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• حممد علي حب�ش
ي ��رى تقرير التنمي ��ة الإن�سانية العربية ال�ص ��ادر عن «UNDP
– برنام ��ج الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي وال�صن ��دوق العرب ��ي للإمن ��اء
االقت�صادي واالجتماعي” ،حتت عنوان“ :نحو �إقامة جمتمع املعرفة”
�أن ل ��دى البل ��دان العربية �إمكانات هائل ��ة لتطوير مقدرتها املعرفية ،ال
ب�سب ��ب م ��ا لديها من ر�أ�سمال ب�شري مل يُ�ستغل بع ُد فح�سب ،بل لأن لها
تراثاً ثقافياً ولغوياً وفكرياً ثر ّياً.
كم ��ا جتل ��ى يف ه ��ذا التقري ��ر �أن املعرفة اكت�ساب� �اً و�إنتاج� �اً وتوظيفاً
غ ��دت يف مطل ��ع الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن الو�سيلة الكفيل ��ة بتحقيق
التنمي ��ة الإن�ساني ��ة يف جميع ميادينها ،ملا لها م ��ن عالقة ع�ضوية ودور
حموري بالن�سبة �إىل التنمية الب�شرية.
و�أورد التقري ��ر �أن �ضخام ��ة نق� ��ص الق ��درة املعرفي ��ة الإن�ساني ��ة يف
ال ��دول العربي ��ة يف ع�ص ��ر كثاف ��ة املعرفة يحت ��م �ضرورة الت�ص ��دي لهذا
الق�ص ��ور وجت ��اوزه ،وتكري� ��س اكت�س ��اب املعرف ��ة وتوظيفه ��ا بفعالي ��ة يف
بن ��اء القدرات الب�شرية بكف ��اءة يف جميع الأن�شطة االجتماعية من �أجل
حت�سني امل�ستوى املعي�شي للإن�سان يف الدول العربية.
فاملطل ��وب �إذن ،حتدي ��د الو�سائل الالزمة ّ
لتخطي معوقات املعرفة
ومواجه ��ة حتدياته ��ا ،وتوظيف القدرات الب�شري ��ة العربية ب�شكل فاعل
يف بناء جمتمع املعرفة.
وعل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات العربي ��ة العامل ��ة يف حق ��ل التوثي ��ق واملعلوم ��ات
�أن ت�سع ��ى لإيج ��اد ا�سرتاتيجي ��ة عربي ��ة موح ��دة يف مواجه ��ة حتدي ��ات
العومل ��ة وث ��ورة املعلوم ��ات واالت�ص ��االت ،انطالق� �اً م ��ن �أن الع ��رب ورث ��ة
�أع ��رق ح�ض ��ارة ،وهم القادرون عل ��ى بناء عامل امل�ستقب ��ل مبهارة ال تقل
ع ��ن مه ��ارة �أجداده ��م ..وم ��ن هنا كان ال ب ��د له ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات �أن تعمل
وتن�س ��ق فيم ��ا بينها يف خمتل ��ف حقول املعرف ��ة لتنفي ��ذ ا�سرتاتيجياتها
ّ
العام ��ة وتطوي ��ر �آلي ��ات التع ��اون لتوف�ي�ر ج ��زء م ��ن الو�سائ ��ل الالزمة
ّ
لتخط ��ي معوقات املعرفة والنهو�ض مبجتم ��ع معريف عربي ،من خالل
دع ��م ن�شر الوعي املعريف والعلم ��ي والتقني يف جميع املجاالت ،وت�شجيع
الإنت ��اج الفك ��ري العرب ��ي والإ�سه ��ام يف درا�س ��ة الواق ��ع املع ��ريف العرب ��ي
وتق ��دمي االقرتاحات الالزم ��ة لبناء �سيا�سات وطني ��ة يف جمال املعرفة
ودع ��م التن�سيق العربي بني ه ��ذه ال�سيا�سات لالرتقاء مب�ستوى التنمية
الإن�سانية العربية.
�إن كل م�ؤ�س�س ��ة عربي ��ة معرفي ��ة تع ّد نف�سها معني ��ة بتوفري و�سائل
النهو� ��ض مبجتمع املعرفة ،وتعمل على ت�أدية دور حيوي يف هذا ال�صدد
ك�شري ��ك يف عملية التنمية العربية ،ويجب �أن تقرتن يف �أهدافها ب�إرادة
بن ��اء جمتم ��ع مع ��ريف طم ��وح ،وتدعم �أي مب ��ادرة ت�ش� � ّكل دعام ��ة يف بناء
جمتم ��ع املعرف ��ة� ،س ��واء تلك املب ��ادرات الت ��ي ت�ؤ�س� ��س لالرتق ��اء ب�صورة
�أف�ض ��ل باملع ��ارف املوج ��ودة ملحارب ��ة ال�ش ��رخ املع ��ريف� ،أو املب ��ادرات الت ��ي
ت�ؤ�س� ��س ملقارب ��ة �أكرث ت�شاركية للنفاذ �إىل املعرف ��ة� ،أو لتلك التي ت�ؤ�س�س
لتكام ��ل �أف�ضل ل�سيا�سات املعرفة ،عرب احلوار واقرتاح و�سائل النهو�ض
مب ��ا ي�ساع ��د على تكري� ��س اكت�ساب املعرف ��ة وتوظيفها يف عم ��وم الوطن
العربي.
ومب ��ا �أن �إنتاج املعرفة ون�شره ��ا وتوزيعها هو املدخل الرئي�س لبناء
املجتمعات املعرفية ،وهو رهن بتوفر مناخ احلرية وتعميم التعليم وردم
الفج ��وة املعلوماتي ��ة ،فعلى امل�ؤ�س�سات العامل ��ة يف احلقل املعريف كلها �أن
ت�سع ��ى �إىل تعزي ��ز حرية ان�سي ��اب املعلوم ��ات يف البل ��دان العربية ،ودعم
مراكز الأبحاث والدرا�سات واملكتبات �ضمن �إمكاناتها املتاحة ،وامل�شاركة
يف العم ��ل عل ��ى جم ��ع الرتاث العرب ��ي وحفظ ��ه ون�شره وتعمي ��م الإفادة
منه بني النا�س ،و�إبراز الدور احل�ضاري العربي لطاملا �أن لدى البلدان
العربية تراثاً ثقافياً غنياً ي�سمح لها بتطوير مقدراتها املعرفية.
ختام� �اً ال ب ّد م ��ن الت�أكيد على �أن النهو� ��ض مبجتمع املعرفة يجب
�أن يرتكز على م�ساهمة اجلميع �أفراداً وم�ؤ�س�سات من معلمني وباحثني
ومبدع�ي�ن و�صحفي�ي�ن ومنظمات غري حكومية ،ل�ضم ��ان تد ّفق املعرفة
ب�ي�ن جمي ��ع وح ��دات �إنتاجه ��ا وتوظيفه ��ا ،والأخ ��ذ بع�ي�ن االهتم ��ام دور
التعليم وو�سائل الإعالم واالت�صال يف ن�شر املعرفة ،والإ�سهام يف تطوير
الطاق ��ات الب�شري ��ة العربي ��ة يف خمتل ��ف جم ��االت املعرف ��ة ،مل ��ا ي�شكل ��ه
الر�أ�سمال الب�شري من �أهمية يف تطوير املقدرات املعرفية.
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�أدب الأطفال والنا�شئة "م�شروع خارج االهتمام"!
• �أحمد علي حم ّمد
ُ .1ن�ش ��ر يف الع ��دد ( )1300م ��ن �ص ��حيفة الأ�س ��بوع الأدب ��ي ال�ص ��ادرة عن احتاد
الكت ��اب العرب بتاري ��خ ٌ 2012/6/6
َ
مباحث
ملف خا�ص ب�أدب الأطفال  ،انطوى على
ومق ��االتٍ مهم ��ة  ،وه ��و يف جممله التفات ��ة جميلة من ال�س ��ادة القائم�ي�ن على تلك
ال�صحيفة  ،و�أظنّ ك ّل الظنّ �أنّ ذلك املو�ضوع يحوز �أهمية بالغة  ،وقد عدد ُتها من
ال�صيح ��ات املجدي ��ة التي تروم �إ�شعارنا بالتق�صري يف جمال �أدب الأطفال  ،وال�سيما
من الناحية التعليمية والأكادميية � ،إذ �إننا ال ُنقدّم لأطفالنا يف املدار�س اليوم �أدباً
خا�ص� �اً به ��م  ،وال نقدم �أي�ض� �اً �أدباً نا�شئاً يوافق تطلع ��ات النا�شئة ويلبي طموحاتهم
 ،يعال ��ج م�شكالته ��م  ،وي�صور همومهم  ،ويج�سد تطلعاتهم  ،على ما لهذه امل�سائل
م ��ن �أهمي ��ة بالغة  ،و� مّإنا نقدّم للأطفال وللنا�شئ�ي�ن �أدباً ُكتب للكبار ،فندفع �إليهم
فن� �اً خارج� �اً ع ��ن اهتمامهم  ،وبعيداً عن طموحاتهم  ،مم ��ا يلغي مبد�أ املطابقة بني
احلاجة والو�سيلة � ،أعني احلاجة �إىل التعلم من خالل حمور االهتمام  ،والو�سيلة
البعي ��دة ع ��ن احل ��ال  ،وه ��ذه امل�شكل ��ة و�إن كان ��ت خافي ��ة يف تعل ��م العل ��وم النظري ��ة
والتطبيقي ��ة � ،إال �أ ّنه ��ا �شديدة الربوز يف تعلم الفن ��ون الإن�سانية  ،ل�صلتها املبا�شرة
بالوجدان وبال�سلوك.
وكذلك ال يُقدَّم للطالب الذين ت�ؤهلهم اجلامعات لتدري�س الآداب يف املدار�س
يخ�ص الأطفال وال النا�شئة  ،ومن َث َّم ف�إ ّنهم ال ميتلكون
االبتدائي ��ة والثانوي ��ة �أدبٌ
ّ
�أدن ��ى معرف ��ة بخ�صائ�ص تلك الآداب التي تخت�ص مبخاطب ��ة ال�صغار  ،والأه ّم من
ذل ��ك �صم ��ت النقاد الأكادميي�ي�ن عن اخل�صائ� ��ص النوعية لذل ��ك الأدب  ،وال�س�ؤال
املحري كيف ُتبنى �شخ�صية الطفل وكيف تبنى �شخ�صية النا�شئ بنا ًء ثقافياً �إذن؟
 .2ال�ش ��ك �أنّ بن ��اء ال�شخ�صي ��ة الثقافية للطفل �أو النا�ش ��ئ  ،يحتاج �إىل عنا�صر
تكويني ��ة ال تخ ��رج ع ��ن ق�ضاي ��ا �إدراك ��ه العقل ��ي  ،وهن ��ا ان�صرف ��ت الآداب يف لغ ��ات
الع ��امل �أجم ��ع �إىل ل ��ون من تخ�صي� ��ص الثقافة مبا ينا�سب مراح ��ل �أعمار الأطفال
 ،فهنال ��ك �أدب خا� ��ص بالأطفال  ،وهنال ��ك �أدب خا�ص بالنا�شئة  ،والف�ضيلة يف ذلك
التخ�ص� ��ص تتمث ��ل يف قدرة الأدب عل ��ى تهذيب ال�سلوك وغر� ��س القيم التي يحتاج
�إليه ��ا الطف ��ل �أو الياف ��ع يف مراحل عمره املختلفة  ،وهذه الناحية مل ت�ؤخذ بعد يف
االعتب ��ار الأكادمي ��ي يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية على نحو خا� ��ص  ،ف�أق�سام الأدب العربي
يف اجلامع ��ات ال حتف ��ل �إال ب�أدب الكبار  ،علماً ب� ��أن خريجي تلك الأق�سام يف حياتهم
العلمي ��ة ال يتعامل ��ون �إال م ��ع فئت�ي�ن م ��ن املتعلم�ي�ن  :الأطف ��ال والنا�شئ ��ة �أو فئ ��ة
املراهقني  ،وعليه ف�إنّ ما ّ
يطلعون عليه من �آداب يف درا�ستهم اجلامعية خارج �إطار
عملهم التدري�سي  ،ومن هنا نادراً ما يحقق در�س الأدب �أهدافه احليوية  ،ذلك لأنّ
املد ّر� ��س ال يحي ��ط بخ�صائ� ��ص �أدب الطفل ومن َث َّم فمن الع�س�ي�ر حتقيق الأهداف

النوعية للأدب على نحو �أمثل.
 .3م ��ن املع ��روف �أن االجتاه ��ات ال�سائ ��دة الي ��وم يف تدري� ��س الآداب تتخط ��ى
املج ��االت النوعي ��ة لأدب الأطف ��ال والنا�شئ ��ة  ،مرك ��زة عل ��ى م ��ا يع ��رف باجلوان ��ب
الوظيفي ��ة ل�ل��آداب  ،وال�سيم ��ا فيم ��ا ات�ص ��ل بالوظيف ��ة الأخالقي ��ة واالجتماعي ��ة ،
ون ��ادراً ما تطول املناهج املدر�سية الوظائف اجلمالية  ،وهذه م�شكلة �أخرى ت�ضاف
�إىل امل�ش ��اكل الكث�ي�رة الت ��ي تواجه درو� ��س �أدب ال�صغ ��ار عامة  ،فمث�ل ً�ا لي�س هنالك
تخطي ��ط وا�ض ��ح لدرا�س ��ة ظواه ��ر اجلم ��ال يف الن�صو� ��ص اخلا�ص ��ة ب� ��أدب الطفل ،
فمث ً
ال تد ّر�س ق�صيدة �شوقي التي �أولها:
�أال حبذا �صحبة املكتب و�أحبب ب�أيامه �أحببِ
بو�صفه ��ا ن�ص� �اً طفولي� �اً  ،لأن ال�شاعر يتكلم على ال�صغار وعل ��ى املدر�سة وعلى
�أو�ض ��اع التالمي ��ذ فيه ��ا  ،وه ��ذا غ�ي�ر �صحي ��ح فثمة ف ��ارق كب�ي�ر ب�ي�ن �أدب الأطفال
والأدب ال ��ذي يك ��ون مو�ضوع ��ه الأطف ��ال  ،فن� ��ص �شوقي ين ��درج حت ��ت �أدب الكبار ،
وهذا �إمنا ينك�شف من خالل ما انطوى عليه من خ�صائ�ص جمالية قد ال ي�ستطيع
الطفل متثلها وهو قوله:
مهار عرابيد يف امللعب
ع�صافري عند تهجي الدرو�س
فهن ��ا تتجل ��ى الرق ��ة مبفهومه ��ا اجلم ��ايل � ،إذ تنج ��م م ��ن خ�ل�ال احلرك ��ة
االن�سيابي ��ة الت ��ي يت�سم بها الطفل وهو يتحرك يف ملعب ��ه حراً  ،وهي حركة رقيقة
ال ن�صب وال عنف  ،كما �أنها بعيدة عن التعمل والتكلف واال�صطدام  ،يف حني تبدو
احلركة الأخرى منافية للرقة �أعني حركة ل�سان الطفل يف �أثناء القراءة � ،إذ تبدو
ال�صعوب ��ة بادي ��ة عل ��ى حركت ��ه يف �أثن ��اء تهجي الدرو� ��س  ،وهذه احلرك ��ة بعيدة عن
الرق ��ة  ،تقابله ��ا يف البيت ال�سابق حركة رقيقة من�سابة وهي حركته يف �أثناء اللعب
 ،وه ��ذه احل ��ال ت�شب ��ه حالتي الطائر يف �أثناء الت�أهب للط�ي�ران ويف �أثناء التحليق ،
فف ��ي �أثن ��اء الطريان ت�صطفق الأجنحة بحركة عنيف ��ة حتى يتمكن من الطريان ،
وح�ي�ن يحل ��ق يف اجل ��و ال يحتاج �إىل حتريك جناحية بق ��وة وعنف كما فعل يف �أثناء
طريانه  ،لتتحول احلركة يف حتليقه �إىل حركة رقيقة ال عنف فيها وال كد .
�إن �أدب الطفول ��ة ه ��و ذاك الأدب ال ��ذي ينبث ��ق ع ��ن ع ��امل الطف ��ل م ��ن حي ��ث
طبيعته واهتماماته ومن حيث قدرته على تلم�س الأفكار التي تنبع من �شخ�صيته
م ��ن خ�ل�ال تفاعل ��ه مع الع ��امل ب�صورة ت�ش ��ف عن مقدرت ��ه على الت�آلف م ��ع العامل
يف ح ��دود قدرات ��ه العقلي ��ة والعاطفية  ،وامل�شكل ��ة �أن هنالك �أدباً غزي ��راً يت�سم بهذه
ال�صف ��ات �إال �أن النق ��د الأدب ��ي مل يتنبه عليه  ،ومن ث ��م مل ي�ستطع تقدميه للطفل
تقدمياً الئقاً .

املدر�سة هي الأم الثانية
• فتون احل�سن
يق�ض ��ي �أطفالنا يف املدر�س ��ة حوايل خم�س �ساعات
بعي� �دًا ع ��ن �أ�سره ��م ،وع ��ن عوامله ��م ال�صغ�ي�رة الت ��ي
ترعرع ��وا فيه ��ا �س ��ت �سن ��وات قب ��ل دخوله ��م املدر�س ��ة،
وجنده ��م يتعامل ��ون م ��ع بع�ضه ��م بع�ض� �اً ،ويلعب ��ون
م ًع ��ا ،ويتعرف ��ون �إىل �أطف ��ال من خمتل ��ف املجتمعات،
فمنه ��م م ��ن ج ��اء من مدين ��ة �أخ ��رى ومنهم م ��ن جاء
م ��ن ق ��رى خمتلفة ،ومنه ��م من ترب ��ى يف املدينة ذاتها
فنج ��د ه ��ذا اخلليط املتن ��وع يف املدر�س ��ة الواحدة ،وكل
ذل ��ك يت ��م حتت �إ�ش ��راف معلم�ي�ن ومعلم ��ات � ً
أي�ضا من
م� ��آكل وم�شارب خمتلف ��ة ،وكل على طريقته يف تقدمي
خمتل ��ف �أن ��واع العل ��وم لأطفالن ��ا ويف تربي ��ة �أطفالن ��ا،
�إذاً ،فاملدر�س ��ة �شري ��ك ه ��ام وفاع ��ل يف تربيتهم بل تكاد
تك ��ون الأك�ث�ر ت�أث�ي ً�را يف تكوين �شخ�صياته ��م فللمعلم
ذاك البع ��د القد�س ��ي يف نف�سي ��ة الطف ��ل وي�أخذ كالمه
وتوجيهات ��ه بع�ي�ن االح�ت�رام ويتم�س ��ك به ��ا ،ومم ��ا
يتعر� ��ض ل ��ه الطف ��ل يف املدر�سة الكث�ي�ر الكثري فرمبا
تعل ��م م ��ن رفاق ��ه كال ًم ��ا �سي ًئ ��ا ،ورمب ��ا � ً
أي�ض ��ا تعر� ��ض
للإهان ��ة م ��ن بع�ضه ��م بال�ض ��رب �أو ال�شتيم ��ة ،ورمب ��ا
� ً
أي�ض ��ا كان الطف ��ل حامل ً��ا غار ًقا يف عامل ��ه اخلا�ص بعيدًا
ع ��ن الع ��وامل املحيط ��ة ب ��ه ،والكث�ي�ر م ��ن االحتماالت
املتنوع ��ة يف �شخ�صي ��ة الطف ��ل ،وم ��ن واج ��ب املدر�س ��ة
بكادره ��ا �أن تلع ��ب دو ًرا يف �صق ��ل �شخ�صيت ��ه وتكوينه ��ا
ب�أف�ض ��ل �ص ��ورة ف�إذا �أخط� ��أ الطفل �أو �سه ��ا �أو �أهمل يف

درو�س ��ه فعل ��ى املعل ��م املرب ��ي �أن يق� � ّوم �سلوك ��ه اخلاطئ
ب�ص ��در وا�س ��ع ،فيتعامل مع �أخطائ ��ه بحكمة ،ويوجهه
به ��دوء لي�ستعيد مع الوقت اهتمام ��ه ،فرمبا كان ذاك
الطفل ذك ًيا ،ولكن تربيته املنزلية ،لعبت دو ًرا يف توجه
أي�ضا مهم ً
خمتل ��ف لهذا الذكاء ،ورمب ��ا كان � ً
ال فاملعلم
ق ��ادر عل ��ى ا�سرتج ��اع اهتمامه ،وم ��ن النق ��اط الهامة
� ً
أي�ضا وجود �أطفال عنيفني يف املدر�سة ،ممن ي�ضربون
رفاقه ��م ،ورمب ��ا ال ي ��درك املعل ��م بع ��د ه ��ذه امل�شكل ��ة،
فيوج ��ه لذلك التلميذ كلم ��ات نابية كنوع من الت�أنيب
عل ��ى عنفه غري مدرك لكون هذا ال�سلوك مع التلميذ
ق ��د ي� ��ؤدي �إىل عنف �أكرب لدي ��ه ،طب ًعا كل ما يجري يف
املدر�س ��ة لي� ��س مبع ��زل عن املن ��زل فالأ�سرة ه ��ي املربي
واملعلم الأول للطفل و�إذا تعاونتا م ًعا يف هذه الرتبية،
ح�صلن ��ا على طف ��ل قادر عل ��ى مواجهة �أعت ��ى الأزمات
النف�سية ويكون متمي ًزا يف حياته وخال ًقا يف توجهاته،
�أم ��ا ع ��ن معلمين ��ا فنحن �أم ��ام �شرائ ��ح خمتلف ��ة ت�ؤثر
يف �شخ�صي ��ة الطف ��ل وعليهم على اخت�ل�اف �أمزجتهم
�أن يتعلم ��وا من ��ه ويعلم ��وه ،وم ��ن مزاي ��ا التعلي ��م التي
�ساهم ��ت حدي ًثا يف �إغناء كوادر مدار�سنا ،وجود مر�شد
نف�س ��ي يف املدر�سة ،يدر�س م�شكالت التالميذ ،ويبحث
يف �أ�سبابه ��ا ،ونتائجه ��ا ،وي�سع ��ى يف �سبي ��ل �إيجاد حلول
منا�سب ��ة لها ،ولكن ��ه وحده ال ي�ستطيع التعامل مع كل
التالمي ��ذ ،فعددهم كبري ،وم ��دة تواجدهم يف املدر�سة

ق�صرية ،من هنا جند املدر�سة تعقد اجتماعات لأولياء
�أم ��ور التالميذ ملناق�شة �أو�ض ��اع �أطفالهم ،لي�صلوا م ًعا
�إىل حل ��ول منا�سب ��ة للم�ش ��كالت الت ��ي يقع ��ون فيه ��ا،
ونح ��ن عل ��ى �أعت ��اب عامن ��ا الدرا�س ��ي اجلدي ��د ن ��درك
م ��ن ه ��ذه املو�ضوع ��ات كلها ب� ��أن التع ��اون ب�ي�ن الأ�سرة
واملدر�س ��ة هو م ��ن �أهم متطلبات تربي ��ة الطفل ،و�أجد
�أنن ��ا ب�أم� ��س احلاجة �إىل كوادر تعليمي ��ة عالية الثقافة
والإمكاني ��ة لك ��ي ت�سهم يف بناء �شخ�صيت ��ه وعلى املعلم
�أن يخ�ض ��ع ل ��دورات تدريبي ��ة لي� ��س فق ��ط تعليمية بل
�إر�شادية نف�سية ليك ��ون مل ًما تربو ًيا ب�شخ�صية الطفل
في�ساع ��د املر�ش ��د النف�س ��ي يف �إيج ��اد احلل ��ول املنا�سب ��ة
مل�شكالت التالميذ وي�سهم يف تذليل عقبات و�صعوبات
تربيت ��ه ،بالإ�ضافة �إىل �أنني �أرى لقاء املدر�سة بالأ�سرة
يف اجتماعات دورية ال طارئة �أم ًرا ها ًما جدًا يتناولون
في ��ه �ش� ��ؤون التالميذ بع�ي�ن الرعاي ��ة واالهتمام لبلوغ
اله ��دف الأ�سم ��ى من الرتبي ��ة والتعلي ��م� ،أال وهو خلق
جي ��ل متميز مت ��وازن بعيد عن اخللل وق ��ادر على بناء
جمتم ��ع مت ��وازن ،فاملعل ��م احلقيق ��ي �شمع ��ة حت�ت�رق
لتن�ي�ر ال ��دروب لأجي ��ال امل�ستقب ��ل متمن�ي�ن يف عامن ��ا
الدرا�س ��ي الق ��ادم كل النج ��اح والتوفي ��ق لتالميذن ��ا،
وللأ�س ��ر الرتبوي ��ة مزي� �دًا م ��ن العط ��اء يف �سبيل دعم
العلم واملعرفة لإعداد �أجيال تكون ج�س ًرا بني احلا�ضر
وامل�ستقبل ت�سهم يف بناء جمد وطننا الغايل.
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ُ
أ�سلحة ّ
الدمار الأ�شمل!
�

• غالب خاليلي
�إن اجلاه ��ل قنبل ��ة موقوت ��ة خط ��رة عل ��ى نف�س ��ه وعلى
احلي ��اة ،وهو ي�سع ��ى بكل ما �أوتي من قوة لإف�شال املتع ّلمني
واملتنورين ودك ح�صونهم.
يتح ��دث ال�سا�س� � ُة الكب ��ار كل ي ��وم ع ��ن حظ ��ر «�أ�سلح ��ة
الدم ��ار ال�شام ��ل» مث ��ل الأ�سلح ��ة النووي ��ة والكيميائي ��ة،
ف�سبب ��وا لبالدنا (با�سمها) الكث�ي�ر من ال�صداع (والدّمار)،
لكنه ��م ،و�إعالمه ��م الأرك�س�ت�رايل املل ِّف ��ق� ،ص � ٌّ�م بك� � ٌم ع ّم ��ا
�س�أ�سمي ��ه «�أ�سلح ��ة الدم ��ار الأ�شم ��ل» ،والت ��ي �س�أوزعه ��ا –
ت�سهي�ل ً�ا للق�سم ��ة -يف حقل�ي�ن :معن ��وي وم ��ادي ،علم� �اً �أن
احلقلني يتداخالن يف �أماكن كثرية� ،إذ ال عجب يف �أن ي�ؤثر
امل ��ادي عل ��ى الروح ��ي �أو املعن ��وي ،وال �أن ي�ؤث ��ر املعنوي على
امل ��ادي ،م ��ادام الطرف املت�أثر هو (الإن�س ��ان) املك ّون من روح
وج�سد مع َّذبني يف هذا الطرف من العامل.
يف الطرف املعنويّ الأخطر من �أ�سلحة الدّمار الأ�شمل
ن ��رى �صنوفاً متعدّدة من الأ�سلحة الفتاكة املوقوتة ،و�أ ّولها
ربها هو (قنبل ُة اجلهل).
و�أك ُ
ً
ً
ً
وقنبل ��ة اجله ��ل تع ��ادل ع ��ددا كب�ي�را متنامي� �ا م ��ن
قنبلت ��ي هريو�شيما وناغازاك ��ي النوويت�ي�ن ،اللتني رماهما
ف�سجل ��وا �أول َ�س َب ��ق يف
الأمريكي ��ون عل ��ى �أه ��ل الياب ��انّ ،
التاري ��خ ،يف م�ضم ��ار الأذى الن ��ووي ،ال ��ذي ال ن ��زال ن ��رى
�آث ��اره ال�سيئ ��ة حتى اليوم .وال�شيء بال�ش ��يء يذكر ،الله ّم ال
مبالغ ��ة ،وهو �أن �آث ��ار اجلهل ب�أ�شكاله (الدينية والتاريخية
والثقافي ��ة )....مد ّم ��ر ٌة ب�ش ��كل �أكرب ،وميك ��ن �أن تنحر �أمة
وتزيله ��ا م ��ن الوج ��ود ب�سب ��ب تقاتله ��ا وتذابحه ��ا حينما ال
ُ
أوبا�ش
تفه ��م وال تتفاهم ،ويكون اجله ُل رائدَها،
وقطعان ال ِ
ُع ُم َده ��ا� .إن اجلاهل قنبلة موقوتة خطرة على نف�سه وعلى
احلي ��اة ،وهو ي�سع ��ى بكل ما �أوتي من قوة لإف�شال املتع ّلمني
واملتنوري ��ن ودك ح�صونهم .ومن �أجل ذلك نرى ،منذ وقت
لي� ��س بالق�ص�ي�ر ،تدمرياً غربياً ممنهج� �اً للح�ضارة والآثار
والتاري ��خ واملناهج واللغ ��ة والدين ،..وه ��ذا النهج ات�ضح يف
بواكري الألفية الثالثة .ولعل �أول ف�صلٍ للنا�س عن الرتاث
يف الع�ص ��ر احلديث مت يف تركيا ،بعد وفاة الرجل العثماين
املري� ��ض ،يوم ُقلِب ُ
حرف الكتابة من العربي �إىل الالتيني،
وبذل ��ك و�ضع جدار كبري ع ��ازل بني النا�س وكتب تاريخهم
و�أدبه ��م ودينه ��م ،..وك�أن زل ��زا ًال �أ�ص ��اب بالده ��م فان�شق ��ت
الأر�ض وابتلعت ما ابتلعت.
ً
ً
ً
واليوم ن�شهد زلزا ًال لغويا تراثيا (ناعما) لكنه مرعب،
لأنه من �صنع �أيدينا من دون �أن نعي ،فنحن الذين ّ
نحطم
لغتن ��ا ،بع ��د �أن كن ��ا نعتز به ��ا ،ف�إذا نح ��ن الي ��وم جنهلها ،بل
نحر� ��ص عل ��ى ع ��دم تعلمه ��ا ،لرنط ��ن ب�أجنبي ��ة ه ��ي عل ��ى
الأغل ��ب ب�ي�ن بني ،ال جنيده ��ا وال نعرف لغتنا ،ف� ��إذا باللغة
هجني عجيب يكتب ب�أحرف �أجنبية.
ت�أتي يف هذا املقام القنبلة املوقوتة الثانية وهي «قنبلة
الو�سائ ��ط احلديثة» ،وبراجمها التي �أكل ��ت وقت النا�س بل
دمرته ��م �أو كادت ،و�أعن ��ي برامج التوا�ص ��ل االجتماعي
ق ��ل ّ
الت ��ي �أله ��ت معظ ��م النا� ��س عن �أموره ��م احليوي ��ة ،وجعلت
لغته ��م مزيج� �اً مِ �سخ� �اً �سيئ� �اً ،كم ��ا �أ�شرنا ،وخلط ��تِ احلابل
بالناب ��ل ،فل ��م يع ��د النا� ��س ي�ضع ��ون �أ�سراره ��م احلميم ��ة
واخلط�ي�رة �إال فيه ��ا (وهي عر�ض ��ة للخط ��ف والتج�س�س)،
ومل يع ��د �أح ��د يبح ��ث ع ��ن العل ��م والأدب والتاري ��خ ...يف
م�ص ��ادره الأ�صلي ��ة (�إن كان من باحث ع ّز وجوده) ،لأنه راح
ي�ست�سه ��ل الق�ص والل�صق ،وهذه �سرقة حمفوفة باملخاطر،
و�أهمه ��ا املعلومات الكاذبة واملد�سو�س ��ة ،وما �أكرثها ،ومبثل
هذا الت�صرف تغيب العلوم وتتدمر امللكات واملواهب.
�أم ��ا ال�سالح املعن ��وي الف ّتاك الثالث فه ��و الف�سا ُد العام
وما يتبعه من الظلم .وملا كان العدل �أ�سا�س امللك ،ف�أي دوام
له ��ذا املُل ��ك بوجود الف�س ��اد والظل ��م؟ �أال ترى �أيه ��ا القارئ
كي ��ف تنه ��ار دول كب�ي�رة ب�سب ��ب الف�س ��اد الذي ينخ ��ر عظام
الب�ل�اد حتى تنهدم وحدَها يف النهاية؟ �إن الف�ساد اليوم هو
�أه ��م م�شكلة عاملية تهدد كي ��ان الدول والب�شر ،وال عجب �أن
ترى حروباً �ضخمة ب�سبب ذلك الف�ساد ،وال انهيارات مالية
مهمة تخرب بيت النا�س ،مبزيد من احلروب والف�ساد.
ت�أت ��ي هنا القنبلت ��ان املوقوتتان الرابع ��ة واخلام�سة �أال

وهما قنلبتا الفقر واملر�ض ،وهما قنبلتان تقعان يف الو�سط
ب�ي�ن املعن ��وي وامل ��ادي ،فل ��كل م ��ن هات�ي�ن القنبلت�ي�ن �آثارها
املعنوي ��ة واملادي ��ة املدم ��رة� ،إذ �إن للفق ��ر عواقب ��ه م ��ن �شيوع
الرذيل ��ة وتنام ��ي ال�سرق ��ة وال�سطو والنهب وحت ��ى املر�ض،
وللمر�ض عواقبه الوخيمة من العجز والفقر واملوت.
ويف الط ��رف امل ��ادي م ��ن �أ�سلحة الدم ��ار الأ�شم ��ل �أذكر
القناب ��ل الغذائي ��ة من طع ��ام و�شراب ،ثم قناب ��ل الكيف من
�سجائ ��ر و�أراجي ��ل وم�سك ��رات وخم� �دّرات (و�إن مل تت�س ��او
بت�أثريها املدمر) ،ونلحق بها القنابل الدوائية من مهدّئات
ومن ّوم ��ات وم�ضادات اكتئاب ،و�أدوية كثرية غري م�صنفة يف
دائرة اخلطر ،مع �أنها حتمل يف طياتها املخاطر.
ولع ��ل �أه ��م القناب ��ل الغذائي ��ة املوقوت ��ة ه ��ي امل� ��آكل
ال�سريع ��ة م ��ن همربغ ��ر و�أ�شباهه وك ��وال ومايوني ��ز ...مبا
حتمل ��ه من عنا�صر د�سم ��ة عالية اخلطورة ،وك ��ذا �س ّكريات
زائ ��دة وحمو� ��ض وم ��واد حافظ ��ة ،لت� ��ؤدي يف النهاي ��ة �إىل
والتح�س�س وحتى
�أمرا�ض البدانة وال�سكري وتثقب العظام
ّ
ال�سرط ��ان ،الأمرا� ��ض التي �ص ��ارت عم ��اد التمويل ال�ضخم
الآتي �إىل عامل (مافيا) الدواء.
أف�ص ��ل يف املخاط ��ر العالي ��ة لتدخ�ي�ن التبغ
ال �أري ��د �أن � ّ
والأراجي ��ل م ��ن ارتفاع ال�ضغ ��ط ال�شري ��اين �إىل االلتهابات
املتكررة �إىل ال�سرط ��ان ،وال للمهدئات واملنومات وم�ضادات
الك�آب ��ة واملخ ��درات وامل�سك ��رات و�أثره ��ا البال ��غ عل ��ى الدماغ
والكب ��د وباق ��ي الأع�ض ��اء ،فه ��ذه الزم ��رة م ��ن املكيف ��ات
واملثبط ��ات تعك� ��س هروباً حقيقياً من مواجه ��ة امل�شاكل �إىل
العقاق�ي�ر ،والت ��ي قد تدف ��ع يف النهاي ��ة �إىل اخلواتيم امل�ؤملة
م ��ن �أمرا� ��ض خط�ي�رة �أو انتح ��ار .هي على �أي ح ��ال انتحار
بط ��يء ،ق ��د يت�س� � ّرع يف حال ��ة املخ ��درات ،تلك التج ��ارة التي
ترعاها مافيات ودول كبرية.
هن ��ا فلن�ضئ نقطة مهمة حول جتارة الأدوية الأ�صلية
واملقل ��دة ،واملقل ��دة منها ،قو ًال واحداً ،جت ��ارة كبرية مربحة
وقاتل ��ة ،ل ��ن نف�ص ��ل فيه ��ا لأنه ��ا جتارة �س ��وداء خفي ��ة ،لكن
هن ��اك م�شكل ��ة كب�ي�رة �أي�ض� �اً يف الأدوي ��ة الأ�صلي ��ة الغالي ��ة
جداً ،والتي قد ُتبتدع الأمرا�ض من �أجل الرتويج لها ،فال
تق�صر ال�شركات العمالقة يف �شراء ذمم عدد من الباحثني
ّ
والأطب ��اء وال�صيادل ��ة ،ف� ��إذا ب�أع ��داد واف ��رة م ��ن النا� ��س ،ال
�سيم ��ا يف الع ��امل الثالثُ ،تعام ��ل مثل فئران التج ��ارب ،و�إذا
به ��ا تحُ �ش ��ر عنو ًة يف زمر مر�ضى ال�سك ��ري وارتفاع ال�شحوم
وترق ��ق العظام ،...وعليها �أن ت�ستخدم تلك الأدوية الغالية
ج� �دًا ،م ��ن دون �أن يتم الرتكيز عل ��ى التوعية ال�صحية ،وال
على احلمية ال�صحيحة والريا�ضة والأدوية الطبيعية.
يف اخلتام ،ر�سالة �إىل قادة العامل الغربي :العمار خري
من الدمار.
�أيها الق ��ادة الذين (ت�ضحكون) عل ��ى �شعوبكم و�شعوب
الع ��امل بلعب ��ة ت�س ّمونه ��ا الدميقراطي ��ة :ا�سمع ��وا وع ��وا،
ف� ��إن العم ��ار خ�ي�ر م ��ن الدم ��ار� .أنت ��م جتل�س ��ون عل ��ى ر�أ�س
الأهرام ��ات الكب�ي�رة يف ه ��ذا الع ��امل ،وتتحكم ��ون برثوات ��ه
وم�صائ ��ر �أبنائه ،وم�س�ؤولياتكم �أكرب من �أن تكونوا غافلني
ع ��ن مافي ��ات حربي ��ة ودوائي ��ة وغذائي ��ة �أو �ساكت�ي�ن عنه ��ا.
ل ��و �أردمت خ�ي�ر ه ��ذا الع ��امل ،لأمكنك ��م ذل ��ك .له ��ذا ،كفاكم
حديث� �اً ممجوجاً عن �أ�سلحة الدم ��ار ال�شامل ،ودولكم �أكرب
م�ص ّنعيه ��ا ،ولت�س َع ��وا �إىل �إزالته ��ا .كم ��ا فلت�سع ��وا �إىل �إزال ��ة
�أ�سلح ��ة الدم ��ار الأ�شم ��ل ،و�أنتم �أي�ض� �اً �أك�ب�ر املُ�سهمني بها،
�أو ال�صامت�ي�ن عنها ،مل�صلحة فئة قليل ��ة من م�صا�صي دماء
ال�شع ��وب كله ��ا ،يف الوق ��ت الذي ميكنك ��م به �أن تكون ��وا �أول
حماربي الف�ساد واجلهل والفقر واملر�ض.
ويقين ��ي �أنكم �إن مل تفعل ��وا ،ف�سوف تواجهون �أعا�صري
ته� � ّز دولكم وتربكها ،و�سوف تكونون من املنهزمني ،لأنه يف
النهاية –و�إن مل نعرف الآن كيف -ال يحق �إال احلق.

�أدب و�سيا�سة

كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

منطلقات الإعالم لبناء
ال�شخ�صية الوطنية
ينطلق الإعالم الوطني النظيف والفاعل من و�ضوح الر�ؤية للعمل الإعالمي ويف �صميم ثقافة
النزاهة؛ واالنتماء الوطني القومي الأ�صيل واملنفتح على ثقافة الآخر ...فعلى �صعيد الو�سائل
ف�إن التحدي امل�ؤثر يتجلى يف فقدان التقنيات احلديثة �أو تخلفها عن مواكبة التطورات
احلديثة ،ما يجعلها تعيق التنمية ،وت�ؤدي �إىل تخلف بنية ال�شخ�صية الوطنية؛ وال �سيما حني
تنتهي �إىل نق�ص املعلومات احلديثة ...فالتقنيات الإعالمية ال توفر ـ فقط ـ ال�سرعة والراحة
بل تتحكم باملعلومات وابتكار �أ�ساليب جديدة لها تفر�ض على العقول املبارزة يف الإبداع
تفجر التقنيات مالزم لثورة االت�صاالت ثم لكثافة املعلومات ووفرتها �شك ًال
واالبتكار ...ثم �إن ّ
وم�ضمون ًا .ولهذا ال يجوز �أن تكون املحطات الفنية؛ و�أدوات البث متخلفة �أو قا�صرة� ،أو عاجزة
عن �أداء الر�سالة املنوطة بالإعالم؛ ف�ض ًال عن ق�صور اخلطط الالزمة له.لذا ال بد من وجود
خطط مو�ضوعية؛ وعلمية لذلك؛ وال بد من وجود جلان م�س�ؤولة ،و�صاحبة قرار؛ ومتخ�ص�صة
ونزيهة بعيدة عن االنحراف وال�شبهات ،ت�شرف على توفري كل ما يحتاج �إليه اجل�سم الإعالمي
من تلك الأدوات والو�سائل ،على �أن تواكب كل جديد يف عامل ال�صناعة والتقنيات ...وب�إمكان
الدولة �أن تطلق القنوات والو�سائط الإعالمية التي تخاطب بها العامل ،وال �سيما تلك التي
تنطق باللغات الأجنبية؛ و�أن توجد لنف�سها وكالة �أنباء قادرة على �صناعة اخلرب وترويجه؛
و�إنتاج الربامج املتطورة التي تواكب �أحدث ما ي�صدر يف العامل.
و�إذا عجزت الدولة عن ذلك فب�إمكانها الإفادة من قدرات الأ�صدقاء ،وعقد اتفاقيات تعاون
و�شراكة مع و�سائلهم الإعالمية ...على �أن ال�شرفاء من دول العامل ميكنهم القيام بواجبهم
جتاه �سورية يف �أزمتها ،والدفاع عن �سيادتها وحريتها ،وحقوقها الثابتة يف الدفاع عن نف�سها،
وهذا ما عرفناه من بع�ض الإعالم ال�صديق يف �إيران ورو�سيا ولبنان ،حني واجه يف كثري من
الربامج ذلك ال َق ْ�صف الإعالمي الظامل على �سورية دولة و�شعب ًا وقيادة...
وحينما تفر�ض الأ�سباب املو�ضوعية على جمتمع ما ا�سترياد تكنولوجيا االت�صال والإعالم؛
فعليها �أن تزيد خرباتها بها؛ و�أن تنتقل من حالة النقل والتقليد �إىل حالة الإنتاج والإبداع؛
و�إال �ستظل ال�شخ�صية الوطنية عاجزة وتابعة ...ما يعني �أن على تلك اللجان �أن ت�ضع
ا�سرتاتيجية وطنية للتحرر من �أ�ساليب االتباع �إىل �أ�ساليب االبتداع ،واخرتاع االجتاهات
احليوية للتخل�ص من �شباك ال�شروط القاهرة للوطن كلما احتاج �إىل التكنولوجيا امل�ستوردة...
وقد يكون الأمر ال�سابق عظيم ال�ش�أن؛ �أما ال�ش�أن الأهم والأرقى فهو �إعداد الإعالمي املعريف
امل�ؤهل  .فالتحدي الأبرز يكمن يف القدرة على اكتناه املعرفة والعلوم والفنون املختلفة و ...
والتحكم بو�سائلها خللق املناعة الذاتية يف بناء ال�شخ�صية الوطنية ...ف�إذا ما تراجعت القدرة
املعرفية والتقنية؛ والفنية لدى الإعالمي َف َقد عملية التوازن يف حتقيق احلاجات ومتطلبات
حت�صلت امل�ؤهالت الرتبوية والثقافية والعلمية و ...
احلياة املهنية التي ميار�سها� .أما �إذا ما ّ
لدى كل �إعالمي ا�ستطاع �أن يوظف الإعالم لكل ما ي�أمله يف بناء ال�شخ�صية الوطنية بو�صفه
�أ�صبح قادر ًا على التمييز بني ال َغث وال�سمني؛ وبني ما هو وطني وما هو غري وطني؛ و�صار لزام ًا
عليه �أن يختار املالئم لذلك كله .ومبعنى �آخر �إذا كان الإعالمي م�ؤه ًال ثقافي ًا و�إعالمي ًا ،كان
�أكرث قدرة وفاعلية يف �صناعة املادة الإعالمية و�إنتاجها وت�سويقها لبلوغ الت�أثري املراد منها...
فالإعالمي املثقف اخلبري يفر�ض وجوده الفاعل على الآخرين ويكون قادر ًا على ترويج ب�ضاعته
الإعالمية والفكرية .وكلما ازداد وعيه؛ وبخا�صة من يعدُّ الربامج الثقافية وال�سيا�سية
والأدبية والعلمية والإخبارية والفنية؛ وازدادت معرفته مبنهج الإعالم وطبيعته ووظيفته
وهدفه ازدادت فاعليته يف �صناعة الإعالم وت�سخري قنواته لت�شكيل ال�شخ�صية الوطنية� ...أما
الإعالمي املحدود اخلربة والثقافة ف�إنه يغدو وبا ًال عليها ...وال �سيما �أن عدد ًا غري قليل من
الإعالميني كانوا نتاج ًا لعوامل �شتى من �أبرزها املح�سوبيات �أو اخليارات اخلاطئة �أو ال�سقوط
يف ال�شخ�صنة واملحاباة ...وعدم الإلتزام بقوانني �ضابطة لإعداد الكوادر املتخ�ص�صة...
فالإعالمي اجليد من يخ�ضع لدورات تدريبية دائمة؛ داخلية وخارجية مبنية على �أهداف
ووظائف حمددة ووا�ضحة ،وفاعلة؛ ترتقي بخربته ومعارفه �سيا�سي ًا واجتماعي ًا؛ ثقافي ًا
واقت�صادي ًا وفني ًا ،وتقني ًا ...،وبذلك يكون قادر ًا على خدمة م�ضاعفة له وملجتمعه ووطنه،
وميكنه �أن ينه�ض بر�سالة يعجز �أولئك املتنطعون اجلهلة واالنتهازيون الفا�سدون عن القيام بها
وال �سيما �أولئك الذين اعتمدوا املظاهر وابتعدوا عن امل�ضمون احليوي اخلادم للق�ضايا الوطنية
والقومية ...وكم ر�أينا من �أمثالهم من يجوب ردهات دار التلفزة والإذاعة ،وال�صحافة...
وهنا ن�شري �إىل مو�ضوع هام يف هذا املقام ف�إذا كان الإعالمي متفرد ًا يف �إعداد بع�ض الربامج� ،أو
مقدّ م ًا له ف�إنه قد ي�صبح �شريك ًا يف مادته ،ما يفر�ض على الإدارة امل�س�ؤولة تقدمي كل ما يحتاج
�إليه من عنا�صر دافعة لإجناح امل�ضمون و�إي�صاله بطريقة �سل�سة وجذابة للمتلقي.
ثم �إن تطوير املعهد الإعالمي �إىل معهد تدريبي متخ�ص�ص ومتنوع ي�شمل كل االجتاهات التي
يحتاج �إليها ج�سد الإعالم يك ّمل ما تقوم به كلية الإعالم ويزيد قدرات ذلك الإعالمي على �أن
يزود بالوثيقة الالزمة ...و�إذا كان هذا كله غري كاف فيمكن الإفادة من جتارب الدول الأخرى
كما ر�أينا يف التجربة الإيرانية .ف�إن توافر ذلك كله تهي�أ الإعالمي للقيام مببادرات َخ َّ
القة
غري مكرورة؛ وال من�سوخة؛ وال م�شوهة وانتقل من جمرد موظف �إىل �إعالمي مثقف ...فكم
�صحت مادته �أم مل ت�صح؛ ما �أوقع �صاحب القرار
من برنامج وجدناه ينقل عن مواقع �أخرى َّ
الإعالمي يف م�آزق ال حتمد عقباها؛ يف الوقت الذي �أر�سى يف نف�سية املتلقي �آثار ًا �سلبية �أقلها
االمتعا�ض؛ والرنفزة ،ف�ض ًال عن �أنه فقد م�صداقيته؛ وخ�سر الوطن بذلك كثري ًا من املعطيات
التي كان يع ّول عليها للنهو�ض به...
ً
للمعني بها.
تلك هي بع�ض الر�ؤى ملنطلقات الإعالم؛ راجيا �أن تقدم الفائدة املتوخاة منها
ّ
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مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية مل�أ�ساة هريو�شيما

ال�سفرية كارولني جون كندي
ومهمتها يف اليابان
• جورج جبور
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الطفل بائع البطاطا
عرى الرئي�س
الذي َّ
وجماعة الإخوان
• �سمري دروي�ش

الدمار يف هريو�شيما

م ��ن املتوقع �أن ي�صدر قريباً قرار تعيني ال�سيدة كارولني كندي،
ابن ��ة الرئي� ��س الأمريك ��ي الأ�سب ��ق ج ��ون كن ��دي� ،سف�ي�رة يف الياب ��ان.
هك ��ذا ق ��ر�أت يف جري ��دة �إنرتنا�شن ��ال هريال ��د تريبي ��ون الأمريكي ��ة
.2013/7/29
ذكرتنا اجلريدة ب�أن تعيينها ي�أتي يف الذكرى اخلم�سني الغتيال
والده ��ا .ع ��ادت بي الذاكرة ن�صف قرن ونيف �إىل الوراء .ما �أزال �أذكر
ذلك اليوم الذي اغتيل فيه الرئي�س الأمريكي .كنت يف قاعة املطالعة
مبكتب ��ة الكونغر� ��س .فج� ��أة �أطفئت الأن ��وار� .أعلن القي ��م على القاعة
ب� ��أن املكتب ��ة تغل ��ق لأن الرئي�س �سقط نتيج ��ة عملية اغتي ��ال .مل �أكن
وح ��دي يف القاع ��ة .كان ثم ��ة �سي ��دة متقدم ��ة يف العمر تق ��ر�أ باهتمام
كاف لكي
�أورا ًق ��ا �أمامه ��ا .قال ��ت ب�صوت عايل الن�ب�رة :هل هذا �سب ��ب ٍ
تغلق املكتبة؟ مل يعلق �أحد على قولها و�سريعاً ما ان�صاعت.
�إال �أن م ��ا ج ��رى يف م�صع ��د البناية التي كن ��ت �أ�ست�أجر �شقة فيها
ف ��كان �أعج ��ب .اثنان ال �أعرفهم ��ا لكنني �ألتقي بهم ��ا �أحياناً يف مدخل
البناي ��ة �أو م�صعده ��ا �أو �أدراجها كانا يتحادث ��ان يف مو�ضوع االغتيال.
قال �أحدهما للآخر :وكان فوق ذلك كاثوليكياً.
حادثت ��ان ال ت�صدقان �شاهدهما �شخ�ص واحد� .إال �أن احلادثتني
الأخري�ي�ن اللت�ي�ن ال ت�صدق ��ان ،و�شهودهم ��ا الع ��امل كل ��ه ،فكانتا قتل
القات ��ل وه ��و يف عه ��دة قوات الأم ��ن .ثم قتل قاتل القات ��ل وهو – كما
�أذكر – يف عهدة قوات الأمن �أي�ضاً.
ويف �أوق ��ات الحقة تزاي ��د االرتياب يف �صدقي ��ة الرواية الر�سمية
لعملية االغتيال� .شغلت يف العامني الدرا�سيني  1965 – 1963ب�إعطاء
بع� ��ض املق ��ررات يف اجلامعة الأمريكية بوا�شنط ��ن العا�صمة .مل تكن
حادث ��ة االغتي ��ال بعي ��دة ع ��ن مناق�شات الطلب ��ة ،داخل وخ ��ارج قاعات
التدري� ��س� .أحب ��ت احلكومة الأمريكي ��ة �أن تعطي �صدقي ��ة لروايتها.
كل ��ف الرئي�س جون�سون جلنة من كبار القوم ،برئا�سة رئي�س املحكمة
الد�ستوري ��ة العلي ��ا ،القي ��ام بتحقيق �شام ��ل .ا�ستمع ��ت اللجنة �إىل كل
ال�شهود و�إىل كثريين من غري ال�شهود� .أكدت �آالف �صفحات التقرير
ال ��ذي �صدر الحقاً الرواي ��ة الر�سمية .وحني �أج ��ري ا�ستطالع للر�أي
العام ملعرفة كيفية ا�ستجابته للتقرير� ،أبدت غالبية الذين ا�ستطلعت
�آرا�ؤه ��م ارتياب� �اً يف تقرير جلن ��ة رئي�سه ��ا القا�ضي الأمريك ��ي الأكرب.
وماي ��زال الباحثون ،منذ ن�صف ق ��رن واىل الآن ،يتناف�سون يف تقدمي
التف�س�ي�رات املتناق�ض ��ة ملا ج ��رى يف ذلك اليوم احلزي ��ن .والتاريخ ،يف
كل حال ،حافل باالغتياالت الغام�ضة.
كن ��ت عل ��ى و�ش ��ك تهيئ ��ة “ع ��دة ال�شغ ��ل” لكتاب ��ة مق ��ال جدي ��د
مبنا�سب ��ة الذك ��رى ال�سنوية مل�أ�س ��اة هريو�شيما حيث ق ��ر�أت ما ن�شرته
اجلري ��دة الأمريكية ع ��ن قرب تعيني ال�سي ��دة كارولني كندي �سفرية
لبلده ��ا لدى الياب ��ان .يطالب كثريون يف الع ��امل ،ومنهم �أمريكيون،
ومنه ��م �صاحب هذه الأ�سطر ،باعتذار �صريح معلن تقدمه وا�شنطن

لليابان عن م�أ�ساة هريو�شيما� .أع ّد االعتذار املطلوب بنداً على جدول
�أعم ��ال �أمريكا والع ��امل� .أع ّد �أنه على جدول �أمريكا وال �سيما يف عهد
الرئي�س �أوباما احلائز على جائزة نوبل لل�سلم.
�أ�شادت اجلريدة مبناقب ال�سيدة كارولني .حتدثت عن ن�شاطاتها
االجتماعي ��ة والثقافي ��ة .امتدح ��ت حياته ��ا ال�شخ�صي ��ة والعائلي ��ة
الهادئة البعيدة عن الف�ضائح� .أبرزت دعمها �أوباما ،مر�شحاً فرئي�ساً.
ختم ��ت مادته ��ا عن ال�سفرية املقبل ��ة مب�آثر مقدرة �أخالقي� �اً و�سيا�سياً
ت�سج ��ل البن ��ة الرئي� ��س ال ��ذي ماي ��زال الغمو� ��ض يحي ��ط مبالب�س ��ات
مقتل ��ه .و�إليك ��م ه ��ذه امل�أث ��رة .يتذكر �صدي ��ق لكارول�ي�ن وعائلتها �أنه
ا�ست�ضافه ��ا وبع� ��ض الأ�صدقاء يف منزله ذات ي ��وم �أوائل عام ./2003/
ب ��رز يف حديث املدعوين �أمر غزو الع ��راق .كان الكل من �أن�صار الغزو
�إال ه ��ي .قال ��ت للجميع وب ��كل ثقة ومن دون خج ��ل :كلكم خمطئون.
يعل ��م الأمريكيون جميع� �اً الآن �أنهم كانوا خمطئ�ي�ن .بل لعل �أهم ما
ميي ��ز عهد الرئي�س �أوباما حماوالته حمو �إرث الرئي�س جورج بو�ش.
املح ��اوالت مل تنج ��ح بالكلي ��ة حت ��ى الآن .وال�شاهد املاثل يومي� �اً �أمام
الأعني معتقل غوانتانامو.
م ��ن املرجح �أن يتعاط ��ف اليابانيون مع ال�سي ��دة كندي .هي ابنة
�ضحي ��ة ،وكث�ي�رون منه ��م �أبن ��اء �ضحاي ��ا القنبلت�ي�ن الذريت�ي�ن اللتني
�ألقيت ��ا يف الثلث الأول من �آب على هريو�شيما وناغازاكي .من املرجح
�أن وع ��ي �أمري ��كا بفداحة ما ارتكبت قب ��ل  /58/عاماً يزداد .حني زرت
هريو�شيم ��ا ،ربي ��ع  ،1999كان املطل ��ب العمل ��ي ال ��ذي ع�ب�ر عن ��ه م ��ن
قابلتهم من ال�ضحايا الذين كانوا مايزالون على قيد احلياة ،يعانون
من �آثار القنبلة ،كان مطلبهم بذل اجلهد لكي تقتنع �أمريكا ب�إر�سال
�سفريه ��ا �إىل هريو�شيم ��ا مت�ش ��اركاً م ��ع زمالئ ��ه ال�سف ��راء يف احتفال
تذكاري �سنوي .قبل �أعوام قليلة� ،صدرت �أوامر وا�شنطن �إىل ال�سفري
بامل�شاركة ،ويبقى االعتذار.
بعد �شه ��ر حتل الذكرى اخلم�سون الغتيال الرئي�س كندي .بعد
�أق ��ل م ��ن عام�ي�ن على ت ��ويل ابنته �سف ��ارة �أمري ��كا ل ��دى اليابان حتل
الذك ��رى ال�ست ��ون مل�أ�س ��اة هريو�شيم ��ا .الرئي�س �أوباما �سيك ��ون جديراً
بجائ ��زة نوبل لل�سلم �إذا �أقنعته ال�سفرية املقبلة ،ابنة الرئي�س القتيل،
بزي ��ارة الياب ��ان لكي يقدم هو �شخ�صي� �اً �إىل �ضحايا القنبلتني اعتذاراً
�أمريكياً عما فعلتاه يف �آب .1945
ق ��د يك ��ون م ��ن ال�صع ��ب عل ��ى م ��ن �أحدد له ��ا – بل لهم ��ا – هذه
املهم ��ة تقبلها م ��ن مواطن دولة ت�شهد من العنف م ��ا يدمي القلوب.
ذل ��ك �أم ��ر مفهوم“ .عليكم �أنف�سك ��م” .هكذا يف القر�آن الكرمي� .إال �أن
م ��ن ال�سه ��ل تذك ��ر �أن �أول جمعية حلقوق الإن�سان عل ��ى �أ�سا�س العدل
�إمن ��ا انطلق ��ت من قي ��ظ ال�صح ��راء حتت ا�س ��م حلف الف�ض ��ول الذي
بارك ��ه امل�صطف ��ى علي ��ه ال�س�ل�ام ول ��ه الإكرام .لن ��ا تاريخن ��ا يف حقوق
الإن�سان ولن نفقد حقنا يف توجيه الن�صح.

ي ��وم الثال ��ث من فرباي ��ر خرج ��ت طلقة من
�س�ل�اح م�ي�ري ،ف�سكن ��ت قل ��ب عم ��ر �ص�ل�اح ،طفل
يف الثاني ��ة ع�ش ��رة يبي ��ع البطاط ��ا ح ��ول مي ��دان
التحرير بالق ��رب من ال�سف ��ارة الأمريكية ،طلقة
واحدة يف منت�صف القلب متامًا ،وك�أن رامياً بارعاً
كان ي�ص ��وب علي ��ه يف م�سابق ��ة دولي ��ة� .إىل ه ��ذه
ربا مقت�ض ًبا يف اجلرائد
النقط ��ة ي�صلح احلدث خ ً
اليومي ��ة ،ق ��د يث�ي�ر بع� ��ض اللغ ��ط وت�سع ��ى بع�ض
ال�صحف �إىل �إبراز حكاية الطفل وظروف عائلته،
ث ��م تهد�أ الأمور حني ي�ستجد جديد يف م�صر من
ح ��وادث القت ��ل واالغتي ��ال ،وم ��ا �أكرثه ��ا .لكن ما
ح ��دث يف الأيام الع�ش ��رة التالية ح َّو َل احلادث من
خ�ب�ر ع ��اديٍّ �إىل �أيقونة ،ع َّرت الرئي� ��س وجماعته
التي تدعي احلكم با�سم الإ�سالم.
�أت�ش ��كك كث�ي ً�را يف الرواي ��ات الر�سمي ��ة الت ��ي
قيل ��ت ح ��ول مقت ��ل الطف ��ل؛ لأن الك ��ذب الفا�ضح
�سم ��ة ميزت حكم مر�سي و�أتباعه منذ اليوم الأول
لو�صول ��ه �إىل ال�سلط ��ة ،م ��ن �إنكار خطاب ��ه الودود
�إىل �شيمون بريي ��ز� ،إىل االدعاء ب� ّأن احل�سيني �أبو
�ضيف -ال�صحفي النا�ص ��ري ال�شهيد -ينتمي �إىل
الإخ ��وان امل�سلمني ،والع�شرين مليا ًرا التي �ست�أتي
م ��ن قط ��ر �إذا مت الت�صويت بـ»نع ��م» على الد�ستور
امللفق .وعلى الرغم من هذا ال�شك ف�إن ما يهمني
لي� ��س :كيف قتل عم ��ر؟ وال منْ قتله؟ على �أهمية
ال�س�ؤال�ي�ن؛ ب ��ل يهمن ��ي �س� ��ؤال �أك�ث�ر عم ًق ��ا :ماذا
حدث من ��ذ قتله ي ��وم الثالث م ��ن فرباير�/شباط
وحت ��ى انك�ش ��اف احلكاي ��ة ي ��وم احل ��ادي ع�ش ��ر؟ �إذ
ت�ش ��ف الإجاب ��ة ع ��ن طبيع ��ة اجلماع ��ة و�أهدافه ��ا
وطرقها للو�صول �إىل غايتها.
الثاب ��ت �أن اجلن ��اة حاول ��وا �إخف ��اء جرميتهم
ب ��كل ال�سبل ،فح�سب روايات العاملني يف املنظمات
احلقوقية :حني و�صل جثمان عمر �إىل امل�ست�شفى
وعل ��م اجلنود املرافقون �أنه ت ��ويف ،رف�ضوا حترير
حم�ض ��ر بالواقع ��ة ،وحمل ��وه معه ��م عائدي ��ن
م ��ن حي ��ث �أت ��وا .ث ��م ات�صلوا بوال ��ده و�سلم ��وه له،
وح�صل ��وا من ��ه -وه ��و �أُم � ٌّ�ي مع ��دمٌ -عل ��ى �إق ��رار
بالتنازل عن احلق املدين ،م�ستغلني فقره و�ضعفه
وقلة حيلته .وحينما بد�أت اخليوط تتك�شف بد�أب
املنظم ��ات احلقوقي ��ة ،ب ��د�أت تخ ��رج ت�صريح ��ات
متناق�ض ��ة ،فمرة قتله جندي من الأمن املركزي،
و�أخ ��رى م ��ن ق ��وة اجلي�ش الت ��ي حتم ��ي ال�سفارة.
وت�صريح ��ات م�ضحك ��ة من �ش ��دة �سخريته ��ا ،ك�أن
يق ��ال �إن الطلق ��ة خرج ��ت م ��ن اجلن ��دي باخلط�أ،
و�إن اجلن ��دي والطف ��ل القتي ��ل �صديق ��ان اعت ��ادا
امل ��زاح م ًع ��ا ط ��وال الأي ��ام الع�ش ��رة ال�سابق ��ة عل ��ى
مقتل ��ه� ،أو �أن الر�صا�ص ��ة الت ��ي اخت ��ارت قلب عمر
خرج ��ت وقت امل ��زاح .وك�أن علين ��ا �أن نقتنع �أنه مل
يقت ��ل لأن القات ��ل �صديقه ،ولأن ��ه كان ميزح معه،
ورمب ��ا نتقب ��ل فكرة �أن ��ه املخطئ ،فق ��د و�ضع قلبه
�أمام ر�صا�صة جميلة كاليمامة!
بع ��د ف ��وات الأوان �أ�ص ��درت الق ��وات امل�سلحة
بيا ًن ��ا تع�ت�رف فيه ب� ��أن �أح ��د �أفرادها ه ��و القاتل،
لكنه ��ا مل تق ��ل :كيف؟ وملاذا؟ والأه ��م :ملاذا �أخفوا
احل ��ادث ب�شكل بدا متعمدًا؟ ثم� :أين الدولة التي
مهمتها احلفاظ على حياة املواطنني وحقوقهم؟
و�إذا كان ��ت الق ��وات امل�سلح ��ة �سع ��ت �إىل التعتي ��م
ً
حفاظ ��ا عل ��ى رجالها م ��ن غ�ضب النا� ��س� -إن كان

ه ��ذا تفكريهم -فكي ��ف �سمح رئي�س جاء بعد ثورة
�أن يح ��دث هذا بحق طفل فق�ي�ر ال يعي من �أمره
�شي ًئ ��ا؟ ث ��ورة كان �أح ��د �أب ��رز �شعاراته ��ا الكرام ��ة
الإن�ساني ��ة ،ورئي� ��س يدع ��ي �أن ��ه منتخ ��ب ب� ��إرادة
�شعبية ويحكم با�سم الإ�سالم!
قتل عمر وحماولة �إخفاء تفا�صيل اجلرمية
لي� ��س �س ��وى �ص ��ورة مم ��ا يح ��دث م ��ع املواطن�ي�ن
امل�صري�ي�ن الآن م ��ن قب ��ل نظ ��ام احلك ��م و�أجهزته
الأمني ��ة وميلي�شي ��ات جماعة الإخ ��وان امل�سلمني؛
ب ��ل م ��ع �شب ��اب الث ��ورة الذي ��ن �صم ��دوا بامليادي ��ن
حت ��ى رحيل مبارك ،وان�ضم ��وا �إىل حملة مر�سي-
يف جول ��ة الإع ��ادة -ليحرم ��وا الفري ��ق �شفي ��ق من
الو�ص ��ول �إىل احلك ��م .مل تكن البداي ��ة باالعتداء
عل ��ى ب�ض ��ع ع�ش ��رات م ��ن املعت�صم�ي�ن ال�سلمي�ي�ن
�أم ��ام ق�صر االحتادية يوم اخلام�س من دي�سمرب/
كانون الأول  2012من قبل فرقة �إخوانية مدربة،
وال تقت�ص ��ر على �أخبار التعذي ��ب مبع�سكر اجلبل
الأحم ��ر التابع لق ��وات الأمن املركزي ،بعد �إعطاء
اجلي� ��ش ح ��ق ال�ضبطي ��ة الق�ضائي ��ة وال�شرط ��ة
ح ��ق التعامل م ��ع املتظاهرين م ��ن دون �سقف ،بل
و�صل ��ت �إىل ا�ستهداف النا�شط�ي�ن على ال�صفحات
املعار�ض ��ة للجماع ��ة ،فردًا �إثر ف ��رد ،من جيكا �إىل
احل�سين ��ي �أب ��ي �ضي ��ف ومهن ��د �سمري و�ص ��و ًال �إىل
حممد اجلندي.
اجلماع ��ة تتغافل عن كل ه ��ذا وتتن�صل منه،
ب ��ل وتقل ��ب احلقائق �أحيا ًن ��ا ،وحني ت�س� ��أل قادتها
يحدثونك عن النباتات واملن�ش�آت!
كل ح ��االت القت ��ل ه ��ذه �صاحبه ��ا ك ��ذب
وت�ضلي ��ل؛ فمر�سي علم بق ��رار وكيل النيابة الذي
يحق ��ق مع املعتقلني م ��ن �أمام االحتادي ��ة ،و�أعلنه
يف خط ��اب ر�سمي ،قب ��ل �أن ينته ��ي التحقيق الذي
ج ��اءت نتيجت ��ه خمالفة مل ��ا �أذاعه عالني ��ة ،ووزير
عدل ��ه �أعل ��ن نتيج ��ة تقري ��ر الط ��ب ال�شرع ��ي يف
ح ��ادث اغتي ��ال حمم ��د اجلن ��دي قب ��ل �أن ينته ��ي
�إع ��داده ،والغري ��ب �أن التقرير جاء مطاب ًقا لكالم
الوزي ��ر الذي تتبع له امل�صلحة ،والأغرب �أن �أحدًا
مل ي�سائ ��ل الرئي� ��س وال الوزي ��ر ع ��ن تدخلهم ��ا يف
عمل الق�ضاء!
(عمر �صالح) هو القتيل الذي ك�شف الغطاء
عن فا�شية نظام متم�سح بالدين ،و�صلت �أبعد مما
كان علي ��ه نظام مبارك نف�سه ،عمر �صالح عراهم
جمي ًع ��ا ب�ل�ا ا�ستثناء :لأن ��ه طفل ميتلئ ب ��راءة ،ال
ي�ستطي ��ع �أي كاذب �أن يق ��ول �إن ��ه بلطج ��ي �أو �إن ��ه
اعت ��دى عل ��ى املن�ش� ��آت �أو عل ��ى رج ��ال اجلي� ��ش �أو
ال�شرط ��ة ،ولأن ��ه فق�ي�ر م ��ن عائل ��ة مهم�ش ��ة مثل
غالبي ��ة امل�صري�ي�ن ،ال �سند لها ،ولأن قاتله ينتمي
�إىل الق ��وات امل�سلح ��ة الت ��ي ف�شل ��ت يف ال�سيط ��رة
عل ��ى اخلارج�ي�ن عل ��ى القان ��ون م ��ن املنتم�ي�ن �إىل
اجلماع ��ات الإ�سالمي ��ة املتطرف ��ة يف �سيناء ،ولأنه
كان ر�سال ��ة وا�ضح ��ة ،مفاده ��ا �أن امل�صري ال قيمة
ل ��ه وال �ش� ��أن وال كرام ��ة ،مقابل بق ��اء �أنظمة حكم
فا�س ��دة كذاب ��ة وفا�شل ��ة� .أم ��ا ال ��كالم ع ��ن الث ��ورة
والدميقراطي ��ة والرئي� ��س املنتخ ��ب فلي� ��س �سوى
هراء!
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عندما تغرد الأنوثة

عن ال�شعر ..واجلمال ..والكمال

«قول على قول»

• عو�ض �سعود عو�ض
• امل�سافة ما بني تغريدة و�أخرى ،كامل�سافة ما بني جيلني.
-1امل�ساف ��ات ت�شعل الده�شة ،ويتح ��ول ما كان ممكناً �إىل عامل
الغيب .تفكر �أن حت�صد زرعاً مل ت�سقه .تنحني الأنوثة ل�سحابة
وترك ��ع م�ستغيث ��ة ،ث ��م ت�ش ��ع كنج ��م .حت ��اول يف ظ� � ِّل عتمتك �أن
تتلقى �ضوءها .و�أن ما فقدته يف تلك الليلة ،قد تعو�ضه يف ليال
�أخ ��ر� ،أف ��كارك ابتلع ��ت مرارته ��ا ،ويف ظن ��ك �أن الزم ��ن كفيل �أن
يجمع ��ك مبن تري ��د� .صممت �أن تدخل ال�سب ��اق بفر�س غريك،
رهان ي�شبه رهان املوجة التي متردت على البحر ،فغدت رحلتها
حمفوف ��ة باملخاطر ،ومع ذلك ثمة رحلتان ،لكل منهما حكاية.
احلكايت ��ان جاءتا مع ال�شفق والغ�سق ،ومع توايل الليايل ،ومن
ال�سجائر ال�ساهرة والأنوثة التي ال تهان.
-2م ��ا ال ��ذي ج ��اء ب ��ك ياجعف ��ر؟! ناديت ��ك ،...التف ��ت ميين� �اً
وي�س ��اراً ،وعندم ��ا مل ت� � َر �أح ��داً ،تابع ��ت وك�أنك مل ت�سم ��ع �شيئاً،
والأنكى �أنك هرولت و�أ�صابك العمى ،ما الذي ف َّتح عينيك؟!
عيناك معميتان عن امر�أة بريق عينيها خل�صك من كهوف
اخل ��وف ،بحثتْ َ
عنك يف عتمة �أيامه ��ا ،دعتك لتحيل �أيامها �إىل
�أف ��راح ،ولتم ��رح عل ��ى هام�ش حياته ��ا ،امر�أة تبح ��ث عمن ميلأ
�أقداحه ��ا .و�صلتَ غرف َت � َ�ك ،ت�ساءلت عن ال�شخ�ص الذي تناديه،
وال �أح ��د يف امل ��كان �سواك ،وال �أحد باال�س ��م .ح�شرتها يف خيالك
الذي هام يف طيفها .فلم تنم تلك الليلة ،ومل جتد لديك القوة
لت�صارحها� ،أو لت�س�ألها عن جعفرها.
مرت الليايل وحلم دعوتها يرافقك .بد�أت تت�سلى بالقراءة
فرتاه ��ا ب�ي�ن الأ�سط ��ر ،متار� ��س الريا�ض ��ة لعل ��ك متتل ��ك ق ��وة
املب ��ادرة .الزم ��ن يقت ��ات من ذاكرت ��ك ،و�أنت ال تع ��رف ما تفعل.
�أتهاج ��م وحدته ��ا وتق ��رع بابه ��ا ،قد ت ��راك من الع�ي�ن ال�ساحرة
وتت�شف ��ى بك ،وتهب زوبعتها يف وجه ��ك� ،أو تراها فر�صة لتعيد
املياه �إىل جماريها فتفتح الباب.
ُ
يحت�ض ��ر حلمك حلظة تابعتَ طريق ��ك ،ومل تخط �صوبها
خط ��وات واثق ��ة .قرطاه ��ا يهت ��زان وج�سده ��ا املمتل ��ىء فرح� �اً
ينتظ ��رك ،ما فائدة جتاهلها ،م ��ن ليلتها و�أنت ت�سهر ،تفكر بها،
تغوي ��ك ومل تب ��ادر وت�أخ ��ذ مكانك الذي يلي ��ق ب�شبابك ،هل فات
الأوان؟!
�أغلق ��ت التلفاز ومع ذل ��ك بقيتَ �ساه ��راً� ،شغفك بال حدود،
وطريق ��ك م ��وارب� .أن ��ت الجتي ��د الو�ص ��ول �إىل هدف ��ك ب�أق�صر
الط ��رق .ح� � َّل امل�ساء وم�ضى اللي ��ل ،وح َّل م�ساء �آخ ��ر ،وال �صباح،
ب ��ل يوم الطعم له وال لون .امر�أة بكامل زينتها ،الفرح حمياها،
نادت ��ك وقدماه ��ا ترتاق�ص ��ان� ،أم ��ا خ�صره ��ا فيتن ��اوب الإيق ��اع،
زه ��رة عطرها ينفذ �إىل نخاعك� .أنوثته ��ا �أبهرت عينيك اللتني
مل حت�س ��ا ب�أ�شي ��اء ال تق ��ال مبا�شرة .تتموج �أحالم ��ك مع امتداد
ح�ضوره ��ا ،ال ��ذي حتاول �أن تغيبه ،فال يغي ��ب ،بل يبعرث نومك
وذاكرتك.
-3كم غردت ع�صافريي! وكم من ال�سحب جلبت ،لكنك مل ت َر
ومل ت�سمع! �سمائي تربق وترعد لت�سقيك ز ً
الال ،و�صدري الذي
حولت ��ه �إىل ملع ��ب؛ مل ترق ��ك نب�ضات ��ه ،كن ��تُ مندفع ��ة ومليئة
بالأوه ��ام .الزم ��ن ال يرحم �أوقفت ��ه حلظة �شغفي ،م ��اذا بو�سعي
�أن �أفع ��ل �أكرث؟! الوردة هرت �أوراقها ،وتبخر عطرها ،والكناري
رح ��ل ،وحل ��ت مكانه بوم ��ة حولت �أزه ��اري �إىل �شقائ ��ق ،ال مطر
ي�سقيها ،وال �أر�ض حتت�ضنها .غادر ال�صباح ومل يعد له مكان يف
ُ
اعتقدت �أنها �سرتوينا ،بح �صوتي ،ومل
عين � َّ�ي .ثمة بروق ورعود
ت�سل ��ك الطري ��ق املو�ص� � َل �إ َّ
يل ،قدماك ابتعدتا ،و�أن ��ا على م�سافة
�أمتار.
-4كن ��تِ مت�ألق ��ة ،عط ��رك �س ��رى يف �شرايين ��ي .اكت�شف ��ت �أن ��ك
حتملني من الرقة وال�شفافية ما ال حتمله �أيّ �أنثى .جئت �أخلع
ع ��ن عين � َّ�ي غ�شاوتها� ،أدع ��وكِ �أن ن�سافر �إىل ال�ب�ر �أو �إىل البحر،
علي فهم ��ه ،ت�صورتك
ن�سب ��ح ونع ��وم .جئتك لأكت�شف م ��ا �صعب َّ
�سراباً يرينا البحر �صحراء� .أ�شياء كثرية ال �أعرفها ،ال �أعرف ما
تكنني .احلقيقة �أنك مل تغادري فكري� .أعرتف �أنني مل �أكن على
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امل�ست ��وى املطلوب .و�صلت البيت ،ندمت على غبائي .كيف تفتح
ام ��ر�أة كوى وال �أ�ساهم للنور �أن يدخل ويهزم الظلمة؟! خرجت
من غرفتي وعدت �إىل الف�ضاء الرحب .مل �أركِ  .انتظر ُتكِ تلك
الليلة ،مل تكن لديَّ ال�شجاعة الكافية لأقر َع الأجرا�س .ا�ستكنت
لت�أني ��ب ال�ضم�ي�ر ،حبل ��ت بالأوه ��ام ،ظنن ��ت �أنن ��ي ق ��ادر يف غ�ي�ر
ليل ��ة �أن �أرف ��و م ��ا خربته� .أيقن ��ت �أن الع�شق واحل � َّ�ب لي�سا ملغفل.
حب ��ل الفطن ��ة غاب .م�سح ��ت العتمة ع ��ن ذاكرتي .الن ��وم يقتات
عيني .حاورت ال�صم ��ت والدموع .كلمات تغ ��رد .ه�أنذا �أمام
م ��ن َّ
امر�أة امل�ستحيل .غري قادر �أن �أبيعها كالماً ،تعرفني �أنني متيم،
�س�ألتها :هل يحيي الربيع ما �أماته اخلريف؟!
-5َ
ب�ستانك ،فل ��م جتد �سوى ح�شائ�ش ياب�سة،
�أطلق ��تُ روحي يف
و�أوراق �صف ��راء ،احتفظ ��ت باحل�شائ� ��ش وب� ��أوراق اخلري ��ف يف
َ
ج�س ��دي .بقي ��ت �أياماً �أنتظ � َ
أهدهدك عل ��ى خمدتي� ،أجمع
�رك و�
م ��ا ت�سعفن ��ي ب ��ه الذاكرة م ��ن �سمرتك ون ��ور عينيك ،حت ��ى �إنني
يف حلظ ��ات غبت عن الوعي و�أنا �أفرغ هواج�سي� .سريري لعنك،
وو�سادت ��ي عافت ��ك .الذكري ��ات فارقتن ��ي .توال ��ت �أي ��ام الهذيان.
القرنفل ��ة الت ��ي �سقيتها م ��ن ر�ضابي ذبلت .يرحت ��ل طيفك مثل
غي ��م تب ��دد .رتبت موائ ��دي ومواعي ��دي ،وزرعت ب ��ذوراً �صاحلة
للإنب ��ات .خلع ��ت الث ��وب ال ��ذي ر�أيتني في ��ه ،ا�شرتي ��ت م�ساحيق
وثياب� �اً جديدة .ب ��د�أت �أتر�صدك و�أنتظرك .ه�أنت ��ذا �أتيت� ،أعدت
جل�س ��دي �أبجديته ،وحليات ��ي موروثها الفكري ،فلم تعد �سحبي
لإروائ ��ك ،ون�سائم ��ي لن�ش ��ر عط ��ري ،ب ��ل لغب ��ار يدم ��ي� ،أن ��ت مل
تع ��د تعنين ��ي ،وال حي ��اة ل ��ك عل ��ى تخ ��وم حيات ��ي .توهم ��ت �أن ��ك
فار�س ��ي ،وقادر �أن حتتويني .تغافلتَ وهربتَ  ،المكان �سيجمعنا.
ق�صا�ص ��ي الي ��وم من ��ك .كي ��ف مل تل ��بِ ندائ ��ي ،وب ��ي م ��ن الع�شق
واحلرقة ما بالرم�ضاء؟!
�أنت جتيدين فنون القول� ،أ�سمعيني تغريدك.
تغري ��دي مل يعد ل ��ك .اليوم تتفتح �أزاهري ج�سدي ،وي�سري
نه ��ر الع ��زة يف روح ��ي� .س�أ�سه ��ر الليلة حت ��ى ال�صب ��اح ،و�س�أرق�ص
و�أغني ،ولن مينعني �أحد من فعل ما �أريد.

ل ��وال �أن ال ��كالم ُيع ��اد لنف ��د ،وما �س� ��أورد يف هذه اخلاطرة م ��ن �أفكار قد تب ��دو للقارئ غري
املدقق وك�أنها �إعادة �إنتاج لأفكار كنت قد تناولتها من قبل ،مع �أن احلقيقة غري ذلك؛ والفكرة
الأ�سا� ��س يف ه ��ذه اخلاط ��رة ت ّدع ��ي �أن الفنان احلقيقي يطل ��ب الكمال دائم� �اً ،دون �أن يعني ذلك
يح�صل ��ه �أو ي�ص ��ل �إليه� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن ال� � ّرواد والفال�سفة وامل�صلحني ...لأن من طبيعة
�أن ��ه ّ
الكم ��ال �أن يبق ��ى يف �أف ��ق املمكن دائم� �اً ،و�أن يبقى املث ��ال الذي يحاول اجلمي ��ع �أن يتقربوا منه؛
فهو احلافز الذي يدفع �إىل االتقان والتجويد والذي يدفع �إىل الن�ضال وبذل اجلهد من �أجل
الغايات النبيلة والإجنازات املرجوة.
وال�شاع ��ر احلقيق ��ي ،ك�أي مب ��دع �آخ ��ر ،ال يقنع مبا مت �إجن ��ازه ،مهما كان الإجن ��از املتحقق
عظيماً ،و�إمنا يتطلع با�ستمرار �إىل الن�ص الذي يف خاطره ،والذي مل ينجزه بعد� ،أي �إىل الن�ص
ال ��ذي ي�شتهي �أن ينجزه .ولطامل ��ا �شعر ال�شاعر باخلوف والرهبة من الإخفاق والعجز عن قول
الق�صي ��دة الت ��ي تراوده ويحلم بها وهذا ما ي�سميه علماء النف�س بقلق الإبداع ،وهو قلق حميد،
بل قلق مطلوب ال يعانيه �إال املبدعون احلقيقيون.
وعالق ��ة ال�شاع ��ر باللغة ،املادة اخل ��ام التي ي�صنع به ��ا الق�صائد ،كعالق ��ة النحات بالرخام
و�س ��واه م ��ن امل ��واد التي ي�صن ��ع بها (وفيها) متاثيل ��ه ومنحوتات ��ه� ..إنه يرى التماثي ��ل الرائعة،
واحلوري ��ات الر�شيق ��ات ،ور ّب ��ات اجلم ��ال الت ��ي مازال ��ت حمبو�سة يف احلج ��ر الغ�شي ��م وتنتظره
ليحررها من �أ�سرها ،كما كان الفنان العظيم (ميكيل �أجنلو) يقول:
ال�شع ��ر ،يف معن ��ى م ��ن معاني ��ه ،ب ��ل يف �أه ��م معانيه ،بح ��ث عن اجلم ��ال الكام ��ن يف الأ�شياء
والأق ��وال والأفع ��ال والأح ��داث ...وانطالق� �اً م ��ن ه ��ذا الفه ��م لل�شعر ميكنن ��ا �أن نق ��ول� :إن كل
�إن�س ��ان �شاع ��ر مبق ��دار ما ي�ستطي ��ع ك�شفه من ذلك اجلم ��ال ،ثم يحوز لقب ال�شاع ��ر ،بعد ذلك،
من كانت ح�صته من الك�شف �أعمق ،وطريقته يف التعبري ع ّما اكت�شفه �أر�شق� ،ضمن �ضوابط مت
التواط� ��ؤ عليه ��ا واعتمادها ك�أدوات البد من امتالكها وح�س ��ن توظيفها ،متيز ال�شعر من �سواه،
وه ��ذه الأدوات تختل ��ف من لغة �إىل �أخرى ،وبع�ضها يتغري ويتطور يف �سياق الزمن �ضمن اللغة
الواحدة.
ال�شع ��ر� ،إذن ،بح ��ث عن اجلم ��ال املتخفي وحماولة لإظهاره واال�ستمت ��اع به ،واجلمال ،كما
يع ��رف الق ��ارئ� ،أحد القيم الثالث الكربى (احلق ،اخلري ،اجلمال) بل �إن هذه القيم ترتد �إىل
قيم ��ة اجلم ��ال وحدها حني يتعلق الأم ��ر بالفنون ،بل وتتجاوز الفن ��ون �أي�ضاً :فال�صرب جميل،
والعفو جميل ،واخلري جميل....
فال�شع ��ر لي� ��س له ��و �ساع ��ة ،ولي�س لغ ��واً �أو ان�شغ ��ا ًال فيما ال طائ ��ل من ورائ ��ه ..ال�شعر �أحد
�أ�سالي ��ب الإن�س ��ان يف البح ��ث ع ��ن كن ��ه الوج ��ود وحقيقت ��ه وغايات ��ه .وال�شاع ��ر� ،أعن ��ي ال�شاع ��ر
احلقيق ��ي� ،إن ب ��دا يف بع� ��ض احل ��االت عبثي� �اً وعدمي� �اً وال مبالي� �اً و�س ��ادراً يف غ ّيه وله ��وه �أو غري
منت � ٍ�م ل�ش ��يء �أو ملوقف �أو لق�ضية ...ف�إنه� ،شاء �أم �أبى ،ال ّ
ينفك يبحث عن اجلمال� ،أي عن احلق
واخل�ي�ر والكم ��ال :...الكم ��ال يف ن�صو�صه من حيث املبن ��ى واملعنى واملغ ��زى .والكمال يف العامل
ال ��ذي يعي� ��ش في ��ه لي�صبح �أك�ث�ر جما ًال وعد ًال و�أق ��ل قبحاً وظلم� �اً .والدليل على م ��ا �أقوله �أننا
جن ��د ن�صو� ��ص ال�شاعر احلقيقي ترتقي با�ستمرار يف �سلم القيم الفنية ،فكل ن�ص ينجزه ي�شكل
مقدم ��ة لن� ��ص م�ستقبل ��ي ينبغي �أن يك ��ون �أكرث جما ًال وعمق� �اً ،وكل ن�ص ال يع ��دو كونه م�سودة
لن� ��ص ت ��الٍ  ،وكل مرتب ��ة يبلغه ��ا ال تع ��دو �أن تك ��ون درجة من درج ��ات �سلم الكم ��ال الفني ،الذي
يق ��وده نح ��و ع ��امل امل ُ ُثل(*) ،حي ��ث احلقيقة وقد حتررت م ��ن الزيف ،ومن كل م ��ا يحجبها عن
غري امل�ستحقني من الب�شر.
�أق ��ول امل ُ ُث� � َل عموم� �اً وال و�أق ��ول مث ��ال ال�شعر وح ��ده .وعامل املثل ه ��و عامل الكم ��ال ب�أ�شمل
معانيه؛ �صحيح �أن ال�شاعر الفرد� ،أي �شاعر مهما بلغ �ش�أوه ،لن ي�ستطيع �أن يدرك ذلك العامل
(فالعم ��ر ق�ص�ي�ر ،والغايات بعيدة) ،لكن ال�شعر كجن�س؛ وكطريقة من طرائق ممار�سة الوجود
والتعبري عنه ،مازال يقرتب �أكرث ف�أكرث من عامل املثل ،نتيجة الرتاكم وت�ضافر التجارب على
مر الع�صور.
قل ��ت م ��ا قل ��ت و�أن ��ا عل ��ى ثقة ب� ��أن القارئ يتذك ��ر �أن اخل�ي�ر �ضرب م ��ن الكم ��ال ،و�أن احلق
واجلم ��ال غايت ��ان م ��ن غاي ��ات كل �شاعر حقيق ��ي ،و�أزعم ب�أن م ��ن امل�ستحيل �أن ي ��درك �أيّ �شاعر
الكمال واجلمال املطلق يف �شعره ،ومن يدعي غري ذلك ال يعت ّد به بني ال�شعراء.
وطاملا �أن ال�شعر بحث عن اجلمال الكامن يف مفردات الوجود (الوجود الطبيعي والوجود
الإن�س ��اين) ف�إن ��ه �ض ��رورة من ال�ض ��رورات ،ال ريب يف ذل ��ك ،وال ينكر هذه احلقيق ��ة �إال من ق�سا
قلب ��ه وجتهم ��ت م�شاع ��ره ،و�أق ��ام يف �أعماقه �أ�س ��واراً غليظة حترم ��ه من ال�شع ��ور باجلمال ومن
الإح�سا�س باحلق واخلري الثاويان يف �أعماق كل �إن�سان (مبا هو �إن�سان) ،بل �إن من ينكر �ضرورة
ال�شعر ،و�ضرورة الفن عموماً ،كالذي يحرم العقل من التفكري والل�سان من الكالم؟!! ـ
البقية �...............................ص15

�شعر
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َ
�سعيت لر ّد ال�شم�س
�إىل روح ال�شاعر العربي الكبري �سليمان العي�سى ( رحمه اهلل )
• عبداللطيف حمرز
جــــراح ب�أعـمـــاق ال�ضميـر تــو ّقــ ُد
وحــلــم عنـيـد ال يــــزال يـ ّغـــرد
ر�أى مــن خـالل اجلـرح �أجماد �شعبه
بــ�أيــدي بـنـيـه التــائهيــن ُتـبـدَّد
ـا�س لـيــلهـــم
و �آلـمــه �أن يـ�ألـف الن ُ
ك�أنّ �سواد الليل يف الدرب �سرمد
ف� َ
أيقظ نب�ض ال�شعر يف خـاطر الورى
لكي يخلعوا ثوب الظالم ويهتدوا
و راح ب�أعماق اخلياالت فـي الدجـى
يفت�ش عــن �صبح جديد �سيــولــد
ورغم الردى يبقى  .ومن روح �شعره
يتوحدوا
ينادي �ضمري الع ْرب كي ّ
•••
حملتَ ( لواء ) ال�شعر نهر ّ
مترد
وبـحـر ن�ضــاالت تـفـور وتــزبــد
ونـاديت ر�ؤيـانـا لبعث �أ�صـالـــة
يـحـرك زلــزا ًال يــقيـم و يـقـعــد
فال خري يرجى دون �آفاق وحدة
ت�شـد عـــرى �آمـالـنـــا و تـجــدّد
ال و خافقاً
وعانقت هذا احللم عق ً
تــ�صلي لــه فــي كـل �آن وت�سجـد
وحت�ضنه يف خفقة القلب جمر ًة
حتـركهـــا دومـاً  ،فـــال تـتـرمــد
و�أ�شعلت نريان اخ�ضرار ب�أمتـى
و�ضاءت على جفن الق�صائد �أبجد
•••
غدوت �ضمرياً للجماهري حاملــاً
ت�شـق لــهــا درب العــــال وتعـبـد
ت�ساقي ن�سيم اليا�سمني برو�ضها
تبل�سم م�سرى جـرحهــا وت�ضمــّد
تغـذي �أمانيهــا بـوهـج ق�صيـدة
لــعــ ّل مــ�آ�سي الــروح ال تـتـمـدد
وتزرع عقل اجليل حرفا منا�ضال
جت�سد
به الفكر ي�سمو  ،و الأماين ّ
بـه نب�ضـات ال�شعـر ت�شعل زيتهـا
�سراجـاً ملن يف ظلمة التيه يـرقـد
و�ألهبت روح املتعبني ف�سارعوا
وراحو على درب العروبة واغتدوا
والح عـلى �آفاقـنا طيـف وحـدة
ينادي  ،ي�شق الـداجيــات ويـر�صد
فهذي دم�شق ال�شام حت�ضن نيلها
وقــاهــرة الـدنيــا تـثـور وتـرعـد
و�أ�شرق �صبح الأمنيــات هنــاءة
فـيـوم لقــاء العـرب يـــوم مـخّ لـد
•••
ولـكـنّ �أعـــداء العـــروبــة جـ ّنـدوا
�شيـاطينهم طـراً  ،فــ�أيـلول �أ�ســود
و رغـم ر�ؤى �آذار يف عمق وحـيه
فـمـا زال عـقـم الــريح فينا يعربد
و ما رمت من �سفر ال�سيا�سة �سلطة
فلي�س ملجد ال�شعر يف احلكم مقعد

تركت ملـن �شـاء املنــا�صب دربــه
ورحت على درب العقيدة ت�صعـــد
ولك ّنهم لـم يرتقـوا يف �ســلوكهــم
ل�صبـوة �شعـب ثــائــــر يـتـمــرد
لقد غيرّ وا �شكل احلياة و �أهمـــلوا
بنــاء الــذي ال ينحني  ،ال يـعـبـَّد
ومن يهمل الإن�سان روحاً و خافقاً
�أبياً ‘ فماذا يف امليادين يح�صد ؟ !!
•••
توجهت للأطفال ت�ستنبت املنى
ويف مرتقاهم لل�صباحات موعد
كتبت �أنــا�شيد الطفـولـة حكمـة
ت ّنمي �أزاهري احليــاة  ،وت�سعـد
ّ
حت�ضنت ر�ؤيــاهــم و�أنت كبريهــم
تهيــم بهــم حبــاً  ،تغني  ،تهدهد
هنيئـــاً ملن يحيا طفولـــة روحــه
ويـبـقـى مب�سرى طهرهـا  ،يـتـعـ ّبد
طفولتـــك الأولــى تعي�ش بـــراء ًة
ب�شيخـوخـ ٍة  ،للعبـقـريـــات مـعـبـد
ب�إ�شراقة الأنوار من جفن ( توت ٍة )
�سعيت لرد ال�شم�س وال�شم�س تبعد
•••
�أيا �شاعري  ،يُ�ستع َذب املوت يف مدى
متـاهــات دهـر حيث �إبلي�س يُع َبد
ـمجــد فـي هــذا الــزمـــان ظــالمـــه
ي َّ
ال�صــراح و يجلَد
وميتهن احلــق ُّ
و قد �أ�صبحت �أر�ض النبـــوات مرتعــاً
لأهـــواء مــن فــي غـ ّيه يـ ّت�صـيد
و�صارت بـالد العــرب دو َن عــروبــة
و �أ�صبح حـرف العني كالداء يُب َعد
وحاكــمهــا �أعمـى مــدى و بـ�صـيـر ًة
و �إن �سايــروه فهو �أعور � ،أرمد
ومــن �شذ َّ عـن هـذا فـكـل �سهامهــم
لإن�ســان م�سرى مقلتيه ٌ ،ت�ســدَّد
تــ�أمــركت الأيـــام ثــ ّم تـ�صـهـيـنـت
و �أعــرابنـــا كـفـرانـهـم يـتـوطد
•••
ولـكــنَ مـا يجري لنــا لي�س دائمـاً
ولـي�س ق�ضــا ًء  ،فـهــو ال يتــ�أبــد
�إذا مــا طغى بني الربيــة بـــاطــل
فللحــق ن�صـر يف الأخري مــ�ؤكــد
فــنـم هانئــاً يا �شاعر العرب �إننـا
�سنبقى  ،على درب العقيدة ن�صعد
ورغم الردى حتيا بنا نب�ض ثورة
وحــلمــك فــي وجداننــا  ،يتوقـد

حـكــايــة
اليو َم �أكملتُ احلكاية
والفج ُر فوق ال�سند�س
الأز ِّ
يل
ٌ
مفرو�ش عليكِ
وقد تن ّزل من َ�صبيب
الوجد �آية.
•••
�إجمعيني
من خيوط الليل
ع�صراً
ثم �صوغيني
من الكلمات
عنواناً ودهراً
ثم ز ّفيني
�إىل املحراب
فوق �صخورك
الظم�أى
هداية.
اليوم �أكملت احلكاية
•••
هل ت�سرمد
ظ ّلنا املفجوع
إليك
من �شوقٍ � ِ
على حفيف الوم�ض
يف الديجور يوماً
كلما ع ّز
على الأ�شالء
من ُرحماها
�أن ُت�سقط راية؟
•••
حدّثتنا
الأع�ص ُر ا ُ
حلبلى ب�شج ٍو
منذ �أزمنة البداية
حول َمنْ َغبرَ وا
وما َغبرَ وا
وحول من زالوا
ومازالوا
وحول من َغبرَ وا
وزالوا
ك�أنهم ح ّبات رملٍ
فوق وجه البيدِ
تذروها الريا ُح
وال دراية
اليوم �أكملتُ احلكاية.
•••
ال�صح ّو
َمنْ يوقظ ّ
املخ ّد َر يف العيون
ويدفع ال ّنور امل�ض ّمخ
بالتبا�شري
نهاية؟ .
َمنْ �سوف يحلم
بالغمام على ف�ضاء
القهر
يهطل من زفري
املزن
َر ْج َماً كا�شفاً
للغيب
يحمل من �صدى
الذكرى
رواية.؟
•••
ها هُ نا الرجعى
�إليكِ
ويف ال ّنوامي�س
على مر ٍج
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• فايز عز الدين

حت�شرج رو�ضه
املغ�صوبُ
يف ال َّرع�شات
غاية.
اليوم �أكملت احلكاية.
•••
فوق ال َهبُوبِ
َر َ�صد ُْت م�أ�سوراً
بع�شقكِ
ميتطي لغةً
وير�شق مهج ًة
فيها
ُ
ليدفع ظلمة
طافت عليكِ
َ
َ
ل
والت جتوا الغروبِ
ف�س�ألتُ عنه
ومن ترا ُه يكون
معجوناً بخمر احلب
م�سكوباً بعطر القلب
وج ِع اجلنوبِ
من َ
ومكثتُ قربه
�أرتوي َع َبقاً
مترت�س يف �أريج
املجد
مزه ّواً
بف ّوا ِح الطيوب
وركنتُ عِ ْن َد ُه
�أقر�أ ال�صمتَ
املخب�أ
بال َغ ُ�ضوبِ
ف�إذا مراكبنا
فج ُر
ُت ِّ
ما مت ّوج يف ُع َباب ال ُع ْه ِر
ثم
مت�س ُح الإغواء
أطياف �شعوذ ِة
عن � ِ
الغواي ِة
اليو َم �أكملت احلكاية.
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�صهي ُل ال ِّذكريات

• ا�سكندر نعمة
من� � ُذ �أ ّي ��ا ٍم قليل ��ة خلَ ��تْ  ،ابت ��د�أَ بق ��راءَة تل ��ك
ال ِّرواي� �ةِ� .صفح� � ٌة بع� � َد �صفح� �ةٍ�َ ،أ�صب ��ح عل ��ى يق�ي ٍ�ن
حوا�سه
ب�أَ ّنه ��ا رواي� � ٌة مُده�ش ��ة .لق ��د ا�ستغرق ْت ُه ب ��ك ِّل ِّ
وم�شاع ��ره� .إِ ّن� � ُه ق ��ار ٌِئ َن ِه ��م .هك ��ذا كان حُ ك� � ُم رِفاقِه
علي� �هِ .مل يك ��ن ينته ��ي من ق ��را َء ِة رواية ،ح ّت ��ى تبد�أَ
رِحل ُة البحثِ عن رواية �أُخرى..
كان يق ��ر�أُ به ��دو ٍء ج� � ٍّم وت ��روٍّ .مي�ل��أُ الهوام� ��شَ
�أَ�س ِئل� � ًة ومالحظ ��اتٍ حمرج� � ًة .يغو� � ُ�ص م ��ا ب�ي�ن
نف�س ��هَ .
ذات �صب ��ا ٍح و�ض� � َع ال ّرواية
ال�سط ��ور فين�س ��ى َ
ُّ
ُ
ً
ُ
ُ
ُ
ُلح ٌة
م
ر
مو
�
أ
فحات.
ال�ص
بني
�ص
غ
ت
مل
ه
ل
أنام
�
.
ا
�
�
ب
جان
َّ
ٌ َّ
َ
اقت�ض ��ت من ��ه �أَن يُ�ساف ��ر �إىل القري ��ة ِل ُي ْ�ش� �ر َِف عل ��ى
عالق ��اتٍ و�أَزم ��اتٍ عائِل ّي� � ٍة اعت�ص� � َرتْ حيات� � ُه الهاد َئ َة
فج� ��أَ ًة .يف طري ��ق الع ��ودةِ ،ث ��ا َرتْ يف نف�س ��ه عوا�ص � ُ�ف
الق ��راءَة .فت ��ح ال ّرواي ��ة وان�س ��ابَ يغو� � ُ�ص من جديد
ب�ي�ن �صفحا ِته ��ا .راح االه ِتم ��ا ُم ينم ��و يف �أَحا�سي�سِ ��ه
بب ��طءٍ� .سرع ��ان م ��ا وق� � َع يف ف� � ِّخ الإِث ��ارة ال ّنف�س ّي ��ة
واجل�سد ّي ��ة ،ج� � ّرا َء تل ��ك احلبك ��ة املُحكم� � ِة يف بن ��ا ِء
ّ
ال�شخ�ص ّي ��ات وعر� ��ض الأَحداث املُدهِ � ��ش .فج�أَ ًة رف َع
ال�سط ��ورَ .
انت�شل ْت ُه
ر�أْ َ�س ��ه وغاب ��تْ ع ْينا ُه ع ��ن مُتابعة ّ
جمري � ُ
�ات َ�أح ��داثِ القري ��ة ممِ ّ ��ا ه ��و في ��ه� .سح َب� � ُه
ُّ
�سي� � ُل ال َّتذك� � ِر �إىل متاه ��اتٍ وا�سع ��ة ،و�إىل عدي ��دٍ من
ال�ساذج ��ة والعنيف ��ة �أحيان� �اً� .أخرجَ � � ُه ُّ
كل
املناق�ش ��اتِ ّ
ذل ��ك عن اهتماما ِت ��ه و�أَبع َد عن ��ه عم َق الإِث ��ار ِة التى
غر�س ْته ��ا يف روح ��ه نب�ض � ُ
�ات ال ّرواية .ط ��وى ال ّرواية
َ
َ
م ��ن جدي ��د ،وغا� � َ�ص يف بح ٍر م ��ن ال ّت�أمُّ ��ل وال ّذهول
العبث � ّ�ي .ه َت � َ�ف ب ��ه داخ ُل ��ه ”:جميل� � ٌة ه ��ي القري ُة...
ولك ّنها.”..
َّ
َ
ْ
�أَغم�ض ع ْين ْيه يف حماول ٍة الخت�صا ِر الطريق.
نف�س ��ه باج�ِت�ررِ ا ِر ذكري ��اتٍ متداخِ ل ��ة ،ول َّف ْت� � ُه
�شا َغ� � َل َ
�أَم ��وا ُج تداعياتٍ مُت�شابكة .انته ��ت ال ّرحل ُة .د َل َف �إىل
ال�سرتاح ٍة ق ِل َقة ،وحاو َل �أن ين�سى
بيته و�أَ�سل َم َ
نف�سه ْ
ك َّل �شئٍ ..
ج َّر ْت ُه ال ّرواي ُة من جديد �إىل َ
ده�شتِها .تداخلَتْ
ال�صفحات .هج َر غرف َت ُه امل ُ ْغلَقة .انز َل َقت
�أَنام ُل� � ُه مع َّ
ب ��ه قدم ��ا ُه �إىل احلديق ��ة العا ّم� � ِة القريب� � ِة ج� � ّداً.
الع�شب ا َلأخ�ض� � َر م ُْ�ستظ ًّ
ال ِب�أَغ�صان �شجر ٍة
افرت� � َ�ش
َ
وارف� � ٍة عمالقة .يف ُ�سك ��ونٍ مُطبقٍ  ،غا�ص من جديد
وانز َل� � َق يف تالفي ��فِ ال ّرواي ��ة .اقتحم ��تِ الأَح � ُ
�داث
نف�س ��ه مُ�ستث ��اراً م ��ن
املُ�ش ِّوق� � ُة روحَ ��ه بِعن � ٍ�ف .وج� � َد َ
َ
احل�شي�ش
دون �أَن يعل ��م .راحَ ��ت يدُه ال ُي�س ��رى ُتعانق
الأَخ�ض� � َر ال َّرط � َ�ب بح ��ركاتٍ عفويَّة مُتتا ِلي ��ة .عينا ُه
تلتهم ��ان الكلماتِ والأَ�سط ��ر ،وذاكر ُته ُتبح ُر ما بني
ال�سط ��ور باح َث ًة عن �أ�شياء كثرية .كان يتذ َّك ُر بجهدٍ
ُّ
ال�صفحات
م ِ
ُتوا�ض � ٍ�ع جمي ��ع الأِ�سماء التي ع�ب َ�رت يف ّ
ال�سابق ��ة .وال ّت�ص� �و ُ
ُّرات ال ّذهن ّي� � ُة املُتخ َّيل� � ُة تن�ش� � ُر
ّ
َ
�سح َرها ّ
الطاغي ،ف ُتغ ِّل ُف روحَ ه و�أع�صا َبهُ.
يف ك ّل حلظةٍ ،كان يبته ُج �أَك َ
ال�سرو ِر
رث بتذوُّقِ ُّ
اجل ��ارف ال ��ذي ي�س ��ري يف �شرايين ��ه كدبي ��ب ال ّنمل،
نف�سه
مُ�سيطِ ��راً عل ��ى �أَحا�سي�سِ ه وت�صوُّرا ِت ��ه ،محُ ِّرراً َ
ُ
يحيط به� .أَخ� � َذ ر�أْ ُ�سه وج�س� �دُه ي�شعران
م ��ن ك ِّل م ��ا
مبزيدٍ من اال�سرتخاء فوق ب�ساط الع�شبِ الأَخ�ضر،
ال�صادر ِة عن الأغ�صان
ج� � ّرا َء َلفحاتِ الهواء املنع� ��ش ّ
َ
َّ
الت ��ي ُتظ ِّل ُل ��ه .وازدا َد ان�سياباً� ،أن�س ��ا ُه كل �شي ٍء حوله.
�سط� � ٌر �إث� � َر �سط� �رٍ ،كان يمُ �س � ُ�ك بتالبي ��ب الأَزم ��ة،
نف�س ��ه �أك َ
رث ف�أكرث حتت
ويق � ُ�ف عل ��ى �أ�سرارِها تاركاً َ
وط� ��أَ ِة ال ّت�ص� �وُّراتِ املُده�شة الت ��ي تلته ُمها عيناه عرب
نف�س ��ه �شاه� � َد عي ��انٍ عل ��ى ك ِّل م ��ا
ّ
ال�صفح ��ات .وج� � َد َ
ُ
موجات
يجري ،فازدا َدتْ ذاكر ُت ��ه ا�ضطراباً� .سحب ْت ُه
اله ��وا ِء املُرتاق�ص ِة حول ج�سدِ ه َ
من اندماجِ ه الك ّلي.
ال�صفح ��ات امل ُ ْت َعب ��ة .ع � َّ�ب ن َف�س� �اً
رف ��ع ناظر ْي� � ِه ع ��ن َّ
طوي�ل ً�ا وزف ��ر ُه بب ��طءٍ .كان ق ��د �أقب� � َل عل ��ى بداي ��ات
الف�ص ��ل الأخ�ي ِ�ر من ال ّرواي ��ة .تو َّق َف ��تْ �أَع�صابُه عن
اك ِتن ��اه الإِح�سا� � ِ�س وال َّت�ش� �وُّق� .س� �� ٌؤال ح ��ا ٌّد نب ��تَ يف
ل�ستُ
لي�س ��تْ هذه َّ
خاطرهُ ”:ت ��رى� ..أَ َ
ق�صت ��ي؟؟!!� ..أَ ْ
�أَق ��ر�أُ بع� � َ�ض جمري ��اتِ حياتي؟!” .وتابع ��تْ ْذكريا ُته
ال َّنب� � َ�ش يف تالفي ��ف املا�ض ��ي“ ..بل ��ى�ِ ..إ ّنها كذلك”.

�أَ َ
بعنف.
غم�ض عينيه .ظ َّلتْ �أَنام ُله مُت�شبِّث ًة بالكتاب ٍ
عين ��ا ُه تلتهم ��ان الكلم ��اتِ  ،بينم ��ا راح ��تْ ت�صوُّرا ُت ��ه
تغو�ص يف �أمواج ذكرياتٍ مُتداخِ لة...
ال ِّذهن ّية ُ
و�صلَ ��تِ الفت ��ا ُة �أَ َّو ًال .الفتا ُة جميل ٌة فاتنة� .إالّ
�أَ ّن مظاه� � َر القل ��ق كان ��ت بادي ًة على مالم � ِ�ح وجهِها
ُ
العا�شق بعدَها .ول َج القاع َة بوج ٍه
وحركا ِته ��ا .و�ص َل
َ
ُ
ُ
ج َّرح ْت� � ُه اه ِت ��زازات ورع�ش ��ات �أغ�صانِ �أ�شج ��ار الغابة
مل ،لك ��نَّ معان ��د َة
الكثيف ��ة ج� � ّداً .مل يك ��ن ي�ش ُع ��ر ب� ��أَ ٍ
الأَغ�ص ��ان والأَوراق ق ��د �أَدمَت خدَّيه ووج َه� �هُ .ب ِر َّق ٍة
م�سح ��تِ الفت ��ا ُة ال ّناعم� � ُة �آث ��ا َر
وبراع� � ٍة مُتناهي ��ةَ ،
الدِّماءِ� .أَزال ْتها ب ُقبُالتٍ ومل�ساتٍ حنونة .كانت رقيقةً
�إىل �أَبع ��د ح� �دٍّ .ال ّلهف� � ُة امل�شتاق ُة تت� �دلىّ من عينيها.
ال�صمت
ك ّل نب�ض ٍة فيها تزخ ُر با�شتياقٍ حمموم .كان ّ
يُج ِّل ��ل ال ِّلق ��اءَ ،فيط ��ر ُح بينهم ��ا غمام ًة م ��ن ال ّرهبة
املقيت ��ة .عيناه ��ا قا َلتا ك َّل �ش ��يءٍ .نظرا ُتها باحَ تْ بمِ ا
ي�ضط� � ِر ُم داخلَه ��ا .ا َّت َ�س َعتْ �ساح ُة املفارق ��ة .ازدا َد �أَملاً.
ال�صقيع ّية ،بينما ا�ستم َّرتْ مبداعبة
ه�صر ْت ُه احلال ُة ّ
الوجه املُدمى والعيون الكابية.
ي�ست�سل ��م لِتل ��ك الدُّ عاب ��ة واملالطف ��ة ،فقد
مل ْ
�شعر بح ��ر ٍج �شدي ��د ،وك�أَ َّن دُواراً �أَ َّ
مل بر�أْ�سه وج�سده.
ب ��د�أَ الأَ ُ
ري
مل يل�س� � ُع وجه ��ه� .سيط� � َرتْ علي ��ه خيب ٌة غ ُ
َ
َ
معه ��ودة� .أح� � َّ�س �أ ّن ��ه الي�ستطي ��ع ممار�س� � َة طقو� � ٍ�س
عاطف ّية ،و�أَ ّنه عاج ٌز عن مدارا ِة خيبتِه ،و�أَ ّن َ�أغ�صا َن
الأَ�شج ��ار اللاّ �سِ ع ��ة �سلب ْت� � ُه ال ّلهف� � َة املتد ِّفق� � َة ا ّلت ��ي
كان ��ت مت�ل��أُ �شرايي َن ��ه و�أَع�صابه ،و� ّأن ه ��ذه الأَيقون َة
اجلميل� � َة املاثل� � َة �أَمام ��ه ال تحُ ِّر ُك في ��ه َ
نب�ض احلياة
وال ج َي�ش ��ا َن الأَحا�سي� ��س .لق ��د حت� � َّو َل ُّ
كل �ش ��ي ٍء �إىل
لوح ٍة برونز َّي ٍة جامدة..
كان م ��ا ي � ُ
�زال يق� � َر ُ�أ بنه � ٍ�م ،ويغو� � ُ�ص يف بح ��ر
ال�صفح ��ات ،وذاك ُر ُت ��ه ُته� � ِّو ُم يف دهالي ��ز �أَ ّي ��ا ٍم َ
م�ضتْ .
َّ
�أَح� � َّ�س � ّأن �أَح � َ
�داث ال ّرواي ��ة تهاج ُم� � ُه ك�أَ�س ��رابٍ م ��ن
ال ّنح ��ل ،و ُتث�ي ُ�ر يف نف�سه ال َّلهف� � َة واال�شتي ��اق .الفتا ُة
ُ
حتاول �أَن
م ��ا زالت متنحُ ��ه مداع َب َتها ومالطف َته ��ا.
ُتخ ِّف َف عنه خيب َت ُه بعناقٍ وتربيتٍ هادئني .لك ّنه كان
نف�سه .م ��زا ٌج م� � ٌّر احت َّل مفا�ص� � َل روحه
ك َم ��نْ هج� � َر َ
وج�س ��ده .حت َّو َل ��تِ ال ّلهف� � ُة واال�شتي � ُ
�اق �إىل مجُ ا َزف� � ٍة
غ�ي�ر متو َّقع ��ة ،وحت� � َّو َل ال ّلق ��ا ُء �إىل جمري ��ات باهتة
ال�ساح ��ر ُة ثوب� �اً رماد ّي� �اً
محُ َّنط ��ة ،وارت� �دَتِ الفتن� � ُة ّ
كئيباً.
ب ��د ٍم ب ��ار ٍد وتفا�صي ��ل خالي ��ة م ��ن ك ّل ح ��رارة
و ُف ُت� �وَّة ،ف� � َّ�ض الع�شيق ��ان لقا َء ُهم ��ا .لق ��د ب ��د�أَ امل�سا ُء
يُرخ ��ي ُ�سدو َل ��ه عل ��ى الك ��ون ،خا ِلي� �اً م ��ن ك ِّل ِ�إيحاءٍ.
عن ��د الباب ال َّرئي�س ،ومن دون قبالتٍ مُتلهِّفة ،وبِال
عب ��ارات حبٍّ �ساخن ��ة ،و َّد َع �أَحدُهما الآخ� � َر ،وافرتقا
مُتباعد ْي ��ن .كان عل ْيه ��ا �أَن تتب� � َع َّ
الطري� � َق املُ� ��ؤَدّي
ُ
�شم ��ا ًال ،وكان علي ��ه �أَن ي�س�ي َ�ر يف االتجّ ��اه املعاك� ��س.
بع ��د ُخطواتٍ معدود ٍة مُتعثرِّ ٍة ا�ستدا َر ِب َنزقٍ ِللَحظاتٍ
ريه ��ا ،ب ��ل َ
رك�ضه ��ا غ�ي�ر املتوازن.
قليل� � ٍة لِرياق � َ�ب �س َ
اخلرنوبي املن�سدل يتطاي ُر مع موجات
كان �ش ْع ُره ��ا
ُّ
الهواء ح ّراً ف�ضفا�ضاً.
ا�ست ��دا َر راك�ض� �اً مُندفع� �اً ب�ي�ن �سي ��ا ٍج م ��ن
الأَ�شج ��ار ،و�أَموا ٌج م ��ن ّ
رب تغم ُر
ال�ضبابِ الأً�صفر املُغ ِّ
ج�س ��ده ورجل ْيه املُتعثرِّ تني .ب�صعوب ٍة فائِق ٍة ا�ستطا َع
�أَن مي ِّي َز َّ
الطري َق �إىل بيته.
عندم ��ا �أَطب� � َق علي ��ه بي ُت ��ه اخل ��ايل م ��ن �أّ ّي ِة
نب�ض� � ٍة �إن�سان ّي ��ة ،كان الأَ ُ
مل ّ
ال�شدي� � ُد يعت�ص� � ُر روحَ ��ه
ُ
يطرق قلبَه ومفا�صلَه.
و�أَع�صابَه ،وال ّند ُم املُفز ُع
َ
ه ��ربَ �إىل ُّ
ال�شرف ��ة وا�سرتخ ��ى يف �أح�ض ��ان
نب�ض قل ِب ��ه املُت�سارع
�ع
�
م
اوية.
ك َن َب� � ٍة مركون� � ٍة يف ال ّز
ِ
كلمات الفت ��اة الدّاف َئ ِة ت�صلهُ
ُ
واخت�ل�ا ِج ُ�أ ُذن ْيه ،كان ��ت
كجدولٍ ين�سابُ بطيئاً ،ومل�سا ُتها ُتدف ُِئ وجنت ْيه.
انتف� � َ�ض كع�صف ��و ٍر �صغ�ي ٍ�ر� .صحا من �صهيل
ُ
الع�شب
يتو�س ُد
ال ِّذك َري ��ات .تلفَّتَ حو َله .كان
َ
مايزال َّ
َ
الأَخ�ض� � َر َّ
الط ��ريَّ يف احلديق ��ة العا ّم ��ة ،و�أنام ُل ��ه
بعنف على �صفحاتِ ال ِّرواية ،وعينا ُه تلوبان
تقب� � ُ�ض ٍ
بني الكلمات..

خمتارات من �أدب �شك�سبري:

َ
اجر ْال ُب ْن ُد ِقي َِّة�..أعاد حكايتها
ت
ِ

• ترجمة:عبد اهلل الدروي�ش

احل�سن وال�سيء
يف مدين ��ة البندقية ،ذاك البلد اجلميل،
عا�ش ��ت عل ��ى �أر� ��ض ب�ل�اده املتناق�ض ��ات ،فف ��ي
ه ��ذه اجله ��ة جت ��د اليه ��ودي املراب ��ي ،ال ��ذي
ي�أخ ��ذ �أم ��وال النا� ��س بالفائ ��دة ،والغ� ��ش،
َ
واخلديعة�(:ش ْيلوك).
ويف اجلهة الأخرى ،ذاك التاجر احل�سن
الأخ�ل�اق الكرمي اليد ،ال ��ذي ال ير ُّد املعروف
ع ��ن �أح ��د ،ويع�ي�ن م ��ن ال ي�ستطي ��ع �أداء دَينه
َكام�ل� ً
ا ،فيعفيه من جز ٍء م ��ن املال املقرت�ض،
فن ��ال بذل ��ك احل ��ب م ��ن جمي ��ع النا� ��س
املتعاملني معه وال�سامعني عنه�( :أنطونيو).
وكان م ��ن جراء ذل ��ك حتكم العداوة بني
�شيلوك ،و�أنطونيو..
�إعانة ال�صديق
وكان يف املدين ��ة �شاب يع ��رف (ببَ�سانيو)
�صدي ��ق عزي ��ز عل ��ى �أنطوني ��و ،وه ��ذا ال�ش ��اب
�أ�ضاع �أكرث �أمواله ،وهو عازم الآن على الزواج
م ��ن فت ��اة غنية ،فما كان من ��ه �إال �أن ذهب �إىل
�صديق ��ه العزي ��ز ،وطل ��ب من ��ه� :أن يقر�ض ��ه
ثالثة �آالف جنيهٍ.
ولك ��ن �أنطونيو يف تل ��ك اللحظة مل يكن
ميل ��ك املبلغ املطل ��وب ،لأنه م�شرتك يف جتارة
حممل ��ة يف ال�سف ��ن ،وح ��ان موع ��د اقرتابه ��ا،
فم ��ا كان من ��ه �إال �أن ذهب �إىل �شيلوك املرابي،
وطلب منه �إقرا�ض ��ه املبلغ ريثما ت�أتي ال�سفن
يف القري ��ب العاج ��ل ،وهن ��ا حترك ��ت النف� ��س
اليهودي ��ة يف ع ��روق �شيلوك ،وق� � ّر قراره على
االنتق ��ام من هذا التاجر الطيب الذي يعطل
عليه �أعماله ،وي�ستحقره �أمام النا�س ،ويهينه
َو َب َّي ��تَ يف نف�س ��ه �أم ��راً .وكان ال ��ذي فعل ��ه �أن ��ه
مل ير� � َ�ض �أن ي�أخ ��ذ رب� �اً م ��ن وراء ه ��ذا الدين
املغ ��ري ،ب ��ل كان يبغي �أ�شياء �أخ ��رى يف نف�سه،
ومل يطل ��ب م ��ن �أنطوني ��و غري الذه ��اب معه
�إىل املحام ��ي ،ويوقع عن ��ده �صك الدين ،على
�أن ي ��ويف الدي ��ن يف املوع ��د املح ��دد ،و�إذا ت� ّأخ ��ر
عن ��هَ ،كان لليه ��ودي احل � ّ�ق يف �أن يقتط ��ع م ��ن
ج�س ��م �أنطوني ��و رط ً
ال من اللح ��م ،وادعى �أنه
يريد بذلك املزاح فقط.
ولك ��ن ب�ساني ��و اعرت� ��ض عل ��ى ذلك ،ومل
يواف ��ق �أن يو ِّق ��ع �صديق ��ه عل ��ى ذاك العق ��د
اخلبي ��ث .ومبك ��ر وده ��اء �أقن ��ع اليه ��ودي،
�أنطوني ��و �أنه ال يريد م ��ن وراء ذلك �إال ك�سب
ر�ضاه ،وحمبته.
َ
اج الأَ ِح َّب ِة
و
ز
َ ُ
وذه ��ب ب�ساني ��و �إىل خطيبت ��ه (بور�شيا)
وعق ��دا قرانهما ،وع ��رف كل واح ��دٍ منهما ما
بداخل نف�س الآخر.
وتبني للزوجة� :أن زوجها لي�س بالرجل
الغن ��ي ،و�إن كان م ��ن عائل ��ة كرمي� � ِة المْ َ ْن َب ��تِ ،
ومع فق ��ره ر�ضيت به زوج� �اً لأخالقه النبيلة
احل�سن ��ة ،و�أهدت ل ��ه خامتاً عنوان� �اً على دوام
املحبة بينهما.
ووج ��د (جرا�شيان ��و) خ ��ادم ب�ساني ��و� ،أن
�سي ��ده �سعي� �دٌ ،ولن ي ��رد له طلب� �اً ،فطلب منه
�أن يزوج ��ه م ��ن و�صيف ��ة زوجت ��ه (نِري�س ��ا)،
فواف ��ق على زواجهما .و�أعط ��ت نري�سا زوجها
جرا�شيانو خامت� �اً وطلبت منه عدم التفريط
به ،مهما كانت ُّ
الظروف مثلما فعلت �سيدتها.
اخلرب ال�سوء
وه ��م عل ��ى ه ��ذه ال�ص ��ورة م ��ن الف ��رح
ر �س ��وءٍ ،ويو�ص ��ل
وال�س ��رور� ،إذ ي�أتيه ��م ب�ش�ي� ُ
�إىل ب�ساني ��و ر�سال ��ة عاجل ��ة م ��ن �أنطوني ��و،
يعلم ��ه فيه ��ا� :أن موعد ق�ض ��اء الدين م�ضى،

واليه ��ودي م�ص� � ٌّر عل ��ى �أخذ رط ��لٍ من حلمه،
وه ��و يرج ��وه الآن �أن ي�س ��رع يف احل�ضور قبل
موت ��ه ليودع ��ه� ،إذا مل تكن م�شاغل تعيقه عن
ذلك.
فتغري لون ب�سانيو و�أح�س باخلطر الذي
�أحلقه ب�صديقه املخل�ص امل�ضحي بحياته من
�أجل ��ه ،وعرف ��ت بور�شيا منه اخل�ب�ر ،ف�أعطته
�أ�ضع ��اف �أ�ضعاف املبلغ املطل ��وب ،وطلبت منه
الذه ��اب ب�سرع ��ة لإنق ��اذ �صديق ��ه .ومل تكتف
بور�شيا بذلك بل �أعدت للظروف عد ًة ،وه ّي�أت
نف�سها لإنق ��اذ �أنطونيو �إذا مل ي�ستطع زوجها
�أن يقنع اليهودي بالعدول عن ر�أيه.
حيلة ذكية
ومل ��ا عرف ��ت بور�شي ��ا ب�أن م�ساع ��ي زوجها
مل تف ��د� ،أ�سرع ��ت بكتاب ��ة ر�سال� � ٍة �إىل قريبه ��ا
املحام ��ي (بالري ��و) ت�ست�ش�ي�ره ،وتطل ��ب
من ��ه �إر�س ��ال ثي ��اب املحام ��اة له ��ا ،وذهبت هي
وخادمته ��ا بثي ��اب الرج ��ال �إىل املحكم ��ة،
و�أعلم ��ت القا�ض ��ي �أنه ��ا مر�سل ��ة م ��ن ط ��رف
املحامي (بالريو).
وقف ��ت بور�شيا يف قاعة املحكمة حماول ًة
التع ��رف عل ��ى �ضع ��ف اليه ��ودي ،وطريق ��ة
ا�ستدراج ��ه ،لتبعد ع ��ن �صديق زوجه ��ا املوت،
فقال ��ت لليه ��ودي� :إِن حَ َّق � َ�ك املن�صو� ��ص عليه
يف ال�ص ��ك ،ال ي�ستطي ��ع �أح� � ٌد �أن مينع ��ك م ��ن
�أخ ��ذ ما ن� � َّ�ص عليه ،ولك � َّ�ن الرحم ��ة التي هي
م ��ن �صفات اهلل عز وجل ،و�أودع جزءاً منها يف
خلق ��ه ،فكانت زين� � ًة للملوك �أف�ض ��ل من زينة
الت ��اج ،وه ��ي كالغي ��ث ين ��زل م ��ن ال�سم ��اء �إىل
الأر� ��ض ،في�شي ��ع فيه ��ا البهج ��ة واالطمئن ��ان
وال�سرور.
ف� ��إن كن ��ت تطل ��ب لنف�س ��ك الرحم ��ة من
اهلل ،فعلي ��ك �أن تك ��ون رحيم� �اً بالآخري ��ن من
بني ج ْلدَتك.
وكان املحامي كم ��ن يكلم حجراً متمثالً
يف �ص ��ورة �شيل ��وك ،فل ��م يثن ��ه ه ��ذا ال ��كالم
الع ��ذب ،عن عن ��اده ،كما مل يثنه بريق الذهب
الذي عر�ضه علي ��ه ب�سانيو مرة �أخرى ،ولكن
ب�أ�ضع ��اف �أ�ضع ��اف امل ��رة الأوىل ،وبق ��ي عل ��ى
�إ�ص ��راره ،فوق ��ف ب�ساني ��و ورج ��ا املحكم ��ة �أن
ُت َك َّي � َ�ف ه ��ذا القانون مب ��ا يبعد امل ��وت عن روح
هذا الإن�سان الطيب (�أنطونيو).
دفاع عن القانون
ف�صرخت بور�شيا يف وجه ب�سانيو قائ ً
ال:
�إن القوان�ي�ن الت ��ي ُت َ�س � ُّ�ن يج ��ب �أن تبقى
كم ��ا ه ��ي ال تحُ َ � � َّر ُف وال تب ��دل ،و�إن ح� � َّق ه ��ذا
اليه ��ودي حمف � ٌُ
�وظ بن� � ِّ�ص القان ��ون ،ولذل ��ك
فلتتق ��دم �أيه ��ا اليه ��ودي ،وت�أخ ��ذ م ��ا اتفقتما
علي ��ه .فامت�ل��أت نف� ��س �شيل ��وك زه ��واً ،و�شكر
ه ��ذا املحامي ال�شاب على فعل ��ه ،ولكن رجعت
بور�شيا ورجته �أن يرحم خ�صمه وير�أف به.
ومل ��ا مل يج ��د معه �ش ��يء من ه ��ذا ،قالت
ل ��ه :ب�سرعة� ،أجفلته� :إذن هي ��ا ا�ستد ِع جَ ّراحاً
ماه ��راً ،لئال ينزف الدم م ��ن �أنطونيو فتكون
�سبباً يف موته عمداً.
فل ��م يقب ��ل �أن ي�أت ��ي باجل ��راح ،لأن ن� ��ص
ال�ص ��ك ال ي�ش�ت�رط ذل ��ك ،فقال ��ت ل ��ه� :إذن
�أع ��دوا املي ��زان لي ��وزن ب ��ه اللح ��م ،ولتتق ��دم
وت�أخذ رط ً
ال من حلم �أنطونيو.
ولك ��ن علي ��ك �أن تنتب ��ه ،و�أن ال تقط ��ع
�أك�ث�ر من رطل من اللح ��م ،لأن ال�صك ين�ص
عل ��ى ه ��ذا ،ال �أزي ��د ،وال �أق ��ل ،كم ��ا لي� ��س ل ��ك
احل ��ق يف نقطة واح ��دة من الدم؛ ف� ��إذا نزفت
قط ��رة واح ��دة من دم ��ه ،و�أنت تقط ��ع اللحم،

ف� ��إن �أر�ضك ومالك ي�ص ��ادران بحكم القانون،
وي�صبحان ملكاً للدولة.
فبه ��ت �شيل ��وك ،و�أعل ��ن تنازل ��ه عن هذا
القر� ��ض ،ورغبته يف �أخذ املال ،ولكنه فوجىء
ببور�شي ��ا ،تق ��ول له :ال يحق ل ��ك �أن ت�أخذ �إال
ما ن� ��ص عليه القان ��ون ،و�إال فتعترب متالعباً
بالقانون.
وتو�س ��ل اليه ��ودي �أن يعط ��ى مال ��ه،
وي َدعُوه يغادر املحكمة .ولكن بور�شيا ،قالت:
�سي ��ادة الق�ض ��اة ،لق ��د ثبت لك ��م الآن �سوء نية
ه ��ذا اليه ��ودي ،وحماولت ��ه الت�آم ��ر على حياة
رج ��ل م ��ن �أه ��ل ه ��ذه املدين ��ة ،لذل ��ك :ف� ��إن
القوان�ي�ن تق�ضي ب�أن ت�صادر �أمواله ،وللدولة
ٌّ
حق الت�صرف بها.
وانف�ض ��ت اجلل�س ��ة ،وتق ��دم ب�ساني ��و
و�أنطونيو وخ ��ادم ب�سانيو من املحامي ال�شاب
ومعاونه ،و�شكراهما على ما قاما به من دفاع
ي�ستحقان به ال�شرف واملجد.
وعر�ض ��ا علي ��ه هدي ��ة متوا�ضع ��ة ثالث ��ة
�آالف جني ��ه ،ت ��ذكاراً به ��ذا الن�ص ��ر العظي ��م،
ف�أب ��ى املحام ��ي �أن ي�أخ ��ذ �شيئ� �اً ،و�أ�ص ��ر عل ��ى
ذلك ،ولكن ر�ضي ب�أن ي�أخذ اخلامت الذي بيد
ب�ساني ��و ،فح ��اول ب�ساني ��و �إثن ��اء املحام ��ي عن
ذلك فلم يفلح ،وخ�شي �أن ينزعج �إذا مل يعطه
�إي ��اه ،ف�أه ��داه �إي ��اه .وكذلك فعل ��ت نري�سا مع
جرا�شيانو ،وعادتا �إىل البيت ب�سرعة ،وغريتا
مالب�سهما ،وجل�ستا يف انتظار زوجيهما.
ال�شجار...
وج ��اء الثالث ��ة ب�ساني ��و وجرا�شيان ��و
و�أنطوني ��و وهن� ��أت بور�شي ��ا ونر�سي ��ا �أنطونيو
عل ��ى جنات ��ه ،ويف تل ��ك اللحظ ��ة� ،سمع ��وا من
الداخ ��ل �صوت �شجار يني نر�سيا وجرا�شيانو،
ومل ��ا قام ��وا ملعرفة �سب ��ب هذا الن ��زاع تبني �أنه
ب�سب ��ب �ضي ��اع اخل ��امت م ��ن ي ��د جرا�شيان ��و،
وه ��ي تدع ��ي �أنه �أعط ��اه المر�أة غريه ��ا ،وهنا
اكت�شف ��ت بور�شي ��ا �أن خامته ��ا �أي�ض� �اً لي� ��س
يف ي ��د زوجه ��ا ،ولك ��ن َتد َُّخ� � َل �أنطوني ��و ح� � َّل
الإ�ش ��كال باعرتاف ��ه ب�إعطائهم ��ا اخلامت�ي�ن
للمحام ��ي وكاتب ��ه ،فط ّيب بذل ��ك خاطرهما،
وهن ��ا �أخرجت بور�شيا اخلامت و�أعطته زوجها
عل ��ى �أن ��ه غ�ي�ر ذاك ،وكذلك فعل ��ت خادمتها،
وك ��م كان ��ت ده�شتهم ��ا عظيم ��ة عندم ��ا عرف ��ا
�أن اخلامت�ي�ن نف�سيهما ،ف�س ��ر اجلميع �سروراً
منقط َع النظري ،وو�صلت مع تلك ال�ضحكات،
�أخب ��ار تعل ��م �أنطوني ��و �أن �سفن ��ه ق ��د ع ��ادت؛
لأنه ��ا كانت تائه ًة يف البحر ومل تغرق ،فكانت
الفرح ��ة فرحت�ي�ن ،ون�س ��ي اجلمي ��ع يف تل ��ك
الليلة الأحزان.
اخترب ذكاءك:
ـ هل يولد النا�س �أ�شراراً �أم �أخياراً؟.
ـ م ��ا ال ��ذي يربز �صف ��ة اخل�ي�ر وال�شر يف
النفو�س؟.
ـ ملاذا يعادي بع�ض النا�س الب�شر؟.
ـ م ��ا ه ��ي الأعم ��ال الت ��ي يقوم به ��ا بع�ض
اليهود لتمييزهم عن �أ�صناف النا�س؟.
ـ هل يحرتم الإن�سان املتعامل بالربا؟.
ـ �أال تدل ��ك ه ��ذه الق�ص ��ة عل ��ى �أن العقل
ا َ
خل�ِّي�رِّ َ �أق ��وى م ��ن عق ��ول �أه ��ل ال�ش ��ر مهم ��ا
حبكت من م�ؤامرات؟.
ـ �أي ��ن جت ��د ال�ص ��ورة احل�سن ��ة يف �أخ�ل�اق
الأ�صدق ��اء يف الأزم ��ات �أم �أي ��ام الراح ��ة
والهناء؟.
ـ ه ��ل �أن ��ت م�ستع ��دٌّ للت�ضحي ��ة م ��ن �أجل
�أ�صدقائك؟ وملاذا؟.

درا�سات و�أخبار
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عبد الرحمن الكواكبي  ..بع�ض ال�سرية ،واالبداع
•يو�سف م�صطفى
ي�ص ��ادف ي ��وم 2013/06/13م ذك ��رى
م ��رور مئ ��ة و�أحد ع�ش ��ر عامًا على رحي ��ل املفكر
التنويري عبد الرحمن الكواكبي.
مل يتوق ��ف احلدي ��ث ع ��ن الكواكب ��ي
من ��ذ وفات ��ه لأن كتابي ��ه (�أ ّم الق ��رى ،وطبائ ��ع
اال�ستب ��داد) مازاال م ��ادة فكرية كب�ي�رة للبحث،
والدرا�س ��ة ،والتطبي ��ق ،وموا�ضيعهم ��ا �ستبق ��ى
حي ��ة ،ومتث ��ل من ��ارة لل�شع ��ب العرب ��ي ،والأم ��ة
اال�سالمية.
يف ال ��والدة ه ��و موالي ��د حل ��ب � 23ش ��وال
 1271/ه� �ـ /وه ��ي تع ��ادل  8مت ��وز 1855/م /ه ��و
االب ��ن البك ��ر  /لأحم ��د به ��اء ال ّدي ��ن البهائ ��ي
الكواكب ��ي /يرتق ��ي ن�سب ��ه �إىل  /حمم ��د �أب ��ي
ال�صف ��وي
يحي ��ى الكواكب ��ي /اب ��ن ابراهي ��م ّ
الأردبيل ��ي قدم �إىل /ال ّرحب ��ة ،/وهي اليوم بلدة
/امليادي ��ن ./مهاج ��راً م ��ن اي ��ران انتق ��ل بعدها
�إىل قري ��ة /الب�ي�رة /عل ��ى الفرات ث ��م �إىل حلب
حيث �صاه ��ر /بني زهرة /نقباء �أ�شرافها ..وهو
ال�صفوي�ي�ن ن�سب ��ة �إىل /ا�سح ��ق االردبيلي/
م ��ن ّ
ال�صفوية ،التي
(1334-1252ه� �ـ) ر�أ� ��س الأ�س ��رة ّ
تعود �إىل �أ�صول عربية بعيدة.
در� ��س العربي ��ة بفروعه ��ا ،والرتكي ��ة،
والفار�سية ،والتاريخ ،والطبيعات ،والريا�ضيات
عل ��ى يد �أ�ساتذة خمت�صني -نال �إجازة التدري�س
يف /املدر�س ��ة الكواكبي ��ة /اخلا�صة لأ�سرته ،وهو
يف الع�شرين من عمره.
عمل حمر ًرا يف جريدة/الفرات /ال ّر�سمية
بالعرب ّي ��ة ،والرتكي ��ة ..بعده ��ا �أ�ص ��در جريدت ��ه
اخلا�صة ّ
/ال�شهباء� ./صدر من هذه اجلريدة /
�ست ��ة ع�شر عدداً /خالل �ستة �أ�شهر حيث �أوقفت
ال�سلطات العثمانية.
اجلريدة من قبل ّ
بع ��د �إغ�ل�اق /ال�شهب ��اء� /أ�ص ��در الكواكب ��ي
�صحيف ��ة /اعت ��دال /وكان م�صريه ��ا م�ص�ي�ر
�أختها ال�شهباء.
يف �أح ��د �أي ��ام ال ّربي ��ع دخ ��ل ب�سرع ��ة �صديق
لأ�س ��رة الكواكب ��ي م ��ن �آل /ال�شوربج ��ي /املنزل،
وطل ��ب �ص ��ر ًة كب�ي�ر ًة ،ودخ ��ل بعده ��ا مكت ��ب
الكواكب ��ي ،وجم ��ع م ��ا في ��ه م ��ن �أوراق ،وكتابات

وخرج م�سرعاً وقائ ً
ال .لقد �ألقي القب�ض على /
ال�سلطات العثمانية ،بذلك
الكواكب ��ي /من قبل ّ
�أنق ��ذ كتاب ��ات الكواكبي ،ومنها م�س ��ودات كتابيه
املعروف�ي�ن/ :طبائ ��ع اال�ستب ��داد ،و�أم الق ��رى/
وعندما داهمت ال�شرطة البيت مل جتد �شيئاً.
اعتقل الكواكب ��ي ،و�أودع ال�سجن .كان وايل
حل ��ب العثماين يف تلك الفرتة ا�سمه /ا�سماعيل
با�ش ��ا /ج ��رت حماكمت ��ه لكن ��ه طل ��ب املحاكم ��ة
يف والي ��ة �أخ ��رى غ�ي�ر حلب لك ��ن رف� ��ض طلبه،
و�صدر بحقه حكم االعدام.
ا�ست�ؤنف ��ت املحاكمة �إىل بريوت ،وقد �صدر
/حكم ال�ب�راءة /للكواكبي ،ونقل بعدها /عارف
با�ش ��ا /م ��ن والي ��ة حل ��ب وع�ي�ن بدل ��ه /عثم ��ان
فوزي با�شا./
كان ي ��وم ع ��ودة الكواكب ��ي م ��ن املحاكم ��ة
يف ب�ي�روت وبراءت ��ه يو ًم ��ا م�شه ��ودًا ،ول ��و وقعت
كتابات ��ه الت ��ي هربه ��ا /حمم ��ود ال�شوربج ��ي/
بي ��د ال�سلط ��ة العثماني ��ة لأدت �إىل �إعدام ��ه،
وكان مقتن ��ي كتاب /طبائ ��ع اال�ستبداد /يعاقب
بالإع ��دام ،وم ��ع ذل ��ك ف� ��إن �أك�ث�ر رج ��ال العل ��م،
ووجهاء حلب و�إدلب احتفظوا بن�سخة منه.
رح ��ل الكواكب ��ي �إىل م�ص ��ر حي ��ث دع ��اه /
اخلدي ��وي عبا� ��س /بوا�سط ��ة �صدي ��ق الطرفني
ال�شي ��خ /علي يو�سف� /صاحب جريدة /امل�ؤيد/
لك ��ن الكواكب ��ي ظ� � ّل خمتف ًي ��ا يف القاه ��رة حت ��ى
طب ��ع كتاب ��ه �/أم الق ��رى /و�أر�س ��ل ن�سختني منه
�إىل اخلدي ��وي يف اال�سكندري ��ة ون�سخة لل�شيخ /
حمم ��د عبده /والثالثة لل�شيخ /علي يو�سف../
ولقد �س ّر اخلديوي بالكتاب.
�أ�سلوب الكواكبي الرتبوي :كتب الكواكبي
يف طبائ ��ع اال�ستب ��داد ف�ص�ل ً�ا خا�ص� �اً بالرتبي ��ة،
فهي بالن�سبة �إلي ��ه �أ�سا�س احلياة ،وكان حري�صاً
على تن�شئة �أبنائه تن�شئة عمادها الدّين واخللق،
القومي ،والثقافة.
خاط ��ب ابن ��ه �/أ�سع ��د /وكان يدر� ��س ّ
الطب
يف /الأ�ستان ��ة /طال ًب ��ا من ��ه االنكب ��اب عل ��ى
العل ��م ،وق ��راءة الكتب الدّر�سي ��ة ،قبل احل�ص�ص
ال ّر�سمي ��ة يف �سبي ��ل الإتق ��ان الع ��ام .ودرا�س ��ة

العربي ��ة والفرن�سي ��ة بعم ��ق ،و�إتق ��ان اجلراحة،
وطب العيون ،وتعلم الإنكليزية ،وقراءة الفقه،
والتف�س�ي�ر ،والأدبي ��ات ق ��راءة فه ��م وتدقي ��ق
ويخت ��م الق ��ول�( :إنّ الإن�س ��ان هو ال ��ذي يتعلم،
واملعلمون و�سيلة للتفهم).
ً
يتح ��دث حفي ��ده �أي�ض� �ا ب� ��أن م ��ا و�صل من
كتب ��ه هم ��ا / :طبائ ��ع اال�ستب ��داد ،و�أ ّم الق ��رى/
وبح ��ث ع ��ن جت ��ارة ال ّرقي ��ق و�أحكام ��ه يف
اال�س�ل�ام) بالإ�ضافة لبع� ��ض املقاالت ،وما كتبه
يف جريدت ��يّ /
ال�شهب ��اء ،واعت ��دال /وبع� ��ض
ر�سائله اخلا�صة لأ�سرته.
�أجنز كتابه �/أم القرى /وهو يف حلب ،لكنه
طبعه يف م�صر ..و�أما  /طبائع اال�ستبداد /فقد
حمل ��ه �أوراقاً متفرقة �إىل م�صر يوم غادر حلب
 15 /اي ��ار 1900م /حي ��ث ن�ش ��ر الكت ��اب ب�ش ��كل
ال�صح ��ف ث� � ّم مت جمع ��ه يف كت ��اب،
مق ��االت يف ّ
وت ��ويف الكواكب ��ي ،والكت ��اب خمط ��وط مت ��ت
طباعته فيما بعد.
كت ��اب �/أم الق ��رى /ه ��و �سج� � ّل مذاك ��رات /
جمعية �إ�سالمية /متعددة اجلن�سيات ،ومقررات
م�ؤمتراتها املنعقدة يف مكة عام1316 /هـ1899 -
م /م ��ع الحق ��ة له ��ا ،ومو�ض ��وع الكت ��اب يتعل ��ق
بال ّنه�ضة الإ�سالمية ،والقومية العربية.
�أم ��ا (طبائ ��ع اال�ستب ��داد) فه ��و (كت ��اب
احلر ّي ��ة والث ��ورة ،والإ�ص�ل�اح والتح ��رر) كم ��ا
و�صف به.
ّ
يف خ�صائ� ��ص الكتاب�ي�ن :املوا�ضي ��ع مكثف ��ة
ك ّل جمل ��ة فيهم ��ا ت�صل ��ح عنوا ًنا لبح ��ث م�ستقل
لذل ��ك دع ��ا /الكواكب ��ي /الباحث�ي�ن �أن يهتم ��وا
به ،ويدر�س ��وه ،ويكتبوا عنه يقول( :و�إين �أطرح
لتدقيق املطالعني ر�ؤو�س م�سائل بع�ض املباحث
الت ��ي تتعل ��ق بها احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة) ..وقد لبى
نداءه العديد من الدار�سني.
م ��ن �أقوال ��ه( :اال�ستب ��داد ي ��د اهلل القو ّي ��ة
اخلف ّي ��ة ي�صف ��ع به ��ا رق ��اب الآبق�ي�ن م ��ن عائلة،
�أو �شخ� ��ص ّ
تنط ��ع يف ال ّدي ��ن� -أيّ ت�ش ��دد في ��ه-
�إال واخت ��ل نظ ��ام دني ��اه ،وخ�س ��ر �أواله وعقب ��اه)
ويق ��ول( :وال يوج ��د يف اال�سالمي ��ة نف ��وذ ديني

الكواكبي

مطلق� �اً يف غ�ي�ر م�سائ ��ل �إقام ��ة �شعائ ��ر ال ّدي ��ن،
وم ��ن القواعد العامّ ��ة الت�شريعية الت ��ي ال تبلغ
مئ ��ة قاعدة وحك ��م) ويق ��ول( :دول ��ة اال�ستبداد
دول ��ة بل ��ه ،و�أوغ ��اد) ويق ��ول( :احلر ّي ��ة �شج ��رة
اخلل ��د و�سقياه ��ا قط ��رات م ��ن ال� �دّم الأحم ��ر
امل�سف ��وح) ويقول�( :إنّ الق�ضاء والقدر هما عند
اهلل ما يعلمه ومي�ضيه ،وهما عند النا�س ال�سعي
والعمل) (ومن طبيعة القوة االعت�ساف ،والقوة
ال تقاب ��ل �إال بالق ��وة) (والأم ��ة الت ��ي ال ي�شع ��ر
�أكرثه ��ا ب� ��آالم اال�ستب ��داد ال ت�ستح ��قّ احلر ّي ��ة)،
(احلر ّي ��ة الت ��ي تنف ��ع االم ��ة ه ��ي الت ��ي حت�ص ��ل
عليه ��ا بعد اال�ستع ��داد لقبولها) (وقد ال يرتفع
االن�س ��ان ع ��ن الإمارة مل ��ا فيها من معن ��ى الكرب،
وع ��ن ال ّتجارة مل ��ا فيها م ��ن ال ّتموي ��ه ،والتبذل،
ف�ي�رى ال�ش ��رق يف املم ��رات ،ث ��م املطرق ��ة ..ث ��م
القل ��م ،ويرى الل ��ذة يف التجدي ��د ،واالخرتاع ال
يف املحافظة على العتيق ك�أن له وظيفة يف ترقي
جمموع الب�شر).
تظه ��ر �شجاع ��ة الكواكب ��ي يف ك ّل كلمة من
ال�سلطت�ي�ن
كلمات ��ه� ،أم ��ا ر�أي ��ه يف الف�ص ��ل ب�ي�ن ّ
الدّينية ،وال�سيا�س ّي ��ة حيث يرى�( :إنّ الدين ما
يدين به الفرد ،ال ما يدين به اجلمع) ويخل�ص
�إىل �أنّ الدين ال يفر�ض بالقوة كنظام حكم.

اال�سالمي ��ة عن ��د الكواكب ��ي/ :عقي ��دة
و�أخ�ل�اق ،و�شريعة وح�ض ��ارة /وهو يع ّد الدولة
�شان� �اً دنيوي� �اً حم�ض� �اً م�ت�روكاً لآراء النا� ��س،
وتقلب ��ات ال ّزم ��ان والأح ��وال / ،وال ميك ��ن منح
احلاك ��م �سلطة دين ّي ��ة ،/وهو �أول م ��ن ا�ستعمل
كلمة /اال�سالمية /ليعرب بها عن ك ّل ما يتعلق
باال�سالم من دين ،وح�ضارة.
تع ��ددت الآراء يف الكواكب ��ي..
فاال�شرتاكي ��ون ر�أوه ا�شرتاكي� �اً ،والعلماني ��ون
ر�أوه حترر ّي� �اً ،واال�سالمي ��ون يرون ��ه داعي� � ًة
�إ�سالم ّي ًة.
م ��ن كتب ��ه املفق ��ودة �/صحائ ��ف قري� ��ش،/
وق ��د �أ�شار �إليه ��ا يف مقدمة كتاب ��ه �/أم القرى/
قائ�ل ً�ا�( :إن ��ه �سيك ��ون له ��ا �ش� ��أن �إن �ش ��اء اهلل يف
ال ّنه�ضة اال�سالم ّية العلمية ،واالخالقية).
الكت ��اب الثاين /العظمة هلل ،/وقد �شاهده
خمطوطاً يف م�صر العالمة  /حممد كرد علي/
(و�أمرا� ��ض امل�سلم�ي�ن والأدوي ��ة ال�شافي ��ة له ��ا)
(و�أح�س ��ن م ��ا كان يف �أ�سب ��اب العم ��ران)  ،وكتاب
ال�سالم ��ة) ،وكت ��اب
(م ��اذا �أ�صابن ��ا)( ،وكي ��ف ّ
(االن�س ��اب) ،باال�ضاف ��ة �إىل مذكرات ��ه اليومي ��ة
الت ��ي كتبها خالل �سياحتي ��ه يف �إفريقيا ،و�آ�سيا.
ويقال� :إن /لينني /را�سل الكواكبي.
كم ��ا يروى �أنّ /عبد القادر القباين /مدير
مع ��ارف والي ��ة ب�ي�روت ،وكان �صديق� �اً لوال ��د
ال�سلطان
الكواكب ��ي ج ��اء �إىل القاه ��رة ...ب�أم ��ر ّ
العثم ��اين ،وا�ستوىل على م ��ا يف منزل الكواكبي
من �أوراق وكتابات ،ونقلها �إىل اال�ستانة.
ه ��ذا بع�ض م ��ا �أ�ش ��ار �إليه حفي ��ده الدكتور
(عب ��د الرحم ��ن الكواكب ��ي) ع ��ن م�ؤلف ��ات جده
(عبد الرحم ��ن الكواكبي) هذا املفكر التنويري
الكبري.
املراجع:
جدي (عبد الرحمن الكواكبي) :بقلم
حفيده عبد الرحمن الكواكبي ،جملة درا�سات
عربية رقم � 4/3شباط .1994

ندوة حول "الدور الفرن�سي يف احلرب على �سورية"
حت ��ت عن ��وان ((ال ��دور الفرن�س ��ي يف احل ��رب على �سوري ��ة)) �أقام ��ت وزارة
الثقاف ��ة ن ��دوة فكري ��ة يف مكتب ��ة الأ�س ��د بدم�ش ��ق تناول ��ت حقائق هام ��ة تتعلق
بانته ��اك فرن�س ��ا مليث ��اق الأمم املتح ��دة ال ��ذي جتل ��ى ب�أو�ض ��ح �ص ��وره يف دعمه ��ا
للإرهابيني وتدخلها يف ال�ش�ؤون الداخلية ال�سورية.
وق ��د �أ�ش ��ار الدكتور ن�ضال ال�صالح معاون وزي ��رة الثقافة يف افتتاح الندوة
�إىل رمزي ��ة معركة مي�سل ��ون التي ج�سدت �أن�صع حاالت ال�صمود ال�سوري الذي
مل ت�ستوع ��ب فرن�س ��ا يوماً �أنه نتيج ��ة حالة ح�ضارية فريدة تتمي ��ز بها �سورية
فا�ستم ��رت يف �ضالله ��ا جت ��اه �سورية �إىل يومنا هذا ،م�ؤك ��داً �أن هذه الندوة قد
تك ��ون فاحت ��ة لندوات �أك�ث�ر عمقاً يحا�ضر فيه ��ا �سوريون مغرتب ��ون يف اخلارج
ويك�شفون ما خربوه من قرائن على الدور الفرن�سي يف احلرب على �سورية.
وبدورها �أ�شارت الدكتورة �أي�سر ميداين رئي�سة جمل�س �أمناء �شبكة علماء
�سوري ��ة يف املغرتب/نو�ستي ��ا� /إىل �أن ه ��دف الن ��دوة ه ��و ن�ش ��ر حالة م ��ن الوعي
متي ��ط اللث ��ام ع ��ن ال ��دور الفرن�س ��ي يف ه ��ذه احل ��رب ال�شع ��واء الت ��ي ت�ش ��ن على
�سورية وعن التن�سيق الذي �أقامته فرن�سا مع تركيا وقطر خللق ودعم وت�سليح
الإره ��اب� ،إ�ضاف ��ة �إىل العالقة بني فرن�سا والواليات املتح ��دة الأمريكية وحلف
النات ��و وا�ستخ ��دام مراك ��ز الدرا�س ��ات والبحوث والف ��ن والإع�ل�ام املبا�شر وغري
املبا�ش ��ر والطبق ��ة الأكادميي ��ة يف فرن�سا لت�أجيج احلرب عل ��ى �سورية وحتري�ض

املنظمات الدولية عليها وانتهاك ميثاق الأمم املتحدة.
م ��ن جانب ��ه �أ�ش ��ار القان ��وين عدن ��ان ع ��زام �إىل �أن مدار� ��س اال�ست�ش ��راق
و�آالف امل�ست�شرق�ي�ن الذي ��ن در�س ��وا �شخ�صي ��ة الإن�سان ال�شرق ��ي مل يركزوا على
�أي ايجابي ��ة ب ��ل ا�ستثم ��روا مدار�سهم لإ�ضف ��اء ال�صفة ال�سلبية عليه ��ا م�ؤكداً �أن
ال�سيا�س ��ة الفرن�سي ��ة يقوده ��ا «مطبخ �صهي ��وين» وال�شع ��ب الفرن�سي حميد وال

ي�ؤخذ بر�أيه ،ففرن�سا اعرتفت بف�شل �سيا�ستها يف �سورية ومل تتمكن من ف�صل
العالق ��ة ب�ي�ن �سوري ��ة من جه ��ة واملقاومة وال ��دول ال�صديقة ك�إي ��ران من جهة
�أخرى.
ب ��دوره �أ�ش ��ار الباح ��ث ر�ض ��وان رزق �أح ��د العامل�ي�ن يف جم ��ال ال�صحاف ��ة
الفرن�سي ��ة والتحلي ��ل ال�سيا�س ��ي �إىل دور فرن�س ��ا امل�شب ��وه يف �إث ��ارة اخلالف ��ات
الطائفي ��ة يف �سوري ��ة ع�ب�ر التاري ��خ وع ��ن تاري ��خ العالقة ب�ي�ن فرن�س ��ا و�سورية
من ��ذ نابلي ��ون ،الفتاً �إىل �أن فرن�سا حتلم بال�سيطرة على �سورية منذ زمن بعيد
فالإر�سالي ��ات الأجنبي ��ة كان ��ت يف طالئ ��ع اال�ستعم ��ار ودر�ست مكام ��ن ال�ضعف
يف جمتمعن ��ا بع ��د �أن تغلغل ��ت يف ب�ل�اد ال�شام فب ��د�أت الفتنة الطائفي ��ة التي مل
يعرفها ال�شرق قبل تلك املرحلة وحتول ال�صراع ،من �صراع م�صالح �إىل �صراع
طوائف.
كم ��ا ب�ي�ن املحامي ب�سام �صباغ دور امل�ؤ�س�س ��ات يف فرن�سا واالحتاد الأوروبي
يف احل ��روب عل ��ى �سوري ��ة م�ؤكداً �أن حماك ��م فرن�سا واالحت ��اد الأوروبي م�سي�سة
وادعاءاته ��م كاذبة و�أخطا�ؤهم و�سيا�ساتهم تودي بال�شعوب ،فالعقوبات اجلائرة
الت ��ي �أدرجه ��ا االحت ��اد الأوروبي على �سوري ��ة هي عقوبات مبا�ش ��رة على ال�شعب
ال�س ��وري حلرمانه من الدواء و�ضروريات احلياة يف انتهاكٍ �صارخ ملبادئ حقوق
الإن�سان.
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ت�أمالت يف ع�صر ال�صورة العوملية
وموقع الفن الت�شكيلي العربي فيها
  مم ��ا ال �ش ��ك في ��ه� ،أنن ��ا نعي� ��ش ع�ص ��ر ال�ص ��ورة العوملي ��ة كامل ��ة املوا�صفات
التقني ��ة ،واملعربة عن الفل�سف ��ة الذرائعية الأمريكية ،بجمي ��ع وجوهها الفكرية
واالقت�صادي ��ة والع�سكري ��ة والثقافي ��ة ،وعلى �صعي ��د الفن الت�شكيل ��ي خ�صو�صاً.
عومل ��ة �أمريكي ��ة متوح�ش ��ة ،ملغي ��ة بطبيع ��ة احل ��ال ،جمي ��ع خ�صو�صي ��ات الدول
وال�شع ��وب ومتوالي ��ات ح�ضاراته ��ا املتعاقب ��ة .والع ��رب والأوربيون يف ه ��ذا الأمر
�سوا�سي ��ة ،وعلى قدم امل�س ��اواة ،ويتعر�ضون �إىل مفاعيل القهر العوملي الأمريكي،
وم�ساح ��ة االحتواء والهيمنة الأمريكية العوملي ��ة املفرو�ضة على الكل ،ومب�سافة
واح ��دة � ً
أي�ض� �اَ ،ين�ضوي يف �شعابها الظاملة جمي ��ع املقهورين ب�سطوتها وجربوتها
عرباً كانوا �أو �أعاجم.
  و�أم�س ��ت الفن ��ون والعل ��وم واملع ��ارف واملنتج ��ات الب�شري ��ة املادي ��ة منه ��ا
والروحاني ��ة ،والفني ��ة الت�شكيلي ��ة خا�ضع ��ة خ�ضوع� �اً تام� �اً لقي ��م وفل�سف ��ات،
وممار�س ��ات الذرائعي ��ة العوملي ��ة ،امل�صنوع ��ة يف مطاب ��خ �إدارة الوالي ��ات املتح ��دة
الأمريكي ��ة �أحادي ��ة اجلانب ،ما�سح ��ة جمموعة القيم والفل�سف ��ات التي �أنتجتها
املعم ��ورة يف الع�ص ��ور واحل�ض ��ارات والثقاف ��ات ال�سابقة ،وجعلته ��ا يف مهب الريح
العاتي ��ة ،بع ّده ��ا ذاك ��رة غائب ��ة �أو مغيب ��ة عفا عنه ��ا الزم ��ن بالتق ��ادم التاريخي.
وا�ضع ��ة لفن ��ون ال�صورة والتحايل الب�صري العومل ��ي ،جذوراً وقواعد جديدة من
التح ��والت يف القي ��م والثقافة وال�سيا�سة واالقت�ص ��اد والفنون ،حمكومة بتقا�سم
امل�صال ��ح الب ّيني ��ة للوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،ومثيالتها م ��ن دول اال�ستعمار
الأورب ��ي .و�أن احلدي ��ث ع ��ن الكلم ��ة وال�ص ��ورة يف الأدبي ��ات الفني ��ة العربي ��ة
الإ�سالمي ��ة يف النمطي ��ة يف ظ ��ل طغي ��ان املعلوماتي ��ة الأمريكي ��ةُ ،يع ��د �ضر ًبا من
الهذي ��ان ،و�أ�شب ��ه بحالة حلم يقظة م�ستمر ،ومتوالد يف النوايا الطيبة للعاملني
يف حق ��ل الثقاف ��ة العربية والب�صرية الت�شكيلية اجل ��ادة ،وهم قلة مهم�شة وغري
م�ؤث ��رة يف �صناع ��ة الأن�س ��اق احل�ضاري ��ة للأم ��ة العربي ��ة احلالي ��ة ،لأن الق ��رار
الف�ص ��ل يف املنطق ��ة العربية لل�سيا�سي واالقت�ص ��ادي ،والثقافة حتتل �أ�سفل القيم
الوجودية واالجتماعية ،والفنون الت�شكيلية وال�صورة الب�صرية منحازة خليارها
العومل ��ي يف �أجه ��زة الكرتونية�   صغرية احلج ��م ت�ستعمر عيونن ��ا وعقولنا ،والتي
ُتق ��دم ل�شعوبن ��ا العربي ��ة املغلوب ��ة عل ��ى �أمرها والباحث ��ة عن موطئ حي ��اة ،والئم
معرفة ب�صرية فيها ما فيها من ت�سطيح للتفكري ،وحتافظ على �صريورة البقاء
على قيد احلياة ب�أقل تكلفة وخ�سائر.
وعليه ميكن القول� :إن الفنون الب�صرية عموماً والت�شكيلية خ�صو�صاًُ ،تعد
م ��ن �أكرث �ضحايا العوملة الأمريكية املتوح�شة ،لأنها مو�صولة بال�صورة ،ال�صورة
املرئي ��ة املركب ��ة واملدرك ��ة احل�س ّي ��ة واملُتفك ��ر فيه ��ا ،ومرهون ��ة بح ��االت ودالالت
الن�صو� ��ص الب�صري ��ة امل�س ��رودة ،بو�سائ ��ط تقني ��ة متنوع ��ة الأ�ش ��كال والتفرع ��ات
الوجودية ،التي هي ه ُيوىل اجلوهر التقني املعا�صر.
عومل ��ة �أمريكي ��ة ج ّب ��ت كل م ��ا قبلها م ��ن منتج ��ات وتقنيات ،و�أق�ص ��ت الفكر
والقي ��م الأخالقي ��ة ،وفل�سفة الفن والفن ��ان وقيمه الإن�ساني ��ة اجلمالية ،ل�صالح
الذرائعي ��ة املادي ��ة الأمريكي ��ة القائم ��ة عل ��ى مفاعي ��ل الرب ��ح واقت�ص ��اد ال�س ��وق
والقيم ��ة امل�ضاف ��ة� .ضاربة بعر�ض احلائط جميع احل�ض ��ارات املتوالية يف م�سرية
الزم ��ن املتواتر ،منذ ع�صر الإغري ��ق والرومان ،مروراً بع�صر النه�ضة الإيطالية
والأكادمييات املدر�سية ،و�صو ًال �إىل تيارات احلداثة ،امل�سماة يف فرتة لي�ست قليلة
م ��ن الزم ��ن با�س ��م( :النزعات املركزي ��ة الأوربي ��ة) ،وجميعها �أ�صبح ��ت من تراث
املا�ض ��ي املتحفي ،وحلت مكانها قي ��م و�أفكار و�أيديولوجيات ،وممار�سات ومعارف
واجتاه ��ات ،وجمالي ��ات مو�صول ��ة برب ��اط العومل ��ة الأمريكي ��ة .عومل ��ة مل تب ��ق
للإن�س ��ان من �إن�سانيته �إال ه ُي ��وىل القوة ،والهيمنة وجربوت الت�سلط واالحتواء
و�إلغ ��اء الآخر .كوكبة و�أمركة عوملية متوح�شة غرائبية ،مل تبق من الأثر الفني
اجلم ��ايل النمط ��ي واملدر�س ��ي ،وال�شع ��ور الإن�س ��اين االجتماع ��ي بالأح ��داث �إال
ق�شورها القابلة للزوال.
  يف ظ ��ل ه ��ذه املتغ�ي�رات العوملي ��ة ،والتح ��والت الأيديولوجي ��ة ،و�سط ��وة
تقني ��ات ال�ص ��ورة واملعلوماتي ��ة الكا�سح ��ة ،وال�سلوكي ��ات املحيطة باملعم ��ورة ،وما
بداخله ��ا من ذاك ��رة مكان وخريات مادية وقيم و�إن�س ��ان .وما �أنتجته العوملة من
�آلي ��ات قهر و�شروط احتواء مفرو�ضة وف ��ق معايرها وقيودها ،املتوافقة ومنافع
القل ��ة القليلة م ��ن �سادتها املتوح�شني ،واملُحملة بالغ ��زو الثقايف والتجاري حيناً،
والع�سك ��ري حين� �اً �آخ ��ر ،وم ��ا احت�ل�ال �أفغان�ست ��ان ،والع ��راق ،وم�شاري ��ع ال�ش ��رق
�أو�سطي ��ة ،والفو�ضى الأمريكي ��ة اخلالقة ،و»�شرق �أو�سط جدي ��د» �أو كبري ،و�إىل
م ��ا هنالك م ��ن �سيا�سات �أمريكية نفعية مفرو�ضة .جن ��د الفن الت�شكيلي العاملي
الأورب ��ي ،والعرب ��ي والأفريق ��ي والأ�سي ��وي ،ويف الأمريكت�ي�ن وا�سرتالي ��ا ،يعي�ش
يف ظالله ��ا بدوام ��ة ال�ضي ��اع واملتاه ��ة ،واالنغما�س يف تي ��ارات العومل ��ة الأمريكية
متع ��ددة التقان ��ات ،ومنبه ��راً بالو�سائ ��ط الب�صري ��ة املعا�ص ��رة الت ��ي تكر�سه ��ا

املعلوماتي ��ة ،وحممول بخ ��واء اخل�صو�صية وتعبريات ال ��ذات والوجود والأ�صالة
والتاري ��خ والأبع ��اد احل�ضارية ،وغارق مبزيد من الغو� ��ص بالعدمية ويف اجرتار
الفن ��ون الأمريكي ��ة املُ�ص ��درة ،وامل�ست ��وردة عرب �آلي ��ات تقنيات الع�ص ��ر املعلوماتية
الكا�سح ��ة� ،س ��واء مت�أتية من خالل الف�ضائيات التلفزيوني ��ة ،و�شبكات الإنرتنت،
�أو الأقرا� ��ص الإلكرتوني ��ة املدجم ��ة ،والرقمي ��ات متع ��ددة الو�سائ ��ط ،من برامج
منتج ��ة للفنون الت�شكيلي ��ة ب�صور تقنية متنوعة ،والفيدي ��و ،والر�سوم املتحركة،
واملروجة ل�سيطرة اقت�صاد ال�سوق والقيمة امل�ضافة ،وجت�سيد ف ّعال لفل�سفة وفكر
�سيا�س ��ات �إدارة الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة املتعاقب ��ة ،و�أقبحها عل ��ى الإطالق،
حقبة الرئي�سني جورج بو�ش الأب واالبن.
�  إذ �أ�صب ��ح الفنان ��ون الت�شكيلي ��ون ،الأكادميي ��ون منه ��م واله ��واة ،ويف كث�ي�ر
م ��ن �أ�صق ��اع املعم ��ورة واملنطق ��ة العربي ��ة خ�صو�ص� �اً ،يعي�ش ��ون حالة خ ��واء فكري
ومع ��ريف وجم ��ايل ،ويف دوامة م�ستدمية م ��ن انف�صام ال�شخ�صي ��ة ،و�أنهم مبتلون
«ب�شيزوفريني ��ا» ثنائي ��ة ،وجمعي ��ة متع ��ددة الوج ��وه والأ�سم ��اء ،وع�ش ��ق ال متناهٍ،
لفن ��ون النزع ��ة العوملي ��ة الأمريكية ،كحالة مر�ضي ��ة ي�صعب جتاوزه ��ا �أو ال�شفاء
منه ��ا ،و�ضع ��ت الف ��ن الت�شكيل ��ي العرب ��ي والفنان�ي�ن يف معاب ��ر جمهول ��ة ،و�سك ��ة
متداخل ��ة اخلط ��وط واملكون ��ات ،مو�صول ��ة بتقني ��ات التعل ��م امل�ستع ��ار يف وجوه ��ه
ال�ساذج ��ة ،وال�سخيف ��ة يف كثري من الأحوال ،ودميومة ال ��دوران يف حلقة مفرغة
م ��ن انعدام الوزن ،والت ��وازن االنفعايل والعاطفي والعقل ��ي واجلمايل ،ويف حالة
اخت�ل�اط ال ��ر�ؤى الب�صري ��ة ،و�آلي ��ات التفاه ��م والتعامل م ��ع التقني ��ات املعا�صرة،
و�إق�ص ��اء ملح ��وظ للأكادميي ��ات الكال�سيكي ��ة ،واجتماعي ��ة الف ��ن وروحانيات ��ه
وجماليات ��ه ،مل�صلح ��ة الأن ��ا الفردي ��ة املغرق ��ة يف فرديته ��ا ،واملندجم ��ة يف ماكينة
اال�سته�ل�اك ،و�ش ��روط امل�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة العوملي ��ة الك�ب�رى ،ومزاول ��ة الفن ��ون
الت�شكيلي ��ة كن ��وع م ��ن املو�ض ��ة الدارج ��ة حين� �اً ،وال�سلع ��ة املباعة يف �س ��وق نخا�سة
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الفن ��ون العوملي ��ة العاملي ��ة والعربي ��ة واملحلي ��ة ت ��ارة �أُخ ��رى ،وغياب ل ��دور الفنان
يف منتج ��ه وجمه ��وره ،و�إبقاء العمل الفن ��ي مرهونًا باملروج التاج ��ر ،ورغباته يف
الك�س ��ب امل ��ادي املن�سج ��م و�إ�سرتاتيجية �صناع ��ة النجوم ،وخ ��واء الفكر واجلمال
والإن�سان يف كثري من الأحوال.
من هنا ،جند �أن ع�صر ال�صورة العوملي ،هو ع�صر القيم املادية املجردة من
القي ��م الأخالقي ��ة جلماليات الإن�س ��ان .قيم ا�ستهالكية عاب ��رة للقارات ،مُ ق�صية
للمواهب واالبتكارات ،وقاتلة للقيم الروحية امل�شبعة مبفاهيم اجلمال واجلالل،
وللمذاه ��ب اجلمالي ��ة واالجتاه ��ات املدر�سي ��ة والأكادميي ��ة املتبع ��ة ،من ��ذ ع�ص ��ر
الإغري ��ق مروراً بع�صر النه�ضة الإيطالية ،ومعاب ��ر احلداثة والنزعات املركزية
الأوربي ��ة بالف ��ن ،و�سيادة ملنطق التكنولوجيا الرقمي ��ة ،وفن ال�صورة املعلوماتية
العوملي ��ة ،وفن ��ون احلرك ��ة متع ��ددة الو�سائط التقني ��ة� .إن فن العومل ��ة الأمريكي
يجعل من الدول وال�شعوب ،جمرد تابعني هام�شيني ،وجمهور ا�ستهالكي� ،ساذج
مفت ��ون ب�صن ��دوق الفرجة الأمريكي الأح ��ادي اجلانب ،من كونه ��م امل�سيطرين
الكليني على مفاتن ال�صورة والفن بجميع مناهله التعبريية.
والف ��ن العرب ��ي تبع� �اً لتو�صيف ��ات الفن ��ون الكل ّي ��ة اجلامعة ،كذاك ��رة مكان
وعم ��ران وم�ساح ��ة ب�صري ��ة وثقافي ��ة وتاري ��خ وج ��ود وت�ش ��كل ،ه ��و موج ��ود ول ��ه
مقومات ��ه ومكونات ��ه وت�أث�ي�ره يف �صناعة احل�ض ��ارة الإن�ساني ��ة يف مرحلة زمنية
عاب ��رة ،ولكن ��ه بق ��ي يف حال ��ة �سك ��ون مطب ��ق مل يج ��د م ��ن يح ��رك مفاعيله من
�أبنائ ��ه املثقف�ي�ن والفال�سف ��ة والفنان�ي�ن ونق ��اد الفن ��ون ،وظل حمتفظ� �اً برتاثه
كما� � ٍ�ض متحفي ،وجد الآخر الأورب ��ي الغربي فيه ذلك الرثاء املعريف واجلمايل،
كمرجعيات جمالية �ساعدته يف ا�ستنباط قيم وفل�سفات ومدار�س واجتاهات فنية
مبتك ��رة يف قوال ��ب و�صي ��غ �أوربية خال�ص ��ة� .أما الف ��ن الت�شكيلي العرب ��ي ،باملعنى
الأورب ��ي الغرب ��ي للكلم ��ة والت�صني ��ف احلدي ��ث واملعا�صر ،هو فن حدي ��ث الوالدة
والت�ش ��كل ،ترع ��رع وم ��ا زال ،ينم ��و يف ظ�ل�ال حا�ضنت ��ه الغربي ��ة ،ومتنا�س ��ل م ��ن
�أح�ض ��ان النزع ��ات التجريبي ��ة ،واالندم ��اج يف عجلة الآخر الأعجم ��ي والأمريكي
العومل ��ي خ�صو�ص� �اً .وال ح ��رج يف ق ��ول ه ��ذا ال ��كالم ،فه ��ي حقيق ��ة مادي ��ة ماثل ��ة
للعيان ،ويجب الإقرار بوجودها ،واالعرتاف بف�ضل جهود الآخرين ،والأوربيني
خ�صو�ص� �اً ،وذك ��ر حما�سنه ��م يف طرائ ��ق م�ساعدتهم لنا ،ال�سيما ع ��ن طريق ر�سل
اال�ست�ش ��راق ،واملن ��ح اجلامعي ��ة ،التي �ساهم ��ت يف تنمية وعينا الب�ص ��ري ،وتكوين
فل�سفتن ��ا اجلمالي ��ة والنقدي ��ة ،ومقدرتنا عل ��ى متثل �أفكارهم وقيمه ��م املادية يف
معاهدن ��ا و�أكادميياتنا ،و�أ�سواقنا الفني ��ة الت�شكيلية املت�سعة لكل املغامرين .لأننا
كفنانني ت�شكيليني و�أكادمييني عرب ،مل ن�ستطع �إجراء تلك امل�صاحلة التاريخية
والت�آخ ��ي م ��ا بني تراثن ��ا اجلمايل العرب ��ي ال�ساكن وات�ساع رقع ��ة الدولة العربية
الإ�سالمي ��ة متع ��ددة الثقافات ،مع ما جاورنا من دول �أوربية غربية ،وال حماولة
ت�شكي ��ل خ�صو�صي ��ة عربي ��ة ،حتم ��ل يف �أح�شاءه ��ا ن�سي ��ج املارقني ع�ب�ر جغرافيتنا
العربي ��ة ،وم ��ن ث ��م �إعادة �صياغتها بنكه ��ة عربية ،وبقينا وم ��ا زلنا ،جمرد �صدى
وردود �أفع ��ال لفل�سف ��ة ف ��ن وثقاف ��ة وجم ��ال ،متنا�سلة م ��ن واحة الغ ��رب الأوربي
والأمريكي ،وب�أ�شكال �سيئة ومم�سوخة عن فنون وثقافة الأعاجم.
يف �ض ��وء ه ��ذا االع�ت�راف ال�صري ��ح ،بف�ض ��ل النزع ��ات املركزي ��ة الأوربي ��ة
والغربي ��ة بالفن علين ��ا ،وخ�ضوعنا وانبهارنا بثقافة العومل ��ة الب�صرية املتوح�شة،
ك�أكادميي�ي�ن وهواة عرب ،ال ب ّد لنا م ��ن �أن نطرح ال�س�ؤال امللح والدائم ،كمحاولة
م�شروع ��ة يف م�ساحة تفكرين ��ا املنطقي العربي وب�صوت عال ،وفق �آليات املحاورة
اجلدلي ��ة املُفي ��دة واجل ��ادة :ه ��ل لدينا ف ��ن ت�شكيلي عرب ��ي ،ومرجعي ��ات ب�صرية
خا�ص ��ة ،وجامع ��ة ملرئي ��ات ال�ص ��ورة ومدون ��ات الكلم ��ات امل�سط ��رة ف ��وق �صفائ ��ح
املوهب ��ة ،وم ��دارات اخل�ب�رات الأكادميي ��ة واملهني ��ة العربي ��ة ،املعني ��ة بنب� ��ش ركام
ذاك ��رة امل ��كان العرب ��ي وتقنياته املتعددة؟ وه ��ل منتلك فناً ت�شكيلي� �اً عربياً يتمتع
بخ�صو�صي ��ة امل ��كان والتج ��ارب الفني ��ة املتنا�سل ��ة م ��ن ح�ض ��ارة الأر� ��ض العربي ��ة
والإ�سالمية العريقة؟ ..اجلواب على تلك الت�سا�ؤالت� ،سيكون بقولنا الذي نظنه
ُيقارب ال�صواب� :إنه لي�س لدينا فنون ت�شكيلية عربية مت�صلة مبفاعيل ال�صورة
والكلم ��ة الت�صويري ��ة ،ومطارح ��ات املدون ��ات املن�سوب ��ة يف م�ساح ��ات الن�صو� ��ص
امل�سرودة ،ك�شكل وم�ضمون وتقنية و�أ�سلوبية فنان منتج ،وال يوجد لدينا �أعمال
فني ��ة ت�شكيلية عربية ،حافلة باخل�صو�صية والتف ��رد ال�شكلي والتقني واملحتوى
اجلم ��ايل ،باملعن ��ى الأوربي الغرب ��ي للمفه ��وم ،واملتوافقة مع ت�صنيفه ��ا املدر�سي
�أي�ض� �اً .ب ��ل لدينا فنان ��ون ت�شكيليون ع ��رب كرث ،متوال ��دون ومندجمون بالدول
الأوربي ��ة والأمريكي ��ة الت ��ي احتوتهم كدار�سني ومقيم�ي�ن ،وحمكومني بظروف
العي� ��ش ومتطلبات ��ه ،ومنبهري ��ن بفن ��ون النزع ��ات املركزي ��ة الأوربي ��ة الغربي ��ة،
البقية �.........................................ص15
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ق�صائد من ال�شــعر الفار�ســي املعا�صر

�أ�ســــــئلة املذيــــع

• �شعر :د�.شفيعي الكـــدكني

• عفراء نبيه احل�سن
كان �سعي ��د ي�س�ي�ر يف ّ
ال�ش ��ارع ،يظه ��ر
للنا� ��س بهن ��دام رائ ��ع ،ع�ب�ر ال�ش ��وارع املهمل ��ة
لطخ الط�ي�ن حذاءه،عيناه تبحثان عن ما�سح
�أحذي ��ة ،وطئ ��ت قدم ��اه ع�شب احلديق ��ة ،ر�أى
طف�ل ً�ا معفر الثي ��اب ،نق ��ر الطف ��ل بالفر�شاة
عل ��ى �صندوق البوية ،وقف �سع ��د �أمامه �ألقى
التحية فلم ي�سمع اجلواب.
و�ض ��ع قدمه على قالب ال�صندوق ،تناول
الطف ��ل الفر�شاة �أ�شبعه ��ا مبادة من لون �أ�سود
الم ��ع وراح مي�سح احلذاء� .شعر �سعيد بت�أنيب
ال�ضم�ي�ر نزو ًال عن ��د هذا املوق ��ف ،لكنه �أذعن
للأم ��ر ،انته ��ى الطفل م ��ن عمله ،رف ��ع ر�أ�سه
ليقب� ��ض �أجره ،وق ��ع نظر �سعيد عل ��ى ب�شرته
الداكن ��ة وعيني ��ه الوا�سعت�ي�ن ال�سوداوي ��ن،
فتذ ّك ��ر �أنّ الوج ��ه م�أل ��وف ،عادت ب ��ه الذاكرة
�إىل �أ ّي ��ام خل ��ت تذك ��ر �صاح ��ب الوج ��ه ق ��ال
لنف�سه “ نعم هو ال غريه «.
رح ��ل بفك ��ره بعي� �دًا ،ي�ستح�ض ��ر �أ�سئل ��ة
املذيع ،حني �س�أل املر�أة:
ـ ما الذي دفعك لذلك؟
ـ  تز ّوجت من والده...
ـ ما الغرابة؟.
ـ خدعني.
ـ كيف ؟.
ـ بع ��د زواجن ��ا مب� �دّة ع ��اد �إىل املن ��زل
ي�صطح ��ب طف�ل ً�ا يف عام ��ه الأ ّول� ،شاح ��ب
الوجه ...هزيل اجل�سم ...رثّ الثياب .
ـ �أمل يخربك من يكون؟.
ـ ال...ال �أخربين �أنّ الطفل من �أقربائه ..
ـ عالم؟
ـ ال �أدري...بع ��د �أ ّي ��ام فوجئ ��ت بح�ض ��ور
حم�ض ��ر املحكم ��ة ّ
ال�شرع ّية،يبلغن ��ي �أنّ
�ض ّرت ��ي تطال ��ب زوج ��ي بالنفق ��ة� .صعقت من
ال ّنب�أ،فحمل ��ت احلقد يف داخلي على ابن امر�أة
مل �أعرفه ��ا ،وانتقام� �اً مم ��ن خدعن ��ي ،ق ��ررت
�أن �أرب ��ط الطف ��ل يف ركن الزريب ��ة �أثناء غياب
وال ��ده ،وكن ��ت �أف � ّ�ك وثاق ��ه قب ��ل ع ��ودة والده
بدقائق.
ـ �أمل ي�شعر والده بالأمر؟
ـ ال...ال كان ين�س� � ّل يف فرا�ش ��ه بع ��د تناول
الطع ��ام ،مم ��ا جعلن ��ي �آخ ��ذ كام ��ل ح ّريت ��ي
و�أت�صرف مع ّ
الطفل ما �أريد بكل راحة.
ـ كيف عرف زوجك؟
ـ ذات ي ��وم ج ��اءت جارتن ��ا عل ��ى �صراخ ��ي
عندم ��ا كنت �أجل ��ده .دفعتني بق ��وة حتى كدت
�أرتط ��م باجل ��دار ،وراح ��ت ته� �دّئ ّ
الطف ��ل
بكلم ��ات حنون ��ة ،فلج�أ �إليها لي�ست ��د ّر عطفها،
�ض ّمته �إىل �صدرها وقالت:
ـ �أنت جمرمة ..حرام �أال تخافني اهلل.
وب�ل�ا �شعور بح ��ت لها بك ّل �ش ��يء� ،أ ّنبتني
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بعنف،وهددتني قائلة:
ـ لن �أ�سكت عن فعلك الإجرامي.
ه ّز املذيع ر�أ�سه وقال:
ـ ح�سن ��ا �...شك� � ًرا لها ول ��و كان ذلك بدافع
الأمومة.
ـ ال ...ال بل �إنها خائنة..
ـ عالم؟.
ـ لأنه ��ا �أخ�ب�رت وال ��ده بالأم ��ر ،ف�ضربني
بعنف وط ّلقني .
ه ّز ر�أ�سه :
ـ عجب� �اً كي ��ف يتز ّوج ��ون ويطلق ��ون
زوجاته ��م ،ويرتك ��ون �أطفاله ��م يعان ��ون م ��ن
�شظف العي�ش وال ّت�شرد واحلرمان.
ثم �أردف قائ ً
ال:
ـ �ستتوىل العدالة الق�ضية.
ال�سريرة ،حنو ًنا عطوفاً،
كان �سعيد كرمي ّ
م�س ��ح بيدي ��ه عل ��ى ر�أ� ��س ّ
الطف ��ل بلطف...ه ّز
ر�أ�سه قائ ً
ال:
ـ �أنت �ضح ّية التخ ّلف واجلهل...
�أج ��اب الطف ��ل ب�إ�ش ��ارة م ��ن �أ�صابع ��ه على
ال�شكر لأنه ال ي�ستطيع النطق .
�أعط ��ى �سعي ��د ورقة مالي ��ة للطفل وقال
لنف�س ��ه ”:يج ��ب �أن يعي� ��ش �أطفالن ��ا ب�س�ل�ام
وحن ��ان م ��ع �أهليهم .وعل ��ى الدّول ��ة احل ّد من
عمالته ��م واحل ��د م ��ن ت�سربهم م ��ن املدار�س،
وفر�ض العقوبة الالزمة بحقّ ذويهم «.
ه ��رع �سعي ��د م�سر ًع ��ا �إىل �أق ��رب هات ��ف،
ال�ص� � ّم� ،أبلغهم حقيقة
ا ّت�ص ��ل بجمع ّي ��ة رعاية ّ
ّ
الطفل ومل ين�س �أن يعطهم العنوان.
ه� � ّز ر�أ�سه تعج ًبا وهو ي�سرتجع يف ذاكرته
قو ًال:
ـ (�إذا كان ��ت �سع ��ادة الع ��امل تبنى على قتل
طفل بريء فليفن هذا العامل)

نوح اجلديد ٌ
واقف عند بوابة
ال�سفينة
�سفينته ّ
مكتظة بالفئران و�أفاعي
ال�صحارى
ال مكان فيها حلمامة
ال مكان فيها لكناري
نوح اجلديد واقف عند بوابة
ال�سفينة
ينادي :هيا هل ّموا! قوا �أنف�سكم
عذاب الكفر والغرور
فكل من ال يركب �سفينتي
لن ي� َ
أمن من عوا�صف الغ�ضب
الإلهي...
نوح ،الر�سول اجلديدٌ ،
واقف عند
بوّابة ال�سفينة
يحملق ب�سحابة �صغرية �سابحة
يقول :الويل لكم �إن ثارت العا�صفة
ووقعت الواقعة...
لكن �سرعان ما ح ّل وابل العذاب
الأ�سود
ّ
وتعطل عمل ال�سفينة املح ّملة
�سريعاً
فالطوفان ...الطوفان ال�صادق
العا�صف
هو الذي جعل �سفينته الواهية ورقة
جارف ...جارف
�صريعة و�سط �سيلٍ
ٍ
•••

�ص ّبار ون�سيم

(�إال َم �أنت م�سر ٌع ؟!) ...قال ال�ص ّبار
للن�سيم
ً
(�ضقت ذرعا بهذا املكان� ...أيها
ال�صبار
�أال تهوى الأ�سفار ،وهجر غبار هذي
ال�صحارى القفار...؟!)
ذاك �أق�صى مبتغاي�...أيها الن�سيم
لكن ماذا �أفعل و�أقدامي مق ّيدة
ب�سال�سل اجلحيم؟!
(رويدك� !...إال َم �أنت م�سر ٌع ؟!)...
�إىل �أيّ مكان متاح �إال هذا الوطن...
وطني...
رافقتك ال�سالمة �أيها الن�سيم ،لكن
ا�ستحلفك بحياتك وال�صداقة
�إذا ما عربت هذه ال�صحراء املوح�شة
�ساملاً
فبلغ �سالمي �إىل الزهر� ...إىل املطر
•••

يف ّ
�سجل اخللود

قبلكم...
�أمثالكم...
كثري من �أمثالكم...
ن�سجوا على ب�ساط الريح...
بخيوط عنكبوتية :
« عا�شت الدولة املباركة...
عا�شت �إىل الأبد ...الدولة العل ّية !»
•••

• ترجمة :د.م�صطفى البكور
ّ
�شك وريبة

قلت ل�صديقي :و �أخرياً ها قد �أقبل
الربيع!
فقال« :لكن الأ�شجار مل تتهي�أ بعد
للتفتح و الوالدة
ك�أن الأ�شجار
ال ت�صدّق �أن هذا املطر
وهذا الن�سيم
ر�سوال تلك احلقيقة اخل�ضراء !»
�أجل يا �صديقي فالربيع لي�س رداء
�أخ�ضر
يرتديه كل من يريد وقت ما ي�شاء
•••

نيويورك

متت�ص ن�ضارة �أزهار �أفريقيا و
ّ
براعمها
تغت�صب متام �شهد ورود �آ�سيا و
رحيقها
مدينة كقر�ص الع�سل
تناطح ال�سحاب...
و �شهدها الدوالر
لكن�...آه �أيتها العجوز الفاجرة...
العاهرة!
متى �ست�سطع �شم�س متوزك املحرقة
...
و تذيب �شمعك اجلليدي؟!
•••

خال�ص

�أق ّل ما ي�أمل الإن�سان يف هذي احلياة
اخلبز واملاء ،ومن ثم ال�شدو و الغناء
ت�أمّل الكناري يف قف�صه حتى تعي
ذلك جلياً
ما الذي يجعل �سعاد َته حلو ًة رغم
تلك القيود امل ّرة؟ �ألي�س اخلبز
واملاء؟!
�أب�سط م�شهدٍ للحياة
اخلبز ...املاء ...الغناء
و �إذا ما �أردت مزيداً على ذلك
ف�أحياناً الطريان
و�إذا ما �أردت مزيداً على تلك
ال�سعادة الأوىل
و�إذا �أردت ثم �إذا �أردت املزيد املزيد...
ف�س�أخربك...
لكن حينما ت�ضنّ الأيام علينا
باخلبز واملاء
فال �أحد يف ّكر بالغناء
وحينما ميوت الغناء
فلن يكون هنالك ثمة �شوق �إىل
الطريان...
•••

�صرف احلياة و نحوها

يف مدر�سة احلقائق ...عند �أديب
الدهر...
�سمعنا حقائق وا�ضحة نا�صعة,
وقر�أنا م�سائل جلية م�س ّلمة منها:

� ّإن الن�سيم واملاء وال�ساقية كلمات
ب�سيطة
و تن ّف�س النبات فعل الزم
و النجم واحلجر ا�سمان جامدان
و ا�شتقاق الأوراق �إمنا يكون من
الأ�شجار
وغري ذلك من تلك امل�سائل
لكنّ �أحداً مل يخربنا ...
على من يعود �ضمري احلياة؟
•••

�أ�شكال املوت

�أكرث �أنواع املوت مرار ًة
موت الأوراق
لأنها تتج ّرع مرارة املوت م�ض ّمخاً
ّ
بذل الهبوط وال�سقوط بعد العل ّو
وال�سم ّو
�أما �أعذب �أ�شكال املوت و�أجملها
فهو املوت �شموخاً وهجر الدنايا
�أجل ...ف�أعذب موت على الإطالق
هو موت امل�شاعل املت� ّأججة
املتوهّجة...
•••

دوالب املاء...
�سيزيف �إيران

دلو مع ّلق بحبل ودوالب
دائب ال�سفر هو من �أعماق البئر
�إىل �أعاله
لكن ك ّلما و�صل �إىل عامل الدفء
والنور
�سرعان ما تهاوى جمدّداً �إىل
غياهب ا ُ
جل ّب غارقاً يف ظلمات املاء
والربد
�أجل تاريخ الدلو جتربة م ّرة
قا�سية...
�صعود �إىل الف�ضاء املنري
قطع م�سافة �صعبة يحدوه �أمل
كبري كبري
لكن كلما و�صل �سرعان ما ي�سقط
ثانية يف قلب ظلمات البري
•••

ٌ
موت
موت على ٍ

بينما كانت الريح مت ّرغ �أنف وريقة
بالرتاب
حتت �ضربات وابل َب َرد ال�سحر
كانت تلك امل�سكينة ت�صرخ يف وجه
الريح بحدّة حمقاء هاتفة:
عا�شت احلياة!
املوت للموت!!
املوت للموت!!!
•••
�أ�ستاذ جامعي؛ يعد من �أبرز ال�شعراء
و النقاد املعا�صرين يف �إيران ,له
دواوين عدّ ة وع�شرات امل�ؤلفات والآثار
الأدبية املحققة .
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قمران فوق َّ
ال�شام
• جهاد الأحمدية
قمرانِ فوق َّ
ال�شا ِم
مرفوعان
بالألفِ املثنى والأن ْ
ني
واقرتان النون بالـ نحن التي ...
نحن الذين ...
قمران فوق ال�شا ِم
نحن الآن ..
ُ
واجل�س ُر املعلق فوق نه ِر القلبِ
ُ
ينزف من �شرايني امل�سافة
وامل�ساف ُة ال تلني.
احلب
قمران من �أق�صى جنوبِ
ِّ
ني
حتى م�شرقِ احلرم ِ
يرتع�شانِ �شوقاً
للبنف�سج
ِ
ريا�ض الغائبني.
يف ِ
ولع
حرفانِ من ٍ
على �شق ِة الفراتِ
ٌ
وثالث يبكي
على وطنٍ حزينْ .
وجع
عامان من ٍ

ُ
وعا ٌم ٌ
ثالث
ي�ستقرئ املكتوبَ
�صا�ص على اجلبنيْ.
بالقلم ال َّر ِ
ِ
ك�أ�سان من خم ِر الغواي ِة
فوق طاول ِة القوايف،
�صور ٌة �شِ عر َّي ٌة
�ص الق�صيد ِة
خرجت على َن ِّ
وا�ستح َّمت بالفرا ْغ،
فهل لها بعد الذي ..
�أن ت�ستكني ؟؟.
يا �شا ُم
يا �شا َم العروب ِة
منذ فج ِر الع�شقِ
حتى �آخر ال�صلواتِ
يف كتبِ القيام ِة
�أ�شرقي باليا�سمنيْ.
�أنتِ التي لوالكِ
ما اعت َن َقتْ مواويلي
ال�صراط املُ�ستح َّم
مبا ِء دجل َة والفراتِ

ومل يكنْ نِي ُل الكنان ِة
رج َع عندَل ِة الأغاين
ْ
حنجل ِة احلننيْ.
منذ ّ
قو�س ُه الأوتا ًر
من ذا تداعِ ُب َ
يف ج�سدِ الكمانِ
يراق�ص
وال
ُ
ً
ً
وردة �شام َّية يف البالِ
�أو جن َّي ًة من �آلِ عبقر؟!
من ذا يراو ُد غوطتيكِ
عن اجلمالِ ال�سومريِّ
وال يداع ُب ُه اخ�ضرا ٌر �سرمديٌّ
ني حتى
من �سفو ِح الع ِ
الزور ِد الأ ُفقِ املمت ِّد
تي�سر ؟!
حتى ما َّ
من يُ�شع ُل الأ�شوا َق
يف لغ ِة الغرا ِم
وال يذوبُ �صبابةً
رب
يف ك ِّل “نقط ِة عن ٍ
�صحن مرم ْر” ؟؟!!
يف
ِ

من ذا ُ
يغازل جنم ًة يف �أفقِها
�إ َّال ويقر�أُ يف مالحمِ ها
�سالماً من �صبا بردى
كال�سمرم ْر؟!
وع�شقاً َّ
يا �شا ُم
كم يا �شا ُم
طيرَّ تِ احلمائ َم
يف ف�ضاءاتِ املحب ِة
كم تل َّو َنتِ ال�سما ُء
بقو�س ع�شق ِِك
ِ
كم �أ�ض�أتِ دروبَنا
ب (امليجنا)
و�صدى (العتابا) !؟
كم ر�سمنا من �أمانٍ
املوا�سم
عند مفرتقِ
ِ
كم �أرقنا من نبيذٍ
يف �سبيلِ املُتعبنيْ.
كم  ...وكم م م م ...
ال تطفئي �أحالمَنا

ال�سو ُد
هذي الغيو ُم ُّ
فو َق دم�ش َق عابرةٌ
�ستم�ضي
مث َل ك ِّل العابرينْ .
هذه الآال ُم
يف خا�صر ِة الدنيا خما�ضٌ
والوالد ُة بع َد حني ْ
فغداً يا �أ َّم هذا ال�شرقِ
من خا�صر ِة الدنيا الوليد ِة تولدينْ .
قريب.
فغداً لناظرِنا ْ
أر�ض اليبابِ ،
وغداً من ال ِ
من ال َّرما ِد �ستنْه�ضنيْ.

�سالم
على دمعي

ُ
رحلة ال�شوق
• معاوية كوجان

• منال يو�سف

ال�س َف ُر
يا رحل َة ال�شوق �أدمى
جوعي َّ
َ
�إىل �صبـا ٍح من الأفـراح يزدهـ ُر!
ظمـ�آ َن �أرقب فجـراً �أ�ستحيل بـه
ُ
الب�سـتان والقمـر
طـرياً مالع ُبـه
يا رحل َة ال�شوق �أحالمـي م� َّؤجلَـ ٌة
وكاد ين�ضب من ينبوعـه ال ُع ُمـر!
�أ َب ْع َد ت�سفاركِ املخ�ضـوب تب�سِ ـم يل
موا�سـ ٌم من �سـماء النـور تنهمر ؟
ُ
�صبوت له
يا رحل َة ال�شوق كم ُح ْل ٍـم
ما انداح �إال حمـا �إ�شرا َقـه الكـدر!
رب يف كبدي
يا رحل َة ال�شوق كاد ال�ص ُ
على دروبِ الأ�سى امل�شـبوبِ ينتحر!
أعرا�س فجـركِ مـا �أحلى ب�شائ َرهـا
� ُ
ما ارت َّد عن طيفها من حرقتي ب�صـر !
ح ِّثـي خطـاكِ ف�إين ما ن�أيـتِ على
مـرافىء الأمـل َّ
الو�ضـا ِء منتظِ ـر!

رتجم
فر ال ُي
َ
ِ�س ٌ
• كرمي �سمعون
ج�سدي مدينتك الفا�ضلة
نف�سي العا�شقة
تنازلتْ عن الإمارة
لـ �صهيلك املخبوء
خلف �أمداء اجلنون وحيائك النفور
ُرتجم
�سِ ْف ُركِ العفيف ال ي َ
الع�صي عن ثفالة الرغائب
وروحك
ّ

ال تو�صدي الأبوابَ
يا �شا َم املح َّب ِة
يف وجو ِه العا�شقني.
زنازين الرت ُّد ِد
�أطلقينا من
ِ
ح ّررينا من خطايا
ما اقرتفناها
ُخذينا فو َق �أجنح ِة الوطنْ
فلعلنا ننجو معاً
الزمن الهجنيْ.
من لعن ِة
ِ

يراود الركوع وال�سجود
�س�أخل ُع ال�سعادة،
يف قد�س واديكِ اخل�صيب
�أباي ُع ال�شفاه لوالية جديدة
�أ�ستنبط املذاهب اجلديرة
�أن تدينَ ..
بح�سنك الأخّ اذ

و�أرت�ضي لنف�سي العجول
وجودك يف دورة الربوج
ف�أول الكالم..
�صمتنا الرزين
و�آخر الكالم..
ال كالم.
يف منا�سك الو�صول

حديثنا ،ال ي�شبه احلديث!
ح�صادنا ..حدوثنا اجلديد،
يف اخلالء
نرتقي
كما الدخان .

دمع يغفو يف مرقدي
�سال ٌم على ٍ
فج ُر ُه راقٍ
جمد ُه ورديُّ احلنني
ُ
يغتال رجاالتِ ال�شوق
نه ٌر من املحبة باقٍ
ال تقطنُ م�ساءاتي
�سال ٌم على من يهوى ذكرى ت ّب�سمي
ذكرى هائم ُة الأطياف
بح ٌر بال رمال
ُ
مع�شوق الرتحال
وفج ٌر
فجر ُه راقٍ
عم ُر الأحزان يف قلبي باقٍ
مياز ُح � َ
ألف �شتاء
بثاني ِة تالقٍ قمر ّي ِة الأحلان
ُ
مع�شوق الأ�صايل
رب
قهو ُتها عن ٌ
ولغ ٌة بحر ّي ُة ال�ضحكات
يل مرا ٌد قمريُّ الف�ؤاد
و� ُ
ألف حلنٍ يذب ُل ودّه
جمد ُه يتي ُم الوجناتِ �أ�ض َّل دربَه
جنائنُ املرا ِد تعرف ُه
وتق ّب ُل خدّه
�ضحك
ق�سو ُة
ٍ
ُ
وال�ضحك ال ير ّد ق�ساو َة بردِه
�سال ٌم على جرا ٍح
ال ُ
تفارق مرقدي
فجر ُه راقٍ
واحلن ُ
ني بداري عطر ُه �أحمديّ
مت ّي ُم النجوى بريق لونه
غيبي املح ّبة
�صدق ُه �سج ٌع ُّ
فجر ُه راقٍ
تذكا ُر الهوى ومن ال يذكر
ؤن�س
احلب وال�شوق امل� ِ
�ألف َة ِّ
ُ
الفراق واحلن ُ
ني ملهمي
دنيا ُه
وفخا ُر الأيا ِم بكا ٌء يغفو يف مرقدي

نقد �أدبي
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قراءة يف “املثاقفة و�ســــ�ؤال الهوية”
•�صالح الدين يون�س
يذكرين الناقد والأكادميي امل�صري د� .صالح ال�سروي مبا �أف�ضى به ميخائيل
نعيمة  1988-1889عرب غرباله�“ :أال بارك اهلل يف م�صر ،فما كل ما تنرثه ثرثره،
وال كل م ��ا تنظم ��ه بهرج ��ة ،عرف ��ت �أن م�صر م�ص ��ران :ال واحدة ،فه ��ي تف�صل بني
الرطل والدرهم ،ومتيز بني الفرت والفر�سخ� ،إن م�صر هذه – م�صر الثانية – قد
قام ��ت تناق� ��ش الأوىل احل�ساب ،فانت�صب ��ت و�إياها �أمام حمكمة احلي ��اة  ...وبعبارة
�أخرى �إن م�صر ت�صفي اليوم ح�سابها مع ما�ضيها”
ً
وكم ��ا ه ��و معهود عند القارئ ،ف� ��إن �إف�ضاء “نعيمة” ذاك ج ��اء ترحيبا – من
وراء املحي ��ط – بـ”الديوان” ذل ��ك الكتاب النقدي الذي دفع به �إىل م�صر والعامل
العرب ��ي �أديب ��ان كبريان :عبا�س حممود العق ��اد و�إبراهيم عبد القادر املازين ،1921
والكت ��اب املذك ��ور اتخ ��ذ ت�سمي ��ة “الدي ��وان” عل ��ى �أنه الفت ��ح اجلدي ��د ،وك�أن “الـ”
العهدي ��ة ق ��د فر�ضت �أ�ستاذيت ��ه اجلديدة نا�سخاً عقلية ال�شع ��ر الإحيائي م�شخ�صة
ب�شوق ��ي �أم�ي�ر ال�شع ��راء ،والـ”دي ��وان” ذاك ذو حج ��م �صغ�ي�ر �إذا ما قي� ��س مب�ؤلفات
ع�صره ،لكنه فعل ما مل تفعله امل�صنفات املعا�صرة واملدونات الرتاثية ...
و�أم ��ا كت ��اب الدكتور ال�سروي امل ّنوه به �أعاله ،فهو بحجم الديوان ذاك ،ويبدو
يل-ل ��و �أن ��ه َّ
مت التنوي ��ه  -ب ��ه ع�ب�ر غربال جدي ��د -النت ��زع وج ��وداً �إعالمي� �اً وك�أنه
“ديوان” �آخر ،فالأمة العريقة كالأمة امل�صرية – و�إن مرت بفرتاتٍ من ال�سكون-
�إال �أنه ��ا تقف ��ز يف الواقع كما اخلي ��ال قفزاتٍ نوعية ،فالعن ��وان الذي طرحه الناقد
امل�ص ��ري املع ��روف �ص�ل�اح ال�سروي “املثاقف ��ة و�س�ؤال الهوي ��ة –م�ساهمة يف نظرية
الأدب املقارن -ال�صادر عن دار الكتبي للن�شر والتوزيع –القاهرة – 2012م�صر ...
عنوان م�س�ؤول �أمام ثالث مع�ضالت :الهوية بو�صفها �إ�شكالية الرتاث واملعا�صرة،
الدولة القومية والدولة الوطنية ،الدين والدولة ،والثانية هي مع�ضلة “املثاقفة”
القدمي ��ة امل�ستج ��دة الواقعة بني �إ�شكاليتي :االنكفاء واالمت ��داد ،و�إن �شئت املقاربة
امل�صطلحي ��ة قل ��ت :جدلي ��ة الداخل واخل ��ارج ،والثالثة ه ��ي مع�ضل ��ة الأدب املقارن
الواقع ��ة حت ��ت �شرطي :الأدنى والأعلى ،و�إن قلن ��ا مع�ضالت �إال �أنهنَّ عند املكا�شفة
والتحلي ��ل لي�ستْ مبع�ضالت� ،إمنا ينبثق االعرتاف ب�أنهنَّ اليوم م�شكالت وجودية
ع�ب ْ�رن تخ ��وم املرتف ��ات الثقافي ��ة �أو الت�سوي ��ات ال�سيا�سي ��ة �أو احلاج ��ات اجلمالي ��ة
ع�ب ْ�رن �إىل �أ�سئل ��ة وجودي ��ة ،يف ع�ص ��ر غلب ��ت في ��ه التقان ��ة “�أنداده ��ا وحا�ص ��رتخ�صومه ��ا ،والع�ص ��ر العوملي ه ��ذا مل يعلن براءته من “الثقاف ��ة” وال ينبغي له �أن
يعلن ،ومن هنا امتدت مع�ضالتنا لتتاخم ال�س�ؤال الإ�شكايل الأول :كيف يحدد كل
م ��ن الأدب والثقاف ��ة والفن عالقته بالعامل حتت �ش ��رط الثورة املتفاقمة للتقانة؟
والإ�ش ��كال الأول يف�ض ��ي �إىل الث ��اين وه ��و كي ��ف يح ��دد الأدب املق ��ارن وظيفته من
خالل طبيعته �أو ًال ومن خالل تعامله مع ال�شرط التقني ثانياً؟
وكتابن ��ا ال ��ذي نح ��ن ب�صدده يت�أل ��ف من مقدم ��ة تذكرنا مبقدم ��ة ابن قتيبه
لكتاب ��ه “ال�شع ��ر وال�شع ��راء” فق ��د �أزاح ��ت املقدمة تلك اهتم ��ام النق ��اد ع ّما بعدها
وك�أنهم ��ا كتاب ��ان� ،أم ��ا �صاح ��ب “املثاقف ��ة والهوية” فقد �صدر للق ��ارئ مقدمة ذات
كثاف ��ة �سو�سيوبوليتيكي ��ة عالي ��ة� ،أراد م ��ن خاللها �أن يتطارح مع الق ��ارئ الق�ضايا
“العاملي ��ة” والوطني ��ة واملعرفية ،على �أن تل ��ك الق�ضايا يف الوقت نف�سه هي ق�ضايا
الفن والأدب والثقافة.
وم ��ن �أه ��م مف ��ردات املقدمة “الع ��امل – الدول ��ة القومية” وعل ��ى الرغم من
تخالفهم ��ا -كم ��ا ي ��رى امل�ؤلف� -إال �أنهم ��ا ناجتان عن عامل واحد ه ��و منو الطبقة
الربجوازي ��ة الأوروبي ��ة ،وال ين�س ��ى امل�ؤل ��ف �أن يذك ��ر مبب�ش ��ري العام ��ل اخلارج ��ي
“اال�ستعم ��ار” عل ��ى �أنه املنقذ م ��ن عماءة التاريخية الوطني ��ة وي�ست�شهد بق�صيدة
ميجد نابليون عند حملت ��ه على م�صر يقول:
لفيكت ��ور هيج ��و  1885 – 1802وه ��و ّ
“بجان ��ب الني ��ل� ،أج ��ده مرة �أخرى – وم�صر تت�ألق بن�ي�ران فجره -و�صوجلانه
الإمرباطوري يبزغ يف ال�شرق –ابن املعجزة �أذهل �أر�ض املعجزات”
ي�ش�ي�ر امل�ؤل ��ف �إىل انزي ��اح ال�شاع ��ر الكب�ي�ر ع ��ن موقع ��ه ك�شاع ��ر �إىل موقع ��ه
ك�سيا�سي ،وك�أن م�صر –هنا -كالقبائل البدوية يف اجلزيرة العربية خاوية من كل
�ش ��يء قبل انبعاث الر�سالة املحمدي ��ة ،متنا�سياً عمر احل�ضارة الفرعونية يف م�صر
العائدة �إىل خم�سة �آالف عام.
ث ��م مي�ض ��ي امل�ؤل ��ف �إىل واحدة م ��ن املف ��ردات الأكرث ت ��داو ًال وه ��ي “ال�شرق”
و”الغ ��رب” وي�ست�شه ��د ب�أق ��وال اللورد كرومر املن ��دوب ال�سام ��ي الربيطاين 1882
ويمُ ي ��ز كرومر با�ستعالئي ��ة بني ذهنية “الغربي” القائمة عل ��ى املحاكمة الذهنية
العالي ��ة وال �سيم ��ا يف ال�ش ��ك والربهنة� ...أم ��ا ال�شرقي فهو �ص ��وري ك�شوارع مدنه
“اجلميلة” يفتقر �إىل التناظر ،وذو طبيعة ذهنية حمدودة.
مث ��ل ه ��ذا الت�أ�سي� ��س يُف�ض ��ي �إىل النزع ��ة العن�صري ��ة امل�ستعلي ��ة العاب ��رة فوق
“الإن�ساني ��ات” وك�أن ال�ش ��رق كل ��ه واح ��د ،وك�أن الغرب هو الآخ ��ر كله واحد ،وهنا
جن ��د الدوار �سعي ��د م�سوغ� �اً فيم ��ا �أف�ص ��ح عنه وه ��و “�شرقن ��ة” ال�ش ��رق� ،أي و�ضعه

ميخائيل نعيمة
د� .صالح ال�سروي
�ضم ��ن م ��ا ت�صور “الغرب ��ي” العن�صري امل�ستعل ��ي ،ويف مقدمته لكت ��اب ادوار �سعيد
“اال�ست�شراق” يقول د .كمال �أبو ديب ميثل كتاب ادوار �سعيد “اال�ست�شراق” جزءاً
م ��ن ث ��ورة جديدة م ��ن الدرا�سات الإن�ساني ��ة ت�ضرب جذوره ��ا يف املارك�سية والثورة
الأل�سني ��ة والبنيوي ��ة  ...ين�ص ��ب هذا التثوير على ر ّج الثقاف ��ة الغربية وك�شف �آلية
ال�سلطة وال�سيطرة”.
وق ��د ك�ث�ر حديث الغرب عن ال�شرق ،ففي كتابه “ال�شرق ور�ؤية الآخر” يكتب
تيريي هنيت�ش�“ :إنّ ال�شرق هو اخرتاع غربي ّ
متت �صياغته عرب مراحل خمتلفة
متعاقب ��ة داخ ��ل الثقاف ��ة الغربية م�ش�ي�راً �إىل حت ��والت الوعي الغرب ��ي بذاته – �إنّ
�ص ��ورة ال�ش ��رق حتدد االنتقال احلا�س ��م يف الغرب من الكو�سموغيني ��ة الدينية �إىل
الكو�سموغينية ال�سيا�سية”.
وي ��رى الدكت ��ور ال�س ��روي �أن “املركزي ��ة الأوروبية” مل ينعتق م ��ن الإح�سا�س
باالنتم ��اء �إليه ��ا حت ��ى الكب ��ار “فـ”غوت ��ه” الذي �سب ��ق مفه ��وم الأدب العاملي عنده
مفه ��وم الأدب املق ��ارن ،ي ��رى �أن الأدب العامل ��ي قائم على مبد�أ “الإخ ��اء الإن�ساين”
جن ��د �أن هذا الإخ ��اء �سرعان ما يرتاجع �أمام �صورة ال�شرق ال�ساكن و�صورة الغرب
املتح ��رك -ويف ه ��ذا ال�سي ��اق جند مفهوم ��ي “الرائع” و”العاملي” ق ��د ت�صاحبا مع
ظهور الأدب املقارن ك�شاهدين مغنيني للأدب العاملي املقت�صر على الآداب املركزية
الأوروبي ��ة  ...علم� �اً �أنن ��ا جن ��د مفه ��وم “الرائع”ق ��د ظه ��ر عن ��د الناق ��د الرو�س ��ي
ت�ش�ي�رين ت�شيفي�سك ��ي  1889يف �أطروحت ��ه “عالق ��ات الف ��ن اجلمالي ��ة بالواقع” �إذ
ي ��رى �أن الرائ ��ع هو املتف ��وق يف جن�سه� ،إن كان اجلن�س �إن�ساني� �اً �أو م�ؤن�سناً“ ،الرائع
هو التطابق الكامل بني الفكرة وال�صورة �أي :الرائع كل ما هو متفوق يف جن�سه �أو
ما يتعذر علينا �أن نتخّ يل ما هو �أف�ضل منه يف جن�سه”
ومل ين� � َ�س امل�ؤل ��ف �أن ا�ستح�ض ��ر �إىل م�ت�ن الكت ��اب املقولة الأمريكي ��ة “�صراع
احل�ض ��ارات” والت ��ي بناه ��ا �صموئي ��ل هنيديكتون على فك ��رة م�ؤداه ��ا :احل�ضارات
ترتك ��ز عل ��ى الدي ��ن يف زعم م ��ن �صاحب املقول ��ة خال�صته� :إن الدي ��ن ميثل املكون
الأ�سا�س ��ي يف بناء هذه احل�ض ��ارات ،وال�صراع عنده هو �إزاحة احل�ضارات التقليدية
القدمي ��ة ل�صال ��ح ح�ض ��ارة الغ ��رب بو�صفه ��ا ح�ض ��ارة الع ��امل “امل�صطف ��ى” بحك ��م
ال�ص ��راع وال ��ذي �صار معوملاً ...والغريب الالفت �أن الأبنية الثقافية العربية تلقت
مقول ��ة “ال�ص ��راع” ب ��ردة فع ��ل موازي ��ة وه ��ي “احل ��وار” فاحل�ض ��ارات الهابطة ال
ت�صارع وال حتاور ،وال�س�ؤال املنبثق الذي ميكن له �أن يزيح الثنائية ال�سابقة هو ما
طبيع ��ة العالق ��ة بني احل�ضارات؟ فال�صاعد منه ��ا ي�ستمد من الهابط ،والهابط ال
يهبط بقرار �إمنا ي�ستنفذ ما عنده ،ثم ميد باملتبقي ال�صاعدَ...
ويف الف�صل التايل من الكتاب “منهج عمل الأدب املقارن”
ي ��رى الناق ��د ال�س ��روي “�أن الأدب املق ��ارن ق ��د َّ
مت توظيف ��ه ل�صال ��ح الثقاف ��ات
الأورو�أمريكي ��ة يف ا�ستعالئي ��ة تاريخي ��ة من خ�ل�ال ثنائية موهومة ه ��ي “الت�أثري
– الت�أ ّث ��ر” وك�أن امل�س�أل ��ة مف ��ردة من مفردات البح ��ث اال�ست�شراقي من حيث هو
م ��زدوج اله ��دف� ،أي �إن النم ��وذج اجلم ��ايل الأورو�أمريكي هو القاب ��ل للتعميم على
�آداب الع ��وامل الأخ ��رى ،وهنا يبدو “امل�ضمر” مف�صحاً عنه ،ولكن الأ�ستاذ ال�سروي
ا�ستثن ��ى م ��ن تعميم ��ه ال�ساب ��ق “الأدب ال�سالڤي” وكان يف هذا اال�ستثن ��اء �صائباً �إذ
ف�صل بني ال�شرق الأوروبي والغرب الأورو�أمريكي ف�ص ً
ال �أب�ستمولوجياً.
وم ��ن باب تعزيز الر�ؤية ال�سليمة للمركزي ��ة الأورو�أمريكية ي�ستدعي الأ�ستاذ
ال�س ��روي مق ��والت فرن�سي� ��س فوكويام ��ا ال ��ذي ر�أى �أن“ :التاري ��خ الع ��ام ال�شام ��ل
للب�شرية لي�س له �سوى طريق واحد هو “الدميقراطية الليربالية” ،و�إذا ما ف�شل
�شع ��ب م ��ن ال�شع ��وب يف الو�ص ��ول �إليه ��ا �إمنا يكمن العي ��ب يف هذا ال�شع ��ب �أو ذاك”
 ...هن ��ا ي�ص ��ادر املفكر الأمريكي �أو الغرب ��ي على العموم الفكرة املطلقة من ال�شرق
ويُخرجه ��ا م ��ن التابو الديني �إىل التابو ال�سيا�س ��ي ،ويُروى عن الرئي�س الأمريكي

تروم ��ان “ ”1972 – 1884وق ��د حك ��م ما ب�ي�ن � 1953 – 1945أنه ق ��ال لأحد القادة
“ع ّل ��م الكوريني الدميقراطي ��ة ولو ا�ضطررت �إىل قتلهم جميعاً” ويبدو �أن خلفاء
ترومان حافظوا على هذه الو�صية التي تخفي “ت�أليه” الذات ،وازدراء الآخر.
ويف �سع ��ي من ��ه لإظه ��ار النزع ��ة اال�ستعالئي ��ة الغربي ��ة يُثري امل�ؤل ��ف ال�سروي
“التنميط” كمفهوم مف�صح عن الإح�سا�س ب�ألوهية الغرب و�أ�ستاذيته على ال�شعوب
مب ��ا لديه ��ا م ��ن تاريخ ولغ ��ات وثقافات وه ��ي يف الوقت ذات ��ه مف�صحة ع ��ن ت�سويغ
وح�شية الغرب “ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،الع�سكرية” جتاه ال�شعوب الأخرى ،ولكن
الغ ��رب �إذ ي�سعى للحفاظ على هيمنت ��ه �إمنا يكت�شف الو�سائل امل�ستجدة وهي العلم
التجريب ��ي وحتويل ��ه �إىل ق ��وة ،وتقانة وا�ستثماره ��ا يف التفوق والرب ��ح ،واالقت�صاد
القائم على مركزة الرثوات ب�أ�شكالها بيديه �أو يف �شركاته العابرة للقوميات.
وه ��ذه الأ�س� ��س �إذا م ��ا �أ�ضي ��ف �إليه ��ا “الإع�ل�ام” ت�صن ��ع م ��ا ُيع ��رف بـ”�أمرك ��ة
الع ��امل” وهذه الأمركة حلم الرئي�س تيودور روزفلت الرئي�س ال�ساد�س والع�شرون
 1909 – 1901ومن قبله كان ال�شاعر والفيل�سوف الأمريكي رالف والدو امير�سون
ت 1882ق ��د �أ�س� ��س لهذا احللم مبت ��د�أً مبا �أ�سماه� :أمركة �أمري ��كا داعياً �إىل ت�أ�سي�س
الأدب القوم ��ي ع ��ن الأم ��ة االجنليزية وع ��ن الت�شريع ��ات التي ا�ش ُتقت م ��ن تعاليم
الفيل�سوف الإنكليزي جان لوك “ ”1704 – 1632وقد خطب يف ال�شباب الأمريكي
املتخ ��رج يف اجلامع ��ات قائ ً
ال“ :لق ��د مللنا الإ�صغاء لربات ال�شع ��ر االجنليزي ،و�إن
الد�ست ��ور الأمريكي �أ�سا�سه بريطاين ف�أين اال�ستق�ل�ال؟ �آن لنا �أن ن�ؤمرك �أمريكا،
وال ب� � َّد �أن ن�صن ��ع �أدبن ��ا اخلا�ص و�إن يف قل ��ع الهندي الأحمر من ج ��ذوره ورميه يف
املحيط �أ�سطورتنا اجلديدة”
ويف الف�ص ��ل الثال ��ث “مفه ��وم املثاقف ��ة” ي ��رى الدكت ��ور ال�س ��روي �أن املثاقف ��ة
تعن ��ي –يف وج ��ه م ��ن وج ��وه امل�س�أل ��ة -امل�س ��اواة يف الفاعلي ��ة والتفاع ��ل ب�ي�ن الآداب
القومي ��ة وثقاف ��ات الأمم ،ثم ينتقل �إىل ثنائية :ال�ساب ��ق والالحق ،فالأمم �صنعت
التاري ��خ الب�ش ��ري عل ��ى مراح ��ل ،وال ميك ��ن لأم ��ة دون �سواه ��ا االنف ��راد ب�صناع ��ة
العل ��م والثقاف ��ة الب�شري�ي�ن ،مهما غ ��اىل دعاة املركزي ��ة الأورو�أمريكي ��ة ،ثم يربط
امل�ؤل ��ف ب�ي�ن م�صطلح�ي�ن :املثاقف ��ة واملقارن ��ة ،فاملثاقف ��ة ذات ج ��ذر انرثوبولوجي
مقط ��وع الأوا�ص ��ر ع ��ن اال�ستع�ل�اءات العرقية –فف ��ي امل�ؤمتر املنعق ��د  1938تقدم
العامل ��ان لينث ��ون وهري�سكوفيت�ش بتعريف للمثاقف ��ة خل�صاها من النظرة العرقية
الأجنلو�ساك�سونية“ :جمموعة من الظواهر الناجتة عن ات�صال مبا�شر ومتوا�صل
ب�ي�ن �أف ��راد ينتم ��ون �إىل ثقافات خمتلفة م ��ع ما يرتتب على ذل ��ك من تغيريات يف
الأمناط الثقافية لهذه املجموعة �أو تلك”.
ً
ث ��م ي�شت ��ق الباح ��ث االب�ستيمولوجي م ��ن التعري ��ف ال�سابق �أن�ساق� �ا م�ساعدة،
كاحل ��وار واال�ستيع ��اب والتمث ��ل ،وكذل ��ك ي�شت ��ق ن�سق� �اً �آخ ��ر معاك�ساً ه ��و الرف�ض،
التمرد واال�ستغالل من جانب امل�ستعلي الراف�ض لفكرة امل�شاركة.
ومب ��ا �أن كث�ي�راً م ��ن الباحث�ي�ن كمحم ��د ب ��رادة ي ��رون يف املثاقف ��ة بع ��داً
�سو�سيولوجي� �اً متقارب� �اً م ��ع التغي�ي�ر الثق ��ايف الن ��اجت ع ��ن التوا�ص�ل�ات الق�سري ��ة
كاال�ستعمار ،والطوعية كالأ�سفار والتجارة ...ولكن الأ�ستاذ برادة يرى �أن التغيري
يط ��ال الثقافت�ي�ن املت�صلت�ي�ن ب ��الأدوات املذكورة ،وم ��ن هنا ن ��رى �أن جدلية الأعلى
والأدنى قائمة عند طرف “املركزية الأورو�أمريكية” وهي عند موقف �آخر حتمل
التوا�ص ��ل ال ّن ��دي ب�ي�ن طرف�ي�ن من خ�ل�ال االع�ت�راف ب�ض ��رورة الآخ ��ر وب�ضرورة
التكيف مع معطياته.
لك ��ن الدكت ��ور حمم ��د مفت ��اح يف كتاب ��ه “م�ش ��كاة املفاهي ��م – النق ��د املع ��ريف
واملثاقف ��ة” ي ��رى �أن الأ�سا� ��س الرا�سخ للمثاقفة “هو اخلي ��ال” وكان ي�شري بخياله
�إىل العالق ��ات ب�ي�ن الثقافات العربية والعربية والهيلينية ثم ي�ستنتج �أن الثقافات
تتداخل ...تتفاعل ...تتعار�ض من دون قيد �أو �شرط م�سبقني”.
وم ��ن قبي ��ل ا�ستيع ��اب ال�ش ��رط الداخل ��ي للثقاف ��ة الواف ��دة �أو ق ��درة الداخ ��ل
عل ��ى التعام ��ل مع حت ��والت اخل ��ارج يُعطى امل�ؤل ��ف ال�س ��روي �شاهداً م ��ن الو�ضعية
امل�صري ��ة فيم ��ا يخ� ��ص ظه ��ور الرومان�سية اذ ي ��رى �أن التحول الربج ��وازي املدين
الغرب ��ي ق ��د الق ��ى �ص ��داه يف النخبة املثقف ��ة م ��ن الربجوازية ال�صغ�ي�رة يف م�صر،
فه ��ذا التالقي م ّثل حلظة تاريخية مثلتْ بدورها والدة الطبقة املتو�سطة وخا�صة
بع ��د  1919تل ��ك الثورة التي فتحت �آفاق التق ��دم التاريخي يف م�صر  ...ومن موقع
�إغن ��اء �آرائه ي�ستدعي الدكتور ال�س ��روي من عمق الغرب الأمريكي امل�ست�شرق بيرت
ج ��ران يف كتاب ��ه “اجلذور الإ�سالمية للر�أ�سمالية” الذي يرى �أن م�صر قد �شهدت
ن�شاط� �اً علمي� �اً وثقافي� �اً واقت�صادياً خ�ل�ال القرن الثامن ع�شر م ��ن دون احتكاك �أو
ت�أث ��ر مبا�شري ��ن بالثقاف ��ة الغربي ��ة ،وكان يرمي “ج ��ران” �إىل نتيج ��ة م�ؤداها� :إن
م�ص ��ر مل تنه� ��ض بفعل احلملة الفرن�سي ��ة – 1798مفرت�ضاً �أن لكل �أمة طريقة يف
اكت�ش ��اف احلداث ��ة ،ويبدو –من وجهة نظرنا� -أن امل�ست�شرق الأمريكي -من موقع
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عدائ ��ه للغ ��رب الأوروبي� -أخذ ي�ضخ ��م الو�ضعية امل�صرية ،فق ��د وجد �أن ال�شيخ
ح�س ��ن العط ��ار كان متقدم� �اً عل ��ى نظرائ ��ه م ��ن متن ��وري الغرب ،وهن ��ا ندخل يف
م�شكل ��ة وه ��ي �أن الظاهرة الفردية امل�صرية ال ميكن �أن تواجه منظومة “الأنوار
الفرن�سي ��ة” امل�ستن ��دة �إىل الك�ش ��ف اجلغ ��رايف والإ�ص�ل�اح الكن�سي وتق ��دم النزعة
التجريبي ��ة “فيزي ��اء بيك ��ون ونيوت ��ن” وانطالق ��ة الفل�سفة النقدي ��ة العقالنية
“ا�سبين ��وزا” وه ��ذا امل�ستن ��د �أظه ��ر تقدم العق ��ل الب�شري بحدود غ�ي�ر م�سبوقة
لك ��ن الر�أي املهم لـ”جران” ه ��و قوله“ :الغرب يعتقد دائماً �أن نه�ضته تفرت�ض
ا�ضمحالل الآخر ،مهما كان هذا الآخر”.
ويف الف�ص ��ل الراب ��ع “نوع ��ا املثاقف ��ة و�آليات عمله ��ا” يح ��دد م�ؤلفنا طبيعة
الأ�سئل ��ة املنبثق ��ة م ��ن احلاج ��ة الثقافية من خ�ل�ال درا�سة البني ��ات االجتماعية
الطبقي ��ة احلاكم ��ة وتبدياته ��ا ال�سيا�سي ��ة و�أبنيته ��ا الثقافي ��ة عل ��ى امل�ستوي�ي�ن:
الفكري والفني التليد منها والطريف ،وال ين�سى �أن ي�ستح�ضر �إىل منت الأ�سئلة
تلك التحديات الوجودية القائمة واملتخيلة خال�صاً �إىل ر�أي خال�صته :كل بنية
اجتماعي ��ة تط ��رح ر�ؤاه ��ا ومفاهيمه ��ا من خ�ل�ال �أبنيته ��ا الثقافي ��ة الفاعلة وهو
تعاي� ��ش التحدي الوج ��ودي  ...وهنا تبدو م�شكلة االنزالق نحو قراءة م�ستعجلة
�أو ق ��راءة حت ��ت �ش ��رط �أيديولوج ��ي خا�ص مما ي� ��ؤدي �إىل “طرح” �س� ��ؤال ثقايف
زائف الذي ينتج عنه ثقافة زائفة غري حقيقية ،ك�أن ت�ستعيد الأمة من تراثها ما
ال ميك ��ن ا�ستعادت ��ه كما بث الإع�ل�ام امل�صري �أنبا ًء م�ؤداها� .أن “العبور” يف حرب
 1973ق ��د �أُ ِّي ��د بجنود مل يرها العدو كما يف غزوة بدر ،وهذا اال�ستدعاء يفرت�ض
�س� ��ؤا ًال طقو�سياً يزيح ال�س� ��ؤال ال�سيا�سي القائم على الإعداد والتحرير� ...أو كما
تط ��رح دول �أ�سي ��ا العربي ��ة حاجته ��ا ال�ضروري ��ة “لك ��رة ق ��دم على �شاكل ��ة الغرب
املتقدم متغافلة عن الأ�س�س كالقانون والتعليم والعمل ...ومما الحظناه اهتمام
امل�ؤل ��ف مب�ستوي ��ات املثاقف ��ة فرياه ��ا :طوعية وم ��ن مفرداتها التمث ��ل للخارج ال
االمتث ��ال كتمث ��ل الكتاب ��ة الروائية الواقعية ل�ل��أدب الواقعي العامل ��ي “الأر�ض”
لل�شرق ��اوي “الثالثي ��ة” ملحف ��وظ “القنديل” حلق ��ي ...واملف ��ردة الثانية كانت
“التك ّي ��ف” ويعن ��ي التعاي� ��ش والتج ��اور م ��ع الواف ��د ب�ص ��رف النظ ��ر عم ��ا تعنيه
الكلم ��ة يف عل ��م النف�س ،واملفردة الثالثة وحدها يف “التح�صن والرف�ض” مبعنى
�آخر يف االنعزال واالنكما�ش وعدم القبول مبا عند الآخر� ...أما النوع الثاين من
املثاقفة فهو “املثاقفة الق�سرية” وقد عنى بها امل�ؤلف �صراح ًة “التي تقوم على
فر� ��ض �أمن ��اط �سلوكية و�أطر معرفية –مفهوم ��ة ال تتطلبها اجلماعة الب�شرية
املحددة وال ت�سعى �إليها يف طورها االجتماعي – التاريخي املحدد” وك�أنها �إمالء
ثق ��ايف� ،أو جربي ��ة الأعلى على الأدنى ،ومن �إغناء الفكرة ا�ستح�ضاره ل�شاهد من
�أباط ��رة روم ��ا عندم ��ا هن�أ جي�ش ��ه املنت�ص ��ر “لقد هزمناه ��م وجعلناه ��م يعبدون
�ألهتنا” وي�شفع الدكتور ال�سروي �إغناءه ال�سابق ب�شاهد الحق هو حماولة �إزاحة
ال ��دول اال�ستعمارية للغات الوطنية و�إحالل لغتها كما فعلت فرن�سا يف اجلزائر،
�أو بريطاني ��ا يف هون ��غ كون ��غ ،ويب ��دو �أن للمثاقفة الق�سرية �آلي ��ات عديدة �أهمها،
تفتي ��ت الهوي ��ة الوطنية ،الإحالل والإزاحة ،خلق احلاجات الثقافية ،وهنا ال بد
م ��ن الت�سلي ��م ب�أن ما ينتجه الغرب املتقدم “امل�ستهل ��ك –الر ّبح” ي�صبح �ضرورة،
�ضرورة زائفة طبعاً.
ث ��م ينهي امل�ؤلف كتاب ��ه مبلحق “�س�ؤال الهوية يف الرواي ��ة العربية ،ك�صورة
جلدل الأنا والأخر” �إذ يرى �أن الرواية �أكرث العنا�صر الثقافية الإبداعية فاعلية
يف طرح �س�ؤال الهوية ومعاجلتها فنياً وفكرياً” وهذا الأ�سا�س مل يطرحه امل�ؤلف
ب�ش ��كل مقدم ��ه عل ��ى الطريق ��ة القيا�سية� ،إمن ��ا نتيج ��ة ال�ستقراءات ��ه للن�صو�ص
الروائي ��ة وال�سيما تلك الت ��ي عك�ست عالقة ال�شرق “املحلي” بـ”الغرب” العاملي
“اال�ستعماري” وهو �إذ يرى يف الرواية �أكرث الأجنا�س متث ً
ال للهوية ،ف�إمنا يرى
ذل ��ك م ��ن خالل ح�ضورها يف الوجدانني الف ��ردي واجلمعي من خالل ا�شتباكها
مع مفهوم الذات والكينونة الوجودية للجماعة العربية “يف عالقتها امل�صريية
م ��ع امل�ستعم ��ر الأوروب ��ي �أو امل�ستوط ��ن الغ ��ازي” وي�ستعر� ��ض امل�ؤلف ��ات ن�سقاً من
الأعمال الروائية التي تاخمت العمق الوجداين اجلماهريي “احلي الالتيني”
ل�سهي ��ل �إدري� ��س ،ونيوي ��ورك /80/ليو�س ��ف �إدري� ��س ،مو�سم الهج ��رة �إىل ال�شمال
للطي ��ب �صالح ،ق�صة حب جمو�سية لعبد الرحمن منيف ...ثم ي�ستق�صي جهود
الرواية يف البحث عن الهوية وينتقل بعدها �إىل م�س�ألة الهوية.
و�إن كان من م�أخذ على الكتاب ف�إمنا جنده يف �إهماله لن�ص �أدبي يُحلل من
�آدابن ��ا ولن� ��ص �آخر من �آدابهم كدر�س تطبيقي على “الهوية” من بني م�ضمرات
الن� ��ص ومعطيات ��ه ،ويبق ��ى ر�أي برن ��ارد �ش ��و قائم� �اً “�سئ ��ل ه ��ل ت�ؤم ��ن �أن ال ��روح
القد� ��س ه ��و الذي كتب الت ��وراة فقال كل كتاب ي�ستحق �أن ُيق ��ر�أ و�أن تعاد قراءت ُه
هو كتابٌ كتبه الروح القد�س”
الكتاب عمل فردي ينم عن وعي �شمويل بـ”اجلمايل” و”ال�سيا�سي” ويقوم
على الربط بني املتباعدات وال�سيما بني املحلي والعاملي

القد�س يف ال�شعر العربي احلديث
•خليل املو�سى
�ص ��در يف �إي ��ران ع ��ن مرك ��ز امل�صطف ��ى العامل ��ي
للرتجم ��ة والن�شر كتاب بعنوان ((القد�س يف ال�شعر
العرب ��ي احلدي ��ث يف �سوري ��ة ولبن ��ان وفل�سط�ي�ن
 ))2000 -1948للدكت ��ور جه ��اد في�ض الإ�سالم ،وهو
يف الأ�سا� ��س �أطروحت ��ه الت ��ي تق� �دَّم به ��ا لني ��ل درجة
الدكت ��وراه يف جامع ��ة دم�شق ب�إ�ش ��رايف ،وكنتُ �سعيداً
�شاب مه� �دّب وملتزم �إىل
ب ��ه وب�أطروحت ��ه ،فه ��و �أو ًال ّ
�أق�صى ح ��دود االلتزام بالأخ�ل�اق واملواعيد ،و�أثبتت
الأي ��ام �أ َّن ��ه طالب خمتل ��ف ،و ّيف لأ�ساتذته �أفاد منهم
�أو مل ي�ستفد ،وما �سمعت يف يوم من الأيام منه كلمة
واح ��دة �س ��وى ال�شك ��ر والعرفان واالعت ��زاز بانت�سابه
�إىل جامع ��ة دم�ش ��ق ،و�أن ��ا �سعي ��د ب�أطروحت ��ه ثاني� �اً
لأمري ��ن :الأول �أ َّنها يف مو�ضوع القد�س هذه املدينة
الت ��ي تع� � ّد من �أه� � ّم امل ��دن املقد�سة عاملي� �اً ،فجاء هذا
ال�ش ��اب الباحث الإي ��راين ليذ ّكرنا بها ،يف زمن نحن
ب�أ�ش ّد احلاجة لأن نتذ ّكرها �صباح م�ساء ،واالحتالل
البغي� ��ض ي�سلبها �ش�ب�راً ف�شرباً ،ونح ��ن الهون عنها
ب�سواه ��ا ،وك�أ َّن �شيئ� �اً ال يح ��دث ،والث ��اين �أن الباحث
مل يتو ّق ��ف عن ��د ال�شع ��راء املعروف�ي�ن وم ��ا قال ��وه يف
القد� ��س ،و� مَّإن ��ا وق ��ف عن ��د الن�صو� ��ص الت ��ي جم ��ع
مادته ��ا ب�ص�ب�ر وت� ��ؤدة ،وكان ع ��اد ًال فيم ��ا و�ص ��ل �إىل
يدي ��ه منه ��ا ،وهو يف احلقيق ��ة كث�ي�ر ،وللتو ّقف على
اجله ��د ال ��ذي بذل ��ه في�ض الإ�س�ل�ام يف جم ��ع مادته
ح�سبن ��ا �أن ننظر يف ترجمت ��ه ل�شعراء حمور البحث،
وق ��د وق ��ف عن ��د �ست ��ة و�أربعني �شاع ��راً م ��ن الأقطار
العربي ��ة الثالث ��ة ،ومنهم من مل ن�سم ��ع به من قبل
ومل يُدر�س �سابقاً (�ص .)326 -304
يت�أل ��ف ه ��ذا الكت ��اب م ��ن متهي ��د وباب�ي�ن ،ففي
التمهي ��د خ�صائ� ��ص القد� ��س اجلغرافي ��ة و�أ�سما�ؤها
ونعوتها ،وملحة تاريخية تتو ّزع بني الع�صور القدمية
قبل الإ�سالم ،بدءاً من الع�صر الكنعاين �إىل الع�صور
الت ��ي تلته �إىل �أن كانت احل�ضارة الإ�سالمية ،وهكذا
انته ��ى الباح ��ث �إىل القد� ��س يف الع�ص ��ر احلدي ��ث،
وتع ّر�ضه ��ا لأ�شر�س ما عرفت ��ه الب�شرية يف تاريخها،
وهو التهويد ّ
املنظم من ال�صهيونية العاملية.
يت ��و ّزع الب ��اب الأول عل ��ى ع ��دة حق ��ول
مو�ضوعاتي ��ة ،وه ��و بعنوان(( :دواع ��ي �شعر القد�س
واجتاهات ��ه)) ،وفي ��ه احلق ��ول الآتية� :شع ��ر القد�س
الدواع ��ي واالجتاه ��ات العربي ��ة ،وفيه ع ��دة حقول:
�إيق ��اظ الوج ��دان القوم ��ي ،وم ��ا قي ��ل فيه م ��ن �شعر
ع ��ن القد� ��س ،واحلن�ي�ن �إىل القد� ��س ،ث� � ّم ا�ست�صراخ
ال�ضمائ ��ر العربية مل ��ا ح ّل بهذه املدين ��ة املقد�سة ،ث َّم
تو َّق ��ف الباح ��ث عن ��د حق ��ل ما�ض ��ي الع ��رب امل�شرق،
وحق ��ل ال�شجاع ��ة وحج ��ارة الغ�ض ��ب يف االنتفا�ضات
املتتالي ��ة التي ه َّزت ال�ضمري العامل ��ي ،وغدت منهجاً
وطريق� �اً ل ��ك ّل ث ��ورة يف �أيِّ بقع ��ة م ��ن بق ��اع الأر� ��ض
�ض� � ّد الطغي ��ان ،وغ ��دا ال�شم ��اخ العرب ��ي الفل�سطيني
راي� � ًة يرفعه ��ا الث� � ّوار ح�ي�ن يطلب ��ون ،حت ��ى �إ َّن املر�أة
العربي ��ة الب�سيط ��ة غ ��دت وهي جتعل م ��ن احلجارة
�سالح� �اً وتنقله ��ا �إىل �أطفاله ��ا يف �ساح ��ات الوغ ��ى
�ضحي ب�أطفالها يف �سبيل الوطن،
مث ��ا ًال للأ ّم التي ُت ّ
وثم ��ة الدواع ��ي واالجتاه ��ات الإ�سالمي ��ة ،وفيه ��ا
مالم ��ح اليقظ ��ة الإ�سالمي ��ة يف ه ��ذه املدين ��ة الت ��ي
يح ��اول امل�ستوطن ��ون ا�ستالبه ��ا �شرباً ف�ش�ب�راً ،فكان
ّ
احل�ض عل ��ى الت�ش ّبث بالأر�ض واملقدّ�سات،
ال ب� � ّد من
فقويت النزع ��ة الإ�سالمية لدى عرب القد�س ،وهم
ي�شاه ��دون يوم ّي� �اً التعدي ��ات عل ��ى حرم ��ات امل�سج ��د

الأق�ص ��ى ،ف� ��إذا القد� ��س ت�ش� � ّكل مرك ��ز اجله ��اد ل ��ك ّل
عرب ��ي وم�سل ��م ،و�إذا ال�شه ��ادة عل ��ى �أر� ��ض القد� ��س
مطل ��ب ال�شب ��اب العرب ��ي ،وانتهى الباب �أخ�ي�راً عند
الدواع ��ي واالجتاهات ال�سيا�سية ،ف�إذا القد�س ت�ش ّكل
ق�ضي ��ة ال�سالم من جه ��ة ،واالنتفا�ض ��ة املقد�سة من
جهة �أخرى.
وتف ��رغ الدكتور في�ض الإ�سالم يف الباب الثاين
لدرا�س ��ة �صورة القد� ��س اجلمالية يف ال�شعر العربي،
فوق ��ف �أو ًال عند مفهوم ال�صورة ال�شعرية ،وان�صرف
بع ��د ذلك �إىل امل�ؤثرات القر�آنية والرتاثية يف �صورة
القد� ��س ،ور ّك ��ز على اجلان ��ب الوظيف ��ي يف العاطفة
واحلي ��اة اليومي ��ة واخليال ،وانته ��ى ثانياً عند اللغة
والأ�سالي ��ب يف �شع ��ر القد� ��س ،فف ��ي اللغ ��ة ال�شعرية
الألف ��اظ واملف ��ردات والرتاكي ��ب ،خا�ص ��ة التك ��رار
واال�ستفهام والنفي والنداء ،ويف الأ�ساليب الأ�سلوب
اخلطاب ��ي والأ�سل ��وب التعبريي والأ�سل ��وب الرمزي
والأ�سط ��وري ،وق ��د تن� �وَّع �شع ��ر القد� ��س ب�ي�ن �شع ��ر
التفعيل ��ة وال�شعر املنثور ،وكان للمو�سيقا اخلارجية
م ��ن وزن وقافي ��ة موح ��دة ،واملو�سيق ��ا الداخلية من
�إيق ��اع وت�صري ��ع وتك ��رار وجنا� ��س وطب ��اق ح�ض ��ور
الفت ،ومل يقت�صر �شعر القد�س على ال�شعر الغنائي
ال ��ذي توارث ��ه ال�شع ��راء ع ��ن �أ�سالفهم من ��ذ الع�صر
يتوجهون �إىل
اجلاهل ��ي ،و� مّإنا ر�أينا بع� ��ض ال�شعراء ّ
ال�شع ��ر الق�ص�ص ��ي والدرام ��ي ،وم ��ن ه� ��ؤالء بره ��ان
الدي ��ن العبو�ش ��ي وحمي ��ي الدين احل ��اج عي�سى ،ث َّم
ف ��دوى طوق ��ان وحمم ��ود دروي� ��ش و�سمي ��ح القا�س ��م
توجه بع�ضهم الآخر
ون ��زار قباين وتوفيق زياد ،كما َّ
�إىل ال�شع ��ر امللحم ��ي ،ومنهم ال�شاع ��ر حممد �شم�س
الدي ��ن وحمم ��د عل ��ي احلوم ��اين وحمم ��ود احلوت
وع�ص ��ام حم ��اد ،ليتوق ��ف يف النهاية عن ��د خ�صائ�ص
�شعر القد�س ،ومنها اخلطابة املفرطة واملبا�شرة من
جهة ،والب�ساطة والو�ضوح من جهة ثانية ،وااللتزام
بالعقيدة واملقاومة من جهة ثالثة.
يت�س ��م ه ��ذا البح ��ث يف �شع ��ر القد� ��س ب�سم ��ات
بحثية �أكادميية �إيجابية كثرية ،و�أذكر منها:
�أو ًال� :أ َّن مو�ض ��وع البح ��ث يف �شع ��ر املدين ��ة،
وه ��و مو�ضوع حداث ��ي بامتياز ،وقد ب ��د�أ مع بودلري
ورامب ��و ،ث ��م انتق ��ل �إىل �إلي ��وت ،خا�ص ��ة يف ق�صيدته
ال�شه�ي�رة ((الأر� ��ض اليب ��اب)) ،وانتق ��ل �إىل ال�شع ��ر
العرب ��ي يف �شع ��ر حج ��ازي وال�سياب وح ��اوي ،وكانت
�ص ��ور القاهرة وبغداد وب�ي�روت يف ق�صائدهم واحدة
تقريب� �اً ،وه ��ي �ص ��ورة املدين ��ة الت ��ي تلته ��م �أبناءه ��ا

�أو تطرده ��م خارج� �اً عنه ��ا ،ولك ��نَّ �ص ��ورة القد�س يف
ه ��ذا البح ��ث خمتلف ��ة ك ّل االخت�ل�اف ،فه ��ي املدين ��ة
اجلريحة امل�ستباحة من قبل الغرباء ،وهي ت�ستغيث
ب�أبنائه ��ا ك ��ي يخ ّل�صوه ��ا م ��ن براث ��ن ال�صهيوني ��ة
العاملي ��ة الت ��ي حتاول �أن تقتل ��ع جذورهم و�أجمادهم
وتاريخه ��م وتراثه ��م ومالحمه ��م ،ولذل ��ك كان ��ت
االنتفا�ض ��ة بع ��د االنتفا�ض ��ة وال�شه ��ادة امل�ستم ��رة يف
معرك ��ة البق ��اء ،وه ��ذا ال�شع ��ر متجيد له ��ذه املدينة
املقد�س ��ة املنا�ضل ��ةّ ،
لتظل م�آذنها ُتعل ��ن عن تاريخها
ّ
الإ�سالم ��ي العرب ��ي املجيد ،وتظ� �ل كنائ�سه ��ا ت�صدح
ب�أجرا�سها معلن ��ة والدة ال�س ّيد على �أر�ضها الطاهرة
وعل ��ى دروب القد�س رف ��ع �صليبه عالياً ،ليكون مث ً
ال
له� ��ؤالء ال�شهداء م ��ن الأطفال وال�شب ��ان املقد�سيني
الذي ��ن ي�سريون على الطريق التي �سار عليها لتعود
القد�س عربية �إ�سالمية كما كانت منذ �أن وجدت.
ثاني� �اً� :أ َّن املنه ��ج ال ��ذي اتبع ��ه الكات ��ب علم ��ي
ب�سي ��ط ووا�ضح ،فل ��م يذهب �إىل البنيوية وما بعدها
م ��ن درا�س ��ات �سيميولوجي ��ة و�أ�سلوبي ��ة وت�أويلي ��ة،
فهدف ��ه الرئي� ��س �أن ين ّب ��ه على �أ َّن الغر� ��ض من هذه
الق�صائ ��د �إيق ��اظ احل� � ّ�س القوم ��ي ال ��ذي م ��ازال
نائم� �اً ،م ��ع �أ َّن القد� ��س تتع ّر� ��ض يف كل �صباح جديد
احل�س الإ�سالمي الذي ال
الغت�صاب جديد ،و�إيقاظ ّ
احل�س
إيقاظ
�
م
ث
القومي،
احل�س
ّ
ّ
يختل ��ف كثرياً عن ّ
الإن�س ��اين ال ��ذي خدعت ��ه االدع ��اءات ال�صهيوني ��ة
املل ّفق ��ة ،ومنه ��ا املقول ��ة ((�أر� ��ض ب�ل�ا �شع ��ب ل�شع ��ب
ب�ل�ا �أر� ��ض)) ،ومقول ��ة ((�أر� ��ض امليع ��اد)) وغريه ��ا،
ولذل ��ك كان ه ��ذا العمل الذي ينبغ ��ي �أن ن�شكر عليه
جه ��ود جهاد في�ض الإ�سالم ،علم� �اً ب�أ َّن عمله و�صفي
حتليلي لل�شعر الذي جمعه ملو�ضوعه ،وهو بعيد عن
اخلطاب ��ة وال�شع ��ارات ،ف ��كان الن� ��ص دلي ً
ال ل ��ه فيما
ذهب �إليه.
ثالث� �اً� :أ َّن الق�صائ ��د الت ��ي جمعها ه ��ذا الباحث
من بط ��ون الدواوين واملجالت خمتلف ��ة يف مبانيها
و�أ�ساليبه ��ا و�إيقاعاته ��ا ،وه ��ي تن� � ّم ع ��ن ق ��درة عل ��ى
اجلم ��ع واال�ستق�صاء ،ولي�ست جهداً ناق ً
ال عن جهود
�سابقني ،ولذلك ف�إ َّن هذا العمل ميكن �أن ي�ش ّكل نواة
�صاحلة لأي جهد �أكادميي عن �شعر القد�س ،خا�صة
�أ َّن ��ه وق ��ف عن ��د �ست ��ة و�أربع�ي�ن �شاع ��راً و�شاع ��رة من
�سوري ��ة ولبنان وفل�سطني ،ومنهم من هو �أ�شهر من
ن ��ار على علم كما يق ��ال ،كنزار قب ��اين ،ومنهم �أي�ضاً
م ��ن مل ن�سم ��ع به م ��ن قبل ،وهن ��ا تكم ��ن �أهمية هذا
العمل املتم ّيز.

�أدب من العامل
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ال�صندوق الزجاجي
• ترجمة  :ربا زين الدين

•ت�أليف  :هانز �أندر�سن
كان ال�ش ��اب امل�سك�ي�ن هان ��ز مي�ش ��ي وحي ��داً يف
الطري ��ق ال ميلك فل�س� �اً واحداً ،وال يع ��رف من �أين
ي�أت ��ي بالطعام لليوم الت ��ايل ،لكنه كان �سعيداً ،قال:
«يج ��ب علي �أن �أجد �شيئاً ،لطاملا عملت على �أن �أجد
�شيئاً».
ً
بع ��د بره ��ة نادته ام ��ر�أة عجوز ب�شع ��ة جدا من
الناحية الأخرى من الطريق.
قال هانز »:ماذا تريدين ؟».
قالت املر�أة العجوز»:ماذا تريد �أنت؟».
�أجاب هانز�»:أنا� ،أريد ما ًال ،هذا ما �أريده».
قال ��ت العجوز»:ميكن ��ك احل�ص ��ول على القدر
الذي تريده من املال ؛ �أترى تلك ال�شجرة الكبرية؟
ا�صع ��د �إىل قمتها ،و�سرتى جح ��راً عميقاً انزل فيه
�ست�ص ��ل بعده ��ا �إىل قاعة عظيم ��ة ي�ضيئها ثالثمئة
م�صباح وفيها ثالثة �أبواب كل باب مفتاحه بجانبه
ل ��ذا با�ستطاعت ��ك فتحه ��ا ؛ �إذا فتح ��ت الب ��اب الأول
ودخل ��ت الغرف ��ة �ستج ��د �صندوقاً كب�ي�راً ،ال�صندوق
علي ��ه كلب عين ��اه كبريتان كبي�ضت�ي�ن .ال تخف من
ذل ��ك الكل ��ب ،خذ قطع ��ة القما�ش تل ��ك و�ضع الكلب
فوقه ��ا ،بع ��د ذل ��ك افت ��ح ال�صن ��دوق وخ ��ذ من ��ه م ��ا
تري ��د من املال؛ لك ��ن �إذا �أردت ذهباً ،يجب �أن تدخل
الغرف ��ة التالية ،حينها �ستج ��د كلباً ،عيناه كبريتان
كتفاحت�ي�ن ،ال تخف منه �ضع ��ه على قطعة القما�ش
وافتح ال�صندوق وخذ منه ما تريد من الذهب ،و�إن
�أردت جموه ��رات ادخل الغرفة الأخرية �ستجد فيها
كلب� �اً عين ��اه كبريت ��ان كرغيف�ي�ن ال تخ ��ف من ��ه �أبداً
�ضعه على القما� ��ش ،وافتح ال�صندوق وخذ ما تريد
من املجوهرات».
ق ��ال هان ��ز� »:شك ��راً ل ��ك� ،سيكون ذل ��ك جمي ً
ال
جداً ،لكن ماذا با�ستطاعتي �أن �أقدم لك؟ ال ميكنك
�إخباري بتلك الأ�شياء من دون مقابل».
قال ��ت العج ��وز »:ال �أري ��د �أ ّي ��ة نقود �أري ��د �شيئاً
�صغ�ي�راً ،وه ��و �صن ��دوق زجاج ��ي �أ�ضاعت ��ه جدت ��ي
عندما كانت هناك� ،أح�ضره يل».
�صع ��د هان ��ز ال�شج ��رة ويف قمته ��ا وج ��د جحراً
كب�ي�راً ،ن ��زل اجلح ��ر ،ونزل ث ��م نزل ف ��ر�أى �ض ��وءاً،
م�ضى باجتاهه وو�صل �إىل قاعة عظيمة فيها مئات
امل�صابيح امل�ضيئة.
ر�أى ثالث ��ة �أبواب يف القاع ��ة ،فتح الباب الأول
و�شاهد الغرفة ال�صغرية !
ر�أى كلب� �اً ،له عينان كبريتان كبي�ضتني ،ونظر
�إليه الكلب بدوره !».
قال هانز »:كلب طيب !».
و�ضع هانز القما�ش على الأر�ض وو�ضع الكلب
علي ��ه ،بعد ذلك م�ل��أ قبعته بالنقود م ��ن ال�صندوق
ث ��م �أغل ��ق ال�صن ��دوق ،و�أرج ��ع الكل ��ب �إىل مكان ��ه ثم
م�ضى �إىل الغرفة التالية.
ً
فت ��ح الب ��اب ور�أى !....ر�أى كلب� �ا بعين�ي�ن
كبريت�ي�ن كتفاحتني نظر �إليه الكلب ،قال هانز »:ال
تنظ ��ر �إيل ميك ��ن �أن يدخ ��ل غب ��ار يف عيني ��ك بعدها
و�ض ��ع الكلب عل ��ى قطعة القما�ش وفت ��ح ال�صندوق،
كان مليئاً بالذهب.
ل ��ذا رمى بكل النقود التي جاء بها من الغرفة
ال�سابقة وملأ قبعته بالذهب ثم م�ضى �إىل الغرفة
التالية ور�أى !....ال �أعتقد �أن با�ستطاعتي �إخباركم
مبا ر�أى ؛ ر�أى كلباً عيناه كبريتان كرغيفني ،ونظر
الكلب بدوره �إليه !
ق ��ال هان ��ز� »:أن ��ا �سعي ��د لر�ؤيت ��ك ،مل �أ َر كلب� �اً
مثلك من قبل».
بعده ��ا و�ض ��ع الكل ��ب عل ��ى قطع ��ة القما� ��ش
وفت ��ح ال�صن ��دوق ،ثم خلع حذاءه م ��ن قدمه وملأه
باملجوهرات.
بع ��د انتهائ ��ه �أع ��اد الكل ��ب �إىل مكان ��ه عل ��ى
ال�صن ��دوق و�أقف ��ل الب ��اب ،وتذ ّك ��ر �صن ��دوق امل ��ر�أة
العجوز لذا عاد ليح�صل عليه.
�أخرياً يف النهاية و�صل �إىل قمة ال�شجرة نادته
املر�أة العجوز « ار ِم ال�صندوق �إىل هنا».
قال هانز »:ال� ،إنه م�صنوع من الزجاج».
�صاحت العجوز »:ارمه يل» .لكنه مل يرمه

ُ�ض ��رب هان ��ز بحجر كب�ي�ر على ر�أ�س ��هّ ،
ظن �أنه
�سي�سق ��ط عل ��ى الأر� ��ض ومي ��وت لكن ��ه �أم�س ��ك م� � ّرة
�أخرى بال�شجرة و�أ�صبح ب�أمان.
�صاح هانز »:هل �أنت ِ من رمى احلجر ؟».
« نعم� ،أعطني ال�صندوق».
�أجاب »:لن �أعطيكِ �إيّاه مطلقاً الآن».
عندها غ�ضب ��ت العجوز جداً لكنها مل ت�ستطع
فع ��ل �ش ��يء� ،شتمته كث�ي�راً ،لكنه مل ي ��رد و م�ضى يف
طريقه ،ف�شتمته مبزيدٍ من الكالم ال�سيء.
و�ص ��ل البل ��دة عند حلول اللي ��ل ،كان لديه من
امل ��ال م ��ا ي�ستطي ��ع حمله ل ��ذا م�ضى �إىل ن ��زل ٍ جيد
ج ��داً وطل ��ب غرفة جي ��دة ،و�أخربه ��م �أن يجلبوا له
�أطيب الأطعمة.
يف الي ��وم الت ��ايل خ ��رج و�أح�ض ��ر �أجم ��ل ثي ��اب
ميكن �أن يُح�صل عليها ،جميع من ر�أوه اعتقدوا �أنه
يجب �أن يكون �شخ�صاً عظيماً وغن ّياً جداً.
والكثري من النا�س جا�ؤوا �إليه ليح�صلوا على
املال منه لأجل هذا وذاك.
يف �أح ��د الأيام قال له رج ��ل »:هل �سمعت يوماً
عن الأمرية ؟».
�س� ��أل هانز� »:أي ��ة �أمرية ؟ �أي ��ن ميكنني ر�ؤيتها
؟».
�أجاب الرجل »:لن ت�ستطيع ر�ؤيتها».
« مل ال ؟».
« لأنه ��ا حمجوزة يف ق�صر عظي ��م م�صنوع من
احلج ��ارة ،في ��ه باب واحد وامللك مع ��ه املفتاح.جميع
النواف ��ذ عالي ��ة ج ��داً يف قمة ذل ��ك الق�صر ،ال ميكن
للأمرية �أن تخرج �أبداً».
�س�أل هانزَ »:
مل تعي�ش الأمرية هكذا؟».
�أج ��اب الرج ��ل� »:إنه ��ا تعي� ��ش هك ��ذا ،لأن ��ه يف
�إحدى املرات قال �ساحر للملك:
(الأم�ي�رة �ستتزوج م ��ن رجل م�سكني يعي�ش يف
كوخ �صغري)”.
غ�ض ��ب املل ��ك ج ��داً ل ��دى �سماع ��ه ه ��ذا ،فبن ��ى
حينها الق�صر احلجري واحتجز الأمرية بداخله.
ق ��ال هان ��ز� ”:أري ��د ر�ؤي ��ة الأم�ي�رة “ ،لكنه مل
ي�ستط ��ع ر�ؤيتها لأن خدم امللك رم ��وه بعيداً ب�سرعة
كبرية عندما ر�أوه.
بع ��د ذل ��ك ارت ��دى �أجمل ثياب ��ه وذه ��ب لر�ؤية
املل ��ك .لك ��ن عندم ��ا ع ��رف املل ��ك م ��اذا يري ��د ذل ��ك
ال�ش ��اب غ�ضب جداً وق ��ال� ”:إذا اقرتب ذلك الرجل
من ق�صري احلجري مرة �أخرى اقتلوه واجلبوا يل
ر�أ�سه!”.
كان هان ��ز يعي�ش ب�سعادة كبرية و�أمواله تذهب
ب�سرعة يف �أحد الأيام نظر داخل �صندوقه لريى كم
بق ��ي لديه من امل ��ال فر�أى قطعت�ي�ن ذهبيتني داخل
ال�صندوق!”.
خ ��رج من البيت الكب�ي�ر الذي كان يقطن فيه،
وذهب ليعي�ش يف كوخ ،طبخ طعامه ونظف �أحذيته،
جميع �أ�صدقائه الأغنياء تركوه ،مل يعودوا يدعونه
�إىل منازلهم �إطالقاً.
�أ�صب ��ح هان ��ز فق�ي�راً الآن ،مالب�س ��ه �أ�صبح ��ت
ر ّث ��ة ،ال ميلك ما ًال ،لهذا ما عاد �أ�صدقا�ؤه يريدونه
(كثري من الرجال مثله متاماً).
كانت نقود هانز قد نفدت ،مل يعد ميلك فل�ساً
واح ��داً ليجلب طعام� �اًُ حتى �إنه كان قد باع مالب�سه
اجلميلة ،ف ّت�ش الغرفة لع ّله يرى �شيئاً �آخر ب�إمكانه
بيعه.
وهن ��اك عل ��ى الطاول ��ة ر�أى ال�صن ��دوق
الزجاجي.
ق ��ال ”:ل ��ن �أح�ص ��ل عل ��ى امل ��ال الكث�ي�ر مقابل
ذل ��ك ال�صن ��دوق ،لكنه ميك ��ن �أن ي�ش�ت�ري يل رغيفاً
م ��ن اخلبز� ،إن ��ه م�صنوع من الزج ��اج ،لكن ال ميكن
ر�ؤي ��ة ما بداخله ،لرمبا �أجد في ��ه بع�ض املجوهرات
�أو الذه ��ب ،بعدها �س�أك ��ون �سعيداً جداً �س�أنظر و�أرى
م ��ا بداخله”.لك ��ن مل ي�ستط ��ع فت ��ح ال�صن ��دوق ،مل
ينفتح !
ق ��ام ب�ضرب ال�صندوق بي ��ده م ّرة واحدة انفتح
ال�صن ��دوق حينه ��ا والكل ��ب ذو العين�ي�ن الكبريت�ي�ن

كبي�ضتني خرج منه !
قال الكلب ”:ماذا تريد ؟”.
�صاح هانز ”:ماذا �أريد� ،أريد ما ًال !”.
ذه ��ب الكل ��ب بعي ��داً ث ��م ع ��اد يف احل ��ال ومع ��ه
�صندوق مليء باملال يحمله يف فمه.
فك ��ر هانز لوق ��ت ق�صري وق ��ال ”:الآن فهمت،
�إذا �ضرب ��ت ال�صن ��دوق م� � ّرة واح ��دة ي�أت ��ي الكل ��ب ذو
العين�ي�ن الكبريت�ي�ن كبي�ضت�ي�ن ويجل ��ب يل نق ��وداً.
و�إن �ضربت عليه مرتني �سي�أتيني الكلب ذو العينني
التفاحتني و�سيح�ضر يل ذهباً.
�ض ��رب عل ��ى ال�صن ��دوق مرت�ي�ن وحينه ��ا �أت ��ى
الكلب الآخر و�أح�ضر جموهرات.
�أ�صبح هانز غنياً جمدداً ،واح�ضر ثياباً جميلة
وذه ��ب ليعي�ش يف بيت كبري وع ��اد �أ�صدقا�ؤه جمدداً
وقال ��وا”:مل نرك منذ وقت طوي ��ل ،كنا تع�ساء جداً
لأنك مل ت�أتِ لزيارتنا”.
لك ��ن هان ��ز مل يكن �سعي ��داً ب�أولئ ��ك الأ�صدقاء
عل ��ى الإط�ل�اق ،مل يك ��ن يفك ��ر ب�ش ��يء �إال بالأم�ي�رة
امل�سكينة.
قال ”:فتاة م�سكينة ،حمجوزة يف ذلك الق�صر
ال ميكنه ��ا �أن تخرج �أب ��داً وال �أن مت�شي يف احلديقة،
امللكة ميتة وال ميكن للأمرية �أن تتكلم مع �أحد �إال
م ��ع امللك العجوز الب�شع وخدمه ،ال بد �أنها يف غاية
التعا�سة !
ح ��ل اللي ��ل ومل ي�ستط ��ع هان ��ز الن ��وم� ،أخ�ي�راً
نه� ��ض م ��ن �سري ��ره و�أخ ��ذ ال�صن ��دوق الزجاج ��ي
و�ضربه مرة ،فجاء الكلب.
قال هانز� ”:إنه الليل ! �إذ ما من �أحد �سيعرف.
�إنه ��ا ليلة جميلة لي� ��س �إال� ،أعلم �أن الأمرية �ستحب
�أن مت�ش ��ى يف حديقت ��ي وت ��رى الزه ��ور النائم ��ة،
�أح�ضرها يل”.وخالل وقت ق�صري جداً رجع الكلب
جم ��دداً حام�ل� ً
ا على ظه ��ره الأمرية ،كان ��ت ال تزال
نائمة ،وجهها جميل جداً ،بدت وك�أنها كانت تبكي.
قال هانز ”:الفتاة امل�سكينة”.
و�أخرجها هانز �إىل احلديقة ،فا�ستيقظت.
�صاحت الأمرية� ”:أين �أنا ؟� ،أنا خائفة”.
ق ��ال هان ��ز� ”:أن ��ت ّ
تتم�شني مع ��ي يف حديقتي،
انظ ��ري �إىل الزه ��ور النائمة ،ك ��م جميلة هي رائحة
الورود.
أم�ش يف حديقة
قالت الأمرية ”:حديقة ! ،مل � ِ
منذ �سنوات ،الأر�ض عند قدمي وال�سماء فوق ر�أ�سي
! �إنن ��ي ال �أنظر �إىل احلديقة من نافذتي ولكنني يف
احلديق ��ة الآن و�أ�سم ��ع هم�سات الليل اخلفيفة ،من
حويل !”.
وم�شي ��ا يف احلديق ��ة هي وهان ��ز �إىل �أن اقرتب
النه ��ار ،قال ��ت ”:يج ��ب �أن �أذه ��ب ،كي ��ف �أتي ��ت �إىل
هنا”.
�أخربه ��ا هانز ،ف�ضربت عل ��ى ال�صندوق بيدها
ال�صغرية البي�ضاء.
ق ��ال الكل ��ب ذو العين�ي�ن كبي�ضت�ي�ن ”:م ��اذا
تريدين يا �أمرية ؟”.
�صاحت ”:ما �أجمل عينيك ! خذين �إىل البيت
وال تدع �أحداً يرانا� ،شكراً لك كثرياً هانز !”.
عندم ��ا �صع ��دت الأم�ي�رة عل ��ى ظه ��ر الكل ��ب
ّ
غط ��ت يف نوم عمي ��ق ومل تعرف عن �ش ��يء ،وعندما
ا�ستفاق ��ت ،وج ��دت نف�سه ��ا يف ال�سري ��ر ،واخلادم ��ة
الب�شع ��ة وا�سمه ��ا �آ ّنا تقول لها � :إنه ��ا الظهرية �أيتها
الأمرية ،وامللك ينتظر ر�ؤيتك».
قالت الأمرية بفرح »:هل هو كذلك ؟».
وقف ��زت م ��ن �سريرها « ك ��م جميل ه ��ذا اليوم،
�آنا !».
حينه ��ا ب ��د�أت �آن ��ا تف ّك ��ر – الأم�ي�رة مل تب ��ق يف
ال�سري ��ر حت ��ى الظه�ي�رة من قب ��ل ومل تك ��ن �سعيدة
ج ��داً يف ال�صب ��اح ،كانت تق ��ول دوماً ي ��وم طويل �آخر
لوحدي يف هذا البيت احلجري».
بعده ��ا ر�أت �آنا تراب عل ��ى ثياب الأمرية ،تراب
حديقة ،ويف غرفة الأمرية وجدت ورداً �أبي�ض والآن
ال يوج ��د ورد �أبي� ��ض يف حديق ��ة ق�ص ��ر امللك .ذهبت
�آن ��ا لتخ�ب�ر امللك ،قال املل ��ك »:انتظ ��ري وراقبي� ،إن

خرجت جمدداً اعريف �أين تذهب».
�أحب هانز الأمرية بد�أ يفكر فيها طوال النهار
واللي ��ل �أي�ض� �اً ،بعد ب�ضعة �أي ��ام مل ي�ستطع االنتظار
�أك�ث�ر� .ض ��رب عل ��ى ال�صن ��دوق مرت�ي�ن و�إذا بالكل ��ب
ذي العين�ي�ن الكبريت�ي�ن كتفاحتني يظه ��ر� »:أح�ضر
الأمرية �إىل حديقتي� ،أخربها �أن هانز بانتظارها».
فذه ��ب الكلب و�أح�ضر الأم�ي�رة ،لكن �آنا كانت
تنتظ ��ر� ،شاه ��دت الأم�ي�رة تخرج ،فرك�ض ��ت ب�سرعة
بقدر ا�ستطاعتها ور�أت الكلب يتجه نحو باب البيت
الكب�ي�ر ،،و�ضع ��ت عالم ��ة عل ��ى ب ��اب البي ��ت ،وم ��ن
ث ��م رجع ��ت �إىل الق�ص ��رّ ،
مت�ش ��ى هان ��ز والأم�ي�رة يف
احلديقة� ،أخربها هانز عن املر�أة العجوز وال�شجرة
والقاع ��ة الت ��ي فيها ثالثمئة م�صب ��اح وعن الكالب
الثالث وال�صن ��دوق الزجاجي ،وعن الكوخ ال�صغري
حي ��ث تعي� ��ش والدته وع ��ن �أخوت ��ه و�إخوات ��ه� ،أحبّت
الأم�ي�رة ما �سمعت ��ه ،و�أخربت هانز ع ��ن �أمها وكيف
توفيت ،وعن والدها امللك امل�سن.
قال ��ت »:كان رج�ل� ً
ا عظيم� �اً يف زمان ��ه لك ��ن
الآن �أ�صب ��ح م�س ّن� �اً يغ�ضب من �أم ��ور �صغرية ،ولهذا
ال�سب ��ب احتجزين عالي� �اً يف البيت احلجري مل يعد
يريد �أن يكون ملكاً ،هو يحب الورود.
لكنه ال ي�ستطيع �أن يجعل الورد الأبي�ض ينمو
يف حديقت ��ه وه ��ذا م ��ا يحزن ��ه كث�ي�راً ،ب ��د�أت خيوط
الفجر تظهر يف ال�سماء.
قال ��ت الأم�ي�رة »:طاب ��ت ليلت ��ك هان ��ز� ،ض ��رب
عل ��ى ال�صن ��دوق مرت�ي�ن ف�أت ��ى الكل ��ب و�أعاده ��ا �إىل
بيتها،حينه ��ا ر�أى الكل ��بً ذا العين�ي�ن الكبريت�ي�ن
كتفاحت�ي�ن وهو ي�ستطيع �أن يرى كل �شيء العالمة
على الباب فغادر و�أخرب هانز.
�ص ��اح هان ��ز� »:آه ! �آه ! تع ��ال مع ��ي ب�سرع ��ة
�سن�ض ��ع عالم ��ات على كل الأب ��واب يف هذه الطريق،
و الطريق املجاورة».
و ق ��ام هان ��ز والكل ��ب بو�ض ��ع عالم ��ات على كل
الأب ��واب ؛ طلع النهار وذهبت �آنا �إىل امللك و�أخربته
مب ��ا فعلت .فانطلق امللك مع �آنا وبع�ض من خدمه.
و�صل ��وا الطري ��ق؛ �صاحت �آن ��ا »:هذا ه ��و البيت ،ال،
�إنه هنا».
ً
و�أت ��ى اح ��د م ��ن اخل ��دم راك�ض� �ا م ��ن ال�ش ��ارع
املج ��اور ،ق ��ال »:وج ��دت البي ��ت ،هن ��ا العالم ��ة التي
قال ��ت عنه ��ا امل ��ر�أة» .بع ��د ذل ��ك ر�أوا �أن كل البي ��وت
عليه ��ا عالم ��ات فع ��اد املل ��ك �إىل بيت ��ه غا�ضب� �اً ج ��داً
ففكرت �آنا وفكرت ،وبعد وقت ق�صري دخلت غرفتها
و�أغلقت الباب� ،أخذت �إبرتها ،و�صنعت �شبكة و�ضعت
فيه ��ا ح ّب ��ات فا�صولي ��اء �صغ�ي�رة وخب� ��أت ال�شبكة يف
مالب�س الأمرية.
قالت»:هن ��ا! عندم ��ا �ستخرج الأم�ي�رة ما�ضية
يف طريقه ��ا �ستق ��ع ح ّب ��ات الفا�صولياء م ��ن ال�شبكة،
و�سيك ��ون ب�إمكانن ��ا �أن ن ��رى �أي ��ن وقع ��ت احل ّب ��ات
و�ستقودنا �إىل البيت.
يف تل ��ك الليل ��ة م�ش ��ى هان ��ز م ��ع الأم�ي�رة يف
احلديقة ،قال هانز�»:أريد �أن �أكون �أمرياً».
وقالت الأمرية »:ال �أريد �أن �أكون �أمرية».
قال هانز»:ملاذا؟».
لكنه ��ا مل جت ��ب ،ث ��م �أخربها�»:أري ��د �أن �أك ��ون
�أمرياً ،عندها ب�إمكاين �أن �أتزوجك».
قال ��ت الأم�ي�رة»:ال تكن �أمرياً ،ل ��ن �أ�ستطع �أن
�أحب ��ك �إن كن ��ت �أم�ي�راً� ،س�أ�صب ��ح فتاة فق�ي�رة ،و�أنت
�ستكون هانز وح�سب».
�أت ��ى الكلب ذو العينني كالرغيفني تلك الليلة،
وه ��و ي�ستطيع �أن ي ��رى يف الليل كما يرى يف النهار،
ر�أى املل ��ك و�آن ��ا ومئة خادم قد خرج ��وا من الق�صر،
�شاهده ��م ينظ ��رون �إىل حب ��ات الفا�صولي ��اء ف�ص ��اح
بالأمرية»:امللك! امللك! قادم يف احلال!».
رك� ��ض هان ��ز وو�ضع الأمرية عل ��ى ظهر الكلب
وم�ضى الكلب بعيداً عرب الطريق الآخر ،لكن امللك
وخدمه و�آنا جا�ؤوا �إىل بيت هانز.
�صاح امللك»:هل الأمرية هنا؟».
مل يجب هانز.
بع ��د ذل ��ك ر�أوا !....ر�أوا ح ��ذاء الأم�ي�رة عن ��د

�شج ��رة �صغ�ي�رة من ال ��ورد ،ورد �أي�ضاً ه ��ذا ما جعل
امللك يزداد عنفاً ،لأنه ال ي�ستطيع �أن يجعل الأزهار
البي�ض ��اء تنم ��و يف حديقت ��ه� .أخ ��ذوا هان ��ز بعي ��داً
واحتج ��زوه داخ ��ل غرف ��ة يف ق�ص ��ر املل ��ك ،كانت ذات
�ش ّب ��اك واح ��د �صغ�ي�ر ،و�أو�ص ��دوا الب ��اب ق ��ال املل ��ك
مبتعداً� »:ستقتل عند الظهرية».
بح ��ث هانز عن �صندوقه ،و�إذ به قد �سقط من
يدي ��ه يف احلديقة لذا ل ��ن ي�ستطيع �أن ينادي كالبه
لنجدته.
كان ل ��دى هان ��ز خ ��امت ذهب ��ي عندم ��ا طل ��ع
النه ��ار ،نظ ��ر من خ�ل�ال الناف ��ذة ،ر�أى ب�أن ��ه قريب
م ��ن الطريق و�إذ ب�صبي �صغ�ي�ر قد �أتى ومعه بع�ض
البي�ض.
�صاح هانز»:مرحباً ! �أيها ال�صبي ال�صغري!».
قال ال�صبي»:ماذا؟».
«هل تريد هذا اخلامت اجلميل؟».
قال ال�صبي»:نعم».
« �إذاً اذه ��ب �إىل منزيل وقل للخدم �إن �صندوق
هان ��ز الزجاج ��ي� ،سق ��ط م ��ن ي ��ده يف احلديقة وقد
طلب مني �أن �أح�ضره له.
«�أح�ض ��ر يل ال�صن ��دوق و�س ��وف �أعطي ��ك ه ��ذا
اخلامت اجلميل».
قال ال�صبي »:ح�سناً �س�أفعل».
بعد وقت ق�صري عاد ال�صبي وقال »:هذا هو».
و�أعطى هانز ال�صندوق .ف�أعطاه هانز اخلامت.
بع ��د بره ��ة فــُت ��ح الب ��اب ،ودخ ��ل رج ��ال املل ��ك،
فاقت ��ادوه �إىل تل �صغ�ي�ر يف مكان مفتوح هائل بعيدٍ
عن البلدة ،كل رجال البلدة كانوا هناك لقد جا�ؤوا
لي�شهدوا مقتل هانز!
وق ��ف املل ��ك عند الت ��ل ومعه كل رج ��ال املدينة
املرموق�ي�ن ووق ��ف �أم ��ام هان ��ز رج ��ل �ضخ ��م يرتدي
معطفاً طوي ً
ال �أحمر اللون ،ويف يده ف�أ�س عظيمة،
قال امللك للرجل الأحمر »:هل �أنت جاهز ؟».
قال الرجل الأحمر لهانز »:هل �أنت جاهز ؟».
قال هانز »:ال» .و�ضرب م ّرة على ال�صندوق.
�ض ��رب هانز م� � ّرة ثاني ��ة وثالث ��ة .و�إذ بالكالب
الثالث ��ة ق ��د وقف ��ت �أمام ��ه ،ق ��ال هان ��ز للكل ��ب ذي
العين�ي�ن كالبي�ضت�ي�ن »:خ ��ذ ذل ��ك الرج ��ل الأحم ��ر
بعي ��داً وارم ��ه هو وف�أ�سه يف النه ��ر» .وفعل الكلب ما
�أمره به.
وق ��ال للكل ��ب ذي العين�ي�ن كالرغيفني�»:أر�سل
كل �أولئك الرجال بعيداً».
ك�ب�ر حج ��م الكلب وك�ب�ر حت ��ى �أ�صب ��ح كحجم
البي ��ت ،حينه ��ا ه ��رب الرج ��ال عائدي ��ن �إىل املدين ��ة
ب�سرعة كبرية.
ق ��ال هانز� »:أح�ض ��ر يل امللك وكذلك الأمرية،
عنده ��ا �أح�ض ��ر الكلبان امللك ،وق ��ف �أحدهم بجانب
املل ��ك والآخ ��ر رك� ��ض وع ��اد حام�ل� ً
ا الأم�ي�رة عل ��ى
ظهره.
قال هانز »:هل تريد �أن تكون ملكاً ؟».
ق ��ال املل ��ك »:ال ،ال �أري ��د� ،أري ��د �أن �أرى ال ��ورود
البي�ضاء».
«�إن �أخربت ��ك كي ��ف ت ��زرع ال ��ورد الأبي� ��ض ،هل
متنحني الأمرية وجتعلنا ملكاً وملكة يف مكانك؟».
�أجاب امللك »:بكل �سرور».
عنده ��ا ت ��زوج هان ��ز بالأمرية وعا�ش ��ا �سعيدين
بعد ذلك ،وعا�ش امللك امل�سن ببيت �صغري بجانبهما
يزرع الورد الأبي�ض.
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ت�أمالت يف ع�صر ال�صورة العوملية..وموقع الفن الت�شكيلي العربي فيها /تتمة/
والتهومي ��ات العوملي ��ة عل ��ى وج ��ه التخ�صي� ��ص ،وجدي ��ر
بالذك ��ر� :إنه ��م عل ��ى قدر م ��ن الأهمي ��ة ،وال�شه ��رة واملوهبة
والدرب ��ة والكف ��اءة وارتف ��اع الأ�سع ��ار ،واملناف�س ��ة الندية مع
�أقرانه ��م يف دول الق ��ارات اخلم� ��س ،ال�سيما ال ��دول الأوربية
والأمريكية.
� إن م�أ�ساتن ��ا كع ��رب ،ه ��ي حم� ��ض ذاتي ��ة كامن ��ة فين ��ا،
ونعم ��ل دائم� �اً عل ��ى تغيي ��ب ال�ص ��ورة والكلم ��ة الت�صويري ��ة
املن�سوب ��ة من واح ��ة ب�صرن ��ا وب�صريتنا ،كمثقف�ي�ن وفنانني
ونق ��اد ت�شكيليني عرب .هدمنا مبعاولنا القاطعة عن جهل،
�أو �س ��وء تقدي ��ر� ،ص ��روح احل�ض ��ارات العربي ��ة والإ�سالمي ��ة
املتعاقبة يف منطقتنا العربية ،منذ ما قبل ع�صر الفتوحات
العربي ��ة الإ�سالمي ��ة ،املنطلقة من اجلزي ��رة العربية وبالد
ال�ش ��ام ،واملمت ��دة برقع ��ة جغرافي ��ة وا�سع ��ة الطي ��ف امل ��كاين
ب� ��آالف الأمي ��ال ،وم�ساح ��ة احت ��واء وا�ستقط ��اب لأع ��داد
�سكاني ��ة ت�ص ��ل يف تعداده ��م الب�ش ��ري ،نح ��و ملي ��ار ون�ص ��ف
امللي ��ار م�سلم ��ة وم�سل ��م�  .أظهرن ��ا �أنف�سن ��ا كع ��رب ،مبنظ ��ور
التائ ��ه يف غم ��ار تقني ��ات التعل ��م امل�ستعار عن فن ��ون وثقافة
الآخ ��ر الأعجم ��ي ،ال�سيم ��ا احلقب ��ة العوملي ��ة الأمريكي ��ة يف
ع�صرنا الراهن ،وك�أننا بذلك (كعرب ،وم�سلمني يف مرحلة
الحق ��ة) ،رغبنا �أن نكون جمرد «�أ�صف ��ار» معرفية ،لي�س لنا
ح�ض ��ارات متوال ��دة يف عم ��ق التاري ��خ� ،س ��واء تل ��ك ال�سابق ��ة
لع�ص ��ور التنوير الإ�سالمي ��ة ،املت�أتية على ي ��د نبينا العربي
«حممد» �صل ��وات اهلل عليه ،وخلفائه الرا�شدين والتابعني.
�أو متبوع ��ة بجمل ��ة النقالت احل�ضاري ��ة الإن�سانية ،امل�شبعة
بنوراني ��ة التفك�ي�ر املع ��ريف والب�ص ��ري الإن�س ��اين ،والقي ��م
الروحي ��ة طيل ��ة عق ��ود مدي ��دة م ��ن الزم ��ن ،وامل�شه ��ودة يف
متوالي ��ات احل�ضارات العربية الإ�سالمية املمتدة يف م�شارق
الأر� ��ض ومغاربه ��ا ،وم ��ا ال�شواه ��د الأثري ��ة والفل�سف ��ات
اجلمالي ��ة املكن ��وزة يف م�ت�ن الن�صو� ��ص الب�صري ��ة العربي ��ة
املرئي ��ة ،واملخطوط ��ات املكتوب ��ة والت�صويري ��ة واملر�سوم ��ة،
واملحفوظ ��ة يف املتاح ��ف العاملي ��ة والعربي ��ة� ،إال تذكرة عبور
لواح ��ة احلقائ ��ق التاريخي ��ة والوجودي ��ة املادي ��ة ،وعرب ��ون
معرف ��ة داللي ��ة وجمالي ��ة ،و�ص ��ور بياني ��ة مق ��روءة للب�ص ��ر
والب�ص�ي�رة ،ومفتوحة على املح ��اورة اجلدلية الت�أملية ،وال
يمُ ك ��ن جتاوزه ��ا يف �أي ��ة مقارب ��ات نقدي ��ة مع فن ��ون وثقافة

وح�ض ��ارة الآخ ��ر الأعجم ��ي ،والتي وللأ�س ��ف ،ال جتد لهذه
الأوابد وامل�آثر وال�شواهد الفنية الت�شكيلية املادية ،املتناثرة
بك�ث�رة يف �أرا�ضينا العربية� ،أباً �شرعي� �اً و�أماً ر�ؤوم ،وحا�ضنة
معرفي ��ة وثقافي ��ة وجمالي ��ة ،خ�صو�ص� �اً م ��ن �أبن ��اء جلدتنا،
ك�أكادميي�ي�ن وفنانني ونقاد ومثقفني و�إعالميني ،جميعهم
ومب�ؤ�س�ساته ��م الر�سمي ��ة والأهلي ��ة مل يعريونه ��ا االهتم ��ام
املعريف الكايف والوايف ،ومل يخ�ضعوها يف براجمهم املرحلية
والإ�سرتاتيجي ��ة ملناف ��ذ الدرا�س ��ات املعمق ��ة واملح ��اورات
اجلدلي ��ة العلمية ،القائمة على فهم قوانني العلم والبحث
املنهجي ،والنظرة الت�أملية البحثية حتى يف حدودها الدنيا
امل�أمول ��ة ،وال جن ��د �أية درا�س ��ات ميداني ��ة �أكادميية جادة يف
الواق ��ع العرب ��ي املعاي�ش� ،أو �سواهاُ ،ت�ساه ��م يف ك�شف كنوزنا
الفكري ��ة و�صورتن ��ا اجلمالية ،وفل�سفتن ��ا املو�صوفة يف �أكرث
م ��ن م ��كان وموق ��ع يف دائ ��رة احلي ��ز احل�ض ��اري واجلغرايف،
املمت ��دة يف واح ��ة الوط ��ن العربي الف�سي ��ح ،وحماولة العمل
واالجته ��اد املحم ��ود يف �إع ��ادة �صورتن ��ا احل�ضاري ��ة ب�أ�ش ��كال
ب�ص ��ور مرئي ��ة و�سرد ب�صري ،ال تعي ��د املا�ضي مبا هو ما�ض
منقر� ��ض ،ب ��ل جتعل ��ه �أك�ث�ر قابلي ��ة وتفاع ��ل وندي ��ة مع ما
يج ��ري حولن ��ا من فن ��ون ،وتط ��ورات ومتغ�ي�رات وحتوالت
تكنولوجية م�شه ��ودة يف عموم املجرة الأر�ضية ،التي حولت
الع ��امل الك ��وين �إىل جم ��رد رقع ��ة جغرافي ��ة بحج ��م طاولة
مكتب وجهاز كمبيوتر حممول.
  م�س�أل ��ة الوع ��ي املع ��ريف واجلم ��ايل بفن ��ون ال�ص ��ورة
والكلمة الت�صويرية النمطية التقليدية ،وحداثتنا العربية
امل�ستع ��ارة م ��ن حداث ��ة املوروث احل�ض ��اري الغرب ��ي الأوربي
والأمريك ��ي يف عاملنا العربي ،م ��ا زالت قا�صرة عن فهم هذا
الواق ��ع العرب ��ي ،ولي�ست ق ��ادرة على ترجم ��ة فنونه و�صوره
اجلمالي ��ة ،وغري م�ؤهلة يف نهاية املطاف على تغريه ،وهذه
امل�س�أل ��ة الإ�شكالي ��ة املزمن ��ة ،يتحم ��ل وزره ��ا وم�س�ؤوليته ��ا
جمموعة من العوامل امل�ؤثرة:
� أو ًال :التفك�ي�ر التاريخ ��ي والفقهي الديني التكفريي،
ال ��ذي �صن ��ف الع ��رب عل ��ى �أنه ��م ع ��رب عارب ��ة وم�ستعرب ��ة
و�أع ��راب ،وجم ��رد قبائ ��ل مت�صارع ��ة وتابع ��ة حلماي ��ة
الأعجمي ،وو�صمهم الع�صر الذي �سبق الإ�سالم ،ب�أنه ع�صر
جاهلي ،و�أن الفنون يف ظالل الدعوة الإ�سالمية حم�صورة

يف دائ ��رة العمران واخلط العربي ،وروحانية ال�صور املرئية
الال ت�شخي�صية.
ثاني ��ا� :سيا�س ��ة اال�ست�ش ��راق الغرب ��ي الأورب ��ي ،م ��ن
كونه ��ا الوج ��ه القبيح للغزو واالحت�ل�ال الع�سكري و�سابقة
وممه ��دة ل ��ه ،وكمظل ��ة احت ��واء وطريق ��ة مثل ��ى ال�ست�ل�اب
عقولن ��ا ،وثرواتن ��ا وفنونن ��ا وع� � ّد �أر�ضنا العربي ��ة و�شعوبنا،
�أ�شبه مبادة خام ملنتجاته االقت�صادية واملالية والثقافية.
ثالث� �اً :امل�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة ،من ��ذ ال�صراع ��ات الأوىل
عل ��ى ال�سلط ��ة ،وال�سيطرة على مقالي ��د اخلالفة يف الدولة
العربي ��ة الإ�سالمي ��ة ،و�صو ًال للدول العربي ��ة النا�شئة ،وفق
م�شيئ ��ة القائم�ي�ن عل ��ى تق�سيماته ��ا القطري ��ة ،واملو�صول ��ة
بتبعات اتفاقيات �سايك�س -بيكو عام .1916
رابع� �اً :النظ ��ام الرتب ��وي والتعليم ��ي املدر�س ��ي،
والأكادمي ��ي اجلامع ��ي ال ��ذي تعي� ��ش في ��ه الرتبي ��ة الفني ��ة
والفن ��ون اجلميل ��ة الت�شكيلي ��ة العربي ��ة ،يف غرب ��ة وقطيعة
ملحوظة عن ت ��راث املنطقة العربية ومظاهرها العمرانية
ومتاحفه ��ا وجماليات ��ه ،والت ��ي مل ت�أخ ��ذ يف ح�سب ��ة املناه ��ج
واملدر�س�ي�ن والدار�س�ي�ن �أي اهتم ��ام وحي ��ز ملثاقف ��ة ،وبقي ��ت
مناهجن ��ا و�أ�سالي ��ب تعلمن ��ا وتعليمن ��ا للفن ��ون ،حمكوم ��ة
بالنزع ��ات املركزي ��ة الأوربي ��ة الغربي ��ة ،والعومل ��ة يف املرحلة
احلالي ��ة ،و�أن املحت ��وى الدرا�س ��ي للفن ��ون ي ��دور يف فل ��ك
التهومي ��ات الغربي ��ة م ��ا بع ��د احلداثي ��ة ،ويق ��دم ب�أ�سالي ��ب
تربوي ��ة وتعليمي ��ة مزري ��ة ومتخلف ��ة ،وخارج ��ة م ��ن ح�سبة
امل ��واد التعليمي ��ة الأ�سا�سي ��ة ال�سيم ��ا يف املراح ��ل االبتدائي ��ة
والإعدادية والثانوية.
خام�ساً :امل�ؤ�س�س ��ات الأكادميية والثقافية والإعالمية
املرئي ��ة وامل�سموعة واملرئي ��ة ،والنقابية واملهني ��ة التي بقيت
مرهون ��ة بعوام ��ل االجته ��اد الذاتي وب�ل�ا تخطيط منهجي
وا�سرتاتيج ��ي ،وبتغ�ي�ر امل ��دراء والإدارات املن�سجم ��ة م ��ع
التوجه ��ات الأيديولوجي ��ة املحكوم ��ة ب�سيا�س ��ات ال ��دول
وتوجهاتها التنظيمية والإعالمية.
�ساد�س� �اً :غي ��اب النق ��اد الت�شكيلي�ي�ن الع ��رب املوهوب�ي�ن
والدار�س�ي�ن ،وعدم وج ��ود عادات وتقاليد وتقني ��اتُ ،ت�ساهم
يف فتح �صفحات حوار نقد مو�ضوعي ،متفاعل مع منتجات
الفع ��ل الثقايف الب�صري احل�ضاري ،م ��ن �أجل �إعادة الهيكلة

والت�صني ��ف والتوظي ��ف للم�آثر الفني ��ة الت�شكيلية العربية،
وف ��ق �صيغ وحم ��اورات جدلية نافعة ،وق ��ادرة على مواجهة
التحديات الراهنة وامل�ستقبلية.
�سابع� �اً :فق ��دان الق ��درة بال ��ذات العربي ��ة الفاعل ��ة
والدرا�س ��ة املو�ضوعي ��ة واجلادة ملا منتلكه م ��ن كنوز ب�صرية
ومعرفي ��ة ،ونظ � ُّ�ل نله ��ث وراء �س ��راب ال�ص ��ورة اجلميل ��ة
املر�سوم ��ة وف ��ق منطق القي ��م العوملية املتوح�ش ��ة ،واالنبهار
بفن ��ون الغرب العوملي ،وال�سعي وراء الربح واقت�صاد ال�سوق
واخل�صخ�صة ،والقيم املادية املجردة من �إن�سانية الإن�سان.
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عن ال�شعر ..واجلمال ..والكمال « ..قول على قول» /تتمة/
وال�شع ��ر احلقيق ��ي و�إن ارتبط بالإن�س ��ان وق�ضاياه ف�إنه
يتعاىل عن االرتباط بالآين والراهن والزائل� ...إنه يتوهم،
وينبغ ��ي �أن يتوه ��م� ،أن ��ه ُي ْك َت � ُ�ب لكل مكان ول ��كل زمان ولي�س
لأبن ��اء جيل ��ه �أو بيئت ��ه فق ��ط� .إن ��ه يكت ��ب للإن�س ��ان عموم� �اً
وللع ��امل قاطب ��ة ،وه ��ذا دي ��دن ال�شع ��راء الكب ��ار ،وه ��و �أح ��د
�أ�سب ��اب خلود بع� ��ض الن�صو�ص وقدرتها عل ��ى جتاوز الزمان
وامل ��كان واللغات ...نقي�ض ما يكتبه ال�شعراء الأفدام ،الذين
ت�أخذه ��م �ضج ��ة الأح ��داث ال�صغ�ي�رة ،فيجدونه ��ا فر�ص ��ة
للكتاب ��ة من وحي املنا�سبة العابرة ،حتى �إذا اجنلت الأحداث
وق� � ّر قراره ��ا �ض ��اع �شعرهم وك�أنه م ��ا كان ،لأن ��ه يف احلقيقة
مل يك ��ن �شيئ� �اً يح�س ��ب يف مي ��زان ال�شع ��ر والف ��ن ،و�إمن ��ا كان
جمرد �صوت من �أ�صوات ال�ضجيج الذي رافق تلك الأحداث
ال�صغ�ي�رة .وباملنا�سبة ،ف� ��إين �أعرف يف من �أعرف ،من يجيد
ال ��وزن وكيل الكالم مبكاييل اخلليل ب ��ن �أحمد الفراهيدي،
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

فينظ ��م م ��ا يظن ��ه �شعراً ،ي�صف في ��ه �أموراً و�أحداث� �اً كان من
حقه ��ا �أن ُيع�َّبرَرَّ عنها بالن�ث�ر يف مقالة �أو خاط ��رة� .إن ه�ؤالء
ي�سيئ ��ون لل�شع ��ر ،ويزدرونه حني يح�سب ��ون �أنه جمرد �إقامة
ال ��وزن والعث ��ور عل ��ى القافي ��ة ونظ ��م ال ��كالم اخل ��اوي م ��ن
�صف ��ات ال�شع ��ر احلقيقي ��ة الأخ ��رى� .إنه ��م يحتف ��ون بجث ��ة
ال�شع ��ر وال يهتم ��ون بروح ��ه .نع ��م ،ق ��د يك ��ون م ��ن امل�ضحك
وامل�س ّل ��ي �أن يق ��وم �أح ��د الوا ّزن�ي�ن نظ ��م �أبي ��ات ي�ص ��ف فيه ��ا
جل�س ��ة م ��ن اجلل�س ��ات وم ��ا ج ��رى فيه ��ا م ��ن الطرائ ��ف (ما
يع ��رف بالأخواني ��ات ث ��م يق ��وم بقراءته ��ا يف تل ��ك اجلل�س ��ة
زي ��ادة يف البهج ��ة واحلب ��ور ،ولكن الطامة الك�ب�رى �أن يغترّ
بال�ضح ��كات التي يقابل بها مثل هذا العمل عادة ،ويظن �أنه
قد قال �شعراً ،يف حني ينبغي �أن يقوم هذا الو ّزان بتمزيق ما
كتب ��ه ،ورميه مع ما يت ��م رميه من بقايا وفتات تلك اجلل�سة
العام ��رة ،ال �أن يحتف ��ظ ب�أوراقه لين�شرها بعد ذلك يف كتاب،
االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
وزارات وم��ؤس��س��ات1200ل.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.

لأنها� ،إىل جانب خل ّوها من ال�شعر ومقوماته ،ال تعني �شيئاً
لأحد خارج تلك اجلل�سة.
وخال�ص ��ة الق ��ول� :إن ال�شع ��ر لي� ��س للت�سلي ��ة ،وال
لإث ��ارة ال�ضح ��ك� ،أو للتعليل والتربي ��ر واملحاججة وتقدمي
الرباه�ي�ن ...ال�شعر خللق الن�شوة يف النفو�س امل�ستعدة ،عرب
ال�ص ��ورة املده�شة واملفاجئة امل�ستندة �إىل خيال و ّثاب وثقافة
عميقة ...والقارئ ال يتلقى ال�شعر بعقله فقط ،و�إمنا يتلقاه
بكام ��ل �شخ�صيته ،لذلك تع ��روه ه ّزة الطرب التي ال تعرفها
�إال النفو� ��س ال�شفاف ��ة ،الت ��ي تد ّرب ��ت عل ��ى التلق ��ي والت ��ذوق
ال�سلي ��م والت ��ي ت�ستطي ��ع �أن ت�شارك يف �إعادة بن ��اء الن�صو�ص
ال�شعري ��ة ع ��ن طريق الت�أويل والتمعن ��ي والبحث عن املغزى
ال�شخ�ص ��ي اخلا� ��ص ب ��كل ق ��ارئ .وال ت�ستطي ��ع تق ��دمي تل ��ك
الن�شوة والبهجة �إال الن�صو�ص ال�شعرية احلقيقية.
*املثل التي �أعنيها يف هذه املقالة تختلف عن عامل املثل
اآلراء واألفكار التي تنشرها
الصحيفة تعبر عن وجهات
نظر أصحابها

www.awu.sy

E-mail : aru@tarassul.sy

ال ��ذي �أ�ش ��ار �إلي ��ه �أفالط ��ون يف (نظرية الكه ��ف) ،فهو يعني
بع ��امل املث ��ل ع ��امل احلقائ ��ق املطلق ��ة مقابل م ��ا تنقل ��ه �إلينا
احلوا� ��س من �ضالالت� ...أما هذه املقال ��ة فتعني بعامل املثل
الع ��امل الذي ينبغ ��ي �أن يكون مقابل ما ه ��و كائن ومتحقق.
وع ��امل املثل ه ��ذا ينتمي ملفهوم املمكن ال ��ذي يراود املبدعني
وامل�صلح�ي�ن والث ��وار ...الذي ��ن يطمح ��ون �إىل التغي�ي�ر نحو
الأح�س ��ن والأف�ض ��ل� ..أي نح ��و الكم ��ال .والكم ��ال غاي ��ة ال
ت ��درك ،و�إمن ��ا يت ��م التق ��رب منها با�ستم ��رار ،ع�ب�ر االجتهاد
وال�ص ��دق وعملي ��ة الرتاك ��م املتوا�صل ��ة ،وه ��ذا التق ��رب عمل
�إن�س ��اين ع ��ام ولي� ��س اجته ��اد فر ٍد فق ��ط ،وما يقوم ب ��ه الفرد
م�ساهم ��ة متوا�ضع ��ة يف اجلهد الإن�ساين الع ��ام مهما كان ما
�أجنزه هذا الفرد عظيماً.

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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العدد2013/10/27 »1365« :م 22-ذي احلجة 1434هـ "ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

ال�سيدة د .جناح العطار نائب رئي�س اجلمهورية لل�ش�ؤون الثقافية
تلتقي املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب العرب
التق ��ت ال�سي ��دة الدكتورة جن ��اح العطار نائ ��ب رئي�س اجلمهوري ��ة العربية
ال�سوري ��ة لل�ش� ��ؤون الثقافي ��ة� ،صب ��اح الأربع ��اء  ،2013/10/23وف ��د املكت ��ب
التنفي ��ذي الحت ��اد الكتاب العرب برئا�س ��ة ال�سيد الدكتور ح�س�ي�ن جمعة رئي�س
االحتاد يرافقه نائب رئي�س االحتاد الأ�ستاذ غ�سان كامل ونو�س و�أع�ضاء املكتب
التنفي ��ذي لالحتاد :الدكتور ن ��زار بني املرجة والأ�ستاذ مالك �صقور والدكتور
عب ��د اللطي ��ف يا�س�ي�ن ق�صاب ،وق ��د ركزت ال�سي ��دة نائب الرئي�س خ�ل�ال اللقاء
عل ��ى ال ��دور اله ��ام للأدباء والكت ��اب واملثقف�ي�ن ال�سوريني يف �شرح �أبع ��اد الأزمة
الراهن ��ة التي متر بها �سورية منذ عام�ي�ن ون�صف ،وو�ضع احلقائق �أمام الر�أي
الع ��ام يف الداخ ��ل واخلارج ،يف ظل حمل ��ة الت�ضليل حول جمري ��ات الأمور على
ال�ساحة ال�سورية ،واحلمالت الإعالمية املدفوعة الثمن ،لقلب احلقائق وخلق
الأر�ضية املنا�سبة للم�ضي قدماً يف مراحل العدوان امل�ستمر على �سورية ،للنيل
من مواقفها ودورها املحوري يف املنطقة والعامل ،وتهديد و�ضرب وحدة �أر�ضها
و�شعبه ��ا وجي�شها ،و�أ�ش ��ادت باملوقف الوطني امل�شرف ل�شريح ��ة الأدباء والكتاب
واملثقفني يف �سورية.
وق ��دم ال�سي ��د الدكت ��ور ح�س�ي�ن جمع ��ة رئي� ��س االحت ��اد ،و�أع�ض ��اء املكت ��ب
التنفي ��ذي خ�ل�ال اللقاء عر�ضاً لأبرز الن�شاط ��ات والفعاليات التي قام بها احتاد
الكتاب العرب منذ بدايات الأزمة وحتى اليوم على ال�صعيدين الأدبي والنقابي
داخل القطر ،وعلى امل�ستوى العربي والدويل.

و�أك ��دت ال�سي ��دة الدكتورة جن ��اح العط ��ار يف نهاية اللقاء عل ��ى �ضرورة رفع
وت�ي�رة الن�شاط الثقايف ،و�أهمي ��ة ا�ستمرار التوا�صل مع احتادات وروابط الأدباء
والكت ��اب يف الأقط ��ار العربية ال�شقيقة والبلدان ال�صديق ��ة ،وعرب ال�سيد رئي�س
االحت ��اد عن ال�شك ��ر والتقدير ل�سيادته ��ا الهتمامها ورعايته ��ا الدائمة لق�ضايا
الأدب والثقافة ،وهموم كتاب و�أدباء ومثقفي الوطن.

م�ؤمتر "دور املثقفني يف تعزيز �صمود ال�شعب ال�سوري"
ينظ ��م احتاد الكت ��اب العرب يف �سورية واحت ��اد الإذاعات
والتلفزيون ��ات الإ�سالمي ��ة بالتع ��اون م ��ع احت ��اد
ال�صحفي�ي�ن يف �سورية م�ؤمتر ((دور املثقفني يف تعزيز
�صمود ال�شعب ال�سوري)) ،وذلك يومي الأحد واالثنني
 2013/10/28-27يف العا�ش ��رة �صباح� �اً  -فن ��دق ((داما
روز)) -دم�شق.

د .ف�ؤاد �إيزدي:دور �أمريكا يف الأزمة ال�سورية
�أ .وليد حممد علي
د .حممد ح�سن قديري ابيانه:ه ��دف الأع ��داء م ��ن
�إ�سقاط الدولة ال�سورية.
د .حممد علي فتح اللهي:دور تركيا يف الأزمة ال�سورية
(ا�سرتاحة ملدة ن�صف �ساعة)  13,00ــ 13,30

برنامج امل�ؤمتر:
الأحد2013/10/27 :
ـ جل�سة االفتتاح  10,00ـ 11,00
ـ كلمة احتاد الكتاب العرب :د .ح�سني جمعة
ـ كلم ��ة احت ��اد الإذاع ��ات والتلفزيون ��ات الإ�سالمي ��ة يف
�إيران �سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية بدم�شق
د .حممد ر�ضا �شيباين
ـ كلمة احتاد ال�صحفيني�:أ .اليا�س مراد
ـ كلمة امل�ست�شارة الإعالمية وال�سيا�سية ل�سيادة الرئي�س
ب�شار الأ�سد د .بثينة �شعبان
املح ��ور الأول:كيفي ��ة مواجه ��ة الع ��دوان ال�صهي ��وين
الأمريكي  11,00ـ 16,00
 1ـ البعد ال�سيا�سي والثقايف واالقت�صادي يف املواجهة
 11,00ــ 13,00
رئي�س اجلل�سة�:أ�.أنــور رجـا
مقرر اجلل�سة�:أ.با�سم عبـدو
املتحدثون:
د� .إبراهيم زعرور

 2ـ دور حمور املقاومة يف �صمود ال�شعب ال�سوري
 13,30ــ 16,00
رئي�س اجلل�سة� :أ .غ�سان كامل ونو�س
مقرر اجلل�سة :د.غازي ح�سني
املتحدثون:
د� .سليم حربا
د .حمم ��د مرن ��دي:دور �إيران يف تعزيز مقاومة ال�شعب
ال�سوري
حممد �صادق احل�سيني� :سوري ��ة :املوق ��ع وال ��دور ب�ي�ن
التاريخ واجليوبولوتيك
د .منوجه ��ري حممدي :دور رو�سي ��ا يف معاجلة الأزمة
ال�سورية.
�أ� .إيلي �شلهوب(:جريدة الأخبار اللبنانية ـ مداخلة).
االثنني2013/10/28 :م
املحور الثاين:عوامل �صمود ال�شعب ال�سوري
 10,00ـ 15,30
 1ـ وحدة ال�شعب والأر�ض 10,00ــ 12,00
رئي�س اجلل�سة :منوجهري حممدي

مقرر اجلل�سة:د�.سليم بركات
املتحدثون:
د .عبد اهلل ال�شاهر
د .ف�ضل اهلل مو�سوي :الأزم ��ة ال�سوري ��ة م ��ن منظور
حقوق الإن�سان
د .حممد جواد نوروزي :الفك ��ر التكفريي م ��ن منظور
الإ�سـالم
�أ .ماج ��د حليمـة�:أث ��ر الوحدة الوطنية يف تعزيز �صمود
ال�شعب ال�سوري
(ا�سرتاحة ملدة ن�صف �ساعة) 12,00ـ 12,30
 2ـ ال�سيادة الوطنية 12,30.ــ 15,00
رئي�س اجلل�سة :حجة الإ�سالم د.حممد جواد نوروزي.
مقرر اجلل�سة�:أ .حممد حديفي
املتحدثون:
د .هالة الأ�سعد.
د .ر�ض ��ا �ص ��در احل�سين ��ي :الإع�ل�ام يف ظ ��ل التح ��والت
الراهنة
د .وائل الإمام:ال�سيـادة الوطنية
د .ح�سن مرادي :دور الإرهاب يف الأزمة ال�سورية
 3ـ ت�ل�اوة البيان اخلتام ��ي للم�ؤمتر:د .نزار بني املرجة
 15,00ــ 15,30

�صدور «الأ�سبوع الأدبي» �صباح الأحد بد ًال من �صباح ال�سبت
م��ع �ص��دور هذا الع��دد ،ت�صدر �صحيفة «الأ�سبوع الأدب��ي» �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �أحد ،ب��د ًال من �صباح يوم ال�سبت ،نظر ًا العتم��اد يوم ال�سبت يوم ًا
للعطلة الأ�سبوعية يف احتاد الكتاب العرب ،ان�سجام ًا مع العطلة الأ�سبوعية يوم ال�سبت يف جميع امل�ؤ�س�سات يف اجلمهورية العربية ال�سورية.

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

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

�سليمان ال�سلمان -د .عي�سى �شما�س
د .يو�سف جاد احلق -نبيل نوفل
عيد الدروي�ش

خرية

• نزار بني املرجة

�شكراً� ..سعدي يو�سف
يف القاهرة وبتاريخ  30حزيران /يونيو  ،2012عقد املكتب
الدائم لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب ،جل�سة اجتماع
دوري له ،وبرفقة الدكتور ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب
ب�صفته �أمين ًا عام ًا م�ساعد ًا لالحتاد العام ،كان يل �شرف متثيل
احتادنا يف ذلك اللقاء (وقد غطت ـ الأ�سبوع الأدبي ـ وقائع ذلك
االجتماع يف حينه) ،وكانت فر�صة جميلة �أن نلتقي عدد ًا من
الأدباء العرب من خمتلف الأقطار ،ولكن �سعادتي كانت غامرة
ب�شكل خا�ص للقاء بال�شاعر العربي العراقي الكبري �سعدي
يو�سف الذي ح�ضر ذلك اللقاء ليت�سلم جائزة االحتاد العام ،يف
حفل خا�ص يف ق�صر الثقافة يف القاهرة مبنا�سبة ذلك اللقاء
للأدباء العرب ،وكانت قد مرت �سنوات طويلة على لقائي معه،
وهو الذي يخ�ص دم�شق بحب كبري ،حيث من املعروف �أنه �آثر
طباعة العديد من �أعماله يف دم�شق تعبري ًا عن هذا احلب ،ويف
كلمته يف احلفل مبنا�سبة ت�سلمه اجلائزة يف القاهرة� ،أخجل
توا�ضعي بتوجيه الكالم يل باال�سم م�ستعيد ًا ع�شقه لدم�شق،
يف معر�ض حديثه عن العوا�صم العربية الأقرب �إىل قلبه..
كانت لنا يف الفندق بعدها جل�سات وحوارات ..وكنت �سعيد ًا
بتحليله اجلريء واملو�ضوعي ملا يجري على ال�ساحات
العربية ..وها هو بعد عام ونيف يكرر قناعاته التي ا�ستمعنا
�إليها منه �آنذاك ..يكررها بجر�أة وو�ضوح قبل �أيام يف حوار مع
�صحيفة (اليوم ال�سابع) امل�صرية ،حيث يجيب على �أحد �أ�سئلة
حماورته قائ ًال:
ً
«بالن�سبة للربيع العربي ،ما كنت خمدوعا بالأمر ،كنت �أعرف
جيد ًا �أن الأمر كله كان مدبر ًا بني البيت الأبي�ض و�شركة
مقاوالت �أمريكية قامت بـ «ثورات» يف �أوكرانيا وبلدان �أخرى،
بدا الأمر غريب ًا �أن ي�صدر مني مثل هذا املوقف املبكر ،لكنني
�أعرف جيد ًا ما �أقول».
وجواب ًا على �س�ؤال �آخر يف ذلك احلوار ي�ؤكد ال�شاعر العربي
الكبري �سعدي يو�سف ثقته بانت�صار �سورية و�شعبها على امل�ؤامرة
الكبرية التي ميولها البرتودوالر اخلليجي ب�أمواله ومرتزقته
الذين يعبثون منذ عامني ون�صف ب�أمن الوطن واملواطن يف بلدنا
احلبيب ا�ستهداف ًا لوحدة ال�شعب والأر�ض يف �سورية التي كانت
و�ستبقى دائم ًا موئ ًال لل�شرفاء يف الوطن العربي والعامل..
الغيورين على كرامة العرب وم�ستقبل �سورية� ،..أجل لن�ستمع
�إىل �سعدي يو�سف وهو يقول« :م�صري �سورية بيد �شعبها،
املهمة الأوىل هي هزمية اخلليجيني وال�سعوديني واملرتزقة
الأجانب».
�سعدي يو�سف� ..شكر ًا من الأعماق لأنك مازلت ت�شاطرنا الهم
والأمل باالنت�صار ..و�أنت الذي الزلت تئن وتت�أمل مما حل
بوطنك العراق جراء االحتالل الأمريكي ،فتقول يف ق�صيدتك
اجلديدة ـ جنة اجلوامي�س الأوىل :ـ
«ليتَ َ
املاء.
املاء ،كما كانتَ :
تلك البال َد كانت َ
ماذا � ُ
أقول لنف�سي ،وقد َب ُعدَ العهدُ بي ،وانتهى الوعدُ ؟
......
ويف الب�صر ِة ال�سرطانُ
ويف املو�صل القاعدةْ؟
املاء والنا َر
يج ُ
َّ
مع َ
ثم ما ْ
يجمع الط َ
ني والنا َر
ما
ُ
ري والنا َر
ما
يجمع الط َ
ُ
َ
املاء ،مل َت ُع ِد الآنَ حتى بالد ًا
كانت
التي
د
البال
تلك
لكنّ
َ
َ
لتجم َعها ٌ
لغة �أو �أغانٍ ...
ُ
جتوب مفازا ِتها
وحو�ش الع�صو ِر اخلوايل
ُ
حلم �أطفالها ،املائدةْ.
من
َيئ
و ُته
ِ
بابل
ربمَّ ا قر�أ
ني من ٍ
ال�سعداء ب�أغاللهمُ ،ك ُت َب الط ِ
ُ
َ
متاثيل �آ�شو َر
�أو
ُب ْر ِدي �سوم َر
�أو َ
بلد كان ُي�س ْمى (العراق).
�سطر ُي َحدِّ ُث عن ٍ
ن�صف ٍ
رُبمّ ا..
اجلوامي�س تمَ ْ َ�ضغُ
ري �أنَّ
غ َ
َ
تمَ ْ َ�ض ُغ
تمَ ْ َ�ض ُغ؛
ما الفائدة؟»
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