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واقع القراءة..م�شكالت بال حلول

• يون�س حممود يون�س
عندم��ا ت�صب��ح الكتاب��ة� .س��واء �أكان��ت
فكري��ة �أو �إبداعي��ة� .أق��ل قيم��ة م��ن يافط��ة
يعلقه��ا �أح��د الفا�سدي��ن عل��ى قارع��ة الطريق
ليظه��ر ا�سم��ه عليه��ا� ،أو �أق��ل قيم��ة م��ن بي��ان
معار�ض م�أج��ور .ي�صبح من ال�ض��روري مراجعة
وتعري��ة ال�شخ�صي��ة الثقافي��ة الت��ي ا�شتغ��ل
عليه��ا ال�سوري��ون عق��ود ًا م��ن الزم��ن .لأنّ هذه
ال�شخ�صي��ة مل تت�شكل �أ� ً
صال ،ولو ت�شكلت وملأت
�شيئ��ا من الفراغ الذي ورثناه منذ اال�ستقالل ملا
�سقط��ت الآن ،ومل��ا ا�ستطاعت �أمري��كا� ،أو غريها
م��ن دول الإقليم �أن جتنّ��د �آالف الأغبياء ،و�أن
تدربه��م عل��ى �أف�ض��ل الأ�سلح��ة الت��ي �أنتجتها،
وعل��ى �أ�سو�أ ما �أنتج��ه بع�ض امل�سلم�ين من �أفكار
وفت��اوى ال ت�صلح حتى للمجتم��ع احليواين .يف
خ�ض��م هذه احلرب .هذه الثورة .هذه امل�ؤامرة.
ال يح��ق لأي �س��وري �أن يق��ول :ه��ذه احلرب مل
ت�سقطن��ي .فاجلميع �سقط��وا ،ويف املقدمة كبار
املثقف�ين ،وطامل��ا بقي��ت املوا�ضيع الت��ي نقر�ؤها
�أ�ضعف من التحديات التي نواجهها ،و�أ�ضعف من
�أن ت�ستطيع الت�أثري بهذه التحديات وامل�شكالت.
ال يجب �أن نتوقع �إقبا ًال جيد ًا من القراء� .أقول
ذل��ك بع��د �أن قر�أت دع��وة من �أح��د الأ�صدقاء
لق��راءة مو�ضوع��ات �إحدى املج�لات التي يعمل
به��ا .حي��ث قال :نن�ش��ر لكم مو�ضوع��ات ق ّيمة،
وذكر مو�ضوع ًا بعينه .فتعالوا �إىل القراءة �أيها
الأ�صدق��اء .نحتاج �إىل قراء للمو�ضوعات التي
نختارها لك��م ،ومن �أجلكم .طبع ًا �أنا مع الدعوة
�إىل الق��راءة ،و�أق��در كل جه��د يدف��ع املواط��ن
ال�س��وري حتدي��د ًا �إىل الق��راءة ،والتفاع��ل
م��ع املوا�ضي��ع املكتوب��ة ،و�أمتن��ى �أن ي�صب��ح كل
ال�سوري�ين ق��راء وكتاب�� ًا �أي�ض�� ًا.لأنّ الكاتب هو
ق��ارئ �أي�ض ًا .لكن هل بالإم��كان �أف�ضل مما كان؟
فل��و ا�ستط��اع الكاتب على �سبيل املث��ال �أن يقدم
مو�ضوع��ات تهم الق��ارئ� ،أو تعين��ه على تخطي
امل�ش��كالت الت��ي يع��اين منه��ا .مل��ا ت�أخ��ر القارئ
ع��ن االلتح��اق بفك��ر الكات��ب .حت��ى ال�سيا�سي
ال��ذي ن��ذر كل جهده واهتمامه م��ن �أجل كر�سي
احلك��م واالنتفاع به �إىل �أق�صى حد .ال �أظنّ �أنّ
وعي��ه و�إرادته �سمحا له بتق��دمي ما هو �أف�ضل.
قرن من الزم��ان م�ضى على بدء احلرب العاملية
الأوىل ،وتف��كك الإمرباطوري��ة العثماني��ة،
واملواط��ن ينتق��ل من خدع��ة �إىل �أخ��رى ،ولكل
خدعة كتاب ي�سوقون لرتويجها ،مل ي�ستطع� ،أو
مل ي�ش���أ املعني��ون� ،أو امل�شرفون عل��ى ر�سم مالمح
م�ستقبلن��ا �أن يفعل��وا الكث�ير ،رغ��م �أنّ املطل��وب
منه��م مل يكن �صعب�� ًا ،وميكن تلخي�ص��ه ب�أمرين.
الأول تكوين �شخ�صي��ة ثقافية وفكرية مقنعة
من خ�لال ر�ؤي��ا وا�ضح��ة للم�ستقب��ل ،والثاين.
نقد موروثن��ا الثقايف الديني املتهالك ،و�إ�سقاط
كل فق��رة �أو عن�ص��ر م��ن عنا�ص��ر ه��ذا امل��وروث
املتخل��ف .لكن وب�سبب االكتف��اء بر�ؤيا �ضعيفة
مت�صاحل��ة مع كل عنا�ص��ر التخلف .ف���إنّ ما مت
بن��ا�ؤه من��ذ اال�ستقالل �إىل يومنا ه��ذا ّ
ظل ه�شا
�سري��ع العط��ب ،ول��وال غي��اب الر�ؤي��ا ،وغي��اب
النق��د والنقاد عن تن��اول كل املفاهيم والأفكار
الت��ي �أجنب��ت ،وم��ا زال��ت تنج��ب املت�شددي��ن
الإ�سالمي�ين .مل��ا و�صلن��ا �إىل ظاه��رة داع���ش؟
ول��وال �أناني��ة ال�سيا�س��ي وتخلفه ملا من��ع النقد،
ومل��ا �أباح الف�ساد من �أج��ل البقاء يف كر�س ّيه �إىل
الأب��د� .إذ �إنّ انت�ش��ار الف�س��اد ق�ض��ى بال�ضرب��ة
القا�ضي��ة على �أف�ض��ل قيمنا و�أخالقن��ا .رهيب
ه��ذا املج��رم ال��ذي يعي���ش بينن��ا ح��ر ًا طليق�� ًا

متخفي�� ًا ب�أرقام��ه و�آليات عمل��ه  ،و�إذا ما �شكونا
من��ه جن��د الفا�سدي��ن يف مقدم��ة املتحدث�ين
ال�شاك�ين املهاجم�ين ل��ه ولرجاالت��ه� .ألي���س
ه��ذا ه��و امل�ضحك املبك��ي؟ لقد اختل��ط احلابل
بالناب��ل ،وه��ذا الأم��ر لي���س جديد ًا .م��ن زمان
اختل��ط احلاب��ل بالناب��ل .كان �ص��دام ح�س�ين
دكتات��ور ًا مكروه�� ًا من �شعبه واجل��وار .فجاءت
�أمري��كا لتخل���ص ال�شع��ب العراقي واجل��وار من
ا�ستب��داده .ف�أغرق��ت ال�شع��ب العراق��ي باملوت
واخل��راب والف�ساد ،وها هو العراق يئن ويت�أمل.
فم��ن ي�ستطي��ع �أن يق��دم ح�لا مل�ش��كالت العراق
ال��ذي �أثخنت��ه اجل��راح؟ �أم��ا يف �سوري��ا فق��د
ج��اءت الث��ورة� ،أو ما �سم��ي بالث��ورة لتنتقم من
اال�ستبداد والف�ساد .فما كان منها �إال �أن قدمت
لداع�ش الأر�ضي��ة املالئمة للفتك ب�شعب �سوريا
دون ا�ستثن��اء ،ومازالت تفتك ،وتقتل ،وترجم،
وتفجر �أف�ضل ما �أبدعه ال�سوريون رغم �ض�آلته.
فهل هناك عبث �أ�سو�أ من هذا العبث؟ وهل ينفع
م��ع هذا العبث .مقال� ،أو حتلي��ل� ،أو ق�صيدة� ،أو
ق�صة؟ وبا�ستثناء مثقفي ال�سلطة وكتابها� .أين
هو مكان املثقف امل�ستقل؟ ومن هو الأكرث حظوة
املهرب
يف هذا املجتمع البائ�س؟ الكاتب �أم ذاك ّ
التافه؟ حتى املواطن الذي عمل بجد كي تكون
ل��ه م�ساهمت��ه يف بن��اء اقت�ص��اد الوط��ن .ق�ضى
علي��ه ذلك الفا�سد الذي �أنتج ثروة من ال�سرقة
وتبي���ض الأم��وال .يف خ�ض��م ه��ذه املع��ادالت،
وتيئي���س النا�س من وجود �أي��ة حلول .ماقيمة
املو�ضوع��ات الت��ي نكتبه��ا؟ و�إذا كان��ت الدول��ة
مب�ؤ�س�ساتها الأمنية والإعالمية وقفت عاجزة
�أم��ام ظاه��رة مث��ل داع���ش ،وق��د ب��ات النا���س
ب�سب��ب هذا ال�صمت املري��ب يخمنون ويفكرون.
ه��ل هبط��ت داع���ش م��ن ال�سم��اء؟ ه��ل �أنتجتها
�أمري��كا؟ ه��ل ت��درب عنا�صره��ا يف �إ�سرائي��ل؟
هل ه��ي موجهة من قب��ل املخاب��رات الإيرانية
كم��ا يحل��و لبع���ض ال�سفه��اء �أن يكتب��وا؟ وقبل
داع���ش �أمل تكن هناك م�ش��كالت مهدت لو�صول
داع���ش؟ وما ال��ذي ينفع املهجر م��ن بيته �سواء
يف �سوري��ة �أو الع��راق؟ ه��ل ينفع ه��ذا البائ�س،
وهو بائ�س حتى يف احرتامه لنف�سه.هل ينفعه
�أن نكت��ب عن��ه وله؟ الن�س��اء ال�سوريات يلدن يف
لبن��ان �أكرث من اللبناني��ات .ك�أنّ املر�أة ال�سورية
املهج��رة يف خيم��ة ال ينق�صه��ا �س��وى �أن حتم��ل
وتل��د .لعلها تعي��د جتربة امل��ر�أة الفل�سطينية.
طريق��ة عفوي��ة ملواجه��ة الراغب�ين مبوته��ا.
حت��دي عف��وي غري��زي يطلق��ه املحروم��ون يف
وجه الب�ؤ���س ،وال�ضي��اع .واملوت�.أين هو احلل؟
الكتاب��ة �إن مل تك��ن معني��ة مبا�ش��رة ب�إيج��اد
حل��ول للم�ش��اكل فالأج��دى به��ا �أال تك��ون،
والكات��ب �إن مل يك��ن معني��ا باحلل��ول .الأف�ضل
ل��ه �أن يبكي على و�سادته وحي��دا ،وال يكفي �أن
ن�صب��ح كتاب ًا ودكات��رة وحملل�ين ا�سرتاتيجيني
لنقن��ع الآخرين ب�أهمية وجودنا .لي�س املطلوب
مني �أن �أموت لتحيا �أيها الكاتب العظيم� ،أو �أنت
�أيه��ا املحلل اال�سرتاتيجي العظي��م � ،أو �أنت �أيها
ال�سيا�س��ي العظيم .رمبا �أف�ضل م��ا يطلقه كتاب
ه��ذا الي��وم .ه��و الدع��وة �إىل التعبئ��ة العامة
ال�شامل��ة ،ولنحم��ل جميعنا ال�س�لاح مع اجلي�ش
للخال���ص من الإره��اب ،والف�س��اد ،واال�ستبداد،
والتكف�ير ،والتخوي��ن .لأنن��ا �إن مل نفع��ل ذل��ك
الآن ،وال �أظ��نّ �أننا �سنفعل .ف�إنّ الأيام القادمة
ل��ن تك��ون �أف�ض��ل ،ولعل الب�لاء الق��ادم �سيكون
�أخطر مما نت�صور.

ق�ضايا و�آراء

اللغة الرمزية للحلم من وجهة نظر فرويد
•اليا�س قطريب
يق��ول ابن منظ��ور يف �شرحه لكلم��ة الرمز:
((الرم��ز �إ�ش��ارة و�إمي��اء بالعين�ين واحلاجبني
وال�شفت�ين والفم.والرمز يف اللغ��ة كلّ ما �أ�شرت
مما ُيبان بلفظ ب��� ّأي �شيء �أ�شرت �إليه بيد
�إلي��ه ّ
�أو بعني))()1
ن�ستنت��ج من ه��ذا ال�ش��رح �أمري��ن يت�ضمنهما
الرم��ز ,الأول ه��و ا�ش�تراك معني�ين �أو �أك�ثر يف
لفظ واحدّ �,أي الرمز ومعناه�,أو الرمز واملرموز,
والث��اين ه��و اخلف��اء واملواربة ,ملعن��ى دون �آخر
عل��ى �سبي��ل الإيح��اء .وتت�س��ع دالل��ة الرم��ز
ليغدو تعبري ًا غري مبا�شر عن النواحي النف�سية
امل�ست�ترة الت��ي ال ت�ستطي��ع اللغ��ة التعب�ير
عنها,ويغ��دو الرم��ز �صلة بني ال��ذات والأ�شياء.
�أ ّم��ا احلل��م فق��د �شرح��ه اب��ن منظ��ور بقوله((
احلُ ل��م واحلُ لُم:الر�ؤيا,واجلمع �أح�لام ,ويقال:
حلم يحلم �إذا ر�أى يف املنام))()2
وق��د ح��اول فروي��د يف موا�ض��ع عدي��دة يف
يح��دد معن��ى احلل��م
درا�ست��ه ع��ن الأح�لام � ْأن
ّ
وطبيعته ,م��ن ذلك قوله(( احلل��م هو الكيفية
الت��ي ت�ستجي��ب به��ا النف���س ,يف �أثن��اء الن��وم
تتعر���ض له��ا))()3ويف مو�ضع
للتنبيه��ات الت��ي ّ
نف�س��ي ذو داللة,له
�آخ��ر يق��ول(( احلل��م فع��ل
ّ
�صفت��ان هما �إ�شب��اع الرغبات واحلي��اة النف�سية
الهل�سي��ة))( ،)4ومن��ذ الق��دمي و�إىل الآن
والنا�س حتاول تف�سري الأحالم ,ومعرفة معناها
�أو داللتها,وق��د �أ�ش��ار فروي��د �إىل ذل��ك ,وذك��ر
الط��رق واملناه��ج الت��ي اتبعه��ا النا���س لتف�س�ير
الأحالم  ,يقول (( جهد عامة النا�س منذ �أقدم
الع�ص��ور يف تف�س�ير الأحالم ,وهم ق��د اتبعوا يف
ذلك منهج�ين يختلفان اختالف�� ًا جوهر ّي ًا .ف�أما
�أولهم��ا فينظر �إىل حمتوى احلل��م يف جمموعه,
وي�سعى �إىل � ْأن ي�ستبدل به حمتوى �آخر معقوال ً
مياثل الأول يف بع�ض الوجوه .ذلك هو التف�سري
الرم��زي للأح�لام ....و�أ ّم��ا املنه��ج ال�شعب��ي
الآخ��ر يف تف�س�ير احلل��م  ,فبعي��د كلّ البعد عن
مث��ل ه��ذا االدع��اء ,ويف و�سعن��ا � ْأن ن�سميه منهج
ال�شيفرة,لأن��ه يعال��ج احلل��م كما ل��و كان �ضرب ًا
�سرية متكن من ترجمة كلّ عالمة من
من كتابة ّ
عالماته��ا �إىل عالمة �أخرى معروفة وفق مفتاح
ثابت))()5
وال�س���ؤال ال��ذي يط��رح نف�س��ه هن��ا كي��ف
نتع��رف عل��ى داللة رم��وز الأحالم
ن�ستطي��ع � ْأن
ّ
التي نراها ؟
ي��رى فروي��د (( � ّأن هذه املعرف��ة ت�أتينا من
م�صادر �شتى :من الأ�ساطري واحلكايا ,من النكات
والفكاهات ,من الفولكور� ,أي من درا�سة العادات
والأع��راف والأمث��ال والأغ��اين ل��دى ال�شع��وب
املختلفة ,ومن اللغة ال�شعرية واللغة الدارجة,
فف��ي جميع هذه املجاالت نلتق��ي الرمزية ذاتها
ونفهمها يف �أكرث الأحيان بال �صعوبة))()6
و�إذا ج��از لن��ا الق��ول � ّإن احللم ن���ص مكتوب
بطريق��ة م�ص��ورة  ,فه��ذا يعن��ي � ّأن هن��اك لغ��ة
درا�ستها,والتعرف
م�ستعمل��ة يف الأح�لام ميك��ن
ّ
عل��ى طبيعتهاومك ّوناته��ا  .وم��ن هنا ف��� ّإن �أ ّول ما
يلقان��ا عندم��ا نحاول درا�سة مف��ردات احللم((
املحدد ,كامللك رمز ًا
هو الرموز التحليلية باملعنى
ّ
ل�ل�أب� ,أو الرحيل رمز ًا للم��وت ....فهذه الرموز
هي الدوال الأ�سا�سية يف لغة الال�شعور))()7
وق��د �سعى فروي��د �إىل حتليل لغ��ة الأحالم
ّ
وف��ك رموزها ,انطالق ًا من � ّأن
وتف�سري م�ضامينها
العالقة الثابتة بني عن�صر احللم وترجمته هي

عالق��ة رمزية  .واليجد فروي��د �صعوبة كبرية
يف تف�س�ير الأح�لام ومعرف��ة رموزه��ا  ,وخا�صة
عندم��ا (( نك��ون عل��ى معرفة بالرم��وز امل�ألوفة
يف الأحالم ,وب�شخ�صية احللم ,وبالظروف التي
يعي���ش يف ظلها ,وباالنطباع��ات التي كان احللم
عاقبتها))()8
وي�ش�ير فروي��د �إىل طبيبع��ة الرمزي��ة يف
وان العالقة الرمزية هي يف جوهرها
الأحالم ّ ,
عالق��ة مقارن��ة,و� ّأن املوا�ض��ع والأ�شي��اء الت��ي
تلق��ى يف احلل��م متثي�ل ً
ا رمز ّي�� ًا لها لي�س��ت كثرية
العدد,ومنه��ا اجل�س��م الب�ش��ري يف جملت��ه,وال
والدان,والأوالد,والأخ��وة ,والأخ��وات.....
(( �أ ّم��ا الول��دان فرمزهم��ا االمرباط��ور
واالمرباطورة,املل��ك وامللك��ة�,أو غريهم��ا م��ن
ال�شخ�صي��ات املبجلة,وله��ذا يخ ّيم على الأحالم
الت��ي يظهر فيها الوالدان ج ّو من الورع والوقار.
و�أق��لّ رق��ة من ذل��ك الأح�لام التي يظه��ر فيها
الأوالد�,أو الأخوة والأخ��وات�,إذ تكون رموزهم
يف هذه احلال �صغار احليوانات واحل�شرات))...
( ،)9ويعل��ق فروي��د �أهمي��ة كبرية عل��ى معرفة
اللغة لكي ن�ستطيع عن طريقها تف�سري الأحالم,
ويف ذل��ك يق��ول(( وهك��ذا ن��رى �أن��ه كان يف
مقدورن��ا � ْأن ن�ص��ل �إىل املعنى اخلب��يء للحلم من
طريق �أق�صر لو �أننا ا�سرت�شدنا العرف اللغوي))
( .)10وال�س���ؤال الذي يط��رح هنا �إذا كانت لغة
احلل��م لغ��ة رمزية,فه��ل معرفتن��ا له��ذه الرموز
ت�س ّه��ل تف�س�ير الأحالم,وجتلولن��ا غوام�ض��ه
و�ضبابيته؟ي��رى فروي��د � ّأن الكث�ير م��ن الرموز
ال�شائع��ة يف امليادي��ن الأخ��رى مث��ل الأ�ساط�ير
واحلكايات ....ال يظه��ر يف الأحالم�,أو اليظهر
�إال فيم��ا ندر,كم��ا � ّأن الكث�ير م��ن رم��وز الأحالم
النلتقيه يف ميدان �آخر.وهنا تكمن ال�صعوبة�,إذ
جن��د � ّأن ه��ذه الأح�لام حتتم��ل �أكرث م��ن معنى
واح��د ,بحي��ث ال يتو�ص��ل �إىل فه��م الرم��ز �إال
بع��د و�ضع��ه يف �سي��اق حم��دد ,وله��ذا يحذرن��ا
فروي��د من املغ��االة يف تقدير �أهمي��ة الرموز يف
احلل��م  .وي�ص��ل فروي��د يف النهاي��ة �إىل حتديد
خ�صائ���ص لغ��ة احلل��م ب�أنه��ا (( لغ��ة تتم ّي��ز
بالفقر النحوي م��ع الإعمال املفرط للحذف يف
ال�سياق,ثم ال�ثراء البالغي ,فالتكثيف
ترتي��ب
ّ
املعنوي))()11
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�إخوان �أمريكا هل �سي�شكلون حزباً؟
• �سليم بركات
تاريخ العالقة بني الإ�سالم ال�سيا�سي و�أمريكا يعود �إىل
�أواخر الأربعينيات من القرن املن�صرم ،وطوال هذه الفرتة
كانت العالقة وم��ازال��ت ب�إ�شراف املخابرات الأمريكية.
بد�أت مع الدبلوما�سي الأمريكي “هريمان �إيليت�س” عندما
كان يعمل يف اململكة ال�سعودية ،ومن ثم امتدت �إىل م�صر
يف نف�س الفرتة ،لت�ستمر بني م�س�ؤولني �أمريكيني و�شخ�صيات
�إخوانية ،بعد �أن بد�أت مع �سعيد رم�ضان ،ومن ثم ح�سن البنا
املر�شد امل�ؤ�س�س حلزب الإخوان امل�سلمني .لقاءات كانت نقطة
التحول فيها يف عام  ،1953عندما ا�ست�ضافت �أمريكا بدعوة
من جامعة بري�ستون ،وبرعاية من مكتبة الكونغر�س ،م�ؤمتر ًا
�أكادميي ًا لعدد من املثقفني ،والنا�شطني ،من عدة دول �إ�سالمية،
حر�ص الرئي�س الأمريكي �إيزينهاور وقتها على االلتقاء بهم
يف البيت الأبي�ض ،دع��وة كان ظاهرها ثقايف ،بينما كانت
حقيقتها ب�أوامر من املخابرات ،واخلارجية الأمريكية ،وكان
الهدف منها جمع عدد من املثقفني ،ال�ستخدامهم ك�أداة نفوذ
�أمريكية يف الت�أثري على الر�أي العام العربي و الإ�سالمي .و
لقد كان يف طليعة الذين التقوا الرئي�س الأمريكي �إيزينهاور،
�سعيد رم�ضان الذي مت جتنيده يف املخابرات الأمريكية منذ
ذلك الوقت ،و�سعيد رم�ضان كان ال�سكرتري ال�شخ�صي حل�سن
البنا ،و�ساعده الأمي��ن ،ومتزوج من ابنته ،ورئي�س ًا ملجلة
“ال�شهاب” التي كانت ت�صدر حينها با�سم الإخوان امل�سلمني.
حني دبر الإخوان امل�سلمون حماولة اغتيال جمال عبد
النا�صر يف اال�سكندرية ،ومن ثم ترتيب انقالب �ضده يف عام
 ،1965انتهى بالقب�ض على �أغلب عنا�صره ويف الطليعة �سيد
قطب ،كان �سعيد رم�ضان �أح��د القيادات املتورطة يف هذه
اجلرمية ،و�صدر حكم غيابي ب�إعدامه ،و�سحبت جن�سيته
امل�صرية ،و�ساعدته امل��خ��اب��رات الأمل��ان��ي��ة على ال��ه��رب من
ميونيخ ،لي�ستقر بعد ذل��ك يف جنيف بدعم منها ،وم��ن ثم
�ساعدته يف ال�سيطرة على م�سجد ميونيخ ،ويف �إقامة مراكز
الإخوان امل�سلمني يف �أوروبا ،ومنها املركز الإ�سالمي يف جنيف،
واجلمعية الإ�سالمية يف �أملانيا ،وغريها من املراكز التي قامت
بتمويل ودعم مبا�شر من املخابرات الأمريكية.
يقول الكاتب الكندي �إب��ان جون�سون� :صاحب كتاب
“م�سجد يف ميونيخ”� “ ،إن العالقة بني املخابرات الأمريكية
والإ�سالم ال�سيا�سي بقيت يف �إطار ال�سرية التامة حتى عام
 ،2005لت�صبح بعد ذلك معروفة عرب وثائق توىل باحثون
غربيون ن�شرها ،وجون�سون ه��ذا ك��ان ق��د ن�شر الكثري من
التحليالت حول هذه العالقة ،ومنها التحليل املطول يف “ذا
نيويورك” يف �آذار  ،2011حتت عنوان “عالقاتنا وروابطنا
ال�سرية مع الإخ���وان امل�سلمني” �أك��د فيه� ،أن��ه منذ مطلع
اخلم�سينيات والتحالفات ال�سرية قائمة بني املخابرات
الأمريكية والإخوان امل�سلمني ،و�إن الإخوان �ضليعون يف كل
املخططات الأمريكية عرب هذه العقود ،كما �أنهم �أداة �أ�سا�سية
خلدمة املخططات الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط والعامل
الإ�سالمي .كما �أكد ال�شراكة بني الطرفني يف هذه العالقات
�ضد ال�شيوعية امللحدة ،ويف مواجهة ال�سوفيات يف �أفغان�ستان.
بعد هجمات � 11أيلول ،و�ضعت �إدارة جورج بو�ش االبن
ا�سرتاتيجية جديدة للتعامل مع الإخ���وان امل�سلمني ،بعد
�أن ك�شفت بروزهم كقوة �سيا�سية منذ عام  ،2005يف م�صر،
واملنطقة بكاملها ،وحتى تك�سب هذه الإدارة ودهم ،نظمت
لهم وزارة اخلارجية الأمريكية م���ؤمت��ر ًا يف بروك�سل عام
 ،2006جمع بني الإخوان امل�سلمني يف �أوروبا ،وبني اجلمعية
الإ�سالمية لأمريكا ال�شمالية ،التي تعترب قريبة من الإخوان
امل�سلمني ،لتنمو هذه العالقة برعاية املخابرات الأمريكية،
على الرغم من املخاوف الأوروبية منها ،ومن خماطرها ،لكن
�إدارة جورج بو�ش االبن ،التي كانت حتوي بني �أع�ضائها من
الإخوان امل�سلمني ممن �شاركوا يف و�ضع هذه اال�سرتاتيجية يف
التعامل ،قد باركت هذه العالقة .وبف�ضل هذه املباركة� ،أ�صبح
ال�شيخ القر�ضاوي رمز ًا لنمو الإخوان امل�سلمني يف املنطقة (
م�صر ،تون�س ،ليبيا ،و�سورية� ...إ�ضافة �إىل حما�س يف غزة)،
ويف نهاية التقرير الذي كتبه جون�سون على موقع “نيويورك

ريفيو اوف بوك�س” ي�ؤكد ا�ستمرار هذه العالقة بني الغرب
والإخوان امل�سلمني ،وخا�صة مع الإدارة الأمريكية ،ولو �أنكر
�أوباما ذلك ر�سمي ًا.
اليوم حتاول جماعة الإخ��وان امل�سلمني تغيري جلدها،
للخروج من عباءة املخابرات الأمريكية ،ومن دهاليز العمل
ال�سري ،بعد �أن تكونت لديها الرغبة ،يف �أن تعلن نف�سها حزب ًا
�سيا�سي ًا �أمريكي ًا ،يطرح مر�شح ًا رئا�سي ًا يف انتخابات .2016
ولقد ك�شفت وكالة الأنباء الأمريكية “ديلي بوليتيكل”
النقاب عن هذه الرغبة ،التي تهدف �إىل حتويل امل�سلمني �إىل
كتلة �سيا�سية انتخابية ،و�إىل ح�صد جمموعة من املقاعد يف
الكونكر�س الأمريكي ،بق�صد الت�أثري على التوجهات اخلارجية
ل�سيا�سة الواليات املتحدة الأمريكية ،ولفتت هذه الوكالة
�إىل �أن من �أهداف هذا احلزب� ،أن تتمكن منظمة الإخوان
امل�سلمني” ”uscmoمن متثيل كل املجموعات الإ�سالمية يف
الواليات املتحدة ،بحيث جتعل من امل�سلمني كتلة لها ثقلها
ال�سيا�سي ،وت�شري املعلومات �إىل �أن بع�ض اجلماعات املكونة
ل��ه��ذا احل���زب ،مرتبطة بح�سب وث��ائ��ق ق�ضائية بحركة
حما�س .و�أن ال�شخ�صية التي �سترت�أ�س هذا احلزب ،هي �أ�سامة
جمال الذي كان يدير م�سجد بريدج يف والية �شيكاغو.
ول��ق��د ك�����ش��ف��ت وك���ال���ة م��راق��ب��ة الإره������اب “�شوبات
الأمريكية” عن �ضلوع �شخ�صية �سورية يف هذا االجت��اه ،
تدعى ب�سام الأ�سطواين ،احلقوقي املتخرج من جامعة دم�شق،
واحلا�صل على �إجازة يف ال�شريعة من جامعة القاهرة ،واملقيم
يف وا�شنطن منذ فرتة طويلة ،بعد ح�صوله على اجلن�سية
الأمريكية .والأ�سطواين م�ساهم يف ت�أ�سي�س و�إدارة عدد من
املراكز الإ�سالمية ،واملدار�س ،واجلمعيات يف �أوروبا و�أمريكا،
ومن بينها دار الهجرة الإ�سالمية يف �شمال والية فرجينيا،
وجمعية احلوار بني الأديان يف وا�شنطن ،و هو ي�شغل ع�ضوية
رابطة علماء ال�شريعة يف �أمريكا وكندا ،وع�ضوية جمعية
رجال الأعمال العرب الأمريكيني ،وع�ضوية رعاية ال�شباب
العرب يف مقاطعة “فريفاك�س” يف �شمال فرجينيا ،كما هو
مرتبط بعالقات مع قادة ور�ؤ�ساء يف البيت الأبي�ض ،منذ عهد
الرئي�س الأمريكي بيل كلنتون ،وخا�صة مع زوجته هيالري
وزي��رة اخلارجية الأمريكية ال�سابقة ،املر�شحة املحتملة
للرئا�سة الأمريكية يف عام  .2016واال�سطواين �أي�ض ًا من
�أبرز قادة الإخوان امل�سلمني يف الواليات املتحدة الأمريكية،
وعلى عالقة حميمة مع ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي ،ومع
املعار�ضة ال�سورية ،من خالل عمله يف جمل�س �إدارة فرقة
عمل الطوارئ ال�سورية ،وهو من ر�شح معاذ اخلطيب لقيادة
االئتالف الوطني املزعوم لتتبناه الإدارة الأمريكية.
ويذكر تقرير ل�صحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية،
�أن جماعة الإخ���وان امل�سلمني كانت قد جنحت يف تعديل
قانون �أمريكي مينع دخول الأجانب ذوي ال�صلة باجلماعات
الإرهابية ،لتلغي �إدارة �أوباما من بعد هذا التعديل تدابري
منع دخ��ول ه���ؤالء �إىل ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،كما
يذكر �أن الإخوان امل�سلمني قد متكنوا من تعيني م�ست�شارين يف
امل�ؤ�س�سات الأمنية الأمريكية ،ويف البيت الأبي�ض ،الأمر الذي
ي�ؤكد متانة العالقة بني الإ�سالم ال�سيا�سي وهذه الإدارة.
بقي �أن نقول �إن عدد امل�سلمني يف �أمريكا وفق التقديرات
يعادل ن�سبة  %5من ال�سكان ،و�أن عددهم يرتاوح ما بني � 8إىل
 10مليون ،و�أن الكثري من ه�ؤالء مواطنون �أمريكيون حمليون،
عا�ش �أج��داده��م يف �أمريكا ،و�أغلبهم من �أ���ص��ول افريقية
و�أوروب��ي��ة� .أم��ا بالن�سبة لتاريخهم ك�أمريكيني ،فهو ي�سبق
هجرة اليهود الكبرية �إىل �أمريكا يف عام � .1955إنهم جزء
من املجتمع الأمريكي ،يتميزون باالحتاد يف الأمور الدينية،
لكنهم متفرقون يف الأم���ور ال�سيا�سية ،ب�سبب م�صاحلهم
املتنوعة ،واملت�سمة بالتناف�س والتناحر ،الأمر الذي ي�ؤكد
�صعوبة اجتماعهم على �أهداف �سيا�سية موحدة ،ما مل تكن
ب�إ�شراف ،وتوجيه ،وموافقة املخابرات املركزية الأمريكية.
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• ح�سني جمعة

�س ُبل الوعي الديني ملواجهة
التطرف والإرهاب
ال ي�ستطي��ع �أح��د �إنكار ما تعر�ض له الوع��ي الوطني والقومي عامة
والدين��ي خا�صة من عوا�صف تقاذفت النا�س �ش��ذر ًا مذر ًا ...وقد واجه
ع��دد من املثقفني والعلم��اء والأدباء والكتاب ذلك بوعي م�س�ؤول و�إرادة
�صلب��ة؛ وا�ست�شع��روا خط��ورة حال��ة تزييف الوع��ي الديني ال��ذي �أراد
�أ�صح��اب التزيي��ف ج�� َّره �إىل �أماك��ن ال مت��ت ب�صل��ة �إىل جوه��ر الدي��ن
احل��ق ...ولعل هذا فر���ض علينا التحدث عن معرك��ة الوعي الديني يف
�ض��وء ت�شخي���ص الواقع العرب��ي ،ومن ثم تبني بع�ض ال��ر�ؤى التي نراها
�صاحل��ة لردم احلفرة التي �سقط بها عدد غري قليل من النا�س؛ جه ًال �أو
علم ًا منهم...
و�إذا كان��ت ه��ذه ال��ر�ؤى حمتاجة �إىل زم��ن طويل مل�شاه��دة نتائجها
ف�إنه��ا ج��زء ال يتج��ز�أ مم��ا قدم��ه العلماء واخل�براء واملثقف��ون يف هذا
اجلانب؛ وهي ال تغني عن �آرائهم و�أفكارهم التي قدموها...
ومن هنا ف�إننا نرى ما ي�أتي:
 )1ـ ا�ستح�ض��ار الوع��ي باخلطاب الديني املعتدل :البد من �أن يقوم
اخلط��اب الديني على االعتدال والو�سطية وتبن��ي مفهوم التوافق على
احلاكمي��ة واملرجعيات املوحدة التي ت�ستند �إىل حق االختالف يف �إطار
الفك��ر والتوازن بني العقل والنقل الدقي��ق واعتماد القوا�سم امل�شرتكة،
وفه��م حقيق��ة الثاب��ت واملتغ�ير؛ وتخلي���ص الإ�س�لام مم��ا حل��ق ب��ه من
ت�شوهات وانحرافات و�أ�ضاليل و�أكاذيب جاءت عن طريق الإ�سرائيليات
�أو عن طريق الأوهام والأكاذيب املخرتعة �أو الفل�سفات املنحرفة� ...أي
البد من حماربة كل �أ�شكال االنحراف يف الفهم؛ والتحليل ...والبد من
ن�ش��ر تعالي��م الدين احلق بني جميع �شرائح املجتم��ع ،وبخا�صة �شريحة
ال�شباب الذي��ن ت�ص َّيدتهم التنظيمات التكفريية الإرهابية وعملت على
ا�ستقطابه��م م�ستغل��ة �شي��وع البطال��ة بني عدد منه��م ،وال�سيم��ا �أولئك
الذين ينتمون �إىل �أو�ساط فقرية وم�سحوقة...
 )2ـ حتدي��د جوه��ر احلق��وق والواجب��ات يف الإ�سالم :يع��د الواقع
�أكرب من �أي جماعة �أو حركة دينية �أو مذهب �أو طائفة؛ �إذ ال ي�ستطيع
�أح��د �أن يحت��وي �أ�سراره بالكام��ل ...ومن ثم ما من جماع��ة �أو طائفة؛
�أو �شريح��ة �إال حاول��ت �أن تبن��ي العالق��ة ال�صحيحة التي ت��رى قيامها
بينه��ا وب�ين الواق��ع؛ و�شرع��ت تر�س��م ل��ه احل��دود والقوان�ين املنا�سبة
لذل��ك وانطلقت به��ا من الفرد يف �إطار اجلماعة ،ووف��ق ما ا�صطلح عليه
باحلق��وق والواجبات؛ ولكنها ح�صرت م��ا اجتهدت به يف �إطار اجلماعة
�أو القبيل��ة؛ �أو الطائف��ة �أو الدول��ة وف��ق ر�ؤيته��ا م�ستفي��دة م��ن الواقع
التاريخ��ي املفرو���ض على اجلمي��ع� ...أي �إنها حاولت ب�س��ط ر�ؤيتها على
املجتم��ع ال��ذي تعي���ش فيه �أي�� ًا كان اعرتا���ض �أبنائه؛ وق��د ا�ستمرت يف
ذل��ك حتى �سقطت يف �أتون ما يعرف بالغلو والتطرف الذي �أخرجها عن
تعالي��م الدين احلق الذي يراع��ي جميع جوانب احلياة من دون مراعاة
الأولويات يف احلقوق والواجب��ات .ولذا ف�إن �إعادة بناء الذات والوطن
والأم��ة يحتاج ـ عل��ى الدوام ـ �إىل م�شروع خلق��ي قانوين وطني؛ وقومي
يعتم��د عل��ى منظومة احلقوق والواجبات املن�سجم��ة مع منظومة القيم
الديني��ة يف �إطار التناغم والتكامل ويحدد ماهية كل منها .يف مثل هذا
املق��ام تن�ش�أ ال�شخ�صية الإن�سانية متوازنة عاقلة وقد حتررت من القلق
واخلوف والرتدد واالنحراف ..وابتعدت عن الدخول يف متاهات فكرية
و�سيا�سية �أجربتها عليها متطلبات احلياة.
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بحوث ودرا�سات

اجلوالن والقنيـطـرة
 ..الهوية واملعنى
• عز الدين �سطا�س
اجل��والن ا�س��م �إقليم جغرايف ،ميت��د من �أقدام جب��ل ال�شيخ
(حرم��ون) يف ال�شم��ال� ،إىل وادي الريم��وك يف اجلن��وب .وم��ن
وادي الأردن يف الغ��رب �إىل تخ��وم احلو���ض ال�شرق��ي ل��وادي
الع�لان يف ال�ش��رق .وتتوزع �أرا�ضيه على ث�لاث حمافظات .هي:
القنيط��رة ودرع��ا وري��ف دم�ش��ق الغرب��ي .ويتمي��ز بطبيعت��ه
�شتاء،
الربكاني��ة ،وت�ضاري�سه امل�شو�شة ،ومناخه املعتدل ،املاطر
ً
وموقعه اال�سرتاتيجي ،وارتفاعه الن�سبي.
و�شكل من��ذ �أقدم الع�صور عقدة حيوي��ة .ت�شرف على ثالث
طرق��ات رئي�س��ة ،لعب��ت دور ًا كب�ير ًا يف تاري��خ الع��امل الق��دمي.
طري��ق ال�ساح��ل ال�س��وري (ال�شام��ي) يف الغ��رب ،والطري��ق
الداخل��ي ،املعروف بالطريق امللك��ي يف ال�شرق ،وطريق االنهدام
ال�سوري ـ الإفريقي بينهما ،الذي �سلكه الإن�سان القدمي ،منذ �أن
خرج من �شرقي �إفريقيا ،و�أخذ ينت�شر يف �آ�سيا و�أوربا.
وهو �أر�ض الربيع والينابيع وال�شالالت الرائعة� .أر�ض تالل
الن��ار والأودي��ة املده�شة بعجائبه��ا� .أر�ض التاري��خ واحل�ضارة،
�أر���ض الآثار التي تع��ود �إىل خمتلف الع�ص��ور� .أر�ض املنعطفات
التاريخية� ،أر�ض ي�سوع وتالميذه� .أر�ص الريموك وحطني وعني
جال��وت وت�شري��ن .لقد �شه��دت ه��ذه املنطقة �أكرث م��ن خم�سني
حال��ة عب��ور للجيو���ش ،من��ذ �أن �أ�صبح��ت اجلغرافي��ة حم��ط
�أنظ��ار كبار اال�سرتاتيجيني يف الع��امل القدمي .هو �أر�ض حددت
اجلغرافية تاريخها .هو كنز وطني وقومي يف قلب بالد ال�شام.
ـ يف �أ�صل اال�سم ومعناه.
�أطل��ق الإن�سان القدمي على معظم املواقع واملعامل الطبيعية
أ�سم��اء و�صفي��ة ،ع�ّبخرّ خاللها ع��ن مي��زة يف املوقع �أو
واملناط��ق �
ً
املنطق��ة �أثارت انتباه��ه ،فحملت هذه الأ�سم��اء هوية الأقوام،
الت��ي ج��اءت منه��ا .وم��ن هنا ت�أت��ي �أهمي��ة درا�س��ة الأ�سماء يف
معرفة �أ�صولها ومعانيها و�أ�صحابها.
بالن�سب��ة لكلم��ة (ج��والن) �أع��اد بع�ضه��م �أ�صله��ا �إىل فع��ل
(ج��ال يج��ول جوالن ًا) .ور�أى ه�ؤالء يف الكلم��ة تعبري ًا عن رياح
مغ�برة جت��ول يف املنطق��ة .وه��و ر�أي ال مني��ل �إىل �سن��ده .لأن
ه��ذه الظاهرة حال��ة عابرة يف املنطقة ،وعام��ة ت�شمل املناطق
املتاخم��ة للب��وادي وال�صح��ارى .ومل ت�ش��كل اهتمام�� ًا يذك��ر يف
حي��اة الإن�س��ان القدمي .مقارن��ة مع عوامل �أو ظاه��رات �أخرى،
جتذب اهتمام الإن�سان عموم ًا ،ملا لها من �أهمية ودور يف حياته.
كاملن��اخ واالرتف��اع والت�ضاري�س واملاء والع��امل النباتي ،مثا ً
ال ال
ح�صراً .فماذا يف اجلوالن....؟!.
تتمي��ز ه��ذه املنطقة مبي��زات تتفرد به��ا .وميك��ن �أن تكون
�إحداها م�صدر اال�سم .منها:
1ـ اجل��والن ه�ضب��ة حمدب��ة .ترتف��ع ع��ن �سط��ح البح��ر
تدريجي�� ًا من اجلنوب �إىل ال�شمال بفارق /700/م تقريب ًا .ومن
الغ��رب �إىل الو�س��ط بف��ارق /400/م تقريب ًا ،وم��ن ال�شرق �إىل
الو�س��ط بف��ارق 100/ـ /200م تقريب�� ًا .وه��و مبناخ��ه املعتدل
املاط��ر وتربته اخل�صبة �أر�ض الربيع املبكر يف قطاعه اجلنوبي
واملت�أخ��ر ن�سبي�� ًا يف قطاع��ه ال�شم��ايل ،بحك��م ت��درج االرتفاع.
فا�شته��رت املنطقة مبراعيها اخل�صبة ،الت��ي �شكلت عامل جذب
للقبائل البدوية ،التي كانت ترتادها طلب ًا للكلأ .وكانت ترحتل
يف املنطقة يف جولة مكوكية ،على حمور جنوب ـ �شمال ـ جنوب.
فه��ل جاء اال�سم تغيري ًا عن هذه اجلول��ة ،التي فر�ضتها دورة �أو
دائ��رة الرعي...؟! ال ن�ستبع��د ذلك .فقد كان الرعي يف �صدارة
اهتمام��ات الإن�سان ،منذ �أن دخل مرحلة الرعي واالعتماد على
احليوان يف حياته.
2ـ �أي�ض�� ًا ،تتمي��ز منطقة اجل��والن بكرثة رياحه��ا و�شدتها.
وه��ي ري��اح ته��ب عليها م��ن خمتل��ف االجتاه��ات .فهن��اك رياح

�شمالي��ة و�أخ��رى �شرقي��ة ،ب��اردة جافة عموم�� ًا ،وهن��اك رياح
غربي��ة و�أخ��رى �شمالي��ة غربي��ة وجنوبي��ة غربي��ة ،رطب��ة
عموم ًا� .إ�ضافة �إىل رياح حارة ت�أتي من اجلنوب لفرتة ق�صرية.
�إن هب��وب الري��اح عل��ى ه��ذه املنطقة م��ن خمتل��ف االجتاهات،
يعطي انطباع ًا بوجود دائرة ،جتول فيها الرياح وت�صول.
3ـ وكذل��ك ،تتمي��ز ه��ذه املنطقة بك�ثرة الت�لال الربكانية،
ذات ال�ش��كل املخروطي ،والهامة امل��دورة بفعل احلت ،كما تكرث
فيه��ا احلجارة الربكاني��ة ذات ال�شكل الك��روي .فهل من عالقة
بني اال�سم (جوالن) مع هاتني الظاهرتني...؟!.
ُ
يف الع��ودة �إىل اللغ��ة العربي��ة ،ت�أت��ي كلم��ة (قل��ة) مبعنى
هام��ات الرجال ور�ؤو�س اجلب��ال .وت�ستخدم كلم��ة ُ
(قلة ،جيم
م�صرية) مبعنى الكرة احلديدية .وبذلك رمبا �أ�صول اال�سم هو
ُ
(قل� +آن= قوالن) .فالقاف واجليم يتبادالن يف بع�ض اللهجات
العربي��ة ،كم��ا يف كلمة (قداحة= جداح��ة) و(�شرق= �شرج).
والأل��ف والن��ون هم��ا �أداة التعري��ف اجلنوبي��ة .وم��ن هن��ا ال
ن�ستبعد �أن يكون كلمة جنوبية ،تعرب عن �شكل هامات التالل �أو
احلجارة الربكانية املعروف��ة بالقنابل .وبعبارة جمازية تعني
�أر�ض التالل �أو احلجارة املدورة.
4ـ �أي�ض�� ًا يف اللغة ،ت�ستخدم بع���ض القبائل العربية ال�صوت
اللغوي (تن�ش) ،فتقول (ت�شول) عن الربية �أو الغالة �أو املرعى.
ف�إذا ا�ستبدلنا (اجليم) يف كلمة جوالن بال�صوت (تن�ش) ت�صبح
الكلم��ة (ت�ش��والن) .وه��ي كلم��ة م��ن مقطع�ين .هم��ا( :ت�شول
�+آن) .وهنا نقف �أمام احتمالني ،هما:
�أ ـ �أن يك��ون املقط��ع (ت�ش��ول) مبعن��ى بري��ة� ،أر���ض ،ف�لاة،
واملقطع (�آن) هو ا�سم الإله (�آن) الذي عبده القدماء .ويف هذه
احلال��ة ي�أخذ اال�س��م معنى (برية ،مرعى � ،أر�ض الإله �آن) وهو
احتمال قوي.
ب ـ �أن يكون املقطع (�آن) هو �أداة التعريف اجلنوبية ،في�أتي
اال�س��م (ت�شوالن) مبعنى الربية ،الف�لاة ،املرعى .وهو احتمال
وارد �أي�ض ًا.
�إن ا�ستب��دال ال�ص��وت (ت���ش) يف اال�سم (ت�ش��والن) باجليم
يف (ج��والن) �أمر وارد يف اللغة ،بحك��م قانون تبادل الأ�صوات.
ويالح��ظ ب���أن ال�ص��وت (ت���ش) ي�ستخ��دم يف بع���ض اللهج��ات
العربي��ة حت��ى الآن .فهناك قبائ��ل تقول (ت�ش��ذوب) بد ً
ال من
(كذوب) ،و(ت�شلب) بد ً
ال من (كلب).
5ـ وثم��ة احتمال �آخر .ففي اجلوالن مئات القبور القدمية،
الت��ي تعرف ا�صطالح ًا با�سم (دومل��ان) .وهي قبور �سطحية� ،أي
عل��ى وجه الأر�ض .ولها عدة �أن��واع بح�سب املكانة االجتماعية
ل�صاح��ب القرب .وي�أخ��ذ �أب�سطها �شكل �صن��دوق حجري طويل.
ويالحظ ب�أن جميع هذه القبور ،وكذلك املقابر حماطة بدوائر
حجري��ة .يف دالل��ة وا�ضحة على �أن �أ�صحاب ه��ذه القبور كانوا
ي��رون يف الدائ��رة مفهوم�� ًا ديني ًا .حت��ى �إنهم بن��وا قراهم على
�ش��كل دائرة ،وكذلك بع�ض املواق��ع .كما هو حال رجم الهري يف
القط��اع اجلنوب��ي .وهو موق��ع فريد من نوعه ،حي��ث يت�ألف من
خم���س حلقات دائرية ح��ول مركز واحد .ونعتق��د �أن تقدي�س
الدائ��رة يف اجلوالن له عالق��ة مبا�شرة بعبادة ال�شم�س والقمر
يف تلك الأزمنة القدمية .وهما كوكبان دائريان ظاهري ًا.
وقد �أخذ الإغريق ،ومن بعدهم الرومان باال�سم (جوالن)،
على �ش��كل (جوالنيت���س ،جوالنيت��د ،جيم م�صري��ة) ،ومبفهوم
�أر���ض �أو ب�لاد الدوائ��ر .الأمر ال��ذي ي�ؤكد قدم اال�س��م ،ويعزز
معنى �أو مفهوم الدائرة له .وي�شار �إىل �أن املحافل الإ�سرائيلية،
حاول��ت �أن تعيد كلمة اجلوالن �إىل �أ�ص��ل عربي .غري �أن جميع
حماوالته��ا �أخفقت ،فقالت ب�أن الكلمة رمبا تفيد معنى (النفي،

املنف��ى) ،ا�ستناد ًا �إىل رواية يهودية ،تتح��دث عن جلوء �أو نفي
بع�ض اليهود �إىل اجلوالن يف الع�صر الروماين.
عموم�� ًا .ال �ش��ك يف الهوي��ة العربية لهذا اال�س��م (جوالن)،
�س��واء م��ن حيث املبن��ى �أم املعنى .فه��و على وزن فع�لان ،كما هو
حال العديد من �أ�سماء املواقع العربية.
مث��ل :جن��ران وجي��زان يف جنوب��ي اجلزي��رة العربي��ة،
و�صرم��ان ونع��ران يف اجل��والن� .أي�ض�� ًا ،ال �ش��ك يف �أن��ه يعرب عن
مفهوم له عالقة ب�شيء له �شكل الدائرة� .سواء �أكان له مفهوم ًا
ديني�� ًا �أم جغرافي�� ًا .وكذل��ك ،ال �شك يف �أنه ا�سم ق��دمي ،منذ �أن
�أخ��ذت القبائ��ل العربي��ة اجلنوبي��ة ت�تردد عل��ى املنطق��ة يف
الع�صر الربونزي.
ويعتق��د �أن املق�ص��ود با�سم «جيلوين» ،ال��ذي ورد يف الوثائق
امل�صرية القدمية هو اجلوالن.
والقنيط��رة .ا�سم موق��ع قدمي يف و�سط اجل��والن .بد�أ يرد
ذكره��ا لأول م��رة يف املراج��ع والوثائ��ق ،من��ذ �أواخ��ر الق��رن
الثال��ث ع�شر .وحتديد ًا من��ذ �أن �أ�صبح املوقع واحداً ،من املواقع
املوقوف��ة ل�صالح املدر�سة الظاهرية بدم�شق .فقد جاء يف عداد
ه��ذه املواق��ع ،يف كتابة على مدخل ه��ذه املدر�سة ،الت��ي �أن�ش�أها
الظاه��ر بيرب���س يف �أواخ��ر عه��ده .و�أ�ش��ار �إليها اب��ن ف�ضل اهلل
العرب��ي (1300ـ )1348م يف كتاب��ه (التعري��ف) ،حي��ث ذك��ر
ب���أن «مركز الوالية يف بالد ال�شع��راء (القطاع ال�شمايل) ،يكون
ت��ارة يف قرية (ح��ان) ،وتارة يف قرية القنيط��رة» .كما ذكرها
النعيم��ي يف كتاب��ه (الدار���س يف تاري��خ املدار���س) �إىل جان��ب
موقعي ال�صرمان وكفر عاقب.
وجند �إجماع ًا ل��دى الباحثني ،على �أن هذا اال�سم م�شتق من
كلم��ة قنطرة ،واختالف ًا حول ماهية ه��ذه القنطرة .فقد �أعاد
بع�ضهم اال�سم �إىل ج�سر مقنطر ،كان يقوم على م�سيل (اجلاج=
الدج��اج) ،ال��ذي يجتاز املوقع وينته��ي يف الرقاد .يف حني ذهب
�آخ��رون �إىل �أنه جاء ن�سبته �إىل بناء على �شكل قنطرة ،كان يف
املوقع يف الع�ص��ر الروماين ،وعلى �شكل بوابة� ،أو قو�س ن�صر� ،أو
ما �شابه ذلك .فقد �أ�شار الرحالة لورن�س �أوليفانت �إىل بوابة يف
املوقع ،كانت قائمة ،خالل زيارته للمنطقة قادم ًا من املن�صورة،
يف �أوائ��ل الربع الأخري من القرن التا�س��ع ع�شر .وقدر الرحالة
بوركه��ارت �أن يكون املوقع هو قنات��ا القدمية ،التي كانت �إحدى
املدن الع�شر ،املعروفة بـ «الديكابول�س».
وي�ش��ار �إىل �أن ال�شي��خ عب��د الغن��ي النابل�س��ي ،املتوف��ى عام
()1731م � ،أعاد اال�سم �إىل عامل مناخي� .إذ قال:
قنيطرة قد لقبوها لكونها
مير عليها الربد من جبل ال�شيخ
ويب��دو �أن ال�شي��خ النابل�سي قد اكتوى ب�برد اجلوالن خالل
�إقامت��ه يف موق��ع القنيط��رة ،ف�أطل��ق العنان خليال��ه ،حتى ر�أى
قنطرة يف الرياح التي تهب على املنطقة من حرمون .وهي رياح
ب��اردة جافة عموم ًا� ،أ�شبه مبا يع��رف جغرافي ًا برياح امل�سرتال،
وتن�ش��ط يف املنقط��ة يف �أي��ام ال�صح��و يف �أوا�س��ط ال�شتاء وحتى
�أوائل الربيع.
وق��د �أطلق ا�سم املوقع (القنيط��رة) على املحافظة .وبذلك
ن�س��ب الكل (املنطق��ة) �إىل اجلزء (املوقع) .كم��ا هو حال ن�سب
الأب �إىل االب��ن (�أب��و ف�لان) ب��د ً
ال م��ن االب��ن �إىل الأب (اب��ن
فالن) .وتتطاب��ق حدود اجلوالن الطبيع��ي /اجلغرايف تقريب ًا
مع حدود املحافظة.
عموم�� ًا ،القنيطرة كلم��ة عربية ،جاءت ت�صغ�ير ًا للقنطرة،
وهي ا�سم حديث مقارنة مع اال�سم (جوالن).

نقد �أدبي
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الدَّ كتور خليل املو�سى يف كتابه (جماليات ال�شِّ عرية):

نظرية �شاملة لتقنيات وجماليات ال�شِّ عرية عرب الع�صور
•�أحمد ح�سني �سالمة
الدرا�س��ات الت��ي ي�صدره��ا
�ضم��ن �سل�سل��ة ّ
احت��اد الكتاب العرب بدم�ش��ق دوري ًا� ،صدر كتاب
الدكتور((خليل املو�سى)) املو�سوم بـ((جماليات
ال�شعرية)) والذي يقع يف � 386صفحة من القطع
الكبري .وقدَّ م في��ه درا�سة مت�أنية �شاملة وجادة
لنظري��ة ِّ
ال�شعري��ة وجمالياته��ا املختلف��ة ع�بر
الع�ص��ور ،بدء ًا من نظرية املح��اكاة واختالفاتها
ماب�ين �أفالطون و�أر�سط��و �إىل نظري��ات التنا�ص
والتفكي��ك والت�أوي��ل فيما بعد احلداث��ة ،مرور ًا
بجمالياته��ا ِّ
ال�شعرية يف النق��د العربي القدمي،
وجمالي��ات ال�ش��كل الع�ض��وي يف الرومان�سي��ة،
وجمالي��ات القب��ح ،وجمالي��ات البنيوي��ة،
ويك��ون ه��ذا العم��ل قد غط��ى ال�سلط��ات الثالث
يف ال�شعري��ة� :سلط��ة امل�ؤل��ف ،و�سلط��ة الن���ص،
و�سلطة القارئ ،وهكذا تكتم��ل نظرية ال�شعرية
وجمالياتها يف الأدب العاملي.
مبقدم��ة
كتاب��ه
املو�س��ى
ا�سته��ل الباح��ث
ّ
مط ّول��ة جاء فيه��ا ((�سعي��ت �إىل �أن �أكون قريب ًا
م��ن املو�ضوعية واحليادي��ة ،لأنَّ هاتني ال�صفتني
ِّ
وال�شعري��ة
يف الدِّ را�س��ات الإن�ساني��ة بعام��ة
بخا�ص��ة �أم��ران متع��ذران يف درجة املطل��ق ،كما
ه��ي احلال��ة مث�ل ً
ا يف العل��وم الأ�سا�سي��ة ،فالعمل
يف الأدب ،وال �سيم��ا ِّ
أم��ر حمفوف
ال�شع��ري من��ه � ٌ
باملخاط��ر والتح��والت ،ونتائج��ه غ�ير قطعي��ة
دائم�� ًا ،لأنّ امل��رء يعم��ل عل��ى م�شاع��ر متح ّول��ة
ون�صو���ص مفتوحة على �آفاق النهائية ،ومع ذلك
فقد حاولت �أن يكون هذا البحث �أكرث متا�سك ًا يف
بنيته و�أكرث ان�سجام ًا وتنا�سق ًا يف ف�صوله.
تاله��ا مدخ��ل تو�ضيح��ي ح��ول جمالي��ات
ِّ
ال�شعري��ة ج��اء فيه �ض��رورة تو�ضي��ح م�صطلحي
ِّ
ال�شعري��ة واجلمالي��ة ،حي��ث ي��رى الباح��ث
�أن حتدي��د � ّأي م�صطل��ح يف العل��وم الإن�ساني��ة
َّ
متع��ذر ،وبخا�صة �إذا و�ضعنا
حتدي��د ًا نهائي ًا �أمر
يف احل�سب��ان �أنّ امل�صطلح��ات ال تثب��ت على حال،
فه��ي متغ�ّي�رّ ة م��ن زم��ن �إىل زم��ن ،ومن م��كان �إىل
�آخ��ر ،وم�صطلح ِّ
ال�شعري��ة(( ،)) POetiueمن
�أك�ثر امل�صطلحات تغيرّ ًا واختالف ًا بني الأمم ،فهو
امل�صطل��ح ال��ذي كرث ال�ص��راع حوله ب�ين القدمي
واجلدي��د ،وبخا�ص��ة عن��د الع��رب ،لأنَّ ِّ
ال�شع��ر
ديوانهم.
ويتن��اول امل�ؤل��ف ِّ
ال�شعرية من ع��دة وجهات
نظر نقدي��ة ،منها نظرية((كوهني)) ِّ
وال�شعرية
كجزء م��ن الل�ساني��ات عند((ياكب�س��ون)) ،ومن
جهة نظر ال�شكالنيني الرو�س و�سواهم.
ويخل���ص املو�س��ى �إىل �أن م�صطل��ح ِّ
ال�شعري��ة
يتط��ور باملثاقف��ة كم��ا يتط��ور ِّ
ال�شع��ر نف�س��ه
باملثاقفة.
�أ َّم��ا م�صطل��ح اجلمالي��ة فه��و يت�ص��ل بعل��م
اجلم��ال ومبا هو فنّ��ي ،وهو ي�ش�ير �إىل جمموعة
الف��ن واجلم��ال
معين��ة م��ن املعتق��دات ح��ول
ّ
ومكانتهم��ا يف احلي��اة ،و�إذا كان معظ��م فال�سف��ة
عل��م اجلم��ال يذهب��ون �إىل �أنّ الف��ن يتمت��ع مب��ا
في��ه م��ن جمالي��ات بعيد ًا ع��ن الأف��كار وال�صدق
الف��ن اخلال���ص م�صدر ما
والأيديولوجي��ات ،و�أنّ
ّ
ه��و جمايل ف���إنَّ �آخرين يذهب��ون �إىل �أنَّ الف�صل

البد من
بني ال�شكل وامل�ضمون �أمر متعذر ،ولذلك ّ
ت�سلل الأخالق والتعلي��م �إىل ما هو جمايل ،ومن
هنا وج��د هذا امل�صطلح نف�سه ب�ين جذب وتنافر
بني �أ�صحاب هذا الر�أي وذاك ،ومل يجد م�ستقرا
الفن
ل��ه حتّ��ى الي��وم ،فهن��اك �أ�صح��اب نظري��ة ّ
للحي��اة الذين يرغب��ون يف ت�سخري عل��م اجلمال
مل�شاربهم و�أهدافهم.
ويو�ض��ح مفه��وم الناقد اجلم��ايل ب�أنَّه �أقرب
�إىل الناقد الفني املح�ض منه �إىل الناقد امللتزم،
ول��كل منهم��ا تف�سريه اخلا���ص ،ف���إذا كان الناقد
الأول يجد متعت��ه يف ال�شكل
الفني الأ�سمى ،ف�إنَّ
ّ
الناق��د الثاين يج��د متعته الك�برى يف الأهداف
الكب�يرة الت��ي ين��ادي به��ا ،ولذل��ك يك��ون حكم
الناقد الأول على الفن من خالل ت�أثريه اجلمايل
ال�شكلي،فالل��ذة كامنة فيه ،ويك��ون حكم الناقد
الثاين من خالل ت�أثريه امل�ضموين ،فاللذة كامنة
فيه ،وهك��ذا جتلت اجلمالية عن��د الرومان�سيني
ثم اختلف اجلماليون
من خالل ال�شكل الع�ضويَّ ،
ً
ً
بعد ذلك بني �أن يكون َّ
ال�شاعر فنانا خال�صا ونقيا
�أو يك��ون �شاعري ًا ثوري ًا� ،أو ب�ين �أن يكون َّ
ال�شاعر
م�ستقال ع َّما يحيط به من �أحداث وقيم.
ويختت��م الباح��ث مدخل��ه ح��ول تو�ضي��ح
م�صطلح��ي ِّ
ال�شعري��ة واجلمالي��ة بقول��ه� ”:أ َّم��ا
�صل��ة اجلمي��ل واجلم��ال باجلم��ا ّ
يل فه��ي فني��ة
الف��ن غ�ير اجلمي��ل يف
خال�ص��ة ،فاجلم��ايل يف
ّ
الطبيعة و�إن ات�صل به ،فاجلمايل هو حتويل كل
الفن،
م��ا هو جميل �أو قبيح �إىل جمايل بو�ساطة ّ
ولذلك كانت اجلماليات فنية خال�صة”.
املقدم��ة واملدخ��ل التو�ضيح��ي �ست��ة
وت َل��ت ّ
ف�ص��ول وخامت��ة ،فتح��دَّ ث الباح��ث يف الف�ص��ل
الأول ع��ن جماليات ِّ
ال�شعري��ة يف املحاكاة ،وهي
ت�ش��كّل البناء املتني والأ�ص��ل الرا�سخ الذي و�صل
�إلينا من الق��دمي ب�صفتها نظري��ة متكاملة ،وقد
دام��ت �سلطته��ا زمن ًا لي���س ق�صرياً ،فه��ي يف كتاب
وف��ن ِّ
ال�شع��ر لأر�سط��و،
اجلمهوري��ة لأفالط��ون ّ
وا�ستم��رت �إىل ع�ص��ر الرومان�سي��ة يف الق��رن
ولك��ن �شعري��ة املح��اكاة مل مت��ت
التا�س��ع ع�ش��ر،
َّ
بالثورة عليها ،و�إمنا جندها يف بع�ض مالحمها يف
�شعرية الن���ص يف البنيوية ،وهي تعود يف ِّ
ال�شعر
املو�ضوع��ي الذي عاد ب�أ�ش��كال خمتلفة فيما بعد
الرومان�سية.
�أ َّما الف�صل الثاين فكان يف جماليات ِّ
ال�شعرية
يف النق��د العرب��ي الق��دمي ،فالعرب �أ ّم��ة اهتمت
ِّ
بال�شع��ر اهتمام�� ًا كب�يراً ،واهتم��ت مبقايي�س��ه
الفنية واجلمالية الت��ي اختلفت بطبيعة احلال
ب�ين ه��ذا الناق��د وذاك ،لأنّ احل�ض��ارة العربية
امت��دت من الهن��د �إىل الأندل�س على فرتة زمنية
ّ
ِّ
َّ
طويل��ة ن�سب َّي��ا ،وق��د ظل��ت املقايي���س ال�شعري��ة
متقارب��ة �س��واء �أكان ذل��ك يف ال�صياغ��ة الت��ي
ت�صنعه��ا اخل�برة والدرب��ة �أم يف املتع��ة الفني��ة
واجلمالي��ة ،وم��ن �أه ّمها ال��وزن والقافية وعمود
ِّ
ال�شع��ر ومنه��ج الق�صي��دة ،وق��د ب��رز يف ه��ذه
ال�صياغ��ة اجتاه��ان رئي�سي��ان :الأول ينظر �إىل
�صياغ��ة البي��ت املفرد مب��ا ميتلكه م��ن جماليات
تغني��ه عن �س��واه ،والث��اين ينظ��ر �إىل جماليات

الق�صيدة ب�صفتها ك ّ
ال موحداً.
���ص الباحث الف�صل الثالث للكالم على
وخ�ص َ
ّ
جماليات ال�شكل الع�ضوي يف الرومان�سية و�سلطة
امل�ؤلّف ،وقد �أعاد هذا ال�شكل للق�صيدة الغنائية
حي ّويته��ا وحركته��ا ،وكان��ت الفل�سف��ة املثالي��ة
الأملاني��ة يف �أواخ��ر الق��رن الثام��ن ع�ش��ر مه��اد ًا
ثم ج��اء ال�شاع��ر والناقد
ل��والدة ه��ذا ال�ش��كلَّ ،
والفيل�س��وف كول��ردج لي�ص��وغ ه��ذه النظرية يف
ِّ
ال�شعري��ة الرومان�سي��ة يف �أوائ��ل الق��رن التا�سع
ع�شر ،ففّرق بني اخليال الأويل واخليال الثانوي
م��ن جهة ،وبني اخلي��ال والتوهم من جهة ثانية،
وا�ستط��اع �أن يق��دم نظري��ة نقدي��ة متكامل��ة،
وتو�ص��ل �إىل الوحدة الع�ضوية �ش��ك ً
ال من �أ�شكال
ّ
اجلمال الذي الينتهي وال يعرف الذبول.
َ
فحم��ل عن��وان جمالية
�أ َّم��ا الف�ص��ل الراب��ع
القبح يف ِّ
ال�شعرية ،وق��د مثّلت انقالب ًا عظيم ًا يف
ال�شعر ِّ
عاملي ِّ
وال�شعرية ،وهي �أنَّ �صناعة اجلمايل
ال تقت�ص��ر على اجلمال ،و�إمن��ا للقبح فيها ن�صيب
عظي��م ،ففي احلي��اة ماهو قبيح �أي�ض�� ًا ،و�إذا كان
َّ
ال�شاع��ر ي�ص��وغ الق�صيدة م��ن اجلم��ال مو�ضوع ًا
ً
و�ش��كال ويقدمه��ا للطبق��ة الأر�ستقراطي��ة ،ف�إنَّه
ي�ستطي��ع �أي�ض ًا �أن ي�صوغ الق�صيدة من مو�ضوعات
و�أ�شكال غ�ير جميلة ،واالهتم��ام بالقبح اهتمام
بال��ذات َّ
َّ
ال�شاع��رة واحلي��اة ب�ألوانه��ا املختلف��ة،
ويف ِّ
ال�شع��ر العربي �صفحات من �صناعة اجلمايل
ثم
الهجاء،
و�شع��راء
الرومي
ابن
عند
القبح
م��ن
ّ
��وة �إىل تل��ك ال�صناعة،
التفت��ت الرومان�سي��ة بق ّ
ِّ
�سواء �أكان ذل��ك يف املو�ضوعات ال�شعرية(البغي
الفا�ضل��ة)� ،أم الإح�سا�س��ات(الأمل العبق��ري)،
والألفاظ والأجنا�س الأدبية ،ف�أبعدت اجلمايل
ثم
ع��ن �سلط��ة املقد���س والأخالق��ي والبالغ��ي َّ
انت�ش��رت جمالي��ات القبح يف ال�سريالي��ة انت�شار ًا
ملحوظ ًا.
وينتق��ل امل�ؤلِّ��ف �إىل الف�ص��ل اخلام���س حيث
يتح��دَّ ث ع��ن جمالي��ات ِّ
ال�شعري��ة يف البنيوي��ة
و�سلط��ة الن���ص ،والبنيوي��ة حرك��ة مت�صل��ة مبا
�سبقه��ا ،وبخا�صة ما قدم��ه فرديناند دو �سو�سور
من فتوح��ات يف علم الل�سان وم��ا �أجنزته حركة
ال�شكالني�ين الرو���س من درا�س��ات حتليلية جادة
للو�صول �إىل العملية يف التحليل الأدبي ،فو�صلوا
�إىل نتائ��ج مذهل��ة جتل��ت يف العن�ص��ر املهيم��ن
والأدبي��ة والوظيف��ة ِّ
ال�شعري��ة و�سواه��ا ،وكان
الب��د م��ن التعريج عل��ى املج��االت املختلفة التي
ا�شتغل عليها البنيويون والوقوف عند اجتاهيها
يف البنيوي��ة ال�شكالني��ة والبنيوي��ة التكويني��ة
للو�صول �إىل �سلطة الن�ص.
�أ َّم��ا الف�صل الأخري فتوقف الباحث فيه عند
جمالي��ات ِّ
ال�شعري��ة فيما بع��د البنيوية و�سلطة
الق��ارئ وث��ورة البنيوية على نف�سه��ا ،وكان البدَّ
التعر�ض لأهم املقوالت التي �أف�ضت �إىل هذه
م��ن
ّ
الث��ورة ،كمقولة موت امل�ؤلِّف عند بارت ،ونظرية
ثم
الن���ص املفت��وح عل��ى الأجنا�سي��ة والت�أوي��لَّ ،
الب��د م��ن الوقوف عند �أه��م النظريات التي
كان
ّ
�أ�سهم��ت يف ِّ
ال�شعري��ة املعا�ص��رة ،وه��ي نظري��ة
التنا�ص والنظرية التفكيكية ونظريات الت�أويل

للو�صول �إىل �سلطة القارئ.
الدكت��ور املو�سى على
وق��د اعتم��دَ الباح��ث ّ
املنه��ج التاريخ��ي يف تتب��ع جمالي��ات ِّ
ال�شعري��ة
ولكن ذلك املنهج
عند الغرب والعرب وحتوالتهاّ ،
ال�ض��روري يف توزي��ع الف�صول توزيع�� ًا زمني ًا كان
ظاهري ًا ،وهو منه��ج �سياقي يربط الن�ص بع�صره
ح��د ما ،ف�شعرية �أر�سط��و تنتمي �إىل الع�صر
�إىل ّ
الإغريقي ،وجماليات ال�ش��كل الع�ضوي هي وليد
البد-ونح��ن
الرومان�سي��ة ،وهكذا،ولذل��ك كان ّ
نتح��دث عن ال�شعرية-من منهج �آخر للعمل عليه
يف حتلي��ل الن�صو���ص ال�شعري��ة والنقدية ،وهذا
م��ا يتطلب��ه عن��وان البح��ث ،وه��و املنه��ج الفنّ��ي
اجلم��ايل ال��ذي يق��وم عل��ى التحلي��ل والرتكيب
والك�شف عن جماليات ال�شعرية من خالل الن�ص
وح��ده ،ولذلك كانت املقايي���س الفنّية اجلمالية
دليلن��ا �إىل عملن��ا هذا ،وق��د نحين��ا يف التحليل
ن�صي م��ن �أخالق و�أيديولوجيات
كلّ م��ا هو خارج ّ
ونظري��ات اجتماعي��ة �أو �سواه��ا ،وكان��ت بني��ة
الن�ص الو�سيلة والهدف يف �آن واحد.
و�أخ�ير ًا لق��د �أ�شب��ع الباح��ث الدكت��ور خليل
املو�س��ى م�صطلح��ي ِّ
ال�شعري��ة واجلمالي��ة در�س�� ًا
وحتلي�ل ً
ا ،وع��اد �إىل الكثري من املراج��ع العربية
والأجنبي��ة ،فق��دَّ م بحث�� ًا متكام��ل العنا�ص��ر
خل�ص �إىل نتائج هامة منها:
ثم َ
والأجزاءّ ،
م�صطلح ِّ
ال�شعرية حيوي ومرنٌ ومطواع ،وهو
مرتبط ارتباط ًا ع�ضوي ًا وجدلي ًا ِّ
بال�شعر.
م�صطل��ح ِّ
ال�شعر ّي��ة م��ن امل�صطلح��ات الت��ي
عا�شت عم��ر ًا مدي��داً ،وهو م��ن امل�صطلحات التي
تبق��ى ما بقي ِّ
ال�شعر نف�سه ،وبقاء ال�شعر مرتبط
ببقاء الإن�س��ان ،وان اختلفت م�شاعره وعواطفه
بني زمن و�آخر وحالة و�أخرى.
م�صطل��ح ِّ
ال�شعري��ة م�صطل��ح الثنائي��ات
واملقاب�لات من��ذ الق��دمي �إىل م��ا بع��د احلداثة،
كاملقابل��ة ب�ين النظ��م ِّ
وال�شعر من جه��ة ،والنرث
ث��م املقابلة بني ال�شكل
وال�شع��ر من جهة �أخرىّ .
الع�ضوي وال�شكل الآيل.
م�صطلح ِّ
ال�شعرية يف جمالياته ،وهي خمتلفة
ِّ
�أي�ض ًا بني ع�صر و�آخر الختالف ال�شعرية نف�سها،
ففي الع�صر الإغريق��ي كانت جماليات ِّ
ال�شعرية
ِّ
والفعل(ال�شعر-
يف املح��اكاة ،واملحاكاة يف القول
التمثي��ل) ،فكان��ت العم��ارات الفنية م�ص��در ًا من
م�ص��ادر اجلماليات ،فعل��ى َّ
ال�شاعر �أن يكون �صانع
حكاي��ات قب��ل � ّأي �شيء �آخ��ر عن��د �أر�سطو ،فمن
اكتمال املعمار الفنّي تتوالد جمالياته.
وبهذا يك��ون الدَّ كتور املو�سى ق��د و�ضع �سفر ًا
هام�� ًا يف ((جمالي��ات ال�شعري��ة)) وتقنياته��ا،
وقدمه��ا ككن��ز نفي���س يف متن��اول الدَّ ار�س�ين
والكتاب والقراء على حد �سواء.
كم��ا و�ض��ع جوه��رة نقدي��ة و�أدبي��ة ثمين��ة
على رفوف املكتبة العربية الأدبية التي مازالت
تفتق��ر �إىل الدِّ را�س��ات اجل��ادة يف جمالي��ات
اخلط��اب ِّ
ال�شع��ري وتقنيات��ه الت��ي �سب��ق فيه��ا
النَّق��دة املغارب��ة �أخوانه��م النَّق��دة يف امل�ش��رق
العربي.
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بحوث ودرا�سات

“�أدب الأطفال” لي�س له تعريف؟
• وجيه ح�سن
ب��ادىء ذي ب��دء ،ف���إنّ الكثريي��ن
م��ن الكتّاب والنق��اد يقول��ون�“ :إنّ �أدب
الأطف��ال ال ميك��ن �أن يكون ل��ه تعريف
م�ستق��لّ بذات��ه ،بل ه��و ين��درج يف �إطار
الأدب الع��ام ،وهو مرتبط من دون �أدنى
�شك بالكتاب والقارىء” ..فالأدب ميكن
عرف ب�أن��ه “الرتكيب الفني لنماذج
�أنْ ُي ّ
يعرف ب�أنه جتربة
كما
مطبوعة،
ورموز
ّ
الق��ارىء حني يتفاعل م��ع النف�س طبقا
ملعانيه اخلا�ص��ة ،ومقا�صده ،ودالالته”
( .) 1وم��ن هن��ا ف���إنّ ال�ش��يء الوحي��د
ال��ذي ينف��رد ب��ه “�أدب الأطف��ال”
ه��و اجلمه��ور ال��ذي يخاطب��ه الكات��ب،
ويتوجه �إليه ،والذين يكتبون للأطفال
ّ
 “�أزه��ار اليوم� ،أ�شج��ار امل�ستقبل”  -اليحدّ ه��م �إال جتارب الطفول��ة ،وجتارب
الطفول��ة كثرية ومت�ش ّعب��ة بل ومعقدة.
فالأطف��ال كم��ا ي�ش�ير علم��اء النف���س
والرتبية و�أه��ل االخت�صا���ص ،يفكرون
ويحلمون ويده�شون وي�شعرون ويت�أملون
باحل��ب
ويفرح��ون ،وحياته��م مفعم��ة
ّ
�أو اخل��وف� ،أو هم��ا مع�� ًا ،وم��ا �أك�ثر م��ا
لك��ن القليل القليل هو
يعرفه الأطفالّ ،
الذي يع�ّب�رّ ون عنه .فالطف��ل بطبيعته
ح��ب اال�ستط�لاع
الربيئ��ة ،وبداف��ع
ّ
��و ٌ
اق يف �أعماق��ه �إىل اكت�ش��اف
لدي��ه ،ت ّ
احلياة ،ومعرف��ة عامل الكبار ،و�أ�سراره،
ومعطيات��ه“ ...والكات��ب ال��ذي ميكنه
�أنْ ي�شب��ع ه��ذه التج��ارب باخلي��ال،
وي�ستغرقه��ا ب��الإدراك والب�ص�يرة،
وينقلها ال�صغار ،يكون ما يكتبه هو الأدب
احلقيقي للأطفال .)2 ( ،واملتت ّبع لأدب
الأطف��ال يج��د �أنّ الفل�سف��ة الوا�ضحة
له��ذا الأدب ب��د�أت م��ع الفيل�س��وف
الفرن�سي “جان جاك رو�سو” (– 1712
 )1778الذي ن��ادى ب�أنّ “هدف الرتبية
ه��و �أنْ يتعلم الإن�سان كي��ف يعي�ش ،و�أن
ت�ترك الفر�صة �أم��ام الأطف��ال لتنمية
مواهبه��م الطبيعي��ة ،و�أن تق��دّ م �إليه��م
املعلوم��ات التي هم بحاجة �إليها” ،ولقد
ا�ستج��اب الكث�ير م��ن املر ّب�ين والكتّ��اب
لن��داء رو�س��و ،وقدّ م��ت كت��ب كث�يرة
املعلوم��اتِ للأطف��ال ،ولكنّه��ا كان��ت يف
معظمها بعي��دة عن احلكاي��ات وق�ص�ص
اخلي��ال ،فكان��ت بالت��ايل متجاهل��ة
م�شاع��ر الأطف��ال و�أحا�سي�سه��م ،وعل��ى
ر�أي “د .عب��د الرزاق جعف��ر” يف كتابه
الق ّي��م “�أدب الأطف��ال” – من�ش��ورات
احت��اد الكتّاب الع��رب بدم�شق ،1979 -
ف�إن��ه “ يج��ب �أن نراع��ي �أنّ املب��د�أ
الأ�سا�سي هو االرتقاء ب�سلوك الطفل”.
وتت�ضح �أهمي��ة “�أدب الأطفال” عندما
نعل��م �أنّ م��ا يكت�سب��ه الطف��ل يف �سنوات
عم��ره الأوىل م��ن ع��ادات واجتاه��ات
وقي��م و ُمث��ل و�سلوكي��ات� ،إمن��ا ي�ؤث��ر يف
تكوين �شخ�صيته ،وبلورة �أفكاره وقيمه
واجتاهات��ه يف امل�ستقبل بدرجة كبرية،
ي�صع��ب بالت��ايل تغيريه��ا �أو تعديله��ا.
وعلينا – نحن الكبار� -أنْ نعرف متام ًا �أنّ
لدى �أطفال اليوم وعي ًا كبري ًا حول كثري
م��ن الأ�شي��اء“ ،ول��ذا ال ميك��ن خداعهم

ب�سهولة� ،أو قيادتهم ب�سهولة” على حدّ
تعبري �أحدهم .ومع كل هذا ،ف�إنّ �أطفال
الي��وم ،لي���س لديه��م وقت كب�ير للفراغ،
�أو عل��ى الأق��لّ الوق��ت ال��كايف املري��ح،
ال��ذي كان��ت تعرف��ه بع���ض الأجي��ال
ال�سابق��ة .فالكث�ير منه��م الي��وم ال
يعرف��ون – وهذه حقيق��ة -متعة اللعب
الإبداع��ي ،والكثريون ج��د ًا ال يعرفون
الراح��ة الأ�سري��ة ،املت�آلف��ة ،الرقيقة،
ّ
والقليل��ون ج��د ًا يعرف��ون جمتمع�� ًا م��ن
دون ح��روب� ،أو من دون �سف��ك دماء� ،أو
ب���ؤر توت��ر وا�ضطراب وخ��وف و�سيارات
مفخّ خ��ة ..والقليل��ون يف الواق��ع ه��م
الذين يعرفون متعة العمل وفوائده� .إنّ
كل ه��ذه الأ�شياء الت��ي يجهلونها لي�ست
ب�سب��ب �أخطائهم ،ب��ل �إنها نت��اج زمنهم،
وما فر�ضته الظ��روف والأحوال �أمامهم
وحولهم.
�إنّ الطفول��ة – كم��ا تق��ول امل�ؤلف��ة
“جني كارل” يف كتابها املو�سوم بـ “كتب
الأطفال ومبدعوها” – “ ..لي�ست وقت
براءة� ،أو متعة مطلقة� ،إنها لي�ست وقت
ارتي��اح �سهل� ،أو �أياما خالية من الهموم،
�إنه��ا كذل��ك يف حنني الكب��ار �إىل املا�ضي
فق��ط� ...إنّ الطفول��ة ه��ي وقت البحث
ال�صع��ب ،وحماولة االكت�شاف ،واملطالب
ّ
الع�س�يرة ،والرغبات غ�ير املُحققة� ،إنها
وق��ت اال�صطدام باحلواج��ز التي تبدو
ربرة ،وقت حت ّم��ل التكليف و�أدب
غ�ير م ّ
اللباقة التي ال معنى لها . ”...وت�ضيف
امل�ؤلف��ة�“ :إنه��ا يف الوق��ت ذاته انطالق
التخ ّيالت املثرية� ،إنها وقت الأمل  ،ووقت
الن�ش��وة ،لأنّ اجلديد واكت�شاف اجلديد
يكون��ان دوم ًا م�شحو َنني بالأمل” ،وتقول
“�إنّ الأطف��ال ه��م ذل��ك كلّ��ه ..و�أك�ثر
ولك��ن ما معن��ى الطفولة؟..
م��ن ذلك”!
ْ
مي��ر بها
الطفول��ة :ه��ي املرحل��ة الت��ي ّ
�س��ن
الكائ��ن الب�ش��ري م��ن املي�لاد �إىل ّ
الثاني��ة ع�ش��رة تقريب�� ًا� ،أو الرابع��ة
ع�ش��رة ،وتت�س��م مرحل��ة الطفول��ة
باملرون��ة والقابلي��ة ،وه��ي مرحل��ة
للرتبي��ة والتعليم ،وفيها يكت�سب الطفل
العادات وامله��ارات واالجتاهات العقلية
واالجتماعي��ة واحل�س ّي��ة يف �آنٍ مع�� ًا.
ور َد يف “ل�س��ان الع��رب” ،م��ادة “�صبا”:
“ يق��ال ر�أيت��ه يف �صب��اه �أي يف �صغ��ره.
وال�صب��ي م��ن لدن يول��د �إىل �أن ُيفطم..
ّ
وال�صب��ي والطف��ل ”:ال�صغ�يران”..
وال�صبي
والطفل :ال�صغري من كلّ �شيء.
ّ
دع��ى طف�لا حني ي�سقط م��ن بطن �أمه
ُي َ
�إىل �أنْ يحتل��م ..وي�ؤكد هذا التقارب يف
مفهوم��ي الطفل وال�صبي عند العرب ،ما
ورد يف القر�آن الكرمي حولهما� ،إذ املعنى
ه��و هو ...قال تع��اىل يف �سورة “مرمي”
الكت��اب
الآي��ة ( “ ،)12ي��ا يحي��ى ُخ��ذِ
َ
��وة و�آتينا ُه ُ
ْ��م َ�صب ّيا” ،وقال جلّ
احلك َ
بق ّ
ال�س��ورة عينه��ا ع��ن عي�سى بن
يف
أن��ه
�ش�
ّ
م��رمي علي��ه ال�س�لام“ :ف�أ�ش��ارت �إلي��ه
قالوا :كيف نكلّم َم ْن كانَ يف املَ ْهدِ �صب ّي ًا”
– الآي��ة ( .)29ومفه��وم الطف��ل يف
القر�آن الك��رمي ُمذْ ُيولد �إىل �أنْ يحتلم.

“ونقر يف الأرحام ما ن�شاء
قال تع��اىل:
ّ
ث��م نُخْ ِر ُجك��م طف�ل ً
ا
�إىل �أج��لٍ ُم�س ّم��ى ّ
�( ”...سورة “احل��ج” -الآية  .)5وقال
�سبحان��ه وتع��اىل“ :ه��و ال��ذي خلقكم
ثم
م��ن
من ٍ
ٍ
نطفة ثم ْ
ثم ْ
ْ
م��ن ٍ
علقة ّ
تراب ّ
خر ُجكم طف ً
ال � ( .”...سورة “غافر”-
ُي ِ
الآي��ة  .) 67وقال ع��زّ م ِْن قائل“ :و�إذا
َ
أطف��ال منك��م ُ
فلي�ست�أ ِذنُوا
بل�� َغ ال
احل ُل َ
��م ْ
“ ( .”...الن��ور” -الآي��ة  .)59وبن��اء
على ما ُذكر ،فلق��د اتفق املعنى املعجمي
م��ع املعنى الق��ر�آين ملفه��وم الطفل :فهو
ُم��ذْ ُيول��د �إىل �أنْ يبل��غ ُ
احل ُل��م ..وبع��د
وقب��ل ف�إننا نالح��ظ اهتماما متناميا يف
املحي��ط العربي بثقافة الطف��ل ،و�أدبه
وتعليم��ه ،وتربيت��ه ،ولكنّ��ه يف واق��ع
ن�سب��ي متوا�ض��ع ،ال يغ��ري
��و
احل��ال من ّ
ّ
كثريا بالتفا�ؤل ،واال�ستب�شار ..“ ..ولقد
ّ
املتح�ضرة �أولوية العناية
�أدركت الأمم
ع��ن �إدراك
بالطف��ل ،وم��ا زلنا عاجزين ْ
هذه الأهمية ،على الرغم من �أنّ الواقع
املا�س��ة – �أك�ثر من
ي��دلّ عل��ى حاجتن��ا ّ
�سوانا� -إىل وعي ه��ذه الثقافة ،ودورها
يف بن��اء الف��رد واملجتمع ،ب��ل �إنّ واقعنا
ُ
ي�ست�ص��رخ
العرب��ي باختالل��ه الوا�ض��ح
فينا اجله��د والوع��ي ”..و” ..لن يكون
نرت��ق
طري��ق االرتق��اء ممه��د ًا م��ا مل
ِ
بثقاف��ة الطف��ل �إىل مقدّ م��ة هواج�سنا
واهتماماتن��ا”( .) 3وعلي��ه ف���إنّ م��ن
ح��قّ �أطفالن��ا علين��ا – نح��ن الكب��ار-
�أنْ يتذ ّوق��وا نكه��ة الأدب و”ع�ص�يره
ورحيق��ه” ،فالأدب يف املقام الأول ــ كما
ري ع��ن حكمة الإن�سانية
هو معلوم ــ تعب ٌ
ورغبتها و�سلوكها و�أخطائها ،وذلك على
ٌ
ت��راث يغرتف
هيئة رم��وز وكلمات ،وهو
م��ن نبعه ال ّ
رث كلّ َم ْن يه ّمه �أنْ يزيد ذلك
ً
عطاء وزخم��ا ..ومما ال
النب��ع الزاخ��ر
ً
ري��ب في��ه ،ف���إنّ �أطفالن��ا عل��ى امت��داد
رقع��ة ه��ذا الوط��ن اجلمي��ل ،ه��م عل��ى
مل �سوف
ٍ
موعد مع عامل الغد “ ،فب� ِّأي عا ٍ
يعي�ش��ون ..و� ّأي حياة ه ّي�أناها لهم �سوف
يرث��ون” ح�سب قول �أحدهم� .إنّ طفل
جمرد طف��ل �صغري بعيد عن
اليوم لي�س ّ
حرك ّي��ة املجتم��ع ،واملعرف��ة ،واجلديد،
ب��ل عن��ده م��ن الطاق��ات واملعلوم��ات ما
يع��ادل ما ل��دى �أبويه �أحيان��ا .فالطفل
ي�ستطي��ع �أن ي��درك ويلتق��ط ب�أ�س��رع
ص��وره ونعرفه عنه“ ..لأنّ
و�أدقّ مم��ا نت� ّ
طفل اليوم ينم��و ويكرب مع االكت�شافات
واالخرتاع��ات ،وال ي�شع��ر ب�أنها خارقة
ومده�ش��ة ،لأنه��ا ن�ش���أت مع��ه.)4(”..
وم��ن هنا ف���إنّ الكات��ب اجليد ه��و الذي
يعي���ش بيئ��ة الأطف��ال ،ويتعام��ل معهم
من واقعهم ،وم�ستواه��م الذهني ،ولي�س
العاج��ي
ال��ذي يكت��ب له��م م��ن برج��ه
ّ
املتع��ايل  ..و�أدب الأطف��ال اجلي��د
ه��و ال��ذي يراع��ي خ�صائ���ص الطفولة
واحتياجاته��ا ،لأنّ �أدب الأطفال اجليد
يع��رف كيف ي�ص��ل �إىل حتقي��ق �أهدافه
النبيل��ة اجلليل��ة ،يف خمتل��ف النواحي
الأخالقي��ة والروحي��ة واملجتمعي��ة
واجلمالي��ة و�سواه��ا ..وذل��ك بو�سائ��ل

غ�ير مبا�ش��رة ،ولكنه��ا �أك�ثر فاعلي��ة،
و�أعم��ق �أثر ًا يف نفو���س الأطفال ،وذلك
ع��ن طري��ق تق��دمي �أمن��اط جي��دة
والت�صرف من خالل �شخ�صيات
لل�سل��وك
ّ
يح���س الطف��ل
�أبط��ال الق�ص���ص ،الت��ي
ّ
باحل��ب والتقدي��ر والإعجاب.
نحوه��م
ّ
�إنّ الأطف��ال يف عاملن��ا الراه��ن – مثلهم
مث��ل الكب��ار -يق��ر�ؤون لأ�سب��اب ع��دة
مث��ل التعلم ،واملتع��ة ،واكت�شاف اجلديد
وح��ب اال�ستط�لاع ..وهن��ا
واملجه��ول،
ّ
يج��ب �أنْ نح��اول ب��كلّ م��ا �أوتين��ا م��ن
ن�شج��ع �أطفالن��ا عل��ى
ق��وة وجه��د �أنْ
ّ
متع��ة القراءة وفائدته��ا ،و�أنْ ن�ستخدم
َ
حواف��ز م��ن �ش�أنه��ا جعل الطف��ل يرغب
فيها ،وين�ش���أ على ح ّبها ،بل والتعلق بها،
ونك��ون بعملن��ا هذا ق��د �أ�سدين��ا واجب ًا
عظيم ًا جت��اه �أطفالنا ،وجت��اه املجتمع،
وجت��اه الوطن يف �آنٍ مع�� ًا ،بغية �أنْ يكون
جمتمعن��ا جمتمع�� ًا �سعي��د ًا قارئ�� ًا متقن ًا
خالي�� ًا م��ن �أمرا���ض اجله��ل والتخل��ف
والعتم��ة ،و”الكتاب ال ي��زال يعترب من
�أب��رز و�سائ��ل املعرف��ة وم�صادره��ا ،على
الرغ��م م��ن مناف�سة ع��دد م��ن الو�سائل
الأخ��رى ل��ه يف الع�ص��ر احلدي��ث ،مث��ل
الإذاعة امل�سموعة واملرئي��ة وال�سينما،
�إال �أن��ه ميت��از بطواعي��ة ال تتواف��ر يف
�أيٍّ م��ن ه��ذه الو�سائ��ل .)5(”..وعلين��ا
مه��م ج��د ًا
�أنْ ن�ؤك��د دوم�� ًا �أنّ امل�ضم��ون ّ
يف �أدب الأطف��ال ،لأن��ه يف الواق��ع ه��و
توجهاتن��ا،
املح��ور ال��ذي تنطل��ق من��ه ّ
لتمهيد الطريق �أمام الأجيال النا�شئة،
أه��م ما يت�ضمن��ه �أدب الأطفال تقدمي
و� ّ
منظوم��ة متكامل��ة م��ن القي��م واملث��ل
مر �آنف ًا ..حتى ن�ضمن
والأخالقيات كما ّ
أ�صحاء يعملون
�
أ�سوي��اء
للمجتمع �أنا�س ًا �
ّ
يف امل�ستقب��ل عل��ى النهو���ض ب��ه ،ورف��ع
�ش�أن��ه وارتقائ��ه ،وم��ن هن��ا ف�إن��ه “ �إذا
�أردن��ا �أنْ منن��ح امل�ستقب��ل العرب��ي جي ً
ال
م� ّؤه�ل ً
ع��اد للإن�سان،
ا لرف���ض كلّ ما هو ُم ٍ
ال ب��د م��ن �أنْ نُعنى بالطفول��ة وثقافتها
وتوجيهها نحو اله��دف الأ�سمى ،والأمل
املرج��و ،وال ميكن اال�ستغناء عن الرتاث
من �أج��ل بناء �شخ�صي��ة الطفل العربي
 ..)6(”...وكث�ير ًا م��ا ي�تر ّدد ال�س���ؤال
الت��ايل على الأل�سنة :هل �أدب الأطفال
غاي��ة يف ذات��ه� ،أم هو و�سيل��ة؟ ويجيب
امل�ؤل��ف “عبد التواب يو�سف” يف كتابه
“املدخ��ل �إىل �أدب الأطفال “ بالقول:
(...وق��د ي��رى البع���ض �أنّ الأدب يف
�صان��ع للبهج��ة واملتع��ة ،بل
ح��دّ ذات��ه
ٌ
جم��رد
ولي���س
نف�س��ه،
إن�س��ان
و�صان��ع لل
ٌ
ّ
و�سيل��ة ،وم�ؤث��ر عل��ى الأطف��ال� ،س��واء
م��ن خالل البيت الذي الب��دّ و�أن يتذ ّوق
طع��م الأدب جنب�� ًا �إىل
في��ه الأطف��ال
َ
جنب م��ع طعم الغذاء ...وعلى املدر�سة
أدب ج ّي��د ماتع،
�أنْ ت�ستكم��ل امل�س�يرة ب��� ٍ
يث�ير �شه ّيته��م ملوا�صل��ة الإقب��ال عليه،
ولغر���س ع��ادة الق��راءة يف نفو�سهم)..
وانطالق ًا من ه��ذا الإدراك ،ف�إنّ الغاية
املتوخّ اة م��ن �أدب الأطف��ال لي�س �إذكاء
اخلي��ال فح�س��ب ،و�إنمّ ا تتع��دّ اه يف واقع

احل��ال �إىل تزويده باملعلوم��ات العلمية
والأدبي��ة وال�سيا�سي��ة والتقالي��د
االجتماعي��ة ،و�إىل تو�سي��ع قامو���س
اللّغ��ة لدي��ه ..وهن��ا ال ب��دّ م��ن الق��ول
ب���أنّ ال�ساحة الأدبي��ة يف وطننا الكبري،
وال�س ّيم��ا يف ال�سن��وات الأخ�يرة ،ق��د
�أنتج��ت كتب�� ًا للأطفال فيه��ا الغثّ وفيها
الثمني..وع��ودٌ عل��ى ب��دء ..فلق��د ظ��لّ
ه��ذا الأدب ي�سري بخط��ى بطيئة ،حتّى
وقع��ت نك�س��ة حزي��ران امل�ش�ؤوم��ة عام
 ،1967فكان��ت -بح��قّ وحقيق��ة -در�س ًا
أح�س��وا �إثره��ا �أنه��م
قا�سي�� ًا للع��ربّ � ،
�أهمل��وا �أطفاله��م ،و�أنه��م مل يفعل��وا م��ا
يج��ب �أن ُيفع��ل لرتغي��ب الأطف��ال يف
الق��راءة ،ولتنمية ميوله��م وعواطفهم،
وتفكريه��م و�أخيلته��م ،كم��ا مل يعمل��وا
م��ا يج��ب �أنْ ُيع َم��ل على �صق��ل مواهبهم
وطموحاته��م وتطلعاته��م ..ومن يومها
بد�أ الكتّاب وال�شعراء ي�ؤلفون للأطفال،
ليك ّونوا من خالل كتاباتهم وترجماتهم
جي�ل ً
ا عربي ًا ناب�ض�� ًا واعي�� ًا ،ومن ه�ؤالء
الكتّ��اب وال�شع��راء نذك��ر عل��ى �سبي��ل
املث��ال ال احل�صر :زكريا تام��ر� ،سليمان
العي�س��ى ،ع��ادل �أب��و �شن��ب ،عب��د اهلل
عب��د ،دالل ح��امت ،ليل��ى �س��امل ،عي�سى
ن�صار� ،أيوب
فتّوح ،ميخائيل عيد ،عزيز ّ
من�ص��ور ،معني ب�سي�س��و ،في�صل احلجلي،
ومن قبلهم يف م�صر :رفاعة الطهطاوي،
عل��ي فك��ري ،كام��ل كي�لاين ،حمم��ود
اله��راوي� ،أحم��د �شوقي� ..إل��خ .وعلينا
نح��ن الكب��ار �أنْ ن��درك �أنّ الأطف��ال ال
ُي َ
هزمون نهائي ًا ..فبالن�سبة �إليهم ،مازال
هناك ثق��ة بوجود مخَ َرج ما مهما كانت
املواق��ف واملواج��ع ..وهن��ا يق��ع الفارق
الكبري ب�ين كتب الأطفال وكت��ب الكبار
 ..وعل��ى الأطف��ال �أنْ ي�ؤمن��وا باحلي��اة
طاملا �أنه��م �سيعي�شونها ،وجتان�س ًا مع هذا
الكالم فقد قال �أحدهم� ..“ :إنّ ب�صي�ص
الأم��ل يف الأف�ضل املتبقّي داخلهم ،حتّى
يف �أحل��ك حلظاته��م ،ه��و ال��ذي يبقيهم
�أطفا ً
يتوجب ت�ص ّيدُ ه يف كتب
ال ،وهذا ما
ّ
الأطف��ال ..فعندما يذهب ال ُ
أمل تذهب
الطفولة.)7( ”..
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�أدب الأطفال وتو�سيع ن�شره ورقي ًا و�إلكرتوني ًا
• خليل البيطار
مدخل:
كيف جنع��ل الطفل هدف ًا رئي�س�� ًا لالهتمامات
عام��ة؟ وكي��ف جنعل��ه يبتك��ر مث��ل العلم��اء
وال�شع��راء؟ وكي��ف جنعل��ه يح��ب احلي��اة ويقدر
النا���س ويحرتمه��م؟ كي��ف جنعله يج��د يف اللعب
ويف الكائن��ات والأ�شي��اء املوج��ودة يف دائ��رة
ب�ص��ره :ال�شم���س والغي��وم والأزه��ار والأران��ب
والقط��ط والأطف��ال الآخري��ن و�سيل��ة للتعل��م
والنف��ع وامل�ساع��دة واملتعة على ح��د تعبري فاملري
�أي��اال يف مقدمت��ه لكت��اب املربي��ة الربازيلي��ة
�سي�سيلي��ا مرييلي��ز؟ �أدب الأطف��ال يع��اين اليت��م
حملي ًا وعربي ًا :كتاب��ة ون�شر ًا وتو�صي ًال وتوظيف ًا
يف الرتبي��ة والفن��ون ،ويف مناح��ي �صق��ل مواهب
الأطفال وتنمي��ة قدراتهم الإبداعي��ة .وما زال
�أدب الأطفال خارج ا�سرتاجتية الرتبية يف معظم
ال��دول العربي��ة� ،س��واء يف املناه��ج �أو يف املنا�شط
املختلف��ة ،وما زال موقعه ب�ين الأجنا�س الأدبية
هام�شي ًا ،ومل يحظ باالهتمام يف م�ؤمترات الأدباء
والكتاب العرب �إال منذ منت�صف �سبعينيات القرن
املا�ض��ي،يف امل�ؤمتر العا�شر باجلزائ��ر عام ، 1975
وكان م�ؤمت��ر وزراء الثقاف��ة الع��رب ق��د خ�ص���ص
م�ؤمتر القاهرة عام  1991ملو�ضوع (ثقافة الطفل
العربي)� ،أما م�ؤمترات وزراء الرتبية العرب ف�إنها
مل تدرج �أدب الأطفال على �أي من جداول �أعمال
م�ؤمتراته��ا ،وهذا �أم��ر م�ستغرب وحم��زن .تهدف
ه��ذه الورق��ة �إىل �إلقاء �أ�ضواء عل��ى م�ستوى ن�شر
الأعمال الأدبية املوجهة للأطفال ،ورقي ًا �أو عرب
تقني��ات االت�ص��ال (االلكرتونية) ،وعل��ى �أ�شكال
تعريف اجلمهور بها ،و�إم��كان االنتفاع بقراءتها،
وعل��ى موق��ع الن�صو���ص الإبداعي��ة يف الكت��ب
املدر�سية للتعلي��م الأ�سا�سي ،وعلى موقف اجلهات
املعني��ة بثقافة الطفل (احلكومية والأهلية) من
�أدب الأطف��ال ،وعل��ى خططها الجت��ذاب اهتمام
الأطف��ال �إىل الق��راءة  ،و�إىل ت��ذوق الق�ص���ص
واحلكايات والأنا�شيد والروايات وكتب الرحالت
واخلواطر الوجدانية والإن�سانية.
حت��دث ي .ب .هواي��ت يف كتاب��ه (�ستي��وارت
ال�صغ�ير) ال�ص��ادر ع��ام  1945عن م�ساف��ر �صغري،
يكت�ش��ف ويعلم وينظم ،وي�صادق مراقب ًا خلطوط
الهاتف ،الذي يخربه ع��ن اكت�شافه غابات �أنيقة
و�أماك��ن رائع��ة ،ويف تقيي��م �سي��ث ل�يرر لقيم��ة
احلكاي��ة ر�أى �أن املعلمني والآب��اء كلهم هم عمال
هاتف� ،إنه��م ميدون خطوط التوا�صل ،ويت�أكدون
من تدفق الأ�صوات عربها ،وي�شهدون على و�صول
تل��ك الر�سالة للمخيلة�(.أدب الأطفال �ص) 346
�س�أتناول يف هذه الورقة �أربع حمطات هي:
 +نظ��رة الكت��اب واملرب�ين والأه��ل �إىل �أدب
الأطفال ،ونظرة الأطفال �أنف�سهم �إليه.
 +الن�ش��ر الورق��ي لكت��ب الأطف��ال و�سب��ل
تو�سيعه وحت�سني �إخراجه.
 +الن�ش��ر احلا�سوب��ي وعالق��ة الطف��ل

بالتقنيات اجلديدة.
 +ال�شراك��ة يف ور�ش��ة تعمي��م �أدب الأطف��ال
ن�شر ًا وتو�صي ًال وتذوق ًا.
زاوية النظر �إىل �أدب الأطفال
ميك��ن �أن نتفه��م �ضي��ق �أف��ق نظ��رة الأه��ل
واملرب�ين �إىل �أدب الأطف��ال� ،إذ يعول��ون جميعهم
عل��ى اجلان��ب التعليم��ي في��ه ،واملت�ص��ل باحلفظ
وباالختب��ار والعالم��ة و�إتق��ان اللغ��ة� ،أك�ثر م��ن
تعويله��م عل��ى جان��ب تربي��ة الذائق��ة �أو �صق��ل
القدرات� ،أو اكت�ساب التكيف مع املحيط� ،أو تفهم
جت��ارب الآخرين� ،أو االعتماد على الذات يف حل
امل�ش��كالت ،والأه��ل عموم�� ًا يعنون بطع��ام الطفل
وهندام��ه و�أدوات لعب��ه �أكرث بكثري م��ن عنايتهم
بثقافت��ه� ،أو باختي��ار كت��ب �أدبي��ة �أو ثقافي��ة �أو
جمالت طفلية ،و�إي�صاله��ا له� ،إهداء �أو �إعارة� ،أو
بتكوين رك��ن خا�ص يف مكتبة املنزل �-إن وجدت-
لكتب الأطف��ال .واملربون عموم�� ًا ال يتو�سعون يف
مقارب��ة ن���ص الأدب الطفل��ي ،تعريف�� ًا مب�ؤلفه �أو
مبرتجم��ه� ،أو �إ�ش��ارة �إىل املكان ال��ذي اختري منه
الن���ص يف الكت��اب ،وال ي�ش�يرون �إىل م��كان وجود
الكت��اب يف مكتب��ة املدر�س��ة �أو يف مكتب��ة املرك��ز
الثق��ايف �أو يف ال�س��وق ،والأه��م عن��د معظمه��م �أن
تفه��م مف��ردات الن���ص وعبارات��ه ،و�أن يحف��ظ
الن�ص �أو ق�سم منه لغاية �إجناز االختبار.
و�أرى �أن تعدي��ل نظ��رة الأه��ل واملرب�ين �إىل
�أدب الأطفال ب�أجنا�س��ه كلها ممكنة ،عرب تو�سيع
قن��وات االت�صال ب�ين البيت واملدر�س��ة ،كي ت�ضم
طرف ًا ثالث�� ًا :و�أق�صد املعني�ين بالكتابة للأطفال
م��ن كتاب ور�سامني وم�ؤلفي م�سرحيات وخمرجني
ور�ؤ�س��اء حتري��ر وحمررين يف دوري��ات الأطفال،
وم�شرف�ين عل��ى �صفح��ات الأطف��ال يف ال�صح��ف،
ومعدي الربام��ج الطفلية يف التلف��از والإذاعات،
وم�س�ؤويل الثقافة يف منظمات الأطفال.
ولك��ن كي��ف نتفه��م �ضي��ق �أف��ق نظ��رة ع��دد
م��ن كت��اب الأطف��ال �إىل م��ا ي�ؤلفون��ه �أو يعدونه
ويرتجمون��ه م��ن ن�صو�ص له��م؟ يغلب عل��ى نظرة
معظ��م الكت��اب االهتم��ام بالكتاب��ة للكب��ار� ،أم��ا
الكتاب��ة للأطف��ال فتك��ون عل��ى �سبي��ل التنويع،
ويج��ري لدى عدد منهم تغلي��ب اجلانب التعليمي
عل��ى جوان��ب فهم ع��وامل الأطف��ال ،وم��ا ا�ستجد
فيها من غرابة وطرافة� ،أما دور الن�شر التجارية
فيغل��ب على ما ي�صدر عنه��ا للأطف��ال –ت�أليف ًا �أو
اقتبا�س�� ًا �أو ترجم��ة -التب�سي��ط واال�ست�سهال� ،أو
الن�س��ج على من��وال كتابات حقق��ت رواج ًا والقت
اهتمام�� ًا يف مراح��ل �سابق��ة .وتن��در ل��دى دور
الن�ش��ر �أو امل�ؤ�س�س��ات الر�سمي��ة الت��ي تن�ش��ر كتب ًا
للأطفال جلان الق��راءة املتخ�ص�صة �أو الر�سامون
املحرتف��ون ،ويكتف��ى �أحيان�� ًا مبدقق�ين لغوي�ين
�أو موظف�ين �إداري�ين ،يق��ررون م��ا يرون��ه منا�سب ًا
للمراح��ل العمري��ة للأطف��ال والهتماماته��م
املتنوع��ة .و�أ�سجل هنا لوزارة الثقافة يف �سورية

وملن�ش��ورات ثقاف��ة الطف��ل فيه��ا من��ذ ت�أ�سي�سه��ا،
�أنه��ا �أول��ت م�س�أل��ة احلر���ص عل��ى �إخ��راج كت��اب
ج��ذاب للأطف��ال ،و�إ�ص��دار جملت�ين جذابت�ين
هم��ا �أ�سامة و�شام��ة �أهمية ودعم�� ًا كبريين ،و�أرى
�أن تطوي��ر ه��ذا اجلان��ب يف حت�س�ين كت��اب �أدب
الأطف��ال ،وتطوي��ر الدوريات املعني��ة بثقافتهم،
يحت��اج �إىل تقلي���ص الهي��اكل الإداري��ة وتو�سيع
الهيئات اال�ست�شارية واملتخ�ص�صة مبعرفة عوامل
الأطف��ال واهتماماته��م اجلدي��دة .وقد الحظت
�أن مرتجم�ين و�أكادميي�ين ومعلم�ين يخو�ض��ون
مغام��رة الكتاب��ة للأطف��ال املحفوف��ة باملخاطر،
�أو يكلف��ون بق��راءة خمطوط��ات لأدب الأطف��ال،
ويقدرون ب�أن جمرد ن�شر جريدة حملية م�ساهمة
له��م� ،أو جناحه��م يف الكتاب��ة للكب��ار� ،أو �شهرتهم
الأكادميي��ة جتيز لهم �أن يكتبوا للأطفال .ورغم
�صدور درا�سات توثيقية وحتليلية لبع�ض ما �صدر
من حكاي��ات و�أنا�شيد وم�سرحي��ات للأطفال ،ف�إن
الدرا�س��ات النقدي��ة الر�صين��ة ملن�ش��ورات �أدب
الأطف��ال يف �سوري��ة م��ا زال��ت قليل��ة ،وال متن��ح
الدوري��ات اليومي��ة والأ�سبوعي��ة �أو الربام��ج
التلفزيوني��ة املعني��ة ب���أدب الأطف��ال اجلان��ب
النقدي والتقوميي االهتمام الكايف.
الن�شر الورقي لأدب الأطفال
ميك��ن التوق��ف طوي�ل ًا عن��د عناوي��ن الكتب
والدوري��ات املوجه��ة للأطف��ال� ،أو عن��د املالحق
وال�صفح��ات اخلا�ص��ة ب���أدب الطف��ل وثقافته يف
ال�صح��ف واملج�لات ال�سوري��ة ،وعن��د م�ش��كالت
الإخراج وحجم الن�شر و�إ�شكالية التوزيع.
لق��د ج��رى االهتم��ام ب���أدب الأطف��ال من��ذ
�أوا�سط �ستينيات القرن املا�ضي يف �سورية ،وقامت
وزارة الثقافة بدور مهم يف هذا ال�ش�أن ،وقد و�صل
حج��م الن�ش��ر �إىل خم�س��ة �آالف ن�سخ��ة للعنوان
الواح��د ،ت�أليف�� ًا �أو ترجمة ،لكن ه��ذا الرقم بد�أ
بالتناق���ص من��ذ ثمانينيات الق��رن املا�ضي برغم
الزي��ادة ال�سكانية وات�س��اع التعليم ،ومل تول دور
الن�ش��ر اخلا�ص��ة وال احت��اد الكت��اب الع��رب �أدب
الطف��ل العناي��ة املتجاوب��ة م��ع زي��ادة االهتمام
املتزايد بالثقافة يف املجتمع ال�سوري ،ومل تر�صد
الأموال الكافية يف خطط الدولة لهذا الغر�ض.
ومل يتعد ع��دد عناوين الكتب اخلا�صة ب�أدب
الأطفال ت�أليف ًا وترجمة يف كل من وزارة الثقافة
واحتاد الكتاب ودور الن�شر اخلا�صة ن�سبة ترتاوح
بني  % 7-5من العناوين ال�صادرة لأدب الكبار.
وكان ت�أ�سي���س جملة �أ�سام��ة واهتمام كوكبة
م��ن الكت��اب والر�سام�ين املعروف�ين بتطويره��ا
وتو�سي��ع انت�شاره��ا ،وحر���ص وزارت��ي الثقاف��ة
والرتبي��ة عل��ى �إي�ص��ال ن�سخت�ين م��ن كل ع��دد
�إىل املدار���س االبتدائية،نقط��ة حت��ول يف زيادة
االهتمام ب�أدب الأطفال ،وناف�ست املجلة مثيالتها
يف م�ص��ر ولبن��ان والكوي��ت ،وحف��ز �إع�لان ي��وم
الطفل العاملي ع��ام  1979امل�ؤ�س�سات واالحتادات

واجلمعي��ات واملنتدي��ات الثقافي��ة واالجتماعية
على �إيالء اهتمام �أكرب بتعميم الكتب والدوريات
اخلا�صة بالأطفال.
واملفارق��ة الغريب��ة التي نلحظه��ا منذ دخلنا
الق��رن اجلدي��د والألفي��ة الثالث��ة� ،أن تراجع�� ًا
وا�ضح�� ًا ق��د جرى يف حج��م الن�ش��ر ويف الإخراج
والتوزي��ع لكتب �أدب الأطف��ال وللدوريات ،برغم
ك�ثرة الهيئ��ات املهتم��ة ،وحج��م النفق��ات الكبري
ال��ذي يتجه �إىل املنا�ش��ط وامل�سابقات وامل�ؤمترات
واملعار���ض اخلارجي��ة ،وهناك مراوح��ة يف عدد
عناوين الكتب ال�صادرة ،وهناك تراجع يف حجم
طباع��ة الدوريات ،غ�ير املتنا�سب مع عدد القراء
وحاجاتهم.
ومل يكن توزيع الكتب والدوريات ال�صادرة يف
�سوري��ة �إىل دول اجل��وار العربي��ة� ،أو �إىل الدول
العربي��ة النامي��ة تعليمي�� ًا بح�سب الطم��وح ،لأن
حجم �إ�صدار الكتاب اخلا�ص ب�أدب الأطفال ب�ألف
ن�سخ��ة �أو �ألف�ين ،و�إ�صدار جمل��ة �أ�سامة بخم�سة
�آالف ن�سخة ال يلبي حاجة مدينة واحدة.
ويع��رف كل مهت��م ب���أدب الأطف��ال الكلف��ة
الكب�يرة لإ�ص��دار الكت��ب والدوري��ات و�إخراجها
ب�شكل ج��ذاب ،وخطط الدول��ة الطموحة لدعم
الكت��اب وتي�س�يره للق��راء ب�سع��ر رم��زي ،ويعرف
معظ��م املتابع�ين �أن تقلي���ص اله��در والإنف��اق
املظه��ري اال�ستعرا�ض��ي يف م�ؤ�س�س��ة واح��دة،
والتن�سي��ق والتعاون بني الهيئ��ات املعنية بثقافة
الطف��ل كفي�لان مب�ضاعف��ة �أرق��ام العناوي��ن
ال�ص��ادرة و�أرق��ام الن�سخ ،دون حتمي��ل الدولة �أي
عبء مايل �إ�ضايف.
و�أرى �أن �ضع��ف اهتم��ام الكت��اب املعروف�ين (
روائي�ين وقا�ص�ين و�شع��راء ومرتجم�ين) ب���أدب
الأطفال – ترفع ًا �أو تردداً -قد انعك�س �سلب ًا على
م�ست��وى الكت��ب والدوري��ات ،وكاد احل��د الفا�صل
ب�ين الأدب الر�ص�ين ال��ذي يحتاج �إلي��ه الأطفال
وب�ين املادة امل�سلية القريبة من املعلومات العامة،
وبني تلك ال�سيناريوهات وامل�سل�سالت املقتب�سة �أو
امل�ؤلفة �أن يغيب.
الن�شر احلا�سوبي وعالقة الأطفال
بالتقنيات اجلديدة
ات�سع��ت من��ذ رب��ع ق��رن تقني��ات االت�ص��ال،
وغ��دت ال�شبك��ة احلا�سوبية و�سيل��ة للو�صول �إىل
الإبداعات املوجهة للأطف��ال ،و�أن�ش�أت امل�ؤ�س�سات
الثقافي��ة ودور الن�ش��ر احلكومي��ة واخلا�ص��ة،
وال�صحف واملجالت مواقع لها على ال�شبكة ،وبات
مبقدور الأطفال الو�ص��ول �إىل الكتب والدوريات
والربام��ج والأف�لام املوجه��ة �إليه��م ع�بر ه��ذه
التقنيات.
ومكن��ت التقني��ات اجلدي��دة الأطف��ال م��ن
الو�ص��ول �إىل �إ�ص��دارات تخ�صه��م ،ال يف الوط��ن
فح�س��ب ،ب��ل يف ال��دول العربي��ة ويف الع��امل،
البقية �.........................................ص22
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نقد �أدبي

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ال�صورة ال�ســـــــردية (يف مهب الأفق)
• عو�ض الأحمد
(يف مهب الأف����ق) جمموعة ق�ص�صية
للقا�صة �آمال �شلهوب ت�ضم �سبع ع�شرة ق�صة.
من عناوين الق�ص�ص( :ات�ساع الفوالق،
اجتياز ال��رك��ون ،ام��ت��داد اجللجلة� ،أمطار
تائهة ،حبات مطر ،حلم ج��دت��ي� ،ضجيج
ال�سكينة ،فولكلور ،يف زحمة ال�ضباب ،يف مهب
الأفق ،ولوج اخل�ضم ،يقت�سمون �أجنحتي).
والعنوان يف الن�صو�ص الإبداعية عامة
�أول متا�س للقارئ مع املكتوب ،كما �أن العنوان
هو حلظة الطم�أنينة الأوىل  -كما ي�شري
�إىل ذلك عبد الدائم ال�سالمي (يف دائرية
احلدث ال�شعري)  -ت�أتي القارئ فتخدعه
حين ًا وتربكه �أحيان ًا ،وتدفعه دفع ًا �إىل
النفاذ م��ن خاللها �إىل ج�سد الأث���ر حتى
�أعماقه ،حتكمه يف ذلك الرغبة يف ك�شف
كوامن اللفظة و�أن�ساق الأ�سلوب.
فعناوين ق�ص�ص (يف مهب الأفق) جاءت
كا�شفة وموحية ودالة ملو�ضوعات الق�ص�ص.
م��ن خ�ل�ال ث��ن��ائ��ي��ات ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م�ستوى
التعار�ض اللفظي وعلى م�ستوى الت�ضاد
كعنوان (�ضجيج ال�سكينة).
والقا�صة �آمال �شلهوب ترى يف ق�ص�صها �إن
الإن�سان هو م�صدر الأدب ومنبعه ،وم�صبه،
ف�إذا ن�ضبت النف�س الإن�سانية ن�ضب �إح�سا�سها
ون�ضبت معه تعبريها.
وع��ن��دم��ا تكرب النف�س تكرب �أف��ك��اره��ا
و�آدابها .والأدب يرفع درجة التفكري ويجدد
الن�شاط الب�شري ،فالقا�صة ت�ضع يدها
يف ق�ص�صها على ح��االت �إن�سانية ،متر بها
جمتمعنا يف ظ��روف قا�سية وم���ؤمل��ة ،وذلك
من خالل تعاون يد الغدر والعدوان لتدمري
ك��ل م��ا ه��و ح�ضاري و�إن�����س��اين يف جمتمعنا
والقا�صة �آمال �شلهوب متد يدها لتمر على
قلوب مكلومة فتنزع منها الآالم ،وترتقي
فوق م�شاعر احلقد والطائفية واخليانة،
واحل��ي��اة ال ت�صفو �إال باملحبة ال�شاملة
واملعاملة الإن�سانية والوفاء للجن�س الب�شري
كله ،لأن الب�شرية �أمانة مودعة يف دم كل
�إن�سان ال يف عنقه فح�سب.
والق�صة ال��ت��ي حتمل ع��ن��وان (ات�ساع
ال��ف��وال��ق) ن��رى ت�����ص��وي��ر ًا مل�شاهد احلياة
اليومية على �ضوء الواقع الراهن والأزمة
املدمرة ملجتمعنا ال�سوري ورغ��م �سوداوية
امل�شهد بد�أ �ضوء الفجر يظهر يف الأفق مب�شر ًا
بالن�صر واندحار رموز ال�شر والعدوان.
يف ه��ذه الق�صة جن��د ارت��ب��اط ال�سرد
بالو�صف ،من حيث تكرار املقاطع الو�صفية،
فتتجلى ذل���ك يف دوال ل��غ��وي��ة �صريحة
حا�ضرة يف ن�سيج اخلطاب تذكر الو�صف �أو
حتيل عليه من قبيل �أفعال (رق�صت ،ارتوت،
تتمايل) يف و�صف ال�شهداء.
(رق�صت جثامني ال�شهداء حتت الرتاب..

ارتوت بعد الظم�أ الطويل يف لهيب ال�صيف
ت�أمل القيامة لتحيا يف مدن فا�ضلة ي� ّسورها
املر�صع ب�آيات العال امللتف حول
طوق النعيم
ّ
ب�شرية تتغنى بالطهارة وتتعدد الأمكنة
يف هذه الق�صة فهناك املكان املغلق (حتت
ال�تراب) واملكان املنفتح :الأزق��ة  -الغالف
اجلوي).
وظ��ف��ت القا�صة �شخ�صية (ان��ك��ي��دو)
التاريخية  ،وج�سدت هذه ال�شخ�صية على
�أبطال هذه الق�صة.
(عادوا رجا ً
ال من لج املالحم� ،ضلوع ًا من
قدم حياته ت�ضحية من �أجل
(انكيدو) الذي ّ
رفيق العمر� .أتو بالوفاء وال�صدق للأر�ض
وال�سماء ،يحر�سون الأزقة والدهاليز التي
انب�سطت �ساحات بعد ما نزعت اجلدران عن
طرفيها �ضيق الظالم ،لرتى وا�سع النور فوق
�أحالم قاطني املكان).
ويف ق�صة (اجتياز الركون) نرى ت�صوير
الأم وحالتها احلزينة امل���ؤمل��ة ومقاومتها
ال�صلبة ال�شر�سة يف مواجهة جوع الذئاب
وت�ستمد الأم النور من قد�سية ج�سد ابنها
لتغدو هالة م��ن ن��ار جندها ملتفة بلهيب
الفقدان� ،أن��ات تخنق ن�شيجها ون��واح قلبها
ملأ املكان .فال�ضحية ابنها ،تبحث عن مكان
�آمن لو�ضع فلذة كبدها كي تبعده عن �أنظار
الأعداء.
ا���س��ت��خ��دم��ت ال��ق��ا���ص��ة ���ض��م�ير ال��غ��ائ��ب
وا�ستخدمت الت�صوير امل�شهدي ووظفت
الزمان واملكان.
(ويف جو اللهيب كانت تقبع حتت �سماء
ال��ظ��ه�يرة يف غ��اب��ة تقل�صت فيها عملقة
الأ�شجار ،بعد �أن ت�ضاربت عليها الأغ�صان..،
ً
حر ال�صيف على �أر�ض
تاركة الف�سحات لعبور ّ
اجتاح رقعتها يبا�س من �شحيح الأ�شواك
املنت�صبة حول قدميها ..كانت تدور يتيمة
يف اجلنازة ملتفة بلهيب الفقدان).
والق�صة ال��ت��ي حتمل ع��ن��وان (�أم��ط��ار
تائهة) :هي ق�صة (�سهاد) طالبة الثالث
ثانوي ،وق�صة ابن عمها يو�سف الذي ترك
املدينة ذاتها نتيجة الدمار وق�صف منزله
يلتقيان ثانية ،ومنذ ذلك احلني مل ي�ستطع
الدخول �إىل املدينة كي يتدبر بع�ض الأمور
العاجلة يف املنزل.
تطول الن�سق ال�سردي يف الق�صة ،وتتغلغل
ً
داخلة ،ويبدو املعجم املائي
يف جوهر الأزمة
(املطر) مهيمن ًا يف ثنايا ال�سرد .ف�سهاد ترنو
نحو ال�سماء مت�سح �شذرات ل�ؤل�ؤية تكاثفت
على جبينها ،دع���وات م��ن الأع��م��اق ترجو
احلر فيها،
الهطول على الأر�ض طالت �إقامة
ّ
وا�ستجابت الغيوم عطف ًا ورفق ًا لتو�سالت
�سهاد ،وت�شكر �سهاد الغيوم وتغني مقاطع
متوا�صلة الأغنية فريوز .بينما جند يو�سف

قد علت �صيحاته و�آه��ات��ه امل��دى ،لتوقف
جنون الأمطار الهابطة كال�سهام فالر�صا�ص
وال��ق��ذائ��ف َد ّم���رت بيته وتلتهم الأنفا�س
وتبدل جغرافية املكان ،والأبرياء من الب�شر
ّ
�شاركوا �صيحات يو�سف املنددة مبطر يهطل
بالأ�س فوق اخلراب املرتب�ص .ويتحول املطر
�إىل خلفية لتطور االنفعال احل�سي واملعنوي
لل�شخ�صية ،وخيط ًا ناظم ًا لإيقاع احلدث،
وقناع ًا للأزمة الداخلية للذات ال�ساردة
وتلميح �إىل وت�ي�رة الت�صعيد ال��درام��ي.
وعذابات الن�أي ،والعتاب واالحتجاج لواقع
م�ؤمل.
ٌ
(قذائف يف �سواد الليل ،يف كل اجتاهات
الأمكنة يرتد �صدى التفجريات ن�صا ً
ال تقطّ ع
�أوردة النازحني من الب�شر الأبرياء الذين
�شاركوا �صيحات (يو�سف) امل��ن��ددة مبطر
يهطل بالأ�س فوق اخلراب املرتب�ص).
وت�ستمد ق�صة (حبات املطر) مو�ضوعها
من جمالية مدينة دم�شق بنب�ش �صور املا�ضي
البائد .دم�شق القدمية يف حاراتها ال�ضيقة
ذات الأن���وار اخلافتة والأب���واب اخل�شبية
العمالقة ،و�أ�شجار اليا�سمني ومدينة دم�شق
احلديثة ب�شوارعها الوا�سعة .م��ن خالل
�شخ�صيتي ليث الذي طلب الهجرة ثم رف�ضها
رغم �إغراءات ال�سفر واملال فال يغريه ذلك
الأمر و�صبح بعيدة عنه.
كُ تِب هذا الن�ص عرب ن�سيج متما�سك من
ال�صور الق�ص�صية ،فقد ُوظِ ف التقابل ف� ً
ضال
عن منظورات التقاطب والتحاكي والتماثل
جانب ًا مهم ًا يف نهو�ض البناء الفني لهذه
الق�صة ،ور�صد اجلانب الإن�ساين القائم على
احلب واالنتماء للوطن كل ذلك من خالل
ن�سق تخييلي يتعاىل على الواقع ويكثفه
ويختزله ،وقد كانت نهاية الق�صة جميلة
مفتوحة على عِ دَ ة ت�أويالت.
(امتطى (ليث) ال�سحابة ومع �أول حبات
املطر الدافئة تبعرثت (�صبح) معها على

�أر�ض دم�شق القدمية.
ويف ق�صة (حلم جدتي) جمعت القا�صة
يف الق�صة بني احللم واحلقيقة وبني اخليال
والواقع من خالل �سردها لأح��داث الق�صة
وقد جرى ال�سرد ان�سيابي ًا رقراق ًا ب�أ�سلوب
ممتع وع���ذب و���ش��اع��ري م��ن خ�لال ال�صور
امل�شهدية املمتعة.
(ر�أي��ت خالتك املرحومة تزور �ساحات
دم�شق وق��د لب�ست ف�ستان ًا �أبي�ض طوي ً
ال
تنتقل كاحلمامة البي�ضاء .تطري ت��ارة
وحتط تارة �أخرى .تفرد جناحني كبريين
ك�أجنحة مالئكة ويف عينيها يتوهج بريق
ال�شم�س).
ويف ق�صة (حنين ًا لهم�ساته) و�صف
حلالة امل��ر�أة بعد رحيل زوجها ب��دون وداع
تارك ًا لها الثوب الأحمر يف اخلزانة يتدىل
دون ح��راك فهي يف ترقب ولهفة حلبيبها
ال��ذي مل يعد فقد عا�شت هاج�س الوحدة
والرتقب ومل تي�أ�س من االنتظار .
لعب الثوب الأحمر والعطر الباري�سي
دور ًا م�����س��اع��د ًا وم����ؤث���ر ًا يف ت��ط��ور ال�سرد
وا�ستمراره.
القا�صة �آم��ال �شلهوب اهتمت بدرا�سة
ال�شخ�صيات عند توظيفها يف ق�ص�صها ملا
لل�شخ�صيات م��ن �أهمية بالغة يف معرفة
�أحكام بناء املنت احلكائي فهي تك�شف عن
مالمح ال�شخ�صية من خالل الراوي ويف�صح
�أ�سرارها وينبئ عن �أعمق �أغوارها و�شحن
كل �شخ�صية مبوقف من مثل هذه املواقف
الفكرية واالجتماعية.
ك��م��ا وظّ ��ف��ت ال��ق��ا���ص��ة تقنيات الق�ص
املختلفة من ا�ستذكار وغناء �شعبي جند
ذلك يف الق�صة التي حتمل عنوان (فولكلور)
كقولها:
تلمع دمعات املا�س ّية يف عينيها على �ضوء
ال�شموع امل�ضاءة بني الورود امللونة �أثناء ما
بد�أت بالتمايل على �إيقاع (الدربكة) املتمهل
املرافق ل�صوت جميل ي�شدو مبطلع �أغنية:
وردات ال�شام
يلي فتح عخدودك
خـلـيـنـي نام
مدي على الأر�ض زنودك
ق�ص�ص �آم��ال �شلهوب (يف مهب الأف��ق)
تت�صف بح�سا�سيتها وعذوبتها اجلارحة
وعمقها وهي ر�ؤيا كا�شفة للحقيقة التي تهم
حياتنا ،و�سلوكنا ونظرتنا للعامل والأ�شياء.

ق�ضايا و �آراء
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اال�ســـــــتثمار فــــي املواطنـــــة
• ح�سن ابراهيم �أحمد
م�صطلح املواطنية �أك�ثر دق��ة كما �أرى ،و�إن ك��ان حظه
من الدقة �أقل ،واحلديث عن املواطنة باعتبارها مطلب ًا يف
البحث عن خمرج من اال�ستع�صاء يف التنمية الإن�سانية� ،أ�صبح
على كل ل�سان ،و�أ�صبح النا�س يوردون امل�صطلح يف كل حديث
عن حالة �إعاقة ،ومن يعطي فكرته بع�ض الو�ضوح ،يقول
�إن النا�س يعاملون يف كثري من البلدان ومنها �أغلب البلدان
العربية ب�صفتهم رعايا ال مواطنني ،مع تفاخر �سلطات هذه
البلدان مبا �أو�صلت �إليه بلدانها من تطور ،وما مكنتهم من
احل�صول عليه من حقوق كانوا يفتقدونها.
املواطنة ك�أ�سلوب حياة وعالقة بني احلاكم واملحكوم،
لي�ست هبة الطبيعة �أو ال�سماء ،وهي مطلب هام و�صحيح ومن
احلق احل�صول عليه باعتباره انعتاق ًا من حموالت مل تعد
مقبولة يف ع�صرنا .وامل�شكلة تتعلق بوعي العالقة وال�سبيل
�إىل �إقامتها.
فاملطالبون باملواطنة ي��ري��دون م��ن احل��اك��م �أن ي�صدر
القرارات بذلك� ،أو اتخاذ خطوات من الأعلى� ،أي من قبل
اجلهات الو�صائية بخ�صو�ص املو�ضوع ،فين�صاع النا�س لها،
و�أن ي�صبح التعاطي مع املواطنني حمكوم ًا بالقانون ،فتتبدل
الطرائق بني حلظة و�أخرى ،فيخ�سر املواطن كل ما تبقى من
مراتب الدونية والعبودية ،ويربح �إن�سانيته ،في�صبح النا�س
�أنداداً .وهذا مطلب جميل.
�إن ا�ستمرار احل��ي��اة ره��ن تغري دائ���م ،فالرتقي الدائم
و�إدخال التح�سينات للحاق ب�شعوب العامل املتقدمة والإفادة
من التجارب الناجحة للخروج من حاالت الركود والتخلف،
هو مما مييز الإن�سانية الرفيعة والتفاعل معها .والإن�سانية
بهذا املعنى مثلها مثل املواطنية التي نحن ب�صددها ،ال حدود
لهما� ،أي ال تبد�آن بكذا وتنتهيان بكذا ،بل تبد�آن وال تنتهيان،
ومتى و�ضع حد لهما �أو نهاية م�سار ،كان ذلك �إيذان ًا مبوت
اجلمال واحلقيقة والعقل ،بل والإطاحة بطموح الإن�سان
و�إرادته.
املواطنة �صنو الإن�سانية ،دائمة التطور ،ولي�ست قانون ًا
�صارم ًا� ،إنها انفتاح على املعنى ،على الأف�ضل والأجمل والأبقى،
تكت�سب �أبعاد ًا كل يوم وعقب كل جتربة ،ومن فكر كل مفكر
و�أدب ك��ل �أدي���ب وف��ن ك��ل فنان م��ن �إب���داع املبدعني و�إن��ت��اج
املنتجني و�سهر املراقبني .لذلك هي ثقافة �أو ً
ال ،وما مل تع�شها
املجتمعات كثقافة �أو ً
ال ،لن تتحقق كعالقة و�أ�سلوب حياة �أو
جدل التوا�صل بني النا�س و�سلطاتهم .لذا يجب �أن تخرج
املواطنة من الفهم ال�ضيق الذي يجعلها منحة من حاكم �أو
جهة ما ،لنقول �إنها مناخ وتربية تبد�أ وال تنتهي ،وهي كالنار
كلما �أوقد فيها وقدم لها ،تقول هل من مزيد ،تك�سب دائم ًا
ومتتد دائم ًا ،لتجعل الإن�سان �أكرث رقي ًا� ،أي اكرث �إن�سانية.
وهذا هو مفهوم اال�ستثمار يف املواطنة.
بهذا ال تتحقق املواطنة دون اخلروج من مفهوم الرعية،
و�أن يكون ولكل دور ووظيفة يتم التفا�ضل بينها مبا يقدم
للنا�س ،ومبدى الإخال�ص واالتقان ،ال بالن�سب واجلاه .وهذا
لي�س �سلب ًا لأحد ما ي�ستحقه ،بل ت�أكيد ًا على �ضرورة و�ضع
الأمور مو�ضعها ال�صحيح.
واخل��روج من جمتمع ال�ترادف والتبعية� ،أي العالقات
الع�ضوية والثقافة الو�شائجية ،ال يكون خروج ًا حقيقي ًا
يحقق غاية عليا ،ما مل يكن �إىل جمتمع اال�صطفاف احلر،
حيث ي�صطف النا�س يف تنظيماتهم (�أح����زاب ،نقابات،
جمعيات ،روابط وم�ؤ�س�سات )...باختيارهم وح�سب م�صاحلهم
و�أه��وائ��ه��م .ه��ذا ما�أكدته �شعوب العامل فيما �أطلق عليه

((املجتمع املدين)) ،حيث يخرج الإن�سان من عالقة الن�سب
والعقيدة املقيدتني� ،إىل عالقة املواطنة املبنية على االختيار
احلر للمهنة ووجهة النظر االجتماعية الثقافية ال�سيا�سية،
وللعالقة غري املحكومة بامل�سبقات واالنتماءات الع�ضوية ،بال
عدوانية وال انتزاع حلقوق �أو �صالحيات الآخرين من غري
حق.
يف املجتمع امل��دين املنظم قطاعي ًا ،لكل فرد مهنته� ،أي
عمله ودوره ،وي���ؤدي واجب ًا ثم يح�صل على مردود او حق.
فاملجتمع اجلديد هو جمتمع احلقوق والواجبات ،وال تكون
احل�صيلة �إيجابية �إال عند تكامل احلقوق والواجبات .يف
املجتمع الأهلي ي���ؤدي النا�س الواجبات ،واحلقوق يح�صل
عليها الزعماء (املرياع� ،شيخ الع�شرية �أو الطائفة )...يف
املجتمع املدين ،مقابل كل واجب ي�ؤدى ،حق يجب �أن يح�صل
عليه �صاحبه ،ال منحة.
الق�ضية هنا هي ق�ضية التوازن بني احلقوق والواجبات.
وامل�شكلة املتولدة يف املطالبات باملواطنة ،هي �أن النا�س
يطلبون احلقوق دون الرتكيز على �أداء الواجبات ،فت�صبح
املواطنة عرجاء وغري م�ستقيمة لأنها ت�سري باجتاه واحد ،هو
اجتاه ح�صول املواطن على حقوقه دون االلتفات �إىل ما عليه
ت�أديته من واجبات ،حيث ت�ؤدى ن�سبي ًا ،وال حتقق التوازن،
وهذا يحتاج �إىل وعي و�إرادة والتزام ،نظري ًا وعملي ًا ،ومن
قبل اجلميع.
املجتمع املدين يعني التوجه باجتاه املواطنية يف عالقة
النا�س ببع�ضهم وب�سلطاتهم ،نفي ًا لعالقات مثل (الطائفية،
املذهبية ،الع�شائرية ،الأقوامية ،)...فهي عالقة ا�ستثمار
مبعنى �آخر نحن ن�ؤدي واجباتنا التي هي ر�أ�سمال ن�ستثمره
مقابل احل�صول على حقوقنا� ،أي ر�أ���س امل��ال م�ضاف ًا �إليه
الأرب��اح .وهذه متح�صلة من ت�ضامن املجتمع على ذلك ،ومن
رعاية الدولة لهذه العالقة (�أداء الواجب واحل�صول على
احلق) وباخلدمات التي تقدمها وترعاها.
هل عملية اال�ستثمار هذه مكتملة الأرك���ان :ما نزرعه
نح�صده ،وم��ا نوظفه م��ن م��ال نقب�ض �أرب��اح��ه؟ �إذا كانت
املواطنة يف معناها احلقوقي ،تعني �أم��ام القانون م�ساواة
وح��ري��ة ،واحل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ع��م��ل وال��ك��ف��اي��ة م��ن الأرزاق
واخل��دم��ات الأ�سا�سية كالتعليم وال�صحة ،واحلماية من
الأخطار ،وامل�شاركة يف الدور ال�سيا�سي� ..إلخ ،ف�إنها يف جانبها
الآخر الواجباتي هي الإخال�ص يف العمل ،وال�شراكة يف دفع
الأخطار عن البالد ،واالن�صياع للقوانني ،واالنتظام يف الهيئات
العامة التي تخدم القطاع الذي تنتمي �إليه دون الت�سليم
لأحد بالدور ال�شخ�صي ،واحلفاظ على املال العام�...إلخ ،ف�إن
ذلك يقت�ضي �أن نوظف ،ان ن�ستثمر ،كي نح�صل على ما نريد،
وك�أن ما نقدمه من واجب هو مبثابة ر�أ�س املال الذي نودعه
يف البنك ،في�صبح ربحه حق ًا ملودعه .مع �ضرورة املالحظة
�أن اال�ستثمار يف املواطنية يقت�ضي ت�أمني م�سارين مرافقني،
�أو دعامتني �سائدتني للمواطنة يف املجتمعات الو�شائجية
املتعددة االن��ت��م��اءات حيث تكون العلمانية هي الدعامة
الأوىل ،ثم العقالنية التي تقطع مع البنية ال�سحرية يف
ثقافة املجتمع .وه��ذا امل�ساران يحميان من االرت���دادات،
ومينعان �أن تكون الأمور ذاهبة باجتاه الرت�ضيات التي تهتم
بها ال�سيا�سة وتهواها لتمرير م�شاريعها ،التي �سرعان ما تبني
�ضعف ما مت بنا�ؤه على �أ�سا�سها .ما من �شك �أنه يف البلدان
�ضعيفة الأداء الدميقراطي ،يقدم املواطن الكثري �أحيان ًا،
�أي يقوم بواجبه ق��در امل�ستطاع ،لكنه ال يح�صل �إال على

ال�ضئيل من احلقوق� ،أي �إن ا�ستثماره خا�سر .وهنا قد تبدو
العالقة بني النا�س وقياداتهم ال�سيا�سية عالقة خمتلفة،
�أي �إن املواطنة مل تتحقق حل�صول خلل من اجلهة الو�صائية
احلار�سة ،واال�ستثمار غري ناجح.
�أغلب املتحدثني عن املواطنة ال يفرت�ضون تق�صري النا�س
بواجباتهم .فلن�س�أل عن �أداء الواجبات �أو ً
ال ،فيما �إذا كانت
عملية �سليمة ال خلل فيها ،وال�سلطات ال تتهاون �أو تق�صر يف
الإ�شراف عليها ،وال ف�ساد �أو تق�صري فيها ،وال �شبهة ترافقها.
من منا يقوم بعمله على الوجه الأكمل؟ من منا ال يحاول
التمل�ص من �أداء بع�ض الأعمال والي�ضيع الوقت ويحافظ
على الأمالك العامة وك�أنها ملك خا�ص له؟ من منا مل ي�شهد
تخريب ٌا يف الأمالك العامة و�سكت على ذلك؟ ملاذا ي�ضع بع�ضنا
�أنف�سهم حتت و�صاية م�س�ؤول (مدير� ،سيا�سي� ،شيخ )...وهم
يعرفون خط�أ ذلك؟ كم ن�سبة من يواجهون الفا�سدين حني
ي�ستطيعون ،فال ي�سكتون على تق�صري �أو تخريب �أو جتاوز،
حتت �شعار :ال عالقة يل؟ من منا يدافع عن حق زميله وجاره
ومواطنه� ،إذا كان هو قد ح�صل على حقه؟ من منا مل يعد
انتخاب ممثله يف النقابة �أو املجل�س ثانية �أو ثالثة ،وهو
يعلم �أنه يف املرات ال�سابقة مل يقم بواجبه؟ من منا ح�صل
على ترقية ال ي�ستحقها فرف�ضها؟ كم هم الذين وقفوا �ضد
انتهاك القوانني �أو مل ينتهكوها ،من قانون منع التدخني مث ً
ال،
�إىل قانون النظافة البلدية� ،إىل قانون ال�سري ،و� ً
صوال �إىل
�أدبيات اال�صطفاف بالدور للح�صول على احلاجات ،وعلموا
�أوالده��م ذلك؟ �ألي�س ال�سكوت على اخلروقات ال�صغرية هو
�أحد امل�شجعات على االنتهاكات الكربى التي قد ت�صل �إىل حد
اخلطط واملنظومات ،وكان ميكن قطع الطريق عليها لو متت
مواجهتها مبكراً؟ �أخري ًا ولي�س �آخراً ،هل �أ�صبحنا نعرتف بحق
املختلف؟ وهل انتهينا من م�س�ألة تكفري املخالف؟ وهل �أ�صبح
النا�س درجة واحدة ال درجة �أوىل وثانية وثالثة ،ومل يعد
هناك ابن ال�ست وابن اجلارية؟ هل �ضمنا للفقراء كفايتهم
وللمحتاجني �سد حاجاتهم؟ هل مكنا املر�أة من �أن تكون ند ًا
للرجل ،ومن �أن تخرج من ثقافة اجل�سد �إىل ثقافة العقل؟
املو�ضوع ال ينظر �إليه بجزئياته التي ال ي�ستدل بغريها
على تفا�صيله� ،إن��ه مو�ضوع متكامل ،فحرية امل��واط��ن هي
حرية الوطن والعك�س ،الأوطان احلرة هي جمموع املواطنني
الأح��رار .كذلك كرامة الوطن وعزته .والف�ساد لي�س قدر ًا
مبقدار ما هو ثقافة االنحطاط .والثقافة مكت�سبة ،مبعنى ال
تدخل عامل اجلينات �أو املورثات التي ال مهرب للمرء منها،
وعندما ت�صبح املواجهات ال�صغرية �أو اجلزئية للكثري من
املمار�سات ،عادة يف املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،تدخل جمال املمار�سة
ال�شاملة يف املجتمع وال��ر�أي العام ،وهي يف منظور ال�شريعة
فر�ض عني ،بحيث ال ي�صح �أن يقال ((فالج ال تعالج)) عندما
يواجهها املجتمع بكليته ،وي�صبح االنت�صار على حاالت الف�ساد
ومنعه عادة ،يقارفها املواطنون مبمار�ستها يف وجه الفا�سدين،
و�أول خطواتها ع��دم حم��اب��اة امل�س�ؤولني �أو ال�سكوت على
الأخطاء ،و�إ�سقاط جدار اخلوف من �أذيتهم ملن يقف يف وجه
ما يفعلونه �إذا كان من �أدبيات املجتمع التي يتم التعاطف معها،
فعند ال�سكوت على الأخطاء ي�صبح ذلك يف القادم من الأيام
ممار�سة متكررة وعادية ،ال نرى فيها غرابة �أو �شيئ ًا خارج
ما �ألفناه ،ما يجعل الف�ساد املانع للمواطنة احلقة والإن�سانية
الرفيعة ،بنية قادرة ،حتى �أن �أب�شع ال�سرقات تبدو يف نظر
البقية �.........................................................ص22
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كيف �أفتق غيمة� ..أرفو �سماء..؟!
• �أني�سة عبود
لك الآن �أن تتق�صف

وتخنق الطريق الذي توزع

ن�شرع له االنك�سارات كورد احلدائق

�شجر التوت يتفجع على قمي�صك

للأ�صدقاء

�شا�سع حزننا ال�سري

احلزين

لك الآن �أن تزرع م�ساكب وجهي

املرقم بالع�صافري امليتة

يدثر احلزن بالربتقال

بالقلق

�شا�سع قلق الروح

وين�صت �إىل حفيف الربد يف دمك

بع�شب الرتجي الذي هرب من

يغوي ال�سماء املحلقة بالهبوط �إىل

�أيها املرغم على ارت�شاف قحطي

الطغاة والع�س�س

اجل�سد

والتعبد يف براري خطاي

لك �أن تطرد ع�صافري قلبي

.....

لك الآن �أن تهدي حريق ًا

التي رفت على �أفق التعب

�أيها املدجج بان�شطاري �إىل مرافئ

�أو فيايف

تبعرث ما فا�ض عن �شجر التبدد

ال�شغب.

�أو خواء

من �صمت

كيف �أفتق غيمة

تطلق غيم الهزيع من الوجد

ومن غ�ضب

�أرثي �سماء

تنرث ظلك ..فانتظر خيل الهباء

�آه..

لهب
�أغوي حميط ًا من ْ

لك الآن موجتان ت�صنعان بحر ًا

من�ضغ الآن �أم�سيات ال �سكر فيها

كيف �أرفو اندها�شي

وتنجبان املعجزة

وال بلح

ا�صيد �سواحل �صدرك.

2ــ لك..

ونلقي بح�شرجات ال�ضوء على

اغتال �أع�شاب الهداية!!.

�أزرار الك�آبة تغلق �آفاق الق�صيدة

الدرج.

كيف!!..

اخلانقة

وا�سع ف�ضاء خوفنا

كيف وحترق �آالف الق�صائد

ت�سرت

جتوبه �أحالمنا املهم�شة

والطرق..

ج�سد التلهف

وا�سع بحر عمائنا

.......................

كاتب �أعرفه :د .عبد اهلل حنا
• ا�سكندر نعمة
عرفته منذ الطفولة ،حيث �ضمتنا
رحاب بلدتنا دير عطية عندما كانت قرية
�صغرية وقبل �أن ت�صبح مدينة ح�ضارية
ج��م��ي��ل��ة� ..أن���ه���ى درا���س��ت��ه االب��ت��دائ��ي��ة
والثانوية يف دي��ر عطية والنبك ،..ويف
عام  1958ح�صل على �شهادة لي�سان�س يف
الآداب ـــ ق�سم التاريخ من جامعة دم�شق،..
وتابع درا�سته االخت�صا�صية يف �أملانيا،
وتخرج من جامعة اليبزغ بدرجة دكتوراه
يف الفل�سفة من مرتبة جيد جيداً.
وك��ان��ت �أط��روح��ت��ه بعنوان( :حركة
التحرر الوطني العربية يف �أوائ��ل القرن
الع�شرين)..
ي��ع��د ال��ب��اح��ث د .ع��ب��د اهلل ح��ن��ا،
�أح��د �أع�ل�ام البحث امل��وث��ق ،وال��درا���س��ات
االجتماعية والتاريخية املعا�صرة..
ي�����ص��در يف ذل���ك ع��ن ث��ق��اف��ة وا���س��ع��ة
مرجعية ،وع��ن معرفة دقيقة باللغتني
ال��ع��رب��ي��ة والأمل����ان����ي����ة ،و�إمل������ام ب��ال��ل��غ��ة
الإنكليزية ،فهو بالإ�ضافة �إىل �أعماله يف
جمال الرتجمة ،يعد كاتب ًا مميز ًا يف جمال
البحث الأ�صيل وال��درا���س��ة املو�ضوعية،
ال ي�ستند يف ذل��ك �إىل معرفة �أكادميية

ف��ح�����س��ب ،وم��ع��ل��وم��ات ت��ق��ف ع��ن��د ح��دود
الأط��روح��ة اجلامعية ،..بل �إن متيزه يف
عامل البحث والكتابة يعود �إىل مرجعية
منهجية ،و�إط�لاع وا�سع جد ًا على خمتلف
�أنواع املذاهب االقت�صادية واالجتماعية،
و�أمهات الكتب الكربى ،الأمر الذي ي�ساعده
على فهم التاريخ وتف�سريه تف�سري ًا علمي ًا
دق��ي��ق�� ًا ،ي�شهد ع��ل��ى ذل���ك مكتبة بيته
الوا�سعة ال�شاملة،...
وارتباطه ال��دائ��م بكربى امل�ؤ�س�سات
الثقافية ،ودور الوثائق التي يعتمد عليها
اعتماد ًا �أ�صي ً
ال يف توثيق �أبحاثه ومرجعية
الأفكار والآراء التي يطرحها� ،..إذ يق�ضي
ج��ل �أوق��ات��ه ب�ين ج���دران مكتبة الأ���س��د،
واملعهد الفرن�سي للدرا�سات ال�شرقية،
ومركز الوثائق التاريخية ،ومكتبة وزارة
الإعالم..
والآن يعكف الباحث د .عبد اهلل حنا
على �إعداد درا�سة مو�سعة حتت عنوان:
(ال�شيخ حممد ر�شيد ر���ض��ا و�سلفية
ع�صر النه�ضة).
مل ت���ك���ن ال����وث����ائ����ق ال��ت��اري��خ��ي��ة
واالج���ت���م���اع���ي���ة ،وال���ك���ت���ب امل��و���ض��وع��ة

وامل�ترج��م��ة امل�����ص��ادر الأ���س��ا���س يف بحوث
ودرا���س��ات ال��ب��اح��ث ،ب��ل كانت ال��درا���س��ات
واجل��والت امليدانية ت�شكل املنهل الأك�ثر
�صفاء فيما نهل منه الباحث و�أفاد..
فما �أك�ث�ر م��ا ك��ان ي��ج��وب حمافظات
القطر ومناطقه القريبة والبعيدة الهث ًا
وراء معلومة حمددة وفكرة معينة ،يريد
�أن يتعرف �إليها يف مظانها ،وم��ن �أف���واه
�أ�صحاب العالقة والعارفني� ..إن ق��راءة
م�ؤلفات الباحث د .عبد اهلل حنا ،قراءة
واعية تنبئ عن عمق املعرفة املو�سوعية،
ودقة املالحظة ،و�شمولية النظرة ..كما
تدل �إىل �أي مدى كان الباحث يد�أب وراء
�صحة التوثيق واليقني اجلذري فيما يكتب
ويطرح من �أفكار ومعطيات وقرائن ..لأنه
كان وظل تلميذ ًا د�ؤوب ًا و�صبور ًا يف مدر�سة
تق�صي احلقائق وتوثيق املعرفة وج��ر�أة
اال�ستنباط ،الأمر الذي ي�ؤكد �أن الباحث
د .عبد اهلل حنا ي�شكل من خالل م�ؤلفاته،
�أح���د �أرك����ان م��در���س��ة البحث وال��درا���س��ة
اجلادة الهادفة يف ربوع وطننا املتطلع �أبد ًا
�إىل املعرفة واحلقيقة..

عزف ثنائي على الروح!..
• ممدوح �سكاف
1
من كبل اجل�سد الطليق مبوت حب ،ثم قيده كحر،
ثم �أغرق يف الغناء!
هل �أنت �أيقظت املواجع من رقادتها و�أ�ضرمت احلنني �إىل
البكاء؟
2
الي�أ�س ملجئي الوحيد فهل �سمعت وروده عبقى بليل من بعا ْد
�أنا جئت �أعبده و�أركع يف هياكله و�أبكي ثم �أذهب يف الرماد
3
مري على قربي ..قفي ..وتو�سلي حلجاره �أن �أ�ستفيق
قد �ضاعت الدنيا علي برحبها ..بل ها �أنا حلدي ي�ضيق
4
علي كما يهب الليل يف روحي وج�سمي يف ال�صباح
هبي ّ
ومتهلي بعوا�صف ال�شهوات حتييني من املوت ال�صراح
5
هذا ارتعا�شك يف يدي ..ك�أمنا تتح�شرجني
�أعرفت تفاح اخلطيئة ..كم يلذ مع الأنني
6
ذهبت ليالينا و�شمع الروح باء �إىل انطفاء
كنا �سراب ًا يف �صحارى� ..أو فراق ًا يف لقاء!..
7
�أيقظت �أفراحي الربيئة ثم منت على ب�ساط من دموع
من ذا يعانق وردة ويرى �شذاها ال ي�ضوع
8
ماء على ماءٍ ويف ج�سد لدالية ك�أنثى �شف روح ًا كالأبد
ينهل بالدعوات من �صهيل �أو فحيح �أو عويل يف اجل�سد
9
من ير�شد الأعمى �إىل طق�س التجلي بعد �ضلته �سنني
ميم من املاء ال�شذي تفوح من �أعطافها عني احلنني؟
10
�سرنا مع ًا يف معبد الذكرى ،وقفنا ..مده�شني
ني
�سفحت علينا حزنها ..وبكت لنا عين ًا ..لع ْ
11
ال ترتكيني يف الفراغ معلق ًا من كاحلي
�أنا روحك الهلكى� ..إذا ج�سد الفناء دنا �إ ْ
يل
12
هللت للذعر انت�شى يف مقلتيك ..كما النبيذ
ونهزت �أقطف قبلة من �شهقة اجل�سد اللذيذ
13
هل تذكرين نوافذ الليل ا�ست�ضاءت بالثلوج و�أينعت بالزمهرير
و�أنا �أفاو�ض مهرجان الربد يعفيني ف�أوغل يف �شرارات ال�سعري
14
�أيقظت يف ج�سدي خاليا املوت فانتبهت �إيل
يدي
وت�ضرجت احلياة غرغرتي ..و�أغفت يف ْ
15
�أنا ذكريات املوت �أرويها وترويني على امللأ املنعم بال�سراب
و�شهيق �أحزان من الأحزان ت�صعد من يباب ثم تهوي يف يباب
16
زارت خياالتي الديار ..و�أهرقت �أ�شواقها
كفكفت من دنف دموعي ..وانتحبت ملا ..بها
17
هل �أنت تقرتبني من �سري لتكت�شفي احلقيقة..
تعربي غيب املمات
�أنا عامل من خ�ضرة الأ�شياء� ..شاهت يف دمي نطف احلياه
18
خيل على نار ..ونار يف الطريدة ..والطريدة من خيال
�أيظل ي�شتبك الردى بالليل ..وال�صبح املحال
19
لفرا�شة اجل�سد احلزين ..لطيف ذكرى عاتبه
�صادقت �أع�ضائي وخا�صمت املرايا الكاذبه
20
القرير
بردان لي�س �سوى لهاثك يدفئ الروح
ْ
ري
ثلج من الظلمات ي�سهر يف �شهيقي ..والزف ْ

�أعالم
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بني غ�سان كنفاين وباولو كويلو:

من �صحراء الفعل �إىل �صحراء ال�سحر
• يو�سف ّ
حطيني
ترى ما الذي ي� ّسوغ �إجراء درا�سة مقارنة بني
عملني �أدبيني؟
ي��ب��دو الأم�����ر م��رت��ب��ط�� ًا ب��امل��و���ض��وع ح��ي��ن�� ًا،
وباال�شتغال الفني حين ًا �آخر ،ورمبا ارتبط بهما
مع ًا ،على نحو ما جند يف الكلمة ال�سحرية التي
حتريها بني �أديبني عا�شا يف زمانني ومكانني
ننوي ّ
خمتلفني عن بع�ضهما اختالف ًا ب ّين ًا.
الكلمة ال�سحرية هي ال�صحراء ،والأديبان
غ�سان كنفاين وال�برازي��ل��ي
ه��م��ا :الفل�سطيني ّ
باولو كويلو :كتب كنفاين روايتني تقوم فيهما
ال�صحراء ب��دور البطولة ،هما رواي��ت��ا :رج��ال
يف ال�شم�س ،وما تبقى لكم (يف الأوىل :ي�سافر
ثالثة رجال مبتعدين عن الوطن يف رحلة املوت
الأخ�يرة ،بينما يعود رابع يف هجرة معاك�سة يف
الثانية) ،يف حني يفرد كويلو �صفحات وا�سعة
من “اخليميائي” حم��او ً
ال ك�شف روح ال�صحراء
و�أ�سطورتها ،م�ستثمر ًا �سحرها يف الو�صول �إىل
حتقيق الأ�سطورة ال�شخ�صية ل�سانتياغو البطل,
يف �آليات اال�شتغال الفني تنتقل ال�صحراء بني
الروايتني املذكورتني لكنفاين انتقا ً
ال فذّ ًا بني �أن
تكون مو�ضوع ًا يف الأوىل ،و�أن ت�صبح �شخ�صية
رئي�سة يف الثانية،وهذا االنتقال ذاته هو الذي
�آلت �إليه ال�صحراء يف رواية كويلو ،حيث كانت
مو�ضوع ًا ،حني قطعها �سانتياغو مع القافلة ،لتغدو
فيما بعد �شخ�صية يخاطبها ،ويطلب �إليها �أن
ت�ساعده يف التح ّول �إىل ريح.
و�إذا كانت ال�صحراء قد ع�ّبترّ ت عن �أح��وال
الإن�سان العربي ،و�صارت جزء ًا من كيانه ،ف�إنها
بقيت ب�أو�صافها وحيواناتها ونباتاتها حا�ضرة يف
ال�شعر فح�سب ،دون �أن يكون لها دو ٌر ذو �ش�أن يف
ال�سرد الذي تط ّور فيما بعد ،وهذا ما مينح كنفاين
�أ�سبقية يف املو�ضوع واملعاجلة ،وهذا ما ي� ّسوغ ر�أي
هيالري كالباتريك ،الذي �أ�شار �إىل �أن ال�صحراء
يف رواي��ات كنفاين لعبت «دور ًا �أعظم بكثري مما
لعبت يف عملٍ � ٍّأي من الروائيني العرب الآخرين.»1
غري �أنّ �إ�ضافة كنفاين ال�صحراوية للرواية
العربية مل تقت�صر على املو�ضوع فقط؛ ف�إذا كان
قد اكتفى بكونها حمفّز ًا مو�ضوعي ًا يف “رجال يف
ال�شم�س” ،ف�إنه جعلها يف “ما تبقى لكم” جزء ًا
من البنية التكوينية للرواية ذاتها؛ حتى �إنه مل
يكتف بجعلها �شخ�صية من ال�شخ�صيات الأ�سا�سية
يف ال��رواي��ة (ح��ام��د ،م���رمي ،زك��ري��ا ،ال�ساعة،
ال�صحراء) ،بل قام ب�إقحامها يف �أت��ون التكنيك
الروائي الفريد الذي اتّبعه ،م�ستثمر ًا جتربة
مقدم ًا ال�صحراء
وليم فوكرن يف ال�صخب والعنفّ ،
بني جمموعة ال�شخ�صيات املتداخلة فيما بينها
�إىل �أبعد حدود التداخل ،حيث متكّن تغيري �شكل
احل��رف �أن ينقل �سرد احل��دث من �شخ�صية �إىل
�أخ��رى ،و�أن يقدم الأح��داث املتزامنة ،يف �سياق
واحد ،وميكن �أن ن�شري �إىل انتقال فعل الروي من
مرمي �إىل ال�صحراء يف هذا ال�سياق الفريد:
“ولكننا خدعناه يازكريا ،خدعناه .لنعرتف
بذلك� .إن��ه بعيد الآن ،ي�سري منذ ثالث �ساعات
على الأق��ل ،وخطواته واح��دة واح��دة �أح�صيها
مع الدقات املعدنية املخنوقة يف اجلدار� ،أمامي.
دقات النع�ش .دقات حم�شودة باحلياة يقرعها بال
تردد فوق �صدري حيث ال �صدى ،ثمة� ،إال الرعب
( )...منذ اللحظة التي �أح�س�ست فيها بخطواته
الأوىل على احلافة عرفت �أنه ٌ
رجل غريب.”2

غ�سان كنفاين

وقد ا�ستطاع كنفاين اجتياز امتحان التطبيق
ب�براع��ة لأن��ه �أح�سن االن��ت��ق��ال ،ووج��د دائ��م�� ًا،
على مدى روايته� ،سبب ًا مقنع ًا ،ورابط ًا ميكنه من
االنتقال من را ٍو �إىل �آخ��ر ،دون �أن ي�سبب ذلك
اختالف ًا يف م�ستوى اللغة.
و�إذا كان باولو كويلو قد �أف��اد من �شخ�صية
ال�صحراء ،وحاورها يف اجلزء الأخري من روايته،
ف�إنه غدا �أقلّ جناح ًا ،حيث بدا دورها وظيفي ًا،
�أكرث من كونه بنيوي ًا ،وهو بهذا الدور ال يختلف
عن كثري ممن ا�ستثمروا الطبيعة يف ال��رواي��ة،
يعد من �أكرث ال�سياقات اللغوية
ولعلّ هذا ال�سياقّ ،
وغنى على االندماج بني ال�صحراء بو�صفها
داللة
ً
مكان ًا ،ثم �شخ�صية م�شاركة يف
احل���دث� ،إذ ي��ح��اوره��ا البطل،
ويطلب �إليها �أن ت�ساعده يف
التح ّول �إىل ريح:
ـ “�إذ ًا ح���اويل ان تفهمي
ع��ل��ى الأق����ل �أن ث��م��ة ام����ر�أة
تنتظرين يف م��ك��ان م��ا و�سط
رمالك ()...
ـ �أع��ط��ي��ت��ك رم����ايل ..لكي
ت��ت��م��ك��ن ال���ري���ح م���ن ال��ه��ب��وب،
ولكنني مب��ف��ردي ال ا�ستطيع
���ش��ي��ئ�� ًا ،اط��ل��ب امل�����س��اع��دة من
الريح.”3
غ��ي�ر �أنّ ال������ذي ي��ج��ع��ل

باولو كويلو

ه��ذه القمة الروائية باهتة هو ع��دم الإف��ادة
منها يف حلّ عقدة الرواية على نحو �سريع� ،إذ
تتمدد االح���داث ،وتختفي ال�صحراء ،ليعاود
�سانتياغو حتقيق �أ�سطورته ال�شخ�صية ،يف حني
تظلّ ال�صحراء يف روايتي كنفاين حا�ضرة حتى
اللحظة الأخ�يرة .ولعلنا ها هنا نتذكر �صرخة
�أبي اخليزران (�سائق ال�صهريج الذي ميثّل القيادة
الفل�سطينية العاجزة) ،وهو يخاطب جثث الذين
ماتوا داخ��ل خ��زّ ان امل��وت ،تلك ال�صرخة التي
ت��ردده��ا ال�صحراء يف ال�سياق النهائي لرواية
“رجال يف ال�شم�س”“ :ملاذا مل تدقوا ج��دران
اخلزان.”4
ال�����ص��ح��راء �إذ ًا ت��ق��وم يف
الن�صو�ص ال��روائ��ي��ة للرجلني
ب��دور ف��اع��ل ،ب��ل ب��دور حا�سم،
وت��ر���س��م ج����زء ًا م��ن م�ستقبل
ال�شخ�صية يف “ما تبقى لكم”
و”اخليميائي” ،وت��ق ّ��رر م�صري
ال�شخ�صيات الفاعلة يف “رجال
يف ال�شم�س” ،لتعطي للهاربني
م���ن امل��واج��ه��ة در����س��� ًا ق��ا���س��ي�� ًا
ب��رائ��ح��ة امل�����وت ،ف��ي��م��ا ت��ق��وم
بالن�سبة للباحثني عن املواجهة
ل��دى كنفاين ،والباحثني عن
حتقيق �أ�سطورتهم ال�شخ�صية
ل���دى ك��وي��ل��و ب����دور �إي��ج��اب��ي،

فت�ساعد البطلني حامد و�سانتياغو على الو�صول
�إىل هدفهما ،لذلك لي�س غريب ًا �أن يحمل ال�سرد
ا�ست�سالم ال�صحراء خلطوات حامد الذي يقطعها
لي ً
ال “�إن عليه قطع �أط��ول م�سافة ت�ستطيعها
�ساقاه الفتيتان قبل �أن يبزغ ال�ضوء املبكر ،وكنت
ً
مب�سوطة �أم��ام��ه ،م�ست�سلمة ل�شبابه بال ت��ردد،
وخلطواته وهي تدقُّ يف حلمي.»5
•••
ومتنح اللغة ل�ساتياغو �أكرث مما متنح حلامد
من الوقت حتى يعبرّ عن م�شاعره جتاه ال�صحراء،
ثمة �أ�شهر �أم��ام �سانتياغو ليت�أ ّمل ،ويتعلّم من
ال�صحراء ،ويتقن لغتها ،ثمة وقت ليعرف �أنها
امر�أة نزقة ،كما قال رئي�س القافلة ،وليتعلم منها
ال�صمت ،والثبات”“ :فالكثبان تتغيرّ بفعل الرياح،
ت�ستمر يف مكانها ،”6ولي�سمع،
ولكن ال�صحراء
ّ
ال�صدَ فة التي تختزن
عن
اخليميائي
الحق ًا ،من
َ
ً
البحر يف داخلها ،ثمة �أي�ضا وقت ليع�شق فاطمة
بنت ال�صحراء ،تلك ال�صحراء التي ت�أخذ الرجال
وال تعيدهم �أحيان ًا ،وثمة �أي�ض ًا ٌ
وقت ليعود �إىل
فاطمة التي مل تعد تعني لها ال�صحراء منذ ودعت
حبيبها “�إال �شيئ ًا واحداً ،الأمل بعودته.”7
ح��د ال�سيف،
�أ ّم���ا ح��ام��د ال���ذي ع��ا���ش على ّ
حد اللحظة الهاربة ،فله ق�صة �أخ��رى مع
على ّ
ال�صحراء ،ثمة ب�ضعة ع�شرة �ساعة ال غري تف�صله
عن الوطن ،ثمة برد �شديد ،يبقى �أك�ثر رحمة
من جحيم النهار ال��ذي عا�شه �أب��و قي�س و�أ�سعد
وم���روان يف “رجال يف ال�شم�س” ،وث��م��ة خطر
وجنود �صهاينة يحر�سون احل��دود من احلنني؛
لذلك مل يكن لديه الوقت ليت�أمل �سماتها ،كان
يراها “خملوق ًا يتنف�س على امتداد الب�صر،”8
وي�شعر بها “ترتع�ش حتته كعذراء،”9ويعرتف لها
ب�ضعفه ،وا�ضطراره ملغامرة العودة ،بعد �أن احتمل
املنفى لأجل مرمي التي و�سمت حياته بعار جديد،
مل يحتمله:
“لي�س مب��ق��دوري �أن �أك���ره���ك ،ول��ك��ن هل
�س�أحبك؟ �أنتِ تبتلعني ع�شرة رجالٍ من �أمثايل يف
رب على
ليلة واحدة ـ �إنني �أختار حبك� ،إنني جم ٌ
اختيار حبك ،لي�س ثمة من تبقى يل غريك”10
بني الرجلني تبدو ال�صحراء �أكرث الت�صاق ًا
بال�شخ�صيات عند كنفاين� ،أكرث تاثري ًا وق�سوة
وحم��ب��ة وو���ض��وح�� ًا ،يف ح�ين ت��ب��دو �أك�ث�ر �سحر ًا
وغمو�ض ًا عند كويلو ..كيف ال وقد عا�ش كنفاين
�أق�سى �سنوات امل���أ���س��اة ،وعا�ش كويلو يف ح�ضن
واقعية �سحرية تغ�شاه من كل �صوب؟!
Hilary Kilpatrick: Tradition-1
151 .And Innovation.. p
-2غ�سان كنفاين :الآثار الكاملة ،مج� ، 1ص.172
-3باولو كويلو :اخليميائي� ،شركة املطبوعات
للتوزيع والن�شر ،بريوت ،ط� ،2014 ،26ص.173
-4غ�سان كنفاين :الآثار الكاملة ،مج� ،1ص.152
-5امل�صدر نف�سه� ،ص �ص.22-21
-6باولو كويلو :اخليميائي� ،شركة املطبوعات
للتوزيع والن�شر ،بريوت ،ط� ،2014 ،26ص.124
-7امل�صدر نف�سه� ،ص.151
-8غ�سان كنفاين :الآثار الكاملة ،مج� ،1ص.161
-9امل�صدر نف�سه� ،ص.169
-10امل�صدر نف�سه� ،ص.170
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

تعدد الأ�صوات
قراءة يف بع�ض روايات حنا مينه
•م�ؤيد جواد الطالل
ميك��ن اعتب��ار بقايا �ص��ور( �) 1شك ًال م��ن �أ�شكال
ال�س�يرة الذاتي��ة ,وكل��ون �أدب��ي رائع بدي��ع ,و�إن مل
جنن�سه��ا كرواية .غري �أن مهارة (( مينه )) ,ودربته
الفني��ة ,مكنته م��ن حتويل ه��ذه البقايا م��ن ال�صور
�إىل اجن��از �أدب��ي يتف��وق على ل��ون ال�س�يرة الذاتية
الأدبي��ة ,وكاد �أن يرتق��ي به��ا �إىل م�ص��اف الرواي��ة
من خ�لال حتويل ما ه��و حياتي ب�سي��ط �إىل ُمر ّكب,
وما هو �إن�شائي �إىل �إبداعي ,وذلك من خالل (( دمج
اخلطاب ب�ين الروائي والرائي م��ع مزاوجة الذاتي
بالعام ,وا�ستخدام متن��وع ل�ضمري املتكلم ,وحت ّول من
�ضم�ير املتكل��م �إىل �صيغ��ة اجلمع ))؛ وبه��ذا رفع ((
مينه )) الذاتي الفردي �إىل(( الإن�سان اجلمعي )),
م�ستم��د ًا من جتربته ال�شخ�صية كل ما ينفع املجتمع
�أو احلالة  /الق�ضية العامة.
>>

حماولة �أوىلال�ستخدام << الأ�صوات املتعددة

ح��اول الكات��ب (( مين��ه )) يف بقاي��ا �ص��ور,
وللم��رة الأوىل ,بالقيا���س �إىل �أعمال��ه ال�سابق��ة,
ا�ستخدام مفهوم �أو و�سيل��ة << تعدد الأ�صوات >>
ا�ستخدام�� ًا فني ًا جديد ًا ال ب�أ�س به� ,أو يعترب حمدود
النج��اح بالقيا�س فقط ملا كان يكتبه من ق�ص�ص ذات
�صوت واح��د ,متمث ًال بالأنا �أو الراوي العليم (( كلي
املعرف��ة )) على منط الق�ص�ص الكال�سيكية القدمية
التقليدية .غ�ير �أنه يف بقايا �صور �سعى �إىل �أ�سلوب
جدي��د ,وذلك من خ�لال التنقل من �ص��وت �إىل �آخر
– ومن �شخ�صية �إىل �أخرى – و�إن بقي محُ دد ًا عند
ثالثة �أ�صوات فقط هي:
� -1ص��وت (( حنا مينه )) الكاتب الذي �شمل (
حنا الطفل ) باعتباره ُمتذ ّكر ًا و�سارد ًا.
� – 2صوت الأم باعتبارها �ساردة ملا حدث يف زمن
قدمي ال يتذكره ( حنا الطفل )� ,أو قبل والدته.
� – 3ص��وت اخلال  //الذي هو �شقيق جدة الأم
ما���ض �سحيق  ..ع��ن �أحداث
 //وه��و يتح��دث ع��ن ٍ
تاريخي��ة قدمي��ة ,و�إن ارتبط��ت باحلا�ض��ر ( وق��ت
وق��وع الأحداث حني كان حنا طف�ل ًا ) ,وامتدت �إىل
احلا�ض��ر� ,أو ب�ش��كل �أدق امت��دت م�ؤثراته��ا �إىل هذا
احلا�ضر.
و�أحيان�� ًا يتغ�ير ويتل��ون ال�ص��وت ,وينتق��ل م��ن
�شخ�صي��ة �إىل �أخرى ,يف ال�صفح��ة الواحدة كما هو
احل��ال عن��د تداخل �ص��وت ال�س��رد عل��ى م�ستويني:
الطف��ل والأم كم��ا يف �صفح��ة ��� + 194ص  196وم��ا
بعدها.
وق��د انتبه��ت الدكت��ورة جن��اح العط��ار �إىل
ا�ستخ��دام الكات��ب (( مين��ه )) ملا ي�سم��ى بلعبة<<
تع��دد الأ�ص��وات >> ,و�إن انطلق��ت م��ن زاوي��ة نظر
خمتلفة ,حيث كتبت يف املقدمة التي و�ضعتها لبقايا
�صور ما يلي:
ولقد يرغب الكاتب �أن يخدعنا عبث ًا عن �سريته
يف هذه الرواية ,فهو يحر�ص على �أن ي�شري يف الف�صل
الذي ن�شره منه��ا يف جملة (( املوقف الأدبي )) �إىل
�أن الرواي��ة “ تاري��خ حي��اة عائل��ة “ ,ويف �سي��اق
الرواية نف�سها يقدم الأحداث من خالل عيون طفل
نظرات��ه �شبه حمايدة ,تقوم مقام كلمات الراوي� ,أو
ال�شخ�ص الثالث الذي يتكلم ب�ضمري الأنا ,مثلما فعل

ه�نري – ال��ذي هو �أرن�س��ت همنغواي ذات��ه – يف ((
وداع�� ًا لل�س�لاح )) ,لكنن��ا يف عملية �إزاح��ة التمويه
عن وجه احلقيقة ,نطالع �صور حياة امل�ؤلف بالذات,
ال�صور التي منها بقايا يف الوعي الالواعي ,وبقايا يف
الوع��ي غري الكام��ل ,وبقايا يف الوع��ي الكامل متام ًا,
عندم��ا يخربنا ال�صب��ي ,يف نهاية الرواي��ة� ,أنه َّ
كف
عن مللمة عنا�صر �صو ّر ِه من ذكرياته الغاربة ,و�أقوال
�أهل��ه العالق��ة يف ذهن��ه ,و�أن��ه يعتم��د يف الف�ص��ول
الأخرية على ما �شهده بنف�سه [ �ص .] 38
ولك��ن هل جنح (( حنا مينه )) جناحا كام ًال يف
ا�ستخدام هذه اللعبة الفنية الذكية الباهرة ؟!
اجل��واب كال .وال�سبب �أن النغم��ة بقيت واحدة
ب�ين كل الأ�صوات� .أي �أنه��ا مل تختلف من �صوت �إىل
�آخ��ر كما ه��ي احل��ال يف الروايات العاملي��ة املعروفة
روايت��ي ( ال�صخب والعنف
بتع��دد �أ�صواتها وخا�صة
ّ
) لوليم فولكرن و {{ الأمواج }} لفرجينيا وولف.
فالف�صل الثاين ,مث ًال ,الذي هو عبارة عن عملية
َتذ ّكر �أو ا�ستعادة لذاكرة و�أحداث الطفولة الأوىل,
ولك��ن ب�صوت�ين� :ص��وت االب��ن ( حنا الطف��ل وحنا
الكات��ب ) و�ص��وت الأم ( �ساردة للقط��ات من حياتها
قب��ل �أن تت��زوج ) ..غ�ير �أن النغم��ة والإيق��اع يظل
واح��د ًا يف كامل هذا الف�ص��ل ,ومل ينتبه امل�ؤلف �إىل
هذه املو�ضوع��ة ,ومل يغيرّ يف �إيقاع ونغمة كل �صوت,
ب��ل ظلت طريقته ال�سردي��ة التقليدية القدمية هي
ال�سائدة -:طريقة احلكي بلغة ونغمة واحدة ,رمبا
لأن مفه��وم تعدد الأ�صوات مل يكن ظاه��ر ًا ووا�ضح ًا

يف الرواية العربية بعد .ولعل رواية <<جنمة>>
للكات��ب اجلزائ��ري كات��ب يا�سني ,التي ظه��رت فيها
الأ�ص��وات املتع��ددة ,كان��ت �ضم��ن الأدب العامل��ي �أو
اللغ��ة الفرن�سي��ة الت��ي كتب��ت به��ا ,كم��ا �أن حماولة
غائب طعمه فرمان يف رواية (( خم�سة �أ�صوات ))–
ال�صادرة عام � ,1967أي قبل ثمان �سنوات من �صدور
بقايا �صور  -كانت حماولة �أوىل خجولة و�إن ف�سحت
الطري��ق الحق ًا ليفجر ف�ؤاد التكريل قنبلته الفنية
يف رواي��ة { الرج��ع البعي��د }1980 /التي اعتمدت
مفهوم و�أ�سل��وب<< تعدد الأ�صوات >> ب�شكل كامل
وت��ام ,بغ���ض النظر عن درج��ة النج��اح والتفوق يف
ه��ذا املج��ال ,وبغ���ض النظر ع��ن درج��ة التنا�ص مع
رواي��ة فولكرن( بينما �أرقد حمت�ضرة ) �أو غريها من
الروايات العاملية !!
ولعل عدم ح�ضور مفهوم تعدد الأ�صوات يف ذهن
الكاتب (( مينه )) ,واعتماده ك�أ�سلوب فني مق�صود,
ه��و ع��دم ا�ستخدام �صوت الوال��د ( والد حنا الطفل
والكات��ب مع�� ًا ) ك�ص��وت راب��ع رغ��م �أن وال��ده احتل
حي��ز ًا كب�ير ًا م��ن بقايا �ص��ور ؛ ول��ذا �أعتق��د – على
خالف ما ر�أته الدكتورة العطار من خالل مقارنة ((
مينه )) الكاتب الذي يقوم “ يف عملية بارعة لك�سر
الزمن  ..كما عند د�ستويف�سكي ال كما عند فولكرن/
���ص � – “ 38أعتق��د �أنّ م�ستوي��ات املقارن��ة واملقاربة
يج��ب �أن تك��ون عل��ى درج��ات خمتلف��ة ومنوع��ة,
مث��ل الت�أثر والت�أث�ير� ,أو �صدفة الت�شاب��ه� ,أو درجة
التماه��ي والوق��وف عل��ى �أر���ض واح��دة يف مباريات

فنية م�شروعة بني الأ�ساليب ,كما كان يح�صل �أوائل
الق��رن الع�شرين ب�ين برو�ست وجوي���س وفولكرن و(
فرجيني��ا وول��ف ) ,و�إىل ح��دّ م��ا بع���ض �أعمال [
هرني جيم�س ] الإنكليزي.
وم��ن كل هذا �أ�ستنتج �أو �أ�صل �إىل قناعة ب�أنّ ((
مينه )) ككاتب ظل �ضمن م�ستويات الدرجات الأوىل
م��ن الت�أث��ر فيم��ا كان يق��ر�أه ,وعن��د درج��ة �صدفة
الت�شابه غري املتعمدة �أو املق�صودة؛ لأنه انطلق �أ� ً
صال
م��ن مفه��وم الواقعي��ة ومعاي�ش��ة الواق��ع ,وا�ستثمار
خمزون ذلك الواقع والتعبري عنه� ,أكرث من انطالقه
�أو اعتم��اده عل��ى مفاهيم فني��ة و�أ�سلوبي��ة حديثة
متخ�ص�ص��ة � ..أي �أنه كاتب جتريب��ي بامتياز ,ي�أخذ
وي�ستمد م��ن التجربة احلياتية العامة وال�شخ�صية
بق��در ما ت�ؤثر تل��ك التجارب عل��ى مفاهيمه وت�أخذ
حي��ز ًا مهم�� ًا وعظيم�� ًا يف ه��ذه الكتاب��ات .وق��د عرب
بنف�سه عن هذه احلقيقة مبقوالت عدّ ة ,ويف �أكرث من
م��رة .ففي حوار مع ( ب��در الدين عرودكي ) اعرتف
�أن��ه مل ي�ضع ن�صب عيني��ه هدف ًا حم��دد ًا لرواية ((
امل�صابي��ح ال��زرق )) ,وكل م��ا كان ي�سع��ى �إلي��ه ه��و
لدي ما �أقوله ,فقلته
التعبريعن نف�سه”:ووجدت �أنّ ّ
روائي�� ًا دون �أن �أمتل��ك الأ�صواللفكريةوالتقني��ة
لكتاب��ة الرواية” ,كما �أنه �أ�شار �إىل وجود “ النق�ص
الفني فيها “) 2 (.
وب�ش��كل ع��ام ,وبالرغم من �أنن��ا مل ُن�صنّف بقايا
�ص��ور كرواية ,ومل ن�ؤكد جناح��ه الكامل يف حماولة
ا�ستخ��دام �أ�ص��وات متع��ددة  -م��ن خ�لال تق��دمي
�شخ�صي��ات متع��ددة – لكنن��ا نعت�بر �أن بقاي��ا �ص��ور
ه��ي �أف�ضل ما خطته يد الفن��ان (( مينه )) ,والأقل
�سلبي��ة من بني كل �أعماله خا�ص��ة يف نظرته للمر�أة
عامة والأم على وجه اخل�صو�ص والتحديد.
رغ��م �أن دكت��ور (عاط��ف البطر���س ) اعت�بر
�أنّ بن��اء رواي��ة ( م�أ�س��اة دميرتيو ) يق��وم على �شكل
�أ�صوات � /شخ�صيات ,وكل �صوت ميثل منط ًا اجتماعي ًا
ل��ه داللت��ه .لك��ن ه��ذه الأ�ص��وات( ال�شخ�صي��ات )
تتداخ��ل وتتقاطع مع بع�ضه��ا ,ويف حركة من�سجمة
– كم��ا يعتقد �أو يرى الدكت��ور الناقد –لتك�شف كل
�شخ�صية�/ص��وت /ال�شخ�صي��ات الأخ��رى ,وتو�ض��ح
داللتها النف�س ّي��ة واالجتماعي��ة والفكرية� ,إ�ضافة
�إىل �أح��داث مكمل��ة لتط��ور ال�شخ�صي��ات الفن��ي,
ومتمم��ة للحدث الروائي ,ومو�ضحة ملجمل خطابه.
() 3
غ�ير �أن هذه النظرة تب�سيطي��ة بالن�سبة ملفهوم
<< تع��دد الأ�ص��وات >> ال��ذي يج��ب �أن ي�ستبعد
�سيطرة �صوت امل�ؤلف ,وجعل �أ�شخا�صه �أو �شخ�صياته
( مناذج��ه الفني��ة ) يتحدث��ون بلغته��م ومنطقه��م
اخلا���ص من زاوية ر�ؤي��ا العامل ,وم��ن وجهة نظرهم
ولي���س من وجه��ة نظر امل�ؤل��ف  ..وهذا م��ا مل جنده
عن��د (( مين��ه )) حت��ى و�إن تع��ددت �شخ�صياته يف
ه��ذه الرواي��ة� ,أو غريه��ا م��ن روايات .فلي���س تعدد
ال�شخ�صيات يعني بال�ض��رورة تعدد الأ�صوات؛ مادام
امل�ؤل��ف مهيمن�� ًا بلغت��ه ومنطق��ه و�أف��كاره و�أ�سلوب��ه
الفن��ي ذي النظ��رة الأحادي��ة والنغم��ة الواح��دة
..ال��خ ه��و امل�سيطر ,وه��و املتحكم بحرك��ة وحديث
تلك ال�شخ�صيات و�إنّ تعددت !!
�إنن��ا نتح��دث ,هنا ,ع��ن �أ�سل��وب و�صناع��ة فنية

نقد �أدبي
وطريقة بناء ق�ص�صي  /روائي �أكرث مما نتحدث عن
تع��دد �شخ�صيات كم��ا يحدث يف كتاب��ة امل�سرحيات؛
�إذ �إن معظ��م جه��د (( مين��ه )) يف عملي��ة خل��ق
�شخ�صياته يقوم على �أ�سا�س �إنطاق تلك ال�شخ�صيات
( النم��اذج ) م��ا يري��د قول��ه ه��و �شخ�صي�� ًا بطريقة
الكاتب (( كل��ي املعرفة )) ,الكات��ب ال�سارد �صاحب
ال�صوت اجلهوري املنطلق م��ن مبادئ و�أفكار حمددة,
ورمب��ا ذات طاب��ع �أيديولوج��ي مع��روف ..كات��ب
خب�ير و�ضلي��ع ب�ش���ؤون �شخ�صياته و�أبط��ال ق�ص�صه
وروايات��ه – خا�صة ال�شخ�صيات املحورية الذكورية
الت��ي تنه���ض عليها كل ق�صة م��ن ق�ص�صه وكل رواية
م��ن روايات��ه – �أكرث مما ي�سمح لتل��ك ال�شخ�صيات يف
التعب�ير عن ذاتها؛ رغ��م �أن (( مينه )) كتب يف �أكرث
م��ن مكان �أنّه يرف�ض �أن تكون ال�شخ�صية بوق ًا له� ,أو
ن�سخ��ة عن ال�شخ�صية الفكري��ة التي يريدها ( كذا
!! )غ�ير �أن �أدبه يف واقع احلال ,ويف امليزان النقدي
املو�ضوعي ال�صحيح ,يكر���س وي�ؤكد ويج�سد حقيقة
ا�ستخدام��ه للأ�سل��وب الكال�سيك��ي التقليدي يف بناء
ال�شخ�صي��ة ,ويف طريقة التعب�ير ,وال �أظن �أنه تقدم
خط��وة ايجابي��ة كب�يرة باجت��اه �أ�سل��وب << تعدد
الأ�ص��وات >> ال��ذي قام��ت عليه الرواي��ة الغربية
احلديث��ة بدء ًا من رواية {{ الأم��واج }} لفرجينيا
تنته برواية (
وول��ف ,و�أعمال دوي�ستويف�سكي ,ومل ِ
ال�صخب والعنف ) لفولكرن !!
ل��كل هذا ن�ست�شه��د ببع�ض ا�ستنتاج��ات الدكتور
الناق��د ( البطر���س ) يف ه��ذا الف�ص��ل م��ن كتاب��ه
بالذات لن�ؤكد �أن (( حنا مينه )) وراء كل �شخ�صية
م��ن �شخ�صيات��ه� ,أو �أنن��ا جن��د يف كل �شخ�صي��ة م��ن
�شخ�صياته �شيء من (( مينه )) ,كما يف هذه املقاطع
من الكتاب:
“  ...لك��ن جترب��ة الكات��ب املبا�ش��رة ,ومالم��ح
�شخ�صيت��ه ,مل تغ��ب ع��ن الرواي��ة؛ �إذ ميك��ن العثور
عليه��ا موزع��ة ب�ين �شخ�صيت�ين م��ن �شخ�صياته��ا.
ال�شخ�صي��ة الأوىل :وه��ي (( دميرتي��و )) الفن��ان
الي�س��اري املت�ش��رد ,ال��ذي ينتظ��ر حب�� ًا كب�ير ًا �أنفق
حيات��ه يف �سبيل الو�صول �إليه ,وعندما و�صل ,خافه
وب��د�أت م�أ�سات��ه منذ التق��ى �صاحب��ة االبت�سامة يف
دم�ش��ق  ..............عل��ى الرغ��م م��ن االخت�لاف
يف املن�ش���أ ,ويف التكوي��ن الثق��ايف واملع��ريف واملمار�سة
احلياتي��ة ل�شخ�صي��ة (( دميرتيو )) كم��ا جاءت يف
الرواي��ة ,وب�ين �شخ�صي��ة مبدعه��ا� ,إال �أنن��ا نلم���س
نقاط�� ًا م�شرتك��ة كث�يرة ب�ين ال�شخ�صيت�ين ,بحي��ث
ميك��ن �أن نق��ول� :إن مالمح حنا مين��ه غري بعيدة عن
�شخ�صي��ة بطل��ه� ,إن مل تك��ن ه��ذه ال�شخ�صي��ة ه��ي
�شخ�صية الكاتب مغلفة بالرمز.
يف الرواي��ة ,جن��د مالم��ح الكات��ب حن��ا مين��ه,
جم�س��دة يف �شخ�صي��ة فني��ة �أخ��رى ,تعك���س ب�ش��كل
مبا�ش��ر ,قي��م الكاتب و�أف��كاره ومواقفه م��ن احلياة
هي  /ربي��ع امليا�س ./وهذا يذكرن��ا برواية الأخوة
كرامازوفلد�ستويف�سكي ,حيث �أن �شخ�صياتها الثالث
هي الروح والعقل واجل�سد لرجل واحد ,هو الكاتب,
حيث يوزع نف�سه في�ض ًا على �شخ�صياته.
(( فهيم املتبح��ر )) يف رواية “ م�أ�ساة دميرتيو
“ ه��و حن��ا مين��ه يف الواقع ,رغ��م �أن (( فهيم ))
ك�شخ�صي��ة روائية,تنتهي �إىل امل��وت �إال �أنها ت�ستمر,
كقي��م ومفاهي��م يف التكوي��ن النف�س��ي واملعريف ل {{
راجع��ة }} بطل��ة الرواي��ة ,والقا�س��م امل�شرتك ,بني
كل �شخ�صياته��ا؛ فه��ي ابنة فهيم ,وزوج��ة ((وا�صل
الدجل��ي)) ,وع�شيقة دميرتي��و ,واملج�سد احلي لقيم
و�أفكار والدها فهي��م ,يف مواجهة زوجها وموقفه من
احلياة اال�ستهالكي��ة  ........ت�ستمر عرب الرواية,
املواجه��ة ب�ين �شخ�صية (( فهي��م املتبح��ر )) الذي
ه��و حن��ا مينه ,وب�ين �شخ�صية ((وا�ص��ل الدجلي))
و�إن كان��ت املواجه��ة ع�بر �شخ�صي��ة {{ راجع��ة }}
الت��ي ت�ؤمن ب�أفكار والده��ا “ [ �ص 172 / 170من
الكتاب املذكور يف هام�ش رقم . ] 3
وهك��ذا ن��رى �أن (( حن��ا مين��ه )) ,الكات��ب
والإن�س��ان ,موج��ود يف معظم ال�شخ�صي��ات والنماذج
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الذكري��ة الت��ي يخلقه��ا� ,أو �إنّ��ه م�ست�تر وراء �أقنعة
متع��ددة ُيلب�سها تل��ك النماذج النمطي��ة امل�صطنعة,
والت��ي غالب�� ًا م��ا تك��ون  /جت��يء ب�صف��ة بطولي��ة
وايجابية !!
و�أخ�ير ًا ف���إن الدكت��ور البطر�س ذات��ه ي�ست�شهد
مب��ا كتب��ه ( �صياح اجلهي��م ) يف كتابه [ مالمح من
حن��ا مينه  /دار �إيبال  -دم�شق  ] 1989لي�صل �إىل
النتيجة الآتية:
“ �إنّ �أدب حن��ا مين��ه ال ينف�ص��ل ع��ن �شخ�ص��ه.
احلي��اة الت��ي عا�شه��ا واحلي��اة الت��ي لعل��ه متن��ى �أن
يعي�شها �أو التي ميكن �أن يعي�شها ,ماثلتان يف �أدبه .كل
�ش��يء عنده مير بالأنا ,الأن��ا بكل �أبعادها ,وي�صطبغ
بها ا�صطباغ ًا �شديد ًا – �ص  – 174البطر�س “.
وكم��ا هو معل��وم ف�إنّ رواية << تع��دد الأ�صوات
>> ,ب�أب�سط تعريف لها ,ت�ستبعد (( �أنا الراوي ))
وتنطل��ق نحو الآخر فيما ي�شب��ه �إلغاء �صوت الراوي
– �أو �إخفائ��ه �إىل �أبع��د حد ممك��ن – و�إعالء �صوت
الآخري��ن ( املهم�ش�ين خا�ص��ة ) �أو م��ا �أُ�صطلح عليه
يف النق��د الأدب��ي حماول��ة دمقرط��ة الرواي��ة التي
تعني فيما تعني��ه ات�ساع درجة االختالف وتعددية
الأ�ص��وات ,ولي�س تع��دد ال�شخ�صي��ات� ,إذ �أن املو�ضوع
برمت��ه متعل��ق مبوق��ع الكات��ب وبطريق��ة �إعطائ��ه
 /منح��ه درج��ات احلري��ة لأبطال��ه ( مناذجه ) يف
التعبري عن �أنف�سهم ولي�س التعبري عن ذاته هو !!
و�أظ��ن �أن تغلي��ب م��ا ه��و ذات��ي عل��ى م��ا ه��و
مو�ضوع��ي ,و�إع�لاء �ص��وت امل�ؤل��ف  /ال�س��ارد عل��ى
ح�س��اب عنا�ص��ر ومقوم��ات �أركان الرواي��ة ( خا�صة
بن��اء ال�شخ�صي��ة فيها ) ,ه��و ال�سب��ب الأ�سا�س الذي
يدفعنا لالعتقاد ب�أنّ رواية ( النار بني �أ�صابع امر�أة
) ( )4وكذل��ك رواية {{ امر�أة جته��ل �أنها امر�أة}}
(  ) 5ت�ش��كل تراجع ًا ونكو�ص�� ًا بالقيا�س �إىل النماذج
الروائي��ة والق�ص�صية التي منحت (( مينه )) �صفة
<< �شيخ الرواية >> ,كما عبرّ الأ�ستاذ الناقد د( .
عاداللفريج��ات ) يف اجلمل��ة الأخرية من كتابه[
اخلطاب وتقني��ات ال�سرد يف الن�ص الروائي ال�سوري
املعا�صر ]) 6 ( .
َغلبة ال�صوت الأُحادي املنفرد
�أعتقد جازم ًا �أنّ نقطة ال�ضعف الفنية الأ�سا�سية
( الرئي�س��ة ) ,ه��ي غلب��ة �صوت��ه ال�شخ�ص��ي� :صوت
(( حن��ا مينه )) ,الإن�س��ان وال�سارد مع�� ًا ,على بقية
�أ�ص��وات �شخ�صياته ومناذجه� ,إنّ مل نقل �أنه ال ميلك
كاف ع��ن مفه��وم<< تعددالأ�صوات
ص��ور ٍ
رمب��ا �أي ت� ّ
ّ
>> ,ب��ل ويغل��ط حني يجعل ( غربي�لا)– التي هي
ال�شخ�صي��ة املحوري��ة الأنثوي��ة يف رواي��ة النار بني
�أ�صابع ام��ر�أة  -تتحدث بل�سان��ه و�صوته كما يف هذا
املقطع:
�سمع��ت ,ف�لا ت�صدّ ع��ي ر�أ�سي,
�أن��ا ال �أك�ترث مب��ا
ِ
�أرج��وك  ..ه��ذا ال�ساك��ن اجلدي��د لي�س ق ّ��واد ًا ,ومل
تندّ عنه كلمة عن الق��وادة �أو غريها � ..إنّه �شريف,
�شري��ف� ,شري��ف ! وه��ذه �شهادتي ب��ه� ,أقولها لوجه

ت�ص��رف مع��ي ت�ص��رف َمن ال
الع��ذراء البت��ول ,وق��د
ّ
تعنيه املر�أة ,يف كثري �أو قليل ,حتى ظننت به برودة
اجلن���س ,لكنه غري م�صاب به��ذه الع ّلة� ,إنّه زاهد بها,
ك�أن��ه �شبع منه��ا ,م ّلها ,ان�صرف عنه��ا �إىل الأبد ! [
�صفح��ة  92م��ن الرواي��ة املذكورة يف هام���ش رقم 4
].
فكي��ف عرفت هذه الفتاة كل ه��ذا عن { �أيهم }
م��ن خالل اللقاء الأول ,الذي كان هو اللقاء الوحيد
بينهما �ساعتئ��ذ ( ؟؟! )� .إنها غلطة غياب الأ�صوات
و�سيادة �صوت الراوي العليم بكل �شيء بحيث ت�صبح
ال�شخ�صي��ات الروائي��ة عنده كما لو كان��ت ببغاوات
تردد ما يريد هو قوله� ,أو عبارة عن جمرد م�شاجب
يعلق عليها ما يريد من �أفكار و�آراء ومفاهيم.
***
وم��ع �أن درا�سة الدكتور ( حممد جنيب التالوي
) ع��ن وجه��ة النظ��ر يف رواي��ة الأ�ص��وات العربي��ة
اقت�ص��رت يف جانبها التطبيقي عل��ى بع�ض الروايات
امل�صري��ة فق��ط ,لكنه��ا مبجمله��ا– اجلان��ب النظري
والتطبيق��ي مع�� ًا – تقدم لن��ا ت� ّصور ًا مهم�� ًا بالن�سبة
لأهمية حماولة جتاوز �سلطة امل�ؤلف ( الراوي ) من
�أج��ل تطوير ال�س��رد الروائي ,وهو اله��دف الأ�سا�س
وراء ظه��ور << رواي��ة الأ�صوات >> .ه��ذا بالطبع
�إ�ضاف��ة لرغب��ة الكتّ��اب املجددي��ن يف اال�ستف��ادة
م��ن الأجنا���س الأدبي��ة والفنية املج��اورة ,وخا�صة
ا�ستخ��دام احل��وار امل�سرح��ي ( �أ�ص��وات متح��اورة )
واملونول��وج :ك�ش��ف ع��ن الدواخ��ل وب��وح وتنوير ..
ا�ستثم��ار اللغ��ة املو�سيقي��ة �أي�ض�� ًا ( تبدي��ل وتغي�ير
النغم��ة والإيقاع ,ث��م تكرير الالزم��ة ) ...ا�ستثمار
الر�س��م وبراعة التلوين وح�سن الألوان� ,إ�ضافة �إىل
اال�ستف��ادة من تقنيات الفن��ون الب�صرية وال�سمعية
وخا�ص��ة ال�سينم��ا والتلفزي��ون � ..إىل �آخ��ر ه��ذه
القائم��ة م��ن االجن��ازات الإبداعي��ة الت��ي ح��ررت
الرواي��ة من �شكلها الكال�سيك��ي القدمي ,ومن ال�صوت
الأحادي اجلانب ,ال��ذي م ّيز ال�سارد التقليدي الذي
كان يظه��ر يف الأ�شكال الروائية القدمية كما لو �أنه
ُكلي املعرفة.
وهك��ذا ي��رى د ( .الت�لاوي ) �إنّ << رواي��ة
الأ�صوات >> تتحرر م��ن الر�ؤية التقليدية للراوي
فتغتن��ي (( بالتن��وع ال�صوت��ي وتربز وجه��ات النظر
م�ستقلة حادة ال ت�سعى �إىل حلول و�سطية تلفيقية.
وال �إىل ر�ؤي��ة �أحادي��ة تذي��ب التناف��رات الكائن��ة
يف واقعن��ا املعا���ش  ...فرواية الأ�ص��وات �ألغت فكرة
البطولة املركزية لأنها انفتحت على الأ�صوات ,ومل
حتج��م بر�ؤي��ة �أحادية مغلق��ة مهما كان��ت �أهميتها
ّ
 ...وه��ذا البناء اخلا���ص للأ�صوات تطل��ب الروائي
املتم ّي��ز الق��ادر عل��ى جت��اوز ذات��ه وعل��ى التعمق يف
الآخ��ر والآخري��ن بق��در م��ن الغريي��ة واحليادي��ة,
وه��ي درج��ة �إبداعية�صعب��ة ,ولذلك وجدن��ا عدد ًا
قلي�لا م��ن الروائيني هم الذي��ن �أقدموا عل��ى كتابة
رواي��ة الأ�ص��وات ))) 7( .هذه الدرج��ة الإبداعية
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ال�صعب��ة ,وهذه الق��درة على جتاوز ال��ذات والتعمق
يف الآخ��ر ,هي التي افتقرت �إليه��ا معظم روايات ((
مين��ه )) ,خا�ص��ة رواية ( النار ب�ين �أ�صابع امر�أة ),
الت��ي ا�ستخ��دم فيها �شخ�صيات متع��ددة وخمتلفة –
كمحاول��ة لتع��دد الأ�ص��وات  -لكنها ظل��ت فني ًا تعرب
عن ال�صوت الأحادي املنفرد للم�ؤلف ذاته !!
ولع��ل الت�س��رع يف كتاب��ة ه��ذه الرواي��ة ,وعدم
الدق��ة الفنية ,جعلت { �أيهم } يخلط بني الأ�سماء؛
فه��و يتكلم مع ( غربي ّال ) ويناديه��ا �أو ي�سميها با�سم
�أمها ( مارغريت ) [ .راجع عزيزي القارئ ال�سطر
ال�سابع يف �صفحة  188من الرواية ].
هذا الت�سرع ,وع��دم االهتمام الزائد يف طريقة
البن��اء ,ي�ؤدي �أحيان ًا لي���س �إىل الت�شتت والتبعرث يف
مقوم��ات �أركان الرواي��ة فقط ,بل ويدف��ع �أي�ض ًا �إىل
التناق���ض كما يف �صفحة رقم (  )128حني ت�سرد (
غربي�ل ّا ) يف يومياتها حكاية ق�ضية هجران والدها
لوالدته��ا فتكتب ما يل��ي (( :فلما كربت ,وتزوجت,
ج��اءه الفرج ,هجرها دون �أن يتخلى عني وعنها )),
يف حني كنا قد علمنا يف �صفحات �سابقة [ �صفحة
 53وم��ا بعده��ا ] �إنّها كانت طفل��ة – �أو يف الثانية
ع�ش��رة م��ن عمره��ا – ح�ين مت االتفاق عل��ى الهجر
ولي�س بعد �أن تزوجت !!
ورغم ه��ذا احلكم النقدي ,ف�إنن��ا ال ن�ستطيع �أن
نبخ���س مق��درة (( مين��ه )) وقدرات��ه الفني��ة حني
يمُ اه��ي ,يف �أحيان نادرة ,ب�ين الأ�صوات [ = بوعي
من��ه �أو بغ�ير ق�ص��د = ] فيكت��ب �سط��ور ًا ومقاط��ع
ال �أحل��ى وال �أجم��ل كم��ا يق��ال يف بع���ض التعبريات
الأدبي��ة .ولذل��ك وجدت يف ه��ذه الرواي��ة �صفحة
جميل��ة ج��د ًا ,وفنية ,ح�ين ماهى امل�ؤل��ف بني �صوت
ال�س��ارد كلي املعرفة وبني �ص��وت ( مارغريت ) الذي
ه��و عب��ارة عن مونولوج وهي يف حال��ة �سكر ,رغم �أنّ
امل�ؤل��ف كتب��ه يف �صيغة خط��اب موجه م��ن الأم �إىل
ابنتها.
غري �أن مث��ل هذه ال�صفح��ات واملقاطع وال�سطور
قليل��ة ون��ادرة وال ن�ستطيع �إ�صدار حك��م نقدي على
�ضوئه��ا ل�صال��ح عم��وم �أدب (( حن��ا مين��ه )) ال��ذي
يع��اين من احباطات وتع�ثرات يف �أ�شكاله الهند�سية
و�أبنيت��ه الفنية ,الأبني��ة التي تو ّل��د ُ
احل ّلة الأبهى
الت��ي ه��ي ال�ش��كل �أو املع��ادل املو�ضوع��ي مل��ا �أطل��ق
علي��ه �أفالط��ون ا�س��م �أو �صف��ة اجلم��ال ,ذل��ك حتى
يف روايات��ه املتقدم��ة الأخ�يرة ,رغم تق��دم منظوره
الإن�س��اين االجتماع��ي :ال�سيا�س��ي والأخالقي على
ح��دٍّ �سواء ,م��ن دون �أن يوقعنا هذا الأم��ر �أو احلكم
النق��دي بالتناق�ض والذبذب��ة ؛لأننا يف واقع احلال
ال نق��دم �شيئ ًا من عندياتنا و�إمنا ن�سعى فقط ملتابعة
كتاب��ات (( مينه )) ,وت�سلي��ط الأ�ضواء عليها ,حني
ي�صع��د بن��ا �إىل ال��ذروة �أو ح�ين يهبط بن��ا يف بع�ض
مفارقها !!
الهوام�ش وامل�صادر
 – 1بقايا �صور  /من�شورات وزارة الثقافة ال�سورية –
دم�شق  1975م.
 – 2كيف حملت القلم ( �صفحة  – ) 129الطبعة الأوىل –
دار الآداب  1986م.
 – 3د.عاطف عطا اهلل البطر�س :حنا مينه ( املعي�ش
واملتخيل ) – �ص  / 164دار الينابيع – دم�شق  2004م.
 – 4رواية النار بني �أ�صابع امر�أة /الطبعة الأوىل –
الآداب  2007م.
 – 5رواية امر�أة جتهل �أنها امر�أة  /الطبعة الأوىل –
الآداب  2009م.
– 6د.عادل فريجات :اخلطاب وتقنيات ال�سرد يف الن�ص
الروائي ال�سوري املعا�صر -من�شورات احتاد الكتاب العرب -
دم�شق  2009م.
– 7د.حممد جنيب التالوي :وجهة النظر يف روايات
الأ�صوات العربية – �صفحة  / 108من�شورات احتاد الكتاب
العرب – دم�شق  2000م.
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للعالمية املتميزة الراحلة
ت�بيني إ
حفل أ
“فريال أ�حمد”

�أقام��ت الهيئ��ة العام��ة للإذاع��ة والتلفزي��ون
حف ًال ت�أبيني�� ًا مبنا�سبة مرور �أربع�ين يوم ًا على رحيل
الإعالمي��ة فري��ال �أحمد الت��ي رحلت تارك��ة وراءها
م�س�يرة غنية بالعطاء و�أعوام من العمل اجلاد امللتزم،
و�سن��وات من املوهبة والتفرد ق�ضتها يف تطوير الأداء
املهني وت�أ�سي�س وتدريب جيل �إعالمي جديد… وذلك
يف م��درج دار البع��ث بح�ض��ور مع��اون وزي��ر الإع�لام
الأ�ست��اذ معن حيدر ورئي�س احتاد ال�صحفيني الأ�ستاذ
اليا�س مراد ،ونقيب الفنانني ال�سوريني الأ�ستاذة فاديا
خط��اب ود .نزار بن��ي املرجة ع�ضو املكت��ب التنفيذي
الحت��اد الكتاب الع��رب ،وع��دد م��ن �إدارات امل�ؤ�س�سات
الإعالمي��ة وح�ش��د م��ن الزم�لاء يف الهيئ��ة العام��ة
للإذاعة والتلفزيون وال�صحف الر�سمية واخلا�صة.
و�أك��د املدي��ر الع��ام للهيئ��ة العام��ة للإذاع��ة
والتلفزيون الأ�ست��اذ رامز ترجمان �أن �سورية خ�سرت
ب�ش��كل ع��ام والإع�لام ال�س��وري ب�ش��كل خا���ص قام��ة
�إعالمي��ة كبرية وخ�س��رت �صوت ًا من ال�صع��ب �أن يتكرر
يف ال�سن��وات القادم��ة ف�أه��م الربام��ج الإذاعية كانت
ب�صوته��ا �أو م��ن �إعداده��ا ،م�ضيف�� ًا �أن الراحلة فريال
�أحم��د كان��ت مدر�س��ة مبهنيته��ا وبعمله��ا الإعالم��ي
وب�أخالقه��ا وخرجت العدد الكبري من مقدمي الربامج
الإذاعي��ة وه��ي نقطة التق��اء يجتمع حوله��ا اجلميع
فق��د كان��ت حتب وحت�ترم اجلمي��ع وال تبخ���س �أحد ًا
حق��ه ،كما كان��ت تطرح امل�شاكل وتق��دم الن�صائح بكل
�شفافية و�صدق.
و�أ�ش��ار نقيب ال�صحفيني الأ�ست��اذ �إليا�س مراد �إىل
�أن �أي فق��د م�ؤث��ر ،ولع��ل امل�ؤث��ر �أك�ثر �أن يفق��د امل��رء
�شخ�صي��ة اعت��اد عليها يومي�� ًا من خ�لال �صوتها الذي
كان ينبع��ث م��ن �إذاع��ة دم�ش��ق ليعط��ي الف��رح وينرث
عط��ر ال��كالم اجلمي��ل على املجتم��ع ال�س��وري �آم ًال من
الإعالمي�ين اجل��دد �أن ميل���ؤوا الف��راغ ال��ذي تركت��ه
الراحلة.
ور�أت نقي��ب الفنان�ين الأ�ستاذة فادي��ا خطاب �أنه
مهم��ا حتدثنا لن ن��ويف فريال �أحمد حقه��ا فهي امر�أة
فا�ضلة ونرية �إعالمي ًا وثقافي ًا ومتلك قلب ًا كبري ًا حمب ًا،
�أعط��ت من حياتها الكثري للإع�لام وهي جديرة بلقب
امل��ر�أة ال�سوري��ة اال�ستثنائية فهكذا تك��ون ال�سوريات
ولطامل��ا كان��ت حا�ض��رة ب�صوته��ا الداف��ئ اجلمي��ل
وكلماتها الناب�ض��ة بالرزانة واحلكمة الإعالمية ،وما
يعزين��ا �أنها غابت بج�سدها ولكنه��ا باقية بروحها يف
وجداننا و�ضمائرنا.
واعت�بر الإعالم��ي خمل���ص ال��ورار مدي��ر �إذاعة
دم�ش��ق �أن �شهادت��ه ه��ي كلم��ة وف��اء �صغ�يرة جتاه من
�أم�ض��ت حياته��ا يف العم��ل اجل��اد ،وجت��اه �شخ�صي��ة
�إعالمي��ة ن��ادرة �سجلت بقلمه��ا �أروع الكتاب��ات لربامج
�إذاعي��ة الق��ت جناح�� ًا الفت�� ًا عن��د اجلمه��ور وعن��د
جل��ان احلك��م يف مهرجان��ات عربية ودولي��ة وحققت
ح�ض��ور ًا �آ�س��ر ًا وجناح�� ًا باه��ر ًا وذل��ك م��ن خ�لال

موهب��ة حقيق��ة وعم��ل ال يعرتي��ه املل��ل ون�ش��اط ال
يع��رف الفت��ور ف�أنتج��ت عم ًال مت��وج باحل��ب والع�شق.
كما وج��ه ال��ورار بحزن عمي��ق وت�أثر وا�ض��ح ال�سالم
ل��روح فري��ال �أحمد م��ن �أ�صدقائه��ا وم��ن �أ�سرتها ومن
الأ�ستودي��و ال��ذي عمال به مع�� ًا ومن امليكرف��ون الذي
افتقد �صوته��ا اجلميل ومن كر�سيها املف�ضل ..وخاطب
روح الراحل��ة بقول��ه� :أخت��ي فري��ال �أن��ت الت��ي كنت
تعلم�ين م��ن حولك كيف يك��ون احلب والوف��اء ،وكنت
�أمنوذج�� ًا مثالي ًا للإن�سان��ة الع�صامي��ة والقيم النبيلة
وللمر�أة الأم ،وحكاياتنا امل�شرتكة حتتاج �إىل مداد ال
ين�ضب..فال�سالم لروحك.
ب��دوره ر�أى الإعالم��ي جمال اجلي���ش �أن الراحلة
ال ت��زال ت�سكن كل خلية فين��ا وتنب�ض يف الروح وهي
مات��زال حا�ض��رة بكل ال�ص��دق والوف��اء واملعاين التي
ج�سدته��ا ،حيث كان��ت الإن�سانة النبيل��ة والإعالمية
ال�صادقة واملواطنة احلقيقية.
كم��ا ق��ال كم��ال احلري��ري ع�ض��و جمل���س نقاب��ة
الفنان�ين �أن فري��ال احم��د كان��ت م��ن املذيع��ات
القدي��رات وكان��ت الأم احلن��ون الت��ي مت��د ي��د العون
لأي �شخ���ص دخ��ل املج��ال الإعالمي ،و�أك��د الإعالمي
جوزي��ف ب�ش��ور �أن فري��ال ُعرف��ت بح�ضوره��ا املتمي��ز
�إعالمي�� ًا و�إن�ساني�� ًا فكان��ت ال�ص��وت الأجم��ل يف
�إذاع��ة دم�ش��ق والإن�سان��ة الراقي��ة التي ل��ن تعو�ض.
وخ�لال حف��ل الت�أب�ين مت عر���ض  فيل��م وثائق��ي عن
الراحل��ة الإعالمي��ة م��ن �إع��داد و�سيناري��و غ�س��ان
ملبنج��ي وتعلي��ق الإعالمي��ة هدب��اء العل��ي و�إخ��راج
عدن��ان خلي��ل كدليل حب ووف��اء مل�سريتها �ض��م عدد ًا
م��ن �شهادات و�أراء �أ�صدقائه��ا وزمالئها ومن عمل معها
تراف��ق مع عر�ض �ص��ور الراحلة وكلم��ات ب�صوتها من
برنامج “مرحب ًا يا �صباح” الذي كانت تقدمه بالتعاون
م��ع الإعالمي خمل�ص الورار عرب �أث�ير �إذاعة دم�شق .
ويف ختام احلفل �ألقى جنل الإعالمية الراحلة غ�سان
حممد كلمة �شكر فيها كل من �ساهم يف احلفل الت�أبيني،
خا�ص��ة القائمني عل��ى و�سائ��ل الإع�لام والزمالء من
خمتل��ف املنابر الإعالمية ،وقال :ل��ن �أ ّدعي ال�صدمة
يف رحيل��ك ي��ا �أم��ي ،فق��د تعلم��ت من��ك ال�ص�بر وحب
احلي��اة الطيبة ،وبقدر احلب ال��ذي تركتيه بنيت يل
عامل ًا من العطاء� ..أعدك ب�أن �أكون على العهد يف حمل
الر�سالة الإعالمية من �أجل اخلري العام.
يذك��ر �أن الإعالمية واملذيعة فريال �أحمد رحلت
ع��ن عم��ر ناه��ز ال��ـ 60عام�� ًا ،بعد معان��اة م��ع املر�ض،
وعمل��ت لأك�ثر م��ن  30عام�� ًا يف �إذاعة دم�ش��ق ،قدمت
عربه��ا ع�ش��رات الربام��ج ،كان �أ�شهره��ا «مرحب��ا ي��ا
�صب��اح» ،كما تنقلت يف عدد من الدوائر وت�سلمت �إدارة
مديري��ة الربنام��ج الع��ام يف الإذاع��ة ،وكان��ت تر�أ�س
قبل مر�ضها دائرة املنوع��ات يف �إذاعة دم�شق ،وهي �أم
لولدين غ�سان وداليا.

ا�سرتاتيجية التنمية الزراعية و�إعادة الإعمار
حما�ضرة يف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب
�ألقى الدكتور نزار
عب��د اهلل حما�ض��رة
يف فرع دم�ش��ق الحتاد
الكت��اب الع��رب حملت
عن��وان “ا�سرتاتيجية
التنمي��ة الزراعي��ة
و�إع��ادة الإعم��ار”،
وذل��ك ظه��ر الثالث��اء
 2014/9/23م .يف
مقر الفرع.
ولفت الدكتور نزار
عب��د اهلل النظ��ر �إىل حقيق��ة هامة مفاده��ا �أن عدد �س��كان اجلمهورية العربي��ة ال�سورية كان
يق��ارب  17مليون�� ًا عام  2000وم��ن املنتظر �أ ،يت�ضاعف هذا العدد لي�ص��ل �إىل حوايل  35مليون ًا
ع��ام  ،2025مم��ا يتطل��ب توفري املزيد من فر�ص العم��ل وزيادة الإنتاج الزراع��ي لتحقيق الأمن
الغذائ��ي ورف��ع و�سطي ح�صة الفرد من املواد الغذائية وحتقيق خمزون احتياطي وفري وفائ�ض
كبري للت�صدير يف منتجات حمددة.
ويف حماولة منه للإجابة عن �س�ؤال هام هو :ما هو املطلوب من ا�سرتاتيجية التنمية حتى
عام 2025؟� ،أ�شار د .نزار
عب��د اهلل �إىل �ض��رورة
زي��ادة م�ساح��ة الأرا�ضي
الزراعية ورفع الإنتاجية
باعتماد الطرق الزراعية
احلديث��ة وو�سائ��ل ال��ري
يف �سبي��ل تطوي��ر قط��اع
جدي��د م��ن ال�صناع��ات
التحويلي��ة بحي��ث ي�صبح
ق��ادر ًا عل��ى الت�صدي��ر
بوف��رة م��ع مراع��اة
اجلودة .ومن هذا املنطلق
يج��ب ا�ست�ص�لاح  3مليون
هكتار لزراعة احلبوب من قمح و�شعري وبقول وخ�ضار وفواكه �إ�ضافة �إىل زراعة واحات النخيل
وزراع��ة الأ�شجار املالئم��ة للبيئة للم�ساعدة يف تنقية الهواء وتوفري الأخ�شاب وتثبيت الرتبة
وحمايتها من االجنراف ب�سبب الأحوال اجلوية ووقف زحف ال�صحراء ،وبالتايل توفري فر�ص
عمل جديدة يف الأرا�ضي الزراعية اجلديدة.
كم��ا اق�ترح د .ن��زار عب��د اهلل �أن يت��وىل القط��اع الع��ام ملكي��ة “�أ�س��واق اله��ال” لت�سوي��ق
منتج��ات الفالحني مقابل عمولة رمزي��ة ،مما يلغي معادلة ا�ستغالل التج��ار للفالحني فت�صبح
الزراع��ة جمزي��ة للفالح ،ت�ش��ده �إىل البقاء يف الأر�ض وحتق��ق له فائ�ض ًا جي��د ًا يتيح له حياة
كرمي��ة وت�سمح بتطوير و�سائل �إنتاجه� ،سيما �إذا ُقدمت ل��ه القرو�ض البعيدة املدى واملتو�سطة
بفوائ��د ب�سيطة بالتزامن مع توفري م�شتقات الطاقة والأ�سمدة والبذار ب�أ�سعار مدعومة ،منبه ًا
�إىل �ض��رورة ت�شيي��د �صناع��ات لو�سائل الإنتاج للقط��اع الزراعي و�صناع��ات للأ�سمدة واملبيدات
والأدوي��ة البيطري��ة �إ�ضاف��ة �إىل ال�صناع��ات املعتم��دة عل��ى القط��اع الزراع��ي مث��ل �صناع��ة
الأخ�ش��اب والزيوت واملربيات وا�ستخ��دام بع�ض املخلفات الزراعية ك�أ�سمدة و�إدخالها يف جمال
�صناعة البناء ،وتطوير الرثوة احليوانية من �إبل و�أغنام و�أبقار ودواجن و�أ�سماك.
واختت��م د .نزار عبد
اهلل حما�ضرت��ه بالت�أكيد
عل��ى ال��دور الكب�ير الذي
يلعب��ه القط��اع الزراع��ي
يف القط��اع االقت�ص��ادي
م�ش��دد ًا عل��ى �ض��رورة �أن
نقاتل بيد و�أن نبني باليد
الأخ��رى يف �سبي��ل �إجن��از
النه�ض��ة االقت�صادي��ة
املطلوبة.

ق�ضايا و�آراء
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نحو برنامج حداثي لتدري�س العقائدية يف املدار�س
• �أحمد �أ�شقر
الدي��ن لي���س حق�ل ً
ا حماي��د ًا يف احلي��اة االجتماعي��ة ب��ل
م�شحو ًن��ا يف كل مركّ��ب من مركبات��ه الثالثة (الإمي��ان وال�شريعة
والطقو���س) .رغم �أن منطلقات الأدي��ان وم�آربها واحدة من وجهة
النظ��ر الفل�سفي��ة �إال �أنه��ا ب�ين املتدين�ين ت�ش��كل �أدوات جتمي��ع
وهمي��ة :طائفية ومذهبي��ة ،من جهة ،ومعاول ه��دم وتفريق بني
مكونات املجتمع وال�شعب الواحد املُنتمي �إىل �أديان وطوائف عدة،
من جهة �أخرى.
يح�ض��ر الدي��ن بكثاف��ة يف حي��اة ال�شع��وب املا -قب��ل حداثية
(التقليدي��ة) م��ن �ساع��ة ال��والدة �إىل �ساع��ة املم��ات ،وحل�ض��وره
�أهمي��ة كبرية يف حماول��ة الإجابة على الأ�سئل��ة الوجودية التي
ويعد ح�ضوره خطر ًا
ت��راود الفرد والأفراد واجلماعات املختلفةُّ .
يف احلي��اة االجتماعي��ة وال�سيا�سي��ة لأنه ي���ؤدي �إىل ا�ستقطابات
جمموعاتي��ة م��ن طائفي��ة ومذهبية حت��رف ح��راك املجتمع عن
م�س��اره ال�صحي��ح ،وخري دلي��ل على هذا ح��ال �أمتن��ا العربية التي
�أفقدته��ا غالبية احلركات الدينية الإ�سالمية ال�سيا�سية بو�صلتها
ال�صحيحة وحرف��ت م�سارها من التنوير �إىل التخلّف ،ومن عدوها
ال�صهي��وين �إىل �أع��داء م��ن الواج��ب املو�ضوعي �أن يكون��وا حلفاء
و�أ�صدقاء ،ومن بن��اء املجتمع �إىل تدمريه عرب التجيي�ش الطائفي
واملذهب��ي .و�أخط��ر مظاه��ر ه��ذا التحول ما يح��دث �أم��ام �أعيننا
الي��وم يف �سوريا والعراق م��ن تهجري امل�سيحي�ين والأيزيديني وكل
م��ن يخالفه��م وجهة النظ��ر .وما امل�أ�س��اة التي تعي�شه��ا املجتمعات
العربي��ة �إال نتاج التوج��ه املقد�س -غري العقالين للدين وتدري�سه
يف املدار���س واجلامع��ات الت��ي تعي��د �إنت��اج التمذه��ب والطائفي��ة
و�أنظمة الإدارة واحلكم املختلفة (يف العائالت والبيوت واملدار�س
واجلامع��ات وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع والدول��ة) .ومب��ا �أن املدار���س
واجلامع��ات �أه��م احللقات الت��ي ُتنتج املعرفة والوع��ي الذي يدير
ه��ذه امل�ؤ�س�سات ،يتوجب النظر يف كيفي��ة �إ�صالحها �أو ً
ال .ومبا �أننا
نت��اج هذا النظ��ام� ،أي منهج تدري�س الدي��ن يف املدار�س واجلامعات
ف�إننا �سنحاول �أن جنمل �إ�شكالياته فيمايلي:
التلق�ين :يت��م تدري���س الأديان ع��ن طريق التلق�ين �أي حفظ
�س��ن الطلب��ة.
الن�صو���ص والفرائ���ض الت��ي ال تت�لاءم ع��ادة م��ع ّ
والتلق�ين ي�ؤثر على ال�صح��ة النف�سية وق��درات الطلبة لأنه مينع
اخليال والإبداع يف املوا�ضيع التي يتناولونها.
الغيبي��ة :يت��م تدري���س كل الأمور الت��ي تتعل��ق بالعقائد مثل
وج��ود اهلل الواحد الأح��د �أو مثلث الأقانيم واملالئكة وال�شياطني
والأبالي�س والثواب والعقاب واحلياة بعد املوت دون فهم منطلقاتها
�أو م�آربها؛ الأمر الذي يرتك خوف ًا يف نفو�س الطلبة لأنهم يدركون
�أن املق��والت واملخلوقات والكائنات الغريبة التي ُت�صدر عن الدين
ال�سن.
�أكرب و�أعظم و�أقوى من الإن�سان ،خا�صة الطلبة �صغار ّ
َ
الطلبة
التمييز ب�ين املجموعات الدينية :تف�صل املدار�س بني
يف ح�ص�ص تدري�س الدين؛ �أي ف�صل الطلبة امل�سيحيني �أثناء در�س
الدي��ن الإ�سالم��ي وبالعك�س .الأمر الذي ي�ش��كل ف� ً
صال تع�سفي ًا بني
الطلبة دون �أن يكون مبقدورهم ا�ستيعاب هذا الف�صل وم�آربه .هذا
ّ
ال�صف املتجاورة يق��ول ب�أنه دين
ناهي��ك ع��ن �أن كل دين يف غ��رف
احل��قّ و�أف�ض��ل م��ن بقية الأدي��ان؛ �أي �أن عملي��ة حتري�ض كل دين
على الآخر يتم يف الإطار املدر�سي الواحد يف غرف جماورة.
الع��داء ب�ين العل��م والإمي��ان :يت��م تلق�ين الطلب��ة املوا�ضي��ع
الديني��ة �ضم��ن منه��ج يع��ادي العل��م (والأدي��ان الأخ��رى)� .أي
لي���س مبق��دور القائمني عل��ى تدري�س الدين ال�ش��رح والتوفيق بني
الظواه��ر واملق��والت العلمي��ة املختلف��ة ووجودها م��ن وجهة نظر
يخ���ص التاري��خ والأ�سط��ورة �إذ لي�س
العل��م .وكذل��ك الأم��ر فيم��ا
ّ
مبق��دور مدر�س��ي الأديان �شرح ق�ص���ص اخللق البابلي��ة والطوفان
واخلطيئة والثواب والعقاب.

تفكي��ك جمتم��ع الطلبة :ما تق��دم ي���ؤدي �إىل تفكيك جمتمع
الطلب��ة �إىل جمموع��ات طائفي��ة ومذهبي��ة ،بحي��ث تتمرت�س كل
طائف��ة ومذه��ب يف قناعاته��ا غري املُ�ستن��دة على العق��ل واملنطق،
وم��ن �ش�أنه��ا (� ً
أي�ض��ا) �أن حت�ترب (كم��ا ح��دث يف لبن��ان والع��راق
و�سوري��ا) ،مع �أن بقية �أرج��اء الوطن العربي لي�ست بعيدة عن هذا
االحرتاب -التدمري الذاتي.
ال يختل��ف الأم��ر يف كلي��ات الاله��وت وال�شريع��ة والدع��وة
و�أ�ص��ول الدي��ن املتو�سطة واجلامع ّي��ة ،التي يدر�س فيه��ا �أتباع كل
دين (و�أحيان ًا) طائفة يف كل ّية منف�صلة .ويف العادة ال جند طالب ًا
واح��د ًا من ديانة خمتلفة يف واحدة من ه��ذه الكل ّيات .ت�ؤهل هذه
الكلي��ات دع��اة ورج��ال دين من ق�س���س و�أئمة م�ساج��د �ضمن نف�س
املنه��ج املت ّب��ع يف املدار�س .واملث�ير فيها �أنها تهاج��م كل فكر الديني
دون �أن ت�سثم��ر دقيق��ة واح��دة يف التعرف عليه م��ن الداخل .بل
يبقى الأمر هجوم ًا خارجي ًا ال يقرتب من قريب �أو بعيد من البحث
واحل��وار وما يرتتب عنهما .وعندما يت��م تدري�س م�ساق يف مقارنة
الأدي��ان ،ال يتعدى الأم��ر قراءة الأديان الأخ��رى من وجهة نظر
الدي��ن الذي تنتمي له الكل ّي��ة التي تدر�س الدي��ن املق�صود ،الأمر
ال��ذي ال ي�سمح بالتعرف على الأديان الأخ��رى كما يراها �أتباعها
وي�شوهه��ا �أي�ض�� ًا .ه��ذا ما َخبرِ َ ه كاتب ه��ذا امل�شروع �أثن��اء درا�سته
“�أكادميي��ة الدرا�س��ات الالهوتي��ة” و”الدرا�س��ات الإ�سالمي��ة
املعا�صرة” يف جامعة القد�س العربية.
وينطب��ق الو�ض��ع ال��ذي و�صفن��اه �أعاله عل��ى و�سائ��ل الإعالم
املختلف��ة ،حتدي��د ًا املرئي��ة وامل�سموع��ة ،الت��ي ت�ست�ضي��ف ُ�ش��ذّ اذ
الآف��اق ليتحدث��وا ح��ول موا�ضي��ع هدفه��ا الأول والأخ�ير زي��ادة
من�س��وب االنتم��اءات والتوت��رات الطائفي��ة واملذهبي��ة -تدم�ير
املجتمع.
يف �ض��وء م��ا �سب��ق و�صف��ه ،حت��اول ه��ذه الورقة تق��دمي طرح
لتطوي��ر برام��ج تدري���س الدين بغي��ة التو�صل لتحقي��ق الأهداف
التالية:
� – 1إع��داد مدر�سني لتدري�س الأديان من وجهة نظر عقالنية
تعت�بر الدي��ن وم��ا ينت��ج عن��ه موروث�� ًا ح�ضاري�� ًا ناجتا ع��ن الفكر
الإن�ساين وتطوره.
 -2و�ض��ع خط��ة لتدري���س الدي��ن يف املدار���س م��ع احلف��اظ
عل��ى وح��دة املجتم��ع و�أهداف��ه الوطني��ة والقومية وعل��ى مبادئ
الدميقراطية والتعددية يف التعليم واملجتمع على حد �سواء.
 – 2ن��زع فتيل الطائفية واملذهبي��ة وجعل املوا�ضيع واملفاهيم
والقيم الدينية عقالنية ُتفهم وفق ًا ملنطقها التاريخي واحلياتي.
 - 3تزوي��د املدر�س�ين ب���أدوات جدي��دة ونقدي��ة لتدري���س
ومناق�شة موا�ضيع الدين والإميان ال�شخ�صي بعيد ًا عن الت�شنجات
وامل�شاعر ال�سلبية �ضد الأديان والطوائف الأخرى.
� - 4إ�ضفاء ال�شرعية على تناول ومناق�شة الدين دون �ضغوط
�أو قمع �أتباع الدين املعني والأديان الأخرى.
� -5إع��داد كت��ب تدري���س الدي��ن وفق��ا للأ�س�س واملب��ادئ التي
�سن�ستعر�ضها يف الفقرة التالية (التي �سيختربها مدر�سو الأديان)
حي��ث �سيقوم��ون بتطوير ه��ذه الكتب وفق�� ًا لتجاربهم م��ع الطلبة
وفقا للأ�س�س واملبادئ التالية:
 يج��ب اعتب��ار الدين ج��زء ًا من الفك��ر الإن�س��اين وتاريخه،ولي���س منف�ص�ل ً
ا ع��ن الإن�س��ان ون�شاط��ه وفك��ره وتاريخ��ه� .أي �إن
ن�ش�أته وتط ّوره هما جزء من الفكر الإن�ساين عرب التاريخ.
��وره.
يج��ب تدري���س الدي��ن يف �إط��ار ن�ش�أت��ه التاريخي��ة وتط ّ
ويتطلب ه��ذا تناول الكتب التي ت�ؤ�س�س للديان��ات الثالث (التناخ
والعهد اجلدي��د والقر�آن) من خالل املواق��ع املت�ساوية واالحرتام
ب�شدة عن اتخ��اذ مواقف
عل��ى امل�ست��وى العقل��ي .ويجب االمتن��اع ّ

حتابي �أو ت�ضطهد �أ ّي ًا من الأديان والكتب املذكورة .لأن كل موقف
يع��د موقف�� ًا معادي�� ًا للدميوقراطية
�ض��د �أي دي��ن وكتاب ّ
جت��اه �أو ّ
والقي��م الرتبوي��ة ،وم��ن �ش�أن��ه �أن ي���ؤدي �إىل نتائج �سلبي��ة ُت�سهم
بتعزيز التوترات الطائفية واملذهبية.
�ض��رورة الق��ول بقب��ول الآخ��ر وحر ّي��ة اعتق��اده والتعددية
الفكري��ة والتوازن االجتماعي البعيد ع��ن التوترات والت�شنجات
الدينية والطائفية واملذهبية املختلفة.
يجب من��ح املدر�سني واملدر�سات وجهات نظر خمتلفة عن ن�شوء
الدي��ن وتطوره .فعندما تتوفر لدى املدر�سني (والطلبة فيما بعد)
ع��دة وجه��ات نظر عن مو�ض��وع واحد ،ف�إن ه��ذا �سيمنحهم القدرة
ّ
ال�شك وال�تردد والنقا�ش واتخاذ القرار
وال�شرع ّي��ة على التفكري:
ال��ذي من �ش�أن��ه �أال يتناق�ض م��ع املجموعات الت��ي تختلف معه يف
الإمي��ان والدي��ن .و�ضمن ه��ذا الأ�سا�س يتم عر���ض وجهات النظر
الإمياني��ة والتاريخاني��ة والفل�سفي��ة والنف�سي��ة ولي���س كما يتبع
اليوم� ،أي كما يفهمها الدين.
�ض��رورة تطوي��ر فه��م الدي��ن ودرا�ست��ه وتدري�س��ه يف الف�ترة
ال�سابق��ة للديان��ات اليهم�سالمي��ة� ،أي م��ن الف�ترة امليثولوجي��ة
لثالث��ة �أ�سباب :الأول -ال تتمتع هذه الفرتة بقدا�سة خا�صة لدى
امل�ؤمن�ين واملتدين�ين .والثاين -حتتوي ه��ذه الأ�ساطري على معظم
الأ�س���س الت��ي ت�ستن��د �إليها الأدي��ان .مثل ورود ق�ص��ة اخلليقة يف
امليثولوجي��ا البابلي��ة والأديان اليهم�سالمي��ة ،وورود املر�أة احل ّية
كرم��ز للخطيئ��ة يف امليثولوجي��ا البابلية واليهودي��ة وامل�سيحية.
ه��ذه الق�ص���ص واملبادئ م��ن �ش�أنه��ا �أن تدف��ع الطلب��ة �إىل التفكري
وع��دم التوقع �أو حماباة رواي��ة دينية على �أخرى لي�صبح املو�ضوع
الإمي��اين معرف ًّيا �أي�ض ًا .والثالث -مين��ح تدري�س الق�ص�ص والأفكار
ال�سابق��ة للأدي��ان اليهم�سالمية �شرع ّية نقا���ش الق�ص�ص والأفكار
ال�شبيه��ة بها كي نقف على �أهمية الق��درة والفكر الإن�سانيني على
اال�ستمرارية يف �إطار القطع والو�صل.
مت��ر
يج��ب اعتب��ار كل دي��ن وح��دة م�ستقلّ��ة قائم��ة بذاته��اّ ،
داخله��ا �سل�سلة هامة وج�سر يو�صل الق�ص���ص والأفكار ومبادئ من
امليثولوجي��ا ت�سربت بعد ذلك �إىل اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم.
�أي رف���ض فك��رة �أن هذا الدي��ن َي ِج ُّب الأديان الأخ��رى �أو �أنه جاء
لت�صويبه��ا .على �سبيل املث��ال ،يف ال�سياق اليهودي تتبنى اليهودية
ق�ص���ص اخلل��ق والطوف��ان البابلية ومنه��ا ت�سرب��ت �إىل امل�سيحية
والإ�سالم .ول��ن نن�سى � ً
أي�ضا امليثولوجيا البابلي��ة والكنعانية التي
ت�سرب��ت �إىل الديان��ات اليهم�سالمي��ة كاف��ة .وتتبن��ى الديانت��ان
الإ�سالمي��ة وامل�سيحية ذات الرواية عن مرمي العذراء وتتقاطعان
كثري ًا ح��ول �أهمية امل�سيح .وتفرتق الأديان (�أي�ض ًا) يف العديد من
الق�ص���ص والق�ضايا فعلى �سبي��ل املثال :الـ”م�شي��ح” اليهودي لي�س
امل�سي��ح امل�سيح��ي والإ�سالمي ،ول��وط اليهودي وامل�سيح��ي لي�س هو
ل��وط الإ�سالمي .وهنالك العديد م��ن الق�ص�ص والق�ضايا امل�شرتكة
واملُفرقة )�أي�ض ًا( يجب على املُتلقي فهم �أ�سبابها ولي�س املرور عليها
دون طرح �أي �س�ؤال حولها.
ي�سته��دف هذا الط��رح مد ّر�س��ي ومد ّر�سات الأدي��ان يف املدار�س
املختلف��ة� .إ�ضافة �إىل رج��ال الدين ومقدمي الربام��ج الدينية يف
و�سائ��ل الإعالم وكل املهتمني واملهتمات بفهم الدين من وجهة نظر
علمية ُتعنى بالدرج��ة الأ�سا�سية �إعالء �ش�أن العقل والأنا املفكّرة
البعيدة عن التوتر والت�شنج الطائفيينّ .
معا من �أجل فكفكة جذور الطائفية!
ه��ذا الطرح عبارة عن فك��رة مل�شروع بحاجة �إىل طاقم مدرك
لأهمي��ة فكفكف��ة ج��ذور الطائفي��ة وحتيي��د الدي��ن م��ن احلي��اة
العامة.
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�أدب من العامل

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

مْ
ميانار (بورما)
ق�صائد من

• ترجمة :وفيق فائق كري�شات
 - 1الغليون الق�صري
ٌ
نفخة...
غليونٌ ...
ري كالإ�صبع...
ق�ص ٌ
�أعطيك �إياه
للتدخني.
“�إن مل �آخذه
قلتِ �إين غري مهذب
�إن ق ِبلته
ظننتِ �أين معجب بك.
�إذا كنتِ تريدينني
�أن �أدخّ نه
ف�ضعيه بالقرب من ال�سرير,
يا غاليتي”.
مايه ك ِوه
(مايه ك ِوه هي ابن��ة وايل �سِ تّاونْغ.
ملا ارتقى امللك بودوبايا العر�ش يف �سنة
� ,1782أ�صبح��ت �شاع��رة يف الب�لاط
امللكي).

 - 2لو-غا-الي
�أيها الولد ال�صغري الذي يبكي!
ليتني �أ�ستطيع
�أن �أم�سك لك حمامة
بي�ضاء �أو زرقاء �أو �سوداء.
�أيها الولد ال�صغري
كم هو �صعب
الإم�ساك بحمامة
بي�ضاء �أو زرقاء �أو �سوداء.

( ق�صائد خمتارة من �شعر بالد ميانمْ ار يف جنوب �شرق �آ�سيا)
حياتي ال ُتطاق.
�أواه ,يا �إله املطر ,ال حتزنّا!
ال حتزنّا! ينهمر املطر
فتب��دو اجله��ات الثم��اين جميع�� ًا
كئيبة.
ويحزنّا املطر من وجوه كثرية.
ميافاتي مينغيي �أو �سا
(مل يك��ن ميافات��ي مينغي��ي �أو �س��ا
� 1853-1776شاع��ر ًا عظيم�� ًا وح�سب,
ب��ل لق��د كان �أي�ض�� ًا �أح��د �أب��رز مبدعي
مو�سيقا ميامن��ار و�صائنيه��ا� .إنه م�ؤلف
“تومات�شانا تات�شينغان” امل�شهورة).

 - 4االبن العزيز جداً
عند اجلي�ش
�أودعتْ
ابنها العزيز جداً,
فال يجوز �أن ت�أ�سف عليه.
يف الطريق �إىل تايلند
كث�يرة ه��ي الأنه��ار وال�سواق��ي
الطامية
�شدي��دة ه��ي الأمط��ار وقوي��ة ه��ي
العا�صفة.
بيد �أن �أمه قد ق ِبلتْ :
“فليم��تْ �( ...إذا اقت�ض��ت
ال�ضرورة)”...
“يف قلبي �أي�ض ًا
ما من بقية �أ�سى ترتدد”.
�أغنية تاريخية.
ال�شاعر غري معروف.

تهويدة ل�شاعرة غري معروفة.

 - 3املطر
عندما يهب الن�سيم الرقيق
ي�ضوع العبري الأذ َفر
من �أزهار “�ساغا”
التي تنبت على
جب��ل “ق�صر العم�لاق” الذي لي�س
ببعيد.
ي�صبح الأفق مظلم ًا
فيطوقنا من اجلنوب بالك�آبة.
الغم على قلبي.
يغري ّ

التقاء احلب �سراً
-5
ُ
ً
�صدفة
و�سر ًا وقعت يف حب
فتاة جميلة,
نقية كالزمرد,
مولودة يف �أ�سرة نبيلة املحتد.
وب�سبب ذلك
وجب علي �أن �أ�صارع
حزن ًا �أرحب من البحر.

ٌ
�سريعة االنق�ضاء والزوال.

تظاهرتْ يف �أول الأمر �أنها حتبني
فكانت هذه العذراء مثل ديك
يدور حول دجاجة متودداً:
ً
متباهية.
ثم �أعر�ضتْ بغتة
لقد خانت الثقة على �أوجه كثرية
الثق��ة الت��ي �أودِعت فيه��ا على هذا
النحو ال�ساذج.
كم �أخط� ُأت �إذ �آمنت لها.
ما كان ذلك حب ًا �صادق ًا ,بل ا ّدعاء.

ٌ
عر�ضة للفناء.

�إنه��ا ال حتبن��ي ,وكل �شيء قد ذهب
�سدى.
ً

�إنني �أح ّيي جاللته باحرتام.

�أما هذا الإكليل اجلميل
امل�شتم��ل عل��ى الكث�ير م��ن الأزه��ار
الطيبة الرائحة,
فلن �أقيم طوي ً
ال منتظر ًا
�أن �أُز َّين به.
�أنا رجل يل من اجلدارة ما يكفي.
ل�سرعان ما �سي�أتي الزمان
كما ي�أتي ازدهار النباتات جميع ًا
و�س�أحظى بحب �صادق.
كال ,يا �سيدتي ال�شابة العزيزة
فل�ستِ م�صنوعة من جواهر.
�أيته��ا الفت��اة املزه��وة واملعجب��ة
بنف�سها
لي�س علي �أن �أنتظرك طوي ً
ال.
ماونْغ توا
(التاري��خ غري متاح ,من الراجح �أنه
م��ن حقب��ة كونباون��غ الثاني��ة -1818
.)1885

 - 6طبيعة الأ�شياء
(العتق من الغ�ضب)
كثري ًا ما يكابد املرء الهالك
كي ينعم غريه بالرفاهية
كذا طبيعة الأ�شياء!
ما ر�ضا �أحد رجال احلا�شية
بالتنعم بثقة امللك
يف الق�صور الذهبية
بل �إن احلظ ال�سعيد للملك نف�سه
فقاقيع
ما ذلك �إال
ُ
على �سطح املحيط الوا�سع

�إذا كانت الر�أفة هي التي متلي
�إطالق �سراحي
و�إعفائي من الإعدام
فل�ست �أريد النجاة من املوت.
ال انفكاك يل من “كا ْرما”
فكل الكائنات ذات احل�س

�إذا كان والتقي��ت �سي��دي امللك مرة
�أخرى
يف �إحدى والداتي اجلديدة الآتية
“�س ْم�سارا”
يف دورة َ
فلن �أ�ضن عليه ب�شيء
�س�أغفر له مبحبة.
ٌ
زائل بدين الذي هو من د ّم.

�أنا ْنتا�سوريا
(كان �أنانْتا�سوري��ا الوزير الأكرب يف
مملك��ة باغ��ان يف عه��د املل��ك ناراتينكا
 1173-1170م .ومل��ا ا�ست��وىل
ناراباتي�سيت��و �أخو املل��ك ناراتينكا على
العر�ش ,بعد ثورة قامت يف الق�صر ,فقد
�أُمِ��ر ب�إع��دام �أنانْتا�سوري��ا .ليل��ة موته
كتب هذه الق�صيدة الكال�سيكية بعنوان
“ ْدها ّمات��ا” (طبيعة الأ�شياء) وهي من
عيون الأدب العاملي).
 ُترتج��م كا ْرم��ا ترجمة ف�ضفا�ضةب�أنه��ا امل�ص�ير ال��ذي متلي��ه العواق��ب
الأخالقي��ة لأعمال املرء يف الوجودات
ال�سابقة.
 َ�س ْم�س��ارا ه��ي دورة املوت��اتوال��والدات الدائم��ة �إىل حني الو�صول
�إىل نريفانا.

ق�صة
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ق�صتان ق�صريتان جداً
• �أحمد نا�صر
ـ1ـ

ـ2ـ

�سرعة
انت�شار

معايدة عمل

ـ ن�سخت��ك هذه  ،ي��ا �صديقي � ،إحدى
لدي .
الن�سخ الع�شر املتبقّية ّ
ـ طبع��ا � ،شاعر مثلك يتهافت القراء
على �شراء ديوانه ..
قاطعني متحم�س ًا :
ص��ور  ،ي��ا عزي��زي  ،ن�س��خ ديواين
ـ ت� ّ
نف��دت كله��ا خ�لال �أ�سب��وع واح��د فقط
� .أم��ر كه��ذا مل يتمك��ن ن��زار قب��اين من
حتقيقه !
ً
جلجلت يف �أعماقي
�ضحكة
أجه�ضت
�
ُ
ْ
� ..إذ كن��ت �أعل��م �أن تل��ك الن�سخ برمتها
بيعت “بل�صة” مع فواتري اال�سمنت ! !

• �سامر من�صور

ـ فلنرتافق ملعايدة املدير !
ـ �أن��ا ل�س��ت ك�س��واي � ،أن��ا ال �أتب��ارك
مبعايدة امل�س�ؤولني ..
ـ ه��ذا لي�س زيفا  ،بل من �آداب ال�سلوك
..
ـ �صحي��ح  ،لي���س جمرد زي��ف فح�سب ،
بل تزلّف ..
مل يج��ب “ الداع��ي “ ب�ش��يء  ،لكن��ه
فوج��ئ “ مب��ن ال يتزل��ف “ ـ يدخ��ل عل��ى
املدي��ر  ،و ينحن��ي ن�صف انحن��اءة وا�ضعا
يده الي�سرى على �صدره :
ـ كل عام و �أنتم بخري يا معلمنا !
تقدم
و بع��د دقائ��ق عدي��دة نه���ض و ّ
�إىل املدير بكتاب مليء :
ـ يحت��اج ه��ذا الكت��اب �إىل توقيعك��م
الكرمي  ،بالأم�س ذاكرمتوين ..
ـ ال ب�أ�س  ،ال ب�أ�س � ..أرجئه �إىل الغد !

بداية النهاية

�أوج��د زيو���س تيتان�� ًا عظيم�� ًا و ا�ستخلفه يف
الأر�ض..
ف��كان التيت��ان �شك��ور ًا ذك��ور ًا � ..إىل �أن نظر
�إىل ظله ح�ين انحدرت ال�شم�س عن كبد ال�سماء
 ..فانبه��ر بظله الطويل املنب�س��ط ال�ضخم الذي
غطى البحرية واجلب��ل وال�سهل  ..وبات مهوو�س ًا
بظل��ه و�أخ��ذ ي��دور مع الأر���ض مط��ارد ًا الغروب
حي��ث يكون ظل��ه يف �أق�ص��ى درجات امت��داده ..
ثم ب��ات ال يح��رك ج�س��ده �إال ليح��رك ويوجه
ظل��ه  ..حتى ظن ب��ه زيو�س اجلن��ون ولعنه ب�أن
�سل��خ ظل��ه عن��ه وجعل��ه �أحف��ور ًا �أ�س��ود ًا خالد ًا
عل��ى �أحد اجلب��ال  ..ومبا �أن التيت��ان من �أعظم
جتلي��ات احلي��اة �أم��ام �شم���س الوج��ود فالبد �أن
يكون له ظل  ..ال يوجد تيتانٌ بال ظل وهكذا مل
يع��د التيتان تيتان ًا بل ا�ستحال �إن�سان ًا  ..وب�شكلٍ
عجيب �أ�صبح �أكرث �ضخامة وتنامى ج�سده فبات
له ماليني ال�سواعد والأقدام والعيون والأل�سنة
 ..وعا���ش بقي��ة حيات��ه يح��اول �أن ينط��ق لكن
دون جدوى فح��روف عباراته كانت تتبعرث على
ماليني الأل�سن فال يبدو املنطوق كالم ًا  ..وحاول
الإن�س��ان �أن يتق��دم  ..فانطلق يف كل االجتاهات
وخا�ص��ة يف ذل��ك االجت��اه ال��ذي يحي��ط ب��كل
االجتاه��ات  ..ذل��ك االجت��اه ال��ذي ي�صط��دم
فيه م��ع ذاته  ..وهك��ذا كلما �س��ار الإن�سان دا�س

ب�أقدام��هِ �أقدامهُ  ..وكلما حاول �أن يرى حو�صر
مبالي�ين امل�شاه��د الت��ي تراه��ا عيون��ه  ..ولكنه
َّ
ظ��ل مغرور ًا بحجم��ه ال�ضخم وغفل عن �أن ذاته
مل تت�سع ب��ل تبعرثت يف ف�ضائه��ا  ..و�أنه �سي�أتي
ح ٌ
�ين ي�ضي��ق عليه��ا الكوك��ب مب��ا رح��ب  ..وكان
كلم��ا م�� َّر بالإن�س��ان �إل��ه ٌ تعجب قائ ً
ال م��ا هذا؟!
 ..م��اذا �أرى؟!  ..وكان ج��واب الإن�س��ان الأوحد
� ..إنن��ي التيت��ان اجللي��ل � ..أعظ��م م��ا �صنع��ت
ي��دا زيو�س العظي��م  ..و�إن كن��ت ال ت�صدقني ..
انظ��ر �إىل ظلي  ..و�أ�شار �إىل اجلبل البعيد حيث
ٌ
م�شل��ول حمف��و ٌر يغ�ش��اه ال�سحاب
الظ��ل العظيم
وال�ضب��اب  ..لك��ن قليل��ة ٌ هي الآله��ة التي فهمت
م��ا قال��ه الإن�س��ان  ..وحتى م��ن فه��م كلماته ..
مل ي��درك كي��ف للإن�سان �أن يدعي �أن��ه تيتان ..
وذكاء ملا
وهناك �آله��ة تدعي �أنها االك�ثر فطنة
ً
ر�أت و�سمع��ت الإن�س��ان  ،كف��رت بزيو���س العظيم
أثر به��ذا القبح ت�صنعه يد الكمال
وقال��ت ما من � ٍ
 ..زيو�س �أخط�أ  ..زيو�س لي�س ب�إله.
ٌ
خملوق جبار هائل وهو �أقوى ما
 التيتان:خلقت الآلهة ومن �أول املخلوقات التي �أوجدتها وفقاً
للميثولوجيا الإغريقية.
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التكرمي
• حنان احللبوين
“ م�بروك �سي��د خلي��ل �...أن��ت بطل الإنتاج له��ذا العام مع زميليك عب��د اهلل الربدان
ومن�ير الأحم��د ،حف��ل التك��رمي ي��وم الأربع��اء الق��ادم ،ال�ساع��ة الثاني��ة ظه��راً ،يف فندق
ال�شريات��ون� ،أخ�بر زميلي��ك باملوع��د ....مربوك م��رة �أخ��رى” كان هذا االت�ص��ال الهاتفي
عقود من العم��ل يف �شركة الن�سيج،
زم��ن طويل! خليل ال�شارد ....بع��د ثالثة
ٍ
املنتظ��ر منذ ٍ
ه��و اليوم بطل الإنتاج ،و�سيتم تكرميه مع زميلي��ه يف فندق خم�س جنوم ،و�سيبدو كم�س�ؤولٍ
مي���ض على زفافه �سوى �شهرين،
مه��م بع��د �أن ي�ستعري الطقم الأ�سود من �أخ زوجته ،الذي مل ِ
قطيعة دام��ت عامني كانت زوجته خاللهما تق�ص ل��ه ما بقي من �شعر
و�سي��زور احل�لاق بعد
ٍ
يف ر�أ�س��ه� ،ضم��ن �إمكانياته��ا املتوا�ضعة يف هذا املج��ال� ،سيكون جنم احلفل بع��د �أن ينفق ما
و�سيمرن �صوته فرمبا ُطلب �إليه �أن يغني
ادخ��ره على حذاءٍ من �سوق الأحذية امل�ستعمل��ة،
ّ
عل��ى اعتب��ار �شه��رة �صوت��ه اجلبلي ب�ين زمالئ��ه و�أ�صدقائه قد �شاع��ت من قبل .ل��ن ي�أتيه
الن��وم �إال قلي�ل ً
ا ،و�سيق�ض��ي الليايل ال�س��ت القادمة وهو يفكر يف احلفل ال��ذي مل يح�ضر له
مثي�ل ً
احلي� ،أو
ا يف حيات��ه ،فاالحتفاالت العائلية الت��ي كان يح�ضرها كانت تت��م يف �ساحة ّ
يف �أح�س��ن الأح��وال يف ال�صال��ة املتوا�ضع��ة املزروع��ة قرب اخلرب��ة يف �آخر ال�ش��ارع العام،
ً
فر�صة كي ين��ام قرير العني،
والرتتيب��ات امل�سبق��ة م��ن �أجل الأناق��ة والإتكيت مل تدع ل��ه
فعلي��ه ت�أمني اللبا�س وجتريب��ه والقيام ببع�ض التدريبات عل��ى اال�ستقبال والوداع وتناول
الطع��ام بال�شوك��ة وال�سك�ين  .اتف��ق م��ع زميليه عل��ى االنطالق باك��ر ًا يوم التك��رمي تالفي ًا
للت�أخ�ير ال��ذي قد يح�صل ب�سب��ب االختناقات املرورية�،أو ب�سبب عملي��ة البحث عن بوابة
الفن��دق والقاع��ة املخ�ص�ص��ة للحف��ل ،وفع�ل ً
ا كان االنط�لاق عن��د منت�صف نه��ار الأربعاء .
أحذية المعة،
أطقم �سوداء و�
ٍ
ب��د�أت الرحلة بالبحث عن و�سيلة نقلٍ تنا�سب ثالثة رجالٍ ب� ٍ
متخ��م بالزيوت واملثبتات  .قبل الولوج يف �ساحة الأمويني طلب خليل من ال�سائق �أن
و�شع��ر
ٍ
ٍ
يتوق��ف وينزله��م ليكمل��وا الطريق �سري ًا على الأق��دام ،اعرت�ض منري فغ�ض��ب خليل وقطّ ب
حاجبي��ه  :ه��ل تريد �أن نعلق يف زحمة الذروة ون�ضاعف املبل��غ لل�سائق؟ فك ّْر يف العودة ...
ل��ن يكف��ي ما بقي معنا ل�سيارة �أجرة تعيدنا �إىل بيوتنا� ،إىل متى �سيبقى تفكريك حمدوداً؟
اقتن��ع من�ير و�سار كطالب ال�صف الرابع بعد قر�صة �أذنٍ تلقّاه��ا من �أ�ستاذه ،وبد�أت ال�شم�س
احلارق��ة تذيب مث ّبتات ال�شعر وب��د�أت رائحة العرق تفوح من الأطقم ال�سوداء .كان ال�سري
ً
ّ
ا�ستخف
فر�صة للثالثة ك��ي يناق�شوا و�ضع املكاف�أة التي �سيحظ��ون بها ،منري
حت��ى الفن��دق
ً
ً
به��ا فه��ي بالت�أكي��د �ستك��ون “حرام��ا” �صوفيا من �إنت��اج ال�شركة� ،أم��ا خليل فل��ه ر�أيٌ �آخر :
ال تهمن��ي الهدي��ة بق��در ما يهمن��ي الظهور يف برنام��ج مع العم��ال ،فالإعالم ه��ذه الأيام يا
جماعة .....الإعالم “�شغلة”� ،سرتاين رفيقة عمري و�أنا �أطلّ كنجوم امل�سل�سالت الرتكية،
بحث
و�س�أ�صب��ح مهنده��ا وهي �ستكون نوري .و�ص��ل الثالثة �إىل مبنى الفن��دق ،وبعد عملية ٍ
ا�ستغرق��ت الوقت املتبقي لبداية احلفل ،عرثوا عل��ى البوابة ودخلوا منهكي القوى  .كانت
ّ
حم��ط �أنظ��ار الثالثة حت��ى �إن مدي��رة مكتب املدي��ر العام الآن�س��ة هنادي
الأن��وار املبه��رة
م��رت من �أمامه��م بكامل �أناقته��ا وفتنتها ومل ينتبه��وا ملرورها لوال رائحة عطره��ا النفّاذة
ّ
الت��ي جعلته��م يتبعونها ال�إرادي�� ًا ،وهناك  ...يف قاعة االحتفاالت حتطّ م��ت �آمالهم بعد �أن
م��رت �ص��ور بيوتهم املعدم��ة �أمام الأ�سقف املزرك�ش��ة واجلدران املزخرف��ة ،ولكن �سرعان ما
ّ
تهاوت �صور بيوتهم و�أطفالهم وزوجاتهم ،وحتى التكرمي الذي جا�ؤوا من �أجله� ،أمام �صورة
ً
ملطخة
املائ��دة املفتوحة ،نا�سني درو�س االتكيت والأطقم ال�سوداء امل�ستعارة التي �أ�صبحت
ب�أل��وان الطع��ام وال�شراب .يجب �أن ن�س�أل عن �إجراءات التك��رمي ...هم�س عبد اهلل يف �أذن
ال��زي نف�سه ؟ -ا�س�أل
خلي��ل� ،أجابه الأخري :ومن �سن�س���أل واجلميع هنا مت�شابهون يرتدون
ّ
الآن�س��ة هن��ادي -.ع��ذر ًا �آن�س��ة ...هل لن��ا �أن نعرف متى التك��رمي؟  -ا�س���أل ذاك ال�شاب يف
وقت واحد ،تكلم خليل وبقي االثنان
مدخ��ل القاع��ة فهو منظم احلفل .حترك الثالثة يف ٍ
�صامتني - :عذر ًا �أ�ستاذ....هل لنا �أن نعرف متى التكرمي؟  -طبع ًا  ...طبع ًا� ،أنتم من �أبطال
الإنت��اج؟  -نع��م  ...نحن �أبطال الإنتاج لهذا العام� - .أ�سما�ؤك��م لو �سمحتم - .خليل ال�شارد
 من�ير الأحم��د  -عبداهلل الربدان  -ح�سن ًا �سيد بردان ابتعد عن مكيف الهواء...ها ها ها�أن��ا �أم��زح� ،أعتذر منكم �أيه��ا ال�سادة� ،أ�سما�ؤك��م غري موجودة يف القائم��ة - .ابحث جيد ًا يا
�سي��دي فنح��ن مت�أكدون ،لقد متت دعوتنا ر�سمي ًا عن طري��ق الهاتف  - .كيف تكون الدعوة
ر�سمي��ة وعن طري��ق الهاتف؟! الدعوة الر�سمي��ة يا �أ�ساتذة يا حمرتم��ون تكون عن طريق
رمزي ،و�أنتم
أم��ر
ّ
بطاق��ات الدع��وة ،على كل ح��ال ت�شرفنا بح�ضوركم والتك��رمي ما هو �إال � ٌ
مت تكرميكم �أم ال� ،أه�ل ً
�أبط��ال �س��واء َّ
ا بكم تف�ضلوا �إىل مقاعد احل�ض��ور ،ولكن  ......كيف
دخلت��م بال بطاقات؟ �س�أكون حمرتم ًا معكم ولن �أطردكم  ...تف�ضلوا لو �سمحتم �إىل مقاعد
توج��ه الثالث��ة �إىل مقاعد احل�ضور وا�ضع�ين عقولهم يف �أكفّه��م ،وتابعوا احلفل
احل�ض��ورّ .
املتفرجني ،ا�ستلم املك َّرمون مكاف�آتهم وظه��روا �أمام كامريا برنامج مع العمال  .لعبت
ب�أع�ين
ّ
الدم��وع قلي ً
ٌ
بحاجة �إىل
كثرية غام�ضة
ال يف مقلهم و�ساد ال�صمت فيما بينه��م ،وبقيت �أ�سرا ٌر
ٍ
خا�صة لكلٍ منهم
جيوب
م��ن يف�سرها ،لكنه��م بعد انتهاء احلفل وبعد اقرتاح خليل حياك��ة
ٍ
ٍ
لي�ض��ع فيه��ا عقله كيما يظل �ساف��ر ًا يف كفّه �أمام النا�س ،بعد ذل��ك االقرتاح �ضحك الثالثة
كثري ًا كثري ًا كما مل ي�ضحكوا من قبل �أبداً.
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ال�شـــهيد

• هيالنة عطا اهلل
�سم ْعــتَ
نهـــــدات الأغـــــــــاين
ِ
البطـــاح ؟
يف
ْ
و”امليجنــــا” كيــــف ارتـــمـتْ
بتاللــنــا اخل�ضــراءِ
َ
اجلنـــــاح
مثخنــــة
ْ

�سلكت الغياب
• �سليمان ال�سلمان

فع�سى ينا ُم ب�صد ِرها

"مهداة �إىل روح ال�شاعر �سميح القا�سم"

ُ
اجلراح
نزف
ْ
وع�سى ال�شهيدُ يبثُّ َو ْم َ
�ض �سنا ِئ ِه
مطـــر ًا وطهـــر ًا

ٌ
وخبـــز
ملــــح
ٌ
بالدمـــاءِ ُمعـ ّمـدٌ
وبرع�شــــة الزيتونِ
ِ
إلـــه
�ســــر لل ِ
ٌّ
�ســــتبـاح
علــــى املــــدى لن ُي
ْ

دفاع ًا عن ال�شعر

املديح وهاتها
دع عنك زامر َة
ِ
ً
�شبابة ،حتدو �صدى �أناتها
أريج حروفها
نذرتْ لعا�شقها � َ
وال�شهدُ منعقدٌ على �أبياتها
ْ
فرا�شة
مل تحُ ِن �سو�سنها لغري
ٍ
ُ
ت�ستاف من زهراتها
ولنحلة
ٍ
هامت برق�صتها ومل ُ
تك حتتفي
�إ َّ
ال لتوقظ ن�شو ًة يف ذاتها
ف�إذا تخيرَّ ِت ا�صطيا َد �أليفها
نرثتْ
عليه ال�ضو َع من وجناتها
ِ
الفة  ،خ ّما ُرها
ِ
روح ُ�س ٍ
ت�سقيه َ
ي�ستقطر الأرواح من ك�أ�ساتها
ُ
ال�سوق من �أوالدها
ملّا تب ْع يف
ِ
�أحداً ،وال �أثرتْ بلحم بناتها

البحر
تظلّل عينيك يف خ�ضرة
ْ
يف حمرة الربتقالِ

حبيبي...
�سلكتَ
الغياب
َ
ح�ضنتَ تراب القدا�سة
ُر ْحتَ �إىل كل قلب
َ
الوطن
غدوت
ْ
َو ُقلْتَ الذي قلتَ

أقــــاح
ترتـــــوي منه ال ْ
أر�ضنــــــا
يـــــا �صاحبــــي فــي � ِ

الـ�شـمـ�س
وعـلـــى انـــكـ�ســار
ِ
َّ
وتخ�ضـــ َبتْ
طــــارتْ مهجــة ٌ
ال�صبـــــــاح
عطرها هــا ُم
من ِ
ْ
فاخ�شـــــ ْع �إذنْ يــــا �صاحبــي
لــدمـــــــو ِع �أ ٍّم
�صـــارعــــــتْ
َ
الريـــاح
هوج
ْ
بدعــــوة
وت�سام َقتْ نحوال�سماءِ
ٍ

• منذر ال�شيحاوي

�شعر

ح�سناء لو عريتْ بكامل �ضوئها
ُ
َ
ال�شم�س َّ
ظل �صفاتها
�ضوء
ِ
لأرتك َ
عط�شى
ك�سرب قط ًا� ..إذا ما ّ�صوتتْ
ِ
التقاط قطاتها
الغدير �إىل
وثب
ِ
َ
ُ
هي والرثى �صنوانِ َ
بات كالهما
الريح يف جنباتها
تفح
ُ
روح ًا ُ
ً
دميعة
احليا�ض
وقفت على وج ِع
ِ
بدم تر ُّد �أذىٌ  ،وحرب دواتها
ٍ
يا حز َنها ،والعابثون َتواثبوا
يرتا�شقون اللهو يف �ساحاتها
لأ�شدُّ طعن ًا من حراب غزاتها
َ
ت�سلل ِم ْن �سنانِ حماتها
طعنٌ
�أحزانها كح�صى ال�شواطئ �إمنا
بح للبحر ِ�س َر ح�صاتها
ملَّا ُت ْ
أمة
ما �أ قتل الفرح
الكذوب ل ٍ
َ
يقتات ُ
ُ
القر�ش ِ�ستَّ جها ِتها
حوت
ِ

ويف و�شو�شات الغ�صون
ال�شجر
بح�ضن
ْ
َ
وفيك تثور الق�صائد..

�صرت غناء وحلن ًا
�شجن
وفي�ض
ْ
....
ُ
اجلليل اجلليلْ
والح �أمامي
ب َه ّم ثقيل ثقيلْ
وكنت �شعار الكالم الأ�صيلْ
وفيك ويف كل وردة ع�شق
ر�أيت فل�سطني وعد م�آب جميلْ
�.......شرايني قلب احليا ِة
لأهل احليا ِة
القدا�سات
ودنيا
ِ
�أ�ضحت عيون ًا تنادي
ملن �آمنوا بالبال ِد
فل�سطني ..تبقني يف رع�شات الدماءِ
ف�أنت لنا ال ُ
أنت
�سرها ..و� ِ
أر�ض يف ِّ
عبري ال�سماءِ
إليك �س�أدخل جنات وعدي
ومنك � ِ
ِ
بعينيك ذاك الفدائي
و�أبقى
ِ
�أيا �شاعري..
�أنا من م�شى يف حروفك
منت�صب ًا كالقد ْر
بقلبي �أحمل غيم ًا تهدّ ل يف
َ
املطر
عا�صفات ْ
الب�شر
و�أق�سم� ..أين لقيت عيون
ْ

ت�صبح ناراً..
ت�صيح بتاريخنا ..فتقولْ :
ق�صيدُ البطولة يا �شاعري
ن�شيدٌ ي�صولْ
يداين اجلراح ..في�صبغ وجه
احلروف دم ًا
يف الطلول ي�سيلْ
و�أعلم �أن البالد لنا..
حقنا ..ال يحولْ
و�ألقاك يا �صاحبي..
نور �أر�ضي ..ف�أم�ضي � ْ
إليك
ر�صا�ص احلروف
....وقلبي نداء
ِ
التي حار فيها العدو
ْ
�شفتيك
ففي كل حرف �صدى
تغيب
�أيا �شاعري !...لن
َ
حي
ف�أنت الذي يف الق�صائد ٌّ
تعانقني الكلمات
�أ�شاهد يف العا�صفات
ْ
مقلتيك..
ر�ؤى
�أ�شدُّ عنان البطولة..
�أنه�ض من �آه حزين
�أ�صيح
�سالم..
ْ
عليك...
�سالم

حلـمٌ مباحٌ للقـدر
• عبد املجـيد �إبراهيم قا�سـم
احللـ ( )1ـم

حلم ي�سافر
ٌ
يف مدار الذكريات
ينمو كالينابيع الق�صية يف دمي
ني يزيده
واحلن ُ
َ
لهف ال�سنابل للحياة
يغفو على �شط�آنه واحاتها

ورد
وحنني ٍ
للأما�سي املقمرات

و�أينـ ( )2ـع..

مرتف ًا باحلزن كان
عيناه تبحثان عن �أمان
كان يرتل فاحتة الأمل
حني ملعت ب�سحر حلم

�أينع يف الوجدان
ف�أزهر يف روحه ب�ستان غرام
وا�ستفاق ع�صفور �سجني
كان م�سكون ًا بلهفة الأمان

على مفتـ ( )3ـرق قدر

على مفرتق قدر
كان لقا�ؤنا دومنا موعد

حني ملحتُ يف عينيك
ما راود الأ�سرار يف قلبي طوي ًال
ومذّ ذاك
�أ�سرين طيفك ،ت�سلَّق ذاكرتي
كلبالب ال�شرفات..
وكان لقا�ؤنا املحفوف باحلنني
�ضياء واملواعيد �سحر ًا
يزيد القمر
ً
وقلبي ترف ًا بالأغنيات.

�شعر
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من مقام الغريب

امر�أ ٌة كُ لُّها ق�صائد!
• ح�سني عبد الكرمي
ً
َ
كيا�سة عند امل�ساء..
الطريق
ُتعطي
فتنت�شي الدُّ نيا على قدِّ الطريقْ ..
خ�ضراء َ
أ�شواق
مثل
ِ
ق�صائد الأمطا ِر� ،أوحتْ �أنَّنا فـي حارة ال ِ
ُ
امل�شاع ْر
ني
ِ
ا�س يتامى ،فـي ب�سات ِ
ُح َّر ٌ
تهرب الأ�شجا ُر
كيف �شاءت
ُ
من �أ�شجاننا
ترجو احلريقْ ..
َ
ف�صاحة الأغ�صانِ
الرجالِ
وتهزُّ فـي �أعلى ِّ
تيه ال�شهيقْ ..
فـي ِ
وت�ضيع � ٌ
ٌ
غريق من
أفئدة فال ينجو
ُ
		

بحار الآه �أو ِّ
�شط امل�ضيق..

الكلمات والنجوى..
ومتر عند ع�ش ّية
ِ
ُّ
فال ُتبقي على مدِّ الب�صري ِة واملدى
		

نار ًا بال فينيقْ ..

الريح فـي َ
ال�شجر العتيقْ ..
لها قدٌّ كفنِّ ِّ
وقظهُ الرحيقْ ..
مي
وت�سهر فـي �أنوث ِتها
العطر ُي ِ
ِ
ٍ
كزهر من قد ِ
ُ
ً
ر�شاقة..
البقاء
ُتهدي
َ
		

ترتيب ال�شذا فـي ِّ
م�شتاق
كل
و ُتعيدُ
ٍ
َ

		

ر�شيقْ ..

أ�سئلة
وهناء ٌة
وتر حلار ِة �صم ِتنا،
ل�ضجيج � ِ
ٌ
َ
ِ
		

ال�صديقة وال�صديقْ ..
ِ

ال ترتكي َ
بع�ض الع�شايا ،دونَ �أن مت�شي �إىل �أحزا ِننا..
الروح العقيقْ ..
�إن تفعلي ين�أَعن
ِ
عر...
تن�س الق�صائدُ �أنَّها ِ�ش ٌ
�إن تفعلي َ
العواطف َ
ُ
مثل
وترتا ُع
ٌ
�صراخ
أغنية يالحقها
� ٍ
		�أو نقيقْ !!..
...
ُ
ال�سمراء ُتتقنُ العنقو َد
وجد ِك
عري�شة ِ
ْ
والتعتيق..
ني املُ ِّر
وتجُ يدُ فـي َخ ِ
مر احلن ِ
		�أعناب ًا ت�ضيقْ ..
َ
ال�شرقي
عذبة الناياتْ ببها ِئ ِك
ع َّت ْق ِتنا يا
ِّ
		

يف الطليقْ ..
والر ِ
ِّ

		

ُ
تاريخها الفينيقُ
وحداثة الأنثى التي
ِ

		

والإغريقْ ..

أعط التلفُّتَ
�ضوء ْه
� ِ
َ
		

َ
وخيوط ُقم�صانِ الربيقْ ..

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�سالم على الورد يبكي
ٌ
يا�ض
الر ْ
على موح�شاتِ ِّ
�سالم على املاء يف النّهر غا َر
ٌ
دماء
ر
و�صا
َ ً
00على الدّ ِّم ميلأَ ُ كلّ
احليا�ض
ْ
�سالم على ما تب ّقّى لنا من هواءٍ
ٌ
ومن �أُغنيات
على ّ
ال�شعر
والنّرث
والأمنيات
على �أل ِِف االِبتداء
على االِنتهاء
مهب الهباء
مل يف ِّ
على عا ٍ
زمن
على ٍ
عف ٍِن كال ُغثاء
على ُح ُل ٍم َ
بات يكوي املغنّي
و ُي�ضني
ُ
أر�ض
في�صرخ يف ب ْل َق ِع ال ِ
2

نا�س َ ،من يل
 :يا ُ
ب�أطالل �أهلي
ً
حلظة
روحي ولو
لرتتاح
َ
ْ
يف ظالل الأمانْ
00غريب00
ٌ
بي الوقتُ موت ًا بطيئ ًا
ومي�ضي
َ
يل ِّو ُح ْ
بال�سواطري واملنجنيقاتِ
يل ّ
وال�سحلِ
وال�ص ِ
ّ
لب ّ
ٌ
خوف
دنيايَ
ٌ
�ضعيف
وقلبي
و�سيفي ورقْ
مرةٍ متُّ باالِنتظا ِر!
فكم ّ
ُ
العناء
يغ�سل هذا
بالغيم
أحلم
ومازلتُ � ُ
َ
ِ
ال�صديدْ
ُ
ويدفع عن َّي هذا ّ
�سر �شقائي الأبيد ،
َ
00هي النّا ُر ُّ
أ�صداء �أطيا ِر روحي،
جنونُ احلديدِ يُبدِّ ُد �
َ
ال�صد ِر نا َر القلقْ
ُي�س ِّع ُر يف ّ
� ُ
أموت على ِّ
فرتق
كل ُم ٍ
�أو طريق
القهر
ومن مطل ِع
ِ
الكوابي�س
حتّى
ِ
3

�أجري و�أجري
ي�ضيقُ
ال�س�ؤالْ
بنهر
و�صدري
ِ ّ
ول�ستُ نب ّي ًا
َ
ول�ستُ
ك�سيزيف كي �أ�صن َع املعجزات
�سالحي
جراحي
وع�شقُ احليا ْة
بي ال ُ
أر�ض _
وزادي _�إذا ما ادله َّمتْ َ
ملح اخليالْ
ُ
غريب00
ٌ
ر�أيتُ الذي ال ُيرى
من جنونِ اجلنون
ُ
ت�شرب د َّم الأج ةَِّ
ن
الوطاويط
ُ
ؤو�س
الر� ِ
ب�شي ّ
نخْ َب انت�صا ٍر ِّ
ُ
ماتزال
القلوب الّتي
وق�ضم
ِ
ِ
وبقر البطونْ
ِ
غريب00
ٌ
ويف زحمةِ املوتِ �أعدو
على ُج َثثِ احلامل َ
ني
زال �صمتُ ا َ
وما َ
أ�صداء �أنّاتِهم
�
ع
رج
ي
واءِ
خل ُ ِّ ُ
َ
4
الركا ْم
ّ
ثم يخفتُ يخفتُ بني ّ
غريب00
ٌ
رماد
من
ر
بيد
ٍ
ويف ٍ
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• ممدوح اليقة

ُ
نرثت بذوري
أر�ض ُ
ري_ �إن �ضنّتِ ال ُ
باحل ِّب_
وقلتُ  :لعلّ الع�صاف َ
الر�صا�ص
ُ
تنقر بني ّ
ري
أبواب قلبي الك�س ِ
و�شرعتُ � َ
ّ
�صديق �سيلج�أُ
فرب
ٍ
َّ
ُ
القذائف والزّ
�إن حا�صرتْهُ
مهرير،
ُ
وقد ّ
ع�ضهُ اجلو ُع،
املدائن
يفرون يف دار�ساتِ
ِ
َّ
رب �صغا ٍر ّ
أنفا�سهم يف الظالم
ئاب تطارد � َ
ُ�س ْع ُر الذّ ِ
غريب00
ٌ
و�أطلقتُ نايي
�أُغنِّي ن�شيج ًا
ك�سر ُه �أَعينُ ُ اخلائف َ
ني
وحلني ُت ِّ
ني � َ
ُق َب َ
أعناقهم كاخل ْ
ِراف
ال�سكاك ُ
يل تحَ زُّ ّ
ُواح القطا
 00وحلني ن ُ
ُ
حني تهوي القذيفة فوق الفراخ
�أُغنِّي
وحلني ن�شا ٌز
5
غريب
بع�ض َمقامي
و�إيقا ُع ِ
ٌ
ك�أطاللِ وجهي الذي ي ّب�ستْهُ املجاز ُر،
� ُ
حرب ال ُبغا ِة
أهوال
ِ
ثالث ًا عِ ْ
جاف
�أُغنِّي نحيب ًا
فتبكي الطّ ُ
لول على �أهلِها البائدينَ ال ُبنا ِة
ّهر
وتبكي على الن ِ
_�إذ َ
بات قرب ًا حلل ِْم امليا ِه _
ال�ض ْ
حنايا ّ
فاف
َ
00
رويدك يا نايُ
َ
ّف �أ�ساك وحلنَ ّ
خف ْ
جن
ال�ش ْ
الرما َد _�إذا هزّ ُه ال ّلحنُ _ ينه�ض ح ّي ًا
لعلّ ّ
ويا نايُ رفق ًا
ف ُب َّث احليا َة
الوطن
ليحيا
ْ
•••
هام�ش: 1
بقايا
من
مقعد
على
:
00وقيل
احلديقةِ
ٍ
�شقّقهُ
الهجر
ُ
مذ غا َدر العا�شقونَ املواعيدَ
6
املغيب
قبل
ْ
لناي،
ٌ
00حطام ٍ
ُ
نحيب،
و�صوت
ٍ
ُ
ري،
وري�ش ع�صاف َ
� ُ
أ�شتات حل ٍْم ،
حلم
أ�شالء ٍ
و� ُ
الغريب
كوجهِ
ْ
_ _ _
هام�ش: 2
الرواة :
00وقال ّ
طفل ٌ
الفجر ٌ
� َ
قتيل ر�ضي ْع!
أفاق مع
ِ
الرما ْد
و�شقَّ ّ
تب�س ّم ،
َّ
َ
الربي ْع
أفاق
�
ثم
َّ
ّ
فقامتْ من الد ِّم
كلُّ البال ْد!
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�أ�صوات جديدة

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ذو اجلمال اليو�سفي!

• �سارة �أمين تلم�ساين
 ..هناك يف الركن الق�صي جل�س
كالبدر عنه متامه
عاقد ًا حاجبني مليحني
ني ظامل احل�سن
حتت جب ٍ
 ..حلظة �شعلة �أو قب�س!
 ..ي�صرع اللب ويرديني ..وما من ُم�سعف!
ٌ
ٌ
�صامت
واثق..
يرتك يف الروح جذو ًة تتّقد وال تنطفئ!
 ..النب�ض يحتب�س
والأح�شاء تتقطع
والعني تذرف!
وف�ؤادي يرتدي ال�سقام
يف ح�ضرة اجلمال اليو�سفي!!
�أ�سرتق النظر
و�أطيل اللحظ
 ..كبدي � ٌ
جل�س!
أيكة له ..لكنه ما ْ

• رنا بدري �سلوم

احلر�س!
متنيت لو �أحيطه بالكثري من
ْ
 ..روحي غدت ملكه
وعيوين من حلمي اجلميل
�أ�صابها النعا�س
ك�أنها ال تريد مغادرة احللم!
و�أنا م�شغولة بالتعاويذ
واختيار الرقيات
ـــ �آه ـــ ..لو �أن يل قوامة عليه
احلر�س!
� ..إذ ًا لأحطته باملزيد من
ْ
وتبعته كظلّه
� ..أق�سم برب بو�سف
و�أجهر بعدها بالع�شق!
ويا للخيبة� ...آن الرحيل
ومل يلتفت!
وبعد طول الغياب عاد بالبوح:
ـــ �سمراء �أنت التي �أ�شقيتني ومل تعريف!!

حنني

تهيم متتماتي ال�ساهيات
ُ
املتب�سم
ثغر الليلِ
من ِ
ِ
مت�سي حبلى بالرتاتيل
ومقلتاي
ُ
مثل عيني القمر الناع�ستني
ما بال حبال الريح يف الأفق
مثل دماليج الأطفال
يف ليلة عيد !

• وائل ابو يزبك

وخاطري يهيم يف املنفى
يردد موا ًال مغناج ًا
مثل قا�صود
يطرب الغيم
ُ
الغائب يف �صالة احلا�ضر
ويرجع
َ
ُ
انبعاث
ب�شهقة
ٍ
من رئتي احلنني وال�شوق

على جناح النور
ال�ضياء
أمنيات من عناقيد
احلب يقطف �
ٍ
ّ
ْ
و�أنا ُجبلتُ على الت�أ ّمل والتفاين والعطاء
الرجاء
دم ينداح قربان ًا ليزدهر
قلبي ٌ
ْ
ال�سماء
�صلب كي تعانقه
وعلى جناح النور ُي ُ
ْ
تهتزّ يف �أعماقنا الأفكار تغ�شوها ال�سنونْ

و�أتت بلوحتها لتعر�ضها مبعر�ض ح�سرتي

فرحتْ ومل ت�أبهْ ل�صوت مواجعي وت�شتتي
تت�ضافر الآمال والأحالم كي تط�أ املدى
رت الرماد بوجه غدّ ا ٍر يتاجر بالردى
َذ ِ
�صوت احلقيقة كان خمنوق ًا ف�أيقظه ال�صدى
واحلقّ عاد لأهله ملك ًا ..عظيم ًا � ..س ِّيدا

زمن يكون وال يكون
نبغي اخت�صار الوقت يف ٍ
ودمع يف العيونْ
نار الزمان ت� ّؤجج الذكرى ٌ

مرتقب تبا�شري ال�صباح
�ص بالنور
ٌ
مرت ّب ٌ

ٌ
ويظلّ نو ٌر
خافت قي العمق يوقظه ال�سكونْ
يا فكر ًة غر�ست �أظافرها بلحم حقيقتي

ليذيبني قطر الندى يف عطر �أزهار الأقاح
لرفرفات باجلناح
ل�سماع �أ�صوات الطيور
ٍ
اهلل ..ما �أحلى احلياة متى � َّ
أطل بنا ال�صباح

�صبغت بري�شتها املرارة وارمتت يف مهجتي

ورد الريا�ض
من ورد الريا�ض ر�سمت وجهك
من رذاذ املطر عطرت ج�سمك
تخيلتك �أبعد من الغيم
و�أدنى من املجره ...و�أبعد
ت�شكلت يف عروقي نهر ًا من احلب
من الل�ؤل�ؤ ...من اجلمان
جئتني كالقدر امل�ستعجل
لتهدم كل الأ�سوار ..ما العمل ؟
بعد�أن ن�شب يف روحي برقك
فتفتح �أزاهري ورد ...و�أينع يا�سمني

وطني
• جمال ال�سب�سبي

"�إىل روح ال�شاعر العربي الكبري� .شاعر املقاومة�..شاعر الكلمة..ا�ﻷ �ستاذ �سميح القا�سم"
ها هو الن�سر على النجم ا�سرتاحا
وطوى فوق ال�سماكني جناحا
كلما �أمعن خطب يف الدجى
ن�شر ال�ضوء �أعاليه وﻻحا
ميلأ الكون ف�ضاء نازفا
من جناحيه طموحا وجراحا
�أيها الن�سر �أيغريك ال�سنا
فرتكت ا�ﻷ ر�ض �أحالم ًا ف�ساحا
�أم ترى �أغرتك �شم�س فارتقت
روحك العذبة لل�شم�س و�شاحا
فر�س املوت �إذا �أ�سرجه
�شاعر مل ير�ض دون النجم �ساحا
•••
�أيها النازف �أحالم ال�صبا
كيف �ألقيت على املوت ال�صباحا
كيف مللمت �أعا�صري الدجى
غيمة متطر وردا و�أقاحا

• جناح علي �سعيد

وفاحت كاردينيا ...
كل �شيء يطري حويل
عيناك ..يداك ...روحك �...أح�سها
كيفما �ألتفت �...صرت �أ�شم عطرك
على و�سادتي ..وعلى �شعري
على ثوبي ...على كلي
ماذا �أ�سميك قدر ًا �....أم حروف هجاء !!!
كنب�ض بدمي �صار�أنت
هل �أ�صبح الزمان ملكي؟
واملكان قلبي �أم قلبك ؟؟

خلوداً أ�يها املوت
كيف �صغت اجلوهر اخلالق من
ن�سمات الفجر نورا ورياحا
كيف رو�ضت قوافيك وقد
وثبت خيلك عزا وجماحا
�أيها الفار�س ما �صغت �سوى
كلمات تثلم البي�ض ال�صفاحا
كلما �أن�شدت �أ�ضرمت املدى
من قوافيك �سيوفا ورماحا
•••
�أيها ال�شاعر هل من نظرة
كي �أرى �أحالمك الغر املالحا
كيف �آن�ست هواها حينما
�أ�سبل املوت بعينيك الطماحا
كيف �ألقيت �سناها جمرة
احلرى كفاحا
وقدت �أ�ضالعنا ّ
زارك املوت فهي�أت له

• انطون عازر

ب�سمة تقطر ب�شرا و�سماحا
واعت�صرت ال�شعر من خمرته
حينما �ساقيته راحا..فراحا
�سكر املوت مبا �أترعته
من قوافيك اغتباقا وا�صطباحا
وانت�شى من �صحبة الك�أ�س فلم
ير�ض �إﻻك ن�شيدا ..و�صداحا
وندميا كلما �ضاقت به
�أنف�س ﻻذ بعطفيك وباحا
وا�سرتاح املوت يف هد�أته
بني �أجفانك نورا و�صباحا
وك�أن ال�شعر مل يبق له
يف النزال ال�صعب درعا �أو �سالحا
وك�أن املوت يدري �أنه
خالد فيك فحياك..وراحا

ع�صافري مدى الأفق
تطري تطري يف ن�سق
تعانق جمدنا العايل
وتر�سمه على ال�شفق
�أنا الظم�آن يا بلدي
وع�شق الأر�ض يف كبدي
ونب�ض القلب يا ولدي
أبد
�سيحميها �إىل ال ِ
ف�صرب ًا يا بني قومي
بالد ال�شام لن تركع
فمن ينظر �إىل وطني
على �أطالله يخ�شع
هي الدنيا وجنتها
هي الزيتون واملدفع
حماها اخلالق الأعلى
بالد حبها منبع

بحوث ودرا�سات
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�أ�سرار العدد �سبعة
• عبد الفتاح قلعه جي
�أعطيت الأعداد واحلروف والأ�سماء قوى غام�ضة عرب التاريخ،
ومن��ذ �أن اعترب فيثاغور���س الأرقام جوه��ر كل الأ�شياء ،وحتدث
عن تناغمها كما املو�سيقى ،وحتى ظهور الفرق الغالية يف الإ�سالم
التي تعط��ي بع�ض الأعداد قدا�سة خا�صة وق��وة �أ�سطورية  ،منذ
ذل��ك والأعداد �أو بع�ضها ،مبا حتمل من قوى ا�ست�سرارية ،واتفاق
ظهوراتها يف كثري من الأعيان ،هي حمل نظر الباحث ومالحظته.
وم��ن ه��ذه الأع��داد املقد�س��ة الت��ي �أحاطت به��ا هال��ة �أ�سطورية
وا�ستق��رت يف الوج��دان ال�شعب��ي الع��دد �سبع��ة ،ول��و ا�ستعر�ضن��ا
ظهورات هذا العدد لوجدنا �أنه ي�ستحق الت�أمل والبحث.
�سبع��ة ه��ي ع��دد بن��ات نع���ش م��ن جمموع��ة جن��م القط��ب،
والكواكب ال�سي��ارة ال�سبعة عبدها العرب ،وخل��ق اهلل ال�سماوات
والأر���ض يف �ست��ة �أيام ث��م ا�ستوى عل��ى العر�ش يف الي��وم ال�سابع،
وع��دد �أيام الأ�سبوع �سبعة ،وهناك احتف��االت ال�سبوع (�أي اليوم
ال�سابع) للمر�أة وامليت واملولود.
وجن��وم الرثي��ا �سبعة .وجن��وم ال��دب الأكرب �سبع��ة .وجنوم
ال��دب الأ�صغر �سبعة .وح��روف النار �سبعة ،وه��ي� :أ ه ظ م ق �ش
د ،وحروف املاء �سبعة ،وهي :ج ز ك �س ق ث ظ  ،وحروف الرتاب
�سبعة ،وهي :ز ح ل ع ر خ غ  ،وحروف الهواء �سبعة ،وهي:
ب و ي ن �ص ت �ض.
والع��دد �سبع��ة يرم��ز �إىل درج��ات ومرات��ب �أه��ل الط��رق،
واملراح��ل الت��ي تبت��دئ بالطلب وتنته��ي بالفناء ،كم��ا يرمز �إىل
درج��ات الت�صوف ،وه��و �أي�ض ًا نظ��ام مراتب الباطني��ة .وخطوط
الوج��ه ل��دى احلروفي�ين �سبع��ة وبه��ا تغنّ��ى الن�سيم��ي يف �شِ ع��ره
وه��ي �شع��ر الر�أ���س و�شع��ر احلاجب�ين و�شع��ر الأه��داب الأربعة،
وه��ي م�شرتكة بني الرجل وامل��ر�أة ،وكان للفُ ْر�س �سبعة بيوت للنار
عل��ى ا�س��م الكواكب ال�سبع��ة ،و�سلط اهلل على ق��وم فرعون �سبعة
عذاب��ات :ن�ضوب م��اء النيل ،والطوفان باملط��ر ،واجلراد ،والقمل
وال�ضفادع والدم و�أخري ًا الغرق يف البحر.
وخ��دم يعق��وب حماه �سبع �سن�ين مرتني حتى ز ّوج��ه ابنتيه:
ليئه وراحيل ،وملا عاد �إىل بيت �أبيه ور�أى �أخاه عي�سو قادم ًا عليه
تقدم و�سجد �سبع مرات.
ّ
وعدد البقرات التي حلم بها فرعون �سبع بقرات �سمان و�سبع
عج��اف ،وال�سنابل التي حلم بها �أي�ض�� ًا �سبع �سنابل ممرعة و�سبع
هزيلة ،وعلى احللمني كانت �أعوام اخل�صب �سبعة و�أعوام القحط
�سبعة.
و�أو�صى اهلل �أن تزرع كل �أر�ض �ست �سنني وتهمل يف ال�سابعة.
ت�ستم��ر �سبعة �أيام.
و�أعي��اد �أدوني�س املعب��ود الفينيقي كانت
ّ
وعيد العجل �آبي�س ي�ستمر �سبعة �أيام.
��ة �أَن َب َتتْ َ�سب�� َع َ�سنَا ِبل يف كل
ويف الق��ر�آن الك��رمي “ :ك َم َثلِ َح ّب ٍ
�سنبلة مائة حبة “ .وي�صبح العدد من م�ضاعفات ال�سبعة 100×7
ق��ال التلم�س��اين :كان العج��م يف �أي��ام ن�يروز يجمع��ون �سب��ع
�سينات وي�أكلونها وهي� :سكر� ،سمن� ،سميذ� ،سفرجل� ،سماق� ،سذاب
(بقل)� ،سقنقور (دابة كالوزغ).
وعن��د اليهود �أب��واب الهواء �سبعة ،وب�ين اخلليقة والطوفان
�سب��ع مئة �سنة (من م�ضاعفات ال�سبعة)  ،وجعلوا لأور�شليم �سبعة

�أب��واب ،و�أعم��دة احلكمة �سبع��ة ،ور�ؤ�س��اء املالئكة �سبع��ة ،وبنى
فيثاغور���س �سلم��ه املو�سيقي على �سبع طبقات ،وق��ال �أبو قراط:
كل �ش��يء يف العامل مقدر عل��ى �سبعة �أجزاء ،وقيثارة �أبولون ذات
�سبع��ة �أوتار ،والع��رب البائدة �سب��ع قبائل ،واتخ��ذ لقمان �سبعة
�أن�سر .وال�سبعة عند قري�ش عدد تام فهم يعدون :واحد ،اثنان..
�إىل �سبع��ة ثم يقول��ون :وثمانية وبهذا �سمي��ت واو الثمانية ،ويف
الق��ر�آن الك��رمي “ :كمثل حبة انبت��ت �سبع �سناب��ل “ و “ والبحر
مي��ده من ورائ��ه �سبعة بحر”...و “ �سبع �سم��وات طباقا” وتقابل
ال�سم��وات �سبع �أر�ضني “ اهلل الذي خلق �سبع �سماوات ومن الأر�ض
مثلهن” و�سورة الفاحتة �سب��ع �آيات دعيت بال�سبع املثاين ،وال�سبع
الط��وال من القر�آن �سبعة �سور من �سورة البقرة �إىل �سورة براءة.
والق��راءات� :سبع��ة .والق��ر�آن نزل عل��ى �سبعة �أح��رف �أي� :سبع
لغات من لغات العرب.
و�أب��واب جهنم �سبعة “له��ا �سبعة �أبواب لكل ب��اب منهم جزء
مق�س��وم” ،وعامل الظ�لام لدى ال�صابئة املندائي��ة يتكون من �سبع
طبقات تنتهي مبقام الروهة وهي ت�سبح على ماء الظالم ،وكذلك
يتكون الع��امل الأ�سفل الهيويل ال�سومري م��ن �سبعة �أبواب تنتهي
بق�صر ملكة الظالم �أركي�شيجال.
و�أهل��ك اهلل ق��وم ع��اد ب���أن �ضربه��م بري��اح وعوا�صف
عاتي��ة ا�ستم��رت �سبع لي��ال ،ويف �شعائر احلج رم��ي اجلمرات �سبع
م��رات كل مرة ب�سبع ح�صوات فيكون العدد  ٤٩حا�صلة من �ضرب
�سبع��ة ب�سبعة .والطواف حول الكعبة �سب��ع مرات .وعدد �أحرف
اللغ��ة العربية ت�س��اوي حا�صل �ض��رب  4*7والأربعة هي عنا�صر
الكون الأربعة :املاء والرتاب والهواء والنار.
ويف احلدي��ث  :امل�ؤم��ن ي���أكل يف َم ْع��ي واحد والكاف��ر يف �سبعة
�أمع��اء .ويف احلديث � :إذ ول��غ الكلب يف �إناء �أحدكم فليغ�سله �سبع
ه��م �أحدُ ك��م ب�أم��ر
م��رات �إحداه��ن بال�تراب .ويف احلدي��ث � :إذا ّ
فلي�ستخِ ��ر ر ّب��ه في��ه �سبع م��رات .ويرتدد ذك��ر ال�سبع��ة يف الطب
وال�سحر..
وال�سبعيةالإ�سماعيلية يعتقدون ب�سبعة �أئمة.
وق��د عرف البابلي��ون الذين كان��ت قوافله��م التجارية ت�سري
لي�ل ً
ح��ر النه��ار اجلهات م��ن مراقب��ة النج��وم وعرفوا
ا حتا�شي�� ًا ّ
الوق��ت واالف�صول وقالوا �إن ثمة �سبعة �أجرام علوية تدور حول
الأر���ض الت��ي جعلوه��ا مركز كرة الفل��ك ،هذه الأج��رام هي التي
نظمها العرب بقولهم:
مريخه من �شم�سه
ُز َحل َ�ش َرى ّ
فتزاهرت لعطارد �أقماره
�س��ر ًا و�أن معرفته يحق��ق �أحداث ًا
وبن��وا على ه��ذا �أن لل�سبعة ّ
جديدة ،ومن هنا دخلت الطال�سم والأ�سحار والأوفاق والزايرجه
واجلف��ر ..وهكذا جاء تق�سيم قبة الفل��ك �إىل �سبعة كواكب منذ
عه��د البابلي�ين ،وكل منه��ا �إىل ع�ش��رة ،وانبث��ق الع��دد ( )70من
العدد ( )7وله ظهورات كثرية.
و�شمل��ت ال�سبع��ة �أهم �أحداث الأمم القدمي��ة ،ومنها :تق�سيم
الأ�سب��وع �إىل �سبع��ة �أي��ام طغى عل��ى كل �أمم الأر���ض .ومنها عند
الفر���س :كان الفر���س يقولون ب�سبع��ة �أرواح ت�ؤل��ف تبعة هرمز،
وعل��ى ذل��ك كان مللكه��م �سبع��ة م�ست�شاري��ن و�سبع��ة وزراء و�سبعة

�أم��راء .وكان لأ�ست�ير �سب��ع ن�س��اء يخدمنه��ا وه��ي زوج��ة املل��ك
ير َ
و���ش اليهودية .وكان يف هي��اكل الفر�س �سبعة
الفار�س��ي � َأح�شْ ِو ُ
بيوت للنار على ا�سم الكواكب ال�سبعة التي تدور حول الأر�ض.
و�أدخ��ل نوح يف �سفينته �سبعة �أزواج م��ن احليوانات الطاهرة،
ومثله��ا م��ن ط�ير ال�سماء ،وبع��د دخول ن��وح �سفينته ب�سبع��ة �أيام
انفتح��ت ميازيب ال�سماء ،ثم ا�ستقرت ال�سفينة على جبل �أراراط
يف ال�شه��ر ال�ساب��ع ،و�أطل��ق احلمام��ة ث��م ع��اد بع��د �سبع��ة �أيام.
ف�أطلقها ثانية ،ثم بعد �أن عادت انتظر �سبعة �أيام و�أطلقها ثالثة
فلم تعد.
ودخ��ل العدد �سبعة يف الأقوال وامل�أثورات والق�ص�ص ال�شعبي،
منه��ا حكاي��ة ال�سب��ع �أرام��ل ،وحكاية ال�سب��ع بنات، .كم��ا جاء يف
احلكايات ال�شعبية القدمية .ومن الأمثال ال�شعبية ،يقولون:
“ �إذا كان ابنك بخري حطو حتت �سبع �أقفال”
“ القر�ش بحكِّي �صاحبو �سبعة �أل�سن”
“ النبي �أو�صى ب�سابع جار”
“ مثل القط ب�سبع �أرواح “
“ فالن َ�س ّبع الكارات “ م�أخوذة من ت�سبيع الإناء بغ�سله �سبع
مرات �إحداهن بالرتاب.
وم��ن �أقواله��م يف الإن�سان العجول “ ك�أن��ك �سباعي” �أي ولدت
على �سبعة �أ�شهر ،يعتقدون �أن املولود ال�سباعي يكون عج ً
وال.
وم��ن حكاي��ة ال�سبع مل��وك ال�شعبية ن�سج احللبي��ون نوع ًا من
القما���ش يلب�سونه ا�سمه “ �صاية ال�سبع مل��وك” ذات �سبعة �ألوان
مللوك اجلان وهي :الأحمر والأخ�ضر والأ�صفر والأزرق والأبي�ض
والأ�سود والأبلق.
وال�سب��ع بحرات يف دم�شق وحل��ب �ساحتان ويري��دون بال�سبع
بحرات البحرة �أي :احلو�ض الكامل املحا�سن
ويقول��ون :ورد ْ�سباع��ي ودالْي��ة ْ�سباع ّي��ة ،يري��دون :تقطف
�شجرت��ه �سب��ع م��رات ،وال��ورد ال�سباع��ي ي�صل��ح ال�ستقط��ار م��اء
غني بالعط��ر ،كما يتخذ منه املر ّب��ى .وا�شتهرت
ال��ورد من��ه ،لأنه ّ
حل��ب مباوردها ،والفرق بني املر ّبى اجل��وري �أي امل�صنوع من الورد
ال�سباعي ملينّ مزيل للإم�ساك.
اجلوري ومربى ْ
ودخل العدد �سبعة يف الهنهونات احللبية:
يابو عري�سنا اهلل يعلـــي رايا َتــك
وال�سعد يرق�ص ويدبك يف �سرايا َتك
و�سبع �سواقي دهب ت�سقي جنيناتك
عمو وحياتك
و�سبع كناين بتحلفّ :
ويف العر�س احللبي ي�صدح املطرب باملوال ال�سبعاوي وهو �أ�شهر
�أن��واع املواوي��ل ويت�أل��ف م��ن �سبعة �أ�شط��ر مع العرج��ة واختالف
الروي.
ّ
ومنالطريف�أنال�شاعر�أباالطيباملتنبيافتخرب�سبعة�أ�شياء:
اخليل والليل والبيداء تعرفني
وال�سيف والرمح والقرطا�س والقلم
واحلدي��ث عن �أ�سرار الع��دد �سبعة وظهوراته ي��كاد ال ينتهي،
�إنه��ا رمزية تندرج يف نط��اق الرمزي��ة الكوزمولوجية (الكونية)
 ،ظل��ت حمافظة عل��ى قد�سيتها وا�ستمراريتها ع�بر الع�صور ولدى
�أغلب ال�شعوب بالرغم تغري املعتقدات والأديان.
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ً
ً
إلكرتونيا
ورقيا و�
�أدب الأطفال وتو�سيع ن�شره

والتع��رف على ما ترجم من �أدب عامل��ي �إىل لغتهم ،وميكن �أن يحفز
ه��ذا الأمر الطف��ل �أن يق��ر�أ �أدب الأطف��ال املن�شور ب�إح��دى اللغات
العاملي��ة الأ�صلي��ة ملن يتقن ه��ذه اللغات .ولكن الن�ش��ر عرب ال�شبكة
ل��ه م�شكالته و�إعاقاته ،ومنه��ا �أن هذا التطور حديث العهد عندنا،
و�أن مواق��ع كث�يرة تكتف��ي بالتعري��ف بعناوي��ن �إ�صداراته��ا دون
ن�شره��ا ،وبع�ضها مهت��م بالت�سويق� ،إذ يفر���ض �شروط ًا على الدخول
�إىل موقعه من �أجل حتميل املادة املوجودة عليه :كتب ًا �أو خمتارات
م��ن الكت��ب امل�ؤلف��ة �أو املرتجم��ة .وهن��اك م�شكل��ة �أخ��رى ه��ي �أن
احلا�س��وب يجذب الطف��ل �إىل اللعب و�إىل برام��ج الإثارة والأفالم
وامل�سل�سالت التي تعتمد احلركة وال�صورة امللونة� ،أكرث مما يجذبه
�إىل الق��راءة املت�أنية ،وهناك تراجع يف احلوار ويف عالقة الطفل
ب�أقران��ه ومعلميه و�أهله� ،إذ �صار الطفل �أكرث عزلة ،واندمج بالآلة
وبالع��امل االفرتا�ض��ي ال��ذي يتوافق م��ع رغباته ب�سرع��ة ،و�ضعف
ارتباط��ه بالواقع ومبحيطه وبالطبيعة م��ن حوله .وت�شكو املواقع
العائ��دة للم�ؤ�س�س��ات ودور الن�ش��ر عموم�� ًا م��ن �ضع��ف �إدارة املوقع،
وم��ن ك�ثرة الأعطال ،ومن غي��اب الدور التفاعل��ي للموقع ،الذي ال
ي�ؤم��ن عالق��ة منتظمة م��ع الق��راء واملتابع�ين ،ويلح��ظ �أن عدوى
�ضع��ف متابع��ة الأعمال .وت�ض��اف م�شكلة �أعقد ه��ي تركز تغطية
ال�شبك��ة احلا�سوبي��ة يف امل��دن والبل��دات القريب��ة منه��ا ،و�ضع��ف
تغطي��ة الأرياف واملناط��ق النائية ،وعدم تخفي���ض �أ�سعار �ساعات
الدخ��ول �إىل املواقع اخلا�صة ب���أدب الأطفال :لذوي االحتياجات
اخلا�ص��ة من موهوبني وذوي �إعاق��ات ج�سدية .ومثلما يجد الطفل
�صعوب��ة يف اختيار عناوين كتب تالئم عمره واهتماماته يف مكتبة
املدر�س��ة �أو يف املركز الثقايف القري��ب من مكان �سكنه ،جنده يالقي
�صعوب��ة �أكرب يف الو�صول �إىل الكت��اب املالئم مل�ستوى ن�ضجه العقلي
عل��ى ال�شبكة احلا�سوبية ،والأمران جديران باالهتمام  ،ويدعوان
�إىل ح�س��ن اختي��ار العامل�ين يف ه��ذه املواق��ع الثقافي��ة ،ومتابع��ة
ت�أهيله��م وحتفيزه��م ،لأن و�صول الطفل �إىل كت��اب �أو دورية تثري
اهتمام��ه ي�ؤث��ر �إيجابي ًا عل��ى تخ�صي�ص وقت كاف لدي��ه للقراءة،

وعل��ى اهتمام��ه بالبحث ،وعل��ى مواظبت��ه على ط��رح �أ�سئلة حول
م��ا يق��ر�ؤه ب�ش��كل م�ستمر ،كم��ا ي�ساعد ه��ذا على االكت�ش��اف املبكر
ملوهب��ة الكتابة لدى الأطفال ،ويول��د حاجة لتوفري برامج خا�صة
للموهوب�ين ،ويحفزهم على امل�شارك��ة يف الأن�شطة الثقافية ،وعلى
ن�ش��ر مناذج من حماوالتهم يف الدوري��ات الطفلية� ،أو قراءتها �أمام
الأطفال.
ال�شراكة يف تعميم �أدب الأطفال
م��اذا نفع��ل لتعمي��م �أدب الأطف��ال؟ وه��ل ا�ستخدمن��ا القلي��ل
ال��ذي منلك��ه ب�شكل جي��د كي ن�ص��ل �إىل الكث�ير ال��ذي نبتغيه على
ح��د تعبري املخ��رج مايكل م��ور؟ وهل �أعددن��ا قوائ��م ب�أ�سماء كتب
الأطف��ال للق��راءة ال�صيفية كما فع��ل جون �سيزكا ،م��زودة بدليل
درا�س��ة ميل���ؤه الطف��ل ،وي�سجل فيه ا�س��م الكتاب وم�ؤلف��ه ،ويحدد
ال�شخ�صي��ات الرئي�سة فيه ،ويقرتح املمثل�ين املحتملني لأداء �أدوار
هذه ال�شخ�صيات يف فيلم �سينمائي؟
و�أدب الأطف��ال ه��ذه الأي��ام ينتق��ل �إىل مرحل��ة مربك��ة:
مكتب��ات �ضخم��ة ،وقوائم ق��راءة طويلة مقرتح��ة ،ويظن كثريون
�أن كل �ش��يء ق��د مت قوله وفعله ،وي�صعب متيي��ز الفارق بني الواقع
واخلي��ال ،والأطف��ال والفتي��ان عالق��ون يف التاري��خ .كتب��ت �إميلي
ديكن�س��ون تق��ول :لي�س��ت هن��اك �سفين��ة مث��ل الكت��اب ،والأطفال
من��ذ زم��ن روبن�س��ون ك��روزو ر�أوا كتبه��م ب�صفته��ا �سفن�� ًا للخي��ال.
(لرير ���ص) 356فالكتاب ميث��ل نقطة فريدة لالت�ص��ال مع الطفل،
والق��راءة ت�شرك احلوا�س كله��ا ،ومعظم الق��راء يتذكرون رائحة
ال�صفحة ور�سوم الأغلفة ،وتاريخ �أدب الأطفال هو تاريخ للحوا�س،
وه��دف الإبداع��ات املكتوب��ة للأطفال �إث��ارة الإح�سا���س باملناظر
والروائ��ح والأ�ص��وات والأذواق وامل�شاع��ر الفيا�ض��ة عن��د ر�ؤي��ة
الغابات والأرا�ضي البعيدة .هناك حاجة �إىل ور�شة كبرية لتعميم
�أدب الأطف��ال ،ي�ش�ترك يف �أن�شطته��ا (الوظيفي��ة �أو التطوعي��ة)
مبدعون ومعلمون و�أكادمييون وم�ؤ�س�سات وجمعيات وهيئات مدنية
معني��ة بالأطفال العاديني وذوي االحتياجات اخلا�صة ،واملنزحني

/تتمة� /ص7
ون��زالء املالج��ئ والإ�صالحي��ات ،ودور ن�ش��ر ومدار���س متفوق�ين
ورو�ض��ات منوذجي��ة ،وهيئات و�سيطة لها عالق��ة مب�ؤ�س�سات دولية
لتنمي��ة ثقاف��ة الطف��ل ،واله��دف املق�صود ه��و اكت�ش��اف الأ�ساليب
الناجع��ة الواقعي��ة لتو�سي��ع االهتمام ب���أدب الأطفال ل��دى الأهل
واملعلمني ،عرب زيادة حجم الإ�صدار للطبعة الأوىل من كل عنوان،
وزي��ادة حجم الطبع��ات الالحقة عن��د نفاد الطب��ع الأوىل ،وعرب
ح�س��ن التعري��ف بكتب �أدب الأطفال ،ونقده��ا و�إجراء حوارات مع
امل�ؤلفني ،وعق��د لقاءات بني الكتاب والقراء ،وتي�سري �سبل الو�صول
�إىل املكتب��ات العام��ة ومكتب��ات املدار�س ،وتخ�صي���ص قاعات لكتب
�أدب الأطف��ال ،و�إقام��ة م�سابق��ات ف�صلي��ة �أو ن�ص��ف �سنوي��ة يقوم
عل��ى حتكيمها مبدعون معروفون ،على �أن تن�شر الن�صو�ص الفائزة،
وين�ش��ر �إىل جانبه��ا ر�أي املحكم�ين .وال نن�س احلاج��ة �إىل ت�صميم
كت��اب �أدب الأطف��ال ور�سومه وغالف��ه و�إخراجه ،والعم��ل على �أن
تك��ون ح�صة كتب الأطفال من العناوين امل�ؤلفة �أو املرتجمة �سنوي ًا
متنا�سب��ة مع املتنام��ي للأطفال بح�سب الزي��ادة ال�سكانية ،وي�شكل
التع��اون مع امل�ؤ�س�سات الثقافية املعني��ة بتنمية ثقافة الأطفال يف
ال��دول املتقدمة يف هذا امل�ضمار ،من �أجل تبادل اخلربات ،وت�شجيع
ن�ش��ر الكتب وترجمتها �أحد املداخل لتعمي��م �أدب الأطفال ،كما �أن
التنوي��ع يف �أ�شكال الإعالن عن الكتب اجلدي��دة ورقي ًا و�إلكرتوني ًا،
ويف �أ�ش��كال الق��راءة ،يبق��ي للكت��اب مكانت��ه ووهج��ه ورائحت��ه،
وللذائق��ة خ�صو�صيته��ا وحمفزاته��ا الواقعي��ة� .إن الأم��ر �أ�شب��ه
ب�صع��ود جبل عال القتنا�ص قطعة من الغيم��ة ذات اللون الوردي،
ال للتزين بها فح�سب ،بل لتحقيق الده�شة واملتعة وهما حمورا �أدب
الأطف��ال ،واخلطوات هناك �صعبة ،والنتائج لي�ست م�ضمونة دائم ًا
بح�س��ب �أغني��ة الغيم��ة ملرييلي��ز التي تق��ول� :إذا و�صلن��ا �إىل قمة
اجلب��ل ،ور�أينا الغيم��ة �أبعد مم��ا ت�صورنا� /سرتفعينن��ي بذراعيك
يا�أخت��اه /و�إذا تب��ددت الغيم��ة فج���أة� /آه يا �أخت��اه� ..إذا تبددت
الغيمة� /س�أبكي كثرياً ،و�س�أنتظر غيمة �أخرى.

اال�ســـــــتثمار يف املواطنة /تتمة� /ص9
�أحفاد الل�ص �إرث ًا مقد�س ًا.
العامة يحتجون على جتزئة املواطنة،
حيث تن�صب االحتجاجات على �أننا ن�ؤدي
واجباتنا ح�سب املطلوب ،وال ن�أخذ حقوقنا
ح�سب املفرو�ض ،او �أننا نطمح للمزيد وما
هو �أكرث ،وهذا حق م�شروع .لكن على م�ستوى
املجتمع كله ولي�س على م�ستوى الفرد ،لأنه
ال ميكن يف حالة املواطنة �أن تقا�س على
فرد دون �آخر ،فال ي�صح تفكيك العملية �إىل
جزئيات ،بع�ضها حان وقته وبع�ضها مل يحن
وقته �أو �أمامه عوائق جتعله يبدو م�ؤج ً
ال
�أو غري مهتم به وغري مطلوب .يف املواطنة
كل الواجبات مطلوبة وكل احلقوق مطلوبة
وم�ستحقة.
هنا تبد�أ عملية املحا�سبة يف اال�ستثمار،
�سواء ا�ستثمار املواقف واجلهود �أو ا�ستثمار
الأدوار .مبعنى �آخ��ر ،يجب �أن يكون لدينا
مقيا�س نعلم عن طريقه حجم ما وظفناه
من جهود ،وما التزمنا به ب�صرامة القوانني،
وما رف�ضنا التفريط به من كرامات الوطن
واملواطنني ،وم��دى تقدمي ما هو مطلوب من
م��واط��ن �صالح مبقيا�س نف�سه ومبقايي�س
الوطن والعامل وكيف نوظف ذلك ،بطريقة
غ�ي�ر م��ن��ح��رف��ة وب��ع��ق�لان��ي��ة حت���ت ح�ساب
املقدمات والنتائج� ،أو ما نزرع نح�صد.
�إنها ق�ضية مدخالت وخمرجات� .إذا كان

املطلوب لأداء وطني ال خلل فيه والتق�صري،
وينتمي �إىل عامل الواجبات ،يكون اال�ستثمار
�سليم ًا� ،أي ي�ؤدي �إىل حقوق توازي وتفوق ما
مت تقدميه من واجبات ،وي�صبح حق املواطن
غري م�شوب بالتق�صري �أو التهاون وي�ستنكر
ع��دم احل�����ص��ول على حقوقه ك��ام��ل��ة .عند
ذل��ك� ،أي عند احل�صول على احلقوق وقدر
الإمكان �أو �ضمن الطاقات املتوفرة يف الوطن
للجميع دون متييز �إال للمتميزين فع ً
ال ،نقول
�إن املواطنة حتققت ،ويكون اال�ستثمار فيها
ناجح ًا.
�إذا حدث اخللل يف �أي من طريف املواطنة،
الواجبات واحلقوق ،يجب البحث عن اخللل
يف اداء الواجب ،مبقدار ما ال يجوز ال�سكوت
عن طلب احلقوق ،فالعجز �أو ال�سكوت عن
طلبها خيانة للمواطنة ت��وازي خيانة عدم
�أداء الواجبات وتفريط يف ال�شراكة.
كثري من املقاي�سات ميكن �أن تكون �ضارة يف
جمال املواطنة مطلوب امل�ساواة �أمام القوانني
والتنكر لها ين�سف مبد�أ املواطنة ،لكن ح�ساب
م��ق��دار احل��ق ال���ذي يجب �أن يح�صل عليه
املواطن قد يكون متعذراً ،وقد يكون اللجوء
�إىل م��ب��د�أ الن�سبية ح�ل ً
ا لإ�شكال ميكن �أن
يح�صل� ،إمنا املهم �أال يت�ضمن القانون ما به
يتميز فرد عن �آخ��ر �إال مبقدار و�أهمية ما
يقدمه كل منهما ،فال يكون اجلن�س �أو املوقع

والدور ال�سيا�سي ،هو ما يرجح كفة فالن عن
فالن ،وهذا يجب �أن ي�ضمنه القانون .لكن يف
كثري من الأحيان ،قد يتذمر من وجد ان غريه
ح�صل على ما يزيد عن حقه ،فيهمل واجبه
ث�أر ًا واحتجاج ًا ،وهنا يظهر �أحد االختالالت
يف الوطنية ،فتق�صري طرف �أو تهاونه ال يجوز
�أن يدفع الآخرين �إىل تقليده ،خا�صة عندما
ال تتم حما�سبته ويق�صر القانون واملحاكم عن
ذلك .فمن الأدبيات اجلميلة يف الوطنية �أن
يكون الآخرون على �أهبة اال�ستعداد لإزالة
وجت���اوز التق�صري عندما يح�صل ،وتقدمي
الأف�ضل كي يكون ذلك مثا ً
ال وقدوة ح�سنة،
من �ش�أنها �أن ت�برز تق�صري املق�صر وت�ضعه
مو�ضع لوم املجتمع ،وجتاوز فعله ال�سيء كي
ال يكون ق��دوة لغريه ،فاالقتداء باملواقف
ال�سلبية �ضار يف حتقيق املواطنة ،من جهة
اخ��رى تكون الفائدة املتح�صلة من ن�صيب
جمموع املواطنني .والأهم �أن ي�شكل جمموع
املواطنني املخل�صني عامل �ضغط على املق�صر
والفا�سد ،ودفع ًا للقانون �إىل حما�سبته �أو
عدم الغفلة عن ذلك ،وعندما ي�صبح من عادة
املجتمع اال�شرتاك يف مواجهة الف�ساد و�ضعف
�أداء الواجبات ،يكون دوره يف رعاية احلقوق
متحقق ًا.
�سيكون رد الكثريين �أن ال�سلطات كانت
وت��دي��ر الأم����ور ع��ل��ى ه��واه��ا يف ك��ل ب�لادن��ا

العربية وال��دول النامية ،لكن الوا�ضح �أن
الكثري م��ن ال�شعوب ع��رف��ت كيف ت�ستثمر
يف كل جم��االت املواطنة وحقولها ،وتبني
دميقراطيتها �أو عنف �أو تدخل �أجنبي �أو
طلب م�ساعدة ع�سكرية .لقد كانت جهود ًا
وطنية مباركة �أتت مبردود يجري ا�ستثماره،
واملهم �أن نتعلم كيف ال نقف عاجزين ونقول
ال دور لنا ،وكيف ننمي الأدوار ال�صغرية
لت�صبح كبرية وعلى م�ستوى الوطن.
اخليارات ال�صائبة هي تلك التي يجمع
عليها النا�س ،فيدفعون حكامهم الح�ترام
هذه اخليارات �أو ملواقف لتبنيها ،هي خيارات
مواطنني �أ�صحاء وطني ًا ،غري عنفيني وال
ملتحقني بالآخر ،عندما يكون لل�شعوب مثل
ه��ذه اخل��ي��ارات التي ت�سري فيها بن�شاط ال
ي�ستطيع احلاكمون �أن يكونوا خارجها وال
�ضدها ،لأنها خيارات املواطنية ال�سليمة،
�إنها كذلك لأن اال�ستثمار فيها جرى على قدم
و�ساق عرب الأيام وال�سنني ،ال تلك الرغبات
والهواج�س التي تخلق عند بع�ضهم يف حلظة
�شهوانية يريدون لها �أن ت�ستثمر يف اللحظة
والتو ،هذه غالب ًا م�صريها الف�شل.
�أهمية اال�ستثمار يف املواطنة قد تزيد
على �أهمية اال�ستثمار يف االقت�صاد واملوارد،
وهي ال�سبيل ال�سليم للتنمية الفاعلة ،وهي
فر�ض عني على اجلميع ،دون ا�ستثناء.
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�آ راء

«�إن �أكرب جي�ش يحارب تنظيم داع�ش الإرهابي حالي ًا هو اجلي�ش
العربي ال�سوري ،ورغ��م ذل��ك فهو لي�س �ضمن التحالف الأمريكي
املزعوم �ضد داع�ش»..
الكاتب امل�صري املعروف
ــ حممد ح�سنني هيكل ـــ
«الأ�سلوب الذي اتبعته قطر من �أجل دعم امل�سلحني املف�ضلني لديها
يف �سورية ،يركز على مترير كميات �ضخمة من الأموال �إىل و�سطاء
موجودين يف تركيا ،ويقوم ه���ؤالء الو�سطاء فيما بعد با�ستخدام
الأم��وال ل�شراء �أ�سلحة من بلدان بينها كرواتيا وينظمون عمليات
نقلها �إىل داخل �سورية»..

ال�شاعرالقروي(ر�شيد �سليم اخلوري) بني ال�شاعر ف�ؤاد �أحو�ش و الأديب يو�سف عبد الأحد

�إعالن نتائج م�سابقتي
(عمر �أبو ري�شة) لل�شعر العربي و(�شغف) املو�سيقية
�أعلنت مديرية الثقافة يف ال�سويداء نتائج م�سابقتي (عمر �أبو
ري�شة) لل�شعر العربي يف دورتها الثالثة لعام 2014م و(�شغف)
املو�سيقية يف دورتها الأوىل لهذا العام وذلك �ضمن حفل فني على
م�سرح املركز الثقايف العربي بال�سويداء.
وفاز مب�سابقة عمر �أبو ري�شة كل من :حممد �أمني �أخر�س و�صالح
حممود رم�ضان ورفعت عادل بدران ،ومب�سابقة �شغف املو�سيقية
يف جمال الت�أليف املو�سيقي� :أمين فرحان هالل وعروة منهال
ال�شويف و�أباذر عادل قما�ش ،ويف جمال الأداء املو�سيقي -العزف
فاز كل من :ربيع ال�سيد �أحمد وتيماء جنيب اجلرماين ووائل
عاطف الع�شعو�ش عن عزفهم على �آالت الغيتار و الكمان و العود.
و�أ�شار معاون وزير الثقافة الأ�ستاذ توفيق الإمام �إىل �أن امل�سابقتني
تعربان عن �إرادة احلياة يف مواجهة الظالم والظالميني الذين
يريدون �أن يعودوا ب�سورية �إىل ع�صور اجلهل.

بدوره بني مدير الثقافة بال�سويداء الدكتور ثائر زين الدين �أن
جلنة حتكيم م�سابقة عمر �أبي ري�شة التي تقام للعام الثالث على
التوايل ا�ستقبلت هذا العام نحو 36ق�صيدة �شعرية من خمتلف
املحافظات بينما �شارك يف م�سابقة ” �شغف” املو�سيقية التي
تقام للمرة الأوىل نحو  26مت�سابق ًا يف جمايل الت�أليف املو�سيقي
والعزف .

ن�شاطات ثقافية يف فرع حم�ص
االثنني  2014/10/13لقاء �شعري ي�شارك فيه الزمالء :د .غ�سان اليف طعمة -غادة اليو�سف -فرا�س فائق دياب.
االثنني  2014/10/20حما�ضرة بعنوان “م�ضامني خطاب الق�سم” يقدمها الأ�ستاذ عبا�س ابراهيم.
االثنني  2014/10/27حما�ضرة بعنوان “مقاربات يف الثقافة الوطنية” يقدمها الأ�ستاذ عطية م�سوح.

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

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

ـــ ريت�شارد �سبن�سرـــ
(كاتب بريطاين)
«املجتمع التون�سي املتكون من طبقات �أو فئات اجتماعية وروابط
وهيئات مدنية و�أحزاب ونقابات ،..قادر على �أن ينت�صر على وح�ش
الإرهاب التكفريي ،و�أن يهزم ا�ستبداد الإ�سالم ال�سيا�سي الذي تغول
يف عهد حركة (النه�ضة) ،وترك ندبات كبرية وعميقة ،يف اجل�سم
وكر�س حال الالدولة»..
املجتمعي التون�سيّ ،
ــ توفيق املديني ــ
(كاتب تون�سي)
«�إقامة ما �سمي التحالف الدويل ملحاربة تنظيم داع�ش الإرهابي،
ّ
تك�شف عن �سيناريو وا�ضح وجلي ،لإعادة انت�شار اال�ستعمار الأمريكي
يف املنطقة»..
ــ خليل حمدان ــ
(باحث لبناين)
«التحالف الذي ت�شكله �أمريكا كما تدعي ،ملحاربة (داع�ش) الإرهابي
غام�ض يف �أ�سا�سه ،واملهمة التي ي�ضطلع بها هذا التحالف م�سمومة
تتعار�ض مع القانون الدويل ومع قرار جمل�س الأمن رقم »2170
ــ �سناء ال�سعيد ــ
(كاتبة م�صرية)
«الأمريكي بعدما متكن من �شل قدرة املنطقة ،عرب �سل�سلة لدغات �سا ّمة
من الأفاعي التي رباها ،وخرجت من رحم فو�ضاه اخلالقة القائمة
على الإرهاب والفنت �أعطى الأوامر خلدمه وعمالئه ،بامل�سارعة �إىل
ا�ست�صدار ال�صكوك ال�شرعية التي تعطيه احلق يف التدخل العاجل
بذريعة تخلي�ص املنطقة من هذه ال�سموم و�ضرورة توفري الو�سائل
والإمكانات املادية الالزمة»..
ــ خمي�س التوبي ــ
(كاتب عماين)

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�سيد وزير الثقافة يزور احتاد الكتاب العرب

ق��ام ال�سيد وزير الثقافة الأ�ستاذ املحامي ع�ص��ام خليل بزيارة ملقر احتاد الكتاب
الع��رب بدم�ش��ق وذل��ك يف العا�ش��رة م��ن �صب��اح الأربع��اء 2014/9/24م ،وكان يف
ا�ستقبال��ه الأ�ست��اذ الدكتور ح�س�ين جمعة رئي�س احتاد الكتاب الع��رب وح�ضر اللقاء
ع�ض��و املكتب التنفي��ذي د .نزار بني املرج��ة وع�ضو املكتب التنفي��ذي �أ .مالك �صقور،
ودار احلدي��ث ح��ول �آفاق التعاون بني وزارة الثقافة واحت��اد الكتاب العرب والق�ضايا
والهم��وم التي ته��م �شريحة الكتاب والأدباء واملثقفني ال�سوريني ،ودور الكتّاب يف هذه
املرحل��ة الدقيق��ة الت��ي تعي�شها �سوري��ة واملنطق��ة ،ومت االتفاق على ب��دء التح�ضري
لإقام��ة ندوة تفاعلية م�شرتكة بني الوزارة واالحتاد ح��ول ق�ضايا النه�ضة العربية،
و�سب��ل مواجهة الهجمة الغربية ال�صهيونية الرجعية التي ت�ستهدف النيل من وحدة
الع��رب وم�ستقبله��م كما مت الت�أكيد عل��ى �أهمية �إقامة ن�شاط��ات م�شرتكة بني الوزارة
واالحتاد يف امل�ستقبل.

لعبة ال�شياطني!!

“ الأدب الأندل�سي يف الدرا�سات اال�ست�شراقيّة الربيطانية”
�أ�ص��درت دار الكت��ب الوطني��ة يف هيئة �أبوظبي لل�سياح��ة والثقافة كت��اب “الأدب الأندل�سي يف
الدرا�سات اال�ست�شراق ّية الربيطانية” لر�شا عبد اهلل اخلطيب.
يق��ف الكتاب عل��ى اهتمام امل�ست�شرقني والباحث�ين يف بريطانيا ب��الأدب الأندل�سي ،وحاول بيان
ذلك الإهتمام ومظاهره ،وتف�سريه يف �ضوء خ�صائ�ص املدر�سة الربيطانية ،ويف �ضوء ميدان الدرا�سات
الأندل�سي��ة والعناي��ة بها يف �أوربا ،والبح��ث يف مو�ضوع الأدب الأندل�س��ي يف الدرا�سات اال�ست�شراقية
الربيطاني��ة مو�ض��وع مث�ير يف وقت تتجه في��ه الأنظار نحو الغ��رب ،لتتلم�س لديه �أ�ص��داء التجربة
احل�ضارية التي �أجنزها العرب وامل�سلمون فيما م�ضى والتجربة الأندل�سية على وجه التحديد ملا لها
من �صدى مميز عند �أبناء العروبة والإ�سالم.
وت�أت��ي �أهمي��ة البحث يف مثل هذا املو�ضوع من كون الأعمال الت��ي �أنتجها امل�ست�شرقون الأوربيون
عن ح�ضارتنا �ضخمة وحتتاج �إىل جهود جبارة من �أجل الوقوف عليها وك�شف �إيجابياتها و�سلبياتها.
يح��اول هذا الكت��اب ر�صد ما �أجنزه امل�ست�شرق��ون والباحثون الربيطانيون ع��ن الأدب الأندل�سي
ودرا�س��ة �أعماله��م – التي ت�أت��ي متث ً
ال لظاهرة الإ�ست�ش��راق – بو�صفها جهد ًا علمي�� ًا لدرا�سة ح�ضارة
ال�ش��رق وتراث��ه ،والإهتمام بقيمة هذا اجله��د بعيد ًا عن ربطه بدواف��ع امل�ست�شرقني وغاياتهم التي
قد ال تروق لأهل ال�شرق.

خط �أحمر
�ضم��ن �إ�صدارات دار “ال�ساق��ي” يف لبنان �صدر كتاب للأطفال بعنوان “خط �أحمر” للكاتبة �سمر
اجلن�س��ي ،كما يعطي
التحر�ش
حمف��وظ ب��راج ،وه��و كتاب ي�ساع��د على توعية الطف��ل حول مو�ض��وع
ّ
ّ
الطفل اجلر�أة على مواجهة هذا املوقف فيما لو ح�صل معه والتحدّ ث عنه بال خجل.
ق��ام بر�س��م لوحات الكتاب املعربة كل من منى يقظان ومريا امل�ير ،ومن اجلدير بالذكر �أن الكاتبة
براج م�ؤلفة كتب �أطفال منذ الع��ام  2007وعملت يف جمال التعليم لعدّ ة �سنواتُ .ر ّ�شح
�سم��ر حمف��وظ ّ
ع��دد م��ن كتبها جلوائز وفاز اثنان منه��ا هما “عندما مر�ضت �صديقتي” و”جدّ ت��ي �ستتذ ّكرين دائم ًا”
ال��ذي ُترج��م �إىل اللغ��ة الإ�سباني��ة وق��د �صدر لها حت��ى الآن  38كتاب ًا م��ن دور ن�ش��ر خمتلفة وقامت
برتجمة عدد من كتب الأطفال من اللغة الإنكليزية والفرن�سية والإيطالية �إىل اللغة العرب ّية.

كل عام و�أنتم بخري
مبنا�سب��ة عي��د الأ�ضحى املب��ارك وذكرى ح��رب ت�شرين التحريرية حتتج��ب “الأ�سبوع الأدب��ي” عن ال�صدور
بتاريخ  2014/10/5وتعود �إىل قرائها الأعزاء يف .2014/10/12

وكل عام و�أنتم بخري

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

• نزار بني املرجة

هيئة التحرير:

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

ال�ص��راع العني��ف الذي باتت ت�شه��ده �أجزاء عديدة
م��ن اخلارط��ة العربي��ة ،ويف الأي��ام الأخ�يرة حتدي��داً،
�أ�صبح من املمكن و�صفه ب�أنه (لعبة �شياطني)!
فاملواجه��ة املفتعل��ة واملخط��ط له��ا بدق��ة وعناي��ة
وخب��ث ب�ين (�أمري��كا وحلفائه��ا) م��ن جه��ة ،و(داع���ش
و�أخواتها) من جهة ثانية ،هي «لعبة �شياطني» بامتياز!
� ..أج��ل ه��ي لعب��ة �شياط�ين كب�يرة (�أمري��كا
و�إ�سرائي��ل) ،و�شياط�ين متو�سط��ة (حلف��اء �أمري��كا يف
املنطق��ة) ،و�شياطني �صغ�يرة (داع���ش و�أخواتها) ..هي
�شياط�ين حقيقي��ة متفاوت��ة احلج��وم وال��ذكاء ،ال��ذي
يتال�ش��ى وينته��ي �إىل درجة الغب��اء عن��د (الأدوات) �أو
ال�شياط�ين ال�صغرية التي �أ�صبح املوت م�صريها املحتوم يف
هذه اللعبة!!
وبطبيع��ة احل��ال فلي�س��ت اللعب��ة م�س�أل��ة قي��ام
ال�شياط�ين الكب�يرة بت�صفي��ة ال�شياط�ين ال�صغ�يرة
والتخل�ص منه��ا فح�سب! ،فاللعبة �أهدافها اخلبيثة �أبعد
بكثري مما يعتقد اجلميع!
فت�ضحي��ة ال�شياطني الكبرية اليوم بحدود (�سايك�س
بيك��و) ،الت��ي ُتقّط��ع �أو�صال الوط��ن العربي من��ذ قرابة
الق��رن ،لي�ست هدية �أمريكي��ة �صهيونية جمانية للعرب،
ب��ل ه��ي مقدم��ة لواق��ع �أ�س��و�أ بكث�ير ت�س��وده (الفو�ضى
اخلالّق��ة) وال�شرذم��ة والتفتي��ت وتدم�ير كل البن��ى
الفوقي��ة والتحتي��ة والب�شري��ة والفكرية ،و� ً
ص��وال �إىل
خ��راب ودم��ار عرب��ي �شام��ل ..ي�شب��ه �شيئ ًا واح��د ًا هو:
أم��د
امل��وت! ويف �أح�س��ن الأح��وال (امل��وت ال�سري��ري) ل ٍ
طويلٍ وغري حمدود لأمتنا العربية!
�إذ كي��ف لنا �أن ن�ص��دق �أن �أمري��كا و�إ�سرائيل وتركيا
ودول اخللي��ج ،حت�ش��د جيو�شه��ا وطاقاته��ا الع�سكري��ة
ملحاربة (داع�ش و�أخواتها) ،وهي ال�صانعة احلقيقية لها
واملمولة والداعمة لها باملال ال�سالح واملرتزقة مغ�سويل
الأدمغة (ال�شياطني ال�صغار جداً)؟؛ وكيف لنا �أن ن�صدق
�أن تل��ك اجلهات الدولي��ة املف�ضوحة الدور وعل��ى ر�أ�سها
�أمريكا �أ�صبحت تريد اليوم مكافحة الإرهاب؟!
�أخب��ار �س��ا ّرة تل��ك الت��ي تتح��دث ع��ن الق�ض��اء على
(ال�شياط�ين ال�صغ�يرة) املتمثل��ة بـ (داع���ش و�أخواتها)،
ولكن املطلوب منا الآن اليقظة واالنتباه كثري ًا ملا تخطط
ل��ه وتريده (ال�شياط�ين الكبرية) ..يف لعب��ة ال�شياطني،
ومنه��ا ال�شياط�ين العربي��ة والإقليمي��ة ال�صغ�يرة
واملتو�سطة احلجم!
 ..ه��ي (لعبة �شياطني) بكل م��ا تعنيه الكلمة ،لدفع
املنطق��ة برمته��ا �إىل �شفري الهاوية ،فه��ل ينتبه ما تبقى
عرب �شرفاء وغيارى على خارطة العرب والعروبة؟
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