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املجتمعيّة وتعدُّ دية االخت�صا�ص

• معن النقري

م��ن ال�����ض��روري ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أنَّ
َب�ي�ن ـ االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ة لي�ست ب��دي ً
�لا
�����ص��اء لها،
ع��ن االخت�صا�صية وال �إق
ً
بل بالعك�س تفرت�ضها وترتكز �إليها،
ُ
وما ن�ش�أت ذاتُها �إ َّ
وتكاثر
تعمق
ال مع ُّ
وت�شتُّت االخت�صا�صات وكانت العلوم
واالخ��ت�����ص��ا���ص��ات تقتب�س وتقرت�ض
لكن هذه
بع�ضها من بع�ض على ال��دوام َّ
العملية حني بقيت خارجية وعابرة
مل تطرح احلاجة �إىل �صياغة م�ستقِلة
الجت��اه َبني ـ االخت�صا�صية وكيا ِن َّيتِهِ
االع��ت��ب��اري��ة ،وق��د كانت حالة العلم
لزمن طويل هي
ككل �أو العلوم املختلفة ٍ
حالة َتالقي وتالقح ،مما كان يقت�صر
على ح�سبان علم م��ا ن��ت��ائ َ��ج حم��ددة
علم �آخر،
لالقتبا�س واال�سرت�شاد مِن ٍ
�أ َّم��ا عندما �صارت بني ـ االخت�صا�صية
ً
وا�سعة و�أك�ثر �شمو ً
ال وجوهر َّي ًة فقد
لجَ
ن�ش�أت احلاجة �إىل �إن�شاءات ومعا ات
منْهجية /ميتودولوجية مبتكرة تالئم
امل�ستج ّد ون�ضجت
الو�ضع اجلديد �أو
ْ
ِ
م��ت��ط��لَّ��ب��ات حتليل م�����ش��ك�لات ج��دي��دة
ظ��ه��رت على ملتقى ون��ق��اط احتكاك
العلوم االخت�صا�صية املختلفة �ضمن
جمموعة العلْم الكربى ـ االجتماعية
م ً
���ث�ل�ا وغ��ي�ره����ا ،وك���ذل���ك ب�ي�ن ه��ذه
املجموعات الكربى ذاتها ـ االجتماعية
والطبيعية والتقنية ،وذلك بهدف حل
امل�شكالت املنْهجية /امليتودولوجية/
ُ
والتوا�شج املتبادل بينها من
للتعا ُلق
حيث امل��ع��اي�ير /املقايي�س ومنظومة
التقييمات املتمايزة للتن�سيق املتبادل.
وب���ات���ت َب��ي�ن ـ االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ة
َ
ذات
وال�تركُّ ��ب�� ّي��ة /التكاملية الآن
حمتوى �أعمق مِن � ِّأي وق ٍ��ت م�ضى ،ومل

تعد العلوم واالخت�صا�صات التقليدية
تتبادل اخلدمات املعرفية والو�سيطية
ال�سطحية اخلارجية فقط ،بل ت�ؤخذ
باحل�سبان واالعتبار ت�شاركي ًا وباملعية
من كافة الأط��راف ـ العلوم املتفاعلة
ـ وتتولف تن�سيقي ًا حتى منهجيات/
ميتودولوجيات الدرا�سات هنا وهناك،
واملنطْ لقَات االب��ت��دائ��ي��ة ،واملعايري/
املقايي�س ،والتقييمات /التقوميات
الأكرث � ً
وو�ضعيات وحاالت العلوم
أهمية ْ
املتباينة.
وباتت مكت�سبات وخ�صو�صيات � ّأي
علم َقيدَ النظر واملتابعة والتدقيق
والت�صحيح والتوليف على �ضوء نظرائِه
يف العلوم الأخ��رى و�صو ً
ال �إىل تقومي
انتقادي جلهاز العلْم كلِه يف �ضوء خرية
مكت�سبات وحل��ظ��ات التقدم والتميز
يف علوم �أخ��رى ،مبا يف ذلك املنْطلقات
والتجريدات اخلا�صة ومنطق العلم
الداخلي وترابطات مقوالتِه وجهازه
املفاهيم ِّي امل��ع�َّي�نَّ ومنظومة �أحكامِه
وتعميماتِه مبا يتوازى يف نهاية املطاف
وي��ت��ج��اوب م��ع متطلبات وتعقيدات
احلياة املعا�صرة.
ر�أى «ف .م .كوللّونْتاي» (دكتور يف
العلوم االقت�صادية والباحث الرائد
يف معهد االقت�صاد العاملي والعالقات
ال��دول��ي��ة الأك���ادمي���ي) يف م�ساهمتِه
يف �ساحة نقا�ش على �صفحات جملة
«ق�ضايا الفل�سفة» الأكادميية بعنوان
تعددية اخت�صا�ص دِرا�سات
«م�سائل
ُّ
العمل َّيات املجتمعية»(•) [���ص100
[تعددية ـ مقابل مولْتي ـ
ـ ]102
ُّ
.]MУΛЬΤU = Multi
اجلمعة  2014/8/1ظ ْهر ًا ـ تاب ْع

نعم ر�أى «كوللونْتاي» �أن الدرا�سات
[ميزو/ميجدو.
َبني ـ االخت�صا�صية
ْ
 ]MeЖجت��ت��از مرحلة جديدة
وم��ن ال�ضروري حتليل ما يتولَّد عنها
م��ن م�شكالت فل�سفية ،يف ح�ين �إنَّ���ه
«ح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب اق��ت�����ص��رت َب�ي�ن ـ
االخت�صا�صية �أ�سا�س ًا على �أنَّ الدرا�سات
يف �أحد العلوم ا�س َتخدَ مت �أو احت ََ�سبت
ح�صلها علماء
نتائج معينة منعزلة
َّ
من جم��االت �أخ��رى للمعارف» ،وي�شري
اخت�صا�صه ـ ،يف
�إىل موقع االقت�صا ِد ـ
ِ
معمعة َبني ـ االخت�صا�صية ،ال�صاعدة
�سريع ًا ،مبين ًا � َ
أهمية العوامل النف�سية
واحل���اج���ة �إىل ب��ح��وث ون��ت��ائ��ج علم
النف�س /ال�سيكولوجيا يف االقت�صاد،
ومثال �آخ��ر :عرب التاريخ االجتماعي
كان القرار الأ�سا�س تنفيذي ًا قانوني ًا
و�إداري ًا� ،أي عائد ًا الخت�صا�ص احلقوق/
العلوم القانونية والعلوم الإداري��ة يف
نهاية املطاف وم��ا يرتبط بها� ،إ َّ
ال �أن
�أه���داف وم��ه�� َّم��ات وم��ع��اي�ير /مقايي�س
الفعالية يف املنْ�ش�آت املختلفة كانت من
م�س�ؤوليات ومرجعية االقت�صاد وعلم
االجتماع وما �إليهما يف املقام الأ َّول .لذا
لزم الأ�سا�س َبني ـ االخت�صا�صي لتن�سيق
ال�صالحيات والأدوار وتفعيل م�ساهمات
العلوم واالخت�صا�صات املختلفة يف
العلوم املجتمعية الدا ِر�سة للعمليات
املجتمعية.
• «ف .م .كول ّلونْتاي» :م�سائل م ْو ْلتي
ـ اخت�صا�صات درا�سات العمل ّيات املجتمعية؛
جملة «ق�ضايا الفل�سفة» الأكادميية ،ع 7لعام
( 1982ع :)1982/7م��واد ح��وار ا�ست�شاري يف
حترير جملة «ق�ضايا الفل�سفة»� ،ص 99ـ .117

�أخالق ال�سادة ...و �أخالق العبيد

• عيد الدروي�ش

الأخالق هي �أ�س احل�ضارة ,وال تعي�ش املجتمعات بدون
�أخالق ,وبها تتطور وتبنى احل�ضارات ,فقد تنوعت مذاهبها,
وتباينت معايريها ومناذجها ,واختلفت و�سائلها ,ولكن
الغاية واحدة ,وتبادلت الأدوار االجتماعية بني النبالء
والعبيد,وفق معايري و�أ�شكال ال�ضعف والقوة للمجتمع,وقد
كرثت نظرياتها ,وازداد منظروها ,وات�سمت االيديولوجيات
وال�����س��ي��ا���س��ات ب��ال��ن��ظ��ري��ات الأخ�لاق��ي��ة,م��ث��ل الأخ��ل�اق
اال�شرتاكية ,والأخ�لاق الربجوازية ,وتبقى الأخ�لاق هي
روح القوانني التي يجب �أن تخدم الفرد واملجتمع ,وتعلي
اجلانب ال��ف��ردي ,وتعول عليه الأهمية الكربى,فالفرد
هو الأ�سا�س يف اجلانب الأخالقي قبل كل �شيء ,والنظم
الأخالقية التي جاءت بهاال�شرائع ال�سماوية تلبي حاجات
الفرد وت�شبع كل الرغبات وامليول واالجت��اه��ات يف اطار
منظم ومتوازن ومنظومة قيمية للإن�سانية جمعاء ,وي�أخذ
بها العقل ويهتدي ,وير�سم قوانينه الأخالقية.
�إن الفعل الأخ�لاق��ي ال��ذي ينتجه الأف���راد ,وتتبناه
الأمم وال�شعوب,هو ف�ضيلة تندرج �ضمن القيمة احل�ضارية
لنتاج الإن�سان عرب التاريخ ,كما ت�ستمد القيمة احل�ضارية
من موروثها الروحي ,الذي كانت الأخالق عن�صر ًا ا�سا�سي ًا
يف انتاجه ,فاملوروث املادي هو جانب مهم وركيزة �أ�سا�سية

من ركائز احل�ضارة ,ومن هذه الأهمية ف�إن التق�صري يف �أي
جانب يعترب خل ً
ال يف اجلانب الآخر ,والأخالق لي�ست معيار ًا
ثابت ًا لكل زمان ومكان ,فما ُيعد �أخالقي ًا هنا ,قد ال يكون
�أخالقي ًا هناك ,وما كان �أخالقي ًا يف الأم�س ,مل يعد �أخالقي ًا
ٌ
أخالقية,وكل
اليوم,ولهذا كرثت االجتاهات والنظريات ال
ين�شد �ضالته ,وجممل هذه النظرياترتكز على �سلوك الفرد
بعيد ًا عن كل العوامل الأخرى ,و�أي نظرية لي�ست لها �صفة
الدميومة ,ولن حتقق نظام ًا �أخالقي ًا بالكامل ,فعلينا �أن
ن�ضبط �أهواءنا ورغباتنا بلجام العقل ,ونحقق التوافق مع
الآخرين ,ومن ال يحتكم ل�صوت العقل ,ال دور له ,وي�صبح
الفرد عبد ًا ل�شهواته ,ويقول “افالطون”:عبودية العقل
هي احلرية ,وحرية ال�شهوة هي العبودية.
�إن �سيادة الأخالق لدى النبالء وال�سادة والنخبة ,يف
فرتة زمنية ال تبقى ثابتة ,لتنقلب ل�صالح الأكرثية التي
يطلق عليها العبيد ,و�إن �أخالق العبيد انقالب ًا للكرثة العاجزة
على الأقلية الرفيعة ,فهي ت�أخذ مذاهب ايديولوجية,
وم�سميات متنوعة ,فيعتمد “نيت�شه” على الأخالق ال�سائدة,
وميثلها الرتاث الأخالقي ,ممزوجة فيها املعايري الدينية,
البقية �.........................................ص22

ق�ضايا و �آراء

ــاب
ُك ّت
ٌ
و

�آ راء

«منذ بداية الغارات اجلوية ال�سعودية على اليمن و�إعالن اجلامعة
العربية عن خطة لت�شكيل قوات تدخل عربية م�شرتكة� ،أخذت مراكز
الأبحاث (الإ�سرائيلية) تن�شغل بو�ضع اقرتاحات و�سيناريوهات تلبي
جميع الطموحات (الإ�سرائيلية) ال�ستكمال م�شروعها التو�سعي ب�شكل
ملمو�س»..
حت�سني احللبي
(كاتب وباحث فل�سطيني)
«اململكة العربية ال�سعودية� ،أ�صبح دورها مماث ًال لدور �إ�سرائيل ولكن
يف منطقة اخلليج العربي ،وقد ت�صبح املعتدي الإقليمي الأكرث خطورة
�إىل جانب «�إ�سرائيل» يف املنطقة حتى الآن ،و عدوانها على اليمن وعلى
ال�شعب البحريني �آثار ردود فعل اقل حدة يف الواليات املتحدة من حرب
«�إ�سرائيل» الأخرية على غزة.
واحلرب ال�سعودية على اليمن ف�شلت باملعنى الع�سكري يف حتقيق
�أهدافها ،كما ف�شلت احلروب (الإ�سرائيلية) الأخرية يف غزة وجنوب
لبنان»
روبرت ناينمان
(كاتب �أمريكي)
«نثق بقدرة ال�شعب ال�سوري على اخلروج من الأو�ضاع ال�صعبة التي
متر بها �سورية وال�سري نحو التقدم والتطور و�إعادة بناء ما دمره الإرهاب
ُّ
والإرهابيون املت�سللون من �شتى بقاع الأر�ض .ولدى رو�سيا تقليد عريقة
يف التوا�صل االجتماعي والإن�ساين مع ال�شعب ال�سوري والعمل على
تعزيز ال�صداقة والتعاون يف املجاالت العلمية والثقافية واالقت�صادية
والع�سكرية مع �سورية.»..
�أنا تويل توركونوف
(باحث وكاتب رو�سي)
رئي�س جامعة العالقات الدولية يف اخلارجية الرو�سية
«ب�أيدينا نهدم �أوطاننا منارة �إثر �أخرى
فطوبي ملن تنازل عن ن�صيبه من الوليمة الدمو ّية
طوبى ملن �أغلق قلبه يف وجه احلقد الأعمى
طوبى ملن انت�صر للإن�سا ّ
ين فينا
العربي!..
يالذهول اللغة يف ح�ضرة الهول
ّ
•••
ك�سرنا العراق عمودنا الفقري
غدرنا �سورية ح�ضننا العايل
و�شردنا املالئكة و�سكرنا بدماء الرجال
اغت�صبنا اجلزائر ّ
مل نرتك �شيئ ًا جمي ًال غري متاح للغبار واخلرافة وال�ضياع» !..
حممد الهادي اجلزيري
(كاتب تون�سي)
«يجتهد عدد لي�س هين ًا من مثقفي العرب �إىل تقدمي خدماتهم �إىل
مموليهم ح�سب الظروف املحلية والدولية ،ويتبارون يف ت�أطري هذه
اخلدمات بح�سابات التم�صلح العام ،واحلر�ص على ت�سييج منتوجاتهم
الثقافية والفكرية «بت�ساييج» االنتماء العروبي ،والإ�سالمي ،و�إعالء ذلك
على ما عداه يف �أدبياتهم من مقاالت وق�صائد وروايات ،نا�سني �أن فكرة
«اخلدمة» يف حد ذاتها تتناق�ض والتم�صلح ،عام ًا كان �أم خا�ص ًا :فاخلادم
دائم ًا يقدم ما يفيد م�ستخدمه �أكرث مما يفيده هو ،وهنا الطامة الكربى؛
�إذ ي�ضطر اخلادم �إىل التمادي يف تقدمي خدماته والإكثار منها� ،أمام
عطاء م�ستخدمه القليل!»
خمتار عي�سى
(كاتب م�صري)

ق�ضايا و �آراء

ال�سيا�سة الأمريكية
يف ال�شرق الأو�سط
• �أحمد خدام ال�سروجي
تعتمد الواليات املتحدة الأمريكية يف �سيا�ستها
بال�شرق الأو�سط على حتقيق م�صاحلها وم�صلحة
�إ�سرائيل وحلفائها من دول العامل  ،لأن املنطقة
هامة وحيوية ل��دى وا�شنطن ،وميكن �أن ت���ؤدي
الأح��داث املفاجئة فيها و ب�سرعة �إىل التغيري يف
االجت��اه ال�سيا�سي �إىل فرتة زمنية بعيدة امل��دى ؛
وتخلق ع��دم �أم��ن وا�ستقرار و�أ���ض��رار ًا ك�برى على
العامل وخا�صة �أمريكا والكيان ال�صهيوين ،ويف حال
وق��وع ه��ذه الأح���داث ف���إن على ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية �أن يكون لديها خطة م�سبقة للمواجهة
تعتمد م��ن خاللها على ح��راك �سيا�سي مدرو�س
ومتقن وغ�ير ق��اب��ل للخط�أ ،ويتميز مبوا�صفات
�إيجابية تخدم م�صاحلها .
ل��ذل��ك عملت م��راك��ز ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى و���ض��ع
�إ�سرتاتيجية للوطن ال��ع��رب��ي ،تت�ضمن تخليد
التجزئة فيه ومتزيقه و�إ�ضعافه وقتل و�إنهاك
�شعوبه ل�صرف نظر العرب عن مبادئهم الوطنية
والقومية ،و�إ�شغالهم مبعي�شتهم اليومية يف كل بلد
وتق�سيمه �إىل ع��دة دوي�لات يعتمد نظام احلكم
فيها ( الطائفية �أو القومية �أو الع�شائرية ) ومن
ث��م �إع���ادة التحكم بالوطن العربي وال�سيطرة
عليه وعلى م�ستقبله  ،ودم��ج الكيان ال�صهيوين
بالوطن العربي ،وتوليها القيادة فيه! ،وجعلها
القوة الع�سكرية الأقوى ،وفر�ض الت�سوية ال�سلمية
وف��ق ال�شروط وامل�صالح االيديلوجية اليهودية
 ،وت�شريد ال�شعب الفل�سطيني ،ومنعه من العودة
�إىل �أر�ضه ،بعدم ال�سماح بقيام دول��ة فل�سطينية
م�ستقلة ،و�صياغة املنطقة وتركيبتها ( جغرافي ًا
واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا واجتماعي ًا ) مبا يخدم امل�صالح
الأمريكية ال�صهيونية ،وخ�ضوعها ب�أكملها �إىل
�سيطرتها و اتخاذها خطوات �سيا�سية وع�سكرية
فعالة للحفاظ على ت���وازن حملي و�إق��ل��ي��م��ي يف
املنطقة وفرز العامل العربي �إىل حلفني هما :
 حلف الدول املعتدلةوي�ضم  ( :دول اخلليج العربي ) فللواليات
املتحدة الأمريكية م�صلحة �إ�سرتاتيجية يف م�صادر
الطاقة املوجودة فيها وهذا ال�سبب دفع الإدارة
الأمريكية للنظر بفعالية لل�سيطرة على النفط
والغاز واحتياطاته ،وعملت جاهدة لب�سط نفوذها
عليه ،ولت�ضمن حتقيق �أه���داف �أخ��رى مبنع دول
�أهمها  ( :فرن�سا و�أملانيا وال�صني ) من مناف�ستها يف
املنطقة والتحكم باقت�صادهم ،لذلك فان اخلليج
العربي ي�شكل �أهمية خا�صة لدى الإدارة الأمريكية
على �صعيد الطاقة لأنه ي�سيطر على  %40من الإنتاج
العاملي و  %30من �صادراته و  %65من االحتياطات
امل���ؤك��دة على م�ستوى ال��ع��امل وح�سب معلومات
وتقديرات الطاقة الأمريكية فان كل برميل نفط
ينقطع عن ال�سوق يف اليوم ي�ؤدي �إىل زيادة ترتاوح
بني (  ) 5 - 3دوالرات يومي ًا وينتج عنه تخفي�ض
الناجت املحلي من االقت�صاد الأمريكي بن�سبة %2
لذلك عملت الواليات املتحدة الأمريكية جاهدة
لل�سيطرة على نفط اخلليج العربي ،ال�ستمرارية
منوها االقت�صادي ودعم قرارها ال�سيا�سي .
علم ًا �أن النفوذ وال��ق��رار يف وا�شنطن يعود
لذوي ر�ؤو�س الأموال  ،املالكني ل�شركات النفط مثل
( جورج بو�ش  ,ديك ت�شيني  ,كوندا ليزا راي�س )
وتقدر ميزانيتهم املالية مبا يعادل ميزانية �أمريكا
وهم املوردون للنفط يف العامل من اخلليج العربي ،
فاحليوية املادية مقد�سة لدى ال�سيا�سي الأمريكي

وال�ضعف �أي ًا كانت �أ�سبابه جرمية لي�س له مكانه يف
املادية االمريكية وحكاية احلقوق واملبادئ لي�س
لها وج��ود لدى رجل االقت�صاد االمريكي ف�شعاره
( كن قوي ًا ولك كل �شيء وكن �ضعيف ًا فال ي�سعفك
مبد�أ وال يكون لك مكانة يف العامل ) ور�أ���س املال
مهم للو�صول �إىل ال�سلطة مهما كان نوعها �سيا�سية
�أو ت�شريعية واعتقادهم ب�أن من يتحكم بالطاقة
يتحكم ب�سيا�سة وا�شنطن يف العامل و�أن هيمنة
الواليات املتحدة الأمريكية على العامل الآن يف
�أوج عظمتها ،لأنها ت�سيطر على نفط اخلليج العربي
وتتعامل مع جميع الدول التي بحاجة �إىل النفط
مبنطق فرعون الذي يقول ( :لي�س لكم �إ ّلّه غريي
 ,وما �أريكم �إال ما �أرى لكم )
ومقابل ال�سيطرة على نفط اخلليج العربي
تعهدت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة لأنظمة
احلاكمة باحلفاظ عليها وحمايتها والدفاع عنها
يعر�ضهما
من �أي خطر داخلي �أو خارجي ميكن �أن ّ
لل�سقوط  ,وو�ضع قواعد ع�سكرية �أمريكية على
�أرا�ضي تلك الدول لتكون الأقوى ع�سكري ًا ،والتحكم
بقرارها ال�سيا�سي واالقت�صادي واع�ت�راف بحق
وج��ود و�سالمة (�إ�سرائيل) والتعاون والتفاهم
وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات اال�ستخبارية للق�ضاء على
احل��رك��ات الإ�سالمية املتطرفة ال��ع��دو امل�شرتك
للطرفني والتي ميكن �أن تهدد �أمن وا�ستقرار وم�صالح
الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سرائيل والأنظمة
احلاكمة لدول اخلليج العربي.
وفع ًال تعر�ضت بع�ض دول اخلليج العربي لعدة
�أزمات �سيا�سية ولكن الواليات املتحدة الأمريكية
كانت باملر�صاد والتدخل ال�سريع حلماية الأنظمة
احلاكمة لها واحلفاظ على تاجها امللكي �أو الأمريي
والبد من التعر�ض لأهمها وهي:
حترير الكويت من الغزو العراقي عام /1990/
عندما احتلت القوات العراقية الكويت عام
 1990جمعت الواليات املتحدة الأمريكية �إ�ضافة
�إىل قواتها الع�سكرية ق��وة متعددة اجلن�سيات
وجهزت جي�ش ب�أحدث التقنيات
حتت غطاء دويلّ ،
الع�سكرية و هاجمت اجلي�ش العراقي على الأرا�ضي
الكويتية ،و�سحقت الآل���ة الع�سكرية للجي�ش
العراقي ومت حترير الكويت و�إع��ادة نظام احلكم
الأم�يري لها بقيادة �آل ال�صباح وممار�سة �سلطته
على الكويت من جديد وفق التعهد الأمريكي لدول
اخلليج العربي والتدخل ال�سريع ع�سكري ًا ملنع
�سقوط حكامها وحماية تاجهم امللكي �أو الأمريي
من �أي دولة ميكن �أن تعر�ض نظام حكمهم لل�سقوط
.
حلف الدول ال�ساخنة
وي�ضم ( �إي��ران والعراق و�سورية و لبنان ) ال
بد من التعر�ض وب�شكل خمت�صر لتو�ضيح اخلالف
ال�سيا�سي بني الواليات املتحدة الأمريكية والكيان
ال�صهيوين مع تلك الدول
 �إيران  :ت�شكل حتدي ًا ا�سرتاتيجي ًا للوالياتاملتحدة الأمريكية والكيان ال�صهيوين منذ جناح
ال��ث��ورة الإي��ران��ي��ة ع��ام  1979وت�سمية �إي���ران (
اجلمهورية الإ�سالمية الإي��ران��ي��ة ) واخرتاقها
اخلطوط احلمر لأن��ه ممنوع على العامل العربي
والإ�سالمي �أن يت�ضمن ت�سمية ا�سم الدولة كلمة
الإ�سالم ،و�سعيها لإنتاج الطاقة الذرية و�صعوبة
املفاو�ضات على مفاعلها النووي ،وع��دم اعرتافها
بدولة (�إ�سرائيل) ،ودعمها حلزب اهلل وحركات
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

الكِ تَاب والتكيف مع الذات
يف ظل الأزمة ال�سورية
يخطئ من يظن �أن االعرتاف باخلط�أ �أو التق�صري �أو ال�ضعف عجز يف �إرادة الذات
أذى
الإن�سانية؛ ...وال�سيما �أن كثري ًا من النا�س يتوهمون �أن هذا االعرتاف �سي�ؤدي �إىل � ً
�أو �ضرر من نوع ما؛ ال حتمد نتائجه.
وم��ا �أدري كيف ي�ستقيم ه��ذا الأم��ر؛ وكلنا يحفظ مقولة (االع�ت�راف باخلط�أ
ف�ضيلة)؟!!
وي ًا ما يكن املوقف �أو احلكم ممن يعرتف بخطئه �أو بذنبه �أو ينكره فعلينا �أن نقر
ب�أن كل من اعرتف بذنب ثم جتنَّبه غدا كمن ال ذنب له ،بل �إنه تطهر من �أدران املا�ضي؛
وهو ما يتوافق مع ال�شرائع والقوانني ب�إ�صالح النف�س املنحرفة ...ثم �إن االعرتاف
باخلط�أ �أو بالتق�صري �أو ال�ضعف يعد م�صاحلة بني الذات والواقع؛ وحماولة للتكيف
مع كل جديد يف �ضوء القيم النبيلة التي حتكم املجتمع ،ف�ض ً
ال عن االلتزام بالقوانني
والأنظمة النافذة .ومن ثم ف�إن هذا الإجراء �إ�صالح للنف�س ،و�إزالة جلروحها الداخلية
من �أجل �أن يحقق �صاحبها الراحة واالطمئنان يف �إطار املواطنة احلقيقية� ...أما
الر�ضا عن ممار�سة اخلط�أ �أو الوقوع يف التق�صري �أو ...فهو �أ�شبه باحلمل الكاذب الذي
يب تتخيل مالحمه بتوق املت�شهية للولد...
يوهم �صاحبته ب�أنها حامل مبولود جَن ٍ
بينما احلقيقة �أنه انخداع وكذب وت�ضليل؛ �أي �إنه �إعاقة حقيقية للم�شروع ال�صحيح
الذي يرجوه كل منا...
ولذا ف�إن دروب احلياة الراقية مرتبطة بقدرة الأمم على تطوير ذاتها و�إمكانياتها،
وو�ضع الربامج الدقيقة للتكيف مع الظروف القاهرة لتجنبها وعدم ال�سقوط يف
مهاويها ...وكذا هو الأمر يف انطباقه على الأفراد ...وهذا ما نراه يف ال�سوريني خالل
الأزمة الكارثية التي مرت بهم يف ال�سنوات الأربع املا�ضية� ...أزمة حاكها �أعدا�ؤهم
بقدرة فائقة حني ن�صبوا الأفخاخ املذهبية والطائفية التي فتكت بالثقافة ال�سورية
املت�ساحمة ،و�أ�صابتها بتهوميات مقززة من العبث واحلقد والكراهية ...واف َّ
نت الأعداء
والتنظيمات الإرهابية ال ُع َ�صابية بالتوح�ش والقتل؛ وتدمري الروح واحلياة؛ والأمل
بامل�ستقبل ...كان الهدف لأولئك الأعداء معروف ًا؛ يتجلى ب�إ�سقاط الدولة ال�سورية
والق�ضاء على الفكر العروبي اجلمعي� ،أو �إقامة �سالم مع الكيان ال�صهيوين املعادي يف
�إطار م�شاريع التق�سيم املعدة للمنطقة مثل (م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد)...
ولكن ال�شعب ال�سوري وقيادته وجي�شه خ ّيبوا جميع ًا �آمال الأعداء ،و�صمدوا �صموداً
�أ�سطوري ًا ،و�أخذ �شعبنا يتكيف مع واقعه اجلديدَ ،وفْق مقولة( :جتوع احلرة وال ت�أكل
بثدييها) ،فالأر�ض �أغلى من الع ِْر�ض ،وهما متكامالن مع ال�سيادة والكرامة ...طفق
�شعبنا وم�ؤ�س�ساتنا يتكيفان مع نتائج احلرب الكونية التي �أعلنتها الدوائر ال�صهيونية
الأمريكية والرجعية العربية التي قادتها قطر وال�سعودية؛ وبع�ض الدول الإقليمية
كرتكيا ...وراح كل منهما يعالج تفاعالت الأزمة ب�صيغ تنبثق من طبيعتها وخ�صائ�صها؛
والبد لكل عاقل �سوي من �أن يفعل ذلك...
هذا ما حدانا يف احتاد الكتاب العرب ويف امل�ؤ�س�سات الثقافية �إىل قراءة الأزمة
قراءة واقعية ومو�ضوعية وفق الأ�سباب والر�ؤى احلقيقية ،فو�ضعنا احللول املن�سجمة
مع امل�شكالت امل�ستجدة مثل �صناعة الكتاب والدوريات وما يرتبط بهما توزيع ًا وت�سويق ًا،
ون�شر ًا يف املواقع الإلكرتونية ،مثل �إحداث الكتاب الإلكرتوين؛ واال�شرتاك يف املعار�ض
املحلية والعربية والدولية.
�إن التحديات �إبان الأزمة ،و�إثر ذلك احل�صار اجلائر على �سورية الذي �أ ّدى �إىل
�أزمات خانقة يف �شراء املواد الأ�سا�سية ل�صناعة الكتاب؛ ثم املعاناة ال�صعبة يف ت�سويق
الكتاب داخلي ًا وخارجي ًا بعد �أن تقطعت �أو�صال الوطن داخلي ًا وخارجي ًا فر�ضت على
اجلميع البحث عن حل ممكن لكل ما يتعر�ضون له.
�إننا يف امل�ؤ�س�سات الثقافية عامة واحتاد الكتاب العرب خا�صة حاولنا اجرتاح
احللول وعدم الوقوع يف الإحباط والي�أ�س؛ �إذ ظل هدفنا تنمية عملية الوعي املعريف؛
واالرتقاء بامل�س�ؤولية الوطنية التي فر�ضت علينا بذل مزيد من اجلهود لت�سويق
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ممار�سات ُتع ّلم أ�والدنا عدم
تقدير قيمة الأ�شياء
• عبد العزيز اخل�ضراء
من الآباء من يفتخر �أمام النا�س
ب�أنه يعمل ليل نهار لي�ؤمن لأطفاله كل
ما يريدون من �ألعاب وحاجيات ومالب�س
والكثري من �أ�سباب الرفاهية .فمنهم
من ال ي�سمح �أن يرى لعبة يف يد �أحد
الأطفال دون �أن ي�شرتي مثلها لأوالده.
فيظن البع�ض �أن �شراء وتوفري كل ما
يطلبه الطفل هو واجب �أبوي ،و�أن عدم
التمكن من ذلك فيه تق�صري وا�ضح و�إيذاء
لنف�سية الطفل .فهل �ستبقى دائم البحث
عن �إ�شباع رغباته؟؟ ترى هل فكرت فيما
يتعلمه طفلك من هذه املمار�سات؟؟
حقيقة يجب �أن نواجهها ك�أهل وال
ننكرها :نحن لن ن�ستطيع مهما حاولنا �أن
ن�شرتي كل �شيء يريده �أوالدنا .وهذا ال
يعني �أننا �آباء و�أمهات مق�صرون.
ي�شكو الكثري من الأهايل من �سلوكيات
�أطفالهم التي تنم عن عدم حتمل
امل�س�ؤولية وعدم تقدير املال .فالطفل
يك�سر اللعبة يف نف�س اليوم الذي ي�شرتيها
الأب له .والطفلة تبكي لأمها ل�شراء نف�س
اللعبة التي ا�شرتتها �صديقتها ،بالرغم
من �أنها ا�شرتت لعبة ت�شبهها قبل يومني.
واملراهق يزعج �أبويه بكرثة الطلبات من
«موبايل «� ،إىل الإلكرتونيات والألعاب
وغريها من �أمور املو�ضة التي تنت�شر بني
قدر �أطفالنا قيمة
�أقرانه .فلماذا ال ُي ّ
املال؟ وملاذا ال يهتمون مب�شاعر �أهلهم
ويراعون �إمكانياتهم وما ينا�سب بيئتهم؟
هناك الكثري من املمار�سات اخلاطئة
التي يقوم بها الأبوان� ،إما بهدف التعبري
عن حبنا لأوالدنا� ،أو لإ�شباع رغبات
خفية يف نفو�سنا نحن �أي�ض ًا ولي�س
الأطفال� ،أو لعدم القدرة على تقدير
النتائج احلقيقية للت�ساهل مع �أوالدنا يف
حتميلهم جزء من امل�س�ؤولية وتعليمهم
تقدير املادة و�سلوكيات ال�صرف اجليدة.
و�إليكم بع�ض الأخطاء التي يقع فيها
الآباء:
 1ـ عدم التطرق ملو�ضوع املادة �أمام
الأطفال:
قد يظن الكثري من الأهايل �أن عدم
مناق�شة �أمور ميزانية البيت �أو الغالء
�أو �أ�سعار ال�سلع �أو الرغبة يف �شراء �سلعة
معينة للبيت �أمام الأطفال فيه حماية
لهم والتخفيف من �أ�سباب التوتر يف
حياتهم لأنهم �صغار .ولكن هذا الأمر
يحرم الأطفال من تعلم الكثري من
الأمور احلياتية ،بل وي�صدمهم بواقع
احلياة واملادة وتعامالت النا�س عندما
يكربون وي�ضطرون للتعامل مبا�شرة مع
هذه الأمور .منا�سب �أال تناق�ش تفا�صيل
الأ�سرار املادية �أمامهم من ديون �أو فواتري
مرتاكمة .ولكن من املهم جد ًا فتح باب
احلوار وال�س�ؤال واجلواب يف معنى قيمة
الأ�شياء .فبد ً
ال من �أن نعنف الطفل يف

ق�ضايا و �آراء

«�صاالت البيع» لبكائه ب�سبب رغبته
�شراء لعبة معينة ،يح�سن �أن ن�شرح له
�سبب رف�ضنا �شراءها ،فهي �إما من نوعية
�سيئة �أو �أنها ال ُتعلِّم الطفل �شيئ ًا� ،أو �أنها
ت�ؤذي الطفل ،ونعر�ض بدائل ملثل هذه
اللعبة تنا�سب �سعرها ونوعيتها.
علِّم طفلك �أن يبحث عن ال�سعر اجليد
والنوعية اجليدة لل�سلع.
 2ـ اخلجل من التفاو�ض على ال�سعر:
يعتاد الكثريون ال�شراء دون البحث
عن �أن�سب �سعر ،وهذا الأ�سلوب اال�ستهالكي
�سلبي ويعك�س قلة وعي ودراية .يجب �أن
نكون �أوعى يف ال�شراء ،فنختار املكان
الذي يوفر �أدنى الأ�سعار لل�سلع نف�سها،
لأننا بذلك نوفر الكثري.
يجب �أن يتعلم الطفل مقارنة الأ�سعار
بني حمل و�آخر  ،واختيار ال�سعر الأقل
حتى يعرف �أن هناك دائم ًا فر�صة �أخرى
لل�شراء ،فيتعلم كبح رغباته وال يكون
مت�سوق ًا انفعالي ًا ،يريد �أن ي�شرتي �أي
�شيء ،بل يختار ما يعود عليه بالفائدة
والقدرة على �شراء �أ�شياء �أكرث بنف�س
ال�سعر.
علِّم �أطفالك البحث عن ال�سلعة
اجليدة ب�أقل �سعر  ،فال يقبل ب�أي �سعر
يعر�ض عليه:
 3ـ الأب والأم ا�ستهالكيان من الدرجة
الأوىل:
مغر
من النا�س من ال يقاوم �أي عر�ض ٍ
�أو �سلعة يراها يف �أحد املحالت املف�ضلة
التي يرتادها .فرتاه ي�شرتي بال تفكري،
وي�ستغل ر�صيد البطاقات االئتمانية
لديه �إىل �أق�صى حد ،ومع ذلك تراه
ي�شرتي ويراكم ب�شكل مر�ضي� .إن مثل
هذه ال�سلوكيات اال�ستهالكية غري الواعية
ت�سبب الكثري من امل�شاكل املادية للأ�سرة،
كما �أنها تزيد من اخلالفات الزوجية.
ومن النتائج اخلطرية املبطّ نة ملثل هذه
ال�سلوكيات ،هو ت�شرب هذه الت�صرفات
من قبل الأطفال ،الأمر الذي يعلمهم منذ
ال�صغر عدم القدرة على مقاومة الإغراء
وال�صرف غري الواعي وعدم تقدير املال.
�إن كنت مري�ض ًا بداء «ال�شراء» ،يجب
عليك �أن تبحث عن عالج لهذا ال�سلوك
املر�ضي ،و ُتد ّرب نف�سك على �إدارة
رغبتك بال�شراء،وال تن�سى �أنك قدوة
لأطفالك!
حر�ص ..وال ت�سرف!!!:
4ـ ّ
من منا يعرف كم من املال يحمل الآن
يف حمفظته؟؟!
من الغريب �أننا بتنا ال ن ُع ُّد ما بني
�أيدينا من املال حتى لو كان مبلغ ًا زهيداً.
�إن هذا ال�سلوكُ ،يعلِّم �أوالدنا
الالم�س�ؤولية واال�ستهتار بالنقود فهم
يراقبون وي�سمعون ويقلِّدون الكثري من
البقية �................................ص23

الرتبية والتغيري
ما هي قدر ُة الرتبية على
ُ
طبيعة العالقة بني
التغيري؟ ما
الرتبية واملجتمع؟ و�أ ُّيهما �أكرث ت�أثري ًا
ٌ
يف الآخر؟ � ٌ
م�شروعة تراودنا
أ�سئلة
و�أجدين متح ّم�س ًا لأن �أديل بدلوي
متوا�ضعة يف
كم�ساهمة
بني الدالء،
ٍ
ٍ
ملح.
بواجب
القيام
ٍ ّ
اعتقد (�أفالطون) �أن الرتبية هي
القادرة على �صنع املدينة الفا�ضلة،
فالرتبية هي التي ت�صوغ املجتمع،
ور�أى (رو�سو) و(ب�ستالوتزي) �أن
يوجه الرتبية،
املجتمع هو الذي ّ
ُ
املارك�سية
ويحدّ د مهامها ،وتبنّت
ر�أي ًا م�شابه ًا لهذا الر�أي ،حني قالت
انعكا�س للمجتمع،
ب�أن الرتبية
ٌ
�أو بلغة التنظري املارك�سي� :إن
البنية الفوقية هي انعكا�س للبنية
التحتية� .أما علماء االجتماع
الفرن�سيون من �أمثال (بورديو)
و(با�سرون) فقالوا� :إن الرتبية
تعيد �إنتاج عالقات الهيمنة والنفوذ
ُ
واحلقيقة �أنّ َّ
كل
ال�سائدة يف املجتمع.
اجتماعي بال�ضرورة،
تربوي
ما هو
ّ
ٌّ
ُ
وحتديث الرتبية هو حتديث
َ
حتديث الرتبية يعني
للمجتمع.
بناء النزعة العقلية عند املتعلمني،
َ
َ
وتر�سيخ الروح العلم ّية لديهم،
َ
وتربية املتعلّم على قيم الإبداع
واحلرية والعقالنية واحرتام حقوق
الإن�سان.
يرى (بورديو)� ،أن الطبقة
امل�سيطرة اجتماعي ًا حتاول عن طريق
�سمة ال�شرعية على
الرتبية �
إ�ضفاء ِ
َ
عالقات القوة والنفوذ يف املجتمع
التفاف على �سيا�سة العنف
كبديلٍ � ،أو
ٍ
املبا�شر الذي قد ُيقا َبل بعنف م�ضا ّد،
ي�ضر مب�صالح الطبقة
ومترد �شعبي
ّ
ّ
امل�سيطرة نف�سها� .إنّ هذا التربير �أو
رب الرتبية
التمرير لعالقات القوة ع َ
يعمل على تكوين وعي مز ّيف يف
املجتمع يحمي م�صالح الطبقة
ال�سائدة ،ويجعل عالقات القوة
ً
م�شروعة،
والنفوذ التي متار�سها
ُ
التعليم يف هذه احلالة �إىل
ويتحول
ُ
هراوة حلماية م�صالح الأقوياء
ٍ
حيث ترت ّكز �أهدا ُفه يف �إعادة �إنتاج
عالقات التفاوت والالم�ساواة يف
املجتمع.
يقرتب (بولز) و(جينت�س) من
موقف (بورديو) هذا ،فرييان �أن
الطبقة املهيمنة اجتماعي ًا تر ِّوج
ملقولة الف�شل التعليمي لأبناء
ً
مق�صية �إياهم �إىل �أدنى
الفقراء،
ري
دركات �سلّم العمل باعتبارهم غ َ
م�ؤهلني للنجاح الدرا�سني وبالتايل
للعمل الوظيفي.
�أ ّما فيما يتعلق بالرتبية العربية
املالح َظ
و�صل ِتها بالتحديث ،ف�إنّ
َ
�أنّ عملية التحديث االجتماعي
ُ
حركة التحرر العربية
التي تب ّنتْها

يف ال�ستينيات اهتمت بالكم على
ٌ
معذورة؛ لأنها
ح�ساب الكيف وهي
فتح الباب
ن�صب عينيها
و�ضعتْ
َ
َ
�أمام اجلموع الغفرية املحرومة
وتخلي�صها من �أ ّميتها،
من التعليم،
َ
وقد �أحدثت بهذا التوجه َحراكاً
اجتماعي ًا؛ �إذ ه ّي�أت �أمام الطبقات
ّ
للرتقي يف ال�سلم
الفر�ص
ال�شعبية
َ
االجتماعي .لكنَّ امل� َ
آخذ على
�سيا�سة التعليم اجلماهريي �أنها مل
ُتعنَ بتحديث الر�ؤية يف الأ�ساليب
وطرائق التدري�س ،والأهداف
ُ
ثقافة احلفظ
الرتبوية؛ ف�سادت
والتلقني على ح�ساب ثقافة احلوار
والإبداع والتفكري الناقد ،و�إن حتقّق
االهتما ُم بتعليم �أبناء اجلماهري
جمانية التعليم
كرتجمة ملبد�أ
ٍ
ّ
ري عن منوذج الدولة
وتعميمه ،وتعب ٍ
امللتزمة بتقدمي اخلدمات الأ�سا�سية
ل�شعبها يف التعليم وال�صحة والإ�سكان
والتوظيف .ويف ظلّ ثقافة احلفظ
املعلم هو املهيمِن يف
والتلقني غدا
ُ
ُ
التلميذ
العملية التعليمية ،وحت َّول
جمرد متلقّ
وتابع مطيع ،وهو
�إىل
ّ
ٍ
ما متاهى مع تغييب احلوار ،و�سياد ِة
املطلقة ال الن�سب ّية.
احلقيقة
ِ
ِ
يرى �أحدُ املفكّرين �أنّ التعليم
العربي ع َّمق التفكك االجتماعي،
واالختناقات االقت�صادية يف
الوطن العربي بد ًال من �أن يكون
�أداة ِّ
حلل م�سائل املجتمع الإنتاجية
تقرير
واالجتماعية ،وقد عزّ ز ر�أ َيه
ُ
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بت�أكيده على �أنّ الرتبية العربية
لعبتْ دور ًا �سلبي ًا يف احلياة العربية
يف �أثناء القرن املا�ضي من خالل ثالث
ُ
العزلة
وظائف ا�ضطلعت بها وهي:
احل�ضارية ،و� ُ
إهمال العقالنية،
و�إهدا ُر قيمة الإن�سان .والواقع
�أنّ التقرير يفتقر �إىل املو�ضوعية
يجرد ال�سيا�سة الرتبوية
حني
ّ
إيجابيات
لفرتة ال�ستينيات من �
ٍ
انعك�ستْ اقت�صادي ًا واجتماعي ًا
رئي�س على م�صالح الطبقات
ب�شكل
ٍ
ً
ونتيجة لثورة االت�صال
الفقرية لكن!
واملعلوماتية ،والتطور التقني الهائل
ٌ
ٌ
ٌ
جديدة على
تربوية
أجندة
ُفر�ضتْ �
امل�ؤ�س�سات التعليمية تدعوها ،وعلى
وجه ال�سرعة� ،إىل تغيري فل�سفتها،
ومناهجها التعليمية و�أ�ساليب عملها،
ً
ات جمتم ِع ما بعد
خا�صة و�أنّ م�ستجدّ ِ
ً
عميقة يف
تغيريات
احلداثة تتطلب
ٍ
البنى وامل�ضامني؛ لت�ستوعب معطيات
الع�صر اجلديدة .وبالنظر �إىل
مفهوم الرتبية ال�شاملة الذي يدعو
�إىل تفجري طاقات الفرد العقلية
والوجدانية واملهارية واالجتماعية،
ف�إنّ التعليم العربي يف معر�ض
�سعيه للتحديث الرتبوي ،ينبغي �أن
يتبنّى مفهوم ًا جديد ًا ُيطلق عليه:

• عدنان كزارة

(مفهوم املقاومة) باملعنى الرتبوي
مفهوم يتجاوز
واال�سرتاتيجي ،وهو
ٌ
واال�ستيعاب
الرتاكم �إىل الفاعلية،
َ
َ
وي�سمح
�إىل الإبداع والإخ�صاب،
ُ
جدلية
وعالقة
بقيام تفاعلٍ ،
ٍ
ٍ
بني املتع ِلمني والبيئة املدر�سية،
املكت�سبة لدى
وبالتايل ،ف�إنّ املعرفة
َ
التالميذ ُت�ستخدم من �أجل حتررهم،
وممار�سة �إبداعهم .وي�شرح (جوليان
فراند) يف كتابه (ال�سيا�سة) مفهو َم
املقاومة فري ّده �إىل علم الفيزياء،
ُ
كن�شاط
املقاومة بالقوة
حيث تتحدّ ُد
ٍ
َ
ج�سم ما ،فكلّ
حركة �أو �سلوك
يعدِّ ل
ٍ
قوة تعار�ضها ٌ
قوة �أخرى تقاومها �أو
ٍ
�ضرورية
كو�سيلة
تلغيها ،والقوة هنا،
ٍ
ٍ
ُ
تختلف عن القمع
للت�أثري الف ّعال،
الذي يح ّولها �إىل عنف� .إنّ مفهوم
القوة ال يقت�صر يف �آليات تطبيقه على
فح�سب يعدّ ُل
داخلي
كنظام
املدر�سة
ٍ
ْ
ٍّ
َ
َ
العالقات التقليدية اجلامدة فيها
ِ
ُ
إيجابي
ل
ا
التفاعل
عالقات
لت�سو َد
ّ
بني الطلبة واملدر�سني والإدارة ،بل
َ
انخراط املدر�سة
يتعدّ ى ذلك ليعني
يف الهموم ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية للمجتمع ككلّ ؛ فت�سهم
ُ
ُ
العربية مث ًال يف عملية
املدر�سة
حترير الإرادة العربية ملواجهة
التحدّ ي ال�صهيوين الأمريكي،
وتعزّ ز الإميانَ ب�ضرورة امل�ستقبل
التوحيدي العربي ملواجهة واقع
التجزئة القطري ،والت�صدّ ي مل�ؤامر ِة
جتزئة القطر الواحد �أي�ض ًا .من
ِ
ُ
هنا ت�أتي �أهمية تطبيق مبد�أ
العدالة التعليمية ،ومتكني الفقراء
وامله ّم�شني من اال�ستمرار يف التعليم،
كما تنبع � ُ
أهمية تبنّي نهج الإبداع
كب�ؤرة مركزية يف التعليم؛ لأنه �أي:
ُ
ال�سبيل الوحيدُ لتحرير
الإبداع
ُ
احلرية
طاقات املتعلم ،بحيث تكون
َ
القيمة ال�ضرورية لنم ّوه ،بل �إنّ تع ُلّم
ممار�سة احلرية يغدو جزء ًا من
ِ
اكت�ساب املعرفة لديه.
�إنّ التحديث الرتبوي لن يتحقَّق
يف ِّ
ظل ثبات �سيا�سات �إعداد املعلم؛
ُ
التحول يف �سيا�سات
ولذا علينا
�إعداده من مفهوم املعلم امللقِّن �إىل
واملوجه
املي�سر للتعلُّم
ِّ
مفهوم املعلم ِّ
له .وكما يقول (جان بياجيه) :ما
يتم �إعدا ُد املعلمني بالطريقة
مل َّ
املالئمة فلن تجُ دينا �أح�سنُ الربامج،
ولن تنفعنا � ُ
أجمل النظريات؛ لأنّ
املعلمني هم القادرون على �إ�صالح
مقطع القول� :إنّ غاية
التعليم.
ُ
الرتبية يف ظلّ التحديث �أنْ ت�سمح
ِّ
فرد من �أبناء املجتمع بتحقيق
لكل ٍ
نزعة
ذات
ذاته يف �إطار
ثقافة ِ
ٍ
ٍ
�إن�سانية� .إنّ ال�صلة مبا هو �إن�ساين
جتعل الرتبية �أك َ
رث من عملية
تدريب جمردة؛ لتكونَ عملية �إن�ضاج
م�ستمر.
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"ال�سنة الثالثون"

�أغنية الطفل� ..أهدافها وواقعها
• عبد املجيد �إبراهيم قا�سم

كانت املو�سيقا لغة الإن�سان الأوىل حتى قبل �أن يتعلَّم الكالم،
وارتبطت -كما الغناء -بطقو�س حياته ارتباط ًا �أزلي ًا ،فدندن
مَّ
وترن وغنّى ،حني عجزت اللغة وحدها؛ التعبري عن �أفكاره
وعواطفه والأحا�سي�س التي �سكنت نف�سه ،ووجد فيها �ضالتها
املن�شودة ،وم�صدر ًا لراحتها و�سكينتها .يقول الكاتب “عبد
ال��ت��واب يو�سف”(( :)1يف طفولة الإن�سانية كانت هناك
مو�سيقا و�أغنيات بدائية ،بل �إنَّ البع�ض ت�ص َّور �أن ح ّواء قد
غنَّت لقابيل وهابيل ،وهدهدتهما قبل النوم ..والع�صر الذي
ُبنيت فيه ال�شواهد احل�ضارية ،ك��الأه��رام��ات مل يكن زمن ًا
�صامت ًا ،بل كان مليئ ًا بال�شدو والغناء خالل البناء واحل�صاد،
وال�صيد ،ورمبا بد�أت الهمهمات والأغنيات قبل الكلمات ،وقبل
�أن تولد اللغة ب�شكلها املتكامل).

مفهوم الأغنية الطفلية:
املوجهة للطفل ،والتي ت�ستهدف تنمية مك ّونات
هي الأغنية َّ
�شخ�صيته ،واالرت��ق��اء بقدراتها و�إمكاناتها ومهاراتها ،وهي
ت�ستند على جمموعة من الأ�س�س واملعايري اخلا�صة .وتختلف
�أغاين الأطفال من حيث الأداء ،فت�ؤ ّدى جماعية �أو فردية،
وقد تختلف من حيث امل�ضمون ،فتتوزَّع بني الوطنية وال�شعبية
والرتفيهية وغريها .كما ميكن ت�صنفها بح�سب م�ؤ ِّلفيها �أو
ً
كو�سيلة للتعبري �أو
مغنِّيها ،كبار ًا كانوا �أو من الأطفال �أنف�سهم،
يعرفها الباحث «�أحمد بوب�س» ب�أنها(:)2
كمادة مرافقة ل ّلعبِّ .
املوجهة للأطفال ،تخاطبهم �أو تتحدَّ ث ب�صوتهم،
(الأغنية َّ
كي ي�ستمعوا �إليها وير ّددوها ويحفظوها .و�أغنيات الأطفال
نوعان من حيث الأداء ،ف�إما �أن يغنيها مطربون كبار� ،أو يغنّيها
مغن ب�أدائها مع جمموعة من
الأطفال �أنف�سهم ،وقد ي�شرتك ٍ
الأط��ف��ال ..وتعترب طريقة املو�سيقي الأمل��اين «ك��ارل �أورف»
أهم مدار�س التلحني للأطفال يف العامل).
الإيقاعية � ّ
�أهداف �أغنية الطفل:
من �أه��م �أه��داف �أغنية الطفل ،كو�سيلة تربوية تكاد ال
ت�ضاهيها و�سيلة �أخرى� :أنها تغر�س يف نف�سه ال ِقيم الإيجابية
واملثل العليا ،وتنمي قدراته على التعبري ،وتط ّور مهاراته يف
احلركة والنطق ،وتك�شف عن مواهبه .كما ت�سهم يف االرتقاء
بانفعاالته ،و�إثارة �أحا�سي�سه ،ومنعها من التعرث مبثالب الكبت،
ومنحها التجدُّ د واالنطالق� .إن �أغنية الطفل متكِّن متلقّيها
و�إن َّتعذر عليه فهم كلماتها -من ت��وازن عاطفي وج��داين,
مل ي�سعى �إليه خياله ،و�أج��واء ترتاح فيها
وتهيم به يف ع��ا ٍ
ن��وازع��ه ،ه��ذا ف�ض ًال عن دوره��ا التعليمي املتم ّيز من خالل:
تزويد الطفل باملعارف واملعلومات ،وم�ساعدته يف اكت�شاف
اللغة ال�سليمة وتب�سيطها ،وتدريبه على �إجادة النطق وتع ُّلم
خمارج احلروف .كما ت�سهم �أغنية الطفل يف تنمية توا�صله
بروح متفتّحة؛ ميل�ؤها البهجة والتفا�ؤل ,وتتيح
مع حميطه
ٍ
له فر�ص اال�ستفادة من مزايا اللعب ،كونها �-أغاين الأطفال-
ً
ونتيجة ملحتوى العالقة بينهما،
مت ّثل �شك ًال من �أ�شكال اللعب،
مما مي ِّهد للطفل اكت�شاف بيئته ،وفهم الطبيعة وع�شقها .ومن
�ش�أن االمتناع عن �إرواء نف�س الطفل ب�سحر املو�سيقا وعذوبة
الغناء؛ �أن ي��زرع الفتور يف عالقة الطفل باحلياة ،ويحدَّ
من ن�شاطه الذهني واجل�سدي ،كما �أ�شار «الإم���ام الغزايل»
بقوله(( :)3حرمان ال�صغري من الرتديد يمُ يت قلبه ,ويخمد
ذكاءه).
واقع �أغاين الأطفال:
لعل �أه َّ��م ما يطالعنا به هذا الواقع ،هو االنت�شار الوا�سع
توجه للطفل ،ال تالئمهُ �-شك ًال وم�ضمون ًا -وال تن�سجم
لأغانٍ َّ
ً
مع خ�صائ�ص �شخ�صيته ،تقدَّ م عرب التلفاز خ�صو�صا� ..أغانٍ
ّ
ت�ستخف
تكر�س ال�سطحية والع�شوائية،
يحفظها وير ِّددهاِّ -ّ
بذكائه وقدرته ،وت�ستغل براءته وعفويته ،وطبيعته التي
متيل �إىل املو�سيقى وال�صورة واحلركة ،وتن�ساق وراء عنا�صر
الإغ��راء والإبهار التي متتاز بها ،وغالب ًا ما تكون بعيدة عن
امل�ستويات اللغوية والتذوقية املنا�سبة ،وعن املعايري احلقيقية
للرتبية الثقافية املطلوبة .ويرجئ الباحثون ال�سبب الأ�سا�سي
يف غزو هذه النوعية من الأغ��اين لعقول الأطفال� ،إىل ق ّلة
الرقابة الرتبوية واللغوية والفنّية على �أغ��اين الأطفال،
و�إىل الأ�سرة نف�سها ،وق ّلة اكرتاثها مبا ي�سمعه طفلها وي�شاهده،
ً
إ�ضافة �إىل النق�ص النوعي الذي تعانيه ال�ساحة الإعالمية
�
العربية لهذا النوع من الغناء ،وال��ذي يدفع بالأطفال �إىل
التوجه لأغاين الكبار كتعوي�ض
اللجوء ملثل تلك الأغاين� ،أو
ّ

عنها ،بغري �إدراك لت�أثريها� ،أو تداعياتها ال�سلبية يف من ّوهم
املعريف والوجداين وال�سلوكي .يقول «فا�ضل الكعبي»(:)4
املوجهة �أ�ص ًال للأطفال �شرخ ًا
(ي�شكِّل غياب هذه الأغ��اين
َّ
كبري ًا يف ثقافة الأطفال ،وحتدِّ ي ًا كبري ًا لأ�ساليب تن�شئتهم
االجتماعية والثقافية ال�صحيحة ..فحاجتهم �إىل الغناء
والأغنية تدفعهم �إىل البحث عن و�سائل وعنا�صر لإ�شباع هذه
احلاجة ولي�س هناك �أكرث تي�سري ًا من �أغنية الكبار في�سمعونها
ويت�أثرون بها ..واملعروف �أن غالبية �أغاين الكبار حتمل الكثري
من امل�ضامني والقيم التي تتعار�ض مع قيم الطفولة وم�ضامينها
املو�ضوعية ،وبذلك يكت�سب الأطفال قيم ًا م�ش َّو�شة لقيمهم،
وم�ؤ ِّثرة ب�شكل �سلبي يف ثقافتهم احلقيقية).
يف معر�ض حديثها عن �آليات للنهو�ض بواقع احل��ال هذا،
واالرت��ق��اء ب��ه ،ت��ط��رح الباحثة د« .عائ�شة عهد ح��وري»
جمموعة من التو�صيات؛ خ ُل�ص �إليها بحثها املعنون «�أثر �أغاين
الأطفال يف تكوين لغة الطفل» ،و�أهم هذه التو�صيات(:)5
املتخ�ص�صني بلغة الطفل وعلم نف�س الطفولة،
 -1االعتماد على
ِّ
وطرائق تعليم الطفل يف اختيار �ضوابط لأغاين الأطفال.
التوجه �إىل و�سائل الإعالم كافة ،للنهو�ض بواقع �أغاين
-2
ُّ
الأطفال.
 -3قيام امل�س�ؤولني عن رعاية الأطفال يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
والأهلية بغر�س املفاهيم ال�صحيحة حول خمتلف الق�ضايا
اللغوية والرتبوية عند الأطفال.
املوجهة
 -4و�ضع برنامج يف التلفاز حول معايري ل�ضبط الأغاين َّ
�إىل الأطفال.
 -5القيام مب�سابقات لأف�ضل كلمات تغنى للأطفال ،وذلك �ضمن
فعاليات املهرجانات املح ّلية والعربية ،لالرتقاء بها.
 -6انتقاء ال�شعراء امل��ج��دِّ ي��ن واملهتمني بق�ضايا الأط��ف��ال
واهتماماتهم يف املجاالت كافة.
 -7عمل دورات ت�أهيلية لإعداد الكوادر الإعالمية امل�س�ؤولة
املوجهة �إىل الأطفال.
عن اختيار كتاب الأغاين َّ
� -8إب��ع��اد �أغ��اين الأط��ف��ال عن املتاجرة فيها عرب القنوات
الف�ضائية.
� -9إحداث قانون يحمي الأطفال من تيار الأغاين ذات امل�ستوى
املتدين.
 -10القيام مبهرجانات حملية وعربية لرفع م�ستوى الأغاين
املوجهة �إىل الأطفال.
َّ
� -11إق��ام��ة ن��دوات وم���ؤمت��رات حملية وعربية ح��ول واقع
املوجهة �إىل الأطفال .ومما ميكن �إ�ضافته على هذه
الأغاين َّ
التو�صيات :وج��وب االنتقاء -بكثري من احلر�ص والأن���اة-
املوجهة �إىل الأطفال -م�ضمون ًا و�أ�سلوب ًا و�إخراج ًا-
للأغاين َّ
متخ�ص�صني يف اللغة والرتبية والفنّ وعلم
واالعتماد على
ِّ
وعظم
النف�س� ،إميان ًا ب�أهمية دور �أغ��اين الأطفال اجليدةِ ،
عدد ممكن
جت�سدها ،و�ضمان ًا لو�صولها �إىل �أكرب ٍ
الأهداف التي ِّ
من الأطفال ،الذين هم نواة جمتمعاتهم و�آمالها املن�شودة.
وعظم الأهداف
عود ًا �إىل �أهمية دور �أغاين الأطفال اجليدةِ ،
جت�سدها وت�سعى لبلوغها ،ن�ست�شهد بقول �آخر لـ«الكعبي»
التي ِّ
مبا فيه من �إيجاز واخ��ت��زال(�( :)6إن ما نريده من �أغ��اين
الأطفال لي�س فقط �إ�شغال مهارات الطفل ،وحتفيزها على
اللعب والت�سلية ،وتطوير مهارات احلركة والنطق ،بل نريد
منها �أكرث من ذلك ،وهو الرتبية الوجدانية والرتبية اجلمالية
والرتبية الأخالقية والرتبية البيئية والرتبية الذوقية،
وهذه املفاهيم وامل�ستويات الرتبوية كلها تدخل يف الوظائف
الأ�سا�سية لأغاين الأطفال).
الهوام�ش:
 )1تنمية ثقافة الطفل ،دار الفكر ،دم�شق .ط 1.كانون الثاين /يناير
2002م ،ت�أليف :د .عبد التواب يو�سف� ،ص /198-197/
 )2املوقف الأدبي ،جملة �أدبية �شهرية ،ي�صدرها احتاد الكتاب العرب
بدم�شق .العدد � ،400آب� /أغ�سط�س � ،2004أغنية الطفل يف �سوريا-
الت�أ�سي�س والت�أ�صيل� ،ص /89 -85/
 )3تنمية ثقافة الطفل ،م�صدر �سابق� ،ص 199
 )4الرافد ،جملة �شهرية ت�صدر عن دائرة الثقافة والإعالم ،حكومة
ال�شارقة� .أغنية الأطفال و�أثرها الثقايف يف �شخ�صية الطفل.
 )5املوقف الأدبي ،م�صدر �سابق .العدد  441كانون الثاين � ،2008أثر
�أغاين الأطفال يف تكوين لغة الطفل.
 )6الرافد ،م�صدر �سابق.
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خ�شونة القلب ونعومة الل�سان

• با�سم عبدو

كيف يكون القلب خ�شن ًا وهو خمزن للحب
واحلنان والعاطفة؟ هل ي�صدّ ق �أحد �أن
نب�ضات القلب املرتاق�صة ،الناب�ضة فوق
هذه الع�ضلة التي حتفظ الأ�سرار ل�سنني
وعقود ميكن �أن تخون؟
هناك عالقة مفارقة متناق�ضة بني
اخل�شونة وال��ن��ع��وم��ة ،وب�ين املظهرين
الداخلي واخل��ارج��ي .فبع�ض الأل�سنة
ت�ضخُّ ك�لام�� ًا جمي ًال مغ َّم�س ًا بالع�سل
ومزهر ًا كالورد اجلوري يف ربيع جميل.
ّ
وه��ذا التناق�ض ب�ين هذين اجلناحني
�أو كفتي املعادلة غري العادلة ،حتمل
دالالت ت��رب��وي��ة وث��ق��اف��ي��ة وا���ض��ح��ة
ومك�شوفة دون �أي غمو�ض.
وي��و���ص��ف ال��رج��ل باخل�شونة وامل����ر�أة
بالنعومة ولكل واحد ل�سان خا�ص به،
يعرب عن ما ي�سكن يف قلبه من حالوة
ومرارة وحب وكراهية .وهاتان ال�صفتان
تنطبقان على االث��ن�ين .ف��ال��رج��ل هو
ال��ذي ميار�س الأعمال الأك�ثر �صعوبة،
عك�س املر�أة التي متار�س �أعما ًال حتتاج
�إىل جهد �أقل بكثري مما يبذله الرجل.
فالعمل يف املنجم غري العمل يف الطب
الك�سارات غري
والتمري�ض ،والعمل يف
َّ
العمل يف ن�سج ال�صوف بال�صنَّارة ..ولكن
ال�س�ؤال :هل تنعك�س هذه ال�صفات على
الرجل واملر�أة يف عنوان هذه الزاوية:
(خ�شونة القلب ونعومة الل�سان)� ،أو
(خ�����ش��ون��ة ال��رج��ل ون��ع��وم��ة امل�����ر�أة).
بالطبع يكون اجلواب بالنفي ،وال�س�ؤال
�أي�ض ًا� :أيهما �أكرث �شفافية قلب الرجل
�أم قلب املر�أة؟ و�أيهما �أكرث عاطفة قلب
املر�أة �أم قلب الرجل؟
ففي الواقع وح�سب التجربة املتبادلة
بني اجلن�سني ولكل واحد ب�شكل خا�ص
 م��ع وج���ود ا�ستثناءات  -فيبدو �أنامل��ر�أة �أكرث �شفافية من الرجل بن�سبة
ك��ب�يرة ،وت��ع�ّب�رّ دموعها ع��ن م��ا يجي�ش
يف قلبها من فرح وحزن ومن ي�أ�س و�أمل
 ..وال توجد قاعدة ثابتة ت�ؤكد هذه
الأق��وال مئة باملئة ..وما ينطبق على
قلب الرجل اخل�شن ال يتفق متام ًا مع
قلب امل��ر�أة ال�شفوق .وميكن يف حاالت
معينة �أن يكون القلبان خ�شنان �أو �أن
يت�صف االثنني بالنعومة .وهذا مثال من
ق�صة ق�صرية للطاهر بن جلون بعنوان
“ح َيل الن�ساء” جاء فيهك«( :العربي»
ِ
ج��ن��دي ق���دمي� ،شرطي ���س��اب��ق ،ووج��ه
م�ألوف يف �سجون املدينة ،لكنه يف �ش�ؤون
احلب رجل يف غاية احل��ن��ان )!..فهذه
ح��االت تخ�ضع للظروف االجتماعية
واالقت�صادية والنف�سية من جهة ،ومن
ج��ه��ة ث��ان��ي��ة تخ�ضع ل��درج��ة ال��وع��ي،
وال��ـ “عربي” يك�شف التناق�ض الكبري
يف �شخ�صيته  .و�أرى �أن���ه كلما ك��ان
ال�شخ�ص واعي ًا ومتجدد الذهن ومنفتح
على الآخ��ر ترتفع ن�سبة التوافق بني
القلب يف (الداخل) واملظهر اخلارجي

لل�شخ�ص .ويكون من�سوب هذا التوافق
�أعلى و�أكرث ان�سجام ًا وتال�ؤم ًا ،و�أحيان ًا
يحدث العك�س متام ًا.
�إن خ�����ش��ون��ة ال��ق��ل��ب ون��ع��وم��ة الل�سان
يزدادان تناق�ض ًا يف الأزمات االجتماعية
وال�����ص��راع ال��ط��ب��ق��ي ،خ��ا���ص��ة عندما
غنى والفقراء فقراً!..
يزداد الأغنياء ً
وت��ت��ح��ول ال��ق��ل��وب ال�شفافة النظيفة
الرحيمة �إىل قلوب �صلدة م�صنوعة
من �أحجار ال�ص َّوان ..واملر�أة التي تبدو
يف الظاهر رئيفة حنون محُ ّبة ت�صبح
فاجرة لئيمة وحاقدة.
ويف ظ����ل ال����ت����ح����والت يف امل��ج��ت��م��ع
واالن��ت��ق��ال ع�بر حمطاته التاريخية،
هناك ح��االت انعطافية كبرية ت���ؤدي
�إىل ال��وح��دة وال��ت���آل��ف ب�ين النا�س من
خمتلف مكونات املجتمع ..وهذا الن�سيج
االج��ت��م��اع��ي ي�شكل ق��اع��دة للتعا�ضد
وح��ال��ة م��ن ال��ت��ع��اون اجل��م��ع��ي ،فيرتك
النا�س خالفاتهم و(ع�صبيتهم وين�سون
متذهبهم وتخندقهم) ،وذل��ك من �أجل
حماية وطنهم وا�ستقالله و�سيادته.
وه���ذا م��ا ي��ج��ري ح��ال��ي�� ًا يف املجتمعات
ال��ع��رب��ي��ة .فمعظم ال�شعوب العربية
وبن�سب ت��ت��ف��اوت م��ن قطر �إىل �آخ��ر،
تتمظهر هذه احلاالت بني مزدوجات من
التقارب والتباعد والت�ضاد والتوافق.
وال يعبرّ الل�سان دائم ًا عن جريان الدماء
يف عروق �صاحبه ،وال عن كمية الدماء
التي ي�ضخّ ها القلب ..وعلى �سبيل املثال،
عندما يكون القلب �صافي ًا يكذب الل�سان
ويبخّ كالم ًا عدائي ًا ..ويحدث العك�س،
فعندما يعرب الل�سان عن نوايا �صاحبه
ب�صدق ي�صاب القلب ب��ه��زّ ة �أو جلطة
ميكن �أن ت�ؤدي به �إىل القرب.
ميكننا �أن نف�سر ونحلل ه��ذه الظاهرة
التي ميار�سها النا�س ويعي�شونها يومي ًا
بعدة تق ّوالت وتف�سريات ..ويبنى عليها
الكثري من املعادالت التي تبد�أ من مقدمات
خاطئة وت�صل �إىل نتائج خاطئة� ،أو
االنطالق من مقدمات �صحيحة والو�صول
�إىل نتائج �صحيحة!..
ك���ل الأ����ش���ي���اء يف ه���ذا ال���زم���ن قابلة
للحدوث وح�صاد نتائج مغايرة للتوقعات
ومفاجئة ،تكون معاك�سة �أو متعاك�سة
لزاويا الر�ؤية الداخلية واخلارجية.
�إن خ�����ش��ون��ة ال��ق��ل��ب ون��ع��وم��ة الل�سان
م��ن وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر الفل�سفية حتمل
التناق�ضات ،وه��ي عالقة مبنية على
جدلية ال��داخ��ل واخل���ارج �أو الباطني
والظاهري .وهي يف علم املنطق ترتكز
على قواعد �سيكولوجية تخ�ضع لظروف
خمالفة للتال�ؤم �أو التنافر بني طريف
املعادلة.
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ق�ضايا و �آراء

ما هو الأدب ؟
حماولة يف تق�صي الأدبية وال�شعرية
• ر�ضوان ال�سح
حمل م�صطلح الأدب ( )Literatureدالالت متعددة عرب التاريخ
والثقافات ،فهذا امل�صطلح من حيث داللته على �أنه جن�س يحتوي
�أنواع ًا فرعية كال�شعر والق�صة وامل�سرحية مل يكن موجود ًا يف
احل�ضارة الإغريقية القدمية ،وقد �شعر �أر�سطو ( 322-384ق.م
) باحلاجة �إىل م�صطلح للتعبري عن هذا املفهوم ،فقال يف كتابه
(فن ال�شعر) �(( :أم��ا الفن الذي يحاكي بوا�سطة اللغة وحدها
نرث ًا �أو �شعر ًا ( )000فلي�س له ا�سم حتى يومنا هذا ،فلي�س ثمة
ا�سم م�شرتك ميكن �أن ينطبق بالتواط�ؤ على ت�شبيهات �سوفرون
و�إك�سيزخو�س وعلى املحاورات ال�سقراطية)1( ))...
وانطلق م�صطلح الأدب يف تراثنا العربي م��ن دالل��ة امل���أدب��ة،
�أو الدعوة �إىل الطعام .وملا تتطلب امل�أدبة من كيا�سة والتزام
بالأعراف والتقاليد حمل داللة �أخالقية بعد ذلك جند تعبريها
يف قول النبي العربي�(( :أ ّدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي)) ثم حملت
عبارة الأدب يف الع�صر الأم��وي داللة التعليم والتثقيف وذلك
ملا للرتبية من عالقة ب��الأخ�لاق .ثم �أخ��ذ (الأدب ) ي��دل على
�صناعة الأدب من �شعر ونرث ،وهما مادة التعليم والتثقيف ،وبهذا
توفر للثقافة العربية م�صطلح يجمع �صناعتي ال�شعر والنرث بكل
رب
تفرعاتهما .وقد ورد هذا امل�صطلح عند ابن خلدون عند ما ع ّ
عن ثمرة علم الأدب بقوله:
((ه��ي الإج��ادة يف فني املنظوم واملنثور)) ( )2وه��ذا يعني �أن
م�صطلح الأدب باملعنى احلديث للكلمة قد توفر لثقافتنا العربية
يف وقت مبكر ن�سبي ًا ،بينما ظلت احل�ضارة الغربية مفتقرة �إىل
هذا امل�صطلح حتى القرن الثامن ع�شر ورمبا التا�سع ع�شر ( )3وقد
انطلقت به من داللة وا�سعة جد ًا �شملت (كل �شيء مطبوع) ()4
ال�شعر �أو ً
ال:
ً
�صحيح �أن �أر�سطو قد �شكا افتقاد م�صطلح يجمع �أنواعا �أدبية
متعددة � ،إال �أن م�صطلح ال�شعر كان �إىل حد كبري ي�ضطلع مبهمة
ذلك امل�صطلح املفتقد فـ ((ال�شعر كان يف فرتة ما اجلن�س الوحيد
الذي ينطوي حتت ما �سمي يف ما بعد بـ (الأدب )) (. )5
وهذا هو اال�ستخدام الوا�سع مل�صطلح ال�شعر ،كما ي�شري غراهام
هو ،بو�صف هذه الكلمة(( مرادفة للأدب اخليايل عموم ًا))()6
�،إال �أنّ ما كان يقلق �أر�سطو يف جعل كلمة(�شعر) علم ًا على الأنواع
الأدبية جميع ًا هو ،على ما يبدو ،مو�ضوع الوزن وارتباطه مبفهوم
ال�شعر ،مع وجود �أنواع �أدبية خالية من الوزن.
�صحيح �أن �أر�سطو قد قلل من قيمة الوزن يف حتديد ماهية ال�شعر؟
و�أعلى من قيمة املحاكاة مبعنى التخييل � ،إال �أنه جعل الوزن �شرط ًا
كاف ،لتحديد ماهية ال�شعر  .فالنظريات التي
الزم ًا و�إن كان غري ٍ
ينظمها �أنباذوقلي�س (حوايل  423-483ق.م ) يف علم الطبيعة
لي�ست ب�شعر ،و�إن كانت موزونة .ولكن �أر�سطو مل يقل يف املقابل
ب�أن نرث ًا ما �إذا حتلى باملحاكاة ميكن �أن ي�صبح �شعراً ،بل �أق�صى ما
ت�ساهل به ،يف م�س�ألة الوزن هو خلط الأوزان فقال (( :لو �أن امر�أً
�أن�ش�أ عم ً
ال من �أعمال املحاكاة وخلط فيه بني لأوزان ( )...فيجب
�أي�ض ًا �أن ي�سمى �شاعر ًا )) ()7
وتابع الرتاث النقدي العربي هذه النظرية الأر�سطية لل�شعر.
نظرية الأدب  :الأدبية وال�شعرية:
على الرغم من �أن م�صطلح نظرية الأدب ( )Literary Theory
�أو (  )Theory of Literatureيعد م�صطلح ًا حديث ًا �إذ يرجح
�أنه مل يظهر قبل القرن الع�شرين (� ، )8إال �أن البحث يف مفهوم
الأدب ووظيفته يعود �إىل �أفالطون (( )9ت  347ق.م) .يرى
رينيه ويلك الذي �ألف كتاب ًا �شهري ًا يف ( نظرية الأدب) مع زميله
�أو�سنت وارين� ،أن امل�صطلح الإنكليزي ))Literary theory
(النظرية الأدبية) �أف�ضل من م�صطلح ( علم الأدب) لأن كلمة (
علم  )scienceيف الإنكليزية ((�أخذت تدل على العلوم الطبيعية
من طرق البحث وما تزعمه لنف�سها من قدرات ،وهي دالالت يح�سن
بالدرا�سات الأدبية �أن تتفاداها لأنها م�ضللة)) (.)10
تدر�س نظرية الأدب املبادئ الأ�سا�سية التي حتدد مفهوم الأدب
و�أنواعه ووظيفته  ،فهي مبثابة املبادئ النظرية للنقد الأدبي
،واملبد�أ النظري يكون له عادة ثبات ن�سبي مقابل حركية وحيوية
املمار�سة والتطبيق التي يتحلى بها النقد الأدب��ي �أو الدرا�سة
النقدية للأعمال الأدبية .وثبات النظرية هو ثبات م�ضاعف� ،إذا

ما قورن باملمار�سة النقدية ،فالنقد الأدبي يقوم  ،غالب ًا ،بتحويل
الن�ص الإبداعي من لغة الإ�شارة �إىل لغة العبارة ،وفق التعبري
ال�صويف ( ،)11وهذا �شكل من التثبيت �أو الت�سكني لأنه يلغي املجاز
املتدفق بوجوه ال��دالالت ،ليجمد الن�ص على الداللة الواحدة
– وهو �شبيه بعمل الت�شريح يف ت�ضييع الفعالية احلية  -لت�أتي
النظرية وقد قامت با�ستقراء نقودات متعددة فتعمد �إىل �صياغة
(حتدد) من خاللها مبادئ النقد الأدبي ومفهوم
نظرية مفاهيمية
ّ
الن�ص الأدبي.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن الإن�سان ي�سعى �إىل النظرية يف كل علم
�أو معرفة  ،فلي�ست النظرية �إال تعبري ًا عن العقل الذي ا�ستطاع �أن
يقدم خدمات جليلة على �صعيد املمار�سة  ،وذلك باخت�صار الكرثة
�إىل زمر من املت�شابهات  ،فوفر الكثري من اجلهد �إذ عالج بطريقة
واحدة �أي عن�صر من عنا�صر الزمرة الواحدة وما كانت الغريزة
– الآلية املقابلة للعقل -بقادرة على ابتكار مثل تلك احللول (
 )12لأنها غري قادرة على حذف الفروق بني املت�شابهات من خالل
عمليتي التجريد والتعميم  ،وهكذا �أول��ع العقل الب�شري ب�آلية
التنظري حتى بات ي�شك يف �أن تكون معرفته معرفة ً حقيقية �إن
مل ت�صغْ يف نظرية.
لقد وجد الباحثون يف �أجنا�س الكتابة �أن ن�صو�ص ًا كتابية ال تقوم
على ت�سجيل �أحداث الواقع كما يفعل التاريخ ،وال على الت�ضرع
�إىل عامل الغيب بال�صلوات فعل الن�صو�ص الدينية املقد�سة وال
على الت�أمل وا�ستخدام الرباهني املنطقية للإجابة على الأ�سئلة
امليتافيزيقية كما تفعل الفل�سفة ،وال على ر�صد وقائع الطبيعة
واملجتمع بغية الو�صول �إىل قوانني تف�سر الطبيعة واملجتمع كما
تفعل العلوم الطبيعية واالجتماعية ...ه��ذه الن�صو�ص التي
تخالف كل ذلك هي الن�صو�ص الأدبية ،وعلى نظرية الأدب �أن
تقول لنا ،ب�صيغة نظرية ،ما الذي يجمع هذه الن�صو�ص فيجعل
منها ن�صو�ص ًا �أدبية  .لهذا تالقت نظرية الأدب مع مفهوم( الأدبية
 ( Literarinessهذا املفهوم الذي ميثل هدف النظرية  ،فما
ن�ص ما ن�ص ًا �أدبي ًا هو (الأدبية) ،وهكذا ف�إننا حني نعرف
يجعل من ٍّ
الأدب – من حيث الت�ضمن ال من حيث ال�شمول� -إمن��ا نكون قد
قب�ضنا على (الأدبية).
حني يعمل الناقد على ن�ص �أدب��ي � -أو ن�صو�ص  -ف�إن نتاجه هو
نقد �أدبي� ،أما حني يبحث يف جممل الن�صو�ص الأدبية عما يجعل
هذه الن�صو�ص متتاز ب�صفة م�شرتكة هي (الأدب) ف���إن نتاجه
�سيكون يف (الأدبية) �أو يف (نظرية الأدب) .و�إذا عدنا �إىل حيث
انطلقنا يف هذه الدرا�سة وجدنا �أن �أر�سطو هو �أول من قب�ض على
(الأدبية) عرب مفهوم (املحاكاة ) التي يعني بها التخييل و�إن كان
قد عرب عنها بعبارة (ماهية ال�شعر) بد ً
ال من التعبري بـ (ماهية
الأدب) وذل��ك ل�سببني� ،أولهما هو افتقاد م�صطلح (الأدب) من
حيث هو((ا�سم م�شرتك ميكن �أن ينطبق بالتواط�ؤ على ت�شبيهات
�سوفرون و�إك�سيزخو�س  ،وعلى املحاورات ال�سقراطية � ،أو على
املحاكيات املنظومة على �أوزان ثالثية �أو �إيليجية �أو �أ�شباهها))
( )13كما قال� .أما ال�سبب الثاين فهو تطابق مفهومي (الأدبية) و
(ال�شعرية �)poeticsإىل حد كبري ،وهذا ما ي�شري �إليه جاكب�سون
 .ويت�أكد هذا التطابق بقول تودوروف� (( :إن ال�شعرية تتحدد من
حيث هي علم بالآداب � ...إذ �إن املظاهر الأ�شد �أدبية يف الأدب،
والتي ينفرد وحده بامتالكها ،هي التي تك ّون مو�ضوع ال�شعرية))
( .)14ف�إذا كانت الأدبية هي التخييل ( )15ف�إن( املظاهر الأ�شد
�أدبية يف الأدب) �إمنا هي املظاهر الأ�شد تخيي ً
ال ،وهذا يعني �أن
ال�شعر هو النوع الأدب��ي الذي تتوافر له املظاهر الأ�شد �أدبية،
وهذا �إذا كانت (الأدبية) تزيد وتنق�ص من نوع �أدبي �إىل �آخر،
والأمر كذلك ،و�إذا كان هناك من مل يقبل ب�أن ت�شمل (ال�شعرية)
جميع �أنواع الأدب ف�إن هذا الرف�ض يعود ل�سببني �أولهما �أن ال�شعر
نظر �إليه من حيث هو نوع من الأنواع الأدبية وال ميكن �أن ي�شمل
النوع –منطقي ًا� -أقرانه من الأنواع ،وثانيهما هو ما ميتاز به ال�شعر
عن بقية الأن��واع الأدبية التي ت�شرتك باملحاكاة والتخييل ،من
الوزن والقافية �أو النظم ،و�سمة النظم هذه كان لها من الأهمية
احلد الذي جعلها متثل ماهية ال�شعر – �أو ال�شعرية باملعنى ال�ضيق-
ُّ
عند جمهور الأدباء والنقاد والباحثني يف احل�ضارة الإغريقية

واحل�ضارة العربية واحل�ضارة الغربية احلديثة ،و�إن كان يف كل
ح�ضارة من هذه احل�ضارات ثمة �أ�صوات ت�ؤكد �أن الأدبية  -يف كل
نوع من �أنواع الأدب ،ومنها ال�شعر – تقوم على التخييل ،و�أن النظم
ال ميكن �أن يجعل من قول غري خم ِّيل� ،أدب ًا ف�ض ً
ال عن �أن يجعل منه
�شعراً.
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قراءة يف كتاب (علم االجتماع االقت�صادي)
• عر�ض وتقدمي م�صطفى العبد اهلل الكفري
كانت ن�ش�أة درا���س��ة علم املجتمع ك��ان على يد
املُفكر الكبري �أبو علم االجتماع ،عبد الرحمن
اب��ن خلدون ،يف القرن الرابع ع�شر امليالدي،
حيث �سماه علم ال ُعمران الذي ي�شمل االقت�صاد
وامل��ج��ت��م��ع� ،إال �أن امل����ؤرخ�ي�ن ال��غ��رب��ي�ين عن
ق�صد ُيعطون ال�سبق يف هذا ال�صدد للفرن�سي
�أوج�ست كومت يف �أوائ��ل القرن التا�سع ع�شر،
لأن��ه �صاغ امل�صطلح الغربي) ال�سو�سيولوجيا
( .Sociologyودخ���ل ه��ذا العلم الغربي
اجلديد الدول العربية عن طريق م�صر على يد
البعثات املُبكرة ،التي كان قد �أر�سلها �إىل �أوروبا
حممد علي با�شا الكبري ( ،)1845-1805كما
دخل علم االجتماع م�صر على يد بع�ض املوفدين
العلميني العائدين من البعثات)1(.
ت�ضمن كتاب علم االجتماع االقت�صادي لعدد
من امل�ؤلفني منهم �أ�ستاذ علم االجتماع الدكتور
حممد حممود اجلوهري ثالثة ابواب يف ع�شرة
ف�صول:
الباب الأول بعنوان:الأ�س�س النظرية واملنهجية
وت�ضمن الف�صول الآتية:
الف�صل الأول :علم االجتماع االقت�صادي ،ملحة
تاريخية.
الف�صل ال��ث��اين� :إ���س��ه��ام االن�ثروب��ول��وج��ي��ا يف
فهم اخل�صائ�ص االقت�صادية ملجتمعات العامل
الثالث.
الف�صل الثالث :املفاهيم وامل�صطلحات الأ�سا�سية
يف علم االجتماع االقت�صادي.
ال���ب���اب ال���ث���اين ب���ع���ن���وان�:أمن���اط الإن���ت���اج
االجتماعية فقد ت�ضمن الف�صول الآتية :
الف�صل ال���راب���ع :من��ط الإن���ت���اج وال��ت��ح��والت
الزراعية يف املجتمع الريفي نظرة تاريخية يف
الفرتة من . 1993-1945
الف�صل اخلام�س :االقت�صاد املعي�شي الزراعي...
حماولة لتحديد املفهوم مع �إ�شارة خا�صة لبع�ض
�إ�شكاليات درا�سته يف الريف العربي.
الف�صل ال�ساد�س :النظم االقت�صادية مبجتمعات
ال�صيد البحري.
الف�صل ال�سابع :الأ���س��واق التقليدية مبدينة
الإ���س��ك��ن��دري��ة درا����س���ة يف االن�ثروب��ول��وج��ي��ا
االقت�صادية.
ال���ب���اب ال��ث��ال��ث ب���ع���ن���وان�:أمن���اط الإن���ت���اج
االجتماعية ت�ضمن الف�صول الآتية:
الف�صل الثامن :منظور علم االجتماع يف درا�سة
اال�ستهالك .
الف�صل التا�سع :العوملة والثقافة اال�ستهالكية،
الأ�شكال والآليات .
الف�صل العا�شر :دور املتغريات االقت�صادية يف
ت�شكيل نوعية احلياة.
�شهد القرن التا�سع ع�شر والقرن الع�شرين ظهور
عدد من املفكرين البارزين العرب وغريهم الذين
�أ�سهموا يف درا�سة الق�ضايا الرئي�سية املثارة يف
علم االجتماع االقت�صادي� .إن حماولة تقدمي
عر�ض �شامل لق�ضايا علم االجتماع االقت�صادي
يتطلب ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ت��ط��ورات الفكرية
التي ط���ر�أت على الفكر االقت�صادي العاملي
خالل هذين القرنني ،ثم االنتقال �إىل عر�ض

�صورة للتطور التاريخي للفكر ال�سو�سيولوجي.
وبعد ذلك نتعرف على الفروع الأخرى املرتبطة
بهذين امليدانني.
لكن اجليل الثاين من دار���س��ي علم االجتماع
وعالقته بعلم االقت�صاد ه��م ال��ذي��ن و�ضعوا
ه��ذا العلم على اخلريطة املعرفية ،العربية
املُ��ع��ا���ص��رة .حيث يقول الأ���س��ت��اذ �سعد الدين
ابراهيم ( :وحينما ُيذكر اجليل الثاين ،ف�إن
�أمل��ع �أ�سمائه على الإط�لاق هو الدكتور حممد
حممود اجل��وه��ري ،ال��ذي عرفته يف منت�صف
القرن املا�ضي ،حيث جمعتنا مقاعد الدرا�سة يف
ق�سم االجتماع بكلية الآداب ،جامعة القاهرة.
وك��ان �ضمن جمموعة فذة من الزُ مالء الذين
اختاروا درا�سة هذا العلم ،و�ضمت كل من فاروق
العاديل ،وفاروق عفيفي ،وعبد احلميد د�سوقي،
وال�����س��وري �صفوح الأخ��ر���س .ورغ��م التناف�س
الدرا�سي ال�شديد بني �أف��راد ه��ذه املجموعة،
�إال �أن �صداقة حميميه قد جمعتهم مع ًا طيلة
�سنوات الدرا�سة ،ثم خالل درا�ساتهم ال ُعليا يف
اخلارج .فقد ذهب حممد اجلوهري �إىل �أملانيا،
وذهب فاروق العاديل �إىل بريطانيا ،وذهبت �أنا
�إىل الواليات املتحدة ))2( .
�إنه خلط�أ كبري وجتاهل خطر �أن يبقى البحث
يف الفكر االقت�صادي وعلم االحتماع وتطور
علم االجتماعواملذاهب االقت�صادية يبد�أ
م��ن ت�����ص��ورات �أف�لاط��ون و�أر���س��ط��و واملفكرين
الأوروبيني يف روما القدمية واليونان القدمي،
وحت����دث ال��ق��ف��زة �إىل ال��ف��ك��ر االق��ت�����ص��ادي
واالجتماعي الغربي يف القرن الثامن ع�شر
مبا�شرة ،متجاهلني اجلهود العلمية والأخالقية
وال��ظ��واه��ر يف ال��ق��رون الو�سطى ،ب��دع��وى �أن
القرون الو�سطى ،هي ع�صور اجلهل والظالم.
لقد عمل علماء ومفكرو النه�ضة الأوروب��ي��ة
على �إنكار �أ�سالفهم املفكرين من علماء وفال�سفة
الع�صر ال��و���س��ي��ط ،و�أ����ص���روا ع��ل��ى ارتباطهم
ب�أ�سالفهم الأوروب��ي�ين (اليونان وال��روم��ان).
حتى �إنهم اعتربوا العلم حم�ض ظاهرة �أوروبية
تبد�أ يف املجتمع اليوناين والروماين وتنتهي يف
املجتمعات الأوروب��ي��ة الغربية ذات احل�ضارة
التكنولوجية( .غ�ير �أن التفاتنا اليوم �إىل
�أهمية التدقيق يف ت��اري��خ العلوم م��ن جهة.
والتفاتنا �إىل البحث عن ن�شوئها وترعرعها
يف خمتلف املجتمعات واحل�ضارات الإن�سانية،
واعتبارنا الع�صر الو�سيط ع�صر ًا ذهبي ًا بالن�سبة
لتكوين ال��روح العلمية وتطويرها يف �أح�ضان
�إحدى احل�ضارات العاملية الكربى هي احل�ضارة
الإ�سالمية ،من جهة �أخ��رى ،كل ه��ذا يجعلنا
نراجع تلك امل��واق��ف امل��زدري��ة لإن��ت��اج الع�صر
الو�سيط) )3(.
لي�س من املعقول �أن جند يف �أيامنا هذه ،م�ؤلفات
حول علم االجتماعواملذاهب االقت�صادية �أو
عن تاريخ الفكر االقت�صادي تتجاهل ما �أنبتته
الأخ��ل�اق والتعاليم الإ���س�لام��ي��ة وامل�سيحية
م���ن ن��ظ��ري��ات ح����ول ال��ت��ع��ام��ل االق��ت�����ص��ادي
االجتماعي ،والظواهر وامل�شكالت االقت�صادية
واالجتماعية.

ي�صف ج��ورج �سارتون ،العرب امل�سلمني يف زمن
ازدهار الدولة الإ�سالمية خالل الفرتة منت�صف
ال��ق��رن الثامن امل��ي�لادي وح��ت��ى نهاية القرن
احل���ادي ع�شر ،وي��ق��ول عنهم( :ه��م عباقرة
ال�����ش��رق يف ال��ق��رون ال��و���س��ط��ى) ،ل��ق��د ق��دم��وا
للح�ضارة الإن�سانية م�أثرة عظمى ،يف كتابة
�أعظم امل�ؤلفات والدرا�سات قيمة و�أ�صالة وعمق ًا
باللغة العربية ،التي كانت لغة العلم للجن�س
الب�شري �آن��ذاك( .فما من �شخ�ص يريد الإملام
بثقافة ذلك الع�صر ،كان قادر ًا على ذلك دون �أن
تكون له معرفة باللغة العربية))4(.
لي�س هذا فح�سب ،بل �أ�شاد العربلهم دو ً
ال يف
�أط��راف اجلزيرة العربية على �شواطئ بحر
ال��ع��رب ،ويف ب�لاد الرافدين وب�لاد ال�شام ويف
�شمال �أفريقيا ،ثم و�صلت �إىل الأندل�س وحتى
حدود فرن�سا يف �أوروبا .و�أقاموا هناك ح�ضارات
ما تزال مو�ضوع ًا هام ًا يف كتب التاريخ والكتب
املعا�صرة .لقد حمل العرب امل�سلمون (ر�سالة
ذات طابع �إن�����س��اين ،يبلغونها للعامل �أجمع.
فاقرتن قيام �أول دول��ة قومية لهم بر�سالة
�إن�سانية عربت عن خ�صائ�ص العروبة ،كمفهوم
متجدد يف اجتاه التقدم من �أجل الإن�سانية).
()5
مالحظات:
ي�ستعر�ض ه���ذا ال��ك��ت��اب الأ���س�����س النظرية
واملنهجية م��ن خ�لال ت��ق��دمي ملحة تاريخية
حول علم االجتماع االقت�صادي .وكيف �أ�سهمت
االنرثوبولوجيا يف فهم اخل�صائ�ص االقت�صادية
ملجتمعات العامل الثالث .كما يناق�ش �أمناط
الإنتاج االجتماعيةكنمط الإنتاج والتحوالت
الزراعية يف املجتمع الريفي واالقت�صاد املعي�شي
الزراعي،والنظم االقت�صادية مبجتمعات ال�صيد
البحري .ويو�ضح لنا منظور علم االجتماع
يف درا���س��ة اال���س��ت��ه�لاك ،وال��ع��ومل��ة والثقافة
اال�ستهالكية ،ودور املتغريات االقت�صادية يف
ت�شكيل نوعية احلياة.
يعاين الربط بني علم االقت�صادوعلم االجتماع
يف الوقت احلا�ضر ،من انقالبات عنيفة .فهو
يقف حائر ًا �أم��ام العالقات االقت�صادية بني
الب�شر والعالقات الإجتماعية التي مل ت ُع ْد
تعرف كيف تعطي معنى لوجودها .ومل ي ُع ْد
�أحد من العلماء ق��ادر ًا على �إخفاء عجزه عن

فهم انبثاق اجلديد يف االقت�صاد
واملعرفة والعالقات االجتماعية وتف�سريه،
وحتليل الآخر واملختلف.
ك��ت��اب ع��ل��م االج��ت��م��اع االق��ت�����ص��ادي ي�ستحق
الدرا�سة املت�أنية ،وحماولة �إ�سقاط منوذجه
على البحث وال��درا���س��ة يف ك��اف��ة مو�ضوعات
العالقة بني علم االقت�صاد وعلم االجتماع،
وتقدميه ملختلف املجتمعات �أم ً
�لا يف التنمية
احلقيقية يف وطننا العربي.
علم االجتماع االقت�صادي
ت�أليف:اال�ستاذ الدكتور �أحمد زايد ،اال�ستاذ
الدكتور حممد حممود اجل��وه��ري ،اال�ستاذة
الدكتورة �آمال عبد احلميد ،اال�ستاذة الدكتورة
عالية حبيب ،اال�ستاذة الدكتورة هناء حممد
اجلوهري ،الدكتور فوزي عبدالرحمن.
من�شورات:دار امل�سرية للن�شر والتوزيع� ،شركة
جمال �أحمد حممد حيف واخوانه ،الأردن –
عمان – العبديل �سنة الطبع2013 :
الطبعة:الثانية ،ع��دد ال�صفحات، 480 :
الباركود. 9789957065607 :

احلوا�شي:
 د� .سعد الدين �إبراهيم ،حممد اجلوهري�إمام الرعيل الثاين من ُعلماء االجتماع
امل�صريني،
http://www.shamsalmasryeen.
983=com/main/?p
 د� .سعد الدين �إبراهيم ،حممد اجلوهري �إمامالرعيل الثاين من ُعلماء االجتماع امل�صريني،
http://www.shamsalmasryeen.
983=com/main/?p
 د .عبد املجيد مزيان ،النظريات االقت�صاديةعند ابن خلدون ،ال�شركة الوطنية للن�شر
والتوزيع ،اجلزائر� ،1981ص.6
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اذكرين عندما �أكون قد رحلت
• للكاتبة الربيطانية كري�ستينا رو�سيتي
• ترجمة :لينا �إيلو�ش

�أذكرين عندما �أكون قد رحلت
بعيد ًا يف الأر�ض ال�صامتة
عندما ال يكون مبقدورك �أن ت�أخذ يدي
وال �أ�ستدير للذهاب بينما �أنا معك باقية
�أذكرين عندما مل تعد يوما بعد يوم
حتكي يل عن م�ستقبلنا الذي ر�سمته
فقط تذكرين؛ �أنت تعلم
�أنه �آنذاك �سيكون مت�أخر ًا الن�صح �أو الدعاء.
غري �أنه �إذا كان البد �أن تن�ساين ِل ُه َن ْي َه ٍة
ثم تذكرين بعد ذلك ،فال حتزن
فالظالم والعفن يرتكان
�أثرا للأفكار التي كانت مرة لدي!
من الأف�ضل كثريا �أن تن�سى وتبت�سم.
على �أن تتذكر ثم حتزن!

دو�ستويفي�سكي بقلم زوجته
• عبدالقادر رالة/اجلزائر

قر�أنا الكثري من الكتب واملقاالت عن الأدي��ب الرو�سي الكبري فيدور دو�ستويفي�سكي
(1821ـ � )1881صاحب الرائعة الأدبية اجلرمية والعقاب وغريها من روائع الق�ص�ص
 ،لكن �أن تقر�أ �سرية روائي كبري بقلم زوجته  ،ولي�س بقلمه �أو قلم متخ�ص�صي الرتاجم
وال�سري  ،فاملتعة مزدوجة والفائدة م�ضمونة  ،فالزوجة هي �أقرب النا�س اىل الأديب ،
فمن خاللها هي فقط نعرف جو االبداع داخل البيت  ،وحياة املطبخ وا�ستقبال ال�ضيوف
 ،والت�صرف مع الأوالد  ،وما ي�شتهي االديب من الأكل وامل�شروبات  ،وهذه الأمور تنري
للناقد �أو القارئ �أن يفهم االبداع �أكرث ويتعمق يف الن�ص  ...وكثري هم ابطال الق�ص�ص
الذين ما هم اال الأقارب �أو اجلريان...
وقد ي�شكر القارئ املر�ض لأن��ه �أقعد الزوجة الوفية �آن��ا غريغوريفنا د�ستويف�سكا
فا�ضطرت ب�سبب الفراغ والعزلة « �أن تغرف روحا وفكرا يف جلة املا�ضي البالغ ال�سعادة
بالن�سية لها « « ،ف�أن�ساها االن�شغال با�ستذكار ما�ضيها مع حبيبها وزوجها فراغها احلايل
«.....
ويف املقدمة تعرتف بافتقادها للموهبة الأدبية لكنها ت�ؤكد ان تلك املذكرات �صحيحة ،
�صادقة  ،خالية من التحيز وتقدم �أديب رو�سيا الكبري ب�إيجابياته و�سلبياته...
و�آنا التقت دو�ستويفي�سكي �صدفة � ،صدفة العمل فاللقاء اليومي املتكرر خلق بينها املودة
والألفة  ،التي حتولت اىل حب من جانب االديب الكبري  ،وقد �شعرت �آنا ب�سعادة كبرية
ال ت�ضاهيها اي �سعادة اخرى  ،ملا عرب لها عن حبه ورغبته ال�صادقة يف االرتباط بها ....
و ُيعترب الف�صل الأول �أجمل الف�صول و�أكرثها امتاعا � ،إذ يت�أكد لنا من �أن �آنا �أي�ضا كاتبة
كبرية ومتمكنة  ،وما ذكرته يف مقدمتها ما هو اال توا�ضع  ،ا�سلوب رائع ذاك الذي عربت
به عن احلب واالح�ترام املتبادل بينهما قبل �أن يطلب يدها ...وكان دائما يعتربها
املا�سة التي ت�شع و�سط ظالم املر�ض  ،ال�شيخوخة والديون ...
�أما الف�صل الثاين فخ�ص�صته لرحالتهما اىل �أوروبا � ..إذ زار �أملانيا التي نكت�شف فيها �أن
دو�ستويفي�سكي مقامر كبري  ،و�سوي�سرا �أين ُولدت ابنته الأوىل  ،التي �سرعان ما ُتوفيت
تاركة حزنا عميقا يف قلب والديها  .ثم انتقال اىل ميالنو وفلورن�سا وبراغ  .ومن خالل
هذه الرحالت حدثتنا �آنا عن ت�أثر الكاتب بالأحداث ال�سيا�سية التي متوج بها �أوروبا
 ،متنب�أ ببع�ض الأحداث ( الثورة) ....انتقدت الكاتبة ال�شعب ال�سوي�سري  ،ومدحت
ال�شعبني الأملاين والإيطايل ...
وعرب املذكرات تنتقل بنا �آنا من ف�صل اىل ف�صل مو�ضحة الظروف التي �صاحبت ظهور
روائع دو�ستويفي�سكي تبعا  ،و�سط جفاء اال�صدقاء  ،وتنكر االقارب  ،وح�سد الكتاب
 ،وتراكم الديون  ،ومر�ض الأوالد ال�صغار  ....ظروف مل يعلم بها �أحد �سوى زوجته
 ،فنحن نقر�أ الرواية جاهزة  ،وقلة هم القراء الأذكياء الذين يك�شفون �أن بع�ضا من
حياته اخلا�صة م�سكوبة يف م�صائر ابطال ق�ص�صه ورواياته...
مار�س دو�ستويفي�سكي ال�صحافة ف�أ�شرف على �صحيفة املواطن  ،التي مل يكن العمل فيها
�سهال ب�سبب التعامل مع كتاب ال يفهمونه  ،وطاملا كانوا يعربون يف ر�سائلهم عن اختالف
وجهات النظر بال�سباب واالحتقار  ،فكان ذلك ُي�ؤمله  ،حتى ا�ضطر يف النهاية اىل اغالق
ال�صحيفة التي �سببت له االعتقال ملدة يومني  ،ا�ستغلهما يف قراءة رائعة فيكتور هيغو
الب�ؤ�ساء !
ال نعرف ملاذا مل تكتب لنا �آنا عن قراءات زوجها  ،وال حدثتنا عن مكتبته ؟ فالكتاب مهم
يف حياة اي كاتب  ،و�أغلب الكتاب ُيحدثوننا عن قراءاتهم الأوىل � ،أو عن الكتاب الكبار
الذين �أثروا فيهم  ...غري �أنها ذكرت ب�أنه كان مولعا جدا بالفن  ،فال ُيفوت فر�صة يدون
�أن يزور معر�ضا يف رو�سيا �أو يف اخلارج ...
وكانت نهاية عبقري رو�سيا ب�سبب نزيف حاد مفاجئ بعد نقا�ش عنيف مع �أحد �ضيوفه.
مات �أ�سفا لأنه مل يرتك لزوجته و�أوالده ما ًال يعتمدون عليه  .لكنه ترك للرو�س روائ َع
�أدبية يفاخرون بها بني الأمم وال�شعوب.

�أدب من العامل

املاء امل�سحور
• فيتايل مالكوف
وقف رجالن يف الغابة على �ضفة حو�ض مائي غري كبري ,وكان
�أحدهما طويل القامة ونحيلها ويف �أوا�سط العمر والآخر م�س ًّنا
�أ�شيب ال�شعر وق�صري القامة ,لكنه مل يبلغ بعد �أرذل العمر ,وقد
راحا ينظران ب�إحلاح �إىل ماء البحرية النظيف وك�أنهما يحاوالن
تبني �شيء ما من خالله.
ُ
الطويل الرجل امل�سن قائلاً � - :إ ًذا ,ف�أنت ت�ؤكد على �أن هذا
خاطب
تي�سا.
احلو�ض املائي م�سحور,و�إن �شرب �أحدهم هذا املاء ف�سي�صري ً
�صحيحا؟
هل فهمتك فه ًما
ً
تكلم امل�سن بطيبة قلب - :نعم �أيها الربوفي�سور ,لكنه لن ي�صري
تي�سا بل جديًا �صغ ًريا.
ً
علي �أن �أ�صدقك؟
جتعد جبني الطويل - :ما الفارق؟ عمو ًما ,ملاذا ّ
هل �شرب �أحدهم من هذا املاء و�صار ...جديًا؟
 كال ,لب الأمر يف �أن �أحدً ا ال ي�شرب من هنا – ال �إن�سان وال وح�ش. �إ ًذا .على �أي �أ�سا�س..؟ كما تعلم ,ف�إن هذه �أ�سطورة تنتقل من جيل �إىل جيل,ويقال �إنهذه البحرية هي الأ�صل امللهم للكثري من احلكايات مبا فيها الأخت
�أليونو�شكا والأخ �إيفانو�شكا(•).
�ضحك الطويل وحك قذاله� - :أال تكون الإ�شعاعات مرتفعة
لديكم هنا ,بينما املق�صود باجلدي هو طفرة حمتملة؟
م�سد امل�سن حليته ال�صغرية احلادة - :ال ,لي�س ثمة �إ�شعاعات هنا.
لقد فح�ص امل�س�ؤول عن ال�صيد عندنا املاء مبقيا�س الإ�شعاع.
همهم الربوفي�سور - :ح�سنا ,ما دام الأم��ر كذلك ...فها �أن��ا ذا
�س�أ�شرب من هذا املاء الآن و�أ�ستو�ضح كل �شيء فو ًرا.
وخطا با�ستعرا�ض نحو املاء.
�أم�سك امل�سن بكم الربوفي�سور مرتع ًبا.
 ماذا دهاك؟! �سوف �أ�ضطر �إىل حتمل م�س�ؤوليتك فيما بعد؟�ضحك العامل م��رة �أخ���رى - :هل يعقل �أن��ك ت�ؤمن ح ًقا بهذه
احلكايات و�أن���ت مبثل ه��ذا العمر؟ امل��اء امل�سحور وال�شياطني
وال�ساحرات واحلوريات والأ�شباح املنزلية� ...صار اخلال�ص منها
م�ؤخ ًرا م�ستحيلاً بب�ساطة .مر ًة ,حاول �أحد املتذاكني �أن يربهن
�شبحا منزل ًيا يعي�ش عنده .و�صلت جلنة خمت�صة وكنت
لنا على �أن ً
يف عدادها,فراح هذا املتندر يعر�ض لنا �شبحه املنزيل .كال ,مل نره
طب ًعا ,لكننا �صرنا �شهودًا على �أالعيبه .حترك الأثاث يف ال�شقة
وترددت �أ�صوات طرقات و�سعال وحدثت � ً
أي�ضا �أ�شياء ال يعرفها �إال
ال�شيطان .كدت �أ�صدق ,لكن...
�ضحك الربوفي�سور و�ألقى نظرة غام�ضة نحو امل�سن.
 وماذا حدث؟ تلخ�ص ال�سحر كله يف �أن �أجهزة خا�صة كانت موزعة على �أماكنمتفرقة من ال�شقة ,وهي التي كانت ت�صدر ال�ضجيج ,فتم ف�ضح
�أمر هذا امل�شعوذ .لكنني ال �أفهم �أم ًرا وحيدً ا ...هل من املعقول
�أن ينفق الإن�سان كرمى لل�شهرة مثل هذه النفقات الكبرية؟ فثمن
الأجهزة �أو-هو-هو!
تكلم امل�سن �ساه ًما - :رمبا ي�شعر هذا الإن�سان بوحدة �شديدة.
 دعك من ذلك� .أي وحدة ...كل �شيء مرتبط بالإن�سان نف�سه.لي�س لديه على ما يبدو ما ي�شغل به نف�سه ...جنون العظمة.
مر�ض ,وهذا كل ما يف الأمر.
ً
رفع امل�سن كتفيه لكنه مل يقل �شيئا.
�صمت الربوفي�سور بع�ض الوقت وهو ينظر �إىل ال�صفحة املائية
النظيفة والبلورية ,ثم جل�س القرف�صاء.
 فلنعد �إىل ق�ضيتنا� .س�آخذ عينة من هذا املاء من �أجل التحاليلاملختلفة,فقد تكون حمتوية فعلاً على �شيء ما .على الرغم من
�أن ....هم ...قلت الأ�سطورة؟ لكن هذا كله مناف للعلم وال �أ�سا�س
له .هل تفهم؟
 وهل بات علمك يعرف كل �شيء؟ هل ما عاد ثمة �أ�سرار علىالإطالق؟
 ملاذامل تبق �أ�سرار؟ ..ما زال الكثري من الأمور غري مدرو�س وغريمف�سر,ولهذا حتديدً ا جئت �إىل هنا .مع �أنني يف هذه احلال ...هل
َّ
يقع هذا احلو�ض �ضمن جمالنا؟
رفع امل�سن كتفيه من جديد وقال - :الأ�ساطري ال تولد من فراغ.
لديَّ لو تعلم �أيها الربوفي�سور فر�ضيتي اخلا�صة بهذا ال�ش�أن.
 هكذا �إذن؟ بات الأمر ممت ًعا. عمو ًما ,يبدو يل �أن��ه يف زم��ان قدمي ج��دً ا كانت توجد حقبةاحلكايات �إذا جاز التعبري .ح�س ًنا ,لي�ست حقبة احلكايات بل زمان
عا�ش فيه ال�سحرة وال�ساحرات والتنانني ,وقد انعك�س ذلك كله يف

• ترجمة :عياد عيد
احلكايات واملالحم ال�شعبية القدمية والأ�ساطري ,ومن �ضمنها هذه
البحرية .ما قولك؟..
ً
نظر الربوفي�سور منده�شا �إىل امل�سن ,ثم ابت�سم ب�شيء من الت�ساهل.
 �إنني طب ًعا �أقدر خميلتك ,لكن ...يبدو يل �أنك ت�ستخدمها يفغري مكانها .كان عليك �أن ت�صري كات ًبا للأطفال وت�ؤلف احلكايات,
لكنك ً
عو�ضا عن ذلك تريد �أن جتعل من العلماء �أ�ضحوكة� .أي –
ياي–ياي.
م�ستاء وخطا باجتاه الغابة ,لكنه توقف والتفت
ا�ستدار امل�سن
ً
�صائحا:
ً
 قل يل �أيها الربوفي�سور� ,أال تعي�ش حياة مملة؟..•••
�سادت الفو�ضى يف �شقة الربوفي�سور نيكول�سكي,فقد �أهمل �ألك�سي
�إيفانوفيت�ش نهائ ًيا ترتيب املنزل ب�سبب من ان�شغاله بعمله,وكانت
الأواين املت�سخة مرتاكمة يف حو�ض املغ�سلة والأر�ض مغطاة يف كل
مكان بطبقة �سميكة من الغبار.
كانت زوجته موفدة يف مهمة ,لكنها �سرعان ما �ستعود ومع و�صولها
ينبغي �أن يتم ترتيب املنزل...
ارتد الربوفي�سور متع ًبا �إىل ظهر الأريكة املو�ضوعة و�سط املخترب,
وجال بنظرة هائمة على املنا�ضد واخلزانات و�أنابيب االختبار
واملعوجات وغريها من الزجاجيات ذات التخ�ص�ص العلمي ,ثم
متطى با�ستمتاع.
الدرا�سة ال�شاملة املنجزة «للماء امل�سحور» مل ُتظهر �أي نتائج,
وكل ما فعله العامل بهذا ال�سائل ال�شيطاين كان عب ًثا .ال ينماز
هذا امل��اء ب���أي �شيء عن امل��اء العادي ,فالبنية اجلزيئية ذاتها
واملكونات الكيميائية هي نف�سها� .إنه الـ«�آ�ش– اثنان � -أو»...
العادي عينه...
ً
مرحا ,ثم تهلل وجه هذا
غرق نيكول�سكي يف الت�أمالت م�صف ًرا حلنا ً
العامل و�ضحك.
 نعم ,عامل قدير يت�صرف كاحلمقى .هل كان لزا ًما ت�صديق م�سن�شبه خرف؟� ...إيه ,يا للعجب...
�أم�سك الربوفي�سور بك�أ�س امل��اء ونظر �إليه يف �ضوء امل�صباح.
كان املاء فيه �شفا ًفا وطبيع ًّيا ج��دًّ ا ,ثمتذكر احلكاية عن الأخ
�إيفانو�شكا والأخت �أليونو�شكا .نعم حكاية �أطفال جيدة...
ابت�سم لأفكاره ,وق َّرب الك�أ�س من �شفتيه و�شرب املاء دفعة واحدة.
مذاق طبيعي ملاء عادي...
•••
رنت ناتاليا بيرتوفنا نيكول�سكايا جر�س الباب فلم ي�ستعجل �أحد
لفتحه .لقد جتاوز هذا احلدود كلها� ,إذ مل يكف زوجها الغايل
�أنه مل يتنازل في�أتي للقائها يف املطار ,بل �إنه � ً
أي�ضا غري موجود
يف املنزل.
و�ضعت الزوجة امل�ستاءة احلقائب اململ�ؤة بالهدايا على الأر�ض
و�شرعت تبحث يف حقيبتها الن�سائية عن املفتاح .زال غ�ضبها
�سري ًعا وحلت الده�شة حمله ,لأن هذا ال�سلوك على الرغم من كل
�شيء لي�س من عادة زوجها قط ,فهو دقيق جدًّ ا دائ ًما,ويبدو �أن
�شي ًئا ما قد حدث ,لكن ما هو؟..
فتحت نيكول�سكايا الباب ودخلت ال�شقة م�سرعة نا�سية �أمر
احلقائب وبد�أت تتفح�ص بنظرها كل �شيءبانتباه.
فو�ضى غري كبرية و�أوان غري مغ�سولة – تك َّون لديها انطباع ب�أن
زوجها قد غ��ادر �إىل مكان ما منذ وق��ت قريب .لكن الغبار...
غريب .هل يعقل �أن تكون ع�شيقة فتية؟
جل�ست ناتاليابيرتوفنا خائرة القوى على كر�سي حماولة �أن
حتاكم الأم��ور منطق ًّيا ,لكن الأفكار ت�شتت ب�إ�صرار ومل تدر يف
ر�أ�سها �سوى كلمة واحدة « -خيانة»...
تردد يف املخترب �ضجيج مريب.
اندفعت نيكول�سكايا �إىل هناك ,وحني دخلت �إىل مدر�سة زوجها
العلمية مل تر يف البداية �أي �أحد هناك ,لكنها بعد ذلك...
 �أوه ,ما هذا؟ت�سمرت املر�أة من وقع املفاج�أة.
وقف يف الركن جدي �أبي�ض وراح ينظر �إليها بنظرة مفكرة ال
ترف...
• حكاية �شعبية رو�سية ي�شرب فيها الأخ �إيفانو�شكا من املاء املتجمع
في�أثر حافر التي�س فيتحول �إىل جدي (املرتجم).

نقد �أدبي
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• نبوغ �أ�سعد
كما لوكنت مت�شي يف ب�ساتني مليئة بالأزهار والورود
املختلفة الألوان والأ�شكال وتفوح من كل وردة �أو
زنبقة عطر خا�ص بها ومميز ..هكذا �شعرت بنف�سي
و�أنا �أق��ر�أ كتاب من حديث ال�شعر للدكتورة جناح
العطار � ..سرت بني �صفحاته ال��وف�يرة الوارفة
تنم عن ثقافة
من الكلمات الرقيقة العذبة التي ُ
عالية للدكتورة جن��اح وه��ي التي ق�ضت حياتها
جتول يف حقول الأدب وال�شعر لتقطف منه �أجمل
الأ�شعار فتكون بذلك �شخ�صية متميزة وذائقة
�شعرية متفردة  ..قطرات من ن��دى تبلل ال��روح
التواقة لل�شعر  ,تلتمع حتت نور املعرفة واالبداع
فتنبهر بهذه الكلمات العذبة واجلذىل التي تن�ساب
كمياه رقراقه ت�أتيك من عمق اجلبل � ..أ�سلوب
هادئ و�سل�س لي�س فيه ت�شبيك �أوتعقيد للمفردات
ونف�س تن�ساب رويدا رويدا لتتغلغل يف القلوب مما
يدل على روح الكاتبة املجنحة  ..وبذلك ي�شعر
املتلقي ب�أنه طفل يتعمق بدفء احلنان .
ويف الكتاب �أ�سلوب فل�سفي مطعم بل�ؤل�ؤات بالغية
ت�ضفي عليه جماليات احل�سن ال��ب��اه��ر فتبقى
م�شدودا م�شدوها �أمام ما تلتقطه عيناك من جمال
و�أم���ام م��ا ت�صغي �إل��ي��ه �أذن���اك م��ن ع��ذوب��ة ت�شبه
عذوبة املاء و�أنت تر�شفه يف �أوج ظمئك فرتتوي
عروقك امللتهبة حتت وط�أة ال�شم�س احلارقة .
تتحدث الدكتورة جناح العطاريف كتابها عن لفيف
من ال�شعراء الكبار املخ�ضرمني وع��ن ن�ضاالتهم
الطويلة �ضد الظلم واال�ضطهاد واجلهل ووقوفهم
بكل ما ميتلكونه من م�شاعر جيا�شة و�أحا�سي�سا
مرهفة ومفعمة بروح الن�ضال والقومية العربية
دفاعا عن كرامة الأر���ض والإن�سان  ...والدفاع
عن الأر�ض ال ي�أتي فقط بال�سيف والبندقية � ,إمنا
القلم �أي�ضا له دوره الكبري .
تناولت الكاتبة يف البداية �شعراء ي�ستحقون
الإجالل والتكرمي لعظمة مواقفهم امل�شرفة وكانت
البداية مع ال�شاعر خري الدين الزركلي �شاعر
الوطن والغربة واحلنني وكما و�صفته (بالرائد
وال�ضحية ذاك ال��ذي عطر دم�شق باحلنني وظل
قلبه على البعد ينب�ض �شوقا معلقا بالنريبني بردى
والغوطة ووطنه الذي بقي رغم البعد مزارا تتقد
فيه جمرة وتت�سع تراتيل وترى دموع � ..أما غناءه
فقد �صار حنينا ظل حنينا ) وخيل للأديبة وهي
جتال�س ال�شاعر ب�أنها جتال�س التاريخ كله وتقلب
مع كلماته �صفحاته في�ستذكران عهودا خلت عن
ال�ش�آم وبرغم هدوئه  ,ما كان هادئا يف �أعماقه
تيار لي�س هادرا لكنه يجري  ..ي�سيل �شوقا معذبا
وحنينا �أ�شد عذابا ( ,فيخاطب الزركلي مبنطق

احلياة �أبناء احلياة يفتح عيونهم على واقع �أ�سود
يخالف الفطرة ...كيف ير�ضون اجلمود وبناء
دعائم احلياة هو ر�سالة الإن�سان املتح�ضر كما �أن
هناك �أم��ران �أثارهما الزركلي بجدية واهتمام
وا�ستعان عليهما بالأق�صو�صة والأ�سطورة يدين
م��ن خاللهما ال��رج��ل وجمتمعه وي��ح��اول فر�ض
فكرة �أعمق تقوم على احرتام عميق للمر�أة هذا
املخلوق ال��ذي ي�ستحق التكرمي ) والعي�ش ب�أمان
وقد ج�سدها يف كتاباته على �أنها �إن�سانة يف معركة
حمرابها هو الأقد�س و�صعودها هو الت�صعيد لواقع
�أمتها وحت��رره��ا ه��دف �أ�سمى يف معركة التحرر
الأكرب ,حارب الزركلي اخلرافة واجلهل وا�ستطاع
�أن يكون طليعيا يف �أفكاره و�أن يخلعها على ال�شعر
رغم �سذاجتها �أحيانا ومن ثم يطرحها �شعرا بحيث
حتمل كل ظاللها وطاقاتها وتعدو وم�ضات فهم
عميق وحتديات عنيفة وا�شراقات .
ت��ت��اب��ع ال��دك��ت��ورة حديثها ع��ن ال�����ش��اع��ر و�صفي
القرنفلي الذي �أثر يف نف�سها الطيبة عميق الأثر
(لأن��ه ك��ان وحيدا مل يكتب عنه �أح��د ومل يقدم
لديوانه �صديق ويودع احلياة �صامتا ينو�س عليال
كال�سراج ال��ذي �أو�شك زيته على الن�ضوب ويظل
وحيدا يف م�أ�ساته كما ظل وحيدا يف حياته فين�سدل
عليه �ستارا من الن�سيان ويظل مرتبطا بال�شعب
وق�ضاياه و�أر�ضه ارتباطا ذاتيا �أ�صيال ونادرا نا�ضل
�ضد املعاهدات وهاجم امل�ؤامرات التي كانت حتاك
لبلده دافع عن ال�شام التي �أعيت الغازين انغم�س يف
احلدث لكنه ر�أى وراءه البعد ر�أى ال�صورة الأ�صدق

لأمة ال ت�ست�سلم وال تر�ضخ بكل �أ�صالتها وطيبتها
وكربيائها ) وتعود لتذكرنا �أن املر�أة يف �شعر و�صفي
القرنفلي ( هي هم�سة �شعرية حلوة تنتقل عرب
كلمات خمتزلة موقعة ذات رفيف اللفظ �صورة
وال�صورة لون بل �ألوان واح�سا�س باملدى وتهومية
حاملة �ضائعة �شفق غريب يف �سماء غريبة وهي
املعجزة والفي�ض من الأزل  ,وهي نقطة امللتقى يف
املدى النف�سي  ,هي احلياة و�سر الوجود املح�سو�س
 ,هي احل��دث  ,وال��ر�ؤي��ا وني�سان و�أ���ش��واق الربيع,
ورع�شة اخللق والطبيعة هي الهداية والغواية
واال�ستمرار ) .
قالت عن بدوي اجلبل �( :أن��ه ذات �أ�سلوب خا�ص
ومتميز ي�صوغ ق�صائده كما الفنان ي�صوغ قطعة
الذهب بحيث ال يرتك للرائي جماال للتفكري ب�أن
فيها خلل) وعن اجلواهري �أي�ضا قالت العطار :
(هو العراق ل�سانه وفراته ودمه وهو العروبة قلبا
ووجها وي��دا و�أرج��وان��ا تقطر من ج��رح املنا�ضلني
ال�شهداء وهو الأ�سطورة العمالقة ).هكذا اعتمدت
ال��دك��ت��ورة العطار يف كتابها على ت��ن��اول ح��االت
ال�شعراء النف�سية والبنيوية يف حتليل �شخ�صياتهم
الفكرية ومعاناتهم الواحدة واملتقاربة �أملهم واحد
وهدفهم واح��د و�صراعهم من �أج��ل ث��ورة الن�ضال
واح��د التدفق ال�شعري رمبا يتفاوت بني �أحدهم
والآخر لكنه يعطي نف�س النتيجة ور�سالة ال�شعر
لديهم �سامية � ,أو�صلوها بكل حتد وكربياء امتطوا
�صهوة ال�شعر لي�صلوا �إىل �ساحات املعركة الفا�صلة
كما امتطى �أبو الطيب قلمه وزجمر وكما امتطى

عنرتة العب�سي ح�صانه وانطلق ليجعل لل�صحراء
مهابة حتت وق��ع �أق��دام ح�صانه املجنح ال��ذي مل
يكبو يوما  ,فالفار�س الأ�صيل هو الذي يعرف كيف
يلجم الفر�س ويجعلها مطواعة و�شعراءانا الذين
انطقتهم الأديبة العطار هم تالميذ عنرتة و�أبي
الطيب وفيل�سوف ال�شعراء �أب��ي العالء وك�ثر هم
ال�شعراء الفر�سان الذين انطلقوا لي�شقوا عباب
ال�سحاب ومي�ضوا غري �آبهني لقد جعلت الأديبة
العطار من حديث ال�شعر نهرا دفاقا ينهل منه كل من
تتمنى نف�سه �أن ي�شرب من عذوبة الكلمات واملعاين
من لغتنا العربية و�إن �أكرث ما ترمي �إليه العطار�أنها
تريد �أن تثبت للعاملعظمة الكاتب العربي وم�ساواته
ب���أدب��اء العامل والعظماء منهم  ,والتفوق عليهم
ب�إبداعه وح�ضوره وثقافته وق��د �أك��دت �أن هذه
القامات ال�شعرية ت�ستحق الوقوف عندها وتكرميها
فخ�صت الق�سم الأخري من الكتاب لتكرمي الأدباء
مثل �سليمان العي�سى  ,وعبداهلل يوركي ح�لاق ,
واجلواهري  ,ومعني ب�سي�سو ,والزركلي وعمر �أبو
ري�شة  ,و�أحمد ف�ؤاد جنم والبياتي وغريهم ه�ؤالء
�صنعوا من الكلمة مدفعا ومن احلرف ر�صا�صا يخرتق
�صدور الطامعني ب�أر�ضنا وثقافة تراثنا وح�ضارتنا
التي تتقد رغما عنهم و�شموخ وطننا الذي يعلو فوق
كل معتقداتهم وتكتلهم �ضد الفكر العربي والرتاث
لذا من يقر�أ هذا الكتاب يجد �أمامه عملية ابداع
حلالة وجدانية م�شحونة مب�شاعر الهم وال�شجن
العميق �إ�ضافة �إىل الرتكيزعلىالتحليل النف�سي
واالجتماعي حلاالت ال�شعراء  ,و�أثر الغربة التي
جعلت من ركام همومهم و�أحزانهم تتحول بقدرة
ال�شعر و�سلطانه و�سحره العجيب �إىل ح��االت
روحية غنية الأبعاد  ,فال�شعر مبعناه احلقيقي ال
ميكن �أن ينب�ض له عرق �إال بفعل الإرادة الإن�سانية
الدافعة لي�صبح انطالقة حتررية من نطاق ما هو
نهائي وحم��دود ومل تغفل الكاتبة عن �أي جانب
هام لل�شعر �سواء كان عامودي �أم تفعيلة �أم حمكي
فال�شعر ر�سالة يجب �أن تقر�أ بكل تفا�صيلها وت�صل
للمتلقي فتحرك مكنوناته الداخلية كما فعلت يف
كتابها فعملت على حتليل و تفكيك البنية الداخلية
لق�صائد ال�شعراء �إىل ما بثته من جماليات الكلمات
والعبارات الر�شيقة التي نهلتها من بحور الثقافة
واللغة العربية فالكتاب ي�ستحق الكتابوالقراءة
والتحليل املت�أين ملا فيه من جوانب عطرة وم�شرقة
كما �أنها مل تغفل عن جانب هام وهو وجود املر�أة يف
حياة ه�ؤالء املبدعني و�أثرها املح�سو�س فما �أ�ضيق
العي�ش لوال ف�سحة الأمل.

(ملعون دو�ستويف�سكي) لعتيق رحيمي
�ضمن �إ�صدارات دار ال�ساقي �صدرت رواية (ملعون دو�ستويف�سكي) لعتيق رحيمي �صاحب الرواية ال�شهرية (حجر ال�صرب) احلائزة على جائزة (غونكور) الفرن�سية ،وقد قام
بتعريبها �صالح الأ�شمر.
يف هذه الرواية يقدِّ م لنا عتيق رحيمي �صورة م�أ�سوية عنيفة عن �أفغان�ستان من خالل جرمية قتل تتماهى مع قتل (را�سكولنيكوف) يف «اجلرمية والعقاب» لدو�ستويف�سكي،
حيث يقدم ر�سول على قتل عجوزه لينقذ من الب�ؤ�س خطيبته و�أخته و�أمه لكنّه مل َ
يلق م�صري را�سكولنيكوف ،فجرميته مل ُيعرث فيها على جثة ،ومل يوجد لها �شهود ،ومل يوجد
حتى ما يثبت ال�سرقة!
تثري الرواية جمموعة من الت�سا�ؤالت� :أكانت جرمية خيالية؟ جرمية ُمت َوهَّ مة؟ ال ل�شيء �إال لت�سليط ال�ضوء على عبثية القتل يف �أفغان�ستان الغارقة يف حروبها الأهلية..
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م�سرح الطفل..
ودوره يف الرتبية
• جميلة حممد املحمد
تكمن �أهمية الطفولة بو�صفها مرحلة الن�شاط
واحل��رك��ة واحل��ي��وي��ة؛ ب�أنها «احل��ج��ر الأ���س��ا���س»
للحياة الإن�سانية ،والطور الأكرث �أهمية يف بنائها
و�إعدادها �إع��داد ًا �سليم ًا ،والتي ترتك -بطبيعة
ً
وا�ضحة يف جميع املراحل التالية..
احلال� -آثارها
حقيقة حفَّزت ال�شعوب والأمم لكي حتر�ص على
رعاية �أطفالها َّ
كل احلر�ص ،وتعمل على حتقيق
احتياجاتهم امل��ت��ن�� َّوع��ة .والطفولة ه��ي بهجة
القلوب ومبعث الأمل والتفا�ؤل ،والطاقة الكامنة
التي ال تتفتّح كما ينبغي؛ �إال �إذا وجدت من يعينها
على ذل��ك .فهيئت لهم -ال�شعوب والأمم -كافة
الأجواء لين�شئوا مز َّودون مبا ي�شحذهم �إىل املزيد
وحب احلياة .يقول «�شارلوت
من التعلّم واملعرفة
ِّ
ج���راي»( :طفلي العزيز �س�أعتني ب��ك و�أرع���اك
حر ًا طليق ًا ،لكنني
و�أحميك حتى تكرب ،ثم �أطلقك ّ
�أحبك دائم ًا).
كفن يجمع بني �أن��واع عدّ ة من
و»م�سرح الطفل» ّ
الفنون ،وو�سيلة تربوية وتثقيفية وتهذيبية
بامتياز ال تكاد ت�ضاهيها و�سيلة �أخرى� ،إمنا ي�ؤدي
بناء متكام ًال
دور ًا هام ًا يف عملية بناء الطفل
ً
م��ت��وازن�� ًا ،وتنمية مكوناتها املختلفة ،من خالل
جمموعة الأهداف التي يحقّقها .يعرفه الباحث
(م�سرح من �أج��ل الطفل،
«قا�سم حممد» ب���أن��ه:
ٌ
يقدّ م فيه را���ش��دون حمرتفون �أع��م��ا ًال م�سرحية
ينفعل بها الأط��ف��ال املتفرجون .وه��ذا امل�سرح
يكتبه م�ؤلف متخ�ص�ص ويخرجه كذلك وميثله
را���ش��دون متخ�ص�صون ).ولعل م��ن �أه��م الفوائد
الرتبوية والنف�سية مل�سرح الطفل �أنه ي�سهم يف من ِّو
الأطفال االجتماعي والعقلي والعاطفي ،وتنمية
قدراتهم يف التعبري والتفكري والتخ ّيل  ،وتربية
الإب���داع واالبتكار وال��ت��ذوق الفني .ناهيك ع ّما
يحقّقه من الرتفيه والت�سلية واال�ستمتاع مبرح
الطفولة وانطالقها .كما �أن هذا النوع من امل�سرح
يك�سر ق��اع��دة الرتبية التقليدية؛ التي تر ِّكز
ّ
على �أه��داف التهذيب والتوجيه فح�سب ،لت�شمل
�أه��داف��ه اجل��وان��ب الأخ���رى يف �شخ�صية الطفل.
بح�سه وعاطفته ،ويك�شف عن م�شاعره
�إذ ي�سمو ّ
وانفعاالته .ويعزّ ز �صحته النف�سية ،حتى �أن «مارك
توين» و�صفه ب�أنه �أقوى معلّم للأخالق ،وخري دافع
لل�سلوك الطيب اهتدت �إليه عبقرية الإن�سان ،لأن
درو�سه ال تلقّن بالكتب بطريقة مرهقة� ،أو يف
املنزل بطريقة مملّة ،بل باحلركة املنظورة التي
تبعت احلما�سة وت�صل مبا�شرة �إىل قلوب الأطفال.
ويجدر بالذكر �أن هذا امل�سرح يعدُّ من �أجنح و�سائل
حتقيق الأهداف العا ّمة للتعليم وتزويد جمهوره
مبجموعة منا�سبة م��ن اخل��ب�رات وامل��ع��ل��وم��ات،
و�إك�سابهم العديد ال��ع��ادات الإيجابية كالعمل
اجلماعي والتعاون والتحلّي ب��روح امل�س�ؤولية..
�إ�ضافة لكونه ي�ساعد يف ت�أمني التك ُّيف اجلماعي
واالندماج ال�صحيح مع الآخرين ،ويك�سبهم مهارات
خمتلفة كالتوا�صل وت��ع��زي��ز التثقيف ال��ذات��ي
وغ�يره��ا .ي��ق��ول ال��ك��ات��ب «حم��م��د م��ن��ذر لطفي»:
(�إنه يحقق الهدفني الرئي�سني مع ًا ،فهو يجمع بني
العملية الرتبوية التعليمية ال�سليمة للأطفال،

و�إدخ��ال البهجة وال�سرور ،والت�سلية واملتعة �إىل
قلوبهم ونفو�سهم وعقولهم وخميالتهم على حدّ
�سواء ،وه��ذان الهدفان املذكوران هما من �أه��م ما
يحتاج �إل��ي��ه الأط��ف��ال يف تلك املرحلة البالغة
احل�سا�سية والدقة من حياتهم ،وم��ن هنا تكمن
�سر قيمته
�أهمية م�سرح الأط��ف��ال ،ويكمن معها ّ
العملية يف جمال الرتبية احلديثة).
تت�ألف امل�سرحية عموم ًا من جملة من العنا�صر
املتوافقة م��ع بع�ضها ،و�أه��م��ه��ا بح�سب د�».سعد
العتابي»:
 -1الفكرة :ويجب �أن تنطوي م�سرحية الأطفال
على قيم ًا تربوية و�أخالقية منا�سبة لعمر الطفل
وبيئتها ،ويجب �أن تت�سم بالب�ساطة والو�ضوح.
 -2ال�صراع :يجب �أن يكون �صراع ًا وا�ضح ًا بني
اخلري وال�شر و�أن ينت�صر اخلري على ال�شر.
 -3ال�شخ�صيات :يجب �أن تكون �شخ�صيات وا�ضحة،
و�أن مت ّثل كل �شخ�صية قيمة �أخالقية حمدّ دة.
 -4احلبكة :يجب �أن تكون ب�سطة و�سهلة وغري
معقدة يف مقدمتها وو�سطها ونهايتها.
 -5احل��وار :يجب �أن تكون لغته �سهلة ومي�سرة

ومفهومة ،بحث تكون كلّ كلمة دالّ��ة على معنى
ثابت ،و�أن تعبرّ اللغة عن ال�شخ�صيات على نحو
الن�ص
وا�ضح .وباعتقادي ف�إن من �أهم خ�صائ�ص
ّ
امل�سرحي هي� :أن تكون الفكرة قريبة من حياة
الأطفال؛ مرتبطة مب�شاغلهم ،و�أن تكون املو�ضوعات
مرحة؛ تتخللها الفكاهة ومت ِّيزها احلركة .و�أن
حتمل جمموعة من اخل�برات؛ تلبي احتياجاتهم
املعرفية والنف�سية والتعليمية .و�أن يكون احلوار
ب�سيط ًا و�سل�س ًا ،واللغة �سهلة وا�ضحة ال لب�س فيها
الن�ص مل�ستوى احلياة
وال غمو�ض .م��ع م��راع��اة
ّ
االجتماعية واالقت�صادية لبيئة الطفل� .إ�ضافة
�إىل مت ّيز العنا�صر املا ّدية مل�سرح الطفل كالديكور،
وامل�لاب�����س ،والإ����ض���اءة ،وامل��اك��ي��اج والإك�س�سوار،
واملو�سيقا ،واحتياجات العر�ض الأخرى ،وما ّ
تبث
جميع ًا من اجلاذبية والت�شويق� .أم��ا عن �شروط
العر�ض يف م�سرح الطفل يقول الكاتب امل�سرحي
«�أحمد �إ�سماعيل» :امل�سرح يف منظور الطفل فرجة
ومتعة وح�سب� ،أم��ا ال��ف��ائ��دة فهي غايتنا نحن
الكبار ،وال تتحقّق الغاية الأوىل ،ومن ثم الثانية
م�سرحي ًا� ،إال بالعر�ض امل�سرحي ،والعر�ض اجليد

حتديداً ،املتكامل فني ًا :ن�ص ًا ،و�إخراج ًا ،ومتثي ًال،
ومتممات فنية ،املن�سجم واملتوافق مع وعي املتفرج
ال�صغري ونف�سيته واحتياجاته .ومن �أوىل �شروط
العر�ض الناجح ،االعتماد على احلركة� ،أكرث من
االعتماد على احلوار و�إن ت�ألّق ومت ّيز .باملح�صلة
ال ميكن �إب��داع عر�ض م�سرحي للأطفال م�ستويف
�شروط جناحه كما يقول «�إ�سماعيل» �إال بت�ضافر
جهود �صنّاع العر�ض امل�سرحي من خمرج ،وممثل،
وفني.
 املخرج :ال �شك يف �أن م�س�ؤولية جناح العر�ض�أو ف�شله تقع بالدرجة الأوىل على املخرج ،لأن
املخرج هو مهند�س العر�ض امل�سرحي ،وهو الو�سيط
الأكرث فاعلية بني العمل الفني وجمهور الأطفال
قطبي
الأمر الذي يتطلّب منه فهم طبيعة وماهية
ّ
العالقة امل�سرحية ب�شكل جيد ،واختيار �أف�ضل
الو�سائل والأ�ساليب ملدِّ اجل�سور بينهما.
 املمثل :امل�سرح فعل ي���ؤ ّدي��ه املمثل وح��ده �أم��اماجل��م��ه��ور ،ف��ه��ذا العن�صر امل��ح��وري يف العملية
امل�سرحية ،والذي يختزل يف �أدائه جهود كل �صنّاع
العر�ض ،هو حامل ر�سالة العمل امل�سرحي ور�سوله
�إىل املتلقي.
ت��ت��ع��دّ د �أ���ش��ك��ال امل�سرحة ل�ل�أط��ف��ال ،كامل�سرح
التقليدي ال��ذي يقدّ م عرو�ضه على خ�شبات دور
الثقافة وم��راك��زه��ا ،وم�سرح العرائ�س والدمى
وخيال الظل� ،إال �أن �أهم هذه الأنواع بح�سب الكثري
من الباحثني هو امل�سرح املدر�سي ،هذا النوع الذي
يط ِّوع التمثيل يف �إطار امل�ؤ�س�سة الرتبوية ،وي�شرف
عليه م�س�ؤول من داخ��ل هذه امل�ؤ�س�سة .ي�ستهدف
هذا النوع من امل�سرح جوانب هامة يف ال�شخ�صية
الطفلية و�إ�شباع حاجاتها .ويتمتّع ب�أهمية بالغة
من خالل تلقني الطفل املعلومة املعرفية والتعليمية
بوا�سطة م�شاركة الطفل نف�سه ،وتعميق فهمه �أو
للن�ص امل�سرحي املقدّ م واملتعلّق باملادة التي
حفظه ّ
يدر�سها .وي�سهم امل�سرح املدر�سي يف حتويل مقر ّرات
درا�سية �إىل �ألعاب معرفية يتداولها الأطفال فيما
بينهم بطرائق �شيقة وممتعة� .إىل جانب تعلّم
الإلقاء ال�صحيح و�إخ��راج احل��روف من خمارجها،
�سواء للم�شارك �أو املتفرج� .إن م�سرح الطفل هو
ً
واحدٌ من الو�سائل التثقيفية التي ت�سهم يف �إغناء
�شخ�صية الطفل ،وتوفر له فوائد نف�سية وجمالية
و�إبداعية ،تعمل مبجملها لإيجاد ت��وازن منا�سب
يح�صن قدرته على مواجهة امل�ستقبل وحتدياته.
ّ
يقول الكاتب الرو�سي «ميخالكوف»�( :إن على
الأدب بعامة ،وم�سرح الأطفال بخا�صة� ،أن يجعل
الأطفال عاملني بالأخطار الكبرية التي ما تزال
موجودة يف عاملنا الذي نعي�ش ،لكن على ذلك الأدب،
وهذا امل�سرح �أن يقويا اعتقادهم ب�أنه ميكن التغلب
على تلك الأخ��ط��ار ،و�أن ي�ساعدهم على معاجلة
م�شكالتهم ،وفهم �أو�ضاعهم و�أنف�سهم وجمتمعهم
ودورهم النبيل امل�ضيء يف هذه احلياة).

�أعالم

"ال�سنة الثالثون"

العدد2015/5/24 "1441" :م �6 -شعبان 1436هـ

11

الباحث هاين اخلي بني ال�صحافة والأدب والتوثيق
• حممد منري �أبو �شعر
ّ
لعل �أ�صدق �شهادة قيلت عن الباحث والأدي��ب هاين
اخليرّ  ،ما كتبه ال�شاعر املهجري الكبري زكي قن�صل يف
ر�سالة م�ؤثرة ل�صديقه اخليرّ يف  ،1987/11/4نقتطف
منها :
«عزيزي الأخ هاين اخليرّ ..
ك ّلما َ
وقعت يف يدي ،انهلتُ عليك قراءة ،وال �أكتمك �أنك
ت�ستهويني وت�شدّ ين من �أنفي لألتهم ما تكتبَّ ،
ولعل ذلك
عائد �إىل و�ضوح �أفكارك ،و�سهولة عباراتك ...ف�أنا ال
�أح��ب التعقيد واملعقدين ،و�إن كنت �شديد الإعجاب
بالعقاد (حممود العقاد) ،و�إين ال �أزال �أذكر ب�ساطتك
وعفويتك عندما �ضمنّا منزل ال�شقيق كرم يف دم�شق،
وقد �أعربت يومها لكرم عن تقديري ملا تتحلى به من
ف�ضائل� ،أولها التوا�ضع ال�صادق ال امل�صطنع ،و�شعرت
بخيط غري مرئي ي�شدّ ين �إليك»..
كان لقائي الأول بالأ�ستاذ اخل�ّيفرّ يف رح��اب �صحيفة
«الثورة» حيث كان يعمل يف دائرتها الثقافية كمحرر
مرموق ،مب�صادفة �سعيدة ،مل �أ�سع �إليها يف بدايات العام
 ،/2000/عندما كنت ومازلت �أقدم «للثورة» �صفحتي
الطبية الوقائية الأ�سبوعية ..وحني �سمعت ا�سمه مل
يكن غريب ًا على م�سمعي ،لأن مكتبتي العامرة ب�ألوان
املعرفة الإن�سانية ،ت�ضم العديد من م�ؤلفاته املمتعة،
التي تروق يل..
ومبرور ال�سنواتّ ..
توطدت ال�صداقة بيننا ،وللإن�صاف
�أعرتف ب�أنه يف معظم زياراته لعيادتي ،كان ُيخرج من
حقيبته التي ال تفارقه ،وثيقة �أو درا�سة� ،أو �صورة� ،أو
ر�سالة نادرة� ..أو بع�ض الكتب احلديثة التي �أ�صدرها
هو �أو غريه من الك ّتاب ،وتقع يف دائرة اهتمامي ،ويقدم
يل هذه الأ�شياء الق ّيمة ب�أريحية ،ودون مقابل ..ويف
هذا ال�سياق فقد قدم يل الأ�ستاذ هاين اخليرّ  ،ر�سالة
بخط الطبيب املعروف �سامي القباين ،وكان طالب ًا يف
موجهة �إىل الروائي
املرحلة االبتدائية يومذاكّ ،
ال�سوري فار�س زرزور ،يطلب فيها الطالب �سامي القباين
�إر�شاده �إىل الو�صايا ،التي تعينه لأن يكون متمكن ًا من
�إجادة فن كتابة الق�صة ،وتتمة لهذه اللقطة اللطيفة
ف�إنَّ الدكتور �سامي هو جنل الدكتور �صربي القباين،
�صاحب وم�ؤ�س�س جملة «طبيبك».
وبعد هذه الرحلة الطويلة واملظفرة للأديب الإعالمي
هاين اخليرّ يف ع��وامل :الأدب وال�صحافة والت�أليف،
وجدت من الوفاء والإخال�ص �أن �أ�س ّلط حزمة �ضوء
على هذه القامة الأدبية وال�صحفية البارزة.
ً
َّ
وبالرغم من �أن الأ�ستاذ اخليرّ تقاعد وظيفيا� ،إال �أ َّنه
ما يزال م�ستمر ًا يف الكتابة امل�س�ؤولة الواعية ،حيث
تتواىل م�ؤلفاته دون توقف...
حمطات رئي�سية يف حياة هاين اخليرّ :
 م����ؤرخ و�صحايف ل��ه اهتمامات يف الأدب والتاريخوال�سيا�سة وال��ت�راث ..ع�ضو يف احت���اد ال�صحفيني
ال�سوريني ،و�صحفي حمرتم يف احتاد ال�صحفيني العرب،
برت�شيح من رئي�س االحتاد �آنذاك الأ�ستاذ �أحمد بهاء
الدين.
 من مواليد القرداحة – حمافظة الالذقية العام / 1950ووالده الع ّالمة ال�شيخ عبد الرحمن اخليرّ .
 ي�سكن ه��اين اخل�ّيررّ يف دم�شق ،التي انتقل �إليها مع�أ�سرته امل�ؤلفة من � /12/شقيق ًا و�شقيقة منذ العام
.1956
 بد�أت رحلته مع ال�صحافة ،بعد ح�صوله على �شهادةالثانوية العامة (الفرع الأدب��ي) العام  ،1970حيث
عمل يف العام املذكور يف املكتب ال�صحفي ل��وزارة �سد
الفرات.
 ح�صل على �إج���ازة عامة ب���الآداب – ق�سم اللغةالعربية من جامعة دم�شق.
 وح�ين مت لأول م��رة يف التاريخ حتويل جم��رى نهرال��ف��رات ل�صالح ال�سد امل��ق��ام يف مدينة الطبقة يف
اخلام�س من متوز العام  ،1973ترك العمل يف وزارة �سد
الفرات.

 انتقل يف ال��ع��ام (1976م) �إىل جملة (املنا�ضل)ال�شهرية ،ال�صادرة عن القيادة القومية حلزب البعث
العربي اال�شرتاكي.
 ويف العام  1980انتقل للعمل يف �صحيفة (الثورة)حيث �أ�شرف مع زميله الراحل حيدر علي على ال�صفحة
الثقافية.
 تقاعد من عمله التحريري يف (الثورة) العام ،2011ومبنا�سبة و�صوله �إىل �سن التقاعد� ،أقامت له �أ�سرة
التحرير حف ًال تكرميي ًا �ألقى خاللها كلمة جاء فيها:
«� ....سبحان من قهر عباده ال�صاحلني وغري ال�صاحلني
باملوت ،و�سبحان من قهر العاملني يف الإعالم ال�سوري
الر�سمي مب���واد ق��ان��ون التقاعد ،ول��ك��ن ال�صحفيني
احلقيقيني يف هذا املقام ،لي�سوا من ه���ؤالء املقهورين
�أو املعذبني يف �أر�ض اهلل ،مادام القلم بني �أ�صابعهم...
وخالل هذه ال�سنوات الطوال� :سنوات الغ�ضب ،والفرح،
ووجع احلروف ،قدمت ما عندي و�ضمن �إمكاناتي ،من
�أجل �إغناء احلياة الثقافية وتن�شيطها ،ول�سان حايل
ما قاله �شاعر النيل حافظ �إبراهيم:
ال تلم كفي �إذا ال�سيف نبا
�صح مني العزم والدهر �أبى
		
ّ
 ن��ال �شهادة ث��ن��اء وتقدير م��ن احت���اد ال�صحفينيال�سوريني يف العام  ،1997مبنا�سبة العيد ال�ساد�س
لل�صحفيني.
 فاز باجلائزة الأوىل يف جمال التحقيقات ال�صحفية،ال���ع���ام  /2005امل��ق��دم��ة م���ن ف���رع دم�����ش��ق الحت���اد
ال�صحفيني..
 م�ؤ�س�س ورئي�س حترير �صحيفة (املبكي) الأ�سبوعية. �شغل م��دي��ر حت��ري��ر جم��ل��ة (الإن�����ش��اء اجل��دي��د)ال�شهرية.
 عمل مرا�س ًال ملجالت عربية ،ت�صدر يف �أورب��ا نذكرمنها (دنيا العرب) و(املنارة) و(كل العرب).
 منح درج��ة دكتوراه فخرية العام  ،2010من قبلاالحت��اد العاملي لنقابات الأ�شراف يف لندن ،تقدير ًا
لأعماله الإبداعية والتاريخية ،وجهوده الطيبة يف
ن�شر الرتاث العربي.
هاين اخليرّ يف مر�آة احلوار:
ن�شرت �صحيفة ت�شرين ،يف �صفحتها الأخرية ،ال�صادرة
بتاريخ  – 1990( 9/24العدد رقم (� ، )4868إ�ضاءة
�أدبية حول جتربة هاين اخليرّ الكتابية جاء فيها:
خل
«ب�ين ال�صحافة والكتاب يبني الزميل ه��اين ا يرّ
عمارته التي �ضمت حتى الآن ما يزيد عن �ستني كتاباً،
من الكتب التوثيقية ،التي تناولت مفا�صل حياتية
كثرية ،الكتب الإبداعية ،التي �ضمت بع�ض ًا من نتاجه
الق�ص�صي ،الذي نعتربه منط ًا �أدبي ًا يحمل خ�صو�صيته
وط��روح��ات��ه ..وح���ول جتربته الأدب��ي��ة واملهنية
ال�صحفية كان لنا معه هذا اللقاء ،الذي يقدم �إ�شارات
هي يف حدّ ذاتها مقدمات حلوار طويل ،يقول الزميل
اخل�ّي�رّ ج��واب�� ًا على ���س���ؤال حم��دد م��ف��اده :مل��اذا تنتهج
كل هذه الب�ساطة يف اختيار مو�ضوعاتك ومعاجلتك
لها؟!� ..أق��ول لكم �إنني �أهتم كل االهتمام بالقارئ
العادي �أو ًال� ،أق�صد قارئ ال�شارع العام ..القارئ الب�سيط

املثقف ،الذي ميثل  %90من القراء ،هذا القارئ النهم
للمعرفة ،بر�أيي ،هو الأمنوذج احلقيقي الذي �أت ّوجه
�إليه و�أخاطبه و�أهتم به ك�شريحة عري�ضة وا�سعة يف
املجتمع ،وال يجوز ب�أي حال من الأحوال� ،أن نخاطبها
من �أب��راج عاجية ،و�أن��ا يف خطابي وح��واري مع هذا
القارئ املجهول �إمنا �أحاول مع �سبق الإ�صرار ،والتعمد
�أن �أجيب على ت�سا�ؤالته...
وي�ضيف الزميل اخليرّ حول �س�ؤال عن ارتباط كتبه
وم�ؤلفاته بالعمل ال�صحفي اليومي ،و�أنها ال تتعدى
كونها �سل�سلة متوا�صلة لتحقيق �صحفي طويل فيقول:
�صحيح �أنني �أحاول �أن �أكتب «الريبورتاج» ال�صحفي
عرب كتبي ،لأنه كما �أعتقد اجل�سر الذي يحقق توا�ص ًال
حقيقي ًا مع القارئ الذكي والعادي ،والكتب التي �أكتبها
لي�ست وال تطمح لأن تكون مناف�سة لكتاب «الأغاين،
لأب��ي الفرج الأ�صفهاين»� ،أو «العقد الفريد» البن
عبد ربه الأندل�سي ..املهم �أن حتقق املتعة الذهنية
والفائدة.»..
ر�أي يف �أدب هاين اخليرّ :
ويكتب الأديب امل�صري الإعالمي عبد الوهاب قتاية
يف العدد الأ�سبوعي ل�صحيفة (االحتاد) الإماراتية،
مقالة نقدية ح��ول م���ؤل��ف��ات ه��اين اخل�ّي�رّ  ،بتاريخ
 1983/5/12يقول فيه:
«عرفنا الزميل الأديب ال�صحفي ال�سوري هاين اخليرّ
�شعلة من الن�شاط ،يتملكه هاج�س الكتابة الأدبية...
ويف كل مرة تلقاه جتد بني يديه ثمار ًا جديدة من
�شجرته الفتية..»..
من م�ؤلفاته املطبوعة:
 درا�سات يف الرتاث العربي – .1980 تراث ومعا�صرة – .1982 رباعيات عمر اخليام يف العربية – .1982 ا�سرار مثرية من العامل – .1982 يحدثونك عن �أنف�سهم – يف �أربعة �أجزاء – .1984 �أ�شهر االغتياالت ال�سيا�سية يف العامل – (وهو يف�ستة �أجزاء) – .1985
 م�شاهري وظرفاء القرن الع�شرين – .1993 �أديب ال�شي�شكلي �صاحب االنقالب الثالث يف �سورية– .1995
� -أكرم احلوراين بني التنقالت ال�سيا�سية واالنقالبات

الع�سكرية – .1996
 مظفر النواب بني اجلرح العراقي ونهر الأ�سئلة –.2001
 بدوي اجلبل – الأعمال النرثية – خمتارات .2001 �شخ�صيات عربية �ضمن دائرة العبقرية وال�صعلكةوالطرافة – .2002
 �أبو علي �شاهني بني الأ�سطورة واحلكاية ال�شعبية –.2003
 �شخ�صيات �سورية يف القرن الع�شرين – وهو كتابتوثيقي يف �سبعة �أج��زاء  ،وقد �صدرت هذه ال�سل�سلة
امل�صورة بني عامي (.)2015 – 2002
 �إيلياهو كوهني م�شروع جا�سو�س مل يكتمل – .2010 الدكتور حممد حممد اخلطيب رجل العلم والتقريب– .2010
 مو�سوعة �أع�لام ال�شعر احلديث – وقد �صدر منهاالكتب التالية:
�أحمد �شوقي – الأخطل ال�صغري – �أبو القا�سم ال�شابي
– حممد مهدي اجلواهري – بدوي اجلبل – عمر �أبو
ري�شة – نزار قباين – �أدوني�س – بدر �شاكر ال�سياب –
�إيليا �أبو ما�ضي – حممود دروي�ش – مظفر ال َّنواب –
�أمل دنقل – �أحمد مطر – و�أخري ًا� ..سعيد عقل (قيد
الطباعة)..
كلمة �أخرية:
و�إذا ك��ان��ت يل م��ن كلمة �أخ��ي�رة ،بعد ه��ذا ال�سرد
املكثف والإ�ضاءة ال�صادقة حول التجربة الأدبية
والإبداعية وال�صحفية للباحث والكاتب املخ�ضرم
هاين اخليرّ  ،الذي ما يزال م�ستمر ًا يف م�سريته البحثية
الكتابية ،ف�إنني �أرج��و و�أمتنى �أن �أك��ون قد �أن�صفته
وجن��ح��ت ب��ت��ق��دمي وج��ه��ه احلقيقي دون رت��و���ش �أو
حم�سنات لفظية ذات �صبغة عاطفية ،وكذلك التعريف
ّ
بجهوده الطيبة واملتميزة يف ن�شر الوعي واملعرفة.
هاين اخل�ّي�رّ ال��ذي اكتوى �إىل حدّ الوجع ال�سرمدي،
بناء ع�شق الكلمة الواعية ال�شريفة امل�س�ؤولة ،وحتمل
ال�����ص��دم��ات املتالحقة (اغ��ت��ي��ال زوج��ت��ه ،واح�ت�راق
�أر�شيفه ال�شخ�صي ،ونزوحه عن منزله وق��د حتمل
ذلك ب�شجاعة و�صالبة وثبات را�ضي ًا بالق�ضاء والقدر،
و�صابر ًا على البالء ،م�ستمد ًا هذه املعاين النبيلة ،وهذه
القيم الأ�صيلة ،واملثل العليا امل�ضيئة يف الوجدان ..من
�صمود وطنه العظيم ال�شامخ �أبد ًا يف وجه �أعداد احلق
واخلري واجلمال..
و�أعتقد �أن ل�سان ح��ال الأ�ستاذ ه��اين اخل�ّييرّ يف هذه
الأيام ما قاله ال�شاعر الكبري بدوي اجلبل:
�أت�س�أل َ
ني عن (ال�ستني) ما فعلتْ
ال�شباب وال تبلى �سجايا ُه
يبلى
		
ُ
يف القلب ُ
�شباب ال نفا َذ له
كنز ٍ
ُيعطي ويزداد ما ازدادت عطايا ُه
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فل�سطني ..الق�ضية املركزية للأمة

مبنا�سبة ال��ذك��رى ال�سابعة وال�ستني للنكبة
امل�ستمرة يف فل�سطني ،وبدعوة من احتاد الكتاب
العرب وحتالف الف�صائل الفل�سطينية واللجنة
ال�شعبية العربية ال�سورية العليا لدعم ال�شعب
الفل�سطيني ومقاومة امل�شروع ال�صهيوين وجمعية
ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية� ،شهدت قاعة
املحا�ضرات يف احتاد الكتاب العرب ندوة نوعية
بعنوان (فل�سطني ..الق�ضية املركزية للأمة).
وقد ا�ستهلت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة
�صمت على �أرواح �شهداء الأمة العربية و�شهداء
ال��ث��ورة الفل�سطينية و�شهداء اجلي�ش العربي
ال�سوري ،ثم بالن�شيد الوطني للجمهورية العربية
ال�سورية.
و�أ�شار الأ�ستاذ مالك �صقور ع�ضو املكتب التنفيذي
يف احت��اد الكتاب ال��ع��رب ،ال��ذي �أدار فعاليات
الندوة� ،إىل �أن فل�سطني كانت ومازالت و�ستبقى
قلب العروبة وهي مكان الب�ؤب�ؤ من العني ،واليوم
�إذ نقف مبنا�سبة ال��ذك��رى ال�سابعة وال�ستني
للنكبة امل�ستمرة امل�ش�ؤومة التي ولّ��دت نكبات
ونك�سات متتالية � ،إمنا نقف لنع�ض على اجلرح،
نقف لنقول للعامل �إننا �صامدون ،ولن ي�ضيع حق
خلفه �أب��ط��ال م��ن �سورية وفل�سطني مهما طال
الزمن.
وحتت عنوان (نكبة � 1948أم النكبات -احلية ال
تلد �إال احلية) �أ�شار الدكتور ح�سني جمعة رئي�س
احتاد الكتاب العرب �إىل �أن �أمتنا العربية تعي�ش
اليوم ال��ذك��رى ال�سابعة وال�ستني لأم النكبات
العربية عامة ،ونكبة ما ي�سمى (الربيع العربي)
خا�صة ،فاخلراب والتدمري والتوح�ش والتهجري
والقتل والتمثيل باجلثث ما ك��ان ليحدث على
يد الع�صابات الإرهابية املارقة من (داع�ش)
و(جبهة الن�صرة) و(بوكوحرام) و(�أن�صار بيت
املقد�س) وغ�يره��ا ل��وال امل��ث��ال ال�صارخ جلرائم
احلركة ال�صهيونية وجرائم �أ�سيادها يف الغرب،
و�أكد �أن ال�شرفاء الأحرار �أدركوا �أن وجود الكيان
ال�صهيوين وا�ستمراره وت�صميمه على �إع�لان
دولته اليهودية �إمن��ا هو ورم �سرطاين خميف
ميتد �إىل كل �أنحاء اجل�سم العربي ليميته ،وهو

يتحول ويتطور تبع ًا للتحوالت الكربى يف العامل،
فلما ك��ان حممي ًا م��ن �أوروب���ا عامة وبريطانيا
خا�صة �صار حممي ًا من الإدارة الأمريكية وعدد
غري قليل من الدوائر ال�صهيو/عاملية ف�ض ًال عن
�أتباعه من الأنظمة العربية والإقليمية امل�أجورة
والعفنة.
و�أ�شار الدكتور غ��ازي ح�سني يف كلمته �إىل �أننا
نواجه اليوم يف ذك��رى النكبة واقع ًا عربي ًا يف
�أرد�أ �أحواله ،يف ظل دعم �أمريكي مطلق للعدو
اال�سرائيلي والإره���اب ال�صهيوين والتكفريي،
والتبعية املطلقة مللوك �آل �سعود وها�شم و�أمراء
اخلليج للواليات املتحدة وال�صهيونية العاملية،
مطالب ًا با�سم جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإي��ران��ي��ة ب�إلغاء اتفاقات الإذع���ان يف كامب
ديفيد و�أو���س��ل��و ووادي ع��رب��ة ،وب��ط��رد �سفراء
ا�سرائيل من عمان والقاهرة ،و�إنهاء االنق�سام بني
فتح وحما�س والعودة �إىل خيار املقاومة امل�سلحة
واالنتفا�ضة لتحرير كل فل�سطني التاريخية،
من ر�أ���س الناقورة م��رور ًا ب���أم الر�شرا�ش وحتى
رفح ،ومن النهر �إىل البحر ،ويف مقدمتها حترير
القد�س ،كل القد�س.
وط��رح الأ���س��ت��اذ راف��ع ال�ساعدي جمموعة من
الأ�سئلة التي يجب البحث عن �إجابات مقنعة لها،
فلماذا اال�ست�سهال يف تبني الرواية ال�صهيونية
ع��ن �أح����داث ع���ام  ،1948و�أي����ن ه��ي ال��رواي��ة
الفل�سطينية العربية عن تلك الأحداث ،م�ؤكد ًا
�أن نكبة عام  1948هي نتيجة لنكبات �سبقتها
ومهدت لها وهي جملة من النكبات التي ما زالت
الأم���ة العربية تعي�ش يف خماطرها ب���دء ًا من
�سايك�س بيكو وبلفور و�صك االن��ت��داب والت�آمر
العربي على الإ���ض��راب الأك�ب�ر ،كما تلت نكبة
 1948جمموعة م��ن النكبات ب���دء ًا م��ن قبول
ا�سرائيل ع�ضو ًا يف الأمم املتحدة �إىل �ضرب حلم
الوحدة العربية ال �سيما يف يتعلق بالوحدة بني
�سورية وم�صر �إىل ح�صول االنف�صال وع��دوان
اخلام�س من حزيران الذي ت�ؤكد جميع الوثائق
�أنه غطي ب�أموال عربية ل�ضرب امل�شروع القومي
العربي و�صو ًال �إىل اتفاقيات الذل والإذعان مثل

كامب ديفيد و�أو�سلو ووادي عربة.
ثم وجهت اللجنة ال�شعبية للدفاع عن �سورية يف
الوطن املحتل برقية مبنا�سبة انعقاد فعاليات
الندوة جاء فيها:
“الأخوة يف احتاد الكتاب العرب
حت��ال��ف ق��وى امل��ق��اوم��ة الفل�سطينية يف
�سورية
الأخوة امل�شاركون يف ندوة فل�سطني..
حتية عربية �سورية من �أر�ض فل�سطني،
نربق لكم اليوم من الوطن املحتل يف ذكرى
نكبة فل�سطني ال�سابعة وال�ستني م�ؤكدين
مت�سكنا بربنامج التحرير واملقاومة �ضد
الكيان اال�ستعماري اال�ستيطاين وم�صممني
على مواجهة كل املخططات الأمريكية
ال�صهيونية الرجعية اجلاهلة الهادفة
لتق�سيم �سورية والعراق ولبنان وتدمري
اليمن وت�شتيت وتهجري �شعبنا يف خميمات
ال��ل��ج��وء ع��ل��ى ط��ري��ق ت�صفية الق�ضية
الوطنية الفل�سطينية ومقاومتها البطلة.
ونعيد هنا الت�أكيد على ما يلي:
ـ �أن ما يتعر�ض له �شعبنا العربي يف �سورية
هو خمطط �أمريكي �صهيوين رجعي يرمي
�إىل تق�سيمها مذهبي ًا وطائفي ًا وتدمري
جي�شها العقائدي ل�صالح بقاء وتو�سع الكيان
اال�ستعماري اال�ستيطاين يف فل�سطني.
ـ �أن ما يجري يف خميم الريموك من قتل
وتهجري وت�شتيت يتحمل م�س�ؤوليته �أو ً
ال
وب�شكل رئي�سي نظام �آل �سعود و�آل حمد
يف اجلزيرة العربية وحلفائهم يف وا�شنطن
وت��ل �أب��ي��ب ،وث��ان��ي�� ًا م��ن يقف على ر�أ���س
القيادة املتنفذة يف منظمة “التحرير”
وال�سلطة الفل�سطينية وكل الف�صائل التي
قاتلت �إىل جانب الع�صابات الإرهابية
وتلك التي وافقت على التعاي�ش معها والآن
تطالب بالتفاو�ض معها.
ـ �أن من حق �شعبنا الفل�سطيني وقواه احلية
وف�صائل املقاومة الفل�سطينية �أن يدافعوا

ع��ن �أنف�سهم يف مواجهة ك��ل الع�صابات
الإرهابية التي تعتدي عليهم يف حماولة
دنيئة ال�ستخدام ال��ورق��ة الفل�سطينية
لتحقيق م�آرب �سيا�سية بالغة اخلطورة على
ق�ضية �شعبنا و�أهمها ق�ضية عودة الالجئني
�إىل وطنهم الذي �شردوا منه.
ـ �أن التحالف اال�سرتاتيجي بني ف�صائل
املقاومة الفل�سطينية والدولة ال�سورية
وجي�شنا العربي ال�سوري هو وحده الكفيل
بتطهري امل��خ��ي��م م��ن رج�����س الع�صابات
الإره��اب��ي��ة وو���ض��ع ح��د مل��ع��ان��اة ع�شرات
الآالف من املهجرين الذين يعي�شون يف
مراكز الإي��واء �أو يف خميمات الالجئني يف
ال��دول املجاورة ،ه���ؤالء الذين يتعر�ضون
اليوم لنكبة ثانية �أم��ر و�أ���ش��د ق�سوة من
النكبة الأوىل رغم �أن املعتدي هو واحد:
الثالوث االم�بري��ايل ال�صهيوين الرجعي
اجلاهلي.
�إننا يف املناطق املحتلة ونحن جندد عهد
الوفاء املعمد بدماء ال�شهداء الذين اعتلوا
للمجد على �أر���ض �سورية احلبيبة ندعو
�إىل توحيد كل اجلهود والطاقات من �أجل
معاقبة جمرمي احل��رب ومقا�ضاتهم �أمام
حمكمة اجلنايات الدولية و�أم���ام جمل�س
حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة .ورغم
�إدراكنا �أن الأمم املتحدة هي �شريك يف هذه
احل��روب الإرهابية متام ًا مثل اجلامعات
العربية �إال �أن���ه ب��ات ملح ًا حت��ري��ر هذه
الهيئات الدولية والإقليمية من ال��دول
الإرهابية املهيمنة علينا.
عا�شت �سورية عربية مقاومة وب��واب��ة
للعبور �إىل فل�سطني..
عا�شت املقاومة الفل�سطينية يف فل�سطني
وخميمات اللجوء و�إننا حتم ًا ملنت�صرون...
اللجنة ال�شعبية للدفاع ع��ن �سورية يف
الوطن املحتل -حملة العودة �أو ً
ال
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(�أدب ..وطن ..نقد)
مهرجان �أدبي نقدي �شبابي يف فرع دم�شق

انطلقت يف ف��رع دم�شق الحت��اد الكتاب ال��ع��رب �صباح االثنني
 2015/5/18فعاليات املهرجان الأدبي النقدي ال�شبابي (�أدب..
وطن ..نقد) مب�شاركة جمموعة من الأدباء ال�شباب هم :غدير
ا�سماعيل -مرينا حممد ح�سن -علي الدندح� -سالم تركماين -زياد
�سودة -عبري عطوة -يو�سف قائد -جمال طنو�س� -إ�سالم فواز-
حممد ر�ضا الرفاعي� -سوزان ال�صعبي -دمية داوودي -حازم
برنية� -أ�سيل الأزعط -ح�سن الراعي -رانيا حمدوين -رمي بدر
الدين ب��زال -فرا�س دي��وب� -سناء ال�صباغ -رزان عويرة� -أمري
م�صطفى -عزيز طه -رنا االبراهيم.
وقد ا�ست�ضاف املهرجان ال�شاعر ال�شاب �أيهم احلوري ،وقام بتقومي
الأعمال ال�شبابية امل�شاركة عدد من كبار النقاد والأدب��اء هم
 :خالد ابو خالد -حممد خالد رم�ضان -حممود حامد -امين
احل�سن� -أحمد علي هالل -عماد فيا�ض.
ومتيزت فعاليات املهرجان بح�ضور كثيف ،فبالإ�ضافة �إىل عدد
كبري من الأدب���اء ال�شباب ح�ضرت كوكبة من الزمالء �أع�ضاء
االحتاد واملهتمني بالفعاليات الأدبية والثقافية ،وكان احل�ضور
الإعالمي املواكب لفعاليات املهرجان الفت ًا ،مما يعك�س اهتمام
الإعالم ال�سوري ،والإن�سان ال�سوري ب�شكل عام ،برعاية املواهب
ال�شابة واحت�ضانها والأخ��ذ بيدها يف �سبيل املزيد من التطور
والرقي الذي تعود ثماره باخلري على الوطن احلبيب.
و�أ�شار الأ�ستاذ �صبحي �سعيد �أمني �سر فرع دم�شق الحتاد الكتاب
العرب �إىل �أن ه��ذا املهرجان من الفعاليات الأدب��ي��ة النقدية
الإبداعية التي تعبرّ عن نقلة نوعية يف م�سرية الن�شاطات التي
يقوم بها الفرع ،ومب�شاركة هذا العدد الكبري من الأدباء ال�شباب
ي�صبح املهرجان �أو�سع و�أ�شمل ،راجي ًا �أن تتكرر مثل هذه الفعاليات
يف �أكرث من منا�سبة لتن�شيط احلركة الإبداعية ال�شبابية التي
ُينتظر منها الكثري .كما �أ�شار �إىل حالة التفاعل الإيجابي بني
الأدباء ال�شباب والنقاد واحل�ضور.
واتفق النقاد على �أن هناك مواهب �شعرية مت�ألقة جديرة
بالتقدير وهناك �أقالم واعدة حتتاج �إىل رعاية و�صقل ومطالعة
وق��راءة  ،و�أك��دوا �أن التجربة الإبداعية هي جتربة تراكمية
حتتاج �إىل بناء واطالع ومتابعة ومثابرة وتقبل للنقد البناء.

بدوره �أ�شار الأديب حممد مروان مراد الذي �شارك يف فعاليات
املهرجان �إىل �أن احلراك الثقايف يعرب ب�صورة عامة عن حيوية
املجتمع ،ويج�سد التطلع �إىل عامل �أجمل و�أكرث ثراء ،واملهرجانات
الثقافية ال�شبابية تلعب دور ًا م�ضاعف ًا يف هذا احلراك ،فهي من
جهة متد ج�سور التوا�صل بني الأجيال ،وتقدم من جهة �أخرى
للنا�س الوجوه اجلديدة املوهوبة ،فت�ستمر بذلك دورة احلياة
��راء وبالتايل �أك�ثر عزم ًا خلدمة
ويتجدد الفكر ويغدو �أك�ثر ث ً
املجتمع وم�سرية التقدم والبناء .كما �أ�شار �إىل �أن ال�شباب املثقف
هو احللقة الأجمل والأبهى يف منظومة العمل الفكري ،مقدم ًا
ال�شكر الحتاد الكتاب العرب و�إىل كل من يرعى هذه املهرجانات.
و�أ�شار الناقد حممود حامد �إىل �أن هذا املهرجان التي امتدت
فعالياته ليومني يعرب عن احليوية الدائمة الحتاد الكتاب العرب
ب�شكل عام ولفرع دم�شق ب�شكل خا�ص ،وهذا املهرجان يدفع كتابات
ال�شباب عتبة عتبة باجتاه الإب��داع ،كما مينح ه���ؤالء ال�شباب
فر�صة لالنطالق الأكرب يف عامل الثقافة والأدب.
و�أ�شار الناقد �أحمد علي هالل �إىل �أن مهرجان (وط��ن ..نقد..
�إب���داع) يف دورت��ه الثانية ي�شكل فر�صة �إ�ضافية للتعرف على
احل�سا�سيات الإبداعية اجلديدة ،على م�ستوى ال�شعر والق�صة
بخا�صة.

وعرب الأدب��اء ال�شاب عن �سعادتهم بامل�شاركة يف هذا املهرجان
ال��ذي �أت��اح لهم فر�صة التعبري ،فعربت الأديبة ال�شابة زينب
ال�شيخ ح�سني عن �سعادتها وامتنانها لفرع دم�شق الذي فتح نافذة
ال�شعر واحلياة �أمامها� ،شاكرة الدور الطليعي الذي يقوم به يف
ركب الثقافة والإبداع وفاء للوطن الذي نبتنا من ترابه ون�ضارة
خ�ضرته� .أ�شار الأديب ال�شاب زياد ال�سودة �إىل �أن هذا املهرجان
فر�صة يقدمها فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب للأدباء ال�شباب �أو
الأقالم ال�شابة لإظهار ما لديهم من موهبة قد ال تب�صر النور ما مل
تقدم لها الفر�صة املنا�سبة ،وهذا املهرجان هو منا�سبة للقاء بني
الأجيال الأدبية املختلفة ،فالأدباء ال�شباب بحاجة لالحتكاك
بتجارب وقامات �أدبية هامة ل�صقل موهبتهم وتطويرها .وقدمت
الأديبة ال�شابة �سالم خالد الرتكماين �شكرها الحتاد الكتاب
العرب على تنظيم هذا املهرجان الذي حمل بني حناياه نب�ض
ال�شباب ب�أدبهم و�شعرهم ونرثهم ،والأجمل يف هذا الهرجان �أنه
يت�ضمن درا�سة نقدية للن�صو�ص املقدمة حتتوي ن�صائح هامة
قدمها النقاد .و�أك��د الأدي��ب ال�شاب يو�سف قائد على �أن مثل
هذه الفعاليات تعني ا�ستمرار الإن�سانية لأن الإن�سان ال يكون �إال
بالفن ،والفن فقط..
و�شغل ال��ه��م ال��وط��ن��ي والإن�����س��اين ح��ي��ز ًا ك��ب�ير ًا م��ن الن�صو�ص
الإبداعية التي قدمها الأدب��اء ال�شباب ،الذين عربوا ،كل على
كم كبري من احلب ل�سورية الأم التي احت�ضنتهم
طريقته ،عن ّ
وقدمت لهم الكثري.
ورغ��م تباين �سوية الن�صو�ص املقدمة ب�ين جيدة ومتو�سطة
ومقبولة ،يبقى هذا املهرجان فر�صة ا�ستثنائية يقدمها احتاد
الكتاب العرب لكل �أدي��ب �شاب ،فاالحتاد ي�ضع ن�صب عينيه �أن
ال�شباب هم ثروة هذا الوطن وخزانه الإبداعي املتجدد ،ورعايتهم
هي لبنة �أ�سا�سية يف عملية بناء الوطن والنهو�ض به ،كما ي�ضع
االحتاد يف �أعلى �سلم �أولوياته ا�ستقطاب ال�شباب املثقف الواعي
وو�ضعه على الطريق ال�سليم ،طريق الإب��داع والفن واحل�ضارة،
ال�سيما يف ظ��ل ت�سلل الفكر الظالمي �إىل بع�ض الثغرات من
جمتمعنا ال�سوري الذي يرف�ض جملة وتف�صيلة العنف والتكفري
ومييل بفطرته ال�سليمة �إىل احلياة واحلب وال�سالم.

(�إ�سالم الإرهاب) حما�ضرة للباحث زبري �سلطان يف فرع القنيطرة
�ضمن ن�شاطات فرع القنيطرة الحتاد الكتاب العرب �ألقى الزميل زبري �سلطان حما�ضرة حملت عنوان (الإ�سالم والإرهاب).
تطرق الباحث يف حما�ضرته �إىل تعر�ض الدول الإ�سالمية ملوجة هائلة من الإرهاب املنظم و�إن تفاوتت ن�سبه بني الكلي واجلزئي ،م�شدد ًا
على �أن الإ�سالم دين �سماوي توحيدي جاء ليكمل كافة الر�ساالت ال�سماوية التوحيدية التي �أر�سلها اهلل عز وجل �إىل الب�شرية عرب ر�سله
ليكون خامت تلك الر�ساالت.
كما �سلط ال�ضوء على ت�شكيل االنت�شار ال�سريع للإ�سالم يف الغرب �سواء يف �أوروبا �أو يف �أمريكا �صدمة للو�سط ال�صهيوين وللمتطرفني يف تلك
البلدان ،فالإ�سالم هو الوعاء الفكري والرتاثي والتاريخي الذي حفظ الأمة العربية من االندثار والتال�شي �أمام امل�شاريع اال�ستعمارية
املتعددة ،فحافظ على اللغة العربية و�أبقى روح الن�ضال والكرامة واال�ستقالل يف نفو�س العرب وامل�سلمني و�شكل ال�سد املنيع �أمام كل
الهجمات لفكرية والثقافية للغرب اال�ستعماري.
وقدم عر�ض ًا لكتابات عدد من الكتاب واملفكرين يف الغرب والكيان ال�صهيوين ممن يحذرون العامل من الإ�سالم ويطلقون عليه زور ًا وبهتاناً
دين الإرهاب والرعب والقتل ورف�ض الدميقراطية.
وختم بالت�أكيد على �أن الإ�سالم دين رحمة حمبة للب�شرية جمعاء ولي�س دين �إرهاب كما يحاول الغرب وال�صهاينة واجلماعات التي
تلب�س الإ�سالم لبو�س الإرهاب ،وكما �سقطت كل امل�ؤامرات على الإ�سالم منذ بداية ر�سالته ال�سمحة لنزوله وحتى يومنا ف�سوف تنك�شف
الغمامة ال�سوداء ويبقى الإ�سالم نا�صع البيا�ض عرب ر�سالته احلقيقية ،ر�سالة ال�سالم واملحبة..
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فنون

روال �أبو �صالح يف لوحاتها الأحدث
تر�سم الطفولة
وحتقق عنا�صر الواقعية ال�سحرية
• �أديب خمزوم
جت�سد الفنانة الت�شكيلية روال ابو �صالح م�شاهد الأطفال ب�أداء
واق��ع��ي الف��ت ،ي�صل �أىل حقائق الأ���ش��ك��ال يف ظاللها و�ألوانها
و�شاعريتها وا�ضوائها  ،وتركز لإظهار موا�ضيع الأطفال ،ب�إيقاع
متوازن و�ساكن ،يعتمد على الدقة يف الت�أليف والدراية يف التنفيذ،
ويتميز �أ�سلوبها بنفحة �شاعرية ورومان�سية  .ورغم كل االهتمام
بال�صوغ ال�شكلي واللوين املنظم ،واخلا�ضع يف �أكرث الأحيان للمنطق
الواقعي ،ن�ستطيع �أن نلم�س يف خلفيات لوحاتها ( قيا�سات كبرية
ومتو�سطة – زيت واكريليك على قما�ش) مل�سات وبنى ت�شكيلية،
حتقق حاالت وجماليات التجريد اللوين الغنائي .
هكذا تبدو لوحاتها اجلديدة  ،زاخ��رة مب�شاهدها احلميمية
،واملتفاعلة مع معطيات الذاكرة الطفولية ،وهي تبدو يف مظاهرها
و�إمياءاتها الواقعية ،منفتحة على االج��واء اللونية املحلية،
بوهجها وبريقها ال�ضوئي ،حيث تر�سم مبنطق عقالين ،باحثة
عن �أناقة ال�شكل و�إغراءات اللم�سة املدرو�سة ،و�إمياءات التكوين
 ،واحلنني �إىل عوامل الطفولة ،هو جزء �أ�سا�سي يف لوحاتها ،حيث
نرى ا�شاراتها ورموزها وعنا�صرها ،تطل وبقوة عرب ا�ستعادة
الأجواء املرت�سخة يف الذاكرة والوجدان.
وهذا يعني �أنها تقوم بتج�سيد حاالت من املنظور احلامل مدى
ومناخ الف�ضاء الواقعي الرحب ،وت�ساعدها خربتها التقنية
 ،على م�ضاعفة الت�أثري امل�شهدي ،املقتطف من ح�ضور تفا�صيل
امل�شهد ،ولقد كانت تبحث ومنذ بدايات انطالقته الفنية ،عن حل
لتجليات الرجوع �إىل ينابيع الواقعية  ،دون �أن تخون م�شاعرها
الذاتية ،التي �سرعان ما تتفجر عرب مل�ساتها العفوية املقروءة يف
خلفيات لوحاتها .
تقريب اللوحة من النا�س
وت�شارك روال ابو �صالح ،يف ور�شة العمل التي تقيمها “غالريي
كامل للفنون الت�شكيلية يف دم�شق” حيث تقوم يف هذه املرحلة،

بر�سم لوحات كبرية ومتو�سطة �أمام اجلمهور ،والإيقاعات اللونية
العفوية (التي تعالج بها خلفيات لوحاتها) هي مو�سيقى ب�صرية،
ه��ي حركة ايقاعية ت�صاعدية تناغم ب�ين اللم�سة العفوية
والتج�سيد الواقعي  ،هي امل�ؤ�شر للعالقة احلميمية مب�شاهد
االطفال ،التي تعمل من خاللها ال�ستعادة بقايا معطيات ذكرياتها
 ،ك�أن �أنغام تقا�سيم االيقاعات اللونية التجريدية ،حتمل �أي�ض ًا،
مثل �أ�شكالها الواقعية ،تداعيات من �ألوان الواقع  ،ك�أنها تقدم
اللوحة املر�سومة من الداخل واخلارج مع ًا .
ولوحاتها تالقي القبول من �شريحة وا�سعة من اجلمهور ،ولهذا
ال ميكن التنكر للعالقة املتوا�صلة القائمة بني النا�س يف املجتمع
العربي وبني الر�سم الواقعي ،حتى �أن الهاج�س الواقعي الذي
متار�سه ي�ساهم يف تقريب الفن الت�شكيلي من النا�س ،وبالتايل
يك�سر حالة القطيعة القائمة بني اجلمهور واللوحة يف البلدان
العربية ،لأن ال�صياغة الواقعية املاهرة والواثقة جت�سد �سمات
العودة �إىل الأ�صل� ،أي �إىل ال�شكل الوا�ضح واملفهوم  ،والقادم
من م�صادر نه�ضوية ورومان�سية .وبالتايل فهي تتجاوز ا�شكالية
القطيعة القائمة بني الفن الت�شكيلي واجلمهور ،يف الوقت الذي
نعلم فيه �أن االبداع الفني الت�شكيلي احلديث نخبوي �أو ًال و�أخري ًا،
مبعنى �أن اللوحة الفنية احلديثة الالواقعية �أثبتت ف�شلها
يف خماطبة الإن�سان العربي ،ويف هذا ال�سياق ميكن القول �أنها
تتفاعل مع حركة وعنا�صر االطفال ،ب�صياغة ت�صويرية مفهومة
من النا�س جميع ًا ،من خمتلف الأع��م��ار وال�شرائح وامل�ستويات
العلمية والثقافية.
وموا�ضيع الطفولة تطل يف لوحاتها كرمز حللم م�ستعاد �أو
ليقظة رومان�سية ،لأنها املدخل لت�سجيل �سياق النغم الت�صويري
املن�ضبط ب�أ�صول وقواعد ومعادالت جمالية  .و�إذا نظرنا �إىل
طريقة معاجلة الأطفال ،جندها تتجه يف �أحيان كثرية لإطالق
اخليال ،رغم اجتاهها يف املقطع الواحد من اللوحة للو�صول �إىل

مننمة تف�صيلية واعية وهادئة .وهكذا ن�ست�شف قدراتها التقنية
والت�أليفية  ،حني تطرح �أمام �أعيننا ،جمالية الأ�سلوب الواقعي
 ،الذي يعطي م�شاهدها بعد ًا خيالي ًا �أحيان ًا ،يف معاجلتها مل�شهد
الأطفال ،حيث جتعلهم منفلتني من نقاط الثبات  ،ويظهرون يف
�أحيان كثرية ،وك�أنهم يف الفراغ  .ال�شيء الذي ي�ضفي نفحة من
اخليالية  ،متبعة جتليات احلركة الواقعية والتجريدية يف �آن
واحد.
وعلى هذا تتجاوز روال �أب��و �صالح يف �صياغة خلفيات اللوحة،
الأ�ساليب التقليدية �أي�ض ًا ،حني تقوم بتج�سيدها ،بلم�سة عفوية
ت�صل حدود ا�ستخدام م�شحف الر�سم ،وبذلك تلتقي مع �أ�ساليب
الفنانني التجريديني املحدثني ،حني متد اللوحة بثمرات خربتها
التقنية املتحررة للو�صول �إىل العجائن اللونية الكثيفة ،التي
ت�ضفي االيقاعات اللونية الغنائية ،يف خطوات الو�صول �إىل
الهدف اجلمايل املطلوب.
�إ�سالة اللون
ولقد بقيت روال �أبو �صالح يف اطار الر�سم الواقعي ،لأنها �آمنت
منذ البداية بالقدرة على الر�سم �أو على التج�سيد ،متام ًا كما
ت�ؤمن بالت�شكيل احلديث ،الذي ينطلق من �أجواء تفكيك الف�ضاء
الواقعي� ،أو تذويبه يف جزئيات �ألوان اللوحة التجريدية .فهي
ال تلغي الإ�شكال لت�صل �إىل وترية االلتبا�س بني امل�ؤ�شرات املحلية
ومعطيات احلداثة  ،و�إمنا تر�سم لتحقق حاالت املواءمة واملوازنة
بني الواقع والتجريد .
هكذا ميكننا االق�تراب من ع��وامل لوحات روال  ،وتفهم معاين
( الواقعية ال�سحرية) املقروءة يف تعابري الوجوه الطفولية
ال��واج��م��ة ،ويف �أل���وان عنا�صر امل�شهد  ،ولوحاتها تتنا�سب مع
طروحات �أو ن��داءات العودة� ،إىل الر�سم الواقعي  ،عرب �إ�ضفاء
بع�ض اللم�سات العفوية يف اخللفيات ،مبعنى �أنها تر�سم �أحيان ًا
بدقة تف�صيلة ،وت�ضفي يف �أحيان �أخرى ،املزيد من العفوية على
خلفية اللوحة.
وه��ذا ال مينعها من االجت��اه يف بع�ض مقاطع اللوحة  ،الختبار
طريقة الر�سم بلم�سات لونية عفوية  ،ت�صل اىل ح��دود ترك
اللون ي�سيل من �أعلى اللوحة اىل �أ�سفلها ،وهذا يعني �أنها تربز
يف لوحاتها حت��والت ما بعد التجريدية عرب تنقلها من عقلنة
كال�سيكية �ضابطة� ،إىل عفوية لونية متحررة� ،إال �أنها �سرعان
ما ترتد �إىل لغة الوعي ،حني جت�سد بلغة ت�صويرية مفرطة يف
واقعيتها حركات طفولية متنوعة يف و�ضعياتها وتعابريها.
والأل��وان القوية لها عالقة بذاكرة الإ�ضاءة يف امل�شهد املحلي،
والتي تتخذ يف �أكرثية لوحاته طابع ًا �شرقي ًا ،ومن الوا�ضح �أن
�أعمالها اجلديدة  ،ت�شكل حق ًال للألوان املتقاربة.
واملو�ضوع الطفويل هو نقطة االرتكاز الأ�سا�سية يف جتربتها ،
تعمل من خالله للو�صول �إىل خ�صو�صية عرب �أ�ساليب متعددة
�أو متنوعة  .وهي تتجه �إىل املبا�شرة يف تقدمي امل�شهد الواقعي
 ،وتذهب �أحيان ًا �أخ��رى �إىل بع�ض االجتاهات اخليالية ،مرور ًا
مبحاولتها �إ�ضفاء بع�ض اللم�سات الرومان�سية على �أجواء بع�ض
لوحاتها  .ولوحاتها ت�شري �إىل ت�صميم �صاحبتها على التوا�صل مع
رغبتها يف �أن تبوح بهواج�سها  ،ب�صدق و�أمانة  ،زاهدة بكل �شيء
 ،وبذلك تريد �أن تقول لنا �أن الفن هو �ضرورة حياتية ،ولي�س
مظهر ًا من مظاهر الرتف الثقايف او احل�ضاري  ،وهذا دليل وا�ضح
على �أن روال فنانة متتلك ح�سا�سية ب�صرية وروحية قبل �أي �شيء
�آخر .
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الم
ال�صحيفة من �ألفها �إىل يائها هذا
مل �ألتهم ّ
ال�صباح ..فقد باغتتني �إحدى املقاالت ..هجمت
علي ب�شرا�سة ،و�أطبق مطلعها على عنقي ب�أ�صابع
ّ
ُمكهربة:
(الّلقمة العربية الطارئة جتلّت اليوم ب�أن�ضج
�صورها ،و�أ ّدت دورها املنوط بها ،حيث �سكّنت نهم
الوفود للجدال ،واملماحكة)..
ً
ده�شة ،وتهدّ لت �شفتاي عجب ًا!..
جحظت عيناي
ف� ُ
عيني
أعدت قراءة ما �سلف ،بعدما و�ضعتُ على
ّ
علي
نظار ًة ُمكبرّ ة ،علّها ُتريني ما �أظنّه قد ا�شتبه ّ
من الكلمات( :اللقمة العربية الطارئة)..
قهقهت جوارحي حتى ر�شحت كلّ خل ّي ٍة يف
ُ
ووجدت نف�سي �أعيد العبارة،
ماء ماحل ًا،
ج�سدي ً
أكررها ،ك�أنها باتت الزمة عمري ..
و� ّ
(اللقمة العربية الطارئة..؟) �أق�سم �إنها
ٌ
ظريف ،وخفيف
لكن هذا الكاتب
طارئة بالفعلّ ،
الظلّ � !..س�أت�صل به ،ما ا�سمه يا ُترى..؟
(م�سعود �أبو �أ�سعد..؟) ها� ..إنه ا�سمي �أنا..
ال�سعود !..و ُت�شبهني حتى
�أه ًال� ..أه ًال �أبو ّ
باال�سم..؟! يا للم�صادفة الغريبة!..
تركتُ املقال ،و�صاحبه الذي ذ ّكرين بجوعي
أح�ضر ً
املزمن ،وقمتُ �إىل املطبخ ،ل ّ
لقمة �أُ�سكتُ بها

ثرثرة �أمعائي ،فتحتُ الثلاّ جةُ ،
فخ ّيل �إ ّ
يل �أنيّ
ر�أي ُتها تقلب �شفتيها يف وجهي ُم�ستنكر ًة وقاحتي،
لقمة بني �أ�ضالعها
وجترئي على التفتي�ش عن
ٍ
ّ
ُ
اعتذرت لها ،و�أغلقتُ على
اخلاوية منذ �أيام!..
ب�ؤ�سها باب احلياء ..ورحتُ �أنقّب يف خمابئي
ب�صلة �أ�شويها،
ال�سرية عن ح ّبة بطاطا �أقليها� ،أو
ٍ
ّ
تراب على
لكنّي مل �أظفر من رحلتي �سوى ببقايا ٍ
ُ
ق�صدت املغ�سلة لأنظفها ،ففاج�أين
�أ�صابعي،
معروق �ساخط ،ي�صرخ ّ
ٌ
وجهٌ
يف�( :أال تخجل من
نف�سك..؟ كيف تطلب الطعام يف ال ُع�شر الثالث من
ال�شهر..؟! يا لوقاحتك يا �أخي..؟!)

1
من تلك القطط ال�سمينة التي تعي�ش حول
املطابخ .ركله �أحدهم ركلة قوية قذفته
بعيد ًا لي�ستقر بني �صفني من الأ�سرةعلى
بطنه و�أرجله الأربع .كما لو �أنه �أراد �أن ين�سل
حتت ذاك ال�سرير خف�ض ر�أ�سه ومال كحلزون
بن�صفه الأول �إىل اليمني  ،ثم عدل ومال
باالجتاه الأخر لكنه مل ينتقل من مكانه قيد
�أمنلة  .وجدت نف�سي وقد �أ�صبت بالغثيان،
ولوال �أن �أحدهم دفعه دفعات متتالية �إىل
اخلارج لتقي�أت  .كان يح�شر قدمه حتت القط
ويدفع  ،والقط ال يحاول الهرب �أو العودة  ،هو
فقط ي�ستقر على بطنه يف حالة من اال�ست�سالم
البليد  .لقد �أثار هذا القط بي كراهية �أبدية
للقطط �ستنعك�س �سلوك ًا عدائي ًا معها  ،بل
ب�سببه �أ�صبحتْ منور ال�سريك مثرية للقرف يف
نف�سي .
2
قال زميلي � ":إنه عا�شق لرميا � ،س�أقتله
الوغد " .ولأنها ق�ضية �شرف كما ترون ،
وبدافع كراهيتي للقطط  ،ح َّبذت الفكرة .
قلت � ”:أَ ُ
ترك الباب ن�صف مغلق و�أنت تطرده
ُ
 ،وعند خروجه �أطبق عليه الباب “ .قال ”:
اتفقنا “ .لكن الذي علق بامل�صيدة هو رميا
التي �أخذت ت�صرخ �صراخ ًا وح�شي ًا  ،مما جعل
القط الغريب مثل البندول ؛ يقذف نف�سه
�إىل النافذة الزجاجية لريتد عنها كالناب�ض

• توفيقة خ�ضور

ٌ
مذيعة ح�سناء ،تبت�سم ب�سخاءٍ وهي تقول:
(�آخر الإح�صاءات ت�ؤ ّكد �أن �أكرث من ن�صف
العربي ،يعي�شون حتت ّ
خط الفقر،
�سكّان الوطن
ّ
و�أنّ �آالف الأطفال ميوتون جوع ًا كلّ عام)..

ٌ
م�صادفة هذا الت�شابه الكبري بني الكلمتني..؟ هي
الم واحدة تقلب عاليها �سافلها)..
ٌ
املطبعي:
ري �آخر للخط�أ
وفج�أ ًة ملع يف ذهني تف�س ٌ
ّ

فهتفتُ � :أجل� ..إنها هي ..فالكاتب يق�صد ما
هم ْمتُ �أن �أ�صفع ابت�سامتها البلهاء ،لكنّي متالكتُ قال بال�ضبط ،نعم ..نعم� ..إنه يق�صد �أن الق ّمة
�أع�صابي ،وقدّ ُ
رت �أنيّ بحاجة �إىل يدي الثانية ،العربية لي�ست �سوى لقمة ،يزدردها العرب على
عجل ،ثم ت�أخذ طريقها �إىل اخلالء عرب..
فاكتفيتُ بتغيري القناة ،و�أنا �أهذي:

( يبدو �أنّ �أنهار الع�سل واللنب واخلمور التي يعوم �أبت�سم ب�ضراوة ..ثم تتّ�سع ابت�سامتي ،تتّ�سع،
خم�ص ٌ
عمالق ،يرى العامل
�شدق
�صة لـ )...
ٍ
وتتّ�سع حتى �أحت ّول �إىل ٍ
فوقها وطننا ّ
بكلّ
جمرد لقمة..
حمتوياته
ّ
اعتذرت له بلباقة ،و�أنا �أحاول �إقناعه �أين ال مل �أ�ستطع �أن �أُكمل نزيف ،فقد جلمني املذيع
ُ
�أطلب اللقمة للمتعة ،لكني �أحاول فقط البقاء الذي يقر�أ �صحف اليوم بقوله:
على قيد احلياة ..فرعد يف وجهي:
القراء الكرام عن اخلط�أ املطبعي
(ونعتذر من ّ
(لديك خمزونٌ من ال�شحوم يكفيك ملدّ ٍة الذي ورد يف هذا املقال ،فح ّول الق ّمة �إىل
لقمة)..
ٍ
طويلة)..
ربر اخلط�أ بالت�شابه
أحت�س�س ويبت�سم بطالقة ،وهو ُي ّ
�ضحكتُ حتى دمعت عيناي ،و�أنا � ّ
ق�صبة فارغة ..ووجدت الكبري بني الكلمتني ..نزّ ت م�سامات روحي �سائ ًال
ً
ج�سدي الذي بات ُي�شبه
بقهر من ُ�سرقت لقمته
�ساعات ُم ّر ًا ،و�صرختُ يف وجهه
ِ
أوجه له ً
لكمة� ،أنفقتُ بعدها عدة
ٍ
نف�سي � ّ
اليتيمة من فمه:
ال�ستخراج �شظايا الزجاج من يدي..
عم تعتذر يا مذيع النّح�س..؟ �ألي�ست اللقمة
( ّ
****
هي الق ّمة..؟ ما بك ،ملاذا تنظر �إ ّ
يل هكذا..؟!
�شغّلتُ التلفاز بحث ًا عن ال�سلوى ،ف�أطلّت ّ
علي �أتظنني جمنون ًا يهذي..؟ قل يل �أنت� :أهي

ِق ّ
طان

• �أكرم �إبراهيم
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�إىل و�سط الغرفةويقذف نف�سه من هناك �إىل
النافذة الأخرى املقابلة  ،وهكذا...
انتحى زميلي زاوية الغرفة وبد�أ ال�صراخ ":
فتح الباب ليهرب القط  ،لقد ا�صطدت رميا،
افتح الباب  ،ا�صطدت رميا  ،ا�صطدت رميا ،
افتح الباب  ،افتح الباب " .كنت مرعوب ًا بدوري
؛ للحظات ح�سبت �أن الأر�ض زلزلت زلزالها ؛
هياج القط الدخيل و�صراخ رميا وويل �أمرها
�شل تفكريي ،وعندما �صحوت �أف�سحت املجال
للقط كي يهرب .
كانت نظرة واحدة �إىل زميلي كافية لأدرك
كم كان وجهي �أ�صفر كال�شمع .

ا�شتعال احلنني
ي�ضج ف�ضاء املدينة بنب�ضات القلوب املت�سارعة يف ظل
ال�صمت الراعف ,حتت غيوم ت�شرين حيث ال �أ�صوات للكائنات
,ولي�س هناك �سوى هرولة �أقدام العابرين من �أمام غرفتنا
الوحيدة املط ّلة مبا�شرة على ال�شارع .
يف هذا الركن ال�ضيق �أتابع امل�شهد من النافذة �,أ�صابع يدي
تع�صر بع�ضها بع�ض ًا �,أنتظر زوجي عمر كي ينتهي من حالقة
ذقنه .يزداد ج�سدي حرارة كلما انتقل عقرب الدقائق يف
�ساعة احلائط .وبلهفة ع�شوائية � ُ
أجته نحو عمر الذي مازال
يقف �أمام املر�آة منذ �ساعة كاملة.
� َ
أرجوك �أ�سرع يا عمر لقد �سبقنا اجلميع والوقت يدهمنا!..
يدير ر�أ�سه نحوي ببطء �شديد ويرخي يديه �إىل جانبيه
دون �أن يتفوّه بحرف واحد� .أنظ ُر �إىل عينيه اللتني فا�ضتا
بالدمع ولأول مرة �أراه حمبط ًا هزي ًال .
عمر ..الرجل ذو الثالثني عام ًا ,املفعم بال�شباب والرجولة
يقف �أمامي مارد ًا بارد ًا ,بوجه �شاحب ينظر �إىل بطني
املتكوّر الذي ن�سيته متام ًا يف هذه اللحظات التي �أدعوه فيها
كي ي�سرع معي ,لكن عينيه اللتني ت�ضمان ما زرع يف �أح�شائي
�أوقفتا متتماتي � .أده�شني اهتمامه بهذا الأمر الذي جتاهله
طيلة الأ�شهر ال�ستة ,كما جتاهلنا بع�ضنا منذ تهجرينا من
مدينتنا .فمنذ عامني وكل م ّنا ينام على �سرير مبفرده دون
حاجة الآخر �,إىل �أن �صخبت تلك الليلة ب�أ�صوات التفجريات
والإ�شتباكات امل�سلحة التي جعلت الذعر يتفاقم يف قلبي مما
دفعني �إىل الإند�سا�س بجانب عمر ,فبد�أت �أدفن ر�أ�سي يف
�صدره و�أحاول رفع ذراعه لألقي بها على ج�سدي كي ته ّدئ
من روعي.
ً
وبعد �صمت خميف يف ال�شارع ,هبّ ال�سرير ا�شتعاال باحلنني
املباغت الذي ح�سبنا �أنه �ضاع بني ركام بيتنا وما احتواه
من حاجاتنا املرتوكة هناك حتت مظلة الل�صو�ص واخلراب
,وقد جت ّلى احلنني رحم ًا من نار ,مقتحم ًا احلواجز واملتاري�س

• �آمال �شلهوب

اقتحا َم �أرواحنا هوا َء مدينتنا بعد الإعالن عن الأمان فيها .
كانت القلوب ت�سابق الأقدام يف �صدورنا امل�شرعة ,تعلو
وتنخف�ض كالتالل التي جنتازها وركالت جنيني تدفعني
لل�سري ب�سرعة �أمام عمر .
هناك ..يف ال�ساحة املتفرع منها �أغلب حاراتها ,وقف عمر
م�س ّمر ًا فوق احلجارة املرتاكمة حائر ًا �أمام �أكوام من دمار
الأبنية يف ال�شوارع املتداخلة التي بدت حا َر ًة وحيدة ممتدة
على رقعة واحدة .
ُ
أم�سكت بيده التي ج ّم ْ
� ُ
دت عروقي �,أت�ساءل معه عن موقع
�صالة الأفراح التي احتفلنا فيها يوم زفافنا ..وبعد �سكوت
طويل قهقه عمر ب�صخب فاح�ش و�سط قرقعة احلجارة حتت
إنك
�أقدام �أهل املدينة وارتفع �صوته قبالة وجهي قائ ًال ِ � :
تقفني على �أنقا�ضها .
ُ
�صرخت :و�أين منزلنا؟!
قال� :سنفت�ش عن �أثر لأ�شيائنا وهناك يكون .
ُ
وقفت بجانب ن�صف جدار متبق� ,أنتز ُع من بني يديه الكتب
واملجلدات التي ينت�شلها عمر من حتت الركام ,وبد�أت �أر�صفها
جدران ًا لغرفة جديدة .وبعد تعب ال�ساعات الطويلة اجتهنا
نحو الغرفة حيث ا�ستلقينا على �سرير من ح�صى ,و�ضعنا
ر�أ�سينا على نعومة احلجارة التي ذ ّكرتنا بو�سائدنا الالزوردية
,وعلى طراوتها ا�سرتخت �أع�صابنا امل�شدودة .
وقبل �أن ن�ست�سلم للنوم قال عمر:
ن�سيت ال�سقف !
لقد ِ
قلت� :سقفنا تلك ال�سماء التي ال ت�ستطيع �أ�شر�س القذائف
الو�صول �إليها !
َ
َ
َ
َ
راحة مل ن�شعر بها
وحتت غطاء النجوم �,أخذنا نوم عميق ِل ٍ
منذ زمن بعيد ,فم�ضى الليل حام ًال معه �آهات �سنني الإغرتاب.
يج�س بيديه
وعند طلوع الفجر حترك عمر ميين ًا وي�سار ًا ّ
لزوجة الدم املرتقرق بني احل�صى .
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"ال�سنة الثالثون"

م�صعد ال�ساعة الرابعة
• جرج�س حوراين
يف هذه الغرفة ت�ستقر الكر�سي التي حتملني والتي
ملت مني هي الأخرى .ينقلني ابني من غرفة �إىل
�أخرى كي ال يهاجمني امللل .وماذا ينفع كل ذلك؟
اجلدران تنظر �إيل ب�سخرية ورمبا ت�ضحك يف �سرها
وتقول :يا لتفاهة الإن�سان كيف يكون وكيف ي�صري،
ورمبا ت�س�أل نف�سها ب�سخرية :ملاذا ال يتعلم الإن�سان
مما ي�شاهد كي يتخل�ص من جربوته؟ ويعي�ش براحة
بال وطم�أنينة ،وفرح داخلي.
رمبا كان ما تفكر فيه هذه احلجارة �صحيحا ،فمن
كان يظن �أن الأ�ستاذة �أمل احلائزة على �إجازة يف
الفل�سفة و التي �شغلت من�صب مديرة �أكرب مدر�سة
يف املدينة والتي كانت ت�شكل حالة ا�ستثنائية
بالن�سبة للطلبة واملدر�سني .تتحول الآن �إىل كومة
حلم على هذه الكر�سي تنتظر من يقدم لها الطعام
واملاء والزحافة كي تتخل�ص من �سموم ج�سمها� .آه،
لقد جاءها املر�ض �سرا ،لكنه �أتى عا�صفا وقبيحا
كالرزيلة.
ترفع ر�أ�سها ببطء وت�ستقر الدمعة يف عينها:
يبدو �أن املوت ،الذي �سماه ذات يوم ال�شاعر الربازيلي
مانويل بانديرا :ال�ضيف غري املرغوب فيه ،قد
ن�سيني ،وهذه هي عادته ي�أخذ من نحبهم ويرتك
من يحبوننا كي يخففوا جرحه .له فل�سفة خا�صة
يف اختياراته ،حاولت كثريا �أن �أعرفها فلم �أقدر،
لكنني يف كافة الأحوال �أعلن امتناين ل�صفاء ،زوجة
ابني رغيد ،التي حتنو علي وتقدم يل الأدوية التي
تغريت كثريا بعدد الأطباء الذين زرتهم ،فكلما �سمع
ابني بطبيب جيد يحملني ويتوجه �إىل عيادته ،وهو
يقول يل� :إنه �أ�شهر طبيب يف البلد ،ولقد �شفى زوجة
موظف يف ال�شركة وعادت قوية مثل �سنديانة .ابني
الآن يحاول �أن يفي الدين يل كما قال ،فبعد موت
والده مل �أتزوج رغم �أنني كنت ال �أزال يف الثالثني
من عمري ،ورغم ال�ضغوط الكثرية التي واجهتها �إال
�أنني كنت قد اتخذت قرارا نهائيا وهو �أال ي�شغلني �أي
�شيء عن هذا ال�صغري.
لقد قال لزوجته  :هذه �أمك يا امر�أة..
وكان يقول يل دائما :ذات يوم �سنجد الطبيب
الذي ي�ضع يده على مر�ضك وي�صف الدواء املنا�سب
فال تخايف .خا�صة بعد �أن �أكد الكثري من الأطباء �أن
مر�ضي دهمني بوقت مبكر وهو يتطور ب�سرعة غري
معهودة بالن�سبة لهم� .ستخفق كل الأدوية حتى التي
جلبها عبود �ساق التاك�سي من بريوت .كل الأدوية لن
حتقق �أي تقدم يف حالتي بل رمبا جعلتني �أدخل يف
عامل من الأوهام والتخيالت جعلتهم يخافون علي
�أكرث ومرة منت يوما كامال وظنوا �أنها النهاية.
و�أمام �إ�صرار زوجته طلب ابني من الكاهن �أن
يزورين وي�صلي يل ومي�سحني بالزيت املقد�س ،ولقد
فعل ذلك ثالث مرات و�أطعمني بيده وهو يقول يل:
�سيزول عنك املر�ض وتعودين قوية يا �أم رغيد.
وعندما �س�أله ابني :كيف جاءها هذا املر�ض وهي
�أنقى من ماء النبع .رد الكاهن مبت�سما� :إن اخلطايا
يا بني حتوم حولنا مثل البعو�ض يف امل�ساء.
ذات يوم كنت قوية ،جميلة ،ر�شيقة وكانوا يقولون
وهم يالحقون خطواتي ال�صلبة على الطريق و�أنا
متجهة �إىل املدر�سة :مل تلد مثلها الن�ساء ،وكنت
�أ�ضحك يف �سري ،و�أ�شعر بالفخر ،لأنني حطمت هذا
الغرور يف داخلي و�صمدت يف وجه رياح الرجال الذين
طلبوا الزواج مني بعد وفاة زوجي ،ورهنت حياتي من

ر�صا�صة الرحمة..
• كفاح قوا�س

�أجل هذا الرجل ال�صغري الذي يح�ضنني كل يوم قبل
�أن ينام ومي�سح وجهه بوجهي ويطلب مني �أن �أقبله
و�أ�صلي له ،وال ين�سى �أن يعدين �أنه ذات يوم �سيجد
الطبيب الذي يفهم حالتي ويعاجلني.
ترفع ر�أ�سها ،تنظر عرب النافذة وتتنهد .ترى
م�صعدا زجاجيا يف مواجهة النافذة،تبت�سم ،وتفكر
كم هو مبدع من �صممه على هذا ال�شكل .دائما كانت
تخاف من امل�صاعد وتعتربها نعو�شا م�صفحة ،لكن هذا
امل�صعد له نوافذ من جميع جهاته ال تفيد التنف�س
فقط و�إمنا لر�ؤية امل�شهد الداخلي من البناية ،وهكذا
ال ي�صعد �أحدهم وهو يحب�س �أنفا�سه خ�شية انقطاع
التيار الكهربائي ،و�إمنا يعترب نف�سه يف رحلة.
ر�أت امر�أة وطفلها ،لوح لها الطفل بيده ،وابت�سمت
�أمه ،يا لوجهها  ،ما �أجمله .حتاول �أن ترفع يدها كي
ترد التحية لل�صغري لكنه يختفي.
ذات يوم �س�ألها ابنها  :من هذه التي �أ�شري �إليها يف
هذه ال�صورة.
قالت له ب�صوت منخف�ض متقطع� ::إنها زوجة
خالك .
ثم �س�ألها �ضاحكا :وهذه التي بجانبها؟
حدقت يف ال�صورة جيدا ،وهزت ر�أ�سها �إىل الأعلى
 :ال �أعرف.
ابت�سم من جديد ،وراح يداعب �شعرها :بل
تعرفينها يا �أمي ،انظري جيدا؟
زمت عينيها ،فبدتا كعيني ن�سر يالحق فري�سته،
ثم قالت :مل �أعرفها.
ح�ضنها وقال لها� :إنها �أنت.
« �إنها �أنت» يا لهذه الأكذوبة.حتدث نف�سها ب�أ�سى:
ابني يحاول �أن ميتحن قوة �إدراكي بعد �أن هدين
املر�ض الذي ينتهي باخلرف كما قال له الطبيب،
وخا�صة بعد �أن �أعلنت زوجته �ضجرها مني .يظنني
�أنني مل �أعرف ذلك الوجه الذي ي�شبه القناع. . .
�آه يا لهذا الوجه ! كيف �أ�صدق �إنه وجهي ،هل ميكن
�أن يكذب حبيب قلبي  ،زوجي الغايل وهو الذي قال
يل ذات يوم :لو اختفت ال�شم�س من ال�سماء ف�ستبقى
الأر�ض منرية رغم ذلك ،لأنه لي�س بو�سع �أي ظالم �أن
ي�صمد �أمام نور وجهك الذي ال ي�شبهه �أي �شيء �إال
�سنبلة قمح� ،أو قو�س قزح.
ت�ضحك ب�أ�سى :رمبا �أكون حمظوظة �أنك مت يا
زوجي قبل �أن ترى وجهي وهو يفقد كل ت�ضاري�سه
اجلميلة.
يطل امل�صعد مرة ثانية ،كان فيه رجل �أنيق ،يحمل
حمفظته .ذكرها بزوجها الذي مل يكن يغادر بيته
�إال بكامل قيافته .كانت تقول له :ك�أنك ذاهب �إىل
عر�س .وكان يبت�سم :دائما �أظن �إنني ذاهب �إىل
موعد غرامي �أنت طرفه الآخر.
ت�س�أل نف�سها الآن هل وجودها يف هذه الغرفة
حم�ض �صدفة ،بق�صد التغيري �أم �أن ابنها عرف بوجود
هذا امل�صعد و�أراد �أن ي�سليها؟
يف كل الأحوال ،ما �أجمل ال�صدف!
�أمل يكن لقاءها بزوجها �صدفة جعلتها تق�ضي
�أجمل �أيام حياتها حتى وفاته .موته كان نقطة
فا�صلة يف طريقها ،فبعد وفاته ب�شهر بد�أت ت�شعر
بال�ضعف والتعب يف ج�سمها ،وبد�أت تعاين من رجفة
يف يدها ،ومل تعد تقدر �أن حتمل �أي �شيء خوف �أن

يفلت منها وينك�سر ،وقد ال حظ عليها املدر�سون �أنها
مل تعد ت�شرب القهوة يف املدر�سة ،وملا ملحت ال�شفقة يف
نظرات املعلمني قدمت ا�ستقالتها ،وحتولت �إىل �أ�سرية
يف هذا البيت بعد �أن �أخفوا �صور زوجها لأنهم عرفوا
�أنه مثلما كان �سبب فرحا يف حياته هاهو يغدو �سبب
حزنها يف موته.
ومتر الأيام  ،ت�ستيقظ ن�شيطة ،فرحة ،تتناول
فطورها ،ومت�ضي �إىل غرفتها ،وم�صعدها ،تتابعه
بقلق وحمبة ،لتطمئن على من فيه ،بل �صارت حتلم
معهم ،وتفكر مب�شاكلهم .وت�شعر مبتعة غريبة تت�سلل
�إىل ج�سدها  .ولعل �أجمل ما ر�أت فيه عا�شقني� ،صارت
تراهما كل يوم  ،ففي ال�ساعة الرابعة ينطلق امل�صعد
حملقا فيهما كع�صفورين � .إنهما يعرفان �أن هذا الوقت
هو وقت النوم بالن�سبة ل�سكان هذه البيوت لكنه
بالن�سبة لهما هو وقت احلب.
كان �أول لقاء لهما بهذه ال�سيدة م�ضحكا لهما،
فقد ر�أتهما وقد تعانقا وتاها يف قبلة لكنها على ما
يبدو طالت عك�س ما كانا يتوقعان .لعلهما بد�أا بها
يف الطابق الأر�ضي وقررا �أن تنتهي يف الطابق الثالث
 ،لكنهما فوجئا بهذه الكر�سي وعليها كومة اللحم
هذه  .نظرا �إليها وال زاال يف عناق .ل ّوحا لها ،وتابعا
قبلتهما. . .
�آه من احلب .تتذكر �أول قبلة .كان لها طعم
احلريق ،مل تنم بعدها ملدة ع�شرة �أيام .دائما كانت
�شفتاها تربقان،ترى ملعانهما مثل قمر ي�سهر معها
طوال الليل ،وبقيتا على هذه احلالة حتى القبلة
الثانية.
�صارت تنتظر هذين العا�شقني كل يوم باملوعد
نف�سه .ال�ساعة الرابعة من كل يوم� ،ساعة مرهونة
للحب ،و�صارت �شاهدا على حبهما.
مل تعد ترتك هذه الغرفة بالرغم من �إ�صرار ابنها
وزوجته على تغيريها كي ال متل ،وذلك بناء عل
تو�صية الطبيب الذي قال لأبنها مرة :لي�س املهم �أن
ت�شفى ،بل املهم �أن تبقى �سعيدة.
وذات يوم دخل ابنها �إىل الغرفة  ،فوجدها قد
غادرت كر�سيها والت�صقت بالنافذة ،تلوح بيدها
لهذين العا�شقني ،وتبت�سم .كان وجهها قد ارت�سم
على النافذة �أ�شبه ب�أيقونة .مل ي�صدق �أن هذا هو
وجه �أمه .ما �أجمله .حمل جهازه والتقط �صورة لهذا
الوجه .فا�ستدارت �أمه.
اقرتب منها و�س�ألها :هل تعرفني من �صاحبة هذه
ال�صورة يا �أمي؟
وح�ضنها وهو راح يقبلها.
قال لزوجته :لقد ا�ستفادت �أمي كثريا من اللقاء
مع الوفد الطبي الفرن�سي�.إنها تقف دون م�ساعدة،
وتبت�سم ،وتتكلم كالما وا�ضحا ،ووجهها �صار ن�ضرا.
قالت الزوجة :يبدو �أن الطب لهم،وال�شعوذة لنا.
كانت الأم ت�سمع ،وتبت�سم ،وكانت قد قررت عندما
تنتهي من مراقبة عا�شقيها اجلميلني� ،أن تخرب ابنها
�أن الدواء الذي و�صفه لها الأطباء الفرن�سيون مل
تتناوله �أبدا ،بل كانت ترمي احلبة التي تعطيها لها
كنتها �صفاء يف �أ�صي�ص الورد اجلال�س قربها ،كانت
يف حقيقة الأمر حتاول �أن ت�ستعجل موتها كي تريح
�أحبتها ،لكنها متتعت باحلياة التي كانت ت�صعد وتنزل
يف هذا امل�صعد ،وهذه احلياة نف�سها ت�سربت عرب زجاج
امل�صعد وتغلغلت يف �شرايينها.

كدت �أ�شرد عن نف�سي لوال �أن مر �أخي بجانبي وهو يلهث مودعا
ب�صوت رقيق حنون:
مع ال�سالمة
ملاذا تبكي �أخي؟
�أردت �أن �أ�س�أله ولكن الوجع كتم �صوتي ،كل �شرب يف ج�سدي
م�صبوغ بالأمل والكدمات ،من �أثر �ضربه املربح يل يف الأم�س بعد
�أن عاد من �سهرته مع �أ�صدقائه حم�شو ر�أ�سه بالتهم والظنون،
بنظرة باردة من حدقة عينيه �أمرين� ،أن �أتبعه  ..تبعته وعيوين
ت�ستجدي �أمي املغلوب على �أمرها� ،أال تكتفي بالدفاع عني بدموعها،
كعودي ق�صب يف مهب الريحً ،
�ساقي ّ
عبثا حاولت �أن �أجد
ترجتف ّ
رد ًا على ظنونه برف�ضي الزواج من �صديقه دون �أن �أثري غ�ضبه ،بللت
�شفت َّي ب�آخر قطرة من ريقي و�أنا �أمتتم:
 فقط �أريد �أن �أكمل درا�ستي.و�صمت كل �شيء من حويل� ،سكون �أغراين باال�ست�سالم له بح�سن
الظن..
�صحوت باكرًا على �صوت الآذان �صليت الفجر بعد �أن تو�ض�أت
بدموع �أمي ،على نغمات تالوتها لبع�ض �سور القر�آن ارتديت ثوبي
على عجل وقبلت ر�أ�سها وهي تر�شني بالعطر والر�ضا:
�أمي ال تن�سي موعد الدواء..رجوتها و�أنا �أغلق الباب يف �أول �أيام االمتحان يف جامعتي.
لأول مرة �أمر يف �شارعنا حمفوفة باالبت�سامات ،جارتنا العائدة
من زيارتها ال�صباحية تر�سل يل قبلة من خلف مقود �سيارتها
مبت�سمة وك�أنها مل ترت�شف �سريتي مع فنجان قهوتها ،العينان
ً
م�ستبدال
املخمورتان ل�صاحب البقالية ملعتا ب�شعاع رباين فج�أة
على ،ارت�سمت ابت�سامة
كلمات الغزل املقيتة بالدعاء والثناء ّ
بي�ضاء على جناحي ظ ّلي ،لكنني ُ
تابعت امل�سري.
روتني..
ُّ
كل الأ�سباب مالئمة الفرتا�سي يل� ،شجر كثيف يلتف حويل،
ونقيق ال�ضفادع اليهد�أ يف امل�ستنقعات� ،أده�شتني براعته ..هي
�صرخة واحدة وتال�شى �صوتي يف عميق ظلمته ،هنا بني فكيه
عال ،لن �أ�ضطر لكبت
ب�صوت ٍ
�س�أقول مايحلو يل �س�ألعنه و�أ�شتمه ٍ
م�شاعري جتاهه و�أهجوه �سر ًا كما تعودت ،ولن �أهم�س و�أنا �أحتدث
ل�صديقاتي اللواتي �سبقنني �إىل جوفه ،عن تلك الغابة املخيفة
و�أغ�صانها التي ت�سلقت �شراييني وامت�صت �آخر قطرة من دمي� ،أو
تلك الربمائيات الكريهة وهي تقفز على �سريري وحتتل طاولتي
تلعق حتى ُفتات طعامي� ،صدقوين ل�ست �أحلم ،فلقد �أكلني التم�ساح.
نبوءة..
يف �شرود دائم  ..هي املتكورة على احلزن حد التع�شق ،املجردة
حتى العري من الأماين ،التي هاجت عليها الف�صول و�أعلنتها �سبية
للخريف ،تعلم �أن الأ�صفر املت�ساقط من دقائق عمرها« ،قدر ..
ومن ب�إمكانه اختيار قدره !!! « تلك الكلمات هي تعويذتها الدائمة
حينما يداهمها احلنني حللم �أخ�ضر� ،أو يتخايل لها طيف الوان
ورفرفت لأمنياتها فرا�شات ،تتلألأ يف حمجر عينيها درتان من
جليد ،هي امل�سكونة بكل �أ�سباب الذبول املوكل �أمرها لأبي�ض قار�س،
يجلدها ب�سياط �سكونه لتخر ً
مغ�شيا عليها ،مابني �صفرة الرحيل
و�صقيع املوت ،يغ�شاها وحي النبوءة «متا�سكي �إن ر�سول الربيع
قادم»..
مع �سبق الإ�صرار ..
�أنا من اقرتفت جنحة احلب ،جل�ست ذات يوم لأرتاح من مغبة
الطريق و�أنزع �أ�شواكه من قلبي� ،صرخت لأول مرة ،نعم �صرخت
�أال يحق يل �أن �أ�صرخ  ..لقد ت�أملت !!.كنت جتل�س �أمامي مل �أفطن
لوجودك �إال عندما �شهقت رافعة ر�أ�سي من فرط الأمل  ..ناولتني
منديال لدموعي وابت�سامة لروحي ،هل تعلم �أنني �شفيت من
�سحرها.؟ التقفت دموعي بطرف ل�ساين لأتذوق لأخر مرة طعم
امللح (هكذا متنيت) ودون وعي مني �أخذت ب�ضعف اللحظة واقرتبت
ويدي ت�سبقني بالود ،جل�ست بجانبك ت�سرب دفء حديث العهد بي،
نظرت لعينيك مل �أجدين بهما كان االنعكا�س عن امر�أة قررت �أن
تختار من حتب ،كنت �أعلم ب�أنني �أجتاوز اخلطوط احلمراء و�أنني
�س�أرمى ب�ألف حجر جلر�أتي على متزيق عباءتي ال�شرقية ،ولكن
هل منلك �أنف�سنا عندما يجتاح م�شاعرنا طوفان احلب.؟ !! مع
�سبق الإ�صرار جنح مركبي عن جدول وقاري واعرتفت بحبي ،ملاذا
كان ن�صيبي احلجر الأكرب من يدك ،لقد كانت جنحة يا�سيدي فال
تعاقبني عقاب اجلرمية.

�شعر

قبل �أن نلتقي

"ال�سنة الثالثون"
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ال تقلقي
ال�سالم زريق
• عبد َّ

• ب�سام جميدة

�أت�ساءل بحرقة ..
كيف �ضاعت مني تلك الأعوام...
وكيف تركت الر�أ�س ي�شتعل �شيبا...
و�أنا �أبحث عن امر�أة
تغزل خيوط ال�شم�س بيديها
وحترك جمرات املوقد يف داخلي..
وجتعلني �أهفو �أليها كالفرا�شات
الباحثة عن ال�ضوء..
ا�شتهيت امر�أة
جتعلني �أحن �إىل خبز �أمي...
وقهوة �أمي ...
وكعكة �أمي...
•••
طالت بي الدرب
وكدت �أ�ضل طريق العودة
و�أنا �أفت�ش عن خبز التنور الأ�سمر
و�أ�شتاق لرائحة احلطب
يف ذاك التنور
كدت �أفقد لذة ال�شوق
والتذوق
و�أنا �أنتظر
�أن تطرق بابي �أمراة
حتمل اخلبز وامللح
لتقا�سمني هموم حياتي...
•••
�أجزم فتاتي
�أين من بع�ض بقايا
ال مينحها الزمن الغادر حليبا مه ّماً
ارتعدت �شفة ال�شوق..
قالوا �إين من زمن «�أكل عليه الدهر و�شرب»
لأنني ر�ضعت
حولني من حليب �أمي...
و�أين من زمن
مل يعرف فيه �إال القهوة املرة
واللحم امل�سكوب يف �صحون الأيام
متتد �إليه الأيادي لت�أكل دون �أن تطعن..
قالوا كثري ًا ...
وامتد بي العمر...
•••
والتقينا
يف زمن �أجزم �أنه لي�س كهذه الأزمنة
فنجان قهوة جمعنا..
وبد�أت ف�صول احلكاية والثواين تتواىل...
مل تكوين ككل الن�ساء..
ف�أنت التعرفني الزيف..
ومل ي�شغلك بهرج حلياة
طيبة...
و�أ�صيلة
وارت�ضيت الب�ساطة
فاجتمعنا
و�أ�صبحت رائحة احلب تناديني
و�أي رائحة...
�أطيب من رائحة الليمون
املع�صور على مائدتي ...
و�أي �شاي...
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�ألذ من ذاك املعتق
بطعم القرفة والزجنبيل والنعناع ..
و�أي طعام �أ�شهى مما جتود به يداك ..
•••
�أيتها املولعة بالعزف على �أوتار �شجوين
خذيني بعيد ًا عن نزق هذا الكون..
ن�شق عباب الفرات...
ونغرق يف الأحالم ..
لن�صحو على �شواطئه الرملية
نتقا�سم ال�سمك (امل�سكوف)
نغني �سوية...
(خدري ال�شاي خدري)
وتردين (حبيبي �أملن �أخدرا)..
�آه �أيها القلب ..
�سكبت كثري ًا ..
و�سكرت كثري ًا ..
وحريتني طوي ًال..
حتى حيرّ نزفك �شراييني..
ياهذا القلب توقف ..
فما عاد يف العمر ُمتّ�سع ًا لل�شهوات..
والتي معك ت�سدد فواتري الغربة ...
وتداعب �شغاف القلب..
ع�شقتك حتى النخاع..
لنحت�سي زعفران احلب
يف �صحون الأ�صالة
ليتني �سيدتي
�أملك هذا الكون..
ليتني
�أملك �صوتي وبوحي..
لأطلقت العنان
لبكائي على �صدرك احلنون
ليتني التقيتك
قبل �أعوام كثرية
وليت العمر
ميتد بنا
�إىل �آخر حلظة
يف هذه الدنيا.
•••
ي�ستعر الليل..
ُ
�أٌ ْو ِقدُ من حرقته
َ
قناديل الأمل...
�أ ْرخي ال�ستائر
على نهار �صاخب
و� ُ
ال�صور...
أحاول َ
م�سح ّ
�أ َمزِّ قُ الأفكا َر.
تعربدُ الطرقات..
تتق ّي�أ ...
من تلك الفجاجة
ت ْه ُمدُ بقربي..
ت�ستنكر �أقدا َم العابرين
ُ
�أبثُّ لليل جنواي..
يا �أني�سي
ال ت ُب ْح خط َونا للنهار.
•••

لو كان طيف هواك جنم ًا
النطلقتُ على خطاه
أ�شرعة
و�سبحتُ فيه بغري �
ٍ
أعلم مبتدا ُه
ل َ
ومنتها ْه
�أ َّوا ُه يا زمنَ َّ
ال�ضيا ْع
من قبل �أن �أحيا �أفت ُ
ِّ�ش يف هدوءٍ
عن ر�ؤا ْه
ُ
بطيفه
حتى ظفرت
ِ
الدمع َي ْ�ش َرقُ من �أ�سا ْه
يكاد
يبكي..
ُ
ي�شكو  ...تكاد النا ُر حترتقُ انتحار ًا من لظا ْه
ُ
�صمت يدي
ومددت يف
ٍ
روح فيه تكاد تغرقه دما ْه
فوجد ُته ال َ
ال تقلقــي
ني
�سطر يف كتاب العا�شق ْ
ري ٍ
لي�س انتظا ُر ِك غ َ
النازف َ
جراحهم
ني على حدو ِد
ْ
والغارق َ
نواحهم
ني على �ضفاف
ْ
ُ
أنيـن ؟
فلم التمل ُْمل وال ْ
َ
ني
ال
أنت
�
ف
هم�ست
إذا
ف�
�شيء بقول العارف ْ
ِ
ٌ
َ
جرح ِه
حقيقة
فال�شوقُ ال يدري
ِ
ري ال ُت�صبيه ر َّق ُة َ�ص ْد ِح ِه
والط ُ
ني
هذا وذاك
عليك �سلطانٌ ُمب ْ
ِ
فب� ِّأي �آالءِ الغرام ِّ
تكذبنيْ!
•••
ال تقلقـي
وا�سـتوعبي ِعبرَ َ الزمانْ !
واملمات..
ثوب الوالدة
ِ
ُ
مهفهفانِ و�أبي�ضانْ
والنا�س من وجع احلقيقة يهربونْ
ُ
فك�أنهم ال يفقهونْ
�أنَّ الق�صو َر كما القبو ْر
وجديدها
ميها
ِ
بقد ِ
�صديدها
يف �ضي ِقها و
ِ
والنا�س مث ُل ِك يقلقونْ
ُ
ال تقلقــي
أ�صبحت حلنَ ق�صائدي....
�
ِ
ني ؟
�أ َو بعدَ ذلك تقلق ْ
الت�شر ِد يف اجلبال..
َظم َِىء الف�ؤا ُد من
ُّ
ويف الروابي وال�سهولْ
املعابد والطلولْ
والروح هامتْ يف الق�صو ِر ويف
ِ
ُ
و� َ
أناخ عندَ ِك رح َلهُ
ِّ
املتنطعنيْ!
كم ج َّرحتْه مع املواجع �أَل ُْ�سنُ
ني
الرياح
وتالطمتْه مع
ن�صائح املتطفِّل ْ
ُ
ِ
لو ت�صعدينَ �إىل النجو ِم..
ماء
لكنتُ ظلَّ ِك يف َّ
ال�س ْ
�أو ترحل َ
ني مع الغروب..
امل�ساء
لذبتُ قب َل ِك يف
ْ
أنت يا َّ
اء
يا � ِ
كل ِّ
الن�س ْ
َّ
ني
وال�سن ْ
يا � ِ
أنت يا وج َع الثواين يف انتظاري ِّ
ُح ُلم ًا �شرب ُت ِك مل ُي َ�س َّط ْر فيه..
ٌ
ني
حرف من كتاب العا�شق ْ
أيه..
ولتقر� ِ
�أنا كتب ُت ِك يف الف�ؤا ِد..
أتذكرين ؟
�
ْ
ال تقلقي
ُ
أورفت الظاللْ
فعرائ�ش الأحزانِ � ِ

ْ
احلروف
تقتات من دمعي ومن وجع
�صعب املنالْ
وح�صا ُدها ُ
فتغ َّوري � َ
أعماق ذه ِن ِك هل هنالك من �س�ؤالْ ؟ ؟
لو ت�س�ألنيَ..
ني
ف�أنت حرف ٌ واحدٌ يجري على �شفة احلن ْ
لو جتهلنيَ..
الفائزين
فنعم فو ُز
ْ
َ
�أو تعلمنيَ..
ني
فذاك خ�سرانٌ مب ْ
•••
ال تقلقـي
َّ
قاء
ف�أنا �شبي ُه ِك يف التمل ُْملِ
ُّ
والتوج ِع وال�ش ْ
تزهر يف فمي
والآ ُه
ُ
ني
ورد ًا ليقط َفهُ �أن ُ
ني العا�شق ْ
ني
بدر ًا ي�ضيء على دروب التائه ْ
ني
�أمل ًا يرفرف يف �سماء البائ�س ْ
و�أنا �شبيهك يف انتظار
ال�صبح..
ِ
امل�ساء
منت�شي ًا على ج�سد
ْ
ني ؟؟
�أ َو بعد ذلك تقلق ْ
و�أنا بنيتُ لك الق�صو َر على خرائب ذكرياتي
�أودعتُ عندَ ِك �أمنياتي
ُ
عينيك ذاتي
ووجدت يف
ِ
َ
احلب
ولكي
يعي�ش ُّ
َّ
ف�ضلتُ
الفناء على حياتي
َ
•••
ال تقلقـي
الفناء
الغريب يكاد ي�شبهني
ف�أنا
ُ
ْ
َ
ري
معي امل�س ْ
ال طفل ي�أتي للحياة ف�أكملي َ
ري
ف�أنا هو
ال�سطر الأخ ْ
ُ
ال تقلقي
قت قويل ؟ َ
مثل ِّ
أغبياء
كل ال
�صدَّ ِ
ْ
ً
نزفتْ حرويف من دمي حزنا..
الدماء
فيا وج َع الكال ِم �إذا املدا ُد من
ْ
تب�سمي!
�أبكي  ،و� ِ
أنت َّ
الن�ساء
لل�شجي من
ْ
ِّ
ترف ًا  ..وويل ٌ
الغباء ؟
رب ما هذا
يا ِّ
ْ
ً
قت �أن ال�صبح ي�أتي م�سرتيحا..
�صدَّ ِ
امل�ساء ؟
الءات
يف َم
ْ
ني
�أهذي و �أنت ت�صدِّ ق ْ
نحيا و� ُ
احلروف..
آالف
ِ
ني
متر يف الزمن ال�ضن ْ
ُّ
ني
وتدفعها
جتري
ال�سنونَ �إىل ال�سن ْ
ِّ
مل َ
الغابرين
يبق من �أمل ال�شكوك ومن تراث
ْ
ني
ري خيط ٍ من يق ْ
مل يبق يف هذا التداف ِع غ ُ
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قالت زليخة  ..ومل تقل!!
• حممد �سليمان
 ..هي �أو�صدت
ه ّمت وكادت �إثما
ُقدَّ القمي�ص ومل تكن قد غادرت!
يا ويحها �إن �أقبلت
�أم �أدبرت
فال�س ُ
رت �أوىل
 ..يا ويح ن�سوتها
وقد ُو�صفّنَ بالكيد
�أمل تكن ا�ست�شعرت
 ..ر ّدي عليه قمي�صه �أو ريحه
�س ّيان من عرف النب ّوة
وتلك �آيات الكتاب ّ
و�سطرت
ٌ
«..ليل » تطاول ،خلّته دهر ًا
عارف ر َّد اجلواب
ومن مامن
ٍ
ٌ
ليل تطاول فا�ستكان القلب
للحيل اجلميلة...
يا يو�سف احل�سن ومالئ جعبتي
�شيء يكال
ٌ
وال�صاع يف رحل ال�صديق!
ي�شره
وهوى البالد ّ
والعري منه �أقبلت
قد قلت �أين مل �أخن
فما الذي يحمله باطن الظن
�سوى ال�شك؟ وما �أف�ضى �إليه ال�سجن
واحلنطة واخلمر؟
وتلك العري ملّا تواردت
يا ويح قلبي
� ِّ
ال�سر يعقوب ارمتى؟
ألكل هذا ّ
 ..خلت احلكاية
و�أ�سر حاجته التي ظلت دليل الريح
للعي�س التي
..
ِ
أحمال لها
قلت ب�
ٍ
ون�أت بها
�إن �أدجلت� ..أم ا�صبحت
يا يو�سف احلزن ،ومايف ُ
اجل ِّب
�سوى – �أقدارنا ..! -
من�شي فت�سبقنا ..وتعود �إن عدنا
 ..هي م�صر حت�ضننا
ففي م�صر احلكاية والرواية
�أُزلفتُ  ..وت�أ ّكدت!!

�صرخة
• حممود حمود
عطر
فانداح
هوت من غدرهم
ْ
َ
ٌ
أتون
		
من ا لأ�ش ِ
ال ء وهج ًا يف � ْ
جمر
القلب
�شغاف
فبان على
ِ
ِ
َ
ٌ
وبال�سكون
ليهز �أ بال�سكونِ
		
ْ
وفاح على حميانا بخو ٌر
من النو ِر املحلّى بال�شجون
		
ني يف ح�شاها
أنني من جن ِ
� ٌ
ت�ص ّو ْر باكي ًا و�سط البطون
		
بجوف
يتم
ٍ
جترع من لظى ٍ
ّ
و عا نق �أ ّم ُه بد مٍ هتو ن
		
فمن قلب ال�شهاد ِة فاج�أتنا
مال ئكةٌ و �أ نفا �س ا جلنني
		
وبرعم زهرةٍ راحت تو�شّ ي
ُ
عامل نب�ض الوتني
�سن ًا من
		
ٍ
جنم
فغنوا طاملا هلل
ٌ
وفجر م�شرقٌ يف الربزخني
		
ٌ
حلم
وغنوا طاملا يف النف�س ٌ
و ر ٌّف للقلو ب و للجفو ن
		
وذودوا عن �سجاياكم لنحيا
فال مو ٌت لإ ن�سا نٍ �أ مني
		
قناديلٌ �ضحايانا ويبقى
على قمم الذرا ها َم اجلبني
		
تناجي كلّ ثانيةٍ دمانا
ذ ر ا نا يف ا حلنا يا و ا لعيو ن
		
ليوم
الغاب �إن غابت
�سد
ٍ
ِ
ف�أُ ُ
رحم العرين
ف�إن ال�شبلَ يف
		
ِ
حياة املرءِ يف �شرع ال�ضحايا
تكون �إذا جهل ُتم يف املنون
		
حر
�أيا همج ًا �أتوا يف ِ
ثوب ٍّ
كفى �ضحك ًا على كلّ الذقون
		
الرق
زمان
مو�سوم بعهرٍ
ّ
ٌ
و حقدٍ يف ثنا يا كم د فني
		
ركبتم مركب ًا �صعب ًا بنهرٍ
�سر ر ّبان ال�سفني
جهلتم
		
ّ
مقر
غفلتم عن �أ�سودٍ يف ٍّ
تعاميتم عن احل�صن احل�صني
		
مرفوع خ�سئتم
احلق
ف�صوت
ُ
ّ
ٌ
�شك جرى بعد اليقني
		
فال ٌّ
احلق يف
لبا�س
جلباب كفرٍ
ّ
ِ
ُ
جلي بالدليلِ وبالقرين
		
ٌّ
الظلم ملّوا
لدهرٍ ال يدوم
ُ
الدر الثمني
بقاياكم عن
		
ّ
أر�ض �أغلى من حياةٍ
تراب ال ِ
حفظنا ُه ب�أ هد ا ب ا جلفو ن
		
روينا ُه مبا �أعطى ك�أ ّنا
لد ين
		
ين من دينٍ َ
الد َ
نرد ّ
ّ
ال�ضيم يوم ًا
بالد ما �أتاها
ٌ
ُ
مر ا ل�سنني
جه على
		
تفر ُ
ّ
ّ
كماةٌ ما تخاذلَ � ّأي �شبلٍ
درب احل�سني
بها ما �ضلّ عن
		
ِ
و�سام
فار�س فينا
ٍ
�شهادةُ
ٌ
له و ر و ُد ا ليا �سمني
		
تُ ّ
�شك ُ

�شعر

�أن�شودة الرجاء
• حممد خالد اخل�ضر
قم يا حممد ..
�إن قومك يف البالء
يتقاتلون على بقايا عظمة
وقت الع�شاء
يت�صايحون ك�أنهم يف ع�صرنا احلجري
دون مالب�س ..
يتذمرون على الرداء
وك�أن وقع ر�سالة الإ�سالم ..
�شيء من هراء
هل قلت  :اقتل  ..؟؟؟ !!!
فالدماء ت�ضج من �سيل الدماء
هل قلت  :ا�سرق ؟؟؟ !!!
فالل�صو�ص على الطريق ..
تقا�سمتنا يف العراء
قم يا حممد ...
�إن جربيل املالك
�أتاك
يف زمن الوفاء
اجلار كان م�ؤمنا
والعر�ض موفور ...
وكنا مذهبا متوحدا
...
حول املحبة
وال�شقاء
قم يا حممد �إنه ..
عهد الر�سالة
والنبوءة ..
فا�ستجب ..
تاه عمري يف الرجاء
اليوم نحن بحاجة ..
كربى �إىل بع�ض النقاء
اليوم �أمريكا تقاي�ضنا على عوراتنا
وت�سوقنا مثل العبيد �إىل النخا�سة ..
ثم منثل لل�شراء
نامت نواطري الكروم ...
و�سوف حتر�سنا الثعالب ..
يف اخلريف ويف الربيع ويف ال�شتاء
وال�صيف �ضيعت احلليب ..
لأن كالبنا هرمت ..
وراحت تعلن الفتح املبني ...
فمن يبادر بالثناء
قم يا حممد ..
واقر�أ ...
�أمة �ضاقت ب�أ�سباب القراءة ...
فارت�أت �أن ت�ستبيح دماءها
وتبيع عورتها وعر�ض حدودها
جلحافل ال�سفهاء
�أنا ذاكر �أن الر�سالة ..
مل تكن مق�سومة ..
فمن الذي ق�سم الر�سالة ...
وال�شريعة يف اخلفاء
اهلل �أكرب ...
كل هذا ال يغريين ..
وكل مفا�سد الدنيا ...
�سقطت ورائي

من الذاكرة
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خمتــــارات من "الأ�ســـــــبوع الأدبي" قبل " "1000عدد
العدد ( )441اخلمي�س  8كانون الأول  6 – 1994رجب 1415هـ

�أرجوزة البالغة الت�شبيه واال�ستعارة والرمز
 – 1الت�شبيه نواة الت�صوير الأدبي:
الت�شبيه من لبنات الأدب
		�إذ هو موئل لت�صوير العجب
فهو يعني (م�شاركة) �شبيهة
بني �شيئني يف ن�سبة حكمية
		
ف�إذا قلت :خذ كالوردة
		�أو قلتك فتاة كالظبية
اجمع طرفني من الواقع
احتفى بهما ثم بالواقع
		
ثم �إن احتفاءه بالواقع
�شيء لرت�سمه الواقع
		
�إن تركيبه (�ألف مثل باء)
ت�أكيد �صريح لهذا االحتفاء
		
الت�شبيه كما يدل عليه ا�سمه هو �إقامة مقارنة �أو مقاربة بني �شيئني
وقدمي ًا كان الالتني يطلقون عليه م�صطلح :كومباريزون – �أي مقارنة �أو
مقاربة وهو نف�س امل�صطلح الذي اليزال يطلق عليه يف عدد من اللغات
الغربية كالفرن�سية وغريها.
فهناك يف الت�شبيه (طرفان) نقارن �أحدهما بالآخر �أو مقارب به منه
هما امل�شبه وامل�شبه به ثم هناك (م�شاركة) يف �صفة �أو �أكرث تكون بني
الطرفني وبالتايل (وجه ال�شبه) الذي ي�سمح ب�إجراء املقارنة �أو املقاربة.
�إنَّ الت�شبيه �صورة بيان فكرية ،وهو �إىل جانب ذلك من مظاهر الفكر
امل�شرتك وكان (�أر�سطاطالي�س) يعتربه (جماز ًا) لأنه يف نظره �ألي�س
حقيقة �صرفة و�إمنا فيه تبديل بالن�سبية �إىل امل�شبه به �إ َّال �أنَّ البالغيني
العرب خمتلفون يف ذلك.
ذهب فريق منهم �إىل �أن الت�شبيه (حقيقة) مثل عبد القاهر اجلرجاين
وتلميذه الرازي ثم ال�سكاكي والقزويني ومعظم �شراح التلخي�ص وحجتهم
يف ذلك �أن قولنا – زيد كاال�سد – ي�ستعمل فيما و�ضع له يف اال�صل بينما
املجاز ا�ستعمال الفظ يف غري ما و�ضع له..
وذهب �آخرون �إليه �أن (جماز) مثل ابن ر�شيق وابن الأثري و�أبي هالل
الع�سكري والآمدي وغريهم وكانوا يعتربون �أن �إجراء امل�شبه به على
امل�شبه �أ�ص ًال هو (ا�ستعارة) مبا يف ذلك حالة الأداة ووجه ال�شبه �أي
الت�شبيه البليغ..
ومبدئي ًا �أنَّ (الت�شبيه) هو بيان �أن �شيئ ًا �شارك يف �صفة �أو �أكرث �شيئ ًا
�آخر نتيجة �أن �أ�شياء الواقع من طبيعتها مت�شابه كما �أنها من طبيعتها
متباينة وهذا يعني �أنَّ الت�شبيه ت�سهيل للكالم والفهم ا�ستناد ًا �إىل �أ�شياء
الواقع..
و�سواء �أكانت هذه امل�شابهة قريبة �أو بعيدة وا�ضحة �أو خفية
ف�إنَّ (امل�شاركة) ال�شبهية التي يظهرها الت�شبيه تظل م�شاركة �أولية
وت�صويرية �صرفة وال تبلغ امل�شاركة ال�شبهية التي يف التمثيل �أو
اال�ستعارة حيث امل�شابهة ن�سبية قيا�سية بني الأ�شياء..
�إن (وجه ال�شبه) يف الت�شبيه �صفة ب�سيطة مرتتبة على حد�س
(عالقة �شبيهة) بني امل�شبه وامل�شبه به كما يعك�سها الرتكيب اللغوي
للت�شبيه (�ألف هي مثل باء) ولكن امل�شاركة كن�سبة قيا�سية يف اال�ستعارة
هي عالقة متعددة الأطراف والأبعاد..
م�ضاف �إىل ذلك �إن الت�شبيه هو يف الأ�سا�س مظهر (احتفاء) بالواقع
احتفاء ب�شيئني يف حمفل التقريب بينهما؛ وهذا الأمر هو الذي يعطي
(وجه ال�شبه) قيمته يف الت�شبيه حيث امل�شابهة هي تقريب ًا (مو�ضوعية)
يف حني �أن امل�شابهة يف التمثيل �أو يف اال�ستعارة ت�صبح �أكرث ف�أكرث
(خملوقة) املتكلم وذاتية �أكرث منها مو�ضوعية.
�إن (الت�شبيه) نواة الت�صوير الأدبي ويهدف �إىل �إقامة �شبهية قريبة
�أو بعيدة بني �شيئني ولكن �إذا تعدينا حدوده �صرنا �إىل التمثيل �أو �إىل
اال�ستعارة واليوم يقولون �إن (حدود) الت�شبيه هي (حدود اجلملة
والإ�سناد) ،ال�سيما �أن تركيبه اللغوي النموذجي (�أ مثل ب) هو بن�سبة
حكمية يف �إطار ماهو...
ومع ذلك هناك اليوم (ال�صور  )1من �أ�سا�س الت�شبيه وتركيبه حيث
ي�صري يعك�س �أبعاد ا�ستعارية الأطراف التجريد �أي ذكر ما يالئم امل�شبه
�أو �أي�ض ًا الرت�شيح �أي ذكر ما يالئم امل�شبه به فتخدم التخريجة واملقطع
و�أي�ض ًا الق�صيدة ككل وميكن الرجوع �إىل كتابنا اللغة والبالغة حيث

ال�شروح املف�صلة يف ذلك مع تطبيقات وحتليالت خمتلفة.
 – 2اال�ستعارة ت�شبيه خمتزل:
و(االعارة) ت�شبيه خمتزل
وحتققها حا�صل قد ح�صل
		
�إنها تتجاوز واقعها
تك�شف ك�شفها ودوافعها
		
وتالم�س (هوية) اال�شياء
يف ا�ستتار جماليها الغناء
		
ولذا هي (خلق) للعامل
تنبيه كما احللم للحامل
�إنها تنقل معنى الكلمة
فتبدله حيث ال كلمة
		
غري ما للقرائن من �أثر
يف تلقني فحوى املخترب
		
واال�ستعارة ت�شبيه خمتزل والت�شبيه بالتايل هو ال�سياج الرتكيبي
لال�ستعارة وهناك اليوم بالغيون ونقاد ال�سنيون يذهبون �إىل �أنه لي�س
لال�ستعارة تركيب حمدد و�إمنا هي (ح�صول لغوي) يقوم الغياب �أي
تغييب امل�ستند �إليه يف الت�شبيه م�ستند ال�شبهية بني املعنى احلقيقي
واملعنى املجازي.
وقدمي ًا كان علم البالغة (كونتليان) يقول �إن اال�ستعارة ت�شبيه
مقت�ضب �أي خمتزل وهو يف ذلك يتابع (�أر�سطاطالي�س) والذي يقول
يف كتاب اخلطابة�( :إنَّ الت�شبيه مثل اال�ستعارة ،ولكنه يختلف عنها يف
زيادة كلمة ولذلك كان �أقل منها جلب ًا للمتعة لأنه ال يقول �إن هو ذاك،
و�إن كان العقل ال يق�ضي بذلك اخلطابة) �ص .317
وكذلك احلال بالن�سبة �إىل البالغيني العرب القدماء ف�إنهم يف معظمهم
يعتربون (اال�ستعارة) ت�شبيه ًا خمتز ًال حذف من طرفيه ولذلك يدر�سونها
جنب ًا �إىل جنب مع الت�شبيه ،ويقول (عبدالقاهر اجلرجاين) - :الت�شبيه
كالأ�صل يف اال�ستعارة ،وهي �شبيهة بالفرع له ،وهي �صورة مقت�ضبة من
�صوره – �أ�سرار البالغة – �ص  ،228كما يقول (ال�سكاكي) - :اال�ستعارة
هي �أن تذكر �أحد طريف الت�شبيه وتريد به الطرف الآخر مدعي ًا دخول
امل�شبه يف جن�س امل�شبه به – املفتاح �ص .196
�أما (جمازية) اال�ستعارة ف�إن معظم البالغيني العرب �أقرت بها وبني
اال�ستعارة (نقل) ميتفاور وكان املرتجمون لأر�سطاطالي�س يطلقون عليها
م�صطلح (تغيري) وهو نف�س مدلول(تبديل) قريب الذي كان يطلق على
املجازات وكان �أر�سطاطالي�س ي�سوي بينها وبني اال�ستعارة و�إن النقل �أو
التغيري �أو التبديل احلا�صل فيها هو التبديل الذي يطر�أ على (الكلمة
املفردة) كما كان يرى �أر�سطاطالي�س بحيث هي تعبري من املعنى احلقيقي
الذي لها �إىل املعنى املجازي املق�صود ويوحي �سياق الكالم.
ومن هنا �صاروا ين�صون على (النقل) يف تعريفهم لال�ستعارة كما يف
قولهم – اال�ستعارة ..تعليق العبارة على غري ما و�ضعت له يف �أ�صل اللغة
يف جهة (النقل) للإبانة) – النكت للزمكاين � ،ص � ،176سر الفعلة
للخفاطي� ،ص .180
�أو قولهم - :حقيقة اال�ستعارة �إنها (نقل) كلمة من �شيء جعلت له �إىل
�شيء مل جتعل له – الر�سالة للحامتي – �ص � – 129أو – اال�ستعارة (نقل)
العبارة من مو�ضع ا�ستعمالها يف ا�صل اللغة �إىل غريه لغر�ض – ال�صناعتني
للع�سكري �ص  28وغريهما..
ووحده يذهب (عبد القاهر اجلرجاين) �إىل �أنها (ادعاء) معنى اال�سم
ل�شيء ولي�س(نقل) اال�سم عنه الدالئل �ص  512يف حني �أن (ال�سكاكي)
يجعل هذا االدعاء كما ر�أينا دخول امل�شكلة يف جن�س امل�شبه..
�إىل جانب ذلك ين�ص (عبد القاهر اجلرجاين) على �أن اال�ستعارة
حتول الكالم من �صيغة (هذا مثل ذاك) �إىل �صيغة (هوهو) �أ�سرار
البالغة �ص  ،231والدالئل �ص  ،28و�سبق �أن ر�أينا نف�س املعنى يف ن�ص
�أر�سطاطالي�س لي�س قبل قليل...
�أما (الن�سبة القيا�سية) التي تقوم عليها اال�ستعارة فهي (متاثل) بني
�شيئني مت�شابهني وبالتايل (متاثل) بني حدود و�أربعة متنا�سبة بحيث �أن
ن�سبة الأول للثاين بن�سبة الثالث للرابع وكان (�أر�سطاطالي�س) ن�ص على
�أنها طريق للإعارة �أو النقل مبعنى �أن (امل�شابهة) التي يظهرها (قيا�س
التمثيل) هي �سبيل �إىل اال�ستعارة..

• عدنان بن ذريل

وقد �ضرب (�أر�سطاطالي�س) مثالني على هذه الن�سبة القيا�سية املثال
الأول لال�ستعارة التي تقع يف (الأفعال) وهو( :تنرث ال�شم�س �أ�شعتها
الإلهية) واملثال الثاين لال�ستعارة التي تقع يف (الأ�سماء) وهو( :الع�شية
�شيخوخة النهار).
فيما يتعلق باملثال الأول يقول (�أر�سطاطالي�س) �أن ن�سبة الفعل �إىل
ال�شم�س �أي (نرث الأ�شعة) كن�سبة نرث البذار �إىل احلب فال�شم�س تنرث
�أ�شعتها كما ينرث الفالح حب البذار.
ويقول بخ�صو�ص املثال الثاين �إن الن�سبة بني (ال�شيخوخة والعمر)
هي نف�سها الن�سبة بني (الع�شية) و(النهار) ولذلك يقول ال�شاعران �إن
الع�شية �شيخوخة النهار كما يقول �إن ال�شيخوخة ع�شية العمر كتاب
ال�شعر �ص  ،59وميكن ملن �أراد التو�سع مراجعة كتابنا اللغة والبالغة
ففيه �شروح وتعليقات متنوعة..
وبنتيجة الغرابة التي يف (العالقات) املتخيلة ومفارقة �أبعادها
للواقع و�أي�ض ًا ال معقوليتها يف �إ�سنادها �صارت (اال�ستعارات) يف ال�شعر
احلديث يتعذر فهمها ملا حتويه من �صور رمزية �أو فوق واقعية...
ومن هنا املالحظة العامة اليوم �إن (اال�ستعارة) مل تعد يف ال�شعر
احلديث �أداة ادالل ارجمتنا �سيون و�إمنا �صارت جمرد (�صورة كا�شفة)
هي غاية ذاتها تك�شف عن عالقات خفية عبري غالئل من الرمق واجلموح
فوق الواقعي كما ف�صلنا �أحكام ذلك كله يف كتابنا اللغة والبالغة..
لقد �أ�صبحت (اال�ستعارة اليوم (ر�ؤية) للعامل (ك�شف ًا) لعالقات
جديدة وبني الفهم والالفهم لها وبني التعامل والال تعامل معها �صارت
من دليل (�إقناع) �إىل (ر�ؤية) حتتاج �إىل تف�سري الأمر الذي ا�ستوجب
اال�سرتاتيجيات اجلديدة يف درا�ستها كما �شرحنا ذلك يف اللغة ال�سابقة
الذكر...
 – 3الرمز �صورة ح�سية ترمز معنوياً:
(املح�سو�س) حني يدل على
(معنوي طبيعي) يف املال
		
هو (رمز) له ...ويلقنه
يتداخله وتزينه
		
هكذا (هيجل) والفال�سفة
ثم النقاد اجلهابذة
		
قد ي�ضم على التعريف به
وعلى املعرفية تزهو به
		
�إنه يف جتاربه العينية
نوع من (مرا�سلة) كونيه
		
�إذ هو يف حقيقة ذوبان
		�أو تعاطف اح�ضاري العيان
جمتاله هو م�شهديته
وامليوه ايقونيته
		
�أنى الت�شبيه لهذا الواقع
وهو �أي�ض ًا مال�شاة للواقع
		
وتظل مال�شاته للمعنى
ً
هي ذاتها خلقا للمعنى
		
يف العامل املح�سو�س �أ�شياء ذات بطانة معنوية هي توحي بها جتعلها
(رموز ًا) لهذه املعاين التي هي جت�سدها مثل الزنبقة رمز ًا للطهر وامليزان
رمز ًا للعدل واحلمام لل�سالم وهكذا دواليك...
ار�سطاطالي�س وهيجل:
هذا االعتبار يف التمييز بني الأ�شياء �صورها ومدلوالتها اعتبار حديث
�سار بعد (هيجل) وذلك �أن �أر�سطاطالي�س كان يطلق م�صطلح (رتر) على
�أية �إ�شارة �أو عالقة فالأ�صوات يف نظره رموز حلاالت نف�سية كما �أن
الكلمات رموز ملعاين وهلم جرا...
�إ َّال �أ َّنه مع العلم (هيجل) وجدله العقلي �صارت تربز قيمة (املح�سو�س)
يف التعبري اللغوي الإن�ساين عن النف�س ومعارفها ويف نظر هيجل (عقل
مطلق) ي�سري يف اال�شياء ويعك�سه ال�شعور الإن�ساين يف جتربة الذات
ووعيها ذاتها بني املو�ضوعات حيث ينعك�س املطلق على نف�سه �ساري ًا يف
الكرثة الال نهائية التي للحياة والواقع.
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ق�ضايا و�آراء

املر�أة املبدعة يف �سورية :فكر مت�ألق ..ووطنية �صادقة
�أ�سهمت الرائدات املبدعات يف تر�سيخ القيم الوطنية والإن�سانية ،ودافعن عن حقوق املر�أة امل�شروعة
• حممد مروان مراد
�إن احلديث عن امل��ر�أة العربية ودو ِره��ا امل�ؤثر يف
حياة املجتمع طويل وذو �شجون ،وه��و حديث
بقيت م�صادره قليلة ،ومل ترقَ �إىل املكانة التي
�أف��ردت��ه��ا ال��درا���س��ات التاريخية ل��دور الرجل.
وحينما يقلّب الباحث �صفحات التاريخ الوطني
واالج��ت��م��اع��ي يف وطننا ال��ع��رب��ي ،يتوقف عند
مالحظة جلية ،وهي اقت�صار هذه ال�صفحات على
بيان دور الرجال املنا�ضلني من �أجل حترير الوطن
من ربقة االحتالل الأجنبي ،وك�سر قيود الع�سف
واال�ضطهاد التي فر�ضت على �أبناء الأمة ،ليبقى
املجتمع �سادر ًا يف جلة التخلّف املظلمة.
وم��ن ُيعد �إىل تلك املرحلة التي �سبقت ان��دالع
احل��رب العاملية الأوىل ،تده�شه تلك اليقظة
الوطنية والقومية ،التي ع ّمت الوطن العربي،
وح����رك �أواره������ا امل��ث��ق��ف��ون ق��ب��ل ال�سيا�سيني،
ّ
وتقدموا ملجابهة املحتل ،ي�ؤ�س�سون اجلمعيات
الأدبية واالجتماعية لتحريك الوعي القومي،
وي�صدرون ال�صحف واملجالت للتنوير و�إذكاء روح
اال�ستقالل ...وك��ان ُج��لّ رج��ال الكوكبة اخليرّ ة
التي �ساقها املحتل �إىل �أع��واد امل�شانق �صبيحة
ال�ساد�س من �أيار عام  ،1916من املثقفني واملفكرين،
�أدباء و�شعراء و�صحفيني و�ضمت قائمة ال�شرف يف
ذلك الفجر �أ�سماء عبد احلميد الزهراوي ور�شدي
ال�شمعة ورفيق رزق �سلوم و�سيف الدين اخلطيب.
وم�سلم عابدين ،و�أح��م��د ح�سن مل��ب��ارة ،وع��ارف
ال�شهابي ،وعبد الغني العري�سي وجرجي حداد
ونايف تللو وحممد املح�سماين و�سعيد عقل وعمر
حمد ..وه��م ثلة مرموقة من �أ�صحاب الأق�لام
احلرة ،ورجال الأعالم وال�صحافة ،الذين �أ�صدروا
اجلرائد واملجالت وكتبوا فيها م�صورين �أحوال
اجلماهري ،وداعني �إىل اليقظة ،والنه�ضة.
لكن مما يثري الأ�سف �أن نرى ذلك ال�ستار الذي
�أ�سدله امل�ؤرخون على دور املر�أة العربية ،مغفلني
�ش�أن العمل الرتبوي والثقايف واالجتماعي الذي
قامت ب��ه يف تلك ال��ف�ترة ب�شكل ف�� ّع��ال يف مهمة
تنوير الأجيال ،وامل�ضي يف هذا املجال جنب ًا �إىل
جنب مع �أ�شقائها الرجال ...ولكن ،هل �إن جمرد
غياب ذكر دور املر�أة يف حركة النه�ضة والتحرر،
يعني �أنها مل ت�ؤ ِّد ذلك الدور ،و�أنها مل ت�شارك يف
ميادين الن�ضال الوطني ،ومل تتقدم �إىل �ساحات
العمل االجتماعي متطوعة للعمل بحما�س و�صدق،
وناذرة جهدها ووقتها للخدمة االجتماعية بهمة
وترحاب؟ ..هذا �أمر ي�ستلزم حق ًا� ،أن يعاد النظر
يف العديد من �صفحات التاريخ العربي املكتوب،
و�أن ُي�سجل للمر�أة فيها ب�شكل مو�ضوعي دورها
ال��ري��ادي ،وي�سلّط ال�ضوء على �إ�سهامها احليوي
والفعال فيما حتقق للمجتمع من تقدم ،وللوطن
من رقي و�سيادة.
�إن بحثنا اليوم ،ويف الزمن ال�ضيق املتاح ،يوفيّ
ق�سط ًا من تلك املهمة املنوطة يف �أعناق الكتّاب
والباحثني يف ع�صرنا ،وقد �أفردته للحديث عن
دور امل��ر�أة العربية يف �سوريا ويف دم�شق بالذات،
م�شاركة يف فعاليات احتفالية دم�شق عا�صمة
للثقافة العربية طوال هذا العام.
*
*
*
علينا �أن نالحظ �أو ً
ال ذلك التالزم بني الدورين

االجتماعي وال��ث��ق��ايف يف العمل ال��وط��ن��ي ،وبني
الن�ضال ال�سيا�سي م��ن �أج���ل حتقيق الأه���داف
ال�سامية ،و�أن ن�لاح��ظ ثاني ًا �أن �إ���س��ه��ام امل���ر�أة
الدم�شقية يف جم��االت الفكر والإع�ل�ام والعمل
التطوعي ،كان جزء ًا من املنظومة العامة للحركة
الثقافية واالجتماعية يف �سوريا والوطن العربي،
وحني �أن�شئت اجلمعيات الن�سائية يف �سوريا وم�صر
ولبنان ،كانت الهموم والأهداف والربامج واحدة،
وه��ي انت�شال امل��ر�أة العربية من درك �أو�ضاعها
البائ�سة الناجمة عن �إهمالها وجتميد طاقاتها،
وب��ال��ت��ايل ال�سعي اجل���اد لرتقية �أح��وال��ه��ا عن
طريق التعليم والرتبية االجتماعية التي تفتّح
�أكمام الزهور اليانعة وتن�شر عطرها� ،أدب ًا وعلم ًا
وتوجيه ًا وعم ً
ال خالّق ًا ،وهي املعاين ال�سامية ذاتها
التي كانت يف �صلب الثقافة العربية الأ�صيلة،
وروح الدعوة الإ�سالمية الكرمية.
لقد تركز احلوار بني املثقفني والكتّاب العرب يف
تلك املرحلة ،على ق�ضايا احلرية وحق التعليم
واحلجاب ،وانق�سم املفكرون بني م�ؤيد للمطالب
امل�����ش��روع��ة يف حت��ري��ر امل����ر�أة م��ن ق��ي��ود اجلهل
والتخلّف ،وبني معار�ض مت�ش ّبع بالأفكار ال�سقيمة
التي حملها ون�شرها املحتل الأج��ن��ب��ي يف عهد
التبعية والهيمنة بداية القرن ال�ساد�س ع�شر،
ونظر فيها �إىل ن�صف املجتمع ،بدونية مري�ضة،
لإ�سقاط م�شاركة امل��ر�أة يف هموم الوطن ،و�إلغاء
دوره��ا الوطني واالجتماعي .و�إذا ك��ان الكتّاب
والأدب���اء قد حملوا الق�سط الأوف���ر من ر�سالة
التنوير الثقايف واالجتماعي يف تلك الفرتة ،ف�إنه
من الوا�ضح �أن امل��ر�أة مل تكن بعيدة عن امل�ضمار،
�إذ �أدت واجبها يف احل��دود املتاحة لها �أيامئذ،
فن�شطت يف املجالني االجتماعي والثقايف يف �آن
مع ًا .عملت يف الرتبية والتعليم من جانب ،ويف
العمل الإن�ساين التطوعي من جانب �آخر ،ودعمت
تلك اجلهود بن�شاطها املتوثب والفعال يف املجال
الفكري وات��خ��ذت من الظلم �أداة للتنوير وبث
الوعي االجتماعي والرتبوي والوطني ،لرت�سيخ
قواعد امل�ستقبل العربي احلر .وتلخّ �صت الق�ضايا
ت�صدت املثقفات لعر�ضها والدفاع عنها ،يف
التي
ّ
�أه��داف وا�ضحة وهي انت�شال امل��ر�أة من تبعيتها
العمياء للرجل ،بالإف�صاح احل��ر ع��ن طاقاتها
وملكاتها اخل��ّي�رّ ة ،وت��زوي��ده��ا بالثقة وال��ق��وة
الواعية للم�شاركة الفعالة يف بناء الوطن .وقد
متثلت �سبل الن�شاط يف املجال الثقايف ،لبث الفكر
ال��ت��ح��رري ،وتفعيل دور املثقفات التنويري يف
ال�صحافة �أو ً
ال ،ويف امل�ؤلفات املتنوعة التي ن�شرنها،
ويف منابر املنتديات االجتماعية والأدبية التي
مقرات للحوار الفكري والعطاء
�أن�ش�أنها وجعلنها ّ
الأدبي اخلالق..
يف جمال الإعالم كانت ال�صحف واملجالت ميدان ًا
رحب ًا خلو�ض املعرتك الثقايف واالجتماعي وحمل
راي��ة ال��دع��وة لتحرير امل���ر�أة م��ن اجل��ه��ل ،وو�أد
التقاليد البالية الدخيلة على املجتمع العربي،
والتي حرمت ن�صف هذا املجتمع من �ضوء العقل،
وغيبته خلف �ضباب الأمية ،وملا كانت بالد ال�شام
يومها رازح���ة حت��ت ن�ير احل��ك��م العثماين ،فقد
ارحتل حملة م�شاعل التنوير �أدباء و�أديبات �إىل

م�صر ،ليتخذوا فيها م�لاذ ًا لأن�شطتهم الفكرية،
ون�شر �صفحهم وم�ؤلفاتهم فيها.
يف الإ�سكندرية ���ص��درت ع��ام � 1892أول جملة
عربية �أدب��ي��ة ن�سائية ،وه��ي جملة «ال��ف��ت��اة»
للأديبة ال�سورية «هند نوفل» وما لبثت �أن تبعها
�سيل من املجالت الأدبية الن�سائية يف القاهرة
والإ�سكندرية ودم�شق وبريوت وبغداد ،ومنها على
�سبيل املثال :جملة «�أني�س اجللي�س» ل�صاحبتها
«الك�سندرة افرينوه» عام  ،1898جملة «ال�سيدات
والبنات» عام  1903جملة «العرو�س» للأديبة
الراقية :ماري عجمي بدم�شق عام  ،1910جملة
«فتاة لبنان» عام  1914جملة «امل��ر�أة امل�صرية»
 ،1920وجملة «اخل��در» ع��ام  .1923وق��د مثلت
ت��ل��ك امل��ج�لات ال��ت��ي ن���اف ع��دده��ا ع��ل��ى اخلم�س
وع�شرين جملة ،ظهرت قبيل احل��رب العاملية
الأوىل وبعدها ب�أمد ق�صري ،مثّلت موئل �إ�شعاع
ي�سلّط ال�ضوء على واق��ع املجتمع العربي ،وما
يعانيه من �آالم وم�شكالت �إن�سانية ،كما توقظ
الكاتبات يف هديه الوعي الوطني ،ويحفزن على
النهو�ض من وه��دة العنف والتخلف .ومل تركن
املثقفات العربيات �إىل القعود عن واجبهن ،بعد
انح�سار احل��ك��م العثماين ع��ن ال��وط��ن العربي،
بل ت�ضاعف ن�شاطهن الثقايف يف فرتة االنتداب
الأجنبي ،و�ش ّمرن بجر�أة خلو�ض معركة املطالبة
بتحرير املر�أة يف التعليم ،وجنحن يف �إقراره ،كما
حملن ر�سالة احلوار الثقايف يف املجتمع ،والدعوة
�إىل التحرر من االف�تراءات امل�ضللة التي �أعلنت
وت�صدت
بجهل دونية املر�أة عقلي ًا وج�سدي ًا و�أدبي ًا،
ّ
الكاتبات لتلك الرتّهات بحما�س وجدارة .كتبت
�أديبات دم�شق يف موا�ضيع �شتى ،يف الأدب والتاريخ
واالقت�صاد والعلوم ،ومتثّلت بواكري الإنتاج الأدبي
يف اخل��واط��ر وامل��ق��االت الق�صرية والق�صة ثم
الرواية ...وقد جمع بني هذه الوجوه الأدبية
ناظم واحد هو مو�ضوع الأ�سرة ،وم�شكالت املر�أة
وتربية الأب��ن��اء ،وق��د اتّ�سمت بطابع التوعية
والتوجيه ،و�أف��رغ��ت الكاتبات فيها انفعاالت
النف�س ال�صادقة ،وجي�شان الأحا�سي�س يف �أعماق
اجلوانح ..وطبع ذلك الإنتاج من وجه �آخر مفهوم
�إمياين و�إن�ساين يلتزم مبادئ الأمة االجتماعية

كر�ست اح�ت�رام امل���ر�أة وحمت
والدينية ال��ت��ي ّ
حقوقها ،ورفعت من مكانتها ،وهو ما جعل معظم
املثقفني العرب ي�ساندون ق�ضيتها ويدافعون عنها،
كما فعل قا�سم �أمني ورفاعة الطهطاوي و�آخرون
غريهما.
 ...وهكذا اغتنت �ساحة الفكر يف وطننا بكوكبة
تقدمن موكب
الأدي��ب��ات وال�����ش��اع��رات ال��ل��وات��ي ّ
الإب��داع الأدب��ي ،وكتنب فيه ال�صفحات امل�ضيئة
الأوىل .من يقلّب �سجل الإبداع الأدبي الدم�شقي،
يطالعه وج���ه الأدي���ب���ة امل��ج�� ّل��ي��ة ،وال�صحفية
ال��رائ��دة التي ن��ذرت فكرها و�ضوء عينيها لألق
الكلمة احل��رة يف زمن ع��زّ ت فيه احلرية وع ّمت
الظلمة� ،أحدثكم عن «ماري عجمي» التي تعلّقت
بالكتاب �صغرية ويافعة ،واختزنت يف ذاكرتها
روائ��ع الإب��داع الثّقايف ،ثم حملت القلم فيا�ضة
اخلاطر مت�أنقة الإن�شاء ،ومل تكن تعلم ب�أن هذا
القلم �سيتحول يف كفها �إىل ع�صا �ساحرة جتود
ب��ب��دائ��ع ال��ف��ن وال��ب��ي��ان ،وح�ين ات�صلت «م���اري»
باملجتمع معلمة و�صحافية �شرعت تدفع باحلجة
الرا�سخة ما يفرتى على املر�أة ظلم ًا ،واملر�أة �آنئذ
يف جهالة وخمول ،وحتقيق ًا لهذا الهدف �أن�ش�أت
يف ك��ان��ون الأول ع��ام  1910جملة «ال��ع��رو���س»
وجعلت �شعارها�« :إن الإكرام �أعطي للن�ساء ل ُيز ّين
الأر���ض ب���أزه��ار ال�سماء» ،وراح��ت تدعو بجر�أة
و�صدق لتحرير امل��ر�أة العربية وتب�صريها ب�أمور
احلياة عن طريق تعليم ي�ضيء يف قلبها النور،
وينقلها م��ن ظ�لام اجلهل �إىل �ضياء املعرفة..
جتديد وتغيري يف نظام عي�ش
وراحت تدعو �إىل
ٍ
املر�أة وزواجها ومعاملتها ،لكي تك ّمل الرجل الذي
�سبقها علم ًا ومرا�س ًا ،ومي�ضيان مع ًا لبناء الأ�سرة
واملجتمع .لقد ع��ز على الأدي��ب��ة ال��راق��ي��ة �أن
ترى مواطناتها �أميات وهن الذكيات الواعيات
فتعهدتهن بالتعليم ،والرعاية والتوجيه .ولقد
زاد عدد �صفحات جملة «العرو�س» على ال�ستني
ح���ررت �أك�ثره��ا م���اري عجمي بقلمها
�صفحة،
ّ
احل��ر :و�شاركتها يف التحرير نخبة مت�ألقة من
فيهن نازك العابد ،و�سلمى ك�ساب ،و�أديل
الكاتبات ّ
عجمي ،و�سلمى جنبالط ،وكوكبة من الأدب��اء
املرموقني ،و�شهدت املجلة انت�شار ًا وا�سع ًا يف عدد
من الأقطار العربية والأجنبية .وحني احتدمت
احل��رب العاملية الأوىل ،ون��زل الظلم والعدوان
ب�سوريا ،ابتد�أت مرحلة جديدة يف حياة «ماري»،
حت�� ّول��ت فيها �إىل �شعلة م��ن اجل���ر�أة واحلما�س،
خا�صة وهي ترى �أح��رار البالد ُي�سامون الأذى،
و ُي�ساقون �إىل ال�سجون واملنايف ،و�ساحات الإعدام،
فراحت تلهب مبقاالتها امل�شاعر ،وتفتح العيون
على امل�أ�ساة ،وتذكي احلما�س للذود عن حرمات
الوطن .وقد تابع النا�س يف تلك الفرتة مقاالتها
الثائرة تخاطب فيها �أ�سرى الطغيان وتقول� :أخي
ال�سجني� ..أكتب �إليك على �ضوء القنديل ،ولكن
ماذا ينفع النور �إن كان القلب مظلم ًا� ..أراك على
كر�سيك ال���زري وه��و عر�شك اجل��دي��د يف مملكة
املجرمني ،تتلو على م�سامعهم �أنا�شيد الوطنية
والعطاء ال�صادق ،هل تدري �أيها املقيد �أين �سلوت
الدنيا حتى ر�أيتك يف �أ�سرك ..ولكنك يف احلقيقة
�أكرث حرية مني ،وال�سال�سل التي يغلون بها يديك

ق�ضايا و�آراء
يوجه �إىل ذاكرتي ...فخذ حرية
لي�ست ب�أ�شد مما ّ
كحريتي� ،إن �شئت و�أعطني �سجن ًا ك�سجنك..
و�أروع م��ن ه��ذا موقف (م���اري عجمي) م��ن ذلك
احلاكم املرعب جمال با�شا ،الذي اقتحمت مقره
وراح��ت تخاطبه ب��ج��ر�أة مدافعة عن الأبطال
ال م�شتع ً
الأ�سرى وخرجت من ال�سجن لتكتب مقا ً
ال
باحلما�س ،كاد �أن يقودها �إىل ال�سجن ورمبا �إىل
املوت .وبعدما ر�أت الأحرار على �أرجوحة ال�شهادة
راحت تخاطبهم� :أنتم يف رقادكم �أقوى من اجلالد،
�أن��ت��م مل مت��وت��وا ب��ل بعثتم احل��ي��اة يف النفو�س
امل�ستكينة ،و�أنرمت الدروب �إىل فجر احلرية...
كانت كتاباتها يف الواقع �شهادة �ساطعة على معاناة
الوطن من الطغيان ،وعرفان ًا بروح الت�ضحية لدى
الأحرار..
 ...ومل���ا وق��ع��ت ���س��وري��ا م��ن ج��دي��د حت��ت ع�سف
االحتالل الأجنبي اجلديد ،تابعت نهجها القومي
تن�شر الآراء احل��رة ،وتعبرّ عن وج��دان النا�س
ب�صراحة ،غري �آبهة بالوعيد والتهديد ،ولقد
ح��اول��ت �سلطة االن��ت��داب �إق��ن��اع��ه��ا بالكف عن
مهاجمة املحتلني ،و�أغ��روه��ا ب�أ�شكال �شتى ،فلما
�أ َبتُ ،عطّ لت جملة «العرو�س» نهائي ًا عن ال�صدور،
ويكف ثورتها،
بوهم �أن التعطيل يخمد حما�سها
ّ
ولكن ذلك مل يزدها �إال اندفاع ًا لتوا�صل م�سريتها،
ون�����ش��ر �أف��ك��اره��ا احل���رة يف ال�صحف وامل��ج�لات
الأخرى ،حتى �شهدت بعينيها فجر اجلالء الأغر
�صبيحة ال�سابع ع�شر من ني�سان  ،1946وارتقاء
راية الن�صر خفاقة على �سارية احلرية.
 ...يف كانون الثاين من عام � 1965آذن��ت �شم�س
ماري عجمي بالوداع ...فرحلت و�إ�شعاع عطائها
ما يزال متوهج ًا يف ذاكرة الوطن ،والوطن يذكر
بالتقدير املخل�صني الأوف��ي��اء ،ويفرد لهم ركن ًا
حميم ًا يف �سرادق املجد واخللود .مل تكن ماري
عجمي بالطبع وحدَ ها يف �ساحة الفكر بدم�شق...
بل كانت �إىل جانبها نخبة من رفيقات ال��درب،
م�ضني معها يف طريق التنوير جنب ًا �إىل جنب...
�أذكر لكم نازك العابد� ،سليلة بيت الأدب والثقافة
والوطنية ،ن�ش�أت فيه عربية الأروم���ة ،وطنية
امل�شاعر� ،سعت من �أيام تفتحها الأوىل �إىل �إن�شاء
جمعية ومدر�سة ،تنري ب�صائر الفتيات والزوجات،
وتدعو �إىل تعليم البنات وحتريرهن من اجلهل
واخلمول والتقاليد البالية ،و�أن�ش�أت جمعية «نور
الفيحاء» التي كانت يف حقيقتها جمعية ومدر�سة
وجملة ،ون��ذرت لها مع �صاحباتها فكرها وجهد
�ساعديها ...وحني قام احلكم العربي يف �سوريا،
�أخذت نازك العابد تكتب وتن�شر يف جملتها «نور
الفيحاء» مقاالت وطنية تطالب با�ستقالل البالد
 .ف�أ�صبحت املجلة �أ�شبه مبدر�سة متنقلة تدخل
�إىل البيوت ومرافق املجتمع ،حاملة �صور التطور
االجتماعي والوطني .ومظاهر الوعي الثقايف.
وملا �أعقب خروج العثمانيني من الوطن االحتالل
الفرن�سي اال�ستعماري ،ا�شتعلت «ن��ازك العابد»
حما�س ًا وجر�أة يف جمابهة املحتلني �أ�شرعت قلمها
تهاجم �سلطة االنتداب ،وجمعت الن�ساء الواعيات
يحر�ضن على الع�صيان ،فما لبث الفرن�سيون �أن
ّ
�أغلقوا جملتها ومدر�ستها ،وعمدوا �إىل نفيها خارج
البالد ث�لاث م��رات بني �أع���وام  1920و .1924
وحني ر�أت �أن �سالح الفكر مل يعد وحده كافي ًا يف
معركة احلرية ،ه ّبت مع املجاهدين الأب��رار �إىل
مي�سلون ،ووقفت يف اخل��ط الأول تذكي حما�س
الرجال ،و�شهدت بعينيها بطل املقاومة «يو�سف
فداء
العظمة» يهوي �شهيد ًا على الأر�ض املقد�سة
ً
لرتبتها وقربان ًا حلريتها املظفرة ،بقيت حياة
(ن��ازك العابد) �شعلة ال تخمد ،ون�شاط ًا ال يهد�أ
�إىل �أواخ���ر �أي���ام حياتها .و�أخ��ي�ر ًا ح�ين رحلت
مو ّدعة بالإجالل والإكبار ،بعدما حتقق حلمها

الأكرب با�ستقالل الوطن وم�ضت مواكب الأجيال
على طريق النه�ضة والبناء� ،سجل التاريخ ا�سمها
رمز ًا للوطنية ال�صادقة والفكر امل�ضيء وعنوان ًا
للعزمية الوثابة �إىل خري الأمة والوطن.
�أيها احل�ضور الأكارم...
أن�س يف هذه الأم�سية ال �أن�سى مثقفة وباحثة
و�إن � َ
وروائية من الطراز الرفيع وهي بحق يف ال�صف
الأول مع رائدات الإبداع الفكري بدم�شق ،كتبت
خواطرها ومقاالتها ..يف وقت مبكر من العمر..
و�سرعان ما �شقت طريقها �إىل املجالت الثقافية
الرائدة يف �سوريا ولبنان وم�صر ،وذاعت �شهرتها
فيما ن�شرت من ق�ص�ص ومقاالت اجتماعية� ،شقّت
ب�أ�سلوبها الأنيق ،و�صورها املعبرّ ة .ويف القاهرة
حيث راف��ق��ت زوج��ه��ا ال�شاعر الأدي���ب الدكتور
«زك��ي املحا�سني» ات�صلت بالنخبة الالمعة من
�أدباء م�صر الأوائ��ل :طه ح�سني والعقاد وتيمور
واملازين والزيات واحلكيم ،وت�ألق ن�شاطها الأدبي،
بحث ًا وم�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات الفكرية،
وتعرفت �أو���س��اط الأدب �إىل �إنتاجها امل��وزع بني
امل��ق��االت والق�ص�ص التي ا�ستلهمتها م��ن �أح��وال
النا�س يف املجتمع الدم�شقي ،وللدفاع عن حقوق
املر�أة العربية وت�سليط ال�ضوء على ما تواجهه من
م�شكالت اجتماعية ،ك ّونت مع د� .سهري القلماوي
و�أمينة ال�سعيد فريق ًا حمل على عاتقه عبء
الدفاع عن ق�ضايا املر�أة ،وجتلى حما�سها يف كتابها
«�إن�صاف املر�أة» الذي فنّدت فيه االفرتاءات التي
�أل�صقها باملر�أة عديد من الكتاب يف تلك املرحلة،
وك��ان ذلك التزام ًا منها �صادر ًا عن ح�س مرهف
و�إن�سانية راقية.
لقد ت��وال��ت �إ���ص��دارات الأدي��ب��ة وداد �سكاكيني
الإب��داع��ي��ة التي تفوقت يف ت�صويرها للحياة
االجتماعية والتحليل النف�سي لأبطال ق�ص�صها
احل��ق��ي��ق��ي�ين ،وت�����س��اب��ق��ت دور ال��ن�����ش��ر لإ���ص��دار
جمموعاتها التي اعتربها النقاد العرب لون ًا من
الأدب الرفيع ،جتلت فيه النظرة العميقة للحياة
ولق�ضايا النا�س ،مع ات�سامها بروح نقدية هادفة.
كذلك اهتمت «وداد �سكاكيني» ب����أدب ال�سرية
وت�أ�صيل ال�ت�راث العربي ،فقدمت م�ؤلفات عن
�سيدات الإ�سالم اخلالدات ،ورواي��ات م�ستمدة من
وقائع التاريخ العربي ،كما عملت بالنقد الأدبي
والرتجمة ،فتناولت بالدرا�سة �سري �شخ�صيات
مرموقة يف عامل الفكر ،جمعتها يف كتابها «�شهريات
من ال�شرق» ،وكتابها الالحق «�سابقات الع�صر»،
للمثل ال�سامية
�أعطت (وداد �سكاكيني) نب�ض قلبها ُ
وجنّدت فكرها وقلمها لق�ضايا املجتمع والإن�سانية،
ف�أ�ضاء �إنتاجها بال�صدق والإخ�لا���ص وامل�شاعر
النبيلة طوال م�سريتها.
وحني رحلت يف كانون الثاين من عام � ،1991سجل
تاريخ الأدب العربي ا�سمها �أديبة ومثقفة مبدعة
�أ�سهمت يف نه�ضة الأدب يف بلدنا ،وجندت فكرها
لنه�ضة الوطن وتقدمه والوطن يذكر بالعرفان
املخل�صني الأوف��ي��اء ،ويبقى عطا�ؤهم يف ذاكرته
مث ً
ال حي ًا للأجيال.
� ...أيها الأحبة..
و�أق��� ّل���ب �صفحة يف �سجل الإب�����داع ال��ف��ك��ري يف
دم�شق ،لأمت ّهل عند وجه �إن�ساين مت�ألق يف مطلع
الأرب��ع��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن املا�ضي ،وه��و زم��ن كانت
فيه الأديبات معدودات على الأ�صابع ...برزت
الأدي��ب��ة الراقية( ،الفت عمر با�شا الإدل��ب��ي)
املثقفة الواعية ،بق�ص�صها الق�صرية التي ا�ستلهمت
�أحداثها من بيئتها الدم�شقية التي ن�ش�أت فيها،
ور�أت �أهلها يعي�شون حياة ب�سيطة هادئة ،ي�سودها
التعاطف والتعاون بني �أبناء احل��ارة الواحدة،
فنقلت بعد�سة خيالها �صور التوا�صل بني النا�س،
مهتمة ب�شكل خا�ص بق�ضايا املر�أة وما تعانيه من
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كبت و�إجحاف ،وحتدثت يف ق�ص�صها عن نف�سية
الأ�سرة ال�شرقية والتقاليد ال�شامية ،و�أف��ردت
عدد ًا من جمموعاتها الق�ص�صية ملدينتها الرائعة
دم�شق كما يف (ق�ص�ص �شامية)( ،وداع ًا يا دم�شق)،
ورواي��ت��ه��ا (حكاية ج���دي) و(دم�����ش��ق ي��ا ب�سمة
احلزن) التي دارت �أحداثها حول الثورة ال�سورية
ون�ضال الرجال الأ�شاو�س �ضد امل�ستعمر الفرن�سي
لتحقيق اال�ستقالل ،ثم توالت جمموعاتها الأخرى
(نغمات دم�شقية) و(املانوليا يف دم�شق) ،و(ع�صي
الدمع) و(ي�ضحك ال�شيطان)) .فالقى �إبداعها
ترحيب ًا وتقدير ًا كبريين لدرجة �أن النقاد �أطلقوا
عليها لقب (القا�صة ال�شامية) .وحني رحلت يف
ال�شهر ال�سابع من العام املا�ضي كانت قد �أدت ر�سالتها
الثقافية بامتياز ،وتركت ب�صمتها الوا�ضحة يف
�سجل الإب��داع الفكري اخلالد ..وها �أنذا �أتريث
قلي ً
ال لأ�ستعيد لكم من ذلك ال�سجل وجه ًا �آخر
ُ
ت�ألق يف �سماء العطاء الفكري ...ق�صدت الأديبة
الراحلة� :سلمى احلفار الكزبري ..التي ن�ش�أت يف
بيت الوطنية والثقافة بيت �أبيها لطفي احلفار
الذي كان من رجال الرعيل الأول املكافح لتحقيق
ا�ستقالل �سوريا ،فتفتّحت على الن�شاط الفكري يف
وقت مبكر ،وكتبت راف�ضة واقع امل��ر�أة ال�شرقية
وما تعي�شه من و�ضع اجتماعي حافل بامل�شكالت
الإن�سانية ،وت�ساءلت مقهورة يف مقالها الأول
مبجلة الأح���د الدم�شقية وك��ان بعنوان :كيف
يجب �أن ن�ستفيد من الزمن :ملاذا مت�ضي الن�سوة
�أوقاتهن وحدهن بعيد ًا عن الرجال الذين يلهون
ومي��رح��ون يف املقاهي؟ وق��د لفتت فيه االنتباه
�إىل قلم جديد ور�أي �صريح ،نال �إعجال ورعاية
وجهتها للعمل الأدبي
معلمتها (ماري عجمي) التي ّ
واالجتماعي ،فان�ضمت �إىل العديد من اجلمعيات
الأهلية ،وبالذات (املربة الن�سائية) و�شاركت يف
عدد من امل�ؤمترات الثقافية واالجتماعية..
ن�شرت مقاالتها يف ال�صحف واملجالت العربية،
وتواىل �صدور جمموعاتها الق�ص�صية منذ مطلع
اخلم�سينات املا�ضية :يوميات ه��ال��ة ،حرمان،
زوايا الغريبة� ،إىل جانب الدرا�سات االجتماعية
وال�سرية الذاتية ،وق�صائد �شعر بالفرن�سية...
و�أث���رى �إنتاجها الأدب���ي تنقلها بني العديد من
الأق��ط��ار ،فكتبت رواي���ات متميزة :عينان من
�إ�شبيلية (الربتقال املر) التي ا�ستمدت وقائعها من
الأحداث التي عا�شتها وح ّملتها �أهداف ًا اجتماعية،
كما ن�شرت م�ؤلفها عن (مي زي��ادة) الذي اعتربه
النقاد درا�سة �أدبية متفوقة ،ووا�صلت (�سلمى
احلفار الكزبري) ن�شاطها الثقايف واالجتماعي
�إىل اليوم الأخري من عمرها ،مل يزدها تقدم ال�سن
�إال ن�ضوج ًا ،و�إن كانت الكارثة التي حلت بلبنان
ج��راء العدوان الإ�سرائيلي الهمجي الأخ�ير قد
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ملأت قلبها باحلزن والأمل ...و�أوقفت نب�ض روحها
اخلفاق باحلب واخلري والإميان ال�صادق ..رحلت
�سلمى يف �آب  ،2006بعدما تركت �سمات فكرها
املتميزة يف �سجل الإب���داع الن�سائي الأدب���ي...
و�أعطت للوطن �إ�شراق روحها �إ�سهام ًا منها يف نه�ضته
وحترره ،فبقيت خالدة يف ذاكرة الوطن ..فالوطن
ال ين�سى املبد عني الأوفياء على مدار الأيام.
�أيها احل�ضور الأكارم..
لقد متنيت ب�صدق �أن تكون الف�سحة املحددة يل
أق��دم لكم ع�شرات
يف ه��ذه الأم�سية �أط��ول ،كي � ّ
املتفوقات من �أديبات دم�شق و�شاعراتها اللواتي
ن��ذرن فكرهن و�أقالمهن لق�ضايا املجتمع ونه�ضة
الوطن ،وحني نظرت �إىل القائمة الطويلة التي
�أعددتها لهذا البحث ،وجدتها مت�سعة لع�شرات
الأ�سماء من مبدعات الوطن ،وفيها زهراء العابد
ومقبولة ال�شلق ،وقمر كيالين ،ون��ادي��ا الغزي،
وثريا احلافظ ،ومنرية املحايري ،وعادلة بهيم،
وخ��دي��ج��ة اجل����راح ،وم�لاح��ة اخل���اين ،وكوليت
خ��وري ،وناديا خو�ست ،وطلعت الرفاعي وغادة
ال�سمان ،وجن��اح العطار وك��ث�يرات ك��ث�يرات ممن
امت�شقن ال�يراع رب��ات عطاء خ�ّيررّ وفكر م�ستنري،
وك��ت�بن يف �سجل الإب�����داع �صفحات ث���رة نبهت
الغافلني من رق��اد ،ون�� ّورت الطريق �إىل النه�ضة
والنماء ،و���س��ددت اخل��ط��وات �إىل م�ستقبل �أكرث
جما ً
ال وبهاء ...لقد مت ّيز القرن املن�صرم بالن�شاط
الأدبي الن�سائي الفعال ،وعال �صوت الكلمة احلرة
يف مهرجان الإب����داع الأدب���ي بدم�شق ���س��واء يف
مقاالت ال�صحف واملجالت� ،أو يف امل�ؤلفات الراقية
�أو يف املحا�ضرات على منابر الفكر واملنتديات،
�أو يف التظاهرات الوطنية �ضد ع�سف املحتلني
الطغاة� ،أو يف �سرادقات امل�ؤمترات الدولية يرفعن
�صوت الأمة ،ويطالنب ب�إقرار حقوقها امل�شروعة يف
التحرر واحلياة الكرمية .و�إن �أي متابع مل�سرية �أدب
املر�أة يف دم�شق ،ي�ستطيع �أن يرى ال�سمات الرئي�سة
لإنتاجهن الراقي.
تناولت �أعمالهن �أجنا�س الأدب املختلفة بني مقال
ودرا���س��ة ونقد وق�صة ورواي���ة و�سرية تاريخية
و�شعر.
وكان م�ضمون �أعمالهن م�ستمد ًا من الواقع ومن تقلّب
وجوه احلياة امل��وارة ب�ألوان امل�شاعر الإن�سانية:
الي�أ�س وال��رج��اء ،الأمل وال�سعادة ،اال�ست�سالم
والتحدي ،وبالأحالم والآم��ال العري�ضة بف�ضاء
ً
رحابة وات�ساع ًا ،وعامل ًا �أكرث �أمن ًا و�إن�سانية.
�أكرث
��داف �سامية ،وهي �إ�صالح
وكانت �أعمالهن ذات �أه ٍ
املجتمع ،و�إن��ق��اذه مم��ا يتخبط فيه م��ن ع�ثرات
فر�ضتها �سيطرة دخيلة� ،أو عقلية متخلفة..
وكانت �أعمالهن �صادرة عن روح وثابة متهيئة
للم�شاركة يف العمل التطوعي لتخلي�ص الوطن من
هيمنة الأجنبي ،و�إنها�ضه �إىل ما يطمح �إليه من
رفعة و�سيادة..
و�أ���س��ه��م��ت �أع��م��ال��ه��ن يف ���ص��ون ال��ت�راث العربي
الإ�سالمي ،ومتجيد تاريخ العرب ،والإ�شادة مبا�ضي
امل�شرف ،لتبقى �صفحاته ماثلة يف حياة
الأ�سالف
ّ
مر الأيام..
على
الأجيال
ّ
و�سلطت �أعمال املبدعات ال�ضوء برباعة واقتدار
على م�شكالت كانت يف ال�صميم من حياة النا�س..
ق�ضية تعليم امل��ر�أة ،وحقها يف احلرية امل�س�ؤولة،
والعمل �شراكة يف مرافق الدولة ،كتنب يف احلب
الراقي ...حب دم�شق ،و�سوريا والعروبة ،ور�سمن
�صورة املجتمع كما يحلم به كل �شهم غيور :موئ ً
ال
للمحبة واخلري والتعا�ضد الإن�ساين اخلالق..
� ...أفلي�ست املبدعة الدم�شقية بعد ه��ذا كله
جديرة بتاج العرفان يتوج روحها املالئكية ،وطوق
اليا�سمني يز ّين جيدها عرفان ًا وتقديراً؟
هل فيكم من ال يوافقني؟..
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الك َتاب والتكيف مع الذات يف ظل الأزمة ال�سورية  /بقية �ص3
ِ
املعرفة امللتزمة بهموم الوطن واملواطنني فانخرطنا يف معار�ض
الكتب العربية ومل نتخلف عن واح��د منها؛ ونقلنا الكتاب
�إىل م�ؤ�س�ساتنا اجلامعية وب�أ�سعار ال ميكن لأحد �أن يتخيلها،
مث ً
ال ك�أن ي�شرتي ال�شاري �أربعة كتب مبئة لرية �سورية ،وما
زلنا منار�س هذه ال�سيا�سة؛ ف�ض ً
ال عن تقدمي الكتب املجانية
للمدار�س والهيئات الثقافية ومراكز الإيواء؛ ولكل من ُي ْعنَى
بال�ش�أن الثقايف الوطني...
ومن ثم ركزنا يف �إ�صداراتنا على الأزمة ال�سورية �أي ًا كانت
الأجنا�س الفكرية والأدبية؛ يف الق�صة والرواية ،وال�شعر
و�أدب الأطفال والنقد والدرا�سات ...ثم كان البد من �إقامة
مهرجانات �أدب��ي��ة وطنية؛ و�إح���داث م�سابقات �شعرية ويف
النقد الروائي لل�شباب وللكبار على م�ساحة القطر والوطن

العربي تعنى باجلراحات النازفة التي يتعر�ض لها الوطن؛
ف�ض ً
ال عن �أننا �أ�سهمنا بتعاون فعال مع امل�ؤ�س�سات التي عنيت
ُ
باجلرحى و�أ َ�سر ال�شهداء ،وحاولنا تخفيف معاناتهم ،..هناك
ت�ستح من �أن ت�صنع القليل القادر عليه فال َعدَ م
مثل يقول :ال
ِ
�أقل منه ...وكذا نرى �أن �أي خلل �أو �ضعف �أو تق�صري ميثل
خ�سارة كربى للذات والوطن حا�ضر ًا وم�ستقب ً
ال ،ويرتكهما
عر�ضة مل�شكالت �أعظم ،و�أخطار �شديدة داخلية وخارجية...
ما يجعلنا م�صرين على متابعة العمل يف �إطار ت�ضافر اجلهود
مع الفعاليات الثقافية الأخرى؛ مدركني ما يتعر�ض له الوطن
من غزو فكري ثقايف با�سم الدين تارة وبا�سم الدميقراطية
و�إ�شاعة احلرية تارة �أخرى ...وكل ذلك مل يخدع عيوننا عن
ر�ؤية احلقيقة ،ف�أعدا�ؤنا يريدوننا �أن نكون �أتباع ًا ،م�سخرين

لتحقيق �أهدافهم ...وهذا ما ال ميكن قبوله...
ومن ثم ف�إننا نرى �أن الكتاب ورقي ًا �أو �إلكرتوني ًا ما يزال مادة
املعرفة الأوىل؛ ومادة غنية للقراءة ،مهما قيل عن تراجع
عدد القراء يف وطننا� ،أو قلة درايتهم باملقروء� ...إنه اتهام
�آخر يريدون من خالله �أن يحكموا على هذه الأمة باجلهل..
وه��ذا ما ت�أباه نفو�سنا وكرامتنا؛ فما زلنا ن��رى يف �شريحة
ال�شباب �شريحة وطنية منتمية �إىل وطنها و�أمتها؛ �شريحة
تتطلع �إىل املعرفة؛ ما جعلنا نحر�ص على خماطبتها مبا يليق
بها معرفي ًا وثقافي ًا؛ و�إبداعي ًا ...هذه هي مهمتنا دائم ًا؛ وهي
�أعلى وترية يف ظل الأزمة التي نعي�شها مما كانت عليه من ق ْب ُل.

�أخالق ال�سادة ...و �أخالق العبيد  /بقية �ص2
وي�صل “نيت�شه” من خالل ذلك �أن �أخالق امل�سيحية يف املجتمع ,هي
دعوة للرحمة وال�شفقة والعطف على ال�ضعفاء ,فالرحمة يف ر�أي
“نيت�شه” �ضرب من ال�شلل ,لأننا نفقد بها بع�ض قوتنا ال�شعورية ,حني
نوجهها �إىل خملوقات ال ُيرجى لها �إ�صالح ,ثم علينا �أال نن�سى �أنه يف
الرحمة �شيء من الغلظة واالعتداء ,فزيارتك جلارك املري�ض ,هي
نزعة ا�ستعالء منك ترجو من ورائها �أن ترى بعينيك عجز �صديقك,
وي�ؤكد “نيت�شه” �أن �أخالق ال�سادة تت�صف قبل كل �شيء ب�أنها �أخالق
للأقوياء ,ففيها دائم ًا ما ي�شعرنا بالقوة والوفرة.
ويرى من خالل جتربته واالطالع على احل�ضارات ,ذلك التناوب

بني �أخ�لاق العبيد الأكرثية و�أخ�لاق ال�سادة الأقلية ,وعلى ذلك
ف�إن “نيت�شه” ي�ضع لتاريخ الأخالق الب�شرية تق�سيم ًا جديداً ,ففي
الع�صر اليوناين والروماين �سادت �أخالق ال�سادة ,والغلبة للأقوياء,
ثم تنت�صر �أخ�لاق العبيد على يد اليهودية وامل�سيحية ,ويقهرون
الأر�ستقراطية الرومانية ,وي�سود ال�ضعفاء ,ويف ع�صر النه�ضة
الأوربية تعود �أخالق ال�سادة بالرجوع �إىل املثل العليا اليونانية,
ولكن تقهرها حركة الإ�صالح الديني ,وهي حركة �شعبية �أثارها
ال�ضعفاء والعوام ,وتعاود الكرة �أخالق ال�سادة من جديد �إىل الظهور
عند نبالء القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر,وي�أفل جنمها عندما

قهرهم العبيد مرة �أخرى يف عهد الثورة الفرن�سية ,وتظهر �أخالق
ال�سادة يف الأفق على يد نابليون ,ولكن �سرعان ما تعود �أخالق العبيد
بعد ُه بالظهور.
�إن ما ي�ستعر�ضه “نيت�شه” يف طبيعة الأخالق ,لدى ال�سادة والعبيد
يف املجتمعات ,نراه ي�سقط ذلك ما يجول يف النف�س الب�شرية ,وي�ؤكد
على الأنانية املفرطة يف �سلوكية الإن�سان يف موا�ضع متباينةكثري ًا ما
نرى �أن املحب ُيهلك حبيبته ,لكي يحول بينها وبني من يريد امتالكها
غريه ,وقد ُيخيل ب�أن النا�س يف احلب �أبرياء من الأنانية ,لأنهم قد
ين�شدون اخلري ملخلوق �آخر..

ال�سيا�سة الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط  /بقية �ص3
املقاومة الفل�سطينية ،والذين خلقوا تهديد ًا وعدم �أمن وا�ستقرار لدولة (�إ�سرائيل).
 �سورية �:إن الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سرائيل على خالف وعالقة �شائكة معها تعود �إىل 50عام ًا ،لأنَّ �سورية تعترب حليف ًا ا�سرتاتيجي ًا لالحتاد ال�سوفيتي ،وحالي ًا لرو�سيا االحتادية ،و�أ�صبحت
عداء حيال �سورية بعد غزو القوات الأمريكية للعراق و�سقوط بغداد عام
ال�سيا�سة الأمريكية �أكرث
ً
 2003وعدم �سورية بقيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد لتلك احلرب ،وفتح احلدود ال�سورية مع العراق لدعم
املقاومة ب�شري ًا وع�سكري ًا �ضد االحتالل الأمريكي ،وقدرة �سورية يف مواجهة الكيان ال�صهيوين بتقدمي
الدعم حلركات املقاومة وخا�صة حزب اهلل يف لبنان
وحركات املقاومة الفل�سطينية لل�ضغط على (�إ�سرائيل) و�إرغامها على االن�سحاب من مرتفعات اجلوالن
ال�سورية املحتلة .
العراق :يعترب العمق اال�سرتاتيجي العربي يف مواجهة الكيان ال�صهيوين،ويهدد امل�صالح الأمريكية
يف املنطقة ،فقد احتلت القوات الع�سكرية الأمريكية العراق عام  2003ودمرت اجلي�ش العراقي والبنية
التحتية لدولته ومعامل ال�صناعات الع�سكرية فيه والربنامج النووي العراقي ،وخلقت فيه ال�صراع
الطائفي والقومي وق�سمت العراق وما زالت حتى الآن تعمل جاهدة على ا�ستمرارية تدمريه حتى ال يبقى
�شيء ا�سمه العمق اال�سرتاتيجي للعرب
لبنان �:شنّت �إ�سرائيل عدد ًا من ال�ضربات الع�سكرية عليه خالل الأربعني عام ًا املا�ضية وخا�ضت حروباً
حقيقية وخا�صة مع حزب اهلل �أهمها :
اجتياح (�إ�سرائيل) لبنان عام  1982ثم عدوان (عناقيد الغ�ضب)  ،1996ثم حرب متوز 2006م،

التي ا�ستغرقت  34يوم ًا وف�شلت يف حتقيق �أهدافها بالق�ضاء على حزب اهلل بالرغم من الدعم الأمريكي
القوي( ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا ) وخرج حزب اهلل من احلرب منت�صر ًا وقد ارتفعت منزلته و�شعبيته ب�شكل كبري
يف لبنان وعلى امتداد العاملني العربي والإ�سالمي .
وكان من تداعيات هذه احلرب الفا�شلة ا�ستقالة رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�سرائيلي اجلرنال ( دان
حالوت ) وت�شكيل جلنة حتقيق برئا�سة رئي�س املحكمة العليا الإ�سرائيلية ( الياهو فينو غراد ) ملعرفة
،ور�سخت التحالف القومي بني ( �إيران و�سورية
�أ�سباب هزميتهم وحما�سبة القادة امل�س�ؤولني عن ف�شلها ّ
وحزب اهلل ) وزادت من حدّ ة امل�شاعر املعادية لأمريكا يف العامل ،ونتيجة اخلالف ال�سيا�سي والعدائي حول
العوامل �سابقة الذكر مع تلك الدول عملت الواليات املتحدة الأمريكية على �شن حرب عدائية وتقدمي
الدعم الع�سكري وال�سيا�سي واملايل واملعنوي للحركات الإرهابية وعمالئها والدول املتعاونة معها خللق
عدم �أمن وا�ستقرار وحرب مفتوحة ال�ستنزاف حمور املقاومة �سيا�سي ًا وع�سكري ًا و�إنهاك �شعوب املنطقة
والنيل من �صمود املقاومة ومن ثم الر�ضوخ ل�سيا�ستها يف املنطقة .
ونرتك للقارئ املتابع للأحداث احلكم على مايجري من معارك و�أعمال �إرهابية يف �أر�ض امليدان ونرى
ما هي النتيجة يف النهاية ومن هو املنت�صر ونتذكر قول الرئي�س حافظ الأ�سد عام  1987ونتخذه �شعار ًا
لنا يف مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية التي تتعر�ض لها �سورية عندما قال :
( قوتان التقهر �إرادة اهلل وقوة ال�شعب )

�أطباء بال حلول
جمموعة ق�ص�صية جديدة للأديب يو�سف �سالمة �سالمة ت�ضم باقة من الق�ص�ص التي تتناول هواج�س النف�س الإن�سانية من حب و�أمل وحنني وقلق
وفرح وحزن ومعاناة و�شعور بالظلم ،من خالل �سل�سلة من املواقف والظروف التي ميكن لأي �إن�سان �أن مير بها �أو ي�صادفها خالل حياته اليومية ،بحلوها
ومرها.
تهيم بني �سطور الق�ص�ص نفحة �إن�سانية اجتماعية مميزة تغلّف الأفكار ب�شيء من ال�سحر واجلاذبية ،مما يجعلها قريبة من القارئ ومالم�سة لوجعه
وفرحه وحلظاته اخلا�صة� ،ضمن �إطار من العفوية ال�سردية التي �أ�سبغت على الق�ص�ص قدر ًا ملمو�س ًا من الواقعية التي مل تفقدها �شيئ ًا من جاذبيتها.
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"ال�سنة الثالثون"

وزارة الثقافة تعلن �أ�سماء الفائزين
بجائزة الدولة التقديرية لعام 2015
�أعلنت وزارة الثقافة �أ�سماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية للعام  2015حيث ذهبت
جائزة الفنون للمخرج ال�سينمائي عبد اللطيف عبد احلميد ويف حقل الآداب منحت اجلائزة
للكاتب امل�سرحي عبد الفتاح قلعه جي ويف جمال النقد والدرا�سات والرتجمة للباحث ندرة
اليازجي.
ومبوجب اجلائزة يح�صل الفائز على مبلغ قدره مليون لرية �سورية وميدالية ذهبية مع
براءة خا�صة باجلائزة.
وق��ال الكاتب امل�سرحي عبد الفتاح قلعه ج��ي :ه��ذه اجلائزة تعني الكثري بالن�سبة
للمبدعني فهي تقدير للإبداع واملبدعني يف هذا الوطن احلبيب.
ً
ً
ً
و�أ�ضاف �إن هذه اجلوائز تقدم للكاتب دفع ًا معنوي ًا كبريا واعرتافا م�شكورا ب�إبداعه
�إ�ضافة �إىل تقدميها دعم ًا مادي ًا مبين ًا �أن الغاية لي�ست مادية و�إمنا هي دفع احلراك الثقايف
�إىل الأمام لتقدمي ونتاج م�ؤلفات �إبداعية جديدة وال�سيما �أن �سورية كانت منذ ما قبل امليالد
و�إىل الآن رائدة الإبداع وقبلة ال�شعراء والأدباء.
يذكر �أن الكاتب امل�سرحي عبد الفتاح قلعه جي من مواليد حلب 1938تخرج من جامعة
حلب كلية الآداب له حوايل  35كتاب ًا مطبوع ًا يف الفكر وامل�سرح وتراجم الأعالم والرواية
وق�ص�ص الأطفال ،و�شارك يف العديد من الندوات واملهرجانات الفكرية وامل�سرحية يف �سورية
والوطن العربي و�إيران وذلك ب�صفته باحث ًا وحمكم ًا ،ومن م�ؤلفاته علم اجلمال الإ�سالمي-
م�سرحية ال�سهروردي و�أمري املو�شحات عمر البط�ش ورواية "معراج الطري" كما كتب العديد
من امل�سل�سالت التلفزيونية والإذاعية كعر�س حلبي وج�سر البيت وال�صعاليك وغريها.
�أما عبد اللطيف عبد احلميد فهو خمرج وممثل �سوري من مواليد عام  1954وخريج
املعهد العايل لل�سينما يف مو�سكو � 1981أخرج �أثناء درا�سته يف املعهد ثالثة �أفالم ق�صرية وهي
“ت�صبحون على خري ودر�س قدمي ور�أ�س ًا على عقب” �إ�ضافة �إىل العديد من الأفالم الروائية
الطويلة منها “ليايل ابن �آوى ور�سائل �شفهية و�صعود املطر ون�سيم الروح وقمران وزيتونة
والعا�شق” وغريها.
�أما �أ�ستاذ ندرة اليازجي فهو باحث وفيل�سوف من مواليد بلدة مرمريتا الواقعة يف حمافظة
حم�ص عام  1934حا�صل على �إج��ازة يف االقت�صاد وال�سيا�سة له العديد من امل�ؤلفات منها
فل�سفة املادة والروح ودرا�سات يف احلياة النف�سية واالجتماعية ور�سائل يف ح�ضارة الب�ؤ�س
وغريها..
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فالدميري ماياكوف�سكي ..بعيني �إيلزا تريويل
عن دار (زمن الكرز) ،وبعد ن�صف قرن من �صدور الطبعة الأوىل ،بباري�س
�صدرت الطبعة الثانية من كتاب “�شعر ونرث” لـ “�إيلزا تريويل” ،والذي يعترب
مرجع ًا حقيقي ًا عن ال�شاعر الرو�سي “فالدميري ماياكوف�سكي”.
ت�سرد “�إيلزا تريويل” عرب �صفحات الكتاب ف�صو ًال من عالقتها مباياكوف�سكي،
انطالق ًا من معرفتها العميقة ب�شخ�صيته وطباعه وعاداته ونبوغه� ،إ�ضافة �إىل
خمتارات من ن�صو�صه ال�شعرية والنرثية.
يذكر �أن الطبعة الأوىل ال�صادرة عام  1957نفذت ب�سرعة كبرية ،وبالتايل
ً
و”عيني �إيلزا» اللتني
فر�صة لقراءة ماياكوف�سكي بلغة
ت�شكّل �إعادة ن�شره اليوم
ّ
�أوحتا لزوجها (�أراغون) ب�أحد �أجمل كتبه و�أ�شهرها..

ممار�سات ُت ّ
علم �أوالدنا عدم تقدير قيمة الأ�شياء  /بقية �ص4
�أفعالنا .فرتانا ن�شكي �أن العاملة يف البيت �سرقت منا مبلغ ًا� ،أو �أنك
فقدت مبلغ ًا معين ًا يف املال و�أنت تت�سوق � ،أو �أن النقود ت�صرف ب�سرعة
وهي يف يديك و�أنت ال تعرف �أين تذهب.يجب �أن نعرف دوم ًا املبلغ
الذي نحمله بني �أيدينا ،ونكون جديني �أكرث يف حفظ النقود حتى
املبالغ الزهيدة حتى نُعلّم �أطفالنا كيف يحافظون على نقودهم.
العد ،وعرفه على القطع
عد النقود فور تعليمه ّ
علم طفلك ّ
النقدية وقيمتها 0
 5ـ خطط مليزانية بيتك..
عد من �ألف باء اقت�صاد املنزل �أن يتم التخطيط مليزانية
ُي ُّ
ال�صرف يف البيت .فيتم ح�ساب الواردات  ،ويتم ت�سجيل بنود ال�صرف
الأولية والثانوية واالحتياطية و�إتّباع هذه اخلطة ي�ساعد على
ت�سديد االلتزامات ال�شهرية بكفاءة .من اخلط�أ �أن يتم جتاهل هذا
الأ�سلوب يف تخطيط ميزانية البيت ،لأن �أهل البيت �سيعانون دوم ًا من
حت�سن الدخل .ومن هنا يجب �أن نعلم
�ضحالة النقد بني �أيديهم مهما ّ
الطفل على امل�صروف منذ ال�صغر ،فنعطيه م�صروف ًا يومي ًا �أو �أ�سبوعي ًا
وعندما يكرب ي�صبح �شهري ًا .ونعلِّمه يوم ًا بعد يوم كيف ي ُع ُّد م�صروفه،
ويحتفظ به يف احل�صالة ،ويخ�ص�ص مبلغ ًا لل�شراء ي�ضعه يف حمفظته،
ويكون واعي ًا مبا بني يديه من النقود ،فيتعلم �شيئ ًا ف�شيئ ًا قيمة املال
ومهارة املحافظة عليه والتخطيط لل�شراء بح�سب امليزانية املتوفرة
بني يديه.
�أ�شرك �أبناءك يف عمل قائمة احتياجات البيت ال�شهرية.
ا�صطحبه معك لل�سوق ودعه يراك و�أنت تقارن الأ�سعار وتفاو�ض

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

البائع ،واطلب منه �أن يدفع للمحا�سب املال ويعد الباقي .د ِّربه على
التعامل باملال ووفّر له الفر�ص للتجربة واخلط�أ والتعلم
 6ـ من �أين لنا �أن نوفّر؟!
ي�سقط �سهو ًا من ح�ساب امليزانية ال�شهرية للبيت ،بند التوفري
الذي ُيعترب جزء ًا مهم ًا يف ح�ساب هذه امليزانية .فكرثة ال�شكوى
ب�أن الراتب ال يكفي ،هو دليل على ال�صرف الزائد الذي يفوق قدرة
الأ�سرة .يجب على الأبوين �أن يناق�شا مو�ضوع التوفري ويلتزما مع ًا
حلفظ مبلغ �أ�سبوعي ًا من املال ،حتى لو كان زهيداً ،لت�أمني مبلغ تراكمي
جيد حلني احلاجة يف امل�ستقبل .ومن هنا يجب �أن نُع ِّود الطفل كذلك
على التوفري .علِّمه �أن يحتفظ بجزء من م�صروفه املخ�ص�ص له يف
ويعد جمموع ما وفره يف نهاية ال�شهر
احل�صالة ،وي�صرف الباقي ،
ُّ
لي�شعر بنجاحه وقدرته على توفري املال.
يفرق بني ال�ضروريات والكماليات واحلاجات
علّم طفلك �أن ِّ
والرغبات  .وعندما يريد �شراء حاجيات معينة اُطلب منه عمل
قائمة خا�صة به ،وح�ساب املال الذي بحوزته� ،إن كان يكفي،
واال�ستغناء عن بع�ض البنود ل�شرائها فيما بعد عندما يتوفر معه
مبلغ ًا �إ�ضافي ًا ،ال تدفع عنه دائم ًا ،بل علّمه �أن يقت�صد ليح�صل على
ما يريد.
 7ـ ا�ستجرار احلاجات اليومية بالدَّ ين ..
يعاين كثري من العائالت يف يومنا هذا من �ضغط املجاراة
االجتماعية التي باتت ت�ضعهم حتت �ضغوط الدَّ ين والتق�سيط
الذي ينهب الراتب �أو ً
ال ب�أول .علِّم �أطفالك �أن ي�صرفوا مما ميلكونه
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من �أموال ،و�أال يتطلعوا �إىل تقليد غريهم يف عادات ال�صرف .يجب
على الزوجني �أن يتفقا على �أ�سلوب حياة يغنيهم عن االرتباط بدفع
الأق�ساط ال�شهرية �أو اال�ستدانة من الآخرين �أو من البنوك لتغطية
م�صاريف مفاجئة .يجب �أن يجتهد الأبوان لتوفري مبلغ خا�ص
للطوارئ حتى ال ي�ضطروا لال�ستدانة من الغري وال�ضغط على ميزانية
الأ�سرة خالل فرتة زمنية قد متتد لع�شر �سنوات.
 8ـ �أنا ..والإح�سا�س مب�شاعر الآخر ؟ !!
من املعروف �أن ال�صدقات ُتط ِّهر الأموال وتباركها ،فمن اجلميل
�أن تتخذ الأ�سرة خطة �سنوية لتقدمي ال�صدقة والزكاة ،وذلك
بعمل �صندوق الزكاة يف البيت ،وو�ضع مبلغ �شهري من املال يف هذا
ال�صندوق ،و�إ�شراك الأطفال يف ذلك .فذلك يعلمهم التعاطف
مع الآخرين ،ويغر�س يف نفو�سهم مبادئ الت�شارك االجتماعي
والإح�سا�س بالآخرين .كما �أن �إ�شراك الطفل يف تقدمي العون
ي�شعره ب�أهميته وبقدرته على العطاء ،و ُيعزِّ ز من ثقته بنف�سه ويرقى
بالأهداف التي يتخذها لنف�سه� .أما �إبعاد الطفل عن التطوع �أو
تقدمي احل�سنة للمحتاجني ،بهدف حمايته من ر�ؤية م�آ�سي احلياة� ،أو
بداعي الأنانية املفرطة �أمر ي�ؤذي �أطفالنا كما ي�ؤذي الغري .لذا يجب
حتمل جزء من امل�س�ؤولية االجتماعية ،بد ً
ال من تعويد
�أن نعمل على ُّ
�أوالدنا على لوم الآخرين(الدولة �أو امل�ؤ�س�سات الكربى� ،أو الظروف).
فهذا يزرع يف نفو�س �أطفالنا االتكالية واال�ست�سالم للدوائر الأو�سع
و�سي�ستكينون لل�ضعف وعدم القدرة على املواجهة والتغيري.

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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الأعمال ال�شــعرية
لل�شاعر د .نزار بريك هنيدي

�ضمن �إ���ص��دارات وزارة الثقافة-
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب للعام
2015م �صدرت (الأعمال ال�شعرية)
لل�شاعر الدكتور ن��زار بريك هنيدي،
مت�ضمنة املجموعات ال�شعرية ال�صادرة
�سابق ًا لل�شاعر ح�سب ت�سل�سل �صدورها:
(ال����ب����واب����ة وال����ري����ح ون���اف���ذة
حبيبتي)1977 -
(جدلية املوت وااللت�صاق)1980 -
(�ضفاف امل�ستحيل)1986 -
(حرائق الندى)1994 -
(غابة ال�صمت)1995 -
(الرحيل نحو ال�صفر)1998 -
(الطوفان)2001 -
(ال وقت �إال للحياة)2010 -

• نزار بني املرجة

كما ت�ضمنت جمموعة من الإ�ضاءات عن
ال�شاعر الدكتور نزار بريك هنيدي لقامات
�أدبية هامة مثل ال�شاعر والباحث والدكتور
ن��ذي��ر العظمة وال�شاعر �شوقي ب��غ��دادي
والناقد حمي الدين �صبحي والناقد يو�سف
�سامي اليو�سف وال�شاعر ال��ع��راق��ي عبد
الرزاق عبد الواحد والأديب املعروف وليد
معماري وال�شاعر جميل داري وال�شاعر
الراحل �سهيل ابراهيم وال�شاعر عبد القادر
احل�صني والناقد الدكتور غ�سان غنيم.
وجاءت (الأعمال ال�شعرية) يف ()558
�صفحة من القطع الكبري.

(حطابون يف غابات الن�ساء) لـ ح�سني عبد الكرمي
عن دار ال�شرق ،يف دم�شق� ،صدرت لـلأديب ح�سني عبد الكرمي رواية جديدة بعنوان
(حطابون يف غابات الن�ساء) يقول النا�شر د .نبيل طعمة�« :أ�شكرك �أيها ال�صديق
الأديب ح�سني عبد الكرمي ،من �أعماق فكري ،لإبداعك عنوان ًا ،لفت �أنظار جميعنا،
حيث دعوتنا �إىل مائدة فكرك ،و�أخذت بنا للتفكّر فيه ،فبد�أ كلُّ
واحد منا يتحدّ ث عن
ٍ
حطاب حقيقي ،ت�ستثمره �أنثاه مبحبة).
�أنَّه
ٌ
جاءت الرواية يف � /570/صفحة من القطع الو�سط ،ومل ي�ش�أ امل�ؤلف فيها �أن
حطاب �أعمى �أو ُمتقاعد كالأنهار املتوقفة عن مهرجانات اجلريان
يكون جمرد �أنَّه
ٍ
والأمطار ،..و�أحالم اجل�سد ..وه�سترييا احلنني الطفل ..و�أجماد احلياة التي نظنها
ً
مركونة جانب ًا ،كالأواين الفخارية القدمية ،ف�إذا بها ،هذه الأجماد هي �أجمل و�أقد�س
ر�أ�سماليات الأ�شواق الإن�سانية والقناعات النظيفه..
قبل (حطابني يف غابات الن�ساء)� ،صدر للأديب ح�سني عبد الكرمي روايات عديدة
منها( :الطاحونة)( ،النبع)( ،الب�ساتني)�( ،شجرة التوت)( ،حارة امل�شتاقني)( ،الوطن
ال ُي�شبه التافهني)( ،ت�أبني ملوك االزده��ار) ،وجمموعتان �شعريتان( :لأنك ت�شبهني
الق�صيدة) و(ظلّ عيني غيمة و�سفر) وجمموعتان ق�ص�صيتان( :ال يت�سع لغري اخلوف)
و(مهابات ال�صد�أ).
وله قيد الطباعة والن�شر �أحالم روائية وق�ص�صية و�شعرية قادمة منها�(:إم�ضاءات
الن�ساء على ورق القلوب� /أنوثة حتت خط احلاجات /تعتيق الأ�شواق والوطن /زمن اللجوء العاطفي /عرائ�ش ال تبيع الكالم/
قناعات بر�سم التلوث /وقت جمنون يوزّع ال�سرقات واملتخمني� /أم املنديل ب�سملة جبل ّية� /أنوثة بالعامية ال تتلعثم بالف�صحى/
اكذبي ما ت�شائني لأنك ق�صيده /البحر بني ع�شقني :حمجب و�سافر./دم�شق كيف حتب؟! /لأنك �سوريا /عا�صفة ال�شرق جنوبيه/
اجلبل /فل�سطني ../يزرعون املوت يف قم�صانها اخل�ضراء وال ت�ستكني.../

حماوالت ق�ضم
اجلغرافية ال�سورية
تعر�ض��ت �سورية الطبيعية خالل الق��رن املا�ضي كما هو معروف
�إىل عملي��ات ق�ض��م �إجرامي��ة بح��ق جغرافيتها ،يف �إط��ار (�سايك�س
بيك��و) �أو ًال ،وما تالها بعد ذل��ك :دولة لبنان (الكبري) على ح�ساب
�سوري��ة� ،إمارة �شرق الأردن على ح�س��اب �سورية ،واحتالل فل�سطني
وقي��ام الكي��ان ال�صهي��وين عل��ى ح�س��اب �سوري��ة الطبيعي��ة �أي�ض�� ًا
وال��ذي �سبق��ه �سل��خ ل��واء اال�سكندرونة ع��ن وطن��ه الأم �سورية يف
نهاي��ة الثالثيني��ات� ،..إىل �أن ا�ستقرت جغرافي��ة الدولة ال�سورية
(املظلومة) بحدودها اجلغرافية مع دول اجلوار ،ح�سب االتفاقيات
الدولية ،وع�ضويتها كدولة م�ؤ�س�سة للأمم املتحدة..
وم��ا نعي�شه ون�شهده اليوم ب���أم العني منذ خم�س �سنوات ماهو �إ َّ
ال
حم��اوالت ق�ضم جديدة للجغرافي��ة ال�سورية ،ولعل خري دليل على
ذل��ك الت��ورط الأمريك��ي /الإ�سرائيل��ي/الأردين املدع��وم �أمريكي ًا
وخليجي�� ًا يف اجلوالن و�أطراف حمافظتي درعا وال�سويداء ،يف �سعي
حمم��وم القتطاع جزء من �سوري��ة لإقامة ما ي�سمى مبنطقة عازلة
يف اجلنوب!..
وكذل��ك الت��ورط الأمريك��ي /الرتك��ي /ال�سع��ودي /القط��ري
حتدي��د ًا يف �إدل��ب وج�سر ال�شغ��ور لإقامة منطقة عازل��ة �أخرى يف
ث��م �ض َّمها �إىل �س��واء ا�سكندرون ال�سلي��ب ،وما ي�ؤديه
ال�شم��ال ،ومن َّ
ذل��ك الهدف ال��ذي ي�سعون �إلي��ه بكل الو�سائ��ل الإرهابي��ة املتاحة
ف� ً
ض�لا ع��ن ال�ضرب عر���ض احلائ��ط باالتفاقي��ات الدولي��ة ومبد�أ
اح�ترام �سي��ادة الدول ،وم��ا ي�ؤكد ذلك ه��و ت�صريح رئي���س الوزراء
الرتكي �أحمد داوود �أوغلو من �أنه لن تكون هناك حدود بني تركيا
وم��ا �أ�سماه��ا (املنطق��ة املحررة م��ن �سوري��ة) ،والت�صري��ح املتناغم

(البهجة يف �أدب ال�صمود ال�سوري)

مع��ه متام�� ًا �أو (التتم��ة له يف واقع الأم��ر) من قبل جبه��ة الن�صرة

كتاب جديد للأديب معروف ابراهيم نا�صر

الإرهابي��ة بالدع��وة �إىل اعتم��اد العملة الرتكية ب��د ًال من العملة
ال�سورية يف الأماكن التي ت�سيطر عليها والتي �سيتم (حتريرها)!..

باقة جديدة من الن�صو�ص ال�شعرية والنرثية �صدرت للأديب الزميل معروف
ابراهيم نا�صر حتت عنوان (البهجة يف �أدب ال�صمود ال�سوري).
يت�ضمن الكتاب بع�ض ًا من مواقف الأدباء وال�شعراء الذين تناولت �إبداعاتهم احلدث
ال�سوري �إ�ضافة �إىل ما كتبه ال�شاعر وامل�ؤلف حول �صمود �سورية يف وجه العدوان
امل�ستمر عليها �شعر ًا ونرث ًا  ،وقد �أهداه م�ؤلفه �إىل كل من دافع عن �أر�ضه وعر�ضه وحقه
ب�شرف و�إخال�ص� ..إىل جنود �سورية البوا�سل ومن معهم يف �ساحة املعركة من املنا�ضلني
الأحرار يف زمن اخلنوع واخليانة والهروب� ..إىل ال�شعب العربي ال�سوري وجي�شه البطل
وقائده العظيم ،وبطوالتهم التي كانت وراء ال�صمود ال�سوري الأ�سطوري يف وجه كل ما
تتعر�ض له �سورية من حرب عدوانية و�إرهابية.

املدير امل�س ـ�ؤول :د.ح�س ــني جمعــة
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

رئي�س احتاد الكتاب العرب

مدي ــر التحريـ ـ ـ ــر :با�سم عبدو

ه��ذا ف� ً
ض�لا ع��ن املناطق الت��ي ي�سيطر عليه��ا ما ي�سم��ى بتنظيم
دول��ة (داع���ش) الإرهاب��ي يف الرق��ة واملنطق��ة ال�شرقي��ة ،..وهي
حم��اوالت بائ�س��ة ويائ�س��ة يف نهاي��ة املط��اف ،لأنها تتجاه��ل �إرادة
ال�سوري�ين وتتجاه��ل ق��درة و�صالب��ة اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري..
ال�ضمان��ة احلقيقية لوحدة �سورية و�شعبه��ا والذي يعترب ال�ضمانة

هيئة التحرير:

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة
علي املزعل  -توفيق �أحمد
املدير الفني :ن�ضــال فهيـم عي ـ ــ�سى عدنان كنفاين  -د .ممدوح �أبوالوي
مراد كا�سوحة � -سوزان �إبراهيم
م�شاركة يف الإخراج :مها ح�سن

الفعلي��ة لوحدة �سورية �أر�ض ًا و�شعب ًا ،واملع�بر احلقيقي عن الإرادة
ال�سوري��ة ال�ساكنة يف وجدان وعزمي��ة كل مواطن �سوري من �أق�صى
الوطن �إىل �أق�صاه...
www. marje.syriaprof.com

