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ثقافة ..ما ي�سمى
مبعار�ضة جنيف 2
• رحيم هادي ال�شمخي
تع��رف الثقاف��ة الوطني��ة ب�أنه��ا حقيق��ة
وج��ود الوطن وه��ي لغة التفاه��م ب�أ�سلوب علمي
واجتماع��ي وح�ض��اري عندم��ا يك��ون هن��اك
اخت�لاف يف ال��ر�أي ب�ين �أبن��اء ال�شع��ب الواحد،
حي��ث تتو�ض��ح ال��ر�ؤى ،ويك�بر ح��ب الوط��ن يف
القلوب ،دفاع ًا عن وطنهم �ضد الثقافات الواردة
من خ��ارج احلدود لتخرب ح�ضارة عمرها �سبعة
�آالف عام قبل امليالد.
ه���ؤالء الذي��ن ي�سم��ون �أنف�سه��م باملعار�ض��ة
ال�سوري��ة ،ح�ض��روا م�ؤمت��ر جني��ف  ،2وه��م
يحمل��ون �آراء و�أف��كار م��ا �أن��زل به��ا م��ن �سلطان،
كل م��ا يف جعبته��م م��ن ردود مكتوب��ة بثقاف��ة
�سعودي��ة وهابي��ة تكفريي��ة وقطري��ة �سلفي��ة
وعثماني��ة �أردوغاني��ة و�إ�سرائيلي��ة ،م�سجل��ة
مباركة �أمريكية .وبح�شد ا�ستعماري كبري ،يريد
تدمري الوط��ن �سورية واملواطنة على حد �سواء،
ومما يث�ير االنتباه ل��دى رجال الفك��ر والثقافة
وعلماء النف�س� ،أن ما ي�سمى باملعار�ضة ال�سورية
الذي��ن ح�ض��روا �إىل جني��ف  ،2ال ميلك��ون �أي
ت�ص��ور �أيديولوج��ي �أو ثق��ايف ع��ن جغرافي��ة
�سوري��ة وتاريخه��ا العظيم عرب الع�ص��ور ،بدليل
�أنه��م مل يجيبوا على �أ�سئلة الوفد ال�سوري حول
(حقيقة وجود �سورية وخارطتها التي ال حتتمل
اخلط���أ) ،ه��ذا �أو ًال ،وثاني�� ًا � :أن �أولئ��ك الذي��ن
ي�سم��ون �أنف�سه��م باملعار�ض��ة مل يتحدثوا خالل
وجوده��م يف امل�ؤمت��ر بل�س��ان الثقاف��ة الوطني��ة
ال�سورية وحتى با�سم الثقافة القومية العربية
بل كانت ثقافتهم منحازة �إىل التجزئة والفتنة
الطائفي��ة وثقافة القتل وال�سلب والنهب وحرق
الزرع والب�شر دون ه��وادة ،وثالث ًا:تبني للقا�صي
وال��داين م��ن دول الع��امل� ،أن ثقاف��ة ه���ؤالء
ال تنتم��ي لثقاف��ة الوط��ن وال املواطن��ة  ،فه��م
�شرذم��ة ،مل تق��ر�أ تاريخ وح�ض��ارة �سورية حتى
ت�ستطيع �أن ت�ساهم يف حل الأزمة ال�سورية التي
ولدت من رح��م م�شروع ال�ش��رق الأو�سط الكبري،
ب��ل �إن م��ا يدع��ى (باجلربا) كان��ت ثقافته .هي
البي��ع واملتاجرة باملخ��درات� ،أما م��ن ح�ضر معه
م��ن الأمي�ين وه��م بالطب��ع ال ميثل��ون املعار�ضة
ال�سوري��ة ،فقد وجد املواطن العربي �أنهم جاءوا
�إىل امل�ؤمت��ر دون �أق�لام وال �أف��كار وال ثقاف��ة
ت�ؤهله��م حل�ض��ور هك��ذا م�ؤمت��رات ت�سه��م يف حل
الأزم��ة ال�سوري��ة .و�أخري ًا ن�ستطي��ع �أن نقول �إن
الثقافة عامل �أ�سا�سي يف بلورة الأفكار وتقريبها
بني اجلهات املختلفة �شعوب ًا وقبائل وجمتمعات،
لك��ن من ال يعي م�س�ؤولية الوطن لي�س هو مبثقف
ب��ل ه��و مثق��ف ح��د العظ��م يف عمالت��ه مل�ش��روع
�ش��رق �أو�سطي ،وب�ؤر الإع�لام الأمريكي وهذا ما
ينطبق على ثقافة ما ي�سمى باملعار�ضة ال�سورية
الت��ي ح�ض��رت م�ؤمتر جنيف � ،2إنه��ا ال تعرف يف
ثقافتها �إال كلم��ة (ال) والتي عرفت لدى �شعوب
العامل مبعار�ضة (ال) يف جنيف ....... 2
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الوطن ...بني �شجرة الف�ساد وغابة الت�آمر
• ف�ؤاد البني
العدوان الذي حاول �أن يع�صف باملجتمع ال�سوري� ،أ�صبح البع�ض فيه
ال ي��رى �إال ال�شج��رة التي �أمامه دون �أن ي�ستذك��ر �أن خلف هذه ال�شجرة
غابة من الت�آمر ال�سيا�سي واحل�صار االقت�صادي ،هذه ال�شجرة التي متثل
جمي��ع الأخطاء واملمار�سات املخالف��ة للأنظمة والقوانني التي تراكمت،
دون النظ��ر �إىل �أي �إجن��از حتقق عل��ى الأر�ض على م��دى اخلم�سني �سنة
املا�ضية.
وم��ن ح��ق البع���ض� ،أن يرف��ع ال�صوت عالي�� ًا مطالب�� ًا بالإ�ص�لاح ،و�أن
يتح��رك ب��كل الو�سائ��ل امل�شروع��ة للوق��وف يف وج��ه ه��ذه الأخط��اء
والإ�شارة �إليها ،وت�سميته��ا بالقول والكتابة ،مع املحافظة على املمتلكات
العام��ة واخلا�ص��ة ،ورف���ض ا�ستخ��دام ال�س�لاح ،واالعتم��اد عل��ى الذات،
ورف���ض التدخل الأجنبي ،وق��د دفع �شعبنا الغ��ايل والنفي�س يف مقاومة
هذا التدخل.
�أم��ا البع���ض الآخ��ر من املجتم��ع ،وه��و ال�س��واد الأعظم ،ف��كان يرى
ال�شج��رة املعلق عليها جميع الأخطاء امل�ش��ار �إىل بع�ضها بل و�أكرث ،وهذه
حقيق��ة و�أنه ال بد م��ن الوقوف يف وجه هذه الأخط��اء ،من �أجل �إجراء
الإ�صالح��ات الت��ي ت�ص��ل �إىل عم��ق املجتم��ع ال�س��وري يف جمي��ع الأبعاد
ال�سيا�سية واالقت�صادي��ة واالجتماعية ،وتغيري الأ�سا�س القانوين الذي
نفذت منه هذه التجاوزات والأخطاء ،وبناء نظام �أ�سا�سي قانوين جديد
يق��ف حائ ًال �أم��ام تكرار هذا ال�سلوك وهذه التج��اوزات ،عن طريق بناء
الدول��ة الع�صرية التي تقوم عل��ى التعددية ال�سيا�سية ،وتبادل ال�سلطة
وتفعيل دور املجتمع املدين ،وكان هذا البع�ض �أي�ض ًا �إ�ضافة �إىل الأخطاء
ي��رى امل�ؤام��رة التي ت��دار �ضد �سورية م��ن بع�ض املجتمع ال��دويل بقيادة
الوالي��ات املتحدة واالحت��اد الأورب��ي ،بذريعة ن�ش��ر الدميقراطية فيها
بالتحال��ف م��ع تركيا وبلدان اخللي��ج وعلى ر�أ�سها ال�سعودي��ة التي تغ�ض
الط��رف عنها والتي م��ا زالت تعي�ش خارج التاري��خ ،بنظام يعتمد املذهب
الوهاب��ي ال��ذي يعت�بر من �أك�ثر املذاه��ب الإ�سالمي��ة ت�ش��دد ًا ،وال يقبل
غ�يره م��ن املذاهب ،وي�ستخدم��ه م�شروع ًا ثقافي ًا �ض��د كل �أ�شكال التنوير
والعلمن��ة ،ويق��ف �ض��د بناء دول��ة ع�صرية ت�سوده��ا احلي��اة ال�سيا�سية
املبني��ة على حرية ال��ر�أي وال��ر�أي الآخر ،وقيام الأح��زاب واجلمعيات
الأهلي��ة ،واملنتديات الثقافي��ة ،نظام يعتمد القبلي��ة والعائلية ،وما زال
ي�ستخ��دم ال�سي��ف يف قط��ع الرق��اب وقط��ع الأي��ادي وعقوب��ة اجللد يف
ال�ساحات العامة �أ�سا�س ًا للعقاب ،ومنع املر�أة من قيادة ال�سيارة ،وخروجها
م��ن املن��زل �إال برفق��ة (حم��رم) �أو �أن تتب��و�أ مرك��ز ًا حكومي�� ًا �أو �إداري ًا،
ومنعه��ا م��ن حق االنتخاب والرت�ش��ح .يعد كل هذا جتاه��ر ال�سعودية يد
الت�آم��ر املنفذة مطالبة بالإ�ص�لاح والدميقراطي��ة يف �سورية عن طريق
دعم الإرهاب ومتويله باملال والرجال وال�سالح والإعالم.

باملقاب��ل ،ف���إن �سوري��ة ول��دت فيه��ا �أف��كار التح��رر واال�ستق�لال عن
اال�ستعم��ار العثم��اين ،وقدمت قواف��ل ال�شهداء ،وت�شكل��ت فيها الأحزاب
اجلمعي��ات الأهلي��ة واملنتدي��ات الثقافي��ة يف �أوا�س��ط الع�شريني��ات م��ن
الق��رن املا�ضي ،وقام��ت فيها الثورات �ض��د اال�ستعم��ار الفرن�سي و�أجنزت
اال�ستق�لال ع��ام  ،1946وملكت فيها املر�أة ح��ق الت�صويت والرت�شيح عام
 1950يف �أول ا�ستحق��اق د�ست��وري بعد اال�ستقالل (م��ع العلم �أن املر�أة يف
فرن�سا ح�صلت على حق الت�صويت عام  .)1944وهي ت�شغل �أعلى املنا�صب
القيادي��ة يف الدول��ة .وحققت �سوري��ة الكثري من الإجن��ازات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،وتطورت يف جمال ال�صحة والتعليم ،وبناء
الدولة احلديثة.
ولك��ن �أ�صبح م��ن الثابت �أن ا�سته��داف �سورية مل يك��ن هدفه �إ�سقاط
النظ��ام من �أج��ل ن�شر احلري��ة والدميقراطي��ة ،وتر�سيخ قي��م العدالة،
ب��ل كان الهدف هو الإن�سان والتاري��خ واجلغرافيا املوغل يف القدم لع�شرة
�آالف �سنة من احل�ضارة ،من �أجل حتطيم �سورية وبناها التحتية ،و�إلغاء
ثوابته��ا الوطني��ة ،وقراره��ا الوطن��ي امل�ستق��ل ال��ذي رف���ض كل �أ�ش��كال
الإمالءات ،و�أي �شكل من �أ�شكال التدخل اخلارجي يف ال�ش�ؤون الداخلية،
ولأن �سوري��ة ت�ش��كل ال�س��د املني��ع يف وج��ه الهيمنة وال�سيط��رة وحتقيق
امل�صال��ح الأمريكي��ة والأوربية يف املنطقة والتي تتعار���ض مع م�صاحلها،
ب��دء ًا م��ن مب��د�أ ترومان ع��ام � 1947إىل مب��د�أ �إيزنهاور ع��ام � 1957إىل
رف���ض الكي��ان ال�صهيوين� ،إىل رف���ض ال�شرق الأو�سط اجلدي��د �أو الكبري،
�إىل رف�ض قانون الكونغر�س الأمريكي الأخري باحلرب اال�ستباقية.
كل ه��ذه امل�شاري��ع هدفه��ا �أن ال �صلح مع �سورية يف ظ��ل امل�شروع الذي
حتمله بالتحرر والتقدم والعروب��ة والوحدة ،ورف�ض الهيمنة والتدخل
يف ال�ش���ؤون الداخلي��ة ،واحلفاظ على القرار الوطن��ي امل�ستقل ،وحترير
اجلوالن ،وا�سرتداد احلقوق العربية امل�شروعة.
ومثلم��ا �سقط��ت كل امل�شاري��ع ال�سابق��ة� ،س��وف ت�سقط هجم��ة التتار
واملغ��ول والرباب��رة اجل��دد املمثل��ة بالتكفريي�ين الإرهابي�ين حمل��ة
الكف��ر الوهاب��ي قاطعي الر�ؤو���س و�آكلي الأكب��اد ،بف�ضل �صم��ود ال�شعب
وت�ضحيات��ه ،وت�ضحيات اجلي�ش العربي ال�س��وري القادر على قلع �شجرة
الف�س��اد ،وح��رق غاب��ة الت�آم��ر ،وزرع غاي��ة الدول��ة املدني��ة الع�صري��ة
التعددية ،على �أ�س�س دميقراطية علمانية.

حكايتي معها
تزه��و يف مكتب��ي نبت��ة عمالق��ة حتول��ت
�إىل �شج��رة حقيقية ،ح�يرت الزمالء وعلماء
النب��ات ب�سبب قامتها املدي��دة و�صالبة �ساقها
و�أوراقه��ا املفعم��ة اخ�ض��رار ًا املزدان��ة �ألق�� ًا
ون�ضارة.
وذل��ك كله غري م�أل��وف يف ف�صيلته��ا� ،إذ �إن
�أخواته��ا مل ي�صل��ن �إىل ربع م��ا و�صلت �إليه من
قامة �شاخمة و�أوراق ن�ضرة.
ه��ذه النبت��ة� ..أبادله��ا التحي��ات �صباح ًا
وم�س��اء ،وعندما نقلت �إىل مكتب جديد نقلتها
مع��ي ،ف�إين ال �أ�ستطيع ت�صور �أن �أكون يف مكتب
ال تك��ون �إىل جانب��ي في��ه ،لأنها مت�ل�أ ك�ؤو�سي
بخمر اجلمال ف�أعب منه وال �أرتوي.
وم��ن عجب �أين �أحن �إليه��ا �إذا ما فارقتها،
وترت��اح �إذا ما ر�أيتها بعد غياب ،ف�أدخل عليها

متفح�ص ًا� ،أتلم�سها بحنان ،و�أحزن �إذا ا�صفرت
بع���ض �أوراقه��ا وذوت ،لك��ن م��ا يعي��د الأم��ل
والبهجة بزوغ وريق��ات جديدة �ستغدو كبرية
�إن �شاء اهلل.
�أيته��ا الغالي��ة ..م��ا ه��ذه امل�صادف��ة التي
جمعتنا مع ًا يف مكان واحد؟!
م��ا �أحي�لاك و�أن��ت ت�شاركينن��ي حلظ��ات
فرحي ون�شوتي ،و�ساعات حزين وت�أملي!!
�أيته��ا الرائع��ة ..م��ا ه��ذا احل�س��ن ال��ذي
ت�سكبينه يف حنايا نف�سي؟!
�أن��ا الباح��ث ع��ن الأ�س��رار �أ�س�ير نحوه��ا
مفعم�� ًا ب�س��ري ،يف قلبي حب كب�ير ،والرتاتيل
عل��ى �شفت��ي ..ه��ي توق��ن �أن نظرات��ي م�ل�أى
باحل��ب والإعج��اب ،وتعل��م �أين �أج��ود بحبي
كرمى جلماله��ا الفتان ف�أراها مت��وج مع ن�سائم

• حممد علي ديب
ال�صباح ،ن�شوى بخفقات �صباها ،و�أخال طيفها
احلبي��ب يداع��ب جبهت��ي ،ف�أ�سل��م �أحا�سي�سي
للأمني��ات الطازج��ة ،و�أ�ش��رع لل�شم���س خاليا
كي��اين ،وينفت��ح قلب��ي نح��و بيا���ض الأف��ق
و�شواطئ النقاء.
كم �أمتنى �أن �أ�س�ألها ،وقد منت وا�ستطالت،
كيف متت�ص غذاءها و�شرابها ،كيف تتمثلهما،
كيف ت�أخذ حاجتها وتطرح ماال تريد ،وكيف
ي�صل غذا�ؤها �إىل كل ذرة من ج�سمها املتنا�سق
البه��ي ،وكي��ف ت�سم��و نح��و الأع��ايل ،وكي��ف
تتفت��ح �أوراقها ثم تتماي��ل ن�شوى نحو اجلهات
كله��ا يف تن�سي��ق مذه��ل ك��ي تف�س��ح يف املج��ال
لأخ��ت جديدة له��ا من �أج��ل �أن تط��ل با�سمة
ريان��ة نح��و الف�ض��اء وه��ل ه��ذا كل��ه وغ�يره
البقية �.....................................ص22
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تفكك مفا�صل ال�سيا�سة الأمريكية
• با�سم عبدو

مل حتق��ق الإمربيالي��ة الأمريكي��ة معظ��م �أهدافه��ا.
و�أ�صيب��ت حتالفاته��ا الدولي��ة والإقليمي��ة باالرتب��اك
وت���آكل العديد من الأوراق ال�سري��ة املوجهة �ضد �سورية،
رغ��م �ضخ ملي��ارات الدوالرات م��ن جزر اخللي��ج و�إماراته
وم�شيخات��ه ،وتع��دد غ��رف العملي��ات ال�سري��ة و�إقام��ة
مع�سك��رات التدري��ب للإرهابي�ين الع��رب والأجان��ب على
حدود �سورية ويف بلدان اجلوار.
لق��د ب��د�أت يف الراب��ع من حزي��ران مرحل��ة جديدة.
وميكنن��ا �أن نق��ول �إنَّ قط��ار الأزمة اجت��از مناطق معقدة
وتع��د ه��ذه املحط��ة بداية تفكي��ك عنا�صر
الت�ضاري���س.
ُّ
الأزم��ة املركب��ة وحلحل��ة عقده��ا ،وذل��ك بع��د �إجن��از
االنتخاب��ات الرئا�سية بنجاح ،وف��وز الدكتور ب�شار الأ�سد
ب��دورة رئا�سي��ة ثالث��ة ،وتعزيز وح��دة ال�شع��ب ال�سوري
و�إميان��ه بوطن��ه وهويت��ه و�شموخ��ه وعزت��ه وكرامت��ه،
وم�ستقب��ل �آم��ن لأبنائ��ه و�ص�بره وت�ضحيات��ه الكب�يرة.
وجي���ش وطني �صل��ب يطارد املجموع��ات امل�سلحة وينظف
�سورية منها ومن �شرورها ومن هذه القاذورات .ويقف �ضد
�أي تدخ��ل �أو عدوان خارجي ..وت�صميمه الثابت للق�ضاء
عل��ى الفك��ر الإرهاب��ي ،الوهاب��ي ،الظالم��ي ،التكف�يري،
والعم��ل دون هوادة حلماية الق��رار ال�سيادي واال�ستقالل
ال�سيا�سي الكامل ،فهو ال�سياج الذي ي�صعب اخرتاقه.
لقد �أ�صيبت مفا�صل ال�سيا�س��ة الأمريكية والفرن�سية
َ
وعج��ز �أطب��اء احلل��ف الأطل�س��ي من
خا�ص��ة بالتهاب��ات،
تق��دمي الع�لاج ال�ش��ايف ،رغ��م �أنه��م ق��د �شخّ �ص��وا املر�ض
متام���أ ..ويعرف �أوبام��ا وكريي وج�نراالت اال�ستخبارات
الأطل�سي��ة ،و�صق��ور االحت��اد الأورب��ي وعجائ��ز اخلليج،
الذي��ن مزّ ق الزهامي��ر خالياهم� ،أن دوره��م ال�سيا�سي قد
جتر رياحهم كما ت�شتهي �سفنهم).
�أ�صيب بالوهن( ،ومل ِ
و�أن غروره��م ونرج�سيتهم واالدعاء بتفوقهم ،وعدم
التن��ازل درجة واحدة م��ن �سلم الهيمنة ،ق��د �أ�صبح هباء
منث��ور ًا يف ال�صح��راء الإفريقي��ة ..وه��م يعرف��ون �أنه��م
يكذب��ون عل��ى �أنف�سه��م وعل��ى �شعوبه��م وعل��ى الأنظم��ة
العربية املتواطئة معهم.
وك�شف��ت ال�شه��ور اخلم�س��ة م��ن ع��ام � ، 2014أن
هن��اك تغ�يرات (حملي��ة و�إقليمي��ة ودولي��ة م�ستم��رة).
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

ال�شعب واجلي�ش والقائد
مبارك لكم وبكم

وجت��ري �أي�ض�� ًا تبدالت وحت��والت يف امل�س��ارات ال�سيا�سية
يف املنطق��ة .و�أن م��ا ي�سم��ى ب��ـ (الئت�لاف) ب��د�أ ال�سو���س
ينخ��ر هياكل��ه ،واالنق�سام��ات واال�ستق��االت والنزاعات
وال�سرقات متزق��ه .ويت�صاعد ال�صراع الدموي واالقتتال
بني اجلماع��ات الإرهابية ،وت�أزّم��ت العالقات بني �إمارات
وم�شيخ��ات جمل���س الت�آم��ر اخلليج��ي .وا�ستع��اد ال�ش��ارع
ال�سيا�س��ي اجلماه�يري الرتك��ي املعار���ض دوره املناه���ض
حلكوم��ة �أردوغان .وجمي��ع هذه التط��ورات املتداخلة -
و�إن كانت بطيئة  -فهي ت�شكل تراجع ًا وا�ضح ًا يف املخطط
املر�س��وم �ضد �سوري��ة واملنطقة� .أ�ض��ف �إىل ذلك ا�ستمرار
االت�ص��االت امل�صري��ة  -ال�سوري��ة ،خا�ص��ة بع��د �أن َّ
مت
ك�ش��ف مع�سكر لتدريب امل�سلحني امل�صري�ين �شمال �سورية.
وبعد تال�شي م��ا ي�سمى (�أ�صدقاء ال�شع��ب ال�سوري) الذي
متثل��ه �إح��دى ع�ش��رة دول��ة .وب��رز يف املقاب��ل التطور يف
اللق��اء الث��اين لأ�صدق��اء �سوري��ة يف (طه��ران) وح�ض��ور
ممثل�ين لثالثني دول��ة ،علم ًا �أن اللق��اء الأول اقت�صر على
ثم��اين دول فق��ط .وج��رت منذ �أي��ام زيارة �أم�ير الكويت
�إىل العا�صم��ة الإيراني��ة .وميكننا التذك�ير �أي�ض ًا باللقاء
يف (�سوت�ش��ي) ب�ين �سع��ود الفي�ص��ل والرئي���س الرو�س��ي.
وا�ستم��رار تف��كك املعار�ض��ة اخلارجي��ة وع��ودة ق�س��م
منه��ا �إىل �سوري��ة من جه��ة ،و�ضعف الدور ال��ذي تقوم به
املعار�ضة الوطنية يف داخل �سورية من جهة ثانية.
وانتق��د ال�سف�ير الأمريك��ي ال�ساب��ق يف �سورية روبرت
فورد ال�سيا�سة الأمريكية ،يف ت�صريح الذع وقال :مل �أعد
يف مركز �أ�ستطيع في��ه �أن �أدافع عن ال�سيا�سة الأمريكية.
و�أق�� َّر بف�ش��ل تلك ال�سيا�س��ة يف �سوري��ة (و�أنَّ االنتخابات
ال�سوري��ة �إ�ش��ارة �إلين��ا و�إىل البلدان الأخ��رى يف املنطقة
و�إىل �أورب��ا وغريه��ا� ،أنَّ الأ�س��د ل��ن يرح��ل) .و�أكرث وزير
اخلارجي��ة ج��ون كريي �أثناء زيارت��ه �إىل لبنان من مديح
ير ل�سورية غري
�إ�سرائيل وتبنيها ودعمها ،وقال�( :أنه مل َ
احل��ل ال�سيا�س��ي .ودعا رو�سي��ا و�إيران وح��زب اهلل لبذل
اجلهود حلل الأزمة ال�سورية.)..
ال�س���ؤال :ه��ل ه��ذان الت�صريح��ان يقدم��ان �إ�ش��ارات
ملوق��ف �سيا�سي جدي��د للواليات املتح��دة� ،أم �أنهما ميثالن
�سيا�سة املراوغة التي ينهجها البيت الأبي�ض؟

كل من يرغب يف �إر�سال تهنئة يبارك فيها جتديد ثقة ال�شعب
بال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد ي�ستعيد يف ذاته موقف ًا تاريخي ًا ما زال
النا�س يذكرونه حني وقف ال�شاعر احلطيئة يبايع �أمري امل�ؤمنني
عمر بن اخلطاب قائ ًال له:
مل ي�ؤثروك بها �إذ َقدَّ موك لها
لكن لأنف�سهم كانت بها الإِ َثر
ففي الثالث من حزيران (2014م) زحف ال�شعب العربي ال�سوري
منت�صر ًا لكرامته وذاته ،معتز ًا بانتمائه الوطني؛ خمل�ص ًا لقيمه
ومبادئه النبيلة؛ زحف �شعبنا من كل مكان متحلي ًا ب�إرادته القوية
واحلرة معلن ًا للدنيا قاطبة �أن القائد الذي انت�صر له خالل ثالث
�سنوات من امل�ؤامرة الكونية وحافظ على وحدته و�سيادة دولته
وا�ستقالل قرارها هو القائد الذي �سيقود م�سريته لوالية د�ستورية
جديدة؛ والية د�ستورية تعتمد مبادئ ال حتيد عنها يف �إعادة
الأمن والأمان �إىل بلد احل�ضارة والثقافة؛ وحماربة الإرهاب
والإرهابيني وال َك َفرة والتكفرييني؛ واملرتزقة وجتار احلروب
والأرواح والأرزاق ...وجعل �سيادة القانون �أ�سا�س املواطنة التي
عززتها حالة اال�ستحقاق االنتخابي ...لقد اختار ال�شعب العربي
يف �سورية قائده ب�شار الأ�سد لأنه م�ؤمن ب�أنه القائد الذي انت�صر
له من �أجل احلفاظ على وطنه وهويته العربية وثقافته املنفتحة
على ثقافات الدنيا من دون تع�صب �أو �إلغاء� ،أو تبعية �أو انحراف...
�إنه القائد الذي انتمى �إىل جي�ش وطني عظيم َقدَّ م من البطوالت
والت�ضحيات ماال يخطر على بال �إن�سان حني وقف كاجلبل الأ�شم
ي�صد هجمات االرتزاق والتكفري واجلهل القادمة من حكومات
ثمانني دولة عربية وغري عربية ...كان اجلي�ش العربي ال�سوري
وعنا�صر الدفاع الوطني املثال الأرحب للت�ضحية من �أجل حرية
الوطن وكرامة �أبنائه فا�ستحقوا من �أحرار العامل قبل �أبناء �أمتهم
كل احرتام وتقدير...
وملّا كانت ت�ضحيات ال�شهداء وجراحات الأبطال امليامني منه،
و�صمود ال�شرفاء الأحرار فيه �سبب ًا يف عزة �سورية وقوتها كان
علينا �أن نقف اليوم يف حمراب قدا�ستهم لنهنئ قائدنا مبثل هذا
اجلي�ش اجلي�ش البطل؛ ونهنئه با�سمهم باختياره لهم قائد ًا يحمل
كلمة ال�شرف واملجد لهم ...فلل�شهداء و�أبطال �سورية الذين
ط ّهروا النفو�س و�أعادوا احلياة بهية �إليها؛ وحافظوا على �سيادة
الوطن وحريته كل �آيات االعتزاز والتقدير ...و�ستبقى �سورية
منيعة بجي�شها الوطني العقائدي وقوات دفاعها الوطني؛ و�أبنائها
الربرة...
و�سنبقى جميعنا على العهد لتلك الت�ضحيات؛ و�سن�سري خلف القائد
الرمز الرئي�س ب�شار الأ�سد �إىل مواجهة كل م�شاريع الهيمنة
وال�سيطرة وله من املثقفني والكتاب والأدباء العهد الذي ال تنحل
عراه لبناء �سورية املتجددة؛ �سورية العدالة والكرامة� ...سورية
املقاومة والعنفوان...
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ق�ضايا و�آراء

ما هكذا ُتور ُد يا �سعد الإبلُ ؟!
• وليد حممد ال�سراقبي

قراءة نقدية يف بحث من جملة "الرتاث العربي"
العدد املزدوج  - / 131 – 130 /ال�سنة احلادية ع�شرة2013م
كنت �أقدِّ م رج ً
ال و�أ�ؤخر �أخرى ،وتطمح نف�سي
لدن رغبتي يف ق��راءة نقدية
م�� َّرة وتعف َع�شْ ��ر ًا ْ
لبع���ض ما ت�ضمن��ه العدد امل��زدوج /131-130/
م��ن �أبح��اث (؟) ويع��ود ه��ذا الإحج��ام والرت ّدد
الل��ذان �سكنا نف�س��ي و�أق�ضا م�ضجع��ي �إىل �أ�سباب
كثريةٍ َّ
لعل من �أبرزها:
�	-1أنَّ �أكرث �أ�صحاب هذه البحوث تربطني
بهم معرفة قدمي��ة �أو �صداقة حديثة� ،أو زمالة
على نحو ما.
�	-2أنَّ بع�ض ًا ممن �سيقر�ؤون هذا النقد ،قد
ل��م به��م طائف م��ن عاطفة ال مت��تُّ �إىل البحث
ُي َّ
العلم��ي ب�صلة ،فلي���س يف البح��ث العلمي عاطفة
البت��ة ،وه���ؤالء �سيتلفع��ون مبقولة(( :م��ا لهذا
ولنق��د النا�س؟)) ,و((م��ا لنا وللنق��د؟)) ،وغري
ذلك من م� ِّسوغات.
يظ��ن �أن امل��راد به��ذا
 -3اخل�شي��ة م��ن �أن
َّ
ّ
احل��ط م��ن ذات ال�شخ���ص ال مم��ا جاد به
النق��د
قلمه.
 -4خ�شي��ة النا���س من ق��ول احلقيق��ة �إذ
احلقيق��ة م�ؤمل��ة� ,إذ درج��وا عل��ى النظ��ر �إىل �أي
�شخ�صي،وثلم للكرامة.ولنا
نق��د على �أنه جتريح
ٌ
يف �أع�لام تراثنا العرب��ي على امتداده خري مثال
عل��ى �إيجابية النق��د و�أهميته يف بع��ث احليوية
والن�شاط ،وحتفيز الأقالم ،و�إحقاق احلق.
ورمب��ا وج��د بع�ض م��ن القراء الك��رام �أو من
مثلهم م��ن الزمالء يف الأمر �شيئ�� ًا من العدوانية،
�أو رغب��ة يف التبج��ح واال ِّدع��اء ,وغ�ير ذل��ك مما
لي�س من هِ ّمة كاتب ال�سطور وال من عادته..وقد
�شجعن��ي بع�ض �أ�صحاب هذه البحوث على كتابة
ّ
هذا النق��د ،ف�إليهم �أهدي هذه النق��دات ،و�إليهم
وامتناين.ولك��ن ...و�ضع��ت كل
�أق��دم �شك��ري
ْ
الأ�سباب جانب ًا ،جاع�ل ً
ا وكدي االرتقاء بالبحث
وباملجلة مع ًا.
�أم��ا البح��ث (؟) الأ َّول فيحم��ل عن��وان
حج��ة احلم��وي (ت
(ثم��رات الأوراق) الب��ن َّ
837ه��ـ ) لكاتب��ه (؟!)ال�صدي��ق الأ�ست��اذ ن��زار
جن��ار ,ع�ضو احتاد الكت��اب العرب يف حماة .وهو
حجة) التي
بح��ث ُقدِّ م للم�شاركة يف (ن��دوة ابن َّ
ثم
�سيقيمه��ا فرع احت��اد الكتاب الع��رب بحماةَّ .
�أُلق��ي البح��ث حما�ض��رة �ضم��ن الن�ش��اط الثقايف
ثم ن�شر يف العدد املزدوج
لفرع االحتاد يف حماةَّ ،
ال��ذي نحن نفرد ل��ه هذه ال�صفح��ات .وقد كانت
عناوين فقرات البحث على النحو الآتي:
ممر – مدخل� ...إىل الكاتب – الزمان املكان
ٌّ
حجة – كتاب ثمرات الأوراق –
ابن
معا�ص��رو
–
َّ
م��دارات الكاتب والكت��اب – عي��وب الكتاب – ما
ي�شبه اخلامتة – وبعد...
وق��د �شغل��ت العناوي��ن (مم��ر – مدخ��ل �إىل
الكات��ب – الزم��ان واملكان ،معا�ص��رو ابن حجة)
�أربع �صفحات ( )151-147من القطع الكبري.
و�شغ��ل احلديث عن (كتاب ثمرات الأوراق –
م��دارات الكاتب والكتاب – عي��وب الكتاب) �سبع
�صفحات (.)158-151
و�شغل��ت فقرت��ا (ما ي�شبه اخلامت��ة – وبعد)
قريب ًا م��ن �صفحة ون�صف� .أما امل�ص��ادر واملراجع
(؟!) ف�شغل��ت على قزامتها ما يع��ادل �ستة �أ�سطر
من �صفحة م�ستقلة.
والعن��وان الذي �ص��در به البحث ق��د يبعثك

عل��ى توق��ع م��ا مل ت���أت ب��ه الأوائ��ل ,فق��د ذ ِّي��ل
العنوان.بـ(ق��راءة معا�ص��رة) .والعن��وان – كما
ه��و مع��روف – العتب��ة الن�ص ّي��ة الأوىل ،مي�ض��ي
بك �إىل امل�ضامني املتخفي��ة للن�ص والبحث – �إذا
جاز �أن ي�س َّمى بحث ًا جماز ًا – مثال �صارخ ملا �أ�صبح
حي
علي��ه البح��ث العلم��ي م��ن ا�ستف��ال ,و�شاهد ٌّ
عل��ى العبث َّية واال�ستهانة بعق��ول الق َّراء الكرام,
والنظ��ر �إليهم نظرة �أقلّ ما يقال فيها� :إنكم قوم
ال تعرفون �شيئ ًا وال تقر�ؤون.
والبح��ث (؟) ت�سف��ر �صفحات��ه عما يحلو يل
(التال���ص) مقرت�ض�� ًا م�صطلح�� ًا نقدي ًا
�أن �أ�س ّمي��ه
ّ
انت�ش��ر يف ال�سن��وات الأخرية يف مي��دان النقد هو
(التنا�ص) ,ولكن:
ل�شتان ما بني اليزيدين يف الندى
أغر ابن حامت
يزيد �سل ٍِم وال ِّ
اتك�أ �صاحب البحث (؟!) على كتاب (املختار
م��ن ثم��رات الأوراق) ال�ص��ادر يف �سل�سلة(املختار
م��ن كت��ب الرتاث)الت��ي تخت��ار فيها بع���ض كتب
ي�سر على الق��راء .وقد �سلخ
ال�تراث ,وت�ضبط و ُت َّ
�صاحب البحث �أجمل مايف مقدمة الكتاب املختار
ال�ص��ادر ع��ام ،/1959/وه��و م��ن �إعداد(يعقوب
عب��د النبي) ،وقدم له (يو�سف ال�شاروين) ،وزير
الثقافة يف م�صر �آن��ذاك .وفيما ي�أتي �شروعي يف
حتديد ال�سرقات:
 -1يف الفق��رة التي عنونها �صاحب البحث
بـ (ممر) �سلخت الأ�سطر ()4-1بكاملها من مقدِّ م
الكتاب للأ�ستاذ يو�سف ال�شاروين.انظر(ال�صورة
املرافقة)
 -2يف الفق��رة (مدخ��ل �إىل الكات��ب) نقل
ما كتب��ه خمتار الكتاب (ال�صفحة /ز )/الأ�سطر
ت�صرف طفيف جد ًا
( )10-1مع ُّ
 -3يف فق��رة (الزم��ان وامل��كان) ���ص 149
م��ن املجلة �سل��خ ال�سطري��ن ( )3-2م��ن حتت من
ال�صفحة (و) من املختار.
 -4يف ���ص � 150سل��خ الأ�سط��ر ( )5-1م��ع
اخلط�أ يف النقل من ال�صفحة (و) �أي�ض ًا.
 -5يف ���ص � 151ص املجلة الفقرة( :كتاب
ثمرات الأوراق) �سلخ الأ�سطر ( )7-1مع التغيري
يف بع�ض الكلمات.
��� -6ص  153م��ن املجل��ة (فق��رة:
مدارات� )...سلخت الأ�سطر ( )3-1من ال�صفحة
(ك) م��ن املختار ,مع �إجراء تغيري طفيف �سن�شري
�إليه لدى وقفتنا عند التدلي�س الذي يف البحث.
�إذا تركنا ال�سلخ وال�سطو لنقف عند التدلي�س
�أمكننا �أن نالحظ ما ي�أتي:
��� -1ص  148ب��د�أ الباح��ث (؟) كالم��ه
بقول��ه(( :ويف ع��ام ...ارحت��ل)) ،ويف مقدم��ة
الكتاب املطبوع(( :ارحتل يف عام.))...
� -2سط��ر 4م��ن الفق��رة نف�سه��ا وال�صفحة
نف�سه��ا ورد يف الكت��اب املطب��وع ((وذاع �صيت��ه
بع��د �أن ات�ص��ل بخدمة نائ��ب ال�ش��ام الأمري �شيخ
املحم��ودي ،ويف البح��ث �أ�سق��ط �صاحب��ه ا�س��م
نائب ال�شام (الأمري �شي��خ املحمودي)َّ ،
ولعل ذلك
لأمرين:
�	.1أنَّ ذكر نائب ال�شام يحتِّم عليه منهجي ًا
�أن يعرفنا به ،ودون ذلك خرط القتاد.
�	.2إيهام القارئ.

� -3ص 150م��ن املجلة ج��اء ((قد ترجم
خلم�س��ة ع�شر �ألف م��ن العلم��اء)) ف�أ�سقط كلمة
(ترجم��ة) بع��د كلمة (�أل��ف) ,ف�أوقع��ه ذلك يف
خط���أ نح��وي ال ينبغ��ي �أن يق��ع في��ه ،وه��و ن�صب
(�ألف ًا) على التمييز.
� -4ص ،151فقرة (كتاب ثمرات الأوراق)
– �سطر 3من الفقرة نف�سها ا�ستبدل بكلمة (�إنمَّ ا)
(ب��ل) ليحدث بع�ض ًا من التغيري .ويف ال�سطر ()3
م��ن الفق��رة نف�سه��ا ا�ستب��دل كلمت��ي (التاري��خ,
والق�ص�ص) بكلمت��ي (التواريخ والق�ص) ،ووا�ضح
م��ن ذلك الرغب��ة يف امليل �إىل ا�ستعم��ال م�صطلح
معا�صر هو م�صطلح (الق�ص).
 -5يف �ص  151من املجلة ،ح� ,1سرد �صاحب
حجة ،وهو
البح��ث �أ�سماء الكتب التي خلَّفها ابن َّ
�س��رد خالٍ م��ن �أي توثيق �أو معلوم��ات تبينِّ عدد
مرات طبعاتها ,وموا�ضع طبعها ,على نحو يك�شف
ع��ن باحث ال يبتغي التك�ثر والتز ّيد .وتنظر من
املف�سر,
تف�س��ر َّ
�أج��ل ذل��ك بقي��ة احلوا�شي الت��ي ِّ
وتو�ضح الوا�ضح �ص ,153ج .3 ،2انظر :ترجمته
لأبي على الفار�سي و�أب��ي الهيثم البغدادي�،إ ْذ مل
يورد �صاحب البحث مراجعه يف ذلك.
� -6ص� 151سطر  6ورد يف الكتاب املطبوع
عب��ارة (وله ذي��ل �آخر لل�شي��خ �إبراهيم الأحدب
(ت308ه��ـ 1891 /م) بع��د كلم��ة (واحلكاي��ات
املروي��ة) ،ولك��ن �صاح��ب البح��ث نقل ذل��ك �إىل
احلا�شي��ة ،ليوه��م القارئ �أنها م��ن اجتهاده ،و�أنه
�صاحبها.
��� -7ص � 153سط��ر  3م��ن الأ�سف��ل� ،سل��خ
�صاح��ب البح��ث الأ�سط��ر الثالث��ة م��ن الكت��اب
املطبوع� ,ص (ك) م��ع تغيري طفيف ،ففي الكتاب
املطب��وع(( :يختل��ف النا���س دائم�� ًا يف ح��دود
ح�س��ن االختي��ار )).....ويف البح��ث( :والنا�س
يختلفون يف حدود)).....وغيرَّ كلمة (املجموع)
وا�ستبدلها بكلمة (الكل).
� -8ص 154ح (� :)2صرخد :بلد يف ال�شام،
تن�س��ب �إليه اخلمر .اقت�ص��ر �صاحب البحث على
هذا التعريف ومل نره ي�شري �إىل كتب البلدان.
� -9ص 156من املجلة �سرد �صاحب البحث
يف حدود ن�صف �صفح��ة عنوانات بع�ض املوا�ضيع
يف الكت��اب ,ولي���س لذلك من فائ��دة �إال التكرث يف
عدد ال�صفحات.

��� -10ص  156م��ن املجل��ة �س��ط  16ق��ال:
((ق��د كت��ب يف ع�صر م�ضط��رب ....واجتياحات
وانزياح��ات �أو �سيا�س��ة ورع َّي��ة)) .م��ا املق�ص��ود
باالنزياح��ات ههن��ا؟ وماامل��راد ب��ـ �سيا�س��ة
ورعية؟!.
� -11ص� 156سطر 2من الأ�سفل(( :لذا نال
كتاب��ه �شهرة على غريه من الكتب كخزانة الأدب
وغريه م��ن الكتب كخزان��ة الأدب وغريه.))....
وهذا كالم جمانب لل�ص��واب ,ف�إذا ذكر ابن حجة
ذكر كتابه خزانة الأدب �أو ً
ال.
� -12ص� 158سطر 5قال(( :مل تكن هناك
�ض��رورة �إىل �أن يكون للكتاب ذيل يلحق به)) .ما
الذي جعله يحكم بعدم جدوى امللحق؟!
��� -13ص� 158سط��ر 3م��ن �أ�سف��ل(( :وعلى
كت��اب فاكه��ة اخللف��اء وفاكه��ة الظرف��اء الب��ن
عر���س �شاه)) .ويف ه��ذا خط�أ فادح فم��ن هو ابن
عر�س �شاه؟! �إنه ((ابن عرب �شاه)) �شرف الدين
�أحم��د اب��ن حمم��د ،ول��د �سن��ة (791ه��ـ وت��ويف
�سن��ة  854ه��ـ) ومن �أ�شه��ر ت�صانيف��ه ((عجائب
املق��دور يف �أخب��ار تيمور) ،وه��و مطبوع يف اليدن
�سن��ة 1636م ,ثم يف ككلت��ا �سنة 1812م ،وثانية
1818م ,ويف القاه��رة �سن��ة 1305ه��ـ� .أم��ا ا�س��م
الكت��اب الآخر فهو(( :فاكه��ة اخللفاء و ُمفاكهة
الظرفاء)) وه��و مو�ضوع على ن�سق كليلة ودمنة,
يف �أ�سلوب م�سج��ع يف تربية امللوك والأمراء وهو
مطب��وع يف جز�أي��ن �سن��ة  ,1852 ،1832ث��م يف
بوالق �سنة 1290 ,1276هـ ،ثم يف القاهرة �سنة
 1300و  1307وبهام�ش��ه كليل��ة ودمنة(.انظر:
اكتف��اء القنوع مبا هو مطب��وع لإدوارد فنديك)،
ج��� 1ص .101وانظ��ر :مقدم��ة كت��اب (فاكه��ة
اخللف��اء ومفاكه��ة الظرفاء) املطبع��ة امليمنية،
القاه��رة1308 ,هـ .والنج��وم الزاهرة ،ق ,1ج,7
�ص.344
ن�ص ًا من (املختارات)
ّق
ث
و
ح1
���ص،157
-14
َّ
و�صواب��ه �أن ا�س��م الكت��اب (املخت��ار م��ن ثم��رات
الأوراق) ث��م �إن الن�ص املنقول بطوله من املختار
�أحال��ه �إىل �ص 88وما يليه��ا ،والن�ص ال وجود له
يف املو�ضع املذكور.
و�إذا وقفن��ا عن��د قائم��ة امل�ص��ادر واملراج��ع
نقف على املذهل م��ن اال�ستهانة بالبحث العلمي.
فه��ذا البح��ث معق��ود ح��ول كت��اب ((ثم��رات
الأوراق)) ,وال يخف��ى �أنَّ الكتاب��ة عن��ه تتطل��ب
عن��د �ش��داة البحث �أن يكون الكت��اب الأ�صلي بني
ي��دي الدرا���س .فاالعتم��اد عل��ى الن�صو�ص التي
اخت�يرت من هذا الكت��اب ال ت�سم��ن وال تغني من
ج��وع .ي�ض��اف �إىل ذل��ك اخلل��ل املوج��ود يف �سرد
معلوم��ات امل�ص��ادر واملراجع ،وهو دلي��ل �آخر على
جه��ل ب�أب�سط قواع��د البحث العلم��ي ،فقد �سرد
امل�ص��ادر واملج�لات يف قائم��ة واح��دة ,واملتعارف
علي��ه �أن املج�لات والدوري��ات ت�أت��ي يف الأخ�ير،
والب��د من حتديد املو�ضوع ال��ذي ا�ستفيد منه يف
املجلة.
ث��م �إن امل�ص��ادر واملراج��ع الت��ي �س��رد قائمة
به��ا مل جند ذكر ًا لها يف �صل��ب البحث خال العدد
 /51/من جملة ال�تراث ،وهو ال ميت �إىل عنوان
بحثه ب�صلة .بل �إنه وقع يف تناق�ض ف�أ�شار يف �ص
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وما يليها ،والكتاب يقع يف جزء واحد.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

قراءة يف كتاب "احلداثة والأخالق"

• ترجمة وتقدمي حممد �إبراهيم العبد اهلل

•الكاتب مارتن هاليويل
ير ّك��ز كت��اب "احلداث��ة والأخ�لاق" عل��ى
جمموع��ة م��ن الق�ضاي��ا الت��ي �سب��ق �أن تناوله��ا
نق��اد احلداث��ة ،لك��ن ن��ادر ًا م��ا مت درا�سته��ا ع��ن
كث��ب :املق�ص��ود هن��ا ان�شغال الكتّ��اب احلداثيني
بق�ضاي��ا الأخ�لاق .لكن م��ع �أن الكثري م��ن كتّاب
احلداث��ة الأمريكي�ين والأوربي�ين الأوائ��ل
قام��وا مبح��اوالت �صاخب��ة لالن�سالخ ع��ن القيم
الأخالقي��ة الربجوازي��ة والقي��م الأخالقي��ة
النفعية الت��ي مت ّيزت بها الأخ�لاق الفيكتورية،
�إال �أن الق�ضاي��ا الأخالقي��ة ظل��ت ت�صط��دم
باهتماماته��م اجلمالي��ة .ومت �س�بر جمموع��ة
م��ن الق�ضاي��ا الأخالقية العوي�ص��ة وا�ستك�شافها
بطرائ��ق غالب�� ًا ما �أغفله��ا النقاد �س��واء يف �شكل
الأخ�لاق الذاتي��ة للجمالي�ين يف نهاي��ة الق��رن
ومذهبه��م "الفن للف��ن"� ,أو "بالفن��ان كبطل" يف
الروايات التي �صدرت يف مطلع القرن الع�شرين.
�إح��دى امل�ش��كالت يف التعام��ل م��ع املواجه��ة بني
احلداث��ة والأخ�لاق تنب��ع م��ن ت�صريح��ات
الكت��اب – ابت��داء من احلداثي�ين الأوائل �أمثال
جوري���س كارل �إي�سمان��ز ومار�سي��ل برو�س��ت،
و� ً
ص��وال �إىل فناين الدادائي��ة واحلداثية العليا
�أمثال جيم�س جوي�س وجريترود �شتاين  -حيث
اقت�ص��ر احلداثي��ون على مراع��اة اجلانب الفني
وحده ،وبهذا ا�ستطاعوا الهروب من القيود التي
يفر�ضه��ا عليه��م ج��دول �أعمال �أخالق��ي ثابت.
غري �أنّ ت�صريحات الكتّ��اب احلداثيني اجلمالية
ال ميك��ن الوث��وق به��ا باملطل��ق ,وهذا م��ا تك�شفه
ر�سائ��ل توما���س م��ان الت��ي ُن�ش��رت بع��د وفات��ه
حي��ث ك�شف��ت ع��ن اهتمام��ات �إيرو�سي��ة مثلي��ة
تنك��ر لها يف ق�صه� ,أو تل��ك ال�سل�سلة من الأقنعة
ال�شعري��ة اال�ستفزاز ّي��ة الت��ي اتخذه��ا �إي��زرا
باون��د ,فامل�س�ؤولية الأ�سا�سي��ة للحداثيني كانت
حي��ال الأدب نف�سه ،لكن ه��ذا يناق�ض اهتمامهم
الدائ��م والأكرث �شدة بالقي��م الأخالقية قيا�س ًا
ب�أ�سالفهم من الأدباء الذين كانوا �أكرث جدية.
يقع الكتاب يف مئتني واثنتني و�ستني �صفحة
من القطع الكبري� ،صدر عام  2001عن دار الن�شر
الربيطانية باجلريف ،وامل�ؤلف هو �أ�ستاذ الأدب
االجنليزي والأمريكي يف جامعة ل�سرت.
ّ
مت تق�سي��م الكتاب �إىل ثمانية ف�صول عدا
عن املقدمة .فاملقدمة مق�سمة �إىل ثالثة �أجزاء
تتفق مع ثالثة م�ستوي��ات من الفكر تتعلق بهذه
الدرا�س��ة  :امل�ست��وى الأول ،يق��دم وجه��ة نظ��ر
تاريخي��ة �أدبي��ة النط�لاق احلداث��ة م��ن مناخ
�أخالقي��ة الق��رن التا�س��ع ع�شر .الث��اين ,يتناول
الطريق��ة الت��ي ح��اول به��ا الكتّ��اب احلداثيون
ابت��كار مناذج �أخالقية تخ���ص �أعمالهم الفنية.
�أم��ا امل�ستوى الثالث ,ف�إنه يناق���ش الطرائق التي
متك��ن ق��ارئ الأدب احلداثي م��ن تطوير نوع من
النق��د الأخالق��ي دون اللج��وء �إىل الأ�ش��كال
البالي��ة يف التحلي��ل الأخالق��ي .الف�ص��ول
الثماني��ة الالحق��ة تن�س��ج م�ستوي��ات الفك��ر
الثالث��ة ه��ذه بتن��اول �أمثل��ة م��ن احلداثي��ة
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الأمريكي��ة والأوروبية من املنظ��ور التاريخي –
ب��دء ًا م��ن ت�سعينيات الق��رن التا�س��ع ع�شر حتى
�أواخ��ر ثالثينيات الق��رن الع�شري��ن  -بتقدميها
�سل�سل��ة م��ن التي��ارات الأدبي��ة املتداخل��ة الت��ي
تعط��ي ر�ؤية للم�شاكل الأخالقي��ة ال�شائعة عرب
الأطل�س��ي .و�إن تر ّك��ز النقا���ش �أ�سا�س ًا على النرث
الق�ص�ص��ي� ،إال �أن الأمثلة الت��ي اختارها الكاتب
م��ن ال�شعر وامل�سرح ت�شري �إىل �أن ممار�سة املعايري
الأخالقي��ة ال تنح�صر يف الروائيني احلداثيني
وحده��م .وبد ًال م��ن منح االمتي��از لأي منهم يف
تراث��ه الوطن��ي� ،أو القب��ول بنم��وذج التحال��ف
الثقايف االجنلو� -أمريك��ي (واملبادالت الثقافية
امل�أمونة ن�سبي ًا بني هرني جيم�س و ت� .س� .إليوت
 و .ه �أودي��ن) ملواجه��ة املزي��د م��ن احلداثي��ةالأوروبي��ة التجريبي��ة ،مت اختي��ار الأمثل��ة يف
ه��ذا الكتاب لتنوعها الثقايف وتركيزها على مثل
ه��ذه املو�ضوع��ات كالفج��ور وانع��دام الأخ�لاق,
والآخري��ة  othernessو ق�ضي��ة ال�ش��ر .ومت
ترتيب الف�ص��ول ب�شكل ثنائي لزي��ادة الروابط
بني خمتلف الكتّاب و�أمناط الكتابة املت�صارعة.
الف�ص��ل الأول يف كل جمموعة يبحث يف حركات
�أدبي��ة كب�يرة  -االنحط��اط ،والطبيعي��ة,
والطليع��ة ,وكتاب��ة االغ�تراب وق���ص الت�ش��رد
احلداثي.
مل��ا كان الف�ص��ل الث��اين ير ّك��ز ع��ن ق��رب
عل��ى ن�ص�ين النموذجي�ين .تبق��ى �أح��د ال�صفات
الأ�سا�سية يف احلداثية ف�ضاءها العاملي والنخبة
الوا�سعة من الكتّاب الذي��ن نناق�شهم يف الف�صول
القادم��ة ي�ؤك��دون جميع�� ًا على امل�ش��اكل� ,إ�ضافة
�إىل �إمكاني��ات ,تخطي احلدود الثقافية للتعامل
م��ع مزيد من ق�ضايا الأخالق الأكرث �شمولية من
تلك التي ت�أطرت ب�شروطها املحلية.
ول��و �أن الدافع الفك��ري املن�سجم ميكن �أن
ندرك��ه يف الف�صول الثماني��ة� ،إال �أننا ال ميكن �أن
نعتربه تراث ًا موحد ًا ي�صوغه الكتّاب مبجموعة
واح��دة م��ن املب��ادئ الأ�سا�سي��ة ،وال ه��و ت��راث
منفت��ح مبا�ش��ر يندفع نح��وه الكتّ��اب الالحقون
لفهم �أف�ض��ل للم�سائل الأخالقية �أكرث مما فهمها

�أ�سالفه��م .واخلط��ر الرئي���س يف الإ�ش��ارة �إىل
ال�تراث الغائ��ي والثاب��ت ه��و �أن الناق��د يتوقف
م�ستفهم�� ًا ع��ن طبيعت��ه التكوينية وقلم��ا يقبله
كم��ا ُقدّ م له .فكم��ا يت�ضمن كتاب بيرت نيقوال من
عنوان��ه " احلداثي��ات " ( ,)1995ف���إن ال�تراث
احلداث��ي ي��درك بدقة �أك�ثر بتنوع��ه وتعدده.
فخط��وط الت�أث�ير واملجموع��ات الثقافي��ة
املن�سجم��ة ميك��ن التعرف عليه��ا بدق��ة� ،إال �أنه
ال يوج��د �أي تي��ار فك��ري وا�س��ع ميك��ن تتبع��ه
م��ن خ�لال احلداثية وميك��ن من خالل��ه ترتيب
الكتّ��اب ترتيب ًا جمي ًال ,ما مل يكن هذا التيار كما
ي�صفه نيقوال ب�أنه تبدل عام من الفن " التمثيلي
�إىل الف��ن " التحويل��ي " .ومن ال�ض��روري البحث
ع��ن نقاط االخت�لاف ,والتح��والت وال�صراعات
يف ال�تراث الأدب��ي ،بق��در م��ا نبح��ث ع��ن �أوجه
االلتقاء بني �أنظمة العقيدة مبكوناتها املختلفة.
وبالت��ايل ،فقد مت ترتيب ه��ذا الكتاب بطريقة
تب�ين اجتاه��ات تقا�سمه��ا كتّ��اب ذوي خلفي��ات
ثقافية وقومية خمتلفة (دون جتاهل ال�ضغوط
الثقافي��ة اخلا�ص��ة الت��ي ت�صطب��غ به��ا �أعمالهم
الفردي��ة) ,كما ير ّكز �أي�ض ًا على نقاط االحتدام
والتوتر فيما بينه��م وت�سهي ًال لهذا النقا�ش ,فقد
مت ن�ش��ر جمموع��ة من الأف��كار يف ه��ذه الف�صول
ا�ستقيت من النظرية الأخالقية واالجتماعية,
والتاريخي��ة اجلدي��دة ،وم��ا بع��د البنيوي��ة،
والتحليل النف�سي ،واحلركة الن�سوية الفرن�سية
ونظرية ما بعد الكولونيالية ,ت�ؤكد جميعها على
العالق��ة املرن��ة بني الق���ص والنظرية ب��د ًال من
الإبداعية العجماء بنماذجها املجردة.
الف�ص��ل الأول يناق���ش ظاهرت�ين م��ن
االنحطاط تو�أمني يف الثقافة الأوروبية لأواخر
الق��رن التا�س��ع ع�ش��ر ,والطبيعي��ة يف الثقاف��ة
الأمريكي��ة ملنعط��ف الق��رن( ت�أث��رت نف�سه��ا
باحلرك��ة الأوروبي��ة) ,املن��اخ الذي ان�برى فيه
طبقة من الكتّاب لن�سف املعتقدات املبجلة للقرن
التا�س��ع ع�ش��ر املرتبط��ة بالتق��دم االجتماع��ي
والقيم��ة البيداغوجي��ة ل�ل�أدب .اجل��زء الأول
م��ن ه��ذا الف�ص��ل يرك��ز عل��ى كتي��ب جوري���س
كارل �إي�سمان��ز االنحطاط��ي " �ض��د الطبيع��ة "
( ,)1884ويتناول �أي�ض ًا " �صورة دوريان غراي "
لأو�سكار وايلد ( )1890ومقالة مار�سيل برو�ست
" ع��ن الق��راءة "( )1905لت�شخي���ص املوق��ف
االنحطاط��ي من الأخ�لاق الفيكتورية .ف�صفة
" االنحراف" ,امل�شتقة من قراءة ت�شارلز بودلري
عن �إدغ��ار �ألن بو ,زودت كتّاب االنحطاط ب�أداة
جتريبي��ة ومفاهيمي��ة تث�ير �إ�شكالي��ة احل��دود
الأخالقي��ة .وينتقل الن�صف الث��اين من الف�صل
ملناق�شة اال�ستجاب��ات الطبيعية لفرانك نوري�س
و�إي��دث هوارت��ن مبا اعت�براه من نق���ص �أخالقي
يف الثقاف��ة الأمريكية .وطاملا ُفه��م االنحطاط
والطبيعي��ة على �أنهما متناق�ضات ثقافية بطرق
عدي��دة ,ف���إن درا�س��ة مقارنة للحركت�ين كونهما
انعطاف��ا للفك��ر الرومان�س��ي واعت��داءات عل��ى

الأخ�لاق الفيكتوري��ة يع��د �أم��ر ًا حيوي�� ًا لفه��م
ج��دول الأعم��ال املتب��دل لأدب مطل��ع الق��رن
الع�شري��ن .هذه الأفكار مت التو�سع بها يف الف�صل
الثاين مبناق�شة ق�صتني انحطاطيتني �أوروبيتني
 " :الفا�س��د " لأندريه جيد ( )1902و" املوت يف
البندقي��ة " لتوما�س م��ان ( .)1912وا�ستعارات
املر���ض متكّ��ن كل م��ن جيد و م��ان م��ن ا�ستك�شاف
�سق��وط �شخ�صياتهم��ا الرئي�سة وه��م ي�صارعون
الق��وى الغريب��ة ,يف ح�ين تتف��ق خرباته��م
الإنحطاطي��ة م��ع درا�س��ة جولي��ا كري�ستيفا عن
الإذالل يف " ق��وى الرع��ب " (� .)1982إن غياب
ا�شينب��اخ لدى مان ج�سدي�� ًا وروحي ًا عند �إ�صابته
بع��دوى الكولريا يف رحلة ق��ام بها �إىل البندقية
يتناق�ض ب�شدة مع ال�شخ�صية الرئي�سة امل�سلولة
ملي�ش��ل يف حكاية جي��د .فال�شخ�صيت��ان تتنقالن
بنف�سيهم��ا وب�شكل مب��دع يف وجه املر�ض ،لكنهما
متخمت��ان باملخ��اوف الت��ي ت�ضغط عل��ى ر�ؤيتهما
الأولية لعامل �أخالقي �آمن لترتكهما يف حالة من
الإذالل.
الف�ص�لان الثالث والرابع يتناوالن املراكز
الرمزية للحداثة يف ال�سنوات التي �سبقت احلرب
العاملي��ة الأوىل وفرتة ما بني احلربني .فالف�صل
الثالث يق��دّ م م�شهد ًا ل�ل�أدب احلداثي املتطرف:
ممار�س��ة الطليعية من قب��ل الفنا ِنني الدادائيني
يف �أوروب��ا الو�سط��ى وامن�س��اخ ال�سوريةلي��ة
الفرن�سية عن الدادائية بعد احلرب .ف�إذا كانت
الكتاب��ة االنحطاطي��ة ق��د هَ ِزئ��ت بامل�ستوي��ات
الأخالقي��ة للق��رن التا�س��ع ع�ش��ر ،فالطليع��ة
الأوروبي��ة ينظ��ر �إليه��ا غالب ًا عل��ى �أنها جت�سيد
للتجاه��ل العدم��ي لكل �أ�شكال الأخ�لاق .غري �أن
ك ًال م��ن الدادائي�ين وال�سوريةلي�ين الباري�سي�ين
حت��ت قي��ادة اندريه بريت��ون املنا�ضل��ة ،حاولوا
�إع��ادة خل��ق م�س��ار �أخالق��ي ليقدم��وا �ش��ك ًال
لتجاربه��م الفني��ة ب�أ�شكاله��ا املتع��ددة .الف�ص��ل
الراب��ع يوا�ص��ل تن��اول ال��دور املعق��د ل�ص��ورة
الأبل��ه يف العم��ل احلداث��ي الرئي���س جلوزي��ف
كون��راد وولي��م فوكرن كتقنية رمزي��ة لزعزعة
�أطر املرجعية االجتماعي��ة والأدبية املقبولة.
ف�ص��ورة الأبل��ه يف رواي��ة اخلديع��ة ال�سيا�سي��ة
ال�سري " ( ,)1907جت�سد ُمثل
لكون��راد" العميل ّ
ال�براءة الرومان�سية والأخ�لاق الطبيعية التي
م�ست يف لن��دن احلديثة ,بينما تعترب البالهة
ُط َ
يف رواي��ة " ال�صوت والغ�ض��ب " ( )1929لفوكرن
عالمة اجلدب الأخالقي والفراغ الروحي لفرتة
ما بعد احلرب الأهلية يف اجلنوب الأمريكي.
الف�ص�لان اخلام���س وال�ساد���س يناق�ش��ان
التي��ارات الأدبي��ة املتداخل��ة ع�بر الأطل�س��ي
ب�ش��كل �أكرث مبا�ش��رة ،ملحاولة �إثب��ات �أن جتربة
العبور الثق��ايف واملنفى قدمت للكتّاب احلداثيني
الفر�ص��ة لرب��ط الق�ضاي��ا الأخالقي��ة مب�سائ��ل
الهوي��ة الثقافي��ة واجلن�سية .الف�ص��ل اخلام�س
البقية �.....................................ص22
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�سيا�سة

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

غروب �أمريــكا
• جيم�س بيرتا�س
ي�ش��كل االقت�ص��اد ال�سيا�س��ي العامل��ي ن�سيج�� ًا
ف�سيف�سائي�� ًا متناق�ض ًا :الهب��وط الداخلي و�إثراء
النخ��ب وامل�ص��ادر اجلدي��دة للأرب��اح اخليالي��ة
واخليب��ة املتزاي��دة م��ن ال�سيا�س��ة وانخفا���ض
م�ست��وى معي�ش��ة ال�س��كان وب��ذخ ع��دد قلي��ل م��ن
املنتخبني واخل�سائ��ر الع�سكرية يف مناطق والث�أر
الإمربيايل يف مناطق �أخرى.
�سم��ع �أحادي��ث ع��ن نظ��ام ال�سلط��ة
بات��ت ُت ُ
العاملية �أحادي القطب �أو متعدد الأقطاب وحتى
الالقطبي� .أين ومتى ويف ظل �أي ظروف و�إىل �أي
حد ميكن عد مثل هذه الت�أكيدات مربرة؟
الفقاعات تنفجر والأهرامات تتهاوى – لكن
تعال��وا لنتحدث عن «امل�ستفيد» :عن املت�سببني يف
االنهيار والذين يجنون ثم��اره ال�شهية ويجربون
ال�ضحاي��ا يف �أثن��اء ذلك على ال�صم��ت .االقت�صاد
االحتي��ايل ودولة الإج��رام �آخ��ذان يف االزدهار
م�ساهم�ين يف ت�شويه الثقافة ون�شر الأمية .باتت
«�صحاف��ة التحقي��ق» �أو التقاري��ر ال�صحفي��ة من
خالل ثق��وب الأقفال �آخر �صيح��ات املو�ضة .و�إذ
انتقلت ال�سلط��ة العاملية �إىل ط��ور الهبوط باتت
تعلن على امللأ�« :إما �أنا �أو الهالك ال�شامل».
توزع القوى العوملي
ال�سلط��ة هي العالق��ة بني الطبق��ات والدول
وامل�ؤ�س�س��ات الع�سكرية والإيديولوجيةّ � .أي �شكل
لل�سلط��ة يعك�س �صراع الطبق��ات ال�سابق واحلايل
وه��ذه االنزياحات والتنا�سبات �أو تلك يف القوى.
تركز املوارد والرثوات وال�سالح والنفوذ يف و�سائل
الإع�لام ي���ؤدي دور ًا مف�صلي�� ًا ويح��دد الأ�سا���س
ال��ذي ي�ستن��د �إلي��ه وج��ود الالعب�ين ال�سيا�سيني
الأ�سا�سي�ين .لك��ن ا�سرتاتيجي��ات اال�ستح��واذ
عل��ى ال�سلط��ة واحلف��اظ عليه��ا مرتبط��ة ببناء
التحالف��ات وخو���ض احل��روب وعق��د اتفاقي��ات
ال�س�لام .ترتب��ط ال�سلط��ة العاملي��ة �أك�ثر م��ا
ترتبط مبتانة القاع��دة الداخلية وموثوقيتها.
�إنه��ا حتت��اج �إىل اقت�ص��اد منت��ج ودول��ة م�ستقل��ة
متحررة من املغام��رات اخلارجية املكلفة وحتتاج
�إىل طبق��ة حاكمة ق��ادرة على ا�ستخ��دام املوارد
العوملي��ة من �أجل «�شراء» ال�سلم الداخلي وتوافق
غالبية مواطنيها.
لتق��ومي و�ض��ع الوالي��ات املتح��دة يف بني��ة
ال�سلط��ة العوملي��ة يج��ب حتلي��ل العالق��ات
االقت�صادية وال�سيا�سية على م�ستويني :امل�ستوى
الإقليم��ي ويف جمال ال�سلطة .ال يتحرك التاريخ
بخ��ط م�ستقي��م �أو يف دوائ��ر متك��ررة :الهزائ��م
الع�سكري��ة وال�سيا�سية يف مناطق معينة ميكن �أن
ترتاف��ق مع جناح��ات يف مناطق �أخ��رى .الهبوط
االقت�ص��ادي يف جم��االت �أو مناط��ق معين��ة ميكن
تعوي�ض��ه بتق��دم ملح��وظ يف قطاع��ات و�أماك��ن
�أخرى.
ال يتلخ���ص الأمر يف نهاية املط��اف يف �إجراء
ح�سب��ة دقيقة لنقاط االنت�ص��ارات والهزائم ,بل
يف الو�ص��ول �إىل �إدراك للتوج��ه العام لتطور بنى
ال�سلط��ة العاملي��ة انطالق ًا من نتائ��ج ما يجري يف
املناطق والقطاعات.
لنب��د�أ م��ن درا�س��ة �إرث احل��روب الأخ�يرة
وت�أثريه��ا يف الق��وة االقت�صادي��ة والع�سكري��ة
وال�سيا�سية العوملية للواليات املتحدة.

• ترجمة :عياد عيد

ت�أم�ين ا�ستق��رار الإمرباطوري��ة الأمريكية:
الهزائم واالن�سحابات والهجومات واالنت�صارات.
تغل��ب بني �أكرثي��ة املحلل�ين النقديني وجهة
نظ��ر مفاده��ا �أن الإمربيالي��ة الأمريكي��ة ق��د
تعر�ض��ت يف العقد الأخري �إىل �سل�سلة من الهزائم
الع�سكري��ة ,وتنتظره��ا حالي�� ًا مناف�س��ة جدي��ة
وخيب��ات �أخ��رى م�ستقبلية .ويقدم��ون جملة من
احلقائق لت�أكيد ذلك:
ا�ضط��رت الوالي��ات املتح��دة �إىل اخلروج من
الع��راق بع��د عق��د م��ن االحت�لال املكل��ف ج��داً,
تارك��ة وراءه��ا نظام�� ًا �صديق�� ًا لإي��ران املناف���س
الرئي�سي لأمريكا يف املنطقة.
�أنهكت احلرب يف العراق االقت�صاد الأمريكي
وحرم��ت ال�ش��ركات الأمريكي��ة م��ن ال�ثروات
النفطي��ة ,وزادت كث�ير ًا عجز امليزاني��ة والعجز
التج��اري يف وا�شنط��ن ووجه��ت �ضرب��ة مل�ست��وى
معي�شة الأمريكيني.
كان��ت للح��رب يف �أفغان�ست��ان نتائ��ج مماثل��ة
– كلف��ة عالي��ة وان�سح��اب ع�سك��ري وزب��ن غري
موثوقني وخيب��ة �أمل داخلية وانع��دام �أي دخل
م��ن النهب الإمربيايل لي���س للخزينة وحدها بل
لل�شركات اخلا�صة �أي�ض َا.
�أدت احل��رب يف ليبي��ا �إىل دمار تام لالقت�صاد
املعا�ص��ر والناج��ح والقائ��م عل��ى امل��واد الأولي��ة
يف ه��ذه الدول��ة الأفريقي��ة ال�شمالي��ة ,و�إىل
انهي��ار الدول��ة واملجتمع املدين وانتق��ال ال�سلطة
�إىل �أي��دي جمموع��ات م�سلح��ة م��ن املتع�صب�ين
الأ�صولي�ين املعادي��ن للأنظمة املوالي��ة للغرب يف
املنطقة.
ً
وعو�ض��ا ع��ن اال�ستم��رار يف احل�ص��ول عل��ى
العق��ود املربحة مع نظام القذايف ذهبت وا�شنطن
�إىل «ا�ستب��دال النظ��ام» بع��د �أن �أ�شعل��ت حرب�� ًا
دم��رت ليبيا و�أغرق��ت ما تبقى منه��ا يف الفو�ضى
والت�شتت.
ودعم��ت الإ�سالمي�ين املتطرف�ين يف حربه��ا
عل��ى �سوري��ة ،الت��ي ت���ؤدي �إىل اخل�سائ��ر
االقت�صاديةم�ستهدف��ة زعزع��ة اال�ستق��رار
ال�سيا�س��ي يف املنطق��ة وتقوي��ة الأ�صولي��ة
الإ�سالمية.

رف�ض��ت �أمري��كا الالتيني��ة بح��زم اجله��ود
املبذول��ة للإطاح��ة بحكوم��ة فنزوي�لا .الع��امل
كل��ه ما ع��دا �إ�سرائيل ووا�شنط��ن يرف�ض احل�صار
املفرو���ض عل��ى كوب��ا .ات�سع��ت االحت��ادات
االقت�صادي��ة الإقليمي��ة اخلالي��ة م��ن م�شارك��ة
الوالي��ات املتحدة� .آ�سيا تبع��د الواليات املتحدة
تدريجي ًا من الأ�سواق الأمريكية الالتينية.
تعم��ق ال�صني يف �آ�سي��ا عالقاتها االقت�صادية
وتو�سعه��ا م��ع البل��دان الرئي�سي��ة كله��ا ,بينم��ا
تن�ص��ب جه��ود الوالي��ات املتحدة عل��ى حما�صرة
ال�صني بالقواعد الع�سكرية يف اليابان و�أ�سرتاليا
والفليب�ين .بكلمات �أخرى ال�ص�ين �أهم لالقت�صاد
الآ�سي��وي م��ن الوالي��ات املتح��دة .مت��ول ال�ص�ين
ً
معوم��ة
كذل��ك العج��ز التج��اري الأمريك��ي
االقت�صاد الأمريكي.
تخو�ض الواليات املتح��دة عمليات ع�سكرية
يف �أفريقي��ا ت���ؤدي بالدرج��ة الأوىل �إىل ت�سع�ير
النزاع��ات امل�سلح��ة وتزيد م��ن ع��دم اال�ستقرار
هناك .بينم��ا ي�ستثمر الر�أ�سمالي��ون الآ�سيويون
بغ��زارة يف االقت�ص��اد الأفريق��ي جان�ين �أرباح�� ًا
جديدة وثمار فورة العق��ارات والأ�سواق الآخذة
يف االت�ساع هناك.
�أدى ف�ض��ح �شبك��ة التج�س�س العوملي��ة لوكالة
الأم��ن القوم��ي �إىل توجي��ه �ضرب��ة موجع��ة
للعمليات اال�ستخباراتية .اال�ستثمارات ال�ضخمة
للواليات املتح��دة يف الإمربيالية الكيربنيتيكية
و�إن جلب��ت �أرباح�� ًا غ�ير قليلة لل�ش��ركات �إال �أنها
�أحلقت �ضررا بالغا ب�سمعة الدولة الإمرباطورية
ودبلوما�سيتها.
عموم�� ًا ,ير�س��م ه��ذا اال�ستعرا���ض ال�شام��ل
لوح��ة مليئ��ة بالف�ش��ل الع�سك��ري والدبلوما�س��ي
لل�سيا�س��ة الإمرباطوري��ة ومليئ��ة بخ�سائ��ر
ملمو�س��ة يف خزين��ة الواليات املتح��دة وت�آكل يف
الت�أيي��د االجتماع��ي .غ�ير �أن مثل ه��ذه املقاربة
�س��وف تك��ون ناق�ص��ة ,خ�صو�ص�� ًا يف م��ا يتعل��ق
مبناطق وعالق��ات وجماالت �أخرى م��ن الن�شاط
االقت�صادي.
علين��ا �أن ن�ش�ير يف املق��ام الأول �إىل �أن بن��ى
الإمرباطورية الأ�سا�سية ما زالت �سليمة.

يزي��د الناتو وهو احلل��ف الع�سكري الرئي�سي
بقي��ادة الواليات املتح��دة عدد �أع�ضائ��ه ونطاق
ن�شاط��ه .بلدان البلطي��ق وخ�صو�ص�� ًا �إ�ستونيا هي
م��كان �إقامة التدريب��ات الع�سكرية الوا�سعة على
مقرب��ة مبا�ش��رة من م��دن رو�سي��ا الأه��م .ن�شرت
ال�صواري��خ املوجهة نحو رو�سي��ا يف �أوربا الو�سطى
وال�شرقي��ة .وحت��ى وقت قري��ب كان��ت �أوكرانيا
متي��ل �إىل االن�ضم��ام �إىل االحت��اد الأوروب��ي
والناتو.
ق ِب��ل الف�ض��اء العاب��ر للمحيط اله��ادئ الذي
تتزعمه الواليات املتحدة �أع�ضاء جدداً :ت�شيلي
والبريو وكولومبيا .ويعد هذا الف�ضاء من�صة قفز
م��ن �أجل �إ�ضع��اف الأحالف التجاري��ة الإقليمية
مثل مريكو�س��ور والألبا ,التي ت�ستبع��د وا�شنطن.
يف �أثن��اء ذلك تعم��ل وكالة املخاب��رات املركزية
ووزارة اخلارجي��ة واملنظم��ات غ�ير احلكومي��ة
املرتبط��ة بهم��ا عل��ى التخري��ب االقت�ص��ادي
ال�شام��ل لفنزوي�لا وزعزع��ة اال�ستق��رار فيه��ا
م��ن �أج��ل �إ�ضع��اف حكومته��ا الوطني��ة� .أ�صحاب
البن��وك والر�أ�سمالي��ون املوال��ون لأمري��كا
يخرب��ون االقت�ص��اد ويحر�ض��ون عل��ى الت�ضخ��م
( )%50وي�سبب��ون النق���ص يف ال�سل��ع الأ�سا�سي��ة
وانقط��اع التي��ار الكهربائي .وق��د ا�ستطاعوا بعد
�أن �أخ�ضع��وا و�سائ��ل الإع�لام الفنزويلي��ة كله��ا
تقريب�� ًا �إقناع ق�سم كبري م��ن ال�سكان ب�أن امل�س�ؤول
عل��ى ال�صعوب��ات االقت�صادية ه��و «احلكومة غري
الفاعلة».
عموم�� ًا ,ينح�ص��ر هج��وم الوالي��ات املتح��دة
يف �أمري��كا الالتيني��ة يف الع�صي��ان الع�سك��ري يف
الهندورا���س ويف التخري��ب االقت�ص��ادي امل�ستمر
لفنزوي�لا واحلمالت االنتخابي��ة والإعالمية يف
الأرجنتني واحل��رب الإلكرتونية �ض��د الربازيل,
وكذل��ك يف توطي��د ال�ص�لات م��ع الأنظم��ة
الليربالية اجلدي��دة املطيعة املنتخبة حديث ًا يف
املك�سي��ك وكولومبيا وت�شيل��ي وباناما وغواتيماال
وجمهورية الدومينيكان.
فق��دت الوالي��ات املتح��دة م��ع بداي��ة القرن
الواح��د والع�شري��ن م��ن جه��ة ق�سم�� ًا كب�ير ًا م��ن
نفوذه��ا يف �أمري��كا الالتيني��ة لكنه��ا ا�ستطاع��ت
جزئي�� ًا م��ن جه��ة �أخ��رى �أن ت�ستعي��د ق�سم��ا م��ن
زبنه��ا و�شركائه��ا .تب�ين اال�ستع��ادة الن�سبي��ة
للنف��وذ الأمريك��ي حقيق��ة �أن «تغي�ير الأنظمة»
وفق��دان الأرب��اح مل ي�ضعف��ا العالق��ات املالي��ة
والت�شاركي��ة للوالي��ات املتحدة حت��ى يف البلدان
املتقدم��ة .وجود احللف��اء ال�سيا�سي�ين الأقوياء,
حت��ى ل��و كان��وا «خ��ارج احلكوم��ة» يوف��ر من�صة
قف��ز جي��دة ال�ستع��ادة النف��وذ الأمريك��ي .م��ا
زال��ت ال�سيا�س��ات الوطني��ة وامل�شاري��ع التكاملية
الإقليمي��ة اجلدي��دة تتعر���ض لهج��وم م�ضاد من
جانب الواليات املتحدة.
يف وقت فقدت في��ه الواليات املتحدة نفوذها
يف بع���ض ال��دول املنتج��ة للنف��ط مكنه��ا ذلك من
تقلي���ص اعتمادها على ا�ست�يراد النفط والغاز ما
�أدى �إىل زي��ادة ملمو�سة يف االنتاج املحلي للطاقة
با�ستخ��دام عدد م��ن تكنولوجي��ات ا�ستخراجها.
زيادة االكتف��اء الذاتي لالقت�ص��اد يعني تقلي�ص
�إنف��اق املنتج�ين املحلي�ين عل��ى الطاق��ة وزي��ادة

�سيا�سة و�أدب
مقدرته��م التناف�سي��ة يف الأ�س��واق العاملي��ة
وزيادة احتمال �أن ت�ستعيد الواليات املتحدة
ح�صتها من الأ�سواق العاملية.
الهب��وط الظاه��ري لنف��وذ الإمربيالية
الأمريكي��ة يف الع��امل العربي بع��د ماي�سمى
بـ«الربي��ع العرب��ي» ق��د توق��ف ,ال بل حلت
حمل��ه عملي��ة معاك�س��ة .احل��كام القدام��ى
واجلدد يف اجلزائر واملغرب وتون�س يقمعون
�أي م�شاري��ع معادي��ة للإمربيالي��ة .يف ليبي��ا
دمر طريان النات��و النظام القومي ال�شعبوي
للق��ذايف م��ع الأمن��وذج البدي��ل للدول��ة
االجتماعي��ة املناه�ض��ة للنه��ب اال�ستعماري
اجلديد .بي��د �أن الغرب ما زال �إىل الآن غري
قادر على �أن يقيم يف طرابل�س نظام ًا ليربالي ًا
جديد ًا م�ستقراً .عو�ض ًا عن ذلك تنهب البالد
ع�صابات الإ�سالمويني امل�سلحة والفو�ضويني
واملتع�صب�ين الإثني�ين وتغت�صبه��ا .تدم�ير
النظام املعادي للإمربيالية مل ي�ؤد �إىل قيام
زبون موال للإمربيالية.
يف ال�ش��رق الأو�س��ط ت�ستم��ر �إ�سرائي��ل
يف حرم��ان الفل�سطيني�ين من الأر���ض واملاء,
وت�ستم��ر الوالي��ات املتح��دة يف ال�ضغ��ط
الع�سكري واالقت�صادي على �إيران.
كذل��ك الأم��ر يف �سوري��ة ,حي��ث دم��رت
الوالي��ات املتحدة وحلفا�ؤه��ا اقت�صاد البالد
وحاول��وا متزي��ق جمتمعها التع��ددي ،لكنهم
هن��ا �أي�ض ًا مل يكونوا امل�ستفيدين الأ�سا�سيني.
لق��د ح�ص��ل املرتزق��ة الإ�سالموي��ون عل��ى
قواعد جديدة لعملياتهم.
فق��دت وا�شنط��ن نفوذه��ا االقت�ص��ادي
يف �آ�سي��ا ل�صال��ح ال�ص�ين ,لكنها تق��وم بهجوم
�إقليم��ي م�ض��اد عل��ى �أ�سا�س �شبك��ة قواعدها
الع�سكري��ة يف اليابان والفليب�ين و�أ�سرتاليا,
وت�سعى �إىل عقد اتفاقية اقت�صادية خا�صة
بدول املحي��ط الهادئ ت�ستثن��ي ال�صني منها.
يب�ين ه��ذا الأم��ر مق��درة الوالي��ات املتحدة
عل��ى التدخل بهدف احلف��اظ على م�صاحلها
الإمرباطورية ,بيد �أن �إعالن �سيا�سة جديدة
ما زال ال يعن��ي ت�أمني حمتواها الديناميكي.
ح�ص��ار وا�شنط��ن الع�سك��ري لل�ص�ين يحي��د
دي��ون اخلزين��ة الأمريكي��ة لل�ص�ين املقدرة
برتيليون��ات ال��دوالرات .احل�ص��ار الع�سكري
الأمريكي الع��دواين لل�صني قد ي�ؤدي �إىل �أن
تبيع ال�صني كمية هائلة من �سندات اخلزينة
الأمريكي��ة وتعر���ض للتهدي��د ا�ستثم��ارات
خم�سمائة من ال�ش��ركات الأمريكية الرائدة
العابرة للقوميات.
ف�ص��ل ال�سلطات ب�ين الدولتني العظميني
املنبعثة واحلالي��ة كما هي احلال بني ال�صني
والوالي��ات املتحدة ال ميك��ن �أن «ي�ضبط» من
خ�لال التف��وق الع�سك��ري الأمريك��ي .ميكن
للتهدي��د والوعي��د واحلي��ل الدبلوما�سية �أن
تكون نافعة من �أجل ال�ضجيج الإعالمي ,لكن
النجاحات االقت�صادية بعيدة املدى وحدها
ميك��ن �أن تقو���ض النم��و الدينام��ي لل�ص�ين.
م��ا زالت النخ��ب ال�صينية تنف��ق حتى اليوم
مبالغ كبرية على تعليم �أوالدها يف امل�ؤ�س�سات
التعليمي��ة «املرموق��ة» يف الوالي��ات املتحدة
وبريطاني��ة حي��ث يدر�سونه��م املذاه��ب
الإمربيالي��ة ح��ول ال�س��وق احل��رة .خ�لال
الأع��وام الع�ش��رة الأخ�يرة �أودع ال�سيا�سيون
والأغني��اء ال�صيني��ون يف ح�ساب��ات �أجنبية
ع�ش��رات امللي��ارات م��ن ال��دوالرات الناجمة
عن الأرباح القانوني��ة واملخفية ,م�ستثمرين
يف العق��ارات الأمريكية ال�شمالية والأوربية
وحمركني املليارات �إىل �شتى املالجئ املمكنة
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من ال�ضرائب .ثمة اليوم جمموعة قوية من
االقت�صادي�ين واخل�براء املالي�ين ال�صينيني
الداع�ين �إىل «اللربل��ة املالي��ة» �أي �إىل �أن
ينف��ذ كب��ار م�ضارب��ي وول �سرتي��ت ولن��دن
�ست��ي �إىل املنظوم��ة املالي��ة ال�صيني��ة .ويف
الوقت الذي ميكن فيه لل�صناعة ال�صينية �أن
تنت�ص��ر يف ال�س��وق العاملية حت�ص��ل الواليات
املتحدة على مفا�صل الت�أثري يف البنية املالية
ال�صينية.
ح�ص��ة الوالي��ات املتح��دة يف التج��ارة
الأمريكي��ة الالتينية ميك��ن �أن تتقل�ص ,لكن
القيم��ة الدوالرية املطلقة قد من��ت �أ�ضعاف ًا
م�ضاعفة خالل � 10سنوات.
رمب��ا فق��دت الوالي��ات املتح��دة زبنه��ا
اليميني�ين يف �أمري��كا الالتيني��ة لكن �أنظمة
ي�س��ار الو�س��ط تتع��اون بن�ش��اط م��ع �أك�بر
�ش��ركات التنقي��ب الأمريكي��ة والكندي��ة
وال�ش��ركات االقت�صادي��ة ,وكذل��ك مع وكالء
العقارات وجتار البيوت التجارية.
مل ي�ستطع البنتاغون �أن ينظم انقالبات
ع�سكري��ة با�ستثن��اء الهندورا���س ,لكن��ه م��ع
ذلك يحافظ على عالقات عمل مع ع�سكريني
�أمريكي�ين التيني�ين عل��ى ر�أ���س عمله��م:
 -1الن�ش��اط البولي�س��ي الإقليم��ي املتعل��ق
«مبكافح��ة الإرهاب واملخ��درات والهجرات»,
 -2ت�أمني الإعداد الفن��ي والتلقني ال�سيا�سي
م��ن خ�لال الربام��ج «التعليمي��ة» الع�سكرية
اخلارجي��ة -3 .امل�شارك��ة يف التدريب��ات
الع�سكرية امل�شرتكة.
عموم ًا ,البنى الإمرباطورية الأمريكية
كم��ا االقت�صادية كذلك املالي��ة والع�سكرية
وال�سيا�سي��ة الثقافية ما زال��ت كما هي وعلى
�أهب��ة اال�ستع��داد ال�ستع��ادة هيمنته��ا ما �إن
تظه��ر الظ��روف ال�سيا�سية .مث�ل ًا ,قد ي�ؤدي
الهب��وط احلاد يف �أ�سع��ار امل��واد الأولية �إىل
�أزم��ة عميق��ة وي�ؤج��ج الن��زاع الطبق��ي بني
�أنظمة ي�سار الو�س��ط يف الدول املعتمدة على
ت�صدي��ر امل��ادة الأولي��ة وامل��واد الزراعي��ة
لتموي��ل براجمه��ا االجتماعي��ة� .ستت�صرف
الوالي��ات املتح��دة م��ن خ�لال عمالئه��ا بني
النخ��ب االقت�صادي��ة والع�سكري��ة يف �أي
مواجه��ة مقبلة به��دف �إزالة النظ��ام القائم
وو�ض��ع زبنها الليرباليني اجل��دد املطيعني يف
ال�سلطةُ .تع��دُّ املرحلة احلالية من ال�سيا�سة
ما بع��د الليربالية اجلدي��دة وم�س�ألة تكوين
ً
مرحلة ح�سا�سة.
ال�سلطات
ق��د ينقل��ب االنح�س��ار الن�سب��ي يف نف��وذ
الوالي��ات املتح��دة ت�صاعد ًا حت��ى لو مل يكن
ذلك من خالل الع��ودة �إىل التكوين ال�سابق.
امل�شكل��ة الرئي�سية يف �أن البن��ى الإمربيالية
م��ا دامت باقي��ة على حالها وم��ا دام �أتباعها

وعمال�ؤها يف اخلارج حمافظني على مواقعهم
اال�سرتاتيجية �ستمكن الواليات املتحدة من
ا�ستع��ادة ق�ص��ب ال�سب��ق يف تكوي��ن ال�سلط��ة
العاملية.
لي�س لزاما على “عودة” الإمربيالية �أن
تتم م��ن خالل “الوج��وه القدمي��ة نف�سها”.
ال�شخ�صي��ات ال�سيا�سية اجلديدة ,وخ�صو�ص ًا
ذات االعتماد املتقدم والنغمات التوافقية يف
الإيديولوجيات “ذات املحتوى االجتماعي”
بات��ت ت���ؤدي دور ًا رائد َا يف البن��ى التجارية
الإمرباطوري��ة اجلدي��دة .يع��د الرئي���س
مي�شي��ل بات�شيلي��ت “اال�شرتاك��ي” املنتخ��ب
حديث�� ًا يف ت�شيل��ي ورئي���س الب�يرو �أوليانت��ا
�أوماال القومي ال�سابق الن�صريين الأ�سا�سيني
لالحت��اد التج��اري العاب��ر لف�ض��اء املحي��ط
اله��ادئ ال��ذي تق��وده وا�شنط��ن ويناه���ض
املريكو�سور والآلبا وي�ستبعد ال�صني.
ويف الأرجنت�ين وقع��ت ال�شرك��ة
النفطي��ة احلكومي��ة Yacimientos
 Petroliferos Fiscalesاتفاق��ا لبن��اء
�شرك��ة م�شرتك��ة م��ع ال�شرك��ة العمالق��ة
“�شيف��رون” ال�ستثمار مناب��ع النفط والغاز
الفريدة واملعروفة با�سم Vaca Muerte
(البقرة امليت��ة) .يو�سع هذا االتفاق ح�ضور
الوالي��ات املتح��دة يف الأرجنت�ين يف جم��ال
�إنت��اج الطاق��ة �إ�ضافة �إىل اخلط��وات املهمة
جد ًا التي خطتها م�ؤ�س�سة مون�سانتو للدخول
�إىل جمال الأعمال الزراعية ال�ضخم.
ا�ستطاع��ت �أمري��كا الالتيني��ة ب�لا
�أدن��ى �ش��ك تنوي��ع جتارتها وتقلي���ص ح�صة
الوالي��ات املتحدة فيها .ما عاد حكام �أمريكا
الالتينية يبحثون عن “امل�صادقة” من �سفري
الوالي��ات املتحدة قبل �أن يعلنوا تر�شيحهم.
وبقي��ت الوالي��ات املتح��دة وحي��دة متام ًا يف
ح�صاره��ا لكوب��ا ,وما ع��ادت منظم��ة الدول
الأمريكية خا�ضع��ة ل�سيادة وا�شنطن .لكننا
نلح��ظ نزع��ات معاك�س��ة تتجل��ى يف �أحالف
مثل الف�ض��اء العابر للمحيط الهادئ .وميكن
عد الأماكن اجلديدة لال�ستثمار االقت�صادي
الت��ي ال ت��دار م��ن قب��ل الوالي��ات املتح��دة
وحده��ا يف الوق��ت احل��ايل من�ص��ة قف��ز من
�أجل تعزيز ال�سلطة الإمرباطورية.
اخلامتة.
اقت�ص��اد الوالي��ات املتح��دة م�ص��اب
بالرك��ود وال ي�ستطي��ع �أن يح�ص��ل جم��دد ًا
عل��ى جرع��ة تط��ور ب�سب��ب م��ن احل��روب
الإمرباطوري��ة املتوا�صل��ة� .أورب��ا يف �أزم��ة
عميق��ة م��ع جي���ش هائ��ل م��ن العاطل�ين عن
العم��ل ومن��و �سلبي مزمن وعملي�� ًا من غري �أي
م�ؤ�شرات على االنتعا�ش يف القريب املنظور.

كم��ا نعل��م للثقاف��ة دور كب�ير يف تنمي��ة ال�شع��وب
وتطوره��ا وكلم��ا امتل��ك الإن�س��ان الثقاف��ة احلقيقي��ة
النافعة كلما امتلك القدرة على التطور والنمو ومواجهة
التحدي��ات الت��ي تواجه��ه ب��كل ثق��ة وجن��اح وجتن��ب
الوق��وع يف التخب��ط وزوغ��ان الر�ؤية فيمتل��ك الب�صرية
الناف��ذة ايل تو�صله �إىل الهدف بجه��د وتكاليف قليلة
ويف زم��ن �أق��ل .وم��ع دخ��ول الع��امل يف مرحل��ة العوملة
املتوح�شة التي تعمل على �سحق ثقافات ال�شعوب وقيمها
الوطني��ة والقومي��ة وجعله��ا م�سلوب��ة االرادة فاق��دة
الهيب��ة والذاكرة لتتحكم بحا�ضره��ا و�ستقبلها ودورها
م��ن خ�لال ن�ش��ر ثقاف��ة القن��وع واخلن��وع واال�ستهالك
واال�ست�س�لام والفردي��ة والظالمي��ة والعدمية و�سحق
ثقافة املقاوم��ة والثقافة املنتج��ة والواقعية املبدئية
.وما يجري الي��وم من غزو غربي ا�ستعماري مدجج بكل
�أنواع الأ�سلحة الع�سكرية واالقت�صادية والثقافية �ضد
�أمتن��ا العربية يذكرين بقول بطل رواية مو�سم الهجرة
�إىل ال�شم��ال للطيب ال�صالح �أمام املحكم��ة بلندن “�إنني
ا�سمع يف هذه املحكمة �صليل �سيوف الرومان يف قرطاجة
وقعقع��ة �سنابك خيل “اللنبي” وه��ي تط�أ �أر�ض القد�س
لقد �أن�ش�ؤوا املدار�س ليعلموننا كيف نقول نعم بلغتهم “
ولق��د جنحت الق��وى االمربيالي��ة يف حتقيق الكثري
م��ن االخرتاقات يف العامل ف�س��ادت ثقافة اللذة وثقافة
اجل�س��د والف��ن من �أج��ل الف��ن والأدب الفاق��د للر�سالة
واله��دف واملوقف من الإن�سان واحلي��اة و ثقافة الكهوف
املظلم��ة وجمود العقل ما �سهل على القوى اال�ستعمارية
العب��ث بال�شع��وب وا�ستقراره��ا وتطوره��ا م��ا جع��ل
املخل�ص�ين م��ن �أبن��اء الأمم املختلف��ة ي�شح��ذون الهه��م
ملواجه��ة هذه الثقافات الغريبة م��ن خالل ثقافة حية
متج��ذرة من قيم ومثل �شعوبهم ومع�برة عن طموحاتها
ملواجهة الثقافات ال�سامة القاتلة التي جاءت بها �سموم
رياح ال�شم��ال الإمربيالية ولقد بات م��ن ال�ضروري ن�شر
ثقاف��ة الأم��ل العم��ود الأ�سا�س��ي لثقافة املقاوم��ة  ،فما
معن��ى ثقافة الأمل وم��ا �أهميتها ،وما ه��ي مقوماتها،وما
ودورها يف حياة الأمم وال�شعوب.
لق��د �أكد �سيد املقاوم��ة �سماحة ال�سي��د ح�سن ن�صر
اهلل يف مهرج��ان عيد املقاومة والتحرير يف مدينة بنت
جبيل  2014/05/25على ثقافة الأمل بقوله:
“من خ�لال �إحياء املنا�سبة يف كل ع��ام نريد تعزيز
ثقافة الأمل بامل�ستقبل والثقة باالنت�صار وبالقدرة على
مواجه��ة �أعت��ى جيو�ش االحت�لال و�أعظ��م التحديات.
ه��ذه الثقاف��ة ،ه��ذه الثق��ة ب��اهلل ،ه��ذه الثق��ة ب�شعبنا
و�شعوبن��ا وب�إن�سانن��ا قب��ل كل �ش��يء ،برجالن��ا ون�سائنا
بكبارن��ا و�صغارن��ا وعائالتن��ا ،ه��ذه الثقاف��ة ه��ي الت��ي
�أدخلتنا �إىل الزمن ال��ذي ن�س ّميه زمن االنت�صارات .فمن
الع��ام �ألفني �إىل هزمية “ا�سرائي��ل” يف غزة وان�سحابها
م��ن غ��زة يف �أيل��ول � 2005إىل هزمي��ة “�إ�سرائي��ل” يف
ح��رب مت��وز � 2006إىل �صم��ود غ��زة يف 2009 – 2008
ح��رب ال��ـ  22يوم�� ًا� ،إىل مواجه��ة الأي��ام الثمانية عام
� ،2012إىل عملي��ة ك�س��ر ال�صم��ت يف غ��زة قب��ل �شه��ور
قليلة ،وبينها هزمية قوات �أقوى جيو�ش العامل ،اجلي�ش
الأمريك��ي املحتل للعراق يف كان��ون �أول . 2011هذا زمن
االنت�ص��ارات ،ه��و ولي��د ه��ذه الثقاف��ة ،ه��ذه القناع��ة،
البقية �.....................................ص22
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

من هو حممد فتح اهلل كولن؟

• رمزي متيم
ه��و داع��ي��ة �إ���س�لام��ي ت��رك��ي .ول��د يف  27ابريل �أن الدميقراطية هي �أف�ضل حل ويعد “كولن” �أ�ستاذ
1941م يف قرية “كوروجك” ون�ش�أ يف عائلة متدينة� ،أردوغان احلقيقي .
ازدهرت حركته يف الثمانينيات عام  1980بعد
ينتمي �إىل الطائفة “البكتا�شية” وهي من الطوائف
الإنقالب الع�سكري بقيادة “كنعان �أفرين” وال �سيما
الباطنية.
حياته  :ك��ان وال���ده “رافر �أفندي” �شخ�ص ًا بعد قرارات حترير االقت�صاد وخ�صخ�صة الإعالم،
م�شهود ًا له بالعلم والأدب والدين وكانت والدته وي��ذك��ر �أن ح��رك��ة ك��ول��ن ت���أث��رت بحركة ال�صويف
“رفيعة خامن “�س ّيدة معروفة بتدينها وب�إميانها الكردي “�سعيد النور�سي” ،1960-1873والتي تقوم
العميق باهلل ،وقامت بتعليم القر�آن البنها حممد فل�سفتها على �إيجاد جمتمع �إ�سالمي ملتزم متلهف
وملّا يتجاوز بعد الرابعة من عمره،حيث ختم القر�آن �إىل املعرفة والتكنولوجيا ؛ جمتمع ميزج احلداثة
يف �شهر واح��د ،وكانت �أمه توقظ ابنها و�سط الليل بالتدين بالقومية بالت�سامح بالدميقراطية ؛ وي�ضع
وتع ّلمه القر�آن .كان بيت والده م�ضيف ًا جلميع العلماء ،الإ�سالم والقومية والليربالية يف بوتقة واحدة .
ُ�ص ّور كولن خالل الدوريات على �أنه زعيم حركة
وقام والده بتعليمه اللغة العربية والفرن�سية .در�س
يف املدر�سة الدينية يف طفولته و�صباه وكان يرتدد اجتماعية �إ�سالمية قومية غري معاد للغرب  ،وهو
�إىل التكية �أي�ض ًا ،ومن �أبرز الذين تلقى علمه عليهم وجهُ امل�ستقبل للإ�سالم االجتماعي يف ال�شرق الأو�سط
“عثمان بكتا�ش “وهو من �أبرز فقهاء ع�صره ومل يهمل بينما ي�صفه معار�ضوه على �أنه اخلطر احلقيقي على
درا�سة العلوم الو�صفية والفل�سفة ،ت�أثر بحركة “ العلمانية الرتكية .
عدّ ل كولن من منهجه م�ؤخر ًا بحيث يتوافق مع
ر�سائل النور”وهي حركة حتديدية و�إحيائية �شاملة
و�شرع حماربة الإرهاب
قادها حني ذاك العالمة بديع الزمان �سعيد النور�سي متطلبات القومية الرتكية ّ
وه��و م���ؤل��ف “ر�سائل النور” اط��ل��ع على الثقافة و�إقامة عالقات جيدة مع الدوائر الأمريكية ومنها
الغربية وعلى الفل�سفة ال�شرقية وت��اب��ع ق��راءة دوائر القرار ال�سيا�سي .
ب���د�أت متاعب كولن م��ع ال�سلطات الرتكية يف
العلوم الو�ضعية كالفيزياء والكيمياء وعلم الفلك
وعلم الأحياء ،ويف الع�شرين من عمره عني �إمام ًا يف حزيران 1999م عندما انتقد التلفاز الرتكي حيث
جامع “�أوج �شرفلي” يف مدينة “�أورنة” ثم بد�أ عمله ُع��دَّ انتقاده انتقاد ًا مل�ؤ�س�سات الدولة الرتكية لكن
الدعوي يف “�أزمري” يف جامع “ك�ستانه بازاري” ثم “بولنت �أجاويد” رئي�س ال���وزراء الرتكي �آن��ذاك
عمل متج ً
وقف �إىل جانب كولن وقال”:مدار�سه تن�شر الثقافة
وال.
ُ
عرف
ويف ُخ َطبه كان ير ّبي النفو�س
الرتكية ح��ول العامل ؛ وت ّ
تركيا بالعامل ؛مدار�سه تخ�ضع
وي��ط��ه��ره��ا م��ن �أدران���ه���ا وي��ج��وب
لإ�شراف متوا�صل من ال�سلطات”.
البالد كواعظ يف اجلوامع ويعقد
ث��م بعد ذل��ك اع��ت��ذر كولن
ال��ن��دوات واملجال�س وال��ل��ق��اءات
عن ت�صريحاته �إىل �أن ذلك مل
اخلا�صة ويجيب فيها عن الأ�سئلة
َي��رق للعلمانيني �إىل �أن ظهرت
احلائرة مما جعل النا�س يلتفّون
له لقطة على “اليوتيوب” �أمام
ح��ول��ه ،وق���ام ب���إن�����ش��اء امل��دار���س
�أن�����ص��اره ي��ق��ول فيها �إن���ه يرغب
و�إ�����ص����دار ال�����ص��ح��ف وامل���ج�ل�ات
بتغيري النظام العلماين يف تركيا
و�إن�شاء املطابع وت�أليف الكتب،
�إىل نظام �إ�سالمي �إ�ضافة �إىل ن�شر
وبعد انهيار االحت��اد ال�سوفييتي
الثقافة الرتكية يف �أوزبك�ستان
انت�شرت هذه املدار�س يف العامل
حممد فتح اهلل كولن
م��ا�أث��ار حفيظة اجلي�ش الرتكي
ب���أ���س��ره وال �سيما يف دول �آ�سيا
وامل�ؤ�س�سات العلمانية .ثم حدثت
الو�سطى.
بد�أ كولن بعد عام  1990بحركة رائدة يف احلوار �أزمة مع �أوزبك�ستان �أُغلقت من خاللها بع�ض املدار�س
بني الأديان والبعد عن التع�صب وعقد اجتماع ًا مع لكولن .
وعلى �أثرها راحت هيئات التعليم العايل ت�صدر
البابا و�آمن باالنفتاح على العامل وب�أن الإ�سالم لي�س
ً
ق����رارا ب��ع��دم االع��ت�راف ب�����ش��ه��ادات م��دار���س كولن
قائم ًا على الإرهاب كما ي�صوره �أعدا�ؤه .
ح��رك��ة ك��ول��ن متتلك م��ئ��ات امل��دار���س يف تركيا الدينية .
ً
لفتح اهلل ك��ول��ن  60ك��ت��اب��ا ح��ول الت� ّصوف يف
وخارجها ويف املغرب وكينيا و�أوغندا مرور ًا بالبلقان
والقوقاز وكرد�ستان العراق ولها �صحفها وجمالتها الإ�سالم  ،نال العديد من اجلوائز على هذه الكتب
وتلفازاتها اخلا�صة وجتارتها ولها �أي�ض ًا م�ؤمتراتها و�أ ّلف كتاب ًا يف ال�سرية النبوية بعنوان “النور اخلالد”
.
ال�سنوية يف بريطانيا واالحتاد الأوربي و�أمريكا .
ومما تقدم ميكن القول � :إن كولن مفكر وداعية
كولن يرى �أن �أمريكا والغرب قوى عاملية ال بد من
التعاون معها بينما �أربكان كان يرى �ضرورة الوحدة �إ�سالمي تركي مت�صوف ن�ش�أ يف �أ�سرة متدينة تع ّلم
بني العامل الإ�سالمي حيث �أ�س�س جمموعة الثماين ال��ق��ر�آن واط��ل��ع على الثقافة الغربية وال �سيما
الإ�سالمية ويُعدُّ القوقاز وجمهوريات �آ�سيا الو�سطى الفرن�سية ،والفل�سفة ال�شرقية ،وهو �صاحب حركة
والبلقان املجال احليوي لرتكيا ،ويرى �أن تعود تركيا اجتماعية �إ�سالمية قومية غري معاد للغرب ،ي�ؤمن
بو�صفها واحدة من �أهم دول العامل كما كانت خالل ب���إق��ام��ة ع�لاق��ات ج��ي��دة م��ع ال��دوائ��ر الأمريكية
الدولة العثمانية  ،ويدعو �إىل ا�ستقالل الأقليات ،ومب��ح��ارب��ة الإره����اب وي��دع��و �إىل تغيري النظام
العلماين يف تركيا �إىل نظام �إ�سالمي.
الرتكية يف و�سط �آ�سيا .
كولن هو واعظ يف امل�ساجد  ،يدعو �إىل احلوار
كما ي��دع��و ك��ول��ن �إىل ع��دم ممار�سة جماعته
�أن�شطة يف كل من ال�صني ورو�سيا واليونان لئال تتعر�ض بني الأدي���ان و�إىل البعد عن التع�صب  ،وال�شريعة
لديه تتعلق بحياة النا�س اخلا�صة  ،هذه مقاربة عن
مل�شاكل من النظم احلاكمة فيها .
وال يف�ضل تطبيق ال�شريعة يف ت��رك��ي��ا لأن حياة “حممد فتح اهلل كولن” االجتماعية والدينية
ال�شريعة تتعلق باحلياة اخلا�صة للنا�س  ،ويعتقد وال�سيا�سية والعلمية.

�أعالم

ح�سيب كيايل  ..ب�صمات يف الريادة
•غ�سان كال�س
وت���أك��ي��د ًا ل��ذل��ك يجدر
يف ت��ق��دمي��ه ل�ل�أع��م��ال
ال���روائ���ي���ة وال��ق�����ص�����ص��ي��ة
بنا الإ����ش���ارة �إىل م��ا قاله
ال��ك��ام��ل��ة ل�ل��أدي���ب ح�سيب
م��واه��ب ك��ي��ايل ،يف تقدميه
ك��ي��ايل ()1993 – 1921
ل��ـ (م��ع النا�س ... )1952
ال�����ص��ادرة ���ض��م��ن جم��ل��دات
لقد �أوف���ت ق�ص�ص ح�سيب
ث�لاث��ة ع��ن وزارة الثقافة
على �أق�صى الغاية من خلق
(الهيئة العامة ال�سورية
ال��ن��م��وذج امل��ح��ل��ي ،م���أخ��وذ ًا
ل��ل��ك��ت��اب) يف ال��ع��ام ،2006
عن �إن�سان اجليل املا�ضي..
تلك التي �أعيدت طباعتها
وه���ذا ال��ن��م��وذج يف جممل
م��ط��ل��ع ه���ذا ال��ع��ام ،2012
�سماته :رجل طيب القلب،
يقول الأ�ستاذ حممد كامل
حمب للنا�س ،غيور ،لدن ،قد
ح�سيب كيايل
اخلطيب ...:اللغة ميدان
ينثني �أمام العا�صفة ،ولكنه
ن�شاط الأدي����ب ،و�صراعه
ال ينك�سر �أبد ًا...
معها هو بعد من �أبعاد ال�صراع الفكري ،بعد من
وباملقابل الإح��ال��ة �إىل ما انتهى �إليه بو
�أبعاد ال�صراع االجتماعي و�شكل من �أ�شكاله ،علي يا�سني ونبيل �سليمان يف كتابيهما (الأدب
مثلما هي – اللغة – م��ر�آة روح الكاتب ..و�إذا الأديولوجيا يف �سورية) يختلف ح�سيب كيايل
ك��ان��ت اللغة �أداة الكاتب و�أن��ب��وب��ة اختباره اختالف ًا جذري ًا عن �أدباء البورجوازية ال�صغرية
وم��ر�آت��ه ،فم�س�ؤوليته جتاهها ه��ي م�س�ؤولية الآخرين من �أمثال علي كنعان وحممد املاغوط
العامل جتاه �أداة ميتلكها� ،أنتجها وتنتج حياته ..وع��ل��ي اجل��ن��دي وغ�يره��م ،ف��ه���ؤالء ي�ساريون،
�إن التجريب والتجديد يف اللغة والأدب عموم ًا ويقرتب من �أدب��اء اليمني �أمثال عبد ال�سالم
هو ال�صقل الدائم لهذه الأداة حتى تكون �أف�ضل العجيلي وكوليت اخلوري..
و�أب��ه��ى ،حتى تكون �أ�سهل ا�ستعما ًال و�أف�ضل
ّ�صدر ح�سيب كيايل روايته (مكاتيب الغرام
مردود ًا...
 )1956قائ ًال� :أن��ا واث��ق من �أن الظلمة التي
يف ال��ل��غ��ة ،ك��م��ا يف ال��ف��ك��ر ،ث��م��ة موقفان تتخبط فيها بطلة هذه الرواية حالة طارئة
جت��ري��ب��ي��ان :جت��ري��ب بعامل اللغة كموجود �ستخرج منها لبناتنا حني ن�شفى كلنا من �آثار
معزول م�ستقل ال عالقة له مبن حوله� ،أو مبن القرون ،وننطلق جميع ًا يف طريق م�ضيئة ترن
�أنتجه ومبن يتوجه �إليه ،وجتريب بعامل اللغة فيها ال�ضحكات خال�صة �صافية ...ولعل هذا ما
كن�شاط ذي عالقة وثيقة بالإن�سان وجتربته
�أغواين بكتابتها...
الإن�سانية – االجتماعية – اجلمالية ...
ويف كتابه (الرواية ال�سورية) ي�ؤكد نبيل
وبع�ض النقاد يذكرون الأول ويتنا�سون الثاين،
�سليمان �إن جتربة ح�سيب كيايل و�أديب نحوي
يذكرون جتريب جم�س جوي�س و�أدوارد اخلراط
يف اللغة الروائية حتقق ما �سماه (لوكات�ش)
وي��ن�����س��ون جت��ري��ب ت�شيخوف وام��ي��ل حبيبي
بتطويع اللغة اليومية لالرتقاء باجلوهري
وح�سيب كيايل ملزيد من الو�صول واالت�صال
يف الإن�سان �إىل ذراه العاطفية �أو الفكرية،
واجل��م��ال ...وي�ست�شهد مبا قاله (اليا�س �أبو
�شبكه)  :على الكاتب �أن يكلف نف�سه م�شقة والك�شف عن نواة الرتابط بني �أعماق الإن�سان
الإفهام ،ولي�س على القارئ �أن يكلف نف�سه م�شقة واملع�ضالت االجتماعية .وهذه التجربة لي�ست
حل الرموز والأحاجي .فالأدب كاللغة و�سيلة مغاالة يف ل�صق اللغة يف احلياة اليومية� ،أو مبا
هو �أكرث �آنية وعر�ضية مما يرى فيه لوكات�ش
من و�سائل االت�صال بني النا�س ...
وي�ضيف الأ�ستاذ اخلطيب ،يف تقدميه املكثف �أي�ضا نوع ًا من الأ�سلبة اللغوية.
وي�ستكمل ن��ب��ي��ل ���س��ل��ي��م��ان يف (���ش��ه��رزاد
الق ّيم  :ح�سيب كيايل مثال لهذا التجريب� ،أو
التجديد ،فقد كانت لغة النا�س اليومية ،وبكل املعا�صرة) ليقول لقد طوع ح�سيب كيايل منذ
(ف�صاحتها) وكل طرق بيانها ،وكل ما فيها من بدايته الق�ص�صية ،فالروائية ،وطوال م�سريته
ظالل وعفوية وب��راءة وخبث و�سخرية و�أمل الإبداعية ،اللغة اليومية لالرتقاء باجلوهري
وتلميحات ذكية هو ما �أ�ضافه ح�سيب كيايل �إىل يف الإن�سان ،وللك�شف عما يت�صل بني جوانية
الإن�سان وبرانيته املجتمعية.
الق�صة ال�سورية الق�صرية ولغتها حتديد ًا..
وب�����ص��دد حتليله ل��ـ (�أج���را����س البنف�سج
�ضمت الأع��م��ال الكاملة رواي��ت��ي مكاتيب
ال��غ��رام و �أج��را���س البنف�سج ال�صغرية وت�سع ال�صغرية) ي�ؤكد �سحر روحي الفي�صل� :إن وظيفة
الفن هي الك�شف عن العالقة بني الإن�سان وعامله
جمموعات ق�ص�صية :
مع النا�س� ،أخبار من البلد ،رحلة جدارية ،املحيط به يف اللحظة احلية ،لأن تلك العالقة
حكاية ب�سيطة ،احل�ضور يف �أك�ثر م��ن مكان ،هي التي يخلق بها الإن�سان روح��ه اخلا�صة،
تلك الأي���ام ،امل��ط��ارد ،ق�صة الأ���ش��ك��ال ،نعيمة ولقد كانت (�أجرا�س البنف�سج ال�صغرية) قادرة
زعفران ...ومتفرقات ،بحيث جتاوز �إجمايل على �إب��راز هذه العالقة ،مما جعلها تنجو من
ال�سقوط املحتمل يف كل خطوة روائية.
عدد الق�ص�ص مائة وخم�س ع�شرة ق�صة ...
بقي �أن ن�شري �أن ح�سيب ك��ي��ايل ول��د يف
وال يختلف اث��ن��ان �أن ح�سيب ك��ي��ايل يف
���ض��وء م��ا ق��ال��ه الأ���س��ت��اذ اخلطيب ،وغ�ي�ره من ادل��ب ،وعمل يف التعليم ،و�أجيز يف (احلقوق)
الدار�سني والنقاد� ،أحد �أهم الكتّاب امل�ؤ�س�سني ثم ا�ستهوته ال�صحافة امل��ق��روءة وامل�سموعة
للق�صة والرواية يف �سورية ،مثلما هو �أحد كبار واملرئية ،وغادر بعد ذلك �إىل دبي ...كان �أحد
املبدعني يف جتديد لغة الق�ص العربية فقد مزج م�ؤ�س�سي (ع�صبة ال�ساخرين) و (رابطة الكتّاب
اللغة الق�ص�صية بنكهة �شعبية �ساحرة ورقيقة ال�سوريني) �إ�ضافة �إىل �إبداعاته التي �ضمنت
وموحية ،فكان كال�ساحر الذي ي�صنع من مواد يف (الأعمال الكاملة) كتب ًا يف امل�سرح ،وترجم
عدد ًا من الأدبيات الأجنبية...
يومية وعادية �أعما ًال فنية...

من الذاكرة
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• وديع ملحم العري�ضي
«مل يعد �سوى الغبار ووريث ًا وحيد ًا لكل
تلك احل���روب .واخلطى والأح�ل�ام ،لذلك
نعهد �إليه مبا يتبقى من �أعمارنا املق�صوفة
ونهديه �أع���ذب مراثينا و�أك�ث�رررررره���ااا
مرارة»....
بهذه العبارة ،خط ال�شاعر اجلنوبي
«�شوقي ب��زي��غ» كلماته ،وذ ّيلها بتوقيعه
حينما �أهداين ديوانه «مرثية الغبار».
ولأين مل �أعهد به الي�أ�س ،وهو الذي
حت���دث ع��ن ف���رح ال��غ��اب��ات ..ولأن  ،بني
ق�صائده ما جلجل ال�صمت العربي ،ب�صوت
الفنان «مر�سيل خليفة» �صممت �أن تكون يل
قراءة لهذا الديوان ،لأخو�ض «معمعة » مل
�أت�أهل لها ..ف�أنا اعرتف،ماكنت من املحللني
لل�شعر بق�صد �شرحه� ،أو نقده!! ومل ت�سبق
يل مثل هذه التجربة..
ق�����ر�أت ل��ل�����ش��اع��ر «ب���زي���غ» دواوي���ن���ه
ال�سابقة:
« -1عناوين �سريعة لوطن مقتول2 ،
– الرحيل �إىل �شم�س يرثب – � – 3أغنيات
حب على نهر الليطاين  -4-وردة الندم».
ثم ق��ر�أت ديوانه  11مرثية الغبار ،
ال�صادر عن «دار الأدب» بطبعته الأوىل
للعام  1992وبقي م�سكونً بالطفولة مثلما
عرفته من خ�لال دي��وان��ه« :الرحيل �إىل
�شم�س يرثب».
يعي�ش �أ�شجان �أطفال احلرب وترحال
الأه��ل ،وينزف اجلنوب املقهور من عروقه
دم�� ًا مت�أجج ًا ...فهو �أح��د �أبنائه الذين
يعي�شون واقع من �أ�صابعه داخل قدر تغلي.

قراءات نقدية  ..ق�ص�ص وق�صائد
ويف «م��رث��ي��ة ال��غ��ب��ار» نح�سه يتذكر
�آماله� ..أحالمه ...مرتع طفولته املنطوية
على رايات حمراء علت� ..شمخت ..ارتفع
معها ندا�ؤه ..كربت بها �أحالمه!..
وك�بر ...وك�بر ...لتعرتيه الهزائم...
وي�����ش��ه��د ان���دح���ار ال�����راي�����ات ...وادث����ار
الأحالم...
تتقم�صه الطفولة جمدد ًا ...يهرب من
عبثية متزقاته ...يت�ساءل حائر ًا:
«كيف يل �أن �أقود مظاهرة من خطاي
ال��ق��دمي��ة /ن��ح��و ال�����ص��ب��ي ال����ذي ���ش��اخ يف
داخلي� /أن �أناديه من عتمة الأقبية/ :
هل �أنا �أنت؟� /أم نحن وجهان ال يجريان �إىل
غاية �أو هدف /ومن نحن /ومن ي�صرخ الآن
فينا :الظالل �أم الأ�صل؟ � /أمم �أنا نقطة
املنت�صف /بني ماال يجيء وما ال يعود؟/
وهل نحن فا�صلة بني حربني� /أم وح�شة
تتدحرج نحو �سدمي النهايات؟./
�ص ـ  9ـ مرثية الغبار».
ويكرب ه��ذا ال�����س���ؤال ...تعت�صره ريح
ه��وج��اء ...ت�شده �آالم مربحة ...يخنقه
قهر قاتل ...يعاين م��رارة الإحباط �أمام
طروحات املرحلة...
فالأمة التي كانت حمط �آماله لتزرع
م��ق��اوم��ة ...وحت�صد حت���ري���ر ًا؟ ..يراها
م�شرذمة تتخبط خبط ع�شواء...
و�إذا بها:
«ت��واب��ي��ت��ن��ا ت��ت��ق��دم م��ث��ل ال��ن��وار���س
عند ا لأ�صيل /وترحل عند ال�صباح مع
الراحلني /فماذا ُنعدُّ لأوطاننا ماذا نعد/

�ص ـ  18ـ مرثية الغبار»..
من خالل هذا الواقع املرتدي ...و�أمام
ال�صمت العربي املطبق ملا يجري يف اجلنوب
اللبناين ...يعت�صره ال�س�ؤال النازف دم ًا
ي�سيل يف جمرى الليطاين املتهادي خج ًال
لي�س �أمام تدني�س ملجراه مبقدار ما هو �أمام
ِّ
ذل اال�ستكانة ...وعار الذين �أقفلوا �شمع
�آذانهم ...لي�صرخ ال�شاعر «بزيغ»:
«م��اذا ينجيني يف وح�شة العمر هذا
الزمان الأل��دُّ ؟ /عوا�صمنا تت�آكل يف ريعان
انك�ساراتها /وقرانا م���آذن ال يعتليها �سوى
اخل��وف /والنهر ال يبلغ البحر �إ َّ
ال قتي ًال/
وال يقبل ال�ضدُّ �ضدُّ  /فماذا نعدُّ لهذا الظالم
املهيمن م��اذا ن��ع��دُّ ؟��� .»../ص  19ـ مرثية
الغبار.
يف حم��اول��ة ال�����ش��اع��ر مل��ق��اوم��ة حالة
ال�شعور بالي�أ�س �أو الفراغ� ،أو اخل��واء...,
يبحث عن اجلمالية يف خيط من خيوطها...
�سرابية كانت �أم كانت معاي�شة عبثية..
.وت�أتي ق�صائد احلب املبثوثة ر�ؤى ...ك�أنه
مر يعتمل يف �أح�شائه...
يت�سلى بها عن واقع ّ
فنجده يهرب �إىل «امل���ر�أة الأف��ع��ى» ليلقي
بع�ض ترحاله من �أمل اغ�تراب��ه الداخلي
النازف...
ويف ���ص��راع م��ت��ن��اق�����ض م��اب�ين عط�ش
رغ��ب��ة ...و�صرخة انكفاء ينت�صر �صهيل
اجل�سد املتعب املحر�ض:
وامل�س القمر الذي يبكي على
«تقدم/
ِ
�أبويه /بني البطن وال�ساقني /حيث ت�صدُّ
�آالف ال�سنابل� /صرخة اجل��وع��ى /و�أل��ق

ع�صا ارحتالك ف��وق هاوية ال�س�ؤال امل ّ��ر/
ترجع كفك /حية ت�سعى../
«�ص  71-70جتليات امر�أة»..
يحمل ال�شاعر يف �أح�شائه �آثام ال�ضياع،
وع��ورة االن���زالق ...يعت�صره الندم بعدما
ت�آكلته الرغبة ...يرتدُّ به ال�س�ؤال القلق
�إىل «النهر» الفا�صل مابني �ضفتيه� ..أر�ض
�ضاع بها الأهل و�سط دوامة القهر ...و�أر�ض
ت�سعى ال�ستعادة الوطن مع عبور النهر...
و�أمام قنوط االنتظار ...يلمح يف النهر
�صورة الأنثى� ...إنها �أنثى احلرية الهاربة:
���وج �شم�سها
«فيتبع دومن���ا ���ض��وء /مت ُّ
ال�������س���ك���رى /.../ي��ج��ه��د �أن ي��ع��ري��ه��ا فال
تعرى/.../
ـ �ص ـ  72ـ جتليات امر�أة»...ويت�ساءل
مغموم ًا:
 /هل يزوج روحه للنهر؟� /.../أم يبقى
وحيد ًا يف مهب غيابها ../منتظر ًا قدوم
املر�أة الأخرى.../
�ص ـ  73-72ـ جتليات امر�أة.
�أم��ام �إحل��اح الواقع امل��ر ...لهذا الزمن
العربي املرتجي يتمزقه/ :لي�س ميلك �أن
النهر� /أو �أن ي�شرب املجرى../
يكون َ
«�ص  73ـ جتليات امر�أة»..
لكن ال�شاعر «�شوقي بزيغ» يعود �إىل
تفا�ؤله �أم��ام �صرخة جنوب ال ي�ستكني..
ودم يفدى دون منّة ...و�شهيد يت�ساقط تلو
�شهيد:
«با�سط ًا كفه نحو �ضرع ال�سماء الذي
ج ّ
���ف /يبحث ع��ن ك��وك��ب /ك��ي ي�شد �إىل

جذعه �ضوء عينيه../
«�ص ـ  104ـ ق�صيدة الغائب»..
ي�صلي ال�شاعر ..يكرر تالوة �صالته مع
كل مرحتل �إىل �أر�ض ال�شهادة �أو الن�صر..
فاحلرية تنادي �أبناءها ...وال تتنكر ل�سعي
جماهد:
«/ي���ا ري���اح اجل��ن��وب العظيمة ر ّدي��ه
يل ../ي��ا دم��� ًا يتناق�ص يف ���ض��وئ��ه ب��در
عيني� ../أنزله عن ظهر �سندانك امل�أمتي:
ّ
كيما �أ�ضمد بالدمع �أع�شابه النازفة».../
«�ص  -105-الغائب»..
و�أم��ام اق�تراب ب�شرى ت ُّ
��رف مع الهزيع
الأخ�ير لليل االحتالل الطويل ...ت�ستمر
طرقات مقاومة ال تلني...
و�أم���ام انتظار ع��ودة اجل��ن��وب حم��رر ًا
جتلله �أكاليل الغار ...ورياحني االنت�صار..
ين�شد ال�شاعر “�شوقي بزيغ” .
���/س���أج��ث��و ع��ل��ى رك��ب��ت��ي /ك��م��ا يفعل
الأن��ب��ي��اء القدامى �أم���ام انحبا�س املطر/
�س�أ�صغي �إىل �صوته يف ال�ب�روق ال��ت��ي مل
جتيء /يف ت�صالب /ريح اجلوب ال�شديدة/
وهي حت�صن �أزهارها� /ضد ف�أ�س اخلطر.../
« �ص  -109-الغائب».
و�سوف ي��ج��يء ...فمهما ادلهم ليل..
فالبد م��ن انبثاق ف��ج��ر ...وم��ن �إ�شراقة
�شم�س ...ومن تفتح زهر ...ومن غيث ينهمر
ما بعد انحبا�س مطر!...

�أ�سبوعيات �..أوراق مبعثـرة من اليمن
• ح�سني حموي
�صنعاء لي�ست مدينة عادية .و�أهلها
لي�سوا كذلك ،والذين زاروا ه��ذه املدينة
(امل��ت��ح��ف) وت��ع��رف��وا �إىل ه���ذا ال�شعب
(اجلذر) ي�ؤيدونني فيما ذهبت �إليه.
منذ اللحظة الأوىل التي حتط بها
الرحال يف �أر�ض مطار �صنعاء ،تهب عليك
�أن�سام ال�صبا اليمانية ممزوجة رائحة النب
اليمني ،ونكهة الهال ويف الطريق ،حيث
تتناثر البيوت كحبات الل�ؤل�ؤ على جانبيه
من جميع اجلهات على �شكل واحد تقريب ًا،
املنازل ترتدي العمامة اليمنية البي�ضاء،
ويف مقدمة ال�صدر تربق خ��رزات اخلنجر
اليماين املعقوف.
�صنعاء ،لي�ست مدينة عادية بالت�أكيد،
�إنها متحف كبري ،ي�ضم يف �أجنحته التاريخ
العربي برمته ،و�أهلها لي�سوا �أنا�س ًا عاديني
�أي�ض ًا لأنه ميثلون اجلذر العربي يف �أرومته
النقية الأوىل.
عند زيارتنا للمتحف الوطني  ،ولدار
الكتب الوطنية ،ودار احل��ج��ر ،ومدينة
�صنعاء ال��ق��دمي��ة .ال��ت��ي ينه�ض م��ن قلب
خا�صرتها ال�شرقية جامع �أ�سامة الكبري
ب�أقوا�سه الإ�سالمية العجيبة ،وحني كنا
نتجول يف ���ش��وارع ال��زب�يري وامل��ل��ح وعبد
النا�صر ،والتحرير ،مل نكن ندري فيما �إذا
كنا قد خرجنا من املتحف الوطني �أم مازلنا
يف بع�ض �أروق��ت��ه ،نتلم�س تلك النقو�ش
ال�ضاربة يف عمق ال��ت��اري��خ ،وال��ت��ي ي�صل
بع�ضها �إىل الأل��ف ال�ساد�س قبل امليالد.

ونقر�أ تلك الآث��ار ق��راءة م�ستعجلة ،كنا
نتمنى لو �أن الوقت ي�سمح للوقوف طوي ًال
عند كل معلم من معامل تلك الآثار العربية
القدمية التي ت�ؤكد حيوية ه��ذه الأم��ة،
عرقاتها ،للتعرف �إىل كل معلم على حدة.
�أ���س��واق �صنعاء ت�شبه �إىل ح��د كبري
�أ���س��واق دم�شق القدمية ،وال��ذي ي�سري يف
�شارع امللح ،ويدخل �إىل املتعرجات وال�شعاب
التي تتفرع عنه ،يداخله ال�شك فيما �إذا
ك��ان ي�سري يف ���س��وق احلميدية� ،أو �سوق
احلريقة يف دم�شق.
يا �إلهي ،كم يوجد من ال�شبه بني هاتني
املدينتني ال�ضاريتني يف عمق التاريخ ،وكم
يوجد من الت�شابه يف الطبائع والعادات
والتقاليد بني النا�س يف كال املدينتني.
دم�شق يحت�ضنها بذراعيه قا�سيون،
و�صنعاء حتت�ضنها جبال جن��م ،وعيبان،
وع�صر ،والنهدين م��ن جهاتها الأرب��ع��ة،
���ص��ن��ع��اء م��ت��ح��ف ك���ب�ي�ر ،ويف ق��ل��ب ه��ذا
املتحف تطالعك نقو�ش حتتاج �إىل خربة
تاريخية رفيعة امل�ستوى لقراءة كل نق�ش
م��ن النقو�ش .ت��ذك��رت مدينة لينيغراد
الرو�سية التي �ضربت �أروع الأم��ث��ل��ة يف
�صمود امل��دن �أي��ام الغزو الهتلري ،وبقيت
رم��ز ًا من رم��وز الن�ضال الوطني الرو�سي،
وهي يف بيوتها ،و�آثارها متثل متحف ًا كبري ًا
�أي�ض ًا ،تذكرت هذه املدينة و�أنا �أطوف حول
�سور �صنعاء القدمية ،وكيف على �أبواب هذا
ال�سور ،حتطمت وتراجعت �أكرب اجليو�ش

الغازية و�أعتاها؟ وكيف قهر العثمانيون
والربتغاليون معظم �أرجاء الوطن العربي
با�ستثناء اليمن الذي بقي �شاخم ًا بجباله
ورج��ال��ه ع�صي ًا عن اخل�ضوع واالح��ت�لال،
وم��ازال التاريخ يذكر ذلك لأر���ض اليمن،
و�شعب اليمن بفخر واع��ت��زاز ،ومل تزل
جبال �سمارا رمز لهذا ال�صمود العربي يف
املا�ضي واحلا�ضر على ال�سواء.
���ش��يء واح���د م���ازال ي�شكل غ�صة يف
القلب ودم��ع��ة يف ال��ع�ين ،ه��و ت��راج��ع هذه
النبتة احل�ضارية ذات الأوراق اخل�ضراء
التي كانت تنتج �آالف الأط��ن��ان م��ن النب
اليمني �أم��ام ه��ذه النبتة الزاحفة ذات
الأوراق املن�شارية اخل�ضراء �أي�ض ًا ،لتحل
حملّها� ،أ َّ
ال وهي نبتة القات.
�شجرة ال�بن اليمني ك��ان��ت ومل تزل
متثل ال�شجرة الأ�صلية يف اليمن ،فلماذا
ن�سمح لهذا النبات اجلديد (القات) الذي
بد�أ يحل روي��د ًا رويد ًاحمل تلك ال�شجرة
العريقة الأ�صلية التي متثل وجه اليمن
احل�ضاري والإن��ت��اج��ي� ،أن يكون البديل
عنها؟
لقد كنت �أرى �أغ�����ص��ان ه��ذا النبات
اجلديد تتماوج �أمام ناظري كيفما اجتهت
يف �سهول اليمن وج��ب��ال��ه��ا ،كما تتماوج
تفاعيل الق�صيدة احلديثة يف �إيقاعه
املو�سيقي ،وكنت �أ�شتهي لو �أرى �إىل جانبها
نبات النب اليمني الذي كان �إىل وقت قريب
ي�شكل رمز ًا من رموز �أ�صالتنا العربية ككل.

وللقات حكاية طويلة ،و�شجون يف
النف�س ،فليعذرين الأ�شقاء �إذا تكلمت عليه
ب�شيء من احلزن واخلوف والقلق ..يقت�صر
هذا القلق من كونه ميثل الزراعة الرابحة،
وال ال��ت��ج��ارة ال��رائ��ج��ة ،وال ال��ظ��اه��رة
االجتماعية التي حتمل منعك�سات �إيجابية
و�سلبية يف �آن ،مل يقت�صر الأمر على ذلك
بل تعدى هذه احل��دود �إىل امل�ستوى الذي
�صار ي�شكل نوع ًا من املباهاة يف تناوله �أو
كما يقولون يف (تخزينه) و�صار النا�س
على اختالف م�شاربهم ،وطبقاتهم ـ حتى
املثقفني منهم ـ يتباهون ب�أنهم ذاهبون
�إىل (لتخزين) والذين ال يخزن منهم �أي
ال يتعاطى القات هو خارج على القبيلة.
واخلروج على القبيلة و�أعراف القبيلة يف
اليمن م��ازال بكل �أ�سف يحتاج �إىل منتهى
ال�شجاعة ومنتهى ا ل�صدق يف املوقف ،وقد
يكلف �صاحبة �ضريبة غالية الثمن� ،أ�صبح
القات ي�شكل ه��در ًا للوقت وه��در ًا للمال ال
طائل وال قدرة للمواطن العادي من حتمل
تبعاتهما.
و�أن���واع ال��ق��ات ،ودرج���ات التفاوت ،يف
اجلودة بني تلك الأن��واع ت�ستدعي البحث
عن الأجود وعن الأف�ضل ولو على ح�ساب
ق��وت العيال واحتياجاتهم الأ�سا�سية.
ولأننا نحب اليمن ،و�أهلنا يف اليمن ،واليمن
و�أهلها يف القلب ،ف�إننا نقول بكل �صراحة:
�إن اليمن كما قر�أناه وعرفناه البد �أن يحاول
الإق�ل�اع عن ه��ذه الظاهرة الالح�ضارية

امل�ضرة بال�صحة واملال والوقت ،و�إن كانت
حتقق نوع ًا من امل�سامرة وجمال�س احلوار
والتفاعل والتوا�صل بني النا�س لتتحول
هذه املجال�س �إىل ندوات وفعاليات ثقافية
يف رحاب اجلامعات ...واملراكز الثقافية،
ومراكز الإ�شعاع الثقايف .ولتتحول هذه
ال��ط��اق��ات االقت�صادية امل��ه��دورة ل�صالح
ب��ن��اء الإن�����س��ان اليمني (ط��ف�ل ًا وام����ر�أة
و�شاب ًا) ،ج�سدي ًا ونف�سي ًا وثقافي ًا ،و�أين هي
امل��ر�أة اليمنية حفيدة اخلن�ساء وفاطمة
وخديجة؟� ..إنها غائبة عن �ساحة الفعل
احل�ضاري �أو مغيبة؟!  ..مل���اذا؟! ...نحن
يف �أواخر القرن الع�شرين ،والعامل �سبقنا
�أ�شواط ًا و�أ�شواط ًا باجتاه التقدم العلمي
والتكنولوجي ،والطائر �أينما كان ومن �أي
نوع كان ال يطري بجناح واح��د ،والب��د من
وجود املر�أة والرجل جنب ًا �إىل جنب لبناء
احلياة اجلديدة ،وكتابة التاريخ العربي
اجلديد الذي البد �أن يكون للمر�أة اليمنية
دور بارز وهام يف كثري من �صفحاته..
وتظل اليمن يف القلب ،و�شعب اليمن يف
القلب ،ووحدة اليمن التي تعزز من وحدة
ه��ذه الأم��ة وحيويته يف حدقات العيون
والقلب �أي�ض ًا ،والتاريخ لن يعود �إىل الوراء.
وامل�ستقبل ل��ن يكون �إ َّ
ال م��ن �صنع �أولئك
الذين يتطلعون �إىل الأمام دوم ًا..
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

قراءة لرواية واهان توتوفينت�ش
«احلياة على الطريق الروماين القدمي»

• ابت�سام ن�صر ال�صالح
ل��دى انتهائي م��ن قراءة رواي��ة الأديب
الأرمني(واه��ان توتوفينت�س) التي حتمل
عنوان(احلي��اة عل��ى الطري��ق الروم��اين
الق��دمي) �صرخت ”:يا لها م��ن رواية� ،إنها
يف ق َّم��ة (رواي��ة ال�شي��خ والبح��ر لأرن�ست
همنغواي) .
*الل��ون الأزرق وجتليات��ه يف الرواية:
املرحل��ة الزرق��اء ل��دى (بابل��و بيكا�س��و)
مرحل��ة م��ا ب�ين  1904-1901ومت َّي��زت
بالل��ون الأزرق امل�سيط��ر عل��ى لوح��ات
(بيكا�س��و) والت��ي تع�ِّبرِرِّ ع��ن الك�آب��ة
كامل��وت ،وال�شيخوخ��ة ،والفق��ر ،واملر���ض� .أم��ا (واه��ان
توتوفينت���س) فق��د ذك��ر الل��ون الأزرق �أكرث م��ن ثالثني
م َّرة يف روايته (احلي��اة على الطريق الروماين القدمي)
للدالل��ة عل��ى م�شاع��ر متناق�ض��ة  :فجم��ال الطبيع��ة
وان�سجامه��ا م��ع م�شاعر و�أحا�سي���س ال��راوي تتماهى مع
اللون الأزرق� ،ص (28كانت �أر�ض املزرعة تزرق يف الليل،
وي�صب��ح املاء يف احلو���ض �أزرق ًا غامق��ا ....يا له من حلم
طوي��ل �أزرق�/أخ�ضر الأل��وان .ويف �أع��ايل ال�سماء غيوم
مرتاك�ض��ة بي�ضاء ،فتظن �أن ال�سم��اء متطر قطرة قطرة
مث��ل دم��وع الظب��اء .ي��ا له��ا م��ن �أ�شي��اء غام�ض��ة مبهمة
مث��ل الرع�ش��ة والن�ش��وة تنت�ش��ران يف الآف��اق لت�شم��ل
الك��ون ب�أ�سره....وخل��ف ال�سف��وح جبال زرق��اء ت�ضم يف
�أح�ضانه��ا بح�يرة �صافي��ة عذبة فريوزية تت�ل�ألأ غامزة
مثل �آالف عيون الأطفال الأبرياء) .وذكريات الطفولة
اجلميلة والتعبري عن احلالة الق�صوى لرباءة الطفولة:
�ص(111عندئ��ذ كانت طياراتنا حتل��ق يف الأثري الأزرق
مب�صابي��ح متع��ددة الأل��وان .وعندم��ا ت�شت��د الزرق��ة
تختف��ي الطيارات وت�شع�شع �أن��وار امل�صابيح ،وك�أنها �أقمار
مت�أرجح��ة تائه��ة ،عاج��زة ع��ن �إيج��اد مداره��ا.)....
وداللة �أكرب الأقانيم الزرقاء البحر برمزيته العظيمة
ل��دى ال��راوي ���ص(87كان �شارعن��ا ج��زء ًا م��ن طري��ق
ال�ش��رق القدمي ،الذي امتد من روم��ا و� ً
صوال �إىل عا�صمة
الإمرباطورية البيزنطية ،حي��ث ينقطع بالبحر الأزرق
ليمر
ث��م يوا�ص��ل خط��ه الدائري ح��ول �آ�سي��ا ال�صغ��رى ّ
م��ن �أمام بيتن��ا .).وتتم��ة الثالوث الأزرق م��ن النهر �إىل
ال�سم��اء��� :ص (117وكن��ا نعرف م��ن اجلغرافي��ة �أن نهر
“�آراك�س”(راف��د الف��رات ال�شرق��ي) ي�سيل �أم��ام قريتهم
مث��ل �شري��ط �أزرق متمايل.انطلقن��ا م�س��اء �سائري��ن ك��ي
نتحا�ش��ى وه��ج �شم���س النه��ار .فاحلق��ول الذهبية حتت
�أقدامن��ا ،وقب��ة ال�سماء الزرقاء املر�صع��ة بالنجوم فوق
ر�ؤو�سن��ا .كن��ا نف��رح ومن��رح  ،نبت�س��م ون�ضح��ك ،وننحني
لن�شرب املاء من ال�سواقي اجلارية ال�صافية العذبة.)...
م�شاع��ر ال�سكين��ة الروحي��ة املتناغم��ة م��ع الطبيع��ة
ال�ساكن��ة� :ص(118كنت �أمتنى لو توق��ف الكون كما هو
علي��ه :ال�سم��اء بنجومه��ا ،الأر���ض ب�سنابله��ا ،وال�سكون
ب�شفافيت��ه الزرقاء!.وهن��ا ابت��د�أت �سيمفوني��ة ال�ض��وء
والظ��ل .).وللتعبري عن الطبيعة الباردة �ص (141حتت
�ض��وء القم��ر ،ويف اللي��ل الأزرق الب��ارد ،تتالق��ى ال�شفاه
العط�ش��ى ،وتتح��د �أرواحهم��ا يف روح الك��ون ال�سرمدي).
وللتعب�ير ع��ن احلي��اة ورمزه��ا الأزرق� :ص(164بع��د
�سن��وات انحني��ت راكع�� ًا لتقبيل �ضريح مي�س��اك البارد يف
ا�سطنب��ول ،فخي��ل يل �أن ال�شاع��ر ق��د خاطبن��ي ب�ش��وق
عظي��م �إىل ال�شم���س .ف�شاع��ر الألوان الرباق��ة يرقد يف
ركن مظلم ،بارد� ،ضيق ،حيث ال جمد ،وال �شعر.
ت��رى ه��ل تب�ص��ر ي��ا مي�س��اك زرق��ة ال�سم��اء؟......
عندم��ا �أ�شعر بربد هذا العامل �أعانق �أ�شعارك �أيها ال�شاب
العظي��م .ه��ا ه��ي ال�شم���س الت��ي غنيته��ا يف ق�صائ��دك
ت�سي��ل قط��رة قط��رة يف ثناي��ا روح��ي الب��اردة،.).

�ص(166ت�ضح��ك �صن�ين وتكركر ،تكركر
مث��ل مي��اه اجل��دول الأزرق املتدفق��ة م��ن
ال�سم��وات .).ثم ي�ستخ��دم الأزرق للتعبري
عن الب�شر و�آالمهم العميقة� ،ص(85كانت
ريبي��كا فت��اة �صحيح��ة الب��دن� ،سريع��ة
احلرك��ة ،مليئ��ة باحليوي��ة والن�ش��اط،
ذكية فطن��ة ،و�شاعرة .عيناها الزرقاوان
النجالويت��ان كافيت��ان لرف��ع ال�سم��اء
املنه��ارة �إىل عمادها .لق��د انهارت ال�سماء
فوق �أزه��ار ال�سو�سن البي�ضاء العالية التي
تفتحت مع ب��زوغ فجر ريبي��كا� .سمعت �أن
الأتراك �ساقوها �إىل ال�صح��راء العربية ،و�سمعت �أي�ض ًا
�أن الع��رب الأجماد قد و�شم��وا وجهها املنري ،كي ينقذوها
من براثن الرباب��رة والوحو���ش الكا�سرة�...إنني �أنحني
�إج�لا ًال وتكرمي ًا لقدرك الرهيب ،يا �أختاه...وتقبلي من
�أخيك دموعه احلرقى.)...
*الرتكي يقطع ر�ؤو�س الأرمن وي�صلي لرب العاملني:
وج��اءت املرحلة الثانية من حياة الأرمن� ،إنها مرحلة
املج��ازر والب�لاء ال��ذي َّ
ح��ل به��ذا ال�شع��ب عل��ى �أي��دي
الأت��راك وه��ذا م��ا جعله��ا تنعك���س يف الرواي��ة مرحلة
ص��ور ما
�أح��زان متتالي��ة �أ�صاب��ت عائل��ة ال��راوي وهي ت� ِّ
ح��دث للأرم��ن ك�شع��ب كان يعي�ش م��ع جريان��ه الأتراك
أت��راك الأرمنَ و�صار ُ
ُ
أرمن
َّ��ر ال
قت��ل ال ِ
ب�أم��ان� ،إىل �أن كف َ
وقط��ع ر�ؤو�سِ ه��م ح�لا ًال��� ،ص (180ف�أحم��د جاوي�ش هو
ُ
ال��ذي قطع ب�ساطور اجلزَّار قب��ل �شهرين ر�أ�سي اثنني من
الث��وار الأرمن يف �ساحة املدينة� .إن��ه الرجل الوحيد يف
البل��د الذي وافق على القيام مبهمة اجلزَّار .والأنكى من
َ
وغ�سل
كل ذل��ك �أنه بعد برت الر�أ�سني ملأَ راحتي��هِ بالد ِم
مم�سد ًا �شعرها ،ثم رك َع عل��ى بعد خطوات من
ب��ه حليت��ه ِّ
الر�أ�سني لي�صلي خا�شع ًا �إىل رب العاملني).
*�ص��دق الكات��ب و�شفافي��ة طرح��ه  :ال ي��وارب
الروائي يف �إ�شارته للم��وروث ال�شعبي احلا�ضن للكراهية
وت�صوي��ره لل�سو���س ال��ذي ينخر املجتم��ع الأهل��ي بينما
رياء وكذب�� ًا � ،ص(167
الظاه��ر يب��دو يف حقيقة الأم��ر ً
كان الأت��راك ي��زورون وال��دي فيقربه��م ويكرمه��م على
�أكمل وج��ه ،وعند الوداع يبدون لبع�ضه��م البع�ض �أ�سمى
�آي��ات االح�ترام والتقدي��ر ،ولك��ن م��ا �أن يبارح��وا الدار
حت��ى يتمتم وال��دي”:كالب” .وباملقابل حني يخرج �أبي
م��ن دعوة تك��رمي �أو ا�ست�ضافة معت�برة ،يغمغم الأتراك
قائلني”:كافر”.
فالكافر والكلب �ضدان متنافران �أبدً ا ،كالزيت واملاء ال
“كافرا”،
يجمع بينهما جامع .ف���أي تركي كان يدعونني
ً
كنت �أجيبه بعفوية فطرية”كلب”.
الفتن��ة وق��ود الأحق��اد :ح�ين تنتع���ش ال�صداق��ة
واملحب��ة تقو�ضه��ا الفتنة ويقتلها التحري���ض العن�صري،
���ص (185عاينن��ي �شم�س�ين بط��رف عينيه.وك��ذا فعلت
�أن��ا وابت�سم��ت ،فابت�س��م ب��دوره .ال �أدري كي��ف حترك��ت
�أقدامن��ا باجتاه بع�ضنا البع�ض ،ولكننا تعانقنا  .مل ُي ْجدِ
الوف��اق والعناق .فبعد �أيام قليلة �أ�س َّر بع�ض “احلكماء”
الأرمن يف �آذان الآخرين قائلني- :ال تنخدعوا!
وهم�س بع�ض”احلكماء” الأتراك � ً
أي�ضا:
ح��ذار ،فالأرم��ن يطمع��ون يف ال�سيط��رة عل��ى بالدناو�إحماق ديننا).
*الكت��اب :رواية(احلي��اة عل��ى الطري��ق الروم��اين
القدمي) رواية �أرمنية
امل�ؤلف :واهان توتوفينت�سترجمة :الدكتور بوغو�ص �سراجيان�صفحات الكتاب 246:من القطع الكبري-النا�شر :وزارة الثقافة ال�سورية ،دم�شق

�أدب ونقد

الرواية..

فن التل�ص�ص على حياة الآخرين
• �سامر �أنور ال�شمايل
ن��ادرة ه��ي الكت��ب الت��ي
يك��ون لغالفه��ا دور يف فه��م
الن���ص وتف�س�يره ،وم��ن ه��ذه
الكت��ب رواي��ة (التل�ص���ص)
ورمب��ا �أراد الكات��ب امل�ص��ري
املع��روف (�صن��ع اهلل
�إبراهي��م) �أن ي�ض��ع الق��ارئ
وي�أ�س��ره يف ج��و روايت��ه منذ
العن��وان ،له��ذا اخت��ار غالفا
علي��ه �ص��ورة فوتوغرافي��ة
جتع��ل الق��ارئ الناظ��ر يبدو
ك�أنه يتل�ص���ص على خ�صو�صي��ات الآخرين،
فال�صورة عائلية وال مربر لأن يعنى ب�أمرها
غ�ير �أ�صحابه��ا( :ال�ص��ورة الثاني��ة لأب��ي
جال�س��ا بالطربو�ش والكراف��ت .بني �ساقيه
يقف طف��ل �صغري يف باربات��وز من قطعتني.
الأوىل تب��د�أ م��ن الرقب��ة والثاني��ة ت�ص��ل
حت��ى الركبت�ين .ال�ص��ورة غري ملون��ة فيما
عدا مالب�س الطفل� .ألوانها �أخ�ضر ب�شريط
�أ�صفر ح��ول الر�سغني وح��ول الو�سط .على
ظهر ال�ص��ورة ا�سمي وا�سم �أبي �أي�ضا .اخلط
لأمي) �ص.77
بعد ق��راءة املقطع ال�ساب��ق ومقارنته مع
�ص��ورة الغ�لاف ،نخم��ن �أن للوقائ��ع املروية
يف الكت��اب �أ�صل حقيقي ولي�س جمرد خيال
كاتب ،بل قد منيل �إىل �أن الرواية مذكرات
الكات��ب نف�س��ه ،وان كان يف قالب روائي .مع
الإ�ش��ارة �إىل �أن ه��ذا احلكم لي���س تقييميا،
ولكنه قد ي�ساعدنا يف فهم الرواية بطريقة
�أف�ضل ،ومن هنا �أتت �أهمية الغالف ومتيزه.
ب��ل ن�ستطي��ع القول �أن الرواي��ة مبجملها
تق��دم لنا العامل م��ن وجهة نظ��ر طفل غري
حم��دد �سنه ،ولكننا ن�ستنت��ج انه على عتبة
�س��ن املراهق��ة ،وال يختل��ف ه��ذا الطف��ل
ع��ن غ�يره م��ن الأطف��ال �س��وى ب�أن��ه يجيد
التل�ص���ص عل��ى الآخرين ،فالرواي��ة لي�ست
�إال م��ا يرى وي�سم��ع هذا الطفل ،ب��ل وب�أدق
التفا�صي��ل ،حت��ى �أن ه��ذه التفا�صي��ل تعاد
بطريق��ة �أو �أخرى �ضمن �صفح��ات الرواية
حتى تثق��ل ال�سرد دون �أي م�برر ،فكثريا ما
يتح��دث الطفل ع��ن املرحا�ض ال��ذي تفوح
رائحت��ه القذرة وتكرث في��ه احل�شرات التي
تخيف��ه ،كم��ا تتك��رر يف الرواي��ة طريق��ة
�إع��داد الطع��ام ،وذك��ر الأ�شي��اء الت��ي يف
املن��زل ،وروتينية احلي��اة اليومية املعتادة،
ومث��ل ه��ذا االع��ادات املت�شابه��ة مل يكن يف
�صالح العمل الروائي.
(الن���ص /امل�تن) ير�ص��د الراه��ن اليومي
لهذا الطفل ال��ذي يعي�ش مبفرده مع والده،
ويتخل��ل امل�تن الذي ي�ش��كل معظ��م الرواية
مقاط��ع ق�ص�يرة بخ��ط �أ�س��ود عري���ض ه��ي
ذكري��ات الطف��ل ال�سابق��ة الت��ي ت�أت��ي ك��ـ
(هام���ش /ملح��ق) وكث�يرا م��ا تك��ون ه��ذه
الذكري��ات عن والدته اجلميل��ة التي كانت
بالغ��ة اللطف مع��ه ،قبل �أن ت�ص��اب مبر�ض
�أدخلت على �إثره م�شفى الأمرا�ض العقلية،
لتموت باكرا خملفة طف�لا �صغريا ال يجيد
غري التل�ص�ص على ما حوله.
يعي���ش الطفل مع وال��ده يف بيت م�ست�أجر
ت�شارك��ه فيه عائلة �أخ��رى من رجل �ضابط
وام��ر�أة ،وكان هذا الطف��ل يتل�ص�ص برباءة

ه��ذه امل��ر�أة اجلميل��ة ،كي��ف
تلب�س من �أث��واب تك�شف عن
�أنوثته��ا ،وكيف ت�ض��ع �أحمر
ال�شف��اه ومت�ش��ط �شعره��ا
الطوي��ل ،وه��ذا مل ير���ض
ف�ضول��ه ف�أخ��ذ يتل�ص���ص
عليها من ثقب الباب �أحيانا.
ويتابع الطف��ل تل�ص�صه وهو
امل�شغ��وف باك��را به��ذه املر�أة
الت��ي كان��ت تالعبه ب���أوراق
اللعب ،وتعطيه ال�شوكوال.
لق��د كان��ت الن�س��اء يف حياة ه��ذا الطفل
يعو�ضن��ه ع��ن حن��ان والدت��ه الت��ي رحل��ت
وه��و �صغ�ير ،ال�سيم��ا الن�س��اء اللوات��ي كان
ي�أتي الأب بهن �إىل املنزل لتنظيفه و�إعداد
الطع��ام ،حت��ى �أنن��ا نالح��ظ �أن الطف��ل مل
ي�ؤثر فيه كثريا غياب �أمه املبكر ،فقد ملأت
حياته باكرا جمموع��ة من الن�ساء اللواتي
كان يتل�ص�ص عليهن.
ومل يك��ن ه��ذا املتل�ص���ص ال�صغ�ير يكتفي
بالبح��ث ع��ن �أ�س��رار الأنث��ى ومعرف��ة
خ�صو�صيته��ا ،ب��ل �أخ��ذ بالتن�ص��ت �إىل
الفتات�ين اللتان حتدث��ا عن �ش���ؤون البنات
اخلا�صة .وق��د كان يتظاهر بعدم االهتمام
وك�أن الأم��ر ال يعني��ه عندم��ا كان وال��ده
يتح��دث مع رفاقه عن ابن��ة بائعة اخل�ضار
الت��ي ن�ضجت باكرا ،وع��ن �أحاديث الرجال
ع��ن الن�س��اء .كان يكت�شف �أ�س��رار امل�ستورة
بب�ساطة ال عقد فيه��ا ،ويك�شف الغطاء عن
الغمو���ض والتكتم ال��ذي يحيط هذا العامل
املجه��ول ال��ذي �أثار ف�ض��ول ه��ذا املتل�ص�ص
ال�صغري باكرا.
لقد كان هذا املتل�ص�ص لديه رغبة كبرية
يف احلياة ،وال�سعادة ،برغم فقره ،وظروفه
ال�صعب��ة ،لهذا كانت تفرح��ه حتى الأ�شياء
ال�صغرية ،عندما يلعب مع رفاقه يف الطريق
امل�ترب� ،أو عندم��ا ي��زور �أخت��ه املتزوج��ة
م��ن رجل ث��ري ،فكان ميت��ع نف�س��ه ب�أ�صناف
الطع��ام واحلل��وى الت��ي تقدمه��ا �أخت��ه له،
والبي��ت الكب�ير ال��ذي يبه��ره ات�ساعه وهو
يتجول فيه ،ال�سيما احلمام النظيف.
والب��د م��ن الإ�ش��ارة �أن ه��ذا املتل�ص���ص
ال�صغ�ير كان عامل��ه اخلا���ص ه��و الع��امل
اخلارج��ي� ،أي كان��ت م�شاع��ره و�أحا�سي�س��ه
حال��ة مرافق��ة للح��دث اخلارج��ي ال��ذي
يخ�ضع��ه لتل�ص�ص��ه ال غ�ير ،له��ذا جن��د �أن
الرواي��ة مل تتعم��د الدخ��ول �إىل �أعم��اق
نف���س الطف��ل وحتليل��ه ،بل �أتى ه��ذا الأمر
عفويا من خالل متا�سه مع العامل اخلارجي.
وتنته��ي الرواي��ة دون ذك��ر ا�س��م ه��ذا
الطف��ل ول��و مل��رة واح��دة ،وك�أن الروائ��ي
يفرت���ض من الق��ارئ �أن يكت�ش��ف بنف�سه �أن
البطل ال�صغري لي�س �إال امل�ؤلف املدون ا�سمه
عل��ى غالف الرواية� ،أو لعل��ه يريد الت�أكيد
عل��ى �أن ا�س��م البطل ال �أهمية ل��ه فهو لي�س
�إال و�سيل��ة لعر���ض الأح��داث وتق��دمي
ال�شخ�صي��ات ،ورمبا افرت���ض الروائي �أن كل
ق��ارئ ي�ستطي��ع �أن مينح ا�سمه له��ذا الطفل
ال�صغري ،فهو عندما يقر�أ هذه الرواية لي�س
�إال جمرد متل�ص�ص ال غري.
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�أول �أطروحة دكتوراه يف (العر�ض امل�سرحي واملعرو�ض ال�سينمائي) من جامعة دم�شق
• جالل ندمي �صالح
تن�س��ب امللحمي��ة للم�سرح��ي االمل��اين بريخ��ت
ال��ذي بد�أ التعبريية لك��ن التعبريية نف�سها كانت يف
البداي��ة يف الفن الت�شكيل��ي ومل تتكامل لها قواعد
و�أ�ص��ول لت�صب��ح مذهب ًا فني ًا وبقي��ت جمرد حركة.
به��ذا التعري��ف التاريخ��ي لبداي��ات امللحمي��ة بد�أ
الباحث جم��ال عبود مناق�شة ر�سالت��ه لنيل درجة
الدكت��وراه م��ن جامعة دم�ش��ق وب�إ�ش��راف د .غ�سان
غني��م واعترب عب��ود �أن حال��ة الي�أ�س الت��ي عا�شها
املجتم��ع الب�ش��ري عق��ب احل��رب العاملي��ة االوىل
و�سم��ت التعبريية ب�شيء م��ن ال�سوداوية والعدمية
والوق��وف موق��ف املت�شائ��م جت��اه الع��امل ،وب�سبب
انتم��اء بريخ��ت للفك��ر املارك�س��ي انتق��ل الحق ًا من
امل�ست��وى العدم��ي اىل م�ستوى �إيجاب��ي حيث ناق�ش
مفهوم العر���ض امل�سرحي و�إيجابيات��ه وكيف ميكن
�أن يك��ون حاف��ز ًا �إيجابي�� ًا يف املجتم��ع وي���ؤدي دور ًا
ووظيف��ة �إ�ضاف��ة للمتع��ة والت�سلي��ة ،وه��ذا املنه��ج
نقله الع��رب عن بريخت لأنه تواف��ق مع تطلعاتهم
ال�سيا�سية للتحرر �إذ �أن البالد العربية كانت تعي�ش
مرحل��ة النهو���ض ومقارع��ة اال�ستعم��ار ،وخ�لال
حديث��ه عن امل�س��رح العربي قال عب��ود ما الحظته
�أن هن��اك عدم و�ضوح يف املفهومات امل�سرحية وذلك
يع��ود لعدة �أ�سب��اب يف مقدمتها �أن الرتجمة مل تكن
دقيق��ة ع��ن الأ�ص��ول ،ومعت�بر ًا �أن امل�س��رح العربي
�سواء يف مرحلة البدايات �أو مرحلة الن�ضج يعاين
م��ن �إ�شكالية توزعت على طرفيه��ا جهود الكثري من
الباحثني.
بني الفرجة والعر�ض امل�سرحي:
فق��د م�ض��ى كل فريق يف اجتاه ،فثم��ة من ر�أى �أن
يف ال�تراث العربي ج��ذور ًا م�سرحي��ة و�أن ما جاءنا
وافد ًا من الغرب لفت انتباهنا ملا يت�ضمنه تراثنا من
لكن
ظواه��ر فرجوية مل نكن نفطن لأهميتها �سابق ًا ّ
كث�ير ًا من امل�سرحي�ين املعا�صرين وجدوه��ا منا�سبة
للق��ول ب���أن يف ال�تراث العرب��ي ج��ذور ًا م�سرحي��ة
تكفي للربهان ب���أن هوية ما للم�سرح العربي كامنة
وموج��ودة وم��ا عل��ى الع��رب �س��وى ا�سرتجاعها من
ال�تراث العربي ذاته وه�ؤالء �س��وف يقدمون الكثري
م��ن الن�صو�ص الرتاثية و�سينجم ع��ن ذلك احتفال
زائد بالن�ص امل�سرحي على ح�ساب العر�ض امل�سرحي
نف�س��ه و�أ�ض��اف عب��ود :ويف اجلانب الآخ��ر ما يزال
امل�س��رح العربي يتعامل مع الكث�ير مما يقع عليه من
منجزات امل�س��ارح الغربية على �أنها يقني مطلق ومل
تت�أ�ص��ل بعد جهود ملمو�سة للدار�سني العرب لتبيان
�إ�شكاليات امل�سارح الغربية ولعل بريخت كما يعتقد
عبود �أب��رز الإ�شكالي�ين يف امل�سرح الغرب��ي املعا�صر
فربيخت نف�سه هو الأكرث ح�ضور ًا يف امل�سرح العربي
املعا�صر وت��كاد �آرا�ؤه واجتهاداته امل�سرحية ت�ؤخذ
عل��ى �أنه��ا م�سلم��ات وقلم��ا جن��د م��ن يح��اول فهمها
يف �سياقه��ا وهن��اك �إ�شكالي��ة من ي�أخ��ذون بجدية
بالبحث يف الرتاث العرب��ي عن الظواهر امل�سرحية
عن��د الع��رب فهـم يخلطون يف الواق��ع بني الفرجة
كف��ن ميك��ن �أن ي�شم��ل �أنواع�� ًا كث�يرة احتفالي��ة
وريا�ضي��ة  ...وامل�س��رح واحد منها لك��ن امل�سرح و�إن
كان م��ن �أ�ش��كال الفرج��ة �إال �أن��ه لي���س عفوي�� ًا وال
مبا�ش��ر ًا وال ب�سيط�� ًا ف��كل م�سرح فرج��ة لكن لي�ست
كل فرج��ة م�سرح�� ًا و ر�أى عبود �أن ه��ذه الإ�شكالية
�ست�صاح��ب كل م��ن يت�ص��دى لدرا�س��ة الظاه��رة
امل�سرحي��ة عن��د الع��رب والتي مل جت��د ح�سم ًا بعد
معت�بر ًا �أن امل�سرح الغربي بحث ع��ن اختالفه جتاه
فنون الفرج��ة الأخرى �سينما �أوب��را  ..يف حني �أن

امل�سرح العربي بحث عن اختالفه عن م�سرح الآخر
ومل يهت��م باختالفه ع��ن �أ�شكال الفرج��ة الأخرى
وهك��ذا انطل��ق التجري��ب عن��د الع��رب دون و�ضوح
منهجي ي�ستطيع �أن يح��ل التبا�س امل�سرح بالفرجة
الرتاثية باخل�صو�ص وكان يرمي �إىل ت�أ�سي�س م�سرح
عرب��ي متميز ب�أي ثمن وقادر على �إثبات فرادته ال
ل�ش��يء �إال لأن امل�سرح الغرب��ي كان �أمنوذج ًا قوي ًا ال
ميك��ن جمارات��ه ه��ذه الإ�شكاليات كم��ا ي�ؤكد عبود
توج��ب �إع��ادة النظر بامل�س��رح العربي ال��ذي يكاد
يف �سنوات��ه الأخ�يرة يق��ع يف �إ�شكالي��ة جديدة هي
التقلي��د املبا�ش��ر للتج��ارب امل�سرحي��ة اجلديدة يف
ه��ذه البقعة م��ن العامل �أو تل��ك وهذا م��ن �ش�أنه �أن
يقو�ض جه��ود امل�سرحيني الع��رب يف �سنوات الن�ضج
واالزده��ار ويقط��ع ال�صلة معها ويقو���ض رمبا لأول
مرة يف تاريخ امل�سرح العربي �سلطة الن�ص امل�سرحي
التي مل ي�ستطع حتى امل�سرحيون الغربيون �إنكارها
�أو التخلي عنها.
ما بني الن�ص امل�سرحي والعر�ض امل�سرحي:
ح��اول عبود يف ف�ص��ول بحثه الأخ��رى معاجلة
�إ�شكالي��ة عالق��ة الن���ص بالعر���ض م�ؤك��د ًا عل��ى
حيوي��ة الن���ص داخ��ل العر���ض و�أهميت��ه يف بن��اء
العر���ض و�ضب��ط �إيقاع��ه وب�سب��ب احل�ض��ور الكبري
لآراء بريخ��ت يف ه��ذا املج��ال ق��ارن عب��ود ب�ين
منهج بريخ��ت مبنهج �سلفه الأك�بر �ستاني�سالف�سكي
لي�ؤك��د �أن جه��ود بريخت امل�سرحي��ة تلبثت طويال
يف ال�سي��اق امل�سرح��ي يف وظيف��ة امل�س��رح ودوره
االجتماع��ي �أكرث مما تعمق��ت يف البنية امل�سرحية
(بني��ة العر�ض امل�سرح��ي) ذاتها من هنا ال ي�صح �أن
نق��ارن جهوده بجه��ود �ستان�سالف�سك��ي التي اهتمت
بالعم��ق امل�سرح��ي يف مكونات العر���ض امل�سرحي �أي
يف الن�س��ق والتكوي��ن ولي���س يف ال�سي��اق والوظيفة
االجتماعية للم�سرح
وط��رح عب��ود يف بحثه ع��دة ت�س��ا�ؤالت منها �أية
خ�صو�صي��ة تبق��ى للم�س��رح ال�س��وري �إذا م��ا ق��ورن
بامل�س��رح العرب��ي م�ؤك��د ًا �أن ال وج��ود للخ�صو�صية
�إال مب��ا مييز ا�شتغال ه��ذا امل�سرحي عن ذاك فنحن
يف امل�س��رح ال�س��وري و�س��واه م��ن امل�س��ارح العربي��ة
�أم��ام �سم��ات ومالمح ال ميك��ن �أن نقول �أنه��ا تعمقت
مب��ا يكف��ي للق��ول ب�أنه��ا حق ًا بات��ت ت�ؤ�س���س لهوية
م�سرحي��ة عربية لكنها قد تك��ون معنية بذلك من
هن��ا م�ض��ت الدرا�س��ة باجت��اه العر���ض امل�سرحي يف
مراحل �إعداده وتكوينه ومناق�شة مكونات العر�ض
امل�سرحي وكيفية مقاربته مقاربة مهنية باالعتبار
الأول �أم��ا �سينمائي�� ًا فق��د �أك��د عب��ود �أن احلال��ة

ري من الوجوه وتتفق يف بع�ضها فامل�شهد
تختلف يف كث ٍ
ال�سينمائ��ي ال�سوري م��ا يت�صل بال�سينم��ا الروائية
بخا�ص��ة ب��د�أ مطلع �سبعيني��ات الق��رن املا�ضي وبد�أ
تقليدي�� ًا ي�ستخ��دم �أدوات ومف��ردات ي��راد له��ا �أن
تر�ضي �أو�سع �شريحة من اجلمهور وقدم عبود عدد ًا
م��ن الأمثلة لنبيل املالح وحممد مل�ص و�سمري ذكرى
 ...ويف ه��ذا ال�سي��اق اعت�بر عب��ود �أن ال�سينم��ا يف
�سورية ا�ستفادت من امل�س��رح ب�أكرث مما �أفادته ف�إذا
كان��ت قد �أعطت��ه ال�شا�شة التي مكنت��ه من اختزال
الزمن وم��ن نقل �أحداث خارجي��ة مل يكن مبقدوره
متثيله��ا �أو جت�سيده��ا مبا�ش��رة على اخل�شب��ة ف�إنها
�أخذت من��ه املمثل و�أ�ساليب التمثي��ل و�أخذت �أي�ض ًا
�أك�ثر من اجتاه يف بناء العر���ض امل�سرحي رغم هذا
ف���إن العرو���ض امل�سرحي��ة وال�سينمائي��ة يف �سورية
ات�سع��ت وما تزال تت�سع ل�شتى املذاهب واالجتاهات
و�إن كان��ت التعبريي��ة وامللحم َّية ملحوظ��ة �أكرث من
�سواها رمبا لأنهما و�صلتانا يف وقت كان بالن�سبة لنا
وقت الت�أ�سي�س وبناء العر���ض امل�سرحي والت�أ�سي�س
للكتابة امل�سرحية وكذلك الأم��ر بالن�سبة لل�سينما
�أي�ض ًا.
حمفزات العر�ض ودور املمثل:
يف الب��اب الث��اين من البح��ث يتح��دث عبود عن
حمف��زات العر���ض وفي��ه يعال��ج دور املمث��ل لأن��ه
الأ�سا���س الرئي���س يف كل عر���ض فم��ن دون��ه لي���س
هن��اك عر���ض م��ع مراجع��ة ال�شتغ��ال املمث��ل على
الن�ص امل�سرحي وتعامل املمثل مع الف�ضاء امل�سرحي
الذي ي�شكل ثاين حمفزات يف العر�ض امل�سرحي ..
�أم��ا الب��اب الثال��ث والأخري فه��و مبثاب��ة قراءة
جتريبي��ة ا�ستق�صائي��ة ملراح��ل ت�شكي��ل العر���ض
امل�سرح��ي م��ع �أمثلة من �أج��ل الدرا�س��ة الإجرائية
وتو�ضيح خطوات �إعداد العر�ض امل�سرحي.
بحث �إجرائي جديد يف مو�ضوعه:
�إن البح��ث الإجرائي يف متابع��ة ت�شكيل العر�ض
وا�شتغ��ال املخ��رج عل��ى املمث��ل وا�شتغ��ال املمث��ل
عل��ى ن���ص العر���ض وت�ضاف��ر جه��ود باق��ي الفنيني
الأ�سا�سيني يف العر�ض -فنان الديكور وفنان الأزياء
كل ذل��ك تتبع��ه الباحث يف �أكرث م��ن عمل م�سرحي
و�سينمائ��ي و�أبرزها ما كان �ضمن حرم املعهد العايل
للفن��ون امل�سرحية م��ع طلبة ق�س��م التمثيل يف �سنة
التخ��رج الأخ�يرة (ال�سن��ة الرابع��ة) �أو يف ال�سنة
الثالث��ة وهكذا جاءت متابعت��ه لعر�ض م�سرحي مت
ب�إ�ش��راف املخرج مانويل جيجي (مهاجر بري�سبان)
و�آخ��ر ب�إ�ش��راف الفن��ان فايز قزق (الوج��ه الثاين
حلكاي��ة ال�سي��دة روزال�ين) وه��و م��ا جعل م��ن هذا

البح��ث حماول��ة ج��ادة للخروج م��ن دائ��رة الن�ص
وح��ده وجعل �أح��د املناق�شني (�أح��د �أع�ضاء جلنة
احلك��م) وه��و الدكت��ور – الراح��ل خلي��ل املو�س��ى
– ال��ذي مل ت�سعف��ه �أيام��ه الأخ�يرة بامل�شارك��ة
يف املناق�ش��ة جعل��ه يعت�بر ه��ذا البح��ث حماول��ة
حقيقية ملد ج�سر ب�ين الن�صو�ص والعر�ض فقد ر�أى
�أن الباح��ث ق��د اهت��م حق�� ًا بالتمييز ب�ين العر�ض
امل�سرح��ي واملعرو���ض ال�سينمائ��ي و�آلي��ة العر���ض
وا�ستفاد م��ن املنهج الل�ساين يف القراءة ال�سيميائية
ملكون��ات وعنا�ص��ر امل�شه��د يف العر���ض امل�سرح��ي
واملعرو���ض ال�سينمائ��ي وخل���ص �إىل �أنّ للمخ��رج
العربي (امل�سرح��ي وال�سينمائ��ي) وللكاتب العربي
وكذال��ك للمث��ل العرب��ي �سم��ات ومالم��ح ت�ؤهل ك ًال
منه��م للخروج من دائ��رة التبعية املطلق��ة للم�سرح
الغرب��ي والأ�ص��ح �أن نقول امل�س��ارح الغربية يف حني
مل تتبلور عندنا نحن العرب حالة امل�سارح امل�ستقلة
(�س��وري ،لبناين ،عراقي...ال��خ) والتزال ال�سمات
امل�شرتكة بني امل�سرحيني وال�سينمائيني العرب �أكرث
من �أن تعد.
�إن البح��ث نف�سه هو مبثابة دعوى الهتمام �أو�سع
م��ن النقاد والدار�سني لدرا�سة العر�ض امل�سرحي من
داخ��ل امل�شغل امل�سرح��ي نف�سه ولي���س االتكاء على
درا�سة الن�صو���ص امل�سرحية فقط وثمة مالحظات
تخ�ص �آلي��ة التدري�س املتبعة يف املدار�س �أو املعاهد
امل�سرحية يف الوطن العربي.
وباخت�ص��ار ه��ي امل��رة الأوىل الت��ي ناق�ش��ت فيها
كلي��ة الآداب يف جامع��ة دم�ش��ق بحث�� ًا �إجرائي�� ًا
ميداني�� ًا يف الف��ن امل�سرح��ي والف��ن ال�سينمائي (فن
العر���ض واملعرو�ض)وق��د نوق�ش��ت الأطروح��ة من
قبل عدد من �أ�ساتذة كلية الآداب يف جامعة دم�شق
(د .ماج��دة حمود ،د .ريا�ض عوابدة ،وهما �أ�ستاذا
الأدب احلديث يف كلي��ة الآداب) ومن املعهد العايل
للفن��ون امل�سرحي��ة (د .حممد قار�صلي وه��و �أ�ستاذ
العلوم امل�سرحية وال�سينمائية) وبنتيجة املناق�شة
ح�ص��ل الباحث جمال عبود عل��ى درجة الدكتوراه
بتقدي��ر جي��د ج��د ًا (ثمان��ون عالم��ة) وب�إجم��اع
م��ن كل الأ�سات��ذة �أع�ضاء جلنة احلك��م وقد ح�ضر
جل�س��ة املناق�ش��ة الأ�ستاذ الدكت��ور خالد احللبوين
عمي��د كلي��ة الآداب والأ�ستاذ الدكت��ور عبد املجيد
مهن��ا النائ��ب العلم��ي لعمي��د كلي��ة الآداب و�شارك
يف جل�س��ة النقا���ش الأ�ست��اذ الدكت��ور هيث��م الغرة
رئي�س ق�سم اللغة العربية .ومتت املناق�شة بح�ضور
ع��دد من ط�لاب الدرا�سات العلي��ا واملهتمني بامل�سرح
وال�سينما يف �سورية.
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اال�ستحقاق الد�ستوري

حفل مباركة وت�أييد لل�ســـــــيد الرئيــــــــ�س ب�شـــــــــــــ
تعبري ًا عن احتفاء الأدب���اء واملثقفني والكتاب بامللحمة
الوطنية ال�شعبية التي خطّ ها �شعبنا يف الثالث من حزيران
( )2014مبداد احلرية والدميقراطية والتي اختارت �سيادة
الرئي�س الدكتور ب�شار الأ�سد رئي�س ًا للجمهورية العربية ال�سورية
بو�صفه رمز ًا وطني ًا وقومي ًا و�إن�ساني ًا� ،أقام احتاد الكتاب العرب
حفل ا�ستقبال ت�أييد ًا لل�سيد الرئي�س مبنا�سبة اختيار �سيادته
ملن�صب رئي�س اجلمهورية وقيادة �سورية املتجددة للمرحلة
القادمة ،وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�شرة من �صباح يوم
االثنني الواقع يف 2014/6/9م يف قاعة املحا�ضرات مبقر احتاد
الكتاب العرب.
ويف بداية احلفل رحب �أ .د .ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب
العرب بالرفيق الدكتور خلف املفتاح ع�ضو القيادة القطرية
رئي�س مكتب الإع��داد والثقافة والإع�لام والرفيقة الدكتورة
فريوز املو�سى ع�ضو القيادة القطرية و�أع�ضاء القيادة القومية
و الدكتورة لبانة م�شوح وزيرة الثقافة وبال�سادة �أع�ضاء اجلبهة
الوطنية التقدمية وممثلي ال�سادة الوزراء وممثل القيادة العامة
للجي�ش والقوات امل�سلحة كما رحب بالأمني القطري للتنظيم

الفل�سطيني حلزب البعث العربي اال�شرتاكي الرفيق فرحان �أبو
الهيجاء واللواء طارق اخل�ضراء رئي�س �أركان اجلي�ش الفل�سطيني
و�أع�ضاء القيادة القطرية الفل�سطينية وبر�ؤ�ساء املنظمات
ال�شعبية ومندوب �سفارة اجلهورية الإ�سالمية الإيرانية.
وافتتح احلفل بالوقوف دقيقة �صمت �إج ً
�لال لروح القائد
اخلالد حافظ الأ�سد و لأرواح �شهداء الأمة العربية وبالن�شيد
الوطني للجمهورية العربية ال�سورية.
و �أكد ال�سيد رئي�س االحت��اد �أننا نقف وقفة عز واحرتام
ل�شهداء الوطن الذين بذلوا نفو�سهم يف �سبيل احلفاظ على
وحدة �شعبنا ووحدة تراب الوطن و�سيادة الدولة ال�سورية ،فهم
بذلوا �أرواحهم ليطهروا نفو�سنا ،و�إذا كنا اليوم نحتفل مبنا�سبة
فوز ال�سيد الرئي�س الدكتور ب�شار الأ�سد بوالية د�ستورية جديدة
ف�إننا ال ننكر �أن هذه الوقفة ما كانت لتكون لوال ت�ضحيات �شهداء
اجلي�ش العربي ال�سوري ،فنحن نهدي هذا االحتفال �إىل جي�شنا
العربي ال�سوري ومنه �إىل �سيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد.
و�ألقت الأ�ستاذة الأديبة هيالنة عطا اهلل ق�صيدة با�سم
الأدباء واملثقفني والكتاب كهدية خال�صة لقائد م�سرية �سورية

املتجددة ال��ذي غمرنا بعطر االنت�صار يف الثالث من حزيران
و�أهدتها لكل �شهيد عبد لنا طريق هذا الفوز العظيم.
و�أ�شار د .نزار بني املرجة الذي قدم فعاليات احلفل �إىل �أن
�سورية التي جترتح املعجزات وت�صنع الأم��ل وتتجاوز اجلروح
والآالم ب�صالبتها وبعنفوان �إرث القائد اخلالد حافظ الأ�سد،
و�صمود وحكمة ال�سيد الرئي�س الدكتور ب�شار الأ���س��د الذي
حتدى ال�صلف الأمريكي ال�صهيوين ورف�ض الإمالءات واخل�ضوع
ونعيق غربان امل���ؤام��رات التي �أرادت �إغ��راق �سورية بالدماء،
لتبقى راية ال�ش�آم عالية �شاخمة ما دام م�ؤمتن ًا عليها ،ف�سورية
الأ�سد هي الرقم ال�صعب يف املنطقة ويف العامل ،ال�سيما وقد
جتلت انت�صارات �سورية يف جوالت عديدة يف �ساحات املواجهة
الع�سكرية واالقت�صادية والدبلوما�سية والإع�لام��ي��ة ،وكان
اال�ستحقاق الد�ستوري يف  3حزيران حمطة نوعية فا�صلة حيث
وقف العامل مذه ً
وال �أم��ام التجربة الد�ستورية الدميقراطية
امل�ستندة �إىل الد�ستور الذي �أقره ال�شعب العربي ال�سوري يف العام
 2012م.
و عربت د .لبانة م�شوح وزيرة الثقافة عن �سرورها بامل�شاركة

اال�ستحقاق الد�ستوري
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ــــــار الأ�ســــد مبنا�سبة فوزه يف االنتخابات الرئا�سية
يف هذه املنا�سبة العظيمة التي تعرب عن التفاف ال�شعب حول
قائده وعبوره �إىل مرحلة تاريخية جديدة بعد معاناة و�أمل
�شديدين دام��ا � 3أع����وام� ،أري���د لل�سوريني عربها �أن يركعوا
وي�ست�سلموا ويي�أ�سوا ولكن هيهات ف�شعب �سورية العظيم ال ميوت
وال يركع بل ينت�صر ويبني م�ستقب ً
ال جديد ًا �آمن ًا مطمئن ًا ،فيحارب
بجماله وح�ضارته قبح كل من ع��اداه و�أراد تدمريه و�إذالل��ه،
و�سورية املقبلة �ستبنى على �أ�س�س العزة والكرامة واملحبة
والوئام ،وثمنت ال�سيدة الوزيرة �شهادة كل فرد من �أبناء الوطن
وت�ضحية كل �سوري �صمد ورف�ض اال�ست�سالم ليتجلى اليوم انت�صار
قائد الوطن الذي يعترب انت�صار ًا ل�سورية ولكل �سوري.
كما هن�أ د .خلف املفتاح ع�ضو القيادة القطرية رئي�س مكتب
الإع��داد والثقافة والإع�لام يف كلمته اجلميع بهذا االنت�صار
العظيم وهذا الفوز الكبري الذي ي�شكل بالن�سبة لنا ج��زء ًا من
الوفاء للقائد الأ�سد الذي جعل كل �سوري يف الداخل �أو اخلارج
يعتز بانتمائه لهذا الوطن ويرفع ر�أ�سه ويقول �أنا �سوري ،فقد كان
الرئي�س الأ�سد يف �شجاعته ويف �صالبته ويف حكمته ميثل النموذج
ال�سوري ونحن نعي�ش الزمن ال�سوري بكل ما يف الكلمة من معنى،

وهذا االنت�صار الكبري هو انت�صار لنا جميع ًا ،وب�شكل خا�ص انت�صار
لأبطال اجلي�ش العربي ال�سوري ولكل من حمل ال�سالح ملواجهة
�أعداء الوطن و�أعداء التاريخ واحل�ضارة والإن�سانية ،م�شري ًا �إىل
تزامن هذا اللقاء الوطني احلميمي اليوم مع الذكرى  14لرحيل
القائد التاريخي اخلالد حافظ الأ�سد الذي مل يكن قائد ًا عابر ًا
يف تاريخنا وتاريخ املنطقة و�إمن��ا �شكل نهج ًا ور�ؤي��ة و�سيا�سة
ومنظومة ا�ستمرت وت�ستمر من خ�لال احلفاظ على مبادئها
متمثلة بنهج القائد الرمز الدكتور ب�شار الأ�سد ،وهذا اال�ستحقاق
الوطني ال��ذي فرحنا جميع ًا بنتائجه ومعانيه وداللته ميثل
ا�ستمرار النهج وروح املقاومة وفكرة العروبة والروح الوطنية،
فال�شعب ال�سوري بكل �أطيافه ال�سيا�سية وتنوعه احل�ضاري
وروحه الوطنية قادر على �أن ينت�صر يف هذه احلرب التي ت�شن
لي�س فقط على �سورية بل وعلى املنطقة والعامل ،فاملعركة يف
�سورية لي�ست لإ�سقاط ما ي�سمى النظام ال�سيا�سي كما يزعمون
فاملو�ضوع يف �أب��ع��اده احلقيقية هو مواجهة ما بني م�شروعني
�أو عدة م�شاريع :م�شروع �أمريكي �سوري يريد ال�سيطرة على
املنطقة وعلى العامل وهو م�شروع خطري يحتاج �إىل مواجهة

�شاملة وم�شروع �آخر ال يقل خطورة عنه وهو م�شروع تكفريي
ظالمي ي�ستهدف البنية الفكرية والثقافية واملجتمعية لل�شعب
ال�سوري ومن هنا ال تنح�صر املعركة يف املواجهة الع�سكرية فقط
�أو املواجهة ال�سيا�سية ولكنها معركة ثقافية �أي�ض ًا ،ومن هنا ي�أتي
دور الكتاب واملثقفني و�أ�صحاب القلم والكلمة يف هذه املعركة
ال�صعبة والقا�سية التي قد ت�أخذ �أ�شكا ً
ال خمتلفة ،فدورهم ال
يقل عن دور املقاتل فالر�صا�صة تقتل والكلمة �أي�ض ًا تقاتل.
واختتم الرفيق الدكتور خلف املفتاح كلمته ب�شكره الحتاد
الكتاب ال��ع��رب لتنظيمه ه��ذه االحتفالية م�شدد ًا على �أننا
�سنحتفل قريب ًا باالنت�صار الكبري ي��وم تعود �سورية الرائعة
اجلميلة احل�ضارية �إىل حيث كانت بل و�أف�ضل ،متحابة متجان�سة
حمافظة على هويتها املقاومة وعلى ح�ضارتها.
وت�ضمن احلفل تكرمي عدد من �أ�سر �شهداء اجلي�ش والقوات
امل�سلحة والدفاع الوطني حيث مت تقدمي �شهادات تقدير وعرفان
لأ�سرهم �إ�ضافة �إىل الهدايا الرمزية تقدير ًا لت�ضحياتهم يف
�سبيل رفعة �سورية وعزتها وكرامتها..
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ندوة

الندوة ال�سنوية جلمعية ال�شعر بعنوان
“ا�ستلهام الرتاث يف الق�صيدة املعا�صرة”

برعاية الأ�ستاذ الدكتور ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب العرب
�أقامت جمعية ال�شعر يف احلادية ع�شرة والن�صف من �صباح الثالثاء
 2014/6/10م ندوتها ال�سنوية التي حملت عنوان “ا�ستلهام الرتاث
يف الق�صيدة املعا�صرة” ،والتي �شارك فيها ال�سادة الزمالء :د .نزار بني
املرجة ود .راتب �سكر ود .نزار بريك هنيدي ود .ثائر زين الدين و�أ.
حميي الدين حممد.
ويف ب��داي��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات رح���ب د .حم��م��د ت��وف��ي��ق ي��ون�����س مقرر
جمعية ال�شعر بامل�شاركني واحل�ضور ،مبارك ًا ل�سورية ولل�شعب ال�سوري
باال�ستحقاق الد�ستوري الذي و�ضح ب�شكل جلي �أمام العامل �أجمع و�أمام
كل من يحاول النيل من �سورية �أن �سورية ب�شعبها وبقائدها �ستبقى حرة
�أبية ولن تخ�ضع ولن تركع و�ستبقى حاملة لراية الوحدة والقومية
والإن�سانية.
وا�ستهلت الفعاليات بكلمة للأ�ستاذ الدكتور ح�سني جمعة رئي�س
احتاد الكتاب العرب ،قال فيها :عندما نتحدث عن ا�ستدعاء الرتاث يف
الق�صيدة املعا�صرة نبني �أننا �أبناء الزمن امل�ستمر ،فال انقطاع يف التاريخ
والثقافة املبدعة لأننا حني نفتخر بالإبداع نرجع �إىل عدد من كبار
املبدعني القدامى لن�ستلهم منهم الكثري من الأفكار وال��ر�ؤى ،متمني ًا
للندوة النجاح يف الأه��داف التي ُر�سمت لها ،م�شدد ًا على �أن الكتاب
والأدباء املثقفني هم �ضمري الأمة بال �شك واملطلوب منهم �أن يكونوا بني
�أو�ساط النا�س ولي�س يف بروجهم العاجية و�أن يكونوا قادة ر�أي وفكر
و�إبداع وقدوة ح�سنة بني النا�س..
ويف مداخلته التي حملت عنوان (ال�شعر العربي احلديث وتوظيف
الرتاث) �أ�شار الدكتور ثائر زين الدين �إىل �أن املق�صود بتوظيف الرتاث
يف ال�شعر العربي احلديث ا�ستخدام مكوناته وعنا�صره فني ًا وجمالي ًا

ب�صور �شتى جتعله قادر ًا على النهو�ض بالأبعاد املعا�صرة لر�ؤية ال�شاعر
احلديث ،و�أ�شار �إىل جمموعة من الباحثني الذين ر�صدوا هذا املو�ضوع
وبينوا منابع الرتاث املختلفة التي ا�ستلهمها ال�شعراء املعا�صرون و�أ�شار
�إىل البواعث العديدة التي كمنت خلف ا�ستح�ضار هذا الرتاث ،م�ؤكد ًا
على �أن املعطيات الرتاثية تكت�سب لون ًا خا�ص ًا من القدا�سة يف نفو�س
الأمة ونوع ًا من الل�صوق بوجداناتها.
و�أ�شار د .راتب �سكر يف مداخلته �إىل اجتاهني من اجتاهات النظر
�إىل ق�ضية ا�ستلهام الرتاث يف الق�صيدة املعا�صرة ما بني امليل �إىل بعث
الرتاث و�إع��ادة عر�ض مكوناته وما بني بعث الرتاث يف ت�شكيل جديد
وتوظيفه لإعادة ت�شكيل العامل والوجود مقدم ًا الأمثلة على كل اجتاه.
وق��دم �أ .حميي الدين حممد ورقة �أ�شار فيها �إىل عالقة الن�ص
الرتاثي بثقافة الع�صر من خالل درا�سته لتجارب ال�شعراء �إيليا �أبو
ما�ضي و�أمل دنقل وبدر �شاكر ال�سياب.
و�أ���ش��ار د .ن��زار بني امل��رج��ة يف مداخلته �إىل احل�ضور الدائم
ال�ستلهام الرتاث عند معظم ال�شعراء القدامى واملحدثني ،وحتى عند
�أولئك الذين حاولوا نفي تلك الظاهرة كال�شاعر �أدوني�س على �سبيل
املثال الذي �أوقع نف�سه يف تناق�ض وا�ضح ،حيث بالغ كثري ًا يف دعوته
للف�صل بني �أهمية الرتاث والعملية الإبداعية املعا�صرة .واحلديث عن
ا�ستلهام الرتاث يف ال�شعر املعا�صر ي�ستدعي يف الذاكرة �أمثلة �أكرث من �أن
حت�صى �أو تعد يف جتارب ال�شراء املعا�صرين العرب والأجانب ،ف�إ�سقاط
الأ�ساطري املعروفة يف تاريخ �شعوب العامل �أمر م�ألوف متام ًا� ،سواء عرب
اعتماد رمزية ودالالت الأ�سطورة ذاتها ،وتبني �إ�سقاطها على الواقع،
�أو عرب الإ���ش��ارة والإي��ح��اء �إىل اق�تراب �أو تطابق الواقع مع مقولة
الأ�سطورة ودالالتها بعد ان كانت جمرد �أ�ساطري بعيدة كل البعد عن

الواقع� ،أو بالإ�شارة �إىل التناق�ض بني الواقع (ال�سلبي �أو املفجع منه
ب�شكل خا�ص) مع رموز و�أ�ساطري لها م�ضامني ودالالت �إيجابية.
و�أك��د د .ن��زار بني املرجة على �أن ا�ستلهام ال�تراث يف الق�صيدة
املعا�صرة ميثل دليل عافية للربط بني املا�ضي واحلا�ضر والتوا�صل
احل�ضاري بني ما هو قائم وما هو موروث عند �أمة ما ،مثلما ميكن النظر
�إليه على �أنه ميثل جانب ًا هام ًا ملو�ضوع املثاقفة بني ال�شعوب والأمم،
حيث ي�سجل للعديد من ال�شعراء العرب على �سبيل املثال ا�ستلهام
تراث و�أ�ساطري من �أمم و�شعوب عريقة يف �إرثها احل�ضاري والأ�سطوري
والإن�ساين كاحل�ضارات الرومانية واليونانية والفار�سية والهندية
وال�صينية وحتى اليابانية ،وال غرابة يف �أن نقر�أ ن�ص ًا ل�شاعر معا�صر
يحاكي يف واقعه و�إيقاعه ن�صو�ص ًا �شعرية تنتمي �إىل تلك احل�ضارات
واحل��ق��ب التاريخية وب�����ص��ورة تدعم اعتقادنا اجل���ازم مب�شروعية
ومو�ضوعية التوا�صل بني املا�ضي واحلا�ضر عرب ا�ستلهام ال�تراث يف
احلركة ال�شعرية العربية املعا�صرة.
ويف مداخلة بعنوان “احلداثة والرتاث” قال الدكتور نزار بريك
هنيدي �إن م�صطلح ال�تراث ما زال ملتب�س ًا يف �أذه���ان الكثريين ممن
ي�ستخدمونه ال �سيما يف جمال الأدب والنقد الأدب��ي و�أن هذا اللب�س
يكمن وراء الكثري من املغالطات التي ت�شهدها ال�ساحة الأدبية املعا�صرة
وكذلك وراء الكثري من املعارك الفكرية والنقدية.
و�أ���ش��ار �إىل نقطتني تتعلق الأوىل مباهية ال�تراث نف�سه وتنوع
مكوناته والنقطة الثانية تدور حول عالقتنا بالرتاث وت�أثريه على
الإنتاج الثقايف ويف قراءتنا للرتاث لنعيد �إنتاجه وفق ر�ؤيتنا املعا�صرة.
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• ف�ؤاد عبد املطلب
امل�صطلح
ُيعرف �أحد الباحثني اجلدد الأدب العاملي �أنه
“ الأدب الذي ارتقى �إىل م�ستوى العاملية ،واجتاز
ري من لغات العامل،
احلدود بني الدول ،و ُترجم �إىل كث ٍ
وحقق انت�شار ًا وا�سع ًا ،و�شهر ًة كبري ًة ،بف�ضل ما ميتلك
من خ�صائ�ص فنية ،تتمثل يف ت�صويره بيئته ،وتعبريه
عن ق�ضايا تهم الإن�سان ،مثل �أدب وليام �شك�سبري �أو
تول�ستوي �أو فيكتور هيجو �أو �آرن�ست همنغواي �أو
غابرييل غار�سيا ماركيز””.”1
ً
ي�ستخدم م�صطلح الأدب العاملي �أحيانا للإ�شارة
�إىل املجموع الكلي للآداب القومية يف العامل ،لكنه
ي�شري عادة �إىل انت�شار الأعمال الأدبية وتداولها يف
عامل �أو�سع خارج البلدان التي ن�ش�أت فيها .وغالب ًا ما
كان ي�ستخدم يف املا�ضي للداللة ب�صورة �أ�سا�سية على
روائ��ع الآداب الأوروبية الغربية ،ويف �أيامنا هذه
ُيق ّوم على نحو متزايد من خالل منظور كوين .وبو�سع
القراء اليوم الو�صول �إىل �سل�سلة غري م�سبوقة من
الأعمال الأدبية من جميع بلدان العامل يف ترجمات
متميزة .وق��د ن�ش�أ من منت�صف الت�سعينيات حوار
حيوي يتعلق بالقيم اجلمالية وال�سيا�سية وبتقيدات
ح��ول العمليات الكونية اجل��اري��ة على التقاليد
القومية.
التاريخ
�صاغ جوهان ولفغانغ غوته م�صطلح الأدب
العاملي  weltliteraturوكتب عنه يف ع��دد من
مقاالته خالل العقود الأوىل من القرن الثاين الع�شر
لي�صف انت�شار الأعمال الأدبية وا�ستقبالها يف �أوروبا،
مبا يف ذلك الأعمال غري الأوروب��ي��ة ،بيد �أن غوته
مل يقم بتعريف هذا امل�صطلح وحتديده .وقد �أحرز
هذا امل�صطلح فيما بعد رواج ًا وا�سع ًا �إثر قيام تلميذة
جوهان بيرت �إكرمان بن�شر جمموعة من الأحاديث
جرت مع غوته عام  .”2”1835كان غوته قد حتدث
مع �إكرمان حول متعة ق��راءة ال��رواي��ات ال�صينية
وال�شعريني الفار�سي وال�صربي حول �إعجابه البالغ
�أي�ض ًا بر�ؤية ال�سبل التي ترتجم بها �أعماله وتناق�ش
خ��ارج ب�لاده ،وال �سيما يف فرن�سا .وتنب�أ غوته ،يف
حديث �شهري مع �إكرمان نف�سه يف كانون الثاين عام
� ،1827أن ال�سنني القادمة �ست�شهد حلول الأدب
العاملي مكان الآداب القومية بو�صفه منط ًا رئي�س ًا
للإبداع الأدبي :
�إن��ن��ي �أقتنع �أك�ثر ف���أك�ثر �أن ال�شعر ه��و ملكية
كونية للجن�س الب�شري ،يتجلى نف�سه يف املكنة كلها
يف الأزمنة كلها وعند جماعات عدة من الب�شر.....
لذلك �أحب �أن انظر �إىل نف�سي عند الأمم الأجنبية،
و�أن�صح كل امرئ �أن يقوم بال�شيء نف�سه� .إن الأدب
القومي م�صطلح ال معنى له حالي ًا؛ �إن حقبة الأدب
العاملي قريبة ،ويجب �أن ي�سعى كل واح��د منا لأن
ي�سرع من اقرتابها”.”3
ل��ق��د انعك�س ف��ه��م غ��وت��ه ل��ل��أدب ال��ع��امل��ي يف
ا�ستخدام ك���ارل مارك�س وف��ري��دري��ك �إجن��ل��ز لهذا
امل�صطلح اقت�صادي ًا� ،أي بو�صفه عملية جتارة وتبادل،
وذل��ك يف كتابهما “البيان ال�شيوعي” عام ،1848
حني و�ص ًفا”ال�شخ�صية الكونية” للإنتاج الأدب��ي
البورجوازي ،و�أكدا �أنه:
بد ًال من االحتياجات القدمية ،التي كانت تلبيها
�إنتاجات البلد ،جند احتياجات جديدة ،تتطلب
تلبيتها نتاجات بلدان وبيئات بعيدة ....وكما يف
الإنتاج امل��ادي كذلك هو الأم��ر يف الإنتاج الفكري.
و�أ�صبحت الإبداعات الفكرية للأمم املفردة ملكية
عامة .وغدت الأحادية القومية و�ضيق �أفقها �أمر ًا
م�ستحي ًال �أكرث ف�أكرث� ،إذ ين�ش�أ من الآداب القومية
واملحلية �أدب ًا عاملي ًا”.”4
وق��د ناق�ش مارتن بوخرن �أن��ه ك��ان ل��دى غوته
�إح�سا�س حاد بالأدب العاملي بو�صفه �أدب ًا يقوده ال�سوق
العاملي اجلديد للأدب .فقد كان املنهج الذي ي�ستند

�إىل ال�سوق هو الذي �أكده مارك�س و�إجنلز عام .1848
ولكن يف حني �أن هذين املفكرين كانا معجبني بالأدب
العاملي الذي �أنتجته الر�أ�سمالية البورجوازية ،كانا
يف الوقت نف�سه ي�سعيان �إىل جت��اوزه .وقاما بذلك
وهما ي�أمالن بخلق منوذج جديد من الأدب العاملي،
�أدب يج�سده كتابهما “البيان ال�شيوعي” والذي كانا
ينويان ن�شره يف الوقت نف�سه مرتجم ًا �إىل لغات عدة
ويف بقاع خمتلفة من العامل .وكان من املفرت�ض �أن
يد�شن هذا الن�ص ط��راز ًا جديد ًا من الأدب العاملي
واحلق �أنه جنح جزئي ًا يف ذلك ،فقد �أ�صبح واحد ًا
من �أكرث الن�صو�ص ت�أثري ًا يف القرن الع�شرين .وبينما
يتبع مارك�س و�إجنلز غوته يف ر�ؤيته للأدب العاملي
بو�صفه ظاهرة حديثة �أو م�ستقبلية ،ناق�ش الباحث
االيرلندي هات�شي�سون ماكاويل بوزنت �أن الأدب
العاملي ظهر ب��داي��ة يف الإم�براط��وري��ات القدمية،
كما يف الإمرباطورية الرومانية ،قبل بروز الآداب
القومية احلديثة بوقت طويل” .”5وبالت�أكيد يف
�أيامنا هذهُ ،يفهم الأدب العاملي على �أنه ي�شمل �أي�ض ًا
الأع��م��ال الكال�سيكية من احلقب التاريخية كلها،
مبا يف ذلك الأدب املعا�صر املكتوب من �أجل اجلمهور
العاملي .ومبجيء القرن الع�شرين� ،أ�صبح املفكرون
يف �أج���زاء خمتلفة م��ن ال��ع��امل يفكرون على نحو
ن�شط بالأدب العاملي بو�صفه �إطار ًا لنتاجهم القومي
اخلا�ص ،وهو مو�ضوع �أثري يف مقاالت رابندراندات
طاغور والعديد من كتّاب ال�صني التقدميني الذين
ينتمون حلركة الرابع من �أيار ،مبا يف ذلك لوك�سون.
الفهم املعا�صر
برز املد القومي خالل القرن التا�سع ع�شر وحتى
بدايات القرن الع�شرين مما �أدى �إىل انح�سار االهتمام
ب���الأدب العاملي ،ولكن يف �سنوات ما بعد احلربني
العامليتني ،انبثق ٌ
كل من الأدب�ين املقارن والعاملي يف
الواليات املتحدة .ومبا �أنها �أمة من املهاجرين ذات
تقاليد متفرقة و�ضعيفة باملقارنة مع الكثري من
البلدان التي متتلك تقاليد را�سخة ،غدت الواليات
املتحدة موقع ًا مزدهر ًا لدرا�سة الأدب املقارن (غالب ًا
على �صعيد الدرا�سات العليا يف اجلامعات) ولدرا�سة
الأدب العاملي (غالب ًا على �صعيد الدرا�سة يف ال�سنوات
اجلامعية الأوىل) .وظل االهتمام مرتكز ًا ب�صورة
وا���س��ع��ة على الأع��م��ال الكال�سيكية الإغريقية
والرومانية و�آداب الأمم الأوروبية الغربية البارزة،
ولكن جملة من العوامل �أدت جمتمعة يف الثمانينيات
والت�سعينيات من القرن الع�شرين �إىل انفتاح عظيم
على عامل �أو�سع .كما �أدى انتهاء احلرب الباردة ومنو
العوملة يف املجالني االقت�صادي والثقايف واملوجات
اجل��دي��دة من املهاجرين من و�إىل �أ�صقاع خمتلفة
من العامل وانت�شار و�سائل االت�صاالت الإلكرتونية
احلديثة لفتح الطريق �أمام درا�سة الأدب العاملي.
ويت�ضح ه��ذا التغري ،على �سبيل امل��ث��ال ،م��ن خالل
التو�سع يف كتاب “ خمتارات نورتن من روائع الأدب
العاملي “ ال��ذي ظهرت �أول طبعة منه ع��ام 1956
وي��ع��ر���ض لأع��م��ال م��ن �أوروب����ا الغربية و�أم��ري��ك��ا
ال�شمالية فح�سب� ،إىل “ ن�سخة مو�سعة “ جديدة
ظهرت عام  1995مع اختيارات �أدبية وا�سعة غري
غربية ،مع تغري يف العنوان من كلمة “روائع” �إىل
كلمة �أ�شمل وهي “ الأدب “” .”6و ُتظهر املختارات
الأدبية الرئي�سة اليوم ،مبا يف ذلك ما تن�شره دور
لونغمان وبيدفورد ونورتن �أي�ض ًا ،مئات من امل�ؤلفني
من بلدان املختلفة.
وق��د �أل��ه��م النمو املت�سارع لعدد م��ن الثقافات
امل��درو���س��ة حت��ت م�سمى “الأدب العاملي” حم��اوال
نظرية متنوعة لتعريف ه��ذا احل��ق��ل وحت��دي��ده
والق�ت�راح �أ�ساليب فعالة لتدري�سه والبحث فيه.
ويدافع ديڤيد دامرو�ش مث ًال ،يف كتابه “ ما الأدب
العاملي؟ “ ال�صادر ع��ام  ،2003عن الأدب العاملي
بو�صفه م�س�ألة انت�شار وا�ستقبال �أك�ثر منه معيار ًا

حم��دد ًا للأعمال ،ويقرتح �أن الأعمال التي تزدهر
بو�صفها �أدب ًا عاملي ًا �إمنا هي الأعمال التي ت�ؤثر جيد ًا
وتنت�شر بطرق خمتلفة عرب الرتجمة .وبينما يبقى
منهج دام��رو���ش مقيد ًا بقراءته القريبة لأعمال
منفردة ،يتبنى ناقد �ستانفورد فرانكو موريتي وجهة
نظر خمتلفة متام ًا يف مقالتني يثري فيهما “ افرتا�ضات
يف الأدب العاملي “ “ .”7ويناق�ش موريتي �أن مقيا�س
الأدب العاملي يتجاوز كثري ًا ما ميكن فهمه بطرائق
القراءة القريبة التقليدية ،ويدافع عو�ض ًا عن ذلك
عن طريقة “ القراءة البعيدة “ التي ت�سعى للنظر
�إىل الأن�ساق الكبرية التي ُتفهم من خالل �سجالت
املن�شورات والتواريخ الأدبية القومية ،التي تخول
امل��رء تتبع امتداد الأ�شكال الأدبية الكونية مثل
الروايات وامل�سرحيات والأفالم وغريها.
وي�ضم منهج موريتي عنا�صر من نظرية الن�شوء
مع حتليل �أنظمة عاملية َي ُرو ُدها �إميانول وولر�شتاين،
وهو منهج ناق�شته ب�شكل �أعمق منذ ذلك احلني �إميلي
�أبرت يف كتابها امل�ؤثر “ جمال الرتجمة” “ .”8ويت�صل
مبنهجهما يف درا�سة الأنظمة العاملية العمل الرئي�س
للناقد الفرن�سي با�سكال كازانوفا “ اجلمهورية
العاملية ل�ل��آداب “ ( .”9”)1999وق��ام كازانوفا،
باال�ستناد �إىل نظريات الإنتاج الثقايف التي طورها
عامل االجتماع بيري بورديو ،با�ستك�شاف ال�سبل التي
تنت�شر بها �أعمال كتّاب هام�شيني يف املراكز املدنية
لتحرز اعرتاف ًا بها ب�صفتها �أدب�� ًا عاملي ًا .وي�ؤكد كل
من موريتي وكازانوفا حاالت الالم�ساواة يف امليدان
الأدبي الكوين ،والذي يطلق عليه موريتي �صفة“ :
واحد ،لكن ال م�ساواة فيه”.
وي�ستمر حقل الأدب العاملي يف توليد احلوار،
مع نقاد من �أمثال غياتري ت�شاكرافورتي �سبيفاك
التي تناق�ش �أن درا�سة الأدب العاملي مرتجم ًا غالب ًا
يلطف يف �آن واح��د الغنى اللغوي للعمل الأ�صل
احلوا�شي
والقوة ال�سيا�سية التي ميتلكها عمل ما يف �سياقه
�أحمد زياد حمبك “ ،الأدب العاملي” ،الأ�سبوع الأدبي،
الأ�صلي” .”10وي�ؤكد باحثون �آخ��رون �أم��ر ًا خالف
ذل��ك مفادة �أن الأدب العاملي يجب �أن يدر�س مع احتاد الكتاب العرب بدم�شق ،العدد � .2013/1/5 ،132ص.5،
جوهان �إكرمان� ،أحاديث مع غوته يف ال�سنوات الأخرية
انتباه حثيث لل�سياقات واللغات الأ�صلية ،وذلك لأن
الأعمال تتخذ �أبعاد ًا جديدة يف البلدان الأخرى .من حياته ،ترجمة جون �أوك�سفورد حتت عنوان ج .و .فون
غوته� ،أحاديث مع �إكرمان ،من�شورات نورث بوينت.1994 ،
لقد ك��ان الأدب العاملي ذات م��رة اهتمام ًا �أوروب��ي�� ًا
انظر� ،إكرمان� ،ص.132 ،
و�أمريكي ًا ب�صورة �أ�سا�سية ،و�أ�صبح الآن ميدان ًا مدرو�س ًا
مارتن بوخرن� ،شعر الثورة :مارك�س ،بيانات وطليعيات
ومناق�ش ًا على نحو حيوي يف بلدان كثرية من العامل.
و ُت َ
(برين�ستون :من�شورات جامعة برين�ستون.)2006 ،
ن�شر الآن �سال�سل الأدب العاملي ب�صورة وا�سعة يف
م .بوزنت ،الأدب املقارن (لندن :كيفان بول ،ترين�ش،
ال�صني ويف �أ�ستونيا و�أماكن �أخرى ،ويقدم معهد الأدب
.)1986
العاملي دورات �صيفية يف النظرية وطرائق التدري�س،
خمتارات نورتن من الأدب العاملي ،حترير مينارد
وقد قدم �أول دورة له يف جامعة بيكني عام ،2011
ودورته التالية يف جامعة �إ�ستانبول بلغي عام  ،2012و�ساره لوال ،طبعة مو�سعة .1995 ،الطبعة الثالثة ،حترير
مارتن بوخرن و�آخرون.2012 ،
ويف جامعة ه��ارف��ارد ع��ام  .2013وم��ن��ذ منت�صف
فرانكو موريتي “ ،افرتا�ضات يف الأدب العاملي “،
العقد احلادي والع�شرين ،يتدفق جدول من الأعمال
جملة الي�سار اجلديد ،العدد� ،)2000( 1ص�.68-54أعيد
ب�صورة دائمة وي��زود مبواد من �أجل درا�سة الأدب
طبعه يف كتاب ،برندير غا�ست ،حماورة الأدب العاملي،
العاملي واحلوارات القائمة .وتتوفر جمموعات قيمة
�ص .162-148 .وقدم موريتي ت�أمالت �أخرى يف مقالة
من املقاالت يف متب عدة مثل :مانفرد �شملنغ ،الأدب
العاملي اليوم ( ،)1995وكري�ستوفر برندرغا�ست“ ،املزيد من االفرتا�ضات” ،جملة الي�سار اجلديد ،العدد 20
(� ،)2003ص.81-73 ،
حماورة الأدب العاملي ( ،)2004وديڤيد دامرو�ش،
�إميلي �أبرت ،جمال الرتجمة� :أدب مقارن جديد
تدري�س الأدب العاملي ( ،)2009وثيو دهني (ا�شرتك
(برين�ستون :من�شورات جامعة برين�ستون) .2006
يف حترير جمموعتني) ،رفيق روتلدج للأدب العاملي
با�سكال كازانوفا ،اجلمهورية العاملية للآداب ،ترجمة
( ،)2011والأدب العاملي :ق��ارئ ( .)2012وثمة
م.ب.ديبفوا ،من�شورات جامعة هارفارد.2004 ،
�أعمال م�ستقلة تت�ضمن �أعمال موريتي ،خرائط و
 -10غياتري ت�شاكرافورتي �سبيفاك ،موت
ر�سوم بيانية و�أ�شجار ( ،)2005وجون بيزر ،فكرة
علم(نيويورك :من�شورات جامعة كولومبيا.)2003،
الأدب العاملي ( ،)2006وم��ادز روزيندهل توم�سن،
 -11موقع بافيكhttp://www.khazars.،
ر�سم خريطة الأدب العاملي ( ،)2008وثيو دهني،
و�سمي كذلك ب�سبب روايته الرائجة،
, com
ت��اري��خ روت��ل��دج الوجيز ل�ل��أدب العاملي (،)2011
ّ
معجم اخلزر( ،)1983وهي رواية بيع منها �أكرث
وليام كونيل ،ونيكي مار�ش ،حترير م�شرتك ،الأدب
من خم�سة ماليني ن�سخة يف عدد من اللغات يف بلدان
والعوملة ،روتلدج (.)2010
ً
ً
خمتلفةـ ـ وت�شكل مثاال بارزا عن �إمكانية و�صول م�ؤلف من
الأدب العاملي على ال�شابكة الدولية
بلد �صغري �إىل جمهور عاملي.
ت��زود ال�شبكة العاملية بطرق كثرية وو�سائل
منطقية النت�شار الأدب العاملي ،وت�سمح مواقع كثرية
على ال�شبكة حول العامل بانتقاء �أعمال من �إنتاج
الأدب العاملي .ويقدم موقع “ كلمات من دون حدود
“ خم��ت��ارات متنوعة روائ��ي��ة و�شعرية من بلدان
خمتلفة ،وق��د �أوج���دت م�ؤ�س�سة �أن��ن�برغ �شبكة من
ثالث ع�شرة �سل�سلة �أنتجتها حمطة تلفزيون بو�سطن
العامة ً  WGBHحتت ا�سم “ دع��وة �إىل الأدب
العاملي “ .ولدى املجموعات املختارة الرئي�سة كلها
مواقع �شاملة ،تزود مبعلومات �أ�سا�سية و�صور وروابط
وم�صادر مل�ؤلفني كرث .ويقدم امل�ؤلفون املتوجهون عاملي ًا
�أعما ًال على نحو متزايد يف ال�شابكة الدولية .وقد
ك��ان ال�صربي التجريبي ميلوراد بافيك (-1929
 )2009من �أوائل امل�ؤيدين لإيجاد �سبل �إلكرتونية
للقراءة والإب��داع ،كما يظهر ذلك يف موقعه”.”11
وم��ع �أن بافيك يبقى كاتب ًا طباعي ًا ،ف���إن الثنائي
ال��ك��وري الأم��ري��ك��ي امل��ع��روف با�سم يونغ هوت�شانغ
هفي لل�صناعات �أوجد �أعما ًال خم�ص�صة كلي ًا للتوزيع
الإل��ك�تروين يف بلدان �صغرية لت�صل �إىل اجلمهور
الوا�سع ،وي�ساعد القراء حول العامل لإح��راز فهم
�أف�ضل للعامل من حولهم كما انعك�س يف �آداب العامل
عرب الألفيات اخلم�س املا�ضية.
�أعمال الأدب العاملي الكال�سيكية:
�إن االنت�شار ال��دويل الوا�سع وح��ده ال يكفي
بو�صفه �شرط ًا لت�سمية الأعمال �أدب ًا عاملي ًا .فالعامل
احلا�سم هو القيمة الفنية النموذجية للعمل املعني
امل���ؤث��رة يف تطور الب�شر والعلم عموم ًا ،ويف تطور
الآداب يف ال��ع��امل خ�صو�ص ًا� .إذ لي�س م��ن ال�سهل
الو�صول �إىل اتفاق �شامل حول معيار مقبول لتحديد
الأعمال التي ميكن �أن تعد �أدب�� ًا عاملي ًا ،وذل��ك لأن
الأعمال املنفردة يجب �أن ُتدر�س من خالل �سياقاتها
اخلا�صة زماني ًا ومكاني ًا.
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�أدب من العامل

�شرابنل ــ على هام�ش بغداد
كوالج �أم رواية ملدينة حمتلة
•ت�أليف� :إليزابيث هو ِرم  -ترجمة� :سعيد فرحان
مثل بغداد ،التي جردها االحتالل من قدرتها على الدفاع
عن �أمنها و�سالمها ،كاد االحتالل �أن يجرد هذا الكتاب من هويته
كجن�س �أدبي .فهو لي�س يوميات كاتب يف مدينة حمتلة ا�ستباحها
الإره���اب .وه��و لي�س رواي��ة باملعنى التقليدي ،على الرغم من
امتالكه ك��ل مكونات ال��رواي��ة ،مثل احل��دث وال��زم��ان واملكان
وال�شخ�صيات التي ميثلها املتكلم امل�سترت والغائب احلا�ضر .رمبا
كان هذا وذاك .ورمبا كان كوالج ًا ملدينة حتت االحتالل .هذا
النوع من الكتابة يفر�ضه احلدث الذي يت�شظى وت�صبح عملية
جمعه فن ًا بذاته .فاالحتالل الذي د َّمر بنية بغداد الأمنية فتح
الباب للإرهاب واجلرمية املنظمة ل�ضرب بنيتها االجتماعية.
ثمة ثالثة �سيناريوهات ميكن �أن نقر�أ العمل من خاللها،
�أ�ستبعد فيها حتى �أن يكون العمل يوميات خمتارة.
الأول �أن يكون العمل ك��والج�� ًا ملدينة ت�شهد ح��رب�� ًا حتت
االحتالل؛
الثاين �أن يكون العمل رواية بطلها املكان حتت االحتالل؛
الثالث �أن يكون العمل مزيج ًا من ال�سيناريوهني� ،أي رواية
على �شكل كوالج ملدينة حتت االحتالل.
�أو ً
ال� ،شرابنل كوالج ملدينة ت�شهد
حرب ًا حتت االحتالل:
مل تعد بغداد تلك املدينة التي يختزن اخليال العام �صورة
ذهنية لها ،فيها �شيء من بغداد يف حكايات �ألف ليلة وليلة ،وفيها
�شيء من عا�صمة رمبا �أكرب �إمرباطورية عرفها التاريخ ،وفيها
�شيء من عا�صمة حاكم ال تزال بقاياه حا�ضرة يف حياة النا�س
اليومية.
ففي بغداد اليوم “جندي خال�سي يتفح�ص اجلواز ”،ويف
بغداد اليوم “لطريق املطار �سمعة �سيئة ”،ويف بغداد اليوم “هدوء
الليل تتخله من حني لآخر الطلقات النارية ”،ويف بغداد اليوم،
“مل يكن الب�ستاين مرتاح ًا ملنظر الزهور التي كان قد زرعها ،كان
قد �أهمل احلديقة خالل احلرب ”.ويف بغداد اليوم“ ،تلقي نظرة
على �صدارها املانع للر�صا�ص ”،ويف بغداد اليوم“ ،انقطع التيار
الكهربائي ”،ويف بغداد اليوم“ ،املحالت تبدو حزينة حتت ال�ضوء
الأبي�ض احلاد ”،ويف بغداد اليوم“ ،رجال احلماية املقربة ”،ويف
ب��غ��داد ال��ي��وم“ ،لي�ست
ل��دي��ه��ا �أي����ة ف��ك��رة عن
امل���ك���ان ال�����ذي ت�سكن
فيه ”،ويف بغداد اليوم،
ال تغادر البيت �إال يف ما
ندر ”،ويف بغداد اليوم،
 114خرب ًا تر�سم مالمح
بغداد التي ت�شهد حرب ًا
حت��ت االح���ت�ل�ال ،ع��ام
.2004-2003
ال ي���ق���ل ال���ر����س���م
ب��ال��ك��ل��م��ات روع����ة عن
ال���ر����س���م ب��ال��ف��ر���ش��اة
والأل�����������وان ،ب����ل رمب���ا
فاقه تعبري ًا لأن��ه �أكرث
جت�����ري�����داً .ال���ك���والج
خري �أداة تعبريية عن
احل���االت التي يت�شظى
فيها الو�ضع ويتداخل

•ح�سام الدين خ�ضور
يف غياب الدولة يت�شظى كل �شيء :الدولة خط الدفاع الأ�سا�سي
عن املجتمع ،ال �سيما الفقراء.

وي���زداد تعقيد ًا من جهة ويتقزم من جهة �أخ���رى .االحتالل
ب�سط ال�صراع بل يقزمه
الآمريكي يف الألفية اجل��دي��دة ال ًي ِّ
وي��زي��ده تعقيداً .فالدولة لي�ست �آل��ة ميكن تفكيكها و�إع��ادة
تركيبها بب�ساطة .بلد يفككون �أدوات �أمنه ويثريون ال�صراعات
الإثنية بني مكوناته ينتك�س �إىل ما قبل الدولة .وما قبل الدولة
لي�س حالة ب�سيطة .الدولة حالة �أكرث ب�ساطة مما قبلها .الدولة
تب�سط ال�صراعات وتنظمها وتتحكم بها �إىل حدّ كبري .مل تقل
الكاتبة ذل��ك .ه��ذا لي�س عملها؛ لكنه ين�ضح من كل �شظية يف
كوالجها ال��ذي اختارت قطعه بدقة عالية .ال توجد قطعة،
�شظية ،لي�س لها وظيفة يف ر�سم �صورة بغداد حتت االحتالل يف
غياب الدولة العراقية .يكاد القارئ ي�سمع �صوت الكاتبة ي�صرخ،

ثاني ًا� ،شرابنل رواية
بطلها احلرب حتت االحتالل:
التجريب يف الرواية �أحد �أ�سباب غناها وتطورها ،والكاتب،
الذي ي�ضيف �شيئ ًا �صغري ًا �إىل هذا اجلن�س الأدب��ي ،ي�ستحق �أن
ُي َت َّوج بالغار� .إليزابيث جديرة بذلك .تهيمن احلرب على عملها
من بدايته �إىل نهايته .لي�س ذلك وح�سب ،بل كل �شظية فيه
مبثابة بيان حربي .احلرب حا�ضرة يف كل �شيء :يف ال�شارع ومكان
ال�سكن واملحالت والإدارات والطرق ال�سريعة والأماكن ال�سياحية
والعالقات بني النا�س وحياة الفرد ال�شخ�صية .لكن هذه احلرب،
يف ذلك العام ،تختلف عن احلروب التقليدية يف كونها حرب ًا على
املجتمع ،لي�س االحتالل �إال ج��زء ًا منها .تغيب بغداد �شهرزاد
و�شهريار ،وتغيب بغداد عا�صمة الدنيا �أيام العبا�سيني.
ثالث ًا� ،شرابنل رواية
على �شكل كوالج ملدينة حتت االحتالل:
�أ�سلوب بناء الرواية يفر�ضه مو�ضوع الرواية ومكانها وزمانها.
يرى الروائي نف�سه منقاد ًا �إىل ا�ستخدام هذه الطريقة �أو تلك
لي�س لأنه يريدهاــ فالرواية الأ�صيلة تفر�ض على الكاتب طريقة
بنائهاــ وذلك يجري لي�س بطريقة تع�سفية ،بل بطريقة يجد
الكاتب نف�سه فيها �أن��ه وجد �أدات��ه املف�ضلة .فالكوالج و�سيلة
بناء رواية املو�ضوعات التي ت�شهد تغري ًا م�ستمر ًا يف مكان وزمان
ما ،حيث يجد الكاتب نف�سه غري قادر على التعبري �إال بطريقة
مت�شظية ،وعندما ال ي�صح و�صف حال بطريقة حمددة ،وي�ضطر
للقول �إن احلال هي هذه وتلك ...و ...وغريها.
يف مثل هذا العمل� ،سواء كان كوالج ًا �أم رواية ،تلعب اللغة
دور ًا �أكرث �أهمية منها يف الأعمال الأخ��رى ،وهذا ما تدل عليه
الن�صو�ص الق�صرية املحكمة البناء التي تت�سم باقت�صاد وا�ضح
للغة تتوافق مع وظيفتها يف ت�شكيل كوالج مدينة حتت االحتالل.
ق�صرت كثري ًا عن �إدراك
يبدو وا�ضح ًا �أن الرتجمة العربية َّ
الوظيفة اللغوية يف بنيان هذه الرواية
التجريبية .فالن�ص املرتجم ي�شكو من:
ع��دم اهتمام املرتجم بنحو و�صرف
اللغة العربية.
ا�ستخدام مفردات حملية عراقية
دون �أن مييز بينها وبني الف�صيحة؛
تعريب مفردات يوجد لها مقابل يف
اللغة الف�صيحة :كونكريت (خر�سانة،
خر�سانة م�سلحة).
تبدو حاجة �صناعة الن�شر �إىل مهنة
التحرير ما�سة لئال يفقد القارئ متعة
القراءة.
�شرابنل ،رواية الكاتبة ال�سوي�سرية
�إليزابيث ه��و ِرم ،لي�ست رواي��ة �سيا�سية،
ولي�ست رواية بولي�سية� .إنها رواية فرد
ج��اء ليعي�ش يف بغداد ،زم��ن االحتالل.
�إنها عمل م�شغول بخربة روائ��ي قدير،
ف�إد ًا هي �شهادة تدين االحتالل وت�شجب
العنف..
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أ�صوات من الوادي
ٌ
�
•رم�ضان ابراهيم
ٌ
“زعامات تتحكم باحلياة االجتماعية وتفر�ض
يف “خربة البوم
احرتامها على اجلميع .على ر�أ�س تلك الزعامات ال�شيخ “ �أبو �إبراهيم “
�شيخ اخلربة والقرى املحيطة ،واملرجع الأ�سا�سي لكل ما يعرت�ضهم.
يلج�ؤون �إليه يف حل م�شاكلهم ال�شخ�صية والعائلية وحتى يف معاجلة
مر�ضاهم .وفيها م�صطفى� ،صاحب الزند القوي وال�صوت اجلميل .وفيها
�أي�ض ًا �أحمد ال�سكران ،مخُرب اجلندرمة الذي تربطه بال�شيخ عالقات
وطيدة .وفيها �أي�ض ًا خليل الأعرج الذي ال ي�ضاهيه �أحدٌ يف ن�شر الأخبار
الكاذبة� ..أ ّما �أم �سلمان فكانت من �أجمل ن�ساء اخلربة التي ت�شتهيها
عيون الرجال ،تناف�سها يف ذلك “ �سعده “ .كان م�صطفى يتحدى �شباب
اخلربة يف حمل الأثقال ،ويروي بع�ض الأهايل �أنه متكن يف �أحد املرات
من حمل كي�س من القمح بوا�سطة �أ�سنانه يعجز عن حمله رجالن!.
بالإ�ضافة �إىل �أن��ه قد رفع احلجر الدائرية التي ت�ستقر يف اجلهة
الغربية ل�ساحة اخلربة حتى �صدره ،يف حني مل ي�ستطع �أيّ �شاب يف
اخلربة وجوارها �أن يح ّركها من مكانها .لهذا بات ّ
حمط �إعجاب اجلميع
وبالأخ�ص �سعده .لكن الفقر الذي يعاين منه وقف حائ ًال دون حتقيق
�أحالمه يف ا�صطيادها! لقد �أخربه ال�شيخ �أن والده الذي تزوج من قرية
�أخرى بعد وفاة �أمه قد باع كل �أمالكه يف �سبيل �إر�ضاء �أهل “حبيبته “
كي يوافقوا على تزويجه �إياها .كان م�صطفى يك ّز على �أ�سنانه ويرجو
ال�شيخ �أ ّال يذ ّكره بذلك .النا�س يف خربة البوم والقرى التابعة لها
يتوافدون يومي ًا �إىل منزل ال�شيخ �سواء يف املنا�سبات ويف غريها .يلج�ؤون
�إليه ّ
حلل ما يعرت�ضهم ،ف�إذا �أحمل املو�سم فلأن الزكاة كانت قليلة ،و�إذا
را�ض ،و�إذا مل تتم اخلطوبة فلأن
مل تلد البقرة عج ًال فلأن ال�شيخ غري ٍ
ال�شيخ مل يقر�أ الفاحتة ويقب�ض ما يتنا�سب وحجم احلادثة ..و�إذا،
و�إذا ،و�إذا .وال�شيخ الذي ميلك حكمة توارثها عن �أجداده كان يعرف من
نظرة واحدة يف �صفحاتها الإجابة الدقيقة عن كل ما ُي�س�أل عنه .كان
اجلميع يحملون �إليه الثمار والقمح وي�سحبون خلفهم اخلراف و�صغار
أ�سى وتنظر �إليه نظرة مل�ؤها
املاعز .كانت �أم �سلمان تتن ّهد بعمق و� ً
الغ�ضب كلما م ّر من جانب النبع و�صادفته هناك .بينما كان ال�شيخ
يتحا�شى النظر �إليها نهار ًا وي�ستعي�ض عن ذلك لي ًال .يف �سهرات ال�شيخ
اخلا�صة كان يطلب من م�صطفى �أن يغني .كان م�صطفى ب�صوته الآثر
يثري يف �آذان �سامعيه الفرح واالن�شراح وخ�صو�ص ًا عندما كان يغني
“هيهات يابو الزلف� ..سمرا يا�صبية” .كان ال�شيخ ي�ستمع �إليه وهو
ي�شرب العرق البلدي وي�أكل ثمار اجلوز والزبيب .ثم يتظاهر بعد �أن
ينت�شي ب�أنه �سيقوم بجولة على البيوت الفقرية لتفقد حاالتهم ..لكنه
يف احلقيقة كان يت�أخر حتى بعيد منت�صف الليل .كان منزل �أم �سلمان
بعيد ًا من منزله لكن ذلك مل مينعه من زيارتها ب�شكل دائم ..كان يدّ عي
��اء لزوجها الذي كان �صديقه قبل �أن يتوفى ! ذات
احلر�ص عليها وف ً
م�ساء خرج �إبراهيم من غرفة والده اخلا�صة ..كان م�صطفى يغني وكان
ال�شيخ يحت�سي العرق البلدي .وقف �إبراهيم وقال  - :واهلل م ّلينا من
يرق مل�صطفى ذلك بل تابع الغناء دون
هالغن ّية� ..س ّمعنا غريها ،يا ! مل ُ
�أن ينظر �إىل وجه �إبراهيم و�شعره امل�س ّرح جيد ًا .بعد �أن �شرب ال�شيخ
كثري ًا ،وعلى وقع الأغنية ،بدا وك�أن النعا�س يداهمه ..ورويد ًا رويد ًا،
وجد ال�صندوق مفتوح ًا يف غرفة ال�شيخ
ا�ست�سلم للنوم .يف اليوم الثاين ِ
مفتوح ًا فادعى على م�صطفى ب�أنه �سرق منه خم�س لريات ذهبية .كانت
تلك التهمة كافية كي تنهي مغامرته يف الغناء وحتدي �شباب اخلربة يف
رفع الأوزان .ولأن ال�شيخ يحظى مبكانة جيدة لدى عنا�صر اجلندرمة
الذين يق�ضون �أوقات جميلة يف �ضيافته ،حيث يذبح لهم الدجاج البلدي
و�أحيان ًا خروف ًا �أو جدي ًا .لذلك ..عندما �أخربهم ابراهيم بالأمر ح�ضر
�أحمد ال�سكران مع ال�شاوي�ش ر ّزوق �إىل منزل ال�شيخ واقتادا م�صطفى
الذي مل يقاوم بالرغم من قوته البدنية لأنه كان يخفي يف داخله خوف ًا
منهم مذ كان �صغري ًا� .أذاقوه كل �ألوان العذاب والتنكيل لكنه مل يعرتف
ب�شيء .كان يق�سم بكل املقد�سات �إن��ه مل ي�سرق لكنهم مل ي�صدقوه.
عندما علم ال�شيخ �صدفة �أن ولده هو من �أخذ اللريات الذهبية وبدّ دها
على �إحدى الراق�صات يف املدينة اكتفى بال�ضحك دون �أن يذهب وي�سقط
االدع��اء عن م�صطفى .هنا وجد �إبراهيم الفر�صة متاحة كي يقطع
اخليط الأخ�ير بني وال��ده وبني م�صطفى ..قال له ذات م�ساء بعد �أن
�شرب كثري ًا وجحظت عيناه وتهدّ لت �شفته  - :يجب �أن يبقى م�صطفى يف
ال�سجن .حدّ ق ال�شيخ يف وجه ولده وقال � - :أنا ال �أعلم ملاذا حتقد عليه
كل هذا احلقد! ف ّكر �إبراهيم قلي ًال ثم �أجاب - :و�أنا ال �أريد �أن �أع ّكر

مزاجك الآن� - .إذ ًا ،الأمر يتعلق بيُ .ق ْل .ماذا هناك؟! تر ّدد �إبراهيم
قلي ًال ثم �أ�شاح وجهه عن والده وقال  - :م�صطفى يعلم بالذي يجري
بينك وبني �أم �سلمان - .ما ...ذ ...ا؟!  -نعم! .لقد حدثني عن ذلك.
و�أكرث من هذا ،لقد هددين �أي�ض ًا� .صمت ال�شيخ قلي ًال� ..شرب ماتبقى يف
ك�أ�سه ثم قال - :هدّ دك؟!.لعنة اهلل على والدته .اخلبيث ابن اخلبيث
علي؟! .لعنة اهلل عليه.
ي�أكل وينام ويلب�س من �أم��وايل ..ويتل�ص�ص ّ
تغيرّ ْت مالمح ال�شيخ قلي ًال وحاول �أن يغيرّ املو�ضوع فحدّ ق يف وجه ولده
ثم قال له - :لكن قل يل  :ماذا فعلت باللريات الذهبية؟! تن ّهد �إبراهيم
ثم و�ضع يده على كتف ال�شيخ وهم�س له ٌ - :
كل يبحث عن �سعادته!� .أنت
هنا مع �أم �سلمان وغريها و�أنا هناك ،يف املدينة .هناك من يتفوقن على
مي�سد حليته ثم قال لولده :
�أم �سلمان جما ًال و�شهية .غمغم ال�شيخ وهو ّ
 �أم �سلمان؟!� ..أم (..لعنك اهلل يا م�صطفى ) .وهل ت�صدق ذلك اللعني؟! نعم� ..أنا �أي�ض ًا �أعلم مبا يجري بينكما منذ املرة الأوىل� - .آهه؟!..�إذ ًا ..ليكن الأمر �سر ًا بيننا .ف�إن َع ِل َم الأهايل بهذا فح�سب اعتقادي لن
يدخلوا دارنا بعد اليوم .دع الأمر بيننا� .أ ّما م�صطفى ف�س�أجعل �أحمد
ال�سكران ي�ضاعف عذابه حتى ين�سى احلليب الذي ر�ضعه من والدته.
مل يكن قد م�ضى على وجود م�صطفى يف ال�سجن �أكرث من �أربعة �أ�شهر
عندما تقرر نقل امل�ساجني �إىل ال�سجن امل��رك��زي .مل يزعج القرار
م�صطفى ،بل وجد فيه خال�ص ًا من ق�سوة ابن �ضيعته “ ال�سكران “ .ولكن
يف الطريق �إىل هناك وقع ما مل يتوقعه �أحد .لقد انقلبت ال�سيارة التي
كانت ّ
وجرح من ُجرح ومتكن م�صطفى من
تقل امل�ساجني .مات من ماتُ ،
الهرب مع �أحد ال�سجناء امللقّب بـ “ ال�شبوط “ .ظ ّال عدّ ة �أيام يتخفيان
يف النهار ومي�شيان يف الليل �إىل �أن و�صال احلدود .وقبيل الفجر جتاوزاها
دون �أن يراهما �أحد .عا�شا حوايل ال�شهر يف غرفة ا�ست�أجرها “ ال�شبوط
“ .كان يخرج لي ًال للبحث يف املدينة عن �أي �شيء ميكن �سرقته .كان
ي�سرق عربات اخل�ضار والفاكهة وك��ل ما ميكن بيعه .رغ��م معار�ضة
م�صطفى ال�شديدة .ذات يوم �أح�ضر “ ال�شبوط “ معه �أحد الرجال وكان
يلقب  -ب�أبي تنباك – وعر�ض على م�صطفى العمل معه يف تهريب
الدخان � - :أعتقد �أنك متلك من القوة ما يجعلك حتمل �أكرث من كرتونة
واح��دة عليك فقط �أن حتملها �إىل ق��رب احل��دود و�ستجد هناك من
ي�أخذها منك وعلى كل حال �سيكون معك �أبو تنباك .ما ر�أيك؟! وافق
م�صطفى فور ًا .كان م�صطفى قليل الذكاء قوي البنية �أما �أبو تنباك
فكان ح��اد ال��ذك��اء واملكر لكنه �ضعيف اجل�سد .عمال ع��دّ ة �أ�شهر يف
التهريب كانت تلك املدة كافية لتغيرّ مالمح وجه م�صطفى .طالت حليته
مي�سد ذقنه
وتو�سعت عيناه وظهر على وجهه �آثار التعب وذات م�ساء وهو ّ
قفزت �إىل ذاكرته �صورة ال�شيخ �أبو �إبراهيم وحليته( �آه� ..أيها ال�شيخ
اللعني .تنام مع �أم �سلمان يف الليل وتدّ عي التقوى يف النهار .تلك اللحية
اللعينة يجب �أن مت ّرغ يف الرتاب� .أما “ ابن الكلب “ ال�سكران فيجب �أن
يدفع الثمن) .بعد حادثة انقالب ال�سيارة التي كانت تقل ال�سجناء
ح ّملوا “ ال�سكران “ م�س�ؤولية ذلك واتهموه بقب�ض “ الر�شوة “ من
فتم طرده من وظيفته .لكن هيبته ظ ّلت
ال�سجناء وال�سماح لهم بالهرب ّ
بني �أبناء اخلربة والقرى التابعة لها �إذ وجد يف ال�شيخ مالذ ًا �آمن ًا لذلك.
كان ال�شيخ يق�سم �أن ال�سكران من خرية ال�شباب الذين خدموه وكان
ال�سكران ينحني �أم��ام اجلميع ليق ّبل يده متظاهر ًا بالورع والتقية.
الأحداث التي وقعت م�ؤخر ًا يف “ خربة البوم “ جعلت الأهايل يتجمعون
�أم��ام بيت ال�شيخ ..فهو وح��ده ال��ذي ميلك احلكمة وح�سن الت�صرف.
�أدخلهم �إىل امل�ضافة كي يتباحثوا بالأمر بعد �أن قال لهم  - :ما يجري
هنا ال ميكن قبوله لأنه يهدّ د اجلميع .كان �أبو يو�سف �أول املتحدثني بعد
�أن �أنهى ال�شيخ حديثه  - :لي�س لنا �سواك .بالأم�س �أحرقوا بيدر القمح.
علي من ذكاة.
من �أين �س�أطعم �أوالدي؟! ..لن �أمتكن من دفع ما يتوجب ّ
ووقف عي�سى النايح وقال  - :لقد �سرقوا بقرة �أم �سلمان .ووقف ثالث
ورابع وعا�شر لكنّ ال�شيخ و�ضع حدّ ًا لل�شكاوي بعد �أن قال يف �س ّره وهو
يحدّ ق بوجه النايح  ( :لعنك اهلل يا وجه النح�س .تريد �أن تذ ّكرين
بها؟! هل �ستم�سك بي من يدي التي ت�ؤملني؟! ..لعنة اهلل عليك ) .مباذا
تف ّكر يا �شيخنا؟ قال يو�سف الأعرج .ر ّد ال�شيخ وهو يهز ر�أ�سه � :أفكر
ب�أوالد �أم �سلمان� .س�أذهب �إليهم الآن و�س�أحمل بنف�سي قلي ًال من الطعام
لهم� ..س�أطيب خاطرها بكلمتني ..ال تذهبوا لن �أت�أخر� (.ض ّيف قهوة يا
ولد ) .كانت �أم �سلمان غا�ضبة منه لكنها ابت�سمت عندما وعدها ب�أن
ْ
عادت �إىل ر�شدها ووافقت على طلبه باملبيت
ي�شرتي لها بقرة �أخرى �إن

عندها �أحيان ًا وب�إقناع “ �سعده “ بالزواج منه .عاد �إىل امل�ضافة وطم�أن
جائع يف اخلربة - :
اجلميع �إىل �أنه ال ي�ستطيع النوم طاملا �أنّ هناك
ٌ
اطمئنوا .لقد حملت لهم طعام ًا يكفيهم لعدة �أيام ووعدت �أم �سلمان ب�أن
�أ�شرتي لها بقرة �أخرى .و�س�أدفع �إىل “ �أبي يو�سف “ ثمن بيدر القمح.
ولكن يجب �أن ت�ستمعوا جيد ًا ملا �أقوله  - :ما يحدث يف اخلربة ينذر
بخطر كبري .رمبا هو غ�ضب من ال�سماء ّ
لعل اجلنّ هم من يقومون بذلك
ٍ
�أو رمبا الل�صو�ص .يجب �أن تكرثوا من القرابني والزكاة .مل �أعد �أجد ما
�أدفعه للمالئكة لأن يتكفلوا بحمايتكم .هذه ال�صندوق �شبه فارغة.
يجب �أن تدفعوا املزيد من �أرزاقكم لأتو�سط لكم يف طرد هذه الأ�شباح
التي تهددكم .وحده خليل الأعرج قال ب�صوته املتهدج � - :أق�سم �أنني
ً
�سمعت �صوت ًا ي�شبه �صوت م�صطفى .كان يغني من جهة الوادي “ هيهات
يا بو الزلف “ .نه�ض ال�شيخ و�أثنى على نباهة خليل الأعرج وقال - :
كيف ن�سينا ذلك ال ّل�ص؟ �أعني م�صطفى .لقد �أبلغني “ ال�سكران “ �أن
م�صطفى كان يتوعد ويهدد ب�أنه �سيقتل ويحرق وي�سرق ويغت�صب كيف
غاب عن ذهني ذلك؟! التفت ميين ًا و�شما ًال ثم ت�ساءل بخبث وا�ضح ( - :
�أين ولدنا ال�سكران)؟!�..أنا �س�أقرتح عليكم ح ّال .قال �أحدهم ّ - :
تف�ضل
يا �سيدنا وموالنا - .ما ر�أيكم يف �أن نكلف �أحد الرجال الذين لديهم
اخلربة الكافية يف مالحقة الل�صو�ص ّ
وقطاع الطرق؟ .ما ر�أيكم يف ولدنا
“ ال�سكران “؟..اعتقد �أن لديه اخلربة الكافية .ثم ،قد يحتاجكم يف
بع�ض الليايل ملراقبة احلر�ش ومداخل اخلربة .هل توافقون على
م�ساعدته �إن طلب منك ال�سهر خارج بيوتكم؟! وافق اجلميع على اقرتاح
ال�شيخ و�أبدوا ا�ستعدادهم لكل ما ُيطلب منهم حتى لو و�صل الأمر بهم
�إىل درجة اال�ستعداد للنوم خارج بيوتهم لعدّ ة �أيام .ابت�سم ال�شيخ “ �أبو
�إبراهيم “ وقال يف �س ّره  :هذا ما �أمتناه� ..س�أجد الفر�صة املنا�سبة
لق�ضاء ليال يف بيت �أم �سلمان! قال خليل الأعرج  - :ولكننا ال نرى �أحمد
أمر ما؟!  -نعم .لقد �أر�سلته كي يو�صل الطعام
ال�سكران ،هل �أر�سلته يف � ٍ
�إىل �أحد الفقراء يف قرية جماورة .هل اتفقنا على هذا؟! قال اجلميع
وا�ضح  :وهل نخالف لك �أم��ر ًا؟! � -أن��ا �س�أر�سل يف طلب �أحمد
ب�صوت
ٍ
ٍ
ال�سكران �أما �أنتم فيمكنكم �أن تن�صرفوا .ما �أن غادروا امل�ضافة حتى
ّ
ان�سل �أحمد ال�سكران م�سرع ًا .ركع قرب قدمي ال�شيخ ورفع ر�أ�سه ثم ق ّبل
يديه وقال  - :لوال هذه اخلطة كنا �سنموت من اجلوع .ولكن هناك �أمر ًا
هام ًا �س�أطلعك عليهُ - .ق ْل ،ماذا هناك؟! لقد �أقلقتني - .لقد �سمعتُ
احلديث الذي دار بينك وبني �أم �سلمان .مل يدعه ال�شيخ يكمل بل قاطعه
علي؟!  -معاذ اهلل� ،أرج��و �أن
قائ ًال  - :يا ابن الكلب ،وهل
ّ
تتج�س�س ّ
ت�سمعني �إىل النهاية� - .أية نهاية؟! � -أق�صد� ،أنت لك كل ن�ساء اخلربة
والقرى املجاورة� ..أمتنى �أن تدع يل واحدة منهن ولتكن ...ولتكن“ ..
�س..ع ..ده “� - .سعده؟! ( ..ما �شاء اهلل !.انت مزوق وفهمان زيادة)،
وهل �ستقبل بك �أيها املطرود من اجلندرما؟ ( ولك ابن اللعني� ..سعده
منذورة �إيل ..انت بتعرف �شو يعني منذورة �إيل؟!) - .نعم ..ولكن دعني
�أج ّرب حظي - .ا�سمع ما �س�أقوله لك  :يجب �أن تنزع هذا الأمر من بالك
نهائي ًا و�إ ّال جعلتهم ي�صنعون من جلدك غرابي ًال .هل فهمت؟!  -كما
تريد .ثم ،هل وافقوا على ال�سهر خارج منازلهم يف احلر�ش مل�ساعدتي يف
تعقّب الل�صو�ص؟ ابت�سم �أحمد ال�سكران يف �إ�شارة خبيثة �إىل �أنه يعلم
الغاية من ذل��ك الأم��ر� - .أج��ل� ..أج��ل .ف ِّكر مبا �سنجنيه من �أم��وال
وموا�شي و�أرزاق وابعد �سعده عن تفكريك - .كما تريد .وهل �أ�ستطيع �أن
�أرف�ض لك طلب ًا؟! ظلتْ �أغنية “ هيهات يا بو الزلف “ الآتية من جهة
طلق ناري ثم ال يلبث �أن
الوادي ترتدد ل�سنوات ثالث .كان ُي�سمع �صوت ٍ
يختفي الغناء .وقعت بع�ض عمليات ال�سطو على املوا�شي واملزروعات.
ليال عديدة .كان البع�ض يتحدث عن ر�ؤيته
نام الرجال خارج منازلهم ٍ
لرجل ملثم يتجول بني البيوت .وقال �آخ��رون �أنهم �شاهدوا �أ�شباحاً
ٍ
ترك�ض يف الأزقة .وكرثت الروايات عن مطاردة “ ال�سكران “ للع�صابات
واجلن .لكن الذي حدث بعد وفاة ال�شيخ �أبو �إبراهيم يف منزل �أم �سلمان،
ومقتل ال�سكران قرب دار �سعده هو �أنه مل ي ُعد ُي�سمع �أيّ �صوت من جهة
الوادي ومل تقع �أية حادثة يف خربة البوم .ووحده عي�سى النايح كان
يتحدّ ث عن افتعال تلك الأحداث .لكن مل يكن �أحد ي�صدقه يف اخلربة
والقرى املحيطة بها .بل كان اجلميع يتحدّ ثون عن تلك الفتاة اجلميلة
التي جلبها معه ال�شيخ �إبراهيم من املدينة بعد �أن ورث امل�شيخة ..وعن
�سهراتها ،وعالقاتها باجلندرمة ،وحكمتها و�صالبتها يف �إدارة الأمور يف
اخلربة ويف القرى املجاورة !!
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عينان

غربة
•زهري هدلة

�شعر

• جورج جبور

بحقِّ
عينيك ،ما دنيايَ ُدونهما؟
احلب ،ال َو ْهم ًا وال ُح ُلما
َ�س َرى ِب َي
ِ
ُّ
ُ
في�ض في�ضهما؟
وما
		
النا�س ُدو َن ُهما
		
عيناك جمدي ،وجمدُ
ِ
ولدت �سوى من ِ
ِ
وما َت َّيقن ُْت �أنَّ اهلل غريهما
ُمو َّل ٌع بهما ،هلْ دميتانِ هما؟
ُ
ٌ
ولدت �سوى من في�ض في�ضهما!
وما
		
وغارق ِب ُهما ،هل كانتا َر ِح َما؟
		
وما َت َّيقن ُْت �أنَّ اهلل غريهما
ر َّيانُ ِباخل ِْ�ص ِب ُع ْم ِري �إ ْذ َر َج ْو ُت ُهما
َ
عبد ُت حرام ًا �إذ عبدتهما..
�صبح خِ ْ�ص ِبي عند َو ْ�صلِهما؟ 		
		
وما ْ
فكيف ُي ُ
َ
َ
َّ
َ
علي هَ َم ْى
قي ِلل ْهفةِ من َيهواهما ف ُه َما
جال �سوا ُدهما ،ملا َّ
ُر ُّ
منِّي �إ َّ
يل و�إين منهما لهما!
		
عمر �أُت ِْر َعتْ َ�ألمَ ا
د
�سوا
		
ُ رحلةِ ٍ

غريبني جئنا
غريبني من�ضي
وال من يفت�ش يف الليل عنا
فال الريح ُ حني تبدِّ ُد عنها
دخانَ امل�ساءاتِ ميكنها �أن
تبوح ب�سر الرماد
ت�سر ُح �شعر النخيلِ
وال ال�شم�س حني ِّ
ال�سراب فيف ُّ
اجلراح
رت عن خافيات
تدغد ُغ رمل
ِ
ْ
�أكنا خيا ً
ال
نقامر بالروح حينا
�أكنا
ُ
التوهج كي ال
ونركب موج
ِ
ني
نفاجئ َبالرب ِد حتت الوت ْ
�أم الرب ُد كان عنيد ًا
َ
َ
ا�ستمال
ثم
ف�شقق
�شم�س الظهري ِة َّ
َ
�إليهِ النجو َم التي رافقتنا
غريب
ٌ
ي�شب
هو
احلب حني ُّ
ُّ
غريب
ٌ
ُ
القلب ح َ
ني
هو
يرفرف مثل قطاةٍ
ُ
ونحن غريبان حني
ن�ضم �إىل ال�صد ِر �ألف قطاةٍ
ُّ
ال�سراب
ت�سا َبقُ نحو افرتا ِر
ْ
غريبني كنا
ُ
بالوهم بالأمنيات
باحللم ,
امل�سراتِ
نحاول َ
ِ
ِ
ر�سم ّ
نحاول لكن!
منزَّقُ كل م�ساءٍ
ونرجع كل م�ساء
ُ
لنبد�أ �شوطاً
اللهيب
الرق�ص حول
جديد ًا من
ِ
ْ
ملاذا هربتُ !؟
ملاذا هربتِ !؟
�أنحن هربنا؟
َ
امل�ساء
احلب حني ا�ستطال
�أم
ُّ
ُ
أبرقَ
للعمر خاف
و�
ِ
وكنتُ غريبا!
وكان الذي يعرتيني غريب ًا
حب
ك�أين لأول ٍّ
حب
لأول ٍّ
� ُ
أهيئ نف�سي
ك�أين
�أنا الآن �أولد
ك�أين
مقلتيك
املجراتِ حني �أحدِّ قُ يف
�أ�سافر بني
ِ
ّ
ك�أين �أعي�ش لأهواك �أنتِ
وكنت حت� َ
إليك
سني �شوقي � ِ
عليك
وخويف
ِ
أراك
وكنتِ جتولني بني
ال�ستائر كي ال � ِ
ِ
أراك
ُ
وكنت � ِ
وكان الزمانُ غريب ًا
درب
ُّ
ي�شد على كل ٍ
�سياج ًا ليمن َع َ
قلبك حني يدقُّ
ال�سفر
ويزمع نحوي
ُ
ْ
غريبني جئنا
غريبني ع�شنا
غريبني من�ضـ...ــي

َ
مغلوجة التا�سعُ والثالثون
خريف
ُ
• منري خلف

�إىل ال�صديق الراحل حممد العجيل
�إذا كنتَ م�ستيقظ ًا
يا �صديقي
الفجر
أيقظ
فقم � ِ
َ
ْ
من غفوة الليل،
تن�س وجهك
ال َ
َ
�شحوب النجوم
ني التائبني
هل غ�سلتْ �أع ُ
َ
وهن يكفكفنَ ح�سرة ما قد تبقّى
ّ
البكــاء ؟
على �أرجوان
ْ
�إذا كنتَ
َ
نف�سك
تعرف
تبخ�س ّ
أ�شياء ُه
ال
ِ
ال�ش َ
عر � َ
احلرف
حار�س
ولتكن
ِ
ْ
َ
َ
نوافذ ُيتم َِك،
وافتح
ْ
حقٌّ على القادمني
من الزّ فرات الأخرية
ليلهم
يف
ْ
ً
للهـــواء.
فر�صة
وا
ير
أن
� َ
ْ
َ
�إذا كنتَ
وحدك
ف�س ْر حدو َد انتمائكَ
ّ
َ
ا�شتهائك
واقر�أ قدو َد
َ
بقلبك
واقنتْ
تف�ش دم َع اكتمالك
ال ِ
يف ح�ضر ِة ال�صمتِ
�إال و�أنت لنف�سك،
كن وا�ضح ًا ك�سالمة جرحك،
�صح ُة حزن َِك � ُ
أنبل
ّ
زخرف
من كلّ ما قيل من
ٍ
الهباء.
يف
ْ
لأن عل ّي ًا و�إخو َته
يزرعون الطريق ب�أحالمهم ..
�سوف تنبتُ يف يدهم
ُ
زنبقات الكالم
فكن حار�س ًا يا �أباهم
ل�صوت
ٍ
�سي�أتيك ع ّما بعيد
غمام
لأنّ يد ًا من
ٍ
�ستم�سح دمعته
ُ
ثم ترتك �سو�سنةً
ّ
جرح
تالوة
من
ٍ
خده
على ّ
من يديه
ك� ْأن ً
راية

فقدتْ ظلّ خفقتها
عناء.
فوقَ رابية من ْ
�إذا كنتَ يف �صحوك الآن
تقر�أ ظلّ احلياة
فال تبتئ�س بالنجاة
َ
مدادك
لأنّ
يخد ُم فكر َة ما فات
من وقتك الن ّّد
ميلي على غيمة
هجرت �أر�ضها
كي ترانا
�شجر
على غري ذي
ٍ
ن�ستقي الدمع ..
لكنها عتمة
املتهدل
حا�صرتْ �صوتك
ّ
َ
يف �صمتنا
ثاء.
يا �صديق ّ
الر ْ
و�أنتَ
تداري جروحك
ني
عند زيارة �أ�صحابك النائم ْ
وهم يح�سبون نداءك
يف اخلوف متح َفهم
هــم خائفنيْ.
عمر ُ
�إذ يبيتون َ
�أمامك كنّا
نداري جراح ًا
غدَ تْ غدَ نــا
وا�ستفاقت على ليلنا
كي نعزّ يَ �أنف�سنـا
العزاء.
بفنون
ْ
�إذا كنت
تعرف �أنّ ملغلوجة احلقَّ
يف � ْأن ت�ض َّم ْك
وت�صبح
َ
يف حلظة الك�شف ج�س َم ْك
تعر�ض الآن �سه َم ْك
فال
ِ
و�سد ْد
ّ
على اخلوف ر�س َم ْك
فحكمت َُك اليو َم
يف ح ّي ٍز للعد ْم ..
ن�شيدِ َك
حني متكّنَ منك

َ�صغا ُر الند ْم.
ك�أنّك
عد َك الفقدُ من قاطنيه ..
� ْإن ّ
يوم محُ ِّبيك
�سي�صبح ُ
ُ
عمر ًا ك�سريا
علي كثري ًا كثريا ()2
ُ
وتخ�سر �أ ُّم ٍّ
ولن ن�ستطيع
�إىل �أفقنا غري �أن ن�ستفزّ الطيورا
فر ّبتما
َ
كفاف ال�صغار
كان يكفي
ٌ
احلب
قليل من
ِّ
قبل امل�ساء.
نعم
النهر
يخ�سرك
�سوف
ُ
ُ
والفجر
والبد ُر
ُ
هر،
والعطر والزّ ُ
ُ
ُ
والطّ
رقات
ُ
ولد
�ستبحث عن ٍ
َ
اجلريحة
�ض ّي َع الأم�سياتِ
حول خ�سارتها يف احلياة
وق�صة �أبطالها
ّ
ّ
مهب ال�شتاتِ
يف ّ
القندري�س ()3
�سيخ�سرك
ُ
ُ
َ
ويخ�سرك املاكثون التُوينة ()4
ُ
يخ�سرك الكلّ
ُ
يخ�سرك القادمون
ُ
�شفق يف الق�صائد
�إىل ٍ
أ�صدقاء.
يا �أ�صدقَ ال
ْ
مغلوجة  :قرية يف جبل عبد العزيز باحل�سكة ،
م�سقط الراحل
�أ ّم علي  :قرينته.
القنْدري�س  :نبات ب ّريّ  ،يع ّد الأف�ضل يف عالج
التهاب الكبد الفريو�سي
التوينة  :بلدة تابعة ملحافظة احل�سكة ،فيها
م�سكن الراحل وقربه.

ق�صة
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التحليل

دموع الدّ لب
• �أني�س �إبراهيم
�إذا نظرت �إليها خلتها وحيدة� ،إال �أنها تورق وتزهر وتثمر كل عام� ،أزهارها
ذوات �ألوان ،وثمارها عف�ص مت�شابهة �أ�شكاله وت�شققاته وبذوره ال�سود ،بذوره
التي يذروها الهواء فوق تراب ممهد� ،أ�شبه بامل�صطبة.
�شجرة الدلب الوحيدة تبادل ماء النبع النجوى،املاء ي�سق�سق يف �ساقية
جتري �صوب الوهدة ،و�أوراق الدلب ترتق�ص ن�شوى ب�سق�سقة املاء فتفرد �أجنحتها
ظ ًال ظلي ًال ينعم بربودته املقيلون ،واملقيلون فرا�شات وحمائم وعابرون و�صبايا
يبرتدن مباء النبع ويعدن حامالت جرار املاء ت�سبقهن �ضحكات وثرثرات وخبايا
وخفايا وحكايا.
�شجرة الدلب التي تختزن يف �صدرها جنوى ع�شاق ملهوفني ومغامرات �صغرية
و�أحيان ًا كبرية و�أقا�صي�ص تنتقل من جيل �إىل جيل� .شجرة الدلب يبدو �أنها تثمل
باللهفة وتنع�س للنجوى ،فهي – �أبد ًا – ن�ضرة ك�أمنا ت�ضحك ملئ روحها ،ت�ضحك
وت�ضج بها.
وتهتز للحياة،
ّ
�شجرة الدلب الآن حزينة ،تهدّ لت �أغ�صانها ،وانكم�شت �أوراقها و�صمتت عن
ال�شجو واحلنني� ،شجرة الدلب بكت ول�سوف تظل تبكي ب�آخر فاجعة حدثت بني
قتل للحب �شهيد ًا كما ال ميكن �أن يخطر ببال.
�أح�ضانها� ،آخر ٍ
غ�ص بها حلق الوادي،
غ�صت الدروب ،ازدحم املكان ،همهمات ّ
توافد امل�شيعونّ ،
ت�ضج به الروابي وال�شعاب.
وال�صوت – وحده – قر�آن كرمي ّ
ً
ً
رويد ًا رويد ًا خفتت الهمهمات ،و�آهات النحيب و�شيئا ف�شيئا ان�سحب �صوت
القر�آن ليبقيا وحيدين �شجرة دلب تتطاول �أغ�صانها نحو ال�سماء ،ويتدىل بع�ضها
فوق النبع ،ك�أمنا ُت َ�سا ِئل ال�سماء �أو املاء ما الذي حدث؟
على الربوة املقابلة ذات الع�شب الطري جثم قرب يحت�ضن بداخله �س ّر ًا.
�شجرة الدلب والربوة متقابلتان ،وكلتاهما تنطويان على �س ّر ما حدث� .أغ�صان
تتهجى �أحرف ًا ابت�سم عنها اجلذع
الدلب حتنو على جذع �أمها وترتاق�ص الأوراق ّ
 :نوفل – �سمرية.
الآن يف هذه الهد�أة من الليل تنطوي �شجرة الدلب على نف�سها لتختزن حكاية
جديدة لي�ست كاحلكايات .الآن الآن ويف هذه الهد�أة من الليل تنطوي �سمرية على
نف�سها لت�صون حزن ًا متناهي ًا لي�س كمثله حزن.
وبعد �سنني و�سنني لو قدّ ر لك �أن تزور �شجرة الدّ لب ،او عرفت كيف ت�ستدر
حزنها ل�سمعت حكاية ما حدث كي يدركها البلى.
تهج للحروف عندما كان
منذ �أول خرب�شات الطفولة الأوىل� ،إب��ان �أول ّ
اجل�سدان �شبه متماثلني ،عندما كان اجل�سدان لي�سا ذكر ًا ولي�سا �أنثى ،عندما
ّ
خطت يدان بر�أ�س حجر من � ّصوان ا�سمني على جذع �شجرة الدّ لب  :نوفل –
ّ
�سمرية ،ولأن الأع�صاب كانت م�شدودة ولأن احلفر مت بق ّوة و�إرادة ظل اجلذع
يكرب وينفرج عن انب�ساطة تقر�أ  :نوفل – �سمرية.
نوفل و�سمرية افرتقا منذ دروب املدر�سة ،وال �أحد يدري كيف يفرتقان �أو
كيف يلتقيان ،ومهما ابتعدا �أو اقرتبا فاحلا�ضنة الأم بقيت �شجرة الدّ لب.
�إن م�� ّرت �سمرية ب��درب العني مع �سرب من ترباتها اختل�ست نظرة حانية
�صوب �شجرة الدلب ،و�إن ت�ضاحكت البنات قالت :كان زمن .و�إن م ّر نوفل وهو يف
طريقه – بعد غياب وغياب – �إىل مقهى النبع توقف ملي ًا ،وراح يلتم�س الأحرف
ويتهجاها  :نوفل – �سمرية.
ّ
و�إذا ما عبث ال�صحب �أو ت�ضاحكوا كان يقول بجر�أة  :ومن منكم لديه مثل
�سمرية.
يف احلقيقة �أنا �أعرف �سمرية ،ولي�س كمثل �سمرية ،وجه �صبوح ك�أول ال�صباح
�أو الفجر ،ابت�سامة كزغب الع�صافري ،عينان قاتلتان كالقدر،ووراء كل ذلك
�أ�صالة فر�س عنود.
ويف احلقيقة �أنا �أعرف نوفل ،هو �سيف لي�س له غمد،طي�ش ر�صا�صة انقذف
�صوب املجهول ،ووراء كل ذلك �صبوة لعناق امل�ستحيل.
ً
�أيها العابر من هنا كنت عط�شان ومن مياه النبع �شربت ،كنت هاجرا ويف يفء
الدّ لب ابرتدت� ،أيها العابر هل تعرف �س ّر الدّ لب؟!
ما �إن عابثت الأ�شرعة �أمواج ال�شاطئ وا�ستدف�أ البحارة باملكان والزمان حتى
توهّ ج الق�صر بالنور ،نور يبهر العيون ،ويك�شح الظلمة ،وحتى �أ�شرقت من وراء
خبائها كال�شم�س �سمرية.
موكب ي�سبقه ر�صا�ص وعويل ،ويتبعه ر�صا�ص وعويل ،رمبا بلغت القلوب
احلناجر ،فمن بني املوكب املهيب انبعثت �سمرية.امل�شيعون �إىل الربوة املقابلة
و�سمرية �إىل �شجرة الدّ لب.
�أيها القدر لو كنت غري القدر ملا اخرتنا �إال ما اخرتت� ،شجرة ّدلب وعني ماء،
وربوة نديانة ،وقرب ًا جلذع دلب �سوف يبقى يبت�سم �أبد الدهر عن :نوفل و�سمرية.
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• ريا�ض طربة
علي �أن �أ���س��ارع �إىل املركز
ك��ان ّ
ال��ه��ام والوحيد يف العا�صمة ،هذا
املركز احتكر تقنية عالية هي حتى
تاريخه متثل ع�صارة الإجن���ازات
الب�شرية يف جمال التحليل .حتليل
ال��دم ومعرفة م��ا ب��ه م��ن م�ؤ�شرات
ع��ل��ى وج���ود خ��ل��ل م��ا �أو م��ا �شابه
ذلك مما يعطي الأطباء املزيد من
املعلومات عن حالة مري�ضهم الذي
هو �أنا الآن .العا�صمة هي الأجمل
بني امل��دن ،ولأنها كذلك ظلت مال ًذا
ل��ن��ا ،كلما ادل��ه��م الليل �أو غافلنا
�إح�����س��ا���س ب��ال��ق��ل��ق� ،أم���ا يف امللمات
فلي�س غري �صدرها يحن علينا نحن
ال��ري��ف��ي�ين امل��ت��ع��ب�ين م��ن التنجيم
والظن والتخمني ،وح�سابات احلقل
التي ال تتطابق مع ح�سابات البيدر.
�سارعت �إىل اعطاء التقرير الطبي
املعد بعناية من طبيبي عن �ضرورة
�إج���راء ف�صد ب�لازم��ي�،أو �شيء من
هذه التعابري الطبية التي احتكرت
جامعتنا تعريب مفرداتها ،و�أعطتها
م��ث��ل ك��ل م��ف��ردات ال��ط��ب م��ا يرفع
ر�أ�سنا عال ًيا كلما حاولنا التفاخر
ب�ش�أن هو لنا وحدنا ،وكذلك �سارعت
املمر�ضة –م�شكورة� -إىل الإمي��اء
بر�أ�سها،ولي�س النطق بل�سانها لكي
�أراج��ع غرفة حماذية لغرفتها� ،أما
علي
هذه فقد كانت خالية مما وفر ّ
تلقي �إ�شارة �أو �إمياءة جمدداً .فهمت
م��ن النظرة ال��ت��ي �ألقتها مرتدية
ال��ث��وب الأب��ي�����ض �أن ع��ل ّ��ي اجللو�س
على الكر�سي فجل�ست ،وللأمانة مل
�أدقق ما �إذا كانت طبيبة �أم ممر�ضة،
لكن �أناقتها ونظافة ثوبها �أدخ�لا
لعقلي فكرة �أنها طبيبة ،لكن �سحب
دم من مري�ض ال يحتاج �إىل تقنية
عالية ،عدت عن ظني و�أ�س�أت الظن
بها ث��ان��ي��ة ,فلرمبا ك��ان��ت ممر�ضة
عا�شقة تهتم كثري ًا مبنظرها �أو هي
يف طريقها للع�شق ،ويف هذه احلال
علي �أن �أح���اول الثناء على كل ما
ّ
آبه ملا �سيكون
�
غري
فعلت
وقد
لديها،
ٍ
رد فعلها ،ابت�سمت وك�أنها تقول يل
:يا م�سكني �سبقك كثريون لكني لن
�أ�صدك من �أج��ل �أال ي��زداد توترك
�أو يختل �ضغطك و�أن���ت على هذه
احلال ،ال�أدري كم وكيف ا�ستلت من
عروقي بع�ض دم ،لكني خلته نهر ًا
ين�سحب م��ن ر�أ���س��ي حتى �أخم�ص
قدمي،وظننت �أين �س�أحتاج لبيدر
من احللويات الدم�شقية للتعوي�ض
عن تلك الدماء،وعندما دخلت �إىل

حمل احللويات املقابل للمركز الهام
والوحيد املخول بتحليل مثل هذه
العينات ،و�أخذت با�ستدعاء ال�صنف
الأول مم��ا ا�شتهته نف�سي،لكنها
�سرعان ما �صدمها من�سوب ال�سكر
فيه فتدفق ال�شبع ملعدتي فج�أة ومل
يعد ببالها تناول �أي �صنف �آخ��ر،
حاولت تف�سري ذل��ك لكني مل �أهتد
ري واحد ورمبا كان الأرجح
�إال لتف�س ٍ
مفاده �أن �صاحبة الثوب الأبي�ض
طلبت مني �أن �أح�ضر بعد �أربعة
�أيام لأخذ النتيجة� ،سررت للوهلة
الأوىل رمبا لأين �س�أراها ثانية� ،أما
فعلي �أن �أتدبر كيف �س�أم�ضي
الآن
ّ
هذه الأيام يف العا�صمة �أو يف العودة
�إىل قريتي النائية .يف اليوم الرابع
وكما �أمرت �صاحبة الثوب الأبي�ض
لعلي �أفلح ب�أخذ
علي �أن �أ�سارع ّ
كان ّ
نتائج التحليل ،و�أع����ود م��ن حيث
�أتيت ،لكن ليتني مل �أ�سارع ،وليتني
مل �أح�����ض��ر ،وليت �أم��ي مل حتملني
ت�سعة �أ�شهر ،فقد �صفعني �س�ؤال تكرر
على كل ل�سان �أجابني عن �س�ؤايل :
�أنت الريفي املري�ض الذي حلل قبل
�أرب��ع��ة �أي���ام ،وكلما �أجبتهم بنعم
ازدادت نظراتهم ت�أم ًال وهرب ًا من
التقاء �أعيننا ،حتى خلت �أن تعمي ًما
�صدر ب���إي��ق��ايف خمافة ال��ع��دوى من
وباء حملته معي من قريتي .اجلواب
علي انتظار
الوحيد الذي �صفعني �أن ّ
الدكتورة ،ومن هي الدكتورة؟! �إنها
ذاتها �أم الرداء الأبي�ض ،و�إن �أمامي
�ساعة من االنتظار� ،ساعة بحالها
كانت كافية لأن تنحل ركبي ،وتخور
قواي ،وتتهالك نف�سي ،و�أكاد �أ�صرخ
من وج��ع احلياة �صرخة غريق،..
متالكت نف�سي قلي ًال عندما راودين
حلم جميل ،هو من �أحالم اليقظة،
لكنه و�إن ب��دا �ضر ًبا من ج��ن��ون�،أو
�شطحة م��ن �شطحات اخل��ي��ال التي
حتتاجها النف�س احلزينة �ساعة
ك�آبة،لكنها �أي احللم ،فال�شطحة
ذهبت بي بعيدً ا حيث احلياة كما
امل��رج �أخ�ضر ي�ضج ب�أناقة طبيبة
ح�سناء ،تطوعت لإن��ق��اذ ���ش��اب يف
مقتبل العمر دهمه مري�ض غريب
وخطري ،يحتاج لإ�سعاف روحي مثلما
يحتاج لإ�سعاف دوائي ،لكن و�ساو�س
الدنيا كلها جتمعت يف ر�أ�سي ،وكلما
حاولت طرد �أخطرها عاد �أهونها،
ف�أنا يف �أح�سن الأح��وال مري�ض غري
عادي ،بدليل التحليل غري العادي،
وهاهو املركز �صار يعرفني من بابه

الوا�سع حتى �صدره ال�ضيق ،م��رو ًرا
ببهوه ال�شا�سع� ،أما نظرات العاملني
فيه فكلها قلق و�إ�شفاق على �شبابي.
�ساعة من قلق م�شابه لقلقي تكفي
ل��ط��رح بعري على ق��ارع��ة الطريق،
فكيف و�أن����ا خ��ي��ال يف خ��ي��ال بعد
مراجعة مئة طبيب وطبيب ،ومل
يبق م��ر���ض ودواء اال ومت و�ضعه
حتت االختبار والتجربة لي�سطع
الربهان بال نافية لذلك االحتمال.
�أم���ا وق��د اق�ترب��ت ال�ساعة ،ودن��ت
علي
احلقيقة م��ن م�سامعي ،ف��م��ا ّ
ا ّال �أن �أمتالك و�أظهر �أك�بر قدر من
ال�شجاعة .هكذا حدثتني نف�سي
الأم��ارة بالع�شق ،فلرمبا فزت بقلب
احل�سناء ولو ل�ساعة قبل �أن يباغتني
الرحيل .ك��ان وق��ع �أقدامها �أع��ذب
مو�سيقى �سمعتها �أذناي ،يا اهلل كيف
يفعل اجلمال واحل�سن والبهاء فعله
يف النفو�س القلقة،املتعبة ،عندما
الجت��د غ�بر �أ���س��اه��ا واج�� ًم��ا ً
راب�ضا
على عتبة �أف��ق��ه��ا!!؟ مل �أ�ستغرب
جتاهلها لوجودي على مقعد مقابل
باب مكتبها ،بل زينت يل نف�سي ذلك
على �أنه من الأ�صول� ،أ�صول الو�صول
�إىل ال��ق��ل��وب،ه��ك��ذا ظننت وهكذا
خ��اب ظ��ن��ي�،إذ �سرعان م��ا طلبتني
بعدما ذكرها �أح��ده��م� ،أن الريفي
امل��ري�����ض ال��ق��ادم م��ن وج��ع��ه املحري
هاهو �أمامك ،فنادتي بيدها الي�سرى
ن��داء مل يقع يف نف�سي �أق�سى منه،
فقد بعث احلرية يف نف�سي حلياديته
املقيته ،فال هو ا�ستدعاء م�شفق وال
هو �إ�شارة بغ�ضاء وال تودد �صديق.
ال �أن��ك��ر �أين يف ه��ذه اللحظة مثل
�سجني طلبته العقدة ال�صفراء ،وقد
ف��غ��رت ف��اه��ا ،وف��اح��ت منها رائحة
امل����وت .الب���د �أن نتيجة التحليل
�صدمت الطبيبة وراحت تتعامل معي
بهذه البالدة ،وك���أن موتي وحياتي
عندها كذهابي �أو ايابي �إىل م�صح
عقلي .لقد �سقطت م��ن ح�ساباتها
بكل الأح���وال ،و�إال لكان عليها �أن
تخفف من قلقي� .سارعت يف �س�ؤالها
ع��ن النتيجة ،ومل �أك��ن �أت��وق��ع �أن
ي�صفعني جوابها ب�س�ؤال قالت  :عن
�أي حتليل تتحدث؟ قلت:حتليل دمي
قبل �أربعة �أيام ...قالت  :الالال مل
جنر التحليل بعد لأن كمية الدم مل
تكن كافية...
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�شعر

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�إذا مل تكوين معي
•توفيق �أحمد

نحنُ الر�أينا غَ يبَها امل�شهودا
• مالك الرفاعي
ارتقائية �شهيد الوطن العميد الركن الطيار حممد �إبراهيم من�صور

ٌ
مده�ش �صو ُت ِك احلل ُو

و�سو�س يف �أذين
�أُح ُّب ِك..
َ

ً
َ
طالعة
مثل الق�صيد ِة

طائر من �أقا�صي الظّ ال ِم �أتىُ ..منذرا
ٌ

من جنون اخليالْ

قال يل :كيف تهوى حبيب ًا

�إذا رنَّ يف الهاتف ا َ
وي
خل َل ِّ

تع َّود � ْأن يغدرا

ً
مئذنة للندى
ري
ُ
تقيم الع�صاف ُ

رم ْي ُت على ظلِّه حجر ًا

وي�صري املدى كرنفالْ

و�ضحكت كثري ًا
ُ

•••
		� ْأق ِبلي �..أقبلي..

بعيد ًا عن النبع كنتُ
ملائ ِِك ق َّربني �أكرثا
•••

�إنها ليلتي
كوكب الور ِد فيها
ليلتي و �أنا
ُ

ري
		� ُّأح ِ
ب��ك ..كيف ت�س ُ

وعندي بحا ٌر من الع�سل امل�شتْهى

الأمو ُر

فادخليها

على ما ُيرا ُم �إذا مل تكوين معي !!

بابلي جميلْ
على بابها م َل ٌك
ٌّ

على �ض َّفةِ الأبد َّيةِ

عينيك
ب�سطو ِة
ِ

�أبني من ال�ضوء ق�صر ًا

مت�شي غزاال ُتهُ

ت�سكني �أ�ضلعي
لكي ْ

َ
غزالة روحي ا ْدخليها
يا

�أنا مثخنٌ ب�أغاين الرحيلِ

ففيها  ...وفيها ...وفيها

وكلُّ املحطاتِ تعرفنُي

رحيق ت�سيلْ
مرايا
ٍ

ال تقويل وداع ًا

و�أنها ُو�ضوءٍ

الغياب ٌ
ُ
ثقيل على كاهلي
خريف
ِ

ُّ
تر�ش النجو َم على

لعينيك
علي انحنائي
ِ
يعزُّ َّ

�سجادةٍ من غليلْ
ِ
ع�شب َّ

لكن ح َّب ِك َّ
حطم �سيفي
َّ

َ
حبيبة قلبي!!!

		

وال �أ َّدعي
•••

البحر
لقد �أ َّذنَ
ُ
وطيب
لهيب
يا امر�أ ًة من ٍ
ْ

�أح ُّب ِك..ال ت�ستفزّ ي كثري ًا حنيني

إليك
ملء ناري � ِ
�أنا ٌ
قادم َ

منك
أغ�ضب ِ
ف� َ

ا�سمي
فال ت�س�أليني عن ْ

عليك
و�أدعو
ِ

غاب عني
لقد َ

بطول املح َّبةِ

و �ض َّي ْعتُهُ ُ
منذ � ْأن َو َق َعتْ

ُ�ص ِّبي على �شرري

عليك
ني قلبي
ع ُ
ِ

النبوي وال ترحميني
زيتك
ِ
َّ

و�أذ ُْك ُر يو َم طوانا العناقُ

عليك
لأين �أغا ُر
ِ

يديك
وكيف �أنايَ َن�سيتُ تفا�صيلها يف
ِ

�أو ُّد لو �أين

�أخاد ُع �إن ُقلْتُ �إين

� ُ
أهيل عليك ميا َه البحا ِر

حم ْو ُت ِك من دفرت الذاكره

لكي تعريف

منك
أهرب ِ
كيف � ُ

وطيب
لهيب
فيا امر�أ ًة من ٍ
ْ

وكلُّ جهاتي

إليك
ملء جمري � ِ
�أنا ٌ
قادم َ

�شمعتك الباهر ْة
تقو ُد �إىل �ضوءِ
ِ

فال تقلقي

َ
املمات �إىل احليا ِة �شهيدا
َعبرَ
وم�ضى يعانقُ يف اخللو ِد خلودا
هذا الوجو ُد تك َّنهَتْ �أَ ْ�سرا ُر ُه
َ
لوال َّ
ا�ستطال وجودا
ال�شهيدُ ملا
ي�سمو ال�شهيدُ
بروحهِ و�صفاتهِ
ِ
َ
ولهُ تفَّلكتِ النجو ُم �شهودا
ا�سمهِ
و�شرحتُ ْ
�صد َر الغيب من كنْهِ ْ
َ
بوجدِ ِه موجودا
حتى ا�ستحال ْ
ني َّ
ال�شهاد ِة �أل ُْف
�ش ُ
�شم�س �أَ�شْ رقتْ
ٍ
َ
والهاء ه َّي�أ يو َمهُ املعهودا
ُ
�أَل ُِف َّ
لي�س َت�أْ ُ
رينا
لف غ َ
ال�شهاد ِة َ
نحنُ الر�أينا غي َبها امل�شهودا
ٌ
ُ
حا�صد
والدال
دانية كمنْجلِ
ٍ
َج َ
اله�شيم ح�صيدا
عل الطُّ غا َة كما
ِ
ٌ
دائرة تدو ُر عليه ُِم
والتاء
ُ
وال�صنديدا
الرعديدا ِّ
لتبدِّ َد ِّ
وجنو ُد َّ
ب�شا ٍر حم َّمدُ من ُه ُم
كانوا ببد ٍر لل َّر�سولِ جنودا
ُ
�شرف الأ�صالةِ � ْأن جتدِّ د ذا َتها
�أ� ً
وا�ص َل :طارف ًا وتليدا
صال َت َ
اجلاعل َ
ني َمداهُ ُم ودِماهُ ُم
اخلال�ص بريدا
للنَّاظرينَ �إىل
ِ
ني َّ
وال�ساكن َ
م�س يف �إ�شْ راقِ ها
ال�ش َ
والغازل َ
ني من ال�ضياءِ بنودا
َ
والناحت َ
أ�شرعة املدى
خر �
ال�ص َ
ني َّ
وال�صانع َ
ني مِنَ الزنو ِد حديدا
والراحل َ
ني م َع الزمانِ ن�شيدا
والعائدينَ م َع الزمانِ ن�شيدا
يا � َآل من�صو ِر الكرا ِم حت ّي ًة
الدماء عهودا
من قل ِْب َم ْن َن َ�س َج
َ
يرتي و َترتي للزمانِ قِ الد ًة
وغدتْ حل�سناءِ البيانِ اجليدا
ذكر ال�شهيدِ ف�إنَّهُ
خذين �إىل ِ
مر الفناءِ �شهيدا
َيحيى على ِّ
يا �أ ُّيها املن�صو ُر ُد ْمتَ حم َّمد ًا
بط ً
ال � َّ
أطل على النجو ِم عميدا
ال َل ْن تق َّر دما�ؤُنا و�سيو ُفنا
حتّى نالقي يو َم َك املوعودا
واجلراح َث ٌ
ق َّي ُ
خينة
دت نف�سي
ُ
و�أنا الذي َك ِر َه احليا َة قيودا
بحقبة
ري
كم ُ
ٍ
كنت �أَ ْح َ�س ُب �أنَ ن�ص َ
ْ
َ
َ
عارب يف ّ
ال�ضاللِ يهودا
ل
أ
ا
�سبق
ُ
بح�شْ
هم
َّنيم
دِ
ْ
قد ُج ِّم َع الكف ُْر الز ُ
ْ
ني ُقرودا
فا�س ُتنْ�سِ خوا يف الأَ ْرزل ِ
ْ
َ
هم
ب
ع
ِ�ش
ل
اخلائنونَ
املارقونَ
ِْ ْ
الب�سونَ من َّ
ال َّ
الظال ِم برودا
َ
ال�شريف ومك ًّة
القد�س
َق ْد ه َّودوا
َ
وم�ضوا حلاخا ِم اليهو ِد �سجودا
ويعربدونَ على مزابلِ غ ِّيه ِْم
واملجدُ ي�أْبى اخلائِنَ العربيدا
برج�سِ ه ِْم
هر
ِ
هُ ْم دنَّ�سوا ُط َ
الرتاب ْ
الرتاب �صعيدا
هم
ُ
ي�ضم ُ
ف�أبى ُّ

َ
وغ�شى الإلهُ عيو َن ُه ْم وقلو َب ُه ْم
وحت َّولوا َ
أراقم �سودا
مثل ال ِ
ال�سوي ركا ُب ُهم
النهج
حا َدتْ عن
ِّ
ِ
وم�ضوا ل�شيطانِ ال�ضاللِ ح�شودا
�إبلي�س � ُ
هم
ري �أم ِ
أ�شرف من �أم ِ
ري ْ
ذهبوا فالقوا با َبهُ مو�صودا
ون�سوا عرين ًا �شاخم ًا ب�أ�سو ِد ِه
و َن�سوا رجا ً
ال كاجلبالِ �أ�سودا
يا وي َل ُه ْم من فتكة �أ�سد ّي ٍة
اخلليج �سعودا
تلقى بقابيلِ
ِ
�صامد
جي�ش
ٍ
يا وي َل ُه ْم من نا ِر ٍ
�أ ْم َ�سى مجُ نَّدُ ُه العتيدُ عقيدا
هم
فلْن�س َف َع ْن بال َّنا�صياتِ ر� َ
ؤو�س ْ
عادٌ تو َّلتْ بالعذاب ثمودا
ُ
ُ
الرا�سيات ومل تزلْ
اجلبال
نحن
ُ
اجلبال على اجلبالِ �شهودا
هذي
ودوا َ
�شهداءنا
يل الأنوا ِر يا
َ
يف كلِّ �آنٍ تزدهي عنقودا
تهمي دمو ُع الثاكالتِ �سحائب ًا
رب ال�شهيدِ ورودا
طلعتْ على ق ِ
أحممدَ املنَ�صو ِر جئت َُك �شاعر ًا
� َّ
ُمذْ طِ ْبتَ ِذكْر ًا يف الأنا ِم حميدا
العيدُ عيدُ َك وامل�آ ُ
مت َج َّم ٌة
مت عيدا
يا َم ْن جعلتَ مِنَ امل�آ ِ
منائر
�آبا� َؤك ال�صيدُ الأبا ُة
ٌ
ُ
واهلل ك َّر َم يف الأنا ِم ال�صيدا
يا َم ْن غر�ست ُْم يف احليا ِة مبادئ ًا
تاجها املفقودا
يا َم ْن �أَ َع ْدتمُ ُ َ
كنّا وكنّا يف الزمانِ ومل َن َزلْ
ً
قيامة وقعودا
َن َه ُب احليا َة
يا �س ّيدي الب�شا َر ِّ
ب�ش ْر �أ َّمتي
َ
يديك �أكيدا
َن ْ�صر ًا ُيطلُّ على
جا َب ْهتَ �شيطن ََة ال�شياط َ
ني الأُىل
ني جحودا
خرجوا ِبحقْدِ هِ م الدف ِ
جا َب ْهتَ َّ
ني
كل ت�أ ْم ُر ٍك وت�صه ٍ
َ
وقهرت مو�سا َد الزمانِ َمريدا
َ
�ضاعتْ �أ ّم ٌة عرب ًي ٌة
لوالك َ
ُ
وتراث كلِّ الأنبياءِ �أُبيدا
ً
َ
أعطاك ر ُّب َك َ
َ
حكمة
حافظ
مثل
�
َ�سقْرطتَ فيها بالهدى دا�ؤدا
فن ال�سيا�سةِ مبد�أً
من ِّ
وجعلتَ ْ
و� َ
أعدت تكوينَ الزمانِ جديدا
َ
عمق البحا ِر ُم َثلَّث ًا
برمدت يف ِ
َد َ
خل الطُّ غا ُة مثلَّث ًا برمودا
َ
عا�ش احليا َة كما �أرا َد �شهيد ًا
مبن َ
عا�ش احليا َة �شهيدا
�أكر ْم ْ

�أ�صوات جديدة
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خم�سة �أيام

قدوم الغياب
• رهف �إبراهيم �صالح

• عال جرب
�إال �أن ال�سنني �أ�س�أمته طعم الرتاب

موت يف دقيقة

خم�سة �أيام وهو ي�أتي لرياين

وع��اف الغبار وال��دي��دان ف����أراد �أن

()4

يف ال��ي��وم ال�����س��اد���س مل ي����أت..

يعود �إىل احل��ي��اة� ..أعطى �أوام��ره

()1

بحثت عنه يف كل مكان فلم �أجده
�س�ألت جاره فقال يل:
مات منذ خم�س �سنوات
ـ النهاية ـ

نرث� ،شعر
�شهداء ،موت

جل�سده لكي يحيا فلم يفعل ..حاول

ر�صا�ص

فتح عينيه ..مل ي�ستطع ..حاول فتح

�أغاين

يديه ورفعهما ..مل ي�ستطع ..فمه..

�أ�صدقاء ،حكايات

ر�أ���س��ه ..ح��اول مرة �أخ��رى ب�إعطاء

ت�شات
جرائد� ،إعالم ،نت

الأوامر ..و�إىل الآن مازال يحاول..

()2
ق��رر �أن مي���وت ..حفر حفرته
وا�ستلقى بداخلها� ..أغم�ض عينيه

تلهث من كرثة الرك�ض وراءك �أيها احللم ...تزداد دقات قلبها ...تت�صبب
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مواالة ،معار�ضة
حق ،باطل

ال �شيء

 ...ثنائيات ،رباعيات
كل ه�ؤالء اجتمعوا يف ر�أ�سه

()3

يف الدقيقة ذات��ه��ا التي ح��اول

و�أع���ط���ى �أوام������ره جل�����س��ده ب��امل��وت

على الطريق الرتابي الطويل..

فمات� ..ألقى الدهر فوقه ال�تراب

و�ضع ع�صا ال�سفر على كتفه..

عن ذاته

ث��م م�شى عليه بف�صوله و�سنيه..

و�سار نحو الال�شيء

فمات!

فيها �أن يبحث

عرق ًا ...ت�ستلقي على فرا�شها الدافئ ....حتت�ضن الو�سادة ...تنظر �إىل النافذة
ب�شوق ...وجته�ش مطراً.

يف مثل هذا احلب

ما �أثقلك يا �أيام الغياب ...وما �أبط�أ �أوقات االنتظار ...تتنهد ب�أمل ...ت�ستح�ضر
املا�ضي م�ستبقية الذكريات ...قمي�صه الأبي�ض ...والياقة التي توحي بكل ماله من
�أناقة ـ �شعره امل�صفف ...يداه الدافئتان ...ج�سده ال�شامخ ...قامته الطويلة...

• ب�سمة �شيخو

منكباه العري�ضان ...عيناه الزرقاوا ...ابت�سامته ال�ساحرة وكل ما فيه.
ترى �أين هو؟ ماذا يفعل؟ هل هو بحال جيدة؟ ترى من يهتم ب��ه؟� ...أ�سئلة
كثرية كانت جتول يف بالها� ...إنه الغياب ...يجعلك تفكر يف كل ما ميكن �أن يح�صل
للغائب ...ي�ستنزف قواك ..ين�شلك من الواقع ويرتكك يف تخبط مع “رمبا”...
يجعلك ت�صلي من �أجل اللقاء ...من �أجل �صدفة �أو ملحة خاطفة ...يعيدها جر�س
الباب للواقع .ت�سرع الو�صول ،من الطارق؟ يهم�س ب�صوته الرجويل الدافئ� ،إنه �أنا.
ترتدد ب�سعادة يف فتح الباب ،تدقق يف هندامها املنزيل ....يف ت�سريحتها العادية...
وتفتح ...يا لها من حلظة ...رباه كم �أنا �سعيدة ...ما زلت تزداد جما ًال وربيع ًا...
يوقظها من غفوة التحديق بلم�سة امل�صافحة.
يف حلظات اللقاء هذه ُين�سى عتاب الغياب ،ي�صبح جل اهتمامك ت�أمل العينني
ومالم�سة الأكف لعل عادات الع�شاق تلك تو�صل بع�ض ًا مما يف داخلك.
مل تكن تعي ماذا �ستقول ،هرولت الكلمات م�سرعة يف خاطرها ،كل ما بقي هو
كلمة واح��دة ...قالتها بكل ما لديها من حب ...بكل ما لديها من ع�شق معتق...
قالتها دون �أن تقول ...دون �أن حترك �ساكن ًا ...الكل �سمعها ...اجلميع مبا فيهم
الأ�شجار املحيطة ،الع�صافري وال�سماء والغيوم والن�سمات ...قالتها ب�صدق وب�شوق
و�سعادة ...قالتها بحالة ال�ضياع جلاذبيته ...بحالة خ�ضوع �أمام جماله ...قالتها
ب�أمل ...ومن ثم �صرخت :رباه كم ا�شتقت لك! وخطفت الو�سادة من بني ذراعيها
و�ضعتها حتت ر�أ�سها لتلتحف الأمل وتغط يف نوم عميق لعلها ت�ستيقظ على �صوت
الباب ...يب�شر بقدومه بعد الغياب.

يف مِثلِ هَ ذا ُ
احلب

َ
مئات الأع َوام

منَ ال َعام املَا�ضي

و عرفْتُ �أنَ القطا َر

كنتُ �أ�صدق

اح
يب َقى ُم�سافِر ًا ...ال َير َت ُ

�أن ِّ
لكل قِ طار حمطّ ة
ِّ
م�سافر
ولكل َ
حقيبة
يجدُ ها مهما َط َ
�ضياعها
ال
ُ
أظن
كنتُ � ُّ
�أنَّ ِّ
ابت�سامة
لكل
ٍ
َثغر ًا
و ِّ
لكل زهرةٍ
عِ طر ًا
و ِّ
دمعة
لكل ٍ
َعين ًا
َظننتُ �أن ِّ
لكل ظلٍ
�أَ ْ�ص ًال
و ِّ
حب َقلب ًا
لكل ٍ
و كبرُ ُت يف َعام

�ضاعتَ
و�أنَّ احلقيبة التي َ
لن تعود
َعرفتُ �أن االبت َِ�ساماتِ ُ
احل َرة
هي الأجملْ
و�أنَّ ال ُعطو َر املُ َ�شردة
هي الأندى
َ
اليتيمة
و الدُ مو َع
َدوم ًا الأ�صدق
ٌ
الظِ ُ
حيدة على الأغ َلب
الل َو
ِ�ض ٌ
ائعة يف ُ
الطرقات
لرتتاح
جر
ت ْب َح ُث عن ظلاَ لِ َ�ش ٍ
َ
ال�صادقُ ُمطلق
احلب َ
و ُّ
�ص ال َقلب
ها ِر ٌب مِن َق َف ِ
�س�أُتقِن ا َ
َ
والع�شق هذا العام.
حليا َة
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حكايتي معها /تتمة� /ص2
خمزونٌ يف خالياها و«جيناتها»؟
يا �سبحان اخلالق!!
ث��م �أت�ساءل ملاذا ت�صف��ر �أوراقها وتذوي رويد ًا رويد ًا ثم متوت
مودع��ة حياته��ا الق�صرية عندم��ا تنتهي دورة حياته��ا؟ وهل هذا
خم��زون يف خالياه��ا �أي�ض�� ًا؟ �أم �أنه��ا مو�سوم��ة بامل��وت منذ حلظة
والدتها �ش�أن كل خملوق يحيا يف هذا الوجود؟.
ك��م �أمتنى معرفة م�شاعرها� ..أحا�سي�سها ..ت�أثرها مبا حولها،
كيف تعي�ش حلظاتها ،هل تفرح فتزهو ب�أوراقها الن�ضرة� ،أم تبكي
وحتزن عل �أوراقها الذاوية� ،أم �إنها تعي�ش احلالتني مع ًا؟
ه��ل تعي���ش عل��ى �أم��ل اال�ستم��رار والنمو يف ه��ذه احلي��اة� ،أم
تكرره��ا �أف��كار الي�أ���س فتعي�ش حلظ��ات الت�ش��ا�ؤم كم��ا يعي�شها بنو
الإن�سان.
�أو ت��دري هذه الغالية كم ي�سح��رين جمالها وكمال الإبداع يف
خلقها؟!
ف�أقف �أمامها ناثر ًا مت�أم ًال يف �أفق هذا اجلمال م�أخوذ ًا منت�شي ًا.
�أو تعلم �أين ـ كما هي ـ �أُ�س ّبح اخلالق كلما ر�أيتها؟!
كث�يرون مل يفهم��وا �س��ر عالقتي به��ا ،هي عالقة ب�ين كائنني

هذه الثق��ة�.إذاً� ،أهم نتيج��ة ن�ستخل�صها دائم ًا،
والي��وم ن�ؤك��د عليها ،من��ذ � 25أي��ار � ،2000أننا
ميكن �أن ننت�صر وقد انت�صرنا يف �أكرث من موقع،
و�أن الع��دو ـ مهم��ا كان جب��ار ًا ومقت��در ًا وميل��ك
�أق��وى الأ�سلحة و�أقوى اجليو�ش ـ ميكن �أن ُيهزم
�أم��ام �أرادتن��ا وق��د ُه��زم يف �أك�ثر م��ن موقعة.
امله��م دائما �أن منل��ك هذا الإميان وه��ذه الثقة
وه��ذا التوكل وه��ذا الع��زم وه��ذه الإرادة و�أن
نوا�ص��ل العم��ل ،لأن الإميان وح��ده ال يكفي”.
�أي �أن ثقاف��ة الأمل تعطي االن�سان القدرة على
التطل��ع �إىل امل�ستقب��ل وامت�لاك �إرادة التحدي
لأن الأم��ل يعن��ي الإ�صرار على حتقي��ق الهدف
ومين��ح �صاحب��ه ال�ص�بر عل��ى ال�شدائ��د واملحن
وه��و يرتب��ط بالإمي��ان فكلما �سما �إمي��ان املرء

حي�ين جمعتهم��ا ه��ذه الدني��ا فتبادال احل��ب و�س��ر كن��ه الأ�شياء
بحميمية بالغة� ،أكت��ب هذه الكلمات ،و�أنا �أرنو �إليها �سائ ًال� :ألي�س
كذل��ك �أيتها اجلميل��ة؟ فتهتز وريقاتها وي�صلن��ي جوابها �أن بلى..
�إي وربي �إنه كذلك.
بع���ض �أ�صدقائي يع��زو منوها املتميز واخ�ضراره��ا الرائع �إىل
العناي��ة بها ،ولكن ه��ذا ال يربر ت�سامقها الغري��ب وال ي�سوغ منوها
املده���ش فيتوقف��ون حائري��ن ،وبع�ضه��م يعتربها طف��رة يف عامل
النب��ات� ،إذ كي��ف ت�ص��ل �إىل ه��ذا االرتف��اع ،واملده�ش �أن��ه عندما
ح��د �سقف املكت��ب من ا�ستطالته��ا اهتدت �إىل ح��ل �سريع ،فبزغت
م��ن �سوقها ع��دة براعم �سرعان م��ا تنامت و�شكلت �أذرع�� ًا �إ�ضافية
تكاث��رت فيه��ا الأوراق اجلدي��دة فزاده��ا ذلك جم��ا ًال على جمال
و�سحر ًا فوق �سحر.
ثم اخرتق الرتاب جزء من �ساقها املطمور يف الرتاب و�سما نحو
الأعل��ى �إىل جانب ال�س��اق الرئي�سة ،وما لبث �أن �صار �ساق ًا جديدة
قوية تزدهي بالأوراق اخل�ضر الزاهية.
وبع�ضه��م برر ذلك كله ب�سبب جو املكتب وما يرتدد يف �أجوائه
من �شعر ونرث ومو�سيقا هادئة.

�أق��ول لأ�صدقائ��ي :ق��د يك��ون كل م��ا قلتم��وه عن �س��ر منوها
وزهوه��ا �صحيح�� ًا ،لك��ن ا�سمح��وا يل �أن �أ�ضي��ف �سبب�� ًا �آخ��ر قد ال
يفه��م معناه الكثريون� ،إين �ألتقط �أوراقها ال�صفراء ،و�أفتتها قطع ًا
�صغرية ،ثم �أن�شرها على الرتاب الذي منه نبتت وتغذت ومنت هذه
الفاتنة� ،أي �أعيدها �إىل وطنها الغايل و�سكنها احلبيب ،وال �أر�سلها
للرياح لتعبث بها حيث �شاءت يف منايف االغرتاب.
ف��ك�أن ت��راب الأجداد مي��د ن�س��غ الأبن��اء والأحف��اد بالغذاء
ال�لازم حلياته��ا ،وك�أن الأحف��اد تعلم �أن رفاته��ا �سيمتزج مع رفات
�أ�سالفه��ا ،فتم�ضي يف منوها غري خائفة م��ن اغرتابها ،م�ستمدة من
رفات الأ�سالف الراحة والطم�أنينة ،يف دورة احلياة واملوت هذه.
ثم��ة كلم��ات �شك��ر وعرف��ان تتناه��ى الآن �إىل م�سامع��ي ،ثمة
�أوراق حاني��ة مت��ر �أيديه��ا الآن مندفع��ة ب��كل اخ�ضرارها حتاول
معانقت��ي مبحب��ة ،ثمة انحن��اءة من علي��اء ال�شموخ تق�ترب مني،
تدن��و وتدنو حت��ى ت�صري قاب قبلت�ين �أو �أقرب ،تري��د �أن تظللني
كجناح��ي غمامة �ساحرة ت�ش��ف بالطيب ،م�ل�أى برفيف اخل�ضرة
الغن��اء وابت�سام��ة الفج��ر و�أنفا���س الينابي��ع ،مفعم��ة بالرحي��ق
العابق و�أنغام احلفيف وتراتيل البهاء ال�سرمدي.

ثقافة الأمل /تتمة� /ص7

�أزداد لدي��ه الأمل بالو�ص��ول �إىل ما ي�صبو �إليه
 ،وثقاف��ة الأم��ل جتعلن��ا نرن��و ب�أب�صارن��ا �إىل
امل�ستقبل وكلنا �أم��ل وثقة ال ا�ستهانة بال�صعاب
والأخطار التي نواجهها بل �إميان باهلل وبقدرة
�شعبنا على مواجهة ال�صعاب والأخطار وت�ؤدي
�إىل الثق��ة بالنف���س وال�شع��ب والعم��ل ب�ص��دق
و�إخال���ص فه��ذه الثقاف��ة متكنن��ا م��ن امتالك
نا�صي��ة امل�ستقب��ل لأن امل�ستقب��ل فع��ل �إرادة
املنا�ضل�ين والن�ض��ال عملي��ة يكت�سبه��ا الأك�ثر
عط��اء والأق��در على حمب��ة ال�شع��ب وخدمته
ً
وتخل��ق الإن�س��ان القادر عل��ى حماي��ة املواطن
و�ص��ون كرامت��ه وحت�س�ين امل�ست��وى املعي�ش��ي
ل��ه وحم��ل �ش��رف امل�س�ؤولية يف قي��ادة الدولة
واملجتم��ع �إنه��ا ت�صن��ع الإن�س��ان الق��ادر عل��ى

الن�ض��ال �ضد النف�س �أو ً
ال و�ض��د �أمرا�ض الواقع
ثاني ًا  ،وعل��ى خلق امل�س�ؤول الذي يكون يف عمله
عام��ل اطمئنان وم�صدر ثق��ة للنا�س ،يعي�ش مع
النا���س وم��ن �أجلهم دون تع��ال ودون تق�صري �أو
�إهمال والعامل على �سيادة القانون على اجلميع
دون ا�ستثناء .
�إن ثقافة الأمل جتعلنا نعي�ش احلا�ضر ويف
عيوننا امل�ستقب��ل ،ون�ؤمن �أن الزمن يتوقف على
�إرادتن��ا وعلى عملنا وال يوجد م�ستحيل عندما
نق��رر �أنه ال يوجد م�ستحيل ،فامل�ستقبل مرتبط
بالأم��ل لأن��ه يعط��ي االن�س��ان الإ�ص��رار عل��ى
حتقيق اله��دف ومينح��ه ال�صرب عل��ى ال�شدائد
واملحن ومتنحنا الثقة ب�أن االنت�صار على العدو
ممكن �أن يتجدد كم��ا انت�صرنا يف حرب ت�شرين

قراءة يف كتاب "احلداثة والأخالق" /تتمة� /ص5

ير ّك��ز عل��ى �أربع��ة م��ن كتّ��اب االغ�تراب الأمريك��ي � -إيرن�س��ت
همنغ��واي ،وجريت��رود �شتاي��ن ،وهرني ميل��ر و�أناييز ِن��ن  -الذين
اخت��اروا باري���س لتك��ون حاف��ز ًا له��م ال�ستك�شاف هوي��ات اجلن�س
البديل��ة له�ؤالء الذي��ن ُدمغوا بالقيم الأمريكي��ة التقدمية .هذا
الف�ص��ل ي�ش�ير �إىل �أن املنف��ى ,والتجريبي��ة الأدبي��ة وجمالي��ات
املتع��ة ه��ي مكون��ات حيوية لتن��اول م�سائل االخت�لاف يف اجلن�س
و�إمكاني��ة التب��ادل املفت��وح ب�ين اجلن�س�ين ،كم��ا ير�س��م متوازيات
ب�ين نظري��ة احلركة الن�سوية الفرن�سي��ة " الأخالق املالئكية " لـ
لو�س��ي �إريجاري ،والتطور احلداثي للجمال البدائي لهدم اجلن�س
ال�صرف واالنق�سامات الأخالقية يف ذلك الوقت .الف�صل ال�ساد�س
��ور هذا النقا���ش عن الأخالق واملدنية مبقارن��ة �أعمال الكاتب
يط ّ
الت�شيكي فرانز كافكا و�أعمال ال�شاعر والكاتب امل�سرحي الأ�سباين
فيدريكو كاري�سيا لوركا ,اللذين قدمت ر�ؤيتهما التخيلية لأمريكا،
وحتدي��د ًا التجرب��ة الب�صري��ة ملدين��ة نيوي��ورك م�شه��د ًا تعرفوا
م��ن خالله على ثقافة الآخ��ر و�أخالقه.ففي الوق��ت الذي ي�صف
في��ه ل��وركا يف جمموعته " �شاع��ر يف نيوي��ورك "( )1940جتاذب
ال�شاع��ر للمدينة املث�يرة واملف�سدة للأخالق عل��ى ال�سواء ،يتخيل
كاف��كا مدين��ة نيوي��ورك يف روايته " �أمري��كا " ( )1927من موقع
الأف�ضلية الأوروبية .وبرغم هذه االختالفات ،ف�إن الرتكيز على

امل�شاه��دة والتخي��ل عند لوركا وكاف��كا �ساعدهما عل��ى التوا�صل
م��ع ق�ضايا الآخر ،بالإ�ضافة �إىل الق�ضاي��ا التي فر�ضها تخطيهما
احلدود الثقافية.
الف�ص�لان الأخ�يران يتن��اوالن كتّاب�� ًا تو�سع��وا يف معاي�ير
احلداثي��ة يف ثالثيني��ات الق��رن الع�شري��ن برتكيزه��م عل��ى
مو�ضوعات اخلدعة والتحول و�إثارة الأ�سئلة حول �شرعية بع�ض
الأ�شكال املحددة للفعل االجتماعي .الف�صل ال�سابع يناق�ش ق�ص
الت�ش��رد احلداثي الذي ُ�ص ّور فيه امل�شرد على �أنه غالب ًا ما تنق�صه
ال�صف��ة �أو الطبيع��ة الأخالقية�.إع��ادة ط��رح ق�ص���ص الت�ش��رد
الرتاثي مكّن الكتّاب على اختالفهم �أمثال هريمان هي�سه وروبريت
موزيل (يف �أوروبا) وزورا نييل هار�ستون وهرني روث (يف �أمريكا)
من ا�ستك�شاف االمكانيات اجلمالية والآثار الأخالقية " للمغامرة
" دون اللجوء �إىل �صيغ الو�صف الواقعية �أو �أ�شكال ال�سرد للقرن
التا�سع ع�شر .الف�صل الثامن يتعامل مع الطرائق التي يناق�ش فيها
كل م��ن كلو�س م��ان وتوما�س مان املناخ ال�سيا�س��ي امل�ضطرب لأملانيا
يف ق�صتيهم��ا الرائعت�ين " ,ميف�ست��و" ( )1936و"ماري��و وال�ساحر
" ( )1929ولك��ي يتعام��ل الكاتبان مع ظه��ور الدكتاتوريات فقد
ر�سما من لغة الأداء امل�سرحي والتقنع (مبا يوازي م�سرح بروتولد
بري�ش��ت و ول�تر بنيام�ين) طريق��ة للق��رع عل��ى البع��د التحويلي

التحريري��ة ع��ام  1973و�أي��ار  2000ومت��وز
 2006و 3جزي��ران  2014ال��ذي ج��اء نتيجة
انت�ص��ارات جي�شن��ا العرب��ي ال�س��وري البط��ل
واملقاوم��ة ،وعنف��وان �شعبن��ا املعت��ز بكرامت��ه
امل�ؤم��ن ب���أن م�س�يرة احلي��اة حت��دد بالتح��دي
وبال��رد عل��ى التح��دي ،والنظ��ر �إىل امل�ستقبل
وكلن��ا �أمل وثقة وتف��ا�ؤل ،ال ا�ستهانة بال�صعاب
والأخطار التي نواجهها ،بل �إميان باهلل وبقدرة
�شعبن��ا والثق��ة بالنف���س وال�شع��ب  .فبق��در م��ا
نعزز م��ن ثقافة الأمل يف النا���س وخا�صة جيل
ال�شب��اب بقدر م��ا ن�ص��ون ثقافة املقاوم��ة ونهج
املقاومة بحيث ي�صبح خيار ًا �شعبي ًا كا�سح وهذا
ه��و ال�ضامن لوجودنا وم�ستقبلنا �أعزاء �أقوياء
م�صاين الكرامة .

للأ�سطورة.
��ور ما اهتمت به الف�ص��ول الثمانية مبناق�شة
اخلال�ص��ة تط ّ
كتّ��اب ومنظري��ن معا�صري��ن تعامل��وا م��ع الق�ضاي��ا الأخالقي��ة
ج��راء التح��والت املناخي��ة التاريخي��ة ،ابتداء من
الت��ي انبثقت ّ
�آث��ار احل��رب املدَّ ّم��رة لأوروب��ا ,واملن��اخ الت�آمري لأمري��كا احلرب
الب��اردة ،و� ً
صوال �إىل العوملة املت�سارع��ة يف نهاية القرن الع�شرين.
�أم��ا بالن�سب��ة للكاتب��ة الأملاني��ة ال�شرقي��ة �سابق�� ًا كري�ستا فولف
والروائ��ي الأمريك��ي ب��ول �أو�س�تر فم��ا ت��زال كدم��ات احلداث��ة
عندهم��ا باقية و�س�يرورة الإ�صالح االجتماعي تظ��ل ّ
�شاقة .لكن
بالتع��اون مع ّ
املنظرين واملعلّقني االجتماعيني �أمثال مي�شيل فوكو،
ويورج�ين هابرما���س ،وزغمانت بوم��ان ,ون ّعومي كل�ين فهم جميع ًا
يعبرّ ون ع��ن اهتمامهم الأخالقي املتوا�ص��ل ,والإلزامي تقريب ًا ملا
مل ب�إمكانيات متناق�صة.
يرونه من عا ٍ
يف اخلال�ص��ة نرى ب�أن �ضرب ًا من �ض��روب كتابة ما بعد احلرب,
عرف��ت غالب�� ًا بكتابة م��ا بعد احلداث��ة ط��ورت يف الواقع جتربة
احلداثي�ين الأوائ��ل لإيج��اد مم��ررات �أخالقي��ة وه��م ي�ضاعفون
جهدهم لتحرير اخلوف من احلداثة.
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�آ راء

«�أيدي ال�صحفيني العاملني يف و�سائل الإعالم الأمريكية ملطخة بالدماء
من خالل تواطئهم مع عمليات القتل اجلماعي التي ت�شهدها دول كثرية،
ومن خالل ا�ستخدامهم الدعاية لتهيئة الر�أي العام لقبول جرائم احلرب
التي تقوم بها الإدارة الأمريكية كما يجري يف �سورية و�أوكرانيا والعراق
وغريها»..

ـ �إيريك �سامري ـ
(كاتب �أمريكي)

«تركيا م��ن خ�لال تقدميها ال��دع��م ال��ن��اري ل�ل�إره��اب��ي�ين يف ك�سب �شمال
ال�لاذق��ي��ة ،..واالع��ت��داء على �سيادة �سورية من خ�لال �إ�سقاطها طائرة
ع�سكرية �سورية كانت تالحق الإرهابيني ك�شفت ب�شكل فا�ضح عن الدور
التخريبي الذي تقوم به بالأزمة يف �سورية»..

ـ دانييل �سولي�س ـ

(كاتب و�أكادميي ت�شيكي)

الزمالء الأدباء من اليمني �إىل الي�سار� :أ.حممود حامد � -أ .نبيل نوفل-د.راتب �سكر
�أ.حممد حديفي  -د.عاطف بطر�س � -أ.عياد عيد يف زيارة لآثار �شهبا

«جبهة اجلنوب انتقلت �إىل ال�شمال وهذا ما توحي به املعلومات املتوافرة عن
الدور الأردين الفاعل واملتزايد يف معارك بلدة ك�سب وحميطها و�أن ج�سر ًا
جوي ًا بد�أ بالعمل على نقل مئات اجلهاديني من مطار ماركا يف عمان �إىل مطار
�أنطاكية يف لواء ا�سكندرون».

ـ �صهيب عنجريني ـ

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

جائزة عمر �أبو ري�شة لل�شعر
�أعلنت مديرية الثقافة يف ال�سويداء عن بدء اال�شرتاك
«بجائزة عمر �أبي ري�شة» لل�شعر العربي  /ال��دورة الثالثة
 /2014وذلك تقدير ًا لدوره الوطني والأدبي الكبري وعرفان ًا
بريادته يف ال�شعر العربي جمالي ًا وفكري ًا ،وفق مايلي:
جائزة الق�صيدة الأوىل  30000ل�.س.جائزة الق�صيدة الثانية  20000ل�.س. جائزة الق�صيدة الثالثة  10000ل�.س.وحددت �شروط اجلائزة على النحو الآتي:
 – 1يجب �أن ت��ك��ون الق�صائد مكتوبة باللغة العربية
الف�صحى.
 – 2يحق لل�شعراء ال�سوريني والعرب املقيمني يف �سورية من
�أع�ضاء احتاد الكتاب العرب و�سواهم امل�شاركة يف امل�سابقة.

 – 3تر�سل امل�شاركات على ثالث ن�سخ مطبوعة مغفلة من
�أ�سماء �أ�صحابها با�ستخدام الكمبيوتر مع قر�ص مدمج C.D
و�صورة عن البطاقة ال�شخ�ص ّية ورقم الهاتف �إىل مديرية
الثقافة يف ال�سويداء « -جائزة عمر �أبي ري�شة».
 – 4يغلق ب��اب امل�شاركة يف اجل��ائ��زة بتاريخ 2014/8/3
تعلن نتائج امل�سابقة يف حفل تكرميي بداية ال�شهر التا�سع /
�أيلول /لعام  2014وتقر�أ فيه الق�صائد الفائزة.
 – 5ت�شكل مديرية ثقافة ال�سويداء جلنة حتكيم من خرية
ال�شعراء والنقاد لتقييم الن�صو�ص امل�شاركة يف اجلائزة ويعد
قرارها ملزم ًا وقطعي ًا.
 – 6ال يحق ملن فاز باجلائزة يف دوراتها ال�سابقة امل�شاركة يف
هذه الدورة.
_ يرعى هذه اجلائزة الأ�ستاذ كنانة ال�شهابي.

تعزيـــــة

�ســـــالمات

رئي�س احت��اد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة
حترير “الأ�سبوع الأدبي” يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل
حممد باقي حممد بوفاة والدته.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ويلهم �أهلها
وذويها ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

تعر�ض الزميل الأ�ستاذ حممد حديفي ع�ضو املكتب التنفيذي
لأزمة قلبية ا�ضطرته لدخول امل�شفى.
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير
“الأ�سبوع الأدبي” يتمنون للزميل الأ�ستاذ حممد حديفي ال�شفاء
العاجل �آملني عودته �إىل عمله و�إبداعه بال�صحة وال�سالمة.

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 لبناين)

«الوثائق التي بحوزتنا حول �أ�سماء القتلى ال�سعوديني يف �سورية وتاريخ
ومكان القتل ت�شري �إىل �أن انت�شار الإرهابيني ال�سعوديني يف املحافظات
ال�سورية كلها ولكن ث ّمة مناطق كانت فيها �أع��داد القتلى مرتفعة كما يف
�إدلب ودير الزور وحم�ص وحلب ما يو�ضح �أن العدد الأكرب من الإرهابيني
دخلوا �إىل�سورية من منفذين هما تركيا ولبنان و�أي�ض ًا يلفت �إىل �أن القتلى
ال�سعوديني كانوا يعملون يف املناطق اخلا�ضعة حتت �سيطرة التنظيمات
الإرهابية امل�سماة «دول��ة الإ�سالم يف العراق وال�شام» و«جبهة الن�صرة»
و«القاعدة» وهناك �إرهابيون �سعوديون تزعموا تلك التنظيمات».

ـ ف�ؤاد �إبراهيم ـ

(كاتب وباحث �سعودي)

«من ال�ضروري ا�ستمرار الت�صدي لتدخل القوى الإمربيالية «املبا�شر وغري
املبا�شر» يف �سورية والتي تتعاون يف ذلك مع القوى الأجنبية الأخرى التي
تريد لي�س فقط هزمية �سورية و�إمن��ا ـ بلقنة ـ منطقة ال�شرق الأو�سط
بالتوافق مع م�شروع ـ ال�شرق الأو�سط الكبريـ»

ـ ميالن كرايت�شا ـ

(كاتب وباحث ت�شيكي)

«الدور التخريبي الذي تقوم به تركيا يف �سورية ،ومهاجمة ـ ك�سب ـ يف ريف
الالذقية ال�شمايل مل يكن بالإمكان حتقيقها بهذا ال�شكل دون ت�سهيالت
ع�سكرية ولوج�ستية تركية مبا�شرة»

ـ ترييزا �سبينت�سريوفا ـ
(كاتبة ت�شيكية)

«�أوائل الإرهابيني الفرن�سيني و�صلوا �إىل �سورية يف العام 2012م ،مع عدد
من الإرهابيني الفرن�سيني ممن يقاتلون يف �صفوف ما ي�سمى ـ دولة الإ�سالم يف
العراق وال�شام ـ (داع�ش) ،و�أكدوا رغبتهم بالعودة �إىل فرن�سا وبع�ض الدول
الغربية ل�ضرب �أهداف حكومية ومدنية»

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 ديفيد توم�سون ـ

(كاتب فرن�سي)
ـ م�ؤلف كتاب «اجلهاديون الفرن�سيون» ـ

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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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

تهنئة

• نزار بني املرجة

ي�سر رئي�س و�أع�ضاء املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب
العرب �أن يتقدموا بالتهنئة للزميل الدكتور �أحمد عبد
الغني مبنا�سبة ت�سميته �سفري ًا للنوايا احل�سنة ل�ش�ؤون
الإعالم يف �سورية.
ولل�سيد الدكتور نظمت عبا�س مبنا�سبة ت�سميته �سفري ًا
للنوايا احل�سنة لل�سالم وحقوق الإن�سان يف �سورية الدكتور نظمت عبا�س �سفري النوايا
متمنني لهما النجاح والتوفيق يف مهمتيهما اجلديدتني .احل�سنة لل�سالم وحقوق الإن�سان يف �سورية

(� ٌ
(عدوان)؟!
أزمة) �أ َ ْم ُ
الدكتور �أحمد عبد الغني �سـفري النوايا
احل�سنة ل�شـ�ؤون الإعالم يف �ســورية

جملة (املعرفة) يف �إ�صدار جديد
�صدر العدد اجلديد من جملة (املعرفة) التي ت�صدرها وزارة الثقافة وهو العدد -/609/
حزيران  2014مت�ضمن ًا مقا ًال افتتاحي ًا لل�سيدة وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة م�شوح
بعنوان “جدلية العالقة بني الثقافة واملاء” بينما تناولت كلمة العدد “ �إبال معجزة
احل�ضارة ال�سورية” لرئي�س التحرير الدكتور علي القيم.
كما ت�ضمن العدد جمموعة قيمة من الدرا�سات والبحوث والن�صو�ص الإبداعية والنقدية،
�إ�ضافة �إىل حوار مع الباحث �سليم بركات ،وتناول باب كتاب ال�شهر “م�س�ألة احلرية يف
الفكر الإ�سالمي (احلل املعتزيل)” وجاء �آخر الكالم بعنوان “الثقافة ومفهوم احلوار”.

العقل الإن�ساين�..صاغ الأ�سطورة وبحث عن اخلالق
كتاب جديد للباحث الدكتور يحيى ق�سام
�ضمن �إ�صدارات دار (العراب) ودار (نور حوران) �صدر كتاب لع�ضو احتاد
الكتاب العرب الباحث الدكتور يحيى �سليمان ق�سام.
ويعترب هذا الكتاب درا�سة يف الأ�ساطري العاملية ،وتكمن قيمته يف الغاية
التي و�ضعها امل�ؤلف و�سعى بجهد كبري �إىل حتقيقها و�إىل �إقامة الدليل
والربهان على �صحتها ،فلم يكن جمرد مرتجم لبع�ض الن�صو�ص ،بل كان
باحث ًا مف�سر ًا مو�ضح ًا ومتعمق ًا ،وقد ا�ستطاع بتحليله الفل�سفي �أن يحقق
الغاية التي هدف �إىل حتقيقها.
تناول الكتاب العقل الإن�ساين والبحث عن اخلالق يف جمموعة من الأ�ساطري
منها ال�سومرية والبابلية والكنعانية والفرعونية والإغريقية والفار�سية
والهندية والفييتنامية وال�صينية واليابانية واملك�سيكية والإفريقية..

"على ر�صيف" جمموعة جديدة مل�أمون �أحمد م�صطفى
�ضمن �إ�صدارات دار كنعان للدرا�سات والن�شر وم�ؤ�س�سة عيبال للن�شر والتوزيع
�صدرت جمموعة ق�ص�صية جديدة للقا�ص م�أمون �أحمد م�صطفى بعنوان "على
ر�صيف".
جتلت عرب �صفحات املجموعة مقدرة الكاتب على الو�صف والت�صوير بلغة
�صافية �سل�سة ومقدرته على ال�سرد واال�ستطراد وال�سيطرة على املعمار
احلكائي ،فالكاتب يريد من خالل ق�ص�صه �أن يجعل من الن�ص ر�سالة معنى يحلق
بها الفن عالي ًا ،فهو من امل�ؤمنني بالق�ضية الفل�سطينية ،يعي حادثاتها فيحزن
ويدرك املكاره التي حتيط بها فيقف عندها ،ولعل مهارته جتلت يف �أبرع �صورها
عندما �أفلت من الوقوع يف حقول حتاول خطف ن�صه منه كاحلقل الإيديولوجي
والتاريخي والفكري ،فلم تع�صف به نربة املبا�شرة وظلت الن�صو�ص ق�ص�ص ًا
تبدي الأمل الفل�سطيني مرة ،وت�ساهره مرة �أخ��رى ،وت�شري �إليه مرة ثالثة،
وتعي�شه مرات ومرات.

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

بعد م�ضي ث�لاث �سنوات وث�لاث��ة �أ�شهر ،على امل���ؤام��رة
امل�ستمرة على �شعب �سورية وجي�شها و�أر�ضها وم�ستقبلها،
الي���زال �سيا�سيون وك��ت��اب وحمللون الن�شكك بوطنيتهم
ون��زاه��ت��ه��م ،ي�صفون و(بح�سن ن��ي��ة) م��ا ج��رى وي��ج��ري يف
�سورية ،على �أنه ـ �أزمة ـ ،وقد انت�شر ا�ستخدام هذا امل�صطلح
غري الدقيق يف الأروقة ال�سيا�سية والديبلوما�سية ،وو�سائل
الإعالم املرئي واملقروء وامل�سموع ،و�أ�صبح من العادي و�شبه
امل�س ّلم به ا�ستخدام عبارة ـ الأزم��ة ال�سورية ـ ،و�أ�صبح من
ال�ضرورة مبكان التنبيه �إىل �أن رواج هذا امل�صطلح يروق
بالت�أكيد ملع�سكر املعتدين على �سورية وامل��ت��ورط�ين حتى
اللحظة يف �سفك ال��دم ال�سوري ،وال�ضالعني يف حماوالتهم
امل�ستميتة لإ�شاعة واقع اخلراب والقتل والدمار ،وحماوالت
�إ�سقاط م�ؤ�س�سات الدولة ال�سورية ،ويقدم خدمة جمانية
لأعداء الوطن ،لأن م�صطلح ـ الأزمة ـ يفهم منه وجود �أ�سباب
داخلية ملا يجري ،ويغفل �أو يقلل من �أهمية امل�سبب الأ�سا�س
ال��ذي يقف وراء ك��ل م��اج��رى وه��و اال�ستهداف وال��ع��دوان
اخلارجي على �سورية...
ومم���ا ُي�سجل لل�سيد ال��رئ��ي�����س ب�����ش��ار الأ���س��د نظرته
اال�سرتاتيجية بعيدة املدى وحتذيره منذ بدايات االعتداء
على �سورية مما �أطلق عليه �سيادته يف �إحدى كلماته :ـ حرب
امل�صطلحات ـ ،ف�أعدا�ؤنا (كما ثبت منذ ع�شرات ال�سنني)
درجوا على ت�سمية الأ�شياء بغري م�سمياتها و�إطالق �أ�سماء
وعناوين تخدم م�صاحلهم يف النهاية ،عرب ا�ستغالل و�سائل
الإع�لام والتخاطب لتكري�س م�صطلحات ُم�ضللة لت�شويه
احلقائق على �أر�ض الواقع ،من ذلك مث ًال جناحهم �إىل حد
كبري -وللأ�سف -يف تكري�س ا�ستخدام كلمة “�إ�سرائيل”
ب��د ًال من القول “الكيان ال�صهيوين” ،رغم ا�شرتاط الأمم
املتحدة عند قبول ع�ضوية ذلك الكيان ـ وبتواط�ؤ دويل! ـ �أن
يحرتم ذلك الكيان حق ال�شعب العربي الفل�سطيني يف �إقامة
دولته على جزء كبري من �أر�ضه يف ذلك الوقت ،وهاهو ذلك
الكيان اليوم ،ويف خمالفة �صريحة ل�شرعة الأمم املتحدة
وقراراتها ،يطلب وبوقاحة و�صلف الإع�تراف به على �أنه
دول��ة يهودية خال�صة ،-على كامل ال�تراب الفل�سطينيو�أك�ث�ر ،مم��ا يعني ع��دم �شرعية بقائه وع�ضويته ل�ل�أمم
املتحدة �أ� ً
صال! وفق ًا ملا ورد يف قرار قبول ع�ضويته يف ذلك
ً
لكتاب
املحفل الدويل ،..وامل�ؤ�سف وامل�ؤمل حقا �أننا بتنا نقر�أ
ٍ
فل�سطينيني يف بع�ض الدرا�سات وو�سائل الإع�لام ،و�صفهم
للكيان ال�صهيوين بـ “�إ�سرائيل” ،مما مينح العدو تطبيع ًا
جماني ًا على الأل�سن ي�ؤدي حتم ًا ومبرور الوقت �إىل منح ذلك
العدو �شرعية الوجود ،مادامت (عظام �أل�سنة البع�ض منا)،
تعرتف به �صراحة بالعفوية واالعتياد!!..
وم��ن ذل��ك �أي�ض ًا �إ���ص��رار بع�ض و�سائل الإع�لام الغربية
(و�أي�ض ًا العربية للأ�سف) وترويجها مل�صطلح ـ العامل العربي
ـ بد ًال من م�صطلح ـ الوطن العربي ـ ،يف رغبة حثيثة لتكري�س
عوامل االختالف بني بالدنا العربية ،و�ضرب فكرة ونظرية
القومية العربية يف ال�صميم ،عرب االبتعاد عن كل م�صطلح
ميكن �أن ي�شري �إىل وحدتنا كعرب...
وعود على بدء جند لزام ًا علينا يف �سورية اليوم �ضرورة
االنتباه خلطورة تبني م�صطلح (الأزمة ال�سورية) ،وتداوله
بح�سن نية يف و�سائل �إعالمنا ومنا�سباتنا ال�سيا�سية.
لأن ما نعي�شه من خالل ما جرى ويجري لي�س ـ �أزمة ـ بل
هو (عدوان) مو�صوف بلغة القانون والأدلة الدامغة ،على
الدولة ال�سورية وم�ؤ�س�ساتها ،..وهو (ا�ستهداف) وا�ضح �أي�ض ًا
ل�ضرب وحدة الأر�ض وال�شعب واجلي�ش يف �سورية..
� ..أجل ال (�أزمة يف �سورية)  ،بل هو (عدوان �سافر لئيم
متعدد اجلبهات على �سورية) و�سيخيب دائم ًا و�أب��د ًا ف�أل
وحلم املعتدين ،بف�ضل اللحمة الأ�سطورية لل�شعب واجلي�ش
والقائد ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد يف مواجهة هذا العدوان
على وطننا الغايل ،وب�شائر الن�صر جدُّ وا�ضحة يف �ساحات
وميادين املواجهة ،و�إن غد ًا لناظره قريب...
www. marje.syriaprof.com

