة مراكـز الأبحـ���اث �إىل بزوغ احل�ضارة
الإ�سالمي���ة ،وكان �أول مراك���ز الأبح���اث ه���و بي���ت
احلكم���ة ،ال���ذي �شي���د بنيان���ه يف الع�ص���ر العبا�س���ي
الأول ب�أمر م���ن اخلليفة هارون الر�شيد كنواة ملركز
�أبح���اث ،وع��� ّد �آنذاك قف���ز ًة نوعي ًة يف العل���م والفكر،
حي���ث ق���ام بالأبح���اث العلمي���ة الطبي���ة والفل�سفية،
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن الرتجم���ة ونق���ل العل���وم والأف���كار م���ن
ثقاف���ات احل�ض���ارات ال�سابق���ة واملعا�ص���رة �إىل اللغ���ة
العربي���ة؛ لينت���ج ع���ن ه���ذا الرتاك���م املع���ريف ،والك���م
العلمي ٌ
جيل من �أبناء الدولة الإ�سالمية.
�أم���ا الن�ش����أة احلديثة ملراكز الأبح���اث ،فكان �أول
ظهور لها مع بداية ن�شوء �أوىل اجلامعات الأوروبية
يف الق���رن الثاين ع�ش���ر امليالدي ،حي���ث ظهرت فيها
الكرا�س���ي العلمي���ة ،وكان اهتمامه���ا من�صب���اً عل���ى
الدرا�سات ال�شرقية.
�إن البداي���ة احلقيق���ة م���ن الناحي���ة الفكري���ة
ملراك���ز الأبح���اث كانت لغر�ض �إنت���اج الأفكار ،وتناول
املو�ضوع���ات العلمي���ة ،وكان ال�سا�س���ة ي�ستفي���دون
منه���ا ،لكن الو�ض���ع تطور خالل القرن�ي�ن  18و19م،
وبالتحدي���د �أوائ���ل الق���رن 19؛ حيث ظه���رت مراكز
الأبح���اث امل�ستقل���ة ع���ن اجلامع���ات ،وكان ت�سخ�ي�ر
الأبح���اث فيها خلدمة ال�سيا�س���ة ،وكانت باكورة هذا
التوج���ه ت�أ�سي����س املعهد امللك���ي للدرا�س���ات الدفاعية
بربيطاني���ا �سن���ة  ،1831ث���م ت���واىل ظه���ور مراك���ز
�أبح���اث �أخرى يف �أماكن عدة ،منها الواليات املتحدة
مث���ل معه���د را�س���ل للحكم���ة ،ومرك���ز بروكن���ز الذي
�أ�س�س �سنة .1914
بع���د ه���ذا ا�ستقل���ت مراك���ز الأبح���اث ،و�أ�صبحت
متعددة الوظائف كل بح�سب اخت�صا�صه ،لكن بقيت
له���ا �صفة الري���ادة والقي���ادة يف العامل؛ حت���ى �أ�صبح
بع�ضه���ا ي�سمى باملرا�صد الفكري���ة؛ وهي التي توجه
العديد من حكومات دول العامل الآن.
ظه���ر منط جديد من مراكز الأبحاث يف الآونة
الأخ�ي�رة ي�سمى مراك���ز الأبحاث امل�ؤ�س�سي���ة ،وهو �أن
يك���ون لكل م�ؤ�س�سة مركز �أبحاث خا�ص بها ،والغاية
منه���ا و�ضع امل�س���ار امل�ستقبل���ي و�إ�سرتاتيجي���ة العمل
للم�ؤ�س�س���ة ،و�سب���ل تر�شي���ده وتوظيف���ه؛ للو�ص���ول
بامل�ؤ�س�سة �إىل احلالة املثلى.
وم���ن املع���روف �أن ل���كل مرك���ز م���ن ه���ذه املراكز
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن
�أ�سلوب���ه ومنهج���ه اخلا����ص يف العم���ل،
ا�ستخ���دام �أك�ث�ر م���ن منه���ج علمي يف طريق���ة درا�سة
امل���ادة العلمية واملو�ضوع املراد بحث���ه وتناولهما ،و�أن
تنوع هذه املناهج �أدى �إىل التنوع يف �أ�ساليب البحث،
وكل م�ؤ�س�س���ة ومرك���ز بحثي ي�ستخ���دم �أ�سلوباً معيناً
تبع���اً الخت�صا�صه ،كما �سنف�صل ذلك الحقاً؛ فمنهج
البح���ث العلم���ي ه���و الطري���ق والأ�سل���وب املتب���ع يف
تق�صي احلقائق العلمية يف �أي ميدان فكري ،وثقايف
نظري �أو علمي.
وتختل���ف �أ�سباب تط���ور املراكز من بلد �إىل �آخر،

وم���ن مرك���ز �إىل �آخ���ر .وق���د �صاح���ب ه���ذه الظاهرة
تزاي���د امل�ؤمت���رات العلمي���ة والأكادميي���ة واملن�شورات
العلمي���ة .وه���ي تبح���ث يف خمتل���ف �ش����ؤون احلي���اة
املحلي���ة والإقليمي���ة والدولي���ة؛ يف ظ���ل التغ�ي�رات
الرئي�س���ة اجلاري���ة يف املنطقة والعامل عموماً� .إال �أن
انت�ش���ار هذه املراك���ز ،واالهتمام بها؛ ق���د حت ّققا بعد
�أن اكت�سب���ت املراك���ز البحث ّية يف الغ���رب  -وخ�صو�صاً
يف الوالي���ات املتح���دة  -خ�ب�ر ًة وا�سع ًة وجناح���اً باهراً
ومكان���ة مرموقة .ف�ص���ارت ت�ؤدّي دوراً ب���ارزاً يف دعم
م�ؤ�س�س���ات �صنع القرار ال�سيا�سي ،و�إعداد الدرا�سات،
وحتلي���ل ال�سيا�سات العام���ة والق�ضاي���ا الهامة .وقد
ُ�س ِّمي���ت تل���ك املراك���ز “الثين���ك تانك����س”Think-
 ،Tanksو�أ�صبحت عام ً
ال هاماً يف حتديد �أوليات
الق�ضاي���ا اال�سرتاتيجي���ة الت���ي تواج���ه الوالي���ات
املتح���دة .و�أ�ضح���ى له���ا ت�أث�ي�ر مبا�شر وغ�ي�ر مبا�شر
يف مراك���ز �صن���ع الق���رار هناك؛ �س���واء كان ذلك على
امل�ست���وى الداخل���ي �أو اخلارجي .وهو ما يظهر ,على
�سبيل املثال ,ب�ص���ورة وا�ضحة يف ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية.
�أهمية عمل مراكز البحث
ال يخف���ى عل���ى �أي مثق���ف ،م���ا ملراك���ز الأبح���اث
وامل�ؤ�س�س���ات الثقافي���ة والعلمي���ة م���ن دور يف ن�ش���ر
املعرفة والثقافة بني الب�شر ،وكذلك يف نقل البلدان
الت���ي ترعاه���ا ً
نق�ل�ا ممنهجاً ومربجم���اً من مرحلة
تط���ور �إىل �أخ���رى ،وبقف���زات نوعي���ة ك�ب�رى عل���ى
خمتل���ف ال�صع���د ؛ مل���ا له���ذه املراك���ز وامل�ؤ�س�سات من
فاعلي���ة و�أث���ر يف تق���دم ال�شع���وب ورقيه���ا ،والوظيفة
الت���ي تنه����ض به���ا ه���ذه املراك���ز وامل�ؤ�س�س���ات وال���دور
احلي���وي له���ذه املراك���ز وامل�ؤ�س�س���ات يف النهو����ض
والتطور الذي ت�شهده املجتمعات.
وقد تزايد االهتمام مبراكز الأبحاث والدرا�سات
عامل ّياً على نح���و وا�ضح وملحوظ يف العقود الأخرية
من القرن الع�شرين ،اذ �أ�صبحت مت ِّثل �أحد الدالئل
الهام���ة عل���ى تط���ور الدول���ة وتقييمه���ا للبح���ث
ّ
العلم���ي وا�ست�شرافه���ا �آف���اق امل�ستقب���ل؛ وذل���ك وف���ق
املنظور املعريف لتط���ور املجتمعات الإن�سانية عموماً،
وانطالق���اً م���ن ع ّد تل���ك املراك���ز م�ؤ�ش���راً للمنجزات
احل�ضاري���ة والنه�ضوية والثقافي���ة ،وعنواناً للتقدم
و�أحد م� ِّؤ�شراته يف التنمية ور�سم ال�سيا�سات.
وتع���د عملي���ة درا�س���ة الق�ضاي���ا وامل�ش���كالت التي
تواج���ه املجتمع والدولة وحتليلها ،م���ن �أهم الأدوار
التي ت�ضطل���ع بها املراكز البحثية عموماً؛ �إذ تهدف
من خاللها �إىل معرفة الأ�سباب التي تكمن وراءها،
وبل���ورة ال���ر�ؤى واملقرتح���ات العلمي���ة املتع ّلق���ة به���ا،
وو�ضع احللول املنا�سبة.
وق���د �أ�صبح للمراكز البحثي���ة دور رائد ومتقدم
يف قي���ادة ال�سيا�س���ات العاملي���ة ،و�ص���ارت �أداة رئي�س���ة
لإنتاج العديد من امل�شاريع اال�سرتاتيجية الفاعلة.
كما �أ�صبح���ت مراكز الأبحاث والدرا�سات جزءاً
ال يتج��� ّز�أ من امل�شه���د ال�سيا�سي والتنموي يف العديد
م���ن البل���دان املتقدم���ة .وقد ال نبال���غ �إذا قلنا �إن لها
دوراً �أ�سا�سي���اً يف نهو����ض الأمم وتق���دُّ م ال�شعوب نحو
حتقي���ق �أهدافها؛ �إذ ارتقت تلك املراكز احلديثة �إىل
ح���دّ� ،أ�صبحت فيه �أح���د الفاعلني يف ر�سم التوجهات
ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة واالقت�صادي���ة والرتبوية؛
و�أح���د امل�ؤ ِّثري���ن فيه���ا ،و�أح���د امل�شارك�ي�ن يف و�ض���ع
احلل���ول له���ا؛ وذل���ك م���ن خ�ل�ال توظي���ف البح���ث
العلم���ي يف خدم���ة ق�ضاي���ا املجتمع ،بتق���دمي الر�ؤى
وط���رح البدائل واخلي���ارات ،مبا يدعم عمليات �صنع

القرارات ور�سم ال�سيا�سات.
دور مراكـز الأبحـاث يف خدمة املعرفة والثقافة
ال �شك �أن الدور الذي تنه�ض به مراكز الأبحاث
ه���و �أ�سا����س النهو����ض احل�ض���اري للمجتمع���ات،
والتخطيط اال�سرتاتيج���ي ،والعمل العلمي املمنهج
املبن���ي عل���ى �أ�س����س وخط���ا منتظم���ة حم���ددة امل�سار،
وا�ضح���ة اله���دف ،منتظم���ة يف ن�سقه���ا ،واقعي���ة يف
طرحه���ا ،وعملي���ة يف معاجلته���ا للموا�ضي���ع قي���د
البحث.
ويتمثل دور مراكز الأبحاث بالوظائف التالية:
وظيفة البحث عن احلقائق وو�ضعها يف �إطارها
العلم���ي؛ وذل���ك من خ�ل�ال حتليل الواق���ع ،وتقدمي
ر�ؤى م�ستقبلي���ة للنهو����ض بواق���ع جدي���د �أو تطوير
احلايل �إىل م�ستوى �أف�ضل ،وفق مرجعيات �أكادميية
وا�سرتاتيجي���ة بعي���داً ع���ن االرجت���ال� ،أو النظ���رة
الأحادي���ة ،وتع���د من �أه���م وظائف مراك���ز الأبحاث،
عل���ى الرغ���م م���ن �أن احلقائ���ق يف البح���ث العلم���ي
ن�سبي���ة وغ�ي�ر مطلق���ة ،ث���م تطوي���ر ه���ذه احلقيق���ة
بع���د طرحه���ا للنقا����ش ودرا�سته���ا م���ن كل اجلوانب،
والإ�ضاف���ة عليها ،ورفدها بكل ما هو مفيد وجديد؛
حت���ى تتكام���ل مالحمها ،وميكن �إنزاله���ا وتطبيقها
على الواقع والإفادة من مردود تطبيقها.
مراك���ز الأبح���اث لي�س���ت جمرد مراك���ز لتجميع
املعلوم���ات ،ولكنه���ا مراك���ز لإنت���اج الأف���كار ،وعملية
�صن���ع الأف���كار ال تت���م للأف���كار ذاته���ا؛ فالفك���ر ل���ه
عالقة حتمية بالواقع؛ وما لي�س له ت�أثري يف الواقع
فال قيمة له.
غاي���ة مراك���ز الأبح���اث لي�س���ت جم���رد �صناع���ة
الفك���رة؛ ب���ل �إيج���اد ال�سبي���ل لإنزاله���ا ،وتطبيقه���ا،
وقيا�س مدى فاعليتها يف �شتى جماالت احلياة.
�أهداف مراكز الأبحاث
ي�سع���ى البح���ث العلم���ي �إىل اكت�ش���اف حقيق���ة
مو�ض���وع مع�ي�ن ومعرف���ة القواع���د الت���ي حتكم���ه.
ومعرف���ة �أهمية البحث العلم���ي ،تقودنا �إىل �أن نقف
عن���د الأه���داف الرئي�سي���ة الت���ي ت�سعى �إليه���ا مراكز
الأبحاث العلمية ،التي ميكن �إجمالها بالآتي:
 - 1فه���م قوان�ي�ن الطبيع���ة ،وال�سيط���رة عليه���ا،
وتوجيهها خلدمة الإن�سان.
 - 2درا�سة الظواهر املختلفة ،وا�ستنباط قوانني
عام���ة �أو نظري���ات تف�سري تل���ك الظواهر والعالقات
التي حتكمها ،ومن ثم �إمكانية التنب�ؤ والتحكم بها.
� - 3إيج���اد حل���ول للم�ش���كالت املختلف���ة الت���ي
تواج���ه الإن�س���ان يف تعامل���ه م���ع البيئ���ة الت���ي يعي�ش
فيها.
 - 4تطوي���ر املعرف���ة الإن�ساني���ة بالبيئة املحيطة
ب�أبعاده���ا كافة ،وجوانبه���ا الطبيعي���ة ،واالجتماعية
وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والتكنولوجية ،والإدارية
وغريها.
مراكز الأبحاث يف الوطن العربي
عل���ى الرغ���م م���ن ت�أث���ر الأج���واء الثقافي���ة يف
وطنن���ا العرب���ي ،مبا هو �سائ���د يف الأو�ساط الثقافية
الغربي���ة ونحوه���ا ،م���ن حي���ث انتق���ال فك���رة مراك���ز
الأبحاث العلمية وامل�ؤ�س�س���ات املعنية بالدرا�سات من
الغ���رب �إىل منطقتنا ،غ�ي�ر �أننا غالباً ال نلم�س ثمرة
ه���ذه امل�ؤ�س�س���ات يف �أغل���ب الأو�ساط ،مع ع���دم وجود
تفاع���ل حقيقي بني ه���ذه امل�ؤ�س�س���ات وال�شرائح التي
يج���ب �أن ت�ستهدفها بعملها؛ لذا �أ�ضحت الكثري من
ه���ذه املراك���ز يف وطننا العربي حتم���ل العناوين دون
امل�ضام�ي�ن ،و�أخذت ت�شكل نوع���اً من الرتف الفكري،

حي���ث غياب اله���دف ،وتع�ث�ر اخلط���وات ،واالرجتال
ال�سائ���د يف بع����ض امل�ؤ�س�س���ات ،مم���ا يجع���ل الطاب���ع
امل�ؤ�س�سي وروح فريق العمل تغيب.
وق���د تنام���ى االهتم���ام مبراك���ز الأبح���اث
والدرا�س���ات يف واقعن���ا املعا�ص���ر ،و�أ�صبح���ت حم��� ّل
حدي���ث عنه���ا ب�ش���كل وا�ض���ح من���ذ بداي���ة ت�سعين ّي���ات
الق���رن املا�ض���ي .وات�سعت دائ���رة ن�شاطاتها من حيث
احلج���م الكم���ي ،ومن حي���ث نوع ّية امل�ساهم���ات التي
تقدّمه���ا .ولقد ت���ولىّ القطاع اخلا����ص �إن�شاء مراكز
ومتخ�ص�صة،
درا�س���ات ومعلوم���ات و�أبحاث متنوع���ة
ِّ
كمبادرات نوع ّية يف عدد من البلدان؛ حتى �أ�صبحت
جزءاً من املكونات الثقافية يف عدد من الدول.
�سلبيات ومعوقات البحث العلمي العربي
وم���ن املعوقات وال�سلبيات التي تواجه امل�ؤ�س�سات
البحثية والثقافية والعلمية عموماً:
 - 1قل���ة مراك���ز الأبح���اث الت���ي تتن���اول درا�س���ة
املو�ضوع���ات با�ستقاللي���ة ومو�ضوعي���ة ومهني���ة
�صرفة.
� - 2إن معظ���م مراك���ز الأبح���اث يف عاملنا العربي
ترتب���ط بال�شخ�ص ور�ؤيت���ه الفردية ،وغي���اب القرار
اجلماع���ي امل�ؤ�س�س���ي ،مما ي����ؤدي �إىل انحراف املراكز
غالب���اً ع���ن �أهدافه���ا ،وت�سخريه���ا وت�سيريه���ا وف���ق
نزع���ات خا�ص���ة بعي���دة بجملته���ا ع���ن املو�ضوعي���ة
والعلمية.
 - 3الو�ض���ع ال���ذي تع���اين من���ه الكث�ي�ر م���ن
املجتمع���ات يف الوق���ت الراهن ،مما انعك�س �سلباً على
نف�سي���ة املثق���ف ،وعل���ى نوعي���ة �إ�سهامات���ه البحثي���ة،
وباملح�صلة على عمل مراكز الأبحاث ومنطيتها.
 - 4ع���دم و�ض���وح الوظيف���ة؛ فالكث�ي�ر م���ن
ه���ذه املراك���ز تت�ص���ف بغي���اب الفك���رة ،وارتب���اك
اال�سرتاتيجية مما ي�ؤدي �إىل خلل يف امل�سار؛ ذلك �أن
املقدمات اخلاطئة ال بد و�أن تكون نتائجها خاطئة.
 - 5ع���دم و�ض���وح اله���دف؛ فكثري م���ن املراكز ال
يع���رف وجهته هل ه���ي :ثقافية ،اقت�صادي���ة� ،إدارية،
�إلخ� ،أم �أنها م�شرتكة معاً.
 - 6البع���د ع���ن الواق���ع واملحي���ط ال���ذي تعي����ش
فيه هذه امل�ؤ�س�س���ات البحثية والعلمية؛ حيث تفتقر
الكث�ي�ر م���ن ه���ذه املراك���ز �إىل �آليات حقيقي���ة مبنية
عل���ى �أ�س����س علمي���ة ملعاجل���ة واقعه���ا ال���ذي ت���دور يف
فلك���ه ،وعامله���ا املحيط ال���ذي يجب �أن يك���ون املبتغى
من العمل.
 - 7اال�ضط���راب الإداري وامل���ايل لكثري من هذه
املراك���ز وامل�ؤ�س�س���ات؛ حي���ث مل ت َ
�ب�ن على نح���و �إداري
حمك���م ،ومل تخ�ص�ص لها الأموال الالزمة لإي�صال
ر�سالتها احل�ضارية.
�إن ه���ذا الت�شخي����ص للمعوق���ات ال يعن���ي �إيقاف
عجل���ة البح���ث العلم���ي� ،أو �أن���ه ال يوجد عم���ل د�ؤوب
ملمو����س عل���ى الأر����ض؛ و�إمنا الغاية من���ه ت�شخي�ص
العل���ل ملعاجلتها �إن وج���دت ،وتفاديها يف العمل املراد
ال�شروع به م�ستقب ً
ال.
غ�ي�ر �أن ال���دور ال���ذي ا�ضطلع���ت ب���ه املراك���ز
ٌ
خمتلف ع ّم���ا هو عليه
البحثي���ة يف الوط���ن العرب ّ���ي،
الأم���ر يف الغرب؛ وذل���ك ب�سبب املعوق���ات وامل�صاعب
والتحدي���ات الت���ي تواجهها ،ولأ ّنه���ا مل تتب ّو�أ مكانها
احلقيقي ،ومل متار�س دورها احليوي يف امل�شاركة يف
�صن���ع الق���رار �أو يف تقدمي ما يلزم م���ن م�شورة ومن
درا�س���ات ر�صين���ة .وبدا دور معظمه���ا “باهتاً” وغري
فاع���ل يف عملي���ة التنمي���ة املجتمعية ب�أبعاده���ا كافة،
البقية �...........................................ص15
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"ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

الطعم وال�صنارة
• مالك �صقور
ثمة �شيء �سي�شتعل
ثمة �شيء �سيحرتق
ثمة �شيء �سينفجر
ثمة �أمر خطر ،يدبر
ثمة كابو�س مرعب قادم ،وكارثة تدق الأبواب.
وه����ي ،ب�إح�سا�����س قل����ب الأم ال����ذي ال يخط����ئ �أدرك����ت �أن ولديه����ا يف
خطر.
وه����ي ،مث����ل �أي زوج����ة �صاحل����ة� ،صادقة� ،أمين����ة ،وف ّي����ة ،ت�أكدت من
زوغان زوجها.
ً
قب����ل حني ،حاولت جاهدة� ،أن تقنع زوجها وولديها ،ب�أنهم يلعبون
بالن����ار .وم����ن يلعب بالن����ار �سيحرتق .قالوا لها :علي����ك بنف�سك .اعتني
بابنتك ،وبيتك .اذهبي �إىل مدر�ستك .واتركي للرجال �أعمالهم .جل�أت
�إىل �أبيه����ا ،ق����ال� :س�أقدم الن�صيح����ة .ا�ستنجدت ب����ذوي زوجها ،و�أ�صيبت
بخيبة �أمل فاجعة.
بق����ي �أمامه����ا ،حل واحد .و�أمل واحد� .أن تنق����ذ ولديها على الأقل.
بع����د �أن �أغل����ق زوجه����ا عقله .وغاب وعي����ه ،وفقد �صواب����ه ،و�أ�صيب بعمى
الب�صر والب�صرية.
وقع����ت ب��ي�ن نارين� :إما �أن ت�سكت ،وهي ت����رى الكارثة ب�أم عينها و�أن
زوجه����ا وولديه����ا حطب هذه الكارثة ووقوده����ا� ،أو تب ِّلغ اجلهات املعنية،
احلاج����ة املدرِّ�سة عائ�شة ف�ضحت زوجها،
فتح�ص����ل ف�ضيحة كبرية ،ب�أن ّ
و�س ّلمت ولديها ،وخانت الأمانة والعهد وال�شرف وبيت الزوجية..
وبقي����ت يف دوام����ة قاتل����ة� ،أفقدته����ا �صوابه����ا .وحني ح�سم����ت �أمرها
وق����ررت الذهاب للإب��ل�اغ عنهم ،كي حتفظ �سالمتهم ،وتريح �ضمريها
وتعمل على بقاء ولديها على قيد احلياة ولو يف ال�سجن ،متت املباغتة،
قدح����ت ال�ش����رارة ،واحل����رب اندلع����ت ،وكان ولداها وزوجه����ا يف املقدمة،
فوقعت بالندم القاتل على ترددها ،الذي �أدى �إىل الت�أخري ،ومل ت�ستطع
�أن متنع ولديها من التورط يف �سفك الدم الربيء.
•••
تعارفا يف جامعة دم�شق .يف كلية ال�شريعة .حتابا ،ومتت اخلطوبة
يف ال�سنة الأخرية يف اجلامعة .بعد التخرج تزوجا ،و�أجنبا ثالثة �أوالد:
خال����د وخلدون وخول����ة .عا�شوا يف وئام وحب ،كان����ت الزوجة ال�صاحلة،
واملدر�س����ة املتفاني����ة يف عمله����ا� ،أحبها طالبه����ا وطالباتها حت����ى الع�شق.
كان مثلها الأعلى من الن�ساء مرمي وخديجة و�أ�سماء وعائ�شة وفاطمة،
حفظ����ت �سريتهن وعلمت طالباته����ا ،م�آثرهن ،ويف البيت كانت ت�ستقبل
الطالب����ات و�أمهاته����ن ،وتعظه����ن ،وتعلمهن ما تلقته يف كلي����ة ال�شريعة،
م����ن �أ�ص����ول الدي����ن احلني����ف ،وكان����ت حت�ضه����ن عل����ى العف����ة واحل�شم����ة
واال�ستقامة ،وعن دور املر�أة يف املجتمع.
•••
حلم����ت بزي����ارة مك����ة املكرمة ،لت�����ؤدي فري�ض����ة احل����ج ،فا�صطحبها
زوجه����ا مع����ه م����ر ًة ،وكان����ت ه����ي امل����رة الأوىل والأخ��ي�رة .فرح����ت ككل
امل�ؤمن����ات الالت����ي �أدي����ن فري�ض����ة احل����ج ،فرح����ت بالطواف ح����ول البيت
العتي����ق ،وزي����ارة مث����وى الر�س����ول الأعظم .لكن حزن����اً مفاجئ����اً �سربلها،
قال����ت ل����ه« :منذ الطفولة كونت �صورة ع����ن مكة ويرثب ،حلمت �أن �أرى
مك����ة ر�س����ول اهلل ،فلم �أجد �شيئاً مما قر�أت ع����ن مكة ،ومل �أجد �شيئاً مما
تخيلت����ه عن م�سرح الإ�سالم والدعوة ،وبيت الر�سول وم�سجده ،وال عن
بيوت ال�صحابة .يا حاج ،حلمت �أن �أرى مكة ر�سول اهلل ،وال�صحابة ،ف�إذ
ب����ي �أرى مدين����ة ال عالقة له����ا بالإ�سالم� .إنها مدين����ة املغول من بني �آل
�سع����ود» .ق����ال لها« :وحدكِ الت����ي ترين ذلك؟» قالت« :ه����ذه لي�ست مكة
ر�س����ول اهلل .ه����ذه مدين����ة �أبراج عالية ،وفنادق غربي����ة ،مل �أر �أثراً واحداً
للإ�سالم» ،فامعت�ض وقال« :جهزي احلقائب».
•••
بع����د تل����ك احلجة اليتيم����ة ،مل تطلب الذه����اب �إىل احلج ،وبقي هو
مواظباً على احلج كل عام ،ويف بع�ض الأعوام كان يذهب �أكرث من مرة
��ل�ا حمم ً
ال ،ويعود حام ً
��ل�ا حمم ً
بحج����ة العم����رة .كان يذهب حام ً
ال ،يف
البداية كان يقول (هدايا) ،وعندما زادت احلموالت عن حدها� ،س�ألته،
فق����ال( :ولك����م فيها مناف����ع) .عرفت �أن����ه يعمل بالتج����ارة .قالت له ذات
ي����وم« :م����ا دخل املال �شيئ����اً �إال و�أف�سده» ،قال له����ا�« :أتق�صدين التجارة؟
حبيبك ر�سول اهلل ،عمل بالتجارة» .قالت له« :لكننا ل�سنا بحاجة ،ف�أنت
و�أن����ا ند ّر�����س م����ادة الرتبية الديني����ة ،ونعرف� ,أنا و�أن����ت� ,أكرث من غرينا
احل��ل�ال واحل����رام» .ثم تل����ت الآية« :م����ن كان منكم غني����اً فلي�ستعفف».
فامتع�����ض وخ����رج ..و�صف����ق الب����اب خلفه بق����وة ،فعرفت �أن����ه غ�ضب ،وال
ير�ض����ى باحلوار .يف احلجة الأخرية ،وبع����د ا�ستقباله ،فوجئ اجلريان،
مث����ل الزوج����ة� ،أن����ه �أتى بط��ل�اء ،وم�س����ح عب����ارات اال�ستقب����ال ،واملباركة،

ومنه����ا( :م����ن زار ق��ب�ري وجب����ت ل����ه �شفاعتي) .وت����رك :حجاً م��ب�روراً،
و�سعي����اً م�شك����وراً .بع����د ذل����ك ،فوجئ����ت با�ستقالته من التدري�����س ،ليعمل
�أعم����ا ًال ح����رة .قال����ت له :كن����ت �أتوقع �أن تتف����رغ للعلم والعب����ادة ،وتعليم
طالبك التقوى ،و�أن ت�صبح �إماماً للم�سجد ،فامتع�ض ،وغ�ضب ،وقال:
«ثم����ة م����ن يق����وم بهذا ،ل����دي �أعم����ال جهادي����ة� ،أعظم من ذل����ك» ،عندئذ
تيقنت احلاجة عائ�شة� ،أن زوجها يخفي عنها �أ�شياء كثرية ،وقد قطعت
ال�ش����ك باليق��ي�ن من �سلوك ولديه����ا ،اللذين يعمالن �شيئ����اً باخلفاء مع
�أبيهما.
احلاج����ة عائ�ش����ة خيف����ة ،وحزن����ت ،وذات ليل����ة رم�ضاني����ة،
توج�س����ت َّ
فاحت����ت ولديه����ا وزوجه����ا ،قال����ت« :نحن عائل����ة حمافظة ،ولق����د در�سنا
ال�شريع����ة ،والأ�صول ،بين����ي وبينكم كتاب اهلل ،و�سنة ر�سوله ،و�أنا ربيتكم
على التقوى� .إنكم تظهرون ال�صوم ،وتخفون عني �أنكم مفطرون ،ثم:
�أحذركم من اللعب بالنار» .قالوا لها« :ال يكلف اهلل نف�ساً �إال و�سعها».
احلاج����ة عائ�ش����ة بحد�سه����ا� ،أن ولديه����ا �س����ارا يف الطري����ق
عرف����ت
َّ
ً
اخلط�����أ ،وامل�س�����ؤول الأول ه����و الأب ال����ذي تغ��ي�ر متام����ا .وازداد خوفه����ا،
عندما بد�أ زوجها يغري معامل احلديقة ،ويدخل تعديالت على الطابق
ال�سفل����ي ـ القب����و ـ �إذ جع����ل ل����ه باب����اً كب��ي�راً ،بحج����ة �أن امل�ست����ودع �صغ��ي�ر،
ولدي����ه م����ن الب�ضائ����ع الكث��ي�ر ،وال يكفي للخ����زن .ارتابت اك��ث�ر ،عندما
�ص����ارت ال�سيارات ال�شاحنة تدخل �إىل امل�ستودع وتفرغ حمولتها ،وتخرج
فارغة� ،صناديق كثرية كبرية خ�شبية ،علب من خمتلف الأحجام ملأت
(القب����و) ،وعندم����ا �س�ألته� ،أي����ة ب�ضائع جتارية ،حتب�����س يف امل�ستودع ،وال
توزع ،والتجارة بال�شراء والبيع واحلركة .قال :هكذا تقت�ضي التجارة.
فثم����ة �أك��ث�ر من حمل ،هناك يت����م التوزيع ،وهناك يت����م التوزيع ،لوقت
احلاجة ،وارتفاع الأ�سعار.
قب����ل �سنة م����ن اندالع املع����ارك ،فوجئ����ت احلاجة ،بجراف����ة ،و�آليات
وور�ش����ة عم����ل ،ومهند�س��ي�ن ،عل����ى ر�أ�سهم رئي�����س البلدية ،يومئ����ذ قالوا
لها� :إن امل�صلحة العامة تقت�ضي حفر قناة لل�صرف ال�صحي ،ت�صل �إىل
البح����ر ،مت العم����ل ب�سرع����ة فائقة ،و�أعي����دت احلديقة �أف�ض����ل مما كانت
علي����ه ،حتى �أتوا ب�أ�شجار جاه����زة ،منها ثالث نخالت .عرفت فيما بعد،
�أن القن����اة مل ت�ص����ل �إىل البح����ر؛ بل جعل����وا لها خمرج����اً يف �أحد البيوت
الزراعي����ة البال�ستيكية على بعد خم�سمئ����ة مرت من البيت .وعندما مل
ت�ستط����ع ال�سك����وت ،فاحت����ت زوجها ،ب�أنها تع����رف كل �ش����يء ،و�أنها تخاف
عل����ى �أوالده����ا ،و�أن����ه معهما ق����د �ساروا عل����ى الطريق ال����ذي �سيودي بهم
�إىل التهلك����ة ،و�أن النف����ق الذي حف����روه �سيودي به����م �إىل اجلحيم .غاب
ثوان ،وعاد بخفة ،يحمل �ساطوراً ،رفعه يف وجهها مهدداً ،وقال� :أُمرنا
باجله����اد� .صاحت� :أي جهاد؟ �ضد من؟! �شدها من �شعرها ،وقال� :ضد
كل الكف����ار .يج����ب �إعادة البالد �إىل اخلالف����ة الإ�سالمية .و�سنعلن هذه
املدينة �إمارة �إ�سالمية ،فللتو �سقطت منهارة.
بع����د �أ�سبوع��ي�ن ،ا�ستع����ادت قواه����ا ،وعندما خرجت م����ن امل�شفى �إىل
النقاه����ة ،فوجئ����ت بقطع خ����ط الهات����ف .و�أن هاتفها املحم����ول قد �ضاع،
و�أ�صبح����ت وغ����دت و�أم�س����ت حبي�س����ة املن����زل .م����رت ثالث����ة �شه����ور عل����ى
احلادث����ة� ،أرادت �أن تقن����ع زوجها� ،أنها ن�سيت املو�ض����وع ،كي ت�أمن جانبه،
ولكي يطمئن �أكرث ،قالت« :اخلري فيما يختاره اهلل».
•••
ذات ليل����ة ،وقبي����ل �صباح الدم� ،أح�ست احلاج����ة بهرج ومرج ،ولغط،
وحرك����ة غ��ي�ر عادي����ة ،يف املن����زل واحلديق����ة والقب����و .فتظاه����رت بالنوم.
وبعد منت�صف الليل ،ت�سللت حافية �إىل القبو ـ امل�ستودع.
حب�ست �أنفا�سها ،ونظرت من �شق �صغري يف نافذته من جهة الدرج،
ُذعرت ،وارتدت �إىل اخللف ،وقف �شعرها ،كادت �أن ت�صرخ �أو تقع مغ�شياً
عليه����ا .ر�أت رهط����اً من �أنا�����س غرباء� ،أ�شكالهم ال ت�شب����ه رجال مدينتها،
حلاه����م طويلة حتى خ�صورهم� ،شقراء ،حمراء ،و�سوداء ،على ر�ؤو�سهن
�ش����ارة (جبه����ة الن�ص����رة) ،ي�ضج����ون وميرح����ون ،ويغن����ون ،يتناول����ون
الكح����ول ،ويلعبون بالبنادق� ،ساعئتذ ح�سم����ت �أمرها ،ب�أن التبليغ عنهم
�ص����ار واجب����اً دينياً ،واجب����اً �أخالقياً ،واجب����اً وطنياً ...وليك����ن ما يكون..
ط��ل�اق .ف�ضيح����ة ..فما ع����اد يهمها �ش����يء� .إال خالد وخل����دون ،همها �أن
تنق����ذ ولديه����ا م����ن التورط ب�سفك ال����دم .ف�إن قبع����وا يف ال�سجن� ،أف�ضل
م����ن �أن يَقتل����وا ويُقتل����وا جمان����اً ،بع����د �أن يرتكبوا جرمية قت����ل الأبرياء،
لكن �سبق ال�سيف العزل.
•••
كان����ت بانيا�س املدين����ة ال�ساحلي����ة اجلميلة الوادع����ة ت�ستقبل �صيفاً
�آخر .ال يعكر �صفوها� ،سوى مداخل املحطة احلرارية ،وم�صفاة النفط.
البقية �...........................................ص15

�أفق الإبداع

• با�سم عبدو

اخل�صو�صية بني ثقافة العوملة والهوية
د َّقت العوملة �أبواب العامل الثالث مبطرقة ثورة االت�صاالت�ُ ..ش ّرعت
لها �أبواب كثرية ال تعد وال حت�صى ،و�أغلقت يف وجهها الوح�شي نوافذ
و�أبواب.
العوملة مبفهومها العلمي نتيجة طبيعية للتطور الر�أ�سمايل ،ومبفهوم
ف�ضل القيمة والنهب واال�ستغالل ،ت�سعى �إىل تفتيت العامل �إىل
جمموعات ب�شرية واجتماعية و�إثنية ،متعادية ومتناق�ضة� ،شكَّلت
خناق ًا حب�س الأك�سجني عن رئات العامل النامي .وحماولة تفكيكه
وجتزئته �إىل دويالت ال فعل لها وال دور ،ما �أثر مبا�شرة يف البنى
الوظيفية والثقافية لهذه الدول .وجاءت ردود الفعل قوية يف �صعود
الأ�صولية الدينية وانت�شارها الأخطبوطي وظهور الإرهاب العاملي.
وحتقق العوملة هدفني رئي�سني هما� :أو ًال :الرتكيز على التجديد
والتطوير والإبداع داخل املنظومة الر�أ�سمالية .والهدف الثاين،
يتم َّثل يف الهيمنة اخلارجية من �أجل حتقيق ال�سيطرة الع�سكرية
وال�سيا�سية والثقافية .وال ميكن حتقيق هذه الأهداف  -ح�سب ر�ؤية
املنظرين الر�أ�سماليني – �إ َّ
ال مبحو اخل�صو�صية الثقافية والفكرية
للعامل الثالث �أو (النامي) .و�إلغاء احلدود القومية ون�شر النمط
ال�سلوكي الر�أ�سمايل ،وتعميم الثقافة الر�أ�سمالية �أو ما يطلق عليها
(ثقافة الأمركة) �أو (ثقافة العوملة) ،والتي ُتع َّرف ب�أنها (الثقافة
ال�سمعية – الب�صرية التي حتطّ م احلاجز اللغوي وت�صل �إىل النا�س
يف عقر دارهم) .وتتحكّم فيها الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد
الأوربي واليابان ،وال�شركات املتعددة اجلن�سية ،واملنظمات الدولية.
وبرز م�صطلح (العوملة الثقافية) بعد ثورة االت�صاالت التي ح َّولت
العامل �إىل (قرية �صغرية) .وتعني هذه الثقافة �إيجاد التقارب بني
ثقافات �شعوب الكرة الأر�ضية يف القارات اخلم�س ،والو�صول �إىل
حالة الذوبان واالن�صهار و�إزالة الفوارق بينها.
وتطورت �آليات هذا التقارب ب�شكل مت�سارع بني اجلهات الأربع،
ب�سبب تطور و�سائل االت�صال املرئي واملقروء وامل�سموع بال �أي عوائق
وعقبات.
�إن عوملة العامل تعني (تنميطه)� .أما الهوية فتعني (اخل�صو�صية).
ولكل �شعب من �شعوب العامل (�صغري ًا كان �أم كبرياً) منط حياة خا�ص
به وطريقة يف العي�ش و�أ�سلوب خا�ص يف احلياة .وحتاول العوملة
املتوح�شة �أن تنهج نهج ًا مغاير ًا حلياة الب�شر ،وت�سليع الإن�سان ك�أي
�سلعة يف ال�سوق الر�أ�سمالية ،التي ت�ستعني بالثقافة اال�ستهالكية
وجتعلها عام ًال م�ساعد ًا لفر�ضها وجناحها وتبعيتها الكاملة .وهي
تنظر �إىل العامل الثالث كعامل ا�ستهالكي (ي�ستهلك �أكرث مما ينتج،
وي�ستورد �أكرث مما ي�صدر ،وي�سلّم ثرواته لل�شركات الر�أ�سمالية ب�أ�سعار
زهيدة ،ويفتح �أ�سواقه �أمام الب�ضائع الر�أ�سمالية).
لقد �أ�صبحت الواليات املتحدة الدولة الإمربيالية الأوىل يف العامل،
بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي وف�شل التجربة اال�شرتاكية ،الدولة
املهيمنة بو�صفها ت�شكل القطب الأوحد ،يف مطلع ت�سعينيات القرن
املا�ضي.
ومل تنجح عوملة الثقافة وحتم ًا لن تنجح ،وهي تختلف عن
الليربالية االقت�صادية و(عوملة االقت�صاد) ،الذي له �آليات مغايرة
لآليات الثقافة .وكل �شعب و�أ َّمة له لغته وتقاليده وعاداته وتاريخه
وح�ضارته وفولكلوره وموروثه و�شكل لبا�سه وطعامه وعالقاته
االجتماعية .وت�شكل جميعها حزمة واحدة ب�ألوانها املتعددة..
ت�شكل هويته التي تتغاير مع هويات الآخرين ب�شكل جزئي �أو كلي.
وهذا ال يلغي التوافق يف بع�ض جوانبها �أو الت�شابه يف جوانب �أخرى.
ورغم االختالف واالتفاق فاخل�صو�صية (الهوية) ميكن تطويرها
وال ميكن تبديلها �أو تغيريها .وهذا ال يعني ب�أي �شكل من الأ�شكال
التقوقع والعزلة وقطع حلقات االت�صال والتوا�صل بني �شعوب وبلدان
العامل املتنوع واملختلف ،وبناء جدار عازل يف�صل بني �شعوب الأر�ض.
�إن التقارب الثقايف واملثاقفة بني الدول م�ضى عليه ع�شرات القرون،
بوا�سطة التجارة والرحالت واال�ست�شراق والرتجمة وغريها ،وازداد
تفاع ًال بعد ثورة االت�صاالت .و�أ�صبح ال�شخ�ص يف املنطقة القطبية
يعرف ما يجري يف العامل وهو ي�شرب القهوة ال�صباحية .وهذا
التقارب يف هذه القرية ال�صغرية هو الذي يجمع العامل وي�ؤدي �إىل
تطويره من جهة ،ويدعو �إىل املحافظة على خ�صو�صيته وهويته دون
اخل�ضوع لثقافة معينة من جهة ثانية.
�إن العوملة الر�أ�سمالية املتوح�شة ت�سعى بكل طاقتها و�إمكاناتها،
تطويع العامل وت�سيريه ب�إرادتها والهيمنة عليه وا�ستغالله و�سرقة
ثرواته و�إلغاء احلدود بينه بعوملة اقت�صاده وثقافته و�إلغاء هويته.

�شعر
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من �أغنيات الغربة
• نا�صر زين الدين
ٌ
حرية الحتد
عني يوماً
ك� َ
أنك ما غبت َ َّ
ومل ترحتل للأبدْ؟!
قريب ٌ �إىل ج�سدي كمالءة ِ نومي,
و� ُ
أل�صق يف الروح من ظل ِّ يومي,
ُ
ك�أنك تعويذة ٌ نق�شت فوق كفي,
بهي يزين خدْ.
وو�شم ٌ ٌّ
يداك جناحايَّ ,
عيناك رو�ضة ُ روحي
وح�ضنك �أرجوحة ٌ من حنني وودْ.
عني يوماً
ك�أنك َ ما غبت َ َّ
ومل ترحتل ْ للأبدْ!
ولكنني اغتبت ُ ذكراك يا عا�شقي,
وعرفت ُ َ
�سواك,
ُ
عا�شرت,
ف�أحببتُ ,
َ
العابرين
فارقت ُ بعدك �سيال ً من
ويا لوعتي وبالهة َ روحي!
َ
خلطوك,
فقد كنت ُ�أ�صغي
�أب�صر يف الليل ظلكَ,
َ
طيفك فيمن وفدْ.
�أع�شق
ُ
َ
ت�ضحك قربي
ملحتك
� َأجنُّ �إذا ما
وتقتلني وح�شتي
�إن نزعتك َ من نب�ض قلبي,
فيا �أملاً يع�ص ُر الرو َح
يا حرية ً الحتدْ.
ك� َ
عني يوماً,
أنك ما غبتَ َّ
ومل ترحتل ْ للأبدْ؟!
النجمة
النجمة ُ الوحيدة ُ البعيدة ْ,
ال�ضحكة ُ الو�ضاءة ُ ال�شريدة ْ,
الوردة ُ التي كانت على نافذتي
ترمقني يف هد�أتي,
متور ُ عطرا ً
بكفي الوئيدة ْ,
حينما �أمل�سها َّ
ملا تزل ْ ت�ضي ُء دربي
حينما � ُ
أبتدئ الق�صيدة .
امر�أة ُ ال�شجن

أغرب
�أنت ِ� ُ
من هلو�ساتِ �شجوين,
و�أخ�صب من واح ٍة
يف ليايل ال�ضنى واحلننيِ,
فال عل َم يل
ُ
ي�شرق طيفك
كيف
يف خاطري,
واحتدام ِظنوين.
من جحيم انفعايل
تطل َ
ني هادئة ً ,
فيهده ُد قلبي �أحزانه ،
يف رحيلي املرير.
على درب هاويتي
تتجل َ
ني عنقاء هذا الزمانْ
فيم�سي جناحاك
للروح يف �ضيقها
�سلو ًة و�أمانْ .
و� ُ
أغرق يف قاع ي�أ�سي
فت�أت َ
ني وارفة َالظل
مثقلة ً بالغما ْم.
وحني �أحلق ُ
م�ستب�شراً بالو�صول �إىل ذروتي
فرحاً بن�سائم ِ عطرك ِ
يا جنمة يف �صحاري الكال ْم.
تختفني �سرابا ً,
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ً
لك القلب مي�شي
عا�شقا
ِ

• علي فرحان الدندح

أنك ما كنتِ يوماً بقربي
ك� ِ
وما كان َ ريحك ِ يبهج قلبي
أنك جنية ٌ تعبثني
ك� ِ
بهذا الف�ؤاد ْ.
ففي �شجو ِه �أنتِ حا�ضرة ٌ
جنم ًة يف ال�سواد ْ,
و� ّإما ته َّلل َمن فرح ٍ
وتو�س َم طيفك ِ,
َّ
لي�س يراكِ �سوى حفن ٍة
من رماد ْ.
ٌ
ق�صيدة مر�سومة
ُ
�سودت هذي ال�صفح ًة البي�ضاء!
بخرب�شات ري�شتي
بالهم�س ِ وال�صراخ والغناء ْ,
بكل ما �أوتيتُ من رعونة ٍ,
�سودت هذي ال�صفحة البي�ضاء !
بهلو�سات ِ الأم�س ِ
باحلنني والبكا ْء.
بالرق�ص ِ ماب َ
ني ركام غرفتي
ِ
بلوثة ِ اجلنون يف زوايا عزلتي
ُ
�سودت هذي ال�صفحة البي�ضاء ْ.
� ُ
أبحث يف ف�ضائها,
عن �صحبة ودعتها,
عن رو�ض ٍة من�سية ٍ�سكنتها
وموطن ٍ فارقت ُه يغرق ُ بالدماء ْ!
�أبحث يف ف�ضائها
عن لذ ٍة خرب ُتها
وامر�أ ٍة �ساحرة
ُّ
ته�ش عن و�سادتي
مرارة اخلوا ْء.
وحينما �صحوت ُ من ثمالتي,
وجدت فوق �صفحتي,
ق�صيدة ًمر�سومة ً
كهال ٍة قد�سي ٍة
ت�شع ُّ بال�ضياء ْ.
ياعمر �أ�س�ألك الت�أين ؟!
ُ
حتى �أملل َم
ما تناث َر من ه�شيم الروح,
ما قد �ضاع َ مني,
حتى �أ َّ
مت َم ما بد� ُأت
املريرة
الدرب
فهذه
ُ
�أنهكت نف�سي وظني,
ياعمر مهال ً
أ�صابعي اجلريئة
�
كي �أع َّد على
َّ
ُ
خ�سرت وما ك�سبت,
ما
�أع َد كل هزائمي,
َ
والبع�ض ممن قد �صحبت
على م�سالك غربتي
َ
وانف�ض عني,
يا عم ُر مهال ً
كي �أودِّع َ من ع�شقتُ �إىل ثراها
بعدما هرمت على دربي
تو ُد ب�أن تكحل عينها بر�ؤايا
تغفو فوق ح�ضني,
يا عمر �أ�سالك الت�أين
كي �أ�ستعي َد توازين
و�أحي َل عن وجهي �شحوباً م�ضنياً
و�أبد َد الأحزان
عن قلبي وعيني.
لكنني ٌ
خجل �أمامك �أن �أع َّد مباهجي
ف�أ�صابعي �ستظل مغلقة ً,
ودمعي �سوف ي�سفح ُه التمني.

أنك رو ُح الدَّاللِ ،
لي�س ل ِ
�أُحبكِ َ
و�سح ُر اجلمالِ ،
ورو ُح اخلف ْر!!!
ف�أنتِ كذلك،...
ولي�س لأنكِ مو ُج ُز ُم ُّر ُد
يُبح ُر حيناً،...
وحيناً يُ�سا ِف ُر...
ال�س َف ْر!!!
َن ْح َو َّ
*
* *
�أُحبكِ ،...
دموعك �صدُّ ،
لي�س لأن
ِ
َ
ووعدٌ ،وتي ٌه
َفج ُر يف ُع ْمقِ عُمقي
ي ِّ
ينابي َع َ�ش ْوقي
ْ
جميل!!!..
ليو ٍم
*
* *
�أُحبكِ  ..لي�س لأن ال�شتا َء الطوي َل
الذي يرتدينا يجلج ُل يف مع�صمي ِه
بباقاتِ دفءٍ،
ُذيب َ�صقي َع ال ُقلوبِ اجلوايف،
ي ُ
ويهد ُم َ�س َّد ال َّتجايف،...
ثلج ب�صمتِ ُّ
ال�ضلو ِع
ويُ�شع ُل غاباتِ ٍ
حبيبة �شِ ْعريَ
عذراً لأين �أُ�صي ُغكِ �شعراً،
لأين � ُ
أكون كما �شا َء قلبي،
حتى
�أُحبِك في ِه كما �شِ ْئتُ ْ
تكوين ُزال َل يَنابي َع عُم ْري،
و�شعري الذي...
َ
فا�ض عطراً بروحي،
وقلبي َي ُز ُّف ُطيوفاً من الو َْجدِ ،
�أنتِ طيويف،
ُ
وبرق ا�شتياقي،
حبك،...
�أُ ِ

لي�س لأ َّن الربي َع تنا َث َر ُف ً
ال ،وغا ْر
مدى مُقلتيكِ ،
ف�أنتِ كذلك
َ
ولي�س لأن عُيونكِ ب َْح ٌر
على ِ�ض َّف َتي ِه تنا ُم الطيو ُر
و�أين �سيا ٌج البها ِء الذي
َي ْرتديكِ !!!،
ف�أنتِ كذلك
و�أنتِ كذلك!!!
وها ه َو َه ْم ُ�س ارتعا�شِ كِ ُيدْين:
غداً موع ٌد يف ال َّربي ِع اجلميلِ
َف َيخْ �ض ُّر عودُكِ ،
ً
مت�ش َ
ني وجداً ،وحبا ،ونوراً،
َوتن�س َ
ني �أَ ْم�ساً تناءى،
وعمراً م�ضى عن
َر�صيفِ الأماين،
ودربٍ كليلِ
*
* *
�أُحبكِ ،...
فالرو ُح �أنتِ ،
ونب�ضي ،و�آهي،
وما يحتويني
حبك كوين كما �شِ ئتُْ
�أُ ِ
يا رو َح روحي هوايَ الذي
َ�ص ْب َو ًة ي َْ�شتهيني!!!
*
* *
ُ
هكذا لغة الع�شق تروي
ما امت َّد عرب الوري ْد
�إنكِ الآ َن َ
ُ
تلك الفرا�شة التي
ري،
متدُّ يل جناحيها لكي �أط َ
ري معاً،
نط َ
ُ
على �أُرجوح ِة �أفقِ
�شع ٍر مديدْ!!!
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ال�سهر اجلميل
�أجل����س يف غرف���ة مكتب���ي وق���د جافاين الن���وم؛ لعل ك�ؤو����س ال�شاي
والقه���وة الت���ي كن���ت احت�سيتها ق���د جعلت �أع�صاب���ي متوت���رة ..ال�ساعة
ج���اوزت الواحدة بعد منت�ص���ف الليل ...خالل النهار كنت قد �أح�ضرت
مع���ي العدد الأخري م���ن اجلريدة التي �أكتب فيه���ا ،لكني حتى الآن مل
�أقر�أه���ا ،وعلى الأقل مل �أر م���ا حتتويه من الأقا�صي�ص ،ومل �أعرف من
هم الكتاب الذين كتبوا ،وال ال�شعراء الذين نظموا يف هذا العدد.
�أي�ض���اً كان عل ّ���ي �أن �أقر�أ الق�ص����ص يف العدد الأخري ملجلة للأطفال
كن���ت ق���د ا�شرتيته���ا �أي�ضاً خالل النه���ار ،كل هذا مل �أقم ب���ه حتى الآن،
وال�سبب هو� :إن من واجبي كتابة ق�صة ق�صرية ملجلة �أرا�سلها؛ �إال �أنني
ال �أح�س يف ذاتي القدرة على الكتابة.
�أ�ص���اب �أحيان���اً بالإحباط ،لكنه يف هذه املرة لي����س الإحباط بذاته،
وق���د �أ�ص���اب ب�ش���يء م���ن ال�س����أم ،ف�ل�ا �أج���د نف�س���ي ق���ادراً عل���ى الكتابة،
لكن���ه لي����س ال�س����أم بعين���ه �أي�ض���اً� ...إن م���ا يح�ص���ل يل لي����س نا�شئ���اً عن
جت���ارب متك���ررة لف�ش���ل متك���رر حتى �أ�ص���اب بالإحب���اط ،وال ه���و بامللل
ال���ذي يبع���دين ع���ن بغيتي ف�أ�ص���اب بال�س�أم ال���ذي يو�صلن���ي �إىل العجز
ع���ن الكتاب���ة� ...أي�ض���اً لي����س هو بالي�أ����س!! ....ن���ادراً ما �أ�ص���اب بالي�أ�س
وبالأ�ص���ح ال ميك���ن �أن �أ�سم���ح لنف�س���ي �أن ت�ص���اب بالي�أ����س؛ وال�سبب هو
ت�صميمي على �إجناز ما �أريد �إجنازه.
�أتذك���ر عندما كن���ت طالباً� ،أجرت مدر�سة الر�سم لنا نحن الطالب
املتفوق�ي�ن بامل���ادة م�سابق���ة النتقاء �أجم���ل الر�سوم لعر�ضه���ا يف معر�ض
نهاي���ة الع���ام الدرا�س���ي ...انتابن���ي �إح�سا����س بع���دم قدرت���ي عل���ى �إجناز
عم���ل جيد �أ�ستحق عليه التف���وق ،ولكني على الرغم من ذلك مل �أ�صب
بالي�أ����س قط� ...أتذكر �أنني بقيت �ساهراً حتى ال�صباح ...ر�سمت خالل
ذلك الليل ثالثة ر�سوم ومزقتها حتى ا�ستهديت �إىل اللوحة التي نالت
�إعجاب���ي �أن���ا �أو ًال قب���ل �أن تنال �إعجاب جلنة التحكي���م ..ول�شد ما كانت
فرحت���ي كبرية عندم���ا فازت لوحت���ي باملرتب���ة الأوىل� ...إال �أن مد ِّر�سة
الر�س���م التي كنت �أحبها و�أجله���ا و�أحرتمها ...حلظت الإرهاق با ٍد على
وجهي ف�س�ألتني:
ً
 �إبراهي���م! مل���اذا تبدو �شاحب���ا على غري العادة؟! .قل���ت لها يومئذٍ�إنن���ي مل �أمن حت���ى الآن ...ط���وال اللي���ل و�أن���ا �ساهر؛ لأنني كن���ت �أريد
�أن �أتق���دم بلوح���ة تر�ضيك� ...أتذكر يومئ���ذ ابت�سامتها وهي تخرج من
حمفظ���ة يده���ا لوح���ة لأزه���ار بري���ة وقدمته���ا يل هدية ،وقال���ت� :أنت
�شجاع وجمتهد.
* * *
نه�ض���ت ع���ن الكر�سي م���ن خلف مكتب���ي ،و�أخذت �أم�ش���ي يف الغرفة
جيئ���ة وذهاباً؛ لعل فكرة ت�أتين���ي ف�أكتب ق�صتي ،ولكن ال فائدة ...قلت
ال ب�أ����س من �سماع �ص���وت مو�سيقى خفيفة ...زوجتي وطفالي ينامون
يف الغرف���ة املج���اورة� ،إذاً ال ب���د �أن يكون ال�صوت خافت���اً ....فتحت جهاز
الت�سجي���ل فوجئ���ت ب�ص���وت مو�سيق���ى �صاخب���ة ...ال .ال .لي�س���ت ه���ذه
الأف�ض���ل ...الأف�ض���ل مو�سيقى هادئة ،وذات �ص���وت خفي�ض� ...أدرت زر
جه���از الت�سجي���ل؛ ف�أ�صدر �ص���وت مو�سيقى هادئة ،وب�ص���وت خفي�ض...
هذا هو املطلوب.
احلقيق���ة �أن �ص���وت املو�سيق���ى يف ه���د�أة اللي���ل ق���د ه���د�أ م���ن ث���ورة
�أع�صاب���ي املتوت���رة ،وامل�ش���دودة �أي�ض���اً ...ع���دت �إىل مكتب���ي� ....أ�سن���دت
ر�أ�سي �إىل م�سند الكر�سي امل�صنوع من اجللد الطري؛ ف�أح�س�ست بكثري
عيني املتعبتني وغري الراغبتني بالنوم ب�سبب
من االرتياح� ...أغم�ضت َّ
ان�شغ���ايل بكتابة الق�صة ،تذكرت احلفلة املو�سيقية التي كنت �أح�ضرها
ل�سم���اع مو�سيق���ى ملو�سيقي�ي�ن ع���رب بارزي���ن يف دار الأوب���را يف الأ�سبوع
املا�ض���ي ...كان���ت املو�سيق���ى الت���ي �أ�سمعه���ا الآن هي ذاتها الت���ي عزفتها
الفرق���ة املو�سيقية الوطنية هن���اك ...تذكرت كم كنت مرتاحاً يومئذٍ ..
�صحي���ح �أين ال �أجي���د الع���زف على �أكرث الآالت املو�سيقي���ة؛ على الرغم
م���ن �أين كن���ت ق���د �أجري���ت دورة لتعل���م العزف عل���ى �آلة الغيت���ار� ،إال �أن
الآل���ة املو�سيقي���ة الوحيدة التي كانت قد ا�ستهوتن���ي و�أنا �أحاول اختيار
الآل���ة الأق���رب لرغبتي هي �آل���ة العود ال�شرقي ،ولذلك ف����إن هذه الآلة
املو�سيقي���ة موج���ودة يف مكتب���ي ،و�أمار�س هوايتي يف الع���زف عليها كلما
وجدت يف نف�سي رغبة يف ذلك.
�ص���وت املو�سيق���ى ين�س���اب به���دوء �إىل م�شاع���ري ،و�أحا�سي�س���ي

و�أع�صاب���ي ...مل �أن� َ���س الق�صة الق�صرية التي يج���ب �أن �أر�سلها غداً �إىل
املجلة التي �أرا�سلها ،ولكن �أين هي هذه الق�صة؟!
احلقيقة �أين ال �أجيد كتابة �أية ق�صة �أريد �أن �أوجدها �أو �أبتدعها...
�إن الق�ص���ة الوحي���دة الت���ي �أجي���د كتابتها ه���ي تلك الت���ي تالحقني ،ثم
حتا�ص���رين ف�أج���د ذاتي عندئذٍ �أكتب ق�صة جي���دة؛ ف�أح�س بالكثري من
الراح���ة� ...أم���ا الآن ف�إنن���ي �أري���د خل���ق ق�ص���ة ال حتا�ص���رين وال ت�شغل
بايل؛ ولذلك ال �أجد يف ذاتي القدرة على �إبداعها.
�ص���وت املو�سيق���ى الهادئة �أراح �أع�صابي لكنه مل ينقلني �إىل مرحلة
�أ�ستطيع فيها كتابة ق�صتي..
* * *
ال�ساع���ة قارب���ت الثاني���ة ً
لي�ل�ا� ...أرغب يف ممار�سة لعب���ة هي �أقرب
�إىل غ�ي�ر الواق���ع ..تذك���رت انقط���اع الكهرب���اء يف بع����ض الأحاي�ي�ن..
كن���ت يومئ���ذٍ �أ�شعل ال�شموع يف مكتب���ي ،ف�أحظى بج���و �شاعري جميل..
ال �أح���ب �أ�ض���واء (ال�شواح���ن الكهربائي���ة)� ...أف���راد �أ�سرت���ي يحب���ون
(ال�شاح���ن الكهربائ���ي) ،ورمب���ا يعي���دون التي���ار بوا�سط���ة (البطاري���ة)
املخزن���ة للكهرب���اء ..قلت �إذاً لأج���رب� ...أطف�أت �أن���وار الكهرباء ...ماذا
ل���و ا�ستيقظ���ت زوجت���ي الآن ووجدتني و�أن���ا �أجل�س على �ض���وء ال�شموع
يف مكتب���ي؟! م���اذا �ستق���ول؟! لعله���ا تظ���ن �أين ق���د جنن���ت� ،ستقول يل
�ساعتئ���ذٍ  .م���اذا ده���اك ي���ا �إبراهيم تطف���ئ الكهرباء يف مكتب���ك ،وت�شعل
ال�شم���وع؟! ورمب���ا تذهب �أفكاره���ا �إىل �أبعد من ذلك فتظ���ن �أين �أ�سهر
يف ه���ذا اللي���ل لأحت���دث م���ع زميلتي يف الوظيف���ة ...ولكن كي���ف لها �أن
تظن ذلك؟! ال�ساعة بعد الثانية بعد منت�صف الليل ال .ال .ال ميكن �أن
ت�أتيه���ا مثل هذه الفكرة ..رمبا راودته���ا فكرة �أخرى ..قد تقول ه�ؤالء
الكت���اب لهم ت�صرفاتهم اخلا�ص���ة ...مثل هذه العبارة ومثيالتها كانت

ق�صة

• حممد علي علي
ق���د قالته���ا يل مرات عدة و�أنا يف و�ضح النهار ،فما الذي �ستقوله يل يف
هد�أة هذا الليل...
احلقيق���ة �أن ه���ذا اجل���و الهادئ ال�ساح���ر �أغراين للبق���اء فيه فرتة
�أط���ول� ...ص���ار اجل���و �أك�ث�ر �شاعرية� ..أ�ض���واء �شموع و�ص���وت مو�سيقى
هادئة عذبة ...لعل ق�صة ت�أتيني ف�أكتبها ،ولكن بال جدوى...
مل �أمتك���ن م���ن اال�ستمرار على �ض���وء ال�شموع� ...أ�ض����أت الكهرباء,
�أطف����أت ال�شم���وع� ...أع���دت ال�شمع���دان �إىل مكان���ه بني الكت���ب امل�سطرة
عل���ى الرف���وف ..تذكرت �أن زوجتي كانت ق���د �أح�ضرت عدداً من الورود
م���ن دكان بائ���ع الزهور القريب م���ن البناية التي ن�سكنه���ا ..ذهبت �إىل
�صال���ة املن���زل �أتي���ت باملزهري���ة الت���ي حتت���وي الأزاه�ي�ر ,و�ضعته���ا على
مكتب���ي .رائحة الورود الطبيعية ملأت ه���واء غرفتي الهادئ� ...أخذت
�أروح و�أغدو يف غرفة مكتبي� ...أنظر نحو الأ�سفل وك�أين �أراقب قدمي
اللت�ي�ن تقودانن���ي �إىل الأم���ام وبالط���ات �أر����ض املن���زل الت���ي تتجه نحو
اخلل���ف ..ال ت���زال املو�سيقى الهادئة تريح �أع�صاب���ي لكن دون �أن �أمتكن
من كتابة ق�صة للمجلة التي �أرا�سلها...
ع���دت وجل�س���ت على الكر�سي خل���ف مكتبي ...احلق �أنن���ي �أح�س�ست
بالتع���ب والإرهاق و�أح�س�ست �أن ج�سدي �أخذ يتعرق من �شدة الإجهاد..
لكن النوم ال يقرتب من جفوين و�أنا ال �أريد النوم..
* * *
ذهبت �إىل �صالة املنزل ،لأتفرج على التلفاز ..الأمر ب�سيط ،فتحت
�شا�ش���ة التلفاز بوا�سطة جهاز التحك���م� ....آه �إنه الربنامج الذي �أحبه!
ي���ا للم�صادف���ة� ..إنه عن احليوان���ات املنقر�ضة/الدينا�صورات /يا لهذه
احليوان���ات ال�ضخمة ،و�أخذت �أتفرج ..بعد فرتة ق�صرية تغري مو�ضوع
الدينا�ص���ورات� ،إىل حيوان���ات مفرت�س���ة م�ؤن�س���ة ،احليوان���ات تالع���ب
مدربه���ا ،وهو يالعبها �أي�ض���اً ..يتم�سح بوبرها الناعم� ..إنه ال يخافها.
احل���ق �أن منظ���ر هذه احليوان���ات �أغراين للتفرج �أك�ث�ر� ،إال �أن املو�ضوع
ال���ذي ي�شغل بايل ال ي���زال ي�شغله ...ماذا �س�أقول لرئي�س حترير املجلة
التي �أرا�سلها؟!
�أغلق���ت جهاز التلفزة ..اجتهت �إىل املطبخ� ...شربت ماءً ...جل�ست
�إىل طاول���ة الطع���ام .احلقيق���ة �أنن���ي ال �أري���د طعاماً .ال �أح����س باجلوع،
معدت���ي ممتلئ���ة بال�سوائ���ل الت���ي �شربته���ا يف ف�ت�رة امل�س���اء ،و�إذا كن���ت
ال �أري���د الطع���ام ،فه���ل هذا مين���ع من جلو�س���ي بع�ض الوق���ت؟! فتحت
ب���اب املطب���خ ..خرج���ت �إىل ال�شرف���ة ..اجل���و �ساكن ه���ادئ .جل�ست على
كر�سي اخليزران املوجود فيها ...بدا يل احلي غارقاً يف �سباته وهدوئه
و�صمت���ه� ،إال �أن���ا ف����إين ال �أ�ستطيع الن���وم ،والأ�صح �أنني ال �أري���د �أن �أنام
الآن� ..أريد �أن �أكتب ق�صة ق�صرية للجريدة التي �أرا�سلها ،ومن واجبي
�أن �أ�سلمها غداً للربيد االلكرتوين لت�صل اجلريدة يف الوقت املنا�سب؛
ولكن �أين هي الق�صة التي �أريد كتابتها؟!
روع���ة اللي���ل وهدوئ���ه وجمال���ه وجالل���ه �أغرتن���ي لل�س�ي�ر يف دروب
املدين���ة؛ ولك���ن �أحداً ال يوجد يف ال���دروب� ،إال بع�ضاً م���ن �شبان عابثني
يزج���ون �أوقاته���م امله���دورة ،وي�سه���رون يف م�س���اءات ال�صي���ف اجلميل..
ت���رددت يف اخل���روج من منزيل ...كي���ف يل �أن �أخرج حوايل الثالثة بعد
منت�صف الليل؟! وكيف �س�أدع منزيل وزوجتي وطفلي ينامون وحدهم
فيه ...ترددت كثرياً عن ال�سري يف ذاك ال�شارع ال�ساكن اخلايل� ..أخرياً
مل �أجد نف�سي �إال و�أنا �أفتح باب منزيل اخلارجي ،و�أخرج ثم �أرجت الباب
خلف���ي� ...أن���زل الدرجات ال�ستني ل�سلم البناية التي �أ�سكنها ،على �ضوء
هاتف���ي الن ّق���ال �إىل �أن و�صلت مدخ���ل البناية ...خرج���ت �إىل ال�شارع..
فوجئت �أين مل �أكن الوحيد يف هذا الليل الذي �أخذ فجره بالظهور...
كان رج���ال كبار يف ال�سن قد ب���د�ؤوا باخلروج من منازلهم للم�سري
يف ه���د�أة الفج���ر ال�ساكن حتت �أ�ضواء كهرباء ال�ش���وارع ،و�ضوء ال�شروق
الذي �أخذ يرت�سم على �أعايل البنايات وذ�ؤابات الأ�شجار.
م�شي���ت بهدو ٍء �شديد على ر�صيف ال�شارع ،قطعت م�سافة ال �أعرف
قدره���ا� ..أح�س�ست بتعب يف ج�سدي ...عدت �إىل منزيل ...دخلت غرفة
كر�سي امل�صن���وع من اجلل���د .حتى وفاين
مكتب���ي ،وم���ا �أن جل�س���ت عل���ى
َّ
املح���ال ...تذك���رت �أن الق�ص���ة الت���ي كانت قد حا�صرتن���ي يف مرة �سابقة
ومل �أكتبه���ا تفاجئن���ي ...م���ددت ي���دي �إىل القل���م اجلمي���ل و�إىل ال���ورق
ال�صقيل و�شرعت �أكتب ق�صتي بعنوان /ال�سهر اجلميل./
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د .ا�سماعيل مروة:
دورياتنا خ�ضعت ملعايري ذاتية و�أيديولوجية
و�إعالمنا ما زال بعيداً عن دائرة الت�أثري
•حوار :ح�سني هالل
عل���ى الرغ���م م���ن رحيلهما منذ �سن�ي�ن ،مازال اب���ن «معرب���ا» �إ�سماعيل
�إ�سماعي���ل م���روة عل���ى وفائ���ه لوالديه :يزورهم���ا كل �صباح ،ي�ش���رب قهوته
معهما قرب تربتهما ،ويطلب منهما الر�ضا..
م���ا زال عل���ى عهده ووده لوالدتيه «خديج���ة» و»دم�شق» �أن يج ّلهما وال
يخون احلليب واليا�سمني..
وما زال �صاحب �أطول حوار مع «�أدوني�س» خمل�صاً لنزف قلمه وعزف
ف�ؤاده .اللذين �أهدياه ما ينوف عن ثالثني مدونة ومعزوفة ،نقتطف من
�أجوائها ما يلي:
عمل���ت يف غري جمل���ة و�صحيفة خا�ص���ة ور�سمية يف الأق�س���ام الثقافية
لفرتات خمتلفة ..كيف ترى حال �صحافتنا املحلية؟
�أن���ا ل�س���ت يف مكان���ة تخولن���ي �أن �أقي���م ال�صحاف���ة والدوري���ات املحلية،
فله���ذه الدوري���ات م�س�ؤول���ون يتولونه���ا وه���م امل�س�ؤول���ون ع���ن الإخف���اق
والنج���اح ،كل م���ا يف الأمر �أن الإع�ل�ام ر�سالة ،ور�سالة خط���رة للغاية ،وهي
غ�ي�ر حيادي���ة ،وبقدر ما تكون هذه الر�سالة متار����س بحرية بقدر ما ت�ؤدي
غر�ضه���ا ،وتخدم �أ�صحابها ومموليه���ا ،و�إن كان من قول يف دورياتنا ،ف�إنها
خ�ضعت ملعايري ذاتية و�أيديولوجية يف كثري من الأحيان ،فلم تعد مدر�سة
منجب���ة للأق�ل�ام كما كان���ت من قبل ،وتنازل���ت عن �شراكته���ا احلقيقية يف
�صن���ع ق���رار الوطن ..الأمر يطول وال يتعلق بدورية �أو رئي�س حترير بقدر
م���ا يتعل���ق بذهني���ة وعقلية مل ت�ش����أ �أن ت�ستفيد من الإع�ل�ام ،وجعلته تابعاً
بدل �أن يكون رائداً.
وبحك���م اخت�صا�ص���ي �أ�س�أل� :أي���ن «الر�سالة»؟ و�أي���ن «امل�ضحك املبكي؟»
و�أي���ن «الدني���ا»؟ ب���ل �أي���ن جملة «العربي» الت���ي ال تزال ت�ص���در ،لكن دورها
غاب و�صوتها خفت؟
هناك عقبات حقيقية تقف �أمام الإعالم املقروء ،والثقايف منه خا�صة،
البد من معاجلتها حتى يتمكن من جماراة الع�صر والعقل..
فيم���ا يخ�صني ،ينح�صر عملي يف �إع�ل�ام القطاع اخلا�ص داخل �سورية
وخارجه���ا ،ومل �أك���ن �ضمن املالك يف الإعالم الر�سم���ي ،لأنني �أعمل �أ�سا�ساً
يف التدري����س اجلامع���ي ،وم���ن الأدب دلف���ت �إىل الإعالم ال���ذي �صار ع�شقي
وجم���ال حركت���ي وكلمت���ي ،ومن هن���ا لي�س من حق���ي �أن �أحتدث ع���ن �آليات
الإع�ل�ام الر�سم���ي �إال متابع���اً ،فل���ه فر�سان���ه وم�س�ؤول���وه الذي���ن �أح�ت�رم
جتاربهم وريادتهم.
ك�إعالم���ي و�صح���ايف� ،أال ت���رى �أن جري���دة «الوطن» تتمت���ع بق�سط من
ال�سماحية ،رمبا ال تتمتع به بقية ال�صحف اخلا�صة وال حتى الر�سمية؟
ق�ضي���ة ال�سماحية واحلرية ،و�أخ�ص اجلانب غري الر�سمي الذي �أعمل
في���ه ،ه���ي ق�ضية ذاتية ،فمنذ ب���د�أت الكتابة يف الإع�ل�ام ،حتى عندما كتبت
ل�صح���ف ر�سمي���ة ا�ستكتاب���اً ،مل يطلب من���ي �أحد �أن �أكت���ب يف توجه ما ،ومل
�أجد حدوداً حمددة ،ومل مينع يل حرف واحد منذ عام 1985م حتى اليوم،
ومعل���وم ذل���ك التداخ���ل ب�ي�ن ما هو ثق���ايف وما ه���و �سيا�سي ،وم���ا هو فكري
و�أظ���ن �أنني عاجلت مو�ضوعات �شائك���ة للغاية ،وانتقدت ،ومل ي�س�ألني �أحد
ع ّم���ا كتب���ت ،ومل يعاتبني �أحد ،الله���م �إال �صاحب الق�ضية نف�س���ه ،ف�أنا �أرى

إصدارات جديدة

أعزف قلبي
في مزمار
خشبي

ت�شرق ال�شم�س بيننا.
�أن ال�سماحي���ة نح���ن م���ن ي�صنعها ،ورقيبن���ا �أخطر
وتق���ول �أنت ع���ن ديوانها :راقني ه���ذا الديوان
مم���ا نت�صور ،وقد ي�أتي���ك �أحدهم بخاطرة ب�سيطة،
ً
�ش���ك ً
ال وم�ضمون���ا .و�صاي���ا عط���ر� ،شكلته���ا فنان���ة
وعندم���ا يعطي���ك �إياه���ا يوح���ي ل���ك ب�أنه���ا خطرية
ت�شكيلي���ة مبدع���ة� ،صاغتها ب���ذوب �إح�سا����س �أُنثوي
وق���د تخ�ض���ع للم�ساءل���ة!! وال�سماحي���ة تقت�ض���ي
طا ٍغ.
ح�ساً دقيق���اً ،فثم���ة م�سافة
عن���د الكات���ب وامل�ش���رف ّ
ال�س����ؤال :ه���ل عل���ى الدار����س والناق���د �أن يلقيا
ب�ي�ن النق���د وال�شت���م والتجري���ح والتهري���ج ،وه���ذا
ال�ض���وء على ال�شعر؟ على ال�شاعر؟ �أم عليهما معاً؟
م���ا حر�صت علي���ه يف �إ�ش���رايف على حتري���ر ال�ش�ؤون
ثم كيف ترى حال ال�شعر عندنا اليوم؟
الثقافية يف كل مكان عملت فيه.
بامل�صادفة وقفت عند قراءتي لديوان ال�شاعرة
للآخ���ر �أن يقول ر�أي���ه� ،أن يعرب عن نقده حتى
و�إن كان موجهاً �إ ّ
الت�شكيلي���ة (راني���ا كرب���اج) .وال�شاع���رة احللبي���ة
يل �شخ�صياً �أو مل�ؤ�س�ستي – وهناك
راني���ا كرباج مل �أك���ن قد التقيته���ا عندما كتبت عن
�شواه���د – ال �أتدخ���ل يف �أ�سل���وب الك ّت���اب م���ن داخل
الق�س���م �أو خارج���ه ،ومالحظات���ي يف �إط���ار املهني���ة
ديوانه���ا .و�صلن���ي الدي���وان بالربي���د ،فقل���ت راقني
د.اسماعيل مروة
ً
ً
والتن���اول فقط ..وعندما �أجد الكتابة غري جديرة
الدي���وان �ش���كال وم�ضمون���ا ،فق���د قر�أت���ه ،ووج���دت
مهنياً �أو �أخالقياً �أنحيها جانباً وال �أن�شرها..
في���ه �شاع���رة خمتلف���ة ،وت�شكيلي���ة ممي���زة ،ومن ث���م در�ست الدي���وان درا�سة
وعمل
لعملي
والتقومي
فيه،
أعمل
�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أحتدث عن منرب �
�أو�س���ع ن�ش���رت يف جملة «املعرف���ة» ال�سورية الراقية ،وح�ي�ن عرفت ال�شاعرة
ً
الفري���ق يف اجلري���دة �إيجاباً �أو �سلباً ره���ن ر�أي القارئ ،قد �أجيد نقد نف�سي ور�أي���ت فنه���ا ،وق���ر�أت غ�ي�ر املن�شور م���ن �شعرها وج���دت في�ضا م���ن ال�شعر،
ومراجعتها لكن ال �أجيد مدح عملي.
وق���د �أ�ص���درت ال�شاعرة ديواناً جدي���داً (�أر�ض وورد) – �أم���ا ذوب الإح�سا�س
الأنث���وي ف�أمر ل���ه عالقة وطيدة ب�شع���ر املر�أة عندما ندر�سه ع���ادة ،وكثرياً
الأنوثة وال�شعر
بح�سها �إىل العامل الأنثوي ،وال تعرب عن دقائق
يقول الأملاين «غوبلز» (رئي�س �إعالم هتلر) �أعطني �إعالماً بال �ضمري م���ا تق���ر�أ ل�شاعرة ال تنتمي ّ
�أعطي���ك �شعب���اً بال وع���ي ،ما قولك مبا قال���ه غوبلز؟ وكيف جت���د �إعالمنا ه���ذا الع���امل اجلميل� ،أمّا راني���ا فقد فعلت وبنجاح ..النق���د تذوق وانطباع،
املحلي حالياً؟
وق���د ب���رع يف ذل���ك عبد الق���ادر اجلرجاين ،وابن �س�ل�ام �ش ّبه النق���د بعملية
مث���ل ه���ذه العب���ارات لي�س���ت ذات ج���دوى ،وتخ�ض���ع مل���زاج قائله���ا ال�صريفة يف مقدمة طبقات فحول ال�شعراء ،وما �سمي النقد نقداً �إال لأنه
الأيديولوج���ي وم���زاج املتلق���ي ،فالإعالم كم���ا تعلمناه وعلمن���اه ر�سالة بني ي�شبه ال�صريفة ،والنقد وال�صريفة يقومان على اخلربة واملعاينة..
مر�س���ل ومتل���ق ،والب���د للر�سالة �أن تك���ون موجهة ،فما م���ن �إعالم حمايد،
و�أن���ا �أج���د �أن الن����ص وال�شاع���ر ق���د يفر����ض �أحدهما وج���وده �أكرث من
الإع�ل�ام املحاي���د ال قيم���ة ل���ه مطلق���اً ،وال داع���ي لوج���وده ..كم���ا �أنن���ي ال الآخر ،وال �ضري يف العناية بالن�ص �أو مبدع الن�ص.
�أ�ست�سي���غ احلك���م الأخالق���ي عل���ى الإعالم ،فم���ا �أراه غري �أخالق���ي قد يراه
ال يجوز �إهمال املبدع ل�صالح الن�ص ،كما ال يجوز �إهمال الن�ص ل�صالح
الآخر �أخالقياً ،وذلك ح�سب املر�سل واملتلقي..
العالق���ة ال�شخ�صي���ة م���ع املب���دع ،وبغ����ض النظ���ر ع���ن النظري���ات النقدي���ة
ّ
���ح
ن
مي
أن
�
���ة
ط
�شري
���ن
ك
ل
���ة،
ي
مم���ا ال ري���ب في���ه �أن الإع�ل�ام م�ؤث���ر للغا
القائل���ة مب���وت امل�ؤلف �أو حيات���ه� .أنا رجل �أتذوق الن����ص ،و�أجل جهد املبدع
الإع�ل�ام دوره الالئ���ق ،وعلى امل�ستوى العرب���ي ولي�س املحلي وحده ما يزال يف �إجناز ن�صو�صه.
�إعالمن���ا بعيداً عن دائرة الت�أثري الفتقاده التقانة والو�سائل الالزمة ،ولو
�أما حال ال�شعر فهو من حال الثقافة والأدب ،فيه الالمع ،وفيه الأقل،
ً
ر�أينا �أي متيز على امل�ستوى العربي ،فذلك يعود الرتباط تقانة التميز مع وفيه الباهت ،لكنه يخ�ضع ل�شروط الظرف احلايل �أدبا وثقافة وحياة.
امل�ؤ�س�سات الإعالمية العاملية الكربى..
مو�سوعة مل نح�سن ا�ستثمارها
هن���اك بني النق���اد والأدباء والذ ّويق���ة �أي�ضاً ،من ي���رى �أدوني�س مفكراً
كثرياً من و�سائل الإعالم يتم امتداحها من جهة ما �إىل حد التخمة،
ولك���ن �إن اقرتب���ت من مادحيها ب�أي نق���د انقلبوا عليها ب�ش���كل كامل! فهل وفيل�سوف���اً �أكرث منه �شاعراً؟ فماذا ترى فيه �أنت ال�سيما و�أنك من حمبيه
ميل���ك ه���ذا الإعالم �ضمرياً من قبل وال ميلكه من بعد ح�سب ر�أي غوبلز؟ وكثرياً ما التقيته وحاورته وكتبت عنه؟
ال �أظ���ن ذلك ،وال يجوز �إ�صدار مثل هذه الأحكام الأخالقية ،خا�صة �إذا ما
�أ�سم���ع م���ن يق���ول عن �أدوني�س �إن���ه �شاعر ،و�أ�سمع من يق���ول �إنه :لي�س
ملحنا �إ�شارتها �إىل ال�شعب ووعيه.
�شاع���راً ب���ل ه���و مفك���ر ،واحلقيقة �أن ه���ذه العب���ارات الإن�شائي���ة اجلاهزة ال
تقول رانيا كرباج يف ديوانها «و�صايا العطر»:
حتم���ل �أي قيم���ة ،فحكم القيمة مرفو����ض ،ويدل على عدم ق���راءة ومتعن،
حني نتبادل الأحزان وال ُقبل
�أن���ا �أُ َ�ش��� ّرف ب�أنني حظيت بعالقة خا�صة مع �أدوني����س ،و�أ�ش ّرف �أكرث ب�أطول
حني نتعاطى الوجد
البقية �.............................................................ص15
ونقرتف الهيام

�ضمن �سل�سلة من�شورات دار �سعاد ال�صباح �صدرت الن�سخة املع ّربة من كتاب (�أعزف قلبي يف مزمار خ�شبي)
لل�شاع���رة الإيراني���ة (ف���روغ فرخ���زاد) ،وق���د نقلها �إىل العربي���ة (مو�سى بي���دج) .وت�أتي هذه اخلط���وة كنتيجة
الهتمام الدار بتعريب الإبداعات العاملية ومكامن الإبداع يف الثقافة العاملية لتقدميها �إىل القارئ العربي.
تعت�ب�ر ف���روغ فرخ���زاد من �أ�شه���ر ال�شاع���رات الإيرانيات ،ول���دت يف (طفر�ش) ع���ام  ،1935تفرغ���ت للكتابة
ال�شعري���ة بع���د تع�ث�ر زواجها املب ّكر .من دواوينه���ا( :الأ�سري  )1955و (اجل���دار  )1962و(ميالد جديد .)1963
توفي���ت يف ح���ادث �س�ي�ر ع���ام � ،1967إال �أن جمرد ذك���ر ا�سمها يعي���د �إىل الأذهان جتربة �شاع���رة متمردة جذبت
االنتب���اه وترك���ت ب�صمة �شعرية ن�سائي���ة يف �سجل ال�شعر ،وقد ُن�شر لها بعد وفاتها ق�صيدتها ال�شهرية (لن�ؤمن
ببداية مو�سم الربد) التي تعد من �أقوى الق�صائد يف ال�شعر الإيراين احلديث.
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�أعالم

"ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

النا�صح الأمني ،والعامل النحرير ..رجاء بن حيوة
• عبد احلميد دروي�ش
ا�سمه ون�سبه:
ه���و رج���اء ب���ن حي���وة ب���ن جن���دل ب���ن الأحن���ف بن
ال�سمط بن امرئ القي�س بن كندة.
مولده:
ولد يف مدينة بي�سان الغور.
علمه وتربيته:
تعل���م علي ي���دي �أمهات امل�ؤمن�ي�ن ر�ضي اهلل عنهن
جميع���اً ،وكان يق���ول :طفن���ا يف ن�ساء ر�س���ول اهلل (�ص)
ف�س�ألناه���ن :ه���ل ر�أي�ت�ن ر�س���ول اهلل ي�صل���ي هات�ي�ن
الركعتني قبل املغرب حني ي�ؤذن امل�ؤذن؟ فقلن :ال.
غري �أم �سلمة قالت� :ص ّ
الها عندي حني �أذن بالل
للمغ���رب .فقل���ت :ي���ا نب���ي اهلل م���ا ه���ذه ال�ص�ل�اة؟ هل
ح���دث �ش���يء؟ قالَ « :ال .ولك���ن كن���ت �أ�صليهما ركعتني
قبل الع�صر فن�سيتهما ,ف�صليتهما الآن».
و�أخذ عن عد ٍد من ال�صحابة ،منهم:
ـ عب���د اهلل ب���ن عمر ,و�أب���ي �أمامة الباهل���ي ,وجابر
بن عبد اهلل ,وقبي�صة بن ذ�ؤيب وغريهم من �أ�صحاب
ر�سول اهلل (�ص).
رحالته:
ـ فل�سطني و�سكنها ,والكوفة ,والأندل�س.
عالقته ب�أكابر القوم:
كان ي�صاح���ب اخللف���اء لن�صحه���م ،فلما مات عمر
بن عبد العزيز �أبى �أن ي�صاحب �أحداً من اخللفاء.
ومل���ا ق���دم يزيد بن عب���د امللك بي���ت املقد����س� ،س�أل
رج���اء ب���ن حيوة �أن ي�صحب���ه ف�أبى وا�ستعف���اه ،فقال له
عقبة بن و�ساج� :إن اهلل ينفع مبكانك.
فقال� :إن �أولئك الذين تريد قد ذهبوا.
فق���ال ل���ه عقب���ة� :إن ه����ؤالء القوم ق ّل م���ا باعدهم
رجل بعد مقاربة �إ َّال ركبوه.
قال� :إين �أرجو �أن يكفيهم الذي �أدعوهم له.
منزلته:
كان �أح���د الأئمة التابع�ي�ن ،و�ضعه �أ�صحاب ال�سري
يف الطبق���ة الثاني���ة م���ن التابع�ي�ن ،و�أورده �صاح���ب
تهذي���ب التقري���ب ـ ابن حجر الع�سق�ل�اين ـ يف الطبقة
الثالثة.
مالمح �شخ�صيته:
العامل الفقيه:
تعل���م على يدِ ث ّل ٍة من ال�صحاب���ة الأخيار ،و�أمهات
امل�ؤمنني ،فبلغ من العلم مكان ًة كبري ًة دفعت مكحول -
�أح���د �أئمة التابع�ي�ن  -عندما تعر�ض له م�س�ألة يقول:
�سلوا �شيخنا  -يريد :رجاء بن حيوة.
وم���ن مواقف���ه التي تدل على عم���ق فقهه وفهمه،

م���ا ذك���ره القرطبي يف تف�سريه ،ع���ن �إدري�س بن يحيى
قال:
كان الولي���د ب���ن عب���د املل���ك ي�أم���ر جوا�سي����س
يتج�س�سون على اخلل���ق ،ي�أتونه بالأخبار قال :فجل�س
رج���ل منه���م يف حلقة رجاء ب���ن حيوة ،ف�سم���ع بع�ضهم
يق���ع يف الولي���د ،فرفع ذلك �إليه فق���ال :يا رجاء! �أذكر
بال�سوء يف جمل�سك ومل تغري!
فق���ال :م���ا كان ذلك ي���ا �أمري امل�ؤمن�ي�ن؟! فقال له
الولي���د :ق���ل :اهلل الذي ال �إله �إال ه���و .قال :اهلل الذي
ال �إله �إ ّال هو ،ف�أمر الوليد باجلا�سو�س ف�ضربه �سبعني
�سوط���اً فكان يلق���ى رجا ًء فيقول :يا رج���اء بك ي�ستقى
املطر ،و�سبعون �سوطاً يف ظهري! فيقول رجاء:
�ي�ر لك م���ن �أن يقتل
�سبع���ون �سوط���اً يف ظهرك خ ٌ
رجل م�سلم.
فه���و هن���ا قد �أخ���ذ بحك���م الرخ�صة عل���ى �أن يدله
عل���ى رج���ل �أو م���ال رج���ل وهذا ي���دل على م���دى علمه
وفقهه.
ومل���ا دخ���ل يف نف����س ه�شام ب���ن عبد املل���ك �شيء من
قتل���ه غي�ل�ان و�صالح ـ وكان���ا يتكلمان يف الق���در ـ فقال
له رجاء :لقتلهما �أحب �إ ّ
يل من قتل �ألفني من الروم؛
التقي الورع:
وذل���ك لأن �ضررهما على الأمة كبري ،وذلك يدل على
ع���ن الع�ل�اء ب���ن روبة ق���ال :كان���ت يل حاج���ة �إىل
غزارة فقهه وعلمه.
رج���اء بن حي���وة ف�س�ألت عنه فقالوا :ه���و عند �سليمان
ب���ن عبد امللك .قال :فلقيته فقال :وىل �أمري امل�ؤمنني
النا�صح الأمني:
اليوم ابن موهب الق�ضاء ولو خريت بني �أن �أيل وبني
ُ
ل���و مل يك���ن لرجاء ب���ن حيوة موقف غ�ي�ر موقفه �أن �أحم���ل �إىل حفرتي الخ�ت�رت �أن �أحمل �إىل حفرتي.
ال���ذي �أ�شار به عل���ى �سليمان بن عبد امللك بوالية عمر قل���ت� :إنّ النا����س يقول���ون� :إن���ك �أنت ال���ذي �أ�شرت به.
بن عبد العزيز لكفاه ،فقد كان �صادقاً يف ن�صيحته له .قال� :صدقوا� .إين نظرت للعامة ومل �أنظر له.
ي���روى �أن���ه ق���ال :مل���ا ثق���ل �سليم���ان بن عب���د امللك
وم���ن ورعه� :أن���ه كان ال يُفتي خوف���اً من الفتوى،
ر�آين عم���ر يف الدار �أخرج و�أدخل و�أتردد فدعاين فقال فق���د �أورد اب���ن خيثم���ة يف م�ؤلف���ه :العل���م .كان رج���اء
يل :ي���ا رجاء� ،أذك���رك اهلل والإ�سالم �أن تذكرين لأمري وحمم���د والقا�س���م �شيئ���اً واح���داً ال ي���كادون يفت���ون يف
امل�ؤمن�ي�ن �أو ت�ش�ي�ر ب���ي علي���ه �إن ا�ست�ش���ارك ف���واهلل م���ا ال�شيء.
�أق���وى عل���ى هذا الأم���ر ف�أن�ش���دك اهلل �إال �صرفت �أمري
امل�ؤمن�ي�ن عن���ي ،فانتهرت���ه وقل���ت� :إن���ك حلري�ص على
احلب والبغ�ض:
اخلالفة لتطم���ع �أن �أ�شري عليه بك فا�ستحيا ودخلت.
ع���ن عبيد بن �أب���ي ال�سائب :حدثني �أبي قال :قال
فق���ال يل �سليمان :يا رجاء م���ن ترى لهذا الأمر و�إىل يل رج���اء ب���ن حي���وة� :إذا �أتيت بالل بن �سع���د فقل له:
من ترى �أن �أعهد؟!.
�إن رج���اء بعثن���ي �إليك وقد ك���ره �أن يقر�أ عليك ال�سالم
قل���ت :يا �أمري امل�ؤمن�ي�ن ،اتق اهلل! ف�إنك قادم على ويقول :اللهم �إنه بلغني �أنك تكلم.
اهلل ،و�سائل���ك عن ه���ذا الأمر ،وما �صنع���ت فيه؟ قال:
ق���ال اب���ن ال�سمرقن���دي :تكلم���ت بكالم م���ن كالم
فم���ن ت���رى؟ فقلت :عمر ب���ن عبد العزي���ز .قال :كيف املكذب�ي�ن مبقادي���ر اهلل ،ف����إن كان وق���ع ذل���ك يف نف�سك
�أ�صن���ع بعهد �أمري امل�ؤمنني عبد امللك �إىل الوليد و�إيل �ش���يءٌ ،و�إن ي���ك ذل���ك زيغ���اً �أو خط�أً فراج���ع من قريب
يف ابني عاتكة �أيهما بقي؟!
حت���ى يعل���م املكذب���ون مبقادي���ر اهلل �أن ق���د فارقته���م
قلت :جتعلهما من بعده.
وتركت ما هم عليه.
ق���ال� :أ�صب���ت ووفق���ت ،جئن���ي ب�صحيف���ة ،ف�أتيت���ه
ب�صحيفة فكتب عهد عمر ويزيد من بعده وختمها ،ثم
احللم والأناة:

قالوا عنه:
قال مطر الوراق :ما ر�أيتُ �شامياً �أفقه منه.
وقال مكحول :رجاء �سيد �أهل ال�شام يف �أنف�سهم.
وقال م�سلمة الأمري :برجاء وب�أمثاله نن�صر.
وق���ال اب���ن �سعي���د :كان رج���اء فا�ض ً
ال ،ثق���ة ،كثري
العلم.
وقال �أبو �أ�سامة :كان ابن عون �إذا َذ َك َر من يُعجبه
ذكر رجاء بن حيوة.
وقال ابن عون :مل �أر مثل رجاء بال�شام.
و�س����أل ه�ش���ام ب���ن عب���د املل���ك فق���ال :م���ن �سي���د
فل�سطني؟ قالوا :رجاء بن حيوة.
وفاته:
ق���ال خليف���ة ب���ن خي���اط يف طبقات���ه� :أن رجاء بن
حيوة مات �سنة اثنتي ع�شرة ومئة.
املراجع:
ـ �إحياء علوم الدين للغزايل.
ـ تاريخ دم�شق البن ع�ساكر.
ـ تذكرة احلفاظ للذهبي.
ـ تف�سري الإمام القرطبي.
ـ حلية الأولياء للأ�صبهاين.
ـ الطبقات الكربى البن �سعد.
ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.
ـ طبقات خليفة بن خياط.
ـ العلم البن خيثمة.

�ص���در الع���دد اجلدي���د من جملة املعرفة مت�ضمناً ملف���اً خا�صاً عن ال�شاعر الفيل�س���وف �أبي العالء املعري
افتتحت���ه الدكت���ورة لبان���ة م�ش���وح وزي���رة الثقاف���ة مبقال عنوان���ه “املعري ب�ي�ن الأم�س واليوم” بين���ت فيه �أن
املعري ثار على الظلم بكل �أ�شكاله ورف�ض اجلمود والتبعية.
�أم���ا كلم���ة الع���دد للدكت���ور عل���ي القي���م رئي����س التحري���ر فحملت عن���وان “القباين رائ���د امل�س���رح الغنائي
العربي” ،ويف العدد بحث للدكتورة ملكة �أبي�ض در�ست فيه مكانة لواء الإ�سكندرون يف �أعمال ال�شاعر �سليمان
العي�س���ى كم���ا ت�ضمن العدد جمموعة من الن�صو����ص الإبداعية ومقاالت �أدبية ودرا�سات نقدية متنوعة� ،أما
حوار العدد فهو مع ال�شاعر حممد عي�سى.

إصدارات جديدة

المعرفة
في إصدار
جديد

دع���وت رجا ًال فدخلوا عليه .فقال لهم� :إنيّ قد عهدت
عه���دي يف هذه ال�صحيف���ة ودفعتها �إىل رج���اء و�أمرته
�أمري وهو يف ال�صحيفة ،ا�شهدوا واختموا ال�صحيفة؛
فختم���وا عليها وخرج���وا ،فلم يلبث �سليم���ان �أن مات؛
فكففت الن�ساء عن ال�صياح وخرجت �إىل النا�س.
فقال���وا :ي���ا رج���اء ،كي���ف �أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن؟ قل���ت:
تعلم���ون من���ذ ا�شتك���ى �أ�سك���ن من���ه ال�ساع���ة قال���وا :هلل
احلمد.
فقل���ت� :أل�ستم تعلمون �أن هذا عهد �أمري امل�ؤمنني
وت�شهدون عليه؟.
قالوا :بلى.
قلت� :أفرت�ضون به؟!
ق���ال ه�ش���ام� :إن كان في���ه رجل من ول���د عبد امللك
و�إ ّال فال.
قلت :ف�إن فيه رجل من ولد عبد امللك.
قال :فنعم �إذاً.
ً
ق���ال :فدخل���ت ،فمكث���ت �ساعة ،ث���م قل���ت للن�ساء:
ا�صرخن ،وخرجت ،فقر�أت الكتاب والنا�س جمتمعون.

ق���ال الغزايل يف �إحياء علوم الدين :مما يدل على
حل���م رج���اء بن حي���وة� :أن���ه �أتى عب���د امللك ب���ن مروان
ب�أ�س���ارى فيه���م اب���ن الأ�شع���ث فق���ال لرجاء ب���ن حيوة:
م���ا ترى؟ قال� :إن اهلل تع���اىل قد �أعطاك ما حتب من
الظفر ف�أعط اهلل ما يحب من العفو فعفا عنهم.
من كلماته:
ـ احللم �أرفع من العقل؛ لأن اهلل ت�سمى به.
ـ ما �أكرث عبد ذكر املوت �إ ّال ترك احل�سد والفرح.
ـ يق���ال :م���ا �أح�س���ن الإ�س�ل�ام يزين���ه الإمي���ان ،وما
�أح�س���ن الإميان يزينه التق���ى ،وما �أح�سن التقى يزينه
العل���م ،وم���ا �أح�س���ن العل���م يزين���ه احلل���م ،وم���ا �أح�سن
احللم يزينه الرفق.
ـ م���ن مل ي����ؤاخ م���ن الإخ���وان �إ ّال من ال عي���ب فيه،
قل �صديقه ،ومن مل ير�ض من �صديقه �إ ّال ب�إخال�صه
ل���ه دام �سخط���ه ،ومن عاتب �إخوانه عل���ى كل ذنبٍ كرث
عدوهُ.

ق�صة
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الرائحــــــة
أنفا�س الربيع مت�ل��أ كياين ،و�أنا
تغ���ادر حافلتنا حدود طرطو����س و� ُ
ٌ
رحالت
�أفك���ر بالرج���ل الذي حت���دث عن رائحة �سحرية تالحق���ه .مت ُّر
كث�ي�رة قب���ل �أن �ألتق���ي َم���نْ �أتبادل مع���ه احلديث يف ال�سف���ر بني دم�شق
والالذقية.
كنت �أ�ستمتع بالأحلان املبثوثة التي تغمر احلافلة برع�شات ناعمة.
�أ�سمع �صوتاً:
أ�شم ذلك الث���وب و�أ�ستن�شق
“انظ��� ْر �إىل تل���ك امل���ر�أة! �إنه���ا جتعلن���ي � ُّ
رائحة الأنثى بنهم جمنون”.
اجلال�س �إىل جواري منذ حلظ���ات� .ألتفتُ �إىل حيث
هك���ذا ق���ال يل
ُ
ي�ش�ي�ر ف����أرى ام���ر�أ ًة تتقدم نحون���ا وتتجاوزن���ا لتجل�س يف �أح���د املقاعد
ال�شيب
اخللفي���ة� .ألت���زم ال�صمتَ و�أنا �أت�أمل الرجل .يب���دو ر�صيناً يغزو
ُ
ر� َأ�سه .تتحرك احلافلة و�أغرق يف �صحيفتي ..ي�س�ألني الرج ُل فج�أ ًة:
ما نوع الق�ص�ص التي حتبها؟
تلك التي متزج بني الواقع واخليال.
حني تفرغ من القراءة� ،س�أحدثك عن الرائحة ال�سحرية.
�أط���وي ال�صحيف���ة ..رمب���ا كان���ت ذكري���ات الرج���ل تنهم���ر كاملط���ر
املتوا�صل ،ويحاول �أن يتم�سك بخيوط هاربة .ي�ست�أنف حديثه:
�ي�ر” .ل�س���ت �أدري كم عيداً م�ضى وك���م منا�سب ًة �سعيدة
ا�سمه���ا “عب ُ
ج���اءت منذ انقطع���تْ عن زيارة متجري! هي بهج��� ٌة م�شعة تغيب �أياماً
لتع���ود �أجم���ل و�أبهى .وي�شري جميئها �إىل �أنها تري���د ثوباً جديداً .كنتُ
ق���د ع ّلق���تُ �أوراق���اً بخ���ط �أني���ق ّ
حتظر �إرج���اع الثي���اب �أو تبديله���ا .هذه
العادة تزعجني ،والن�ساء يجلنب املتاعب حني نحاول �إر�ضاءهن؛ �ألي�س
كذلك؟
ال ينتظر �إجابتي ،ويتابع حديثه:
ملح ُته���ا م���ر ًة يف ال�شارع تته���ادى كفرا�شة �ساحرة ،وفق ُ
���دت �أثرها يف
الزحام؛ وال تزال يف ذاكرتي ورائحتها يف رئتي.
يت����أ ّوه الرج���ل ك�أنه يكت�شف الآن �أنها فتاة عابثة تهز�أ به ،و�أظنُّ �أنه
قد انتهى من كالمه� .أفتح ال�صحيفة ،لكنه يرجو مني �أن �أدعها جانباً
لي�ست�أنف ق�صته:
عندم���ا تري���د ام���ر�أ ٌة تبديل ثوب ،يث���ور غ�ضبي و�أرف����ض ذلك� .أمل
تك���ن له���ا عين���ان مب�صرتان؟ ه���ل �أجربها �أح��� ٌد على ال�ش���راء؟! عندما
تبك���ي �إحداه���نّ ال ّ
يرف يل جفن وال ي�شفق قلبي عليها ،و�أنا �أغو�ص يف
ري” ذات ال�شفت�ي�ن املمتلئتني والرائحة
مقع���دي� .أتت م���ر ًة �أخرى “عب ُ
املتميزة .وقفتْ يف مدخل املحل بقوامها الر�شيق .نظرتْ �إىل الواجهات
وع�ب�رت العتبة لتطوف مفتون ًة يف �أركان املكان .ت�أملتِ الألب�سة املع َّلقة
والثي���اب ال�شفافة املعرو�ضة ب�إغراء و�أناق���ة .تت�سلل �إىل �أعماقي رائحة
الغاب���ات و�أغ���رق يف ت�صورات دافئ���ة ،واملر�أة ّ
تبث حويل ف�ض���ا ًء غام�ضاً.
تعي���د ثوب���اً ا�شرتت���ه من���ذ �أي���ام .يلفحن���ي عط���ر الث���وب وين�ش���ر حويل
�سحاب���ة� .ألت�صق باجل�سد احل���ار؛ و� ُ
أرت�شف نداءاتِه الوح�ش ــية .ال �أدري،
أبواب النعيم؟
أبواب جهنم �أم � َ
هل فتحت تلك الأنثى يل � َ
تتن ّق��� ُل امل���ر�أ ُة ب�ي�ن رف���وف الثي���اب ،ت�شري �إىل ث���وب زه���ري ،فت�سرع
عامل���ة املخ���زن �إىل م�ساعدته���ا عل���ى ارتدائ���ه يف غرف���ة خا�ص���ة .تخرج
وتت�أمل �شكلها يف املر�آة ف�أقول لها:
�إنه ثوب رائع يليق بك.
ً
تدخل املر�أة �إىل غرفة تبديل املالب�س وتعود حاملة الثوب اجلديد
لت�س�أل:
كم ثمنه؟
�أنث���ى يت�ألق وجهه���ا وي�ضيء املكان� .أنثى ت�صيبن���ي بالدوار وجتعل
املخزن مزهِ راً بالألوان والروائح والفرح.
ت���رد ُ
َّدت يف حتدي���د الثمن ،بينم���ا �صوتها الرخيم يزق���زق يف ف�ضاء
املخزن:
بكم؟  ..بكم؟
ً
ً
ال �أع���رف م���ا الذي جعلني �أقدّم لها �سعرا منخف�ضا .ت�سرع البائعة
لت�ض���ع الث���وب الزاهي يف حمفظ���ة �أنيقة ومتد يدها نح���و املر�أة .وقبل
تتفح�ص اللوحات املعلقة التي متنع �إرجاع الثياب وتبديلها،
�أن تدف���عّ ،
تخف����ض ر�أ�سه���ا وتتح���رك يداه���ا بطريقة تعك����س �أح�سا�سيه���ا؛ و�أ�سمع
�صوتها:

هل ميكن يل �أن �أبدِّل الثوب غداً �إذا غيرّ ُت ر�أيي؟
دب �صمتٌ و�أنا �أفكر بتقاليد املخزن .هل �أبدو �أمام هذه
مل �أج ْبهاَّ .
ً
ً
الفرا�ش���ة �أحم��� َق متوح�شا؟ هل �أبدو غليظا �أمام احل�سناء ذات ال�شفتني
املمتلئتني والرائحة العجيبة؟ � ِّ
أحطم ال�صمت وتخرج كلمات من فمي
دون �أن �أعي ذلك:
ُّ
املحل حم ُّلك .ميكنك التبديل والإرجاع كما ت�شائني!
ت�أخ���ذ الث���وب الزه���ري الثم�ي�ن وه���ي ترتاق����ص فرح���اً وابتهاج���اً،
وتخ���رج �إىل الطري���ق خمتال��� ًة و�أن���ا �أراقبه���ا و�أ�ستمع �إىل وق���ع قدميها
ال�صغريت�ي�ن وهما تخفقــان على الأر�ض؛ وتظل عيناي تتابعانها حتى
غابت بني النا�س .ال �شك �أنها تقول لنف�سها�“ :إ َّن يف قلب الإن�سان �شيئاً
غريب���اً يثري الده�ش���ة واحلرية” .ال �شك �أنها تفكر كيف يتبدّل الرجل
القا�س���ي الف���ظ ويغ���دو رقيق���اً مهذب���اً .ه���ذا �شيء خ���ارج ع���ن طبيعته.
ري” َته َُب املكا َن �شيئاً رائعاً خا�صاً .رائح ٌة تت�سلل �إىل كل ذرة
رائحة “عب َ
من ج�سدي� .أ�ش ّم هذا العبق الفطري و�أتذ ّوقه .هذه املخلوقة اجلميلة
تقدم يل ما ينع�ش قلبي ويطفئ ظمئي.
�أُم�سِ ُ
الث���وب الذي �أ ْر َج َع ْت���ه .كل خيط منه يحم���ل تلك الرائحة
���ك
َ
العجيبة التي تذيب احلجر.
تغيب �أياماً ،ي�ستويل علي احلزن والتعا�سة وتفقد الثياب
وعندم���ا ُ
�ألوانه���ا .اعت���دت كل �شيء يف املخزن و�أ�صبحتْ هناك �ألف ٌة بليدة مع كل
م���ا يحيط بي .الواجهات الزجاجية ،الرفوف امللأى بالثياب ،الأ�ضواء
امللتمع���ة ،التفك�ي�ر بالب�ضاع���ة اجلدي���دة وبالن�س���اء اللوات���ي ي�شرتي���ن
ويرثثرن ويتقلب مزاجهن.
ري” التي تبدّل
ت�شغ���ل ب���ايل حقيق ٌة خمتلفة مثرية ،وه���ي �س ُّر “عب َ
الثي���اب وترتك عليه���ا عطراً غري م�ألوف؛ في�صب���ح للخيوط والألوان
رو ٌح.
ويف كل �ساع���ة من �ساع���ات النهار �أفكر بها و�أ�ش��� ّم رائحتها املذهلة.
�إذا كان الفك���ر طريقاً �إىل احلقيقة ،وكانت املو�سيقى طريقاً للم�شاعر؛
فلماذا ال تكون الرائحة طريقاً �إىل الروح؟!
ال �أعرف ماذا ح�صل يل! عندما غابت املر�أة عني �أياماً طويلة .هل
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• عزيز ن�صار
تع���ود من جديد �أم تتوارى كع�صف���ورة حطت ذات يوم وطارت �إىل بال ٍد
نائي ٍة جمهولة؟!
ا�شتهي���تُ �أن ت�أتي دائماً وت�أخذ ثوباً جدي���داً .ا�شتهيتُ �أن تعيد ثوباً
ميت�ص رائح َة عرقها وعطرها.
وتع���ود الع�صف���ورة اجلميل���ة وهي حتم���ل حمفظة الث���وب الزهري
وت�ضعه���ا �أمام���ي ،وابت�سام ٌة ترف���رف على وجهها وبري ٌ���ق مده�ش ي�ش ّع
من عينيها؛ ويزغرد �صوتها:
“احتفظتُ بالثوب �أياماً ،وقد غيرّ ت ر�أيي و�أريد �إرجاعه”.
�أبت�سم و�أقول لها:
هذا من حقك.
الثوب الزهري وتفتحه فتعبق رائحته.
تخرج البائعة من املحفظة َ
ري ثمن
تعي���ده �إىل مكانه بعناية وهي تهز ر�أ�سها م�ستغرب ًة؛ و�أعيد لعب َ
الف�ستان قائ ً
ال:
أثواب جميلة قبل جميء العام اجلديد.
�ست�أتي � ٌ
ري وتتج���ه �إىل ركن بعي���د تنتقي ثوباً
قب���ل ر�أ����س ال�سن���ة ،تدخل عب ُ
�شفاف���اً رقيقـ���اً؛ وتنزل���ق �أ�صابعه���ا عل���ى خيوط���ه الناعم���ة .تطل���ب من
البائعة �أن تل ّفه .ت�س�أل عن ال�سعر وتفتح حمفظتها لتدفع الثمن.
�أتنف����س الرائح���ة الغام�ضة .هذه الأنثى زه���ر ٌة فواحة متلأ الروح
عبق���اً وبهج��� ًة .تنازعن���ي رغب���ة هائج���ة يف �أن �أدعوها �إىل املج���يء دائماً
لتنتقي ما تريد ولترتك رائحتها� .أبادر �إىل القول:
ال داع���ي لدف���ع الثم���ن الآن .تعايل بع���د ر�أ�س ال�سن���ة لتت�أكدي من
اختيارك.
�ي�ر ُ
ذات ال�شفت�ي�ن املمتلئت�ي�ن دون �أن تدفع �شيئ���اً ،وتعود
م�ض���ت عب ُ
بع���د �أي���ام حامل ًة العلب���ة الأنيقة وتعيد الث���وب ال�شفاف .تفت���ح البائعة
العلب���ة فتعب���ق رائح���ة عنيفة .تنظر نح���وي م�ستغرب ًة ف�أ�ش�ي�ر �إليها �أن
ت�صمت ،ويخاجلها ال�شك فهي تعرف الو�صايا ال�صارمة املع ّلقة.
�أقول لها:
�أعطني هذا الثوب! ال داعي ل َع ْر ِ�ضه.
�ي�ر” و�أُخ���رج الث���وب ال�شف���اف ال���ذي احت�ض���ن ج�س���داً
�أتذ ّك���ر “عب َ
ث���وب يب���وح ب�أ�س���راره ُّ
كل �أن���واع الأزهار الت���ي �أعرفها؛
�أتخيل���ه يتوه���جٌ .
�أزه���ار اليا�سمني والن�سرين والرنج�س والل ـ ـ ــوز .مل تكن تهز م�شاعري
كم���ا تفع���ل تلك الرائحة التي تبعث الن�شوة واجلنون يف النف�س .وحني
متط���ر ال�سماء وتغت�سل الأ�شجار وال�ش���وارع� ،أ�ش ّم رائحة الأر�ض واملر�أة
واحلي���اة .و�ساع��� َة جتتاحن���ي م�شاع ُر الك�آب���ة وال�ضي���اع� ،أحت�ضن الثوب
ف�أح�س �أين موجود.
ال ويلتفت نحوي مت�سائالً:
ي�سكت الرجل قلي ً
ه���ل رائح���ة الأنث���ى هي اجلم���ال؟ هل ه���ي الفرح واخلي���ال؟ يتكرر
علي �سحر الأنثى.
انبعاث العبق كلما ا�ستوىل َّ
ي�سك���ت فج����أ ًة� .أنظر �إليه ف�أجده نائماً وق���د �أ�سند ر�أ�سه �إىل املقعد.
�أتابع قراءة ال�صحيفة ثم �أقف لأ�ضعها على الرف �أ�سفل �سقف احلافلة،
ولأم َّد النظر �إىل تلك املر�أة اجلال�سة يف اخللف بكل هدوء� .أ�سرتيح يف
يحب َ
تلك املر�أة حقاً؟ �أال يجمع احلب
مقع���دي و�أنا �أفكر بج���اري� :أَهو ُّ
ب�ي�ن ال���روح والقلب واجل�سد؟ ك���م �شممتُ �أنواعاً م���ن الروائح الرقيقة
مالب�س مبلل ٍة بالع���رق الب�شري و�شممتُ
والهمجي���ة! �شمم���تُ روائ َح يف
َ
روائ َح يف الأغطية بالفنادق الرخي�صة والراقية؛ ويف فرا�ش من الق�ش
وب�ساط من الع�شب الأخ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر .هذا �أم ٌر عادي ،ولكن هل َف َت َح الثوب
أبواب النعيم؟
امل�ض َّمخ بعطر الأنثى لزميلي يف ال�سفر � َ
تتوقف احلافل ُة يف �إحدى اال�سرتاحات املنت�شرة على طريق دم�شق
الالذقي���ة و�أن���ا �أفكر بكلماته� .إنه ال يجد �شيئاً ن���ادراً رائعاً يفوق رائحة
تل���ك املر�أة ،ورمبا ي�شمها يف نومه� .أق�صد اال�سرتاحة لأ�شرب ك�أ�ساً من
ال�شاي املنع�ش ،و�أعود �إىل احلافلة التي تبد�أ بالتحرك� .أ�صيح:
مل يع ْد زميلي يف املقعد� ،أرجو انتظاره!
يجيبني معاون ال�سائق وهو يتفقد امل�سافرين:
ق���د غ���ادر احلافل���ة من���ذ قليل ورك���ب �سي���ارة ت�سوقها ام���ر�أة ،و�أخذ
االجتاه املعاك�س.
مل �أ�ص���ادف ذل���ك الرج���ل يف �سف���ري املتوا�ص���ل على طري���ق دم�شق
يغب عن بايل.
الالذقية ،ولكنَّ حديثه مل ْ
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و�صية عا�شق
• ف�ضيل حلمي عبد اهلل
�أنا يا حبيبتي غدا �سيطويني العمر
مل يبق من ظلي
�سوى رمق من احلياة..
وحطام قلب عا�شق
�أنا يا حبيبتي م�شهور بالقلق
جفت دموعي و�آمايل حتي اختنقت..
فاذا نف�ضت غبار
ا�سمي من فمك
وم�ضيت تتلم�سني
الطريق �إىل غدك
فاذكرين حبي
وحني ولدنا �أبرياء..
�سلبوك مني
مثل الكهولة حني ت�سلب ال�شباب
احلياة م�أ�ساة للنا�س مثلنا
وحكاياتنا حروفها
�أ�سطورة ال�شقاء
حملتك على راحتي �أفق نحو ال�سماء
�أنا يا حبيبتي ما ن�سيتك
وال �أدخلت بك االعتداء
لكن حلبك ينبوع حنان
زرعتك بني �ضلوعي منى
وجعلت منك
�أحالمي الها�ضبة..
وظمئت عمري
ثم مت بال �شراب
كنت يل وكنت لك
وكان - :
لنا حب ,ودف ,ومكان..
�ألقت به
�أيرمى الزمان للمحن؟
وبذلت يف �إنقاذه �أغلى ثمن
بيدي يا حبيبتي
دفنت حبي بال كفن
�إال..
العمر
وما �أمل بي الدهر
�إن كنت يوما” قد �سكبت الوهن
فلأنني حملت فقداهما معا”
يف قلبي جرحان
ثكالن
وال�شفاء مل يقرتب
ملاذا ..يا حبيبتي
مل يجئني الن�سيان كالزهر؟!.....
وملاذا مل  -ال يكتمل يف حقلي الدهر
واليوم جاءت الأحداث
تداهم �أملي ..كي �أنحني
هم يا حبيبتي �أخرجوك من ثوبي
هنا حبك ما زال
مزروع بقربي
وقد تذوقت من ثمارك العذاب
حبيبتي تئن
�إنني
�سمعت �أنني حبيبتي
�إن بكيت ,ف�إنه ,ي�سقط الدمع؟
و�إن قتلت �سقط الدماء
�شممت �شذى طيفها

�شعر

الر َّدة!..
يا زمن ِ

• عدنان كنفاين

و�س�ألت عنها ربيع الذكريات
حبيبتي التريد
�أن تعي�ش العمر �ضيفة
�ضعيف ًة جمروحة الف�ؤاد
بل تريد
�أن تعي�ش
يومها يف �شباب
مل تن�س �أيام الأمل والعتاب
�أذكر يو ًما
حني جئتها
يف يدي وردة وم�ساء
كان وجهها
ي�شرق منه ال�صباح
هتفت يف �أذين
�أنت حبيبي و�أنت �ضماد اجلراح
�أنت حبي الأول والأخري
و�أنت لك كل �شيء مباح
و�إليك �أنت ذكرياتي
يف ذاك اجلناح
لهيبك نا ًرا
�أحرقت رق�صات ال�سحاب
التفت حولها وقلت
�أكل هذا دخان وعذاب؟!....
حدثني حبك يا حبيبتي عن ال�صباح
وقال
�إياك
�أن تغيب عن هذا الكالم
وكنت كطفل يخدع باملنى حتى
ينام
فال حب وال ع�شق يجلوا عن وجه الرخام
�صدقيني يا حبيبتي حتى لو يو ًما
�أو مر ًة
ف�أنا ولدت يف اخليام
وطعامي الق�سم
من ال�صباح حتى امل�ساء
�إلقي �إيل حبك
ف�سالمي قبة العا�شقني
تن�شر �أخباري يف كل مكان
ويف كل زمان
فال تبكي
وال ت�ضحكي
ف�أنت للحياة فجر يف فجري
هذة هي ق�صتنا
فارجعي �إيل كالب�صر
قد كنت �أرجوانة
�أموت على رائحتها
�أملي بك ذوى:
ما كان يل �أمل �سواه
ف�إذا
مررت من �أمام قربي
انف�ضي الغبار عن ج�سدي
عرب يداك
وم�ضيت تتلم�سني الطريق �إىل غدك
فاذكري و�صيتي
ف�أنا ولدت يف اخليام
وها �أنا حتت الرتاب

الوهم �أغ ْثني!.
يا ُ�سلطا َن
ِ
وجعاً
� ْأمطِ رين َ
م���ا ع ُ
ُدت �أطي ُ���ق عُبو َر الزم ِ���ن اجلاحدِ
زمن ال ِر َّدةِ!..
يف ِ
بني �سرابِ الفراماناتِ امل�سب ّية..
مللتُ زما َن ال�صمتْ
م َّل ْتني اخل�ضر ُة بني �سرابِ الأ�شيا ِء
ومللتُ بقاء ََك حتكي ع ّني
وت�صاد ُر ..حتى قلبي ول�ساين
ه���ذا الزم ُ
���ن امله���زومُ !.يُ�صا ِر ُعن���ي
بالقه ِر
وي�أباين
�أ ْن َبتَ ب َ
ني يديَّ القي ْد
و�ألق���اين يف ُرع���بِ الأ�سئل��� ِة املزروع��� ِة
بالي� ِأ�س
و َد َّم َر حتى � َ
أب�سط �أحالمي.؟
ري زباني ِة الرملِ الأ�صف ْر
منْ غ ُ
وذئابِ املائد ِة اخل�ضرا ْء
وقبيل ِة �س ّفاحني ُتقا ِت ُلني!.
و�أنا � ُ
أحتدث للمر�آ ِة
ي�سم��� ُع هم�س���ي م���ن خل���فِ الب���ابِ
جوا�سي�س احل ّكا ْم
ُ
َ
القب�ض على ُقم�صاين
يلقو َن
جب
يُلقوين مع �أحزاين يف ٍّ
ري ُحطا ْم
ال �أخر ُج من ُه غ َ
ُ
جاهدت الأنوا َء ُت�صا ِرعُني
كم
أر�ض
حتى يف يَو ٍم جا�ؤوا من �أق�صى ال ِ
و�ص ّبوا املل َح على ترب ِة حقلي
قالوا :لنْ َي ْن ِبتَ عو ٌد �أخ�ض َر فيه!.
مِ ن َق ْبلي ،كان �أبي يُو�صيني
واجلدُّ ال ُ
أول �أو�صاين
مجم ًة َت َت َفتْتُ عِ ْطراً
قالوا� :أن َت ْبقى ُج ُ
حتتَ �شجرياتِ الزيتونِ
جنب اجلذ ِع �شقائ َق نعمانْ !..
و َتنْبتُ َ
م�شى مهزوماً..
خري من �أنْ َت َت ْ
َ
ف���و َق جماج ِ���م م���ن زرع���وا الزيت���ون

الأول..
ْ
ويقول:
كان �أبي يُو�صيني
م���ن ب���د ِء التاري ِ���خ وه���ذي الأر����ض..
هُ َ
ناك
تحُ اكينا ..ونحاكيها!.
َ
ما غاد ْرناها ..ك َّنا نع�شقها..
ما � ّسورناها �أبداً بالأ�سالكِ
ُ
وطاويط
ويو َم �أ َتتْ مِ ���نْ جنباتِ الكونِ
ال�شهو ِة
ما ك ّنا ُ
نعرف َ
كيف ُنقي ُم ال�سو َر..
ُ
ً
َ
م���ا ك ّنا ندرك �أن ُج�س���ورا فوق فيافينا
اجلردا َء بنيناها
ُ
أبواب عبو ْر
�
هم
�ستكون َل
َ
عن
فانهارتْ يف حلظاتِ الرعبِ الأ ْر ِ
ك َّل �سدو ِد الأبواقِ وغاد ْرناها
نحم ُل يف مِ ْر َجلِنا َ�ص ْب َو َة َن ْ�ص ٍر مَهزو ٍم
ما ز ْلنا َن ْ�س ُك ُبها ب َ
ني نهو ِد ال ُعهر..
َج���دّي و َّر َثن���ي م���ع �أُ ّم���ي تل َ
أر�ض
���ك ال ِ
القد�س ّي ْة
ني �صفا ِء الروحينْ ِ َنز ْفتُ ُ�صموداً
وب َ
ري ال�صحرا ِء
يا مَ�سب ّياً حتتَ هج ِ
َ
ُ
خيانات ال�ساد ْة..
قذفتك
هل
ً
َّ
�أم طوعا �سل ْمتَ مفاتي َح الكعبة
و�ألهبتَ الت�صفي َق �ضجيجاً!.؟
� ْأم َط ْر َت على خوذاتِ احلربِ الر َّز
َ
ونزيف التم ِر املذبو ْح..
هل َت�س�أ ُلني َ
كيف..؟
�س� ُ
أقول :لأنيّ مِ ���ن ن�سلِ اجل ِّد الأولِ ..
كنعانْ ..
َح َف ْر ُت هُ َ
ناك تراتي َل مُقامي
وحذف���تُ الأخْ َ�ض��� َر م���ن قامو� ِ���س
الكلماتْ
و�صبغتُ الأعوا َد بلونِ ال َعرقِ القاين
و�س�أبقى!..
وبقيتْ ..

�أدب من العامل
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ق�صة من الأدب الفرن�سي :حامل الراية
• للكاتب الفرن�سي� :ألفون�س دوديه
كانت الكتيبة حتارب على �سفح مائل من الأر�ض ،حيث مير اخلط
احلدي���دي ،وكانت هدفاً للجي����ش الربو�سي املتمركز يف الغابة ،لذا كان
اجلي�شان يتبادالن �إطالق النار ،على ُبعد ثمانني مرتاً ،وكان ال�ضباط
ي�صيحون:
 انبطحوا �أر�ضاً.وما من �أحد كان ي�صغي �إليهم ،وكان جنود الكتيبة جمتمعني حول
الراية ،وتوارت ال�شم�س خلف الأفق ،وغابت عن املراعي واحلقول.
كان���ت �سحاب���ة م���ن الدخ���ان الق���امت تلف���ع اجلن���ود ،وك�أنه���م قطيع
فاج�أت���ه عا�صف���ة هوجاء يف �أر����ض منب�سطة مك�شوف���ة ،يت�ساقط فوقها
�شظايا القنابل ..ومل يكن ُي�سمع �سوى �أزيز الر�صا�ص ،وق�صف املدافع،
والقذائف التي تر�سل �أ�صداءها يف ميدان املعركة ،ك�أوتار �آلة مو�سيقية
مد ّوية تنبعث منها نغمة املوت.
كان���ت الراية ترفرف بني حني و�آخر ف���وق ر�ؤو�س اجلنود مرتع�شة
م���ن ال�شظايا املتناثرة ،فتغيب يف غمامة الدخان الكثيف ،بينما ترتفع
�أ�صوات خمتلطة بني �أنني اجلرحى ،و�أزيز الر�صا�ص ،وهدير القنابل..
كما يرتفع �صوت متميز:
 �إىل الراية يا �أبنائي� ..إىل الراية!!...واندفع �أحد ال�ضباط ،ومل يكن ُيرى و�سط ال�ضباب ،فعادت الراية
ترفرف فوق �أر�ض املعركة ،لقد �سقطت اثنتني وع�شرين مرة!!..
وكان���ت تنتق���ل م���ن ي���د �إىل ي���د �أخ���رى ،وعن���د مغي���ب ال�شم�س ،مل
يب���ق يف �ساح���ة املعركة غري �أفراد معدودين م���ن جنود الكتيبة ،تنا�ضل
وه���ي تتقهق���ر ،ومل تعد الراية �إ َّال قطعة قما����ش ممزقة يف يد الرقيب
«هورين» الرجل الثالث والع�شرين ممن رفعوا الراية يف ذلك اليوم.
***
ُ
ً
كان الرقي���ب «ه���ورين» م�سن���ا �أبله �أعيد ثالث م���رات �إىل اخلدمة،
وال يعرف حتى كتابة ا�سمه� ،أم�ضى ع�شرين عاماً حتى ارتقى �إىل رتبة
رقي���ب ،تق���ر�أ عل���ى جبهته ال�ضيق���ة �أم���ارات العناد ،وعلى ظه���ره الذي
�أحنته جعبة ثقيلة ،وعلى م�شيته امل�ضطربة يف �أثناء �سريه.
كان يتلعث���م يف كالم���ه ،فيث�ي�ر ال�شفق���ة ..ويف امل�س���اء ...ق���ال ل���ه
العقيد:
 �أنت للراية �أيها البطل ...حافظ عليها.وخ���اط ل���ه رجل املطع���م �شريطاً ذهبي���اً خم�ص�صاً ل�ص���ف ال�ضباط
عل���ى املعط���ف ال���ذي كان يرتدي���ه �أثن���اء القت���ال ،وق���د تغ�َّي�رَّ لون���ه من
عوامل الطبيعة ووعثاء املعركة ،ذلك هو الفخار الوحيد يف كل �شريط،
و�سرع���ان ما انت�صبت قامة اجلندي امل�س���ن ،هذا الإن�سان البائ�س الذي
تع َّ���ود ال�س�ي�ر حم ّني الظهر ،مطرق الر�أ�س غ���دا وجهه م�شرقاً ،وعيناه
متعلقت�ي�ن بتلك الرقعة املمزقة من القما�ش ،ليحافظ عليها مرفوعة
فوق املوت واخليانة والهزمية.
مل نعد نرى من هو �أ�شد �سعادة من «هورين» �أثناء املعركة ،عندما
مي�س���ك بكلت���ا يدي���ه �سارية الراي���ة ويثبته���ا يف قاعدته���ا اجللدية ،فال
يتكل���م وال يتح���رك ،كان ر�صين���اً كالكاه���ن ال���ذي يحمل كتاب���اً مقد�ساً،
فكان���ت عزميت���ه وحيات���ه كلها تتعل���ق يف �أ�صابع���ه املت�شنجة ح���ول رقعة
قما����ش ممزق���ة ،كانت تتلقى طلقات الر�صا����ص ،وكانت عيناه ميل�ؤهما
التح���دي تنظ���ران �إىل اجلن���ود الربو�سي�ي�ن وك�أنهم���ا ت���رددان :حاولوا
انتزاعها مني �إذاً...
مل يح���اول �أح���د ذل���ك حت���ى امل���وت نف�س���ه ،وكان���ت الراي���ة تتماي���ل
باعتزاز وفخر ،بعد �أن رفعها «هورين» امل�سن.
***
وج���اء ف�ص���ل اخلري���ف واجلي����ش عل���ى م�ش���ارف مدينة «م���ان» ويف
�أثن���اء احل�صار �أخذت تت�ساقط ق���وات ال�صف الأول بعد وقفة طويلة يف
الأوح���ال ،حيث �صدئ���ت املدافع ووهنت للجمود ال���ذي �أ َّ
مل بها ،ونق�ص
يف الغذاء.
كان���ت تت�ساقط من احل َّمى وامللل بني بنادقها املت�شابكة ،ولي�س من
رئي����س �أو جن���دي ي�أم���ل �شيئاً� ،إال «ه���ورين» الذي ما فتئ���ت الثقة متلأ
نف�س���ه� ،إن خرقت���ه املثلثة الأل���وان تف�سح املجال لكل �ش���يء مادام يح�س
�أنها موجودة قربه ،كان يت�صور �أن �شيئاً ما يفتقده.
وم���ا �أن توقف���ت احل���رب ،فق���د احتف���ظ العقي���د بالراي���ة يف منزله

• ترجمة :توليب ماهر

الكائ���ن يف �إح���دى �ضواح���ي مدين���ة «مت���ز» وكان «ه���ورين» ال�شجاع ك�أم
بالن�سبة �إىل طفل لها عهدت به ملن تر�ضعه خارج البيت ،فكان ال ينفك
عن التفكري بها ،وعندما يتحكم ال�س�أم ،يهرع م�سرعاً �إىل املدينة لرياها
يف مكانها هادئة متاماً مقابل احلائط ،حينئذٍ كان يعود ومل�ؤه ال�صرب
وال�شجاع���ة .م�ستعي���داً حتت خيمته املبللة ب�أح�ل�ام املعركة وال�سري �إىل
الأمام مع رايته املثلثة الألوان اخلفاقة ،هناك على خنادق الربو�سيني
�إ َّال �أن الأمر اليومي الذي �أ�صدره «البازان» قد جعل الأحالم تنهار.
وذات �صب���اح بع���د �أن ا�ستيق���ظ «ه���ورين» ر�أى املع�سكر كله يف حركة
ال ت�ست�ش���ف �أبعاده���ا ،واجلن���ود زم���راً وق���د �أخذه���م االنفع���ال ،يطلقون
�أ�صوات���اً غ�ضبى وقب�ضاتهم مرفوعة باجتاه واحد يف املدينة .ك�أن ذلك
الغ�ض���ب ي�ش�ي�ر �إىل �شخ�ص ارتكب خط�أ ،في�صرخ���ون :لنعزله ..ليق ُتل
بالر�صا����ص ،كان ال�ضب���اط يرتك���ون له���م حري���ة ال���كالم ،بينم���ا كانوا
مي�ش���ون منفردي���ن مطرق���ي الر�ؤو����س وك�أنهم يخجلون م���ن رجالهم،
ولعم���ري كان ذل���ك مزرياً ...لقد ُتلي �أمر الفريق منذ حلظة على مئة
وخم�س�ي�ن �ألف���اً من اجلنود وه���م ب�سالحهم الكام���ل ال يزالون قادرين
على القتال� ،أمر ي�سلمهم للأعداء دون قتال.
 والأعالم...؟؟ �س�أل «هورين» وقد عال وجهه لون �شاحب �أعطي���ت الأعالم ...والبن���ادق ،ومابقي من �أ�سلحة اجلي�ش ...كل�شيء...
 يالكارثة ال�سماء ..ال� ...سوف لن ي�أخذوا ما �أملك..قال ذلك ..و�أ�سرع باجتاه املدينة.
***
هن���اك كان ن�ش���اط كب�ي�ر ،حر����س قوم���ي ،بورجوازي���ون ،عنا�ص���ر
احلر����س املتح���رك ..كان���وا ي�صرخ���ون هائج�ي�ن ،وكان���ت الوف���ود مت���ر
�صاخب���ة وه���ي يف طريقه���ا �إىل «الفري���ق»� .أما «هورين» فل���م يكن يرى
�شيئاً ،وال ي�سمع �شيئاً ،كان يخاطب نف�سه وهو ي�صعد �شارع ال�ضاحية.
 ينتزع���ون من���ي الراي���ة� ..أممك���ن ه���ذا...؟ �أح���ق ما ُيق���ال ،ليعطالربو�سي�ي�ن م���ا ميلكه ه���و ..عربات���ه املذهب���ة ..الأواين امل�سطحة التي
حمله���ا معه م���ن مك�سيكو� ...أما الراية فه���ي يل ..هي �شريف لن مي�سه
�أحد..

كان���ت فك���رة تتناوبه ..فكرة وا�ضح���ة املعامل ...وهي �أخ���ذ الراية..
نقله���ا �إىل قل���ب الكتيبة ...والهج���وم بها على الربو�سيني م���ع َمنْ يو ّد
اللح���اق ب���ه ،حينما و�ص���ل �إىل هن���اك ...مل ُي�سمح له بالدخ���ول ...كما
�أن العقي���د كان حانق���اً ،ومل يكن يريد ر�ؤية �أح���د ،وكذلك «هورين» مل
يك���ن ي�صغ���ي لأح���د ،فكان يق�س���م الأمي���ان وي�صرخ ...يدف���ع احلاجب:
رايتي .....رايتي...
وانفتحت نافذة :هذا �أنت يا هورين
 �أنا يا �سيدي العقيد� ...أنا هو... �إن كل الرايات يف ال ُث ْكنة ...وما عليك �إ َّال�أن تذهب وت�أخذ �إي�صاالًبذلك...
 �إي�صا ًال ..وما �أعمل به.. هذا �أمر الفريق لكن� ..أيها العقيد هيا ..ن ّفذ الأمر ...ودعني ب�سالم.و�أغلقت النافذة ..فرتنح «هورين» كرجل ثمل ،و�أخذ يردد ب�صوت
م�ضطرب:
 �إي�صال� ...إي�صال...وع���اود ال�س�ي�ر ال يفه���م �س���وى �ش���يء واحد ،ذل���ك �أن الراي���ة هي يف
الثكنة ،وعليه ر�ؤيتها مهما كلفه ذلك من ثمن.
***
كان���ت �أب���واب الثكن���ة الوا�سع���ة مفتوح���ة لتم���ر عرب���ات الربو�سيني
الت���ي كان م�صطف���ة تنتظ���ر يف ال�ساحة ،وم���ا �أن اجتاز «ه���ورين» الباب
حتى �شعر بق�شعريرة ..لقد كان هناك حملة الرايات ،خم�سون �ضابطاً
واجم�ي�ن ،ت���كاد قلوبه���م تتمزق،والعرب���ات الداكن���ة اللون حت���ت املطر،
وه����ؤالء الرجال املجتمع���ون يف اخللف حا�سري الر�ؤو�س ...فك�أن الأمر
هودفن بع�ض املوتى..
ويف �إحدى الزوايا ،كانت تتكد�س كل رايات جي�ش «بازان» فيختلط
بع�ضه���ا ببع����ض عل���ى الب�ل�اط املوحل .ولي����س هن���اك ماهو �أ�ش���د �إثارة
للح���زن من هذه الرقاع املمزق���ة امل�صنوعة من احلرير الالمع .وبقايا
حوا�شيه���ا املذهب���ة وال�سواري املزرك�شة ،كل ه���ذه مطروحة وقد تلوثت
بالطني وماء املطر.
وكان �أح���د �ضب���اط الإدارة يتناوله���ا واح���دة واح���دة ،وكان يتق���دم
حمل���ة الرايات ليت�سلم���وا �إي�صا ًال عند ذكر ا�س���م كتائبهم ،وكان يراقب
عملية الت�سليم واال�ستالم �ضابطان برو�سيان عدميي الإح�سا�س.
�أج���ل ..هكذا تذهب�ي�ن �أيتها الأ�سماك املجي���دة ،لتعر�ضي جراحك،
ومت�سحي البالط احلزين ب�أجنحتك املهي�ضة.
�أتت�صرف�ي�ن م���ع العار ال���ذي لطخ اجلمال ...وكل راي���ة منك ت�أخذ
�شيئ���ا ًمن حزن �شم����س امل�سريات الطويلة التي بقي���ت بني ثناياك التي
تغري لونها ،حتفظني يف �آثار الر�صا�ص ذكرى القتلى املجهولني الذين
�سقطوا م�صادفة حتت الراية التي �صوبت �إليها النريان.
 «ه���ورين»� ...إنه���م ينادون���ك �أن���ت ..اذه���ب وا�ستل���م �إي�صال���ك...�صحيح �أن الغاية هي ا�ستالم الإي�صال!!..
كان���ت الراية هناك �أمامه �أكرث الرايات متزقاً و�أجملها ...وعندما
ر�آها ظنها ال تزال على ال�سفح خفاقة يف العالء..
وكان يرتام���ى �إىل �سمعه �صوت الر�صا�ص يلعلع ...و�صوت العقيد
يردد:
 �إىل الراية يا �أبنائي..�إن���ه الثال���ث والع�شرون الذي بادر لريفع وي�سند الراية ،التي كانت
ترتن���ح ب�ي�ن ال�سواعد ..لق���د �أق�سم يف ذلك �أن يحميه���ا ويحفظها حتى
املوت..
والآن ...وم���ا �أن فك���ر حتى غلى دمه يف قلب���ه ،واندفع �إىل ر�أ�سه..
فانتف����ض هائجاً ...وبال �شعور من���ه ...انق�ض على ال�ضابط الربو�سي
لينت���زع من���ه رايت���ه احلبيب���ة الت���ي �أطب���ق عليها بكلت���ا يديه ،ث���م حاول
رفعها عالياً ..وهو ي�صرخ� :إىل الرا...........
وفج�أة..
انقط���ع �صوت���ه يف حنجرته ...و�أح� ّ���س بال�سارية ترجت���ف ..وتفلت
من يديه ...و�سقط بال حراك فيه..
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نقد �أدبي

"ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

الواقعية يف رواية «امل�آب» لغ�سان كامل ونو�س
• عبد اللطيف الأرنا�ؤوط
�إذا كان����ت الرواي����ة العربية املعا�صرة ظلت تت�سم
بواقعية تقليدية ت�ستمد �أ�س�سها من حماكاة الرواية
الغربي����ة يف �إطاره����ا الواقع����ي الق����دمي ال����ذي �أر�سى
دعائم����ه «�إمي����ل زوال» و«بلزاك» ف�����إن اجليل اجلديد
م����ن الروائي��ي�ن العرب قد حت ّ����ول عن ه����ذه الأ�س�س
احل�سي����ة الواقعي����ة �إىل االحت����ذاء بالن�����ص الروائ����ي
الغرب����ي احلدي����ث ال����ذي ال يف�صل ب��ي�ن ماهو عقلي
وعاطفي .فكل فكرة �أو مفهوم يحمل يف طياته بعداً
عقلياً وعاطفياً لأن الإن�سان بطبعيه عقل وعاطفة،
وكل كلم����ة حتم����ل يف جوهره����ا م����ا تدرك����ه احلوا�س
وم����ا يتجاوزها �إىل امل�شاع����ر من خالل طبيعة اللغة
املجازية والتخييلية.
وق����د �أدرك الروائي والق�صا�����ص والناقد غ�سان
كام����ل ونو�����س ه����ذه احلقيقة ع��ب�ر جتربت����ه الأدبية
الت����ي امت����دت مابني عام����ي ( )2011-1991و�أ�سفرت
ع����ن ع�ش����ر جمموع����ات ق�ص�صي����ة ،وجمموعت��ي�ن
�شعريت��ي�ن وكتابات يف �أربع �إ�ص����دارات ،و�أربع روايات
كان �آخره����ا «امل�����آب»  2011م����ا ي�شع����ر �أن ه����ذا املب����دع
ا�ستج����اب مليول����ه الأدبي����ة وارتهن لها ب����كل �إخال�ص،
وك�س����ر احلواج����ز ب��ي�ن الفن����ون الأدبي����ة و�أ�شكاله����ا
يف ال�شع����ر والن��ث�ر املعا�صري����ن ،و�أ ّل����ف ب��ي�ن اللغ����ة
اجلمالي����ة واللغ����ة النفعي����ة الوظيفي����ة يف روايات����ه،
وبني الواقع والتخيي����ل واحللم واحلقيقة ،وطاعت
له لغة التعبري يف ال�سرد الروائي من غري �أن يذهب
بعيدًا يف تغريب اللغة �أو �إبهامها �أو اخلروج بها عن
الو�ض����وح والتجلية �أو حرفها ع����ن دالالتها و�أبنيتها
امل�صطلح عليها.
يف روايت����ه «امل�آب» يك�س����ر «ونو�س» حاجز اخلوف
ال����ذي ك ّبل الأدباء من تن����اول �أخطر ق�ضية �سيا�سية
يواجهه����ا املجتم����ع العرب����ي ال�س����وري يف املرحل����ة
الراهن����ة ،فيتن����اول ب�ش����كل �صري����ح و�ساف����ر التجربة
ال�سيا�سية حلكم احلزب الواحد يف بلده �سورية ،وما
يع����زز مب����د�أ الإ�سالم واالجت����اه نح����و الدميقراطية
وركنها الأ�سا�سي وهو احلرية يف جمتمعه ال�سوري،
�إن ط����رح الرواي����ة لهذه الآفاق ال�سيا�سي����ة ،ما ي�شعر
ب�أفق احلرية اجلديد الذي تتبناه الدولة للإ�صالح
ال�سيا�سي واالجتماعي.
الت�أوي����ل ال�سيا�س����ي ال����ذي تنطل����ق من����ه الرواية
�أنه����ا ن�����ص روائي ميث����ل يف جوهره مقارب����ة فل�سفية
لعالق����ة الف����رد باملجتم����ع ،وتطويع����ه لأف����ق �إن�ساين
�أ�سم����ى ،و�ص����ب طاقات����ه جلعل����ه كائن����اً اجتماعي����اً،
يتج����اوز تناق�ضاته مع و�سائل التن�شئة االجتماعية،
وال �سبي����ل للخ����روج م����ن بوتق����ة �أعب����اء الواق����ع �إ َّال
بتمك��ي�ن وع����ي الف����رد لتج����اوز ذات����ه واالعت����دال يف
�أهداف����ه مراع����اة لإمكانات����ه وم����ا ي�سم����ح ب����ه الواقع،
فالواقعي����ة يف رواي����ة «امل�����آب» ه����ي واقعي����ة الأه����داف
الت����ي تتطل����ع �إليها الث����ورات لئال تخف����ق �أو تدور يف
حلق����ة مفرغة ،ويوحي عن����وان الرواية «امل�آب» بهذه
الواقعي����ة ،فبع����د �أربعني عاماً م����ن الن�ضال الوطني
والقوم����ي ،والطم����وح املث����ايل للتغي��ي�ر ،ا�صط����دم
منا�ضل����وه على ال����دوام ب�صخرة الواقع ،والعجز عن
التغي��ي�ر ،حيث وج����دوا �أ َّن �سع ّيه����م املثايل مل يحقق
ماكان����وا ي�أملونه ،ومهما يكن م����ن �أمر ف�إن الرواية
الت����ي يوح����ي عنوانه����ا بالنتائ����ج واالخط����اء املرتكبة
يف جترب����ة احل����زب الثوري����ة ه����ي ن�ص لغ����وي يت�صل
بالو�س����ط االجتماع����ي وال�سيا�س����ي يحتف����ظ بتقني����ة
فني����ة �صريح����ة ومتميزة م����ن ال�سرد؛ وه����ي باملقابل

غ�سان كامل ونو�س

ن�����ص ت�أمل����ي �إن�س����اين وفك����ري عمي����ق يلب�����س ث����وب
الرواية.
تق����وم حبك����ة الرواية عل����ى انط��ل�اق روح بطلها
�أب����ي ن�ضال بع����د موته ومرافقة جثمان����ه �إىل قريته
جت�س����د انطباعات����ه وت�أمالت����ه ع��ب�ر
البعي����دة ،وه����ي ّ
حيات����ه وبع����د وفات����ه حت����ى �إمت����ام �إج����راءات دفن����ه،
مل يك����ن البط����ل مهاد ًن����ا ع��ب�ر حيات����ه ،كان منا�ض ً
ال
�شر�س����اً ع����ن املب����ادئ والقي����م الت����ي يتبناه����ا ،لك����ن
ق�س����وة احلياة والكف����اح الذي خا�ض����ه يف �سبيل لقمة
العي�����ش ،واال�ضطه����اد والتهمي�����ش اللذي����ن عاناهما
م����ن املجتم����ع جع��ل�اه �إن�سان����اً واقعي����اً ،ومنا� ً
ض��ل�ا
يرف�����ض مثالي����ة الأه����داف الطموحة الت����ي ر�سمها،
وق����د عان����ى مم����ا عاي�ش����ه م����ن تخل����ي الكثريي����ن عن
القيم التي يفرت�����ض �أن يتح ّلى بها املنا�ضل الثوري
حتت وط�أة الظروف القا�سية ،واختار لنف�سه �سلوكاً
ذرائعي����اً ي�ضم����ن له����م م�ست����وى مقب ً
وال م����ن العي�ش
عل����ى ح�ساب قيمه ومبادئه ـ رمبا ـ لكنه باملقابل نذر
حيات����ه مل�ساعدة الفئ����ات امل�ضطهدة الت����ي جاءت من
�أجلها الثورة.
يقرتب البط����ل من ر�ؤية الناق����د الأدبي العاملي
«ث����ودوروف» الذي يدع����و �إىل �أن معاجل����ة العنف يف
املجتمع����ات لأي �سلطة ،ال يكون �إ َّال بتنظيم الف�ضاء
العموم����ي ال����ذي يراعي التن����وع الب�ش����ري ،وال يعني
ذل����ك الرتاخ����ي �إزاءَه؛ بل الدفاع ع����ن احل�ضارة؛ �أي
قدرتن����ا على االعرتاف باختالفنا عن الآخرين من
دون حتقريه����م بال�ض����رورة ،والإمي����ان بع����دم وج����ود
حم����ور ّ
ال�ش����ر يف املجتمع����ات ،يق����ول «ث����ودوروف»:
«يت�أ ّت����ى ال�شر م����ن �أن كل �إن�سان يحتاج �إىل الآخرين
ولك����ن ه�����ؤالء ال يعطون����ه طوع����اً م����ا يرغ����ب في����ه،
�إن ه����ذه املركزي����ة الذاتي����ة خط��ي�رة ،عندم����ا ت�صب����ح
جماعي����ة ب�ش����كل خا�����ص ،ف�أفظ����ع اجلرائ����م ترتك����ب
يف �سبي����ل حماي����ة ذوين����ا من خطر داه����م بهذا املعنى
ف�أظ ّل �أقاوم ال�شر عن طريق املعرفة».
م����ن ه����ذا املنطل����ق كان اعت����دال �أب����ي ن�ض����ال
وتخليه عن القيم املثالية وال�سعي لتحقيق �إن�سانية
امل�سحوقني عن طريق حل م�شكالتهم وم�ساعدتهم
مع قناعته ب�أن ظروفهم التي م ّروا بها قد تدفعهم
�إىل االنح����راف ،ذلك يعني �أن ه�����ؤالء الكادحني مبا
عان����وه م����ن ج����وع ج�س����دي وحتجي����م نف�س����ي يتع����ذر
عليه����م �إ َّال م����ا ن����در �أن ميار�س����وا ن�ضاله����م يف �سبي����ل
مبادئهم وهم مهددون بلقمة عي�شهم.

رواية «امل�آب»

لق����د ن�ش�����أت الدميقراطي����ة الغربي����ة يف ظ����ل
تط����ور اجتماع����ي واقت�ص����ادي ا�ستم����ر �أربعمئة عام؛
فالدميقراطية كما يرى الدكتور �إ�سماعيل �صربي
«لي�س����ت ق�ضي����ة �سهل����ة ،والب���� َّد م����ن وج����ود الفك����ر
واملمار�س����ة داخ����ل املجتم����ع لت�صب����ح الدميقراطي����ة
نابعة من داخلنا ،ولي�ست جمرد حماكاة للغرب».
ولكي ال يكون امل�آب العودة �إىل نقطة ال�صفر يف
ن�ضالن����ا ،ف�إن بط����ل الرواية بع����د �أن تبي َّنت له الهوة
ب��ي�ن الواق����ع والتطبيق كم����ا تظهر حماورات����ه التي
احتل����ت اجلزء الأوف����ى من الرواي����ة �أو�صلته جتربة
حيات����ه الن�ضالي����ة �إىل االعت����دال ،واالكتفاء بالدفاع
ع����ن مبادئ����ه وقيمه ،وه����و ي�شهد ب�أم عين����ه الأخطاء
والتج����اوزات التي وقع بها املنا�ضلون ثمرة عجزهم
ع����ن املواءم����ة ب��ي�ن املث����ل واملب����ادئ والواق����ع احلياتي
املرتدّي للطبقات الكادحة يقول �أبو ن�ضال:
« -ال�ضعي����ف هو الذي ميار�س العنف ،هو الذي
ي�ض����رب ويقت����ل وميث����ل باخلب����ث ،لأن����ه ال ي�ستطي����ع
الإقن����اع ب�آرائ����ه و�أفكاره ...وبالت����ايل يحاول فر�ضها
بالقوة.».
و�إذا كان �أب����و ن�ض����ال ميث����ل النم����وذج الث����وري
املعت����دل ،والرباغمات����ي املج����رب ف�����إن التي����ار املثا ّ
يل
يف الن�ض����ال احلرب����ي ميثل����ه ال�ش����اب «عم����اد» ال����ذي
ظ����ل وفي����اً ملبادئه فل����م يقب����ل التدج��ي�ن وال الر�شوة
ولك����ن مثاليت����ه مل تنفعه عل����ى ال�صعي����د ال�شخ�صي
�أو احلزب����ي ،مل يحق����ق حلمه باالقرتان من «بتول»،
ومل يك�س����ب �إ َّال احرتام الأجي����ال التي تقدر نزاهته،
لكن����ه احرتام ال يحقق له لقمة العي�ش �أو بناء حياة
كرمية� ،أو التدرج واالرتقاء يف �سلم املنا�صب.
ويتج َّل����ى التوا�ص����ل ب��ي�ن الأجي����ال م����ن خ��ل�ال
�أبن����اء �أبي ن�ضال الذي منحه����م امل�ؤلف �أ�سماء تالئم
تطلعاتهم ور�ؤاه����م ،ثائر �أحد �أوالده ميثل اندفاعة
ويوج����ه �إ�صبع االتهام لوالده املنا�ضل لأنه
ال�شبابّ ،
وجيل����ه مل يحققوا ع��ب�ر ن�ضالهم الطويل �أي هدف
كبري وهو على نقي�ض ولده الآخر والأكرب «ن�ضال»
الذي �أ�صيب بال�شلل منذ طفولته فقد كان كوالده،
م�ؤمناً بالكفاح للتح ّرر من عاقته ،جم َّداً يف درا�سته،
مل يح����ل �شلل����ه دون �إميان����ه بالن�ض����ال والتكي����ف
م����ع احلي����اة ،وتبني قي����م وال����ده يف خدم����ة املجتمع،
وتخطي العوائق وال�صعوبات� .أما ابنته «ثورة» فهي
رم����ز للجيل اجلديد املتحرر من القيود� ،أقامت لها
عالق����ة م����ع مدر�س فا�شل ،ومه����رب تخ َّلى عنها ومل

ت�ستق����ر على عجل ،وهي تعرب ع����ن �إخفاقها بنزوات
وثورات ت�سته����دف �أ�شقاءها� ،أما �أقرب بنات املنا�ضل
�أب����ي ن�ض����ال �إلي����ه فه����ي «بت����ول» التي يوح����ي ا�سمها
بنقائه����ا ،وهي �أكرثه����م حكمة و�أناة ،ه�����ؤالء الأوالد
ه����م رم����ز اجلي����ل اجلدي����د ال����ذي �أفرزت����ه التجرب����ة
احلياتي����ة ،يختلفون عن جي����ل الآباء ،وهم متنافرو
القي����م وامل�ش����ارب واملواق����ف ،مل ي�ستط����ع الفك����ر �أن
يوحده����م �أو يجمعه����م يف �إطاره ،فه����م ميثلون جيل
ّ
ال��ت�ردّي يف املمار�س����ات والإع����داد يف م�ست����وى بن����اء
الأ�س����رة والتنظيم����ات العقائدي����ة ،وهمجي����ة القي����م
والثقاف����ة امل�ست����وردة مب����ا حتم����ل من رف�����ض للواقع
وت�آم����ر علي����ه ،وف�ش����ل الرتبي����ة يف �إعداد ه����ذا اجليل
ال����ذي كان ميك����ن �أن يتعل����م يف املدار�����س �أك��ث�ر مم����ا
كان����ت تعلمه الأمه����ات الأميات لأوالده����ن من �أبناء
اجليل القدمي.
ومتثل زوجة �أبي ن�ضال املر�أة العربية املكافحة،
الت����ي ين�سيه����ا كدحه����ا م����ا يرتت����ب عل����ى زوجها من
واجب����ات نحوه����ا ،مثلم����ا ين�سي����ه انغما�س����ه يف العمل
الن�ض����ايل واجبات����ه نحوها ،كما متثل فت����اة الزعرت
ربيب����ة احلق����ل والطبيع����ة والرتبي����ة الوطني����ة رمزاً
لنم����اذج جدي����دة م����ن الن�س����اء املتح����ررات اللوات����ي
طمح����ن �إىل �أك��ث�ر مم����ا يتطلب����ه حتري����ر امل����ر�أة
م����ن حت���� ّرر ،فتع��ث�رت به����ن ال�سب����ل يف ممار�س����ات ال
�أخالقية ،ومغامرات يرف�ضها املجتمع.
يعتم����د الكات����ب ونو�����س يف بن����اء روايت����ه عل����ى
قيم����ة له����ا جذورها يف الرتاث العرب����ي والإ�سالمي،
فه����ي تذكر بر�سالة الغفران للمع���� ّري؛ �إذ تقوم على
ا�ستح�ضار روح بطلها �أبي ن�ضال بعد موته ،واعتماد
�أ�سل����وب اخلطف خلفاً يف �إرجاعه للحياة مثلما فعل
املع����ري باب����ن الق����ارح يف ر�سالته م�ستعر�ض����اً م�شاهد
اجلن����ة والن����ار ،ومنتق����داً �أو مقوم����اً �أو مراقب����اً ،وهو
يقدّم يف م�شهد جنازة �أبي ن�ضال نقداً الذعاً ل�سلوك
النا�����س حي����ال املنا�ض����ل الراح����ل ،وقل����ة اكرتاثه����م
لوفات����ه بع����د �أن تخ ّلى ع����ن مهمات����ه القيادية ،وكان
قب����ل ذاك م����لء �أ�سماعهم و�أب�صاره����م ،ثم ي�سرتجع
حي����اة املنا�ض����ل عل����ى الأر�����ض وم����ا خ��ب�ره وعان����اه،
وت�صرفات املنا�ضلني من �أقرانه ،وما وقعوا فيه من
�أخط����اء مريع����ة دفعته����ا ظروفهم احلياتي����ة �أو �سوء
فهمه����م للعمل الن�ض����ايل ،م����ا �أدى �إىل انحراف عن
قيمه ،وجتيريه للم�صالح الذاتية ،واملكا�سب املادية،
وتف����كك عرى قدرته عل����ى التغي��ي�ر با�ستثناء بع�ض
الإجن����ازات العمراني����ة واخلدم����ات الت����ي ال ترق����ى
�إىل م�ست����وى �إح����داث تغي��ي�ر جوه����ري يف الأفراد �أو
الرتكيب����ات االجتماعية ،فكان����ت نتائجها وبا ًال على
التجرب����ة الن�ضالي����ة وعل����ى املجتم����ع ،وعج����زت ع����ن
مواجه����ة امل�ؤامرات الت����ي ت�ستهدفه من اخلارج ،و�إن
كان����ت كما ي����رى بطل الرواية �أبو ن�ض����ال �أ�سهمت يف
ا�ستم����رار مبادئ����ه وتثبيتها يف الأذه����ان لتظل �شوكة
تقل����ق املت�آمرين ،وحتثه����م عل����ى احت�سابها واخلوف
منه����ا �إذا �أتيح����ت له����م فر�����ص النج����اح يف موقفه����م
املعار�ض.
تظ����ل رواي����ة غ�سان كام����ل ونو�س ناف����ذة جريئة
لط����رح ق�ضي����ة احلري����ة و�إ�شكاالته����ا يف املجتم����ع
ال�س����وري بواقعي����ة تنويري����ة ال �ساب����ق له����ا ،تفت����ح
الطري����ق �أمام حوارات بناءة ،وتلك هي مهمة الأدب
عند الذي����ن يجلون ب�أقالمهم الظالم عن احلقائق
املغ ّيبة.

نقد �أدبي
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�أدباء الأطفال ..كيف يتعاملون مع الرتاث ؟
• موفق �أبو طوق
يخط����ئ م����ن يظ����ن �أن ال��ت�راث ه����و كل م����ا مي����ت �إىل املا�ض����ي ب�صل����ة،
ويخط����ئ م����ن يت�ص����ور �أن مف����رزات الأم�����س بنوعيه����ا ال�سلب����ي والإيجاب����ي،
ت�ستحق الت�شبث �أو االحت�ضان� ،أو الع�ض عليها بالنواجذ.
فاملتتب����ع حل����وادث التاري����خ ،واملمح�����ص لفقرات����ه ..يعلم ح����ق العلم �أن
ظروف����اً ق����د �أحاط����ت به����ذه الأمة ،دفع����ت �أبناءه����ا �إىل ممار�س����ات ذات �آفاق
معين����ة ،نتجت عنه����ا وقائع ومعطي����ات خمتلفة ،بع�ضها مقب����ول ،وبع�ضها
غ��ي�ر مقب����ول ،وكال النوعني املقبول وغري املقبول ،دخ����ل التاريخ من بابه
العري�ض.
ولك����ن ..لي�����س كل ما يدخل التاري����خ يحمل بطاقة تو�صي����ة �إىل قلوب
الأطفال وعقولهم ،ولي�س كل ما يدخل التاريخ يرفع راية املنطق ومي�سك
بلواء احلكمة.
الطف����ل يق����ر�أ التاريخ فع ً
��ل�ا ..يقر�أ جميع فقراته ،ويتاب����ع كل �أخباره،
ولكن عليه �أن ال يقول عن كل ما جرى� :إنه ال�صواب بعينه.
فهن����اك الأبي�����ض النا�ص����ع ،وهن����اك الأ�س����ود احلال����ك ..هن����اك الطيب
واخلبي����ث ،هناك ال�سمو وال�سقوط ،هن����اك االلتزام والتلون ،هناك النظام
والفو�ضى ،هناك املوقف اجلماعي وهناك �أي�ضاً التفرد ال�شخ�صي.
�أبداً ..ال ت�ستحق كل فقرات التاريخ �أن يتم�سك بها الطفل !!.
ولعل الأديب الراحل الدكتور عبد الرزاق جعفر ،له وجهة نظر خا�صة
يف ه����ذا املو�ض����وع ،فهو يق����ول ( :نحن ال نزعم �أن ق�ص�����ص الرتاث �صاحلة
للنا�شئ����ة ،ولكنن����ا ن�شري �إليها على �أنها من تراثنا ،و�أننا ميكن �أن ن�أخذ من
هذا الرتاث مـا نراه �صاحلاً لأبنائنا ،فنتناوله بالغربلة والت�صفية ،ون�أخذ
منه جوانبه الإيجابية فنكتبها بلغة حديثة وبروح حديثة ،جتعل الأطفال
يفهمون تاريخهم من جهة ويفخرون به من جهة �أخرى ،وتوجههم نحو
متجيد العمل اجلماعي بد ًال من متجيد العمل الفردي).
�إذاً� ..أدب����اء الأطف����ال بحاج����ة �إىل غربل����ة دقيق����ة لذل����ك الق����ادم م����ن
املا�ض����ي ..قريب����اً كان �أم بعي����داً ،ه����م بحاج����ة �إىل ف�صل حقيق����ي بني الزبد،
وما ينفع النا�س.
لي�����س اله����ام �أن يطالب����وا الطف����ل باحلفاظ عل����ى الرتاث ،ب����ل الهام �أن
يبينوا له ما هو الرتاث الذي عليه �أن يحافظ عليه.
فف����ي التاري����خ �أ�شي����اء يج����ب �أن تب��ت�ر ،و�إن مل تب��ت�ر فعليه����ا �أن تبق����ى
للع��ب�رة فق����ط ،وعندما ي�صل الطف����ل �إىل الأ�صالة يف كل �شيء ،يكون فع ً
ال
قد و�صل �إىل الرتاث احلقيقي الذي ي�ستحق �أن يع�ض عليه بالنواجذ.
م����ن هن����ا تب����دو املهم����ة الت����ي يت�ص����دى له����ا �أدب����اء الأطف����ال� ..صعب����ة
ومعق����دة� ..إنهم مطالبون قبل غريهم بالتحري ،والتفتي�ش هنا وهناك..
�إنه����م مطالب����ون بتقلي����ب ال�صفح����ات ال�صف����راء ،و�إخ����راج م����ا ه����و �ص����ادق،
وحقيقي ،ومنا�سب لتفكري الطفل ،وعقلية الطفل ،ولغة الطفل.
لي�س����ت مهمته����م النق����ل فق����ط ،ب����ل مهمته����م التمحي�����ص ،واالنتق����اء،
والغربل����ة ،والتب�سي����ط� ،إذ لي�س كل ما ميلأ املكتبات هو تراث حقيقي ،وقد
يكون م�شوهاً� ،أو مزوراً� ،أو منحازاً� ،أو منحرفاً..
و�أدب����اء الأطف����ال احلقيقـي����ون ،هـ����م الذي����ن ينتقـ����ون الأدب احلقيقـ����ي،
والرتاث احلقيقي.
ويع��ب�ر الأدي����ب الدكت����ور �سم����ر روح����ي الفي�ص����ل ع����ن ه����ذه الفك����رة
بقوله�(:إن تقدمي التاريخ للطفل �شيء مهم وع�سري يف الوقت نف�سه ،و�إن
التعب��ي�ر ع����ن التاريخ من خالل �شخ�صيات����ه �أمر �أكرث �أهمي����ة وع�سراً ،ويف
يقين����ي �أن ا�ستدع����اء ال�شخ�صي����ات التاريخي����ة املهمة ي�سد فراغ����اً يف مكتبة
الطف����ل العرب����ي ،وي�سه����م يف بع����ث ال��ت�راث العرب����ي وتربي����ة الطف����ل عل����ى
االت�ص����ال ب����ه خدم ًة للحا�ضر وتهيئ���� ًة للم�ستقبل ،وما من �شك يف �أن كتابة
ال�س��ي�رة الق�ص�صي����ة فن يحت����اج �إىل موهب����ة ق�ص�صية ،وقدرة عل����ى التتبع
التاريخي وعلى فهم الطفل املتلقي).
ون�ؤكد مرة ثانية وثالثة ورابعة� ..أن امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق �أدباء
الأطف����ال م�س�ؤولية ج�سيمة ،واملهمة الت����ي ي�ضطلعون بها يف �إطار التوجه
للطف����ل العرب����ي عل����ى جان����ب كبري م����ن الأهمي����ة� ،أم����ا توظيفه����م للرتاث
وانتق����ا�ؤه ميدان����اً رحباً يج����ول وي�ص����ول �إبداعهم يف �ساحت����ه ،فعمل يحتاج
�إىل اطالع وا�سع ومراجعة مت�أنية وانتقاء دقيق ..ولقد قام �أدباء الأطفال
يف املا�ض����ي البعي����د واحلا�ض����ر القري����ب مبح����اوالت عدي����دة يف ه����ذا املجال،
عكف����وا على كت����ب الرتاث ي�شبعونها بحثاً وتنقيباً ،وعمدوا �إىل �صفحاتهم
البي�ض����اء ي� ّسودونه����ا بح��ب�ر الق�ص����ة والق�صي����دة واملقالة ،وكله����ا م�ستلهمة
م����ن حكاي����ات وروايات جرت عل����ى �أل�سنة الآب����اء والأجداد ،تناقله����ا الرواة،
وتلقفتها الأجيال املتعاقبة ،جي ً
ال �إثر جيل.
ورمبـ����ا �أ�ص����اب الأدي����ب الدكتور عبد اهلل �أبو هي����ف عني احلقيقة حـني
قال ( :الرتاث �أقدر على املخاطبة من م�صادر مبتدعة حتتاج �إىل هام�ش
م�ضاع����ف م����ن الرتبي����ة �أو التثقيف ،لك����ي يكون مبقدور املتلق����ي ،وال�سـيما
الطف����ل� ،أن يتفاع����ل معه����ا� ،إن الثقاف����ة الوطني����ة �أو ال�شعبي����ة تي�س����ر �سب����ل

االت�ص����ال بال��ت�راث ،مُ
وتكن اجلمهور من اعتمال����ه امل�ؤثر باخلطاب املوجه
�إليه ،وهي مزية جاهزة يفتقر �إليها الأدب املبتدع بعيداً عن الرتاث.).
ولع����ل ال����رواد الأوائ����ل الذي����ن توغل����وا يف �أعم����اق ه����ذا العم����ل امل�ضني،
و�أ�سهم����وا يف تل����ك التجارب املعق����دة واملت�شـابكة ،قد تركوا لن����ا �آثاراً جديرة
بالدرا�س����ة واالهتم����ام� ،آث����اراً يج����در بن����ا �أن نق����ف �أمامه����ا وقف����ة الباح����ث
املتمح�ص� ،آثاراً ميكن �أن ن�سري على هديها� ،أو ننف�ض غباراً �أفقدها بع�ض
رونقه����ا وبهائه����ا� ،أو نزي����ح �شوائب �شو�ش����ت �أ�سلوبها و�ش ّوه����ت م�ضمونها..
والتوجه
لعلن����ا ن�ص����ل يف النهاي����ة �إىل الأ�سلوب الأمث����ل وامل�ضمون الأكم����ل
ّ
الأف�ض����ل ،لعلن����ا ن�ص����ل �إىل ق����راءة جدي����دة لرتاث ق����دمي ،ور�ؤي����ة معا�صرة
لتاري����خ ق����د �أحنت ظه����ره العقود والقرون ،فال خ��ي�ر يف �أطفال ال يعرفون
�شيئاً عن تراث �أمتهم ،وال خري يف �أطفال ال مييزون بني الغث والثمني يف
التاريخ الذي يقر�أون !..
و�ضم����ن ه����ذا املجال يق����ول الأدي����ب الأ�ستاذ حمم����د قراني����ا� ( :إن من
�ش�����أن الرتاث �أن يبعد ال�سموم عن الطف����ل العربي ،وميدّه بذخرية عربية
وروحيـ����ة ال تنف����د ،وتق����دم �إلي����ه زاداً ال ينته����ي ،متث����ل في����ه جمي����ع القي����م
املرج ّ����وة� ،إ�ضاف����ة �إىل �أن����ه م�صدر غني م����ن م�صادر ثقاف����ة الطفل العربي،
ال تق����ل مو�ضوعات����ه �أهمي����ة� ،إن مل تكن تتفوق على املو�ضوع����ات املعا�صرة،
ب�شخ�صياتها و�أحداثها ،فال�شخ�صيات الرتاثية� ،شخ�صيات خارقة �إىل ح ّد
م����ا ،تتمث����ل فيها الع�صامي����ة واملثالية ،والنبل الإن�س����اين ،وميكن �أن تتفوق
عل����ى ال�شخ�صي����ات املعا�صرة الت����ي ي�صوغها احلا�سوب ،وغ��ي�ره من و�سائل
التقني����ة احلديث����ة ،والتي تبدو عل����ى جانب من اجلف����اف واجلفاء ،والبعد
عن الروح.).
كام����ل كيالين ..كت����ب للأطفال منذ بداية الق����رن املا�ضي ،وقد خ�ص
ال��ت�راث �سل�سل����ة ق�ص�����ص ا�ستقاه����ا م����ن �أل����ف ليلة وليل����ة ،واخت����ار حكايات
غرائبي����ة حتمـ����ل الإمت����اع والإدها�����ش ،وجت����ذب الق����ارئ النا�ش����ئ بعجي����ب
�أحداثه����ا وطري����ف نوادره����ا ،اخت����ار ( مدين����ة النحا�����س) و ( ال�سندب����اد
البح����ري) و ( �أباق��ي�ر و�أبا�ص��ي�ر) وغريها وغريه����ا� ،أعاد كتابته����ا ب�أ�سلوبه
اخلا�����ص ،و�سرده املميز ..ولكنه م����ع الأ�سف ال�شديد ،كرر م�ضمون الق�صة
م����ن دون �أدن����ى حماول����ة لإ�سقاطها عل����ى الواقع ال����ذي نعي�����ش ،و�سعى �إىل
عر�����ض وقائعها من دون �أي تدخل �شخ�صي �أو جتديد ع�صري ،حتى اللغة
الت����ي كت����ب به����ا كانت لغ����ة عالية ي�صعب عل����ى الكثري من الأطف����ال تقبلها
وتتبعه����ا ! .عل����ى كل ح����ال ،وعلى الرغم م����ن ال�سلبيات ال�سابق����ة ،علينا �أن
ال نن�س����ى �أن كام����ل كي��ل�اين يف ق�ص�ص����ه امل�ستخرج����ة من �ألف ليل����ة وليلة،
ق����د ح����ول ه����ذه الق�ص�����ص ق�ص�ص����اً مب�سط����ة �إىل حد م����ا ،كما ق����ام بتهذيب
م�ضمونها ،وت�شذيب وقائعها ،و�أخرجها على �شكل كتيبات �صغرية مرفقة
بر�سوم وا�ضحة ومعربة جتذب الأطفال �إليها.
حمم����د �سعي����د العري����ان ..كان����ت ل����ه جتربة �أخ����رى ،تبدو مغاي����رة �إىل
ح����د ما لتجربة كامل الكي��ل�اين الق�ص�صية� ،صحيح �أن االثنني قد توجها
�إىل ق�ص�����ص ( �أل����ف ليل����ة وليل����ة) ،ولك����ن العري����ان م�شى يف طري����ق �أخرى،
لق����د اقتب�����س من رحالت ال�سندب����اد القدمي ،رحالت مماثلة ل����ـ ( �سندباد)
معا�ص����ر ،عدّه حفي����داً مت�أخراً من �أحفاد �سندب����اد الأول ،ودفعه �إىل القيام
برح��ل�ات ماتع����ة تتوافق والزم����ن اجلديد الذي ُكتبت فيـ����ه ،ون�شر �أحداث
هـذه الرحالت على �شكل حلقـات متتالية يف جملتـه ( �سندباد) التي كانت
ت�ص����در يف �أوا�س����ط القرن املا�ضي ،و�سندباد هنا يع����رف عن طريق عمته �أن
�أب����اه التاج����ر ،ق����د ذهب يف رحل����ة طويلة ،من����ذ �أن كان جنين����اً يف بطن �أمه،
ومل يع����د من����ذ ذلك احل��ي�ن ،فعا�����ش �سندباد يتيماً م����ن دون �أن يع����رف �أباه
الذي مل يح�ضر والدته ،ومل يرتك �أي �أثر �أو خرب يدل على مكان �إقامته،
ويق����رر �سندب����اد �أن يرح����ل بحثاً عن ذل����ك الوالد املفقود ،ويذه����ب �سندباد
فـ����ي رحلة طويلة يقطع فيها ال�صحارى ،ويت�سلق اجلبال ،وينزل الوديان،
ويالق����ي فيه����ا م����ن الأه����وال واملكائد واملفاج�����آت ال�ش����يء الكث��ي�ر ،كل ذلك
يكتب����ه العري����ان ب�أ�سل����وب جذاب ولغ����ة �أنيقة ت�ش����د اهتمام الطف����ل وتدفعه
�إىل متابع����ة كل حلق����ة ب�شغف ال يعادل����ه �شغف .ومل ين�س �سعيد العريان �أن
ي�ؤك����د على الأخالق احلمي����دة والقيم النبيلة يف املواقف التي يتعر�ض لها
�سندباد ،ويف �أثناء لقائه مع الآخرين من �أعداء و�أ�صدقاء.
وننتق����ل الآن م����ن م�ص����ر �إىل �سوري����ة ،و�إىل رائ����د �آخ����ر م����ن رواد �أدب
الأطف����ال يف الوط����ن العرب����ي� ،إنه الأدي����ب الراحل علي الطنط����اوي ،الذي
�أ�ص����در �سل�سل����ة ق�ص�صية خا�صة بالأطفال �أ�سماه����ا :حكايات من التاريخ (
دار الفك����ر بدم�شق – عام  ..)1959وق����د انتحى الأ�ستاذ الطنطاوي منحى
جدي����داً يختل����ف عن منحى �سابقي����ه� ،إذ مل ي�ستق ق�ص�صه من حكايات �ألف
ليل����ة وليلة ،ب����ل ا�ستقاها من ق�ص�����ص تاريخية حقيقية ذكره����ا الأقدمون
ع��ب�ر �أزمن����ة خمتلف����ة وع�ص����ور متفاوت����ة ،كان ي�أخ����ذ اخل��ب�ر التاريخ����ي� ،أو
الواقعة املروية ،فيخرجها �إخراجاً فنياً ،ورمبا يزيد فيها قلي ً
ال �أو كثرياً،
ورمب����ا كان �أ�صله����ا �سط����وراً معدودة فجعله����ا �صفحات ،ولكن����ه ال يخرج يف
جوه����ر الق�ص����ة ع����ن الأ�صل يف كل ح����ال ..ويف كل ق�صة من ه����ذه الق�ص�ص

الت����ي كان يرويه����ا علي الطنطاوي هناك ح�ض عل����ى خري� ،أو ت�شجيع على
معروف� ،أو دعوة �إىل الإح�سان �إىل الآخرين� ،أو حتذير من مغبة الأعمال
الت����ي تع����د خارجة ع����ن ال�سلوك الق����ومي� ،أو تبيان للنتائ����ج الإيجابية التي
ميك����ن �أن ي�ص����ل �إليه����ا الإن�س����ان �إذا �سلك ال�سبيل ال�صحي����ح ( جابر عرثات
الك����رام ،املج����رم ومدي����ر ال�شرط����ة ،التاج����ر والقائ����د ،التاج����ر اخلرا�ساين،
ق�ص����ة الأخوي����ن ،وزارة بعنق����ود عن����ب ..).ومعظ����م ه����ذه الق�ص�����ص ت�ستمد
�أحداثه����ا من الع�صور الأموية والعبا�سية ،و�أغلبها يدور يف بالط اخللفاء
والأم����راء ،وه����م الأكرث حظوة يف مدون����ات التاريخ ال����ذي ميا�شي فرتتهم
الذهبية.
�أج����ل ..هذه مناذج متفرق����ة مما كتبه الر ّواد الأوائ����ل ،وهي ت�شري �إىل
التج����ارب الت����ي ميزت ك ً
ال منهم عن الآخر ،واملدار�س التي اقتنع كل منهم
بوج����وب االلت����زام به����ا ..وجميع ه�ؤالء الأدب����اء قد �أ�صبح����وا يف ديار احلق،
ولكن هل ذهبت بذهابهم عملية توظيف الرتاث يف الأدب املوجه للأطفال
والنا�شئ����ة ،وه����ل انطف�����أت برحيلهم ج����ذوة الإبداع الرتاث����ي الطفلي ؟ .ال
�أبـ����داً ،لق����د ا�ستم����رت امل�سرية ،وم�ض����ى الأدباء قدماً نح����و الهدف الرتبوي
املر�سـوم ،وظهرت حكايات جديدة لأدباء جدد تروي �سرية �أولئك امليامني
الأوائ����ل الذي����ن فتح����وا الدني����ا ،وبث����وا القي����م والأخ��ل�اق ،ون�ش����روا الع����دل
والرخاء يف جميع �أنحاء املعمورة ،فكانوا خري دعاة وخري فاحتني !.
�أج����ل ..فالعدي����د م����ن الأدب����اء متف����وق عل����ى العناوين العري�ض����ة لهذا
الط����رح الرتب����وي ،نذكر من ه�ؤالء الأديب الأ�ستاذ نزار جنار الذي يقول:
( �إن �أطفالن����ا الي����وم مطالب����ون يف امل�ستقب����ل باجناز ما مل ي�ستط����ع �آبا�ؤهم
�إجن����ازه ،وال ميك����ن اال�ستغناء عن ال��ت�راث من �أجل بن����اء �شخ�صية الطفل
العرب����ي� ،إنه����ا نقطة مهم����ة وحا�سمة تقوم عل����ى �إحداث الوع����ي التاريخي
والرتاث����ي يف �شخ�صي����ة الطف����ل ،وت�سه����م يف تنمي����ة الف�ض����ول املب����دع ل����دى
الأطف����ال ليطرح����وا بعدئ����ذٍ ت�س����ا�ؤالت ع����ن ال�ساب����ق والالح����ق يف جماالت
الثقافة واحلياة واملجتمع.).
وبع����د كامل كيالين وحممد �سعيد العري����ان وعلي الطنطاوي و�أمني
دوي����دار وحممود زهوان وحمم����د �أحمد برانق وحممد عبد احلميد عنرب
وحمم����د فتح����ي عب����د الوه����اب وعبد الرحم����ن البا�ش����ا وبديع حق����ي وعبد
اهلل الكب��ي�ر وحمم����د عطي����ة الأبر�ش����ي وجني����ب كي��ل�اين وعل����ي باكث��ي�ر..
وغريه����م وغريه����م ،ظهرت �أ�سماء �أخرى ي����دور �أ�صحابها يف الفلك نف�سه،
ويعدّون الرتاث معيناً ثراً ينهلون منه ما يرونه منا�سباً للطفل ومالئماً
لتوجهات����ه وتطلعات����ه ،ومن ه�����ؤالء نذك����ر :الدكتور �سمر روح����ي الفي�صل
ال����ذي كت����ب �سل�سلة ق�ص�ص احلكماء للأطفال ،وكذل����ك� :أ�سامة بن منقذ،
وعبا�����س ب����ن فرنا�����س ،و�أحم����د بن ماج����د ،وع����ز الدين اجلزائ����ري ( �ضمن
�سل�سل����ة كت����اب �أ�سامة ال�شه����ري) ،وكذلك كتب �سل�سلة حكاي����ات من املا�ضي
واحلا�ض����ر ..كم����ا نذك����ر الأ�ست����اذ ن����زار جن����ار الذي كت����ب �سل�سل����ة البطولة
للنا�شئ��ي�ن ،وال�س��ي�رة النبوية امل�ص����ورة للأطفال ،وفار�����س القلعة ال�صغري
ال����ذي يتح����دث ع����ن بطل قلعة �شي����زر ،و�سعيد العا�ص ال����ذي ملع جنمع من
خـالل مقارعته للفرن�سيني وال�صهاينة على ح ّد �سواء.
ومل تت����وان ال�سي����دة دالل ح����امت ع����ن رك����وب ه����ذه املوج����ة ،فه����ي �أدل����ت
بدلوه����ا �أي�ض����اً يف م�ضم����ار الرتاث ،واختارت موا�ضي����ع تتحدث عن ع�صور
عربي����ة �سابق����ة ،ولكنها �صاغته����ا ب�أ�سل����وب ( ال�سيناريو) امل�ص����ور ،ون�شرتها
عل����ى حلق����ات يف جمل����ة �أ�سام����ة الت����ي كانت تر�أ�����س حتريرها ،كم����ا فعلت يف
ق�صته����ا املطول����ة ( الراعي والأم��ي�رة) التي تدور �أحداثه����ا حول راع فقري
كان مر�شحاً للزواج من �أمري البالد ،وكما فعلت �أي�ضاً يف ق�صتها ( حكاية
القمر احلزين) التي تتحدث عن ملك يحاول �إ�سعاد ابنته احلزينة دائماً،
وكم����ا فعل����ت يف حكاية ( ح�صان الأبنو�����س) التي اختارتها من حكايات �ألف
ليلة وليلة.
وكذل����ك فع����ل ( بيان ال�صفدي) يف ق�ص�ص مماثلة ( ال�سلطان العادل،
ع��ل�اء الدي����ن وامل�صباح ال�سح����ري) ،وكذلك ( �سالم اليم����اين) يف ق�صتـه (
ال�شاعر اخلائن)� ..أما ( يا�سر املالح) و ( فايز فوق العادة) فقد توجها �إىل
�إ�شهار عدد من عظماء العرب �أو علمائهم من �أمثال ( عبا�س ابن فرنا�س)
و ( اخلليفة امل�أمون) و ( العامل البتاين) و ( ابن �سينا) وغريهم.
وهن����اك جن����وم كث��ي�رة �أخرى ملع����ت يف �سماء ال��ت�راث املق����دم للأطفال،
وكل واحد من ه�ؤالء كانت له طريقته اخلا�صة يف عر�ض املادة التاريخية
القدمي����ة ،ونذك����ر م����ن ه�ؤالء على �سبي����ل املثال ال احل�ص����ر :جمال علو�ش،
وعارف اخلطيب ،وخريي الذهبي ،وانطوانيت الق�س.
•••
واحلدي����ث ..يط����ول ويط����ول ،وه����و حدي����ث ذو �شج����ون و�أ�شج����ان ،على
كل ح����ال يبقى الرتاث هو الينب����وع املتدفق الذي ال تنقطع مياهه ،ويبقى
التاري����خ هو املعلم الأول واملع ّلم الأخري لتلك الأجيال ال�صاعدة والواعدة،
الت����ي تبح����ث دوم����اً عن نربا�����س ينري له����ا الطري����ق وير�شده����ا �إىل الهدف
املن�شود.
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�أخبار وتتمات

"ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

الطعم وال�صنارة /تتمة/
وكان���ت �شم����س بداي���ة ال�صي���ف تغ���ري بال�سباح���ة ،وكان اجلب���ل املطل عل���ى البحر،
مطمئن���اً ب�سنديان���ة وزيتونة وريحانة ،عندما �صبغ ال���دم وجه البحر ،ر�أت احلاجة
عائ�ش���ة بعينه���ا كيف تكاثر �شبان على رجل يبيع ال���رزق احلالل لأبناء مدنها ،ر�أت
كيف ذبحوه واقفاً ،و�شرعوا ميثلون بجثته ،دون �سبب .حدث الذي توقعته احلاجة
عائ�ش���ة ،وبع���د ثالثة �أي���ام من ح���رب �شر�س���ة ،كادت �أن تودي باجلمي���ع ،ا�ستطاعت
وح���دة م���ن اجلي�ش �إح���كام الطوق على املنطق���ة ال�ساخنة ،حيث بيته���ا ،وحديقتها،
ومزرعته���ا .بع���د �إعادة ال�سيط���رة من قبل وحدة اجلي�ش ،مت تعزي���ز �إحكام الطوق،
وبد�أ التفتي�ش عن الإرهابيني ،وعن ال�سالح ،و�أتت الأوامر :مينع منعاً باتاً� ،إطالق
النار على �أي �إن�سان ،كبرياً �أو �صغرياً� ،إياكم ثم �إياكم ،ه�ؤالء �أهلنا ،يجب مالحقة
الغرباء ،يتم توزيع اخلبز بالإ�ضافة �إىل ال�سالل الغذائية بالت�ساوي.
لك���ن م���ع ذل���ك ،كل ي���وم تخ�س���ر الكتيب���ة عن�ص���راً .فج����أة ي�صاب بطل���ق ناري.

وم���ن موق���ع قريب .لك���ن �أحداً مل ي�شك ببيت املربية الكب�ي�رة عائ�شة .قال النقيب
�إبراهي���م :ثم���ة قنا����ص ماه���ر ،م���ن قنا�صة كامت���ة لل�ص���وت .وعلى الرغ���م من كل
االحتياطات ،وال�سهر ،ومت�شيط املنطقة ,ومل يعرثوا على �أث ٍر لقنا�ص.
•••
ً
مندي�ل�ا �أبي�ض ،حاملة
يف ال�صب���اح اخلام����س ،تقدمت احلاج���ة عائ�شة ،رفعت
�إبري���ق ال�شاي ،مع الك�ؤو�س ،و�ضعته �أمام اجلنود ،واجتهت �إىل البيت البال�ستيكي،
حاملة الطعام للعمال فيه.
لكن الأوامر كانت عدم �شرب ال�شاي ،فرمبا �سكب ال�سم فيه� ،أهملوا الإبريق،
وو�ضعوه جانباً.
ع���ادت احلاج���ة عائ�شة ،حملق���ت يف عيونهم واحداً واح���داً ،نظرت �إىل الإبريق
نظ���رة ذات مغ���زى ،لكنهم اكتفوا بال�شكر ،فحملته وعادت ،وتكرر القن�ص ،وخ�سرت

الكتيبة �شهداء �آخرين.
وج���اءت احلاج���ة يف الي���وم الت���ايل ،حتم���ل �إبري���ق ال�ش���اي من جدي���د ،و�ضعته
بينه���م م���ن غري كالم .واجته���ت �إىل البيت البال�ستيكي حتمل طعام���اً كعادتها كل
يوم .تركت املنديل الأبي�ض على بوابته ،وعادت.
عرف���ت �أن الإبريق مل مي�س .وكررت احلاجة حماولتها ،و�ضعت �إبريق ال�شاي
م���ن جدي���د ،دون كالم ،فق���ال له���ا النقيب :يا خال���ة ن�شكرك جداً ،عرفن���ا من �أنت،
ونح���ن مطمئن���ون جلريتكم .عندنا ما يكفينا من كل �شيء .ول�سنا بحاجة لل�شاي.
و�إذا احتجن���ا �شيئ���اً نحن نطلب منك .هزت احلاجة ر�أ�سه���ا ،وعندما نه�ض النقيب
ك���ي يناوله���ا الإبريق �شاك���راً ،فوجئ ب�أن الإبري���ق فارغ ،رفع غط���اءه ،فوجد وريقة
�صغ�ي�رة كت���ب عليها بخط جمي���ل" :امل�سلحون والقنا�ص���ة يف بيتي .ويخرجون من
البيت البال�ستيكي ،حيث املنديل الأبي�ض".

د .ا�سماعيل مروة :دورياتنا خ�ضعت ملعايري ذاتية و�أيديولوجية /تتمة/
�أطل���ع عل���ى �ش���يء ،عرف���ت يومئ���ذ �أن �شخ�صاً مث���ل �أدوني�س
ال يطل���ع عل���ى ح���واره �إال �إذا خاف عدم املعرف���ة ،ومنذ ذلك
اليوم �أتوا�صل مع �أدوني�س يف �أي مكان كان.
من خالل قراءاتي وحواري وحبي لأدوني�س ووقفاتي
النقدي���ة �أق���ول� :أدوني�س �شاعر ال ي�شق له غب���ار� ،أدرك كنه
ال�شع���ر وال�شع���ور وال يعيب���ه �أن يحتاج �شع���ره م ّنا �إىل مزيد
من القراءة والثقافة.
وكذل���ك �إن �أدوني����س مفك���ر عاملي مهم ل���ه ر�ؤاه و�إن مل
تتف���ق مع���ه ،خا�صة تلك الت���ي تتعلق بقراءة ال�ت�راث و�أثره
يف النا����س .و�أدوني����س مرتجم ب���ارع قدّم �أه���م الأعمال مثل
�أوفي���د (التح���والت) و�أعطاها اهتماماً يف���وق االهتمام كما
ل���و �أنه ي�صنع كتاب���اً خا�صاً به� .إنه مو�سوع���ة �أدبية وثقافية

حدي���ث �أج���ري مع���ه ،و�أ�ش ّرف �أن���ه ن�شر يف �صحيف���ة الوطن
ال�سوري���ة ،وال ميك���ن �أن ين�ش���ر يف �أي �صحيف���ة عربية بهذه
الأمانة والإخال�ص لأفكاره..
تنعتن���ي باملح���ب لأدوني�س وه���ذا �أمر �أفخر ب���ه ،لكنني
كقارئ �أخالف �أدوني�س يف كثري من الأمور.
ق���ال يل� :أجم���ل م���ا يف حوارن���ا �أن���ك تخالفن���ي الكثري
م���ن الآراء ،واحلقيق���ة �أن عالقت���ي الإن�ساني���ة به���ذا ال َعلَ���م
م�ص���در فخر يل ،وتوطدت عندما ر�أيت منه االحرتام ،فلم
يطل���ع عل���ى احلوار ،ومل يعرت�ض على �س����ؤال �أو كلمة ،وكل
احلدي���ث اطلع عليه بعد ن�شره ،ق���ال يل بعد حديث ا�ستمر
ثماين �ساعات متوا�صلة حتى مطلع الفجر يف جبلة:
�أن���ت حت���اورين وق���د قر�أتن���ي� ،أنا �أث���ق ب���ك وال �أريد �أن

نادرة مل نح�سن ا�ستغاللها.
بطاقة الكاتب
ول���د يف معرب���ا بريف دم�شق ،وح�صل عل���ى �إجازة اللغة
العربي���ة ،ودبل���وم يف اللغة م���ن جامعة دم�ش���ق ،وماج�ستري
من �إ�صداراته
عل���وم اللغ���ة العربي���ة «النحو» م���ن اجلامع���ة اللبنانية .ثم
له يف الق�صة «مدينة النوافذ املع�شقة»« ،توقيعات على
�شه���ادة دكتوراه يف الأدب من جامع���ة جوميلوف احلكومية مق���ام �شام»« ،قه���وة بال �سكر”“ ،عزف منف���رد”“ ،و�شوم”،
يف كازاخ�ستان عام  2010م .
“تداعي���ات يف مقه���ى ال�ش���رق» »،وكان حلم���اً» »,الأكف���ان
تعل���ن انقالبها” .كتب يف الدرا�س���ات“ :الأر�ض والإن�سان»،
وظائفه
«البجريم���ي :موقف ر�سال���ة”“ ،يف املخطوطات العربية”،
عم���ل يف تدري����س العربي���ة لغ�ي�ر املتخ�ص�ص�ي�ن ،كم���ا “�سع���اد ال�صباح” ,وحقق “�ش���رح قواعد الإعراب” ،و�ألف
عم���ل يف مرك���ز الدرا�س���ات والبحوث العلمي���ة (وحدة اللغة “معج���م الأخط���اء ال�شائع���ة»« ،كم���ا عرفت���م” ف
العربي���ة) ،ث���م يف جامع���ة الإم���ارات العربية املتح���دة ،وعاد الذاتية.
�إىل بلده فا�شتغل يف ال�صحافة لدى عدد من الدوريات ويف
و�سائل الإعالم

مراكز البحث العلمـي و�أهميتها يف حياتنا الثقافية /تتمة/
لي����س ب�سب���ب عجزه���ا ع���ن �أداء ه���ذا ال���دور؛ ب���ل ب�سب���ب
املع ّوق���ات الكث�ي�رة التي حتي���ط بها ،وع���دم تكليفها بهذه
امله���ام بحك���م طبيعة احلي���اة ال�سيا�سي���ة العربية وطبيعة
�أنظمته���ا وبُعده���ا ع���ن العم���ل امل� َّؤ�س�س���ي املعم���ول ب���ه يف
الواليات امل ّتحدة والغرب.
يف الوط���ن العرب���ي ميك���ن �إيج���از الوظائ���ف الت���ي
ينبغ���ي ملراكز الأبحاث وامل�ؤ�س�س���ات الثقافية والعلمية يف
بلداننا النهو�ض بها ،وهي:
 - 1البح���ث العلم���ي يف املج���االت كاف���ة ،وتولي���د
الأفكار ،واكت�شاف احلقائق وال�سعي لتحقيقها.
 - 2تق���دمي اخلط���ط واال�سرتاتيجي���ات املبنية على
�أ�س����س علمية لأ�صحاب ال�ش����أن؛ من �أجل اتخاذ القرارات
عل���ى �أ�س�س متين���ة مدرو�سة ومعدة �سلف���اً ،تبعاً للحقائق
العلمية ،واملعطيات الواقعية.
 - 3العم���ل عل���ى اكت�ش���اف اخل�ب�رات العلمي���ة م���ن
العلم���اء والباحثني ،و�صقل مواهبه���م ،وتبيني �أفكارهم،
وطرحها للدرا�سة مب�ساعدة املجاميع البحثية يف مراكز
الأبح���اث؛ ال�ستثم���ار ه���ذه الطاق���ات والإف���ادة منه���ا كل
بح�سب اخت�صا�صه.
وميك���ن �إيراد بع�ض الر�ؤى والت�صورات والتو�صيات
الت���ي ميك���ن �أن تنه�ض بدور املراكز البحثي���ة وامل�ؤ�س�سات
العلمية يف جمتمعاتنا ،وفق التايل:
�أو ًال :و�ض���ع برام���ج ا�سرتاتيجي���ة لعم���ل املراك���ز
البحثي���ة وامل�ؤ�س�س���ات العلمي���ة؛ عل���ى �أن تك���ون ه���ذه
اال�سرتاتيجي���ة طويل���ة الأمد ،م�ست�شرف���ة لأفق وا�سع يف
جمال تخ�ص�ص دقيق وفق ر�ؤى و�أن�ساق علمية مربجمة
وممنهجة.
ثاني���اً :التخ�ص�ص واملو�ضوعي���ة ,ويق�صد بها تركيز

العم���ل وتوجيهه يف هذه املراكز وامل�ؤ�س�سات ،بحيث تكون
متخ�ص�ص���ة ولي�ست عام���ة ،مما يك�سبها ومب���رور الزمن
ر�صان���ة وق���وة ومتان���ة يف حق���ل اخت�صا�صه���ا ،و�ستك���ون
مرجعاً يف ميدانها ،ومناف�سة لنظرياتها.
ثالثاً :الواقعية يف الطرح ،والتعامل وفق الإمكانات
املتاح���ة ،م���ع طم���وح كب�ي�ر؛ كل ذل���ك ي����ؤدي لعل���و الهمة
يف العم���ل ،وتركي���ز اجله���د ،وتر�شيد الإمكان���ات العلمية
واملادية.
رابعاً :املراجعة واملحا�سب���ة الدورية ،وتقومي العمل
والنت���اج العلمي دورياً وفق �أ�س����س التقييم وقيا�س الأداء،
فالعم���ل يج���ب �أن يتط���ور م���ن مرحل���ة لأخ���رى ومبرور
الوق���ت ،فيحت���اج �إىل مراجع���ة للوقوف عل���ى الإ�شكاالت
واملعوق���ات وجتاوزها ،وحت�س�ي�ن الأداء وتطويره حتى لو
تطل���ب الأمر �إع���ادة الهيكلة �أو �إج���راء �إ�ضافات نوعية ما
دام ذلك يف م�صلحة العمل.
خام�س���اً :تخ�صي����ص ميزاني���ة مالي���ة تك���ون خا�ص���ة
بالإنف���اق عل���ى مراك���ز الأبح���اث وامل�ؤ�س�س���ات الثقافي���ة
والعلمي���ة؛ لغر�ض ت�شجيعه���ا وتطويرها ،ومتابعة مدى
الإف���ادة م���ن ه���ذا الدعم امل���ايل ،على �أن يتاب���ع الأمر من
جهة علمية و�إدارية متخ�ص�صة؛ لرت�شيد العمل.
�ساد�س���اً� :إن�ش���اء م�ؤ�س�س���ة جامع���ة ملراك���ز الأبح���اث
وامل�ؤ�س�س���ات الثقافي���ة والعلمي���ة ،ك�أن تك���ون جمعي���ة
البح���وث والدرا�سات والأن�شط���ة العلمية ،مهمتها العمل
عل���ى تن�سيق جهود مراكز الأبح���اث وامل�ؤ�س�سات العلمية،
ودفعه���ا نح���و التكام���ل يف العم���ل ،وتوطي���د العالق���ات،
وتغطي���ة االحتياجات املجتمعية عرب توجيه هذه املراكز
وامل�ؤ�س�سات توجيها �صحيحاً ومن�سقاً كل يف اخت�صا�صه.
تفعيل دور مراكز الأبحاث

المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع ال��م��راس�لات ب��اس��م رئيس
التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
وزارات وم��ؤس��س��ات1217ل.س  -ف��ي الوطنال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد 300ل.س أو - $ 30ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات 4000ل.س أو-$40خ��������ارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

يت�ض���ح �أن مراك���ز الأبح���اث والدرا�س���ات تكت�س���ب
�أهميته���ا و�ض���رورة وجوده���ا م���ن احلاج���ة �إليه���ا ،وم���ن
مقت�ضي���ات ال�ض���رورات ال�سيا�سي���ة واالقت�صادي���ة
والإعالمي���ة والأكادميي���ة واالجتماعي���ة والتنمو ّي���ة؛
وذل���ك “باعتباره���ا الطريق���ة الأمث���ل لإي�ص���ال املعرف���ة
املتخ�ص�ص���ة ،مب���ا تقدم���ه من �إ�ص���دارات علمي���ة وندوات
متخ�ص�ص���ة ،من �ش�أنها �أن ت�ضاعف م�ستوى الوعي لدى
�صان���ع الق���رار وامل�ؤ�س�س���ات والأف���راد ،وت�ساعده���م عل���ى
الربط بني الوقائع امليدانية و�إطارها العلمي النظري”.
لك���ن كي���ف ميك���ن تفعي���ل دور مراك���ز الأبح���اث يف
الواقع الراهن و�شروط االنتقال �إىل فاعلية �أكرب؟
ال�شك �أن ملراكز الأبحاث دوراً ريادياً يف توجيه عامل
الي���وم؛ بحكم �أ ّنه���ا �أداة مهمة لإنتاج العديد من امل�شاريع
احليوية التي تت�ص���ل بالدولة واملجتمع والفرد ،وو�سيلة
لدرا�س���ة كل ما يت�صل بتلك امل�شروعات وفق منهج علمي
مع���ريف .كم���ا ُتع ّد مراكز الأبحاث م���ن الق�ضايا الوطنية
الهام���ة واحليوي���ة ،التي تعك����س اهتمام ال�شع���وب بالعلم
واملعرف���ة والتق���دم احل�ض���اري وا�ست�ش���راف امل�ستقب���ل؛
مم���ا يفر����ض عل���ى ال���دول العربي���ة تفك�ي�راً مع ّمق���اً يف
خ�صو�صي���ات ه���ذا امل�شه���د وعوملت���ه و�آفاق���ه وحتديات���ه
اجل�سيم���ة ،ويف ط���رق امت�ل�اك مفاتيح املعرف���ة والتقدم
واحل�ض���ارة الت���ي ل���ن يت�س ّن���ى احل�ص���ول عليه���ا من غري
بح���ث علمي ج���اد ومهني ،تك���ون �أدواته مراك���ز الأبحاث
والدرا�سات.
و�ض���رورة العناي���ة مبراك���ز الأبح���اث و�إعدادها وفق
احلاج���ات والطموح���ات الت���ي تلب���ي الأه���داف املر�سومة
م���ن وراء ذل���ك ،و�إعط���اء كل الإمكان���ات الت���ي تلب���ي تلك
احلاجات.
اآلراء واألفكار التي تنشرها
الصحيفة تعبر عن وجهات
نظر أصحابها

www.awu.sy

E-mail : aru@tarassul.sy

نعي
رئي����س احت���اد الكت���اب الع���رب و�أع�ض���اء املكت���ب
التنفي���ذي و�أع�ض���اء االحت���اد ينعون مبزيد م���ن الأ�سى
واللوعة ع�ضو احتاد الكتاب العرب الزميل

حمفوظ �أيوب

ويتقدم���ون ب�أح���ر التع���ازي م���ن �أ�سرت���ه وزمالئ���ه
و�أ�صدقائه.
راج�ي�ن اهلل ع���ز وج���ل �أن يتغم���د الفقي���د بوا�س���ع
رحمته ,ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
•ولد الفقيد يف حمردة عام 1934
عمل مدر�ساً للفل�سفة وعلم النف�س يف دور املعلمني
واملعلم���ات يف حم����ص وحم���اه ومدي���راً لبع����ض املدار�س
الثانوية والإعدادية يف �شتى �أنحاء �سورية
ع�ضو جمعية الق�صة والرواية
من م�ؤلفاته:
ـ زهرة يف قرب ـ رواية ،دم�شق ،دار الأجيال1969 ،
ـ باب���ل اخلاطئ���ة ـ رواي���ة حواري���ة ،دم�ش���ق ،دار
الأجيال1970 ،
ـ حم���اورات امل�س���اء ـ ق�ص����ص حواري���ة ،دم�ش���ق ،دار
الأجيال1971 ،
ـ نب���ي نينوى ـ رواية حواري���ة ،دم�شق ،دار الأجيال،
1972
و�آخ���ر �أعمال���ه املطبوع���ة احلكم���ة الأخوي���ة احلية
فكر2010 ،

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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كـــــــــــــــــــــــــلمة

"ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

نعي ال�شاعر الكبري �سليمان العي�سى

ملف عن الأديب الراحل �سليمان العي�سى

ينع���ى احت���اد الكت���اب الع���رب مبزي���د م���ن الأمل واحل�سرة
واح���داً م���ن عباق���رة الإب���داع الذي���ن ع ّم���دوا تاريخ���ه و�أ�س�س���وا
لوج���وده ،املب���دع ال�شاعر �سليمان العي�سى ال���ذي فقدته الأ�سرة
الأدبية والثقافية �صباح اليوم اجلمعة � /2/شوال  1434املوافق
� 9آب  2013ع���ن عم���ر ناه���ز ثالث���ة وت�سع�ي�ن عام���اً ،وكان ول���د
يف قري���ة النعريي���ة ق���رب مدين���ة �أنطاكي���ة ع���ام  1921وتعلم يف
مدار�سه���ا ،وت�شرب فيها مب���ادئ الن�ضال الوطني والقومي ،ثم
غادر لواء الإ�سكندرون بعد �سلخه ،ليوا�صل درا�سته يف مدار�س
حم���اة والالذقي���ة ودم�شق ،وليتخرج ـ من بع���د ـ يف دار املعلمني
العالي���ة يف بغ���داد .ثم قام بتدري����س الأدب العربي يف حلب منذ
الع���ام  1947حت���ى عام  ،1967يف الوق���ت الذي كان يتابع ن�شاطه
الإبداع���ي والن�ض���ايل ،وهو الذي �أتقن اللغة الفرن�سية والإنكليزية و�أ ّ
مل بالرتكية ،وجاب بلداناً �أجنبية
ومعظم �أقطار الوطن العربي...
ولع���ل �أب���رز حت���ول لديه كان بع���د نك�سة حزي���ران � 1967إذ توجه ب�شعره �إىل �أطف���ال الوطن العربي
وك�أنه يح ّملهم م�س�ؤولية امل�ستقبل بعد �أن � ّ
أم�ضه جرح النك�سة..
وم���ا يزي���د احت���اد الكتاب العرب �أملاً �أن ه���ذا اليوم ،هو اليوم الذي رحل في���ه ال�شاعر العربي الكبري
حمم���ود دروي����ش ،وك�أن �شاعرنا العظي���م �سليمان العي�سى ،كان على موعد مع مب���دع من مبدعي ال�شعر
العرب���ي املعا�ص���ر .و�إذا كان امل�ص���اب يف فق���د �سليمان العي�سى ً
جل�ل�ا يف نفو�س املثقف�ي�ن واملبدعني العرب
والكت���اب والأحب���اء ،ف����إن عزاءهم فيما ترك���ه وراءه من �آثار خال���دة ال تبلى جدتها ،م���ادام الدهر قائماً،
ومنه���ا (الأعم���ال ال�شعرية يف �أربعة �أجزاء ،الثماالت يف �أربعة �أجزاء ،الديوان ال�ضاحك يف جز�أين ،رحلة
كفاح ،مدن و�أ�سفار ،و�أخرياً النعريية قريتي )...وله جمموعات �شعرية م�ستقلة و�أوراق ثقافية متناثرة
منها كتاباه (�أنا والعروبة ،و�أنا والطبيعة) ال�صادران عن وزارة الثقافة..
وق���د بلغ���ت جمموعات���ه ال�شعرية املوجه���ة للأطفال �أربع ع�ش���رة جمموعة ،من �أواخره���ا (�أراجيح
للأطفال ،وحدائق الكلمات).
ومل يهم���ل ه���ذا املب���دع العظي���م كتاب���ة الق�ص���ة ،وال الق�ص�ص املرتجم���ة ،يف الوقت ال���ذي ترجم له
الكث�ي�ر م���ن �إبداعات���ه �إىل اللغات احلي���ة ومنها (الإنكليزي���ة ،الفرن�سي���ة ،الرو�سية) وبذل���ك لقي عناية
الباحثني والدار�سني ،وانتظمت الدرا�سات الأكادميية حوله..
�إن الع���زاء العظي���م الحت���اد الكتاب الع���رب؛ هو يف هذا الإرث اخلالد الذي ترك���ه زاداً لنا ،وال ي�سعنا
�إال �أن نقول« :جزاك اهلل عن �أمتك كل خري ،و�أ�سكنك ف�سيح جناته ،و�ألهمنا وذويك ال�صرب وال�سلوان».
دم�شق يف 2013/8/9
د .ح�ســــني جمعة
رئي�س احتاد الكتاب العرب

تعل���ن �صحيف���ة الأ�سب���وع الأدبي ع���ن تخ�صي�ص ملف ع���ن الأديب الراحل
�سليم���ان العي�سى يف عدد قادم ,راجية من الكتاب واملبدعني تزويدها مبواد عن
حياة الراحل و�إبداعاته وم�سريته الثقافية الغنية بال�سرعة املمكنة.
�صحيفة الأ�سبوع الأدبي

�شــــكر على تعزيـــة
تلق���ى احت���اد الكتاب العرب عددا من برقيات التعزي���ة بالفقيد ال�شاعر الكبري �سليمان العي�سى من
ال�شخ�صيات االعتبارية وامل�ؤ�س�سات الثقافية والأدبية.
و�إذ ن�شك���ر له���م ه���ذه اللفت���ة الكرمي���ة ونخ����ص بال�شكر ال�سي���د الأ�ستاذ ف���اروق ال�شرع نائ���ب رئي�س
اجلمهوري���ة وال�سف�ي�ر اليمن���ي يف دم�شق والأم�ي�ن العام لالحتاد الع���ام للأدباء والكتاب الع���رب الأ�ستاذ
حممد �سلماوي.
راجني املوىل �أال يفجعهم بعزيز

وجه

�صدقي ا�سماعيل

�صدق���ي ا�سماعي���ل (1972-1924م)
�أديب وكاتب وروائي وكاتب م�سرحي �سوري
ول���د يف مدين���ة انطاكي���ة وتلق���ى علوم���ه
فيه���ا ،وتخ���رج يف دار املعلم�ي�ن بدم�ش���ق عام
ً
حام�ل�ا الإجازة
1948م ،ويف جامع���ة دم�ش���ق
يف الفل�سف���ة ،ودبل���وم الرتبي���ة ع���ام 1952م،
عم���ل مدر�ساً يف حلب ودم�ش���ق ،و ُعينِّ �أميناً
للمجل����س الأعل���ى لرعاي���ة الفن���ون والآداب
والعل���وم االجتماعي���ة ع���ام 1968م� ،أ�سه���م

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

ع���ام 1969م ،يف ت�أ�سي�س احتاد الكتاب العرب
وت���وىل رئا�ست���ه حت���ى ع���ام 1971م ،ورئا�س���ة
حتري���ر جمل���ة املوق���ف الأدب���ي وه���و ع�ض���و
جمعية الق�صة والرواية.
من م�ؤلفاته الأدبية:
 1ـ رامب���و ،ق�ص���ة �شاع���ر مت�ش���رد ،ط1
(دم�شق 1952م) ،ط( ،2القاهرة 1969م).
 2ـ حمم���د عل���ي القاب�س���ي م�ؤ�س����س
النقابات التون�سية ،دم�شق 1955م.

�أخبــار
�إعادة كتابني م�سروقني �إىل املكتبة الوطنية ال�سويدية
قام���ت الوالي���ات
املتح���دة الأمريكي���ة ب�إعادة
كتاب�ي�ن نادري���ن تع���ود
ملكيتهم���ا للأ�س���رة املالكة
ال�سويدية كان قد �سرقهما
مدير ق�سم املخطوطات يف
املكتبة الوطنية ال�سويدية،
وهم���ا كت���اب (و�ص���ف
لويزي���ان) للم�ستك�ش���ف الفرن�س���ي (لوي����س هننب) وق���د ُكتب ع���ام  ،1683و كتاب
(�صور لنهر املي�سي�سيبي) للفنان الأمريكي (هرني لوفي�س) املطبوع عام .1858
ه���ذا وق���د فق���دت املكتبة  56كتاب���اً من كتبه���ا النادرة خ�ل�ال الفرتة مابني
 1995و.2004
م��� َّر الكتاب���ات برحل���ة طويل���ة قبل عودتهم���ا �إىل ح�ض���ن املكتب���ة الأم ،فقد
مت بيعهم���ا بداي���ة يف مزاد تاب���ع ل�صالة (كبرتر كون�ست) الأملاني���ة ،ليباعا ككتب
قدمية يف املرييالند ب�أمريكا حيث قرر البائع �إعادتهما �إىل ال�سويد بعد �إبالغه
املخابرات الفيدرالية الأمريكية بالأمر.
ال تتمك���ن �أي جه���ة من معاقبة ال�سارق الأ�صل���ي (�أندر�س بوريو�س) مدير
ق�سم املخطوطات ،وذلك لأنه انتحر يف �ستوكهومل عام .2004

“باموك” يواجه “�أردوغان”
وج���ه الكات���ب الرتك���ي “�أوره���ان بام���وك”
احلائ���ز عل���ى جائ���زة نوب���ل يف الأدب ن���دا ًء �إىل رئي����س
ال���وزراء الرتك���ي رجب طي���ب �أردوغان ،يدع���وه فيها
�إىل التوق���ف الف���وري ع���ن خط���اب العن���ف ومهاجمة
املتظاهري���ن وقم���ع الفنان�ي�ن وتر�سي���خ االنق�س���ام
وال�شقاقات يف البالد.
ه���ذا وق���د ت�ضامن عدد من الفنان�ي�ن واملثقفني
الأت���راك م���ع دع���وة “�أورهان بام���وك” بح�سب ما �أوردت���ه �صحيفة (حريت)
الرتكي���ة م�ؤكدي���ن �أن �سل���وك �أردوغ���ان الهمج���ي وو�صف���ه للمتظاهري���ن
بالرع���اع ي�ؤجج االنق�س���ام داخل املجتمع الرتكي مطالب�ي�ن احلكومة بو�ضع
حد لهذه املمار�سات امل�شينة.
ويعترب “�أورهان باموك” ظاهرة ثقافية تركية حفرت ا�سمها بعمق
يف واق���ع الب�ل�اد الثق���ايف بع���د نيله لأرف���ع جائ���زة �أدبية يف العامل ع���ام ،2006
ولد عام  1952يف ا�سطنبول ،مار�س الر�سم والقراءة يف مطلع �صباه و�شبابه،
ث���م در�س الهند�س���ة فال�صحافة يف ا�سطنبول قب���ل �أن يدر�س الأدب والفن يف
الواليات املتحدة.
ترجمت �أعماله �إىل خمتلف اللغات ومن �أهم رواياته:
ج���ودت بي���ك و�أبن���ا�ؤه ،1982-املن���زل اله���ادئ ،1991-القلع���ة البي�ضاء-
 ،1995الكت���اب الأ�س���ود ،1997 -احلي���اة اجلدي���دة ،2001 -ا�سمي �أحمر ،2003
ثلج  ،2004-متحف الرباءة.2008 -

 3ـ الع���رب وجترب���ة امل�أ�س���اة ،درا�س���ة،
بريوت 1963م.
 4ـ الع�صاة ،رواية  ،بريوت1969 ،م.
 5ـ اهلل والفق���ر ،ق�ص����ص احت���اد الكتاب
العرب ـ دم�شق 1970م.
 6ـ �سقوط اجلمرة الثالثة ،م�سرحية.
 7ـ الأحذية ،م�سرحية.
 8ـ �أيام �سلمون ،م�سرحية.
 9ـ الأعم���ال الكامل���ة� ،ست���ة �أج���زاء ـ
القي���ادة القومي���ة حل���زب البع���ث العرب���ي
اال�شرتاكي ـ دم�شق 1977م.
 10ـ الينابيع ـ مقاالت.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـر التحرير :عيـاد عيـد

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

 11ـ الإع�ص���ار
لبو�شك�ي�ن ـ ترجم���ة
1954م.
 12ـ عمار يبحث
عن �أبيه ـ م�سرحية.
 13ـ ف���ان ك���وخ ـ
.1956
 14ـ العطب ـ ق�صة.
 15ـ جريدة الكلب.
يف الإعالم:
*م�سل�س���ل �أ�سع���د ال���وراق ق���دم يف ع���ام
1975م ،و�أعيد �إنتاجه يف عام .2010

هيئة التحرير:
حممود حامد  -د.عي�سى ال�ش ّما�س
نبيـ ــل نوفــل  -ريـ ــا�ض طبــرة

خرية

• نزار بني املرجة

�ســـليمان العيـــ�سى
املع ّلم  ..وامل�أثرة !
مر ال�شاعر العربي الكبري الراحل
قرابة قرن ٍ ُ ..ع ُ
�سليمان العي�سى ،كان فيه (�سليمان) احلكيم !  ،مثلما
كان فيه الـ ( عي�سى ) جتل ّيا �إبداعي ًا لي�سوع املحبة..
كان من �سوء طالع العمر لديه ابتالء – لواء
اال�سكندرون – (و فيه قريته “النعريية”
ومدينته “�أنطاكية” حيث ن�ش�أ وبد�أ يتعلم)
باال�ستعمار الفرن�سي الذي باع ذلك اجلزء الغايل
من وطننا العزيز ب�أر�ضه ونا�سه لرتكيا ب�أبخ�س
الأثمان ،وليكون ر ّد الفعل على ذلك الظلم الواقع
بحق وطننا �سورية..انطالق �شرارة “البعث”
ً
ً
قومية ت�ستنه�ض وحدة العرب من املحيط
حركة
�إىل اخلليج ..وليكون �شاعرنا الكبري خلف املفكر
ح�صون
والفيل�سوف زكي الأر�سوزي ،واحد ًا ممن ُي َ
على �أ�صابع اليد الواحدة ممن كان لهم �شرف حمل
راية �شرارة ذلك اللهب القد�سي  ..يف وقت كان هو
الأ�صعب والأكرث ب�ؤ�س ًا ملا كان عليه حال الأقطار
وانق�سام..
العربية من تبعية واحتالل و�شرذمة
ٍ
ال ت�شبهه �إال احلال التي يريدها لنا �أعداء اليوم،
الذين هم ذاتهم �أعداء الأم�س ! وبو�ضوح �شديد ال
ي�ستطيع �أحد نفيه �أو �إنكاره!
ولقد عا�صر �شاعرنا الكبري جملة ً من االنك�سارات
واالنت�صارات التي خفق لها قلبه واهتزت لها
م�شاعره ،فكانت مالحمه وق�صائده ترجمة �صادقة
و�صلتها الثابتة هي العمل
لها ،بر�ؤية ثاقبةُ ،ب َ
الد�ؤوب لإجناز وحدة عربية ت�ضمن لأجيال العرب
م�ستقبل العزة والكرامة..
وكانت نك�سة حزيران يف العام  1967منعطف ًا
حا�سم ًا يف امل�سرية الإبداعية لل�شاعر الكبري الراحل
حيث قرر تكري�س �إبداعه للأطفال ب�صفتهم الأمل
الوحيد الذي يجب �أن يع َّول عليه لبناء امل�ستقبل
امل�شرق للعروبة..وهكذا بد�أ كتابة ملحمة �شعرية
عربية للطفولة ،منحها حياته و�إبداعه حتى نهاية
العمر ،وكان من دواعي �سروره وغبطته
( كما كان يروي لنا هو ورفيقة دربه الدكتورة ملكة
�أبي�ض ) �أنه جنح يف �إي�صال ق�صائد ملحمته تلك
�إىل كل بيت عربي وكل مدر�سة عربية (..واملناهج
املدر�سية يف �أقطار الوطن العربي �شاهدة ح ّية على
تلك احلقيقة ) والأجمل من هذا وذاك �أنّ �أطفال
العرب كانوا يحفظون عن ظهر قلب ا�سم �شاعرنا
�سليمان العي�سى املثبت يف نهاية ق�صائده وك�أنه جزء
ال يتجز�أ من تلك الق�صائد ،وهذه احلقيقة ع�شناها
نحن وعا�شها ويعي�شها �أطفالنا �إىل اليوم!
ولعلّ امل�أثرة الأهم يف م�سرية وحياة ال�شاعر الكبري
الراحل هي تلك ال�صوفية التي متيز بها من خالل
وللهم القومي يف
نذر حياته و�إبداعه للغة العربية
ّ
ومكر�س ًا تلك العالقة التي ال تنف�صم
�آن مع ًا ،م�ؤكد ًا
ّ
ُعراها بني اللغة العربية واحللم القومي العربي،..
ي�شهد على ذلك �إبداعه الذي ت�ضمه ع�شرات
ا�ستيعاب كبري
م�ؤلفاته وكتبه ،والتي برهن فيها على
ٍ
خل�صو�صية تاريخ وتراث كل قطر عربي ،وت�سليطه
ال�ضوء على القوا�سم امل�ضيئة امل�شرتكة التي جتمعنا
وتوحدنا كعرب ،وي�شهد على ذلك �أي�ضا منجزه
الإبداعي الذي �سلط فيه ال�ضوء �أي�ضا على بطوالت
العرب و�أجمادهم ،م�ستنه�ضا ً همم الأجيال القادمة
ملوا�صلة م�سرية الأمة العربية يف ركب التقدم
واحل�ضارة ومعاودة بناء �أجمادها من جديد..
nizar.marje123@gmail.com
www. marje.syriaprof.com

