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حذار من
الطحالب..
• عدنان ا�سمندر
يف وليم��ة م�سائي��ة عام��رة،
اجتم��ع طحلبي خم�ضرم مع ثالثة
�أ�شخا���ص طحلبي�ين! ،وتناول��وا
ف�ضل الأطعم��ة و�أطيب امل�شروبات
املك�س��رات والفواكه
وق�ضم��وا م��ن ّ
ما َّ
ل��ذ له��م وط��اب ،دون �أي اعتبار
للغالء الفاح�ش الذي ال يقرتب من
عتبات بيوتهم...
�أ َّم��ا احلدي��ث فل��م يك��ن �أب��د ًا
ح��ول م��ا يج��ري يف �سوري��ة ،عل��ى
الرغ��م م��ن �أن �أ�ص��وات الر�شا�شات
وانفج��ارات القذائ��ف كان��ت تقرع
�آذانه��م وك�أنه��ا مو�سيق��ى اعت��ادوا
�سماعه��ا دون �أن يهت��ز لهم جفن �أو
ي�ضطرب لهم نب�ض...
وكان م��ن الطري��ف والالف��ت
لالنتب��اه هو م��ا نُقل ع��ن الطحلبي
ا�ستغربت
الأول ،وه��و قوله :لق��د
ُ
مواقفهم و�أحاديثه��م التي مل يرد
فيه��ا �أي ذك��ر �أو �إ�ش��ارة مل��ا يحدث
على �أر�ض الواقع...
عم يتحدثون؟..
�إذن َّ
وج��اء اجل��واب يف غاي��ة
الب�ساطة:
طحلب��ي �آخ��ر خم�ض��رم يري��د
�أن يت��وك�أ عل��ى �أ�صدقائ��ه الثالثة
كم��ا كان يفع��ل يف املا�ض��ي م��ع
غريهم(...واالت��كاء طبع�� ًا لي���س
دون مقاب��ل!) ..ويبدو �أن ال�صفقة
كان��ت ق��د انته��ت وال�سه��رة لي�ست
�إ َّ
ال القت�س��ام الغنائ��م ،وق��د ر�ض��ي
كل واح��د منه��م مب��ا وهب��ه ل��ه
ال�شيطان...
وكان م��ن الطبيع��ي �أن رج��ل
الأعم��ال الطحلب��ي الثال��ث هو من
�سيدفع فاتورة احل�ساب!..
والت��ي مهم��ا ارتفع��ت قيمته��ا
فهي ال ت�ساوي �شيئ ًا يذكر بالن�سبة
ل��ه ...فه��و من��ذ م��ا قب��ل الأزم��ة
ي�سرق وينهب و ُيقدم الر�شاوى.
لك��ن اخل��وف الأك�بر كان
َّ
بالن�سب��ة لذل��ك الفق�ير املت�س��ول
عل��ى ب��اب املطع��م ،وه��و يراق��ب
خروجه��م بع��د الوليم��ة ،..هو �أن
ي�ستم��ر ه�ؤالء الطحلبي��ون بالنمو
والتكاث��ر .وبع��د انت�ص��ار �شعبن��ا
عل��ى امل�ؤام��رة اخلارجي��ة ،وبع��د
انته��اء الأزم��ة! ...و�أن ي�ستم��ر
هذا االق�تران الال�شرعي بني هذه
الطحال��ب عل��ى ح�س��اب الطبق��ات
الفق�يرة ودم��اء م��ن �سق��ط م��ن
ال�شه��داء ..يف �سبيل الوطن الغايل
و�صموده يف وج��ه العدوان الغربي
ال�صهيوين الرجعي..
ه��ي زف��رة عميق��ة بل��ون الدم
خرج��ت م��ع تنهي��دة م��ن �أدراج
الرياح فهل من �صدى؟!...

ق�ضايا و �آراء

الثقافة منتج �إن�ســــاين
• ح�سني مهدي
�إن الثقاف��ة لوح��ة غزيرة الأل��وان متعددة النظري��ات والآراء حيث تعرب
عم��ا يج��ول يف خاطر متبنيه��ا وتك�شف عما يعتل��ج يف داخله م��ن م�شاعر وعما
يدور يف فكره من معتقدات �إما موروثة �أو مكت�سبة من بيئته.
لقد ارتبط مفهوم الثقافة ب�ش�ؤون الفكر عامة ،فمعنى الثقافة عند العرب
يف الق��دمي كان (احل��ذق وال��ذكاء و�سرعة الفه��م)� ،أما ابن خل��دون فقد عرف
الثقاف��ة بـ(احل�ض��ارة) ،و�أطلق عليها ا�سم (العمران الب�ش��ري)؛ وكذلك عرفها
الدكتور ح�سني جمعة يف كتابه (املقاومة قراءة يف التاريخ والواقع والآفاق):
(�إنها جمموع املعارف واخلربات والعادات والتقاليد والطقو�س التي تتحول �إىل
�أن�ساق فكرية و�سلوكية) .فهذا يعني �أنها جت�سد نقطة الوعي لدى �أبناء الأمة،
وت�ضع حج��ر الأ�سا�س ال�ستثمار العقل املبدع املنتج ،الذي يح ِّول الو�ضع الثقايف
�إىل �شكل �أرقى و�أ�سمى ،ويزداد ذلك كلما تنوعت وتعددت �أ�شكاله ،وهذا يجعله
احلب واالحرتام املتبادلني ،وي�ؤ�س�س للتوافق على بناء احل�ضارة ب�شكل �إن�ساين
من �أجل �إن�سانية الإن�سان ،ال من �أجل الدفاع عن �أفكاره والت�شبث بر�أيه.
ومب��ا �أن الثقاف��ة منت��ج �إن�س��اين بح��ت فهو ينم��و ويتطور ويتح�س��ن ويتغري
م��ع تغ�ير الإن�س��ان وتط��وره ومن �أج��ل حت�سني عملي��ة التطور والنم��و البد من
عملي��ة النق��د وم��ن �أج��ل الغو���ص يف عملي��ة النقد تك�ثر ال�سج��االت ،وتتعدد
الآراء ...فم�س�أل��ة النقد الأدبي الفكري عملية �إن�سانية مرتقية حتاول �ضبط
االجتاه��ات الك�برى ،واحلا�سمة للو�ص��ول �إىل مواقف يرى متبنيه��ا �أنها �أقرب
�إىل احلقيق��ة الت��ي جاءت بها بع�ض النتائج التي ميك��ن الركون �إليها مع بقائها
مفتوح��ة ،وقابل��ة للمراجعة ،والنقد ،و�إعادة البن��اء ،وهو من هذا وذاك ي�ضع
يف بناء ال�سجال النقدي حجر ًا قوي ًا...
فعندم��ا ن�سل��ط ال�ض��وء عل��ى �أي �صاح��ب كت��اب (�أي امل�ؤلف) ،وكم��ا يعلمنا
ه��و يعي���ش حالة من القلق ب�سبب ع��دم اال�ستقرار على امل�ضم��ون لهذا الن�ص �أو
ذاك ،وه��ذا ي�ش�ير �إىل �أن الكاتب يقدم ن�ص ًا متطلع�� ًا �إىل الأف�ضل ،وهذه ف�ضيلة
منهجية بارزة تطور الكاتب من مرحلة الكتابة �إىل الت�شخي�ص.
املرحل��ة الأوىل (الكتاب��ة) ت�صل ب�آرائ��ه و�أفكاره وطموح��ه على �صفحات
الكت��اب منتظ��رة من ينقله��ا �إىل املرحلة الثانية (الت�شخي���ص) حيث الغربلة،
و�إع��ادة ترتيبه��ا ب�شكل �أقرب �إىل الدقة ،لذلك يج��ب الف�صل بني حالة النقد
بو�صف��ه ظاهرة ثقافية ،وب�ين عملية النقد كظاهرة لغر���ض الت�صحيح حلالة
االجته��اد ،وغ�ير املرتب��ط ب�أ�سا���س الواقعي��ة مل�ضم��ون الن���ص �أو املقال��ة التي
يقر�أه��ا .ف�ترى �أن هن��اك طريقة بات��ت تقليدية قدمية تتعام��ل يف نقدها مع
الن���ص الأب��دي من اخل��ارج ،وال تعري اللغ��ة واخل�صائ���ص اجلمالي��ة للن�ص �أي
اهتم��ام ،وهن��اك عملي��ة نقدية ال تنظ��ر �إ َّ
ال لل�ش��كل اللغوي اجلمي��ل ،ويف كلتا
احلالت�ين نكون كمن ينظر بع�ين واحدة ،ومن �أجل �أن يك��ون العمل دقيق ًا �أكرث
يجب �أن ننظر �إليه ومنح�صه بالعينني مع ًا.
ومب��ا �أن الثقاف��ة منت��ج �إن�ساين ف���أراه يختلف من جمتمع لآخ��ر ،حيث لكل
جمتم��ع همومه ،وتطلعاته ،فمث ً
ال جند يف الو�ض��ع الثقايف الياباين يختلف عن
ً
احل��ال الثق��ايف الأوربي ،كما يختل��ف �أي�ضا عن��ه يف الواليات املتح��دة وكذلك
يف الوط��ن العرب��ي .ولك��ن عملي��ة التثقيف والثقاف��ة يجب �أن تخ�ض��ع لعملية
االعتناء ال اال�ستغناء ،وال يجوز االبتعاد عن مقالة� ،أو درا�سة نقدية مرتبطة
بالثقاف��ة لأي �أدي��ب يف �أي مكان ،لذلك يكون االعتن��اء بالثقافة كغذاء روحي
للمجتمع �أهم من الغذاء البدين ،من �أجل النهو�ض به �إىل الأف�ضل ،حيث ت�صبح
الثقاف��ة هي الهم اليومي ورحم اهلل من قال( :عجبت ملن يتفكر يف م�أكوله وال
يتفكر يف معقوله فيجنب بطنه ما ي�ؤذيه ويودع بطنه ما يرديه).
�إن ال�ص��ورة احلقيقية لر�سم الثقافة يجب �أن جتمع �ألوان ًا خمتلفة يبدعها
املثقف بري�شة �صادقة ،عندما يقدم مقا ً
ال �أو درا�سة حلاالت متعددة ،ومتنوعة.
على �سبيل احلديث (ال�صني مث ً
ال) لقاء منوذج فريد من نوعه لعالقتها الثقافية
بني ال�شرق لآ�سيا والغرب منها.
�إن اله��م الثق��ايف ي�ش��كل عام ً
�لا مهم�� ًا لك��ي نلع��ب دور ًا حقيقي ًا ب�ين املقارنة
ب�ين الثقاف��ة والتثقيف ،وال�شع��ور باحلاجة للتط��ور امل�ستقبل��ي ...وهذا يلعب
دور ًا رئي�سي�� ًا يف البع��د احلقيقي للمثق��ف ،من خالل �إعط��اء النتائج الوا�ضحة
مل�ضم��ون املو�ضوع الذي يكت��ب فيه ،وقتها ال تهم الدرا�سات �س��واء �أكانت نقدية
(تقليدية) لل�شكل �أو (حديثة) للم�ضمون �أو االثنني مع ًا.
�إن احلال��ة الت��ي تتبل��ور لإيجاد احللول لهم��وم املثقف التي تك��ون الثقافة
الهادف��ة مب��د�أً يف التعام��ل فيه��ا من �أج��ل حالة التط��ور ت�ساع��د يف ر�سم حالة
واقعي��ة للت�شخي���ص احلقيق��ي للجوان��ب الإيجابي��ة �أو �إعطاء مق�ترح للحالة
ال�سلبي��ة �إذا الحظه��ا �إن وجدت كحال��ة ظاهرة للمعاجل��ة ...وذلك من خالل
املمار�س��ة اليومية بالن�سب��ة للمثقف ،لأنه ي�شكل عام ً
ال �أ�سا�سي ًا مهم ًا ،فهو يلتقي
وينتق��ل بتحركاته على جمموعات منوعة �أدبية �س��واء يف العمل عندما يقدم
مو�ضوع�� ًا ثقافي�� ًا ما �أو الأماك��ن العامة ،ومب��ا �أن الثقافة كم��ا �أ�شرنا هي غذاء
روح��ي وحقيق��ي فيج��ب �أن يتناوله اجلميع ال يك��ون احتكار ًا ل��دى بع�ض دون

�سواه��م الذي��ن ه��م �أحيان�� ًا لي�س��وا �أه ً
ال له��ا!! �إن الن�ش��اط اليوم��ي يف �أي مكان
ي�ساع��د على �إعطاء �ش��رح مل�ضمون حياة الإن�سان ،ليجعل مب��د�أ التطور حلياته
اليومي��ة عام ً
�لا مهم ًا يكر�س م��ن خالله احل�ضور احلقيق��ي لإعطاء مالحظاته
للحالة ال�سلبية ،كما �أ�شرنا قبل قليل وطرق حلها...
�إن املثقف عليه �أن ميتلك ال�شجاعة ،لأنها من مقومات الثقافة ،ومن �أجل �أن
يك��ون كف�ؤ ًا يف ميدانها ،يجب �أن يجيد املماحكة من �أجل التدقيق ،والتمحي�ص
للبناء ،وحتى ال يكون من الدخالء عليها.
�إن املثق��ف الذي ميتلك القدرة واجلر�أة يف نق��د ذاته عندما يقوم بخط�أ ما
يك��ون ممن يحملون الهم الثقايف عل��ى عاتقهم من �أجل الو�صول به �إىل مبتغاه،
والرتق��ي بالإن�سان �إىل الأف�ضل ،وحني ميتلك الت�شخي�ص الدقيق ملا يتابعه من
�أعم��ال �أدبي��ة من زاوي��ة نقدية بناءة هادف��ة ،فهو فع ً
ال حم��ب للثقافة كغذاء
روح��ي يوم��ي ،ناف��ع ل��ه ولغ�يره ...و�إن مل يكن كذل��ك ،ف�إن��ه من �أه��ل الثقافة
املرحلية النفعية ذات املردود ال�شخ�صي من خالل عالقات خا�صة �أو عامة ويف
�أغلب الأحيان نتيجة عالقات �شخ�صية متبادلة!!
وح�ين يكر���س جه��ده احلقيق��ي خلدم��ة الثقاف��ة ي�صب��ح امل��ر�آة العاك�س��ة
للمجتم��ع من خالل �إعط��اء احللول ،والتوجيه والإر�شاد ،يف كل مرحلة مير بها
املجتمع على حده...
ً
هل يكون املثقف مبدعا عندما ميتلك القدرة على الف�صل بني املنهج النقدي
(بو�صف��ه ظاه��رة �أيديولوجي��ة ترتق��ي بالأديب عل��ى درجات الكم��ال) وبني
عملية النقد نف�سها (بو�صفها ظاهرة يراها هو ت�صب يف م�صلحته؟؟).
ه��ل التغيري ال�سريع يف ال�سنوات الأخرية من الق��رن املن�صرم �أحدث تغيري ًا
�سريع�� ًا �أي�ض�� ًا يف عملية البن��اء الثقايف والنق��د الهادف؟؟ حت��ى ال يغدو النقد
ملحق�� ًا بالفل�سف��ة البد م��ن �إدراك الرواب��ط الثقافية والنق��د بو�صفه ظاهرة
م��ن ظواه��ر التطوير املعا�ص��ر ،فاملثقف قد ي�ؤ�س���س لثقافة نوعي��ة ،وقد يكون
النق��د عملي��ة داخلية �صرف��ة يجع��ل الثقافة القا�ص��رة املتلكئ��ة يف حالة من
التطوير والرقي ،ولكن النقد يكون �أي�ض ًا الظاهرة املركبة من اخلارج والداخل
حت��ى يكون اجلانب الثق��ايف م�شهد ًا متكام ً
ال لوعي ال��ذات ووعي ًا لغريه فيمار�س
وظيفته لتزداد قدرته على التم�سك بجذوره..
�إن معطياتن��ا و�شعورن��ا القوم��ي بالثقاف��ات ه��و قب��ل كل �ش��يء �أن نطمئ��ن
اطمئنان�� ًا كام ً
�لا لذاتن��ا ،ون�شع��ر بكم��ال الثقاف��ة ..وبذل��ك نعي���ش يف حال��ة
اجل��دل امل�ستم��ر بينها وب�ين تاريخه��ا� ...إذا راقبنا جيد ًا جن��د يف بالد الغرب
مث ً
�لا الثقافة ذات مراحل فكري��ة متفا�صلة ،ومتوا�صل��ة ،دون �أن تفقد هويتها
القومية ،وخ�صو�صيتها التاريخية.
وكذل��ك ج��اء التط��ور الثق��ايف للنه�ض��ة يف طوكي��و �شام ً
�لا ،وحمكم�� ًا ،على
امل�ست��وى املع��ريف والآخر التقن��ي ،دون �أن يتب��دل منهج اللهج��ة� ،أو تتنازل عن
ثرائه��ا ،لأنها قامت على التو�صيل ،ال االنزي��اح بني الوطن والتاريخ العاملي� .إن
الت�شجي��ع الروحي حلالة التقاليد الوطني��ة ،وخ�صائ�صها اللغوية ،والثقافية،
لقاء منوذجي ًا
يحف��ز املثقف على االنطالق بقوة ..فنجد ال�ص�ين يف يومنا هذا ً
فري��د ًا من نوع��ه للعالقة من التن�سي��ق لتطوير املجاالت الثقافي��ة بني ال�شرق
والغرب...
�إن تطوي��ر العالقات الثقافي��ة ال�شاملة مع الغرب الأوربي الذي بد�أ بها من
خالل ظاهرة اال�ست�شراق (التي �أف�صحت عن رغبة الغرب مبعرفة ما يجري يف
ال�شرق لتكون �شاملة وعميقة ودقيقة) جعلهم يتقدمون يف كثري من املجاالت...
بينم��ا نح��ن مازلنا جنرت مرارة اخليب��ة �أحيان ًا ونرتمن بن�ش��وة الأمل يف �أح�سن
�أحوالنا لنعي�ش يف حالة الك�شف يف الرتاث الثقايف العربي عن �أ�سا�سيات الغرب
حت��ى نتو�صل �إىل خيوط اللعبة ...فمع بدايات القرن الع�شرين بد�أت الثقافة
النقدية والأدبية مع الغرب على �شكل حاالت ومبادرات �أوربية عا�ش جتاهلها
املثقف��ون الع��رب حالة من االنهي��ار ،والأخذ ع��ن الآخرين ،ون�س��وا �أن الهروب
نح��و هوية ثقافية م�ستعارة دون املرور مبراحل التط��ور النوعي �سي�ؤدي حتم ًا
�إىل االنهي��ار والتي��ه يف االنفتاح على جتارب م�ستن�سخ��ة غريبة على ثقافتنا.
وق��د ن�ش�أ من املدار�س الفكري��ة النقدية التي �أوف��دت �إىل �آدابنا (الوجودية)
كفل�سفة ولقد �أن�شئ عنها مقوالت مهمة كمقولة الأدب امللتزم واملقاوم.
و�أم��ا الفل�سف��ة الت��ي �أغنت امل�شه��د العربي الثق��ايف �صدام ًا ولق��اء� ،ساهمت
�إىل ح��د كبري يف تغ�ير الروتني ال�سائد يف الدرا�س��ات النقدية والأدبية ،لذلك
يقوم املثقف بو�صفه ع�ضو ًا واعي ًا يف املجتمع مب�شاركته بال تردد وبال خوف ،يف
تطوير احلالة الثقافية يف املجاالت التاريخية واجلغرافية و ..ليكون احلامل
للثقاف��ة ،و�أم��ا اللغة والرتبية فهم��ا و�سائل ات�صال وتفاهم ب�ين النا�س ،و�إن ما
يهمنا من مفردات الثقافة والنقد هو اجلانب النقدي على �أنه مظهر من مظاهر
وع��ي ال��ذات القومي ،ووع��ي الآخر ،على �أ�سا���س من االخت�لاف� ،أو التوافق� ،أو
التكاف�ؤ واالعرتاف بالآخر ك�إن�سان.
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�أدب و�سيا�سة

ال�سلطة بني االن�ضباط وااللتزام

• �سليم بركات

م��ن �أه��م مقوم��ات الدول��ة �شرعي��ة النظ��ام
ال�سيا�س��ي ،لأن��ه ميثل هرمية ال�سلط��ة �أهم مقومات
ا�ستمرارية الدولة ،وال�سلطة التي ت�ستمد �شرعيتها
من ال�شع��ب توفر احلال الأكرث ا�ستق��راراً ،ومع ذلك
لكل �سلطة خ�صو�صيتها املنبثقة عن موروثها الثقايف
واالجتماعي ،الذي ميثل الإطار التوافقي لنهج هذه
ال�سلطة�،إطار انحرف مع الزمن عن خيارات �صناديق
االقرتاع� ،إىل نظ��ام املحا�ص�صة ال��ذي �أ�صبح م�ؤثر ًا
يف ا�ستقرار الأنظمة ال�سيا�سية ،يف الفرتة احلديثة
واملعا�ص��رة ،م��ا ي�ؤكد �ض��رورة التعرف عل��ى كيفية
وحقيق��ة النظ��ام ال�سيا�س��ي ،وحت��ى يك��ون التعرف
على هذا الأداء دقيق ًا ال بد من االعتماد على النهج
التاريخ��ي القائ��ل «�إن التاريخ ي�س�ير يف خط مت�صل
ال تنقط��ع حلقات��ه» ،حي��ث الفه��م العمي��ق ملختلف
مراحل تط��ور النظ��ام ال�سيا�سي� ،آخذي��ن مبعيارين
ي�أخ��ذ بهما علماء ال�سيا�سة واالجتماع ،الأول معيار
�شخ�صن��ة ال�سلطة ،والث��اين دميقراطيتها ،و�ستكون
احلال��ة ال�سوري��ة منوذج�� ًا من��ذ اال�ستق�لال وحتى
اليوم ،ومن خ�لال جتربتني :التجرب��ة الع�سكرية،
وجتربة احلزب يف قيادة الدولة واملجتمع.
التجربة الع�سكري��ة :النظام الع�سكري عرفته
�سورية م��ن خالل انقالبات ع�سكرية عدة يف �أواخر
الأربعينات وبداية اخلم�سينيات من القرن املن�صرم،
وم��ا ي�ستحق التوقف عنده ما �أتت به هذه التجربة
وم��ا �أ�ضافته على ال�صعي��د ال�سيا�سي ،مبعنى هل كان
جديده��ا يف العملي��ة ال�سيا�سي��ة دفع ًا نح��و التطور
ال�سيا�س��ي �أم كان تده��ور ًا �إىل ال��وراء؟ ،لنج��د �أن
حقيقة االنقالبات قد فرزت جمموعة من القواعد
املعلبة وغري املدونة ،بعيدة عن ال�شفافية والو�ضوح،
لكنها مرونة تتغ�ير وتتبدل بتغري ال�سلطة ،ما ي�ؤكد
�إن �س�ير العملي��ة ال�سيا�سي��ة كان وف��ق ر�ؤي��ة ر�أ���س
النظام و�إرادته.
ت�ش�ير ه��ذه احلال��ة �إىل �أن �شرعي��ة الأنظم��ة
اجلدي��دة املتتالي��ة يف �سورية �إىل �أنه��ا كانت قائمة
عل��ى �أخط��اء النظ��ام املط��اح ب��ه ،وعل��ى �أن��ه �ش��ر
مطل��ق ،وه��ذا يعني ت�شوي��ه العديد م��ن النظم التي
حكم��ت الب�لاد دون وج��ه ح��ق ،الأم��ر ال��ذي �أدى
�إىل تكوي��ن ثقاف��ة جماهريي��ة مبطن��ة خمادع��ة،
ر�سخت وم��ن خالل الرتاكم �سيا�س��ة اخلوف املفرط
والطم��ع املف��رط ،مم��ا �أدى م��ع الزم��ن �إىل ايج��اد
نظ��ام ا�ستخبارات��ي ن�شي��ط ،مي��د ال�سلط��ة القائمة
مبعلوم��ات وهمي��ة م�صلحي��ة وافي��ة ع��ن توجه��ات
املواط��ن ال�سيا�سية ،تفت��ح ال�شهية باجت��اه ال�سلطة
وتوزي��ع االمتي��ازات وف��ق منط��ق الع�ص��ا واجل��زرة،
نظ��ام ا�ستخبارات��ي قابل��ه املواط��ن ب�إتب��اع �أ�سل��وب
الإخف��اء املاك��ر حلقيق��ة توجهات��ه ك��ي ي�سل��م من
عق��اب ال�سلطة وي�صيب م��ن امتيازاتها ،وهذا بدوره
جع��ل م��ن ال�سل��وك االجتماعي �سل��وك ًا مبطن�� ًا حيرّ
الدار�سني يف حتديده.
وملّا كانت الأنظمة ال�سلطوية اجلديدة م�شغولة
يف ترتي��ب �أموره��ا باختي��ار �أع��وان له��ا ي�ؤمن��ون
ا�ستق��رار نظامها ،كان خياره��ا يف هذا الرتتيب على
مب��د�أ الوالء املطل��ق .واملتتبع للأح��داث على �صعيد

عناء يف مالحظة هذا ال�سلوك ،الذي
الواقع ال يجد ً
تع ّود عليه املجتمع فجر كل انقالب يف الت�سابق على
�إعالن بيان��ات الت�أييد الكاذبة ،كلم��ا ت�أكدت �سلطة
حاك��م جدي��د ،ت�أيي��د ال مي��ت �إىل القناع��ة ب�صلة،
جت��اه ه��ذا احلاك��م �أو ذاك ،و�إمن��ا هو ت�أيي��د كاذب
ومنافق قائم على اخلوف والطمع.
�أم��ا الق�ضاي��ا االجتماعية من خط��ط وم�شاريع
و�إجنازات ،والتي تع��د مدخ ً
ال لقيا�س تقدم وتخلف
ال��دول ،فق��د �أ�صبح��ت ق�ضاي��ا م�سك��وت عنه��ا يف
ظ��ل النظ��م الع�سكري��ة و�شب��ه الع�سكري��ة ،ل�سب��ب
ب�سي��ط وه��و �أن القطيعة م��ع املا�ضي ت�صب��ح �أولوية
يف الفك��ر ال�سلط��وي اجلدي��د ،قطيع��ة ق��د تط��ال
ق��رارات وم�شاري��ع مهم��ة وحيوي��ة ال يعيبه��ا �سوى
�أنه��ا من �صناع��ة النظ��ام البائد .ومع ال�ص��راع على
ال�سلط��ة وم��رور الزم��ن ترك��زت ال�ثروة وال�سلط��ة
يف �أي��دي فئة قليل��ة �إن مل تكن عل��ى يد جمموعات
تع��د عل��ى ر�ؤو���س الأ�صاب��ع ،م�شكل��ة به��ذا الرتكيز
طبق��ة �سيا�سية اقت�صادية �سبب��ت يف تنامي ظاهرة
الع��زوف ال�سيا�س��ي لدى غالبية املجتم��ع� ،إما ب�سبب
احتكاره��ا لل�سلطة والرثوة و�إما ب�سبب االن�شغال يف
حت�صيل لقمة العي�ش ،و�إما ب�سبب الي�أ�س من �إمكانية
امل�شاركة ال�سيا�سية التي �أ�صبحت م�ؤ�س�سة على �آلية
املحا�ص�ص��ة القائمة على �ض��رورة وجود و�سيط ملنح
ت�أ�شرية الدخول.
كل ه��ذا ق��د �أدى �إىل ت�شكي��ل لوبي��ات م�صال��ح،
اتخ��ذت م��ن امتي��ازات ال�سلط��ة و�سيل��ة لتكري���س
�سلط��ة النظ��ام الع�سك��ري و�شب��ه الع�سك��ري ،الت��ي
�أ�صبحت تربطها معه عالق��ة م�صري ي�ضمن مبوجبه
له��ذه الطبقة م�صاحلها مقابل �أن ت�شكل له ال�ضمانة
واال�ستمراري��ة ،ليبق��ى ال�س�ؤال املفت��وح قائم ًا كيف
ميك��ن تف�س�ير �شخ�صن��ة ال�سلط��ة عندم��ا ت�صل �إىل
�أق�صاه��ا و�إىل ح��دود غ�ير متوقع��ة ،وتتح��ول �إىل
فو�ض��ى؟ ،لك��ن م��ا ميك��ن قول��ه :ه��و �أن الأنظم��ة
الدميقراطي��ة القائمة على ت��داول ال�سلطة وف�صل
ال�سلطات التي تنتهجها الدول الدميقراطية تخفف
من ه��ذه الفو�ضى �إن مل متنعه��ا ،وال�سبب يف ذلك �إن
كل �سلط��ة حتت��اج �إىل �سلط��ة موازية له��ا ،معار�ضة
وطني��ة قادرة عل��ى حت�صينها من االنح��راف ،وهذا
يعني �أن امل�شاركة ال�سيا�سية وتداول ال�سلطة �أمران
�ضروري��ان ،لت�صويب ال�سلطة ومن��ع التفرد بالقرار،
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل منع ال�سلط��ة الت�شريعية من �أن
تكون غرفة لت�صديق �إرادة ال�سلطة التنفيذية ،ويف
مث��ل هذا الواقع الذي تختف��ي املعار�ضة منه ي�صبح
املجتم��ع مهي ًئا لقبول �أية �سلط��ة وب�أية و�سيلة دون
�أي اعرتا�ض.
على م�ست��وى املمار�سة ،وحتى بعد انتهاء احلكم
الع�سكري ،بقيت احلالة اجلماهريية مبعظمها متيل
حيث متيل ال�سلطة ،ويف �أف�ضل الأحوال ميار�س امليل
نفاق�� ًا ،ولذلك مل ن�سم��ع يف �سورية يف ظ��ل الأحكام
الع�سكري��ة و�شب��ه الع�سكرية �أن �سقط��ت حكومة �أو
رف���ض قان��ون تقدمت به ال�سلط��ة التنفيذية ،وهذا
يعن��ي افرتا�ض�ين ال ثال��ث لهم��ا �إما �أن تك��ون جميع
البقية �........................................................ص22
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• ح�سني جمعة

يف ثقافة التكفري الإرهابي
�إذا كان املنهج املعريف املو�ضوعي يفر�ض علينا الإ�شارة �إىل تاريخ ثقافة التكفري
الإرهابي فاملنهج نف�سه يفر�ض علينا عدم التف�صيل يف جذورها التاريخية و�أبعادها
املعرفية ما عدا نقطة االرتكاز التي تقاطعت فيه مع مفاهيم �إلغاء الآخر وال�سعي
احلثيث �إىل التخل�ص منه �سواء �أكان موافق ًا �أم مباين ًا �أم خمالف ًا يف اجلن�س واللون
واالنتماء...
وحينما ن�شدد على هذا الت�صور لن نهمل الإ�شارة املقت�ضبة �إىل ر�ؤى القوى
اال�ستعمارية القدمية واحلديثة التي ا�ستهدفت الآخر وال�سيما �أبناء وطننا
العربي بو�صف هذه القوى متثل مفاهيم الهيمنة على موارد ال�شعوب وخريات
�أوطانها؛ ونرى �أن ثقافة الهيمنة لديها تتقاطع مع ثقافة التكفري الإرهابي يف
مو�ضوع �إلغاء الآخر؛ بل نزعم �أن هذا التقاطع يتخذ وجهة دينية مثل اال�ست�شراق
الديني...
ويبدو يل مما تقدم �أن ثقافة التكفري الناجتة عن (حب الذات وال�شهوات والأنانية
ـ والغلو ثم التطرف والتع�صب والهوى ثم الإق�صاء والإلغاء ثم العنف والقتل)...
رافقت م�سرية التطور الب�شري منذ حكاية (قابيل وهابيل) .وهي حكاية ترمز
�إىل حب الذات؛ وال�شهوات والأنانية التي ارتقت يف مراتبها املت�سل�سلة �إىل الإلغاء
ثم القتل ...ومن ثم �أخذت ثقافة رف�ض الآخر ت�سود يف مراحل زمنية حمددة.
ثم راحت ـ من بعد ـ وعند جماعات الحقة تتحكم بها نزوات الذات الأنانية،
لتمار�س الإرهاب والتوح�ش با�سم الدين على غريها ...ومن يراجع التاريخ يجد
�أن �أتباع احلركة اليهودية من جماعة (يهوه) و�أمثالها كانوا ميثلون ثقافة التكفري
الإرهابي بكل ما تعنيه هذه الثقافة من مفاهيم؛ وما ت�ستند �إليه من ت�صورات...
فاليهود كانوا ـ وما زالوا ـ يقتاتون على ثقافة الكراهية والتع�صب؛ ويتنف�سون
من رئة الغلو والتطرف ،والتع�صب العن�صري والإق�صاء؛ ويعي�شون على وباء �أو
حمى العنف والقتل والإبادة بو�صفهم يرون �أنف�سهم �أنهم �أبناء اهلل �أما الآخرون
(الأغيار) فهم العبيد الذين �سخرهم اهلل لهم؛ و�أن كل ما ميلكونه مباح لأبناء
وتقرب �إليه...
يهوه .ومن ثم ف�إن قتل الأغيار يف عرف �أتباع (يهوه) قربان عنده ّ
ولذا فالدعوة �إىل �إلغاء الآخر لب�ست للمرة الأوىل لبا�س ًا ديني ًا ،ثم انتهى هذا
اللبو�س �إىل الت�شريع بالقتل.
فمن منا ين�سى ما تعر�ض له (عي�سى النا�صري ـ عليه ال�سالم) من ا�ضطهاد اليهود
وتعذيبهم له ومالحقتهم لأتباعه....؟!! ومن منا ين�سى �سفر (ي�شوع) وما ارتكبه
من جرائم الإبادة اجلماعية بحق القبائل العربية �آنذاك؟ وكلها مور�ست با�سم
الإله ،والإخال�ص له .ومازال ال�صهاينة يتلذذون بذكرها ويتغنون مب�آثرها؛
ويتبعون �آثارها؛ ويربون �أوالدهم على نهجها ما ي�ؤكد �أن �صناعة الإرهاب والقتل
ارتبطت للمرة الأوىل يف التاريخ الب�شري مبفهوم الإلغاء �أو �إق�صاء الآخر؛ وهذا
وذاك ارتبط مبفاهيم دينية ال تختلف عما نراه اليوم يف �أ�ساليب اجلماعات
التكفريية الإرهابية.
ثم �إن ثقافة التكفري مبا ت�ستند �إليه من (التع�صب والهوى ثم الإلغاء والقتل
والإبادة )...ت�أ�صلت يف بع�ض النفو�س وجتذرت يف بع�ض زوايا التاريخ واحلياة،
و�أ�صبحت منهج ًا يلج�أ �إليه عدد غري قليل من الب�شر وبخا�صة املتطرفني من
�أ�صحاب الديانات والطوائف واملذاهب والعقائد املتعددة مبا فيها امل�سيحية التي
�أ�ضيف �إليها مت�أخر ًا يف الع�صر العبا�سي طائفتا الن َّْ�سطورية ،واليعقوبية؛ ثم قام
الرومان مبذابح عجيبة وفق بع�ض الر�ؤى التي اعتنقوها؛ وكذا جرى من بعدُ يف
حماكم التفتي�ش الإ�سبانية التي ت�أ�س�ست عام (1478م) كبديل ملحكمة التفتي�ش
البابوية ...وكذا فعل �أ�صحاب التيارات التكفريية يف كل زمان ومكان لتحقيق
�صبواتهم وم�آربهم وم�صاحلهم ...وهو املنهج الذي جمع بني املنتفعني ـ �أحيان ًا ـ �أي ًا
كانت خمالفته للعقل واملنطق واحلكمة والعدل ...وهم الذين ربطوا بني االنتفاع
والدين ،و�سوغوا لأفعالهم بتعاليم �شتى تنبثق من معينه.
تلك هي قراءة موجزة يف ثقافة التكفري الإرهابي ن�ضعها بني يدي املتلقي لعلها
تكون تب�صرة له.
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�أكذوبة (ال�سالم العادل ال�شامل)
• يو�سف جاد احلق

ما �أكرث ما يتحفنا به الأمريكيون ودهاقنة اليهودية العاملية
ـ حلفا�ؤهم على ال�شر والأذى ـ من مقوالت و�شعارات وم�صطلحات
ونظريات ال ترمي يف جمملها �إىل �شيء غري الت�ضليل والتعتيم على
احلقائق بغية الت�سرت على جرائمهم من ناحية ،وا�ستغالل خريات
ال�شعوب وثرواتها والهيمنة عليها من ناحية ثانية ،وهنالك نواح
ثالثة وعا�شرة �إىل ماال نهاية ت�ضيق عن ا�ستيعابها املجلدات ،فما
بالنا مبثل هذه العجالة!.؟.
كان هذا د�أبهم على مدى قرون من الزمن� ،أوقعوا خاللها ما
ال ح�صر له من مظامل وموبقات يف حق �شعوب كثرية ،على ر�أ�سها
ال�شعب العربي على نحو عام ،والفل�سطيني على وجه اخل�صو�ص.
بيد �أنه من الغرابة مبكان �أن ينجح ه�ؤالء يف نهجهم ال�شيطاين
هذا بحيث تغدو دعاواهم امل�ضللة وافرتاءاتهم الباطلة �أمام الر�أي
العام ،وك�أنها احلقيقة ،بل ك�أنها امل�سلمات التي ال تقبل اجلدل،
ناهيك عن االعرتا�ض بله اال�ستنكار والإدانة ..ولعل �أقرب �شاهد
على ذلك م�س�ألة (الهوكول�ست) التي حتولت �إىل (عقدة ذنب)
يخ�شاها �سا�سة الغرب ويرجتفون هلع ًا من جمرد االقرتاب منها.
و�شاهد �آخر ،هو ما �أوقعوه بال�شعب الفل�سطيني من ظلم فادح ـ لي�س
له مثيل يف �أي مكان من هذا العامل البائ�س ـ ،بحيث ا�ستطاعوا
تربير وجودهم يف دي��اره وك�أنه حق م�شروع لهم ،و�أن �أ�صحاب
الوطن هم الغرباء الدخالء.
وملزيد من الت�ضليل ،ولأجل تكري�س هذه الأكاذيب يذهبون �إىل
حد االدعاء ب�أن القادمني الغرباء ه�ؤالء �إمنا يعودون �إىل وطنهم
(فل�سطني) بعد �ألفي �سنة !...فيطلقون عليهم ت�سمية (العائدون
اجل���دد) ...يف حني �أن اب��ن فل�سطني ال��ذي غادرها حي ًا ،ج�سد ًا
وروح ًا ،وما يزال لي�س له هذا احلق!
هذا الأ�سلوب املاكر اخلبيث يف�ضي يف نهاية املطاف� ،إىل �ضرب
من التطبيع ،والقبول �أي�ض ًا ،نظر ًا لرتديده وتكراره والإحلاح عليه
يف و�سائل الإعالم ،املوالية لهم غالب ًا� ،أو امل�أجورة� ،أو املهيمن عليها
من قبلهم ل�سبب من الأ�سباب التي يجيدون ا�صطناعها واختالقها.
هذا الإعالم الطاغي املركز ـ كم ًا وكيف ًا ـ من �ش�أنه �أن يت�سلل �إىل
العقول والقلوب ،لي�سرى فيها �سريان املاء يف النهر ،بغية تر�سيخ ما
هد ف �إليه القول� ،أو ال�شعار� ،أو امل�صطلح� ،أو النظرية للو�صول يف
نهاية املطاف� ،إىل الهدف املن�شود واملخطط له منذ البداية.
يغفر لنا هذا اال�ستطراد ما ينبغي الو�صول �إليه من �أن الكثري
من هذه امل�صطلحات والنظريات �سادت يف جمتمعاتنا نحن �أي�ض ًا
املت�ضررون امل�ستهدفون من ورائها �أك�ثر من �أي �أح��د �آخ��ر ،حتى
�أم�سينا منر بها مر الكرام ،فلم نعد نتوقف عندها� ،أو نعطيها ما
هي جديرة به من عناية وحذر ،ناهيك عن التدقيق والتمحي�ص
والك�شف عن �أبعادها ومراميها وتبعاتها ،وهي على قدر من اخلطر
الذي يتهدد م�صرينا ووجودنا ذاته.
وعلى �سبيل املثال نذكر من هذه الأ�ضاليل ال�سائدة:
م�صطلحات (ال��ف��و���ض��ى اخل�ل�اق���ة)( ،ال��غ��م��و���ض ال��ب��ن��اء)،
(االحتواء امل��زدوج)( ،الأر�ض مقابل ال�سالم)( ،ال�شرق الأو�سط
الكبري)�( ،إطار اتفاق) ،وغريها.
وللإ�سرائيليني ـ منفردين ـ م�صطلحاتهم اخلا�صة يف حروبهم
العدوانية ميداني ًا �أو �إعالمي ًا من قبيل احلرب النف�سية كقولهم
(�إ�صبع اجلليل)( ،عناقيد الغ�ضب)( ،الر�صا�ص امل�صبوب)،
(التطهري) ،لكيال يقولوا القتل املربمج( ،الت�صفية) عو�ض ًا عن
و�صف ال�شيء على حقيقته التي هي عمليات �إبادة وهكذا .ولكل من
هذه �شروح وم�ضامني وغايات ي�ضيق عن التطرق �إليها املقام.
�سن�أتي هنا على واحد من هذه امل�صطلحات الأ�شد خطورة على
ق�ضايانا العربية عامة ،والفل�سطينية خا�صة ،والتي نرى وجوب
التنبه �إليها ملحاربتها ب�ضراوة ،بعد �أن �سادت م�ؤخر ًا ومل تعد مو�ضع
بحث �أو اعرتا�ض ـ يف �أو�ساط (الكبار) من ال�سا�سة واملفكرين العرب
ـ ذلك هو م�صطلح (ال�سالم العادل ال�شامل).!..
نت�ساءل بداية:
ـ هل هناك احتمال لل�سالم �أ�ص ًال مع عدو �أخذ كل �شيء؟ الوطن
برمته مدنه وقراه وم�صانعه ومبانيه و�أرا�ضيه الزراعية و�شواطئه
وو� ..إلخ ثم �شرد معظم �أهله ،وقتل من �أبنائه ما ال يح�صى له عدد؟

ـ ك��ي��ف ي��ك��ون ال�����س�لام امل���زع���وم ه���ذا (ع�����اد ًال) وق���د قتلت
(�إ�سرائيل) من �أبنائه ـ كما �سلفت الإ�شارة �إليه ـ �أع��داد ًا مل تقم
�أي جهة ،حملية �أو دولية ،حتى الآن ب�إح�صائها ،رمبا لأنها �أكرث
من �أن حت�صى ،ورمبا لأن التغطية والتعتيم والإخفاء ،ناهيك عن
اال�ستهتار ،كانت ال�سيا�سة املتبناة �إ�سرائيلي ًا وغربي ًا .ومنها النفاق
الغربي اال�ستعماري املعهود ال��ذي (ق��رر) تعوي�ضهم عما �أ�سموه
(الهولوك�ست) بتقدمي فل�سطني لهم على ح�ساب غريهم مما ال
ميلكونه �أ�ص ًال ،بل مما ميلكه الفل�سطينيون �أ�صحاب البالد منذ فجر
التاريخ ،والذين مل تكن لهم يد فيما حدث لليهود عندهم حتى على
فر�ض �صحته.
ـ كيف ي��ك��ون ه��ذا (���س�لام�� ًا ع����اد ًال) �إذا ك��ان ن�صف ال�شعب
الفل�سطيني خارج فل�سطني حمروم ًا حتى من جمرد ر�ؤيتها ،ناهيك
عن عودة كل فل�سطيني ـ كما تق�ضي العدالة احلقة ـ �إىل فل�سطني
للعي�ش على �أر�ضها ،وال�ستن�شاق هوائها؟ هل يكون (ع��اد ًال) هذا
ال�سالم املزعوم �إذا مل تتحقق عودتنا �إىل حيفا وعكا و�صفد
والنا�صرة ،و�إىل يافا ويبنا و�أ�سدود واملجدل ..و�إىل كل �شرب من
�أر�ضنا الغالية؟ هل يكون (عاد ًال) �أن يدفن �أي منا (يف تراب) غري
ترى وطنه هناك؟
ـ كيف يكون ال�سالم (عاد ًال) وقد اغت�صب العدو البالد طوالً
وعر�ض ًا ،وا�ستغل نتاجها وريوعها الزراعية وال�صناعية وال�سياحية
�سرقة ونهب ًا على م��ر�أى وم�سمع من العامل كله ،على مدى �سبعة
عقود من الزمان.؟ وهل تكفي �أموال �أمريكا ذاتها كلها تعوي�ض ًا عن
ذلك..؟ نحن نتحدث عن قطر كامل م�ساحته 2700ك��م 2بكل ما
فيه من ثروات وخريات على ظاهر الأر�ض وباطنها ،برها وبحرها
و�سمائها..؟
ـ من يعو�ض على الفل�سطينيني ذلك العدد الهائل من الأرواح
التي �أزهقت غيلة وغدر ًا وظلم ًا ،وعن الدماء التي �أهدرت وكان من
�ش�أنها �أن �شكلت �أنهار ًا �أو بحريات لو �أنها جمعت يف مكان واحد!..؟
ـ كيف يكون (عاد ًال) هذا ال�سالم الكاذب وهذا الكيان امل�سمى
(�إ�سرائيل) له جمرد الوجود على �أر���ض فل�سطني.؟ (العدالة)
احلقة يف يقني كل من�صف ال تعني �سوى �شيء واحد هو �أال تبقى
هذه (الإ�سرائيل) على الأر���ض الفل�سطينية .وتتفرع بعد ذلك
مطالب �أخرى جمة ال ح�صر لها ت�أتي يف حينها بال�ضرورة.
ـ من يعو�ض الفل�سطينيني (�إذا كان ال�سالم عاد ًال) عن عقود
طويلة من ذل الت�شرد واحلرمان ومن الأح��زان ،وح�سرات الآباء
والأمهات على �شهدائهم و�شغف العي�ش ،وانفطار القلوب حنين ًا �إىل
الديار التي هجروا عنوة منها ،وعن الآثار النف�سية التي ال متحى
حتى مبوت �أ�صحابها ،لأن ورثة ه���ؤالء �سوف يعي�شون ذكرياتها
املروية لهم يف �سفر التاريخ.
�سيقول بع�ضهم من باب التييئ�س �أو (الواقعية) �أن هذا غري
ممكن .نقول له�ؤالء هذا �صحيح وم�ؤ�سف يف وقتنا الراهن ،ولكن
هذه املطالب العادلة وامل�شرعية امل�ستقبل كفيل بتحقيقها .وكل
ما يجري اليوم على م�ستوى املنطقة والعامل ي�ؤكد هذه احلقيقة
ما دام هناك �إ�صرار على املقاومة ،ثم الن�ضال حتى الن�صر امل�ؤزر
وامل�ؤكد يف نهاية املطاف ،على �أيدي �أبناء فل�سطني ومن معهم من
املخل�صني املقاومني العرب و�أح��رار العامل ،طال الزمان �أم ق�صر.
هذا �شيء ،وال�ضحك على العقول ـ ولي�س الذقون ـ بادعاءات تب�شر
بـ (�سالم عادل) مع العدو �شيء �آخر ،فهذه االدعاءات لي�ست �سوى
مقوالت للتحذير والت�ضليل واالحتيال والتالعب بالألفاظ ـ جمرد
كالم ـ فيما يوا�صل العدو التهام ما تبقى من �أر�ض فل�سطني ،وقتل،
�أو �أ�سر �أو ت�شريد البقية الباقية ممن هم هناك من �أهلها بدعوى
(يهودية الدولة) التي ي�سعون اليوم �إىل حتقيقها بد�أب ال نظري له،
فهي حلمهم القدمي اجلديد كا�سرتاتيجية ايديولوجية ال يتخلون
عنها.
(ال�سالم العادل ال�شامل) هكذا يفهمونه ومن �أجل هذا يعلنونه
كاذبني م�ضللني.
�أما كلمة (ال�شامل) يف هذا امل�صطلح فلها حديث �آخر.

هل من جيل جديد من
ال�شباب يقود قافلة
الرواية التاريخية
العربية...؟
• رحيم هادي ال�شمخي
اليوم �إذا نظرنا حلال الرواية التاريخية العربية
بعد رحيل معظم رواده��ا ،جندها قد توقفت الآن متام ًا
ونحن يف القرن الواحد والع�شرين ،فقد مالت �إىل ال�سكون
يف وج��ود انطف�أت �شموعها ،فهل ن�شيعها �إىل قربها� ،أم
�أنها بحاجة �إىل بعث يف ثوب جديد يتالءم مع الظروف
ال�صعبة التي متر بها �أمتنا العربية ،و�إذا كانت ظروف
الأربعينات قد اقت�ضت كاتب الرواية التاريخية اللجوء
�إىل ج��وان��ب معينة م��ن ال��ت��اري��خ ،ف��ظ��روف ال��ي��وم رمبا
بحاجة �إىل جوانب �أخرى ،فهل من جيل جديد ينقب يف
رمال �صحراء التاريخ ،ويقود قافلة الرواية التاريخية
العربية بعد �أن توقفت عن امل�سري يف �أعقاب غياب الرواد
الكبار يف مرحلة الأربعينات من اجليل الثاين الذي تال
طه ح�سني والعقاد وحممد ح�سني هيكل وحممد فريد �أبو
حديد واحلكيم؟..
وهنا البد لنا �أن تكون للكتاب والروائيني وامل�ؤرخني
العرب وقفة نوعية يف العودة �إىل بعث الروح يف الرواية
التاريخية ،فهذه الرواية يف نظر الكثري من جنوم الكتابة
العربية ال ميكن لها �أن تنتهي ما دامت هي قناة تربط
املا�ضي باحلا�ضر ،يف ا�ست�شراق الآتي ،كما ال ميكن لها �أن
تكف عن الت�أثري ،وبلورة التفاعل يف �سريورة الزمن الذي
هو املحرك الأ�سا�سي لنموها وتطورها ،واملحور الرئي�س
يف هيكلية بنائها ،وهند�سته القائمة على ت�صعيد من�سق
ومتوازن لكل ما ميكن �أن يعرب عن الفرد من خالل اجلمع
من منطلق اaلتفرد يف متايز بناء خالق لها� ،إن ما تتميز
به الرواية التاريخية اليوم من تثاقل وتباط�ؤ يهيب لها
�أن ت�ستجمع طاقاتها
وتعيد ترتيب ح�ساباتها ،وتنه�ض من جيل ال�شباب
نخبة من الكتاب والروائيني التاريخيني العرب لتعيد
النب�ض يف حياة الرواية التاريخية العربية ،وال يعدون
ما هي فيه اليوم من كبوة �أن يكون �إرها�ص ًا تنه�ض منه
�إىل �أبعاد �أكرث عمق ًا لرت�سم م�ستقبلها الذي يرب�ض قريب ًا
من جذرها الثقيل ،فنحن نريد من الرواية التاريخية يف
الوقت احلايل �أن تبحث هموم الأم��ة التي يريد العدو
ال�صهيوين ابتالع هويتها ،ويف نف�س الوقت �أن نعيد مفهوم
تاريخ الأمة ليعرف �أجيالنا و�أطفالنا زمن العوملة وال�شرق
�أو�سطية ،فتلك الأبعاد املنرية يف الرواية التاريخية يجب
�أن تفتح على عوامل التجديد من نوافذ �ألقها امل�شرئب من
�أعماق الأ�صالة ،تتخذ م�سار ًا برقي القارئ العادي �إىل
ذلك الأفق امللهم ،وتكري�سها للقيم والعالقات يف جمتمع
متحول يف �ضوء املعطيات والتطورات امل�ستمرة.
�إننا نتوجه �إىل الروائيني لتعميق ر�ؤاهم ،وا�ستقطاب
قواهم و�شحذ خمزوناتهم بكل ما ميكن و�أن نبعد �شبح
التلفزة وال�سينما وو�سائل الإعالم امل�ضادة التي تخيم
على جمتمع ا�ستهالكي يف ع�صر ينب�ض بال�سرعة ويعود
بالقارئ �إىل الكتاب الذي تباط�أ حتت وط�أة عجلة التطور
التقني واملعلوماتي.

ق�ضايا و �آراء

ما هكذا تورد الإبل يا �سا�سة اخلليج
• �أ�سعد الديري
ماذا يريد ه�ؤالء الغرباء من وطني...؟؟
م��اذا ي��ري��دون من قا�سيون ..وقلعة حلب..
وم�سجد خالد بن الوليد ..واجل�سر املعلق...؟؟
ماذا يريدون من مدننا ..وقرانا ...و�سهولنا...
وودياننا ...ومروجنا اخل�ضراء...؟؟
م����اذا ي���ري���دون م���ن خ��ب��زن��ا ..وزع�ت�رن���ا...
وزيتوننا ...وكرومنا ...و�سنابل قمحنا...؟؟
ماذا يريدون من يا�سميننا ...وحدائقنا...
و�أ�شجارنا ...وع�شاقنا ..و�صباحاتنا امل�شرقة...؟؟
م���اذا ي��ري��دون م��ن ن�سائنا ...و�شيوخنا...
و�أطفالنا ...؟؟
ماذا يريدون..؟؟
ماذا يريد ....ه�ؤالء ال�سادة الذين يرتدون
رب��ط��ات العنق الأن��ي��ق��ة والأح��ذي��ة الإيطالية
الفاخرة ويحملون احلقائب الدبلوما�سية املليئة
بالد�سائ�س واملكائد وامل����ؤام���رات ...ويح�ضرون
امل���ؤمت��رات ..ويعقدون ال�صفقات ..وي�صرحون
�أمام ال�صحفيني والقنوات الإعالمية مبا يعتقدون
�أن��ه �سيجعلهم ق��ادة و�أب��ط��ا ًال ،يف ح�ين جن��د �أن
ت�صريحاتهم �إذا و�ضعت يف ميزان العقل واملنطق
وال�سيا�سة ،فكالم بال م�ضمون وق��ول بال معنى،
وهو �أق��رب �إىل ال�سخافة والرتهات والتجديف
وال��ت��ه��ري��ج م��ن��ه �إىل ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة واخل�ب�رة
والدراية..
ماذا يريد ه�ؤالء الذين يطلقون ال�شعارات..
وي��دب��ج��ون اخل��ط��ب ..وامل���ق���االت ..ويناق�شون
الأو�ضاع الراهنة ...ويقومون بتحليل م�ستقبل
العالقات الدولية ..ويتنازلون ...ويقاي�ضون...
ويتهمون ..ويهرفون ..ويتحدثون با�سم �شعب
مل يخولهم باحلديث نيابة عنه ،ومل مينحهم
ثقته وحق التدخل يف �ش�ؤونه و�شجونه و�أفراحه
و�أتراحه ...؟؟
ماذا يريد ...ه���ؤالء ال�شيوخ الذين يرتدون
العمائم وي��ع��ف��ون ال��ل��ح��ى ...ومي��ن��ح��ون �صكوك
الغفران لكل من هب ودب من عباد اهلل من العبيد
واملرتزقة ...ويع ّبدون الدروب �إىل ال�سماء لي�سري
عليها امللتاثون بعقولهم و�أفئدتهم من االنتحاريني
ليلتقوا هناك يف جناتها «باحلور العني» والأنبياء
وال�صاحلني بعد �أن يفجروا �أنف�سهم ،ويقتلوا من
الأبرياء ما يقتلون...
م���اذا ي��ري��د ه����ؤالء ال�شيوخ ال��ذي��ن يحللون
وي��ح��رم��ون...وي�����ص��درون ال��ف��ت��اوى ال��ت��ي تبيح
االغتيال والقتل و�سفك دم��اء الأب��ري��اء والنهب
وال�سلب وارت��ك��اب اجل��رائ��م وامل��ج��ازر وال��ك��وارث
الإن�سانية ...ماذا يريدون ..؟؟
ماذا يريد ...ه�ؤالء امللثمون الذين يرتدون
ال�سواد ..ويت�سللون يف الليل بخفة الذئاب ور�شاقة
الثعالب على ر�ؤو�س �أ�صابعهم عرب احلدود حاملني
ال�سيوف وقذائف الـ « �آر بي جيه « وال�صواريخ
وامل�سد�سات والر�شا�شات الأتوماتيكية والعبوات
النا�سفة..؟؟
ماذايريده�ؤالءالغرباء...ماذايريدون...؟؟     
ملاذا يريدون �أن يحجبوا ال�شم�س ب�شعاراتهم
وم�سد�ساتهم...؟؟ مل��اذا ي��دم��رون ..ويقتلون..
ويغت�صبون ..ويذبحون ..ويغتالون ...ويقطعون
الر�ؤو�س ...وي�شقون ال�صدور ..ويبقرون البطون
وميثلون ـ بوح�شية وهمجية ال مثيل لهما يف

التاريخ الإن�ساين ـ بال�شهداء الذين يدافعون عن
�أر�ضهم وعر�ضهم ...؟؟
مل��اذا ينب�شون ال��ق��ب��ور ..وي��دك��ون اجل�سور..
وينهبون الآثار واللقى ...ويحرقون ..وي�سرقون..
وي�سلبون ...وي�سفكون الدماء...
�إنها امل�ؤامرة...
نعم �إنها م�ؤامرة حاكها لنا الغرب وقام �أخوتنا
و�أ���ش��ق��ا�ؤن��ا و�أب��ن��اء عمومتنا يف خليجنا العربي
بتنفيذها ومتويلها وك��ر���س��وا م��ن �أج��ل جناحها
و�سائل الإعالم واملثقفني و�أ�شباه املثقفني واملحللني
ال�سيا�سيني والع�سكريني واملرتزقة والبلطجية
وقطاع الطرق..
و�أت�ساءل ملاذا يريد لنا –�أخوتنا -يف اخلليج
العربي ....القتل والذبح والت�شريد!!...
وهل هذا ما كنا ننتظره من دول اخلليج �سا�ستها
ووالة الأمر فيها ومن مفكريها ومثقفيها وو�سائل
�إعالمها وم�ؤ�س�ساتها الثقافية...
هل ه��ذا ما كنا ننتظره منهم ،ونحن الذين
كنا من��د لهم ي��د ال��ع��ون يف ال�سراء وال�����ض��راء...
ونحت�ضنهم ونفتح لهم �أب��واب دورن��ا ..ومدننا...
و�أريافنا ...و�سهولنا ...ومروجنا ...وبحرنا...
ومنتجعاتنا ...؟؟
هل هذا ما كنا ننتظره منهم ونحن الذين كنا
نزودهم بالثقافة واملثقفني والكتاب والأطباء
والأ���س��ات��ذة واملهند�سني والباحثني والدار�سني
واملبدعني يف املجاالت العلمية كافة.
فما من م�سابقة ثقافية يف اخلليج العربي �إال
ولل�سوريني فيها ق�صب ال�سبق ،وما من �صحيفة يف
اخلليج العربي �إال وللكتاب وال�صحفيني ال�سوريني
فيها احل�ضور الأجمل..
ولي�س هذا وح�سب بل �إن الن�صو�ص الأدبية
ال��ت��ي �أب��دع��ه��ا ال��ك��ت��اب ال�����س��وري��ون م��ن الق�صائد
والق�ص�ص وامل�سرحيات قاموا ب�إدراجها يف كتبهم
املدر�سية ،ليعلموا �أطفالهم اخللق القومي والرتبية
ال�صاحلة وينموا ذائقتهم اجلمالية وال �ضري عندنا
يف ذلك لأن �أبناءهم �أبنا�ؤنا ،يف حني قام �سا�ستهم
ووالة الأمر فيهم ب�صرف ماليني ال��دوالرات لقتل
�أطفالنا وذبحهم وت�شريدهم.
�أال يحق لنا �أن نقول لأ�شباه ال�سا�سة يف اخلليج
العربي ما هكذا تورد الإبل يا �سا�سة اخلليج»
و�أن��ا �شخ�صي ًا �أطلب عرب �صحيفة «الأ�سبوع
الأدبي» ـ من وزارة الرتبية والتعليم يف « دولة قطر
« التي و�ضعت كل امكاناتها املادية والإعالمية
خلدمة الإرهابيني الذين ا�ستباحوا الدم ال�سوري
وال��ت��اري��خ واحل�����ض��ارة يف بلد �آم���ن دون �أي وازع
�أخ�لاق��ي �أو �إن�����س��اين� ،أن ت��ق��وم ب��ح��ذف الن�صني
الإب��داع��ي�ين املن�شورين يف منهاج ال�صف الثالث
االبتدائي ،التي قامت بن�شرهما وتلحينهما دون
�إذن خطي مني �أو �إ�شعار بذلك ،وهما»حبيبتي �أمي»
و»ما�أجمل الزهور» ،لأنني �أرف�ض �أن �أقدم ع�صارة
فكري و�أدب���ي ملن قاموا بقتل �أطفالنا وت�شريد
ن�سائنا وتدمري بيوتنا.
كما �أرجو من كل الكتاب واملبدعني ال�سوريني �أن
يحذوا حذوي ..وهذا حق م�شروع لنا اجتاه كل من
طعننا يف الظهر.
�أال هل بلغت اللهم فا�شهد...
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�أطماع االمربيالية العاملية
القدمية /اجلديدة يف �أوكرانيا
• رمزي ح�سني متيم
�أوكرانيا هي ثاين �أكرب دول �أوربا ال�شرقية ,يحدّ ها من ال�شرق االحتاد ال�سوفييتي,
ومن الغرب بولندا و�سلوفاكيا واملجر ,ومن ّ
ال�شمال بالرو�سيا ,ومن اجلنوب الغربي رومانيا
ومولدوفا ومن اجلنوب البحر الأ�سود وبحر �آزوف ,وهي ع�ضو يف رابطة الدّ ول امل�ستق ّلة .
ال�شمايل ّ
�أوكرانيا دولة ذات �سيادة وتقع يف اجلزء ّ
ال�شرقي لأورب��ا؛ ولي�ست ع�ضواَ
يف االحتاد الأوربي ولديها �صناعة متطورة وثقافة غنية ومقدرات زراعية ها ّمة  ,ولقد
لل�سياح الأجانب من
ُ�ص ِنفت يف عام  2008ميالدي ثالث �أكرث دولة يف العامل ا�ستقطاب َا ّ
خمتلف دول العامل حيث يدخل مدينة «�أودي�سا» البحرية  3مليون �سائح �أوربي فقط ,
وذلك ال�ستقرار مناخها وروعة طبيعتها اخلالبة ورخ�ص �أ�سعارها مقارنة بباقي الدول
الأوربية الأخرى .
ومنذ ع��ام  1923ميالدي وحتى ع��ام  1991ميالدي وه��ي واح��دة من دول احتاد
اجلمهوريات اال�شرتاكية ال�سوفييتية ؛ وتعد مدينة «كييف» العا�صمة �أكرب مدينة يف
�أوكرانيا .
ال�سالف ال�شرقيني على الأقل � ,إىل �أن �أ�صبحت منذ
بد�أ تاريخ هذه املدينة احلديث مع
ِ
القرن التا�سع ع�شر مركز َا لهم ,و ُتعرف �أوكرانيا با�سم «رو�س كييف» التي متلكت القوة على
الأر�ض لكنها عادت وتفككت يف القرن الثاين ع�شر بعد حرب ال�شمال العظيمة  ,ثم ُق ِّ�سمت
بني عدد من القوى االقليمية �إىل �أن ّ
حل القرن التا�سع ع�شر حيث خ�ضع اجلزء الأكرب منها
للإمرباطورية الرو�سية وبقي جزء منها حتت ال�سيطرة النم�ساوية الهنغارية .ثم �شهدت
�أوكرانيا حرب َا متوا�صلة وحماوالت عدة لال�ستقالل يف الفرتة ما بني «  1917ميالدي –
 1921ميالدي» بعد احلرب العاملية الأوىل ,واحلرب الأهلية الرو�سية �إىل �أن ظهرت يف
 30كانون الأول عام  1922ميالدي ك�أحد م�ؤ�س�سي االحتاد ال�سوفييتي  ,ثم تو�سعت غرب َا
قبل فرتة وجيزة وجنوب َا يف عام  1954ميالدي �إثر تهجري �سكان �شبه جزيرة القرم ذات
الغالبية امل�سلمة  .يوجد يف �أوكرانيا الكثري من املناظر الطبيعية منها  73نهر َا ما بني �صغري
وكبري ويبلغ طولها االجمايل � 248ألف كيلو مرت� ,أطولها نهر الدنيرب حيث يعد الثالث يف
�أوربا بعد نهري الفولغا و الدانوب وتتوافر يف الأنهار  %75من احتياجات �أوكرانيا من املياه
العذبة.
ويف عام  1945ميالدي �أ�صبحت جمهورية �أوكرانيا اال�شرتاكية ال�سوفييتية من
الأع�ضاء امل�شاركني يف ت�أ�سي�س الأمم املتحدة ,ثم ح�صلت على اال�ستقالل مرة �أخرى بعد
تفكك االحتاد ال�سوفييتي يف عام  1991ميالدي وانتقلت اىل اقت�صاد ال�سوق بعد �أن �ضرب
الركود االقت�صاد الأوك��راين يف البالد مدة ثماين �سنوات لكن بعد ذلك �شهد االقت�صاد
الأوكراين زيادة كبرية يف الناجت املحلي الإجمايل اىل �أن َح ّلت الأزمة االقت�صادية العاملية
عام  2008ميالدي التي �أ ّثرت على �أوكرانيا وا�ضطرب االقت�صاد فيها وانخف�ض الناجت
املحلي االجمايل بن�سبة  %20من ربيع عام  2008ميالدي �إىل ربيع عام  2009ميالدي.
�أوكرانيا دولة موحدة تت�ألف من  24حمافظة �إ�ضافة �إىل جمهورية «�شبه جزيرة
القرم امل�ستقلة» التي تقع جنوب البالد ويحيط بها البحر الأ�سود من اجلنوب والغرب
 ,وبحر �آزوف من ال�شرق ,وفيها  600منتجع �صحي و 30بحرية و 120م�صدر منبع للمياه
احلارة العالجية و 50مدينة وقرية تقع على البحر مبا�شر َة وم�ساحتها  2700كيلو مرت
مربع و�سكانها  2,5مليون ن�سمة  %25 ,منهم رو�س وامل�سلمون  %35والأوكرانيون � %25إ�ضافة
لوجود �أقليات �أخرى .وتزخر اجلزيرة بالرثوات الطبيعية واملياه املعدنية ذات اخلا�صة
العالجية؛ وبها �أف�ضل امل�شايف واملنتجعات يف العامل؛ وطول �شاطئها  110كيلو مرت .ومن
�أهم املدن الأوكرانية � :أودي�سا «ميناء هام على البحر الأ�سود» ,والفوف العا�صمة الثقافية
وخاركوف ,و�سمفروبول ,ونربوبرتوف�سك ,واللغة الأوكرانية هي اللغة احلكومية .وتتمتع
اثنتان من مدنها هي «كييف» العا�صمة و»�سيفا�ستوبول» مبركز خا�ص حيث �ضم �أ�سطول
البحر الأ�سود الرو�سي ,وتعد �أوكرانيا جمهورية ذات نظام ن�صف رئا�سي �إ�ضافة �إىل ف�صل
ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ,ومتتلك ثاين �أكرب جي�ش يف �أوربا بعد رو�سيا,
�أما عدد �سكانها فهو  46مليون ن�سمة  %77,8منهم من �أ�صل �أوكراين �إ�ضافة �إىل جمموعة
�أقليات من الرو�س ,والبيالرو�س ,والرومانيني� .أما م�ساحتها فهي  603,700كيلو مرت مربع.
وتعد اللغة الأوكرانية اللغة الر�سمية يف البالد بينما ُت�ستخدم الرو�سية على نطاق وا�سع
�أ�ضف �إىل ذلك �أن الديانة املنت�شرة فيها هي الديانة امل�سيحية الأرثوذك�سية ال�شرقية
والتي يبدو �أثرها وا�ضح َا ب�شكل كبري يف العمارة والأدب واملو�سيقا الأوكرانية.
يف�سر اليوم �أطماع االمربيالية الأمريكية القدمية اجلديدة �أنها تبحث عن
�إن ما ّ
�إيجاد نفوذ لها يف �أوكرانيا ملا لها من مركز جيو�سيا�سي هام بني ال�شرق والغرب وكون هذا
املركز خا�صرة رخوة لرو�سيا و�أي�ض َا ب�سبب متو�ضع �أ�سطول البحر الرو�سي فيها ,وتوافر
�صناعة متطورة فيها ومقدّ رات زراعية هامة ,ولأنها تعد مركز َا �سياحي َا للأجانب من
خمتلف دول العامل بهدف اال�ستجمام والعالج �,أ�ضف �إىل ذلك �أنه يف حال ال�سيطرة عليها
ميكن �أن ت�ستخدم كقاعدة لن�صب �صواريخ بال�ستية وغريها يف مواجهة رو�سيا.
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�شاعر املقاومة الفل�سطينية
ال�شهيد عبد الرحيم حممود ( 1913ـ )1948م
•�أحمد �سعيد هوا�ش
ولد «عبد الرحيم حممود» يف قرية «عنتبا»
التابعة لق�ضاء «ط��ول��ك��رم» يف «فل�سطني» �سنة
1913م ،و�أحاطه والده ال�شيخ حممود عبد احلليم،
وهو ممن كانوا يتذوقون ال�شعر ،ويقر�ضونه ،مبظاهر
العطف والرعاية .وح�ين بلغ ال�سابعة من عمره
دخل املدر�سة االبتدائية يف «عنتبا» ،وتلقى فيها
تعليمه يف املرحلة الأوىل ،ونظر ًا لأن الدرا�سة بها
تقف عند ال�صف اخلام�س �أكمل ال�صفني ال�ساد�س
وال�سابع يف مدر�سة طولكرم االبتدائية ،ثم انتقل
�إىل مدينة «نابل�س و�أخذ يرت�شف علومه ومعارفه
يف املرحلة الثانوية يف مدر�سة النجاح الوطنية.
وه��ي مدر�سة كانت تلقن طالبها �إىل جانب فروع
املعرفة املختلفة حب العرب والعروبة ،وت�شعل يف
نفو�سهم جذوة الوطنية ،وت�ضع الربامج التي تغذي
فيهم اجلانب القومي واالعتزاز بالأجماد العربية
التي �سطرها التاريخ ،حيث مل يكن لإدارة املعارف
احلكومية �سلطان عليها ،وكان ي�شرف عليها الأديب
العالمة املرحوم «قدري حافظ».
و�أغلب الظن �أن ال�شاعر عبد الرحيم حممود كان
يف خالل هذه الفرتة ،تلميذ ًا ل�شاعر فل�سطني املرحوم
«�إبراهيم طوقان» الذي زاول التعليم يف النجاح يف
العام الدرا�سي  1929ـ 1930م .و�أغلب الظن �أي�ض ًا �أن
�إبراهيم قد ملح يف تلميذه املوهبة ال�شعرية ،والحظ
خمايل الذكاء والنبوغ فغذى هذه املوهبة ،وحبب
�إليه و�إىل طالبه بعامة الأدب وال�شعر ،وبعد �أن
تخرج عبد الرحيم يف النجاح اختارته معلم ًا للغة
العربية والأدب العربي بها ففتح عيون طالبه على
روائع الأدب وعيون ال�شعر ونفخ فيهم روح اجلهاد،
و�أ�ضرم يف قلوبهم حب الوطن.
وقد ظل عبد الرحيم ي�ؤدي عمله يف التدري�س
يف النجاح حتى ا�شتعلت ثورة فل�سطني �سنة .1936
فقرر �أن ي�سهم فيها بن�ضاله ،وي�شارك ببندقيته
ومدفعه وا�ستقال من عمله ،وان��خ��رط يف كتائب
اجل��ه��اد حت��ت ق��ي��ادة القائد «عبد الرحيم احل��اج
حممد» ،و�أخذ ي�ستهني باملخاطر ويندفع نحو املوت
ليظفر بنعمة ال�شهادة ،ولكنه مل يظفر بها يف تلك
الثورة.
وعندما توقفت الثورة يف فل�سطني �سنة 1939م
طاردت احلكومة الربيطانية عبد الرحيم مطاردة
عنيفة كما طاردت زمالءه املجاهدين الذين حاربوا
جنودها فا�ضطر �أن يغادر البالد ويتجه �إىل العراق
ال�شقيق� .أقام ال�شاعر يف العراق زهاء ثالث �سنوات
من � 1939إىل  1942وقد التحق بالكلية الع�سكرية
فيها وت��خ��رج منها برتبة م�ل�ازم ،وق��د اختارته
احلكومة العراقية لتدري�س الأدب العربي يف مدار�س
بغداد والب�صرة ،و�أنه �أ�سهم يف ثورة املرحوم «ر�شيد
عاين الكيالين» �ضد القوات الربيطانية مع �إخوانه
املجاهدين الفل�سطينيني الذين جل�أوا �إىل العراق.
وملا �صدر قرار التق�سيم يف  29ت�شرين الثاين �سنة
 ،1947وقامت احلرب بني العرب واليهود� ،سافر عبد
الرحيم يف منت�صف كانون الثاين �سنة � 1948إىل
بريوت ومنها �إىل ال�شام وتدرب يف مع�سكر (قطنة)
( )1على القتال ثم التحق بجي�ش الإن��ق��اذ فنزل
(بلعا) ،وا�شرتك يف معركة «بيار عد�س» مع �سرية
من فوج حطني ،كما ا�شرتك يف معركة قامت يف «ر�أ�س
العني» على مقربة من م�ستعمرة ملب�س اليهودية،
ويف �شهر ني�سان �سنة  1948عني �آم��ر ًا لالن�ضباط
يف مدينة (طولكرم) و»ال�شجرة» قرية عربية من
�أعمال «طربيا» ي�سكنها �أكرث من �سبعمائة و�سبعني
ن�سمة ،وتقوم �إىل جانبها م�ستعمرة يهودية با�سم

«ال�سجرة» بلغ
ع����دد �سكانها
مئتني وواح��د
و�أربعني ن�سمة
ث���������م ك���ب��رت
وات���������س����ع����ت
وح�������ص���ن���ه���ا
ال�������ي�������ه�������ود
لوقوعها بني جمموعة من القرى العربية ..وكثري ًا
ما وقع ال�صدام بني هاتني املجموعتني من القرى
العربية وامل�ستعمرات اليهودية الواقعة بني قطاعي
اجلليل الأعلى والأدن��ى ،وكانت معظم اال�شتباكات
تقع بني قرية ال�شجرة العربية ،وم�ستعمرة ال�سجرة
اليهودية ،وكان ال�صراع عنيف ًا كلف الفريقني زهاء
�أل��ف قتيل و�أل��ف جريح؛ ويف املعركة التي ن�شبت
بني العرب واليهود يف هذه القرية يف  13متوز �سنة
� 1948سقط ال�شاعر املجاهد البطل عبد الرحيم
حممود يف حومة ال�شرف �إذ �أ�صابته ر�صا�صة يف
املعركة التي دارت رحاها �أمام ال�شجرة يف ذلك اليوم
فق�ضت على حياته ،وقد دفن يف مدينة «النا�صرة»
لأنها مل تكن يومئذ قد �سقطت يف �أيدي الع�صابات
ال�صهيونية.
وهكذا اقرتنت �أق��وال ال�شاعر ال�شهيد البطل
«عبد الرحيم حممود» بالفعل ،ومار�س البطولة
وال��ث��ورة �ضد �أع��داء الوطن والأم��ة العربية على
بطاح فل�سطني ،ذلك هو �شاعر املقاومة� ،شاعر الثورة
احلقيقي وهو القائل(:)2
		
�س�أحمل روحي على راحتي
و�ألقي بها يف مهادي الردى!
		
		
ف�إما حياة ت�سر ال�صديق
و�إما ممات يغيظ العدى
		
		
�أرى مقتلي دون حقي ال�سليب
ودون ب��ل��ادي ه���و امل��ب��ت��غ��ى
		
		
لعمرك هذا ممات الرجال
ومن رام موت ًا �شريف ًا فذا
		
يقول ال�شاعر املرحوم «عبد الكرمي الكرمي» عن
رفيق كفاحه ال�شهيد «عبد الرحيم حممود»:
«عبد الرحيم حممود» كان املثال لل�شعر يف تلك
الفرتة ،كان فار�س ًا و�شاعر ًا ،عندما متنى �أن ميوت
على اجل��ب��ال ،ف�إنه حمل ال�سالح ،وا�ست�شهد وهو
يحارب من �أجل وطنه ،هذه قيمة ال�شاعر احلفاظ
على �شرف كلمته»(.)3
لقد ا���ش�ترك البطل ال�شهيد «ع��ب��د الرحيم
حممود» بثورة 1936م حتت �إم��رة ال�شهيد البطل
الق�سام ،كما �أنه لبى نداء داعي اجلهاد يف
عز الدين َّ
عام 1948م ملتحق ًا بجي�ش الإنقاذ ،ومازال يخو�ض
املعارك �ضد العدو الإ�سرائيلي وهو يتغنى ب�أ�شعاره
احلما�سية حتى �سقط �شهيد ًا يف معركة «ال�شجرة»
بجبال اجلليل الأعلى كاتب ًا بدمه على ثرى وطنه
احلبيب �أروع ق�صيدة م�ؤثرة.
الهوام�ش:
 -1ديوان ال�شاعر عبد الرحيم حممود ،كامل ال�سوافريي ـ
املقدمة.
 -2ديوان عبد الرحيم حممود� ،إعداد كامل ال�سوافريي،
ق�صيدة ال�شهيد �ص.121
 -3جملة املعرفة� ،شهرية ت�صدرها وزارة الثقافة ،دم�شق
العدد (� )159أيار ،لقاء مع عبد الكرمي الكرمي.

ق�ضايا و �آراء

احلرب الإعالمية الثالثة
(�صناعة العدو الوهمي) �إعالمي ًا
•م�أمون اجلنان
�أ�صبحت و�سائل الإعالم بتجلياتها املتعددة
ذراع��ا قوية للحروب الإعالمية فقد �أ�ضحت
ً
حمطات ف�ضائية تلعب الدور الرئي�س يف بلورة
ال�صراعات وانحرافها عن وجهتها الأ�سا�سية
وامل��ع��روف �أن ه��ذه املحطات تتمتع ب�إمكانيات
مادية وب�شرية هائلة.
كما �أن م�صطلح (احلرب الإعالمية الثالثة)
نظرية جديدة يف العلوم ال�سيا�سية ت�ؤدي �إىل
�إ�سقاط �أنظمة �سيا�سية ت�ستخدم فيها كافة
و�سائل التكنولوجيا الإل��ك�ترون��ي��ة احلديثة
لتكون بدي ًال عن ا�ستخدام ال�صواريخ والطائرات
واملدمرات.
ومت���ار����س ال�����دول امل���ع���ادي���ة م���ن خ�لال��ه��ا
دي��ك��ت��ات��وري��ت��ه��ا ���ش��ع��ارات خم��ت��ل��ف��ة ت��دغ��دغ
م�����ش��اع��ر امل��ت��ل��ق��ي م��ع احل��ر���ص ال�����ش��دي��د على
ا�ستعمال م�صطلحات ج��وف��اء :حرية الكلمة
ال�صحافة الإمي���ان بالتعدد وب��ال��ر�أي الآخ��ر
وبالدميقراطية.
لكن املتدبر وامل��ت���أم��ل ملجريات الأح���داث
ظاهرا بني �أ�ساليب
وواقع احلياة يجد تطاب ًقا
ً
املجرمني على م��ر ال��زم��ان واخ��ت�لاف امل��ك��ان يف
حربهم على الإن�سان وت�أتي احلرب الإعالمية
لتمثل �أح��د �أخطر �أدوات ال�صراع ال��ذي يربز
ب�سلب املفاهيم ك�أحد �أبرز �أ�ساليب هذه احلرب
الإعالمية.
 �إذ يحمل �أه��ل احل��ق مفاهيم �صحيحة،و�صفات ح�سنة كال�صالح واال�ستقامة والعدل
والعزة والكرامة وحب اخلري.
 بينما يحمل املجرمون مفاهيم باطلةو���ص��ف��ات خبيثة كالظلم وال��ب��غ��ي والهمجية
وال��ت��خ��ل��ف ال��ف��ك��ري وال��وح�����ش��ي��ة وال��دم��وي��ة
والإف�ساد يف الأر�ض.
لكن �أثناء ال�صراع تتدافع القنوات الباغية
لقلب املفاهيم فين�سبون لأنف�سهم املفاهيم
ال�صحيحة وال�صفات احل�سنة يف الوقت ذاته
ال���ذي ين�سبون فيه للطرف الآخ���ر املفاهيم
الباطلة وال�صفات اخلبيثة التي يحملوها هم.
ه���ا ه���م امل���ج���رم���ون يف ال���وق���ت احل��ا���ض��ر
ي�ستلهمون خطى �أ�سالفهم الغابرين يف قلب
املفاهيم للت�شويه والتزييف وتلبي�س الأحداث
يف ثنائيات عك�سية متوالية ت���زداد وتريتها
مبرور الزمن ي�صدّ ق فيها الكاذب ويكـّذب فيها
ال�صادق ويخون فيها الأمني وي�ؤمتن فيها اخلائن
وي��ت��ه��م م��ن ي�سعى حل��ف��ظ ال��دم��اء وع�صمتها
بالت�سبب يف �إراقتها ومن ي�سعى ال�ستقرار الوطن
ونه�ضته وحريته بالت�سبب يف تدمريه وتخلفه
وتبعيته وم��ن ي�سعى �إىل مل ال�شمل وجتميع
وحدة ال�صف املتفرق بالت�سبب يف فرقة ال�صف
وتفريق املجتمع.
وت�ستعر احلروب الإعالمية بوجود �أمرين :
اختفاء فكرة العدو امل�شرتك دون النظر
�إىل امل�صالح الفعلية لل�شعوب يف �أهمية احلقوق
القومية والوطنية.
ع����دم وج�����ود م�����ش��روع ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��دول��ة
امل�ستقبلية واال�ستعا�ضة عنها بهياكل بالية تقوم
يف ا�ستجداء الغلبة مبنية على التوافق الدويل.
وال��ب��دي��ل امل���ق�ت�رح ب��ع��د ه��ذي��ن الأم���ري���ن

�صراعات متناحرة �إما اثنيه �أو عرقية �أو �شمال
�أو جنوب وقد متكنت هذه القوى فعال من �إقناع
�شرائح كبرية داخ��ل املجتمعات امل�ستهدفة من
خالل �أجهزتها املختلفة (ا�ستخبارية ,قنوات
تلفزيونية� ،صحف ,منتديات ,جمالت) �أن هناك
عد ًوا م�شرت ًكا �أخطر بكثري من العدو احلقيقي .
لذلك مل تعد احلروب احلديثة اقت�صادية
وال �سيا�سية وال �أمنية وال ا�ستخبارية وال علمية
وال تقنية بل اتخذت اليوم طاب ًعا جديدً ا وهو
احل����روب �إع�لام��ي��ة ب��داي��ت��ه��ا ق�صف �إع�لام��ي
ي�ستهدف الرتكيز على �أ�سباب احلرب ،غالب ًا ما
تكون خمتلقة وكاذبة ثان ًيا باقة من القنوات
الف�ضائية وو�سائل ات�صاالت حديثة تعمل على
ن�شر ت�سا�ؤالت على روابط ومواقع اليكرتونية
م�شبوهة تنفث �سمومها ب�إف�ساح املجال للحكم
والتعليق على هذه الت�سا�ؤالت والتعليقات وتبيان
املواقف منها هذه املواقف ت�ستخدم حتت م�سلمة
حرية تبادل املعلومات؟
فيحولها جي�ش م���درب م��ن ع��ل��م��اء نف�س
و�سيا�سة وعلماء دعاية و�إعالم ممتلكني �أدواتهم
ي�ستطيعون حرف احلقيقة والكلم عن بواطنه
ليتنا�سب مع طروحاتهم على �أال يتنافى ذلك
م��ع ذك��ر بع�ض احلقائق بغية ادع���اء حماية
احلقيقة.
لكن املالحظ عدم اك�تراث �أ�صحاب القرار
وال�سيا�سيني �إىل ال��دور اخلطري الذي ميكن �أن
ي�ؤديه الإع�لام لكن املهم كيفية مقاومة هذه
احلروب؟
للنجاح يف مقاومة احلرب الإعالمية:
العمل على تعرية ما تبثه تلك املحطات
وك�شف كذبهم وت�ضليلهم.
دح�ض املقاالت التي ت��زرع الي�أ�س واجلنب
وروح االنهزامية يف نفو�س �أبناء املجتمع.
دح�ض مبد�أ الغاية تربر الو�سيلة
دح�ض الع�صبيات واجلاهل ّية البغي�ضة من
خالل اعتماد ال�شفافية وف�ضح �أ�صحاب الأقالم
امل�أجورة واملحطات الفا�سدة.
مل ت�شهد �أي حقبة زمنية ع�بر التاريخ
ال��ب�����ش��ري ،ن�����ش��اط�� ًا �إع�لام��ي��ا ب��ك��ل ه���ذه ال��ق��وة
والفاعلية امل���ؤث��رة ،التي ن�شهدها اليوم الذي
يعمل ب�شكل دءوب �إىل تغيري وجهات التفكري من
حالة ثوابت امل�سلمات �إىل املعلوماتية املغايرة
للحقائق وال�ضارة على املتلقي لذلك جتدهم قد
جنحوا يف تغيري نتائج العمل الإعالمي ل�صالح
الكيانات ال�سيا�سية بهدف مترير املخططات
املعادية ف�ضال عن تخريب البنى االجتماعية.
�إن جماالت الإعالم طالت جوانب ال ح�صر
لها من عمليات تثقيف الأجيال �إعالميا مببادئ
الباطل واخل��ذالن واخلنوع لذا فمن ال�ضروري
�أن ن��درك م��دى �أهمية الإع�ل�ام بجميع �صوره
وت�أثريه على الروح املعنوية للمجتمعات وانه من
املمكن �أن يكون و�سيلة من و�سائل االرتقاء بها من
اجل احلفاظ على نقاء الهوية و�إنعا�ش النفو�س
ب��روح الثقافة احلية وو�ضع ح��دود عقالنية
ليكون الإعالم �سببا يف نهو�ض الأمة و�أن تتمتع
بجمالية الأخالق الإن�سانية.

نقد �أدبي
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كيف نفهم فنون الأطفال..؟
تُعد املدر�سة البيئة الثانية التي ينتقل �إليها الطفل
بع��د البيئة املنزلية ،ويف املدر�س��ة يجد الطفل دائرة
ن�ش��اط �أو�سع وميدان ًا جديد ًا ملزاول��ة عالقاته ،وفيها
يكت�سب املعلوم��ات واملهارات اجلديدة ،وتك ّمل املدر�سة
وظيف��ة املنزل يف ت�شكي��ل �شخ�صية الطفل وتطويرها
م��ن حي��ث تنمي��ة املي��ول واالجتاه��ات ،وم��ن حي��ث
الرتبي��ة ال�صحي��ة واجلمالي��ة ،ونظ��ر ًا لأن املدر�س��ة
جمتم��ع م�صغّ��ر ف�إنها ت�ؤث��ر يف ال�صف��ات االجتماعية
للتلمي��ذ ،كاملحافظ��ة عل��ى النظ��ام واح�ترام حق��وق
الآخري��ن والتع��اون واملناف�سة..وللتح�صيل الدرا�سي
�أث��ره يف توجيه حي��اة التلميذ امل�ستقبلي��ة ،واجتاهه
نح��و التخ�صي���ص واختي��اره �سب��ل التعلي��م ،ويتوقف
جن��اح الطفل يف حيات��ه املدر�سية عل��ى عوامل كثرية
بع�ضها يتعل��ق بالطفل نف�سه كم�ستوى ذكائه وقدراته
العقلي��ة ،وبع�ضه��ا يتعل��ق بالظ��روف املنزلي��ة وم��دى
تعاون البيت مع املدر�سة.
وينظ��ر �إىل املدر�س��ة اليوم على �أنه��ا تلك امل�ؤ�س�سة
القيم��ة على احل�ض��ارة الإن�ساني��ة ،و�إنه��ا الأداة التي
تعم��ل م��ع الأ�س��رة عل��ى تربي��ة الطف��ل وتكيف��ه مع
احلياة يف املجتمع الذي يعي�شه.
فيق��ول ب�سم��ارك� « :إن ال��ذي يدي��ر املدر�سة يدير
م�ستقب��ل الب�لاد «ويق��ول ج��ون دي��وي� « :إن ب�إم��كان
املدر�س��ة �أن تغ�ير نظ��ام املجتمع �إىل حد مع�ّي،نّ  ،وهذا
عم��ل تعج��ز عن��ه �سائ��ر امل�ؤ�س�س��ات االجتماعي��ة
الأخ��رى» .وي��رى املرب��ون �أن غاي��ة الثقاف��ة الفنية
�أن تُ�سه��م يف الرتبي��ة اجلمالي��ة �إ�سهام�� ًا رئي�سي�� ًا �إىل
جان��ب الفعاليات الإن�ساني��ة الأخرى .كما �إنه مل تعد
املدر�سة بن��اء مدر�سي ًا يتلقى فيه الط�لاب والطالبات
املنه��ج املدر�س��ي املق��رر ،بل �أ�صبح��ت م�ؤ�س�س��ة من �أهم
امل�ؤ�س�س��ات االجتماعي��ة الفاعلة يف بن��اء املجتمعات؛
لأنه��ا ال تعن��ي مبج��رد تعليم  /فل��ذات الأكب��اد  /بل
تعن��ي تربيتهم وتق��دمي �أف�ضل اخلدم��ات ل�صنع جيل
متمر���س ي�سه��م بق��وة يف بن��اء الأركان ع��ن طري��ق
املنه��ج وتقني��ة املعلومات وتوطيد ال�صل��ة بني الأ�سرة
واملجتمع وتوثيق العرى مع املبادئ والقيم واملنطلقات
الأ�سا�سية للأمة.
لقد كانت الأ�سرة هي امل�ؤ�س�سة االجتماعية الأوىل
امل�س�ؤولة عن نقل تراث الأمة الثقايف للأجيال مبا فيه
م��ن معايري وقيم ،ومع تطور احلي��اة �أ�صبحت احلاجة
�إىل م�ساندة م�ؤ�س�سات اجتماعية �أخرى.
و�إن مهم��ة املدر�سة يف هذا الع�صر مهمة �صعبة ،فهي
تكمل مهمة الأ�سرة الأ�سا�سية ،ولذا ينبغي �أن حتر�ص
املدر�س��ة عل��ى التوا�ص��ل م��ع الأ�س��رة واملحافظة على
دوره��ا لتكون احللق��ة الأ�سا�سي��ة يف الرتبية ،وليكون
التع��اون ب�ين املدر�س��ة والأ�س��رة تعاون�� ًا عملي��اً ،لأن
تخلف دور الأ�سرة �أو غياب فاعليتها ي�ؤدي �إىل انعدام
التع��اون ب�ين املدر�سة والبي��ت ومع �أهمي��ة املدر�سة ال
نن�س��ى �أث��ر املجتم��ع ب��كل مافيه م��ن عوام��ل الت�أثري،
و�أث��ر الإع�لام  /املق��روء وامل�سم��وع واملرئ��ي  /والذي
�أ�صبح مهم ًا وكثري ًا يفوق البيت واملدر�سة ،لأنه اخرتق
اجل��دران واحلواج��ز ،وعم��ل عل��ى اخ�تراق العق��ول
والنفو���س والبيوت ،و�صارت �آث��اره وا�ضحة على �أبناء
ه��ذا اجليل ،ولذا ف�إن الرتبي��ة بحاجة �إىل تعاون كل
ه��ذه اجله��ات وذلك من �أجل �إخراج جي��ل �صالح مفيد
لنف�سه وجمتمعه ووطنه.
وق��د ر�أى « هرب��رت ري��د « الفن��ان العامل��ي �أن
ثم��ة م�شابه��ة وظيفي��ة بني ف��نٍ و�آخ��ر مث��ل الرق�ص
واملو�سيق��ى ،و�أن ثم��ة تداخ ً
�لا بدرج��ات متباين��ة
للرق���ص م��ع التمثيل والر�س��م والأ�شغ��ال الفنية ،و�أن
اخل�برات الب�صري��ة تلتق��ي م��ع اخل�برات الت�شكيلية
يف �إدراك ع��امل االمت��داد اخلارج��ي ،وق��د ينخ��رط
ه��ذا حتت ا�س��م كلم��ة /ر�سم /ث��م �أع��اد جتميع هذه
الأ�ساليب املتعلق��ة بالرتبية اجلمالية ،حيث تتطابق
م��ع الوظائ��ف الأرب��ع الرئي�سي��ة الت��ي تنق�س��م �إليها
عملياتنا العقلية تقلي��داً ،فالر�سم يناظر الإح�سا�س،
واخل��ط يناظ��ر املوهب��ة ،واملو�سيق��ى والرق���ص
يناظ��ران احلد�س ،وال�شعر والتمثيل يناظران ال�شعور
والوجدان ،والأ�شغال الفنية تناظر الفكر.
ومبا �أن الفن و�سيلة تربوية تعني على احلياة �سواء

بالن�سب��ة �إىل �صانعيه �أو جمه��وره وال �سيما الأطفال،
فه��م الأك�ثر ا�ستجاب��ة لالبت��كار واملح��اكاة وتخزين
املعلومات.
�إال �إن ه��ذه الو�سيل��ة مرهون��ة مبناخه��ا �أي مبجمل
�ش��روط �إنتاجه��ا وا�ستثماره��ا؛ لأنه��ا �ش���أن �أي ن�شاط
�إن�ساين ،ال تنبت من فراغ وال تكتفي با�ستظهار املوهبة
وحدها ،وحتدد وظائفه��ا غالب ًا �سبل ممار�ستها؛ �سواء
�أكان��ت معرف��ة نظري��ة �أو خ�برة عملية وه��ذا بدوره
اندفاعا بني مفاتي��ح القيم وطرائق التثقيف،
يتطلب
ً
ي�ستن��د يف الوقت نف�سه �إىل فهم عميق ملعطيات ثقافة
الطفل.
وق��د �أظهرت بع���ض الدرا�س��ات �أن الأطفال يكونون
قادري��ن على التميي��ز بني الألوان يف ف�ترة مبكرة من
العم��ر ،كما تبني �أن الطف��ل الر�ضيع يف عمر �أ�سبوعني
كان يتابع نقطة متحركة ،مظهر ًا قدرته على التمييز
ب�ين لون نقط��ة ال�ضوء املتحركة ول��ون الأر�ضية التي
تتح��رك عليه��ا ،ويف �إحدى التج��ارب الت��ي �أجراها «
هي��ب  “ hebbتب�ين �أن الطف��ل الر�ضي��ع الذي عمره
�شهر واحد يف�ضل التحديق �إىل رقعة الطاولة امللونة
فرتة زمنية �أطول مقارنة برقعة �سوداء اللون ،وتبني
الر�ضع يف عمر الثالثة
م��ن جتارب �أُخرى �أن الأطفال ّ
يحدقون طوي ًال يف قطعة ورقة ملونة باملقارنة
�أ�شهر ّ
مع قطعة رمادية م�ساوية لها متاماً.
وكان الأطف��ال يف عمر �أربعة �أ�شهر ينظرون طوي ًال
�إىل ال�سط��وح ذات اللون الأحم��ر وال�سطوح ذات اللون
الأزرق ،مقارن��ة م��ع ال�سط��وح ذات الل��ون الرم��ادي،
و�أظهر الأطفال يف 6ـ � 14شهر ًا َمي ًال قو ّي ًا للو�صول �إىل
قر�ص مل ّون باملقارنة مع قر�ص �آخر رمادي.
فالل��ون الأحم��ر ه��و املف�ض��ل عن��د الأطف��ال ،يليه
الل��ون الأ�صفر ث��م الأزرق فالأخ�ضر وينفعل الأطفال
الذي��ن تق��ع �أعماره��م ب�ين نهاي��ة مرحل��ة الر�ضاعة
و�س��ن ما قب��ل املدر�سة بالل��ون الأحمر كث�يراً ،يف حني
يك��ون اللون الأ�صفر �أقلها تف�ضي ًال لديهم ،وحني ي�صل
الأطف��ال �إىل العم��ر املدر�س��ي� /ست �سن��وات /ي�صبح
الل��ون الأزرق هو املف�ضل لديهم� ،أم��ا الإدراك الدقيق
للأل��وان ومتييزه��ا ،فرمبا ال يرتقي �إال بع��د �أن يتعلم
الأطفال �أ�سماء تلك الألوان ،وترتقي ت�سمية الألوان
مت�أخ��رة مقارن��ة م��ع ت�سمي��ة الأ�شي��اء واملو�ضوع��ات
الأخرى امل�ألوفة ل��دى الأطفال ،ويكون اللون الأحمر
�أ�سرع الألوان يف معرف��ة ا�سمه ب�شكل �صحيح ،ثم يليه
الل��ون الأزرق حي��ث يتعلم��ون ا�سم��ه ب�ص��ورة مبك��رة
�أي�ضاً.
وعدوه ميثل منطاً
لهذا اعرتف النقاد بفن الأطفال ّ
من التعبري الفني ل��ه خ�صو�صيته؛ مثل �أ�شكال التعبري
الأخ��رى الت��ي مار�سه��ا الإن�س��ان البدائي وال�س��اذج �أو
املتخل��ف عقلي��اً� ،أو حت��ى مث��ل الأمن��اط الت��ي قدمها
لن��ا فنان��ون عق�لاء يتمتع��ون بق��در كبري م��ن الوعي،
لكنه��م وجدوا �أن تقدمي فن كفن الأطفال ،وب�سذاجة
وب�ساط��ة ك�سذاجتهم ،وميكّن الفن��ان من الو�صول �إىل
�ش��كل �أك�ثر تلقائي��ة و�أ�صال��ة ويعك���س لن��ا عامله بكل
خ�صو�صيته.
وع��ده كثريون
واع�ترف الفنان��ون بف��ن الأطف��الّ ،
�أكرث الفن��ون تلقائية وعفوية ،يع�بر فيها الطفل عن
نف�سه ب��كل ب�ساطة ومن دون قيود ،ويقدم لنا نف�سيته
وم�شاع��ره بالل��ون ،وهك��ذا تعل��ق بع���ض الفنانني بفن
الأطف��ال ،وقال��وا عن��ه �إنه الف��ن الذي يحل��م الفنان
الواع��ي بالو�ص��ول �إليه� ،إن��ه الفن الت�شكيل��ي يف �أرقى
�أ�شكاله ويعك�س لنا التعبري يف �أب�سط �صوره.
�إن��ه ف��ن ال�براءة يف مقاب��ل التزيي��ف ،والب�ساط��ة
مقاب��ل التعقي��د� ،إن��ه الف��ن املبا�ش��ر ال��ذي مل تذبل��ه
احل�ض��ارة وال التطور وال احلداثة وال العوملة� ،إنه فن
العودة �إىل احللم القدمي للإن�سان ،ب�أن يعود �إىل ع�صر
الطفولة وال�سذاج��ة ،متخل�ص ًا من كل العقد وما تبثه
احل�ض��ارة الغربي��ة احلديثة م��ن �أمناط معق��دة ،وما
تخلفه يف نفو�س النا�س من مركبات نق�ص وتعقيدات.
وله��ذا ميك��ن �أن جند يف كث�ير من التج��ارب الفنية
املعا�ص��رة� ،شك ًال من التعبري ي��وازي ما يقدمه ويحاكي
ال�س��اذج ،ويتما�ش��ى مع نظ��رة البدائي للحي��اة والفن،
و�إن حل��م  /الفن��ان – الواع��ي � /أن يك��ون طف ًال بريئ ًا

يف �سذاج��ة� ،أو بدائي�� ًا يف �أ�سل��وب تعامل��ه م��ع البيئة
واحليوانات.
وحت��دث الرومانطيقي��ون عن فن خي��ايل ،ووجدوه
أل��ح ال�سرياليون عل��ى �شكل
يف ف��ن الطف��ل جم�س��داً ،و� َّ
تعب�ير فن��ي هو ب�ين الوعي والالوع��ي ،و�سرقه��م �إليه
الطف��ل ،وقدم لنا التجريدي��ون التعبرييون �صياغات
قد جندها �أكرث �صدق ًا يف الطفل.
ويحدثن��ا تاريخ الف��ن املعا�صر عن تي��ار فنّي اتخذ
م��ن كلم��ة  /كوب��را  /ا�سما له ،وف��ن ال يختلف عن فن
الطفل ،وعن �صياغته للأ�شكال� ،أو عن تعبريه الرمزي
اخلا�صة املتمي��زة ،وهكذا
بالل��ون ،وع��ن لغته الفني��ة
ّ
�شهد التطور املعا�ص��ر يف الفن� ،صياغة فنية تعبريية،
يح��رك الفنان يده فيها عل��ى الورقة بعفوية �شديدة
بع��د حلظة من حلظات االمت�لاء ،ويفرغ ما كان يح�س
به م��ن امت�لاء ب�شاعرية كب�يرة بعيد ًا ع��ن التجربة
العقلية التي ت�ضبط الأمور ،وجتعلها متوازنة.
لق��د كان الفن��ان ف��ان ك��وخ ال ير�س��م �إال �إذا �سار يف
احلق��ول ،وعاد م�شبع�� ًا باللون ،وهو يف��رغ �شعوره على
ال��ورق تلقائي ًا ب�ش��كل مبا�شر حتى ي�ستطي��ع �أن ير�سم
ب�أحا�سي�س��ه؛ ويق��دم حيات��ه قطع�� ًا عل��ى ال��ورق؛ �إنه
ير�سم بدمه كما كان يقول.
و�إذا عدنا �إىل ر�سوم الأطفال وحاولنا �أن ن�ستخل�ص
بع���ض ميزاته��ا وخ�صائ�صه��ا الأ�سا�سي��ة الت��ي ذكرها
النقاد ،جند �أنف�سنا �أمام ميزات فنية عدة هامة :
الت�سطي��ح  :فالطف��ل يح ّول الف��راغ يف اللوحة �إىل
�سطوح وم�ساح��ات ،من دون عناي��ة بالأبعاد ومن دون
اهتمام بها وت�ساعده هذه ال�سطوح على التعبري .
االخت��زال  :فالطفل يختزل الكثري من العنا�صر يف
امل�شه��د الذي يقدمه لريكز عل��ى عنا�صر هامة عدة يف
نظره.
التماك��ن :فه��و يقدم لنا عنا�صر م��ن �أزمان خمتلفة
�ضم��ن لوح��ة واح��دة ،وال ير�ض��ى بوح��دة امل��كان
الفيزيائي التقليدي.
التزام��ن  :فهو يق��دم لنا عنا�صر من �أزمان خمتلفة
�ضمن لوحة واحدة ،وهذا ال يتفق مع وحدة الزمن يف
العمل الفني التقليدي.
التحويـ��ر � :إن��ه يح��ور امل�شاه��د ويب��دل موا�ض��ع
الأ�شياء ح�سب خياله وت�صوراته.
الرم��ز  :الطف��ل يلج���أ �إىل رم��وز خا�صة ب��ه ،ليعرب
بها ،ولكل طفل رموزه ،وهذه الرموز لونية و�شكلية كي
يفك لنا لغزها .
ال�شفافي��ة  :يق��دم لن��ا الطف��ل الأ�شي��اء املختلفة
وراء ج��دار �أو داخ��ل بي��ت ،دون �أن متنع��ه اجل��دران
م��ن حتقيق ذلك لأن اله��دف هو الو�ص��ول �إىل التعبري
ع��ن طريق هذه الأ�شي��اء .و�إذا عدنا �إىل جتارب الفن
املعا�ص��ر على اختالف �صوره جند �أن عن الطفل يلتقي
م��ع الف��ن احلدي��ث يف جمي��ع ه��ذه اخل�صائ���ص ،وه��و
يلتق��ي مع فنون ال�شعوب البدائي��ة ،ويلتقي مع �أمناط
التعبري التي ابتكرها الفنانون العرب الذين ر�سموا لنا
اللوحات ال�شهرية ،و�أبدعوا فيها ،وقدموا لنا االختزال
والت�سطي��ح والتزام��ن والتماك��ن والتحوي��ر والرم��وز
وال�شفافي��ة �ضم��ن جتاربه��م املعروفة ،وهك��ذا ندرك
ب���أن  /ف��ن الطف��ل  /وفق هذه ه��ذه اخل�صائ���ص التي
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• مع�صوم حممد خلف
خا�ص��ة به ،وقد
يتمت��ع به��ا ،ميلك قدرة عل��ى التعبري ّ
ال تتفق هذه الق��درة على التعبري على النمط الواعي
الأكادميي للفن وقد تتعار�ض معه ،لكنها و�سيلة تعبري
التق��ل �أهمي��ة عنه��ا ،ذل��ك لأن الطفل جل���أ �إىل �صيغ
خمتلف��ة ع��ن النم��ط الأكادمي��ي الأورب��ي والتقى مع
ال�صي��غ الأخرى للتعبري عند ال�شع��وب الأخرى ،ولهذا
ال يقل �أهمية عن فنون البالغني ،وله دوره الهام الذي
يج��ب تو�ضيحه ،وذلك ع�بر املقولة التالية � “ :إن فن
الطف��ل ال ميث��ل �صيغ��ة خمتلفة عن فن الكب��ار الذين
تعلم��وا الفن ع�بر �أكادميية تقليدي��ة وال يقل �أهمية
ع��ن الفنون الأكرث وعي ًا للقي��م الفنية التقليدية فهو
– و�إن مل يك��ن يت�ضمن �إدراك ًا للكتلة والفراغ واملنظور
وللزم��ن وامل��كان ووحدتهم��ا ،وان مل يك��ن على درجة
م��ن الوع��ي للن�س��ب وللأبع��اد التقليدي��ة ،وعالق��ات
الألوان مبعناها التقليدي – لكنه ابتكر لنف�سه فراغ ًا
خا�ص�ين ،وت�صرف
وم�ساح��ة ومنظ��ور ًا وزمان�� ًا ومكان ًا ّ
يف الن�س��ب والأبعاد وف��ق رمز معني له معن��اه وداللته
عن��ده وهكذا ي�صبح فن الطفل ل��ه �شخ�صيته املتميزة
عن فنون الكبار ،وم��ع الأ�ساليب التعليمية املعدة لهم،
وه��ذا يعن��ي �أن ف��ن الطفل ال ميك��ن تطبي��ق املفاهيم
الت��ي ن�ستخدمها ع��ادة على الف��ن �أن تُطبق على فنه.
و�إذا كان ف��ن الأطف��ال يتمت��ع به��ذه الأهمي��ة �س��واء
من حي��ث الت�شكي��ل �أو التعبري ،وله ه��ذه القيمة التي
ترج��ع �إىل م��ا يحتويه م��ن مو�ضوعات و�أ�ش��كال ،و�إذا
كن��ا ن��رى يف لغت��ه و�أ�ساليب��ه ومو�ضوعاته م��ا يجعله
الف��ن الأك�ثر �صدق�� ًا وتط��ور ًا وذاك ال��ذي يحمل لنا
امل�ضم��ون الإن�ساين عرب اللغة اخلا�ص��ة ،و�إذا كنا �أمام
�صياغات تفاجئن��ا ،وم�ضامني تعك���س حقائق احلياة؛
فكيف يكون دور املوجه ،وكيف تكون الرتبية ناجحة
فيه ونحن ال منلك �أي �أ�سا�س تبنى عليه تقومينا لعمل
الطفل وال منلك الق��درة على احلكم فيه؟! وخ�صو�ص ًا
حني يكون العمل مبتكر ًا ومبدع ًا بروح حية متحفزة.
وم��ن الوا�ضح �أن املنطل��ق الرئي�سي لعملن��ا يجب �أن
ي�ستهدف نقاط ًا عدة �أ�سا�سية نحددها وفق مايلي :
توف�ير امل��واد والتقني��ات امل�ساع��دة للطف��ل عل��ى
التعب�ير ،وتعليمه و�سائ��ل ا�ستخدامه��ا دون تدخل يف
تعبريه.
اكت�ش��اف املواهب الواعدة ورعايته��ا ،و�إيجاد املناخ
املالئم واحلر لها كي تبدع دون حتديد.
ربط التوجي��ه بالتذوق الفني الذي ي�ساعد الطفل
عل��ى من��و ح�س��ه اجلم��ايل ،وبالت��ايل �إع��داد الربامج
التلفزيوني��ة والكت��ب وال�شرائ��ط امللون��ة التي تثقف
الطف��ل وتعطي��ه �سع��ة الأف��ق واخلي��ال ،كم��ا يج��ب
�أن ن�ؤك��د عل��ى �أهمي��ة رب��ط الطف��ل برتاث��ه العرب��ي
والإ�سالم��ي ،وبثقاف��ة �أمت��ه وم�أثورات �شعب��ه الفنية
والت�شكيلي��ة ،وذل��ك ك��ي نوط��د ا�ستمراري��ة وجودن��ا
احل�ض��اري ك�أم��ة له��ا كي��ان مقد���س م��ن ما�ضيه��ا �إىل
حا�ضرها ،وهكذا ننمي فيه روح حب �أمته والتعلق بها،
وحب تراثه ور�ؤية موطن اجلمال فيه ،وحب الإبداع
م��ن خالل��ه ،وه��ذا ال�تراث ال يقت�ص��ر عل��ى م��ا ر�سمه
الأج��داد م��ن فن وما زخرفوه �أو كتب��وه ،بل مبا تركوا
م��ن ق�ص�ص ميك��ن �أن تنمي فيهم القي��م ويرتك لهم �أن
يعربوا عنها بال�شكل الذي يريدون ويقتنعون به .
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ندوة

"النزعة التكفريية و�أثرها يف احلالة الوطنية"
ندوة فكرية يف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب

حتت �شعار “النزعة التكفريية و�أثرها يف احلالة الوطنية”
ا�ست�ضاف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب ندوة �شارك فيها د.
�أحمد احلاج علي ود� .سليم بركات ود .ح�سام �شعيب وذلك ظهر
الأربعاء .2014/3/19
وقد ا�ستهل د� .أحمد احل��اج علي ورقته البحثية بالإ�شارة
�إىل �ضرورة ا�ستخدام (نزعة التكفري والتطرف) بدل (الفكر
التكفريي) لأن الفكر ي�صدر عن العقل ويهدف �إىل البناء ويقبل
احل���وار ،وي�سعى �إىل حتقيق التقدم الإن�����س��اين ،ويقبل الآخ��ر
ويقوم على احلب والت�سامح �أما نزعة التكفري والتطرف فت�صدر
عن الغرائز ،وال ت�سمح مبخالفة ر�أيها وتلج�أ �إىل العنف والقتل
والإرهاب وتعزيز الكراهية والتناحر بني مكونات املجتمع ،وهي
تخالف مبد�أ املواطنة وال�سلم الأهلي والأمن الإن�ساين.
و�أ�شار د� .أحمد احلاج علي �إىل �أن نزعة التكفري والتطرف
دخيلة على الثقافة العربية الأ�صيلة ،وبخا�صة الإ�سالم بو�صفه
ر�سالة ح�ضارية للإن�سانية جمعاء ،ونزعة التكفري والتطرف
تريد بناء ن�سق من الأف��ك��ار الزائفة لتجعل منها بدي ًال يريد
الق�ضاء على العروبة والإ�سالم وعلى العقائد الدينية و�إفراغها
من م�ضمونها الإن�ساين ،وهذه النزعة هي �أداة بيد االمربيالية
وال�صهيونية والرجعية العربية للق�ضاء على الأمة العربية ،وعلى
الفكر التقدمي املعا�صر ،وهي �أداة لتكري�س التخلف والطائفية
والتجزئة والق�ضاء على املقاومة وفكر ًا خدمة للم�شروع الأمريكي

ال�صهيوين يف املنطقة ،والق�ضاء على م�ؤ�س�سة الدولة الوطنية
و�إجنازاتها احل�ضارية.
وب��دوره �أ�شار د� .سليم بركات �إىل �أن النزعة التكفريية هي
اجلهل يف الدين دون معرفة اجلاهل جلهله ،والتكفري نزعة ت�سترت
بالدين لتعمل يف ال�سيا�سة ،دون فهم م�ضامني ال�سيا�سة يف فن حتقيق
املمكن ،وبالتايل تكون مفاهيم الدولة واحلرية والدميقراطية
واالقت�صاد والثقافة والإعالم مفاهيم غائبة عنها ،فكل ما يهمها

حتويل الدين �إىل �إيديولوجيا قائمة على الإرهاب والعنف �ضد
املجتمع ،م�شدد ًا على �أن املواطنة جتمع وتوحد على م�ستوى
الوطن ،واملذاهب الدينية خارج نطاق املواطنة تفرق ،وعلينا �أن
نبحث يف �إطار املواطنة عن امل�صاحلة الوطنية مع الذات والآخر
وهذا ي�ستدعي رف�ض النزعة التكفريية ومواجهتها ،وهذه املواجهة
لي�ست من الأم��ور ال�سهلة لأنها الأخطبوط التاريخي الأك�ثر
خطورة على الإ�سالم واملجتمع والعامل� ،إ�ضافة �إىل خطورتها عل
اخل�صو�صية التي تربط العروبة بالإ�سالم.
وق��دم د .ح�سام �شعيب جمموعة م��ن الأف��ك��ار والإ���ض��اءات
التي تناولت مو�ضوع الندوة م�شري ًا �إىل �أن �أعداء �أمتنا العربية
والإ�سالمية ا�ستطاعوا ا�ستثمار الدين مل�صاحلهم ،م�ستخدمني �آليات
خمتلفة ك�ضرب امل�سلمني بع�ضهم ببع�ض ،وت�شويه �صورة الإ�سالم
و�إثارة الفنت يف الدول الإ�سالمية.
و�أو�ضح د .ح�سام �شعيب �أن هناك من �أراد منذ اللحظة الأوىل
من احل��رب على �سورية� ،أن ي�صور �أن ه��ذه احل��رب لها �أ�سبابها
الدينية ،يف حني �أنها كانت حرب ًا �سيا�سية احلامل الرئي�سي لها
هو العامل الديني الذي مت ا�ستثماره وتوظيفه من قبل �أعداء
�سورية ،خللق م� ّسوغ لهذه احلرب ،م�شري ًا �إىل �أن امل�ستفيد الأكرب من
الأعمال التخريبية للتكفرييني وممار�ساتهم الإجرامية يف �سورية
هو العدو ال�صهيوين..

ندوة

قراءة نقدية يف التجربة ال�شعرية
لل�شاعر توفيق �أحمد
يف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب
�أق����������ام ف����رع
دم�������ش���ق الحت����اد
ال���ك���ت���اب ال��ع��رب
ظ���ه���ر ال���ث�ل�اث���اء
2 0 1 4 /3 /2 5
ن���������دوة ن���ق���دي���ة
ب��ع��ن��وان “قراءة
نقدية يف التجربة
ال�شعرية لل�شاعر
ت��وف��ي��ق �أحمد”،
وذل��ك يف مقر فرع
دم�������ش���ق الحت����اد
الكتاب العرب ،و�شارك يف الندوة الناقد
الأ�ستاذ الدكتور حممد ر�ضوان الداية
والأدي���ب والإع�لام��ي الدكتور ا�سماعيل
مروة.
افتتحت فعاليات ال��ن��دوة ب��ق��راءة
مقطوعات �شعرية لل�شاعر �أ .توفيق �أحمد
و�ضعت امل�شاركني يف ال��ن��دوة يف �أج��واء
هذه التجربة ال�شعرية الفريدة ،ليقدم
بعدها د .ا�سماعيل مروة مداخلة لفتت
النظر �إىل �أن الإعالمي يخ�سر الكثري من
بريق �إبداعه �إن كان مبدع ًا يف ميادين
�أخ����رى ،م�����ش�ير ًا �إىل �أن جت��رب��ة توفيق
�أحمد ال�شعرية ت�ضعنا �أمام �شاعر �أ�صيل
قر�أ وت�أثر وخرب الأبحر ال�شعرية ،ومن
ثم كانت له حماوالته يف الإبحار احلر
يف ق�صائد ه��ي م��ن العيون ،فتمكنه من
ال�شعر والوزن والقافية جعله �أكرث قدرة
على الإبحار يف الربوج ال�شعرية والروح
مع ًا ،متبع ًا �أ�سلوب احلكاية حيث تعتمد
حكائيته على ال�صورة اللقطة ،ويف كل
�صورة تكمن حكاية من نوع �آخر لأنه يريد
للقارئ �أن يكون م�شارك ًا ولي�س متلقي ًا فقط،
مع ابتعاده التام عن الوعظ واقرتابه من
القارئ حدّ التوحد ،حيث تتجلى احلكاية
يف الوم�ضة ال�شعرية الق�صرية جداً ،ومن
ه���ذه ال�صيغة احل��ك��ائ��ي��ة ال��ت��ي مزجت
بني الغنائية وال��وج��دان والآخ���ر كانت
الق�صيدة احلكاية ...وحكاية الق�صيدة.
و�سلّط �أ.د .حممد ر���ض��وان الداية

ال�ضوء على �أن اللمحة ال�شعرية عند
توفيق �أحمد غالبة جداً ،حتى �إنه يكتفي
بتلك املوجة الدافقة فيحجزها وي�سجلها
وي�ت�رمن بها ويلقيها �إىل م��ن ح��ول��ه من
حبيب و�صديق وق��ارئ و�سامع وخماطب
بالكالم ال�شعري ،فتوفيق �أحمد و�إن ظهر
لقارئ �أن ما يكتبه على �أمناط �أخرى غري
الق�صيدة واملقطوعة مبظهر احلداثي
املغرق يف تلك احلداثة� ،إال �أنه �أخذ من
الع�صر حلوه وم��ره وا�سرتاح يف حديقة
الرتاث العربي املتجدد ،وتن�سم ما ي�شاء
من عطره من �أقحوان البوادي �إىل وردة
ال�شام القانية الفواحة ،خمتتم ًا مداخلته
�شعر يوا�صل
ب�أننا يف حاجة �إىل ال�شعرٍ ،
ح��رك��ة �شعر ال��ع��رب الأ���ص��ي��ل باملعاين
الكثرية لهذه العبارة ،وتوفيق �أحمد �سائر
احلي
يف ه��ذا الطريق معجون ًا ب��ال�تراث
ّ
اخلالد واحلا�ضر النقي الواعد..
وق���د �أج��م��ع��ت م���داخ�ل�ات احل�����ض��ور
وامل�شاركني على ف��رادة جتربة الأ�ستاذ
ال�شاعر توفيق �أحمد ال�شعرية وغزارتها
وت��ن��وع مو�ضوعاتها وق��د جت��اوز عمرها
ثالثة عقود ،كما �أجمعت على �أن هذه
ال��ت��ج��رب��ة مل ت���أخ��ذ ح��ق��ه��ا م��ن النقد
والتحليل والدرا�سة باعتبارها منجز ًا
�شعري ًا مميز ًا على �صعيدي الكم والنوع.
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"التقابل اجلمايل يف الن�ص القر�آين"
ندوة يف ثقايف �أبي رمانة
حتت عنوان “التقابل اجلمايل
يف ال��ن�����ص القر�آين” �شهد امل��رك��ز
الثقايف العربي يف �أبي رمانة ،م�ساء
الثالثاء  2014/3/25بالتعاون مع
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
ن��دوة مع الباحث الأ�ستاذ الدكتور
ح�سني جمعة رئي�س احت��اد الكتاب
العرب �شارك فيها د .ح�سن حميد،
و�أدار احلوار فيها الإعالمي �أ .عبد
الرحمن احللبي.
يف بداية حديثه �أ�شار �أ .عبد
الرحمن احللبي �إىل �أن ال�شغل على
�إظ��ه��ار ال��ت��ق��اب��ل اجل��م��ايل يتطلب
مزيج ًا من املخزون الفني والتفكري
الفل�سفي والتح�صيل املعريف ،م�ؤكد ًا
على �أن الدكتور ح�سني جمعة الم�س
هذا املزيج بل امتلكه وا�ستطاع �أن
ي�ستدعي �إىل كتابه جلّ الفال�سفة
ال��ع��رب وال��ن��ق��اد وامل�صنفني الكبار
ال�تراث��ي�ين وبع�ض امل��ع��ا���ص��ري��ن ،يف
تقابلٍ فكري مع �أر�سطو و�أفالطون
وه��ي��غ��ل و���س��واه��م ل��ي��ت��و���ص��ل �إىل
ق��راءت��ه اجل��م��ال��ي��ة التقابلية يف
الن�ص القر�آين ،حيث ميكن اعتبار
هذا الكتاب جهد ًا واجتهاد ًا يح�سبان
للم�ؤلف.
ويف مداخلته ّ
و���ض��ح الأ���س��ت��اذ
الدكتور ح�سني جمعة� ،أن مو�ضوع
كتابه يكاد يكون مو�ضوع ًا �شائك ًا
عند كثري من الدار�سني ،لأنه يجمع
ب�ين ال��ر�ؤي��ة الفل�سفية الفكرية،
وبني الر�ؤية النقدية الأ�سلوبية،
وبني املفاهيم اجلمالية التي تتعلق
بكل �شيء يحيط بالكون وبالإن�سان،
ومن ثمة فهو مو�ضوع نقدي خال�ص،
يتطلب منا معرفة كثري من الأن�ساق
املعرفية النقدية �شرق ًا وغ��رب�� ًا،
قدمي ًا وحديث ًا ،من دون �أن يكون
لنا موقف م�سبق� ،سواء �أك��ان ذلك
�إعجاب ًا مبا ج��اء يف ه��ذا الن�ص �أم
ازدراء ملا ورد فيه ،ومن �أراد �أن يحكم
ً
على ن�ص ما ينبغي �أن يعزل عواطفه
و�آراءه امل�سبقة جتاه هذا الن�ص لئال
ي�سقط يف الهوى والتع�صب �أو “�ضد”
�أو “مع” ،ومن هنا كان املنطلق خالل
� 9سنوات لكتابة هذا امل�ؤلف ،وعندما
نقول “تقابل” علينا �أن نحدد ماذا
نق�صد بالتقابل ،هل نق�صد التقابل
ال���ذي ورد يف ك��ت��ب ال��ب�لاغ��ة ،من
طباق ومقابلة �شيء ب�شيء ،و�إذا كنا
نق�صد ذلك فهي درا�سة قا�صرة ،وهل
نق�صد بالتقابل الت�ضاد الذي حتدث
عنه الدكتور املرحوم عبد الكرمي
اليايف يف جدلية �أبي متام� ،أو فيما
قاله كمال �أب��و ديب عن الثنائيات
املت�ضادة امل�ستمدة م��ن الدرا�سات
االنكليزية خا�صة ،وبالتايل �سيكون
ذل��ك قا�صر ًا �أي�����ض�� ًا ،وه��ل ميكن �أن
نحكم على التقابل اجلمايل ب�أنه

ق��ائ��م على امل�شاكلة وم�صطلحات
البالغيني ال��ق��دام��ى وم�صطلحات
الأ�سلوبيني اجل���دد� ،أم��ث��ال حممد
مفتاح يف ا�سرتاتيجيات التنا�ص
وهنا �أي�ض ًا �سيكون الكالم قا�صراً،
ولذلك ال بد يف الدرا�سات البالغية
�أن ن�صهر م��ا ق��دم��ه ل��ن��ا ال��ق��دام��ى
واملحدثون لكي يت�سع �أفقنا يف احلكم
على ال�شيء والإن�����س��ان مب��ق��دار ما
يعرف من مرجعيات ميكنه �أن ي�صل
�إىل �شيء من احلقيقة لأن احلقيقة
موزعة بني خلق اهلل جميع ًا.
����وه �أ.د .ح�����س�ين جمعة
ك��م��ا ن ّ
�إىل �أن���ه عندما يتم احل��دي��ث عن
التقابل ،ميكن احلديث عن التقابل
ال��ن��ظ�يري ،وال��درا���س��ات البالغية
القر�آنية والدرا�سات الإعجازية،
كانت معين ًا يف تقدمي ر�ؤي���ة �أك�ثر
ات�ساع ًا لفهم مفهوم التقابل� ،أما يف
التقابل اجلمايل فرياودنا ال�س�ؤال:
هل نحن مع ال�شكل اجلميل؟ �أم مع
إجابة من
امل�ضمون اجلميل؟ ولكل � ٍ
مييل �إليها من الفال�سفة والنقاد،
مع امليل �إىل �أن التجربة اجلمالية
هو امل�صطلح الذي ينا�سبنا لأن هذا
امل�صطلح يجمع ما بني احل�س الذي
ي����ؤدي �إىل ال��ل��ذة وال�����س��ع��ادة ،وما
بني امل�ضمون ال��ذي ي���ؤدي �إىل هذه
النتيجة ذاتها وهذه التجربة تقوم
على التوازن ما بني ال�شكل اخلارجي
وما بني امل�ضمون الداخلي� ،أما فيما
يتعلق بفل�سفة اجلمال ،ف��ر�أى �أ.د.

ح�سني جمعة �أن ه��ن��اك قطيعة
مق�صودة �أو غري مق�صودة مع كل ما
منلكه من تراثنا وبخا�صة الن�صو�ص
املقد�سة� ،سواء �أكانت �إ�سالمية �أم
م�سيحية وحكمنا عليها حكم ًا على
�أ�سا�س عقيدي ديني ومل نحكم عليها
على �أ�سا�س من الفل�سفة والر�ؤية
النقدية اجلمالية �أو الفكرية.
بدوره �أ�شار د .ح�سن حميد �إىل
�أن هذا الكتاب يت�ضمن �أكرث بكثري
مم��ا يحمله ع��ن��وان��ه ال���ذي يعترب
متوا�ضع ًا قيا�س ًا �إىل اجلهد الكبري
ال��ذي بذله �أ.د .ح�سني جمعة يف
ت�أليفه وتوثيقه ،فهذا الكتاب فيه
فل�سفة و تاريخ ونقد وثقافة وفقه
و���ش��رح وت���أوي��ل وتف�سري ودح�ض
لبع�ض الآراء ،والتفات �إىل املا�ضي
ومواجهة الآراء املعا�صرة ،ال�سيما
م��ا ق��ال��ه الأج���ان���ب يف مو�ضوعة
اجل��م��ال ،و� ً
��ص��وال �إىل روالن ب��ارت،
وم��ا بعده وتقليب لوجهات النظر
وامل��دار���س املختلفة و�إع��ادت��ه��ا �إىل
اجلذر العربي ،م�ؤكد ًا �أن امل�ؤلف قد
جنا من دائرة �شديدة اجلذب ،وهي
ال�شرح والتف�سري والت�أويل مع �أنه مر
بهم و�أبقى �صنيعه يف دائ��رة النقد
واجلمال.
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�أحمد فار�س ال�شدياق
• عبد احلميد حم َّمد الدروي�ش
من البديه��ي �أن نرى �شاب ًا يف مقتبل العمر عايل
الهم��ة ،فيا���ض احليوي��ة واملواه��ب ،يحم��ل �أف��كار ًا
�أدبي��ة حديث��ة ،فه��و الأدي��ب الب��ارع ،وال�سيا�س��ي
الأملع��ي ،وال�صحف��ي احل��اذق ،رائ��د الدع��وة �إىل
الإ�ص�لاح والتم��دن واحل�ضارة والرق��ي� ،إنه� :أحمد
فار�س ال�شدياق..
والدته:
اختل��ف يف تاري��خ والدته .فقي��ل :ولد يف �سنة
 1801يف ح��ارة احل��دث بالق��رب من ب�يروت .وقال
بول���س م�سعد� :إن مول��ده كان يف �سنة  .1805عكف
عل��ى تعلم القراءة وجتوي��د �صناعة اخلط والن�سخ
ف�برع فيهم��ا .كم��ا كان يجي��د الغناء ،ويع��زف على
الطنب��ور من��ذ �أن كان �صبي��اً .كان وال��ده م��ن ذوي
الوجاه��ة والنباه��ة وال�صالح.وكان��ت �أم��ه من بيت
م�سع��د ،وه��ي عائل��ة ذات نف��وذ وعز ط��ارف وتليد.
�أجنب (�أ�سعد� ،سليم ،فائز (م�صاب بداء اخلنازير).
وخ�لال �إقامت��ه يف باريل وقع له ح��ادث م�ؤمل ،فقد
احت�س��ب يف ابن��ه ال�صغ�ير �أ�سعد ،وكان ق��د بلغ نحو
ال�سنت�ين من عمره ،وكان يقول عنه :ك�أنه قد �سبك
يف قالب احل�سن واجلمال ،فجاء مل يعدله �شيء مما
تق��ر به الع�ين .ف��كان �إذا رن��ا �إليه ين�س��ى يف احلال
جمي��ع �أ�شجان��ه وهموم��ه�.إذ �أ�صي��ب الطفل مبر�ض
اخلان��وق ومات بع��د �أ�سبوع ،فرث��اه بق�صيدة رقيقة
مطلعها:
ً
يا راحال عن مهجـة غادرتـها
ت�صلى من احل�سرات كل �أوار
خط�أ وهمت ف�أين بعدك مهجتي
ما يف ح�شاي �سوى لهيب النار
		
أبني ما يـجدي الت�صرب قولهم
� ّ
حكـم املنية يف الربية جـار
		
�أتق��ن ال�شدي��اق (اللغ��ة العربي��ة ،اللغ��ة
الإنكليزي��ة ،اللغ��ة الفرن�سي��ة) ،و�إن �أب��رز م��ا يف
ال�شدي��اق �أن��ه كان وثبة نوعي��ة يف الأدب بالقيا�س
�إىل �أدب��اء ع�ص��ره .وكان��ت ه��ذه الوثب��ة النوعية
تتمث��ل بالدرجة الأوىل يف تر�سله احلر �إزاء جمود
ٍ
كا�شف
ال�صنع��ة وحتجرها يف قوالب معين��ة .وخري
لذل��ك الأدب الرفي��ع كتاب��ه :ال�س��اق عل��ى ال�س��اق،
وك�ش��ف املخب�أ .فكتابه ال�ساق هو م��ن �أجمل روائعه
الأدبية� ،إذ �أتاه الفي�ض ب�شكل فجائي على ما يبدو،
فلم يجد ل�صنب��ور �أفكاره كما يقول ،ما ي�سده عن �أن
يتبع��ق عل��ى ميزاب القل��م ،فما تكاد ي��ده ت�صل �إىل
القل��م �إال ويراه ،وقد تدفقت عليه املعاين ،و�ساحت
عل��ى القرطا���س .فم��ن الوهل��ة الأوىل جت��ده ك�أنه
ق�ص��ة ال تق��ف احلرك��ة في��ه �إال ل�س��رد املرتادفات
اللغوي��ة �أو لتفكه��ة الق��ارئ ،ب��ل �إن��ه تع��دى ذل��ك
لي�ضع الإن�س��ان �أمام جتارب و�أحوال خمتلفة فتبدو
ردود الفع��ل واال�ستجاب��ات �أق��رب �إىل الواقع .فهو
الأدي��ب والكاتب ال�ساخر ،وهذا ما قاله عنه لوي�س
عو�ض� :أعظم كاتب �ساخر يف الأدب العربي قدميه
وحديثه.
قد و�ض��ع ال�شدي��اق لنف�سه قاع��دة يف متحي�ص
الأخب��ار ،ت��دل عل��ى الأمان��ة للق��ارئ وال�ضم�ير يف
املهن��ة ال�صحفي��ة ،فقالَ :من ُمن��ي بت�سطري الأخبار
يف وق��ت املحن��ة والأك��دار ،تع�ين علي��ه �أن يكت��ب
منه��ا ما يري��د وم��ا ال يريد ،وم��ا ي�ستح�سن��ه وما ال
ي�ستح�سن��ه ،وم��ا ي�صدق��ه وم��ا ال ي�صدق��ه� ،إال �أن��ه
يجب عليه �أن ينبه �إىل موا�ضع اخلط�أ منها حتذير ًا
للنا���س من اال�سرت�س��ال �إىل الت�صدي��ق باملحال .وال
تكاد ترى �أح��د ًا من كتاب الأخبار يفعل ذلك ،و�إمنا
يلق��ون عل��ى النا���س كل م��ا ي�صل �إليه��م منه��ا .و�إذا
كتب��وا يف الي��وم الت��ايل م��ا يناق�ضها ف�لا يعنيهم �أن
ينبه��وا عليه ،ف�صارت كتاب��ة الأخبار يف هذه الأيام
و�سيلة للتغرير والت�ضلي��ل حتى ا�ستحيينا واهلل من

متابعتهم ،و�صار م��ن معتقدنا �أن عدم روايتها �أوىل.
هاهو الناقد الأمني يوجه �إليه النقد من قبل بع�ض
الق��راء م��ن مق��االت ال�صح��ف الأجنبي��ة فيق��ول:
ل��و �شع��ر الق��راء مب��ا يف تل��ك ال�صحف م��ن الأقوال
ال�سخيف��ة والأمور املنكرة مل��ا المونا على االخت�صار
م��ن احل��وادث ال�سيا�سي��ة� .إذ بلغنا �أن بع���ض النا�س
يقولون� :إن اجلوائب ال ت�شتمل على �أخبار �سيا�سية
مهمة ،و�إمنا هي عبارة عن ق�صائد و�أبيات ،ومن �ش�أن
�صحيفة الأخبار �أن تك��ون مفيدة للنا�س مبا يحدث
يف ممال��ك الأر�ض ب�أ�سره��ا ال �أن تكون م�شتملة على
ق�صائ��د وخطب .فنقول يف اجلواب� :إن هذا املذهب
مذهبنا ،ف�إنا ن�ؤثر احلوادث ال�سيا�سية على الق�صائد
املدحي��ة ،ولكن �إذا مل تكن ه��ذه احلوادث م�ستفادة
م��ن جرن��االت �أورب��ا دون م�سمع �أو �أن ن��روي منها ما
نعلم��ه �أنه خمتل��ق ،لأنا ق��د عا�شرنا كتّ��اب الأخبار
مد ًة طويلة مكننا من معرفة مقا�صدهم و�أغرا�ضهم،
ف���إذا كنا نعلم �أن ما قالوه كذب ،ث��م نقلناه ون�شرناه
للنا���س كان كم��ن �شاركهم يف كذبه��م ،و�إذا ا�ستح�سنا
الكذب يف ال�شعر فلعمري �إنه ال ي�ستح�سن يف الأخبار
املق�صود منها تنوير ب�صائر النا�س .فالأوىل �إذ ًا عند
عدم �صحة الأخبار� ،أن يعلل قراء اجلرناالت ب�شيءٍ
من النظ��م والنرث بحيث يكون معجب�� ًا للقارئ .ف�إذا
ر�أيت يف اجلوائ��ب �شعر ًا غري معجب فال بد �أن يكون
لذل��ك �أ�سب��اب� ،أخ�صها� :أن يكون املم��دوح من رجال
الدول��ة العلية ذوي املكارم واملحامد ويكون قد قبل
ذل��ك امل��دح تكرم ًا منه و�إينا�س ًا ملقدم��ه فال يكون لنا
حمي���ص من قبوله مراع��ا ًة خلاطر املم��دوح واملادح
مع��اً .والث��اين �أن يكون امل��ادح تو�سل �إلين��ا بوا�سطة
بع���ض الأ�صدقاء الأع��زة لن�شر كالمه يف اجلوائب.
�إىل �أن يقول :واحلا�صل� :أن �شحن اجلوائب بال�شعر
املبت��ذل لي�س م��ن �ش�أين ،و�إمنا يبعثن��ي عليه احلياء
ومراع��اة امل��ودة ،لك��ن �أرى الأوىل� :أن �أمتن��ع م��ن
الآن ف�صاع��د ًا عل��ى ن�شر �شيء من��ه �إال �إذا كان على
وجهه ،فقبوله على الر�أ�س والعني؛ لأين من املولعني
بالنظم ،ويل �إىل �إن�شاده ارتياح وانب�ساط.
ال�شدياق حملل �سيا�سي:
رب مف��اده:
ه��ا ه��و ال�شدي��اق يق��وم بتحلي��ل خ ٍ
ت�سلي��م باري���س للأمل��ان يف ح��رب  1870فيقول بعد
ن�ش��ر اخل�بر حمل ً
�لا ومعلق��اً� :إن الأنب��اء مل تذك��ر
الأ�سب��اب و�إىل �أن ت�أت��ي الأخب��ار بالتو�ضيح يرجح
�أن الأ�سب��اب ه��ي :ال�سب��ب الأول :نف��اذ امل�ؤون��ة من
باري���س؛ لأن غال��ب ال��رواة اتفق��ت �أن م�ؤنتها كانت
تكف��ي �إىل �أوا�س��ط �شهر �شب��اط .وال�سب��ب الثاين:
مزي��ة مداف��ع اجلرمانيني على مداف��ع احل�صون وال
�سيم��ا �إح��كام �إطالقه��ا .فقد ذك��روا� :أنه��ا كانت ال
تخطئ ،وقد �أجحفت كثري ًا مبعامل املدينة امل�شهورة
وكنائ�سه��ا العظيم��ة ،و�أحرق��ت م���أوى الع�ساك��ر يف
ع��دة ح�ص��ون .وحيث كان��ت مدافع احل�ص��ون دونها
يف الرم��ي والإ�صابة كان ال بد م��ن الت�سليم من قبل
�أن يتفاق��م �ضررها .والثال��ث� :شغب ذوي الفتنة يف
املدين��ة حتى عمدوا �إىل �إط�لاق ك�ستاف و�أ�صحابه
مر ،وبقي النظر يف معرفة �سبب
من ال�سجن على م��ا ّ
ه��ذا ال�شغ��ب وم��ا �إذا كان امل��راد م��ن �إط�لاق �أولئك
امل�سجون�ين .فالظاه��ر� :أن الذي��ن �أطلق��وا كان��وا
م��ن ح��زب اجلمهورية احلم��راء ،ف�إنهم مل��ا ر�أوا� :أن
الع�ساك��ر غ�ير ق��ادرة عل��ى الإيق��اع بالع��دو ومبرة
واح��دة� ،أرادوا �أن يتهافت��وا عل��ى �إهالكه��م حت��ت
رئا�سة كو�ستاف .والراب��ع :عجز اجلرنال بورباكي
وهزمي��ة اجل�نرال �شانزي .ورمبا كانت ه��ذه الأمور
كله��ا ق��د جتمع��ت ف�ص��ارت فذلك��ة ال�سب��ب .ومهم��ا
يك��ن م��ن الأ�سب��اب ف���إن باري�س ق��د �سلم��ت الآن من
ن�يران املداف��ع .وهك��ذا فق��د �أخ��ذ اخل�بر مقت�ضب�� ًا
يف ت�سلي��م باري���س ،ث��م بن��ى عليه حتليل��ه ل�سقوط
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العا�صم��ة الفرن�سي��ة رابط�� ًا بين��ه وب�ين م��ا �سبق��ه
م��ن الأنب��اء وناق���ش املو�ض��وع ،وك�ش��ف للق��ارئ فيه
احلقائ��ق اخلفي��ة وراء النب�أ املقت�ض��ب .وقد ق�سمه
�إىل مقاط��ع� :أو ًال وثاني�� ًا وثالث ًا ورابع��اً .لقد فر�ض
ال�شدي��اق نف�س��ه كمحل��ل للأخب��ار العاملي��ة ف�أ�صبح
كالم��ه مرجع ًا ي�ست�شهد به رج��ال الدولة و�سا�ستها،
ف�أ�صب��ح م�ص��در ًا تتناقل ال�صح��ف الغربية مقاالته
وي�أخذه��ا رج��ال ال�سيا�س��ة يف ال��دول الغربية على
�أنها ناطقة با�سم ال�سلطان العثماين.
ال�شدي��اق والعربية:هاهو يدافع عن اللغة الأم
التي ن�ش�أ وتربى عليها فيقول�:إن كثري ًا من الألفاظ
ت�صح��ف على �أهل اللغة م��ن دون �أن ي�شعروا بذلك،
فم��روا عليها ومرت عليهم مرار ًا ولكن بدون تعارف،
وم��ا ذاك �إال لأنهم ال يهمهم يف ال��كالم الت�آلف .كما
�أنن��ا جن��د �أن بع�ض الألفاظ الت��ي ا�ستحدثها ولدت
عل��ى قلم��ه بالت��درج ،فرمب��ا كان��ت اللفظ��ة ت�أت��ي
ٍ
حم��اوالت متع��ددة لت�أدي��ة
ت��درج يف
ع��اد ًة ثم��رة
ٍ
املعن��ى على الوجه الأ�صح .ومن تل��ك الألفاظ التي
ولدت على قلمه :الباخ��رة ،اال�شرتاكية ،اجلامعة،
الطاب��ع ،املالكمة....ال��خ .لعل��ه بذل��ك �أراد �إثراء
املعاجم العربية ب�إدخال � ٍ
ألفاظ وليدة تخدم اللغة
واملجتمع.
املعركة اللغوية بني ال�شدياق واليازجي:
لقد ات�صفت تلك املعركة ب�أمور ثالثة:
1ـ عنف اللهجة.
2ـ �إ�سفاف يف اللفظ.
3ـ بروز النقد اللغوي والبحث القامو�سي.
وكان من نتائجها:
1ـ بعث احلرارة يف الأبحاث اللغوية.
2ـ تطوي��ر �أ�سالي��ب الكتاب��ة م��ن حي��ث �سال�سة
التعب�ير و�سهولة الكتابة مع الت�أنق يف ال�صياغة ولو
تبذل اللفظ.
3ـ رواج ال�صح��ف املتناظ��رة وات�س��اع قط��اع
القراء ات�ساع ًا �أفادت منه ال�صحافة العربية بوجه
الإجمال.
ولعل هذه النتائج التي خرجت بني الإثنني.
ق��ام ال�شدي��اق برتجم��ة( :الكت��ب املدر�سي��ة؛
والكت��اب املقد���س وم��ا يلح��ق ب��ه م��ن كت��ب دينية،
ترجم��ة جمل��ة الأح��كام العدلي��ة وم��ا ي�شابهه��ا
م��ن قوان�ين ومعاه��دات دولي��ة .ترجم��ة �أ�سم��اء
املخرتع��ات وامل�صطلح��ات احلديث��ة .ترجم��ة
املق��االت ال�صحفية.لكنه بالوقت نف�س��ه كان ي�شكو
م��ن عنائه م��ن ذلك فيقول� :إين �أك��ره الرتجمة من
كالم العج��م ...فالرتجمة من احلرف امل�ش�ؤومة وال
�سيما ترجم��ة الف�ص��ول ال�سيا�سية ،ف�إن له��ا �أ�سلوب ًا
ٌ
خمالف لأ�سلوب
خم�صو�ص ًا من �أ�ساليب ال��كالم ،وهو
كتب الأدب والتاريخ.

رحلت��ه م��ن الربوت�ستاتي��ة �إىل الإ�س�لام :لعل
�أب��رز واقع��ة يف حي��اة ال�شدياق يف تون���س اعتناقه
الإ�س�لام .وم��ن املتواتر عند �أه��ل الأدب يف تون�س:
�أن �إ�سالم��ه ح��دث يع��د �سن��ة  1857على ي��د مفتي
احلنفي��ة حممد ب�يرم الراب��ع و�إ�ضافة ا�س��م �أحمد
�إىل ا�سم��ه تيمن�� ًا با�س��م الب��اي امل�صل��ح ،وق��د كن��ي
ب�أب��ي العبا�س عل��ى عادة بع�ض الع��رب و�أهل تون�س
يف تكني��ة من كان ا�سم��ه �أحمد .ف��كان اعتبار قرار
�إ�سالم��ه ق��رار ًا اختياري ًا ح��ر ًا قائم ًا عل��ى اقتناعه
بالإ�س�لام كدي��ن ،فق�ض��ى الثل��ث الأخ�ير م��ن عمره
م�سلم��اً .فمقاالت��ه ال تخل��و من �آي��ات الإميان باهلل
وبالإ�س�لام والتعل��ق بالدي��ن ،واالحتج��اج بالقر�آن
واحلديث وال�شريعة.
قوله يف �إن�شاء املقالة الأدبية:
ـ �إنها نهمة كنظم ال�شعر.
وذك��ر� :أنه ج��رى جد ًال مرة بين��ه وبني �صديق
ح��ول املقالة الأدبية وال�سب��ب يف كتابتها فقال له:
�إنن��ي �أطم��ع يف �أن كالم��ي ال ب��د �أن ي�ؤث��ر يف النا�س
يوم�� ًا م��ن الأي��ام .وم��ن الواجب عل��ى كل �إن�س��ان �أن
ي���ؤدي ما عنده م��ن الن�صيحة على ق��در ما ي�ستطيع
ف�أدا�ؤها ٌ
فر�ض.
ث��م يق��ول ل��ه :لعم��رك �إين �إذا كتب��ت �شيئ ًا ال
�أ�س���أل النا���س عن��ه ه��ل �أعجبه��م �أو ال .ولعل��ي ل��و
�س�ألتهم �أي�ض ًا مل �أطلع على احلقيقة.
�شهادة حممد عبده بال�شدياق:
قال حممد عبده� :إنه خدم الدولة الإنكليزية
يف الأ�ستان��ة ع�شري��ن �سن��ة مب��ا كان يعتق��د جمي��ع
ق��راء جريدت��ه اجلوائب �أنه خدم��ة للدولة فقط،
�إذ �أقن��ع م�سلم��ي الهند ب��ل العامل الإ�سالم��ي كله �أن
هذه الدولة �صديقة لل�سلطان ودولته ن�صرية لهما.
له��ذا جن��د�:أن حممد عب��ده و�صف��ه برباعة ال
جنده��ا �إال يف ال�صح��ايف الكب�ير الناج��ح ،وال �سيم��ا
الع�ص��ري ،هي تلك الق��درة الإعالمي��ة على خدمة
أ�سلوب غري مبا�شر.
�أهدافه ب� ٍ
م�ؤلفاته:
(نطق ال�سيط بال��درر واليواقيت ،الدرر اللجي
يف غلط املطران التتنج��ي .املر�آة يف عك�س التوراة.
مماح��كات الت�أويل يف مناق�ض��ات الإجنيل .امل�سائل
املفخم��ة يف العقائ��د املبهم��ة .اعرتا�ض��ات �إجني��ل
�شري��ف .النفائ���س يف �إن�شاء �أحم��د فار�س .الرو�ض
النا�ض��ر يف �أبيات ون��وادر .التقنيع يف علم البديع).
و�أه��م الكت��ب الت��ي ترجمها(:الآجرومي��ة .ديوان
ور�سائ��ل .املغن��ى لكل معن��ى (ديوان �شع��ر) .منتهى
العج��ب يف خ�صائ�ص لغة الع��رب .الباكورة ال�شهية
يف نح��و اللغة العربية .ال�ساق عل��ى ال�ساق يف ما هو
الفارياق.)....
الكتب التي قام بتحقيقها ون�شرها( :اجلا�سو�س
عل��ى القامو���س .نزه��ة الط��رف يف عل��م ال�ص��رف.
جمموع��ة يف النحو .جنان اجلنا�س يف علم البديع.
ر�سائ��ل املقري��زي .ر�سائ��ل اب��ن الع��دمي .ر�سائ��ل
ياقوت .ر�سائل الثعالبي .ر�سائل ابن �سينا.).....
مر�ضه ووفاته:
لق��د �أ�صي��ب مبر�ض داء املفا�ص��ل ب�سبب رطوبة
جزي��رة مالطة .وم��ن امل�ؤ�س��ف �أن الأي��ام مل متهله،
فف��ي � 20أيل��ول �سن��ة  1887انطف���أ ال�س��راج املنري،
وانته��ت حياة رج��لٍ من �أعظم رج��ال الأدب العربي
عل��ى �إطالقه.وكان �أو�صى �أن يدفن يف لبنان ،وعم ًال
بو�صيت��ه نق��ل جثمان��ه يف باخ��رة من�ساوي��ة م��ن
الأ�ستانة �أعدت لنقله �إىل مثواه الأخري .ويف �صباح
 5ت�شري��ن الأول و�صلت الباخ��رة �إىل بريوت ،فنقل
اجلثم��ان �إىل اجلام��ع العم��ري الكب�ير حي��ث �صل��ي
�ضريح
أمت عظيم ،ثم دفن يف احلازمية يف
عليه يف م� ٍ
ٍ
فخم وهو قائم على طريق بريوت دم�شق.
ٍ

العدد2014/3/30 "1386" :م 29-جمادة الأوىل1435هـ "ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

11

خمتارات من الأ�سبوع الأدبي قبل " "1000عدد
العدد  - 386اخلمي�س  4ت�شرين الثاين 1993م

من مذكرات الدكتور �شوقي �ضيف
حت��ول الفت��ى يف �أول الع��ام الدرا�س��ي
اجلديد �إىل معهد الزقازيق الديني الثانوي،
ليكم��ل درا�ست��ه الأزهرية في��ه ،وكانت هذه
�أول غرب��ة ل��ه عن �أبوي��ه و�أ�سرت��ه ،وانتظم
ب�ين ط�لاب املعه��د اجلدي��د ،ون��زل معه��م يف
م�سك��ن ب�سي��ط كان ملحق�� ًا باملعه��د ومعد ًا له
ً
ردهة
ولأمثال��ه م��ن الط�لاب الغرباء ،وه��و
أ�سرة ،ولكل
وا�سعة بها جمموعة كبرية من ال ّ
طالب �سريره و�صوانه (دوالبه) اخلا�ص.
ور�أى الفتى �أن يرتك هذا امل�سكن لأنه بعيد
ع��ن مطاع��م البل��دة ،و�سكن يف من��زل قريب
م��ن املعه��د .واكب عل��ى الدرو�س واملت��ون وال�ش��روح و�شروح ال�ش��روح يحاول
�أن ي�ستوع��ب امل��واد العلمي��ة فيها ،وه��و مع ذلك يح��اور �شيوخ��ه ويناق�شهم
ويجادلهم يف كثري من م�سائل العلم الذي يعر�ضونه ودقائقه.
وكان الفت��ى يك��ب بالقراءة عل��ى ما يظهر من مق��االت �أدبية يف �صحيفتي
(البالغ) الوفدية و(ال�سيا�س��ة) الد�ستورية وملحقيهما الأ�سبوعيني وكانت
تكت��ب فيهم��ا ف�صول طريفة عن الفك��ر والأدب العربي�ين وكذلك عن الفكر
والأدب الغربي�ين ،وكان ط��ه ح�س�ين ق��د ن�شر كتاب��ه« :يف ال�شع��ر اجلاهلي»
و�أث��ار �ضج��ة كب�يرة يف الأج��واء الأدبي��ة يف الكتاب��ات ال�صحفي��ة� ،إذ نق��د
الأ�سالي��ب املتبع��ة يف درا�سة الأدب العربي �ساخر ًا منه��ا �سخرية �شديدة مع
دع��وة ملح��ة �إىل اتخ��اذ منهج بع���ض الفال�سف��ة الغربيني القائ��م يف ال�شك
بحي��ث ينبغ��ي �أن ي�شك الباح��ث يف هذه الق�صيدة �أو تلك م��ن ق�صائد ال�شعر
اجلاهل��ي حت��ى تثبت ل��ه �صحتها ،ب��ل ال ب�أ�س م��ن ال�شك يف ال�شع��ر اجلاهلي
جميعه حتى يطمئن الباحث �إىل �صحته.
وذه��ب طه ح�س�ين �إىل �أن الكرثة من هذا ال�شعر لي�س��ت جاهلية و�إمنا هي
منتحل��ة .و�أخذ يعدد عوام��ل االنتحال ،وذكر من بينها عام ً
�لا ديني ًا كان له
�أثره يف العوامل الأخرى يف انتحال ال�شعر اجلاهلي ،وانزلق يف ذلك �إىل كالم
ُعدَّ دلي ًال على �إحلاده.
وث��ارت �ضد طه ح�سني موجة حادة من النق��د العنيف ،قيل يف �أثنائها �إن
اجلامع��ة امل�صرية تنف��ق عليها الدولة فكي��ف ي�سمح لأ�ست��اذ الأدب العربي
ال��ذي يتن��اول مرتبه منه��ا �أن يعل��م الطالب فيها مث��ل هذا الإحل��اد املنكر؟
وكي��ف يبيح ل��ه امل�س�ؤولون يف اجلامع��ة ن�شر هذه الأفكار للط�لاب؟ وات�سعت
احلمل��ة وم�ل�أت ال�صحف وتعدته��ا �إىل الربملان ،وقدم طه ح�س�ين ا�ستقالته
�إىل اجلامع��ة  ،ولوال �سع��ة �أفق احلكومة ِّ
لطوح به .فقد ُر َّدت �إليه ا�ستقالته،
واكتف��ي مب�ص��ادرة الكتاب .وكان��ت النيابة قد حققت مع��ه ،وثبت لها ح�سن
نيت��ه ،و�أمرت بحف��ظ الدعوى ،وم��رت العا�صفة �سيا�سي ًا ،ولك��ن ظل لها دوي
وا�س��ع يف الأو�س��اط الأدبية ،و�ألف��ت كتب خمتلفة يف الرد عل��ى طه ح�سني،
و�أعاد طبع الكتاب با�سم جديد هو «يف الأدب اجلاهلي» وقد �صور فيه مناهج
النقد الغربي يف درا�سة الأدب.
وح��دث ث��ان يف هذا الع��ام الدرا�سي ،كان ل��ه دوي بعيد يف الع��امل العربي
و�أو�ساط��ه الأدبي��ة هو انعقاد مهرجان كبري بريا�س��ة (�سعد زغلول) لتكرمي
(�شوق��ي) �شاع��ر م�ص��ر احلديث��ة وا�شرتك��ت في��ه جمي��ع الب�لاد العربي��ة
مبندوبني من كبار �أدبائها و�شعرائها كي ي�ضعوا على مفرقه ـ مع كبار الأدباء
وال�شع��راء يف م�صر ـ تاج �إمارته لل�شع��ر العربي احلديث و�شعرائه املعا�صرين
عل��ى اختالف بلدانه��م و�أقطارهم ،وق��د حياهم �شوقي برائع��ة من روائعه،
�ألقي��ت يف املهرجان ب��دار الأوبرا ا�ستهله��ا باحلديث عن و�ص��ف الربيع وعن
ثناء عاطر ًا عل��ى مبايعته ب�إمارة ال�شعر
�شك��ره ل�سعد زغلول ،ث��م �أخذ يثني ً
من �أبناء العرب قاطبة ،وكيف حتولوا مب�صر �إىل عكاظ ثانية.
وينوه مب�صر وحملها لهيكل الدين وروح البيان من قر�آنه .وكيف �أنها تقف
ب�شاعره��ا م��ع ال�شرق يف �أفراح��ه و�أحزانه ،وجراح��ه و�أ�شجانه .و�أخرجت
جمل��ة (ال�سيا�سة) الأ�سبوعية عدد ًا خا�ص ًا به��ذا املهرجان وما �أُلقي فيه من
خطب و�أ�شعار رائعة يف تكرمي �شوقي ومن بحوث �أدبية طريفة .وكان عدد ًا
نفي�س ًا ظل الفتى يحتفظ به لنف�سه �سنني عددا.
وكانت تتوىل مقاليد الأمور طوال هذا العام الدرا�سي وزارة (عديل يكن)،
بينما كان يتوىل ريا�سة جمل�س النواب (�سعد زغلول) وظلت له نف�س املحبة
والزعامة يف قلوب امل�صريني .و�سارت �ش�ؤون احلكم رخاء ،وخرج من اخلدمة
يف حمكم��ة اال�ستئناف �أخر م�ست�شار بريط��اين .و�صدر قانون عفو �شامل عن
كل م��ا اقرتف من اجلرائم ال�سيا�سي��ة منذ حل جمل�س النواب يف وزارة زيور،
و�ألغى ت�سخري الأهايل للعمل يف تقوية ج�سور النيل.
ويق��دم (ع��ديل يك��ن) ا�ستقالت��ه يف �أبري��ل �سن��ة 1927م ،وي�ص��ر عليه��ا
ويل��ح علي��ه (�سعد) �أن يبقى يف احلكم ويتم��ادى يف �إ�صراره .ويرغب (�سعد)
�إىل (ث��روت) يف ت�ألي��ف الوزارة وي�ؤلفه��ا يف نف�س ال�شهر م��ن �أغلبية وفدية
البقية �........................................................ص22

إ��ضاءات ثقافية

الذكرى املئوية لوفاة لو�سيان لوكلري
ي�صادف ه��ذا العام الذك��رى املئوية لوفاة الطبي��ب الفرن�سي
لو�سي��ان لوكل�ير ال��ذي يعد من �أب��رز م�ؤرخي الط��ب العربي ومن
�أكرث امل�ست�شرقني اعتناء برتاث العرب الطبي.
فق��د تويف عام 1893م بعد �أن ق�ض��ى �أكرث من ثالثني عام ًا يف
البحث عن املخطوطات الطبي��ة العربية ويف درا�ستها وترجمة
خمتارات منها.
ويعترب كتابه (الطب العربي) �أهم كتاب ظهر يف هذا املو�ضوع
يف القرن املا�ضي.
وق��د اعتمد عليه كلُّ من �ألّف يف تاريخ الطب عند العرب بعد
ظهوره.
و�إذا كان هذا الكتاب قد �صار اليوم جزء ًا من املكتبة الرتاثية
التي دخلت التاريخ وجتاوزها الزمن ف�إنه ال يجوز �أبد ًا �أن نن�سى
ال��دور ال��ذي لعب��ه يف التعري��ف بف�ضل الع��رب يف تق��دم العلوم
الطبية وازدهارها.
ولي���س يف علم��ي �أن �أحد ًا م��ن املعنيني بالثقاف��ة العربية ،قد
انتب��ه �إىل هذه الذكرى املئوية ودعا �إىل �إحيائها �أو �إىل تكرمي
�صاحبه��ا ولع��ل ه��ذا مظه��ر م��ن مظاه��ر الإهم��ال ال��ذي ي�سود
الأو�ساط الأكادميية يف هذا الزمن الرديء.
ومل��ا كان الوف��اء م��ن طبع الع��رب ،فال ب��د لنا من وقف��ة �أمام
ه��ذا العامل اجلليل �إح�سا�س ًا من��ا بف�ضله على احل�ضارة العربية،
و�إعالء ذكرها يف عامل الغرب الذي كثري ًا ما �أنكر ف�ضلنا وجتاهل
�إجنازات علمائنا.
ويع��ود الف�ضل �إىل لوكل�ير يف تعريف الع��امل بالعلماء العرب
وخا�صة ابن البيطار.
ولعل��ه من حما�سن ال�ص��دف �أن يحتفل املجل���س الأعلى للعلوم
هذا العام بالعامل العربي الكبري ابن البيطار.
ويف احلقيقة ف���إن ابن البيطار يدين ب�شهرته �إىل لوكلري فقد
كان �أث��ره �ضئي ًال على �أوروبا يف �أواخر الع�صور الو�سطى لأ�سباب
ال جم��ال لتعداده��ا الآن ـ ولن��ا ع��ودة �إليها �إذا ات�س��ع �صدر هذه
ال�صحيف��ة ـ ومن ناحي��ة �أخرى كان ت�أثري اب��ن البيطار كبري ًا يف
ال�شرق العربي.
وبكلم��ة �أخرى ،ف�إن �أوروب��ا حينما ظهر ابن البيطار كانت قد
انتهت م��ن ترجمة معظم العل��وم الطبية العربي��ة ،ونقلتها �إىل
الالتينية ،و�أغلقت مدار�س الرتجمة �أبوابها يف �أوروبا �أو كادت،
فقد جاء اب��ن البيطار مت�أخر ًا (ت��ويف يف منت�صف القرن الثالث
ع�شر امليالدي).

• ن�ش�أت احلمارنة

لذلك ال عجب �إذا عرفنا �أن ت�أثري ابن البيطار على الأوربيني
كان �ضئي ً
�لا وجاء مت�أخ��ر ًا جداً .وهذا ال ُينق���ص من قيمة هذا
العامل يف تاريخ الطب.
�أما يف ال�شرق العربي فقد �أدرك القوم �أن ابن البيطار جاء يف
�أعماله العلمية مبا مل ي�صل �إليه ال�سابقون ،فكانت كتبه تتويج ًا
ملا و�صلت �إليه املعارف �آنذاك يف حقل (الأدوية املفردة).
وق��د حم��ل راي��ة ه��ذا املو�ض��وع بع��د اب��ن البيط��ار ع��دد من
تالمذت��ه ومعا�صريه ف�أجن��زوا بع�ض امل�ؤلف��ات الهامة يف حقلي
(امل�صطلحات الطبية الدوائية) و(علم النبات والعقاقري).
وعلى ر�أ�س ه�ؤالء ي�أتي ابن ال�سويدي العامل الدم�شقي الكبري
ال��ذي تويف ع��ام 1292م بع��د �أن كت��ب كتابني هام�ين �ساهما يف
�إعطاء ابن البيطار املكانة الالئقة يف ال�شرق العربي.
وق��د ن�سي الق��وم يف العامل العرب��ي الذكرى املئوي��ة ال�سابعة
دوي �أعماله
لوف��اة ابن ال�سويدي طبيب دم�شق الكبري الذي ظل ّ
ي�تردد يف الآفاق حت��ى الق��رن التا�سع ع�شر حي��ث طبعت بع�ض
املخت�صرات الهامة لكتابه (التذكرة).
و�إذا قدّ رن��ا اهلل ،ف�سوف نعود يف ه��ذا املكان ـ �إىل احلديث عن
ابن ال�سويدي تكرمي ًا واعرتاف ًا بالف�ضل .-
ولعل��ه م��ن حما�س��ن ال�ص��دف �أي�ض�� ًا �أن يك��ون �أح��د العلم��اء
املدعوي��ن �إىل احلديث ع��ن ابن البيطار يف (�أ�سب��وع العلم) هذا
الع��ام هو الأ�ست��اذ �إبراهيم بن مراد �أحد �أف��ذاذ علماء اللغة يف
القط��ر التون�س��ي ال�شقي��ق ،و�أحد �أه��م م�ؤرخي الط��ب يف �أيامنا
هذه.
فالأ�ست��اذ �إبراهي��م ب��ن م��راد ا�شتغ��ل يف ال�سن��وات الأخ�يرة
عل��ى (امل�صطلح الأعجم��ي) يف كتب الطب العرب��ي ،واهتم بابن
البيطار ب�شكل خا�ص.
ويع��ود �إليه الف�ضل يف ت�صحيح جملة م��ن الأخطاء التي وقع
فيها بع�ض امل�ؤرخني فيما يتعلق ب�سرية ابن البيطار �أو ب�أعماله.
وق��د ر ّد الأ�ست��اذ اب��ن م��راد ب���أدب ج��م وتهذي��ب �شديد على
بع�ض العلماء الذين ت�سرعوا يف �إ�صدار �أحكام مرجتله على ابن
البيطار� ،أو الذين قالوا بحقه �أقوا ًال ظاملة.
و�س��وف نع��دد يف فر�ص��ة �أخ��رى �إجن��ازات الزمي��ل �إبراهي��م
ب��ن مراد يف حق��ل الدرا�س��ات املتعلقة باب��ن البيطار .ف���إذا كان
لوكل�ير قد ع��رف النا�س باب��ن البيطار ف�إن ابن م��راد قد �أعطى
اب��ن البيط��ار حقه ،وب�ين مكانت��ه يف تاريخ العل��م ،ومنزلته بني
العلماء.

ثلوج �ضياء ق�صبجي الدافئة

• �سامي حمزة

ت�ض��اد وتناق���ض ي�ضمهما عنوان املجموعة الق�ص�صية (ثلوج دافئة) للأديب��ة ال�سيدة �ضياء ق�صبجي .فهل ميكن �أن تكون الثلوج
دافئة؟!
احتمال يذكرك بالأ�سكيمو وبيوتهم التي يبنونها يف الثلوج ويلج�ؤون �إليها اتقاء زمهرير ال�شتاء القا�سي.
�أو �أنه كما ذكرت يف �إهداء كتابها �إيل �إذ كتبت �أيجمع ال�صقيع والنار؟..
يف هذه الق�ص�ص يحدث هذا ..كما �أن يف نفو�سنا �أي�ض ًا هذين النقي�ضني».
�أم��ر ال جتافي��ه احلقيق��ة ح�ين ندق��ق يف دواخلن��ا فنجد �أنن��ا كالثلج برودة جت��اه �أمر م��ا وكالنار �أو دفئه��ا جتاه �أمر �آخ��ر ـ و�إن
�صادفناهما متعاقبني �أو يف الآن ذاته ـ فهذا �أمر ال يحرك فينا قيد �أمنلة وذاك يلهب م�شاعرنا وي�ؤججها.
والنف���س الب�شري��ة حمالة املتناق�ضات �أبداً .بل لع��ل م�شاعرنا تكون غافية يف ا�ستقرارها امل�ستك�ين ك�أنها مو�ضوعة يف ثالجة �أو
�أنه��ا مطم��ورة حت��ت ركام م��ن جليد ف�إذا مبوقف �أو كلم��ة مهمو�سة �أو نظرة �ساخن��ة جتعل ركام اجلليد يقطر مياهً ��ا ثم يذوب دفئ ًا
فيتح��ول �إىل حن��ان ي��ر�ؤم ذاك الر�شيم الذي بقي طوي ًال ،فتتحرك احلياة فيه م�ستم��د ًا �أ�سبابها من ذاك الذي كان جليد ًا و�أ�ضحى
�سقي ًا وم�صدر ارتواء وباعث مناء وجعل الغريب حبيب ًا وحول الالاكرتاث �إىل اهتمام حمموم.
و�إن م�ضينا مع ق�ص�ص املجموعة ابتداء من (قناع البجعة) جند البطلة و�سط جو زائف حقيقته حمتجبة خلف �أقنعة هروبية
وكما تذكر الكاتب (حتت الأقنعة يت�صرف الإن�سان مبزيد من احلرية)!
وق�ص��ة (�ش��روخ يف اخليم��ة) ت�ص��ور امر�أة تدعي �أنه��ا تع�شق ظامله��ا! وحتاول �أن تقن��ع نف�سها �أنه��ا قانعة بوجودها مع��ه �إىل �أن
ي�صادفها ذاك ال�شاب على طريق عني املاء فيغازلها وحني تعود �إىل خيمة رجلها ،يجافيها النوم ...حتى �إذا جاء ال�صباح تهرع �إىل
العني وتلقاه مبت�سم ًا فتبت�سم ومت�ضي معه وهي تت�ساءل :ترى هل كنت �أع�شق الظلم؟ .ولعل الظلم هنا هو زواجها الق�سري من رجل
ال تكن له عاطفة م�سبقة ومل جتد يف نف�سها غري ق�سرها على الر�ضى مبا هو كائن و�إذ حتني حلظة حقيقية حلب حقيقي!! تقول:
كنت كلما ازدادت امل�سافة بيني وبني اخليمة ازددت تعلق ًا باحلب واحلرية...
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م�سرح دورمنات ونقد انحالل الر�أ�سمالية
�إطاللة على جتربته وقراءة مل�سرحيته "علماء الطبيعة"
• خليل البيطار
لي���س امل�سرح فرج��ة وت�سلية فح�س��ب ،ولكنه
ف��ن �أدبي راق يرى الواقع بعيون خمتلفة ،وبعري
وي�سخ��ر ويوقظ ويعلّ��م ،لأنه مدر�س��ة اجلماهري
كما ر�آه النقاد ،وهو �أبو الفنون الأدبية ،وازدهاره
عالمة لعلو �ش���أن املعرفة وارتق��اء ذائقة الب�شر،
وانح�ساره نذير بوجود �أزمة خانقة ،وداللة على
انحالل ثقايف و�أخالقي عام.
وق��د �شه��دت �أورب��ا �أوا�س��ط الق��رن الع�شرين
�أزم��ات اقت�صادي��ة واجتماعي��ة ح��ادة ،وع�صفت
به��ا حروب غ�ير م�سبوقة تركت �آثاره��ا ال�سلبية
عل��ى الثقاف��ة والقي��م ،و�شه��د امل�س��رح مراح��ل
تط��ور وانح�س��ار ،وظه��ر م�سرحي��ون كب��ار عززوا
مكان��ة امل�س��رح وط��وروه بن�صو�صه��م اجلريئ��ة
ومالحظاته��م النقدية والإخراجية ،من بينهم:
برتول��د بريخ��ت وماك���س فري���ش وبي�تر بروك
وجون �أوزب��ورن و�آرتور �أداموف و�أوغ�ست �سرتاند
ب�يرغ وداري��و ف��و ودوري���س لي�سن��غ وفريدري���ش
دورمنات و�آخرون كثريون.
ولعل بريخت ودورمنات كانا الأبرع يف تع�شيق
الدعاب��ة وال�سخري��ة يف امل�س��رح وتوظيفهم��ا
يف تعري��ة �ش��روخ الواق��ع بعي��د احل��رب العاملية
الثاني��ة�،إذ قدم��ا جتديدات وتقني��ات �إخراجية
مهم��ة ،و�أ�ش��ركا املتف��رج يف اللعب��ة امل�سرحي��ة،
و�أ�سهما يف توثيق �صلة امل�سرح بالواقع املعا�ش.
وجتربة فريدري�ش دورمنات( 1990 -1921
) جدي��رة باالهتم��ام ،مل��ا فيها من ثقاف��ة وا�سعة
وجترب��ة حياتية غنية وجتدي��دات بارعة ،وهو
م�سرح��ي �سوي�س��ري وقا�ص وناقد ،ول��د يف قرية
كونولفنج��ن ق��رب مدين��ة ب��رن عا�صم��ة احتاد
ال�سوي�س��ري ،و�أب��وه ق�سي���س بروت�ستانتي ،وجده
�ألر���ش كان ع�ضو ًا يف املجل�س الوطني ال�سوي�سري،
وكان كاتب ًا �ساخراً ،و�أثر ذلك وا�ضح على حفيده.
ارحتلت �أ�سرة دورمن��ات �إىل برن عام ،1935
فدر���س يف مدار�سه��ا ،ث��م انتق��ل �إىل زيوري��خ
لدرا�سة الفل�سف��ة والأدب وعلم الطبيعة ،واطلع
عل��ى فل�سف��ة كريكغ��ورد الوجودي��ة وفل�سف��ة
�أر�سطوفان���س ،وق��ر�أ �شع��ر التعبريي�ين وخا�ص��ة
�شع��ر جورج تراكل  ،1914 – 1887وجورج هامي
 1912 – 1887اللذي��ن رح�لا مبك��ر ًا بح��وادث
�أليمة.
انتق��ل دورمن��ات �إىل ب��ازل بني عام��ي 1946
–  ،1948وب��د�أ الكتاب��ة للم�س��رح ،ثم تزوج من
املمثل��ة لوت��ي جي�سل��ر ،والق��ت م�سرحياته عند
عر�ضه��ا جناح�� ًا واهتمام�� ًا وا�سع�ين ،كم��ا كت��ب
اوبرات ومتثيليات �إذاعية ،ون�شر ق�ص�ص ًا ومقاالت
نقدية.
�أب��رز م�سرحيات��ه :مكت��وب -الأعم��ى-
رومول�س الكب�ير -زواج ال�سي��د م�سي�سيبي -وجاء
امل�لاك �إىل بابل -زيارة ال�سي��دة العجوز -علماء
الطبيع��ة� -سرتندب�يرغ ،ومن ق�ص�ص��ه :امل�صيدة-
ال�ضم��ان .وم��ن �أوبرات��ه :غران��ك اخلام�س ،ومن
حلقاته الإذاعية :ال�شبيه -هركولي�س و�إ�سطبل
�أوجيا���س ،وم��ن مقاالت��ه :م�ش��اكل امل�س��رح ،ومن
حما�ضراته:
الذك��رى املئوي��ة الثاني��ة لل�شاع��ر �شيلر عام
 ،1959وق��د ن��ال دورمن��ات جائ��زة �شيل��ر الت��ي

�أن�شتاين

متنحها مدينة هامي الأملانية عام .1962
يف م�سرحي��ة (رومولو�س الكب�ير) التي كتبها
ع��ام  ،1948وعر�ض��ت ع��ام  ،1949و�أخرجه��ا
�إرن�س��ت جنزب��رغ عل��ى م�س��رح مدينة ب��ازل ،دان
دورمن��ات انحدار احل�ض��ارة الأوربي��ة ،م�ستذكر ًا
انهي��ار الإمرباطوري��ة الروماني��ة ،و�ص��ور قي�صر
روم��ا �إن�سان�� ًا ب�سيط ًا �شريف��اً ،لك��ن حا�شيته تعده
�شائن��اً ،وح�ين نبه��ه �أح��د ح��كام الوالي��ات �إىل
واجباته جتاه روما قال :لقد ماتت روما منذ زمن
طوي��ل� ،إنك ت�ضح��ي بنف�سك ملي��ت� ..إنك جتاهد
يف �سبي��ل ظ��ل و�شبح..اذه��ب ومن �أيه��ا ال��وايل،
��ول الع�ص��ر احل��ايل البطول��ة �إىل حركة
لق��د ح ّ
م�صطنعة .ومقولة امل�سرحي��ة �أن حمبة الإن�سان
وخدمته واحرتامه هي الأ�سا�س.
ويف م�سرحي��ة (زواج ال�سيد م�سي�سيبي) التي
كتب��ت عام  ،1950و�أخرج��ت للم�سرح عام 1952
يف ميوني��خ ،والق��ت جناح ًا كب�يراً ،وجه دورمنات
نقد ًا الذع ًا للطبقة ال�سيا�سية والكني�سة لرتاجع
دورهم��ا االجتماعي ،و�شخ�صيات امل�سرحية نائب
عام �سم��م زوجته ،و�أ�صدر  350حكم�� ًا بالإعدام،
و�شيوع��ي نبيل ،وطبيب خمت�ص ب�أمرا�ض املناطق
احل��ارة ،و�أرمل��ة �سممت زوجه��ا ،واكت�شف النائب
الع��ام جرميتها ،وللتكفري ع��ن جرميته وجرميتها
تزوجه��ا .وامل�سرحي��ة تخ��ر م��ن ق�ص��ور املواعظ
الأخالقية ،لأنها ال ت�ستطيع �أن تغري حال العامل.
وم�سرحي��ة دورمن��ات ال�شه�يرة (زي��ارة ال�سي��دة
العج��وز) ت�ضمن��ت تهكم�� ًا وا�ضح ًا عل��ى مواطنيه
ال�سوي�سريني اجل�شعني املولعني بجمع املال وب�أية
و�سيل��ة ،وه��ي تتن��اول �س�يرة ال�سي��دة كل�ير التي
غ��رر بها يف �شباب��ه ال�سي��د (�إلـ)البق��ال ،فحملت
من��ه و�أجنبت ابن ًا غري �شرع��ي ،وا�ضطرت ملغادرة
قريتها(جولن) ،وهاجرت خارج البالد ،وي�سر لها
جمال��ه �أن تتزوج مرات ،وحت�صل من كل زوج على
مبل��غ كبري من املال ،ثم عادت �إىل قريتها ،وقررت
التربع مبليار فرنك لبلدية القرية م�شرتطة قتل
البق��ال ،فا�ستهجن �أهل القري��ة العر�ض �أوالً ،ثم
مال��وا تدريجي�� ًا �إىل تربي��ره ،وب��د�ؤوا ي�ش�ترون
حاجياته��م م��ن البقال دين��اً ،ففهم الأخ�ير �أنهم
قرروا اغتياله ،ومقولة امل�سرحية �إن املال ميكنه
�شراء كل �شيء مبا يف ذلك الأخالق.

نيوتن

م�سرحي��ة (علم��اء الطبيع��ة) كتب��ت يف
خ�ض��م احل��رب الب��اردة �إب��ان ت�صاع��د ح��دة
اخلط��ر الن��ووي ع��ام  ،1962وعر�ض��ت �أول م��رة
يف زيوري��خ ،و�شخ�صياته��ا ثالث��ة جمانني يدعون
�أنه��م علم��اء فيزي��اء :بويتل��ر يدعي �أن��ه �إ�سحق
نيوت��ن ،و�إرن�ست��ي يدع��ي �أن��ه �أل�برت �آين�شت�ين،
وموبيو�س يدع��ي �أن امللك �سليمان احلكيم يتجلى
له ،والثالث��ة يقيمون يف م�صح��ة عقلية تديرها
�آن�س��ة خم�سيني��ة من �أ�سرة نبيلة ه��ي د .ماتيلدة
فون �أت�ساند ،ت�ساعدها ثالث ممر�ضات ورئي�ستهن
مارتا بول .يعرث على جثة املمر�ضة مونيكا �أ�شتلر
مقتولة خنق ًا بحب��ل امل�صباح الكهربائي ،فيح�ضر
الطبي��ب ال�شرعي ومفت���ش التحقيقات اجلنائية
�إىل امل�صح��ة ،وت�ؤك��د رئي�سة املمر�ض��ات للمفت�ش
فو���س �أن الفاع��ل ه��و �إرن�ست��ي امللق��ب �آين�شت�ين،
ويعاي��ن املفت���ش والطبيب اجلث��ة ،ثم يت��م نقلها
�إىل امل�ست�شف��ى ،ول��ن يعاق��ب جمن��ون يف م�صح��ة
عقلي��ة عل��ى جرمي��ة كهذه ب�أك�ثر م��ن �إبقائه يف
م�صح��ة ه��ي �أ�س��و�أ م��ن �سج��ن .وتتك��رر احلادثة
مرة �أخرى ،ويخنق بويتلر امللقب نيوتن املمر�ضة
املعنية ب�ش�ؤونه دوروتي��ه موزر ،وتتكرر ثالثة مع
موبيو���س� ،إذ تكت�ش��ف ممر�ضته �إيرين��ه �أنه غري
جمن��ون ،وحتثه على مغادرة امل�صحة لأنها حتبه،
وتود �أن تتزوج منه وتنج��ب ،ويحذرها موبيو�س
من خطورة هذه الفكرة ،لكنها مل ت�أبه لتحذيره،
وتكت�شف جثتها مقتولة خنق ًا بحبل ال�ستارة.
ويبل��غ التهك��م ذروت��ه عندم��ا زارت امل�صح��ة
زوجة موبيو�س و�أوالده والق�سي�س املب�شر �أو�سكار
روزه الذي اقرتن بزوجة موبيو�س دون �أن تطلّق،
وغايته��ا من الزي��ارة ال االطمئنان عل��ى �صحته،
و�إمن��ا �إلق��اء نظ��رة ال��وداع علي��ه ،لأن الق�سي���س
و�أف��راد الأ�سرة �سيغادرون �إىل جزيرة يف املحيط
اله��ادي ،حي��ث العمل اجلدي��د للمب�ش��ر ،ويلحظ
التهكم �أي�ض ًا يف اق�تراح املفت�ش تبديل املمر�ضات
امل�شرف�ين على ن��زالء امل�صح��ة مب�شرفني خ�شنني،
كما تظهر ح��وارات النزالء الثالث��ة وذكرياتهم
املريرة ا�ستنتاجات ب�أن ك�شوفهم العلمية اخلطرية
قادته��م �إىل م�صريه��م املنك��ود ،وتوقعاته��م ب���أن
اال�ستخب��ارات له��ا دور يف الأو�ض��اع الت��ي فر�ضت
عليه��م .ومقول��ة امل�سرحي��ة �أن العلم��اء الذي��ن

قدم��وا للإن�سانية و�سائل هائلة للقوة مل يكن لهم
دور يف كيفية ا�ستخدامها وتوظيفها خلري الب�شر،
وظه��ر ذلك يف ردات فعله��م ال�سلبية حني وظفتها
النخ��ب ال�سيا�سي��ة واملالي��ة املتحكم��ة للقت��ل
والتدم�ير� ،إذ �أح��رق �أح��د العلم��اء خمطوطاته،
واحت��ج �آخ��ر و�سج��ن �أو قي��دت حركت��ه� ،أو ج��ن
وانتح��ر .يق��ول �آين�شتني ملوبيو���س :لقد حب�سونا
مثلما يحب���س حيوان متوح�ش��� .ص ،136ويقول
موبيو���س لزميلي��ه �آين�شت�ين ونيوتن وه��و ي�شرب
نخب��اً :من �أج��ل الفر�صة ال�ضئيل��ة التي ال تزال
باقي��ة للإن�ساني��ة يف النج��اة��� .ص ،137وتق��ول
د.ماتيل��دة احلدب��اء الرثي��ة املت�سلط��ة لن��زالء
م�صحته��ا العلم��اء� :أنا �آخر فرع �س��وي يف �أ�سرتي،
وله��ذا �س�أك��ون �أقوى م��ن �آبائي ،واحت��اد م�صانعي
�سي�سيط��ر و�سيغ��زو دو ًال ب��ل وق��ارات ،وي�ستغ��ل
املجموع��ة ال�شم�سي��ة ..ال مل�صلحة الع��امل ،ولكن
مل�صلح��ة ع��ذراء عج��وز حدب��اء! ���ص ،149ر�أى
دورمن��ات �أن ج�ش��ع الر�أ�سمالي��ة وتوظيفها العلم
والق��وة لقه��ر ال�شع��وب ،وحتويله��ا الإن�س��ان �إىل
كائن مه ّم�ش مع��زول ،وتزييفها القيم الأخالقية
واجلمالي��ة ،هي كله��ا عملية انح�لال مت�صلة ،مل
تنفع دعاوته��ا ال�سيا�سية والإعالنية و(�إعاناتها
الإغاثي��ة) يف جتمي��ل وجهه��ا القبي��ح .وط��ور
دورمنات لغة امل�س��رح ،وجعلها �أ�سل�س ،و�أقرب �إىل
احلوار اليومي ،وط ّعمها مببالغات مدرو�سة ،وقال
يف حما�ض��رة عنوان��ه (م�ش��اكل امل�س��رح) �ألقاه��ا
يف الذك��رى املئوي��ة الثانية مليالد �شيل��ر� :إن لغة
امل�سرح ال ميكن �أن تخلو من مبالغة ،ولكن املهم �أن
نعرف كيف نبالغ ،ومتى ميكن �أن نبالغ.
وق��دم دورمن��ات �إ�ضاف��ات هام��ة للفرج��ة
امل�سرحي��ة ،وو�ض��ع تف�صي�لات كث�يرة تفي��د
املخرج�ين ،وت�أثر بامل�سرحي الأمل��اين بريخت يف
م�س�أل��ة �إزال��ة احلاج��ز ب�ين اخل�شب��ة واجلمهور،
ويف �إ�ض��اءة امل�س��رح وال�صال��ة مع��اً ،ويف �إ�ش��راك
املتفرج�ين يف احل��وار امل�سرح��ي ،و�إطالعهم على
التغي�يرات الت��ي جت��رى ب�ين امل�شاه��د ،واخت��ار
�شخ�صي��ات غريب��ة وحم�يرة ،و�أ�سه��م باع�تراف
النقاد وع�شاق امل�سرح يف تطوير هذا الفن ال�صعب
وتوظيفه يف خدمة الق�ضايا الإن�سانية.

ندوة
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يكرم �أمّهات الوطن
احتاد الكتاب العرب ّ
حتت �شعار "بلدنا �أُمّنا"
• خا�ص للأ�سبوع الأدبي -مرينا �أوغالنيان

مبنا�سبة عيد الأم وحتت �شعار «بلدنا �أمنا» �أقام احتاد الكتاب
العرب بالتعاون مع فرع دم�شق لالحتاد وجمعية «�سيدات �سورية
اخل�ير» حف ًال تكرميي ًا ملجموعة من �أم��ه��ات الوطن ظهر اخلمي�س
 ،2014/3/20ح�ضرها الرفيق د .خلف املفتاح ع�ضو القيادة
القطرية رئي�س مكتب الإعداد والثقافة والإعالم القطري والرفيقة
�شهناز فاكو�ش رئي�سة مكتب املنظمات �سابق ًا وع�ضو اجلبهة الوطنية
التقدمية �أحمد الأحمد.
ا�ستهل الدكتور ح�سني جمعة رئي�س االحتاد احلفل بكلمة عرب
فيها عن تقديره لكل �أم يف رب��وع الوطن الغايل ،فما من ام��رئ يف
الوجود �إال وربط الأم بالوطن ففيهما رمز الربكة والنماء و�أ�صل
احلياة املنبعثة من روح الت�ضحية والفداء ،والأم كالأر�ض املقد�سة،
متنح ع�شقها ملن �شم ريح اخلزامى فيها ،وارتقى مبحبتها وعبق هوائها
ا�شتهاء من عذب مائها،
وقد تكحلت عيناه بنور �ضيائها ،وارت��وى
ً
انتماء
وحقق ح�ضور املعنى الأبهى يوم رد لها اجلميل الأرقى والأوفى
ً
�صادق ًا خمل�ص ًا ،و�إرادة مزينة ب�أكاليل الغار� ،إذا ما � َسولت لأحد ما
االعتداء عليها ،لذلك �صار للأم والأر�ض وللأم الإن�سان الأنثى منذ
�صرخة الوجود الأوىل حق ال�شهادة املقد�سة وهي حق ال�سيادة
التي ال ميكن �أن ميارى فيه ،فالوطن جنة الدنيا واجلنة حتت �أقدام
الأمهات� .أما من ا�ستحق ال�شهادة من �أجلهما فقد كتب لنف�سه اخللود
والبقاء ،كتبه يف الدنيا ذكرى عطرة ،ويف اجلنة حياة �أبدية تورق
بالفرح والراحة الكربى..
و �ألقت ال�سيدة �إلهام �سلطان كلمة جمعية «�سيدات �سورية اخلري»
م�شري ًة �إىل �أن قدر الأم هو �أن تكون احل�ضن الذي يولد منه العامل،
فالأم ال�سورية �أجنبت الأبطال الن�سور حماة الوطن وزرعت فيهم
روح املقاومة وع�شق الوطن ،ف�سطروا �أروع مالحم الت�ضحية والوفاء،
وكتبوا �أ�سطورة اخللود و�سالت دمائهم على ت��راب الوطن طهر ًا
ً
ً
ورفعة و�شقائق نعمان..
وب�سالة
وا�ستُهلّت كلمات الأم��ه��ات املكرمات بكلمة ال�سيدة جان�سيت

�أباظة� -أم ال�شهيد التي عربت عن افتخارها بهذه املبادرة التي قام
بها احتاد الكتاب العرب ،لتكرمي �أمهات وزوجات ال�شهداء ،والأمهات
امل�ساهمات يف بناء الوطن ،م�شرية �إىل �أن الأم ال�سورية قدمت الكثري
من الت�ضحيات يف هذه احلرب الكونية التي تتعر�ض لها �سورية ،فالأم
ال�سورية تقدم ابنها �شهيد ًا يف �سبيل الأم الكبرية «�سورية» و�صمودها
وانت�صارها� ،سورية ال�صامدة بف�ضل �أبنائها ال�شرفاء الذين مل يتخلوا
عنها وبذلوا من �أجلها �أغلى ما ميكن بذله وهو �أرواحهم..
وبدورها عربت ال�سيدة �أمينة علي فاكهة عن �أن ال�شهيد يبذل
روحه ع�شق ًا يف �سبيل الأم «�سورية» التي زرعت يف قلوب �أبنائها حب
الوطن ومواجهة التحديات بكل كفاءة خمت�صر ًة الزمان واملكان،
وم�ؤكدة �أن ال�شهيد ال ميوت بل يبقى حي ًا يف �سفر اخللود لأنه قدم
روحه على مذبح الكرامة وال�شرف لريفع ر�أ�س الوطن عالي ًا ولينعم
�أطفال الوطن ب�ضحكاتهم ب�أمن و�أمان.
ويف كلمتها قدمت ال�سيدة دنيا امل�سعود -زوجة ال�شهيد ،حتيتها
للجي�ش العربي ال�سوري ول�شهداء الوطن ،م�ؤكدة �أن الأزمة التي مرت
على �سورية مل تفرق �أبناءها بل زادتهم قرب ًا ،وجعلتهم يقدمون
الروح يف �سبيل عزتها وكرامتها و�سيادتها ،م�ؤكدة �أن الأم ال�سورية
تقدم فلذة كبدها �شهيد ًا وتبقى قوية �شاخمة ،معربة عن ثقتها
الكاملة بانت�صار �سورية بقيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد.
و�أعربت الأم ال�ضابط ال�سيدة -العميد الركن وفيقة زاهر عن
ثقتها بانت�صار اجلي�ش العربي ال�سوري ،فهو جي�ش عقائدي ال هم
له �سوى حماية �أر�ض الوطن والدفاع عنه واملر�أة يف اجلي�ش العربي
ال�سوري تقف �إىل جانب الرجل يف هذه املهمة النبيلة ،مقدمة �شكرها
الحتاد الكتاب العرب وجمعية «�سيدات �سورية اخلري» لتنظيمهم هذه
االحتفالية التكرميية.
�أم��ا الأم الفنانة ال�سيدة �أنطوانيت جنيب فقد �أع��رب��ت عن
فرحتها الكبرية لهذا التكرمي الذي يتجلى فيه قيام املر�أة بدورها
الكامل وح�ضورها الكبري يف املجتمع ال�سوري ،كما عربت عن تقديرها

لكل �أم �شهيد قدمت ابنها يف �سبيل عزة الوطن وكرامته ،وكان تراب
الوطن بالن�سبة �إليها �أغلى من ابنها الذي يعترب قطعة من روحها.
و�أ���ش��ارت الأم ال�سيا�سية ال�سيدة �آم��ال ع��زو �إىل عظمة الأم
ال�سورية يف ظل ما تتعر�ض له يف ظل الهجمة الكونية التي تتعر�ض
لها �سورية ،دافعة �أبناءها �إىل تقدمي �أرواحهم يف �سبيل �سورية الأم،
والأم ال�سورية كدم�شق ولدت قبل التاريخ ون�شرت احل�ضارات للأمم
كافة فكانت الربيق يف �سماء الكون وقيثارة الدنيا ،و�أثبتت �أنها
الأقوى يف ال�صمود والت�صدي وعلمت العامل معنى ال�صرب والعطاء من
�أجل الوطن وعزته و�سيادته وكرامته.
وقدمت الأم الأديبة واملربية ال�سيدة وداد قباين كلمة عربت
فيها عن حمبتها وتقديرها لكل ف��رد من �أف���راد اجلي�ش العربي
ال�سوري ،فكل واحد منهم تعتربه ابن ًا لها ،ال�سيما من نال منهم �شرف
ال�شهادة يف �سبيل عزة الوطن ورفعته ،م�ؤكد ًة �أنها ال تقبل التعازي يف
حي ال ميوت متجذر ًا يف
ه�ؤالء الأبناء لأن ال�شهيد باق يف الوجدان ٌ
تراب الوطن متاري�س �صمود وعزّ ون�صر ،متمنية �أن تكون ذرة تراب
يف نعل مقاوم �أو خيط ًا يف كفن �شهيد.
وق��دم ال�شاعر ال�شاب �أيهم احل��وري مقطوعات زجلية جميلة
ومعربة عزفت على �أوت���ار القلوب �أحل��ان احل��ب وال��وف��اء ل�سورية
و�شهدائها وتاج ال�شرف اجلي�ش العربي ال�سوري ،وقد جرى يف تكرمي
الإعالمية الأم ال�سيدة �صفاء �أحمد التي قدمت احلفل مع ثلة
الأمهات املكرمات.
واختتمت فعاليات االحتفالية التكرميية بتوزيع دروع احتاد
الكتاب العرب و�شهادات التقدير عربون ًا عن تقدير االحتاد لكل �أم
�سورية ت�شكل لبنة يف بناء الوطن و�إعالء �ش�أنه.
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• ترجمة :عياد عيد
ق��اد جن��دي من جنودنا �ضابط ًا �أملاني�� ًا �أ�سري ًا على الثلج املت�سخ يف املحطة املح��ررة لتوها .كان ال�ضابط
جريح ًا ويده يف الرباط� ,أما حتت قبعة الفرو فبدا وجهه فتي ًا غري حليق الذقن وخائفا وم�ستعطف ًا.
ومرتنحا ب�سبب من
خ��رج م��ن الزقاق نحوهم��ا جندي ق�صري مربوع البني��ة ,يف �سرتة مفكوك��ة الأزرار,
ً
االهتي��اج الناج��م عن الهج��وم املنتهي قبل حلظ��ات ,وكان ي�شد �إىل �ص��دره بندقيته ال�ساخن��ة ب�سبب من
�إط�لاق النار ,برقت عيناه ال�س��وداوان الفحميتان بنظرة جنونية نحو الأ�سري ,ث��م نظرة �سريعة م�ستاءة
جمه��ا بنهم لكنه مل ينف��ث الدخان بل
�إىل اخلف�ير؛ ا�شتعل��ت ب�سخون��ة ال�سيج��ارة املطبق عليه��ا ب�أ�سنانهَّ ,
ابتلعه ب�شهيق مبحوح.
 �إىل �أين تقود هذا احليوان؟  -ب�صق ال�سيجارة املدخنة ب�أكملها و�صرخ ب�صوت خمنوق� - :أ�س�ألك �إىل�أين تقوده؟
 �إىل املقر� .إنه جريح ...ا�ست�سلم ,و�أقوده... �أي جريح؟ �أين؟ �أي جريح؟ �إنه مدع! �أفعى زاحفة! نذل! يتم�سك بالر�سميات! هات لرنى!..ك�ش��ر املربوع عن �أ�سنانه وقف��ز مقرت ًبا من الأ�سري ,وجذب فج�أة بكل قوته الرباط من على يد الأملاين
نازع ًا �إياه .متزق ال�شا�ش مفرقع ًا وانفلق الرباط.
�صرخ الأملاين وهو يرتد مرعوب ًا حني ر�أى الدم املنبج�س من خالل ال�شا�ش ن�صف املنزوع عن يده - :هو
كان غ�ير فا�ش��ي! ...كامراد! – قطب وراح يبكي متلوي ًا م��ن الأمل ومهدهد ًا كفه املدمى مثل الر�ضيع - :هو
كان ..كامراد!
�أ َّز اجلندي� - :س�أريك كيف يكون «الكامراد»!
�أطل��ق م��ن اجلانب من غري �أن ينزع �سري البندقية عن رقبته ر�شق��ة ق�صرية نحو الوجه امل�شوه بالرعب
والأمل للأملاين الذي مل يدرك دنو �أجله �إال يف اللحظة الأخرية .نخر على نحو ق�صري ورطب ,ورفع عينيه
املتوح�شت�ين الدافعت�ين للقدر املحتوم ,لكنه مل ي�ستطيع �أن يق��ول �أي �شيء  -تناثر الدم على الثلج املدا�س
وامل�سود من العجالت واحلوافر واجلزمات.
متتم اخلفري ال�شاحب الذي راح يهتز كله ويطقطق ب�أ�سنانه ومي�سح حائر ًا ومت�شنج ًا بكم معطفه ذقنه
املر�شو�شة باخلرثات احلمر - :ماذا دهاك؟ هل جننت؟ ملاذا؟ �آ؟
�ص��اح اجلن��دي ق�صري القام��ة - :بكّاء �أنت! ام��ر�أة بتنورة مبلول��ة .ينبغي �إعدام� ...أمثال��ك �أي�ض ًا! لو
�أ�سروك لقدموا لك ال�سكاكر! ...هذا ما ي�ستحقونه!...
وراح يقهقه كاملجنون ب�صوت �أبح مرعب مربت ًا على �سحاب �سرواله.
�س��ارا مع�� ًا على الدرب .راح اخلفري يتلفت متعرث ًا وقد �سرت الق�شعريرة يف ج�سده .مل ي�ستطع �أن يتفوه
ولو بكلمة.
خ��رج بع��د ذلك رجل م�سن من الكوخ القري��ب ونظر من حتت كفه يف �إثر اجلنديني املبتعدين ,ثم حول
�أنظاره نحو ال�ضابط الأملاين القتيل وهز ر�أ�سه وهو يتمتم حزين ًا ب�صوت خفي�ض:
 �آه ,احلرب ,احلرب ...لديه �أم �أي�ض ًا يف مكان ما .ما زال فتي ًا� ,ساحمنا يا اهلل...نزع اجلزمة عن قدمي القتيل وهو يتنهد م�شفق ًا ,وبعد �أن فكر برهة نزع جوربيه ال�صوفيني.
ثم��ة ف�ترات يف التاريخ الب�شري ي�س�ير فيها اخلري وال�شر متعانقني ,ومرتنح�ين مثلما ي�سري الغارقون يف
ال�سكْر ال�شديد.
ُ

• ترجمة :موري�س جالل
(ق�صيدة �إىل ال�سيدة جوزفني دو فريرب)
ها هي «�أملوزى» تعود �إلينا

وطابع ًا قبالته الأوىل الرخيه

�إنها ر ّبة ال�شعر والفن لدين

على براعم قد غدت قزحية

وكل ريف يف الديار قد غدا

والأر�ض تبقى يف الربوع ند ّية

إزاءها
ك�شعلة النار � َ

لحفة
وببع�ض ال�ضباب الكثيف ُم َت ِّ

إيه يا �أنت! �أال تنطقني
� ِ

ازدراد
وانقلب الربيع على
ٍ

يا �أنت نزوتي وفن من الفنون

للثلوج الل ّماحة ت�صحبها الك�آبة

ومابني الروح الرخية تتوهني

بل راح يحبو العاملني

وهاهي ال�سماء الزرقاء منذهلة

ب�صفاء وهدوءٍ على �سكون

وال�شم�س بلون ذهبي من�سربلة

�أما ق�ساوة ف�ؤادك على مهجتي

وتلبث كل الطبيعة على حذر

فقد باتت ُتثلج على هامتي
•••

�أما الب�ساتني فتبقى تتعطّ ر
ويغدو الربيع على غرار ع�صفور �صغري
لكنه بري�شته الأوىل يتد ّثر
و�سوف يطري

�أو ل�ست على يقني ،يا ِحبتي احل�سنا
(و�أنت منذ ردح من زماننا
تو ّدين �أن تقحميني يف الردى
وبراح ًا! حظو ًة يل منك هي الوفا)

•••
و�أ�صبح �شهر ني�سان الق�شيب �آتيا
وخالل جم من حقول �شاديا

وعلى يقني
من كل حكمة وكل ُح�سنى
�أن جتعلي كل ربيع ُيحتذى!

جرة الفخار وجرة احلديد
ـ حكاية �صينية ـ
كان يف مطب��خ �أح��د املل��وك جرت��ان� ،إحداهم��ا م��ن الفخ��ار،
والثاني��ة م��ن احلديد ،كانت ج��رة احلديد متعجرفة ج��داً ،تنظر
بازدراء �إىل جرة الفخار ،وت�سخر منها.
�سخ��رت جرة احلديد من جرة الفخار يوم ًا وقالت لها�« :أراهن
�أنك ال جتر�ؤين على مقارعتي»� ،أجابت جرة الفخار بب�ساطة«:هذا
�صحيح �أيتها الأخت العزيزة»..
قال��ت ج��رة احلدي��د باحتق��ار« :ذل��ك لأن��ك جبانة ،ب��كّاءة،
خنّاء».
تذرعت جرة الفخار بال�صرب ،وقالت« :لي�س ذلك لأنني خائفة
من��ك ،ب��ل لأنني ال �أري��د �أن �أ�صطدم مع��ك ،وظيفتنا ه��ي �أن نحوى
الأ�شياء ،ال �أن نتقارع ونت�صادم ،ومادمنا ن�ؤدي وظيفة واحدة ،ف�أنا
�إذ ًا مثلك متام ًا ،ال فرق بيني وبينك يف الواقع»..
�صرخت جرة احلديد بغ�ض��ب« :اخرجي! .كيف جتر�ؤين على
الزعم �أن��ك ت�ساوينني؟ انتظري قلي ًال ،ف�س��وف �أحطمك و�أ�سحقك
وعندئ��ذ �ستتال�شني ،وتنتهي حياتك،
ذرات �صغ�يرة يف �أقرب وقت،
ٍ

�أما �أنا ف�س�أبقى �إىل الأبد ،ال �شيء ميكن �أن ي�ضايقني».
قال��ت جرة الفخار ،وهي حتاول �أن ترفع �شعار ال�سالم بينهما:
«خففي من غلوائك ،ال تتكلمي هذا الكالم ،تعايل لنعي�ش مع ًا ب�أمان
و�سالم ،ال داعي لأن ن�شعل نار اخل�صام بيننا»..
�صرخ��ت ج��رة احلديد�«:إنن��ي �شدي��دة اخلج��ل م��ن العي���ش
مع��ك ...ماقيمت��ك؟� ..أنت ال �ش��يء بتات�� ًا ،ح�سن ًا ،لننتظ��ر قلي ًال،
هباء
و�س��وف ترين �أنن��ي� ،إن عاج ًال �أو �آج ًال� ،س�أحطم��ك  ،و�أجعلك ً
منثو ًرا»..
الذت ذرة الفخار بال�صمت
م��رت الأي��ام ،وتغريت الدني��ا ،تهدم��ت اململكة ,وانه��ار الق�صر،
فدفنت اجلرتان حتت اخلرائب وغطاهما تراب الع�صور.
بعد م�ضي مئات من ال�سنني ،جاء بع�ض النا�س �إىل الق�صر يوم ًا،
و�أخذوا يحفرون داخل طبقات الرتاب العميقة ،فعرثوا على جرة
الفخار.
هت��ف �أحده��م بده�شة« :ه��اي! ..انظ��روا! ..انظ��روا!� ..إنها

• ترجمة :عي�سى فتوح

جرة!»..
ف�ضحكوا جميع ًا ب�سرور«:و و و!� ..إنها جرة فخارية!»..
تع��اون اجلميع لريفعوا ج��رة الفخار برفق من ال�تراب� .أزالوا
عنه��ا كل م��ا علق بها م��ن ال�تراب ،وغ�سلوه��ا حتى �ص��ارت نظيفة،
فب��دت كما كان��ت يف مطبخ امللك من قبل ـ وا�ضحة وجميلة بطالئها
الأ�سود اللماع.
�ص��اح �أح��د الرج��ال متعجب ًا«:كم ه��ي جميلة! يج��ب �أن نكون
حري�صني عليها ،لأنها كنز ال يقدر بثمن ،يجب �أن ال نك�سرها»..
�صرخ��ت جرة الفخار معرتفة باجلمي��ل�« :أ�شكركم كل ال�شكر،
لك��ن �أخت��ي جرة احلدي��د كانت ت�ستلق��ي �إىل جانبي ،ه��ل ميكن �أن
تنقذوها من اخلراب من ف�ضلكم؟� ..إنها تختنق هناك»..
انطلق الرجال �إىل العمل حا ًال ،فت�شوا بعناية ،غربلوا الرتاب،
لكنه��م مل ي�ستطيع��وا �أن يع�ثروا على �شيء ،ب��ل كل ماوجدوا مكان
ج��رة احلديد قرا�ضة �صدئة ،مل يت�أكدوا هل هي بقاياها� ،أو بقايا
جرة �أخرى ،لأنها كانت مت�آكلة من ال�صد�أ.

ق�صة

امل�سكون
• فاديا عي�سى قراجه
كن��ت �أخ��اف من��ه من��ذ طفولت��ي� ..أراق��ب م�شيته ..فم��ه املفت��وح ن�صف
دائ��رة لعاب��ه املتجم��ع ح��ول فم��ه ..نظرات��ه الزائغ��ة� ..أطل��ق علي��ه كب��ار
ال�س��ن ا�س��م امل�سكون ..مل �أك��ن �أعرف ماذا تعني كلمة م�سك��ون �سوى ما يف�سره
خي��ايل ب�أن��ه غول بفم ن�صف دائري �إذا فتحه �س��وف يلتهم الأطفال الذين ال
ينام��ون باك��راً� ..أو الذين ال ي�شرب��ون احلليب ..كان احللي��ب يتحول �إىل فم
كب�ير ت�سكنه �صرخات الأطفال ,ك��م مرة تقي�أت احلليب وك��دت �أتقي�أ �أمعائي
و�أن��ا �أ�شعر ب�أنني �ألته��م رفاقي باملدر�سة� ..أمي كانت تع��زز هذه الر�ؤية حيث
تطفئ ال�ضوء وتقوم بتقليد �صوته حينما ي�ستع�صي مالك النوم على �أجفاين
ف�أرتع��ب و�أخن��ق �صرخت��ي ثم �أغ��رق يف لزوجة ح��ارة ..بعد ذل��ك عرفت �أن
امل�سك��ون ه��و الذي ي�سكنه جني الأطف��ال وي�أمره بالتهامه��م �أو تعذيبهم ..يف
اللي��ل يزورين ..ين��زع مالب�سي ..يقوم بتدريبات �شاقة عل��ى �إطفاء �سجائره
فوق حلمي الذي يقاوم الوجع بو�سي�س خافت� ..أتعرق فيجفف عرقي بل�سانه
الطوي��ل الذي ي�شبه مم�سحة �سيارة وال��دي ..مي�سك يدي وينزلني �إىل عامله
توج��ه �أ�صابع��ي املتعرق��ة وتنزلني
املظل��م� ..أخن��ق عربات��ي ويده الكب�يرة ّ
الأدراج ال�ضيق��ة التي تنريها فواني�س خافتة ..يتحدث بلغة ال �أفهمها لكنني
�أمل��ح الدموع تنهمر فوق خده ال��ذي تق�سمه �ضربات �سكني بالطول والعر�ض..
م��ن �ضرب امل�سك��ون ..ومل��اذا ال ي�ستطيع �أن يداف��ع عن نف�سه ..ومل��اذا يبكي..
�أي��ن �أم��ه و�أبوه ؟؟؟؟ قال��وا ب�أن الزبال وج��ده ملفوف ًا بخرق��ة تتلطخ باللون
الأ�سود الغام��ق والأحمر ال�شاحب  ..يومها اتهموا زينة الفتاة ال�صغرية التي
مت�س��ح الأحذي��ة قرب ال�سوق الكب�ير ب�أنها ولدته ورمت��ه يف حيينا ..ال �أدري
كي��ف ر�س��م يل خيايل امر�أة تخرج امل�سكون من بطنها بعد �أن �أتعبها ب�صراخه
وركالت��ه ,وتلفه بقما�ش ملط��خ ب�سواد �أحذية الرج��ال واملراهقني ثم ت�ضعه
ق��رب مك��ب القمامة وتعود �إىل كر�س ِّيه��ا الق�ش ..مت�سح الأو�س��اخ لتعود م�ساء
�إىل بي��ت والدها وخالتها و�أخوتها اجلي��اع ......لكن زينة اختفت فج�أة ومل
تعد �إىل كر�سيها الق�ش الذي تناوبت عليه ركالت الأقدام وبالت عليه الكالب
ال�شاردة......
�أذكر �أنني كنت �شاهد ًا على معركة جرت بينه وبني م�سكون �آخر ا�ستخدم
كل منهم��ا �أدوات ح��ادة وغ��رز كل منهم��ا مديته يف مناط��ق خمتلفة يف ج�سد
خ�صم��ه ال�ضئي��ل ...يومها مل �أمن اللي��ل ...كان الدم ي�سيل بغ��زارة وملوحة
ولزوجة من خد الكابو�س الذي ما فارقني حلظة واحدة.......
خطفن��ي من �سي��ل حريتي التي مل جتد اجل��واب ال�شايف عل��ى ت�سا�ؤالتي,
ودخ��ل �صالة كبرية تع��ج بالهمهم��ات ......ملحت عكاز ج��دي ......نعم هذا
ع��كازه ,يومه��ا �ضربن��ي والدي ووالدت��ي لأنني �سرق��ت العكاز كم��ا طلب مني
امل�سك��ون ..جدي تقوقع يف زاويته وهو يل��ف �سيكارة ب�أ�صابع مرتع�شة وطلب
من��ي �أن �أذه��ب �إىل بي��ت امل�سكون الذي يق��ع يف �آخر احلارة ..بي��ت عبارة عن
غرف��ة ب�لا نواف��ذ ت�سقفه��ا �ألواح م��ن توتي��اء �صدئ��ة ..وباب خ�شب��ي ميتلئ
بالثق��وب ..يجل�س امل�سك��ون �أمام بيته ..يقول �أ�شياء ال يفهمها �سواه� ..أحيا ًنا
ين��زع ثياب��ه ويتب��ول ..ويب�صق عل��ى املارة ..ي��دق على باب��ه اخل�شبي ب�شكل
موت��ور ويقع��ي مثل كلب يحر�س عظمة �سوداء ال حل��م فيها وال ماء ..وكل من
يق�ترب من��ه ال بد �أن يغر�س �أنيابه يف فخذه �أو زنده ..وال ميكن لأي امر�أة �أن
متر من �أمام غرفته و�إال........
�أرعبتن��ي الفكرة فكيف �س�أذهب �إليه وهو م��ا هو عليه من وح�شية �سببها
ا�ضطه��اد النا���س ووحدت��ه الت��ي فر�ضته��ا حالت��ه االجتماعي��ة والنف�سي��ة
والبيولوجية ؟؟؟؟
ف�ضل��ت �أن �أتلق��ى �ضربات �أبي و�أمي وجدي و�سخرية �أخوتي على �أن �أقوم
بتلك املهمة....
�سارعت �إىل اجلدار واختطفت عكاز جدي وقمت بك�سره بقوة �ألف رجل.
�صرخ��ت يف وج��ه امل�سك��ون ال��ذي ح��اول التهام��ي� :ضربن��ي �أب��ي و�أم��ي
�يرا ف�سارع
وج��دي .....ال �أري��د �أن �أتلق��ى املزي��د م��ن ال�ض��رب� ..صرخ��ت كث ً
�أب��واي �إىل غرفتي ..جففوا عرقي ومنت هذه الليل��ة ب�أح�ضان �أمي رغم �أنف
�أبي.........
�أ�صب��ح احلليب عدوي اللدود ....فه��و بالن�سبة يل م�صحوب دائم ًا بغرفة
مظلم��ة ..و�أ�ص��وات مرعب��ة ت�صدره��ا �أم��ي ..وم��واء خل��ف الناف��ذة يقرتب
ويبتعد يف �شارعنا ال�ضيق..وعواء امل�سكون الذي يخرب�ش يف �صدري وي�سيطر
على عقلي......
تطور الأمر وبات اللون الأبي�ض هاج�سي بل كابو�سي.....
مات امل�سكون ..قالوا �إنه تعارك مع فتية �أ�شرار على مبلغ من املال �أجربوه
على �سرقته من دكان العم ح�سان الذي كان يعطف عليه باملال والثياب وحتى
الطعام حيث كان يغرف له قبل �أن ي�أكل هو وعائلته....مات امل�سكون وال زال
ي�سك��ن يف �صدري ..يوم زفايف طلبت من عرو�سي �أال ترتدي ثوب ًا �أبي�ض ولأنها
طيبة وافقت �أن تكون عرو�س ًا بثوب غري �أبي�ض...مات امل�سكون ومازال احلليب
مغ��ارة تتجمع فيها �صرخات طفولتي و�أ�صوات�� ًا مرعبة ت�صدرها �أمي...فغادر
احللي��ب بيتي لأن امل�سكون كان يزورين كلما �شممت رائحة احلليب .......من
دفن امل�سكون يف �صدري ؟؟؟؟ من يخرجه بوالدة قي�صرية من وجداين وي�أخذ
عمري.
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�شعر ّية الق�ص وجت ّليات "ماء الكولونيا "
للأديبة جناح �إبراهيم..

• مقاربة �:أحالم غامن

تعد الروائي��ة والقا�صة جناح �إبراهيم من �أ�صحاب الأنفا�س
املتمي��زة يف جم��ال الرواي��ة والق�ص��ة الق�ص�يرة بلغته��ا املوحية
ور�ؤيتها الرثية وكتابتها الأدبية العا�شقة.
بي��د �أن �أه��م م��ا متت��از ب��ه جن��اح �إبراهي��م ع��ن غريه��ا يف
جمموعته��ا الق�ص�صي��ة” م��اء الكولوني��ا” انطالقه��ا م��ن ر�ؤي��ة
فل�سفي��ة تت�شاب��ك فيها ال�سريالي��ة والوجودية لتعط�ير الإن�سان
املعا�ص��ر مب��اء الكولوني��ا ال��ذي حنطت��ه املاديات يف ه��ذا العامل
املحن��ط وال��ذي �ضاع��ت في��ه القي��م الأ�صيل��ة واملث��ل العليا قبل
ت�أبينه وتبقى جرح ًا مفتوح ًا على كل االحتماالت .
ق��د جن��د تداخ ً
ونفث��ات �شعر ّي��ة عل��ى م�ساحة
�لا هرموني�� ًا
ٍ
املوج��ودات الت��ي تبع��ث بدالالته��ا املكاني��ة والزماني��ة وف��ق ما
يهيئ��ا ملعاينة احلدث وعر�ضه ب�شكل مرتاب��ط حتقيقا ال�ستكمال
الوحدة الع�ضوية يف جمموعة امل�شاهد املن�سقة .
ت�شتغ��ل القا�صة جناح �إبراهيم يف”م��اء الكولونيا” لتوظيف
ً
م�شحونة ب�شعر ّي ٍة
اللغ��ة ال�شعرية وقد تك��ون
هائل��ة وباختزالٍ
ٍ
لفظ��ي �ضم��ن اختياراته��ا لوقف��ات معين��ة يف �سرده��ا الق�ص�ص��ي
لآفاق من املعاين املرتامية ..هذا ما يتجلى لنا من النظرة الأوىل
للعن��وان فنكون بني عبق الكولوني��ا وان�شطار الذات،بني عقالنية
الق���ص ووجداني��ة ال�شع��ر ك�أنّن��ا نت�أرج��ح ب�ين عامل�ين ممغنطني
ن�شع��ر ،لأنَّ الكاتبة ت�شدنا �إىل رائحتها
بالكهرو�إبداعي��ة دون �أن
َ
الرائع��ة م��ن الكلم��ة الأوىل الت��ي جتذبن��ا نح��و �أعم��اق القل��ب
امل�شحون املكثف.
َّ
عطرت الأديبة جناح �إبراهيم واقعنا امل�أزوم مباء الكولونيا:
تت�ضم��ن جمموعة«ماء الكولونيا» ثم��اين ق�ص�ص ت�أخذ العناوين
الآتية”:مو�ش��ح خاتون�/شامريام/ن�شي��ج الوج��ع �/أزهار الكرز/
أجرا���س الريح/
عند �ضف��اف ام��ر�أة من..جمر ،جن��ون ،غ�ضب�/
ُ
م��اء الكولونيا/ق�ص��ر �شاي��و ق�ص���ص م�شكل��ة يف جمموعه��ا مائة
ُ
و�سب��ع و�أربع�ين �صفحة من احلج��م املتو�سط ،تر�ص��د الكاتبة من
خ�لال هذه ال�صفحات واقعا خمالف��ا متحوال ي�شبه ن�شيج الوجع،
ووجع له �صفة الدّ ميومة ،ولفهم هذا الواقع البد من تفكيك هذه
الن�صو�ص الق�ص�صية ،وذلك باالنطالق من مو�شح خاتون لتفكيك
اخلطاب��ات وفك ع��رى الن�صو�ص للك�ش��ف عن الوج��ه الآخر ملاء
الكولونيا..
لكن ،عندما يتحول الق�ص �إىل ماء الكولونيا يف دفاتر الع�شق
والوط��ن والإن�س��ان ،ن�صب��ح �أم��ام مواجه��ة فريدة لوقائ��ع البوح
والوع��ي ..والتمرد والع�صيان ،ويف هذا ال�سياق الأديبة الرقيقة
تذكّر املتلقي بو�صية التوراة “ :حاول � اّأل جتعل امر�أة تبكي ،ف�إن
اهلل يح�صي قط��رات دموعها” ..من ثنايا ه��ذه البنية ال�سردية
يب��د�أ رمز امل��اء ليك��ون منطلق�� ًا النبعاث بني��ة �سردي��ة و�شعر ّية
مكثّفة والتي تروي وترتوي به كلّ جمموعة ماء الكولونيا.
قب��ل تفكيك “م��اء الكولونيا” البد لنا م��ن الوقوف �سميائيا
على ثيمة الغالف الذي جاء باللون الأزرق ،الذي يدل عادة على
كل ما هو ف�سيح و ممتد يف الأفق .
فه��و ل��ون مرتب��ط بالبح��ر وبال�سم��اء� ،إن��ه ل��ون ميت��د عرب
الزم��ان الالمتناه��ي ،ع�بر الف�ض��اء الرح��ب ،ف�ض��اء البح��ر و
�أمواج��ه العاتي��ة و امل�ضطربة ا�ضط��راب “ خاتون “و�شامريام”و
“زُهراب”الأ�شخا���ص امل�شكل��ة لهذه املجموع��ة الق�ص�صية ،التي
غد �أف�ضل ،و لو كان ذلك على
تت�صارع فيما بينها من �أجل حتقيق ٍ
ح�ساب جلد الذات ،ورميه��ا �إىل م�صري جمهول ،كم�صري “زهراب”
يف ن�شيج الوجع ..مما يعك�س تقطع �صوت البطل/زُهراب وتوتره
وا�ستعارات ت�شبيه ّية
العايل وم��ا ينقل يف حديثه امللتاع من �ص��و ٍر
ٍ
ن�سجتها الكاتبة بح�سها ّ
ال�شعري الرائع.
ماء م�سحور ،ق��د يباغتك بالغ��رق يف �أية
“م��اء الكولوني��ا” ٌ
حلظ��ة ،لو اجتمع��ت م�شيئ��ة الأق��دار امليتافيزيقي��ة وال�سردية
عل��ى �أن جتعلك �شخ�صا من �شخو�ص �إحدى احلكايات من طراز ما
ت�سرده مثل هذه الن�صو�ص..
ال تخ�ض��ع ه��ذه املجموع��ة الق�ص�صية مل�أل��وف الق�ص ال�سائد
م��ن حي��ث ال�شكل عل��ى الأقل ،وما م��ن �ش��ك يف �أن الكاتبة عرفت
كي��ف توظف الكث�ير من جمالي��ات النرث يف ه��ذه الق�ص�ص �..إىل
�أن “امل��اء” الذي ميك��ن �أن يكون و�سيطا بني حالة العط�ش وحالة
االرت��واء ( يف حالت��ه العطري��ة) ،ه��و نف���س “امل��اء”( يف حالته
ال�ضراء،
الوجودي��ة) ال��ذي ميك��ن �أن يك��ون و�سيط��ا ب�ين حال��ة
ّ

ال�س ّراء ،وبهذا ن�صبح �أمام عالقة عمودية بني “العط�ش”
وحالة َّ
من جهة ،و”االرتواء” من جهة �أخرى.
نحن �إذاً ،مع هذه املجموعة الق�ص�صية �إزاء نظام غري م�ألوف
يف الكتاب��ة الق�ص�صي��ة  ،نظام خمتلف متام ًا ع��ن كل ما قر�أناه من
جمامي��ع ق�ص�صية وم��ا �أكرثها ،وهو ما يجعل م��ن هذه املجموعة
م��اء مث�ير ًا للده�ش��ة يف ترتيب��ه وتركيبت��ه ،ويف في���ض �أنوثت��ه
ً
الت��ي ال تخلو من الق�ص الذي ي�أخذ �أحيان�� ًا �أو غالب ًا �شكل ال�سرد
التاريخ��ي املبط��ن ويك�شف ع��ن ثقاف��ة وا�سعة ومع��ارف �إن�سانية
متع��ددة االجتاهات كما هي احلال يف الن���ص الذي يحمل عنوان
�شامريام.
وه��ذا ما يجعلن��ا ندرك �أبعاد العالق��ة احلميمة بني الإبداع
وم��اء الكولوني��ا املفت��وح عل��ى �آفاق وع��وامل غري حم��ددة ال�شكل
والأ�سل��وب ..ربمّ��ا ارتكزت الكاتب��ة على القاع��دة الأدبية التي
تق��ول (ه��ي �أن لدي��ك �ش��يء تقوله )ولي���س بال�ض��رورة �أن يكون
ه��ذا ال�شيء مرتبط��ا بالغمو�ض �أو التفكي��ك كو�سائل للإغراء –
لذلك� -سعت �إىل عملية االن�سياب املعقول �ضمن �صورها ال�شعرية
وا�ست��دارت حولها بخطوات �آمنة مابني حواراتها املمتلئة بالفكر
والع�شق واحلب والثورة والالمعقول لإحالة احلقائق �إىل نوع من
�أن��واع الل��ذة بع��د �أن خل�صت الأف��كار من طغي��ان الت�شابه احل�سي
املتبادل بينهما ،وكانت تلك �إحدى مفاهيم «هيجل» الأ�سا�سية.
ه��ل �أ�سلمتن��ا ه��ذه الكتاب��ة �إىل حال��ة جتعلن��ا معه��ا نن�صت
لدبي��ب ال�شع��ر ع�بر لغت��ه ،وم��ا تر�سمه م��ن �ص��ور وتقرتحه من
مفارق��ات؟ �أم �أنن��ا �إزاء ن��وع جديد من الق�ص يتخ��ذ من اللغة مبا
انط��وت علي��ه من �شاعري��ة باذخة جم��ا ًال للتقاط��ع احلميم بني
الن�ثر وال�شعر والبوح والق�ص وال�س��رد؟ وكيفما �ستكون الإجابة
ف�إننا يف ح�ضرة ماء الكولونيا املتميز والآ�سر.
لق��د حم��ل م��اء الكولوني��ا قيم��ة فنية كب�يرة كونه��ا بعيدة
ع��ن احل��وادث الغريبة لكن طريقة عر�ض امل�ؤلف��ة �أ�شبعت رغبة
املتلقي ونقلته ب�أجواء م�سرحية لهالمات تتحرك بحنو على نغم
مو�سيقى لأحداث مم�سرحة بلغه رقيقة .
�إن اللغ��ة تتكلم ب�إرادته��ا وبعاطفتها حيث مت��ت تغذيتها من
م�ستوي��ات خمتلفة من الأف��كار �أرادت القا�صة �أن تكون حمرك ًا ما
ل�شخو�صه��ا م��ع �ضمان حريته��م املطلقة يف التعب�ير ولذلك يظهر
الرم��ز �أحيا ًن��ا بعي��دً ا ع��ن التعقيد،والإط��ار الإيديولوج��ي ،لأن
مرجعي��ات الق���ص تتم عرب ال�ض��رورات الإجتماعي��ة و�إرها�صات
البيئة وم�ستويات حادة من التدفق النف�سي ..
وعلي��ه ،ال تب��دو الق�ص���ص عب��ارة ع��ن جت��ارب �شخ�صي��ة �أو
مذك��رات لكنه��ا �أق��رب �إىل ا�صطي��اد الوم�ضة والإيت��اء مبا وراء
امليتافيزيقي��ا ث��م االنكف��اء �إىل احلقيق��ة دون ال�صدم��ة �أو
اال�صطدام.
حم��م و�صو ٌر �شعري��ة يف �إطار ق�ص�صي
الكولونيا
ماء
حدي��ث
ٌ
تف��رد يلي��ق بنج��اح �إبراهي��م و
ر�سم��ت ب�أل��وان اللهي��ب
املتف��ردّ ،
ّ
�سجلت��ه برائحته��ا الإن�ساني��ة يف تل��ك الن�صو���ص الإيحائية ،مل
تبخ��ل يف �إظهار ذائقتها ومل تك��ن م�ستغرقة بل حا�ضرة وغائبة
ومقنع��ة حيث بدت يف حواريته��ا متكافئة مع ذاتها �أي �أنها �سارت
بنف�س املاء التي عطرت به �أبجديتها دون تناق�ض.
وق��د �سع��تْ «�إبراهيم» يف حتويل الرتق��ب واخلوف يف جممل
ق�ص�صها �إىل �شكل من �أ�شكال ال�شجن املدعوم بالت�أمل و�أن ال تكون
له نهايات حمددة وقد �ساعد ذلك قبول القا�صة للإغراء بامل�ضي
يف انتقاالته��ا ال�شعري��ة اجلميلة كعامل مكم��ل �أو م�ساعد لإثارة
خميلة القارئ.
جمرد ا�ستك�شاف �أويل خلارطة عامل
القراءة
هذه
لق��د كانت
ّ
الكولوني��ا املتكام��ل من حيث ال�شكل وامل�ضم��ون و�إ�ضاءة ملا حملته
عناوي��ن «م��اء الكولوني��ا» لنج��اح �إبراهيم م��ن ف��رادة �إبداعية
وتكاملي��ة �شكلي��ة وم�ضموني��ة ،وب��دا االن�سج��ام وا�ضح��ا بني كل
احلوا���س الت��ي حترك��ت يف عم��ق ذلك البن��اء والذي ميت��ع العني
ب��دون زخرف��ة وطالء ،والت��ي �أخذتنا يف كثري م��ن حيثياتها �إىل
حي��ث حتررنا م��ن ا�ستبداد التفكري املبا�ش��ر ،لتغمرنا ب�أزهار اللوز
وبجمالي��ات اللغ��ة ،ه��ذا الكائن الأ�سم��ى ،كما �أ�سرتن��ا مبو�سيقى
امل��اء التي ال نراها ،وقليلة ج��د ًا هي الق�ص�ص التي تفعل بالقارئ
م��ا فعلته مع��ي جمموعة «ماء الكولونيا «م��ن ت�أثري فاتن ك�شجرة
كولونيا ال تعرف الذبول..
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القادمة من �سهول ال�شم�س

�صــك تنـازل
• غـالب جازيـة

• بديع �صقور

قلبي ُ
يديك فحـــاويل
يـرف على
ِ
	�أن تزرعـي الريحــانَ بني �أناملـي
ال تتـركيـني كالغـريق  ,فعــلّتي
بناظريـك م�شـاعلي
	�أنـي �أ�ضـ� ُأت
ِ
احلروف ب�سـاطها
ُمــدي �إىل هذي
ِ
كال�صبـح فوقَ جداويل
و تنـف�سـي
ِ
يكفـي فــ�ؤادي �أن تكوين نبـ�ضهُ
لأرى يـنابـي َع اجلـمالِ مقـابـلي
�سـر �سـعادتي  ,و ب�سحرها
ِ
عينـاك ُ
يحـيى
قفر قـاحلِ
الربـيع بكــلِّ ٍ
ُ
ع�صـر الغرا ِم  ,و �أطلقي
هـيا ادخلي
َ
�صــور ًا تليـقُ
ب�شـاعر و مقاتـلِ
ٍ
عطر مـدادها
هـذي القـوايف �أنتِ
ُ
فـتـدفـقي بجـوارحي ومتايــلي
َ
قطف ق�صائدي
ا�ستحليت
خـدك
من
ُ
ِ
ْ
طيـفك ملهـم ًا لتـفا�ؤيل
أيـت
و ر� ُ
ِ
�سـعيت �إىل النجو ِم وراقَ يل
لكـم
ُ
و ْ
تقـدى قاتلي
هــذا القــوا ُم �إذا ّ
وجهك م�شـرق ًا يف عـاملي
�ألفيـتُ
ِ
ُ
�سـحرك يف جمـي ِع منازيل
وجدت
و
ِ
حبك نا�سـك ًا
فدخـلتُ يف
حمـراب ِ
ِ
عيـنيك كل مــراحلي
قطعت يف
و
ُ
ِ
ً
يـا
ألـف تـــ�سا�ؤلٍ
ق�صة عبقت ب� ِ
ري ت�سـا�ؤيل
ردي علـى �سـ�ؤيل بغـ ِ
مـن �أنتِ يا �أحلى الن�سـاء تكـلمي
ْ
فاحلـب �صا َر فرائ�ضـي و نـوافلـي
ُ
ً
جــاهلة بحبي فاعـلمي �أنيّ بح
� ْإن كنـتِ
وهــج الغرا ِم بـداخلي
فلتنـظري َ
الدروب �ضيــاءها
ألقـاك يف كـلِ
� ِ
ِ
الهروب حبيبتي بلْ َ
كيف يل ؟
	�أيــنَ
ُ
أعـلم �أنــها
بي الـدنيا و � ُ
�ضـاقتْ َ
احل�ساب م�سائلي
فـن
ا�ستع�صت على ِّ
ِ
أطويـك ب َ
ني دفاتـري
حـاولتُ �أن �
ِ
رغم جتاهـلي
ون�سـيت �أن �
ُ
ِ
أن�سـاك َ
ُ
مل تـنف ِع
قلب امرئٍ
الو�صفـات يف ِ
ولـذ َ
العـذاب َّ
ذاك فوا�صلي
عـانى
َ
ُ
ُ
واحلبيـبة واملـنى
الرفيــقة
�أنـتِ
ُم ّـري عـلى وجعي مـرو َر م�سائلِ
طيفـك �آ�سري ومـعذِّ بي
أيقـنت
� ُ
ِ
�سـقوط كـلِ معاقلي
رغم
ِ
و فرحتُ َ
و كتبـتُ �صك ًا يف
غرامـك �صغـتهُ
ِ
	�أعلنـتُ فـيهِ عـن الن�سـاءِ تنـازيل

�إىل م�سافر

�أُّ ُّيها امل�سافر
ً
�س�أفتح نافذة تف�ضي �إىل الزرقة
حقائب ال�سنني الفارغة
و�س�أترك لك
َ
َ
جتمع فيها لألئ العمر
علّك
ُ
وتغطي هذا الفراغ..
�أ ُّيها امل�سافر
تفر كالقربات
هي ال ُ
أيام ُّ
والوقت �صار �أ�ضيق من حدِّ ورقة
�سقطتْ عن غ�صن �شجرة.
�إىل غريب
�أنت !
يا �سليل التعاويذ
يا بن امر�أة غابرة
و� ٍأب غابر
أجداد كامللح ذابوا
و�
ٍ
�أنت !
َ
حلمك فوق هجري ال�صحارى
يا من نزفت
وما زال فيك ٌ
رمق من حكاية
توارثت حزن �صف�صافة على �ضفة ياب�سة
وقبل �أن ُيرمي ر�أ�سك على الرمل
هم�ست:
�أتوق �إىل ح�ضنها الدافئ
�أمي ..
هذه الأذر ُع باردة� ..أمي
وال من ُّ
ي�شدك �إىل �صدرها
بني زحمة التوابيت غاب �صو ُتك
�أمي..
مغيب احلكايات وبرزخ الأنني
بني
ِ
ندهت:
�أمي..
دب �إىل روحي دفء
على ٌ
نوب ّ
وكان ظلـُّها احلنونُ يقرتب

با�سم وردة

يبتدئ ُ
امللك برا�س ذئب
يغدر ،حتى بالرمل..
يبتدئ امللك:
ُ
احلرية ديدنُنا
يبتدئ بذبح امر�أة ع�شقت عنقود ًا
ين�صب م�شنقة
با�سم اهلل
ُ
لع�صفور كان يغرد.
ملك الرمل مه ً
ال
َ
فكرت بقطع ر�أ�س ال�شم�س
�إذا ما
كم من ال�سالمل �ستحتاج للو�صول؟!
و�إذا ما �أقدمت على اقتنا�ص جنم
َ
نباح كالبك �إليه ؟!
كم دهر ًا حتتاج
لي�صل ُ
قبل �أن تطلق �سها َم َك على الن�سور
هل ت�أملتَ حلظة انق�ضا�ضها عليك ؟
من املمكن �أن تقطع َ
عنق العنقود
لكن! هل تذوقتَ حالوة العنقود؟!
َ
ُ
القتل كثري ًا
يغبطك
ُ
طعم الدم ...فقط.
الذئاب ت�ستمرئ َ
ما جدوى �أن تتلو و�صاياك
�أن حتملها �صليب ًا على �صدرك
ما دام من تتلوها عليهم
وما حتمله �إليهم
ال ي�سمعون
ال يفكرون
وال يرون ؟!

عند باب ال�شم�س

�أقتب�س منك احلزن

فتمنحني مودة املنايف
أ�شد وتر الرباب
� ُّ
عر�س املطر
يبتدئ ُ
�أنا والطري
ت�آخينا مع ًا
�شجر املنايف
ُ
يحن �إىل نهر الرحيل
ّ
�أنا والطري
متاهينا مع ًا
يحن اجلناح �إىل بيته يف الريح
ّ
يحن �إىل ح�ضن البيا�ض
ُّ
نفتح َ
برزخ ال�صبح
النوار�س للبحر
تعود
ُ
كنت عند باب املقربة
ُ
ُ
�أ�ستقبل ال�شم�س
كان عند باب ال�شم�س
ي�ستقبل املطر

مهب دمعة
حدو ُد َك يف ِّ
نحن من ُيفرط يف �صنع التوابيت
حتت قبة هذا اخلراب
وفوق تخوم املاء
ندور كطواحني الهواء
نقتلع ما تبقى من نعناع و�سنابل
على التخوم..
نهر ي�صنع �سراباً
ٌ
أيد ال جتيد �سوى �صناعة املُدي
و� ٍ
نكن�س غبا َر الطلع عن وجه النخيل
ثمر لل�صيف القادم
وال َ
فوق هذه التخوم
كلما �أ�شعلت امر� ٌأة موقدة
عابر غريب.
�أطف�أها ٌ

غوارب

أمد يدي �إىل �صدر الق�صيدة
� ّ
فتنك�سر �أيقونة ال�صباح
أ�شد غوارب املاء
خلف بابي
� ّ
فتجري �أحزان َُك يف �سهوب دمي
ت�صخب الريح
مينحني املغني �صو َته
نتدافع كالذئاب
فتختنق الأغنية
ومتر ال�سحب �سريعة
ُ
ُ
ُ
بح �صوت الق�صيدة
يوقف تداف َع الذئاب؟
من
َّ
مات املغني..
من يوقف هذا املوت؟
الريح ع�صاها
م��ن يعي��د يل غيمت��ي الت��ي ُ�سرق��ت م��ن خلف وهبتْني
ُ
فانطلقت ك�سهم..
بابي؟
ين�صرف العائدون �إىل بيوتهم
تنافر
وحيد ًا انك�سر على باب غربتي
ير�سم العمر على كف وردة
ُ
ُ
ي�أوون منك�سرين �إىل بيوت غربتهم
عربة الثلج..
تتقدم
يق�صون على من بقوا من الأهل
على بوابة االنتظار
ّ
عذابات الغائبني:
ال �أحدَ  ..ينتظر قدوم الآباء
من مات منهم
العائدين من احلرب
�أو من اقتن�صوه على الدروب
ال �أحد ينتظر �أحداً.
�أو من ذبحوه ب�شفرة.
على �شرفات روحه
يف عني ال�سفر
ن�سائم املا�ضي
تهب
ُ
ُّ
كيف �أجنو بروحي؟
بعيداً..
َ
ال  ..بل كيف �أ�صون ابت�سامتك
خلف �صخور ال�شواطئ
ُ
ولي�س يل وطنٌ �سواك!
العا�صفة حمطم ًا ك�أحد املراكب
تركْته
�أيتها القادمة من �سهول ال�شم�س
كم العداوة بالغة بني املراكب والعا�صفة!؟
العابرة نهر الريح
لن ت�ستطي َع رتق اجلراح
ال�صاعدة درج « �أوغاريت»
املراكب تبحر
ما دامت
ُ
َ
الواقفة و�سط عني ال�سفر
تهب.
وما دامت العوا�صف ُ
املت�شظية يف جهات الأر�ض
فوق تخوم املاء
ً
كيف وعدتني؟!
مملكة لل�سراب
نحن من �سواك
ثم! م�ضت املراكب.
وعر�ش ًا للطواوي�س

�أ�صوات �شابة
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ع�شــــــق ال�شـــــ�آم

• �أ�سيل الأزعط

�شغف
ن�ش� ُأت فيها ومايف
القلب من ٍ
ِ
الطرب
�إ َّال ب�شدو ُرباها الط ّي ِب
ِ
دعة
رقراقها
و�صوت
ِ
ين�ساب يف ٍ
ُ
أرب
بني اخلمائلِ ُيغري ُك ّل ذي � ِ
يداعب ا َ
خجل
حل ْور وال�صف�صاف يف
ٍ
ُ
بالغ�ضب
الغيث
وربمّ ا فا�ض بعد
ِ
ِ
أ�سمع �إ َّال حلنَ ُبل ُبلها
فل�ستُ � ُ
فوق ال ُغ�صون ُينادي َ
غرتب
كل ُم ِ

أموي املُكت�سي ُحل ًال
فاجلامع ال ُّ
ُ
تحَويه من ُد َر ٍر
واملكتبات وما
ِ
أدب
ُتر�ضي َرغائ َبنا بالعلم وال ِ
أ�سواق ُم ّ
رة
عط ٍ
و�سع ُينا �ضمنَ � ِ
فيها ال ُفنونُ وفيها ُّ
كل ُمر َت َغ ِب
ٌ
ٌ
راب�ضة
ين
وقلعة
ل�صالح الدّ ِ
ِ
حل َق ِب
حمتْ َمرا ِب َعنا ر ْدح ًا من ا ِ
عجب
هذي ال�ش�آ ُم التي �أهوى وال
ٌ
بالعج ِب
فح ُبها يف ف�ؤادي لي�س
َ
ُ

ويف الع�ش ّي ِة ي�شفيني من ال ُك َر ِب
ري الدُ و ِر عامر ًة
ول�ستُ � ِ
أب�ص ُر غ َ
للح�سن ُمرت ِق ِب
ب ُك ِّل ُم ٍ
لتهف ُ
ً
زدانة فرح ًا
تبدو احلِ�سانُ ِبها ُم
ن�سكب
بيا�سمني على الأجيا ِد ُم
ِ
�شجر
ري � ٍ
غ َ
أروقة ِمن حو ِلها ٌ
ت ِر ّف �أغ�صانُهُ
اخل�ضراء كال ُهدُ ِب
ُ
ق�ص�ص
وللم�آ ِث ِر يف �أرجائها
ٌ
تحَ كي ُ
العرب
ال�شموخ وحتكي ِعزّ ة
ِ
ٌ
روح بني مروانَ
�شاهدة
هذي ُ�ص ُ

جما ُلها ال �أرى ِند ًا له �أبد ًا
َ
الر�سا َم يف ال ُك ُت ِب
�إ ْذ �أعج َز
الوا�صف ّ
عتب
فال تكنْ لمِ َنْ ا�ستهوتْهُ يف ٍ
عتب
�إنّ الهوى مل يكنْ يوم ًا لذي ِ
ُفو�س مبا
فكم متكّنَ ُح ٌّب يف الن ِ
�سبب
يحويه من ٍ
حرى ومن ٍ
لوعة ّ
تلك الديار ح ّماها اهلل من �ضر ٍر
ومن ل�سانِ رمى ُ
والكذب
بالزو ِر
ِ
َ
ولتبق �أيا ُمها بالعزِّ ُمفعمة

ملغت�صب
ب�أنّها مل تكن يوم ًا
ِ

و�شجر؟
وروح
ْ
ٍ
ملاذا �إ ًذا ُيخ ّي ُل �إ َّ
يل
�أن ََّك ُز َ
رت ِد َ
م�شق
وانه َم َ
ري عا َد ِت َك
رت على غ ِ
ُمرتد ًيا الأحمر!

يكفيني �أنَّ الأر�ض
دارت دورتها
حتى �ألتقيك
يكفيني
�أفق حنانك
َ
َ
وبطوالتك
..جناحاتك
يكفيني
�أنَّك �أنتَ
ولي�س هو!
تكفيني
�شرق ّيتك
يكفيني
ات�ساع �آفاقكَ
يف ا�ستيعاب �إعجابي َ
بك
تكفيني
َ
ق�سوتك
َ
مباالتك بي
وال
يكفيني
�أن ََّك ت�شبه
اللآلئ يف غمو�ضها
يكفيني
بعدك وجفا�ؤك
تكفيني
نظرياتكَ
عن املر�أة وعقلها وقلبها!
يكفيني
�أن ََّك �أنتَ  ...ولي�س هو!

من الفخار هدا ُه اليو َم ْ
مل ي ِغ ِب

َ
بح ي�ؤ ِن ُ�سني
و�صوت
ٍ
مئذنة يف ُ
ال�ص ِ

مطر
�أح ًقا يا ُ
غ�س ُل ال ُهمو َم والأحزان
َت ِ
نفو�س
الهدوء �إىل
دخ ُل
و ُت ِ
ٍ
َ
التعب
�أره َقها
ُ
َ
و�ضيا ُع الأمان!
ري ُ
احل َب
�أح ّق ًا تث ُ
تمَ حو احلِقدَ
تخا�صمان!
فيتعا َن ُق املُ ِ
�أح ًقا تحُ يي ما َ
أر�ض
مات من � ٍ

�أنت ولي�س هو!
•�سالم خالد الرتكماين

ٌ
ِقب
ع�شق تواىل مدى الأعوام واحل ِ
الذهب
لجِ ن ٍّة ُتربها �أغلى من
ِ

• عائ�شة دهان
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َ
ولتبق رايا ُتها تزهو على الن ُُ�ص ِب

ي ــا م ـط ــر
َ�سقيتَ اليا�سم َ
ني
أر�ض
�أج�سا ُدنا غ ِر َقتْ يف ال ِ
َت�شدُّ ُجذو َرها و ُتعا ِن ُق احلجر
َ
احلب
�إن كنتَ ح ًقا
ر�سالة ِ
وال�سالم يا مطر
ْ
اغ�سل �ضما ِئ َر القتل واملال
ري َتها َ
قبل ال َب�صر
ب�ص َ
ِار ِو ُقلو َبنا
ربا
جفَّتْ �أور َد ِتها �ص ً
ال�سهر
تنتظر ليايل َ
ُ
َ
الب�سمة ل�شفا ٍه
و�أعدْ
ك ُّلها � ْ
أمل
ُتناجي القدر
ْ
أرواحنا وع ِّمدها بدم ِع َك
بارك � َ
فداء لهذا الوطن
فك ُّلنا ٌ

يو�س ـ ـ ــف ..من جديد
•ب�سمة �شيخو
وك�أنك يو�سف
لكن الإخوة �أكرث بكثري
..ك�أنك يو�سف
لكن ال (يعقوب) يخاف عليك
ذئب و�صغري!
وي�صدق ق�صة ٍ
..اجلب عميق
ُّ
و �أنت وحيدٌ للغاية
ال تخ�شى العتمة
ال تخ�شى الوحدة
فلنقطع ر�أ�س احلية
ولت�سحق عقارب ذاك اجلب
 ..وحدك �أنت
فاع�صر قم�صان الي�أ�س
الهاطل فوق تراب اجلدران
وام�سح �أدران اخلوف
العالقة بثوبك
ّ
لتعطر بالأمل ظالم الوقت

وته ّي�أ كي تخرج مثل فرا�شات
آتية
� ٍ
لتلوث وترخي �أجنحة الآمال على خديك!
لتف�سر كل الأحالم  ..وكل الآالم،
�سي�صدق قولك دوم ًا
من عا�ش كروب الدنيا
والطري �ست�أكل ر�أ�س النائم
ال �أحدٌ غريك يب�صرها
�ست�صري ـ عزيز القوم ـ!
و�سي�سجد كل الإخوة عند حمياك!
و�ست�أتي معهم �شم�س
و�سيعرفك (يعقوب) ال�صابر
من عطر قمي�صك
وكرامة كفيك
و�ستبقى كل فرا�شات الدنيا
واقفة
وتزين كتفيك!
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قراءة حتليلية يف ديوان (حينما التقيتك)
للدكتور نبي ـ ــل طعم ـ ــة
• نبوغ �أ�سعد
يخي��ل للق��ارئ عندم��ا يق��ر�أ عنوان ًا
لنبيل طعمة �أن هذا العنوان يخبئ وراء
حروفه ام��ر�أة �إال �أن النف�س التي ت�سكن
ه��ذا الرجل وا�ضح �أنه��ا �سمت �إىل درجة
ي��رى الوطن وال�تراب والعقيدة �أكرب من
الن�ساء و�أكرب م��ن الرجال ،و�أكرب من �أي
حب �آخر حينما التقيتك ..حب فيه كل
م��ا يعنيه الوط��ن وكل ما تعني��ه الأر�ض
وتربط بينهم��ا عقيدة متجذرة انطلقت
بعواطف��ه �إىل �أبع��د مدى ف��كان ل�سورية
الأث��ر العمي��ق عل��ى ن�ش�أت��ه و�أخالقيته
و�سلوكيات��ه ونبل��ه العظي��م وكم��ا ه��ي
خمتزن��ة يف ذاكرته ودمه ال��ذي ي�سري
يف �شرايينه فهي �أي�ض ًا تن�ساب مع كلماته
ال�شعري��ة الت��ي يتغنى بحبها العميق املتج��ذر فيه ويف دمه
ج��زء ال يتج��ز�أ وكم��ا الغ�ص��ن الأخ�ضر
كم��ا امل��د واجل��زر
ٌ
املتحدر من ال�شجرة وال��ورد املبتهل لنور ال�شم�س من ح�ضن
�أمه.
يتع��اىل �صوت حبه الأزيل ت��ارة وترق�ص الكلمات بني
يدي��ه كم��ا ترتاق���ص ال�صبايا يف ي��وم عر���س وي�صمت تارة
لوج��ع م�ؤمل ول�صوت احلقيقة املر فيبكي القلب ح�سرة و�أملًا
من هذا الوجع ..وكيف ال يبكيها وهي بالن�سبة له احلبيبة
وال�صديقة والرفيقة والع�شيقة وامللهمة.
ترتن��ح الكلم��ات يف كتابه حينما التقيت��ك على نغمات
القل��ب الداف��ئ والداف��ق يف احل��ب الأزيل به��ذه املع�شوقة
فت�أت��ي عل��ى �إيق��اع فل�سف��ي واحد م�ص��اغ بح��روف من لهب
لي�شع��ل الفتي��ل يف القلب فيعط��ي الدفء واحلن��ان لكل من
حول��ه بال مقابل يقول :هكذا �أنت� ..شفاه يطل من بينها..
القمر ..يعرب كل الغيوم ..يتبلل من نداهة ..ليغدو �أم ًال..
حينم��ا التقين��ا ..حين�� ًا م��ن الده��ر م�ضى ..حلظ��ة عناق
ال�شفاه ..وتداخل تاه فيه ال�صوت ..فحار الوتر
ويب��دو التجان���س الروح��ي بين��ه وب�ين م��ن يق�ص��د
عمي��ق الأث��ر لدرجة كبرية يح��اول �أن يثبت لنا مدى حبه
وانعتاق��ه فيها وتالحم��ه معها ف�لا ين�سلخ عنها �أب��د ًا مهما
ح�صل لأنها هو ،ولأنه هي تو�أم ال ينف�صل فيقول:
ت�س�ألين��ي عن��ي� ..أجيب��ك م��ن �أن��ا ؟ تقول�ين �أن��ت..
�أ�س�أل��ك ..ه��ل تعرفين��ي� ..أبح��ث ع��ن هويت��ي� ..أقر�ؤه��ا
يف عيني��ك ..لأع��رف �أن� ..أن��ت �أن��ا �إىل قول��ه �أ�شت��م ل��ون
وجودي ..ف�أعرف �أين� ..أعي�ش �ضمن م�ساحات �ش�آمك
وتط��ول تل��ك اللق��اءات عن��د نبيل طعم��ة وحمبوبته
الأزلية عرب �صفح��ات الكتاب فتندرج حتت ر�ؤى م�ستقبلية
فل�سفي��ة عميقة معلنة عن مكامن الروح وال�صفات الرائعة
الت��ي �أعطاها لها فتن�س��اب الكلمات بب�ساط��ة فيها كثري من
ال��دالالت والإيح��اءات لذلك احلب العمي��ق الرا�سخ الذي
ين�ش���أ مع امل��رء ويبقى يتما�سك مع��ه ويرتابط عرب ال�سنني
معلن�� ًا ح��االت الع�شق الأب��دي للحبيبة الت��ي �سكنت الروح
واجل�س��د و�أب��ت �أن تغادرهم��ا حت��ت �أي �ش��كل م��ن الأ�شكال
يقول نبيل :
ي��ا �سيدت��ي ته��ت م��ع التائه�ين� ..أخذتن��ي بعي��د ًا..
مغام��ر ًة� ..إىل �ساح��ات ..املج��ون واخلم��ر ..واملقام��رة..
واكت�شفت� ..أين �إليك عائد بدون مكابرة
وي��درك نبي��ل طعم��ة �أن �سعادت��ه مقرتن��ة بو�ضع��ه
النف�س��ي الواعي جتاه حمبوبته فالوع��ي الباطني مرتبط
لديه ب�إدراكه الواقع��ي لذلك احلب والت�أثر وانقياده �إليها
ب��دون �شروط وتذكري م�سبق فهي تهبه ال�شعور بالطم�أنينة
وت�ستوعب كيان��ه بتوحدها مع ان�سج��ام وظائفه النف�سية
كم��ا تن�ش�أ عنده حاالت خمتلفة من احل��ب ملحبوبته فتارة
يب��دو �سعي��د ًا ومت�ألق�� ًا وت��ارة يك��ون حزي ًن��ا �أو غا�ضب�� ًا �أو

عا�شق ًا مت�أمل ًا ح��االت نف�سية كثرية تطر�أ
ً
مو�ضحة ما
على نف�سية ال�شاعر وترت�سم
يجول بخاطره جتاه الع�شيقة التي يرى
نف�س��ه �أمامه��ا طف ًال �صغ�ير ًا يحب احلياة
والتحليق يف عامل جميل ال ي�شوبه �شيء
مما يح�صل الآن فيقول :
تع��ايل نن�س��ج فرح�� ًا ..مل نعرف��ه ال
م��ن قري��ب وال من بعي��د ..تع��ايل نر�سم
كالأطف��ال ..عل��ى �شفاهنا تع��ايل نطلق
ال�ضح��كات وي�س��رد نبي��ل يف كتابات��ه
حاالت �أخرى من تلك الر�ؤية امل�ستقبلية
املوجع��ة مل ت���أول ل��ه ح��ال املحبوب��ة
فتنتابه م�شاعر �أمل وح�سرة وخيبة فقد
ب��د�أ كل �ش��يء �إىل زوال والنا���س فق��دوا �إح�سا�سهم باحلب
وال�سع��ادة فق��د �ص��ارت ال�سعادة ه��ي الله��اث وراء حت�صيل
املال بطرق غري �سليمة ودون تعب.
�أما نف�س ال�شاعر تتفاعل مع احلب احلقيقي الذي يراه
نق ًي��ا تفاع ًال عميق ًا جعلت احلرك��ة ال�شعرية تكت�سب قيم ًا
فني��ة وجمالي��ة رائع��ة تن�سك��ب يف قالب عاطف��ي لي�س له
مثيل مع مراعات ل��كل قيم اجلمال الروحي لديه وملحاكاة
النف���س ومل��ا لها من دور فع��ال يف بناء احلرك��ة الرومن�سية
لدي��ه والرتاب��ط العاطف��ي بين��ه وب�ين ع�شيقت��ه وهن��اك
العديد م��ن االنعكا�سات النف�سية ما ب�ين اح�سا�سهم بالأمل
وال�ضيم والرغبة يف التطلع �إىل الأمل وامل�ستقبل يقول :
عين��اك �صافيت��ان ..وحزينت��ان ..يف �آن ك�ص��ورة
لل�سماء ..انك�سرت فيها ال�شم�س ..وغاب القمر
�إن ق��وة الر�ؤية ل��دى ال�شاع��ر ملكامن الأح��داث قوية
ج��د ًا فقد �أخذ عل��ى عاتقه حمل هم��وم التجارب املحاطة
به حت��ى �أتت مبثاب��ة �صراع��ات داخلية مليئ��ة بالده�شة
واال�ستغ��راب ف��كل �ش��يء قد تب��دل وكل جمي��ل قد حتول
انقلبت املوازيني وتاهت ال�سفينة عن جمراها عندما زجمر
البحر وعربد وع�صفت رياح اخليانات والغدر بنا وانك�شفت
احلقائ��ق املخيفة من وراء الأقنع��ة امللونة حتى �أ�صبح كل
�شيء �إىل زوال فيقول :
مل يع��د يف بالدن��ا� ..إال القلي��ل من ال�ش��وق واحلنني..
فلنم�سك به بقوة..
مل يعد يف بالدن��ا� ..أمل االغرتاب لقد غدا ..كل �شيء
عادة واعتياد ًا..
من لقمة العي�ش �إىل والدة� ..إىل قوله مل يعد للحب..
مكان يف القلب..
حت��ول �سلع��ة متداول��ة وكلمة تب��اع وت�ش��رى وتخ�ضع
للم�ساومة
ابت��د�أ نبيل طعم��ة كتابه من �أول الرحل��ة �إىل �آخرها
م�ستخدما بقوة كاف اخلطاب التي على الأرجح ما يرمز بها
�إىل انك�س��اره املحبب �أمام عظمة املحبوب��ة و�صفاء داخلها
فتكررت م��رات عديدة وبقوة �شديدة ابت��داء من التقيتك
�صباح��ك� ،ضفاف��ك ،رمو�ش��ك ،وجه��ك وانته��اء ب�آمال��ك
و�آالمك�.أي�ض�� ًا ا�ستخدم ياء امل�ؤنث��ة املخاطبة التي تكررت
يف قوله:
تع��ايل ،لك��ذا وك��ذا ،كناي��ة لدع��وة للحي��اة والتجدد
ور�س��م الآم��ال اجلدي��دة الت��ي �سوف تك��ون كفتي��ل جديد
لإ�شع��ال ن��ار احلب ال�ص��ادق والتطل��ع �إىل م�ستقب��ل م�شرق
ال��ذي �سوف نبني��ه مع ًا مع جيل من �أطفالن��ا الذين لوعتهم
وكوت قلوبهم ن��ار الفتنة و�أحقاد الغرب الذين تكتلوا �ضد
حبيبة �شاعرنا الدكت��ور نبيل طعمة لكن هيهات هيهات �أن
ينال��وا ولو من زهرة يا�سمني متدلي��ة على جدار من بيوتها
�إنها ال�شام عنوان حبه الأزيل ورمز وطنه.

درا�سات �أدبية

ذاكرة املكان يف رواية (قريب ًا من اجلرمق)
للكاتب عبد الكرمي عبد الرحيم
• فرحان اليحيى
ميث��ل امل��كان يف الرواية
الفل�سطيني��ة بع��د ًا �إ�شكالي�� ًا
من �أبعاد الإن�سان الفل�سطيني
املبعد عن �أر�ضه ق�سر ًا ،ومهما
ن���أى الفل�سطين��ي ع��ن دياره،
ف�سيظل م�ش��دود ًا �إليه ب�أوتار
الذاكرة.
 1ـ تداعيات املكان:
الرواي��ة م��ن عنوانه��ا
(قريب�� ًا م��ن اجلرمق) حتمل
دالل��ة الزمان وامل��كان ،مهوى
الكف��اح ،ومن��اط الأم��ل
والع��ودة ،كم��ا يتجل��ى يف
املنول��وغ الت��ايل« :كل م��ا
�أفك��ر به هو العودة �إىل اجلرمق ،و�إىل بيت �أبي
و�أمي ،كنت هناك ،ولكنهم جا�ؤوا بعربات املوت،
اقتلع��وين طف ً
�لا ورموا بي خلف احل��دود ...لن
�أت��رك خ�صوب��ة �أر�ض��ي لأح��د غ�ير �أطفايل».
(�ص.)47
جبل اجلرمق رمز املقاوم��ة وال�صمود ،وهو
امل��كان اجل��اذب مقاب��ل امل��كان الط��ارئ الطارد،
وا ل��ذي ميثل��ه املخي��م بب�ؤ�س��ه و�شقائ��ه .ه��ذا
التقاط��ب ب�ين املكانني ه��و الذي يج�س��د جوهر
امل�أ�س��اة ،وق��د ان�ص��ب اهتم��ام الكات��ب عل��ى
املفارقة ال�صارخة ب�ين احللم والواقع ،ما جعل
ال�شخ�صية تنتقل من بطولة الفعل �إىل بطولة
تن�س��ك ت�سجل املعاناة
امل�شاع��ر ،وتظل يف رحلة ّ
وتخت��زن املا�ض��ي ،وهي ت��درك �أنه��ا ال ت�ستطيع
�أن تك��ون بط ً
�لا حقيقي�� ًا ،ولكن��ه ح�ين يواج��ه
نتائ��ج ه��ذا االكت�ش��اف ،يتمكن �أن ينج��ز جزء ًا
م��ن البطول��ة عل��ى م�ست��وى الواق��ع واملتخي��ل،
�أي عندم��ا يع��ي البط��ل مايج��ري حول��ه ،م��ن
تناق�ض��ات ومفارق��ات ،ي�صبح الواق��ع غريب ًا ،وا
حللم م�لاذ ًا ،ومثال��ه احلوار بني ح�س��ن الأعرج
وفاطم��ة« :ا�سم��ع ي��ا ح�س��ن! �أن��ت طاه��ر،...
وه���ؤالء �أوالد ح��رام� .أن��ا ال �أعرفهم� .أ رجوك
�أ َّال حت��رق روح��ك الطاهرةَ ،ف َت ْح��تَ ال�سياط ال
تنمو ال�شمو�س .ـ �آه يا فاطمة! حتت ال�سياط ال
تنم��و �إ َّال هذه املقابر والأقبية و الهزائم ،لكننا
نح��ن ي�سري يف دائ��رة ال�شمو�س الت��ي ال تطفئها
�أفواه اجلالدين»�( .ص .)35-34
ويف �أح�س��ن الظ��روف يظ��ل البط��ل حامل�� ًا،
يعل��ك م�أ�سات��ه ،بينم��ا الع��دو ي��دك اجلب��ل
ويدم��ر البي��وت عل��ى ر�ؤو�س �أ�صحابه��ا يو�ضحه
احل��وار بني ح�س��ن الأعرج وعب��د العظيم« :ـ يا
ح�سن ي��ا �أعرج! ماذا تفع��ل يف اجلبل؟ ـ �أ�صطاد
حلم��ي .ـ وكل ه�ؤالء ال�صغار ،احلفاة ،اجلائعني،
اخلائفني ...ماذا يفعلون؟ ـ مل يبق لهم مكان يف
بيوته��م الطينية .حط عل��ى وجوههم املوت...
كان��ت �أحالمهم ت�سافر يف  .ال�صباح ،وت�شرب من
�أ�شعة ال�شم�س وت�ؤوب �إليهم ،تدفئهم فت�ستيقظ
يف �أعماقهم احلياة»(�ص.)94
ويف �سي��اق �آخ��ر ي�ستح�ض��ر البط��ل حاالت
�أ�صيل��ة للذات الفردية ،فه��و يح�سب نف�سه ذر ة
من الإن�سانية ،وقد تك��ون �سالبة �أو م�سلوبة� ،أو
جمرد حالة تتدفق منها املدركات والأحا�سي�س،
وبه��ذه ال�صياغ��ة تتح��ول ال��ذات �إىل �ساح��ة
ل�صراع الذاك��رة والواقع ،فلي�س املا�ضي ب�أح�سن
م��ن احلا�ضر وامل�ستقبل (ب�سبب دوران املا�ضي يف

احلا�ض��ر) ،وم��ع ذل��ك يحاول
البط��ل تغيري ال��ذات بد ًال من
توق��ع تغي�ير الع��امل ،كما هو
احلال يف الرواي��ة التقليدية
ومثال��ه املنول��وغ الت��ايل« :يف
ّ
كل م�� َّرة نق��ول مل تنه��زم،
نح��اول �أن ن�ستم��ر .ولدن��ا يف
بالدنا ونح��ن �أطفال ،فوجئنا
بالرحيل ث��م باملخيم ،وطلب
من��ا �أن ن�صم��ت� ،أن نخر���س».
(�ص.)112
وتظ��ل ال�شخ�صي��ة يف
حالة انفعال ال تتجاوز ذاتها،
ولكنها تنتق��ل من الغياب �إىل
احل�ضور� ،أي م��ن الت�صريح �إىل املواجهة« :نحن
�ضحاي��ا ال �أك�ثر وال �أق��ل ...مرتوك��ون للزم��ن
يحفر قبورنا�(»...ص.)112
ويتخ��ذ م��ن املواجه��ة �سبي ً
�لا �إىل التحدي
البحث ع��ن البدائ��ل واملمكنات�« :إنن��ي �أحتمل
م�س�ؤولية ما جرى ك�ضحية ،ولن �أغادر اجلبل...
انقل��وا م��ا ا�ستطعتم اجلرح��ى� .سنع��ود يوم ًا ما
�أكرث تنظيم ًا وقدرة على ال�صمود»(�ص.)113
تبدو ال�شخ�صي��ة يف �أفعالها و�سلوكها ثابتة
غ�ير نامي��ة ،و�إن كان��ت �إيجابي��ة يف مواقفه��ا
ور�ؤاها ،فه��ي ـ بالتايل ـ منطية متثل فئة تفتقر
�إىل الوع��ي الإيديولوج��ي والثق��ايف ،والدلي��ل
عل��ى ذل��ك �أنه��ا تبق��ى يف دائ��رة التو�صي��ف،
فه��و يرك��ز على البع��د القومي للق�ضي��ة دون �أن
يتعر���ض للأنظمة العربي��ة بال�سلب والإيجاب،
تت�س��م ر�ؤيته بالعمومية والتقليدية� ،إذ
وبذلك ّ
يوجه انتقاد ًا �سائد ًا بني �أو�ساط النا�س�« :سدت
يف وجوههم ال�سبل ،و�أحيان�� ًا تعر�ضوا للتوقيف
والإهان��ة ،بع�ضهم عاد من حي��ث �أتى ،و�آخرون
ق�ص��دوا املخيم��ات بحث�� ًا ع��ن خي��ط يهديه��م
�إىل رج��ال اجلب��ل ،ليقدم��وا بع���ض املعون��ات
املادية���(»...ص )113و�إىل جان��ب ذلك ينتقد
الراوي/الكاتب الفئ��ة ال�سلبية من الأمة ،فهي
عام��ل �إعاق��ة يف طريق التحري��ر والإخال�ص:
«كان م��ازن قد ت���أمل كثري ًا مل��ا ر�آه يف هذا املقهى،
فالنا���س ت���أكل وت�ش��رب وترق���ص ،وك�أن��ه لي�س
هن��اك يهود �أو �إنكليز �أو �أمريكان� ،أو على الأقل
كان ح�س��ن الأعرج ،ورجال��ه مل ي�صعدوا اجلبل
من �أجلهم»�( .ص.)115
ه��ذا التقاب��ل والتباي��ن ب�ين الوطني��ة و
االنتهازية ،الإعاق��ة وامل�ساعدة بني الالمباالة
وااللت��زام ،ي�صع��د من وتائ��ر ال�ص��راع ،وت�سارع
يف �سريورة ال�س��رد و�صريورته� ،أي تنه�ض ببنية
ال�س��رد ،وتق��وم ب��دور املول��د الإيقاع��ي يف ت�أزم
الأحداث ودفعها نحو الفعل الأخري.
ويلح��ظ ا لق��ارئ �أن الكاتب �أقح��م �أخبار ًا
ومعلوم��ات عل��ى م�س��ار الرواي��ة ،مث��ل ال�ش��رق
الأو�سط ،وهو م�صطلح غربي ،والروائي ال�شهيد
غ�سان كنف��اين ،التظاهرات ال�شعبية يف بريوت،
وجمزرة دير يا�سني ،وغريها من �أحداث.
�إن ت��وارد هذه الوقائ��ع والتداعيات �شكلت
عبئ ًا عل��ى نحو الأحداث وتطور ال�سرد ،ماجعل
بني��ة الرواي��ة معر�ض��ة للإرب��اك والتقط��ع
والت�ص��دع ،وخ�صو�ص�� ًا يف احل�ش��و واال�ستط��راد
البقية �................................ص22

�شعر

العدد2014/3/30 "1386" :م 29-جمادة الأوىل1435هـ "ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

هي امر� ٌأة

تنف�س ال�صبح
• ر�ضوان احلزواين

• حممد توفيق يون�س

�إىل ال�شاعر الراحل الدكتور ر�ضا رجب

هي امر� ٌأة
�ستنفر الذكرى
َت
ُ

أريحك من ه��واي) وق�صيدته (يف ذمة ال�شعر) الت��ي وجهها �إىل ال�شاعر عبد املجي��د عرفة ،وحني � ُ
أردت
أث��ر ُت بق�صيدته (حم��اة) يف جمموعته (�
ِ
وق��د ت� ْ
�إر�سالها �إليه بالفاك�س فوجئتُ بنب�أ وفاته يف اليوم نف�سه..رحمه اهلل.

و ُتلقي فوق ال�صوتِ
�أهواءها الغريبةِ .
هي امر� ٌأة

بح يف �أنفا�سِ هِ َع َبقُ
ال�ص ُ
تنف َ
َّ�س ّ
رت َ
مثل �شِ فا ِه الغاد ِة ّ
ال�شفَقُ
واف َّ

ٌ
�شامل
زمنٌ

ً
وا�س َ
�سارحة
تيقظتْ �أ ّم ُة الأطيا ِر
ْ

ري
يتكونُ يف
ِ
ال�شهيق ويف الزف ِ
احلب
يف
ِّ

هم وال َغ َ�سقُ
ملء الف�ضاءاتِ ال ٌّ
َ
ً
رو�س ِّ
�ضاحكة
عر
ال�ش ِ
وطال َعتْنا َع ُ

يف ارتقاءِ الأع�ضاءِ �إىل لأالئها

طهر ِه �أ ِلقُ
جبينُها َك ْو َك ٌب يف ِ
مي ٌة وحم ّياها َبدَ ا َق َم ًرا
كر َ

.
هي � ُ
آخر الوعدِ
أول الكونِ و� ُ
ُ
ون�سغ كلِ لذةٍ ابتكرتْ

َت َو ُّد ل ْو َ�ش ِربَتْ �أنوا َر ُه ا َ
حلدَ قُ
وعا َد يف ِح�ضنِها العا�صي كعادتِهِ

ج�س َمها دنانَ

َ
وي�ص َط ِفقُ
يخا�ص ُر
ِ
الو�سنى ْ
القلعة ْ

نا ٍر وينابي ْع .

ركب ُ
ن�س ِر ًحا
ال�ص َ
و َم ُ
حب ُم َ
احل ُّب ّ
�ضم ّ

ُ
واحلقول
الكتب
هي
ُ

موج وال غرقُ
يف لجُ ّ ةِ
ِ
العطر ال ٌ

واملاء
وال�سماء
ُ
ُ
ت�شرقُ
�صد ِحها
ال�شم�س على ْ
ُ

ويف الب�ساتني ريعانُ ال�شباب َ�سرى
ن�ضرا �إىل �صف�صافِهِ الورقُ
وعا َد ً

وت�صعدُ الأيا ُم من عتباتها.

وعاد كلُّ �سنونو من مهاجره
يهفو ّ
ال�صبا ي�شدو وينطلقُ
لع�ش ِّ
ها نحن من َفنن من�ضي �إىل فنن
وعند (ج�سر الهوى) والنّهر ن�ستبقُ
وتلك ُر ٌ
تنفحها
مانة ع�شتا ُر
ُ
�صب له من حبها طبق
فكلُّ ٍّ
اليوم نن�شر للعا�صي �صحائفَنا
ومن �إ�سار اجلوى وال�صمتِ ننعتقُ
ٌ
ير�صدُ نا
وغا�سق ٌ
واقب ماعا َد ُ
يطوف علينا ٌ
ُ
�شانئ حنقُ
وال
ٌ
مبذول ل�شاربه
والكوثر العذب
ي�سل�سل النور من �إبريقه الفلقُ
ٌ
ُ
عامرة
وجنة اخللدِ بالأحباب
تفتّحتْ دو َنها الأبواب والطرق
احلب منعقد ًا
لقاء
ِّ
حماة! ..هذا ُ
يف ظل �صف�صافك الفينان نتّفقُ
إثم وال َح َر ٌج
حبيبتي �أنتِ ال � ٌ
وح ّبنا ٌ
مثل يرويه من ع�شقوا
ٌ
ومنق�صة
ذام
ولي�س يف حبنا ٌ
كذب فيه وال ملقُ
مادام ال ٌ
كنزْ ُت من �أحريف ورد ًا وغالية

دمعة طفرت
نطوي ليايل الأ�سى يف
ٍ
اخلد والعنقُ
جذىل تز ّينَ منها ُّ
ً
نازفة
�ستذكرين زمان ًا كنتِ
يا�صبح تنب ِثقُ
ت�سائلني متى
ُ
اجلراح زهت
دفق
هذي ال�شقائقُ من ِ
ِ
ومن عبري ّ
ال�ضحايا ذلك العبق
•••
الهم والأرقُ
يامن يقول :بك�أ�سي ُّ
وري�شتي يف �أعا�صري الدجى مزقُ
�أت�شتكي لعذاب ال�شعر حمن َتهُ ؟
والرهَ قُ
حما ُة
يزهر فيها ُّ
ُ
الهم ّ
يعاتب ّ
زغب َقط ًا
يا من
�ضم َ
ُ
ع�ش ًا َّ
حتّى منا ُ
أفق تنطلقُ
ري�شها يف ال ِ
حما ُة � َ
أر�ض َعها العا�صي �سماحته
احلليم احلاذقُ الل ِبقُ
و�شب فيها
ُ
َّ
من النواعري ت�ست�سقي �شمائلها
َ
مانال من طبعها الإمالقُ واملَلقُ
ً
ومئذنة
مل يجرحوا ق ّب ًة يو ًما

ملوعد لي�س يف �أفيائه قلقُ

حر ًا وما خنقوا
وما ا�ستباحوا دم ًا ّ
الباب بحث ًا عن �ضح ّيته
مل يطرقوا
َ

وكم ت�سامت لك الأقال ُم والورقُ

ما ر ّوعوا الغيد يف خدر وما �سرقوا

إليك ق�صيدي ،ري�شتي  ،ورقي
ي�سمو � ِ
يف خيمة ال�شعر  ..يف عيد الربيع لنا
ُ
ال�صدُ قُ
نابغة
عكاظ
ٍ
ٌ
واملع�شر ُ
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حما ُة �أ�سطورة الآداب يقتلنا
َ
آداب حترتقُ
ب�أن نرى
غابة ال ِ

يا�شاعري وعتاب ال�شعر �أ ّرقني
وا�ضح �أ ِلقُ
حماة وجهٌ
�صريح
ٌ
ٌ
�أت�شتكيها ل�شعر وهي د َّر ُتهُ
َ
جادك الغدقُ ؟
ومن بيان ُلغاها
�أبو فرا�س ـ جزاه اهلل مغفر ًة ـ
احلرف� :أن َ
� َ
أنباك �أنّ رفاقَ
نطقوا
ِ
احلرف �أورادٌ مل َّو ٌ
نة
�أخ ّو ُة
ِ
ُ
أ�شواك وال َع َبقُ
والور ُد من خلقِهِ ال
العطر ما جافى �شمائلنا
لكنّما
ُ
ُ
روح وريحانٌ ومنطلقُ
واحلرف ٌ
ُ
احلرف �أن تذوي �ضمائرنا
ويكره
الثلج بل �أنقى �إذا ف�سقوا
قلوبنا ُ
جما ُمر ّ
ال�شعر ر ّيا من �سرائرنا
أنفا�سنا يزدهي من طيبها احلبق
� ُ
� َّ
كرب
أم�ضنا ما تعاين �أنتَ من ٍ
حرها حرقُ
ففي جوانحنا من ّ
ميطرنا
و�سحاب ال�شعر
ع�شنا م ًعا
ُ
ُ
ويحفظ ُ
ُ
اهلل �أحبا ًبا �إذا �صدقوا
و�ض يجم ُعنا
كنّا على
ٍ
الر ِ
موعد يف ّ
جناح َ
ها�ضهُ القلقُ
وقد تعافى
ٌ
لكنه قد ٌر يق�ضي بفرقتنا
املرء �إن غارتْ به الطرقُ
ما
ُ
ي�صنع ُ

والغائب
احلا�ضر
هي
ُ
ُ
ُ
واخلارج
والداخل
ُ
واجلهر
وال�س ُر
ُ
ّ
ُ
والظل
وال�ضوء
ُ
ُ
والنبذ .
واجلذب
ُ
لكن،
َ
ني
قاب قو�س ِ
وقبل �أن ت�سجدَ َ
من انتظا ْر .
املطر القا ْ
ين
عرج على ِ
ّ
للهواء .
ني
آخر دمعت ِ
وقدم � َ
ْ
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�أدب و�سيا�سية

املقاومة وال�شهادة يف كتابات �ســــليمان العيـــــ�سى
• ملكة �أبي�ض
�أود �أن �أ�ؤك��د يف البداية �أن املقاومة التي �أعنيها ،والتي عناها
�سليم��ان العي�س��ى ،ه��ي مقاوم��ة املحت��ل الأجنب��ي ،واالعت��داءات
ال�صهيونية التي طالت �أكرث من بلد عربي ،وماتزال ،و�أقول :كتب
�سليمان العي�سى ق�صي��دة «اخلالدون» ،عام  ،1973وهو العام الذي
�أ�سم��اه «ع��ام املخا���ض العربي العظي��م» فذلك الع��ام – كما يرى -
رح ِم الأر�ض � َ
ا�س املقربة
«يحم��ل يف ِ
وح ّر ِ
ل�سدَ نة املر�ض ُ
ألف �إن��ذار َ
َ
وحدها
ري هذا ..و�أنها قادمة ال ريب ،و�أنها َ
ال�ضخمة ب�أن العافية غ ُ
َ
نبحث عن وجودِنا يف وجودِها..
التي ت�ستحق �أن نغنّي لها و�أن
نوجد..
�إذا كنا نريدُ حق ًا �أن َ
نوجد..
و�إننا َلرنيدُ حق ًا �أن َ
وال�شهداء الذين قالوا هذا ..ال يكذبون)1(»..
ال�شهداء ه��م �إراد ُة ال�شعب الذي يتطلع �إىل حتقيق
ويعن��ي �أن
َ
�أحالم��ه يف التح��رر ،والوحدة ،والتقدم ،وه��م الثمن الذي يدفعه
يف �سبيل ذلك..
امل��رة التي عاناها
ه��ذا م��ا �آمن به ال�شاعر م��ن خالل التجربة ّ
من��ذ طفولت��ه ،ح�ين اندلع��ت امل�ؤام��رة عل��ى بل��ده ال�صغ�ير ل��واء
الإ�سكن��درون ،وذه��ب كلُّ ما بذله �أهله من جهد ُ�سدى ،حتى ا�ضطر
هو ورفاقه �إىل الرحيل للحفاظ على هويتهم ومتابعة الن�ضال يف
بقعة �أخرى من الوطن.
عل��ى �أن تل��ك الكارث��ة علَّمته �أن��ه كان على الن�ض��ال �أن يتخذ
�شك ً
ال �آخر ...كان عليه �أن ينتقل من االحتجاج والتظاهر ال�سلمي
�إىل مقاوم��ة تق��ف يف وجه �شرا�س��ة العدو ومتادي��ه يف م�ؤامراته
لإحلاق املزيد من ال�ضعف والتخلف والتمزق بالوطن.
و�أي نوع من املقاومة؟
�إنه��ا املقاوم��ة امل�سلَّح��ة رغ��م ب�شاع��ة احل��رب ،و�ضخام��ة
الت�ضحيات التي تتطلبها..
يق��ول �سليم��ان العي�سى يف ن�ص نرثي ،ون�ثره ال يقل ت�أثري ًا عن
�شعره ،ولعله � ُ
أبلغ تعبرياً:
«قال �صديقي:
ال �أحب منظر الدم.
قلتُ :
َ
ّ��اح �أو قاتل ..وم��ن ذا الذي
ال يح��ب مث��ل ه��ذا املنظ��ر �إال �سف ٌ
يجا ِد ُلك يف هذا؟...
يد ،ويحنو قلب على قلب ،وهي�أت لنا
لق��د ُخلقنا
ّ
لت�شد يدٌ على ٍ
الطبيعة في�ض ًا من الآالء نفيء �إليها ونهتدي بها ،كلُّها �أمن و�سالم..
كلّه��ا ح��ب و َدع��ة و�صف��اء :الغاب��ات ..والظ�لال ..واخل�ض��رة..
واملي��اه ..والقِم��م ال�شاهق��ة..
والأودية العميقة..
�آالف ال�ص��ور تزدح��م م��ن
حول��ك ..كلُّه��ا تدع��وك �إىل
الدعة ،والأمن ،وال�سالم..
ورمب��ا كان �سقف البيت الذي
يظِ لُّ��ك رمز ًا حلاجتنا �إىل الدَّ عة
والأم��ن وال�س�لام ،ولك��ن ما ع�سى
يك��ون موقفُ ��ك �إذا م��ا ا�ستيقظتَ
يوم ًا ل�ترى �سقف بيت��ك يتطاير،
ُ
وي�سق��ط قطع�� ًا �س��ود ًا عل��ى
ر�أ�س��ك ،وجدرانُه ُتن�س��ف لتُدفن
�أن��ت و�أ�سرت��ك ب�ين الأنقا���ض..
ث��م ت�س���أل و�أن��تَ يف ح�شرجت��ك
الأخرية بني الأنقا�ض:
�أن��ا مل �أو ِذ ب�ش��راً ..فكي��ف
�أُقتل هكذا ،و�أُدفنُ بني الأنقا�ض؟
ما ع�سى يكون موقفك يف مثل
هذه احلال؟

هل تظلّ �صورة الدم والدخان والنار بعيد ًة عنك؟
نداء مقد�س ًا
ه��ل يظلّ الدم دم�� ًا يف مثل هذه احلال؟ �أم ي�صب��ح ً
َ
ليهتف بك:
ين�شقُّ من �أعماق الأر�ض ،وين�سكب من �أطباق ال�سماء
قا ِوم� ..إدفع العدوانُ ..ر َّد الأذى ب�أ َّية و�سيلة ..ال تد ِع املعتدي
الظلم بال ح�ساب ..ق��ا ِو ْم ..ف�إن
ينَع��م بثمرة عدوانه ..ال ت�ترك
َ
َ
َ
مقيا�س
ورف�ض الظلم ،هي حقُّك املقدَ ���س ..بل �إنها
مقاوم��ة ال�ش��ر،
ُ
�إن�سانيتك �إذا ما كنت �إن�سان ًا حق ًا..
َ
وجتربة املوت التي ميار�سونها
�إن املعركة التي يخو�ضها �شبابنا،
َّ
كل يوم لأقد ُر مني على تقدمي الدليل ،و�إعطاء اجلواب»(.)2
ٌ
طويل ن�سبي�� ًا ،ولكنني اخت�صرته ل�ضيق الوقت
ن�ص م�ؤثر
ه��ذا ٌ
لذلك لن ن�ستغرب �أن يكون ال�شاعر قد كتب منذ عام  1974ن�شيد ًا
�شفتي املقاومة ،جاء فيه:
للمقاومة بعنوان :كلمات يف
ْ
ال�شعب
«با�سم
ْ
ال�شهداء
�أق�سم بالربق العربي النابت من �صدر
ْ
الدرب
نحن
ْ
حمراء»(.)3
امل�سلوب� ..ستبقى ثورتنا
�أق�سم بالوطن
ِ
ْ
-2أ�صي��ب ال�شاع��ر ب�صدم��ة ك�برى
بع��د نكب��ة حزي��ران � ،1967
َ
�أوقفت��ه ع��ن الكتاب��ة حين�� ًا د�أب خالل��ه عل��ى م�صارع��ة ي�أ�س��ه،
وحماولة �إخراج نف�سه رويد ًا رويد ًا من الإحباط الذي وقع فيه.
وفج���أة ُولد هذا العن��وان :ال�شاعر والأ�صوات وامتد حتى كان
ثالثة ع�شر ن�شيداً،
ا�صطرع فيها نقي�ضان:
القُوى ال�ساحقة ..الأ�صوات..
ال ت�ستطيع �أن تخنق كلّ خيوط الأمل.
وال�شاعر ..رمز املعذبني ،املمزقني..
كان له �أكرث من عزاء� ،أكرث من ملج�أ
كان له ن�شيدُ البقاء
فلن�ستمع �إىل بع�ض �أبياته:
«كجذور ال�سنديان
�سوف �أبقى
كالزمان
كال�صحارى..
ْ
َ
�سوف �أبقى
ومِن القرب العتيقْ
ومن املهوى ال�سحيقْ
ومن املوتِ الذي يرهقني
ومن الذل الذي ي�سحقني
عربي ًا �سوف �أبقى
�شاعر ًا للريح �إن�سان ًا �س�أبقى»(..)4
ومع القرار باملقاومة ،واال�ستعداد
لرد العدوان َو َر َد من �سيناء م�صر خرب
ا�ست�شه��اد القائ��د عب��د املنع��م ريا�ض
فكت��ب ال�شاع��ر عل��ى الف��ور ق�صي��دة
بعنوان «م�صرع الفار�س» و�أهداها:
«�إىل الدم العربي
الذي َغ َ�سل الإهانة
و َدلّ على الطريق..
�إىل فار�س �سيناء البطل
عبد املنعم ريا�ض».
تقول �أبياتها الأوىل:
ُ
�سيناء
أ�سى
�شاخمة ال
«بي�ضاء،
ُ
ُ
ً
َ
وت�ضاء
روعة
بجرحك
ُت�سقى
ُ
بي�ضاء َتغ�سِ ُل � َ
و�سماءها
أر�ضها
َ
ُ
ٌ
حمراء
دفقة
ب�سنا الرجولةِ
ُ
ُ
تنف�ض يف ال َعراءِ قبو َرنا
بي�ضاء
ُ

�سليمان العي�سى
ٌ
ف�إذا الطريقُ
ِداء»(.)5
�شهادة وف ُ
-3��د �إىل حرب ت�شري��ن  1973التحريرية ،ودي��وان «�أغانٍ
و َل ْن ُع ْ
بري�شةِ الربق» و«اخلالدون» �إحدى ق�صائد الديوان.
ُ
اخ�ترت هذا العنوان لق�صائد
ويت�س��اءل ال�شاعر« :ال �أدري مل
هذه املجموعة وما ع�سى �أن يكون هذا الربق الذي � ُ
أبحث عنه؟
�أت��راه ومي�ض القتال الذي ُولِدَ تْ في��ه هذه احلروفُ ..قلْ ُج َّل
هذه احلروف؟..
حد ب�أن املر���ض الرهيب الذي
يحدها ّ
�أ ُت��راه القناعة الت��ي ال ُّ
َعلِ��ق بهذا اجل�س��د العربي ،ج�سدِ ن��ا العظيم من جتزئ��ة ،وتخلُّف،
وغياب عن �ضوء ال�شم�س لي�س �إال مر�ض ًا ،و�أن العافية
ونهب و�سلب،
ٍ
�ير هذا ..و�أنها قادمة ال ريب ..ولكنها بحاجة �إىل ري�شةِ برق..
غ ُ
وفكر يحمل �أجنحة الربق!
وخطا برقٍ ..
ال �أدري..
�ش��يء م��ن ه��ذا ،ه��و ال��ذي �أعط��اين ه��ذا
أو
�
ه��ذا،
رمب��ا كان
ٌ
العنوان.)6(»..
لق��د ات�س��ع الديوان للعدي��د من الأغ��اين الت��ي �أُن�شدت حلرب
ت�شري��ن التحريري��ة ،ولفر�سانها و�شهدائها .فنح��ن نقر�أ فيها هذه
إ�سق العطا�ش ،يا يا�سمني دم�شق ،من دفرت مقاتل عربي،
العناوينِ � :
يقات��ل الن�سر ،و�صية �أبي بكر على جدران دم�شق ،فر�سانُ ت�شرين،
أعرا�س الدم ..وغريها.
اخلالدون� ،
ُ
فف��ي «�إ�س��ق العطا���ش» ،يطل��ب ال�شاع��ر م��ن ب��ردى �أن ي�سق��ي
الفر�سان والن�سور رحيق الن�صر ،و�أال ين�سى الأ�سرى فـ:
بنت ال�سماء �سجايانا ..نوز ُِّعها
ُ
�صاعقة �أو وردةٍ �أبد ًا
ما بني
ٍ
ويف «ي��ا يا�سم�ين دم�شق» التي كتب��ت بعد غ��ارة �صهيونية على
عا�صمة التاريخ واحل�ضارة ،يقول ال�شاعر:
عطرك � ٌ
َ
يا يا�سم َ
أبي�ض
ني
دم�شقُ ..
أحمر
وتغطر�ستْ �أفعى
		
فعطر َك � ُ
ُ

�أدب و�سيا�سية
ٌ
عباءة
ري
وغ�ضبتَ  ،فالوطن الكب ُ
َّ
أ�سمر
حطتْ على بردى،
ٌ
ون�سر � ُ
ففي هذه املعركة تالقى �أبناء امل�شرق العربي ومغربه ،و�أعطى
ن�سو ُر ال�شام َّ
كل ما ميلكون من رجولة وت�ضحية..
ويف «م��ن دف�تر مقات��ل عرب��ي» ي�ؤك��د املقات��ل مت�سك��ه بال�شعر
واملحبة وال�سالم ،يقول ال�شاعر على ل�سانه:
ُيدار ال�شعر يف بيتي
تدا ُر القهو ُة امل َّر ْة
		
أخزنه
و�ضوء ال�شم�س � ِ
ُ
َ
جرا َر حم َّب ٍة ث َّر ْة
ولكن الظروف القا�سية التي حتيط به تدفعه �إىل القتال:
�أقات ُِل كي يمُ ُّد الن َّْجـ
ُم فوق ه�ضابنا �سِ َحر ْه
		
�أقات ُِل كي �أُر َّد �إىل
ال�س ْم َر ْة
		
خدو ِد ِرمالِنا ُّ
مفاتيح البيوت ..وطا
َ
َلَ ،
طال َّ
ال�شوقُ والهجر ْة
		
�أغاين ال�ضوءِ  ..تذ َب ُحهُ
«الأفاعي» قطر ًة قطر ْة
		
التاريخ
�أر ُّد جلبهةِ
ِ
ُ
َّ
كل ت�ألُّق الغ َّر ْة
		
َ
كرامة الإن�سا
�أر ُّد
احلر ْة
		
نِ  ،معنى � ِ
أر�ضنا ُّ
� َأ�س ِّو ُر يا�سم َ
ني حديـ
ـيقتي بجهنَّمي املُ َّر ْة
		
�إنه��ا � ٌ
َ
ق�ضية الوطن العرب��ي ُ
يكافح
واحل ُلم الذي
أبي��ات تلخ�ص
ُ
ال�شعب لتحقيقه ،وعلى ر�أ�سه فر�سانُه الأبطال.
كما �أن ق�صيدة «يقاتل الن�سر» تذكر الهدف نف�سه فتقول:
أغنية
يقاتل الن�سر عن دا ٍر و� ٍ
�سياج من املنثو ِر واحلبقَ
وعن ٍ
ويف «و�صي��ة �أب��ي بك��ر على ج��دران دم�ش��ق» ،يتح��دث ال�شاعر
ع��ن التقاليد العربي��ة يف حروب الفتح ،من خ�لال ر�سالة بعث بها
اخلليفة �أبو بكر (ر�ض) �إىل جي�ش الفتح يف ال�شام ،يقول فيها:
 ...ال جترحوا ب�سيوفكم
ريف
ُحلْم ًا على ُغ ْ�ص ٍن َو ِ
خ�ضراء ..ال
ال تقطعوا
َ
ُين َ
�ضعيف
ال�سنانُ على
		
ِ
ْ�ض ِّ
ال ُتزعجوا �شيخ ًا وال
طف ً
كاحلفيف
ومتطر
ال..
ِ
ُ
ُ
الو�صية
كاحلب
كالنور،
ِّ
ألوف
		
يف املئنيَ ..ويف ال ِ
ويق��ارن بني هذا ال�سل��وك احل�ضاري وبني احلت��وف واحلرائق
التي ي�شعلها ال�صهاينة يف كل مكان يحلّون به.
ويف ق�صيدة «فر�سان ت�شرين» ،ومطلعها:
ُ
املحال
على �أقدامِنا �سقط
ُ
ُ
والرجال
الرجولة
و�أورقتِ
يتح��دث ه���ؤالء ع��ن ا�ستب�ساله��م يف الدف��اع عن الوط��ن ،وعن
ت�ضحياتهم:
َد ُم ال�شهداءِ ينبت يف ربانا
قنادي ً
ُ
الن�ضال
ال ُي�ضيء بها
دم ال�شهداءِ  ..يا �أقال ُم هذا
ُ
مِدا ُد املبدعنيَ ..ويا خيالُ
ُ
منوت ِلتُزْ هِ َر ال ُ
أجيال فينا
ُ
اجلمال
و ُيخْ ِ�ص َب يف مرابعنا
ون�أت��ي �أخ�ير ًا �إىل الق�صي��دة – ال َع َلم يف دي��وان «�أغانٍ بري�شة
ال�برق» ،ق�صيدة «اخلالدون» ،علم ًا ب�أنه��ا لي�ست الق�صيدة الأخرية
فيه.
تبد�أ الق�صيدة كما يلي:
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ناداهُ ُم الربقُ  ..فاجتازوه وانهمروا
عند ال�شهيد ..تالقى ُ
اهلل وال َب َ�ش ُر
املوت ..فاختاروه � ً
ناداهُ ُم ُ
أغنية
خ�ضراء ..ما َم َّ�سها عودٌ وال َو َت ُر
َ
ً
ُ
�صاعقة
املجدول
املطر
تقدَّ َ�س ُ
َ
�شموخ الأر�ض ..يا َم َط ُر
وزنبق ًا ..يا
وتنتقل �إىل �أبناء ال�شهداء واعتزازهم ببطوالت �آبائهم:
ق�ص�ص
تنام �أطفالنا ..ت�صحو على
ٍ
َ
وين�سجونَ الر�ؤى منها �إذا كبرِ وا
ميد اليو َم قام َته
ري ُّ
�صار ال�صغ ُ
َ
يعتمر
	�أبوه بالغ ْيمةِ احلمراءِ
ُ
ُيل ِّقنُ املعتدي در�س ًاُ ،يعل ُِّمه
كيف الطريقُ �إىل الإن�سان ُيخْ َت َ�ص ُر
َ
ري» هيا ِك ُلها
وكيف تهوي «�أ�ساط ٌ
يدي �أطفالِنا �أُ َك ُر
احلي ..بني ْ
يف ِّ
ظن ُ
وكيف
�سارقهُ
يرجع حقٌّ َّ ..
ُ
َ
	�أن ال�شرائ َع بال�سكّني تندث ُِر
ثم تتحدث مط ّو ً
ال عن معنى «ال�شهادة» و�أثرها:
َد ُم ال�شهيد �أعا َد اللونَ  ،لونَ دمي
ال�ضوء وال َب َ�ص ُر
ملء جفوين
		
وارتدَّ َ
ُ
يف �ساعتنيُ ..خلِقنا ُكلُّنا ب�شراً
َ
قبل ال�شهادة ..ال وجهٌ وال ُ�ص َو ُر
			
يف �ساعتني ..تعالتْ كِربيا�ؤهما
ال�س َف ُر
		
كيف انتهى يف ع�صور الغربةِ َّ
وتنته��ي الق�صي��دة ذات اخلم�س�ين بيت�� ًا والت��ي كتب��ت يف ك1
 1973بهذين البيتني:
ٌ
ق�صيدة نحنُ  ..يمُ ليها ويُبدِ ُعها
وج َّل العو ُد وال َو َت ُر
		
َد ُم ال�شهيدِ َ ..
ال�شم�س يف يدِ نا
لأننا ..وجذو ُر
ِ
نقاتِل ا َ
ننت�ص ُر
		
حل َلك الباغي�َ ..س ِ
ُ
���س ال�شه��ادة ،وت�صب��ح الطريق الوحي��د للدفاع عن
هك��ذا ت َقدَّ ُ
الوطن ،وهوية الوطن ،و�أبناء الوطن.
ه��ذا ما ت�ؤكده �أي�ض ًا ق�صيدة «�أعرا�س الدم» التي قيلت يف عيد
ال�شهداء� 6 ،أيار  ،1974وهي تبد�أ بهذا البيت:
ر�سك معقودٌ على اجلبلِ
�أيارُ ..ع ُ
كتاب ُ
احل ِّب وال َغ َزلِ ..
دم
ُ
ال�شباب ُ
ِ
وتنتهي بالبيت التايل:
ال�شرف الباقي بجبهتنا
يا قطر َة
ِ
َ
لن تركعي �أنتِ يا �أن�شود َة الأ َزلِ ()7
وه��ذا م��ا تعيد توكيده ق�صي��دة « َد ُمك الطريق» الت��ي �أن�شدها
ال�شاع��ر يف املهرج��ان الذي �أقام��ه احتاد امل�ؤرخني الع��رب لل�شهيد
اخلالد عمر املختار يف بنغازي يف  ..10/11/1979وفيها يخاطب
ال�شاعر ال�شهيد اخلالد بقوله:
َد ُم َك الطريقُ وما يزال بعيدا
فجرنا املوعودا
َعلِّق ِب ُرمحْ ِ َك َ
َد ُمك الطريقُ ولو حملنا َو ْه َجهُ
أرهبُ ،عدَّ ًة وعديدا
�أَغنى ،و� َ
ٌ
ُ
ق�صيدة؟
تقول
َد ُم َك الطريقُ فما
�أنتَ الذي َن َ�س َج اخللو َد ق�صيدا
وهذه (الق�صيدة) يف حوايل مئة بيت(.)8
�إىل جان��ب ديوان «�صالة لأر���ض الثورة» ،ال��ذي كتبه ال�شاعر
لثورة اجلزائر و�شهدائها.
وال ب�أ���س م��ن الإ�ش��ارة يف نهاي��ة ه��ذه الكلم��ة� ،إىل الق�صائ��د
الت��ي كتبه��ا ال�شاعر للمقاوم��ة يف جن��وب لبنان .و�أخ���ص بالذكر
«م��رة �أخ��رى تنادين��ي الذرى» ،الت��ي �ألقاه��ا يف النبطية
ق�صي��دة ّ
يف  ،14/1/1999م�ؤك��د ًا فيها اعت��زازه الرتباط �شعره بال�شهادة،
يقول:
مر ًة �أخرى تناديني الذُّ رى
ّ
ُ
ال�شهداء
وال�سماوات بلون
ْ
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مر ًة �أخرى
ّ
وهذا �أَ َلقي
�أن يكونَ ِّ
ال�ش ْع ْر
كر
والن�شيدُ ال ِب ْ
�شهيد عا ِلقينْ ْ)9(..
يف اختالجات
ٍ
رُبمَّ ا ُت ُ
بعث يف الغيم الذي مات الربوقْ
الهبوب
الريح
رُبمَّ ا َتدَّ ك ُِر
ُ
ْ
ِ�س �صخر ًا
عندما َت ْلم ُ
�أو قتي ً
ال
�أو كالم ًا
اجلنوب
الفتح
قدَّ ه من �سورة
ْ
ِ
وهك��ذا نرى �أن �شاعر الأطفال ال��ذي يعرفه اجلميع هو � ً
أي�ضا،
م��ع ذلك وقبل ذل��ك� ،شاعر املقاوم��ة وال�شهداء ..وق��د انتقل �إىل
خماطب��ة الأطف��ال ليجع��ل منه��م مقاوم�ين �أ�ش��داء ال يبخل��ون
بتقدمي �أنف�سهم فداء للوطن حني يناديهم ،ومن �أنا�شيده للأطفال
ن�شيد ابنه ال�شهيد الذي يقول فيه:
 ..يا راية الأبطال غطي جبهة ال�سماء
بالدماء
�أبي �أنا� ..أبي الذي غطّ اك
ْ
حماك بالدِ ماء
ِ
ِناء
و َف َّج َر الغ ْ
وقال للأر�ض :ا�شربي نهارك اجلديد
		�أنا ُ
�أنا ُ
ابنة ال�شهيد
ال�شهيد
ابنة
ْ
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والن�شر ،بريوت – عمان ،1995 ،مقدمة ديوان� :أَغانٍ بري�شة الربق.
�-2سليمان العي�سى ،فل�سطينيات ،دار فل�سطني للإعالم والثقافة
والفنون ،دم�شق.1995 ،
-3املرجع نف�سه.
�-4سليمان العي�سى ،الأعمال ال�شعرية ،ج ،2مرجع �سابق.
-5املرجع نف�سه.
�-6سليمان العي�سى ،الأعمال ال�شعرية ،ج ،3مرجع �سابق.
-7املرجع نف�سه.
-8املرجع نف�سه.
�-9سليمان العي�سى ،ديوان لبنان ،وزارة الثقافة ،دم�شق.2006 ،
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ال�سلطة بني االن�ضباط وااللتزام /تتمة� /ص3
احلكوم��ات جي��دة ع��ل م�ستوى القب��ول واالجن��از ،و�إم��ا �أن يكون
الربمل��ان عاجز ًا عن رف�ض القوانني �أو �إ�سقاط احلكومة ،كما يعني
�أي�ض�� ًا �أن مث��ل هذا الربملان قد ف�صل ليقول نعم ،مع �أن كلمة ال هي
�أ�ص��ل التفكري على طري��ق خلق املجتمع النق��دي ،ويف النقد يكون
البناء.
جترب��ة احل��زب يف قي��ادة الدول��ة واملجتمع :يوج��د عالقة
تنا�سبي��ة ب�ين م�ست��وى امل�شارك��ة ال�سيا�سي��ة والتف��رد بال�سلطة،
مبعن��ى كلم��ا تقدم �أحداهم��ا تراجع الآخ��ر ،ولي���س املق�صود هنا
بامل�شارك��ة م��ا يقوم به املقرب��ون من ال�سلط��ة الذي��ن ي�ستغلون ما
مين��ح لهم م��ن امتي��ازات دون �أن يكون له��م دور يف توزيعه��ا ،و�إمنا
املق�ص��ود م�ساهمة املواطن�ين ،يف امل�شارك��ة ال�سيا�سية ويف حركية
النظ��ام ال�سيا�سي و�سري �آلياته ،مما ي�ؤكد �أن املرجعية هي ال�شعب،
وعندم��ا ال يك��ون ال�شع��ب ه��و املرجعي��ة �أو من ميثل��ه ،وعندما ال
تكون ال�سلطة مقيدة ،تتحول الأمور �إىل طغيان الإرادة الفردية
مما ي�ؤكد �أي�ض ًا �أن ركائز النظام الدميقراطي ت�ؤكده �إرادة ال�شعب
التي تتحكم يف �سلوك احلاكمني ،مر�سخة مفهوم �سلطة امل�ؤ�س�سات
التي حتول دون اال�ستبداد بال�سلطة.
انطالق�� ًا م��ن هذا املب��د�أ الت�شاركي ومن خالل ر�ص��د الواقع يف

قي��ادة احلزب للدول��ة واملجتمع جند التحول اجل��ذري يف فل�سفة
ال�سلط��ة ،وتدب�ير ال�ش���أن الع��ام ،ال��ذي ي�س�ّيلرّ الأمور �ضم��ن ن�سق
توافق��ي مرك��زي ،ي�سود في��ه االن�ضباط بد ً
ال م��ن االلتزام ،الذي
يعد الأن�سب �إىل املمار�سة الدميقراطية ،ومع الزمن غاب املناف�س
وجت��ذرت فك��رة الإق�صاء ،وح�ص��ر دور رجال ال�سلط��ة ،من خالل
�شبك��ة امل�صال��ح واملحافظة عل��ى االمتي��ازات ال�سلطوي��ة ،لت�صبح
امل�صلحة ال�شخ�صية هي ال�سائدة ،من خالل ال�ضغط على م�ؤ�س�سات
الدول��ة ع��ن طري��ق الو�ساط��ة واملح�سوبي��ة ،ك�سمت�ين مالزمت�ين
للنفوذ ال�سيا�سي داخل هيئات ومكونات احلزب.
وال�س���ؤال م��اذا ر�سخ��ت جترب��ة احل��زب يف قي��ادة الدول��ة
واملجتم��ع؟ ،للإجاب��ة عن ه��ذا ال�س�ؤال ال بد م��ن تو�ضيح الدوافع
ا�ستفتاء على
التي كانت �سبب�� ًا خلو�ض هذه التجربة ،ولو �أجرينا
ً
ه��ذا ال�س���ؤال لوجدنا من يع��زي ال�سب��ب الرئي�س له��ذه التجربة
حداث��ة احل��زب يف احلك��م ونق���ص الوع��ي بال�سلط��ة ،لك��ن ه��ذه
امل�س�أل��ة فيه��ا نظر لأن حديث��ي العه��د بال�سلطة وناق�ص��ي الوعي
ه��م الأح��وج �إىل جترب��ة التع��دد� ،إذ يف التع��دد تكثي��ف الوعي،
والتعوي��د على اختيار الق��ادة ،والت�شجيع على التناف�س الكت�ساب
الود وانتقاء الأف�ضل ،ما ي�ؤكد �أن الدوافع احلقيقية ملنظري هذه

التجرب��ة كان��ت بهدف ال�ترف ال�سلط��وي ،والتنع��م باالمتيازات،
�أم��ا فيما يتعلق بقلة الوعي فاملو�ضوعي��ة تقت�ضي القول� :إذا كان
ال�سواد الأعظم من ال�شعب دون مفهوم الدولة احلديثة ،فلي�س من
امل�برر �أن ت�صادر �إرادته ،وفق منطق انت�سب �إىل حزب البعث ،و�إال
ف�لا يوج��د حزب تنتفع ب��ه ،بل كان من الواج��ب �أن يرتك للنا�س
اخلي��ار ،مع خلق املناخ الدميقراطي النقدي ،وخا�صة �أن التجارب
والتط��ورات العلمي��ة ق��د �أثبتت ق��درة اجلميع عل��ى التعاطي مع
الفع��ل ال�سيا�سي ،و�إال كيف ا�ستطاع ه���ؤالء �أن ميار�سوا وينتخبوا
وي�ؤ�س�س��وا هيئ��ات حزبي��ة و�سيا�سية ،وه��ذا م�ؤ�ش��ر �إىل �أن مزايا
التجرب��ة لي�ست جدي��رة ب�أن جنعل منها عالج�� ًا للواقع ال�سيا�سي
ال�سوري الذي ح�صل فيه ما ح�صل.
م��ا نخل�ص �إليه �إن امل�شكل��ة ال�سيا�سية الدميقراطية يف الدول
احلديث��ة تت�أث��ر �سلب�� ًا و�إيجاب�� ًا مب��دى تع��دد ال��ر�ؤى واخللفيات
ال�سيا�سي��ة ،وا�ستع��داد النظ��م احلاكم��ة لإف�س��اح املج��ال حلرية
الر�أي والتعبري وامتالك امل�شروع ال�سيا�سي وهذا يعني �أن م�ساهمة
املواطن�ين بالعملي��ة ال�سيا�سية تتحقق وتنتف��ي بتحقيق وانتفاء
التعددي��ة ال�سيا�سي��ة ،التي ين�ش��د ال�شعب ال�س��وري حتقيقها ،كي
يجد حقيقته الت�شاركية من خاللها ،حلل �أزمته وبناء وطنه.

من مذكرات الدكتور �شوقي �ضيف /تتمة� /ص11
و�أقلية د�ستورية ،ويظل ائتالف قائم ًا بني احلزبني
احلاكم�ين ،ويف �شه��ر يوليه يذهب ث��روت �إىل لندن
للمفاو�ضة يف عقد معاهدة بني م�صر واجنلرتا.
وم��ا �إن حل اليوم الثال��ث والع�شرين من �أغ�سط�س
حت��ى جتهمت �سم��اء م�ص��ر وتلب��دت بغي��وم كثيفة
و�أخ��ذت ترعد وتربق بنب�أ وفاة زعيم الأمة اخلالد
وقائد نه�ضتها وموقظه��ا ورا ّد حقها عليها يف تقرير
م�صريه��ا بع��د مئات ال�سن�ين�( :سعد زغل��ول) ،وكان
النا���س يف م�ص��ر يتلق��ون اخلرب بالوج��وم ،و�سرعان
م��ا ينفج��رون باكني حت��ى العجائ��ز وال�صبية ،فقد
كان اجلمي��ع ي�شعرون به��ول الفجيعة فقد اختطف
منه��م �أبو الوطن الب��ار ال��ذي ر ّد �إىل م�صر وجودها
و�شخ�صيتها و�أعدَّ ها لتظفر بكل ما اكت�سبته �سيا�سي ًا
م��ع �أنه��ا مل تكن متل��ك �سالح�� ًا �سوى �سي��وف كلماته
احلادة القاطعة.
وا�ش�ترك ال�ش��رق كل��ه يف ال�شعور بعظ��م امل�صاب،
�إذ ُع��دَّ �سعد زعيم كل ال�شع��وب املهي�ضة اجلناح �أمام
امل�ستعمري��ن الغا�شم�ين ويكف��ي �أن (غان��دي) زعيم
الهن��د على بع��د داره �شه��د ب�أنه زعيم��ه ،عنه تلقى
درو���س الوطني��ة ال�صارم��ة يف املفاو�ض��ة ال�صام��دة
حتى �آخر الأنفا�س.

وباتت الأمة على الن�شي��ج والنواح ،حتى �إذا كان
ال�صباح �أخذت اجلماه�ير تتدفق �إىل منزل الزعيم
�سي ً
��وال جارف��ة وظل��ت الطرق��ات متتل��ئ ب�أمواجه��ا
تف��ج وت�ضج من منزله �إىل ق�بره امل�ؤقت بحي الإمام
ال�شافعي وا�ستمرت ال�صحف امل�صرية تنعاه وتبكيه
�أيام�� ًا متوالي��ة ،وظلت تنقل نع��ي ال�صحف العربية
والأجنبية.
واجتم��ع جمل�س الوزراء وقرر �إقامة �ضريح له يف
القاهرة تخليد ًا لذك��راه و�إقامة متثالني له :متثال
يف م�ص��ر ومتثال يف الإ�سكندرية و�شراء منزله «بيت
الأمة» و�ضمه �إىل ممتلكات الدولة و�أن تظل زوجته
العظيمة «و�صفية زغلول» ت�سكنه مدى احلياة ،وكل
ذلك نفذته احلكومة.
وكان الفت��ى ق��د اجت��از ال�سن��ة الأوىل الثانوية
مبعه��د الزقازيق الديني �إىل ال�سن��ة الثانية ،وعلى
عادت��ه كان يعك��ف عل��ى ق��راءة املت��ون وال�ش��روح
ط��وال الع��ام الدرا�س��ي .وكان االئت�لاف م�ستم��ر ًا
ب�ين حزبي الوف��د والأحرار الد�ستوري�ين ،وانتخب
(م�صطف��ى النحا���س) رئي�س�� ًا للوف��د بع��د (�سع��د
زغلول) ،وعاد (ثروت) من مفاو�ضته لـ(ت�شمربلن)
وزي��ر اخلارجي��ة الربيطاني��ة يف نوفم�بر يحم��ل

م�شروع ًا منكر ًا ملعاهدة بتثبيت االحتالل واحلماية
وتوثيقهم��ا ،وظ��ل يخفي��ه طوي ً
�لا وال ي�ستطي��ع
�إعالن��ه ،ويف ه��ذه الأثن��اء ُو�ض��ع احلج��ر الأ�سا�سي
للجامع��ة امل�صري��ة يف فرباير �سن��ة  1928مما هي�أ ـ
فيما بعد ـ لإحداث نه�ضة البالد العلمية والأدبية.
وعر���ض م�ش��روع املعاه��دة الت��ي يحمله��ا ث��روت
ُ
عل��ى جمل���س ال��وزراء يف مار���س فرف�ض��ه وا�ستق��ال
ث��روت ،و�ش��كل (م�صطفى النحا���س) وزارته الأوىل
من حزب��ه وحزب الأح��رار الد�ستوري�ين ،وا�ستقال
الأخريون من الوزارة يف يونيه �سنة .1928
وكان ب�ين هذه الأ�س��ر تناف�س علم��ي عظيم ،كان
يظه��ر درو�س حرة له��م يلقونها ببع���ض امل�ساجد ملن
يريد الفائدة واال�ستب�صار يف دينه من عامة ال�شعب
الدمياط��ي ،وال مان��ع لأي دار���س م��ن �أن يجل�س �إىل
حلق��ة ال�شي��خ ويناق�شه ويح��اوره .وكان��ت درو�سهم
للطالب يف املعهد الديني بجامع البحر �أ�شبه بدرو�س
ح��رة� ،إذ مل تكن تلقى ـ مثل درو���س معهد الزقازيق
الدين��ي ـ يف حج��ر �أو غرف مقفل��ة ،يجل�س الطالب
فيه��ا عل��ى مقاعد مث��ل تالميذ املدار���س املدنية ،بل
كان��ت تلق��ى ب�ساح��ات اجلامع يف حلق��ات ،والطالب
يجل�س��ون على ح�ص��ر مكونني ما ي�شب��ه ن�صف دائرة

رحيل الكاتب الهندي خو�شوانت �سينغ
ع��ن عمر يناهز التا�سع��ة والت�سعني غيب املوت الكاتب «خو�شوانت �سينغ» ال��ذي يعترب من �أكرث كتاب الهند
�شهرة ،تارك ًا وراءه ع�شرات الروايات واملجموعات الق�ص�صية ،ولد «�سينغ» يف الثاين من فرباير  1915يف هدايل
التي تقع الآن يف باك�ستان ،ويعد من �أ�شهر امل�ؤلفني وكتاب الأعمدة ال�صحفية يف الهند ،كما عمل كمحرر للعديد
م��ن ال�صحف يف �سبعيني��ات وثمانينيات القرن املا�ضي ،وقد حتولت �إحدى رواياته بعنوان «قطار �إىل باك�ستان»
والت��ي ت��دور ح��ول التق�سيم الدم��وي للهند ع��ام �1947إىل فيل��م �سينمائي ،كم��ا �شغل من�صب نائ��ب يف الربملان
الهندي خالل ثمانينات القرن املا�ضي ومنحته احلكومة الهندية جائزة “ بادما فيبهو�شان” املدنية.
وقالت عائلته �إنه فارق احلياة يف منزله يف العا�صمة الهندية دلهي بعد �أن تعر�ض لأزمة يف اجلهاز التنف�سي،
وق��د ع��رف “�سينغ” ب�أ�سلوبه ال�ساخ��ر ،وا�ستمر بكتابة عموده ال�صحفي ال�ساخر الذي يحظى ب�شعبية حتى
رحيل��ه .وق��ال رئي���س ال��وزراء “مامنوهان �سين��غ” يف ت�أبني الكات��ب“ :لقد كان كاتب�� ًا موهوب ًا ومعلق�� ًا �صريح ًا
و�صديق ًا عزيزاً ،وقد عا�ش حيا ًة من الإبداع».

ح��ول كر�سي ال�شيخ وال مقاع��د وال غرف وال �أبواب
بل �ساحات ف�سيحة لكل من �شاء.
ومل يك��ن التناف���س ب�ين علم��اء دمي��اط و�أ�سرها
يق��ف عن��د حد �إج��ادة الدرو���س يف املعه��د الديني،
تلك التي تلقى دون �أي حجاب ـ �إذ كثري ًا ما كان عامل
يجل�س �إىل حلقة عامل �آخر للحوار يف بع�ض امل�سائل
الت��ي تعر�ض يف الدر�س ،وح��دث الفتى �أبوه �أنه ر�أى
ـ ح�ين كان يح�ض��ر قبل��ه يف هذا املعه��د ويدر�س فيه
ـ عاملني م��ن �أ�سرتني علميتني تناظ��را يف مو�ضوعات
علمية ذات يوم من بعد �صالة ال�صبح حتى امل�ساء �إال
�أن يقوم��ا لل�صالة �أو لتن��اول بع�ض الطعام ،و�سرعان
ما يعودان �إىل املناظرة ،وعادا �إليها يف اليوم التايل
حتى �صالة الظهر ،وكان يرفد كال منهما يف املناظرة
ابن لكل منهما عامل من �شيوخ املعهد الديني.
ولع��ل يف ذل��ك كله م��ا ي�صور م��دى م��ا كان يحفل
ب��ه اجلو العلمي يف معهد دمي��اط الديني االبتدائي
م��ن ن�ش��اط يف الدرا�سات الدينية وم��ا يت�صل بها من
الدرا�سات اللغوية.
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�صورة من ذاكرة الأدباء

�آ راء

«تركيا تتعر�ض التهامات ال مثيل لها يف تاريخ اجلمهورية الرتكية ،حيث
تتهم بالتدخل املبا�شر بالأزمة يف �سورية ونقل ال�سالح للمجموعات الإرهابية
عرب ال�شاحنات»

ـ كرم بايركدار ـ
(كاتب تركي)

«الب�شر لي�سوا من املجتمع ال��دويل! ،وال من العامل احلر! ،فقط «املجتمع
الدويل» هو الواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا وبريطانيا!! ،وكل واحدة من
تاريخ من املجازر والإبادات العرقية وغري العرقية»..
هذه الدول تنام على
ٍ

ـ ح�سن ح�سني ـ
(كاتب لبناين)

«ا�ستمرار احلكم العميل يف قطر �أ�صبح ظاهرة ن�شاز وميثل عبئ ًا ثقي ًال على
توجهات ال�شعب القطري عربي ًا وقومي ًا ،وهذا احلكم �أ�صبح متهم ًا بعملية هدر

الأديب الكبري الراحل الدكتور عبد ال�سالم العجيلي يتو�سط الأديبني الزميلني الدكتور عبد اللطيف يا�سني
(ميني ال�صورة) والأ�ستاذ عيد الدروي�ش (ي�سار ال�صورة) ،يف مدينة الرقة عام  2003م.

�أموال ال�شعب القطري حل�ساب املخططات الأمريكية وال�صهيونية»

ـ جالل دويدار ـ
(كاتب م�صري ًا)

ترحب هذه الزاوية بال�صور التذكارية من �أر�شيف الزمالء الأدباء والكتّاب..

«هناك حقيقة �أ�سا�سية يجب و�ضعها يف احل�سبان ونحن نحاكم ال�سيا�سات

ن�شاطات ثقافية يف فرع حم�ص خالل �شهر ني�سان 2014م
االثنني  2014/4/7حما�ضرة للأ�ستاذ م�صطفى ال�صمودي بعنوان “البقاء اليهودي”.
االثن�ين  2014/4/14لق��اء �شعري لل�شع��راء ال�شباب ي�شارك به ال�شعراء� :أ .حممد �أمني بك��رو و�أ� .سليمان ابراهيم و�أ� .أحمد
زيد و�أ .طارق العبا�س و�أ .طالب خليل و�أ .حممد ر�ضوان.
االثن�ين  2014/4/21لق��اء �شعري ي�ض��م ال�شعراء� :أ .طالب هما���ش و�أ .حممد خري داغ�ستاين و�أ .عبا���س ابراهيم و�أ� .أميمة
ابراهيم.
االثنني  2014/4/28حما�ضرة للدكتورة “�سمر ديوب” بعنوان “�شعرية الق�صة الق�صرية جداً”.
تقام الن�شاطات يف قاعة ال�سمينار بكلية الآداب يف جامعة البعث ال�ساعة  12ظهراً.

الأمريكية ،وهي �أن هذه ال�سيا�سات يف منطقتنا تقوم دائم ًا على املوازنة بني
�أمرين والتوفيق بينهما وهما :امل�صالح الأمريكية وما ي�سمى ب�أمن �إ�سرائيل ،قد
يطغى حتى على امل�صالح الأمريكية .وما من اعتبار ثالث ميكن �أن ي�ضاف �إىل
هذين الأمرين».

ـ عبد الرحمن غنيم ـ
(كاتب فل�سطيني)

«املحادثات يف تركيبة وفد املعار�ضة ،من ال�صعب التو�صل معها �إىل تفاهمات،
وت�صبح املحادثات غري بناءة يف غياب الإطار احلقيقي لقوى املعار�ضة ويف عدم
متثيل قوى املعار�ضة ب�شكل كامل».

ـ الك�سندر كوزنت�سوف ـ

الن�شاطات الثقافية لفرع ال�سويداء خالل �شهر ني�سان 2014م
�أعلن فرع ال�سويداء الحتاد الكتاب العرب عن ن�شاطاته خالل �شهر ني�سان القادم والتي تقام يف ال�ساعة الواحدة ظهر ًا يف مقر
الفرع بال�سويداء وذلك وفق الربنامج التايل:
الأربعاء  :2014/4/3حما�ضرة للأ�ستاذ �أحمد جمول بعنوان «تفهم عوامل الأطفال».
الأربعاء  :2014/4/9حما�ضرة للأ�ستاذ خليل البيطار بعنوان «البنية الذهنية للمثقف العربي».
الأربعاء  :2014/4/16حما�ضرة للأ�ستاذ �سلمان عزام بعنوان «ال�شعر عند بودلري».
الأربعاء  :2014/4/23قراءات �أدبية لكل من الأدباء� :أ .زهار ال�شامي و�أ .ربيعة غامن و�أ� .سمري �أبو غازي.
الأربعاء  :2014/4/30حما�ضرة للأ�ستاذ جمال عبود بعنوان «الأمري احلايف».

املرا�سالت
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

(كاتب وباحث �سيا�سي)
جامعة مو�سكو احلكومية ـ رو�سيا

«ـ املعار�ضة ـ ذات التوجه الأردوغاين ـ القطري ـ ال�سعودي ـ الأطل�سي ،ت�سعى
بكل ما �أوتيت من عمالة لإف�شال «جنيف  »2وتعومي احلالة ال�شاذة لأطول مدة
ممكنة لأنها �أوجدت لإدامة زخم التخريب والتدمري»

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
-وزارات وم��ؤس��س��ات1200ل.س  -ف��ي الوطن الصحيفة تعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��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 بالبريدE-mail : aru@tarassul.sy .

www.awu.sy

ـ طالب حممود ال�سيد ـ
(كاتب عراقي)

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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حفل ت�أبيني كبري يف بريوت
لل�شاعر املرحوم جوزيف حرب
�أقي��م يف بريوت حف��ل ت�أبيني كبري لل�شاعر
املرح��وم جوزيف ح��رب ح�ضره �سف�ير �سورية
يف لبن��ان �أ.عل��ي عب��د الك��رمي ووزراء ون��واب
و�شخ�صي��ات لبنانية ر�سمي��ة و�شعبية وحزبية
واجتماعية.
وق��د �أ�ش��ار ال�سف�ير عل��ي عب��د الك��رمي يف
كلمته خالل احلفل �إىل �أن �سورية حتتفظ بكل
�ص��ور ال��ود واملحب��ة والعرفان ملواق��ف ال�شاعر
الراحل جوزي��ف حرب امل�ضيئ��ة وتعتربه حي ًا
يف وجدانها كم��ا يف وجدان لبنان ،الفت ًا �إىل �أن
كل املدن �أحبت جوزيف حرب وله يف الالذقية
و�صور و�صيدا وجبيل وبعلبك والقاهرة ودم�شق
وبريوت منازل متتد عل��ى م�ساحة مفتوحة من

• نزار بني املرجة

�سقوط الوكيل  /العميل!

وج��دان الأجيال العربي��ة الت��ي ر�أت يف �شعره
املفع��م باجلمال والعبقري��ة واملواقف امل�شرفة
ع��زاء بع��د في�ضانات اللغ��ة امليتة الت��ي ت�شرع
اال�ست�س�لام للمحت��ل وتتب��ارى يف ا�ستعط��اف
م��زوري التاري��خ ومغت�صب��ي احلق��وق و�سارق��ي
الأم��وال يف �أي لبو�س كان��وا ،وقال ال�سفري عبد
الك��رمي �إن “ال�شاعر جوزيف حرب وقف حيث
يج��ب �أن يق��ف وق��ال كلمت��ه �صريح��ة جميلة
داوي��ة ..قاله��ا مع املقاوم��ة �ضد املحت��ل و�ضد
املتخاذل�ين وال�سما�سرة والعم�لاء ..وقالها مع
الوح��دة بني �أبن��اء الأمة العربي��ة �ضد معاين
االرته��ان للأجنب��ي واالنق�سام��ات عل��ى �أ�س���س
قطرية �أو مناطقية �أو طائفية �أو مذهبية».

جملة جامعة دم�شق
يف �إ�صدار جديد
�ص��در الع��دد اجلديد م��ن (جملة جامع��ة دم�ش��ق ل�ل�آداب والعل��وم الإن�ساني��ة) ،ويت�ضمن
جمموع��ة م��ن البحوث والدرا�سات املتنوعة يف الأدب القدمي ونقده ويف الأدب احلديث ونقده
لكل من �أ .د .خالد احللبوين ود .حممود املقداد ود .فاطمة جتور ود� .أ�سامة اختيار ود .هناء
�سبينات��ي ود .ح�سن��اء اقدح ود .ابراهي��م عبد الرحمن النعانعة ود .ف���ؤاد فيا�ض �شتيات ود.
يو�س��ف حممود عليمات ود� .أحم��د عبد الرحمن الذنيبات ود .خالد فرح��ان البداينة و�أ .د.
عب��د النب��ي ا�صطي��ف ود .غ�سان غني��م ود .هدى ال�صحن��اوي ود .ل�ؤي علي خلي��ل ود .مالكية
بلقا�س��م ود .نا�ص��ر ح�س��ن يعق��وب ود .يحيى عبابن��ة ود� .آمن��ة �صالح الزعب��ي ود .رائد وليد
جرادات ود .حممود فليح الق�ضاه ود .مرلني عدنان الغنيمني ود� .أ�سامة يو�سف �شهاب.

حكايات �شارل ِب ُّرو
�ضم��ن �إ�ص��دارات وزارة الثقاف��ة -الهيئ��ة العام��ة ال�سوري��ة للكت��اب �ص��در كتاب جدي��د بعنوان
برو و ترجمة الدكتور
“ حكايات �شارل ِب ُّرو” من جمع وت�أليف الكاتب وال�شاعر الفرن�سي �شارل ّ
حممود املقداد.
ولعلّ جمموعة احلكايات ال�شعبية التي جمعها (�شارل ِب ُّرو) من �أفواه الن�ساء العجائز يف فرن�سا،
وخا�صة
كان��ت �أول مد َّون��ة �أوربي��ة تجُ ْ َم��ع يف ح ِّي ٍز واحد ،ث��م تُترَ َْج��م �إىل اللغات الأوربية احلي��ة،
َّ
الإنكليزي��ة ،الت��ي كان له��ا الف�ضل الأكرب يف ه��ذا االنت�شار والذيوع يف الأو�س��اط الثقافية الأوربية
والعاملية.
وال �ش��ك يف �أن ه��ذا العم��ل قد �أيقظ يف �أذه��ان الأوربيني فك��رة االلتفات �إىل �آدابه��م ال�شعبية
ال�شفوي��ة فيم��ا يعرف بال�تراث ال�شعبي �أو (الفولكل��ور)  ،Folkloreوتعود كلم��ة (فولك) ،volk
�أي� :شع��ب� ،إىل اللغة الأملانية �أ�ص ً
ال ،حيث �أخذوا يدونونه ويهذِّ بونه وين�شرونه يف بلدانهم ،و�صارت
ال�شع��وب تطَّ لِ��ع بذلك عل��ى ما لدى ال�شع��وب الأخرى من ه��ذا الرتاث ال�س��ردي الذي ميثِّ��ل انعكا�س ًا
لأفكار النا�س وخيالهم وطريقة تعبريهم وت� ُّصورهم �أو فل�سفتهم للأ�شياء يف احلياة واملجتمع والقيم
والأخالق .

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:

د .يو�سف جاد احلق  -عيد الدروي�ش
نبيل نوفل � -سليمان ال�سلمان
�سوزان �إبراهيم

قيل الكثري ح��ول ما ج��رى ويجري يف �سورية منذ
�سنوات ونيف ،..ومت نفي الكثري من احلقائق منذ
ثالث
ٍ
البداية ،..ومت يف املقابل ت�أكيد الكثري يف احلقائق فيما
بعد ،وبالأدلة الدامغة!
 ..البع�ض يحلو له �أن ي�صف املواجهات مع املجموعات
الإرهابية التكفريية امل�سلحة يف العديد من جبهات
القتال بني �أب��ط��ال اجلي�ش العربي ال�سوري والدفاع
الوطني ،وعنا�صر تلك املجموعات (املتعددة الوالءات
جلهات خارجية ،بتعدد م�صادر الدعم والتمويل!! ،على
ٍ
�أنها ـ حرب بالوكالة ـ!)
وقد ثبت بالدليل القاطع ومن خالل املعارك الهامة
التي �شهدتها �سورية منذ بداية م�ؤامرة ا�ستهدافها وحتى
اليوم� ،أن هناك م�سعى وهدف ًا وا�ضح ًا ال لب�س فيه ،وهو
احل��ر���ص على �إق��ام��ة ح�صون وق��واع��د ان��ط�لاق قوية
للتنفيذ ،يف �سياق ت�أمني خطوط �إمداد م�ضمونة ت�صل ـ
الأداة ـ �أي امل�س ّلح /الوكيل ..باملعتدي /الأ�صيل!!
ك��ان ذل��ك وا�ضح ًا ب�شكل �صارخ منذ معارك ج�سر
ال�شغور ودرع���ا وب��اب عمرو وال��رق��ة والق�صري وم��دن
القلمون و�آخرها يربود ثم ال��زارة واحل�صن ،واليوم يف
ك�سب..
ً
وكان وا�ضحا بعد كل هزمية يلحقها بوا�سل جي�شنا
العربي ال�سوري ودفاعنا الوطني ،بتلك الأدوات العميلة
لأمريكا والغرب وال�صهيونية والرجعية العربية..
�أن (العدو الأ�صيل) ي�سارع �إىل تقدمي الدعم املطلوب
للأداة /الوكيل!
و�أ�صبح من املالحظ لكل متابع وكل ذي ب�صر وب�صرية،
ح�صول اعتداءات �إ�سرائيلية ب�سيناريوهات خمتلفة على
املواقع الع�سكرية ال�سورية ،..هدفها الوحيد دعم و�إ�سناد
تلك املجموعات الإرهابية امل�سلحة ،ورفع معنوياتها بعد
هزمية تلحق بها ،لتوا�صل القيام بالدور املر�سوم لها
كل
ٍ
وبنى وجي�ش ًا ..و�شعب ًا..
ح�ضارة
�سورية،
لتدمري
ً
و�أ�صبحت حقيقة ا�ستقبال ورعاية الكيان ال�صهيوين
م�صاب من �أفراد تلك الع�صابات ..و�إعادة
لقرابة �ألف
ٍ
تدريبهم وت�أهيلهم و�إم��داده��م بال�سالح ،واح���دة من
ر�سخها قيام رئي�س وزراء العدو
احلقائق وامل�س ّلمات ،وقد ّ
ال�صهيوين بنيامني نتنياهو بزيارة عمالئه اجلرحى
يف امل�شفى امليداين يف اجل��والن املحتل ،لرفع معنويات
تلك املجموعات العميلة ،..وم��ا �صدر عن بع�ض رموز
�أولئك العمالء و�آخرها مطالبة كمال اللبواين �إ�سرائيل
ا�ستجداء تدخلها املبا�شر واحتالل املزيد من الأرا�ضي
ال�سورية ..هو دليل فاقع الو�ضوح ،على عمالة تلك
املجموعات وانغما�سها يف امل�شروع الت�آمري حتى النخاع..
وما جرى يف م�ؤمتر جنيف  ،2من تدخل �أمريكي مف�ضوح
عرب حتريك ـ وفد االئتالف ـ كما الدمية متام ًا من قبل
ال�سفري الأمريكي املهزوم ـ روبرت فورد ـ..
�..إن كل ذل��ك ي�ؤكد حقيقة مل تعد خافية على
�أحد ،بعد االنت�صارات املتتالية جلي�شنا العربي ال�سوري
البا�سل ،وهي �أن العميل /الوكيل ،قد �سقط ..يف امليدان
و�سقط يف ال�سيا�سة �أي�ض ًا ،و�صار مطلوب ًا ظهور /العدو
الأ�صيل �أو الأ�صلي ،وه��ذا بال�ضبط ما ن��راه اليوم يف
املواجهات مع الإرهابيني القتلة ،يف اجلنوب ال�سوري
حتديد ًا ..ويف منطقة ك�سب �أي�ض ًا..
فهل يعترب البع�ض الغافل عن تلك احلقيقة؟ ،وهل
ي��درك اجلميع �أن �سورية تخو�ض معركة الدفاع عن
وجودها بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ و�أبعاد؟!
www. marje.syriaprof.com

