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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

العرب وامل�ســـــتقبل املجهــول

• �سليم بركات
من ال�صحي��ح �أن العرب يقد�سون املا�ض��ي ،ولكن لي�س من
ال�صحيح �أنهم يعرفون بدقة ما يقد�سون ،كي يتحدثوا عنه
مبثالية ،وك�أنه الكمال بكل ما حتمل الكلمة من معنى الأمر
ال��ذي ي�ؤك��د وجود عالق��ة حميمة بني التقدي���س واجلهل،
و�إذا ح�صل ودققنا يف هذه العالقة ،واعتربنا املا�ضي عنوان ًا
للكم��ال ،ونح��ن جنهله ،ف�إن هذا يعن��ي �أن معظم من يتحدث
ع��ن ه��ذا املا�ض��ي يك��ون حديثه من خ�لال ما يتخي��ل ال من
خ�لال ما يتب�ص��ر وهذا يعني وج��ود م�شكلة تتج��اوز نق�ص
املعرف��ة �إىل رف�ض املعرفة� ،أي يوجد مواجهة مع احلقيقة،
وبالت��ايل مواجهة مع الذات ال ل�شيء �إال ل�شيء واحد فقط
وه��و �أن ه��ذا املا�ضي الذي نتح��دث عنه ه��و ما�ضينا ،ولي�س
ما�ضي غرينا ،ما�ض ال ميكن �أن يكون بريئ ًا من الأخطاء ،كما
نتوه��م؟ وبالت��ايل �إذا ما �أقرينا بوج��ود مثل هذه الأخطاء
فه��ذا يعني �أننا قد انتقلنا من مرحلة التقدي�س �إىل مرحلة
البحث عن احلقيقة؟
عنده��ا نبحث عن احلقيق��ة نحقق نقل��ة نوعية علمية
نقدي��ة ،تنقلن��ا من ت�ص��ور ع�صورن��ا الذهبي��ة �إىل مواجهة
احلا�ض��ر وجتارب��ه وحتديات��ه ،دون اخلوف م��ن املقد�س �أو
اال�صطدام به ،وبدون هذه النقلة يبقينا اخلوف من املا�ضي
املقد���س متكئني على �صدور الأج��داد ،نطلب عندهم الأمان
والق��وة ،وهذا يعني انن��ا نهرب من اليقظ��ة �إىل النوم ،ومن
الواق��ع �إىل احلل��م ،وملّ��ا كان الزم��ان ال يع��ود �إىل ال��وراء،
فه��ذا يعن��ي �أن حا�ضرنا خمتلف عن ما�ضين��ا ،كما يعني �أننا
نختلف ع��ن الأجداد من حيث الع�ص��ر و�سيادته ،مبعنى �إذا
كان الأجداد قد متكنوا من �أن يكونوا �سادة ع�صرهم ،فنحن
ق��د تخلينا عن �سي��ادة ع�صرنا لغرينا ،وه��ذا ي�ؤكد �أن العلة
فين��ا ،و�إذا كان الأج��داد �أه ً
�لا للمرحل��ة التي عا�ش��وا فيها،
فه��ذا يعني �أنن��ا نفتق��د لأهلية الأج��داد� .إنها فك��رة ،لكن
الفكرة مل��ك ل�صاحبها حتى يتفوه بها ،و�إذا ما حدث وتفوه
بها �أ�صبحت مل��ك النا�س ،وملّا كان الفكر م�شاع ،والعامل يقاد
بالأف��كار ،ف�إن املجتمعات ال ت�ص��ح وال ت�ستقيم �إال �إذا حمل
�أعباءه��ا حمل��ة الأمانات م��ن �أبنائه��ا �سيا�سي�� ًا واجتماعي ًا
واقت�صادي ًا ،ممن ينتجون الأفكار وي�صنعون القرارات.
�إن ما يحدث يف الوطن العربي منذ �سنوات �صعب التحمل
حجم�� ًا وثق ً
�لا ،لأن الف��وارق لي�س��ت يف طبيع��ة الأح��داث
وجمري��ات الوقائع فقط ،بل يف �أن��واع امل�آزق ،و�أ�شدها بلوى،
ال�سيم��ا بعد �أن طالت ال�شك��وك الكثري من امل�سلمات ،وذهبت
العوا�صف مبلكات التمييز ،و�ضاعت ملكة ال�صرب على هول ما
يجري ،وبعد �أن حتطم��ت منافذ احلرية ،بعوا�صف الرياح،
لي�صب��ح رجحان الوعي مهزوم ًا �أم��ام طوفان الهوى ،ولي�صبح
العاق��ل ي�صون احلق لي���س بقوة احلق ،و�إمن��ا بال�صمت دون
الق��درة على االختيار ،اختيار �إذا ما انعدم �ضاعت املواقف،
وانفج��ر الغ�ض��ب ،وحتطمت احلواج��ز ،و�سرح��ت الغرائز،
وع�صف��ت الأه��واء ،وفلت��ت املي��ول الدنيئ��ة م��ن �سيط��رة
املي��ول الرفيعة ،و�أ�صبح اال�ستبداد �سلط��ة ،والإدارة �أنانية
والتواجد قوة ،لأنها القوة �أنفذ و�أعتى.
�إن جمي��ع �أف��راد املجتم��ع بحاج��ة ما�س��ة للحرية ،لكن
املثقف هو الأكرث احتياج ًا ،وال�سبب �إذا ما عجز عن ت�سطري
كالمه تتعطل قدراته التي فيها ج�سده ،وفيها �ضمريه ،ولأن
الفك��ر مدر�س��ة ال�سيا�سة ،وال�سيا�سة مدر�س��ة الفكر ،فال بد
م��ن االجت��اه نح��و التم��رد ،والتم��رد ال يك��ون �إال بالت�ضاد،
وبالت�ض��اد تع��رف الأ�شياء ،لت�صبح احلري��ة منظومة كاملة
متكامل��ة ،ب��ل م�ؤ�س�س��ة يف قل��ب احلي��اة ،حتك��م التعامل مع
ظواه��ر احلياة من خ�لال الوعي ،وتربي��ة العقول ،امل�شبعة
بالتجرد واالعتدال والإن�صاف واملو�ضوعية.
عل��ى ذمة “�أفالط��ون” �أن التخيل م�صدر الكذب ،وعلى
ذم��ة “�أين�شتاي��ن” �أن اخلي��ال �أك�ثر �أهمي��ة م��ن املعرف��ة،
وعل��ى ذم��ة “مارتن واال���س” �أن التخيل اب��ن الكذب ،وعلى
ذم��ة “�س�يرل” �أن التخي��ل �أكرث تعقي��د ًا من الك��ذب ،ونحن
م�ضط��رون لأن جنام��ل اجلمي��ع حتى ن�ستطي��ع التمييز بني
حكم��ة الكذب وف�س��اده ،ونح��ن نتابع هذا التواط���ؤ الغربي
اال�ستعماري الذي رافق ن�شوء �إ�سرائيل وا�ستمرارها ،القائم

عل��ى العنف والإره��اب .يف الوقت الذي مل يع��د خافي ًا على
�أحد �أن مقاومة اال�ستعمار واال�ستيطان هي اخلطوة الأوىل
نح��و حتري��ر الإن�س��ان واالع�تراف بحقوق��ه ،مقاومة تعد
امل�صدر الأول جلدلية ال�صراع بني ال�شعب العربي و�أعدائه.
ما يجري �إبادة ح�ضارة ،وتنفيذ خمطط دبر باالتفاق
من قبل التحالف الإمربيايل ال�صهيوين الرجعي ،و�إال كيف
نف�سر رحلة الإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة وهي ت�أكل الأخ�ضر
والياب���س وتن��كل بالب�ش��ر وعب��اد اهلل م��ن كل الأدي��ان؟!،
وكي��ف نف�س��ر التطابق املطل��ق ب�ين �إ�سرائي��ل وداع�ش على
قيام الدولة الدينية ،وعلى ممار�سة الإرهاب ،ومن ثم كيف
تفر�ض التنظريات البائ�سة لفر�ض الفكر امل�ست�سلم ،العاجز
ع��ن �إيج��اد خمرج ل�شعب حائ��ر يف اخلروج من م���أزق فر�ض
علي��ه �أخالقي�� ًا وح�ضاري�� ًا  ،م���أزق يع��د الأ�شد رعب�� ًا وعنف ًا
وقت ً
ال ودمار ًا عرب التاريخ احلديث واملعا�صر ،م�أزق ي�ستدعي
الت�س��ا�ؤل عما ح��دث حتى ت�سيط��ر نزعة ال�ش��ر على نزعة
اخل�ير ،ويتح��ول الإن�سان همجي ًا �شري��راً ،منفلت ًا من عقاله،
مدم��ر ًا كل ما ي�صل �إلي��ه كاملجنون ،متوهم�� ًا �أن عليه وحده
دون غريه ي�ستطي��ع �أن يعيد للدنيا �شكلها الذي اختفى على
غفلة ،و�أنه وحده الذي اختارته ال�سماء ليعيد �إىل الأر�ض
توازنه��ا املفقود ،و�إىل النا���س عقولهم ال�ضالة ،و�إىل احلياة
الب�شري��ة بهجتها املنتظ��رة ،ومن خالل موج��ة من الفتاوى
التي تطريها و�سائل الإعالم امل�سموعة واملقروءة واملكتوبة
زور ًا وبهتان�� ًا ،فت��اوى تفتق��د �إىل امل�صداقي��ة وال�سالمة وال
ت�ستن��د �إىل ن�ص وال �إىل مرجعية تطبخ بالهو�س يف املطابخ
االمربيالي��ة ال�صهيوني��ة ،لتكت�سب ات�ساع�� ًا منبئة بحا�ضر
�شر���س ،وم�ستقبل جمهول ،ي�ستخرجه��ا ثلة من دعاة الدين
ورجال امل�صالح ومن عبثت بر�ؤو�سهم ن�شوة ال�سلطة.
الآن وبع��د �أن حل��ت ه��ذه الكارث��ة عل��ى كل الأر���ض
العربي��ة ،وت��ذوق ال�شعب العرب��ي مرارتها بطع��م الإرهاب،
حتى يفني البع�ض البع�ض الآخر ،بينما يجني العدو الثمار
الت��ي يرن��و �إليها يف الوطن العربي ،بع��د �أن عجز عن جنيها
من��ذ زم��ن بعيد .مل يع��د ما يفيد �س��وى املقاوم��ة واملواجهة
باحتاد ال�شعب دون تفرقة طائفية �أو دينية �أو عرقية� ،أو
وجود مكامن �ضعف خمتارة �أو م�صنعة من الأعداء.
من��ذ �أواخ��ر الق��رن املن�ص��رم والع��رب يرق�ص��ون عل��ى
�أنغ��ام االنف�ص��ال �س��ر ًا وعلن ًا ،ك��ي تغيب القومي��ة العربية،
ا�ستهالكا ،وادع��اء ًا ون�ضا ً
ال ،وكي تتح��ول الدولة اليهودية
م��ن ال�سري��ة �إىل العلني��ة ،وال�س���ؤال كي��ف يك��ون الإنق��اذ
العرب��ي ب�إع��ادة ترتيب البيت العربي بع��د هذا الدم وهذه
الأحق��اد؟ وبعد �أن قطعت الر�ؤو���س الب�شرية �إرهابي ًا ،بد ً
ال
م��ن �أن يقطع ر�أ�س الفتن��ة ،وبعد �أن ف�شلت الوحدة العربية
ليج��د الع��رب �أنف�سه��م حت��ت وط���أة املع�سك��رات الطائفي��ة
الت��ي ظهرت بخليف��ة املتخلفني؟ ,كيف يك��ون الإنقاذ وعلى
الأب��واب م�ش��روع دولة كردي��ة ،ومالمح الن��دم ظاهرة على
�س��كان جن��وب ال�س��ودان بع��د �أن خدع��وا باال�ستق�لال ويف
اليم��ن ي�ش��ق اجلنوبي��ون طريقه��م �إىل االنف�ص��ال بق��وة
ال�س�لاح ،والالعب��ون الكب��ار مل يح�سم��وا الأم��ر ،تارك�ين
�أ�صحاب االنتم��اءات فري�سة جلنون الغرائ��ز� ،إنها الفو�ضى
الت��ي م��ا زال��ت تديره��ا �أمري��كا با�س��م الفو�ض��ى اخلالقة،
وباالتف��اق مع �إ�سرائيل �ضمن �إ�سرتاتيجية حمددة يعززها
امل�شه��د الع�سكري وحتالفاته يف املنطقة حتت �شعار حماربة
الإره��اب ،كي تختفي حدود وتظهر حدود يف الإطار الأكرث
�شرا�سة ودموية.
بقي �أن نقول :لق��د كان للعرب خالفاتهم عرب تاريخهم
احلديث واملعا�صر ،ولكن هل توحدهم دواع�ش هذه املرحلة
لتجع��ل منه��م �شعب�� ًا واح��د ًا يف مواجه��ة �أعدائه��م؟ ،ويف
مواجه��ة ه��ذا الكائن الهمجي الذي باع نف�س��ه لل�شيطان من
�أج��ل ت�شظي الوطن العربي وت�شتيت �شعبه� ،ستبقى احللول
ب�أي��دي �أبناء الوطن ال�شرفاء املح�صنني بالوطنية والدولة
القانونية للتغلب على واقع فاق اخليال.
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اجلي���ش العربي ال�س��وري ،حقق خالل الف�ترة الأخرية تفوق ًا
حا�سم�� ًا يف مدينة حلب ،الأمر الذي جع��ل الإرهابيني املتمركزين
يف الق�س��م ال�شرقي من املدينة حما�صرين بكما�شة ،وطرق الإمداد
للإرهابي�ين م��ن تنظيمي «جبه��ة الن�صرة» و«اجلبه��ة الإ�سالمية»
قطعت عملي ًا»..
ــ ميخائيل برتنيت�سكي ــ
(كاتب ت�شيكي)
ــ باحث يف معهد العالقات الدولية ــ
«م�ؤمت��ر ع ّم��ان جاء برتتي��ب �أمريكي لوقف ت�صاع��د الأو�ضاع
يف مدين��ة القد���س ،والتخ��وف م��ن تط��ورات ي�صع��ب ال�سيط��رة
عليه��ا ،و�أطراف عربية ه��ي الأخرى �أجرت ات�ص��االت مع �أطراف
فل�سطينية به��ذا ال�ش�أن ،ما دعا مدير الدائرة ال�سيا�سية والأمنية
يف وزارة احل��رب ال�صهيوني��ة «عامو���س جلع��اد» �إىل الإ�ش��ادة به��ا
و�شكره��ا ،وكذلك عقد اجتماع �أمني فل�سطين��ي ــ �إ�سرائيلي للغاية
والهدف نف�سيهما!!»
ــ را�سم عبيدات ــ
(كاتب فل�سطيني من القد�س املحتلة)
«الآن وقد مت لكم ما �أردمت فخربتم بيوتنا و�شوارعنا ،هدمتم
حياتن��ا قري��ة قري��ة ومدين��ة مدين��ة ،الآن وق��د �أذهلن��ا ال�صرب
أفح ْمن��ا ال�شجاع��ة ومل نتزحزح عن موقعنا املتق��دم يف مواجهة
و� َ
غبارك��م ،الآن وقد وقع م��ا وقع ،على فريق من��ا �أن يراجع موقفه
ويعي��د ح�سابات��ه ،وم��ن البديه��ي �أن يك��ون ذاك الفري��ق �أنت��م يا
�أبن��اء ال�ضحالة ولقطاء اخلرافة و�أتباع ال�شعوذة ،ل�سنا ندافع عن
وه�ض��اب ،بل عن وطن ه��و نحن ،هو م��ا كان منا وما
وجب��ال
ت��راب
ٍ
ٍ
ٍ
�سيكون ،يجب كذلك �أن حتاولوا الفهم قلي ًال فقد �أتعبتمونا يا نتاج
اجلهل»..
ــ حممد الهادي اجلزيري ــ
(كاتب تون�سي)
"�إرهابي��و «داع���ش» عم��دوا م�ؤخ��ر ًا �إىل تخفي��ف �إج��راءات
التدقيق يف خلفيات الأجانب الذين يرغبون يف االن�ضمام �إىل هذا
التنظيم الإرهاب ،وو�سعوا من مع�سكرات التدريب يف حماولة منهم
لتنفيذ هدفهم ب�إن�شاء ما يدعونه بــ ـــ دولة اخلالفة"..
ــ روث �شريلوك ــ
(كاتبة �أمريكية)
«احلمل��ة اجلوي��ة التي ب��د�أت ليل��ة � 22أيل��ول املا�ض��ي ،والتي
ا�ستهدف��ت مواق��ع تنظيمي «داع���ش» و«الن�ص��رة» يف �شمال �سورية
و�شرقه��ا ،مل تغ�ير �شيئ�� ًا من الناحي��ة الع�سكرية ،ومل يك��ن لها �أي
ت�أثري  ،يف حني كانت ح�صيلتها على ال�صعيد ال�سيا�سي كارثية»..
ــ لوك ماتيو ــ
(كاتب فرن�سي)
«وا�شنط��ن اعتمدت يف خمططاتها �ض��د �سورية على ال�سيناريو
الأفغ��اين الذي نفذت��ه يف ثمانينيات القرن املا�ض��ي ،والقائم على
تنظي��م الدع��م لتنظي��م «القاع��دة» الإرهاب��ي ملحارب��ة الوج��ود
ال�سوفييت��ي� ،إال �أنها حولت رهانه��ا �إىل تنظيم «داع�ش» و«اجلي�ش
احلر» لتنفيذ خمططاتها علي الأرا�ضي ال�سورية»..
ــ �أندريه مانويلو ــ
(كاتب رو�سي)
ــ نائب عميد كلية العلوم ال�سيا�سية يف جامعة
مو�سكو ــ
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الإرهاب ..وا�ستخدام القوّة
من وحي �أحداث احلادي ع�شر من �أيلول
• عدنان كزارة
�����ض��روري
ه��ل ك���ان م��ن ال
ّ
ُ
�أن تتلقّى ال��والي��ات املتحدة
ال�ضربات
الأم��ري��ك��ي��ة ه��ذه
ِ
امل��وج��ع َ
��ة يف احل����ادي ع�شر
من �سبتمرب؛ لتفهم �أنّ القوة
ً
�ضمانة للأمن،
وحدها لي�ست
و�أنّ هيمنتها العاملية مل حتلْ
تعر�ضها لعملٍ كارثي
دون
ّ
أر���ض��ه��ا ،ومل َّ
ا�ستهدف � َ
يقل
ً
ف��داح��ة ع��ن ك��ارث��ة (ب�يرل
تعر�ضتْ لها
ه��ارب��ور) ال��ت��ي ّ
�إ ّبان احلرب العامل ّية الثانية،
رغ���م �أنّ����ه مل ُت�����س��ت��خ��د ْم يف
ك���ارث���ة احل�����ادي ع�����ش��ر من
ُ
أ�سلحة النووية،
�سبتمرب ال
�يره��ا من
�أوالكيماوية� ،أو غ ُ
�أ�سلحة الدمار ال�شامل؟
ه��ل ت�ستفيد ال��والي��ات
املتحدة الأمريك ّية من هذا
احل���دث امل��ف��ج��ع ال���ذي ط��ال
�أبرياء ال ميكن لأ ّية �شريعة �سماوية� ،أو و�ضعية �أن توافق
َ
فتبحث عن �أ�سباب العنف الذي ي�ستهدفها،
على �إراقة دمائهم؛
ً
�أو عن الأ�سباب التي جتعلها مكروهة �إىل احلدّ الذي ال يجد
احلاقدون عليها حرج ًا يف قتل املدنيني من �سكانها ولو دفعوا
حياتهم ثمن ًا لهذا العمل؟
ُ
ّظر يف �سيا�ساتها
ن
ال
ة
ي
أمريك
ل
ا
املتحدة
هل تعيد الواليات
َ
ّ
عن�صرية
الداخلية واخلارجية ،ويف دعمها املطلق لأنظمة
ٍ
ذريعة املحافظة على
إرهابية يف �شتّى بقاع العامل حتت
�
ِ
ٍ
ال�سالم والأمن الدوليني؟
ت�ستمر الواليات املتحدة الأمريك ّي ُة يف �سيا�سة الت�أييد
هل
ُّ
املعنوي وامل��ادي ب�أحدث التقنيات الع�سكرية واملعلوماتية
إرهاب الدولة املنظّ م على
لدولة الكيان ال�صهيوين؛
لتمار�س � َ
َ
�شعب �أعزل �إال من كرامته ،ومن �إ�صراره على املقاومة؟
ٍ
� ٌ
أ�سئلة ن�سوقها اليوم وقد بلغ الإرهاب الدويلُّ حدود ًا مل
يكن العقل يت�صورها ،و�أ�صبح قادر ًا على �أن يهاجم الواليات
�بر رموزها االقت�صادية
املتحدة يف ُعقر داره��ا م�ستهدف ًا �أك َ
أك�ب�ر رم��وزه��ا
(ب��رج��ا ال��ت��ج��ارة العامل ّية يف ن��ي��وي��ورك) ،و� َ
ويجرع الواليات املتحدة
الع�سكرية (مبنى وزارة الدّ فاع)،
ّ
الأمريك ّية من الآالم َ
ني يف �أنحاء
بع�ض ما
يتجرعه املالي ُ
ّ
جراء �سيا�ساتها الرعناء.
املعمورة َ
�إنّ النظرة الإن�سانية واملن�صفة تدين الإره��اب عن � ّأي
أ�صحاب ال�ضمري
بقعة مور�س ،وتدعو �
جهة �صدر ،ويف � ّأي
ٍ
ٍ
َ
احلي للبحث عن الأ�سباب اجلوهرية التي تكمن وراءه ،وبذل
ّ
اجلهود ال�صادقة وال��د�ؤوب��ة لتجفيف ينابيعه ،ومعاقبة
ي�شعر جميع الإرهابيني يف العامل �أنهم لي�سوا
م�س ّببيه؛ بحيث
ُ
فوق املحا�سبة ،وغري معجزين يف الأر�ض.
ٍّ
قد يكون مبد�أ ال��ردع ،وا�ستخدام العنف كحل مل�شكلة
ُ
فالعنف ال يو ِّلد
الإرهاب من �أ�سو�أ املبادئ ،و�أ�ضعفها ت�أثرياً؛
�إال عنف ًا م�ضاد ًا له ،ولي�س لدى ال�ضعفاء �أو الذين يت�ص ّورون
لكن ما ميكنُ
أنف�سهم م�ست�ضعفني يف الأر���ض ما يخ�سرونهّ ،
� َ
ري جد ًا مبختلف املقايي�س� .إنّ الواليات
ري وكث ٌ
�أن يفعلوه كث ٌ
املتحدة الأمريك ّية  -وحفاظ ًا على هيبتها -مل تقف موقف
أح���داث احل���ادي ع�شر م��ن �سبتمرب بالطبع؛
املتفرج بعد �
ِ
فح�شدتْ
حلفاءها حتت �شعارَ “ :من لي�س معنا فهو �ضدُّ نا”،
َ
انتقامية طالتْ بلدان ًا ع��د ًة من هذا
و�أقدمتْ على �أعمال
ٍ
العامل املرتامي الأطرافَ :
غزتْ �أفغان�ستان والعراق ،ومتكّنتْ

م��ن اغتيال اب��ن الدن زعيم
تنظيم القاعدة بعد �إيجادها
ودعمها ل��ه يف املعركة �ضدّ
ال����وج����ود ال�����س��وف��ي��ات��ي يف
أواخ�����ر ال��ق��رن
�أف��غ��ان�����س��ت��ان �
َ
املا�ضي .ولكن! هل ك��ان هذا
�����ش��ر من
ك��اف��ي�� ًا الج��ت��ث��اث ال ّ
�أ�صله ،ووق��ف النزيف الذي
ي�سببه الإره���اب على �صعيد
�إزهاق الأرواح �أو على ال�صعيد
االقت�صادي؟ مثال( :جتاوزت
ُ
تقديرات اخل�سائر الأولية
ل�شركات الت�أمني الأمريكية
�إث���ر �أح����داث احل���ادي ع�شر
م���ن ���س��ب��ت��م�بر  800ب��ل��ي��ون
دوالر) ،وم��ازال��ت ال��والي��ات
امل��تّ��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة تعاين
ج����راء غ��زوه��ا
اق��ت�����ص��اد ّي�� ًا ّ
لأفغان�ستان وال��ع��راق .وهل
مت��كّ��ن��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
أعمال �إرهاب ّي ٍة �أخ��رى؟ هل
الأمريك ّية من �أن متنع حدوث � ٍ
تو�سع دائرة الإرهاب العاملي ،ومن
متكّنت من احليلولة دون ّ
ليتج�سد يف تنظيم (داع�ش) ،وقيا ِم
متدّ د تنظيم القاعدة
ّ
رغم ِّ
كل
وال�شام
العراق
يف
إ�سالمية
ل
ا
الدولة
ما ُيعرف با�سم
َ
احتياطاتها الأمنية ،وتهديداتها الع�سكر ّية؟ �إنّ الإرهاب
ق��اد ٌر على �أن يتنا�سخ من جديد ما دام��ت �أ�سبا ُبه قائمة،
َ
ُ
ُ
داخل الواليات
العن�صرية ماتزال م�ستمر ًة �سواء
فاملمار�سات
املتحدة الأمريك ّية �أو خارجها .وما يح�صل لل�سود يف �أمريكا،
وللأقليات الإثن ّية والدّ ين ّية يف العامل ،ولل�شعب العربي يف
الداخلي للواليات
فل�سطني لي�س �إال �صور ًا منها� .إنّ البنيان
َّ
املتحدة الأمريك ّية بنيانٌ مت�صدّ ع ،و�إن بدا �شك ُله اخلارجي
الع�سكرية �أو ال ُ
ُ
جمي ًال وقوي ًا ،ولن ت�ستطيع امل� ُ
أمنية
ؤ�س�سة
َ
إمكانية اخرتاقها يف �أحداث احلادي
التي �أثبتتْ عجزها ،و�
ع�شر من �سبتمرب �أن متنع تداعي هذا البنيان ،وا�ستهدا َفه
تخريبية من ال�سهل ن�سب ُتها �إىل عنا�صر �إ�سالمية
بعمليات
ٍ
ٍ
إح�صاء �أ�صحاب امل�صلحة فيها؛
�
ال�صعب
من
ولكن!
عربية،
�أو
ُ
لكرثتهم  -مبا فيهم املو�ساد الإ�سرائيلي نف�سه -الذي ُي ّ
�شك
ب�أنه كان وراء �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب.
على الواليات املتحدة �أن تعلم �أنّ القوة وحدها لن تكون
�ضمان َتها �ضد الإرهاب ،و�أنّ التحالف الدويل الذي ت�سعى �إىل
ت�شكيله من جديد ملكافحة الإرهاب �سيزيد الطني بلّة �إن مل
يقم على قواعدَ من ال�شرعية العادلة التي ت�ضع الإرهاب
ْ
يف ميزانه ال�صحيح ،وت�ضرب على �أي��دي مرتكبيه جميع ًا
تنظيمات �أم دو ًال ،وال حت�صره يف
�سواء �أكانوا �أف���راد ًا �أم
ٍ
رقية �أو دينية؛ لت�ضليل الر�أي العام العاملي ،وت�أجيج
فئات ِع ٍ
ٍ
وخيمة
جتره من عواقب
ٍ
ال�صراعات الدينية والقومية مبا ّ
على العامل ب�أ�سره.
على ال��والي��ات املتحدة �أن تعلم �أنّ الإره���اب الأَوىل
باملكافحة ،والأَوىل بح�شد الت�أييد الدويل ملقاومته هو �إرهاب
الدولة الذي ميار�سه الكيانُ ال�صهيوينُّ �ضدَّ الب�شر ،وال�شجر،
واحلجر يف غ��زّ َة ،ويف فل�سطني كلّها .عليها يف احلقيقة �أن
َ
أخالقي مك َّون ًا منها ،ومن الأ�سرة الدّ ول ّية
ل
ا
م
االلتزا
حت�شد
َ
َّ
�ضطر
كلّها لقيا ِم عا ٍ
مل ينتفي فيه العنف بزوال �أ�سبابه ،وال ُي ّ
وحيدة
خال�ص
يتو�سلوا بالعنف كخ�شبة
فيه املظلومون لأنْ
ٍ
ٍ
ّ
أ�سماعه دون ر�ؤية و�سماع
�إذا �أغلق
املجتمع الدّ ويل �أب�صا َره و� َ
ُ
ما يعانون ،فهل ت�ستطيع ذلك؟
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

امل�صاحلات الوطنية املعا�صرة
يك�ثر ـ الي��وم ـ تداول م�صطلح (امل�صاحل��ات الوطنية)؛ ّ
فقل
�أن جتد �شريحة اجتماعية �سورية ـ مث ًال ـ ال تتحدث به داللة
وتطبيق ًا ،ومل يكن يخطر يف بالها �أن ت�صل �إىل مثل هذا الو�ضع،
و�أن ت�صبح املواطنة ال�سورية مدار نقا�ش �أو اتهام؛ �أو �أن ينتق�ص
و�صدْ ق والئه النتمائه الوطني
�أحد من الآخر روحه الوطنية؛ ِ
ال�س��وري ...وكان املواطن ال�سوري قد انفتح على �آفاق املمار�سة
الدميقراطي��ة وم��ا ت�ستن��د �إلي��ه م��ن عنا�ص��ر التع��دد والتنوع
بو�صفه��ا عنا�صر غنى وثراء على كل �صعيد .ومل يخطر يف بال
� ّأي منا ـ �أي�ض ًا ـ يف يوم من الأيام �أن ي�صبح هذا التعدد وبا ًال على
الوح��دة االجتماعية وال �أن ي�ش��كل خطر ًا ماحق ًا على الوحدة
الوطني��ة ،بع��د كل ما بذل��ه ال�شعب ال�س��وري ونا�ضل م��ن �أجله
خالل تاريخه املعا�صر؛ من �أجل حريته و�سيادة وطنه؛ وتثبيت
مفه��وم التعددي��ة ال�سيا�سية منذ ح�صوله عل��ى ا�ستقالله ،وهي
املب��ادئ الت��ي ع��ادت �إليه��ا احلرك��ة الت�صحيحي��ة (/16/11
1970م) ح�ين �أحدث��ت اجلبه��ة الوطني��ة التقدمي��ة .وكان
منهج الت�صحيح االنفتاح على التيارات ال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية وت�سخري كل القدرات الب�شرية واالقت�صادية ل�صالح
االرتقاء والنهو�ض؛ ومواجهة الع��دو ال�صهيوين ،بو�صفه عدو ًا
م�شرتك ًا للأمتني العربية والإ�سالمية.
ولذل��ك ف�إن ال�شعب العربي ال�س��وري بكل �شرائحه وال�سيما
�شريح��ة ال�شب��اب قابل��ت ذل��ك برتحي��ب �شدي��د ،و�أ�سهم��ت يف
بن��اء نه�ض��ة وطنية طم��وح؛ وحر�صت على التجرب��ة الوطنية
ال�سيا�سي��ة اجلدي��دة ،وتطلع��ت �إىل تطوي��ر ميث��اق اجلبه��ة
الوطني��ة وتو�سي��ع االنت�س��اب �إليه��ا ،لت�ض��م �أحزاب�� ًا وطني��ة
جدي��دة .وهو م��ا �أجنزته م�س�يرة التطوير منذ مطل��ع الألفية
الثالث��ة بقي��ادة الرئي�س ب�ش��ار الأ�سد؛ ومن ث��م �أطلقت يف عام
(2011م) قان��وين الأح��زاب ،والإعالم؛ و�أقر �شعبن��ا د�ستور ًا
جدي��د ًا ح�ضاري ًا ي�ضاهي �أحدث الد�ساتري لدى الأمم املتقدمة؛
ما يفيد ب���أن التجربة الدميقراطي��ة ال�سيا�سية واالجتماعية
�أخ��ذت تكت�سب روح التناف�س الوطن��ي من �أجل تفجري القدرات
الوطنية لتطوير الدولة ال�سوري��ة �سيا�سي ًا وثقافي ًا؛ اجتماعي ًا
واقت�صادي ًا ،و ...فالتناف�س الوطني احلر امل�س�ؤول والدميقراطي
بني التيارات ال�سيا�سية بعيد ًا عن الإلغاء والإق�صاء والتهمي�ش،
و ...وا�ستناد ًا �إىل الكفاءة والنزاهة وامل�ساواة والعدالة يف ظل
�سي��ادة القانون؛ نقول� :إن ذل��ك التناف�س يحقق الدولة املدنية
التعددي��ة املتطورة التي ين�شده��ا اجلميعّ ...
ولعل هذه الدولة
حتقق قبل غريها احلال��ة ال�سامية للعقد االجتماعي و�صياغة
احلالة االجتماعية الراقية لل�سلم الأهلي...
و�إذا كان لنا من ر�ؤية يف هذا ال�سياق ف�إنها تنبثق من التطور
الكب�ير ملفاهيم الثقاف��ة ال�سيا�سية املعا�ص��رة ومتيزها عن تلك
الت��ي ورثناه��ا؛ و�إن التق��ى مفه��وم ال�صلح وامل�صاحل��ة بالداللة
واله��دف ،ما يعن��ي �أن امل�صاحل��ة الوطنية ـ الي��وم ـ �أ�شد تعقيد ًا
مم��ا جرى يف تاريخنا نظر ًا لتعدد الأبعاد الداخلية؛ والعربية
والإقليمي��ة والدولي��ة يف امل�صاحل��ة وكل ل��ه ت�ص��وره اخلا���ص
فيه��ا ...ومم��ا ي�ؤ�سف ل��ه �أن عدد ًا م��ن الأط��راف الداخلية مل
ت�ستط��ع ف��ك ارتباطه��ا ب�أولئ��ك الذي��ن �أمدوه��ا ب��كل عنا�ص��ر
الق��وة واحلي��اة لالنق�ضا�ض عل��ى الدولة ال�سورية ،م��ن دون �أن
نهم��ل الأث��ر ال�صهيوين يف ت�أجي��ج ال�صراع ب�ين مكونات الدولة
ال�سورية و�أولئ��ك الذين نا�صبوها الع��داء يف الداخل واخلارج،
�أو �أن نهم��ل احلل��م الرتك��ي ال��ذي راود قادته يف �إع��ادة �إحياء
العثمانية اجلدي��دة ...فكل من العاملني ال�صهيوين والرتكي ما
ي��زال م�صر ًا على ت�أجي��ج العداوة بني �أطي��اف ال�شعب ال�سوري؛
وا�ستم��رار �إث��ارة الفتن��ة املذهبي��ة والطائفية بينه��ا للو�صول
البقية �.........................................ص22
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بحوث ودرا�سات

امل�صاحلة الوطنية� ..ضرورة وطنية

• ح�سني �صالح الرفاعي
لي�س �أ�صدق من قوله تعاىل:
(و�أ�صلحوا بني �أخويكم)..
�صدق اهلل العظيم
وكذل��ك( :ال�صل��ح خ�ير )..وكذل��ك:
(فقال��وا الفئ��ة التي تبغي حت��ى تفيء
�إىل ر�شده��ا ،)..وق��ول النب��ي العرب��ي
(���ص)( :من �أ�صل��ح بني اثن�ين فله �أجر
�شهي��د ،)..فم��ا بالن��ا �إذا كان ال�صلح بني
فئت�ين..؟ ه��ذا فيم��ا يتعل��ق بال�صل��ح..
وعلين��ا �أن نف��رق ب�ين ال�صل��ح والت�صالح
وامل�صاحل��ة وكله��ا م�شتق��ات م��ن �أ�ص��ل
واح��د ..فال�صلح :هو جمه��ود من طرف
واحد ق��د يكون ف��رد ًا �أو جماعة هدفه
�إجن��از حال��ة م��ن الوئ��ام ب��دل اخل�صام
�أم��ا الت�صالح :فهو جمه��ود يبذله طريف
اخل�صوم��ة ،ويت�ش��اركان يف �إن�ضاج��ه
و�إجن��ازه بالتع��اون م��ع و�سي��ط خ�ير..
�أم��ا امل�صاحل��ة :عل��ى وزن املفاعل��ة فهي
تعن��ي امل�شارك��ة والتفاع��ل ب�ين �أطراف
اخل�صوم��ة و�أط��راف و�سيط��ة وغالب ًا ما
تكون بني فئات متنازعة ..هذا باملفهوم
العام �أما �إذا كانت امل�صاحلة وطنية فهي
تعني �أن هناك فئات تختلف على مفهوم
م��ا �أو �سيا�س��ة م��ا �أو ه��دف م��ا وكل هذه
الفئ��ات ترتبط ببع�ضه��ا بعي�ش م�شرتك
و�أهداف و�آمال م�شرتكة وتاريخ م�شرتك
ومواطن��ة م�شرتك��ة ..ويف حالتن��ا هنا،
فهي م�صاحلة بني الأ�شقاء وقد تعر�ضوا
مل�ؤام��رة ك�برى ي�سع��ى املت�آم��رون م��ن
خالله��ا �إىل بث الفرق��ة ومتزيق الوطن
و�إ�ضعافه وهي تخدم العدو امل�شرتك..
�إذ ًا فامل�صاحل��ة هن��ا ،هي الن�ش��اط الذي
تت�ش��ارك في��ه �أط��راف ع��دة ،متنازع��ة
لإجن��از ال�صل��ح ،و�إع��ادة الأم��ر �إىل
طبيعت��ه ..و�أداة امل�صاحل��ة احلوار .فال
بد م��ن �إجراء احل��وار ،وتب��ادل وجهات
النظ��ر ،والأف��كار وتب��ادل املقرتح��ات
ودرا�سته��ا ،و�أن نب��د�أ من نق��اط التالقي
والثواب��ت وامل�صال��ح الت��ي يتف��ق عليه��ا
الطرف��ان ..ث��م درا�س��ة م��ا حتقق��ه
امل�صاحلة من فوائد وم�صالح م�شرتكة مع
بي��ان اخل�سائ��ر التي ترتت��ب على حالة
اخل�صام وبي��ان اجله��ات امل�ستفيدة منها
ومن ا�ستمرارها..
ودائم�� ًا ال�صل��ح خري ..وعلين��ا �أن نتذكر
دائم�� ًا �أن احل��وار يختل��ف ع��ن اجلدال،
فاحل��وار يو�صلن��ا �إىل عتب��ات م�شرتك��ة
ميك��ن البناء عليه��ا على عك���س اجلدال
ال��ذي يتمرت�س فيه كل طرف خلف ر�أيه
ويعت�بر التن��ازل هزمي��ة ل��ه وانت�ص��ار ًا
خل�صم��ه ،وبالت��ايل ف�إن �أي تن��ازل ينتج
عن��ه انت�صار �أح��د الطرفني على ح�ساب
الآخر..
كل تقدم يف احل��وار هو انت�صار للطرفني
املتحاوري��ن لأن ل��كال الطرف�ين م�صلحة
يف �إنهاء اخل�صوم��ة ويف احلوار مرفو�ض
مب��د�أ احلتمي��ة وهو املب��د�أ القائ��ل� :إما
�أ�سود و�إما �أبي�ض..
وا�ستجاب��ة للم�صلح��ة الوطني��ة ،ف���إن
ّ��ى
اهتم��ام الدول��ة بامل�صاحل��ة جتل َ
ب�إح��داث وزارة امل�صاحل��ة الوطني��ة

لتحقي��ق م�صلح��ة وطني��ة ك�برى �أال
وه��ي امل�صاحل��ة الوطني��ة الت��ي ترع��ى
امل�صاحل��ات عل��ى خمتل��ف م�ستوياته��ا،
ومبختل��ف طرائقه��ا ومناطقه��ا .ويبقى
باب االجتهاد مفتوح ًا لإجناز م�صاحلات
تتنا�س��ب م��ع كل حال��ة ومراعاة ظروف
امل��كان والزم��ان وخمتل��ف الظ��روف
والعراقي��ل تلك الت��ي يوجدها ويخلقها
�أع��داء الوط��ن ،لأن م�صلحتهم هي بقاء
حالة النزاع وتغذي��ة الأحقاد من �أجل
تدم�ير املجتمع والوطن وانهي��ار الدولة
لت�ص��ل �إىل مرحل��ة الف�ش��ل ،فالع��دوان
امل�سل��ح له ظهري و�سن��د من حالة التفكك
واخل�صام االجتماعي..
وه��ل نتغاف��ل ع��ن قول��ه تع��اىل:
(واعت�صم��وا بحب��ل اهلل جميع�� ًا وال
تفرق��وا� )..صدق اهلل العظي��م ولأمتنا
العربي��ة تاري��خ مرير م��ن الفرقة وبث
روح الت�شظ��ي االجتماع��ي لتحقي��ق
ن�سد..
مقولة امل�ستعمرَ :
فرق ُ
ولي�س من العبث حتميل امل�س�ؤولية دائم ًا
�إىل تلك الظروف التي يعمل العدو على
خلقها لي�س��ود يف املجتمع �أف��كار الفرقة
واخل�صام ،وغالب�� ًا ماي�ستغل الأعداء �أي
�أزم��ة مير به��ا الوط��ن ال�ستغ�لال حالة
الت�شن��ج والفه��م اخلاط��ئ ل��دى بع���ض
الأفراد..
من��ذ البداي��ة قلن��ا �إن الدول��ة ه��ي
امل�س�ؤول��ة وق��د ا�ستجاب��ت مل�س�ؤولياته��ا
ب�إح��داث وزارة امل�صاحل��ة الوطني��ة
وت�شجي��ع كل مبادرات امل�صاحلة ب�إ�صدار
مر�س��وم عفو ،ومل��رات متتالي��ة ،من �أجل
تهيئ��ة ظروف ت�ساعد يف �إجناز مبادرات
تلت امل�صاحلات..
ولكن م��ا هي الدول��ة ؟ الدول��ة باملفهوم
ال�سيا�س��ي والقان��وين ه��ي :الإقلي��م
وال�شعب وال�سلطة .فالإقليم :هو الأر�ض
الت��ي تقوم عليها الدول��ة .وال�شعب :هم
جمموعة ال�سكان الأ�صليني.
�أم��ا ال�سلطة :فه��ي جمموع��ة ال�سلطات
الت��ي حتك��م الإقلي��م وتنظ��م �أم��ور
النا���س .وال�سلط��ات ه��ي :ال�سلط��ة
الت�شريعية (الربملان – جمال�س الإدارة
املحلي��ة .)...وال�سلط��ة التنفيذي��ة
(احلكومة واجله��ات التنفيذية التابعة
لها) وال�سلط��ة الق�ضائية (املحاكم على
خمتلف درجاتها – جمل�س الدولة.)...
وهن��اك ال�سلط��ة الرابع��ة وه��ي تتمثل
بالإعالم وال�صحافة..
م��ا يعنين��ا هن��ا ه��و الق��ول �إن ال�شع��ب
ه��و االقني��م الأهم م��ن �أقاني��م الدولة
الث�لاث ،ويقع على عاتقه العبء الأكرب
يف �إجناز امل�صاحلة الوطنية .وعليه يقع
اجل��زء الأك�بر م��ن امل�س�ؤولي��ة� ..أي �أن
ال�شع��ب عندما ي�سعى لإجراء م�صاحلات
وطني��ة �إمن��ا يق��وم بواجب��ه .ودائم�� ًا
ينربي ملثل هكذا مهام ال�شرفاء من �أبناء
ال�شع��ب ،م��ن لديه��م ِح�س وطن��ي عايل،
ويتحل��ون ب�أنب��ل ال�صف��ات ويتحمل��ون
م�س�ؤولياتهم الوطنية..
وال يغيب دور ال�سلطة مبختلف �أ�شكالها:
فال�سلط��ة التنفيذية ممثل��ة باحلكومة

له��ا دور مه��م يف رعاي��ة امل�صاحل��ات
الوطني��ة وم��ا يرتت��ب عليها م��ن �أعباء
تنظيمية ومالية �إ�ضافة للمهام الأخرى
املوكول��ة �إليها كحماي��ة الوطن وتنظيم
العالق��ات العام��ة واخلا�ص��ة وت�أم�ين
الأمن الع��ام وال�سكين��ة العامة وتنظيم
�ش�ؤون النا�س ...الخ.
�أم��ا ال�سلط��ة الت�شريعية :فله��ا دور مهم
�أي�ض�� ًا مبا ميثله جمل�س ال�شعب وجمال�س
الإدارة املحلي��ة .فمجل�س ال�شعب يناط
به �س��ن الت�شريع��ات والقوانني ومراقبة
عم��ل احلكوم��ة وال�سلط��ات الأخ��رى.
ومب��ا لأع�ضاء جمل�س ال�شع��ب واملجال�س
املحلي��ة م��ن ح�ض��ور �شعب��ي ف���إن ذل��ك
يحمله��م م�س�ؤولية العم��ل يف امل�صاحلات
وب�ش��كل فاع��ل ورئي�س��ي وم��ن �أج��ل
ذل��ك ت�شكل��ت يف جمل���س ال�شع��ب جلن��ة
امل�صاحل��ة الوطني��ة وهي جلن��ة متار�س
دورها على امتداد �ساحة الوطن وتن�سق
عملها مع جلان امل�صاحلة ال�شعبية يف كل
مكان..
�أم��ا ال�سلط��ة الثالث��ة وه��ي ال�سلط��ة
الق�ضائي��ة :فهي ت�ساع��د من حيث و�ضع
خرباته��ا وتنفي��ذ القوان�ين و�إف�س��اح
املج��ال للم�صاحلات الوطني��ة وال�شعبية
لأن ت�أخذ دورها واالعرتاف مبا تتو�صل
�إليه وت�ؤكده..
�أم��ا ال�سلط��ة الرابع��ة :وه��ي ال�صحافة
والإعالم وين�ضم �إليها الكتاب واملثقفون
ورج��ال الدين والفنان��ون ...الخ .وعلى
خمتل��ف �أ�شكاله��ا و�أهميته��ا كموجه��ة
وقائدة لل��ر�أي العام فهي تق��وم بدورها
اله��ام م��ن �أج��ل دف��ع عملي��ة امل�صاحل��ة
الوطنية قدم ًا �إىل الأمام .ومن خالل ما
جرى من م�صاحل��ات وطنية مل يغب دور
الق��وات امل�سلحة البا�سلة وق��وات الأمن
وال�شرط��ة وجل��ان الدف��اع الوطن��ي عن
�ساحة امل�صاحلة باعتبار اجلي�ش العربي
ال�س��وري وم��ا يتبعه م��ن قوى ه��و االبن
ال�شرع��ي له��ذا ال�شعب العرب��ي ال�سوري
العظيم ..ومل ولن يختلف مواطن �سوري
واحد عن م�سرية امل�صاحلة الوطنية وال
ب��د ل��كل فرد م��ن �أن ي�أخ��ذ دوره فيها يف
هذا امل�شروع الوطني الكبري الذي ارتقى
ب�أهميته �إىل �أن �أ�صبح �ضرورة وطنية.
ماهي ال�صفات التي يجب �أن تتوافر مبن
يت�صدى مل�س�ؤولية امل�صاحلة الوطنية؟
 – 1يج��ب �أن يكون وطني ًا يربط م�صريه
مب�صري وطنه ،ووال�ؤه للوطن ال يخالطه
والء �آخ��ر ..وكذلك �أن يك��ون له جذور
وطنية و�سرية وطنية معروفة.
 – 2يج��ب �أن يتمتع بالغريي��ة املعروفة
ع��ن ال�شع��ب ال�س��وري ،وه��ي االندف��اع
لتحم��ل امل�س�ؤولي��ة دون ت��ردد �أو خوف.
ودون انتظ��ار منفع��ة �أو مكاف���أة �أو
ح�ساب��ات الرب��ح واخل�س��ارة .فالغريي��ة
مزيج م��ن الفداء والإخال���ص والإقدام
و املبادرة.
 - 3كم��ا يج��ب �أن تتوف��ر مب��ن يت�صدى
مل�س�ؤولي��ة امل�صاحل��ة الوطني��ة امل�ؤهالت
االجتماعية والأخالقي��ة� .أي �أن يكون
ل��ه وزن اجتماع��ي ،و�أن يتمت��ع ب�صف��ات

املواط��ن الع��دل كال�ص��دق والإخال���ص
وق��ول كلم��ة احل��ق واتخ��اذ املوق��ف
الوا�ض��ح والتف��اين يف املهم��ة ،والنزاهة
واال�ستعداد للت�ضحي��ة يف �سبيل حتقيق
الهدف..
� – 4أن يك��ون ملم ًا بالع��ادات والأعراف
االجتماعي��ة ،ولدي��ه الق��درة عل��ى
�س�بر غ��ور النف���س الب�شري��ة وا�ستيعاب
الآخ��ر ،وك�س��ب ثقت��ه ،وهن��ا تتجل��ى
�أهمي��ة ال�سم��ع احل�سن��ة واملكان��ة ب�ين
النا���س كما يج��ب �أن يتحل��ى بالتجربة
واملرا���س واخلربة يف جم��ال امل�صاحلات.
وم��ن امله��م ج��د ًا �أن يتمت��ع بق��در ع��الٍ
م��ن ال��ذكاء واال�ستع��داد واملق��درة على
حتم��ل امل�س�ؤولية الأخالقي��ة والأدبية
و�أن يك��ون ق��ادر ًا على الوفاء مب��ا التزم
ب��ه ب��كل �شجاع��ة و�إخال���ص وا�ستعداد
للت�ضحي��ة واالعتذار عم��ا يبدر منه من
خط�أ.
� – 5أن يعم��ل م��ع الأ�شخا���ص واجله��ات
املعني��ة بروح الفري��ق الواح��د وبنف�س
ال تع��رف الأنانية وال تبح��ث عن اجلاه
الزائ��ف .وقب��ل كل �ش��يء �أ َّ
ال يت�سل��ل
الي�أ���س �إىل قلب��ه .و�أن يك��ون متفائ ً
�لا
دائم�� ًا ،ولدي��ه كل اال�ستع��داد خلو���ض
�صوالت وج��والت قد تكون عديدة .و�أن
ال يفق��د الأم��ل بالو�ص��ول �إىل النتيجة
املرجوة ..فكل عمل خري ال بد �أن ينجح
ويتحق��ق �إذا �صدق��ت النواي��ا ،كل تل��ك
ال�صفات جتع��ل من خطوات��ه ،وكلماته،
وت�صرفات��ه �أفع��ا ًال ذات قيم��ة ولي�س��ت
خطوات يف الهواء..
كي��ف تب��د�أ امل�صاحل��ة ؟ من �أي��ن ؟ و�إىل
�أين ؟:
تب��د�أ امل�صاحل��ة �أو ًال – م��ن اختي��ار
اجلهات الت��ي يدور بينها احل��وار .حيث
يت��م اختي��ار املحاورين م��ن الطرفني من
الأ�شخا���ص ذوي العق��ول الراجح��ة،
الذي��ن له��م ح�ضوره��م ،وكلمته��م
امل�سموع��ة ،يتمتع��ون باحل���س الوطن��ي
وامل�س�ؤولي��ة وي�ؤمنون ب�أن( :ال�صلح �س َيد
الأح��كام ،مقول��ة الإم��ام ال�شافع��ي (ر)
ر�أيي �ص��واب ويقبل اخلط���أ ور�أيك خط�أ
ويقبل ال�صواب).
و�أن يك��ون لديه��م ال�شجاع��ة عل��ى قول
احلق واالعرتاف باخلط���أ ،ومن امل�ؤمنني
ب�أهمية بل و�ضرورة امل�صاحلة الوطنية.
واعتق��اد را�سخ ب�أن �صل��ح خا�سر خري من
حرب رابحة.
ثاني�� ًا – يبد�أ احلوار من نق��اط التوافق
امل�شرتك��ة وامل�صالح امل�شرتك��ة دون و�ضع
�ش��روط م�سبق��ة يكون له��ا دور تنفريي،
وال�سع��ي للو�ص��ول �إىل ح��ل و�س��ط ل��كل
مع�ضلة مبا يحقق ن�صف مطالب كل طرف
م��ع تغلي��ب م�صلحة الوط��ن العليا ب�شكل
دائ��م .ولي���س هناك �أي ط��رف ي�ستطيع
املجاهرة بعدم �أهمية وقد�سية م�صلحة
الوطن .ومن املفيد جد ًا �أن يقال للطرف
الآخر :هذا ما يخدم امل�صلحة الوطنية
التي ن�سعى جميع ًا من �أجلها..
ثالث�� ًا :مناق�ش��ة الطلب��ات املتبادل��ة
و�ضمان��ة حتقيقه��ا ..وم��ن املفي��د �أن

نقول للخ�ص��م :طلباتك حمققة ..حتى
ل��و مل تك��ن جميعه��ا كذل��ك ..ولي�س من
اخلط���أ �أن ي�شعر الطرف املحاور بتفهمنا
ملوقفه وتعاطفنا مع بع�ض ق�ضاياه �سيما
ونح��ن منث��ل الدول��ة ،علين��ا �أن جنعل��ه
ي�شع��ر وي�ؤمن ب�أبوي��ة الدولة مما يذوب
النت��وءات الت��ي قد يتمرت���س خلفها من
لي�س له م�صلحة يف ا�ستمرار احلوار..
رابع�� ًا – علين��ا �أن نعل��م �أن ل��كل منطقة
�ش��يء م��ن اخل�صو�صية تفر�ضه��ا طبيعة
النا���س والتاري��خ واجلغرافي��ا واجله��ة
الداعم��ة .فم��ن ينج��ح وم��ا ينج��ح يف
حم���ص ق��د ال ينج��ح يف ريف دم�ش��ق �أو
درعا مث ًال..
فهن��اك ل��كل منطق��ة ظروفه��ا ومنطقها
اخلا�ص ومتطلباته��ا ..وقبول حماورين
م��ن خ��ارج املنطق��ة �أمر مفي��د يف بداية
احل��وار .لأن الط��رف الآخ��ر ال ي�شع��ر
جتاهه��م باخل�صوم��ة حت��ى ل��و كان
موقفهم مغاير ًا ملوقفه.
خام�س ًا – ال يجب �أن ي�شري �أي طرف �إىل
الدع��م اخلارجي ال��ذي يتلق��اه الطرف
الآخ��ر واعتب��ار ه��ذه امل�س�أل��ة – عل��ى
�أهميته��ا – م��ن التفا�صي��ل ال�صغ�يرة.
فاملواجه��ة به��ا ق��د تفه��م عل��ى �أنها من
�س��وء ال��والء للوط��ن ال��ذي ه��و درج��ة
م��ن درج��ات اخليان��ة .وتك��ون مبثاب��ة
ر�سال��ة قا�سية قد ت�ترك للطرف الآخر
فر�ص��ة االن�سح��اب بحج��ة (�أن كرامته
ق��د امتهنت )..وه��و ال ي�سم��ح لأحد �أن
يخونه.
�ساد�س�� ًا – ال ب��د م��ن تثبي��ت النق��اط
الت��ي يتم االتف��اق عليها كتابي�� ًا – مهما
ب��دت غ�ير ذات قيم��ة �أو م��ن البديهيات
– وا�ستم��رار احل��وار م��ن النقط��ة التي
توقف عندها ،ومهم��ا ا�شتدت اخلالفات
فم��ن املفي��د احلف��اظ عل��ى اله��دوء
واالت��زان والتعام��ل مب��ودة م��ع الطرف
الآخ��ر .و�إذا �شع��ر ط��ريف احل��وار �أو
�أحدهم��ا ب���أن الطري��ق �أ�صبح م�س��دود ًا
فمن املفيد �أن يطال��ب با�سرتاحة ي�سبق
طلبه ابت�سام��ة لطيفة .وعلى كل طرف
�أن يعطي للطرف الآخر فر�صة للت�شاور.
�سابع�� ًا – �إذا م��ا كن��ا نع��رف �أح��د
املتحاوري��ن فم��ن املفي��د �س�ؤال��ه ع��ن
�شخ���ص �أو جمموع��ة �أ�شخا���ص ي�شكلون
معرف��ة م�شرتك��ة �أو �صدي��ق م�ش�ترك.
وجمي��ل التلمي��ح مب��ا �سننعم ب��ه جميع ًا
�إذا م��ا حتق��ق الأم��ن وال�س�لام يف
الب�لاد .وكذل��ك الإ�ش��ارة �إىل الأعي��اد
واملنا�سب��ات االجتماعي��ة الت��ي غيبته��ا
الأزم��ة واحلدي��ث ع��ن �أوا�ص��ر القرب��ى
وال�صداق��ة الت��ي جتم��ع ب�ين الأطراف
و�إي�ض��اح �أن حال��ة الن��زاع واخل�صام هي
حال��ة عار�ضة وم�ؤقت��ة وا�ستثناء ال بد
�أن ي��زول مبجه��ود ط��ريف احل��وار لتعود
احلياة �إىل جمراها الطبيعي..
ثامن�� ًا – �أن ي�س��ود فه��م متب��ادل ب�ين
املتحاورين �أنه��م جميع ًا يتحدثون با�سم
فئ��ات م��ن �شع��ب واح��د .وه��ذا ال�شع��ب
ه��و االقني��م الأهم م��ن �أقاني��م الدولة
الث�لاث� ..أي �أنه��م جميع�� ًا ينتم��ون �إىل

ق�ضايا و�آراء
ج��زء من دولة واحدة ،هي من تتحمل
الأعباء الناجتة عن امل�صاحلة .بينما
�ست��ذوب كل اخلالف��ات وي�ؤمن اجلميع
�أن يف امل�صاحل��ة ال غال��ب وال مغل��وب،
وال منت�ص��ر وال مه��زوم ،فاملنت�ص��ر
احلقيقي والوحيد هو الوطن..
وهنا يتب�ين الإن�سان الوطني احلقيقي
ال��ذي يعني��ه عي���ش النا���س ب�س�لام
ووئ��ام ،وبن��اء وط��ن ق��وي معاف��ى هو
جلميع �أبنائه..
تا�سع�� ًا – �أن تكون جلان امل�صاحلة على
درجات فق��د ال ت�صل جلنة �إىل �إن�ضاج
و�إجن��از امل�صاحلة ،هن��ا ال بد من جلنة
�أخرى ذات درجة �أعلى ملتابعة امل�سرية
والتو�ص��ل �إىل النتيج��ة املرج��وة..
فمن املفي��د �أن تتو�صل جلنة �أوىل �إىل
وقف �إط�لاق النار ,تتابع بعدها جلنة
�أخ��رى اخلو���ض يف احل��وار ومناق�ش��ة
التفا�صيل.
وقد يكون مفيد ًا وجود جلان م�صاحلة
ذات اخت�صا���ص كالتعوي�ضات وتقدير
الأ�ضرار .....الخ.
عا�ش��ر ًا – ال ب��د ملواكب��ة عملي��ة
احلوار وامل�صاحل��ة الوطنية من جهود
ك�برى للإعالم ب��كل تفا�صيل��ه ولقادة
ال��ر�أي يف املجتم��ع من كت��اب ومثقفني
و�صحفي�ين ورجال دين و�شيوخ ع�شائر
ووجه��اء م��ع الأخ��ذ ب�أهمي��ة املناب��ر
الديني��ة يف امل�ساج��د والكنائ�س ودور
العبادة ..وكذلك املنابر الثقافية
(حما�ضرات ،ندوات ...،الخ) .لتهيئة
�أر�ضي��ة منا�سب��ة وقط��ع الطري��ق
عل��ى الإع�لام املع��ادي ودرء الأخطار
القادم��ة من اخل��ارج ..وعل��ى الإعالم
الوطن��ي �أن يك��ون الرائ��د يف الرتويج
ونق��ل الوقائ��ع الإيجابي��ة وتغطي��ة
كل ه��ذه الفعالي��ات والإ�ض��اءة عل��ى
املواقف النبيلة..
ودائم ًا ال بد من اال�ستفادة من التجارب
الناجح��ة يف بع���ض املناط��ق والبن��اء
على كل ظاه��رة �إيجابية والعمل على
توفري ح�صانة لكل الأطراف املتحاورة
من الت�أث�يرات اخلارجية والت�أكد على
�أن ال غال��ب وال مغل��وب م��ن الأطراف
املتحاورة و�أن جن��اح احلوار جناح لكل
�أطراف��ه فاملنت�صر ه��و الوطن واملهزوم
�أع��داء الوطن الذين ي��رون م�صلحتهم
يف حالة الت�شرذم و الت�شظي..
ومن املفيد و�ض��ع جدول زمني لإجراء
امل�صاحل��ة الوطني��ة والتقي��د ب��ه م��ا
�أمك��ن .و�أن يعل��م اجلمي��ع ب���أن لي���س
هن��اك عق��د ي�صع��ب حله��ا ،فعندم��ا
ت�س��ود روح امل�ساحم��ة والت�سام��ح
والتن��ازل عن كثري من احلقوق وتغليب
امل�صلحة الوطنية العليا – وهذا قمته
ال�شجاع��ة وال�شهام��ة – فال��دم ال��ذي
دم �س��وريٌ وال�شهداء من الطرفني
�سال ٌ
هم من �أبن��اء �سوريا وهم �إخوة وال بد
من �إدراك معنى قول ال�شاعر:
ت�ضرب ُ
الكف ع َ
ني �صاحبها فال
قد
ُ
الر�شدِ
ُيرى قطعها من َ
فتغلي��ب لغ��ة العق��ل والت�سام��ح،
وتغيي��ب منط��ق الث�أر واالنفع��ال لي�س
عيب ًا �أبداً ،وقد �شهد التاريخ الكثري من
ال�صراعات وانتهت جميعها عندما �ساد
منط��ق العق��ل و�س��ادت احلكم��ة وروح
الت�سامح والفرو�سية.

• ا�سكندر لوقــا
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زوبعة ماركو�س!

ماركو���س �أوريليو���س ،ا�س��م من حي��ث املبد�أ ال يعني �أح��د ًا منّا� .إنه �أح��د الأباطرة
الذي��ن حكموا �إيطالي��ا قدميا .ولأن �إيطاليا عرفت بعراق��ة الفن فيها ،كما عرفت
بحر�صه��ا عل��ى �أعم��ال الفنان�ين القدام��ى منه��م ب�ش��كل خا���ص ،فق��د �أث��ار متثال
الإمرباط��ور ماركو�س زوبعة من املناق�ش��ات قبل ب�ضع �سنوات �سميت با�سمه ،ومفيد
�أن يتعرف القارئ على �سبب �إثارة هذه الزوبعة.
كان��ت البداي��ة �أن �أث�يرت م�س�أل��ة ترمي��م متث��ال الإمرباط��ور املذك��ور امل�صنوع من
الذه��ب والربون��ز بغي��ة �إعادته �إىل �س��رج ح�صانه ال��ذي ينتظر ع��ودة فار�سه يف
�إح��دى �ساح��ات مدينة روما القدمية .وقد تركزت امل�س�أل��ة حول بع�ض ال�صعوبات
الت��ي تتعل��ق بتنفيذ عملية الرتمي��م ،ويف مقدمها �إمكانية �إزالة �آث��ار التلوث الذي
حلق بالتمثال وبالتايل يكاد يفقده جماليته.
مل ي��رد يف تقري��ر اخل�براء ما ي��دل على ق��دم التمثال وك��م هي تكالي��ف الرتميم
وم��ن هم اخل�براء الذين �سيقوم��ون بالعملية ،بل ترك��ز على التلوث ال��ذي �أ�صابه
بفع��ل العوام��ل الطق�سية التي �أ�صابته وهو يف مكان تب�ين �أنه مل يكن الئقا مبكانة
الإمرباط��ور الراح��ل �أوال من الناحية التاريخية الت��ي تت�صل بفرتة حكمه وقبل
ذلك من الناحية اجلمالية .وم�س�ألة التلوث هذه مل تكن �شيئا عابر ًا ومن ال�سهولة
تخطيها بب�ساطة ،ومن هنا كان تقرير اخلرباء الذين عاينوا “ �صحة “ التمثال �إن
ج��از التعبري مطالبا ب�إنزال �أ�شد العقوبات بحرا���س امل�ستودع الذي خ�ص�ص حلفظ
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بع�ض الأوابد وفقدت عامل العناية بها ب�سبب من تق�صري امل�س�ؤولني عن حمايتها.
بي��د �أن الذي قد يعنينا نح��ن يف �سورية� ،أن �صانع هذا التمثال فار�سا وجوادا يف �آن
ه��و الفنان العاملي اخلالد مايكل �أجنلو ،ولأنه من �صنع هذا الفنان حتديدا يكت�سب
يف ر�أينا قيمة �إ�ضافية تتخطى التمثال عينه �سواء �أكان م�صنوعا من ذهب وبرونز
�أو م��ن �أن��واع املعادن الثمينة الأخ��رى .ومن هنا يحق لنا �أن نت�س��اءل ترى ماذا عن
�أوابدنا التي بقيت على قيد احلياة بعد �أن اعتدى على البع�ض منها برابرة الع�صر
حتى نحول دون تعري�ضها للأذى ويف �أماكن تبعد عنها التلوث ب�شتى �أنواعه؟
�إن حف��ظ متثال ماركو�س وح�صانه �إىل ح�ين ال�سعي لإعادته �إىل �ساحته يف و�سط
روم��ا القدمي��ة ،من املفي��د �أن ي�ؤخ��ذ بعني االعتب��ار كم�ؤ�ش��ر �إىل �أهمي��ة احلفاظ
عل��ى �أوابدن��ا املرئية على وج��ه الأر�ض حتى ال ي�صيبه��ا الأذى وتبقى �صامدة �إىل
زم��ن الإف��راج عنها ،وذلك يف ح��ال ا�ستحالة �إ�ضافته��ا �إىل املجموعات املوجودة يف
املتاحف �أ�صوال.
�إن م��ا تبق��ى من �أوابدنا التي مل ي�صبها حقد احلاقدين على تراثنا وح�ضارتنا ،قد
ال تق��ل قيم��ة عما حفظ منها يف متاحفنا ،ومن هنا دعوة املعنيني بحماية ما �أمكن
م��ن �أوابدنا الباقية على وجه الأر�ض حر�صا على معانيها التاريخية واحل�ضارية.
فه��ل نب��د�أ التفك�ير مبثل هذا الإج��راء الذي تذكرن��ا به ق�صة متث��ال الإمرباطور
ماركو�س �أوريليو�س ؟

ا�ست�سالم جملة نيوزويك بعد املو�سوعة الربيطانية

•خري الدين عبد الرحمن

ج��اء ا�ست�س�لام جمل��ة نيوزوي��ك ،ك�برى الأ�سبوعيات
الأمريكي��ة� ،أم��ام اجلائحة الرقمية مدوي�� ًا يف ني�سان
 ،2014فق��د �أوقف��ت نهائي�� ًا �إ�ص��دار ن�سخته��ا الورقية
الت��ي كان��ت ت��وزع ثالث��ة مالي�ين ن�سخ��ة �أ�سبوعي�� ًا،
مكتفي��ة بن�سخته��ا الرقمي��ة عل��ى الإنرتن��ت ،نتيج��ة
لتفاقم خ�سائرها املادية� .سبق هذا انهيار الإ�صدارات
الورقية ملئات ال�صحف اليومية واملجالت الأ�سبوعية،
مما جدد ال�شك��وك مب�صري ال�صحافة الورقية والكتاب
الورقي.
قبل ه��ذا ،كان ا�ست�سالم املو�سوعة الربيطانية املماثل
�أ�ش��د وقع ًا .فقد اعت��اد الربيطانيون مقارنة املو�سوعة
الربيطاني��ة مب�ؤلف��ات �شك�سب�ير ،الت��ي ق��ال ون�ست��ون
ت�شر�ش��ل يف �أوج ات�س��اع رقع��ة اال�ستعم��ار الربيط��اين
 “ :ل��و خ�ّي�رّ ت ب�ين التخلي ع��ن م�ستعم��رات بريطانيا
كله��ا ،مبا فيها الهن��د درة التاج الربيط��اين� ،أو التخلي
ع��ن م�ؤلف��ات �شك�سب�ير ،لتخلي��ت ع��ن امل�ستعم��رات بال
ت��ردد “ .جاء ق��رار �إدارة املو�سوعة الربيطانية الذي
�أعلن��ه مقرها الرئي�س يف �شيكاغو بوقف ن�شر طبعاتها
الورقي��ة ،واالكتفاء بن�سخة رقمي��ة وبرامج تعليمية
ع�بر ال�شابك��ة ،هزمي��ة موجع��ة تخط��ت املو�سوع��ة
باعتباره��ا قيم��ة و�إجناز ًا ح�ضاري�� ًا وثقافي ًا ،وتخطت
الكتاب الورقي عامة الذي ظلت املو�سوعة الربيطانية
م��ن مفاخ��ره ملائت�ين و�أرب��ع و�أربع�ين �سن��ة ،لت�صي��ب
تراث�� ًا ثقافي�� ًا عريق ًا يف مواجهة من��ط جديد فر�ضته
م�ستج��دات تقنية متوالدة تن�س��ف الأدوات والقوانني
ال�سائ��دة .ب��ررت �إدارة املو�سوع��ة الربيطانية قرارها
بتدين املردود امل��ايل للن�سخ الورقية� ،إذ مل يعد يغطي
�سوى  %1من دخلها ،بينما تغطي الن�سخة الإلكرتونية
 ،%14وتغطي مبيعات الو�سائل التعليمية .%85
�إن “ يف ت�أثر جوانب احلياة الراهنة الإن�سانية الهائل
بال�شب��كات املعلوماتي��ة والإع�لام متع��دد الو�سائ��ط
والتقني��ات الإلكرتوني��ة م�ؤ�شرات عل��ى �سقوط متوقع
للعدي��د من الأمن��اط واملناه��ج والنظري��ات والقوانني
التي حكمت عاملنا ،بحيث ال بد من ت�ضافر التخ�ص�صات
العلمي��ة الدقيقة يف �صياغة نظريات ومناهج وقوانني
جدي��دة للن�شاط��ات الإن�ساني��ة وم�شكالته��ا� ،س��واء يف
احل��رب �أو يف ال�سل��م .لك��ن م��ا ب��ات �أك�ثر �إحلاح�� ًا هو
العم��ل على تنمية ذهنيات خمتلف��ة ت�ستطيع التعامل
مع النموذج احل�ضاري اجلدي��د الذي تطغى عليه على
نح��و متزاي��د خ�صائ���ص ومعطي��ات جدي��دة تفر�ضه��ا
الث��ورة املعلوماتية ،بحيث ت�ستطي��ع حتويل املعلومات
�إىل معرف��ة ،فاملعلوم��ات بح��د ذاتها ال ت�س��اوي الكثري
ما مل تتحول �إىل معارف .و�سوف ي�ؤدي ت�سارع الرتاكم
املع��ريف وتعمقه غالب ًا �إىل الق�ض��اء على ظاهرة تفتت

املعرف��ة ،والع��ودة م��ن ظاه��رة التخ�ص�ص��ات العلمي��ة
واملعرفي��ة الفرعي��ة ال�ضيق��ة �إىل ظاه��رة املثق��ف
املو�سوع��ي )1( ”..جت��اوز حج��م املعلوم��ات اجلديدة
امل�ضاف��ة �سنوي�� ًا ملخ��زون الإنرتن��ت املعلوماتي جمموع
�أحج��ام حمتوي��ات �سب��ع وثالث�ين مكتبة عام��ة مبثل
حج��م مكتبة الكوجنر���س الأمريكي� ،أ�ضخ��م مكتبات
الع��امل ،وف��ق بح��ث لفري��ق جامع��ة كاليفورني��ا �سنة
 .2005ولهذا الدفق املعلوماتي ارتباط وثيق ومتبادل
بعامل التقنيات الرقمية.
كم��ا �أكدت درا�سة لغي��وم كارنينو عنوانه��ا (الكتاب يف
الدوامة الرقمية) ن�شرتها �شهرية العامل الدبلوما�سي
الفرن�سي��ة ازدياد عر�ض املحتوي��ات الإعالمية �سنوي ًا
بن�سبة  ،%30وت�ضاعف عدد حمطات التلفزة الأوربية
ث�لاث م��رات يف الأع��وام الع�ش��رة الأخ�يرة ،بينم��ا
ت�ضاع��ف عدد املج�لات �أربع مرات فق��ط خالل خم�س
وع�شري��ن �سن��ة .وتقل�ص��ت ن�سب��ة �إنفاق الأف��راد على
�ش��راء ال�صحف واملج�لات مقابل ت�ضخ��م الإنفاق على
الهوات��ف املحمولة واالنرتن��ت ،ف�صار حمتم ًا تخفي�ض
�أ�سع��ار بي��ع الدوريات املطبوع��ة� ،أو توزيعه��ا جمان ًا..
وا�شت��د تقلي���ص الدرا�س��ات واملق��االت اجل��ادة ل�صالح
مق��االت �صغ�يرة خفيف��ة و�صفحات جمتم��ع وحوارات
براقة عن تفاهات)2( ..
عابرة مع املارة و�إعالنات ّ
�سب��ق �أن توقع بع���ض العلماء واخل�براء قبل ربع قرن
تال�ش��ي الكتاب الورق��ي �سنة  2025بع��د تدرج حتول
الكلم��ة املطبوع��ة �إىل منطوق��ة ،و�إدخ��ال الإث��ارة
با�ستخ��دام ال�ص��ورة والتحكم والتالع��ب بها للرتويج.
�أن��زل نا�شرو رواية (قنبلة يف نيويورك ) ملاري هيجنز
كالرك مث ً
�لا ع�ش��رة مالي�ين ن�سخ��ة فيديوي��ة منه��ا
ب�أقرا���ص مدجم��ة مطلع العام  .1996ث��م تلت موجة
�إ�ص��دار كت��ب ب�أ�سطوان��ات ليزري��ة ت�ستوع��ب كل منها
ع�شرات �آالف ال�صفحات وال�ص��ور والأ�شكال واملراجع،
على طريق برجمة كتاب مقروء كمبيوتري ًا)3(.
مي��ز املهتم��ون بتلم���س م�ستقب��ل الكت��اب والدوري��ات
ب�ين املو�ضوع��ات ،فرج��ح بع�ضه��م الإقب��ال عل��ى كتب
التقني��ات الرقمي��ة بدي ًال للكت��ب العلمي��ة والبحثية
واملعلوماتية،وا�ستم��رار مي��ل ق��راء ال�شع��ر والرواي��ة
للكت��اب املطب��وع وف��اء لعالقة حميم��ة قدمية .يغري
الق��ارئ كتاب يق��ر�ؤه على �شا�شة الكمبيوت��ر �أو هاتفه
النق��ال فور �إ�صداره يف ق��ارة �أخرى� ،سواء �أكان درا�سة
علمي��ة �أو حتلي ًال ا�سرتاتيجي�� ًا �أو رواية �أو ديوان �شعر
�أو مذك��رات �شخ�صي��ة� ،أو م��ن كت��ب املاجن��ا الياباني��ة
املعتم��دة عل��ى ر�س��وم كاريكاتوري��ة ت�شرحه��ا كلم��ات
قليل��ة� ،أو لعر���ض الأف��كار املق�صودة ب�صيغ��ة حوار� ،أو
تفاهات لت�سلية عابرة !

ي��زداد التخ��وف م��ن ت�أثري طبيع��ة الو�سيط��ة وبيئتها
عل��ى منط القراءة .فالقراءة ع�بر االنرتنت للفعالية
واملبا�ش��رة وال�سرع��ة وكمي��ة املعلوم��ات املتداول��ة
جمز�أة ومقطعة .ووفق ًا لعلماء نف�س �أمريكيني يتطلب
الرقم��ي متعدد الإمكانات الن�صي��ة والو�سائط انتباه ًا
مرتفع�� ًا ،يف مقاب��ل انتب��اه عمي��ق تفرت�ض��ه املطالع��ة
اخلطي��ة املنتظم��ة للكلم��ة املطبوع��ة عل��ى ال��ورق.
وي�شت��د تخ��وف م��ن ت�صفية املل��كات املعرفي��ة لطغيان
�أولوي��ة مه��ارة احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات الرقمي��ة.
ودون انتقا���ص �إيجابي��ة كث�ير م��ن تطبيق��ات تقنيات
التوا�ص��ل واالت�ص��ال احلديث��ة وم��ا يرتب��ط به��ا م��ن
تقني��ات ومفاهي��م جدي��دة ،يقل��ق بع�ضن��ا م��ن الك�سل
الفك��ري ال��ذي ن�شرته بع�ض ه��ذه التقني��ات ،وتفاقم
الغ��ث واله�ش من منتج��ات م�صنفة ثقافي��ة و�إعالمية
تت�سل��ل با�س��م الرتفيه واملع��ارف ال�شعبي��ة واجلرعات
ال�سريع��ة .و�إذ يفر�ض االنت�ش��ار الهائل للحيز الرقمي
تطوي��ر الق��ارئ ،اتفق��ت احلكومة االيطالي��ة مث ًال مع
جوجل �سنة 2010على �إدخال مليون كتاب يف مكتبتها
الرقمية !
تخ��وف امل���ؤرخ روج��ر ت�شارتي��ه قب��ل رب��ع م��ن �آث��ار
اجلائح��ة الرقمية على عامل الكت��ب ( ،)4مذكر ًا ب�أن
ق��وة الكتاب تكم��ن يف جت�سي��ده �أفكار ًا يعطيه��ا طابع ًا
مادي�� ًا يحدّ د حيز النقا�ش الدميقراطي ،بعدما �أنتجت
القراءة الفردي��ة والقراءة اجلمعية يف القرن الثامن
ع�ش��ر حراك ًا ثقافي�� ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي�� ًا ببث الروح
النقدي��ة وتعميم عادات النقا���ش واملحاججة وتبادل
الآراء واملناظ��رات الفكري��ة يف ال�صالون��ات الأدبي��ة
وال�سه��رات القروي��ة .بينم��ا حتم��ل املوج��ة الرقمية
فل�سف��ة تقدي���س ال�سرع��ة و�ضم��ور احل���س النق��دي
واالفتقاد للتوا�صل الإن�ساين املبا�شر وحلرارة النقا�ش
اجلمعي.
مهم��ا كرثت االعرتا�ض��ات وا�شت��د القلق ي��زداد ر�سوخ
الكتاب الرقم��ي واملكتبة الرقمية نتيجة لتطور تقني
يفر���ض نف�س��ه بق��وة عل��ى حياتن��ا ،فال ميل��ك الكتاب
الورقي �سوى الرتاجع !
هوام�ش :
د .خري الدين عبد الرحمن ،الكتب الرقمية والكتب املطبوعة،
املعرفة ،دم�شق ،ت�شرين الثاين  /نوفمرب .2010
.2009 Le Mond Diplomatique , Octobre
حممود قا�سم ،القراءة ..والليزر ،جملة الهالل ،القاهرة ،يونيو
.1996
الأ�صول الثقافية للثورة الفرن�سية� ،سيول ،باري�س .1990

6

العدد2014/12/7 "1419" :م �26 -صفر 1436هـ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

املقنّع  ..واحلكمة الفرعونية
•حمي الدين حممد
ق��د تبدو الكلمات �أحيان�� ًا حبلى بال�صمت،
وق��د يكون البي��ان هو الرح��م الذي ولدت
منه ..وح�ين يتقرر م�صريها يف العبور �إىل
ذاك الن�سي��ج امل�س ّم��ى ف ّن ًا حكائي�� ًا بنوعيه
والرواي��ة ق��د ي�أتي حك��م املتلقي
الق�ص��ة ّ
يف جل��ة العوا�صف ،ور�ص��د النتائج للحدث
يف الن�صو���ص �إ ّم��ا مديح�� ًا ل�صال��ح الفك��رة
والإيق��اع العام لتلك الن�صو���ص و�إ ّما نفور ًا
وذب ً
��وال م�صطنع�� ًا وذل��ك بح�س��ب الق��درة
التي ميلكها القارئ وهو يت�أمل يف الدالالت
واملع��اين و�ص ً
��وال �إىل النهاي��ة ك�إعالن هام
ع��ن ا�سرتاتيجي��ة احلرك��ة الفن ّي��ة الت��ي
رافقت عملية البناء..
ومم��ا ال �شك في��ه �أنّ فن الق�ص��ة املعا�صرة
غ��دا ترتيب�� ًا فني�� ًا ع�بر ن�ش�أته��ا ،ومنوها،
وتناظ��رت فيه��ا العنا�ص��ر الت��ي ارتك��زت
على عملي��ة الوحدة والتكام��ل يف ن�سيجه
الع�ض��وي املتما�س��ك و�أ�صب��ح الو�ص��ف
واال�سرت�س��ال لون�� ًا �آخ��ر يحم��ي الق�صة يف
عالقتها مع الق�ضاي��ا الوجودية التي نقر�أ
فيها احلي��اة عرب التخيل الأبي�ض والبنية
البالغية الداخلة يف تفا�صيل احلدث ً
لغة
وحتلي ًال ومعها متتحن احلقول الداللية يف
خ�صوبتها عند جمع املحا�صيل يف النهاية.
م��ن هن��ا كان ال��دور ال��ذي ي�ؤدي��ه الأديب
يفرت���ض الإم�ساك بالعملي��ة التي يتوخى
فيه��ا التغي�ير ل�صال��ح الطبق��ة الت��ي خرج
منه��ا والبيئ��ة الت��ي علمت��ه الدخ��ول �إىل
املن��اخ ال��ذي يك��ون في��ه الداف��ع النف�س��ي
لإنت��اج احلكاية ه��و االلتزام به��ذا امل�شهد
اال�ستع��اري واملفرو���ض علي��ه يف كل
ا�ستهالالت��ه وهو يروي ويت�أم��ل يف �إ�صغاء
القارئ�ين لنواف��ذه النائم��ة وعتبات��ه
املفتوح��ة عل��ى كل الأماك��ن مب��ا يف ذل��ك
حاالت ال�صريورة يف �إي�صال ما ال ي�صل لكلّ
املتابع�ين ..ك�أن تك�ش��ف عن��ه قط��ع الثل��ج
التي ال تذوب ..وامل�ساحيق بكل �ألوانها مبا
يف ذلك اخلادعة منها..
يف جمموع��ة حمل��ت عن��وان (املقنّ��ع)
و�ص��درت ع��ن احت��اد الكت��اب الع��رب ع��ام
 2012للأديبة فايزة دا�ؤد.
وت�ضمن��ت �إح��دى وع�شري��ن ق�ص��ة”..
و�شكلّت تلك الق�ص���ص �أحداث ًا متقاربة مع
الواق��ع ال��ذي الم�ست��ه خميلّ��ة الكاتب��ة،
واختارت لهذا التوا�صل مع بيئتها الريفية
�شخ�صي��ات متكن��ت م��ن قي��ادة الأح��داث
ال�سرد النا�ضج يف
ب�أ�سل��وب فني غلب علي��ه ّ
مالحق��ة الق�ضاي��ا الوجودية الت��ي �أثارت
اهتمامه��ا و�شكلت يف تب�سيطه��ا عامل ًا تطمح
�إلي��ه بحي��ث يك��ون التف��وق في��ه للذي��ن
�ضربتهم العاهات الت��ي �أوجدها احلرمان،
واغتال طاقات �أهلها اخلالقة املف�سدون يف
�إدارة ال�ش���ؤون العامة ومن �سار يف �أفالكهم
م��ن منا�ص��ري العائل��ة اللغ��ة املري�ض��ة يف
ال�سل��وك اليوم��ي لأع��داء احلي��اة .لق��د
اقنع��ت احلكاي��ات املتلقي بق��درة الكاتبة
عل��ى هند�س��ة �أفكارها وترابطه��ا والدفاع
ع��ن بن��ات جن�سه��ا اللوات��ي حاكمته��ن
الظ��روف وقلل��ت م��ن قدرته��ن يف الإب��داع
على كل الأ�صعدة.
واختارت الكاتبة يف ن�صو�صها �شواهد ح ّية
عل��ى ما يجري يف عامله��ا ونا�صرت العطا�ش
واجلي��اع واملحروم�ين و�أ�صح��اب الطم��وح
العف��وي الذين كانوا عنوان ه��ذا الت�صالح
اجلمايل يف �صياغة احل��دث وكانت بارعة
يف حتليل التعقيدات االجتماعية ومتتلك
الر�ؤي��ة الواقعي��ة يف اكت�شافه��ا والوقوف

على �أبعادها.
وثمة قدرة يف عملي��ة الإف�صاح والإخفاء
ع�بر تق��دمي ال�ص��ور النمطي��ة امل�ألوف��ة
ولكنه��ا احرتم��ت خ�صو�صي��ة امللتزم�ين
بق�ضاي��ا جمتمعاته��م واملدافع�ين ب�أمان��ة
عن حرية امل��ر�أة رغم وعورة الطرق حتى
املالحي��ة منها وكان��ت جتيد لعب��ة ال�ص ّيد
وه��ي تالح��ق طريدتها حت��ى يف الطقو�س
الت��ي تلفح فيه��ا االتهام��ات ن��ار املتخلفني
م��ن الرج��ال الذين م��ا زالوا ينظ��رون �إىل
املر�أة نظرة دوني��ة قا�صرة ،وكانت مدركة
لطبيع��ة الوع��ي ع�بر خط�ين وق��د يكون��ا
متناق�ض�ين يف نظ��ر م��ن ال يقتن��ع ب�إب��داع
الأنث��ى وقدرته��ا عل��ى املواجه��ة حت��ى يف
احلل��م واملخيل��ة ..ولكنهم��ا يتقاطع��ان
عن��د احل��دود الت��ي جتم��ع فيه��ا الطاقات
ال�شعورية القادرة على اختيار الكلمة التي
تو�صل الفنان �إىل اختبار احلدث احلياتي
بعي��د ًا عن املزاج ال�سائل �أو الغربة التي ال
تخ�ض��ع لأم وطني��ة و�أب يرتب��ط بذاكرة
الأر���ض وجداني�� ًا وثقافي�� ًا دون �أن تك��ون
امل�صادف��ات ه��ي �إح��دى مالحم��ه الطالعة
م��ن توهجه الهادئ حت��ى يف دبيب ال�صمت
الأخري.
واعتم��دت عل��ى بالغ��ة التزوي��ق امل�ش��وق
ال�س��رد فكان��ت ال��دالالت املبتك��رة فيه
يف
ّ
ق��د �أوج��زت كل املقارب��ات ..وممهداته��ا
بطريقة عربت عن فه��م جديد للمقايي�س
الت��ي متتحن عربه��ا الن�صو���ص احلكائية
وال �س ّيم��ا الت��ي واجه��ت فيه��ا املزاوج��ة
ب�ين النقي�ض�ين وهم��ا الفو�ض��ى والنظ��ام
يف املجتمع��ات الريفي��ة واملدني��ة على حدّ
�س��واء .كما يف حكاية /طموح /التي كانت
�شخ�صية الأ�ستاذ –كفاح -الرجل ال�ستيني
– وابنه نا�صر يف عالقتهما مع ال�سكرترية
/رزان /وجنح��ت الكاتب��ة يف الإ�شارة �إىل
�ضرب اال�ستق��رار الروح��ي والنف�سي عند
�شخ�صيات الق�صة حيث �أن الأب وهو �أ�ستاذ
ولكن��ه كان فا�ش ًال يف تربيته وقد الحقهما
ع��ار الهزمي��ة الأخالقي��ة وه��ذه �إح��دى
الق�ضاي��ا احلياتي��ة الت��ي يك�ثر احلدي��ث
عنه��ا يف �أيامن��ا وخا�ص��ة ب�ين العائ�لات
جل�س��ة ودية بني الأب
الغني��ة �ص“ ،40يف
ٍ
وابنه وق��د �أعرب الأول خاللها عن حزنه
ال�شدي��د وخيبته الكربى لرتبيته الفا�شلة
ور�أى �أن �أف�ضل طريقة ل�سرت الف�ضيحة هي
عملية �إجها�ض عاجلة”.
لق��د جن��دت يقظة الذاك��رة عن��د املتلقي
خ�شي��ة تال�ش��ي ظ�لال احلكاي��ة لدي��ه
فابتك��رت له��ا ه��ذا احل��ل ال��ذي خ�س��رت
في��ه العائل��ة كل �ش��يء ب��د�أً ون�ش���أة �إىل
درج��ة اله��رم ويع��ود ذل��ك �إىل �أن مث��ل
ه��ذه العالق��ات املر�ضي��ة واخلارج��ة ع��ن
القي��م م��ا ت��زال ت�س��ود يف املجتم��ع ..وقد
كان��ت النهاي��ة لهذا احل��دث نهاي��ة تر�شد
املتلق��ي �إىل ب�ؤرة احل��دث يف كل تفريعاته
وتنويعات��ه ومعه��ا كان دخ��ول احلي��اة يف
ثنائيت��ي الع��دم والظ�لام م��ن خ�لال هذا
التال�ش��ي ال��ذي واجه��ت في��ه ال�شخ�صيات
رماده��ا الأخ�ير � ..ص“ :41فل��و �أنها ظلّت
متم�سك��ة مبا �أ�سماه الأ�ست��اذ كفاح حماقة
ال م�برر له��ا لكان��ت زوج��ة لرج��ل واح��د
و�أ ّم��ا لعدة �أبناء تف��وح منها رائحة الب�صل
والثوم والزيت والعرق”...
وت�أتي ق�صة /ذاكرة ثدي /التي ا�ست�أ�صلت
فيها نورا – ثدييها حتى يزول خطر موتها
وت�ضمن لنف�سها حياة جديدة وقد �سبقتها

�إىل هذه الذاك��رة ن�ساء كثريات يف جمتمع
الوالئم الدنيوية التي علقت فيه الكاتبة
ال�شخ�صي��ات املختارة له��ذا الدور وال �سيما
ن��ورا الت��ي كانت حتل��م بالزواج م��ن عادل
حي��ث كان يطعمها ثم��ار اخلرنوب وي�شوي
له��ا ع�صاف�ير اخلري��ف� ..إن��ه يف النهاي��ة
احلن�ين للمجهول وقد حقق��ت فيه الق�صة
وظيف��ة جمالي��ة وتعبريية ع�بر مالءمة
العن��وان ال��ذي حمل مع��ه رق��ة الأغ�صان
و�صالب��ة ال�صخ��ور يف حكاي��ة عميق��ة
الداللة داخل املخيلة الن�شيطة.
�أ ّم��ا يف حكاي��ة “املقنّع” الت��ي �ألب�ست فيها
الكاتب��ة املحام��ي “نبي��ل” ال�شخ�صي��ة
الرئي�س��ة �أقنعت��ه املتع��ددة ع�بر �إيق��اع
الو�ص��ف املحتك��م �إىل �إيقاع احلي��اة والتي
�ستغي��ب فيه��ا �أمثال ه��ذه ال�شخ�صي��ات �إ ّما
بالإخفاء �أو الن�سيان.
“ونبي��ل” ه��ذا ه��و �أح��د املقامري��ن حتى
ب�إقت�لاع املول��ود م��ن رح��م �أمه لق��اء املال
حت��ى ل��و كان��ت ال ت�ستطي��ع �إجن��اب �أخ
ث��انٍ له��ذا املول��ود املنتظ��ر ..تق��ول يف
مقدم��ة الق�ص��ة ���ص“ :19ا�ستيق��ظ نبيل
يف ال�ساد�س��ة �صباح�� ًا وب��د�أ يجه��ز نف�س��ه
للذهاب �إىل املحكم��ة ،مم�شط ًا حليته التي
ا�شرتاه��ا م��ن �صال��ون احلالق��ة الن�سائية
قب��ل �أ�سبوع وحتديد ًا يوم �سلّمه موظف يف
املحكمة االقت�صادية ظرف ًا خمتوم ًا وطلب
د�سها
من��ه �أن يوقع حتت ا�سمه عل��ى ورقة ّ
املوظ��ف ف��ور توقيعه عليه��ا” ثم��ة �س�ؤال
ال بد م��ن االنتباه عل��ى الإجابة عنه وهو
مل��اذا اخت��ارت الكاتب��ة اللحي��ة امل�ش�تراة
له��ذا املدي��ر املقن��ع م��ن �صال��ون احلالق��ة
الن�سائية؟!
ً
ويحم��ل اجل��واب عن��ه نوع��ا م��ن التهك��م
املو�ص��وف ملث��ل ه��ذا املقن��ع وال��ذي �أغوته
الر�ش��وة بارت��كاب املوبق��ات وخمالف��ة
القوان�ين ،وجعلت من��ه رج ًال مال��ك ًا لطباع
الك��ذب والنفاق وق��ادر ًا عل��ى اال�ستفا�ضة
يف ارت��داء الأقنع��ة بعني ماك��رة ،و�أعماق
خمادع��ة ونقل��ت لن��ا �سريت��ه الذاتي��ة
يف عمل��ه الوظيف��ي م��ن خ�لال مقدّ م��ة،
ونتيجة ،وممار�سة نقدية وكانت املقايي�س
الفني��ة فيها �أخ�ير ًا ن�ص ًا حكائي�� ًا متما�سك ًا
يف عمارت��ه حي��ث ارت��دى نبي��ل �أربعة من
الأقنعة �أولها قناع ال�براءة ،وثانيها قناع
الباله��ة ،وثالثها القناع الوطن��ي و رابعها
العلماين ،لكن ه��ذه الأقنعة مل تبعد عنه
�شبه��ات الف�س��اد واملحاكمة �أخ�ير ًا على ما
ت�سب��ب به من خ�سائ��ر للمحكمة ورغم �أنه
�صاح��ب �شه��ادات تقدي��ر عل��ى �أعماله �إال
�أنه يف جنواه الباطني��ة للخال�ص مما وقع
في��ه داخلته القناعة ب���أن يدو�س على كل
هذه الثن��اءات و�شه��ادات التقدير لينجب
قناع ًا �آخر هو “اللحي��ة” التي كانت �سبب ًا
يف نزي��ف عربي دائم عل��ى مدى الع�صور..
وهاه��ي اليوم ي�ؤدي �أ�صحابه��ا الدور الذي
كلفته��م به �أمريكا وبتوجي��ه طابعه العام
الخرتاق اجلدار الثقايف وتنغلق معه �آفاق
امل�ستقبل اجلديد وم��ع املتابعة الأ�سلوبية
وه��ذا التكنيك الفن��ي يف ا�ستجالء مظاهر
العناوي��ن الأخ��رى م��ن املجموع��ة وق��د
ا�ستوف��ت فيه��ا عنا�ص��ر الق���ص زمرته��ا
الدموية وكانت �ص��ورة ل�صوت فايزة الذي
وزعت��ه عل��ى املتلق�ين وميكن الق��ول �أخري ًا
حكمة
�إنه��ا ا�ستمدت ثقاف��ة ن�صو�صها م��ن
ٍ
فرعوني��ة بات��ت ع�ص ّي��ة عل��ى الن�سي��ان
“الأذن ترى ..والعني ت�سمع”.

نقد �أدبي

جماليات ال�ضحك
يف ق�ص�ص عبد اهلل عبد
• خالد زغريت
ت�أخذ جتربة عبداهلل عبد الق�ص�صية معنى ريادي ًا يف تاريخ الق�صة
الق�صة الق�صرية من طور
ال�سورية لآن “ على يديه قبل غريه ـ انتقلت ّ
ّ
التجري��ب �إىل ط��ور امتح��ان التقنيات الفني��ة ،وتر�سيخ �أ�ص��ول ال�سرد
احلكائ��ي ،كم��ا يقول الدكت��ور ح�سني جمع��ة “و �إذا كان م��ن امل�ألوف �أن
ق�ص عبداهلل عبد وانتماءه الفني �إىل مدر�سة الت�أ�سي�س
ندر�س واقعية ّ
الواقع��ي للق�ص��ة ،ف�إنه م��ن الإن�صاف احلدي��ث ع��ن دوره يف �إن�ضاج الفن
الق�ص�ص��ي الرفي��ع القائم على الإب��داع و التخ ّيل  ،عل��ى �أن ثمة ظواهر
�إبداعي��ة يف ف��ن ه��ذا القا���ص مل ت�أخذ كفايته��ا من الدرا�س��ة وال �سيما
امل�شهد الكاريكاتريي يف ق�ص�صه الذي يتمايز فيه ذلك اخليط الأبي�ض
الفا�ص��ل ب�ين البكاء وال�ضح��ك ،فالكات��ب ينطلق يف كتابت��ه الق�ص�صية
م��ن ر�ؤي��ة فني��ة وا�ضح��ة يف جت�سيد هوي��ة همومه و�أحالم��ه وواقعة،
فينعك���س على مر�آة �إبداعه بخار زفرات قهره،وغليان �إح�سا�سه بالظلم
املحت�ش��د يف تفا�صيل حياة جمتمعه وق�ضاياه ،وبينما راح القا�ص يحفر
يف تل��ك ال�ص��ور املوجعة املبعرثة على قارعة ر�صي��ف �أيامه ور�ؤاه  ،يجد
نف�س��ه �أ�شد قهر ًا من �سخرية هذه ال�ص��ور ،فرتاه وهو يعيد بناء ق�ص�صه
عل��ى �ضفة وج��ع واقعه��ا ينزف �أمل��ه حتى الثمال��ة الق�ص��وى يف ت�شكيل
�أح��داث ق�ص�صه،ويف حم�أة �أمله ت��راه ي�ضحك لي�ضحك �أحداثه و�أبطاله
الذي��ن مل يج��دوا يف خ�ض��م واقعه��م املفت��وح عل��ى �أمل ذي �ضف��اف م��ن
�سراب،م��ا يجعلهم يعرف��ون ال�ضحك ،وك�أننا بالكات��ب ل�شدة تعاطفه مع
�شخ�صيات ق�ص�ص��ه يهج�سه �إ�ضحاكهم ،وحني يعيا من اقتنا�ص ملعة فرح
يف �س��رداب قهرهم ي�ضحكهم عل��ى الورق ق�ص�صي ًا ،هك��ذا هو ال�ضحك يف
ق�ص�ص عب��داهلل عبد ‘�إن�شاء ق�ص�صي ل�شخ�صيات معدومة لديهم حلظة
الف��رح احلقيق��ي ‘ ف�شخ�صياته مولودة من رحم القه��ر  ،و م�شردة وراء
�س��راب ال يحدّ  ،لذلك يبح��ث الكاتب و�سط حلكة واق��ع �شخ�صياته عن
�صدق��ة �ضحك��ة ير�ش��ي به��ا �أبطاله الغرب��اء عن الفرح ،وه��ذا ما جعل
ال�سخري��ة يف ق�ص���ص عب��داهلل عب��د ذات خ�صو�صية فري��دة يف ال�سرد
الق�ص�صي،فرتى ال�ضحكة فاقع��ة ال�سواد واخزة الوجع ،و�أ�شد وط�أة من
الدمع��ة احل��رى � ،إنها ال�سخري��ة الطارئة العائمة عل��ى بحر الظلمات ،
فهو كما يحكي يف ق�صته (الآباء ي�أكلون احل�صرم) يريد �أن ي�صنع ورود ًا
للتع�ساء “ بازدياد الأوالد مل يرتكا له �أية فر�صة للخيار.و زايله �شعوره
باحلدبة .كان قد �أم�سى جزء ًا منه .بل كانت هذه احلياة البيتية �سبب ًا
يف الك�شف عن بع�ض مواهبه الدفينة .فحني هجر �شلة �أ�صدقائه ،حول
هذا الفراغ الذي �أح�س به يف البداية �إىل عمل جاد يف احلديقة .ف�أخذ
يغر���س وي�شتل وي�ستنبت الزه��ور .وي�ؤلف بني نباتات ال يبدو بينها �أية
قرابة �أو ن�سب.
“هن��اك ع��دد م��ن �أنواع ال��ورد� :أبي���ض� ،أحمر� .أحمر غام���ض� ،أحمر
فاق��ع وحت��ى ورود �صفراء .ولك��ن لي�س هناك �أي��ة ورود �سوداء ”..قال
لنف�سه ذات مرة.“ :نعم �إن للفرحني وال�سعداء ورودهم فلماذا ال تكون
هن��اك وردة للتع�ساء؟”� .إن ه��ذه الفكرة ال�ساخرة على ما فيها من فورة
الأمل ،ه��ي �ص��ورة �صادقة عن �سخرية عبد اهلل عب��د  ،فنجده يف ق�صة
س��ور املوظف بكل �ألغام القهر واحلياة
( ال�ضح��ك يف �آخر الليل) بعد �أن � ّ
املغرورق��ة بالب�ؤ�س واملوت املعلن لأب�سط الأح�لام ،قد جعل ال�ضحك يف
خت��ام الق�ص��ة �شاه��د زور على معنى حي��اة موظف يعود �آخ��ر الليل من
عمل��ه يف تفريغ حمول��ة ال�سكر ومراقبتها ،فيحل��م بك�أ�س �شاي،وي�صعق
�أن��ه ال ميل��ك ملعقة �سكر ،في�ضح��ك�“ :أخذت الزوج��ة �إحدى العلبتني
املعدنيت�ين و�أخ��ذت بالثانية ملعق��ة .ا�ستعانت بامللعق��ة على فتح غطاء
العلب��ة .وم��ا �أن رفعت الغط��اء حتى ت�سمر ب�صرها يف ق��اع العلبة .تورد
خداها قلي ًال .ظلت نظرتها مث ّبتة يف قاع العلبة �أخذ الرجل �سيكارة من
علبة لفائفه وقال:
ـ �أال ن�شرب ال�شاي؟
ابت�سم��ت زوجت��ه ابت�سامة �شاحب��ة .ومدت له العلب��ة .ا�ستقر ب�صره يف
ق��اع العلب��ة .ابت�سم ب��دوره وقال:ـ غ�ير معق��ول .وات�سع��ت ابت�سامته.
ال�سكر.ومر يف خيال��ه كل ال�سكر املهدور يف البحر وعلى ظهر
�أطن��ان من
ّ
الباخ��رة ويف العنابر واملواعني ع��دا الذي نهبه الآخرون.ـ غري معقول.
و�ضح��ك� .ضح��ك يف البداي��ة من حلقوم��ه ،موج��ة �أثر موج��ة� ،ضحك ًا
غريب�� ًا جاف ًا ال روح فيه وال نداوة .ثم ا�ستقام �ضحكة .وا�ستمر الوابور
امل�شتع��ل يهدر .وبخ��ار ال�شاي يت�صاعد من قدحني مليئ�ين مل يمُ ّ�سا ذكي ًا
ومعطراً .وا�ستمر هو يف ال�ضحك .ودمعت عيناه”.
يظه��ر يف ه��ذا املقتط��ع �أن امل�شه��د ال�ساخ��ر يف ق�ص���ص عب��داهلل عبد
ين�ش���أ على �ش��كل ح�سرة موجع��ة  ،فهو خال�ص فني فوق��ي �أي غري نا�شئ
من حقيقة فعل درامي يف الق�صة بل من خارجها من روح الكاتب �أمل ًا على
�سخرية الأحداث ،وواقع �أبطال ق�ص�صه ،فبعد �أن حبك م�شاهد الوجع
البقية �...........................................................ص23
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•حممد خالد اخل�ضر
ر�ؤى يف اخلط��اب الفك��ري العرب��ي يدخ��ل
م�ؤلف��ه الدكتور نبيل طعمة يف مو�ضوع �صاحب
ال�ش���أن ال��ذي ارتفع على اله��واء بفعل مغلوط
وراح يعب��ث مبقادي��ر الب�ش��ر وفق م��ا تقت�ضيه
م�صلحت��ه وم�صالح الآخرين الذين اعتادوا �أن
يبن��وا �أجمادهم ويطوروا علومهم على خريات
غريهم حتى لو كان ذلك قهر ًا ودم ًا و�سجن ًا.
ويت�شع��ب عن ه��ذا ال�سل��وك ر�ؤى �أخرى ت�شمل
ال�سيا�سة والإدارة والفكر والرتاث يف املجتمع
و�ص ً
��وال �إىل الدي��ن ال��ذي و�ص��ل �إىل منعط��ف
خط�ير ،ومل يعد هن��اك ارتباط بني��وي بينه
وبني اخلالق ،يدل على م�ؤثرات حقيقية ت�صل
�إىل النتائ��ج املعروفة التي بع��ث اهلل الأنبياء
م��ن �أجله��ا ،و�أهمه��ا املحب��ة والت�سام��ح واحلق
واخل�ير وحت��رمي القت��ل وال�سرق��ة واخليانة
وم��ا ي�شبه ذل��ك من �صفات خمذول��ة من �شانها
تخريب الإن�سان مبا ميتلكه من �سمات �سامية.
يعتم��د الدكت��ور نبي��ل طعم��ة يف ر�ؤيت��ه عل��ى
فل�سفة التكوي��ن الفكري التي تنبثق من مكون
ثق��ايف من املفرت���ض �أن يك��ون �شام ً
�لا �إىل حد
لي�س بالقليل.
ي�شمل التاري��خ الثقايف وتاريخ الأديان وتاريخ
الأدب ومكونات��ه ور�ؤاه وفل�سفت��ه وعمق��ه
�إ�ضاف��ة �إىل تداعيات احلا�ضر بكل ما فيها وما
تتك��ون منه �أي�ض�� ًا �سواء �أكان حرك��ة �سيا�سية
�أو اجتماعي��ة �أو ثقافي��ة �أو �أدبية حتى ي�صل
�صاح��ب الكت��اب �إىل مرحلة القناع��ة انه من
حقه �أن يطرح تلك الر�ؤيا.
يف ر�ؤي��ة الكت��اب ووجه��ة نظ��ر م�ؤلف��ه� ،أمتنا
العربية تهاب كلم��ة �أبنائها ،وحت�سب لها �ألف
ح�ساب بد ً
ال من �أن تفكر كيف تقاوم �أعداءها.
كم��ا �أن �أمتن��ا تعتمد مبد�أ املتابع��ة واملالحقة
لل�صغ�ير والو�ضي��ع وتدفع��ه للهرب ث��م ت�صنع
من��ه كب�ير ًا وعندما يخ��رج �إىل دائ��رة ما تقع
يف �إ�ش��كال التو�س��ل �إلي��ه ..ه��ذا واق��ع نف�س��ي

فل�سف��ي و�صل �إليه طعمة بع��د �أن ا�ضطلع على
م��ا كتبه الذين ذهبوا خ��ارج �أوطانهم من كتب
ومق��االت وملف��ات ت�ش��ي ب���أن الآخ��ر العرب��ي
بد�أ ُيك��ون منظومات م�سموم��ة ملدعي الثقافة
العربية تبد�أ من احلرية والدميقراطية التي
تخرج من مفهومها الأخالقي و�إخراج الإن�سان
�إىل العي��وب والنواق���ص والأفع��ال املنافي��ة
لل�شرائ��ع احلقيقي��ة وه��ذا م��ا جع��ل اخلطاب
العرب��ي احل��ايل مبكونات��ه منافي��ا للحقيق��ة
ي�صطدم معها بفعل الإ�سالم اجلديد واحلرية
اجلديدة.
وه��ذا التحلي��ل الفل�سف��ي ال��ذي ا�شتغ��ل عليه
طعم��ة �أو�صل��ه �إىل حقيق��ة عج��ز اخلط��اب
العرب��ي عن تق��دمي مفهوم �سيا�س��ي اجتماعي
قان��وين لتك��ون احلري��ة الت��ي �أراد اهلل له��ا
�أن تك��ون ب�شكله��ا املح�س��وم وع��دم االرتب��اط
مب�ش��روع �إبلي���س الراف���ض للوج��ود الآدم��ي
الإن�س��اين يف الوقت الذي �أ�صب��ح لهذا امل�شروع
�أ�س�س��ه و�أتباع��ه وظواه��ره يف حي��اة الإن�سان
العربي املعا�صر مبعتقدات��ه املختلفة البعيدة
عن الثقافة والتفكري.
اب��ن خل��دون �أو جمال
لي�س��ت وحده��ا فل�سفة ِ
الدي��ن الأفغ��اين �أو اب��ن ر�ش��د �أو �أب��ي الع�لاء

املع��ري هي الت��ي دفعته �إىل التفك�ير بتحويل
ه��ذا اخلي��ال العلمي �إىل واقع وقب��ول التطور
ومل��ئ الثغرات والفج��وات ال�سلبي��ة والإ�سهام
بتق��دمي �أو زي��ادة الإجاب��ة بل هن��اك �أ�شياء
�أخ��رى ،ب�سب��ب وج��ود املنه��ج التطبيق��ي
واملو�ضوع��ي وجتل��ي �آثار البح��ث التاريخي يف
�أبواب الكت��اب دون �أن تك�شف نف�سها �أي ب�شكل
الئ��ق ر�شيق ي��دل على احلرفي��ة والرباعة يف
�صياغ��ة املكون النف�س��ي والفل�سفي الدال على
املحت��وى اجلمع��ي املوج��ود يف ذاك��رة الدكتور
طعمة.
�إذ ثم��ة نزع��ة �صوفي��ة نا�شط��ة يف املف��ردات
امل�ستخدم��ة يف التعب�ير ال�س��ردي للمع��اين
والأف��كار والر�ؤى التي يظه��ر �أنها بريئة متام ًا
م��ن اخلرافة والوراث��ة واالنتماء ل��كل بدعة
�أر�ضي��ة �أو ل��كل حت��ول �أو مف��رق ..ب��ل ت��رى
ه��ذه النزعة �أن ال��ذي يج��ب �أن يج�سد احلق
ب�صفت��ه انعكا�س�� ًا للحق يج��ب �أن ينتم��ي �إليه
ب�ش��كل ج��ذري وعلي��ه �أن يتقن لغ��ة التما�سك
واالرتب��اط وي�ستطي��ع الف�ص��ل ب�ين الروح��ي
الإمياين وبني الديني اال�ست�سالمي.
�إن تل��ك النزع��ة الت��ي ت�سب��ب وج��ود �إن�س��ان
ي�سعى �إىل احلقيقة الإن�سانية ي�صل مبكوناته

“�أ�شهر �شاعرات احلب يف بالد ال�شرق والغرب”
كتاب جديد للباحث الدكتور �إح�سان الهندي
كت��اب “�أ�شه��ر �شاع��رات احلب يف بالد ال�شرق والغرب” للدكت��ور الباحث �إح�سان الهندي يحتوي على فك��رة جديدة يف الطرح حيث تناول
تراجم و خمتارا ت �شعرية ل�شاعرات كتنب عن احلب عرب مر الع�صور ويف �أكرث بلدان العامل.
يتن��اول الهن��دي تراجم ت�شمل مئة �شاعرة عاملية من الأ�سم��اء الأكرث �شهرة يف ميدان الغزل والعاطفة من خمتلف بلدان العامل يف ال�شرق
والغرب وعلى مر الع�صور بدءا من م�صر الفرعونية وحتى ال�شاعرات املعا�صرات مبن يف ذلك العربيات.
يذكر �أن الكتاب من من�شورات الهيئة العامة ال�سورية للكتب وهو يف جز�أين الأول � 237صفحة والثاين �192صفحة من القطع املتو�سط.

�إىل لغ��ة التخاطب الراقي��ة والتي ت�سمو على
االتهام��ات واالنتهازي��ة الثقافي��ة وعبودي��ة
الطاع��ة العمياء وه��ذا �أمر يتطل��ب ح�سب ما
يذهب �إليه املفكر يف كتابه �إىل خطاب تربوي
يفه��م الع�صرن��ة واحلداث��ة ب�ش��كل يتمك��ن
م��ن تطوير الواق��ع املت�ضم��ن للوط��ن والهوية
الوطني��ة وال�شفافي��ة واحليوي��ة و�صياغته��ا
مل�ستقب��ل �أكرث �صحة و�أكرث تط��ور مبا يتما�شى
م��ع تط��ور الع��امل ب�سلبيات��ه وايجابيات��ه وال
يك��ن �أن يتحق��ق ذل��ك م��ا مل ت�ص��ل البني��ة
االجتماعي��ة والثقافي��ة �إىل لغ��ة �إعالمي��ة
تتفق مع نظم الت�أمل والتفكري وتتغري وتتطور
مبا يخدم املجتمع.
�إن �صاح��ب الكت��اب ي��درك خط��ورة م��دى م��ا
يذه��ب �إلي��ه يف العم��ل عل��ى �إيق��اظ املثق��ف
ومت�سك��ه بال�ضم�ير واالرت��كاز عل��ى بني��ة
اجتماعي��ة واقت�صادي��ة نزيه��ة متوازي��ة
و�أعتق��د �إىل ح��د �أدن��ى �أج��زم �أن امل�ؤل��ف مبا
ي��راه ق��د ح�ص��ن نف�سه بق��وة متع��ددة البنى،
و�أهمه��ا الثقافي��ة واالجتماعي��ة حت��ى متكن
من اخلو�ض يف هذا الغمار ...ويف الوقت عينه
يع��اين الكاتب من وقاحة الت�ص��دي كلما �أ�شار
�إىل عيب �أو ك�شف عار.
ويف نهاي��ة الكت��اب يدر���س الكات��ب للق��ارئ
واملتلقي �أبع��اد ومعاين ال�صهيوني��ة وما ي�سمى
�إ�سرائي��ل والت�أ�سي���س التاريخ��ي الباطل لهذه
املعاين التي و�ص��ل �أ�صحابها �إىل ت�أ�سي�س نظام
عامل��ي جديد حت��ت م�سم��ى الوالي��ات املتحدة
الأمريكي��ة الت��ي دعم��ت الكي��ان ال�صهي��وين
يف فل�سط�ين يف ظ��ل ال�ضع��ف ال��ذي تكلم عنه
الكت��اب ..ليخاطب العق��ل العربي ع�ساه يفهم
�أنه��ا املك��ون اجلدي��د اخلطري �سب��ب كل ما كان
و�سيكون فهل هناك من يعقل.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ق�ضايا و�آراء

الق�ص
فيزياء الواقع،
�صباح اليا�ســمني..
كيمياء ّ
ُ
ُ

• ن�ضال ال�صالح
الق�صة
�ش�أنَ كثري من جيل الت�سعينيات من كتّاب ّ
الق�صرية يف �سورية بد�أ هزوان الو ّز الكتابة والن�شر
يف عدد من الدوريات الثقافية ال�سورية منذ مطلع
الثمانينيات ،و���ش��ارك يف غري م�سابقة ومهرجان
ق�ص�صي ،ولفتَ الأنظار �إليه بو�صفه �صوت ًا جديد ًا
ّ
�سيكونُ له ح�ضو ُره يف م�ستقبل الكتابة الق�ص�صية
ال�سورية.
وعلى الرغم من �أنّ جمموعته الأوىل ت�أخّ َر
�صدورها �إىل ال�سنة الرابعة من عقد الت�سعينيات،
و�أنّ الثانية �صدرت بعد ثالث �سنوات من تلك ال�سنة،
املعني بالتجربة الق�ص�صية ال�سورية
ف���إنّ النقد
ّ
مل يلتفت �إىل منجزه كما يليق به من املقاربة ،بل
ثم
من فعاليات التفكيك والرتكيب النقديني ،ومن ّ
مو�ضعته يف املكانة اجل��دي��رة به من ح��راك تلك
التجربة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستجالء العنا�صر املك ّونة
الق�ص ،ومعمار ّيته،
له على م�ستويني :م���ؤ ّرق��ات
ّ
ف��اخل ّ
��ط ال��ب��ي��ا ّ
القا�ص
أدوات
�
ر
��و
��ط
ت
ين امل��ح��دّ د ل�� ّ
ّ
املنجز للمغامرات
�أو ثباتها ،ث ّ��م ا�ستجابة ه��ذا
َ
الق�صة الق�صرية يف غري
اجلمالية التي حقّقها فنّ
ّ
العربي
الوطن
��ل
خ
دا
ال�سرد
ج��زء من جغرافيا
ّ
وخارجه ،و�أخري ًا الإ�شارات التي يت�ض ّمنها ،جهر ًا �أو
القا�ص نف�سه بالإبداع عا ّمة ،وبهذا
إمياء� ،إىل وعي
� ً
ّ
ً
خا�صة ،وال�س ّيما ما يعني وظائف الكتابة
الفنّ
وغاياتها ،وقبل ذلك وبعده حوامل هذه الكتابة،
ً
كتابة فح�سب.
التي جتعل من الكتابة نف�سها ف ّن ًا ال
يف الأمثال ال�شعبية �أنّ “الثالثة ثابتة” ،ويف
غري معتقد �أنّ للعدد ثالثة خا�صية �سحر ّية ،بل هو
عدد مقدّ �س لدى غري جماعة ب�شرية ،ومنهم العرب،
وعلى م�ستويني ب����آن :املعتقد ال��دي��ن ّ��ي ،واملخيال
ال�شعبي .ويف جمموعة ه���زوان ال���و ّز اجل��دي��دة:
ّ
“�صباح اليا�سمني� ..صباح الغاردينيا” ث ّمة ما يعزّ ز
االعتقاد ب�سحرية هذا العدد ،وقد�س ّيته ،ال لأنّها
ثالث جمموعة ق�ص�صية له فح�سب ،بل� ،أي�ض ًا ،لأنّها
أدبي الأ ّول الذي اختاره
ت�أكيدٌ ل�شغفه باجلن�س ال ّ
ونفي
جهة،
من
حوله
للتعبري عن وعيه بالواقع
ٌ
الق�ص�صي
بتقهقر
القائلة
للأطروحة الزائفة
الفنّ
ّ
أدبي الأخرى ،وال�س ّيما الرواية،
�أمام فنون القول ال ّ
من جهة ثانية.
�صحيح �أنّ نحو �سبعة ع�شر عام ًا تف�صل بني
جمموعة
القا�ص الثانية وه��ذه املجموعة ،ولكنّ
ّ
القا�ص مل ينقطع عن الكتابة،
�صحة �أنّ
الأك�ثر ّ
ّ
فقد �أجنز ،فيما م�ضى من ال�سنوات ،رواية ،وثالثة
م�ؤ ّلفات يف غري حقل معر ّ
يف ،يف الرتبية ،وال�سيا�سة،
ً
والإعالم ،بالإ�ضافة �إىل ترجمته ق�ص�صا للرو�سية
الق�ص ُة
“غالينا �شريباكوفا” ،وعرب ذلك ك ّله ظ ّل ِت ّ
الق�صري ُة العالمَ التخييلي الأكرث قرب ًا �إليه ومنه،
ن�ص يف غري دورية ثقافية،
وما ي�ؤ ّكد ذلك ن�شره غري ّ
َ
ٌ
مما
مما هو
مثبت هنا ،و ّ
داخل �سورية وخارجها ،و ّ
القا�ص ملجموعة رابعة.
يدّ خره
ّ
يف “�صباح اليا�سمني� ..صباح الغاردينيا” ث ّمة
�ستة ن�صو�ص ق�ص�صية تتفاوت فيما بينها على غري
م�ستوى ،فيما يعني حمك ّياتها التي تتوزّع بني غري
واقعي ،والتي تعبرّ عن حفاوة وا�ضحة لدى
مرجع
ّ
القا�ص ب�إجناز كتابة ق�ص�صية م�ؤ ّرقة بقيم احلقّ
ّ
واخل�ير واجلمال ،وفيما يعني �أدوات��ه��ا وتقنياتها
القا�ص لتلك املحك ّيات ،وثالث ًا فيما
وو�سائل تن�ضيد
ّ
حترر عن�صر �أو
بل
منها،
أكرث
�
أو
�
ن�ص
حترر ّ
ّ
يعني ّ
الن�ص �أو ذاك ،من
�أكرث من العنا�صر املك ّونة لهذا
ّ
كونه واقع ًا بامتياز ،لي�صري رم��ز ًا بامتياز ،وعلى
نحو تتج ّلى الن�صو�ص معه ،وبدرجات خمتلفة فيما
بينها ،بو�صفها متثيالت �سردية وثيقة ال�صلة مبا هو
واقعي ،ب�آن.
ا�ستعاري ،كما هي وثيقة ال�صلة مبا هو
ّ
ّ
ففي الق�صة الأوىل“ :لوحة تبكي” يت�أن�سنُ
املادي لريثي ا�ستغراق الإن�سا ّ
ين يف نقي�ضه ،وليهجو،
ّ
ً
ً
�تراب املبدع عن الواقع حوله،
غ
ا
،
ا
إ�ضمار
�
و
ا
جهر
َ
و�إح�سا�سه الفادح بوط�أة ذل��ك الواقع و�سقوطه

وعي حا ّد بالفنّ بو�صفه
بني فك ّّي مفارقة طرفاهاٌ :
طهار ًة للذات وللآخر ،وثان م�ضا ّد له ينظر �إىل الفنّ
بو�صفه هام�ش ًا ال متن ًا ،بل زينة ال ر�سالة .وبني
الن�ص ،عرب ال�شخ�صية
هذين الطرفني يتعاىل ن�شيج ّ
الرئي�سية ،الفنّان واللوحة ب�آن ،و�إىل حد يتج ّلى
ُ
فعل الكتابة معه رم��ز ًا للخ�سارات التي تكابدها
ّ
واملعذبة
الذات املبدعة ،املرتفة بنقائها الإن�ساين
به ،وهي تواجه عامل ًا مل ّوث ًا بالزيف ،كما تعبرّ عنه
�شخ�صية رئي�س فرع النقابة ،الذي ال يعنيه من الفنّ
�سوى ما يث ّمر االمتيازات اخلا�صة به.
الن�ص
و�إذا كان من بع�ض ال�سمات املميزة لهذا
ّ
تو�سله ب�ضمري املتك ّلم ل�سرد
الذي يت�صدر املجموعة ّ
حكايتني مع ًا ،حكاية الفنّان واللوحة وحكاية
الآخر امل�س�ؤول ،وهما حكايتا الواقع بامتياز ،ف�إنّ
من بع�ض تلك ال�سمات �أي�ض ًا ،ويف هذا املجال نف�سه،
ذلك التداخل الآ�سر بني ذاتني متعار�ضتني واقع ّي ًا
ومتعا�ضدتني دالل��ي�� ًا ،ذات الفنان وذات اللوحة،
العربي
وعلى نحو يذ ّكر مبا ي�شبه الالزمة يف ال�شعر
ّ
ترجح ال��ذات ال�شاعرة بني �صوتني،
القدمي� ،أي ّ
�صوت ال�شاعر نف�سه و�صوت فر�سه� ،أو �أطالل �أح ّبته،
�أو جنم يف ال�سماء� ،أو �سوى ذلك.
الق�صة الثانية ،من حكايات البغال ،ال
ويف
ّ
القا�ص مبقاربة حلظة ا�ستثنائية من تاريخ
يكتفي
ّ
ً
ً
ب�شر ا�ستثنائيني ،يكابدون ظرفا ا�ستثنائيا ب�آن،
بل يبدع يف تعريف قارئه بقطاع حمدد من طبقة
يوحدهم ف�ضاءان :املكان الذي
املوظفني الذين ّ
اخلارجي
يطويهم يف رحمه ،فيغ ّيبهم عن العامل
ّ
لنحو �شهر ك ّ��ل �سنة ،وه��ذا ال��ع��المَ
نف�سه املمعنُ ،
ُ
بدرجات خمتلفة فيما بينهم ،يف ق�سوته عليهم
وال�سالب ملعاين كثرية من �أبجديات حقّهم يف
جميع ًا،
ُ
املادي فح�سب ،بل
حياة كرمية ،لي�س على امل�ستوى
ّ
على امل�ستوى الإن�سا ّ
ين �أي�ض ًا.
الق�صة هي نتاج ما
هذه
�
أمر
ومهما يكن من �
أنّ
ّ
القا�ص خ�بره بنف�سه يف االمتحانات العامة
ك��ان
ّ
�شديد الرهافة
نتاج وعي
ِ
يف الرتبية ،ف�إنّها ب���آن ُ
باملفارقة بني عالمَينْ مثخنني بالق�سوة على الرغم من
اختالفهما :الداخل  /الأ�سفل كما يتم ّثل يف القبو
الذي يحتويهم بني جدرانه ،واخلارج  /الأعلى كما
ت�سلب الكثري منهم معنى
يتم ّثل يف احلياة نف�سها التي
ُ
ثم معنى وجودهم
احلياة،
انتمائهم احلقّ �إىل هذه
ّ
بو�صفهم ب�شر ًا تليق بهم هذه احلياة �أي�ضاً.
الق�صة ،على امل�ستوى
وعلى الرغم من انت�ساب ّ
الق�ص�صي ،ف�إنّها تنت�سب ،ب�آن،
الفنّي� ،إىل اجلن�س
ّ
يدفع بالقارئ
امل�سرحي ،وعلى نحو
�إىل اجلن�س
ُ
ّ
�إىل ت��خ�� ّي��ل ال�شخ�صيات وه���ي ت��ت��ح ّ��رك �أم��ام��ه،
في�صغي �إىل حواراتها فيما بينها ،ويتابع حركتها
يف املكان ،وي�شاركها م�ؤ ّرقاتها خارج هذا املكان .كما
يدفع القارئ ،يف الوقت نف�سه� ،إىل االعتقاد ،بل

ن�صه هذا ،غري �إ�شارة
اليقني ،ب�أنّ
القا�ص يقدّ م ،يف ّ
ّ
التعبريي
�إىل كفاءته الوا�ضحة يف اختيار ال�شكل
ّ
الق�ص�صي ،مرجع ًا وبناء،
الأك�ثر مالئمة ملحك ّيه
ّ
وواقع ًا وداللة.
ُ
ينتقل
الق�صة الثالثة ،دوائ��ر وع��رب��ات،
ويف
ّ
القا�ص من معاينة الواقع بو�صفه ماد ًة �إىل الواقع
ّ
بو�صفه فكر ًا ،وين ّو ُع يف و�سائل �أدائه الفنّي لهجاء
جحيمني مع ًا :جحيم ال��واق��ع ال��ذي ي�صادر على
الإن�سان حقّه يف اجلهر بر�ؤيته للعامل والوجود،
وجحيم املعرفة التي ي��دف ُ��ع امل��ع ّ��ذ ُب بها �ضريبة
باهظة من حياته ،وروحه ،وحر ّيته .وما مييز هذه
الق�صة من �سواها من الن�صو�ص الق�ص�صية الأخرى
يف املجموعة لي�س ح�شرجتها بواقع يتح ّول الإن�سان
املفكّر فيه �إىل جم ّ��رد رق��م ،بل م��ادة متناهية يف
ري
ال�ض�آلة ،فح�سب ،بل� ،أي�ض ًا ،ا�ستثمار
القا�ص غ َ
ّ
مغامرة من مغامرات الفكر الإن�ساين و�أ�سئلته حول
ثم
احلقّ ونقي�ضه ،واجلمال و�ضدّ ه ،والوعي وعد ّوهّ ،
ا�ستثماره تقنية الأوراق املخطوطة التي تتجاوز
كونها تقنية فنّية للتعبري عن ال�صخب الذي يحدثه
ارت��ط��ام املت�ضادات فيما بينها يف ال��ذات املفعمة
ب�إن�سانيتها �إىل كونها قناع ًا فنّي ًا للتعبري عن ثقافة
القا�ص وزاده املعر ّ
يف من تلك املغامرات ،وال�س ّيما
املالحم والأ�ساطري.
ق�صة “ر�شا والع�صافري” فبالإ�ضافة �إىل
�أ ّم��ا ّ
ّ
ً
كونها ن�شيدا للروح الباذخة يف رهافتها ورقتها
وبهائها الإن�����س��ا ّ
ين ه��ي ب���آن مرث ّية للق�سوة التي
تق ّو ُ
�ض هذا الإن�سا ّ
ين يف الإن�سان .و�إذا كان من بع�ض
ال�سمات املميزة للق�صة ال�سابقة ،دوائر وعربات،
جمرد
ح�شرجتها بالواقع الذي يح ّول الإن�سان �إىل ّ
رقم يف عدّ اد الأحياء املوتى� ،أو املوتى الأحياء ،ف�إنّ
من بع�ض ال�سمات املميزة لهذه الق�صة هو ذلك �أي�ض ًا،
م�ضاف ًا �إليه �أنّ القوى القاهرة لي�ست تلك التي ت�سلب
الب�شر املرتفني ب�صدقهم ،ونقائهم ،وتوقهم الدائب
�إىل احلق واخلري واجلمال ،معنى� ،أو معاين ،حتقّقهم
الإن�ساينّ ،فح�سب ،بل الإن�سان نف�سه الذي اختار،
جمر َد
بنف�سه ،الن�أيَ عن ذلك املعنى الذي يومئّ ،
الإمياء� ،إىل حقيقة انتمائه �إىل الإن�سان.
القا�ص اللغة من
يحرر
يف “ر�شا والع�صافري”
ّ
ّ
الواقعي ،ويطلقها على هيئة �أ�سراب من
جفافها
ّ
الع�صافري التي تنقر �ش ّباك الروح ،فتوقظ القارئ
من ُ�سبات ذلك اجلفاف ،وتوم�ض فيه نار التخييل
ال��ذي تتح ّول امل��ف��رد ُة ال��واح��دة معه ،وع�بره ،من
املعجمي �إىل فاكهة م��ن ال�صور املرتفة
مرجعها
ّ
بحقيقتها وجم��ازه��ا ب���آن ،و�إىل ح��دّ ميكن ق��راءة
الق�ص معه بو�صفها عنا�صر واقعية ورمزية
عنا�صر
ّ
ب�آن �أي�ض ًا .فكما ميكن عدّ املوت الذي انتهى ع�صفور
ر�شا �إليه موت ًا حقيقي ًا ،ميكن ،يف الوقت نف�سه ،عدّ ه
بو�صفه رم��ز ًا ملوت الإن�سان على الرغم من بقائه
على قيد احلياة ،وقرينة ذلك ،بل من قرائنه ،ما
الن�ص من ق��رار باختيار ر�شا االن�ضمام
ينتهي به
ّ
�إىل �أ���س��راب الع�صافري ال��ت��ي��� ،ش���أنَ ع�صفور ذلك
احلب والعطاء والفرح،
ال�صباح ،ت�صنع فجر ًا من
ّ
�أي اختيارها احلياة بو�صفها تلك القيم التي تبدع
احلب ،والعطاء ،والفرح.
الإن�سان الإن�سان� ،أيّ :
القا�ص �إىل مقاربة الواقع
وعلى نحو ي�ؤ ّكد نزوع
ّ
من خالل الواقع نف�سه ،حمم ً
وال على عنا�صر واقعية
ورمزية ب���آن ،بل �إىل مقاربته من خ�لال معرفته
الق�ص� ،أي ال�شخ�صية،
املبا�شرة باملك ّون الأ ّول لفعل
ّ
يلتقط يف الق�صة اخلام�سة� ،أمنيتان فقط ،حكاية
مرب يف مواجهته قوى الظالم الطاعنة يف عمائها
ّ
ويتو�سل لذلك بغري �ضمري من
على غري م�ستوى،
ّ
الق�ص،
الق�ص�صي ،وبغري تقنية يف
�ضمائر اخلطاب
ّ
ّ
ليحكي �سرية وطن يف ال�سنوات الأوىل التي م�ضت
نف�سه� ،ش�أنَ �أبنائه ،يف
من هذا العقدٍ .
وطن وجدَ َ
مواجهة �أم��واج ب�شر ّية مدججة بثقافة التكفري،
وليمجد ،على نحو غري مبا�شر،
والقتل ،والدمار،
ّ

د.هزوان الوز
ثقافة احلياة ،وال�ضوء ،وتعاليم ال�سماء احل��قّ ،
مما
ثم ثقافة االنتماء �إىل الوطن ،التي تعنيّ ،
ومن ّ
تعنيه ،االنتماء �إىل الإن�سان نف�سه.
و���ش���أنَ ما َ
القا�ص غري
�سبق من ن�صو�ص يقدّ م
ّ
ثري بقيمتني
ق�ص�صي
ن�ص
بناء
من
�إ�شارة �إىل متكّنه
ّ ّ
ّ
الق�ص ال��ذي يتجاوز كونه حكاية
مع ًا :حمتوى
ّ
�شخ�صية� ،أو �شخ�صيات ،لي�صري حكاية اجلماعة
الق�ص�صي
الب�شرية املطعونة يف �أحالمها ،فاملعمار
ّ
الق�ص
اخلا�ص املنبثق من حركة
الذي ُيبدع �شكله
ّ
ّ
نف�سها ،من جهة ،وال��ذي يجهر بنف�سه عرب تنويع
الق�ص�صي
الن�ص
الق�ص داخ��ل
القا�ص يف تقانات
ّ
ّ
ّ
ّ
الن�ص معه ،ومن
بدي
ي
كما
الذي
املعمار
ثم
الواحد،
ُ
ّ
ّ
الق�ص�صي،
خالله ،وف��اء وا�ضح ًا لعنا�صر اجلن�س
ّ
ن�ص ًا عابر ًا
يتج ّلى معه وم��ن خالله ب���آن بو�صفه ّ
للأجنا�س ،من جهة ثانية .ولي�س � ّ
أدل على ذلك
القا�ص غري و�سيلة ،بل تقنية ،يف �صوغ
من ا�ستثمار
ّ
حمك ّيه يف هذه الق�صة ،ومن ذلك الر�سائل ،وخطاب
والق�ص ب�ضمري املتك ّلم �أحيان ًا ،وب�ضمري
الأق��وال،
ّ
الغائب �أحيان ًا ثانية.
ن�صه ال�ساد�س� ،صباح
ول��ع ّ��ل اختيار
القا�ص ّ
ّ
اليا�سمني والغاردينيا ،ليكون �آخر ن�صو�ص املجموعة
يتجاوز كونه اختيار ًا دا ًال على هند�سة الفتة للنظر
القا�ص مبا ينت�سب �إىل
ربة عن وعي عال لدى
ومع ّ
ّ
الن�صي ،بتعبري ال�سرديات احلديثة� ،أي
الف�ضاء
ّ
تن�ضيده الن�صو�ص وترتيبها على هذا النحو الذي
يتابعه القارئ� ،إىل كونه اختيار ًا دا ًال على وعيه ب�أنّ
الكتابة املبدعة ،بل التي تنت�سب �إىل الإبداع بحقّ ،
لي�ست ترف ًا ،بل �ضرورة ،وب���أنّ قيمتها ال تكمن يف
ذاتها ،بل يف الأثر الذي ترتكه يف وعي قارئها ،ويف
روحه ،لتحقّق هدفني مع ًا :التنوير بو�صفها ر�سالة،
مما
والتطهري ،باملعنى الأر�سطي ،بو�صفها م�لاذ ًا ّ
يحدقُ بالإن�سان من هزائم ،وخيبات ،وانك�سارات.
القا�ص
يف “�صباح اليا�سمني والغاردينيا” يتابع
ّ
اجلوهري من
تعزيز الثقة لدى قارئه بالتقاطه
ّ
احلياة وال��وج��ود ،وبكفاءته العالية يف مقاربته
للإن�سا ّ
ين يف الإن�سان ،وبوفائه ملدينته دم�شق التي
ن�ص يف منجزه
حت�ضر ،على نحو غري مبا�شر ،يف غري ّ
ثم
الق�ص�صي عامة ،ويف هذا
الن�ص خا�صة ،ومن ّ
ّ
ً
الوطني
بت�أكيده ،على نحو غري مبا�شر �أي�ضا ،نزوعه
ّ
الذي يتجاوز دم�شق بو�صفها عا�صمة ل�سورية ،ومهد ًا
لليا�سمني والغاردينيا� ،إىل دم�شق بو�صفها حا�ضنة
للرهافة يف غري جزء من اجلغرافية ال�سورية.
الق�ص يف هذه
و�إذا كان من
البدهي القول �إنّ لغة ّ
ّ
املجموعة ،ويف معظم الن�صو�ص ،تت�سم بتعبريها عن
الق�ص
القا�ص يف حتويل فعل
ح�سا�سية عالية لدى
ّ
ّ
ً
ّ
البدهي
من
���
ف
،
ا
ن
ف
كونه
إىل
من كونه حكاية �
إنّ
ّ
�أكرث القول �إنّ تلك ال�سمة تف�صح عن نف�سها على
نحو جدير بالتقدير يف هذه الق�صة التي تنتهي

�أعالم
بها املجموعةُ ،
نف�سها �أ�شجار ًا
حيث ت�صري اللغة ُ
ُ
وحيث ي�صري
با�سقة من اليا�سمني والغاردينيا،
اليا�سمني والغاردينيا ً
لغة ،بل لغات ،حتكي �سرية
وط��ن �أي�ض ًا ،كما فعلت �سابقتها �أمنيتان فقط،
وطن عا�شق للحياة ومبدع لها مهما يكن من �أمر ما
�أثخنه ،ويثخنه ،من جراح.
ومي��ك��نُ التمثيل ل��ذل��ك ب��ه��ذا املقبو�س من
ُ
حتمل املجموعة عنوانها“ :هل
الق�صة التي
ري يوم ًا يف �شارع مزدحم و�أنت ُم ُ
غم�ض
جربتَ ال�س َ
ّ
العينني؟
َ
ذات يوم �أغم�ض ُتهما وم�شيتُ  ..م�شيتُ بني
النا�س من دون �أنْ � َ
ورياح
أخاف اال�صطدا َم ب�شيء،
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
عليلة
خفيفة
تتغلغل حت��تَ قمي�صي ،وتعيدُ
�شعري �إىل الوراء بعذوبة يديك عندما تفعالن
َ
أحب املط َر �إال �أنها املر ُة الأوىل
ذلك .ومع �أنيّ ال � ُّ
التي رغبتُ فيها �أن متط َر� ..أنْ متط َر وبغزارة
�����ص بجنون و�أن��ا �أق��او ُم
أتعرى تدريجي ًا ،و�أرق َ
ل ّ
الهواء حتت املطر.
�أحبب ُتك يومها� ،أحببتُ احليا َة َّ
وكل النا�س،
َّ
وكل ما حويل من �أ�شخا�ص وموجودات و�أ�شياء
ُ
�شعرت يومها �أن
بعيني.
تطري .التهمتُ الدنيا
ّ
ال�سماء و�أعانقَ
أمل�س
مبقدوري �أن �أح�� ّل َ��ق� ..أن � َ
َ
الغيوم� ..أن �أعدَّ قطرات املطر وما يف ال�شجريات
من يا�سمني ..ق ّبل ُتها واحد ًة واحدة.
عندما قلتَ يل �أح ُّب ِك تك ّل َم ال��ور ُد ،و�أزه�� َر
وتب�سم
أ�صبح
القمر � َ
اللو ُز ،وات�س َع الكونُ  ،و� َ
ُ
أقربّ ،
ُ
أح�س به
يداعب �شعري،
الن�سيم الذي
ُ
ُ
ف�صرت � ُّ
�أك َ
ً
ً
ال�سماء،
ل
ا
��د
ي
رو
ا
��د
ي
رو
أتال�شى
�
و
�ثر،
أح�ضنَ
َ
َ
ً
و�أك ّل َم اهلل خا�شعة ل َ
أقول له� :أح ُّبه يا اهلل كثري ًا،
فز ْده من وحيك ،وال تخذلني به”.
ّ
ولعل �أبرز ما مييز الن�صو�ص ال�ستة جميع ًا
مما ُي�صطلح عليه ب�أثر الواقع،
فعل
طهارة
الق�ص ّ
ّ
�سردي يف � ّأي من حمك ّيات الن�صو�ص،
فما من فائ�ض
ّ
وما من “�ضو�ضاء” ،بتعبري “بارت” ،يف فعاليات
الن�ص ،و�إىل احلدّ الذي ال
القا�ص لعمارة
بناء
ّ
ّ
ميكن العثور معه ،يف � ّأي من الن�صو�ص ،على جملة
الق�ص ،ال دو َر له
ق�ص�صية ،بل عن�صر من عنا�صر
ّ
املحكي والداللة مع ًا ،الأم��ر الذي يعني ،بل
يف
ّ
ّ
بن�صه �إىل القارئ من
مي�ضي
ال
القا�ص
�
،
ك
�
ؤ
ي
دُ
أنّ
ّ
ّ
الن�ص تقليب ًا على جمر
دون �أن يكون �أ�ضنى هذا ّ
ن�صه
ر
حتر
ذلك
يعني
النقد بنف�سه ،من دون �أن
ّ ّ
ُ
القول فيه وعنه ،ومن
مما ميكن �أن يتعدّ د
متام ًا ّ
�أمثلة ذلك ا�ستغراق بع�ض عباراته ال�سردية يف
غواية اللغة ،التي تن�أى بالقارئ ،يف غري مو�ضع
املحكي
�����ص ،بعيد ًا �أح��ي��ان�� ًا ع��ن ج��وه��ر
م��ن ال��ن ّ
ّ
ً
الق�ص�صي ،وغالبا ما تف�صح تلك ال�سمة عن نف�سها
ّ
احلبُ ،
بعاطفة
املعنية
الن�صو�ص
يف
حيث يجدُ
ّ
يحرف فعلَ
ُ
نف�سه يف مواجهة د ْفق جما ّ
يل
القارئ َ
الق�ص� ،أي
الق�ص �إىل مك ّون بذاته من مك ّونات
ّ
ّ
ُ
اللغة ،وعلى نحو ُيخ ّيل لهذا القارئ معه �أنّه يقر�أ
ن�ص ًا ينتمي �إىل فنّ
ق�صيدة نرث �أكرث من قراءته ّ
الق�صة الق�صرية .ومهما يكن من �أمر �أنّ مغامرات
ّ
ال�سرد احلديثة مل تعد ت�س ّل ُم باحلدود الفا�صلة
القا�ص �سرعان ما
بني الأجنا�س الأدبية ،ومن �أنّ
ّ
ينتبه �إىل وقوع جملته الق�ص�صية يف �شرك تلك
الغواية ،ف�إنّه ال ينجو منها متام ًا ،كما ال يقاو ُم
�سحرها طوي ًال.
�صح �أنّ َ
بع�ض اللغات القدمية مل
وبعدُ  ،ف�إذا ّ
تكن تعرف لفظ ثالث ،بل تكنّي عنه بالكرثة،
�صح �أي�ض ًا �أنّ العدد
�أي :واحد ،اثنان ،كثري ًا ،و�إذا ّ
ثالثة هو �أكرب الأعداد من ُ
حيث �صوره الرمزية،
ف�إنّ هذه املجموعة الثالثة لهزوان الوز هي من
الكرثة ،على غري م�ستوى ،التي يغوي ّ
ن�ص من
كل ّ
ن�صو�صها مبتابعة قراءته حتى نقطة النهاية
ن�صو�صها عا ّمة بغري �إ�شارة
منه ،والتي تفي�ض
ُ
الق�ص�صي ،وعلى وعيه
��ه
ئ
أدا
دا ّل��ة على تط ّور �
ّ
ب�أنّ الكتابة املع ّلقة يف الفراغ لي�ست �سوى زيف
كتابة فح�سب ،بل� ،أي�ض ًا ،حم�ض وهْ م بانت�سابها
�إىل الإبداع.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

متميزة
خليل حاوي ر�ؤيا
ّ
�شعرية ٌ ّ
مل تفقد ق�صائد “خليل حاوي” زخمها
على ال��رغ��م م��ن م��رور �أك�ثر م��ن ثالثة
ُ
و�صيحة حاوي يف
عقود على انتحاره،
ٍ
�شهر حزيران من ع��ام � 1982صيحته
(�أي���ن ال��ع��رب؟!) م��ا ت��زال ت�ت�ر ّدد ملء
�أ�سماع الذين �أح�� ّب��وا ال�شعر ،وكرهوا
العربي.
اخلذالن
ّ
�إن انتحار “خليل حاوي” يف ذلك
م�ضي خم�سة
احل��زي��ران الأ���س��ود ،بعد ّ
ع�شر ع��ام�� ًا ع��ل��ى النك�سة ،وه���و ي��رى
ال��دب��اب��ات الإ���س��رائ��ي��ل�� ّي��ة ّ
تلتف حول
بريوت حل�صارها يف ذلك ال�صباح وقف
ال�شاعر املتم ّرد على �شرفة منزله راف�ض ًا
مت�أمل ًا ،و�صاح (�أين العرب؟! .).من ميحو
و�صمة العار عن جبيني؟ ثم م�ضى ي�أ�س ًا
ويف احللق طعم الرماد..
“خليل حاوي” �شاعر التوهّ ج والأ�صالة
والتجديد ،من “نهر الرماد” �إىل “الناي
والريح” و”بيادر اجلوع” و”الرعد
اجلريح” و”جحيم الكوميديا” ال�شاعر
ال��ث��ائ��ر ع��ل��ى اال ّت��ك��ال�� ّي��ة ودراوي�������ش
غ��رب غ ّيبته
الغياب ،ال��ذي يئ�س م��ن
ٍ
و�شرق
احل�ضارة ،و�أفقدته �إن�سان ّيته،
ٍ
بليد ق��دَ ري� ..شاعر الثقافة امل�شرق ّية
ٍ
وال��غ��رب�� ّي��ة ،والكتابة اجل��دي��دة التي
التزمت بالتح ّوالت الفكر ّية اخللق ّية
ال�����س��ي��ا���س�� ّي��ة االج��ت��م��اع�� ّي��ة يف لبنان
واملجتمعات العرب ّية من �أحالم التغيري
يف اخلم�سين ّيات �إىل طالئع الثمانين ّيات.
“حلم ليلة �صيف� :سافر متوز �شم�س
احل�صيد/
ط��وع�� ًا م�شى ع��ل��ى ج�����س��ره ن��ي��اب��ة عن
كثريين”..
كلما �سئل ع��ن ال�شعر �أج���اب�“ :إنه
انت�صار الأ���ص��ال��ة ،انت�صارها يف جمال
االن��ب��ع��اث ،انت�صارها يف جم��ال اخللق
ال�����ش��ع��ريّ  ،ان��ت�����ص��اره��ا ع��ل��ى ال��ك��ذب
والتدجيل والتغريب.”..
لكن ه��ذا االن��ت�����ص��ار مل يكن �سه ًال
جيل كان
حني ر�أى نف�سه ينتمي �إىل ٍ
ينظر �إىل املر�أة نظر ًة �أفالطون ّي ًة يرى
فيها كل واح ٍ��د من �أبناء جيله ن�ص َفه
اجلميل ال��ذي افتقده عندما جاء �إىل
احلب �أو التعبري
هذا العامل ،لقد ظهر
ّ
عند ا�ستجابة امل��ر�أة باعتباره عن�صر ًا
الكلي ،غري �أن بع�ض
من عنا�صر البناء
ّ
التجارب يف جمال احل ّ��ب كانت تكت�سح
ال�شاعر اكت�ساح ًا تام ًا ،فت�ست�أثر بالتعبري
ال�شعريّ كله ،لكنه الواقع الأليم الذي
يعادي كل القيم الإن�سانية:
وكيف �أ�صبحنا عد ّوين
وج�سم واحدٌ ي�ض ّمنا
ٌ
نفاق
ٌّ
كل يعاين �سجنه جحيمه
يف غمرة العناق..
�إن “خليل حاوي” يتمرد على الفكرة
العربي
التي تك ّررت طوي ًال يف ال�شعر
ّ
��س��ي ،ف��ك��رة احلبيبني اللذين
ال��روم��ان��� ّ
واحد ،فينظر �إليهما
ج�سد
ميتزجان يف
ٍ
ٍ
من منظو ٍر ع�صريّ  ،ويراها نفاق ًا ،لأن
بع�ض،
احلبيبني مهما تقارب بع�ضهما من ٍ
ف���إن لكل منهما يف ه��ذا الع�صر امل��ت���أزّم
معاناته التي تختلف عن الآخر.
كان “خليل حاوي” يراجع نف�سه كما
يراجع �شعره ،ولو مل يكن يعالج نف�سه
بعد ك��ل ق�صيدة كما يعالج الطبيب
مري�ضه لق�ضى عليه ال�شلل وانطوى منذ
زمن بعيد� ،إنها جتربة ال�شاعر املعتمة
لكنها موجعة.
يف العامل بع�ض االنت�صارات التي لها
طعم الهزائم ،وبع�ض الهزائم التي لها

طعم االنت�صار ،كل �شيءٍ متع ّل ٌق لي�س
بالنتائج ،و�إمن��ا باحليث ّيات واملعادالت
والظروف والفر�ص والإمكانات ،كم م ّر ٍة
ر�أينا بط ًال ريا�ضي ًا مالكم ًا مث ًال يلقى
الهزمية لكنه حني ي�سدل عليه ال�ستار
يبقى يف ذاكرتنا كبطل جدير بالو�سام
بو�سام
ال���ذي حمله خ�صمه �أو حتى
ٍ
خا�ص له �إن هذا النمط من �صنف �أولئك
ّ
الذين �أَطلق عليهم �أحدُ الفال�سفة عبارة
( املهزومني الرائعني) .
متتّع “خليل حاوي” بجميع اخل�صال
واملزايا التي جتعله �شاعر ًا لكنّ قدَ ره
�شاء له �أن يكون جنم ًا ي�أتلق يف �سماء
العربي املعا�صر يف اخلم�سين ّيات
ال�شعر
ّ
ثم ينطفئ يف الثمانين ّيات ،وهو يف �أوج
إبداعي .لقد �أنطف�أ بقرا ٍر من
العطاء ال
ّ
يده.
ّ
ال��زخ��م ال�����ش��ع��ريّ ال���ذي ات�����س��م به
ً
حماولة ج��اد ًة ،مت ّثلت يف
�إبداعه ،كان
�إزالة احلدود بني احللم واحلقيقة؛ بني
واقعي
الواقع وامل��ث��ال ..فقالوا عنه:
ّ
ورم��زيّ و�سريا ّ
ومارك�سي
يل ووج���وديّ
ّ
خفيف ٌ
ٌ
و�صويف ،و�شهوا ّ
ثقيل،
ين حزين،
قلب ب�شفافية الب ّلور،
ح�س ٌ
ا�س ،وذو ٍ
ّ
و�ساحر مع ًا“ .هذا امللك القلق
م�أ�ساويٌّ
ٌ
يف ع��امل الفو�ضى ال��ع��رب�� ّي��ة وانك�سار
موازين العدالة الإن�سان ّية”.
يف �شبابه كما يف �أي��ام��ه الأخ�ي�رة،
ك��ان �إن�سان ًا متم ّرد ًا متزّقه �شياطينه
الداخل ّية ،ر�أى الأل�سنة تتبلبل ،والأُ�سر
تقتتل ،والأ���ش��ق��اء يتحاربون ،والعدو
باملر�صاد ،والعامل الأ�صيل القويّ ينهار،
وع��ا ٌ
مل ٌ
مهتز جديدٌ يقوم على �أنقا�ضه
ٌّ
تنقطع فيه لغة احلوار ،وكل فيه يهذي
على ه��واه ،ال�سريال ّيون وال��دادائ�� ّي��ون
والوجود ّيون واملارك�س ّيون والإباح ّيون
والفو�ضو ّيون والكال�سيك ّيون ،ولبنان
غدا (ب��رج بابل) ع�صور احلداثة وما
قبل احلداثة وما بعدهاٌ ،
ٌ
كثرية،
لغات
ٌ
بلبلة
���د،
ولكن ال �أح��د يفهم على �أح ٍ
بابل ّي ٌة .ت�سود ال�ساحة ال�سيا�س ّية ،ولكن
جميع �أه��ل البلبة متّفقون على �شتم
امل� ّؤ�س�سات ،و�إدان��ة الأدي��ان ،والأ�سرة،
والأك���ادمي��� ّي���ة ،وامل��ق��اوم��ة ،ول��ع��ل من
امل�ضحك املبكي �أن امل�أ�ساة تتج ّلى يف �أن
جميع ه���ؤالء ال�شامتني وال�شامتني ،هو
�أنهم بعد �أن �أ�شبعوا امل� ّؤ�س�سات �شتم ًا،
انعطفوا ي�شتمون بع�ضهم بع�ض ًا.
ما ر�آه الأ�صدقاء يف “خليل حاوي” هو
قدرته على التفكري يف االنتحار ،وقدرته
يف الوقت ذات��ه على معاي�شة �أ�سبابه،
أح�س بالف�شل واخليبة من
ولكنه يوم � ّ
كل ما حوله من احللم وال��واق��ع ،التي
ح���اول ع��ب��ث�� ًا �أن ي��وائ��م بينهما خ��رج
بانطبا ٍع م�ؤ ّداه �أنه خ�سر كل �شيءٍ  ،وعلى
�صباح ،وهو
كل اجلهات ،وهكذا ق ّرر ذات
ٍ
ي�سمع �أ�صوات العيارات النار ّية تنطلق
و�صوب �أن ي�شارك يف هذا
حدب
من كل
ٍ
ٍ
الغرائبي الكرنفا ّ
يل ف�أطلق
املهرجان
ّ
َ
رحمة واحد ًة،و�ضع فيها حدّ ًا
ر�صا�صة
ٍ
ملعاناته .
ال��ت��م�� ّزق ب�ين احلقيقة واحل��ل��م ،بني
الواقع واملثال كان قدره ،حتمه وحتفه
ال�شخ�صي ورهافة �إح�سا�سه
قتله �صفا�ؤه
ّ
ّ
ورقة م�شاعره لأنه مل ي�ستطع �أن يعي�ش
ٌ
يف م�ستنقع تزحف فيه دي���دانٌ
كثرية
وتفح فيه �أفا ٍع �أكرث.
يف “نهر الرماد” �أراد “خليل حاوي”
�شعب
�أن يكون عن طريق ال�شعر �ضمري ٍ
يبحث ع��ن ق�ض ّية تلتحم ب��ه التحام ًا
ع�ضو ّي ًا جت��اوزه��ا يف “الناي والريح”

لت�صبح الكلمة يف “بيادر اجلوع” ر�ؤيا،
طاملا تاقت نف�سه �أن يعرفه القارئ من
خاللها ،و�أ�صبحت الق�ض ّية التزامه
امل�ستم ّر ب��ه��ا ،ك���أن��ه��ا ق���د ٌر ال ي�ستطيع
الته ّرب منه  .ق�ض ّي ٌة �أكرث �شم ً
وال �إن�سان ّي ًا
ً
طواعية �شعر ّي ًة ،ولعل “خليل
و�أك�ثر
حاوي” هو �أكرث ال�شعراء التزام ًا– بني
�أترابه– و�أقربهم �إىل مفهوم االلتزام
مبعناه الوجوديّ وجتربته الفل�سف ّية.
اجلماهري التي يعلكها دوالب نار
من �أنا حتى �أرد النار عنها والدوار؟!.
ع ّمق احلفرة يا حفّار
ع ّمقها لقا ٍع ال قرار
يف ا�ستلهامه ل��ل�تراث ال��ع��رب ّ��ي� ،أع��اد
�إىل الوجود �شخ�ص ّية “ال�سندباد” يف
معا�صرة ح ّملها مغزى هذا الزمن
ح ّل ٍة
ٍ
العجيب ودالل��ت��ه ال��ع��ا ّم��ة م��ن دون �أن
اخلا�صة التي
يتخ ّلى عن مالحمها
ّ
حتمل �سمات الإط����ار ال��ع��ام ال�تراث ّ��ي
لل�شخ�ص ّية العرب ّية.
لقد ابتكر “خليل حاوي” �شخ�ص ّية
“ال�سندباد” ،حني �أ�ضفى عليها امل�سحة
الرتاث ّية ،ثم انطقها ب�أفكاره ،ومنحها
جميع �أبعاد �شخ�ص ّيته ،ومالمح جتربته
ال��وج��ود ّي��ة املعا�صرة ،فكانت ق�صيدة
“ال�سندباد يف رحلته الثامنة” من �أن�ضج
العربي
ما كتب على هذا النمط يف ال�شعر
ّ
املعا�صر ،حيث تعبرّ عن جتربة بالغة
الرثاء والعمق ،تعبرّ عن بحث الإن�سان
ني ،كما
العربي يف الع�صر احلديث عن يق ٍ
ّ
“تعبرّ عن معاناة ال�شاعر بوط�أة الوجود
ب�صورة �أكرث عمق ًا ،يبدو ال�سندباد فيها
�أكرث جت ّهم ًا ومتزّق ًا يف البحث عن ذلك
ال�شيء الذي ما برح ي�شعر به من دون �أن
يع َيه”.
�أعاي�ش ال��ر�ؤي��ا التي ت�صرعني حين ًا.
ف�أبكي
كيف ال �أقوى على الب�شارة؟.
�شهران طال ال�صمت .جفّت �شفتي
متى .متى ت�سعفني العبارة؟!.
�إن �شخ�ص ّية ال�سندباد كانت الإطار
العا ّم للق�صيدة ،وقد عمل على ت�صعيد
اخل ّ
��ط ال��درام ّ��ي فيها ب��دء ًا من الت�شكّل
و�صب
والنم ّو �إىل التطوير وال��ت���أزّم،
ّ
ً
جمموعة م��ن ال��رواف��د الرتاّثية
فيها
الأخ������رى“ ،فعرب م��ق��اط��ع الق�صيدة
تتعانق جمموعة من املوروثات العرب ّية
والإ� ّ
��س�لام��ي��ة وامل�سيح ّية ،مثل “�أبي
احلم�صي” رمز
العالء” ،و”ديك اجل��نّ
ّ
الغرية العمياء القاتلة ..ومثل(ع�سل
اخلليفة) و(ق��ه��وة الب�شري) كرمزين
للنفاق ال��ذي ي�سود حياتنا� ،أو جمال
ال��ظ��اه��ر وح�����س��ن��ه ،م��ع م�سخ الباطن
و�سوئه ،حيث كان اخلليفة ميزج الع�سل
بال�سم ملن يريد �أن يتخ ّل�ص منه ،وكذلك
ّ
ال�شهابي” يف لبنان يقدم
كان “الب�شري
ّ
ّ
ممزوجة بال�سم .وقد
ل�ضيوفه القهوة
ال�شاعر هذين املعطيني ا�ستغالالً
ّ
ا�ستغل
ُ
فني ًا جمي ًال.
�أم��ا املدينة بريوت،م�سقط ر�أ���س��ه،
فكانت رم���ز ًا م���أ���س��او ّي�� ًا وب����ؤر ًة للف�ساد
وال��دع��ارة ّ
وجت��ار ال�سيا�سة ،وكانت يف
“وعاء ح�ضار ّي ًا ي�ستغ ّله ال�شاعر
نظره
ً
لت�صوير التمزق �أو ال�ضياع ويجعله
�إطار ًا– حم�ض �أطا ٍر– لفل�سفته ،فاملدينة
م�شخ ً
هنا لي�ست ّ
�صة كما كانت عند “بدر
�شاكر ال�س ّياب” و”�أحمد عبد املعطي
حجازي” ،وال تقف موقف امل�ضا ّد� ،أو
امل��ح��اور� ،أو العد ّو من ال�شاعر ،كما �أن
بحاجة لأن يحكم عليها
ال�شاعر لي�س
ٍ
ٌ
زاوية عقد ّي ٍة ،و�إمنا هي مقبولة �أو
من
ٍ
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مو�ش ٌ
ّ
واقعي ،لأنها
حة بالقبول على نح ٍو
ّ
احلا�ضنة التي ت�ستطيع �أن ي�برز فيها
مت ّزقه يف فرتة مروره يف مظهر التجربة
ال�ستك�شاف الذات والفنّ والغابات”.
ويثور اجلنّ فينا
وتغاوينا الذنوب
واجلرمية
“�إن يف بريوت دنيا غري دنيا
�إن فيها ً
حانة م�سحورة
خمر ًا � .سرير ًا من طيوب
للحيارى
يف متاهات ال�صحاري
يف الدهاليز اللعينة
ومواخري املدينة”.
�آمن ال�شاعر بـ(االنبعاث) يف البداية
لن�ش�أته ال��دي��ن�� ّي��ة ،ووج���د فيه ق��در ًا
الب��دّ منه ،وم��ن ه��ذا القدر ك��ان ينبثق
مب�ستقبل �أن�ضر ،لكنه
يف داخله تفا� ٌؤل
ٍ
عندما ا�صطدم بالواقع ،كفر باالنبعاث،
وا�ستنكره يف ق�صيدة “العاذر” فما
احل�ضارة املعا�صرة �سوى عجوز �شمطاء:
هيهات يعرف من �أنا ،عبث ًا حمال
�شمطاء تنب�ش يف املزابل
عن ق�شور الربتقال
�إن��ه الهباء ،وح�صاد اله�شيم وقب�ض
الريح الذي لي�س بعده �سوى املوت الذي
يز ّينه له (القرين) ال�صديق /العدو،
ال���ذي ي��ق��وده �إىل اجل�����س��ر ،وي��ز ّي��ن له
االنتحار غرق ًا يف النهر ،لكي يريحه
مما يعانيه ،زاعم ًا له �أن يف النهر قوى
و�أرواح��� ًا ت�ستطيع �أن تعيد �إىل وجهه
(�سمرته الأوىل املهيبة) ومت�ضي حلظة
الدوار واختالط ال�صور والذكريات.
ماء� ..سرير
ٌ
متعبٌ ..
ماء� ..أراجيح احلرير
..
متعب
ٌ
ٌ
ماء ..دوار
ٌ
متعبٌ ..
وتلم�ستُ حديد اجل�سر
كان اجل�سر ينحل ويهوى
�صو ٌر تهوي و�أهوي معها
�أهوي لقا ٍع ال قرار
لقد زاوج “خليل حاوي” يف ق�صيدة
النف�سي
“وجوه ال�سندباد :بني وعيه
ّ
وبني ثقافته النف�س ّية الوا�سعة /وهو
يحمل �شهادة (الدكتوراه) وكان لوجود
حتمي داخل حركة
فني
القرين � ٌ
ّ
إحلاح ّ
الق�صيدة ومن ّوها املت�صاعد.
�إن ال��ق��ري��ن ال���ذي ���ض��اع��ت مالحمه
ب�ين ال�صداقة وال��ع��داوة ،وال���ذي ز ّي��ن
ل��ه االن��ت��ح��ار ليجد فيه اخل�لا���ص من
عذاباته ،كان يعي�ش يف داخله يف تلك
الليلة احل��زي��ران�� ّي��ة ،ي��وم ا ّت��خ��ذ ق��رار
الإدان���ة احلا�سم ،حيث �أف��اق مذعور ًا
يف ال�صباح على �أنباء احل�صار و�أ�صوات
الر�صا�ص ،حتى �أيقن ب�ضرورة م�شاركته
يف ه��ذه التظاهرة امل���أ���س��او ّي��ة ،فلب�س
ّا�ص ،و�أم�سك م�سد�سه ،و�ص ّوبه
قناع قن ٍ
�إىل �صدغه ،فعزفت الر�صا�صة �أزي��ز ًا
مكتوم ًا ت�سربل بها اجل�سم بدم حمموم
ال�صرخات ،ملتاث الر�ؤى وت�ساقط فوق
�شرفة املنزل م�ستنكر ًا كل �ألوان التفرقة
�ساعتئذ يف �أوج
واخل��ن��وع ،وربمّ��ا كانت
ٍ
الإب����داع وق�� ّم��ة اخل�صوبة ،ف��الإب��داع
عنده؛ �أن يت�أ ّلق ،ثم تبتلعه جتربته
الكربى التي مل يخ�ضها من قبل �أن يولد
وعندئذ يكون كما
جديد ولو باملوت،
من
ٍ
ٍ
قال من قبل ال�شاعر “كتي�س”:
وقت م�ضى .يبدو
“الآن� .أكرث من �أيّ
ٍ
يل �أن ِم��ن اخل�صوبة �أن �أموت” لكن
�صرخته امل��دو ّي��ة (�أي��ن ال��ع��رب؟! ).ما
تزال ملء ال�سمع والفكر..
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•عبا�س حريوقة
بلغة ت�أملية فل�سفية حين ًا و�شعرية �أحيان َا حاول
الروائي العاملي باولو كويللو يف روايته ذائعة ال�سيط
(اخليميائي) اال�شتغال على فكرة هامة جدّ ًا وجميلة
�أال وه��ي� :أنَّ ثمة �أ�سطورة �شخ�صية لكل �إن�سان� ،إن
�أراد �أن يعي�شها بكل �صدق و�إ�صرار ف�إنَّ كل ما يف الكون
يت�ضافر ليوفر ل��ه ه��ذه ال��رغ��ب��ة ..و�إن اهلل ي�ؤيده
بعالمات عليه قراءتها جيد ًا وال ميكن �أن ي�صل �إىل
هذه املرحلة من القدرة على فك رم��وز العالمات �إال
بالإمعان مط ً
وال يف ال��ذات ويف تعلم ال�صمت وال�صرب
و�سرب �أغوار الكون من خالل الت�أمل مبفردات الوجود
ومراتب الوجود :النار املاء ال�تراب� ..إلخ ملمح ًا بني
الفينة والفينة �إىل املكتوب �أو القدر و�أن لكل امرئ
مكتوبه فمهما جهد يف الفرار فال بد �أن يطاله هو و�أن
يناله .متناو ًال �أي�ض ًا النف�س الكلية ويحاول �أن يف�صل
وي�شرح ماهيتها ومرجعيتها.
لي�أتي يف عمله الآخ��ر واملعنون بـ(�إحدى ع�شرة
دقيقة) والذي هو بني �أيدينا للدرا�سة والبحث ليطرح
ً
جملة من املفاهيم اخلا�صة واحل�سا�سة اجتماعي ًا
 والتي ميكن �أن يت�سنَّى لنا مناق�شتها � -إذ �شكلتالركائز الأ�سا�سية للعمل مثل (اللذة ،الأمل ،البغاء،
اجل�سد ،اجلن�س ،املقد�س� ..إل��خ) .طارح ًا �إياها وفق
بنية ن�صية �سردية متما�سكة ،م�شكلة بذلك ورا�سمة
عامل ًا ي�ضج باحلياة ..عامل ًا بحراكه الزمكاين املكد�س
ب�شخو�ص معب�أة باحليوية والبداهة والإبداع وال�سيما
ال�شخ�صية املحورية والتي ت�أ�س�س العمل لها وبها،
(ماريا) فكانت كامل�سرحي الوحيد الذي �شغل بج�سده
وروح��ه وعقله كل م�ساحة امل�سرح على طول العر�ض
ف�صفق له اجلمهور مط ً
وال ..بكى لبكائه وفرح لفرحه
عا�ش كل حلظات احلب والإثارة والن�شوة والده�شة.
(ماريا) �صاحبة الأ�سطورة ال�شخ�صية على حد
تعبري كويللو يف اخليميائي والتي ت�ضافرت كل اجلهود
لتعي�شها وحتياها فكانت جد �أ�سطورة مدججة بالعقل
وباحلكمة وبال�شعر واجلن�س ..ا�ستطاع الروائي �أن
يزينها بلبو�س احلكمة واملوم�س وال�صوفية والقدي�سة
والعفوية الربيئة على طول عمله ،ولقد �أعادنا بع�ض
ال�شيء يف ذل��ك �إىل عمله اخليميائي �إذ ي�ؤكد على
الفكرة ذاتها من حيث �إن هناك �إ���ش��ارات على املرء
قراءتها والو�صول �إليها من خالل قدراتها الروحية
والعقلية التي ميكن تنميتها من خالل الت�أمل فيقول:
م�ستني �أمواج
ك�أن اهلل �ألقى حجرا �صغري ًا يف ذلك املكان ّ
وم�ست رج ًال كان ير�سم يف ركن هناك ..لهذا
الطاقة ّ
احلجر ا�سم :الهوى ميكن و�صف جمال لقاء �صاعق
بني �شخ�صني بهذا اال�سم لكنه ال يقت�صر على هذا.
يكمن الهوى يف الإثارة من �شيء غري متوقع ،يف الرغبة
بالت�صرف ب��ورع ،يف اليقني بالنجاح يف حتقيق حلم
توجه حياتنا ويجب �أن �أعرف
ير�سل الهوى �إ�شارات ّ
كيف �أقر�أ هذه الإ�شارات�.ص.١١٢
وي�ساوي �أو يقاطع يف بع�ض الأحيان بني الأ�سطورة
ال�شخ�صية للمرء وبني ال�ضوء ال�شخ�صي �أي مبا معناه
�أن لكل �إن�سان ال�ضوء اخلا�ص به ميكن للآخر النبيه
والذي ميتلك قدرات روحية خا�صة قراءة هذا ال�ضوء،
وكثافة ال�ضوء تكمن بقوة روح��ه ..بينما الأ�سطورة
ال�شخ�صية ما هو مر�سوم له ويعمل على حتقيقها من
خالل �إ�شارات ورموز �إلهية ت�صله ليبقى على الطريق
القومي واملحدد لهذه الأ�سطورة.
(�إح����دى ع�شرة دق��ي��ق��ة) عمل روائ���ي ه���ام ،ذو
طابع ت�أملي بكل م��ف��ردات احل��ب واجلن�س وال�شهوة
واللذة واحللم والبغاء وفيه ،ما فيه من بحث �شبه
توثيقي عن البغاء ك�أقدم مهنة يف التاريخ و�شروطها
وقوانينها و�أعرافها بغاء مقد�س ..ك�سب نقود بف�ضل
اجلن�س و�أي�ض ًا االقرتاب من اهلل؟(كتب امل�ؤرخ اليوناين
هريودوت حول بابل :ترغم كل امر�أة مولودة يف �سومر
على ال��ذه��اب م��رة يف حياتها على الأق���ل �إىل معبد
الربة ع�شتار ،وت�سلم ج�سدها ل�شخ�ص جمهول كرمز
لل�ضيافة وب�سعر رمزي) البغاء املقد�س الذي ال �أحد
يعرف �سبب اختفائه كمهنة بعد �أن دام �ألفي �سنة على
الأقل (انت�شر ت�أثري الربة ع�شتار يف ال�شرق الأو�سط
ب�أ�سره وبلغ �سردينيا و�صقلية وموانئ املتو�سط.ويف
ظل الإمرباطورية الرومانية طالبت ربة �أخرى الربة
في�ستل بعذرية كاملة �أو منح كامل ج�سدها .ولأجل

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

درا�سة �أدبية

(الإحدى ع�شــرة دقيقة)
�صون النار املقد�سة تكفلت ن�ساء معبدها ب�إطالع ال�شبان
وامل��ل��وك على �أ���س��رار اجلن�س – ك��ن ين�شدن �أنا�شيد
�إيرو�سية فت�صيبهن حالة من االرتعا�ش ،ويهنب الكون
ن�شوتهن يف نوع من وحدة ال�شعور مع الآلهة)�ص-١٩٥
....١٩٤
(�إح����دى ع�شرة دق��ي��ق��ة) عمل فيه م��ا فيه من
ال�شهوانية مب�شاهد ت�ضج باحلنني ،حماولة جادة يف
البحث عن املقد�س يف اجلن�س ..يقود قارئه �إىل �أن
يحلم و�أن يعيد ق��راءة ج�سده وج�سد من يحب بلغة
مغايرة خا�صة ،و�أن يفرد ل��ه م��ا يفرد ل��روح��ه من
الأمداء احلنونة ال�صادقة اجلريئة� ...أن يخرجه من
قمقمه ويطلقه يتلم�س بحيوية وحرية عامله اخلا�ص،
يعاي�ش وي�ساكن ويخالف من يحب بكل جر�أة وو�ضوح..
و�أن يعي�ش اللذة مبعناها وداللتها الإبداعية ..كما
جاء يف ���ص ٢٤٣مث ًال �إذ ي�صعب ن�شر ما ورد فيها من
�شدة �شهوانيتها وعدم مطابقتها مع �أعلى �آفاق الرقابة
واحلرية يف �أي �صحيفة �أو دورية عربية.
(�إحدى ع�شرة دقيقة) فيها ما فيها من درو�س ت�صلح
للحب واحلياة فيها قراءات هامة يف اجل�سد وطاقاته
وح�سا�سياته ،ب�إثارته وا�ستثارته ،بغ�ض النظر عن
املعلم �أو املدر�س فلديه من كنوز وطاقات جمة تفتقدها
عقول و�أج�ساد و�أرواح العديد منا .درو�س بلغة ت�أملية
ناجتة عن مران وممار�سة من حمرتفة :..من يراقب
ال�شخ�ص الذي طاملا حلم به ويكت�شفه يعرف �أن الطاقة
اجلن�سية ت�سبق العالقة اجلن�سية .لي�س اجلن�س �أكرب
متعة بل ال�شغف الذي ميار�س ب��ه ...حني يكون هذا
ال�شغف من نوعية عالية ي�أتي اجلن�س لإمتام الرق�صة،
لكنه لي�س ال�شيء اجلوهري �أبد ًا.
(�إحدى ع�شرة دقيقة) عمل روائي هام ميكن �أن
ي�أخذ بع�ض املالمح الوا�سمة لفن ال�سرية الذاتية� ،إذ
ح��اول كويللو الإم��ع��ان مط ً
وال يف م��ر�آة روح العا�شقة
احل��امل��ة الباحثة ع��ن احل��ب الكبري املغاير لل�سائد،
عن املغامرة (م��اري��ا) �صاحبة ج�سد �صارخ اجلمال
والعذوبة ،ج�سد يجذب انتباه كل ذي ب�صر وب�صرية ملا
ميتلكه من حيوية وطاقة و�إ�شعاع �أو �ضوء خا�ص جد ًا.
عمل ميثل �سرية ذاتية ملوم�س ول��دت ع��ذراء يف
الربازيل من �أبوين ب�سيطني وكان حلمها �أن تلتقي برجل
حياتها الغني واجلميل والذكي وتتزوج منه بثوب
زفاف وتنجب طفلني ي�صبحان م�شهورين وت�سكن بيت ًا
يطل على البحر ..انتظرت وانتظرت ومل يظهر فتى
�أحالمها فما كان لها �إال �أن حتلم (ماريا) خربت احلياة
وخربتها يف �سن مبكرة بع�ض ال�شيء� ،أما �سن الطفولة
لديها وما بعده بقليل فكان معب�أ بعالقات متعرثة..
وتخرج من قريتها لعامل �أكرث ات�ساع ًا و�ألقا بعد نيلها
الثانوية العامة وعملها باملتجر �أربعة وع�شرين �شهر ًا
من دون انقطاع فجمعت املبلغ ال�لازم لق�ضاء عطلة
�أ�سبوع يف مدينة �أحالمها مدينة الفنانني واجهة
بلدها( :ريودي جانريو) على �شاطئ كوباكابانا لتلتقي
هناك بالرجل ال�سوي�سري الذي عر�ض عليها العمل
كراق�صة يف كباريه يف جنيف ،ف�أطلقت حينها العنان
خليالها املغامر ليبني لها عامل ًا خمملي ًا ب�أ�ضواء كا�شفة
حين ًا ورومان�سية خافته �أحيان ًا �سافرت فع ًال �إىل
�سوي�سرا وعملت وفق العقد املربم �إال �أن الواقع كان
�أك�ثر تعقيد ًا فحزمت �أمرها وف�سخت العقد لتتجه
�إىل عامل من املغامرات غري املح�سوبة� ..أو املح�سوبة
وفق طاقة روحية ت�صاحلية بني اجل�سد والروح على
�أن حتاول �إقناع روحها بعدم االحتجاج �أو التذمر من
�سلوكيات اجل�سد وتدربت مرار ًا على �أال تقع يف احلب
فما هي �إال خطوة و�أخرى حتى وجدت نف�سها متار�س
البغاء ..تفكرت يف �أمرها و�أقنعت ذاتها ب�أن البغاء
مهنة كغريها من املهن التي متار�س على مدار ال�ساعة
ولها ما لها من قوانني و�أع��راف وحتى عطل �أ�سبوعية
و�أجر �شهري يتنا�سب ال مع التجربة واملران واملمار�سة
احلياتية بل على عك�س كل املهن �إذ كلما متر�ست باملهنة
وخربتها ل�سنوات و�سنوات كلما قل �أجرها وذلك لتقدم
ال�سن بها ..مار�ست البغاء من دون خجل ..بكل اعتزاز
قالتها وتقولها حتى ملن �أحبت( :هذا ما �أنا� ،أتفهم؟
موم�س بال �أون�صة واحدة من ال�شعور بالذنب من ر�أ�سي
حتى �أخم�ص قدمي� ..أنا ال �أخدع نف�سي وال �أخدعك،
لأن الأمر ال ي�ستحق كذبة تخيل �أن يكت�شف الكيميائي

ال�شهري اجلال�س هناك من �أكون؟؟ موم�س �أتعرف ماذا؟
هذا يجعلني حرة يف معرفة �أين �س�أغادر هذا البلد
اللعني خالل ت�سعني يوما حم�شوة بالنقود و�أكرث ثقافة
مني وقت و�صويل وقادرة على اختيار نبيذ جيد و ..هل
فهمت جيد ًا �سيد ه��ارت؟ من الأ�سفل �إىل الأعلى ،من
قدمي� ،أنا موم�س ،وتلك ميزتي ،ف�ضيلتي!)
ر�أ�سي حتى
ّ
�ص.١٠٣
وجدت نف�سها وجها لوجه �أمام املالهي الليلية يف
�شارع ب��رن ..ا�شرتت خم�س جمالت بورنوغرافية كي
ت�ستمد منها املعلومات انتظرت هبوط الليل واجتهت
من جديد �إىل �شارع ب��رن هناك اختارت بامل�صادفة
ملهى يحمل ا�سم ًا برازيلي ًا موحي ًا :كوباكابانا وهناك
بد�أت خطوة الألف ميل التقت ب�صاحب امللهى (ميالن)
واجتمعت الفتيات العامالت حولها و�أخ��ذن يدربنها
على �أ�صول وقواعد وطقو�س املهنة وكيفية التعامل مع
الزبون ،بدء ًا من التعرفة املعتمدة والزمن الذي ميكن
ا�ستغراقه بال�شرب والرق�ص ومن ثم امل�ضي �إىل املكان
الذي يختاره الزبون لق�ضاء ن�شوته ولذته املنتظرة..
من حينها بدا كويللو ف�صله الأكرث ت�ألقا وحياة
يف عمله هذا ف�صل خمتلف يف �سياقه ..لغة �شعرية
ت�أملية تفكرية �أي�ض ًا ،ف�صل معب�أ بال�شعر وباحلنني
بالنار وباملاء بالرتاب وبالهواء ،ف�صل احلب والع�شق
والهيام ،ف�صل اجل�سد الناري املتعط�ش لكل ما يزيد من
�أواره ف�صل مكد�س باحلب باحلنني بال�شهوة واال�شتهاء،
ف�صل الروح الباحثة عن لغزها الكوين واجل�سد املمعن
يف تنقيبه عن �صل�صاله الأول ،ال��روح الباحثة عن
تو�أمها واجل�سد املنتظر لدرجة الغرق يف م�شتهاه..
ال��روح ال�صاعدة باجل�سد لدرجة القدا�سة ،واجل�سد
املندغم واملتع�شق ب��ال��روح ..ال��ذي مي�سكها من طرف
ثوبها ال�شهواين جتاه لذة ماتعة� ..إنه ف�صل الع�شق
والبحث ع��ن املده�ش واملغاير واملختلف يف لغز من
�أكرث الألغاز تعقيد ًا وب�ساطة يف الوقت ذاته� ..إنه فن
اجلن�س ..ف�صل اجل�سد الذي ي�سلم نف�سه للآخر رغبة
يف الك�شف واملكا�شفة واالكت�شاف رغبة يف التهجي
والقراءة والكتابة البدائية ..رغبة يف النحو والفتح
وال�ضم ..رغبة يف العطف واملعطوف والفعل والفاعل..
(م��دت ذراعها نحوه ورجته �أن يفعل ال�شيء نف�سه.
هم�ست بب�ضع كلمات :هذا امل�ساء يف هذا املكان اخلايل
من اخل�صو�صية تتمنى �أن يكت�شف ملم�س جلدها الذي
هو احلد بينها وبني العامل .طلبت منه �أن يلم�سها� ،أن
ي�شعر بها بيديه ،لأن الأج�ساد تتفاهم و�إن مل تتفق
الأرواح دوما .مل�سها مل�سته وجتنب كالهما ،كما لو �أنهما
رتبا كل �شيء م�سبقا مناطق اجل�سد التي تربز فيها
الطاقة اجلن�سية على �أ�سرع نحو)� ،ص.٢٠٠
�إنه املتوج لكل ما قبله من حب وانعتاق واندغام
باحلبيب �أال وهو اجلن�س املولد واملتولد عن عبق الفن
يف احلياة واحلب ،اجلن�س الذي جنح كويللو يف ر�سمه
وت�صديره للمتلقي مع دعوة �صريحة وعاجلة للعمل
بكل وعي وت���ؤدة على �إع��ادة الر�سم واللحن والغناء
وكتابة كل الق�صائد ال�شعرية من خالل لغة اجل�سد
املختزن كل �أنواع الفنون وحيويتها وكل علوم الوحي
ور�سله وكتبه.
لنالحظ ونقر�أ تلك اللغة املاتعة املذهلة التي
ي�شتغل �أو ا�شتغل عليها كويللو يف عمله هذا ..متحدث ًا
بل�سان الأنثى ..امل��ر�أة العا�شقة ..احلاملة ..الغائبة
احلا�ضرة يف ده�شة احل��ب ..وجاللة معناه ..لنقر�أ
ونراقب مدى تنامي فعله الإبداعي لي�صل فيما ي�صل
�إىل االنعتاق واالندغام يف ن�صه ومع ن�صه ..يتحول
�إىل �سرب فرا�ش حام وما يزال حول م�صباح اجل�سد
النوراين� ،أو خلية نحل هامت على وجهها يف حقل من
�شقائق النعمان وزه��ر اللوز والليمون� .أو حقول من
احلنطة يف ليايل ال�صيف..
(مل يكن يل يف احلقيقة �سوى �شريكني منذ و�صويل
�إىل جنيف� :أحدهما من �أيقظ �أ�سوا ما َّ
يف لأين �سمحت
له بذلك – بل تو�سلت �إليه �أن يفعل .والآخر �أنت ،الذي
بف�ضله �أ�شعر من جديد بانتمائي �إىل العامل�.أمتنى �أن
�أ�ستطيع تعليمك �أين تلم�س ج�سدي ،وب�أية كثافة ،وكم
من الوقت ،و�أعرف �أنك لن ت�أخذ الأمر على �أنه تهمة
م�ضادة بل كو�سيلة ت�سمح لروحينا بتوا�صل �أف�ضل.
فن احلب مثل الر�سم :يتطلب تكنيك ًا� ،صرب ًا ،ويتطلب

ب�شكل خا�ص ممار�سة بني الزوجني يتطلب جر�أة ويجب
امل�ضي �إىل �أبعد مما اتفق على ت�سميته :فعل احلب)
�ص٢٤٠
هذا بع�ض ما ميكن �أن يقدم كدرو�س جد هامة من
على منرب احلب الذي يتعط�ش لنا جميع ًا كما نتعط�ش
لعذوبته وال�سيما مم��ا نعانيه م��ن ت�صحر على كل
الأ�صعدة.
تبد�أ (ماريا) ت�سجيل وتوثيق ن�شاطها املهني على
�أنه وظيفة ال غري تك�سب منها املال املقرر لفتح م�شاريع
حياتية ميكن �أن تقيمها يف قريتها بعد انق�ضاء الفرتة
امل��ح��ددة لها يف �سوي�سرا مبوجب ذاك العقد امل�برم
وامل�سجل �أ�ص ً
وال يف �سفارة بلدها يف �سوي�سرا ..يوم �إثر
يوم وزبون وزبون خا�ص وعام� ..ضعيف ومهزوم ..من
كل الأعراق والطبائع والأجنا�س وكانت ت�أخذ �أدوارها
بح�سب زبونها تارة الأم احلنون العطوف التي تدلل
الرجال املتلهفني للن�صح وت�صغي بهيئة متفهمة �إىل
ق�ص�ص تدخل من �أذن لتخرج من الأخرى ،وتارة الفتاة
ال�صغرية ال�ساذجة التي تنظر �إىل الرجل ب�إعجاب
وتتظاهر بالت�أثر بحكاياته عن ال�سلطة واملجد ،وتارة
امل��ر�أة املغوية التي ال تقاوم تهاجم دفعة واح��دة من
ي�شعرون ب�أقل قدر من الثقة بالنف�س� ..إىل �أن وقع
ما كانت تعمل جاهدة على �إب��ع��اده عنها ..وقعت يف
احلب حب (رالف هارت) الفنان الذي ما �إن ر�آها حتى
خاطبها بكل و�ضوح ..ثمة �ضوء ي�شع منك.دعيني على
الأقل �أ�صنع لك ر�سم ًا �أول ّي ًا.
هذا النداء ال��ذي قالت عنه يف مذكراتها :ك�أن
م�ستني �أمواج
اهلل �ألقى حجر ًا �صغري ًا يف ذلك املكان ّ
الطاقة وم�ست رج ًال كان ير�سم يف ركن ما هناك .رالف
هارت الذي �أعاد �إليها كرامة و�ضوء ًا ظنتهما �ضاعا �إىل
الأبد ور�أت �أن الطريقة الوحيدة التي متلكها ملكاف�أته
هي اجلن�س .ورالف هارت الذي كم كان يتمنى �أن يلتقي
بامر�أة توقظ النار التي بد�أت تخمد �أو تكاد .كان يريد
�أن يجعل منها ر ّبة اجلن�س الكربى اخلا�صة به �صاحبة
ال�ضوء اخلا�ص (كان �صادق ًا يف هذا) ،امل�ستعدة لأخذه
من يده لكي تريه طريق العودة �إىل احلياة �ص.١١٦
عمل امتد زمني ًا لعام واح���د� إذا ا�ستثنينا ما مت
ت�سجيله كمقدمة لالنطالقة املوفقة للعمل ،عام واحد
هو مدة العقد املربم للعمل يف �سوي�سرا ..عام ي�ضج بكل
مقومات احلياة املعب�أة باحلب.ا�شتغلت فيه ماريا على
حتقيق ما كانت ت�سمو �إليه من روح املغامرة ..من جتميع
املبلغ الذي ي�ساعدها يف بناء عاملها اخلا�ص بقريتها لها
ولأهلها ..وعالقة حب عا�صفة غريت لها مفاهيم كادت
تتجذر بروحها حول احلب واجلن�س( .عرفت �أربع
مغامرات فقط – عملت كراق�صة يف كابريه ،تعلمت
الفرن�سية ،عملت موم�س ًا ،و�أحببت رج ًال ب�شغف ..كم
�شخ�ص ي�ستطيع التباهي بهذا القدر من االنفعاالت
خالل عام؟؟)� ،ص.٢٢١
�أ َّم���ا مكاني ًا فارتقى العمل باحتفائية كويللو
باملكان� ..إذ رافق ماريا فقط ال غري حيث �شاءت وك�أن
لديه كامريا وحيدة تتحرك ..يف طفولتها بقريتها يف
رحلتها �إىل ريودي جانريو على �شاطئ كوباكابانا ومن
ثم عامها ال��ذي ق�ضته يف �سوي�سرا و ..و� ..إل��خ حتى
�إقالع الطائرة باجتاه قريتها.
لقد ا�ستطال وا�ستدار وتربع وتثلث وامتد وامتد
يف تفا�صيل جد مهمة مع �شخ�صيات العمل املحدودة
جد ًا.
(ماريا– هارت رالف– �صاحبة املكتبة  -الزبون
اخلا�ص �صاحب مفاهيم الأمل العذاب املتعة) ليمنح
ق��ارئ العمل الروائي ق��درة على الرتكيز يف احلراك
الزمكاين له.وحتى حني احلديث عن �شخ�صيات تعترب
هام�شية يف عمله الروائي يتحدث عنها بالرتكيز ذاته
والوهج ذاته حتى تكاد تلك ال�شخ�صية الثانوية حتتل
ما احتلته �شخ�صية العمل الأم (ماريا) .حديثه عن
�أمينة املكتبة وحواراتها الداخلية املتداركة حلوارها
مع ماريا� .إال �أننا نلحظ ذاك التجاهل رمبا املق�صود
والذي بر�أيي و�ضع �شارة تعجب على هام�ش العمل �أال
وهو جتاهله لر�سائل �صاحب املتجرالذي �أحبها بكل
�صدق وطيب ونوايا ح�سنة.الر�سائل التي كانت ترد
ماريا على الدوام ..ما �سر ذلك!!..؟؟

نقد �أدبي
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حممد حديفي يف (قبل الغروب بدمعتني)..
 -ترجمان الأ�سى -

• ح�سني خليفة

يف جمموعته ال�شعرية ال�صادرة حديث ًا
(قبل الغروب بدمعتني) ال�صادرة عن احتاد
الكتاب العرب يجمع ال�شاعر حممد حديفي
بني �سمات ق�صيدة التفعيلة من وزن وقافية
ومو�سيقية رخيمة ،و�سمات ق�صيدة النرث �أو
الن�ص النرثي ،كما يحلو للبع�ض ت�سميتها،
مب��ا حتمله م��ن م��ف��ردات احل��ي��اة اليومية
و�أ�شيائها الأليفة.
الهم�س الوثري هو احلا�ضر الأكرب هنا،
ونربة احلزن ال�شفيف ت�شكل خيط ًا يجمع
ابتداء من
حبات العقد ،ق�صائد املجموعة،
ً
العنوان ال��ذي يت�آلف فيه الغروب املوحي
بانق�ضاء النهار وال�ضوء والن�شاط وقدوم
الليل بظالمه و�سكونه واخل��وف والرتقب
اللذين يطبعان �ساعاته ،مع الدمع الوا�ضح
يف �إ�شاراته �أنه دمع حزن وفجيعة ولي�س دمع
فرح ،فهو ي�شرع من العنوان بت�شكيل لوحة
الأ�سى املقيم يف ثنايا احلياة والق�صائد ،ثم
ت�أتي فاحتة املجموعة ،مطلعها ،الذي يبدو
ك�شرح موجز للعنوان ليو�ضح �أك�ثر هوية
ٍ
الق�صائد التي �سن�أتي عليها:
قبل الغروب بدمعتني
وعند �أول مفرق �صادف ُته
�ص ّليت
امل�ساء
وحينما داهمني
ُ
دونَ وجهِها
علّقتُ �أ�شواقي
على �ش ّباكها
حتى بكيت
لي�س هناك تق�سيم لق�صائد املجموعة
من حيث املو�ضوعات �أو الأغرا�ض ال�شعرية،
يطلق الروح على �سجيتها يف �سهوب ال�شعر
الف�سيحة ،حتى يكاد ال��ق��ارىء ال يح�س
بانتقاله ب�ين م��و���ض��وع و�آخ����ر ،فت�أخذك
الق�صائد من ياقة روحك �إىل عواملها امللونة
ب�ألوان وحاالت يحررها ب�شعرية عالية من
�أ�سر العادي �إىل رحابة املعنى.
يقول الدكتور راتب �سكر يف كلمته على
غالف املجموعة:
(فهذه املجموعة ال�شعرية غري مكتوبة
للعتاب �أو ال�شكوى� ،أو النحيب� ،أو اي باب
من هذه الأبواب املتفق على �آالمها� ،إنها �أنة
�شاعر قبل الغروب بدمعتني)
يكفي �أن نت�صفح عناوين الق�صائد حتى
نالحظ احلرية التي ميار�سها ال�شاعر يف
مو�ضوعاته ،احلرية التي يح�س بها القارىء
خ���ارج الت�صنيفات وال�ترت��ي��ب ال�سقيم،
وال�لاف��ت �أن ق�صائد املجموعة خمل�صة
للعناوين ،كمنازل ال تفارق عتباتها ،جماليا
وداللي ًا ،كهذه العينة املتتالية( :احتفاء،
ت�ستحمني ب�أنهار الق�صيدة ،قالت ،طغيان
�شاعر ،حرية ،وداع ،موت ،يبا�س� ،صمود . .
.) . .
ب����احل����زن ي��ف��ت��ت��ح حم���م���د ح��دي��ف��ي
املجموعة ،وبه ينهيها:
�أيها العابر يف الأر�ض
�شعاعا من �صباح
�آن �أن ترتاح فالعمر
ٌ
خريف
مثلما الأ�شجار يف ال�صبح
ت�ضوع وت�ضوع ثم تخمد!. . .
(الفر�سان الثالثة ـ �ص.)121
وف��ي��م��ا ب�ين احل��زن�ين يكثف ال�شاعر
روحه يف قوارير �ضوء حتفل بكل ما يعرتي
االن�سان وال��ب�لاد م��ن وج��ع وع�شق وحنني
و�أمرا�ض.

لكنه يف �أوىل ق�صائد املجموعة يك�سر
رتابة احلزن وير�سل �شعاع ًا من �أمل:
لك امللتقى يف ذرا امل�ستحيل
ِ
ويل موعدٌ
يف الغد املنتظر
(احتفاء ـ �ص )7
تبد�أ املجموعة بق�صائد ق�صرية تقرتب
من الوم�ضة �أحيان ًا ،ينتقل فيها كما �أ�سلفنا
من مو�ضوع �إىل �آخر ،من فكرة�إىل اخرى.
يف ق�صائده الق�صرية �سال�سة ودف��ق
لغوي و�شعري ومو�سيقي عال ،و�أكرث ما يلفت
فيها تلك الغنائية العذبة التي تعطي بهاء
�أكرث للق�صيدة ،وا�ستعمال ال�شاعر ملفردات
ب�سيطة بعيدا عن التقعر اللغوي واللغة
املعجمية ،وتتوزع الأغرا�ض ال�شعرية بني
احلب واحلكمة وال�صداقة وامل��ر�أة ـ احللم
وع��ر���ض بع�ض الأم���را����ض االجتماعية
وال�سيا�سية التي فتكت وتفتك ببالدنا،
والتي �ساهمت يف �إي�صالها و�إي�صالنا �إىل
ه��ذه الكارثة التي نعي�شها منذ ما يقارب
�أربع �سنوات عجاف ،كاالنتهازية والت�سلق
والتملق ،لنقر�أ هذا الن�ص اجلميل الأقرب
�إىل لوحة فنية للإن�سان املت�سلق ال��ذي
تكاثر يف حياتنا باالن�شطار.
تراه بني الأروقة
ي�سري دومنا ْ
هدف
ك�أنه الطاوو�س يف م�شيته
ال�صدف
وعينُه ك�أنها مقدودة من َ
فتار ًة م�ست�أ�سدٌ
وتار ًة بني اجليف
�سر تقبيل الأيادي
وحينما ت�س�أله عن ّ
مر ًة
ّ
يقول مازح ًا:
ربي عفا عما ْ
�سلف
(مت�سلق ـ �ص )28
وللحب مكانه الدائم يف حقيبة ال�شاعر
حب يقرتب فيه ال�شاعر من �أجواء
وقلبهّ ،
ال�شعر ال�صويف ،حيث ي�صبح احل��ب حالة
توحد مع الآخر ـ املحبوب ،فيما الق�صيدة
نزف داف��ق من �شرايني ال�شاعر ـ العا�شق،
كما يف هذه الق�صيدة الأقرب �إىل الوم�ضة،
واحلافلة بالده�شة والنفحات الروحانية
وال��غ��ن��ائ��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ،ب��ع��ن��وان (ق��ال��ت)،
والعنوان هنا ال ينف�صل عن الن�ص ،هو جزء
منه ومفتتحه:
ارحتال
يقين ًا ر�أي ُت َك ذات
ٍ
ت�سري وقلبي ي�سري ْ
معك
نرث ُتك عطر ًا بحقل دمائي

وعمد ًا تنا�سيتُ �أن �أجمعك
و� ُ
آثرت �أن �أ�صطفيك كمان ًا
ْ
أ�سمعك
عيني كي �
أغم�ض
و�
ّ
(قالت ـ �ص )10
(ماء
�أم��ا يف ق�صيدته الطويلة ن�سبي ًا
ٌ
لأ�سراب القطا) في�ؤرخ ال�شاعر حلكاية حب
مع البالد التي تبد�أ من عتبة الدار �إىل �آخر
بقعة فيها ،ومل��ا ح�صل للدار ـ البالد التي
كانت مالذ ًا �آمنا للهاربني من بط�ش �سلطان
ّ
معتد غ�شوم ،ف�صارت خراب ًا،
جائر �أو
حمتل ٍ
وهرب الكثريون من �أهلها ليجدوا ال�صدود
والإنكار من اجلريان الذين �أوتهم ومدت لهم
يد العون والإن�سانية مرار ًا:
والدار ما عادت ت�شرع بابها يف الليل
كي ي�أتي �إليها �آمن ًا
من جاء ملهوف ًا وطارقْ
فناء الليل مرتا�س ًا
�أ�ضحى ُ
ومدخلها
خنادقْ
(ماء لأ�سراب القطا ـ �ص )46
لكنها ـ ال���دار ـ حممية برم�ش العني،
لن تكون يوما مفتوحة لغاز �أو دخيل ،هي
لأهلها الطيبني ال��ذي��ن يزرعونها حنطة
وزيتونا و�أحالما يانعة.
يف هذه الق�صيدة وق�صائد �أخرى يح�ضر
الهم الوطني بدون الغرق يف بركة ال�شعار
امل��م��ج��وج ،ال��وط��ن ال���ذي يعرفه ال�شعراء
ويكتبونه ،الوطن ال��ذي لن يكون �إال حر ًا
�سامل ًا معافى رغم اجل��راح ورغ��م العوا�صف
والأنواء ،فكل يد متتد ب�ش ٍّر �إىل هذه الدار
لن ُتكتب لها احلياة:
اقرتبتُ
الربا
من
لكنني حني
ّ
ور�أيت �أفرا�س الرهان �صرخت
ـ ي�شهد خافقي ـ
يا دار ما عا�ش الذي يلقي
على �أحجارك ال�سوداء وردا
(ماء لأ�سراب القطا ـ �ص)48
نف�س الأج�����واء ن��ق��ر�ؤه��ا يف ع���دد من
الق�صائد الطويلة التي تتو�سط املجموعة،
وج��ع ال�صخر ،و�أ���ش��واق الغائبني ،والأم��ل
بغد �أجمل لهذه البالد التي ي�سهب يف بيان
ٍ
م�آثر �أبنائها و�شيمهم بنف�س اللغة ال�شعرية
العالية واملو�سيقا ال��ه��ادئ��ة ك�سمفونية
خريف ،وحتتاج قراءة هذه الن�صو�ص �إىل
وقفة �أخرى قد تفيها بع�ض ما ت�ستحق من
قراءة واهتمام
�أخ�ي�ر ًا ،يلفت ال��ق��ارىء يف رحلته بني
دوحة الق�صائد هذا احل�ضور الآ�سر للعائلة،
ه��ذا الرحيق ال�صايف مل�شاعر الأب واجلد
لأبنائه و�أحفاده ،الق�صائد التي ميكن �أن
ن�سميها (�سرية العائلة) ت�شري �إىل �أن��ه ال
عمر للق�صيدة اجلميلة الفتية اليانعة ،ف�أن
يكتب جدٌ عن حفيده بهذه الروح القريبة،
املتوقدة ،يجعلك توقن �أن ال�شاعر ما هو �إال
�شاب يف مقتبل احلب ،ما زال طفال يالعب
�أت��راب��ه وي�شاك�سهم ،وير�سمهم بالكلمات،
�أع��ن��ي هنا ق�صائد( :ت��ي��م� ،أب��ي وقريتنا
النائية ،ورود خلرف العمر).
وكعادة هذه القراءات ال�سريعة ال تفي
الكتاب حقه من القراءة النقدية والت�أمل
الإب��داع��ي يف جوانب التجربة ال�شعرية
كافة ،والتقاط مالمح اجلمال الكثرية يف
الن�صو�ص املنثورة على �صفحاتها.
ت��ق��ع امل��ج��م��وع��ة يف � 128صفحة من
القطع الو�سط ،وه��ي من من�شورات احتاد
الكتاب العرب لعام .2014
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�أعداء الكتاب والرتاث
• با�سم عبدو
�سج��ل تاري��خ ح��رق الكت��ب و�إتالفه��ا خ�لال مئ��ات الق��رون �صفحات
َّ
�س��وداء ،باعتب��ار هذه الظاه��رة نت��اج اال�ستب��داد والت�س ّلط واخلوف
م��ن العلم والعلم��اء واملبدعني والباحثني واملفكري��ن .هناك من يعزو
�أ�سباب حرق الكتب �إىل:
 – 1اخل��وف م��ن اقتن��اء الكت��ب باعتباره��ا محُ َّرم��ة ،خا�ص��ة الكتب
العلمية والفل�سفية.
والتع�صب واجلهل واخلوف من تلقّي النا�س املعارف
 – 2احلقد والغرية
ّ
وامتالكهم �سالح الوعي ،الذي يعدُّ بدي ًال عن اال�ستغالل والظلم.
 – 3ع��دم التقدير للإنتاج املعريف .ومن الأمثلة على ذلك (�إقدام �أبو
حيان التوحيدي ب�إحراق كتبه بنف�سه).
لق��د �شاعت ظاهرة ح��رق الكتب وانت�شرت من ب�لاد ال�صني يف جنوب
�شرق �آ�سيا �إىل �أورب��ا واملنطقة العربية وال�شرق �أو�سطية .ففي العام
وح َ
رق مئات
 212ق .م �أق��دم الإمرباط��ور ال�صين��ي (�شي هوانغ ت��ي) َ
الدرا�س��ات التاريخية والأدبية والقانوني��ة ،وطارد الأدباء والعلماء
يف �صحاري ال�صني وجبالها.
وج��اء يف كتاب (ح��رق الكتب يف ال�تراث العربي) للكات��ب ال�سعودي
نا�ص��ر احلزميي� :إنَّ عملية حرق و�إتالف الكت��ب يف تاريخنا الأق�صر
وق�سم الكاتب عملية احلرق �إىل
عمر ًا بني تواريخ الب�شرية متن ّوعةَّ .
نوع�ين هما :النوع الأول ،م��ا قامت به ال�سلطة ،والنوع الثاين ،ما قام
ب��ه العلماء والفقه��اء ب�أنف�سهم .ويقول �أي�ض ًا :وتع��ددت ُطرق �إتالف
الكتب يف تراثنا� ،إ َّ
ال �أنَّها مل تخرج عن �أربع طرق معروفة هي:
�– 1إتالف الكتب باحلرق.
�– 2إتالف الكتب بالدفن.
�– 3إتالف الكتب بالغ�سل باملاء والإغراق.
�– 4إتالف الكتب بالتقطيع والفرم.
التاري��خ يحك��ي وامل�ؤرخون يقول��ون� ،إنَّ احلرائ��ق امل�شتعلة ب��د�أت من
الأندل�س ،يف كتب ابن ر�شد يف � 16شباط عام  ، 1198وكتب ابن �سينا
وحرقت و�سط
وجمعت يف ال�ساحة ب�إ�شبيليةُ ،
والفارابي وابن الهيثمُ .
تكب�ير و�ص��راخ بتحري�ض من �شي��وخ الدين .وهذا يعن��ي �أن (داع�ش)
مبكوناته��ا الفكرية التكفريي��ة كانت موجودة ..وكم��ا كانوا يكبرّ ون
وه��م يدو�سون على القي��م الفكرية والعلمي��ة والإبداعية ،فهم الآن
بعد �أكرث من �ألف عام ميار�سون الأ�سلوب نف�سه.
وي�شه��د التاري��خ �أن��ه يف عهد امل�أم��ون واملعت�صم ،عندم��ا �سيطر مذهب
املعتزل��ة على الدولة العبا�سية� ،أق��دم الق�ضاة املعتزلة على حماكمة
املخالف�ين يف ال��ر�أي ،و�أمروا بحرق كتب العلم��اء والفقهاء .وهكذا..
ومن��ذ ذل��ك التاري��خ والع��امل بفال�سفت��ه وعلمائ��ه وكتَّاب��ه ومثقفيه
ينادون بحرية الر�أي ،وي�ؤكدون �أن االختالف ي�ؤدي باملتحاورين �إىل
الو�صول التفاق بني الأطراف املختلفة ،لكن يبدو �أن التع�صب بالر�أي
املح�صنة يف الداخل ال ميكن �أن تتزحزح من
والتمرت�س خلف الأفكار
ّ
�أمكنتها.
ويف كل مرحل��ة م��ن تاري��خ الب�شري��ة  ..ويف كل حمط��ة م��ن حمطات
التطور ،ي�صنع احلكام والطبق��ة احلاكمة امل�سيطرة امل�ستبدة ،موقد ًا
جدي��د ًا لإح��راق الكت��ب بحج��ج واهي��ة ،واال ّدع��اء بان ه��ذه الكتب
تف�س��د �أخ�لاق النا�س الب�سط��اء ،وهي �ض��د الدين و ّ
تب�ش��ر بالإحلاد،
والأمثل��ة كثرية جد ًا .ون�شرت مئ��ات الدرا�سات ،وطبعت مئات الكتب،
ور�ص��د امل�ؤرخون واملتابع��ون ما يجري من �أعمال غ�ير ح�ضارية وغري
�إن�ساني��ة .وكان��ت عام ً
�لا تدمريي�� ًا للب�شرية ،وحجر ع�ثرة يف طريق
التق��دم والتط��ور .ويف القرنني اخلام���س وال�ساد�س للهج��رة انت�شرت
ظاه��رة حرق الكت��ب ب�أمر من ال�سلطة ،كما يف عه��د �أمراء الطوائف،
حي��ث حرق��ت كتب الإم��ام ابن حزم الظاه��ري .ويف عه��د �أمري دولة
املرابط�ين علي بن يو�سف بن تا�شف�ين� ،أحرقت كتب الإمام �أبو حامد
الغ��زايل ،خ�صو�ص�� ًا كتابه (�إحياء علوم الدي��ن) .ويف عهد �أمري دولة
املوحدين حرقت كتب القا�ضي ابن ر�شد ...وهكذا...
وم��ن �أ�شه��ر املكتب��ات الت��ي حرقت عل��ى �أيدي بع���ض احل��كام العرب
امل�سلمني �آنذاك ،ثالث مكتبات يف كل منها �أكرث من ع�شرة �آالف كتاب.
وه��ي مكتبة ابن ح��زم الأندل�س��ي ،ومكتبة �أبو ن�صري �ساب��ور ،ومكتبة
عبد ال�سالم بن عبد القادر البغدادي.
ومل ت�سل��م مكتب��ات �أملاني��ا من �أي��دي العابث�ين يف العلم وال�تراث و َم ْن
دنَّ�س��وا العلم والفل�سف��ة والأدب .وحني و�صل هتل��ر �إىل ال�سلطة عام
املحر�ضة وو�سمتها بعبارة،
 ، 1933فل��م ت�ستطع النازية حت ّمل الكتب ّ
(ال��روح غ�ير الأملاني��ة) .فف��ي العا�شر من �أي��ار من الع��ام نف�سه حمل
ط�لاب و�أ�سات��ذة جامعيون وق��ادة نازيون ع�شرات الأل��وف من الكتب
للكتَّ��اب (املنبوذي��ن) ،ورموه��ا يف النار الت��ي �أ�شعلت م�سبق�� ًا يف ميدان
الأوبرا و�سط برلني!..
ه��ذا هو التاريخ الأ�س��ود و�صفحاته امللوثة بال��دم واحلرب والرماد ..
لكنن��ا نتفاءل مع (بورخي�س) الذي مل يح��زن على حرق الكتب يف ما
م�ضى ،لأنه يعتقد �أن الب�شرية ُتعيد �إنتاجها!..
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ق�صائد من العراق

لغرّ ة قا�سيون ـ الر�ؤيا واليقني

هايكو عراقي
• جابر حممد جابر
–1-

��د رمى
ليل
�أرن���و �إىل ٍ
عبو�س َق ْ
ٍ

• عبد املنعم حمندي

جمع �أحزانه

لأننا قرويون

�أنت...

وباعها...

ي�شريون لنا ـ ب�أ�صابعنا ـ

الأر�ض وال�سماء

على �أر�صفة املوانئ

•••

ماذا ُتخ ّب ُئ يا ظال ُم،

و�أنا...

ابتاع بثمنها،

بني االثنني...

�شارع ًا..

قرر القرويون

ُ
دم�شق قلبي ،واملنونُ هو املنونْ

قطرة ماء.

�أ�سماه...

�أن ير�سموا منازلهم

َ
وبينك جرح ًا و�سها ُدها
بيني

–2-

ال�شارع اجلائع..

على الغيوم

الأحزانُ �آخر ما تبقّى يف ال ُعيونْ

حني تاه ال�شاعر،

–8-

وحني اعرت�ض البحر..

يتنازعون

يف ال�صحراء..

هرب الزمان

�أغرقوه..

بح منها
على ا�ستالب ُ
ال�ص ِ

مللم �أجزاءه،

�إىل مكان

•••

على ُجمان الزيزفونْ

وغ�سيل املاء.

ف�أ�صبح قدمي ًا

–3-

مثل..

من ظمئنا

كان ياما كان

�شربنا...

–9-

غيمة ال�صباح

ُ
قررت �أن �أطفئ

وخلوفنا...

�شيئ ًا يف ذاكرتي،

غ�سلنا...

و�أعود..

بها اجلراح

�أبحث،

–4-

عن وردة

كل قلب،

�أو....

له مفتاح

مع�سكر جنود

اخلليج
اخلليج هو
وال
ُ
ُ

�إ َّ
ال قلبي..

– 10 -

حلب
ولمَ ْ ت ُع ْد
�صنعاء ُ
حتلم يف ْ
ُ

بال باب،

كل ع�صفور ي�شبهني

ناديتُ
با�سمك يف الفيايف
ِ

يدخله ال�ضوء

�أحرتمهُ بجداره

فما حاجته...

�إ َّ
ال ع�صفور ًا

للم�صباح

�أخط�أته احلجارة

–5-

•••

لوائح قروية

�أ�صبح العامل...
يف �شقني

لأنه جائع

َ�شق يت�صافح بالأيدي

ر�سم �سمكة..

و�شق يت�صافح بالقدمني

و�أكلها ب�أنفه

–6-

غري �أنه،

من يهديني ورده

قذف

لم
ُح ْ
حلمي..
�أن �أفتح نافذة
يف �أفق �سماء
لأطل على وجه حبيبي

حجر ًا ل ُغ ّرة قا�سيونْ

إليك
� ِ
حب ي�ستع�صي وال
فنلتقي ..ال َّ
تنكر ما حلمتُ
ال�صحراء ُ
ولتمنحي قلبي ال��ه��داي َ
��ة من
حمامة
جناح
ٍ
الرياح
وتبتكر
متتد
يف الريح ُّ
ْ
ُ
لمك
ال وهم ..هذا
الفجر ُح ِ
ُ
ُ
ت�ستغيث
رب
ومواكب الفادين تع ُ
ال�صباح
ت�صو ُغ من دمها
ْ

إليك...
� ٍآت � ِ
�سم
ال ماء يف النب ِع وال نفح ًا يب ّل ُ
جراح
ما تفت َّق من
ْ
م��ا ك��ل م��ا ج��اءت ب��ه ال�صحراء

جدارية جدار �سليم يف العا�صمة العراقية بغداد

هل كان ُحلمك طائر ًا؟
هل كان ُحلم ًا �أم يقين ًا؟
َ
�شعلة ُ
يا
لم املك ّبلِ
احل ِ
كتفيك
قمر على
ِ
هل بكى ٌ
مل ت ُع ْد َ
املراعي ْ
تلك املراعي
ُ
ُ
املحيط
املحيط هو
ال

كل �صباح
كل م�ساء

ُح ّب ًا �أخ�ضر
�صداح
ينداح يف �شفتي
ُ
ْ
من
نقطة يف البدءِ
ٍ
التمر ِد
من درب
ّ

دمع
قو�سني من ٍ
و� ً
أ�سئلة من القدر املح ّبب جيلهُّ
َ
خ�شب
أجنحة
ورفيف �
ٍ
ْ
ناديتُ
با�سمك يا دم�شق
ِ

حلمي..

تنه�ض النب�ضات ـ قلبك ـ

�أن �أنرث راياتي

أنت �أدرى باغتيال احللم
و� ِ

ُت ُ
طلق ال�صحراء داليتني

يف مملكة املاء
و�أَحني �أكف كل الأطفال

ّ���ر يف
تنت�شران يف ال��ق��در املُ���زن ِ

ّ
املخ�ض ِب
يف ب��غ��داد ..يف الفجر

أقاح
ال ْ

الفقراء..

�أهديه ...عطرها.

كل هذا..

حلمي..

إليك..
� ٍآت � ِ

–7-

ب�سبب �شوكة لعينة

�أن �أكتب �شعر ًا

حجر
يف ال��ن��ب��ع ال م���اء ���س��وى
ٍ

�صديقي...

اعرت�ضت ر�ؤاه...

يفهمه �أطفال القرية

بحار جائع

•••

قبل ال�شعراء.

و�أح�سبهُ املراكب واخليول
لملمني
و�أ�شقُّ من �صهواتها نهر ًا ُي ُ

بالغ�ضب
ْ
تبتكر الغزال
والغوطة احلمراء
ُ
اللهب
من
ْ
فهي اليقني اليا�سمني
برغم �آالء اجلراح
العرب
ت�صيح �أمتنا
ُ
ْ

�شعر
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دم�شق �أبكيك جرح ًا
• علي العبيدي

• طالل الغ ّوار
من يل ب�شكر التي �أ�شفت جراحاتي

يا �أ ّيها املزدان يف �أ�شواقه

ْ
أغربك
امل�ضيء بحزنه ،ما �
		�أنت
ُ
كم كنتَ يف و�سن الهوى متيقظ ًا

دم�شق حني انتخت يل يو َم م�أ�ساتي
وكيف لل�شكر �أن ُيويف الذي فعلت

ْ
أفزعك
وعلى النوافذ حلمها كم �

		

َ
تقذف النجمات نحو نوافذي
كي

لالئذين بها � َ
أ�شتات �أ�شتاتِ

فر�أيتني جنم ًا ي�سامق �أجنمك

		

الداخل َ
ني على �أقدا�سها ُلوذ ًا

َ
الطريق على يدي
تبتكر
كالطفل
ُ

ووراءك الأ�شجار تر�سم خطوتك
		
ّ�ض َ
َ
جرحك بالأغاين عا�شق ًا
مدت

		

 ..املحتم َ
ني ب�أ�صحاب املروعاتِ
هذي دم�شق وهذا بع�ض وقفتها

ف�إذا اجلهات جميعها مت�شي معك

مت�ضي فتنزفك ال�ضفاف ق�صائدا

جت�سد يف املا�ضي ويف الآتي
�سِ ٌ
فر َّ

ْ
نغمتك
ولك املدى ،والأفق يغزل

		
ورك�ضتَ خلف النهر تقر�أ حزنه

�أقول هذا و�إين ل�ست ممتهن ًا
مدح ًا ب�شعري ولي�س املدح غاياتي

ت�شرب � ْ
أدمعك
حتى انثنيتَ و�أنت
ُ

		
وتغيب يف املوجات تع�شق جلّها

كانت �أب ًا ثم �أم ًا ثم يل وطن ًا

ْ
أعرفك
ماعدّ ت �أنت ،ك�أنني لن �

		

فيها تخطّ يتُ �أيام انك�ساراتي

لتعود منترث ًا كما �أحزانها
وق�صائدي هل غريها من ْ
مللمك

		

ال �أ َّم مثل دم�شق ال�شام زاهد ًة

ُ
اخلطوات يف اجلمع الكبري
وتلفّك

	�أعطت وملَّتْ �شتات ًا يف املتاهاتِ

ْ
غربتك
و�أنت من يف الروح حتمل

		

�أخفيك جرح ًا غائر ًا بح�شا�شتي

�أقول يا �شام والأيام �شاهدة

ْ
يجرحك
و�أخاف من هم�س الندى �أن

		

�سواك يخفف من عذاباتي
من يل
ِ

باحلب الذي
يا �أيها امل�سكون
ِّ

أهلك �أهلي ال يراهنني
ف�إن � ِ

ما َّ
ْ
قب�ضتك
انفك باجلمرات ميلأ

		
ونه�ضت بني �أ�صابعي �شجر ًا من

فرد على �صدق قربي وانتماءاتي

ْ
موعدك
املعنى ف�أقر�أ يف �صباحك

		
كم كنتَ مفرتق ًا تحُ ار بك الدروب

ال فرق ،بغدا ُد �أخت ال�شام يا وجعي

ْ
جبهتك
ولل�شمو�س مدارات ت�ضلّل

		

ما ا�سطاع ف�صلهما با ٍغ وال عاتِ

قلب �ســــيدتي دم�شــــــقُ
هو ُ
• عادل ال�شرقي
ُ
يفي�ض مبا يرقُّ
قلب
ٌ
قلب �سيدتي دم�شقُ
هو ُ
�إذ َّ
يغمر قلبها
ظل ُ

يا�سمينك حلوتي
من
ِ
يلتف َ
القلب طوقُ
ُّ
حول
ِ
وبداخلِ اجل�سدِ املت َّي ِم

َ
طول الزمانِ هوىً وع�شقُ
ما بينها والفاتنات
رحيق الروح فرقُ
ب�شذا
ِ
َ
العوا�صم ح�سنُها
�سبق
َ
فلها بذاك ُ
�سن َ
�سبق
احل ِ

�صار بي يهتزُّ عِ ْرقُ
وبو�صف ح ّب ِك يا �ش�آ ُم
احلب �صدقُ
ي�شدُّ ين يف
ِّ
�إذ كلّما �أوم�ضتِ يل
عيني برقُ
قد �ش َّع يف
َّ

وردك قد همى
وك�أنَّ
ِ
عطر ًا و� َ
أقبل منهُ ر�شقُ
حتى الطيور �إذا َ�شدَ تْ
بهواك فالتغريدُ نُطقُ
ِ
ي�شرئب
جبالك
لرنى
ِ
ُّ
آفاق عنقُ
لها �إىل ال ِ
ولها ب�أعلى الرا�سيات
ب�أر�ضنا ميتدُّ عمقُ
ُ
يفي�ض مبا يرقُّ
قلب
ٌ
قلب �سيدتي دم�شق
هو ُ
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نقد �أدبي

ر�سائل الأديب مالك �صقور يف جمموعته الق�ص�صية “ ُدرّة”

•ح�سام الدين خ�ضور

ثم��ة ن��وع من الق�ص���ص ت�أت��ي �أهميته م��ن �أ�سئلت��ه و�إ�سقاطاته
ور�سالت��ه .تك��ون الق�ص��ة بذاتها عادي��ة ،وق��د تعتورها بع�ض
نق��اط ال�ضعف هن��ا وهناك ،لكنها تتكئ عل��ى قدراتها الذاتية
عل��ى طرح الأ�سئلة ،التي يجي��ب عنها القارئ كما يرى .ق�ص�ص
ه��ذا الن��وع جندها يف جمموع��ة القا���ص مالك �صق��ور”،درة”،
الت��ي �ص��درت عن من�ش��ورات احت��اد الكت��اب الع��رب يف �سل�سلة
الق�ص��ة الق�ص�يرة .تت�ضم��ن املجموع��ة ع�ش��ر ق�ص���ص ق�صرية
و�إهداء �شغلت � 112صفحة قطع متو�سط.
تكاد ر�سالة �أوىل ق�ص�ص املجموعة “درة” ،التي منحت عنوانها
للمجموع��ة� ،أن تلغي الق�صة .ك�أمنا الق�ص��ة مل تكن �إال متهيد ًا
لإي�صاله��ا .كل �شيء يف الق�صة هالمي ،على الرغم من �أننا نكاد
ن��رى درة والأمري واملعل��م والداية والبادية لك��ن بعني اخليال،
ورمب��ا ل��وال ال�س���ؤال ال��ذي طرحته الق�ص��ة وحم��ل ر�سالتها ملا
كانت الق�صة نف�سها.
ف��درة فائقة اجلمال وال نعرف ل��ون ب�شرتها ولون عينيها ولون
�شعرها ،وال نعرف هل هي طويلة القامة �أم معتدلة �أم ق�صرية،
وه��ي فائقة اجلم��ال وال نعرف هل ه��ي ممتلئ��ة �أم نحيلة ،وال
نع��رف عن مالحمه��ا �شيئ ًا ،وال نعرف عن خ�صاله��ا �شيئ ًا �إال �أنها
حتب املعلم وترف�ض (ال�شيخ) الأمري.
والأمري� ،أمري باخت�صار ،واملعل��م معلم ،والداية داية ،بامللمو�س
ال نع��رف عنه��م �شيئ�� ًا م��ن حي��ث ال�سم��ات اجل�سدي��ة واملزاي��ا
اخللقي��ة .حت��ى الطبيعة تكاد تك��ون واحدة ،فل��م يتغري على
املعل��م �شيء بني عامل املدينة وعامل البادية .ولوال �سيمفونية
الغ��روب الت��ي برع القا���ص يف ت�صويرها ملا عرفن��ا عن البادية
�شيئ�� ًا يف هذه الق�ص��ة البدوية .فال�س�ؤال ال��ذي حمل الر�سالة
و�أهميته اخت��زل الق�صة لأنه �س�ؤال النا�س الذي عندما يطرح
تتعط��ل كل الأ�شياء الأخرى وتركز على الإجابة عنه ،لأن يف
�سالمة احلكم �سالمة النا�س.
ي�س�ير القا���ص يف ق�صته “فال��ج” عك�س التيار .فب��دل �أن تكون
عنا�صره��ا دالل��ة للأم��ل واحلي��اة ،حرفه��ا باجت��اه الت�ش��ا�ؤم
وال�شلل ،لكن ب�أدوات الأمل واحلياة .جمانة و�أخوتها :الطبيب
واملهند���س وحت��ى امله��رب (لأن ال�سلط��ة ك�شفت �أم��ره) ،والأب
ال��ذي ي�سهم يف كتابة تاريخ حزب��ه ،كلها ت�شي باحلياة وجتاوز
الهزمية.
هذه الق�صة تك�شف املفارقة بني الفن الناب�ض باحلياة والواقع
املبا�ش��رة ،ال��ذي يب��دو يف ه��ذه الق�ص��ة فق�ير ًا لي���س �أك�ثر من
تو�صي��ف ي��راه الأب بعني املهزوم لأن �أ�سرت��ه تطورت بطريقة
�أخ��رى غ�ير الت��ي �أراده��ا لها .لغ��ة الفن ال��ذي �أهمل��ه الكاتب
املنح��از ل�ل�أب توحي ب�ش��يء �آخر ،غري م��ا يق��رره الأب املهزوم
بعيني ذاته .فجمانة بلغة الفن رد احلياة على العدوان ،بينما
هي بلغة الأب ف�أل نح�س ،والطبيب بلغة الفن يعني �أن الواليات
املتح��دة مري�ض��ة والطبيب ال�سوري يعاجله��ا ،يف حني �أنه بلغة
الأب جم��رد ولد ع��اقّ مل يعمل وفق م�شيئت��ه .وحتى املهند�س،
ال��ذي بدل مهنته بلغة الفن يقدم الن�س��غ للب�شر ،واملهرب دليل
عل��ى اخللل يف �سيا�س��ة احلكومة ،لأن تهريب امل��واد بني بلدين
متجاوري��ن يخ�ضع لقانون مو�ضوعي خ�ير متثيل له هو الأواين
امل�ستطرقة .فعندم��ا تتباين الأ�سعار بني منطقتني متجاورتني
ف�لا بد من انتقال ال�سلع بينهما حتى يت�س��اوى من�سوب الأ�سعار
ب�ين املنطقتني .التهري��ب لي�س فع��ل �أ�شرار� .إنه فع��ل �سيا�سات
احلكومات.
�إن التزامن بني حركتني متناق�ضتني يف الق�صة ،الأوىل واقعية
متث��ل حركة الأب املهزوم .والثاني��ة فنية متثل حركة جمانة
املنت�ص��رة .التزام��ن ب�ين هزمي��ة  5حزي��ران ووالدة جمان��ة،
وفالج الأب وخطوبة جمانة ،التي هي مقدمة لوالدة جديدة.
م��ا �أجمل الف��ن! يف الفن ثم��ة �أمل دائم�� ًا ،ال يتوف��ر يف الواقع
دائم�� ًا؛ رمب��ا لأن احلياة يف الف��ن �سريورة ،بينما ه��ي يف الواقع

فرتة حم��دودة .ال ُت�سدَ ل
ال�ست��ارة عل��ى هزمي��ة
نهائي��ة يف الف��ن .ال�صراع
م�ستم��ر ،هن��اك فر�ص��ة،
هن��اك �أم��ل� .أراد الكاتب
�أن يحاب��ي الأب ،لكن��ه
ف�ش��ل لأن الف��ن �أق��وى من
�إرادوية �شخ�صية عاجزة
ع��ن ر�ؤي��ة مكام��ن ق��وة
الواقع ،وبالت��ايل ،الفالج
ه��ي النهاي��ة املنطقي��ة
الفني��ة له��ذا النم��ط م��ن
ال�شخ�صية.
��ول القا���ص عل��ى البع��د
يع
والق�ص�ير”،
“الطوي��ل
يف ق�صت��ه
ِّ
الأخالقي لدى الفرد ،الذي �إذا �صحا حلّ م�شكالت كثرية.
فه��ذه الق�صة ل��وال املقابلة ب�ين املعايري الأخالقي��ة والقوانني
الو�ضعي��ة ملا كانت هناك م�شكلة �أ�ص ً
ال �أو ق�صة ت�ستحق الذكر.
الإن�س��ان كائ��ن �أخالقي بدليل �آالف ال�شواه��د ،والإن�سان كائن
ع��دواين بدلي��ل املالي�ين م��ن ال�شواه��د ،ورمب��ا كان القان��ون
الو�ضع��ي هو ت�سوية تاريخية ب�ين اجلانب الأخالقي واجلانب
العدواين يف الإن�سان.
�إن اهتم��ام الكات��ب بالق�ص��ة كدالل��ة ور�سال��ة �أ�ضع��ف لدي��ه
االهتمام بها �ش��ك ً
ال حيث �أن هذه الق�صة“ ،الطويل والق�صري”،
ت�شكو من هنات بارزة� ،شك ً
ال ،ال �أظنها تخفى على القا�ص �أبداً:
“�ضع يدك هنا ،على الكتب ال�سماوية املغطاة بقطعة قما�ش
خ�ضراء...؟” “وحتول القا�ض��ي مب�سوحه الأ�سود �إىل �شبح”.
وغريها.
يف “ق��ال البح��ر” يخط��و القا���ص باجت��اه ال�ش��كل بالتعري��ف
بالبح��ر يف م��ا ي�شبه املقدمة .ويف املنت يط��رح امل�شكلة يف ثالث
جم��ل متوالية كم��ا ورده اخلرب�“ :سلوى ابتلعه��ا البحر� ،سلوى
غرقت� ،سلوى يف العناية الفائقة”.
الق�ص��ة عند القا�ص مالك �صق��ور حاملة م�شكلة ،كل �شيء فيها
موظف للم�شكلة التي حتملها.
الق�ص��ة الق�ص�يرة كائ��ن جمي��ل ،وككل كائ��ن يلع��ب التنا�س��ب
ب�ين مكوناته��ا دور ًا حا�سم�� ًا يف �إب��راز جمالها .مكون��ات الق�صة
الق�صرية معروفة .ر�سالتها جزء منها؛ لكنها جمرد جزء ،ورمبا
غ�ير البارز يف اجل�سد� ،إنه ذلك اجلزء امل�سترت يف لبو�س الق�صة
الذي �إذا �أُعلِن �صار عبئ ًا عليها.
يف ق�صت��ه�“ ،أب��ا حي��ان لن �أح��رق كتب��ي” ،يق��دم القا�ص تلك
ال�شخ�صي��ة التي تنجح يف احلفاظ على ذاتها من االنزالق �إىل
ف�ساد احلي��اة العامة وذلك ال�صراع الداخل��ي الذي تعاين منه
مثل ه��ذه ال�شخ�صية التي ،هي من جهة حري�صة على �أن تكون
نظيف��ة ،ومن ناحية �أخرى ت�شك��و الظروف التي جعلتها تعاين
م��ن ظ��روف العي���ش ال�صعب��ة .ر�سالة �أخ��رى حتمله��ا الق�صة،
و�شخ�صي��ة تكاد تكون ذات الكاتب ،ورمبا �صيغة املتكلم يف هذا
الن��وع من الق�ص�ص هو اخليار غري املوفق لأنه يدفع القارئ �إىل
املماه��اة بني ال�شخ�صي��ة املتخيلة وامل�ؤل��ف ،لأن فيه من مالمح
تلك ال�شخ�صية الكثري.
�أم��ا ق�صة “�أربعون عام ًا بني حلظت�ين” التي يجب �أن تكون قد
بد�أت يف � 14شباط  1968وانتهت يف � 14شباط .2008
زه��رة اللوت�س ع��ادت لتقول“ :امل��اء والبخار واجللي��د والثلج
والربد �أ�صلهم واحد ”.ورمبا الأف�ضل �أن تقول“ :املاء والبخار
واجلليد والربد �أ�صلها واحد”.
وبالت��ايل كل من يت�صدى للعدو هو ث��وري� ،سواء كان غيفارا �أو
يا�سر عرفات �أو �أحمد يا�سني �أو جورج حب�ش �أو عماد مغنية.
ال �ش��يء غري ه��ذه الر�سالة مرة جديدة ،رغ��م �شخ�صية زهرة

اللوت�س التي تر�سخ يف خميلتنا من دون �شكل وال لون.
“ق�صة الأر�ض” تقدم ر�سالة بليغة خطرية حتمل على قانون
اال�ستمالك وتعتربه جمحف ًا بحق النا�س وقد كان كذلك.
الر�سالة وا�ضحة وقد وفَّر القا�ص كل �أ�سباب النجاح لإي�صالها
بطريق��ة ال تن�سى .ا�ستعار �أحد الأبطال الذين �شاركوا يف رفع
العل��م ال�س��وري فوق جب��ل ال�شيخ خالل ح��رب ت�شرين لي�سرتد
�أر�ض��ه اخلا�ص��ة يف الوط��ن م��ن احت�لال الفا�سدي��ن وقد جنح
بطريقة بهلوانية ،لن يجيدها غريه.
ويف ق�ص��ة “م��ا زال البلب��ل يبكي” يتح��ول ع��امل الإن�سان �إىل
عامل غابة يف ظل الهيمنة الأمريكية ،وهنا ي�س�أل املرء نف�سه،
�أين بقية العامل؟ الالمعقول ،رمبا� ،إحدى خ�صائ�صه.
�أما ق�صة “املدا�س” فتنقل ردود فعل طبقات الأمة وفئاتها من
خ�بر رمي الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�ش االبن بحذاء
و�صباط و�صرماية وب�شلوقة وتا�سومة ومدا�س ونعل ال�صحايف
العراقي مهند منتظري.
�إن رد الفع��ل العام من نوع الفعل� ،شعر الع��رب باملهانة و�شعروا
بن��وع م��ن ارتياح ل��رد الإهان��ة �إىل رئي�س الدولة الت��ي �أهانت
�أمتن��ا .والر�سالة وا�ضحة :الأمة ،ب��كل مكوناتها ،عط�شى �إىل
التمرد على االمتهان والإذالل.
بع��د رحلة طويلة توق��ف فيها يف ت�سع حمطات حم��ل ر�سائلها
املهم��ة �إىل �أ�صحابها ،ها هو يتكئ �أخري ًا على ر�سول حمزاتوف
في�ستع�ير الفك��رة ويحمله��ا �أغني��ة تغنى وحت�ض عل��ى التمرد
والث��ورة �ضد الظلم ،وعلى طريق��ة حمزاتوف املعجب بالقائد
الداغ�ست��اين ال�شعبي �شامل� ،أعج��ب الكاتب مبلك البالد الذي
رف�ض �أن يعدم ال�شاعر الوحيد يف مملكته.
تخل��و املجموعة م��ن التزويق اللغوي والعمل عل��ى بناء الن�ص
وجم��ال العب��ارة �إىل درج��ة �أفق��د معظم الن�صو���ص من جمال
الكتاب��ة .فل��دى الكات��ب ر�سال��ة يري��د �إي�صاله��ا ،ال يري��د �أي
�ش��يء يعطل هذه املهمة ،حتى جمال العبارة قد ي�سرق اهتمام
املتلقي.
لق��د �أو�ص��ل الكات��ب ر�سائله ،و�شع��ر بالراحة ،وا�ستل��م القراء
ر�سائلهم ،ورمبا فرك بع�ضهم مقدمة ر�أ�سه بيده تنتابه م�شاعر
متباين��ة ،ورمب��ا �ص��رخ بع�ضهم :ي��ا وجعي! على الرغ��م من �أن
معظ��م الر�سائ��ل عام��ة ،ق��د ي�ستلمه��ا �أي �شخ�ص ويق��ول هذه
الر�سالة يل.
معظ��م الر�سائل من ه��ذا القبيل� .أنا ا�ستلم��ت ر�سالتي وقر�أتها
و�أع��دت قراءاته��ا وحاول��ت �أن �أحف��ظ بع���ض مقاطعه��ا غيب ًا
وفرح��ت به��ا .لكنن��ي ا�ستغرق��ت وقت ًا طوي ً
�لا يف �إقن��اع جاري
ب���أن الر�سال��ة جزء من الق�صة؛ لأنه بقي ي��ردد نعم �إنها جزء،
�إنه��ا ج��زء ،لكنه ك�أي جزء يف اجل�س��م �إذا ت�ضخم يغدو م�شكلة
للج�سم كله.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

على �شفا �أغنية

�صدفة
• ب�سام الطعان

• �أميمة �إبراهيم
َّ
َ
حلم يتم ّرغ
وعربد ْت فيه،
اكت�سحَ تْ ليلي الأوهامُ،
فاختل نهاري .كان الب َّد من ٍ
ّ
َ
احلزنُ
بني �أ�صابعي ،وان�سربَ مع خطواتي.
ببهائه يف منازل الأحالم ،بعد �أن تفتت
َ
ق�صائد �أو
تنكتب
و�صارت ذاكرتي لوحَ وجود تطال ُبني �أن �أبا�ش َر �أبجدي َتها و�أدعَ ها
ُ
رق�ص فرا�شات.
مو�سيقا �أو َ
ُ
ُ
ً
نيّ
أنداح كقطر ِة ماء ،و�إن
س�
�
ا
عامر
ه
ن
حنا
وكان
به
التقيت
إذا
�
�
أ
أعرف
كنت �
ُ
هم�سه مو�سيقا �س�أ�ص ُري مد ّرج ًا مو�سيقي ًا ،ولو كان ّ
روحه
عطار ًا �س� ُ
أفوح يف �أبهاء ِ
كان ُ
ً
ً
و�أتع ّت ُق.ولو كان خمارا �س�أ�صري ك�أ�سا مرتعة !.
َ
لكنَّ
ال�صيادين.
اخلوف �أن يكون �صياد ًا ،وقتها �س�أط ُري لأنيّ ال � ُّ
أحب ّ
ٌ
أرق�ص له ،و�أن يكون
وحقيقة كنت � ُ
ماهر كي � َ
أرغب �أن يكون يف حياتي عازف ٌ
�سريري ً
َ
غيمة كي � َ
ً
ّ
ف�ضاءاته ،و�أتخ ّز َن يف عروقه.
يف
ل
ق
أتن
�
و
،
ا
مطر
عمره
يف
أهطل
ِ
َ
احللم
وخلف �ستارة
أ�سرج ُت حرويف مهر ًة ت�سابق الزمن �إليك...
وهكذا � ْ
ِ
ُ
ُ
ْ
ّ
وق ْف ُت ،فا�ستفاقت �أحلانك الغافيات يف مو�سيقا ملا تعزفها بعد.
ترتيب حيا ِتك َ
أرق�ص ،و�أُ َ
الرق�ص،
إيقاعات
وفق �
عيد
كنت
َ
ُ
حتتاجني �أن � َ
ِ
ِ
َ
ترق�ص حافية القدمنيُّ ،
وكانت يف روحي �أحلانُ
حتث اخلطا
كمنجات ت�صلي و�أوتا ٌر
ُ
ٍ
َ
الفرح .لذلك
حقول
إىل
�
َّك
د
ت�ش
كي
البهجة،
ء
�سما
إىل
�
ه
ئ
إ�سرا
ِ
ِ
نب�ضها و� ِ
على وقع ِ
ِ
َ
ُ
خ�صر َ
فا�ض بن�شوة ال ّروح ورق�صت ...رق�صتّ ! .وعلى
عقدت
ال�ص ِ
منديل ّ
بوات على ٍ
ٌ
ٌ
ً
ُ
ِّ
للرق�ص
أغنية ا�شتعلتْ كمنجات ونايات ،و�أمطرتك رق�صا بكل اللغات!� .أما
�شفا � ٍ
ِ
ٌ
أبجدية وبوحٌ يعق ُبه طريان؟!.
كالمٌ و�
وال�شوق يف اخلاليا خفاقاً
َ
ُ
ق�صات �أهديك والأنغا ُم �أ�سك َرها احلن ُ
ني،
ف�أيّ ال ّر ِ
ً
ً
ّ
ُ
ّ
اللحنُ
القلب
راع�ش الوت ِر يتدفق
يعربدُ  ،ومن ِ
م ّيا�سا بالهوى ،مرتنحا على الزور ِد ِ
أغنيات م ّوار ًا ّ
غف.
بال�ش ِ
يرجتي حلنَ � ٍ
ً
ً
وال�سم ِو ،وق��درة على
هي ذي مو�سيقاك
ُ
تنهمر فته ُبني عاملا من ال ّن�شو ِة ّ
ً
ذراعيُ � ،
ُ
ُ
أ�ضبط �أنفا�سي،
أب�سط
�
الغيم.
حوانيت
من
ا
فرح
ق
حليق ،جتع ُلني �أت� ّسو
ال ّت ِ
ّ
روح��ك ح ّتى �أ�صبحَ خفيفةً
ُ
يتوافق
و�أب���د�أُ ال ّرق�ص .وم��ا �إن
ُ
النغم مع ح��دا ِء ِ
و�صل
أ�ست�سلم
كطائر،و�
ُ
مل ،و�أرتقي بج�سدي في�ص ُري �أدا َة ٍ
ِ
ٍ
لالنعتاق خارجَ حدو ِد العا ِ
ب َ
وال�سماء.
ني ال ِ
أر�ض ّ
َ
ناقو�س
أنقر بقدمي ف�أ�سم ُع �صوت
�أدو ُر� ،أنحني� ،أرف ُع ر�أ�سي،
يتطاير �شعريُ � ،
ُ
ٍ
ً
ِّ
أنّ
يخرج
ة
خطو
كل
مع
يل.
ا
ملك
عاد
ما
ج�سدي
�
أ�شعر
ريف
ُ
ٍ
ٍ
ُّ
ي�ضج يف ف�ضا ِء ٍ
جميل ،و� ُ
ّ
ُ
جمرات
ويعانق الأقما َر يف
لهفة،
من �إ�ساره،
ِ
أمكنة �أ�ش َّد ٍ
ويحط ُم قيودَه ويرتقي �إىل � ٍ
ُ
رحيق وكوثر.
احلب
ويغت�سل
ثم يعو ُد
ِ
الكونَّ ،
بالفرح ،ي�ستعيدُ َّ
ٍ
ر�شفات من ٍ
ِ

وح ،الذي ُ
يجعل
للحرية ...للإله
يرق�ص
كم �ص ّلى ج�سدي وهو
ِ
ُ
ّ
املتج�س ِد يف ال ّر ِ
ُ
ّ
َ
بوابات اجلمال تتو ّقدُ بال�شهو ِة ،وتهطل �أنا�شيد جنون !.
ِ
َ
ّ
ّ
املوج ! .لذلك ُ
اجلنونُ
نتوق
وهم�سات
،
بيعة
الط
وهمهمات
،
ة
احليا
لغة
منا
ل
يع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونحتاجه.
�إليه
ُ
َ
جمنونة ؟! .حتى
إىل
�
لني
و
ح
كيف
الكمنجات
بوح
مع
دنياك
يف
رق�صي
أيت
�
أر
�
ِ
ّ
ٍ
ِ
ُ
�أنيّ
غبة
�صرت �أغا ُر من ج�سدي لأنّ عينيك مت�سحان بحن ِّو ال َّنظر ِة ،وجم ِر ال ّر ِ
ت�ضاري�سه.
َ
لك ّني �أيق ْن ُت �أنيّ �س�أبقى � ُ
�ساحرات ،يرق�صن �إذا ما
مفردات
أفت�ش دائم ًا عن
ٍ
ٍ
عزفت ،وي�شتعلنَ �إذا َ
َ
كان احل ُّر َ
بردت ،و�إن َ
�صرن موج ًا وبحر ًا.
***
بوح َك،
�سج َان دمع ِت َك،
َ
أذكر �أ ّنك يو َم �سلمتني مفاتيحَ �سنينك� ،ص ْر ُت ّ
حار�س ِ
� ُ
َ
ُ
ُ
علي،
أنتظر
ولوحات ف�سيف�ساءٍ
ِ
ِ
و�ص ْر ُت �أ�شتاق غنا َءك ،و� ُ
منمنات روحك ،تفي�ض بها ّ
ت�صن ُعها � ُ
القلب �إال ما تبدعُ ُه يداك.
أنامل ود َِّك ،كي ال �أع ّل َق على
ِ
جدران ِ
ً
َ
ني عديد ًة ،لأر�سمَ لوحة ُ
أحتاج �سن َ
تليق بح�ضو ِرك ،و�أط ّر َز
و�أنا� ...أنا كنت � ُ
ّ
َ
ُ
َ
خيطان
احلكايات
عبق
من
أغزل
ل
أو
�
،
ه
د
ق
بتو
ي�شتعل
اللهفة زهر ًا
على عباء ِة
ِِ
ِ
ِ
ِ
للقلب املع ّنى ب�أ�سرا ِره املخ ّب� ِآت ُ
منذ �أ ّو ِل
حمبتي قمي�ص ًا من حري ِر املعاينُ ،
يبوح ِ
لهفة.
ٍ
ً
َ
َ
ُ
ُ
ُ
بطفولة
تكتنز
ك
روح
�ضفاف
:
ا
يوم
لك
قلت
ا�ستباحها الوج ُع .....ث ّم َة ع�شبٌ
َ
ِ
ٍ
َ
ج�سد َك ثوب ًا
يدعوك كي
حنون
ت�ستحم بنداه ،مت ّرغ َ
َّ
القلب بخ�ضر ِته ،تخلع عن ِ
ٌ
َ
َ
ْ
ٌ
تتفج َر ينابيعي.
هاج َمه قحط ،وباغته حزن .فد ْع َ
روحك تتع�شق مع روحي ،كي ّ
ذاك �أنيّ �س�أعيدُ
غيمة
بفار�س يخط ُفني وعلى
ترتيب مفرداتي احتفا ًال
َ
ٍ
ٍ
ّ
ُّ
ومي�سح بحري ِر ك ّفيه م�ساماتي ،ويرمي جلنا َر ح ّب ِه يف
بلهفته،
يحطبي ،يد ّث ُرين
ُ
ِ
مفارق العط ِرُ ،
يعبئ ال ّر َ
حيق ويرت�ش ُفني.
ني نا َم يف
ِ
دربي ،ومن يا�سم ٍ
ُ
�ضفاف ّ
ال�شغف ي�سقي
و�س َدين ،وعلى
ِ
ف�إذا ما هطلتْ بالفرح ِ
الغيمة ،بني يديه ّ
ّ
ُّ
�سندُ
راحة ،على جذ ِع �صنوبر ٍة
ي�ستظل بفي ِء �صف�صايفُ ،ي الظه َر
نخيلي� ،أو
َ
التما�س ٍ
َ
يتوحدُ مع ج�سدي
يبوح ب�أ�سرا ٍر و�أ�سرار.
عطرها يف
اخلافق ُ
ومازال عطري ّ
مازال ُ
ِ
كي َ
َ
الفكاك من �أ�سره .وما زالت روحي تلبي ال ّندا َء الآتي
ينفذ �إليك فال ت�ستطي ُع
من جز ِر مو ّد ِت َك ،ف� ُ
حب ت�س ُع فرحي وحتوالتي
أعرف �أنَّ يل يف عم ِر َك جزير َة ٍّ
عا�شق كي
غيم
ٍ
و�آمايل وعزيف وغنائي .وما زلنا جمنونني ي�سقيان الذاكر َة من ٍ
تخ�ض َّر احليا ُة.

هل جربت �أكل �إطار �سيارة؟
• عبد الكرمي �أبا زيد
عندي ندوة تلفزيونية حول املقارنة بني “ر�سالة الغفران” لأبي العالء
املعري و”جحيم دانتي” .وهل �أخذ دانتي يف “جحيمه” عن املعري؟ و�أريد بدلة
تنا�سب الندوة.
تكرم يا دكتور! �أج��اب �صاحب حمل بالة “ما�شي احلال” .لقد و�صلتني
البارحة �إر�سالية من �أوربا.
بالة “ما�شي احلال” ،يرتادها عدد من موظفي الدولة ورجال الفكر ،وكثري ًا
ما يلتقي هنا كبار الباحثني يف علوم االقت�صاد والفل�سفة والأدب وال�سيا�سة،
فتتحول �إىل ندوة للتداول يف �آخر امل�ستجدات.
يتميز ه�ؤالء الزبائن ب�أنهم من ذوي الدخل املحدود الذين يعي�شون فقط على
رواتبهم وما تدُ ُّره عليهم �أقالمهم ،و�إذا �صدف وانقطع �أحدهم عن زيارة املحل يقال
عنه “لقد اعتزل عنا وا�صل”� ،أي �أنه �أ�صبح يعي�ش فوق دخله!
ً
تف�ضل ق�س هذه البدلة يا دكتور� ،إنها تنا�سب الندوة متاما ــــ �إنها تنا�سبني
متام ًا ــــ كما قال الدكتور بعد �أن قا�سها ــــ ولكن �أال ترى معي �أن البنطال طويل
وعري�ض ،واجلاكيت ف�ضفا�ض عند الكتفني و�أكمامه �أطول من الالزم ،وفيه عدة
�أزرار مقطوعة؟!
ــــ ب�سيطة! كل هذه العيوب �ست�سوى قبل الندوة ــــ �أجاب �أبو حمجوب �صاحب
حمل البالة.
ــــ �أبو حمجوب هذا رجل اجتماعي دمث الأخ�لاق ،فخالل تعامله الطويل
مع هذه النخبة �أ�صبح يردد تعابري رمبا ال يفهمها كلها مثل ت�ضخم نقدي ،تعومي
العملة ،التمويل بالعجز ،تنفيذ م�شاريع املفتاح باليد ،ويظن �أنَّ الفوازيه هو
رئي�س جمهورية فرن�سا احلايل؛ كما يخلط بني ابن زيدون وابن خلدون ،فيظن �أن
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كان لقا�ؤنا الأول على ال�ضفة الي�سرى للنهر ،يومها
كنت ت�سريين الهوينى ،تقطفني
��ك �صدفةِ ،
التقيت ب ِ
طولك
إليك طويال�،أعجبني
ِ
بع�ض الأزهار ،يومها نظرت � ِ
ف�ستانك الأزرق الطويل،
الفارع�،شعرك الأ�سود الالمع،
ِ
ِ
بقيت �أنظر ب�إعجاب منقطع النظري و�أقول يف نف�سي":يف
فمك
ظلك الأطياف وال�صو ِر ،يف ِ
وجنتيك الورد والزه ِر ،يف ِ
ِ
منك اجلمال ومني الع�شق والنظر.
الأحلان وال�سح ِرِ ،
بعد حلظات دافئة العواطف ،تغيرّ �سلوك الدم ّيف
أحبك ،ارتديت �شجاعتي واقرتبت منك بخطوات
وبد� ُأت � ِ
أملتك مليا ،ثم قلت و�أنا �أنظر �إىل
أمامك ،ت� ِ
واثقة ،وقف � ِ
خديك:
احمرار
ِ
منك �أن
ـ با�سم هذا النهر الذي ميتد �أمامنا �أطلب ِ
تكوين يف حياتي.
تطلعت �إ ّ
يل بده�شة ومل جتيبي ،ث��م ا�ستدرت
ِ
مبتعدة عني وترك ِتني يف غابة احلزن ،لكنك بعد حلظات
وقفت
وجهك،
عدت ومعك �شيء من الفرح ،ر�أيته على
ِ
ِ
ِ
نظرت �إىل وجهي ،تفح�صت كل ما فيه ،وفج�أة
�أمامي،
ِ
وقلت:
ابت�سمت ِ
ِ
ـ وبا�سم كل هذه الأ�شجار املمتدة �أمامنا وبا�سم
النهر �أقبل.
من كرثة �أفراحي التي انت�شرت من حويل وملأت
املكان قلت:
ـ �أعاهدك على �أن �أرق�ص حافي ًا على اجلمر من
�أجلك.
ثم ذهبت يف حلم يحملني يف غيمة زرقاء ،يطري بي
أنت �سابحة يف الف�ضاء،
إليك و� ِ
�إىل �آفاق بعيدة ،ثم يعيدين � ِ
�صدرك املخملي� ،شعور بالدفء يغمرين،
يخبئ ر�أ�سي يف
ِ
وكان �صوتها املالئكي املمزوج بنكهة احلب ي�أخذين �إىل

الأول عامل اجتماع والثاين �شاعر ..بل والأهم من كل هذا �أنه ي�صرب على زبائنه
حتى �آخر ال�شهر و�أحيان ًا �أكرث!
ــــ كم ثمنها؟ �س�أل الدكتور.
ــــ لن نختلف .املهم �أن تنا�سب الندوة! فقط ثالثة �آالف لرية.
ووافق الدكتور حا ًال بعد �أن علم �أن �أبا حمجوب �سيتقا�ضى ثمنها على ثالث
دفعات وخالل ثالثة �أ�شهر.
ــــ ما ر�أيكم بهذه البدلة؟ توجه الدكتور �إىل زمالئه اجلال�سني يف غرفة
التدري�س.
ــــ من �أية بالة ا�شرتيتها؟
ــــ �أية بالة؟ �إنني �ألب�سها لأول مرة ومن املحل مبا�شرة.
ــــ بالفعل �أنت تلب�سها لأول مرة! ون�صدق كذلك �أنك جتهل من لب�سها قبلك.
ــــ �آ ..ن�سيت �أن �أ�ضيف �أنَّ واحد ًا ثقيل الظل من �أوربا قد لب�سها قبلي عدة
�سنوات!
ودار الزمان ,ومبا �أن كل �شيء يتغري ،ح�سب قوانني الديالكتيك ،فقد حت�سنت
�أح��وال �أبي حمجوب �صاحب البالة ،فباعها وا�شرتى حمل بوتيك يف �شارع �أبي
رمانة .وحتول حمل بالة “ما�شي احلال” �إىل حمل لبيع حلم بي ّال امل�شهورة الذي
يعادل �سعره ن�صف �سعر اللحم العادي.
ميزة هذا اللحم �أنه ي�صبح بعد �سلقه يف طنجرة ال�ضغط ملدة �أربع �ساعات
بطراوة �إط��ارات مي�شالن ال�شهرية؛ وحفاظ ًا على التقاليد ،فقد ا�ستمرت ِّ
ال�شلة
�إياها تلتقي هنا كالعادة ل�شراء حلم “بالة”!!

حلظة فرح يف ليل طيب املذاق� ،صوت ين�سجني على ظهر
حمامة خيطا رفيعا،ي�سافر بي يف �أجواء بعيدة غام�ضة،
و�أن��ا �أمتنى �أن �أظل م�سافرا �إىل الأب��د� ،أحلق يف �أ�شعة
وجهك �أيقظني
ملونة ،و�أمتنى لو ال �أحد يوقظني ،لكن
ِ
وهو يغزوين ،ويحتل الدم يف �شراييني.
ُ
بعينك:
لك حني ر�أي��ت بريقا �ساحرا يلوح
ِ
قلت ِ
أمنحك
معك� ،س� ِ
قلبك ،و�أن��ا �س�أكون دائما ِ
ـ امنحيني ِ
أتبعك �إىل �آخ��ر ح��دود ال�شوق.
�أح�لام��ا ال مت��وت ،و�س� ِ
���ي:
�����ت وع�����ي�����ن ِ
ق�����ل ِ
�����اك ت�������س�ت�ري���ح���ان ب���ع���ي���ن ّ
ـ منحتك �إياه و�س�أجعل كل الأ�شياء تبدو �أكرث جماال
يف عينيك.
مع خطواتنا الهادئة ،و�ضحكات عيوننا ،ورائحة
��دك ،كانت
الأزه���ار ،و�أ�صيل �صيفي ،مل�سة واح��دة من ي ِ
كافية لينمو احل��ب وي����زداد ،ويبت�سم العمر ،وتطري
الع�صافري ،وت�ضيء جنمة يف الف�ضاء ،ويرك�ض كل ما يف
القلب ،نحو �أيام بطعم ال�سكر.
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�شعر

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

لي�س ما َت َه ُب احلرب،
كمثل ما َي َه ُب ال�شجر
ِ

• بديع �صقور
دع ال�صهيل للخيول..
دع العواء للذئاب،
وللكالب النباح،
وللع�صافري الغناء..
انت�صف احلزنُ كليل
وخوى الر�صيف..
ذهب امل�سافرون
نحيب املودعني
تال�شى
ُ
ولغط القطارات..
على �أر�صفة الوداع
زجاج الوح�شة
تك�س َر
ُ
َّ
وافرت�ش ال�صمت قاعة االنتظار.
َ
انت�صف احلزنُ كمنارة
ُ
وت�سللتِ العتمة �إىل امليناء
��ن رم���وا
ع��ل��ى �أط����اري����ف ال�����س��ف ِ
معاطفهم
َ
ب��ال��دم��وع
��ة
ل
��
امل��ب��ل
وال�ث�رث���راتِ
املاحلة
من نافذ ِة العتمةِ � َ
أطلق القبطانُ
�شار َة الرحيل
ُرف َعتْ املر�ساة
وائ���ت���زر امل�����س��اف��رون بقم�صانِ
�أرواحهم
ً
لغرق مفاجئ كالربق.
حت�سبا ٍ
انت�صف املوت ك�سفينة
ق�سمتها العا�صفة
�أن���زل���وا ذك��ري��ات��ه��م �إىل عنابر
البحر
وجوه �أرادها الر�صا�ص
و�أخرى ده�ستها �أحذية احلرب.
•••
انت�صف القتل ك�شم�س مقبلة
على الغروب
ن�صفها يف البحر..
ن�صفها يف الأفق..
ماذا �سن�صنع بكل هذا الذي
جلبوه من حروب؟!
كيف �سنخو�ض هذا البحر
من القتل
بعد �أن �أغرقوا ما كان لدينا
من برتقال ونخيل وابت�سامات؟!
•••
انت�صف الليل كنحيب �أم
رفرف فوق برار
ال تغطيها �سوى القبور
لي�س لك وقت لتدخني �سيجارة
واحدة
�أيها احلفار املنهك من حفر القبور
ومن �إنزال التوابيت
لي�س لك مو�ضع قدم
�إال فوق تراب عظامهم
لي�س لك �أنت ت�سرتيح
�إال فوق كومة رمادهم كاحلبارى
()1
ت�ست�شرف �أفق موت جديد.
وم�ساء موتى قادمني
•••
انت�صف ال�س�ؤال كليل
على و�شك احل�ضور
لي�س ما تهب احلرب

زمن احلرام
• عبدو �سليمان اخلالد
�شـــــب عـلى اجلــــراح  ،و �شـــــابــا
الـــقـــلـــب
ُ
َّ

كمثل ما يهب ال�شجر
تهب الكروم ثمارها للقادم
من طري و�إن�سان
تهب احلرب قبور ًا ورماد ًا وحزن ًا
وخراب ًا
للقادم من طيور
للقادم من حياة
�أو للقاطن فوق هذه الأر�ض
•••
ينت�صف املوت كنهار
حمتجب بال�ضباب
وك�سوف الأيام
تنه�ضني من بني �سنابل الفجر
�أ�سوق وجهي �إليك
نوغل يف �أزقة التيه
ع�شب احلديقة يذبل يف
رمال دمي
يدي يف النار
ويدك؟!
كالنا بال ظلّ
كالنا ميوت كع�شب املدينة
وكالنا...
جدران بيت من دخان
من زوايا ن�سيانه تدلت
خيوط العناكب
كنازالت الكهوف.
•••
ينت�صف العمر كدرب
ن�صعد فوقه
�أو نفرتق..
�أخطو يف بيت غربتنا
املكلل باخلراب..
م�سافة القهر تطول..
متحو خيوط ال�شم�س
ويكرب ليل املدينة.
* **
تنت�صف املدينة كغمامة
يطل بيتك العتيق
زهرة رماد طالها الق�صف
وينت�صف احلزن
�أيامنا ..ذابالت كع�شب املدينة
�أيامنا ..والطريق �إليها مو�صد..
مو�صد.
•••
انت�صفت احلرب كليل
�أبواق و�صنوج �صفراء
تلمع حتت وهج ال�شم�س
وتل طويل من اجلنازات
ومعزوفة الوداع ت�صدح بها
الأبواق وال�صنوج.
•••
انت�صف املوت ك�شم�س
اكتظت ال�شوارع بهم�س الدخان
مات �صحبي..
وعلى ال�شبابيك
زغاليل ليلٍ
ونحيب ن�ساء
وزغردات...
1
 ا ُحلبارى :طائر طويل العنق ،رمادي اللون،
على �شكل الإوزة ،ويف منقاره طول ،والذكر
والأنثى واجلمع فيه �سواء.

مـــــاذا � ُ
أقـــول ؟ لــــقــــد َبــــ�شــــمــــت عــــذابـــــا
و َتــــق ُّ
ُـــ�ض �أحـــــالم احلــــقـــيـــقـــة مـــ�ضـجـــعــي
ممـــــا ر�أيـــــت عــــجائـــــبـــــ ًا و ُعـــجـــــابـــــا
َّ
فـــــم الــــوقــــيــــعــــة فــــاغــــر ًا �أ�شــــــداقـــــه
و ُ
ميـــج من الـــــبـــــالء �سحـــــابـــــا
غـــ ْيــظـــــ ًا ُّ ،
مــــا عــــدت �ألـــجــــم دهـــ�شـــتـــي  ،و �أنــــا �أرى
ـــيـــاء � ،ضـــاق بـــهــــا الــفــجــاج رحـــــابـــــا
ده
ْ
َ
و �أرى َّ
الـــ�ضـــغـــائـــنَ يف املخـــــا�ض  ،ت�سدُّ يف
ُ�ســــبــــل الـــــنَّـــجــــاة مــــ�ســالـــكــ ًا و �شعابــــــا
و �أرى ربـــــيـــــعـــ ًا �شــــاب يف ريـــــعـــــانــــــه
َّ
َّ
الـــــ�شـــوارد  ،خـــــادعــــ ًا َّ
كـــذابـــــا
غـــــث
و �أرى ديـــــار ًا َبـــــلْـــــ َقــــعــــ ًا � ،أطــــــال ُلـــهــــا
بـــــاتــــت لأ�صـــــداء الـــنَّــــعـــــيـــــق مـــــ�آبـــــا
ما عـــدت �أحـــ�صـــي لــلــــبـــــالء مــواجــــعـــــ ًا
مـــــا عــدت �أحــ�ســـب للــنَّــزيــــف حــ�سـابـــــا
الـــر�ؤى  ،و على �أ�سـاهـا  ،بــعـ�ض مـــــا
تـلك ُّ
َّ
غـــــل فــــيـــه حـــرابـــــا
�صدع الـــــفــــ�ؤاد  ،و
زمـــــنُ احلــــرام بـــــال عـــــنـــــان  ،كـــــلَّــمــا
�ســـــاور َتـــــه  ،خــلــع الــ ِعــذار  ،و �ســـــابـــــا
•••

يـــــا دا ُر ؛ دا�ؤُك ذلـــــك الــــ َّرهَ ُ
ـــط ا َّلـــــذي
مـــــا زال بــــالـــ َّرهَ ــق املَــقــيـــت ُمــــ�صـــــابـــــا
مـــــا ه َّمــــني الــدُّ خـــــالء  ،تـلـك طــبــــاعــهـــم
�أن يجـــــعـــــلـــوا زهــــو املـــــقـــــام خـــرابـــــا
ال�صـحــاب  ،و لــم يــــزلْ
بــل راعــنــي �ســهـــم ِّ
حــتَّـــى تـــوخَّ ى مهـــجـــــتــــي  ،فـــ�أ�صـــــابـــــا
ال تــــعـــــتـــــبــي � ،إنِّـــــي �أرى لــــك نــــظــــر ًة
ُ
ــر لــــوعـــــة و عـــــتـــــابـــــا
خر�سـاء ،
تـــقــط ُ
أيــــــد ال تــــريـــــد �ســــالمــــــة
طــــعـــنـــــتــك � ٍ
ـــ�ص ٌ
ـــــل  ،تــــ�ســــوقمن الأذى�أ�ســرابـــــا
َع ْ
ممـــــا تـــــــــ َّبــــروا
ال جتـــزعـــي  ،يـــــا دا ُر ؛ َّ
فـــــلأُ ْعـــــلـــــينَّ�ســـواريـــــ ًا و قــــــبـــــابـــــا
و َلأرفــــــعــــــنَّ لــــك اخلــــــــوافــق �أجنــــمــــــ ًا
مهــمـــــا ركــــبـــتُ مـــكــائـــــد ًا و �صـــــعـــــابـــــا
و َل ْأجـــــ َعــــ َلــــنَّ لــك الـــــوفـــــاء مــجــالــــ�ســــ ًا
و �أمـــــدُّ هـــــا لـلأوفـــــيــــــاء مــــــــثــــــابـــــا
ٌ
�ســــلـــــيـــــل  ،لــــــن يـــــقـــــ َّر قــــرا ُره
دم
و ٌ
يــــــر َّد لـــك احلـــــيـــــاة �شـــــبـــــابـــــا
حــــتَّى ُ
ُّ
ُّ
لـلـــــ�شـــمـــوخ مـــــنـــار ًة
�صــرحــك
يـــظـــل
و
ُ
ُّ
قـــــدرك بـــالإبـــــاء ُمــــهــــابـــــا
يـــــــظـــــل
و
ِ
َّـــ�ســـب ا َّلــذي
بـوركـت جمـــــــد ًا  ،بــورك الـــن
ُ
بــــك �شــــ َّرف الأنـــــ�ســـــابـــــا
ملَّـــــا اعــــتــــلى ِ
•••

جــــئـــــتــــك حـــامــــ ًال و ْز َر الأ�ســـى
يــــا دا ُر ؛
ِ
ألـــــم  ،و جــــــاوزالأعـــــتـــــابـــــا
مــــ َّمـــــــا � َّ
دائي و �أعـــــدائي الـــــغـــوايـــــة و الــعــــمــــى
الـــــغـــوي �صــــــوابـــــا ؟
مــــن ذا يــــر ُّد �إىل
ِّ
َّ
حــــل بي
ــــلــي الــــــبـــــال مــــ َّمــــا
ٌ
خـــ�صـــم َخ ُّ
ُ
أخـــــيــط مــن الــهـــــمــوم ثــــيـــابـــــا
و �أنـــــا �
ً
بــــراحـــة
حــيــــل  ،و مــــا َظــ ِفــرت
طــــال الــ َّر
ٍ
�أبــــــــد ًا �أُعـــــاين غــــــربـــــة و غـــــيـــــابـــــا
ٌ
عـ�سـرية
�أمـــ�شـــي  ،و �أمـــ�شـــي  ،و الـدُّ روب
ً
ـــــئــــة و ذهـــــابـــــا
و خـــطــــاي تــــعــــثرُ َجــــ ْي
حــتَّــى حفــيــت مــن املـــــ�ســــري على احلـــ�صى
و َّ
الــــ�شــوك  ،لــــكــــنِّـــي جـــنــــ ْيـــت �ســــرابـــــا
جــــهــــول غـــــاد ٍر
يـــــا دا ُر ؛ �آه  . . .مــــن
ٍ
ال يـــــعـــــــر َفـــــنَّ لـــــغـــــدره �أ�ســـــبـــــابـــــا

الــــغــريـر بـوا�صــل
يـــــا دا ُر ؛ �صــــبـــرك  ،مــــا
ُ
مهما تــــــطـــــاول بـــــالــــغــرور  ،و طـــــابـــــا
ٌ
زائـــــف
لـــن يــــتَّــــقــي نــــــور احلــــقـــــيـــقـــــة
حــــتَّى و لـــــو لـــــبــــ�س اجلــــبــــال حــجـــابـــــا
كــــم ر َّوعـــوا �أمـــنَ ُّ
الـــ�شـــعــوب بـــطـيــ�شــهــم
تـــــنـــ�صــــبـــوا بـــــ�شـــــقــــائهـــــا �أربـــــابـــــا
و
َّ
و تـــــنـــــكَّــروا ملـــجــــاز ٍر مــــــا حـــــكَّــــمـــوا
ال�ســقــوط بـــوحـــلـــهـــــا �ألــبـــــابـــــا
قــــبـــــل ُّ
يـــــا دا ُر ؛ عـــــ َّمـــن تـــ�ســـ�ألـــيــن ؟ لـطــاملـــــا
الــــ�ســ�ؤال  ،و مــــا لــــقـــيـــت جــوابـــــا
نــــفـــق ّ
�ســـــامــــع
ال تــــ�شـــتكي يــــا دار ؛ مـــــا مــــــن
ٍ
يـــرجى  ،لــــيــــفــهــم يف َّ
الــ�شــكـــاة خــطــــابـــــــا
ً
رهــــيـــــنــــة
هـــــذا وجــــودي  ،فـــاعـــقــــلــــيــــه
و دمــي يــــلـــيـــق بــــراحـــتـــيــك خــــ�ضــــابـــــا
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يجمعهــم ما يفرقهــم..؟!
• عز الدين �سطا�س
�س� ُ
ألت احل�سناء فاتنة �أقول:
ـ ما الذي يجمع ال�سوريني..؟!
ُ
خلت �أمامي خاطر ًة ت�ضيء يف عتمة الليل احلزين ،وهي تقول:
ـ الوطن.
ـ وهل يتقاتل الأبناء يف ح�ضن الأم ،وك���أن �سعادتها ،يف �أن ترى �أكبادها
يتذابحون..؟!
ُ
أح�س�ست بنظراتها ت�سرب �أغواري ،كمن راوده
اختفت االبت�سامة بلمح الب�صر� .
ِ
اخلوف من فخ ،يرتب�ص على دربه.
ً
ُ
�س� ُ
فذهبت
مليحة �أخرى كانت باجلوار� ،إال �أنها �آثرت ال�صمت بعد اعتذار،
ألت
بعيد ًا ،بعد �أن ر�أيت يف االمتناع حالة غري طبيعية ،ال �سيما �أنها �صاحبة علم
وثقافة ،مل �أدعها تهرب .حا�صر ُتها ب�أدب ،قالت ويف العني حرية �ضياء:
ـ امل�ستقبل.
�شكرتهما على �إغناء جعبتي ،التي تعاين من داء الذئب ،منذ �أن رددت جدتي
على م�سامعي ،ب�أن احلياة مراوحة يف املكان ،وتخلف يف �سباق الزمان� ،إن خلت من
ال�س�ؤال ،ون�صحتني �أن ال �أمانع درب من رام الأمام ،وراح ير�سم ابت�سامة على وجه
القادم ،مرت حلظات بدت حرجة ب�صمت الأ�شياء من حولنا ،قطع ُتها �أقول:
ـ يجمعهم ما يفرقهم!!..
ُ
ُ
علتْ
ظننت �أنني �أخط� ُأت يف ال�صياغة،
ده�شة اال�ستغراب على الوجوه ،حتى
ُ
ُ
تك�شف عما غاب عن
مت�سكت بالإجابة ،مت�سك من يت�أمل مداخلة،
ومع ذل��ك،
الب�صرية ،غري �أن باب احلوار� ،سرعان ما �أتر�سه �شيء ما كالقرين ،عندما جتر�أ
ال�س�ؤال يقول :وكيف..؟! .فهل هناك من ال يدري� ،أن درب اخلال�ص الحبٌ  ،ملن
ي�سعى �إىل ب ّر الأمان ،حتت راية بي�ضاء ب�ألوان الطيف..؟!
ٌ
ُ
ُ
ُ
انزويت يف �صومعتي
م�شغول مبا ا�ستع�صى على الن�ضج.
والبال
عدت �إىل البيت،
ُ
ْ
لعل اخللوة تفتح الأبواب املو�صدة يف وجهي� ،إال �أنها عجزت .فا�ستح�ضرت روح
ُ
عر�ضت ق�ضيتي مع �شيء من اللوم
أنفة ركع املكان خ�شوع ًا لها،
املا�ضي .ف�إذا بي �أمام � ٍ
ُ
وطلبت العون مبا لديها من خربات خمتمرة ،كنت كقز ٍم يف ح�ضرة عمالق،
والعتب.
�أكل الدهر عليه و�شرب ،قالتْ بتوا�ضع القدي�س ،وكربياء املكابر على اجلراح:
ـ نعمُ .
مفتوحة على �أبواب اجلحيم .لكن ،دعني
أزمة
ٍ
علمت �أنكم تعانون من � ٍ
�أ�س�ألك :ملاذا..؟!.
ـ ال �أدري .كل ما �أدريه� ،أنني �أرى الإع�صار ي�أتي على الأخ�ضر والياب�س.
ـ ال� ...أنت تدري وال تدري .وهنا تكمن امل�شكلة.
ـ وكيف..؟!
ـ قالوا« :قد بان ال�صبح لذي عينني» ،و«�أهل مكة �أدرى ب�شعابها».
ـ عذر ًا ،مل �أ�ستوعب .نحن يف دوامة جدل حول «الدجاجة خلقت قبل البي�ضة
�أم العك�س..؟!»
فرق حراري� .أر�ضكم غدت
ـ ح�سن ًا يا �صاحبي .يف العلم؛ حركة الرياح نتاج ٍ
رم�ضاء ،بعد �أن �أ�صبحت بال رم�ضاء ،ف�سخن الهواء ومتدد ،وحدث فراغ �سرعان ما
جذب الرياح العا�صفة ،فهل ميكن �أن تتجدد رمو�ش الأ�شجار..؟!
ـ هذا ما ن�سعى �إليه ،رغم �أننا نراها متوت وهي واقفة..
ـ وما هو ال�سبيل �إىل ذلك...؟!
ـ لو ُ
كنت على دراية بالدواء ،ملا ر�أيتني �أتو�سل �إليك.
�ضيعت اللنب» .ومع ذلك ،ال ب�أ�س ما دامت
ـ يبدو �أنكم كمن قيل فيه« :ال�صيف
ِ
الرغبة قائمة ،وتبقى امل�شكلة يف القدرة ،يا �صاحبي« ،بالت الثعالب بينكم»
و«�أزمن داء ال�ضرائر فيكم» ،منذ �أن �أنكرمت حق ال�ضياء على احلقيقة.
فغابت عن الأنظار حتفظ ماء وجهها� ،إىل �أن يظهر حكيم ،يتجرع ال�سم من
�أجلها� .إن من يتجاوز احلقيقة� ،إمنا مي�ضي «�إىل الوراء وراء».
ـ مل �أفهم ،حبذا لو �أو�ضحت �أكرث.
ٌ
ـ ح�سن ًا ،قلت االع�تراف بالعجز ف�ضيلة كاالعرتاف باخلط�أ ،غري �أن هذه
الف�ضيلة ال تكتمل من دون �أخ��ذ العرب ،واالن�صياع لإمالءاتها ،لكن ،مل��اذا هذا
العجز ،وبني يديك خمزون هائل من املعرفة املرتاكمة منذ �آالف ال�سنني..؟!
�صحيح �أنني �أعاين من ثقوب �سوداء� ،إال �أنني �أملك الكثري مما ميكن �أن ينري درب
جماعة خطتْ لنف�سها م�سري ًة
من يريد التقدم �إىل الأم��ام ،يا �صاحبي :ما من
ٍ
وحتركتْ � ،إال تعر�ضتْ ملا ميكن �أن يعرقل ،فامل�سرية حركة تلقى بال�ضرورة مقاومة
بحجم زخمها .هكذا يقول العلم.
ـ وبعدُ ..؟!
ـ يقول املثل« :املحاجزة قبل املناجزة» ف�أين �أنتم من هذا..؟!
ـ �أخذنا به ،لكن بع�ضهم �أ�صر على �أن يكون العك�س ،فكان ما كان.
ـ غابت احلكمة ،و�أنتم ما بني «�أحمق من نعامة» ،و«�أروغ من ثعلب» ،و�آخرين
قلب الأذوب» ،فـ «طارت بكم العنقاء».
كمن قيل عنه «حتت جلد ال�ض�أن ُ
ـ نعم ،ثمة �شيء من هذا وذاك ،لكن ما احلل..؟!

ـ يف احلياة ،الإخوة بعد الزواج �أبناء عمومة ،على طريق ع�شائر وقبائل مع
الزمن .قد تتقاتل من �أجل �سنبلة قمح .فما الذي ميكن �أن يبقي م�شاعر الأخوة،
على الرغم من تراجع قوة �صلة الرحم..؟! .ويف التاريخ؛ ال توجد لغة نقية ،وال
�أمة نقية ،وال ح�ضارة نقية ،فما الذي يجمع �شعب ًا �أو �أمة ما حتت راية واحدة،
برغم تعددية الأ�صول الرحمية والفكرية...؟!
ـ االنتماء والوالء.
ـ ملن..؟! للجغرافية �أم التاريخ� ،أم الدولة� ،أم كل هذا وذاك..؟! .ثمة ٌ
ثابت
ومتغ ٌري يف هذه امل�س�ألة ،فالنظا ُم متحول بحتمية التطور ،وكذلك الدولة يف ظروف
معينة يف حني جند عاملي اجلغرافية والتاريخ ثابتني.
ـ يبدو �أن الأفق م�سدود.
ً
ـ ال ...احلل لي�س �سه ًال ،نتيجة عمق الأزمة وتعدد �أبعادها ،ولي�س ع�صيا �أو
حما ًال ،بحكم الإمالءات الكارثية ال�ستمرارها على جميع الأطراف ،ذات امل�صلحة
يف و�أدها .وامل�شكلة لي�ست يف اخلالفات ،لأنها م�س�ألة طبيعية ،يف ال�سياق العام،
حلتمية تباين وجهات النظر ،حول كل ما يتعلق باحلا�ضر وامل�ستقبل ،امل�شكلة
يف كيفية �إدارة هذه اخلالفات .ف��الإدارة فن وعلم وم�س�ؤولية ،ولي�ست م�س�ألة
مزاجية.
ـ لكن ،من ي�أخذ بهذا ،وال�سيا�سة يف مفهوم البع�ض رياء ووعود غري ملزمة...؟!
ـ يقول املثل« :عند ال�شدائد تذهب الأحقاد» .ويبدو �أن مغزى هذا القول
غاب عن بع�ضكم� ،إن مل يكن مغيب ًا ،حتت وط�أة م�صالح م�شرتكة لبع�ض الأطراف،
يف ا�ستمرار الأزمة.
ـ للأ�سف ،هناك �شيء ما من هذا ،بالرغم من �سيل الدماء وركام الدمار.
ـ يا �صاحبي ،ال�شدائد ظاهرة عامة ،ما دام ال�صراع قائم ًا بني اخلري وال�شر،
وال غرو �إنْ �أطلتْ من حني لآخر� ،أما الأحقاد فم�س�ألة داء �شخ�صي قابل للتحجيم،
ويكمن احلل يف احلكمة ،التي تعيد ترتيب قائمة الأولويات ،فهناك تناق�ض
�أ�سا�س مع التحديات اخلارجية ،يجب �أن يكون يف �صدارة القائمة ،وهناك
تناق�ضات ثانوية يف ال�ساحة الداخلية ،ميكن جتاوزها �إىل حني على الأقل ،من
خالل حوار وطني ،ي�سعى �إىل جت�سيد مناعة وطنية وقومية ،ويحظى مبوافقة
الأكرثية على الأقل.
ـ وكيف ميكن التو�صل �إىل هذا ،من دون ثقة جتمع الأطراف..؟!
ـ ح�سن ًا �س�ألت :الثقة مفتاح الفرج؛ �إذ ال ميكن �أن يتما�سح القوم من دونها،
وميكن توليدها بالنقد املو�ضوعي للذات ،املعزز بخطوات ذات م�ؤ�شرات �إيجابية،
تعطي �صدقية للنوايا احل�سنة ،وت�ؤكد الإميان ب�أن ال�سيا�سة �أخذ وعطاء ،و�أن
�سيادة القانون ،الذي يكفل حرية ال��ر�أي ،وحق امل�ساءلة ،والتوازن يف معادلة
ٌ
مقد�سة بحكم ال�ضرورة احلياتية ،للتعاي�ش حتت راية
احلقوق والواجبات م�س� ٌألة
واحدة ،ويف كنف �أم واحدة.
ـ �أرى حلم ًا رائع ًا.
ـ بالتفا�ؤل يتج�سد .لكن ما الذي يفرقكم على الرغم مما يجمعكم..؟!
ـ اختلفنا على كل ما هو واحد يجمعنا من اجلغرافية والتاريخ والرتاث� ،إىل
الدولة واللحمة الوطنية والأمل واحلرية ،كل واحد ي�شد اللحاف �إىل طرفه.
منذ �أن �أعطينا مفهوم الع�صبية القبلية اجلاهلية لل�سيا�سة واحلزبية ،ور�أينا يف
التعددية ظاهرة مر�ضية ،بعد �أن تنا�سينا �أن �أجمل احلدائق ،هي تلك املتعددة
الأل��وان .وتفاخرنا ببع�ض ما �أجنزناه ،من واجب ال �شكر عليه �أ�ص ًال� .أردن��ا �أن
ن�صنع اللون الأبي�ض من دون �أل��وان الطيف .كنا نعتقد �أننا ق��ادرون على �إلزام
الطبيعة بقوانينا ،واحليلولة دون ثبات التغيري يف احلياة ،لقد �أ�ضعفنا دور بع�ض
الأجزاء ،يف الأع�ضاء الثنائية و�أكرث؛ ف�أ�صيب اجل�سد بال�شلل.
ـ� َ
أ�صبت يا �صاحبي .عموم ًا ،اختلفتم على ما يجمعكم؛ على ما لي�س لأحد
م�صلحة يف �أن يفرقكم.
ـ با�ستثناء الغرباء.
ـ نعم با�ستثناء ه���ؤالء ،الذين ما علموا �أنهم ي�شكلون �أهم عامل من عوامل
متا�سحكم� ،إن كنتم تعقلون� ،سريحل ه�ؤالء ال حمالة .لقد جا�ؤوا بقرين حمار؛ �أال
ت�صدق...؟! لعمري �أراهم عجاج ًا يذهبون �أباديا نباديد.
انتهت اجلل�سة؛ �شكرتها؛ ودعتهاّ .
ب�شر الديك الع�صافريُ .
وقفت على ال�شرفة.
ْ
رددت ُ
ابنته اجلبل ،متلأ ف�ضاءات الكون:
«حتيا �سورية وطن ًا حر ًا ،و�شعب ًا �سعيد ًا ذا ر�سالة خالدة ،بال�سمح والروح
الإن�سانية».
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ليلى قبل الرحيل..

ليلى التي
لن تعود
• ب�شار املني
هل تعرفون ليلى ؟ هل �شاءت ال��ظ��روف �أن
جتمعكم بابنة ال�شم�س�..سليلة اليا�سمني..واهبة
القدا�سة �إىل معابد روما و�أثينا وخرا�سان و�إيبال.
هل طغا يف ح�ضوركم يوم ًا ن��ور �ساطع�..ساطع
،ف�أطف�أ كل ال�شموع..وراح يتغلغل يف نفو�سكم..
ف�إذا �أنتم بعدها �أنقياء ..؟
هل َرنتْ ليلى الدم�شقية �إليكم يوم ًا بنظرة
َت��ع ّ
�����ش��ق��تْ يف ذاك��رت��ك��م..وا���س��ت��ع��م��رت��ه��ا رغ��م
حماوالتكم ن�سيانها كي تتحرروا ؟
هل تعرفون حبيبتي الدم�شقية التي كانت
تهم�س لأ���ش��ج��ار ال��غ��وط��ة ،فتزهر �أوراق اللوز
وامل�شم�ش ؟
ه��ل ت��ع��رف��ون م��ن ك��ان��ت متيتني وحتييني،
ثم متيتني وحتييني،ف�أتطهر بعدها من ذنوب
املالئكة،.و�أ�صبح ب�شر ًا يليق بحبها ؟
 عذر ًا �أحبائي..يبدو �أين فقدت اتزاين.لقدعملت بن�صيحة �أحد �أ�صدقائي  ،و�شاهدت الغروب
وبيدي ك�أ�س من �أوك�سري احلياة،وهذا ما�سبب يل
اهتزاز ًا يف كل �شيئ.تنا�سوا ما قر�أمت ،ولنبد�أ من
جديد...
هل �شاهدمت..و�سمعتم �صوت ليلى يوم ات�شحت
ال�شهيد..ورجف �صوتها مغاور اجلبل :
بالعلم
ّ
وقوف ًا �أيها امل�شردون
يا ترى هل ت�سمعون
يا نائمني حتت كل خيمة
يا تائهني عند كل عطفة
هبوا من الظالم
هبوا من اخليام
لنحمي حدود ال�سالم
ليلى..حبيبتي التي فاج�أها �أحد (املتزمتني)
يف قاعة الدرو�س وكانت ترتدي(امليني) قائ ً
ال:
�أال تطيلني التنورة قلي ً
ال ؟
ف���أج��اب��ت��ه على ال��ف��ور � :أال تق�صر ل�سانك
بع�ض الأمتار ؟ هذه دم�شق �أيها املغفل..مدينة
اجلميع..اذهب وط ّول ما تريد من التنانري بعيد ًا
عن �شامنا..وعن جامعتنا .
كتبتْ �إ ّ
يل بعد رحيلها الق�سري :
��ت روح���ي يف ���س��وري��ة..يف ���ش���آم��ي التي
ت��رك ُ
أعبد�..أنا هنا ج�سد عليل بال روح�..أ�شعر بالربد
� ْ
بعيد ًا عن �شم�س بالدي يا ب�شار..دوائي يا�سمني
ال�شام الأبي�ض..تعال واحمل �إيل عقداً..و�ضعه
على �صدري ك�أيامنا القدمية...
ث��م ك��ت��ب��تْ ب��ع��د �أن ن��زف��ت دم���اء ال�سوريني
..وهُ دمت بيوتهم..وهاموا قوافل من امل�شردين يف
�أر�ض اهلل :
هل ُج ّ��ن العامل يا حبيبيَ ..من يطعن �شامة
الدنيا ؟ َمن يجزّ �شعرهاَ ..من يحرق �أ�صابعها؟ َمن
يقطع �أو�صالهاَ ..من يحرم يا�سمينها الأبي�ض من
الأيام البي�ضاء؟
هل يعلم ه�ؤالء �أن الكون دون ال�شام ويا�سمينها
�سيغدو مظلم ًا..مظلم ًا...مظلم ًا..مظلم ًا .
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ن�ص!
قراءة يف ّ
• �سمر روحي الفي�صل
لف لفَّه��م � ّأن الكلمة التي
يع��رف ال ّنقّ��اد و َم ْن َّ
��د ميثاق ًا،
يد ّونه��ا الأديب عل��ى غالف كتابه ُت َع ّ
�أو �إعالن�� ًا يق��ول في��ه :عامل��وين بح�س��ب ه��ذه
ّ�ص
الكلم��ةْ � .إن كانت الكلمة (رواية) ُعومل الن ّ
الرواي��ة ،و� ْإن كان��ت الكلم��ة
بح�س��ب قوان�ين ّ
الق�صة...
ّ�ص بح�سب قوانني ّ
(ق�صة) عومل الن ّ
ّ
ّ���ص م� ّؤ�س�س��ة �أدب ّية،
ن
ال
ي��رون
ّ��اد
ق
ن
ال
أن
�
ذل��ك
ّ
ّ
ّ
ولكن هناك
به��ا.
ة
خا�ص
قوانني
ؤ�س�سة
�
ول��كلّ م
ّ
ّ
�أدب��اء يج��رون وراء �إبداعهم ،فريبك��ون ال ّنقّاد
حني ي�ضعون على �أغلفة كتبهم كلمات من نحو:
(ن�صو�ص)� ،أو (كتابات)� ،أو يرتكون هذه الكتب
دون كلم��ات تدلّ على حمتواها ،وك�أنّهم يقولون
للنّاقد :احكم كما ت�ش��اء ،واجل�أ �إىل التّ�صنيف
ّ���ص .و�أعتق��د � ّأن نا�صر
ال��ذي ت��راه مالئم�� ًا للن ّ
الظّ
اه��ري يف (الطّ ائ��ر بجن��اح �أبع��د منه) جل�أ
ّ
�إىل �ش��يء �شبي��ه بذل��ك ح�ين د َّون عل��ى غالف
��ول حمتوى
كتاب��ه كلم��ة (حكاي��ة) ،وح�ين ح َّ
ال�سائد للحكاية �إىل م�ضمون
كتابه من املفه��وم ّ
�آخ��ر ال ُيهم��ل اخليط الع��ا ّم النّاظ��م للحكاية،
ولكنّه يجعله خيط ًا ي�سرد الذّ ات اجلديدة التي
ال تعب�أ بالتّ�صنيف القدمي للحكاية.
.1حكاية الطّ ائر:
�أعتق��د �أنّه��ا احليل��ة الأ�سلوب ّي��ة القدمي��ة
فال��راوي الق��دمي كان يبد�أ
نف�سه��ا تتك َّرر هنا.
ّ
َّن�ص��ل م��ن امل�س��رود ،فيق��ول عب��ارة
�س��رده بالت ُّ
احلكائ��ي ،ه��ي( :يف
�سردن��ا
يف
ألوف��ة
�ص��ارت م�
ّ
ق��دمي الزّ م��ان و�سال��ف الع�ص��ر والأوان) .ق��د
تتب��دل ه��ذه العب��ارة قلي ً
ال يف بع���ض احلكايات
َّ
الداللة تبقى واحدة،
لك��ن ّ
ال�شّ عب ّي��ة العرب ّيةّ ،
الراوي م��ن م�س�ؤول ّيته ع��ن م�ضمون
ه��ي ُّ
تن�صل ّ
احلكاي��ة ،وبقا�ؤه راوي�� ًا لها لي�س غ�ير .كما �أنّه
ال�سرد� ،إنمّ ا يروي
يروي حكاية مل جتر يف زمن ّ
حمدد يف الزّ مان واملكان.
حكاية من ما���ض غري َّ
و ُيخ َّي��ل �إ َّ
ال��راوي عن��د نا�ص��ر الظاه��ري
يل � ّأن ّ
ّ�ص
ن
ال
بداي��ة
يف
فذك��ر
نف�س��ه،
أم��ر
ل
جل���أ �إىل ا
ّ
�أنّ��ه راو ل�شخ���ص �آخ��ر ،ولي���س راوي�� ًا حلكايته
فقدم
خ�ص�صهَّ ،
اخلا�صة .كما ع َّمم الزّ مان ومل ُي ِّ
ّ
حكاي��ة تقول للمتلقّي� :أن��ا جم َّرد �سارد ملا فعله
الآخر .ومل يكتف بذلك� ،إنمّ ا راح ُيقطِّ ع �أو�صال
احلكاية �إىل حكايات �صغريةُ ،يهدي كلَّ واحدة
منه��ا ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ،دون �أن ي�شعر املتلقّي
مرة.
�أنّه خرج من امل�سرود الذي بد�أ به �أ ّول ّ
ال��راوي الق��دمي ُينه��ي حكايت��ه
�إذا كان ّ
بال��زّ واج والإجن��اب والعي���ش ب�سع��ادة وهن��اء،
ومفرق الأحبة
�أو بق��دوم املوت (هادم اللَّ��ذّ ات
ِّ
واجلماع��ات) ،ف��� ّإن �س��ارد نا�ص��ر الظّ اه��ري مل
��رد من الزّ واج
يغادر ذل��ك حني ح َّول نهاية َّ
ال�س ْ
��رد
وامل��وت �إىل �أن �أ�صب��ح الآخ��ر ال��ذي ت ُْ�س َ
حكايت��ه �شيخ ًا فاني�� ًا ،وك� ّأن بل��وغ امل�سرود عنه
مرحل��ة ال�شّ يخوخة ،هو املقابل للزّ واج �أو املوت
يف احلكاية ال�شّ عب ّي��ة العرب ّية القدمية .ويكاد
الأم��ر ،من وجهة نظري ،يكون واحداً .فقد بد�أ
ال��راوي يروي ،وحني انتهى م��ن مرو ّياته ببلوغ
ّ
ال�شّ
ال�سرد وختم
املروي عنه َّ
�سن يخوخة� ،أنهى ّ

الراوي الق��دمي بالزّ واج
احلكاي��ة ،كما ختمه��ا ّ
و�إجن��اب البن�ين والبن��ات� ،أو بامل��وت ،ال ف��رق
الد ّقة؛
ب�ين اخلامتت�ين� ،أو اخلواتي��م � ْإن �شئن��ا ّ
ب��د من �أن تنته��ي بال�شّ يخوخة
ل ّأن احلكاي��ة ال َّ
التي متن��ع امل�سرود عن��ه من الفع��ل الذي نه�ض
به يف احلكاية عند نا�صر الظاهري� ،أو بالزّ واج
ال��راوي القدمي.
واال�ستق��رار� ،أو بامل��وت ،عند ّ
وامل��راد من حتديد البداية والنّهاية عند راوي
وال��راوي الق��دمي ،هو تقدمي
نا�ص��ر الظّ اه��ري
ّ
ُقدمه��ا احلياة للإن�سان،
الع�برة املعروفة التي ت ِّ
وه��ي � ّأن كلّ �ش��يء �إىل زوال ،ف�لا �شيء ميكن �أن
يدوم �إال وجه اللهّ ذي اجلالل والإكرام.
ّن�ص��ل
بداي��ة احلكاي��ة حيل��ة �أ�سلوب ّي��ة للت ُّ
م��ن امل�س��رود ،ونهايتها �ض��رورة �سرد ّية لتقدمي
الع�برة .وما ب�ين البداية والنّهاي��ة هو الهدف
ال�س��رد .وه��ذا اله��دف ه��و �س��رد احلوادث
م��ن ّ
الت��ي م َّر بها بطل احلكاي��ة القدمية ،والعقبات
الت��ي ا�ستط��اع جتاوزه��ا ،واملح��ن التي م�� َّر بها،
قب��ل �أن يف��وز باللّ��ذّ ات� ،أو ينته��ي بامل��وت� .أ ّم��ا
بطل نا�ص��ر الظّ اهري فطائر بني املدن العرب ّية
وغ�ير العرب ّية (بجناح �أبعد من��ه) ،وهدفه هو
البح��ث ع��ن امل��ر�أة يف امل��دن املختلف��ة ،وراويه
يتبع��ه ل�يروي عن��ه ،وي�شه��د ملذّ ات��ه وحريته
و�أ�سئلته .يرافق��ه يف مو�سكو وبريوت والقاهرة
وباري�س ودم�ش��ق ،ويعود معه �إىل بلده (مدينة
الع�ين)؛ لري�ص��د جوانب من طفولت��ه ،خ�صو�ص ًا
وقوع��ه يف البئ��ر ،وجنات��ه و�إ�صابت��ه بالع��رج،
و�صب��اه حتّى �شيخوحته يف بلده نف�سها .بيد � ّأن
ال��راوي عن��د نا�صر الظّ اهري يختل��ف اختالف ًا
ّ
وا�ضح�� ًا عن �سم ِّيه القدمي .فه��و عند الظّ اهري
ال ي�سرد احلوادث �س��رد ًا وا�ضح ًا متّ�ص ً
ال ،بحيث
ثم ت�ؤول �إىل احللّ ،
تت�شابك احلوادث وتتعقَّدّ ،
�إنمّ��ا يبقى ي�سرد �سرد ًا �أفق ّي ًا� ،أقرب �إىل ال�شّ عر،
فيح�س املتلقّي �أنّه يقر�أ حكاية
كما �س�أ�شري بعدُ ،
ّ
خارجي للم��دن� ،إنمّ ا
و�صف
فيه��ا
حديث��ة لي�س
ّ
نف�س��ي لأثر امل��دن يف الطّ ائ��ر الذي
ه��ي و�ص��ف
ّ
َّ
ح��ط فيه��ا .ولي�س��ت احلكاي��ة حكاي��ة امل��ر�أة
احل�س ّي��ة� ،إنمّ��ا
اخلارج��ي ،وملذّ اته��ا
يف �شكله��ا
ّ
ّ
ه��ي حكاي��ة انعكا���س امل��ر�أة يف نف���س الطّ ائ��ر
ومفهوم��ه ،وك� ّأن ه��ذا الطّ ائر يبحث ع��ن املر�أة
ي�ستق��ر �إليها ومعها ،فيج��د النِّ�ساء جميع ًا
التي
ّ
منهن قيد ًا
جمي�لات ،ويرى االرتباط بواح��دة ّ
ال ينا�سبه ،وال يرتاح له ،وال ير�ضيه وال يجعل
تطمئن؛ لأنّه يط�ير بو�ساطة جناح �أكرث
نف�س��ه
ّ
ُبعد ًا من �إمكاناته ورغباته و�أهدافه.
.2بنية احلكاية:
حكاي��ة الطّ ائر حكاي��ة حديثة تعتمد بنية
خليط ًا م��ن البنية احلكائ ّي��ة القدمية والبنية
الق�ص�ص��ي احلدي��ث .ف���إذا
احلكائ ّي��ة يف النّ�ثر
ّ
يتن�ص��ل من
ال��راوي يف احلكاي��ة القدمي��ة
َّ
كان ّ
امل�س��رود ،وي�س��رد احل��وادث مغفل��ة م��ن الزّ مان
حم��ددة ،ف��� ّإن
وامل��كان ،وينته��ي �إىل نهاي��ة
َّ
حكاي��ة نا�صر الظّ اهري اعتمدت اجلانب نف�سه
ُقدم
م��ن بن��اء احلكاي��ة ،و�شرع��ت بع��د ذل��ك ت ِّ

اخلا�ص��ة .و�أ ّول ه��ذه العنا�صر
عنا�ص��ر بنيته��ا
ّ
الرواي��ة التي تعتمد على الذّ اكرة يف ا�ستدعاء
ّ
احل��وادث .وقد تك�� َّرر يف (الطّ ائ��ر بجناح �أبعد
منه) ا�ستعمال م�شتقّات (الذّ اكرة):
يتذكّر الآن حكاية نا�سه الأ ّولني.
يتذكّر �أ ّول حلم وهو قريب من �سبع �سنوات.
ال يدري ملاذا يتذكر �شخ�ص ًا �آخر بعينه؟.
ال�س��رد على الذّ اكرة ال ُيعني على
� ّإن اعتم��اد ّ
املهم يف
تقدمي ح��وادث وا�ضحة متّ�صل��ةّ ،
ولكن ّ
البني��ة احلكائ ّية عن��د نا�صر الظّ
اه��ري هو � ّأن
ّ
ه��ذا التّذكُّ ��ر انطل��ق م��ن احلا�ض��ر �إىل املا�ضي،
والدليل
ومل ينطل��ق من املا�ض��ي �إىل احلا�ض��ر؛ ّ
ال��راوي
ال
أ�سلوب��ي عل��ى ذل��ك ك�ثرة ا�ستعم��ال ّ
ّ
كلم��ة (الي��وم) يف �أخريات احلكاي��ة ،بعد بلوغ
�س��ن ال�شّ يخوخ��ة وعودت��ه �إىل
امل�س��رود عن��ه ّ
مدينة العني.
الراوي
ْ
ولكن ،ما الذي بقي يف الذّ اكرة ،وراح ّ
ي�س��رده نيابة ع��ن �صاحب��ه؟� .أعتق��د � ّأن بنية
احلكاي��ة كان��ت غن ّية به��ذا الأم��ر ،حف ّية به.
وميكنن��ي القول � ّإن الإ�شارات الآتية مقبولة يف
�أثناء حتديده:
ال��راوي يف بني��ة احلكاي��ة �سياح��ة يف
َّ
ق��دم ّ
العادات والتّقالي��د القدمية يف بلدته (العني)،
بالر ْج��ل اليمن��ى،
كع��ادة الب�سمل��ة ّ
والدخ��ول ِّ
وع��ادة اخل��وف على املول��ود اجلمي��ل ،واللّجوء
قدم �سياحة
�إىل ترقيت��ه بامللح والتّعاويذ .كما َّ
جغراف ّية �سريعة� ،أ�شار فيها �إىل بع�ض الأمكنة
وال�صاروج.
يف العني ،كجبل ال َّنقَفة ّ
الرحلة،
اعتم��د يف بني��ة احلكاية على مفه��وم ّ
فذك��ر املدن الت��ي زاره��ا ،وما خلَّفت��ه يف نف�سه،
�س��واء �أكان��ت مدن ًا وب�لاد ًا ارتبط��ت يف ذاكرته
بالنّ�س��اء كلن��دن وباري���س وبريوت واملغ��رب� ،أم
كان��ت مدن ًا وب�لاد ًا ارتبطت يف ذاكرت��ه بالعزّ ة
والأنف��ة كدم�ش��ق والقاهرة .وم��ن الي�سري على
املتلقّ��ي مالحظ��ة انتق��ال احلكاي��ات الفرع ّية
املك ِّونة للحكاي��ة الكربى من مدينة �إىل �أخرى،
والع��ودة �أحيان�� ًا كثرية �إىل م��دن �سبق احلديث
عنه��ا ،يف ن��وع م��ن تبدي��ل الأن�س��اق الزّ من ّي��ة
احلكائ ّي��ة؛ لئ�لا تُ�صبح احلكاي��ة الكربى رحلة
متّ�صل��ة ب�ين امل��دن العرب ّي��ة وغ�ير العرب ّي��ة.
ول�سبب ما جمع يف �صفحتني (هما)133 ،132 :
غالب ّي��ة املدن والبلدان التي ذكرها يف حكايته،
وا�ستقر يف ذاكرته ما رواه عنها.
ّ
لع��لّ �أب��رز الأم��ور يف بني��ة احلكاي��ة عن��د
الظّ
اه��ري ،هو اللّغ��ة التي ُكتب��ت احلكاية بها.
ّ
عدة ،لكلّ م�ستوى ن�صيب
وله��ذه اللّغة م�ستويات ّ
يف بنية احلكاية.
= امل�ست��وى الأ ّول ه��و تواف��ر �أ�سل��وب واح��د يف
احلكايات الفرع ّية كلّها .وهذا الأ�سلوب ذو لغة
جماز ّي��ة يف الغال��ب الأع��م .وتكاد ه��ذه اللّغة
املجازية تدخل حرم ال�شِّ ْعر يف كثري من �صفحات
ه��ذه احلكاية .ول��ن يخطئ كثري ًا م��ن يقول � ّإن
ع��دم اتّ�صال حلقات احل��وادث يف هذه احلكاية
الراوي ا�ستخ��دم لغة �أقرب �إىل
يرج��ع �إىل � ّأن ّ

ال�شِّ ْع��ر ،بحي��ث ُيع�ِّب�رِّ تعب�ير ًا وجدان ّي�� ًا ،ويدفع
لن�ص احلكاية ،بد ً
ال
اتي ّ
املتلقّ��ي �إىل التّلقّي الذّ ّ
ال�سرد ّية الوا�ضحة،
م��ن �أن ي�ستخدم لغة النَّرث َّ
ت�ضمه من حوادث و�شخ�ص ّيات.
مبا ّ
ّ
= امل�ست��وى الثّ��اين ه��و امل�ست��وى املع��ريف .ذل��ك
� ّأن بني��ة احلكاي��ة ا�ستن��دت �إىل � ّأن املتلقّ��ي قد
يجه��ل مع��اين بع���ض الكلم��ات ،وق��د ال يع��رف
مفه��وم بع�ضه��ا الآخ��ر� ،أو لي�س��ت لدي��ه دراي��ة
ّغوي لبع�ض ثالث؛ ولذلك راح ي�شرح
بالأ�ص��ل الل ّ
ال�صفح��ات معاين ه��ذه الكلمات� ،أو
يف هوام���ش ّ
�أ�صوله��ا اللّغو ّي��ة� ،أو مفهومها يف بل��ده .ومن َث َّم
الراغبة يف تثقيف
�أ�صبحت الهوام�ش ال�شّ ارحة ّ
املتلقّ��ي م�ألوف��ة يف هذه احلكاي��ة ،وخ�صو�ص ًا ما
اتّ�ص��ل منها مبع��اين الكلم��ات ،حتّ��ى � ّإن املتلقّي
ي�شع��ر �أحيان�� ًا � ّأن نا�ص��ر الظّ
اه��ري لي���س كاتب ًا
ّ
حري�ص ًا على الكتابة باللّغة العرب ّية الف�صيحة
ال�سليم��ة فح�س��ب� ،إنمّ ا هو �أي�ض�� ًا كاتب حري�ص
ّ
على زيادة ال�ّث�رّ وة اللّغو ّية للمتلقّ��ي ،وهذا �أمر
مفي��د من وجهة نظ��ري لتج�سيد ق��در �أكرب من
التّوا�ص��ل ب�ين احلكاي��ة ومتلقّيه��ا ،ولكنّه لي�س
عم ً
احلكائي.
ال�سرد
ال م�ألوف ًا يف َّ
ّ
= امل�ست��وى الثّالث هو م�ستوى التّ�ضمني .ذلك � ّأن
بني��ة احلكاية عند الظّ اه��ري غنية بالعبارات
العرب��ي والتّاريخ
��دة من الق��ر�آن وال�شِّ ْعر
امل�س َت َم َّ
ّ
واللّهج��ة املح ّل ّي��ة الإمارات ّي��ة ،عل��ى �سبي��ل
ّ���ص ،ويحفز املتلقّي
التّ�ضم�ين الذي يرتقي بالن ّ
�إىل التّفاع��ل مع��ه .فق��د �ض َّم��ن ،عل��ى �سبي��ل
التّمثي��ل ال احل�ص��ر الآي��ة (�إ ّم��ا �شاك��ر ًا و�إ ّم��ا
كف��وراً) م��ن �س��ورة (الإن�س��ان) ،ووظَّ ��ف الآية
بال�س��اق) من �س��ورة (القيامة)
ال�ساق َّ
(التفّ��ت ّ
يف قول��ه( :لعلّ��ه ي�شق��ى بدمه��ا امل��راق ،ح��لَّ
اجلدة
بال�ساق ،فال و�سم ّ
ال�ساق ّ
الفراق ،والتفّت ّ
الأخ�ض��ر حت��ت ذقنه��ا .)...كم��ا �ض َّم��ن �سي��اق
احلكاية بع�ض العبارات من اللّهجة الإمارات ّية،
كقول��ه( :العو���ش� ..إنكف�ض��ي طاح��ت الظل��ة،
و�أن��ت بع��دك م��ا زهبت��ي الغ��داء) .وم��ن قبيل
التّ�ضم�ين �أي�ض ًا ِذكْ��ره بع�ض �شخ�ص ّي��ات الترّ اث
العرب��ي كوا�صل بن عطاء وامرئ القي�س و�سيف
ّ
الدولة وغريهم.
ّ
الراب��ع ه��و م�ست��وى التّوظي��ف
= امل�ست��وى ّ
ولك��ن الظّ
اهري
ن�ص ال �أعرف��ه،
ّ
ّ
ملقتطف��ات م��ن ّ
م ّي��زه بطباعت��ه باللّ��ون الأ�س��ود ،وو�ضع��ه بني
عالمت��ي تن�صي���صَّ ،
ودق��ق يف اختي��اره ،بحي��ث
لن���ص احلكاي��ة ،و�سياقه��ا
ن�ص�� ًا موازي�� ًا ّ
�أ�صب��ح ّ
وم�ضمونها.
ال � ّ
أ�ش��ك يف � ّأن (الطّ ائ��ر بجن��اح �أبع��د من��ه)
حكاي��ة حديثة لي���س م�ألوفة بلغته��ا املجاز ّية
القريب��ة م��ن �س��رد ال��ذّ ات� ،أو ه��ي ه��ي � ْإن قلنا
ات��ي ولي�س �سرد حياة
� ّإن هدفه��ا ه��و التّلقّي الذّ ّ
ال��راوي ه��و نا�ص��ر
ال��راوي� ،س��واء �أكان ه��ذا ّ
ّ
الظّ
اه��ري امل�ست�تر وراء امل�س��رود عن��ه� ،أم كان
ّ
ب��زي املجاز ليعل��ن حر ّيته
ال�س��رد غري ّي�� ًا تز ّيا
ّ
ّ
يف البح��ث ع��ن امل��ر�أة ،واالتّ�ص��ال به��ا ،دون �أن
يحا�سبه املجتمع.
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ما يزال احلمامْ

• راتب �سكر

• �سليمان ال�سلمان
ما يزال احلما ْم

....

ري
يف �سماء دم�شق يط ْ

هنا فجرنا ..يا �شقي الغرا ْم

والأغاين تدو ْر تدو ْر

هنا ال�شم�س والهم�س والأغنيات

و�أن�سام �أحالمنا

نهاب
ملاذا ُ

يغني �صامتا ...

خ َّب�أَتْها ال�صدو ْر

ُ
ال�صواب
طريق
ِ

هلكت �أماين ال�شوق

يف بقايا الكال ْم

ادخلوا قلبنا

عن ال�صمت واملوت

احلجاب
وانزعوا عن عماءِ الوجوه
ْ

عن كل مايف ثنايا العيونِ

كفا حبنا

-1-

هامتْ على �أكمام �سرحته

�سندت خطاه تائهة املعاين

بنف�سج
يا كربياء
ٍ

بليل وها ِد ِه

يف ب�ساط �شرو ِد ِه

ّ
غطى مرابع روحنا

�أرخى �سدول ظالمه

كالبلبل احلريان من يب�س

مبدا ِد ِه

فطغتْ على ح�سراتها

مرتنمّ ا من �شرفة الكلمات

ُ
نايات غربتها

مينحها �أمان ودا ِد ِه

ودار كتا ُبها بك�ؤو�س نحيبها

ُ
زهر حزين
واهلل
يعرف �أنّه ٌ

وعنا ِد ِه

حزين...
زهر
ْ
� ...أنّه ٌ

تف�سرها املعاجم
حارتْ ّ

-2-

حار ي�شرحها الغرام

كربياء دموعنا

ني
ونور ظلمتها مب ْ

�سكبتْ معان َيها

-3- .....

تغريد ِه
يف
ِ
ٌ
�ساعة حتنو �صحارى تيهها
دهي

ر�ؤى ..و�صو ْر

الرغاب..
لنا يف احلياة
ْ

وتعيد عا�شقها

ُ
حكايات رك�ض اجلنونِ

ال�سراب
ويبقى
ْ

اخلطر..
مرايا
ْ

َ
جهالة من ال يرونَ

***

ً
ن�شيد ِه
من الأوهام
دروب ِ
كاوية َ

�ضياء َتو َّر َد فجر ًا
ً

ونحن على باب دنيا

أ�صبح َ
ف�ضة نو ٍر
و� َ

ٌ
�ساعة يحنو كرام �صحابه
هي

ترا�سل فيها الغما ْم

وعاد �إىل وهج قلب امل�ساءِ

يطوف �سماء الظنونْ

و�أ�صبح َ
كحل عيونَ الظال ْم

على �أُ ُف ٍق..

ُيراق�ص ل�ؤل�ؤ �أجنمنا يف البعيدْ

ب َ
ني وعد الرجاءِ

ّ
ب�شارة �صبح جديدْ

وما يرغبونَ

ب�شارة �صبح ال�ش�آ ْم.

يتمتم ما ر�أى يف ليله العاتي

بك�أ�س الليل
منك�سر الر�ؤى
َ

حنت ال�صحارى
ِ

ب�سالمهم فيها

ب�سوا ِد ِه

عا�شق
يف ليايل
ٍ

ي�سريون الهوينى حاملني

جدول
نع�ستْ ب�سل�سل
ٍ

م�سحت ّ
بكف ندى جبني جنونه

على دروب العا�شقنيْ....

يَلزمُني جَ �سداً �آخرَ
• حممد توفيق يون�س
قلقي
�صغي �إىل ْ
�أُ ْ

عن
نداءات  ،نه�ضتْ
ٍ

ار�صدْ ُح َ
ْ
وانعطف .
زنك ،

الذات يف �صح ِو الق�صيد ِة
الن�سكاب
ِ
ِ

آخر مكانْ
لأُ�س ْم ّي � َ

طالع
و�سارتْ تتزيا بيق ٍ
ني ٍ

آخر
هكذا  ..،يلزمني ج�سد ًا � َ

دائم
جلنونٍ ٍ

ج�سدي
ويقيني �أنه
ْ

�سفر.
أحالم
ِ
من ِ
قو�س � ٍ
وامتدادات ْ

ً
يقد ُر �أن يتخيل َ َ
غيمة
املوت

ال�شر
وقوده ُ

ُ
علي .
تفر�ضه نف�سي ّ

هو دائم ًا

قلق
دم ٍ
تعبتْ من ٍ

ألواح الظال ْم .
يقوده
الغيب و� ُ
ُ

هو دائم ًا

ي� ُ
ؤرخ �أحوالهُ يف انك�سا ِر ال�ضوءِ

ال يدري َ ،
كيف وملاذا يجيء؟

آخر
يلزمني ج�سد ًا � َ

احللم
الفجر  ،يرتدي
يتقد ُم
َ
َ

حم�ض العد ْم .
يف
ِ

آخر
يلزمني ج�سد ًا � َ

لأتلألأ فوق م�ساءا ته

وي�شهدُ �أنَّ وجو َد ُه

تفتح الأيا َم
يدا ُه ُ

أ�شب يف زهو ِه
ل َّ

وتولدَ طفولتي بني يديه ،

فر ُحهُ  ،حزنُهُ
ْ

و ُتلقي ر�سائلها ل�سرائ ِر �أهوالها .

و� َ
احلب
أك�شف َّ

ج�سدٌ ،

وقتُهُ � ،صو ُتهُ

ُ
يقول يل :

أر�ض تقر�أُ
و�أرى ال َ
جرحها
َ

احللم كيفما يع�شقْ
يبتكر
َ
ُ

يزال ُي ُ
و�صدىً ال ُ
فت�ش

ْ
توقف ،
�أنت منفاي ،

ني  ،للأذنِ
للنو ِر ،للظلِ  ،للع ِ

واحلب مثلما ين ُب ْع
َّ
خوف وال وجلْ .
ويرتقي الن�شو َة بال ٍ
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�أدب من العامل

(مي�شيل فوكو) ...الفكر النا�شط

• حامد فرزات
ثالثون عام ًا مرت على رحيل الفيل�سوف الفرن�سي مي�شيل فوكو،
ومايزال فكره يكرب يوم ًا بعد يوم ،وينت�شر يف العامل �أجمع ،مما
حمل املكتبة الوطنية يف فرن�سا على حماولة اقتناء الأر�شيف
العائد للفيل�سوف ،وجنح��ت ب�شرائه من الورثة مببلغ يقارب 4
مليون يورو ،بعد �أن بلغت درجة االهتمام ب�أعماله مرحلة غري
م�سبوقة.
ورمب��ا تنب���أ الفيل�س��وف فوك��و به��ذه اللحظة ع��ام  1975فقال
ي��وم م��ا �ستك��ون كتب��ي �شبيهة
حينه��ا� “ :إنن��ي �أت�ص��ور �أن��ه يف ٍ
بالك��رات الزجاجية ال�صغ�يرة التي يلعب به��ا الأطفال ،والتي
تن�س��اب يف كل م��كان ،وتدخ��ل كل الزواي��ا ،ولكن��ك ت�ستطي��ع
�أن تلتقطه��ا ب�سهول��ة ،وت�أخذه��ا �إلي��ك ،ث��م �إن �أردت تعي��د
�إطالقه��ا لتن�س��اب من جدي��د”  .وبعد ثالثني �سن��ة من رحيله
املبك��ر وال��ذي فاج���أ اجلميع يف �صي��ف ع��ام  1984يف اخلام�س
والع�شري��ن من متوز ن��رى �أن الكثري من الق��راء �أ�صغوا �إىل هذه
الر�سالة فالتقطوا م�ؤلفاته وقر�ؤوها ثم جا�ؤوا باملئات لإعداد
درا�ساته��م حولها م�ساهمة منهم يف �إطالق فكر هذا الفيل�سوف،
فه��ذه الهامة الك�برى يف تاريخ الفك��ر �أعطت الثقاف��ة مفاتيح
مهم��ة مل تك��ن يف ي��د املثقفني من قب��ل لتنهل منه��ا يف مواجهة
حتدي��ات القرن الواحد والع�شرين ،بدء ًا م��ن ت�سويق الأحياء
واالجت��ار به��م م��روراً ،يف التقيي��م ال�شخ�ص��ي يف املدر�سة �أو يف
العمل .
�أم��ا �سب��ب ا�ستم��رار احلي��اة يف م�ؤلفات��ه ،فه��و عائ��دٌ جلم��وع
املهتم�ين بفك��ر ه��ذا الفيل�س��وف يف العل��م ب��كل ارج��اءه ,م��ن
الربازي��ل واجلامع��ات الأمريكية عرب “ جلن��ة التحقيق” �إىل
امل�صاحل��ة يف �إفريقيا اجلنوبية ومدار���س الهند�سة واحلركات
االجتماعي��ة وخ�شبات امل�سارح ،ف�آث��ار فوكو منهل جنده يف كل
مكان ولي�س فقط يف اجلامعات� ،إننا جند �آثاره يف عمل الأطباء
ري م��ن الن�شاط��ات النف�سية
وعم��ل امل�صلح�ين والفنانني ويف كث ٍ
واالجتماعي��ة التي ا�ستوح��ت �أعمالها من فكره حتى حني كان
الفيل�سوف على قيد احلي��اة ،واجلميع ا�ستقى من كتابه املرجع
العظي��م” تاري��خ اجلن��ون” ال��ذي كتبه ع��ام  1961م��ن القرن
املا�ض��ي ،والذي كان بالأ�صل مو�ضوع �أطروحته لنيل الدكتوراه
يف الفل�سف��ة  ،وتن��اول فيه ب�شكل خا���ص م�س�ألة حجز املجانني
وحب�سهم يف نهاية الع�صر الكال�سيكي ،كما تناول فكره الق�ضايا
النا�شط��ة واملتحركة يف املجتمعات ،ف���أوىل اهتمامه للم�ؤ�س�سة
الطبي��ة يف كتاب��ه “ ن�ش��وء العي��ادة امل�ستو�صفي��ة” عام 1963
واهت��م بظاه��رة ال�سجون وماهيتها يف كتاب��ه “ راقب وعاقب”
ع��ام  1975وباحلياة اجلن�سية يف كتابه “ �إرادة املعرفة “ عام
 ،1976وباخلط��اب اليومي التوا�صلي يف كتابه “ �آثار املعرفة”
ع��ام  1969وبالعل��وم الإن�ساني��ة” الكلم��ات والأ�شي��اء” ع��ام

 ،1966كم��ا قام بتحليل ا�ستعدادات املجابه��ة ال�سلطوية التي
ً
م�شكلة بذلك ق�سمة
ت�صنف الأج�ساد والطبائ��ع �أو الت�صرفات
وا�ضح��ة بني الطبيع��ي والالطبيع��ي .وبعد ذل��ك �أوىل مي�شيل
فوكو اهتمام�� ًا خا�ص ًا بالق�ضية الأتنية ،وكي��ف ا�ستطاع الفرد
ع�بر الع�صر القدمي �أن يطرح نف�سه كمو�ضوع �أ�سا�سي يف احلياة
يف كتاب��ه” و�سو�س��ة الذات” ع��ام � .1984إال �أن �آثاره الفكرية
مت�شعب��ة الأ�ش��كال ،مل تق��م فق��ط عل��ى الكت��ب وامل�ؤلف��ات ،بل
�ش��كل جزء منها موا�ضي��ع حلقات بحث وحما�ض��رات وحوارات
ومقاالت �صحفية.
وجت��در الإ�ش��ارة هن��ا ب���أن فرن�سا مل تع�ترف ب�شرعي��ة فوكو
لزم��ن طوي��ل خ�لال حيات��ه ،كم��ا ا�ستم��ر الو�ض��ع بع��د موته،
حت��ى �أتت ب�شائ��ر �شهرته من خ��ارج فرن�سا ،وق�ص��دت مكاتبها
لتنهل من علمه ،وتع��رف تفا�صيل تفكريه ،وخا�صة من املجتمع
الأنكلو�ساك�س��وين� ،أما فرن�سا فكان��ت ماتزال م�شغولة مبقارعة
الأف��كار التي رافقت الثورة الثقافية عام  ،1968ك�أفكار “جيل
دول��وز” و” ج��اك ديري��دا” و”فوك��و” ،الذي��ن �شكل��وا حم��ور
حمارب��ة ورف�ض من املجتمع الفرن�سي� ،أو على الأقل حاول هذا
املجتمع التعتيم على �أفكارهم خالل ال�سبعينيات والثمانينيات
�أي�ض�� ًا ،لتنهم��ك كم��ا ر�أى الفيل�س��وف (مي�شيل فيه��ر) يف الفكر
الليربايل واجلمهوري ذات املي��اه الدافئة واملطمئنة واالبتكار
القلي��ل ،ومل يخرج فوكو من الظ��ل �إال يف منت�صف الت�سعينيات
فقام ديديه �إيريبون بتقدميه للو�سط اجلامعي عرب بيوغرافية
خا�ص��ة به ،والتي �ساع��دت على عودة فكر فوك��و �إىل ال�ساحة
الثقافي��ة ،فكان احلدث املهم بتنظي��م ندوة خا�صة بالفيل�سوف

فوكو يف مركز جورج بومبيدو حتت عنوان”:الفيل�سوف الع�صي
عل��ى املعا�ش��رة ،مي�شي��ل فوك��و” .والي��وم غزت ظاه��رة الهو�س
بفك��ر فوكو فرن�س��ا �آتية عرب احلدود و�شكلت امل��ادة الأ�سا�سية
الفتتاحي��ات ال�صحف واملن�ش��ورات الأدبية له��ذا العام بعد �أن
بلغ��ت طبعات كتبه لدى دار غاليم��ار حوايل مليون وثالثمائة
�أل��ف ن�سخ��ة فجعل��ت من��ه يف طليع��ة الكت��ب الأك�ثر مبيع ًا يف
العامل.
كم��ا �أن اعتبار فوك��و �أعيد جمدد ًا �أي�ض�� ًا يف الو�سط الأكادميي
وي�ش��كل من��ذ ع�شر �سن��وات منبع ًا لعدة موا�ضي��ع بحثية لطلبة
املاج�ست�ير والدكتوراه كما �أن عدة �أطروحات كتبت حوله ومت
الدف��اع عنه��ا يف �أعرق جامع��ات فرن�س��ا والع��امل و�أ�صبح فوكو
مرجع ًا �أكادميي ًا وجامعي ًا.
ويكفي �أن ندخل �إىل موقع الأطروحات يف اجلامعات الفرن�سية
لنج��د ع�ش��رات العناوي��ن ح��ول فل�سفت��ه وح��ول عالقت��ه
بامل�سيحي��ة وبعل��م النف�س وعالقت��ه بالفن املعا�ص��ر وبالتاريخ
وباجل�س��د والإتني��ة واملقاوم��ة واحلياة وال�سلط��ة واحلقيقة
ويع��د فوكو مع بيري بوردي��و ح�سب معهد العلوم للمعلوماتية يف
م�ؤ�س�س��ة توم�سون رويرتز بني �أوائ��ل امل�ؤلفني املعا�صرين الأكرث
ذك��ر ًا يف جم��االت العل��وم الإن�ساني��ة يف الع��امل �إال �أن الوجود
الدائ��م واحلا�ضر دائم�� ًا يف املجاالت الثقافي��ة يرتكز قبل كل
�شيء على قدرة فوكو على الرحيل يف الف�ضاء والزمان وانتقلنا
مع��ه من مرحل��ة العمل حول الكات��ب للعمل م��ع الكاتب �أما يف
الواليات املتحدة الأمريكية ففل�سفته االجتماعية ال�سيا�سية
الوجودي��ة ،هي التي جذبت االهتمام ب��ه للإجابة على �س�ؤال
ح��اول فوك��و الإجاب��ة عنه فاجلمي��ع يت�س��اءل م��اذا يعني �أن
نق��ر�أ فوكو �إن كنا �س��ود ًا زنوج ًا �أو مثليي اجلن�س( لواطيون) �أو
باحث�ين اجتماعيني ,ق�ضاي��ا مل يرثها �أحد حتى جميء فوكو،
وال�س���ؤال الذي ميك��ن �أن نطرحه الآن :ماذا ميك��ن �أن ن�ستفيد
من ق��راءة فوكو ،وماذا ميكننا �أن نفعل بفك��ره ،وبدل �أن ن�س�أل
م��اذا يقول الفيل�سوف؟ بات علينا م��ع فوكو �أن ن�س�أل ماذا يقول
لنا الفيل�سوف؟ وماذا نفعل به؟ وكيف ن�ستفيد من الدعوة التي
�أطلقها فوكو للأجي��ال القادمة مقدم ًا نف�سه” ك�صندوق �أدوات
ع��دة” ،هذه الأجيال بحاجة �إلي��ه لت�ستمر �سعيدة يف حياتها،
وب��ات هذا الت�شبيه م�شهوراً ,فقد ا�ستع��اره من زميله الفيل�سوف
دول��وز خالل حواره معه حول”املثقفني وال�سلطة” والذي ن�شر
يف كت��اب “ �أقوال وكتاب��ات عام  ”1972وكان ل��ه وقع القنبلة
والألع��اب الناري��ة اجلميل��ة يف و�سط �سماء �صافي��ة ،فهو �سالح
ومي���ض �سه��ل اال�ستخ��دام وميكن عن��د احلاج��ة �أن ي�ستخدمه
الآخرون.

رحيل الأديب “جرج�س نا�صيف”
رئي���س احت��اد الكت��اب العرب و�أع�ض��اء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حتري��ر “الأ�سبوع الأدبي” و�أع�ض��اء االحتاد ينعون مبزيد م��ن الأ�سى واللوعة ع�ضو
احتاد الكتاب العرب الزميل

جرج�س ن�سيم نا�صيف

ويتقدمون ب�أحر التعازي من �أ�سرته وزمالئه و�أ�صدقائه ،راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
ولد الراحل جرج�س نا�صيف يف وادي الن�ضارة مبحافظة (حم�ص)  ،1932وح�صل على الإجازة يف اللغة العربية -جامعة دم�شق 1964م.
عمل يف التدري�س ون�شر �أعماله للمرة الأوىل يف ال�صحف واملجالت ال�سورية.
وه��و ع�ض��و جمعي��ة �أدب الأطفال وله عدة معاجم منها معجم (عني الفع��ل) ومعجم (الأدوات النحوية) ما يزيد ع��ن  57كتاب ًا موزع ًا بني الدرا�سة
والرواية والق�ص�ص الق�صرية وال�شعر ،والتي تتوجه يف معظمها �إىل الأطفال.

من الذاكرة
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خمتــــارات من "الأ�ســـــــبوع الأدبي" قبل " "1000عدد
العدد  419ــ  7متوز  1994ــ  29املحرم 1415هــ

• للكاتب الأرمني هوطاني�س تومانيان
كان ياما كان ،كان رجل فقري وزوجته ،وعندهم ثالث بنات.
ذات يوم كان الأب يعمل ،ف�شعر بالعط�ش� ،أر�سل ابنته الكربى كي جتلب
امل��اء� ،أخذت البنت اجلرة وذهب��ت �إىل النبع ر�أت �شجرة �ضخمة عالية
ق��رب ر�أ���س النب��ع ،فب��د�أت تفك��ر�« :إذا تزوج��ت و ُر ِزق��ت بول��د �سميته
كيكو���س� ،سوف ي�أتي كيكو�س ،ويت�سلَّق ه��ذه ال�شجرة ،وي�سقط من �أعلى
ال�شجرة في�صطدم بال�صخرة وميوت ،واه كيكو�س حبيبي ،واه!!».
وجل�ست حتت ال�شجرة وبد�أت بالنواح:
(تزوج��ت رج ً
�لا و�صار عندي ول��د ،ا�سمه كيكو�س ول��ه طرطور ،وت�سلق
ال�شجرة وهوى فوق ال�صخرة واه ،كيكو�س حبيبي!! واه ابني حبيبي!!)
انتظرت الأم ابنتها طوي ًال ،لكنها مل تعد ،عندها �أر�سلت ابنتها الو�سطى
قائلة لها( :اذهبي وا�ستطلعي ملاذا ت�أخرت �شقيقتك)..
ذهب��ت البن��ت الو�سط��ى ،وح�ين ر�أت البن��ت الك�برى �شقيقته��ا قادم��ة،
ع��ال« :تع��ايل ،تع��ايل ،ي��ا خال��ة كيكو���س املنحو�س��ة
�صاح��ت
ب�ص��وت ٍ
ٍ
وانظري ماذا ح�صل لكيكو�س.
ــ �أي كيكو�س؟!
ــ دعيني �أقول لك:
(تزوج��ت رج ً
�لا و�ص��ار يل ول��د ،ل��ه طرط��ور ،ا�سم��ه كيكو���س ،ت�سل��ق
ال�شج��رة ،وه��وى ف��وق ال�صخرة وم��ات ،واه كيكو�س حبيب��ي!! واه ابني
حبيبي!! واه ،كيكو�س حبيبي ،واه.)...
�صاح��ت البن��ت الو�سط��ى وجل�س��ت �إىل جان��ب �أخته��ا الك�برى وب��د�أت
االثنتان بالنواح.

وفاة كيكو�س
انتظ��رت الأم كث�ير ًا ع��ودة الأختني وح�ين يئ�ست من عودتهم��ا �أر�سلت
ابنته��ا ال�صغ��رى قائل��ة لها( :ي��ا بنيتي ،اذهب��ي وا�ستطلعي م��اذا جرى
لأختيك).
ذهب��ت البن��ت ال�صغرى ،وحني و�صل��ت ر� ُأت �أختيها جال�ست�ين قرب ر�أ�س
النبع وهما تبكيان �س�ألتهما:
ــ ملاذا تبكيان؟
قال��ت الأخت الك�برى :دعني �أقول ل��ك :تزوجت رج ً
�لا ،و�صار يل ولد
ذو طرط��ور ،ا�سمه كيكو�س ،فت�سلق ال�شج��رة ،وهوى فوق ال�صخرة ،واه،
كيكو�س ،حبيبي ابني حبيبي!..
واه خلالت��ك يا كيكو���س يا حبيبي واه!! وبد�أت البن��ت ال�صغرى ت�ضرب
ر�أ�سها ،وجل�ست قربهما و�صارت الأخوات الثالث ي�صرخن ويندبن مع ًا.
انتظ��رت الأم طوي ً
�لا ،وح�ين مل تع��د بناته��ا الث�لاث ،ذهبت ه��ي �أي�ضاً
ُ
�إىل ر�أ���س النبع ح�ين ر�أت البنات الثالث �أمهَّنَّ قادمة م��ن بعيد ،ابتد�أنَ
بال�صياح:
تعايل ،تعايل يا جدة يا منحو�سة ،انظري ماذا ح�صل حلفيدك!
ــ �أي حفيد؟ ماذا حدث يا بنات؟ قالت البنت الكربى:
دعيني �أقول لك يا �أمي :تزوجت رج ًال و�صار يل ولد ،ذو طرطور ،ت�سلق
ال�شجرة وهوى فوق ال�صخرة ،ومات.
واه كيكو�س ..حبيبي!! واه! ابني حبيبي!.
ــ واه لتعمى عينا جدتك ،كيكو�س حبيبي ،و�أخذت الأم ت�ضرب ركبتيها،
وجل�ست قرب بناتها وبد�أت بالنواح معهن..

• ترجمة :نايري كجو
انتظ��رت الأب عودة زوجته وبناته طوي ًال وحني يئ�س من عودتهن قال
يف نف�س��ه :لأذه��ب و�أرى ماذا َّ
حل بهنَّ  ،ذهنب الواح��دة تلو الأخرى �إىل
النب��ع ومل يع��دن ،ذه��ب الأب �إىل النب��ع وحني ر�أته الزوج��ة والبنات
قادم�� ًا من بعيد �صحن ب�صوت ع��ال :تعال تعال يا جد كيكو�س املنحو�س
تعال وانظر ماذا ح�صل حلفيدك كيكو�س! حلفيدك كيكو�س!..
�صاح الأب با�ستغراب� :أي كيكو�س! ما هذا الكالم؟!
قالت البنت الكربى دعني �أقول لك يا �أبي:
تزوج��ت رج ً
�لا و�ص��ار يل ولد ذو طرط��ور ،ت�سل��ق ال�شجرة وه��وى فوق
ال�صخرة ومات ،واه كيكو�س حبيبي!
واه ابني حبيبي!
ـ واه كيكو�س حبيبي!
وبد�أت الأم وبناتها يبكني ويلطمن ركبهن.
�أما الأب العاقل بني الن�سوة فقد قال:
�أيته��ا املجنون��ات ،مل��اذا جتل�سن هن��ا وت�ضيعن الوق��ت بالب��كاء والنواح،
الب��كاء والن��واح لن يعي��د كيكو���س �إىل احلياة ،هي��ا لنذه��ب �إىل بيتنا
وندعو النا�س ونقيم �صالة ،قدا�س وجناز ونوزع طعام الرحمة على روح
كيكو�س ،هذه �سنة احلياة الإن�سان يولد وميوت.
كان��ت الأ�س��رة متتل��ك ث��ور ًا واح��د ًا فقط ،وج��رة �صغرية م��ن الطحني،
ذبحوا الثور ،و�صنعوا اخلبز من الطحني املوجود عندهم ،ودعوا النا�س
لإقام��ة �ص�لاة قدا�س وجناز وقدم��وا طعام الرحمة عل��ى روح كيكو�س
وعا�شوا بعد ذلك ب�سالم و�أمان.

عبد الغني العطري كما عرفته
• �سعد �صائب

كان��ت حايل حني تعرفت �إىل عب��د الغني العطري ،يف مطلع الأربعينات
م��ن هذا القرن الذي �أو�شك عل��ى الأفول وقد �أطل على عاملنا الأدبي يف
بدايت��ه ون�شوئه مبجلته الأدبية الرائ��دة (ال�صباح) التي �صدرت �إبان
احلرب العاملي��ة الثانية ..وعلى التحديد يف ال�ساد�س من ت�شرين الأول
من عام � 1941شبيهة بحال ال�شاعر ال�صديق الدكتور عمر الن�ص ،حني
بوغ��ت عل��ى غرة ب�إطالل��ة حبيبت��ه ،فا�ستقبله��ا فرح ًا ن�ش��وان ،وم�ضى
يناجيها غري م�صدق نف�سه:
حلم
وطلعت من ر�ؤياي ..من ٍ
�أدمى �صباي وهد جناتي
من ذكريات �سفينة غرقت
كانت تقل جميع راياتي
ف��ك�أن ال�شاع��ر يف ت�صوي��ره ا�ستقبال حبيبت��ه ،ي�صور حايل ـ��ـ �آنئذ ــ يف
ا�ستقب��ال جملة (ال�صباح) ،ويف�صح عن ن�شوتي يف التعرف على �صاحبها
(عب��د الغني العط��ري) الذي م�ضى ي�شجعني على الن�ش��ر فيها ما و�سعه
الت�شجي��ع ويث�ير حما�ست��ي الفائرة عل��ى ال�سري قدم ًا عل��ى درب الأدب،
الذي �أم�سى �سريي عليه حياتي وقدري ،فاحت ًا �أمامي كوى وا�سعة �أطلت
منه��ا على الفك��ر ،واطلعت اطالع�� ًا مبا�شر ًا على فن��ون الأدب ،يحدوين
�إح�سا�س غامر بامل�س�ؤولية حيال ما �أكتبه!.
عل��ى �ضوء هذا الت�شجيع الذي لقيته منه ،راح ميلي �إىل الأدب يت�سامى
يف نف�س��ي ـ��ـ ك�أدي��ب نا�ش��ئ ــ وم��ن خ�لال ت�شجيع��ه يل م�ض��ت م�ستهدف ًا
الكم��ال ،م�ؤك��د ًا ميلي ال�شديد للق��راءة ،حمقق ًا حب��ي املطالعة اكت�ساب ًا
للمعرفة التي
كن��ت ب�أم�س احلاجة �إليه��ا! وهذا املوقف الذي وقفه العطري مني ،كان
ـ��ـ كما خي��ل �إيل ــ مغاير ًا �أ�ش��د املغايرة ملوقفه من عدد ج��م من الأدباء
النا�شئ�ين ،لأنه كان مت�شدد ًا �أ�شد الت�شدد يف ن�شر ما يرد �إليه منهم ،فهو
ـ��ـ كما بان يل ـ��ـ ال ي�سمح �إ َّال بن�شر النتاج الأدبي ال��ذي يقتنع ب�أ�صالته،
وي�ؤم��ن بجودت��ه ،متو�سم�� ًا يف �صاحبه املوهب��ة والإبداع! .وم��ن امل�ؤكد
�أن��ه يف موقف املت�شدد ه��ذا كان يبتغي من الأدب��اء النا�شئني �أمثايل �أن
يق��ر�ؤوا م��ا و�سعتهم الق��راءة ،وي�ستوعب��وا ما يق��ر�ؤون ،وينفتحوا على
الثقافات الإن�سانية قبل �أن يتفرغوا للكتابة ،حر�ص ًا منه على االرتفاع
ب�أنف�سهم �إىل امل�ستوى الالئق الذي يجدر بكل �أديب االرتفاع �إليه ،كيما
ت�سمو ملكته ،ويفر�ض جدارته ،وي�ؤكد ثقافته املتميزة!

وعل��ى ه��ذا النحو ف���إن ما قيل ع��ن �أبي الع�لاء� :إنه �شاع��ر الفال�سفة،
وفيل�سوف ال�شعراء ،فمن حقي القول:
�إن عبد الغني العط��ري �أديب ال�صحافيني ،و�صحايف الأدباء ...ويجيء
تقييم��ي ه��ذا من منطل��ق ت�سليمي ب���أن الأدب موهب��ة �أو ًال ،ث��م قراءة
مت�صل��ة واطالع وا�سع على الرتاث وثقاف��ات الأمم ،و�إبداع متميز ثاني ًا،
وكلم��ا جتلت ه��ذه الأقانيم يف الأدي��ب ..مي�سي الأدب ـ��ـ بالقيا�س �إليه
ـ��ـ و�سيلة ي�ص��ور من خالله ذاته ،ويع�بر عنها وي�ضعها ـ��ـ �إن جاز التعبري
ـ��ـ ب�أ�سل��وب ميت��از به ،ونه��ج �سوى ينتهج��ه يف اختي��ار �ألفاظ��ه وت�أليفها
والتعب�ير بها ،مبتغي�� ًا الت�أثري على قارئه ..وه��ي خ�صال حميدة ت�ضفي
علي��ه �صف��ة الأدي��ب احلق ..وق��د جتلت ه��ذه اخل�صال ب��كل حما�سنها
يف عب��د الغن��ي العط��ري) الأدي��ب ،ب��دء ًا م��ن كتاب��ه النفي���س (�أدبن��ا
ال�ضاح��ك) وجمموعت��ه الق�ص�صي��ة املمتعة (قل��ب ونار) الت��ي قدم لها
الروائ��ي امل�صري الراحل (حممود تيمور) مبقدم��ة �ضافية� ،أثنى فيها
ثن��اء عاطر ًا على ت�صوي��ر (العطري) مناذج �شخ�صيات��ه على نحو يثري
الإعج��اب والده�ش ..وانتهاء بكتابه الفريد (عبقريات �شامية) الذي
حت��دث لنا في��ه عن عدد م��ن كبار علم��اء ال�ش��ام و�أدبائه��ا و�صحافييها
و�شعرائه��اَّ ..
ف��دل به��ذا العمل على وفائ��ه لأولئك الراحل�ين الأعالم،
مربز ًا مواهبهم ،م�ؤكد ًا دورهم الفعال يف بعث نه�ضتنا الأدبية والفكرية
والثقافي��ة التي �شرعت بوادرها ــ منذ ذاك احلني ــ تنمو وتنفتح ..وها
ه��و الي��وم ي�ص��در كتاب ًا جدي��د ًا بعنوان (دف��اع عن ال�ضح��ك) وقد �ضم
درا�س��ات وبحوث�� ًا وحما�ض��رات طريفة ،جتل��ت فيه روح امل��رح واجلدة،
الت��ي ت�ستهوي الق��ارئ ،طاحم ًا �إىل ن�شدان ال��ذوق الرهيف الذي يالئم
�سليقت��ه ،هادف�� ًا �إىل �إمتاع��ه بجمالي ًا �أدائ��ه ،معتمد ًا يف ذل��ك كله على
طبعه ال�سليم ،ومتر�سه يف هذا ال�ضرب من الكتابة ،مع ً
وال على �إح�سا�سه
الرهي��ف باحلياة املرح��ة واجلمال الآخ��اذ ،خمتز ًال بالت��ايل جتربته
احلياتية والفكرية الت��ي ي�ضفيها مبهارة وحذق على كتاباته ال�شائقة
احللوة التي ب َز بها كل من حتدث عن هذا الأدب ال�ضاحك املمتع ..ولقد
جعلت��ه هذه املي��زة ي�ضيف �أ�شي��اء عذبة جديدة عل��ى حياتنا الأدبية
املعا�صرة ،ا�ستهوت نفو�سنا ،و�سبت �ألبانيا ،ونالت �إعجابنا!
�أم��ا (عب��د الغني العط��ري) ال�صح��ايف فق��د �أدرك بحد�س��ه ك�أديب� ،أن
ال�صحاف��ة �صناع��ة وفن ،ت��رى الأول ،وت�ستقط��ب نه�ضت��ه ،و�أن قيمتها
الأدبي��ة تختل��ف باخت�لاف الفئ��ة املوجه��ة �إليه��ا ،وامل�ضم��ون ال��ذي
حتتوي��ه ..و�أن املق��االت التي تن�ش��ر فيها تت�صف ب�أناق��ة ال�شكل وعمق

املعن��ى ناهي��ك عما تع�بر ع��ن ق�ضايا الفك��ر والعاطف��ة ،الت��ي تقت�ضي
الكت��اب فيها مقدار ًا وافر ًا من الثقافة املعمقة ،وحظ ًا كبري ًا من العناية
بالتعب�ير ،تطوي��ر ًا ل�ل�آراء ،و�إثارة للنفو���س ..وال ي�س��اورين �شك يف �أن
العط��ري ال�صح��ايف ق��د فه��م ه��ذه الر�سال��ة ،ال يف جملت��ه (ال�صب��اح)
فح�س��ب ،التي ظلت ت�ص��در �سنتني كاملتني ،بل يف جملت��ه (الدنيا) التي
�صدرت يف �آذار من عام  1945وا�ستمرت يف ال�صدور قرابة ع�شرين عام ًا،
وكان يحرره��ا وحده ..وقد �سيطرت عل��ى �أجوائنا الأدبية واحلياتية
فدخل��ت كل بي��ت من بيوتن��ا لأنه��ا �آلفت ب�ين فن��ون الأدب وال�سيا�سة،
وجمع��ت املنوع��ات املغرية ب�شت��ى �ألوانها ناهي��ك عن امل�سابق��ات ..كما
ابتكرت �أبواب ًا جمة ال عهد ل�صحافتنا بها �آنذاك ،كما جعلت من قرائها
حمرري��ن فيها ،مما دفع الروائي امل�صري (حمم��ود تيمور) �إىل الإ�شارة
بحما�س��ة (العط��ري) واندفاع��ه وحيويت��ه ،ونعت��ه (بدينم��و الأدب
وال�صحاف��ة) كما �آثار من قبله �إعج��اب ال�شاعر ال�سوري (�أديب التقي)
ع�ض��و جممع اللغ��ة العربية بدم�ش��ق ،حني قر�أ اح��دى مقاالته وهو ال
يربح طالب ًا ،فقال فيه:
�أرى العطر فواح ال�شذا من مقالة
غدت ت�ستمد العطر من فكرة العطري
و�إثر احتج��اب جملته (الدنيا) كر�س (العط��ري) نف�سه للأدب وحده،
متج��اوز ًا مرحلة ال�صحافة ،لأن��ه كان �أدبي ًا بفطرته ،كاتب ًا مبوهبته..
وم��ن هذا املنطلق م�ضى يوايل الكتابة ما و�سعه ،حمافظ ًا �أ�شد املحافظة
عل��ى جمالية �أ�سلوبه العذب الفكه ،جاهد ًا يف �إخفاء القيمة التعبريية
علي��ه ،وا�صف ًا �أحا�سي�سه التي جتي���ش بها نف�سه املرحة ،ومتليها ثقافته
العميق��ة ،واطالعه الوا�س��ع على تراثنا ،مورد ًا من��اذج ممتعة من �أدبنا
الق��دمي ال�ضاحك التي كانت بالأم�س البعيد تثري اليوم �ضحكنا وت�أخذ
ب�ألبابنا ،داعم ًا �إياها بدرا�سات وبحوث معمقة ،تتناول مفهوم ال�ضحك،
وتف�صح عن دالالته!.
وكي��ف دار لأم��ر ف���إن عبد الغن��ي العط��ري �أديب�� ًا و�صحافي ًا ق��د يثبت
بنتاج��ه الأدبي��ة والثقافي��ة يف مطل��ع الأربعيني��ات م��ن ه��ذا الق��رن،
وانته��اء بازدهاره��ا الي��وم ،لأن��ه عا�ش بزخ��م تلك احلقبة وم��ا تالها،
و�أ�سه��م �إ�سهام ًا يحمد عليه يف تر�سيخ دعائمها ،م�ستهدف ًا يف كل ما يكتب
الفائ��دة واملتعة ،التي تك�سب �أدبنا جدة وطراف��ة ،وت�ضفي عليه عمق ًا
وبهجة و�أ�صالة!
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

النتائج املبهرة لالقت�صاد ال�صيني
ب��د�أ االقت�صاد ال�صيني يخطو بخط��وات ثابتة نحو
�ص��دارة االقت�ص��اد العامل��ي ،وحق��ق ه��ذا االقت�ص��اد
خالل العقدي��ن الأخريين نتائج مبه��رة ،يف معدالت
النم��و احلقيق��ي وال�ص��ادرات ،وج��ذب اال�ستثم��ار
الأجنب��ي املبا�ش��ر ،ليحت��ل موقع�� ًا متمي��ز ًا ب�ين
بل��دان ك�برى مناف�سة ل��ه يف العديد م��ن القطاعات
االقت�صادية .هذه امل�ؤ�شرات جعلت بع�ض التحليالت
والآراء تذهب �إىل �أن القرن احلايل رمبا ي�صبح قرن ًا
�صيني�� ًا تت�صدر فيه ال�ص�ين االقت�صاد العاملي .مقابل
ه��ذه الآراء ،هن��اك من يقلل من فر���ص جناح ال�صني
يف حتقيق هذا الهدف لأ�سباب كثرية �أهمها:
•حم��ددات ناجم��ة ع��ن طريقة اندم��اج االقت�صاد
ال�صيني يف االقت�صاد العاملي.
•حم��ددات داخلي��ة نابع��ة م��ن الفل�سف��ة
والأيديولوجي��ة التي بني عليه��ا النمو االقت�صادي
ال�صيني.
•�صعوبة احلفاظ على ا�ستمرار النمو الكبري يف ظل
ع�ضوية ال�صني يف منظمة التجارة العاملية.
•طبيع��ة هي��كل االقت�ص��اد ال�صين��ي ،وم��ا يعاني��ه
م��ن تناق�ض��ات داخلي��ة ،وم��ا ي�صادف��ه م��ن مناف�سة
خارجية.
و�أ�صبحت ال�صني حتت��ل املرتبة الثالثة على م�ستوى
الع��امل من حيث الن��اجت املحلي الإجم��ايل ،واملرتبة
نف�سه��ا من حي��ث الق��درات النووية ،كم��ا و�صل عدد
�سكان ال�صني �إىل نحو مليار وثالثمائة مليون ن�سمة.
لق��د توجهت ال�صني لالنفتاح عل��ى العامل اخلارجي،
رافع��ة �شعار (ليخدم ما ه��و عاملي كل ما هو �صيني).
ويف حال��ة ا�ستمرار تنامي معدل النم��و االقت�صادي
عل��ى ما ه��و علي��ه الآن ،ميك��ن لل�ص�ين �أن تتحول يف
الن�صف الأول من القرن احلادي والع�شرين �إىل اكرب

ق��وة اقت�صادية على م�ستوى العامل .يف هذه احلالة،
�ستحت��ل ال�صني م��كان الواليات املتح��دة الأمريكية
الت��ي يعت�بر اقت�صاده��ا الأك�بر عل��ى مدى ق��رن من
الزم��ن ،وبذل��ك من املحتمل �أن يك��ون القرن الواحد
والع�شرون قرن ًا �صيني ًا1.
ت�شري الإح�ص��اءات �إىل جت��اوز احتياطي ال�صني من
العم�لات ال�صعب��ة مبل��غ تريلي��ون دوالر م��ع بداية
ع��ام  ،2007متج��اوزة بذل��ك م��ا متلكه الياب��ان من
احتياط��ي بلغ حجمه  800مليار دوالر يف نهاية عام
 ,2006وه��ذا احلج��م م��ن االحتياطي جع��ل ال�صني
حتتل املركز الأول بني دول العامل يف هذا املجال.
وق��د انق�س��م اخل�براء واملحلل��ون االقت�صادي��ون
ح��ول �آثار هذا احلج��م الكبري م��ن االحتياطي على
االقت�ص��اد ال�صين��ي .بع���ض املتابع�ين لالقت�ص��اد
ال�صين��ي امل�ستمر يف النمو بن�سب��ة 10يف املئة �سنوي ًا
الكم
تقريب ًا منذ �أعوام ,يرون �أن حيازة ال�صني لهذا ّ
م��ن العمل��ة ال�صعب��ة ن��اجت ع��ن العائ��دات ال�ضخمة
للحج��م الهائل م��ن �صادرات منتجاته��ا التي �أغرقت
به �شت��ى �أ�سواق العامل .وهذا م��ا جعل ال�صني تتمتع
بق��درة عالي��ة يف مي��زان مدفوعاته��ا ال��ذي ي�ضم��ن
ب��دوره ثقة امل�ستثمرين الأجان��ب وا�ستقطاب املزيد
من اال�ستثمارات الأجنبية م��ن جهة ,ويعزز قدرتها
عل��ى مواجه��ة الأزم��ات الت��ي ق��د حتي��ط بعملته��ا
ب�سبب �أعم��ال امل�ضاربة اخلارجية م��ن جهة �أخرى.
وهن��اك م��ن ي��رى يف ذل��ك االحتياطي م��ن العمالت
ً
ً
ناجتة عن عدم التوازن بني التجارة
م�شكلة
ال�صعبة
واال�ستثم��ار ،ما قد ي�سبب خل ًال يف ت��وازن االقت�صاد
ال�صين��ي .فبينم��ا بل��غ حج��م �ص��ادرات ال�صني 970
ملي��ار دوالر يف ع��ام  ,2006م��ا زال��ت ا�ستثماراته��ا
اخلارجي��ة قليلة ن�سبي�� ًا وما زالت هن��اك فجوة بني

�ص��ادرات ال�صني ووارداتها ,م��ا قد يت�سبب يف عرقلة
النمو ال�صحي القت�صادها.
م��ا ت��زال ال�صني على ر�أ���س قائمة ال��دول الآ�سيوية
الت��ي تثري االهتم��ام .فمع��دالت النم��و االقت�صادي
ال�سن��وي الت��ي جت��اوزت  %10ل�سن��وات عدي��دة
متالحق��ة ،وحت�س��ن م�ست��وى معي�ش��ة املواطنني ،ثم
النجاحات املتوالية يف عمليات االندماج باالقت�صاد
العامل��ي .كل هذا كان البد �أن يثري يف النفو�س مزيج ًا
من الإعجاب والده�شة مع ًا.
كي��ف ميك��ن تف�س�ير ه��ذه النه�ض��ة االقت�صادي��ة
بخا�ص��ة �إذا م��ا قورن��ت بالزم��ن ال��ذي ا�ستغرقت��ه
الدول ال�صناعية لتحقيق هذه النه�ضة؟.
يب��دو �أن القي��م امل�ستم��دة م��ن الثقاف��ة ال�صيني��ة
وبخا�ص��ة الكونفو�شيو�سي��ة م�س�ؤول��ة ب�ش��كل كب�ير
عم��ا حتقق لل�صني م��ن �إجنازات اقت�صادي��ة ،و�أنه ما
كان لتل��ك الإجن��ازات �أن تت��م بهذه ال�ص��ورة وبتلك
ال�سرعة لوال �أن خلفية ثقافية مواتية كانت هناك
لتدف��ع به��ا وتزيد من زخمه��ا .وجتدر الإ�ش��ارة �إىل
�أهمية قيم بعينها منها:
تف�ضيل اجلماعة على الفرد.والإع�لاء م��ن �ش�أن العم��ل اجلاد وال�ش��اق يف �سبيلاجلماعة.
واحلر�ص على البعد الإن�ساين يف عالقات العمل.ارت��كاز الأعم��ال �إىل �شب��كات م��ن العالق��اتاالجتماعي��ة الوطيدة التي تي�س��ر الإجناز وتدفعه
يف اجتاهات مثمرة.
ه��ذه القي��م امل�ستم��دة م��ن ت��راث الكونفو�شيو�سية،
كان��ت ومات��زال م��ن وجهة نظ��ر كثري م��ن الباحثني
عام�لا رئي�سي��ا يف تف�س�ير املعج��زة االقت�صادي��ة
ال�صيني��ة ،و�سبب�� ًا رئي�س�� ًا م��ن �أ�سب��اب النه�ض��ة

• م�صطفى العبد اهلل �ألكفري

االقت�صادية وا�ستمرارها2.
وتب��دو خ�صو�صي��ة التجرب��ة ال�صيني��ة يف النم��و،
عندم��ا �أفلح��ت يف حتقي��ق �إجنازاتهااالقت�صادي��ة
باالعتماد على طرائق و�أ�ساليب م�ستمدة من الواقع
ال�صين��ي و�أط��ره القيمية اخلا�صة ،وع��دم االن�سياق
للتج��ارب الغربي��ة يف النم��و ،والت��ي تقل��ل م��ن دور
اجلماع��ة وتعل��ي من قي��م الفردي��ة املتوح�شة ،كما
�أن ا�ستله��ام اخل�صو�صيات ال�صيني��ة يف توجيه م�سار
النمو االقت�صادي ،هما الل��ذان �ضمنا للدولة التمتع
مب�ستويات مرتفع��ة ومطردة من هذا النمو املرتفع.
3
كم��ا �أن قيم�� ًا �صيني��ة خا�ص��ة مث��ل اح�ترام وتوفري
النظ��ام والتناغ��م االجتماع��ي ،ه��ي الت��ي كفل��ت
للب�لاد حت��ى الي��وم ا�ستق��رار ًا افتق��رت �إلي��ه دول
كث�يرة ،طبق��ت دون وع��ي النم��وذج الدميقراط��ي
الغرب��ي وه��و النم��وذج ال��ذي يعل��ي م��ن احلري��ات
ال�سيا�سي��ة الفردي��ة دون اعتب��ار مل�سائ��ل �شدي��دة
الأهمي��ة كاال�ستقراراالجتماع��ي وجتن��ب الفو�ضى
االجتماعية.
()Endnotes
 - 1د .هدى ميتكي�س ال�صعود ال�صيني ..التجليات واملحاذير،درا�سة
ن�شرت يف جملة ال�سيا�سة الدولية ملف العدد ،دار الأهرام.2007
GaafarKarar Ahmed, Sino-Arab Relations, -2
Sudan Case Study, PhD Dissertation,
Nanjing University, China, Supervisor Chen
.5.p,1996,Dezhe
 -3امل�صدر ال�سابق.

امل�صاحلات الوطنية املعا�صرة /تتمة� /ص3
�إىل �أهداف��ه ...م��ا ي�ؤك��د �أن ُكلاّ ً منهم��ا �ضد امل�صاحل��ة الوطنية
ال�سوري��ة ...ول��و �أمعن��ا النظ��ر يف عملي��ة امل�صاحلة لأيقن��ا ب�أن
هن��اك �أطراف�� ًا مم��ا يطل��ق علي��ه املعار�ض��ة ال�سوري��ة ترف���ض
امل�صاحل��ة الوطني��ة؛ لأنه��ا �ست���ؤدي فيم��ا ت���ؤدي �إلي��ه �إىل عدم
و�صولها �إىل ال�سلطة التي قاتلت من �أجلها �ضاربة عر�ض احلائط
ب��كل املقوالت التي تدعيها �أمام �أنظار العامل حول الدميقراطية
والتعددية وقبول الآخ��ر ،واالعرتاف به� .إذ تنكرت لكل مبادئ
املواطنة؛ وال�شراكة يف الوطن ...بعد �أن �أَ َ�ص َّمت �آذان العامل ب�أنها
تقد�س املواطنة وقيم الدميقراطية التعددية ...ومن ثم �أخذت
ت�ؤك��د مق��والت الإلغ��اء والإق�صاء بل كان��ت ر�أ�س َح ْرب��ة فتاكة
لتبن��ي ثقاف��ة الإرهاب ،ودع��م ع�صابات التكف�ير والقتل ...كان
عل��ى مثل ه��ذه املعار�ضة وال �سيما من يدع��ي االعتدال من �أرباب
التيار الديني ال�سيا�سي ،ومل يرتبط بجهات �أجنبية� ...أن ي�سهم

يف الو�ص��ول �إىل قب��ول احل��ل ال�سيا�سي؛ ولكن ه��ذا التيار وقع يف
�سوء الفهم؛ والعجز عن تنمية الروابد االجتماعية.
وم��ن ال�سذاج��ة مب��كان �أن نعتق��د ب���أن امل�صاحلة ه��دف بحد
ذات��ه؛ فامل�صاحل��ة الوطنية و�سيل��ة و�ضرورة وحاج��ة لل�سوريني
بكل تياراتهم ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية والدينية و...
يف زمن �شديد قاهر مليء بامل�آ�سي وامل�صائب التي �أعطبت النفو�س
وقتل��ت روح الت�آخ��ي والتكافل االجتماعي؛ حت��ى كفر كثري منهم
بقي��م التعدد �أو التنوع بو�صفه �أ�صبح مادة للت�شتت وقت ًال متعمد ًا
للوالء الوطني الأكرب؛ ما يعني �أن مفهوم التعدد خرج عن �سياقه
الطبيع��ي ،حني �صار و�سيلة الرت��كاب العنف والإرهاب والقتل...
فلي�س هناك �أ�سرة �سورية �إال نزفت جراح ًا بليغة ،و�آالم ًا عميقة
ب�سببه.
ول�سن��ا ن�شك يف �أن الأزمة ال�سورية قد �أحدثت �شرخ ًا عظيماً

يف النفو���س و�أ�ضعف��ت ال��روح الوطني��ة اجلمعي��ة ل��دى عدد من
ال�سوري�ين ،وبخا�ص��ة حني �سال��ت �شالالت الدماء عل��ى ال�شا�شات
الف�ضائية ويف الدروب وال�ساح��ات ،واجلبال والوديان وال�سهول؛
وامت��زج املاء بال��دم حتى �صار ل��ون الأنهار لون العن��دم ...وعلى
�ش��دة الآالم م��ن ذل��ك كل��ه ال منا���ص م��ن �إيق��اف نزي��ف ال��دم؛
ومواجه��ة هت��ك الكرام��ة الآدمي��ة ،وال �سبي��ل لل�سوري�ين �إال
بالع��ودة �إىل خيم��ة الوط��ن؛ و�إع��ادة بناء ال��روح الوطنية على
�أ�سا���س االندفاع �إىل امل�صاحل��ة الوطنية التي ت�ؤدي �إىل الت�سامح
والعف��و؛ اقتداء بفعل الر�سول الكرمي يوم فتح مكة ...عند ذلك
ميكن للزمن �أن يه��دئ النفو�س يف �إطار مبادئ املواطنة؛ و�إحداث
تنمي��ة �شامل��ة ودائم��ة جتعل ال�شب��اب �أ�سا�س�� ًا قوي ًا فيه��ا� ،إن مل
يك��ن الأ�سا���س الأول؛ مذكري��ن ب���أن ه��ذه ال�شريح��ة كانت هدف
التنظيمات الإرهابية والتكفريية وهدف �أعداء الوطن..

تعزية

تعزية

رئي���س احتاد الكتاب العرب و�أع�ض��اء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير “الأ�سبوع
الأدبي” يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل معروف نا�صر بوفاة زوجته.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب
وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

رئي���س احتاد الكتاب العرب و�أع�ض��اء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير “الأ�سبوع
الأدبي” يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل عمر احلمود بوفاة �شقيقه.
راج�ين اهلل ع��ز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمت��ه ويلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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اجتماع جمل�س احتاد الكتاب العرب
عق��د جمل�س احتاد الكتاب الع��رب جل�سته بتاريخ
 18/11/2014واتخ��ذ جمل��ة م��ن الق��رارات
�أهمها:
 1ـ خماطب��ة وزارة الثقاف��ة ومديري��ات الثقافة
بالف��روع لأ�سم��اء �أع�ضاء االحت��اد االقتطاع 5%
م��ن مكاف���آت الن�ش��اط الثق��ايف ل��كل ع�ض��و احتاد،
ويتم حتويلها �إىل �صندوق التقاعد لالحتاد دعم ًا
مليزانية ال�صندوق.
 2ـ امل�صادق��ة عل��ى ق��رار املكت��ب التنفي��ذي يف
جل�ست��ه رق��م  /128/القا�ض��ي برف��ع اال�شرتاك
ال�سن��وي يف دوري��ات االحت��اد اعتب��ار ًا م��ن
1/1/2015م وفق الآتي:
�أ ـ الأ�سبوع الأدبي  500ل� .س ت�صبح  700ل� .س
لأع�ضاء االحتاد.
داخ��ل القطر  1000ل� .س ت�صبح  2000ل� .س
للأفراد
داخل القطر  1200ل � .س ت�صبح  2400ل� .س
وزارات وم�ؤ�س�سات
يف الوط��ن العربي  3000ل� .س ت�صبح  6000ل.
�س �أو  150للأفراد
 4000ل��� .س ت�صب��ح  8000ل��� .س �أو 175
للوزارات وامل�ؤ�س�سات
خ��ارج الوط��ن العرب��ي  6000ل��� .س ت�صب��ح
 20000ل� .س �أو  360للأفراد
 7000ل��� .س ت�صب��ح  30000ل��� .س �أو 420
للم�ؤ�س�سات.
ب ـ املوقف الأدبي  500ل� .س ت�صبح  700ل� .س
لأع�ضاء االحتاد
داخ��ل القط��ر  1000ل� .س ت�صب��ح  2000ل� .س
للأفراد
 1200ل� .س ت�صبح  2400ل� .س للم�ؤ�س�سات
يف الوطن العربي  4000ل� .س ت�صبح  8000ل.
�س للأفراد 100
 6000ل��� .س ت�صبح  12000ل��� .س للم�ؤ�س�سات
150
خارج الوطن العربي  7000ل� .س ت�صبح 21000
ل� .س للأفراد 200
 7000ل��� .س ت�صبح  21000ل� .س للم�ؤ�س�سات
250

ج ـ الآداب العاملي��ة  250ل� .س ت�صبح  400ل� .س
لأع�ضاء االحتاد
داخ��ل القط��ر  300ل��� .س ت�صب��ح  600ل��� .س
للأفراد.
 900ل� .س ت�صبح  2700ل� .س للم�ؤ�س�سات.
داخ��ل الوط��ن العربي  600ل��� .س ت�صبح 3000
ل� .س �أو  200للأفراد
 2000ل��� .س ت�صب��ح  10000ل��� .س �أو 250
للم�ؤ�س�سات.
خارج الوطن العرب��ي  900ل� .س ت�صبح 10000
ل� .س �أو  300للأفراد
 2000ل��� .س ت�صب��ح  15000ل��� .س �أو 350
للم�ؤ�س�سات.
د ـ الفك��ر ال�سيا�س��ي  250ل� .س ت�صبح  400ل.
�س لأع�ضاء االحتاد.
داخ��ل القط��ر  300ل��� .س ت�صب��ح  600ل� .س
للأفراد.
 900ل��� .س ت�صب��ح  1600ل��� .س للدوائ��ر
الر�سمية.
الوط��ن العرب��ي  600ل��� .س ت�صبح  3000ل.
�س �أو  200للأفراد.
 1200ل��� .س ت�صب��ح  10000ل��� .س �أو 250
للدوائر الر�سمية.
خ��ارج الوطن العربي  900ل� .س ت�صبح 10000
ل� .س �أو  300للأفراد.
 2000ل��� .س ت�صب��ح  15000ل��� .س �أو 350
للدوائر الر�سمية.
هـ ـ الرتاث العربي  250ل� .س ت�صبح  400ل� .س
لأع�ضاء االحتاد.
داخ��ل القط��ر  800ل��� .س ت�صب��ح  1600ل.
�س للأفراد.
 1000ل��� .س ت�صب��ح  2000ل��� .س للم�ؤ�س�س��ات
الر�سمية.
الوطن العربي 2500ل� .س ت�صبح  3000ل� .س
�أو  200للأفراد
 3000ل��� .س ت�صب��ح  10000ل��� .س �أو 250
للم�ؤ�س�سات
خارج الوطن العربي  3000ل� .س ت�صبح 10000
ل� .س �أو  300للأفراد

�صورة من الذاكرة

ال�شاعر العراقي الكبري حممد مهدي اجلواهري يف زيارة لل�شاعر الكبري بدوي اجلبل
 3500ل��� .س ت�صب��ح  15000ل��� .س �أو  350للدوائ��ر
الر�سمية.
د ـ الأدب العرب��ي  200ل��� .س ت�صب��ح  300ل��� .س لأع�ض��اء
االحتاد
داخل القطر  300ل� .س ت�صبح  600ل� .س للأفراد.
 900ل� .س ت�صبح  2700ل� .س للم�ؤ�س�سات.
داخ��ل الوط��ن العرب��ي  600ل��� .س ت�صب��ح  3000ل��� .س �أو
 200للأفراد
 2000ل� .س ت�صبح  10000ل� .س �أو  250للم�ؤ�س�سات.
خ��ارج الوطن العرب��ي  900ل� .س ت�صبح  10000ل� .س �أو
 300للأفراد
 2000ل� .س ت�صبح  15000ل� .س �أو  350للم�ؤ�س�سات.
 3ـ امل�صادق��ة عل��ى ق��رار املكت��ب التنفي��ذي بجل�ست��ه رق��م
 /128/تاري��خ  28/10/2014القا�ض��ي برف��ع اال�ش�تراك
ال�سنوي يف االحتاد اعتبار ًا من  1/1/2015وفق ما يلي:
رف��ع اال�شرتاك ال�سنوي يف ع�ضوية االحتاد من  2400ل� .س
�إىل  3000ل� .س
رف��ع اال�شرتاك ال�سنوي يف �صندوق التقاعد من  1200ل� .س
�إىل 2400ل� .س
رف��ع اال�ش�تراك ال�سن��وي يف ال�ضمان ال�صحي م��ن  500ل� .س
�إىل  1000ل� .س

جماليات ال�ضحك يف ق�ص�ص عبد اهلل عبد
التي ت�شكل �صفحة حياة �أبطاله فتّ�ش لهم عن خال�ص �ساخر ،هو وجع
كات��ب  ،وم��رارة �إبداعه ،وهذا يعن��ي �أن ال�سخرية هي ج��زء من م�أ�ساة
الأبط��ال الت��ي ميتد �سريرها حتى �أحالمهم ،وه��ذا ما جنده يف ق�صة (
وحدة امر�أة):
“ كان �أول ما خطر لها عندما �أفاقت منذ قليل�،أنها م�ضطجعة بجانب
�ساقي��ة بينم��ا تدل��ت رجلها �إىل املي��اه .ولكنه��ا اكت�شفت بع��د �أن قامت
بعملي��ة ا�ستح�ض��ار �سريع��ة كذب ر�ؤاه��ا .و�إن رجلها مل تك��ن مغمورة يف
مي��اه ال�ساقي��ة ،و�إمنا يف ط�ست م��ن الأملنيوم .لق��د ا�ستطاعت �أن تتذكر
كي��ف دخلت ابن��ة اجلريان و�أ�شعلت واب��ور الغاز ف�سخنت له��ا املاء بناء
على طلبها”.
�إن ال�سخري��ة عن��د عب��داهلل عب��د ه��ي �إح�سا�س مفرط ب��الأمل حتى
ال�سخري��ة ،وه��ي �سخرية تنتج ع��ن ال�شعور احلاد باملفارق��ة  ،فنلمحها
�أك�ثر و�ضوح ًا يف تكوي��ن رموزه يف الق�ص وحركتها عل��ى �صفيح م�أ�ساتها
ال�ساخن��ة  ،فالكات��ب يه��رب م��ن ح��دة م�أ�س��اة الواقع ليج��رده يف رموز
حتكي �أحداث جمتمع��ه وحركته اللولبية يف دوار التقهقر االجتماعي
ّ
يحول
و بنياته كافة ،ففي ق�صة (الع�صافري وحار�س احلقل اخل�شبي )
طفالن رج ًال برباءة هزلية �إىل فزاعة ،فيفرح بذلك لأنه �أح�س مبعنى
وجوده لكنه ال يفت�أ �أن يكت�شف ال جدوى وجوده وعبثيته:
“ يج��ب �أن ي�شع��روا بوج��ودي .ع�صفور �أو ع�صف��وران يف احلقل �شيء

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
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ال يهم .ولكن �إذا تكاثرت الع�صافري �أ�صبحت �شيئ ًا خطر ًا .يا ع�صافري يا
هوه �أنا هنا .و�أقبل ع�صفور رابع يا لل�صفاقة؟! لعل الع�صافري جتهل �أين
�أحم��ل بندقية ال ب��ل بندقيتني يف كل كتف واح��دة .فلينفجر الغ�ضب
�إذن ولتهت��ز البندقيت��ان املت�أرجحتان املعلقتان يف كتف��ي ولتحل اللعنة
على الع�صافري .عجب ًا! ولكن الع�صافري مل تخف  ..وحوم ع�صفور جديد
ح��ويل ثم حط على ر�أ�سي  .ث��م راح ينقرين وينك�ش الق�ش يف ر�أ�سي .ال
ه��ذا كثري .لقد طفح الكيل .يجب �أن يوقف هذا الع�صفور املجنون عند
ح��ده .ب��ل كل الع�صافري .يجب �أن ت�سح��ق� .أن حترق .ويج��ب �أي�ض ًا �أن
�أرغي و�أزبد و�أ�سمع ال�سماء �صوتي� .أنا هنا”..
لق��د اكت�شف البطل كاريكاتري ذاته عاري�� ًا م�ؤمل ًا ،حيث جعله الأطفال
�ألعوب��ة ،ك�شف��ت عن عبثية وج��وده  ،على �أن الكات��ب �أراد من م�صادمة
البط��ل بذات��ه �أن يبن��ي رمزي��ة يعال��ج م��ن خالله��ا ق��اع ال�شخ�صي��ات،
وا�ضط��راب تكوينه��ا وحركتها يف املجتمع ،ويت�صال��ح الكاتب مع تخ ّيله
الإبداع��ي ،فيجع��ل الرمز �ض��رورة فنية يف ق�ص�ص��ه  ،وي�ستلهم حاالت
احليوانات لي�س�ستنطقها ق�ص�صي ًا بلغة �إن�سانية تكت�شف عن ذاتها و�سط
واق��ع مبهم بتكوينه و �سريورته  ،فتحاكم��ه ب�أ�سئلة وجودية م�صريية
 ،فق��د ر�س��م عب��د اهلل عبد م��ن خالل ق�ص��ة (البغل) امل�شه��د احلقيقي
لأ�سئلة الإن�سان الذي توارى عن حقيقته فغا�ص يف �صد�أ الواقع من دون
�أن يت�سن��ى ل��ه �أن ي�شعر بوجوده وحقوقه  ،فيكت�ش��ف نف�سه كاريكاتري ًا

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

رف��ع ر�سم الوفيات ال�سنوي للع�ضو املتوفى من  200ل� .س �إىل
 250ل� .س
 4ـ��ـ امل�صادق��ة عل��ى ق��رار املكت��ب التنفي��ذي بجل�ست��ه رق��م
 /128/تاري��خ  28/10/2014القا�ضي بتعديل �سعر مبيع
الدوريات يف االحتاد اعتبار ًا من  1/1/2015وفق الآتي:
ـ الأ�سب��وع الأدب��ي  25ل��� .س داخ��ل القط��ر  75ل� .س خارج
القطر
ـ املوق��ف الأدبي  100ل� .س داخ��ل القطر  300ل� .س خارج
القطر
ـ الآداب العاملي��ة  150ل��� .س داخل القطر  320ل� .س خارج
القطر
ـ الفكر ال�سيا�سي  150ل� .س داخل القطر  320ل� .س خارج
القطر
ـ ال�تراث العربي  250ل��� .س داخل القطر 350ل� .س خارج
القطر
ـ الأدب العربي  150ل� .س داخل القطر  350ل� .س خارج
القطر.
 5ـ��ـ رف��ع ر�سم �صندوق التقاع��د يف االحتاد من  /100/ل.
�س �إىل  /200/ل� .س �شهري ًا.

/تتمة� /ص6
بائ�س�� ًا يف �صفح��ة احلياة يت�ص��دّ ق عليه الواق��ع ب�ضحكة �س��وداء ،وهو
ذل��ك البغل الذي يدير الناع��ورة طوال النه��ار ويف قيلولته ي�ضنّ عليه
�صاحبه برزمة فجل” وبينما هو بد�أ يلوك ب�أ�سنانه وي�ستنفر �إح�سا�سه
ليب��د�أ جتربة م��ع الفجل مل يعرفه��ا يف �أي يوم من �أي��ام حياته� .أح�س
ب�ضرب��ة و�ضرب��ة ثانية وثالثة ف��وق ر�أ�سه من ابن املعل��م.ـ كيلو الفجل
ب�سبع�ين قر�ش .مل نقطف البواكري �إال من �أجل �أ�سنانك �أيها البغل.فكر
�أن يرف�س��ه رف�س��ة تطيح به .مل تكن هذه هي امل��رة الأوىل التي يق�سره
فيه��ا اب��ن املعلم على ترك �ش��يء كان يحمله بفمه ويه��م بالتهامه .مرة
ق��ال له ر�أ�س كرن��ب �شهي�”:أنا �شيء طيب .ملاذا ال ت�أخذين بني �أ�سنانك
وتتذوق طعم��ي؟” كان ي�سري يف دروب الب�ستان .وكان �أ�صحابه يف غفلة
عن��ه ”.ينقل عب��داهلل عبد من خالل جتربة هذا البغ��ل دوران النا�س
حول لقمة العي�ش وانحدارهم �إىل دوران عبثي يف احلياة.
تل��ك ه��ي �أب��رز معاين امل�شه��د الكاريكاتريي يف ق�ص���ص عبداهلل عبد
التي تطمح لأن تكون جزء ًا ت�شكيلي ًا فني ًا يف بناء الق�ص �أكرث منه جزء
حي��وي يف ال�شخ�صي��ات وذلك لأن عبداهلل عبد ق��د التحم مع �أبطاله،
التوح��د ولكرثة م��ا حمل خل��ف كلماته يف
وجمتمع��ه وق�ضاي��اه حت��ى
ّ
�صياغ��ة �س��رده من تعاطف م��ع �أبناء ق�ص�ص��ه �صار جزء ًا م��ن م�أ�ساتهم
التي ت�أخذ بعد ًا كاريكاتريي ًا حي ًا لأن الإن�سان يف �صور خرابه كاريكاتري
�إن�سان.

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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الأديبة الأردنية منرية قهوجي ترف�ض تر�شيحها جلائزة يف قطر
رف�ضت الأديبة الأردنية املنا�ضلة منرية
قهوجي تر�شيح �أحد كتبها من قبل جمل�س
الأم��ن��اء لنيل ج��ائ��زة ال��دول��ة القطرية
لأدب الأطفال ،كما رف�ضت رابطة الكتاب
الأردنيني ا�ست�ضافة اجتماع اللجنة املكلفة
ب�����إدارة اجل��ائ��زة يف العا�صمة الأردن��ي��ة
عمان ،مما ا�ضطر اللجنة املذكورة للجوء
�إىل نقابة الفنانني الأردن��ي�ين لعقد ذلك
االجتماع ال��ذي ات�سم باملقاطعة من قبل
الأو�ساط الثقافية الأردنية..
وي�أتي هذا املوقف من الأديبة الأردنية

تاريخ من احلقد
الفرن�سي  /الرتكي
على �سورية

منرية قهوجي يف �سياق مواقفها الن�ضالية
الداعمة ل�سورية �شعب َا وجي�ش ًا وقيادة،
حيث �سبق لها �أن �شاركت يف جمموعة من
الوقفات الت�ضامنية مع �سورية �ضد العدوان
الظامل الذي تتعر�ض له �إ�ضافة �إىل تعر�ض
احلافلة التي كانت من �ضمن ركابها حلادثة
تفجري �إره���اب���ي ا���س��ت��ه��دف وف���د الأدب����اء
واملفكرين الأردن��ي�ين الذين زاروا �سورية
العام املا�ضي ت�ضامن ًا مع مواقفها املبدئية
الثابتة يف حربها على الإرهاب.

الكاتبة والأكادميية امل�صرية ر�ضوى عا�شور ...يف ذمة اهلل
املجموعات الق�ص�صية وال��رواي��ات ومنها
(ح��ج��ر داف����ئ) و(خ��دي��ج��ة و�سو�سن)
و(ث�لاث��ي��ة غ��رن��اط��ة) ال��ت��ي ت�ضم ثالث
روايات هي (غرناطة) و(مرمي والرحيل)
و(�أطياف).
وم�����ن �أع����م����ال ال�������س�ي�رة ال���ذات���ي���ة
(ال���رح���ل���ة� ..أي����ام ط��ال��ب��ة م�����ص��ري��ة يف
�أمريكا) و(�أثقل من ر�ضوى).
ح�صلت ر���ض��وى عا�شور على جوائز
�أدبية ع��دة ،كان �آخرها جائزة �سلطان
العوي�س للرواية والق�صة من الإم���ارات

غ��ي��ب امل����وت ال��ك��ات��ب��ة والأك��ادمي��ي��ة
امل�صرية ر�ضوى عا�شور عن  68عام ًا بعد
�صراع مع املر�ض .
ول���دت ر���ض��وى عا�شور ع��ام  1946يف
القاهرة ودر�ست الأدب الإجنليزي وح�صلت
على الدكتوراه يف الأدب املقارن عام ،1975
و�أب��دت اهتمام ًا خا�ص ًا ب��الأدب الإفريقي
والأف��رو�-أم��ري��ك��ي ،وت���راوح �إن��ت��اج ر�ضوى
عا�شور بني الأكادميي والنقدي والروائي.
وم��ن �أه��م م�ؤلفاتها النقدية درا�سة
بعنوان (الطريق �إىل اخليمة الأخ���رى..
درا�سة يف �أعمال غ�سان كنفاين) و(التابع ينه�ض ..الرواية يف غرب .2012
ومن اجلدير بالذكر �أن الراحلة ر�ضوى عا�شور زوجة ال�شاعر
�إفريقيا)  1980و(البحث عن نظرية ل�ل�أدب ..درا�سة للكتابات
النقدية الأفرو�-أمريكية)  ،1995كما خلفت الكاتبة عدد ًا من الفل�سطيني مريد الربغوثي و�أم ال�شاعر متيم الربغوثي.

�صدور رواية "نقّل ف�ؤادك" للأديب ح�سن داوود
املتو�سط عن فئة الرواية للعام
بعد فوز روايته «مئة وثمانون غروب ًا» بجائزة
ّ
� ،2009أ�صدر الأديب ح�سن داوود روايته اجلديدة "نقّل ف�ؤادك" �ضمن من�شورات
دار ال�ساقي.
من خالل �أحداث الرواية ،يبحث قا�سم ،ال�صحايف املخ�ضرم ،املقبل على عمر
ال�ستني عام ًا ،عن دالل التي �ض ّيعها قبل ما يزيد على �أربعني �سنة ،ت�ساعده يف ذلك
�صديقته �سعاد ،يف هذه الأثناء ي�ستلم عمله اجلديد ،ب�صفة رئي�س حترير ملجلة
مير ،كل يوم ،بثالث م�ستخدمات يجل�سن �أمام
قيد الإن�شاء .خالل �سريه �إىل عمله ّ
ني و�آخر يرت�شف القهوة مع
حمل للألب�سة ،فيحييهن ب�إمياءة من ر�أ�سه ،وبني ح ٍ
�صديقه وائل يف مقهى ال يرتاده �أحد وعلى و�شك الإغالق.
ً
�سريعة
يف خلفية هذا الروتني اليومي الرتيب ،بطيء الإيقاع ،جتري احلياة
متغرية يف الأ�سواق وال�شوارع ،بل املدينة كلها تتغري :الأبنية اجلديدة حتل حمل
البيوت القدمية التي هجرها �سكّانها؛ املقاهي تقفل �أبوابها ...كل ما له معنى
ويحمل ذكرى �أ�صحابه يتال�شى ،لتحل حمله قطع حلوى خ�ضراء اللون ال يتناولها
�أحد..

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 :با�سم عبدو

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

• نزار بني املرجة

هيئة التحرير:

علي املزعل  -توفيق �أحمد
عدنان كنفاين  -د .ممدوح �أبوالوي
مراد كا�سوحة � -سوزان �إبراهيم

قب��ل �أيام م��رت الذك��رى اخلام�سة وال�سبع��ون ل�سلخ
ل��واء اال�سكندرونة عن الوط��ن الأم �سوري��ة ،و�إذا كانت
املعطي��ات القانوني��ة والدولية ال ت�سم��ح لدولة منتدبة
أر�ض حت��ت و�صايته��ا الدولي��ة للغري ،فما
بالتن��ازل ع��ن � ٍ
قام��ت به فرن�سا (الدولة املنتدب��ة على �سورية من قبل
ع�صب��ة الأمم �آن��ذاك) كان عك���س ذل��ك متام�� ًا ،عندم��ا
منح��ت لرتكي��ا ل��واء ا�سكن��درون كجائزة تر�ضي��ة لقاء
انخ��راط تركي��ا يف املخطط��ات الأوربي��ة والغربي��ة
لتق�سيم وتقا�سم املنطقة..
وم��ا ق��ر�أه الكث�يرون ح��ول ا�ستم��رار حق��د املح��ور
الفرن�س��ي ــ الرتكي على �سورية وحماوالت تفتيتها ــ كما
جتلى فيما ي�سمى اتفاقية �أردوغان ــ جوبيه يف منت�صف
الع��ام 2010م وقب��ل ظهور ما �سمي بـ��ـ (الربيع العربي)
وقبل �أن يقدم البوعزيزي على �إحراق نف�سه يف تون�س!
لق��د كان��ت تلك االتفاقي��ة (ما ظهر منه��ا للعلن وما
بط��ن) ،وم��ن خ�لال م��ا ج��رى عل��ى الأرا�ض��ي ال�سورية
وخا�ص��ة يف ال�شم��ال ال�س��وري ،م�ؤام��رة كامل��ة الأبع��اد
ت�ستهدف اقتطاع حلب و�إدل��ب وحماة ،و�إحلاقها برتكيا
أدوات عميل��ة حت��ت
ع�بر ال�سيط��رة املبا�ش��رة� ،أو ع�بر � ٍ
م�سمي��ات خمتلف��ة تدّ ع��ي املعار�ض��ة والوطني��ة ،وبدت
تل��ك النواي��ا العدواني��ة املببيتة �شدي��دة الو�ضوح عند
ط��رح م�شاري��ع املناطق الآمن��ة والعازل��ة ومناطق حظر
الطريان!
لق��د ارت�ض��ى الرئي���س الفرن�س��ي امله��زوز (هوالند)
ووزير خارجيت��ه (فابيو�س) �أن ين�صبا نف�سيهما ناطقني
با�س��م املطامع الرتكي��ة يف حلب ب�ش��كل خا�ص ،فرتكزت
ت�صريحاتهم��ا العلنية ،حول �ض��رورة و�ضع تلك املدينة
الغالية ثاين مدن الوطن ،حتت و�صاية دولية!...
ويبق��ى الكالم الأخري واحلا�س��م للميدان ،فقد �سطر
وي�سط��ر �أبط��ال اجلي�ش العرب��ي ال�س��وري يف ريف حلب
و�إدل��ب وحماة� ،أروع �أ�ساط�ير ومالحم البطولة والفداء
يف ذوده��م ع��ن ت��راب الوط��ن يف تل��ك املناط��ق ،مثبتني
للع��امل �أجمع �أن ق��و ًة يف الأر�ض مهما عظمت ال ميكن لها
�أن تنال من وحدة الرتاب ال�سوري...
وح�سن�� ًا فع��ل الرئي���س الرو�س��ي فالدمي�ير بوت�ين
يف م�ؤمت��ره ال�صحف��ي امل�ش�ترك م��ع �أردوغان قب��ل �أيام،
عندما وج��ه �صفعات قوي��ة للتورط الرتك��ي يف م�سل�سل
الإرهاب الذي ي��دور على الأرا�ضي ال�سورية والعراقية،
وعندما �أكد �أن على تركيا والعامل احرتام �إرادة ال�شعب
ال�س��وري عندما اخت��ار القائد ب�شار الأ�س��د يف انتخابات
دميقراطي��ة ونزيهة ،وبعيد ًا عن �أية �إمالءات وت�أثريات
خارجي��ة ،مربز ًا العوامل الت��ي ال ميكن وال يجوز لرتكيا
�أن تتجاوزه��ا ،بعدم��ا ثب��ت للقا�ص��ي وال��داين �صالب��ة
الدول��ة ال�سوري��ة ،وعج��ز كل التحالف��ات املزعوم��ة
ملكافح��ة الإره��اب ،وعج��ز ع�ش��رات ال��دول املت�آم��رة
والوالغ��ة يف �سف��ك الدم ال�س��وري عن حتقي��ق م�آربها،..
يف وق��ت �أ�صبح��ت في��ه �سورية ق��اب قو�س�ين �أو �أدنى من
�إع�لان انت�صارها عل��ى �أكرب ا�سته��داف تتعر�ض له دولة
يف التاري��خ ،لإ�سقاطها من مع��ادالت ال�صراع والوجود يف
املنطقة بف�ض��ل �صمود مثلث ال�شع��ب واجلي�ش والقيادة،
يف وج��ه ذل��ك اال�سته��داف ،ويف �ص��ورة �أذهل��ت وتذه��ل
العامل كل يوم..
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