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لقاء مع الدكتور خلف املفتاح يف احتاد الكتاب العرب:

الهجمة على �سـ ـ ـ ــورية �أخطر تهديد للفكر القومــي
• خا�ص للأ�سبوع الأدبي -مرينا �أوغالنيان
�ش���هد احت���اد الكت���اب العرب �ص���باح الأح���د 2013/8/18
لق���ا ًء حواري���اً م���ع الدكت���ور خلف عل���ي املفتاح ع�ض���و القيادة
القطرية -رئي�س مكتب الإعداد والثقافة والإعالم ،و�شارك
يف اللق���اء ال�س���ادة �أع�ضاء املكتب التنفي���ذي وجمل�س االحتاد
وهيئ���ات املكات���ب الفرعية لدم�شق وري���ف دم�شق والقنيطرة
وهيئ���ات حتري���ر الدوري���ات ومق���ررو اجلمعي���ات وع���دد م���ن
�أع�ضاء االحتاد.
ا�سته���ل الدكت���ور ح�س�ي�ن جمع���ة اللق���اء بالرتحي���ب
بالزمي���ل ع�ض���و القي���ادة القطري���ة واحل�ض���ور وامل�شارك�ي�ن،
مو�ضح���اً �أن هذا اللقاء مع الدكتور خلف املفتاح ي�أتي �ضمن
�سل�سلة لقاءات ،حيث �سي�ست�ضيف االحتاد يف الأ�سبوع القادم
�سماحة مفتي اجلمهورية ومن ثم �شخ�صية من رجال الدين
امل�سيح���ي ث���م �شخ�صي���ة م���ن الفعالي���ات االقت�صادي���ة وذل���ك
�ضمن �إطار تفعيل العالقة بني الأديب والكاتب مع خمتلف
امل�ؤ�س�س���ات يف املجتم���ع للوقوف على دور ه���ذه امل�ؤ�س�سات وما
قدمت���ه وتقدم���ه له���ذا الوط���ن ،مو�ضحاً �أن االحت���اد كان قد
نظ���م ع���دداً من ه���ذه اللق���اءات ،ولكنه ينوي يف ه���ذه املرحلة
حم���اورة خمتل���ف الأط���راف والأطي���اف والفعالي���ات لإتاحة
الفر�ص���ة لل�سماح للجميع ب���الإدالء ب�آرائهم حتى لو كانت يف
جانب �آخر �أو مغاير لر�أي االحتاد.
ك���رر الدكت���ور جمع���ة ترحيب���ه ب�ضي���ف اللق���اء الدكتور
خل���ف املفتاح ع�ض���و القي���ادة القطرية رئي�س مكت���ب الإعداد
والثقاف���ة والإع�ل�ام ،فه���و �إ�ضافة �إىل م�س�ؤوليات���ه ال�سيا�سية
مثق���ف و�أدي���ب وع�ض���و يف احت���اد الكتاب الع���رب وق���د �آثر �أن
يب���د�أ لقاءات���ه م���ع املثقف�ي�ن يف بيته���م ،يف بيت احت���اد الكتاب
الع���رب ،ليقيم معهم ه���ذا احلوار املفت���وح ويناق�شهم قبل �أن
ينتق���ل �إىل لق���اء خا�ص م���ع ال�سادة �أع�ضاء املكت���ب التنفيذي
يف االحتاد.
عب عن �سعادته
وبانتق���ال الكلمة للدكتور خلف املفتاح رّ
بلق���اء هذه املجموعة م���ن النخب الثقافية يف باكورة لقاءاته
كع�ض���و يف القيادة القطري���ة اجلديدة �ضمن �إط���ار التوا�صل
م���ع املنظم���ات والنقاب���ات وقواعده���ا لي����س فق���ط م���ن �أج���ل
تق���دمي �ص���ورة �إعالمي���ة �أو طق����س �إعالم���ي تقلي���دي ،ب���ل
لتق���دمي ر�ؤي���ة للعم���ل ومن���وذج �أو �صيغ���ة للعم���ل يف �سبي���ل
االرتقاء بالأداء الفكري والثقايف وخلق قاعدة وعي مطابقة
�إىل ح���د كب�ي�ر حلاجات جمتمعن���ا خا�صة يف ظ���روف الأزمة
الت���ي مي���ر به���ا بلدن���ا احلبي���ب والت���ي ترك���ت �أث���راً كب�ي�راً يف
اجل�س���د ال�س���وري اجتماعي���اً و�سيا�سي���اً وثقافي���اً� ،إ�ضاف���ة �إىل
املنظوم���ة الأخالقي���ة والقيمي���ة ،مو�ضحاً �ض���رورة الت�صدي
لهذا اخلطر الكبري الذي يهدد تراثنا احل�ضاري والإن�ساين
ويه���دد الفك���ر القومي فنحن يف مواجه���ة م�شروع �آخر يريد
ت�شوي���ه ال�ص���ورة الثقافي���ة واحل�ضاري���ة للمواط���ن ال�سوري،
وهذا امل�شروع له مالمح وا�ضحة ور�ؤية كاملة وخطة دقيقة
لت�شوي���ه الأمن���وذج ال�س���وري ،كم���ا نقل الدكتور خل���ف املفتاح
حتي���ات الأم�ي�ن القط���ري امل�ساع���د للح���زب ال���ذي �سيلتق���ي
الأدب���اء واملثقف�ي�ن وقي���ادة االحت���اد وك���وادره قريب���اً ،م�ش���دداً
على �أن هذه اللقاءات تتيح للم�س�ؤول تقدمي نف�سه بال�صورة
املنا�سبة.
و�أ�ش���ار الدكت���ور خل���ف املفت���اح �إىل مو�ض���وع التغي�ي�ر
الأخ�ي�ر يف القيادة القطري���ة والت�سا�ؤالت التي تدور حول ما
�إذا كان تغي�ي�راً روتيني���اً �أم تغيرياً للنم���وذج والفكرة والطرق
وامل�ضام�ي�ن واخلط���اب ،مو�ضح���اً �أن القي���ادة تك���ون جدي���دة
بقدر ما تقدمه من جديد� ،سواء �أكان ذلك بالأفكار �أو �صيغ
العم���ل �أو التعام���ل لتجاوز احلال���ة ال�سائدة �سابق���اً واملتمثلة
يف االجتماع���ات املتتالي���ة الت���ي ال ي�صدر عنه���ا �أي جديد وال
يتمخ����ض عنه���ا �أي متابعة ،م�ؤك���داً على �أن القي���ادة احلالية
ت�سع���ى لتو�ضي���ح مالم���ح العالق���ة م���ع املنظم���ات ال�شعبي���ة
والنقاب���ات وامل�ؤ�س�س���ات ،فال�سي���د الرئي����س حتدث ع���ن �أفكار
جدي���دة وع���ن ر�ؤى جدي���دة حتت���اج �إىل �أدوات جدي���دة كم���ا
حتتاج �إىل التعامل معها من موقع املعرفة والوعي ،والأفكار
اجلي���دة فع ً
ال متلك جاذبيتها بنف�سه���ا وعندما يعي املمار�س
ه���ذه الأف���كار ي�شعر ب�أهميتها وجوهريته���ا و بالتايل يتعامل
معها ب�شكل �أف�ضل و�أقوى ،وعندما تكون هذه الأفكار �ضمن
تي���ار �شعب���ي �أو ثق���ايف يحركه���ا ،ال ت�ستطيع �أية ق���وى �أخرى

مهما امتلكت من �أدوات �أن تعار�ضها.
كما و�ضّ ح �أن الكاتب واملثقف �صاحب ر�سالة ،هدفها بناء
الوع���ي وت�شكيل الر�أي العام ،ويعترب بناء الوعي �أكرث �أهمية
م���ن ت�شكي���ل ال���ر�أي الع���ام ،فعندما يك���ون هناك وع���ي مل�س�ألة
م���ا ينح�س���ر دور الت�أثري اخلارج���ي يف ت�شكيل �ص���ورة �أخرى،
وعندم���ا يكون هناك وعي جمتمعي ملا يجري يف �سورية الآن
عل���ى �سبيل املثال ،يت�شكل الر�أي العام تلقائياً ،وهنا ي�أتي دور
الأدب���اء والكت���اب املتمث���ل يف بن���اء ه���ذه القاعدة م���ن الوعي،
فاملجتم���ع العربي ب�ش���كل عام جمتمع متدي���ن ويحتوي على
تي���ارات متطرف���ة حت���اول ا�ستغ�ل�ال ه���ذا التدي���ن ،وغي���اب
الفك���ر التنويري والثقافة العميق���ة الواعية ،يجعل املجتمع
يف متن���اول ه���ذا التي���ارات املتطرف���ة التي تري���د �إخراجه عن
حم���وره �إىل اجت���اه �آخر ،فبن���اء الوعي يح�ص���ن املجتمع ،وال
يعت�ب�ر هذا مواجهة للدين �أو م�صادمة معه ،بل يجب �إن�شاء
العالق���ة املتكامل���ة ب�ي�ن التي���ارات الوطني���ة والقومي���ة وبني
التيارات الدينية املتنورة كجبهة م�ضادة للأفكار التي تزيف
الدين وتخرجه عن �إطاره متاماً كقيمة �أخالقية.
كم���ا �أ�شار �إىل �أن ما يواجهه العرب الآن �سواء يف �سورية
�أو يف م�ص���ر ه���و م�شروع غرب���ي �صهيوين �أمريك���ي ،ال يظهر
ب�ش���كل مبا�ش���ر ب���ل يختب���ئ ويت�س�ت�ر حت���ت عب���اءة التي���ارات
الإ�سالمي���ة املتطرف���ة وهنا تكمن خطورت���ه فهو يريد تاليف
الع���داء اجلماه�ي�ري التاريخ���ي جت���اه �أمري���كا وال�صهيونية،
ليمرر م�شاريعه التي تظهر وك�أنها م�شاريع �إ�صالحية بينما
ه���ي يف الواقع م�شاريع تدمريية تفتيتية هدامة ملجتمعاتنا،
فالفكر الغربي الأمريكي ال�صهيوين يعمل على جعل الدين
الإ�سالم���ي عام���ل تفري���ق ومتزي���ق للأم���ة العربي���ة تطبيقاً
ملقول���ة (بريجن�سك���ي) م�ست�ش���ار الرئي����س (كارت���ر) “الع���رب
الذين جمعتهم الأر�ض يجب �أن تفرقهم ال�سماء” � ،أي يراد
للدي���ن الذي قام بتوحيد العرب ومنحهم املكانة احل�ضارية،
�أن يق���وم ب���دور معاك����س متام���اً وه���و �شرذمته���م ،وق���د مت
العم���ل عل���ى ه���ذه اال�سرتاتيجي���ة من���ذ ف�ت�رة طويل���ة ج���داً
ومت تطبيقه���ا يف �سوري���ة الت���ي تدف���ع الب���وم فات���ورة موقفها
احل�ض���اري و الإن�ساين وال�سيا�سي من الق�ضية الفل�سطينية،
ففل�سط�ي�ن حا�ض���رة دائماً يف وعينا و�ضمرين���ا اجلمعي وهي
لي�س���ت جغرافي���ا فقط بل فك���رة وح�ضارة وجزء م���ن �سورية
التاريخي���ة ،وم���ن هن���ا ي�أت���ي دفاعنا ع���ن الأفكار الت���ي ن�ؤمن
به���ا �ضمن منظ���ور ح�ضاري ،ويف هذه الأزمة �سيذكر التاريخ
�أن م���ا ح�ص���ل يف �سوري���ة هو خط فا�صل ما ب�ي�ن اختيار مل�سار
عروب���ي تقدم���ي ح�ض���اري� ،أو اختي���ار مل�س���ار ظالم���ي رجعي
ه���دّام ،واجلي����ش العربي ال�سوري ال يداف���ع اليوم عن �سورية
فق���ط ب���ل يداف���ع ع���ن ه���ذه الفك���رة احل�ضاري���ة ،وع���ن ه���ذه
الر�سال���ة باملعنى اال�سرتاتيجي وال يج���ب �أن يبقى وحيداً يف
املعرك���ة ب���ل يج���ب �أن نقف جميع���اً �إىل جانبه ب�ش���كل �إيجابي
و�أن ن�سخ���ر كل موروثن���ا الثق���ايف واحل�ض���اري والإن�س���اين
للدف���اع ع���ن �سورية وع���ن الأم���ة العربية ،فنح���ن ندافع عن
ق�ضية ن�ؤمن بها ومن الطبيعي �أن ندافع عنها بكل ما منلك
من قوى و�أدوات.
كم���ا �سلّ���ط الرفي���ق الدكت���ور خل���ف املفتاح ال�ض���وء على
عراق���ة احتاد الكتاب الع���رب يف اجلمهورية العربية ال�سورية
حي���ث ي�ض���م قراب���ة  1626ع�ض���واً بع�ضه���م من بل���دان عربية
غ�ي�ر �سوري���ة ،وب�إم���كان ه���ذا االحت���اد الإ�سه���ام بالدف���اع عن
الأم���ة بعي���داً ع���ن التقوق���ع ،وخل���ق ف�ض���اء نه�ض���وي عروبي

وا�س���ع جدي���د  ،فاملثق���ف كم���ا الإعالم���ي ل���ه دور مرك���ب فهو
حام���ل ر�سال���ة وم�شروع ،ويج���ب �أن يقول كلمت���ه و�أن يقرنها
باملمار�س���ة والفعل عل���ى �أر�ض الواقع ،فالو�ض���ع ال يحتاج ملن
ميل���ي علين���ا نظريات معين���ة بل يحت���اج �إىل ت�أطري للطاقات
�سيم���ا بع���د ات�ض���اح ال�ص���ورة وانك�ش���اف الأم���ور ،مم���ا يلغ���ي
الرمادي���ة ب�شكل نهائ���ي ،واملواجهة مل تعد ع�سكرية فقط بل
مواجهة فكرية ثقافية حتتاج �إىل وعي وا�ضح مينح القوة يف
الدفاع والت�صدي وامل�شاركة يف املعركة.
وم���ن جهة �أخرى و�ضّ���ح �أن القي���ادة القطرية اجلديدة
متتل���ك �شرعية تنظيمية تتمثل يف �آلي���ة اختيار �أع�ضائها �إال
�أن ال�شرعي���ة الأخ���رى الت���ي متتلكه���ا� ،ستتو�ض���ح م���ن خالل
الق���ادم من �إجنازاتها وهذا الأمر يحتاج �إىل جهد �أفقي على
م�ست���وى القاع���دة الثقافي���ة واالجتماعي���ة والأخالقي���ة من
خ�ل�ال التفاعل م���ع �أدوات املجتمع من منظم���ات وم�ؤ�س�سات
واحت���ادات وتي���ارات فه���ي الأقني���ة احلقيقي���ة الت���ي تعرب عن
املواط���ن والإن�س���ان مما ينتج حال���ة اجتماعي���ة ثقافية عامة
جديدة ل�صيقة بالفرد ال حبي�سة �أفراد نخب ثقافية حمددة
بعيدة عن الواقع وك�أنها تغرد خارج ال�سرب.
و�أكّ���د عل���ى �أن القيادة يف �سورية ممثل���ة ب�سيادة الرئي�س
ب�ش���ار الأ�س���د ج���اءت مب�ش���روع ثق���ايف و�سيا�س���ي واجتماع���ي
و�إن�ساين يتعامل مع معطيات الواقع وما فيه من ف�ساد على
خمتل���ف الأ�صع���دة ،وه���ذا الف�س���اد يحت���اج �إىل ع�ل�اج يق�ضي
علي���ه ،وال �ش���ك �أن للمثق���ف دور كب�ي�ر يف ه���ذا الإط���ار م���ن
خ�ل�ال تدعيم ثقافة النزاهة التي تق���دم القيم املعنوية على
الأ�شي���اء املادية يف املجتمع بالت�ضافر مع املنظومة القانونية
التي تعال���ج نتائجه ،فالقانون هو ال�ضمري اجلمعي وعندما
يغي���ب ال�ضم�ي�ر الفردي يف ح���االت الف�ساد يج���ب �أن يح�ضر
ال�ضم�ي�ر اجلمعي املتمث���ل يف القانون ،بالتن�سيق مع الإعالم
والرتبية للم�شارك���ة يف حماربة منابع وحوا�ضن الف�ساد ،ثم
دعا �إىل ت�شكيل هيئة �أو جمل�س وطني للثقافة ي�ضم فعاليات
خمتلف���ة �ضم���ن �صي���غ ت�شكل مرجعي���ة ل�سلوك ثق���ايف �ضمن
�إطار الد�ستور والقانون والنظام.
و�أ�ش���ار �إىل �أن االحت���اد �سيق���دم ن�شاطاً نوعي���اً يف ت�شرين
الث���اين الق���ادم ،لتفعي���ل دور الثقاف���ة ،فاحل���رب الآن ثقافية
وال�ص���راع �ص���راع ثقافات ،وهذا الن�ش���اط �سيقام ب�شكل ن�صف
�سن���وي ملواجه���ة القطيع���ة ب�ي�ن املثق���ف وال�سيا�س���ة وتفعي���ل
العالقة وحالة الثقة بينهما.
وتعقيب���اً عل���ى كالم���ه �أك���د الدكت���ور ح�س�ي�ن جمع���ة �أن
احت���اد الكتاب العرب ه���و �أول من طرح فكرة ت�أ�سي�س املجل�س
الأعل���ى الوطني للثقافة والتعليم والإع�ل�ام لأنه كان يدرك
�أن احل���رب عل���ى �سوري���ة �إمن���ا ه���ي ح���رب ثقافي���ة �إعالمي���ة
تربوي���ة خلقي���ة قب���ل �أي �شيء ،راجي���اً �أن ي�صبح ه���ذا املقرتح
حقيق���ة واقعة وممار�سة حقيقية عل���ى �أر�ض الواقع .م�ؤكداً
�أن االحت���اد يعم���ل على �إر�س���اء حالة التواف���ق واالن�سجام بني
املثقف وال�سيا�سي فكل منهما يرى �أنه ميثل جمتمعه ويعرب
عن���ه ويدافع ع���ن قيمه ومبادئ���ه ،م�ؤكداً عل���ى الأهمية التي
�أواله���ا االحت���اد ملفهوم املواطن���ة ،حيث كان االحت���اد �أول من
زاوج بني القول واملمار�سة ،فبادر �إىل �إطالق احلوار الوطني
الفك���ري االجتماعي الذي بقي م�ستم���راً حتى ال�ساعة �إن مل
يك���ن يف مرك���ز االحتاد فف���ي فروع���ه املنت�ش���رة يف املحافظات
ال�سوري���ة� ،شاك���راً جمل����س االحت���اد وهيئات الف���روع و�أع�ضاء
االحت���اد الذين �شاركوا يف ت�شكي���ل الوعي املجتمعي والفكري

ع�ب�ر و�سائط معينة كدوريات االحتاد وكتبه التي مل تتوقف
عن ال�صدور حتى خالل الأزمة.
و�أك���د �أن جميع النقاط والأف���كار التي طرحها الدكتور
خلف املفتاح حتتاج �إىل وقت طويل ملناق�شتها نظراً لأهميتها
وه���ي تتطلب لقاءات �أخ���رى معه �إ�ضاف���ة �إىل لقاءات �أخرى
بالتن�سي���ق م���ع احت���اد ال�صحفيني ال�ست�ضاف���ة جمموعة من
الكت���اب واملثقف�ي�ن الع���رب ،واختت���م حديث���ه ب�إف�س���اح املج���ال
للح�ضور لتقدمي مداخالتهم.
ويف ج���و م���ن ال�شفافي���ة ط���رح احل�ض���ور مداخالته���م
و�أفكاره���م يف حوار مفتوح مع الدكتور خلف املفتاح وتناولت
ه���ذه املداخ�ل�ات مو�ض���وع �صناع���ة الوع���ي بدءاً م���ن العمل
الرتب���وي و�أدوات الإع�ل�ام واالق�ت�راب م���ن م�ش���اكل النا����س
وهمومه���م ،وتقاطع���ت املداخ�ل�ات ح���ول فكرة عم���ل القوى
الرجعية على التح�ضري لهذه الأزمة منذ زمن طويل وهذه
الق���وى تعمل عل���ى تطوي���ر �أدوات ت�أجيج النع���رات الطائفية
من خالل الرتويج لفكرها الظالمي الأ�سود ،وهذه الهجمة
حتت���اج �إىل مواجه���ة ب�ش���كل مبا�ش���ر باملمار�س���ة ال بالأق���وال
وال�شع���ارات ،ب���ل ع���ن طري���ق الإع�ل�ام والثقاف���ة وقي���ام كل
مواطن بدوره �ضم���ن الإطار الوطني ال�صحيح ،وعن طريق
ت�ضاف���ر جه���ود جميع �أطياف املجتم���ع وفعالياته مبعزل عن
املذهبية والتحيز الطائفي املقيت.
و�أكدت املداخالت على التطور امللحوظ الذي طر�أ على
الإعالم ال�سوري ،ومت الت�شديد على بذل املزيد من اجلهد يف
�سبيل االرتقاء به �أكرث و�أكرث ،فهو يف النتيجة مر�آة املجتمع
ومنربه ،وطالب بع�ض الزمالء ب�إعطاء الأولوية يف الإعالم
ال�س���وري لأخبار اجلي�ش العربي ال�س���وري على �أر�ض املعركة
فهو حامي الأر�ض والعر�ض وهو الذي يبذل جهداً �أ�سطوريا
يف �سبي���ل احلف���اظ على كرامة الوط���ن وتخلي�صه من براثن
الإرهاب الأ�سود الذي يريد تدمري احلجر والب�شر.
القا�سم امل�شرتك للمداخالت كان �ضرورة تفعيل العمل
اجل���اد للمثقف�ي�ن والكت���اب والإعالمي�ي�ن يف �سبي���ل تق���دمي
ر�أي و�ص���ورة وموق���ف ب�ش���كل يلي���ق ب�سوري���ة احل�ض���ارة ،التي
تتعر����ض لهزة غ�ي�ر م�سبوقة عرب التاري���خ ،فاللقاء واحلوار
ه���و ال�سبي���ل للخروج م���ن هذا امل����أزق الذي يع�ص���ف بالوطن
ال���ذي ت�ستهدفه ح���رب �إعالمية وفكرية �شر�س���ة� ،إ�ضافة �إىل
�ض���رورة التوا�ص���ل م���ع املثقف�ي�ن الع���رب الذين وقف���وا وقفة
م�شرف���ة م���ع �سورية و�شعبها خ�ل�ال هذه احل���رب التي متتد
�آثاره���ا يوم���اً بع���د ي���وم ،و�أجمع���ت املداخ�ل�ات عل���ى �ض���رورة
التوق���ف عن���د م���ا مل ننج���زه بعد ،ال عل���ى ما �أجنزن���اه وعلى
�ض���رورة ت�ضاف���ر اجلهود بني خمتلف الأح���زاب والتيارات يف
�سوري���ة لبن���اء الوعي املجتمعي ،كما �أجمع���ت على �ضرورة �أن
يك���ون �أي تغيري حقيقي���اً وواقعياً وفق �آليات فعالة ت�ستقطب
�شريح���ة ال�شب���اب وجتري طاقاتها للم�شارك���ة يف بناء الوطن،
عل���ى �أن ي�شمل هذا التغي�ي�ر املفا�صل االقت�صادية يف املجتمع
فاملواط���ن الب�سيط الذي �آزر الوطن خالل الأزمة رغم دخله
املح���دود وظروف���ه القا�سية �أرهقه الو�ض���ع االقت�صادي الذي
افتعله بع�ض �ضعاف النفو�س من جتار الأزمات.
و�ش���ددت املداخالت عل���ى الوعي الكبري ال���ذي حتلت به
طبقة العمال والفالح�ي�ن والفقراء والب�سطاء يف جمتمعنا،
فه���ذه اجلماه�ي�ر الب�سيط���ة ع�ب�رت بالفع���ل ال بالق���ول ع���ن
وعيها ووطنيتها ودعمها للوطن والت�ضحية يف �سبيله ب�شكل
يتج���اوز رمب���ا مواقف بع����ض املثقفني الذين ع�ب�روا بالكلمة
فقط ومل يحققوا معادلة التالحم بني املثقف واجلماهري.
ولع���ل �أكرث م���ا �أكدت علي���ه املداخالت هو نب���ذ التفرقة
الديني���ة مبختل���ف �أ�شكاله���ا يف املجتم���ع ال�س���وري فالوط���ن
يت�س���ع للجمي���ع ويحمي اجلميع ويحمي���ه اجلميع وهو لي�س
حك���راً عل���ى ط���رف �أو جه���ة �أو طبق���ة معين���ة ،وجم���ال ه���ذا
الوط���ن يف تكامل���ه وتالح���م الف�سيف�ساء التي ت�ش���كل لوحته،
وكل م���ا ان�س���ل �إىل ج�سده من تفرقة ،م�ص�ي�ره الزوال حتماً
فه���و عار����ض زائ���ل وغري���ب وم�ستهج���ن يف جمتمعن���ا ال���ذي
ت�آخى فيه اجلميع يف جو رائع من احلرية مبختلف �أ�شكالها
و�أبعاده���ا ،فالإن�س���ان ال�س���وري من���ذ الأزل ح�ض���اري ومتن���ور
وتقدم���ي والطيب���ة من �شيمه الأ�صيل���ة وال ي�ستطيع �أي فكر
ظالمي ت�شويه �صورته الرائعة.
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الطائفية �سالح الغرب الأم�ضى لتفتيت ال�شرق الأو�سط!

• العبد احلميد �سلوم

يق���ول الأ�ست���اذ حممد ح�سن�ي�ن هيكل :لي�س
كل التاري���خ م�ؤام���رة ولك���ن امل�ؤام���رة موج���ودة يف
التاريخ!
يف � 14أيار  ،1948يوم الإعالن عن قيام الكيان
الع�ب�ري �أعل���ن دافي���د بن غوري���ون �أن �أم���ن الكيان
العربي يتحقق عندما يكون الكيان �أقوى ع�سكرياً
م���ن �أي حتالف عربي حمتمل! وباتت هذه الر�ؤية
عقي���دة الكي���ان الأمني���ة لعق���ود عدي���دة!! �إال �أن
العديد من اال�سرتاتيجيني ال�صهاينة ر�ؤوا الحقاً
�أن ه���ذه النظري���ة وحده���ا ال تكف���ي ل�ضم���ان �أم���ن
الكي���ان الع�ب�ري ،و�أن �ضمان هذا الأم���ن وا�ستقرار
الكيان وقوته ومتا�سكه مرهون بانهيار املجتمعات
العربية و�ضعفها ومتزقها!!
يف �شباط  ،2011ن�شر الكاتب الأمريكي «مايكل
كولينز بايرب» مقا ًال يف موقع «�أمريكان فري بر�س
� "American Free Pressأ�شار فيه �إىل
بح���ث ن�شرت���ه دورية املنظم���ة ال�صهيوني���ة العاملية
املعروف���ة "كيفوني���م" بقل���م ال�صحف���ي اليه���ودي،
عودي���د ينون ،املرتب���ط باخلارجي���ة العربية ,ودعا
في���ه بو�ض���وح �إىل ن�شر الفو�ضى يف الع���امل العربي
و�إح���داث انق�س���ام يف ال���دول العربي���ة م���ن الداخل
�إىل درج���ة ت�ص���ل �إىل بلقن���ة خمتل���ف اجلمهوريات
العربي���ة وجتزئتها �إىل جي���وب طائفية! وهذا كان
تك���راراً ل���ذات الأجن���دة الت���ي طرحه���ا الربوف�سور
اليه���ودي الراح���ل «�إ�سرائي���ل �شاح���اك» ,وهدفه���ا
حتوي���ل الكيان الع�ب�ري �إىل قوة عاملي���ة من خالل
ن�ش���ر الفو�ض���ى يف ال���دول العربية وبالت���ايل �إعداد
امل�سرح يف ال�شرق الأو�سط للهيمنة العربية.
ه���ذه الإ�سرتاتيجية �سبق وحت���دث عن �شبيه
له���ا الأكادميي الأمريكي زبغني���و بريجن�سكي قبل
�أن ي�صبح فيما بعد م�ست�شار الرئي�س كارتر ل�ش�ؤون
الأم���ن القوم���ي ،وذل���ك يف كتاب���ه «ب�ي�ن ع�صري���ن
الع�ص���ر التكنوت���روين» ال�ص���ادر يف الن�صف الثاين
م���ن �سبعينيات الق���رن املا�ضي وال���ذي دعا فيه �إىل
االعتماد على الأ�صوليات الدينية ملواجهة اخلطر
املارك�س���ي ،ودع���ا �إىل هيمن���ة رجال الدي���ن و�إ�شعال
ح���روب الأدي���ان والطوائ���ف وتقوي���ة التي���ارات
الديني���ة الت���ي ال ترى العامل �إال م���ن زاوية الدين
واخلالف���ات الديني���ة!! ويف �إح���دى ت�صريحات���ه،
يق���ول� :إن منطق���ة ال�ش���رق الأو�س���ط �ستحت���اج �إىل
ت�صحي���ح احل���دود الت���ي ر�سمته���ا اتفاقي���ة �سايك�س
 بيك���و ومق���ررات م�ؤمتر فر�س���اي! وكان قد �سبقلوزي���ر اخلارجي���ة الأ�سب���ق ه�ن�ري كي�سنج���ر �أن
�ص���رح �أنه به���ذه املنطق���ة تواج���دت كل الأديان وال
ميك���ن التعامل معه���ا �إال من خالل الدي���ن� ،أي �أن
اللع���ب على وتر الدين ه���و املدخل املنا�سب لتنفيذ
امل�شاريع التي ت�صبو �إليها ال�صهيونية العاملية!
و�أعتق���د �أن ك ً
ال منا قد قر�أ م�شروع امل�ست�شرق
ال�صهيوين الأمريكي-الربيطاين الأ�صل «برينار
لوي�س»ع���ن تق�سيم ال�شرق الأو�س���ط بكامله بحيث
ي�شم���ل تركي���ا و�إي���ران و�أفغان�ست���ان ،وق���د مت���ت
املوافقة على ه���ذا امل�شروع بالإجماع يف الكونغر�س
الأمريك���ي ع���ام  .1983ويف مقابل���ة لربن���ار لوي����س
يف  ،2005/5/20ق���ال متام���اً مايل���ي�« :إن الع���رب
وامل�سلم�ي�ن قو ٌم فا�سدون ومف�س���دون فو�ضويون ال
ميك���ن حت�ضره���م .و�إذا ترك���وا لأنف�سه���م ،ف�س���وف
يفاجئ���ون الع���امل املتح�ض���ر مبوج���ات ب�شري���ة
�إرهابي���ة تدم���ر احل�ض���ارات وتقوّ����ض املجتمع���ات.
ولذل���ك ،ف����إن احل���ل ال�سلي���م للتعام���ل معه���م ه���و
�إع���ادة احتالله���م وا�ستعماره���م» .ويف ح���ال قي���ام
�أمري���كا به���ذا ال���دور ،ف����إن عليه���ا �أن ت�ستفي���د م���ن
التجرب���ة الربيطاني���ة والفرن�سي���ة يف ا�ستعم���ار
املنطق���ة ،لتجنب الأخطاء واملواق���ف ال�سلبية التي
اقرتفته���ا الدولت���ان ...و�أنه من ال�ض���روري �إعادة
تق�سي���م الأقطار العربي���ة والإ�سالمية �إىل وحدات
ع�شائري���ة وطائفي���ة ،وال داع���ي ملراع���اة خواطرهم
�أو الت�أث���ر بانفعاالته���م وردود الأفع���ال عنده���م.
ول���ذا ،يج���ب ت�ضيي���ق اخلن���اق عل���ى ه���ذه ال�شعوب
وحما�صرته���ا وا�ستثم���ار التناق�ض���ات العرقي���ة
والع�صبيات القبلية والطائفية فيها ،قبل �أن تغزو

�أدب و�سيا�سة
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�أمري���كا و�أوروبا لتدمر احل�ضارة فيها .ويف البحث
ال���ذي كتبه ال�صحف���ي الربيط���اين جوناثان كوك
ع���ام  ،2008ك�شف عن الدور ال���ذي لعبته اليهودية
يف �إذكاء ال�ص���راع ب�ي�ن احل�ض���ارات وحماول���ة جعل
تل���ك املقول���ة �أ�سا�س���اً لنظ���رة الع���امل �إىل مكونات���ه
الأ�سا�سية ال �سيما البلدان الإ�سالمية!
ويف كتابه «اليهود و�صراع احل�ضارات» ،يك�شف
ك���وك بو�ضوح حماوالت كيان االحت�ل�ال ا�ستخدام
مقول���ة �ص���راع احل�ض���ارات لإعادة �صياغ���ة ال�شرق
الأو�س���ط ب�أكمل���ه عل���ى نحو م����ؤاتٍ ل���ه ومل�صاحله!
وي�ؤك���د ك���وك �أن احلرب الأهلية ودع���وات التق�سيم
التي رافقتها كانت على وجه التحديد هي الهدف
الأول لغ���زو الع���راق ،و�أن ه���ذا اله���دف مل يو�ض���ع
يف وا�شنط���ن ،و�إمن���ا يف م���كان �آخ���ر على بع���د �آالف
الأمي���ال ،ويق�ص���د ت���ل �أبي���ب!! واحلال���ة العراقية
الت���ي ت�سوده���ا االنق�سام���ات الطائفي���ة والديني���ة
والعرقي���ة ت�ش���كل املوا�صف���ات املثالي���ة للدول���ة
العراقية من وجهة النظر العربية...
وبح�س���ب الت�ص���ور ال�صهيوين ،فم���ن ي�سيطر
عل���ى الع���راق ي�سيط���ر �إ�سرتاتيجي���اً عل���ى اله�ل�ال
اخل�صي���ب وبالتايل على اجلزي���رة العربية ،ف�ض ً
ال
عن م���وارده ال�ضخمة!! وح�سبم���ا نقلته الأنباء يف
حين���ه ،فق���د �سب���ق وقال نائ���ب الرئي����س الأمريكي
ال�ساب���ق دي���ك ت�شيني لآريي���ل �ش���ارون �إن الواليات
املتح���دة هاجم���ت الع���راق �أو ًال ،وقب���ل �أي �شيء من
�أج���ل خاط���ر الكي���ان اليه���ودي!! ويق���ول جوناثان
ك���وك �إن كي���ان االحت�ل�ال من���ذ ع���ام  ،1980ق���رر
�إتب���اع �سيا�س���ة ملخ�صه���ا تق�سي���م كل �ش���يء عل���ى
ال�ضف���ة الأخرى� ،أي يف اجلانب العربي ،بداية من
الفل�سطيني�ي�ن ثم زحف���اً و�أحياناً رك�ض���اً� ،إىل بقية
الدول العربية .ي�ضيف كوك �إن املحافظني اجلدد
كان���وا ي�شارك���ون الكي���ان الع�ب�ري بق���وة يف �ضرورة
موا�صل���ة هذه الإ�سرتاتيجي���ة لإلغاء �أي دور لدول
ال�ش���رق الأو�س���ط و�إغراقه���ا يف م�ش���كالت داخلي���ة
تعمق من �ضعفها! ويتابع كوك� ،إن الهدف هو بدء
موج���ة من ال�صراع الطائف���ي انطالقاً من العراق
�إىل كل املنطق���ة .وكان العراق مكاناً جيداً الختيار
ه���ذه الإ�سرتاتيجي���ة لأ�سب���اب متع���ددة ,منه���ا �أن���ه
متك���ن يف ال�ساب���ق من حتقيق وئ���ام طائفي و�إعالء
لراي���ة الوط���ن عل���ى راي���ة الطائفي���ة .فق���د كان���ت
ن�سب���ة الزيجات املختلط���ة بني الطوائ���ف املتباينة
ه���ي الأعلى يف ال�شرق الأو�س���ط ،وكان من الوا�ضح
�أن���ه �إذا جنح���ت تل���ك الإ�سرتاتيجي���ة يف الع���راق،
ف����إن ب�إمكانه���ا �أن تنج���ح يف �أماك���ن �أخ���رى كثرية!
ويق���ول كوك �إن هدف اليهود من ذلك ،كان �إدخال
الع���راق يف دائ���رة اال�ضط���راب الدائ���م وزرع ب���ذور
�شق���اق طائف���ي �إقليم���ي يقطع الطري���ق على دعوة
القومي���ة العربي���ة ذات الطابع العلم���اين ،و�إطالق
الي���د اليهودي���ة برتحيل ع���رب  1948من فل�سطني
�إىل خ���ارج �أر�ض «الدولة اليهودية الكربى» بحجة
�أن اجلمي���ع يف ال�ش���رق الأو�س���ط يبع���دون بع�ضه���م
البع����ض عل���ى �أ�س����س ديني���ة وعرقي���ة ،فلم���اذا ال
يفعله���ا اليه���ود؟؟ ويقول ك���وك �إن �أحداث احلادي
ع�ش���ر م���ن �أيل���ول �سبتم�ب�ر � ،2001أتاح���ت فر�ص���ة
ذهبي���ة لأ�صحاب هذه الر�ؤية وجعلت احلديث عن
�ص���راع احل�ضارات وتفتيت ال�ش���رق الأو�سط يخرج
من جمال�س الهم�س �إىل العلن!
احلال���ة العراقي���ة ه���ذه وم���ا ي�سوده���ا م���ن
انق�سام���ات مذهبي���ة وعرقي���ة موج���ودة م�سبق���اً يف
لبن���ان ،والي���وم يعمل���ون ب���د�أب لنقله���ا �إىل �سوري���ا
لن�شر الفو�ضى والتفتيت يف كل املنطقة ،مع الأخذ
بع�ي�ن االعتب���ار �أن ال�س���ودان ق���د انف�ص���ل ق�سم���ه
اجلنوب���ي م�سبقاً ،و�أن الفو�ضى تع���م ليبيا واليمن
وم�ص���ر وحت���ى تون����س ،وكل �شيء يف ه���ذه البلدان
ي�ش�ي�ر �إىل �أنه���ا �سائ���رة يف ه���ذا االجت���اه ،ولي����س
العك����س ،كم���ا ُي���روج بع����ض �أه���ل الفك���ر والثقاف���ة
لتخدي���ر العقول ،لي����س �إال! بل �إن اجلزائر تخ�شى
م���ن ت�صعي���د الأو�ض���اع الأمني���ة ،غ�ي�ر امل�ستق���رة
� ً
أ�ص�ل�ا ،بعد املعلومات عن تهري���ب �صواريخ تحُ مل
عل���ى الكتف من ليبيا �إىل داخ���ل �أرا�ضيها! وجتدر

الإ�شارة هنا �إىل ما قاله الأمريكان للمرحوم يا�سر
عرف���ات حينم���ا رف����ض التوقي���ع عل���ى �شروطه���م:
اعل���م �أن���ك م���ن منطق���ة قابل���ة لتعدي���ل احل���دود
ً
وف�ض�ل�ا ع���ن ذل���ك� ،أف���ادت
والب�ش���ر يف �أي وق���ت!
درا�س���ات �ص���ادرة ع���ن مرك���ز وا�شنط���ن لدرا�س���ات
ال�ش���رق الأدن���ى ومعه���د الدرا�س���ات ال�سيا�سي���ة
الإ�سرتاتيجي���ة املتقدم���ة ومن���ذ زم���ن� ،أن الكي���ان
اليهودي يريد ح�صار العراق و�سورية من ال�شمال
م���ن خالل وج���وده يف تركي���ا والتج�س�س عليها من
خ�ل�ال عالقات���ه مع الأك���راد واحلكوم���ة الرتكية،
وي�ستطيع الكيان اليهودي التحرك �ضد �إيران من
تركيا ،وكذلك التغلغل يف اجلمهوريات الإ�سالمية
يف �آ�سي���ا الو�سط���ى ع���ن طري���ق تركيا! فم���اذا يعني
هذا؟
�إن���ه يعن���ي حما�ص���رة �سوري���ة م���ن كل
االجتاه���ات! ويفيد �أحد العاملني يف مكتب رئي�سة
جلنة العالقات اخلارجية يف الكونغر�س الأمريكي
�أن الكي���ان اليه���ودي يدفع باجتاه قيام حرب �أهلية
يف �سورية على الطريقة العراقية �أو اللبنانية ،و�أن
م�صلحته تكمن يف انهيار النظام احلايل دون قيام
نظ���ام �آخ���ر يف مكان���ه .وه���ذا ي�ؤك���د وج���ود م�شروع
يتعم���د �إغراق �سورية يف الفو�ضى واالقتتال ولي�س
غ�ي�ر ذل���ك ،و�إخراجه���ا كلية من مع���ادالت املنطقة
لي�سرتخ���ي الكيان اليهودي وتطمئن عيون قادتها
و�أهلها!
�إذاً خمط���ط تفج�ي�ر املنطقة بد�أ م���ن العراق
وه���ذا م���ا �أو�ضح���ه النائ���ب الأمريك���ي «جيم����س
م���ورون» بقول���ه� :إن اليه���ود الأمريكي�ي�ن ه���م
امل�س�ؤول���ون عن دف���ع الواليات املتح���دة �إىل احلرب
على العراق! وهذا ما �أكده بدوره املفكر الأمريكي
«كولين���ز باي�ب�ر» بقول���ه� :إن احل���رب الت���ي �شنته���ا
الوالي���ات املتح���دة عل���ى العراق تن���درج يف خمطط
�إقامة كيان الدولة الكربى و�أن اللوبي ال�صهيوين
يف الإدارة الأمريكي���ة ه���و ال���ذي كان يدف���ع بق���وة
وا�ستمات���ة يف اجت���اه احل���رب! وه���ذا كل���ه ي�صب يف
ذات املجرى الذي حتدث عنه ال�صهيوين اليهودي
الفرن�س���ي برن���ار ه�ن�ري ليف���ي يف كتاب���ه «احلروب
الت���ي ال نح���ب» ال�ص���ادر يف ت�شري���ن ث���اين !2011
وق���د عرب اجل�ن�رال االحتياط "عامو����س يادلني"،
رئي����س اال�ستخب���ارات الع�سكري���ة العربي���ة ال�سابق
يف ت�صري���ح ل���ه يف �أواخر كانون الث���اين املا�ضي عن
�شماتت���ه و�س���روره بالوق���ت نف�سه ،عندما ق���ال� :إن
كي���ان االحت�ل�ال اليه���ودي كان م�ستع���داً لأن يدفع
ثمن���اً غالي���اً ،يتمثل بالتنازل ع���ن ه�ضبة اجلوالن،
مقاب���ل �إخ���راج �سوري���ة من حم���ور �سوري���ة � -إيران
(الراديكايل) ،يف حني �أن ذلك من �ش�أنه �أن يحدث
الي���وم م���ن دون �أن ندفع �أي ثمن! طبعاً هو يراهن
بذل���ك على وهن �سورية و�ضعفها م�ستقب ً
ال ووعود
بع�ض �أطراف املعار�ضة ال�سورية!
�إن الدع���وات �إىل �إ�ضع���اف الع���رب وتق�سي���م
املنطق���ة �إىل كانتونات عرقية ودينية وقبلية كانت
دوم���اً مو�ض���ع خمطط���ات وت�ص���ورات ا�سرتاتيجية
ملعاه���د البح���وث الأمريكي���ة الت���ي ي�سيط���ر عليه���ا
اللوب���ي ال�صهيوين مث���ل :م�ؤ�س�سة الرتاث واملعهد
الأمريك���ي لأبح���اث ال�سيا�س���ة العام���ة ومعه���د
�أبح���اث ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة ومعه���د بروكينك���ز -
 - Brookings Instituteه���ذا �إ�ضاف���ة
�إىل الع�ش���رات م���ن معاه���د الدرا�س���ات الأخ���رى
مث���ل :مرك���ز فرمي���ان للدرا�س���ات الإ�سرتاتيجي���ة
يف تك�سا����س ،واملعه���د اليه���ودي ل�ش����ؤون الأم���ن
القومي ومعه���د درا�سات ال�سيا�سة والإ�سرتاتيجية
املتقدمة ..ال���خ .وهذه املعاهد طرحت دوماً �أهمية
الهيمن���ة اليهودي���ة عل���ى املنطق���ة و�إيج���اد نظ���ام
�إقليم���ي �شرق �أو�سط���ي بد ًال من النظ���ام الإقليمي
العرب���ي وه���ذا م���ا ت�ساه���م ب���ه اجلامع���ة العربي���ة.
وجميعن���ا يتذك���ر طرح �شيمون بريي���ز بعد م�ؤمتر
مدري���د لل�س�ل�ام ع���ام  1991ع���ن قيام �ش���رق �أو�سط
كب�ي�ر ين�سج���م م���ع ه���ذه الر�ؤي���ا واال�سرتاتيجيات
ال�صهيونية! وهذا ما رفعته �أي�ضاً وزيرة اخلارجية
الأمريكية ال�سابقة كوندوليزا راي�س.

�سليمان العي�سى نب�ض الأمة

تعود �أرواح املبدعني كغريها �إىل وطنها الأزيل الأول ،حيث تهد�أ م�ستقرة مطمئنة،
وقد تركت وراءها �صور ًا �إبداعية مت�ألقة ترتاءى يف ذاكرة الأجيال ،وهي تعرب
أ�سرة املجد ،والعزّ ة ...وتعطّ ر �صفحات الأوراق برتاتيل
عن �أن�شودة اخللود فوق � ّ
الع�شق الأبدي والطاهر عازفة حلن االنتماء ال�صادق يف النفو�س؛ ومن�شدة زغاريد
التوق �إىل الفرح واحلرية...
كان كل مبدع من مبدعي الأمة ي�ستدعي م�شاعره املتوهجة؛ ومعارفه الف ّيا�ضة
التي ت�ضمخت بعبق جتربته ،ونبل قيمه اخللقية الرفيعة لتلب�س �أجمل ال�صور
املزهوة بالألوان والبهجة؛ وقد �صاغها كلمات رقراقة؛ وتعابري َّ
جذابة تكتنز
ب�أطياف �شتى من اجلمال والكمال...
وما من �أحد حتدَّ ث عن الإبداع واملبدعني �إال قفزت �صورة ال�شاعر العربي الكبري
�سليمان العي�سى �إىل مقدمة ذاكرته؛ لي�س لكونه متعدد املواهب والإبداعات؛
�إذ اقرتن ا�سمه ب�شاعر العروبة؛ و�شاعر الطفولة؛ و�شاعر الثماالت ،ولكن لأنه
ُخال�صة �شهد ال�شعر العربي يف ديباجته الأ�صيلة التي ورثها عن املتنبي (انظر
الثماالت ـ  ...)3/17يف الوقت الذي مل يغرتب فيه عن احلداثة التي ال تذوى
جدتها ...وكذلك حاز ق�صب ال�سبق يف عدة ميادين جاع ًال من الن�ضال الوطني
والقومي فر�سه الذي يراهن عليه يف الزمن الرمادي الذي عا�ش فيه ب�ضخامة
م�آ�سيه ،وهو الذي عا�ش قرابة قرن كامل؛ �إذ ولد يف قرية (ال ُّن َع رْيية) غرب مدينة
�أنطاكية ،يف لواء ا�سكندرونة عام (1921م) ويف بيت قروي دافئ ومتوا�ضع ما
يزال يت�شبث بالبقاء مقاوم ًا كل ا�شكال النوازل الطبيعية ...بيت حتيط به
�شجريات من �أنواع �شتى تتزنر مزهوة ب�شجرة توت (انظر النعريية؛ قريتي 65
و )183كان ي�ستظل بها ،ويتخذها مكانه املف�ضل يف �صيف حار القتبا�س معارفه؛
و�إبداعاته ومل تقا�سمها هذا ال�شرف �إال �شجرة التني (النعريية ،قريتي )108
وحتتها كتب �أول ديوان �شعر ...وهو الذي حفظ القر�آن الكرمي وديوان املتنبي
ت�شرب
ومل يتجاوز العا�شرة من عمره ..كان �شيخه الأول والده (�أحمد) الذي ّ
من ينبوعه منهج العلماء الأثبات؛ كما ذاق حالوة الثقافة العربية على يديه
من دون �أن نهمل ت�أثري مدار�س �أنطاكية؛ (انظر الثماالت  1/15ـ  ،)44فاندجمت
�أ�سرارها منذ وقت مبكر يف �آفاق خميلته ،و�أ�ضحت يف ت�شكيالتها البنيوية
واخللقية والإن�سانية جزء ًا ال يتجز�أ من ذاته ..وحني تكونت ح�سا�سيته املرهفة
يف ج ٍّو مواتٍ كانت النوازع الوطنية والقومية تتجذر يف روحه وعقله؛ وقد زادها
توقد ًا تلك الأحداث املرة والقا�سية التي واجهته وهو يف مقتبل العمر ...فقد
تعر�ض وطنه ال�صغري (�إ�سكندرونه) ملظلمة كربى حني �سلخه االحتالل الفرن�سي
عام (29/11/1939م) عن وطنه الأم �سورية َ
وقدَّ مه لقمة �سائغة للحكومة
الرتكية ...كان لهذا احلدث اجل�سيم �أثره يف حياة �شاعرنا؛ وما فارقه �إال مكره ًا
وخوف ًا من ظلم منظور؛ لذا ت�سلل بحياته بني �شجريات الوطن ميمم ًا وجهه نحو
َّ
تن�سل من �صدره مع�صورة على القهر واملرارة ...ثم ما لبث �أن
الالذقية وروحه
تنقل بني املدن ال�سورية �إىل حماة فدم�شق التي لقي فيها عدد ًا من منا�ضلي وطنه
و�أولهم (زكي الأر�سوزي) ثم �أكمل درا�سته يف دار املعلمني العالية ببغداد ،ليعود
�إىل حلب معلم ًا يف عام (1947م)...
وحيثما كان يعي�ش كان يعاين الأحداث املرعبة التي تع�صر القلوب باحلزن؛ وتدمي
الأفئدة باحل�سرة ...فما من مكان يف ديار الوطن �إال حلَّت به نازلة وم�أ�ساة تركت
النفو�س تلتاع على جربوت قهر احتالل اجلي�ش الفرن�سي ...و�إذا كان ذلك كذلك
ف�إن �شاعرنا راح ير�سم يف �شعره وق�ص�صه وم�سرحياته انظر (فل�سطينيات 271
ـ � )308أوجاع الوطن حممو ًال على اخلال�ص؛ ومزنر ًا بالأمل الذي يرقبه من
وراء الأفق؛ من دون �أن تك�سره حاالت ال�ضعف والهوان؛ و�صور القهر والهزمية...
وهو الذي �أمدَّ ته ن�ش�أته الأوىل بكل �ضروب ال�صرب والعزمية ،وزادته جتربته
ال�شخ�صية �إرادة وت�صميم ًا على الن�ضال ...لقد نطقت حروفه امل�ضيئة بوهج
الن�ضال واالنتماء احل�ضاري املتجدد الذي كونته قريته فيه ثم زادته التجارب
�صالبة وعزمية ...كان يندفع �إىل جوهر العطاء الإبداعي املتجدد حني كانت
النفو�س ت�ضج باحلرائق التي ت�شتعل يف جنبات الوطن ...كان يتم�سك بعروبته
املنفتحة على �آفاق �إن�سانية وثقافية �أ�صيلة يف وقت تتقلب فيه الأوطان على �سفّود
ما �سمي باالنتداب الفرن�سي والإنكليزي ...فتكامل اجلرح الوطني النازف باجلرح
الغ�صة حت�شرج يف �صدره حني اغت�صب �شذاذ الآفاق فل�سطني؛
القومي ...وراحت ّ
فتالطمت امل�آ�سي عليه من كل �صوب ...ولكنه ما يئ�س؛ وال فقد الر�ؤية ال�صادقة يف
م�ستقبل �أمته القادرة على النهو�ض من جديد مثلها مثل طائر الفينيق ...ما جعله
ي�صرخ من �أعماق ذاته (فل�سطينيات :)30

	�أمة الفتح لن َ
متوت ،و�إين
			�أحتداك با�سمها يا فناء
وهو الذي قال ـ �أي�ض ًا ـ (فل�سطينيات :)38

مننــا على ذل احلياة
			
مننــا ولكن هل �أبيدت
رع�شـ ـ ـ ــة الثارات فينـا
			
	ال ،لن منـ ـ ـ ـ ــوت ،ولن
يق ُّروا من م�آمتنا عيونــا
			
و�شـ ـ ــفرة اجلالد حينا

�أما فل�سطني فقد ر�آها جذر املقاومة العربية وروحها؛ وهي طريق اخلال�ص والن�صر
على �أيدي الأطفال؛ رجال امل�ستقبل فقال (انظر فل�سطينيات ( :)259فل�سطني
داري ،ودرب انت�صاري).
ومن ثم ظل على الدوام يرى يف العروبة قيثارته التي يعزف عليها حلن حلمه الذي
ال يبلى ،بو�صفه (خلية يف ج�سد عربي ،تبحث عن ماليني اخلاليا من �أخواتها،
وتكافح بال هوادة لكي يتحرك اجل�سد؛ وتتفتح احلياة) (الأعمال ال�شعرية .)4
و�إذا كان �شاعرنا العظيم قد رحل عن دنيانا فجر اجلمعة (9/8/2013م)
و�ش ّيعته الأحداق والعيون بدموع َح َّرى �إىل مقره الأخري يف مقربة ال�شيخ (ر�سالن)
بدم�شق ظهرية الأحد (11/8/2013م) ـ وكان �شرف وداعه ـ ف�إنه �سيبقى نب�ض
الأمة احلي؛ وهو الذي َّ
جتذر يف ذاكرتها �إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها؛ كما
جتذر يف روح الطفولة العربية التي غنى لها ومن �أجلها بو�صفها جت�سد م�ستقبل
الأمة و�أملها يف احلرية والنهو�ض والتنمية...
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فاعلية التفكري و�شروط التحرر من �ضالالت القدمي
• �إ�سماعيل امللحم
الن�ش���اط العقل���ي ال���ذي ي�ؤدي���ه الإن�س���ان ه���و ما
يتمي���ز ب���ه عن غريه م���ن الكائنات .ثم���ة عالقة بني
التفك�ي�ر والعق���ل؛ �إذ يطل���ب الأول الث���اين لي�س���وغ
نتائج���ه ،كم���ا �أن الث���اين يط���ور �أداء الأول بو�ساط���ة
�آليات���ه املنطقية .فالتفك�ي�ر ال ينف�صل عن العمليات
العقلي���ة ،ب���ل �إنه ج���زء منها غري منف�ص���ل عنها ،ويف
ح���ال ظه���ور م�شكل���ة م���ا يطل���ب التفك�ي�ر -بح�س���ب
القامو����س املدر�س���ي� -إعم���ال العقل حلله���ا .فكما �أن
العقل ال يعرف �إال من خالل عملياته ،ففن التفكري
ه���و ف���ن اال�ستم���رار تتفتح م���ن خالله ق���درات املرء
املعرفي���ة كاف���ة .وتت����آزر وتتكام���ل عملياته���ا يف جهد
ي�ؤدي �إىل احلل الذي يقارب امل�شكلة �إىل حد ير�ضى
عن���ه امل���رء� ،أو �أنه قد يوقف هذا اجلهد عند م�ستوى
ما بانتظار �إكمال ما بد�أه.
تنم���و ق���درة الكائ���ن الب�ش���ري عل���ى التفك�ي�ر
انطالق���اً م���ن ا�ستع���دادات فطري���ة غرائزي���ة ت�أخ���ذ
�شيئاً ف�شيئاً �شكل ا�ستجابات تعودية مثل االرتكا�سات
�أو االنعكا�س���ات الأولي���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل �أمناط �سلوكية
تع���ود �إىل �إح���دى الع���ادات الت���ي يكت�سبه���ا امل���رء يف
�أثن���اء من���وه ،ويتعلمه���ا بفع���ل عالقت���ه م���ع البيئ���ة
واحتكاك���ه معها .لك���ن هذه الفاعلي���ة تتجاوز ما هو
عن���د احلي���وان ،عندم���ا يجد الف���رد �أن ما �ص���ار �إليه
من ا�ستجابات على مثريات البيئة ال متنحه القدرة
عل���ى جمابهة م���ا يعر�ض �أمامه م���ن م�شكالت لي�س
مبق���دور اخل�ب�رات ال�سابق���ة حله���ا ،في�صب���ح البحث
ع���ن حلول جدي���دة �أرقى مطلوب���اً ،وي�شكل حالة من
القل���ق ،تتطلب ب���ذل جهد متعدد الأمن���اط ،و�أفعا ًال
ال تقت�صر على اال�ستجابات التعودية .تنتقل احلالة
الذهني���ة حلظتئ���ذ ليجد املرء لزام���اً عليه ا�ستخدام
رم���وز يوظفه���ا يف �إن�ش���اء فر�ضي���ات ت�ساع���ده عل���ى
ا�ستنب���اط حل���ول عل���ى درج���ة �أعلى من اجل���دة ،من
خالل ت�ألي���ف ال�صور القدمية والأمن���اط ال�سلوكية
يف نظ���ام جديد ي�ساعد على القيام بفعل منظم ناجت
ع���ن �ضبط اجتاهات���ه و�أدواته وعمليات���ه املعرفية يف
ح���دود اله���دف ال���ذي كان م�ستحوذاً عل���ى االهتمام.
عندما تبلغ هذه الفاعلية هذه الدرجة يطلق عليها
م���ا ي�سمى التفكري .التفكري لي�س �شيئاً قائماً بذاته،
�أو ب�ل�ا حمت���وى ،لكن���ه يك���ون جه���داً عقلي���اً موجه���اً
نح���و �ش���يء من الأ�شياء� ،أو م�شكل���ة من امل�شكالت� ،أو
موق���ف من املواقف .وي�أت���ي هذا اجلهد بحل جديد،
�أو مبواجه���ة مبتك���رة للم�ش���كالت .يت�ضمن التفكري
ً
تعلي�ل�ا منطقي���اً� ،أو �أن���ه ي�ش���كل
عن���د ه���ذا امل�ست���وى
فاعلي���ة ت�أخ���ذ طاب���ع التعلي���ل املنطقي ال���ذي يت�ضح
وف���ق مراحل متتالية ،تنتهي با�ستكمال هذا التعليل
يف �أواخر �سنوات الطفولة املت�أخرة؛ �أي �إنه ال يكتمل
دفع���ة واحدة ،لكنه يبد�أ على من���ط من تعليل مادي
ح�س���ي اعتباراً من �س���ن ال�ساد�سة متج���اوراً مع �شكل
�آخ���ر م���ن التعلي���ل يق���وم عل���ى العالق���ات املرتبط���ة
بدواف���ع الكائ���ن ،وي�صب���ح الطف���ل الب�ش���ري يف �س���ن
ال�سابع���ة قادراً على الربط ب�ي�ن مو�ضوعني ،ويدرك
ما بينهما من عالقة على �أن تكون املادة امل�ستخدمة
ب�سيط���ة وم�ألوف���ة ومالئم���ة لقدراته ،وهك���ذا تتابع
ق���درة التفك�ي�ر منوه���ا ،ي�ستخ���دم الب�ش���ر فيها رموز
الأ�شياء (�أي ما ي�شري �إىل الأ�شياء)� ،أو يعرب عنها يف
ح���ال غيابه���ا عن احلوا�س من مث���ل ال�صور الذهنية
واللغ���ة واملفاهي���م واملب���ادئ والقواع���د .وبالتفك�ي�ر

نف�س���ه يط���ور الإن�س���ان ه���ذه الأدوات ويكت�ش���ف منها
جدي���داً ،ويتدخ���ل يف �صمي���م الفعالي���ات والأن�شط���ة
العقلية.
�أظه���ر الفال�سفة وعلماء الرتبي���ة وعلم النف�س
اهتمام���اً متزاي���داً به���ذه الق���درة ،و�أب���رز (كارل
يا�س�ب�رز) ه���ذه اخلا�صي���ة الأه���م للحي���اة الب�شري���ة،
مع�ب�راً ع���ن دور التفك�ي�ر يف من���ح الكائ���ن الب�ش���ري
�صفته الإن�سانية ،بقوله:
"التفك�ي�ر يعن���ي �أن يب���د�أ امل���رء يف �أن يك���ون
�إن�ساناً".
وق���د جع���ل دي���كارت التفكري يف مقدم���ة �شروط
وج���ود الكائن الب�شري ،ب���ل �إنه عدّه �شرطه الوحيد،
وا�ستمرت مقولت���ه( ،الكوجيتو الديكارتي) �أنا �أفكر
�أن���ا موجود� ،شع���اراً �إن�ساني���اً على مر الزم���ن .الكون
مل���يء باحلقائق النادرة ،وه���ي تنتظر لتن�سرب فيما
بع���د يف جم���رى املعرف���ة الب�شري���ة .ويقت�ض���ي ه���ذا
م���ن ال�شخ����ص منهجي���ة يف التحاور مع ال���ذات ومع
الآخ���ر .مما يعن���ي �أال يظل التفك�ي�ر متم�سكاً بو�ضع
املرء معارفه الذاتية وحدها على املحك؛ بل معارف
الآخري���ن �أي�ض���اً .والإن�س���ان عل���ى الرغ���م م���ن كونه
�شخ�صاً ينت�سب �إىل ع�صره وو�سطه ،و�أنه لي�س عق ً
ال
حم�ض���اً ت�ضطلع حيات���ه وقدراته املعرفي���ة بوظيفة
حيوي���ة تتمث���ل مب���ا يعاني���ه م���ن ع���ذاب امل�ش���كالت
الت���ي ال تنف���ك ع���ن مواجهت���ه با�ستم���رار ،وتتطل���ب
حل ً
���وال قابل���ة للمراجع���ة يف كل ح�ي�ن .وعلينا الأخذ
باحل�سب���ان �أن الآخ���ر كائن �أو انطلوج���ي قائم بذاته
ولذات���ه وق���ادر على التفكري بحري���ة� .إذا كان خطاب
امل���رء موجه���اً نح���و ال���ذات �أو نح���و الغ�ي�ر م�شروعاً،
لك���ن �شرعيته تتوقف عن���د حد يتطلب �صيغاً �أخرى
ال تعتم���د م�س���اراً خطي���اً ال تربحه يف ه���ذه العالقة،
و�إمن���ا اعتم���اد �صيغ���ة املتكل���م والغائ���ب �إ�ضاف���ة �إىل
�صيغ���ة املخاط���ب .بع�ض �صي���غ اخلطاب ق���د تق�صي
االخت�ل�اف وت�س���يء �إىل ن���واجت عملي���ة التفكري ،من
مث���ل اعتماد بع�ض الن�صو�ص لغة الأوامر والنواهي
و�إ�سب���اغ �صفات احلالل واحل���رام على م�سار احلوار،
في�ستخ���دم ال�شخ����ص �أو اجلماع���ة �صيغ���ة املخاط���ب
ليرُ غ���م الآخ���ر عل���ى قب���ول م���ا ينق���ل �إلي���ه م�ستكيناً
وم�ؤي���داً؛ فيحتك���ر مطل���ق الأوام���ر الأجوب���ة الت���ي
يطلقها ،ويوجه مو�ضوع احلوار م�ستدرجاً املخاطب
�إىل دائرة ال يتجاوزها .يتطلب طرح ال�س�ؤال �شروطاً
لي����س فيها ما يغل���ق دائرة احلوار على حدود معينة،
و�إمنا �إطالق الأ�سئلة يف كل االجتاهات؛ بحيث تكفل
حري���ة الفك���ر وانطالق���ه يف م�س���ارات خمتلف���ة ،فال
تق���ف عن���د اختالف يف ال���ر�أي �أو توافق في���ه ،ولكنها
تنطل���ق يف العالق���ة خ���ارج اخل�صو�صي���ات العقدي���ة
واحلتمي���ة املقيدت�ي�ن للتفك�ي�ر� .أو�ض���ح �أفالط���ون
�أهمية الآخر و�ضرورته يف عمليتي التفكري واحلوار،
بقول���ه" :ال ميك���ن للنف����س �أن حت���اور ذاته���ا �إذا مل
تع���رف كي���ف ت�ستقبل الآخ���ر ،و�إذا مل يك���ن الآخر يف
داخلها .الكائن مكون من الذات ومن الغري ،ولذلك
مي ّثل الكائ���ن جمموع العالقات املتنوعة ،وهو قيمة
يف ذاته ،قادر على �أن ي�صل �إىل احلقيقة".
تتجاوز ا�سرتاتيجيات التفكري الأجوبة املنجزة
والعلب اجلاهزة �إىل �آفاق االكت�شاف واالبتكار.
ثم���ة �ض�ل�االت فكري���ة حت���رف التفك�ي�ر نف�س���ه
عن حتقي���ق غاياته وتوجه طرائق املرء و�أ�ساليبه يف

البح���ث واالكت�شاف والتحلي���ل والرتكيب والتقومي
يف تف�س�ي�ر الظواه���ر وتعليله���ا فت�س���يء �إىل الفه���م،
ولع���ل �أخط���ر ما ينتج عن ذل���ك اال�ست�سالم والوقوع
يف �أ�س���ر االعتياد واليقني؛ حيث ال يتجاوز ال�شخ�ص
الإذع���ان للنظري���ات اجلاه���زة والرك���ون للأح���كام
امل�سبق���ة وقد�سي���ة ه���ذا الن����ص �أو ذاك .ال�ض�ل�االت
الت���ي حتكم حياتن���ا النف�سية واملعرفي���ة كثرية ،وهي
تعم���ل على ت�شوي����ش الذهن وتعي���ق املحاكمة وتزيل
من اال�ست���دالل العديد من مقوماته و�أدواته .ولعل
م���ا تدرج���ه بع����ض اجلماع���ات يف خان���ة املحرم���ات
االجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة ه���و م���ن �أ�ش���د معوق���ات
التفك�ي�ر القادر على جتني���ب اجلماعة االنحراف يف
امل�شاع���ر فيفق���د املرء القدرة عل���ى �إدخال الكثري من
املقاربات الأخالقية واالجتماعية �إىل نطاق الوعي،
نظ���راً لقوة املحرم���ات املكت�سبة تاريخي���اً وامل�سيطرة
عل���ى ه���ذه اجلماع���ة �أو تلك .يق���ع تفك�ي�ر ال�شخ�ص
واجلماعة يف �أ�سر الت�ضليل عندما يغدو املرء ملزماً
يف �سلوك���ه اليومي عل���ى قمع وعيه بعدد من امل�شاعر
واالنفعاالت ،كما ي�ؤكده التحليل النف�سي با�ستمرار.
وم���ن ال�ض�ل�االت التي يقع به���ا بع�ض النا�س يف
ه���ذه الفاعلية الذهني���ة املتقدمة اخللط يف التفكري
ب�ي�ن الفكرة وال���ر�أي؛ �إذ �أن يف التفك�ي�ر وعملياته ما
يتج���اوز ال���ر�أي الذي ه���و �أقل عقالنية م���ن الفكرة.
الآراء ال تخ�ض���ع يف ت�شكلها لآلية الربهان و�أ�شكاله.
يق���ارب ال���ر�أي االعتق���اد؛ وه���و �أق���رب �إىل عملي���ات
القيا����س واالجته���اد الت���ي ق���د ال يخ�ضعه���ا الفاع���ل
للت�أم���ل والعمليات العقلي���ة �إال عند �أولئك الذين ال
يكتفون مبعطيات قريبة يف م�شكلة ما �أو يف ن�ص .يف
الر�أي ما يرف�ض الآخر ،ويفرت�ض حماورة الإن�سان
الف���رد لذات���ه وحمو الآخ���ر .ال ميك���ن للنف�س قبول
حم���اورة ذاته���ا �إذا مل تع���رف كي���ف ت�ستقب���ل الآخ���ر،
و�إذا مل يك���ن الآخ���ر يف داخله���ا ،فالكائ���ن ،كما يقول
�أفالط���ون ،مكون م���ن الذات ومن الغ�ي�ر .ويف و�ضع
ال���ر�أي م���ادة ال يتن���ازل عنه���ا املح���اور ي����ؤدي يف كل
نقا����ش �إىل ح���وار الطر�ش���ان ،وه���و ما ن�شاه���ده على
�أغل���ب ال�شا�ش���ات م���ن تغلي���ب ال�ص���راخ عل���ى الرو ّية
والت�أمل ومناق�شة الفكرة .ومثل ذلك وي�شبهه كتابة
التاريخ التي تتعمد يف رواية واقعة �أو مرحلة تغييب
بع�ضها وت�ضخيم بع�ضها الآخر والتالعب ب�سال�سل
الأح���داث .احلوار بني الأفكار ال يكون ناجعاً �إذا بد�أ
بنية انت�صار طرف على �آخر.
لي����س ما ينا�سب فاعلي���ة التفكري يف فهم الواقع
واخل���روج م���ن عب���اءة ال�سائ���د الوق���وف يف ح���دود
الت�أم���ل يف الطبيعة والأ�شي���اء ،بل يكون يف حالة من
الديناميكي���ة التجاوزي���ة بال�س����ؤال املحر�ض املحقق
معه���ا� ،أي الطبيعة ،واحلاف���ز لها –كما يقول املفكر
املغرب���ي حمم���د �سبي�ل�ا -عل���ى �أن ت�سل���م �أ�سراره���ا
وخفاياه���ا وخرباته���ا ،ليق���وم با�ستغالل م���ا �أنتجته
بتحويل���ه ومراكمته وتخزين���ه ،ي�ستح�ضر ال�شخ�ص
حينئ���ذ طاقات���ه املعرفي���ة باال�ست���دالل �أو احلد����س
ال�ستنب���اط معرفة جديدة �أو تعدي���ل معارف �سابقة
�أو ت�صحيحه���ا� ،إىل حتقيق دورة الإنتاج من بدايتها،
وهكذا.
يتمي���ز التفكري فيما يتميز ب���ه �أنه قدرة جامعة
فع�ل�ا موجه���اً
لق���درات ال�شخ����ص املعرفي���ة ,كون���ه ً
بفر�ضية ,فيعيد ت�أليف اخلربات ال�سابقة وتنظيمها

بحي���ث ي�ص���ل �إىل حل���ول ملواجهة م�شكل���ة ما ،ويكون
ن���اجت التفك�ي�ر يف ه���ذه احلال���ة ً
فع�ل�ا منظم���اً ،و�أن
تنظيمه ح�صيلة �ضب���ط اجتاهاته و�أدواته وعملياته
يف ح���دود ه���دف كان م�ستح���وذاً عل���ى االهتم���ام عند
ال�شخ�ص.
م���ن ال�ض�ل�االت الأخ���رى يف عملي���ة التفك�ي�ر
الركون �إىل طرائق �أو طريقة اعتاد عليها ال�شخ�ص،
وال ت���زال بع����ض �أبح���اث املنط���ق تغ���دق عل���ى بع����ض
الطرائ���ق الكث�ي�ر من الإط���راء ،ب���ل �إن البع�ض تبلغ
ثقت���ه بها ح���دود القدا�س���ة .وهذه الطرائ���ق املعمول
به���ا يف عملي���ات التعل���م املدر�س���ي تق���وم عل���ى �أ�سا����س
م���ن ح���دود تق���وم عليها عملي���ات اال�ست���دالل يجري
ت�سل�سله���ا وف���ق قواع���د ثابت���ة �إىل ح���د كب�ي�ر ،تك���ون
معي���اراً يقا����س ج���دوى عملي���ة التفك�ي�ر ونتائجه���ا
تبع���اً له���ا ،عرب احل���دود املتو�سطة م���ن مقدمات لها
تراتبياته���ا و�شروطه���ا .لك���ن اال�ست���دالل ب�أ�شكال���ه
املعروف���ة م���ن ا�ستنت���اج وا�ستق���راء وم���ا �إليهم���ا
تتعر����ض �أ�ساليب���ه للنق���د بع���د النق�ل�ات النوعية يف
املع���ارف وتزاح���م املعلوم���ات ،مم���ا نتج عنه م���ا ي�شبه
االنق�ل�اب اجل���ذري؛ حي���ث �إن مقاربات���ه ق���د �أعلنت
عق���م الكث�ي�ر م���ن اليقيني���ات والطرائ���ق و�إطالقية
بع����ض الأح���كام .عملي���ات التفك�ي�ر الي���وم ال تق���وم
عل���ى كمية الأف���كار وتخزينه���ا؛ بل حتت���اج �إىل تعلم
مه���ارات يف التفك�ي�ر �أ�سا�سها تكوين ع���ادات التفكري
املو�ضوع���ي ،فلي�س���ت الآراء هي ما يعول عليه �أ�سلوب
التعل���م ،ولي�س���ت نتائج���ه ه���ي املطلوبة؛ ب���ل الأفكار
الت���ي ينبغ���ي تواف���ر احلي���اد جتاهه���ا وع���دم وقوعها
يف �ش���رك التحي���ز .يتطل���ب الأم���ر تعل���م املرون���ة يف
التفك�ي�ر ور�ؤي���ة احل���وادث وامل�ش���كالت والأ�شي���اء يف
حركيته���ا وتغرياتها ،فال يتقب���ل املتعلم ما ي�صادفه
على عالت���ه ،بل يخ�ضعه للنق���د والتقومي .يقت�ضي
املوق���ف النق���دي ع���دم االقت�ص���ار عل���ى م���ا يتلق���اه
امل���رء م���ن �أفكار فح�س���ب ،بل م���ا ينتجه فك���ره �أي�ضاً
مم���ا يي�س���ر حت���رر املتعلم م���ن ال���ر�أي الآخ���ر؛ وعدم
اخل�ض���وع ل�سلط���ة الفك���رة الت���ي ت�صل���ه م���ن و�سائل
خمتلف���ة مث���ل املطبوع���ة والر�سال���ة ال�شفهي���ة وم���ا
ي�شب���ه ذل���ك .وتتجل���ى جناع���ة عملي���ات التفك�ي�ر يف
كونه���ا عملية انتقال من حال���ة يكون املوقف فيها �أو
ال�ش���يء غام�ض���اً �أو حم�ي�راً ال معن���ى ل���ه� ،أو �أن ثغرة
فيهما ي�صعب ج�سرها �إىل حالة جديدة ت�صبح معها
الأ�شياء واملواقف وا�ضحة ذات معنى� ،أو �أن ال�شخ�ص
يتغلب فيها للتو واللحظة على الهوة املحرية.
التدقيق يف املفاهيم وجناعتها من �أحد �شروط
تفكري قادر على جتاوز �ضالالت ين�شرها �إعالم غري
متح���رر من �سلطة القدمي ،يتطلب جتاوزه االبتعاد
ع���ن حم���اوالت زخرفت���ه وتزيينه على وه���م �أن ذلك
مينح���ه امل�صداقية الت���ي افتقدها منذ وقت بعيد ،يف
ح�ي�ن �أن منط���ق مث���ل هذه املح���اوالت مته���او؛ فلكل
ع�ص���ر �أو مرحل���ة مفاهيم���ه و�أدوات���ه ،م���ن دونهم���ا
تغ���دو م�شروعيت���ه غري متنا�سبة م���ع منطق التطور
والنهو����ض .م���ن هن���ا يب���د�أ التفك�ي�ر انطالق���اً م���ن
مفاهي���م وا�ضحة منطقي���ة ع�صرية مرنة بعيدة عن
العقدية واال�ست�سالم ملا�ض تختلف �شروطه و�أدواته
ع���ن متطلبات التجدي���د الفكري والتق���دم احلا�صل
واملتوقع يف جوانب احلياة املختلفة.
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مع قطرات املطر ...
• �أيوب احلجلي
ا�ستف���اق يف ال�صب���اح الباك���ر وه���و
يح���اول طرد بقايا خي���وط الو�سن العالقة
عل���ى جفون���ه ،بعد ليلت���ه الت���ي راح يتلظى
فيها ليح���اول احل�صول عل���ى نعمة الكرى
الت���ي �ستقت���ل الوق���ت واالنتظ���ار؛ فه���ذه
الليلة هي الأطول يف حياته كلها...
فت���ح مقلتي���ه عل���ى طرق���ات املط���ر
العابث���ة ف���وق زجاج �شباك���ه ال�شرقي ،الذي
كان ق���د اعت���اد �أن ي�سم���ح خلي���وط ال�شم�س
ب����أن تدخ���ل �إىل غرفت���ه كل �صب���اح ،ولك���ن
هذه املرة قد خانه �أمله يف �أن ت�شرق �شم�س
الفجر ال�ضحوك.
عندما �أمعن النظر ,ور�أى �أن ال�سماء
�أب���ت � اّإل �أن متط���ر يف هذا الي���وم ،ر�سم على
�شفتي���ه ابت�سام���ة تن ُّم عل���ى ي�أ�س دفني طفا
عل���ى �سط���ح االنتظ���ار البغي����ض ،فق���د كان
االتف���اق �أن يلتقي���ا هذا اليوم ،ي���وم يرت�سم
الل���ون الأحمر على كل الهداي���ا والكلمات،
لتن�صب���غ القب�ل�ات بلهي���ب الع�ش���ق اللذيذ،
قد خط���ط لهذا اليوم ،ور�س���م كلماته على
مدخ���ل �أنفا�س���ه الهائج���ة ،ولكنه���ا كان���ت
ق���د �أخربته ب�أنه���ا لن ت�ستطي���ع املجيء �إذا
عاندته���م ال�سم���اء ،وانهمل���ت دموعها على
�أدمي الطرق���ات الب���اردة ،لأنه���ا م���ن تل���ك
القري���ة البعي���دة ،وهذا يعن���ي �أن املطر قد
مينعها من �أن ت�أتي.
ر�ش���ق وجه���ه بامل���اء الب���ارد ـ ليعطي���ه
بع����ض الن�ض���ارة ـ وارت���دى الثي���اب امللق���اة
عل���ى الكر�س���ي اخل�شب���ي من���ذ ال�ساع���ة
ال�ساد�س���ة من م�ساء �أم����س ،ارتدى املعطف
اجلل���دي الطويل ،وو�ضع القبع���ة ال�سوداء
عل���ى ر�أ�س���ه ،بع���د �أن حمل ال���وردة احلمراء
الطويل���ة ،التي انتقاها بحذر بالغ لتنا�سب
طق�س اليوم املوعود.
خ���رج م���ن منزل���ه وب���د�أ م�ش���وار �سريه
يف الطري���ق املمت���دة �إىل املدين���ة الدافئ���ة،
وقط���رات املط���ر الغزي���ر تنه���ال عل���ى امل���ارة
بهدوئها العذب ودفئها اجلذاب ،الذي يبعث
يف الوج���دان �أحا�سي����س احلب الداف���ئ ،وهنا
ب���د�أت رحلة الفكر تدور على �أع�صاب جبينه،
عل���ى الرغ���م م���ن �أنه���ا �أناخ���ت �أحمالها على
ر�أ�س���ه يف الليلة املا�ضية ،وهو يخالط الأفكار
الغزي���رة يف َخلَده ...ب�أنها ال ب َّد من �أن ت�أتي،
و�إن كان املطر غزيراً ال ب َّد �أن ت�أتي...
يف �أثناء �شروده ،ملح من بعيد خيال �أنثى
تع�ب�ر ال�ش���ارع ب�سرعة ملحوظ���ة ،قد و�ضعت
عليه���ا معطف���اً م���ن الف���رو الب���اذخ ليظه���ر
�ساقيه���ا ال�شمعي�ي�ن ،وحذاءه���ا الطوي���ل
املت�سل���ق �إىل �أعل���ى ركبتيه���ا ،وق���د ق�صّ���ت
�شعرها كال�صّ بيان ،فراح يعبث بعقول النا�س
ل�سحره���ا الأنث���وي الباه���ر ،تقدم���ت نح���وه،
وكان ق���د اق�ت�رب منه���ا ،رمقت���ه بنظرته���ا
اجل���ادة والرزينة ،و�أوم�أت �إلي���ه �أنه قد �أطال
النظ���ر �إليه���ا ...اجتازت���ه وتابع���ت م�سريه���ا
ال�سريع ،ابت�سم وتابع هو بدوره م�شواره �إىل
امل���كان املنتظ���ر ،ومل يتب��� َق منه���ا �سوى خيط
من رائحة عطرها املجنون العابث .
دخل املقهى املن�شود ،وراح يرمي بنظره
على الطاوالت املتناثرة فوق �أر�ضه ،وجمدت
�أنفا�س���ه عن���د ر�ؤيته���ا تعبث بفنج���ان القهوة
الغن���ي بالرغ���وة �أمامها وق���د ترامت خيوط

• راتب �سكر

جتمعات وملتقيات ثقافية...
ظاهرة التجمعات وامللتقيات الثقافية قدمية يف التاريخ الثقايف العربي
والعاملي ،تفاوتت قيمة م�ؤثراتها بني مراحل التاريخ املختلفة ،مرتبطة
بقدراتها على تنمية القدرات الثقافية لأع�ضائها ،من جهة �أخرى،
وبتوظيف هذه القدرات يف احلراك االجتماعي لبيئاتهم.
كانت هذه امللتقيات تتخذ طوابع عفوية غالب ًا ،فتقوم على لقاء جمموعة
من املهتمني بالثقافة دوري ًا ،يف مكان خا�ص �أو عام ،لتبادل الر�أي وامل�شورة
حول ما يقر�ؤه �أو يكتبه �أفراد هذه املجموعة الذين ربطتهم روابط
م�صادفات احلياة� ،أو تقارب وجهات النظر الأدبية �أو ال�سيا�سية �أو
الفكرية ...وقد يكون الوالء لوجيه حملي يقدم مكان االجتماع والن�شاط
ويتحمل تبعاته ،املحور الأ�سا�س لتلك الروابط.
يعد اجتماع عدد كبري من الأدباء واملثقفني يف بالط �سيف الدولة
احلمداين يف القرن الرابع الهجري بحلب ،من �أبرزهم املتنبي و�أبو فرا�س
وابن جني والفارابي وغريهم� ،أمنوذج ًا مهم ًا للملتقيات الثقافية العربية
يف التاريخ ،وترتبط �أهميته مبواهب راعيه �سيف الدولة الثقافية
والقيادية ،مما �أهل ملتقاه ال�ستقطاب كوكبة من طليعة املثقفني يف البالد
العربية والإ�سالمية يف ع�صره.
ومن امللتقيات املهمة يف التاريخ العربي ،يذكر ملتقى �صالح الدين الأيوبي
يف دم�شق يف العقدين الثامن والتا�سع من القرن ال�ساد�س الهجري ،فقد �ضم
كوكبة من طليعة املثقفني العرب يف ذينك العقدين ،مثل القا�ضي الفا�ضل
والعماد الكاتب الأ�صفهاين ،و�أ�سامة بن منقذ (وهو يف مرحلة متقدمة من
العمر حينذاك) ،وغريهم .وعلى نهج �صالح الدين يف االهتمام بالثقافة
واملثقفني� ،سار �أحد حفدة �أخيه �شاهن�شاه بن �أيوب (الذي ا�ست�شهد عام
 543هج يف مقاومة الفرجنة بال�شام) ،امللك امل�ؤيد �أبو الفداء �صاحب
حماة ،وقد اجتمع يف بالطه بربوع العا�صي بني عامي  710-732هج

النور عل���ى وجنتها الب���اردة ،وراحت �أنفا�سها
تهرب م���ن �سحرها الع ِبق ،كان���ت ت�ضع قبع ًة
من الفرو الأ�سود ،وقد تعلقت قطرات املطر
بت�شاب���كات �شعره���ا البن���ي الغام���ق ليظه���ر
ملعان���ه ال���ذي �أ�س���دل عليه���ا و�ش���اح رومان�سية
ال�شت���اء الدافئ���ة ،تق���دم �إليه���ا وجتاوزه���ا
بطاولت�ي�ن وجل�س يرقبها بكل هدوء ،وفج�أة
دخ���ل املقه���ى �ش���اب ف���ارع الط���ول نظ���ر �إليها
مبا�ش���رة ،واق�ت�رب م���ن طاولته���ا ب�سرع���ة
ولهفة ،وعندما ر�أته �أمامها نه�ضت لرتمتي
ب�ي�ن ذراعي���ه ،وكان يح���اول �أن مين���ع الأعني
م���ن �أن تنظ���ر �إىل �سح���ر حبيبت���ه الطاغ���ي،
وبد�أ يذود عنها ب�أن يحتويها بيديه وبروحه
وبرمو����ش عين���ه العا�شقة ،خرج���ا من املقهى
وغابا يف �ضباب ال�شتاء الدافئ .
ب���د�أت رحل���ة االنتظ���ار البطيئ���ة تن���ال
من���ه ،وه���و ينتظ���ر �أن تط���ل من ب���اب املقهى،
فكلم���ا مل���ح طيف���اً كانت ته���ب يف داخل���ه �أنواء
ال�شوق احلارق .
وبع���د �أن انته���ى م���ن فنجان���ه الثال���ث،
وكان قد م�ضى على املوعد عدد من ال�ساعات،
نه����ض بثق���ل قاتل ،وتقدم م���ن الباب املقهى،
وحل���ظ �أن املطر قد توقف عن الهطول ،و�أن
ال�ضباب قد غ���ادر الطرقات الوا�سعة ،ابت�سم
نف����س ابت�سام���ة ال�صب���اح الباك���ر ،وراح ينق���ل
خطوات���ه ميكانيكي���اً وهو ال ي�شع���ر مبا يدور
حول���ه ،وحلظ���ة غري متوقع���ة ،ملحه���ا  ...ملح

براءته���ا ال�شهي���ة ،وحركاتها العفوي���ة ،ود�أب
يتق���دم �إليه���ا بكل ه���دوء لأال ت�ضيع منه بني
الزح���ام ،اق�ت�رب منه���ا ب���كل ه���دوء و�إج�ل�ال
ولكن���ه مل يلح���ظ وج���ود م���ن معه���ا ،اقرتب
وقبله���ا على جبينها وو�ض���ع الوردة احلمراء
الطويل���ة عل���ى عربتها وقال له���ا بكل هدوء:
ال �أح���د ي�ستح���ق ه���ذه ال���وردة غ�ي�رك �أنتِ يا
�صغريت���ي ...نظ���رت والدة الطفل���ة التي مل
تبل���غ م���ن العم���ر الثالث �سن���وات �إلي���ه وهي
�شاب���ة لطيف���ة ب���كل ا�ستغ���راب ،وم���ا كان م���ن
�أبيه���ا ال�ش���اب � اّإل �أن قال له :هي مل ت�أتي �إىل
املوعد؟
ف�أجاب ب�إمياءة من ر�أ�سه �أن ال ...
ابت�س���م ال�شاب والد الطفل���ة و�أردف بعد
�أن ربت على كتفه :ال حتزن يا �صديقي ال بد
�أن هناك ما �أخرها عن موعدكما ...
ابت�س���م ابت�سام���ة �أم���ل ب�سيط���ة وق���ال له
ب�صعوب���ة �أخرجت الكلمات م���ن بني �شفتيه:
نعم �أعتقد هذا �أي�ضاً ...
رف���ع ياق���ة املعطف ود�س ي���ده يف جيبه
وتاب���ع امل�سري �إىل البيت ،وهو ي�شعر بقطرات
املط���ر الت���ي ع���ادت للهط���ول لتذك���ره ب�أنه���ا
اخ���ذت منه موع���داً كان قد انتظ���ره طوي ً
ال،
�أخذت���ه معها �إىل الن�سي���ان البعيد ،وهو يردد
يف ذاكرت���ه كلماته���ا التي هم�ست ل���ه بها قبل
موعدهما ب�أيام� ...أنها تخ�شى �أن يذهب يوم
لقائهما مع قطرات املطر ...

كوكبة من طليعة �أدباء ومثقفي البالد العربية ،مثل ابن نباتة امل�صري
و�صفي الدين احللي واملقري الفيومي (�صاحب امل�صباح املنري) ،وغريهم،
مما جعل الناقد اللبناين الالمع مارون عبود ي�شري �إىل ك�ساد �سوق الأدب
يف هذا الع�صر �إال يف هذه الربوع.
كانت عالقات املحبة والتعاون بني الأدباء واملثقفني تعزز مناء امللتقيات
الثقافية ،التي تغذي بدورها تلك العالقات ومتتنها ،حتى �إذا حل القرن
الع�شرون بنه�ضاته العلمية والثقافية واالجتماعية التي ي�صعب نكرانها،
وجدت موجات االهتمام االجتماعي بت�أ�سي�س جمعيات وملتقيات ثقافية
تنت�شر انت�شار ًا وا�سع ًا ،على ال�صعيدين الر�سمي واخلا�ص ،ومل يقت�صر ذاك
االنت�شار على ربوع العوا�صم العربية� ،إذ �إن �أ�صداء �أ�صواته راحت ت�سمع
قوية جلية يف حوا�ضر الأقاليم املختلفة ،ولعل بروز الدور املتميز للنادي
الأدبي يف حماة الذي عني عام  1920باهتمام خا�ص من املثقف امل�صري
البارز �أحمد زكي با�شا ،امللقب ب�شيخ العروبة ،برتميم �ضريح �أبي الفداء
يف فناء م�سجده قرب ناعورة الده�شة ،و�سط مظاهر احتفالية ال تن�سى.
حاولت الكلمات ال�سابقة �أن تعر�ض م�شهد ًا من لوحة معربة عن مكانة
امللتقيات الثقافية يف احلياة العربية حتى مطلع القرن الع�شرين ،قد تكون
مفيدة يف طرح �أ�سئلة جديدة ومفيدة ،حول دور مثل هذه امللتقيات يف
حياتنا املعا�صرة ،وحتميل القوى العاملة على تغييبها ،جزء ًا من م�س�ؤولية
تدهور الأحوال الثقافية العربية بعيد ًا عن �أحالمها الكربى الطليعية،
مثخنة بجراح دامية ،ومقيدة ب�أثقال كاوية.

�شعر

• ربيعة جنم غامن
بال ّغا ِر ُك ّف َن
بالآيات ِ
وال�سّو ِر
ولوّ َح ُّ
الكف
من علياء
منت�صر
حت ّرك اللح ُد
مِ نْ وج ٍه ل ُه
رب
خ ٌ
ُح ّم الق�ضا ُء
فوافتْ ه َْجمةُ
اخلربِ.
عر�س تنادى
ٌ
ا�س
�إلي ِه ال ّن ُ
يف وق ٍر
"عند ال�شهيد
تالقى اهلل ُ
بالب�شرِ".
ُ
والغانيات ملأ َن
اجلوّ زغرد ًة
ُ
حزن جت ّلى
وفيه بهجة
النظ ِر
ُ
اخللق
جت ّمع
والرايات ُ خافق ٌة
َ
رب
وطاف ِك ٌ
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ُ
اخللد
زغرودة
ِ

أ�سرار
� ْ
• حممود حمود

ري
وتكب ٌ
رب
على ِك ِ
وهج ُ ال�شهاد ِة
الوهج مرق ُد ُه
فوق
ِ
رو ٌح تعالتْ
على الباغ َ
ني
بال�صّورِ.
�شم�س على اللحد
ٌ
ما غابت �أ�شعتها
واللح ُد يزخ ُر
بالغاياتِ
والع رَِبِ.
مل يرحل الراح ُل
ُ
املحمول
يف ُم َقلٍ
بل ظ َّل ح ّياً
ل ُه ٌّ
حظ
من ال ُعمرِ.
رب
ُز ّفتْ �إىل الق ِ
ُ
قامات مُ�ش ِّر َف ٌة
يف ال ّرو ِع كانت
َ
الغيظ
ت�ضي ُء
ّ
بال�شرر.
مل ُء العيونِ خ�شو ُع
مل
ال� ِ
صّرب من �أ ٍ
ُ
رب
واهلل �أك ُ

ُ
�صوت ّ
احلق
يف الظف ِر
ما ر ّو َع ال�سّ م َع
حمن
تغري ٌد لذي ٍ
والقلب َي ْف ُج ُر
ُ
يف غلوا ِء م�ستع ِر
ذا َد ال�شهي ُد
عن الأوطانِ
�شرف
يف ٍ
َث ْبتَ ا َ
جلنانِ
م�س
وال ٌ
من الكد ِر
�أومتْ �إلي ِه حنايا
الأهلِ تر ُم ُق ُه
و�شيعت ُه جلي ً
ال
عا َد من �سف ِر
قالت له الأ ّم
دمع وح�شرج ٍة
يف ٍ
اذهب ف�أنت
ْ
هلل
�صفي ا ِ
ّ
يف نظري .
ُ
ٌ
ع�شوق
طيف
�شمم
مبا �أبلى على ٍ
وخفق ٌة من �ضيا ٍء
ُق َّد من َق َمرِ.

إليك يا �شا ُم
�أَ ُز ُفني � ِ
مذبح املوتِ
على ِ
عرو�ساً
�أ ُّيها ُ
املوت
�أَتقب ُل
دمي مهراً ل�شامي؟
�أ ُّيها ُ
املوت
أهديك دمي قرباناً
� َ
ر ُّد �إ َّ
يل �أحبابي
�أ ُّيها ُ
املوت
�أقدمني � َ
إليك فداء
لأحبابي
�أمَا تعبتَ ؟!
ر َّد �إ َّ
يل قلبي
ني ال�شا ِم
وارفع لع ِ
البيا�ض
راية
ِ
�أ ُّيها ُ
املوت
ُزفني عرو�ساً
على �صهو ِة احليا ِة

يف البح ِر ج ٌ
ـبال ت�صنعها ال ّريـ ُح
�شريع ُة غـابٍ
وكـنو ٌز ال توجـ ُد �صدف ْة

ُ
قربان ال�شام
• �سو�سن رجب
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ٌ
مو�صول
وال ّري ُح �شـرا ٌع
�صف الآخـ ِر لل�ض ّفة
بال ّن ِ
�إىل ال�شا ِم
�أ ُّيها ُ
املوت
تو َّك َل عق َد قراين
على ال�شا ِم
�شامي الأ ُّم
�شامي ُ
الكون
احلب
�شامي ُّ
الرق�ص
وانزل �إىل حلب ِة
ِ
ناف�سني على رق�ص ِة
احليا ِة
َ
و�إنْ
هزمتك
ُزفني �إىل بالدي
بيا�ض
ثور َة ٍ
�شروط
بال
ٍ
ُردَّين مكلل ًة بالغا ِر
ردَّين عرو�ساً �إىل ال�شا ِم
ث َّم بع َد ذلك
اجل�س معي حو َل
طاول ِة الغرا ِم

�صوب الغاب ِر لوال ....
والعابـ ُر َ
ـي زحـف ْه
الآ َن الآ َن يغ رّ ُ
اكن يف عـينيكِ جماه ٌ
البح ُر ال�سّ ُ
ـيل
العاك�س �ضو َء ّ
م�س
مهـ ٌد لل�صّ د ِر
ال�ش ِ
ِ
�سمـا ٌء ّ
لل�شهـدِ ال�سّ ائلِ
�إيحا ٌء من ثـغـرٍ كـرزيٍّ اللهـفة
ال ّزهـ ُر اليان ُع يف خـدّيكِ نـدا ٌء عـفـويٌّ
من �ش ّـط العـف ْة
ال�صّ ُ
ـيب
يف له ٌ
وثـماري جـم ٌر
ال يـجـر�ؤُ من يخـ�شى جـمراً
ـني �...أن يُبديْ قـط َف ْه
�أن يج ْ
ـرو�س
للبحـ ِر ع ٌ
والأمواج �إىل ّ
ال�شط�آن
ن�شي ُد ال ّزفـ ْة
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ملحق أدب

َع ْـلـ َوان َوالأَ ْلـ َوان
• موفق �أبو طوق
ص���فَ � ..
يف ال� ّ
أم�سك علوان بخارطة العامل ،وع ّل َقها على �أحدِ
اجل���دران ،ث���م و�ض��� َع �سباب َته ف���و َق م�ص���ور الياب���ان ..قائ ً
ال:
� ُ
أتعرف لو َن ب�شر ِة اليابانيني ..يا �صفوان؟
أجاب �صفوان :لو ُنها �أ�صفر.
� َ
وغ�ّي� عل���وان م���كا َن �إ�صبعِ���هَ ،
فو�ضعها يف قل���بِ �أفريقيا،
رّ
قائ ً
ال :ولون �سكانِ هذا املكان؟.
	�إ ّنهم �سود ..لو ُنهم كلون الليل!.ونق َل علوان �إ�صب َعه مرة �أخرى ،م�شرياً �إىل �أور ّبا :وماذا
ْ
تعرف عن الذين يعي�شو َن هنا؟.
	�إ ّنهم من ذوي الب�شر ِة البي�ضاء.ه��� ّز عل���وان ر�أ�س���ه وق���ال :ح�سن���اً� ..أن���ا �أع ُ
���رف َم���نْ جع َل
�ألوا َنهم خمتلف ًة!.
•••
يف الطريقِ  ،ت�ساء َل علوان :ما ُ
عيني؟.
لون ّ
أجاب �صفوان :عيناك زرقاوان.
� َ
ُ
ولون �شعري؟.
 لو ُنه �أ�شقر. وهل ُتعرف لو َن �شعرِك �أنتَ  ..ولو َن عينيك؟.
���اب �صف���وان� :شـع���ري �أ�سود ،وعين���اي ع�سـليت���ان ،ف�أنا
�أج َ
�أراهُ مـا دائماً يف املر�آة.
�ضح���ك عل���وان وقال :ما �أبد َع هذه الأل���وا َن!� .أنا ؛ � ُ
أدرك
�س ّرها!.
•••
يف احلديقةِ ..قال علوان� :أترى هذا احلِرباء؟.
 نعم.. ما لو ُنه؟. لو ُنه �أخ�ضر ..كلونِ احل�شائ�ش متاماً.	�أو تذك ُر احلِربا َء الذي ر�أينا ُه البارح َة؟.أر�ض التي
	�أذك���ر ُه متام���اً ،كا َن لو ُن���ه بنياً ،كل���ونِ ال ِمي�شي عليها.
ق���ال عل���وان� :أن���ا �أع ُ
�ّي�ر لو َن���ه ،ويخفي���ه عن
���رف َم���نْ يغ رّ
الأنظار.
•••
والتف���ت عل���وان �إىل �صف���وان ً
قائ�ل�ا :م���ا ه���ذه التي على
خدّك؟.
َ
�ضحك �صفوان وقال� :إ ّنها� ..شامة.
ُ
يخالف لو ُنها ..لو َن وجهك؟.
 وملاذا	ال �أعرف.ابت�س َم علوان مزهواً بنف�سه ،وقال� :أنا �أعرف� ،أنا �أعرف..
•••
ُ
تتحدث
قال �صفوان :لقد �أده�شتني واهلل ..ما هذا الذي
عنه ،وتدّعي � ّأن الف�ض َل يعود �إليه؟.
ابت�س َم علوان ثاني ًة ،وقال� :إنه ( ال َقتامني ).
 ال َقتامني؟!. نع���م� ..إنّ���ه م���اد ٌة ُتعي����ش يف الب�ش���رةِ ،يف العني ،ويف

ال�شعر� ..إنها تعطي لو َن ك ّل �إن�سان.
و�أكم��� َل �صف���وان :وه���ي الت���ي جعل���تْ الياب���انيّ �أ�صف��� َر،
والأوربّ���ي � َ
أبي����ض ،وجعل���تْ �شع���ري �أ�س���ودَ ،و�شع��� َرك �أ�شـق��� َر..
و� ْأ�ض َفتْ على �شامتي لوناً ،مي ّيزها ع ّما حولها..
 متاماًَ ..متاماً.وت�س���اء َل �صفوان :وموجود ٌة يف احليوانات �أي�ضاً� ..ألي�س
كذلك؟.
ُ
يتل���ون جلـ���ده
 بل���ى� ..أمـ���ا ر�أي���تَ احلِرب���اء ال���ذيب�ألوان ُتنا�سِ ُب �ألوا َن املكان الذي يتن ّقل فيه؟� .إن ( ال َقتامني
) هـ���و الذي ي�ساعده على االختف���اءِ ،ب�ألوانِه التي تتال َء ُم مع
الرتابِ �أو الأع�شابِ �أو جذو ِع الأ�شجار!.
ُ
هنا ..قال �صفوان :وال ُ
التلون
إن�سان ..هل يف ا�ستطاعته
�أي�ضاً؟.
ُ
يتلون �أحياناً ..ولكنْ بطريق ٍة �أخرى!.
ر َف َع �صفوان حاجبيه ده�ش ًة وقا َل :كيف؟!.
 يف الوق���ت ال���ذي يبقى فيه ُلون ب�شرتِ���ه ثابتاً ،ف� ّإن
طبائ َع���ه تتبدل ،و�أخال َقه تتغري ..ترا ُه مه ّذباً لطيفاً ،ولك ّنه
عندما يبتع ُد َ
عنك ،يتحـوّ ل �إىل عك�س ذلك!.
ت�سم ُع من فمِ ه �شيئاً ،وي�سم ُع الآخرون منه �شيئاً �آخر!.
ين�ث�ر يف وجهِ���ك �أزها َر احلب ،وي���زر ُع يف غيابِ���ك � َ
ُ
أ�شواك
الكراه َية.
طرف الل�سانِ حالو ًة ،ويزع ُم �أ ّنه َ
َ
معك ي�ش ّد
يعطيك من ِ
�أز َرك ويحم���ي حم َ
النا�س عن���ك و�أقر ُبهم �إىل
���اك ،وهو �أبع��� ُد ِ
النيل منك!!
فحذا ِر يا �صفوان ؛ � ّأن تكو َن مث َل احلِرباء!.
• كلمة ( القتامني ) م�أخوذة من ( القتامة ) ،ونقول
عن ال�شيء� :إن لونه قامت� ،أي �ضارب �إىل ال�سواد.
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ال�سمكة
َّ

• �صالح هواري

		�أَ ُ
ختال هُ نا م ْث َل املل َك ْه
ال�سم َك ْه
يف ق ْلبِ املا ِء �أَنا َّ
و�أُغ ِّني و�أَنا حتتَ املا ْء
�أَجت َّو ُل يف ك ِّل الأرجا ْء		
و�إذا ما �ص َّيا ٌد جا ْء
�أَ ْج َم ُد يف املا ِء وال حر َك ْه
لك ِّني ح َ
ني �أُغا ِف ُل ُه
�أَه ُر ُب م ْن ُه ومن َّ
ال�ش َب َك ْه
•••
محَ ْ ٌ
و�أَ ُ
عي�ش كباقي الأَحيا ِء
لول يف املا ِء هَوائي		
ٌ
خمتلط ب�شتائي
�ص ْيفي
		
ال �أَعر ُِف �أَ ْ�سما َء ُف�صويل
•••
ج�سمي َّ
الغ�ض حرا�شِ فْ	تحَ ْ م ْيني منْ �س ْيلٍ جار ِْف
تك�سو ْ
ف ُعيوين ِق ْن ٌ
ف�إذا ع َّك َر ط ٌ
ديل كا�شِ فْ
		
ني دربي
•••
َ
		�أنيِّ ال �أعر ُِف ط ْع ِم ال َّن ْوم
ُي ْ�ض َر ُب بي َم َث ٌل بني ال َقو ْم
		� ُ
أبحث عن ر ْزقي طو َل اليو ْم
من � ْأجلِ �صغا ٍر �أحمي ِه ْم
و�إذا ما �ص َّيا ٌد جا ْء
� ْأج َم ُد يف املا ِء وال َح َرك ْهَ
لك ِّني حني �أُ َغا ِف ُل ُه
�أه ُر ُب من ُه ومن َّ
ال�شب َك ْه

�أحالم فرا�شة
• بلقي�س عطايا
ري:
ُح ُلمِ ي َ�صغ ٌ
َك َ�سرِي ِر ُطفولتي...
يف ُح ْ�ض ِن �أُمِّي
و�أَ َنا الفرا�ش ُة التي:
َن َب َتتْ يف ُح ُقولِ ال َو ْردِ،
َو َبينْ َ ال ُّزهو ْر!!!
ري...
�أَ ْح ُل ُم دائماً �أن �أَط ْ
َ�صدي َقتي ا ْل َو ْر َد ُة �أَهْ َد ْتنِي:
�أَ ْل َوانيِ ا َ
جلمِ ْيلَ َة...
َك َق ْو ِ�س ُق َز ْح
َو َه َم َ�ستْ يف �أُ ُذنيِ :
َف َر ُح ال ُع ْم ِر � :أَنْ ُنحِ َّب ال َو َطنْ
ُنحِ ُّب ُه كثرياً ...ودائماً،
دائماً...
َو ُطو َل ال َّز َمنْ !!!

ملحق أدب
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الفرا�شة واملر�آة
• ر�ؤى يو�سف �سلمان
حتب الأزهار واحلديقة،
الفرا�ش ُة فوفو اجلميلة ،البي�ضاء اللون ُّ
ُ
ف�شاهدت الطفلة مريا مع �أمها تتهي�أان
ذات ي���وم وقف���ت على النافذة،
للذه���اب �إىل اخل���ارج ،وقفت الأم �أم���ام املر�آة� ،سرح���ت �شعرها ،و�ضعت
�أحم���ر ال�شف���اهَّ ،
ر�ش���ت العط���ر بينم���ا انته���ت الطفلة مريا م���ن ارتداء
وخرجت���ا� ،أرادت الفرا�ش���ة �أن تع���رف م���ا
ف�ستانه���ا الأحم���ر اجلمي���ل،
َ
ه���ذا ال�سط���ح ،الالم���ع ال���ذي ت���رى الأم نف�سه���ا كام ً
ال علي���ه .رفرفت
بجناحيه���ا ،دخلت الغرف���ة ،و�أخذت تطري �أمام امل���ر�آة ،وت�شاهد نف�سها
عليه���ا ،وهي تطري جيئ ًة وذهاباً ،ثم وقفت وقررت �أن تخرتق ال�سطح
العجي���ب ،حركت جناحيها بقوة ،وطارت نحو املر�آة؛ فا�صطدمت بها،
كادت �أن تق���ع ،ل���وال �أ َّنه���ا �أخ���ذت تزح���ف عل���ى جدرانه���ا ب�أرجلها حتى

و�صل���ت �أ�سفل حافتها ،ثم انتقلت �إىل الطاولة؛ حيث ت�ضع الأم �أدوات
زينته���ا� ،شاه���دت زجاجة العط���ر اقرتبت منها ،ووقف���ت على حافتها،
�ش َّم���ت رائحته���ا؛ �إ َّنه���ا قا�سية ج���داً� ،أكاد �أم���وت منها .ابتع���دت ب�سرعة
عنه���ا .تريث���ت ً
قلي�ل�ا ريثم���ا ت�ستعي���د وعيه���ا ،ث���م وقف���ت عل���ى �أحم���ر
ً
قلي�ل�ا فيه ،خاف���ت �إن بقيت �أكرث �أن
ال�شف���اه� ،شع���رت ب�أرجلها تغو�ص
ال تتم َّك���ن من التخل����ص منه.حركت جناحيها كثرياً ،مت َّكنت ب�صعوبة
من �أن تخل�ص �أرجلها منه ،وقفت �أمام املر�آة ،خاطبتها:
ـ ل�س���تُ يف حاجة �إليك �أيته���ا املر�آة؛ مل يكن علي �أن �أبحث عن �أم ٍر
ال يعنيني بل يخ�ص الآخرين.
طارت خارجاً ،و�آثار �أحمر ال�شفاه ،مازالت على �أرجلها.
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ملحق أدب

الذئب والثعلب والعنزة ال�صغرية "بي�ضاء"

ق�ص�ص ق�صرية جداً
• هيلني م ّال �سعيد

• ترجمة �سالم عيد
عا����ش ,ذات م��� ّرة ,ثالثة �أ�صدق���اء ط ّيبون :دي���ك ّ
وقط وعنزة
�صغ�ي�رة يف مزرع���ة تق���ع عن���د ط���رف الغاب���ة .كان الدي���ك يوقظ
املن���زل ال�صغ�ي�ر .وينام الق ّ
���ط يف ال�شم����س �أو يه ّر قرب الن���ار� .أ ّما
العنزة ال�صغرية بي�ضاء فرتتع خلف املنزل ,مربوطة �إىل وتدها.
مل يكن ذاك احلبل الذي يربطها يروق لها فكانت دائمة الت�ش ّكي
م���ن ّ
حظه���ا .ومل تت���وان عن �ش���دّه وقر�ضه كي تفل���ت وتذهب �إىل
الغابة .للأ�سف ,كان احلبل متيناً وكانت تقول ل�صديقيها:
�أنا على ثقة من � ّأن الع�شب �أطيب هناك.
فيجيبها الديك:
ال� ,أبداً .وكما تعلمني ,ففي الغابة الثعلب.
وي�ضيف ّ
القط:
والذئب .و�أيّ ذئب! هو...هوووو!
وكان يقوّ ����س ظهره حماو ًال �أن يرعبها ,لكنّ العنزة ال�صغرية
بي�ضاء ,عنيدة.
تريدان �إخافتي ,لكن ّني ال �أ�صدّقكما.
ويل ّح الديك:
بلى ,يا بي�ضاء.
وي�ص ّر ّ
القط:
اتبعي ن�صيحتنا .ال تذهبي �إىل هناك فذلك خطري ج ّداً.
فتقول بي�ضاء التي ال تريد الرتاجع عن ر�أيها:
هذا غري �صحيح.
و توا�ص���ل قر����ض حبلها ,به���دوء ,وبب���طء �إىل �أن قطعته ذات
م�ساء .عندئذٍ  ,قفزت من فوق ال�سياج ,وم�ضت لتلهو يف الغابة.
راح���ت ترك����ض هن���ا وهن���اك ,تقف���ز ,ترع���ى بع����ض الع�شب,
تت���ذ ّوق ورق���ة ,تراق���ب فرا�ش���ة ....ي���ا لل�سع���ادة! و�أخ�ي�راً� ,صارت
طليق���ة! غري � ّأن النهار ينح�سر .وح�ي�ن بد�أ الظالم يهبط ,ف ّكرت
بي�ض���اء يف �صديقيه���ا اللذي���ن بقي���ا يف املزرع���ة ويف حتذيراتهم���ا.
متحجرة ففي الظالم ومي�ضان
وفيما هي تتهيّ�أ للعودة ,توقفت,
ّ
�أخ�ضران يراقبانها .ف ّكرت امل�سكينة" :الثعلب!"
مل تك���ن خمطئ���ة ,فق���د كان الثعل���ب ي�س��� ّد طريقها .وعلى
الف���ور ,التفتت بي�ضاء �إىل ال���وراء ,لك ّنها ت�س ّمرت من جديد ,وقد
هُ لع���ت :ث ّمة ومي�ضان �أ�صفران يتلألآن �أمامها فقالت يف نف�سها:
" الذئب!"
وكان���ت حمق���ة فالذئ���ب يقطع عليه���ا الطريق .ما العمل؟
ي�ستحي���ل اله���رب� .أيقن���ت بي�ض���اء � ّأن �ساعته���ا الأخ�ي�رة قد حانت
فالثعلب يتل ّمظ.
ه���م ,ه���م� ,إ ّنها بي�ضاء ,عن���زة املزارع ال�صغ�ي�رة! �آه! يا عزيزي
الذئب� ,أيّ ع�شاء لذيذ �سنتناول هذا امل�ساء!
ر�أت بي�ضاء �أنياب الذئب تلمع يف الليل.
�أج���ل� ,سنومل ,يا �س ّيدي الثعل���ب .يا للحم الطريّ الطازج....
كيف �سن�أكلها هنا؟ ن ّيئة؟
قال الثعلب ,وكان ذ ّواقة مت�شدّداً:
ال ,لي�س على الفور! �سن�أخذها �إىل كوخك ون�صنع منها يخنة
لذيذة مع اخل�ضار� .سيكون ذلك �أطيب بكثري!
�أجاب الذئب وقد �سال لعابه:
�أج���ل� ,إ ّنك على ح���ق .مل �أذق �أبداً عنزة مطه���وّ ة مع اخل�ضار,
� ّإن ذلك لذيذ حتماً.
ث��� ّم �أم�س���ك بط���رف احلب���ل املقرو����ض ج���ا ّراً بي�ض���اء وراءه,
وكانت �أقرب �إىل املوت منها �إىل احلياة ,لي�أخذها �إىل منزله .كان
الثعل���ب يتبعهما خ�شية �أن حت���اول امل�سكينة الفرار .وكان يحر�ص
�أي�ض���اً عل���ى �أالّ يه���رب الذئب مع �أ�سريته فيحرم���ه من ع�شاء بات
يحلم به .لك ّنهم و�صلوا �إىل منزل الذئب بال معوّ قات.
با�شر الثعلب ب�إ�شعال النار يف املوقد ,لكن مل يكن هناك ما
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يكف���ي من الأغ�صان ال�صغرية اجلاف���ة .فاقرتحت بي�ضاء ب�صوت
رقيق:
�أتريدان �أن �أذهب لأح�ضر بع�ضاً منها؟
�صرخ الثعلب:
�أج���ل ,بال�ضب���ط .كي تهرب���ي! ال ,ال تزعجي نف�س���ك� ,س�أذهب
بنف�سي.
وع���اد بع���د قلي���ل يحم���ل الأغ�ص���ان اجلافة وحطب���اً كبرياً.
و�ض���ع الثعل���ب احلط���ب يف الن���ار الت���ي كان���ت تطقطق مب���رح .ث ّم
ن�ص���ب مُوق���دة وو�ض���ع عليه���ا ق���دراً نحا�س ّية كبرية ,لك���ن مل يكن
لديه ما يكفي من املاء .فاقرتحت بي�ضاء جمدّداً ب�صوت رقيق:
هل ترغبان يف �أن �أذهب لأح�ضر ماءً؟
�صاح الذئب:
�أجل ,بال�ضبط .كي تهربي! ال ,ال تزعجي نف�سك ,يا جميلتي,
�س�أذهب بنف�سي.
�صب
غ���اب بع����ض الوق���ت ,ث ّم عاد يحم���ل دلواً كب�ي�راً مُرتعاًّ .
الثعل���ب املاء يف القدر ,و�أ�ضاف املل���ح والفلفل والزعرت .بعد ذلك,
تن ّبه �إىل �أ ّنه مل يعد لديه �أوراق غار اقرتحت بي�ضاء ب�صوتٍ تزداد
رقته:
�أتريدان �أن �أح�ضر بع�ضاً منها؟
�صرخ الذئب ب�صوت غليظ ج ّداً:
�أج���ل ,بال�ضب���ط .و�ست�ستفيدين من ذلك لتهرب���ي! ال� ,شكراً،
�س�أذهب بنف�سي.
وهاه���و ذا يذه���ب �إىل القري���ة ,باجت���اه دكان البقّ���ال ،لك���نّ
احلان���وت بعي���د ,و�ست�ستغ���رق ع���ودة الذئ���ب زمناً
ً
طوي�ل�ا؛ ف�ضاق
الثعلب ذرعاً:
ّ
و�سيتبخر
متى �سريجع �صديقي الذئب؟ بد�أت �أ�شعر باجلوع,
املاء ك ّله .ه ّيا يا بي�ضاء ,انظري �إن كان ما يزال ما ٌء يف القدر!
لكنّ العنزة ال�صغرية �أجابت مبكرٍ:
انظر �أنت ,ف�أنا �أخاف �أن �أحرتق.
�سخر الثعلب منها قائ ً
ال:
ي���ا ل���كِ م���ن غبيّ���ة! يكف���ي �أن تك���وين ح���ذرة و�أن تت���ديل فوق
القدر .وهكذا ,لن حترتقي �أبداً .تعايل ,وانظري كيف �أفعل.
ق��� ّرب الثعل���ب مقع ّداً من املوقد ,ث ّم وقف عليه وتدلىّ فوق
النار ،وهذا ما كانت بي�ضاء تنتظره .فما �إن ر�أته فوق القدر ح ّتى
نطحته يف ظهره ف�سقط ال�س ّيد ثعلب يف املاء املغلي.
يف اللحظ���ة ذاته���ا� ,سمع���ت وق���ع خط���وات على املم���ر امل�ؤدّي
�إىل الك���وخ .كان الذئ���ب عائداً� .أ�سرعت بي�ضاء نح���و الباب� ,أدارت
املفتاح يف القفل ,ث ّم دفعت املزالجّ .
دق الذئب الباب وهو يقول:
هيه ,يا �س ّيد ثعلب ,افتح! هذا �أنا ,الذئب ,و�أحمل �أوراق الغار.
�أجابت بي�ضاء:
الثعل���ب لي����س هن���ا .ذهب لي�ش�ت�ري زبداً ,وق���د حب�سني كي ال
�أهرب� .إن �أردت الدخول فعليك �أن مت ّر عرب املدخنة.
�أردف الذئب:
ح�سناً! طبعاً �أريد الدخول ,لكن �أبعدي القِدر �أو احرتقتُ .
هتفت بي�ضاء:
هيا ,لقد �أبعدته.
لك ّنه���ا تك���ذب :فما تزال القِدر املليئة باملاء املغلي يف مكانها,
و بي�ضاء تنتظر ,غري واثقة من جناح خديعتها.
ث��� ّم �سمع���ت �ضجّ���ة عظيم���ة يف املدخنة ,تبعها �ص���وت مد ٍّو "
بلوف!"� .سقط الذئب بدوره يف وعاء املاء احلار.
عنده���ا ,و�ضع���ت الغط���اء عل���ى الق���در و ,بخط���وات �سريعة,
ع���ادت �إىل املزرعة ,حي���ث �صديق ّيها .بعد ذلك ,مل ي�سمع �أحد عن
الذئب �أو الثعلب .وبقيت بي�ضاء يف ب�ستانها ترعى الع�شب الغ�ضّ .

 1ـ النور

يف ليل���ة من الليايل ،كنتُ جال�س��� ًة ،على الكر�سي املخ�ص�ص يل �أمام
الطاول���ة �أكتب وظائفي ،و�أنا منهمك ٌة ب�ي�ن كتبي ودفاتري املبعرثة من
هن���ا وهناك ،وفج�أ ًة انقطعت الكهرباء و�أظلمت الغرفة ،فقلتُ  :يا ويلي
كيف �س�أكمل كتابة وظائفي ،و�أحفظ درو�سي ،حينها قالت �أمي:
ـ عجباً  ..عندما تكون الكهرباء متوفرة تتكا�سلون ،وعندما تنقطع
تن�شط���ون ،وبع���د ..كي���ف �ستكتب���ون وظائفك���م وحتفظونه���ا؟ ..فقل���تُ :
ال علي���ك ي���ا �أم���ي ،وتلم�س���تُ طريق���ي وذهب���تُ م�سرع��� ًة ،و�أتي���تُ ب�شمعة
و�أ�شعلته���ا وط ُ
���ردت العتم���ة ،وكتب���تُ م���ا بق���ي م���ن وظائف���ي و�أنهيته���ا،
وذاك ُ
���رت بع����ض درو�سي ،ومل �أنتظر عودة الكهرباء ،فرحتْ �أمي وقالتْ :
ـ �أح�سنتِ � ..أح�سنتِ يا ابنتي.

 2ـ عيد �سعيد:

يف ي���وم العي���د ،كنتُ جال�س ًة عند �صديقت���ي الوحيدة (والء) ،ن�شرب
الع�ص�ي�ر ونتن���اول الب�سكوي���ت ،اندلق من ي���دي ك�أ�س امل���اء ،وبلل ثيابي،
ُ
غادرت منزعج ًة ،و�أخربت �أختي كيف ابتلت
فقل���ت :ي���ا ويلي كيف �أبدو،
ثيابي ،نظرت �إيل بب�ساطة �شديدة وقالت :ال عليك يا �أختي� ،س�أ�ساعدك،
هي���ا اخلعي ثيابك �س�أغ�سلها ،و�أن�شفها لك� ،أح�س�ست بال�سعادة تغمرين،
و�أن���ا �أراه���ا تقوم بتنظيف ثيابي ،ون�شرها يف اخل���ارج� ،أمام ن�سمة الريح،
و�أ�شع���ة ال�شم����س ،جف���ت ثيابي ،فطر ُته���ا ولب�ستها ،لق���د �أ�صبحت ثيابي
نظيفة براقة� ،شكراً لك يا �أختي.

 3ـ الع�صفور:

ر�أي���تُ ع�صف���وراً يح���ط عل���ى ال�شج���رة ،كان يزق���زق فرح���اً� :صو�ص
ب�ألوان���ه الرباق���ة امللون���ة ،قل���ت :كم هو جمي���ل �شكله ،ياليت���ه كان يل...
بع���د قلي���ل ،رم���ى علي���ه بع����ض ال�صبي���ة بع����ض احلج���ارة لي�صط���ادوه،
ف�أ�صيب جناحه الذي يطري به ،فوقع يف دارنا جريحاً ،منتوف الري�ش،
�أخذت���ه برفق ،وداويته حتى �شفيت جراحه ،ث���م �أطلقت �سراحه ليتمتع
باحلرية ،لي�شدو على ال�شجرة �شاكراً� :صو �صو..

 4ـ ال�صو�ص:

كان لديّ �صو�ص جميل� ،صغري ،خرج للتو من البي�ضة ،كان ري�شه
�أ�صف���ر اللون ،ناعم ،يجري خلف���ي �أينما ذهبت� ،أطعمه بيدي ،و�أنرث له
حب���ات القم���ح املطح���ون ،يلتقطه���ا حبة حب���ة ،وي�صيح�َ :ص���و� ،صو ،كان
يرتب����ص بن���ا قط �شر����س� ،أ�سود الل���ون ،ذو عني حمراء ،يري���د �أن يلتهم
بع�صا،
�صو�ص���ي ،نهرت���ه عدة م���رات :ب�ست ب�س���ت ،وجريت وراءه مُك�ش���اً ً
ف�أب���ى معانداً ،التقط���ت حجراً ورميته به ،فه���رب م�سرعاً ،وهو ي�صيح:
مَاو ..ماو....
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ُ
الع�سل
نحل
وخلية
أحمر
الدبو ُر ال ُ
ِ
ِ
• حممد علي علي
هل تعرفو َن الدب���و َر الأحم َر؟َ .
تلك احل�شرة التي تتغذى
عل���ى احل�ش���راتِ ال�ضعيف���ةِ؟ �س�أذك ُر لكم ق�ص َة ه���ذا الدّبو ِر مع
نحالتِ الع�سلِ :
يف ب�ست���انٍ جميلٍ �ض َّم �أ�شج���اراً مثمر ًة مفيد ًة ،كانتْ َ
هناك
ُ
نح�ل�ات الع�سلِ الن�شيطاتِ يذه َ
نب من ُذ
خلي��� ٌة لنحلِ الع�سلِ ...
الفج��� ِر لإح�ض���ا ِر رحي���قِ الأزه���ا ِر احلل���وِ ،وغبا ِر الطل��� ِع طيبِ
ُ
النح�ل�ات تطع��� ُم �صغا َره���ا احل�ضن��� َة ،وم���ا تبق���ى
الطع ِ���م...
م���ن الرحي���قِ حت ِّول���ه �إىل ع�س���لٍ يفي��� ُد الإن�س���ا َن وي�شفي��� ِه من
أمرا�ض.
ال ِ
ال�صيف الدافئةِ ،كا َن الدبو ُر الأحم ُر
قب َل غروبِ �أحدِ �أيا ِم
ِ
ري يف َ
ُ
ويبحث لنف�سه عن طعا ٍم ،وفج�أ ًة يرى
ذلك الب�ستانِ ،
يط ُ
خلي َة نحلِ الع�سلِ ُ ...
يقول وقد تفاجئ باخلليةِ:
أطيب الع�س َل وم���ا �أل َذه؟!
ه���ذه خلي��� ٌة لنحلِ الع�سلِ ! .م���ا � َ
أذهب حتى �أ�شب َع من الع�سلِ احلل ِو اللذيذِ .
لن � َ
ُ
النحالت وجتمعتْ
اق�ت�رب الدّبو ُر من اخلليةِ ،فخرج���تِ
َ
عل���ى بابِها للدف���اع ِعن م�سكنه���ا وطعامِ ها ،ولك���ن الدب ُو َر كان
قوي���اً؛ فقت��� َل عدداً كب�ي�راً من النح�ل�اتِ ودخل اخللي��� َة ،و�أك َل
من الع�سلِ حتى �شب َع وخ ّر َب كثرياً من ال�شم ِع ،وخرج متعالياً
وم�ستهزئاً بالنحالتِ .
ٌ
ُ
�ضعيفات،
�أح� َّ���س الدبو ُر كم هو ق���ويٌ  ،وكم
نحالت الع�سلِ
لذل���ك �ص���ا َر ي�أتِ���ي يف �أي وق���تٍ  ،وي���� ٌ
أكل م���ن الع�س���لِ  ،ويقت��� ُل
ُ
حتاول م َنع ُه من الدخولِ .
النحالتِ التي
�ص���ارتْ خلي��� ُة نح���لِ الع�س���لٍ �ضعيف��� ًة ،و�ص���ارت م�ؤون ُته���ا
لل�شتا ِء قليل ًة.
نادتْ ملك ُة اخلل ّية ك َّل النحالتِ  -العامالتِ داخ َل اخللي ِة
وخار َِجها ،وحتى �صغا ُر النحالتِ  ،اج َت ْم َعن حو َل �أ َمهِنَّ امللكةِ.
كان���ت امللك��� ُة و�أبنا�ؤه���ا وبنا ُته���ا م���ن النح�ل�اتِ �شدي���داتِ
َ
خليتهن.
احلزنِ ملا ح َّل يف
نظ���رتِ امللك��� ُة �إىل �أوالدها؛ وكانت تبدو حزين ًة ملا ح َّل بهم
ويف مملكتها....
كادتْ تبك���ي �إال �أ َّنه���ا ت�شج َع���تْ  ،ومتا�سك���ت ع���ن احل���زنِ
وقالت:
 ي���ا �أوالدِي وبناتِي النحالتِ � ..إ َّن الدبو َر الأحم َر اعتدىعل���ى مملك ِتن���ا� ...أك َل ع�سلَن���ا حت���ى �أ�صبحتْ م�ؤونتن���ا ناق�ص ًة
لل�شت���ا ِء الق���اد ِم ،وقت َل �أع���داداً كثري ًة من النح�ل�اتِ  ،فما ترو َن
�أن نفع َل بهذا املعتدِ ي؟!.
ع���د ٌد من النح�ل�اتِ بد�أن يبك�ِي�نِ  ...وقالتْ نحل��� ٌة حزين ٌة
نح�ل�ات �ضعيف ٌ
ٌ
م���ن خ�ل�الِ بكائه���ا- .نح ُ
���ات؛ وال ن�ستطي��� ُع
���ن
مقاوم َة الدّبو ِر الأحمرِ؛ لذلك �أرى �أن َ
نرتك له هذه اخلل ّي َة،
ونرح��� َل �إىل م���كانٍ بعيدٍ ال يعر ُفه ُونبن���ي هناك خلي ًة جديد ًة،
ونبد�أَ حيا ًة �سعيد ًة كما ك ّنا قبل �أن َ
يعرف مكاننا هذا الدبو ُر.

• حممد منذر لطفي

قالت امللك ُة:
ومن عنده ر�أيٌ �أخ ُر؟!.
َ
ف�سوف
قال���ت نحل��� ٌة �أخ���رى� - :إذا ذه َبن���ا وترك َنا خليت َن���ا،
ُ
َ
نتمكن م���ن بن���ا ِء بيتٍ من
مت���وت ح�ضن ُتن���ا م���ن اجل���و ِع ،ول���ن
ُ
فنم���وت من اجلوع
ال�شم��� ِع حت���ى تك���و َن �أي���ا ُم ال�شتا ِء ق���د �أتت،
جميعاً.
ُ
النح�ل�ات ،ومل تع���رف �أي��� ُة واح���د ٍة منهن
بعده���ا �صمت���تِ
�أن تق���و َل �شيئاً ..ثم �سا َد �صم���تٌ  ،وهن ينظر َن �إىل �أمِ هِنَّ امللك ِة
منتظراتٍ ما �ستقو ُلهُ.
قالتِ امللك ُة:
ي���ا �أوالدي الأعزا َء �أنتم جميعاً ُ
جي�ش ه���ذه اخللي ِة �أبنائِي
�صحيح؛ لأنن���ا �إذا هجرن���ا خلي َتنا
وبناتِ���ي ،وم���ا قالت���ه �أخ ُتك���م
ٌ
ُ
�سنم���وت يف ال�شت���ا ِء من اجلو ِع والربدِ؛ لذل���ك لي�س �أمامَنا �إال
ٌّ
حل واحدٌ.
ُ
النح�ل�ات منده�ش���اتٍ  ،وه���نَّ يرتق َ
نب احل��� َّل الذي
نظ���رتِ
�ستقول ُه �أم ُهنَّ امللك ْة.
ُ
العامالت ،و�أ ُّيها الذكو ُر
قال���ت امللك ُة� - :أعرف �أنكنَّ �أيتها
َ
م���ن ال َّنح���لِ � ...أع ُ
و�س���وف ُ
متوت
���رف �أنك���م �ستل َق���و َن �صعوب ًة،
�أع���دا ٌد منّ���ا لي�س���تْ قليل��� ًة ..ولك���ن �إذا ُقمنا مبَ���ا �س�أقو ُل��� ُه لكم،
ُ
�سنعي�ش حي���ا ًة �سعيد ًة ،كما ك ّنا قب َل االعت���دا ِء علي َنا من
ف�إنن���ا
قبلِ هذا العدوِ.
�صاح ال َّنحل ب�صوتٍ واحدٍ :
ماذا �سنفعل يا �أ َّمنا الغاليةِ؟!.
ردت امللك ُة وقالتْ :
�إذا ج���ا َء الدبو ُر الأحم ُر ،وح���او َل دخو َل خليتنِا؛ �سنقاومُه
ك ُّلن���ا جمتمع َ
�ي�ن ،ال تخافوا يا �أوالدِي من هذا املعتدِ ي ،وال ب َّد
�أن يكو َن الن�ص ُر لك ْم.
ُ
باخل���وف ،ولكنه���نَّ ت�شجع َ
���ن وق���ررن
النح�ل�ات
ِ
أح�س���تِ
� َّ
مل.
مقاومة الدبو ِر الظا ِ
م�ض���ى ي���ومٌ ...ث���م يوم���انِ  ،والدب���و ُر مل ي�أتِ ؛ حت���ى ظنتْ
ُ
بع����ض النح�ل�اتِ �أن���ه ل���ن ي�أ َت���ي ثاني ًة �أب���داً ..ولك���نَّ ويف ع�ص ِر
�صيفي جميلٍ عا َد الدب���و ُر الأحم ُر ،وهاج َم اخللي َة ،وقت َل
ي���و ٍم
ٍ
���رب باب اخلليةِ ،ودخ َل
�أرب��� َع نح�ل�اتٍ من
ِ
احلر�س الذي كان ق َ
�ضم َنه���ا ،ولك���نَّ الأم��� َر هذه املرة َمل يك���نْ �سه ً
ال كم���ا يف امل ّراتِ
املا�ضي���ة ...ه���ذ ِه امل���ر َة فوج��� َئ الدب���و ُر الأحم��� ُر ب���ك ِّل نح�ل�اتِ
اخللي��� ِة تهاجِ ُم��� ُه وتل�سع��� ُه ب�إبره���ا؛ حتى متكنت م���ن �إخراج ِه
َ
أقرب �إىل املوتِ منه �إىل احلياةِ ،وعندما كان
منه���وك الق���وىَ � ،
ُ
يحاول الطريا َن للهربِ نظ َر �إىل اخللفِ  ..ر�أى النحالتِ تبد�أ
احتف���ا ًال بالعود ِة �إىل حياتِهن اجلميل��� ِة وال�سعيد ِة وهو ُ
يدرك
�أن الرجو َع ثاني ًة �إىل اخللي ِة �أ�صب َح م�ستحي ً
ال..

الطيار  ..ال�صغري
�أَدف��� ُع ع���ن بل���دي الأخط���ا ْر � ُ
أحفظه���ا ً
لي�ل�ا  ..ونها ْر

�أمت َّن���ى  ..و�أن���ا « ع َّم���ا ْر» �أن �أُ�صب���ح يوم���اً ط َّي���ا ْر
ُ�أقل��� ُع يف ع���ز ٍم َ ..وم�ض���ا ْء �أغ���دو ن�س���راً يف الأج���وا ْء

الغا�صب  ..واملُحت َّل � ..صواع َق من نا ٍر ودما ْر
�أرم���ي
َ

�أحمي �شعبي الغايل � ..أحمي وطني من كل الأعدا ْء

يف وط���ن ال َعرب الأح���رار ن�ش���� ُأت  ..ويف بلد الأحرا ْر

كان  ..وما زال  ..ويبقى َ
وطن الزهر  ..ووطن الغا ْر

�أحف ُ
���ظ تاري��� َخ الأج���دا ِد  ..و�أرف��� ُع راي���اتِ ال ُّث���وا ْر

وطنال�سحر..وبل َدالعطرَ ..
َ
ورو�ضالأنجْ ُ موالأقما ْر

ف�أن���ا « ع َّم���ا ُر « الطي���ا ْر و�أن���ا « ..ع َّم���ا ُر املِغ���وا ْر
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تعاتب �شهداً
ال ُ
ُ
ألوان

• �أميمة �إبراهيم

و�ضع���تُ عل���ى طاولتي دف َ
ر�سم ،وعلب َة تلوي ٍ���ن زاهي َة الألوانِ ،
رت ٍ
وق�ص�صاً جميل ًة ا�ستعداداً ملمار�س ِة هواياتي.
لكنّ���ي م���ا اقرت ْب���تُ م���ن طاولت���ي �أب���داً ،لأ َّن الأرجوح��� َة التّ���ي
تدلّ���تْ على �أغ�صانِ �شج���ر ٍة كبري ٍة يف حديق ِة منز ِلن���ا �شدَّتني �إليها،
و�أبع َد ْتني عن ق�ص�صي و�أقالمي امللوّ نةِ.
�أَخ���ر ُج �إىل احلديق���ةِ� ،أَ ُ
رك����ض �إىل الأرجوح���ةِ� ،أقف��� ُز �إليه���ا مثل
�أرن���ب ،و�أت�أرج��� ُح� ،أعل���و و�أهب ُ
���ط حتّ���ى يخيّ��� َل �إ َّ
�ي�ر مث���ل
يل �أ ّنن���ي �أط ُ
فرا�شةٍ ...وهكذا يوم ّياً.
ع�ص��� َر �أحدِ الأ ّيا ِم �ش ْع ُ
رت بقليل م���ن ال ّتعبِ  ،فعد ُْت �إىل غرفتي،
والق�ص�ص بخجلٍ  ،فقد
وجل�س���تُ ورا َء طاولتي .نظ ْر ُت �إىل الأل���وانِ
ِ
ْ
بغ�ل�اف جميلٍ �شدَّين
�أهم ْل ُته���ا �أ ّيام���اً عدي���د ًة .لذا احت�ض ْن���تُ ق�ص ًة
ٍ
ُ
تلوين».
عنوا ُنها
«مغامرات علب ِة ٍ
مغامرات؟! عجباً.
ٌ
تلوين ولها
�أعلب ُة ٍ
•••
ألوان� ...أحم��� ُرُ � ...
يف غرف��� ٍة زهريّ���ة اللّونِ  ،ا�صط َّف���تِ ال ُ
أزرق...
بنف�سجي� ...أخ�ض ُر� ...أ�صف ُرُّ ،
يهم�س يف �أذين� « :أنا ٌ
حزين
كل واحدٍ
ُ
ٌّ
ٌ
حزين».
يا �شهدُ� ...أنا
�سبب حزنِنا".
قا َل الأ�صف ُر�" :أنتِ ُ
ً
"نعم لوالكِ ما كنت حزينا" .قا َل الأحم ُر.
"�أنتِ ال تبالني ب�أوجاعنا"� .صر َخ ال ُ
أزرق.
أ�صوات؟ و�ضع���تُ يديَّ على �أذ َّ
و�أن���تِ و�أن���تِ � ...آ ٍه ما هذه ال ُ
ين...
�أرجو ُك ْم  ...ا�سكتوا ما عالقتي �أنا ب�أحزا ِن ُكم و�أوجاعِ ُكم؟.
ر ّد البنف�سج ُّ���ي" :من��� ُذ � َ
ِ���ك،
أك�ث�ر م���ن �شه���رٍ ح َم ْل ِتن���ا �إىل بيت ِ
ّ
�سنلعب
نا
ن
ل
أ
نا
وفرح
د
�شه
يا
وو�ض ْعتِنا على طاول ٍة �أنيقةٍ� .
أحببناكِ
ُ
ُ
ْ
ّ���ك م���ا �أدر ْك���تِ ك���م كنّ���ا بحاج ٍة
���ك لعب��� َة اللّوح���اتِ اجلميل���ةِ ،لكن ِ
مع ِ
معك لوحاتٍ رائع ًة� .أه ْملتِنا ومل
لأ�صابع ِِك تعي ُد لنا احليا َة ،فنبد ُع ِ
تهتمي �إالّ بالأرجوح ِة والقف ِز يف احلديقةِ".
س���ف ا ّل�شدي���دِ " :ال حتزنوا ي���ا �أ�صدقائي،
ق ْل���تُ و�أن���ا �أ�شع��� ُر بالأ� ِ
ألعب معكم ،لكن �ساعدوين ف�أنا ال �أجي ُد ال ّر�س َم كثرياً ".
�أعدُكم �أنْ � َ
ً
الم�سنا َ
ُ
بيا�ض الورقِ
إذا
�
ف
،
ع
"�سن�سا
:
ة
جمتمع
أل���وان
ردَّت ال
ُدكِ
ْ
َ
نب�ض���تِ اللّوح��� ُة باحلي���اةِ ،و�شعّ���ت ال ُ
�شم�س تعان ُ���ق ُزرق َة
ألوان مث���ل ٍ
البحِ ر".
•••
كان���ت ّ
املغيب عندما رف ْع���تُ ر�أ�سي عن ا ّلطاولةِ،
ال�شم� ُ���س ُ
تقارب َ
فقد ا�ستغر ْقتُ يف النّو ِم.
نظ��� ْر ُت �إىل الق�صّ��� ِة �أمام���ي ...كان���تْ م���ا ت ُ
���زال مفتوح��� ًة عل���ى
ال�صّ فح ِة الأوىل� .أما علب ُة الألوانِ فقد راحتِ ترم ُقني بت�سا�ؤلٍ !.
رت
�ضح ْك���تُ واحت�ض ْن ُتها بحن���انٍ ! وعلى ا ّل�صفح ِة الأوىل من دف ِ
س���م ك ْن���تُ �أب���د�أُ بلوحت���ي الأوىل التّ���ي �س�أ�سم ّيها�" :شم� ٌ���س ُ
تعانق
ال ّر� ِ
بحراً».
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�شعر
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نت ْ
ُك َ
فكن

عن ماء اخليانة
• مر�شدة جاوي�ش

• وفيق �أ�سعد
�إىل القاع املرعبِ

ال�صدقِ
�شج ٌر لكتاب ِّ

الليلك
هل كانت قبل حرير
ِ

ِاحلب
حمي ٌم كدعاء ِّ

الن�ص �إليها
قبل هبوب ِّ

نقي كن�سيم ِا ّلنو ِر
ٌّ

هل كانت

َو ٌّيف كطفول ِة قلبي

دون كتابٍ

مل يتوق ْع

�أو دون �سحابٍ

وهو امل�أخو ُذ

ت ْر ُج ُم بالعط ِر الكاذب رائيها!؟

بلهجة و ْردَتنا

قال:

وب�أ�سطور ِة مايجمعنا

ونا ٌر ت�أك ُل

�أن تدْمِ َن ُه بهواتفها

مِ ذها َل كتابت ِه

لبق الفاتن يف نربتِها
يا َل رْ َ

أ�سكن يف احلرية وقتاً
لن � َ

مل يتوق ْع

و� َ
أفت�ش عن �سببٍ

َ
تطعن �ضو َء الفجر
�أن

ي ْعذرين �أو يعذ ُرها

ُ
بظلمتها

ف�أنا

ما يعرف ُه قب َل رحيل ال�شعر

من َو ْقع ِت َو ُّ�سلها القاتلِ

�إىل بلدٍ �آخر

متُّ وما زلتُ

�أ َّن امر�أ ًة �صارم ًة

�أُحد ُّث موتي

احلب وما �أخفى
يف ّ

عن �شاعرها

م َّر عمر ..غول

م َّرتْ امر�أة �ألهت الق َّنا�ص ع َّنا...

ال ميكن �أن تتخ ّلى

ما زلتُ

�سنة� ,شهر� ,أ�سبوع ...وردة

فمررنا...

عن فار�سها

�أحد ُّث لغتي املدهو�شة

يومان ,يوم ونِ�صف ,يوم ,طفل

ـ2ـ

وهما قنديل ال�شع�شع ِة العليا

عن عا�شِ قِها

فلماذا؟

و�أُ ُ
حدث ما ي�أتي

�ساع���ات� ,ساع���ةِ ,ن�ص���ف �ساع���ة...

يف امل�ساء:

باب الليل عليه
تقرع َ

عن �أيِّ �ضاللٍ تبحث تلك املر�أ ُة

ُ
الهذيان
ملاذا ي�ص ُل

خار َج ما يتعاظ ُم يف م�أْ َمنِها!؟

ع�صفور
رب���ع �ساع���ة ,دقائ���ق ,دقيق���ة ,ثاني���ة,
نِ�صف ثانيةُ ..بومة

�أقر�أ �شيئاً لأوالدي
�شيئاً عن احلزن
عن الأمل

م َّر اللقاء

�شيئاً عن ال�ضوء

م َّرتْ ر�صا�صة

عن االنتظار

ُ
مررت:

يف �آخر الليل:

ل�ست �إن�ساناً متاماً

�أقر�أ �شيئاً لزوجتي

فوجهي �سريايل

�شيئاً هلل:

وطني كوالج

�أينم���ا ولي���ت وجه���ي فثم���ة جثث بال

ورغيفي عَب ٌد ُيباع على الأر�صفة من

وجوه

قبل كائنات تكعيبية

فيزورين اهلل يف املنام:

كما احلياة...

مل �آم ْر باغتيال الكاف

مررنا...

مل �آم ْر بقتل النون

مررنا...

عند الفجر تقر�أ يل النافذة �شيئاً....

�أدب من العامل

ذاكرة الأنثى
• �ألك�سندر فامبيلوف
• ترجمة :عياد عيد
�ألربت درينوف �شاب ممتلئ باحليوية ويرتدي
ثياباً على املو�ضة .بعد �أن ق�ضى ن�صف امل�ساء حائماً
ح���ول نادين���كا ناكيدكين���ا ،وبع���د �أن رق����ص معه���ا
رق�صت�ي�ن �سريعتني ،احتال ك���ي يرافقها �إىل املنزل.
ظلت نادينكا �صامتة حني كانت ترق�ص مع درينوف
وح�ي�ن ا�ستلم���ت من ب�ي�ن يديه معطفه���ا ،ومل يبدر
منه���ا �سوى ب�ضع ابت�سامات مبهمة ف�سَّ رها درينوف
على النحو التايل�« :إنك تعجبني ،لكنني ال �أعرفك
عل���ى الإط�ل�اق» .راح يع�ِّب�رِّ ط���وال الطري���ق ع���ن
عالم���ات الع�شق من �أول نظرة ،و�سعى �إىل �أن ينظر
�إىل عين���ي نادين���كا ،وم��� َّرن رئتي���ه بزف���رات عميق���ة
وظل يتحدث بال انقطاع:
  ...عموم���اً ،لي����س ل���دي �أي اعرتا����ض عل���ىالرق�ص .م���ا دام الأمر كذلك ف�إن روميو وجولييت
ق���د تع���رف �أحدهما عل���ى الآخ���ر يف �أثن���اء الرق�ص.
هك���ذا ج���رت الع���ادة ...ه���ل تدري���ن ،يخي���ل يل �أنني
ر�أيت���ك يف م���كان م���ا� .أتكل���م بجدي���ة� .إن���ك ،عل���ى
الأرجح ،تدر�سني يف كان ما� ،ألي�س كذلك؟ يف معهد
ع���الٍ ؟ فت���اة مبث���ل مظه���رك ت�ستطي���ع �أن تنظر �إىل
احلي���اة بابت�سام���ة �سهلة .يف مق���دوري� ،أنا �شخ�صياً،
�أن �أفع���ل كل �ش���يء ل���ك ...مل تبلغ���ي بع���د الع�شرين
عام���اً طبع���اً .ميك���ن الق���ول �إن���ه �س���ن احل���ب ...ال
ت�سرع���ي هك���ذا .ا�سمع���ي� ،إن���ك تعجبينن���ي كث�ي�راً.
لق���د �صرعتن���ي عيناك .يخيل يل �أنن���ي ر�أيت هاتني
العين�ي�ن ...هل تدري���ن� ،إنه �شعور ممت���ع ،و� ...سا ٍم،
حت���ى �أن الق�شعريرة ت�س���ري يف ج�سدي� .إنني �إن�سان
ح�سا����س – �أ�ستطي���ع �أن �أت���زوج .مل تنتبن���ي من قبل
�أي م�شاع���ر :ال م�شاع���ر احل���ب وال ال�سعادة – حتى
�أنني �أ�شعر باال�ستياء من ذلك� .أما الآن ففي روحي
م���ا ي�شبه ع�ص���ر النه�ضة ،كيف يق���ال� ...إ�إ�إ ...ع�صر
الن���ور .نع���م الن���ور! �أكاد ال �أع���رف نف�س���ي .ال تظني
�أنن���ي �أتكل���م حم����ض كالم� .إنن���ي �أك�ث�ر جدي���ة مم���ا
يخي���ل ل���ك .قد ين���م مظهري عل���ى الطي����ش لكنني
يف حقيق���ة �أم���ري �أمتل���ك روح���اً م�ضطرب���ة� .أ�شع���ر
وك�أنن���ي �أ�ستطي���ع الإق���دام على فع���ل �أي �شيء ،لكن،
ل���و تدرين ،ما ينق�صني هو احلافز� ،إ�إ�إ ...املادة التي
تلهمن���ي م���ن �أج���ل فع���ل م���ا ...باخت�صار� ،أن���ا �سعيد
ج���داً لأنن���ي التقي���ت ب���ك� .أن���ت م���ن كان ينق�صن���ي.
رمب���ا له���ذا تراءت يل عيناك� .إنن���ي الآن �أ�شعر حتى
باال�ستغ���راب – مل���اذا متهل القدر على هذا النحو يف
لقائن���ا ...ه���ا نحن ن�س�ي�ر معاً �أول م���رة ،ويخيل يل
�أنني �أ�سري معك منذ مائة عام .ا�سمك...
تذكر هنا درينوف �أنه ال يعرف ا�سم فتاته.
هت���ف �شاع���راً بالذن���ب - :ي���ا لله���ول! م���ا زل���ت
ال �أع���رف ا�سم���ك حت���ى الآن! لك���ن ه���ذا ب�سب���ب من
اال�ضطراب� .أرجو املغفرة ...ما ا�سمك؟
قال���ت الفتاة التي ظلت تبت�سم طوال املونولوج
على نح���و مبهم ،لكن ابت�سام���ة �سخرية قاتلة بانت
الآن على وجهها:
 �إننا على معرفة �أحدنا بالآخر.ذهل درينوف - :كيف ذلك؟
 هك���ذا .لق���د رافقتن���ي بع���د الرق����ص من���ذ�شهرين .لقد حافظت على نف�سك جيداً خالل هذه
امل���دة �إن مل ن�أخ���ذ باحل�سب���ان �أن الذاك���رة تخون���ك.
ال���وداع ،وتذك���ر – التنوي���ر ،ولي����س الن���ور .لق���د
�صححت لك املرة ال�سابقة.
قال���ت ذل���ك ب�ب�رود وانعطف���ت فج����أة عاب���رةً
البوابة احلجرية الكبرية.
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داء �أندريه
كان من���زل الكات���ب بالع���دل يط��� ّل بواجهته عل���ى ال�ساحة� .أمّا م���ن اخلل���ف ،فهنالك حديقة
جميلة معتنى بها متت ّد حتى معرب املاعز ،املقفر على الدوام ،ويرتفع جدار فا�ص ًال بينه وبينها.
وعن���د ط���رف تل���ك احلديق���ة �ضرب���ت زوج���ة املعلّ���م م���ورو موع���داً ،وللم��� ّرة الأوىل ،للمقدّم
�سومريف الذي كان يالحقها منذ زمن طويل.
لقد توجّ ه زوجها لق�ضاء ثمانية �أيام يف باري�س .وعليه فقد وجدت نف�سها ح ّرة طول �أ�سبوع
كام���ل .ولطامل���ا توجّ ه �إليها املقدّم بالرجاء ،وتو�سّ ل ب�أعذب ال���كالم .كانت مقتنعة ب�أ ّنه يحبّها حباً
عنيف���اً ،و�شع���رت هي نف�سها ب�أ ّنها معزولة متاماً وجمهولة ومهملة و�سط العقود التي هي وحدها
ال�شغ���ل ال�شاغ���ل للكات���ب ،مم���ا جعل زوجته تهب قلبها م���ن غري �أن تت�ساءل �إن كان���ت �ستهب �أكرث
من ذلك ذات يوم.
و�أخ�ي�راً ،وبع���د �شهور م���ن احلب الأفالطوين ،وال�ضغ���ط على اليدين ،والقب�ل�ات ال�سريعة
املختل�سة وراء �أحد الأبواب� ،أعلن املقدّم �أ ّنه �سوف يغادر املدينة على الفور طالباً نقله ،ما مل ين ْل
موعداً ،وموعداً حقيقياً ،يف ظ ّل الأ�شجار ،يف �أثناء غياب الزوج.
ولقد ر�ضخت .فقطعت وعداً.
�إ ّنها تقف الآن تنتظره ،ملت�صقة باجلدار ،وقلبها يخفق ،فرتتعد لأ�صغر ن�أمة.
و�سمع���ت بغت���ة �أ ّن هنالك من يت�س ّلق اجل���دار ،ف�أو�شكت �أن توليّ هاربة .فماذا لو مل يكن هو؟
ماذا لو كان ل�صاً؟ لكن ال ،لقد ارتفع �صوت ينادي بعذوبة “يا ماتيلد” .فردّت قائلة�“ :إيتيني”.
و�سقط رجل على الدرب ترافقه خ�شخ�شة معدنية.
�إ ّنه هو! ويا لها من قبلة!
لق���د مكث���ا وقت���اً طوي ًال واقفني يحت�ض���ن �أحدهما الآخر و�شفاههم���ا متالحمة .وفج�أة بد�أ
مط���ر خفي���ف يهط���ل ،فتنزلق القطرات من ورقة �إىل ورقة ،فت����ؤدّي يف العتمة �إىل ارتعا�ش مائي.
وقد ارتعدت حني �سقطت �أول قطرة على عنقها.
فقال لها “ :يا ماتيلد ،يا حبيبتي ويا مالكي .هيا ندخل �إىل بيتكم� .إنيّ �أتو�سّ ل �إليك”.
فردّت قائلة“ :كال ،كال يا حبيبي ،ف�أنا �أخاف .فمن يدري ما ميكن �أن يقع؟”
لك ّنه كان يحتويها بني ذراعيه ،ويتمتم يف �أذنها قائ ًال“ :خدمكم ينامون يف الطابق الثالث،
املط���ل عل���ى ال�ساحة .وغرفتك يف الطاب���ق الأول ،املطل على احلديقة .فما من �أحد �سي�سمعنا� .أنا
�أحب���ك .و�أري���د �أن �أحب���ك بح ّرية� ،أن���ت ك ّلك ،من قدميك وحت���ى ر�أ�سك ”.و�ض ّمه���ا بعنف ،و�أذهلها
بالقبالت.
ً
ّ
وظلّ���ت تق���اوم ،فزع���ة وخجلى �أي�ض���ا .لكنه �أم�سك به���ا من خ�صرها ،فرفعه���ا وحملها حتت
املطر ،الذي �أ�ضحى غزيراً جداً.
لق���د ظ��� ّل الباب مفتوحاً .ف�صعدا يتلمّ�سان طريقهما على الدرج� .أما حني �صارا يف الغرفة،
فقد �أرجتت الباب يف حني كان ي�شعل عود ثقاب.
لك ّنه���ا �سقط���ت منه���ارة ف���وق كنب���ة .فجث���ا �أمامه���ا ،و�شرع يخل���ع مالب�سه���ا بكل روي���ة ،بدءاً
باحلذاء واجلوارب ،من �أجل �أن يقبّل قدميها.
وكان���ت تق���ول ل���ه الهث���ة “ :كال ،كال ب���ا �إيتيني� ،أتو�سّ ل �إلي���ك ،دعني �أبق���ى �شريفة .فل�سوف
�أحقد عليك كثرياً جداً من بعد! فالأمر �شديد القبح ،و�إ ّن ذلك لبذيء جداً! �أال ي�سعنا �أن نتبادل
احلب روحياً فقط ...يا �إيتيني؟”
ب���د�أ يف���ك الأزرار مبه���ارة و�صيف���ة وحيوي���ة رجل يف عجلة م���ن �أمره ،ثم ب���د�أ ب�إرخاء العرى
وح���ل عق���دة ال�شرائط وف���ك الأبازمي دومنا كلل .وحني رغبت يف �أن تنه����ض وتهرب لتتم ّل�ص من
تطاول���ه اجل���ريء ،خرجت بغتة من مالب�سها وتنّورتها ومالب�سها الداخلية ،عارية متاماً ،مثلما
تخرج اليد من الكم.
وهرعت ،وقد طار لبّها ،نحو ال�سرير لتختبئ حتت �ستائرهّ .
لكن اللجوء خطر .فقد تبعها.
�أم���ا و�أنّ���ه كان راغب���اً يف اللحاق به���ا وهو يف عجلة من �أمره ،ف�إ ّن �سيفه ال���ذي نزعه ب�سرعة كبرية،
�سقط على الأر�ض ف�أحدث �ضجّ ة مدوّية.
وعل���ى الف���ور ارتفع عوي���ل طويل ،و�صراخ حاد ومتوا�صل ،هو �ص���راخ طفل ارتفع من الغرفة
املجاورة التي ظ ّل بابها مفتوحاً.
فتمتمت� “ :أوّاه! لقد �أيقظت �أندريه .ولن ي�سعه �أن يعود للنوم”.
كان ابنه���ا يف �شه���ره اخلام����س ع�ش���ر وكان ين���ام بج���وار �أمّ���ه ،ك���ي تتمكّ���ن م���ن ال�سه���ر علي���ه
با�ستمرار.
أحبك� .أن ِ���ت يل ،يا
لك ّ���ن املق���دّم ،املجن���ون حميّ���ة ،مل ي�ص���غ“ .م���ا قيم���ة ذل���ك؟ م���ا الهم؟ �أن���ا � ِ
ماتيلد”.
لك ّنه���ا كان���ت تتخبّط يائ�سة ومذعورة “ .كال ،كال! ا�سمع كيف ي�صرخ� .سوف يوقظ املربية.
و�إذا م���ا ج���اءت ،فماذا �سنفعل؟ �سوف ينتهي �أمرنا� .أ�صغ �إ ّ
يل يا �إيتيني ،فهو حني يفعل ذلك ،ي�أتي
ب���ه �أب���وه �إىل �سريرن���ا لتهدئت���ه .في�صمت عل���ى الفور ،على الف���ور ،ولي�س من �سبي���ل �آخر .فدعني
�أحمله يا �إيتيني”...
كان الطف���ل يج����أر بالعوي���ل ،فيطل���ق تلك ال�صرخ���ات احلادة التي تخ�ت�رق �أ�سمك اجلدران،
تلك التي ي�سمعها املرء وهو يف ال�شارع ،حني مي ّر على مقربة من امل�ساكن.
نه����ض املق���دّم وق���د �أ�سق���ط يف ي���ده ،وانطلق���ت ماتيل���د لت�أت���ي بال�صغ�ي�ر ال���ذي حملته حتى
مرقدها .ف�سكت.
جل����س �إيتي�ي�ن عل���ى كر�س���ي وق���ام بل ّ���ف �سيج���ارة .وم���ا كادت مت�ضي خم����س دقائ���ق حتى نام
�أندري���ه .فتمتم���ت الأم قائل���ة� “ :سوف �أعي���ده الآن ”.وحملت الطفل لرتيح���ه يف �سريره متخذة
احتياطات متناهية.
حني عادت ،ا�ستقبلها املقدّم فاحتاً ذراعيه.
لق���د �ض ّمه���ا �إلي���ه وهو جمنون حباً� .أمّا هي ،وقد ُه ِزمت �أخرياً ،فقد �ضمّته وهي تتمتم“ :
�إيتيني� ...إيتيني ...يا حبيبي! �آه! لو كنت تعلم كم ...كم”...
وع���اد �أندري���ه ي�ص���رخ .فثارت ثائرة املقدّم ،وقال �شامتاً� “ :ألف لعنة على �إبلي�س! �أال ينوي �أن
ي�سكت ،هذا امللعون!”
كال ،مل ي�سكت ذلك امللعون؛ بل ج�أر بال�صراخ.
واعتق���دت ماتيل���د �أ ّنه���ا �سمعت حركة يف الطاب���ق العلوي .فقد تكون املربي���ة التي �ست�أتي من
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دون �شك .فانطلقت ،وحملت ابنها وجاءت به �إىل �سريرها .ف�سكت على الفور.
لق���د حملت���ه �إىل �سري���ره ث�ل�اث م���رات متوالي���ة .وا�ضط���رت ثالث م���رات متوالي���ة �إىل �أن
ت�ستعيده.
وان�ص���رف املق���دّم �سومري���ف ،قب���ل طل���وع الفجر ب�ساع���ة واحدة ،وه���و يكيل �أق���ذع ال�شتائم
حلظه العاثر.
ولكي تخفـِّف ماتيلد من �شدّة ا�ستيائه ،وعدته ،وقد �شهدت كيف عيل �صربه ،ب�أن ت�ستقبله
جمدداً ،يف الليلة املقبلة.
ً
وو�ص���ل كم���ا بالأم����س ،لكنّ���ه كان �أكرث نفاد �ص�ب�ر ،و�أ�ش ّد لهف���ة وت�شوّقا ،بع���د ذلك االنتظار
الذي �أثار �سخطه.
ولق���د حر����ص عل���ى �أن ي�ضع �سيفه بك ّل ت� ٍّأن على الذراعني االثن�ي�ن لإحدى الكنبات .ثم خلع
بوط���ه كم���ا يفع���ل الل�صّ  ،وتكلّ���م ب�صوت خافت جداً حت���ى �إ ّن ماتيلد مل ت�سمع���ه .و�أخرياً �سيحظى
بال�سع���ادة� ،سيبل���غ ال�سع���ادة الق�ص���وى .لك ّ���ن الأر����ض اخل�شبي���ة �أو �إح���دى قط���ع الأث���اث؛ بل رمبا
ال�سرير نف�سه هو الذي طرطق .كان ال�صوت حاداً و�أ�شبه ما يكون ب�صوت دعامة خ�شبية انك�سرت.
فكان الر ّد الفوري �صرخة ،بد�أت خافتة ثم ازدادت حدّة� .إ ّن �أندريه قد ا�ستيقظ.
كان ي�ضبح مثل ثعلب .لكن �إن يوا�صل على ذلك املنوال ف�سوف يوقظ جميع من يف املنزل.
واندفع���ت الأم مذع���ورة فج���اءت ب���ه .ومل ينه����ض املق���دّم .ب���ل كان يرغي ويزب���د .عندئذ م ّد
ي���ده ب���كل ه���دوء ،ف�أخذ بني �إ�صبعيه �شيئاً من ج�سد ال�صغري ،دومن���ا تعيني ،يف الفخذ �أو يف الألية
وقر�ص���ه .و�أخ���ذ الطفل يتخبّ���ط ،ويطلق �صراخاً ي�ص���م الآذان .وهنا اغتاظ املق���دّم �أكرث فقر�صه
ب�سخ���ط وبق���وة �أكرب يف كل م���كان .كان يقب�ض بقوة على انتفاخ يف اجللد فيلويه وهو ي�ضغط بكل
عنف ،ثم يدعه لي�أخذ جانباً �آخرُ ،ثم �آخر و�آخر �أي�ضاً.
كان الطف���ل يطل���ق زعيق���اً �أ�شب���ه بف��� ّروج يذبحون���ه �أو كل���ب يجلدون���ه .والأم احلزين���ة تقبّله
وتالطف���ه وت�سع���ى لتهدئته ،وكتم �صرخات���ه بالقبالتّ .
لكن �أندري �أ�ضحى بل���ون بنف�سجي ك�أمنا
�سي�صاب بت�ش ّنجات ،وكان يح ّرك رجليه ال�صغريتني ويديه ال�صغريتني بطريقة خميفة وحمزنة.
فق���ال املق���دّم ب�ص���وت لطيف“ :حاويل �أن ت�أخذي���ه �إىل مهده .فرمبا يهد�أ ”.وم�ضت ماتيلد
نحو الغرفة الثانية وطفلها بني ذراعيها.
وما �إن �أُخ ِرج من �سرير �أمه حتى �أ�ضحى �صراخه �أهد�أً .وما �إن �أُعيد �إىل �سريره حتى �سكت،
مع بع�ض االنتحاب بني وقت و�آخر.
م�ضت البقية من الليل بهدوء ،ونعم املقدم بالهناء.
وع���اد �أي�ض���اً يف الليل���ة التالي���ة .ومل���ا كان يتكلّ���م ب�ص���وت مرتفع ً
قلي�ل�ا ،فقد ا�ستيق���ظ �أندريه
جمدداً وطفق يبكي .وذهبت �أمه فجاءت به م�سرعةّ .
لكن املقدم قر�صه بقوة وق�سوة وملدة طويلة
حتى �أو�شك �أن يغ�شى عليه ،فقد غربت عيناه وظهر الزبد على �شفتيه.
وحني �أُعيد �إىل �سريره هد�أ على الفور.
ً
�أما يف غ�ضون �أربعة �أيام ،فلم يعد يبكي �أبدا لكي يذهب �إىل �سرير �أمه.
ورجع موثق العقود يوم ال�سبت م�ساء .فا�سرت ّد موقعه يف البيت ويف ع�شّ الزوجية.
ونام باكراً لأ ّنه كان متعباً من ال�سفر .لكن ما �إن ا�سرتجع عاداته و�أدى بكل حر�ص واجباته
رج�ل�ا نزيه���اً ّ
كاف���ةً ،
ومنظماً ،حتى �أبدى ده�شته قائ ًال« :عجب���اً لأندريه ،فهو مل يبك هذا امل�ساء.
هيا ،ائتني به يا ماتيلد؛ �إذ ي�سعدين �أن �أ�شعر بوجوده هنا بيننا نحن االثنني».
قام���ت امل���ر�أة عل���ى الفور وذهبت لأخ���ذ الطفل .لكن م���ا �إن ر�أى نف�سه يف ذل���ك ال�سرير الذي
طامل���ا �أح���بّ الرق���اد في���ه من قبل ،حتى ت���واله الذعر ،و�ش���رع ي�ص���رخ �صراخاً حاداً ،مم���ا ا�ستوجب
�إعادته �إىل �سريره.
كان املعلّ���م م���ورو يف غاي���ة الده�ش���ة« :يا له من �أم���ر غريب؟ ماذا دهاه ه���ذا امل�ساء؟ رمبا هو
ي�شعر بالنعا�س؟»
ف�أجاب���ت زوجت���ه « :لق���د كانت حاله هكذا طول فرتة غيابك .ف�أنا مل �أق َو على املجيء به �إىل
هنا مرة واحدة».
ا�ستيقظ الطفل يف ال�صباح ،ف�شرع يلعب وي�ضحك وهو يح ّرك يديه.
ف�أ�سرع مو ّثق العقود منفع ًال ليقبل ابنه ،ثم رفعه بني ذراعيه ليحمله �إىل خمدع الزوجية.
كان �أندري���ه ي�ضح���ك �ضحكة الأطف���ال ال�صغار ،تلك ،الذين ما ت���زال �أفكارهم غام�ضة .وبغتة ملح
ال�سري���ر ،و�أمه ترقد في���ه .فتغ�ضّ ن وجهه ال�صغري والب�شو�ش ،وت�ش ّنج ،فيما بد�أت �صرخات رهيبة
تنطلق من حنجرته ،وهو يحاول التم ّل�ص ك�أنهم يع ّذبونه ب�شدّة.
فتمت���م الأب منده�ش���اً« :ال ب��� ّد �أن يكون به �شيء ،هذا ال�صب���ي» ،وقام بحركة طبيعية فرفع
قمي�صه.
وت���واله الذه���ول وهو ي�صي���ح» �آه!» .كانت ربلتا �ساقي ال�صغري وفخ���ذاه وظهره وقفاه ملأى
ببقع زرقاء يف حجم الفلو�س.
ف�ص���رخ املعل���م م���ورو قائ ًال« :انظري ي���ا ماتيلد ،هذا رهي���ب ».واندفعت الأم وق���د طار لبّها.
كان���ت كل واح���دة م���ن البق���ع تبدو ك�أنها اخترُ ِ قت بخ���ط �أحمر قد جتمّد فيه ال���دم .ال ريب يف �أ ّنه
داء مرعب وغريب ،وقد يكون بداية لنوع من الرب�ص� ،أو نوع من العلل الغريبة التي يغدو فيها
اجللد مليئاً بالبثور �أحياناً مثل ظهر العلجوم ،وباحلرا�شف �أحياناً �أخرى كما جلد التما�سيح.
وتبادل الوالدان النظر ذاهلني .ثم قال املعلم مورو« :ال ب ّد من الذهاب ال�ستدعاء طبيب».
لك ّ���ن ماتيل���دا الت���ي كان عليه���ا �شح���وب امل���وت ،كانت متعن النظ���ر يف طفلها املبقّ���ع كالفهد.
وبغت���ة �أطلق���ت �صرخة� ،صرخة حادة وعفوية ،وك�أنها ترى �أحدهم يقوم بذلك الهول ،فقالت« :يا
له من �شقي!»...
وبوغت امل�سيو مورو ،ف�س�ألها« :ماذا؟ عمّن تتحدّثني؟ و�أيّ �شقي؟»
فاحم��� ّر وجهه���ا حتى �شعره���ا ومتتمت« :ال �شيء� ...إ ّنه ...كما ت���رى ...يظهر يل ...الأمر...
ال ينبغ���ي الذه���اب ال�ستدعاء الطبيب� ...إ ّنها بكل ت�أكيد تلك املربية ال�شقية التي تقر�ص ال�صغري
حني يبكي لكي ت�سكته».
توجّ ه موثق العقود ،وقد ثارت ثائرته لي�أتي باملربية ،وقد �أو�شك �أن ي�ضربها .فنفت الواقعة
بكل ج�سارة ،غري �أ ّنها طردت.
و ُذ ِكر �سوء �سلوكها يف البلدية ،مما حال دون عثورها على وظائف �أخرى.
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مالحظات على ترجمة رواية "اجلدة"
• حممود �سامل ح�سني
ال �ش���ك �أن الرتجم���ة �أداة توا�ص���ل هام���ة ب�ي�ن
ال�شع���وب من���ذ الق���دم �إىل يومن���ا ه���ذا ،ال ي�ستثن���ى
منه���ا �أي �شع���ب مهما كان �صغ�ي�راً ،لذلك فقد �أولت
امل�ؤ�س�سات الثقافية يف كل الدول تقريباً هذه امل�س�ألة
�أهمية خا�صة ،ور�صدت لها املوازنات الكبرية ودربت
الك���وادر القادرة على القيام به���ذه املهمة احل�ضارية
والنبيل���ة .وال�شع���ب الت�شيكي هو �أح���د هذه ال�شعوب
ال�صغ�ي�رة يف و�س���ط �أوربا ،وله �أدب غني ،منفتح على
الثقاف���ات الأخ���رى ومنه���ا العربية ,وثم���ة ترجمات
عدي���دة م���ن العربي���ة مث���ل "البخ�ل�اء" للجاح���ظ،
و"�شع���راء ال�صح���راء" وه���و جمموع���ة م���ن ال�شع���ر
اجلاهل���ي ،و"ال�شع���ر قنديل �أخ�ض���ر" وهو جمموعة
�شعرية لنزار قباين و�آخرين ،كذلك هناك �أكرث من
ترجمة للقر�آن الكرمي وغري هذا.
ً
وم���ن هن���ا فق���د �سع���دت ج���دا برتجم���ة رواي���ة
"اجل���دة" للأديب���ة الت�شيكي���ة بوجين���ا نيمت�سوف���ا
(1862-1820م) ،وهي واحدة من الروايات ال�شعبية
يف جمهوري���ة الت�شيك ،وتتمتع ب�شعبية لدى القراء،
�أق���ول �سع���دت برتجمته���ا م���ن قب���ل الدكت���ور غياث
املو�صل���ي ،وال�ص���ادرة ع���ن الهيئ���ة العام���ة ال�سوري���ة
للكت���اب ع���ام2011م ،وكان���ت منا�سب���ة �أن ع���دت �إىل
الرواي���ة باللغة الت�شيكية لأعقد مقارنة �سريعة بني
الن����ص الأ�صلي والن�ص املرتج���م ،وخرجت من تلك
املقارن���ة باملالحظات التالية التي �أرجو �أن يت�سع لها
�صدر الدكتور غياث.
 1ـ مل ي�شر املرتجم �إىل العنوان الفرعي للرواية
وه���و "�ص���ور م���ن احلي���اة الريفي���ة" امل���دون مبا�شرة
حتت العنوان "اجلدة".
 2ـ يف املقدم���ة الق�صي���دة الت���ي كتبته���ا امل�ؤلف���ة
ويف الفق���رة الأخ�ي�رة منها ج���اءت الرتجمة العربية
هك���ذا "لق���د قل���ت م���راراً :ال يوج���د ذل���ك الإن�س���ان
ال���ذي �سيخل���د �إىل الأب���د و�أن اخلل���ود هلل"� ،أو ًال ال
توج���د يف املقدم���ة كله���ا كلم���ة اهلل وال كلم���ة اخللود
و�أن الرتجم���ة الأدق ه���ي "لقد قلت م���راراً ال يوجد
ذل���ك الإن�س���ان ال���ذي ير�ض���ي جمي���ع النا����س يكف���ي
�أن.".......
 3ـ يف ال�صفح���ة  26م���ن الرتجم���ة العربي���ة
(الأ�ص���ل الت�شيك���ي �صفح���ة  )16ج���اءت الرتجم���ة
هك���ذا" :ولك���ن ي���ا جدت���ي كي���ف ح���دث �أن �أه���داك

القي�ص���ر تل���ك القطع���ة النقدي���ة� ،أخربين���ا ب���اهلل
عليك ،طلبت منها باروفكا يف �أحد الأيام" �أعتقد �أن
الرتجمة الأدق هي" :ولكن �أيتها اجلدة كيف حدث
�أن �أعط���اك القي�ص���ر تلك القطع���ة النقدية �س�ألتها:
"بارون���كا ذات م���رة" .جمل���ة �أخربينا ب���اهلل عليك ال
توجد يف الن�ص الأ�صلي.
 4ـ يف نهاي���ة الف�ص���ل الأول ال�صفح���ة  27م���ن
الرتجمة العربية وال�صفحة  17من الن�ص الت�شيكي
"وكل م���ا كان���ت تفعل���ه اجلدة �أو تقول���ه كان مقد�ساً
وه���و الأف�ض���ل عن���د اجلمي���ع" �أعتق���د �أن الرتجمة
الأق���رب �إىل الن����ص ه���ي :كل ما كان���ت تقوله اجلدة
�أو تفعل���ه كان جي���داً" ولي����س مقد�س���اً ث���م �إن جمل���ة
"الأف�ضل عند اجلميع" غري موجودة يف الن�ص.
 5ـ يف ال�صفحة  36ال�سطر  4ويف الن�ص الت�شيكي
�صفح���ة  22ال�سط���ر  9ورد "وح�ي�ن ي�ضع���ون يف يدها
قطعة اخلبز تدير لهم ظهرها وتغادر دون �سالم �أو
كالم" ،والأ�ص���ح هو "وح�ي�ن ي�ضعون يف يدها قطعة
خب���ز �أو �أي �ش���يء �آخ���ر ،كانت تغادر ب�صم���ت"� .أي�ضاً,
بدون كالم وال �سالم زائدة.
ويف نف����س ال�صفح���ة ال�سطر  8ج���اءت الرتجمة
هكذا� :إن والدتنا �ستعطيك حذاء يقيك برد ال�شتاء،
ميكنك البقاء معنا يف البيت ،لكنها مل تلتفت �إليهم
وال تع�ي�ر كالمه���م �أي اهتمام وتتابع طريقها عائدة
�إىل اجلب���ل" ،و�أعتق���د �أن الأ�ص���ح ه���و�" :إن والدتن���ا
�ستعطي���ك ح���ذاء وت�ستطيع�ي�ن البق���اء معن���ا ،لك���ن
فكت���وركا مل تلتف���ت �إليهم ورك�ضت باجت���اه الغابة".
ونالح���ظ هن���ا �أن جمل���ة "يقيك برد ال�شت���اء" زائدة
وكذل���ك "وال تع�ي�ر كالمه���م �أي اهتم���ام" ومل���اذا
اجلبل؟ ففي الن�ص الغابة.
 6ـ يف ال�صفح���ة  39م���ن الرتجم���ة وال�صفح���ة
 24م���ن الن����ص الأ�صلي ،وردت الرتجم���ة هكذا« :مل
يك���ن يعك���ر �صفوهما �سوى مغ���ادرة ال�سي���د برو�شك
�إىل العا�صم���ة �أو مر����ض �أح���د �أف���راد تل���ك العائل���ة
الوديع���ة»� ،أعتق���د �أن الرتجمة الأدق ه���ي« :مل يكن
يعك���ر �صفوهم���ا �س���وى مغ���ادرة ال�سي���د برو�شك �إىل
العا�صم���ة �أو مر����ض �أحده���م يف البي���ت»� .أم���ا جملة
«�أف���راد تل���ك العائل���ة الوديع���ة» ،ف�ل�ا وج���ود له���ا يف
الن����ص .وكذل���ك يف الفق���رة التي تلته���ا « ...وغريها
م���ن النبات���ات اخلفيفة الت���ي ت�ضفي عل���ى احلديقة
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مزي���داً م���ن الن�ض���ارة واحليوي���ة» .وال�صحي���ح ه���و
«وغريه���ا من اخل�ض���روات الب�سيطة»« .التي ت�ضفي
مزيداً من ».....زائدة.
 7ـ يف ال�صفح���ة  54ال�سط���ر ( 9الن����ص الت�شيكي
�صفح���ة  :)32وعند اقرتاب موعد الرحيل يف �صباح
الي���وم التايل كانت الدموع تنهمر �سخية بال ح�ساب
م���ن عي���ون الأطف���ال ،وه���ذا املوقف احلزي���ن يجعل
اجل���دة توا�سيهم وتخفف عنه���م مبرافقتها لهم �إىل
بداية الطريق اجلبلي .)...و�أعتقد �أنه من الأ�صوب
�أن تك���ون الفقرة هكذا :ويف �صباح اليوم التايل حني
ودعه���م ال�سي���د بي�ي�ر بك���ى الأطف���ال وذهب���وا برفقة
اجل���دة لتوديع���ه» .وبعد ه���ذه الفقرة مبا�ش���رة ت�أتي
الرتجمة العربية هكذا :ي�ستمر الأطفال بعد رحيله
باحلدي���ث ع���ن عجائ���ب ووح�شي���ة كركونو����ش وعن
ال�سي���د بيري و�شوقه���م �إىل لقياه يف ال�سنة القادمة».
لك���ن الرتجم���ة الدقيقة ه���ي :ولب�ضع���ة �أيام حتدث
الأطف���ال ع���ن عجائ���ب وخماط���ر كركونو����ش وع���ن
ال�سيد بيري و�شوقهم �إىل لقائه يف الربيع القادم».
 8ـ يف ال�صفح���ة  208ال�سط���ر ( 7يف الن����ص
الت�شيك���ي �صفح���ة  )114وردت الرتجم���ة كالت���ايل:
بينم���ا جل�س���ت �أولكا م���ع الأوالد بالقرب م���ن املدف�أة
وكل منه���م يردد م���ا حفظه من �أبي���ات ال�شعر» ،لكن
الرتجم���ة الدقيق���ة ال�صحيحة ه���ي« :وعلى مقاعد
وح���ول املدف�أة جل�ست �أولكا م���ع الأوالد الذين كانوا

يرددون �أمنياتهم» ولي�س �أبيات ال�شعر.
 8ـ يف ال�صفح���ة  208م���ن الرتجم���ة العربي���ة
وال�صفح���ة  115من الن����ص الأ�صلي وردت الرتجمة
هك���ذا« :كان���ت بيتكا تنتف ري�ش الإوزة بعد �أن �سبكت
عليه���ا املاء ال�ساخ���ن» .يف حني �أن الرتجمة الدقيقة
ه���ي« :كان���ت بيتكا تنت���ف ري�ش الدواج���ن» �أما جملة
«بعد �أن �سكبت عليها املاء ال�ساحن» .فهي زائدة ،وال
توجد يف الن�ص كلمة الإوزة بل الدواجن.
 9ـ يف ال�صفح���ة  /327/م���ن الرتجم���ة العربي���ة
ويف ال�صفح���ة  /174/م���ن الن����ص الأ�صل���ي :وردت
الرتجم���ة هك���ذا :مل يذه���ب الأوالد �إىل املدر�س���ة يف
�أول خمي����س م���ن �شه���ر �أي���ار» ،وال�صحي���ح ه���و «كان
ذل���ك بع���د ب�ضعة �أيام م���ن الأول من �أي���ار ،وكان يوم
خمي����س ،مل يك���ن ل���دى الأوالد مدر�س���ة» .الف���رق
وا�ض���ح ب�ي�ن «مل يذه���ب الأوالد .»...وب�ي�ن «مل يك���ن
لدى الأوالد مدر�سة».
 10ـ يف ال�سط���ر الأول م���ن ال�صفح���ة  /422/من
الرتجم���ة العربي���ة وال�صفح���ة  /224/م���ن الن����ص
الأ�صلي وردت الرتجمة هكذا :قام العمال بوزن �آخر
دفع���ة من القمح ال���ذي �أنتجته الأمرية» .يف حني �أن
ال�ص���واب �أن تكون هكذا� :شحنوا �آخر دفعة قمح من
حق���ول الأمرية» .ال توجد يف الن����ص الت�شيكي كلمة
«عمال» وال كلمة «وزن».
وبع���د ف�إنن���ي �إذ �أقدر اجلهد الكب�ي�ر الذي بذله
الدكت���ور غي���اث املو�صل���ي يف الرتجم���ة ،خا�ص���ة و�أن
الرواي���ة مكتوب���ة يف منت�ص���ف الق���رن التا�س���ع ع�ش���ر
وبالت���ايل ف����إن لغتها �صعب���ة �إىل حد م���ا ،لذلك ف�إن
مالحظاتي ال�سابقة ال تقلل قط من �ش�أن الرتجمة
املوفقة ،ومل �أكن لأقدم عليها لوال ما ورد يف مقدمة
املرتج���م من �أنه ب�صدد ترجم���ة الأدب الت�شيكي �إىل
العربية وال �شك �أنه �أح�سن االختيار �إذ بد�أ برتجمة
ه���ذه الرواي���ة الرتبوي���ة و�آم���ل كق���ارئ �أن �أ�ستمت���ع
برتجم���ات �أخ���رى قادم���ة ل���ه م���ن الأدب الت�شيك���ي
الغني.
مالحظ���ة :اعتم���دت يف ه���ذه املقارن���ة عل���ى
الطبعة الت�شيكية ال�ص���ادرة عن دار الن�شر الرتبوية
احلكومية يف براغ 1975م.

�ضم���ن �سل�سل���ة ال�شعر م���ن �إ�صدارات احتاد الكتاب العرب للعام � 2013ص���در ديوان (من كتاب �ضيعتي)
لل�شاعر (عز الدين �سليمان).
يهيم بني �صفحات الديوان في�ض من م�شاعر حتملها �أ�شرعة وجدانية حميمة على �إيقاع جراح فار�س
متعب �أرقه نوح املراكب واحلنني �إىل (ال�ضيعة) -الوطن التي له يف �سمائها �آالف النجوم.
تل���وح يف �أف���ق الأبي���ات ب�صمات احلب واله���وى احلنني والغرب���ة والقهر والرحيل والوج���ع ،وقد ّ
�سخر
ال�شاعر لها �شحنة عميقة من الأحا�سي�س ال�شفيفة.
يقع الكتاب يف � 133صفحة وغالفه لو�سام امل�صفي.
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لبيك يا جوالننا احلبيب :قراءة يف رواية (حدث يف اجلوالن) ملالك عزام
• �إليا�س خلف
رواي����ة (ح����دث يف اجل����والن) للكات����ب مال����ك
عزام،م����ر�آة فني����ة تعك�����س معان����اة �إخوانن����ا اجلوالنيني
وت�ؤك����د �أن ال�صهاين����ة املحتل��ي�ن ما�ض����ون ب����كل �إ�ص����رار
لتفكي����ك البنية الثقافية العربي����ة ،واجتثاث كل ما هو
عربي.
تتب����دى �أهمي����ة هذه الرواية يف ظ��ل�ال مو�ضوعات
املقاوم����ة وال�صم����ود و�أث����ر املعل����م يف غر�س ح����ب الوطن
واحلما�س����ة يف نفو�س النا�شئة .وي�شري النظر الفاح�ص
�إىل �أن الروائي يوظف ما يعرف يف الدرا�سات النقدية
بـ(عتب����ات الن�����ص) التي حت����دث عنها الناق����د الفرن�سي
ج��ي�رار جيني����ت )1(.فعنون����ة الرواي����ة بـ(ح����دث يف
اجل����والن) عتبة ن�صي����ة مهمة لأنها ذات طاق����ة �إ�شارية
قرائي����ة وداللي����ة ،فهي ت�ش��ي�ر �إىل واقعي����ة �أحداث هذه
الق�ص����ة الت����ي تت����م يف جوالنن����ا الت����ي �أثخنت����ه اجل����راح.
وبغي����ة ت�أكي����د نهج����ه الواقع����ي ،ي�سته����ل ع����زام روايت����ه
بتحدي����د مع����امل الف�ض����اء الزم����اين وامل����كاين لأح����داث
هذه الق�صة:
ذات ليل����ة ،م����ن ليايل �صيف ع����ام ثمانية و�ستني
وت�سعمائة و�ألف ،ويف الهزيع الأخري منها،كانت حركة
غ��ي�ر عادية ،عل����ى الطريق رقم  -37-امل�ؤدي����ة �إىل بلدة
«مب�سم ال�شام» يف حمافظة القنيطرة)2(.
ومي�ض����ي الكات����ب قدم����اً في�ش��ي�ر �إىل مو�ضوع����ة
املقاومة التي تت�صدر هذه الرواية:
ثم����ة خم�س����ة رج����ال ،يرتب�ص����ون لدورية معادية
قادمة ,ويهم�س �أحدهم بنربة:
تفرق����وا �أيها الرف����اق ،اقرتب الهدف ،يعرف كل
منكم مهمته ،واهلل معكم�(.ص)7
م����ن هنا نلح����ظ �أن ه����ذه الرواية ترم����ي �إىل �إذكاء
روح املقاوم����ة يف نفو�����س الق ّراء ،تلك الروح التي �شاعت
يف ثناي����ا «الإه����داء» ال����ذي يت�ص����در ه����ذا العم����ل الأدبي
بو�صف����ه عتب����ة ن�صي����ة �أخ����رى تعيننا على فه����م مرامي
الكاتب وتذوقها:
�إىل ول����ديّ ع����ز الدي����ن و�صف����وان ،الت����ي دفعتني
طفولتهم����ا املن�سي����ة� ،أن �أبكي و�أ�ضح����ك و�أ�شحن الإرادة
من خالل توا�صل الكلمات�(.ص)5
يظه����ر �إ�ص����رار امل�ؤل����ف عل����ى �شح����ن (الإرادة م����ن
خ��ل�ال توا�صل الكلم����ات) رغبته يف �شح����ن �إرادة ولديه
وقارئي����ه بالعزمي����ة والأنفة لن�ص����رة جوالننا احلبيب،
ويك�ش����ف ر�ؤيت����ه للكلم����ة والكتاب����ة بو�صفهم����ا ال�سبي����ل
الوحيد للتوعية والرتبية الوطنية احلقة.
وعلى غرار تقنية العتبات الن�صية ،يوظف عزام
تقنية املقابالت �أو الثنائيات ال�ضدية ،فري�سم لوحتني
لبل����دة مب�س����م ال�ش����ام :لوح����ة البل����دة ما قب����ل الطغيان
ال�صهيوين الغا�شم ،ولوحة ما بعده.
كن����ت ت����رى �ساحة (مب�س����م ال�شام) قب����ل االحتالل،
ال تنقط����ع منه����ا الأق����دام ال�سابل����ة ...وت�شاه����د الن�سوة
يغدين وي�أتني ،من الكروم واحلقول ...و�أبناء املدار�س
يذهبون ويعودون ،من مدار�سهم فرحني م�ستب�شرين.
(�ص)10
ومتث����ل اللوحة ال�ضدية الأخ����رى �أر�ضاً �شبه يباب
�إثر التنكيل ال�صهيوين:
طائ����ر احلري����ة هج����ر ع�شّ����ه� ،صفّ����ق بجناحي����ه،
وم�ض����ى نح����و ال�ش����رق ،و�أف�س����د االحت��ل�ال كل �ش����يء،
ف�أح����رق ال����زرع ،واقتل����ع ال�شج����ر ،ه����دّم املن����ازل� ،سج����ن
وقتل ،و�ش ّرد الكثريين�(.ص)11
تتن����وع �أ�ش����كال املقاوم����ة وال�صم����ود تنوع����اً كب��ي�راً،
فال�سم����ان �أبو عام����ر �أبى �أن يقبل العمل����ة الإ�سرائيلية،
«فـ�أغلقوا دكانه ،و�ألقوه يف ال�سجن»�(.ص )22ومل يقبل
ال�سائ����ق ج��ب�ران عم����ران �إال عمل���� ًة �سوري���� ًة�( .ص)146
ومتتنع العجوز �أم حممد عن �أخذ النقود الإ�سرائيلية
التي يقدمها له����ا ابنها ،فتنظر �إليه ممتع�ضة وتقول:
معاذ اهلل� ،أن �أ�ضع لرية �إ�سرائيلية واحدة ،يف جيبي� ،أو

�أنفق منها�(...ص)200
وتك�ش����ف الكلم����ة الهادف����ة مقاوم����ة �سدن����ة القل����م
و�صموده����م ،فال�شاع����ر ال�سج��ي�ن حمم����د الع����دوان ،ال
يك��ت�رث بحريت����ه" :ال طع����م حلريت����ي ،طامل����ا ج����زء من
وطني يفقد حريته"�(.ص)43
ويرف����ع �صوت����ه فيف�ض����ح املحتل��ي�ن م�ؤكّ����داً �شرعية
املقاوم����ة :ال..نحن ل�سنا �ضد اليهودية كدين ،فالدين
هلل وح����ده ،و�إمن����ا �ض����د ال�صهيوني����ة العن�صري����ة ،ه ّمن����ا
ع����ودة ع����رب فل�سط��ي�ن �إىل دياره����م� ،أم����ا ه�����ؤالء الذين
تغ����ررون به����م ،وجتمعونه����م ،م����ن �أنحاء الع����امل ،حتت
�ست����ار الدي����ن� ،سيعرف����ون يوم����اً� ،أنه����م كان����وا طعم����اً.
(�ص)44
ّ
ويخ����ط ال�شاعر الأ�س��ي�ر (�أن�شودة اجل����والن) التي
متور مبالحمنا البطولية على مدار التاريخ :اغ�ضبي
وثوري يا ربى اجلوالن.
كلنا رجالك ،جنودك ال�شجعان.
وعدنا دين ،ا�س�أيل حطني.
نغري كلنا ،كثورة الربكان.
بالزاوية ،ومي�سلون.
باملزرعة ،وال�ساحل.
هزمنا...
راية العدوان�(.ص)279
ويتمظه����ر �صم����ود ال�شاع����ر يف موته امل�ش����رف ،كما
ي�ؤك����د �أح����د رفاق����ه يف ال�سج����ن وه����و ينعي����ه :رح����م اهلل
يحن ر�أ�سه�(.ص)278
�شاعرنا ال�شهيد ،ق�ضى ،ومل ِ
و�أما �شم�س ،بطلة هذه الرواية ،فهي رمز املقاومة
وال�صم����ود� .إنه����ا ابن����ة �أم حممد التي تفاخ����ر ب�أنها ابنة
�شهي����د ،م����ن �شه����داء الث����ورة ال�سوري����ة� ،ض����د االحتالل
الفرن�س����ي ،وم����ن غوطة دم�شق�����(.ص )52وتعتز �شم�س
كل االعتزاز بن�سبها وح�سبها ،وباخل�صال التي ورثتها:
ورث����ت ع����ن �أبيه����ا فطنت����ه و�شجاعته ،و�أخذت ع����ن �أمها
�صربه����ا ووقاره����ا ،واكت�سبت عن جده����ا ،جر�أته وحبه
للوطن�(.ص)57
وت����رى �شم�����س يف التعلي����م مهنة نبيل����ة مت ّكنها من
�أداء واجبه����ا الوطن����ي يف بن����اء الأجي����ال بن����ا ًء �سليم����اً
لي�سهم����وا معه����ا يف مقاومة ال�صهاينة :كان����ت �أمنيتها،
منذ ال�صغر� ،أن ت�صبح «معلمة» تعلم الأجيال ،وتغر�س
يف �أفئدتهم العلم والأخالق ،وحب الوطن� (.ص)57
تتجل����ى حمي����ا املقاوم����ة ل����دى �شم�����س ح��ي�ن ت����رى
لوح����ة جديدة مثبتة على اجلدار ،كتب عليها «مدر�سة
ال�سليماني����ة االبتدائي����ة الثانية»�����(.ص )63ي�ش���� ّكل
طم�����س ا�س����م مدينته����ا ،م�سق����ط ر�أ�سها� ،صدم���� ًة كبري ًة
يف �أعماقه����ا ،فه����و اجتث����اث لكل ما هو عرب����ي يف املدينة
واملدر�سة:
ي����ا �إله����ي� ...أي����ن اختف����ى ا�س����م بلدت����ي "مب�س����م
ال�ش����ام" �أين �أعي�ش الآن؟ هل �أنا �أ�سرية كابو�س رهيب؟
�أم يف يقظ����ة مري����رة؟ �ساع����دين ي����ا �إلهي عل����ى مواجهة
هذا الواقع املر�(.ص)64
ويندف����ع «الغليان يف �أعماقها كاملرجل» ،حني ترى
�أن «حت����ى ال�شع����ارات الوطني����ة املحفورة عل����ى اجلدران
والأعالم العربية الورقية امللونة ...التي كانت ت�ؤن�سها
نزعوها� (.ص)64
تدرك �شم�س �أن ما يفعله ال�صهاينة ركن �أ�سا�سي
يف م�شروعه����م اال�سرتاتيج����ي ال����ذي يتمث����ل يف تهوي����د
الأرا�ض����ي العربي����ة ،فتت�صاع����د يف كيانها قي����م الرف�ض
والثورة .ترت�سخ قيم الثورة واملقاومة يف �أعماق �شم�س،
فتق����ول لأمها التي حتذرها من �آلة التعذيب والبط�ش
الرببري����ة يف �سج����ون االحت��ل�ال :كل ه����ذا ي����ا �أم����اه ال
يثنين����ي ع����ن املقاومة ،ال �أخ����اف مثل ج����دي� ،أمل يقاوم
فرن�س����ا؟ �أمل ي�ست�شه����د يف �سبي����ل احلري����ة؟ �أمل تق�صّ����ي
علي بطوالته؟(�����ص )74وترد �شم�س على حتذير �أمها
ّ
«�آه ي����ا حبيبت����ي� ..أنت �أنثى� ..أخ����اف عليك ،فتقول« :ال

مالك عزام
فرق بني �شاب وفتاة يف الن�ضال يا �أمي،عودي للتاريخ،
ه����ذه خول����ة حتدثك ،زنوبي����ا جتيبك ،جميل����ة بوحريد
تق�ص عليك ...وغريهن�(".ص)74
من اجلزائر ُّ
ويث����ور «ب����ركان» املقاوم����ة يف �ص����در �شم�����س حني
تت�صف����ح املنه����اج اجلديد ال����ذي فر�ض����ه ال�صهاينة على
املدار�����س العربي����ة ،فغي����اب بط����ل مي�سل����ون وع����ز الدين
الق�سّ����ام واختف����اء خارط����ة الوط����ن العرب����ي وم�ص����وّ ر
فل�سط��ي�ن ،ي�ش���� ّكالن طم�س����اً للتاري����خ العرب����ي املق����اوم
واجتثاث����اً للقومي����ة العربية�����(.ص )90-89واجلدي����ر
ذك����ره هن����ا �أن �شم�����س تع����ي خط����ورة ت�شوي����ه املناه����ج
التعليمي����ة :اللعن����ة عليه����م � ...صنع����وا تاريخاً م����ز ّوراً،
يغ�سلون به العقول ،لكنهم لن ي�ستطيعوا�(.ص)90
وتنم����و �شخ�صي����ة البطل����ة املقاوم����ة يف �ص����در
�شم�����س ،فتدرك �أن عليه����ا �أن تختار «اللحظ����ة املواتية»
للمقاوم����ة ،م����ن �أج����ل �أن ت�ستم����ر وتنت�صر»�����(.ص)80
وجت����د يف ر�سالتها التعليمية ال�سالح الأم�ضى يف �صدر
العدو املتوح�ش:
ح ّر�ض����ي الط��ل�اب والنا�س ،ال متكن����ي املحتل �أن
يغ�س����ل العق����ول ،علمي تالمي����ذك حب الوط����ن ،وكيف
تبد�أ املقاومة؟ .ال تن�سي يا �شم�س تذكريهم بالق�ضية.
(�����ص )81تع��ب�ر �شم�����س ع����ن مقاومته����ا ح��ي�ن ت�ستقي����ل
احتجاج����اً على املناهج التعليمي����ة الإ�سرائيلية وتبديل
ا�س����م بلدته����ا ،وت�صم����د �صم����وداً ال مثيل ل����ه يف املعتقل،
�إذ مل تثنه����ا �أل����وان التعذيب الت����ي تعر�ضت لها عن �أداء
واجبه����ا الوطني :ع ّذبوين كثرياً ،ال�ضرب على قدمي،
ال�ش ّد من �شعري" ،ق�صّوه بعدها" ،ال�صلب على جدار،
والكهرب����اء ،وامل����اء الب����ارد واحل����ار ،اجل����وع ،العط�����ش.
(�ص)198
ينب����ع �صم����ود �شم�س املذه����ل من مع��ي�ن ال ين�ضب،
�إن����ه مع��ي�ن الإمي����ان باهلل وح����ب الوطن :كان����ت �شم�س،
ال حتم����ل �سالحاً مث����ل �أ�سلحته����م ،كان �سالحها ،الذي
ال يفارقه����ا ،يفوق �أ�سلحتهم ،و�أ�سلحة العامل جمتمعة،
وهو �سالح الإميان باهلل ،وحب الوطن�(.ص)128
ير�س����م الروائ����ي لوح����ة جت�سّ����د �صم����ود �شم�����س
وت�ص ّلبه����ا يف مواقفه����ا الوطني����ة :دفعوه����ا بعن����ف� ،إىل
الإم����ام ،عانقت الأر�����ض ،رفعوها و�سحبوه����ا من يدها،
كم����ا ي�سحب����ون �شاة مقي����دة� ،إىل امل�سل����خ .قادوها ج�سداً
دامي����اً ،ت�سكنه نف�س متينة� ،إىل زنزانة مظلمة� ،ضيقة.
(�ص)172
ويج����در الت�أكيد هنا �أن ه����ذه «النف�س املتينة» التي
«ت�سك����ن» ج�س����د �شم�س الدام����ي تنال �إعج����اب الآخرين
وتقديره����م ،فتغ����دو مثال»املعلم����ة ال�صابرة»الت����ي
�أظه����رت ثبات����اً منقط����ع النظ��ي�ر يف زنزانته����ا املظلم����ة
ال�ضيقة�����(.ص )171وت�ش����رع «املعلم����ة ال�صاب����رة» يف
غر�����س ح����ب الوطن يف نفو�����س تالميذه����ا ،وت�شجيعهم

على م�ساع����دة املقاومة ال�شعبية :ي�ستطيع هذا الطفل
م�ساع����دة املقاومة ،وخدمة وطنه ،هذا� ...إذا طلب منه
ذل����ك ..وال يج����وز للطال����ب �أو الطالب����ة� ،أن يق����دم على
ه����ذه الأعم����ال تلقائي����اً ،وب�ص����ورة منف����ردة ،اعتباطي����ة
الآن�(.ص)271
ه����ذه املعلم����ة ال�صاب����رة بن����ت �أمه����ا الت����ي و ّرثته����ا
ال�صرب والوقار ،ولهذه الأم �أهميتها الرمزية ،فا�سمها
«عربية»�����(.ص )191وي�ش��ي�ر النظ����ر الفاح�����ص �إىل �أن
هذه الأم ال تذكر ا�سمها �إال حني تود االعتزاز بانتمائها
القوم����ي العرب����ي .فح��ي�ن تع����ي �أن ابنه����ا يتج�سّ �س على
املقاوم����ة ،تل����وم نف�سه����ا وتع ّنفه����ا عل����ى اكت�شافه����ا �أمره
مت�أخ����رة :ي����ا للعار .ي����ا عربية ..جتلبني �أبن����اء يبيعون
�أنف�سهم ..ووطنهم؟(�ص )240وتهرع فتتناول م�سد�س
زوجه����ا م����ن بني الت��ب�ن ،والق�ص����ل ،يف الظلم����ة ،وتطلق
العي����ارات الناري����ة لرته����ب ابنها فتمنعه م����ن االت�صال
بالأع����داء .وتخاطب الأم ابنها قائلة :مل �أق�صد قتلك،
�إمن����ا �أردت �أن �أق����ول ل����ك ال تخ����ن وطن����ك ،ف�����إذا خنت����ه،
خن����ت �أهلك�(.ص ،)243وتتكاث����ف رمزية �شخ�صية الأم
ح��ي�ن تقف تتحدى اجلنود ال�صهاين����ة الذين اقتحموا
داره����ا ،فانتزعوا امل�سد�س من يديها ،وو�ضعوا القيد يف
مع�صميه����ا «ال�صلب��ي�ن»�����( .ص )245وبلهج����ة التح����دّي
ت�ؤكد لهم� :أردت �أن �أقوم بواجبي ،و�أمنعه من االت�صال
بكم�( .ص� ،)245إن قيامها بواجبها الوطني دليل على
موقفه����ا الن�ض����ايل ال����ذي ينم عل����ى �صموده����ا وجلدها
وت�صدّيه����ا للأعداء .وما خماطرتها بنف�سها �إال تعبري
عن هويتها الرمزية:
ومن تكونني �أنت؟
�أنا الأم � ..أنا الوطن�(.ص)245
بل����ى� ،إنه����ا الأم والوط����ن! فق����د ذادت ع����ن حماه����ا
ف�أنقذت �أبناءه����ا املقاومني الذين كان يتج�سّ �س عليهم
ابنها اخلائن.
تر�سّ����خ ه����ذه الأم املك ّبل����ة بال�سال�س����ل �أ�سم����ى قي����م
الت�ضحي����ة والت�صدي للأعداء ال�صهاينة� ،إذ �إنها ّ
حتث
ابنتها ومن �شهد اعتقالها على ال�صمود ليبقوا �أ�شواكاً
يف حلوقهم:
�س ّلم����وا على املعلم����ة� ..س ّلموا على �شم�س .قولوا
لها ذهبت �أمك لتعيد م�سد�س �أبيك� ..أو�صوها �أن تعود
�إىل الدار ،وتبقيها مفتوحة ،ريثما ترجع العجوز ،على
�صخرة طائرة من اجلوالن�(.ص)246
يتجل����ى �صم����ود ه����ذه العج����وز يف ظ��ل�ال هدوئه����ا
ال����ذي ينبعث من روحه����ا التي ت�شع ن����وراً ي�ضيء عتمة
زنزانته����ا ،ويزيل كابو�س وحدته����ا فتتطلع �إىل تبا�شري
الف����رج� :ألقوها يف زنزان����ة مظلمة ،و�أطبق الظالم على
كيانه����ا ،ويتجم����ع الن����ور يف �أعماقه����ا ،ي�ؤن�����س حمنته����ا،
ف����ر�أت وج����ه املعلم����ة ،يحادثها ...ودخل����ت �أبواب جتربة
جدي����دة ،فن�شر ال�صرب هالة على حمياها ..وهي تنظر
برتق����ب و�أم����ل� ،ص����وب الفيح����اء�����( .ص .)246يتب����دى
ال�صم����ود ب�أبه����ى �أ�شكال����ه ح��ي�ن ته����ب �شم�����س وطالبها،
ويرفع����ون الراي����ات الوطني����ة ف����وق هاماته����م ،فين�ض����م
�إليه����م العديد م����ن الرجال والفتي����ان والن�ساء ،وتهتف
ال�شم�����س �أن�ش����ودة اجل����والن ("اغ�ضب����ي وث����وري يا ربى
اجلوالن") .وتردد احلناجر الثائرة خلفها الهتاف.
وي�ؤج����ج ه����ذا الن�شي����د اله����ادر حميت����ي العربي����ة
فتتج�س����د �صرخ���� ًة مدوي���� ًة :لبيك����م ي����ا �أب����اة اجل����والن،
فال�صم����ود واملقاومة طريقن����ا �إىل الن�صر والتحرير ,و
مرحى لأبطالكم ال�شجعان.
احلوا�شي
 1ـ جريار جينيت ،عتبات الن�ص تر :عبد الرحيم
ال�صرييف ،دار الثقافة ،الأردن  2002م� .ص 16ـ. 17
 2ـ مالك موعد عزام ،حدث يف اجلوالن,
احتاد الكتاب العرب  ،دم�شق � 1990ص .7
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الوحدة العربية
والعوامل االقت�صادية

• م�صطفى العبد اهلل الكفري

�أجن���ح جت���ارب الدمج ب�ي�ن ال�شع���وب والأقطار هي الت���ي كانت تقوم
باال�ستن���اد �إىل عوام���ل اقت�صادي���ة بحت���ة ترعى م�صال���ح الأمم باملنفعة.
فف���ي جترب���ة �إمرباطور ال�صني يل �شومينج نق���ر�أ �أنه كان �أول من وحد
الأم���ة ال�صينية بطريقة �سهل���ة وب�سيطة ومبا�شرة وهي توحيد العملة.
فلق���د ا�ستط���اع �إيج���اد عامل م�شرتك يح����س ويتفاعل مع���ه كل مواطن
وكل م�س����ؤول ويدرك قيمته بال مقدمات ونظريات ،وكانت نتيجة ذلك
ازده���اراً وتط���وراً ووح���دة حقيقي���ة ما ت���زال جتن���ي ثماره���ا ال�صني �إىل
اليوم"1".
االقت�ص���ادات العربية اليوم لي�ست يف �أف�ضل �أحوالها ومتر مبنحنى
خط�ي�ر .واحلكوم���ات ت�ش���ارك يف م�س�ؤولي���ة م���ا ح�ص���ل م���ن تده���ور،
فاالقت�ص���اد لي����س م�س�ؤولية االقت�صاديني وحده���م ،و�إمنا هو م�س�ؤولية
جمتم���ع تقوده حكومة ،تر�سم �أو ال تر�سم االجتاهات لطريق امل�ستقبل،
ت�ضع �أو ال ت�ضع اخلطط وت�ؤثر بالتايل يف م�سار االقت�صاد كله"2" .
الو�ض���ع االقت�صادي عموم���اً م�ضطرب ،فنحن نواجه اليوم اقت�صاد
الفر����ص ال�ضائع���ة .مل نتمك���ن من حتويل ال�ث�روة النفطي���ة �إىل بنيان
اقت�ص���ادي متط���ور ،ومل تتحول فيه الرثوة الب�شرية �إىل �إ�ضافة حقيقة
ك�ب�رى يف زمن �أ�صبح فيه الب�ش���ر ولي�س املال �أ�سا�س التنمية ،بل �إن املال
املت���اح ق���د ن���زح منه الكث�ي�ر �إىل اخل���ارج وهو ما يق���در بت�سعمائ���ة مليار
دوالر .واالقت�ص���اد العرب���ي غ�ي�ر موح���د وغ�ي�ر مرتاب���ط ،فه���و مفت���ت
وم�شتت على �شكل اقت�صادات قطرية.
اقت�صادن���ا العرب���ي الي���وم ه���و الأق���ل �إنتاج���اً .فالن���اجت القوم���ي
الإجم���ايل ميث���ل �أق���ل من ع�ش���رة باملئة م���ن �إجمايل الن���اجت القومي يف
الوالي���ات املتحدة لعدد ال�سكان نف�سه .واالقت�صاد العربي يرتنح ترنحاً
وا�ضح���اً وال يب���دو �أنه م�ستقر .فلقد كانت ن�سب���ة النمو �سنة  1990حتت
ال�صف���ر ( ،)%2.3ف����إذا ب���ه �سن���ة  1995قد حق���ق منواً كبرياً بل���غ  %10ثم
هب���ط �سن���ة � 1998إىل حتت ال�صفر مرة �أخرى ( ،)%2.3ثم عاد فتح�سن
يف الع���ام ال���ذي ت�ل�اه ،وه���ذه عالم���ات وا�ضح���ة القت�ص���اد غ�ي�ر م�ستقر
وال�سب���ب الرئي�س���ي يف ذل���ك ه���و �أ�سع���ار النف���ط ،فحينم���ا يح���دث تطور
�إيجابي لالقت�صاد ،ف�إنه ال يعني بال�ضرورة �إنتاجية �أكرث و�أف�ضل ،لكنه
قد يعني �أ�سعاراً دولية �أف�ضل للنفط ك�سلعة.
الأخط���ر ه���و غي���اب الإ�سرتاتيجي���ة ,فنح���ن ال نع���رف م���اذا يري���د
الع���رب الي���وم� ،أو حتى ع���ام ( )2015عل���ى �سبيل املثال ،ب���ل �إننا ال نعرف
م���اذا يري���دون الآن م���ن العومل���ة �أو يف م�س�ألة ال�صراع م���ع �إ�سرائيل �أو يف
ح���رب التكنولوجي���ا �أو يف االنفت���اح على العامل .لق���د وىل زمن اخلطط
اخلم�سي���ة �أو ال�سبعي���ة الت���ي كانت تعتم���د على �سيا�س���ات ق�صرية الأجل
حم���دودة الر�ؤي���ة .الآن والأمثلة ن�صب �أعيننا عل���ى مناذج ت�ضع خططاً
طويل���ة الأج���ل بدرا�سة مت�أني���ة ت�شمل كافة جوانب احلي���اة واالقت�صاد.
فماليزي���ا الت���ي و�ضع���ت خط���ة  2020منذ �أك�ث�ر من � 15سن���ة وهي ت�ضع
ن�صب �أعينها �أنها بحلول عام � 2020ست�صبح يف م�صاف الدول ال�صناعية
الأوىل ,وقد متكنت من امل�ضي قدماً وبخطوات كربى نحو هذا الهدف
الكبري.
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

العقم الفكري والثقايف يف الواقع العربي
•عي�سى ال�ش ّما�س
تق���ول الفل�سف���ة يف مبحثه���ا اخلا����ص بنظري���ة املعرف���ة
(الإك�سيولوجي���ا) �إنّ املعرف���ة تعط���ي جرع���ة �صادم���ة� ،أي �أ ّنه���ا تث�ي�ر
الده�ش���ة والت�سا�ؤل ،وتدفع الإن�سان �إىل البحث واالكت�شاف .وهذا ما
يفعل���ه عن���وان الكتاب (العقم الفكري الثق���ايف العربي) مل�ؤ ّلفه الأديب
/الطبي���ب الب���ارع /عبد اللطيف يا�س�ي�ن ق�صّ اب ،وال�ص���ادر عن احتاد
الكتّ���اب الع���رب .ا�ستط���اع الدكت���ور يا�س�ي�ن �إزاح���ة م�صطل���ح (العقم)
م���ن جماله الطب���ي �إىل املجال الفك���ري والثقايف ،وتوظيف���ه ب�أ�سلوب
ر�شيق يجمع بني املنهج ّية العلم ّية وال�سمات الأدب ّية .فبينّ �أنّ امل�صاب
بالعق���م اجلن�سي يفقد القدرة عل���ى الإجناب والتكاثر ،كذلك امل�صاب
بالعق���م الفك���ري لي����س لدي���ه القدرة عل���ى تكاث���ر الأف���كار وتوليدها،
و�إجن���اب ثقاف���ة جديدة تواكب متط ّلب���ات التطوّ ر الإن�س���اين والتقدّم
���ب ق���د ا�ستط���اع �أن يعال���ج بع����ض احل���االت
احل�ض���اري .و�إذا كان الط ّ
الن���ادرة يف العقم اجلن�سي ،ف����إنّ العقم الفكري/الثقايف قد ال يجد له
عالج���اً� ،إذا م���ا ا�ستفح���ل و�صار مر�ض���اً مزمناً وم�ستع�صي���اً ،قد يهلك
�صاحبه.
م���ن قراءة الكتاب ميكن ا�ستخال�ص �أه��� ّم املعطيات التي ا�ستطاع
الدكت���ور يا�س�ي�ن �أن ي�ص���ل من خاللها �إىل ما يري���د من �أهداف ،رمى
�إليها عرب مو�ضوع الكتاب .ولع ّل من �أه ّم هذه املعطيات:
�أو ًال -الو�ض���ع العرب���ي املرتدّي بوجه ع���ام ،وت�أثريه يف ما يحدث
يف وطنن���ا ال�س���وري بوج���ه خا����ص� ،ضمن عالق���ة جدلية ترب���ط الك ّل
باجل���زء ،واجل���زء بالك ّل .وذل���ك نتيجة حم���اوالت الهيمن���ة اجلديدة
ب�أبعاده���ا ال�سيا�س ّية والثقافية واالقت�صادية .بينما العرب /العربان/
يتله���ون يف خ�صوماته���م وت�آم���ر بع�ضهم على بع�ض ،وه���م غارقون يف
�أحالمه���م الوردي���ة الت���ي ذبل���ت يف (ربيعه���م العقي���م) ال���ذي مل ينتج
�إالّ الت�شتّ���ت والقت���ل والتدم�ي�ر ،ون�ش���ر الفك���ر التكف�ي�ري ،كم���ا حدث
يف الع���راق وليبي���ا ،وكما يحدث الآن يف �سوري���ة ،على �أيدي الع�صابات
بتوجه���ات الفت���اوى التكفريي���ة الت���ي ت ّدع���ي
الإرهابي���ة الت���ي تعم���ل ّ
الإ�سالم ،وحت ّلل التدمري والقتل والذبح وانتهاك الأعرا�ض.
وي�ست�شه���د هن���ا بو�صيّ���ة اخلليفة �أب���ي بكر ال�صدي���ق لأ�سامة بن
منق���ذ ،وه���و ذاه���ب �إىل احلرب ،حي���ث ت�ض ّمنت ه���ذه الو�صيّ���ة ع�شرة
ً
طف�ل�ا
�أم���ور (ال تخون���وا ،ال تغلّ���وا ،ال تغ���دروا ،ال مت ّثل���وا ،ال تقتل���وا
�صغرياً وال �شيخاً كبرياً ،وال امر�أة .وال تعقروا نخ ً
ال ،ال حترقوه ،وال
تقطعوا �شجرة مثمرة ،وال تذبحوا �شاة وال بقرة وال بعرياً �إالّ مل�أكلة".
هذه هي �أخالق الإ�سالم النقي ،ف�أين �أ�صحاب الفتاوى الإرهابية من
ه���ذه الأخ�ل�اق ،الت���ي ال يعرف���ون م���ن �إ�سالمه���ا �إالّ ا�سم���ه ،ويعملون
عل���ى عك�سه���ا بكل ما ي�س���يء �إىل تعاليم الإ�سالم وجوه���ره .كما يفعل
جهاديوهم املرتزقة يف �سورية.
ثانياً -النظرة �إىل املر�أة امل�سلمة واملفاهيم العقيمة التي تر�سّ خت
عنها ،بعدما كان الإ�سالم قد رفع من �ش�أنها وجعلها م�ساوية للرجل يف
املكان���ة االجتماع ّية والإن�سان ّية .لكنّ تراكم الثقافة الفكرية املري�ضة
الت���ي ينتجه���ا من يدّع���ون الإ�سالم� ،أ�س���اءت �إىل امل���ر�أة وجعلتها �سلعة
تب���اع وت�ش�ت�رى ،ال قيمة له���ا �إالّ يف الل ّذة واال�ستمت���اع .ويف ذلك يقول
الدكتور يا�سني" :للأ�سف �إنّ تاريخ الواقع الإ�سالمي احلايل ،ولي�س
احلقيق���ي� ،أبعد امل���ر�أة عن حركة احلياة و�أهمله���ا ،وح�صرها يف دائرة
حاج���ة الرج���ل ،بينما ه���ي �إن�سان يعي����ش �إن�سانيت���ه �إىل جانب الرجل
ليتكام�ل�ا معاً ."..ويتط ّرق امل�ؤ ّلف �إىل الرتاكم���ات التي �أفقدت املر�أة
ثقته���ا بنف�سه���ا ،ومنه���ا تلك الفت���اوى التي تبيح االغت�ص���اب ،والزواج

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.

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الصحيفة تعبر عن وجهات
نظر أصحابها

www.awu.sy

E-mail : aru@tarassul.sy

الق�س���ري ،والطالق التع�سّ في ،وزواج املتع���ة ،و� ً
صوال �إىل نكاح اجلهاد،
مما ي�ضعف قيمة املر�أة ومكانتها االجتماع ّية والإن�سان ّية.
وغري ذلك ّ
ثالث���اً� -أع���داء الع���رب احلقيقيون ،والأ�سالي���ب التي يحاربونهم
به���ا ،م���ن خ�ل�ال و�سائ���ل الإع�ل�ام املختلف���ة مب�ضموناته���ا الثقافي���ة
والعقائدي���ة ،الت���ي تتنا�س���ب م���ع طرائ���ق اال�ستعم���ار احلدي���ث ،يف
ظ��� ّل العومل���ة و�أبعاده���ا الثقافي���ة واالقت�صادي���ة والرتبوي���ة .ويح���دّد
يف ه���ذه احل���رب جمموع���ة م���ن الأدوات الت���ي حت ّركه���ا ال�صهيونيّ���ة
العاملي���ة ،و�أ�ش���ار �إليه���ا �/ستي���وارت �ستف�ي�ن /يف كتاب���ه ال���ذي حم���ل
عن���وان "اجلا�سو�سيّ���ة الإ�سرائيليّ���ة" .وم���ن �أه���م ه���ذه الأدوات( :فئة
الو�صولي�ي�ن واالنتهازي�ي�ن الذي���ن يعملون لغايات معين���ة لقاء حفنة
م���ن امل���ال �أو طم���ع يف من�ص���ب �أو جاه .وفئ���ة الطالبني للق���وت واملال،
واحلري�صني على حت�صيل االعتبارات ال�شخ�ص ّية ،وامل ّت�سمني باجلنب
وع���دم ال�شع���ور بامل�س�ؤوليّ���ة .وكذل���ك فئة املغ��� ّرر بهم واملزيّ���ف عليهم،
وه���م م���ن املثقف�ي�ن والأكادمييني ،والقادري���ن على ق���راءة امل�ستقبل..
يحبّ���ون الزعام���ة لك ّنه���م م�ستع���دّون للعم���ل يف الظ�ل�ام ،ويح�سن���ون
الت�آمر و�أ�ساليبه.)..
فم���ن يق���ر�أ الكتاب بف�صوله كافة ،ويربط فيما بينها ،ي�صل �إىل
النتائج الآتية:
ّ
�-1إنّ الع���رب مل يتعظ���وا ممّ���ا �أ�صابهم من نك�س���ات عرب التاريخ،
ومل يدرك���وا واق���ع (العقم الفكري) الذي ح ّل بهم من خالل حماربة
العلم���اء واملبدع�ي�ن واملف ّكرين .ومل يعوا بالتايل الوه���ن الذي �أ�صاب
الثقاف���ة العربي���ة عموم���اً ،ب�سب���ب طغي���ان ثقاف���ة العومل���ة ،وحمارب���ة
املث ّقف�ي�ن املتنوّ ري���ن للنهو����ض بالثقاف���ة العربي���ة ملواجه���ة حتديّ���ات
العوملة الثقاف ّية.
ً
 -2تكري����س ثقاف���ة التكف�ي�ر والتقوق���ع واال�ست�س�ل�ام ،ب���دال من
ثقاف���ة الوع���ي واحل���وار ،واالنفت���اح على الآخ���ر ،ومواجه���ة متط ّلبات
الع�ص���ر العلميّ���ة والفكري���ة ،لإحي���اء الثقاف���ة العربي���ة الأ�صيلة على
مبد�أ (الأ�صالة واملعا�صرة).
 -3تكري����س الثقاف���ة القطرية �أو الإقليميّ���ة ال�ضيقّة عو�ضاً عن
الثقاف���ة العربي���ة اجلامع���ة  /الوا�سعة ،ذات الطاب���ع الفكري العروبي
املوحد للأمة يف ع�صر التك ّتالت الإقليمية والدولية.
ِّ
�ألي�س���ت ه���ذه النتائ���ج امل�ستخل�ص���ة ،ت�ش�ي�ر بو�ض���وح �إىل العق���م
الفك���ري العرب���ي ،و�إىل امل�ست���وى الثق���ايف املت���دين ال���ذي و�صل���ت �إليه
الأم���ة العربية يف هذا الزم���ن الرديء ،وهي �صاحبة الرتاث الثقايف/
احل�ض���اري العري���ق؟ �أال يعيدنا هذا الواقع (العقيم) فيما �إذا ا�ستم ّر،
�إىل زمن االنحط���اط بعد النه�ضة العربية (الفكرية/الثقاف ّية) �إ ّبان
ع�ص���ر الإ�سالم وازدهار الدولة العربية التي تعطي علومها وثقافتها
وقيمها� ،إىل �أنحاء العامل املختلفة؟
�أال ت�ستدع���ي تل���ك املعطي���ات الت���ي طرحه���ا الدكت���ور /يا�س�ي�ن/
�ض���رورة املعاجل���ة ال�سريع���ة املر����ض (العقم) قب���ل ا�ستفحال���ه وفوات
الأوان للتعام���ل مع���ه؟ والدواء موجود عند الأطب���اء� ،أ�صحاب ال�ش�أن
م���ن املف ّكري���ن والعلم���اء املتنوّ ري���ن ،القادري���ن عل���ى حمارب���ة الفك���ر
الظالمي ،ون�شر الوعي الفكري الأ�صيل من خالل تقدمي اجلرعات
الثقافيّ���ة القادرة عل���ى التح�صني يف مواجهة العومل���ة ،و�إثبات الهوية
احل�ضارية للأمة العربية.
هذه م�س�ؤوليتهم التاريخ ّية؛ فهل هم فاعلون..؟ ن�أمل ذلك!!..

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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"ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

خرية

لقاء حواري مع �سماحة مفتي اجلمهورية
يت�ش���رف احت���اد الكت���اب الع���رب
بدعوتك���م حل�ض���ور اللق���اء احل���واري م���ع
�سماحة مفتي اجلمهورية:
د� .أحمد بدر الدين ح�سون
وذل���ك يف قاع���ة االجتماعات يف مبنى
االحت���اد ـ ا�سرتاد امل���زة ـ يف ال�ساعة احلادية
ع�شرة من �صباح الأحد 2013/8/25
الدعوة عامة

ر�ضا رجب ...يف ذمة اهلل
ع���ن عم���ر يناهز  61عام���اً ق�ضاها بالعم���ل الوطني
والثقايف والإبداعي رحل الأديب د.ر�ضا رجب رئي�س فرع
احتاد الكتاب العرب يف حماة.
ول���د الأدي���ب الراح���ل يف قري���ة (عن���اب) -منطق���ة
الغ���اب ع���ام  ،1952وح�صل على الإج���ازة يف اللغة العربية
من جامع���ة دم�شق عام  ،1974كما ح�صل على املاج�ستري
والدكتوراه يف اللغة العربية.
عم���ل يف جم���ال التعليم وانت�س���ب �إىل احتاد الكتاب
العرب عام .1975
�شغل من�صب رئي�س املكتب الفرعي لالحتاد يف حماه.
عمل مديراً للرتبية يف حماه يف الفرتة ما بني  1986و .1996
ق�ض���ى الراح���ل حيات���ه يف العم���ل ال���د�ؤوب واجل���اد يف �سبي���ل �إع�ل�اء راي���ة الثقاف���ة
العربي���ة لي�ت�رك �إرثاً متثل يف  40كتاباً منها ما اخت�ص بالدرا�سات والتحقيقات الأدبية
�إ�ضاف���ة �إىل  8دواوي���ن �شعرية منها "يف ظ�ل�ال ال�سنديان" و"حمكوم باحلب" و"املمكن
وامل�ستحيل" و"لدم�شق �سيدة العوا�صم"..

جائزة دار (�أثر) للرواية العربية

ق���ررت �إدارة دار �أث���ر للن�ش���ر والتوزي���ع �إطالق جائ���زة للرواية العربية حتم���ل ا�سم الدار
عل���ى �أن تب���د�أ الدورة الأوىل لهذه اجلائزة خالل عام  ،2013وذلك انطالقاً من حر�ص (�أثر)
على ن�شر الثقافة واملعرفة ودعم الرواية العربية.
تتميّ���ز ه���ذه اجلائ���زة ب�أنها خم�ص�صة على عك����س غريها من اجلوائ���ز الأدبية للأعمال
غ�ي�ر املن�ش���ورة ،وبذل���ك متن���ح دار (�أث���ر) فر�ص���ة للكت���اب الذي���ن مل ين�ش���روا رواياته���م بع���د
للم�شارك���ة �شريط���ة ع���دم فوز العمل امل�ش���ارك بجائزة �سابق���ة و�أال يكون من�ش���وراً يف ال�صحف
والدوريات �أو عرب �شبكة االنرتنت.
يح�ص���ل الفائ���ز الأول عل���ى  1500دوالر بينم���ا يح�ص���ل الفائ���ز الث���اين عل���ى  1000دوالر
والثال���ث عل���ى  500دوالر ،و�ستتكف���ل دار (�أث���ر) بطباع���ة الفائ���زة حمتفظ���ة لنف�سه���ا بحقوق
طباعتها ملدة � 3سنوات.

(بدعة بوذا)
يف بداية 2014

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

ندوة “�س ّر عبقرية �أبي متام”
• خا�ص للأ�سبوع الأدبي -م�.أ
برعاي���ة ال�سي���دة
الدكتورة لبانة م�شوح
وزي���رة الثقاف���ة �شه���د
املرك���ز الثقايف العربي
يف �أب���ي رمان���ة �صب���اح
االثن�ي�ن 2013/8/19
ن���دوة ثقافي���ة بعن���وان
“�س��� ّر عبقري���ة �أب���ي
متام”.
وق���د جنح���ت
الن���دوة يف �إلقاء املزيد
م���ن ال�ض���وء عل���ى
ال�شاع���ر الكب�ي�ر الذي يعترب م���ن �أوائل ال�شعراء الذين �س���اروا يف ركاب التجديد �آخذاً مبعطيات
احل�ضارة القدمية والأطر اجلديدة لل�شعر فجمع �شعره بني عنا�صر عدة هي :العقل والوجدان
حيت ركب
والزخرف���ة ،ف���كان �شاعر احلكم���ة والفل�سفة واملديح والرثاء ،و�ش��� ّكل �أحجية عبقرية رّ
النقاد املمتد من �أيامه وحتى حلظة انعقاد هذه الندوة.
وق���د �ش���ارك يف الن���دوة كل م���ن الدكت���ور حمم���ود الرب���داوي والدكت���ور �أحم���د علي حممد
والدكت���ور عاط���ف البطر����س بح�ضور عدد من الكت���اب واملثقفني واملهتمني ب�أب���ي متام وعبقريته
ال�شعرية التي ّ
خطت ا�سمه ب�أحرف من نور يف �سجل ال�شعراء اخلالدين.
تناول الدكتور حممود الربداوي �إ�شكالية الرحلة وت�أليف كتب �أبي متام م�ستعر�ضاً رحالت
�أب���ي مت���ام و�أ�سفاره ابتداء من خروجه من قرية “جا�س���م” م�سقط ر�أ�سه وو�صوله �إىل دم�شق ثم
توجهه �إىل القاهرة التي كانت تعرف �آنذاك بالف�سطاط م�شرياً �إىل دور جامع عمرو بن العا�ص
يف تكوينه الثقايف� ،إذ انعك�س ما اقتب�سه يف جماالت العلم والتاريخ والفقه وال�شريعة على �شعره،
م�سلط���اً ال�ض���وء على عودة ال�شاعر �إىل دم�شق ومن ثم �إىل حم�ص ليلتقي بديك اجلن احلم�صي
قب���ل �أن يوا�ص���ل رحلت���ه �إىل الرقة واملو�ص���ل وبغداد وخرا�سان وبالد ما ب�ي�ن النهرين ودول �آ�سيا
الو�سط���ى و�أذربيج���ان ث���م �إىل �أفريقي���ا� ،إال �أن���ه ر ّكز على رحلة �أب���ي متام �إىل �إي���ران حيث �أقام يف
هم���ذان والتق���ى ب�أب���ي الوف���اء ابن �سلم���ة و�ألف �أ�شه���ر كتبه مثل كت���اب “احلما�س���ة” و”االختيار
الكبائ���ري الأ�صغ���ر والأك�ب�ر” ،ليع���ود بعدها �إىل بغ���داد ،ثم ينتق���ل �إىل �سامراء وا�ضع���اً نف�سه يف
خدمة اخلليفة املعت�صم الذي ّ
�سطر يف مديحه �أروع الأبيات.
و�أ�شار الدكتور الربداوي �إىل مكانة �أبي متام كرثوة �إن�سانية �شعرية كما �أ�شار �إىل االهتمام
الذي حظي به من قبل امل�ست�شرقني الذين كتبوا عنه الكثري.
�أم���ا الدكت���ور �أحم���د عل���ي حممد فقد �آث���ر التط���رق �إىل (ال�صنع���ة العقلية عن���د �أبي متام)
متن���او ًال ال�شاع���ر من منظ���ور احلكمة والفل�سفة م�ش���دداً على �أن ال�صنعة العقلي���ة التي ن�سج من
خاللها �شعره �أحاطته بهالة من الغمو�ض وجعلته حموراً للت�سا�ؤالت والنقا�شات واال�ستف�سارات
التي لها بالت�أكيد بداية ولي�س لها من نهاية.
كم���ا تط���رق �إىل املفهوم اجلديد يف الطب���اق الذي قدمه ال�شاعر معتمداً على التناق�ض بني
الألف���اظ واالخت�ل�اف بينه���ا ،م�ش�ي�راً �إىل �أن���ه كان �شاعر احلكم���ة بالدرجة الأوىل لأن���ه ابتدع يف
�شع���ره املذه���ب العقل���ي بحثاً عن الأف���كار الدقيقة باالعتم���اد على اجلنا�س ال���ذي كان يوظفه يف
تعمي���ق ال�ص���ورة وتولي���د املعن���ى ليجد لنف�س���ه حيزاً يحط���م فيه �أبع���اد الت�شبيه���ات واال�ستعارات
امل�ألوف���ة ويكث���ف في���ه عوام���ل ال�صورة ال�شعري���ة ،مقرتباً يف �شع���ره من نظرية الف���ن للفن حيث
مل����س مفه���وم الرق���ة ومل يقف موقف���اً عدائياً من الدهر ب���ل �أ�صبح حمر�ضاً للت�أم���ل م�ستنبطاً يف
فك���ره غمو����ض الطبيع���ة ال�صامت���ة ،الأمر الذي جع���ل مناهج الفك���ر احلديث حت���اول ك�شف �سر
عبقريته وتفرده.
وتن���اول الدكت���ور عاط���ف البطر����س مو�ض���وع (الوح���دة والتن���وع يف التكوي���ن الثق���ايف لأبي
مت���ام) ،فه���و بالن�سب���ة له �شخ�صي���ة �شعرية فريدة مزجت ب�ي�ن ال�سابق من الثقاف���ات �ضمن �إطار
�إقبالها على اغرتاف كل ما هو جديد ،فقد كان �شغوفاً بالثقافات اليونانية والفار�سية والهندية
وال�شرقي���ة العربي���ة والإ�سالمي���ة ،ف�أع���اد �صياغته���ا بلغ���ة عربي���ة بديعة جت���اوزت �أ�س���وار امل�ألوف
وال�صياغات اجلاهزة مو�شياً �إياها بنمط جديد من ال�صور والزخارف ال�شعرية ،مما جعل �شعره
مدر�سة يف التطوير والتجديد.
كم���ا �أكد الدكت���ور البطر�س على براعة �أبي متام يف املزاوجة بني ال�صورة ال�شعرية والفكرة
الفل�سفي���ة وتتويجهم���ا ب�ش���يء من التجدي���د اجلديل ال���ذي مل تف�سده وح���دة املتناق�ضات ،فكان
ال � ً
�شع���ره حال���ة ا�ستثنائي���ة فري���دة �شكلت مذهب���اً �شعري���اً م�ستق ً
أ�صي�ل�ا متمرداً جعل من���ه �أمرياً
للبيان وفار�ساً للتجديد بال منازع.

ق���رر الروائي الرتكي �أورهان باموق �إطالق روايته اجلديدة
(بدع���ة ب���وذا) مع بدايات ع���ام  ،2014وتتناول الرواي���ة ق�صة حياة
البائ���ع ب���وذا الذي عا�ش يف فرتة حكم ال�سلط���ان �سليم الأول وكان
�أول م���ن ق���دّم اخ�ت�راع م�شروب النبي���ذ بالل�ب�ن يف الأنا�ضول حيث
متك���ن م���ن التو�صل �إىل تركيب���ة ملزج اخلمر بالل�ب�ن بن�سب معينة
وطريق���ة �سري���ة ال تف�سد الكح���ول وال اللنب وبقي ه���ذا االخرتاع
م�شه���وراً يف تركي���ا حت���ى الآن ويع���رف با�س���م م�ش���روب (ب���وذا)
الكحويل.
وق���د �ص���رح باموق احلائ���ز على جائ���زة نوب���ل �أن روايته تعج
بالإث���ارة املتمثل���ة يف التفا�صي���ل اليومي���ة ل���ـ (ب���وذا) ال���ذي ع���اداه
ال�سلط���ان �سلي���م الأول ب�سب���ب انت�ش���ار ح���االت ال�سك���ر ب�ي�ن �أف���راد
اجلي����ش االنك�شاري نتيجة لتهري���ب اخلمور و�إي�صالها �إليهم على

�أنها لنب مبوجب اخرتاع (بوذا).
مازال (بوذا) حا�ضراً منذ القرن ال�سابع ع�شر عرب اخرتاعه
ال�شهري ولعل ذكره �سيكون خالداً �أكرث ف�أكرث بعد �أن جعله باموق
بط ً
ال لروايته اجلديدة.
يذك���ر �أن �أوره���ان باموق ولد ع���ام  1952يف ا�سطنبول ،مار�س
الر�س���م والق���راءة يف مطل���ع �صب���اه و�شباب���ه ،ث���م در����س الهند�س���ة
فال�صحاف���ة 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�ض���اء ،1995 -الكتاب الأ�س���ود ،1997 -احلياة اجلديدة،2001 -
ا�سمي �أحمر  ،2003ثلج  ،2004-متحف الرباءة.2008 -

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

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

• نزار بني املرجة

ً
وداعا� ..شاعر «ع ّناب»
متام ًا كقامات ال�سنديان ..يرحل �شاعر عبقري
أيام فقط،
�آخر ..بعد �سليمان العي�سى ..وبفارق � ٍ
هاهو �شاعر عربي �سوري مبدع �آخر يرتجل،..
يرحل ر�ضا رجب وهو مل يكمل ملحمته ال�شعرية
املنتظرة بعد ،..كان يكتب حتى ال�ساعات الأخرية
القليلة التي �سبقت الرحيل (كما ذكر لنا ال�سيد
رئي�س االحتاد الدكتور ح�سني جمعة عندما زاره
أيام من وفاته) ..لكنه املوت ي�أبى �أن
يف امل�شفى قبل � ٍ
ي�ستكمل ال�شاعر ملحمته..
عرفت ال�شاعر الدكتور ر�ضا رجب قبل ربع قرن
ونيف عندما جمعتني و�إياه منا�سبة ت�أبني �أحد
ب�سني ـ يف
�شهداء اجلي�ش العربي ال�سوري يف قرية ـ ّ
جبال ال�ساحل ال�سوري ،..ويومها �ألقى ق�صيدة رثاء
متميزة كان فيها الوطن حا�ضر ًا بتفا�صيله و�شموخه
وكربيائه..
وكنت قبل معرفتي ال�شخ�صية به �أقر�أ بع�ض
ق�صائده ومقطوعاته ال�شعرية يف �صحيفة وجملة
«الثقافة» ل�صاحبها وم�ؤ�س�سها الأديب الكبري
الراحل مدحت عكا�ش ،الذي كان حري�ص ًا على
اختيار �أجمل ما ين�شر من ق�صائد ومقطوعات �أدبية
لل�شعراء العرب عموم ًا وال�سوريني خ�صو�ص ًا ،ويعيد
ن�شره با�ستئذان �أو دون ا�ستئذان! على �صفحات
«الثقافة» ..وكان لتلك املبادرة من �صاحب الثقافة
الوقع اجلميل دائم ًا لدى �أولئك املبدعني..
..تذكرنا م�سرية ال�شاعر الراحل الدكتور ر�ضا
رجب بعمالقة ال�شعر العربي ،وقد ا�ستطاع عرب
�آثاره املطبوعة املتتالية �أن يثبت وجوده وبجدارة،
ا�سم ًا المع ًا على �ساحة ال�شعر ال�سوري ،من خالل
�إبداعاته التي تتميز بنف�س كال�سيكي ملحمي فريد
�أ�صبح نادر ًا جد ًا بني الأ�صوات ال�شعرية العربية
وال�سورية اجلديدة..
ومن منا ين�سى دواوينه ال�شعرية الالفتة (يف ظالل
ال�سنديان) و(حمكوم باحلب) و(املمكن وامل�ستحيل)
و(�سيف الدولة العربي) و(كتاب ت�شرين)؟ ..من
اجلرا�ص)؟
منا ين�سى ق�صيدته/اللوحة! (بركة ّ
..ومن ين�سى ديوانه الأخرية ـ رمبا ـ (عنّاب) ذاك
الذي يحمل ا�سم قريته الوادعة اجلميلة يف منطقة
الغاب؟
وف�ض ًال عن نتاجه الإبداعي ،فقد متيز الزميل
ال�شاعر الراحل الدكتور ر�ضا رجب بخربته
الرتبوية والإدارية الناجحة ،فكان مدر�س ًا و�أ�ستاذ ًا
متميز ًا وت�سنم مهمة مدير الرتبية يف حمافظة
حماة طيلة عقد كامل من الزمن ،و�شغل كما هو
معروف �أي�ض ًا وحتى رحيله موقع رئي�س فرع حماة
الحتاد الكتاب العرب..
رحم اهلل الزميل ال�شاعر الكبري الراحل الدكتور
ر�ضا رجب� ،..شاعر «عنّاب» الذي رحل باكراً ،وكنا
ننتظر منه الكثري الكثري من الق�صائد املو�شاة بعبق
النبل والعبقرية..
nizar.marje123@gmail.com
www. marje.syriaprof.com

