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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

قول على قول :عرائ�س عربية مهاجرة
• �أحمد علي حممد
ً
مقالة
ق��ر�أت يف �صحيف��ة الأ�سب��وع الأدبي الع��دد ()1421
ن�شرها حتت عنوان
مهمة للغاية � ،أع��اد القائمون على ال�صحيفة َ
« خمت��ارات م��ن الأ�سبوع الأدبي قبل �ألف ع��دد ،وعنوان املقالة «
اللغ��ة العربية وت�أثريها يف اللغات العاملية « لل�سيد ر�شيد فياليل،
ور�أيت �أن �أ�سلّط ال�ضوء على تلك املقالة بعنوان �آخر وهو عرائ�س
عربية مهاجرة.
ً
و�أظ��ن ظن�� ًا قويا �أنّه ما من مقالة نُ�شرت يف م�صلحة العربية
بزّ ت يف مو�ضوعها مو�ضوع تلك املقالة؛ ذلك لأنها حتدثت بالأرقام
عن املف��ردات املهاجرة م��ن العربية �إىل غريها ،وق��د هالني ذلك
بالفع��ل ،وا�ستبتني � ٌ
أ�سئلة كثرية من �أي��ن جاءت تلك املقالة بتلك
الأرقام؟
وم��ع ذلك فق��د حفزين �شعو ٌر على ت�صديقه��ا والإميان بها لو
كان��ت موثقة ،بيد � ّأن ال�سيد الكاتب ي��ورد مت�أكداً ،وكنت مغتبط ًا
بت�أكي��ده ،غ�ير �أن التوثي��ق ل��و كان ممكن�� ًا الختلف الأم��ر ،وعلى
كل ح��ال ف���إن �ش��دة انت�صار تل��ك املقال��ة للعربية بع��د �أن نه�شتها
ُ
أغ��وال العجم��ة� ،أثلجت �صدور حمبي هذه اللغ��ة ،وال ي�سعني �إال
�
�أن �أعر���ض تل��ك الأرق��ام الت��ي عر�ضتها املقالة لتق��ر عني كل ذي
حما�سة للعربية :
1ـ يف القامو���س اجلرك�س��ي �سبع��ون كلمة عربي��ة ،ويف احلالة
الرتكيبية يت�ضاعف هذا العدد.
2ـ�ألّ��ف د.حمم��د عب��د اجلباربج كتاب�� ًا عن الكلم��ات العربية
امل�ستع��ارة يف اللغ��ة املاليزي��ة ومل تذك��ر املقال��ة ع��دد العرائ�س

العربية املهاجرة �إليها.
3ـ يف لغ��ة الهو�س��ا وهي من �أو�س��ع اللغات انت�ش��ار ًا يف �أفريقية
�أكرث من �ألف و مائتي كلمة عربية.
4ـ يف اللغة املالطية ما يقارب ع�شرة �آالف كلمة عربية.
5ـ يف اللغة الإنكليزية ما يزيد عن �ألف كلمة عربية.
6ـ يف اللغة الإ�سبانية خم�سة �آالف كلمة عربية.
7ـ يف اللغة الربتغالية ثالثة �آالف كلمة عربية.
8ـ يف اللغة الفرن�سية مائتان و �إحدى وثالثون كلمة عربية.
9ـ يف اللغة الإيطالية ب�ضعة �آالف كلمة عربية.
10ـ يف اللغة الرتكية �ست مائة و خم�سون كلمة عربية.
11ـ يف اللغة الفار�سية ب�ضعة �آالف من الكلمات العربية.
12ـ يف اللغ��ة ال�سواحلية �أكرث م��ن خم�سني باملائة من كلماتها
عربية.
13ـ وينق��ل الكاتب عن الباحث��ة حتية عبد العزيز �إ�سماعيل
الت��ي �أ�ص��درت كتاب�� ًا بعن��وان (العربية الف�صح��ى �أم اللغ��ات) � ّأن
اللغات ال�ساك�سونية و الالتينية �أخذت �أ�شطار ًا من كلمات العربية
يف �أفعالها ما جتاوزت ن�سبته الثمانني باملائة.
و� يّإن و�إن كن��ت عل��ى يق�ين من � ّأن اللّغ��ات تقرت�ض من بع�ضها
بع�ض�� ًا ،وتطّ ��رد يف ذل��ك لعوامل �شت��ى ،وه��ذه �أ َم ٌ
ارة عل��ى حيوية
اللُّغ��ات عامة� ،إال �أننا بحاجة �إىل توثيق تلك الأرقام� ،إن وجدنا
�سبي ً
ال �إىل ذلك.

الكايف يف البالغة من غري كفاية وال كفاءة
• عبد الكرمي حممد ح�سني
على ال�شابك��ة �سيل من الكتب تطفو عناوينها على ال�صحائف
واملواق��ع فتغريك ،وتقطع وقت ًا من حيات��ك ال�صطيادها ،وحملها
�إىل مكتبت��ك الإلكرتوني��ة ،فتجد الفاجع��ة يف �أن �أخاك الباحث
لي�س على متكن من مادة بحثه ،وال من �أدواته التي ت�ضمن للبحث
هيبت��ه وقيمته ف���إذا قر�أت معي هذا العن��وان :الكايف يف البالغة
البي��ان والبديع واملعاين� ،أمين �أم�ين عبد الغني �أ�ستاذ علوم اللغة
العربية بجامعة باك�ستان الإ�سالمية ،تقدمي �أ.د.ر�شدي طعيمة،
�أ.د.فهم��ي حج��ازي ،ف�ضيلة ال�شي��خ يا�سر برهام��ي ،القاهرة-دار
التوفيقي��ة لل�تراث2011 ،م ،ف�إن��ك �ستتوق��ع �أن الكت��اب خال�صة
للبالغ��ة تكف��ي طال��ب العل��م البالغ��ي وتغنيه ع��ن الع��ودة �إىل
غ�يره م��ن الكت��ب ذات االخت�صا�ص ،ويذهب بك اخلي��ال بعيد ًا يف
تقدي��ر قوة الكت��اب من خالل حت�صين��ه بالألق��اب العلمية(�أ.د.
وال�شي��خ) ف�إذا قر�أت ما كتبه عن الت�شبي��ه ف�إنك قائل يف نف�سك:
هزلت ال�شهادات التي متنحها اجلامعات ،ومل يعد �أ�صحاب الألقاب
�إىل الكت��اب عودة العامل بل وثقوا ب�صاحب��ه ف�أثنوا على �شخ�ص
م�ؤلف��ه لق��ول د.ر�ش��دي طعيم��ة يف �شقيق��ه العزي��ز �أمي��ن �أمني:
((وه��و الع��امل اجللي��ل الأ�ست��اذ (�أمي��ن �أم�ين) ال��ذي ال �أ�ستكرث
علي��ه موقع�� ًا يف جمم��ع اخلالدي��ن ،ويف زم��رة العلم��اء البارزي��ن،
وه��و واحد من خرية العلم��اء والباحث�ين)) 1فك�أنه يدعو جممع
اللغ��ة العربي��ة الختياره واح��د ًا من اخلالدي��ن �إىل جانب الذين
ال يح�سن��ون م��ن العربي��ة حرف ًا واح��دا بل هم بالب��ل الفرن�سية
كمحم��د عبد العزيز فهمي وقد ذكره توفيق احلكيم يف كتابه من
كوالي���س الأدب��اء� ،أو يكون واحد ًا من دع��اة العامية� ،أو يكون من
دع��اة الكتاب��ة باحلرف الالتيني مثل وا�صف غ��ايل با�شا ،وهو يف
احلق �أوىل مبجمع العاجزين كما �سرتى.
يثن الدكتور فهمي حجازي ثناء �صاحبه على العمل ،ومل
ومل ِ
ين�ص��ح امل�ؤلف ب��ل �أوم�أ �إمي��اءة ذكية �إىل عج��زه �إذ قال(( :وقد
ق��دم �أعماله بل�س��ان عربي م�ستقيم ،وله بيان��ه الرائق ال�صايف يف
ه��ذا ال�سبيل ،وقد جمع من هذه العلوم م��ا ا�ستطاع{ال يكلف اهلل

نف�س ًا �إال و�سعها} 2فجزاه اهلل من ف�ضله على ما قدم))3
فجعل عمله جمع ًا ال اجتهاد ًا وال عبقرية تدخله املجامع �إال
�إذا كان اجلهل ببالغ��ة العرب وب�أوزان ال�شعر �شرط ًا لدخول تلك
املجامع.
والكتاب غري كاف لأ�سباب منها �أن امل�ؤلف ال ي�ستق�صي الأنواع،
ومنه��ا �أن��ه �ضعيف يف ه��ذا الباب وارد عليه من غ�ير �أهله ،و�س�أدل
عل��ى ذلك مبثالني اكتفاء من غري تتب��ع وال ا�ستق�صاء ،فقد قر�أت
ف�ص��ل الت�شبي��ه ،ف�ض��اع منه الت�شبي��ه امل�ؤك��د ،والت�شبي��ه املر�سل،
والت�شبي��ه امللف��وف وت�شبيه اجلمع وت�شبي��ه الت�سوية...الخ فهذا
يخ��ل بالوف��اء بحق البح��ث وحق الطلب��ة والأمثل��ة القر�آنية يف
الن���ص كثرية لكنها لي�ست مزية ل��ه فقد �سبقه ذلك كرثة من كتب
البالغة التعليمية.
وم��ن خل��ل التعريفات قول��ه يف الت�شبي��ه املف�ص��ل(( :وهو ما
ذكرت في��ه �أركان الت�شبيه الأربعة))4واحلق �أن التف�صيل مت�صل
بوج��ه ال�شبه ال ب���أداة الت�شبيه ،ولو كان كذل��ك فما حاجتنا �إىل
ت��ام الأركان ،والعلماء ي�سمون ما ذكرت فيه �أداة الت�شبيه مر�س ً
ال،
ول��و ق��ال �أحده��م :حمم��د بح��ر يف اجلود ف���إن وج��ه ال�شبه بني
حمم��د والبحر هو اجلود والت�شبيه مف�ص��ل ،ولو نظر يف الت�سمية
�إىل الأداة وحدها لأ�سموه ت�شبيه ًا م�ؤكداً.
ً
وزلت بال�شي��خ قدمه يف تعريف الت�شبيه املجم��ل �أي�ضا فقال:
((ه��و الذي يحذف من��ه �أحد الركن�ين الآتي�ين(�أداة الت�شبيه-
وج��ه ال�شبه)ف�إذا حذفنا �أداة الت�شبي��ه فقط فهو ت�شبيه جممل،
و�إذا حذفنا وجه ال�شبه فقط فهو ت�شبيه جممل �أي�ض ًا))5
هن��ا َز َّلتْ قدم��ه الأخرى فلم يفط��ن �إىل �أن ت�سمي��ة الت�شبيه
ٌ
جمم��ل ه��ي من جهة حذف وج��ه ال�شبه فقط ،و�أم��ا حذف الأداة
فتعني �أن الت�شبيه م�ؤكد .فالبليغ من الت�شبيه م�ؤكد وجممل.
وم��ن زالت ق��دم ال�شي��خ يف العرو�ض م��ا جاء بقول��ه يف �ضرب
البقية �..............................................................ص22

ق�ضايا و�آراء

ــاب
ُك ّت
ٌ
و

�آ راء

�إنَّ الإن�س��ان يف حاجة �إىل عامني ليتعلَّم الكالم ،و�إىل
ال�صمت ،و�أنا ل�ستُ اب��ن عامني وال ابن
�ست�ين عام ًا ليتعلَّ��م َّ
ني عام�� ًا� ...أنا يف ن�صف الطريق ،ومع ذلك فيخ َّيل �إ َّ
�ست َ
يل
ال�ست�ين ،لأنَّ الكلمات الت��ي مل �أقلْها �أغلى
� يَّأن �أق��رب �إىل ّ
على قلبي من ِّ
كل الكلمات التي قلتها.
حمزاتوف
«�إنَّ الث��ورات ُيد ّبرها الدُّ ه��اة ،وينفذها ال�شجعان ،ثم
يك�سبها اجلبناء.»!...
جنيب حمفوظ
ُ
«منوت كي يحيا الوطن
يحيا ملن؟
نحن الوطن
�إن مل يكن بنا كرمي ًا �آمن ًا
ومل يكن حمرتم ًا ومل يكن ُح َّر ًا
فال ع�شنا ...وال عا�ش الوطن»
ال�شاعر �أحمد مطر
ُ
«ق ْدرة الإن�سان على حت ّمل العذاب ،هي �أكرب من ُقدرة
عد ّوه على تعذيبه»..
املهامتا غاندي
«�إنَّ الرج��ل ال��ذي يري��د م��ن النا���س الهت��اف با�سمه
والدوران حوله ،لي�س �إ َّ
ال �صنم ًا ح َّي ًا ينبغي �أن يلقى م�صري
الأ�صنام املنحوتة من احلجر واخل�شب»
حممد الغزايل
«�إنّني �أ�ؤمن بحقّي يف احلرية ،وحقّ بالدي يف احلياة،
وهذا الإميان �أقوى من ِّ
كل �سالح ،وحينما يقاتل املرء لكي
يغت�صب وينهب ،قد يتوقف عن القتال �إذا امتلأت جعبته،
�أو �أُنهك��ت قواه ،ولكنَّهُ حني يح��ارب من �أجل وطنه مي�ضي
يف طريقه حتى النهاية»...
عمر املختار
«يجب �أن تك��ون الو�سيلة التي ن�ستخدمها بنف�س نقاء
الغاية التي ن�سعى �إليها»
ماتن لوثر كنغ
والتع�صب دائم ًا ،يتّهمون امل�ستنريين
«هكذا �أهل اجلهل
ّ
بالكفر والهرطقة»
علي �أحمد باكثري

ق�ضايا و�آراء
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�سكاكني داع�ش �سكاكني �أمريكية
• �سليم بركات
مالحقة الإرهاب من اجلو ال متكن من الق�ضاء املربم عليه،
وه��ي مالحقة ت�ص��ب يف خانة اال�ستعرا�ض �أك�ثر مما ت�صب يف
خان��ة الفع��ل ،حتى ولو كانت ه��ذه املالحقة م�ؤث��رة من حيث
الق��درة التدمريية ،تبق��ى للإرهاب �صوالت وج��والت متعددة
الأمكن��ة والأزمنة ،م��ن حيث التن��وع والإمكاني��ات ،وال يكفي
هنا �أن ننفي البيئات احلا�ضنة للإرهاب يقال �إنه لن يتمكن من
العودة وال�سبب �أن املجموعات الإرهابية ال تلج�أ �إىل املواجهة
و�إمن��ا تلج���أ �إىل الكر والف��ر ،معتمدة مبد�أ (ا�ض��رب واهرب)،
وحت��ى ل��و ا�ضط��رت �إىل اله��روب يك��ون هروبها تكتيكي�� ًا  ،من
�أج��ل العودة الأك�ثر فاعلية ،فالإرهاب يتق��ن كيفية اقتنا�ص
الفر�ص ،كم��ا يتقن ا�ستغ�لال اخلالفات ال�سيا�سي��ة املتفاقمة،
الت��ي تع��د احلا�ضن��ة احلقيقي��ة الأك�ثر فاعلي��ة ل��ه ،كونه��ا
ت�شكل الأب��واب الأكرث ت�سهي ًال لعبوره وحمايته .ولهذا يتالزم
الإرهاب مع الغمو�ض وال�سرية ،كي يبقى الكالم عن ت�شخي�صه
نوع�� ًا م��ن التب�ص�ير والتنظ�ير ،وال�سيم��ا يف واق��ع يختلط فيه
حاب��ل الفتن��ة بنابلها� ،أكان��ت ه��ذه الفتنة مذهبي��ة �أم كانت
ت�ستهدف ال�سلم الأهلي� ،أم كانت بق�صد امل�صالح واملمار�سات.
م��ن هن��ا يطرح االئت�لاف الأمريك��ي يف مواجه��ة الإرهاب
جمموع��ة م��ن الت�سا�ؤالت ح��ول مدة املواجهة مع��ه ،والتي قد
متتد �إىل �سنوات ال بل �إىل عقود ،من �أجل الق�ضاء على تنظيم
تق��در �أع��داده بثالثني �أل��ف �إرهابي ،مبعنى ق��د يعرف الوقت
ال��ذي تب��د�أ في��ه ه��ذه املواجهة �ض��د داع���ش و�أخواته��ا ،لكن
الوق��ت الذي تنته��ي فيه غري معروف ،وبالت��ايل يبقى ال�س�ؤال
م�شروع ًا حول النوايا الأمريكية يف حماربته وما هي �أهدافها،
�س���ؤال ال يرغب �أوباما الإجابة عنه ،حتى وال اال�ستماع �إليه،
ب�سب��ب اخلالف��ات العميق��ة الت��ي ميك��ن �أن حتدثه��ا مثل هذه
الإجاب��ة ب�ين �أط��راف ه��ذا االئت�لاف وعلى وج��ه اخل�صو�ص
مع احلكوم��ات الرتكية ،وال�سعودي��ة ،والقطرية ،والإماراتية
وحت��ى مع الكيان ال�صهي��وين .ولقد ك�ش��ف �أردوغان عن بع�ض
ه��ذه اخلالفات عندم��ا ا�ش�ترط ملحاربة داع�ش قي��ام منطقة
�آمن��ة �شم��ال �سوري��ة ،وم��ع �أن �أوبام��ا م��ازال يرف���ض مثل هذا
ال�شرط ،لكن��ه يرف�ضه بخجل ،وهو ي�ؤكد �أولوية قتال داع�ش
بعي��د ًا عن التن�سيق م��ع القوات امل�سلح��ة ال�سورية ،ومن جانب
�آخ��ر ك�شف نائ��ب الرئي���س الأمريك��ي “جو باي��دن” عن هذه
اخلالفات �أي�ض ًا ،عندما �أعلن عن دور كل من ال�سعودية وتركيا
والإمارات يف دعم الإرهاب ،وت�أتي �أهمية �إعالن نائب الرئي�س
الأمريكي من �أنه واحد من �صناع القرار الأمريكي ،وهذا يعني
�أن��ه ال يع�بر عن ر�أيه فق��ط ،و�إمنا يعرب ع��ن ر�أي الدائرة التي
ي�ش��ارك فيه��ا يف �صن��ع الق��رار ،الأمر ال��ذي يزيد م��ن غمو�ض
املوق��ف الأمريكي جت��اه �أح��داث املنطقة ،وحتدي��د ًا جتاه ما
يج��ري يف �سوري��ة والع��راق ،وال�سيما فيما يخ���ص تبني احلل
ال�سيا�س��ي للأزم��ة ال�سوري��ة ،ال��ذي يرف�ضه حلف��اء �أمريكا يف
املنطق��ة ،م�شرتطني �إ�سق��اط ال�شرعي��ة ال�سيا�سية التي حتكم
�سوري��ة ،وم��ع �أن م�ؤمتر جني��ف الأول والثاين ق��د �أغلق حتى
الآن �أف��اق احلل��ول ال�سيا�سي��ة لالزمة ال�سورية ،جن��د الإدارة
الأمريكية مازالت متم�سكة بهذا امل�ؤمتر ،وقد تكون على اتفاق
مع رو�سيا يف هذا ال�ش�أن.
عندم��ا ندق��ق يف املوق��ف الأمريك��ي م��ن الإره��اب جن��ده
م��زدوج ومتناق�ض ،فهو �ض��ده يف العراق ومعه يف �سورية ،وهذا
ي�ش��كل خل ًال يف املوقف الأمريكي على م�ستوى املنطقة ،ويزداد
ه��ذا اخللل و�ضوح�� ًا عندما نالحظ الدع��م الأمريكي للجي�ش
العراق��ي “عرب وكرد” �ض��د داع�ش ،وباملقارن��ة نالحظ دعم
داع���ش و�أخواته��ا يف مواجه��ة اجلي���ش العربي ال�س��وري ،دون
االع�تراف الأمريكي بجهود ه��ذا اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب
دفاع�� ًا عن �سورية والعامل ،كما يزداد ه��ذا الأمر و�ضوح ًا بعد
�أن �أثبت��ت الهجم��ات اجلوية لالئتالف الأمريك��ي عجزها عن
زحزحت داع�ش من املناطق التي ت�سيطر عليها.
رمب��ا جند من يربر لأوباما مث��ل هذا املوقف كونه كان �ضد
غ��زو جورج بو�ش االبن للعراق ،ويرغ��ب يف �أن يبقى من�سجم ًا
م��ع نف�سه ،حت��ى ي�سجل له التاريخ �أنه هو من �إخرج �أمريكا من
احلروب امل�أ�ساوية باهظة التكاليف ،و�أنه معني يف حماية �شعبه
من الإرهاب حتى اللحظة الأخرية من بقائه يف البيت الأبي�ض.

لك��ن حقيقة ما يجري على �صعي��د الواقع ت�شري �إىل غري ذلك،
�إنه��ا ت�شري �إىل خالفات قائمة داخ��ل دول االئتالف ،من حيث
كل يغن��ي عل��ى لياله  ،ف��ـ “�أردوغان” يري��د دور ًا يطرحه قوة
�إقليمية تعرب ح��دوده باعرتاف الواليات املتحدة الأمريكية،
بينم��ا يرتك��ز اله��م ال�سع��ودي الإمارات��ي عل��ى من��ع الإخوان
امل�سلم�ين من العودة �إىل ال�سلط��ة يف �أي بلد عربي� ،سواء �أكان
ذل��ك ع�بر البوابة الرتكي��ة� ،أم كان ع�بر البواب��ة القطرية،
يف الوق��ت الذي تتج��ه فيه هم��وم التحالف القط��ري الرتكي
نح��و دعم الإخوان امل�سلمني لل�سيط��رة على ال�سلطة يف الوطن
العربي.
م��ن هنا جن��د مواق��ف االئت�لاف الأمريك��ي الع�سكرية يف
مواجهة الإرهاب متناق�ضة ،حيث ال يوجد �أي رغبة ع�سكرية
�أمريكية �أو �أوروبية يف �إر�سال قوات برية �إىل �سورية والعراق،
وحت��ى الدول العربي��ة التي يت�ضمنها ه��ذا التحالف ال تخرج
ع��ن هذه الرغبة ،والأرجح �أن الرئي�س �أوباما ال ي�صغي �إىل ما
يهم���س يف �أذنيه من �أطراف ه��ذا التحالف ويجده متعار�ض ًا مع
امل�صالح الأمريكية لأنه غارق يف �أولوياته ،ويف كيفية التعامل
مع تنظيم �إرهابي �إدارة بالده هي من �صنعته ودربته ودعمته،
لك��ن ال�سحر انقل��ب على ال�ساحر ،لي�صبح ه��ذا الإرهاب خطر ًا
عل��ى من رع��اه وتبن��اه .الأمر ال��ذي ي�ستدع��ي اقتن��اع �أوباما
ب�ض��رورة التعاون مع رو�سيا وال�صني و�إيران و�سورية كي يتمكن
من حماربة الإرهاب ويجنب بالده والعامل �شرور هذا الإرهاب
وم�آ�سيه.
على الرغم من ت�أييد ال�شعب الأمريكي لأوباما يف حماربة
داع�ش و�أخواتها يف الإرهاب ،ومن عدم موافقته على ا�ستخدام
قوات ع�سكرية برية عل��ى الأرا�ضي ال�سورية والعراقية ،ف�إن
ت�أيي��ده ل�سيا�س��ة �أوباما قد انح��در �إىل ن�سب��ة مل يبلغها قبل،
و�أ�سب��اب ه��ذا االنح�س��ار عدم وج��ود تقدم ملمو���س يف امللفات
ال�ساخن��ة على م�ستوى املنطقة والعامل� ،أكان ذلك فيما يخ�ص
حمارب��ة الإرهاب � ،أم كان ذلك فيم��ا يخ�ص امللف الفل�سطيني
�أو النووي الإي��راين� ،أو امل�شكلة الأوكرانية ،ولقد انعك�س هذا
االنح�س��ار على �شعبيته وحزبه داخل �أمريكا ،ويف حال ا�ستمر
الأم��ر عل��ى م��ا ه��و علي��ه ف���إن الف�ش��ل يف انتخاب��ات الرئا�سة
الأمريكي��ة يف عام � 2016سيحالف حزب��ه ،و�سيكون احل�سم
مل�صلحة اجلمهوريني.
بح�س��ب املعطيات �ستكون االنتخاب��ات الأمريكية القادمة
حت��ت ت�أثري املال� ،أكان ذلك على م�ستوى انتخابات الرئا�سة �أم
كان عل��ى م�ستوى انتخابات الكونغر�س ،وبح�سب هذه املعطيات
�أي�ض�� ًا ،ف�إن اجلمهوريني يرت�ص��دون �إدارة �أوباما لال�ستفادة من
�أخطائه��ا ،بق�صد ال�سيط��رة على الناخب الأمريك��ي و�إقناعه
بعج��ز �إدارة �أوبام��ا ع��ن مواجه��ة الإره��اب ،ال��ذي ب��دا يهدد
�أم��ن املواط��ن الأمريك��ي ،رغم �إنف��اق مليارات ال��دوالرات على
حماربته .ومن هذا املنطلق املايل قدر الإنفاق على االنتخابات
الن�صفي��ة للكونغر���س الأمريكي ب��ـ  4ملي��ار دوالر ،وهذا املبلغ
�سيك��ون الأكرب يف تاري��خ الواليات املتح��دة الأمريكية� ،إنفاق
يتفوق فيه اجلمهوريون على الدميقراطيني ،الأمر الذي ي�ؤكد
�أن املنطلق املايل املرجح كلفة �سيكون ل�صالح اجلمهوريني ،وهذا
م��ا �أدى �إىل خ�س��ارة احل��زب الدميقراطي الأمريك��ي للغالبية
التي يتمت��ع بها يف جمل�س ال�شيوخ الأمريك��ي وبالتايل �ستكون
االحتم��االت مرتفع��ة الحتف��اظ اجلمهوري�ين يف �سيطرته��م
عل��ى جمل���س الن��واب “الكونغر���س” الأم��ر ال��ذي ي�ؤك��د نكبة
�أوباما واحلزب الدميقراطي يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية
القادمة.
بقي �أن نقول� :إن كل الدالئل ت�شري �إىل �أن حماربة داع�ش
م��ن اجلو لي�ست �أكرث م��ن م�سرحية كما ت�ش�ير �إىل �أن الإرهاب
�سيبق��ى يتم��دد برعاي��ة �أمريكي��ة ،و�إىل �أن ع��دد امللتحق�ين
بداع���ش بعد غ��ارات االئت�لاف الأمريكي ق��د ازداد ،وهذا �أن
دل عل��ى �شيء ف�إنه يدل على �أن �سكاكني داع�ش امل�ستخدمة يف
ذبح ال�شعب العربي وبخا�ص��ة يف �سورية والعراق ،هي �سكاكني
�أمريكي��ة �صهيونية� ،سواء �أكان ذل��ك يف عهد �أوباما� ،أم كان يف
عهد من �سيخلفه.
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

�شاريل �إيبدو
و�إرهاب الغرب
ع��ادت جملة (�ش��اريل �إيب��دو) الباري�سي��ة /الفرن�سية �إىل
خ�صه��ا
الواجه��ة م��ن جدي��د يف مطل��ع ع��ام (2015م) ح�ين َّ
الإره��اب الداع�ش��ي باالعت��داء عليه��ا وقت��ل حار�سه��ا الأمن��ي
و�أحد ع�شر من جمموع املنت�سبني �إليها...
وكان��ت املجل��ة ق��د �أث��ارت ع��ام ( )2006زوبع��ة للحق��د
والكراهي��ة بن�شره��ا �ص��ور ًا م�سيئة للر�س��ول الك��رمي ولأنبياء
اهلل جميع�� ًا ،متخذة من مبد�أ ال�سخرية و�سيلة لالنت�شار .وحني
ه��ب الع��امل ـ �آن��ذاك ـ �ضد م��ا قامت ب��ه بو�صفه حتري�ض�� ًا على
َّ
الكراهية ف�إنها حققت رواج ًا بعيد املدى بعد �أن عانت من ك�ساد
طويل الأمد...
و�إذا كن��ا ندع��م حري��ة الف��ن والتعب�ير وال��ر�أي واالعتقاد
واالختي��ار واالجتم��اع و ...ف�إنن��ا ن��رى �أن التحري���ض عل��ى
الكراهية بني الأديان وال�شعوب وال�سخرية من رموزها الدينية
ال مي��ت ب�صلة لأي منط من �أمناط حرية الفن والتعبري مبينني
�أن بع���ض م��واد القان��ون الفرن�سي نف�سه تن�ص عل��ى معاقبة من
يفع��ل ذلك بو�صفه جرمية ...ولكن احلكومة الفرن�سية �آنذاك
مل حت��رك �ساكن�� ًا؛ ث��م �إن كث�ير ًا م��ن احل��كام الع��رب والع��امل
مل يبال��وا مب��ا �ص��در عن تل��ك املجل��ة .ب��ل �إن �أحد ًا م��ن العرب
وامل�سلمني مل يرفع �أي دعوى �ضد املجلة؛ وكادت اجلرمية متوت
ل��وال احتج��اج باب��ا (الفاتي��كان) وبع���ض احتجاج��ات �شعبية
حدثت يف هذا البل��د �أو ذاك ...ودارت ال�سنون وم�ضت الدوائر
الغربية والأمريكية وال�صهيونية ت�صنّع التنظيمات الإرهابية
وت��درب �أع�ضاءه��ا وتقدم له��م املال وال�سالح وتوج��ه حلفاءها
يف املنطق��ة لن�شر الفو�ضى اخلالق��ة و�سفك الدم العربي ...ثم
جعل��ت م��ا ي�سمى (الربيع العربي) من��ذ مطلع (2011م) حتى
الي��وم الرتكاب اجلرائ��م املنظمة؛ وتدمري بن��ى الدولة املدنية
يف �سورية والعراق وم�صر وليبيا واليمن...
وا�ستوط��ن الإره��اب ال��ذي قادت��ه تنظيم��ات ع��دة مث��ل
(القاع��دة) و(جبه��ة الن�ص��رة) و(داع���ش) و(اجلي���ش احلر)
و(اجلبه��ة الإ�سالمي��ة) وغريها يف �سورية والع��راق خا�صة...
و�ص�بر ال�شع��ب العرب��ي ال�س��وري و�صم��د جي�شه البط��ل بقيادة
القائ��د احلكيم ب�شار الأ�سد الذي �أك��د �أن الإرهاب الذي �صنعه
الغرب وه ّي�أ له الو�سائل والأدوات والتقنيات بعد �أن قام بهجوم
�إعالم��ي خبيث على ثقاف��ة الأمة ومنظومته��ا اخللقية �سيعود
عليه...
وكان ال�سي��د الرئي���س ب�شار الأ�سد قد حذَّ ر م��ن �أن الإرهاب
ال��ذي ترعرع يف كن��ف الدوائ��ر ال�صهيو /غربي��ة والأمريكية
�سريتد على بلدانها بالويل والبثور...
ولكنه��ا �ص َّمت �آذانها عن ا�ستم��اع الن�صيحة وظلت �سادرة يف
غ ّيه��ا عاقدة الع��زم على �إ�سق��اط الدولة ال�سوري��ة املقاومة
و�إ�ضعاف مقدراتها ومقدرات جي�شها العربي ،من �أجل �أهداف
باتت معروفة للجمي��ع يف م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد �أو
الكبري...
وال �أري��د �أن �أطي��ل فق��د ارت��د الإره��اب عل��ى �أ�صحاب��ه
يف الغ��رب واملنطق��ة فط��ال منطق��ة (عرع��ر) يف ال�سعودية
و(باري���س) يف فرن�س��ا مذكّ ري��ن ب���أن حكومت��ي البلدين كانتا
�أكرث حما�سة لدعم التنظيمات الإرهابية من غريهما.
ث��م قام��ت قيامة الع��امل حني �ض��رب الإره��اب الداع�شي
جملة (�شاريل �إيبدو) ومطعم ًا �آخر قتل فيه �أربعة من اليهود
الفرن�سيني...
البقية �.........................................ص22
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الثقافة ر�سالة ..واملثقف لي�س عن�صر تهدئة
• غياث رمزي اجلرف
ي��رى املرجعية الفكرية �إدوارد �سعيد
�أنّ املثق��ف لي���س عن�ص��ر تهدئ��ة وال
خالق �إجماع ،و�إمنا ه��و �إن�سان يراهن
ح�س نقدي ،وعلى
بكينونته كلها على ّ
الإح�سا���س ب�أن��ه عل��ى غ�ير ا�ستعداد
للقب��ول بال�صي��غ ال�سهل��ة� ،أو الأف��كار
اجلاه��زة املبتذل��ة� ،أو الت�أكي��دات
املتملقة والدائم��ة للمجاملة ملا يريد
الأقوي��اء والتقليديون قوله �أو فعله،
ويج��ب �أال يكون عدم اال�ستعداد هذا
جمرد رف�ض م�سترت هامد ،بل �أن يكون
رغب��ة تلقائي��ة ن�شيط��ة يف الإف�صاح
عن ذلك علن ًا...
وقد م ّي��ز �إدوارد �سعيد بني ثقافتني:
(الثقاف��ة  /املهن��ة ،والثقاف��ة /
الر�سال��ة) ،وم��ن ث��م م ّيز ب�ين نوعني
م��ن املثقفني  :الن��وع الأول هو املثقف
االحرتايف الذي يرى يف الثقافة مهنة
م��ن امله��ن ،والن��وع الث��اين ه��و املثقف
اله��اوي ويرى يف الثقاف��ة ر�سالة غري
قابلة للت�سليع والت��داول والتفاو�ض،
وغ�ير خا�ضع��ة لقان��ون العر���ض
والطل��ب ..وتق��وم بتمثي��ل املنبوذين
واملهان�ين واملحروم�ين واملغبون�ين
واملهم�ش�ين والال م�سموع�ين ...وت�ضع
م��ا تدع��و �إليه حت��ت ت�ص��رف ه�ؤالء
جميع ًا.
وي��رى املفك��ر واملثق��ف امللت��زم ف���ؤاد
زكري��ا ال��ذي مل ين�ص��ف ومل يدر���س
والذي مل يتم تناول كتاباته و�أفكاره
ودرا�سات��ه وم�ساهمات��ه الفل�سفي��ة
والفكرية والثقافي��ة عموم ًا التناول
اجلدير به��ا ،وال��ذي ت�ستحقه عمقي ًا
و�أفقي ًا ...ولعل ال�سبب الأكرب يف ذلك
يع��ود �إىل ه�شا�شة احلرك��ة النقدية
الفكري��ة العربية املعا�ص��رة ،خا�صة
يف ال�سن��وات الأخ�يرة ،و�إىل الغي��اب
الن�سب��ي للح��وار النق��دي املثق��ف،
العلمي واملو�ضوعي ...يرى �أنّ الثقافة
لي�س��ت �أمان ًا واطمئنان�� ًا ،ولي�ست دعة
وه��دوء ًا ،و�إمن��ا هي العي���ش يف خطر،
وه��ي قل��ق وتوث��ب دائ��م ...والكتاب
العظي��م والفن العظيم يك��دران �صفو
حيات��ك ،ويق�ضيان عل��ى ا�ستقرارك،
ويجلبان لك القلق واالن�شغال.
�إنّ ه��ذه الكلمات املف�صلي��ة للمفكرين
�إدوارد �سعي��د وف���ؤاد زكري��ا تنطب��ق
عل��ى جملة م��ن املثقف�ين احلقيقيني؛
م��ن مفكري��ن وم�سرحي�ين وراوئي�ين
و�شعراء وكتّاب ،نذكر منهم  :حممود
�أم�ين الع��امل� ،سع��د اهلل ونو���س ،حنّا
مين��ه ،غ�س��ان كنف��اين� ،أم��ل دنق��ل،
وت�ص��ح متام ًا على
حممود دروي�ش...
ّ
حياة (مم��دوح ع��دوان) الغنية على
جميع ال�صعد وعل��ى ثقافته و�أعماله
و�إبداعات��ه ال�شعري��ة وامل�سرحي��ة
والروائي��ة والنقدي��ة ،وعل��ى
ترجمات��ه ون�صو�ص��ه التلفزيوني��ة،
وعل��ى مقاالت��ه وكتابات��ه ال�صحفية
�س��واء �أكانت �سيا�سي��ة �أم اجتماعية،
�أم �أدبي��ة ...فالثقاف��ة ل��دى مم��دوح

ق�ضايا و�آراء

احلبكة يف الق�صة الق�صرية
• با�سم عبدو

ع��دوان مل تك��ن يف ي��وم م��ن الأي��ام
هواي��ة ...ومل تك��ن يف � ّأي وق��ت م��ن
الأوق��ات �شيئ�� ًا عاب��ر ًا .ب��ل كان��ت
�شغل��ه ال�شاغ��ل ،وهاج�س��ه احلقيقي،
وه ّم��ه الأك�بر ،وقلق��ه الأعظ��م...
ورف���ض الأوهام وال�سك��وت ،ومل يقدر
عليهم��ا يوم�� ًا ...كم��ا رف���ض احلي��اة
امل�سامل��ة الآمنة ،املطمئن��ة ،امل�ستقرة،
امل�ستكين��ة ،اخلا�ضع��ة ...ومل يقب��ل
بال�صي��غ ال�سهل��ة والأف��كار اجلاهزة،
ومل يجام��ل الأقوياء ...وق��د �أف�صح
يف خمتلف امليادين واحلقول الكتابية
ع��ن ذلك �صراحة وعلن�� ًا .وكان يفكر
�أك�ثر مم��ا ينبغ��ي ،ومل يك��ن ميل��ك
هدوء ًا مث��ل (كا�سيو�س) يف م�سرحية
وليام �شك�سبري يوليو�س قي�صر ،وذلك
من (املخا���ض وليل العبيد) و(هاملت
ي�ستيق��ظ مت�أخ��ر ًا) �إىل (دفاع�� ًا
ع��ن اجلن��ون) و(ي�ألفون��ك فانف��ر)
و(حيونة الإن�س��ان) و(جنون من نوع
�آخ��ر) و� ً
صوال �إىل (حي��اة متناثرة).
وق��ف مم��دوح ع��دوان �ض��د انح��دار
الإن�س��ان �إىل هاوية احلي��وان ،ودافع
عن �إن�سانية ه��ذا الإن�سان الذي ُيراد
ل��ه �أن يتح ّول �إىل كائ��ن متب ّلد ح�س ّي ًا
بال روح ،وبال م�شاعر و�أحا�سي�س ،وبال
عواطف وكي��ان �إن�ساين؛ ه��ذا الكيان
ال��ذي اخرتق��ه اخل��وف وا�ستوط��ن
في��ه ...ووق��ف �ض��د اال�ستكان��ة
والفق��ر والقم��ع وم�ص��ادرة احلري��ات
والظل��م والف�س��اد واال�ستب��داد
والت�سل��ط و�شريع��ة الغ��اب يف جممل
�أعمال��ه وكتابات��ه و�إبداعاته .و�ضد
امل�شروع��ات الأمريكي��ة ـ ال�صهيونية،
والعومل��ة املتوح�ش��ة ،وحرك��ة �أمركة
الع��امل� ،أو م��ا ي�س ّمى بالنظ��ام العاملي
اجلدي��د (�إىل جان��ب اال�ستب��داد
ال�سيا�س��ي) ال��ذي خل��ق فهم�� ًا جديد ًا
ينظ��ر �إىل ال�شعوب عل��ى �أنها ال تعني
�شيئ�� ًا ،والذي يريد �شعوب�� ًا م�ست�سلمة
خا�ضع��ة وغ�ير مت�سائل��ة ،ال تداف��ع
ع��ن نف�سه��ا ،ووجوده��ا ،وحقّه��ا يف
احلي��اة ...تفك��ر بعقلي��ة (�إن��و الل��ي
بيجي منيح).
وكان مم��دوح عدوان عمي��ق املعرفة،
ي�س��اري الر�ؤي��ة� ،إن�س��اين النظ��رة،
حم ّب�� ًا ،ح��اد ًا ،عفوي�� ًا ،حيوي�� ًا،
�صريح�� ًا� ،صاخب�� ًا ،م�شاك�س�� ًا� ،ساخر ًا،
متهم��ك ًا ،ورحل وه��و مناف��ر ،م�صادم،
معان��د ،مكابد ،حتري�ض��ي( ،م�شاغب)
و(متم��رد) و(جمن��ون) و�سج��ا ّ
يل،
يخو���ض (معارك��ه) الأدبي��ة وغ�ير
الأدبي��ة ب�صالب��ة و�شجاع��ة وجر�أة
وفرو�سية...
يف م�سرحيت��ه (هامل��ت ي�ستيق��ظ
مت�أخ��ر ًا) امل�ستن��دة �إىل م�سرحي��ة
(هاملت) ال�شه�يرة ل�شك�سبري ،يعر�ض
مم��دوح عدوان ،فيم��ا يعر�ض ،بعد �أن
يق��وم بت�أ�صي��ل عمل��ه بيئي�� ًا وحملي ًا،
يعر���ض �أزم��ة مثقف حم��دود القدرة
واحلرك��ة والفاعلي��ة والت�أثري ...يف

زمن خطر ي�ستدعي االنتماء العميق،
واحلراك الف ّع��ال ،واليقظة العالية،
و(الأ�سلح��ة) املتنامي��ة ،والق��راءة
النقدي��ة املثقف��ة الواعي��ة ..لواق��ع
م�ترد ،ب��ل م��ز ٍر ،م�شكالت��ه
عرب��ي
ٍ
مرتاكمة ،مفتوح��ة ومتزايدة ب�شكل
دائ��م وم�ستم��ر ..واملثق��ف يف قل��ب
هذا الواقع وعل��ى جنباته يكاد يجد
نف�س��ه عاج��ز ًا متام ًا ع��ن (الت�صدي)
له��ذه امل�ش��كالت ،ومن ثم عاج��ز ًا عن
(�إ�ص�لاح) ه��ذا الواق��ع مبفردات��ه
املختلفة ،كما يج��د نف�سه عاجز ًا عن
(�إ�ص�لاح) حياتنا العربي��ة املتهالكة
والقلق��ة ..وجمتمعاتن��ا امل�ضطرب��ة
عل��ى �أك�ثر م��ن �صعي��د� ..إن امل�شكل��ة
الك�برى لدى ه��ذا (املثق��ف) �أنه على
الغالب (ي�ستيقظ مت�أخر ًا).
ولع��ل م��ن (الطراف��ة) ذات الدالل��ة
اخلا�ص��ة �أن ن�ش�ير �إىل �أن (هامل��ت
ي�ستيق��ظ مت�أخ��ر ًا) ح�ين ُعر�ض��ت
يف �صال��ة احلم��راء بدم�ش��ق الق��ت
رف�ض�� ًا و�شجب�� ًا وا�ستن��كار ًا ..م��ن
بع���ض (الي�ساري�ين) فق��د كان ه��ذا
(البع���ض) يعنّ��ف و(يتّه��م) كل م��ن
ويج��رم كل م��ن
يح�ض��ر عرو�ضه��ا،
ّ
ً
يب��دي ر�أي�� ًا �إيجابي��ا به��ذا العم��ل
امل�سرح��ي وه��ذا الرف���ض وال�شج��ب
واال�ستن��كار واالته��ام ..يع��ود ـ فقط
ـ �إىل �أن امل�ؤل��ف ا�ستيق��ظ مبك��ر ًا)..
و�إىل �أن �أف��كاره و�آراءه ،الت��ي �أثب��ت
الزم��ن �صحته��ا ،مل ت��رق� ،أو تتناغ��م
م��ع هذا الي�ساري �أو ذاك .ومن �أمثال
ه�ؤالء (املنا�ضل الي�ساري امل�صري �أبو
�سيف يو�سف) ال��ذي كان يكتب با�سم
(كمال يو�سف ،والذي كان قريب ًا) من
املفكري��ن حمم��ود �أمني الع��امل وعبد
العظي��م �أني�س ،فقد كتب هذا بعد �أن
�صدر للعامل و�أني���س كتابهما امل�شرتك
ال�شه�ير (يف الثقاف��ة امل�صرية) ،كتب
مق��ا ًال عنوان��ه (نقادن��ا الواقعي��ون
غ�ير واقعي�ين) �ش��نّ في��ه حمل��ة
غا�شم��ة �شر�س��ة على الكت��اب ،وعلى
الع��امل و�أني���س �شخ�صي�� ًا ،واتهمهم��ا
ب�أنهم��ا يعم�لان عل��ى متزي��ق اجلبهة
الأدبية ...وب�أنهما يقومان با�ستفزاز
الأدباء وجتريحهم ..؟.
وبع��د� ..إذا كان ه��ذا ق��د ج��رى على
(ال�ضف��ة الي�ساري��ة) ُت��رى م��ا الذي
ميك��ن �أن يجري على ال�ضفة الأخرى،
�ضفة الفكر الرجعي الظالمي..؟!
يف نهاي��ة ه��ذا ال��كالم ،وروح��ي ق��د
ت�ضرجت بالن��دى وباحلزن الإن�ساين
ّ
النبي��ل ...يل عت��ب عل��ى الأر���ض
وعلى ال�سماء عتب ممزوج ب�صرخات
جلجام���ش املدوي��ة املوجع��ة ،وه��و
يحمل ب�ين يديه انكي��دو الذي ق�ضى
َن ْحب��ه ...لأنهم��ا اختطفت��ا ج�س��د
مم��دوح ع��دوان وقلم��ه قب��ل الأوان،
وقب��ل �أن يتب�ّيننّ اخلي��ط الأبي�ض من
اخليط الأ�سود...

كل ق�صة لها عنا�صرها وركائزها الفنية التي يقوم البناء عليها .والق�صة بدون حبكة
عب��ارة ع��ن �سرد حكائ��ي ال قيمة له ..وق��وة الق�صة اجليدة بق��وة حبكتها �أو (عقدة
الق�ص��ة) املن�سوج��ة ب�صنَّارة درامية وبري�شة فنَّان مبدع .و�إذا مل تكن هكذا فهي ق�صة
باهتة وكاتبها مل ميتلك بعد �أدوات بناء الق�صة وال تقنيتها.
وحت�صل يف الواقع ق�ضايا �شائكة معقدة ت�صل �إىل الذروة  ،ال يقدر ال�شخ�ص مبفرده �أن
يفككه��ا وي�صل �إىل نتيجة مقنعة مريحة ،ويكون بحاجة �إىل م�شاركة �شخ�صية ثانية
�أو �أك�ثر حللحلة العقدة .وكذلك فاحلدث �أو احلكاية �أو اخلرب الذي تتكئ ال�شخ�صية
علي��ه ،باعتب��ار (احلتوتة) ه��ي النواة التي ي�ش��كل حولها احلدث �شرنقت��ه ،وتتفاعل
احل��وارات بني ال�شخو�ص �إىل ح��دود الت�صادم �أو القيام بعملي��ات توافقية وت�ضادية،
وخل��ق مفارقات وتباينات ت�شب��ه الق�شور التي �س�أطلق عليها ا�س��م ( الق�شور الب�صلية)
كطبقات الأر�ض تبد�أ من النواة (املركز) وتنتهي يف الغالف اخلارجي املرئي.
تعتمد احلبكة (العقدة) على الدراما التي ترتقي �صاعدة على ال�س ّلم درجة  ..درجة،
والو�صول �إىل �أعلى نقطة �أو �إىل (القمة) �أو �إىل احلدود التي �إذا َّ
مت القفز فوقها رمبا
يح��دث االنهيار .و تكون احلركة الدرامية يف احلبكة يف حالة �صراع (ذهني وج�سدي
ومعن��وي ورح��ي) .وتعترب اللغة �أحد �أه��م مظهر من مظاهر هذا ال�ص��راع ..ولي�س كل
ق�صة ق�صرية �صاحلة لأن تكون منوذج ًا درامي ًا ناجح ًا!..
ويرتب��ط توتر احلدث وما ي�صيبه من ا�ضطرابات (بالتوتر الزمني) ،ومن �أ�شكال هذا
التوتر( :الوقفة الزمنية) التي ت�شري �إىل توقف زمني كامل يف حني ي�سري ال�سرد دون
حركة زمنية.
�أم��ا (احل��ذف) فهو ال�ش��كل الثاين للتوت��ر ،وهو عبارة ع��ن تقنية زمني��ة تعني القفز
عل��ى م�ساح��ات طويلة �أو ق�ص�يرة من الزمن ال�سردي دون الإ�ش��ارة �إىل ما وقع فيها من
�أحداث.
�إن الدرام��ا يف تط��ور ال�سرد احلكائي ال ت�أتي عن عبث �أو ب�سهولة وي�سر ،بل هي عملية
�ص��راع بني الإن�سان و�أخيه الإن�س��ان� ،أو بني جماعتني متناحرت�ين تت�سابقان لتحقيق
مكا�س��ب مالي��ة �أو الو�ص��ول �أعل��ى منا�ص��ب رفيعة  ..وت�سع��ى كل جماعة لب��ذل املزيد
م��ن العم��ل مهم��ا ك ّلف من جهد وم��ال ويف �سب��اق مع الزم��ن لتحقيق ذل��ك .ويف الق�صة
يك��ون ال�صراع يف ت�ص��ادم الأفكار من خالل االعتماد على املفارق��ة ،التي تكون معقدة
وتق��وم عل��ى ف�ضح الت�ضخ��م الفكري .واحل��وار يف احلبكة هو املظهر الأب��رز للدراما..
ويف الق�ص��ة يك��ون امل�شهد احل��واري بني �صوت�ين ،ويختفي الراوي خل��ف جمل ق�صرية
تكون �أ�شبه بالإ�شارات .ويعمل احلوار على تنمية احلدث والك�شف عن ال�صراع الدائر
ب�ين ال�شخو�ص �أو يف داخ��ل ال�شخ�صية ،ويقوم ب�إبراز املظاه��ر ال�سلوكية املتوافقة مع
اجلماعة �أو املعاك�سة لها يف حركات مغايرة ملا هو �سائد وطبيعي بني النا�س.
وكل قا���ص وقب��ل �أن يح�ض��ر ال��ورق والقل��م علي��ه �أن يفك��ر يف (البداية والعق��دة �أو
“احلبكة “ والنهاية) للق�صة .وهذه الركائز الثالث عبارة عن جمموعة من احلوادث
مرتبط��ة زمني ًا بع�ضه��ا ببع�ض ،و�أن معيار احلبكة اجليدة ه��و وحدتها وقوة متا�سكها.
وعل��ى كل ق��ارئ للق�صة �أن يت�ساءل :كيف يفهم احلبكة؟ م��ا هو ال�صراع الذي يدور يف
�أح�شائه��ا ويعق��د ال�سرد؟ هل هو �صراع يف البنية الداخلي��ة لنواة احلدث �أم هو �صراع
خارجي ي�ؤثر على حركة ال�شخو�ص وتفاعلها يف الزمان واملكان ؟
احلبك��ة هي ترتي��ب احلوادث و�سرده��ا وما يجري فيه��ا من �أ�سل��وب وم�شاهد حوارية
ب�ين �شخ�صيتني �أو �أكرث والعمل على تطويرها .وه��ي على نوعني متالزمني هما :النوع
الأول :احلبك��ة املتما�سك��ة �أو املحكمة ،التي تقوم على ح��وادث مرتابطة ومتالحمة،
تت�شابك حتى تبلغ الذروة ثم تنحدر مثل اخلط البياين �إىل م�ستوى �سطح احلدث.
الن��وع الث��اين :احلبكة املفككة ،ه��ي عبارة عن �أحداث متعددة غ�ير مرتابطة برابط
ال�سببي��ة ،و�إمن��ا هي ح��وادث ومواقف و�شخ�صي��ات ال يجمع بينها �س��وى �أنها جتري يف
زمان ومكان واحد.
وتعن��ي احلبك��ة يف الواق��ع ح�سب �إدغ��ار �آالن ب��و�( :أ�سل��وب ترتيب الأح��داث) .و�أن
ترتي��ب �أح��داث احلبك��ة لأية ق�ص��ة ال يتطل��ب �أن يتفق ه��ذا الرتتيب ،م��ع الرتتيب
الواقع��ي �أو الت�سل�س��ل الزمن��ي لها ،و�إمن��ا يخ�ضع ملنط��ق الق�صة الداخل��ي� ..أي ح�سب
تفاع��ل ال�شخ�صي��ات وت�صاعد العملية الدرامية باعتب��ار �أن الق�صة بال دراما ال قيمة
فني��ة لها ،وال حترك ذهن املتلقي وتدفعه للبحث ع��ن الإ�شارات التي متحل يف طياتها
الرم��وز وال��دالالت .وي�ستطي��ع املبدع  /القا���ص � /أن ين�سق الأح��داث يف الق�صة وفق
ع��دد كبري من الط��رق ،و�أن يعالج بع�ضها على �أ�سا�س �أنه��ا تفا�صيل ..وي�شري �إىل بع�ضها
الآخ��ر �إ�شارة واهنة �أو يهمله متام�� ًا �إذا �شاء .وهناك فارق كبري بني الق�صة واحلبكة.
فالق�صة هي جمموعة اجلزئيات التي متت �صياغتها مرتبة ترتيب ًا زمني ًا ،وفق حدوثها
يف الواقع �أو وفق �أي ترتيب قد يتفق مع ترتيب حدوثها يف الواقع وقد يختلف عنه.
و�أخ�ير ًا ولي���س �آخر ًا...ينطوي احلدث على جمموعة م��ن الأزمنة هي( :زمن احلبكة
وزم��ن الق�صة وزمن العم��ل وزمن القراءة) .وكل هذه الأزمنة متداخلة ومتفاعلة مع ًا،
ول��كل منه��ا ترتيب وا�ستمرارية ووت�يرة  .ويختلف زمن احلبكة ع��ن الق�صة ،لأن زمن
احلبكة قد يرتب وفق �أي ترتيب من الرتتيبات املحتملة لزمن الق�صة..
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قراءة يف كتاب (مقاربات يف الفكر ال�سيا�سي)
• مرمي خري بك
الفكر ال�سيا�سي ال��ذي ن�سجته تفاعالت الإن�سان
م��ع الأح��داث يف واق��ع يعي�ش��ه ،ال�سيم��ا الفك��ر
ال�سيا�س��ي العرب��ي ،ه��و م��ا ي�ش��كل معظ��م حماور
كت��ب الدكتور خل��ف اجلراد ،ال�ست��ة ع�شرة التي
كان �آخرها كتاب (مقارب��ات يف الفكر ال�سيا�سي)
ال�ص��ادر ع��ن دار الكلم��ةـ �سوريا  -ومنه��ا� :أ�سئلة
اللحظة الراهنة� .أبع��اد اال�ستهداف الأمريكي.
العرب يف الإ�سرتاتيجية الأمريكية ...الخ.
الدكتور خلف ميحور مقارباته ال�ست التي ت�شكل
جممل هذا الكتاب حول الفكر ال�سيا�سي العربي،
الذي كان من مقت�ضياته ت�شكل الأحزاب ،ال�سيما
من��ذ منت�ص��ف الق��رن الثام��ن ع�شر وحت��ى الآن،
ومن جذوره احلال��ة ال�سيا�سية ذات اخل�صو�صية
التاريخية للع�صر اجلاهلي.
لكني وجدت �أنَّ ما يعطي �أهمية للكتاب يف نظري
ه��و �أن��ه راع��ى يف ت�سل�س��ل مقارباته بن��اء ج�سر
ثقايف �سيا�س��ي ،يبد�أ مع القارئ من نقطة ال�صفر،
ورمب��ا �أنَّ ه��ذا ما �سيوج��د �صلة فكري��ة بني هذا
الكت��اب وب�ين ال�شب��اب بال��ذات ،ال��ذي يري��د �أن
يفه��م م��ا معنى الفك��ر ال�سيا�سي ،وم��ا معنى رجل
ال�سيا�سي��ة ،وم��ا معن��ى ال�سيا�سة ،قب��ل �أن ينتقل
�إىل املقاربات التالية املرتبطة بالعمق باملقاربة
الأوىل ،امل َع ْن َو َن��ة ب��ـ :عل��م ال�سيا�س��ة ومقدماته
اليونانية.
يعترب الدكتور اجلراد �أنَّ الفكر ال�سيا�سي العربي
أزم��ة عميقة ،ه��ي يف جمملها �أزمة
ق��د عانى من � ٍ
بنيوي��ة عميقة� :أزم��ة انطالق ون�ش��وء ،وتطور،
وجت��دد ،ويف ر�أي��ه �أن ه��ذا يع��ود �إىل ال�سي��اق
الواقعي الذي ن�ش�أ فيه ،والذي بد�أ منذ االحتالل
العثماين للمنطقة.
لك��ن الدكت��ور امل�ؤل��ف وقب��ل �أن يب��د�أ ب�ش��رح م��ا
َّ
قال��ه ،يتح��دث ع��ن ال�سيا�س��ة ،الت��ي يعتربه��ا
الكثريون فن املراوغة ،واحليلة ،والدهاء ،ليقول
�أنَّ ه��ذا التعري��ف لل�سيا�س��ة ه��و بع���ض الو�سائل
املُتبع��ة يف الو�ص��ول �إىل الأه��داف ،والغاي��ات،
واال�سرتاتيجي��ات ال�سيا�سي��ة ،ال ال�سيا�س��ة
بدالالته��ا اجلوهري��ة ،وه��ذا م��ا يدفع��ه �إىل
البحث ع��ن معنى ال�سيا�س��ة يف املعاجم العربية،
وغري العربي��ة ،ليحيط القارئ ب��كل معانيها ،ثم
لينطق �إىل تعري��ف ال�سيا�سي :وهو املن�سوب �إىل
ال�سيا�سة .وهو يطلق على:
 - 1رج��ل الدول��ة ال��ذي يقي��م احلكم عل��ى �سنن
العدل اال�ستقامة.
 - 2رج��ل احلك��م املاه��ر يف االنتف��اع بالظ��روف
املحيطة ب��ه ،لتحقيق م�آرب��ه ال�سيا�سية( .وهذا
�أحد التعريفات الكثرية).
�صفح��ات يتح��دث فيه��ا امل�ؤل��ف ع��ن ال�سيا�س��ة،
وال�سيا�س��ي ،م�ستنبط�� ًا كل م��ا يلق��ي ال�ض��وء على
هاتني املفردتني ،املتعلقتني بالفكر ال�سيا�سي.
ولك��ي يعط��ي بع��د ًا تاريخي�� ًا له��ذه املف��ردة
(ال�سيا�س��ة) يع��ود �إىل ن�ش���أة (عل��م ال�سيا�س��ة)
وم�ص��ادر (الفك��ر ال�سيا�س��ي) ب�أف��كار مت�سل�سل��ة،
مب�سط��ة ليت��م ا�ستيع��اب املطل��ع �أو الق��ارئ مل��ا
يق��ول ..ورمب��ا �أن��ه يرك��ز عل��ى ج��ذور الكلم��ة
يف الع�ص��ر اليون��اين (ع�ص��ر كب��ار الفال�سف��ة يف
التاري��خ الب�شري) ليعطي عمق�� ًا وداللة هامة له
يف تاريخ الفكر الإن�ساين.
((وع��ودة �إىل ن�ش���أة علم ال�سيا�سة ،ف���إن تطوره
املنهجي ي�ش�ير �إىل ارتباطه باملدين��ة اليونانية،
و�أن اليون��ان ه��م �آب��ا�ؤه ،وم�ؤ�س�س��وه الأوائ��ل،
لأنه��م كان��وا �أول م��ن نظ��م املعرف��ة ال�سيا�سي��ة

ب�ش��كل منهج��ي ،كما كان��وا �أول من منه��ج املعرفة
الإن�ساني��ة يف �أوروبا وال�ش��رق الأدنى� ،إن مل يكن
يف العامل كله))� .ص 28
وق��د �ساهم��ت ثقاف��ات عاملي��ة عدي��دة يف �إجناز
الفكر ال�سيا�سي الإن�ساين �إىل جانب اليونان.
ال يكتف��ي الباح��ث بعر���ض ومناق�ش��ة الكثري من
الأف��كار ال��واردة يف هذا املجال ،ب��ل �إنَّه يف نهاية
مقاربته يورد عدد ًا هام ًا من املراجع التي تعنينا،
�إن �أردن��ا الإط�لاع .ولعل يف هذا م��ن �صفات رجل
العل��م احلق الذي يحيل قارئ��ه �إىل منابع �أخرى
ك��ي يخو�ض فيها ،ويبحث ،ليكون فيما بعد الغنى
بالأمر ،فالإبداع فيه.
نكم��ل الق��راءة يف �صفح��ات الكت��اب ،ونح��ن
نت�ساءل� :إذا كانت ج��ذور الفكر ال�سيا�سي ،وعلم
ال�سيا�سة ،ممت��دة يف تاريخ الفكر الإن�ساين بدء ًا
باليون��اين ،فم��ا ه��و حاله��ا يف فك��ر الع��رب قبل
الإ�سالم؟...
َ ( - 3م�ل�أُ) قري���ش ودوره��ا ال�سيا�س��ي يف جمتمع
مك��ة :بهذه املقارب��ة الثانية يعطين��ا د .اجلراد
اجلواب ،باحث ًا ،ومنقب ًا عما يدعم �آراءه و�أفكاره
فيما �أُتيح من مراجع يثبتها يف نهاية املقاربة..
و�س ُّمو
يعرفن��ا مبعنى كلمة ((امل�ل�أ)) :الر�ؤ�ساءُ ،
هكذا لأنهم ُمالّء مبا ُيحتاج �إليه .ثم يتحدث عن
احلكم يف اجلاهلية ،م�ؤكد ًا �أنه كان �شبيه ًا ببع�ض
وجوه احلكم يف �أثينا (وفق ر�أي �أحد الباحثني).
يق��ول مونتغم��ري واط يف كتاب��ه (حمم��د يف
مك��ة)�« :إنَّ م�ل�أ مك��ة كان �أعق��ل ،و�أك�ثر �شع��ور ًا
بامل�س�ؤولي��ة من جمل�س (�أكليمي��ا  -الأثيني) �ص
� ،46شارح�� ًا �سب��ب قوله هذا ،منطلق ًا م��ن �أنَّ امللأ
املك��ي كان تابع�� ًا لبطون مك��ة» ،ثم ي�ص��ل امل�ؤلف
�إىل �أن «ن��زاع الر�س��ول م��ع (املَلأ) املك��ي جعل له
ب�ش��كل متو�س��ط ،وغري مبا�ش��ر ،م�ضمون�� ًا �سيا�سي ًا
واجتماعي ًا ،اقت�صادي ًا وفكري ًا» �ص .58
وهك��ذا ي�صل امل�ؤلف �إىل �أنَّ امللأ املكي عند انبثاق
الدعوة الإ�سالمية ،كان (حكومة نخبة).
به��ذه املقاربة ي�ص��ل امل�ؤل��ف �إىل حالة يف احلكم
وال�سيا�س��ة له��ا خ�صو�صيتها ،ال�سيم��ا وقد انتهت
�إىل حال��ة تاريخي��ة له��ا �أهميته��ا يف تاري��خ
الب�شرية.
 -4الفك��ر ال�سيا�س��ي العرب��ي املعا�ص��ر :يف ه��ذه
املقارب��ة ينطل��ق امل�ؤل��ف وباحلدي��ث ع��ن الفك��ر
ال�سيا�س��ي م��ن �سياق��ه الواقع��ي (التاريخ��ي
واملجتمعي والثقايف) التي �شكلت مبجملها البيئة
املركب��ة ،والعامل الأ�سا�س��ي ،وامل�ؤثر الأعظم ،يف
�إعاق��ة �أو ت�شوه �صريورة ،وتط��ور ،وم�آالت الفكر
ال�سيا�س��ي العرب��ي بكاف��ة اجتاهات��ه ،وتياراته،
وتفرعاته.
لذل��ك ينطلق م��ن فك��رة حمورية مفاده��ا ((�إن
طرح �إ�شكالي��ات الفكر ال�سيا�سي العربي املعا�صر،
دون حتلي��ل �إطاره��ا الأيديولوج��ي الأم �سيكون
مبثاب��ة برته��ا ع��ن خلفيته��ا االجتماعي��ة،
والثقافي��ة والتاريخي��ة ،واحل�ضاري��ة ال�شاملة.
�أي �إن درا�س��ة االجتاه��ات الأ�سا�سي��ة ،وال�سمات
املمي��زة ل��كل منها كج��زء ال يتجز�أ م��ن اخلطاب
العربي عامة يف تفاعاالته مع واقعه))� .ص 68
لذل��ك ي�ستن��د امل�ؤل��ف �إىل حموري��ن هام�ين
مركزيني:
 - 1اخللفي��ة التاريخي��ة ،واالجتماعي��ة،
والثقافي��ة ،وال�سيا�سي��ة ،لظه��ور وتبل��ور
االجتاهات ،والتيارات يف هذا الفكر.
 - 2وثانيهم��ا :حتليل تطور ،وم���آالت ،وواقع كل

اجت��اه �أو تي��ار منها يف �إطار الظ��روف واملتغريات
الت��ي َم َّر بها الوط��ن العربي يف الفرتة املمتدة من
�أوا�سط القرن التا�سع ع�شر �إىل الآن.
وبالطبع ال ين�سى امل�ؤلف احلديث عن دور الفئات
املثقف��ة (الأنتلجن�سيا) «حاملة الوعي ال�سيا�سي
وغري ال�سيا�سي ومنتجته» كما يعرفها.
يت�س��اءل الدكتور اجل��راد :ع��ن �أي فكر يتحدث
حني يتحدث؟..
ع��ن �أزمة الفك��ر ال�سيا�س��ي ،هل هو فك��ر العلماء
امل�سلمني التقليديني� ،أم فكر احلركات الإ�سالمية
احلديث��ة؟ ..هل هو الفكر الربج��وازي �أم الفكر
املارك�س��ي..؟ ويخل���ص امل�ؤل��ف �إىل ج��واب ناجي
علو�ش« :ب�أنَّ اجلميع يف �أزمة» �ص  .75و�إىل ر�أي
�آخري��ن «ب���أن الأزمة ه��ي �أزمة املجتم��ع العربي
ال .لذلك َ
الذي ي�ستهلك كثري ًا وينتج قلي ً
ين�ش ُّد يف
االجتاه��ات املختلف��ة ل�ضعف مترك��زه ال�سيا�سي،
واالقت�ص��ادي ،والثق��ايف ،وهذا لِ�ضع��ف يعود �إىل
التخلف والتبعية والتجزئة» �ص .75
«�أما بالن�سبة مل�صادر ومنابع �أزمة الفكر ال�سيا�سي
العرب��ي فهي كثرية ،كم��ا يقول امل�ؤل��فَّ ،
ولعل من
�أه��م �أ�سباب الف�شل يف الفكر ال�سيا�سي �أن مطبقي
ه��ذا الفكر عندما حاولوا تطبيق��ه على الواقع،
ال��ذي ُيعت�بر �أغن��ى م��ن كل النظري��ات «حاولوا
ِّ
يل ذراع الواق��ع ليتماث��ل م��ع النظري��ة ،ف��ازداد
التخبط ،وحتولت النظرية �إىل قيد» �ص .77
«فالإ�شكالي��ة �إذن تق��ع ب�ين التخل��ف والتبعية،
وتغلغ��ل الر�أ�سمالي��ة يف املجتمع��ات العربي��ة،
و�أزم��ة الثقاف��ة والفك��ر تنب��ع �أ�سا�س�� ًا يف الوطن
العربي من �أزمة البناء االجتماعي واالقت�صادي
يف ه��ذه املنطق��ة ،لذل��ك لوك��ي ندر���س جوه��ر
الفك��ر ال�سيا�س��ي العرب��ي ،ومنابع��ه الرئي�س��ة،
وال�سيا�سي��ة ،الت��ي يعم��ل يف �إطاره��ا م��ن جه��ة،
وحتليل طبيع��ة التفاعل اجلديل بني هذا الفكر
والواقع املجتمعي القائم يف �ضوء ر�ؤية تاريخية
من جهة �أخرى» (�ص .)79
املقارب��ة غني��ة بالأف��كار ،وقد ا�ستح�ض��ر امل�ؤلف
الأه��م بالن�سبة �إىل الفكر ال�سيا�سي �أو الأحزاب
وامل�ؤ�س�س��ات ،والدولة املرتبطة بهذا الفكر الذي
حت��دد تياراته واجتاهات الرئي�س��ة ،مبدي ًا ر�أيه
ّ
ور�أي كثريين ما �أغنى البحث ،الذي �أترك للقارئ
اخلو���ض في��ه ،ليطل��ع على تاري��خ وم�س�يرة تلك
التي��ارات والأح��زاب ،واجتاهاته��ا ،و�أخطائه��ا،
وجناحاته��ا ،من خ�لال مقاربت��ه الرابعة وهي:
«الفك��ر ال�سيا�س��ي العربي املعا�ص��ر ...اجتاهاته
الأ�سا�سي��ة وواقع��ه الراه��ن» .الت��ي جن��د فيه��ا
معلومات وحتليل حول الأحزاب الدينية والفكر
الدين��ي ال��ذي كان يوح��ي بثقل��ه عل��ى الواق��ع
العربي ،وبالتايل الفك��ر ال�سيا�سي العربي ،الذي
ي��رى �أن �أزمت��ه ه��ي �أزم��ة «تركيبت��ه املختلف��ة،
و�أزم��ة التط��ور ،و�أزم��ة اخلي��ارات املتاح��ة،
والبدائ��ل الواقعي��ة ،وه��ي �أعم��ق بكث�ير من كل
حماول��ة التجديد من ن��وع ما �شهدن��ا حتى الآن»
�ص .113
ويف ر�أي امل�ؤل��ف �أن «التح��رر م��ن الع�صبوي��ة،
والفئوي��ة ،والتمذه��ب ،يف الفك��ر ويف املمار�س��ة،
ويف �ش��كل التنظي��م ،ويف الربام��ج ال�سيا�سي��ة،
والتعبوي��ة ،واعتم��اد الدميقراطي��ة �أ�سا�س�� ًا
يف الن�ض��ال والعم��ل ال�سيا�س��ي ،ويف العالق��ات،
ويف التنظي��م ،م��ن �ش�أن��ه �أن يفت��ح �آفاق�� ًا وا�سعة
لعالقات من نوع جديد بني كل التيارات الفكرية
وال�سيا�سية الباحثة عن خمرج لأزمتها.

و�سيمه��د الطري��ق باجت��اه احل��ل الدميقراط��ي
والعق�لاين ،والواقع��ي له��ذه الأزم��ة ب�شقيه��ا،
�أزم��ة املجتمع وتطوره م��ن جهة ،و�أزم��ة البديل
ال�سيا�سي من جهة �أخرى» �ص .116
 - 5م�س�ألة املواطنة و�أبعادها يف الدولة العربية
املعا�صرة :عنوان املقاربة اخلام�سة التي ترتبط
بالفكر ال�سيا�سي العرب��ي ارتباط ًا وثيق ًا ..يقول
امل�ؤلف« :من غري احلكمة واملو�ضوعية �أن نتجاهل
 ونح��ن ندر�س الإ�شكاليات املجتمعية الراهنة -تاريخ ًا طوي ً
�لا من الفنت واال�ضطرابات الأهلية،
والداخلي��ة قبل �أن تتدخ��ل القوى اال�ستعمارية
واملخابرات الأجنبية لت�ؤججها �أو لت�ستغلها» �ص
.123
وي�سل��ط امل�ؤل��ف ال�ض��وء بعم��ق و�شمولي��ة
ومو�ضوعي��ة علمي��ة عل��ى «عوام��ل االن�س��داد
اخلط�ير ،ال��ذي و�ص��ل �إلي��ه النظ��ام االجتماعي
ال�سيا�س��ي يف املجتم��ع العرب��ي واملعا�ص��ر ،وه��و
�إ ْذ يع�بر ع��ن نف�س��ه بتجلي��ات يومي��ة وا�سع��ة،
ومتداخل��ة ،ومت�شابكة ،وخط�يرة( ،كالقتل على
�أ�سا���س الهوي��ة الطائفي��ة �أو املذهبي��ة .لذل��ك
ف�إن غي��اب روح املواطن��ة ،و�ضعف وع��ي املجتمع
به��ذه امل�س�أل��ة الأ�سا�سي��ة يحول��ه �إىل جم��رد
�ساحة ملجموع��ات وتكوينات قبلية ،ع�شائرية -
طائفي��ة � -أقوامية ،متنافرة ،تت�صادم مع بع�ضها
يف �أول امتح��ان وطن��ي يه��دد الكي��ان ال�سيا�س��ي
االجتماعية برمته» �ص .124
و يتابع الدكتور اجلراد درا�سته م�شري ًا �إىل تطور
مفه��وم املواطنة تاريخي�� ًا .و�إىل مفهوم املواطنة
و�أبع��اده ،ومب��د�أ املواطن��ة يف الفك��ر العرب��ي
املعا�ص��ر ،وم�شكلة املواطن��ة والأقليات يف الواقع
العربي املعا�صر...
املقارب��ة هام��ة ج��د ًا مبحاوره��ا اجلزئي��ة الت��ي
َجهِ��د اجلراد كي يو�صل الكثري من الأفكار الهامة
املرتبط��ة بالهوي��ة واملواطن��ة ،واحلقائ��ق التي
ت�ضيء عل��ى ق�صور الفكر ال�سيا�س��ي عن الو�صول
�إىل ٍّ
ح��ل يجعل الإن�سان العرب��ي مواطن ًا ،هويته
عربية ،قبل كل �شيء.
� - 6أ�س�س التحول املجتمعي �إىل الدميقراطية:
وهو عنوان املقارب��ة ال�ساد�سة ،التي تعترب ختام
املقارب��ات ال�س��ت ،الت��ي متح��ورت مبجمله��ا حول
الفكر ال�سيا�سي العربي ،و�أهم م�سائله املطروحة
بقوة الآن عل��ى ال�ساحة العربية ،والتي ترتبط
به��ا الكث�ير م��ن م�شكالتن��ا ،و�أزماتن��ا ال�سيا�سية،
ال�سيم��ا م�س�ألة (الدميقراطي��ة) .وهذه املقاربة
ت�أخ��ذ ن�صيبه��ا م��ن فك��ر الدكت��ور خل��ف اجلراد
حتلي ً
ال ،وربط ًا بالتاريخ العربي ،والفكر ال�سيا�سي
العرب��ي ،والواق��ع العرب��ي ال��ذي نعي�ش��ه ،لذلك
�أترك ال�صفحات الأخرية للقارئ العربي ،ملا لهذا
الكتاب من �أهمية ،ال�سيما بالن�سبة لل�شباب ،على
�صعي��د البحث يف الفكر ال�سيا�س��ي العربي ما�ضي ًا
وحا�ض��راً ...ومل��ا للمقاربات من �صل��ة مبا نعي�شه
الي��وم من �أحداث تهدِّ د هويتن��ا العربية ،وفكرنا
ال�سيا�سي...

6

العدد2015/1/18 "1424" :م 27 -ربيع الأول 1436هـ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الإن�سان والأ�سطورة
• عيد الدروي�ش
لي���س للأ�سط��ورة وط��ن وال تاريخ مي�لاد ,فقد
ظه��رت م��ع الإن�سان �أينم��ا وج��د وحيثما ّ
حل,
و�أخ��ذت حيز ًا كب�ير ًا يف ذاك��رة الإن�سان ,وهي
اجل��زء املظل��م ال��ذي ال حدود له بق��ي يخامر
ذاكرت��ه ,وتغ�ّي�رّ ت نظرت��ه لبع�ضه��ا عندم��ا
ا�ستن��ار عقله بالعلم ,وبقي منها الكثري التي مل
يكت�شفه��ا بالعلم بعد ,و�إن دنا منها يف البدايات
مل ت�سعف��ه الذاك��رة والعق��ل بالتحلي��ل ,لأنها
كانت بكر ًا على عقله وذاكرته ,وماتزال يلفها
ن��وع من الغمو�ض ,ورمبا يج��د فيه الإن�سان نوع
م��ن جتمي��ع كل خيباته حين�� ًا ,وي�ستم��د مادة
لتفك�يره حين�� ًا �آخ��ر ,وبقيت ت�س��اور هواج�سه
وم�شاع��ره ,ويتلم���س بع�ضه��ا الآخ��ر وي�أخ��ذ
بالتحليل وما تتوه��م به نف�سه ,ليت�شكل �صراع
داخلي بين��ه وبني تلك املفاهي��م ,والتي يراها
يف �شكله��ا وكلياته��ا م��ن الأ�ساط�ير الت��ي بقيت
ردح�� ًا م��ن الزم��ن تبع��ده ,متوج�س�� ًا اخليف��ة,
ويبتع��د عنها ناظ��ر ًا �إليها مبا يجليه��ا باملهابة
والقدا�س��ة ,و�إن كانت حتمل مقومات وم�سارات
واق��ع وج��وده ,فالأ�سط��ورة حتت��م علين��ا �أن
ن�ضفي عليها نوع من الغمو�ض ممزوج ًا بالرهبة
واخلوف من املجهول ,وق��د طغت ق�ضية اخللق
واخلال��ق معظم تلك الأ�ساط�ير كانت ت�صب يف
�سردها �أ�ساط�ير اخللق ,م�ضيف ًا �إليها كل ما كان
ال ي��درك معرفت��ه و�أ�س��راره ,وال يع��رف قوته
ووظيفت��ه ,كل ذل��ك وف��ق ت�ص��ورات العقل من
دون �ساب��ق معرف��ة له��ا ,فكلما خط��ا خطوة يف
املعرف��ة ,فق��د حطم بع���ض �أ�س��وار الأ�سطورة,
م�ستمد ًا من واقعه خي��االت وت�صورات مكتظة
بالعن��ف وال�شك��وك ,وم��ن ق�س��وة الطبيع��ة,
ووح�ش��ة الكائن��ات الت��ي كان��ت حتي��ط ب��ه,
ويجهله��ا ويجه��ل كيفية التعام��ل معها ,وماهي
حقيقته��ا م��رور ًا بفرتات تط��وره ,حتى حطت
به الرح��ال لي�ست�أن���س بع�ض ًا منه��ا ,ويزيح عن
ذاكرت��ه ذلك الوهم ,ويبتع��د ال�شبح الذي كان
يخيم عليه.
رمبا حالة التوج�س حمفوفة باخلوف واحلذر
ه��ي التي دفع��ت الإن�سان بعقل��ه �إىل ا�ستنباط
و�سائل التك ّيف مع الواقع ,يجتاح م�ساحة ذلك
اخل��وف وي�شخ���ص الظواهر مبراح��ل املعرفة
الأوىل لها ,والبع�ض منها ت�ستقر يف ذاكرته �إىل
درجة اليقني بها ,ليكت�شف ملا هو �أبعد من ذلك,
ويخ�ترق املجهول ال��ذي كان يت�ص��وره ,لت�صبح
معرف��ة ,ويكت�ش��ف جمه ً
��وال �آخ��ر ,وي�ستح��ث
اخلط��ى من �أجل اجتي��ازه مرة �أخ��رى( ,وهلم
ج��را) ,ويف كل اكت�ش��اف ل��ه ي�أن���س م��ا كان قد
ا�ستوح�ش��ه فيما �سبق ,ويتبدد اخلوف منه ,كل
ذلك من مف��ردات الأ�سطورة الت��ي خ ّيمت على
ذاك��رة الإن�سان ردح ًا من الزم��ن عندما �أ�ضفى
عليه��ا مفردات وت�صورات خ��ارج عامله امل�ألوف,
ومل يج��د تف�سري ًا لبع���ض الظواهر ,التي كانت
ت��راوده ,و�إن وج��د ذل��ك ,ف�إنه��ا غ�ير مكتمل��ة
تلب عني
اجلوان��ب ,وغري وافي��ة املع��ارف ,ومل ِّ
احلقيق��ة ,فالأ�سط��ورة ه��ي خمي��ال الإن�سان,
ووه��م يف احلوا���س ,وع��دم تطاب��ق ب�ين تل��ك
املعاي�ير التي يطلقها الإن�س��ان ,والواقع املعريف
لأي ظاه��رة ,فين�ش��ئ الإن�س��ان حوله��ا معايري
و�آراء يري��د من خاللها نوع من التوازن النف�سي
الفردي ,وو� ً
صوال للتوازن النف�سي االجتماعي,
لريق��ى به��ا ويدفعه��ا �إىل الع��ادات والتقالي��د
والقي��م الت��ي ي�سلكه��ا املجتم��ع ,وي�ستم��د منها
خ�صو�صي��ة الت��ي �صنعه��ا بنف�س��ه ,وم��ا �أمل��ت
عليه نتاجاته العقلية ,عرب تراكمات معرفية
ومتداخل��ة ي�صعب على املرء �أن يحدد ماهيتها
ودالالتها ,وتاري��خ ميالدها ,ف�ض ًال عن التباين

ق�ضايا و�آراء

حول ن�شوء الإن�سان يف تراثنا
• حممد �أمني �أبو جوهر

الفردي واجلمعي بالن�سبة للمعرفة والقدرات
العقلي��ة ,ومن ه��ذا التباين ظه��رت العديد من
الأ�ساطري التي ت��د ّون ذاكرة الإن�سان ,وما كان
ص��ور مكثف��ة ,ومل تك��ن
يج��ول يف خاط��ره ,وب� ّ
بعي��دة ع��ن الت�ص��ورات الإن�ساني��ة الت��ي كانت
تعك�س تلك احلياة االجتماعية للإن�سان الذي
عا�ش يف الع�صور املوغلة يف القدم.
مل تتغ�ير �أو تتبدل ماهي��ة الأ�سطورة يف حياة
الإن�س��ان ,م��ادام ه��و يبحث عن حقائ��ق خارج
نطاق عقله ومعرفته ,فالإن�سان هو الذي ميتلك
ذل��ك العق��ل الذي متيز به عن بقي��ة الكائنات
الأخرى من ناحية ,ومن ناحية �أخرى هو ذلك
العقل الذي جعله يواجه ق�ضايا وحقائق �أبعد
م��ن م�ستواه املعريف ,فق��د عزاها لتلك اخلوارق
مب��ا ت�سمى بالأ�سطورة لرييح بها باله من عناء
املعرفة ,وكلما دنا منه��ا �سجل يف �سفر املعرفة,
عن الأ�سطورة و�أخواتها.
ومم��ا ال �شك في��ه �أن هناك خ�صائ���ص و�سمات
م�شرتك��ة ب�ين الأ�ساط�ير الت��ي تتح��دث ع��ن
اخلل��ق ,فالأ�سط��ورة قد تعاظ��م دورها ,وكانت
بعي��دة كل البعد ع��ن الت�ص��ورات العقلية كلما
توغلنا يف القدم لظهور الإن�سان على الب�سيطة,
وب��د�أت تتو�ض��ح �شيئ�� ًا ف�شيئ�� ًا يف الع�ص��ور
الالحقة ,وكلما زاد الوعي تنح�سر الأ�سطورة,
وبق��ي دوره��ا حم�ص��ور ًا ومتخي ً
�لا يف الق�ص��ة
والرواي��ة واملالح��م البطولية ,ولك��ن الأجمل
�أنن��ا ندرك �أنه��ا �أ�سطورة ,وه��ذا يقودنا �إىل �أن
الإن�سان ل��ن ي�ستطي��ع �إال �أن يتذكر ويعي�ش يف
الأ�سط��ورة كنوع من الهروب من الواقع �أحيان ًا,
ون��وع م��ن التجلي��ات الت��ي ي��رى فيه��ا الإن�سان
نف�س��ه ويعي���ش يف عامله��ا ,وم��ازال الإن�س��ان
يقتب���س �شيئ ًا منه��ا ,لأن املعرف��ة مل تنته ,و�إن
كانت الأ�سط��ورة قد اختلفت �ش��ك ًال وم�ضمون ًا,
ومع هذا التنوع والتعدد,فقد ظهرت الأ�ساطري
التي ال ميكن ح�صره��ا وتعدادها التي �أنتجتها
الب�شرية مو�سومة بطقو���س القدا�سة واملهابة
واجلالل للبع�ض م��ن عنا�صرها من حيث املكان
والزم��ان ,تتمث��ل فيه��ا الأ�شخا���ص والكائنات
والف�ص��ول وال�شم���س والقم��ر والنج��وم ,ورمبا
حت��ط الرح��ال بالإن�س��ان ب���أن يج�س��د تل��ك
القدا�س��ة بتل��ك الكائن��ات التافهة �أحيان�� ًا� ,أو
رمب��ا يلج���أ م��رة �أخ��رى �إىل التج�سي��م لي�صنع
منها الآلهة التي يريد التوجه �إليها ,يف �أوقات
عبادت��ه التي كانت متخر عب��اب ذاكرته ,ومل
ي�ستق��ر ل��ه يق�ين عليه��ا� ,أو يجد �ضالت��ه فيها,
وق��د يج��د فيه��ا حالة م��ن ح��االت اال�ستقرار
التي ي�أن�س لها ,ف�ض ًال عن �أن مفردات الأ�سطورة
تت�شابه �أحيان�� ًا من حيث العمر الرئي�سي فيها,
مبا يتعل��ق باخلالق والبحث عن��ه يف كل مكان,
حت��ى �إذا خارت قواه �أن يتخذ رمز ًا �أو �شك ًال �أو
جماد ًا �أو ظاهرة ما.
�إن البح��ث يف ق�ص��ة اخللق بح��ث يف عجائبية
حي��اة الإن�س��ان الق��دمي ,كل ه��ذه الأ�سا�سيات
كان��ت ه��ي الأ�سا���س يف تكوي��ن تل��ك احلي��اة
والأدي��ان واملذاه��ب ,ب��ل هو اجل��زء الكبري يف
مكونات��ه ,ال��ذي �أخذ يتج��ذر يف نفو�س النا�س
عرب التاريخ .
ويتن��اول االنرثبولوج��ي الربيط��اين جيم���س
فري��زر يف �صياغ��ة نظريت��ه ,والعالق��ة ب�ين
الدي��ن ,وعالقته بال�سح��ر يف بدايات التح�ضر
الب�ش��ري (وق��دم لن��ا وجه��ة نظ��ر حمكم��ة
وجذاب��ة ب�ش�أن املراحل الأربع��ة لتطور الفكر
الإ�سالم��ي جعلته��ا يف حك��م البدهي��ة الت��ي
البقية �...................................ص22

من��ذ �أن وجد الإن�سان على �سطح الأر�ض ،بد�أ يبحث،
عن كيفية وجوده ،وعن كيفية وجود  ،كل ما يحيط
م�ستمر ،عند ِّ
كل
به ،وع��ن ن�شوء الكون ،هذا البح��ث
ٌ
الأمم وال�شعوب.
ومل يخ��ل ع�ص��ر �أو م�ص��ر ،م��ن وج��ود �أنا���س و�ضعوا
أ�سب��اب م��ا يحي��ط به��م ،وف��ق
تف�س�يرات �أو ع ّلل��وا �
َ
ت�صوراته��م ،وو�ص��ل الأم��ر يف بع���ض الأحي��ان� ،إىل
تغلي��ف تل��ك الت�ص��ورات بطابع القد�سي��ة ،ون�سبوها
�إىل ق��وى خارجي��ة ،عدّ وا م��ن يتجاوزه��ا زنديق ًا �أو
مهرطق ًا..
�شغلت م�س�أل��ة وجود الإن�سان على هذه الأر�ض حيز ًا
كب�ير ًا م��ن تفك�ير الب�شري��ة ،وجن��د ل��دى كث�ير م��ن
ال�شع��وب ،تف�سريات متناق�ضة يف م��ا بينها حول هذه
امل�س�ألة.
�إنَّ نظ��رة �سريعة �إىل تراثنا ترين��ا الآتي( :ورد يف
الت��وراة ،ب���أنَّ الإن�س��ان وجد من �آدم وح��واء ،اللذين
أق��رت ذلك كثري
خلقهم��ا اهلل من ط�ين الأر�ض ،وقد � ّ
من الفرق الإ�سالمية).
قال اليزيديون(( :)1هنال��ك جمموعة من الآلهة،
اخت���ص ٌّ
كل منها،بخل��ق ن��وع مم��ا ه��و يف الك��ون� ،أ َّم��ا
َّ
اليزيدون بخا�صة فقد خلقهم عدي بن م�سافر).
ق��ال �أبو جعف��ر (ع)(( :)2كان ُّ
ماء ،وكان
كل �شيء ً
َّ
وج��ل املاء
عر�ش��ه (اهلل) عل��ى م��اء ،ف�أم��ر اهلل ع�� َّز
ف�أ�ضط��رم ن��ار ًا ،ثم �أم��ر النار فخمدت الن��ار ،فارتفع
خموده��ا دخان فخل��ق ال�سم��وات من ذل��ك الدخان،
وخلق الأر�ض من ذلك الرماد).
وق��ال الإم��ام جعفر ال�ص��ادق (ع)(�( :)3إنَّ اهلل ع َّز
َّ
وج��ل خلقن��ا (�أه��ل البيت) قب��ل اخللق ب�أل��ف عام،
وقب��ل �آدم ب�أل��ف ع��ام ،وكن��ا �أرواح�� ًا ،ح��ول العر�ش
ن�سب��ح هلل ،وي�سبح �أه��ل ال�سماء (ال��كل) بت�سبيحنا،
فهبطنا �إىل الأر�ض).
وق��ال الإم��ام جعف��ر ال�ص��ادق(ع)(( :)4كان قبلنا
�سبع��ة �آوادم  ،و�سبع��ة �أدوار ق��د م�ض��ت ،ونح��ن يف
الدور الثامن من �آدم الثامن ،ولكل ذرية �آدم بعث �آدم
منهم).
وي�ستنك��ر الإمام ال�ص��ادق (ع) �أن يكون الإن�سان ،قد
تكاث��ر بزواج��ه من الأنث��ى ،التي ولدت م��ع �شقيقه،
ويقول هذا خنا(زنا) حا�شا على اهلل �أن يفعل ذلك).
ويختل��ف ه��ذا ال��ر�أي ع��ن ر�أي الإ�سماعيلي�ين زم��ن
الدولة الفاطمي��ة ،فكان القا�ض��ي النعمان( )5يرى
ال�شجرة املنهية عنها كان �إبلي�س ،وهذه هي عبارته:
(�إنَّ اجلن��ة التي �أ�سكنه��ا �آدم فهي دعوة �إمام الع�صر،
و�إن احل��ارث ب��ن م��رة �أي �إبلي�س قد ق��دم فيها ،وكان
م��ن �أحد دعاتها ،فلم��ا ا�صطفى �صاح��ب الوقت �آدم،
وارت�ضاه وقربه منه و�أنال��ه مراتب الدعوة و�أطلعه
عل��ى جميع حدوده��ا و�أ�سراره��ا و�أعلمه م��امل يعلم
أقره��م �إليه ملو�ض��ع ترافعهم
ب��ه �أحد من ح��دوده ف� ّ
عليه ،و�أمرهم بطاعت��ه والأخذ عنه ،و�أباح لآدم �أن
يعلمه��م �إ َّال للحارث لأنَّه �أب��ى �أن يطيعه ويخ�ضع له،
وكان �إبلي���س هو ال�شجرة املنهي عن املفاحتة بالعلوم
ال�سرية� ،إذ كان حده قبل �أبال�سه كحد الدعاة ،فلما
امتن��ع من الطاعة �سقطت منزلت��ه وانقطعت مادته،
ف�شيط��ن و�أبل���س ،وح�س��د �آدم ف�أخ��ذ يف غوايته لكي
يق��ع ب��ه الع�صي��ان فيقط��ع م��واده ي�سق��ط مرتبت��ه،
فجع��ل يغوي��ه بال��كالم ويظهر ل��ه �أنّه نا�ص��ح وعليه
م�شف��ق و�أخ��ذ يق�س��م له ب��اهلل حتى ا�ستق�� َّر يف نف�س
�آدم �أن جمي��ع ما ي�أتي به ح��ق ،ف�أطلعه �آدم على حد
القائ��م ومرتبته �إذ هي نهاية املرات��ب و�أعالها فلما
�أظه��ر �أمر اهلل لع��دو اهلل بغري �أمر م��ن اهلل �أخرجه
من جنته �أي قطعه الإمام من دعوته).
ويعتق��د الإ�سماعيلي��ون بوجود �سبع�ين �آدم قبل �آدم
الأخري الذي ي�سمى �آدم ال�صفا ،ور�أى الفاطميون زمن
احلاك��م ب�أم��ر اهلل�« :أنَّ الع��امل خلق دفع��ة واحدة،
و�أنَّ الب�شر خلقوا دفعة واحدة ،دون �أن يتنا�سلوا من
�أب و�أم ،و�أن عدده��م حم��دود ال يزي��د وال ينق�ص».

وتنتقل النف�س من بدن �إىل بدن وقد قال �أبو العالء
املعري عن ذلك:
واجل�سم كالثوب عل��ى روحه/ينزع �أن يخلق «يهرتئ
�أو يت�سخ» وقال �أي�ض ًا:
لوه��ب هجاد قوم يف الرثى رقدوا/ل�ضاقت بهم املدن
والبيد الأمالي�س
ويعن��ي �أبو العالء �أن �أتقى الأتقي��اء من بني الب�شر،
ل��و قاموا من قبورهم ملا و�سعتهم امل��دن ،وال الأرا�ضي
هب غ�ير الأتقياء من
ال�شا�سع��ة الوا�سع��ة ،فكيف لو َّ
قبورهم ف�أي م�ساحة �ستت�سع لهم؟!..
ق��ال املطهر بن طاه��ر املقد�س��ي (( :)6تولد �آدم من
رطوب��ة الأر�ض كما يتولد �سائ��ر الهوام  ،وكان جلده
كق�ش��ر ال�سمك ،ثم ملَّا �أ ّتى الزم��ان عليه َّ
جف و�سقط
عنه وتابع املطهر ،وقال �آخرون( :مل يظهر بكامله،
و�إمنا ظهر �شيئ�� ًا بعد �شيء ،ثم تركبت وات�صلت على
مرور الزمان و�صار �إن�سان ًا تام ًا).
ورد يف ق�صة حي بن يقظان البن طفيل (( :)7الآتي
تخ َّمرت يف �إحدى اجلزر طينة على مر ال�سنني ،حتى
امتزج فيها احلار بالبارد ،والرطب بالياب�س ،امتزاج
تكاف���ؤ وتعادل يف القوى� ...إىل �أن كمل خلقه ،ومتت
�أع�ضائ��ه ،وح�ص��ل يف ح��د اجلنني عن��د خروجه من
البطن ،فكان هذا هو حي بن يقظان).
و�أدرك بع���ض علماء العرب وامل�سلم�ين� ،أهمية ت�أثري
املن��اخ ،على ل��ون ب�شرة الإن�س��ان ،ومزاجه ،فقال ابن
�سينا يف �أرجوزته:
ح��ر غري الأج�سادا/حت��ى كان ك�سا جلودهم
بالزجن ٌ
ال�سوادا
وال�سقلب اكت�ست بيا�ضا/حتى غدت جلودها ب�ضا�ضا
مالحظة( :ال�سقلب) هم الرو�س والبلغار وكل �أبناء
العرق الأبي�ض ،ب�ضا�ضا �شديدة البيا�ض.
�إن �إح��دى �س�نن احلي��اة ،الت��ي ال را َّد لها ،ه��ي ،متازج
الثقاف��ات واحل�ض��ارات وتالقحه��ايف مابينه��ا ،وال
يخف��ى على �أح��د �إنَّ نظري��ة داروين ،ح��ول الن�شوء
واالرتقاء ،القت قب ً
وال لدى نخب وا�سعة من املثقفني
العرب .فعلى �سبيل املثال:
�أم�س��ك �أح��د املت�شددي��ن ،بجمي��ل �صدق��ي الزهاوي
ال�شاعر العراقي ،والذي كان ي�ؤمن بنظرية داروين،
وق��ال له( :كي��ف تق��ول �أبون��ا ق��رد؟؟!! ..ف�أجابه
الزه��اوي :ال ي��ا �أخ��ي!!� ..أنا �أق��ول عن نف�س��ي� ،أما
تراين �أ�شبه القرد؟!)
ما�سبق بع�ض الآراء التي وردت يف تراثنا حول ن�شوء
الإن�س��ان ،ويف ت��راث الأمم وال�شع��وب �شبيه لذلك �أو
�أكرث...
الهوام�ش:
1ـ م�صحف ر�ش – �صورة عن امل�صحف عند كاتب املقال.
 – 2رو�ضة الكايف – الك�شكول – اجلزء الثاين – بهاء
الدين العاملي – �ص.77
 – 3الهفت ال�شريف – رواه املف�ضل بن عمر اجلعفي –
حتقيق وتقدمي الدكتور م�صطفى غالب – دار الأندل�س
– بريوت – الطبعة الرابعة – �ص .68
 – 4املرجع ال�سابق – �ص.15
� – 5أ�سرار النطقاء – ن�سخة خطية.
 – 6كتاب البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر املقد�سي –
دار �صادر – بريوت – �سنة � – 1903ص .75
 – 7حتقيق وتقدمي عبد الهادي حكيم – دار الفارابي –
بريوت – �سنة � – 1954صفحات من (.)18-15

ق�ضايا و�آراء

يف �شمولية
الر�ؤية

• زين خ�ضور

م��ا يدع��و للأ�سف ويجيز اال�ستغ��راب يف زمن �أجم��ع الكل فيه
عل��ى ف�شل النظ��رة الواح��دة ال�شمولية التعمي��م يف حماكمة
الظواه��ر والق�ضاي��ا ،و�سوري��ة بل��دي املق��اوم ل�شت��ى �أن��واع
الظل��م واال�ضطه��اد والعنف والإرهاب حري ب��ه �أن يتقن هذه
اللعب��ة املعا�ص��رة و�أن يتف�نن يف ا�ستخدامه��ا لأنن��ا طالب حق
و�صاح��ب احلق �سلط��ان فالواقع الراه��ن ب�أحداثه ومعطياته
وحتديثات��ه ف��اق كل الت�ص��ورات وا�ستطاع تغيي��ب العديد من
القي��م وتفكي��ك منظوم��ات فكري��ة واقت�صادي��ة واجتماعية
بعينها وكم��ا �أعاد بناء العديد منها على نحو ما يريد ويرغب
�أخ��رج للع��امل منظوم��ات ال �سابق لن��ا به��ا �إال يف �سيناريوهات
هولي��ود و�ألعاب ال�سحر وال�شع��وذة وطبع ًا هذا الواقع ال قدرة
لنا على حماكمته �أو عرقلته لأنه واقع مهيمن ويف حقيقته ذا
نظ��رة �أحادية تت�سم بالإق�صائي��ة والإلغائية و�إذا كانت هذه
�سمات املعتدي املرتب�ص بحقن��ا بوجودنا كيف لنا �أن ن�ستخدم
�أ�سلوب��ه �أو �أن ن�سم��ح بعب��ور �أف��كاره �إىل وعين��ا ويهيم��ن عل��ى
حماكماتنا املنطقية وي�سري خطواتنا امل�ستقبلية �إنني �إذ �أ�شري
�إىل هذا اخلط�أ غري املدرك من قبل منتهجيه ال �أق�صد الهجوم
ب��ل التنبي��ه �إىل خطورة م��ا يجري دون رقي��ب يقف على هذا
اخلط���أ ولي���س هدفنا �إثبات حقيقة يف عينه��ا �أو نفيها بل كان
هدفنا ومازال تبيان هذه احلقيقة  ...خ�صائ�صها  ....هويتها
 ...جذوره��ا � ....آفاقها  .وبالت��ايل الو�صول �إىل حكم ولي�س
الب��ت باحلكم فبه��ذه العملية نك��ون قد قمن��ا بحركة فكرية
هدفها ت�شكيل وعي راهن ولي�س م�سبق وهدفه �إثبات �صحة ما
يعني��ه واختبار مدى �أ�صالة الأفكار والنظريات ال�سابقة التي
ا�ستخدم��ت يف ت�شكي��ل هذا الوع��ي (الراه��ن) وبالتايل و�ضع
فر�ضي��ة �أو فر�ضي��ات لر�ؤي��ة م�ستقبلي��ة يعول عليه��ا ت�شكيل
حا�ضن��ة مناخ خلطاب م��ن �ش�أنه خلق ر�ؤية جدي��دة للعامل �أو
العك���س هن��ا طبع�� ًا �أما �أن��ه ال ي�أتي باجلدي��د فيدخل حظرية
ال�سائ��د ب�شكل تلقائ��ي ويعود بنا لوراء ال��وراء ما يحدث الآن
الآن والواقع العامل��ي امل�سقط على الراهن ال�سوري دليل قاطع
ما بعده دليل وال بد من الإجابة على ال�س�ؤال التايل:
 هل الإن�سان عنيف بطبعة؟ هل هناك جمتمع عنيف وجمتمع م�سامل؟ ه��ل نح��ن عندما نق��ول ب�أننا �أبن��اء ح�ض��ارة ومدنية وتراثوتاري��خ م�ستم��ر وممتد على م��دى تاريخ الإن�ساني��ة يخول لنا
هذا احلكم على ال�شعوب؟
باملقابل هل ابن البداوة غري م�ؤهل ال�ستقبال املدنية والتكيف
معه��ا  .كثري ًا وكثري ًا جدا ما تبدو هذه امل�س�ألة مملة وغري ذات
�أهمية ،وما هو املق�صود باحل�ضارة واملدنية ،ف�إذا كانت جمموعة
القيم والأع��راف والأخالق فكل جمتمع خل��ق و�شكل �أعرافة
وقيمة و�أخالق��ه وبالعموم جمملها ين�شد املحبة وال�سالم و�إن
كان��ت احل�ضارة مادية اقت�صادية فال يوجد جمتمع ب�شري �إال
وا�ستط��اع �أن ينظ��م عالقاته االقت�صادي��ة و�أن يحقق م�ستوى
م��ادي لأف��راده ميي��زه ع��ن غ�يرة م��ن املجتمع��ات .و�إذا كانت
احل�ض��ارة نتاج ًا فكري ًا وثقافي�� ًا وعقلي ًا ف�أي�ض�� ًا ا�ستطاعت كل
جمموع��ة ب�شرية �أن تنتج فكر ًا و�أن ترب��ي عق ً
وال ومواهب ًا يف
كافة جماالت الآداب والفنون والعلوم و�أعتقد ب�أنني مل �أبالغ
يف ه��ذه املحاكم��ة لأن ه��ذه اخل�صائ���ص ولي��دة تراك��م زمني
عم��ره مئ��ات املئات م��ن ال�سن�ين جبلت فيه��ا ه��ذه اخل�صائ�ص
وال�سم��ات وتعرت م��ن �شوائبه��ا واحلركة يف ا�ستم��رار متواتر
ق��د يتجاوز ر�ؤيتي .نعم .ما �أود قوله وما يجب �أن يكون قائم ًا
و�سائ��د ًا بني �أ�صح��اب الأقالم التي تكتب واقع�� ًا راهن ًا التحلي
باملنطقية والو�سطية واالبتع��اد عن التطرف يف طرح الأفكار
وحماكمتها مهما كانت الأ�سب��اب واملوجبات منطقية ومعقولة
فلي���س من م�صلح��ة �أحد �أن ي�س��ري بيننا منط��ق ال�شمولية ال
ه��و وال املوتورين من مروجيه لأننا بذل��ك ال نحرز تقدم ًا وال
منار���س مدني��ة �أو ننت��ج ح�ضارة ه��ي وديعتنا جلي��ل يكفيه ما
�إ�صابة من ويالت هيمنة العوملة والقطب الواحد.
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يف الثقافة وال�سيا�سة
•ر�ضوان الق�ضماين
الثقاف��ة منظوم��ة قيم مرتبط��ة باملجتمع ،منه تت�ش��كل موادها
وعنا�صره��ا .ولي�ست ه��ذه القيم �إرث ًا ثابت ًا جام��داً ،بل هي حقل
رح��ب يت�س��ع لي�ش��كل قدرة عل��ى احلرك��ة �إىل �أمام ،نح��و التغيري
والتطوي��ر والتجدي��د ،ك��ي جتع��ل املجتم��ع ق��ادر ًا عل��ى مواجهة
حتدي��ات ت�ستج��د دوري�� ًا ،وه��ي قي��م ت�ض��ع الثقاف��ة  -يف كل
الأح��وال -يف مواجه��ة ال�سيا�سة ،فال�سيا�س��ة مرت َبطة مب�ؤ�س�سات
ت�ص��در �أحكام�� ًا وق��رارات� ،أما الثقاف��ة فتقوم على قي��م حرك ّية،
حركته��ا تعني تولي��د ًا دائم ًا لقي��م جديدة من قي��م قدمية� .إنها
تركيب .وقد يكون
حركية تعن��ي ت�أ�سي�س ًا دائم ًا يقوم على �إعادة
ٍ
ه��ذا الت�أ�سي���س امل�ستم��ر نفي�� ًا �أو جتاوزاً ،ب��ل �إنه جتدي��د للحياة
تركي��ب �أ�صيلة لعنا�صر موج��ودة� ،أو �إنه تد�شني
بوا�سط��ة �إعادة
ٍ
ق��راءة جديدة �أ�صيلة ملو�ضوعات قدمية لكنها متجددة .الثقافة
ت�سع��ى �إىل حلِّ التناق�ض اجل��د ّ
يل الأزيل القائم بني (الثقافة/
قيم غري ن�ص ّي ٍة� ،أي لي�ست �أحكام ًا وقرارات،
ال�سيا�سة) انطالق ًا من َ
لأنه��ا قي��م داخل ّية� .أما ط��رف التقابل الث��اين ،ال�سيا�سة ،القائم
خارجي
عل��ى م�ؤ�س�سة حت��ل ه��ذا التناق�ض بالق��رارات ،والق��رار
ّ
لأنه ال ينطلق من وعي الإن�سان ،بل ي�أتي �إليه من خارجه لي�سحق
مكونات��ه ويجعل منها م�سخ ًا يج�سد ال�سيطرة ويغذيها وي�ؤجج من
�شرا�سته��ا لتك��ون بعد ًا خارج ّي ًا؛ ولأن الثقاف��ة اكت�ست اليوم بهذا
وتفجع وت�أملٍ �صو ٍّ
يف ،بعد �أن
إحباط��ات
البع��دِ فقد �صارت �سل�سلة �
ٍ
ٍ
طموح و�أمل وحلم .الثقافة
كانت قيم ًا متور باحلركة مبا فيها من
ٍ
حرك��ة دائمة نحو امل�ستقب��ل ،وال�سيا�سة ت�أطري ملا �سيكون يف �شكل
احلد من احلرك��ة ،يعني ح�صرها يف
م��ا هو كائن ،والت�أط�ير يعني ّ
��ز حمدد وانغالقها عليه ،فهي الثابت يف �سل�سلة يحدها غر�ض
ح ّي ٍ
راه��ن� ،أ ّم��ا الثقاف��ة فه��ي االنفتاح عل��ى الزم��ن .ال�سيا�سة ترخي
�سدولها على الثقافة ،تردفها ب�أعجا ٍز وتنوء عليها بكلكل ،جتعلها
تت��وق �إىل الب��وح وحترير ال��ذات مما ت��رزح حتته لتك��ون نزوع ًا
�سلطات حتقق
مُبرَ ِّ ح�� ًا نح��و �سماء ف�سيح��ة .ال�سيا�سة تتنا�س��ل يف
ٍ
قيم حتقق له��ا حرك ّيتها .ثبات
له��ا ثباته��ا ،والثقافة تتنام��ى يف ٍ
ال�سلط��ة يف م�ؤ�س�ساته��ا ،وحرك ّي��ة القيم فيما تف��رزه الثقافة من
�إب��داع .ال�سلط��ة ترى الزمن تكدي�س�� ًا متنامي ًا� ،أم��ا الثقافة فرتى
يف ه��ذا التكدي�س انح�س��ار ًا متنامي ًا للإن�سان يق��ف قمعي ًا يف م�سار
ال �إىل الأكرث كما ً
حركة النمو املطّ ردة من الأقل كما ً
ال .ومن هذا
املنظور تدخل الثقافة يف نو ٍع من ال�صراع مع ال�سيا�سة .فال�سيا�سة
ال ت��رى يف الثقاف��ة عم ً
�لا ين��درج �ضم��ن فاعل ّيته��ا ،ففاعل ّيتها يف
الت�أط�ير ،وفاعل ّية الثقافة يف االنفتاح ،ولهذا ف�إنّ الثقافة احلقّة
ال تعي���ش �إ ّ
ال يف من��اخ احلر ّي��ة ،واحلر ّي��ة التي تخلقه��ا تنبع من
ذاته��ا ،م��ن قيمه��ا ،وال ت�أت��ي �إليها م��ن خارجها ،فاخل��ارج قوانني
م�سبق��ة ُت َن ِّم ُطها ،والثقافة ت�أبى التنميط ،وتقيم بد ً
ال منه نظام ًا
وقيم و�إب��داع ،وهو نظام
داخلي�� ًا خا�ص�� ًا بها يتجلّ��ى يف
ٍ
مفهوم��ات ٍ
يربط جدل ّي�� ًا املكونات الداخل ّية باملكون��ات اخلارج ّية� ،أي القيم
(الداخلي/
بامل�ؤ�س�س��ة� .إنه��ا عالقة جدل ّية تقيمها الثقاف��ة بني
ّ
تتج�سد القي��م يف ر� ٍأي
اخلارج��ي) ،ب�ين (القيم/ال�سلطة) ،ح�ين
ّ
ّ
الب��د م��ن �أن ميتل��ك حريته بعي��د ًا عن فع��ل ال�سلطة ال��ذي يقوم
على احلظ��ر واملنع والزج� .إنها عالقة جدلي��ة تخرج من ال�صراع
والتناق���ض عندم��ا تتج��اوز رف���ض الآخ��ر وتخوين��ه �أو �إلغ��اءه،
وه��ي عالق��ة ت�ستدع��ي �أي�ض ًا التخلي ع��ن احت��كار احلقيقة ،لأنّ
احتكاره��ا يعبرّ عن اجلمود ويج�س��د التوجه نحو الثابت الدائم
أب��دي اال�ستمرار� ،إنها جدل ّية ت�ضع الفعل الثقايف يف مقابل القمع
� ّ
ال�سيا�س��ي ،فالفع��ل الثقايف قدرة عل��ى التغيري ،والقم��ع ال�سيا�سي
ن��زوع نح��و الثواب��ت .الثابت يعي��ق اجلديد ،ي�ستغ��رق يف القدمي
ويكرره ،وجديده م��ن جن�س قدميه وتكرار له� .أما الفعل الثقايف
ففعل��ه ينب��ع من حوار َّيتِ��ه� ،أي من قدرته على �إقام��ة حوار بعيد
عن جميع حم��اوالت �أ�سطرة العقيدة والفكر واخلطاب ،وهو فعل
يتج��اوز االنعزال ّي��ة يف �أُحاديته��ا لريتبط بعالق��ات متجددة مع
الآخر وفكره� .إنها فعال ّية تذهب �أبعد من تلبية م�ستلزمات الواقع
املعقّد نحو حتقيق دائم للذات والهوية من خالل خطابها الثقايف
الذي يقوم على احلوارية ،و�أول مكونات هذه احلوارية االعرتاف
بال��ر�أي الآخ��ر واحرتام��ه والدفاع عنه ب��د ً
ال م��ن م�صادرته� .إن
التخل���ص م��ن �ص��راع التقاب��ل الثنائ��ي اال�ستبع��ادي (الثق��ايف/

ال�سيا�س��ي) ال يت��م �إال ب�إقام��ة عالق��ة جدلي��ة حق��ة ،حتق��ق
ً
هوي��ة ثقافية تقوم عل��ى التم�سك
كيان�� ًا لل��ذات اجلمع ّي��ة ي�س ّمي
ب��روح احل��وار القائ��م على فه��م بنيات الوط��ن واحلي��اة والع�صر
والتحديات و�أفق املعرفة ،وهو روح ينبذ القمع الفكري والتطرف
واملغ��االة لينت��ج هوية ثقافي��ة ،ت�سعى �إىل جتديد حي��اة �إن�ساننا
ب��كل �أبعادها الفكري��ة وال�سيا�سية واالقت�صادي��ة واالجتماعية
والأخالقي��ة والعلمي��ة والفل�سفي��ة .وه��و عالق��ة جدلية جتعل
وظيف��ة الثقافة توليد القيم التي حتم��ي احلياة ،وهو قيم تعني
ع��دم انف��راد � ّأي طرف اجتماع��ي �أو �سيا�سي بتحدي��د الثقافة �أو
احتكاره��ا ،فاحت��كار الثقافة �سمة م��ن �سمات ال�سيا�س��ي ب�أدواته
امل�ؤ�س�ساتية التي تلج�أ �إىل االحتكار لت�سييج نف�سها و�ضمان �أمنها،
وتتو�س��ل ذلك بتطبيع الثق��ايف ليتوافق مع ال�سيا�سي ،وهو احتكار
يق ّو�ض حيوية الثقاف��ة وفاعل ّيتها ،ويقتل قيم العدالة واحلر ّية
واحلقيق��ة واالخت�لاف� .إن��ه لهب يعقِّ��م حليب الثقاف��ة ويجعله
خ��ايل الد�س��م لتعي���ش الثقاف��ة عل��ى “الريجي��م” ال��ذي يوه��م
با�ستق��رار احلي��اة وثباته��ا مادام “ريجي��م” ال�سيط��رة �أقوى من
“دم” احلري��ة .وهو “ريجيم” يخلق ثقافة اخلوف والرعب لأنه
وحيد ال ثاين له
“ريجيمي”
يخت��زل كل م��ا يف الوجود يف ت�أوي��ل
ٍ
ّ
وال بدي��ل �سواه ،ليقي��م تقاب ً
ال بني (املباح/املحظور) ،وهو تقابل
يجعل من ثقافة “الريجيم” ثقافة ما�ضوية ال تعرتف �إ ّ
ال بجزءٍ
م��ن ال�سريورة التاريخية ،ويعد كلّ م��ا �سواها خيانة .وهي ثقافة
قوامه��ا ال��والء ،وال��والء “ثقاف��ة” معقّم��ة طاه��رة ،وطهارتها
تتح��دد بخ�ضوعها غري امل�ش��روط لل�سيا�سي ،فهو املرجع ّية الأوىل
ال�شرع ّي��ة والعقائدي��ة ،وه��و عم��اد الثقاف��ة و�أ�سا�سه��ا ،وكل من
يخ��رج عن��ه �آب��ق وفا�س��ق ومرت��د .عندها ي�صب��ح الفع��ل الثقايف
�سيا�سي ًا معاد ً
ؤ�س�سة
ال للإرهاب الثقايف ،وهو فعل يفرز “ثقافة” م� ٍ
مرتبط��ة به��ا ،ت���ؤدي
ومعرف��ة
تق��وم عل��ى �إع��ادة �إنت��اج ثقاف��ة
ٍ
ٍ
خدماته��ا لها .وت�ض��م هذه الثقافة يف �صفوفه��ا �أكادمييني ورجال
دين و”مبدعني” و�إعالميني اجتمعوا جميع ًا حول “ثقافة” هذه
امل�ؤ�س�س��ة حتقيق�� ًا مل�صالح �آن ّية ،بعد �أن ط ّبعوا “ثقافتهم” لت�صبح
��و ًة ت�ؤي��د م�ؤ�س�سته��م ثبات�� ًا ور�سوخ�� ًا ،لتق��ف ه��ذه “الثقاف��ة”
ق ّ
ً
املط ّبع��ة �سيا�سي��ا يف مواجه��ة الثقاف��ة القائم��ة عل��ى القي��م� ،أي
الثقاف��ة التنوير ّية النه�ضوية .وتدعو “الثقافة املط ّبعة” �أي�ض ًا
– كم��ا هي الثقافة احلقّ��ة – �إىل الدميقراطية وحر ّية الر�أي
واالعرتاف بالآخر واحل��وار والنقد .لكن مثل هذه الدعوة تقوم
كالمي بحت يحققه فعل �سلطوي ي�ضع الثقافة على �شفا
على فعل
ّ
هاوي��ة وقد يدفع بها �إىل ح�ضي�ضها ،لأنها فعل �سلطوي يقوم على
ٍ
حج��ب احلقيقة ،حجب الثقاف��ة ،بفعلٍ ينه�ض على املنع والعقاب
لتكون “ثقافة ال َوحدَ ةِ” التي جتعل �أفراد املجتمع كلهم �صاحلني،
�أي مت�شابه�ين يف �أفكاره��م و�آرائه��م ك�أنه��م ن�س��خ مطبوع��ة � -أو
مط ّبع��ة  -على �أ�شكال متطابقة ،وه��ي �أ�شكال ال عالقة لها بالهم
الثق��ايف الإن�س��اين� ،إنها “ثقافة اخل��واء” ،اخلواء م��ن مفهومات
ٌ
“ثقافة” ما ببالغة ت�ساوي بني
اليقظة والنه�ضة يعني �أن متتلئ
حاجة ،لأن “ثقافة
الأ�شي��اء واملفهومات والكلمات لت�صبح ثقافة
ٍ
احلاج��ة” م�صدر لل�ثروة ،والرثوة تعينّ منهج�� ًا “ثقافي ًا” للف�ساد
والإف�س��اد“ .ثقافة احلاجة” جتعل من “مثقفي احلاجة” رهط ًا
الوع��اظ ال�سيا�سيني ي�سوغون م��ا يريده ال�سيا�س��ي وال يدفع
م��ن ّ
بالف��رد نح��و التفك�ير يف حال��ه وم�آله ،ب��ل يبث فيه حال��ة ر�ضى
وطم�أنين��ة ت�شتاق �إىل الأرحام الدافئة حي��ث الع�شرية والقبيلة
بحليب خ��ايل الد�سم
والطائف��ة وكل ذل��ك البيت الثق��ايف املفعم
ٍ
يجع��ل الثقافة ب�صر ّية �سمع ّية “قوم ّي��ة” ي�ساعده ريجيمها على
حراك يجعل من
وغنائية ومهرجان ّية يف
أعرا�س ُك َر ِو ّي ٍة
�إحي��اء �
ٍ
ٍ
ٍ
�ساحاته��ا وجامعاته��ا ومتاحفه��ا ومراكزه��ا الثقاف ّي��ة وم�سرحها
َ
رق�ص ت�سود فيه��ا “ثقاقة اال�ستمتاع” بعي��د ًا عن امل�سموح
حلب��ة ٍ
واملمن��وع� .إنه��ا “تقني��ة ثقافي��ة” �ص��ارت حت��دد الي��وم عالق��ة
الثقاف��ة بال�سيا�س��ة ،ال لتك��ون عالقة جدلية ،ب��ل لتكون عالقة
��ون ثقافة بعيدة عن فكريتها
تكويني��ة �س�ؤالها الأ�سا�س :كيف نك ّ
وقيم ّيتها وفاعليتها لتكون “ثقافة خواء”.
ويبقى ال�س�ؤال قائم ًا :كيف نخرج الآن من ثقافة اخلواء هذه
�إىل ثقافة الوجود .
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�أدب الطفل يف
احل�ضارات الإن�سانية
• عبد الباقي يو�سف
كلم��ة الطفول��ة ،تعن��ي مرحل��ة زمني��ة
بالن�سب��ة لعم��ر الإن�س��ان ،وه��ذه املرحلة
تختل��ف م��ن منطق��ة �إىل �أخ��رى ،ولك��ن
يف جمي��ع الأح��وال ميكنن��ا اعتب��ار �أن
الطفول��ة تب��د�أ من ال��والدة ،ومتت��د �إىل
ب��دء مرحل��ة املراهق��ة ،وعن��د ذاك،
يتجاوز الإن�سان مرحلة الطفولة ليدخل
�إىل مرحل��ة املراهقة ،ولك��ن ثمة �سنوات
ي�ستقبل فيها الطف��ل امل�ؤثرات اخلارجية
�أك�ثر م��ن غريه��ا ،ويتفاع��ل يف تل��ك
ال�سن��وات مع اخلارج �أكرث من غريها ،وهي
�سن��وات ت�أ�سي�سية بالن�سب��ة لعمر الطفل،
وه��ي ال�سن��وات الت��ي متت��د م��ن الثالث��ة،
وحت��ى ال�ساد�سة ،بحي��ث ي�ستطيع املربي
�أن يوج��ه الطف��ل �إىل �أي �سل��وك ي�ش��اء،
�إنه ي�شبه العجينة بيد اخلباز ،ي�صنع بها
رغيف�� ًا يف الإط��ار الذي يري��د .والإن�سان
مهم��ا تق��دم يف العم��ر ،ف�إنه يبق��ى حام ًال
امل�ؤث��رات الت��ي اكت�سبه��ا يف ال�سن��وات
الثالث تلك.
اهت��م الإن�س��ان بتوجي��ه الطف��ل من��ذ
القدم ،وجند يف ال�تراث الإن�ساين �أ�شكال
الرتبي��ة والتوجي��ه للطفل ،فف��ي الرتاث
اليون��اين وج��ه ال�شعراء والأدب��اء بع�ض
نتاجه��م �إىل الطف��ل ،ومنه��م عل��ى �سبيل
املثال  :مو�سخو�س ،ويوريبيدي�س ،وبيون،
وثيوكريتو�س.
لقد خاطب بيون الطفل قائ ًال:
يابني ال تلج�أ �إىل النا�س دون مربر
وال تعتمد على الغري يف �إجناز عملك
حاول �أن ت�صنع مزمارك بنف�سك
كل �شيء يتم مب�شيئة الآلهة
�أراد بي��ون �أن يعتم��د الطفل عل��ى نف�سه،
وه��و ي�ش��ق طريق��ه يف احلي��اة ،وب��ذات
الوقت جعله ي�شعر ب�أن اهلل يكون يف عون
َم��ن كان يف ع��ون نف�سه� ،إن��ه يدفع الطفل
ك��ي ي�شع��ر بامل�س�ؤولي��ة جت��اه احلي��اة،
ويعتمد على نف�سه.
ون��رى يف ال�تراث امل�صري الق��دمي �أ�شكال
العناي��ة بتوجي��ه الطف��ل ،وم��ن ذل��ك
ق�صيدة ن�شيد النيل التي تقول للطفل :
حمد ًا للنيل ينزل من ال�سماء
وي�سقي الرباري البعيدة عن املاء
وينتج ال�شعري ،وينبت احلنطة
وهو �سيد الأ�سماك
وهو الذي يحدد للمعابد �أعيادها
كم��ا اهتم��ت الإمرباطوري��ة الفار�سي��ة
ب���أدب الطف��ل ،وتركت تراث ًا جي��د ًا ،ومن
ذل��ك م��ا ورد يف كت��اب � /أ�ص��ل اخلليق��ة
 /حي��ث يجي��ب الطف��ل ال��ذي ي�س���أل عن
الزمان قائ ًال :
الزمان من كال املخلوقني �أقوى
الزمان من كل متملك �أملك
الزمان من كل ذي علم �أعلم
زماننا مي�ضي ويتفرق
ال ميكن للروح �أن تتخلى عن اجل�سد
وال حني تطري يف الأعايل.
كم��ا خاطب��ت ح�ض��ارة وادي الرافدي��ن
الطف��ل يف ملحم��ة جلجام�ش وه��ي تقول
له :
من �سلك �سبيل العدوان واغت�صبت يده ما
لي�س له

من نظر نظرة ر�ضا �إىل مواطن ال�شر
من بدّ ل الوزن الكبري بالوزن ال�صغري
من �أكل ما لي�س له ومل يقل ماحدث
ف�سوف يعاقب على جرائمه.
وجن��د يف الرتاث ال�شع��ري العربي �أ�شكال
الكتاب��ة للطف��ل ،حت��ى �أن كب��ار ال�شعراء
خ�ص��وا بع���ض ق�صائده��م للطف��ل ،وق��د
لفتت لعب��ة /الزحلوقة /الت��ي يلعب بها
الأطفال نظر امر�ؤ القي�س ،فكتب يقول:
ملن زحلوقة زل بها العينان تنهل
ينادي الآخر الأل �أال حلو ًا ..حلو ًا
ويف معلقت��ه يق��ول عمرو بن كلث��وم رافع ًا
معنويات الأطفال يف جمتمعه:
�أال بلغ بني الطماح عنا
ودعميا كيف وجدمتونا
�إذا ما امللك �سام النا�س خ�سف ًا
�أبينا �أن نقر الذل فينا
ملأنا الرب حتى �ضاق عنا
وماء البحر نلم�ؤه �سفينا
�إذا بلغ الفطام منا �صبي
تخر له اجلبابر �ساجدينا
يق��ول الإم��ام الغ��زايل يف كتاب��ه �إحي��اء
علوم الدين :اعل��م �أن الطريق يف ريا�ضة
ال�صبي��ان م��ن �أه��م الأم��ور و�أ�ؤكده��ا،
وال�صب��ي �أمان��ة عن��د والدي��ه ،وقلب��ه
الطاه��ر جوه��رة نفي�سة �ساذج��ة خالية
م��ن كل نق���ش و�ص��ورة ،وهو قال��ب لكل ما
ميلأ به ،ف�إن ع ّ��ود اخلري وعلمه ن�ش�أ عليه
و�سع��د يف الدني��ا والآخ��رة ،و�شارك��ه يف
ثواب��ه �أب��وه وكل معل��م له وم�ؤدب��وه ،و�إن
ع ّ��ود ال�ش��ر و�أهمل �إهم��ال البهائ��م �شقي
وهل��ك ،وكان ال��وزر يف رقب��ة القي��م عليه
والويل له.
وق��د وردت تعريف��ات عدي��دة يف ال�تراث
الإ�سالم��ي عن الطفل ومنه��ا و�صف النبي
(�ص)/:الطفل ريحانة من اجلنة./
�أم��ا معاوي��ة في�ص��ف ابنت��ه ب /تفاح��ة
القلب ،/فقد دخل عمرو بن العا�ص عليه
وعن��ده ابنت��ه عائ�ش��ة فقال:م��ن هذه يا
�أمري امل�ؤمنني؟
ق��ال  :ه��ذه تفاحة القل��ب ،ث��م �أ�ضاف :
فواهلل ما مر���ض املر�ضى ،وال ندب املوتى،
وال �أعان على الأخوان �إال هنَّ .
فق��ال عم��رو  :ي��ا �أم�ير امل�ؤمن�ين �إن��ك
حببتهن �إيلّ.
وكان الزه�ير ب��ن الع��وام يرق���ص ول��ده
ويقول:
�أزهر من �آل بني عتيق
مبارك من ولد ال�صديق
�ألذه كما �ألذ ريقي

ق�ضايا و�آراء

ال�ســــــعادة
• ناجح خ�ضر احلمود
الكلم��ات معانٍ خمتلفة ,عندما تك��ونُ َ
ُ
ت� ُ
عمق
أخ��ذ
ذات ٍ
بعد �أو ٍ
َ
َ
ُ
قراءة ,واملعاين املختلفة
,وحتتمل �أكرث من تف�س ٍري �أو �أكرث من
ٍ
ٌ
كفكر
أهمية ه��ذ ِه
ه��ي
ِ
دالالت عل��ى � ِ
ِ
الكلمة ٍ
للكلم��ة الواحد ِة َ
الكلمات �أك َ
ُ
رث م��ن كونها
جت�سيد ,ول��ذا تب��دو
وكفع��ل
جتري��د
ٍ
ٍ
طبيعية �أو
لظاهرة م��ا
قائم��ة� ,أو تف�سري ًا
حلرك��ة
ا�ستنباط�� ًا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
نطاق الفك ِر كفل�سفة/
ٍ
اجتماعي��ة ,وهذا ما يجعلها تدخ��ل يف ِ
منط��ق /ال ب�صفته��ا قان��ون
وهي عندم��ا تكونُ
ٍ
حتمية فق��طَ ,
َ
َ
وجود
حك��م
العلمية البحت��ة التي تعني
�صف��ة
كذل��ك ت�أخ��ذ
ِ
ٍ
َ
اجلانب العلمي يف الفكر عموماً,
قائم كما ه َو ,وهذا ه َو
ٍ
ُ
كوجود ٍ
َ
والفك��ر الفل�سف��ي خ�صو�ص�� ًا ,وعندم��ا ت� ُ
االحتمال
�صف��ة
أخذ
ِ
َ
ُ
ُ
إمكانية
يفرت�ض وقوع��هُ  ,ولكن �
تدخل ب�صفته��ا فر�ض ًا
املمك��ن
ِ
ً
ً
ً
ني مع ًا,
االثن
أو
�
ذاتي��ة
أو
�
مو�ضوعي��ة
ا
ظروف
ب�صفته��ا
ع
الوق��و
ِ
ِ
ُ
ُ
معرفة
باختالف الق��در ِة على
إدراك
تختل��ف
وهنا
ِ
ِ
عملي��ة ال ِ
َ
الوجوب/
�صيغة
الظ��روف املمكن قيامها ,فتكونُ
بذلك �ضم��نَ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
حمددة ,وغري
,والنتائج
فاملقدم��ات ال بدَّ لها نتائج
ك�سريورة/
ُ
ٌ
ً
�صادق��ة �/إمكان -
فه��ي �إذا �صادقة وغري
حم��ددة ب���آنٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واحدَ ,
ٌ
حمددة
وهي غري
هي
ٍ
حم��ددة كونها فكر ًا جم��رد ًاَ ,
احتم��ال َ /
كواقع/فعل -حركة./
ٌ
إلغاء
حال��ة
إنهاء
ِ
ِ
االفرتا�ضُ � :
فالتحدي��دُ /التعيني� /إثباتُ � -
االحتم��ال .ت�أكي��دٌ  .ج��زمٌ � .إنن��ي � ُ
�صف��ة
أدرك الآنَ متام�� ًا� ,أنَّ
ِ
ِ
حم�ض كلور املاء +احلديد= كلور احلديد +هيدروجني.
ٌ
َ
َ
كذل��ك.
�صحيح��ة الآنَ �أو �أ�صبح��ت
إدراك ه��ذ ِه
�إنَّ
عملي��ة ال ِ
ٌ
ً
رغم �أنه��ا قائمة
كوج��ود� ,إال �أنَّ
ٍ
ه��ي مل تكن يوم��ا ما كذل��كَ ,
َ
َ
كذلك عندما
أ�صب��ح
خارج مدركاتي ,و� َ
ه��ذا الوجود كانَ يوم�� ًا َ
َ
َ
ث��م اكت�شفتُ
اكت�شف��تُ
النتيج��ة ال�صادر َة
املقدم��ة
ِ
بالتجربة َّ
َ
معين��ة فر�ضية
مبرحلة
وهي
هي قب��ل معرفتي
ٌ
ٍ
ٍ
واق��عَ ,
عنه��اَ .
ٌ
ٌ
ٌ
وعلمي��ة
طبيعي��ة
واقع��ة
جدي��دة
ومبرحل��ة
بالن�سب��ة يل,
ٍ
ِ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
جزء من
حتمي��ة
كيماوية
معادل��ة
ومنطقي��ة ,هذ ِه
طبيعيةٌ .
كثرية� ,أما �أنا فل�ستُ معدن ًا وال حم�ض ًا� ,أنا �إن�سانٌ كائنٌ
تفاعالت
ٍ
ٍ
كيف �أبدو خمتلفاً.
ً
ٌ
خمتلف .طبع��ا .لكن َ
ح��ي ع�ضوي ,فهل �أنا
ٌ
واحدة ,بل معادن وحمو�ض
مادة
كوين ل�ستُ جمر َد
ٍ
عالقة� ,أو ٍ
ٍ
وكهربائية.كيمي��اء ع�ضوي��ة� .إنن��ي م��ن �أعطى
ومغنطي�سي��ة
َ
ً
حقيق��ة �أكرث من كلِّ
أ�شي��اء �صفاته��ا و�أ�سماءه��ا� ,إنني
ه��ذ ِه ال
َ
املجهول
ه��ذ ِه القوانني الت��ي �أدركتها� ,أي �أخرجتها م��ن دائر ِة
ِ
بالن�سبة يل ومازالت َ
هناك �أ�شياء جمهولة,
�إىل دائر ِة املعلو ِم
ِ
ٌ
ٌ
ومازال��ت َ
ً
وج��وب� ,إذا ما
هناك فر�ضي��ات واحتماالت و�أحكا ُم
ٍ
زلتُ � ُ
أبحث عن نف�سي.
َ
م��ازال ي�ؤرقني� ,أنا
كع�ضوية
ك��ذات
�إنَّ �إدراك��ي الأويل لذات��ي
ٍ
ٍ
لي���س ب�إرادتي ،ما زل��تُ � ُ
لي���س ب�إرادت��ي� ،أنا � ُ
أبحث
أم��وت َ
�أول��دُ َ
والنهاية وما بعد النهاية� .إنَّ هذا البحثَ
البداية
�ضمنَ دائر ِة
ِ
ِ
املجه��ول يقلقن��ي �إذ ًا ميحو معادلت��ي يزيله��ا ,ف�سعادتي �إذ ًا
يف
ِ
ٌ
ٌ
ِّ
ُّ
وا�ستبدالهُ
وتوتر
قلق
فال�شك
,
ني
باليق
ال�شك
إزالة
�
ب
مرتبطة
ِ
ِ
ٌ
ٌ
واليق ُ
هي كذلك� ،إذ ًا �سعادتي يف معرفتي
هدوء،
ني
ٌ
وتعق��ل هل َ
ٌ
ٌ
ً
ً
ُ
عمومية
واملعرفة هنا
يقينية,
معرفة
لذات��ي
�شمولية ,حدودٌ
دنيا حدودٌ ق�صوى.
أمر
/اع��رف نف�س��ك /قالها الفيل�س��وف العظيم �سق��راط� ,إنهُ � ٌ
أمر الوجو ِد
لي�س �أمر ًا �ص��ادر ًا عن �سقراط
ٍ
لكن��هُ َ
ك�شخ�ص� ,إنهُ � ُ
َ
َ
لي���س َ
َ
تعرف
علي��ك �أن
لك خي��ا ٌر,
ذات��ه ,ف�أن��تَ حمك��ومٌ
بذلك َ
ٌ
َ
َ
ذاتك ما دمتَ ُ
إرادية
وهي �
إمكانية
متلك �
ِ
إمكانية غري � ٍ
املعرفةَ ,
بل خلقية/حتمية./
َ
يجب �أن تكونَ
بحكم
لي���س
�إنَّ
الوجوب� ,أي كما ُ
اجلاه��ل �سعيدٌ َ
ِ
ِ
ُ
ُ
بحك��م الوج��و ِد ,كون��هُ
�سعي��دٌ
إدراكات
ي��درك �
��و
ه
,
ة
ال�سع��اد
ٍ
َ
ِ
ٌ
ُ
العاق��ل
بائ�س��ة� ،إذ ًا ه��ل
يقيني��ة ,و�إن كان��ت ه��ذ ِه الإدراكات
البح��ث ع��ن ال�سعاد ِة� ,إن��هُ ه َو
دائم
غ�ير
ِ
ٍ
�سعي��د ،ال �أب��د ًا فه َ��و ُ
َ
يع��رف نف�سهُ ك��ي يزدا َد
م��ن يري��دُ من��هُ �سقراط ك�شخ���ص �أن
ُ
ُ
ُ
ُ
يدرك
نعم��ة من
نعم��ة ال�سعاد ِة,
هي
فمعرف��ة
�سع��اد ًة,
ِ
ال��ذات َ
ُ
ولي�س م��ن يظنُّ �أن��هُ
يقب���ض عليه��ا ,بينما ه َو
معن��ى
ِ
النعم��ةَ ,
ُ
جاد
خ��ارج دائرتها,
فالعاقل �سعي��دٌ  ,و�إن كانَ يف �شقاءِ
ِ
املعرفة ٍ
اجلاهل �أ�شبهُ
خاوية ,نارها
بخابية
فنعيم
م�ضن,
و�س��ا ٍع
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
بجهد ٍ
ُ
ٌ
اق�ترب منها ظامئ
هي ترتوي� ,إن
َ
ه��ي ت��روي ,وال َ
حامي��ة ,ال َ
ه��ي ٌ
باقية,
فانية غ�ير
�أحرقت��هُ  ,و�إن �أتاه��ا
ٍ
ٌ
�صبي��ب بخرتهُ َ ,
ُ
هي ال�سعاد ُة.
حترتق يف �سعريها ,وتذر
ُ
الرياح رمادها ,فهل هذه َ
ُ
ً
ً
ً
فلنعل��م �إذا �أنَّ هذ ِه الكلمة التي ت�أخ��ذ حيزا كبريا يف الوجو ِد
ٌ
تعبريات
ه��ي
أ�ش��كال
الإن�س��اين ,وب�
خمتلف��ة ومع��انٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خمتلفةَ ,
هي ٌ
ٌ
كلمة ُ
كلفظ
ذات
قائمٍ ,
ٍ
خمتلفة عن � َ
أ�شياء خمتلفةَ ,
وجود ٍ

ب�صفته تعبري ًا �آني ًا عن �أ�شياء قامت� ,أو
متداول,
كنط��ق متكر ٍر
ِ
ٍ
ٍ
َ
يقول العامةُ
وتعطي��ه معنا ُهُ .
ُ
رمب��ا �ستقو ُم فتحقق هذا اللفظ
ِ
ف�لانٌ �سعيدٌ  ,ه َ��و �سعيدٌ لأنهُ
يح��ب ,ف�سعاد ُة
ت��زوج املر�أ َة التي
َ
ّ
تع�س,
فالنٍ ارتبطت ِ
بفعل الزواج ممن يحب� ,إال �أنَّ فالن ًا ذاتهُ ٌ
ُ
تع���س لأنّهُ
فقدَ
ويهرق
ويلطم
ين��دب
ه
فرتا
,
إخوته
�
أح��د
�
ِ
ُ
ُ
ُ
ه َ��و ٌ
ً
ً
دمع�� ًا �ساخنا �إنهُ ذات��هُ �سعيدٌ
وتع�س ب�آن مع��ا ,فهل هذا ممكنٌ ,
ٌ
ٌ
م�ستم��دة من
فه��ي �إذ ًا
ككلم��ة
لق��د ارتبط��ت ال�سع��اد ُة
ٍ
ٍ
بفع��لَ ,
ُ
والفعل
اختفاء لها,
الفعل
ه��ذا
واختفاء
الفعل,
ممار�س��ة هذا
ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
ٌ
ٌ
ً
ُ
م�ستم��رة فاحلياة عموم��ا لي�ست
حرك��ة� ,إال �أن��هُ حركة غ�ير
ٍ
املتداخلة يف تيا ِر
أفع��ال
فع��ل
واحد �,إمنا الكث�ير منَ ال ِ
جم��ر َد ٍ
ِ
ٍ
ككائ��ن حي يف هذا
الزم��ن املح��دو ِد
بالن�سبة لوج��و ِد الإن�سانِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
حقيقة الكلمة((ال�سعادة((.
الوجو ِد ,فهل هذا املعنى ه َو
�إنها ٌ
كلمة ٌ
.فكرةٌ .
ٌ
هدف.
لفظ
�إنه��ا ٌ
كلمة �إال �أنها ُ
وعم��ق ,واحتملت كثري ًا منَ املعاين
بعد
ذات ٍ
ٍ
ٌ
حمبب �سماعهُ .
لفظ
أنها
�
والتف�سريات,
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حقيقي��ة
قائم��ة
حاج��ة
م�ستنبط��ة ِم��ن
وفك��رة
فك��رة
�إنه��ا
ٍ
ٍ
ٍ
لوجودها ,و�إن كانت فكر ًة  /جمردة � /إنها ٌ
هدف كونها �إيجاب ًا,
مل ِّ
معانيه,
ب��كل
إنه��اء
خروج�� ًا م��ن
ِ
ِ
ِ
ملُ � ,
حال��ة الأ ِ
حلظ��ات الأ ِ
وكلمة �إيج��اب عامةٌ
ٌ
ً
ُ
ُ
واله��دف دائم��ا ه َو �ش��يء جميل ح�س��نٌ ,
ٌ
ني,
إيجاب
وال�سلب يختلفانِ من مكانٍ لآخ َر كمفهوم ِ
�شاملة ,وال ُ
ُ
أ�صلية� ,أو
مكان��ة
ثبات
الكلمة ال ِ
ِ
ِ
�إال �أنَّ اختالفهم��ا ال ي ّغ ُري من ِ
النتيجة املتوخاة.
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
جمموعة
فع��ل� .أو
ال�سع��ادة
ه��ي نتيجة  .حا�ص��ل ٍ
ِ
ه��دف� ,إذ ًا َ
ُ
النف�س
الفعل يف
انعكا�س
الفعل ذات��هُ  ,و�إمنا
هي لي�ست
ِ
� ٍ
ِ
ُ
أفع��الَ ,
ُ
معرفتهُ
ولي�س
،
ه
�
ؤ
احت��وا
،
،
الفع��ل
ة
�صور
إنها
�
ر�ض��ا.
الب�شري��ة
ِ
ِ
ُ
َ
ٌ
تعريف
ولي���س ه��ذا
فع��ل كانَ ,
أو�سع منَ
�أي ٍ
جام��ع ٌ
ٌ
فه��ي � ُ
َ
مانعَ ,
التعري��ف ,و�أك�ثر من��هُ �شم ً
��وال ,كون��هُ ح��دود ًا .قي��ودٌ جل��زءٍ
ِ
ٌ
ُ
جمال
واملعرف��ة ال حدود .ال متناه��ي .يف
معرف��ة,
وال�سع��اد ُة
ِ
واجلمال ..الخ.
واحلق
ري
كاخل
الف�ضائل
جم ِع
ِ
ِ
ِ
ِ
وعاء
ألف��اظ
تداخ��ل
ِ
ٍ
الف�ضيلة يف تعاب ٍري و� ٍ
خمتلفة ,وتكوينها ً
جامع ًا �شام ًال( .املعرفة).
ُ
ه��ي :ال�سع��اد ُة ,ف���إنَّ الأوىل تخرجها
عندم��ا تك��ونُ
املعرف��ة َ
ً
ً
ً
ُ
ُ
ً
م��ن كونه��ا فعال حم��دودا زمان��ا ومكان��ا العام��ة ت��درك ومعها
هيَ :
ُ
تل��ك اللحظات التي
البع���ض م��ن املفكرين ,ب�أنَّ ال�سع��اد َة َ
ُ
الرغب��ات� ,أو الأمني��ات� ,أو املتطلب��ات,
تتحق��ق فيه��ا بع���ض
ِ
�س��واء �أكان��ت ّ
واح��دة على ح��دة .عاطفي��ة �أو اجتماعية
كل
ٍ
ٌ
�أو اقت�صادي��ة ,ذاتي��ة �أو جمعي��ة ,ونن�س��ى ب�أنَّ ه��ذ ِه الأ�شياء
ُ
قائم��ة بحكم اخللق
ع�ضوية
�ض��رورات
حاجات.
جملة
ه��ي:
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
متن��اوب ,حلظات زمنية
ر
تيا
�سوى
لي�ست
وه��ي
,
لال�ستمراري��ة
ِ
ٍ
ٍ
َ
كلي �إذ ًا خمت�صرة مقت�ضبة ٌ
ت�صلح
فهي
حم��دد ًة من ٍ
ُ
فانيةَ ,
عمر ّ
كالفرح الذي يقابلهُ احلزنُ ّ ,
فكل
وو�صف �آخ َر
لتعاب�ير �أخرى,
ٍ
ِ
فرح ,وتار ًة حزينٌ  ,تار ًة
�إن�س��انٍ يحيا هذ ِه اللحظ��ات ,فه َو تار ًة ٌ
ٌ
غا�ضب ,و�أخرى هادئ  -الفرح -
منب�سط ,وتار ًة منطوي ,تار ًة
ٌ
االنب�ساط  -الهدوء ٌ -
متعة ٌ
هي �أ�شياء ع�ضوية ُ
بعد
ذات ٍ
لذة َ ,
فه��ي بالإمكان � ٌ
أفعال
عقلية,
ة
بال�ضرور
نف�س��ي� ,إال �أنه��ا لي�ست
ِ
َ
ٌ
غريزية.
منتظمة ,دونيةٌ
ٌ
ُ
ال ُ
الغريزي��ة ميكانيكية � /آلية  /غ�ير
أفع��ال
ٍ
ٌ
ٌ
انفعالي��ةٌ � ,
حاالت
معرفي��ة� ,إنها
غ�ير
أفعال ب�آنٍ
أفع��ال وردو ُد � ٍ
ٍ
ٌ
مرتبطة م�� َع الداف ِع
ه��ي �إذ ًا دواف��ع ,ولي�ست بال�ض��رور ِة
.
مع�� ًا َ
وت�شكل معهُ كالً
ُ
ُ
العقلي ،وفقط عندما ترتبط بالداف ِع العقلي
ُ
وعاء واحد ًا ,ت� ُ
فالفعل
أخذ معنى دميومة ا�ستمرارية
موحد ًاً ,
ُ
ُ
امل��درك باملعنى العقلي ,والذي يحر�ضهُ
دائم
العقل ,وحد ُه ه َو ٌ
ُ
َ
ني و�آخ َر ,والعقل مبعنى
م�ستمر ,و�إن بدا يف ِ
حالة كمونٍ بني ح ٍ
ٌ
ُ
الف�ضائل التي ي�سعى الإن�سانُ لتحقيقها,
جملة
إيجاب فقط,
ِ
ال ِ
لي�س بال�ض��رور ِة عقالني ًا  /ف�ضيل��ة  /فاملجنونُ يبدو
ُ
والف��رح َ
ُ
واجلاهل �أي�ض ًا يبدو فرح ًا
التخريبي��ة,
أعماله
�
ببع�ض
فرح�� ًا
ِ
ِ
ِ
أ�سباب.
ل ِ
أتفه ال ِ
ٌ
وح��ركات
الوج��ه,
مل
فالف��رح
ِ
ِ
ُ
انفع��ال يب��دو ظاه��ر ًا يف مع��ا ِ
ُ
ُ
وال�صراخ
ال�ضح��ك
واجل�س��د ,وتعاب�ير كث�يرة منها
أط��راف,
ال
ِ
ِ
ُ
ُ
واالبت�سا ُم واحلركات الإميائية ..الخ.
ُ
النا���س يخلط��ونَ ب َ
الف��رح وال�سع��اد ِة,
�ين
يجع��ل
وه��ذا م��ا
َ
ِ
ج��زء ٌ
وكل� ,أي َ
هناك
واح��د ,بينما هما
وي�ضعونهم��ا يف معي��ا ٍر
ٍ
ٌ
ُ
الفرح ,ولي�ست
حالة احتواءِ الأعلى للأدنى ,ال�سعاد ُة حتتوي
َ
ه َو بال�ضرور ِة.
فهل نكونُ قد �أدركنا َ
الكلمة؟
بذلك �شيئ ًا عن هذ ِه
ِ

حوار
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يف حوار مع علي �أحمد العبداهلل:
عندما �أكتب الرواية �أ�شعر �أنني �أبحث عن ذاتي
احلياة هي منهل معظم الكتاب والروائيني
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• حوار� :سالم مراد
الأ�ستاذ علي �أحمد العبداهلل قا�ص وروائي �سوري،
ن�ش�أ ومن��ا ب�ين حقول القمح وال�سماء ال�صافية
املمتدة عرب الأفق واخليال ،هو اين الريف ال�سوري،
اين قرى و�سهول حوران ،يف هذه الأجواء ،منا معه
خيال وتفكري واهتمام بالقراءة والكتابة ،در�س يف
مدار�س ريف درعا� ،أحب ال�صور وجمالت الأطفال،
كما ع�شق حكايات الأج��داد وق�ص�صهم ،وتراثهم
ال��ذي يحمل التجارب والع�شق وامل�آ�سي ،الأف��راح
والأت���راح حا�ضرة يف احلياة االجتماعية ،و�أي
�إن�سان ي�شارك فيها ،كونه فرد ًا �ضمن جمتمع فيه
ع��ادات وتقاليد ،ي�شارك يف الأعرا�س والتعازي،
�إنها البيئة ت�ؤثر يف �أبنائها ويت�أثر الأبناء بها
والإن�سان اين بيئته.
ث��م ك��ان انتقاله �إىل دم�شق م��ع عائلته ،ف�أكمل
درا���س��ت��ه فيها وت��اب��ع م�سرية ال��ق��راءة واقتناء
الكتب ،ون�شر يف دم�شق �أول جمموعاته الق�ص�صية
(قاعة العر�ش الباردة) وتتالت بعدها �أعماله �إىل
رواية (حالق حي الكبا�س) �آخر �أعماله وروايته
التي تدور �أحداثها حول امل�شكالت االجتماعية
يف الأح��ي��اء ال�شعبية ومنها حالة الإدم���ان على
املخدرات.
ومن �أجل االطالع على جتاربه و�سريته وم�سريته
وكتاباته التقينا ب��ه وك��ان��ت لنا معه الأ�سئلة
والأجوبة الآتية:
•الأ�ستاذ على �أحمد العبداهلل الطفولة  ،الن�ش�أة،
البدايات؟
•• ولدت يف قرية من قرى الريف ال�شرقي ملحافظة
درعا حيث متتد ال�سهول الوا�سعة ل�سنابل القمح
وامل��اء العذب حيث الفرا�شات والع�صافري والقمر
وال��ن��ج��وم حيث املحبة وال��ع�لاق��ات الطيبة بني
الفالحني ون�ش�أت وترعرعت بني �أزقتها وحواريها
الوا�سعة �أطارد الفرا�شات و�صغار الع�صافري ب�شقاوة
بريئة وعنفوان الهواء النقي حتى امل�ساء لأنتظر
م�ساء لأراق��ب �صغارها
قطعان املا�شية وهي تعود
ً
وهي ترك�ض م�سرعة نحو �أمهاتها حتى اكتملت
�سنوات عمري لدخول املدر�سة تلك التي كانت
على �شكل غرف م�ست�أجرة قبل بلوغي �سن التعليم
االبتدائي.
التحقت باملدر�سة االبتدائية احلديثة وال �أزال
�أذكر بدقة متناهية �ش�أن كل الأطفال وذكريات
اليوم الأول يف مدر�ستي ،حيث �أطلقت �ساقي للريح
عند و�صول املعلمات �إليها هارب ًا خائف ًا ،وقد يكون
من باب الطرافة �أن �أذكر �أنني كنت �أ�صغر �أقراين
بعام كامل �إذ تويف �أخي الر�ضيع الذي يكربين بعام
كامل ر�ضيع ًا فلم يكلف والدي نف�سه عناء ترقني
قيده بالوفاة وتركني �أحمل ا�سمه و�سنه.
يف املرحلة االبتدائية كانت البدايات �إذ كانت
مديرية الرتبية جتوب القرى النائية والفقرية
لتوزيع ن�سخ جمانية من جملة الأطفال “ �أ�سامة “
بها ومعها كانت البداية لأنني �أحببتها حب ًا جنوني ًا
حتى �أن��ن��ي كنت �أح��اف��ظ عليها �أك�ث�ر م��ن كتبي
ودفاتري و�أعيد قراءة الق�ص�ص مرات عديدة كما
�أنني كنت �أطلب من �أبي الذي كان يذهب للعمل يف
العا�صمة حلني حلول موعد احل�صاد �أن ي�شرتي يل
بع�ض الق�ص�ص وجمالت الأطفال وقد فعل و�أجزم
�أمنحاوالتي لتقليد هذه الق�ص�ص هي التي زرعت

وامل���ت���ل���ق���ي

•املبدع
حبي للكتابة الق�ص�صية
والإ�شكالية
والروائية.
•• ال ي��ك��ت��ب ك��ات��ب
• مل��اذا اخ�ترت الق�صة
لنف�سه بل لإي�صال فكرة
وال����رواي����ة؟ و�أي من
�أو �إح�����س��ا���س �أو ق�ضية
ال����روائ����ي��ي�ن ال���ع���رب
م��ا �أو م��زي��ج منهما مع ًا
وال���ع���امل���ي�ي�ن �أع��ج��ب��ت
ً
�إىل املتلقي ،وطبقا لهذا
بهم؟:
ال��ت��ف�����س�ير ي��ع��د ال��ع��م��ل
•• رغ���م �أن��ن��ي ب���د�أت
الأدب���ي ج�سر ًا وح��وار ًا
ب���ك���ت���اب���ة ال�������ش���ع���ر يف
ب��ي�ن امل����ب����دع وامل��ت��ل��ق��ي
امل��رح��ل��ة الإع���دادي���ة
ي���ح���اول ف��ي��ه الأدي�����ب
وزاد حبي لل�شعر بعد
ب�أدواته الفنية لإي�صال
تعلم بع�ض ب��ح��وره يف
تلك الر�سالة ،ومب��ا �أن
املرحلة الثانوية؛ �إال
امل��ب��دع م��ن خ�ل�ال ن�صه
�أنني �سرعان ما حتولت
ي��ق��ود عملية التوجيه
�إىل ك��ت��اب��ة الق�ص�ص،
فيو�صف وي��ب��دي ال��ر�أي
فبعد انتقالنا للعي�ش يف
علي �أحمد العبد اهلل
وينتقد وي�صحح �أي “
العا�صمة كانت �أر�صفة
يت�صرف بكامل حريته
طرقات العا�صمة تنتزع
مني �ساعات و�أنا�أبحث يف الكتب امل�ستعملة وللأمانة بال�شخ�صية املفرت�ضة التي �أبدعها “ بينما املتلقي
– ل�ضيق احلال – كنت �أبتاع الكتب الزهيدة الثمن ي�شكل انطباع ًا و يراقب ينتقد ثم ي�أخذ موقف ًا
بناء على ما ا�ستطاع املبدع �إقناعه به؛ لذلك تبقى
فتهي�أ يل االطالع على روايات كتاب �سوريني وعرب
ً
وعامليني الأم��ر ال��ذي دفعني �إىل الكتابة بهمة العالقة يف �صدام دائم ما بينهما كل يريد �أن يبقي
عالية ورغ��ب��ة جموحة مل��ا ر�أي���ت يف كتابتها ما الآخر �ضمن جماله وحتت �سيطرته وهنا يكمن دور
يتنا�سب وميويل ،ف�أنا حينما �أكتب الرواية �أ�شعر املبدع يف الولوج �إىل قلب وعقل املتلقي و�إقناعه
�أنني �أبحث عن ذات��ي عن �آالمها و�أفراحها وعن بوجهة نظر �شخو�ص ن�صه الأدب��ي ومن املفرت�ض
معاناتها و�آمالها التي تت�شابه مع املجتمع الذي �أن يرتقي بذوق املتلقي من خالل اللغة والفكر.
�أعي�ش فيه رغ��م �أن ه��ذا البحث بقي خمطوط ًا ومن خالل هذا ال�صراع تتولد الإ�شكالية يف عالقة
حل�صويل على فر�صة عمل يف دولة عربية ف�أخَّ ر املبدع باملتلقي� .إ�شكالية التوافق بني “ ما ا�ستخدم
فر�صة ن�شر �أعمايل التي بقيت طي �أدراج خزانتي املبدع من �أ�ساليب وطرق يف �إي�صال فكرته وبني ما
�إىل م��ا بعد الثالثني م��ن ع��م��ري حيث �أ���ص��درت ا�ستطاع عقل املتلقي من ا�ستيعاب وقبول الطرف
جمموعتي الق�ص�صية الأوىل “ قاعة العر�ش الآخ��ر “ وبالتايل قبول ق�ضيته وتبنيهاالأمر
حتد كونه يطمح دوم ًا
الباردة ومن ثم روايتي الأوىل “ نزف الذاكرة الذي ي�ضع الأدب عموم ًا يف ٍ
و” رجل من�سي “ و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا “ حالق حي �إىل احلداثة والإبداع والتجديد والتحرر من كل
القيود مبعنى �آخر هي �إثبات الذات بني الطرفني.
الكبا�س “
قال وليم جيم�س � “ :إن تاريخ الفل�سفة هو تاريخ
• من �أين ت�ستقي مادتك الق�ص�صية والروائية؟
•• قد ال يختلف عاقالن �أن احلياة مبا متتلك من الت�صادم بني الأمزجة الب�شرية “ و�أزيد على ذلك:
تناق�ضات و�أحداث هي مورد ومنهل معظم الكتاب “ وكذلك الأدب “
ال�ستقاء مواد كتابتهم الأدبية ،فاحلياة اليومية •كيف تكون مثقف ًا ع�ضوي ًا يف ظل وجود �شرخ بني
حتا�صر الكاتب من كل �صوب وجهة يف الطريق الكاتب والقارئ ؟
والوظيفة وال�سوق واملطاعم ال�شعبية وحافالت •• العالقة بني الكاتب والقارئ عالقة �أزلية
ال��ن��ق��ل ال��داخ��ل��ي وم���ن ث��م يف ال��ب��ي��ت وامل��ح��ي��ط كل منهما بحاجة �إىل الآخ��ر عالقة ت�صل �إىل
االجتماعي مع الأ�سرة والأطفال واجل�يران كلها حد امل�شاركة فالقارئ يبحث عن الكاتب املثقف
م�شاريع لإب���داع���ات ال��ك��ات��ب ومل تكن ك��ل هذه احلقيقي وعن الكاتب املبدع الذي يخلق الأ�شياء
امل�سميات ببعيدة عني فمعظم �شخو�ص ق�ص�صي يف اجلديدة ويبدع املعاين اجلديدة والأف��ك��ار التي
املجموعة الأوىل كانت ممن �أعرف معظمهم كذلك تعالج ما يهمه ويفرحه عن الكاتب امللتزم بق�ضايا
روايتي الأوىل والأخ�يرة (حالق حي الكبا�س)� .أمته وم�شكالت فقرها وت�أخرها عن اللحاق بباقي
يقول خافيري ماريا�س �أح��د �أ�شهر الروائيني يف الأمم وباملقابل ماذا يريد الكاتب من القارئ؟!
ا�سبانيا “ �إن كتابة الرواية تتيح للروائي �أن يق�ضي فالكاتب بحاجة �إىل ق��ارئ جيد ي�ستمع �إليه
كثري ًا من وقته يف عامل خيايل ،وهذا يف احلقيقة ويتابعه وي�صوب �أخطاءه وي�ساعده يف �إثارة �أفكار
هو املكان الوحيد الذي ميكن احتمال الوجود فيه جديدة بطريقة قارئ ناقد م�صحح يبدي ر�أيه
هذا اخليال الذي يبدعه الروائي هو بذرة يقدم مبو�ضوعية �إذ ًا العالقة جدلية قائمة ب��دوام
لنا امل�ستقبل من منظور الواقع وه��ذا ما حاولت وج���ود الكاتب وال��ق��ارئ وخا�صة ب��وج��ود كتاب
ر�صده يف رواي��ة حالق حي الكبا�س الذي �أعرفه جادين يلتزمون مبا يطور الأمم وق��راء مثقفني
واع��رف زبائنه وكم �آملني ما �آل �إليه حال بع�ض مثلهم لي�شكلوا �شراكة حقيقيةمن هنا يكون وجود
�شبان ذلك احلي ب�إدمانهم املخدر وما له من ت�أثري الكاتب احلقيقي املثقف ال��ذي ينال ثقة القارئ
�سبب ًا يف ردم الهوة بني الطرفني “ الكاتب والقارئ
على ال�شباب الواعد ببناء م�ستقبل الوطن.

“ والعك�س يف وجود القارئ املثقف املتابع متمم
لردم باقي الهوة .
• �أي من الروائيني تركوا �أث���ر ًا يف �شخ�صيتك
وكتاباتك ؟
•• ق��ر�أت �أعمال جربان خليل جربان العربية
وامل��ع��رب��ة يف �شبابي و�أع��ج��ب��ت بها �أمي��ا �إعجاب
فقد قر�أتها �أكرث من مرة وكم �أغرمت بالأجنحة
املتك�سرة ثم انتقلت �إىل جنيب حمفوظ فقر�أت
الكثري من رواياته ور�أيت كغريي فيه روائي ًا المع ًا
�أ�ضاف للرواية العربية ال�شيء الكثري وال �أنكر
ت���أث��ري به فمن ال�سراب �إىل �أوالد حارتنا �إىل
ثالثيته امل�شهورة كما �أعجبت بنهاية رجل �شجاع لــ
حنا مينا والياطر وغريها وال �أن�سى جربا �إبراهيم
جربا وغالب هل�سا و�إبراهيم ن�صر اهلل والقائمة
تطول لت�صل اىل الدكتور عبد ال�سالم العجيلي
وغريه من الكتاب كــ ح�سن حميد .
اما الروائيني العامليني فقر�أت �آجاتا كري�ستي فلم
�أ�ست�سغ رواياتها فعكفت عنها ف�أحببت هيمنجواي
ومراهق دو�ستوف�سكي/وكافكا/والرو�سي �أندريه
بالتونوفو �سارتر لكن ت���أث��ري ك��ان بالروائيني
العرب �أكرث و�أكرثهم جنيب حمفوظ مثا ًال.
• ماذا تريد �أن تقول للكاتب والقارئ والإن�سان
�أو ًال و �آخر ًا ؟
•• �أقول للكاتب �أن القارئ يبحث عن الكاتب الذي
يالم�س همومه ال�شخ�صية والوطنية والقومية فهي
�أقانيم �إن ا�ستطعت �أن تقدمها له بر�ؤية جيدة فقد
فزت بقلبه مع �أ�سفي على عدم ميل العرب عموم ًا
للقراءة وكذلك للقارئ �أقول �أن بني ظهرانينا كتاب
و�أدباء ي�شار �إليهم بالبنان فاعطوا �أنف�سكم فر�صة
قراءتهم.
• ماهي الر�سالة التي توجهها�إىل�سورية؟
•• �أحبتي � :سورية هي �أم للجميع من قمحها
�أكلنا ومن مائها �شربنا ومن هوائها تنف�سنا وبني
�أزق��ة مدنها وق��راه��ا ترعرعنا وه��ي الآن ب�أ�شد
احلاجة �إلينا فهي جريحة حد املوت فلن�ضع هدفنا
�إعادة �إعمارها فهي ت�ستحق �أن تكون ح�ضن ًا دافئ ًا
للجميع.
علي �أحمد العبداهلل /مواليد1963
ـ روائي وقا�ص
ـ ع�ضو احتاد الكتاب العرب
ـ �شارك ب�أم�سيات �أدبية يف خمتلف �أنحاء �سورية
اجلوائز:
ـ جائزة د .عبد ال�سالم العجيلي للق�صة الق�صرية عام
 /2010املركز الثالث.
�صدر له:
ـ قاعة العر�ش الباردة (ق�ص�ص) دار الطليعة اجلديدة.
ـ نزف الذاكرة (رواية) دار الطليعة اجلديد.
ـ رجل من�سي (رواية) دار ا�سكندرون.
ـ حالق حي الكبا�س (رواية) دارا�سكندرون.
خمطوطات:
ـ تراتيل يف رحاب احلجاج �شعر
ـ �صالح �أبو مفتاح �سيناريو فيلم
ـ االختيار �سيناريو فيلم
ـ نقطة من �أول ال�سطر �سيناريو لوحات تلفزيونية.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الريحاين..
ذلك املفكِّ ر الطليعي
• ن�صر الدين البحرة
مرت منا�سب��ات عدة ،كان ميكن االحتف��ال خاللها باملفكر
العرب��ي الطليعي �أمني الريح��اين ( 1876ـ  )1940وكانت
النتيج��ة متجهة �إىل �إقام��ة مهرجان كبري مبنا�سبة مرور
مئ��ة �سنة على مي�لاده عام  ،1976ولكن احل��رب الأهلية
الت��ي كان��ت حمتدمة تلك ال�سنة حال��ت دون �إحياء �سرية
الرجل الذي ترك (الريحانيات) يف �أربعة �أجزاء و«ملوك
الع��رب» يف جز�أي��ن و«تاري��خ جن��د احلدي��ث» و«�أن�ش��ودة
املت�صوفني» و«الثورة الفرن�سية» و«زنبقة الغور».
كان الريحاين يف طليعة دعاة العروبة والوحدة العربية
يف الوطن العربي واملهجر ،وبني �أوائل املب�شرين بالعلمانية
و�إلغاء الطائفية الذميمة وتق�سيماتها البغي�ضة ،وجاهد
بالكلمة والفعل ،من �أج��ل حتويل قناعاته النظرية هذه
�إىل وقائ��ع عملية ،يقط��ف ثمارها �أبن��اء الأمة العربية،
وتعيده��م �إىل م��ا غرب م��ن �أيامه��م البي�ض الغ��ر ،و ُترجع
�إليه��م �سال��ف �أجمادهم ،والدور احل�ض��اري الرائع املتقدم
الذي كان لأجدادهم يف التاريخ.
ولعل الريحاين ،هو من �أوائل الكتاب العرب الذين �أتقنوا
الكتاب��ة واخلطابة باللغة الإنكليزي��ة ،ف�سخّ روا ذلك من
�أج��ل �شرح امل�س�أل��ة العربية وتو�ضيحها �أم��ام الر�أي العام
الغربي ،الأوروبي والأمريكي يف مطالع القرن الع�شرين.
و�إنن��ا لنالح��ظ ب�ين كتب��ه الأح��د ع�ش��ر الت��ي ن�شره��ا
بالإنكليزية� ،أربعة كتب ،عالج فيها ق�ضايا الوطن العربي،
وكان �أحدها بعنوان “م�صري فل�سطني”� ،ضم فيه جمموعة
اخلطب والدرا�سات واملقاالت ،حول الق�ضية الفل�سطينية
وال�صراع العربي ،م��ع ال�صهيونية من جهة واال�ستعمار من
جهة �أخرى.
كم��ا �أنه �أوىل اهتمام ًا خا�ص�� ًا ،لتقدمي ثقافتنا و�أدبنا �إىل
الق��ارئ الغرب��ي ،فبذل جه��ود ًا وافي��ة ،من �أج��ل ترجمة
واح��د من �أع�لام ال�شعر والفك��ر العربيني ه��و �أبو العالء
املعري ،فظهر له عنه بالإنكليزية كتابان:
 1ـ رباعي��ات �أب��ي الع�لاءThe quatrains of :
aboul- ala

 2ـ لزومي��ات �أب��ي الع�لاءThe Luzumiat, of :
Aboul- ala

وكم��ا ه��و وا�ضح ،ف���إن ا�صطفاءه �أب��ا الع�لاء ،دون �شعراء
العربي��ة كاف��ة ،مل يك��ن نابع�� ًا ع��ن حب��ه ل��ه و�إعجاب��ه
ال�شخ�صي به ،ك�شاع��ر ومفكر وح�سب ،بل ...من �أنه ميثل
�أي�ض ًا �إحدى قمم الفكر العربي ،ويت�سم بعقالنية باذخة،
ميك��ن �أن تكون مفهوم��ة ،على نحو ممتاز ،م��ن قبل القارئ
الغربي.
وم��ا دمنا يف �صدد احلديث عن العروبة وامل�س�ألة العربية،
كم��ا فهمه��ا �أم�ين الريح��اين ،ف�لا ب�أ���س ،يف �أن نتوق��ف
قلي ً
�لا عن��د كتابه «م�ص�ير فل�سط�ينThe Fate of ...
 »Palestineاملن�شور بالإنكليزية يف بريوت عام .1967
يق��ول �أل�برت ريح��اين يف املقدم��ة �إن ه��ذا الكت��اب �ض��م
جمموع��ة اخلطب الت��ي �ألقاه��ا الريح��اين بالإنكليزية،
واملق��االت الت��ي كتبه��ا ،والوثائ��ق واحلقائق الت��ي جمعها
ح��ول الق�ضية الفل�سطينية ب�ين عامي  1927و ،1939ثم

ينته��ي �إىل �أن «الريح��اين جع��ل الكفاح م��ن �أجل احلرية
والتح��رر واحلق��وق الإن�ساني��ة ،مهمت��ه يف احلي��اة ،و�إن
خطب��ه ومقاالته حول الق�ضي��ة الفل�سطينية منذ �أربعني
�سنة ما زالت �صحيحة حتى اليوم»...
ويب��دو �أن ه��ذا ال��ر�أي ينط��وي عل��ى كث�ير م��ن ال�صح��ة
وال�ص��واب ،فنح��ن بع��د �سن��وات عدي��دة م��ن التخب��ط
الإعالم��ي ،يف عر�ضن��ا امل�س�أل��ة الفل�سطيني��ة �أم��ام الر�أي
الع��ام الغرب��ي ،كان ع��دد م��ن عناترة املنابر خ�لال ذلك،
ق��د تكفل��وا بت�شوي��ه �صورتن��ا� ،أم��ام اجلماه�ير الغربية،
وقدم��وا �إىل احلرك��ة ال�صهيوني��ة فر�ص�� ًا ممت��ازة ،ك��ي
تقتن�صه��ا ،وتقول يف مزيد من الري��اء وامل�سكنة والنفاق:
انظروا كيف �أن الع��رب يريدون �إبادتنا وحمونا والإلقاء
بن��ا يف البحر ...بعد كل ه��ذه الأعوام احلافلة باخليبات
والرتاجع��ات الإعالمي��ة� ،أم��ام الهجم��ات الإعالمي��ة
ال�صهيوني��ة ،نرج��ع �إىل الريح��اين ،ل�نراه يعال��ج امل�س�ألة
مبزي��د م��ن العلماني��ة واملو�ضوعي��ة والفهم املعم��ق ...ال
جلوه��ر امل�س�ألة وطبيعتها فح�سب ...ب��ل ،وقبل كل �شيء،
للأ�سلوب ال�صحيح ،والطريقة املجدية يف خماطبة الذهن
الغرب��ي ...ال��ذي م��ا زال��ت الدع��اوة ال�صهيوني��ة حتقنه
بزرق��ات فحواه��ا �أن الع��رب� ،أمة حاق��دة متخلفة ،تبغي
حمق اليهود يف فل�سط�ين و�إبادتهم ،بالأ�سلوب نف�سه الذي
مار�سه هتلر ،والعن�صريون النازيون والفا�ش�ست �ضدهم...
يف �أوروبا.
يف ف�ص��ل ن�ش��ر يف الكت��اب نف�س��ه حت��ت عن��وان «حياة بني
�شعب�ين» كت��ب الريح��اين يق��ول�« :إذا ت��رك اليه��ود ك��ي
ينف��ردوا بفل�سط�ين ،ف�إن م�صريه��م �سيك��ون �شبيه ًا مب�صري
نبيه��م يف باب��ل ،لك��ن ذل��ك �سيك��ون عري��ن �أ�س��د ...دون
معج��زة ،وحت��ى ل��و قامت املعج��زة ،ف���إن ه��ذه «الوحدة»
القومي��ة ال�صغ�يرة املعزولة هن��اك ،لن تقوى عل��ى �إثبات
وح��دة الدول��ة ال�سيا�سي��ة ،كم��ا �أن وجوده��ا يف فل�سطني
�سيلح��ق باليه��ود �أذى �أك�ثر مما ناله��م يف �أوروب��ا ،فعندما
يت��م �إن�ش��اء دول��ة يهودي��ة ،ف�إن ذل��ك �سيق��دم �إىل ه�ؤالء
الذين ي�ست�ضيفون اليهود يف �أوروبا مربر ًا جديد ًا لإيقاظ
النزع��ة املعادي��ة لل�سامية ،و�ستكون ه��ذه �أكرث ق�سوة مما
كن��ت علي��ه يف املا�ض��ي� .سين�ش�أ و�ض��ع يرف���ض ال�صهيونية
بوالئها امل��زدوج� ،أو �أن اليهود �سيجربون على الهجرة �إىل
فل�سط�ين .و�إذا �أن�شئ��ت مث��ل ه��ذه الدولة اليهودي��ة ،ف�إن
امل�سيحي�ين الأوروبيني �سيطلبون �إىل اليه��ود �أن يهاجروا
�إليه��ا ..وهك��ذا ف�إنه��م �سيطردون م��ن �أوروب��ا� ،إىل موطن
حمت�ش��د ،ال يكون��ون مو�ضع ترحيب في��ه� .إين ال �أ�ستطيع
�أن �أتخي��ل �أي مفك��ر يه��ودي ميك��ن �أن ي�ست�سي��غ مث��ل هذا
املطم��ح :م��ن مق�لاة �أوروب��ا امل�سيحي��ة� ،إىل ن��ار الع��رب
امل�سلم�ين� ،إين �أرج��و اهلل �أال ي�أتي مثل ه��ذا اليوم �أبداً...
�أب��داً ،ولك��ن ذل��ك عائ��د �إىل اليه��ود �أنف�سهم� ،إن��ه يعتمد
عل��ى ما يقوم ب��ه منهم الأنا���س الأكرث تفك�يراً ،واعتدا ًال
ومعقولية ،وعلى الأخ�ص ،قادة ال�صهيونية الأكرث تب�صر ًا
بالعواقب».

�أعالم

املبدع الراحل
عبد الرحمن البا�شا
• عبد النبي ا�صطيف
“مت��رون الدي��ار ومل تعوج��وا”
عب��ارة كث�ير ًا م��ا ر ّددته��ا بين��ي
أم��ر باملحافظة
وب�ين نف�س��ي ،و�أن��ا � ّ
اخل�ض��راء “�إدلب” ،يف الطريق �إىل
عا�صم��ة �سي��ف الدولة الت��ي كانت
ت�صرفن��ي ع��ن �إدلب مب��ا ندبتني له
م��ن مهم��ات املحا�ض��رات والن��دوات
ومناق�ش��ة الر�سائ��ل اجلامعي��ة يف
جامعته��ا �أو مركزه��ا الثق��ايف �أو
ف��رع احت��اد الكتاب الع��رب فيها� ،أو
ن��ادي العروب��ة� ،أو نقاب��ة الأطباء
�أو غريه��ا .وكانت نف�س��ي اللوامة ال
تكف ع��ن تذك�يري مبعاناته��ا وهي
الت��ي كان��ت تق��اوم �إغ��راء زي��ارة
ق�بر �أبي الع�لاء و�أن��ا ال��ذي ُ�شغِلت
طوي ً
�لا بتدري���س �شع��ره ور�سال��ة
غفران��ه ودرا�سة �صل��ة عمر اخليام
ب��ه؛ �أو زي��ارة �آثار �إيب�لا ،و�أنا الذي
ُعني��ت من��ذ نح��و ثالثة عق��ود مبا
�أثارت��ه اكت�شاف��ات باول��و ماتيي��ه
ال��ذي التقيت��ه يف �أك�ثر م��ن م�ؤمتر
خ��ارج �سوري��ا ،وا�شتبك��ت مب��ن
ح��اول اختالق �صلة ب�ين لغة �إيبال
والعربية (حاييم بريمانت ومايكل
وايتزم��ن)؛ �أو التوا�ص��ل م��ع بع���ض
الأ�صدق��اء م��ن �أت��راب الدرا�سة يف
دار املعلم�ين �أو اجلامع��ة ،وكل منهم
ُيق�ص��د .ورمب��ا كان م��ن �أجدره��م
بالزي��ارة والتوا�ص��ل �أح��د �أب��رز
�أع�لام ه��ذه املحافظ��ة املحدث�ين
وهو املرحوم الدكتور عبد الرحمن
البا�ش��ا ال��ذي ق��دم الكث�ير لوطن��ه
ولأمت��ه ،خا�ص��ة و�أنن��ا ن��كاد نغ�ص
ب�س���ؤال ،ب��ل ب�أ�سئل��ة ،كث�ير ًا م��ا
نواجهه��ا ب�ص��ورة �أو �أخ��رى ،كلم��ا
عر���ض ذك��ره وذكر غريه م��ن �أبناء
هذه الأمة.
مل ال يطربن��ا زائ��ر احل��ي؟ مل ال
نتذك��ر الأعالم م��ن رجالنا ون�سائنا
�إال بع��د �أن نتلف��ت م��ن حولن��ا ف�لا
جن��د �أي�� ًا منه��م �أو منه��ن؟ �إن ثروة
�سوري��ة ،كم��ا �أك��د ذل��ك ،وي�ؤك��ده
كل متتب��ع لتاريخه��ا ع�بر الع�صور،
ه��ي يف ب�شره��ا ولي���س يف حجره��ا،
لأن الإن�س��ان ه��و ال��ذي �ش ّي��د به��ذا
احلجر ما نفخ��ر به اليوم و�سيفخر

ب��ه �أبنا�ؤن��ا و�أحفادن��ا .و�إذ تب�ين
املرح��وم الدكت��ور عب��د الرحم��ن
البا�شا ،ه��ذه احلقيقة فقد ان�صرف
منذ بداية حياته العملية �إىل بناء
اجليل اجلديد معرفي ًا ،وحفزه ،من
خ�لال جميع م��ا �أل��ف وكت��ب ،على
الإ�سه��ام يف بع��ث �أمت��ه م��ن جدي��د
وا�ستع��ادة دوره��ا احل�ض��اري م��ن
خ�لال اهتمام��ه بتمجي��د البطولة
والكف��اح واملقاوم��ة يف تاري��خ ه��ذه
الأمة .فقد وج��د �أن عليه �أن يذكّر
هذا اجليل بتاري��خ الأمة ،وعظماء
رجاله��ا ،وبال�صفحات امل�شرقة التي
�سطّ روه��ا وه��م يقارع��ون الظل��م
والع��دوان ويقاوم��ون االحت�لال
ويبن��ون الوط��ن ،لي�سم��و بوعيه��م
لهويتهم العربية ،في�شعروا ب�أهمية
م��ن ينت�سب��ون �إلي��ه ،ليفخ��روا به،
ويحر�ص��وا عل��ى �أن يبن��وا بدورهم
ما يفخر به �أوالدهم و�أحفادهم يف
امل�ستقبل.
واحلقي��ق �أن اب��ن املحافظ��ة
اخل�ض��راء الدكت��ور عب��د الرحم��ن
��وع �إ�سهام��ه
ر�أف��ت البا�ش��ا ،وق��د تن ّ
ال��ذي �أراد ب��ه وج��ه اهلل وخدم��ة
�أمت��ه ،بحاج��ة �إىل درا�س��ة مت�أنية
تلق��ي ماينبغ��ي م��ن الأ�ض��واء على
خمتلف وجوه عمله:
بو�صفه مربي ًا مرموق ًا،
وبو�صفه باحث ًا متميزاً،
وبو�صفه منظّ ر ًا ذا ر�ؤية فكرية،
وبو�صف��ه قا�ص�� ًا وروائي�� ًا قر�أت��ه
الأجيال،
و�أخ�ير ًا بو�صف��ه كاتب �ص��ور �أدبية
 Portraitل�شخ�صي��ات �إن�ساني��ة
ر�أى فيه��ا ق��دوة للأجي��ال املعا�صرة
الت��ي �شغ��ل مب�ستقبله��ا وحر���ص
حيات��ه كله��ا عل��ى بنائه��ا معرفي�� ًا،
حت��ى ت�ستطي��ع �أن تواج��ه احلي��اة
باملعرف��ة والعل��م وتك��ون م�ؤهل��ة
للدفاع عن الأمة وقيمها.

نقد �أدبي

العدد2015/1/18 "1424" :م 27 -ربيع الأول 1436هـ "ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الداللة النف�سية وقوة التعبري يف
(احتفاء ب�صباحات �شاغرة) لل�شاعر طالل الغوّار
• علوان ال�سلمان
الن���ص ال�شع��ري ب�ألفاظ��ه الزئبقية وجود
فاع��ل متع��دد الف�ض��اءات املنفتح��ة عل��ى
اف��ق وا�س��ع الر�ؤى..كونه انح��راف وانزياح
عن امل�أل��وف من القول بحك��م تقاطعاته مع
الواقع والذاكرة عرب لغ��ة تعتمد التكثيف
والرتكي��ز والإيج��از خلل��ق خط��اب �شع��ري
ينتج��ه طائ��ر الفيني��ق الأ�سط��وري ال��ذي
مي��وت ويحي��ا م��ن رماده..لتحقي��ق ح��وار
م��ع م�ستهلك��ه الباحث عن املتع��ة اجلمالية
واملنفع��ة الفكري��ة با�ضاءات��ه و�إ�ضافات��ه
اخلالق��ة ..و(احتف��اء ب�صباحات �شاغرة)
املجموع��ة ال�شعري��ة الت��ي ن�سج��ت عوامله��ا
�أنامل مبدعها ال�شاعر طالل الغوار و�أ�سهمت
دار بعل/دم�ش��ق يف ن�شره��ا وانت�شاره��ا..
كونه��ا حتم��ل ب�ين طياته��ا عم��ق الدالل��ة
النف�سي��ة بق��وة تعبريي��ة مكتن��زة يف روح
التم��رد للخ��روج �إىل احلل��م واحلري��ة م��ن
داخل التجربة الذاتية لتعرية الواقع..
�أما �آن يل
�أن �أراين ك�شرفة نائية
ف�أُطلُّ على �شجر
مي�شي �إليك
وي�سرت ّد بني يديك
ثياب ال�صباح �أما �آن يل
�أن اك�سر عروة م�ساءاتك
ف�أرى دجلة يفتح �أحالمه
يف كتاب ال�ضفاف �أما �آن يل
�أن �أرى ج�سرك املمتد من قلبي
�إىل ر�صافة �أحالمك
ي�ستعيد ع�شاقه
يف عيون �أل مها
�أما �آن يل
�أن �أرفع قبعتي
لزهرة ت�سري وحدها يف الطريق
�/ص 7ـ �ص/8
فالن���ص يع�بر ع��ن حلظ��ة انفعالي��ة جتنح
�إىل الإيج��از والرتكي��ز ال��دال وه��ي تتك��ئ
عل��ى حمم��والت لفظي��ة تك�ش��ف ع��ن �صور
ح�سية(ب�صرية)برتكيب��ة لغوي��ة ناجت��ة
م��ن ح�صيل��ة اق�تران ال�ش��كل بامل�ضم��ون
اقرتان�� ًا روحي�� ًا ع�بر لغ��ة �إيحائي��ة/
ت�صويرية/توليدية..ل��ذا فال�شاع��ر يقدم
ق�صي��دة ر�ؤيوية حتمل جم��ا ًال متجاوز ًا مع
اقرتابه��ا م��ن اليوم��ي وتف�صي�لات احلي��اة
ب��كل تناق�ضاته��ا وتوتراته��ا حي��ث ي�ستمد
الن���ص �شاعريته م��ن الذاك��رة وامل�شاهدات
اللحظوي��ة الت��ي ت�سه��م يف مت��ازج ال��ذات
وال��ذات اجلمعي ببع���ض مكوناته ..فالن�ص
ي�شتبك والواقع فيقيم عالقة تفاعلية معه
عرب لغة تعتم��د التكثيف ال�صوري واعتماد
التنا���ص الذي هو(التفاع��ل الن�صي يف ن�ص

بعين��ه) على حد تعبري جولي��ا كر�ستيفيا..
يف بناء بع�ض عوامل��ه الن�صية..التي تزاوج
ب�ين واق��ع الإن�س��ان املعا�ص��ر ال��ذي يعي���ش
االغ�تراب والت���أزم النف�سي وواق��ع ال�شاعر
العبا�سي على بن اجلهم يف قوله:
(عي��ون امله��ا ب�ين الر�صافة واجل�س��ر جلنب
الهوى من حيث �أدري وال �أدري)
فيتحقق التنا�ص هنا مع اخلطاب ال�شعري..
ف� ً
ض�لا ع��ن �أن��ه يبن��ي �ص��وره ال�شعرية على
عامل�ين مكانيني�:أولهم��ا الذاك��رة وثانيهم��ا
الواقع القلق..املغرتب القائم على تفا�صيل
احلي��اة ..وم��ن خاللهم��ا تت�ش��كل حركي��ة
التج��اذب والتناف��ر ب�ين ال��ذات واملو�ض��وع
بلغ��ة �شعري��ة تنح��و �ص��وب ال�سه��ل املمتنع
ب�صوره��ا وم�ضمونه��ا الإن�ساين..ابتداء من
العنوان بو�صفه مفتاح ًا �إجرائي ًا يف التعامل
م��ع الن���ص يف بعدي��ه ال��داليل والرمزي..
ك��ون ال�شعر �إيح��اء وترميز ع�بر فونيماته
الثالث��ة التي �شكلت جملة ا�سمية مو�صوفة
حتي��ل �إىل معن��ى جمايل فر���ش روحه على
امت��دادات لوحة تف��ردت ب�ألوانه��ا الباردة
الت��ي ن�ثرت وجده��ا ورموزه��ا الأنثوي��ة
الدالة عل��ى احلياة فر�شة الفن��ان ال�سوري
رائد خليل ف�شكل بو�ساطتها عالمة ايقونية
خمتزل��ة جلوانب غري معلنة يف املنت الن�صي
من جهة و�إ�سهامها يف �إثراء هاج�س الت�أويل
م��ن جه��ة �أخ��رى..اذ فيه��ا يتح��ول ال��دال
اللغ��وي اىل دال ب�ص��ري موح..ف�ض�لا ع��ن
توكيدها التعامل النف�سي مع الزمكانية.
� .أتذكر
 ...منذ �صباح
نبتت بني �أ�صابعنا الكلمات
ونحن نخ�ضب �أرواحنا باحللم
وبنداء الأقا�صي
فيومئ �إلينا النهر
كانت حتتفي بنا خطواتنا
فنغذ كلماتنا يف �صباح طويل

كنت تقول :ال�شمو�س م�ضيئة يا �صديقي
ولكنها مل تعد دافئة
فيما النهر يعزف �أوجاعنا
�/ص29
فال�شاع��ر يف ن�صو�ص��ه ميار���س طقو���س
االرتقاء يف جمله ال�شعرية عرب لغة حافلة
باملج��از م��ع تداخ��ل الأح��داث ودرامي��ة
منولوجيه..ف�ض�لا ع��ن ان��ه ي�شتغ��ل عل��ى
ب��ث �شعري��ة املف��ردة وا�ستنط��اق كينونته��ا
ع�بر عالقات الدال واملدل��ول لتفعيل الأثر
احل�س��ي والذهني بلغ��ة �إيحائي��ة مفتوحة
على ق��راءات متع��ددة من خ�لال تروي�ضها
وجعله��ا تتنا�س��ل لتنت��ج ن�ص��ا جمالي��ا فنيا
مكتنزا بالأفكار والدالالت�..إ�ضافة �إىل انه
يخرج الطبيع��ة من م�أ لوفيته��ا بربطه بني
ال�ص��ور يف معادلة مركب��ة لتحقيق الو�صول
�إىل املعنى..فه��و ي�ستنط��ق رم��وز الطبيع��ة
و�صوره��ا باعتم��اد تقني��ة االنزي��اح..
الظاه��رة الأ�سلوبية الت��ي ت�سمح باالبتعاد
ع��ن ا�ستعم��ال امل�ألوف..والإيحاء والرتكيز
بر�ؤية م�شحون��ة بطاق��ة متدفقة..قائمة
على تكثيف ال�صور والأفكار
� ..أنا روحي مواويل
ب�أفق للأ�سى ت�سهر
�أنا جرحي
زنابق يف �ضفاف املوت قد تزهر
�سكبت العمر �أ�شواقا و�أ�سئلة
ومل �أع ْ
رث
لتخرج من يدي امر�أة
ا�سميها الهوى الأكرب
�/ص97
فال�شاعر ي�شطر ذاته لي�ستعني على غربته
ويك�ش��ف ع��ن قدرت��ه يف الرتمي��ز و�شح��ن
�ألفاظ��ه بوظائف ودالالت غ�ير م�ألوفة من
اج��ل التحلي��ق يف �أف��ق ال�ص��ورة ال�شعري��ة
ببني��ة ن�صية تعتم��د التكثيف والإيحاء مع
اعتم��اد عمود حداثوي ينرث التفعيالت كي
يق��دم ن�ص��ا يتمركز ب�ين ال�ص��ورة ال�شعرية
وحال��ة االكتن��از اللفظ��ي ال��ذي يعتم��د
الفع��ل وعنا�ص��ر الوجود..لذا فه��و ي�شتغل
بعم��ق مع��ريف يوظف جمالي��ا ودالليا فيثري
الأ�سئلة من ركامات الوجود بكل تناق�ضاته
وتوترات��ه ..وبذل��ك قدم ال�شاع��ر ن�صو�صا
�ضاج��ة باحلرك��ة وهي حتاك��ي الواقع بكل
ممكنات��ه الت��ي ين�سجه��ا ال�شاع��ر وير�س��م
�أبعاده��ا بو�صفه��ا م�ص��در التجرب��ة التي ال
تخلو من عاطفة وال تفتقر �إىل فكر..
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التخييل والبعد
الزمني لدى
�سامر �أنور ال�شمايل!!
• ابت�سام ن�صر ال�صالح
يرتب��ط �أ�سل��وب التخيي��ل يف الأدب بعن�ص��ر الزم��ن
وبالتحديد بالزمن القادم ،الزمن القادم الذي تلوح معامله
يف عق��ول و�أف��كار الأدب��اء ،الزم��ن الق��ادم ال��ذي تتم��اوج
مالحمه و�صوره يف خيال الأدباء ،الزمن القادم عرب قطار
مرعب
امل�ستقب��ل الذي تظهر تفا�صيل وجه��ه ب�صورة �شبح ِ
يزل��زل ما اجتم��ع لدى الق��ارئ من قيم وتقالي��د وثوابت،
فيدع��ه فري�سة ملخاوف وت�صورات م��ا هو قابع يرتب�ص به
يف معط��ف القادم م��ن الزمان ،مه��دد ًا حياته ،ب��ل وجوده
بر َّمت��ه� .أو باملقاب��ل ي�أت��ي التخيي��ل بالزمان الق��ادم على
ح�صانٍ �أبي�ض جميل املالمح عظيم قوي و ٍّ
يف و�أ�صيلٍ يحمل
عل��ى �صهوت��ه م�س َتق َب ًال زاه��ر ًا يقلب حي��وات ال�شعوب �إىل
بقي��م �سامية يتعاظم
َّات عل��ى ب�ساط الأر�ض ،مدعوم ًا
جن ٍ
ٍ
وجوده��ا ويرقى لتعا ِن َ
��ق ال�سم��اء وت�سابق ال�سح��اب� .إذاً،
التخيي��ل ب��كال احلالتني ،ب��كال الوجه�ين ،ي�أت��ي التخييل
ليبعدن��ا بقدر زمانٍ كامل عن الزمان احلايل وتالي ًا يبعدنا
عن كل الواقع املُ َعي�ش بكل ما فيه من �آمال و�أحزان و�أفراح.
ولكن هذا البعد لي�س بعد ًا حقيقي ًا لكنه يبقى بعد ًا بنيوي ًا
ولك��ن يبق��ى مرتبط ًا بالواق��ع احلايل ع�بر اجلوهر الذي
ه��و الإن�س��ان و�إبداعاته وجت��اوزه للواق��ع املُ َعا���ش� ،سواء
كان ه��ذا الإب��داع والتج��اوز للواقع جت��اوز ًا حمم ً
وال على
�أجنحة الفرح والأمل واحللم �أو كان حمم ً
وال على �أجنحة
الك�آب��ة والت�ش��ا�ؤم والهل��ع وال�شكوك .وب��كال احلالتني ف�إن
مبدع ًا حق ًا حني يكون منطلق ًا
ه��ذا التخييل يكون تخيي ًال ِ
من مقومات و�أ�س�س وحقائق علمية يرتكز عليها يف �إثارته
للمخ��اوف وال�شكوك �أو يف نرثه غب��ار طلع الأمل والتفا�ؤل
بالقادم من الزمان.
يخ���ص ق�ص�ص جمموعة(�سيك��ون يف جديد الزمان)
فيما
ُّ
للأديب(�سام��ر �أن��ور ال�شمايل) نلحظ ه��ذا التخييل الذي
يهيم��ن علي��ه عن�ص��ر الك�آب��ة وال�سوداوي��ة وه��و يذ ِّكرن��ا
ب�أ�سل��وب الأديب(فرانز كافكا) ،وهنا ينطل��ق (�سامر �أنور
ال�شم��ايل) ب�سوداويت��ه م��ن الواق��ع البيئي ال��ذي تعي�شه
الأر�ض(كوكبن��ا امل�سك�ين) ال��ذي تع�ص��ف ب��ه احل��روب
وامل�آ�س��ي وه��ذا بالت�أكيد انعك���س على الق�ص��ة التي منحت
عنوانه��ا للمجموعة(�سيك��ون يف جدي��د الزم��ان) ،حي��ث
يت�سام��ى التخيي��ل فيها لي�ص��ل �إىل القم��ر وال�شم�س حيث
ت�صل �أطماع االمربيالية العاملية� ،ص(67ح�صيلة الأرباح
الهائل��ة ،والتق��دم التقن��ي املذه��ل ،ت�ضخَّ م��ت �أك�ثر مم��ا
توقعته(ال�ش��ركات الف�ضائية) ،ف�أر�سلوا �صواريخ عمالقة
بداخله��ا حف��ارات ،ورافع��ات ،وجراف��ات ،و�شاحن��ات،
ورج��ال �آليون .و�شرعوا يفكك��ون القمر �إىل قطع خمتلفة
الأحج��ام ،والأ�ش��كال ،لتعليبه��ا وعر�ضه��ا يف(الأ�س��واق
املفتوحة).
ق�صة(الر�صا���ص الف��ارغ) :حتم��ل رمز ًا عالي�� ًا جد ًا حيث
الق�صة(الرج��ل امل�سلَّح) ال��ذي يروي عرب
يتَّ�ض��ح �أن بط��ل َّ
ق�صة الطفل ال��ذي ُق ِت َل بينما يجم��ع الر�صا�ص
ذكريات��ه َّ
الف��ارغ ليبي��ع لأج��ل لقم��ة عي���ش عائلت��ه ،فيب��دو الرمز
الق�صة،
الع��ايل للر�صا�ص الفارغ :حقيق��ة �ساطعة يف هذه َّ
�أن ال ج��دوى م��ن العن��ف وال قيم��ة للر�صا���ص لأن��ه فارغ،
حق�� ًا هو فارغ م��ن كل معنى �إن�س��اين �أو قيم��ة �سامية طاملا
��ل ِطف ً
َق َت َ
�لا بريئ�� ًا� .أم��ا ق�صة(رحل��ة غ�ير منتهي��ة) فهي
حتم��ل به��ذا العن��وان الت�ش��ا�ؤم وال�سوداوي��ة الت��ي ِّ
تبطن
ق�ص�ص(فوان��ز كاف��كا) وبذات الوقت حتم��ل غثيان(جان
ب��ول �سارت��ر) غثيانه م��ن �آالم وم�شاكل وم�صائ��ب ع�صره،
تب��دو يف ه��ذه الق�ص��ة انطالق�� ًا م��ن عنوانه��ا وحت��ى كل
تفا�صيلها�.أم��ا ق�ص��ة( احللم الأول..احلل��م الأخري) فهي
البقية �...................................ص22
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

فنون

تيّار ال�صفائية يف الفن الت�شكيلي والعمارة
"دورالفنّان كازميري ماليفيت�ش"
• كمال حميي الدين ح�سني
ض��و الفنان كازمي�ير ماليفيت�ش
«لمَ ين� ِ
Kasimirالرو�س��ي
Malivich
ّ
التكعيبي،
��ار
ي
الت
ل��واء
حت��ت
الهوي��ة
ّ
ّ
أوروبي
بل كان قدره يف تاريخ الفن ال
ّ
�أن ق��ام بت�أ�سي���س ت ّيار الف��ن ال�صفائي
 Streeme Supermatistيف
�إطار تفاعالت الفن الأوروبي وتطوره
خالل مطلع القرن الع�شرين“ .
الرو�سي كازميري ماليفيت�ش
ولد الفنان
ّ
يف ع��ام 1879بكيي��ف � -أوكرايين��ا
وت��ويف يف لع��ام  1935يف لينينغ��راد
وه��و خري��ج �أكادميية مو�سك��و للر�سم
والنح��ت والعم��ارة .ومل ت��دل �سريته
الفني��ة على وج��ود �أي عالق��ة له مع
التي��ار التكعيب��ي  .Cubismلكن��ه
�أوج��د  -ح��وايل مطلع الق��رن املا�ضي
ال�سوبرماتي.
 ت ّيار الفن ال�صفائي �أوّ
�ض��م التي��ار ال�صفائي �شخ�صي��ات منها
ّ
ياك��وف ت�شرينيك��وف ,ل .لي�سيتزك��ي،
غ��وردون مات��ا كالرك وت��وم ماي��ن
(خمط��ط م��دن يون��اين الأ�ص��ل)
وفا�سيلي كاندين�سكي وبيت موندريان
والك�سن��در روجنك��و وفالدميري تاتلني
و�آخري��ن بالإ�ضاف��ة �إىل كازمي�ير
ماليفيت�ش (�ستوك�ستاد.)2005 ،
ر�سم ماليفيت�ش يف عام  1918ال�صورة
الت��ي يج��ب �أن تلخّ ���ص كل الت�صوي��ر
التجري��دي يف الف��ن احلدي��ث بهيئ��ة
مرب��ع �أبي���ض ف��وق �أر�ضي��ة بي�ض��اء
(م��ن ممتل��كات متحف الف��ن احلديث
يف ع��ام 1904
بنيويورك).
ً
كان ماليفيت���ش مهت ّم��ا بالت�صوي��ر
احلدي��ث الفرن�س��ي ،وب�ش��كل خا���ص
يف جمموع��ة �شكوك�ين Shchukin
الرائع��ة للأعم��ال الفني��ة ,ويف العام
� 1912ساف��ر �إىل باري���س مل��دة �شه��ر
واح��د وع��اد منه��ا ب�صفت��ه تكعيبي�� ًا
(ه��ذا ما تفرت�ضه مارل�ين �ستوك�ستاد،
وه��و يتناق�ض مع �آراء غالبية م�ؤرخي
الف��ن الأوروبي�ين!)  .غ�ير �أن��ه كان
يحل��م ب�إط�لاق �إخ�تراع جدي��د يف
ع��امل الفن هو ال�سوبرمات ّية كت ّيار من
الفن
الف��ن ال�ص��ايف �أو ك�شكل نقي م��ن ّ
ّ
التكعيب��ي يف العام  ،1913ويحتمل �أن
ّ
هذا َّ
مت له يف العام .1915
بع��د قيام الث��ورة البل�شفية
ونهو���ض االحتاد ال�سوفيت��ي يف رو�سيا
وال��دول املج��اورة اختل��ف ماليفيت�ش
ب�ش��كل ح��اد م��ع مواطن��ه الفن��ان
م��ارك �شاغ��ال الرو�س��ي اليه��ودي
ح��ول م�سائ��ل عل��م اجلم��ال يف الف��ن
احلدي��ث .فق�سم من طرح ل��ه يف بلدة
فايتب�سك الرو�سية بتاريخ  15نوفمرب
 1920ين���ص ب�أن البع��د اخلام�س قد

حتق��ق ...و�أن ه��ذا يلغ��ي �أو ينهي كل
فنون العامل القدمي!
م��ع نهاية احلرب العاملية يف
الع��ام � 1914أجن��ز ماليفت���ش لوحته
(طائ��رة تط�ير) وه��ي لوح��ة زيتي��ة
م��ن ممتل��كات متح��ف الف��ن احلدي��ث
بنيوي��ورك (� 48×56س��م) ,وكان
ماليفيت���ش �شخ�صي��ة رفيع��ة ال�ش���أن
والت�أثري يف مو�سكو ،وقد مار�س بحلول
� 1913إنت��اج �أعم��ال فني��ة م��ن من��ط
الإنطباعي��ة الرمزي��ة والبدائي��ة
والرتكيبية وامل�ستقبلية ليبلغ مرحلة
�أطل��ق عليه��ا �إ�س��م (الواقعي��ة ب�لا
الت�صويري بعنوان
معنى) ,ويف عمل��ه
ّ
�إمر�أة بجوار عمود �إعالن لعام ،1914
جل���أ �إىل عك���س اال�ستخ��دام ال�ساخر
لتل�صيقات��ه collageالتكعيبي��ة
واخل��داع الب�ص��ري �إىل �ش��يء �أك�ثر
�صرام��ة ب�إدخ��ال ا�ستخ��دام مربعات
وم�ستطي�لات مل ّون��ة �أ�صبح��ت الحق ًا
م��ا �أ�سم��وه بالف��ن ال�سوبرمات��ي
ّ �supermatismأي ال�صفائي��ة �أو
النقائي��ة �أو التف ّو ّقي��ة .ولق��د كان��ت
��ور ماليفيت���ش
الغاي��ة الق�ص��وى لتط ّ
الت�صوي��ري والذي ا ّدع��ى ب�أنه ر�سمه
ّ
عل��ى �ست��ارة امل�س��رح اخللفي��ة للعم��ل
االوب�يرا ّ
امل�ستقبل��ي ال��ذي عنوانه
يل
ّ
“االنت�ص��ار عل��ى ال�شم���س” ,والت��ي
قدم��ت يف رو�سي��ا مبدين��ة (�سانك��ت
ّ
بطر���س ب��ورغ) � ّأي (ايكاتريي��ن بورغ
احلالي��ة) يف ع��ام  .1913عر���ض
�آن��ذاك بع���ض ال�ص��ور ال�سوبرماتي��ة
وبينها عم��ل ب�إ�سم “مرب��ع �أ�سود فوق
�أر�ض ّي��ة بي�ض��اء” للع��ام  ،1915ولك��ن
دون �أن يت�سنى معرف��ة تاريخ تنفيذه
بدقة!
كان ماليفيت���ش �أك�ثر رف�ض�� ًا للعامل
املادي من الفنان فا�سيلي كاندين�سكي،
ّ
وق��د ع�� َّرف ماليفيت���ش ال�سوبرماتية
الت��ي ابتكرها ب�أنه��ا �سم��و الإح�سا�س
الفن الرفيع �أو ال�سامي �أو
بالف��ن – �أو ّ
ّ
الفن النقي �أو النقائ ّية.
لق��د كان كازميري ماليفيت���ش م�سيحي ًا
ورع�� ًا و�صوفي ًا ،ورمب��ا كان �أرثوذك�سي ًا

التقوي بع�ض
�شرقي�� ًا ،وي�ؤكد نزوع��ه
ّ
�أعمال��ه مث��ل (ال�صلي��ب الأبي�ض على
�أر�ضي��ة �أو خلفي��ة بي�ض��اء ،)1918 -
وعندما تو�ص��ل �إىل �إجناز هذا العمل
ال��ذي ميثل ذروة هدف��ه من الطريقة
ال�سوبرمات ّي��ة الت��ي �أوجده��ا توقف
ع��ن الر�س��م يف �أوائ��ل ع�شرين ّي��ات
الق��رن املا�ض��ي لكن��ه ت��رك ت�صامي��م
معماري��ة جتريدي��ة رائع��ة �ساع��دت
��ور �أ�ساليب العم��ارة العامل ّية.
على تط ّ
كم��ا ابتك��ر مف��ردات وم�صطلح��ات
ذات �أ�ش��كال رتيب��ة ال�ستخدامه��ا
كمع��ادالت لالنفع��االت الفيزيائي��ة.
وق��د تك��ون الر�س��وم ال�سوبرماتي��ة
حم��اوالت لتعري��ف وتو�سع��ة تل��ك
املف��ردات ال�شكلي��ة اجلدي��دة� ,أو يف
متثيل الأحا�سي�س فر�سم امل�ستطيالت
برتتيب منحرف عل��ى القما�ش �أ�سماه
يف �أحد �أعماله (طائرة تطري)  .وقد
جل���أ �إىل ا�ستخ��دام الر�س��وم املتقن��ة
املرتبطة باالنفع��االت ،علم ًا ب�أن هذا
�سابقة يف الفن احلديث .فالأحا�سي�س
واالنفع��االت والعواط��ف ه��ي �أ�شي��اء
معنو ّي��ة ولي�س��ت مادي��ة ليك��ون له��ا
�أ�ش��كال حم��ددة! وقد فل�س��ف الفنان
ذل��ك ب���أن العواط��ف والأحا�سي���س
ت�سته��دف وتدع��وا �إىل �إيج��اد نظري ًا
�صور ّي ًا مرئ ّي ًا يقابلها عند نظارة الفن
الفن .ويقال ال�شيء نف�سه
�أو جماهري ّ
ب�ص��ري
ع��ن ت�صوي��ر �أو �إيج��اد نظ�ير
ّ
للم�شاع��ر والعواط��ف والأحا�سي���س
املعق��دة للنف�س الب�شري��ة مما ي�ساعد
عل��ى فه��م مقا�ص��د ومع��اين تل��ك
العواط��ف والنزع��ات .غ��ي �أن��ه م��ن
املحتّ��م �أن ماليفيت���ش واج��ه م�شكل��ة
التف�س�ير العوي�ص��ة لهذا كلّ��ه! �أميكن
�أن يك��ون هناك قراة مو�ضوعية لهذه
الأعمال بعد جت�شم م�شقة هذا كله؟
يف العام  1917قامت الثورة البل�شفية
ال�شيوعي��ة يف رو�سي��ا ،وق��د اعت�برت
الث��ورة �أن �صيغ الفن��ون ال�سائدة كلها
قدمية والغية وب��د�أ البحث عن لغة
ب�صري��ة جامع��ة جدي��دة .ل��ذا ف���إن
ر ّواد احلرك��ة الفنية الثوري��ة �أمثال
ن ّع��وم غاب��و وكازميري
ماليفيت�ش وفالدميري
تاتل�ين (-1885
و�إي��ل
)1953
لي�سيتزك��ي ( -1980
ن�شط��وا
)1941
جميع�� ًا يف حق��ول
متع��ددة بانحي��از
الف��ن
خا���ص نح��و
ّ
التطبيقي ومبن� ًأى عن
ّ

الف��ن اجلميل .وقد �أملحن��ا �سابق ًا �إىل
ع��زوف ماليفيت���ش ع��ن الر�س��م وكان
عزوف��ه ظاه��رة درام ّي��ة يف حين��ه.
لكن��ه قب��ل �أن يتخل��ى ع��ن ن�شاط��ه
نهائي�� ًا �أنتج بع���ض النم��اذج املعمار ّية
“ال�سوبرمات ّي��ة” خ�لال الأع��وام
 ،1926-1924وفّ��رت خمطط��ات
ص��ورة رائع��ة للبناي��ات الالحق��ة.
م� ّ
�أ ّما لي�سيتزكي ف��كان �أكرث الرتكيبيني
�أو البنيوي�ين ال�سوبريماتي�ين �صخب ًا’
وقد وفّر له وجوده يف �أملانيا وهولندة
م��ا ب�ين  1922و� 1928أن يك��ون قناة
نا�ضج��ة لنقل هذه الأف��كار .وقد كان
الت�صاالت��ه مبي���س ف��ان دي��ر روه��ه
الربلين��ي وفال�تر
(1969-1886
ّ
غروبيو�س ت�أثريه��ا البينّ كما �أعانته
زمالت��ه الثيق��ة بف��ان دو�سب��ورغ على
بلورة � ّأن فكرة جمال ّية الآلة م�ستقلّة
ع��ن الطبيع��ة متام�� ًا ,وه��ي نافع��ة
ك�أمنوذج يف البناء.
وختام�� ًا ،لقد ق��ام الفن��ان لي�سيتزكي
( )1941-1890مبخلف��ة ماليفيت���ش
الر�أي ،مع �أنه �أف��اد من ت�صميمه مثله
يف ذل��ك مثل غريه م��ن الفنانني الذين
ا�ستف��ادوا م��ن تن�سيق��ات وتنظيم��ات
ماليفيت���ش ع��ن طري��ق �إج��راء بع�ض
التحوي��رات ال�شكلية عل��ى الت�صاميم
ك��ي تالئ��م فن��ون الت�صمي��م �أو فن��ون
العمارة احلديثة.
الفن
ر
و
تط
ق
ي
طر
على
خطى حقيقية
ّ
ٌ
ّ
احلديث:
ق��ال فا�سيل��ي كاندين�سك��ي
الفن��ي وتق��ومي
معرتف�� ًاّ � :إن اخلل��ق
ّ
ً
واعي��ة
الفن��ي لي���س عمل ّي��ة
العم��ل
ّ
�إجم��ا ً
ال ،فداف��ع الر�س��م عن��د الفنان
ي�أت��ي م��ن حاج��ة داخل ّي��ة ،وب��ذا
ؤي��وي �أو الرائي،
فالفن��ان نو ٌع م��ن الر� ّ
يق��دم بعمل��ه ملح��ات م��ن احلقيق��ة
ّ
امل��ادي الذي
الأك�ثر عمق�� ًا من العل��م
ّ
نعرفه(.)1
الرو�سي
وق��د كان مواطن كاندين�سكي
ّ
الفن��ان كازمي�ير ماليفيت���ش �شخ�صية

ثقافي��ة رفيع��ة ال�ش���أن يف العا�صم��ة
مو�سك��و ،وه��و ال��ذي مار���س يف عمل��ه
الفن��ي بحل��ول الع��ام  1913الت�صوير
ّ
وف��ق االجتاه��ات الإنطباعي��ة
والرمزي��ة والبدائي��ة والتكعيبي��ة
وامل�ستقبلي��ة ،ليبلغ مرحل��ة الواقعية
ب�لا معن��ى كم��ا �أ�سماه���أ (باوني���س،
 .)1990بع��د مطل��ع الق��رن املا�ض��ي
وقبل العقد الثاين منه �ساد يف �أوروبا
ال�شمالي��ة يف حمي��ط بح��ر البلطي��ق
وامتداده��ا يف دول �س��ال املحي��ط
الأطل�س��ي اجتاهات فن ّي��ة كبرية هي:
املدر�س��ة البنيوي��ة �أو الرتكيبي��ة
 Constractivismواجتاه��ات
مث��ل الأ�سل��وب  DeStileالثوري��ة
والأ�سل��وب اجلدي��د The New
موحد
 Stileوالت��ي �صبت م ًعا يف ت ّيار ّ
ب��ارز ه��و الباوهاو���س ،Bouhous
لتو�ص��ل بزخمه��ا وتفاعله��ا الف��ن
الأوروب��ي يف ق�س��م كب�ير م��ن �أوروب��ا
ال�شمالي��ة �إىل ذروة احلداث��ة الفن ّية
.Modernism
فن
فلق��د اعتمد اجت��اه دي�ستايل على ّ
كلٍ م��ن الفنانني بيت موندريان ،ج .ج.
ب� .أود ( )1963-1890وف��ن غري��ت
ريدفيل��د ( ،)1964-1888وي�ستن��د
ذل��ك االجت��اه عل��ى جمموع��ة م��ن
التعالي��م واملعاي�ير ومنه��ا :االقت�صار
عل��ى الألوان الأ�سا�سية الثالثة وعلى
�ش��كل امل�ستطي��ل والدرج��ات اللوني��ة
ال�سوداء والر�صا�صية والبي�ضاء وعلى
اعتم��اد الزواي��ا القائم��ة وال�سط��وح
املل�س��اء واخلالية كل ّي ًا م��ن الزخارف.
ويف ع��ام  1922اندجم��ت البنيوي��ة
الرو�سي��ة ب�ش��كل كب�ير م��ع دي�ستاي��ل
الأملانية لدرجة كب�يرة ،وذلك عندما
ا�ضط��رت بع���ض العنا�ص��ر الرو�س ّي��ة
�إىل مغ��ادرة رو�سي��ا �إثر ع��دم التكيف
املت�صاع��د للفنانني مع النظام اجلديد
الذي بعد ثورة اوكتوبر .1917
لق��د كان��ت الرتكيبي��ة
يف جوهره��ا تتمث��ل بحزم��ة م��ن

فنون
املفاهي��م اجلدي��دة ،فف��ي النح��ت عل��ى
�سبي��ل املثال،كان��ت التطبيق��ات تت�ضم��ن
�إدخ��ال عن�ص��ر الزم��ن يف الأعم��ال
الفن ّي��ة وا�ستخ��دام م��واد جدي��دة ذات
عالق��ة بفن��ون العم��ارة .ويف ع��ام 1917
�ش��اع اعتب��ار يف رو�سي��ا ب���أن �صي��غ الفنون
ال�سائ��دة كلها قدمية والغي��ة (باوني�س،
 .)1990وب��د�أ البح��ث ع��ن لغ��ة ب�صر ّية
جامع��ة جدي��دة .انطالق��ا من ذل��ك ف�إن
ر ّواد احلرك��ة الفن ّية الثورية �أو الطليعة
 Avangardمث��ل ن ّع��وم غابو وكازميري
ماليفيت���ش وفالدمي�ير تاتل�ين ( -1885
 )1953و�إيل لي�سيتزكي ( )1941-1890
ن�شطوا جميع ًا يف حقول متن ّوعة ،بانحياز
الفن التطبيق��ي وابتعاد ًا عن
خا�ص نح��و ّ
ٍ
الف��ن اجلمي��ل  !Fine Artوعندنا �شعر
ّ
البع���ض ب�أن��ه و�ص��ل يف فن��ه �إىل طري��ق
م�سدودة ،وكان هذا ه��و احلال مع م�ؤ�س�س
ال�سوبرماتي��ة ماليفيت�ش ،فقد توقف عن
الر�س��م ،وكان له��ذا العزوف ع��ن ممار�سة
للفن لفن��ان من ذلك الط��راز الرفيع وقع ًا
درام ّي ًا على م�ستوى النخب الفنية!
م��ن جه��ة �أخ��رى ،لقد تولّ��د ع��ن التقاء
تي��اري نيو�ستاي��ل (الأ�سل��وب اجلدي��د)
ّ
و(مدر�سة العمارة العاملية) ظهور م�ؤ�س�سة
ي��دي فالرت غروبيو�س يف
الباوهو�س على
ّ
العام .1924
مدر�سة الباوهاو�س  :Bauhausمار�ست
الباهاو���س ن�شاطه��ا امللف��ت كمدر�س��ة
جامعي��ة للفن��ون والت�صمي��م والعمارة يف
م��دن ث�لاث ه��ي دي�س��او وبرل�ين وفاميار،
وقد �أ�س�سها غروبيو���س لفرتة ثم ا�ستقال
منه��ا ليتفرغ مل�شاريع العم��ارة الأبرز لتلك
احلقب��ة الزمن ّي��ة ،ومنه��ا بن��اء م�ش��روع
 Simens Stadtيف برلني.
يف الع��ام  1927نظّ ��م الفن��ان مي���س ف��ان
دي��ر روه��ي معر�ض�� ًا لال�س��كان يف الع��راء
بفي�سهوف�سيدلين��ك ب�شتوتغ��ارت ،وبع��دا
م��ا لب��ث �أ خل��ف غروبيو���س يف �إدارة
الباوهاو�ساعتب��ار ًا من ع��ام  1930وحتى
�إغالق��ه يف ع��ام  1933ب�أم��ر م��ن زعي��م
الناز ّية الهر �أدولف هتلر.
وهك��ذا كان غالب ّي��ة فن��ا ّ
ين الباوهاو���س
الهتلري باال�ضافة
الذين طردهم النظام
ّ
اىل فن��ا ّ
ين الطليع��ة الرو���س الذي��ن
البل�شف��ي والذي��ن
النظ��ام
عليه��م
�ض ّي��ق
ّ
مل يكون��وا موال�ين ل��ه ،ه���ؤالء و�أولئ��ك
ي�شكل��ون مع�� ًا واح��د م��ن �أك�بر التجمعات
الفني��ة يف الأوروبية على امت��داد �أوروبا
ال�شمالية عل��ى مدى ال�سواحل البلطيقية
والأطل�س ّي��ة خالل الثل��ث الأول من القرة
الع�شري��ن .وه��ي التيارات الت��ي مل تغذي
احلداث��ة الفن ّي��ة العاملي��ة ب��ل و�شكل��ت
منعطف�� ًا خط�ير ٍا يف تط��ور الف��ن احلديث
العامل��ي و�أعطته زخم ًا ودفع ًا قويينّ خالل
فرتة م��ا ب�ين احلرب�ين العامليت�ين ،بعيد ًا
ع��ن تي��ارات الف��ن القدمي��ة والنه�ضوي��ة
والفنون الرتاث ّية.
املراجع:
باوني�س� ،أالن :1990 ,الفنّ الأوربي احلديث.
ترجمة فخري خليل ،دار امل�أمون,
بغداد.
�ستوك�ستاد ،مارلني :1995،تاريخ الفنّ  ,اجلزء
الثاين .برنتي�س هول كورب .نيويورك.
ال�سوبرماتية� ،أون الين و ويكيبيديا.
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قراءة يف
م�سرحية (وحيد القرن) ليوجني يون�سكو
• حممد ابراهيم العبد اهلل
يع��د يوجني يون�سكو من �أب��رز كتاب م�سرح العبث
يف فرن�س��ا ملرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية.
كت��ب م�سرحية «وحيد القرن « ع��ام  1959وهي
م�سرحي��ة �ساخ��رة تر ّكز على مقاوم��ة �شخ�صية
حمورية لقوى اجتماعية.
ت��دور �أح��داث امل�سرحي��ة يف مدين��ة فرن�سي��ة
�صغ�يرة ،حي��ث يالح��ظ �أح��د �س��كان املدين��ة يف
عطل��ة نهاية الأ�سب��وع �أن ثمة وحيد القرن ظهر
�صبيح��ة ذلك الي��وم يف و�سط ال�شارع واختفى يف
الط��رف الآخر منه .ب��د�أ النا�س يتناقلون اخلرب
يف املدين��ة وت��دور نقا�ش��ات مط ّول��ة ب�ين النا�س
هن��اك ،يحاول �أح��د ال�صحفيني نق��ل اخلرب �إىل
ال�صحيف��ة .وتظهر �سج��االت ونقا�شات حادة يف
مق��ر ال�صحيفة بني امل�صور وكاتب اخلرب واملحلل
وامل�س���ؤول ،ه��ل حق�� ًا م��ر وحي��د الق��رن و�س��ط
املدينة؟
يق��ر�أ الأه��ايل اخل�بر ال��ذي ن�شرت��ه ال�صحيفة
(داي��زي) الت��ي �أكدت��ه علم�� ًا �أنَّ (برياجني��ه)
املوظ��ف هناك قد رف�ضه ،وت�أت��ي امر�أة اىل مقر
��ول �إىل وحيد
ال�صحيف��ة وتق��ول� :إن زوجها حت ّ
الق��رن! تخربه��م كي��ف ر�أت حت ّول��ه ب���أم عينها،
وكيف تبعت زوجها وحي��د القرن على الر�صيف،
وكيف �صادفت �أكرث من وحيد القرن يتج ّولون يف
املدينة.
ي��زور برياجني��ه �صديقه ج��ان املري���ض يف وقت
الحق ،يدور بينهما حديث حول مو�ضوع النح ّول
وخالل املناق�ش��ة يالحظ برياجني��ه �أن �صديقه
جان بد�أ يتح��ول �أمامه �إىل وحيد القرن و�أ�صبح
جل��ده قا�سي ًا و�شبيه ًا بجلد احلي��وان ،وبد�أ ينبت
يف ر�أ�سه القرن!
وبع��د حني يعود اىل عمل��ه وي�ستمع �إىل الأخبار
الت��ي ع َّمت املدين��ة التي حتول �أهله��ا �إىل وحيد
القرن (برياجنيه) بقي الرجل الوحيد الذي مل
يتحول .ال�س�ؤال :ملاذا؟!
ال تق��دم لن��ا ه��ذه امل�سرحي��ة �أي تف�سري عقالين
له��ذه التحوالت� ,إمن��ا اللغة امل�سرحي��ة ال�سائدة
ت�شري �إىل �أن ع��امل وحيد القرن ال�ساخر حتكمه
مبادئ غام�ض��ة وغري عقالني��ة  .م�شهد االفتتاح
يظهر لقاء ب�ين ال�شخ�صي��ة الرئي�سة ,بريجنيه,
و�صديق��ه ج��ان يف املقه��ى .ج��ان ه��ذا يزدري��ه
و�س َك��ره وعج��زه ع��ن
�صديق��ه ملنظ��ره الأغ�برَ ,
التما�شي م��ع معايري البل��دة .ويف رده على ادعاء
بريجني��ه ق��ال« :مل �أ�ستط��ع التك ّي��ف معه��ا .مل
�أ�ستط��ع التعاي���ش م��ع احلي��اة البتة» ,كم��ا يعلن
جان(:ب�أن الإن�سان الرفيع هو من ي�ؤدي واجبه),
ه��ذا التعري��ف بالواج��ب املرتك��ز عل��ى ممار�سة
التقالي��د ه��و �إح��دى التحدي��ات الت��ي تطرحها
امل�سرحي��ة برتكيزه��ا عل��ى مقاوم��ة برجني��ه
لإغ��راء االمتث��ال عندم��ا حتول �أ�صدق��ا�ؤه ,مبن
فيه��م جان وزمال�ؤه يف العم��ل �إىل وحيد القرن.
وكم��ا يعلق يون�سكو يف مقال ل��ه كتب يف رده على
منتق��دي «وحي��د الق��رن»« :اله��دف م��ن ه��ذه
امل�سرحي��ة �أنه��ا ت�شج��ب ,وتعر���ض ,وتظهر كيف
حتولت االيدولوجيا �إىل حب �أعمى ,وكيف متتد
وتنف��ذ �إىل كل �ش��يء ,وكيف �أنزل��ت اجلموع �إىل
حالة من اله�سرتيا».
�أح��د �أه��م اجلوان��ب يف ه��ذه امل�سرحي��ة هو
انتقاده��ا ل��كل املعاي�ير الأخالقي��ة التقليدي��ة

لتخلي��د ه��ذه النزع��ات ف��كل الأق��وال اجلائزة
ُته��دّ م يف ه��ذه امل�سرحي��ة  :احلكي��م يظه��ر
ل�سبب كاذب (فل�سفته الفائ�ضة الكا�سدة
ثرث��ار ًا
ٍ
ومعاي�يره املنطقي��ة اخلاطئ��ة ،رمب��ا ت�ش�ير �إىل
ف�شل املعرف��ة التخ�ص�صية يف ع��امل العقالين)؛
ادع��اءات العل��م ادع��اءات تقليدي��ة («�سنك��ون
�أق��ل ظم���أً� ,إذا م��ا �أوج��دوا لن��ا �سحب�� ًا علمي��ة
يف ال�سم��اء»)؛ واحل��دود ب�ين �سالم��ة العق��ل
وحال��ة ال�سق��م �ضبابية عل��ى ال��دوام؛ واملعايري
الأخالقي��ة تعر���ض وك�أنه��ا مز ّيف��ة .يف امل�شه��د
��ول في��ه ج��ان عقلي�� ًا وج�سمي�� ًا �إىل
ال��ذي يتح ّ
وحي��د القرن ،يعبرّ برجني��ه يف حلظة ا�ستب�صار
نادرة ع��ن �إميانه ب�أن الب�شر ميكن �أن تختلف عن
الأنع��ام عل��ى �أ�س���س �أخالقية « :لدين��ا معايرينا
الأخالقية التي اعتربه��ا ال تتعار�ض مع معايري
هذه الأنع��ام ».جان وحيد القرن ي�ستجيب بقوة
للمقرتح التهجين��ي لنيت�شه يف �إعادة تقييم كل
القي��م الأخالقية »:معاي�ير �أخالقية! �أنا �سقيم
من املعاي�ير الأخالقي��ة! يلزمنا تخط��ى املعايري
الأخالقي��ة!» �إن��ه يعبرّ عن الرغب��ة الفا�شية يف
�أن ي�ستبدل قانون «الوحدة البدائية» الطبيعية
التي ت�س��م اجلو العام للم�سرحية باالنحدار �إىل
عقلي��ة قطي��ع وحيد الق��رن .باملق��درة الفردية
املن�شغل��ة بامل�سائل الأخالقي��ة (متعلقة بالعامل
الذي يقت�سمه الآخرون).
لك��ن ُيالحظ �أن عقلية القطيع ,التي يناق�شها
يون�سك��و يف مقال��ه «وحي��د الق��رن» ()1961
ه��ي عقلية معق��دة يف الإط��ار الع��ام الالمنطقي
للم�سرحي��ة .فف��ي نهاي��ة الف�ص��ل الث��اين ي��رى
برجني��ه �أن القطي��ع كام ً
�لا منه��م! �إن وحي��د
الق��رن حي��وان انطوائ��ي! فه��ذا لي���س �صحيح ًا،
تل��ك هي الفك��رة التي يجب ت�صحيحه��ا! « ,بهذا
ال�ش��كل ,ت�ستك�ش��ف امل�سرحي��ة املعن��ى واللغ��ة
بق��در م��ا ت�ستفه��م ع��ن �أ�سا���س احل��دث ال��ذي

يج��ري حتت �ست��ار الأخالق .الف�ص��ل الأخري من
امل�سرحي��ة ن�شاه��د داي��زي التي يحبه��ا برجنيه
تغ��ادر ملتحق��ة بقطي��ع وحي��د الق��رن (م��ع �أن
حتوله��ا كان �ضمني ًا وه��ي تغادر امل�س��رح) ويبقى
برجنيه وحي��د ًا يت�أمل عزلت��ه املفرو�ضة عليه.
�إال �أن املل��ل وال�ضج��ر ال��ذي ي�شع��ر ب��ه يف بداية
امل�سرحي��ة تط��ور �إىل ا�ستجاب��ة فاعل��ة ون�شطة
»�أ�شعر مب�س�ؤوليتي عن كل ما يحدث� .أ�شعر �أننيمبال» -ومع
مت��ورط  ,وال �أ�ستطي��ع �أن �أبقى غ�ير ٍ
�أن برجني��ه ي�تردد يف نهاي��ة امل�سرحي��ة عندم��ا
ي�سم��ع «ب��واق قطي��ع وحيد الق��رن ك�أن��ه �أغنية
جميل��ة �ساحرة� ,إال �أنه ينجح يف مقاومة احلافز
ال��ذي يدفعه للتحول �إىل وحي��د القرن ،وتنتهي
يف حلظ��ة ن�ص��ر م�ستع�صية� :س�أنهي ه��ذا ال�صراع
�ضد معظمهم ،معظمهم بالكامل! �أنا �آخر من بقي،
�س�أبقى هكذا حتى النهاية! لن �أ�ست�سلم!».
وداف��ع يون�سك��و ع��ن نف�س��ه م��ن هج��وم بع���ض
ال�شر
النقّاد الذي��ن �أخذوا عليه( ،ب�أن��ه ا�ستنكر ّ
علي
دون �أن ي�شري �إىل اخلري) ويعلن(:لقد عابوا ّ
�أنن��ي مل �أدع برجنيه يتف ّوه بالإيديولوجيا التي
�ألهمت��ه املقاوم��ة) ويف رده عل��ى ما كتب��ه الناقد
وولرت كري على �سبيل املثال يف «نيويورك تربيون»
ال��ذي قال :يبدو يل �أنه م��ن ال�سخرية �أن �أطلب
م��ن الكات��ب امل�سرح��ي �أن يكت��ب لن��ا �إجني ً
�لا,
وطريق�� ًا �إىل اخلال���ص ،ومن ال�سخري��ة �أن تفكر
يف كل ه��ذا العامل وتق��دّ م له بع�ض ًا م��ن الفل�سفة
الآلي��ة :الكات��ب امل�سرحي يطرح امل�ش��اكل وعلى
النا���س �أن يفك��روا بها حلظ��ة اله��دوء والعزلة,
ويحاولوا و�ضع احللول له��ا ب�أنف�سهم دون �إكراه.
�أن جت��د ح ًّال غ�ير فاع��ل بنف�سك خ�ير وباملطلق
م��ن ايدولوجي��ا جاه��زة ق��د توق��ف النا�س عن
التفكري.
ه��ذه احلال��ة احلرج��ة تلخ���ص روح احلداثة,
بخا�ص��ة يف الطريق��ة التي يرف�ض فيه��ا يون�سكو
ا�ستب��دال االمتثالي��ة  conformismبقالب
�أ�سا�س��ي �آخ��ر“ :عل��ى الإن�س��ان احل��ر �أن ي�سحب
نف�س��ه م��ن هذا اخل��واء بجه��ده اخلا���ص ,ولي�س
بجه��د النا���س الآخرين الأخ�لاق الأدائية التي
يمُ �سرحه��ا يون�سكو يف وحيد الق��رن تناق�ش بكل
و�ضوح الرباعة الفن ّية ،الروعة التي تعزى �إليها
الفن��ون الأدائي��ة حي��ث تكمن امل�أث��رة يف الأداء
نف�س��ه ،ولي���س يف املح�صل��ة الأخ�يرة التي تطيل
�أم��د الفعالية التي جاء به��ا �إىل الوجود لت�صبح
م�ستقلة عنها.
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جمالية املتاهة و�أنثوية املعراج يف «دُ رّ ة»
للأديب مالك �صقور
• �أحالم غامن
عندم��ا تر�س��م �شريك��ة احلل��م بق��وة النف���س
الد َرر على امل��اء املنهمر يف حنايا
واحلد���س وجع ُّ
النف���س  ،ت�ؤكد ق��ول عامل النف���س ال�شهري يوجن
« :الأنثوي��ة معراج�� ًا نح��و الأف�ض��ل و الأح�س��ن
ال�ص�لاة
«،فيهت��دي رفي��ق ال��دَّ رب �إىل ينابي��ع ّ
املت�صاع��دة م��ن مبخ��رة الأر�ض املقدَّ �س��ة والتي
تفج��رت منه��ا بواك�ير الب��وح لت�سق��ي النّفو���س
َّ
احلب ..يف طريق ه��ذا املعراج
الف��ة
�س
العط�ش��ى
ِّ
ُ
الذي ت�شرق فيه �شم�س الأنثوية ويبزغ فجرها.
ف�لا غ��رو ف��وق جبلٍ م��ن مل��ح القل��ب يف اجلانب
الآخ��ر يق��ف الأدي��ب “ مال��ك �صق��ور” حت��ت
“د ّرة”...
قو���س املحكمة الإبداعي��ة يف ح�ضرة ُ
فتت�شاب��ك نظرت��ه الفردي��ة العا�شق��ة بنظرات
الإن�ساني��ة العامة للواق��ع ..فهل يت�سنى للأديب
“�صق��ور”�أن مي�س��ك العنا�ص��ر اجلوهري��ة التي
حتكم �صراعات املجتمع..؟
“د ّرة
جمموعة ق�ص�صية للأديب “مالك �صقور” ُ
“ من من�شورات احتاد الكتاب العرب عام،2014
تع��د من
تف��ردة يف زمانه��ا وطبيعته��ا �إذ -ربمّ��ا ّ
ُم ّ
روائع��ه الأدبي��ة يف هند�س��ة املتاهة،قائم��ة
على مِل��ح الأر�ض ،من خالل ع�ش��ر ق�ص�ص حتمل
عناوي��ن ( ُد ّرة  ،فال��ج ،الطوي��ل والق�صري،وق��ال
البحر�،أب��ا حي��ان ل��ن �أح��رق كتب��ي �،أربع��ون
عام�� ًا ب�ين حلظت�ين ،الأر�ض،وم��ازال البلب��ل
يبكي،املدا�س�،شع��راء كث�يرون و�شاع��ر وحي��د )
يهب
م�سبوكة بتقن ّيات واقع ّية ج��ا ّدة ومبتكرةّ ،
الروح فيها
ّ
ال�صوت فيها كيفما �ش��اء ،ويجلّي ُد ّرة ّ
،لغر�ض �إبداع��ي جليل ك�إخفاء
�أ�س��رار ًا ال تب��اح
ٍ
ال��درة احلقيقية خوف ًا منه��ا �أو عليها،وال ي�صرح
ُّ
اخلا�ص��ة يف �سماء
�صيحتها
تطل��ق
هذا
بها،وم��ع
ّ
الك��ون �ص��وب الآخ��ر ال��ذي ه��و ج��زء م��ن هذا
بال�صمت.
ال�صحارى امل�سكونة ّ
الواقع ،وجتوب ّ
القا���ص “ �صق��ور” يف ُد ّرت��ه يقتح��م الزم��ن
والوج��ود كفع��ل ابت��داء م��ن مدلوله��ا ،ل��ذا فهو
يتح��رك يف دائرة كونية مقرتن��ة بالزمن والتي
ي�ش��كل دالته��ا العن��وان ..م��ع ا�ستخ��دام الرموز
لتج�سي��د مو�ضوعات��ه وت�صويره��ا وا�ستغ�لال
الإيح��اء الحت��واء روح الن���ص التي ي�ص��ل اليها
ب�إمكانات الو�صف وتقنيات الق�ص.
بتح��د �ص��ارخ� :صحي��ح �أن ا�سم��ك
“ فقال��ت ل��ه
ٍ
عقاب،لكنك عقاب هرم،و�أنا مهرة �صغرية ،لكنها
�شمو�س ،ولن ت�ستطيع تروي�ضها �/”.ص14 -
ح��دده الفرن�س��ي فيليب هامون
�إنَّ الو�ص��ف كما ّ
(ب�أن��ه تو�س��ع للق�ص��ة� ..إي�ض��اح متوا�ص��ل �أو
متقط��ع ..موح��د م��ن وجه��ة نظ��ر املحم��والت
واملو�ضوع��ات ،)..اذ �إنَّ الرتكي��ز عل��ى الو�ص��ف
الظاه��ر للأ�شي��اء بدق��ة تق�ترب م��ن الهند�س��ة
التي تتميز بواقعيتها الو�صفية ..كونه يركز يف
�سرده على ال�سمات البارزة التي تعطي االنطباع
املق�صود لدى املتلقي من دون ت�صريح.
كما يقول �أالن روب غريبيه:الكاتب املحدث “ال
يهم��ل القارئ ولكن��ه يطالب بال�ض��رورة املطلقة
لأن ي�سه��م م�ساهم��ة فاعل��ة وواعي��ة يف عملي��ة
اخللق”.
وال�ش��يء �أدل م��ن ه��ذا املقط��ع عل��ى ارتب��اط
ابداع��ه الق�ص�ص��ي بالق�ضي��ة العربي��ة الأوىل
،وم�شه��د احلزن واالنك�سار والوجع الثقايف الذي

مالك �صقور
يحمل��ه “�صقور”كجرح داخل��ي ال يندمل يجعله
ميي��ل يف لغت��ه اىل ن��وع م��ن التطه��ر يف املعن��ى
بحي��ث حتم��ل الكث�ير م��ن الإ�ش��ارات �أو الرم��وز
الت��ي يح��اول م��ن خاللها توجي��ه بو�صلت��ه نحو
ا�ستنب��اط مفردات��ه،و �إدراك معن��ى املن��ادى من
خالل ندائه التوحي��دي � “ :أبا حيان لن �أحرق
كتب��ي “ ونلح��ظ �أن د ّرة ال ترتبط بزمن معني..
في�ش��كل القا���ص م��ن عن�ص��ري الت��وايل الزمني
و�إط��اره ال�س��ردي لوح��ات ابداعي��ة تك�شف عن
قدرة فائقة على املزاوجة والتفتيت وجماليات
البوح..
ل��ذا يقرتب ت�صوي��ره الق�ص�صي م��ن االنزياح مع
ات��كاء عل��ى ت�صوير احلال��ة النف�سية حني يعرب
عن �سردي��ة ذاتية جتمع بني افع��ال اال�ستذكار
والو�ص��ف خالية من االت�س��اع واملبالغة واكتفت
بالت�صاقه��ا بالأ�شياء ..ويعم��ل على ف�سح املجال
للمعنى الر�صني الذي مينح الن�ص بعد ًا حم�سو�س ًا
وحقيقي�� ًا عل��ى م�ست��وى البني��ة واللغ��ة ،وحتى
الأ�سلوب الذي يتج��اوز املحاكاة التقليدية التي
تنتجها م�ستويات تعبريية م�ستهلكة ..
�إن��ه يعر���ض علين��ا �أدب�� ًا واقعي�� ًا مث�ير ًا يب��وح
باحلق��وق الوطني��ة الت��ي ي�سلّ��م بها �أه��ل احلقّ
فيحتف��ون بها كم��ا يحتفون بالقي��م النبيلة ...
�إنن��ا ن�سم��ع جت�سي��د ملع��اين االرتق��اء الوطن��ي
والقومي والإن�ساين وتر�سيخ ملعاين الأخالق ،من
خ�لال تقاب��ل الت�ضاد وجه�� ًا لوج��ه وجتلّى ذلك
بقوله  ”:الآن � ،أدركت � :إن الذي ينق�صني لي�س
الفهم فقط  .لكن تنق�صني اجلر�أة  ،كي �أمد يدي
�إىل م��ا لي�س يل  ،هذا الذي ينق�صني  ،يف نظرهم
 ،الق�ضي��ة  ،لي�ست قناع��ة  ،لي�ست �أخالق ،لي�ست
مب��ادئ الق�ضي��ة عندهم  :غباء وج�بن مع ًا /”.
�ص56-
التكني��ك الق�ص�ص��ي عن��د القا���ص “�صق��ور”
يك�ش��ف ع��ن نف�سه متعالي��ا من خ�لال رحلته مع
ع��امل �شخو�ص��ه والك�ش��ف ع��ن نف�سياته��م� ..إذ
�أف��اد م��ن اطالع��ه عل��ى الأدب الرو�س��ي ،وت�أثر
باملذه��ب الرومان�س��ي والواقع��ي ،ومن ث��م كانت
(د ّرت��ه) برومان�سية غري
ظاه��رة احلزن تطب��ع ُ
متهالكة،ورمزي��ة غ�ير �سلبية،ومما ق��ال يف هذا
املق��ام  ”:كل م��ا �أع��رف�،أن وال��دي علمن��ي :ال

جتع��ل كتفك مط ّي ًة لأحد  ،وال ترتفع على كتف
�أح��د .وعندما تيقنوا م��ن بالهتي،قالوا اطمئن
�أن��ت ل��ن ت���أكل كت��ف �أح��د ،لك��ن انتبه:كتف��ك
م�أكولة �”.ص57-
له��ذا راح يج�س��د ذات��ه يف �شخ�صي��ات مدارات��ه
الإبداعية،فه��و يرغ��ب �أن يكون – �أو كان �صورة
لأبطال��ه اعتم��د الو�ص��ف الفني بلغ��ة من�سابة
بط��راوة ملا فيه��ا من خيال داخل��ي متدفق ..اىل
جان��ب اعتم��اده الغم��ز واللمز الداخل��ي” �أذكر
الآن كي��ف �ضحكوا  ،وتغامزوا  ،عندما رف�ضت �أن
�أ�صدقهم ب���أن (فالن ًا) �صاحبن��ا  ،يعرف من �أين،
وكيف ت�ؤكل الكتف؟!”�ص57-
وه��ذا احل��وار يظه��ر كط��رف واح��د يتداخ��ل
ب�أط��راف متعددة �أو هو حوار بني النف�س وذاتها
تتداخ��ل فيه العف��ة والأخ�لاق واحلماقة وكل
التناق�ض��ات وتن�صه��ر في��ه اللحظ��ة الآتي��ة
/د ّرة /و�أربعون عام ًا
لتنبعث م��ن جديد /ع��زّ ة ُ
ب�ين حلظت�ين “ وهم��ا حلظتان ي��ا عزَّة،حلظتان
يف زمان�ين ومكان�ين خمتلفني والغالي��ة عزة هي
�سيدة اللحظتني “ �ص65 -
�إن ق�صة “�أربعون عام ًا بني حلظتني “ يف تلقائية
ال�سرد ،ويف متا�سكها وو�ضوحها ،تتماثل من حيث
املبن��ى ال�سردي مع �أجم��ل النماذج الق�ص�صية يف
الآداب العاملي��ة ،وه��ي يف واقعيته��ا ال�سحري��ة
ومتاخمته��ا ال�شعر يف �إيحاءاتها  ،مثرية اىل حد
قدرتها على موا�صلة احلوار مع القارئ حتى بعد
االنتهاء من قراءتها.
ونلح��ظ ذل��ك م��ن خ�لال �صورت�ين�“ :أن��ا زهرة
اللوت���س” قول��وا ل��ه � :أن��ا زه��رة اللوت�س.هرب
قلب��ي من �ص��دري  ،مل �أ�صدق �أذنيي  ،لكن ال�صوت
�صوته��ا ���/..ص “ 65-حبيب��ي :لي���س ل��دي م��ا
�أهدي��ك يف عي��د مي�لادك �،س��وى ه��ذه ال�ص��ورة
 ،وه��ذه الكلم��ات  “ :حم��راء كاجلم��ر /قوي��ة
كالفوالذ -هي الثورة �ص66-
ومت�ض��ي الأربع��ون عام�� ًا باجت��اه ك�ش��ف �ص��ورة
الواق��ع بلحظتني،وال��ذي ي�ؤم��ن �أكرثيته بفكرة
مركزي��ة العق��ل الذك��وري الق��ادر وح��ده عل��ى
التقاط ال�ص��ورة املتميزة،يقدم القا�ص �صورتني
حيت�ين لأحداث ج��رت ب�أربع�ين عام��ا نفهم من
خاللهم��ا انحي��ازه بو�ض��وح �إىل فك��رة مركزي��ة

العقل �ألأنثوي بداللة ما نلم�سه ونراه من �أفعال
كل من اجلدة�/أم حنا /وعزة ./
يلعب الكاتب بحكمة يف م�صائر �شخو�ص الق�صة
يف واق َع�ْي�نْ منف�صل�ين ومتّ�صل�ين مع�� ًا ،يحم�لان
ازدواجي��ة املتخ ّي��ل -املوج��ود يف تناغ��م ،حيث
عبث ّية القدر ودهاليز التّح ّوالت والطّ وارئ .
ا�ستط��اع بحنك��ة �أن يعك���س واق��ع الإن�س��ان
م�صداقية،وحرك الفعل
الفيزيائ��ي نف�سه ب��كل
ّ
الكيميائ��ي به��دف ك�ش��ف الوج��ود والتحرك يف
اجتاه �إنارة الواقع والك�شف عن �أهم �إ�شكاالته،و
كل ذل��ك يف �إط��ار بني��ة درامي��ة متكاملة،تظهر
بال�صفحة  – 74من خالل �صورة اخلامتة:
(رح��ت �أحمل��ق منده�ش�� ًا  ،منق ً
�لا ب�ص��ري ب�ين
ال�صورت�ين ..ح��ا ً
ال �أدرك��تْ ع��زة مغ��زى نظرات
التعج��ب والت�سا�ؤل ،فقالت  :م��ا الفرق �أن يكون
عل��ى ر�أ�س��ك جنم��ة حم��راء � ،أو عمام��ة �سوداء
مادام ر�صا�صك موجه ًا �إىل �صدر العدو).
و�ض��ع الكات��ب �شخ�صي��ات ق�ص�ص��ه يف املع�ترك
لتحمل راي��ات التغيري الذي من �أب��رز خ�صائ�صه
القب�ض على ما ميكن اعتبارها جمرة املعنى..
يف ق�ص��ة “وما زال البلبل يبك��ي” يجري احلوار
(ب�ين الغراب والبلب��ل)( ،وعندما ُ�سئ��ل البلبل،
مل��اذا تبك��ي �أيه��ا البلب��ل ،والتغري��د مهنت��ك ؟
يجي��ب بحرق��ة وح�س��رة  -:لأن ال�ضب��ع ه��ي
القا�ضي)�.ص..92-
حي��ث يتّ�ض��ح للمتلق��ي الح ًق��ا � ّأن ال�شخ�صي��ات
ت�ص��رح به،
حقيقته��ا مغاي��رة ملا تظه��ر عليه �أو
ّ
ال�سطح لي�ست
�أو � ّأن م�صائره��ا الّت��ي تب��دو عل��ى ّ
ه��ي امل�صائ��ر ذاتها الت��ي يف العمق ،ع�بر الإيهام
بالواق��ع واجلن��وح �إىل ن��وع م��ن الفانتازي��ا ،ال
ال�سائ��د الّذي يقول
يروم خ��رق الواقع بالفه��م ّ
ّ �:إن اخلي��ال مف��ارق للواق��ع� ،إذ تب��دو فانتازي��ا
“د ّرة “ منت�ص��رة للفك��رة الفل�سف ّي��ة الّت��ي ال
ُ
تف�ص��ل اخليال عن واقعه وت��ذوب الثّنائ ّيات� ،أو
كما يق��ول �أرن�ستو �ساباتو“ :اخلي��ال هو الواقع
نف�سه”.
“د ّرة “ �ص��ورة الع�ص��ا ال�سحري��ة
ومبعن��ى �آخ��ر ُ
املوج��ودة يف عد�س��ة الأديب مال��ك �صقور والتي
حتي��ل �إىل تو�أم��ة التناق�ض��ات االنفعالي��ة يف
الإن�سان،لأنه��ا تتمي��ز با�ستقاللي��ة بنيوي��ة
وتت�ش��كل م��ن عنا�ص��ر منتق��اة ومعاجل��ة وف��ق
املطلب�ين اجلم��ايل والإيديولوج��ي الذي��ن
يعطيانه��ا بعدا ت�ضامنيا كما يرى(روالن بارت)،
ون�ستطي��ع �أن نرى ذلك يف هذا املقطع الأخري من
ق�صت��ه الت��ي حتم��ل عن��وان �“ :شع��راء كثريون
و�شاع��ر وحي��د “ و�أعل��ن  “ :ل��ن �أع��دم ال�شاع��ر
الوحيد يف مملكتي “ �ص. 109-
وهكذا �أيقنت يف نهاية املطاف �أن �أديبنا مل يخرت
ل(د ّرة) �إال �أن تك��ون م�شروع �إن�سان جاد متوازن
ُ
ملت��زم بق�ضايا �أمته معتز برتاثها ،يطمح �إىل �أن
حرا���س ُدررها ،ولذل��ك :قراءة
يك��ون من �أح��د ّ
الق��راء،
بتع��دد
تتع��دد
/ال�صورة/املعن��ى
/د ّرة
ُ
ّ
“د ّرة
ولك��ن اختالف القراءات ال يعني �إن �صورة ُ
“تبقى مفتوحة املعاين �إىل ما ال نهاية،لأن تلك
القراءات تبق��ى مرتبطة باملعارف امل�ستثمرة يف
ال�صورة كما يحددها(بارت).
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خمتــــارات من "الأ�ســـــــبوع الأدبي" قبل " "1000عدد
العدد  424ــ اخلمي�س � 11آب 1994م ــ  5ربيع الأول 1415هــ

رحيل ال�شاعر املهجري زكي قن�صل
حرف عربي  ..انطف�أ يف املهجر
يف ر�سالت��ه الأخ�يرة والت��ي كتبه��ا ال�شاع��ر زكي
قن�ص��ل �إىل �أخي��ه ك��رم بتاري��خ 1994/3/8
وي�ست�شع��ر فيه��ا �شاع��ر العروبة واحلن�ين بدنو
�أجله م�شري ًا �إىل تدهور حالته ال�صحية.
 ...ب��ل الب��د م��ن �إعالم��ك �أن نظ��ري ق��د �ش��ح.
و�أن ي��دي ترجت��ف .والوه��ن دب يف رجل��ي ،ف�أنا
ال �أ�ستطي��ع �أن �أم�ش��ي �أك�ثر م��ن ع�ش��ر خطوات،
ث��م ي�أخ��ذين التعب والله��اث ،وقد ي��دوم اللهاث
�ساعات و�ساعات .ونومي �صار قلي ً
ال ،وقد عر�ضت
نف�سي على �أكرث من طبيب فن�صحوين جميع ًا ب�أن
�أخف��ف من القراءة والكتاب��ة ،وبع�ضهم ن�صحني
�أن �أن�س��ى القل��م والكت��اب �إىل زمن طوي��ل و�أكف
نهائي ًا عن املطالعة.”..
حياته ون�شاطه الأدبي:ول��د ال�شاعر زك��ي قن�صل �سن��ة  1914يف مدينة
“كورديا” يف الأرجنتني.
انتق��ل �سنة � 1922إىل ي�برود (�سورية) م�سقط

ر�أ���س والدي��ه حيث تلق��ى �أوىل مب��ادئ القراءة
والكتابة.
هاج��ر يف �أوا�سط �سن��ة � 1929إىل الربازيل ،ثم
انتقل �إىل الأرجنتني ليعمل يف التجارة.
كان ميا ً
ال �إىل املطالعة و�أخذ يتدرج يف مطالعاته
حت��ى تكون��ت ثقافت��ه الأدبي��ة و�أخ��ذ يتلم���س
طريقة �إىل عامل ال�شعر.
يف ع��ام  1933ن�ش��رت ل��ه �أول ق�صي��دة يف جملة
“الكرمة” ل�صاحبتها �سلوى �سالمة �أطل�س .فكان
ن�ش��ر ه��ذه الق�صيدة احلاف��ز الأول ال��ذي دفعه
ملتابعة ن�شاطه الأدبي.
ث��م �أخ��ذت تظه��ر ق�صائ��ده يف بع���ض ال�صح��ف
الربازيلي��ة والأرجنتيني��ة وبعده��ا يف �صح��ف
الوطن العربي.
يف ع��ام  1935ان�ض��م �إىل �أ�س��رة “اجلري��دة
ال�سوري��ة اللبناني��ة” يف بوين���س اير���س وكان
�شقيقه �إليا�س قد �سبقه �إليها رئي�س ًا للتحرير.
يف �سن��ة  1950عق��د قران��ه عل��ى فت��اة عربي��ة

الأبوين م��ن (�صدد ـ �سورية) ا�سمه��ا وردة عازر،
وكان��ت باكورة زواجهما طفل��ة �أ�سمياها (�سعاد)
توفي��ت يف ال�شه��ر الثام��ن م��ن عمره��ا فبكاه��ا
ال�شاع��ر مبجموع��ة ق�صائ��د دامي��ة ن�شره��ا يف
ديوان �صغري با�سم (�سعاد) .1953
ع��اد ال�شاع��ر �إىل وطن��ه �سن��ة  1968يف زي��ارة
عاب��رة ،ث��م قام بزي��ارة ثاني��ة ع��ام � ،1984أما
الزي��ارة الثالث��ة فكانت يف ع��ام  ،1986وزيارته
الأخ�يرة للوط��ن الأم كانت ع��ام  ،1992وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن ال�سيد الرئي�س حافظ الأ�سد قد
ا�ستقبله يف زيارته الثانية والرابعة.
ح��از عل��ى ع��دد م��ن اجلوائ��ز منه��ا جائ��زة ابن
زيدون لل�شعر عام ,1989
وجائزة ج�بران خليل جربان الأدبي��ة العاملية
ل�سنة .1991
م�ؤلفاته:
�شظايا ـ  1939ـ �شعر.
الثورة ال�سورية ـ  1939ـ م�سرحية.

�سعاد ـ  1953ـ �شعر.
حتت �سماء الأندل�س ـ م�سرحية.
نور ونار ـ  1972ـ اجلزء الأول.
املتنبي يف ذكراه الأربعني بعد الألف ـ .1976
هواج�س ـ (�سدا�سيات �شعرية) .1981
عط�ش وجوع ـ .1984
يف متاهات الطريق .1984
املجموعة الكاملة ـ اجلزء الأول ـ وزارة الثقافة
ـ .1986
�سدا�سية الوطن املحتل.
�أ�شواك (خما�سيات من املهجر) .1993
واف��اه الأج��ل ي��وم اخلمي���س يف الراب��ع ع�ش��ر
م��ن مت��وز � ،1994إث��ر انفج��ار يف الدم��اغ..
وهك��ذا انطف�أت �آخ��ر �شمعة يف �شمع��دان املهجر
الأرجنتين��ي وخل��ت ن��دوة الأدب العرب��ي م��ن
فر�سانه��ا ،بع��د وف��اة القنا�صل الأربع��ة (�إليا�س
وزكي ويو�سف وجورج).

ر�أي يف كتاب:

كاتب �أعرفه

تعليم العرب يف فل�سطني املحتلة

�سمر روحي الفي�صل

• يا�سر الفهد
عل��ى الرغ��م من �صغر حجم كتاب (تعلي��م العرب يف فل�سطني املحتلة) ،ف�إن م�ؤلف��ه الدكتور عدنان عبد
الرحي��م ،ا�ستط��اع بطريق��ة لغوية مكثفة ،وب�أ�سلوب �شم��ويل مميز� ،أن يغطي فيه جمي��ع �أوجه التعليم
يف الأرا�ض��ي املحتل��ة ،قب��ل وبع��د ع��ام  ،1967بدء ًا م��ن ريا�ض الأطف��ال ،وم��رور ًا بالتعلي��م االبتدائي
واملتو�س��ط والثانوي ،وانتهاء بالتعليم العايل ،وب�ش��كل ي�شمل التعليم النظامي والأن�شطة الرتبوية غري
النظامي��ة ،وكذل��ك الربامج التعليمية الإذاعي��ة والتلفازية املوجهة للأرا�ضي املحتل��ة ،بالإ�ضافة �إىل
اجلامع��ة املفتوح��ة .وتكم��ن �أهمية هذا الكت��اب الذي �صدر من��ذ �سنوات قليلة يف كون��ه يعالج جانبني،
هم��ا اجلانب الرتبوي والو�ضع ال�سيا�سي ،وعازي ًا ال�سبب الرئي�س للم�شكالت التعليمية التي يرزح العرب
حت��ت وط�أته��ا يف الأرا�ضي املحتلة �إىل املوقف ال�سيا�سي للدولة العربية ،ومن بني امل�شكالت التي يربزها
الكتاب ،قلة عدد الطالب يف املدار�س ،وازدياد ن�سب الت�سرب ،وعدم تخ�صي�ص ميزانيات كافية للتعليم،
�إال �أن امل�شكل��ة الأه��م تبقى م�شكلة حماولة جتهي��ل العرب وحتويلهم �إىل �أقلي��ة متخلفة م�سلوخة عن
تراثها وتاريخها و�آدابها.
والنتيج��ة الهام��ة الت��ي ي�سعى امل�ؤل��ف �إىل تر�سيخه��ا يف �أذهاننا ،ه��ي �أن حماوالت �إف�س��اد قيم ال�شباب
العربي وتخريب عقولهم و�إ�ضعاف ح�سهم القومي ،وت�شويه التاريخ العربي ،هي �أكرث خطر ًا و�أبعد �أثر ًا
من عملية احتالل الأر�ض والإخ�ضاع ال�سيا�سي والع�سكري ل�سكانها الأ�صليني.
وم��ن مزاي��ا الكتاب قيمت��ه الوثائقية ،فعل��ى الرغم من ندرة امل�ص��ادر املتوافرة من �إح�ص��اءات وتقارير
ون�شرات خا�صة مبو�ضوع الكتاب ،ف�إن امل�ؤلف بذل جهود ًا فائقة يف التفتي�ش عن مثل هذه امل�صادر ،حتى
ا�ستط��اع يف نهاي��ة املط��اف ،وبع��د تنقيب طويل� ،أن يع�ثر على عدد ال ب�أ���س به من امل�ص��ادر التي �سجلها
�ضم��ن قائم��ة مراج��ع الكتاب ونذكر �أي�ض�� ًا من املزاي��ا الأخرى� ،أن الدكت��ور عبد الرحيم ،ق��د ا�ستعمل
ع��دد ًا كبري ًا من امل�صطلحات الرتبوية الهامة التي ميكن للباحثني الرتبويني الإفادة منها ونذكر يف هذا
املجال تفريقه بني التعليم غري النظامي الذي ي�شمل تعليم الكبار ،وي�شار �إليه باللغة الإنكليزية بعبارة
 non- formal educationوب�ين التعليم احلياتي العر�ض��ي الذي يت�ضمن التعليم بال�صدفة �أو
باملحا�ضرات �أو بالإذاعة والتلفاز �أو باملرا�سلة وي�شار �إليه بعبارة in for mal education
وال يكتف��ي امل�ؤل��ف بعر���ض امل�شكالت الرتبوي��ة يف الأرا�ضي املحتلة ،ب��ل يحاول �أي�ض ًا و�ض��ع احللول لها،
�ضم��ن احلدود املمكنة ،مقدم ًا بع�ض املقرتحات الهام��ة ،يف هذا املجال ،مثل �ضرورة تكثيف وزيادة عدد
الربام��ج الرتبوي��ة الت��ي تبثه��ا الإذاعات والتلف��ازات العربي��ة وتوجهه��ا �إىل �سكان الأرا�ض��ي املحتلة،
وحت�سني نوعيتها ،وتركيز هذه الربامج على الرتاث الثقايف والتاريخ العربي.

• حممد غازي التدمري
تع��ود بي الذاكرة �إىل مرحلة ال�ستيني��ات ،التي �أفرزت جمموعة من الأدباء ال�شباب،
ط��وى الن�سي��ان بع�ضه��م ،بينما تاب��ع الباق��ون رحلة احلرف ال��ذي نقله��م �إىل �ضفاف
الإبداع احلقيقي ،فاحتلوا مكانة بارزة يف م�سرية الأدب املعا�صر.
يف تل��ك الفرتة كان الأديب الناقد (�سمر روحي الفي�صل) الذي تربى يف مدر�سة �أبيه
الناق��د العرب��ي املرحوم (روح��ي الفي�صل) الذي يعت�بر من �أهم النق��اد التطبيقيني،
خالل الن�صف الثاين من الأربعينيات ،كان يتابع حت�صيله اجلامعي الر�سمي ،والثقايف
اخلا�ص ،حيث �أكب على كل ما كان يقع حتت يديه من كتب قدمية وحديثة ،حتى ملك
�أدواته الفنية ب�شكل كامل.
ب��د�أ (�سمر) الكتابة للأطف��ال ،ف�أ�صدر �سل�سلة (ق�ص�ص احلكم��اء للأطفال) ثم اجته
�إىل �أدب الأطف��ال :درا�سة ونقداً ،وتنظري ًا واجته��اداً ،ف�صدر له (ق�ص�ص الأطفال يف
املدر�س��ة االبتدائي) و(م�شكلة ق�ص�ص الأطفال يف �سوري��ة) بالإ�ضافة �إىل عدد كبري
من الدرا�سات املعمقة يف منهجية �أدب الأطفال والنا�شئة ،ولعل كتابة (ثقافة الطفل
العرب��ي) م��ن �أهم الكتب الت��ي �صدرت يف هذا املج��ال ،لأنه جعله واح��د ًا من اخلرباء
املخت�صني يف �أدب الأطفال.
ث��م اجت��ه �إىل درا�س��ة الرواي��ة العربي��ة ،ف�ص��در ل��ه (مالم��ح يف الرواي��ة العربية)
و(درا�سات يف الرواي��ة الليبية) و(ال�سجن ال�سيا�سي يف الرواية العربية) و(الرواية
ال�سورية واحلرب) و(جتربة الرواية العربية املعا�صرة) لت�شري هذه الكتب املنهجية
املخت�ص��ة �إىل �أن الناق��د الفي�ص��ل ،ق��د �أ�ضحى واح��د ًا من اخل�براء املخت�صني يف نقد
الرواية العربية املعا�صرة.
و�إن كان��ت درا�ست��ه الأخ�يرة (بناء الرواي��ة العربي��ة ال�سورية) التي ن��ال بها درجة
الدكت��وراه يف اجلامع��ة اللبناني��ة م�ؤخ��راً� ،آخر �إبداعات��ه النقدي��ة الواعية يف هذا
املج��ال ،فهي بداية مل�شوار نق��دي منهجي جديد ،ي�ؤ�س�س من خالله ،نظرية جديدة يف
درا�س��ة ونقد الرواية العربي��ة املعا�صرة ،ولتدل على �شخ�صية الناق��د املبدع ال�شامل
وثقافته الوا�سعة التي متثل خال�صة ثقافة ع�صره ومعا�صريه.

16

العدد2015/1/18 "1424" :م 27 -ربيع الأول 1436هـ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الزهرة الغريبة

ق�صتان مرتجمتان
• ترجمة :عو�ض الأحمد

اليتيمان
كان يعي���ش يف �إح��دى الق��رى يتيم��ان :
�صب��ي �صغ�ير ,وبنت �صغ�يرة  ..كان��ت �أمهما
ق��د مات��ت يف ي��وم والدتهما بال��ذات ..لقد
كان��ا ت ْو َءم�ين ..وعا�ش��ا م��ع �أبيهم��ا ال��ذي
كان يحبهم��ا كث�ير ًا .لكن��ه بعد م��دة تزوج
ام��ر�أة �أخ��رى  ,ومن��ذ ذل��ك احل�ين تغ�يرت
حي��اة الطفل�ين يف البيت متام�� ًا .فقد كانت
ام��ر�أة �أبيهم��ا تكرهما وتكلفهم��ا بالأعمال
املرهق��ة والأك�ثر �إتعاب�� ًا .فهم��ا يقوم��ان
برع��ي العنزتني وخ��راف العائل��ة الثالثة
يف الأر���ض املُ َ�س ُّ��ورة  ,ويف كل ي��وم يحم�لان
اجل��رار ال�ضخم��ة و يذهبان فينق�لان املاء
من النبع� ,أو يحمالن ال�سالل فوق ظهريهما
ويغو�ص��ان يف الدغ��ل ليلتقط��ا الأخ�ش��اب
اجلافة ,وينظف��ان الأر�ض ,ويغ�سالن �أواين
املطبخ ,ويق�شران اخل�ضار ..وكانت الأعمال
ت�شغله��م يف كل الأوق��ات ,بينم��ا كان �أوالد
زوج��ة �أبيهم يلعبون ط��وال النهار مع �أوالد
اجلريان.
وعندم��ا كانا ُيظه��ران الرغب��ة يف الراحة
قلي ً
�لا �أو يف اللع��ب مثل جمي��ع �أوالد النا�س
كانت ت�ضربهما بق�سوة.
وذات ي��وم هربا من املن��زل  ,و�سارا طوي ًال..
وطوي ً
امل�صفرة ب�شم�س
�لا جد ًا عرب ال�سافانا
ّ
ف�ص��ل اجلفاف املحرق��ة .ويف امل�ساء بعد �أن
تعبا جل�أا �إىل حفرة وناما فيها نوم ًا عميق ًا.
ويف الي��وم الت��ايل عندم��ا ا�ستيقظ��ا كان��ا
جائ َعني وعط�شانني .
فقال الأخ لأخته:
إنن��ي َج ْوع��ان وعط�ش��ان جد ًا! ل��و �أنني
(( � ِ
كنت فقط �أعرف �أين يوجد نبع ماءٍ َلذهبتَ
ب�سرعة لأ�شرب منه))
ويف احل��ال ذهب االثنان كالهما للبحث عن
نب��ع  .وبع��د �أن �سارا طوي ًال ملح��ا على البعد
�ساقي��ة �صغ�يرة ذات م��اءٍ �ص��اف يرتق��رق
معاك�س�� ًا احل�صى عن��د منحدر ت ّل��ة  ,ف�أخذا
يرك�ضان ب�أق�صى �سرعة لي�شربا.
واحلقيق��ة �أن زوجة �أبيهم��ا كانت �ساحرة!
فبع��د �أن بحث��ت عنهم��ا يف املن��زل عرف��ت
الطريق التي �سلكاها وهما يهربان ,فو�ضعت
�سح��ر ًا م�ؤذي�� ًا يف م��اء ال�ساقي��ة .وفيم��ا
كان��ا يقرتب��ان منه��ا لي�شرب��ا �سمع��ت البنت
ال�صغ�يرة �صوت ًا كان يقول له��ا ((:احذري
ي��ا ابنتي م��ن م��اء ال�ساقية اجلميل��ة الذي
يح��ول م��ن ي�شرب��ه �إىل ظب��ي )).لق��د كان
�صوت �أمها املتوفاة!
كان �أخوه��ا يرك�ض �أمامها ,ف�أدرك ال�ساقية
قبلها ف�صاحت به:

((�أوه ي��ا �أخ��ي �أتو�سل �إلي��ك �أال ت�شرب من
ه��ذا املاء ! ف�إذا �شربت��ه �ستتحول �إىل ظبي
وترتكني ))
لك��ن �أخاه��ا كان ق��د جث��ا ف��وق رم��ل �ضفة
ال�ساقي��ة الناعم و�شرب م��ن مائها  ,وما كاد
يبل��ل �شفتي��ه حت��ى حت��ول �إىل ظب��ي �أخذ
يقف��ز ومنخ��راه يرتع�ش��ان ..وراح يح��رك
ذيل��ه يف اله��واء ح��ول الفت��اة ال�صغ�يرة
املذهولة.
بك��ت الفتاة ال�صغ�يرة على �أخيه��ا امل�سكني,
وبكى الظبي �أي�ض ًا عل��ى طريقة احليوانات
ال�صغرية التي تفقد �أمها .
وحينئ��ذ خلع��ت الفت��اة ال�صغ�يرة عق��د
ال�ص��دَ ف الذي كانت تلب�سه ,و و�ضعته حول
ّ
ّ
عنق احلي��وان ال�صغري ,وعادت �إىل احلفرة
حيث �أم�ضي��ا الليل فار�ضة علي��ه �إرادتها..
وجمعت الأوراق اجلافة والطحالب لت�صنع
�سري��ر ًا للظبي ال�صغري  .ويف كل �صباح كانت
تذهب فتبحث عن اجلذور واجلوز لتتغذى,
وجتل��ب الع�شب الطري �أي�ض�� ًا لظبيها ..ويف
امل�س��اء عندم��ا تك��ون الفت��اة ال�صغ�يرة قد
تعب��ت كان��ت ت�ستلقي فوق �سري��ر الأع�شاب
اجلاف��ة والطحال��ب ال��ذي �أعدت��ه ,وكانت
ت�ضع ر�أ�سها فوق ظه��ر احليوان ال�صغري بعد
�أن تقبله ,وتنام ..
ليل��ة بينم��ا كان��ت نائم��ة ر�أت �أمه��ا
وذات ٍ
يف احلل��م تق��ول له��ا� (( :أن��ت �شجاع��ة ي��ا
ابنتي فع ً
ْ
ت�ضعف عزمي ُتك  .اذهبي
�لا ..فال
يف ال�صب��اح الباك��ر �إىل �شج��رة احلم�يرة
الكبرية التي تنت�صب عند �أطراف الغابة و
ال�سافانا ,واقطفي �أوراق الأع�شاب الطرية
التي تنمو فوق جذور هذه ال�شجرة الكبرية
 ,و�أل�صقيه��ا عل��ى ج�س��د �أخي��ك امل�سك�ين,
و�سرتي��ن النتيج��ة  .وقب��ل ب��زوغ ال�شم���س
كان��ت الفت��اة ال�صغ�يرة ت�س�ير �إىل �شج��رة
احلم�يرة الكب�يرة ,وفعلت ما كان��ت �أمها قد
ن�صحته��ا به  ,فا�ستعاد �أخوها ال�صغري �شكله
الإن�ساين .
ويف اللحظ��ة نف�سه��ا وج��دا يف البي��ت الذي
كان �أبوهم��ا قد ط��رد منه خالتهم��ا وعا�شا
فيه �سعيدين.

ال�شم�س والقمر
هناك ,يف ال�سماء ,تزوجت ال�شم�س لولو من
القمر �إيبو  .و�أ�صب��ح لديهم �أوالد عديدون
 .منهم الديكة والنجوم  .ويف �صباح كل يوم
يف �ساع��ة مبك��رة تنطل��ق ال�شم���س وت�ضيء
الأر���ض  ,و�أ�شعته��ا املعط��اءة تغم��ر الع��امل
وبف�ضله��ا تنم��و النبات��ات و الأ�شج��ار و
الأزهار ..وخالل ه��ذا الوقت يعتني القمر

�أدب من العامل

ويهي ْء الطعام للعائلة.
بالأوالد ّ
ومث��ل كل الأوالد تلع��ب الديك��ة والنج��وم
وتغن��ي وترق���ص ,ولك��ن يف ذل��ك الي��وم مل
يعرف �أحد مل��اذا تت�ص��ارع الديكة والنجوم
 .فم��ا الذي ح��دث حتى تتقاتل م��ع بع�ضها
مثل الكالب ؟
مب ! �سم��ع القم��ر �إيب��و ال�شج��ار وال�صراخ
و ُ
ف�أ�سرع و�صاح :
(توقفوا � ,أنتم جمانني !)
مل ت�سمع��ه الديك��ة والنج��وم وا�ستم��رت
تتقات��ل  ,فف�صل القمر بني املتقاتلني مطلق ًا
بع���ض ال�صفع��ات للجميع �صرخ��ت الديوك
والنجوم .
�آي ! ب ! ي !
((اخر�سوا ! توقفوا عن العراك !))
انته��ت امل�شاج��رة عل��ى م�ض���ض � .أف ! لك��ن
م�ستاء ج��د ًا  ,ولكي يعاقب
القم��ر �إيبو كان
ً
�أوالده حرمهم من الطعام .
وعندم��ا عادت ال�شم�س �إىل البيت حكى لها
القم��ر ما حدث� ..أ�صغ��ت ال�شم�س �إليه .ثم
غ�ضبت ال�شم�س فج�أة وقالت:
((�أن��ا �أ�شتغ��ل ط��وال النه��ار ..و�أري��د �أن
�أك��ون مرتاح��ة عندما �أع��ود يف امل�ساء �إىل
بيت��ي)) و�أم�سك��ت الديك��ة والنج��وم وه��ي
غا�ضب��ة وقذفت به��م �إىل الأر�ض ,وحينئذ
بك��ى القمر �إيبو وق��ال (( :لي�س هذا عد ًال
 .الديك��ة ه��ي التي ب��د�أت ب�ض��رب النجوم,
ولق��د عاقب��ت جمي��ع �أوالدنا لك��ي ال تكون
الديك��ة� ..أم��ا
الغ�يرة بينه��م � .إن��ه خط���أ
ِ
النج��وم ف�أنه��ا مل تفع��ل �شيئ�� ًا �سيئ�� َا  .فمن
أرجوك �أيتها ال�شم�س وابحثي عن
ف�ضلك � ..
ِ
النج��وم  ,فمكانه��ا معنا هن��ا يف ال�سماء .مل
تفه��م ال�شم���س  ,وغ�ضب��ت مرة ثاني��ة �أكرث
من املرة الأوىل  ,وخا�صمت القمر و عاملته
بخ�شونة  ,ويف النهاية تخلت عنه  ,و�صاحت
�(( :س�أذه��ب  ..مل �أع��د �أري��د �أن �أراك )),
وغ��ادرت حينها ال�سماء ونزلت �إىل الأر�ض,
و�أر�سلت النج��وم �إىل القمر ,وقالت للديكة
 (( :ابق��وا عل��ى الأر���ض ,وعلم��وا النا���س
كيفية القتال  .ويف كل �صباح ٍ �أعلموا القمر
عن و�صويل �إىل ال�سماء ,ف�إنني ال �أريد �أبد ًا
�أن �أقابل��ه يف طريق��ي)) .ومن��ذ ذلك اليوم
ف�إن الديك��ة تعي�ش على الأر���ض ,والنجوم
تعي�ش يف ال�سماء.
ومن��ذ ذلك الي��وم �أي�ض ًا ف���إن الديكة ت�صبح
كل �صب��اح عندم��ا ت�صع��د ال�شم���س يف
ال�سماء ..ويختبئ القمر.
(حكايات من �أوا�سط �أفريقيا ت�أليف  :جمموعة
من امل�ؤلفني – طباعة (مكتب التعاون الثقايف
والتقني يف باري�س – فرن�سا ) 1959 -

• للكاتبة الإيطالية :لويجي كابوانا
• ترجمة :فاتن احلكمية
زمن بعيد ،ويف �إحدى حقول القمح الرائعة اجلمال ،تفتحت
يف ٍ
ً
خمتلف��ة ع��ن كل النبات��ات الأخ��رى،
زه��رة جدي��دة .كان��ت
هدهدها الري��اح ،تنظر �إليها نظرة
وكان��ت ال�سناب��ل بتما ُيلها ُت ِ
ا�ستغراب.....
ٌ
«غريبة بيننا «
قالت ال�سنابل:
 « ي��ا للم�صيب��ة� ،س ُتف�س��د هذه الزهرة املنظ��ر الرائع الذي الميكن لأحد غرينا �أن يخ ِلقه! «
ُ
ال�سنبلة ’جينا‘ مر ًة:
كانت ال�سنابل تت�سلى معها �أحيان ًا .قالت
» لك��ن ،انظ��ري لنف�سك� ،أنت حق ًا غريبة؛ �إن��ك �صفراء جد ًا،هل �أنت مري�ضة؟»
الأزه��ار ذات ال�ساق الطويل��ة ت�شعر دائم��ا بالوحدة واحلزن،
وعندم��ا يظهر ر� ُأ�سه��ا ،مييل وينحني للأ�سفل خج ً
�لا من كونها
خمتلفة.
كان لدى ال�سنابل ٌّ
�شك يف �أن القادمة اجلديدة ميكنها حماية
نف�سها.
ب��د�أت ال�سناب��ل مت��دح نف�سها يف مو�س��م احل�ص��اد ،و �شعرت ب�أن
زهرتنا لي�ست مفيدة.
قالت ال�سنابل �سو ّي ًة:
» م��ن قمحن��ا ُي�صن��ع الدقي��ق ،وبالدقي��ق ُي�صن��ع الب�سكويتاللذيذ الذي يحبه الب�شر!»
ثم قلنَ للزهرة:
َّ
ً
أن��ت ،حدّ ثين��ا قلي�لا ،مب��اذا تفيدي��ن؟ بالن�سبة لن��ا� ،أنت
» و� ِعدمية الفائدة!»
كانت الزهرة الغريبة حتني ر�أ�سها دائم ًا وتنظر نحو الأر�ض!
مرت �سيدة مع طفلها ،فتهام�ست ال�سنابل
لكن يف ٍ
يوم من الأيامّ ،
الفرحات ب�أنف�سهن ب�صوت منخف�ض:
» �أخفوا الزهرة امل�ضحكة ،كي ال ت�ستطيع ال�سيدة ر�ؤيتها!»لك��ن الطف��ل الف�ض��ويل الح��ظ الزه��رة الغريبة ب�ين �سنابل
القمح� ،أخذ والدته �إليها و�س�ألها:
مب تفيد؟ ملا هي حمنية هكذا؟»
» ماما ،ما هذه النبتة؟ َا�ستطاع��ت ال�سي��دة �أن تالحظ كم �أن ه��ذه الزهرة وحيدة.
مل�سته��ا ،ذرف��ت دمعة يف قل��ب الزهرة الفت ّي��ة ،ف�شعرت الزهرة
مرة مب�شاعر احلب.
لأول ٍ
» �إنها زهرة ال�شم�س ،الزهرة الأجمل على الإطالق»قالت الأم .
ً
ْ
�صدفة ب�ين �سنابل القمح ،و�شعرت ب�أنها
ول��دت هذه الزهرة
»مرغ��وب به��ا ،ف�أحن��ت ر�أ�سها .رمب��ا ال تع��رف �أن �أخواتها
غ�ير
ٍ
الكث�يرات جميالت ج��د ًا ،و فخورات ج��د ًا بر�ؤو�سهن املرفوعة
ثم يا �صغريي ،تخيل �أن حقل القمح
نحو ال�شم�س وجها لوجهَّ .
هذا طبق من املعجنات من َّك ٌه بالقليل من زيت زهرة ال�شم�س»
من��ذ ذلك الوقت ،رفعت الزهرة ر�أ�سها نحو ال�شم�س من ال�صباح
�إىل امل�س��اء ،لك��ن م��ن دون �أن حتق��د عل��ى �أخواته��ا ال�سناب��ل
اللوات��ي اعت��ذرن لها عن ت�صرفه��نّ ال�سيئ ،وفهم��ن �أن الزهرة
ال تك��ون �سيئ��ة لأنه��ا خمتلف��ة ،و�أن كل خملوق يحم��ل داخله
جمال��ه اخلا�ص ،وهدف�� ًا لوجوده ،و�أنهنّ ب��دل �أن ي�سخرن منها
طوال ذلك الوقت ،كان با�ستطاعتهنّ م�ساعدتها بب�ساطة.
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ثلوج دافئة

إبراهيم
• ليندا َ�سل َمان � َ

�أَرَق
أ�ستطيع النَّوم . .
ال �
ُ
لنجمة َّ
قلتُ
حطت على قلبي ،
ٍ
ُ
الدفينة � َّأج َجتْ جم َر احلنني ..
لوعتي
و
َ
أ�ستطيع النَّوم . .
ال �
ُ
عبث ًا � ُ
أحاول طي َفه الفاين ،
َ
و�صال
كثري ًا ما يخادعني ب�ألطاف الو�صال ..و ال
ف�أنثني �أمل ًا ك�صف�صاف ٍ حزين . .
خيال يف حنايا
و نه�ض��تُ من ج�سدي �أُن��اد ُم ما تبقَّى من ٍ
الروح ..
ِ
أ�سرج القم َر امل�ساف�� َر كي يراين � َ
أجمل امر�أة
قل��تُ � :س� ُ
ٍ  ..و �أوق��دُ رغبت��ي كي يهتدي حلقول��ه العط�شى وين َ
رث
�شج َ��و ُه احل��اين عل��ى قلقي – �إذا ما ج��اء  ..ثم � ُ
أخذت
الح
مل تدلىَّ م��ن
ِ
الروح ..حتى َ
�أبح��ث ُ عنه يف �أ ٍ
�شقوق ُّ
ٌّ
واية حيث بيتُ الفتنة
درب ال َغ ِ
ظل قلتُ �أتب ُعه ُ على ِ
�سر اليا�سمني . .
الأوىل  ،و ُّ
و مكثتُ قرب الليل ِ يف قلبي جوىً ..
��ة البئر احلكيمة يرويان
وق�ص ِ
�أ�صغ��ي لقنديل الزمان َّ
على املدى �أبد ًا حكايا العا�شقني ..
حتى دنا الفجر اجلديدُ
ُ
وجنمة الإ�صباح قد �أغفت على هُ دُ بي
ُ
حار�سي الأمني ...
الطيف
و كان
َ
.........

َخالقَ ة ..
الوقت ا َ
جل ْ
ميل ...
يف �أ َّو ِل
ِ
َ
ُ
اجرتحتك م��ن حنيني  ..من ن�شي��ج الطني  ..من
من��ذ
قلق ا�شتهائي
ثم �أعلنتُ ال َّزمانْ . .
َّ
َ
فات��ي الأب َه��ى
�أ�سبغ��تُ م��ن ِن َعم��ي و �آالئ��ي
علي��ك ِ�ص َ
َ
جل َ
و�أجري��تُ ا َ
يدي��ك و قل��تُ للأزه��ار ِ ُكوين
م��ال عل��ى
َ
القد�س��ي  ..للغ��دران �صريي من رحي��ق خال�ص
عر�ش��ه
َّ
�شهي عتقته لوجه��ك احل َّنانِ ر َّب ُ
ــات
الت�أني��ث  ،من ٍ
ع�سل ٍّ
الدِّ نانْ . .
َ
َ
أط��راف الغم��ا ِم �صنع��تُ من��هُ
امللك��ي ..
رداءك
و ملَ ْم��تُ �
َّ
َ
َّ
و�شي��تُ
املط��ارف باحلكاي��ا �ُ ..صغتُ م��ن َ�ص��دَ ِف البحا ِر
ال�صوجلانْ . .
املوج ِ �إكلي ًال و�شئتُ َّ
والزور ِد ِ
كل �أوجا ِع ا َ
القرنفل َّ ..
جلوى  ..وجعلتها
ِ
و جمعت �آهات ِ
لروحك  ..فا�ستويتَ  -كما � َأ�شا -خلق ًا بهي ًا َ
َ
كامل
�شجن�� ًا
أجم��دُ م��ا
ث��م لبث��تُ يف
ملكوت��ي الأعل��ى � ِّ
التكوي��ن َّ ..
َ
روح ا�سرتيحي من عناء اخللق ..
خلقتُ  ..و قلت يا ُ
َ
منحتك
ثم
َّ
ْ
اجلليل
اال�سم
َ
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• عبد احلكيم مرزوق
-1الزح��ام كان �شديد ًا ،وهو غريب  ،بني الوجوه الكثرية التي ا�ستقلت
امل�ترو ...مل تك��ن بخار�س��ت دافئ��ة  ،الثل��ج كان يغط��ي امل�ساح��ات
اخل�ض��راء .والأ�شجار �شابت من ال�صقيع  ...يتلفت حوله باحث ًا عن
الدفء يف كل الزوايا  ،يف الوجوه التي ال يعرفها  ,فالغربة كال�سجن,
�إذا مل يكن ثمة دفء  ,و�إلفة يف الوجوه التي يلتقيها .
ال�سمرة زينتها ،وبدت ك�إمرباطورة �شرقية ،تتقن العربية ،و�شعرها
الأ�س��ود الطوي��ل يتماوج عل��ى الكتفني ،ق��ال يف �سره �إنه��ا من بالده
الدافئ��ة … م��ن ب�لاده التي ال تغي��ب ال�شم���س عنها ،بعي��دة كانت
يف �أق�ص��ى� ،أق�ص��ى املرتو بد�أ يزح��ف نحو الدفء ،عل��ه يتخل�ص من
ب��رودة احلي��اة ،وكلم��ا اقرتب خط��وة ،كانت دق��ات القل��ب تت�سارع،
�أ�صب��ح قربه��ا ،نظ��ر �إليه��ا ،بادلت��ه النظ��رات .… ،االزدح��ام كان
�شدي��د ًا … ..تال�صق��ت الأج�س��اد … احمرت وجنت��اه ،مل ي�أبه له
�أح��د ًا حت��ى املحط��ات كانت تت�س��ارع� ،أف��واج تغادر و�أخ��رى تدخل،
اقرتب من املحطة ،جهز نف�سه ،الفرامل كانت قوية ،مالت الأج�ساد
عل��ى بع�ضها �أم�سك يدها دون ق�صد ،نظرت �إلي��ه ...ارتبك� ...أ�شاح
مغادر ًا �إىل ال�صقيع الذي ينتظره يف اخلارج..
-2يف الزح��ام ,مل يك��ن يعل��م �أن��ه لي�س الوحي��د الذي ي�س�ير يف طريق
النهاي��ة ل��ه  ..املغادرون والقادم��ون ،ال يعرفون نهاي��ة الطريق ،مل
ي�ستط��ع �أن ين�سى ذلك الوجه الأ�سمر ال��ذي ذ ّكره ببالده الدافئة ،
متن��ى ل��و حتدثه  ..تقول �أي �شيء � ،أي كالم … هل يعود �إىل املرتو
كي��ف ؟ وقد غ��ادر �إىل حمط��ات �أخ��رى  ،التفت �إىل طري��ق العودة
ع��ل وع�س��ى يواج��ه ذلك احلل��م يف حمط��ة تالي��ة  ،يتح��دث �إليه ،
ي�ستعي��د بع�ض ًا من دفء بالده  ..لكن��ه فوجئ بتلك ال�سمراء قادمة
مت�ش��ي متهادية  ،وك�أن الزمن ال يعن��ي لها �شيئ ًا … اجلميع يف بالده
يت�سابق��ون الخت�صار الوق��ت … وهنا ال تبدو الأم��ور بعد وا�ضحة
ب�ش��كل جل��ي ...ابت�سم��ت ل��ه قائل��ة بلهجتها ه��ل تعرفن��ي ؟ �أو�ضح
�أن��ه كان يعتق��د �أنه��ا من �أحد �أقط��ار الوطن العرب��ي ب�سبب �سمرتها
امللفتة....
ابت�سمت  ،ابت�سامة عري�ضة  ،قائلة:
هل تعتقد �أن الب�شرة ال�سمراء حم�صورة بكم �أنتم العرب ؟
�أو�ض��ح له��ا �أنه كان يعتق��د ويظن �أنه يبحث ع��ن دفء بالده يف ذلك
اجل��و القار���ص ،ب�ين الوج��وه الب��اردة الت��ي مل ي�أل��ف ح�ضوره��ا يف
ذاكرته التي تعاين ال�شتات .
-3م�شتتة هي  ،وتعاين الربد  ...والدفء غادرها  ،تعاين الغربة .....
يف بلده��ا ال�صقيع ميتد يف ال�شوارع كلها ،مع ًا مي�ضيان يف ال�شارع الذي
احتواهم��ا يف حدي��ث طويل ي�سه��م يف تبديد غرب��ة كل منهما.....
املدين��ة اجلامعي��ة تق�ترب �أ�سواره��ا م��ن اخلط��وات الت��ي كادت �أن
تتجم��د من الثل��وج املرتاكمة هنا وهناك ،وهم��ا ي�سريان على الثلوج
يبعثان الدفء يف القلوب الغريبة.
جامعية  ،وت�سكن املدينة قدمت من منطقة ا�سمها ( مولدافيا ) على
احل��دود الرو�سي��ة  ..غريب��ة يف بلده��ا  ،والتقت غريب�� ًا يبحث عن
الدفء يف بالد ال�صقيع .
ا�ست�أذنته باالن�صراف ف�أب��واب املدينة اجلامعية مفتوحة ،ت�ستقبل
املرهقني من حما�ضرات و�أبحاث و�صقيع املعلومات اجلافة.
قب��ل �أن مي��د ي��ده مودع�� ًا ،دعاه��ا الحت�س��اء القه��وة ..ابت�سم��ت..
وقالت:
ً
ن�شربها يف الغد �صباحا  ،ف�أنا متعبة و�أحتاج �إىل بع�ض الراحة .
غادره��ا وهو يحلم بالقهوة التي �سوف تن�ض��ج يف �صباح اليوم التايل
مع ال�شم�س التي غابت منذ �أن باغتها ال�صقيع.
-4اعت��ذرت منه لعدم قدرته��ا على البقاء  ،فقد ت�أخ��رت عن اجلامعة

ولذل��ك البد من الذهاب ملتابعة املحا�ض��رات  ،وحلقات البحث  ،لقد
ق�ض��ت معه وقتا ممتع�� ًا متنت �أال ينتهي  ،فناجني القهوة  ،والنظرات
الناع�س��ة  ،والرغب��ة املكتوم��ة  ،تف�صح عنها العي��ون  ،مل يكن قادر ًا
عل��ى �إخف��اء �أ�شواق��ه �أم��ام تل��ك ال�سمراء الت��ي منحت��ه الدفء يف
ج��و حما�ص��ر بال�صقيع � ،شكرها عل��ى زيارتها �ضاغط ًا عل��ى �أ�صابعها
الدافئة  ،نظرت �إليه  ،ابت�سمت قبل �أن تغادر  ،...باغتته بال�س�ؤال:
ماذا �ستفعل هذا امل�ساء ؟
ال�ش��يء حم��دد �أجابه��ا م�ضيف ًا :ل�س��ت مرتبط�� ًا ب�أي �ش��يء ميكن �أن
ي�شغلن��ي ف�أنا �أعي�ش الوح��دة يف بلد وجوهه غريبة درجة حرارتها
حتت ال�صفر .
�صمت��ت وو�ضع��ت يده��ا على قب�ض��ة الب��اب اخلارجي  ،التفت��ت �إليه
مت�سائل��ة  :ه��ل تقب��ل الدع��وة م��ن فت��اة لق�ض��اء �سه��رة يف دي�سك��و
اجلامعة ..
نعم  ..نعم �أقبل ولكنني ال �أعرف كيف �أرق�ص..
ب�سيطة قالتها �ضاحكة تتعلم  ..اتفقنا ..
ابت�سم وقال  :ح�سنا ..
ذهب��ت يف اجتاه اجلامعة  ،وذه��ب لي�ستقبل نهاره اجلديد  ،فقد كان
�صباح ًا جمي ًال مل يكن ليحلم به  ..منتظر ًا امل�ساء القادم الذي يعده
ب�أ�شياء �أحلى.
-5املو�سيق��ى �صاخب��ة  ،الأماك��ن ممتلئ��ة ….الواقف��ون �أك�ثر م��ن
اجلال�س�ين ،الوافدون �إىل حلبة الرق�ص  ،بد�أوا ينف�سون عما يعتمل
يف داخلهم  ،يبت�سمون  ..ي�ضحكون  ،يعي�شون حالة الفرح الإن�ساين،
الأ�ض��واء حم��راء و�صف��راء وخ�ض��راء وزرق��اء  ،عي��ون تاه��ت بني
الأج�س��اد املرتاق�صة  ،تتابع تفا�صي��ل دقيقة عن م�شاهد بدت ك�أنها
�أح�لام تعرب خياله  ،الت�صقت به � ،أح���س برائحة املونتانا تزيد من
ذهول��ه  ،نفذت الرائحة �أكرث  ،كان��ت عيناها حتمل �ألق ًا مل ي�شاهده
م��ن قب��ل � ،سحبها من يده��ا �إىل ركن ق�صي ب��د�أ بت�أمله��ا ك�أنه يراها
للم��رة الأوىل � ،سم��راء ر�أى فيه��ا منوذجا من بالده الت��ي غادرها ..
م��اذا ق��ال ؟ ال يع��رف  ،حتادث��ا هم�س�� ًا ب�أعل��ى �صوتيهم��ا  ،املو�سيقى
�صاخبة  ..ملت من احلديث ودعته للرق�ص .
-6لأول مرة يدرك �أن للرق�ص لغة �أخرى  ،حتريك الأج�ساد لي�س مهم ًا
بق��در الإح�سا���س ال��ذي ي�شتعل داخ��ل كل منهما  ،فه��و الذي يجعل
كل منهم��ا ي���ؤدي احلركة ب��رد فعل  ،يعرب من خالله ع��ن �أحا�سي�سه
وم�شاع��ره ..كادت العيون تخرج من حماجره��ا تنظر بتحد غريب
 ،حدّ ثت نف�سها:
 في��ه �ش��يء ال �أع��رف م��ا هو  ،كل م��ا �أعرف��ه �أنني �أ�شع��ر بنظراتهالقوي��ة التي مل ا�ستطع مقاومتها وحتم��ل �شيئ ًا من الأمان لأول مرة
�أ�شعر به ..
ح�ين ملت املو�سيقى من ال�صراخ يف وج��ه الأج�ساد ال�شابة املرهقة ،
انطلق��ا يف �شارع ثلج��ي ال يرحم �أحد ًا  ،فال�صقي��ع يجمد الأطراف ،
لكنه �أ�صر على مط��اردة ال�صقيع  ،كان ال�شارع طوي ًال وهما يتحديان
ال�برد  ،اقرتب��ت �أب��واب املدينة اجلامعي��ة من ناظريهم��ا  ،احلديث
الهام�س يطول واملدينة تقرتب  ،دقات القلب تت�سارع .
مل ت�ست���أذن للذه��اب �إىل غرفته��ا ،تابع��ت ال�س�ير مع��ه يف �ساع��ات
ال�صب��اح الأوىل ،ال�صقي��ع يطارد الدفء فوق الثل��وج املرتاكمة على
الطرقات والأر�صفة.
القمر كان يراقب اجلميع �صامت ًا ،ال يبوح ب�أ�سراره لأحد ..والغرفة
ال�سمراء افتقدت �صاحبتها مع �صقيع الثلوج الدافئة.
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مل من نار
عَ وا ٌ

�ســـــمــراء

• فاطمة �صالح �صالح
نفي يف ال�ضلو ْع..
يا �أيها املَ ُّ
كيف َ
َ
اجت ْهتُ  ،دائم ًاْ � ،
أراك..
ْ
جاءت هذ ِه الوجو ْه..؟!
مِنْ �أينَ
ه��ل كن��تُ � ،أو مازل��تُ  ،يف عيو ِنه��ا
ً
مزروعة..؟!
هل ،يا ُترى ،ا�س َت َبنْتُ من خال ِلها..
ت�ستوط��نُ ال ُ
آهات
أعماقه��ا
ِ
�ين ،يف � ِ
عين ِ
والأحال ْم..؟!
هل هذ ِه عيناك..؟!
نفي يف ال َوريدْ ..
يا �أيها املَ ُّ
يا �أ ّيهذا املُو ِر ُق احلزينْ ..
أحتاج �أ�ض ُل َع ْك..
� ُ
اب..
�إذ ،طالمَ ا َمزّ َقني اغترِ ْ
حاب..
ال�س ْ
وطالمَ ا ِط ْر ُت م َع ّ
و ُد ْر ُت َ
أر�ض َد ْو َر َتنيْ..
حول ال ِ
َ
ان�ش َط ْر ُت الث َن َتنيْ..
ال�سم��اوات ..و� ِّأي
��ر ُت ،يف � ِّأي
ِ
ِ
وح ْ
الأز َر ِق..
و� ِّأي َ
أر�ض ،وال ِبحا ْر..
تلك ال ِ
أ�شالء َك املليون..؟!
نثرَ ْ َت يف ِرحا ِبها � َ
�ساعدَ ّي..
فتحتُ ِ
ح�ضني ا َ
حل�صنيْ..
َ
أرج ْحتُهُ يف ِّ
كل َم ْي ٍل..
� َ
َ
جلهات كلَّها..
�أز َر ُع ا ِ
ْ
لأج َم َعك..
َب َذ ُ
حائب اجلنونْ ..
�س
يف
نف�سي
رت
َ
ِ
ن ْ
كال��رذا ِذ ،والأمط��ا ِر،
�ثر ُت روح��ي
ّ
والإع�صا ْر..
َق َّط ْبتُ ..
ِه ْجتُ ..
ماج ِت البحا ْر..
َ
و َز ْو َب َع الإع�صا ْر..
َ
وال�صفراء،
اخل�ضراء،
أوراق��ي
جت ّم َعتْ �
ُ
ُ
َ
واحلمراء..
ْ
َ
لمَ
َ
ي�ضم
ر�أي��تُ ذاتي في��ك ،ن�صف ع��ا ٍ ُّ ..
ِن�ص َفهُ ..
يا�ض ،وا َ
تنا َث َر ال َب ُ
حلننيْ..
نومي ا َ
ثلج الكونِ َ ،
حلرونْ ..
� َ
أذاب َ
فوق َ
َ
فا�ستيقظ اجلنونْ ..
***
َ
نفي يف َعوالمِ ي..
مل
ا
أيها
يا �
ُّ
َ
�ساحر ًا � ْ
أراك..
كيف اتجّ َ هتُ ِ ،
وغائم�� ًا ..وطا ِلع�� ًا ،كال َب��دْ ِر ،كاجلنونِ ،
كالرياح..
ِ
وجاء..
كالزوا ِب ِع ال َه ْ
يا �أيها املَجنونْ ..
َ
تعال..
ُ�ض َّم عالمَ ي احلزينَ  ،وا َ
حلرونْ ..
ً
خ�ضراء..
غيمة
ي�ضم
َغ ٌ
يمُّ ،
ْ
ً
َ
زو َب َعة ،يف كفِّها �إع�صا ْر..
يا �أيها املَجنونْ ..
ٌ
جمنونة � ْ
إليك..
بي َرغ َب ٌة
ْ
حتويك..
بي عالمَ ٌ يهفو ل َي
ٌ
ب�ساعدَ ْ
يك..
طفلة تلهو
بي
ِ
لمَ
َ
ُ
يا �أ ّيهذا العا املجنونْ ..
هل يل ب�إ�ص َب ِع ْك..؟!
***
يا �أ ّيهذا العالمَ ُ املُ َل َّونُ  ،ا َ
حلنونْ ..

يا �أيها املَ�سكونْ ..
َ
تعال..
ُ
واجذبني � ْ
إليك..
راحتي..
وام�س ْك َ
ُ
يا �أ ّيها ال َب ّحا ْر..
تقتل الإع�صا ْر..
ال ِ
أمواجُ ،تخ َل ُق ال ُع�صو ْر..
ل
ا
من عالمَ ِ
ِ
مِنْ َع ْ�ص ِف هذا القا ِد ِم املَجنونْ ..
َ
ت�ش َّك َلتْ حياةْ..
َ
لمَ
يا عا النجاةْ..
الغريب..
يا عالمَ َ الأ�سطور ِة
ْ
ه�شة ،وال ُفتونْ ..
يا عالمَ َ الدّ ِ
َ
تعال..
احلمراء..
وامت�شقْ رايا َتنا
ِ
ْ
و ُد ْر بها يف القا ِع ،والدّ هليزْ ..
حاب..
ال�س ْ
ّ
ثم ارت ِف ْع ،لتمتطي ّ
لمَ
ياب..
غ
ال
ا
ع
يف
لنا،
ع
وا�شف
ِ ِ ْ
ْ
يا �أيها احلزينُ  ،واحلنونُ  ،واملجنونْ ..
ال ت� ِأت..
َ
ريتي� ،إن�سانْ ..
وابق يف �سماءِ ح َ
ً
ّ
ني وال َبخور..
َمعجونة �أ�صال ُبهُ  ،بالط ِ
مجُ َ ّرد ًا..
�أ�سعى ل َكي �أرا ْه..
يا �أيها املُ�سا ِف ُر احلزينْ ..
ِق ْف ..وال َتفِتْ ..
ماذا َترى..؟!
ني خ�ضراوَينْ !!..
َعين ِ
�أم �أنها �أحال ْم..؟!
ال بُدّ �أن �أفيقْ ..
***
يا �أيها الأكوانُ ..
احلزين ،وا َ
حلنونْ ..؟!
ن�صفي
�أينَ
ِ
َ
نج ِب ال ُبطونْ ..؟!
�أمِ ،مث َلهُ  ،مل ُت ِ
مجُ َ َّردٌ َ ..م�سكونْ ..
َ
وكيف �أن �أُ َج ِّر َد املَ�سكونْ ..؟!
ً
َ
�أريدُ ُه زو َب َعة..
�إع�صا ْر..
البناء ..والدّ ما ْر..
�أريدُ ُه
َ
�أريدُ ُه احلياةْ..
ِ�س اخ�ضرا ْر..
منْ َرط ِب ِه �ألتم ُ
***
َ
لمَ
بال�س ْ
بات..
مل
ا
ي
يف عا
�سكونِ
ُّ
حاب..
�أهفو ِ
ل�ساعدَ ِ
ين مِنْ َ�س ْ
�أهفو �إىل اجلنونِ  ،وال ُفتونْ ..
�أهفو �إىل العيونْ ..
يا �أيها ال ُ
أزهري..
أوراق � ِ
أمطري..
يا �أيها
ال�سماء � ِ
ُ
�أح َرقني ا َ
جل ْ
فاف..
***
ً
لمَ
ْ
الغابات..
�سا ِر َحة يف عا ٍ
� َ
إليك ..يا َع ّوا ْد..
العذراء..
أحالمي
حا ِم َل ًة �
َ
ْ
ياح..
والر ْ
يا عالمَ َ الأمطا ِرِّ ،
أ�شباح..
يا عالمَ َ ال ْ
يا ً
ليالء..
ليلة ْ
ال�صباح..
تثو ُر ،كي تقا ِب َل
ْ
يا غي َم ًة دا ِك ً
نة..
با�سنا..
ترنو �إىل َي ِ
طاء..
يا ُذر َو َة ال َع ْ

•علي معروف
تختزل ُ
ُ
وءد ٍَة َو َم ْه ِل
�سمراء
اخلطا مت�شي ِب ُت َ

رفيقة َترعى و ُت�ؤ ِن ُ�س يف التخ ِّلي
باكرت دون
ِ
ٍ
ولهة ُم ِد ِّل
اجلواب
� َأغ�ضتْ و�آث َر ِت
ِ
ب�صمت ُم ٍ
َ

جتتاز ما لحَ ِق الطريق من احلجارة وامل ِّ
ِ�سقل1
تلوي وتمُ ِ�سك من �صغا ِر ال�سرو بالغ�صن املُدَ ل
وظ ِّل
ترنو
كبا�سقة َت َر َّن ُح دونمَ ا َث َم ٍر ِ
ٍ
ِّ
وامل�ستهل
قلبي يط ِّوف حولها يف املنتهى

ُ
يك�ش ُف ما تخبئه ولكنْ بال ِّ
أقل
والطرف ِ
ُ
للت�سلي؟
جاءت
و َّدعتها
واحلال َي�س� ُأل �أَ ْه َي َ
ِّ
ال تدري ما َ
ُ
الرم�ضاء مثلي
الطريق وما هي
حمل
ُ
بحر القلب والبيت ِّ
اململ
�أَ ْو �أنها �ضاقت ِّ

بة الغمو�ض على التج ِّلي
ري املغلَّ ِ
خفقاته �س ُ

لقلب بات َيغلي
ابي ٍ
�أَم �ساقها َوعدٌ َ�س َر ٌّ

ُيدين �إذا ما �أَبط� ْأت و�إذا ُّ
ري ُيعلي
تغذ ال�س َ

والقلب ُي�صبح� ،إن َب َرا ُه الوجدُ كال�سيف الأَ ِّ
فل
ُ

الدرب املُ ِّ
قل؟
حلظ عيونها مي�ضي �إىل املُ ْر َمى ك َن ْب ِل ماذا توخَّ ت وهي تغ�شى وح�شة
حوراء ُ
َ
ُ
�أم�ضت ُق َ
رابة يو ِم َها واليو ُم َ
معظ ُمهُ َك ُك ِّل

�أَخَّ ٌ
اذة كاليا�سمينة حتت �أَ�ضواءٍ َو َط ِّل
بطوق جوريٍّ و ُف ِّل:
بادرتها ويدي تمُ َ دُّ
ِ

ُ
غادرت والأوها ُم تقر�أ يل وتكتب يل ومتلي

لمِ ْ ُتبطئي يا حلوتي ولىَّ النهار ومل تويل

لي؟
و�أنا �أقول خلاطري
وال�شم�س َت َ
ُ
رح ُل� :أين ِظ ِّ

وا َ
امل�ستظ ِّل
الوارفات على املَقيل
حل ُّر يغ�شى
ِ
ِ

 -1احل�صى واملاء.

�أ�صابع �أول مالم�سة
•ح�سني هالل
ت�ضيع من حويل الدروب �أحيان ًا،

ح�سا ْد،
منه��ا م��ا �سينته��ي ف��ور �سماع��ي ُب َّحة يف جل�سة ت�ضمنا مع ّ

ف�أتع َّرفها من درب ْ
بيتك:

ْ
�صوتك..

ْ
بحديقة..
هذا �إىل اليمني منه

نتظرةْ.
منها م��ا �سينتحب عن��د �سماعه عزف �إىل تنفيذ م�شاريع �أعمايل املُ ِ

ذاك �إىل الي�سار عنه ب�ش ّب ْ
اك.

الدرج..
قدميك على
ْ

عنك،
ف�أن�صرف �أ�سابيع ِ

ومللمة �أ�سباب ا�ستقاليل املبعرثةْ،

ح��رك ت��اء �أنوثت��ك ال�صاخبة كل
علي مواقيت الأحداث غالب ًا ،ومنه��ا م��ا �سينتح��ر ف��وق �أ�صاب��ع �أول ف ُت ِّ
تختلط ّ
ف�أُر ِّت ُبها ح�سب �أقرب لقاءٍ لنا:

مالم�سة بيننا.

قوتها

هذا كان قبله بيو ْم..

وت�ؤملني كلمة منك يف حديث،

لتحا�صر �صمودي وكربيائي!

ب�شهر..
ذاك بعده
ْ

ف�أن�أى بنف�سي بعدها ب�ضعة �أيا ْم..

وجتردي��ن �سالح��ك (الأبي���ض
ِّ

وذل��ك �أح�سب��ه يبع��د عن��ه ح��واىل حماو ًال احلدّ من تعلقي بك،
ْ
�سنة.

والأ�سمر)،

واالقت�ص��اد يف ب��وح م�شاع��ري �صوب �آبق م�شاعري،
(مطلوب موجود ًا)،
ف�إذا بي
ٌ

وجتتمع على حماربتي الهموم،

ْ
جتاهك..

يف كثري من الأوقات..

فتتح��ول �أل��ف «�أن��اي» ع�ص�� ًا جتلدين راغب ًا �أو راف�ض ًا،

ْ
«ن�سوتك».
أفرقه��ا عل��ى حمط��ات �ألطاف��ك �شوق ًا �إىل دفء نون
ف� ّ
امل�ؤ ّم ْ
لة:

رهني جماالتك،

لدنك ،ورهن لواحظك!
ت�صرف من ِ
ي�صادف ويجرحني ّ

�أ�صوات جديدة
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أخب يِن الرّ كامُ
� رَ َ
•�شادي عمار

•رنا بدري �سلوم
�أيا �شعراء اجلاهلية
أرواح
�شجونكم � ٌ
ق�صائدكم
أخيلة
َت ْ�س ُكنُ يف �
ْ
بالرق�ص
تغوي
ِ
ْ
ال�صفحات
على �أوتا ِر
•••
يا �شعراء املنفى
عودوا
الريح
أ�شعاركم �أ�شرعة مر َمرتها
ف�
ُ
ْ
ال�سفر
و�آهاتكم تدوي يف قارعة َ
وطنكم �أقالمكم
ْ
فال تبيعوه !
•••
على �أكتاف ِالبحو ِر العتيقة
أ�سراركم
حقائب �
حمل املدُ
َ
ْ
�أعادها اجلذ ُر �إىل احلكاية
يتبع ُ
ُ
اجلمال هنا
رث
رمال لنبني منها
على ٍ
بوتقة لل�شع ِر
املوج خل�سة
في�سرق ُ
ر�شفة من عطر
***
�أيا بحر
مل تقيظ دموعك
مثل م�آقينا وحربنا
َ
نغتابك
وتفر �أرواحنا
ثقل �أ�سفارنا
�إليك من ِ
وترجع �أج�سادنا
ُ
رذاذ ًا من رمل
•••
�أيا �شعراء ال�سال ْم
ُ
ن�سفك احلب
النزال

بتنو ِع قوافينا
فعلمونا
ن�سلم القلب
كيف ُ
من دون ت�أ�شرية ْ
قبول
•••
�أيها الغاوون
�ألقينا �أقالمنا
املرمية على الوجع ِ
واتبعناال�صخب
ْ
فنام الهوى
ون�سي �صرخة والدته
َ
•••
�أيا �شعراء احلب
ً
معلقة
من تركوا �أنفا�سهم
بت�شكيل العبارات
ِ
ُ
يلف��ظ
لع�ش��ق
ود ّون��وا حنينه��م
ٍ
�أنفا�سه
أحياء
أنتم � ٌ
� ْ
ال ترزقون �إال ت�أوهاتنا !
•••
�أيا �أنا
عافتك بحور ال�شعر
رمبا
ِ
الرحالة التي
�أنا ّ
ت�ضرعت للعمر �أن مي�ضي
عابر ًاوعابد ًا
لر ّبتي
وحب
�شعر
ْ

�أمي...
• حياة ن�صر
تنق�ش من الينابيع نداءات..
تطلقها يف متاهاتنا...
تر�شدنا �إىل قباب ابتهاالتنا..
نتكور يف ح�ضنها...
كلما عوت الذئاب يف �صقيعنا!.
�أمي.....
�سر ال َفيء...
هي ُّ
هي �أ�صابع من ع�شب...
تت�صالح مع عط�ش اللهب .؟!
حت ّول��ه �إىل �صرب ي�سيل على وقت
ي�ضيء املكان بالأمان!!..
متزج الرماد مباء العني،
َي ِلدان غمامة..؟
غمامة تنقر على �شفاه النجوم
ت�سقط على خ�صر الزهر...

توقظ فيه �:ضجيج املوج
موج...
يرق�ص على قدمي ال�صخر
ي�صعد بها
�س��رة الكون..عنده��ا تع��رف
�إىل ّ
�سر امليالد؟!
تدق �أجرا�س ًا.....؟
أجرا�س
�
ٌ
َتعِدُ ها ببيدر قمح ودنِّ نبيذ...
ٌ
نبيذ
تفتتح به حفلة اخللود..؟!

بيتك َ
الركام
من يرى ِ
و�سط ّ
ُي ُ
درك على الفور �أنّه عين ُِك
قبل �أن تغم�ض
ليل طويل.
يف م�سري ٍ
•••
الركا ُم كثري ًا
ي�شبهنا ّ
بائ�س وفق ٌري
فهو ٌ
ويتنا�سل ب�شبق
يلج كثري ًا
كما ُّ
وقت تط�أ عليه
مثلنا!!
•••
� ُ
أخجل مرار ًا
�أن �أوقظ ّ
ال�شرود املغ ّل َف
قدمي �صديقي
ّ
وهو يعرب بخف ٍّة
الالمرئي
فوق الركام
ّ
َ
اليقظة يل»...
«د ِع
•••
كل �شيءٍ متو ّف ٍر
ال�ص ّيادون وال�صنانري والبحر
ّ
ّ
الطعم الفاخر
�شم�س خريف ّي ٌة دافئة
ٌ
ال�سمك
�إال ّ

أمل��ح ال�صيادي��ن ي�أكل��ون ّ
ع��م
الط َ
� ُ
ب�شراهة!
ٍ
•••
الركام جما ًال ِّ
لل�شك
اليدع ّ
بزوال احليا ِة ووالدتها
ي�شب��ه وحيدات اخلاليا التي تتقافز
بفزع
لتندمج وقت ق�صف الرعود
يف
ري نحنُ
ٍ
كائنات �أ�صبحت غ َ
ال�سنني
منذ ماليني ّ
الركام
اجم ِع ّ
اق�صفه
ثم ك ّون وجهي
َّ
بالدماء كثرية �إن �أمكن.
•••
ث ّمة ٌ
احلب
خوف من ّ
فتاتان تت�ضاحكان بك�سل
�شا ّبان �شاردان
ّ
الهر
قط ٌة تختبئ عن ّ
الركام،
حتت ّ
فنجانُ القهو ِة يتعثرّ
هم النادل بغمز �إحداهنّ
ك ّلما َّ
مرة:
�س�ألته ذات ّ
_ َ
مل التنتهي!؟

اجلواب حا ّر ًا ولزج ًا
جاء
ُ
وبلونٍ �أحمر...
•••
م�شيتُ منذ والدتي تقريب ًا
مثلنا جميع ًا
يف اخلام�سة تز ّوجتُ
ويف العا�شرة بتُّ جدّ ًا
مل �أكم��ل الع�شري��ن وق��تَ ُع ّلق��ت
�صورتي
ب�شريط �أ�سود
ٍ
�شرقي
حادث
�إثر
ٍ
ٍّ
•••
_�س�أقت ُل َك الآن
...
_�أل�ستَ خائف ًا م�ستغرب ًا حانق ًا!؟
_...
_�أنا على الأقل كذلك.
_...
م��ر ٍة
_ه��ل القت��ل خمي��ف؟ لأ ّول ّ
أجربه.
� ّ
_...
_�سي��دي قب��ل �أن �أقتل��ك �أخربين،
تبدو حكيم ًا� ،أرجوك!

�آالف الأ�شياء � ...أنا
• ب�سمة �شيخو
مررت يف هذه احلياة �سابق ًا
مرات و مرات
ٍ
•••
جدة
كنت “كبكوبة”
�ص��وف يف ح�ضن ٍ
ٍ
ما
تداعبني “ال�سنانري”
لتخلقني و�شاح ًا يح ّلق مع الريح
***
خيط ًا ملون ًا يف نول عتيق
ً
عناق �أبدي
غارقة مع �أ�صدقائي يف ٍ
راهنني حياتنا ل�سجادة يدوية
•••
خمطوط ًا �أثري ًا
غرفة زجاجية
يف
ٍ
وحيد ًا وحيد ًا
ال ي�ؤن�سه �أحد
ني ترزح حتت النظارات
�سوى �أع ٍ
الطبية
•••

كتاب ًا
مكتبة
على رف
ٍ
بيت مهجور
يف ٍ
•••
ً
ر�سالة
كنت
ٌ
عا�شقة حلبيبها
�ألقتها
فال هو انتبه
وال هي ا�ستعادتها
وبقيت تن�شد �أغاين احلب على قارعة
الطريق
حتى اهرت�أ �صوتها
•••
�شباك ًا كه ًال
حارة دم�شقية
يف ٍ
َع ِ�ش َق يا�سمينة و ق�ضوا �سنينهم
ما بني عبقها و ما بني نظراته
البلورية
•••
كنت باب ًا �أنهكته الأيدي

ً
قب�ضة تدق �صدره
وهو يرتقب
فيم�سكها و ال يفلتها بعد ذلك
•••
كر ًة �أر�ضية
تز ّين �صالون ًا �ضخم ًا
�أتعبها دورانها العبثي بني �أيدي
ال�سادة
•••
ً
�ساعة معطلة
م�صلوبة على جدا ٍر رطب
حتاول جاهد ًة حتريك عقاربها
امل�شلولة
•••
كنت كر�سي ًا
يجل�س وحده على ال�شرفة
حترقه ال�شم�س
و تبلله الأمطار
و ال �أحد يدخله لريتاح
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ق�صة

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ال�صراحة
يف ّ

الع�شرون �أنا

• �أمين �إبراهيم معروف
ْ
زحم��ة الكال ِم ،يف
ّ��ر ،وهو يف
ِ
مل يفك ْ
(ال�صراحة) رغ��م �أنّه كانَ
مف��رد ِةّ :
��ه مثلم��ا
ُير ّد ُده��ا كث�ير ًا يف �أحادي ِث ِ
ُ
أل�سنة
كان ي�سمعه��ا وهي
ت�سي��ل على � ِ
اخللق بهذه الكرثة .انتبه �إىل �أهم ّي ِة
ِ
يكن
املف��ردة مثلما انتب��ه �إىل �أنّه مل ْ
ليرُ ّدده��ا �أو لت�سيل على �أل�سنة اخللق
به��ذه الك�ثرة ل��و مل تك��ن عل��ى هذه
رجة �أو تلك من الأهم ّي ِةَ .
وقال:
الدّ ِ
ُ
باالرتب��اك ك ّلما �سمعتُ
أ�شعر
ِ
�ص��رت � ُ
َ
الكلمة
كلمة�( :صراح��ة) ملا يف هذه
ِ
ُ
من �أعطا ِفها
من
دالالت ومعانٍ
تفي�ض ْ
ْ
ٍ
ويف �ألطا ِفه��ا وعل��ى حوا ِفه��ا .وقالَ:
ُ
راح��ة،
ال�ص
م��نَ
املنطق��ي� ،أنْ تك��ونَ ّ
ّ
�ير
وعل��ى ه��ذا النّح ِ
��و� ،أح��د معاي ِ
َ
ف��رح
ال�ص
الق��ول.
ِ
راح��ة ُ
وق��ال :يف ّ
ُ
ال��كال ِم ّ
ول��ذ ُة املعنى وغبط��ة ال ّلغة.
ال�صراح��ةَ
غ�ير �أ َن��ه انتب��ه �إىل �أنّ ّ
عط��ى بذا ِت ِه يف الكال ِم،
لي�س��تْ �شيئ ًا ُم ً
أمرا�ضنا( :عد َم
م��ن � ِ
مثلم��ا انتبهَ �أنّ ْ
من جمازر
االنتب��اه) ،و�أنّ م��ا يح��دُ ُث ْ
ُ
لغياب املعايري.
يحدث:
غة �إنمّ ا
يف ال ّل ِ
ِ
غوي للكلمة،
فكّ��ر� ،أ ّو ًال ،يف املعنى ال ّل ّ
َ
وفتح فيه
املكتب��ة
وتناول من
ِ
املعجم َ
َ
تيب
(ال�صاد) ،وقر�أ بالترّ ِ
عل��ى ِ
بابّ :
��ر َح) :مبعن��ى
ال
ّ
أبج��دي م��ا ّد َةَ :
(�ص َ
من م�شاعر
ّف�س ْ
��ح و�أبانَ ما يف الن ِ
�أَ ْو َ�ض َ
كذب.
من دونِ الت��واءٍ �أو ِ
و�أحا�سي���س ْ
َ
راح��ة :م�ص��د ٌر
ال�ص
ُث َّ
��م ق��ر�أ� :أنّ ّ
إبانة م��ن الفعل
مبعن��ى
الو�ض��وح وال ِ
ِ
الو�ضوح
ال ّثالتي�َ :ص َر َح ،مثلما هي يف
ِ
�ض��ح ،ويف
م�ص��در للفع��ل الثالث��يَ :و َ
الرباعي� :أبانَ ،
ال ِ
إبانة م�صد ٌر للفعل ّ
��راح ،فق��د ق��ر�أ ب�أنّه:
و�أ ّم��ا ِ
ع��ن ُّ
ال�ص ِ
ونق��ي م��نَ ّ
ه��و ُّ
وائب،
خال���ص
كل
ٍ
ال�ش ِ
ٍّ
من ّ
الر ُ
كل �ش��يءٍ  ،متذ ّكر ًا
ائق ْ
و�أنّ��هّ :
َ
��راح).
يف ه��ذا املعن��ى:
ال�ص َ
(الق��ول ُّ
َ
الق��ولَّ ،
جان��ب
ق��ول �إذا
كل
ولأنّ
ٍ
َ
م��ن ح��دو ِد ِه ،ف���إنّ
��راح ،يف ح��دٍّ ْ
ال�ص َ
ُّ
يحتم��ل( :ال ّلغ َ
ُ
ْط) مثلما فيه
في��ه ما
يحتم��ل( :ال َغ َل َ
َ
ُ
الق��ول
م��ا
��ط) ،ف���إنَّ
ُ
�ين ا ّلذي ال
��راح :ه��و
الق��ول املب ُ
ال�ص َ
ُّ
يحتمل الغلطَ
َ
ُ
ُ
َّ
يحتمل اللغْط في��ه �أو
َ
ُّ
وق��ال :يف كل
يف معاني��ه.
�صري��ح منَ
ٍ
ُ
ُ
الق��ول( :الق��ول الف�ص��ل) .وله��ذا
ِ
َ
(ف�صلِ الق ْو ِل)
يتحدّ ث��ونَ كثري ًا عنْ :
الف�ص��لِ ) .).وانتب��ه �أنّ يف
و(ال َق ْ��و ِل ْ
َ
ً
(الف�ص��لِ ) :الإبان��ة� ،أي�ض��ا ،و�أنّ يف
ْ
إبان��ة) :احل��دَّ  .و�أنّ احل��دَّ  :ه��و
(ال ِ
ُ
يف�صل ب�ين مفهومني �أحدهما:
ا ّلذي
آخ��ر:
وا�ض��ح
ٌ
ٌ
و�صري��ح وب�ّيٌنّ ٌ ،وال ُ
ٌ
َ
القول
غام�ض ومتوا ٍر وغري ذلك ،و�أنّ
ّهاي��ةَ :ف ْ�ص ٌ
َ
��ل يف
الف�ص��ل ،ه��و يف الن ِ
م��ن مفه��و ِم ومعنى
َو ْ�ص��لِ م��ا انقط�� َع ْ

• وجدان �أبو حممود
�سب��ب
ال�صراح��ة .و�أنّ يف ال َف ْ�ص��لِ
ٌ
ّ
قاط��ع عل��ى ال ِّ
ك��ي يك��ونَ مفهو ُم
ٌ
أقل ْ
احلدِّ وا�ضحاً.
إبانة،
انتب��هَ �إىل
مفهومي :احلدِّ وال ِ
ّ
إبان��ة
وق��ال :يك��ونُ يف احل��دِّ وال ِ
م��ا يك��ونُ م��نَ :
(الق�ص��د) ،ويك��ونُ
ْ
��ة.
��د م��ا يك��ونُ م��نَ  :ال ِو ْج َه ِ
يف ال َق ْ�ص ِ
ٌ
َ
وق��الِّ :
�ص��راط .مثلما
وجه��ة:
لكل
ٍ
ٌ
ّ
غاي��ة.
ّهاي��ة:
ل��كل
�ص��راط ،يف الن ِ
ٍ
َ
ُ
نهاي��ة الأم ِر،
راح��ة ،يف
ال�ص
ِ
وق��الّ :
طرائ��ق
م��ن
لي�س��تْ �س��وى طريق��ة ْ
ِ
��م َ
قالُّ :
القول
طرائ��ق
كل
ِ
ِ
ال َق ْ��و ِلُ .ث َّ
ٌ
وكمائن
ألعاب املعنى
الأخرى
ِ
مليئة ب� ِ
ّوريات كما ُيعبرّ ُ (جاك الكان) �أ ّما
الت
ِ
راحة
ال�ص
للمعن��ى يف
طريق��ة ِ
ِ
ِ
ق��ول ّ
َ
وق��ال :ال
معن��ى وحي��د ه��و معن��اه.
ً
ُ
ني
ال�ص
إزاء ِ
ِ
راحة طريقت ِ
منلك � َ
ق��ول ّ
ري
رغم تعدُّ ِد
ِ
ط��رق التّعب ِ
يف التّعب ِ
�يرَ ،
َ
وا�سرت�سل
القول الأخرى.
طرائق
يف
ِ
ِ
الق��ول :له��ذا عندم��ا ن�أت��ي
يف
ِ
َ
للقول
م��ن مكامن �أخ��رى
ال�ص
ِ
راح��ة ْ
ّ
نرتكب خيانة.
ف�إنمّ ا نحنُ
ُ
زحم��ة ال��كال ِم التف��تَ نح��وي،
ويف
ِ
َ
الكلمات ما هو
تاري��خ
وقال :لي�س يف
ِ
ِ
ٌ
َ
حمايدَ .
فائ�ض من َمك ٍْر
هناك
وقال:
فيه املفرداتَ .
وقال
يمُ كنُ �أنْ
تذه��ب ِ
َ
ُ
حتت��اج �إىل
كاحلقيق��ة
راح��ة
ال�ص
ِ
ُ
ّ :
َ
ي�ستقيم مع
وق��ال يل :ال
قل��ب ع��ا ٍر.
ُ
ٍ
ال�س ُ
ي�ستقيم مع
كوت مثلما ال
ِ
ُ
احلقيقة ّ
َ
ال�صمتُ
ال�صمت.
ال�ص
ِ
وق��الّ :
راح��ة ّ
ّ
ُ
راح��ة
ال�ص
يف
)
ع
أن��وا
�
�
أ
أرد
(�
املع��ادنِ
ِ
ّ
ِ
م��ن
ّ��ة الأخ��رى ْ
�إذا ُو ِ�ض�� َع عل��ى الكف ِ
ُ
الذه��ب .و� َ
مي��زانِ ّ
أردف� :أرد�أ �أن��وا ِع
أم��ر يتع ّل ُق
ال
ِ
أ�سلح��ة عندما يكونُ ال ُ
ال�سك��وت .و�أرد�أُ �أنوا ِع
ِ
باحلقيق��ةّ /:
أم��ر يتع ّل ُ
��ق
ال��كال ِم عندم��ا يك��ونُ ال ُ
َ
وق��ال يل:
ال�صم��ت.
بال�ص
ِ
راح��ةّ /:
ّ
ُ
ّهاية� ،إ ّال
ال�ص
راح��ة ،يف الن ِ
ال تت�أتّ��ى ّ
ل�صاحب
محُ��ب �أو
حب
ٍّ
الثن�ين� :إ ّما ملُ ٍّ
ِ
َ
راحة:
ال�ص
قل��ب �شج��اع.
ِ
ٍ
وق��ال :يف ّ
الإقامة .ويف الإقامة :ال ُ
إدامة .ويف
ي�ستقيم
إدام��ة :حتي��ا املح ّب ُة ك��ي
ال ِ
َ
حب املعن��ىَ .
وقالُّ :
كل ما
يف ِ
نف���س املُ ِّ
ُ
تفع ُلهُ
الكتاب��ة يف العالمَ ِ وهي ت�شهدُ
ُ
غياب
على م��ا
يح��دث يف الواق ِع ْ
م��ن ٍ
ُ
للمعنى هو املُ
بقلب
�صافحة مع العالمَ ِ ٍ
�شجا ٍع ع��ا ٍر لإعاد ِة االعتبار للمعنى.
َ
أه��م ّ
ه��ابُّ :
كل م��ا
بالذ ِ
وق��ال و�أن��ا � ُّ
نهاي��ة الأم�� ِر،
يحتاج��هُ الع��المَ ُ  ،يف
ِ
ُ
يا�صديقي ،هو املُ�صارحة .امل�صارحةُ،
وال �شيء �آخر.

لقّبن��ي وال��دي (�أبا يحي��ى) مذ ول��دت تيمن ًا با�س��م جدي.
وعام ًا ف�آخر كرب اللقب و�سيطر على ا�سمي متام ًا .يف املدر�سة
ويف اجلامع��ة ظلل��ت املنادى به ّ
�سر ًا
وظل كرهي له��ذا اللقب ّ
بيني وبني نف�سي .يف عائلتنا تندر والدة الذكور ندرة دببة
ٌ
جمازفة
( البان��دا) �أو �أك�ثر ،وحي��ث �أنّ املجاه��رة بالبغ�ض
غ�ير حم�سوبة النتائج فقد التزمت ال�صمت طائع ًا ...م�س ّلماً
يوم حدث ماعزّ ز ندرتي
�أن الأمر �أتفه من اخلو�ض فيه .ويف ٍ
فتاة �أحببتها وه��ي حالة �شا ّذة
تل��ك ...لقد تز ّوجت ب���أ ّول ٍ
ل�شخ�ص من ِّ
كل ب�ضعة ماليني من الب�شر .ما �شدّ ين
قد حتدث
ٍ
نحوها �أنّها مثلي “ نادرة” فهي �صبية رقيقة تقليدية متّزنة
وق��ت �أ�صبح
وطبيعي��ة وه��ذا بح��د ذاته ا�ستثنائ��ي جدّ ًا يف ٍ
–ملجرد االختالف -هو�س�� ًا جماع ّي ًا ،فهي ال
االختالف في��ه
ّ
ت�صب��غ �شعرها ب��الأزرق والأخ�ضر وال تلب���س اجلينز املر ّتق
ح��ذاء فاخ��ر ًا فردت��اه بلون�ين خمتلفت�ين كما
واملم��زّ ق وال
ً
�أعتق��د �أنها خالية متام ًا م��ن العد�سات الال�صق��ة والأظافر
الال�صق��ة والرمو���ش الال�صق��ة ...وال�سيليك��ون .ويف �أح��د
د�س��ت يف ي��دي زه��رة بي�ض��اء فارتع�ش��ت
لقاءاتن��ا الأوىل ّ
�أ�صابع��ي فرح ًا  ،هم�ست يف دالل� :إن تزوجنا و�أجنبنا �صب ّيا
رباقتني و�س�ألتُ  :وماذا
ماذا ن�سميه؟؟؟! ،ابت�سمتُ لعينيها ال ّ
ً
�ضاحكة :داين ،قلت وقلبي
أنت �أن ت�س ّمي��ه؟ قالت
تريدين � ِ
ً
ينحتُ باملطرقة وبالإزميل متثاال ي�شبه �ضحكتها :داين...
داين.
ي��وم والدته��ا كان يوم والدت��ي� ،إذ ك��دت �أق�س��م � يّإن بالكاد
أنفا���س �أمي وبال��كاد �سمعت ه�سي���س احلياة� ،أطلق
تنفّ�س��تُ � َ
وال��دي خم��زن ر�صا���ص يف اله��واء كرم��ى ليحي��ى ،ووزّع��ت
والدت��ي �صرر اللح��م كرمى ليحيى ورق�ص��ت ابنة عم خالة
يدي قمر ًا مكتمل ال�ضياء
�أمي ...كرمى ليحيى .و�ضعوا بني َّ
على هيئة وليد ،وطلبوا منّي ت�سميته� ،أجابت زوجتي ن�صف
واعي��ة“ :داين” ،فرفعت �أ ّمي حاجبها مب��ا معناه (حذا ِر)،
ٍ
ف�ش ّب��ت النار يف �صدري وقلت بع��ايل ال�صوت :يحيى يا �أخي
يحيى� ،أما زوجتي الرقيقة النادرة فقد قدّ رت و�ضعي بالقدر
ال��ذي فهمت – م��ن خاليل – ب��ه �أنَّ الرجال حوله��ا �ص ّيادو
مواق��ف ّ
موقف (فر�صته��م الذهبية) لإثبات رجولتهم
وكل
ٍ
كم��ا لو �أنّهم يعانون اتهام ًا �أزل ّي�� ًا بنق�ص الرجولة ...كما لو
�أنّه��م مطالبون دوم ًا ب�إثبات العك�س .جففت زوجتي دموعها
بك ّم��ي ،واعرتفت لها بعدم قناعتي فيما ح�صل ،و�شرحت لها
ً
قطيعة
كيف كان الأمر �سيك ّلفن��ي حرب ًا جتاه عائلتي ورمبا
ورمب��ا حرمان�� ًا من امل�يراث ووعدته��ا ب�أال نن��ادي ال�صغري يف
بيتنا �إال بـ “ داين”.
ي��وم م��ن افتت��اح املدر�س��ة ع��اد ابن��ي يبك��ي ..تع ّلق
يف �أ ّول ٍ
برقبت��ي ومتت��م� :أك��ره يحيى يا باب��ا ا�سم��ي داينّ ،
فن�شفت
ٌ
جمي��ل و�أنّه
ا�س��م
دموع��ه بك ّم��ي ورح��ت �أُفهم��ه �أنّ يحي��ى ٌ
ا�سم��ه يف ّ
عيني
كل الأح��وال� ،ض��رب َّ
كتفي بكفّيه ونظ��ر يف ّ
ٍّ
بغ��ل و�ص��رخ :غ�ّيررّ ه �إذن� ...أل�س��ت �أب��ي!!!!!� ،أم�ضيت �أكرث
غيبوب��ة ع��اد ًة م��ا تبتلعن��ي يف هكذا
دقائ��ق يف
م��ن خم���س
ٍ
ٍ
حلظ��ات ...توهان ...فو�ض��ى �أفكار ...قل��ق� ...إحباط...
مونول��وج داخلي طوي��ل من الفل�سف��ات ....وتر�سيخ متنامي
رجل واحد ،و�أنّ �أ ّي ًا
ل�شعوري ب��� يّأن ع�شرون رج ًال خمتلف ًا يف ٍ
من ه�ؤالء الع�شرين ال مي ّثلني ويف الوقت نف�سه كنتُ عاجز ًا
كجرذ وت�س ّلمني
عن فهم نف�سي .ملاذا تختبئ خلف الع�شرين
ٍ
له��م يف �سالم؟ �أخرج م��ن حالتي منهك ًا بعد الدّ قائق اخلم�س
أ�ص��ب عليه جام
ف�لا �أجد ال�صغ�ير �أمامي� ،أنادي��ه حمتدّ ًا ل ّ
غ�ضب��ي �إذ ي�أت��ي كون��ه مل يحكم �إغالق �صنبور امل��اء ،يت�أتئ
ث��م ين�سحب من
وي�س�أ�س��ئ ...يله��و بقدمي��ه وب�أ�صابع يديه ّ
رعب فيما �أنا �سعيدٌ بالطاغية الذي كنته والذي �أم ّثله بفن
ٍ
ومتع��ة على مرايا عيون زوجت��ي وطفلنا ،وبحيث ال �أمكّنهم
ٍ
من ا�سرتاق النظر على انك�ساري.

انتحاب،
د ّثر ُت��ه حني غفا فلمحت عينيه املتو ّرمتني من بعد
ٍ
و�أدرك��ت حينها �أنّك ال تفقه��ه �إ َّال يف تربية القطط ،وحيث
�أنّ��ك مل ت�ش���أ تربي��ة ابن��ك تربية قط��ة فقد جل���أت لكتب
التنمي��ة الذاتي��ة ومراج��ع عل��م النف�س و�شبك��ة االنرتنت
بحث�� ًا ع��ن نظريات وجت��ارب يف الرتبي��ة ال�سليمة وعن حل
للعق��د املوروثة والتي متنعني و�أن��ا بكامل قواي العقلية من
تربية طفل �آخر .انقلبت حال البلد وبدّ لت معها �أهدايف من
كت��ب ومراجع ومواقع الكرتوني��ة �إىل غا ٍز وكهرباء ومازوت
ال�سيا�سي امل�سلح �إىل
خبز وم��اءٍ  ،وحتول النزاع
ثم �إىل ٍ
وم��ن ّ
ّ
حرب ،فب��تُّ �أ�شهد التح ّول املري��ع يف �سلوكي جتاه طفلي من
وملزيد من ال�صدق �أعرتف
� ٍأب ير ّب��ي قطة �إىل � ٍأب ير ّبي ف�أر.
ٍ
ً
� يّأن ماع��دت م��ن املهت ّم�ين مبو�ضوع الرتبي��ة �أ ّي��ا كان املر ّبى
قطط ...فئران � ...أرانب� ...ضفادع� ...سحايل� ،صار ه ّمي
الوحيد �أن تبقى عائلتي  ...على قيد اخلبز واملاء واحلياة.
ي��وم وبينم��ا �أن��ا �أ�سع��ى وراء اللقمة قتل يحي��ى وقتلت
ويف ٍ
قنا�ص .طحن��ت امل�أ�ساة عظمي
زوجت��ي الن��ادرة بر�صا�صتي
ٍ
حي� ،إىل ج ّث ٍة حقيق ّي ٍة،
�شبح ٍّ
وذرت��ه للكالب ،وح ّولتني �إىل ٍ
ج ّث ٍة ت�أكل وت�شرب وتنام.
وح���ش لي�س لديه ما
ع��ام جنح احل��زن يف حتويلي �إىل
ٍ
بع��د ٍ
يخ�س��ره� ،أخرجت وح�شي وخرج��ت من عزلتي ،فا�صطدمت
كتب ومراجع وف�ض��اء الكرتوين ،ح ّلقت
مبا كن��ت ن�سيته من ٍ
وهم��ي “ �أب��وداين
بح�س��اب
�إىل ذاك الف�ض��اء ودخلت��ه
ٍ
ّ
الوح���ش” وبات��ت ال�صفح��ة الوهمي��ة هويت��ي وعائلت��ي
و�أ�سلوبي لـ “ �شحط “ نف�سي من خلف الع�شرين قنا ٍع وو�ضعها
يف الواجه��ة� .ص��ار يل �أ�صدق��اء ك�ثر تقاطعن��ا يف ان�سج��ام
ال��روح والتفكري� .أ�صبحت قادر ًا عل��ى ال�صراخ مبا �أفكّر فيه
ال بغ�يره ،على كتابة ما �أريده ال غ�يره ،على النقا�ش بر�أيي
ال بر�أي غريي.
طويل
ب�شعر
اخ�ترت لأب��ي داين الوح�ش �صورة �شاب �أ�شق��ر
ٍ
ٍ
ماكرة وذبت فيه لدرج��ة � يّأن بتُّ �أ�صاب ّ
بالذعر
وابت�سام��ة
ٍ
ٍ
مرت عين��ي على م��ر� ٍآة .جاه��رت مبوقفي م��ن ال�سيا�سة
ل��و ّ
أ�س��ب و�أ�شت��م و�أعبرّ
والعل��م والدي��ن� ،أ�صب��ح مبق��دوري �أن � ّ
ع��ن غ�ضب��ي وعن ح ّبي� ،أن �أقول ما �شئ��ت حتى ولو كان (�أنا
ملحد).
كن��ت �أغفو يف ّ
ليلة على دموع��ي �إذ �أمتنى ماواظبت على
كل ٍ
متنّيه يف ِّ
حلظة�...أمتنى لو كان ال�شاب الأ�شقر اجلريء
كل
ٍ
يوم من الأيام.
الرقيق ال�صادق هو زوج زوجتي و�أب طفلي يف ٍ
الوهم��ي عامل�� ًا حقيقي�� ًا
وم��ع الوق��ت وج��دت يف جمتمع��ي
ّ
متكام ًال بحيث فقدت املقدرة على التوا�صل جمتمعي الفعلي
وال��ذي يخجل املرء فيه �أو يخاف �أن يكون نف�سه ،وحدث يف
ليلة �أن مت ّلكتني ال�شجاعة و�ضقت ذرع ًا بازدواجيتي املقيتة
ٍ
فدخل��ت ح�ساب��ي الأ�صل��ي وال��ذي يحم��ل ا�سم��ي الثالث��ي
و�صورت��ي ال�شخ�صية وكتب��ت عبار ًة �صغ�ير ًة�( :أنا �أبو داين
الوح�ش وهذه �صفحتي ال�شخ�صية).
ّ
مهول��ة �ص ّب��ت
طرق��ات
ج��راء
�صباح�� ًا كاد الب��اب
ٍ
ٍ
يتحط��م ّ
علي��ه وقبل �أن يتم خلعه فتحت ف���إذ بالطارق جمموعة من
�ضخم
رجل
ارة ،و�أم��ام ٍ
حمل��ة الر�شا�ش��ات ،اقت��ادوين يف �س ّي ٍ
ٍ
ق��رف� ( :أنت الوح���ش� ...أبو داين؟) ،ودون
مثل��ت� ،س�أل يف
ٍ
�أن ينتظ��ر الإجاب��ة قهق��ه وقهق��ه وقهقه � ،ص��رخ حمتدّ ًا:
ك��رر �س�ؤاله ب�أ�سلوب �آخر( :ح�شرة �ألي�س
(�أنت ح�شرة) َّ
ثم ّ
كذل��ك!!) ،انتف���ض الوح�ش يف �ص��دري وانتف���ض معه ابني
خوف بهم��ا ،وقبل �أن يطلق
يحي��ى فيما احتم��ت زوجتي من ٍ
وح�شي قب�ضته ب�صق الرجل يف وجهي و�صفعني بكلتي يديه
� :أجب  ،ف�أجبت� .... :أنت ح�شرة �سيدي!!.

�شعر
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نبات اخلمي�س بروحي

من رائحة
الزمن

• حممد الفهد
َ
وما �أنْ نزلتُ
�سقوف ال�سماء

• حممد خالد رم�ضان
قدو�س  ،قدو�س

    عند موقد ال�صمت
يقر�أ من جممرة الغروب
       رائحة الدرب

حتدّ ُ
قلعة العزّ
رت من ِ
�سلَّمتُ وجدَ الق�صيدة للعابرين

يف دروب ال�سرا ْة

ما َّ
ظل َ
فوق دروب ال�صدى

ُ
طلول الكالم
تبدّ ى
جاء من رجمه
فهذا �أبو ِ
ال�ش ِ
عر قد َ

قهر الأمارة
يف املدى �صادح ًا عندَ ِ

ً
دمعة عند ذاك ال�شتاتْ
م�ضى تارك ًا

را�سم ًا �شار ًة َ
فوق هذا اجلدار

َ
مثل ال�صقور ومن مات غدر ًا هناك

وعندَ جروح الرخا ِم

بقرب ال�صحارى

وما �صا َر موئل ليلٍ طويل

ح�صى يف �صدد
وعند
ً
هو الآن ي�سكنُ غربة ليلٍ طويلٍ

وقفتُ كزنزانة الرو ِم �أح�صي دمو َع الق�صائد
والأغنيات هنا
ب�صمت
فارتدى ظلُّ روحي الرتاخي
ٍ

عن الع�صر والأغنيات
ٍ
بعيد ِ

ك� يّأن �أ�ضعتُ
دروب املعاين
َ

ُ
احلرف من �صوته
أبقت
وما � ِ

ولكنَّ �صوت ًا يجيء �إليه...

دروب اجلهاتْ
ك� يّأن �أ�ضعتُ
َ

يف دروب الق�صيد ِة عندَ الفراتْ

َ
وجي�ش ال�شمالِ منَ الرو ِم
ب�أنَّ احل�شو َد

فيكتب بع�ض الو�صايا على قربه
ُ

لرواق معمد بالورود

�أنْ َّ
اخلديعة
يظل بقرب
ِ

ال�شهيد ومن كان �شعر ًا على ظلّه
�ضريح
ِ

يعج املكانُ
بروح الزمانِ
ُّ
ِ

قدو�س

ُ
َ
تنفّ�ستُ
�صرت عند ال�ضريح
بع�ض املرار ,فقد

القلوب تغيرّ فيها الدوا ْة
فك�أنَّ
َ
ك�أنّ الكال َم بدا وا�ضح ًا فلم ُيرد

فامتطى روحه غائب ًا َ
فوق تلك التاللِ

عتاب احلمامة والكائناتْ
فيحكي
َ

يفجر لغة ال�سراج

ٌ
وكل يد ِّونُ �ضوء الدخولِ و� َ
اخلروج
أفق
ِ
فوق ال�صدى
املاء ِ
وما �أو�صل ُ

ومن كان َ
فوق �صخور النبات

حني يقر�أ ركن ال�صمت
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َ
زنزانة قد ت�ضيقُ بروح العبور
مثل
ٍ

عادت الآنَ وال َ
ُ
يوقف �أ�صواتهم
�سيف
قد
ْ
ِ
منعطف
يف دروب
الرجولة �أو عندَ
ِ
ِ

قرب احلجارة َ
و�أقعيتُ
ال�شيوخ
مثل
َ
ِ
الوقت فيهم
أ�ضلع
ِ
وقد َك ّ�سرتْ � ُ
رن َ
ني احليا ْة

�آه من مثلث �أخ�ضر حينها

حقول النور

�أذكره بوجد
يربط عمودين من رخام ع�شتار

• زكريا ال�شعار

بخيط ذاكرة زبدى ()1
�آه من قدو�س القرقوز ()2
ينفر ماء الثدي
حني في�ضان الأغنية
    والبكاء
�آه ل�سن راجعات
�آه من ع�شيات عري�شة ال�شعر
�أنظر � ،أتوارى ،
�أغني لغروب الغمام

هوام�ش:
 – 1زبدى – �آلهة اخل�صب
 – 2القرقوز – عمود البحرة

لنا َعينِ َعلى َب َر َدى
وعني ت�شتهي َحلبا
وت ْع َج ُز ٌ
كلمة
ربتْ ..
ك َ
ف َما و�س َعتْ ..
َ
وال�ض َّمتْ ..
�إىل محِ ْ َراب َها �ش ُه َبا
َم َ�ضتْ ُحقب ٌ..
وعا فتْ َع ْر�ش َها دول ٌ..
َ
و�سور َيا..
ُ
�شراع مبحر يف الوقت..
ما تعبا
)لآدون) ُ
اخل�ص ُب..
احلقول
ْ
والغا َبات..
اهقُ ..
وال ِق َم ُم ال�ش َو ِ
تلثم دائم ًا �ُّ ..س ُحبا
وهَ ِذي َ�سار َي ُ
اليم..
ات ِّ
مت ِْخر يف العباب..
و�س فيِ �إ ْب َحارهِ..
ترا ِفقُ القد ُم َ
وتر ِّو ُ
�ض..
َ
ال ُع ُب َبا
ن�سبي..
هُ نا َ
ب�ساط ٌ ِم ْن ُحقول النو ِر..
َ

تن َه ُ
�ض فوقهُ ُمدُ نٌ ..
ري َب َها�ؤهَ ا..
ُي ِث ُ
ال َع َج َبا
ِّ
دينة..
لكل َم ٍ
ق َم ٌر..
يظلل َها
وتا ٌ
ريخ..
و�أ ْو ِ�س َمة ٌ..
ألقاب..
وقائ َمة ٌمِنَ ال ِ
ا�س ُم َها لقبا..
ي�سمو ْ
تذوب ال�ش ْم ُ�س فيِ ُ�س ُح ٍب..
ُ
وت�شرق دائم ًا
َ
�أنا..
�إذ �أنتمِي..
اب..
لمِ َ ٍ
دينة � ْأ�س َوا ُرهَ ا ال ْأهدَ ُ
تك ِفي ِني..
ُع ُيونُ َم َها ِت َها..
كي..
ْ
�أفتدي ال ُهدُ َبا
و�س � َأ�صاب ِعي
َم�ش ْيتُ َعلى ُر ُ�ؤ ِ
خ ْوف ًا..
ات..
ِمن ال َه َم َ�س ِ
توقظ َها..
ِ

َو ِم ْن َوق ِع الندى..
ل ْو..
� ْأحدَ َث..
ال�صخ َبا
َّ
وح..
ت َو ِ
ا�سينا َح َو ُ
ا�س ُّ
الر ِ
القلب ُمن�ش ِغ ًال.
َي ْبقى
ُ
َولو � ْأ�س َم ْعتهُ ..
�شد ًوا
ملَا..
طربا
ِ
آالم..
َو� ٌ
ب َو ْه ِج النار..
َوالأ�ش َعا ِر..
نك ِتب َها
القلب..
َعلى جدَ ا ِر
ِ
َما ك ِت َبا
ق ِلقتُ َعلى ذاك الرتاب..
فكلهُ َوط ِني
والالذقية..
ِ
دوم ًا ت ْو ِ�ض ُح..
ال�س َب َبا
َّ
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�شاريل �إيبدو و�إرهاب الغرب /تتمة� /ص3

و�إذا كن��ا ندي��ن الإره��اب �أينم��ا كان لأنه
ال جن�سي��ة له وال دين ،وندي��ن قتل الأبرياء
ف�إنن��ا ندين �أولئك احل��كام الذين هرولوا �إىل
ا�ستن��كار اجلرمي��ة الإرهابي��ة يف باري���س...
فقد ظهر النفاق والكذب وازدواجية املعايري،
لديهم حني غ�ض��وا الطرف عن الإرهاب الذي
يج��ري يف بالده��م بينم��ا يعلن��ون �إدانت��ه يف
باري���س ب��ل �إن الإرهابيني (ن�تن ياهو) رئي�س
الوزراء ال�صهيوين و(�أفيغدور ليربمان) وزير
خارجيته ي�ش��اركان يف مظاهرة �ضد الإرهاب
الداع�ش��ي بينم��ا ترتك��ب دولتهم��ا �أب�ش��ع
�أن��واع الإرهاب ال��دويل بحق ال�شع��ب العربي
الفل�سطين��ي خا�ص��ة والعرب��ي عام��ة فدم��اء

�أه��ل غ��زة مل جت��ف يف �أواخ��ر (2014م).
ث��م م��ا ه��و �أده��ى و�أم��ر �أن يقف��ا يف ال�ص��ف
الأول ال��ذي وقف في��ه الرئي���س الفل�سطيني
حممود عبا�س ووزير خارجية لبنان (جربان
با�سي��ل) ووزير خارجية تركي��ا (�أحمد داود
�أوغلو) �أي �سخرية للقدر هذه التي نراها؟!!
ولي��ت الأم��ر انتهى عند ذلك فق��د ا�ستغل
(ن�تن ياه��و) التظاه��رة ليدع��و اليه��ود
الفرن�سي�ين للهج��رة �إىل فل�سط�ين املحتلة ما
�أغاظ رئي���س الوزراء الفرن�سي فر َّد عليه ب�أن
اليهود يف فرن�سا فرن�سيون.
ويف �ضوء ذلك كله ن��رى �أن الإرهاب الذي
ارت��د �إىل فرن�س��ا ـ خا�ص��ة ـ قد �أب��رز نتائجه

املرعب��ة بازدي��اد كراهي��ة الغ��رب للإ�س�لام؛
وامل�سلمني؛ وبخدمة كربى للحركة ال�صهيونية
�سخ��رت الإرهاب ـ دائم�� ًا ـ ل�صاحلها على
الت��ي ّ
الرغ��م م��ن �أنه��ا م��ن �أب��رز �صناعه ...ث��م �إن
املجل��ة نف�سه��ا كان��ت امل�ستفي��د الأول لأنه��ا
�ستع��ود �إىل الطباع��ة ب�س��ت ع�ش��رة لغ��ة...
ويف ه��ذا املق��ام ال نن�سى �أن تنظي��م (داع�ش)
كان �أح��د امل�ستفيدي��ن ح�ين جلب مزي��د ًا من
املنا�صرين ل��ه بو�صفه ينتقم لكرامة الر�سول
الكرمي ،ول��و بعد حني؛ على حني �أن الأنظمة
العربية والإ�سالمية مل تفعل �شيئاً....
و�أخ�ير ًا نق��ول� :إن الإ�س�لام وامل�سلم�ين
والع��رب والعروب��ة ه��م �أعظ��م ال�ضحايا لأي

�إره��اب داع�شي �أو غريه �سواء وق��ع يف �أر�ضهم
�أم �أر�ض غريهم .و�إذا كانت الدوائر ال�صهيو/
�أمريكي��ة والغربي��ة جتن��ي ه��ذه الأي��ام م��ا
زرعت��ه �أفعاله��ا ال�شريرة يف �سوري��ة والعراق
وتون���س وليبي��ا و ...ف���إن ال�سك�ين مو�ضوعة
عل��ى رقبة ال�شرف��اء �أينما كانوا وال بد من �أن
يكون��وا يف خن��دق واحد ال�ستئ�ص��ال الإرهاب
م��ن �سورية والع��راق �أو ً
ال وجتفيف منابعه يف
بع�ض ال��دول الداعمة له ثاني��اً ...حينذاك
�سيك��ون الع��امل بخ�ير ....وعل��ى الع��امل كله
�أن يق��وم بوعي عاملي تثقيف��ي حلقيقة الدين
بو�صف��ه منظوم��ة خلقية قائم��ة على املحبة
والت�سامح.

الكايف يف البالغة من غري كفاية وال كفاءة /تتمة� /ص2
ول��و ع��اد ال�شي��خ –بج�لال ق��دره� -إىل البالغة الوا�ضح��ة لعلي
مثال للت�شبيه ال�ضمني:
اجل��ارم و�صاحبه املو�ضوع للمرحلة الثانوي��ة مب�صر لأفاد طالب
((مثل قول �أبي الطيب املتنبي:
الباك�ست��ان ،وما غاب عنه �شيء بدهي مم��ا قلناه ،وال احتاج �إىل
جلرح مب ّي ٍت �إيالم))6
ومن َي ُه ْن ي�سهلِ الهوان عليهِ وما
ٍ
والبي��ت يف دي��وان ال�شاع��ر ويف املو�سوع��ة ال�شعري��ة ه��ذه ثالث��ة م��ن �أه��ل العلم ليكون��وا �سياج�� ًا يحم��ي الكتاب م��ن �سهام
النق��د .فلعلك �أيها ال�شيخ تفيد من مناه��ج الكتابة املعا�صرة فهي
�صورته:7
إيالم
َمن يهن ي�سهلِ الهوان عليه ما
ثم��رة للكتاب��ة القدمي��ة .ونقد الكت��اب ال يلغي قيمت��ه ،وغلطه
جلرح ٍ
مبيت � ُ
ٍ
َ
ُ
ووزن��ه فاعالت��ن مفاعلن فعالت��ن /فاعالتن مفاعل��ن ف ْعالت ظاهر لكل طالب علم مازال يف �أول الطريق.
واف وال كاف ك�أن��ه حما�ضرات
وه��و من اخلفي��ف .فالكتاب غ�ير ٍ
كتبه��ا لل�شيخ �أح��د طالبه فم�سخها .والكت��اب يك�شف عن وهن يف
 -1الكايف يف البالغة البيان والبديع واملعاين� ،أمين �أمني عبد
عل��م البالغة وارجتال مبني على اط�لاع من غري حتقق يف العلم،

ي�صوغها معظ��م الكتاب دون اخ�ضاعها للنقد امل�سبق,
غ�ير �أن نظ��رة فاح�صة عل��ى م�سار احلي��اة الفكرية
للإن�س��ان تظهر لن��ا بو�ضوح �أن الفل�سف��ة الإغريقية
مل تك��ن �س��وى بارق�� ًا عار�ض�� ًا ما لب��ث �أن انطف���أ �أمام
املد الفك��ري الديني والأ�سطوري ,ث��م تراجع الفكر
الفل�سف��ي قرون�� ًا عدي��دة قب��ل �أن ُيبع��ث جم��دد ًا يف
الع�ص��ور احلديث��ة متوكئ�� ًا ع�ص ًا عربي��ة� ,أبقت على
قب�س م��ن الفل�سفة متق��د على الأط��راف اخلارجية
لثقاف��ة ديني��ة �سائ��دة� ,س��واء يف العربي��ة� ,أم يف
الثقاف��ة الأوربية الو�سيطة� ,أم��ا العلم فعلى الرغم
م��ن الأر�ضي��ة ال�صلب��ة الت��ي فر�شته��ا ل��ه الفل�سف��ة
م��ع ف�ترة مده��ا الأوىل ,فقد بق��ي �أ�س�ير الت�صورات
الديني��ة والأ�سطوري��ة �إىل �أن �أينع��ت ثم��ار ع�ص��ر
النه�ض��ة يف �أوروب��ة ,وج��اء كوبرنيكو���س بنظريته
اجلدي��دة ع��ن النظ��ام ال�شم�س��ي التي كان��ت فاحتة

الإن�سان والأ�سطورة /تتمة� /ص6

ال�ستق�لال العلم عن الدين ,وع��ن الأ�سطورة ثم تبع
كوبرنيكو�س وغاليلو ونيوتن ,الذين كان لهم الف�ضل
يف و�ضع �أ�س�س التفكري العلمي احلديث).
وهن��اك الكثري م��ن الق�ص�ص التي و�ضعه��ا الإن�سان ما
كان يخالج نف�سه مع ال�صور وامل�شاهدات الكونية ,وما
حوله لي�ضفي عليها ق�ص�ص ًا تريح خياله ,و� ً
صوال �إىل
املعرف��ة احلقيقي��ة ,ومل تكن يف ا�ضط��راد دائم الزم
حي��اة الإن�س��ان فح�س��ب ,ب��ل كان منتج�� ًا له��ا ,وهذه
وم�ض��ة ع��ن �ص��ور الأ�سط��ورة يف ر�ؤي��ة املجتمعات يف
ال�ش��رق الق��دمي (تتح��دث الأ�ساط�ير ب���أن الإن�سان
�أول م��ا عب��د القم��ر ,و�ص��ورت ه��ذه الأ�ساط�ير ب���أن
القمر رج ًال �شجاع ًا قد �أغوى الن�ساء ,وقد �سبب لهن
احلي�ض مرة كلما ظهر).
و�إن ا�ستعرا�ضن��ا لتل��ك اجلوانب ما ه��و �إال دليل على
جوانب التفكري ومعطيات املعرفة التي بناها االن�سان

الغني ،القاهرة-دار التوفيقية للرتاث2011 ،م11 :
� -2سورة البقرة 286 :
 -3الكايف يف البالغة14 :
 -4الكايف يف البالغة41 :
 -5الكايف يف البالغة47 :
 -6الكايف يف البالغة55 :
 -7ديوان �أبي الطيب املتنبي ،ب�شرح �أبي البقاء العكربي امل�سمى
بالتبيان يف �شرح الديوان� ،ضبطه و�صححه :م�صطفى ال�سقا ،و�إبراهيم
االبياري ،وعبد احلفيظ �شلبي ،بريوت-دار املعرفة( ،د.ت)94 /4 :

الق��دمي ,وبنى عليه��ا نوع ًا من اخلي��االت والق�ص�ص,
وج�سد يف ال�شم�س والقم��ر ق�ص�ص ًا و�أ�ساطري ,لتكتمل
ال�ص��ورة وامل�شه��د مبا يحمل��ه من تغري (ورمب��ا حلـّت
ال�شم���س حمل القمر �سي��دة على دول��ة ال�سماء عند
الديان��ات البدائي��ة ,ورمب��ا ح��دث ذل��ك ح�ين حلت
الزراع��ة حم��ل ال�صي��د ,فكان �س�ير ال�شم���س حمدد ًا
لف�صول البذور ,وف�صول احل�صاد ,و�أدرك الإن�سان �أن
حرارة ال�شم�س هي العلة الأ�سا�سية فيما تدور عليه
الأر�ض من خريات).
لق��د كان للأ�سطورة دور ه��ام يف حياة ال�شعوب ,لأنها
حتمل ب�ين ثناياها جملة من نواظ��م املجتمع و�إرثه
الفك��ري ,ال��ذي ا�ستمده م��ن الواقع ,وك ّ��ون ذاكرته
اجلمعي��ة ,وخياالته و�أوهامه التي يراها حقيقة ال
منا�ص عنها ,قربت امل�سافة منها �أو تباعدت.
و�إن ظه��ور الأدي��ان ال�سماوي��ة ,ق��د حدَّ م��ن مغاالة

الأ�سط��ورة يف بع�ض اجلوانب ,وقد �أجاب على الكثري
م��ن الت�س��ا�ؤالت التي كانت ت��دور يف ذاك��رة الإن�سان
وتبق��ى الأ�سطورة �ضمن ف�ض��اءات فكرية وت�صورات
�أ�ضف��ت عليها ال�صبغ��ة الدينية ,والدي��ن �ساهم �إىل
ح��د كبري بالرتكيز على العلم ,مم��ا �أدى �إىل انح�سار
الأ�سطورة.
و�أم��ام تل��ك املعطي��ات فالإن�س��ان ال��ذي ا�ستط��اع �أن
يحل��ل بع�ض جوانب الأ�سط��ورة ,وكانت الزاد املعريف
الكت�ش��اف جوان��ب كث�يرة يف حيات��ه� ,أي�ستطي��ع �أن
ي�صنع �أ�سطورة العلم واملعرفة؟ و�أن يلتفت للم�ستقبل
ليحق��ق م�س�ألت�ين ,الأوىل �أن��ه يقف��ز ف��وق تل��ك
الأ�ساط�ير التي ق��د تتع��ب ذاكرته م�ستع�ير ًا بالعلم
واملعرف��ة ,وبهم��ا ميك��ن �أن يحق��ق امل�س�أل��ة الثاني��ة
ليحق��ق �أ�سط��ورة العل��م واملعرف��ة ,ليحق��ق ال�سعادة
التي ين�شدها للإن�سانية جمعاء....

التخييل والبعد الزمني لدى �سامر �أنور ال�شمايل!! /تتمة� /ص11
حتم��ل رم��ز ًا عالي�� ًا ي�ش��ي لن��ا �أن احل��امل احلقيقي هو م��ن ال يذكر
حلم��ه الأول لأنه خمل��وق معجونٌ باحللم واحللم جزء من تركيبة
خالي��ا روح��ه وعقل��ه وج�س��ده وه��و ين�سجم م��ع �أحالم��ه ويعي�ش
معه��ا ويت�سامى معه��ا نحو الأفق لكن من يحك��ي حلمه الأول فال بد
�أن��ه �سيك��ون حلمه الأخري القا�ص��م الذي ُينهي حيا َت��ه ،وتالي ًا فهو
�إن�س��ان منف�صل عن واقعه وحلمه م�صطن��ع وال جدوى منه .وتبدو
ال�سوداوي��ة وا�ضح��ة يف ق�صة(ال�ش��ر يجت��اح عاملن��ا) وطبع�� ًا هذه
الق�ص ل��دى( �سامر �أن��ور ال�شمايل)
ال�سوداوي��ة لي�س��ت جمانية يف
ّ
ولك��ن عل��ى العك���س متام ًا ،ه��ي تعم��ل على حتفيزن��ا لرف���ض ال�شر
ومقاومت��ه ومواجهت��ه باحل��ب واخل�ير ولك��ن دون �أية �إ�ش��ارة لهذا
ك�سب هذا الرمز قيمة
الرف���ض واملواجهة يف منت الق�صة وه��ذا ما ُي ٍ
عالية.فيم��ا جن��د ق�صة(�إنه��ا تخاف الظ�لام) حتمل رم��ز ًا لأنثى
حتمل يف روحه��ا اخلوف وطاملا حتمل هذا اخلوف فمن الطبيعي �أن

تخ��اف الظ�لام وهل من �أنثى ال تخاف الظ�لام؟ �إذ ًا من هذه الأنثى
بالتحدي��د؟!!! هذا الغمو�ض مينح عن��وان الق�صة نوع ًا من الإثارة
واجلذب للقارئ يف حماولة منه ليتع َّرف على هذه الأنثى.
*الأبطال بال �أ�سماء�..إال نادراً!!!
تلع��ب �أ�سم��اء الأبط��ال يف الأدب دور ًا بح�ضور �شخ�صيته��ا ورمز ًا ملا
تت�ضمن��ه النف�سي��ة وطريق��ة احلي��اة والتفك�ير .ولك��ن يف ق�ص�ص
جمموعة(�سيك��ون يف جديد الزمان) ،جن��د �أنَّ �أ�سماء ال�شخ�صيات
ق��د غاب��ت متام ًا ع��ن جمي��ع الق�ص���ص وه��ذه التقني��ة الأ�سلوبية
ا َّتبعه��ا الأديب(�سام��ر �أن��ور ال�شمايل) حي��ث ا�ستعا�ض ع��ن �أ�سماء
ال�شخ�صي��ات الق�ص�صية ب�صف��ات ه��ذه ال�شخ�صيات(الرجل الأول،
الرج��ل الثاين ،البدي��ن ،النحيف ،القوي ،ال�ضخ��م ،ال�شرير ،املر�أة
يف مقتب��ل العمر ،امل��ر�أة العجوز ،ال�ش��اب ،الفتاة ،ال��زوج ،الزوجة،
الأب ،الأم ،الإبن ،الطفل...ال��خ)� .إال �أن الأديب(ال�شمايل) ترك

لقلم��ه �أن مين��ح ثالث �أ�سماء لثالث �شخ�صي��ات ،يف ق�صة(الر�صا�ص
الف��ارغ) من��ح ا�سم(�ش��ادي) للطف��ل املقت��ول وللطفل املول��ود  ،رمبا
ليبق��ى ه��ذا اال�س��م عابق�� ًا عالق ًا بق��وة يف خاليا دم��اغ القارئ عرب
�إحالت��ه لأغنية املطربة العظيمة(ف�يروز) التي حتمل عنوان(�أنا
و�ش��ادي) ،وكذل��ك منح ا�سم�ين لبطل��ي ق�صة(قريب ًا م��ن الأعمدة
القدمي��ة) حيث �أعط��ى ا�سم(�أب��و عب��د اهلل) وا�سم(�أبو حممود)
لرجل�ين �أنذرا ب�إخ�لاء منزليهما م��ع بقية اجلوار ،ورمب��ا لأن هذه
الق�ص��ة مرتبطة ب��كل تفا�صيلها بالواقع وبعيد ًا ع��ن التخييل مما
ا�ستدع��ى م��ن الأديب(ال�شم��ايل) �أن يتك�� َّر َم عل��ى هذي��ن البطلني
مبنحهما ا�سمني �أو َل َق َبني.
*الكتاب :جمموعة ق�ص�صية� :سيكون يف جديد الزمان
القا�ص� :سامر �أنور ال�شمايل
*النا�شر :احتاد الكتاب العرب بدم�شق
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“ الأيام لي�ست لنودعها” جديد ال�شاعر “عبده وازن”
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�صورة من الذاكرة

ع��ن من�ش��ورات دار اجلم��ل� ،ص��در دي��وان
�شع��ري جدي��د لل�شاع��ر اللبن��اين “عب��ده
وازن” حم��ل عن��وان “الأي��ام لي�س��ت لنودعه��ا» .
وقد �أهدى “عب��ده وازن” ديوانه �إىل ال�شاعر اللبناين
الراحل “�أن�سي احلاج”“ ..ال�ساطع بح�ضوره �أبداً”.
ويف ه��ذا الديوان يالحظ الق��ارئ تغيريات عميقة
للمفاهي��م املتداولة ع��ن ال�شعر ومقارباته��ا الإن�سانية
والفكري��ة املبا�ش��رة ،فه��و ي�ش��كل �أح��د �أن��واع الع��ودة
�إىل الينابي��ع الأوىل لل�شع��ر بو�صفه��ا حتري�ض�� ًا عل��ى
اجلم��ال واالحتف��اء الكل��ي مبع��امل احلي��اة اخلالقة.
ويعم��ل عب��ده وازن يف ال�صحاف��ة الثقافي��ة من��ذ ع��ام
1979م ،ويتاب��ع احلي��اة الثقافي��ة والأدبي��ة كناقد،
وم��ن دواوين��ه ال�شعري��ة( :الغاب��ة املقفل��ة) - 1982
(العني والهواء) �( - 1985سبب �آخر لليل) ( - 1986حديقة احلوا�س) �( - 1993أبواب
الن��وم)�( - 1996س��راج الفتن��ة)  ،2000و�صدرت ل��ه رواية �سرية ذاتي��ة بعنوان “غرفة
�أبي” ،و�سبقتها رواية �أخرى له تتكئ على جتربة ذاتية وعنوانها “قلب مفتوح” ،كما فازت
روايته «الفتى الذي �أب�صر لون الهواء” بجائزة ال�شيخ زايد (فرع �أدب الطفل).

�صورة يلتقي فيها الأديب الكبري الراحل عبد ال�سالم العجيلي والأديبة �ضياء ق�صبجي
والأديب والكاتب وليد �إخال�صي �..صورة �ستظل م�شرقة يف ذاكرة الأدب والأدباء

�صباح قباين يف ذمة اهلل
نع��ت الهيئ��ة العام��ة
والتلفزي��ون
للإذاع��ة
يف اجلمهوري��ة العربي��ة
الإعالم��ي
ال�سوري��ة
والدبلوما�س��ي ال�س��وري
�صب��اح قب��اين ال��ذي انتق��ل
�إىل رحمته تعاىل �إثر نوبة
قلبي��ة ع��ن عم��ر ناه��ز 87
عام ًا.
ول��د الراح��ل �صب��اح
قب��اين يف دم�ش��ق القدمي��ة
�سنة  1928وتخرج يف كلية
احلق��وق باجلامعة ال�سورية
�سنة  1949كما ح�صل على
�شهادة الدكتوراه يف احلقوق
م��ن جامع��ة ال�سورب��ون
بفرن�س��ا �سن��ة  1952ليعود
�إىل دم�ش��ق ويتف��رغ للإعالم
،ويعترب ال�صوت ال�سوري الأول الذي �أعلن انطالقة بث
التلفزيون ال�سوري بعبارته و�صوته“ :هنا دم�شق”.
و�صباح قب��اين هو ال�شقيق الأ�صغ��ر ل�شاعر دم�شق
اخلال��د نزار قباين ،وهو �سليل عائلة دم�شقية عريقة
خرج منه��ا رجال �أدب وفكر و�سيا�س��ة واقت�صاد تركوا
ب�صمات خالدة يف الفكر والأدب.
عني �صباح قباين مدير ًا لربامج الإذاعة ال�سورية
�سن��ة  1953و كان �أول م��ن ابتكر موجز الأخبار بعد

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

�أن كان��ت الإذاع��ات تقدم
ن�شراته��ا الطويلة وهو من
جع��ل املوج��ز يق��دم مل��دة
 3دقائق فق��ط على ر�أ�س
ال�ساعة .
و�شغ��ل الراح��ل
من�صب املدي��ر العام الأول
للتلفزي��ون
وامل�ؤ�س���س
العرب��ي ال�س��وري �سن��ة
 1960وق��دم جه��ود ًا
كب�يرة يف �سبي��ل التوا�صل
وحتقيق جماهريية كبرية
للعم��ل ال��ذي �أحب��ه �إىل
درج��ة الع�ش��ق ،لينتق��ل
بعدها للعم��ل الدبلوما�سي
يف وزارة اخلارجي��ة
ال�سوري��ة حي��ث �شغ��ل
ع��دة منا�ص��ب دبلوما�سي��ة
كان �آخره��ا �سف�ير ًا ل�سوري��ة ل��دى الوالي��ات املتح��دة
الأمريكية يف الفرتة ما بني  1974وحتى .1980
كم��ا عم��ل م�ست�ش��ار ًا لبع���ض امل�ؤ�س�س��ات وتف��رغ
للكتاب��ة وممار�سة هوايت��ه يف الت�صوير ال�ضوئي ور�سم
الكاريكاتري حيث �أقام الكثري من املعار�ض الت�صويرية
ومنها معار�ض “ن�شيد الأر�ض” و”حلظات �إندوني�سية”
كم��ا �ألف الكثري م��ن الكتب ومنه��ا كتابه “ر�ض��ا �سعيد
م�ؤ�س�س اجلامعة ال�سورية :رجل لكل الأقدار”.

رحيل ال�شاعر الزميل
حممد غامن ح�سن
رئي���س احت��اد الكت��اب الع��رب و�أع�ض��اء املكت��ب التنفي��ذي و�أ�س��رة حترير
“الأ�سب��وع الأدب��ي” و�أع�ض��اء االحتاد ينع��ون مبزيد من الأ�س��ى اللوعة ع�ضو
احتاد الكتاب العرب الزميل ال�شاعر

حممد غامن ح�سن
ويتقدم��ون ب�أح��ر التعازي من �أ�سرت��ه وزمالئه و�أ�صدقائ��ه ،راجني اهلل عز
وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

"الرهان من ي�صل ً
ثالثا"
لل�شاعر مازن اخلطيب
�ضمن �إ�ص��دارات دار التكوين �صدر ديوان “الرهان
من ي�ص��ل ثالث ًا” لل�شاعر مازن اخلطي��ب ،وهو الديوان
الثالث لل�شاعر.
ي�ش��كل الدي��وان الذي ج��اءت ق�صائ��ده على �شكل
وم�ضات مع�برة مكثفة عن جترب��ة ا�ستثنائية ل�شاعر
ا�ستط��اع �أن يعرب ب�أبياته عن الهم الوطني والإن�ساين،
وع��ن ر�ؤية خا�ص��ة للحياة وتفا�صيله��ا وجتاربها ،دون
�أن يتخل��ى عن الإن�سان و�أحالمه كمحور رئي�سي لل�صور
واملعاين والأفكار.
جاء الديوان يف � 141صفحة يف طبعة �أنيقة وغالف مميز للفنان يا�سر حمود.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س
-وزارات وم��ؤس��س��ات2400ل.س  -ف��ي الوطن الصحيفة تعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150للوزارات
والمؤسسات .8000س أو-$175خ����ارج الوطن
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريدE-mail : aru@tarassul.sy .

www.awu.sy

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الرب والبحر» لـ " حممد �آيت ح ّنا"
«حكاية عن ّ
و�شعرية الع�شق والغرائبية اجلغرافية ،فرباعة
�أ�صدر م�شروع «كلمة» للرتجمة يف (�أبوظبي)
�بر
رواي��ة )ج��ورج
املوري�س��ي ..حكاي��ة ع��ن ال ّ
ّ
املح��اورة والتع ّمق ال�سيكولوج��ي ور�صد الطبائع
والبح��ر( ،لألك�سان��در دوم��ا ونقله��ا �إىل العربية
والأه��واء الفردي��ة واجلماعي��ة ،والت�صعي��د
الكات��ب واملرتجم املغربي حمم��د �آيت حنّا وذلك
الدرام��ي والت�شوي��ق واال�ستط��راد والدعاب��ة
�ضمن �سل�سلة )كال�سيكيات الأدب الفرن�سي( التي
والنقد الأيديولوجي.
ا�ستحدثه��ا م�ش��روع «كلم��ة» ،ويحرره��ا و ُيراجع
�أما حممد �آيت حنّا فهو كاتب ومرتجم مغربي
ترجماته��ا ال�شاع��ر والأكادمي��ي العراقي كاظم
مهت��م بالفل�سف��ة والأدب واجلمالي��ات ،ولد �سنة
جهاد.
ه��ذه الرواي��ة ال�ضخم��ة ه��ي العم��ل الأدبي
 1981يف الرب��اط ،وبه��ا �أكمل م�ساره التعليمي
كر�سه الكات��ب ملعاجلة مو�ضوعات
الوحي��د الذي ّ
يف الفل�سفة .يعلّم حالي�� ًا يف معهد �إعداد املعلمني
ال��رقّ والتميي��ز العن�ص��ري واال�ستعم��ار ،وت��دور
يف الرب��اط� .ص��در ل��ه «عندما يط�ير الفال�سفة»
الأح��داث يف جزي��رة (موري���س( الت��ي �س ّماه��ا
(جمموعة ق�ص�صية؛ من�شورات �أجرا�س ،املغرب،
الفرن�س ّيون يوم��ذاك «جزيرة فرن�سا» يف بدايات
 ،)2007و«الرغب��ة والفل�سفة ـ��ـ مدخل لقراءة
القرن � ،19أثناء ال�ص��راع الفرن�سي ــ الإجنليزي
دول��وز وغوات��اري» ،و«الق�صة والت�شكي��ل ــ مناذج
لل�سيطرة على اجلزيرة.
وتظهر هذه الرواية مواهب دوما ،يف ال�سرد التاريخي املتمكّن الذي مغربي��ة»� ،إ�ضافة �إىل العديد م��ن الدرا�سات والرتجم��ات املن�شورة يف
جم��ع فيه وقائ��ع و�شخ�صيات فعلية و�أخرى من بن��ات خياله اخل�صب ،منابر وطنية وعربية.

جائزة “تي�.إ�س� .إليوت” لل�شعر
لل�شاعر الإجنليزي “ديفيد هار�سنت”

“فل�سفة اجلمال بني ت�أريخ
الواقع وت�أويل اخليال”
لـ (د .و�سام قباين)
ع��ن دار مت��وز
للطباع��ة والن�ش��ر
والتوزي��ع �صدر كتاب
“فل�سفة اجلمال بني
ت�أريخ الواقع وت�أويل
اخلي��ال” للدكت��ورة

ف��از ال�شاع��ر الإجنليزي «ديفيد هار�سنت» بجائ��زة «تي�.إ�س� .إليوت»
لل�شع��ر ع��ن ديوان��ه (�أغني��ات الن��ار) الذي ق��ال �إن��ه ا�ستله��م كلماته من
«اخلراب الذي يعم الكوكب» جراء تغري املناخ.
اخلم�سني لوفاة “�إليوت” الذي يعد من �أف�ضل �شعراء القرن الع�شرين.
ويف ت�صري��ح ل��ه يف حف��ل ت�سليم اجلائ��زة يف �أحد متاح��ف لندن قال
“ديفي��د هار�سن��ت”�“ :أود فق��ط �أن يق��وم ال�سا�س��ة ب�ش��يء لتغي�ير ه��ذا
االجتاه ، ”.وقد اختارت جلنة التحكيم الفائز لهذه الدورة من اجلائزة
من قائمة خمت�صرة �شملت  10مناف�سني.
وتنظ��م امل�سابق��ة جمعية كتاب ال�شع��ر وتبلغ قيمته��ا � 20ألف جنيه

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

يتخ��ذ الكت��اب
م��ن ال�شع��ر العرب��ي

وح�ص��ل “هار�سن��ت” ( 72عا ًما) عل��ى اجلائزة يف الذك��رى ال�سنوية

ا�سرتليني (حوايل � 30ألف دوالر) ممولة من ممتلكات “�إليوت”.

و�سام قباين.

عام��ة والأندل�س��ي خا�صة ميدان�� ًا رحب ًا للدر���س والتحليل،
فيجه��د يف جتلي��ة �أب��رز القي��م اجلمالية ال�سائ��دة يف نتاج
الأندل�سي�ين ،وال ري��ب يف �أن ت�سلي��ط ال�ض��وء عل��ى ه��ذه
القي��م �سي�سهم يف التعرف �إىل �أ�شه��ر القوانني االجتماعية
والأع��راف الأندل�سي��ة املنت�ش��رة �آنذاك ،وبالت��ايل تكوين
�ص��ورة �أعم و�أ�شمل عن حياة �أهل الأندل�س و�أمناط عي�شهم
وطرائق تفكريهم..

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

هيئة التحرير:

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

• نزار بني املرجة

و�صمات العار
يف امل�شهد الفرن�سي
التظاه��رات الت��ي �شهدتها باري�س وامل��دن الفرن�سية
عق��ب احل��ادث الإرهاب��ي يف �صحيف��ة (�ش��اريل �إيب��دو)
وح��ادث املتجر اليه��ودي املتزام��ن معه ،حمل��ت دالالت
بالغ��ة الدقة والأهمية ،و�شكل��ت يف نتائجها غري املعلنة
ب�صم��ات عا ٍر حقيقية على جب�ين ال�سيا�سة الفرن�سية..
وت�صرفات الرئي�س هوالند خ�صو�ص ًا يف �سياق االنخراط
العدواين الفرن�سي يف ال�ش�أن ال�سوري ،والتدخل الفرن�سي
الف��ج من��ذ �أربع �سن��وات وحتى الي��وم ،م��رور ًا بالتخبط
الكب�ير الذي وقعت في��ه تلك ال�سيا�سة املته��ورة ،و� ً
صوال
�إىل ح�صد النتائج ع�بر الأحداث الدامية التي �شهدتها
فرن�سا م�ؤخر ًا يف عقر دارها.
وميك��ن اخت�صار النظرة للم�شهد الفرن�سي بعد كل ما
ح�صل خالل الت�أمل يف وجوه ال�صف الأول للم�شاركني يف
تظاهرة باري�س ال�سيا�سية التي �ضمت حفنة من عاهري
ال�سيا�سة والقتلة ورعاة الإرهاب.
وق��د ت�صدروا تلك التظاهرة خ�صي�ص ًا ليحا�ضروا يف
العف��ة فل��م يتخلف عنه��ا القاتل (نتنياه��و) على �سبيل
املثال ،ومل يتخل��ف عن احل�ضور �أي�ض�� ًا القاتل �أردوغان،
وال القات��ل �أحمد داود �أوغلو ،ومل يتخل��ف �أي�ض ًا رئي�س
وزراء بريطاني��ا ..ومل يتخل��ف بالطب��ع �أذنابه��م بع�ض
الع��رب م��ن الأردن ودول اخللي��ج املتورط�ين يف دع��م
الإرهاب والذين ينفذون �سيا�سة الواليات املتحدة.
وق��د جاء اع�تراف وزي��ر اخلارجية الرتك��ي بفرار
�إح��دى الإرهابي��ات (حي��اة بومدي��ن) م��ن فرن�س��ا �إىل
تركي��ا ودخوله��ا �إىل �سورية بتواط���ؤ ال�سلطات الرتكية
وموافقته��ا ،لي�ضيف و�صمة عار �أخ��رى لأولئك احل�ضور
الذي��ن يخططون لتل��ك التظاهرة التي تدع��ي ا�ستنكار
الإره��اب ومواجهت��ه وه��م يف واقع الأمر م��ن يخططون
وميول��ون ويدرب��ون �آالف الإرهابي�ين وير�سلونه��م �إىل
�سورية.
�إن املتاب��ع مل��ا ح�ص��ل يف امل�شه��د الفرن�س��ي يكت�ش��ف
ال�سم هو من �سي�أكله
انطباق املثل الذي يقول ب�أن (طابخ ُّ
يف �آخ��ر الأم��ر)و�إن احل��وادث واالعت��داءات الإرهابية
الت��ي جرت يف فرن�سا وما ح�صل بعدها يف �أملانيا �أي�ض ًا ،ما
هي �إال مقدمات رمبا لأحداث مروعة قادمة.
لق��د ح��ذرت �سوري��ة وعل��ى ل�س��ان قائده��ا ال�سي��د
الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د من��ذ بداي��ات الت��ورط الغرب��ي
بالع��دوان عل��ى �سوري��ة ،مم��ا �ست���ؤول �إليه الأم��ور ،و�إن
�إر�سال الغرب للإرهابيني لن�شر القتل واخلراب يف �سورية
بهدف �إ�سقاط الدول��ة هو خطوة �سرتتد على �أ�صحابها،
ويومها مل يرع ِو قادة الغرب وا�ستمروا يف غ ّيهم ،وهاهم
يح�صدون نتائجها ولتثبت �صحة ر�ؤية �سورية وقيادتها
ملجريات الأمور..
�إن م��ا ح�ص��ل حت��ى الآن ه��و غي���ض م��ن في���ض م��ا
�سيح�صل ،فهل يتّع�ض ُرع��اة الإرهاب وداعميه يف فرن�سا
والغرب؟
�أم �أنهم بحاجة للمزيد والآتي �أعظم بالت�أكيد!!.
www. marje.syriaprof.com

