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الإبداع بني املوهبة والتميّز

•عي�سى ال�شما�س
يعرف الإب��داع ب�أنّه  « :عملية التع ّلم التي ت�ساعد الفرد /
ّ
املتع ّلم يف �أن ي�صبح �أكرث ح�سا�س ّية للم�شكالت التي تواجهه ،وجوانب
النق�ص املعرفية  ،والثغرات يف املعلومات  ،واختالل االن�سجام بني فيما
التو�صل �إىل نتائج
بينها  ،والبحث عن احللول لهذه امل�شكالت  ،من �أجل
ّ
جديدة ينقلها املبدع �إىل الآخرين .
ولذلك ي�شكّل مو�ضوع املوهبة والإبداع مو�ضوع ًا قدمي ًا جديد ًا
� ،إذ ي�شري العديد من امل�صادر التاريخ ّية �إىل �أنّ ح�ضارة �أي جمتمع
�إن�ساين  ،مل تكن تنمو وتتط ّور  ،لوال مل�سات �أ�صحاب املوهبة والإبداع
 ،لي�ضيفوا خطوات متقدّ مة �إىل احل�ضارة الإن�سانية  .حيث تنظر
املجتمعات املتقدّ مة �إىل املوهوبني واملتف ّوقني على �أنّهم ال�ثروات
احلقيقية ل�شعوبهم ،بل �إنّها كنوزها و�أغنى مواردها الب�شرية .فعلى
جهود املتم ّيزين وطاقاتهم الإبداعية  ،تعقد الآمال لإيجاد احللول
التي تعرت�ض م�سرية التنمية يف احلا�ضر  ،وارتياد �آف��اق امل�ستقبل
ومواجهة حتدياته بالو�سائل والأ�ساليب املنا�سبة .
فعندما تواجه الأمم �أزمات وجود  ،يربز دور املتم ّيزين ؛ وعندما
تقرر ال�شعوب �أن تتجاوز تخ ّلفها  ،يت�صدّ ر املتم ّيزون ال�صفوف الأوىل
ّ
؛ وعندما تت�سابق الأمم يف �صراع التقدّ م والنمو  ،يبد�أ البحث عن
املتم ّيزين للو�صول �إىل منتج ب�شري فاعل يف حميطه ؛ منتج قادر على
املناف�سة يف عامل ترت ّب�ص فيه العقول على �ساحات امتداد العامل ؛
عامل تتوافر فيه م�صادر املعرفة بغزارة مل ي�ألفها التاريخ العلمي �أو
االجتماعي من َقبل ،مبا ي�ضع الب�شر �أمام خيارات وبدائل ي�صعب على
غري املتمتّعني باملهارات والكفايات الالزمة الختيار البدائل املنا�سبة
ملجتمعاتهم  ،يف �ضوء مرحلة التط ّور االجتماعي واالقت�صادي التي
متر بها هذه املجتمعات .
ّ
وهذا يعني �أنّ التم ّيز يقود �إىل الإبداع  ،الذي يو�صف ب�أنّه عملية
التع ّلم التي ت�ساعد املتع ّلم يف �أن ي�صبح �أكرث ح�سا�س ّية للم�شكالت التي
تواجهه ،وجوانب النق�ص املعرف ّية والثغرات املعلوماتية  ،وحتديد
مواطن ال�صعوبة والبحث عن احللول  ..والو�صول �إىل نتائج جديدة
ينقلها املتع ّلم  /املبدع �إىل الآخرين عن ق�ضايا و�أمور ته ّمهم .
وهكذا ي�صبح الفرد املتف ّوق  /املتم ّيز جدير ًا بو�صف املبدع ،
�إذا جتاوز ت�أثريه يف املجتمع حدود املعايري العادية  ،لأنّه ي�أتي ب�شيء
جديد مل ي�سبقه �أحد �إليه  ،حيث �سي�ؤ ّثر عمله الإبداعي يف الآخرين
 ،وتكون �أثاره يف املجتمع الذي يقبل هذا العمل الإبداعي  ،ويعرتف

بقيمته العلمية  ،و�أهميته احل�ضارية واالجتماع ّية.
ولذلك �أ�صبح من ال�ضرورة مبكان  ،الك�شف عن املوهوبني
واملتف ّوقني  ،يف مراحل مبكّرة  ،وت�أمني ّ
كل ما يلزمهم من الرعاية
والعناية النف�س ّية والرتبوية  ،مبا ي����ؤ ّدي �إىل تفجري طاقاتهم
الإبداعية  ،وتنميتها لت�صبح ق�� ّوة تقدّ مية يف مواجهة التغيرّ ات
املت�سارعة ،يف جماالت احلياة كافة .
ال ّ
�شك يف �أنّ التم ّيز يتط ّلب امتالك التفكري اجل ّيد  ،الذي
م�ستمر
موجهة  ،وتدريب
يحتاج �إىل تعليم منهجي مدرو�س  ،وقيادة ِ
ّ
 ،بحيث يتمكّن الطالب من تطوير قدراته �إىل �أق�صى حدّ ممكن  ،يف
جمال مهارات التفكري التي تتج ّلى يف تنظيم الأفكار وترتيبها ب�شكل
من�سجم  ،واتخاذ القرار املنا�سب مبوجب الأد ّلة وال�شروط الكافية ،
التطرف يف �إبداء وجهات
وعدم الوقوع يف التناق�ضات �أو املبالغات � ،أو
ّ
النظر.وهذا يتط ّلب ت�أمني بيئة تربوية تتيح ممار�سة تعدّ د الر�ؤى
ووجهات النظر  ،واالعتماد على تنمية التفكري املنطقي من خالل
احلوار بد ًال من التلقني التقليدي.
وث�� ّم��ة ن��وع��ان م��ن التفكري هما  :التفكري املطابق والتفكري
املجانف ؛ فالتفكري املطابق  ،هو امل�س�ؤول عن الذكاء باملعنى التقليدي
له ؛ والتفكري املجانف  ،هو امل�س�ؤول عن الإبداع والتفكري الإبداعي ،
ويتط ّلب ت�أ ّم ًال و�إتيان ًا ب�أكرث من ّ
حل لإ�شكالية �أو م�شكلة .
ولذلك ف�إنّ ال�شخ�ص املبدع  ،كثري ًا ما يتمتّع بدرجة عالية من
الذكاء  ،ولكنّ العالقة لي�ست م�ضطردة دائم ًا  .وما ميكن قوله يف هذا
ال�صدد  ،هو �أنّ الإبداع يتط ّلب توافر درجة مع ّينة من الذكاء ،ليكون
ال�شخ�ص مبدع ًا �أو ذا تفكري �إبداعي  .وميكن �أن يكون الذكاء �شرط ًا
للإبداع  ،ولكنّه �شرط غري كاف ؛ فلي�س الأذكياء ك ّلهم مبدعون  ،ولكنّ
املبدعني ك ّله �أذكياء .
وعلى �أية حال  ،ف�إنّ تربية الإبداع وتعليم التفكري  ،من مه ّمات
العلوم الإن�سانية  ،وال �س ّيما الرتبية وعلم النف�س  ،باعتباره الأكرث
قدرة على املوهوبني واملتم ّيزين  ،وت�سليط ال�ضوء على الإبداع بو�صفه
�إحدى وظائف التفكري العليا .
فالتقدّ م العلمي ال ميكن حتقيقه من دون تطوير القدرات
املبدعة عند الإن�����س��ان ،والرتبية الفكرية والإب��داع�� ّي��ة من �أه ّ��م
العمليات العقلية التي يقوم املربون /املع ّلمون بتنميتها  ،يف امل� ّؤ�س�سات
الرتبوية كافة .

�صمت الطبيعة وكالم الإن�سان

• ح�سن خالد حجازي

�إنّ طبيعة الإن�سان فريدة ال مثيل لها  ،فالإن�سان هو البداهة  ،يف
حني �أنه ينطوي على �أعظم الألغاز ،ال بالن�سبة لوجوده بل بني �سائر
�أ�شياء هذا العامل .
يبدو �أن ذلك قد تكرر تكرار ًا نهائي ًا  ،فالإن�سان �إن �صح القول هو
الأ�شياء كلها “ روح الكل “ يقول �أر�سطو..
كانت �إحدى �أفكار الع�صر الو�سيط تقول :الإن�سان لي�س ملك ًا وال
بعد مت�سا ٍو من الطرفني � ،إنه ي�سهم يف كل منهما غري
بهيمة ولكنه على ٍ
�أنه وهو و�سط اخلليقة ال يتميز عن احليوانات فقط بل عن املالئكة
�أي�ض ًا � ،إنه وحده على �صورة اهلل كما ورد يف �سفر تكوين التوراة .
علينا �أن نت�ساءل �إذ ًا من �أي مكان جئنا  ،نحن هنا يف العامل مع
�سائر املخلوقات .
�إنّ الطبيعة بكماء على الرغم من �أ�شكالها ومناظرها وعوا�صفها
العاتية وثوران براكينها ون�سيمها اخلفيف و�صمتها � ،إنها تبدو تعبري ًا
عن �شيء ما  ،داللة � ،إذ �أنها ال تتكلم بينما جند �أن الإن�سان هو الكائن
الوحيد الناطق “ الإن�سان حيوان ناطق” يقول �أر�سطو  ،وهذا التناوب
بني الأقوال والإجابات ال يوجد �إال لدى الب�شر ولدى الإن�سان وحده
يوجد �شعور بالذات يف الفكر .
الإن�سان هو وحده يف العامل الرحب ال�صامت .
وال بد �أن يبادر ويعطي بدء من ذاته لغة ي�ضفيها على �صمت
الأ�شياء � ،إن �سكوت الطبيعة يبدو يف نظره تارة �سكوت ًا غريب ًا يبعث
القلق � ،سكوت ال مباالة قا�سية  ،وتارة �أخرى يبدو �سكوت ًا يوقظ ثقته
ويرفده بدعمه .
الإن�سان وحيد يف طبيعة هو بالرغم من ذلك جزء من �أجزائها
 ،و�إمن��ا ي�صبح الإن�سان ذاته مع رفاق م�صريه �إن�سان ًا وعندئذ تغدو
الطبيعة يف نظره ن�سيج القاع  ،قاع غمو�ض يتحدث دون كلمات� .إننا
نعطي �أنف�سنا �شعور ًا ب�أننا نور العامل  ،هذا النور الذي به وحده تت�ضح
الأ�شياء لأنها مدركه بفكرنا وعالقتنا معها .
عندما يبد�أ الإن�سان بالتفكري يعي ح��ادث �أن��ه ب��دون يقني وال

ق�ضايا و �آراء
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 �إنَّ الإن�سان يف حاجة �إىل عامني ليتعلّم الكالم  ،و�إىل �ستني عام ًا ليتعلَّمال�صمت  ،و�أنا ٌ
ل�ست ابن عامني وال ابن �ستني عام ًا� ..أنا يف ن�صف الطريق ،ومع
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قلبي من كلِّ الكلمات التي قلتها.

حمزا توف

الدهاة ،وينفذها ال�شجعان ،ثم يك�سبها اجلبناء!..
ََّ � -أن الثورات ُيد ّبرها ُّ

جنيب حمفوظ

مبكرين قبل اجلميع حتى ال ي�سبقهم �إىل
 وحدهم الفقراء ي�ستيقظون ّالعذاب �أحد.

حممد املاغوط

 منوت كي يحيا الوطنيحيا ملن؟
نحن الوطن
�إن مل يكن بنا كرمي ًا �آمن ًا ومل يكن حمرتم ًا ومل يكن ُح َّر ًا فال ع�شنا ..وال
عا�ش الوطن.

ال�شاعر �أحمد مطر

مير عليك من
 الفقر لي�س ليلة تق�ضيها من دون طعام ..الفقر هو يوم ُّدون تفكري!..

علي �شريقي
ّ

��درة الإن�سان على حتّ مل ال��ع��ذاب ،هي �أك�بر من ُق��درة ع��د ّوه على
 ُق ْتعذيبه!..

املهامتا غاندي

 �إذا تعاطى احلاكم التجارة َف ُ�سدَ احلكم و َف ُ�سدت التجارة.ت�أييد .ونحن نحتاج لل�شجاعة  ،عندما نفكر بدون �أن نغم�ض عيوننا.
�إن علينا �أن نتقدم يف الظالم وعيوننا مفتوحة ومنتنع عن الإحجام
عن التفكري .
بيد �أن ال�شجاعة تنجب الأمل .وبدون �أمل ال توجد حياة .فما
باق ف�إن ثمة حد �أدنى من الأمل  ،ولكن الأمل ال يوجد
دام املوجود ٍ
حق ًا �إال بال�شجاعة .
يتك�شف الأم��ل على �أنه خادع عندما يخفق الوجود  ،لذا ف�إن
الأم��ل بف�ضل هذه ال�شجاعة ذاتها يرتبط بقدرة الإن�سان على �أن
ي�سري �شاخم ًا نحو نهايته .
لي�س للأمل معنى �إال مع الكائن  ،ولكن ما الذي يحدث لو غار كل
�شيء يف الزمان ؟
�إن هذا اال�ستعداد ثقة بدون مو�ضوع �أ�سا�سها واقع �أن املرء هو
ثقة بال يقني مبني على �أ�سا�س واحد وال يتمتع بها النا�س عامة يف كل
�آن  “ ،كل ما يف الأمر هو �أن يكون نا�ضج ًا “ يقول �شك�سبري .
قد تعوزنا هذه الثقة  ،و�أنا ال �أقاوم الواقع بعريه  ،ولأن حظيت
علي �أن ال �أ�شعر ب�أنني واثق من نف�سي :ف�إذا �شئت �أن
بهذه الثقة وجب ّ
�أبقى �صادق ًا يف �شعوري ب�أنني كائن ب�شري مرتبط بالنا�س و�إذا كنت
فعلي �أن ال �أن�سى �سائر الب�شر .
�أرقب عطفهم عندما �أخفق ّ
يظل الت�سا�ؤل حول الإن�سان دون �إجابة مر�ضية .فما دام الإن�سان
�إن�سان ًا يف الواقع  ،ف�إن �إمكانات الإن�سان تظل خفية يف حريته  ،وال
ميكن جتليها �إال يف نتائج حريته و�سيظل الب�شر ما بقوا كائنات ال بد
لها من �أن مت�ضي يف غزو ذاتها .
�إن الذي يت�ساءل :ما الإن�سان قد يتمنى احل�صول على ال�صورة
احلقيقية لهذا الإن�سان ولكنه ال ي�ستطيع .مل��اذا؟ ذلك لأن كرامة
الإن�سان هي �أن عليه �أن ميثل ما يتعذر الإعراب عنه ف�إذا كان الإن�سان
كما هو فذلك لأنه ميتلك هذه الكرامة بذاته  ،وقد عبرّ “ كانط” عن
ذلك تعبري ًا مده�ش الب�ساطة (( :لي�س يف و�سع �أحد �أن يتخذ الإن�سان
و�سيلة  ،كل �إن�سان غاية بحد ذاته )) .

ابن خلدون

 �إنَّ الرجل الذي يريد من النا�س الهتاف با�سمه والدوران حوله ،لي�س�إ ّ
ال �صنم ًا ح ّي ًا ينبغي �أن ُيلقى م�صري الأ�صنام املنحوتة من احلجر واخل�شب ..

حممد الغزايل

بحقي يف احلرية ،وحق بالدي يف احلياة ،وهذا الإميان �أقوى
 �إنني �أ�ؤمنّ
من كلِّ �سالح ،وحينما يقاتل املرء لكي يغت�صب و ينهب ،قد يتوقف عن القتال
�إذا امتلأت جعبته� ،أو �أُنهكت قواه ،ولكنّه حني يحارب من �أجل وطنه مي�ضي
يف حربه حتى النهاية..

عمر املختار

والتع�صب دائ��م�� ًا ،يتهمون امل�ستنريين بالكفر
 ه��ك��ذا �أه���ل اجل��ه��لّ
والهرطقة..
مارتن لوثر كنغ:
يجب �أن تكون الو�سيلة التي ن�ستخدمها بنف�س الغاية التي ن�سعى �إليها.

علي �أحمد باكثري

 �أكرث اخلائبني هم :قاد ٌر مل يفعل ،وغني مل ينفق ،وقاعد مل يبادر،ول�سان مل يتكلّم.

الدكتور م�صطفى حممود

ق�ضايا و �آراء

جبـل ال�شيخ والأطماع ال�صهيونية

كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

�أ�سباب التهجري ..اللجوء
(�سورية منوذجاً)

• عبد احلميد غامن

ولنا موعد على (جبل ال�شيخ)
كـما الثلج دافئ وحنــون
نزار قباين
يعد جبـل ال�شيخ – احلرمـون قامة با�سقة يف
اجلوالن العربي ال�سوري ،ترمز �إىل اخللود املقد�س
عند القدماء� ،إذ حظي بقيمته التاريخية والدينية
والإ�سرتاتيجية واالقت�صادية التي �أعطت �ساكنيه
ال�شموخ والعزة والإباء والعنفوان واجللد ،ما ميزهم
عن غريهم ،فقد عا�شوا يف �أح�ضان هذا اجلبل الأ�شم
و�شربوا من ينابيعه ال�سخية.
يت�سم هذا اجلبل مبكانة ا�سرتاتيجية مهمة وغناه
باملياه العذبة ،وهو غني مبا خلفته الأقوام ال�سابقة
من ح�ضارات عا�شت وازده��رت �آن��ذاك ،كما �أنه �شهد
انت�صارات عربية على الغزاة من معركة الريموك
�إىل امللحمة البطولية لرجال اجلي�ش العربي ال�سوري
يف حرب ت�شرين التحريرية عام � 1973ضدّ جي�ش
االحتالل ال�صهيوين.
خ�ص�صوا
حيث
الرحابنة
أ�شم
ل
ا
باجلبل
كما تغنّى
ّ
له �أغنيتني غنتهما املطربة العربية اللبنانية فريوز
«يا جبل ال�شيخ – يا جبل البعيد».
جبل ال�شيخ �أو جبل احلرمون كما �أطلق عليه،
يقع على احلدود بني �سورية ولبنان ،ويبلغ طوله 45
كم ممتد ًا من ال�شمال ال�شرقي �إىل اجلنوب الغربي،
الق�سم اجلنوبي الغربي منه اليوم حتت «االحتالل
ال�صهيوين» �ضمن منطقة اجل��والن العربي ال�سوري
وجزء منه مع �سورية الوطن الأم.
ت�سمية جبل ال�شيخ وجبل الثلج ،ت�سمية عربية
اعتمدها الكتّاب وال�شعراء واجلغرافيون العرب،
ووردت يف الكثري من الن�صو�ص الأدبية واجلغرافية
الرحالة واجلغرافيني العرب ويف بع�ض
ال�سيما عند
ّ
الأ�شعار العربية ،وقد �أكد امل���ؤرخ اللبناين الدكتور
فيليب حتي �أن اال�سم الأ�صح هو (اجلبل ال�شيخ).
كما ورد يف كتاب املقد�سي �أح��دث التقا�سيم يف
معرفة الأقاليم :جبل ال�شيخ �أو جبل الثلج وقد �أتاه
�سكانه عموم ًا من �شرق �سورية .وكثري من م�ؤرخي
الغ�سا�سنة اعتمدوا �أقوال �شعرائهم بتحديد ملكهم
من جبل ال�شيخ حتى خليج العقبة ،وقد ورد ذلك يف
�شعر ح�سان بن ثابت �إذ قال يف �إحدى ق�صائده:
ملكــ ًا من جبل ال�شــيخ �إلــى      جانبي �أيلــة من
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وحــر
عبــد
ٍ
ّ
و�أ�سماه العرب جبل ال�شيخ لوجود الثلج على قممه
طيلة �أيام ال�سنة حيث ي�شبه بيا�ض العمامة على ر�أ�س
ال�شيخ� ،أو اجلبل ال�شـيخ ملهابته وعظمته وكربه عما
حوله لقد�سـيته.
و�س ّمي بجبل ال�شيخ كناية �إىل ال��ر�أ���س املكلّل
بالثلج ،كما يكلّل ال�شيب ر�أ����س ال�شيخ .كما �س ّمي
بجبل الثلج واجل��ب��ل املقدّ �س جبل حرمون ..هذه
بع�ض الأ�سماء التي �أطلقت على هذا اجلبل العظيم
عرب احلقب التاريخية ،وقد بقي الآن ا�سمان فقط
من هذه الأ�سماء ،هما جبل ال�شيخ �أو حرمون يعرف
بهما وتعتمدهما الكتب واملو�سوعات اجلغرافية
والتاريخية و�سائر الدرا�سات والأب��ح��اث والوثائق
التي تتعلق باملنطقة.
ال غرابة �إن تعددت �أ�سماء ه��ذا اجلبل فهو يف
قلب منطقة حفلت بالأحداث التاريخية منذ �أقدم
الع�صور حتى اليوم وتعاقب ف��وق ثراها الكثري من
ال�شعوب والعديد من الأمم و�شهدت حروب ًا ومعارك ال
تعدّ وال حت�صى.
ذكره يف ملحمة جلجامي�ش ال�سومرية
جاء يف ملحمة جلجامي�ش ال�سومرية ذكر جلبل
ال�شيخ حيث �سمي بحرمون املقد�س� ،إذ قيل�“ :أر�ض
جبل الأرز ح��رم��ون ،ه��ي �أر����ض اخلالدين” .وقد
جاء �إليها جلجامي�ش ليقيم لها ا�سم ًا حيث ارتفعت
الأ�سماء .وجاء يف قول �أحد امل�ؤرخني“ :ما يده�ش
يف ق�صة جلجامي�ش و�أر�ض الأحياء هو �أن البطل ر�أى
ر�ؤية عندما نام يف �سفح حرمون ،وكانت الر�ؤية ت�ص ّور
م�صري ًا كوني ًا ،ولي�ست خا�صة به وحده” .وقد درج
تعريف حرمون على �أل�سنة الكثريين من كتّاب التاريخ
الديني ب�أنه “جبل الر�ؤى” وق��د ورد ذك��ر حرمون
يف العهد القدمي “ �سفر التثنية “ ويف املزامري با�سم
�سرييون وبا�سم �شنري من ر�أ���س �أمانة من ر�أ���س �شنري
وحرمون من خدور الأ�سود من جبال النمور.
كما �أُط��ل��ق عليه ا�سم “�سعري” وه��و ا�سم �أح��د
الأم���راء احل��اوي�ين الذين �أق��ام��وا ق��رب ه��ذا اجلبل
وح�صل �صراع مرير بينهم وبني العربانيني ،وقد ورد
يف التوراة �أن احلاويني كانوا يقيمون حول هذا اجلبل
جلهة البرتاء.
وقد �س ّماه الأموريون “�شنري” و�سماه الفينيقيون
عرفه
“�سرييون” و�سماه الآ�شوريون “�سفريو” .كما ّ
جغرافيو ال��ع��رب بـ”جبل الثلج” ،وق��د تكون هذه
الت�سمية ترجمة ال�سمه يف الآرامية “طور تلجا”.
ومن ت�سميات جبل حرمون “�أر�ض �شوبا” ن�سبة لإله
احلوري “�شوب”� ،إله الهواء الذي با�سمه ت�سمت بلدة
كفر �شوبا يف العرقوب عند �سفوح حرمون يف لبنان.
وال يزال يف كفر �شوبا معبد �ضخم ُيعرف مبعبد “بعل
جاد” وهو نف�سه بعل حرمون.
جبل ال�شيخ (احلرمون) يف الرتاث العربي
عا�شت �أق��وام عديدة يف �سفوح اجلبل وميكن
البقية �..............................ص22

�إن ما ي�سمى ـ اليوم ـ ق�ضية الالجئني ال�سوريني �سواء هاجروا ب�أنف�سهم �أَ ْم هُ ِّجروا من مناطق
�إىل مناطق؛ داخلية �أو خارجية ما كانت لتكون لوال احلرب العدوانية الظاملة التي �شنتها
الدوائر ال�صهيو�/أمريكية بقيادة الإدارة الأمريكية وبع�ض احلكومات الدولية والعربية مثل
(بريطانيا وفرن�سا؛ و�أو�سرتاليا و�إيطاليا وبلجيكا و�إ�سبانيا والنم�سا ...وتركيا وال�سعودية
وقطر) على الدولة ال�سورية لإ�سقاطها �أو جعلها تدور يف فلك نظام العوملة الذي تقودها �أمريكا
لتحقيق امل�شاريع التي ترغب فيها.
ولكي ن��درك بدقة جمريات الأح���داث للو�صول �إىل حقيقة التهجري ثم اللجوء الذي
ظهر ب�شكل حمزن فا�سمحوا يل �أن �أذك��ر بع�ض �أم��ور مهمة منذ ان��دالع الأزم��ة ال�سورية يف
(2011/3/15م)...
اتخذت احلرب العدوانية على �سورية �أ�شكا ًال قذرة على عدة �صعد وم�ستويات ,فكانت حرب ًا
معقدة ومركبة �إعالمي ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا وع�سكري ًا؛ حرب ًا ا�ستعملت فيها كل
املحرمات والأكاذيب والأ�ضاليل واالفرتاءات وفق �سيا�سة منهجية مدرو�سة؛ وظهرت يف البداية
وفق �أ�شكال احل�صار ال�سيا�سي والدبلوما�سي ثم االقت�صادي (املقاطعة واحل�صار) ثم تطورت �إىل
باقي املجاالت لإحداث فتنة دينية طائفية مذهبية؛ واجتماعية؛ وعرقية قومية ,واقت�صادية
طبقية؛ ومن ثم اتخذت �أ�شكا ًال ع�سكرية �إرهابية حني بد�أت العمليات الإرهابية �ضد الأبرياء
من املدنيني ,ف�ض ًال عن االعتداء املنظم على بع�ض الع�سكريني وقوات الأمن؛ وعلى بع�ض املرافق
العامة ,وال �سيما ما يتعلق باملحاكم اجلنائية.
وما لبث الأمر �أن تطور منذ ال�شهر ال�ساد�س لعام (2011م) حيث برزت �أ�صوات الفتنة
الطائفية تعزز عملية الفرز املذهبي والطائفي التي �أُلب�ست ثوب املطالب امل�شروعة باحلرية
والدميقراطية والعدالة وامل�ساواة ...و�أطلت اجلماعات الدينية املت�شددة واملنحرفة بر�أ�سها
ممثلة بحركة الإخ��وان امل�سلمني وبخا�صة �إثر جناح حزب النه�ضة التون�سي بقيادة حركة
مطالب التغيري يف تون�س؛ وكذلك كان الإخوان امل�سلمون يف م�صر �إبان حركة (2011/1/25م).
وتطور الأمر يف �سورية با�ستغالل الدهماء واملغرر بهم فبد�أت عملية فرار منظم لبع�ض
الأف��راد يف الأم��ن والقوات امل�سلحة ,وبع�ض م�ؤ�س�سات الدولة الأخ��رى وفق خمطط مدرو�س
لتغيري نظام احلكم ,ثم جندت هذه العنا�صر الفارة وعنا�صر الدهماء حل�ساب م�شروع التغيري
حتت �إغراءات املال وال�سلطة؛ ُ
و�شجعت على القيام بعنف مرعب تطور �إىل
وقدّ م لها ال�سالحّ ,
القتل ,وتكوين ع�صابات ال�سطو امل�سلح؛ وبث الرعب يف النفو�س ,مع �شيء غري قليل من التخريب
والتدمري للممتلكات اخلا�صة والعامة ,ف�ض ًال عن االعتداء على الأعرا�ض والكرامات...
و�أخذت الأحداث �شك ًال م�سرحي ًا عجيب ًا حني تدخلت بع�ض الأنظمة العربية علن ًا بالأزمة
ال�سورية ,وقادت هذه الأح��داث ظاهري ًا دولة قطر �إبان �أمريها (حمد بن خليفة) ورئي�س
وزرائها (حمد بن جا�سم) �آنذاك ,وا�شرتيت ال�ضمائر والنفو�س وا�شرتيت اجلامعة العربية؛
وبع�ض الأنظمة ال�سيا�سية هنا وهناك ,ثم �أن�شىء ما ي�سمى (االئتالف الوطني) الذي جعل
فنادق النجوم اخلم�سة مكان ًا لقيادة املعار�ضة امل�سلحة �ضد الدولة ال�سورية ,بقيادة ما ي�سمى
(اجلي�ش احلر) الذي �ضم الفارين والعابثني واملارقني؛ وال�سارقني؛ واملنحرفني ,و�أمثالهم....
�إن �أعداء الدولة ال�سورية ا�ستغلوا البيئات املري�ضة واملنحرفة واملتخلفة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا
واجلاهلة معرفي ًا ,وقادوها �إىل م�شروعهم الإيديولوجي الطائفي املذهبي حتت ذرائع كاذبة
و�أخ��ذوا يقومون ب�أ�ضاليل �إعالمية م�سرحية يتهمون فيها الدولة ال�سورية بالقهر والظلم
والعنف واالعتداء على الأبرياء؛ على حني كانوا يوعزون �إىل �أدواتهم الرتكاب هذه اجلرائم،
ثم �شرعوا ينفذون عمليات ع�سكرية �إرهابية وفن �أ�سلوب الع�صابات امل�سلحة فتعقد الأمر وبد�أ
الإرهاب املنظم يربز للعيان �شيئ ًا ف�شيئ ًا ودخلت �إىل ال�ساحة ال�سورية عنا�صر �إرهابية جديدة
ومنظمة �سواء تلك التي ت�شكلت يف ب�أ�سماء دينية �أم غريها مثل كتيبة (الفاروق) و(عمر بن
اخلطاب) و(�أبي عبيدة) و(�أن�صار ال�شام) و(�أحرار ال�شام) و(جي�ش حممد) و(جي�ش الفتح)
و(جي�ش الأمة).
زادت عمليات التوح�ش الإرهابي واتخذت �أ�شكا ًال فرعية بكل مظاهرها و�صورها معتمدة
على التجيي�ش العاطفي الديني؛ وت�شويه �صورة الدولة ال�سورية وقواتها امل�سلحة ,فظهر القتل
املنظم والذبح وال�سرقة والنهب ,وتفنن الإرهابيون بالتدمري والتخريب ...ومل يلبث �أ�سلوب
التوح�ش الإرهابي �أن �أخذ �أ�شكا ًال مرعبة بظهور ما ي�سمى (جبهة الن�صرة) و(�أن�صار ال�شام)
ثم (داع�ش ـ الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام) وبد�أت عمليات االغت�صاب اجلماعي؛ وال�سبي
املرعب؛ والذبح الهمجي؛ واحلرق املقد�س الذي يذكرنا مبا كان اليهود يفعلونه...
وكان هذا كله كان وراء فرار كثري من ال�سوريني من املناطق التي ي�سيطر عليها الإرهاب �إىل
املناطق الآمنة الواقعة حتت �سيطرة الدولة ...ومل يكن الرعب واخلوف على النف�س وراء
الفرار بالروح وحده و�إمنا كان التهجري الق�سري القائم على االقتالع والإحالل ال�سبب الأهم
يف اللجوء �إىل بع�ض الأماكن الداخلية واخلارجية وال �سيما يف عامي ( 2014ـ  )2015حني
ظهرت الأ�سباب احلقيقة الكامنة وراء هذه اجلرائم؛ �سواء منها ما يتعلق ب�إقامة منطقة عازلة
يف �شمال �سورية؛ من �أجل التهيئة لإقامة كيان طائفي جديد ,يكون تابع ًا للحكومة الرتكية,
وفق النزعة العثمانية ت�سيطر على احلاكم العثماين (�إردوغان) �أم ما يتعلق بالتواط�ؤ اخلفي
بني الإرهاب العاملي وحكومات الدوائر ال�صهيو �أمريكية والغربية لتجديد �شباب �أوربا العجوز
لإمدادها بال�شباب العربي امل�سلح باخلربة واملعارف؛ ف�ض ًال عن �سبب ثالث يتعلق بت�صفية ما
ي�سمى بق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ولعل هذه الأ�سباب تعدُّ بحد ذاتها نتائج وهو ما نف�صل
القول من بعد يف مقالة �أخرى.
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ق�ضايا و �آراء

�أمريكا تفتح معركة تغيري الإيديولوجيات
• �أكرم حممود ال�ش ّلي
يهدف الغزو الثقايف �إىل احتالل العقل بخالف
الغزو الع�سكري الذي يهدف �إىل احتالل الأر�ض،
والغزو الثقايف �أكرث خطورة من نظريه الع�سكري� ،إذ
يي�سر الغزو الثقايف عملية الإخ�ضاع الداخلي ،مما
يبدو وك�أنه �إلقاء �ستارة �سوداء للواقع �أو جتميل
له ،فيقبل الإخ�ضاع وعلى �أنه �شيء �آخر اللتبا�سه
مبفاهيم كثرية تت�صل بعمليات التكوين الذاتي
مثل النمو واال�ستقاللية والأ�صالة والوعي.
وال يزال �أمر الغزو الثقايف و�أدوات��ه حمري ًا لدى
الكثريين� ،إذ ال ترى فئة من النا�س �أنه غزو ،فتختار
له �أ�سماء �أخرى ،و ته ّون فئة �أخرى من �ش�أنه على
�أن احلديث عنه وعن خماطره وهم كبري .وتروج
له فئة ثالثة كو�سيلة لتبادل الثقافات ،باعتبار
ذلك تالقح ًا معرفي ًا وح�ضاري ًا يعزز التوا�صل بني
احل�ضارات الإن�سانية وال يجدون يف هذا الغزو
ت�أثري ثقافة قاهرة يف ثقافة مقهورة.
وك��ان الغزو ي�ستهدف احتالل الأر���ض ،فهو غزو
خا�ص خارجي من �أجل الهيمنة ال�سيا�سية والهيمنة
االقت�صادية لدوام نهب مقدرات ال�شعوب ،غري �أن
الغزو الثقايف هو يف حقيقته غزو من الداخل بدون
جيو�ش غازية .لذا فهو الأكرث خطورة لأنه ي�ضمن
بعد ذلك يف حاالت ال�ضعق الذاتي دوام الهيمنة
على الإدارة والإمكانات القومية برمتها.
لقد تطور اال�ستعمار كثري ًا يف �شكله التقليدي
الع�سكري املبا�شر �إىل �شكله االقت�صادي �سواء
لت�أمني امل�صادر �أم الطاقة �أم الرثوات الطبيعية �أم
البحث عن الأ�سواق� ،إىل اال�ستعمار الثقايف الذي
يختلف حول ت�سميته والذي ال يحتاج �إىل �أ�سلحة
تقليدية ،لأنه مزود ب�سالحه الفتاك الداخلي� .أي
التنميط الثقايف من خالل �آلية �صناعة العقل .فهل
هذا هو ما تخطط له الواليات املتحدة يف املنطقة
م�ستخدمة يف �سبيل ذلك �آليات عدة؟
لقد تكثف الغزو الثقايف الأمريكي يف املنطقة بعد
�أح��داث � /11أيلول  2001 /و�أعلنت كونداليزا
راي�س �آن��ذاك م�ست�شارة الأمن القومي� ،أن ر�سالة
�أمريكا احل�ضارية هي ن�شر الدميقراطية يف العامل
الإ�سالمي ،و�أطلقت �إدارة الرئي�س الأمريكي الإبن
بو�ش (برنامج الإ�صالح الغربي الذي �أعدته وزارة
اخلارجية الأمريكية �ضمن �سل�سلة امل�شاريع التي
تهدف �إىل �إعادة ت�أهيل العاملني العربي والإ�سالمي،
وتربيتهما على القيم الدميقراطية وحت�سني �صورة
�أمريكا لدى عمموم العرب وامل�سلمني).
كما و�أن�ش�أت وزارة احلرب الأمريكية والبنتاغون
جهاز ًا ((لتزييف الوعي)) لدى العرب وامل�سلمني
حت���ت ا���س��م “مكتب ال��ت���أث�ير اال�سرتاتيجي”
وتنفيذ ًا لربنامج الت�أهيل يتم دعوة � /50/سيدة
عربية من �أربعة ع�شر بلد ًا عربي ًا يف كل عام �إىل
�أمريكا ليخ�ضعن �إىل حملة تثقيف يف ((املعهد
الدميقراطي الأمريكي واملعهد اجلمهوري)) الذي
ي�شرف على احلمالت االنتخابية للحزب احلاكم،
وتنظم لهن لقاءات مع كبار امل�س�ؤولني يف الإدارة
الأمريكية.
ويف خ��ط��اب ب��و���ش االب���ن �أم���ام اجلمعية العامة
للأمم املتحدة قال� :أن بالده تعمل على �إ�ضعاف
الإيديولوجيات يف منطقة ال�شرق الأو�سط التي
ت�صدر الإرهاب.
ّ
واخلطاب مهم للغاية لأنه ي�أتي من رئي�س دولة
ولي�س �أح���د امل�����س���ؤول�ين الآخ���ري���ن .و�أل��ق��ى هذا

اخلطاب يف منا�سبة دولية مهمة و�أمام حفل عاملي
وب�شكل علني .ويف خطاب له �أمام املعهد الوطني
��ش��ن هجوم ًا ح���اد ًا على
ال��دمي��ق��راط��ي الأم��رك��ي � ّ
الديكتاتوريات يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،م�ؤكد ًا
�سعيه لن�شر الدميقراطية يف العامل عموم ًا ،ويف
منطقة ال�شرق الأو�سط على نحو خا�ص.
وب��د�أت الواليات املتحدة حملتها اجلديدة على
املنطقة العربية باحتالل العراق ني�سان /2003/
والزال��ت م�ستعرة بال توقف حتى تاريخنا هذا،
وب����د�أت تتك�شف م�لام��ح الأه�����داف الأم��ري��ك��ي��ة
اجل��دي��دة ،وتغيري منهاج تفكري العقل العربي
والإ���س�لام��ي ،حيث يتم تغيري املناهج التعليمية
و�إ�شاعة القيم الأمريكية يف املنطقة ،وحماولة
�إلغاء العداء النف�سي العربي لكل ما هو �أمريكي
و�صهيوين ،وحتويله ه��ذا العداء باجتاه العرب
�أنف�سهم و�إيران ،وتو�سيع نطاق الإعالم الأمريكي
املوجه للعرب بلغتهم الأم يف حماولة لتن�شئة جيل
جديد لي�س لديه ما يربطه بثقافته احلقيقية
الوطنية والقومية.
ويف �أع��ق��اب ذل��ك ،حتولت املنطقة العربية �إىل
هجوم ثقايف �إعالمي كا�سح ،ي�ستهدف الت�شكيك
بالهوية احل�ضارية الثقافية للأمة ويركز على
ت�شويه امل�ضمون التحرري واجلهادي لكل احلركات
املناه�ضة لل�صهيونية والتبعية الأمريكية ،وهذا
الهجوم لي�س بجديد باملعنى ال��زم��اين واملكاين
وال��ت��اري��خ��ي ل��ل��ك��ل��م��ة ،ول��ك��ن الأع����م والأ���ش��م��ل
والأخطرعلى الإط�لاق .وهو يطال الأم��ة دفعة
واحدة يف كل مواقعها ،و�أخطر ما فيه �أنه ي�ستهدف
ثقافة الأمة وتراثها الفكري واحل�ضاري لتدمري ما
يحويه من قيم الإميان واحلق والعدالة الإن�سانية،
و�إع��ادة �شحنه بقيم م�شوهة تقطع �أو�صال الأمة
وحتولها �إىل �شراذم ذات �شخ�صية تابعة متلقية
قلقة م��رجت��ة ،كما ه��و حا�صل الآن يف ال��واق��ع
العربي� ،إنه غزو منظم ومربمج بامتياز.
ومل تعد �أ�ساليب الغزو الثقايف الأمريكي للعامل
�سرية ،فم�شاهد ه��ذا الغزو
العربي والإ�سالمي ّ
مرئية يومي ًا يف ال��دول العربية .وهناك ترويج
هائل عرب و�سائل الإع�لام الدولية لت�سويق هذا
الغزو وتلميع امل�شاركني فيه واملن�ضمني �إىل مع�سكره
وت�شويه الراف�ضني واملمانعني.
وتنق�سم موجة الغزو الثقايف �إىل ق�سمني:
الأول :وت�ستهدف النخبة واملثقفني.
الثاين :ي�ستهدف الثقافة ال�شعبية .وهما و�إن
اف�ترق��ا �أو مت��اي��زا ف�إنهما يجتمعان يف الهدف
والتوجيه ،ويلعب الإع�لام يف كال احلالتني دور ًا
مهم ًا.
فهذا النوع من الغزو ال ي�أتي على ظهر دبابة،
بل يفاجئ املواطن العربي داخ��ل بيته ومكتبه
و�سيارتهن ع�بر امل��ذي��اع �أو ج��ه��از التلفزيون �أو
ال�صحافة.
 �آليات ك�سب ال�صرع:م��ع ان��ت��ه��اء احل����رب ال���ب���اردة وت��ف��ك��ك االحت���اد
ال�سوفيتي عام  /1991/اعتربت الواليات املتحدة
نف�سها �أنها انت�صرت ،و�أن �صراع النفوذ انتهى ،و�أن
الطريق لبناء النظام العاملي اجلديد قد فتح.
ج��رت ال��والي��ات املتحدة
وحت��ت ه��ذه ال�شعارات ّ
حلفاءها ل�شن ح��روب �ضد ال��ع��راق و�أفغان�ستان
ويوغو�سالفيا و�آخرها �ضد ليبيا والآن على �سوريا.

وقد ا�ستخدمت وا�شنطن منظمة الأمم املتحدة
لت�شريع حمالتها وخطواتها يف العامل ،بعد �أن
هيمنت عليها وعلى غريها من امل�ؤ�س�سات الدولية
كمجل�س الأمن و�صندوق النقد الدويل واملحكمة
ال��دول��ي��ة وال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة و
اجل��ام��ع��ة العربية وجمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي
ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ومنظمة حقوق الإن�سان
وغريها�.....إلخ.
و�إذا كان االقت�صاد هو ال�سالح الذي �أطاح ب�أ�سوار
دول وجعلها مفتوحة وخا�ضعة للقطب الواحد
�إال �أن �سالح الإع�لام والثقافة ال��ذي يقوم بدور
التمهيد وا�ستكمال عملية ال�سيطرة ،ب�إ�ضفاء
ال�شرعية املطلوبة عليها و�إح�ل�ال القناعة بها
و�إح��داث تغيريات فكرية وثقافية جتعل �شعوب
املنطقة ودولها را�ضية بالإدارة الدولية اجلديدة.
ويف �سبيل ك�سب حربها الفكرية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط� ،أن�ش�أت الواليات املتحدة حمطات �إذاعية
وتلفزيونية عديدة تبث براجمها باللغة العربية،
الهدف منها حت�سني �صورتها وترويج �سيا�ساتها لدى
�شعوب املنطقة ،كما �ساعدت الكيان ال�صهيوين على
�إطالق قمر ا�صطناعي لبث الربامج التلفزيونية
عرب القناة الإ�سرائيلية املوجهة للعامل العربي.
وت�صاعدت املطالب الأمريكية للدول العربية،
وعلى را�س هذه املطالب تغيري املناهج الدرا�سية،
كون تلك املناهج من وجهة نظر وا�شنطن ت�ساعد
على ن�شر ثقافة الإره����اب ،كما طالبت ب�إقامة
منظمات املجتمع املدين والتي �أجزم ب�أنها بالغالب
تابعة �إن مل تكن مقرات للت�آمر على �شعوبها.
ويف �سبيل ال�سيطرة على العقل العربي ا�ستخدمت
اال�سرتاتيجية الأمريكية والغربية عموم ًا ركائز
مهمة للإنطالق خالل العقود الثالثة املا�ضية ميكن
�أن نذكر منها:
م�ؤ�س�سة ف��ورد ،وهي تعمل يف املنطقة منذ �أوائل
اخلم�سينيات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي وت��ق��دم املنح
الدرا�سية للباحثني العرب� ،إ�ضافة �إىل متويل
بع�ض امل�شاريع الثقافية واالجتماعية.
م�ؤ�س�سة رائ��د ،التي ب��رز ن�شاطها الوا�سع خالل
ال�سبعينات من القرن املا�ضي وارتبطت مبجال
الدرا�سات الإ�سالمية والفل�سطينية.
جمل�س �أبحاث العلوم االجتماعية وجلنة ال�شرق
االو�سط ،التي انبثقت عن املجل�س الذي يعمل يف
املنطقة منذ فرتة لي�ست بالق�صرية.
وكالة التنمية الأمريكية ،ويذكر �أنها ر�صدت
مبالغ طائلة للبحوث امل�شرتكة بني م�صر و�إ�سرائيل
يف جمال البحوث الزراعية.
م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إي�برت الأملانية ،وهي وثيقة
ال�صلة ببع�ض م��راك��ز البحث العلمي يف العامل
العربي.
امل��ب��ادرة م��ن �أج���ل ال�����س�لام وال��ت��ع��اون يف ال�شرق
الأو�سط ،وت�ضم هذه امل�ؤ�س�سة عدد ًا كبري ًا من رجال
ال�سيا�سة و�سفراء �أمريكيني �سابقني وهدفها �إعداد
ثقافة م�شرتكة بني العرب و�إ�سرائيل من �ش�أنها �أن
ت�سهل طريق التوافقات ال�سيا�سية.
معاهد ومراكز الأبحاث الأمريكية وال�صهيونية،
وبع�ض نظرياتها يف الدول العربية من �أجل اخرتاق
البحث العلمي يف �شتى امليادين.
املركز ال�صهيوين الأكادميي يف القاهرة املعروف
ب��دوره التج�س�سي ،وقد ركز �أبحاثه على معرفة

اال���ص��ول العرقية للمجتمع امل�����ص��ري ،ودرا���س��ة
ت�أثري عملية ال�سالم على العقل العربي ،فالتف�سري
ال�صحيح ل��ه��ذه الأط���روح���ات ه��و �أن��ه��ا حتقيق
لتعليمات و�أوامر وا�شنطن الآن على �أنها حرب على
الإيديولوجيات التي ترى �أنها ت�شجع على الإرهاب
وت�صدره.
وميكن �إجناز و�إيجاز الآليات التي تهدف الواليات
املتحدة ال�ستخدامها يف حرب الأفكار امل�ستعمرة
التي تقودها يف ال�شرق الأو�سط وفق التايل:
 ال�ت�روي���ج ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة وح���ق���وق الإن�����س��انوالإ���ص�لاح��ات ال�سيا�سية من خ�لال اتهام معظم
الأنظمة العربية بال�شمولية وعدم احرتام حقوق
الإن�سان ،الأمر الذي ي�ستدعي �إىل خلق حالة من
الإرتباك والفو�ضى لدى هذه الدول مع �شعوبها.
 تغيري خريطة املنطقة م��ن خ�لال االح��ت�لال�شن حرب ا�ستباقية �ضد بع�ض الدول
الع�سكري �أو ّ
يف املنطقة بدعوى امتالكها لأ�سلحة دمار �شامل
�أو دفاع عن حياة �شعوب مقموعة وتقتل من قبل
�أنظمتها ،وكلها مربرات للتدخل يف �ش�ؤون الدول.
 ال��غ��زو ال��ث��ق��ايف ع�بر الف�ضائيات والإذاع����اتواالعتماد على ال�صورة بد ً
ال عن املو�ضوع كخطوة
لتغيري مفاهيم �شعوب املنطقة ،خا�صة فئة ال�شباب.
 فر�ض مناهج مدر�سية جديدة يف دول املنطقةتعمل على ت��ذوي��ن ال��ه��وي��ة الثقافية العربية
والإ�سالمية والرتاث التاريخي والديني.
 دعم الحمدود لدولة الكيان ال�صهيوين والوقوف�إىل جانبها �ضد الدول العربية كنوع من ال�ضغط
لإحداث تغيريات �سيا�سية واقت�صادية وثقافية.
 الرتويج ملفهوم ال�شرق �أو�سطية ال��ذي تتكاملفيه اجلهود العربية وال�صهيونية من �أجل �إقامة
منطقة م�شرتكة للتبادل التجاري.
 تقليل الإعتماد على نفط املنطقة والبحث عنم�صادر �أخرى ،بغر�ض ت�ضييق اخلناق الإقت�صادي
على الدول العربية ،والعمل على �إفقار املنطقة من
مواردها الطبيعية.
 ت�شجيع ودعم الأقليات يف بع�ض الدول العربيةمثل م�صر وال�سودان ولبنان واملغرب وبع�ض الدول
الأخرى ،بهدف �إ�شعال فتنة عرقية ،قد ت�ؤدي يف
نهاية املطاف �إىل متزيق هذه الدول وحتويلها �إىل
كيانات �صغرية ومتحاربة.
ويف اخلتام� :أنه نظر ًا لأن الغرب بقيادة الواليات
املتحدة يريد �أن يفر�ض على ال���دول العربية
املعركة الثقافية والفكرية بح�سب �أ�ساليبه وبدون
مقدمات ،ف�إن على العرب الإرتقاء ب�أنف�سهم �إىل
م�ستوى ال��ت��ح��دي ،ه��ذه حت��دي��ات حقيقية �أم��ام
الأم��ن القومي العربي امل�ستباح ال��ذي يعاين من
فجوات كثرية �أهمها �أ�صحاب القرار العرب الذين
ف�شلوا يف بناء الإرادة العربية اجلماعية التي
حتفظ لهم كراماتهم املهدورة ،واملفكرون العرب
الذين ال ينطلقون ب�أفكارهم �إىل امل�ستقبل لتطويع
التحديات املتجددة ل�صاحلنا ،بل يعتنقون �أفكار ًا
يف الغالب قدمية حطمتها الزالزل.

ق�ضايا و �آراء

"ال�سنة الثالثون"

رفيقة مانديال..
• نعمان �إبراهيم حمي�شة
الكاتبة اليهودية اجلنوب �إفريقية نادين غوردن – �صديقة
فل�سطني.
�أديبة بي�ضاء الوجه والقلب ،تفخر ب�أنها من �أ�صدقاء املنا�ضل
العاملي ال��راح��ل نيل�سون مانديال نالت ج��ائ��زة نوبل جائزة
نوبل ل�ل�آداب عام  ،1991التزمت الن�ضال ال�سيا�سي التقدمي
والدفاع عن حقوق املظلومني داخل بالدها بالدها وخارجها،
حاربتها ال�صهيونية كثري ًا ومنعت �أعمالها من االنت�شار ،يف عام
2005طالبت بجالء اليهود عن فل�سطني وحق ال�شعب الفل�سطيني
بالعودة �إىل �أر�ضه ،وقالت يف معر�ض القاهرة الدويل للكتاب:
(�إين �أ�ؤم��ن بحق الفل�سطينيني يف �أرا�ضيهم و�أ�ساعد الق�ضية
الفل�سطينية بكل مايف و�سعي ،و�أدافع عنها بالفعل ال بالكتابة
فقط.
غور ومير ابنة جنوب �إفريقيا – الأر�ض املروية بالدماء التي
ي�سكنها ال�سود والبي�ض� ،سليه امل�ستوطنني الذين ج��ا�ؤوا من
بريطانيا و�أملانيا وهولندا واحتلوا الأر���ض اخل�صبة يف جنوب
�أفريقيا واملناطق املجاورة لها ،حاربت نظام الف�صل العن�صري
يف �أوج جربوته وع َّرت ممار�سات وقوانني الأباريتد التي ت�شبه
القوانني الإ�سرائيلية ،التي حتظر زواج البي�ض من �أعراق �أخرى
(�سود �أو �صفراء �أو هنود)حتى اتهمنا �سلطات الف�صل العن�صري
باالن�ضمام �إىل حزب امل�ؤمتر الوطني� (:أن��ا ممن نا�ضلوا �ضد
العن�صرية والتمييز يف بالدي –جنوب �أفريقيا -حتى �أن بع�ض
كتبي منعت من الن�شر)
تعتز غوردمير ب�صداقة نيل�سون مانديال�(:أن تعا�صر مانديال،
وتعي�ش يف م�سقط ر�أ�سه هو نعمة ومنرية تنعم بها نحن اجلنوب
�أفريقيني) ال�سجني ال�سيا�سي الذي يتمتع ب�أكرب قدر من املحبة يف
العامل كله الذي التقته للمرة الأوىل عام  1964خالل حماكمة
ريغوينا التي حكمت عليه بال�سجن مدى احلياة بتهمة القيام
ب�أعمال تخريبية �ضد احلكومة ،وظلت على ات�صال به خالل
�سجنه الطويل عن طريق حماميه اخلا�ص جورج بيرنو�س،وفور
خ��روج��ه م��ن ال�سجن طلب م��ن حماميه االجتماع بنادين يف
جوهان�سربغ ليخربها ب�أمور �شخ�صية عن زوجته (وينبي) التي
اكت�شف منذ اليوم الأول لإطالق �سراحه �أن لديها ع�شيق ًا ،ال�سر
الذي �أخفاه ،و�أخفته غوردمير حتى قام بطالقها عام 1996بعد
زواج ا�ستمر 39عام ًا،ورافقته نادين �إىل الرنويج عام 1993
ال�ستالم جائزة نوبل لل�سالم مع حماميه وحا�شيته وقادة حزب
امل�ؤمتر الوطني وقبل �أن ميوت طالبت بتطويبه قدي�س ًا،ووقفت
يف وجه الكرادلة (:لقد طالبت الكرادلة �أن يقيموا قدا�س ًا من
�أجل مانديال،ال يعنيني ما يقوله الكرادلة� ،إنني �أكتب ،و�إنني
�أفهم ما تقوله احلياة).
ولد مانديال يف 18متوز  1918يف قرية كونيو وا�سمه الأ�صلي
نيل�سون ووليهال مانديال وهوابن الزوجة الثالثة لأحد ملوك
الكو�سا� -إحدى قبائل الزولو-رعى املاعز يف �صغره ثم رحلت
العائلة �إىل جوها ن�سربغ لتعي�ش اجلحيم الأ�سود يف منطقة
(_�سويتو) عمل يف املناجم ثم در�س القانون ،ويف عام 1944
انت�سب �إىل حزب امل�ؤمتر الوطني ،تزوج من ويني عام  1957بعد
طالق زوجته الأوىل ،و�أجنبت منها ابنتني ،ومل يع�ش معها �إال
�أعوام ًا قلية حيث دخل ال�سجن ،ومل ُي�سمح لها بزيارته �إال مرة
واحدة كل �ستة �أ�شهر ،وفور خروجه من ال�سجن اكت�شف عالقتها
امل�شبوهة مع �أحد حرا�سها ال�شخ�صني.
ق�صة مانديال مع وكالة املخابرات املركزية الأمريكية قدمية-
�أليمة فقد �ساهمت يف �إلقاء القب�ض عليه يف �أب  1962منذ
عودته �إىل جنوب �أفريقيا قادم ًا من اجلزائر بعد اجتماعه مع
الثائر �أحمد بن بلة ،و�أدرجته على قائمة الإرهابيني امل�شتبه
بهم حتى عام 2008
بعد �أن ح�صل على جائزة نوبل لل�سالم و�أ�صبح رئي�س دولة ،ونال
امليدالية الذهنية للكونغر�س وو�سام احلرية الرئا�سي الأمريكي،
ويف عام  1964حكمته املحكمة العن�صرية بال�سجن مدى احلياة
ومت و�ضعه يف الزنزالة رقم  15يف �سجن جزيرة روبن يف عمق
ر�أ�س الرجاء ال�صالح التي تبعد عن كيب تاون 7كم ،فاو�ضه رئي�س
نظام الأباريتد على �إط�لاق حريته عام 1982مقابل تخليه
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اللغة يف الق�صة الق�صرية
• با�سم عبدو

عن الكفاح امل�سلح ف�أجاب يف رد قر�أته ابنته زيندزي يف �إ�ستاد
�سويتو(:لن �أعطي �أي تعهد ،بينما �أنا و�أنتم� -أيها ال�شعب -غري
�أحرار) ومت �إطالق �سرحه يف �شباط 1990بعد �أن وقع الرئي�س
فريدرك دي كلراك� -آخر رئي�س �أبي�ض -قوانني �إلغاء التفرقة
العن�صرية ورفع احلظر عن امل�ؤمتر الوطني واحلزب ال�شيوعي،
ويف عام � 1994أ�صبح رئي�س ًا منتخب ًا جلمهورية جنوب �أفريقيا
وعمل على �إر�ساء ركائز ال�سلم االجتماعي وامل�صاحلة بني ال�سود
والبي�ض بعيد ًا عن م�شاعر االنتقام والث�أر رغم املعاناة الطويلة
لل�سود على امتداد فرتة طويلة من التمييز العن�صري ،ويف عام
 1998تزوج جرا�سا ما�شيل املنا�ضلة ال�سابقة �ضد اال�ستعمار
ال�برت��غ��ايل ملوزمبيق و�أرم��ل��ة الرئي�س املوازمبيقي ال��راح��ل
�ساموراما�شيل الذي ُقتل يف حادث حتطم طائرة (قيل حينها �أن
احلادث دبر �أيدي م�ؤيدي الأبارتيد اجلنوب �أفريقيني) ،وهي ال
ت�سعى �إىل الأ�ضواء وال تكرث من الربوز الإعالمي(عك�س ويني)
وقفت �إىل جانبيه ورعته يف �أواخر حياته ويف مر�ضه وحمنته،
وق��د و�ضعتها ال�صحافة (ب��امل��ر�أة العظيمة التي تزوجت من
رئي�سني منا�ضلني)وقد ا�شرتطت على مانديالانها �سوف حتتفظ
با�سم عائلتها(ما�شيل) ،وحينها �سئل مانديال عن �شعوره ف�أجاب:
(�أنا �سعيد ب�أنها مل حتب �أن �آخذ ا�سمها).
غ��وردمي��ر �أفريقية �صاحبة نزعة �أمم��ي��ةُ ،فتنت ببنل�سون
م��ان��دي�لا وحت��دث��ت ع��ن ���ص��م��وده وت�ساحمه وذك��ائ��ه و�سرعة
بديهيته(:مانديال لي�ست �شخ�صية حمفورة يف احلجر،ولكنه
رجل طويل من حلم ودم ،ومل جتعله معاناته حاقد ًا و�إمنا �أكرث
�إن�سانية)،
و�أطلقت عليه لقب �أفريقيا (:هذه هي �أفريقيا� ،إن الليل الذي
يتعذب ،هو نف�سه الليل الذي ي�ضحك وال��ذي ميد يده للطيور
والب�شر والأ�شياء ويف كل مكان ،ظل �سبعة وع�شرين عام ًا وراء
الق�ضبان،وراء كل باب يف جوهان�سربغ) وف�ضحت يف �أدبها مثالب
النظام العن�صري وك�شفت معاناة الزنوج وامللونني ،ويف عام 1979
كتبت رواية(ابنة بريجر)عن حياة عائلة من �أطفال الثوار،
ًمنعت من الن�شر ومت تهريبها �إىل مانديال ف ي�سجنه ف بجزيرة
روبن،وهي تكره الغرب اال�ستعماري الذي ميلك لذة بهيجة يف
التمتع بتعا�سة الآخرين ،وينظر �إىل �أفريقيا على �أنها مع�سكر
اعتقال مائي (:الأفارقة لي�سوا �أ�سماك ًا فتوقفوا عن قتلهم)،
وتكره ال�سيا�سة الأمريكية�(:إن الذي يحث لي�س حالة �أمريكية،
نحن الذين ن�صر �أن نكون من حملة الوحول ،من مينعنا �أن نكون
من حملة الرماح...احملوا املالعق وا�ضربوا على ظهر التاريخ).

مل يتوقف اجلدل حول اللغة يف (النرث وال�شعر) ،باعتبارها ت�شكل �أ�سا�س
البناء الفني للق�صة الق�صرية والرواية وجميع الأجنا�س الأدبية ،وتربطها
بعنا�صر الق�صة خيوط ت�شاركية مت�شابكة يف العملية ال�سردية ،فهي لغة
احلوار والتخاطب بني ال�شخ�صيات ،يرتفع نب�ض حروفها وتزداد توتر ًا يف
الت�صعيد والت�شويق ،انطالق ًا من الرتكيز على الرمز وتقدمي دالالت عميقة
حتر�ض املتلقي على املتابعة والتف�سري والت�أويل ،وذلك ح�سب قوة الت�أثري
ّ
والت�أثر والتفاعل والتفعيل يف الزمان واملكان ودور ال�شخ�صيات يف �إجناح
عملية ال�صراع والتماهي و�إن�ضاج احلبكة ،وا�ستمرار �صريورة احلدث واالرتقاء
بالدراما �إىل قمة الهرم البياين.
اللغة لي�ست جامدة ،منقولة وال تغادر املعاجم كما �صنعها اللغويون و�أخرجتها
متحركة تخدم التطور وترف�ض ال�سكون وتعمل على زيادة
املطابع ،بل هي
ّ
الثقافة واالحتفاظ بجمالية ال�صورة ..وهذا لن يتم كما ي�شتهي املتلقي
ويتمنّى �أو يتخ ّيل ،بل يتعلَّق الأمر بقدرة املبدع على �إحداث مفارقة بني
ر�ؤيته وت�أويالت املتلقي ،خا�صة يف خواتيم الق�صة �أو الن�ص الذي بني يديه.
اللغة مثل �شجرة تزداد اخ�ضرار ًا وجما ًال وتعبق �أزهارها يف الربيع وتتجدد
با�ستمرار وتل ّون ال�صور واللوحات الق�ص�صية لإغراء ،القارئ ودفعه للمتابعة
حتى نهاية الق�صة التي �إن �أعجبه ال�سرد فيها �سيحتفظ بوحدة الأثر يف
ذاكرته .وتتم هذه العملية يف الق�صة اجليدة امل�سبوكة واملحبوكة ب�شكل
جيد م�شدودة اخل��ي��وط يف حبكة متما�سكة ودرام���ا عالية يف امل�ستويني
الأدنى والأعلى� .أما الق�صة الف�ضفا�ضة املتباعدة يف خيوطها ال�سردية غري
امل�شحونة يف لغتها و�صورتها ورمزها وداللتها ،فهي ال تلبي حاجة القارئ ولن
ت�صل ت�شبع ذاكرته.
�أ َّكدت الدرا�سات النقدية االنطباعية والتطبيقية� ،أن الق�صة الق�صرية من
�أقرب فنون ال�سرد �إىل ال�شعر ،يف ما �إذا قورنت مع الرواية والأجنا�س الأدبية
الأخرى .ومن �أهم ما مي ّيزها اعتمادها على التكثيف والرتكيز والتقليل من
التو�صيف واالبتعاد عن الإن�شائية واال�ست�سهال ،فهي جن�س �صعب ويحتاج
�إىل تقنية عالية ،والقدرة على الأداء يف ت�أ�سي�س هذه العمارة الإبداعية
وجتهيزها ب�شكل جيد ،كي تكون �صاحلة للقراءة وتنت�شر ب�سرعة بني الق َّراء.
اللغة الق�ص�صية ال�شعرية هي اللغة التي تخدم ال�سياق ال�سردي وال جتنح �أو
تبتعد �أو جتري عك�س االجتاه� ،أي �أنها حتافظ على دورها يف الق�صة من حيث
التوهج وحرارة التخاطب بني ال�شخو�ص ،خا�صة �إذا كان ال�سارد  /الراوي
(�ضمري املتكلم)� .أما �إذا اكتفى القا�ص بال�شعرية ون�سج ق�صة تبدو ك�أنها
ق�صيدة نرث ،وتكون اللغة هي احلاكم امل�ستبد امل�سيطر على بقية العنا�صر
و�أعطيت دور ًا �أكرث من املطلوب ،فتكون اخل�سارة كبرية وعندئذ ال تخدم الن�ص
وحتقق الهدف من حيث التوهج والبناء.
�إن هذا الزمن الذي يجتاز ن�صف العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين
بخطوات مت�سارعة ويطلق عليه (زمن ال�سرعة) ،يف االنتاج الفكري والثقايف
والتقدم العلمي وا�ستخدام احلا�سوب ومنجزات ث��ورة االت�صاالت� ،أ�صبح
بحاجة �إىل لغة رطبة� ،سل�سة ،مفعمة بال�شعرية ،ت�شبع رغبة املتلقي
وتتفاعل معه ب�سرعة �أكرب ..و�إذا كانت الق�صة عبارة عن حزمة من ال�سطور
االن�شائية فيلقيها جانب ًا من قراءة املقطع الأول ،لأنها ق�صة غري م�شوقة وغري
ممتعة ولغتها تلهث يف جمل كررتها مئات الأقالم يف املا�ضي واحلا�ضر ..و�أن
توظيف اللغة ال�شعرية يف الن�صو�ص ال�سردية على اختالفها ال يكون على ن�سق
واحد ،بل ميكن �أن حتقق النجاح �أكرث يف “ق .ق .ج” ،فهناك ف�سحة �أو�سع
اللغة املعبرّ ة املتوهجة
لر�ؤية القا�ص من زوايا خمتلفة ومتعددة يف توظيف
ٍ
امل�صحوبة بالداللة واملفارقة واخلواتيم املخالفة لتوقعات القارئ.
هناك �سمات جمالية ل�شعرية الق�صة يجب احلفاظ عليها ،كي ال يخرج القا�ص
عن امل�سار الفني ويح ّول الق�صة �إىل �شذرات �شعرية بعيدة عن تقنية الق�ص..
وعليه �أن يحافظ على البناء ال�سردي وهذا ال يتم �إ َّ
ال �إذا كان القا�ص ميتلك
الأدوات الفنية والبالغية ،و�أن يكون متمكّن ًا من مو�سيقية ال�سرد وتكثيف
اجلمل وتكاتفها وتعا�ضدها يف حزمة واحدة مرتا�صة ،واحلفاظ على اجلملة
الوا�ضحة واالبتعاد قدر الإمكان عن واو العطف والإكثار من الو�صف ،الذي
ي�ؤدي يف النتيجة �إىل �صناعة ق�صة و�صفية �س�أطلق عليه (املظهر اخلارجي)
الذي يتنافر مع امل�ضمون ..وعندئذ ال يكون للق�صة �صدى جيد يف “�سوق
الإبداع” و�إنتاج اجلديد من النرث وال�شعر.
و�أما �شعرية اللغة يف الق�صة فهي من �أكرث امل�صطلحات التبا�س ًا .وظهر هذا
امل�صطلح على يد الناقد “رومان جاكوب�سون» ،الذي يرى �أن مو�ضوع ال�شعرية
هو يف الإجابة عن ال�س�ؤال :ما الذي يجعل من ر�سالة لفظية �أثر ًا فني ًا؟ وي�ؤكد
�أن ال�شعرية هي نظرية لدرا�سة الأن�ساق احلاكمة يف بناء الن�ص الأدب��ي،
وعرفها تودوروف على �أنها( :درا�سة
و�أمناط اخلطاب الأدبي الفاعلة فيهّ !..
فيعرفها على �أنها:
هورو�شوف�سكي
البنيات املتحركة يف اخلطاب الأدبي)� .أما
ّ
(الدرا�سة الن�سقية للأدب ك�أدب ..و�أنها تعالج ق�ضية ما يف الأدب؟).
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املقاطعة الأكادميية واالقت�صادية
الدولية للكيان ال�صهيوين و�أهميتها
• حممد علي �سرحان
ت�ستمر احلملة الوطنية وال��دول��ي��ة ملقاطعة يعرف �أن قوة الكيان ال�صهيوين املحتل هي جزء
«ال���ك���ي���ان ال�����ص��ه��ي��وين» امل��غ��ت�����ص��ب ل�ل��أر����ض من ا�سرتاتيجية �أمريكية يف املنطقة ت�ستهدف
الفل�سطينية م��ن��ذ ع���ام 1948م ،و1967م كل �شعوبها وا�ستقرارها وتطورها امل�ستقبلي.
وتتج�سد يف املقاطعة الأوروب��ي��ة ،والإفريقية
النداء اجلديد ملقاطعة
االقت�صادية والأك��ادمي��ي��ة والثقافية ،لهذا
الكيان ال�صهيوين:
الكيان اال�ستعماري ـ وت����ؤدي به �إىل خماطر
ج��م��ة ،وه���ي ب�سبب امل��ق��اط��ع��ة تفقد الكيان كما تتجه ال�سيا�سات ال�صهيونية �إىل حماولة
ال�صهيوين �شرعيتها الدولية بب�س من «�سيا�سة الهيمنة على االقت�صاد الفل�سطيني ،وحما�صرته،
التطهري العرقي ،واال�ستيطان» املنافية للقانون ح��ي��ث ي��ت��م ف�����ض��ح وت��ع��ري��ة ت��ل��ك ال�سيا�سات
ال��دويل عدا عن بناء ج��دار الف�صل العن�صري العن�صرية من عدة �أطراف دولية متعاطفة مع
أ�سا�س ال�شعب الفل�سطيني ،مبا يف ذلك جهود ال�سلطة
يف �أرا���ض��ي ال�ضفة الغربية ،التابعة � ً
وقانوني ًا لل�سلطة الفل�سطينية ،ومطالبة املجتمع الفل�سطينية يف «حملة املقاطعة الوطنية
الأوروب�����ي واملفو�ضية الأوروب���ي���ة ،وال�برمل��ان ملنتجات امل�ستوطنات» داخل مدن ال�ضفة الغربية
الأوروبي والعديد من الدول مثل جنوب �أفريقيا وقطاع غزة ،وحتى بع�ض امل�س�ؤولني الأمريكيني ـ
والهند وال�صني بالكف عن �سيا�سة اال�ستيطان والأوروبيني فقد حذروا حكومة ـ ننت ياهو ـ من
التي تتبعها ـ حكومة اليمني املتطرف نتنياهو تلك ال�سيا�سة التي تتبع يف اال�ستيطان امل�ستمر،
وع�صابته الإج��رام��ي��ة ،يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة و�إح�����راج ال��ط��رف�ين الفل�سطيني والأم�يرك��ي
كا�ستمرار ل�سيا�سة ا�ستعمارية ت�ستمر منذ يف امل��ف��او���ض��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي يرعاها «وزي��ر
عدة عقود� ،أتبعتها حكومات عن�صرية الكيان اخلارجية الأمريكي جون كريي» ويعول عليها
ال�صهيونيية حتى الآن ،وممار�ستها ل�سيا�سة البع�ض حتى الآن ،وخروج املظاهرات يف ال�ضفة
عن�صرية ـ ت�شهدها دول ال��ع��امل وال�شعوب الغربية وقطاع غزة وعمان �ضد هذه اخلطة
ال�صديقة لل�شعب الفل�سطيني ـ وخا�صة �ضد اجلائزة التي تريد �إبقاء الكيان ال�صهيوين دولة
الأطفال والن�ساء من ال�شعب الفل�سطيني وزجهم يف املنطقة ولي�ست كدولة حمتلة وا�ستعمارية،
يف ل�سجون الكيان ال�صهيوين بطرق �إداري���ة وانتقاد �سيا�سة التمادي بالإرهاب والعنف الذي
متار�سه حكومة اال�ستيطان اليمينة املتطرفة مع
وتع�سفية ال �أ�سا�س قانوين لها.
حملة املقاطعة الدولية والفل�سطينية و�أهميتها :قطعان امل�ستوطنني� ،ضد عديد من املدن واملناطق
تكت�سب تلك احلملة �أهمية كبرية هذه الأيام الفل�سطينية ،وحم��اول��ة تهويدها وتخريب
بعد ت�صريحات وزير اخلارجية الأمريكية جون حياة النا�س فيها لدفعهم �إىل التهجري الق�سري
ك�يري ،وقوله« :ب���أن الكيان ال�صهيوين تواجه خارجها ،وحماوالتهم تدني�س امل�سجد الأق�صى
املزيد من احل�صار الدويل ب�سبب بناء امل�ستوطنات واح��ت�لال �أج���زاء منه لتهويدة القوة «وو�ضع
غ�ير ال�شرعية على �أرا���ض��ي ال�ضفة العربية ما ي�سمى الهيكل كبديل عن امل�سجد الأق�صى
ومدينة القد�س «الآمر الذي تطالب به العديد ال���ذي يعترب قبلة امل�سلمني وامل�سيحيني يف
من هيئات املجتمع املدين الفل�سطينية والدولية العامل ،والذي يتنا�ساه العرب بطريقة م�ؤ�سفة،
بنزع ال�شرعية عن ـ نظام دموي و�إرهابي ـ مثل وب�صورة تع�سفية منافية للأعراف والقوانني
«نظام» دموي و�إرهابي ـ مثل نظام �صهيوين يعتمد الدولية ،وهي جمموعة خماطر نبه لها وزير
�سيا�سة الإبادة اجلماعية ال�شبيهة ب�سيا�سة نظام اخلارجية الأمريكي ـ كريي ـ وكاثرين �أ�شتون
الأبارتيد العن�صري يف جنب �أفريقيا ،واملهم هنا ـ والهند وال�صني وجنوب �أفريقيا ،يف الفرتة
�أن جمعية الدرا�سات الأمريكية التي ت�ضم �أكرث الأخرية بالرغم من التعاطف الأمريكي امل�ستمر
من � /5/آالف باحث ومتخ�ص�ص ب�ش�ؤون امل�شرق مع �سيا�سات ذلك الكيان ،والطغمة الع�سكرية
العربي وال�����ص��راع العربي  -ال�صهيوين تندد احلاكمة فيه ،بالإ�ضافة �إىل دول وم�ؤ�س�سات
ب�سيا�سات  -ننت ياهوــــ اال�ستيطانية وتطالب دولية وحملية عربية وفل�سطينية داخل وخارج
مبقاطعة ب�ضائع الكيان ال�صهيوين والأكادمييات الأرا�ضي املحتلة يف �أوروبا و�أ�سرتاليا والواليات
فيها ،وخا�صة «اجلامعة ال��ع�بري��ة» ،للت�ضليل املتحدة ،ومتادي الكيان ال�صهيوين بالتعدي على
الب�شع ال��ذي متار�سه حكومة اليمن املتطرف ،حقوق الإن�سان الفل�سطيني ،وال��ن��داء ال�صادر
�إزاء ال�شعب الفل�سطيني« ،و�أكذوبة �أن فل�سطني عن اجتماعات �أخ�يرة عقدت يف �أوروب��ا ،عربت
�أر���ض امليعاد اليهودية» بعد خم�سة �آالف �سنة فيها لعديد من ال��دول عن قلقها من ممار�سات
من ال�شتات اليهودي ،وع��دم تطبيق القرارات االحتالل ال�صهيوين لي�س يف ال�ضفة والقطاع
الدولية ذات ال�صلة بق�ضية ال�شعب الفل�سطيني ،فح�سب ،بل ويف عموم الأرا���ض��ي الفل�سطينية
وخا�صة حق العودة املتج�سد يف قرار  149الذي املحتلة ،ومطالبتها الأمم امل��ت��ح��دة بتطبيق
تتجاهله الأمم املتحدة عن ق�صد خالل �أكرث من قرارات ال�شرعية الدولية والكف عن املماطلة
� 65سنة ،وجمعية الدرا�سات الأمريكية هي من والت�سويف والت�ضليل الب�شع ال���ذي متار�سه
�أهم اجلمعيات الفكرية وال�سيا�سية والأمريكية ،الدعاية ال�صهيونية بحق الفل�سطينيني بالعودة
وت��ق��ف ���ض��د ���س��ي��ا���س��ات «ال��ك��ي��ان ال�صهيوين» �إىل �أر�ضهم ووطنهم التاريخي ،وطرحهم ل�شعار
ب�صراحة يف املجتمع الأم�يرك��ي ،وك��ان املفكر «ال��ك��ي��ان ال�صهيوين دول��ة �أب��ارت��ي��د عن�صرية
العربي الفل�سطيني �إدوارد �سعيد �أحد ن�شطائها ،وا�ستيطانية» ،لعبت دول���ة ج��ن��وب �أفريقيا
قبل وفاته ،وهي ترف�ض خطة كريي اجلديدة واالحت���اد الأوروب���ي والهند وهولندا وال�صني
التي توجب على ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل ورو�سيا ودول �أخرى يف �صياغة ن��داءات دولية
عدم املوافقة عليها لأنها تت�ضمن بنود ًا جمحفة هامة حول حقيقة اال�ستيطان وج��دار الف�صل
بحق ال�شعب الفل�سطيني يف وط��ن��ه و�أر���ض��ه العن�صري الذي يقطع �أو�صال البلد �إىل كانتونات
التاريخية التي �أقتلع منها زور ًا وبهتان ًا وق�سر ًا وح��واج��ز تف�صل املناطق الفل�سطينية وحتى
منذ عقود ما�ضية مبعادلة دولية بعد احلرب الأ�سرة الفل�سطينية عن بع�ضها البع�ض و�آخرها
العاملية الثانية وبرعاية �أمريكية و�أوروب��ي��ة
البقية �.........................................ص22
مازالت �آثارها حتى الآن يف املنطقة ،والعامل بات

ق�ضايا و�آراء

ماذا نريد من ال�شعر احلديث
•ح�سني مهدي �أبو الوفا
منذ ع�شرة قرون قال ابن �سينا عن ال�شعر العربي �أنه
يفرتق عن ال�شعر اليوناين يف �أن��ه حماكاة ن��دوات ال
حماكاة لأفعال وهذا الفارق كما يرى ابن �سينا حرم
ال�شعر العربي م��ن معاجلة امللحمة والرتاجيديا:
ويق�صد اب��ن �سينا مبحاكاة ال��ن��دوات تعقب م�شاعر
النف�س وخطرات الذهن� ،أما حماكاة الأفعال فتكون
يف ت�صوير الأفعال الإن�سانية وما متثله من قيم وما
حتققه من نتائج.
وكلمة ابن �سينا لها خطر كبري ،فلتذكر ال�شعر العربي
القدمي �أبيات خمل�صة ت�ضيع �شعور ًا �أو �إح�سا�س ًا ،وتبلور
حكمه وتن�سجم حبات العقد ،ومل يتعر�ض ابن �سينا
لأ�سباب قد ا�ستكملنا �إىل الآن من الأدوات ما يجعلنا
نتعر�ض لهذا املو�ضوع .
ً
�إن ما يهمنا الآن� ،أن كلمة ابن �سينا �صادقة متاما و�أننا
ما زلنا جنهد للتخل�ص من �أ�سر حماكاة النوات ...وقد
طر�أت على ال�شعر العربي يف القرن الأخري جتديدات
كثرية ولكنها يف ر�أي تختلف جوهري ًا عن التجديد
ال��ذي يقدمه لنا �شعرنا املعا�صر ال��ذي �أ�صبح م�شكلة
فنية كبرية مع ا�ستقاللنا وا�ستمرارنا اليومية لل�شعر
وامل�����ش��ارك��ات االجتماعية اجل��دي��دة يف الن�شاطات
الثقافية .
لقد جدد ال�شعراء منهم مطران �أب��و �شادي و�شعراء
املهجر واحل��رك��ات الرمانتيكية الكثرية التي عرفها
ال�شعر احلديث ،غري �أنهم مل يجددوا كما فعل وبفعل
�شعرا�ؤنا املعا�صرون والذين نعلق عليهم �أكرب الأمل يف
قيادة حركتنا الأدبية.
ك��ان التجديد فيما �سبق حم��اوالت فردية بينما هو
الآن اجتاه عام بيننا وبني ال�شعر احلديث �سواء تفاهم
البع�ض �أو ًال يقر�أه فريتبك ،وكثريون يتالفون االرتباك
بتالقي قراءته ،حتى �أن العديد من ال�شعراء املجيدين
يف ال��ق��رن الع�شرين دف��ع��وا ثمن ًا باهظ ًا م��ن ال�شهرة
التي ي�ستحقونها ملجرد �أنهم معا�صرون لبع�ض �شعراء
احل��داث��ة ،الذين ال يعري اهتمامهم بالقارئ العادي
انتباهه النتاجهم وهكذا تكاد القطيعة ما بني القارئ
وال�شعر العربي احلديث �أن ت�صبح �شاملة ،الناقد
املعروف �سعاد الهرمزي يعر�ض لنا �أ�سباب والعوامل
التي �أدت �إىل هذه الأزمة و�آراء كبار ال�شعراء فيها .
ك��ان ال�شاعر الكبري ال��راح��ل عمر �أب��و ري�شة ي��ردد
يف �سنواته الأخ�ي�رة �أن ال�شعر احل��دي��ث خ�ضع منذ
اخلم�سينيات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي لتخريب منهجي
مق�صود ،كان من نتيجة هذا الت�سبب الذي ال يخفى
على �أحد كان يهتم بع�ض الأ�شخا�ص بهذا التخريب
وعندما قالوا له مرة �إن هذه اجلهات قد ال يكون لديها
وق��ت ك��اف لالهتمام بال�شعر احل��ر وبق�صيدة النرث،
وي�سوى ذلك من الأ�شكال والألوان التي طر�أت على هذا
ابتداء من تلك الفرتة ..رد على ذلك قائ ًال�« :إن
ال�شعر
ً
تخريب ال�شعر العربي احلر وهو من مقومات الأمة
و�أحد عنا�صرها الثقافية عملية ال تقل خطورة عند
�أعدائنا ،عن �أي عملية معارك جانبية حول الأ�شكال
ال�شعرية ،وما �إذا كان با�ستطاعة التفعيلة ،واملنثورة،
�أن تتحول �أم ال �إىل �شكل جديد من �أ�شكال ال�شعر
يحبب الأ�شكال اخلليلية الكال�سيكية.
كان ي�شفع مقوالته حول تخريب ال�شعر و�ضخ كمية
هائلة وك���ان ي�ضيف �إىل تلك الن�صو�ص النرثية
الركيكة التي ال تدل على م�ضى  .وهذا ما كان ين�شره يف
ال�صحف اللبنانية اليومية وكانت حتوي من العجائب
والغرائب.
وال�شك �أن ن�صف هجائيات ال�شاعر الراحل عبد الوهاب
البياتي يف ربع القرن الذي �سبق وفاته كان موجه ًا �إىل
ال�شعراء ال�شباب الذين كان ي�صرون على منازلة ال�شعر،
وما من عالقة واحة تدل على �أنهم �سيفلحون يف هذه
املنازلة.
و�إذ كانت هجائيات البياتي لزمالئه ال�شعراء كنزار
قباين و�أحمد عبد املعطي حجازي وحممود دروي�ش،

و�أدوني�س كانت مفزعة ورهيبة يف عدوانيتها فقد
كانت هجائياته ملن كان ي�سميهم «ب�صعاليك ال�شعر،
�أك�ثر �إف��راغ�� ًا وع��دوان��ي��ة» ال ي��ج��ادل �أح��د يف �أن كل
زمان له �شعره ،فال�شعر هو �إنتاج زمن معني كما هو نتاج
بيئة اجتماعية حتيط بال�شاعر .ولكن ذلك ال يعني
ب���أي حال من الأح��وال �أن ال�شعر ميوت مبوت الزمن
الذي �أنتج فيه� ،أو يتحول مالمح البيئة التي �أحاطت
بال�شاعر �إىل مالمح �أخرى.
فهناك ق�صائد جاهلية ..ال ت��زال تقول على الزمن
وتوهب لها حياة جديدة ومديدة .وينتج عن ذلك �أن
الق�صيدة التي حتمل مالمح زمن ًا وبيئتها ق��ادرة على
اخرتاق �أزمنة وبيئات �أخرى �إىل ما ال نهاية �إذا كانت
عظيمة وهكذا ف���إن احل��داث��ة ال تعني القطيعة مع
املا�ضي مبقدار ما تعني التوا�صل معه ،و�إعادة بنائه من
جديد ،واالنطالق بالتايل نحو �آفاق �أرحب و�أخ�صب.
ولكن هذا املفهوم للحداثة يتعار�ض مع مفهوم �آخر
النف�س على الكثريين �إذا اعتربوه طوق النجاة لل�شعر
وال�شاعر مبوجب هذا املفهوم الأخري للحداثة.
فالق�صيدة اجلديدة بدورها غري قابلة لل�شرح .فال�شاعر
احلديث ال يطلب منه ما كان يطلب من ال�شاعر القدمي.
وهكذا فقد �إىل الأب��د املفهوم التاريخي والعقالين
لل�شعر كما مار�سه العرب وهو �أن ال�شعر هو ذاك الكالم
املوقع الذي يدل على معنى ،وعندما �ألغوا املو�سيقى
يف ال�شعر ،ثم �ألغوا املعنى ،باتت الق�صيدة عبارة عن
ق�صيدة خر�ساء ،وعن ج�سد م�سرتدم للعقل وال��روح
وبذلك و�صل ال�شعر العربي �إىل حالة الركود واالنهيار
وهي حالة ترى بالعني املجردة.
�إن ما يقوله ال�شعراء النرثيون ميثل يف الواقع ن�صف
احلقيقة ال �أك�ث�ر ف�صحيح �أن املطبوع م��ن جماميع
ق�صائد النرث قد يكون �أكرث من حيث العدد من دواوين
ال�شعر املعروفة .ولكن من يهتم �أو يعتني بهذه املجاميع
النرثية؟ هل يقر�أها �أحد.
الواقع �أن م�صريها هو الإهمال التام تقريب ًا ،ذلك �أن
تداولها يقت�صر يف الأع��م الأغلب على ب�ضع ع�شرات
من الأ�صدقاء و�شعراء هذا الن�صف ونقاده ويت�أكد يل
�أن ذلك �إذا ما عرج �أحدنا على �إحدى املكتبات العامة
و���س���أل �أ�صحابها �إىل رواج ه��ذه املجاميع �إذن لظفر
بجواب واح��د قاطع دقيق وه��و �أن ال ق��ارئ لها على
الإط�لاق .كما يت�أكد لنا ذلك �إذا ما �س�ألنا النا�شرين
ال��ذي��ن ين�شرونها فهم ي��ق��ول��ون �أن��ه��م يف ال��واق��ع ال
ين�شرونها �إال بعد تقا�ضي ثمن طبعها كام ًال وم�سبق ًا وما
هكذا يفعلون عادة مع امل�ؤلفني الآخرين.
�إن هناك �إ�شكا ًال مت�أ�صلة يف �أدبنا وفننا منذ ع�صور،
وعرب ع�صور قبلها ،وهي ذات مفهوم متميز و�أكرث متميز
وهي مرنة قابلة للحركة وتت�سع يف حدود ال�شروط
الفتية.
و�إذا ما �أردنا �أن ن�ضيف عن�صر ًا �آخر �إىل العنا�صر التي
�أ�سهمت يف �إ�ضعاف �سليقة ال�شاعر قلنا �إن التنظري
ال�شعري الذي �ألفت له ال�شاعر احلديث �أميا �إن�صاف
وخ�ضع له ولقوانينه يف نهاية املطاف.
على هذا ال�شاعر و�أ�ساء �إىل ق�صيدته  ،لقد كان ال�شاعر
القدمي ،وكذلك ال�شاعر ال�سابق �أكرث ات�صا ًال بالرباءة
ال�شعرية ،لقد كان يكتب على �ضوء �سليقته وبراءته
وتدفق الأفكار واملعاين وال��ر�ؤى يف داخله ،فلما بات
عليه �أن يرعى موجبات التجاوز ،والتخطي،والن�ص
املفتوح و�أن يقوم بتغريات يف منطقة اللغة و�إال غ�ضب
عليه فالن ومن قبله فالن.
اخلامتة
انقطعت تلك ال�صلة ال�صادمة احلميمة والتلقائية بني
ال�شاعر وال�شعر و�أفقدت تلك الغواية القدمية بال�شعر
لدى حمييه ورواده و�أ�صبح منوذج ال�شعر هو الق�صيدة
املغلقة التي يلزمها عامل فلك �أو منجم لفك فعاليتها
وما هكذا كان ال�شعر عند العرب وما هكذا ال�شعر �أ�ص ًال
و�أخري ًا ماذا يريد من ال�شعر احلديث.

ق�ضايا و�آراء

"ال�سنة الثالثون"

ُ
لإيقاع
م َِائية ا ِ
ُ
ٌ
مقطوعة كثيرّ )
على
(تطبيق
ِ

•�سعيد بكور  -املغرب

ُ
عن�صر احليا ِة الأز ّ
الوجود يف
وي�ستمر
الكائنات
يل  ،به حت َيا
ُ
املاء ُ
ُ
ُّ
َ
دورتِه احليو َّية �إىل �أن
ي�صل �إىل ُمنتها ُه وغايتهَ ،فما من �شيءٍ
يف الوجود �إ َّ
ال ويربط �
أوا�صر قرابةٍ مبا�شرة �أو غيرْ ِ مبا�شرة ِبهذا
َ
ن�صر ا َ
وهر ّي ،وهو ما تنطقُ به الآية الكرمية " وجعلنا من
جل ِ
ال ُع ِ
حي".
املاءِ كلّ �شيءٍ ّ
املاء يف تدفُّقه وجريانِه وانطالقه ،ويف ت ْوقيعاتِه النَّغم َّية
� ّإن ُ
َ
الآ�سر ِة املحدِ ثةِ خرير ًا ماتِعا �شج ّيا ً ُي ُ
ْ�س
دخل البهجة على ال َّنف ِ
و ُين ُ
ِّ
املبني
عري
ال�ش
ع
إيقا
ل
تقاطع مع ا
الروح �إذا ارت�شفتْه – َي
ِّ
ُ
ْع�ش ُّ
ِ
ّ
يف �أ�سا�سِ ه على املائية يف ان�سيابه وتد ُّفقِه وفعلِه يف ال َّنفْ�س ِبجعلها
ُعجب وتنت�شِ ي ْ
بوقع
ُ
ترتاح و َتهتزُّ  ،ويف الأذن ِبجعلها َتطرب وت ُ
و�ضرباته ال ّأخاذة وتوقيعاته اجلذَّ ابةِ  ،وتداعيه املندلِثِ
ن َغماتِه َ
ال�سل�س.
وان�سيابه َّ
�إنَّ ارتباط الإيقاع ِّ
يتح�صل من وجهينْ ِ :
عري باملاء
ال�ش ّ
َّ
املاء ُيطفئُ الظَّ م�أَ و ُي ُ�شبع ال َّن َه َم
الروح
واجل�سدَ  ،والإِيقاع ُي ُ
َ
ُ
نع�ش ُّ
ُ
ا َ
ُ
جل َما َّ
واالنت�شاء؛
االنتعا�ش
فيح�ص ُل
طر ُب الأذن وال َّنفْ�س
يل و ُي ِ
ُ
ُ
نغمات �إيقاع َّي ًة
 ُي ْحدث المْ َ��اء يف َج َريانِه وانطالقِ ه وانْ�سيا ِبهٍ
جري ع َلى اللِّ�سان فيِ ُ�سهولة و ُي ْ�س ٍر
نتظم َي ِ
�آ�سر ًة ،وكذلك الإيقا ُع المْ ُ ُ
با�س و ُي ُ
آ�سر والجْ ْر�س المْ اتِع.
و َيتدفَّقُ دون انْحِ ٍ
حدث ال َّن َغ َم ال َ
م�صطلح
وقدمي ًا ُحكم على ج��ودة الق�صيدة من خالل توظيف
ِ
يل فقالوا ":ق�صيدة كثريةُ
الدال ّ
"املاء" وما يدور يف ِ
فلك حقله ّ
ُ
املاء"  ،وكرثةُ املاء هنا تحُ ُ
تتداخل كلُّها يف
عدة
يل على جوانب ّ
أخ�ص
ر�سم معامل اجلود ِة الفن ّية ،ولعلّ �أبرزها الإيقا ُع الذي ُي ُّ
عد � َّ
ْ
خ�صائ�ص القول ِّ
عري ،وكثريا ما ُو ِ�صفت الق�صيدة اجل ّيدة
ال�ش ِّ
ال�سمينة بقولهم � ":شعر ك�أنَّه املاء
َّ
�����س ال��وق�� َع
مي
��م
ك
��
ح
وه��و
الل"
الزُّ
َ
ُ
ُّ
ت�ستَ�سي ُغهُ
ّف�سي� ،إذ ْ
اجل��م��اليِ َّ والن َّ
ْ�س معا ،ولعلَّ �أ َّول مدخلٍ
الأذْنُ وال َّنف ُ
ل�لا���س��ت�����س��اغ��ة وع����د ِم اال���س��ت�براد
واال���س��ت��ق��ب��اح �أن ي��ك��ون الق�صيدُ
متنا�سقَ الإيقاع منتظ َمه ،متناغما
ال خلل يعرتيه من زحافات وعلل قد
ُت�ؤثّر على مائيته وان�سيابه.
��م اب���نُ طباطبا على
وع��ن��دم��ا َح�� َك َ
ق�صيد ِة الأَع�����ش��ى ،ق َ
���ال " فانظر
�إىل هذا الكالم و�سهولة مخَ رجهِ "،
وك� يّأن به يجعله �شبيها باملاء عندما
يتدفّق خارجا من منبعه منطلقا يف
غري انحبا�س.
حكم اجلاحظ على
و�شبيه بهذا
ُ
جو َدة نظم الق�صيدة ،عندما قال":
فهي جتري على اللّ�سان كما َي ْجري
الدهان" ،وج��ري��ان ال ّ
�����ش��ع��ر على
ّ
اللّ�سان يعني اخلل َّو من �أ َود النَّظم
واملعاظلة ،وكذا من الزّ حافات وال ِعِلل التي تق ِّيد انطالقَ الكالم،
�إنَّهُ جريانٌ �شبيه بجريان املاء وان�سيابيته.
ياق ف ُيقال:
و ُيثنى على
ِ
ال�س ِ
الر ِ
ائق الواق ِع موقعهُ من ّ
اللفظ ّ
ٌ
ُ
احلروف،كما و�صفوا
حيث كونُه �سهل خمارج
�سائغ" ،من
"
عذب
ِ
ٌ
الأ�شعار من جهة اللفظ قائلني":ك�أنها املاء جريانا" ،مركّزين على
�سال�ستها وان�سيابيتها وجتان�س الأحرف املكونة لها.
ن�صيا ،ون�أخذ
وفيما يلي حماولة لتل ّم�س "مائية الإيقاع" وتعليلها ّ
لذلك منوذجا مقطوعة �شعرية تُن�سب لكثيرّ عزّ ة:
وملّا ق�ضينا من منًى كلَّ حــاجةٍ
ما�سح
هو
من
وم�س َح بال
أركانِ
ُ
ّ
ُ
هم املهارى رحالنا
و�ش َّدت على ُد ِ
ومل ُ
رائح
ينظ ِر الغادي الذي هو ُ

أطراف الأحاديثِ بيـننا
�أخذنا ب�
ِ
أباطح
أعناق
و�سالت ب� ِ
املطي ال ُ
ّ
هذه ال ُ
أبيات ا�ست�شعا ٌر لفرحة ال�شّ اعر وقومه وهم عائدون �إىل
ي�سجل �إعجابه
الديار بعدَ رحلةِ احل ّ��ج ،ال ميلك قارئها �إال �أن
ّ
من�سوب اجلمال الذي ير�شح منها،
بها ،وهو �إعجاب ُب��ر ُّد �إىل
ِ
ويرجع يف جانب منه �إىل اللفظ املنتقى واملعنى امل�صطفى ،و
النّظم املتناغم املحقق لالن�سجام ،فالأبيات كلّها �شديدة التّالحم
مرتّبة املعاين خالية من �أود النّظم ال اعوجاج يعرتيها ،تن�ضوي
حتت جملة �شرطية كربى" وملا ق�ضينا ← �أخذنا ب�أطراف" ،جعلت
املعنى يتدفّق وال يقف عند حدود
مك�سر ًة بذلك قيد
البيت الواحدّ ،
القافية ،و�أ�ضفى عليها خلوها من
احل�شو �سمة االن��ط�لاق والتدفق
وع���دم االن��ح��ب��ا���س .وه��ك��ذا كانت
الأبيات منوذجا ملائية الإيقاع الذي
ال خلل يعرتيه م��ن ح�شو فا�سد،
وتراك ٍب ٍّ
ُ
خمل.
وتكرار ممقوت،
ويف الأب��ي��ات حركية عجيبة
جاءتها من �سال�سة الإيقاع ومائية
النظم ،وكذا من احلركة الداخلية
للمعنى؛ فهناك انتقال من مكان �إىل
مكان وقفول �إىل ال��دي��ار ،وتيادل
لأط��راف احلديث و�سيالن للقافلة
وك�أنها املاء اجلاري يف الأباطح ،زد
على ذك ما مييز املعاين من تنا�سل
وان�سياب زا َد من �سرعتها
وان��دالثٍ
ٍ
وخفّتها توظيف واو العطف التي
�س ّهلت االنتقال من معنى �إىل �آخر يف
�سال�سة وي�سر ،دون حدوث انقطا ٍع
ي�ؤثّر على مائيتها وتدفقها.
وال نن�سى الإ�شارة �إىل ما مييز الأبيات من بهجة وفرح و�سرور
�سب ُبه العودة �إىل الديار بعد ق�ضاء واج��ب احل��ج ،وهي فرحة
تُ�ستَ�شعر من اجلو العام للأبيات ،وكذا الألفاظ الر�شيقة املوظفة،
أول"م�سح بالأركان" ،واال�ستعارة
والكناية البديعة يف البيت ال
َّ
النادرة يف البيت الثالث " �سالت ب�أعناق املطي الأباطح" ،ناهيك
عن التقدمي والت�أخري الذي �أ�سعف ال�شاعر يف نقل املعنى ب�سال�سة
مل تكن لتت�أتى لو �أنّه حافظ على نظام الرتبة ،كما يف قوله " وملا
ق�ضينا من منى كل حاجة" مقدما اجلار واملجرور وم�ؤخرا املفعول
به حفاظا على النظام الإيقاعي العام يف �شكله الوزين ،وقوله
"و�سالت ب�أعناق املطي الأباطح" م�ؤخرا الفاعل" بغاية احلفاظ
آ�سر للقافية ،كلّ هذا منح املقطوعة خفّة
على التوقيع املبهر ال ِ
ً
ور�شاقة وحيوية زكّت مائيتها و�سال�سة �إيقاعها.
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ِ
ُ
الفتون ومني
منك
ِ
وال�سهر
الع�شق
ُ

• ب�سام الطعان

ال خوف وال ندم مع احلب ،وباحلب نحتمي من املحن،نتح�صن
من �أي غزو ،ومن يحب ت�أتي �إليه النعم كلها،ولن يقهره املوت،
فال تغيبي كثري ًا  ،العمر موجوع واملدن باكية ،البالد من �شرقها
لغربها تنزف  ،تبكي  ،ت�ش ّيع ،تقيم موائد احل��زن ،وتفكر
باالنتقام.
با�سمك زمنا رائعا ال خوف فيه وال حزن
وها �أنذا اليوم �،أعلن
ِ
وال قهر وال عذاب� ،أعلن با�سمك �أن املر�أة هي وحدها م�ستقبل
العامل.
عليك �أيتها الفاتنة كعرائ�س الأ�ساطري ،املده�شة كليلة
�سالم
ِ
القدر ،ال�شفيفة كق�صيدة حب � ،سالم على ال��ورد والزهر يف
ظلك ،على الأحلان وال�سحر
وجنتيك ،على الأطياف وال�صور يف ِ
ِ
عليك و�أنتِ تولدين من رفيف الأحالم وخفقان
فمك� ،سالم
ِ
يف ِ
القلوب� ،سالم و�أن���تِ توقدين م��ن ف�ضاءات ال���روح قناديل
أقمارك.
�
ِ
انك
إنك �أجمل ما ر�سمته احلكايات و�أروع ما �أبدعته الق�صائدِ ،
� ِ
وردة من �ضوء ،وغيمة من مطر ،وحمامة من �شجن� ،أنني م�ؤمن
وجهك ومقتنع متاما بكل املعجزات التي جترتحها
بك وبرباءة
ِ
ِ
عيناك على الأر���ض ،م�ؤمن بالنهار حيث يبد�أ من ابت�سامتك
ِ
عينيك حتوالته:ازرق
امل�ضيئة ،وبالبحر حيث يعلن يف �أعماق
ِ
 ،اخ�ضر ،بنف�سجي ،بني ،رمادي� ،أ�سود .م�ؤمن بالفرا�شات وهي
ثغرك ،وبالع�صافري تقتب�س �أ�شعارها من
متت�ص رحيقها من وردة
ِ
ارتعا�شة �صوتك.
وجهك ينبت الفرح م�شاتل يف رم��اد ه��ذا ال��ع��امل فتعايل
ِ
واطلعي على ثلجي كي ي�ضحك،وتورق منعطفات كرومي ،وتعلن
أناملك
جذوع �أ�شجاري �سريان الن�سخ يف �أوردتها حني تالم�سها � ِ
الدافئة.
هل تذكرين  ،كم كان الزمن جميال؟ كان العمر لنا ومعنا،
�أمطرنا نهارات الربيع وليايل ال�صيف بال�ضحكات واملواويل
وق�صائد بلون البنف�سج  ،كنا ندور يف ال�شوارع  ،وف�ستانك الأزرق
امل�� َورد يطري يف الهواء  ،كانت يدك الطرية متتد لت�ضم يدي،
و�صدرك العاجي ي�ستقبلني بدفئه املعهود  ،يجذبني �إليه،
ويغ�سلني ب�سكر من عطف وحنني .
والآن  ..ها �أنتِ بعيدة مثل خيال الظلَ ،
مل ت�أخرتِ ؟ � ُ
أ�صرت
أ�ضجرك �إىل حد �أن ترتكيني لل�صمت وعزلة الأيام التي تذبح
�
ِ
�أحالمي مع مطلع كل فجر؟
يف كل م�ساء ي�شبه عناقيد العنب وابت�سامة “اجلوكندا”
���دك �،أق��ف على ال�ضفة
�،أب��ح��ث عنك يف وج��وه امل��ارة وال �أج ِ
الي�سرى للنهر� ،أنتظر �أن يطلع وجهك من عمق النهر� ،أ�سري تائه ًا
ووجهك يتماوج مع
حتى ي�ستقبلني مطعم عابق بعطر املا�ضي
ِ
بخار قهوتي وجدائل اليا�سمني� ،أنتظر �أن تلتحقني بي ولو كان
ذلك قبل �أن يغلق املطعم �أبوابه مع �آخر الليل� ،أنتظر �أن نغني
حتى مطلع الفجر كعا�شقني على ر�صيف �شارع ما يف مدينة ال
تنام.
لكنك ال ت�أتني ،ويظل غيابك وحده يد ّمر خيوط القلب ،وهذا
ال�صوت املمزوج بنكهة احلب يتعاىل:
بعيني �ألف حلم
لك ،ومن غريك يزرع
كل الأماكن م�شتاقة ِ
ّ
قابل للحياة؟
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نقد �أدبي

«�شــــهريــار» وفلك ح�صريـــة
• يا�سني فاعور
(�شهريار) املجموعة الق�ص�صية الثانية للقا�صة فلك ح�صرية
تقع يف مئة و�صفحتني ،حتمل عنوان الق�صة التا�سعة ع�شرة،
وت�ضم �إح��دى وثالثني ق�صة ق�صرية وق�صرية جداً،
(�شهريار)،
ُّ
�أربع ع�شرة منها ق�صة ق�صرية جداً ،و�سبع ع�شرة ق�صة ق�صرية،
�أربع منها تقع ٌ
كل منها يف �صفحتني ،واثنتا ع�شرة ق�صة ق�صرية تقع
ٌ
كل منها يف ثالث �صفحات ،وق�صة واحدة تقع يف خم�س �صفحات.
�صدرت ع��ام (� )2000أهدتها القا�صة بعبارات جميلة حاكت
ق�صيدة النرث «وم�ضات ت�برق ف��ج���أة ...تلتمع ...تتعانق...
ت��ق�ترب ...ت��ت��ط��اول ...تكون مفعمة باحلياة والأم����ل ...ثم
تخبو ...لترتك وك�أنها ذك��رى ...تعرب املخيلة �سراب ًا خامداً...
جم َّرد بقايا �صور...
بكلمات يخت�صر عمر ...وبجمل يفوح �شذى احلياة...
حتى �إذا ما م�ضى كلُّ �شيء ...بقيت الكلمات فقط�( »...ص.)7 :
ع��ن��وان يثري يف النف�س جمموعة ت�����س��ا�ؤالت ،وي��ح ِّ��رك كوامن
النف�س ،و�شتَّى امل�شاعر� ،أتراه �شهريار �شهرزاد الذي �شغل النا�س
فرتة طويلة ،ومازال ي�ستهوي الكتَّاب والق َّراء؟ �أم تراه �شهريار
هذا الع�صر الذي �سي�أتي بجديد ي�أخذ حظَّ ه يف نفو�س الق َّراء؟.
وعناوين ق�ص�ص مثرية ،و�إهداء جميل ،وكلُّها حوافز حتفز القارئ
لولوج عامل ق�ص�ص املجموعة ،يتعرف �إىل مو�ضوعاتها ويتح�س�س
م�شاعرها وكوامنها ،ويحلِّق يف خياالتها و�سماواتها ،في�سارع �إىل
ق�صة العنوان (�شهريار) الذي كان زير ن�ساء ،يبعث من جديد مع
«مد يده نحو
�شهرزاد جديدة ،حاول �أن يعبث بج�سد �شهرزاده َّ
الغ�ض املنفتح كالرباعم.
ِّ
ج�سدها
تو�سعت حدقتا عينيها .بحركة عفوية ال �إرادية �أزاحت �أنامله
َّ
ٌ
مزجمر هدر يف داخلها ،بنظراتها ر�سمت
أنثوي
عن �ساقها،
�صوت � ٌ
ٌ
�شيء على ح�ساب �آخر�( »...ص.)63 :
الر�سالة ...لن يكون ٌ
وعندما جتاهلها ،وع��اد �إىل اللعب بج�سدها ،اعت�صر ثدييها.
ه َّبت واق��ف��ة م��ن مكانها ،ب��رك��انٌ ي�شتعل يف �شرايينها ،ب�صقت
ٌ
كثرية �سبقتها ،وهي ماتزال
بقرف وخرجت» (�ص� .)63 :أرانب
ٍ
كال�سلحفاة ت�صعد را�ضية ...تعي عقوبة من يرف�ض االن�ضمام �إىل
حظرية �شهريار!! (�ص.)63 :
ما يلفت النظر يف املجموعة عناوين الق�ص�ص املعبرِّ ة عن م�ضمونها،
وقد جاءت يف كلمة واحدة يف �أربع وع�شرين ق�صة ،ويف كلمتني
يف ثالث ق�ص�ص ،ويف ثالث كلمات يف �أربع ق�ص�ص ،و� َّأن مو�ضوعات
الق�ص�ص ت�سرب �أغوار الأنثى ،وتعبرِّ عنها بلغة معبرِّ ة ،وجاء ذلك
يف ثماين ع�شرة ق�صة ،وتف َّردت ق�صة (الهرم) ،بالتذكري بالرئي�س
جمال عبد النا�صر «بعد �أ�سابيع قليلة ...ا�ستحالت ال�صورة وثيقة
تناقلها الإعالم عن �صحيفة كانت ال�س َّباقة يف �إماطة اللِّثام عن
�شخ�صية البكبا�شي جمال عبد النا�صر» (���ص ،)72 :وق�صة
وذعر
«بخوف
(انبعاث) التي �ص َّورت وح�شية العدو ال�صهيوين
ٍ
ٍ
ورهبة التقطته منها ،و�ض َّمته �إىل �صدرها ...كانت تو ُّد �أن ت�س�ألها
ع َّما �آل �إليه حالها بعد ال�سنني الطِّ وال التي �أعقبت ذبحها ،وقد
بقر اجلنود ال�صهاينة بطنها و�أخرجوا منه طفلها وذبحوه» (�ص:
 .)93وعر�س ال�شهادة يف ق�صة (العر�س)« :زغ��ردي يا ام��ر�أة،
َّ
لتحط
فاليوم عر�س ولدنا (فليحان) تطاولت الزغاريد ،وطارت
يف (جنها) حيث الزفاف يقام من جديد» (�ص.)59 :
(املتمردة) التي عبرَّ ت عن
وحظي الرجل بع�شر ق�ص�ص الأوىل
ِّ
املتمردة «خمدت
ال�شيخوخة متمثِّلة بال�شيب ،وال�شعرة البي�ضاء
ِّ
حركته ...وا�ست�سلم مل�صريه� ...إ َّ
ال �شعر ًة بي�ضاء ما انفكت تتحدى
�أ�سنان امل�شط ...وتلتهم �أل�سنة النريان املقاومة» (�ص.)11 :
والثانية ق�صة (الكومبار�س)« :ويف الليلة التالية� ...أ�ضحى بط ً
ال
حلكاية �شاب انتحر م�شنوق ًا بجنزيرة يف �أحد البيوت العتيقة
املهجورة يف قريته املن�سية» (�ص.)19 :
(غ�صة) احلرقة التي �أ�صابت بطلة الق�صة مما
عاجلت ق�صة
َّ
ً
عانته «يتداف�ش ...ينحرف ...ي�سابق بع�ضه بع�ضا ،تراجعت
بذعر �إىل ال��وراء ...وا�ستدارت عائدة �إىل مكانها فيما �سقطت
غ�صة
دمعة ثكلى من مقلتيها فوق الأر�ض» (�ص .)9 :دمعة �سببتها َّ

نتيجة حلم مل يتحقق.
وق���راءة امل�ستقبل يف ق�صة (ال�ب�رج)�« :سعادة مع احلبيب...
وم�شروع عاطفي يكلَّل بالنجاح ...ا�ستقرار وتفاهم مع ال�شريك...
�صدى م�شيتها يعلو ...يعلو ليخرتق �سماء دم�شق الرمادية الباهتة»
(�ص.)15 :
ٌ
«�سياط
وظلم الآخ��ري��ن ،وع��زَّة النف�س يف ق�صة (اخل��ائ��ن��ة):
ٌ
وترهات باتت تغزل
�شيطانية تل�سع ج�سدها املمزَّق� ...أقاويل ُّ
حولها �شباك العنكبوت وخيوطه� ...إ�شاعات �سوداء تالحقها،
تفرت�سها ،تلعق من دمها ،تغت�صب فرحة نتاجها الأدبي ...حياتها
رياح
تركَّزت يف� :أن��ا بخري ...ح َّي ٌة� ،أُرزق ...ل�ست بخائنةٌ ...
ٌ
ٌ
ً
حماولة افرتا�س حلمها،
عاتية ت�ضرب الأبواب والنوافذ
غريبة،
وبعرثة �أ�شالئها املمزَّقة�( »...ص.)16 :
وبناء الأ���س��رة ،وذوب���ان الأن��ا يف الكل يف ق�صة (ازدواج��ي��ة):
«م�ؤمتر املر�أة العاملية ،وما اتخذ من قرارات للحفاظ على الأ�سرة
والعالقة الزوجية ،وكيف تذوب الأنا يف الكل» (�ص.)21 :
وامل��ال و�إغ��راءات��ه يف ق�صة (حفنة من ال��ل�يرات)« :حت��اول �أن
تتطاول ك�أفعى تتلوى ...تزغرد قلي ً
ال ،ثم تخمد تاركة مكانها
قب�ضة م��ن ال�سراب امل��ه َّ
�����ش��م ...وبقايا ق��رو���ش ه��ي ثمن �أفكار
و�إبداعات وق�صائد ورقية» (�ص.)37 :
وخلود ال�صورة يف الذاكرة يف ق�صة (ال�صورة)�« :ض َّمت ال�صورة
�إىل �صدرها بكلتا يديها ،فامتزجت َّ
�شيء ي�صرخ
دقات قلبها ،فيما
ٌ
بداخلها ...حماو ً
ال ا�ستنها�ض البقية الباقية من ج�سد ...هو يف
طي الن�سيان» (�ص.)39 :
ِّ

وخيبة الأمل يف الربح يف ق�صة (ورقة اليان�صيب)« :يف �إحدى
املمتدة �إىل مكان �إقامتها ثمة ورق��ة يان�صيب
زواي��ا الطريق
َّ
مرم َّية ،مزِّ قت بوح�شية ...ماتزال ت�صرخ دامية ،وهي يف �سلَّة
املهمالت» (�ص.)44 :
مقفر...
والوحدة ومرحلة ال�شيخوخة يف ق�صة (الرماد)« :املكان
ٌ
الأوالد كربوا وتف َّرقوا يف �أ�صقاع الأر�ض ،مل يبق �إ َّ
ال الرماد...
ً
تخمد الأمطار ناره حين ًا لت�ؤجج الوح�شة حرائقه ...حينا...
و�أحيان�( »...ص.)29-28 :
والرحيل و�صراع البقاء ،يف ق�صة (الرحيل)« :كان ثمة ع�شرات
ع�صافري الدوري تتزاحم فيما بينها ،وتنقر بع�ضها بع�ض ًا ،وتت�صارع
ب�شرا�سة من �أجل ك�سرة خبز» (�ص.)41 :
وظلم ذوي القربى والنفاق يف ق�صة (�أر���ض النفاق)« :بعينني
دامعتني ت�أملت ال�سماء الكئيبة من وراء زجاج النافذة ...ب�صقت
فاحتجت الأر�ض املت�شققة من �شدة العط�ش» (�ص.)43 :
بقرف...
َّ
وعودة املا�ضي يف ق�صة (املا�ضي يعود غداً)« :بعد �سنني طويلة...
وقفت يف ذات املكان وحيدة �أمام نع�شه ...وقد �سرق برحيله كلَّ
�شيء» (�ص.)45 :
وتبادل الأدوار يف ق�صة (ال�صيد)« :ا�ستجمعت قواها ،وعادت �إىل
بداية ...جت َّمدت ومتا�سكت ...ثم �أم�سكت بقطعة اجلنب ورمت
بها بعيد ًا لتخرج بعدها من دائرة املغناطي�س» (�ص.)61 :
والكنَّة واحلماة يف ق�صة (النقمة)« :ا�ستجمعت احلماة العجوز
قواها ،وتناولت مدا�سها ،و�ضربتها به على ر�أ�سها م�ستح�ضر ًة ندم
ال�سنني ووهمها الطويل يف انتظار ويل العهد بعد ثماين بنات»
(�ص.)65 :
وامل��ول��ود امل��ح��روم م��ن الإرث الم���ر�أة ج���اوزت ال�ستني يف ق�صة
(املحروم)�« :صورة ت�سوله ملاله من الورثة الذين منحهم املرياث
على حياة عينه ...فلم يجد �إ َّ
ال �أبواب ًا ت�صفع وجهه» (�ص.)77 :
«حت�س باخلجل وهي
و�أ�ضغاث الأحالم يف ق�صة (حلظات هامة):
ُّ
جتد ر�أ�سها مرتاح ًا ،حامل ًا فوق كتف الراكب الذي يجاورها باملقعد،
فيما الركاب يغادرون احلافلة» (�ص.)81 :
وخيبة الأمل وخداع الأوهام يف ق�صة (الكابو�س)« :دون �سابق
�إن��ذار ،ع�صفت �شتاء ال��روح ،وهاجت رعود الندم ،وهي تكت�شف
�صدفة � َّأن حبيبها �أب لثالثة �أوالد ...يف حني ما انفك يهتف �إليها
�أ�سبوعي ًا مدعي ًا �أنَّه مل ،وال ،ولن يتزوج �إ َّ
ال بها» (�ص.)85 :
والأنثى والإب��داع يف ق�صة (�أنثى)�« :أم�ضت ليلتها التي �سبقت
املوعد قلقة ،وق��د هجر النوم مقلتيها .تقلَّبت ...جل�ست...
ونه�ضت ...رفعت الغطاء فوق ر�أ�سها ،ثم رمته جانب ًا ،وهي ال
ت�صدق ب�أنَّها �ستلتقي حق ًا تلك ال�شخ�صية الأدبية امل�شهورة» (�ص:
ِّ

نقد �أدبي
 ،)87ويف وقت مت� ِّأخر« ...عرفت ملاذا كانت كتاباتها �سطحية ...ل َّأن
يتعد الأدب� ...إىل الأنثى» (�ص.)89 :
تفكريها مل َّ
واحللم املزعج يف ق�صة (احلد�س)« :تقلَّبت يف الفرا�ش ...ا�ستعوذت
من ال�شيطان ...و�أج�برت نف�سها على الولوج يف الليل �ستاراً ...قبل
طلوع الفجر ...دقَّ باب املنزل بعنف ليعلن بداية النهار الأول لرحيل
والدها�( »...ص.)100 :
والندم ال يجدي بعد فوات الأوان «ال ي�صلح العطار ما �أف�سد الدهر»:
«انكم�ش على نف�سه ...فابتعد عن كلِّ ما حوله حتى �إذا ما ا�ستطاع �أن
يتما�سك ،ويعرب بوابة الن�سيان جاء �صوت �أبيه قوي ًا خانق ًا ...يهدر ما
تزال الدجاجات ُي ْفق َْدنَ من القن» (�ص.)25 :
وال�سخرية املبطَّ نة يف ق�صة (ف�ضائيات)َّ �« :إن جارنا �أبو �سليم �شاطر
بالت�صوير يا حكيم ،قهقه من جديد وهو يركِّز� :شاطر� ...شاطر
بالت�صوير� ،أيعقل هذا يف ع�صر الف�ضائيات؟!» (�ص.)33 :
واملنبوذ يف ق�صة (املنبوذ)« :تراجع الفار�س ...انكف�أ على نف�سه،
امتطى جواده ،طاوي ًا بني �ضلوعه �شال ً
ال متدفق ًا من الألق والربيق...
يداريه خ�شية �أن ت�سرقه ريح �صر�صار» (�ص.)69 :
ووه��م ال�سراب يف ق�صة (ال�سراب) «ع�برت غمامة حم َّملة ب�أمطا ٍر
مو�سميةٍ  ،فالتقطت احلروف ،وتالعبت بها ،و�أع��ادت ت�شكيلها ...ثم
دفعت بها �إىل �إحدى ال�سواقي ...فانحلَّ مدادها مع املياه اجلارية نحو
امل�ستنقع�( »...ص.)83 :
والر�شوة ودوره��ا يف ق�صة (ر�شوة)« :بعد �أ�سبوع ون ِّيفُ ...قو�ضي
ال�شرطي بتهمة طلب الر�شوة التي �آل��ت �إىل القا�ضي� ...أ�ضعاف ًا
م�ضاعفة» (�ص.)91 :
والتبجج والكذب يف ق�صة (بطل من ورق)« :حلظة �صدق م َّرت به،
دفعته �إىل الزيارة يف التبجج والكذب �ساعي ًا ما بو�سعه �إىل �إ�سدال
ال�ستار على �آخر ف�صل من حكاية ...بطلها طفل اغت�صب ومل يتجاوز
ال�سابعة من عمره» (�ص.)98 :
وك�سوف ال�شم�س ،وك�سوف النف�س يف ق�صة (الك�سوف)« :يعود �إىل
نف�سه ،ينف�ض ،ينكم�ش ...يعي�ش ك�سوف النف�س ،فيما راح العقل يحلل
الذبذبات ال�صادرة عن االلتحام» (�ص.)55 :
وللمجموعة عالمات مميزة تبدو يف:
اللغة املعبرِّ ة التي تعبرِّ عن م�شاعر امل��ر�أة ،و�أحا�سي�سها ،وعواطفها
«تتمنى لو ت�ستطيع الطريان ...لتعانق ال�سحاب ،وتعبث بالقمر...
ترمي النجوم بزهر الرنج�س ...وت�سرق �ضياء القمر ،وتلب�سه و�شاح ًا
«�شعر � ٌ
رب ،يزين
يف زفتها» (�ص ،)48 :وتر�سم ال�صورة بالكلمات
ٌ
أ�شعث مغ ٌّ
ً
متدفق
مغاني�س
جبهة �شديد َة ال�سمرة كح َّباب النب ،وعينان كينبوعي
ٍ
ٍ
��ف حادٍ طويل ...تناف�س �شعريات
وفم غليظ ال�شفتني ،و�أن ٍ
متل ٍ
ألئٍ ،
�شاربه خيوط الليل املدلهم» (�ص.)68 :
وجند ذلك يف ق�صة (الك�سوف).
كما تر�سم ال�صورة الكاريكاتورية «فوق مقعده ،جل�س منتفخ ًا كالبالون،
ً
وقد �أراح رج ً
مينة وي�سرة ،ومن خلف دخان
ال فوق �أخرى ،ي�ؤرجحها
غليونه امل�شرع يبدو وجهه ،ويختفي» (�ص.)97 :
التنا�ص ،ويبدو يف توظيف بيت ال�شعر:
ولكن ال حيا َة ملن تُنادي (�ص.)52 :
ناديت ح َّي ًا
أ�سمعت لو
لقد �
ُ
ُ
وبيت ال�شعر:
علي ب�أنوا ِع الهموم ليبتلي (�ص:
البحر �أرخى �سدوله
كموج
وليلٍ
ِ
ِ
َّ
.)99
وا�ستح�ضار ق�صتي (�شهريار و�شهرزاد) و(الأرنب وال�سلحفاة) وا�ستلهام
احلكمة والعربة (وغزا ال�شيب مفرقي ،والزمن ال يقهقر).
ت�صدير ق�ص�ص املجموعة بلوحات تعبريية ،ما عدا ق�صة (اخلائنة)
قدمت بدون لوحة تعبريية.
فقد ِّ
قاربت بع�ض الق�ص�ص ما ي�شبه ال�سرية الذاتية ،وعبرَّ ت عن جمريات
احلياة ،والآمال والطموح ،وجند ذلك يف الق�ص�ص (الأنثى ،ال�صورة،
املا�ضي يعود غداً ،اخلائنة).
العناوين وطرافة املو�ضوعات وقد كانت حافزة لقراءة الق�ص�ص،
واال�ستمتاع مب�ضامينها ،ومتابعة �أحداثها ،ومل تغفل اجلانب القومي
والوطني ،وجند ذلك يف ق�ص�ص (الهرم ،انبعاث ،العر�س).
و�إن كان من كلمة تُقال يف نهاية تو�صيف املجموعة ،ف�إننا نقول :هنيئ ًا
للمبدعة هذا الإبداع اجلميل ،و�إىل مزيد من العطاء.
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ال�شاعر ال�سوري �أمري م�صطفى
يف باكورته ال�شعرية
(الطابق الأخري لي�س �شاغراً)
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• روال ح�سن
لعبة ال�سرد ال�صعبة
مل يكن خيار �أم�ير م�صفى بكتابة
ق�صيدة تعنى بال�سرد غريبا و�سط
زحمة املتهافتني
على ه��ذا اخليار من كتاب ق�صيدة
النرث اجلدد ،لكنه هنا ال مييل كغريه
�إىل احل��دي��ث ع��ن ال��ع��اب��ر واملهمل
واملن�سي ،و�إمن���ا مييل �إىل احلديث
ع��ن ع��امل��ه ال��داخ��ل��ي وك��ل امل��ف��ردات
املفاهيمية التي �شكلت ه��ذا العامل
وهنا يبدو ال�شاعر وك���أن��ه يحارب
م��ع��زوال ح�����ص��ارا قا�سيا يحيط به
ول��ك��ن��ه وب��خ�لاف ال��ك��ث�يري��ن ال��ذي��ن
كتبوا الق�صيدة اجلديدة ال ي�سعى
�إىل تقدمي وقائع حياته اليومية
و�أ���ش��ي��ائ��ه اخل�صو�صية ال�صغرية
والعابرة على �أ�سا�س �أنها ال�شهادات
احلية والكبرية التي ميتلكلها�،شهادات على قدرته على
التوا�صل مع الآخرين والواقع و�إمنا ي�سعى وب�شكل حثيث �إىل
�شرح تف�صيالت وجود هذا الكائن اللغوي الذي هو ال�شاعر يف
هذا العامل الذي ي�ضج باخلراب.
تنت�شر زراعة ال رمبا
من �أنا
لأعرف من هو الهدف
�أو من يكون
كم كنت �أرغب لو
�أنني �أرتكب جمزرة يف �ضيعة احلب
ف�أقتل الغد
و�أ�سجن حتى �آخر الق�صيدة.
من ق�صيدة “فرقة”�ص34
هكذا يبدو ال�شاعر كتلة من ال�شك وهو من جيل بكامله مل يعد
ي�ؤمن باليقني و�إمنا بال�شك ومعرفة التجريب ال بل واخلو�ض
فيه حتى �آخ��ره ،وهو هنا ال ميلك �سوى �أن يظل يجرب كل
االحتماالت املكنة ،ل��ذا نالحظ ا�ستعماله لكلمة �أو الأمر
الذي يو�ضح �إىل �أي مدى يقلب ال�شاعر املمكنات ويختربها
ومن ثم يرتب االحتماالت .
يف الطابق الأخري لي�س �شاغرا”يطرح �أمري وبكثري من التف�صيل
عالقته بالعامل وطريقة ت�شكلها �شعريا مو�ضحا كيف تتغري
من وقت �إىل �آخر وكيف حتوك هذه الذات عاملها �أو ت�شيده
�أو مبعنى �أ�صح ت�ستعيده لكنه يبقى يف النهاية عاملا غام�ضا
وم�ستغلقا علينا رمبا لأن عوامل االختالف بني عامل القارئ
الذي ن�سعى �إليه �أو نحلم با�ستعارته وعامل الق�صيدة �أكرث من
عوامل االتفاق فكل الرموز ت�ؤ�س�س �شعريتها التي ال ميكن �أن
تف�ضي �سوى �إىل ال�شاعر نف�سه .وهنا تتحرك ذات ال�شاعر
التي حتولت �إىل ب�ؤرة الق�صيدة على حميط دائرة حياته
التي ال تكاد تنفتح حتى تنغلق يف �إ�شارة �إىل �أن العامل �أي�ضا
خارج هذه الذات لي�س على وفاق مع نف�سه ،وبالتايل لن تكون
عالقة هذه الذات مبا يحيط بها عالقة على قدر من التوازن.
�س�أح�ضر �شرفتي
ال تت�أخري
ا�صنعي ك�أ�سا منك

وتعايل وتناويل �شوقي
وا�شربي من الوريد املت�صل بك
ا�شربي �شتائي !
ال تت�أخري �...أنا و�أنت �أمام الهواء
�سنن�شر �أح�صنتنا لتعدو �أمام ال�صباح
وت�سبق العتمة.
من ق�صيدة” حت�ضري الت�أخري” �ص67
ي���ح���اول ال�����ش��اع��ر يف جم��م��وع��ت��ه
خماطبة ذات���ه م��ن خ�لال م��ف��ردات
تكوينها يف العامل ال خماطبة العامل
عرب ق�صائد �سردية طويلة لن يكتمل
معناها �إال بقراءتها كاملة وهكذا
يحاول �أمري ت�شكيل م�شهد �شعري عرب
�سرد تراكمي مزدحم بال�شروحات
والو�صف و�إن كان يف �أماكن كثرية يف�شل هذا ال�سرد بال�سمو
بالق�صيدة �إىل غاية �شعرية خال�صة حيث يتغلب ال�سرد على
ال�شعر وبالتايل ي�صبح غري قادر على خلق عن�صر ت�أثري �إ�ضايف
قادربالتايل على جذب القارئ �إىل الق�صيدة كق�صيدة “من
وحي الفيزياء” ،الطابق الأخ�ير لي�س �شاغرا”� ،صخرتك
تعجبني “.
يبدو �أمري يف الق�صائد الق�صرية ف�أكرث قدرة يف ال�سيطرة على
مزاج الق�صيدة و�إدارة دفتها ل�صالح ال�شعر مبعدا �إياها عن
الغرق �سرد جماين ال طائل منه على م�ستوى �شعرية الق�صيدة
بل بدت لعبته وا�ضحة يف اكت�شاف ال�شعرية يف العامل ،وذلك
عرب الك�شف عن عالقات التجان�س الكوين بني الأ�شياء عرب
العالقات التي تنتج عن جتاور الكالم .
�أطفئ قلبي حتى �آخر الهم�سة
و�أنت ت�شعلني احلزن ليت�أمل
�أكون �أنا اجلمرة الأوىل
و�أنت تكتبني ما حتتاجه ركوتنا
�أ�ضف خجلي بذكاء مبحاذاة نارك،
�أجتاهل فتنة الري�ش كي �أغيظ هواءك
ترك�ضني نحوي
ون�شرب معا
ن�شرب حتى �أخر الإنوثة !
ونقطف الفرحة من �أعلى ا�شتياقها.
بناء �أمري م�صطفى لي�س �شاغرا كما يوحي العنوان بداية،
فعائلة ذات��ه ال�شاعرة تتوزع يف كل ال�شقق ،وهي حقيقة
يعك�سها مناخ املجموعة ال��ذي يجنح نحو جوانيات الأن��ا،
وعواملها وك�أمنا هذه ال��ذات يف عملية بحث عن وجودها �أو
ت�أكيده ،لذا يزدحم ن�ص م�صطفى مب�سوغات وجود هذه الأنا
عرب ازدحام الن�صو�ص بالفعل على تنوع �أزمنته لرتكيب ن�ص
ميكن القول �أنه ن�ص درامي ولكنه ن�ص مبني على الإنزياحات
ومتجه بثقة �صوب التجريد.
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ق�صـائـد ¹

الروائي الرو�سي فالنتني را�سبوتني
2015-1937
•ممدوح �أبوالوي
قال فالنتني را�سبوتني ”:ميكن فهم ر�سالة
الكاتب قبل ِّ
ب�صدق عن
كل �شيىء التعبري
ٍ
الع�صر الذي يعي�ش فيه الكاتب ,تعبري ًا
ع��ن الع�صر ب��ك ِّ��ل ت��ع��ق��ي��دات��ه ,وع���ن ك ِّ��ل
جوانبه ,وك��لُّ ابتعاد عن ق�ضايا الع�صر
الرئي�سية ال��ت��ي تقلق امل��ج��ت��م��ع ,وك��لُّ
حماوالت اخلروج منها  ,من �أجل احل�صول
على احلياة الهادئة والرتيبة �,س ُي َ
عاقب
عليه الأديب بن�سيانه ال�سريع والأبدي”.
فالنتني را�سبوتني �أديب رو�سي يت�صدى
بحيوية ملطالب احلياة اليومية ,ويتقبل
من دون تذمر �أفراحها و�أوجاعها  ,ويف�سر
فل�سفية.
بطريقة
ظواهر احلياة املعا�صرة
ٍ
ٍ
لقد دخل ميدان الأدب ال�سوفييتي مبا�شر ًة
ب�صفته معلم ال��ن�ثر احلقيقي.وكانت
امل�س�ألة الأخ�لاق��ي��ة للإن�سان,ومنابعها
�,إح���دى امل�سائل امل��رك��زي��ة يف �إب��داع��ه.
ويربط الأدي��ب بني امل�س�ألة الأخالقية
وب�ين تطور املجتمع ومن��وه وم�ستقبله.
يكتب يف �سريته الذاتية“ :ولدت عام
 1937يف قرية تبعد ح��وايل ثالثمئة
كيلو م�تر ع��ن �إرك��وت�����س��ك ,يف �أو���س��ت_
�أودي��ه  ,وبذلك ف�إنَّني �سيبريي حقيقي ’
عمل والدي بالزراعة  ,ويف م�صنع معاجلة
الأخ�����ش��اب ,وخ��دم يف اجلي�ش وح���ارب ,
وبكلمة واحدة مثله مثل ِّ
كل �أبناء جيله
.و�أ َّما والدتي فكانت ر َّبة منزل .وب�صعوبة
ك��ان��ت ت�ستطيع ال��ق��ي��ام ب���أع��م��ال املنزل
والأ�سرة ”.لي�ست �سنوات �شبابه الأوىل ,
و�إنمَّ ا طفولته �أي�ض ًا ت�صادفت مع �سنوات
احلرب العاملية الثانية القا�سية ,وما بعد
احلرب ,مثلها مثل طفولة الروائي جنكيز
�آيتماتوف  ,وفا�سيلي �شوك�شني وغريهما.
ولقد انعك�ست ذكرياته عن ه��ذا الزمن
ال�صعب يف ق�صة” درو���س الفرن�سية” �إذ
توجد جزئيات مهمة عن �سرية الكاتب
الذاتية وعن �سنوات طفولته  ,وت�شكل
طباعه.
ت��خ��رج فالنتني را���س��ب��وت�ين يف كلية
الآداب  ,يف جامعة �إركوت�سك ,عمل يف
��االت وق�ص�ص ًا
ال�صحافة ,حيث ن�شر م��ق ٍ
ق�صري ًة .وعندما بلغ الثالثني من عمره
�أي عام 1937ن�شر روايته الأوىل بعنوان
“ نقود ملاريا” ,وبعد مرور ثالث �سنوات �أي
يف عام ,1970ن�شر روايته الثانية بعنوان
“املهلة الأخرية” .ون�شر رواي��ة “ع�ش
و تذكر”عام , 1974وح�صل ال��روائ��ي
على جائزة الدولة لعام 1977ع��ن هذه
الرواية .ون�شر رواية “توديع ماتيورا”
ع�����ام( ,)1976ورواي���ة “احلريق” عام
(.)1985
ي�����ص�� ّور ال���روائ���ي يف رواي����ة “املهلة
الأخرية” كيف ماتت العجوز القروية �آنا
ذات الثمانني عام ًا .ال يوجد �شيىء خا�ص
�أو مفاجئ يف موتها ,ال بالن�سبة لأقارب �آنّا
�,أو بالن�سبة �إليها نف�سها .لقد عانت كثري ًا
يف حياتها .عملت لي ًال ونهار ًا يف الكلخوز
,يف زم��ن احل���رب ,وب��ع��د انتهاء احل��رب.
جاعت ورع��ت الأط��ف��ال .على الرغم من
ً
�سهلة
�أنَّ احلياة التي عا�شتها �آنّا ,مل تكن
,ال بل كانت ثقيلة� ,إال �أنَّها �أعطتها الر�ضا

عن النف�س ,الذي منحها القوة الروحية,
وجعلها ت�شعر ب�أنَّها يف املكان املنا�سب ,
و�أ َّن��ه��ا حلقة واح��دة يف �سل�سلة حلقات,
ٌ
ٌ
�ضرورية .مل يخطر على
حلقة
ولكنها
�شخ�ص
بالها �أب��داً ,لو �أنَّها كانت يف مكان
ٍ
�آخر ,مل تعرف ال�شعور باحل�سد حتى جتاه
ً
مريحة جداً,
�أولئك الذين كانت حياتهم
�أو جتاه الن�ساء ذوات الوجوه اجلميلة.
فهي ال تفكر بال�شعور باحل�سد ,مثلما
الإن�سان ال يرى �أ َّم ًا �أف�ضل من �أمه � ,أو طف ًال
�أف�ضل من طفله .ال �أحد ي�ستطيع �أنْ ي�أخذ
�شخ�ص �آخر ,وكذلك ال ي�ستطيع �أي
مكان
ٍ
ً
ن�سخة عنك.
�شخ�ص �أنْ ي�صبح
وي�أتي �إىل الأم وهي تودع اللحظات
الأخ�يرة من حياتها �أبنا�ؤها ,بعد �أر�سل
ابنها الذي يعي�ش معها برقية لهم .ولقد
م�ضت ف�ترة طويلة دون �أنْ ت��رى الأم
�أبناءها ,ومل ت� ِأت االبنة ال�صغرى املحببة
�إىل قلب الأم .عمت الفرحة قلب الأم
بلقاء �أبنائها اللقاء الأخري.
وي�أ�سف ال��روائ��ي فالنتني را�سبوتني
لعدم مباالة الأبناء بهذا اللقاء املهم مع
�أمهم  ,وب��ر�ؤي��ة مالعب الطفولة ,التي
ك��ان��ت جتمعهم يف امل��ا���ض��ي ,ال يجمعهم
�أي �شعور جتاه بع�ضهم البع�ض ,وك��ان يف
��ب .ي�ستنكر امل�ؤلف
املا�ضي يجمعهم احل ُّ
ت�صرفات الأبناء وبالوقت ذاته ينتابه
�شعور ال�شفقة عليهم .وك��ذل��ك ت�شعر
بال�شفقة على �أبنائها الأم �آنّ��ا ,وحتى
الأب��ن��اء �أنف�سهم ال ي��راوده��م �أدن��ى �شك
ب�أنَّهم جديرون بال�شفقة وبالعطف.
وتتحدث رواي��ة “ع�ش وتذكر” عن
الأح���داث التي �شهدتها �سنوات احلرب
 ,م��ع �أنَّ امل���ؤل��ف مل يكن ���ش��اه��د ًا عليها.
تعرف بطلة الرواية  ,وهي امر�أة �شابة,
ا�سمها نا�ستيونا� ,أنَّ زوجها ,وا�سمه �أندريه
غ��و���س��ك��وف � ,شكل ف����رار ًا م��ن اجل��ي�����ش ,
وبالتحديد م��ن اجلبهة  ,ويختبىء يف
ال��غ��اب��ات ,وراء نهر �أن��غ��ارا لي�س بعيد ًا
ع��ن قريته .وتبقى ال��زوج��ة ال�شريفة
ً
خمل�صة لزوجها
وامل�ستعدة للت�ضحية
,وك���أ َّن��ه��ا �أخ���ذت على عاتقها بع�ض �إث��م
زوجها .حاولت �أنْ ت�ساعد زوجها ِّ
بكل ما
ت�ستطيع  ,وكانت تخ�شى بالوقت ذاته �أنْ
يعرف �أهل قريتها �سر زوجها املعيب.
الآالم العظيمة التي عانت منها املر�أة
ال�شابة ,بالإ�ضافة �إىل الأو�ضاع امل�أ�ساوية
التي عا�شتها القرية خالل احلرب العاملية
ال��ث��ان��ي��ة ,ج��ع��ل��ت امل����ر�أة ال�����ش��اب��ة ت�شعر
بالعزلة , ,ومل تعد تتحمل ه��ذه الآالم
كلَّها ,فا�ضطرت �أنْ تهرب وترمي بنف�سها
يف نهر �أن��غ��ارا �,أي انتحرت  .ويقع �إث��م
قتلها على زوجها الذي قرر �أنْ يعي�ش ب�أي
ثمن كان ,ولو بثمن اخليانة �أو الت�ضحية
ب�أقرب النا�س .ي�صور الروائي يف روايته
التمزق التدريجي ل�شخ�صية غو�سكوف
وقا�س.
,وحتوله �إىل �إن�سان �شرير
ٍ
ي�ص ّور ال��روائ��ي يف رواي��ت��ه “توديع
ماتيورا” الأ�سابيع الأخ�يرة على وجود
البقية �...................................ص22

لل�شاعر الإنكليزي :وليم بليك ²
• ترجمة� :إ�سماعيل ركاب
مقدمة لأُ
ٌ
الرباءة
غنيات
ِ
ِ
هو ٌ
ربيَّةِ ،
عزف يف الأوديةِ ال ِّ
عزف لأُ
ٌ
اللطيف،
املرح
ِ
غنياتِ
ِ
ً
غيمة،
ر�أيتُ طفال على
ٍ
وقد َ
قال يل �ضاحك ًا:
ِعزف �أُ ً
«ا ْ
للح َملِ ! «
غنية َ
وهكذا عزفتُ ب�سعادةٍ غامرةٍ .
ً
تلك الأُ َ
ِعزف َ
ِعزف ،ا ْ
«ا ْ
ثانية؛ «
غنية
وهكذا عزفتُ  :وهو يبكي لي�سم َع.
َ
ال�سعيدَ ؛
« اِر ِم
مزمارك ،مزما َر َك َّ
ُ
ُ
َ
البهج
ي
��
ن
��
غ
�
أ
،
ِ��ك
ت
��ا
ي
��
ن
��
غ
�
أ
وغ���نِّ
َ ةِ
��اتِ
ال�سعيدَ ةِ! «
َّ
ً
وهكذا غنَّيتُ
ثانية،
بفرح لي�سم َع.
وهو يبكي ٍ
ُ
ِجل�س واكت ُْب..
« �أ ُّيها
العازف ،ا ْ
َ
رت ُ ،ك َّل ما يمُ كنُ �أنْ ُيقر�أ« .
يف دف ٍ
ُث َّم اختفى عن ب�صري،
أقطف ق�ص َب ًة َ
و�أنا � ُ
فارغ ًة،
و�صنعتُ قلم ًا ريف َّي ًا،
العذب،
املاء
َ
ول َّوثتُ َ
وكتبتُ �أُ
غنيات �سعيد ًة ..
ٍ
ُ
يفرح عندَ �سماعِ ها.
جتعل ُك َّل طفلٍ
ُ
َ
احلمـ َ ُل
�أ ُّيها ا َ
ريَ ،م ْن خل َق َك ؟
ال�صغ ُ
حل َم ُل َّ
تعلم َم ْن خل َق َك ؟
�أَ ُ
َ
أعطاك احليا َةَّ ،
والطعا َم،
�
َ
املرج؛
عندَ اجلدولِ  ،وفوق ِ
َ
البهجةِ ،
�
أعطاك ثوب ًا مِنَ
َ
ثوب ًا ناعم ًا ،و�صوف َّي ًا ،و ُم�شرق ًا؛
َ
أعطاك �صوت ًا رقيق ًا،
�
بهج ُك َّل الأوديةِ ؟
ي
ُ
ُ
�أ ُّيها ا َ
ريَ ،م ْن خل َق َك ؟
ال�صغ ُ
حل َم ُل َّ
�أَتع َل ُم َم ْن خل َق َك ؟
أقول َ
�أ ُّيها ا َ
ري� ،س� ُ
لك،
ال�صغ ُ
حل َم ُل َّ
أقول َ
ُ
ري� ،س� ُ
لك،
غ
ال�ص
ل
م
حل
َّ ُ
�أ ُّيها ا َ َ
�إنَّهُ ُيدعى با�سمِكَ،
نف�سهُ َح َم ًال.
لأنَّهُ هو �س َّمى َ
ٌ
�إنَّهُ
ولطيف ؛
حليم
ٌ
أ�صبح طف ًال �صغرياً.
وقد � َ
�أنا ٌ
طفل ،و�أنتَ َح َم ٌل،
وكالنا ُيدعى با�سمِهِ .
ري� ،أ�س َعدَ َك ُ
�أ ُّيها ا َ
اهلل !
ال�صغ ُ
حل َم ُل َّ
ري �،أ�س َعدَ َك اهلل !ُ
�أ ُّيها ا َ
ُ
ال�صغ ُ
حل َمل َّ
ال َّن ْم ُر
ُ
ت�شتعل
َّمر! يا َم ْن
َّمر! �أ ُّيها الن ُ
�أ ُّيها الن ُ
�إ�شراق ًا..
يف غاباتِ الليلِ ،
ني الفا�س َق ُة..
هي اليدُ �أو الع ُ
ما َ
َ
ُ
تنا�س َق َك
ِّل
ك
�ش
ت
�
ا َّلتي
ا�ستطاعتْ
أنْ
ُ
رعب ؟
املُ َ
�سماوات بعيدةٍ ..
أعماق �أو
ٍ
يف � ِّأي � ٍ
َ
عينيك ؟
�أ�شعلتَ نا َر

يجر ُ�ؤ �أنْ ُيح ِّل َق ؟
وب� ِّأي � َ
أجنح ٍة ُ
َ
مت�سك النَّا َر ؟
جتر�ؤُ �أنْ
و� ُّأي ٍ
يد ُ
كتف� ،أو فنٍّ ،
و� ُّأي ٍ
أع�صاب قل ِب َك ؟
�
�
ي�ستطيع أنْ يلويَ
َ
ُ
يبد�أُ قل ُب َك با َ
خل َفقانِ ،
رعبة َ
رعبة
،وق���دَ ٍم ُم ٍ
يد ُم ٍ
ِ��ن ٍ
يا لها م ْ
�أي�ض ًا ؟
وقيد ؟
يا لها م ِْن
مطرقة ؟ ٍ
ٍ
يف � ِّأي �أتونٍ كانَ خمُّ َك ؟
قب�ضة
ِ��ن
ٍ
ِ��ن �سندانٍ  ،وي��ا لها م ْ
يا َل��هُ م ْ
رعبة..
ُم ٍ
تتحدَّ ى َ
عناق خماوفِها القاتلةِ ؟
رماحها ،
وعندما ترمي الن ُ
ُّجوم َ
ُ
ماء بدُ موعِ ها،
ال�س َ
وتغ�سل َّ
هل يب َت�سِ ُم لر�ؤيَةِ َع َملِهِ ؟
خلق ا َ
لي�س ا َّلذي َ
حل َم َل خل َق َك ؟
�أَ َ
ُ
ت�شتعل
َّمر! يا َم ِن
َّمر! �أ َّيها الن ُ
�أ َّيها الن ُ
�إ�شراق ًا..
يف غاباتِ الليلِ ،
ُ
الفا�سقة ا َّلتي..
ني
هي اليدُ �أو الع ُ
ما َ
رعب ؟
تنا�سق َِك املُ ِ
جتر�ؤُ على ت�شكيلِ ُ
ُ
نظ ُ
ُم ِّ
املداخن
ف
ِ
عندما ماتتْ �أُ ِّمي كنتُ �صغري ًا جدَّ اً،
عوبة
ب�ص ٍ
وق��د باعني �أب���ي ول�ساين ُ
ي�ستطيع..
ُ
َ
ي�صرخ « يبكي! يبكي! يبكي! يبكي!»
�أنْ ُ
وهكذا �أُ ِّ
نظ ُف الآنَ مداخ َنك ُْم و�أنا ُم يف
ال�سخا ِم.
ُّ
ي�صر ُخ بينما ،
ال�صغ ُ
ري « توم داكر» ُ
كانَ َّ
َ
عر ُه املُ ُّ
ق�ص:
لتف
ِ
كانَ َ�ش ُ
كظهر احل َملِ ُ ،ي ُّ
وهكذا قلتُ ..
َ
بذلك ،ف�أنتَ
« �أُ�س ُكتْ يا توم ! ال ب� َأ�س
تعلم �أنَّهُ ..
ُ
َ
َ
ي�ستطيع
ال
ك
��ر
ع
��
���ش
�����ص
ق
��
ي
��ا
م
��د
ع��ن
ُ
ُ
ُ ُّ
ال�سخا ُم �أنْ يتخلَّ َل َ
بيا�ضهُ ».
ُّ
وهكذا هد�أَ ،ويف َ
تلك الليلةِ ،
بينما ك��انَ ت��وم نائم ًا ،ر�أى ال ُّ��ر�ؤ َي َ
��ة
الت َ
َّالية!
� ُ
آالف املُ ِّ
نظف َ
ني  »،دك» و»ج��و» و» ِن��د»
و»جاك» ،
كانوا جميع ًا ملفوف َ
�سوداء.
ني ب�أكفانٍ
َ
ٌ
َ
ُ
يحمل مفتاح ًا
م�ل�اك
و���ص��ل
وح��امل��ا
ُم�شرق ًا،
فتح الأكفانَ و�أطل َق ُه ْم جميع ًا؛
َ
أخ�ضر
ال�سهلِ ال ِ
عندها انطلقوا يف َّ
يتقافزونَ وي�ضحكونَ ،
َّهر ،و ُي�شرقونَ حتتَ
يغت�سلونَ يف الن ِ
�أ�ش َّعةِ َّ
م�س.
ال�ش ِ
ً
عندها ُت َ
عارية
أكيا�س ُه ْم خل َف ُه ْم
رت ُك � ُ
وبي�ضاء،
َ
بينما ينه�ضونَ َ
الغيم ،ويلعبونَ م َع
فوق
ِ
يح،
ِّ
الر ِ

َ
وقال املَ ُ
يرغب �أنْ يكونَ
الك لتوم � :إنْ
ْ
ولد ًا ط ِّيب ًا..
عليهِ �أنْ يدع َو َ
ِ��ن �أج��لِ وال��دِ ِه
اهلل م ْ
ويك َّ
عن الله ِو .
ُف ِ
َ
وا�ستيقظ ت��وم ،ونه�ضنا جمي ُعنا يف
العتمةِ ،
ومكان�سنا �إىل العملِ .
أكيا�سنا
و�أخذنا � َ
َ
باح الباردِ ،كانَ
الر ِ
غم مِنَ َّ
وعلى ُّ
ال�ص ِ
توم �سعيد ًا ودافئ ًا؛
اجلميع واج َب ُه ْم ،ال
وهكذا �إنْ يفعلِ
ُ
َ
للخوف مِنَ الأذى .
حاجة
ِ
ُ
املدر�سة
تلميذ
ِ
حب �أنْ � َ
يف..
ال�ص ِ
�أُ ُّ
أنه�ض يف �صباحاتِ َّ
غر ُد على الأغ�صانِ ؛
والع�صاف ُ
ري ُت ِّ
وال�ص َّيا ُد البعيدُ ينفخُ َ
بوقهُ ،
َّ
وال ُقبرَّ ُة ُتغنِّي معي.
رفقة ُحلوةٍ .
�آ ٍه ! يا لها م ِْن ٍ
ت��ذه��ب �إىل امل��در���س��ةِ يف
ول��ك��ن �أنْ
ْ
َ
يف..
ال�ص ِ
�صباحاتِ
َّ
�آهٍ! كم َ
الفرح متام ًا؛
ذلك ُيبعدُ
َ
قا�سية ر َّث ٍة،
ني
ٍ
وحتتَ ع ٍ
ال�صغا ُر يو َم ُه ْم..
يق�ضي ِّ
عب .
والر ِ
يف التَّن ُّهدِ ُّ
أجل�س
�آهٍ! عندها ويف �أوق ٍ
���ات كثريةٍ � ُ
بائ�س ًا،
و�أُ
القلق،
م
�ساعات
م�ضي
ِنَ
ٍ
ِ
أ�ستطيع �أنْ �أجدَ املُ َ
تعة يف كتابي،
ال �
ُ
َّعليم،
ت
ال
كوخ
يف
أجل�س
�
�
وال
أنْ
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
الغزير املوح�ش ُيرهقُني.
واملطر
ُ
ُ
َ
ي�ستطيع ال ُع�صفو ُر ا َّلذي ُولدَ م ِْن
كيف
ُ
املرح..
�
أجلِ
ِ
قف�ص ؟
�أنْ ُيغن َِّي يف ٍ
ُ
الط ُ
َ
ي�ستطيع ِّ
يخاف
فل ،عندما
وكيف
ُ
إزعاج،
مِنَ ال ِ
َ
جناحهُ
اللطيف،
رخي
َ
�إال �أنْ ُي َ
وين�سى ربي َع �شبابِهِ ؟
�آهٍ! ي��ا �أب���ي وي��ا �أُ ِّم����ي� ،إذا َّ
تقط َعتِ
الرباعم،
ُ
وتق�ص َفتِ الأزها ُر،
َّ
ُ
عب ..
والر
احل
د
وج َّر
زنُ
َ
ُّ ُ
الن َ
َّبات َّ
فرحهِ ،
الغ�ض م ِْن ِ
ربيعي،
يوم
يف ٍ
ٍّ
َ
أتي َف ِرح ًا،
لل�ص ِ
كيف َّ
يف �أنْ ي� َ
ُ
وتن�ض ُج ثما ُر ُه ؟
َ
�سنجمع ما د َّم َرتْهُ الأحزانُ ،
وكيف
ُ
َ
�أو ن ُ
اجلميل،
ُبارك العا َم
عندما تبد�أُ
عوا�صف ِّ
ُ
ال�شتاءِ ؟
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حفل ت�أبني لل�شاعر الراحل حممد ابراهيم حمدان

�أق��ام ف��رع احت��اد الكتاب العرب يف طرطو�س بالتعاون
م��ع مديرية الثقافة يف طرطو�س و برعاية الرفيق
�أم��ي�ن ف���رع ح���زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي اال����ش�ت�راك���ي ح��ف ً
�لا
ت�أبيني ًا لل�شاعر الراحل حممد ابراهيم حمدان رئي�س
ف��رع ط��رط��و���س الحت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ���س��اب��ق�� ًا ،وذل��ك
يف ق��اع��ة امل��رك��ز ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي بطرطو�س بح�ضور
الرفيق القا�ضي غ�سان �أ�سعد �أمني فرع طرطو�س حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي والأ�ستاذ �صفوان �أب��و �سعدى
حمافظ طرطو�س وال�ستاذ حمي الدين حممد رئي�س فرع
احتاد الكتاب العرب بطرطو�س ونقيب املعلمني ومديرة
الثقافة بطرطو�س الأديبة ليندا ابراهيم و عدد كبري من
ال�شعراء والأدباء واملفكرين و�أ�صدقاء الأديب الراحل.
�ألقى عدد من احل�ضور كلمات وق�صائد حتدثوا فيها عنمناقب الراحل الكبري وعن �سرية حياته كما �ألقت ابنة
ال�شاعر حممد حمدان كلمة �آل الفقيد.
ويف كلمة ت�أبينية قال الأ�ستاذ مالك �صقور ع�ضو املكتب
التنفيذي الحتاد الكتاب العرب:
يا �أبا فادي!
ُ
َ
تعرف �أين ال �أجيد الرثاء ،وال �أحبه..
كنت
لهذا ،ال �أجد الكلمات التي ُ
تليق بك يف �أربعينك..
ونحن جئنا ،لي�س من �أجل الرثاء ،وتقدمي العزاء ..جئنا:
�أهلك وذووك ،و�أ�صدقا�ؤك ،ورفاقك ،وزمال�ؤك ،ومعارفك؛
لنح ّييك ،و ُنحيي ذكراك.
ال ،يا �أبا فادي ،لي�س من عادتك �أن تدير ظهرك من غري
ا�ستئذان ،بلى ،ولي�س من عادتك� ،أن تغادر من غري وداع.
و�أن َ
��ت و�أن��ا ،كنا على موعد ،ولي�س من �شيمك �أن تخلف
امليعاد .لكنه املوت؟ املوت الغدّ ار :وهو احلقيقة الوحيدة
البغي�ضة يف هذه الدنيا ،وخيانة اجل�سد.
َ
�صدق جدنا العظيم �أبو الطيب ،وك�أنه ي�صفك بعد
فقد
�أكرث من �ألف عام:
و�إذا كانت النفو�س كبار ًا
تعبت يف مرادها الأج�سام
و�أنت ،يا �أبا فادي ،يا �صاحب القلب الكبري �صمدت� ،صمدت،
�صمدت ،و�صربت� ،صربت ،حتى تعب ال�صرب ،فجاء النداء
– الآمر ،الذي منه ال مفر فالتحقت بالرفيق الأعلى.
الأبطال امليامني ،وال�شعراء الفحولُ -
مثل الأ�شجار..
كال�سنديان -ج��ذور عميقة ،غ�صون فارعة ،والأ�شجار
متوت واقفة.
و�أنت حتديت مر�ض القلب .حتديت املوت ،وبه هز�أت.

• د .نزار بريك هنيدي

ومت واقف ًا� ،صامد ًا� ،صابر ًا ،قوي ًا ،م�ؤمن ًا ،رغم كل املحن
والإحن ،وامللمات ،والرزايا ،واملنغ�صات.
وعلى الرغم من املعاناة ال�شخ�صية :ك�إن�سان ،ومواطن،
و�شاعر ،ومثقف ،وعلى الرغم من الوجع الداخلي ،والهم
العائلي ،و�أعباء البيت ،كان عندك ،الهم الأكرب – هو الهم
الوطني ،ومنذ بداية املحنة ،على �سورية� ،أدركت كما كل
�شريف �سوري ،ما دُبر ويدبر للوطن الغايل �سورية ،و�آملك
القتل والذبح ،واخلطف ،والتدمري ،ودفعت ثمن ًا غالي ًا،
�أكرث منّا جميع ًا ،فلذة كبدك ،وتتالت املحن فكانت م�أ�ساة
رفيقة الدرب.
خم�س �سنوات ،يا �أبا فادي ،عرفت فيك ال�شاعر الأ�صيل.
الذي مل ُيخن الكلمة ،والكلمة مل تخنه .امتلكت نا�صية
اللغة ،والقافية كانت لري�شتك مطواعة.
عرفت فيك الرجل – مثال الأخالق النبيلة.
عرفت فيك :الوداعة ،والدماثة ،والطيبة ،والتوا�ضع،
وخدمة الزمالء.
عرفت فيك �سالمة الطوية ،وح�سن النية ،الباحث عن
الف�ضيلة.
عرفت فيك الإن�سان.
ولهذا كله ،قبل رحيلك ب�أيام قليلةَ ،
نلت ثقة الزمالء
بالإجماع ..وباركنا لك هذه الثقة.
أح�س بق�ساوة الفوالذ،
�
من قر�أ �أ�شعارك وق�صائدك ،بت�أنّ ،
ولني احلرير ،وخفة النوار�س ،ور�ؤية الن�سور.
من قر�أ ق�صائدك ،الوجدانية ،والقومية ،والوطنية ،وال
أح�س ب�أنك كنت تغرف من قلبك.
يعرفكّ � ،
يا �أبا فادي ،يا �صاحب القلب الكبري ،تعرف �أنت ،و�أنا ،وهم
�أننا يف النهاية ،نحن �ضيوف على هذه الدنيا.
لكنك �سبقتنا .رحلت يف زم��ن ال�شهادة ،واال�ست�شهاد،
وغادرت �سريع ًا ،كما كل ال�شهداء.
فال�سالم عليك ،والرحمة لك .ولكل ال�شهداء،
وال�صرب وال�سلوان لأهلك ولذويك ،ولأ�صدقائك ورفاقك
وزمالئك ..وال�سالم عليكم
كما �ألقى ال�شاعر �سائر علي ابراهيم ق�صيدة يف ت�أبني
ال�شاعر حممد ابراهيم حمدان قال فيها
خليل الدرب..
تراين ..مثلـما قلبي يراكا
ك�أنّ َ
املوت ..يوم ًا ..ما طواكا
َ
ال�شالل ٌ
في�ض
�صوتك
و بي من
ِ
َ
يغيب عن �صمتي �صداكا؟
فكيف ُ

و َ
خليل
وهج َك يف ٍ
ينو�س ُ
كيف ُ
ُ
يعي�ش ال�شع َر ..مقتب�س ًا لظاكا
�أ ِنفْتُ احلزنَ � ..إنّ احلزنَ منفى
ً
َ
و كم �أق�صاك ..من دمعا بكاكا
و كم � َ
أحياك من يف ِّ
�سطر
كل ٍ
بري�شة الر�ؤيا ..ر�آكا
ر�س ْم َت..
ِ
هنا ِل َك � َ
أنت ..من رحم القوايف
�ستولدُ  ..كلما طرِبٌ �شداكا
َ
هنالكُ ..
حيث َ
�شئت ال�شع َر �أر�ض ًا
ّ
ُ
موا�سمِها جناكا
من
ف
تقط
ِ
و ُ
قمح املعاين
حيث عجن َْت من ِ
َ
البوح ..مـا ك ّلتْ ر�ؤاكا
رغيف
ِ
ن�سج َت حلم ًا
و من ق ِّز
ِ
اخليال ْ ..
يز ّم ُل َّ
هيمان� ..أتـاكا
كل
ٍ
ال�صمت حتيى
بيا�ض
ِ
هنالك ..يف ِ
ُ
الدهر ..ما ّ
خطتْ يداكا
يقول
ُ
�صحة الأج�سا ِد  ..موتى
فكم يف
ِ
أجداث ..من هز َم الهالكا
و يف ال
ِ
***
باقة ال�شعراءِ نق�ص ًا
�أرى يف ِ
و من منّا  ..يع ّو ُ
�ض عن �شذاكا
و من منّا � ..سيهد ُر َ
نهر
مثل ٍ
يقار ُع �صخر َة املعنى� ..سواكا
�أتينا للرثاءَّ ..
فعف عنّا
َ
و �أجه�ش بالق�صيد ِة ..من رثاكا
�أتيناُ ..
نوقظ الإن�سانَ فينا
َ
لريت�شف النقاو َة من ر�ضاكا
َ
اجلرح املد ّمى
ب�سمة
لنفهم
ِ
جتو ُد بها ..و �سك ٌ
ني �أ�ساكا
اجلميل ..ت ُك ُّم خطب ًا
صرب
ِ
و بال� ِ
َ
وجدك مقلتاكا
فتف�ضح نا َر ِ
ُ
ترى الأوطانَ َتغ َرقَّ ..
كل غد ٍر
و بالأ�شعا ِر ..يرفعها هواكا
جنمة الأبناءِ ٌ
َ
ليل
يحج ُب
ّ
و مل تغلقْ نوافذهاُ ..مناكا
�شم�س الغرب تذوي
و قربَك ..مثل ِ
رفيقتك التي ح�ضنتْ �صباكا
دواء َ
لديك � ..إال
تراها ..ال َ
كالمٌ  ..ك�أن �أوىل لو �شفاكا
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تودعها ..و قل ُب َكّ ..
جف حتى
َ
ُ
فقد براكا
جفاك
النب�ض  ..من ٍ
ُ
�سيزيف ْ
من ..تعبت �صخو ٌر..
�أيا
�إالم ت�صارع البلوى  ..قواكا
ف�أغم�ضت الأ�سى و �س َم َ
وت طيف ًا
َ
لتع ِلنَ يف انتهائك ..مبتداكا ..
***
لهم �سكونٌ
�إذا
ال�شعراء  ..ك ّب ْ
ُ
أر�ض ..ين ِع ُ�شها ِحراكا؟
فمن لل ِ
الزمن ..اكتناه ًا
و من �سيغو�ص يف
ِ
ري  ..انتهاكا
و ميعنُ يف الد�سات ِ
َ
احلرف حرب ًا
ُخلقنا كي نخو�ض
القبح ا�شتباكا
و مل ن�س�أ ْم مع
ِ
ُخلقنا ..ال ُنقادُ ..و كم ُت ِبعنا
يه  ..و اجتزنا �شراكا
بدرب ال ّت ِ
ِ
ُ
نحاول� ..أن نعيد الكون طف ًال
ُ
ني ..املالكا
ال�شياط
يف
ع
رج
ن
و
َ
ِ
التوق ..ك�شف ًا
ن�سافر يف بحو ِر
ِ
ُ
للمجازات ..ال�شباكا
و نلقي ..
ِ
و كم عدنا خوا ًة..غري �أ ّنا
نرغب ِفكاكا
من الإبحا ِر ..مل
ْ
حن ٌ
ني ..ينك�أ الرتحال فينا
فلي�س هنا نق ّر ..و ال هناكا
َ
�سطوعٌ, ..و املدى ح َل ٌك ..لأ ّنا
بخيط النو ِر ..منتهن احلياكا
ِ
ِغ ٌ
فلي�س منّا
ياث للنداءِ َ ..
من التحف احليادَ ..و من تباكى
علي الآنَ � ..أن �أنهي هطويل
َّ
ماء ت�ش ّهى ..لو �سقاكا
و بي ٌ
و لكن الوفاء ّ
يح�ض غيمي
ّ
�شوق ..يف مداكا
َ
لي�سرح كل ٍ
و �سوف �أعود وحدي ..ل�ست قربي
ترافق ً
ُ
رحلة� ..أ ِلفتْ خطاكا
فنم يف �سدر ِة املعنى  ..قرير ًا
ْ
و �أت ِر ْع ..من جت ّليها ..ظماكا
ري ال�شع ِر جنم ًا
�ستبقى يف �ضم ِ
فات ..ي�ؤن�سنا �سناكا
ال�شر
مدى
ُ ِ
�صحة الأج�سا ِد  ..موتى
فكم يف
ِ
أجداث ..من هز َم الهالكا
و يف ال
ِ

يف ت�أبني الأديب الراحل مالك عزام*

كاتب �أو مبدع ،ف�إن غر�ضنا ال يقت�صر على �إظهار ما يعتمل يف قلوبنا من حزن
عندما جنتمع يف حفل ت�أبني ٍ
و�أ�سى على غياب فقيدنا الغايل وال على تقدمي املوا�ساة والعزاء �إىل ذويه و�أقربائه و�أ�صدقائه ،فذلك
واجب يف ت�أبني �أي �إن�سان القى وجه ربه بعد رحلته امل�ضنية مع هذه احلياة الفانية� .أما عندما
مما هو
ُ
ً
َ
يكون الفقيد كاتبا ترك لنا العديد من امل�ؤلفات التي نفخ فيها من روحه ال�شفافة اليقظة املتوثبة ،وع�صر
وذوب وجدانه ،وح َملها �أحا�سي�سه وم�شاعره ومواقفه وتطلعاته ،ف�إن هذه امل�ؤلفات ال
فيها نب�ض قلبه
َ
يغي َبها املوت ،وال يعرتيها الفناء ،بل تبقى تعي�ش معنا ،نحاورها وحتاورنا ،وتك�شف لنا جوانب من مكابدات
كاتبها ،وحتمل لنا ر�ؤاه و�أفكاره التي �أ�ضافها �إىل �صرح التجربة الإن�سانية.
و�إذا كانت هذه امل�ؤلفات تتطابق مع ال�سمات ال�شخ�ص َية التي حملها الكاتب يف حياته ،كما هو احلال مع
�أديبنا الراحل املرحوم الأ�ستاذ مالك عزام ،ف�إنها �ستكون كفيلة ب�إ�شعارنا �أنه مل يغادرنا قط ،و�إنه باق
بيننا على عهدنا به ،نلتقيه فيطالعنا بب�شا�شته التي تن�ضح من عينيه الوادعتني ،وبطيبته التي تفي�ض بها كلماته
الرقيقة و�صوته العذب الهادئ.
ُ
هُ
ومبحبته التي كان يغمر بها كل من ي�صادف يف دروب الأدب واحلياة..
ويف احلقيقة ف�إن هذا التطابق بني �شخ�صية املرحوم مالك عزام وكتاباته كان وا�ضح ًا منذ بداياته الأوىل يف جملة
(ال�شرطة) التي عمل فيها ،ويف جمموعاته الق�ص�صية التي بد�أها مبجموعة

(ال�شم�س ال تغيب) عام  1971ثم (الذي �أ�شعل الثورة) عام  ،1973ثم (العامل يبد�أ من هنا) التي �صدرت
وج�سد فيها ه َمه الوطني
عام  ،1976وكذلك يف روايته (حدث يف اجلوالن) التي �أ�صدرها عام َ 1990
ج�سد يف ق�ص�صه همو َمهُ االجتماعية وانحيازه
والقومي واعتزازه ببطوالت �أبناء �شعبه ،مثلما َ
املطلق �إىل الب�سطاء والفقراء واملكافحني يف �سبيل لقمة اخلبز والعدالة االجتماعية والكرامة الإن�سانية،
وال�سيما يف جمموعتيه (ام��ر�أة بال ر�أ�س) و(اختفاء ال�سيدة ديانا) اللتني �أ�صدرهما له احتاد الكتاب
العرب يف دم�شق عامي  1992و  1996على التوايل ،وكذلك يف م�سرحياته التي جمعها يف كتاب (اغت�صاب
عذراء).
وكما هو وا�ضح ،ف�إن املرحوم كتب يف �أكرث من جن�س �أدب��ي ،فكتب املقالة والق�صة الق�صرية والرواية
وامل�سرحية ،وك�أنه كان يحاول الو�صول �إىل �أكرب عدد من القراء ليتقا�سم معهم الأمل واملعاناة ،وي�شاركهم
الأمل والرغبة يف بناء جمتمع عادل �سليم ،ووطن منيع ،متطور ومزدهر.
رحم اهلل فقيدنا الكبري الأديب مالك عزام ،و�ألهم �أبناءه و�أهله و�أ�صدقاءه ال�صرب وال�سلوان و�أرجو �أن نح َول منا�سبة
ت�أبينه �إىل دعوة لإعادة قراءة منتجه الإبداعي.
*كلمة احتاد الكتاب العرب يف حفل ت�أبني الأديب الراحل مالك عزام ،يف �أ�شرفية �صحنايا بتاريخ 2015/9/9م.
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ن�شاطات

(�سورية تنت�صر)
ندوة دولية فكرية يف مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق

�شهدت مكتبة الأ�سد بدم�شق فعاليات الندوة الدولية الفكرية التي
نظمتها مديرية ثقافة دم�شق بعنوان “�سورية تنت�صر” مب�شاركة
باحثني من �إيران وتركيا وفل�سطني والعراق و�سورية.
وقال ال�سيد وزير الثقافة الأ�ستاذ ع�صام خليل يف كلمة يف خالل
افتتاح الندوة �أن “انت�صار �سورية حقيقة حم�سومة م�ؤ�س�سة على
وعي الواقع ومعطياته لأن الن�صر يف �سورية فعل ح�ضاري متوا�صل
يبد�أ منذ وعي الإن�سان لذاته على هذه الأر�ض املقد�سة مرور ًا ب�آالف
التحديات امل�صريية واملجابهات ال�صعبة”.
واعترب ال�سيد وزير الثقافة �أن “التاريخ مل يعرف حرب ًا �سوداء
كاحلرب التي �شنت على �سورية ومل يعرف الب�شر حمنة ظاملة
كاملحنة التي مرت على ال�سوريني” م�ؤكد ًا يف الوقت ذاته �أن “روح
ال�سوريني را�سخة يف احلياة كجذور ال�سنديان ت�ستع�صي على الذبول
والي�أ�س”.
كما �ألقى الدكتور جواد الزيدي من العراق كلمة امل�شاركني يف الندوة
�أكد فيها �أن �سورية تواجه ع�صابات جمرمة مدعومة ب�آالت �إعالمية
ت�ضخ �أكاذيبها من �أجل ت�صوير الإرهاب الذي تتعر�ض له �سورية على
�أنه “ثورة” خدمة لل�صهيونية و�أهدافها يف متزيق املنطقة وتفتيتها،
معترب ًا �أن دور النخب الثقافية امل�شاركة يف الندوة هو م�ؤازرة �سورية
وف�ضح خمططات الت�آمر التي حيكت �ضدها وك�شف �أ�سباب ال�صمود
ال�سوري بوجه هذه احلرب العدوانية.
وت�ضمنت فعاليات اليوم الأول من الندوة التي تر�أ�س جل�ساتها
الأ�ستاذ توفيق الإمام معاون وزير الثقافة مناق�شة ثالثة حماور
حيث حتدث ع�ضو القيادة القطرية حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
رئي�س مكتب الإع���داد والثقافة والإع�ل�ام الدكتور خلف املفتاح
يف املحور الأول بعنوان (حكمة القيادة يف �إدارة الأزمة والر�ؤية
الوطنية للحل)� ،شارح ًا ومبين ًا بالوقائع والتفا�صيل كيف �أن
القيادة يف �سورية تعاملت مع الأحداث التي �شهدتها البالد منذ �آذار
 2011بحكمة وعقالنية .
و�أ�شار الدكتور خلف املفتاح �إىل �أن ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد التقى
يف الفرتة الواقعة من �آذار � 2011إىل متوز من العام نف�سه حوايل
 600وف��د ًا �شعبي ًا و�أهلي ًا من خمتلف �أرج��اء �سورية للوقوف على
مطالب خمتلف الفئات م�ستعر�ضا الإجراءات التي اتخذتها القيادة
خالل عام واحد منها �إلغاء قانون الطوارئ وت�شريع التظاهر ال�سلمي
و�إ�صدار قوانني جديدة لتنظيم عمل الأحزاب وللإعالم ثم �صياغة
و�إعداد د�ستور جديد واال�ستفتاء عليه.
كما تطرق �إىل الربنامج ال�سيا�سي حلل الأزمة يف �سورية الذي �أطلقه
�سيادة الرئي�س الأ�سد يف مطلع  2013كر�ؤية �سورية للحل ال�سيا�سي
للأحداث التي ت�شهدها البالد وتر�سم مالمح �سورية املتجددة معتربا
�أن هذا الربنامج هو املبادرة الوحيدة ال�صاحلة اليوم للتطبيق يف
�سورية والتي تعرب عن ر�ؤي��ة ال�شعب ال�سوري وت�ستجيب ملختلف
التطلعات وحتافظ على الوحدة واال�ستقالل وال�سيادة الوطنيني.
ويف املحور الثاين بعنوان /دور املتغريات الإقليمية والدولية يف
الأزمة ال�سورية /حتدث الإعالمي والباحث /بركات قار /من تركيا
عن دور املتغريات الإقليمية والدولية يف الأزمة ال�سورية مو�ضح ًا �أن

القوى االمربيالية احتوت هذه التطورات التي حدثت يف املنطقة
والتي متثلت مبطالب �شعبية لتوظفها باجتاه م�صاحلها ول�صالح
ال�صهيونية يف املنطقة معتربا �أن هذا التوجه الغربي ي�ستهدف
احلركات التحررية الدميقراطية خا�صة املقاومة الفل�سطينية
واملقاومة اللبنانية.
كما �أو�ضح �أن “النظام الرتكي املتمثل بحكومة �أردوغان دخل على
اخلط بالتعاون واالتفاق مع ال�سعودية وقطر ودول عربية �أخرى
ل�صالح امل�شروع الكبري الذي ي�ستهدف كل �شعوب املنطقة بكل تنوعه
و�أطيافه ويعمل على بث الفتنة والتخريب والدمار وزرع الإرهاب يف
املنطقة خدمة لأحالمه يف قيام دولة عثمانية جديدة”.
و�أ�شار �إىل �أن �أردوغان الذي يدعم الإرهاب �ضد �سورية مل يوجه �أي
�ضربة لتنظيم “داع�ش” الإرهابي على احلدود مع �سورية و�أن القوى
الداخلية يف تركيا تعلم حقيقة توجهاته لذلك عار�ضت �سيا�ساته
التي ت�سببت بنزف الدماء يف م�صر وليبيا و�سورية ويف حتويله تركيا
ممرا لكل �أنواع الأ�سلحة واملعدات التي ي�ستخدمها الإرهابيون م�ؤكد ًا
�أن �أحالم �أردوغان حتطمت على �صخرة �صمود ال�شعب ال�سوري.
ويف املحور الثالث بعنوان /دور القوى القومية والتقدمية والوطنية
العربية يف الأزم���ات التي تع�صف باملنطقة /بني الدكتور جواد
الزيدي من العراق �أن ال�صراع يف املنطقة حاليا ذو طابع ثقايف بني
ما هو ثقايف حقيقي وثقايف �إن�ساين وبني ثقافة الظالم التي يعي�شها
ه�ؤالء االرهابيون ومن ميولهم ويدعهم من خالل الإعالم واملال.
ور�أى �أن القوى القومية والتقدمية وان كانت تختلف �سابقا مع بع�ضها
البع�ض �إمنا هي الآن جتتمع على م�شروع عربي قومي هدفه توحيد
ال�صف العربي والق�ضاء على قوى الإرهاب التي تدعهما بع�ض الدول
العربية والأجنبية.
وقد اختتمت الندوة �أعمالها مبناق�شة حماور العقيدة واخلربة
والثبات �سمات اجلي�ش العربي ال�سوري و�سورية واملقاومة عالقة
م�صري وانت�صار �سورية انت�صار لفل�سطني.
وخالل اجلل�سة اخلتامية التي تر�أ�سها الأ�ستاذ ب�سام عاقلة مدير
ثقافة دم�شق بني املحلل الدكتور �سليم حربا �أن اجلي�ش العربي
ال�سوري هو ركيزة االنت�صار يف احلرب على �سورية مبا يحمله جنوده
من قيم متثل الوطن ولكونهم �أبناء م�ؤ�س�سة ع�سكرية �سليلة �أجماد
�سطرها الآباء والأجداد.
واعترب حربا يف حمور العقيدة واخل�برة والثبات �سمات اجلي�ش
العربي ال�سوري �أن ال�سمات امليدانية خلقت من اجلندي ال�سوري

مقات ً
ال نوعي ًا بكفاءته و�شجاعته وفرو�سيته وقدرته على خو�ض
املعارك يف خمتلف البيئات القتالية وحتقيق بطوالت ك�سرت كل
املعادالت املعروفة يف العلم الع�سكري.
كما ر�أى �أن اجلي�ش يف �سورية توافرت لديه عوامل جناح نوعية
متثلت يف ال�شعب والقيادة وال�سالح رغم �أنه يخو�ض �أ�شر�س حرب
عرفها التاريخ يف مواجهته جلي�ش من الإرهاب وحلف دويل عدواين
دفاعا لي�س عن �سورية فح�سب بل عن كل منظومة القيم الإن�سانية
ليمهد الطريق �أمام �صيغة جديدة للعالقات ال�سيا�سية يف العامل
ول�شبكة حتالفات حتدت النظام ال�سيا�سي العاملي املفرو�ض منذ
نهاية احلرب الباردة.
ويف حمور �سورية واملقاومة عالقة م�صري حتدث الباحث الدكتور
مهدي دخ��ل اهلل عن املقاومة كمفهوم انطولوجي علم اجلوهر
الإن�ساين معتربا �أن الإن�سان يعرب عن وجوده وكينونته مبقاومته يف
�إطار ثقافة معينة ما ي�ستوجب النظر �إىل املقاومة كثقافة وكفكر
وعدم ح�صرها يف املقاومة امل�سلحة.
و�أ�شار �إىل �أن نظرة الدولة ال�سورية �إىل املقاومة ال�شرعية مرت
بثالث مراحل الأوىل عقب نك�سة حزيران  1967متثلت يف اعتبار
املقاومة ال�شعبية ح ً
ال وحيد ًا لتحرير الأر�ض ثم املرحلة الثانية
بعد ح��رب ت�شرين التحريرية �سنة  1973والتي اعتربت �آخر
ح��رب يخو�ضها ال��ع��رب موحدين �ضد “�إ�سرائيل” حيث دعمت
�سورية حركات املقاومة الفل�سطينية واللبنانية لعقود وجتلى
ذلك يف انت�صاراتها الأخرية واملرحلة الثالثة والأخرية بعد احلرب
الكونية على �سورية والتي �أفرزت واقعا ًجديد ًا متثل يف التكامل بني
منظومتي اجلي�ش النظامي واملقاومة.
�أما الدكتور �أنور رجا م�س�ؤول الإعالم يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني القيادة العامة ف�أ�شار يف املحور الثالث انت�صار �سورية
انت�صار لفل�سطني �إىل �أن احلرب التي ت�شن على �سورية كانت ذات
�أبعاد ا�سرتاتيجية تتخطى الواقع الداخلي �إىل �إ�سقاط الق�ضية
الفل�سطينية وا�ستهدافها يف عقر دارها ومربعها الأول معتربا �أن
فل�سطني �صارت �أك�ثر تداخال مع ال�ش�أن ال�سوري ونتيجة احلرب
التي يخو�ضها اجلي�ش العربي ال�سوري �ست�ؤثر حتما على الق�ضية
الفل�سطينية.
ور�أى �أن الن�صر ال�سوري حقيقة ي�ؤكدها التاريخ واجلغرافيا و�إرادة
ال�شعب يف رد العدوان.
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ندوة بحثية حول (الإتفاق النووي الإيراين)
يف احتاد الكتاب العرب
�أق����ام احت����اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ���ص��ب��اح ال��ث�لاث��اء
 2015/9/15ندوة بحثية حول (امللف النووي
الإيراين).
و�أدار فعاليات الندوة الدكتور ح�سني جمعة رئي�س
احتاد الكتاب العرب وتوىل �أمانة �سرها الدكتور
ن��زار بني امل��رج��ة ع�ضو املكتب التنفيذي .ويف
بداية الندوة حتدث ال�سيد الدكتور ح�سني جمعة
عن امللف النووي الإيراين مع الدول ال�ست ()1+5
الذي �أ�صبح من �أ�شهر امللفات الدولية يف التاريخ
الإن�����س��اين��� ،س��واء م��ن حيث ال��زم��ن ال��ذي احتاج
�إليه �أم يف مدة املفاو�ضات الأخرية التي جرت من
�أجل الو�صول �إليه ،وهذا االتفاق ما كان لينجز
ل��وال القوة الع�سكرية والتقنية والعلمية التي
ت�سلحت بها �إي��ران يف �صميم ح�صار جائر ،ف�ض ً
ال
عن قوة التما�سك ال�سيا�سي واالجتماعي والثبات
على احلق يف امتالك التقنيات العلمية لتطوير
برناجمها العلمي ال�سلمي ،فعلى الرغم من وجود
تيارات �سيا�سية وقومية �إال �أن هناك متا�سك ًا يف
وحدة القرار الداخلي يف هذا ال�ش�أن.
ويف املحور الأول الذي حمل عنوان (الت�أثريات
الداخلية لالتفاق النووي الإيراين) �أ�شار الدكتور
ابراهيم زع���رور �إىل �أن��ه م��ن الطبيعي ج��د ًا يف
القراءة للملف النووي الإيراين �أن نتبني ت�أثريات
�إيجابية وت���أث�يرات �سلبية داخ��ل��ي�� ًا وه���ذا يقو
بالت�أكيد للبحث يف هذه الت�أثريات داخل �إيران
من حيث وجود تيارات �سيا�سية منذ قيام الثورة
حتر�ص جميعها على الدولة الإيرانية و�إن كانت
ال��ر�ؤي��ة تختلف ما بني التيارين الأ�سا�سيني يف
�إيران :التيار الديني املحافظ والتيار الإ�صالحي
الليربايل ،ووج��ود هذين التيارين الأ�سا�سيني
ال مينع وال ينفي بالت�أكيد وجود تيارات �أخرى
�أق��ل فاعلية من هذين التيارين .كما ا�ستعر�ض
جملة من النقاط الإيجابية يف هذا امللف كحالة
التفاو�ض وطبيعته ونتائجه ورف�ض �إيران التنازل
عن �أي حق من حقوقها �إ�ضافة �إىل رفع العقوبات
ال�سيا�سية واالقت�صادية اجلائرة وتدفق ال�شركات
الأجنبية ور�ؤو�س الأموال لإيران ،ومل يغفل بع�ض
االنعكا�سات ال�سلبية لكل هذا احل�ضور واالنفتاح
العاملي.
وط���رح ال��ب��اح��ث ث��اب��ت ع��ل��ي حم��م��د املنعك�سات
الإيجابية وال�سلبية حملي ًا و�إقليمي ًا ودول��ي�� ًا
�إ�ضافة �إىل ال��ت���أث�يرات على ال��داخ��ل الإي���راين
يف املجاالت ال�سيا�سية والعلمية واالقت�صادية
والع�سكرية واالجتماعية ،دون �أن يغفل �أن هذا
االتفاق �سيجعل من �إيران مركز ًا لعا�صفة الت�آمر

الغربي عليها وذلك من خالل �سعيه �إىل تفتيت
و���ض��رب ال��وح��دة الوطنية الإي��ران��ي��ة ب��ذرائ��ع
خمتلفة طائفية و�إثنية و�سيا�سية و�إن�سانية–.
كما �أ���ش��ار د .علي ب���دوان �إىل �أن تو�صل �إي��ران
التفاق ن��ووي مع جمموعة ( )1+5ال يعني �أن
الأمور و�صلت �إىل خواتيمها ،فاحلراك امل�ضاد �ضد
�إيران �سيبقى موجود ًا من قبل العديد من الأطراف
خا�صة ال��والي��ات املتحدة والكيان ال�صهيوين،
حيث يتوقع �أن ن��رى �أ�شكا ً
ال من الت�صعيد �ضد
�إي����ران م��ن ح�ين �إىل �آخ���ر حت��ت دع����اوى خ��رق
التفاهمات واالتفاق املوقع� ،إ�ضافة �إىل �أن الطرف
“الإ�سرائيلي” �سيبقى م�شدود ًا نحو تنفيذ عمليات
ا�ستخبارية يومية يف ا�ستهداف املن�ش�آت النووية
الإيرانية ،مبا يف ذلك الإقدام على تنفيذ عمليات
اغتيال للخرباء والعلماء يف �إيران كما وقع خالل
ال�سنوات املا�ضية.
ويف املحور الثاين الذي حمل عنوان (الت�أثريات
ال�سلبية والإيجابية يف حم��ور امل��ق��اوم��ة) ق ّ��دم
الأ�ستاذ مالك �صقور ع�ضو املكتب التنفيذي ورقة
بحثية هامة حول هذا املو�ضوع كما تطرق الدكتور
حيان �سلمان �إىل عوامل جناح الربنامج الإيراين
ال��ن��ووي ال�سلمي وت��داع��ي��ات النجاح الإي���راين
النووي على املنطقة وعلى حمور املقاومة ،ف�إيران
من خالل جناحها النووي ميكن القول �إنها تغلبت
على �أغلب امل�شاكل والتحديات املاثلة �أمامها،
وهذا النجاح �سيفتح �آفاق الطريق �أمام تطورها
امل�ستقبلي و�سيعزز من قدرتها النووية امل�ستقبلية

و�سيطور يف مواقعها النووية.
و�سلط الباحث عبد الفتاح ادري�س ال�ضوء على
عوامل قوة املوقف الإيراين و�أثره الإيجابي على
نتائج املفاو�ضات ،فالنجاح الديبلوم�سي الكبري
الذي حققته �إي��ران بعد توقيع االتفاق النووي
مع الغرب واالعرتاف بها كقوة �إقليمية �سي�ساهم
يف حتقيق اجن��ذاب للأطراف املحلية والدولية
لتوطيد العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية معها.
وتناول الدكتور عبد اهلل ال�شاهر يف ورقته التي
�شارك بها (ت�أثريات االتفاق النووي الإيراين على
حمور املقاومة �سلب ًا �أو �إيجاب ًا) ،فمن التداعيات
الإيجابية ك�سب �إيران ك�سر العقوبات واحل�صول
على  7مليار دوالر دون �أن تتنازل عن خطوطها
احلمراء يف ا�ستخدام الطاقة النووية ال�سلمية،
كما �أن ه��ذا االت��ف��اق �أدى �إىل ا�ستبعاد �ضربة
ع�سكرية لإي��ران مما �سيحد من ه��روب امل��ال من
�إي��ران �إىل اخل��ارج و�سي�شجع اال�ستثمار املحلي،
�إ�ضافة �إىل اكت�ساب �إي���ران ال�شرعية الدولية
داخل الإقليم مما �سيتيح لها املزيد من احل�ضور
الإقليمي.
ويف امل��ح��ور الثالث ال��ذي دار ح��ول (ال��ت���أث�يرات
ال�سلبية والإيجابية لالتفاق يف املنطقة) �أ�شار
�أ .حممد حديفي ع�ضو املكتب التنفيذي �إىل
الدور الإيجابي الذي كان لإيران يف الوقوف �إىل
جانب �سورية ،فتح�سن اقت�صاد �إيران يعني زيادة
وتقوية ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بينها وب�ين �سورية
الأمر الذي ي�ؤدي لإنعا�ش االقت�صاد� ،أما موقفها

الع�سكري الداعم ل�سورية ف�سوف يزداد تفاع ً
ال
�إيجابي ًا حتى ت�ستعيد �سورية عافيتها.
كما و�ضح �أ .حممد حوراين �أن �إيران خرجت من
االتفاق كقوة �إقليمية رئي�سية مناف�سة للدول
الكربى التي تريد اال�ستفراد باملنطقة العربية
و�أخذها �إىل حيث تريد ،كما �أن �إيران ا�ستطاعت
اجللو�س مع املجتمع الدويل على طاولة املفاو�ضات
كراف�ضة لل�سيا�سات الدولية والإقليمية والعربية
التي تريد اال�ستئثار بال�شرق الأو�سط والتفرد به،
�إ�ضافة �إىل �أن �إيران �أ�صبحت �شريك ًا يف مكافحة
الإرهاب يف املنطقة.
و�ضمن طرحه للت�أثريات الإيجابية وال�سلبية
للملف ال��ن��ووي الإي����راين داخ��ل��ي�� ًا ويف املنطقة
ا���س��ت��ع��ر���ض ال��دك��ت��ور �سليم ب��رك��ات ج��م��ل��ة من
النقاط واملعطيات املتعلقة بهذا االتفاق الذي
ال ينهي ال�����ص��راع يف املنطقة لكنه ي�ضع حجر
الأ�سا�س مل�شاريع جديدة من الأطراف الأمريكية
والإي��ران��ي��ة وال�ترك��ي��ة وال��رو���س��ي��ة واخلليجية
و”الإ�سرائيلية” بينما بقي ال�س�ؤال الأكرب� :أين
العرب يف هذه ال�صفقة الكونية و�أين م�شروعهم
القومي العربي املقاوم وهل من يقظة لهذا امل�شروع؟
و�أ�شار الدكتور غ��ازي ح�سني �إىل �أن توقيع هذا
االت��ف��اق يعترب �إجن���از ًا كبري ًا لأن ع��دم االتفاق
يعني تدهور الأمر ورمبا اندالع احلرب مبا جتره
من تداعيات خطرية على جميع الأط��راف وعلى
بلدان ال�شرق الأو���س��ط وعلى جميع امل�ستويات
االقت�صادية وال�سيا�سية والإن�سانية.
واختتمت فعاليات الندوة باملحور الرابع التي
تطرق �إىل (موقف الغرب من االتفاق النووي)
�أ����ش���ار �أ .ع��ل��ي امل��زع��ل �إىل �أن م��وق��ف ال��غ��رب
اال�ستعماري من االتفاق النووي الإي��راين ومما
يجري يف �سورية والعراق و�سائر دول املنطقة ال
ميكن فهمه �إال يف �إطار حماية امل�صالح ال�صهيونية
وتهديد عوامل الوجود العربي و�إجها�ض م�شروع
امل��ق��اوم��ة ال���ذي تعاظم يف ظ��ل الإجن���از العلمي
الإيراين وال�صمود الأ�سطوري ل�سورية العربية.
ويف الورقة التي قدمها طرح �أ .الأرق��م الزعبي
جملة من الت�سا�ؤالت حول ال�سماح لباك�ستان والهند
والكيان ال�صهيوين امتالك ال�سالح النووي بينما
ال ي�سمح لإي��ران بامتالكه ،م�ؤكد ًا على �ضرورة
درا�سة منهج تعامل �إي��ران خالل فرتة العقوبات
واال�ستفادة من جتربتها ،م�شري ًا �إىل �أن االتفاق
�سيكون �سكة لالنفاق على الت�سليح وال �سيما من
دول اخلليج والدول الإقليمية يف املنطقة.
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حوار

حوار حول جتربة الفنان �أمين ف�ضة ر�ضوان:

�أر�سم بحيوية ت�سكنها �إيقاعات النغم املو�سيقي
• ديانا الر�ضا
بعد م�شاركته يف ور�شة العمل التي �أقامتها �صالة ال�سيد للفنون
الت�شكيلية يف دم�شق� ،أع��اد الفنان الت�شكيلي �أمي��ن ف�ضة ر�ضوان
التجربة ،يف �صالة دار االوب��را يف دم�شق ،حيث ر�سم لوحة �أم��ام
اجلمهور ،وعلى نغمات مقطوعة مو�سيقية �أع���دت لهذه الغاية،
ا�ضافة لعر�ض جمموعة من حوايل ع�شرين لوحة يف �صالة الدار،
متيزت بالعفوية ومبو�ضوعاتها االن�سانية املعربة عن هواج�س القلق
واال�ضطراب والتوتر .
اللقاء املزيد من اال�ضواء حول جتربته يف جمال الر�سم املبا�شر امام
اجلمهور ،ومعار�ضه الفردية املتوا�صلة  ،التقيته وكان احلوار التايل:
• بداية مااملو�ضوعات التي طرحتها يف لوحتك التي ر�سمتها يف دار
االوبرا امام اجلمهور ..وكيف كان االقبال؟
•• اخرتت عازفات الناي كمو�ضوع ،وذلك اليجاد حاالت املقاربة
بني الر�سم واملو�سيقا بعفوية وبان�سجام  ،ولوحاتي االخ��رى تدور
اي�ضا حول الوجوه واالج�ساد ،وميكن ان ت�شكل وبطريقة غري مبا�شرة
ا�ستعادة رمزية للمخا�ض الع�سري ال��ذي يعي�شه الإن�سان املعا�صر،
فاللوحة هنا �إىل جانب دالالتها الت�شكيلية والتقنية وااليقاعية
واملو�سيقية ،هي ف�سحة ملتابعة م�شاعر القلق والهلع املوجود يف الواقع
احلياتي الراهن .
ولقد �أعدت �إيقاعات وتنويعات االج�ساد والوجوه بخطوطها و�ألوانها
�إىل حاالتها الأوىل ،للتعبريعن اخل��راب الداخلي ،ال��ذي يعي�شه
الإن�سان املعا�صر ،وهكذا ظهرت تنويعات الوجوه والأ�شكال كحلقات
متتابعة تعك�س �أحا�سي�س ال��دم��ار الداخلي واخل��ارج��ي مع ًا ،عرب
هواج�س ت�شكيلية حديثة وت�صورات تقنية تعرب عن حاالت االنفعال
باللون وباملو�سيقا اثناء الر�سم .
ولقد حاولت ك�سر �أو جتاوز ال�سياق الأ�سلوبي ال�سابق القائم على
تف�ضيل اللون على اخلط  ،وا�صبحت ار�سم يف هذه املرحلة مركزا على
ان�سيابية خطوط الر�سم وتداخالتها ومتوجاتها االيقاعية .
واملناخية اللونية احلا�ضرة يف لوحات املعر�ض تت�أتى من دالالتها
و�أ�شكالها املنفتحة على �أداء م�سحوب من الأحا�سي�س الداخلية ،التي
حتول اللوحة �إىل �صياغة عفوية لالن�سان  ،تعتمد على ح�ضورالفكرة
القادمة من الواقع ،ومع ذلك تركت للم�شاهد ف�سحة �أمل بقدوم حياة
جديدة ،حني جعلت امل�شاهد يتنف�س اوك�سجني الفرح يف مل�سات اللون
احلي ويف الف�سحات امل�ضاءة .
والإ�شارات الإن�سانية تتداخل يف اللوحة الواحدة ،وتتداخل بحرية
وعفوية تتخطى الر�ؤية الواقعية التقليدية  ،وتفتح �أمدية داخل
م�ساحة اللوحة ،و تذهب �إىل اجلوهر وت�ؤكد �صياغة فنية تزيد
من حاالت حت�س�سنا لإيقاعات جمالية حديثة تعرف كيف تختزل
الأ�شكال الواقعية وتربز امل�شاعراالنفعالية  ،حيث يتغلب الطابع
التعبريي على الناحية الت�صويرية الت�سجيلية ،وهذا يعني بروز
ت�شكيالت عربهذه احل�سا�سية املتمادية يف الذاتية �إىل درجة جتاوز
ما هو متعارف عليه من جماليات وعنا�صر تعبريية م�ألوفة يف الفنون
احلديثة واملعا�صرة .
ماجلديد الذي تطرحه يف لوحاتك املعرو�ضة ؟
•• توجد حتوالت على �صعيد التقنية واال�سلوب ،فاللوحة ا�صبحت

اكرث ن�ضج ًا وقدرة على التعبري عن االنفعال الذاتي ،بهدف الو�صول
�إىل جوهر الأحا�سي�س الإن�سانية العميقة  ،وه��ذا يعطي اللوحة
امل��زي��د م��ن احل��ري��ة يف حتريك ال��ل��ون و�صياغة اخل��ط��وط  ،بحيث
تتحول الأ�شكال والعنا�صر والرموز �إىل �ضربات ومل�سات ولطخات
لونية وحركات خطية ،فيها الكثري من التنويع العاطفي والوجداين
والذاتي .
فاحلركة ال�سريعة تلبي بعفوية مطلقة انفعا ًال ذاتي ًا يحقق احل�ضور
الذاتي ،ويلبي ان�سياق ًا نحو ايقاعات اكرث عفوية .وهذا يعني �أن
االلعفوية وال�سرعة املطلقة يف الت�شكيل ال ت�ؤذي اللوحة ،وبالتايل
ال جتعل عم ًال ي�برز على ح�ساب الآخ��ر يف خطوات ابتكار ن�سيج
ب�صري خا�ص ،يتخطى الر�ؤية التقليدية ،ويزيد من حاالت حت�س�سنا
اليقاعات جمالية حديثة لها عالقة مبا�شرة بثقافة وفنون القرن
املا�ضي  ،التي غريت جمرى الفن يف الع�صر احلديث .
•املالحظ انك تبقى عند ا�شارات اال�شكال  ..اال ميكن ان ت�صل اىل
التجريد ؟
•• ه��ذا �صحيح ف�أنا �أبقى على �صلة ب�إ�شارات املو�ضوع املتخيل
وعنا�صره احلية التي تقيم عالقة بني اللون واالح�سا�س وبني
احل�ضور والتلميح ال�شكلي.
وهذا يعني انني احقق رغبة ب�إ�ضافة احلركة واحليوية العاطفية
�إىل لوحاتي لإبراز عنف اللم�سة العفوية والك�شف يف �آن عن ح�سا�سية
الت�أليف التكويني والتلويني  .والتعبريعن �أق�صى احلاالت االنفعالية

التي اج�سدها يف حركة الأ�شكال والرموز ،التي تعك�س ال�صدى اللوين
لتموجات احلالة الداخلية التي اعي�شها �أثناء اجناز لوحتي الفنية
الت�شكيلية .
فاللوحة التعبريية والوح�شية هي مر�آة مليلوديا الداخل  ،كما �أنها
حماولة لتوثيق ال�صلة بني الداخل واخلارج  ،بني املنظور واملح�سو�س
�أو بني ر�ؤي��ة الواقع ورغبات جتاوز قيود هذا الواقع للو�صول اىل
وترية الألوان الكثيفة املرتاكمة فوق بع�ضها البع�ض
.وهذا االجتاه املتحرر يف �صياغة عنا�صر اللوحة ،يبعدين م�سافات
طويلة عن الهواج�س ال�صالونية واال�ستهالكية  ،ذلك لأن اللوحة
تبدو م�شغولة بانفعال وعاطفة م�ستمدة من تطور اللم�سة يف الر�سوم
الأكرث ع�صرية وحداثة وذاتية .
فالر�سم العفوي والتعبريي هنا هو احلالة والهدف واجلوهروهو الذي
يدفعني نحو عامل لوين ذاتي وانفعايل ،فت�صبح امل�ساحات �أقرب �إىل
الهند�سة اللونية البعيدة عن الت�سطيح والرزانة والدقة الباردة ،
وهذا يزيد من االيقاع االنفعايل ال�صادق واحلا�ضر يف م�ساحة اللوحة
.ولعل هذه احلرية التي �أنطلق منها يف �صياغة اللوحة الفنية  ،هي
التي �أ�س�ست ل�شخ�صيتي التي تتكر�س من معر�ض لآخر  ،فاحلرية
هي التي حتقق التميز  ،وهي التي تقود الفنان �إىل �أن ايجاد ذاته
و�شخ�صيته قي عمله الفنيو .قد تتحول اللوحة اىل �سطح ت�ضاري�س
فيه املزيد من اخل�شونة وال�سماكات التي تدفع اللوحة مرة �أخرى،
بعيد ًا عن الأطر اجلمالية امل�ستهلكة والثقافات اجلمالية املتوازنة .
وم��ن الناحية التقنية اللون يظهر بطريقة انفعالية على �سطح
اللوحة  ،كما اجعله يف �أحيان كثرية ي�أخذ جمرى ال�سيالن احلر من
�أعلى اللوحة �إىل �أ�سفلها ،وقد تتحول اللوحة �إىل جمرد اخت�صارات
عفوية مو�ضوعة على �سطح اللوحة .

ق�صة

"ال�سنة الثالثون"

ُ
وردةالوردات...
•وجدان يو�سف �أبوحممود
بعدَك بقلبي وردة الوردات» ي�صد ُح
املذياعُ،ويدنو طيفها متهادياً حام ًال
�صينية الكعك املحلى وفناجني قهوتنا
املاكرة،تهم�س»بابا» ثم «بابا»ف�أتذ ّكر
�أنيّ مل �أ�ص ُح بعد�،أتظاهر با�ستغراقي
�أ�شخر ثم �أتثاءب� ...أتثاءب ثم �أ�شخر
يف حيل ٍة طفلي ٍة للح�صول على قبلة
كبرية»جمقة»من حبيبتي ال�صغرية،
�صغريتي التي كربت يف الآونة الأخرية
بحيث �إن جنحت يف اختبارات هذا الف�صل
تخرجت من اجلامعة طبيبة رقيقة
ناعمة �أ�شبه بيا�سمين ٍة �سمراء على هيئة
فتاة ،وحيث �أنيّ ف�شلت هذا ال�صباح يف �ش ِّم
�شعرها الأ�سود فقد تركت الب�سمة املا�شية
على �شفت َّي و�ش�أنها �إىل �أن ا�ستحالت
�ضحك ًة عالي ًة ترافقت مع وثب ٍة مفاجئ ٍة
عجائزي ٍة مني على طريقة»كم�شتك»يف
لعبة الغمي�ضة ،وبالكاد نه�ضت و�ش َّق
النور عيني حتى �أدركت �أنني � ّأخرتها
�أكرث من املعقول فحملت كتبها وغادرت
يف �صمتٍ تارك ًة يل قبل ًة كبري ًة (جمقة)
معلق ًة يف الهواء� .أناديها لأقطع �شكي يف
ان�صرافها»رهان»في�سكتني �صدى الغرفة
الوا�سعة ال�شبه مك�سيّة �شاطراً �صوتي �إىل
ن�صفني ّ
ه�شني النهائيني «لقد ذهبت»
� ،أحملق يف دوائر ال�ضوء املهت ّزة على
ال�ستارة البالية ثم يف �ساعة اليد امل�ستلقية
بني �أبرا ٍج من علب الدواء جميباً �صداي
«�أجل يبدو �أنها ذهبت» �أبت�سم لل�صينية ذات
ربراً
الفناجني الفارغة �أرفع لها
حاجبي م ّ
ّ
ق�سمت املهام ...جتلب الفناجني و�أنا
«هي ّ
�أع ّد القهوة» َت�سقط قبل ٌة الهي ٌة م�شاغب ٌة
معلق ٌة بغت ًة على خدي ف�أمل�س �أثرها
املده�ش احلارق الأقرب مل�سقط نيزكٍ
على رمالٍ خفيفةٍ� .أتف ّقد وجود مريولها
ف�أطمئن حني ال �أراه من�سياً كالعادة
قرب �صينية النحا�س الأحمر مدفوناً
حتت فتات الكعك املح ّلى و بقع القهوة
اخل�ضراء الباهتة� .أنه�ض دون �أن �أ�سوّي
الفرا�ش فهذا يف جدول املهام من ن�صيبها،
�أم�سك ّ
نظارتي ب�أ�صابعي املرتع�شة،
�أرتديها كمن يرتدي عينيه� ،أخف�ض
�صوت فريوز الذي تبخر من م�سامات
املذياع �أجمعها حام ًال �أحبَّ الأغنيات على
قلب ابنتي ،فيتعاىل ب�شعاً �صوتي بالأغنية
ذاتها»بع ِدك بقلبي(...ولو كانت رهان
هنا لأنبتني للم ّرة الألف»بعدَك بفتح
الدال» ،ولأجبتها للم ّرة الألف مقهقهاً
«وكيف ال �أك�سر الدال يا غالية ووردة
الوردات واقفة ٌ �أمامي»!ُّ � .
أمط ر�أ�سي �إىل
الأمام كمن يحاول الر�ؤية مقتفياً عطر
الأمرية يف �أنحاء الدار� ،أر ّكب ب�ضع دعواتٍ
وتعاوي َذ و�أطلقها بالوناتٍ خمفي ٍة واثقاً
�أ ّن اهلل �سيقر�أ مايف بالوناتي من ر�سائلٍ
فيحر�سها يل ويوفقها يف االمتحان.
�أم�ضي بهدو ٍء �أغ�سل وجهي ف�أن�سى
املن�شفة ّ
املخططة على كتفي� ،أدخل بها
املطبخ فتجحظ خطوطها وت�ضحك
حني تك�شف �س ّر قهوتنا لأ ّن ما و�ضعته
يف الدّلة مل يكن ب ّناً و� مّإنا بع�ض �أوراق
امللي�سة و�أزهار البابوجن� ،أُبعد املن�شفة
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غفـــران

•يون�س حممود يون�س

عن كتفي كمن يعاقبها»ه�س�س ...هكذا
تو�صي الطبيبة»� ،أم�ضي بقهوتي ال�س ّرية
ومب�صفاتها ال�صغرية نحو الكعك املح ّلى،
كان الطبق خاوياً الب َّد و�أ َّن عا�شقة الكعك
د�سته ك ّله يف احلقيبة وبني الكتب،
قد ّ
�أ�سكب م�شروبي يف فنجانٍ فتتطاير
القطرات وت�صيب كالعادة زجاج النظارة،
�أحمله بيدٍ و َِاح َد ٍة و�أخرج جمدداً فين�سكب
بع�ضه �إثر رجفانيِ هنا وهناك ،يف املا�ضي
حني كان التنظيف �أمراً �سه ًال كانت قائمة
املهام خا�صتي ممتلئ ًة حتى ال�سطر الأخري
وكانت قائمة رهان فارغ ٌة متاما ً �أمّا الآن
وقد هرمت ح َّد االنطفاء فقد مت ترحيل
مهامي �إىل قائمتها بالتدريج ،لهذا البد
للبقع الدَّبقة �أن تنتظر مثلي عودتها .كان
الطريق من غرفتي �إىل البلكون م�صبوغاً
بع�شرات البقع القامت ِة القدمي ِة واخل�شن ِة
ومع هذا مل �أكن لأ ّتهم فتاتي بال ّتق�صري
ولو �سراً حتى عندما �أفتح باب البلكون
و�أ�صطدم بالزهور الذابلة يف الأ�ص�ص
وامليتة بع�ضها فوق بع�ض ف�إنني غالباً ما
�أع ّنف نف�سي لعجزي عن تقدمي العون
لها �أو تخفيف عبء هذا البيت عن يديها
الرهيفتني� .أجل�س على
الكر�سي بفنجانٍ
ّ
حمني ف�أم�سح
ن�صف ممتلئ وظه ٍر ن�صف ٍّ
عنه دون ق�صد طبقة الغبار ال�سميكة ،بدا
ال�شارع خاليا �إال من الريح ُ
تعبث غا�ضب ًة
بر�ؤو�س الأ�شجار حويل كمن يفت�ش يف
�شعر ك ٍّل منها عمَّا �أ�ضاع ،طار خ ّف ٌ
ا�ش و
خفق الغ�سيل املن�شور على حبل اجلريان
ثم م�شى حز ٌن طوي ٌل �أمامي ليتوقف فج�أ ًة
مطي ًال التحديق َّيف راغباّ يف خلق ثرثر ٍة
�سريع ٍة بيننا عن الطق�س �أو ال�سيا�سة �أو
عن عيد ميالدي� ،شردت ثانيتني لأتذكر
�أ ّن اليوم ي�صادف ذكراه الأوىل �...آخر
عيدٍ مليالدي ،غرقت يف موجة �ضحكٍ
بثوب
و�سعالٍ فلم �أحلظ اقرتاب الريح ٍ
�سابح يف الهواء  ،مل �أحلظ كيف
طويلٍ ٍ
مدت ذراعيها فراق�صها احلزن الطويل
وحتركا متعانقني بر�شاق ٍة وليون ٍة على
وقع مو�سيقا جنائزي ٍة غريبةٍ ،قفز قلبي
لدى �سماع مو�سيقاهما ثم هد�أ حلظة ف ّكر
يف رهان ،لو ت�أتي الآن فتبدد هذي الك�آبة
الطارئة جمهول ُة امل�صدر� ،إن ت�أتي الآن
ت�صمت الريح وتخرج الع�صافري ويطري
من حتت �أجنحتها الفرح� .أغم�ضت عيني
بعد �أن خ ّر�ش �صفاء �سطحهما الغبار
املتناثر زوابعاً �صغري ًة ...ر�أيتها تبكي
يف حفل ميالدي الفائت قالت يومها
وهي تتنهنه كما الأطفال» ّ
كف عن ذكر
املوت �أرجوك� ...أرجوك ع�ش� ...أرجوك»
� ،سمعتني �أي�ضا �أعدها ب�أ ّنني �س�أعي�ش
وب�أال �أموت قبل �أن �أودعها ثوب زفافها.
حرمنا اهلل من الإجناب �سنواتٍ طويل ٍة
وحني حملت زوجتي ماتت يوم والدتها،
فكربت الوليد ُة احلمرا ُء الباكي ُة ذات
ِّ
الغ�ض املج َّع ِد يف �ضوء عيني
اجلل ِد
َ
ً
حليب،
لتجدين �أمامها �سريرا وزجاجة ٍ
و�أ�ستطيع الربهان على �أنني ع�شت لها
ونذرت كل حلظ ٍة يف حياتي لإ�سعادها،
كما ب�إمكاين الربهان على �أين ع�شت بها

و �أ�ضاء وجودها �سعادة الكون يف قلبي
النائم ،خرجت الر�ضيعة من �شرنقة
الوقت فرا�ش ًة مكتمل َة النموِّ� ...صبي ٌة
فوار ُة احلياة ذكي ٌة وفي ٌة �شفاف ٌة مده�ش ٌة
بكل ماللكلمة من معنى ،مل تخيّب
رهان ظني قط بل كانت دائماً �أه ًال
للأمل و�أ�ستطيع القول و�أنا العجوز
احلي مبعجزة �أنيّ حافظت على حياتي
و� ّأخرت �شيخوخة قلبي كرمى لغزالتني
حبيبتني ترقدان ب�سال ٍم يف عينيها.
د ّللتها� ...أجل كما د ّللتني مذ َه ِرمت
هذي الأ�صابع ،وحني َ
دخلت اجلامعة
�أق�سَ مت «لن يعاجلك �أح ٌد غريي»،
لدرجة �أنيّ مل �أت�صور بعد ذلك العهد
�أن طارئاً قد يحدث فيخلخل ترتيباتنا
ّ
وي�ضطرين �أنا الكهل املتهالك للعناية
بها كما كنت يف املا�ضي بفارق ع�شرين
عاماً ،ح�صل هذا عندما بد�أت تعود متعب ًة
ال�سنة الفائتة فرتمتي على الأريكة دون
حراكٍ  ،ح�صل عندما �أ�سع َفتها �صديقاتها
يف حالة �إغماءٍ ،ح�صل عندما احت َف َظت
بها امل�شفى حلني �صدور نتائج التحاليل،
ح�صل عندما �صدرت نتائج التحاليل....
ُ
فتحت عين َّي ،كانت الريح قد عادت للبحث
عن �شيئها ال�ضائع بينما عاد احلزن
الطويل يراقبني ب�صمتٍ  ،متحيناً الفر�صة
لبدء حديثٍ معي ،وقفت فج�أ ًة ،خلعت
نظارتي ،رميتها يف وجهه ودخلت ،خملفاً
ورائي فنجاناً بارداً ممتلئاً حتى ال ّن�صف
معاقب بني العديد من
جال�ساً كتلمي ٍذ
ٍ
الفناجني الباردة الن�صف ممتلئة ،دخلت
حافياً و�أنا �أقاوم الت�صاق قدم َّي ّ
بالطريق
أطلقت َ
َّبقُ � ،
بع�ض نظر ٍة �صوب
املب َّق ِع الد ِ
�صورة رهان املائلة املعلقة يف ال�صّ الة قرب
�صورة �أمها ،اقرتبت منها عدّلتها حتى
ي�سهل على ال�صورتني �إن �شاءتا النوم يف
�أح�ضان بع�ضهما ،وم�ضيت مبت�سماً �إىل
َ
ال�شريط
�سريري ،قلبت يف �آلة الت�سجيل
الذي يحمل �أغني ًة واحد ًة ثم غبت
مند�ساً حتت املالءات املبعرثة ،ملحت يف
اخلزانة ذات الباب املوارب مريو ًال � َ
أبي�ض
ف�أغم�ضت عين َّي من جديدٍ و�أنا �أ�سمع
فريوز تغ ِّني بك�سر الدّال»...بع ِدك بقلبي
وردة الوردات».

�إنه �صباح �آب الذي جعلني �أ�سري بخطى
وئيدة رخوة  ،وحتى وجهي كان منقب�ضا
من عذابات ال�صيف الذي �سار منذ
بدايته بخطى وئيدة �أي�ضا  .فال احلرارة
انخف�ضت  ،وال القذائف املجنونة ارحتمت
� ،أو رحمت  ،وال ال�شاطئ الرملي خال من
وجوه الهاربني من جحيم احلرب � .شيء
واحد لفت انتباهي يف ذلك ال�صباح الباكر .
�أال وهو الرمل املبلل بزبد املوج  .ما جعلني
�أتذكر نوعا من الغواية التي ي�صعب
جتنبها يف هذه احلياة  .لأنه وكما ر�أيته .
كان طريا  .لينا  ،ورائحته نافذة .
ّ
لكن م�شكلتي مل تكن يف الرمل املجبول
بزبد املوج  ،وال �أظن �أنني كنت قادرا على
حتديد م�شكلتي دون الوقوع ب�أخطاء
من نوع ت�شخي�ص احلالة التي �أمر بها ،
واملمتدة بطبيعتها من اخلا�ص �إىل العام
�إىل الوجودي  .ذلك �أ ّن احلرب التي وقعت
كانت موجودة يف ذهني قبل وقوعها  ،وكنت
�أت�ساءل � :أي غباء جعلني �أعي�شها مرتني
؟ وملاذا �أعي�ش �آالمها طاملا �أنني قادر على
القفز فوقها مثل �أي بهلواين بارع يف القفز
؟ خا�صة و�أ ّن هذه الريا�ضة الذهنية رمبا
تكون �أهم ما �أتقنته خالل عقود �ستة
ع�شتها حتى الآن !
كنت �أفكر و�أحدث نف�سي ك�أنني �شخ�صان
ي�سريان جنبا �إىل جنب  .مع �أنني كنت
وحيدا بكل ما للكلمة من معنى  ،ومبا �أ ّن
ال�شاطئ مل يكن مزدحما يف ذلك الوقت
الباكر نوعا ما  .فقد �أتيح يل �أن �أ�سرتق
النظر �إىل وجوه البع�ض ممن كانوا
يقومون بريا�ضتهم ال�صباحية  .فال �أرى
غري ب�شائر ال�سعري الذي يعي�ش بداخل كل
منهم  ،وكنت �أ�ستغرب ا�ستعجالهم يف قطع
امل�سافة التي �أمامهم وك�أنهم ي�سابقون وهماً
ي�سري �أمامهم .
مل ي�شغلني �أي من ه�ؤالء  .فقد كنت
معتادا على ر�ؤيتهم يف كل �صباح �أخرج فيه
�إىل ال�شاطئ  ،وحتى الع�شاق  .ر�أيتهم وقد
ا�ستيقظوا باكرا ليحتكوا ببع�ضهم فوق
الرمال الرطبة  .فاملحظورات ت�سقط عادة
�أمام الغواية املركبة  ،واملحظورات التي
�سقطت يف هذه احلرب ال تعد وال حت�صى ؟
رمبا �سقطت كلها  .كلها  ،وما عاد هناك �أي
رادع مينع �صاحب البندقية اجلديدة من
�أن يفعل ما يراه منا�سبا .
و�أ�شرقت ال�شم�س � ..أ�شرقت من خلف
اجلبال البعيدة مثل كرة حمراء مدماة ،
ويف مكان لي�س بعيدا من ذلك ال�شاطئ .
ر�أيت �صبية تقف على قدم واحدة وعكازين
يتدليان من حتت �إبطيها  .كانت تعطي
وجهها احلنطي للبحر  ،وف�ستانها القطني
يخف
املزين بر�سوم الفرا�شات والورود مل ِ
�شيئا من تفا�صيل قوامها اجلميل � .أما
�شعرها فقد تدىل من فوق كتفها اليمني
لين�سدل بعذوبة مثل حزمة �سوداء فوق
�صدرها البارز  ،و�إذ ذاك ا�ستقرت يف ذهني
ثالثة �ألوان متقاربة � .أ�شعة ال�شم�س .
ب�شرتها احلنطية  .الرمل الذهبي الذي
تقف عليه .
�أذهلني هذا اجلمال املركب  ،وت�سمرت يف
مكاين حلظات قبل �أن �أتابع �سريي بخطى
بدت يل �أكرث بطئا مما �أريد  .رمبا لأنني
ر�أيت يف وجود هذه ال�صبية الثالثينية

�أجمل ب�شرى ميكن �أن حتكي يل عن �سوريا
الإن�سان � .سوريا الوطن � .سوريا اال�سم
الذي �أحبه �إىل درجة العبادة  ،ومع افتتان
تلك ال�صبية بالبحر  ،ووقفة العز الفاتنة
�أي�ضا  .ر�أيت امل�ستحيل يبتعد عني هاربا .
فقلت لنف�سي " هذه ال�صبية لي�ست من
طرطو�س "
واقرتبت منها �أكرث و�أكرث دون �أن �أرى
لها جفنا يرف  .فقد كان وجهها يعرب
بطريقة ما عن قوة جمبولة باحلزن  .فهل
كانت قوية حقا ؟
هذا ما �أردت معرفته و�أنا �أ�س�ألها عن
ا�سمها  .فلما قالت ( غفران ) عرفت من
لهجتها �أنها
حلبية .
فقلت و�أنا �أبت�سم لها :
�إذن �أنت من حلب  ،وال بّد �أنك فقدت
�ساقك هناك  .لكن كيف جئت �إىل هنا
وامل�سافة طويلة  .طويلة ؟ .
قالت وقد افرت ثغرها عن ابت�سامة
موجعة .
ـ نعم �أنا حلبية  ،و�أ�صبت يف احلديقة
العامة ب�شظية �صاروخ  ،وجئت �إىل هنا
بال�سيارة  .جئت مع رفيقاتي لننعم معا
ب�شيء من الراحة بني هذا ال�شاطئ وتلك
اجلبال .
قالت ذلك وهي ت�شري بيدها ،ثم تابعت
قائلة :
ـ هذه هي طرطو�س �إذن � .إنها جميلة
جدا � .أما ق�صتي فهي ب�سيطة كما ترى
فقلت معقبا :
ـ ق�صتك يا �صغريتي لي�ست ب�سيطة
كما �أرى  .لي�ست ب�سيطة بالت�أكيد ّ .
لكن
ال�شظية التي نالت من �ساقك مل ت�ستطع
النيل من روحك  .و�إذا كان �صحيحا �أ ّن
�أراوحنا مزودة ب�آليات دفاع حتمينا من
ال�سقوط مهما كان الأمل كبريا � .إال �أنك
قوية �أكرث من الأقوياء  ،ولن تكون �سورية
قوية �إال بك  .فال حتزين �أيتها اجلميلة .
ال حتزين لأ ّن كل هذا الوجود �سيكون معك
 .وهو معك لأنك بريئة وال ذنب لك � ،أما
�أن تكوين قوية  .فهذا الأمر ال يفاجئني .
لأ ّن القوة يف الروح  ،والروح تعمل وفق �إرادة
ال نعلم من �أمرها �شيئا  .هكذا �أرى الأمور
�أيتها احللبية  .قلت ذلك و�أنا �أح�س بوجهي
ينقب�ض ب�شدة كي ال ت�سقط دموعي  .فقد
ر�أيت وجهها ينقب�ض �أي�ضا كي ال ت�سقط
دموعها هي �أي�ضا  ،ول�ست �أدري من منا
كان له ال�سبق يف �صنع ابت�سامة من نوع ما
 .فهل حدث الأمر يف وقت واحد؟ خا�صة
و�أ ّن هذا الوقت مل ي�ستغرق �سوى حلظات
فقط ......
حظات كانت كافية لقراءة وجه غفران
 ،ولكي ال �أعيد القراءة ثانية  .قلت لها .
بوركت يا غفران  .ثم انطلقت �أم�شي .
�إال �أنني عدت �إليها  ،وما كنت قد م�شيت
�سوى خطوات فقط  ،عدت لأ�س�ألها كيف
�أ�ستطيع �أن �أ�ساعدها �إذا ما كانت بحاجة
لأي م�ساعدة  .لكنها وكما توقعت � .أجابتني
ب�أنها تنتظر و�صول رفيقاتها يف �أية حلظة
 ،و�أنها �سبقتهن �إىل البحر لأنها حتبه �أكرث
منهن  ،ثم �شكرتني وهي تبت�سم بعذوبة
�آ�سرة  .فا�ستدرت وتابعت �سريي بخطى
�سريعة هذه املرة .
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"ال�سنة الثالثون"

ٌ
ابتهاالت
على بوابة
ال�سويداء
• حممد حديفي
مللميني..
�إنني تنرثين الري ُح �شظايا
حا َر �شعري بني �أن يقط َر دمعاً
�أو دما ْء
وت�ساءلتَ كثرياً
كيف �أ�صبحتِ مالذاً
ل�سيوف الغربا ْء؟!!
كيف � ٌ
إبن من بنيكِ
يدخل الزاين �إىل خمدع �أمه؟؟!!
كيف مل تغ�ضب جذوع ال�سنديان ؟!!!
هل تغرينا كثرياً؟
وتنا�سينا كثرياً؟
هاجع
وا�ستكنا كيما ٍم ٍ
حدُّ البالد ْة!!
قال جدي:
ن�صر ُة الأوطان يو َم املحن ِة الكربى
عباد ْة
كم �شهيدٍ ...
تراب الأر�ض كان
حني وارو ُه َ
فاره ال�سح ِر وكنتِ
أمين
فوق جمدِ ال�ساعدِ ال ِ
و�شماً
وعلى ال�صدر و�ساماً
وقالد ْة
كيف نن�سى ذلك الدمع الذي
ما زال يهمي
من عيون الثاكالتْ ؟!!!
َ
كيف ال ن�سم ُع يف الليل ا�ستغاثاتِ
اليتامى؟!!!
ً
كيف ال نب�صر جدرانا تلونها
الدماءُ؟!!!
يا بني قومي اتقوا اهلل
أر�ض
ب� ٍ
مل تكن يوماً ممراً
�أو مقراً
لفلول اللقطاءْ..

�شعر
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�أن�شودة البديل واخلراب

َ�س َن ْن َت ِ�ص ْر
•�أ�سعد الديري

•حممد خالد اخل�ضر
نامي على �صدري ...
فهذا � ُ
أ�شرف الأ�شياء .
كم ذاق جرحاً ..
وارتقى بوفائي .
نامي  ..هنا � ..سر ال�ش�آم ..
وعزة ُالكرما ِء .
لن تهبطي لرذيل ٍة ..
لن ت�سقطي لبال ِء .
الآخرون رموا ن�شيد بالدهم ..
وال�شم�س ذاهبة �إىل ميعادها.
ُ
وال ُ
أر�ض دامية بال �أنوا ِء ..
والنج ُم يهوي حولنا
ُ
والراجفات ت�أهبت للأم ِة الع�سرا ِء .
وهناك يف تلك احلدود قبائل
وع�شائ ٌر  ,وبقية ال�شعبِ ..
التي وجدت على ا�ستهزا ِء
عرجون قومي كاد ي�سقط ..

فوق حارتنا .
على نفرٍ من الكربا ِء
ما للقيامة ال ترى فرقاً
مت ُد �صراط احلقِ للزعما ِء
�شي ٌء كان اهلل جل جالله
يرتا ُح من ب�ش ِر
بال ا�ستحيا ِء
قابيل ي�شرب ك�أ�س ُه
ٌ
وقبائل عادت تبي ُع خيولها
ُ
بع�ض الن�سا ِء تربجت
هذا زوا ٌج ٌ
باطل .
�أخوان يف هذا الردى
والعا ُر لل�ضعفا ِء .
نامي على �صدري ..
غدا  ,قبل ال�شروقِ ..
�س�أحم ُل راي ًة �أخرى..
و�أم�ضي فالرجال ورائي .

خرافة
•حممد عزيز ا�سماعيل
وخراف ٌة                                     
�أخرى ،مت ّْر على �سِ يا...
"
… .ج القلبِ  ،يفت ُح با َب ُه
و�أنا ا َّلذي
باب القلبِ منْ
عنك ْبتُ َ
حب بعيدِ
ٍّ
وخرجتُ منْ
ذاتي �إىل
ُ
ذاتي،عربت ال�ض َّف َة الأخرى و ُعدْ...
…" ُت لعزلتي
ها �إنني
ٌ
ملك… ..وال
�أح ٌد مبملكتي �سواي
يف مقل ٍة
ني كنتِ ويف وريدي
للع ِ
ني �أنفا�سي… وتبتهج َ
حت�ص َ
ني � ْأن:
ِ
ري ح ّبكِ يف �شراييني،وطيفكِ طاب ٌع
الغ َ
الب َّد من ُه على بريدي
لو ت�سمح َ
ني… !خراف ٌة
�أخرى؛ لنبد�أ منْ جدي ٌد

-2هي رحل ٌة
متتدُّ ب َ
الرتاب
ني اجلبل ِة الأوىل وح�شرج ِة
ْ
م َّرتْ ب�ألفِ خرافةٍ..
وخراف ٍة
ي�أتي ال�س� ُؤال مد ّوياً
َ
غ�صن العقلِ ،تلم ُع فكر ٌة
ليه َّز
تهت ُّز � ُ
اجلواب
أوراق
ْ
هي رحل ٌة
َ
و�سحاب ٌة
�ض َّلتْ ،وخا َد َع غي ُثها
أر�ض احلقيقة ٌ
� َ
ِ،ذابل عُ�شبي… فهل
ٌ
برق؟وهل مط ٌر على
�شج ِر ال�س�ؤالِ ؟
هي رحل ٌة
وخراف ٌة
وحقيق ٌة
ٌّ
�شك،و�أ�سئل ٌة
ال�ضباب
و�أجوب ٌة،تل َّب َ�سها
ْ

لنا الترُابُ واحلَجَرْ
لنا الغيو ُم وامل َ َط ْر
لنا النجو ُم وال َق َم ْر
لنا الثما ُر َ
وال�ش َج ْر
َ�س َن ْن َت ِ�ص ْر...
َ
با ُ
حل ِّب �سوف َن ْن َت ِ�ص ْر
بالع ِْ�شقِ َ
�سوف َن ْن َت ِ�ص ْر
أر�ضنا
بح ّبنا ل ِ
بع�شقِنا لهذ ِه احليا ِة
َ�سوف َن ْن َت ِ�ص ْر...
...
يا �أ ّيها ال ُرعا ْع
يا �أ ّيها الأتبا ْع
لنْ ت�أخذوا ال�سهو َل
ْ
واجلبال
لنْ ت�أخذوا احلقو َل
ْ
والتالل
لنْ ت�سرقوا الربي َع منْ وهادِنا
�أو ت�سلبوا اجلما َل منْ بالدِنا
كنائ�س ال�سال ْم
�أو حترقوا
َ
�أو تهدموا م�ساج َد الوئا ْم
لأننا َ�س َن ْن َت ِ�ص ْر...
َ�س َن ْن َت ِ�ص ْر...
......
�صباحنا لنا......
ُ
�سما�ؤنا لنا......
و�شم�سنا لنا......
ُ
وبح ُرنا لنا......
وفجرنا لنا ......
�سالحنا عزمي ٌة ال لنْ تل ْ
ني
ُ
نفو�سنا للذ ِّل ال لنْ َت ْ�ستك ْ
ني
ُ
َ�س َن ْ�سرت ُّد ك ّلما �أخذمتو ْه
وك ّل ٍّ
حق قد �سلبتمو ْه
به ّم ِة اجلنو ْد
�سرنف ُع البنو ْد
لأ ّننا ُنحِ ُّب � َ
أر�ضنا
لأ ّننا ُنحِ ُّب هذ ِه احلياة
َ�س َ
وف َن ْن َت ِ�ص ْر...
واله�ضاب
َ�سنرَ ْ َف ُع الراياتِ يف ال�سهولِ
ْ
الذئاب
و َند َْح ُر
ْ
يا �أ ّيها الأوغا ْد
يف �ساح ِة اجلها ْد
كالكالب
�ستهربو َن يف الرباري
ْ
و َت ْطرقو َن � َ
باب
ألف ْ
أمن
لك ّنكم لن َت ْ�صبحوا يف م� ٍ
احل�ساب
من
ْ
لأننا َ�س َن ْن َت ِ�ص ْر
َ�س َن ْن َت ِ�ص ْر....
حل ِّب َ
با ُ
�سوف َن ْن َت ِ�ص ْر
بالع ِْ�شقِ َ
�سوف َن ْن َت ِ�ص ْر
أر�ضنا
بح ّبنا ل ِ
بع�شقِنا لهذ ِه احليا ِة
َ�سوف َن ْن َت ِ�ص ْر...
َ�س َن ْن َت ِ�ص ْر...

ق�صة

•�إبراهيم اخلويل

املـــــــر�آة

مل يكن يعتقد يوماً �أ ّن خطاه �ستقوده �إىل
هذا العجوز اخلارج من �أعماق املا�ضي ليجد
عنده حلاّ ً �سحر ّياً حلكايته الهاربة من �ألف ليلة
وليلة ...فهو يذكر جيداً حني �أفاق ذلك ال�صباح
غري البعيد وقد هم�س لنف�سه وهو يرتدي ب�أناق ٍة
الفتة طقمه اجلديد الذي ا�شرتاه خ�صّ ي�صاً لهذه
املنا�سبة:
 �إ ّنه يوم َ�سعدي بالت�أكيد! ...ولي�س وحده من �شعر بهذا ،بل �إ ّن قارئة �أبراج
ّ
احلظ تنبّئت له بذلك �أي�ضاً:
ً
ً
 هذا اليوم �سي�شكل منعطفا هاما يف حياتك ياعزيزي مولود ك ّل الأبراج...
ا�ستمع �إليها بد ّقة وانتباه حني كان يحت�سي
قهوة ال�صباح مع زوجته ،فبعد قليل �سيكون يف
مكتبه الفخم ليملأ كر�س ّيه الدوّار بقامته املديدة
بعد فوزه باملن�صب الهام �إثر �صرا ٍع حا ٍد مع بع�ض
املتن ّفذين لي�أتي هو من خارج ال�سياق وينتزع قرار
جيب وازنة...
التعيني ب�ضربة ٍ
هو لي�س فا�سداً كما يعتقد بل كما قال عن نف�سه
ذات م ّرة لأحد �أ�صدقائه اخل ّل�ص:
 �أنا الأق ّل ف�ساداً و�سوءاً من الآخرين الذينتكاثروا ب�سرعة رهيبة يف زمن احلرب والفو�ضى...
يف الطريق �إىل مكان عمله اجلديد كان يرى
معظم النا�س من خلف زجاج �س ّيارته املعتم الهثني
وراء لقمة العي�ش املغ�سولة باله ّم واخلوف والقلق
واملتن ّقلة على هوى القذائف والتفجريات:
 كم تغيرّ ت الأحوال والنفو�س!  ...حتى �شوارعاملدينة و�أبنيتها ت�آكلها ال�صد�أ...
ع ّلق لنف�سه طالباً من �سائقه الذهاب من �شار ٍع
حم ّد ٍد بعينه حمب ٍّب �إليه ،فبني حجارة �أر�صفته
ال�صلدة ال�سوداء خ ّب�أ قلبه ذات يوم يف ح�ضن امر�أة
احلب واحلياة ،ومن يومها ما زال م�شدوداً
ع ّلمته ّ
�إليها ب�أراجيح ال�شوق تتمايل به بني اللهفة
واحلنني املوجع...
ً
ً
بدا ال�شارع له مهرتئا بائ�سا فقد تناثرت
الأك�شاك والب�سطات على جنباته بع�شوائ ّية غريبة
ان�سجمت مع �أ�صوات الباعة والنا�س واملت�سوّلني...
حتى الأطفال ما�سحي الأحذية كانت �أ�صباغهم
و�ألوانهم الأكرث ت�أ ّلقاً وبروزاً ب�سوادها املعتم...
فج�أ ًة انك�سرت رتابة امل�شهد والأ�صوات وتداخلت
لتعلن �شيئاً رهيباً ك�ساعة ح�ش ٍر انفلتت هاربة من
الآخرة قبل الأوان ،مل يفق من هول �صدمته
�إال بعد �ساعات يف �إحدى غرف م�شفى قريب
ّ
مت �إ�سعافه �إليه ،وحني عرفوا من هو نقلوه �إىل
م�شفى �آخر �أكرث عراقة و�أبّهة رغم �أ ّن �إ�صابته
كانت طفيفة ال تتعدّى ب�ضع كدمات وخدو�ش...
وهكذا حتوّل املباركون له باملن�صب اجلديد �إىل
زائرين مه ّنئني بال�سالمة والنجاة فامتلأت
غرفته والردهة امل�ؤدّية �إليها يف امل�شفى بورود
وزهور عبقت عطورها الزك ّية يف ك ّل �أرجاء املدينة
ب�سرعة غريبة وقد اختلطت مع العطر رائحة
خف ّية تقول:
 �إ ّنه املق�صود باالنفجار الرهيب الذي دبّره لهحا�سدوه لكونه جت ّر�أ وحاول الدخول �إىل دوائر ما
كان عليه االقرتاب منها �أبداً...
يف البداية �أيّد هذه الأقاويل وفتح لها م�سارب
جديدة لت�صل لأبعد مدى ممكن لت�ساعده يف
تثبيت مكانته رغم علمه يف قرارة نف�سه �أ ّن هذا
حم�ض افرتاء ،و�أ ّن تلك التفجريات اللعينة

حتدث ك ّل يوم يف مدن البالد و�شوارعها بعدما
�أ�صاب �ساكنيها طاعون ال�صحراء املنفلت من �أزمن ٍة
بهيم ّية �سحيقة ،فيموت النا�س ،الكثري من النا�س،
وتتهدّم منازلهم ومتاجرهم و�أك�شاكهم مب�صادفة
لعينة لأ ّن بع�ضهم اعتقد �أ ّن احلور العني ال متلك
ما ًال فت�أتي �إىل هذه الأ�سواق الفقرية والب�سطات
الكئيبة لت�شرتي منها ثيابها وكحلها وعطورها
الرخي�صة بدل ذهابها لأ�سواق الغرب الفاخرة
ال�شهرية...
�أم ٌر �آخر ،هو من طالب �سائقه باملرور يف ال�شارع
املذكور مدفوعاً باحلنني �إىل امر�أة حياته التي
بحد�س غريب:
قال لها ذات نوبة ع�شقٍ �أليم
ٍ
 ما حدا راح يكون �سبب حياتي وموتي غريك�أنتِ ...
بعد �أيّام من عودته بال�سالمة �إىل مكتبه الفخم
بد�أت تنتابه حالة من الالمباالة والفراغ فلم يعد
يهتم باملنا�صب واملظاهر وزادت كراهيته له�ؤالء
الكذبة املنافقني ،و�أ�صبح ه ّمه الوحيد القيام
بواجبه يف عمله على �أكمل وجه و�سط ا�ستغراب
معارفه و�أ�صدقائه من التبدّل احلا�صل يف حياته،
حتى زوجته �شعرت بهذا ،فقد �أفاقت ذات ليلة على
ندائه احلنون المر�أة مل تعرفها يوماً ،وملّا �س�ألته
�صباح اليوم التايل عنها بقي �صامتاً ومل يجبها
ب�شيء ،فيما اختلطت ظالل دموعه مع الت�سا�ؤالت
التي بد�أت تتطاير هنا وهناك عن �أ�سرار حتوّالته
الغريبة ...وعن هذا القلق الذي يجول به و�سط
احلدائق وال�شوارع وخمالطة الفقراء والنا�س
العاديّني...
يف واحدة من هذه اجلوالت انتهى به املطاف عند
عجوز مهرتئ يغالب العناكب والغبار يف حانوته
املرئي ممّن (ينتعلون) ّ
نظاراتهم
العتيق غري
ّ
ال�سوداء املخيفة ...هناك ،ويف �إحدى جل�سات البوح
احلميمة روى للعجوز �صوره ال�شبح ّية التي ر�آها
ري نف�سه على
للحظاتٍ ق�صرية لكنها كانت كافية ل َ
حقيقتها يف �أزمنتها املختلفة بال �ستائر �أو �أغطية
تنعك�س على املر�آة ّ
امله�شمة ل�سيارته املنقلبة حلظة
االنفجار الرهيب ...كما حكى له عن الأ�سئلة التي
بقيت راعفة داخله بال �إجابات ،فعلى �سبيل القدر
كانت �أبراج ّ
احلظ �سعيدة وجميلة لك ّل النا�س ذاك
ال�صباح الأليم  ،وتنبّئت للجميع باخلري واحلياة
العبثي راحة و�سعادة
ال�سعيدة ،فهل غدا املوت
ّ
للنا�س؟
ذات يوم عاد من زيارة العجوز وبيده مر�آة
�سحريّة خالدة ت�سبي الناظرين �إليها ب�إطارها
املده�ش وقوّتها العجيبة و�صفائها النادر ،ع ّلقها
خلفه يف مكتبه الذي يفوح �أبّهة وفخامة ،ومن
يومها الحظ �أ ّن بع�ض زائريه وخا�صّ ة �أولئك
املتو ّرمني واملنافقني والفا�سدين الذين يعرفهم
جيداً� ،صمتوا يف ح�ضرة املر�آة ...والأجمل �أ ّنهم
ال ي�ستطيعون �أن ينقلوا للآخرين �صور نفو�سهم
املليئة بالقرف والب�شاعة التي �شاهدوها تطفو
عارية على �سطحها ال�سحريّ ...
بعد �أيّام ...ذهب �إىل اجتماع �س ّريّ وهام ملناق�شة
كيف ّية ا�ستمرار �صمود النا�س واخلروج من هذه
احلرب الظاملة على البالد والتي طال �أمدها
لأكرث من احلروب العامل ّية املن�س ّية يف كتب التاريخ،
وو�سط ذهول احلا�ضرين وا�ستغرابهم قدّم
اقرتاحه العجيب:
 -بناء معامل للمرايا!!!
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�ضيف ي�ستحق التكرمي
•رم�ضان �إبراهيم
يف تلك البيوت الطينية القدمية التي كان الفقر
يت�سيدها حيث الب�ساطة والطيبة تنام طويال بني
تلك اجلذوع التي حتمل ال�سقف الرتابي  .كانت
الفئران تلهو بينها وت�صنع بيوتاً لها  ,تنتظرنا
حتى ننام جميعاً  ,تت�سلل عرب اجلدران يف رحلة
البحث الليلية عن بقايا اخلبز �أو بع�ض الأطعمة
املتبقية يف �أواين الطبخ املتوا�ضعة !..
كنا ن�ستيقظ �صباحا لنجد /ال�سراج /يلفظ
�أنفا�سه الأخرية بعد �أن ا�ستهلك كامل الوقود
وملأ املنزل بالدخان والعتمة جتمع �أح�شائها.
هكذا ا�ستمرت حياتي �إىل �أن دخلت احل�ضارة
�إىل قريتي وا�ستقدم جارنا �إىل حانوته ال�صغري ما
�سميت وقتها /النوا�سة رقم / 4والتي �أ�صبحت الآن
تقف ب�شموخ على رفوف بع�ض املطاعم ك�شاهد
على معاناة من �سبقنا متاما كما يقف  /ال�سراج /
ال�سخام و�ألوان
يف منزلنا القدمي يذكرنا برائحة ّ
ال�ضباب.
عادت والدتي بعد زيارة �أهلها يف املدين َة حتمل
“اللوك�س” ..ا�صطففنا جميعاً حول هذا الوافد
اجلديد وك�أنه �آتٍ من قطب �آخر  .بد�أنا نتفح�صه
و�سط �صياح والدي الذي وقف مزهواً و�سعيداً ,
فيما قالت والدتي له:
ـ يكفي �أن يفاخر �أخوك جمد ب�أنه �سبقنا �إىل
ذلك  ..منذ اليوم �سوف ن�سهر على �ضوئه ورمبا
قمنا بزيارة �إىل بع�ض البيوت يف القرية لي ً
ال كما
يفعل �أخوك يف �سهراته يف احلارة ال�شرقية .
لكن ،عليك الآن �أن ت�ستدعيه لنتعلم منه
كيفية �إ�شعال اللوك�س  .على الفور ا�ستدعي
عمي �أبو حم�سن �إىل منزلنا  ,ام�سك /اللوك�س/
و�أخذ يتفح�صه من جميع اجلهات وهو يهز ر�أ�سه
ب�سخرية وا�ضحة .نظر �إىل �أمي �شذوراً وقال :
ـكم �أنتم ب�سطاء  !..يا للخيبة  ،لقد ّ
غ�شكم
البائع  ،هذا اللوك�س لي�س من النوع املمتاز ،كذاك
الذي ا�شرتيته من العا�صمة ..ملاذا مل تطلبوا مني
�أن �أ�شرتي واحداً لكم؟
ً
�أح�ضر والدي الكحول وقمي�صا كنت ارتديه يف
�أوقات اللعب  ,وزجاجة العرق البلدي التي جلبها
له �أبو عدنان ك�أجر على قيامه ب�إ�صالح املحراث
اخل�شبي له ،فيما كانت والدتي تك ّز على �أ�سنانها
وتتمتم بكلماتٍ مبهم ٍة كان عمي على ما يبدو
يلتقط �شيئاً من رائحتها .
وبد�أ ي�ضحك �ساخراً من فعلة والدي ثم نادى
قمي�ص  /للوك�س/
ابنه منذر طالباً منه �إح�ضار
ٍ
وبع�ض الكحول لكنه �ضرب القمي�ص ب�إ�صبعه
فتناثر رماداً وقال غا�ضباً :
ـ �أمل �أقل لكم �إن البائع قد ّ
غ�شكم  !..هكذا �أنتِ
تعتقدين �أنك �أذكى من اجلميع  ،كم كان �أخي
مغف ً
ال عندما تزوجكِ !؟
اقرتبت والدتي من عمي وقالت له  :ـ� ُّ
أتظن

�أنك �أذكى من اجلميع؟! .وت�سخر ممن يجاريك يف
احل�ضارة ..هل تظن نف�سك حكيماً .؟! لقد ر�أيتُ
�إ�صبعك وهي تخرتقه  .يجب �أن تتقبل وجوده يف
القرية  ،كفاك غروراً .
وم ّزقت �أ�صابع عمي الغليظة عدة قم�صان وجنح
�أخرياً وفرحناً ونحن نراقب النور واللهب الأزرق
الكهرباء التي كادت �أن ت�سلبني حياتي وحتول
الفرحة بقدومها �إىل حزن ٍ دائم  !..كنت الولد
الأ�صغر يف البيت وبد�أ الت�صفيق وال�صياح يف القرية
املن�سية وا�شتعلت امل�صابيح يف منازل القرية ،ومن
�ضمنها منزل عمي املجاور وبد�أت زوجته و�أوالده
يرق�صون وي�صفقون ويتبادلون ال ُقبل.
وكادت والدتي �أن ت�صاب باجلنون فخرجت �إىل
�أر�ض الدار و�صوتها يتعاىل وقالت:
 يبدو �أن اهلل قد حكم علينا ب�أن ي�سبقنا �أخاكدائم  !..ها هي زوجته تزغرد
�إىل احل�ضارة ب�شكل ٍ
وتنظر �إلينا ونحن نلعق خيبتنا  ,ه َّيا ا�ستد ِع �أخاك
لع ّله يفهم بالكهرباء كما يفهم ب�إ�ضاءة اللوك�س ,
�إنه خبري بذلك وال �أعلم ملاذا مل تكن ذكياً مثله
� ..إنك ال تفهم �إال بالفالحة والزراعة و�صناعة
املحراث اخل�شب ،فنه�ض والدي ونادى عمي الذي
يعي�ش حلظاته الرائعة وقال له :
 مل ت�صل �إلينا بعد ،رمبا �إنها حتتاج �إىلقمي�ص ٍ �أي�ضاً  !..ر ّد عمي وهو ي�شعل امل�صباح
الكهربائي �أمام منزله ويطفئه :
ـ ت�أكدوا �إن كانت الكهرباء قد و�صلت �إىل
ال�ساعة.
ً
هنا� ..ضرب والدي كفا ٍّ
بكف و�أجابه:
ـ وما عالقة ال�ساعة بالكهرباء ..؟! تعلم �إنني
ال �أحمل �ساعة وال يوجد يف املنزل من يحملها
ووحده الديك ي�شكل لنا املنبه يف تفا�صيل �أيامنا..
ونحن ن�ستيقظ على �صياح الديك ن�ستيقظ للقيام
ب�أعمالنا املعتادة!
ُ
أح�ضرت �سلما
وما �أن غادر املذكور دارنا حتى �
ً كانت الأمطار قد بللته� .أ�سندته على اجلدار
ُ
و�صعدت �إليه  .و�ضعت يدي يف ذلك املكان  ،مل
ّ
أح�س بنف�سي �إال و�أنا �أتخ ّبط و�أرجتف � ..صرختْ
� ّ
�أختي � :أبي � ..أبي  ..لقد �سقط �أخي عن ال�سلمّ
وجدين والدي ارجتف وقال يل  - :ما بك ؟! .ماذا
حدث لك؟!
قلت له و�أنا �أرجتف:
ـ لقد و�ضعت يدي يف ال�ساعة ثم نه�ضت و�أنا ال
�أزال �أرجتف و�صرخت ُ فرحا ً:
 لقد و�صلت الكهرباء � ..أق�سم لقد و�صلت .علي
الآن� ..أتذ ّكر تلك ال�صفعات التي انهالت ّ
من والدي ك ّلما قرع جابي الكهرباء باب منزيل
حام ً
ال معه فاتورة �أق�سى من تلك ال�صفعات لأنها
تلتهم ربع الراتب تقريباً!!
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الوثني اجلميل
ترجل �أيّها
ّ
ُّ

•�أو�س �أحمد �أ�سعد
وحيداً
و�أعز َل
�إل
من رائحتكِ
*****
بطيور خافت ٍة
وعتم قليل
ٍ
ُ
ي�شرف على
حديقت ِه
ذاك اجل�سد
*****
ما ت�ساقط
خلفهنّ
ومن نوافذهنّ
كهوا ٍء ثقيل
�أقل َق
اجلناح
*****
كي
ْ
تنمو عتم ُتكِ
�أكرث
اقتلعتُ
َ
ن�صف
ّ
ال�ضياء
*****
متم ّه ً
ال
ند ّياً
ُ
ي�ستفيق ج�سدُكِ
من �أ ّول

�شعر

احل�صر ِم
وحتى
العنب
*****
ما ُي�سري
من � َ
أناملك
ويكتب الغزالة
ُ
�أق�ص ُد ال ّنه َر
ال ّت ّل َة
الذي
ُي�سرِي!!.
*****
حني اعتلى
�شر َف َتكِ
ال ّنها ُر
غابتْ
�أقما ُركِ
يف �سر ٍد
طويل
*****
ما جدوى ق�صيدة
ال تفر ُد جنحيها
وت�ستح َّم بكِ ؟!
*****
هل ث ّمة
وداعة
�أ�شدُّ من
عتمتكِ
ُتل ِق ُم نهديها

ّ
ال�ضوء
وتغفو!!.
*****
دنتْ من
�سروته
ّ
لت�شع َل النه َر
ث ّم دنتْ
�أكرث
*****
ت�ساقطتْ رائح ٌة
يف املم ّر
وما ت�ساقطَ
الهواء!!.
*****
ّ
كرف طيو ٍر
ت�س ّلقتْ حزنه
ّ
كرف
طيور
*****
غالباً
ال ت�أتي الورد ُة
تر�س ُل قواريرهَا
مع ال ّريح
*****
الفرا ُغ
مكان �أي�ضاً
ٌ
و�إل
ما معنى

العزلة .؟!
*****
ال ُّ
متل
من عنبهَا
تلك الدّالية
دائ ُم ّ
ال�شهق ِة
وال ّنبيذ!!.
*****
ممج ٌد عطركِ
ّ
يا امر�أة
تبذلينه
للجمي ِع
ممج ٌد قل ُبكِ
ّ
تهبينه
لرجلٍ
واحد
*****
الورد ُة التي
ناولتها
�إ ّياها
�سقطتْ
دون � ْأن
تنتبه
ُ
وحيث
ا�ستلقتْ ال ّرائح ُة
غ َفا املكان
*****
يدي التي
�أتعبها الوداع

تراتيــل مُزارع يف زمن القحط
•م�صطفى ال�صمودي
ّ
ي�شق لهَاة الأر�ضال � ْأخ َفتْ �س ّر تجَ ِ دْها تخلع �سيدة الده�شة
ن�شيداً �س ّران ّياً من �أ�سرار
ال�سيماء
قمحي ّ
ُّ
جلباب اليب�س و ُت ْبدِ مفاتن
الأع�شاب
امللكوت
ْا�ستوقد وهْ ج اله ّمة
ّ
زينتها
***
حط َم ٌجدران ك�آبته
و�ض ّنت بالآالء علَ ْي
ّ
يا�سـ ُّبوح املاء وقدُّ و�س
يا�سـ ّبوح املاء و ُقد ُّو�س
بال�ضوء تو�ض�أ ..
�آنئذٍ
ُ
ُ
يُزهِ ُر �صبح يف �آناء الليل
اخل�ضرة
كالوم�ض م�ضى و َّقا َد الرغبة اخل�ضرة
ْ
ُ
�ألقى جمذافيه ِب َي ِّم الأحالم من �أقرب منك �إ ْ
�شم�س
مِ نك ال ُّنعمى ولك ال ُعتبى
يل ؟!
وتورق ٌ
ه ْبني بع�ض ال ّنعمى ال �شيء �أ َولمَ ْ جتعل بني الأر�ض وبني كانت غافية يف مرقد مغربها
الأحلى
تبد�أ فاحتة التكوين
الف�أ�س
حتى ترتاق�ص �أ�سراب الزرع لديّ
يعود �شباب الأنهار َن ُغوماً
و�شائج قربى ؟!
على �إيقاع يديه الراجفتني �سوى الأحال ِم
�أ ْودعتُ نواة اخل�صب بحا�ضنة يغ�سل �أقدام الأ�شجار
الواجفتني احلا�ضنتني
وجهْدِ
و�ص ّر ِة ب� ِؤ�س الأيام ُ
متي�س الأزهار
الأر�ض
لنار اجلرح املكبوت
َيدَيْ
على َع ْندلة الأطيار
ال�أملك غري�شهيقي وزفريي وبني يديها
وغادر بيتاً كالتابوت
فتن ّزل ٌ
تخطى �س ْرداب ّ
ال�س ّمار
ياط ْه َر حليب الغيم
ع�صف م�أكولٍ
الظلموت
وفتاتاً من ٍ
و َم ْو َ�سقة مزامري ُُّ
واخل�صب ّ
الطالع
عليها
وغثا ٍء �أحوى
و كهف ال ّرهَبوت
من رحِ م الأر�ض ا ُ
حل ْبلى
ال�أملك غري جداول ماء
ال�صر�صر
كح ْل عينيها يا َو ْد ُق
ِّ
و �أ�سوار الب�ؤ�س ّ
ال�شم�س ا َ
�أ ّم الكون الأُوىل
هُ َو ْيناً َ�س ِّرح غ ّرتها
حل ّرى
�ساحل �أفياء ال َّر َحموت
َ
ْ
ُي ْحي ّيف َم َواتي
غازل ن�ضرتها
ت�ساقط من مفرق ر�أ�سي
و َ�ش ّط ال َّر َحبوت و ماء
ّ
َهدْهِ دْها ب�أ�صابعك ال َّن�شـْوى ُي�ضاحك من يف الدار
كالغ�ساق على َم ْرف�أ َخدّي
الياقوت
ّ
ال�أملك �إ ّال ف�أ�ساً نارِيَّ ال ّن�صل را ِو ْدها عن َم ْو�سِ مِ ها الورديّ وحتى �أحجا َر الدار
و ر ّتل ملء ف�ضاء الروح

�أزهرتْ على
ال�صديق
كتفِ ّ
ترى ملاذا
ُّ
يظل الأ�صدقا ُء
قنادي َل خافتة
حتر�س
ُ
عتب َة الدّار؟!!
*****
َ
احلائط
ت�سن ُد
به�شا�ش ٍة �أنيقة
ث ّمة �سوا ٌد
ناع ٌم
ٌ
خجول
يكا ُد ي�أف ُل
من �شدّة
ال ّنظر
يا لنباه ِة العابر!.
يا ليقظ ِة الفراغ!.
جم ّرد �شهق ٍة
ويختفي
اللون!.
*****
يرتدي كوف ّية
املجاز
يلهو طوي ً
ال
يف ردهاتِ
املعنى
ينق ُر ح ّبات
الك�ستناء

من ِّ
كف
ال ّريح
ث ّم ينحني
على الأفقِ
كدالي ٍة
عابثة
*****
لك ّن َك
فتحتَ نواف َذ
ال ُتغلَق
لك ّن َك
ر�سوت �أك َ
َ
رث
مما ينبغي
ّ
لك ّن َك
تهتَ �أبع َد
ما ت�ستطيع
لك ّنك
مل تنتبه!!.

�أهوى ال�ش�آم
•عبد اهلل ال�شاهر
تزيني باملجد
�أهوى ال�ش�آ ُم..
ع ُز احل�سن والر�شقا
و�أهوى الدفء واحلبقا
وترنرين بالعاديات �ألوي ًة
وما�ؤها �أهوى
ترمي الرماة ،وتلوي جيدها
و�أهوى في�ضه النزقا
�سبقاً
ففي ال�ش�آم تهيم الروح يف
تبقني يا�شام منار ًة �أبداً
مر ٍح
الظلمة فيك ،وال غ�سقا
كغمام �صيف داعبته الريح
ف�أنت ج َل الطيبات هنا
فانعتقا
الدين ،والأخالق ،والألقا
واليا�سمني..
�أ�سى احل�ضارة �أنت �أوله
�سمات ال�شام �أولها
فال ت�أ�سي على جهل بهم
ف�سائل النا�س والطراق
طبقا
والطرقا
�شوارع ال�شام دفء المثيل له يا�شام هذي الوحو�ش المثيل
م�شحونة بحرارة من ذاتها لها
فال وجدان فيها..
انبثقا
باحلبِ ملأى ،و�صوت باعتها وال �إن�سانها رفقاً
ينادمون روادها رفقاً
ما�أب�صرت عيني وال قر�أت
عن مارقني
و�صوت �س َوا�س يغازل د َنه
مرحاً
�أباحوا الكفر والف�سقا
تبقني يا�شام عرين املجد،
ب�شدوه العذب،
ن�أمله
والطا�سات وال�سققا
و�صوت تاريخ بها نطقا
يا�أم كل الفانيات هوى

حوار
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•حممد خالد ال�شبالق
�أمام انح�سار وتراجع م�شروع النه�ضة العربية حتى
التال�شي بقي هذا امل�شروع يف عقول النه�ضويني
وقلوب القوميني العرب الأح��رار الذين حاولوا
ومل ي�ألو جهد ًا يف �إيقاظ امل�شروع النه�ضوي العربي
ملواجهة ما تتعر�ض له الأم��ة العربية حالي ًا من
حماوالت لتفتيتها �إىل دويالت ـ طائفية و�إثنية
ـ مت�صارعة خدمة للم�شروع ال�صهيوين يف املنطقة
لتربير يهودية الدولة ال�صهيونية.
وا�ستمرار ًا يف ا�ستطالع �آراء املفكرين وخا�صة
اجليل الثالث من النه�ضويني والقوميني العرب
يف م�شروع النه�ضة العربية ن�ستطلع ر�أي الدكتور
ر�ضوان ق�ضماين والدكتور ر�ضوان ق�ضماين من
مواليد حم�ص  1945حا�صل على �شهادة دكتوراه
يف الفيلولوجيا من اجلامعة الرو�سية لل�صداقة
.1981
متخ�ص�ص يف الل�سانيات العامة وع�ضو هيئة.
تدري�س يف جامعة البعث كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية ق�سم اللغة العربية.
من م�ؤلفاته:
مدخل �إىل الل�سانيات
علم الل�سانيات
وغريها الكثري من الكتب املرتجمة
�إ�ضافة �إىل �إ�شرفه على الكثري من الر�سائل العلمية
وكان لنا معه هذا احلوار...
�س -1هل من وجود مل�شروع نه�ضوي عربي حمدد
املالمح وا�ضح الأهداف والآليات للتنفيذ.
ا�سمح يل بداية �أن �أفتح حوار ًا مع �س�ؤالك ـ النه�ضة
لي�ست م�شروع ًا� ،إنها حالة حراك وخما�ض يقاوم
حالة خمول تقرتب من املوات لتدب الروح يف ج�سد
�أم ٍ��ة خبا وهجها وزُلزلت الأر���ض حتت �أقدامها،
وهذا يعني �أن نه�ضة هذه الأمة ترتبط مرحلي ًا
لم بها ،وحاالت النكو�ص التي متر
بحالة نكو�ص ُت ُّ
بالأمة تتكرر ولذا تتعدد �أ�شكال النه�ضة لت�صبح
نه�ضات ،ولكل منها معامله و�سماته التي حتددها
املرحلة وتفرت�ضها.
�أرجو �أن نعدل عن ا�صطالح (م�شروع نه�ضة) �إىل
ا�صطالح (حركة نه�ضة).
ملاذا؟!
لأن امل�شروع فعل ملا ي�ستقبل من ال��زم��ان خا�ضع
ل�شرطه� ،أرى �أن���ه فعل م���ؤج��ل �إىل �أن تتحقق
�شروطه� ،أي حتى ي�صبح الواقع قاب ً
ال لهذا امل�شروع.
�أم��ا (حركة النه�ضة) فهي ح��راك� ،أي �إنها فعل
و�أداء ،حتقيق وتنفيذ� ،إذا كانت مقدماته �صحيحة
ف�سن�صل �إىل نتائج تتوج ه��ذا احل���راك ن�سميها
نه�ضة� ،إذا كانت مغلوطة ف�سن�صل �إىل حالة من
الفو�ضى و�ضياع الهوية ،لأن النه�ضة م�س�ألة هوية
�أي�ض ًا ،لأنها ن��زوع �إىل التقدم ،وه��و م�س�ألة ذات
تريد �أن حتدد موقعها يف عالقة بالآخر ،تريد �أن
تكون فاعلة يف حركة التاريخ ،يف ارتباطها ب�أر�ضها
و�شعبها وتاريخها ،تريد �أن تعي ذاتها يف تقابل
ذاتهم (ذات الآخر)...
=هل �شكلت النه�ضة العربية خطابها املوجه �إىل
الآخر؟
 قبل �أن يتوجه �إىل الآخ���ر يجب �أن يتوجه�إىل (الأن��ا)� ،أي :كيف �أنه�ض �أنا بخطابي ليكون
خ��ط��اب نه�ضة� ،إذا ك��ان��ت النه�ضة ب��ـ (الفعل)،

فاخلطاب مرتبط (بالعقل) وحت��دي��د ًا بالعقل
التنويري ،والتنوير مرتبط بالفكر وبالتفكري
�أي�ض ًا� ،أي :كيف نتدبر �أمورنا؟ كل نه�ضة (عربية)
ارتبطت بعقل تنويري ،ن�ستطيع �أن ن�سميه هنا
فع ً
ال تنويري ًا ،وكل النظريات واملبادئ والأفكار
التي عا�صرها جيلنا ،مثل القومية ،واال�شرتاكية،
والعدالة االجتماعية ،وفكرة التقدم و�أهمية
العلم يف �صياغة احلياة و�صنعها جندها كلها على
�شكل بذور منت وتطورت يف رحم الفكر التنويري
وعند رجاله يف ع�صر النه�ضة.
= هل كان للعرب م�شروعهم التنويري يف ع�صرنا:
احلديث واملعا�صر؟
ً
 كل م�شروع نه�ضوي كان مرتبطا بنه�ضة احتوتهلينه�ض الواقع به ..بد�أ امل�شروع التنويري الأول يف
م�صر زمن حممد علي الذي �أوفد �إىل باري�س جمل�س
املبعوثني من رج��االت الأزه���ر وك��ان على ر�أ�سهم
رفاعة الطهطاوي ال��ذي ع��اد من هناك بكتابه
(تخلي�ص الأب��ري��ز يف تلخي�ص باري�س) وتابع
امل�شروع جمال الدين الأف��غ��اين وحممد عبده.
ومتثل هذا امل�شروع التنويري بحركة نه�ضة قامت
على فعلٍ حتديثي �شمل كل بنى املجتمع من التعلم
والت�صنيع والتعمري والتوحيد (حملة �إبراهيم
با�شا �إىل �سورية) ،لكن الدول الأوربية تواط�أت
مع الدولة العثمانية لتهزم هذه احلركة وجته�ضها
وتك�سر اندفاعاتها...
ثم جاء امل�شروع التنويري الثاين ليدعو وي�ؤ�س�س
لقيام ال��دول��ة احلديثة واملعا�صرة حني انهارت
ال��دول��ة العثمانية وب����د�أت الأق���ط���ار العربية
تتحرر من الإحتالل الأوروب��ي ،بد�أ التنويريون
ينادون بتحرير املر�أة وبالعلمانية والدميقراطية
وبحرية الفكر ودوره ،وكان من �أعالمها مث ً
ال عبد
اهلل الندمي ال��ذي ك��ان �س�ؤاله الأول ـ كما ي�ؤكد
د .في�صل دراج �إمكانية ت�أكيد الهوية الوطنية
الثقافية املهددة باجتياح خارجي واملعاقة بف�ساد
داخلي .جاءت الأنظمة العربية بعيد اال�ستقالل
بف�سادها وتبعيتها وقمعها وهزائمها لتنتهي حركة
النه�ضة الثانية بنكو�ص توجته نك�سة اخلام�س من
حزيران عام � ...1967أنهكت احلركة يف تعاقب
بني النهو�ض واالنك�سار وما يحمالن يف ط ّياتهما من
�أ�سئلة م�صريية ما زالت �أ�صوات التنويريني تبحث
عن �إجابات عنها تردم بها فجو ًة �أو هو ًة فكرية
�أو ثقافية �أو حياتية و�أ�سئلة ع�صر التنوير ـ كما
ي�ؤكد في�صل دراج �أي�ض ًا ال ت��زال قائمة ،تنقب،
ب�شكل طليق �أو معاق عن معناها النظري ودالالتها
العملية.
= هل تريد �أن تقول �إن حركة النه�ضة الثانية
يف عهود الدول العرية امل�ستقلة مل تنجز مهامها
ف�أ�صيبت بنكو�ص� ...أين يكون دور النه�ضة الثالثة
التي �أ�شرت �إليها قبل قليل؟
 امل�شروع التنويري الثالث م�شروع جيلنا الذييعي�شه الآن فنهو�ضه وانك�ساره ،هو م�شروع معا�صر
ق��ام لي�ؤكد الوطني بكل �أب��ع��اده ،ول��ي��داف��ع عن
املواطنة وحرية ال��ر�أي وحق االختالف ومفهوم
النقد وحقوق الإن�سان ،وليواجه اال�ستالب ال�سلعي
وجنون اال�ستهالك يف ظل الر�أ�سمالية ،وليواجه
العوملةوالغزو الثقايف ويحدَّ من منو قدرة الإن�سان
التدمريية �ســعي ًا �إىل التخلـــ�ص من الوجه القبيح

لتقدم يجب �أن ينقد بال هواده� ،إنه م�شروع ي�سعى
�إىل حتديد العالقة بني العاملي والوطني ،بني
الدميقراطية ال�سيا�سية والتقدم االجتماعي،
بني الفاعلية االقت�صادية وقيم الإخاء وامل�ساواة
ـ كما يقول جاد الكرمي اجلباعي ـ م�شروع تنويري
ي�سعى �إىل ن�شر وعي وفهم حقيقيني مل�س�ألة حقوق
الإن�سان التي ال ميكن مناق�شتها خارج �إطار ال�سمة
الأ�سا�سية لعاملنا وع�صرنا وعالقتنا بالآخر ،ال
ميكن مناق�شتها خارج ملف احل��روب الإمربيالية
و�آخ��ره��ا احل��رب على العراق وت�صدير الإره��اب
و�إث�����ارة احل����روب ال��داخ��ل��ي��ة� ،إىل ج��ان��ب ملف
البطالة وتدمري البيئة ،وال ميكن مناق�شة حقوق
الإن�����س��ان بعيد ًا ع��ن “ملف احل���روب الإقليمية
وتغذية النزاعات املحلية و�إمداد �أطرافها باملال
وال�سالح والعدوان ال�سافر على �أمم و�شعوب حتت
الفتة الدميقراطية وحقوق الإن�سان والليربالية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ـ ح�سب تعبري اجلباعي ـ ترفع
ال��والي��ات املتحدة الآن �سالح حقوق الإن�سان يف
وجه املقاومة وحماربة الإرهاب وال ترى يف �أ�شكال
انتهاك حلقوق الإن�سان.
العدوان اخلارجي � ّأي
ٍ
لقد �أجه�ض امل�شروع التنويري الثالث الذي �أراد �أن
ي�ش ّيد حركة نه�ضة تقوم على العقالنية واحلداثة
والدميقراطية� ..أجه�ض باخرتاق امربيايل على
�شكل حتديث ك��وم�برادوري �شقَّ املجتمع عمودي ًا
�إىل جزئني ج��زء تابع للخارج وج��زء تقليدي
راكد ،وكانت التبعية والركود �ضمانة لالخرتاق
الإمربيايل.
= �إذن �أن��ت ت��رى �أن حركة النه�ضة دخلت طور
االنح�سار...
 �إن��ه انح�سار �أ���س��دل �ستارة ���س��وداء غري نفوذةعلى حركة النه�ضة هذه �ستارة �صنعتها �أمريكا
متزعمة الإمربيالية العاملية بالتعاون مع احلركة
ال�صهيونية.
= �أما زال الإ�سالم ميار�س دوره يف امل�شروع؟ �إذ �إنكم
�أ�شرمت �إىل �أن التنوير بد�أ من الأزهر ورجاالته
مثل الطهطاوي وعبده وغريهما..
 بعيد ًا عن الفكر الظالمي الذي تروجه جماعاتتدعي الإ���س�لام ،م���ازال للفكر الإ���س�لام��ي ت�أثري
تنويري ال ميكن �إنكاره نذكر ممن ميثل هذا الدور
التنويري ح�سن حنفي وخالد حممد خالد الذي
دافع عن حرية الفكر وال�ضمري ،وحرية ال��ر�أي،
وحق النقد ووجوبه ،وحق االختالف بالر�أي وحق
الر�أي الآخر بالوجود يف مطلع ال�ستينيات عندما
كتب (يف البدء كانت الكلمة) ،وقد توقف زميلنا
عطية م�سوح عند هذه امل�سائل يف كتابه عن خالد
حممد خالد ،وقبل خالد حممد خالد ك��ان علي
عبد الرازق ،ثم جاء يف اجلزائر مالك بن نبي ،ويف
�سورية جودت �سعيد وغريهم...
لكن البد هنا من ت�أكيد م�س�ألة هامة جد ًا هي �أن
حركة النه�ضة الثالثة التي جعلت من العقالنية.
مبد�أ �أو ً
ال ،ثم من العلمانية مبد�أ ثاني ًا كانت ت�ؤكد
�أن العلمانية ت�ستوعب جميع املذاهب والطوائف
وجميع املعتقدات وتتعاي�ش معها م��ن دون �أن
تتدخل فيها ،فهي بذلك ت�ؤكد رابطة املواطنة ال
رابطة الدين �أو العقيدة �أو املذهب ،كما ترتبط
بق�ضية الدميقراطية على �أنها تقوم على �أ�س�س

ثالثة :العقالنية والعلمانية وت�أكيد قيم احلرية
وامل�ساواة والعدالة.
= لنتوقف عند م�س�ألة �أخرى! �أال ترى �أن للثقافة
يد ًا طوىل يف حركة النه�ضة؟
 الثقافة معرفة وفكر ووعي ،ومن هذه املكوناتال��ث�لاث��ة ت��ت��ب ّ��دى عالقتها بالتنوير والنه�ضة
والثقافة والعلم �أ�سا�س احل�ضارة و�سيا�ستها �إىل
الكمال و�سبب من �أ�سباب الرتقي ،وتتالحم تالحم ًا
ع�ضوي ًا مع �أ�سباب النه�ضة مثل الدميقراطية
والتعليم وح��ري��ة ال���ر�أي .و�أه���م م��ا �أك���ده رج��ال
النه�ضة ثقافي ًا كان نقل النظرة �إىل ال�تراث من
احليز الالهوتي �إىل احليز التاريخي ،وهذا ما �أكده
طه ح�سني يف كتابه “م�ستقبل الثقافة يف م�صر لكن
مع نكو�ص النه�ضة بد�أ احلديث عن �سلطة الثقافة
مقابل ثقافة ال�سلطة ،وعن ثقافة اال�ستهالك ،عن
تهمي�ش الثقافة بفعل ما �س ّموه “ثورة �إعالمية
تدمر ح��واف��ز الإن��ت��اج الثقايف املحلي بتوفريها
و�سائل ا�ستهالك الثقافة امل�ستوردة الرخي�صة”
ـ ح�سب تعبري ع�صام اخلفاجي ـ لتزدهر يف ظل
دولة العلم ثقافة (غراندايزرية) تقهر الف�ضاء
لت�شكل هذه الثقافة م�شروع ًا نقي�ض ًا لإحياء ثقافة
عقالنية دميقراطية� .إنها ثقافة ا�ستهالكية تنمو
يف ظلِّ برامج ت�صنيع وحتديث و�صعود ر�أ�سمايل
ي�ؤكد قيم ًا بربرية ت�سعى �إىل ت�شبع (ثقافة)
مبتذلة و�سطحية .لتحول الثقافة اجلماهريية
من ثقافة �إن�سانية جد ّية ودميقراطية �إىل ثقافة
ميينية حمافظة ومبتذلة..
= لنعد �إىل و�ضعنا الراهن ،كيف ت�سهم مفاهيم
النه�ضة يف اخلروج من متاهاته؟
 يف �أيام احلرب على عدو خارجي �أو داخلي ،على�إرهاب يريد حتطيم كل �سمات احل�ضارة ومكونات
ال��ه��وي��ة ،ينتهك الأر�����ض والإن�����س��ان وي�ستخف
بالعقل والفكر والثقافة والعلم وحقوق الإن�سان
وحريته ...يتوارى التنوير يف حركة النه�ضة
ليتقدم �إىل مكانه التثوير .والتثوير دعوة �إىل
املقاومة والوقوف يف وجه انتهاك الوطن بكل ما
فيه من قيم و�إن�سانية ..ت�صبح املقاومة املفهوم
الأول ،بل املكون الأول لفكرة النه�ضة ،النه�ضة
بغد �أف�ضل.
تقاوم �أي�ض ًا لتب�شر ٍ

20

"ال�سنة الثالثون"

العدد2015/9/20 "1457" :م 6 -ذو ذو احلجة 1436هـ

نقد �أدبي

تلقــي النـ�ص الرتاثـي وفــق املناهـج النقديـة احلديثــة
قراءة �سيمائيـة فـي (ر�سالـة الغـفـــران) ..

• جمــال عبــــود

ت��ت��وزع ال���درا����س���ات الإن�����س��ان��ي��ة� ،أو ع��ل��م الإن�����س��ان
(الأنرثوبولوجي) على حمورين �أ�سا�سيني ،ففي حني
يرى نفر كبري من الدار�سني وجوب �أن ُيدر�س الإن�سان
بو�صفه واحد ًا من الكائنات احل َّيـة على الأر�ض ،ويرون
لزام ًا ،لذلك� ،أن تدر�س ال�ساللة الب�شرية ،بالتوازي،
�أو بالتداخل ،مع �سالالت ح َّيـة �أخرى ،ودرا�ساتهم هنا
ُتعنى باجلانب البيولوجي – احليوي ،ويربز فيها ،يف
هذه احل��ال ،دار�سون خمت�صون يف اجلينات واملك ِّونات
الع�ضوية ،وي�ستخدمون لذلك طرق التحليل املخربي
وي�ستعينون بالت�شريح و�أدوات���ه ،يف املقابل يرى نفر
�آخر من الدار�سني �أن الإن�سان جن�س قائم بذاته ،و�أن
درا�سته ال ينبغي �أن تقت�صر على اجلانب احليوي –
البيولوجي ،و�إمن��ا هو كائن يتميز بالوعي والإدراك
وميلك امل�شاعر والأحا�سي�س ولديه هواج�س وخماوف
وتطلعات و�آم��ال ،وهو ال يبني احلياة من حوله لأجل
طعامه و�شرابه فقط ولكن لأن لديه طموح ًا ،ال حتظى
به �أية خملوقات �أخرى ،وبالتايل فهو خمتلف متام ًا عن
كل املخلوقات ..وكل �إ�شارة تربطه ب��� ِّأي خملوق �آخر
حترف الدرا�سة عن طريقها ال�صحيح وال ت�ؤدي �إال �إىل
�ضالل يف نتائجها...
ودرا����س���ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة ُت��ع��ن��ى ب����الأدب وال��ف��ن
بو�صفهما ج��زء ًا من منظومة علوم �إن�سانية متكاملة،
فيها الفل�سفة وعلم االجتماع وعلم النف�س ،والأديان،
والتاريخ واجلغرافيا ،ولن ت�ضيق هذه الدائرة بالأخذ
باالعتبار علم ال�سيا�سة واالقت�صاد �أي�ض ًا .يف حني ت�شي
درا�سات الكثري من الدار�سني عن جتاهل تام� ،أو �شبه
تام ،لكل هذه العلوم وتكاد تقت�صر يف بحثها الأدبي
والنقدي على ما ت��راه �صميمي ًا يف الأدب والفن ،ولو
�أنها ال تفلح متام ًا يف جتنب الوقوع ،جزئي ًا �أو كل َّي ًا ،يف
ت�شابك العالقة بني الأدب والفن ،بو�صفهما فعالية
�إن�سانية ،جمعية ،مع �سائر مكونات الفعاليات الإن�سانية
 اجلمعية الأخرى...ولي�س بعيد ًا عن هذا �أو ذاك انق�سام الدرا�سات الأدبية،
توافق ًا مع انق�سام طبيعي� ،أو يبدو طبيعي ًا ،ل�ل�أدب
والفن ،بني قدمي ومعا�صر ،تراثي وحداثي ،وكثري من
الدار�سني يكر�سون كل جهدهم ،ووقتهم ،للعمل يف حقل
واحد منهما ويكاد ال يعرتف بوجود احلقل الآخر ،ويف
هذا ال�سلوك العلمي املنحرف �ضرر كبري على الدرا�سة
وال��دار���س�ين ،ذل��ك �أن امل�����س���أل��ة ،وق��د ب���د�أ ال��دار���س��ون
ن�ص قدمي ي�سمى
املت�أخرون يتداركون ذلك ،لي�ست يف ٍّ
تراثي ًا ،بحق �أو دون وجه حق (فكثري من تلك الن�صو�ص
الرتاثية ال حتتفظ �أ�سا�س ًا بكل عنا�صرها التي كانت
لها يوم ًا ،يف غابر الزمان ،بل �إن معظمها ن�صو�ص عابرة
للزمن ..وت�أخذ من كل جيل �شيئ ًا من �سماته وب�صمات
�أهله ،حتى لي�صعب ن�سبتها جليل معني �أو زمن حمدد)،
وبالتايل ف�إن الدرا�سات احلديثة ،بع�ضها على الأقل،
باتت تنظر �إىل الن�ص الأدبي �أو الفني ،مكتوب ًا كان� ،أم
م�سموع ًا ،والحق ًا ما هو مرئي �أي�ض ًا ،ومثلها �أي�ض ًا ما هو
معماري �أو ت�شكيلي ،بات هذا الن�ص ُيدر�س ،لي�س بو�صفه
عريق ًا �أو تراثي ًا فقط ،ولكن لفهم مكوناته وف��ق ما
ا�ستجد لدى الدار�سني �أنف�سهم من �أدوات معرفية نقدية
جديدة ،ولي�س يف هذا اج�تراء على الن�ص الرتاثي،
وال تطاول عليه ،ولكنه يعيننا حق ًا على فهمه �أكرث،
واكت�شاف املزيد من �آفاقه ،ف�إذا كانت الدرا�سات الأولية
التي �صاحبت الن�ص الرتاثي ،يف جيله وع�صره ،وعادت
�إليه يف �أجيال تالية تكاد تقت�صر كلها على املبحث
البالغي �أو الدرا�سة البالغية فقط ،ف���إن الدرا�سات
احلديثة ،وبع�ضها �أ�سا�سه بالغي �أي�ض ًا ( �أي ينظر للن�ص
املكتوب� ،أو املرئي� ،أو امل�سموع بو�صفه معمار ًا لغوي ًا يف
املقام الأول)� ،إال �أنها ،ب�أدواتها احلديثة ،ال تقف عند
ظاهر الكالم ،وال تقت�صر على فنون البديع وعلم البيان
�أو قواعد النحو و�ضوابط البحور ال�شعرية �أو �سائر
العنا�صر التي وقف عليها جمهور الدار�سني يف �أوقات
�سابقة..

ويف تناولنا لن�ص تراثي عريق ،وهام جداً ،هو ر�سالة
ال��غ��ف��ران للمعري ،يف بع�ض ي�سري م��ن متنها الهائل
االت�ساع ،بع�ض حماولة لقراءة معا�صرة حت��اول �أن
ت�ستقرئ هذا الن�ص الرتاثي العريق ،ب�أدوات معرفية
– معا�صرة باتت م�شروعة جد ًا بعدما �أثبتت قدرتها
على درا�سة كل �أ�شكال الن�ص املعروفة ،وهي القراءة
ال�سيميائية ،وتنتمي هذه القراءة ال�سيميائية ( �أو
علم الإِ�شارة) �إىل املنهج الل�ساين ،وهي تدر�س الن�ص
بو�صفه عالمات لغوية ،وتك�شف ع َّمـا حتتويه هذه
اللغوية ( لغة الن�ص) من عالقات متاثلية� ،أو رمزية� ،أو
ا�صطالحية ،وتنويعاتها الداللية ،و�ضوابط ت�سل�سلها،
و�أخ�ير ًا دالالتها الذاتية والرتابطية( .)1مما يعني
�أن (الن�ص) يف القراءة ال�سيميائية لي�س مغلق ًا ،وال
مق َّيد ًا بقراءة واح��دة� ،أو داللة واحدة حتى لو زعم
الن�ص �أ َّن��ه كذلك ،بل هو مفتوح ،دائم ًا ،على
�صاحب
ِّ
�شتى ال��دالالت واالحتماالت ،ويظل �أفق التوقع فيه
مفتوح ًا ،من قارئ لآخر ،وحتى من جيل لآخر� ،أو من
ع�صر لآخر.
ن�ص (ر�سالة الغفران) ما يغري
بهذا املعنى جند يف ِّ
بقراءة �سيميائية ،تفتح �آفاق ًا جديدة كلَّما مت َّعن فيها
الن�ص دالالت��ه ،بعيد ًا عن �أفق
القارئ وا�ستوحى من
ِّ
التوقع الذي توارثه جيل من القراء� ،أو نفر منهم.
ف���إذا �أخذنا امل�ستويات التي يتوزع عليها (ن�ص ر�سالة
ال��غ��ف��ران) ف�إنَّنا ن�ستطيع متييز احل���وار ،م��ن احل��وار
الداخلي ،ومن ِّيز كذلك بني اخلطاب املبا�شر ،واخلطاب
ال�ضمني ،واملقاربة الرمزية ،واللغة اال�صطالحية� ،أو
ن�ص املعري كل هذا الغنى
التماثلية ،وطبيعي �أن يت�ضمن ُّ
ن�ص ثري وغني ،يقوم �أ�سا�س ًا على
والتنوع الداليل ،فهو ٌّ
تراث ديني و�أدبي ،ويوظفه �صاحبه �أح�سن توظيف.
فعلى �سبيل املثال ،حني يريد املعري اال�ستناد �إىل ما هو
حقيقي وال يحتمل �ش ّك ًا ي�ستعني مبا يراه مالئم ًا لغايته
من (القر�آن الكرمي) ،والأحاديث النبوية ،وهو واثق
�أن متلقي هذا الن�ص �سيقبل منه ذلك ،وذلك بالرغم
من املوقف ال�شاك املعروف عن املعري نف�سه ،وبالتايل
ي�صبح حديثه عن القيامة واحل�ساب والعذاب مرتكزات
�أ�سا�سية ،ي��راد بها احلقيقة البدهية ،املتفق عليها،
لينطلق منها �إىل ما يراه هو (�أي املعري) فيما وراء هذه
احلقيقة .ومن هنا تبدو م�شروعية تفح�صه للجنَّة
ونعيمها ،وجتواله يف النار وعذابها� ،إنَّـه يريد االنطالق
م��ن احلقيقي لي�ضعنا يف امل�ستوى ال���داليل وال��رم��زي
لري�سم لنا امل�شهد من داخله ،كما يراه هو ،وكما ي�أمل لنا
�أن نراه..
وامل�ستوى الثالث من اخلطاب يتدفق �سل�س ًا من املعري،
ومن �سواه �أعرف منه بال�شعر يف زمانه وما قبل زمانه،
ومبا �أنَّه خطاب رمزي ف�إنه ي�ضيف �إىل ال�شعر املعروف
– ال�شائع ،كثري ًا من ال�شعر الذي ال يعرفه �سوى النحاة

واملهتمون بغريب ال�شعر ون���ادره ،بل يزيد عليه مبا
يتخيله هو من �أ�شعار للجن وين�سب �إليها (�إىل اجلن)
زعمها �أن الإن�سان مل يعرف من ال�شعر �إال �أقله و�أدناه،
وه��ذا يفتح �أفق ًا جديد ًا لقراءة �أفكار املعري ومدى
وثوقه بالأحكام املتوارثة عن ال�شعر العربي ،ومعلوم
�أن العرب بلغوا مبلغ ًا عظيم ًا من وثوقهم بهذا ال�شعر
و�إكبارهم له..
وال ين�سى املعري ،يف ثنايا هذه امل�ستويات من احلوار
يعرف بالأ�شخا�ص احلقيقيني الذين ي�شكلون مادة
�أن ِّ
الن�ص الأ�سا�سية ،وه��و ،منذ البداية ،ينحاز �إىل من
جعلهم من �أه��ل اجلنّة ،حتى لو كانوا من اجلاهليني
الذين مل يدركوا الإ�سالم� ،أو ممن �أدركوا الإٍ�سالم ومل
يدخلوا فيه ،ويلتم�س لهم ال�شفاعة مما عرف عنهم
من مواقف �إن�سانية خلدتها �أ�شعار لهم كانت �شاهدة
ح�سهم الإن�ساين الرفيع الذي �ساواهم بامل�ؤمنني
على ِّ
ً
التقاة ،كما يقف �أي�ضا موقف املُدين ملن قدَّ مهم من �أهل
النار م�ؤكد ًا من خاللهم �أن الإميان قد يكون ظاهر ًا ال
يتفق وحقيقة الباطن ل��دى من يظهره ،ول��ه يف ذلك
تخ�ص كل حالة على حدة .وهذه امل�ستويات
تعليالت
ُّ
من اخلطاب لي�ست متباعدة� ،أو مفردة ،يف �أج��زاء من
الن�صٌّ ،
كل على حدة ،ولكنها ،يف الغالب متداخلة ،وقد
ي�ضمها م�شهد �سردي واح��د ،كما �أنَّها خمتزلة كلها يف
ُّ
عنوان الن�ص ذاته (ر�سالة الغفران) ،ويف الغاية ،غري
املعلنة ،من الن�ص ك ِّله :فكلمة ر�سالة تفرت�ض بداية
وجود مر�سل �أو باث ،ووجود ن�ص ذي معنى �أو مو�ضوع،
هو مو�ضوع الر�سالة ،ووجود متلق يفرت�ض �أن الر�سالة
تخالف �أف��ق توقعه التقليدي وتدعوه لأف��ق جديد،
وما كلمة (الغفران) �إال دعوة لإعادة النظر يف مفهوم
العقاب ،واالنتقام ،واف�ترا���ض ما هو خمالف لها ،من
ت�سامح �أو غفران. .
وروح الت�سامح هي �أول ما تتبدى يف مطلع الر�سالة ذاتها،
�أو يف عتبته الن�ص ِّيـة الأوىل ،بعد العنوان الذي يت�صل
للن�ص كله:
بها ،املمهدة ِّ
“ وقد و�صلت الر�سالة (ر�سالة ابن القارح) ،التي بحرها
حل َكم م�سجور ،ومن قر�أها م�أجور� ،إذ كانت ت�أمر بتقبل
با ِ
ً
ال�شرع ،وتعيب من ترك �أ�صال �إىل فرع ،وغرفتُ يف �أمواج
بدعها الزاخرة ،وعجبت من ات�ساق عقودها الفاخرة،
ومثلها �شفع ون��ف��ع ،وق��� َّرب عند اهلل ورف���ع ،و�ألفيتها
بليغ جميد ،ويف ق��درة
مفتتحة بتمجيد� ،صدر ع��ن ٍ
ربنا – جلَّت عظمته� -أن يجعل كل حرف منها �شبح
نور ،ال ميتزج مبقال الزور ،ي�ستغفر ملن �أن�ش�أها �إىل يوم
حمب خدين .ولعله� ،سبحانه ،قد
الدين ،ويذكره ذكر
ٍّ
ن�صب ل�سطورها املنجية من اللهب ،معاريج من الف�ضة
�أو الذهب ،تعرج بها املالئكة من الأر���ض الراكدة �إىل
ال�سماء ،وتك�شف �سجوف الظلماء ،بدليل الآية�“ :إليه
ي�صعد الكلم الطيب والعمل ال�صالح يرفعه” �سورة
فاطر ،الآية .)2(10
أفق
الن�ص متهيد لطيف يهيئ ذهن املتلقي لتقلي � ٍ
ويف هذا ِّ
غري متوقع مما يظنه بدهي ًا وال يحتمل الت�أويل ،فاهلل
يجزي النا�س ،لي�س مبا عزموا عليه وق�صدوه ،ولكن مبا
�صدر عنهم و�إن مل يق�صدوه ،وها هو املعري يزيد الأفق
انفتاح ًا ،فها هو يجعل البن القارح غر�س ًا يف اجلنَّـة مل
ُيجعل ل�سواه “ :فقد ُغر�س ملوالي ال�شيخ اجلليل – �إن
�شاء اهلل – بذلك الثناء� ،شجر يف اجلنَّة لذيذ اجتناء،
كلُّ �شجرة منه ت�أخذ ما بني امل�شرق �إىل املغرب ٍّ
بظل
غاط ،لي�ست يف الأعني كذات �أنواط”( .)3وهكذا كلما
�أوغ��ل يف الن�ص زاد من قدرته على ا�ستدراج القارئ
ليتخفف ،دون �أن يدري ،من كل موقف م�سبق لديه.
ويف دالل��ة ذكية ،وعبقرية ،ي�ساوي لفظ ًا بني معنى
البيت ال�شعري ،وبيت الإقامة وال�سكن ،هذا يف الظاهر،
�أم��ا يف اجلوهر فهو ي�ساوي بني خلود العمل ال�صالح،
وخ��ل��ود ث��واب��ه ،وخ��ل��ود ال��ق��ول ال�صالح ،امل��ب��دع ،وحق
�صاحبه �أو قائله بخلود ثوابه منه ،وذلك يف حديثه
عن لبيد بن ربيعة ،حيث يقول فيه:

“ ويعر�ض لهم (لبيد بن ربيعة) ،فيدعوهم �إىل منزله
(بالقي�سية) ويق�سم عليهم ليذهنب معه .فيم�سون قلي ًال،
بهاء
ف���إذا هم ب�أبيات ثالثة لي�س يف اجلنَّة نظريها ً
وح�سن ًا ،،فيقول ( لبيد)� :أتعرف �أيها الأديب احللبي (
حجت
يعني ابن القارح) هذه الأبيات؟ فيقول ال والذي َّ
القبائل كعبته .فيقول� :أما الأول فقويل:
	�إن تقوى ربنـا خيـر نفـلْ
		
وع َجـــــــلْ
وب�إذن اهلل ريثـــي َ
و�أما الثاين فهو قويل:
			
	�أحمد اهلل فـال ند لــــــــه
بيديـه اخلري ،ما �شاء فعل
و�أما الثالث فقويل:
		
من هـداه �سبل اخلري اهتدى
ناعم البال ،ومن �شاء �أ�ضـل
ً
�صيرَّ ها ر َّبي اللطيف اخلبري �أبياتا يف اجلنَّة� .أ�سكُنها
�أخ��رى الأب��د ،و�أنعم نعم املخلَّد .فيعجب هو و�أولئك
القوم ويقولون� :إن اهلل قدير على ما �أراد”(.)4
ويف لفتة لطيفة ،و�إملاحة ذكية يذكر حلب ب���أروع ما
يتمناه �أبنا�ؤها من بديع القول وجميل املعنى ،وفيها
يقول:
“ و�إن ال�شيخ مار�س من التعب �أم الربيق (الداهية) ،فقد
جدد عهده الأول بـ قويق (نهر مازال باقي ًا يف حلب)،
هر .وبناته
و�إ َّن��ـ��ه لنعم النهر ،ال يغرق ال�سابح ال ي ّب ُ
(�أ�سماكه) املخطوبات �صغار ،ي�ؤخذ منه يف الغفلة وال
يغار ،يعولهن (يطعمهن) والقدر يغولهن� .سرتن الأنف�س
فما تربجن ،ولكن بالرغم خرجن .خدورهن من ماء،
زارتهن اململوءة بالإملاء – واململوءة ال�شبكة ،يقال� :أمل�أ
على ال�شيء �إذا �أخذه كله – ما ي�شعر (قويق) امل�سكني،
� َأع َر ٌب َ�س َبتْ َم ْن ولد �أم روم ،وال يحفل مبا تروم .ولقد
ذك��ره البحرتي ،ونعته ال�صنوبري و�إخ��ال �أن ال�شيخ
�أف�سدته عليه (دجلة) و�صراتها و�أعانها على ذلك
فراتها.
رة ،تعقد
�ب
ل
ا
أم
ل
ا
َّها
ن
�
إ
ف
–
اهلل
حماها
–
(حلب)
و�أما
َّ
بها امل�سرة ،وما �أح�سبها� ،إن �شاء اهلل ،تظاهر بذميم
العقوق ،وتغفل املفرت�ض من احلقوق.)5(”..
ونظر ًا لغنى هذا الن�ص (ن�ص ر�سالة الغفران) ،وجد
الباحث امل�سرحي ،التون�سي ،الدكتور يون�س لوليدي
�إمكانية متاحة لتحويل هذا الن�ص �إىل ن�ص م�سرحي،
فرجوي ،تتوفر له �إمكانية التحول �إىل عر�ض ب�صري
م��رئ��ي ،فهو غني بالف�ضاء ال��درام��ي ،مب��ا ي�شمله من
حديث مبا�شر عن مكان حم�سو�س ،وف�ضاء م�سرحي
متخيل ،وو�صف للتزيينات امل�سرحية (الديكور) مبا
يف ذلك الق�صور وزينة �أبوابها ،وكذلك و�صف الك�ؤو�س
والأباريق والطيور وما مير ذكره من �أدوات �أخرى ،ثم
تتواىل �صور الأزي��اء ب�أ�شكال خمتلفة و�أل��وان تتحول
با�ستمرار النظر �إليها ،فهي تطلق في�ض ًا من الدالالت
ال ينتهي ،واملو�سيقى حا�ضرة �أي�����ض�� ًا ،ب��ل والرق�ص
�أي�ض ًا ،والكثري من امل�ؤثرات ال�صوتية الأخرى(...)6
وهو ما يجعل من هذا (الن�ص) مادة جديرة بالقراءة
ال�سيميائية من �أول حرف فيها ،من عنوانها ،الذي هو
عتبتها الن�ص َّية الأوىل� ،إىل �آخر كلمة جاءت يف متنها..
( - )1ينظر يف :جريو ،بيري :علم الإ�شارة ،ال�سيميولوجيا ،ت .د .منذر
عيا�شي ،دار طال�ص ،ط � ، 1992 ،1ص  81وما بعدها.
( - )2املعري� ،أبو العالء :ر�سالة الغفران ،حتقيق و�شرح الدكتورة عائ�شة
عبد الرحمن ( بنت ال�شاطئ) ،دار املعارف مب�صر ،ط � ،1969 ،5ص
.140-139
( - )3نف�سه� ،ص .140
( – )4نف�سه� ،ص .268 ،267
( - )5نف�سه� ،ص .109 – 405
( – )6ينظر يف :احلياة امل�سرحية ،وزارة الثقافة ،دم�شق ،العدد  ،166د.
يون�س لوليدي ،م�سرحة الرتاث العربي« :ر�سالة الغفران منوذجاً» �ص
.72 – 63
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�أرجوزة البالغة

• عدنان بن ذريل

يقول البالغيون والدالليون �أن عالقة (الت�ضمن اال�سمي)
الهيبونيمي هي عالقة �أح��ادي��ة غري متاثلية يف حني �أن
(الرتادف) يف املفردات من الألفاظ هو عك�س ذلك وعالقته
عالقة تبادلية ومتاثلية �أفقي ًا �إىل اجلن�س..
هذا من جهة ثم جهة ثانية ي�ؤكد البالغيون والدالليون
على �أن عالقة (الت�ضمن اال�سمي) تفيد (االنتماء) و�أي�ض ًا
(الهوية) يف حني �أن عالقة (الت�ضمن املنطقي) هي عك�س
ذلك �إذ ال ينطبق الت�ضمن املنطقي �إال على املفردات التي لها
(مرجعية) وهو الت�ضمن باملعنى ال�صحيح ال يدل على انتماء
�أو هوية..
وهنا يف املجال اال�ستعاري عندما �أعطى (خ�صائ�ص) �صنف
لغوي هو مث ًال فئة امل�سميات.
�أ -خل�صائ�ص �صنف لغوي �آخر هو فئة امل�سميات ب� .أكون
خطوات �إىل جهة الك�شف عن حقيقة (الهوية امل�سترتة)
للأ�شياء وه��ذه الهوية امل�سترتة �شيء للر�ؤية للعامل التي
تقدمها (اال�ستعارة) وهي لي�ست الهوية املنطقية احلقيقية
بني �شيئني؛ و�إمنا هي (هوية) التعريف احلد�سي اال�ستعاري
ملا بني ال�شيئني من �شبهية..
ول��ذل��ك ه��م ي��دخ��ل��ون ه��ن��ا ف��ك��رة (ال�ترت��ي��ب) ويطلقون
تعبري(هيبونيم) وال���ذي يق�صد الت�ضمني اال���س��م��ي من
جهة حركة �صلة النوع باجلن�س وه��ي هنا حركة نازلة
كم�صطلح على (الت�ضمن اال�سمي) حني يكون مرتب ًا فوقيا
�أي ���س��ي�بر�أوردوين �أو املرتب الفوقي؛ وه��و التعبري الذي
يت�ضمن معناه معاين تعابري �أخرى تكزن �آنئذ مرتادفات؛ و�أما
امل�سميات التي لها(مرجعية) فاجلن�س هو هيبوبرونيم النوع
وحيوان هو هيبونريم قطة..
�أن العالقة الت�ضمنية اال�سمية يف خ�صائ�ص فئة امل�سميات
�أ�-أو فئة ال�سميات ب -عندما يعار بع�ضها لبع�ض تظل
(ناق�صة) تق�صر عن ال�صعود الت�ضمني بحيث ال ت�ؤلف
(�صنفية)حقيقية وامل�س�ألة لي�ست اعتبارية �أو �سياقية و�إمنا
هي (منطقية) ويف الأ�سا�س (مرجعية)كما ر�أينا؛ والبد
من تبني حيثيات املفردات �سواء هي للماديات �أو املعنويات
و�أي�ض ًا حيثيات ال�شبهة نف�سها..
والقاعدة اللغوية والداللية و�أي�ض ًا البالغية يف االدالل
اال�ستعماري هي:
 ا�ستعاري يف اطار ملا هو (التعبري) الذي ال ي�ؤلف ت�صنيف ًاحقيقيا.
 واال�ستعاري يف(اطار ما هو) (التعريف احلد�سي) ال�شعري�أو الأدب��ي؛ الذي جنده يف الت�شبيه البليغ يطلق الغربيون
عليه م�صطلح ميتافور �أو ا�ستعارة ف�إنه يظل ت�ضني ًا ا�سمي ًا
هيبونيم وال ي�ؤلف مرتب ًا فوقي ًا هيبوورنيم؛ ويف�سر ذلك ب�أن
(اال�ستعاري) هو ماال يدخل يف �صيغة:
 ب هيربونيم � -أي �أن امل�شبه به من فئة امل�سميات ب -عندماال يكون هيربونيم اال�سم الأول امل�شبه من فئة امل�سميات �أــ �أو
لنقل �أن اال�سم الثاين املحمول ال يكون مرتب ًا فوقي ًا لال�سم
الأول املعرف فرتكيب العالقة جمازي ا�ستعاري كما يف املثال
هو متمرد عا�ص خائن �أو غريه..

• ابراهيم عبا�س يا�سني

ما بني تاريخ والدته يف قرية الطفيلة (الأردن) �إىل تاريخ
رحيله املبكر واملباغت يف عمان(العا�صمة) متتد رحلة
�سريعة ..خاطفة وم�ضيئة كالربق .رحلة ال �شك �أنها
كانت ق�صرية يف ح�ساب الزمن ،لكنها مل تكن ابد ًا رحلة
عابرة .فقد كانت حياة غنية بتجربتها املعا�شة �إىل حد
االمتالء ..كما �أنها كانت مفعمة بالعطاءات وبالوعود
اخل�لاف��ة ال��ب��اه��رة -قبل �أن تتوقف ف��ج���أة وبطريقة
م�أ�ساوية فاجعة( ..وكان تي�سري �سبول قد �سدد ر�صا�صة
�إىل ر�أ�سه بتاريخ  1973/11/15فارق احلياة بعدها عن
عمر يناهز الرابعة والثالثون عام ًا!)
ولد تي�سري �سبول يف قرية الطفيلة عام  1939وفيها تلقى
علمه االبتدائية ،ارحتل بعدها �إىل مدينة الزرقاء ف�أكمل
فيها درا�سته الإعدادية ..ثم �أنهى درا�سته الثانوية يف

ا�ســم النوع وال�صورة واالنزياح
ال�صورة الفنية الأدبية وحتليلها
ت��در���س الأ���ش��ك��ال البالغية حالي ًا ب��روح تراثية وهناك
طموحات علمية يف حتليلها �صورة فنية ولتحليل ال�صورة
خطتان يتقاذف نهجمها حموران
خطة للدليل وللإدالل
هما (املدلول) بحو�ض الدال
ثم �أخرى ملا فوق الواقع
عن (طرائق) تعرية الدافع
		
خطتان الأوىل بالغية
يف حني الأخرى جمالية
		
الأوىل عن (فكر) الناثر
والأخرى (نواة �أنا) ال�شاعر
مبدئي ًا يق�صد م�صطلح (�صورة)يف البالغة العربية ال�شكل
املرت�سم عن الواقع وك��ان (ار�سطاطالي�س) يطلق م�صطلح
(�صورة)�إمياج على الت�شبيه ،والذي يقوم على امل�شابهة كما
كان يطلق م�صطلح (نقل) ميتافور على اال�ستعارة والتي تقوم
يف نظرة على الن�سبة القيا�سية والتي �أو�ضحنا حقيقتها يف
املقالة ال�سابقة �أي امل�شابهة التي يظهرها قيا�س التمثيل..
وقد تو�سع الغربيون املحدثون بهذين امل�صطلحني وذلك �أنهم
بفعل كونهم يطلقون م�صطلح (ميتافور) على الت�شبيه البليغ
�أي يطلقون م�صطلح (النقل) �أو اال�ستعارة على الت�شبيه
ال��ذي ح��ذف منه كل من �أداة الت�شبيه ووج��ه ال�شبه فقد
راحوا يو�سعون م�صطلح (�صورة) �إمياج و�أطلقوه مبعنى �أدبي
نف�سي عام على جميع �أ�شكال التعبري احل�سي يف الت�صوير
الأدبي وال�شعري..
ومبوجب هذا املدلول العام ال�شامل الذي اكت�سبته (ال�صورة)
�أ�صبحت تطلق اليوم على العديد من ا�شكال الت�صوير املادي
واملعنوي ،مثل الو�صف �سكرب�سيون الت�شبيه كومبارزون
اللوحة بورترة التمثيل اليخوريا الأ�سطورة بيت الرمز
�سمبول التجريد كون�ستيو اللمحة بوانث ال�شعار �أبيلم
ال�صورة فوق الواقعية �أي ال�صورة ال�سريالية وغري ذلك مما
تعمل الدرا�سات الأل�سنية والبالغة النقدية احلديثة على
تو�ضيح مقوماته الفنية.
ومن هنا اعترب البالغيون الغربيون املحدثون (ال�صورة)
�إمي��اج جمتلى ح�سي ًا النعكا�س العامل يف نف�س الأدي��ب �أو
ال�شاعر ب�صرف النظر ع��ن ال�شكل ال��ذي تظهر ب��ه� :أي
اعتربوها _:ف�ضلة نف�سية ح�سية هي وجه ح�ضور العامل
يف التعبري_ وهو الأمر الذي �أك�سبها مدلولها العام ال�شامل؛
وهناك اليوم خطتان لنقل �إ�سرتاتيجيتان لدرا�ستها بهذا
املدلول:
�أ� -إ�سرتاتيجية الدليل ارجمان عندما تكون (ال�صورة)
و�سيلة ادالل ارجمنتا�سيون �أي حمل للمقا�صد
فتكون عن�صر �إي�صال و�إقناع فتدر�س لغويا ً وبالغي ًا ب�شتى
�أفكارها و�أ�شكالها...
ب_ �إ�سرتاتيجية مافوق الواقعي �أو ال�سريايل عندما تكون
(ال�صورة) و�سيلة ك�شف ور�ؤية للعامل فتكون عن�صر �إيجاد
وخلق وتلقني وت�أثري فتدر�س يف عالقتها بالال�شعور و�سياقات

الن�ص...
و�أم���ا (الأ���ش��ك��ال البالغية) ف�إنها ال��ي��وم يف تطور وث��راء
ظاهرين وهي حمل اهتمام الدار�سني الأل�سنيني وحملليهم
�إذا زاد من اهتمامهم بها �أن املكت�سبات اللأل�سنية فيها ترى
فيها كنزا اليقدر بثمن للح�صوالت اللغوية التي تعك�س
طاقة اللغة يف التعبري وطواعية مفرداتها وتراكيبها فيه...
 _3القاعدة والإنزياح
القواعد نربا�س الإبداع
و�سياج الإقناع والإمتاع
�إذ تنري ال�سبيل �إىل الأف�ضل
فتمكن من �أف�ضل الأف�ضل
كطبيعي يظهر (الإنزياح)
فيقابل لي�س بكل �إرتياح
يتبدى خروج ًا على القاعدة
بينما هو تهوية رائدة
وكما تكرث من الأ�سماء
تتنوع فيه الآراء
الغرابة واخللق والإظهار
واجل�سارة يف القول والإبتكار
بع�ض الإنزياح (بالغي)
ثم الآخر �أ�سلوبي
الأول خرق للمعيار
والآخر فعل ال�سياق اجلاري
ووجودي ًا ثم فكري ًا
نف�سي ًا ثم اجتماعي ًا
هو ك�شف مال�شاة الذات
للتعبري والك�شف بالذات
(القواعد) يف العلوم التي تو�صف عادة ب�أنها (معيارية)
كاملنطق والأخ�لاق واجلماليات والبالغة واللغة و�سواها
هي من حيث ن�ش�أتها (تو�صيات) عمل امل�شرتعون على �إلزام
النا�س بالأخذ بها من �أجل جتنيبهم اخلط�أ ثم اعتربت مثل
(قوانني) تنتظم ظواهر هذه العلوم الإن�سانية املختلفة
حيث الطموح �إىل احلق واخلري واجلمال والكمال وخا�صة
يف البالغة واللغة وهمومها يف الو�صول �إىل الكتابة الأنقى
والقول الأجمل..
وتف�سري (املعيارية) يف هذه العلوم هو �أن النا�س من طبيعتهم
يخطئون و�أنهم متفارقون فيما بينهم يف قدراتهم الفكرية
وظروف حياتهم و�أن كثريين منهم مل تتوفر لهم �إمكانيات
التثقيف الذاتي ولذلك هم يتقاع�سون عن ال�سلوك الأف�ضل
والإبداع الأمثل �سيما بالن�سبة �إىل التجويد الغني لكتابتهم
�أو �أقوالهم وخا�صة (ا�ستعمال) حر تتقاذفه �أجواء الظروف
اخلا�صة والبد بالتايل من �ضبطه وتقعيده.
و(الإن��ح��راف��ات) عن القواعد يدر�سها البالغيون اليوم
حتت املفهوم الوا�سع اجلديد_االنزياح_ وال��ذي يق�صد
(التجاوز) ال��ذي يتجاوزه القول الأدب��ي ال�شعري منه �أو
النرثي لأحد قواعد اللغة والبالغة؛ �أو لنقل هو انحراف
�أو عدول عن اال�ستعمال امل��ادي وامل�ألوف وي�شمل املفردات

والرتاكيب والأ�ساليب ويدور �إىل املتكلم الذي يقوم به.
ويف نظر مولينو وت�أمني هناك (عائلة) من الإنزياحات
اليختلف بع�ضها عن بع�ض �إال من الزاوية التي ينظر منها
�إىل التطبيقات مثل :االن��ح��راف عن ال�سوية واجل�سارة
اللغوية وال�����ش��ذوذ اللغوي وال���داليل والإب��ت��ك��ار واخللق
والتحقيق باملدلول الرباغمي والذي ي�ساوي الإظهار البدهي
_ كتاب التحليل االل�سني لل�شعر بارز �،1982ص.121
وي�ضيف مولينو وت�أمني �أنه �أوال ً من املنظور البالغي يحدد
االنزياح بالن�سبة �إىل معيار ثابت يعترب �أنه المي�س واليجوز
امل�سا�س به وثاني ًا ميكن �أن ننظر �إىل (االنزياح) كم�سافة
وقطع يف الزمان �إزاء معيار يبدو �أنه تكويني على نحو ما
اقرتح ال�شكالنيون الرو�س ثم جماعة براغ مبفاهيمهم عن
الغرابة والتحقيق �أو الإظهار البدهي.
وي��ح��دد (االن��زي��اح) �أي�ض ًا بطريقة ثالثة �أي ه��و يحدد
بالن�سبة �إىل (ال�سياق) املبا�شر املت�صل به الأم��ر الذي
يعطينا مفاهيم اجل�سارة اللغوية وال�شذوذ اللغوي والداليل
و�أي�ض ًا كما يقول (ريفاتري) يعطينا الأثر الأ�سلوبي يف ن�سيج
اخلطاب �ص 22وما بعدها.
وميثل مولينو وتابني على (االنزياح البالغي) باحلذف_
وخا�صة حذف الأفعال �إيلليب�س ثم حذف الكلمة اجلامعة
ثم حذف حروف العطف �أ�سانديت ثم ميثالن على (االنزياح
ال�شعري) بالتقدمي والت�أخري يف الف�صل بني كلمتني متتاليتني
هيرببات ثم قلب نظام كلمتني متتاليتني؛ �أنا�سرتوف وينتهي
امل�ؤلفان �إىل �أن ثمة (ثالثة �أ�شكال) لالنزياح:
 _1االنزياح ال�سكوين الذي ي�صور البالغة وهو يتبدى
كبعد عن التعبري املتداول وامل�شرتك.
 _2االنزياح احلركي والذي يتبدى كانقطاع يف الزمان �أو
قفزة �إىل املبادهة..
 _3االنزياح ال�سياقي والذي لال�سلوبيات ويتبدى ك�شذوذ
داليل ا�ستناد ًا �إىل ت�صادم ال�سياقات.
ناهيك ب���أن (الأ�سلوب) كفرادة يف ال�شعرية وال�شاعرية
ي�ؤ�س�س قطع ًا يف الن�سيج اللغوي لل�شعر ويعترب انزياحا..
وميكننا من هذه الأ�شكال الإبقاء على ال�شكلني البالغي
والأ���س��ل��وب��ي (الأول) يتعلق ب�صور البيان وخ�صائ�صها
يف العبارة اللغوية للن�ص (وال��ث��اين) يتعلق بال�سياقات
وت�صادمها يف الن�ص ككل..
ثم �أن��ه مع �شيوع املفاهيم عن البناء والتفكيك والرتميم
والتهدمي للن�ص �شاع مفهوم (املال�شاة اللغوية) وهو يعود
�إىل نظرية جان بول �سارتر يف التعدمي ا�ستهلكه بال ن�شد
وجماعة تل كل..
و(االن���زي���اح) يف نظرنا حتقق ق��ري��ب م��ن اخل��ل��ق الناجم
عن التعدمي وال��ذي هو تعدمي �شخ�صي واملال�شاة اللغوية
�شكل لتهدمي الن�ص و�أي�ض ًا لتفكيكه �شريطة �أن ت�ستند �إىل
(املتكلم) يف الن�ص خا�صة يف امل�سرودات ال�شعرية والنرثية
وبذلك هي تفرتق عن �أن تكون جم��رد عملية نقدية يف
تهدمي الن�ص �أو تفكيكه.

تي�سري �سبول
كلية احل�سني (عمان) عام  1957ف�أوفدته وزارة الرتبية
والتعليم -وكان من �أوائل الطالب الناجحني يف حمافظة
العا�صمة -يف بعثة درا�سية �إىل اجلامعة الأمريكية
يف ب�يروت .لكنه غ��ادره��ا بعد �شهر متوجها �إىل دم�شق
عازم ًا على درا�سة احلقوق يف جامعتها .ويف دم�شق عا�ش
�سبول واحدة من �أهم جتاربه احلياتية ..تنقل ميادينها
ال�شخ�صية والأدبية وال�سيا�سية.
تنقل تي�سري بعد تخرجه يف عدة وظائف و�أعمال ويف �أكرث
من بلد عربي (البحرين ـــ ال�سعودية) قبل �أن يعود �إىل
عمان عام  64ثم يتحول �إىل موظف ر�سمي يف �إذاعتها
ب��دء ًا من ع��ام  1969حيث ق��دم �أك�ثر من برنامج �أدب��ي
وثقايف..
وك��ان برناجمه «م��ع اجليل اجل��دي��د» يعترب بحق موئال

لرعاية الأقالم اجلديدة ولكل املواهب ال�شابة الواعدة..
عالوة على كونه منرب ًا �أدبي ًا وثقافي ًا راقي ًا.
على الرغم من حياة �سبول الق�صرية وامل�ضطربة فقد
ترك لنا العديد من الآث��ار ف ي خمتلف ميادين الفكر
والأدب ..ففي ال�شعر ترك لنا ديوان ًا مطبوع ًا بعنوان
«�أحزان �صحراوية» �إ�ضافة �إىل ق�صائد �أخرى وترجمات
�شعرية -مل تكتمل -لرباعيات اخليام عن االنكليزية ،كما
ترك لنا �آثار ًا يف الق�صة والرواية ..ويرى الأديب والناقد
الراحل غالب هل�س ًا �أن رواي��ة تي�سري « �أن��ت منذ اليوم»
املكتوبة يف �أعقاب حرب عام  67تعترب» �إ�ضافة مهمة
للرواية امل�شرقية ببنائها الفني» وتطالعنا �أي�ض ًا يف �أعمال
�سبول الكاملة (�صدرت الأعمال الكاملة لتي�سري �سبول عن
دار ابن ر�شد يف بريوت عام  80درا�سة �سيا�سية) وهي كما

ت�شري زوجته د .مي تيم « جزء من كتاب كبري عكف تي�سري
على ت�أليفه طيلة عام ثم �أحرقه»؟!�إ�ضافة �إىل العديد من
املقاالت واخلواطر والدرا�سات الأدبية والنقدية.
وجتدر املالحظة �أخري ًا �إىل �أن �أعمال �سبول هذه حظيت
باهتمام كبري م��ن نقاد الأدب ودرا���س��ي��ة ..وت���أت��ي على
ر�أ�س هذه الدرا�سات -فيما �أعلم -درا�سة االديب والناقد
الأردين �سليمان الأزرعي ال�صادرة عن احتاد الكتاب العرب
بدم�شق عام  83بعنوان «ال�شاعر القتيل تي�سري �سبول» وال
�شك يف �أن مثل هذه الدرا�سة ال�شمولية واملعمقة عن تي�سري
�سبول عزاء كبري لنا ،نحن حمبي ال�شعر وال�شاعر ،ووفاء
لذكرى الأدي��ب الذي كتب ق�صيدته الأخ�يرة بفي�ض دم
ملتهب
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جبـل ال�شيخ والأطماع ال�صهيونية  /بقية �ص3
ر�صد العديد من العبادات واحلديث عن العبادة واملقامات والهياكل
وامل���زارات التي قامت هناك ي�ؤكد �أن جلبل ال�شيخ قد�سية لدى
جميع الأقوام واحل�ضارات التي اتخذت منه �أماكن للعبادة يف �أزمنة
خمتلفة ،وميكن تق�سيم العبادة يف جبل ال�شيخ..احلرمون �إىل ق�سمني
�أو مرحلتني كالتايل:
�سبقت زمني ًا مرحلة التوحيد والأدي��ان ال�سماوية حيث عبد
الإن�سان الأ�صنام والكواكب وهي مرحلة موغلة يف القدم وال ميكن
بالتايل الإحاطة بها.
�إن غالبية الأقوام التي �سكنت هذه املنطقة منذ القدم قد�ست
جبل ال�شيخ وعبدته و�أقامت لها دور عبادة فوقه.
لقد اهتم الكنعانيون بجبل حرمون و�أعجبوا به وهو الذي ي�شرف
على بالدهم مبهابة ف�أقاموا على قمته هياكل للعبادة وعبدوه با�سم
بعل حرمون �أي الإله حرمون ،وكان لهم �أماكن مقد�سة ومزارات على
ر�ؤو�س التالل يف الهواء الطلق ،كما �أن الكثري من الأقوام الذين �سكنوا
املناطق املحيطة به كانت تعبده ،كذلك �أق��ام الرومان معابد على
قممه لعل �أهمها املعبد املقام يف �أعلى قمة من اجلبل والتي ترتفع
 2814م عن �سطح البحر واملعروفة بـ ق�صر عنرتة �أو �شبيب وما زال
البع�ض ي�سميها املحرق الروماين ،ويعترب املعبد من �أعلى معابد الع�صر
الروماين يف ال�شرق على الإط�لاق وم�ساحته ال تتجاوز  50×30م
�إ�ضافة اىل �أكرث من  25معبد ًا تتوزع على �سفوح جبل ال�شيخ ،وكان
ق�صر �شبيب ي�شرف على جميع هذه املعابد ،كما يوجد �آثار لبع�ض

الهياكل موجودة على التالل واله�ضاب ،و�أهمها الآثار املوجودة على
�أعلى قمة للجبل ،حيث توجد �أحجـار �ضخمة منحوتة.
الأطماع ال�صهيونية فيه:
ك�شفت ال�صهيونية العاملية عن خمططاتها اال�ستعمارية يف
اجل��والن �إىل فرتة ما قبل م�ؤمتر بال ب�سوي�سرا عام  ،1897حني
ك�شف زعماء احلركة ال�صهيونية عن �أطماعهم باجلوالن ،ومنهم /
هورا�س كالني /ال�صهيوين الأمريكي و لوران�س اوليفانت وغريهم.
وك��ان اوليفانت �أع��د كتابا ،يف ع��ام  ،1771دعا فيه اليهود �إىل
ا�ستعمار �سورية اجلنوبية و�أرفق به خريطة ت�شمل املنطقة من غزة
�إىل جبيل ومن بعلبك مرور ًا بدم�شق واجلوالن وحوران حتى طريق
احلج .وقد بد�أت احلركة ال�صهيونية حماولة اغت�صاب موط�أ قدم
لها يف اجلوالن منذ عام  1887حني �أجنزت �إعداد خرائط للجوالن
وحوران حددت عليها �أكرث من مئة موقع من بينها اثنا ع�شر موقع ًا
ت�ضم رموز ًا يهودية مرتجمة بذلك عهد ًا جديد ًا من
�أثري ًا ادعت �أنها ّ
اال�ستعمار وبالتايل ان�شاء ماي�سمى بـ (الدولة الإ�سرائيلية) فلج�ؤوا
�إىل البحث عن خطط تو�صلهم �إىل م�صادر املياه فاملياه موجودة ولكن
�أرادوا من وراء ذلك ال�سيطرة على مرتكزات احلياة والتحكم بها وهي
يف جوهرها مهمة ،ففي عام  1918ر�سم( ديفيد بن غوريون) الذي
�أ�صبح �أول رئي�س لوزراء «�إ�سرائيل» ت�ص ّوره حلدود الدولة ال�صهيونية
على ال�شكل التايل� :إن هذه الدولة يجب �أن ت�ضم جبل ال�شيخ .وبرر
ذلك نظر ًا حلاجة الدولة املن�شودة �إىل م�صادر املياه من هذا اجلبل

الذي يلت�صق باجلوالن.
ويف وثيقة لها قالت املنظمة ال�صهيونية العاملية يف ر�سالة �إىل
املجل�س الأعلى مل�ؤمتر ال�صلح يف باري�س يف � /3/شباط1919 /م :
�إن (جبل ال�شيخ هو �أبو املياه احلقيقية بالن�سبة لفل�سطني وال ميكن
ف�صله عنها).
وتنت�شر ق��وات االحتالل الإ�سرائيلية يف تالل جبل ال�شيخ..
احلرمون ومزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا املحتلة ،وتقيم مواقع ومراكز
الر�صد والتج�س�س ،وهي ت�شكل العمود الفقري لالحتالل ولها �أكرث
من طريق معبدة وترابية وتظهر بو�ضوح �أجهزة الر�صد والتج�س�س
والتن�صت .وتبني خارطة مواقع االحتالل الإ�سرائيلي هناك� ،أن
ق��وات العدو قد ق�سمتها �إىل  3حم��اور ،جنوبي وو�سطي و�شمايل،
ويبدو �أن املحور الو�سطي هو الأهم حيث تنت�شر املواقع واملرا�صد
وحمطات الإن��ذار على �شكل مثلث نقطته الأ�سا�سية يف قمة الزلقا
ومتتد �أ�ضالعه �إىل ن�شبة املقبلة والفوار ومعا�صر الدود مع نقاط
ع�سكرية متفرقة تبدو وك�أنها خمافر حماية ونقاط متوين للمواقع
الأ�سا�سية .وهذا املحور الذي تتوزع مواقعه على ارتفاعات ما بني
 1800و 2200م .فوق �سطح البحر يعترب �أك�ثر ات�ساع ًا وعر�ض ًا،
كون جبل ال�شيخ تتفرع منه قمم عدة ويت�سع تدريجي ًا نحو اجلنوب
والغرب (املزارع) مما �سمح لالحتالل با�ستخدامها يف �إقامة مواقعه.

املقاطعة الأكادميية واالقت�صادية الدولية للكيان ال�صهيوين و�أهميتها  /بقية �ص 6
«منع مرور وتفتي�ش موكب رئي�س حكومة رام اهلل»
ب�شكل �سيئ ومهني جد ًا لهذه احلكومة العتيدة.
وم��ن املفيد القول �أن تنبيهات الرئي�س حممود
عبا�س ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة حلكومة
نتنياهو ا�ستاء منها ال�صهاينة كثرياً ،واعتباره
�أن ك��ل امل�ستوطنات غ�ير ال�����ش��رع��ي��ة ،مب��واق��ف
م�شرتكة �أو منفردة مع مواقف االحتاد الأوروبي،
وخ��ا���ص��ة يف داف����ون وم���ؤمت��ر الأم����ن الأخ��ي�ر يف
�أوروب��ا «مونيخ» ،والتي جعلت البع�ض ي�سعى �إىل
توجيه اللوم �إىل جون كريي والتهجم ال�صريح
على ال�سيا�سة الأمريكية اجلديدة �ضد الكيان
ال�صهيوين ،ومواقفها م��ن عملية �سالم �شاملة
وعادلة يف املنطقة ،التي ال تعري لها �أي اهتمام
يذكر �سوى بع�ض االنتقادات الطفيفة لال�ستيطان،
وهي ما�ضية ب�سيا�سة اال�ستيطان ـ اال�ستعمارية
اجل��ائ��رة مم��ا يفقد امل��ف��او���ض��ات وم�����ش��روع كريي
بريقه وا�ستمراره ،لأنه يخالف ال�شرعية الدولية
وق��رارات الأمم املتحدة ،وبالرغم من تهديدات
ك�يري للرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ب�أن
م�صريه �سيكون كم�صري ـ يا�سر ع��رف��ات ـ �إال �أن
اجلانب الفل�سطيني م�صر �إ�صرار ًا كبري ًا على رف�ض
خطة كريي التي تعطي للكيان ال�صهيوين �أكرث ما
تقره القرارات الأممية ،ولعل اللقاءات مع بع�ض
الطلبة الكيان ال�صهيوين التي �أجراها الرئي�س
عبا�س لها مدلوالتها اخلا�صة يف ن�شاطه امل�ضاد
لال�ستيطان.

خ�سارات الكيان ال�صهيوين من املقاطعة:
يزداد عدد الهيئات وامل�ؤ�س�سات الدولية الأمريكية
والأوروب��ي��ة واال�سكندنافية يف ال�سويد والرنويج
�أهمية يف ه��ذه الأوق����ات التي يتلهى ال��ع��رب مبا
�أ�سموه زور ًا «الربيع العربي» وهو يف الواقع «جحيم
عربي» �أرد خ�صوم العرب �أن ينفذوا خمططات
تيودور هرتزل وبرنار لوي�س لإ�شغال العرب عن
ق�ضاياتهم الوطنية والقومية احلقيقية ،و�ضرب
ف�ضاءات التنمية الوطنية يف بالدهم ،ودورهم يف
«حملة املقاطعة الدولية للكيان ال�صهيوين» وحملة
املقاطعة الأك��ادمي��ي��ة واالقت�صادية يف �أوروب���ا،
وحملة �سحب الأموال امل�ستثمرة حيث رف�ض العديد
من املفكرين والعلماء من هذه الدول التوجه �إىل
م�ؤمتر �أقامته «اجلامعة العربية م�ؤخراً» ب�سبب
مواقفهم من اال�ستيطان وجدار الف�صل العن�صري
و�سجن الأطفال والن�ساء ،وموقف �صناديق التقاعد
والتعاون للمتقاعدين يف ال�نروي��ج �سحبت خالل
الفرتة ال�سابقة ما يقدر بنحو  300مليار دوالر
من البنوك الكيان ال�صهيوين ،و�صندوق التقاعد
الهولندي �سحبت �أكرث من  200مليون دوالر ب�سبب
�أن��ه��ا ت�ستثمر يف «منتوجات امل�ستوطنات الكيان
ال�صهيوين بطريقة غري �شرعية» لأنها تعترب جزء ًا
من الأرا�ضي الفل�سطينية الواقعة حتت االحتالل
يف القانون ال��دويل ،وخ�سارات الكيان ال�صهيوين
باتت كبرية جد ًا بالنظر �إىل املقاطعة الأكادميية
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ك��ب�يرة يف �إي��رل��ن��دا وا�سكوتلندا

وبريطانيا ،والرنويج وال�سويد ،و�إي��ران والهند ال
الكيان ال�صهيوين و�سحبت االعرتاف بتلك اجلامعات
الكيان ال�صهيوين ،وهي خ�سارات فادحة حتققت
بفعل «احلملة الدولية والفل�سطينية ملقاطعة
الكيان ال�صهيوين» العن�صرية واال�ستيطانية ،وقد
اعترب ج��ون ك�يري نف�سه�« :أن الكيان ال�صهيوين
���راء املقاطعة
تعر�ض نف�سها ملخاطر ج�سيمة ج ّ
الأوروب��ي��ة والدولية لها» ودور ال�تروي��ح الثقايف
واالقت�صادي العربي والفل�سطيني والأمم��ي �ضد
املمار�سات التو�سعية واال�ستيطانية فيها داخل
امل�ؤمترات الدولية مثل «م�ؤمتر دافو�س».
وهذه الأمور ت�ضع الكيان ال�صهيوين يف �أزمة حقيقية
وخا�صة ب�سحب عديد من �أعمال وا�ستثمارات بنوك
و�شركات �أوروبية و�أجنبية يف «الكيان ال�صهيوين»
مهما كانت �أعمالها ومنتوجاتها ،ووقوف رجال �أعمال
�صهاينة بوجه �سيا�سات ننت ياهو ملدى اخلراب الذي
حلق بهم يف �أوروبا و�آ�سيا ورو�سيا و�أمريكا الالتينية،
جراء تلك ال�سيا�سة املتغطر�سة والعن�صرية.
ّ
و�أن «الكيان ال�صهيوين» تزداد عزلة دولية جراء
�سيا�ستها اال�ستيطانية ،وا�ستمرار ج��دل الف�صل
العن�صري وال��ق��رار ال���دويل املتعلق ب��ه ،وت�ضرب
جتارتها اخلارجية يف العامل املتمدن الأ�سا�سية
مع العديد من دول العامل وخا�صة جنوب �أفريقيا،
و�أوروب��ا ،وب�سبب عدم تطبيقها التفاقيات �أو�سلو
�أي�ض ًا ،التي وقعتها مع ال�سلطة الفل�سطينية ،وكانت
�أو�سلو ال�سبب اجلوهري يف حماوالت بع�ض العرب

يف قطر والإمارات ودول �أخرى يف فتح باب التجارة
والتعاون االقت�صادي مع ذلك الكيان اال�ستعماري
ـ واال�ستيطاين ،لكن «الكيان ال�صهيوين» جتاوزت
�أو�سلو بكثري من االنتهاكات ال�صارخة التي ال تقيم
وزن ًا ملعايري االتفاقات حتى مع �شركائها يف �أو�سلو،
وال�صعاب التي و�ضعتها �أمام ال�سلطة الفل�سطينية،
واتبعت معها �سيا�سة ق�ضم الأرا�ضي وجتريد ال�سكان
الأ�صليني من حق دخولها ،لأرا�ضيهم �أو العمل بها
من خالل بناء اجل��دار الف�صل العن�صري ،و�سلطت
قطعان امل�ستوطنني لإي���ذاء وتخريب املحا�صيل
الزراعية العديدة حتت حماية الدولة امل�ستعمرة.
وا�ستمراره يف القرن احل��ادي والع�شرين ب�ضرب
ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية
والروحية والثقافية ،ب�أ�سلوب البلطجة الدولية
املعهودة التي تتبعها حكومة الف�صل العن�صري
والكانتونات وامل��ع��ازل يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،ودور الواليات املتحدة يف دعم ذلك الكيان
بكل م��ق��وم��ات اال���س��ت��م��رار وال��ق��وة ،لكن يف عهد
الدميقراطيني اجلدد� ،ستزاح عن كاهلهم �إمكانية
دعم الكيان �إىل ما ال نهاية في�ستخدمون �أدوات
عميلة حملية �إرهابية لتنفيذ �أجندات خارجية
�أق��ل ما يقال فيها �أنها معادية لتطلعات ال�شعوب
العربية مل�ستقبل �أف�ضل مما هي عليه حتى الآن .

الروائي الرو�سي فالنتني را�سبوتني  /بقية �ص10
قرية تقع على جزيرة ماتيورا  ,لأنَّ الدولة قررت �إغراق اجلزيرة
�ضخمة على نهر �أنغورا لتوليد الكهرباء.
حمطة
,لأنَّها تريد بناء
ٍ
ٍ
عام .بالن�سبة
ولقد عا�ش �سكان اجلزيرة عليها منذ �أكرث من ثالثمئة ٍ
لهم ك��لُّ �شجرة ,وك��لُّ حجر قريب منهم .يك�شف الكاتب الوجه
الأخالقي ل�سكان اجلزيرة من خالل موقفهم من �إغراق جزيرتهم
القادم .عواطف الروائي بالت�أكيد �إىل جانب �أولئك الذين يت�أملون
لنهاية اجلزيرة امل�أ�ساوية� .أ َّما الذين يغادرن اجلزيرة بربودة وبال
مباالة ف�أولئك ال �أم��ل يرجى منهم .ف���إذا كانوا يغادرون موطنهم
الأ�صلي بال مباالة ,ف�إنَّهم �سيفقدون �أغلى الأ�شياء دون مباالة .توجد

يف الرواية ت�أمالت فل�سفية كثرية عن عالقة الإن�سان بالطبيعة
وبالعمل ,وت�أثره بالتقدم العلمي والتقني.
ولقد حاور بع�ض النقاد �أفكار الروائي عن �ضرورة بناء حمطة
توليد الكهرباء التي �ستغري حياة النا�س نحو الأف�ضل ,مع �أنَّها �ستغري
ً
رمزية
منط حياتهم الذي اعتادوا عليه .وتت�ضمن الرواية فكر ًة
,لأنَّ جزيرة ماتيورا ترمز �إىل الكرة الأر�ضية اخل�صبة واملزدهرة
,واملهددة من التقدم العلمي والتقني بالدمار ,والتي ت�شبه الأم .ماذا
�سيحدث لو �أنَّ التقدم العلمي والتقني مع مرور الأيام دمر َّ
كل القرى
ً
ً
فقرية؟ هذه هي ت�أمالت الكاتب بالتحديد.
قرية

ويتابع الروائي درا�سة �أخ�لاق النا�س عندما يتعر�ضون لو�ضع
ا�ستثنائي يف روايته الأخرية بعنوان “احلريق” .يتناول يف معظم
ً
مهمة درامية ,تك�شف عن طبيعة النا�س ومعدنهم
رواياته �أحداث ًا
وم�صريهم .يزداد ال�سرد توتر ًا بقدر تطور �أحداث الرواياتُ .تقر�أ
ب�شغف ,وتثري احلوار.
روايات فالنتني را�سبوتني
ٍ
يقول الكاتب املعا�صر ال�شهري بيكوف عن �إبداع فالنتني را�سبوتني”:
تثق ِّ
كلمة يقولها را�سبوتني و�أنت تقر�ؤه .ترى العامل بعينيه
بكل
ٍ
الثاقبتني ,ت�شاركه �أفكاره وتقييمه ,لأنَّ عق ًال نري ًا وقلب ًا طاهر ًا �أبدعا
هذه الأفكار ”.ا�ستحق الكاتب لقب بطل العمل اال�شرتاكي.
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جديد الأديب
حممد خالد رم�ضان
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�صورة من الذاكرة

�ضمن �إ���ص��دارات الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب �صدر كتاب جديد
للأديب حممد خالد رم�ضان حمل
عنوان “ الألوان يف الرتاث ال�شعبي
ال�شفاهي” .
ي�شري الكتاب �إىل مرافقة اللون
ل�تراث��ن��ا ال�شعبي -ال��ف��ول��ك��ل��ور -يف
�شقيه ال�شعبي ال�شفاهي غري املادي،
وامل����ادي ،ه��ذا ال�ت�راث ال��ذي حمل
ت��ن��وع�� ًا غ��زي��ر ًا يف الأل�����وان يف كل
تفرعاتها وتبايناتها ،حيث رافقنا
اللون يف كل �سلوكياتنا اليومية التي
نحر�ص عليها.
كتاب مميز يعك�س جهد ًا وا�ضح ًا بذله الباحث والأديب حممد خالد رم�ضان يف
�سبيل ت�سليط ال�ضوء على مو�ضوع قلما تطرق �إليه الباحثون.

ن�شاط �أدبي يف دير الزور ويبدو يف ال�صورة الأدباء :عبد العزيز الدروبي
وزبري �سلطان وناظم علو�ش وابراهيم خريط وفا�ضل �سفان وحميد ال�سيد رم�ضان ود.
عبد اهلل ال�شاهر وحممد ر�شيد رويلي وتروندا املنديل و�شذا برغوث

“الأمرية بدور
ُ
ّ
و�سيف الأزل”
العجيب
ري
ُ
والط ُ

�إعالن
يرجى من الزمالء �أع�ضاء االحت��اد الراغبني بتعديل
ال�سرية الذاتية اخلا�صة بهم على موقع االحتاد الألكرتوين
ويف دليل الأع�ضاء� ،أو الراغبني ب�إ�ضافة �سرية ذاتية بالن�سبة
للأع�ضاء اجلدد ،مراجعة ق�سم االنرتنت (مرينا �أوغالنيان)
لتقدمي البيانات املطلوبة خ�لال �أ�سبوع من تاريخ �صدور
هذا العدد من «الأ�سبوع الأدبي» حتم ًا  ،لأن الدليل اجلديد
لأع�ضاء االحتاد قيد الإعداد وال�صدور قريب ًا.

�ضمن �سل�سلة (مكتبة الطفولة) ال�صادرة عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب �صدر ُكت ّيب بعنوان
ُ
و�سيف الأزل” للأديبة ماجدة رحيباين.
العجيب
ري
ُ
“ الأمرية بدور والطّ ُ
املهالك،وي�ؤ ّدي �إىل فو ِز �صاحبه
ال�صدقَ ُينجي من
مبنزلة كبريةٍ يف عقولِ
ِ
ٍ
ق�ص ٌة تر�شدُ نا �إىل �أنّ ّ
ّ
مت�سكنا
عواقب
الكذب بنا �إىل
وقلوب الآخرينَ ؛ بينما يودي
ٍ
ُ
َ
ِ
وخيمة جتع ُلنا نادمني على عد ِم ّ
رداء � ٌ
ال نخل َعهُ مهما كانت الظّ ُ
أنيق يجب �أ ّ
روف.
ال�صدقُ ٌ
بال�صدق و�أن ّ
ّ

“�سبق علماء احل�ضارة العربية
الإ�سالمية يف �إبداع منهج البحث العلمي”
�ضمن �إ�صدارات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب �صدر كتاب “�سبق علماء احل�ضارة العربية الإ�سالمية
يف �إبداع منهج البحث العلمي” للباحث الدكتور عمار حممد النهار.
ي�شري الكتاب �إىل �أن منهج البحث العلمي كان ال�سر الأكرب وراء جناحات وابتكارات و�إجنازات علماء
ح�ضارتنا ،وهو املنهج العلمي ال�سليم الذي ُوجد ومنا وترعرع يف ح�ضن احل�ضارة العربية الإ�سالمية،
وعلى يد رجالها العظماء .و�س ّلط الكتاب ال�ضوء على جمموعة من علماء احل�ضارة العربية الإ�سالمية
يف منهج البحث العلمي ،ففي جمال العلوم الطبية تطرق �إىل“ :ابن �سينا “ و”�أبو بكر الرازي” و”�أبو
القا�سم الزهراوي” و”ابن النفي�س” و”الأهوازي” و”ابن زهر الأندل�سي” و”عبد اللطيف البغدادي”
ويف الكيمياء” �أ�شار �إىل“ :جابر بن حيان” و”م�سلمة املجريطي” ،ويف الفيزياء تو�سع يف �سبق “ابن
الهيثم” ،ويف الريا�ضيات والفلك تناول“ :اخلوارزمي” و”الكرخي” و”القل�صادي” و”ال�صويف” ،كما
تطرق الكتاب �إىل “اجلاحظ” يف علم احليوان و�إىل “الإدري�سي و”ابن ماجد” وغريهم يف اجلغرافية.

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

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail : aru@tarassul.sy

تعزية
رئي���س احت��اد الكت��اب الع��رب و�أع�ض��اء املكت��ب التنفي��ذي و�أ�سرة
حتري��ر “الأ�سب��وع الأدب��ي” يتقدم��ون ب�أح��ر التعازي م��ن الزميل
الدكت��ور ماجد عالء الدي��ن بوفاة ال�سيدة الفا�ضل��ة زوجته “زويا
ميخائيلينك��وف” وال��دة الزميل��ة “رمي��ا ع�لاء الدي��ن” والنا�ش��ر
الأ�ستاذ ر�سالن عالء الدين .
راج�ين اهلل ع��ز وج��ل �أن يتغم��د الفقي��دة الغالية بوا�س��ع رحمته
ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

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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�أ�سد دم�شق اجلديد
ب�شار الأ�سد و�سورية احلديثة

• نزار بني املرجة

تدمر و خالد الأ�سعد:
اغتيال التاريخ والإن�سان

�ضمن �إ�صدارات دار (الفرقد) للطباعة والن�شر بدم�شق �صدرت
الن�سخة العربية من كتاب (ديفيد دبليو لِ�ش) الذي حمل عنوان (�أ�سد
دم�شق اجلديد -ب�شار الأ�سد و�سورية احلديثة)  ،وقد نقله �إىل العربية
ح�سام الدين خ�ضور.
يعترب الكتاب درا�سة جدية ت�ؤرخ للفرتة التي �سبقت تويل ال�سيد
�سدة الرئا�سة ،وال�صعوبات التي تواجهها
الرئي�س ب�شار الأ�سد �إىل ّ
م�سرية الإ�صالح بقيادة ال�سيد الرئي�س ،كما يعرف الكتاب برئي�س
اجلمهورية العربية ال�سورية الذي يقود اليوم احلرب �ضد �إرهاب دويل
ي�ستهدف دول املنطقة ولي�س �سورية وحدها.

“�سنابل القلق”
ديوان �شعري جديد للدكتور ح�سني جمعة
عن من�شورات دار عقل بدم�شق �صدر ديوان �شعري جديد للدكتور ح�سني جمعة
حمل عنوان “�سنابل القلق”� ،أهداه �إىل “الأنثى التي �سكنت يف الف�ؤاد واحلياة،
ً
املندى بعطر ال��ورد وامل�س ّيج بدماء
�أم�� ًا
وزوج��ة� ،أخت ًا و�صديقة� ،إىل الوطن ّ
ال�شهداء...”.
ت�شكل ق�صائد الديوان ع�صارة جتربة حياتية عميقة عا�شها الدكتور ح�سني
جمعة ،و�سكبها �أبيات ًا �شعرية حتمل ر�سالة وجدانية و�إن�سانية خا�صة �ضمن
قالب جمايل �سماته الو�ضوح والدقة يف الو�صف والإ�صابة به..
جاء الكتاب يف � 286صفحة من القطع املتو�سط بغالف مميز للفنان الت�شكيلي
حممد عيد.

“م�سرحيات احلرب على �سورية”
جديد الدكتورة ناديا خو�ست

تهدي د .ناديا خو�ست كتابها ال�صادر م�ؤخر ًا حتت عنوان “م�سرحيات احلرب على �سورية”
املهجرين العرب ف�أ�صبحوا
�إىل ال�سوريني ورثة احل�ضارات الإن�سانية الكربى الذين �آووا ّ
عربي،
مهجرين ،احت�ضنوا القومية العربية ف ُن ِّظمت احلرب عليهم مبرتزقة ومال
ّ
ّ
احرتموا ثورات الغرب كمراحل يف تطور املجتمع الإن�ساين فر�سم الغرب لهم (ثورات)
مزيفة ،واجهوا حرب ًا وح�شية دولية عربية �صهيونية �شارك فيها �أثرياء احلرب وجتار
القوت والعملة ومل يفقدوا �إميانهم باملثل الأخالقية والعروبة واملنجزات الإن�سانية.
يوثق الكتاب ما يحدث يف �سورية م�سرحي ًا  ،وتبينّ د .ناديا خو�ست يف مقدمة هذا
الكتاب �أن الذي دفعها �إىل كتابة م�سرحياته هو الوجع على �سورية ،والغ�ضب على ظلم
غربي يختال يف اللعب بخرائط الأوطان وهول ما عر�ضته احلرب من املكر والنفاق
ّ
والنذالة والوح�شية ،م�شرية �إىل �أن امل�سرح يلبي احلاجة �إىل احلوار ويت�أمل ت�أم ًال
جماعي ًا امل�سائل الكربى التي مت�س وجدان الإن�سان ،حيث بدا لها يف �سنوات احلرب �أن
امل�سرح يلبي احلاجة القدمية �إىل فح�ص امل�سائل التي تواجه الإن�سان فرد ًا وجمموعة،
وتالم�س هواج�س الروح .ي�ضم الكتاب �أربع م�سرحيات حملت العناوين التالية“ :قبل
ثالثني �سنة-ملج�أ يف احلرب-بني الأنقا�ض�-سبايا وجماهدون” ويقع يف � 304صفحات
من القطع الكبري.

كل عام و�أنتم بخري
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك ،تغيب «الأ�سبوع الأدبي» عن ال�صدور بتاريخ  ،2015/9/27وتعود �إىل
قرائها الأعزاء يوم الأحد الواقع يف 2015/10/4م

املدير امل�سـ�ؤول :د.ح�سـني 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

هيئة التحرير:

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

بتاري��خ � 18آب 2015م ،وبع��د غزوه��ا ملدين��ة تدمر وقيامه��ا بتدمري وتخريب �آث��ار تدمر التي
تعترب من �أبرز �آثار ح�ضارات التاريخ الإن�ساين� ،أقدمت الع�صابات التكفريية الإرهابية امل�سلحة على
خطف وقتل العامل والباحث يف الآثار خالد الأ�سعد الذي �شغل لع�شرات ال�سنني من�صب مدير متحف
تدمر ،حيث قام تنظيم داع�ش الإرهابي بارتكاب جرمية �إعدام العامل الكبري ،و�سط ا�ستنكار �سوري
وعرب��ي ودويل وا�س��ع له��ذه اجلرمية املروعة بح��ق العلم واملعرف��ة ..واحل�ض��ارة والتاريخ ،..حيث
و�صف��ت �إيرين��ا بوكوف��ا املديرة العامة ل��ـ (اليوني�سك��و) ،هذه اجلرمي��ة بالقول( :لق��د قتلوا رج ًال
عظيم ًا ،ولكنهم لن يتمكنوا من �إ�سكات التاريخ).
عم��ل الباحث الراحل مع بعث��ات �أثرية فرن�سية و�أملانية و�إيطالي��ة و�أمريكية وغريها ل�سنوات
طويلة ،والتي متكنت من ك�شف كنوز احل�ضارة التدمرية العريقة التي تعترب �إرث ًا تاريخي ًا عاملي ًا..
كم��ا عمل خب�ير ًا يف الآثار التدمري��ة يف امل�ؤ�س�سات الدولي��ة والإقليمية والعربي��ة ،وكان يتقن
اللغ��ة الآرامي��ة التي كانت لغ��ة الإن�سان يف �سورية الطبيعية قبل �آالف ال�سن�ين ،..ف�ض ًال عن �إتقانه
لغات �أجنبية..
عدة ٍ
ويع��ود �إليه ف�ض��ل العثور والك�شف عن جمموعة م��ن املكت�شفات الأثري��ة التدمرية الهامة مثل
(منحوت��ة ح�سن��اء تدمر) وع��دد من املدافن الربجية الت��ي تتميز بوجود متاثي��ل ن�صفية ملوتى يف
املقاب��ر التدمرية ،و�أبرزها :مدفن طيب��ول ،ومدفن يورفا وبويحا ،ومدفن زبدعته ،ومدفن بوحلاين
بنو�ش��وري ،وكان ل��ه مع البعثة الوطني��ة للتنقيب ف�ضل ترميم وت�أهيل معب��د بعل�شمني (الذي دمره
الإرهابي��ون م�ؤخ��ر ًا) ومعب��د ال�لات وم��درج تدمر ،ف� ً
ض�لا عن �إع��ادة بناء ال�ش��ارع الطوي��ل بتدمر،
وحمام��ات امللك��ة زنوبيا ،وجدران ال�سور ال�شمايل ملدينة تدمر و�أج��زاء هامة من الأ�سوار والأبراج،
والقاعات ،وكذلك �إعادة ت�أهيل قلعة فخر الدين املعروفة بالقلعة العربية..
كم��ا �أ�ش��رف على ترمي��م (ق�صر احلري ال�شرق��ي) ،و(جامع ه�ش��ام) وبناء بي��ت لل�ضيافة يف هذا
ال�صرح التاريخي الهام القريب من تدمر..
وخالل حياته �شغل الباحث ال�شهيد مهمات عديدة �أبرزها:
رئي���س دائرة احلفريات يف مديرية الآثار واملتاحف ،مدي��ر �آثار تدمر ،رئي�س ًا م�شارك ًا يف بعثات
الرتمي��م ال�سورية والدولي��ة ،..مدير ًا للبعثة الوطنية للتنقيب يف تدم��ر وباديتها ،ومدير ًا للجانب
ال�سوري يف بعثات التنقيب ال�سوي�سرية ـ البولونية ـ الأملانية ـ الأمريكية ـ الفرن�سية.
ومن �أبرز الكتب والأبحاث املن�شورة للباحث ال�شهيد خالد الأ�سعد (مرحب ًا بكم يف تدمر ـ الدليل
ال�سياحي الأول عن تدمر) والذي �أجنزه مع الباحث عبيد طه و�صدر بخم�س لغات.
وكتابه الهام الآخر (ق�صر احلري ال�شرقي :مدينة يف ال�صحراء) والذي �صدر باللغة الإنكليزية،
بالتعاون مع بعثة التنقيب الأمريكية يف تدمر وجامعة ميت�شيغان ،كما قام برتجمة ع�شرات الكتب
والدرا�سات الآثارية التي تتحدث عن ح�ضارة تدمر و�أوابدها التاريخية..
وكتابه (تدمر �أثري ًا وتاريخي ًا و�سياحي ًا) مع الباحث الراحل الدكتور عدنان البني.
ف�ض ًال عن م�شاركته ب�إجناز كتاب (�سورية يف العهد البيزنطي والإ�سالمي) والذي �صدر بالأملانية.
كم��ا �ص��در له كتاب بعن��وان (املدفن رق��م  )36بالتعاون مع الباح��ث الأمل��اين �أندريا�س �شميدت
كوليني��ه و�ص��در بالأملاني��ة ،والذي �أجن��ز معه �أي�ض ًا كتاب�� ًا �آخر بعن��وان (درا�سة �أقم�ش��ة املحنطات
واملقالع التدمرية).
كم��ا �أجنز كتاب ًا بعنوان (املنحوتات التدمرية) مع الباحث��ة البولونية �آنا �سادور�سكا والباحث
ال�سوري الراحل عدنان البني ،و�صدر بالفرن�سية.
كم��ا �أجنز كتاب�� ًا هام ًا حول (الكتاب��ات التدمري��ة واليونانية والالتيني��ة يف متحف تدمر) مع
الباحث مي�شيل غافليكوف�سكي ،و�صدر بالإنكليزية.
كم��ا �صدر له كتاب بعن��وان (�أهم الكتابات التدمرية يف تدمر والع��امل) مع جان بابتي�ست يون،
و�ص��در بالفرن�سي��ة ،وكتاب (زنوبيا ملكة تدم��ر وال�شرق) مع �أوفه ديه برغ و�ص��در باللغات العربية
والفرن�سي��ة والإنكليزية ،وكتاب بعنوان (�آغورا تدمر) مع جاكلني دنزر وكري�ستيان دلبال�س و�صدر
بالفرن�سية.
وللباحث ال�شهيد خالد الأ�سعد خمطوطات منجزة هامة ،مثل( :قبائل البدو يف منطقة تدمر)
ـ (النبات والبدو يف ق�صر احلري ال�شرقي) ـ (كيف تتعلم الكتابة التدمرية والآرامية).
وكان للباح��ث ال�شهي��د �إ�سهامات��ه البارزة حول احل�ض��ارة التدمرية يف عدد كب�ير من امل�ؤمترات
والندوات العلمية الدولية يف �سورية و�إيطاليا واليونان والنم�سا والهند و�إيران وفرن�سا وبريطانيا..
وعق��ب ا�ست�شه��اده وتقدي��ر ًا ل�سرية حياته وعطاءات��ه و�إجنازاته املهمة يف عل��وم الآثار� ،أ�صدر
ال�سي��د الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د املر�سوم رق��م  /229/لع��ام 2015م القا�ض��ي مبنح الباح��ث يف الآثار
ال�شهي��د خالد الأ�سعد و�س��ام اال�ستحقاق ال�سوري م��ن الدرجة املمتازة ،..وقام��ت ال�سيدة الدكتورة
جن��اح العط��ار نائ��ب رئي�س اجلمهوري��ة بتقدمي الو�س��ام �إىل �أ�س��رة الباحث ال�شهي��د يف حفل خا�ص
مبكتبة الأ�سد يف 2015/9/16م.
وكان الباحث ال�شهيد قد ح�صل خالل حياته على عدد من الأو�سمة.
وكان حم��ط اح�ترام وتقدير كبار العلماء والباحثني يف الع��امل ،وكان حلادثة اغتياله الب�شعة
�ضج��ة وا�سع��ة يف امل�ؤ�س�س��ات واجلامع��ات والدوائ��ر العلمي��ة ،الت��ي تعن��ى ب�ش���ؤون التاري��خ والآثار
واملتاح��ف ،فق��د �أدان��ت منظم��ة (اليوني�سك��و) اجلرمي��ة الب�شع��ة ،و�أعل��ن الوزير الإيط��ايل داريو
فران�شي�سكيني تنكي�س الأعالم يف املتاحف واملراكز الثقافية الإيطالية..
�إن فظاع��ة م��ا �أق��دم علي��ه �إرهابيو (داع�ش) م��ن تدمري �أوابد و�آث��ار فائقة الأهمي��ة يف تاريخ
احل�ض��ارة الإن�سانية ،و�إقدامهم على جرمية القت��ل الب�شع التي ذهب �ضحيتها الباحث ال�شهيد خالد
الأ�سع��د ،..ي�ش��كالن عنوان�� ًا واحد ًا للع�صاب��ات التكفريية الإرهابي��ة امل�سلحة ،وه��و اغتيال التاريخ
والإن�سان يف �سورية واملنطقة ،..وبعد هذا وذاك فهل ثمة من يغفر تواط�ؤ ودعم ال�صهيونية و�أمريكا
للإره��اب ونواي��اه بحق �أمتنا و�شعوبها وتاريخنا و�إن�ساننا يف املنطق��ة� ،..أم �أن البع�ض �ستبقى تعميه
�إغ��راءات البرتودوالر ليوا�صل انخراطه يف ذلك امل�شروع العدواين الدائم ..تارة حتت يافطة ن�شر
الدميقراطية (بالقوة) ..وتارة حتت يافطة ن�شر الإ�سالم (امل�شوه) بالقوة والإرهاب �أي�ض ًا..؟!
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