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نداء..
بر�ســم احتاد الكتاب العرب

• يحيى �سليمان ق�سام

فر�ضت علينا منا�سبة فرح ا�ستثنائي� ،أن نخرج من عزلتنا
ون�سافر خ��ارج ح��دود املحافظة ،ركبت مع �صديق قدمي يف
�سيارته ،وال�صديق القدمي هنا يعني �أنه م�ستودع الذكريات،
وامل��ح��ب��ة ال�����ص��ادق��ة ،ف��ال��ذك��ري��ات تعني العمل يف احلقل
والبيدر ...وتخت�صر قيم القرية التي ع�شنا طفولتنا بها،
وما زال الرتاب الناعم لدروبها يعفّر خميلتنا ،و�سياجها الذي
كان ي�س ّور جداولها يدمي �أ�صابعنا...
باملخت�صر ،كانت �سعادتي برفقته تعني ا�ستح�ضار كل ما
هو جميل نطوي به م�سافة الطريق.
وما �إن خرجنا من الطرق امللتوية بني القرى ،وركبنا
ال��ط��ري��ق ال��ع��ام ،و�أ���ص��ب��ح م��ن امل��م��ك��ن �أن ت��ط��رح الأ�سئلة
والت�سا�ؤالت ،وكنت �أجتول يف املا�ضي منتقي ًا بع�ض طرائفه
�أقطع بها ال�صمت الذي قطعه �صديقي ب�س�ؤاله:
ـ دكتور� ،أ�سمع كثري ًا عن ال�سالح ،ما هو ال�سالح؟
فاج�أتني طبيعة ال�س�ؤال فرددت بال�س�ؤال:
ـ �أي �سالح؟
ـ وهل هناك �أكرث من �سالح؟
ـ بر�أيي؟
ـ نعم بر�أيك ،ف�أنا �أ�س�ألك؟
ـ ت�س�ألني ،ب�أي �صفة؟ ك�ضابط متقاعد� ،أو ك�أ�ستاذ جامعي؟
ـ وهل يتغيرّ اجلواب؟
قلت يف نف�س�سي :ـ جيد لنجعل من ال�س�ؤال مو�ضوع ّا
يخرجنا من ت�سا�ؤالت الواقع العقيمة ،ف�أجبت:
ـ دعنا نت�ساءل وجنيب مع ًا.
ـ ح�سن� ،إن كان يل ر�أي؟!.
ـ طبع ّا لك ر�أي ،وب�إمكانك الإجابة ،ف�إذا �س�ألتك ما �سالح
الراعي؟
ابت�سم و�أجاب ب�سرعة:
ـ الع�صا.
ـ و�سالح النجار؟
ـ املن�شار.
ـ و�سالح احلالق؟
ـ املق�ص وامل�شط.
ـ و�سالح اخلياط؟
ـ الإبرة.
ـ و�سالح اجلندي.
ـ البندقية وبها ر�صا�صة.
�صمت حلظة ،ثم �س�أل:
ـ لكن هناك من ال ميلك �سالح ًا.
ـ مث ً
ال؟
ـ الطبيب!
�أجبته� ،سالحه ال�سماعة ،واملحامي �سالحه القانون ،كما
�أن �سالح الفالح اخلربة واملحراث ،و�سالح القا�ضي الأخالق
والنزاهة ...وهكذا نرى �أن ت�سا�ؤيل� ،أي �سالح تق�صد ،هو
ت�سا�ؤل �صحيح.
مل يت�أخر بال�س�ؤال:
ـ �أل�ست ع�ضو ًا يف احتاد الكتاب العرب؟
ـ نعم �أنا كذلك.
ـ ما هو �سالحكم؟ التقل يل القلم ،فالقلم والورقة �سالح
الطالب والتلميذ...
وجدت يف ال�س�ؤال ،و�إغ�لاق املنفذ الأول� ،إ�صرار ًا منه
ملتابعة الت�سا�ؤالت ،ووعي ًا كام ً
ال مل يق�صده ،لقد قبل الإجابات
الق�صرية الأوىل ،وجتاوزها ،و�أو�صلني �إىل حيث يريد ،ولذلك
ال بد من حلظة تفكري �أ�صيغ بها �إجابة متكاملة� ،أو�شكت �أن
�أجيب باخت�صار :ـ الثقافة .ثم تراجعت عن الإجابة،مقدر ًا
�أنه �سيقول :ـ هناك كثري من املثقفني لي�سوا كتاب ًا ،وكثري من

الكتاب لي�سوا مثقفني ،ولذلك تراجعت عن الثقافة و�أجبت
بثقة:
ـ الوعي.
م��درك�� ًا �أن ه��ذه الإج��اب��ة متنحني م��زي��د ًا م��ن الوقت
للتحديد ،وتخفي بع�ض جهلي .ت�ساءل:
ـ الوعي؟!
ـ نعم �إنه �ضد اجلهل.
ـ وما الوعي الذي تق�صده؟
حاولت �أن �أجيب لكنه �سبقني بالت�سا�ؤل:
ـ ومادخل اجلهل هنا؟
ـ دعني �أجيب ،لكن ال تقاكعني ،فامل�س�ألة ال ميكن �أن
تخت�صر بكلمة ...وتابعت:
ـ لقد ب��د�أت بال�س�ؤال عن ال�سالح ،و�أو�صلتني �إىل �سالح
الكتاب ،وهنا الميكن �أبد ًا �أن �أقول �أن �سالح الكاتب هو �سالح
اجلندي� ،إن �سالح الكاتب ،الذي �أق�صده ،هو الوعي الكامل
لثالثة �أبعاد تتعلق بالواقع ،البعد الأول :هو الواقع املعا�ش،
ف�إن ا�ستكان الكاتب �إىل واقعه ومل تت�شكل لديه القناعة
الكاملة ب���أن ال��واق��ع� ،أي واق��ع ،يجب �أن يتغيرّ  ،عند ذلك
ي�سقط يف مطب العجز.
ـ والبعد الثاين؟
ـ البعد الثاين هو امل�ستقبل� ،أي وعي ما يجب �أن يكون
عليه واقع جمتمعه بكل م�ستوياته واخت�صا�صاته ،ويتكامل
مع وعي امل�ستقبل ،يف االجتاه وامل�ستوى ،الهدف الذي يجب �أن
يتحقق.
ـ و�إذا مت وعي الواقع وامل�ستقبل؟� ،أين البعد الثالث؟
ـ البعد الثالث هو �أن الواقع �سي�صبح ما�ضي ًا يختزن الفعل
والإرادة.
ـ وماذا يعني ذلك؟
ـ يعني �أنه على الكاتب �أن يعي دوره يف هذا املجال.
ـ دعني �أت�����س��اءل ،ه��ل هناك ثمة عالقة ب�ين الكاتب
والأديب؟
ـ نعم  ...معك حق ،على الأديب �أن يعي معنى الأدب� ،أدب
الثقافة ،و�أدب املجتمع ،وهذا يعني وعي الدور البذي يلعبه
يف عملية تغيري الواقع ،باجتاه ما يرغبه للم�ستقبل.
ـ دعني �أ�سلم معك ،ب�أن �أديب ًا ما وعى واقعه ،وم�ستقبله،
ودوره وعي ًا كام ً
ال ،فهل ي�ستطيع �أن يغيرّ الواقع؟
ـ ملاذا تالحقني بكل هذه الت�سا�ؤالت.
ـ لأنه عليك �أن جتيب ،و�إالّ...
ـ و�إ ّ
ال لن �أكون كاتب ًا �أو �أديب ًا ،ح�سن� ،س�أجيب� ...،إن عملية
البناء الثقايف والفكري مهمة �أ�سا�س للأدباء ،ولكن �أي مهمة
حتتاج �إىل منهج متكامل ،يحدد الأه��داف والأدوات ويوزع
الزمن والأدوار يف خطط ناظمة� ،أي �إنها عملية جمتمعية
منهجية متكاملة.
ـ ح�سن �أو�صلتني �إىل قليل من املعرفة ،وما زلنا يف ربع
امل�سافة ،و�سنتحدث يف موا�ضيع �أخرى ،لكن �س�ؤايل الأخري:
ـ هل لديكم يف احتاد الكتاب العرب وعي ًا منهجي ًا للواقع
وملا يجب �أن يكون عليه امل�ستقبل؟
�صمت حلظة ،ثم �أجبت:
ـ ب�صراحة ال �أع��رف ،لكني �س�أطرح ه��ذا ال�س�ؤال على
الزمالء يف احتاد الكتاب العرب ،خا�صة وهم مقبلون على
م�ؤمترهم ،و�سينتخبون ممثليهم.
�صمتنا مع ًا.
كنت مدرك ًا �أن الكتاب العرب من�شغلني يف �إعداد خطط
الو�صول �إىل املكتب التنفيذي ،وبعدها يفكرون يف جمتمعهم،
فقررت �أن �أن�شر هذه الت�سا�ؤالت ،لبع�ض من يقر�أ منهم ،من
الذين التهمهم املنا�صب.

ق�ضايا و �آراء

ــاب
ُك ّت
ٌ
و

�آ راء

(�إنها حرب على �سورية ،ويف �سورية ،ولكنها حرب العامل على �سورية
وفيها ،من �أج��ل �ضرب اجلغرافيا ،ال�سورية وال��دول��ة ال�سورية وال�شعب
ال�سوري ،ك�شرط البد منه ،ل�ضرب ا�سرتاتيجية الدولة الرو�سية ووجودها
جنوب تركيا ويف البحر املتو�سط).

 ن�سيب �أبو �ضرغم –(كاتب لبناين)

(تنظيم «داع�ش» وغ�يره يدمرون احل�ضارة العريقة التي تزخر بها
�سورية بدعم من الواليات املتحدة والغرب ونظام �آل �سعود وم�شيخة قطر
والكيان ال�صهيوين).

 �ساجناي كابور _(كاتب هندي)

(تنظيم « داع�ش» الإرهابي يقوم بعمليات نهب وا�سعة النطاق للآثار يف
�سورية ،ومكافحة تهريب القطع الأثرية �إىل الأ�سواق غري ال�شرعية �أ�صبحت
ت�شكل �أهم �أولوية لليون�سكو).

_ �إيرينا بوكوفا _
(املدير العام ملنظمة اليوني�سكو)

(مو�سكو مل تدمر �أفغان�ستان والعراق وليبيا و�سورية واليمن وغريها من
البالد ،ومل ت�ستخدم وكالء لها يف منطقة ال�شرق الأو�سط والعامل لإ�شعال
حروب ال مرب ر لها �ضد الإن�سانية ،ورو�سيا هي �أكرب دعاة لل�سالم واال�ستقرار
يف �أوربا ،بينما وا�شنطن تن�شر الدمار ال�شامل والب�ؤ�س �أينما حتلّ )..

_ �ستيفن ليندمان _
(كاتب وباحث �أمريكي)

(وا�شنطن باتت تقاي�ض بغداد لتحجيم دور قوات احل�شد ال�شعبي مقابل
تهيئة الأج��واء الدبلوما�سية للعمليات الع�سكرية التي تخو�ضها القوات
العراقية الأخ��رى و�أبناء الع�شائر املوالني لوا�شنطن ،وال�سيما من قبل
حلفائهم اخلليجيني)..

_ حممد نعناع _
(كاتب عراقي)

ق�ضايا و �آراء
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

• �سليم بركات
الأ�صولية توجه ديني يدعو �إىل التم�سك مببادئ الدين
الأ�سا�سية ،ن�ش�أ كحركة داخل الكني�سة ،بد�أ من «جامعة
برن�ستون» االمريكية ،بعد �أن كلف  97الهوتي ًا حمافظ ًا
م��ن ك��ل �أن��ح��اء ال��ع��امل الغربي ،بكتابة  12جم��ل��د ًا حتت
عنوان (�أ�سا�سيات الإميان امل�سيحي) متت طباعتها وتوزيعها
جمان ًا .ولقد و�ضع كل من “مارتن�.أ.مارتي ،ور�.سكو �سكوط
ايلي” مو�سوعة من �ستة جملدات يناق�شان فيها النزعات
الأ�صولية ،على �أ�س�س من الكفاح الروحي يف مواجهة عقائد
علمانية مناه�ضة للدين.
مت تقنني الأ�صولية يف �أواخ���ر ال��ق��رن التا�سع ع�شر
وبداية القرن الع�شرين من قبل بع�ض املفكرين الالهوتني
املحافظني �أمثال (جون نيل�سون دارب��ي ،دواي��ت .ل مودي،
وارفيلد ،بللي �صنداي) ممن �أقلقهم ت�أثر القيم الأخالقية
باحلداثة  ،واالعتقاد �أن الب�شر ولي�س اهلل هم من يعيدون
ت�شكيل بيئتهم ،اعتماد ًا على املعارف العلمية ،والتكنولوجية
وال�سيما القلق املت�أتي من حركة النقد الأملانية التي �أنكرت
ع�صمة الكتاب املقد�س.
�إ�سالميا تعني الأ�صولية� ،أ�صول الدين مبعنى “�أ�صل
ال�شيء قاعدته وجوهره” ،ويفهم من العلماء امل�سلمني �أن
الأ�صولية الغربية هي لقب م�سيحي كهنوتي يرف�ض كل
مظاهر احلياة� ،سحب على امل�سلمني قو ًال وفع ًال واعتقاداً،
و�إن فيه قدح مبطن للإ�سالم ،لأنه يهدف �إىل �إيجاد جو من
الرعب ،والتخوف من الدين الإ�سالمي وممن يدعو �إليه ،كما
يفهم من ذلك �أن م�صطلح “الأ�صولية” يف الإ�سالم منبوذ،
و�أن امل�صطلح املتبنى �إ�سالمي ًا هو “�أ�صول” ويق�صد فيه علم
التوحيد ،ومنه علوم التف�سري � ،أ�صول احلديث ،و�أ�صول
الفقه ،وعنه �ألف �شيخ الأزهر حممد م�صطفى املراغي كتابه
“طبقات الأ�صوليني” ال��ذي يت�ضمن دفاع ًا عن العقيدة
الإ�سالمية التي يحا�صرها وي�شوهها �أعداء الإ�سالم ببع�ض
امل�صطلحات ،ومنها لقب الأ�صولية ال��ذي ي�ؤ�س�س للتزمت
والتطرف،وهذا ما تعنيه الأ�صولية “fundamentalisn
“ املرتجمة من االنكليزية �إىل العربية ،ومع �أن هذه الكلمة
قد القت اهتمام ًا يف احلياة العربية ،ولكنه اهتمام م�ضلل،
بالغ االختالفات �إىل درجة الرف�ض ،ومع ذلك ف�إن امل�صطلح
قد �شاع و�أ�صبح من ال�صعوبة �إق�صا�ؤه.
ا�ستعمل م�صطلح الأ�صولية لأول مرة من قبل الأمريكيني
الربوت�ستانت  ،وكان ذلك يف بدايات القرن الع�شرين ،حني
ب��د�أ ه���ؤالء يطلقونه متييز ًا لأنف�سهم عن الربوت�ستانت
املتحررين ،وكانت غايتهم من هذا الإط�لاق ،العودة �إىل
ت�أكيد �أ�صول التقاليد امل�سيحية التي ي�شوهها املتحررون،
لكن هذا امل�صطلح قد انت�شر و�أ�صبح يطلق على كل احلركات
الدينية ،وب�أ�سلوب �أبعد ما يكون عن الدقة ،وعلى �سبيل
املثال ال احل�صر� ،أطلق على الت�شدد واجلمود ،وهذا الإطالق
غري دقيق لأن لكل نزعة �أ�صولية قانونها اخلا�ص .كما �أطلق
ب�إيحاء على الأ�صوليني املحافظني واملرتبطني باملا�ضي يف
جوهر تفكريهم ،وه��ذا الإيحاء غري دقيق لأن��ه يتعار�ض
مع املفاهيم الأمريكية للأ�صولية،التي تنهج نهج ًا حداثي ًا،
بعيد ًا كل البعد عن منهجية الأ�صولية الدينية.
لي�ست النزعة الأ�صولية مقت�صرة على �أديان التوحيد
الكربى (يهودية – م�سيحية – �إ�سالمية) بل توجد نزعات
�أ�صولية لدى البوذية  ،والهندو�سية ،والكنفو�شيو�سيه ،ومع
ذلك ت�شرتك الأ�صوليات با�ستخدام العنف با�سم الدين،
وتكافح من �أجل الدخول يف عامل ال�سيا�سة ،ويف واقع الأمر
حقق الفكر الأ�صويل تواجده بعد �أن �أ�صبحت العلمانية
التيار امل�سيطر ،وب��د ًال من �أن ت�سود العقالنية الدينية يف
املجاالت ال�شخ�صية واخلا�صة يف احلياة ،جند �أن الأ�صولية
قد مت��ردت على العلمانية منذ �سبعينات القرن املن�صرم ،
و�شرعت لتخلي�ص الدين من موقعه املهم�ش �إىل ال�صدارة
بحيث ال ميكن جتاهله من قبل جمتمعات العامل .ومع �أن
الأ�صولية قد تعر�ضت للهزائم املتالحقة على م�ستوى
ال�شعوب  ،لكنها مل تذعن ،ومل ت�ستكن ،بل �أ�صبحت متثل
عن�صر ًا من عنا�صر الواقع الراهن.
تت�شابه احلركات الأ�صولية يف �إطار هذا امل�صطلح من
حيث بطاقة التعريف ،كما تنا�سق مع بع�ضها لت�صبح �شك ًال
من �أ�شكال الكفاح الروحي ،يف مواجهة �أعدائها ممن يتبعون
العقائد العلمانية ،ومع ذلك ال يعد الأ�صوليون معركتهم مع
�أعدائهم نوع ًا من الن�ضال ال�سيا�سي التقليدي ،بل يعدونها
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حرب ًا كونية بني قوى اخلري وال�شر ،وملا كان الأ�صوليون
يخافون �إفناءهم ،فهم يح�صنون هويتهم يف عقيدة املا�ضي
وممار�ساته م�سرت�شدين بزعمائهم من ذوي ال�شخ�صيات
ال�ساحرة يف ت�شذيب املبادئ الأ�صولية لو�ضع املنهج الفكري
 ،واخلطة املناه�ضة ،حتى �إذا حان الوقت املنا�سب خا�ضوا
حربهم بحجة �إع���ادة القدا�سة �إىل العامل ال��ذي ي��زداد
اجنراف ًا نحو ال�شك.
يف كل ع�صر يوجد من يعار�ض تيار احلداثة واملعا�صرة
 ،لكن الأ�صولية التي نحن ب�صددها ه��ي م��ن خ�صو�صية
القرن الع�شرين ،كونها ردة فعل يف مواجهة الثقافة العلمية
والعلمانية ،والتي ظهرت �أول ما ظهرت يف عامل الغرب،
ومن ثم �ضربت بجذورها يف مناطق �أخرى من العامل ،ومنها
ظاهرة الهجرة والتهجري واللجوء ظاهرة اجتماعية �إن�سانية قدمية ،وهي ال
الوطن العربي  ،لتالقي ا�ستجابة دينية فريدة� ،ضد ما هو
تخ�ص جمتمع ًا دون جمتمع؛ ومن ثم فهي تتجدد ب�أ�شكال �شتى �أق�ساها �إبان احلروب
علماين ،ال بل حتى وعقالين �أي�ض ًا ،ورمبا �أ�صبح ا�ستيطانها
والأزم��ات .وما ي�ؤ�سف له �أن هناك خلط ًا لدى عدد من النا�س بني مفاهيم الهجرة
يف العامل اال�سالمي ومنه الوطن العربي �أكرث مما هو عليه
والتهجري ،واللجوء ما يدعونا �إىل جتلية كل مفهوم .فالهجرة فعل ق�سري �أو ا�ضطراري
يف عامل الغرب ،حيث االحتفاظ بعلمانية ال ت�سمح بالعودة
�أو طوعي يجعل املرء ينتقل من مكان �إىل �آخر ،بفعل �ضغط نف�سي �أو اقت�صادي �أو
�إىل �سابق ما كان عليه هذا الغرب ،مبعنى �أن العقالنية
�سيا�سي �أو اجتماعي �أو ...و�إذا حدثت الهجرة طواعية من قبل املرء خ�شية اخلوف
الغربية قد متكنت من حما�صرة هذه الأ�صولية و�إىل درجة
منعتها من الهروب حتى من العلمانية ذاتها.
على الوجود والبقاء �أو �أي �أمر �آخر؛ وفق قول ال�شاعر اجلاهلي ال�شنفرى:
تن�شئ �شعوب العامل اليوم جمتمعاتها باالعتماد على
املعارف العلمية والتكنولوجيا التي متكن من التجديد
لعمرك ما يف الأر�ض �ضيق على امرئ
		
بال حدود ،تن�شئتها عرب ثورات فكرية اجتماعية عارمة،
�سرى راغب ًا �أو راهب ًا وهو يعقل
			
مت�سلحة مبفاهيم علمية وعقالنية خمتلفة بحقائقها
عن املا�ضي ،الأمر الذي �أدى �إىل التغيري امل�ستمر يف الفهم
ف�إن الهجرة ـــ �أي�ض ًا ــ قد حتدث نتيجة فكرة �إيديولوجية يخ�شى �أ�صحابها من
واملفاهيم للعقائد ال�سائدة ،و�أك��د حاجة ال�شعوب �إىل
�أن ينالهم مكروه �إن مل يهاجروا ،كما حدث يف هجرة �أ�صحاب الر�سول �إىل احلب�شة
التحديث بعيد ًا عن الأ�صولية الظالمية .تغيري مل يبق
يف هجرتهم الأوىل �أو كما حدث يف هجرة الر�سول و�صحابته (الهجرة الثانية) من
للغ�ضب الأ�صويل �سوى التذكري مبتطلبات الثقافة احلديثة،
وباملزيد من القدرات ،التي تفتح العوامل اجلديدة  ،وتو�سع
مكة �إىل املدينة .فاملهاجر على امل�ستوى اجلمعي �أو امل�ستوى الفردي يتوخى �إعادة
الآف��اق لت�صبح احلياة �أك�ثر �صحة و�سعادة ،تغيري يذكر
التوازن �إىل الذات الفردية �أو اجلمعية ،وحت�سني الأحوال النف�سية واالقت�صادية
ب�ضرورة امتالك العقالنية بعد �أن �أ�صبح الإن�سان مقيا�س
ال�سبل...
واالجتماعية والفكرية و ...بعد �أن �ضاقت بها ُّ
جميع الأ�شياء ،وب�أنه ال ي�ستطيع التيقن من �أفكاره خارج
وال مراء يف �أن عملية االندماج يف احلالة امل�ستجدة حتتاج �إىل زمن غري قليل؛
ر�أ�سه ،وال�سيما عندما يجد نف�سه حتت رحى القوى الطاغية
نتيجة التح ّول يف كثري من القيم واملبادئ لإيجاد التال�ؤم مع الواقع اجلديد والبيئة
التي تفر�ضها جتارب الأفكار الظالمية واال�ستبدادية.
اجلديدة .ولذا قد تكون �آثار الهجرة �أ�شد لدى �أنا�س دون �أنا�س� ،أو لدى الأطفال
�إن احلداثة العقالنية مفيدة وخريه و�إن�سانية ،لكنها يف
دون الكبار؛ و�آثارها �أبعد يف النف�س والكرامة �إذا كانت هجرة غري �شرعية بو�ساطة
الوطن العربي والعامل الإ�سالمي غري ما هي عليه يف عامل
ال�سما�سرة وجتار الأم��وال ...ما يجعل املُ َه َّجر يقع حتت ابتزازهم؛ يف الوقت الذي
الغرب� ،إنها حتتاج �إىل اال�ستقالل والتجديد ،كي تردم
الفجوة احل�ضارية بني العرب وغ�يره��م ،وال�س�ؤال الذي
يتعر�ض ملخاطر الطريق �سواء كان عن طريق الرب �أو البحر ،ورمبا يدفع حياته� ،أو
يطرح نف�سه هو ماذا على العقالنية العلمانية �أن تفعل لبناء
�شرفه مقابل ذلك...
اجل�سور ،وحتا�شي املعارك مع الأديان ،وحتى تكون الإجابة
و�إذا ما و�صل املهاجرون �إىل املكان املق�صود فرمبا ينعدم التكيف لدى عدد منهم يف
�صحيحة البد من فهم الدين خارج حدود التع�صب والكبت
املجتمع �أو البيئة اجلديدة في�ؤدي �إىل �أ�ضرار نف�سية ،فمنهم من ي�صاب بالقلق والتوتر
والقمع امل�ؤدي �إىل ردود الأفعال ال�سلبية والتطرف ال�شديد،
ومنهم من ي�شعر باال�ضطهاد �أو الظلم� ،أو االنحراف نتيجة اختالف الثقافة ومنظومة
مبعنى ال بد من ال�سعي لفهم احلركات الأ�صولية بعقالنية
القيم والعادات وال�سلوكات ...وكذلك قد يحدث مثل ذلك يف املجتمع اجلديد نتيجة
ومو�ضوعية ،وهذا ال يكون �إال بطرد املخاوف ووعي اخلطاب
خ�شيته من تهديد كينونته وبنيته ،لأنه يرى �أن زيادة �أعداد املهاجرين �ستكون على
الأ�صويل ،واملعاجلة باحلوار .وملا كان الدين يف جميع الع�صور
ح�ساب ال�سكان الأ�صليني ما ي�ستدعي اخلوف من تغيري مبا�شر �أو غري مبا�شر بطيء �أو
قد �ساعد النا�س على �أن يتوافقوا مع احلداثة ،فال بد من
م�ساعدته اليوم على توطني احلداثة من جديد ،وهذا ال
�سريع يف ذلك ،فيلج�أ هذا املجتمع �إىل الدفاع عن ذاته ب�أ�شكال �شتى منها ا�ستحداث
يكون �إال بالعودة �إىل الذات  ،وامل�ساعدة على امتالك فهم
القوانني الناظمة للهجرة وهو ما ن��راه يف بع�ض ال��دول الأوروب��ي��ة ــ اليوم ــ جتاه
التحديث عرب امل�ؤ�س�سات االجتماعية الدميقراطية ،مبعنى
الالجئني ال�سوريني كاملجر؛ وبلغاريا.
ال بد من توطني احلداثة يف حيز املقد�س وتوطني املقد�س يف
ونرى �أن الهجرة خارج الوطن م�صطلح يختلف عن م�صطلح (التنقل) من مكان �إىل
حيز احلداثة ،وعلى �أنهما لبع�ضهما البع�ض ،وهذا ال يتحقق
�آخر وفق ما ن�صت عليه القوانني والأنظمة ...فلكل (مواطن حق التنقل يف �أرا�ضي
�إال من خالل النظرة الثاقبة للخطاب الأ�صويل ،واخرتاقه،
الدولة �أو مغادرتها �إال �إذا ُمنع من ذلك بقرار من الق�ضاء املخت�ص �أو من النيابة العامة،
و�إع��ادة تكوينه مبا يتوافق ومعطيات الع�صر ،التي حترتم
�أو تنفيذ ًا لقوانني ال�صحة وال�سالمة العامة) وفق املادة ( )38من الد�ستور ال�سوري
اجلانب الروحي وت�ستوعبه ،وتخل�صه من �شرك الأ�صوليني
لعام (2012م).
والعلمانيني يف �آن واحد ،مبعنى �إذا كان على الأ�صوليني �أن
و�إذا كان النزوح يقابل التنقل من بع�ض الوجوه ــ و�إن كان ــ يبدو فع ً
يتطوروا وهم �أكرث تعاطف ًا مع تعاليم موروثاتهم اخلرية،
ال ق�سري ًا
فعلى العلمانيني �أن يكونوا �أكرث �إميان ًا بالنزوع �إىل احلوار
على الأغلب ف�إن التنقل يبقى بفعل �إرادي طوعي بعك�س النزوح ...ولذا �أطلق على
والت�سامح ،مبثل هذا الواقع العادل املت�سامح يتوجه اجلميع
اخلارجني من اجلوالن �إىل بقية الأرا�ضي ال�سورية �إبان نك�سة (1967م) وبعدها ا�سم
نحو �إزال��ة اخلوف والقلق واحلاجة من �أجل بناء جمتمع
النازحني .وكذا نراه يف النازحني ال�سوريني �إبان الأزمة ال�سورية من املناطق التي
ب�شري �سليم معافى.
�سيطر عليها الإرهاب �إىل املناطق الآمنة التي ت�سيطر عليها الدولة ...ونحو ذلك وقع
للم َه َّجرين ال�سوريني �إىل الدول العربية واملجاورة مثل (تركيا ــ م�صر ــ املغرب ــ لبنان ــ
ُ
الأردن) فلم مينح �أي منهم �صفة الجئ ،ملا يرتتب على هذا امل�صطلح من حقوق قانونية
املراجع:
ودولية مثل (توفري املنزل املنا�سب وال�صحي ،وم�ستلزمات العي�ش الكرمي ،والت�أمني
راجع كتابنا يف الفكر ال�سيا�سي املعا�صر -من�شورات جامعة
دم�شق – .2008
ال�صحي) حتى تنتهي �إجراءات منح الإقامة؛ و�إمنا �أطلقت هذه الدول عليهم �صفة
كارين �أرم�سرتوجن -معارك يف �سبيل الإله – ترجمة فاطمة
البقية �....................................................................................ص22
ن�صر وحممد عناين� -شركة مطابع لوت�س بالفجالة -طبعة �أوىل
– عام .2000
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لواء اال�سكندرونة ال�سليب ورمزية التاريخ العربي

ق�ضايا و �آراء

رحلة �إىل ربوع اليا�سمني

• عبد الرحمن البيطار
ال �أريد يف هذه الكلمات املعدودة عر�ض تفا�صيل  ،تنفيذ
اجلرمية � ،أي عملية ف�صل املنطقة امل�سماة ( لواء ا�سكندر
ون)عن الأرا�ضي ال�سورية ( ال�شامية)  ،املحتل ق�سم كبري
منها من قبل الفرن�سيني,.الذين هم �أنف�سهم �سلخوها
و�سلموها �إىل الدولة الرتكية با�سم ال�شرعية الدولية
التي نظمها املنت�صرون يف احل��رب العاملية الأوىل  ،من
خالل ما �سموه ( ع�صبة الأمم ) ولأه��داف معلنة هي (
حفظ ال�سالم الدويل )  .وعلى اعتبار �أن املنطقة التي
يديرونها ال �سيادة لها و�أنهم امل�س�ؤولون عنها  ،حيث �سموا
احتاللهم ( انتدابا)  ،ومن هنا بداية التزوير .
والغريب �أن كل البالء الذي جاءنا منذ نهاية هذه احلرب،
كان با�سم ال�شرعية الدولية ومبادئها املعلنة غطاء مل�آرب
الأقوياء املت�سلطني على ال�شعوب املظلومة ونهب ثرواتها
 .فهم يتكلمون عن(حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها) ،وعن
( حقوق الإن�سان)  ،بل وعن (حقوق الأقليات) .
�إن كل التجزئة التي متت يف بالدنا كانت حت��ت �شعار
امل��ط��ال��ب ال�شعبية ،وم���ا �أك�ث�ر امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ف�صلت
باال�ستفتاءات ال�شعبية التي يجرونها عندما يريدون .
وال تهمهم حينئذ وحدة الدولة و�شعبها الأكرب  .وما ف�صل
جنوب ال�سودان منا ببعيد  ،وال ف�صل �شبه جزيرة القرم
كذلك  .وحتى ال�سودان نف�سه ف�صل عن م�صر  ،با�ستفتاء
�شعبي  .وهذا نف�سه ما ح�صل يف لواء اال�سكندرو ن ،و كانت
النتيجة كما يريدون .
ال نناق�ش الآن حق اال�ستفتاء وال �صدقيته  ،ولكن نبني
�أنه �أداة ت�ستخدم عند ال�ضرورة لتحقيق �أهداف حمددة.
ال تختلف ق�ضية ال��ل��واء ال�سليب ع��ن ق�ضية القد�س
ال�سليبة وغريها ،وما �أكرث املناطق ال�سليبة من �أرا�ضي
�أمتنا يف تاريخها احلديث واملعا�صر .ب��ل ويف املراحل
الأ�سبق .هل نتذكر الأندل�س ؟! وهل نتذكر ما جر ى
�سلبه منذ �أيام بحجج ا�ستعمارية خمتلفة حتت عناوين
ان�سانية و�شرعية دولية ،مثل ف�صل جنوب ال�سودان .
وانف�صال �أريترييا عن الأمة  ،وما يجري التمهيد لف�صله
مبا ي�سمى دوال ًللأكراد والأرمن والرببر وغريهم من �أبناء
وطننا بحجج عن�صرية�أو مذهبية الخ .يف حني ي�سميها
بع�ض النا�س( اللوحة الف�سيف�سائية ) ،والتعددية  ،وهي
الكلمات التي كان ي�ستخدمها الفرن�سيون يف �سيا�ستهم
االحتاللية يف بالدنا .
و�أع����ود �إىل ق�ضية ال��ل��واء ال�سليب ال��ت��ي ف�صلتها يف
كتابي(:ق�ضية اال�سكندرون والوحدة ال�سورية ) .وتبني
�أن الق�ضية هي �شعلة تذكرنا بق�ضايا الأمة منذ بداية
الهجمة اال�ستعمارية الأورب��ي��ة اجل��دي��دة ب�أحقادها
ال�صليبية ،والتي ب��د�أت منذ مطلع القرن التا�سع ع�شر
امليالدي بحملة نابليون الفرن�سية عام  1798م ،والتي
كانت �أول جتر�ؤغربي �أوربي على بالدنا منذ ت�صفية �أخر
معقل �صليبي ا�ستعماري عام 1299م من عكا وال�ساحل
ال�شامي على يد ال�سلطان الأ�شرف خليل بن ال�سلطان
قالوون من �سالطني القاهرة وال�شام  ،وكذلك بعد وقف
الهجمة املغولية القادمة من ال�شرق بانت�صار معركة
عني جالوت(658هج1258/م.غ بقيادة ال�سلطان قطز
والظاهر بيرب�س .
�إن ق�ضية ل��واء اال�سكندرون ال�سليب هي ق�ضية جرح
ينزف وتت�أثر بذلك العالقات بني �شعبني جارين كانا
عرب مئات ال�سنني �أبناء �أمة واح��دة عربية � .أمل تكن
�أرا�ضي بالد ال�شعوب الرتكية قد فتحت وعا�شت جزء ًا
من الدولة العربية اال�سالمية ؟�أمل تكن �أرا�ضي الدولة
الرتكية املن�ش�أة منذ نهاية احل���رب العاملية الأوىل
كدولنا  ،هي نف�سها �أرا�ضي الثغور املواجهة لدولة الروم
االم�براط��وري��ة؟ � ،أمل تقع فيها معركة عمورية التي
�أقامتها �صرخة امر�أة ( وا مع�صتماه) .وغريها من معارك
الفتح .

ونت�ساءل ملاذا حدثت هذه امل�صائب يف تاريخ امتنا وما
�أك�ثره��ا ؟!وه���ذا لي�س ملجرد العلم فقط  ،ولكن لأخذ
العربة واكت�ساب اخلربة للخال�ص من نتائج هذه امل�صائب
 .وهذا ما كان يحدث يف تاريخنا حينما يقودنا احلكماء
املخل�صون.
�إن عملية �سلب ل��واء اال�سكندرونة متت بيد ال�سلطة
اال�ستعمارية الفرن�سية با�سم ال��ق��وى اال�ستعمارية
الأخرى واالتفاق والتفاهم معها ،وبالتعاون مع التع�صب
القومي الرتكي �ضدالقومية العربية النا�شئة  .وكل ذلك
بعد حتطيم ال�سلطنة العثمانية واحتالل جميع الأرا�ضي
العربية واال�سالمية على مراحل منذ �أوا���س��ط القرن
التا�سع ع�شر امليالدي بدء ًا باحتالل اجلزائر 1830م .
وكانت النهاية احتالل جميع عوا�صم الدولة العربية
عرب التاريخ  ،وهي دم�شق وبغداد والقاهرة وا�ستنبول .
�أما املدينة املنورة يف والية احلجاز وهي العا�صمة الأوىل
ف�أ�صبحت تابعة لدولة ال�شريف ح�سني التي اعرتفوا بها
مملكة م�ستقلة متحالفة معهم و�شريكة يف احلرب  ،حتى
مت احتالل واليات بالد ال�شام والعراق وتنفيذ اتفاقية
�سايك�س بيكو باقت�سامهما بعد ف�صلها عن الأمة .وتنفيذ
وع��د بلفور املتفق عليه بني احللفاء  ،فجعلت القد�س
و�أكنافها �أي ما �سموه فل�سطني  ،دولة لليهود ال�صهاينة
با�سم ا�سرائيل  .و النبي يعقوب (�إ���س��رائ��ي��ل) وكل
الأنبياء منهم براء  .وما نعاين منه من م�شكالت التجزئة
واالنق�سام بني لبنان و�سورية والأردن والعراق الخ....
�أمر معروف ونحن نطالب جميعا بالوحدة العربية وما
زلنا ومل نفقد الأمل....................
وما نراه اليوم (1436هـ 2015/م.غ ) ب�أم �أعيننا ون�سمعه
ب�آذاننا ونح�سه بكل م�شاعرنا مما يجري يف منطقتنا ،ما
هو �إال ا�ستمرار يف تنفيذ ال�سيا�سات اال�ستعمارية ذات
الأحقاد القدمية والأطماع املختلفة واملتجددة باملوقع
(اال�سرتاتيجي) كما ي�سمى ،وطرقه الهامة ، ،وبالرثوات
املتنوعة و�أهمها الآن النفط ال��ذي �سال عليه لعاب
الغرب منذ اكت�شافه يف بالدنا وما �أكرثه  ،وما نحن له �إال
م�ستهلكون للفتات منه .
�إن ذكر ق�ضية اللواء ال�سليب يجب �أن تذكرنا بكل ق�ضايا
�أمتنا �.ألي�ست ق�ضية فل�سطني هي ق�ضيةالأمة املركزية ؟
وهذا �أمرالخالف عليه لأنها �شعلة تذكرنا بال�صراع مع
�أعدائنا املتحالفني و�أطماعهم  .وق�ضية اال�سكندرونة
كذلك �أي�ض ًا.
�إن �سلب اللواء ح��دث ب�شكل حقيقي وفعلي ي��وم احتل
احللفاء بالدنا بقيادة اجل�نرال اللنبي 1918م  ،وكان
معه فرقة يهودية وفرقة مارونية وفرقة �أرمنية لتنفيذ
اتفاقيات االقت�سام و�إحياء التاريخ ال�صليبي .حينها
�سلبت بالد ال�شام كلها من �أمتها ثم جزئت .فكانت �أخر
جتزئة لها �سلخ لواء اال�سكندرونة مب�ؤامرة دولية حتت
غطاء ما ي�سمى (ال�شرعية الدولية) وحق ال�شعوب قي
تقرير م�صريها  .هذه الكلمات التي يجري ا�ستخدامها
للمطالبة بحقوقنا مع �أن �صك االنتداب على فل�سطني
با�سم ال�شرعية الدولية هو الذي حول امل�شروع ال�صهيوين
�إىل واق��ع حيث ن�ص على تنفيذه م��ع تنفيذ م�شروع
الدويالت يف املنطقة.
وهنا تظهر للعيان الرمزية التاريخية لذكرى �سلخ اللواء
 ،حتى ال نن�سى �سلخ فل�سطني  ،واجلوالن املحتل  ،على �أمل،
بل على يقني �أن ي�أتي اليوم الذي ن�ستعيد فيه الوعي ،
وفهم حقيقة ما جرى  ،ون�سرتد احلقوق امل�سلوبة  ،ونحرر
الأرا�ضي املنهوبة ،ون�ستعيد الكرامة املهدورة .

•غالب خاليلي

قبل �أن ُيبتلى الوطن ال�سوري بالبالء
الأعظم ،و�أعني الرتويع العاملي (املتعارف
الرحال �إليه
عليه بالإرهاب) ،كنا ن�شدّ ّ
لنلتقي الأح��ب��اء م��ن الأه��ل
ك��ل �صيف،
َ
ومن�شي يف حاراته القدمية
والأ�صدقاء،
َ
ون�صافح وج��وه �أهله اجلميلة،
احلنونة،
َ
ال�شذي ،ون�ستمت َع
يا�سمينه
ّ
ون�شم عبري َ
َّ
بن�سائمه اللطيفة املنع�شة ،ونرتويَ من
مائه النمري العذب الذي ال ي�شبهه ماء،
ون� َ
أكل من طعامه اللذيذ الذي ال يعادله
طعام.
مرت
هل �أق��ول� :إن �أكرث من �أربع �سنوات ّ
من عمرنا كانت بال طعم وال لون� ،أو قل:
الهم والأمل واملرارة
بال حياة� ،سوى حياة ّ
ّ
والرتقب؟ نعم ،هي كذلك ،و�إن مل نفقد
الأم���ل ،ونحن نرقب -ع��ن ُبعد -ما يحل
بوطننا العزيز من ك��وارث ،تلك التي مل
تو ّفر الب�شر وال احلجر ،فكان انتقامها
حتى من التاريخ والآثار فظيع ًا ،و�آخرها
م��ا ح��لّ بتدمر م��ن دم���ار ،ال�سيما معبد
بعل �شمني ،وب�شيخ �آثارها ال�شهيد خالد
الأ�سعد.
ولعل الأث��ر ال�صادم الأك�بر هو ما �أ�صاب

�شروخ جعلت بع�ض
ن�سيجها االجتماعي من
ٍ
يفرقون بني العورة والثورة ،وال
النا�س ال ّ
بني العد ّو وال�صديق ،حتى مع مرور الوقت
الطويل الالزم للحكم ،ف�صاروا مثل ُن ُ�س ٍج
ي�أكل ُ
بع�ضها بع�ض ًا ،على غرار ما يحدث يف
بع�ض �أمرا�ض املناعة الذات ّية الوبيلة� ،أو
ما يحدث يف خاليا فقدت توازنها ،ف�صارت
�سرطان ًا خبيث ًا يغزو ج�سد �صاحبه ،وحني
ي�ستدعي الأم���ر ال��ع�لاج ،ف���إن��ه ي�ستقدم
ال�سموم اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ت���ؤذي��ه �أ�شد
الإي���ذاء ،وه��و يظن ب���أن �آال َم احت�ضاره
ُ
خما�ض والدة جديدة!
ولي�ست حركة �أهلنا �إىل كل َحدَ ٍب و�ص ْوب،
أ�سى،
نزوح ًا �أو هجر ًة غري �شرعية ،ب�أقلّ � ً
ونحن نرى تكالب العامل عليهم ،وك�أننا مل
نعرف من قبل �أخ ّو ًة �أو �صداقة ،حتى نرى
�صنوف �أن��واع العذاب يذيقونها للنازحني
وامل��ه��اج��ري��ن ،ن��اه��ي��ك ع��م��ن ي��غ��رق��ون يف
البحر كل يوم (� 300ألف مهاجر عربوا
املتو�سط منذ كانون الثاين ،وغريق كل
�أربع �ساعات)� ،أو ت�أكلهم الكالب ال�شاردة
يف الرب الأوربي.
البقية �...................................ص22

ق�ضايا و �آراء

"ال�سنة الثالثون"

الت�أويل بني التحرمي والتقدي�س
• عيد الدروي�ش
ال يخلو ن��ق��ا���ش �أو ح���وار ب�ين ط��رف�ين ,وع��ل��ى اخ��ت�لاف
م�ستوياتهم العلمية واملعرفية ,و�صو ً
ال �إىل �أ�صحاب الفكر,
�إال وت���أخ��ذ م��ف��ردات التقدي�س والتحرمي ,ت���داو ً
ال فيها
ب�شكل �صريح ,و�آخر مبطن ,مطلقني العنان للت�أويل ٌ
كل ما
ا�ستجمعت ذاكرته من معلومات ,وما �شهده من خربات,
وتبدو امل�س�ألة �أكرث و�ضوح ًا ,كلما زاد احلوار وطال النقا�ش,
ف�ض ً
ال عن التباينات فيما بينهم من النواحي الفكرية
والثقافية ,ومبا تن�ضح ذاكرة كل واحد منهم ,وما جتود به
قريحته ,وتولد �أفكار ًا جديدة لت�صب يف خزائن املعرفة.
واملحرم لي�س حم�صور ًا يف اجلانب الديني ,بل جنده
املقد�س
ّ
يف اجل��وان��ب الأخ���رى ,يف ال��ع��ادات والتقاليد والأع���راف
ويف الأ�سطورة �أي�ض ًا مما ال ُي�سمح بتجاوزها كالقواعد
وامل�سلمات ,ولكن علينا �أن ندنو منها ,وتفح�صها باملعرفة,
ف���إن كانت مقد�سة ف���إن ت�أويلنا يظهر عجزه �أم��ام��ه ,بل
نكت�شف القد�سية فيه ,ف��ن��زداد تقدي�س ًا �أك�ثر� ,أم��ا �إذا
ا�ستطعنا �أن نرومها بالت�أويل املعريف ,ون�ستبدل ق�سم منها �أو
كلها فينتقل الأمر من مقد�س �إىل مقد�س �آخر ,ففي احلالة
الأوىل لن يكون مقد�س ًا ,وال �ضيرّ �إذا الم�سنا اجلانب الديني
يف هذا املو�ضع ,ليكون الأم��ر �أكرث و�ضوح ًا ,ففي الت�أويل
وفق منظومته املعرفية نكت�شف �أن �أدواتنا ال ت�ستطيع �أن
نتعدى ذلك املقد�س الذي و�صل �إليه هذا الإن�سان باملعرفة,
وجالء بهذا الت�أويل ,ف�ض ً
ال
فاملقد�س الديني يزداد و�ضوح ًا
ً
عما ميكن فهمه بال�شكل ال�صحيح ,وه��ذه �أح��د وظائف
الت�أويل الكت�شاف جوانب وخفايا كثرية لذلك املقد�س ,ويف
كل الأح��وال تلك احل��وارات تف�ضي �إىل التالقح الفكري,
وتزيد املعرفة فيما بني املتحاورين ,وهي غربلة للأفكار
و�صقلها ,وامتحان ملعتنقيها.
ويحتل املقد�س مكانة متقدمة ,وال ميكن امل�س فيه وال
التجاوز والتجر�ؤ عليه ,لالنتقا�ص منه ,ويح�شد الإن�سان
كل �إمكاناته من �أجل احلفاظ عليه والدفاع عنه ,ويالزمه
يف ذل��ك التحرمي وال��ت���أوي��ل يبقى ي��راوح بني التقدي�س
والتحرمي ,وكلما ك��ان �أحل��ن بحجته من الآخ���ر ,يحقق
تبد ً
ال يف النظر لهذا املقد�س ,عندما ت�ضج باملعرفة ,ويعتلي
املنطق ,التي تف�ضي لتلك التغريات بني املقد�س واملحرم.
وعندما ن�ستعر�ض التاريخ الإن�����س��اين جن��د �أن املقد�س
الأول يف ر�أي الإن�سان هو العبادة الطوطمية ,وارتقى �إىل
مقد�سات �أخرى ,وجالت ذاكرته بكل حوا�سه و�أحا�سي�سه,
لكي يهتدي على �شيء �أرفع مما كان عليه ,دفعه ذلك حب

املعرفة ,ولكي ي��روي غليله من املعرفة واليقني ,والزال
يبحث عن تلك اليقينيات التي ج��اءت ببع�ضها الأدي��ان
ال�سماوية ,والزال الت�أويل م�شرع ًا �أم��ام العقل ,ليزداد
يقين ًا �أكرث مما �سلف ,ومع مرور الزمن والتغري الدميغرايف
وامل��ع��ريف ,فكان ت��غ�ير ًا يف ذهنية الإن�����س��ان ليجد يف هذا
اجلديد ما ال يجده يف القدمي ,ومبا يقدمه من منفعة
و�أكرث يقين ًا.
باملعرفة يتحول املقد�س �إما �إىل املقد�س بال�شكل اليقيني,
وعندما ي�سريان يف خطني متوازيني ,فيزداد املقد�س قوة
ومنعة ,وهذا �ش�أن نوامي�س احلياة التي ال تتغري ,كالذات
الإلهية ,ولكن عندما يتعاك�سان ب��االجت��اه� -أي املقد�س
وامل��ح��رم -وتتقدم املعرفة جن��د يف ذل��ك املقد�س ال��ذي
جاءنا مبا حملته ظهور ال�سنني ,ونكت�شف فيه من الثغرات,
�سيح�صل تبدل يف نظرتنا لذلك املقد�س ,فهل كان جهلنا هو
املقد�س؟ �أم �أن املقد�س يف البع�ض منه هو اجلهل بذاته؟
�...صحيح �أن احلقيقة املطلقة لي�ست موجودة على هذه
الأر����ض ,وه��ي الأخ��رى التي ت�شي بالقد�سية على بع�ض
املكونات والنواظم التي يراها الإن�سان مبوجب ما ميتلكه
من معرفة ,لأن احلقيقة ن�سبية� ,إن مل نقل كل �شيء يف هذه
احلياة هو ن�سبي.
احل��وار ي�شكل مف�ص ً
ال هام ًا يف الكثري من جوانب احلياة
وتغيرّ ها ,وباحلوار تذاب كل �أ�شكال الغلو والتطرف ,ويظل
املجتمع ي�ستعني من معني الرتاث والعادات والتقاليد ال�شيء
الكثري حتى �إن لفها �شيء من القدا�سة يف �أقل تقدير ,ولكن
لي�ست مادة كلية يف م�سرية حياتنا� ,إن مل نزيد عليها  ,فنقع
يف حالة نكو�صية ,مما يعيق تقدم املجتمع ,والقدا�سة يف
هذه احلالة كتعوي�ض عك�سي لفراغ معريف ,يبحث الإن�سان
فيه عن حالة ت��وازن نف�سي ,وكلما زاد التحرمي ي��زداد
التقدي�س ,فالعالقة طردية بينهما ,ويغيب جانب الت�أويل
عند �ضحالة املعرفة ,ولكنها ال تنقطع فيما بينهما ك�شعرة
معاوية.
وتبقى تلك املفاهيم املعرفية ,ونوامي�س احلياة ت�أخذ حيز ًا
من اجلدل والنقا�ش التي لن تف�ضي �إىل نتيجة حتمية,
وهذا �سر من �أ�سرار املعرفة بني النا�س مبا ميتلكون منها,
ويبقى العقل الب�شري يف فهمه لهذا العامل �أي�ض ًا هو �أمر
ن�سبي ,وقا�صر عن �إدراك احلقيقة املطلقة ,كما �سيبقى
متخفي ًا يف �أروقة الت�أويل والتحرمي والتقدي�س ,تخل�ص ًا
من عجزة.

حماقة دينا�صور
• عز الدين �سطا�س
حا�صرتني الهموم ذات يوم� ،صارت
احلماقة فيه منطق ًا ال يعلوه منطق
ب�شري .ه��رع��ت �إىل ال��ب��اب ه��رب�� ًا،
�أ�سرعت ،الحقتني ،طاردتني .كنت
كمن فقد الب�صر والب�صرية ،كنت يف
حالة يرثى لها ،مل يكن هناك من
يدري بحايل ،رمبا كانوا على �شاكلتي،
فامل�شاة لي�سوا قطط ًا �سمان...
�إن��ه��م يف ال��ف��اره��ات ف��وق الب�شر� ،أو
هكذا يتخيلونُ ،
نعمة عزّ بعد حرمان
ط��وي��ل ك��ال��ده��ر ،ت�سحق ال�ضمري
وال���وج���دان ،حت��ت �أق�����دام غ��رائ��ز
احليوان ...

ٌ
غربة �أوح�شت حتى احلجر .فمن
ورب الأرباب
ي�شعل ال�ضوء الأخ�ضرُ ،
يع�شق ال�ضوء الأحمر ...
وقعت يف حفرة ملأتها مياه نتنة،
ُ
مر� :أن
�
ُ
أ�صبحت �أمام �أمرين �أحالهما ّ
�أختنق هرب ًا من الغرق� ،أو �أن �أغرق
هرب ًا من الغازات القاتلة ،لكن� ،أما
ق��ال��وا > :تعددت الأ�سباب وامل��وت
واحد <...؟!
ر�سمت
ملحني دينا�صور ،يف حلظة
ُ
فيها ابت�سامة اال�ستهزاء باملوت.
خ����درين حم��ل��ول ن��ف��اي��ات ال��زي��وت
الدهون وم��واد التنظيف ال�سامة.

�صرتُ يف عامل �آخر ،فما كان يل �إال
�أن �أ�ضحك ،كما كان جدي يفعل يف
�سويعات ال�شدائد واملحن...
فج�أة ،ارتفع الدينا�صور يف الهواء،
�سقط يف ال�برك��ة ،ح��اول �أن ي�سلب
ابت�سامتي .لكن ،هل الإن�سان حمكوم
بالبحث عن حتفه...؟!
كان �ضخم ًا ،قذفني ال�ضغط بعيداً،
�أنقذين ،ر�أيته جثة هامدة ومن دون
ابت�سامة...
ال ،لي�س للجوع املزمن من دواء غري
الرتاب...
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�أدب ال�سرية الذاتية
• با�سم عبدو
�إذا ُ�سئل � ّأي �شخ�ص من �شرائح املجتمع املختلفة عن �أدب ال�سرية الذاتية �سرعان ما
يجيبك� :إنه ق�صة حياة �شخ�ص ما ُكتبت بقلم �شخ�ص �آخر� ،أو ق�صة يكتبها �شخ�ص
بنف�سه عن نف�سه!..
يحت ُّل �أدب ال�سرية رقماً يف فهر�س الأدب ،فهو �أحد الأجنا�س الأدبية ال�سردية مل
ي�أخذ ُب ْعد ًا ذاتي ًا �ض ّيق ًا فقط ،ي�صف فيها الكاتب حياته وحياة هذا ال�شخ�ص �أو ذاك،
بل تتو�سع دائرة ال�سرد وتتقاطع خطوطها يف امل�سائل االجتماعية والإبداعية
والعالقات والإنتاج والأ�سفار والأ�سرة ومهنة الأب والرتبية و�سواها ،كي ت�ستويف
�شروطها كاملة وت�شكل لوحة وا�ضحة ببعديها (الأفقي وال�شاقويل).
ُكتب �أدب ال�سرية ب�أقالم �أدب��اء و�إعالميني وم���ؤ ّرخ�ين ب�أنواعه املختلفة ومنها:
(ال�سرية الأدبية والتاريخية وال�شعبية) .ويف العودة �إىل التاريخ القدمي نقر�أ عن
“ابن زوالق» الذي كتب �سرية �سيبويه امل�صري ور ّكز فيها على ال�صفة التاريخية.
وال�صفة الرئي�سة لكتَّاب ال�سرية �أو ال�سالح الذي يحملونه يتَّ�صف بـ (ال�صدق)،
و�أن تحُبرَّ �أقالمهم بالنقاء ومتتلئ �صفحات ال�سرية بعطر حياتهم وحبهم و�شقائهم
ي�شتم منه رائحة الغ�ش والف�ساد والربوز
وجناحهم �أو ف�شلهم� ..أن يكون حرب ًا نقي ًا ال
ّ
الرنج�سي !..وهذا يرتّب عليهم متاعب ورمبا �أمور مل تكن ب�صاحلهم ،لأنهم يك�شفون
عن املخ ّب�أ وامل�ستور طيلة عقود � ..أو تظهر جوانب كانت متكلّ�سة ،من�سية ،ال تريد
العائلة �أو الأقارب ك�شفها للآخرين وعندئذ �سيطلق عليها ا�سم (ف�ضائح العائلة).
ومل يكن �أدب ال�سرية �أدب�� ًا معزو ًال ،منف�ص ًال عن الأجنا�س الأخ��رى ،خا�صة التي
حتمل اجلينات نف�سها ،بل هناك تعالق يف الن�ص وتداخل و�شراكة ،ورمبا “ي�صنع”
الكاتب ن�ص ًا جديد ًا �أكرث ت�شويق ًا ونكهة و�إمتاع ًا ،وذلك ح�سب لغة الكاتب وثقافته
و�سال�سة قلمه وان�سياب �أفكاره وتخيالته التي يجب �أن يفتح الكاتب باب خياله على
م�صراعيه ،ليتد ّفق �سرد ًا جمي ًال �أخَّ اذ ًا معطّ ر ًا بالدميومة ويف النتيجة ي�شكّل �إرث ًا
ورافد ًا مل جتف مياهه ،رغم انحبا�س الأمطار وت�شتت الغيوم التي حتب�س املاء يف
جوفها!..
“�سي” .ويف تاج العرو�س للزبيدي ،ال�سرية بالك�سر هي
�إن كلمة “�سرية” م�أخوذة من ّ
“الّ�سنة”  .ويف ل�سان العرب البن منظور ال�سرية هي” الطريقة” .وقد ظهر هذا
امل�صطلح للمرة الأوىل يف فرن�سا يف القرن التا�سع ع�شر �أي عام  1832م.
يقول طه ح�سني يف ا�ستهالل كتاب (الأي��ام) اجلزء الأول :هذا حديث �أمليته يف
بع�ض �أوقات الفراغ . .مل �أكن �أريد �أن ي�صدر يف كتاب يقر�ؤه النا�س ،ومل �أكن �أريد �أن
�أعيد قراءته بعد �إمالئه ،و�إمنا �أمليته لأتخلَّ�ص من بع�ض الهموم الثقال واخلواطر
املحزنة التي كثري ًا ما تعرتي النا�س بني حني و�آخر..
يعترب �أدب ال�سرية الذاتية من فنون الأدب التوثيقي ،يلعب فيها اخليال دور ًا كبري ًا
ورئي�س ًا .و�أقرب مثال �أ�صبح معروف ًا لنا هو( :اعرتافات جان جاك رو�سو) .وهناك
من ير ّكز على اجلوانب الروحية والتحليل النف�سي اال�ستبطاين الداخلي مثل:
(اعرتافات القدي�س �أوغ�سطني)� .أو تكون �سرية �صادقة يف حدوثها وتطورها ومنها:
(يوميات �أندريه) و (مذكرات ل�ص) لـ جان جينيه .وي�صف متابعون وباحثون يف
�أدب ال�سرية كتاب (الأيام) لـ طه ح�سني (�أنه كتاب خطري) .وقد و�ضع حجر الزاوية
جلن�س �أدبي جديد ي�س َّمى (ال�سرية الذاتية).
ومل يكن �أدب ال�سرية الذاتية �أدب ًا مفتوح ًا لي�س له حدود تبينّ م�ساحته احلقيقية،
و�أ َّ
ال يتعدّ ى كاتب ال�سرية عن نف�سه وعن غريه على “جريانه» من روائيني وق�صا�صني
و�ساردين �أو ناثرين ،بل هناك ح��دود لأدب ال�سرية منها� ( :شكل اللغة لل�سرية
الذاتية التي هي ق�صة نرثية ،تروي حياة فردية وتاريخ �شخ�صية معينة ،وي�ستعيد
فيها كاتب ال�سرية تاريخه �أو تاريخ غريه) .وهذه احلدود لي�ست حدود ًا م�صطنعة
و�سن القوانني التي حترم الآخرين من دخولها
�س ّورها �صاحبها بالأ�سالك ال�شائكةّ ،
والتعرف على معاملها ،بل هي ت�شرتك مع اجلريان وتبني عالقات معهم على �أ�سا�س
ّ
احلفاظ على �شخ�صيتها ومك ّوناتها وخ�صو�صيتها ،دون �أن تذوب �أو تتماهى يف �سرد
غريها ..وال�سرية الذاتية جن�س �أدب��ي حديث (مفهوم ًا وم�صطلح ًا) ،بد�أ ينت�شر
يف العامل العربي يف الربع الأول من القرن الع�شرين .ويعترب كتاب (الأيام) لطه
ح�سني (الن�ص الأدبي الأول) .وكان �إملامه بالثقافة الفرن�سية عام ًال م�ساعد ًا على
ت�أليف هذا الكتاب .وقد �صدر اجلزء الأول عام  . 1929وتتالت الإ�صدارات ومنها:
كتاب (�أنا) لعبا�س حممود العقاد ،و(ق�صة حياة) لإبراهيم عبد القادر املازين ،و
(حياتي) لأحمد �أمني ،و (�سبعون) مليخائيل نعيمة ،وثالثية حنا مينة (بقايا �صور،
امل�ستنقع ،القطاف) وغريها الكثري.
وال بُدَّ من ا�ستكمال هذا الكالم املوجز عن �أدب ال�سرية الذاتية� ،أن ن�أتي على بع�ض
نرثي ،يتَّ�سم بالتما�سك والت�سل�سل
التعريفات ال�سائدة وهي�( :إنها حكي
ا�ستعاديّ ،
ّ
يف �سرد الأحداث يقوم به �شخ�ص واقعي ،يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ
�صرح الكاتب ب�أ�سلوب مبا�شر �أو غري
�شخ�صيته ب�صفة خا�صة ،وي�شرتط فيه �أن ُي ّ
مبا�شر �أن ما يكتبه هو �سرية ذاتية).
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العالقة
بني ّ
ال�شعر و ال ّتاريخ

• حممود حممد �أ�سد

ال�شعر ذاكرة وبوح وانفعال وموقف وجت�سيد.
ول��غ��ة خ��ا���ص��ة .وخ��ي��ال يحمل ال��ت��م ّ��رد على
ال��واق��ع لي�سبح ب��امل��راد وامل��ت��م��نّ��ى .ينحو نحو
اجلمال ،وي�سعى لدغدغة امل�شاعر و�إثارتها.
وال��ت��اري��خ �أرق�����ام وو���ص��ف  ،وان��ت��ق��ال وع��دد
و�أق�������وال وخ���ط���ب وب���ع���ث ل��ل��م���أم��ول �أي�����ض��ا.
مم��ا ج��رى  ،وموقف من احلياة
كالهما موقف ّ
والأ�شخا�ص  ،لهما �أدواتهما وو�سائلهما ،كالهما
ي�سعى لن�سج احل����دث ول��ك��ن ك���لّ بطريقته.
ال�شعر ي�صحبك بعيدا عن جو املعركة ويجعل
ميدانها النف�س والكلمة وامل�شاعر ،يثري فيك
�شهوة الكلمة ،لكن التاريخ ي�أخذك بيدك �إىل
ويحدد خطوطها
امليدان ،يعيد تر�سيم املعركة ،
ّ
عن بعد وقرب ،من قبل احلدوث وبعد احلدوث،
وال�شعر ت�ستدعيه النتائج  ،وتعيد تكوينه،
فتبعث اللغة من جديدُ .
بع�ضهم ي��رى ال�شعر
خ��ارج نطاق التاريخ والتحديد ،وذل��ك بانتهاء
احلدث وموت ال�شاعر ،لكن ال�شاعر مبوته يحيي
املنا�سبة واحل��دث  ”،موقعة عمورية ومعركة
حطني واحلدث وبور �سعيد” �أ ّما التاريخ يريك
الأ�سباب وامل�س ّببات  ،يرى بع�ضهم � ّأن ال�شعراء
لي�س من �ش�أنهم اال�ستناد على حوادث ع�صرهم،
وال يرهقون �أنف�سهم وذاك��رت��ه��م بالت�سجيل
واملحاكمة والرواية وا�ستجداء املوقف ،ح�سبهم
و�صب معني اخلربة واحلكمة .
اجلمال
ّ
ربمّ ا هناك �آراء متزج بني الر�أيينْ  ،وهذا ممكن.
فال�شاعرلي�س م�ؤ ّرخا حاذقا ودقيقا ملا يجري �أو
والر�صد ،و�إنهاك
جرى ،ولي�س مطا َلبا بالتت ّبع ّ
�شاعر ّيته على ح�ساب الواقع واحلدث فح�سب.
وباملقابل لي�س ال�شاعر مبعزل عن حميطه الذي
وم�سراته ،ويف
ي�لازم��ه ،ويعاي�شه يف �أح��زان��ه
ّ
�إجنازاته ونكباته� .شاء �أم �أبى؟ وذلك �ضمن �إطار
العالقة املتوا�شجة .و من هنا يجد ال�شاعر نف�سه
داخلي بني كونه �شاعرا يحلم،
يف حالة �صراع
ّ
ويتمنّى  ،ويرغب الكثري ،وبني كونه �إن�سانا يرى
ويتابع ما يجري .فمن ي�أخذ الآخر؟ هل ي�أخذه
ال�شّ عر�إىل عوامله البعيدة احلاملة �أم ين�ساق وراء
جرده من الأوىل؟ وقد يقول قائل:
احلدث وقد ّ
و َ
مل ال يوافق� ،أو يعا�ضد بني احلالتني؟ هنا تكمن
احلقيقة التي حتتاج لرباعة ودراي��ة وتقنية
وخيال خ�صب دون �إلغاء احلدث ب�أهم ّيته.
وقد قال ُ
ال�شاعر ملزَ ما على
بع�ضهم  :لي�س
ُ
والدخول يف حيث ّيات
�إكراه نف�سه لت�أريخ ما يجري ّ
الأح��داث .وباملقابل يقول �أحدُ هم هل ال�شّ اعر
فيتجرد
حمقّ بتنحية ذاته ونف�سِ ه عن الأحداث،
ّ
من الزمن واملحيط اللذين يعي�ش فيهما .ويبقى
على احلياد كمن اليعرف ،والي��رى ،والي�سمع.
وي��ا لها م��ن م���أ���س��اة ؛ ويالها م��ن داء خمجل؛.
العربي القدمي ،ولعهد قريب مل يكن
� ّإن ال�شعر
ّ
مبعزلٍ عن ت�أريخ الأحداث واملوقف منها ،و�إعادة
ٌ
مالحظ ل��دى ال�شعراء ب�شكل
�صياغتها ،وه��ذا
جلي كالبارودي و�أحمد �شوقي وحافظ ابراهيم
ّ
وال��زّ رك��ل��ي وغريهم من ال�شعراء ..والغالب ّية

ق�ضايا و�آراء

كيف
نحمي الأطفال وال�شباب؟
•معروف نا�صر

العظمى م��ن ال�شعراء وع��ن ط��ري��ق �أ�شعارهم
وتعرفنا على ال�شخ�ص ّيات
عرفنا م��ا ج��رى ،
ّ
ال�سيا�س ّية واملنا�ضلة من �شهداء و�أحرار وعلماء”
�سعد زغ��ل��ول وع��م��ر امل��خ��ت��ار واب��راه��ي��م هنانو
والق�سام
وعبد ال��ق��ادر اجل��زائ��ري واحل�سيني
ّ
والثورات التي انطلقت يف القرن الع�شرين ،ومل
قدمت قوافل ال�شّ هداء والأح��رار “
تهد�أ  ،بل ّ
امل�ستجدات م��ن املفاهيم وامل�صطلحات
و�أم���ام
ّ
ال����واف����دة وذل����ك يف جم����ال ال��ن��ق��د وال��ب��ح��ث
والتحليل ،ومع �شيوع �أثر الثقافة الغربية التي
حددت بع�ض مالمح ال�شعر احلديث وم�ساراته،
ّ
وما تركته من �أثر ،وما فيه من م�ؤثّرات دفعت
ال�شّ عراء للتعبري عن الق�ضايا امل�صريية ب�أ�شكال
خمتلفة ،هذا �إذا الم�سوها وعبرّ وا عنها .فافتقد
ال�شعر جانبا ه��ام��ا م��ن ج��وان��ب��ه التوثيقية،
�����ض.
واف��ت��ق��د ل���روح احل��م��ا���س والإث�����ارة واحل ّ
وخ�سر ري��ادت��ه ودوره ،وتخلّت اجلماهري عن
�شعرائه الذين تنح ّوا جانبا ،وا�ستقالوا من
ه��ذا ال���دور امل��ن��وط ب��ه��م .وم��ا ع��ادت الق�ضايا
ال�شاعر
وامل�ستجدات الراهنة ت�شغل
الكربى
ّ
َ
ومبتغاه ،فالتفت �إىل ذاته املغلقة .فخ�سرنا من
خ�سرنا التوثيق الهام ،واحلما�س
ال�شعر الكثري.
ْ
وال�شّ هادة احل ّية .وخ�سرنا اجلانب الوجداين
القادر على دغدغة امل�شاعر  ،وحتريك النفو�س.
الواقعة التاريخية الكربى التي كانت توقد
طرحها ومتابعتُها
النفو�س ،وت�شحذ
َ
الهمم �،أ�ضحى ُ
لي�س من اخت�صا�ص ال�شعر وال�شعراء يف نظر النقد
والنقّاد املحدثني .فافتقد ال�شعر مق ّوما �أ�سا�س ّيا
من مق ّوماته ،فبدا التخاذلُ
والهروب من مالم�سة
ُ
املحب احلزين
الواقع ال��ذي ينظر �إلينا بعتب
ّ
ح���لّ
اجل���ف���اء ب�ي�ن ال�����ش��اع��ر وامل��ت��ل��قّ��ي ،وب�ين
ُ
مم��ا �أ ّدى �إىل االب��ت��ع��ا ِد عن
ون�صه ّ ،
ال�شاعر ّ
كثري م��ن الهموم التي ت�ش ّكلُ واق��ع��ا م�أ�ساويا
 ،ت���ع���اين م��ن��ه الأمم وال ّ
�������ش���ع���وب  ،ول��ك��نّ��ه
����ر َم م��ن مل�سة احل��ن��ان وال����دفء ال�شاعري.
ُح ِ
�سواء �أكان جامدا �أم متح ّوال جماال
يبقى التاريخ
ٌ
للر�ؤية والنقا�ش واخل�لاف واملواجهة وال�شعر
يحرك ما جمد
يقوم ب�شيءٍ من هذا القبيل .بل ّ
من احلدث ،فيبعثه من رقاده و�سكونه .التاريخ
ال�ساخن واحلا ّر بحاجة لوجبة �شعرية مالزمة،
لكنّها وج��ب��ة خا�ضعة للتحديث والتطوير
أهم عن�صر يتمثّل
والإ�ضافات  ،و�إال افتقد ال�شعر � ّ
بعن�صر الت�شويق واحل��دث .هل �س�أل �أحدنا عن
ال�شعري  ،وعن كنه عالقاته ،
م�شهد ّية الواقع
ّ
يف وقت ما ،ولزمن ميور باملتغيرّ ات  ،ويرنو �إىل
امل�ستقبل ،ذاك امل�ستقبل الذي بدا يل ّوح بالقدوم
�سينحي ال�شعراء
والإط�لال��ة� ،إنّ��ه م�شهد �أراه
ّ
ويحيلهم �إىل التقاعد املبكر.

�إنَّ �إ���ش��راك الطفل ب���أي عمل م�سلح هو جرم
ال ي�سقط بالتقادم �سواء بالقانون املحلي �أو
ال��دويل ح�سب بروتوكول (حماية الطفل)
وت�ضمنت جميع د�ساتري العامل وقوانينها ما
يلزم حلماية الطفولة.
وقبل � ّأي �أمر �أنا ال �أح ّبذ القولّ � :إن َما منر به
حالة م�ؤقتة �ستزول برت�سيخ عقيدة مقاومة
ع��د ّو ال�شعب وع��دو ال��وط��ن م��ع تعزيز معنى
ال�شهادة لأجل الوطن وب�أننا جميع ًا فداء؛ له
وهذا يحتاج لتكاتف جميع اجلهود الر�سمية
والأه��ل��ي��ة م��ن خ�لال ت��ق��دمي ب��رام��ج داعمة
م��ادي��ة ونف�سية و�إق��ام��ة ن�شاطات ريا�ضية
وثقافية وفنية وتنظيم ور���ش عمل و�إن�شاء
�أم��اك��ن �صديقة للطفولة وتهيئة امل��درب�ين
للتعامل مع الطفولة ذلك �أن هذا ال�شكل من
الوعي واالحت�ضان الوطني الفعال والتعاطف
ال�شعبي الكرمي والإق��ب��ال ال�شبابي الكثيف
على التطوع لتدريب وتوفري متطلبات الطفولة
ال مذه ً
يقلب ال�صورة وامل�شهد ويحقق حت��و ً
ال
من الب�ؤ�س وال�شقاء والقهر واجل��وع واملر�ض
يف املخيمات خ��ارج احل���دود �إىل اال�ستقرار
وال�سرور يف مراكز الإيواء الوطنية.
م��ا دور امل�ؤ�س�سات ال�ترب��وي��ة يف ظ��ل الأزم��ة
وبعدها؟
تكت�سب الأ���س��رة واملدر�سة وو�سائل الإع�لام
�أه��م��ي��ة ت��رب��وي��ة ك��ب�يرة ك��ون��ه��ا �أ���س��ا���س ق��وة
ال��ت��ح�����ص�ين وح�����ص��ن امل��واج��ه��ة امل��ن��ي��ع �ضد
مفرزات الع�صر ال�سيئة وه��ذا يتطلب �إي�لاء
ه��ذه امل�ؤ�س�سات الرعاية الكاملة ودعمهما
م��ادي�� ًا ومعنوي ًا لتتمكن من حتقيق التن�شئة
االجتماعية والثقافية املن�شودة ،فالأ�سرة
هي امل�ؤ�س�سة االجتماعية الرتبوية الأوىل
ال��ت��ي ت���ؤث��ر ب��ال��وج��دان الثقايف والأخ�لاق��ي
تر�سخه يف نفو�سهم من
للأفراد من خالل ما ّ
قيم ومبادئ �أخالقية عالية؛ كما �أن املدر�سة
هي م�ؤ�س�سة تربوية مكملة للأ�سرة وتعمل على
�إر�ساء وتر�سيخ �أ�س�س الثقافة الوطنية عند
الفرد......
����دواء الناجع يف ظ��لّ الأزم���ة احلالية
� ّإن ال
َ
ينح�صر يف دور الأ�سرة وب�شكل خا�ص دور الأب
والأم يف توجيه �أبنائهم نحو تربية �أف�ضل
وال�شرح الواعي وامل�س�ؤول ع ّما يفعله املجرمون
والتحفيز لأن ي�أخذ الطفل دوره ويبقى حمب ًّا
للعلم وحمب ًا للوطن الذي يعي�ش فيه ومتابعة
الدرا�سة التي وجدوا من �أجلها وغر�س فكرة
�أنهم �أبناء امل�ستقبل وبناة الوطن وعماده يف
امل�ستقبل.
تعد الأ�سرة املحطة الرتبوية الأوىل
حيث ّ
التي ي��ت��زود منها ال��ف��رد ك��ل م��ا يبني مالمح
�شخ�صيته امل�ستقبلية التي تبنى على �أ�سا�سها
القيم وال�سلوك وم�صدر تكوين الهوية الوطنية
حيث يقول املربي (ج��ان ب�ستالوتزي)� :إن
الأ���س��رة م�صدر ك��ل تربية �صحيحة يت�أثر

بها الطفل ويقول (جوهان هربرت)� :إن كل
تربية تبد�أ من البيت وتعود �إىل البيت ،لذا
كان دور الأ�سرة تدا ُر�س كيفية تربية الأبناء
ومناق�شتهم ب��الأم��ر يف ه��ذا الع�صر واختيار
الأ�ساليب الرتبوية املنا�سبة للمتغريات جميعها
و�ضرورة �إف�ساح املجال للطفل كي يربز كوامن
الإبداع يف ظل متغريات الع�صر واالعتماد على
الروافد الرتبوية الأخرى كو�سائل االت�صال
والإعالم والتقنية .
وال يقلّ �أهمية عما �سبق دور املدر�سة الفعال
ودور املعلم و املدر�سة وامل�شرف ال�ترب��وي يف
مدار�س التعليم املختلفة عرب درو�س الرتبية
االجتماعية وال�ترب��ي��ة القومية وتعاليم
الدين ال�صحيح وجميعها ال تقلّ �أهمية عن
دور الأ���س��رة فمناهج ال�ترب��ي��ة يف الأخ�ل�اق
��ب الوطن وح�سن التعامل وتلقي
والوعي وح ّ
وترت�سخ من خالل
جميع العلوم املفيدة ت�أتي
ّ
ه���ؤالء املعلمني يف امل��دار���س وم��راك��ز التعليم
املختلفة.....
كما � ّأن للمدر�سة دور ًا كبري ًا يف التن�شئة لأنها
امل�ؤ�س�سة االجتماعية الرتبوية التي �أوجدها
امل��ج��ت��م��ع لإجن����از عملية ب��ن��اء ال�شخ�صية
يف الفكر وال�سلوك ول��ذل��ك يجب �أن تكون
امل�س�ؤوليات الأ�سا�سية للرتبية املدر�سية متكني
ال��ف��رد م��ن فهم طبيعة امل��واق��ف وامل�شكالت
و�إع���داده للتكيف مع ع�صره يف زم��ن التلوث
الفكري وال�سمعي والب�صري واملائي والهوائي
وباملح�صلة ليكون �إع��داد الفرد للعمل �ضمن
املجتمع للو�صول �إىل بناء م�ستقبلٍ �أف�ضل
للدولة واملجتمع
ك��م��ا ي��ج��ب ال��ت��وج��ي��ه ع�بر و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
املختلفة املرئية وامل�سموعة واملقروءة وذلك
بر الأم��ان و�إبعاده
للو�صول بهذا الن�شء �إىل ّ
عن مزالق احلياة الع�صرية ونهيئه للم�ستقبل
امل�شرق الذي يكون به فاع ً
ال ببناء وطنه وذلك
من خالل �أمور عديدة منها:
حب الوطن يف نفو�س النا�شئة.
غر�س ّ
نبذ التفرقة وحماية العي�ش امل�شرتك جلميع
الطوائف واملذاهب.
كثــب
وال�شعب �إن نبذ التفريق عن ٍ
نــــدانِ
فال�شعب والن�صر يف امليدان ّ
االبتعاد عما تبثّه الف�ضائيات املغر�ضة وال
�سيما بعد �شرح وف�ضح �أكاذيبها.
�شرح �أبعاد امل�ؤامرة على الوطن احلبيب وف�ضح
تفا�صيلها اخل��ف�� ّي��ة واملخفية ال��ت��ي ر�سمتها
الأيدي امللوثة بالدماء والقلوب املعب�أة باحلقد
واحل�سد والكراهية.
تدري�س الرتبية الدينية ال�صحيحة وف�ضح
ن�صبوا
ن��واي��ا و�أع��م��ال �أع���داء ال��دي��ن ال��ذي��ن ّ
�ضد �أبناء �سورية وغريها من
�أنف�سهم للإفتاء ّ
الدول العربية التي ال تروق �سيا�ساتها للكيان
ال�صهيوين.

حوار
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املرتجم حممد جديد:
الرتجمة اجليدة ما تفعله الن�صو�ص الأ�صلية
• حوار :حممد جمعة حمادة
�شخ�ص يتماهى مبا يرتجم..
املرتجم حم ّمد جديد يف ترجمته
ٌ
مبا �أعرفه عنه ..موغ ً
ال يف ما �أجهله .ي�صعب تقدير امل�سافة بني
الر�ؤى واملرايا ،بني الأ�صل والرتجمة .كلّ هذا الذهب الفاتن الذي
خرج ت ّو ًا من اختيار املعنى الأدقّ للألفاظ من م�صاهر كيمياء اللغة
وم�صاهر النف�س ،ت�شعر به يلفح وجهك ويلفح ذاكرتك ب�سطوة
�سطوع ال تدرك م�صدره ،فلي�س �سه ً
ال التحديث
الن�ص �أي ًا كان نوعه..
ٌ
ّ
كتاب وهو يرفع ن�شيده الأثري يف ح�ضرة املتلقي .لك� ّأن الرتجمة
يف ٍ
�سر احلياة من خالل الكاتب .لي�س
إىل
�
�سعيك
ت�سعف
ة
ي
إله
�
منحة ّ
ّ
�شم�س لك ،ت�ضيء
لك �سوى املزيد من الت�أ ّمل كلّما ت�سنّى ذلك ،فتلك
ٌ
وحب.
طريقك �إىل توا�صل مع الآخر مبودة
ّ
ميكنك �أ ّ
ال تعجب بالذهب املندلع من الكتاب .وميكنك �أن تعتقد
–قلي ً
فن
ال -برداءة الكاتب ،لكن من امل�ؤكّد �أنّك لن تقدِ َر على نفي ّ
الرتجمة وجتاهل دور املرتجم �أو تفاديه ،خ�صو�ص ًا عندما يت�صل
الأمر بالإبداع بني الكاتب واملرتجم .امل�سافة بني االثننيّ � ،أن الأ ّول
يرى مبخ ّيلة القلب ،والثاين يعمل بيقظة العينني والذهن .ترجمات
حم ّمد جديد الرائعة كانت ناجحة لدرجة �أنها كانت عم ً
ال موازي ًا
يف الإب��داع وم�ستق ً
ال بذاته ،فحمل �أ�سلوبية حم ّمد جديد ولغته
اخلا�صة وعامله .معه كان هذا احلوار.
• متى بد�أَتْ معامل جناحك يف ميدان الرتجمة ؟
•• بد�أت معامل جناحي يف ميدان الرتجمة يف املرحلة الإعدادية
أحب �أن �أخرج �إل باحة املدر�سة و�أرى واحد ًا من رفاقي
� ،إذ كنت � ّ
يحاول قراءة الدر�س الأخري يف الإنكليزية ويحاول فهمه ف�آخذ
الكتاب منه و�أقر�أ الدر�س على م�سمع منه و�أترجمه جملة جملة ،
من دون ّ
توقف �أو تعثرّ  ،و�أ�صبت يف هذا جناح ًا حفّزين �إىل حماولة
ترجمة م�سرحية من �أدب �أو�سكار وايلد ) 1900 - 1854 ( ،
و�سرعان ما نفذت م�شروع ترجمة (�أهمية �أن يكون الإن�سان جاداً)
للكاتب املذكور  ،باال�شرتاك مع الأ�ستاذ «ندمي خ�شفة» .وعندما
وكنت الأ ّول يف
ح�صلت على الثانوية العامة  -الق�سم الأدب��ي
ُ
ُ
اجلمهورية العربية املتحدة �آنذاك حمل ُْت خمطوطة الرتجمة �إىل
القاهرة وعر�ضتها على �إدارة �سل�سلة روائع امل�سرح العاملي ففوجئ ُْت
بامل�س�ؤول هناك يقول �إنّهم كلّفوا بها واحد ًا من املعروفني يف هذا
الباب وباتت جاهزة للطبع وكانت هذه �أ ّول �صدمة يل  ،وما تزال
الرتجمة موجودة يف �أر�شيفي القدمي .
• هل تذكر بع�ض حماوالتك الأخ��رى يف ع��امل الرتجمة ّ
مت
�إقرارها وتبنِّيها وا�ستلمت مكاف�أتك النقدية عن الرتجمة لكن مل
يتم ن�شرها لأ�سباب ؟
ّ
ً
•• لقد ترجمت كتابا يتناول الفكرة العلمانية يف �أورب��ا ل�صالح
الدار العلمية يف بريوت وكتاب «�أتاتورك» � 500صفحة لدار «�شعاع»
وكانت املحاولة الثالثة يف العقد ال�سابع من القرن املا�ضي قمت
برتجمة مو�ضوع عن تربية الأطفال يف ال�سنة الأوىل من عمره.
وكانت املحاولة اخلام�سة َّ
مت ترجمة «مدار الل�سانيات» وتبنّت هذا
امل�شروع دار «اجلليل»
ٌ
وللروح العارية قوانني
،
عارية
روح
أم
�
مفتوح
ف�ضاء
• هل الرتجمة
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
بد �أن
الروح امل�سترتة يف اجل�سد �أو يف الطبيعة  ،لذا ال ّ
�أخرى غري ّ
تكون هناك تقن ّية خا�صة با�ستنطاقها  ..هل ل��ذّ ة الرتجمة يف
ن�صف
ب ت�شعر بعد ِ
الاللذّ ة  ،لذّ ة الباحث عن احلقيقة يف نفي اللذّ ة مِ َ
قرنٍ من الرتجمة ؟ بالن�شوة ؟ الوجد ؟ يف هذا املنفى  :العزلة ،
بد �أن َّك و�صلْتَ ل�شيءٍ � ،إىل �أين و�صلت ؟
والت�أ ّمل ،ال ّ
روح عارية  ،و�إ ّ
ال فكيف تكون
•• الأقرب �إىل املعقول � ّأن الرتجمة ٌ
ف�ضاء مفتوح ًا ي�سرح فيه الكاتب كيفما �شاء � ،أ ّم��ا قوانينها فهي
ً
جممل القواعد التي تتحكّم يف نقل املعنى الأجنبي �إىل اللغة الأم
عند املرتجم و�أ ّولها و�أهمها �أن يكون املرتجم متقن ًا لكلتا اللغتني
 .يحمل يف ذاكرته تراث ًا غن ّي ًا م�ستفي�ض ًا  ،من ال�ثروة اللغوية
الإيجابية  ،ويق�صد بالرثوة الإيجابية جمموع املفردات التي
مبجرد �أن تلج�أ �إىل هذه الذاكرة � ،أي من دون
تنجدك بها ذاكرتك
ّ

�أن تلتم�س هذه الرثوة يف
القوامي�س  ،و�إنمّ��ا ت�أتي
ه��ذه ال�ثروة الإيجابية
م���ن ك��ث�رة امل��ط��ال��ع��ة يف
ن�����ص��و���ص الأدب ال���ذي
يتم ّيز بف�صاحة اللغة
 .وه���ذا الأدب ال يكون
�أكرث ما يكون عندنا � ،إ ّ
ال
يف الأدب اجلاهلي و�أدب
�صدر الإ�سالم و�صو ً
ال �إىل
ا�سي الأ ّول .
الع�صر الع ّب ّ
�أ ّما لذّ ة الرتجمة فتعادل
لذّ ة �شاعر يقر�ض ال�شعر
مع ح�سن متكّنه من اللغة
و�إرهاف ذوقه  .وتذ ّوقه
العايل  ،ويح�ضرين يف هذا املقام قول ب�شار بن برد �إذ قال بعد �أن
�شعر �أ�سيء فهمه �أو نقله « :ال يعرف ال�شعر �إ ّ
ال من يقول
ُعر�ض عليه ٌ
مثله  ،ولي�س ذلك من �صنعة القوم» .
ترجماتك تعتزُّ برتجمته حت ّبه �أكرث ؟
• � ّأي كتاب من
ِ
•• �أ ّول كتاب �أ�سعدتني ترجمته هو كتاب «بناة العامل» الذي
يمُ َ ثِّل ملحمة �شعرية كبرية من الطراز الرفيع � ،أ ّما ترجماتي التي
ال�شر،
�أح ّبها فكثرية  ،ولعلّ �أه ّمها ( :خالد وعمر  ،املولوخ � ،إله
ّ
كارل هاينت�س د�شرن) ومن روائع الق�ص�ص ( :كارل �شبتلر  ،حماكاة
� ،إيري�ش �آورب��اخ  ،بلزاك  ،ل�ستيفان ت�سفايغ  ،دكتور فاد�ستو�س ،
لتوما�س مان  ،فار�س القدمية  :يوزف فيز هوفر � .ساعات القدر يف
تاريخ الب�شرية  ،ل�ستيفان ت�سفايغ  ،مديح احلماقة  :لإرا�سمو�س ،
الرجل بال �صفات)
املحطّ
ات التي �شكّلت وعيك �سواء كانت هذا
• ما العالقات �أو
الت�شكّل حياتي �أو معريف ؟
•• العالقات �أو املحطات التي �شكّلت الوعي احلياتي �أو الأدبي :
يف ال�سنوات الأرب��ع الأوىل ا�ستمتعت فيها ب�صحبة �أف�ضل �أ�ستاذ
عرفته يف حياتي املدر�سية  ،وهو الأ�ستاذ عبد الوهاب ال�صابوين
الذي يتم ّيز مبوهبة القدرة على الإفهام وينهج يف التعليم منهج ًا
تربوي ًا ممتاز ًا ال �أعتقد �أنّه قد ي�شركه فيه معلم �آخر  ،حتى لقد
خطر ببايل بعد ح�صويل على الثانوية العامة �أن �أكتب كتاب ًا يتناول
�أهم �أفكاره والعنا�صر الأ�سا�سية يف منهجه التعليمي والرتبوي ،
ولكن الظروف مل ت�سمح يل بذلك  ،وك��ان لهذا الرجل ف�ضله يف

تعريف تالميذه على �أف�ضل رجال الأدب والفكر واللغة .وقد ُيفاج�أ
القراء الأعزاء �إذا قلت � ّأن طه ح�سني هو املرتجم الأ ّول  ،مطلق ًا ،
ّ
يف �إطار اللغة العربية (القدر لفولتري) ويليه يف املرتبة الأ�ستاذ
حممود حم ّمد �شاكر (�أنظر جمموعة �أعداد الن�سخة العربية من
جملة املختار من ريدرز دايج�ست التي كانت ت�صدر يف �أيام احلرب
العاملية الثانية وما بعدها)  ،ثم ي�أتي بعد ه�ؤالء جمموعة حم ّمد
بدران دريني خ�شبة و�أحمد ح�سن الز ّيات وعادل زعيرت.
الق�صة والرواية فلم �أ َر كاتب ًا فنان ًا ح ّق ًا �أف�ضل من يو�سف
ويف جمال ّ
�إدري�س الذي �أجده يتف ّوق على جنيب حمفوظ  ،ويف ٍّ
كل منهما خري .
�أ ّما يف جمال التاريخ فهناك ح�سني م�ؤن�س وحممد عبد اهلل عنّان ،
و�أحمد �أمني وعبد الوهاب امل�سريي .
ويف ال�شعر بدوي اجلبل واملتنبي وابن الرومي وال�شعراء الهذليون
و�أبو العالء يف �سقط الزند و�أبو فرا�س احلمداين  ،والبحرتي و�أبو
متام .
العربي املمزّ ِق ّ
برقته
• كيف ينظر حم ّمد جديد �إىل امل�شهد
ِّ
غ�سان كنفاين �س�أل يف «ما تبقى لكم» �« :أك��ان من ال�ضروري
؟ّ ..
ترتطم بالعامل على هذه ال�صورة الفاجعة؟»  .ال �أعرف ملاذا
�أن
َ
ً
العربي  ،تطفح على
دوم��ا ه��ذه العبارة الكثيفة كغابة احل��زن
ّ
وتعر�ش فيها ؟ زمن الأ�سئلة  ،زمن النفي الكامل لكلّ
�سطْ ِح الذاكرة
ّ
ُ
العربي
تتنا�سل َعبرْ َ الأجيال يف �صحراء
الأجوبة اجلاهزة  ،التي
ّ
ال�صارخ لهذا الوطن .
•• الأ�صل يف وجودنا هو احلزن ونقي�ضه هو اخلروج على الأ�صل
 ،ح�سب التعبري امل�أثور عن اجلاحظ واحلياة يف
ابتداء من �ضياع الأندل�س التي
�أجواء الكوارث ،
ً
كانت ت�شكّل �شطر الدولة العربية الكربى � ،إقليم ًا
و�سكّان ًا  ،وح�ضارة وثقافة وحتى �ضياع فل�سطني ،
وال يكاد قطر من �أقطارنا ينتهي من حرب حتى
حرب �أخرى  ،ومل ن�سمع  ،منذ زمن
يتو ّرط غريه يف
ٍ
بعيد  ،بانت�صار عربي يعيد �إلينا الثقة بنفو�سنا .
• �ألي�س احلفر يف قعر الوقت العابر � ،سبب ًا من
الأ�سباب التي تُع ّمق ال�شعور بخواء املرارة  ،عندما
خ�ضم الإح�سا�س بالعدم امل�شرقي ،
جتد نف�سك يف
ّ
أر�ض مليئةٍ بوحو�ش التكفري والظالم  .ما
و�أنت يف � ٍ
كتب م� ّؤخر ًا ؟
هي �أروع فكرة ترجمتها يف ٍ
•• لفت نظري ت�صوير �ستيفان ت�سفايغ لظاهرة
امل���وت وال��ع��دم باال�ستناد �إىل �أث��ره��ا يف نف�س
تول�ستوي الطفل عندما ماتت والدته (�أنظر:
بناة العامل  ،اجلزء الأ ّول) .
البقية �...........................................ص9
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الطب الأدبي
بني �شوقي والعقاد واحلكيم!!

• عبد الكرمي حممد ح�سني
هل هناك طب علمي و�آخ��ر �أدب��ي؟ �ألي�س الطب واح��د ًا يف تداوي
الأب��دان؟ لعلك تظن �أن هناك �أدب�� ًا يداوي العلل ،و�آخر ال يداويها
وغريهما رمبا كان �سبب ًا يف هزال الأب��دان وتال�شيها.وهل املق�صود
تداوي الأبدان من العلل �أو تداوي بدن الأديب منها؟
يف ه��ذا اليوم نطل على ثالثة �أدب���اء �أحدهما �شاعر وه��و �أحمد
�شوقي(1932-م) وثانيهما عبا�س حممود العقاد(1964-م) وهو
�أدي��ب الفال�سفة وثالثهم توفيق احلكيم(1987-م) مبدع الفنون
امل�سرحية مب�صر ،من خالل مر�آة الأديب ال�صحفي �أني�س من�صور(-
2011م) الذي مل يرتك �صغرية ،وال كبرية يف حياة �أدباء م�صر الكبار
�إال وقد �أوم�أ �إليها على جهة املدح �أو الذم �أو الو�صف العاري منهما
تبيان ًا حلقيقة ما كان ،فما قوله بتداوي �أمري القوايف �أحمد �شوقي؟
وما قوله بتداوي فيل�سوف الأدباء عبا�س حممود العقاد؟ وما ر�أيه يف
تداوي توفيق احلكيم؟!! وهو يف ذلك ينظر �إىل عقول الأدباء وعللها
من خالل �أبدانهم وغذائها و�أمرا�ضها �أمل تقل الأمثال املعا�صرة:
«العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم».
طب �أحمد �شوقي:
ثمة رج���ال وث��ق��وا بعقولهم ،وعلومهم �إىل درج���ة الإف��ت��اء بغري
اخت�صا�صهم ،وحجتهم �أن الطب مر�سوم معامله يف الكتب ،وال يحتاج
تعلمه �إىل �أ�ستاذ يعلم �أو طالب يتعلم ،و�أن��ت �أدرى النا�س بعلتك
وت�شخي�صها ،واملقادير مو�صوفة يف الكتب ،والتجربة �أكرب برهان،
ومادة التجربة بدن الأديب نف�سه ،فقد ذكر �أني�س من�صور يف �سياق
حديثه على عادات بع�ض الأدباء يف العامل عاد ًة من عادات �أحمد
�شوقي بالغذاء على جهة املعاجلة وال�شفاء فقال:
((وكان �أمري ال�شعراء �شوقي ي�ضع يف جيبه بع�ض املُ َل َّب�س ،ف�إذا �أح�س
باجلوع حلظة واحدة �أخرج ملب�سة من جيبه ،وراح يقرق�شها ،ولذلك
كان �شوقي نحيف ًا جد ًا ،وكان من �آماله يف احلياة �أن ميلأ بطنه ،ولو
مرة واحدة .ولكن عرفنا فيما بعد �أنه كان ينق�صه �شيئان يف حياته:
�أن يه�ضم ،و�أن ي�ضحك..وكان عاجز ًا عن اله�ضم؛ لأن املعدة ال جتد
طعام ًا ،وكان عاجز ًا عن ال�ضحك؛ لأنه م�صاب بتقل�صات ع�صبية يف
معدته))1
ف�أمري ال�شعراء يحمل امللب�س يف جيبه كلما �أح�س باجلوع يواثبه
ناو�شه حبة ملب�س ،واملُ َل َّب�س يف بالد ال�شام حبة ح ُّم�ص غلفت ب�سكر
ياب�س �أبي�ض من جهاتها كلها ،وامللب�س يف م�صرُ (( :م َل َّب�س [جمع]:
مفرده ُمل َّب�سةَ :ل�� ْو ٌز ونحوه ُي َغلَّف بطبقة ياب�سة من احللوى « ُي ِح ُّب
ال ُ
أول،
أطفال �أك َ��ل املُ َل َّب�س» 2)).فهو يقرق�شها �أي يق�ضمها� 3أو ًال ب��� ٍ
ً
ً
وجعل ذلك راجعا �إىل �سببني� :أحدهما الفقر ،ومعلوم �أن �شوقيا تربى
يف الق�صر امللكي مب�صر فكيف �أ�صابته ال�شهرة بذلك ،و�أخط�أه الغنى
بلقمة العي�ش؟ و�أمثالنا ال�شعية تقول“ :اللي(الذي) �أمه خ ّبازة ما
يجوع” والآخر يعود �إىل تقل�صات معدته التي حجزته عن ال�ضحك..
ف�إن كان امللب�س باملعنى ال�شامي ف�إن ما يتداوى به �شوقي من امللب�س دال
على �أنه �سبب تقل�صات املعدة وع�سر اله�ضم ،و�إن كان امللب�س لوز ًا ف�إن
ذلك يومئ �إىل �ضعف �شوقي يف عالقته الزوجية ،فقدم �شهوته على
 - 1دعوة لالبت�سام� ،أني�س من�صور ،القاهرة-دار نه�ضة م�صر د.ت98 :
�صحة بدنه ،فلعل الطب العملي والعلمي يفتينا بتطبب �شوقي لنف�سه.
 - 2معجم اللغة العربية املعا�صرة ،د�.أحمد خمتار عمر ،بريوت-عامل الكتب،
العقاد والبوليميا:
1429هـ2008-م1991 /3 :
كان �شوقي ممتنع ًا عن الطعام يف مذهب �أني�س من�صور بفقر �أ�صابه،
وممتنع ًا من ال�ضحك لتقل�صات ت�صيب املعدة �إذا �ضحك ،فهل كان  - 3تكملة املعاجم العربية ،رينهارت بيرت �آن دوزي(1300-هـ) ترجمه :حممد
�سليم النعيمي ،اجلمهورية العراقية  -وزارة الثقافة ،ط2000-179 ،1م /8 :
العقاد كذلك؟ واحلق �أن العقاد و�شوقي ًا جمعوالن مث ًال للبوليميا4
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التي ت�صيب الأدباء من جهة �أنهم ب�شر ي�أكلون وي�شربون ،ويحتاجون
 - 4انظر :الطب النف�سي ،د.يو�سف لطفية ،من�شورات جامعة دم�شق-كلية
الطعام واحلمية والعالج ،فقد ذكر الأدي��ب �أني�س من�صور العقاد
الطب الب�شري2014-2013 ،م286 :
وتداويه بقوله:
 - 5دعوة لالبت�سام98 :
ً
((وكان �أ�ستاذنا العقاد ي�أكل مرة واحدة يف الأ�سبوع � ً
د�سمة..
أكلة
 - 6ديوان �أبي نوا�س احل�سن بن هانئ ،حتقيق� :أحمد عبد املجيد الغزايل،
وله يف ذلك منطق ،فهو يعي�ش على الطعام امل�سلوق ،ولكن ميل�ؤها مرة
بريوت –دار الكتاب العربي1404 ،هـ 1984-م6 :
واح��دة يف الأ�سبوع بكل الأطعمة املمنوعة..ولكن العقاد مل يكن
 م�سند ال�شاميني ،للطرباين(360-هـ) حتقيق :حمدي بن عبديقول� :إنه م�صاب �أي�ض ًا مبر�ض البوليميا .وكان يعالج نف�سه .وملا 7
املجيد ،بريوت – م�ؤ�س�سة الر�سالة1405 ،هـ1984 -م ،136 /3 :ح1946 :
�أتيت له ب�أحد الأطباء اكت�شف الطبيب �أن العقاد يعالج نف�سه خط�أً..
 - 8دعوة لالبت�سام212 :
فالعقاد الطبيب هو الذي قتل العقاد الأديب!))5
فظاهرة الإقالل من الطعام والتناول امل�ستمر واخلوف من ال�سمنة
عند �شوقي يقابله عند العقاد احلمية واخلوف من الأطعمة امل�ضرة
بالقالون الع�صبي ،واحلر�ص على النحافة ،يجعلنا �أم��ام معادلة
العالقة بني الع�ضوي والغذاء ،وبني الغذاء وال�صحة والعلة ،وبني
ال�صحة الع�ضوية وال�صحة النف�سية ،وظ��واه��ر مراقبة الغذاء
واخل��وف منه واخل��وف عليه يجعلنا �أم��ام البوليميا التي جتدها يف
كتاب الطب النف�سي ،وحال الأدب��اء يف معاجلة �أنف�سهم قائم على
التنادي فيما بينهم وبني احلياة بل�سان �أبي نوا�س بقوله:6
هي الدّ اء
دع عنك لومي ف�إن اللوم � ُ
إغراء /وداوين بالتي كانت َ
فالعقاد يتحدى املعدة بالد�سم �أ�سبوعي ًا �إىل حد االمتالء متخطي ًا
اء َ�ش ًّرا
بذلك عبقرية حكماء العرب القائلةَ (( :ما َم َ أ
لَ ا ْبنُ �آ َد َم ِو َع ً
مِنْ َب ْط ِن ِهَ ،ح ْ�س ُب المْ َ ْرءِ �أَكَلاَ ٌت ُي ِق ْمنَ ُ�ص ْل َبهُ َ ،ف�إِنْ َكانَ لاَ محَ َ ا َل َةَ ،ف ٌ
ثلث
ثلث ِل َ�ش َرا ِب ِهَ ،و ٌ
ِل َط َعا ِم ِهَ ،و ٌ
ثلث ِل َن َف ِ�س ِه))7
فالعقاد و�شوقي كل منهما يعالج علته بالأكل القليل امل�ستمر عند
�شوقي والكثري املنقطع عند العقاد فماذا كان ي�صنع توفيق احلكيم؟
طب توفيق احلكيم:
ال ريب يف �أن �شوقي ًا كان حمافظ ًا على نزعة قوية نحو التجديد ،وكان
العقاد ثابت ًا يف حمافظته على تفل�سف يف التجديد ،ونواة �شخ�صية
كل منهما مغلفة بالتجديد حم�صنة باملحافظة والتقليد ،لأن التداوي
بغري و�صفة الطبيب �ضرب من ال�سلوك املحافظ ين�أى عنه توفيق
احلكيم العامل يف امل�سرح وفنونه الت�أليفية ،فقد قال �أني�س من�صور يف
طب توفيق احلكيم(1987-م)(( :كنت �أ�ؤمن بطب توفيق احلكيم..
فهو رجل دقيق خ َّو ٌ
مو�سو�س ،ولكنه يف نف�س الوقت يعرف بال�ضبط
اف
ٌ
دواء لكل داء .هذا الدواء هو (الأ�سربين).
ما هو العالج؟ وكان عنده ٌ
وكان يتعاطى قر�ص ًا من الأ�سربين كل يوم ،ويرى يف ذلك �شفاء من كل
�أوجاع ال�ساقني والقدمني والظهر8))..
فهذا توفيق احلكيم يخاف من الأم��را���ض مو�سو�س يف �أم��ر �صحته
كما �أن��ه مو�سو�س يف �ش�أن دراهمه ،وهو ي�أخذ �أق�صر الطرق لعالج
بدنه ونف�سه ،و�أك�ثره��ا جناعة ووف��ر ًا جليبه ،ف���دوا�ؤه حبة وجع
الر�أ�س(الأ�سربين) �أكرث الأدوية رخ�ص ًا ،و�أ�شدها فعالية يف معاجلة
�أوجاع ال�ساقني والقدمني والظهر..وهو دواء لكل داء كالبنادول يف
بع�ض م�ستو�صفات دول اخلليج العربي بعالج العمال الوافدين مهما
تكن ال�شكوى فر�أ�س القائمة (بنادول)..
مما تقدم يتبني غربة �شوقي والعقاد عن ع�صرهما يف طرق العالج،
واقرتاب توفيق احلكيم من الع�صر بتناول �أقرا�ص الأ�سربين ال�صناعة
الكيميائية الع�صرية..والأمر كله ينبع من حكمة �شعبية :كل �إن�سان
حكيم نف�سه ،وهو �أدرى مبا ينا�سبها ،وهم كانوا واهمني يف معاجلة
�أدوائهم ودوائهم ،ولو تداوى كل منهم باخت�صا�صه ما �شفى بدنه كما
ي�شفي نف�سه وعقله..والطب الأدبي يومئ �إىل تقدم الإن�سان يف بع�ض
و�سائله وتخلفه يف بع�ضها الآخر.

ق�ضايا و�آراء

�أدب الن�صيحـة
كبار ال�سـن  ..كبار احلـب!
•�أكـرم �شريـم
�إذا �أردنا �أن نتحدث عن كبار ال�سن يف جل�سة لي�س فيها �أحد منهم ،وعن
ت�صرفاتهم وعاداتهم وكيف يفكرون ويعملون لقلنا و�سمعنا عنهم
الكثري ،ورمبا كثري ًا من التعليقات التي ال يحبون ولكن كبار ال�سن ،ويف
الن�سبة العظمى منهم ،بل والن�سبة ال�ساحقة منهم كانوا وال يزالون
�آباء و�أمهات ،وغني عن التعريف ماذا يعني ذلك ،ما هو الأب وما هو
عمله الدائم ل�صالح �أ�سرته وحر�صه الدائم ،كذلك على كل ما حتتاج
وما يحتاج كل فرد فيها ،فما بالك بالأم ،وعملها الدائم منذ الأيام
الأوىل لي�س بعد الإجناب وح�سب و�إمنا قبله ،و�أثناء احلمل وانتظار
احلمل ،وحمبة ما حتمل والو�ضع واملعاناة املطلوبة بل واملحبوبة
ورمبا تكون هي املعاناة الوحيدة املطلوبة واملحبوبة يف كل هذا العامل،
وعند كل ال�شعوب بل والب�شرية جمعاء.
فماذا ميكن �أن نقول ويقولون عن كبار ال�سن يف هذه احلياة؟!.
�إنهـم يتحدثون كثرياً.
ين�صحون كثرياً..
وقد يتدخلون وقد يزعجون الآخرين بذلك ولكن من خالل احلب
نف�سه ومن خالل كونهم الأكرب والأكرث علم ًا ،وكل ذلك �إمنا يتم ب�شكل
عفوي وطبيعي ودون �أية ق�صدية للإزعاج �أو التحكم!.
وقد يخطئون  ..ولكنهم كبار احلب !.
وقد يفر�ضون الر�أي على ال�شباب وخا�صة االبن �أو االبنة �أو احلفيد
�أو احلفيدة �أو ابن احلفيد �أو احلفيدة ،كما كان �أيام زمان يتزوجون
�صغار ًا ( :يا�ستي كلمي �ستك)!
ولكنه غالب ًا ما يكون مقبو ًال وطبيعي ًا �أي�ض ًا على الرغم من �أنه �صار
وي�صري �أكرث ،نادر ًا وقليل احلدوث� ،أي �أقل من �أيام زمان بكثري ،نظر ًا
ملجموعة عوامل التطور االجتماعي والعلمي واحل�ضاري والتقني ويف
كل جماالت احلياة ،ولكن هذا التدخل الطيب دائم ًا يبقى من خالل
احلب ولي�س غري احلب ،واحلر�ص بحب ،ويف كل حر�ص حب ،ويف كل
حب حر�ص وتقدير واحرتام!.
وهكذا ن�ستطيع �أن ندافع ول��و قلي ًال ،متام ًا كما فتحنا الباب منذ
البداية للنقد واملالحظات حولهم ،فهم �إذن يتحدثون كثري ًا ب�سبب
خرباتهم وجتاربهم الطويلة وكما قالوا �أيام زمان �أي�ض ًا�( :أكرب منك
بيوم �أعرف منك ب�سنة)! .ومن هنا يعطيهم هذا �شيئ ًا من الأهمية
والقيمة ال�شخ�صية� ،إ�ضافة �إىل االحرتام الطبيعي عندنا وامل�شفّرين
عليه ت�شفري ًا �إلهي ًا ،لكل كبري بل لكل �إن�سان �أكرب منا! .ولن�أخذ مثا ًال
على ما ميكن �أن ي�سمى �إ�ساءة �أو حتفظ ًا مثل عبارة (ا َ
حلماية) التي
ال نحب� ،أو قد ال نحب! فمن �أين جاءت هذه الكلمة؟! .لقد جاءت
هذه الكلمة (ا َ
حلماية) من احلِمى ،وهو (الوطن)! .وحمى يحمي من
احلِماية فكم حتمي هذه احلماية وكم حمت طوال حياتها وب�شكل
عفوي ودائم ،ثم جتدها تعود لتحمي وتدافع ..ولي�س فقط عن االبن
واالبنة و�إمنا عن �أبناء الأبناء �أي�ض ًا ،ويف احلقيقة النا�صعة ..عن
اجلميع!.
ويبقى مع ذل��ك وم��ن الطبيعي �أي�ض ًا بالن�سبة لل�صبايا وال�شباب
�أنهم ميلّون ويهربون من كرثة الأح��ادي��ث وطولها وك�ثرة الن�صائح
وااليعازات وخا�صة حني ال يكون هناك �أي �سبب موجب لها� ،سوى
حب احلديث و�إطالته ،وحني يذهب م�ستمع مي�سكون بالآخر ،ما يجعل
ال�شباب ميلّون ويهربون وهكذا تكون الن�صيحة اليوم ب�أن كل من هم
�أقل �سن ًا من كبار ال�سن وما �أكرثهم بيننا وعند كل ال�شعوب ميلون
ويهربون من كرثة الأحاديث والن�صائح والإ�شارات ولكنك �إذا �س�ألتهم
وحتدثت معهم عن كبار ال�سن ف�إنهم يعرفون ويعرتفون ب�أن كبار ال�سن
هم كبار احلب وكبار احلياة ،وكبار العطاء وكبار ال�صرب ،والأمل يف
هذه احلياة ،وهم �أي�ض ًا كبار احلر�ص ال�شديد على الن�صح والتوجيه
ال�صحيح وبكل حما�سة وحب .ولي�س لالبن �أو االبنة �أو احلفيد �أو �أي
قريب وح�سب و�إمنا للجميع ..ودائم ًا للجميع وبا�ستمرار!.

�أعالم
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�إلفت الإدلبي ..زمن من ذهب

الميكن لنا �أن نذكر ال�شام ودم�شق وعبق اليا�سمني وتلك ال�صفحات
امل�شرقة من تاريخنا الن�ضايل والوطني دون �أن نذكر �أديبتنا
الراحلة �إلفتالإدلبي التي �صورت حياة ذلك املجتمع الدم�شقي
ال�شامي بكل جتلياته وب�أ�سلوب من الواقعية والرومان�سية وهي من
الن�ساء والآديبات اللواتي حملن م�شعل التنوير يف املجتمع الدم�شقي
وقت ذاك
ولدت �ألفت عمر با�شا االدلبي يف حي ال�صاحلية بدم�شق يف ت�شرين
الثاين من عام 1912م من ابوين دم�شقيني هما � :أبو اخلري عمر با�شا
ادلبي ,وجنيبة داغ�ستاين  ،تلقت علومها االوىل يف مدر�سة جتهيز
البنات وترعرعت يف كنف والدها ال��ذي مل يكن اديب ًا وامن��ا كان
ذواقة للأدبالقدمي ,وكانت مدللة عنده ,فهي وحيدة خلم�سة �أخوة
ذكور
 .تنتمي الأديبة �ألفت عمر با�شا الأدلبي �إىل جيل �أدب اخلم�سينيات
ال�سوري الذي �شهد نهو�ض ًا ملمو�س ًا يف عدد الن�ساء كاتبات الق�صة
والرواية وبنوعية فنّية راقية بد�أت الإدلبي قراءة كتاب الأغاين
وعمرها مل يتجاوز االثنتي ع�شرة �سنة و كان لوالدها الف�ضل الأول
يف توجيهها الوجهة الأدبية فكان ينعم عليها بالهدايا لتحفظ �أبيات ًا
من املعلقات و�سواها من ال�شعر العربي القدمي اجلميل وكانت مكتبته
زاخرة ب�أمهات الكتب مثل (الأمايل) و(الأغاين) و(العقد الفريد)
وكان �أترابها يتعجبون من قدرتها و�صربها على قراءة تلك الكتب
القدمية ال�صعبة  ،،ظهر ميلها �إىل الأدب وهي �صغرية ،حتى �أن �أحد
�أ�ساتذها تنب�أ لها ب�أنها �ست�صبح �أديبة مرموقة يوم ًا ما ،وهذا ما حدث
فع ً
ال ،وكانت هوايتها املف�ضلة القراءة الدائبة امل�ستمرة ،ال ت�صرفها
عنها م�شاغل احلياة الكثرية .مر�ضت عام  1932وظلت طريحة
الفرا�ش �سنة كاملة ،فانتهزت فر�صة املر�ض لتقر�أ وت�شبع هوايتها
وتعب من ينابيع الأدب العربي والعاملي .كانت تقر�أ ع�شر �ساعات
متوا�صلة يومي ًا ،تنتقل فيها بني الأدب القدمي واحلديث واملرتجم� ،إال
�أن قراءة الق�صة كانت هوايتها الأثرية ،وكانت عندها الألذ والأمتع،
الأمر الذي جعلها ت�ستنفد جميع م�ؤلفات حممود تيمور ،وتوفيق
احلكيم ،و�إب��راه��ي��م عبد ال��ق��ادر امل��ازين ،وط��ه ح�سني ،وميخائيل
نعيمة ،وجربان خليل جربان ،وم��ارون عبود ،ومعروف االرن��ا�ؤوط
وغريهم ،وكان خلالها كاظم الداغ�ستاين الف�ضل الكبري يف دفعها
اىل كتابة الق�صة الق�صرية حتديد ًا فقد ع َّرفها ب��الأدب احلديث

بعدما ع َّرفها والدها بالأدب القدمي  ،تزوجت بعمر ال�سابعة ع�شرة
منالطبيب حمدي الأدلبي دون �أن تراه لكنه ا�ستطاع ر�ؤيتها خل�سة
مب�ساعدة �صديقة للطرفني و�أجنبت له (ليلى ـ يا�سر ـ زياد)ــ وا�صلت
تثقيف نف�سها فقر�أت �أدب طه ح�سني و�شهدت معارك النقد الأدبي
التي كانت تثار على �صفحات املجالت امل�صرية احلديثة مثل جملتي(
الر�سالة) و(املقتطف)
ع��ام (1942م) تنادت ثلة من ن�ساء النه�ضة ال�سورية لت�أ�سي�س
جمعية ت�سعى اىل ن�شر الثقافة يف املجتمع وتهدف اىل حترير املر�أة
من قيود الأمية والتخلّف .كانت «�إلفةالإدلبي» بني كوكبة الن�ساء
النه�ضويات اللواتي � ّأ�س�سن بجهودهن ملكانة املر�أة ال�سورية وما و�صلت
تقدم علمي ونه�ضة ثقافة . تر�أ�ست اللجنة الثقافية يف
�إليه من ّ
اجلمعية وت�ضمن عملها الأمور الآتية :  1ـ ت�أ�سي�س مكتبة عريقة
للجمعية ت�ضم �أم��ات الكتب الق ّيمة ،وك��ل جديد ومفيد يف عامل
الأدب واملعرفة والعلوم ،وكانت املكتبة ومازالت مفتوحة لكل راغب
باملعرفة والثقافة .  2ـ تطبيق برنامج للقراءات الثقافية لع�ضوات
الندوة يقر�أن فيه كل م�ستجد يف جمال الأدب والثقافة.  3ـ تنظيم
حما�ضرة يف يوم الثالثاء الأخري من كل �شهر ت�ست�ضيف فيه كبار
الأدب���اء وال�شعراء والنقّاد وال��دع��وة للح�ضور عا ّمة .وق��د �سعت
«�إلفةالإدلبي» جاهدة للمحافظة على هذا التقليد الذي تتم�سك
به اجلمعية اىل اليوم وا�ستطاعت من خالل ات�صاالتها الثقافية
الوا�سعة �أن جتعل من منرب اجلمعية منارة ثقافية يف وق��ت كنّا
نفتقد فيه للمراكز الثقافية ،ومل يكن الكتاب يف متناول اجلميع .
 4ـ م�شروع طباعة ون�شر الكتب على نفقة اجلمعية �أو �إعادة طباعة
بع�ض الكتب املهمة وذلك تقدير ًا جلهود الكتّاب املرموقني ،وت�شجيع ًا
ملواهب الكتّاب ال�شباب.
يف �سنة 1947م كتبت �أول ق�صة بعنوان (القرار الأخري) و�أر�سلتها
لال�شرتاك يف م�سابقة �إذاع��ة لندن وح�صلت على اجلائزة الثالثة
ليبد�أ م�شوارها الأدبي مبجموعة من الروايات والق�ص�ص التي تغو�ص
يف ن�سيج املجتمع الدم�شقي ففي كتابها نفحات دم�شقية  ،تتوقف
الإدلبي عند معامل دم�شقيةمللمتها من الكتب التي حكت عن دم�شق
ومن ق�ص�ص اجلدات والأج��داد .ويف كتابها نظرة يف �أدبنا ال�شعبي
تدر�س الإدلبي �صورة املر�أة يف( �ألف ليلة وليلة) بينما تدور رواية
(حكاية ج��دي) حول دم�شق بنا�سهاوقا�سيونها و�أ�سواقها وحول

الغوطة والبيوت واليا�سمني �أما رواي��ة (دم�شق يا ب�سمة احلزن)
ال�شهرية التي حتولت �إىل م�سل�سل تلفزيوين وفيلم فتغو�ص فيها
الكاتبة يف دم�شق �إبان االنتداب الفرن�سي ،فت�صور فئات خمتلفة من
املجتمع الدم�شقيوت�صور بع�ض مالحمه من خالل عالقات عائلية
ته�ضم حقوق املر�أة وتقيد حريتها وحياتها بت�صوير بارع.
ونالت الإدلبي �شهرة عربية وعاملية وا�سعة وقد �سجل الكثريون
�شهاداتهم �أنها طراز خا�ص و�شخ�صية م�ستقلة فهي �شرقية اجلو
وال��روح والنزعات �أم��ا التمهيد للمواقف وبراعة ال�سبك ودقة
املعاجلة يف هذه الق�ص�ص فترتك املعايري طبيعية ال تكلف فيها وال
تزوير  ،هكذا هي �شهادة حممود تيمور فيها � .أما الأديب مارون عبود
فقال ا�ستطاعت الإدلبي �أن ت�صور لنا �أعماق نف�سية املر�أة ونزواتها
ف�أفادت بذلك الق�صة العربية جد ًا بينما ر�أى الأديب عبد ال�سالم
العجيلي �أن الإدلبي تتميز ب�سردها املفعم باحلياة امل�ستمد من ن�ضارة
احلياة ال�شامية التي ت�صفها فيما تكتبه. �أ�صدرت الإدلبي جمموعة
من الق�ص�ص والروايات والدرا�سات نذكر منها ق�ص�صا �شامية (وداع ًا
يا دم�شق) و(ي�ضحك ال�شيطان) نظرة يف �أدبنا ال�شعبي وترجمت
ق�ص�صها �إىل �أكرث من  15لغة �أجنبية هي الأملانية الإنكليزية..
الفرن�سية ..الرو�سية ..الأوزبك�ستانية ..ال�شوفافية الهنغارية..
الهولندية ..ال�سويدية ..الإ���س��ب��ان��ي��ة ..ال�صينية الإيطالية
..الربتغالية ..الرتكية ..الفار�سية.

الرتجمة اجليدة ما تفعله الن�صو�ص الأ�صلية ..املرتجم حممد جديد  /بقية �ص7
حمرر جملة «باري�س ريفيو» من ويليام فوكرن ( ،
 عندما طلبّ
 ) 1962 - 1897تقدمي ع ّ��دة ن�صائح للكاتب املبتدئ الطموح
مل يرت ّدد قائ ً
ال « :اخلربة  ،والر�صد  ،واخليال» � ،أ ّي ًا منها  .ويف
بد
بع�ض الأحيان �أي واحد منها ميكنه دعم نق�ص الآخرين  .فال ّ
تقدم للمرتجم املبتدئ
للكاتب �أن يتقن �أدوات �صنعته � .أنت ماذا ّ
الطموح  ..وماذا عن �أدواتِ َ�ص ْن َعت َِك ؟
 �أرى � ّأن ن�صائح ويليام فوكرن قريبة من املعقول  ،غري � ّأن جتربتياخلا�صة تفيد � ّأن هناك �شرط ًا للنجاح يف الرتجمة قد ال يخطر
ببال الكثريين  ،هو ات�ساع نطاق املعرفة واملعلومات عند املرتجم
ف�ض ً
ال عن ات�ساع نطاق ثروته اللغوية يف لغته الأ ّم واللغة التي
يقدره �إ ّ
املتمر�سون يف هذا الباب ،
ال
يرتجمها  ،وه��ذا �شيء ال ّ
ّ
ال�شعري
وثمة �شرط �ضروري �آخر وهو �أن يرتجم املرتجم الن�ص
ّ
ّ
بلغة �شاعرية  ،والن�ص العلمي بلغة علم ّية  ،وهكذا دواليك  ،و�أن
يكون قادر ًا على الو�صول �إىل كلّ خمزونات لغته الأم من الرتاث
اللغوي املتخ�ص�ص (مثال  :فقه اللغة  ،الفروق اللغوية  ،الألفاظ
الكتابية  ، )...وهكذا بع�ض من �أدوات �صنعتي .
• ما هي ال��دواف��ع التي خلقت فكرة الرتجمة لديك ب��د ً
ال من
تو�ضح للقارئ ما اكت�شفته من
الكتابة الإبداعية ؟ وهل لك �أن ّ
التجربة بعد ن�صف قرن ؟
•• كنت يف البداية �أفكّر يف �إعداد نف�سي لأكون من �أهل الأدب
ولهذا انت�سبت �إىل كل ّية الآداب بجامعة القاهرة ،وكان جمموعي
يف الثانوية العامة ي� ّؤهلني لدخول �أف�ضل الكل ّيات وكنت �أحلم
بدرا�سة الأدب تلميذ ًا لطه ح�سني ،ولكن �ضيق ذات اليد وحاجتي
�إىل درا�سةٍ على ح�ساب الدولة حملني على اختيار �أف�ضل عر�ض
من البعثات وهو لي�سان�س اللغة الأملانية من كل ّية الأل�سن واللغات

التابعة جلامعة عني �شم�س  ،وزاد يف رغبتي يف ذلك �شعوري بامليل
�إىل العمل يف الرتجمة لظهور تف ّوقي يف هذا الباب وقد اكت�شفت
عما يكون يف حالة الكتابة
� ّأن الرتجمة ممتعة �إمتاع ًا ال يقل ّ
الإبداعية وكنت �سعيد ًا بذلك �إىل �أق�صى حدود ال�سعادة  ،على
الرغم من �سوء املعاملة التي كنت �ألقاها من بع�ض النا�شرين
�أحيان ًا  ،واملهم يف امل�س�ألة �أنّني ال �أمار�س عم ً
ال �إ ّ
ال �إذا �أحببته .
 ترجمت ف�ص ًال من حكايات �إي�سوب وقد �أعجبتني كثري ًا  ،كما
ترجمت ف�ص ً
ال من �إلياذة هومريو�س ورد يف �صدر كتاب حماكاة
وحظِ َي ْت ب�إعجابي
 ،مرتجم ًا �إىل الأملانية بقلم �إيري�ش �أ َو ْرب��اخ َ
ال�شديد � ،إذ �أطلعتني على جانب ح�سن من حياة اليونان يف تلك
احلقبة  .ولكن �أروع الأ�ساطري ما ن�سجه هولدرلن حول نف�سه �إذ
كان يعي�ش مع الآلهة يف �سماواتها .
 مبعنى من املعاين كان �شارل بودلري  ) 1867 - 1821 ( ،يقول يفاللهم اجعلني مظلوم ًا ال ظامل ًا  .وذلك ل ّأن املظلوم
قرارة نف�سه :
ّ
يتف ّوق على الظامل يف نقطة �أ�سا�سية  :وهي � ّأن �ضمريه مرتاح .
مفرغ
ّ
ثم � ّإن �أعماقه الإن�سانية �أغلى من الذهب .ما معنى �شخ�ص ّ
من امل�شاعر الإن�سانية ؟ �أنت تعي�ش �أيام ًا يولد فيها الأمل والدة
قي�صرية  ،كلّ �شيء �أ�سود  ،ال�سماء �سوداء  ،الهواء �أ�سود  ،ال�شوارع
 ،البنايات  .ال ت�سمع �إ ّ
ال �أ�صوات البنادق وال ترى غري الدخان .
يهدد كلّ �شيء كلّ خملوق � .أنت
تبدو احلرب ك� ٍ
أفق مغلق  ،واجلوع ّ
واقع ي�سري يف اجتا ٍه �إجباري  ،فقط يف اجتاه اجلدار حيث ميكن �أن
يعينك ارتطامك يف فتح ثغرة �أو تبقى ملت�صق ًا يف حياةٍ جدارية
واقع هو مرويات الذين يعانون  ،هو الوجع
ال كلوحة  ،بل كظلّ ٌ .
َ
وحدك كطعنةٍ يف العني  .ماذا تروي
بري�شته  ،هو نحن  ،هو �أنْتَ
ب�سطور �أمام هذا امل�شهد الذي تعي�شه منذ �سنوات ؟

9

• هل ميكن �أن تروي �سنوات احلرب ؟ وكيف ت�صمد الكلمة يف
عامل جمنون ال ي�أبه بحياة الب�شر ؟
ٍ
•• لقد قر�أت  ،منذ نعومة �أظافري  ،الكثري من كتب التاريخ
لعت على �أما �أ�صاب الب�شر من الكوارث والويالت ور�أي��ت � ّأن
واطّ ُ
ال�صدد ما
ما �أ�صاب بالدنا منها هو الق�سط الأكرب  ،و�أذكر يف هذا ّ
فعلت جيو�ش الآ�شوريني واال�سكندر وبرابرة روما والتتار واملغول
 ،وهوالكو وال�صليبيني والنازيني والأ�سلحة الذرية التي ابتدعتها
�أمريكا  ،ف�إذا �سورية ت�صاب الآن مبا هو �أكرث من ذلك كلّه  ،ولي�س
يف نهاية النفق ب�صي�ص �أمل �إ ّ
ال رحمة اهلل .
• من هو الأديب الأملاين الذي تو ّد ترجمة �أعماله وملاذا ال تزال
�أعماله تعنينا ؟
للروائي
ميتد بي العمر لأترجم الأعمال الكاملة
•• �أمتنى �أن
ّ
ّ
ال�سوي�سري كارل �شبتلر احلائز على جائزة نوبل الذي ترجمت
وق�ص�صي قر�أته
له «روائع الق�ص�ص» فر�أيت �أنّها �أعظم نتاج روائي
ّ
يف حياتي  ،كما �أمتنى متابعة العمل يف ترجمة الكاتب العاملي
�ستيفان ت�سفايغ  ،بالإ�ضافة �إىل ما ي�شري علينا به امل�س�ؤولون
ال�سمني يف تراثهم
الأملان الذين هم �أف�ضل من يعرفون الغثّ من ّ
الأدبي  .وهذا الأعمال تعنينا لأنّها تتناول اجلوانب الإن�سانية
امل�شرتكة والثابتة بني �شعوب الأر�ض كافّة .
 يقول جان غيتون�« :شرف الفال�سفة والعلماء يتمثّل يف جعلاحل��قّ يف مرتبة تعلو على ال�صدق»  .ويقول روم��ان روالن ( ،
مما نعتقد �أنّه
« : ) 1944 - 1866ال كلمة �أكرث  ،ال كلمة �أقلّ ّ ،
يمُ ثّل احلقّ »  .بني احلقّ وال�صدق  ،هل ينبغي لنا �أن نختار؟ و�إذا
نحن جمربونَ ح ّق ًا على اخليار ؟
ا�ضطررنا  ،فماذا نختار ؟ .هل ُ
وهل ميكن �أ�ص ً
ال ف�صل هذين احلقّ وال�صدق � ،أحدهما عن الآخر ؟
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نقد �أدبي

يو�سف �إدري�س و�أ�سرار الق�ص الرفيع
قراءة يف جمموعته الق�ص�صية (حادثة �شرف)
• خليل البيطار
هل �أزاحت الرواية بات�ساعها وتنويعاتها الق�صة
الق�صرية ع��ن دائ���رة االه��ت��م��ام؟ وم��ا ال��ذي ميتع
القارئ يف الق�ص�ص الق�صرية؟ وملاذا يجذبنا يو�سف
�إدري�س �إىل ق�ص�صه املده�شة بعد ربع قرن ونيف
على رحيله؟ وكيف و�صل �إىل �أ�سرار الق�ص الرفيع
ومنابع ال�سخر ومفاتيح الب�ساطة يف ق�ص�صه؟
ر�أى النقاد ممن عا�صروا يو�سف �إدري�س �أنه طور
فن الق�ص ،ومنحه م�سحة �إن�سانية ،وعرف �أ�سراره،
وقربه من الذائقة العربية ،و�أح�سن التوغل يف
�أعماق القاع ال�شعبي وبواطن ال�شخ�صية الريفية،
واكت�شف ما اختزنته من كنوز.
ول����د د .ي��و���س��ف �إدري���������س ع��ل��ي��ف��ي حم��اف��ظ��ة
ال�شرقيةمب�صر ع���ام  ، 1927ودر�����س يف كلية
الطب وتخرج عام  ،1952واجتذبه عاملا الكتابة
وال�سيا�سة بعيد ًا عن ممار�سةحرفة الطب ،وكتب
الق�صة والرواية وامل�سرحية ،وقدم د .طه ح�سني
ملجموعته الق�ص�صية الأوىل) �:أرخ�����ص ليايل)،
وقال :ك�أن يو�سف �إدري�س خلق ليكون قا�ص ًا وكاتب
م�سرح� ،أو ك�أنه قد و�صل بقوة حد�سه �إىل �أ�سرار
الق�ص والكتابة ،وبلغ بهما حد الرباعة.
ومن �أب��رز جمموعاته الق�ص�صية :حادثة �شرف،
�آخر الدنيا ،لغة الآي �آي.
ومن رواياته :احلرام ،النداهة.
ومن م�سرحياته :املخططون ،الفرافري ،جمهورية
فرحات ،ملك القطن.
هذه مقاربة ملجموعته الق�ص�صية (حادثة �شرف)،
التي ن�شرت �ضمن م�ؤلفاته الكاملة ،و�صدرت عن
دار ع��امل الكتب بالقاهرةعام  ، 1971و�ضمت
�سبع ق�ص�ص هي :حمطة� ،شيخوخة ،بدون جنون،
طبلية من ال�سماء ،اليد الكبرية ،حتويد العرو�سة،
حادثة �شرف� ،سره الباتع.
يف ق�صة (حمطة) �صور �إدري�س منوذجني جليلني:
�شاب وفتاة تعارفا يف حافلة ركاب ،وك�سرا احلائط
الزجاجي ال�سميك بني اجلن�سني ،وم ّثال اجليل
اجلديد املقبل على احلياة ،واقفني يتهام�سان غري
عابئني باهتزاز احلافلة� ،أو بنظرات ال��رك��اب،
وجل�س قربهما رج��ل من جيل �آخ��ر ،و�أ�صغى �إىل
حوارهما ،ور�صد كل حركة �أوهم�سة �صدرت عنهما،
و�شاركه ال�سارد يف و�صف امل�شهد بتفا�صيله ،وظهرت
املفارقة الكبرية بني االنطالق العفوي وال�صفاء
الذهني لل�شابني ،وبني التزمت واالنغالق ال�ساذج
للكبار.
اجلار الوقور املك�شر �أبدى تعليقات على ت�صرفات
ال�سائق ،وعلى حركات ال�شاب والفتاة ،واحتل
ثلثي املقعد ،بينما �سخر جاره ال�سارد من تك�شريته
وف�ضوله وتعليقاته وحركاته� .ص13
ر�صد ال�سارد بحرفية �إبداعية حركات ال�شابني
وحركات جاره ،وقارن بني ت�صرفات �شباب جيله
جتاه اجلن�س الآخر ،وبني ت�صرفات اجليل اجلديد
املتعلم ال��واث��ق بخطواته وح�����ض��وره ،و�سخر من
التل�ص�ص الف�ضويل ،وقال :مل �أعد كثري احلما�سة
ل�سماع ما
يدور بينهما ،جاري كان هو املتحم�س،قد مد رقبته
على �آخ��ره��ا ،حتى ك��ادت ت�صبح له �أذن عند فم
الفتى ،و�أخرى عند فم الفتاة�.ص24
يف ق�صة �شيخوخة (بدون جنون) ت�صوير ملعاناة
الفئات الدنيا من املوظفني املتقاعدين� ،إذ ي�ضطر
بع�ضهم �إىل قبول �أع��م��ال خدمية مثل �صبيان
احلوانيت ،متحملني الإذالل والإهانات ،وال�سارد
طبيب كان ي�سجل ال��والدات ،ثم انتقل �إىل تلقيح
الأوالد ،ونقل بعدها �إىل الطب ال�شرعي للتحقق

من حالت الوفاة ،وتظهر الق�صة ب�ؤ�س الأحياء
املفقرة ،والأ�شياء املكد�سة املزدحمة فيها� ،ص40
وتظهر �صبيان (احلانوتية) امل�سنني ،يجرون �أمام
الطبيب �إىل منزل زميلهم املتوفى ،وي�ستعجلونه
توقيع �شهادة وفاته ،وكتابة عبارة (�شيخوخة
بدون جنون) على �أنها �سبب الوفاة ،وت�صور الق�صة
الرحيل ال�صامت له�ؤالء ،دون �أن يودعهم �أحد� ،أو
تذرف عليهم دمعة ،ك�أنهم جرائد قدمية� .ص47
ق�����ص��ة ط��ب��ل��ي��ة م����ن ال�����س��م��اءك�����ش��ف��ت ب����ؤ����س
الريفيني،وق�سة احلياة و�أثقال عمل والفقر ،،وقد
يبلغ الإمالق باملرء حد اجلنون �أو الكفر ،فال�شيخ
علي ت��رك املدر�سة مبكر ًا احتجاج ًا على �إهانة
املعلم له ،ثم ترك �إمامة اجلامع ب�سبب م�ضايقات
كثرية ،وقعد بعدها بال عمل ي�سلي النا�س بنوادره
وتهكمه ،وفج�أ النا�س مب�شهد الفت واحتجاجي:
ن��زع عمامته وجلبابه ،وجل�س يف (اجل���رن) ،ويف
وجهه غ�ضب �أحمق �شديد ،وجعل يقول موجه ًا
كالمه �إىل ال�سماء ( :يا �أخ��ي ما تبعد عني �أبو
�أحمد ده  -الفقر -ما تبعثه �أمريكا ،هو كان انكتب
علي؟ عايز مني �إي��ه؟ يا تغديني دلوقت ح��ا ًال،
ياتبعثني حداك على طول)� .ص59
طلب ال�شيخ علي مائدة من ال�سماء ،وحذر وتوعد
ب���أن يك�شف ما يعرف ،فحاول الفالحون تهدئته
وا�سرت�ضاءه بطعام مما طبخوه،لكنه �أ�صر على
مطلبه ،ثم ر�ضي بعد �أن عر�ض عليه احلا�ضرون
�أف�ضل طعام لديهم ،لأن العد �إىل الع�شرة مل تتبعه
مائدة من ال�سماء ،وال بد لالحتجاج من نهاية
مقبولة� ،إذ حتقق له ما تي�سر من طعام ،و�أ�سكت
اجل��وع ،والطريف �أن ال�شيخ وجد طريقة الفتة
لتو�ضيح و�ضعه امل��زري �أم��ام الفالحني ،فما دام
ي�سليهم ويفرج همومهم ،فمن الطبيعي �أن يردوا له
اجلميل.
ق�صة (اليد الكبرية) عر�ضت الروابط الأ�سرية،
وامل�شاعر الإن�سانية الرقيقة التي يقابل بها
ال��ري��ف��ي��ون ال�����ش��اب ال��غ��ائ��ب عنهم عند ع��ودت��ه،
وو�صفت م�شاعر الفقدان بعد رحيل �أب �أو �أم� ،إذ
تهتز الروابط الأ�سرية وتغدو ال��دار مثل مكان
مهجور ،فال�شاب العائد حم��زون لوفاة �أبيه ،مر
باجلبانة (املقربة) ،وفيها باحة للعيد ،وت�ساءل:
مل��اذا مل يعد هناك عيد؟ مل��اذا مل نعد نح�س به؟
�ص76
ق�صة (حتويدة العرو�سة) �صورت طرافة التقاليد
الريفية ،وانهيارها حتت ت�أثري النزعة النفعية
املتف�شية يف ال��ظ��روف امل�ستجدة،وو�صفت خنوع
املفقرين و(قطيعيتهم) ال�ساذجة ،و�سخر ال�سارد
من �أهل حمافظة (ال�شرقية) لتخليهم عن �إبائهم
امل��ع��ه��ود ،ولتحولهم �إىل متطفلني ع��ل��ى م��وائ��د
الآخرين.
فال�شيخ رجب قاد �أهل قريته كي يو�صل العرو�س
�إىل القرية البعيدة التي زوجت �إليها ،ومل ي�سمح
ب�أية مواجهة – كما تقت�ضي التقاليد – حني توجه
دعوة لإطعام املوكب املرافق للعرو�س� ،إذ كان مييل
بحمارته �إىل جهة القرية الداعية ،ومييل املوكب
خلفه ،ومن يومها �ألغيت عادة دعوة موكب العرو�س،
وقال ال�سارد :ومن �أيامها ا�ضطر (ال�شراقوة) �إىل
تخفيف حدة كرمهم ،فتابوا عن حتويد العرائ�س،
وحرموا اعرتا�ض مواكبها� .ص93
ق�صة (ح��ادث��ة ���ش��رف) و�صفت ن��ظ��رة الريفني
املهم�شني �إىل عذرية الفتاة ،و�إ�سراعهم �إىل �إثارة
الأقاويل حول �أي لقاء بني �شاب وفتاة ،فغريب
وفاطمة مل يخفيا لقاءاتهما املتكررة عن الأعني،

لكن الأقاويل طعنا يف �سمعة الفتاة و�شرفها ،فثارت
ث��ائ��رة �أخيها ف��رج ،لكنه مل ي�ستعجل االنتقام
قبل التحقق من �صحة ماقيل ،واقتيدت الفتاة
�إىل منزل �صابحة املا�شطة (خياطة العرائ�س)،
واجتمعت ن�ساء القرية عندها ،وال خربة ل�صابحة
�أو للن�سوة يف معاينة الفتاة ،فاخلياطة كما و�صفها
ال�سارد� :شكلها طيب وحنون ك�شكل �أي �أم ،ولكنها
حني تتكلم يف�ضح �صوتها ما تخفيه� .ص113
كلفت اخلياطة �أم ج��ورج زوج��ة الناظر مبعاينة
ال��ف��ت��اة ،لكن ط��راف��ة امل�شهد �أظ��ه��رت الفو�ضى
املعممة� ،إذ امتدت الأيدي جميعها ملعاينة مو�ضع
عذرية الفتاة ،و�أعلنت �أم جورج �أخ�ير ًا النتيجة
ال�سارة ،وح�سمت الأمر  ،وانطلقت زغاريد الن�سوة،
لكن النتيجة مل متنع �شقيق الفتاة من معاقبتها
بق�سوة.
وال�لاف��ت �أن الفتاة خ��رج��ت م��ن ه��ذه التجربة
القا�سية �أك�ثر ثقة بنف�سها ،و�صارت تخرج دون
رهبة �أو رقابة ،وت��زور �صابحة املا�شطة دون �أي
حرج ،وترد باعتداد على �أخيها حني ي�س�ألها عن
�سبب غيابها :كنت �أقي�س الثوب.
الق�صة الأخ�ي�رة (�سره الباتع) هي الأط���ول يف
املجموعة ،وت�ستحق درا�سة م�ستقلة ملا فيها من
م�ضامني عميقة ،وملزجها البارع بني ال�سرد والو�صف
وال�سرية واحل��وار الداخلي والبحث االجتماعي،
وبني الواقعي واال�سطوري ،وبني البطولة الفردية
واحل�س اجلمعي.
فالطفل ال�شخ�صية الرئي�سة يف الق�صة تذ ّكر
حكايات جدّ يه الأك�بر والأ�صغر ،و�أن �أحدهما
ذك��ره ب�إيفاء النذر لل�سلطان حامد ،لكن الطفل
�إنق�ص النذر �إىل الن�صف ،ثم ان�شغل بال�س�ؤال عن
�سرية �صاحب النذر ،ومل يتلق �إجابة من جده �أو
�ضيوفه الكثريين ،،ومل يجد دلي ًال يف كتب التاريخ
و�سري الأع�ل�ام ،وف��وج��ئ الطفل لأن ق��رى كثرية
�ضمت �أ�ضرحة با�سم ال�سلطان حامد يقد�سها
النا�س ،وعجب لهذا الت�شابه ،وازداد توقه ملعرفة
حقيقة هذا الأمر ،وجمعته امل�صادفة بعاملة �آثار
لها زوج ك��ان �أ�ستاذهعامل �آث���ار يف حملة نابلني
على م�صر ،فحدثها عما ي�شغله ،و�أث��ار اهتمامها
باملو�ضوع ،فوعدته ب�أن ترا�سله وتقدم له �إجابة
�شافية ،وجاءته بعد مدة الر�سالة الكا�شفة ل�سر
الويل ال�صالح ال�سلطان حامد ،وفيها �شهادة رجل
ح�ضر املحاكمة ال�صورية ل�شيخ قرية �شطانوف،
ال���ذي �أع����دم بتهمة ع���دم ت�سليمه ق��ات��ل �أح��د
ال�ضباط الفرن�سيني ،وكان الفالح حامد ذو البن�صر

املقطوع وال�شامتني املع�صفرتني على خدّ يه قد قتل
اجلرنال بيلو ،ثم اختفى بني حقول الذرة ،و�أخفاه
الفالحون و���س��اع��دوه يف التنقل ،لكن امل�صادفة
�أوقعته يف قب�ضة دوري���ة فرن�سية تبحث عنه،
وحوكم �صوري ًا و�أعدم ،ف�أقام له الفالحون �ضريح ًا
واجتمعت ح�شود حوله ،فهدم الفرن�سيون املحتلون
ال�ضريح ،ف�أقيم �آخر يف املكان ،وهدمه الفرن�سيون
ثانية ،ف�أقيمت �أ�ضرحة يف �أماكن كثرية ،،و�أ�ضاف
عامل الآثار يف ر�سالته :هذه الإرادة اجلمعية لدى
الفالحني ال ميلكها �سواهم ،وال يجوز �أن يخدع �أحد
ب�صمت ه�ؤالء ،لأنهم حني ي�ؤمنون ب�شيء �أو يقررون
�أمر ًا ف�إن �أية قوة ال ت�ستطيع منعهم ،وو�صف جموع
الزائرين عند ال�ضريح ق��ائ ً
�لا :وقفت م�شدوه ًا
وك���أين �أرى هذا املزيج الهالمي املعلق بني الأر�ض
وال�سماء ،ك�أين �أرى الإرادة املتجمعة ،ك�أين �أرى كل
ما لدى النا�س من حب ،وقد �ضمته �صرخة واحدة،
ك�أن تلك الأج�ساداخل�شنة امللوثة بالطني والرتاب
تفرز م��ادة �أك�ثر �سمو ًا من الأج�ساد احلية� ،أكرث
�سمو ًا من احلياة ،خال�صة احلياة ،جماع كل ما هو
قادر وقاهر فيها ،وجماع كل ما ال ميكن مقاومته،
القوة العليا اخلارقة� ،سر احلياة�.ص190
�أم�سك �إدري�س ب�أ�سرار الق�ص من لغة طلية من�سابة،
زاوج فيها بني ف�صاحة ال�سرد والو�صف والتقطيع
املتقن للجمل ،وبي عامية احلوار كي يجتذب عدد ًا
�أكرب من الب�سطاء �إىل تذوق متعة الق�ص ،و�أتقن
براعة اال�ستهالل والر�سم الدقيق لل�شخ�صيات،
واالنتقاء اللماح للمو�ضوعات ،والت�سل�سل املتنامي
ل��ل��ح��دث ،ووظ���ف امل���ف���ردات ال�شعبية وال��رم��وز
والإ�شارات الرائجة يف املوروث الثقايف ،وا�ستخدم
املفارقة وروح ال�سخر املعربان عن موهبة وقوة
مالحظة ،واخ��ت��ار نهايات حمكمة متتع القارئ
وجتعله موزع ًا بني االبت�سام والت�سا�ؤل والذهول.
ا�ستطاع �إدري�س ر�صد التحوالت اجلارية يف البيئة
املحلية الريفية ،والتقط ما اختزنته الذاكرة من
�أحداث ،وقارنها مبا يجري يف �أيامه ، ،وترك للقارئ
متييز ماهو معيق للتطور ،وبني ما هو حمفز ونا�سخ
ملا فات �أوانه من تقاليد ونظرات متزمتة.
و�صورة اجلار املتزمت وتعليقاته يف ق�صة (حمطة)،
و�صورة ال�شيخ علي املحتج على جوعة و�إمالقه يف
ق�صة (طبلية من ال�سماء) ،وهيئة ال�شيخ رجب
الغريبة وهي تقود موكب القرويني الزاحف للفوز
بوجبات جمانية،يف ق�صة (حتويد العرو�سة)،
و�شخ�صية فاطمة املكبلة واملعراة بني �أيدي ن�سوة
باحثات عما يجهلنه ،يف ق�صة (حادثة �شرف)
تظل ترتاق�ص يف ذهن القارئ لزمن طويل.
ومن حظ الأدب العربي وفن الق�ص �أن انتقل يو�سف
�إدري�س �إليه ن حقل الطب ،و�أكد هذه امل�س�ألة د .طه
ح�سني ود .حممد مندور وتوفيق احلكيم� ،إذ ر�أوا
�أن يو�سف �إدري�س طور فن الق�صة وانحاز للي�سار
امل�صري بعد ثورة متوز عام  ، 1958و�أ�ضاء واقع
الريفيني املفقرين ،وقد �أدخلته �سخريته الالذعة
وانتقاداته ال�شديدة للف�ساد واال�ستبداد املعتقل،
لكنه مل ي��غ��ادر موقفه النقب ع��ن روح ال�شعب
وخال�صة احلياة.
ح��از �إدري�����س ج��ائ��زة الرئي�س عبد النا�صر عام
 ، 1964وجائزة الدولة التقديرية �أثناء غيابه
للعالج يف لندن عام  ، 1991ورحل مبكر ًا ي�شغله
هم كبري ذكره يف مقابلة مع وكالة رويرتز للأنباء
عام  ، 1990قال فيها� :إن �أبرز ما تعانيه الثقافة
العربية هو افتقارها �إىل جتمعات فاعلة ت�ستطيع
تطويرها.
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“الرتجمة واقع و�آفاق”
ندوة مبنا�سبة اليوم العاملي للرتجمة
مبنا�سبة اليوم العاملي للرتجمة وبرعاية وزارة
الثقافة �أق��ام��ت الهيئة العامة ال�سورية للكتاب
بالتعاون مع جمعية الرتجمة يف احتاد الكتاب العرب
ندوة حتت عنوان “الرتجمة واقع و�آفاق”  ،وذلك يف
ال�ساعة العا�شرة من �صباح الأربعاء  2015/9/30يف
القاعة ال�شامية باملتحف الوطني بدم�شق.
ا�سته ّلت فعاليات الندوة بالن�شيد الوطني للجمهورية
العربية ال�سورية ،ثم رح ّبت ال�سيدة �سوزان ابراهيم
مديرة الرتجمة يف الهيئة العامة ال�سورية للكتاب
بال�سادة احل�ضور وامل�شاركني ،و�أدارت فعاليات الندوة
التي ابتد�أت بكلمة للدكتور جهاد بكفلوين املدير
العام للهيئة العامة ل�سورية للكتاب ،حيث �أ�شار �إىل
�أهمية الرتجمة يف حياة ال�شعوب ودوره��ا يف بناء
احل�ضارة الإن�سانية ،كما �سلط ال�ضوء على م�شكلة بتنا
نعاين منها يف ع�صرنا احلايل وهي االهتمام باللغات
الأجنبية على ح�ساب لغتنا الأم� ،آم ًال الت�صدي لهذه
امل�شكلة و�إيجاد احللول لها ،فاللغة العربية يجب �أن
حتتل �أعلى درجة يف �سلم �أولوياتنا.
وق��ر�أت الدكتورة ن��ورا �أري�سيان (ر�سالة الرتجمة
ن�صها�“ :إىل املرتجمات
�إىل العامل) التي جاء يف ّ
واملرتجمني ال�سوريني� ،إىل املرتجمات واملرتجمني
العرب� ،إىل املرتجمات واملرتجمني يف العامل ،تتوجه
�إليكم مديرية الرتجمة يف وزارة الثقافة ،وجمعية
الرتجمة يف احت��اد الكتاب العرب يف اجلمهورية
العربية ال�����س��وري��ة بخال�ص تهانيها ومباركتها
جلهودكم مبنا�سبة يوم الرتجمة العاملي الذي نحتفل
به ،يف الثالثني من �أيلول كل عام� .أيتها الزميالت
والزمالء� ،إن مهنتنا هي املهنة التي تعمل على تالقي
النا�س وتفاهمهم وتعاونهم وتقاربهم ،وهي اجل�سر
ال��ذي يتوا�صلون ع�بره ب�ين جهات ال��ع��امل الأرب���ع,
هي املهنة التي رافقت اللغات منذ ن�ش�أتها و�ساوت
بينها و�أغنتها ،وهي املهنة التي تزداد �أهميتها بقدر
ما يتقارب النا�س وتتوا�شج م�صاحلهم� .إن مهنتنا
جلديرة با�سم مهنة ال�سالم ،فهي تقدم لغات ال�شعوب
الأ�صيلة و�آدابها الرفيعة وقيمها ال�سامية ومعارفها
املفيدة .الرتجمة هي ج�سر بالدنا �إىل العامل وج�سر
العامل �إىل بالدنا”.
وحتت عنوان (الرتجمة الو�سيطة� ..سامي الدروبي
�أمنوذج ًا) قدم الأ�ستاذ عدنان جامو�س ورقة �أ�شار
من خاللها �إىل �أن من يرتجم عن لغة و�سيطة ال بد
له من دفع ال�ضريبة وهي �ضريبة باهظة يف �أغلب

الأحيان ،مما يحتم عدم اللجوء �إىل الرتجمة من
لغة و�سيطة �إال يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى .كما
قدم بع�ض الأمثلة عن بع�ض الهنات التي وقع فيها
الدكتور �سامي الدروبي ،رغم براعته يف الرتجمة،
نتيجة عدم الرتجمة من اللغة الأ�صلية للأعمال
الأدب��ي��ة الرو�سية� ،إال �أن��ه مل ينكر ال��دور الكبري
لهذا املرتجم القدير الذي تعترب ترجماته لروائع
الأدب الرو�سي �إىل اللغة العربية خدمة كبرية ،فهو
�أجنز ما عجزت عن �إجنازه م�ؤ�س�سة كاملة حتى قيل
�أن (دو�ستويف�سكي) لو كتب باللغة العربية ملا كتب
�أجمل مما ترجم له الراحل �سامي الدروبي.
وحت���ت ع��ن��وان (ال�ترج��م��ة واق���ع و�آف�����اق) تطرق
الأ����س���ت���اذ م��ال��ك �صقور
ع�ضو املكتب التنفيذي
الحت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب
�إىل واق�����ع امل�ترج��م�ين
ك���ج���ن���ود جم���ه���ول�ي�ن يف
ح��ق��ل امل��ع��ارف وال��ع��ل��وم،
ف������إذا جن���ح امل�ت�رج���م يف
ت��رج��م��ة ع��م��ل �أدب����ي ما
يعود الف�ضل �إىل امل�ؤلف
ويكاد ا�سم املرتجم ين�سى
وال ُي��ذك��ر ،و�إذا تعرثت
ال�ت�رج���م���ة ل�����س��ب��ب م��ن
الأ�سباب ومل تكن موفقة
فالويل والثبور للمرتجم

الذي مل يوفق يف �إجناز عمله.
و�أ�شار الأ�ستاذ مالك �صقور �إىل �ضرورة اختيار ما
ُيرتجم فلي�س كل عمل �أدبي �صالح للرتجمةُ ،مقدم ًا
عر�ض ًا تاريخي ًا لأهمية الرتجمة كن�شاط �ساهم يف
بناء احل�ضارة الإن�سانية و�إغنائها.
وق��دم الأ�ستاذ عياد عيد م�شاركة حملت عنوان
(نحو ا�سرتاتيجية وطنية للرتجمة)� ،أ���ش��ار من
خاللها �إىل �أن الرتجمة يف بالدنا ما زال��ت تعاين
من بع�ض الع�شوائية وتكاد تقت�صر على مبادرات
فردية لبع�ض املرتجمني ،قد تكون ناجحة حين ًا
وغ�ير ناجحة �أحيان ًا ،م�شدد ًا على �ضرورة وجود
ا�سرتاتيجية تنظم عمل الرتجمة وجتعله هادف ًا،
وعلى الدور الذي يجب �أن تقوم به جمعية الرتجمة
يف احت��اد الكتاب ال��ع��رب م��ن حيث تطوير عملها
وزي��ادة عدد املرتجمني و�إدخ��ال لغات جديدة غري
تقليدية والتوا�صل ب�شكل �أكرب مع طالب اجلامعات
وحم��اوالت جذبهم �إىل العمل يف جم��ال الرتجمة
الأدبية.
وع��ن (دور الرتجمة يف عملية التنمية) تطرق
الأ�ستاذ ح�سام الدين خ�ضور مقرر جمعية الرتجمة
يف احتاد الكتاب العرب �إىل �أن نقل املعرفة هو هم
الرتجمة الأول وهو الأ�سا�س الذي تنطلق منه كل
م�شاريع النه�ضة وال �سيما يف ع�صرنا احلايل الذي
�أ�صبحت فيه املعرفة ر�أ�سما ًال يفوق كل الأ�شكال
الأخ����رى ل��ل�ثروات ال��وط��ن��ي��ة .كما �أ���ش��ار �إىل �أن
الرتجمة ت�شارك يف التنمية الوطنية بطريقتني:

الأوىل غري مبا�شرة وتتمثل يف نقل املعرفة وهذه
حالة جمتمعية �شاملة ،والثانية مبا�شرة فهي مهنة
متعددة امل�ستويات ت�سهم بن�سبة معينة يف الدخل
الوطني ،و�إن كانت ب�سيطة.
وعن الرتجمة كميدان للأدب املقارن �سلط الدكتور
رات��ب �سكر ع�ضو املكتب التنفيذي الحت��اد الكتاب
العرب ال�ضوء على �أهمية الرتجمة بالن�سبة لدار�سي
الأدب امل��ق��ارن ودوره���ا يف التفاعل الثقايف ،الفت ًا
النظر �إىل ���ض��رورة قيام اجلامعات بحث طالبها
على تعلم اللغات الأجنبية وق��راءة الكتب بلغتها
الأم ،و�إىل �ضرورة �إعادة النظر يف املناهج التعليمية
واالهتمام بالرتجمة و�إبراز دورها يف التفاعل بني
الثقافات والآداب املختلفة.
واختتمت فعاليات الندوة بورقة قدمها الدكتور
ر�ضوان ق�ضماين حتت عنوان (ح��ال الرتجمة يف
زمن العوملة) ،ا�ستعر�ض من خاللها واقع الرتجمة
وتطورها وانتقالها من حالة نفعية مادية �إىل حالة
نه�ضة وبناء ثقايف ،م�شري ًا �إىل �أننا عندما و�صلنا �إىل
ع�صر العوملة �أ�صبحنا متخلفني يف كل �شيء مبا يف
ذلك جمال الرتجمة ،فنحن ما عدنا ن�ستطيع مواكبة
الع�صر رغم �أن الرتجمة مرتبطة بالنه�ضة ارتباط ًا
وثيق ًا..
ويف نهاية الندوة �شكرت الأ�ستاذة �سوزان ابراهيم
ال�سادة املحا�ضرين يف هذه الندوة الهامة ،وتوجهت
بال�شكر �أي�ض ًا لل�سادة احل�ضور من املثقفني واملتابعي
وممثلي و�سائل الإعالم.

12

"ال�سنة الثالثون"

العدد2015/10/4 "1458" :م 20 -ذو ذو احلجة 1436هـ

فنون

جتارب فنية متميّزة تُب�شّ ر بعطاء �إبداعي يف �ساحة الفن الت�شكيلي
رباب �أحمد� :أ�سلوبي الفني يعتمد على ال�شكل الب�شري كعن�صر رئي�س يف اللوحة
هالة ق�صق�ص :ر�سالتي االنعتاق من قيود الزمن والتماهي مع الذات الإلهية
• حممد مروان مراد

ملفت لالنتباه ذل��ك الن�شاط الفني الت�شكيلي،
الذي يتجلّى يف �أعمال اجليل اجلديد من الفنانني
ال�شباب ،الذين يت�سابقون �إىل �صاالت العر�ض يف
املراكز الثقافية ،ليقدموا للجمهور �إنتاجهم الفني
املتن ّوع ،الذي ميثّل مدار�س فنية خمتلفة ،يعبرّ
الفنانون من خالله عن م�شاعرهم ،وعن نظرتهم
�إىل الأحداث املتفاعلة من حولهم.
وملفت لالنتباه �أكرث ،ومثري للإعجاب ،الن�شاط
ال��ف��ن��ي ل��ل��ع��دي��د م���ن ���ش��اب��ات اجل��ي��ل اجل��دي��د،
وم�شاركتهن اجلليلة يف احلراك الفني الت�شكيلي
يف القطر ،وفيهن بالطبعَ ،من جت��اوزت جتربتها
مرحلة ال��ب��داي��ات ،ور� ّ��س��خ��ت نف�سها يف كوكبة
املتقدمات ،بعد �أن توالت �أن�شطتهن
املوهوبات
ّ
يف ال�سنوات املا�ضية ،وفيهن من بد�أن خطواتهن
اجل��ري��ئ��ة ليطبعن ب�صماتهن يف �ساحة الفن
الت�شكيلي.
�أق��ي��م يل م���ؤخ��ر ًا �أن �أطّ ��ل��ع على ن��ت��اج فنانتني
ُ
و�سعدت ب���أن �أُدي��ر معهما
ت�شكيليتني واع��دت�ين،
احل���وار لإل��ق��اء ال�ضوء على جتاربهن املب�شرة
بعطاء مبدع.
• الت�شكيلية رباب الأحمد( :مل �أغرق بالرمزية
ليبقى التوا�صل مع املتلقّي قائم ًا)
حني تلتقي املوهبة الفنية ال�شخ�صية ،مع الثقافة
الوا�سعة ،والتح�صيل العلمي الأكادميي ،ال وبد
املح�صلة �إبداع ًا متقن ًا الفت ًا للنظر،
و�أن تكون
ّ

ويحجز ل�صاحبه مكان ًا يف موكب املبدعني الذي
يرثون الوطن ب�أعمالهم الفنية ،ويرفدون �ساحة
الإبداع الفني ب�أعمالهم لتتوا�صل م�سرية احلركة
ثراء ون�شاط ًا.
الفنية وتغدو �أكرث ً
• الفنانة «رباب» خريجة كلية الفنون اجلميلة
عام  ،1995حائزة على دبلوم درا�سات عليا – ق�سم
الت�صوير الزيتي عام  ،1996عملت بالتدري�س يف
معهد �أده��م �إ�سماعيل للفنون الت�شكيلية لأكرث
��م اخ��ت�يرت معاونة ملدير
م��ن ث��م��اين ���س��ن��وات ،ث ّ
الفنون اجلميلة ب��وزارة الثقافة ،وت�شغل اليوم
مركز مديرة املركز الثقايف العربي (�أبو رمانة)
بدم�شق.
• مل ي�شغل العمل الإداري الفنانة «رب��اب» ،بل
واظبت على العطاء يف املجال الفني ،فكان لها
عديد م��ن املعار�ض الفنية الفردية منذ عام
� ،1996إ�ضافة �إىل م�شاركاتها الدائمة يف املعر�ض
الفني ال�سنوي الذي تقيمه وزارة الثقافة ،كما
لفتت االنتباه مب�شاركاتها يف املعار�ض اجلماعية
التي يقيمها احتاد الفنانني الت�شكيليني ونقابة
الفنون اجلميلة ،و�شاركت الفنانة «رب��اب» �أي�ض ًا
باملعر�ض امل�شرتك م��ع جمموعة م��ن الفنانات
يف �صالة ع�شتار للفنون اجلميلة ،وم��ع جمعية
�أ�صدقاء الفن التي هي �أح��د �أع�ضائها ،كما هي
ع�ضو يف احتاد الفنانني الت�شكيليني ال�سوريني.
•• تتحدث الت�شكيلية «رب���اب» ع��ن جتربتها

الفنية فتقول:
 يغلب على العمل الفني – ب�صورة عامة – طابعالتعبري الذي قد ي�ستخدم الرموز ،بالن�سبة يل
�أعتمد على الت�شكيل �ضمن ما ي�سمى «الواقعية
التعبريية»  -يف البداية اعتمدت على الأل��وان
ال�تراب��ي��ة ،وعملت م���ؤخ��ر ًا على «االكريليك»،
وهناك �أ�سلوب خا�ص مي ّيز �أعمايل ،وهو يعتمد
على ال�شكل الب�شري كعن�صر وحيد يف اللوحة مع
عنا�صر ومفردات �أخرى �ضمن اللوحة.
• وت�ضيف الفنانة «رب����اب» :بع�ض الفنانني
يعتمدون على الإغ���راق يف الرمزية ،وتكثيف
العنا�صر الت�شكيلية ،لي�صبح التوا�صل �أف�ضل
مع املتلقي املخت�ص بالت�شكيل الفني ،مل �أغرق
بالرمزية كثرياً ،ليكون هناك توا�صل مع املتلقي
�أ ّي ًا كانت ثقافته ،ولي�س �ضروري ًا �أن تكون هناك
مبا�شرة ب�إي�صال الفكرة ..يكفي �أن ترتك اللوحة
انطباع ًا �أو حتى ت�سا�ؤ ً
ال..
• وعند �س�ؤالها عن املوا�ضيع التي ي��دور حولها
حمور �أعمالها الفنية تجُ يب:
 � ّإن كل فنان يعبرّ عن خمزون م�شاعره وتداعياتهالفكرية عرب اللوحة الفنية ،ولكل فنان �أ�سلوبه
اخلا�ص وتقنياته اخلا�صة التي يعتمد عليها،
بع�ض الفنانني يهتم يف اللوحة على احلرفة
الفنية ،وبناء اللوحة ب�شكل تقني دون االهتمام
بالتوا�صل مع املتلقّي �أ ّي�� ًا كانت ثقافته الفنية،

ويعتمد على التجربة واالكت�شاف بغ�ض النظر
عن التوا�صل مع املحيط ،بالن�سبة يل �أحر�ص على
�أن يبقى التوا�صل قائم ًا ،و�أن تخاطب اللوحة
املتلقّي مهما كانت ثقافته الفنية ،مع احلر�ص على
درا�سة اللوحة من حيث البناء الفني التقني.
•• وعن واقع العمل الثقايف واحلركة الفنية
الت�شكيلية اليوم ،تجُ يب:
 �أم���ر طبيعي �أن ت��ك��ون احل��رك��ة الثقافية –والفنية بخا�صة – لي�ست بذات الزخم املعهود،
ب�سبب االزمة  ،وغياب بع�ض الأ�سماء املهمة على
ال�ساحة الفنية .وهناك بع�ض ال�صاالت اخلا�صة
�أقفلت �أبوابها  ،ولكن بالرغم من هذا ف� ّإن احلراك
الفكري والفني ب�شكل ع��ام جيد ،والأن�شطة
الفنية ما تزال متوا�صلة وقائمة وهذا ما نلم�سه
من خالل املعار�ض الت�شكيلية التي تُقام باملركز
الثقايف �شهري ًا ويف غريها من م�ؤ�س�سات وزارة
الثقافة ،و�أ�ؤك���د لك باعتباري مديرة للمركز
الثقايف (�أبو رمانة) �أنه لدينا �شهري ًا عدة معار�ض
فردية ،وهو دليل حالة �صحية ،وخا�صة �أن تلك
املعار�ض تتيح فر�ص ًا م�شجعة للأ�سماء ال�شا ّبة،
لتعلن عن نف�سها ،من خ�لال امل�شاركة ب�أن�شطة
املعار�ض الفنية..
• وم��اذا بالن�سبة لربامج و�أن�شطة الأطفال يف
املركز الثقايف؟
 -يعمل املركز الثقايف العربي بدم�شق على تفعيل

فنون
�أن�شطة دائمة كل ي��وم �سبت �أ�سبوعي ًا (�صيف ًا
��اء ،وت�شمل الأن�����ش��ط��ة ال��ر���س��م ،التدريب
و���ش��ت ً
امل�سرحي ،جل�سات حوارية مع خربات تربوية،
وهنالك �أفالم للأطفال (فيلم كل �أ�سبوع) �إ�ضافة
�إىل ن�شاط مكتبة الطفل وور�شة تفاعلية للقراءة
ور�سم احلكايات ،مع ن�شاط فني عملي يف ت�شكيالت
ورقية (فن االوريغامي).
• ما الذي تطمحني لتحقيقه من خالل املهمة
الوطنية التي تقومني ب�أدائها يف املركز؟
 من خالل واجبي يف هذا العمل الوطني املناطب��ي� ،أهتم ب���أن يكون الربنامج الثقايف لأن�شطة
املركز �شام ً
ال ملختلف املوا�ضيع املتعلقة بال�ش�أن
الثقايف واملجتمعي وال�سيا�سي وحتى ال�صحي،
��وج��ه
واه��ت��م��ام��ي
من�صب �أك�ث�ر ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل ّ
ّ
لن�شرالتوعية الثقافية التي هي يف �صلب العمل
االجتماعي والوطني ،وبالتايل �أن ي��زداد عدد
ر ّواد املركز الثقايف ،وخا�صة يف ه��ذه الظروف
ال�صعبة التي يجتازها الوطن ،و�أتطلع من جهة
�أخرى �إىل التعاون مع و�سائل الإعالم التي حتمل
م�س�ؤولية م�ضاعفة يف تفعيل احلراك الثقايف ،و�أن
يت�ضاعف اهتمامها بالأن�شطة الثقافية وتغطية
الفعاليات الفكرية والفنية ب�شكل يكمل املهمة
التي يقوم بها املركز الثقايف.
• الت�شكيلية هالة ق�صق�ص( :االنعتاق من قيود
والتوحد يف الذات الإلهية)
الزمن،
ّ
جرى م�ؤخر ًا افتتاح معر�ض الفنانة الت�شكيلية
«ه��ال��ة ق�صق�ص» وال���ذي ا�شتمل على �أك�ثر من
 40لوحة فنية ،دارت حول مو�ضوع «املولوية»
وحتت عنوان «ع�شق» .لقي املعر�ض �إعجاب ًا الفت ًا
لالنتباه� ،أو ً
ح�س �إن�ساين
ال :ملا امتلكته الفنانة من ّ
رفيع ،باختيارها املو�ضوع «ال�صويف» ،وما يحمله من
معاين راقية ،وثاني ًا :لقدرتها على التقاط �أبدع
ال�صور املتقنة من وقائع ذلك العامل الروحاين
امل��ث�ير ،وك���أن��ه��ا ك��ان��ت ت�����ص�� ّور ب��ال��ع�ين امل��دق��ق��ة،
والكامريا ،ولي�س بالري�شة واللون امل�صفّى..
وح��م��ل �إ ّ
يل لقائي باملبدعة «ه��ال��ة» �أك�ث�ر من
مفاج�أة ،حني عرفت �أنها ر�سامة ت�شكيلية بارعة،
مهند�سة معمارية متم ّيزة ،وباحثة يف الأدب
والعلوم ،و�شاعرة رقيقة وجمل ّية.
ودار احلوار مع «هالة»:
ا�ستهواك فيها؟
ملاذا «املولوية» بالذات؟ وما الذي
ِ
ا�ستهوتني املولوية منذ وق��ت مبكر ،وجذبتني
املتفردة
�إليها قوة خفية ،فرحت �أتت ّبع �أم�سياتها
ّ
يف مدينة «ا�ستانبول» حيث وجدتُني �أدخل �إىل
عامل اخل�شوع ،و�أنتقل فيه من عامل امل��ادة �إىل
عامل ال��روح ،وتوا�صلت قراءاتي عن الطريقة
ال�صوفية ،واملعاين ال�سامية التي ترمز �إليها كل

حركة والتفاتة ،والتي تو�صل �أخري ًا �إىل االنعتاق
التحرر
م��ن قيود ال��زم��ن ،واالن��ط�لاق يف ف�ضاء
ّ
ال��ك��ام��ل ،وق��م��ت بجمع م�شاهداتي وق��راءات��ي
ووظّ فتها لأعبرّ عن ذلك العامل باللون والري�شة،
بد�أت ب�ألوان البا�ستيل الزيتي ،الر�سم على الورق
ثم ا�ستخدمت �أل��وان «الأكريليك» ،وما لبث �أن
ّ
علي.
نف�سه
املو�ضوع
فر�ض
بعدما
أدائي،
�
تطور
ّ
تتحدث «هالة» عن �ألوانها ب�شغف وا�ضح:
�أ�ستخدم يف �أعمايل الألوان الرتابية ،لقربها من
البيئة والرتاث ،وهي الألوان الدافئة التي تتدرج
بني البيج والقرميدي والبني املحروق والأ�سود،
وق��د طغت ه��ذه الأل���وان على اللوحة ف���أب��رزت
�شخ�صية املولوي .واملت�أ ّمل �إىل لوحاتي يتبينّ �أنها
توجه ر�سالة عن الع�شق الإلهي ،فتتجلّى يف كل
ّ
حترر العقل الب�شري من متعلقاته
معاين
لوحة
ّ
الدنيوية التي تبعده عن حمبوبه الأزيل الذي
ه��و اهلل �سبحانه وت��ع��اىل ،كما تتجلّى معاين
امل�سري يف حركة الإن�سان وهو «الع�شق» ،فبالع�شق
ي�ستوي احلياة وامل��وت ،وبالع�شق ينال العا�شق
مراده باحتاده مع مع�شوقه الأزيل ،وللتعبري عن
مجُ مل هذه املعاين الإن�سانية الرفيعة ،اخرتت
يج�سد حالة الع�شق
�شخ�صية «امل��ول��وي» ال��ذي
ّ
الإلهي يف اللوحة ،فاحلركات التي ي�ؤديها املولوي
��وح��د مع
ه��ي ح��رك��ات تعبريية جتلو حالة ال��ت ّ
الذات الإلهية ،والتي يتو�صل لها املولوي �أثناء
دوران��ه ،وهو ما �أقوم بالتعبري عنه يف كل لوحة
من لوحاتي.
�أخ�برت��ن��ي «ه���ال���ة» �أن��ه��ا ح���ازت ع��ل��ى ت�شجيع
أمدتها بالعزم لأداء ر�سالتها ،كما
�أ�سرتها التي � ّ
حظيت بدعم الدكتور «ي�سار عابدين» عميد
كلية الهند�سة املعمارية وامل�شرف على ر�سالتها
للدكتوراه ،وكذلك مد ّر�سها يف الكلية الدكتور
«وائ��ل ال�سمهوري» ،وهي ب�سبيلها الآن للتح�ضري
ملعر�ض قريب ،ي�شتمل على لوحات جديدة يف ذات
املو�ضوع« :املولوية» ،لكنها لن ت�أخذ الفن كحرفة،
بل يبقى هواية تف�صح فيها عن مكنون نف�سها
من العواطف الإن�سانية ،التي يحيا بها الإن�سان،
معنى �سامي ًا.
ويجعل لوجوده
ً
من جانب �آخر تعمل «هالة ق�صق�ص» حالي ًا على
توثيق معامل مدينة دم�شق عمراني ًا واجتماعي ًا
خ�لال الع�صر العثماين ،وه��ي تنطلق يومي ًا مع
كامريتها لت�صوير وتوثيق امل��ع��امل العمرانية
والتاريخية يف املدينة ،وتنطلق من خالل هذا
العمل على �إ���ص��دار كتاب توثيقي عن «التكية
ال�سليمانية» ،ويف جملة املوا�ضيع التي تعكف
عليها �أي�ض ًا ،بحث عن «الق�سم الرباين يف احل َّمام
جت�سد
الدم�شقي» وعن �أعياد مدينة دم�شق التي ّ
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�صور ًا من احلياة االجتماعية يف املا�ضي القريب.
• • •
ُملفت لالنتباه فع ً
ال ،هذا التن ّوع يف �أن�شطة الفنانة
«هالة» ،فهي م�شتغلة بالبحث العلمي والدرا�سات
يف ال��ت��اري��خ وع��ل��م االج��ت��م��اع ،وه���ي مهند�سة
معمارية ،وفنانة مرهفة امل�شاعر ،و�شاعرة
ج ّيا�شة العواطف لها �أكرث من جمموعة �شعرية،
وهي عازفة جميدة �إ�ضافة لذلك� ،أ�س�ألها:
نف�سك �أك�ث�ر و���س��ط ه��ذه ال��ع��وامل
�أي���ن جت��دي��ن
ِ
املتعددة؟
ّ
تجُ يب بثقة وت��ف��ا�ؤل :ال�شعر والفن واملو�سيقا
هوايات �أعبرّ فيها عن ذاتي ،لكني �أجد نف�سي يف
البحث العلمي والتوثيق التاريخي ،ل ّأن �إنتاجي
فيهما يحيا ويبقى �أكرث غنى وجدوى.
هال ق�صق�ص
�إجازة من ق�سم العمارة الداخلية يف كلية الفنون
اجلميلة يف جامعة دم�شق 2007/
ماج�ستري من ق�سم العمارة الداخلية يف كلية
الفنون اجلميلة يف جامعة دم�شق 2012 /
طالبة يف درج���ة ال��دك��ت��وراه يف ق�سم العمارة
الداخلية يف كلية الفنون اجلميلة يف جامعة
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دم�شق  /م�سجلة يف 2015
حما�ضرة يف ق�سم العمارة الداخلية يف كلية
ِ
الفنون اجلميلة يف جامعة دم�شق.
الكتب والأب��ح��اث املن�شورة يف جم�لات علمية
حمكمة:
كتاب بعنوان (احلدائق الإ�سالمية :درا�سة يف
مفهوم احلديقة الإ�سالمية والعنا�صر املك ّونة لها)
عن دار نينوى .2015 /
بحوث علمية يف العديد من الدوريات العلمية
املتخ�ص�صة ،ومنها (امل��اء يف احلديقة العربية
الإ�سالمية بني املادية والرمزية).
بحث بعنوان (البعد الروحي واجلمايل للخطوط
الهند�سية يف احلديقة الإ�سالمية).
بحث بعنوان (البدري وخطاب املحا�سن :درا�سة
يف مفهوم احلديقة الإ�سالمية).
بحث بعنوان (اب���ن ال��ع��وام وك��ت��اب الفالحة:
درا�سة يف مفهوم احلديقة الإ�سالمية).
بحث بعنوان (ال�براين يف احل ّمام الدم�شقي..
قيمة جمالية واجتماعية).
بحث بعنوان (درا�سة مظاهر الرتفيه يف �أعياد
دم�شق القدمية).
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ن�شاطات

برعاية وزارة الثقافة توقيع الأعمال ال�شعرية للدكتور نزار بريك هنيدي :

• طاهر الها�شمي

حني نحتفي بال�شعر فنحن بخري

برعاية وزارة الثقافة�..أقامت الهيئة العامة ال�سورية للكتاب حفل
توقيع كتاب الأعمال ال�شعرية للدكتور ال�شاعر نزار بريك هنيدي،
وال��ذي ا�سته ّلته بالوقوف دقيقة �صمت ح��داد ًا على �أرواح �شهداء
الأمة العربية  ,ثم تاله بالن�شيد الوطني ال�سوري  ,وبد�أ احلفل بكلمة
ق�سام رئي�س جمل�س مدينة جرمانا الذي �أظهر من خالل
الدكتور تامر ّ
كلمته اعتزازه بال�شاعر ابن بلده البا ّر وقد �أجنبته هذه املدينة
اجلميلة بكل زخمها وعنفوانها لتجعل منه طبيب ًا ناجح ًا و�شاعر ًا
جميد ًا
من املجددين والرافدين للحركة ال�شعرية يف حداثتها املطردة  ,فهو
ا�ستلم راية الأولني وحافظ على �س ّموها وارتفاعها  ,وزاد يف ت�ألقها
وبريقها .
كما �ألقى الدكتور غ�سان غنيم مدير الت�أليف يف الهيئة العامة للكتاب
كلمته التي كانت قراءة نقدية جاءت مبثابة �إطاللة �أدبية �أ�شبه
بالق�صيدة ال�شعرية لرت�صد بعني الأديب الناقد الفاح�ص وامل�شخّ �ص
تلك الوم�ضات النورانية التي �أن��ارت �أج��واء الق�صيدة لدى ال�شاعر
وق�صت و�أن�شدت بكل جوارحها حكاية تلك املجموعات
نزار  ,فحكت ّ
ال�شعرية منتظمة يف كتاب واحد حتت م�س ّمى (الأعمال ال�شعرية )
الذي ا�ستحقته بجدارة  .ومن تلك الإطاللة الرائعة �أقتطف بع�ض ًا
من �أزاهريها الفواحة لأهديها �إىل ذائقة القارئ املهتم بجماليات
لغتنا العربية  ,وبكل بديع وجديد فيها .
يقول الدكتور غ�سان غنيم ( تنق�سم ق�صائد الأعمال ال�شعرية لل�شاعر
ن��زار بريك هنيدي ب�شكل ع��ام �إىل ق�سمني  .ق�سم يقوم على منط
يفرع فيها ال�شاعر ر�ؤاه يف احلياة والوجود
الق�صيدة الطويلة التي ّ
واملجتمع ..والنا�س ..فتمتد �إىل عدد من ال�صفحات وتعتمد �أ�سلوب
الر�ؤيا الدينية غالب ًا  ,و�أ�سلوب الرائي �أحيان ًا  ,الذي يحاور كل �شيء
حتى العدم ليخلق منه معنى وجدوى .
ويف مثل هذه الق�صائد يفي�ض ال�شاعر بحدو�س عميقة حتاول تف�سري
غوام�ض الوجود واحلياة وي�سيطر فيها ال�سرد العنقودي الذي ترتابط
فيه العبارات عرب ر�ؤيا يطرحها ال�شاعر يف ق�صيدته فيت�شرنق حولها
بعمق عرب لغة �شعرية تنتزع الده�شة من عيني ّ املتلقّي وقلبه وعقله
 ..فهو �شاعر �صنّاع ميتلك �أدوات ال�شعر فيها وميتلك و�سائل اجلذب ..
من دون �أن يقطع خيط الر�ؤيا الرابط لأجزاء الق�صيدة ك ّلها ..و�أمثلة
على ذلك كثرية يف الأعمال ال�شعرية  ,من مثل ظالل الغياب والرحيل
نحو ال�صفر ومدارات الو�صل و�شجر يرتدي العا�صفة وك�أنّ الطريق
مييل  ,والطوفان  ,وال وقت �إلاّ للحياة وك�أ�س البيا�ض الأخري...
�أ ّما الق�سم الثاين فهو للق�صائد املتو�سطة والق�صرية  ,وقد جعلها يف
�إط��ار واحد لأنها تقوم على تقنية واح��دة  ,وهي الدفقة ال�شعرية
فيج�سدها يف مقطوعة �شعرية
التي ي�ستنفذ فيها ال�شاعر وم�ضة برقت
ّ
ا�ستوفت �شروط ال�شعر و�شروط البقاء .
ثم تقدّ م ال�شاعر الدكتور راتب �سكّر ع�ضو املكتب التنفيذي يف احتاد
ّ
الكتاب العرب بق�صيدة �شعرية عبرّ من خاللها عن اعتزازه ب�صديقه
ال�شاعر نزار بريك هنيدي مقدّ ر ًا فيها �صفاته الإن�سانية ومقدراته
حداثوي يومئ باملبدع واجلميل �إذ يقول :
الإبداعية من خالل �شكل
ّ
مكتوب
( يف ب�ساط الغيم
ٌ
�سي�أتي فار�س يلهو قلي ًال بكالم ذي رنني
ميلأ املعنى فراق ًا وعذاب ًا
�صناديق
ثم يكوي ما يواري من �ضياء يف
ٍ
ّ
ال�سر الدفني
من ّ
ترجمان ال�شوق مك�سور على الأبواب
من ي�شعل قندي ًال ويدعوه قلي ًال كي يرانا؟
الم�س ًا خا�صرة توم�ض يف ظلمة
م�سعاه م�صابيح اليقني
جرمانا ..عربات من بهاء متلأ ال�شرفة ورد ًا
هذه �إحدى عالمات التج ّلي يف ربانا
�أو �سنى الربق �سجايا جمره
توقظ في�ض ًا من �أنا�شيد يدينا
تتدلىّ يف غيابات ال�سنني
ظبية ترك�ض يف ب�ستان نور
 ..جرمانا  ..يغم�ض ال�ساهر عينيه على ال�شعر
خاطف
يراها يف انك�شاف
ٍ
ال حزين
يك�سو لياليها مب ّو ٍ
م�ساء يا �صديق النبعة البكر ب�أ�سفار ال�سواقي
عم
ً
ْ

ال�صمت) جرار ًا
طبتَ راح ًا يا طبيب الروح فاملأ (غابة ّ
من كروم يانعات باخ�ضرار يف عناقيد الأماين
ني
ظمئت نف�سي ,و�صوتي يف غيابات مالهيها ره ْ
فا�ضت الأيام عن خابية الوجد
ف�ضاءت قرب بابي يف حياء
وم�ضت يف مركب من وجدها
تطلق ما �أ�ضمر �صوتي
يف مفازات وجودي  ..من حنني . ).
املن�صة
ثم اعتلى الدكتور ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتّاب العرب ّ
لي�ؤ ّكد �أن ال�شاعر نزار بريك هنيدي حالة �إبداعية تتناوب الظهور
بني االت�صال واالنف�صال فهو بوجده ووجوده يب�سط �أجنحة انطالقه
�إىل �آفاق الروح تلك الال حمدودة بزمان �أومكان ليطفو حين ًا على �سطح
الربهة املاثلة  ,فيلقي بدرره التي اقتن�صها من �أعماق حميطه بعد �أن
جال بريقها مب�سحته ال�سحرية ف�أك�سبها ملعان ًا �أقوى  ,وح�ضور ًا �أبهى ,
وحين ًا يح ّلق يف �سماوات وجده متماهي ًا مع ّ
كل ذ ّرة من الوجود فيغ ّيب
ذاته يف ينبوعها البكر مالئ ًا جيوبه من جنومها و�أقمارها لينرثها على
الفل�سفي العميق
قرائه ومريدي بدائعه وطرائفه املو�سومة بطابعها
ّ
 .فهو يف �إغنائه املده�ش للحركة ال�شعرية  ,حيث ال�شعر يتلخّ �ص
ج�سد يف �شعره
يف معرفة ما وراء املعرفة  ,يثبت على ال��دوام �أ ّن��ه ّ
هذا املعنى مبا يعتمل يف ق�صائده من حراك �إبداعي يتو ّلد يف �أزلية
احل�ضور والغياب ب�شرطها املعر ّ
يف املقرون باحلا�ضر املت�صل باملا�ضي
واملحكوم بامل�ستقبل  .فال�شاعر يف نظر ه م�ستحقّ للتكرمي واالحتفاء ,
لكل تلك امليزات التي تخ ّوله الوقوف �أمام جمهرة ّ
تخطت حرارة اجل ّو
و�أرق امل�سافة لت�شدّ على يد �شاعريته م�ؤ ّكدة واثقة من ا�ستحقاقه
و�أهليته � ,إ�ضافة لن�شاطه املميز والد�ؤوب يف ملتقاه الثقايف مبدينته
جرمانا  ,ولإدارته الناجحة يف مهمته رئي�س ًا لفرع ريف دم�شق الحتاد
الكتاب العرب  ,ذلك االحتاد الذي احت�ضنه بحب واعرتاف ف�أ�صدر له
العديد من جمموعاته ال�شعرية التي متيزت بكثيف العبارة  ,ورهيف
العاطفة وطريف ال�صورة وان�سيابية النغمة .
ثم اعتلى املنرب الدكتور ال�شاعر جهاد بكفلوين املدير العام للهيئة
العامة للكتاب و�ألقى كلمة قال فيها �أن وزارة الثقافة يف الآون��ة
الأخ�ي�رة عملت على ن�شر ك��ل �أجنا�س ال�شعر و�أن��واع��ه  ,فجمعت
بني ال�شعر القدمي وال�شعر احلديث  ,وهذا ما ح�صل مع املجموعة
ال�شعرية املتكاملة لل�شاعر نزار بريك هنيدي .
وانتقل ال�شاعر الدكتور جهاد �إىل �إلقاء ق�صيدة التي عبرّ فيها عن
م�شاعره و�إح�سا�سه احلميم بجدارة ال�شاعر الدكتور نزار وا�ستحقاقه
لذلك التكرمي فقال :
ً
�شاعرنا
تكرمي
إىل
�
...
ا
عدو
�صببت املاء ثم دلفت
اجلميلِ
ٌ
جمرمة ّ
ف�شم�سك �آب
تلظت ...حتيل الثلج جمر ًا من عويلِ
ً
هيمنة
�سمعت
وفيه
...
ا
حنان
مبـ�ضعه
�سال
طبـيـب
الهديلِ
ٌ
الطلول
م�شردة
ِ
فـو ّلــى الـداء منقـ�شع ًا يـعـاين  ...هزيــمته ّ
وجاء ّ
ال�شعر فانفتحت حدود ّ ...
تخطت عامل
الوحي املنيلِ
ّ
ثبات...ولــم تــعبــ�أ ب�أعــباء ال�سبيلِ
تــرود الــالنـهــاية يف ٍ
خي نــزار دــنيا ّ
بالكبول
رحـيـب ال يـقـ ّيد
ال�شعر كونٌ ...
ِ
ٌ
�أُ َّ
وال�سهول
ف�أطلقْ مهرة يعدو ن�شيط ًا  ...وي�صهل يف الرباري
ِ
َّ
أ�صول
خمر  ...معـتّقة الو�شائج وال ِ
وفـ�ض عن الدنان رحيق ٍ
ْ
وخـ�ض ال ت�سرتح جرب ًا عوان ًا  ...وق ّبلْ وجنة الن�صر اجلليلِ
احلقول
قواف  .م�شت نهر التجدّ د يف
ِ
فلن �أر�ضى ابتعادك عن ٍ

على التـقـليد �أعلنت انت�صار ًا  ...وكنت �أحقّ باملجد الأثـيـلِ
ٌ
لك الألوان
امل�سر �إىل الأ�صيلِ
منع�شة ر�سوم ًا  ...هي ال�شفق ّ
و�أنـت عـك�ستـها فـجر ًا عروب ًا  ...فـللمـر�آة �أطـيـاف الـرحـيلِ
ٌ
رحيل لـلبـقاء يغزّ خطو ًا  ...يـنـاغي الأفق بـالـخـدّ الأ�ســيلِ
وما �أجدرنا بالرفعة حني نحتفي ب�شاعر مت ّيز ب�إ�ضافاته املرموقة
�إىل كوكبة الإبداع مبا ا�ستنزفه من ع�صارة القلب والوجدان ف�أغنى
املكتبة العربية مبجموعاته الفريدة التي عملت وزارة الثقافة على
�أن جتمعها يف كتاب حتت م�س ّمى الأعمال ال�شعرية � .إنّ��ه الطبيب
ال�شاعر الدكتور ن��زار بريك هنيدي بقامته الأدب��ي��ة ال�سامقة ,
و�شخ�صيته الدمثة املحببة يقف على من�صة االحتفاء بكتابه املذكور
�شاكر ًا وزارة الثقافة املمثلة مبن ح�ضر تلك االحتفالية من �شخ�صيات
كرمية ونفو�س طيبة  ,وهاهو يديل مبا فا�ضت م�شاعره من عرفان
وت�أكيد على دور ال�شاعر املتمثل ب�صوت اجلوهر ال��ذي ينطلق من
�أعماقه ال�سحيقة �إىل �آفاقه الق�صوى .
يقول ال�شاعر الدكتور ن��زار بريك هنيدي يف ا�ستهالل كلمته التي
اختتم بها تلك االحتفالية التي �أقامتها وزارة الثقافة لتوقيع كتابه
(الأع��م��ال ال�شعرية ) .مطلق ًا �سرب ًا من العبري والأن���وار يف �أج��واء
املحفل  ,هام�س ًا ب�شعريته الوام�ضة ( :قلت يف كتابي �صوت اجلوهر :
�إن ال�شاعر هو من ي�ستطيع بحق �أن يكون �صوت اجلوهر الإن�ساين  ,ويف
احلقيقة ف�إن ال�شاعر يعي�ش عمره ك ّله حماو ًال التقاط �إ�شارات و�أنّات
وبالء وتطلعات هذا اجلوهر املكنون يف نفو�س النا�س الذين يعي�ش
بينهم  .وعندما ي�شعر �أن��ه ا�ستطاع االق�تراب من ذلك وا�ستطاعت
كلماته �أن جتد لها طريق ًا �إىل قلوب النا�س  ,ف�إنه ي�صبح �أكرب عزمية
على اال�ستمرار يف مغامرته الفنية الإبداعية  .وهذا ما �أ�شعرمتوين
البهي وكلماتكم الدافئة وحمبتكم ال�صافية
به اليوم  ,بح�ضوركم
ّ
التي غمرمتوين بها  .وهكذا مل يبق يل �إال �أن �أ�شكركم فرد ًا فرد ًا
 .و�أ�شكر �أو ًال وزارة الثقافة التي �أ�صدرت يل الأعمال ال�شعرية التي
نحتفل اليوم بتوقيعها  ,و�أ�شكر ال�سيد الوزير ال�شاعر الأ�ستاذ ع�صام
خليل على ّ
كل ما قدّ مه ويقدمه من للثقافة واملثقفني  ,كما �أترب
بال�شكر اخلا�ص �إىل ال�صديق العزيز ال�شاعر الدكتور جهاد بكفلوين
مدير الهيئة العا ّمة ال�سورية للكتاب  ,على اجلهود امل�ضنية التي
يبذلها خدمة للكتاب ال�سوري  ,وعلى ح�ضوره الكرمي معنا يف هذه
االحتفالية  ,,و�أ�شكر ال�صديق العزيز الأ�ستاذ الدكتور ح�سني جمعة
رئي�س احتاد الكتاب العرب ,وجميع الزمالء ال�شعراء والكتاب و�أ�شكر
مديرية ثقافة ري��ف دم�شق والقائمني على ه��ذه ال�صالة ( �صالة
الوقف ) التي نرجو �أن يتعزز دورها يف احلياة العامة والثقافية يف
هذه املدينة ال�صامدة التي �أ�صبحت بحق �سورية ال�صغرى  ,وهنا البد
يل من �أن �أتوجه بال�شكر واالمتنان �إىل رفيق العمر الدكتور تامر
ق�سام رئي�س جمل�س مدينة جرمانا و�أع�ضاء املجل�س � .شكر ًا لكم جميع ًا
ّ
 ,و�أرجو �أن جتدوا يف كتابي ما ي�ستحق عناء القراءة .ودمتم ودام
الوطن بخري) .
واختتم احلفل بتوقيع ال�شاعر لكتبه التي اقتنيت من جمهور احلفل .

ق�ضايا و�آراء

طفولة العجيلي
•خلف اخللف املجدمي
ع��ب��د ال�����س�لام العجيلي
ج��ب��ل ���ش��ام��خ م���ن م��دي��ن��ة
الرقة ال�سورية – و�أق��ول
ال�سورية ل��وج��ود �أك�ثر من
رق���ة يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي,
واحدة يف حمافظة �أ�سيوط
مب�صر ،و�أخ���رى يف العراق
وث��ال��ث��ة يف ال��ك��وي��ت ،ورمب��ا
رابعة يف املغرب - ،الرقة
ال�سورية التي تقع م��ا بني
ال���ن���ه���ري���ن وع���ل���ى ح����دود
ال�صحراء العربية ،وعلى
�شاطئ نهر ال��ف��رات الكبري
وب�ين ه�ضبتني� ،إذ ي�صعب
ع��ل��ى امل����رء ر�ؤي����ة امل��دي��ن��ة
ق��ب��ل �أن ي�صل �إل��ي��ه��ا ،وم��ا
ت��زال الأق��وا���س واجل���دران
امل���ت���داع���ي���ة م���ن امل��دي��ن��ة
القدمية قائمة ،هنا كان
ميالده� .أهل الرقة �أنا�س طيبون م�شغولون بانتزاع
لقمتهم م��ن الأر����ض وم��ن ب�ين �أن��ي��اب عوا�صف اجلو
وزواح��ف الأر���ض هناك ولد وعا�ش طفولته و�صباه
ومطلع �شبابه ،ون�ضجت فيها كهولته� ،شكّل ق��دوة
متجددة يف �إرادة الت�أ�صيل والتحديث ،مار�س مهنته
فكان خربة علمية طبية متميزة ،وارتفع من عتبة
داره قامة �أدبية عربية وعاملية عالية كمثل للأخالق
ال�شخ�صية والعلمية والأدبية ،يقتدي به الأجيال
الالحقة وعالمة م�ضيئة يف دروب وعالمات الإبداع
العربي ,يف الأجنا�س الأدبية الكثرية التي عاجلها :
ال�شعر واملقامة والق�صة الق�صرية والرواية واملقالة
والبحث و�أدب الرحالت ،مبا حفره مب�ساره اخلا�ص
عميق ًا ومتفرد ًا يف م�سار الأدب العربي احلديث ،يبدو
تاريخ ميالده ق�صة م�ستقلة بذاتها ت�ستحق التوقف
واملالحظة� ،إذ يرجع تاريخ ميالده يف الغالب �إىل ما
بني ع��ام  1918وع��ام 1919م ،حيث يرجح التاريخ
الأول ،لأن��ه ـ �أي العجيلي قد اكت�شف �أن �أق��دم قيد
ملولده يعود �إىل تذكرة ر�سمية تعود �إىل �أواخر �أيام
احلكم العثماين يف الرقة ،وفيها �أن��ه مولود يف 23
متوز  . 1918وي�شري يف بع�ض �أقواله �إىل عام 1943
م حيث كان طالب ًا يف كلية الطب يف اجلامعة ال�سورية
�آنذاك �أي جامعة دم�شق حالي ًا ،وقد ر�شح نف�سه خلو�ض
االنتخابات النيابية عن الرقة وك��ان قيد نفو�سه
الأخ�ير 1918يجعله �صغري ال�سن بالن�سبة لل�شروط
االنتخابية ،مما جعله يقوم ب�إجراء الت�صحيح الالزم
ملواليده �إىل عام 1912م ،كما ي�شري �إىل وجود وثائق
ر�سمية تو�ضح مواليده �إىل عام  ،1917كما �أنه مييل
�إىل �أن مواليده بعام  1918هي الأقرب للحقيقة ح�سب
قناعته ور�أيه  .ويذكر العجيلي طفولته م�شري ًا �إىل
بيئته البدوية والقبلية ،لكنه مل يع�ش حياة البداوة
كاملة ،ويو�ضح يف �أكرث من مو�ضع يف كتاباته ويف بع�ض
�أقواله ،ن�سبه الع�شائري البدوي �إىل قبيلة ح�سينية
الن�سب � -أي تنت�سب �إىل �ساللة احل�سني بن علي بن �أبي
طالب  -هي قبيلة البو بدران امللحقة بع�شائر البكارة
املقيمة يف �أطراف املو�صل يف العراق ،و�أنه عندما تفتّح
على احلياة كانت �أ�سرته قد ا�ستقرت منذ زمن بعيد يف
بلدة الرقة ال�سورية على �ضفاف نهر الفرات بعد �أن
مرت بتنقلها �شمايل اجلزيرة ال�سورية بني نهري دجلة
وال��ف��رات عند تقاطع نهر اخل��اب��ور ،وكانت قد مرت
مبدينة الرها الرتكية اليوم ،والتي ال يزال الل�سان
العربي �سائد ًا عند غالبية �سكانها وال تزال القبائل
العربية حميطة بخا�صرتها  .وكانت الرقة حيث مولد
عبد ال�سالم العجيلي ،بلدة �صغرية �أو قرية كبرية على
�شاطئ الفرات بني حلب ودير الزور يف ال�شمال ال�سوري،
كان �سكانها يف �أيام مولده ،جمموعة من الأ�سر البدوية
عربية �أو م�ستعربة نزحت �إليها من بالد خمتلفة من
املو�صل والرها والع�شارة ،وهي يف الأغلب �أ�سر تعي�ش
احلياة البدوية لأنها من �أ�صل بدوي �أو كائنة يف و�سط
بدوي ،وي�شري �أن �أ�سرته ،فرع من ع�شرية البو بدران،
و�أ�صلها يف بادية املو�صل يف العراق وبع�ض فروعها
الآن يف ب��ادي��ة دي��ر ال���زور يف �سورية وه��ي ملحقة

بع�شائر البكارة كما تقدم،
و�أن���ه ال ي���زال بينه وبني
�أقاربه يف املو�صل يف العراق
وال��ره��ا يف تركيا و�أورف���ا
توا�صل وتزاور  .وقد فارق
العجيلي  -و�أ�سرته و�أهله
وب��ع�����ض الأ����س���ر الأخ����رى
 حياة البداوة منذ زمنبعيد� ،إال �أن مظاهر تلك
البداوة ما زالت قائمة يف
بيئته ويف بلدته وحميط
وادي ال��ف��رات ال���ذي تقع
فيه بلدة ال��رق��ة ،كما �أن
�أعراف البادية وتقاليدها
ب��ق��ي��ت يف ذل����ك ال��و���س��ط
�إىل يومنا ه��ذا ،ذل��ك على
الرغم من زوال الأ�شكال
االق��ت�����ص��ادي��ة وال�سكنية
للمجتمع البدوي فيه ،فقد
ظلت تلك الأع���راف والتقاليد ملزمة لكل من يقيم
يف ه��ذا الو�سط� ،إل��زام�� ًا قد يبدو يف بع�ض الأحيان
معار�ض ًا �أو متحدي ًا للقيم املعا�صرة من ثقافة حديثة
ومتح�ضرة ،وقد ا�شتهر �أبناء �أ�سرته منذ �أوائل نزولهم
يف الرقة �أي��ام احلكم الرتكي بحب املعرفة وفنون
القراءة والكتابة ،فكانت �صالتهم يف احلكم �آنذاك
�شديدة و�ست�ؤدي تلك ال�صالت �إىل التعاون مع اجلي�ش
ال�ترك��ي لدعم احل��رك��ة الوطنية بالرقة بعد حل
احلكومة الوطنية الفي�صلية بعد معركة مي�سلون قرب
دم�شق ،كما كانوا الأوائل يف التح�ضر بني مواطنيهم،
كما ُعرفوا برهافة احل�س ،وك��ان من بينهم �شعراء
باللهجة البدوية وال�شعر ال�شعبي باللهجة املحكية
املحلية ،و�أ�صحاب حكايات يف الهوى يف حني كان عبد
ال�سالم العجيلي متزمت ًا منطوي ًا على نف�سه يف طفولته
وا�ستمر ذلك �إىل �أيام �شبابه وبع�ض من جممل حياته
العامة ،فكان العارفون بحكايات �أ�سرته يعجبون
من تق�صريه يف ميدان العاطفة الذي طاملا �صال فيه
�أ�سالفه وجالوا ،ورمبا �ساهمت تلك الن�ش�أة البدوية يف
�سلوكه ال�شخ�صي حتى بعد �أن �شب عن الطوق وخا�ض
يف املعا�صرة من �أخم�ص قدميه �إىل قمة ر�أ�سه ،لهذا
ظل �سلوكه ال�شخ�صي م�شدود ًا �إىل قيم كثرية تعود
يف �أ�صولها �إىل ن�ش�أته الع�شائرية والبدوية ،وعندما
ج��اوز �سن ال�صبا �أ�صبح ميلك اختيار من يخالطهم،
اكت�شف يف نف�سه امليل �إىل ال�تردد على جمال�س من
هم �أكرب منه �سن ًا ،يرقبهم وي�ستمع �إليهم م�شارك ًا يف
�أحاديثهم و�أعمالهم ،كما كان يف ذات الوقت يخالط
رفاقه يف املدر�سة ويف حميط الأ�سرة ،ملن هم يف �سنه
وكانت تلك املخالطة الأخرية البد منها ،وكان الكبار
يقبلون جلو�سهم �إليه ملا ي��رون فيه من ابتعاده عن
لهو الذين هم يف عمره ،وملا يتو�سمون فيه من اهتمام
مبا يهمهم ،ومن تقدير وتوقري لهم ،كان كبار ال�سن
من �أهله و�أ�صدقاء �أهله مثل وهبي العجيلي و�أحمد
احلاج عبد اهلل الذي كان �أحد امل�ست�شارين الثالثة يف
احلركة الوطنية بالرقة ،وعبد الباقي العجيلي الذي
�سي�شارك يف جي�ش الإنقاذ عام 1948كحر�س �شخ�صي
لأديب ال�شي�شكلي قائد فوج الريموك الثاين املتطوع،
وح��داد علو�ش العجيلي وحمدي العجيلي وجا�سم
الهويدي وفي�صل حممد الهويدي وعلي ب�شري الهويدي،
�أما الذين هم من �سنه فهم �أ�صحابه ورفاقه يف بع�ض
م��راح��ل حياته ،وي��ع�ترف ب���أن��ه ال ُيعد ل��ه �أ�صدقاء
حميمني ال يف الرقة وال يف غريها ،وال يف �أي بلد زاره
�أو عا�ش فيه ،وذلك لأن كل واحد تقربه احلياة منه
ال يطّ لع �إال على جانب �أو جزء من نف�سية العجيلي
ومن �أفكاره وت�صرفاته� ،إن��ه منطو على نف�سه �أكرث
مما يجب و�أكرث مما يتوقع �أقرب النا�س �إليه ،وهذا ال
يعني �أنه ال يقدر ال�صداقة �أو �أنه يتقاع�س عن القيام
بواجباتها ،ولكنه يح�س ب�أن جوانب نف�سه من الكرثة
والتنوع �إىل درجة ال يرى �أحد ًا من �أ�صحابه قادر ًا على
الإحاطة بها جميع ًا �أو فهمها جميع ًا ،لذلك فهو يخ�ص
كل من ه���ؤالء مبا يراه جدير ًا باالطالع عليها منها،
ويحتفظ بالكثري من تلك اجلوانب لنف�سه .
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كيف قر�أت التاريخ
ب�سلبياته و�إيجابياته؟!
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•جعدان جعدان
َّ
كل ما يف الكون يخ�ضع لقانون ال ُي َر ّد هو قانون الكون والف�ساد ...فالأ�شياء تكون �أو توجد ثم تف�سد
وتبلى لتولد �أ�شياء �أخرى تف�سد بدورها وتبلى ،ومن املوت تولد احلياة ،ومن احلياة يولد املوت...
ال ّ
�شك �أن احل�ضارة الإ�سالمية قد عرفت بداياتها الطاهرة ،وينابيعها املثالية ال�صافية يف عهد الر�سول
الأكرم بعد �أن اكتملت الأ�س�س والقيم واملبادئ ...فهذا ابن اخلطاب يفتح القد�س ،ويرف�ض ال�صالة يف
الكني�سة حتى ال تختلف الأمة من بعده عليها ،و�ص ّلى بجوار الكني�سة حيث يقوم م�سجده ال�صغري مال�صق ًا
وحرم عليهم دخولها على يد روما امل�سيحية مل ي�سمح
للكني�سة ...وحتى اليهود الذين طردوا من القد�سّ ،
لهم بالعودة �إىل زيارتها و�سكناها �إال يف َّ
ظل خالفة عمر بعد �أن ُحرموا من ذلك بقرون� ...إن التاريخ
يف املنطقة مل يخل بعد ذلك من اال�ضطهاد بكل �أنواعه ...اال�ضطهاد الديني ،واال�ضطهاد العرقي...
واحلروب الدينية �أو بالأحرى احلروب با�سم الدين...
وال َّ
�شك �أن احل�ضارة العربية الإ�سالمية الأوىل عرفت كل ما عرفته احل�ضارات الأخرى ...بعد ذلك
من عهود اال�ستبداد ومن ال�صراعات ال�سيا�سية حتى دخلت مراحل اجلمود ثم اال�ضمحالل والتحلل
وال�ضعف ويف �أذهان �أجيالنا املتعاقبة ف�إن ما حدث خالل �أربعة ع�شر قرن ًا هو كتلة واحدة م�ضيئة من
التاريخ الزاهر ...نعم جاء الإ�سالم ،ونه�ض �أهله يف حما�س ،يبنون دولته ،ويف غمرة التفا�ؤل ح�سبوا
�أنهم يقيمون على الإميان ،والعدل ،واخلري دولة تدوم �أبد الدهر ّو ّم ّ�ضتْ دولة الرا�شدين يف طريقها
ٌ
ثالثة من اخللفاء �شهداء
ف�إذا هي يف عنفوانها اقتحم الف�ساد دارها ،وقطعت الفتنة م�سريتها و�سقط
الغدر واخليانة ،وف�ساد احلياة الذي ال مهرب منه ،وعندما ا�ست�شهد اخلليفة الرابع علي بن �أبي طالب
رمز الإميان والعدل والبيان والفرو�سية ،وانتقل احلكم �إىل معاوية� ...أيقن النا�س ب�أن ف�ساد الزمن جزء
مفر من دورة احلياة واملوت ...فجاء ابن خلدون يف مقدمته 1406-1332م يق ّيم
من الزمن نف�سه ،وال ّ
املجتمعات ب�أدوارها الدائريةَ ،و َف َ
ل�سف التاريخ ...و�أتى بقوانني الطبيعيات والكيميائيات على كل ما يقع
يف الكون من حتوالت ...وقال :ب�أن التاريخ يت�ألف من دول ...ولها �أعمار ك�أعمار الأحياء ...فكما يولد
وي�شب ثم يهرم وميوت� ،أما دورة العمران عند ابن خلدون� :أنَّ البداوة هي املرحلة
حي ثم ينمو
ّ
كل ّ
الأوىل من مراحل تطور كل جماعة �إن�سانية ...و�أن البداوة �أ�صل العمران والأم�صار ...وعند ابن
خلدون �أن اجلماعة الب�شرية تبد�أ بدو ّية ثم ي�شتدُّ عودها ،وتتزايد قواها فتتّجه �إىل غزو ما يجاورها
من بالد احل�ضر لال�ستيالء عليها ...ف�إذا متكنت من ذلك ،وا�ستقرت يف بلد متح�ضر وحكمته فقد بلغت
قمة ما ي�سميه باملجد �أو قمة القمم ثم ت�ؤول �إىل النهاية ...فللدول �أعما ٌر ك�أعمار الأ�شخا�ص ...وكما
�أن ال�شجرة تزهر وتثمر ثم تذبل ...وهكذا دورة احلياة ...وعند ابن خلدون املرحلة الأخرية هي
الرتف بداية الف�ساد �أو هو الف�ساد كله ...ونظرية ابن خلدون رغم جاذبيتها فلي�س لها ٌ
حظ من ال�صواب
الكامل ب�أن الرتف يف�سد الأمة ...غري �أنّ هناك ترف ًا ج�سدي ًا ،وترف ًا روحي ًا ،وترف ًا عقلي ًا ،ف�إذا اكتملت
الثالث اكتملت احل�ضارة واملدنية يف �أعلى م�ستوياتها ،و�أما �إذا ت�شبثت الأمة بالرتفني الأخريين ك ِت َبتْ لها
ال�صريورة والبقاءَّ ...
جليل بعده ...فلي�ست احل�ضارة عيب ًا اجتماعي ًا ،وال �سبب ًا
الراية
ٍ
وكل جيل ُ
ي�سلم ّ
ٌ
ودعامة ت�شدُّ بنيانه� ...أ ّما ف�ساد الرتف ي�أتي من �سوء ا�ستخدامه ...كما هو
لف�ساد املجتمع بل هي ق ّو ٌة
يف دول اخلليج...
َّ
حتول الرتف �إىل البذخ والتبذير والإ�سراف يف غري مو�ضعه ...فانقلب الرتف �إىل داءٍ �سقيم بدء ًا من
امللك ثم الأمراء ثم امل�س�ؤولني ثم الرعية ...فالعيب لي�س يف احل�ضارة نف�سها و�إمنا يف موقف الإن�سان
منها ...فالرتف لي�س م�ستوىً مالي ًا �أو ح�ضاري ًا و�إمنا هو ُخ ُل ٌق و�سلوك ...هناك �أغنياء غري مرتفني...
ال�سعادة لهم والعي�ش الكرمي ...وميكن حت�سني �أحوال الب�شر
وهناك
ٌ
فقراء مرتفون...يتقنون جلب ّ
وحتريرهم من الكثري من عوامل الف�ساد عن طريق العلم والثقافة والك�شف عن �أ�سباب العلل والأمرا�ض
التي ت�صيب البدن ،وت�سرع ف�ساده...
من هنا القول الفيل�سوف وامل�ؤرخ الإيطايل جيوفاين 1774-1668م �إن تقدم الإن�سانية حقيقة ولكنه يتم
�شيء من التح�سن املطرد ...وهذا ما جعل
يف حركة لولبية �أي �أنَّ دورات التاريخ املتعاقبة يتحقق معها ٌ
خط متقدم و�أن دوالبه يتقدم بخط
املفكر الفرن�سي تورجو 1781-1727م يقول� :إن التاريخ ي�سري يف ٍ
م�ستقيم...وي�ؤكد املفكر الفرن�سي كوندر�سيه (�أنطوان كاريتا) 1794-1743م �أن �سبل التقدم مفتوحة
�أمام الب�شر �إىل ما ال نهاية ...ويهاجم ال�سلفيني الذين يقولون ب�أن الع�صور املا�ضية خ ٌري من احلا�ضرة...
و�أكد �أن الثورة الفرن�سية حطمت الأغالل ،و�أطلقت الن�شاط الإن�ساين من عقاله ...والفيل�سوف الإنكليزي
�سبن�سر 1931-1820م يف كتابه امل�سمى (التقدم قانونه و�سببه) يدعو �إىل التفا�ؤل و�إىل م�ستقبل باهر
وي�سوده روح االنفتاح والتنوير يف تاريخ الفكر العاملي ...ولكن �أكرب املتفائلني دون �شك هو �سان �سيمون
1825-1760م فقد كان �شعلة من الذكاء ،وطاقة من العمل ،و�آية يف �سعة الإطالع والطموح ،وكان �إميانه
بالب�شر ،وب�ضرورة التقدم ...وكان عامل ًا طبيعي ًا ي�سري يف �آثار ا�سحق نيوتن ...وقد �أ ّلف ع�شرات الكتب
وقال� :إن العلم وحده هو طريق الإن�سانية �إىل التقدم و�إن حكومة الغد ينبغي �أن يتوالها العلماء حتى
ي�ضمن �أطراد التقدم ...ومن فكرة التقدم تنبعث نظرية التطور والن�شوء واالرتقاء و�صراع احلياة
والبقاء للأ�صلح ...وروح التقدم هو الذي دفع النا�س �إىل االبتكار واالخرتاع فانتقلت الب�شرية الواعية
من تطور البخار �إىل الكهرباء �إىل ع�صر الذرة ...و�إىل غزو الف�ضاء اخلارجي و�إىل و �إىل ...فاجلماعة
الإن�سانية على �أرقى امل�ستويات حينما يت�صل ب�إطار حياتها املادي ولكنها تتعرث يف النواحي االجتماعية
والإن�سانية ...وهذا ما يعرف عند علماء التاريخ واالجتماع با�سم الركود احل�ضاري....
�إنَّ يف تاريخنا ّ
حمطات ظهر فيها :حممد عبده ...والأفغاين ،والعقاد ...والكواكبي قاموا خاللها بجهود
فردية يف هذا املجال ..وتهي�أ لهم ر�سوخ القدم يف درا�سة التاريخ من جهة ور�سوخ القدم يف فنون النقد
جهة �أخرى ،وبعدهم جاءت � ٌ
أجيال َّ
قل فيها من يجمع بني الأمرين...
والكتابة والفكر احلديث من ٍ
فهو �إما خريج الدرا�سة الدينية املح�ضة و�إما نتاج التكوين الأوروبي ال�صرف اخلال�ص ،فوقع االنق�سام
الفكري ،ونق�ص عدد القادرين على التكامل ....ولكن الأمر �صار �أكرب و�أهم بحيث يحتاج �إىل جهد
جماعي م�ؤ�س�ساتي ترعاه هيئة تدرك قيمة هذا النبوغ واالجتهاد الفكري اخل�لاق ...وقيمة هذا
املجهود املبذول الثمني....
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•حممد �سعيد العتيق
َثل ٌج م ََط ْر َ ،ثل ٌج م ََط ْر
َك�أ َنا َك�أنتِ َك َما ال َق َد ْر
لب ال ِع َراقِ َو َخ ْف َق ُه
َ�س َّي ُ
اب َيا َق َ
ال�س َم ْر
يف �شِ ْع ِر ِه َي ْح ُلو َّ
مَا لِل َنخِ يلِ َت َق َّعرتْ � ْأع َجا ُز ُه
مَا عَا َد َيل ِق ُح مِ نْ َث َم ْر
َو ُف َر ُات �أح َم ُر مِ نْ ِدمَا ال َّثا َراتِ
� ْأ�ض َنا ُه َ
ال�ض َج ْر
َو ال َّزه ُر َغا َد َر ُح�س َن ُه
َو ا َ
جلا ُر ي�أك ُل َ�ض ْي َف ُه
َو ِّ
ا�ص َم ُه َّ
ال�ش َج ْر
الظ ُّل َخ َ
ِّ
ال�شع ُر �أ ْبك ُم َل ْي َ�س ُينبِي
َ
َعنْ �أمَانِي َنا ال ُغ َر ْر
َو ا َّل َّن رْ ُ
ث َ�ص َّو َح َو ا ْن َت َح ْر
َثل ٌج م ََط ْر َ ،ثل ٌج م ََط ْر
َيا َج َّدتِي
َو َر ٌم َت َف َّ�شى َط َّي � ْأ�ضال ِع ا َ
حل َيا ْة
َق ْد َ�سا َح فيِ ُك ِّل اجلِ َهاتْ
ال�ص َفاتْ
فيِ ال َكونِ َم ْعدو َم ِّ
ا ُ
ال�ص ِق ْي ْع
جلو ُع َوالبرَ ْ ُد َّ
ُغ ٌ
ول ُي َ�ش ِّو ُه َو ْج َه َكو َك ِب َنا ال َبدِ ْي ْع
َيا َثل ُج َغ ِّط ال َعو َر َة ال َبل َقا َء
فيِ ال َّزم َِن ال َّر ِق ْي ْع
لوب ال َثاكِالتِ
َب ِّر ْد ُق َ
ِب َغ َّز ٍة رَهْ َن ال َع َذ ْاب
ت َ
ال�س َما ُء لحِ َ ا ُف ُهنَّ ،
ِلك َّ
ِف َر ُا�ش ُهنَّ مِ َن الترُ َ ْاب
َو ُب ُي ُ
وت _ مِ نْ ُل�ؤ ِم ال َيهو ِد _

•ح�سان اجلودي
1ـ اختبار ال�شفاء

�شعر
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َج َّد ِت ْي َو َّ
الث ْل ْج
اب
َو َق ْد َغدَتْ �أ ْر�ضاً َي َب ْ
َثل ٌج م ََط ْر َ ،ثل ٌج م ََط ْر
َيا َج َّدتِي
جِمد ُ
َاف َقا ِف َيتِي مِ َن َّ
ال�شا ِم ا ْن َك َ�س ْر
َك ْم لحَ ْ ِن ُح ٍّب هَائ ٍِم ه ََج َر ال َو َت ْر
ال�س َفر
َك ْم مِ نْ َ�س ِف ٍ
ني َتا ِئ ٍه ه ََج َر َّ
َج َّفت ُب ُحو ُر ِّ
ال�شع ِر َو ا ْن َ�ش َّق ال َق َم ْر
مَا عَا َد َي ْ�س ُك ُن ُحل َم َنا
مَا عَا َد ُي ْ�ش ِب ُه َو ْج َه َنا
مَا عَا َد َي ْعنِي ِه ال َب َ�ش ْر
َيا َج َّدتِي
َيا عِ َّدتِي فيِ َل ْيلِ د ُْج ٍن مَاطِ ٍر
� ْأع َد ْد ُتهَا
هَاتِي َح َكايَاكِ
ألف َليلٍ ُع ْم ُرهَا
التِي مِ نْ � ِ
َت ْ�سرِيْ ِب�أو ِر َدتِي
َو تحَ ْ مِ ُلنِي َعلَى َغ ْي ٍم عَبرَ ْ
َنح َو امل ُ ُرو ِج ال َراب َِ�ضاتِ َعلَى َن َه ْر
َثل ٌج م ََط ْر َ ،ثل ٌج م ََط ْر
اج َّدتِي
َي َ
َيا َط َ
يف ُح ٍلم
َ�شا ِر ٍد َخ َ
لف َّ
اب
ال�ض َب ْ
راب
ال�س ْ
يُومِ ي �إليَ َّ َف َما �أ َرى � اَّإل َّ
يب
� ْأ�شال ُء فيِ الأفقِ ال َّرحِ ْ
يب
َو َنحِ ُ
يب َيت َب ُع ُه ال َّنحِ ْ
َو َ�ش�آ ُم َنا ال َغ َّرا ُء
ِيب
َيذ َب ُحهَا ال َقر ْ

يف امل ُ َر َّ�ص ِع بِال ُد َر ْر
ال�س ِ
�آ ٍه مِ َن َّ
مِ نْ بِئ ِر َن ْف ٍط َ�س َّل ُه َ�ش ُّر ال َب َ�ش ْر
ي ِّز ُق � ْأ�ض ُلعِي
َو �أ َتى مُ َ
َو م َ
َ�ضى ُي َه ِّي ُج �أد ُمعِي
َيا عَا َر َنا مِ نْ ُم َّد ِع
فيِ َحر ِب ِه ( ُو ْج ِه ْة َن َظ ْر)
فيِ َحر ِب ِه ( ُو ْج ِه ْة َن َظ ْر)
َو ِّ
ال�ش ْع ُر َيك ُت ُب َنا
َعلَى ال ْأم َطا ِر َ ،فو َق ال َّث ِلج َ ،ب َ
ني
يح ،
ال ِّر ِ
َخ َ
لف املَو ِج  ،فيِ ال ِّذك َرى َ ،و مَا تحَ تَ
ا ُ
حل َف ْر
َو ال َّثل ُج ُين ِك ُر َنا َف ُيخفِي َنا ال َب َ�ص ْر
َثل ٌج م ََط ْر َ ،ثل ٌج م ََط ْر
َيا َج َّدتِي
َن َت َذ َّك ُر الأط َفا َل فيِ � ْأحيا ِء َغ َّز ْة
َف َي ُم ُ
وت �أط َف ُال ال ِع َر ْاق
َت َت َك َّ�س ُر الأو َز ُان
مِ نْ َ�صوتِ ال َق َنابِلِ َو ال ِّن َف ْاق
َقامَتْ ِق َيا َم ُت َنا
ا�ض عَا ٍد �أو َ�س َق ْر
عَلى �أن َق ِ
َو ال ْأع َو ُر الد ََّج ُال مخُ ْ َت ٌال عَلى
�آال ِم َ�شعبٍ َو ْاحترِ َ ْاق
َيا َ�شاعِ ري
ا�ص َك َما امل َ َط ْر
َزم َُن ال َّر َ�ص ِ
َيا َثل ُج َيا َع ْيناً
اب
َف َما َذ ُبلتْ َو ال َ�س َّي ُ
ال�س َح ْر
َي ْ�شدُو هَائِماً َو ْقتَ َّ

�أنا العربي
اَل ُ�ش ْر َف َتانِ َو ال َ�س َه ْر
يف َقوا ِف ُل
َو عَلى ال َّر ِ�ص ِ
ال�س َب ْاق
الأَط َفالِ َتن َتظِ ُر ِّ
َو ا ُ
جلو ُع َي�أ ُك ُل ُه ْم �إىل � َ
أين امل َ َف ْر
َثل ٌج م ََط ْر َ ،ثل ٌج م ََط ْر
َيا َج َّدتِي
فيِ َقر َيتِي ُك َّنا ِ�ص َغا ْر
ما َحو َل َنا
ال ُندر ُِك ال ْأ�ش َيا َء مِ َّ
َو َن َحا ُر مِ نْ َفلَ ِك ال ِك َبا ْر
ُك َّنا َن ُظنُّ ال َّثل َج �أل َواناً مِ َن ال ْأم َطا ْر
َقا َلتْ ل َنا َجدَّا ُت َنا فيِ يَومِ هَا
لل�ص َغا ْر
ال َّثل ُج ُي ْهدَى ِ
ال َّثل ُج مِ ث ُل الأ ْر ِ�ض مِ ْث ُل ال َّنب ِع
مِ ث ُل ا ُ
أ�شجا ْر
حل ِّب َو ال َ
ال َّثل ُج مِ ث ُل عُيونِك ْم
َو ُقلو ِب ُك ْم  ,مِ ث ُل امل َ َحا ْر
ال َّثل ُج ُيحيِي ال َّزر َع ُيط ِع ُم َنا
يف ا ُ
َرغِ َ
ال�ص َّبا ْر
خلب ِز َو َّ
ال َّثل ُج َيا َلل َث ِلج َك ْم ُك َّنا
ُنحِ ُّب ال َّثل َج َو الأخ َبا ْر
غم ال َّث ِلج
ع َْط َ�شى ِب َر ِ
َن�ش َر ُب َب َ
ع�ض َنا
َثل ٌج م ََط ْر َ ،ثل ٌج م ََط ْر

�إىل روح ال�شاعر العربي الفل�سطيني حممود دروي�ش
رد ًا على ق�صيدته “�سجل �أنا عربي”
�أنا �أرجوك ال تكتب �أنا عربي

رهن العر�ض والطلب

�أنا خجل من التاريخ والأدب

وكل بالدنا بيعت

ورقم بطاقتي �صف ٌر وفا�صلة

غدت نهباً ملغت�صب

من التعب
�أنا تاريخ ميالدي بعمر
القحط والنوب
وفارقة عالماتي من
الطعنات والندب
رماين �أخوتي يف اجلب

مل �أخ�ش ومل �أهبِ
ول�ست مهادنا عمري
�أنا جبل من الثورات واللهب

وبيتي كان موئلهم

و�أ�سحق كل مغت�صب

وكم ناديت يف اجللي

�أنا �أرجوك ال تكتب �أنا عربي

�ضمائرهم ومل جتب

وهذي �أبجديتهم �أنا من

وخانوا �إرث �أجدادي

�صغت �أحرفها

وغي َل الن�صل بالقرب

احلب
�شفيت من ِّ
ٌ
ِّ
بكي �أ�صابعي وثيابي
ال�شعر
م�شغول َّ
�صرت جديداً ك�ش ّباك بيتٍ مُل ّمع!
لكنني حتت الرتاب مق َّن ٌع بكتابي
 4ـ اختبار املجاز
ال�سعيدِ
وها �أنت ترك�ض بالكامريا يف الف�ضا ِء َّ
والدود مي�شي يف عروقي جائعاً� .إيقاع ُه
وها �أنت تلتقط الكائنات وت�صنع �ألبوم �آتٍ جديد �إن احتفائي باملجاز هو
َ
عليك فقط� ،أن تقابلها مر ًة ،حني ت�صحو احلوا�س التلويح بالأ�شجار للطللِ
متفاعلن .مو�صولة احلركات بالأنيابِ
َ
ُ
وهو الوقوف على �صدى قم ٍر
هل ينفع ال�شعراءَ؟
لتطحن جذ َر احلنني الذي لي�س ُيقل ْع!
ُ
ُ
جل
ا
يف
النجمات
جتل�س
كي
ملِ
َ
ُّ
�شق �سحاب ٍة
 2ـ اختبار الأنا
وهو انبعاث اللون حتت َد ٍم
دون ٍّ
كتفي جناحانِ
�شج ٌر
�شك على َّ
�شريانه ال�سريُّ يف زحلِ
الدرب نحو النجو ْم
لك ّنني �أجه ُل
َ
ٌ
بحريات
�إن احتفائي باملجاز ،قناع ُة
هل �أنا نحل ٌة
و� ٌ
عا�شقٍ  ،با ُ
أنفاق �إىل املجهولِ
حل ِّب واخلجلِ
�أم كتاب ي� ّؤ�س�س ورد الغيو ْم
 5ـ اختبار �أيلول
قب�ض ُة بابِ !
دون ًّ
راحتي العناقي ُد
�شك على
َّ
فوق ر�أ�سي غيم ٌة �صادفتها عند ال�صبا ْح
ال ينفع ال�شعراء بعد رحيلهم؟ غري ال�سال ِم
لكنني �أع�صر اخل َّل
�إنه �أيلول ع ّكاز الريا ْح
فوق
آ�س
ل
ا
غر�س
وغري
القبور،
على
غيابِ
هل ج�سدي ح�صر ٌم
بينما �أنتِ تعدّين جنو َم الورق الأ�صفر يف َ�شعري
يكذب� ،صدّقوه ...لع َّل قمحاً يف يدٍ
واحلرب ُ
�أم جها ٌز يك ّثف حرب الكرو ْم؟
ومت�ضني بعيداً بي �إىل احلان ِة
من �أنا؟ من �أكون
ن�ست�سلم للدف ِء و مو�سيقا البلو ْز ( theخ�ضرا َء يلغي ك َّل ف� ٍأ�س يف د ِم ّ
احلطابِ
�إنها لغ ٌة للجنونِ
)blues
 7ـ اختبار احلرية
و�أنا ٌ
كائن �أ�شبه امل�ستحاثاتِ
عينيك
عازف البوق حزين مثل
ِ
خ�شب الباب
النملة يف ْ
�أ�صلح للك�شفِ عن �س ِّر غريي الدفنيِ!..
الغيم
و�أ�سراب �سنونو حتمل النوتة �صوب ِ
أخ�شاب
تبحث عن غابة � ْ
 3ـ اختبار ِّ
ال�شعر
ما �أ�شقى اخلريفْ
و�أنا � ٌ
إبريق من َ�ضو ْء
ال�سما ِء
�إنه �أيلول مفتاح النزيفْ
الحظتُ �ش ًّقاً يف َّ
َ
�أبحث عن ما ِء َو�ضو ْء
الو�سوا�س
�أ�صابني
بينما �أنتِ حتوكني ظال ًال
ُ
أر�ض
وال ِق ْبلة يف قلبي!
وحت ِّيني املعريَّ العجو ْز
ماذا لو ت�س ّرب �أوك�سجني ال ِ

الفينيق

وما رحموا ل�ضعف �أبي

نبت جبناً �سيوفهم

 6ـ اختبار احلرب

�أنا ال�سوري ذاك الطائر

�س�أحرق كل غدار

وعهدي دومنا �سبب

اختبارات
منه �إىل الف�ضاءِ؟
�أجابني ن�س ٌر حكي ٌم :ال تخفْ
ح ّلقْ �إىل �أعلى ،و�أل�صق فوقه ور َق الق�صيد ْة!

• حممد ح�سن العلي

�أبو جهل يقود نفريهم حقداً
وراح يحث غريهم �أبو لهب

فكيف جنوا على كتبي
�أل�ست �شقيقهم يف الدم
فكيف تنكروا لأبي
�س�أرفع بريقي لل�شم�س

فلي�س عكاظ تعرفنا

�أعيد كرامة هدرت

وال علم على ال�شهب

و�إرث ح�ضارة هدمت

ويف قطر نواطري

�أنا من �أر�ض �سوريا

لدى حمالة حطب

�سلوا عن قلبها احلدب

لها يف جيدها م�س ٌد

وكانت جن ًة باحلب جتمعهم

تئ ُّز احلقد للعرب

ٌ
وكل رام جندتها ومل يخب

وتعجن خبزها بدمي
ونفط العار والريب
و�أطفايل على نار تقلبهم
وقد جهلت ب�أن الطفل بع�ض
نبي

�أنا ال�سوري �سجلني
ي�شرفهم غدا ن�سبي
ويف امليدان عا�صفة
وليث املعقل الأ�شب

حلى التكفري تقتلنا

وبعد الن�صر والتحرير يف

ت�صلي وهي يف جنب

وطني

وتربة كعبة الإ�سالم

�أال �سجل �أنا عربي

ق�صة

•حممد احلفري
كاد قلبه ي�سقط ويتداعى بنيانه حني �سقطت
�أمام عينيه وتك�سرت مثل زجاج وانترثت قطع
منها مثل رمل  ،راقبها بكل �صمت واندها�ش
ولعل هول ال�صدمة ووقعها هو من جعله كذلك
وقد كان يح�سبها رغم قدمها قوية ومتينة تقاوم
عاديات الزمن وت�صمد كقلعة �أمام الغزاة ،هي
التي �ألت�صق بها خالل ال�سنوات املا�ضية كالت�صاقه
ب�أمه و�أبيه �أيام الطفولة  ،يف فرتة ال�صباح كان
يلتحق بوظيفته ومير يف طريق عودته على
بع�ض ال�صحف ي�ضع مادة هنا و�أخرى هناك ثم
البد يعرج على املكتبة الكبرية و�سط املدينة حيث
يلتقي بع�ض الأ�صدقاء املجتمعني دوماً يف داخلها
 ،ي�أكل معهم �أحياناً بع�ض اللقيمات �أو يحت�سي
معهم عدداً من ك�ؤو�س ال�شاي و�أحياناً �أخرى
فنجان قهوة و�إن كانت �أمور �أ�صدقائه على ما يرام
فالبد �إذاً �أن توزع بع�ض قرون املوز على اجلميع يف
تلك اجلل�سة  ،املوز كان غالباً يعطيه �شعوراً بال�شبع
والبهجة  ،كثرياً راودته فكرة تقول ب�أن بع�ض
الب�شر يت�شابهون مع القرود يف تلك ال�سعادة التي
تدخلهم حلظة ح�صولهم على املوز وكثرياً �أقنع
نف�سه خا�صة يف �أيام الربد ال�شديد ب�أن لقماً قليلة
هي خري من ال�شيء وب�أن ال �ضرورة �أبداً للبطن
املليء واملنفوخ عم ً
ال بحكمة م�أثورة مفادها ب�أن
الإن�سان �إذا �شبع ف�سيقوده ذلك �إىل الف�سق و�أفعال
غري حمببة  ،كان العو�ضي كما يلقبه الأ�صدقاء
يف النقابة ال يهتم مبا ي�شاع عن حبه للطعام
بل الأهم عنده يف الظروف الراهنة هو ت�أمني

•نبيه ا�سكندر احل�سن
دلفت �إىل خمدعها ،غطت بنوم عميق ،وملا نه�ضت
ال�شم�س الم�ست خيوطها احلريري ال�ساق العاجي،
ليبعرث ال�ضوء ال�ساقط من النافذة املطلة على
مطاوي الغطاء ف�شعرت بالدفء ،قذفت قدمها
بحركة ال �شعورية فنزاح الغطاء لي�سمح لل�ضوء
الزاحف نحو اجل�سد لتبد�أ �أحالم اللذة م�أخوذة
بحرارة الدفء ،يهي�أ لها �أن ثمة رجل يقبلها ،حت�س
ب�أنفا�سه ،وانفعاالته ،فرتحل مع احللم يف �إرها�صات
عجيبة م�ست�سلمة حلالة من الرغبة حتيلها �إىل
نحلة تخلخل ال�سكينة ،فا�ستيقظت مرتبكة نظرت
�إىل �ساعة اجلدار ،كانت العقارب ت�صل الزمن
املتواطئ مع �شعاع ميار�س زحفه فوق ت�ضاري�س مل
تعرف الو�صال منذ زمن بعيد ،كان ال�ضوء ميلأ
�أرجاء غرفتها ير�سل �آخر حزمة من قب�س فاج�أتها
ال�صاعقة لطيف “ حمدان “ الذي يهيج روحها من
كمد احلرمان نادته ،وال�صبوة تنفلت من زمامها
�آتية على اللحظات ي�ؤكد ذلك االرتخاء يف املفا�صل و
اال�ست�سالم لهدوء الراحة قبل التئام احللم فيحدث
�شرخا ،ن�سرب من النافذة طري بجناحني قالت:
 يا �إلهي !...هبطت الدركات لرتى ما �إذا كان “ حمدان “.
كانت حري�صة فلم يرها غري الرقيب املهتم ،فتعود
�إىل �سريرها ،ت�سقط الدموع من عينيها ،تتجمع
الأحزان ،تن�سكب يف حلظة حرجة ،ف�صرخت :
 كيف حالك يا حمدان ؟.قال لها :
 كان اخلطف قا�سيا ،ولكن كرمى عيون الوطنيهون املوت “.
 ما �سبب املعارك.ه ّز ر�أ�سه وابت�سم :

"ال�سنة الثالثون"

العدد2015/10/4 "1458" :م 20 -ذو ذو احلجة 1436هـ

ا لكنبة
امل�أوى وتدبري الر�أ�س كما يقولون ومادون ذلك
تف�صيالت ال وقت لها الآن لذلك مل يكلف نف�سه
مرة بالرد على تعليقات زميله �سالمو خا�صة وهو
يراهن زميله الآخر املدعو خور�شيد ب�أن للعو�ضي
قدرة فائقة على التهام الطعام وهو ي�ستطيع �أن
يبتلع دجاجة بري�شها خالل حلظات  ،كان ي�صم
�أذنيه على تلك التعليقات وما �شابهها ويطلق
ابت�سامة �صفراء يبتلع فيها كل الكلمات اجلارحة
وهمه الوحيد �أن يتجه �إليها كل م�ساء ،يخاجله
�شعور بالر�ضا حني مي�س ب�أ�صابعه �سطحها املك�سو
بقما�ش خ�شن ومتهرئ  ،يريح ج�سده ويلقي ر�أ�سه
للحظات على �أخ�شاب م�سندها وك�أنه يلقي من
بعد لقياها كل همومه و�أتعابه جانباً حيث يقوم
من فوره برفع غطائها ويخرج من جوفها الكتب
والأوراق وما ي�سرت ج�سده �أثناء النوم  ،يت�صفح
�أوراقه التي كانت خمب�أة داخلها على عجل ثم
ينه�ض ليدور حول احلبيبة املهملة يف �إحدى
غرف النقابة وتفقد كل جزء فيها ،هي حبيبته
بالفعل وت�ستحق �أن ي�شتاق لها وقد منحته الراحة
والدفء فرتات طويلة بعد �أن فرقته الأحداث
عن �أحبته ومن هو بحاجة كي يجال�سهم دون
كلل �أو تعب �،أنهم �أوالده وبناته وزوجته الذين
توزعوا على بيوت من �أ�ستطاع �أن ي�ست�ضيفهم
من املعارف والأقارب وتدبر �أمره هو باملبيت
فوق هذه الكنبة التي رف�ض جميعهم �أن تكون
يف مكتبه لكنه وجدها مثل نعمة تهبط عليه من
ال�سماء من دون ح�ساب و�شعر �أي�ضاً ب�أن نقابته قد

ٌ
هاتفيَّة
َت
هديدات ِ

•م�سعود علي علي

قدرت تعبه معها وكاف�أته على ذلك حني �سمحت
له �أن ي�ستخدمها ويف دخيلته يهم�س دائماً مردداً
ب�أن نقابته فقرية ولو كانت غري ذلك لقدمت له
�أح�سن ما عندها ،قنوعاً كان العو�ضي وبر�أيه ب�أن
�شيء �أف�ضل من ال�شيء وع�صفور باليد �أف�ضل
من الع�شرة التي على ال�شجرة� ،إذ ما الفائدة من
ذلك �إذا كنا ال ن�ستطيع �أن من�سك ولو بري�شة منها
ولقاء ذلك املعروف كثرياً ما وجد نف�سه ينحني
بتوا�ضع �أمام غيث زميله القدمي يف النقابة والذي
غدا �أكرث بدانة و�أعلى مرتبة بعد �أن ت�سلم �أمر
النقابة ب�شكل كامل �إذ ي�شعر بحاله مرتبكاً ال
يعرف كيف يرد جمائل الرجل الذي �سمح له �أن
ينام فوق الكنبة براحة تامة � ،صحيح ب�أن له حقاً
على نقابته كما عليه واجبات نحوها لكنه يف نهاية
الأمر ي�ؤمن بالف�صل بني الزمالة وامل�س�ؤولية
وكم يود �أن ال يحرج �أي زميل ترفع يف املراتب
ليغدو يف �أعالها ب�أي طلب حمرج فالعمل كما
يعتقد �شيء وال�صداقة �شيء �آخر وخمتلف لكن
الذي جننه وكاد يطري �صوابه جميء غيث زميله
�سابقاً باكراً هذا ال�صباح حيث رمى بوزنه البدين
وروحه الثقيلة فوق الكنبة فتناثرت قطعاً �صغرية
ال ميكن يف حال من الأحوال جمعها و�إ�صالحها
ثم م�ضى بعد ذلك وهو ي�ضحك �سعيداً بينما
بقي العو�ضي �صامتاً وحزيناً طيلة النهار يفكر
بالطريقة التي جتعله يح�صل فيها على كنبة
قدمية وم�ستعملة يق�ضي عليها �سواد الليل ..

احلياة للأف�ضل
من ال يعرفها ؟.غايتهم جتزئة املجز�أ .لكننان�ؤمن بالوحدة الوطنية .
 حقا ؟.ملوك النفط يقولون غري ذلك .قطعنا عليهم الطريق . كيف ؟. عندما قلنا ال للطائفية ،ونعم للوحدة الوطنية .يا �إلهي ...ما �أروعكم !. مل �أكن �أول من خطف . مل �أفهم . لقد دحرناهم ،ودفعنا مقابل ذلك الدماء.تذكر يوم �أ�سر يف احلرب مع العدو الإ�سرائيلي
عام 1973تعرف على �ضابط �أ�صيب ب�ساقه فقطعها
بيده وزرعها يف الرتبة و�صرخ :
– ت�شبثي يف الرتبة لتنبتي �سنابل من القمح .
فردت �سلمى  “ :يا �إلهي ذكرتني بق�صيدة ( لن
تري حبة رمل فوقها...مل تعطر بدمي ح ّر �أبي)
ثم نظرت يف عينيه و�س�ألته :
 و�أنت كيف خطفت ؟. لقد �أ�صبت بعد تدمري موقع للم�سلحني...كان القنا�ص يح�صد عنا�صرنا ح�صدا  ،ورغم ذلك
مل �أمت .وحني رموين يف النفق كان اخلامت ي�ضيق
على �إ�صبعي وي�شتد الأمل ،ف�أخذ �أحدهم �ساعة
يدي عنوة ،بعد �أن �ضربني بكعب البندقية �أفقدين
الوعي ،مل �أدر من طرحني على ال�سرير يف م�شفى “
ميداين “ راحت لأيادي تنقلي من متاهة �إىل �أخرى
ومن حمالة �إىل �أخرى� ،أما خيالك كان ينتقل �إىل
�أقرب نقطة من �سريري ،كنت ا�سمع �صراخك
من خلف الفوهات كنت ت�ستغيثينوت�ستنجدين يف
حركات م�ستمرة ،فبد�أت �أعالج الأمر على �أكرث
من حمور .وفج�أة �أغم�ضت عينيي على ت�أثري
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املخدر ويف تلك اللحظة مل �أعد �أدري كيف جاءت
الهواج�س قي مقا�سات بحجم الآالم التي
يحملها طيفك ،عند هذه احلدود تتوقف
�أهمية الآالم ؟ ما معنى �أن ن�شعر باللذة حلظة
الو�صال ليت�أمل �إن�سان؟ .ما معنى اللذة املرافقة
للأمل؟ .فقلت ابعدي يا �سلمى ،كيف يتكون
الطفل يف الرحم ويخرج وي�سعى للذة ذاتها من
جديد؟ .كانت الت�سا�ؤالت تلخ�ص �آالم النا�س
التي امتدت �إىل روحي عرب �أ�سالك ال �أدري كنهها،
فبدا عاملي مغلقا �أمام عاملك ،و�أ�سراري ال معنى لها
�أمام �أ�سرارك،
�سمعتك:
املهم �أنه مازال حيا.كان اجلالد يرد على عبارتك بق�سوة ،دفعني
لالنتفا�ض والرد على تلك الوجه القبيح .كل هذه
التداعيات كانت ب�سبب ت�أثري املخدر ،وحني تال�شى
ت�أثري
املخدر فتحت عيني وراحت �أبحث فلم �أعرث على
طيفك ف�شكرت ربي على �سالمتك .
فقدت حذائي يف النفق ،يف اليوم التايل نقلوين �إىل
�سجن حتت الأر�ض يف بابا عمر .ويف اليوم الذي يليه
نقلوين �إىل نفق �آخر قريبا من الق�صري .منت تلك
الليلة حتت الأر�ض على الرتاب الرطب ر�أيت
نف�سي حماطا بالوالئم امل�سكوبة ب�أوعية من جلود
التما�سيح كان الطعام �أجاجا ،فا�ستيقظت على
ال�شتائم وال�ضرب ف�أح�س�ست بالفاجعة ،فبد�أت
�أطرايف ترجتف .فرددت لذاتي � (:إذا ال�شعب يوما
�أراد احلياة...فال ب ّد �أن ي�ستجيب القدر).

خل َ
تجَ ا َو َزت «�أ ُّم فادي» ا َ
وف الذي انتا َبها
ني الإرهابي َ
مِ نْ َتهديداتِ امل ُ َ�س َّلح َ
ني امل ُ َت َك ِّر َرة،
التي َو َردَتها ِب َقتلِ �أوالدِها� ،إن ْ ْ
مل َت ْ�ض َغط
فوف ا َ
على َو َلدِ ها امل ُ َت َط ِّوع يف ُ�ص ِ
ي�ش
جل ِ
ال�سوريِّ َكي َين َْ�شقَّ َو َين َْ�ض َّم �إِليهِم...
بي ُّ
ال َع َر ِّ
َ
َولمَ ْ َي ُع ْد َ
ذلك ا َ
خلوف �أكبرَ َ َت�أثرياً َعلَيها
مِ ن ا�ضطِ رارِها لمِ ُغا َد َر ِة َمن ِزلِها َو ُكرو ِم ال َك َر ِز
واملُ�ش ُم�ش امل ُ َ
حيطة ِب َقر َيتِها التي َت َرع َر َعت
فيها َو َر َّبت �أوالدها ال َأحد َع َ�شر ،وال ُّلجوء
لل�س َك ِن ب�إيجا ٍر ٍ
باهظ يف � َأحد َ�ضواحي د َم�ش َق
َّ
َبع َد �أنْ كا َنت بانتظا ِر َمو�سِ ِم ال َك َر ِز ِل َب ْي ِع
ني َو ْ�ض ِع �أُ ْ�س َرتِها املَعي�شي.
ُمن َتجاتِها ل َت ْح�س ِ
ُ
ثالث َ�س َنواتٍ �أو َتكادَ ..م َ�ضت على ُمغا َد َر ِة
«�أ ّم فادي» َقر َيتها ا َ
جلميلَة بع َد َعزْمِ ها
االبتعاد عن َ�ش ِّر التهديداتِ الهاتف َّية لحِ ِ ما َي ِة
�أَوالدها.
ف�س كا َنت َق ْد َو َّجهَت «�أ ّم
و ِب ُك ِّل ِث َق ٍة بال َّن ِ
فادي» َكال َمها البنِها امل ُ َت َط ِّوع الذي َبدا
ُم ْب َتهِجاً من َكال ِم �أ ِّمه – َبع َد �أنْ انتا َبه
�شي ٌء من ال َقلَق َوا َ
خلوف على �إخ َوتِه « : -
الأوالد يا ُب َن َّي َلهُم َر ٌّب َيحميهِمَ ،و َمنْ َله
ري ًة
ُع ْمر ال َتقْتله �شِ دَّة « ،و�أر َد َفت قائل ًة ُم�ش َ
ب َق َب َ�ضتِها « :يا َو َلدي �إذا َت َركتَ واجِ َب َك تجِ ا َه
ال َو َطن َف َ�س َيقولو َن َ
عنك َن ْذ ًالَ ،و ُت َ�س َّجل خائِناً،
اك ث َّم �إ َّي َ
لذلك �إ َّي َ
اك يا َو َلدي من َترك َِك ملَكانِ
َع َملِك ،وال َو َطنُ غالٍ َ ،وهُ َو �أَ ْغلى َ�شيء يف هذه
الدُّ نيا ،و َيجِ ُب الدِّفاع َعنه ب َِ�سواعِ دِ �أَ ْبنائِه «.
وما َتزال «�أ ّم فادي» التي َر َّبت �أوالدَها على
رب َعودَتها َم َع
ال�ص ِ
ُح ِّب ال َو َط ِن َتن َتظِ ُر بِفا ِر ِغ َّ
� ْأ�س َرتِها ِل ُكرو ِم ال َك َر ِز واملُ�ش ُم�ش و َقر َيتها ،وهي
ُم�ؤمِ َنة ٌ َووا ِث َق ٌة ِب ُقدراتِ و َكفا َء ِة َج ْي ِ�ش ال َو َطن،
و ِب َب�سا َل ِة �أبطالِه ُّ
ال�ش ْجعان َ�س َي َت َحقَّق ال َّن�ص ُر
َو َيعو ُد الأَمان.
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ُ
أوقفتني يف ال�شعر
�
•منري حممد خلف

ر�سمتُ �صوتي على مر�آة م�أ�سـاتي
وقلتُ لل�شعـر:هلاّ
َ
�صرت منجاتي ؟
فقال للحرف  :كم بالباب منْ طرق الـ
ّر�ؤيــا وغ ّلق بالألغ ــاز ميق ـ ـ ــاتي !
فيا معاج ُم روحي �صوب عا�شقن ــا
وق ّبلي ـ ــه فلي�س الي ـ ـ ـ ـ ــوم كالآتي
وبلّغيـه ب� ّأن ا ُ
حل ْ�س ـ َـن يف َ�ش َف ـ ِة ا ْلـ
ٌ
و�صلِ َه ْم ــزاتي
	�إيقاع
خمتبئ يف ْ
ال�شعب ذو هم ـ ـ ـ ٍـم
وب ّلغيــه ب�أن
َ
ونـا ُر ثورت ـ ـ ـ ِه من �ضوء م�شكاتي
وب ّلغي ــه ب�أين رهــن حمنت ـ ـ ــه
فهل ع َددْتِ على القرطا�س ْ
جنم ــاتي؟
وب ّلغيـ ــه ب�أن اجلر َح يجمعن ـ ــا
وح�س ُب معنائـ ـ ـ ــه �أعطيـه من ذاتي
ْ
ول ّوين يف يديـ ــه ما يالئمنـ ــي
فقد ر�أيتُ على الذكرى عالم ـ ـ ــاتي
وقد ر�أيتُ على �أعتاب غربتـ ــه
ال�سحر يف �أرقى الفتوحـ ـ ــاتِ
مدائن ّ
*******
فقلتُ  :يا �س ّيدي كن يل �أباً و�أخ ـاً
وكن �أني�س ــي �إذا زادت معانـ ـ ـ ــاتي
وقفْ بقربي وال ْ
ترتك يدَي غـرِقٍ
لكي �أراك وكي تلق ـ ــى بِ�ش ـ ـ ــاراتي
وكن �صريحـاً �إذا ال ّتلميـح عاندين
وكنْ بياين �إذا �ضاعتْ �إ�ش ـ ـ ـ ــاراتي
وكنْ دم ــائي �إذا ناديتُ حمبـرتي
ً
وكن ندميي  ..وقم�صانا لأ�صـ ـ ــواتي
�أخــاف م ّني ومن �صمتٍ يو ّرثنــي
جناز َة الإرث يف ليل احلكــاي ـ ـ ـ ــات
*******
على ذراعي حملتُ النا�س قاطبــة
من ك ّل لونٍ ومن طيف البداي ـ ـ ـ ــات
أندل�س
من العراق �إىل م�ص ـ ـ ٍر و� ٍ
ومن �ش�آمِ ْي �إىل نخْ ــل الإمـ ـ ـ ــاراتِ
ومن �أنايَ ،ي ُد النريوز توقظها
احلب يف �ص ْفو الإخ ـ ـ ــاءات
وتزرع َّ
من �أجل مو�سى وعي�سى �..آل �س ّيدِ نا
ري َمنْ �أحيــا احل�ض ــاراتِ
حم ّمدٍ  ..خ ِ
ر�شفتُ من َهدْيهم �ضوئي ،ومن يدهم
قطفتُ غي َم ال ّتقى يف ظ ّل �آيـ ـ ـ ـ ــات
ورحتُ �أ�سب ــح يف دنياه ـ ـ ُم لأرى
ه َْط ً
ال من النور يف �أر�ض النبــوءات

•حممود نق�شو

ال تقر�أْ �شيئاً عن َ
تلك الأيا ِم
َ
العي�ش بعيداً عن �سِ ْج ِن ال ْ
�إذا ما �شئتَ
أوراق
َ
يكفيك املوج ُز ..
ولونِ الغيم ِة ،
ْ
والرتياق
املوج ُز يكفي
فاقتن�ص الأفكا َر ..
ِ
وال تتجو َّْل قي الأنحا ِء ..
في�أخ ُذ َك الإ�سهابُ �إىل منفا ُه ..
فتغدو من�س ّياً يف �صحرا ِء الأوها ِم ،
َ
وروحك يف الأدغالِ ُت َ�س ْاق
ُّ
كل ُ
ال�شبُهاتِ تتالتْ من هذا التف�صيلِ املُوجِ ِع

�شعر

•عز الدين �سليمان

دروب

دروب ال يكاد يب ُ
ني منها
ٌ
�سوى �آثار �أقدام عذارى
ُ
مي
عربت بها كما طللٍ قد ٍ
ومل �أب�ص ْر بها �إال الدمار
هنا كانت طفولتنا وك ّنا
ير�ش االخ�ضرار
كما غيم ّ
ريح
ت�سافر للأقا�صي مثل ٍ
ال�سفارا
وطب ُع الريح �أن تهوى َّ
نف ّت�ش يف ّ
ال�شعاب ،وال نبايل
�إذا ما الدغل ُ �ض ّي َعنا مرارا
ت�صبح ،فك ّل درب كان مي�شي
�إلينا كي يعي َد لنا امل�سارا
ويحمل را�ضياً عنباً وتيناً
وي�سكرنا ،فهل حمل ال ُعقار؟!
حجل ر�آنا طار خوفاً
�إذا ٌ
ومل حت�ص ْب ُه ٌ
كف ،كيف طارا؟
أح�س بنا يول
�إذا ر�ش�أٌ � َّ
وبعد هنيهة اخلوف ا�ستدارا
الدروب على هواها
تر ّنحتِ
ُ
ال�سكارى؟
�سكارى ُكنَّ �أم نحن ّ
وتنه�ض كلما تعبتْ ومت�شي
كما نه�ضت مع الفجر احلبارى
وترك�ض يف البعيد كما خيولٍ
ٍ
عتيقات وال تخ�شى العثارا
ّ
الدروب كما �صبايا
تعطرت
ُ
لب عطور ن�سرين ٍ ِخمارا
نْ َ
وت�شرب من يد الريحان لي ً
ال
وكم �شكرتْ عطاياه نهاراً!!
ون�سمع َ
�صوت ق�ضم �أو حجا ٍر
فهل ترمي �إىل لوادي احلجارا؟
ن�شم قرنف ً
ال و�إليه نعدو
ُّ
وعنّا كم تناءى �أو توارى!!
وكم م َّر القطيع بها �أ�صي ً
ال
قطاراً ج َّر يف �شعب قطارا
ٌ
ورعيان تنادوا كي يعودوا:
يكاد الليل �أن يخفي الديارا
وحاطب ٌة هناك تزور وكراً
�صديقاً كان ملَّ االنتظارا
وحتت �إزارها حملت رغيفاً
لنمل جا َع فانتظر الإزارا
ودالي ٌة زرعناها وقلنا:
نعود لها متى �صرنا كبارا
امل�شيب فلم يجدها
رب
ُ
بها ع َ
لقد �صارت �شُ جريتنا جدارا
�أما ك ّنا نغار على َجمالٍ ؟!
وما �أحلى حماقات الغيارى!!

ري حا�صرته
�إذا قم ٌر �صغ ٌ
يد امر�أ ٍة ي�صري لها �سواراً
ُ
وقلب بار ٌد قد ح ّرك ْت ُه
ٌ
ن�سائم حلو ٍة يغدو جمارا
ُ
دروب �أتعبتنا وا�سرتاحت
ٌ
�أما تعبت من الرك�ض املهارى؟
***
ٌ
دروب �ض ّي ٌ
�ضائعات
قات
ٌ
ٍ
متاهات حيارى
ت�سافر يف
ُ
غراب
عربت بها فغ ّنى يل ٌ
فهل �صار الغراب بها كنارا؟!
ُ
عربت بها فعانقتني حني حن ٌ
ني
�إيل يكاد يلثمني جهارا
دروب �أ�صبحت ُ�سكنى �أفا ٍع
ٌ
غريباتٍ  ،وقد �صارت وجارا
		
تع َّرت من مطارفها ك�أنثى
ب�ساحات الوغى خا�ضت غمارا
		
ٌ
غ�ضن مي ّد ذ�ؤابتيه
وها
�إلينا،حينما جئنا �أ�شارا
		
وذ َّكرنا ب�أ ّنا من زمانٍ
ن�سيناه ،ومل نقطف ثمارا
		
ونب ٌع غار ،يفتح راحتيه
لن�سق َيهُ ،ملاذا النبع غارا؟!
		
ٌ
ني
دروب
نائمات من �سن ٍ
ٌ
فلم تب�صر �صبايا �أو جرارا
		
ً
ومل تعق ْد حوارا مع خ�صو ٍر
ند ّياتٍ  ،وهل تن�سى احلوارا؟
		
وكم �أغفتْ بها ذكرى وذكرى
�أننف�ض عن جوانحها الغبارا؟!
		
ُ
ال�سنديان ويف يديه
مي�شي ّ
ري� ،أبي ا�ستجارا؟
ي�ستج
كتاب
		
ٌ
ُ
ق�صوا جدائله ،وماتت
لقد ّ
�أمانيه،وكم ي�شكو احل�صار!!
		
ومن ينجو ففي وعدٍ قريبٍ
يع ّد له �أخو الأحقاد ونارا
		
يد ّثره الرمادُ ،ف�أيّ كفرٍ؟!
و� ّأي يدٍ ت�صوغ له الدثارا؟!
		
الدروب،فما دهاها؟!
تك�سرتِ
ُ
ّ
حتب االنك�سارا
ال
أخرى
�
و
		
ّ
الدروب ،لأي �شيء؟!
تخا�صمتِ
ُ
وفيما بنيها عقدت �شجارا
		
�أظ ّلتْ مثلما كانت قدمياً
ومل تلب�س قمي�صاً م�ستعارا؟
		
فيا»نب َع امل�شاتي» ال ت�سلني
عن املا�ضي ،فها عدنا �صغارا
		

�أ�صوم..ف�أقوم
•�سليمان ال�سلمان
«مهداة �إىل الأ�سري البطل (�أحمد عالن) الذي
�صام �ستني يوماً..وانت�صر».
ملقلتيك �أ�صو ُم..
ِ
ولنْ تهون الك ُلو ُم
َتد َ
ْقن �إىل نور �أفق
ْ
جدا ُره َمثل ُو ُم
ونحن فيه ُ�سكارىَ
�شرا ُبنا م�سمو ُم
وحتت ظِ ِّل «يهودي»
خائن ال يقو ُم
كم ٍ
رو ٌم على ك ّل دربٍ
ويف اخليانات رو ُم
با�سم ّ
الن�ضال ا�سرتاحوا
ُ
َ
فمن ترانا نلو ُم
الأكربون تداعوا..
وفحلهم مهزو ُم
***
َ
�أنا هنا يف تباتٍ
ٌ
و»مازن» َم ْو ُ�صو ُم
�أ�صو ُم من غري خ ْو ٍف
من �أجل ح ّقي �أ�صو ُم
وال �أهاب املنايا
�إنيّ غداً �س�أقو ُم
كم�سيح
قيام ًة
ٍ
فن�ص ُرنا حمتو ُم

ثم � ُ
أعلن
َّ

•�إبراهيم الأحمد

خ���م�������س���ون ع�����ام�����اً �����س����ي����دي ..و�أن���������ا ره ٌ
����ي���ن ل���ل���م���راره
خ����م���������س����ون ع������ام������اً ..ال ..وم��������ا ان���������س����دل����ت ����س���ت���اره
�إين م�����ل�����ل�����ت م���������ن ان����������ت����������ظ����������اري ..وان�������ت�������ظ�������اره
�إن���������ا �����س��ن�رف����ع �����ص����وت����ن����اً ل���ي�������س ����ص���م���ت���اً ب�����ل ج����ه����اره
ف���ه���ي احل��ق��ي��ق��ة يف ال���ق���ل���وب ..وم�����لء �أي���دي���ن���ا ح��ج��اره
ك���ي���ف ا���س��ت��ب��ي��ح��ت ق���د����س���ن���ا ..يف ق��ت��ل��ه��ا ك����ل امل����ه����ارة!
ب���ل وا���س��ت��ب��اح��وا ق���ط���رن���ا ..وه����و امل��ج�ير مل���ن ا���س��ت��ج��اره
�أخربوين ..كيف �صبوا حقدهم� ..أو كيف بددت الطهارة
ي������ا اب��������ن �أم���������ي ال ت������ن������م ..وط�����ن�����ي ي�����ن�����ادي�����ك ب����ث����اره
ق�����ل ل���ه���م �أين �أت�����ي�����ت وع����ف����ت ع������م������ري ..وان����ت����ظ����اره
وال�������ش���ام ب���اق���ي��� ٌة ..وق���ا����س���ي���و ٌن ي��ع��ل��ن ال���ي���وم ان��ت�����ص��اره!

ال تقر�أ
ُ
املمكن
وانزاحتْ بتت ُّب ِع ِه الأعمى
�شرفات ِ
ح ّتى �ضا َق الفه ُم قلي ً
ال ،
وا�ضطربَ ال ْ
إ�شراق
املوج ُز يكفي ،
والباقي يُ�ض ِر ُم يف �أع�شابِ الرو ِح النا َر ..
و ُي ْقل ُِق وجه َت َك الأوىل
عن ال ْ
أحداق
ويُزي ُح َّ
الن�ص ِ
البحا ُر املوغِ ُل َ
فيك �إىل قرطا َج ،
املوج ُز يكفي كي ي�ص َل ّ
ً
رب احلائ ِر �أ ّياما �أخرى
ويُكم َل �سري َت ُه يف ال ِّ
ح ّتى يت�صابى الغي ُم بوجه ِت ِه ،
ف ُيغاف ُل مملك َة ال ْ
أ�شواق
ال تقر�أ �أك َ
التاريخ ..
رث يف
ِ

احلي من املوتى ،
لتبقى َّ
َ
�سفح ال�صلواتِ ..
و�أق ْم قدّا�سك يف ِ
وحيداً دو َن ْ
وثاق
املوج ُز يكفي ..
ري على التحديدِ ،
كي يبقى التف�س ُ
الن�ص على الإطالق ْ.
ويبقى ُّ
املر ُء ٌ
حزين رغ َم تق ُّل ِب ِه يف ب ِّر ال�شهواتِ
ٌ
حزين رغ َم تالو ِت ِه �سِ ْف َر الأ�سرا ِر ،
أر�ض ،
ورغ َم تقادُمِ ِه يف ال ِ
ْ
الرقراق
ولمَ ْ ِ�س املُ�ؤْ َتلِقِ
احلي ،
يحتا ُج َع َرا َر الدربِ لي�صب َح �أقربَ من �شرفاتِ ِّ
َ
َ
ت�شرين ،
وبع�ض الغي ِم الواد ِع يف

و�سو�سن ٍة يف �شرفتِها تتف َّت ُح يف َ
تلك ال ْ
أعماق
املر ُء بحاج ِة �أنثا ُه الأوىل ،
وبحاج ِة من يُدني ِه قلي ً
ال من َغدَقِ الأحال ِم ،
وقطفِ النو ِر من امل�شكا ِة ،
وبرقِ منارتِها الد ّف ْاق
تعب الأ�سرا ِر ..
فهو املرهو ُن �إىل ِ
ُ
القاطن يف وه ِم امل ُ َتوَارَثِ ،
وامل�سكو ُن بدا ِء الوح�ش ِة وال ْ
إرهاق
املر ُء بحاج ِة من يُخفي ِه قلي ً
رقيب اللحظ ِة ..
ال عنْ عني ِ
من يُدني ِه من ال ْ
إطالق
وبحاج ِة �أ�شرع ٍة ،
ْ
ورفاق .
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ُج ُ
ال�صحراء
دران َ
•عدنان كنفاين
�إنها ال�صحراء!..
ومتوح�شة ..كما كان يراها يف
موح�ش ٌة ،خميفة،
ّ
خياالته دائماً ،ويتمنى ،بل يدعو اهلل يف ال�سر والعلن،
�أن ال ت�ضطره الأيام ،مهما ق�ست� ،أن مي ّر بتجربة
كهذه ،و�أن ال يعي�ش ولو لفرتة ق�صرية يف �صحراء.
يعي�شها الآن بق�سوة مت� ّأخرة وجمهولة ،فر�ضتها
عليه الظروف ،ومل يكن مبقدوره �أن يعرت�ض �أو �أن
يختار:
ـ �أنت الآن يف الأرا�ضي ال�سورية ،وهذه هي �آخر
نو�صلك �إليها.
نقطة ميكننا �أن ِ
“عزيز” ينزل تائهاً من �سيارة اجليب القدمية،
ينظر �إىل هذا املدى الوا�سع الرتيب:
ـ �أقل من �ساعة ،مت�شي بهذا االجتاه متاماً
(ي�شري بيده) ،تخرج من وراء َ
“الظه َرة” الأخرية
لتجد نف�سك متاماً بني قريتي “العتيبة وح ّران
العواميد”..
ير ّبت على كتفه ،ويتابع:
ـ �ستجد الرجال بانتظارك ..كلمة ال�سر “�أبو
الرباء”.
�سقطت حلظة احلقيقة �أمام عينيه بكل �ضراوتها
وب�ؤ�سها ،هذه ال�صحراء املرتامية ،ك�أنها بال نهاية،
وبال بداية..
التفتَ وراءَه ..ال �شيء ،حتى غبار �سيارة اجليب
العتيقة ،غاب وراء الأفق املع ّفر بلون ال�صحراء.
هذا املخيم“ ،خميم الريموك” مل يعد يحمل
من �صفاته غري اال�سم بعد �أن �أ�صبح ،على مدى
�سنوات ،من �أهم الأ�سواق التجارية ،لي�س ل�سكان
املخيم فح�سب ،بل ول�سكان املدينة ،والقرى املجاورة
�أي�ضاً ،فالأ�سواق فيه زاخرة ب�صنوف الب�ضائع،
وبكل م�ستويات القدرات ال�شرائية ل�شرائح النا�س
ومداخيلهم ،حتى �أ�سواق بيع اخل�ضراوات واللحوم،
�أ�صبحت تناف�س �أهم �أ�سواق املدينة ،ويرتادها النا�س
من �أنحاء العا�صمة.
�شارع الريموك ..وعلى جانبيه املحالت واملعار�ض
الفاخرة ،الألب�سة ،والأطعمة ،واملفرو�شات ،ومواد
البناء ،والبيا�ضات ،ومواد ك�سوة البيوت التي ُت�شاد يف
كل يوم ،وترتفع ببهاء ..امل�ساجد ،واملدار�س واملكتبات،
وال�صيدليات وامل�شايف ،و�صخب حياة ،وهدير ،وحركة
ال تتوقف.
�شارع املدار�س ،و�شارع لوبية و�شارع �صفد وغريها
من ال�شوارع ،حتمل �أ�سماء وم�سميات ،وح�ضارة
وترف� ،أ�صبحت مطمعاً للقا�صرين..
حتى قبل �أن يطال املخيم احلدث الكبري ،كانت
مطامع بع�ض �أ�شخا�ص يف القرى املحيطة والقريبة
تعبرّ عن نف�سها ..هذا الرجل من القرية املجاورة،
مع زوجته يف �أحد �أ�سواق املخيم ،يقول لها �ساخراً
وطامعاً:
ـ اختاري �أيّ البيوت يعجبك ،و�سي�صبح لك!..
�أما �سكان املخيم ،والتجار ،مل يخطر ببالهم
للحظة �أن ي�صبح املخيم يف حلظة عبثية كا�سحة،
�أثراً بعد عني..
ال�صباحات ت�أتي على ن�سق واحد يف كل ف�صول
ال�سنة ،ومعر�ض الأحذية يف �شارع لوبية يف خميم
الريموك ،يعر�ض جديد ُه يف كل يوم� ،أحذية رجالية
ون�سائية يعتني “عزيز” مبتابعة الع ّمال يف عر�ضها
وت�صنيفها كي ُتر�ضي �أذواق النا�س ،ويتابع كن�س
و�شطف الر�صيف ،لتبد�أ حوارية ك ّل يوم ،حت�سبها
حوارية غا�ضبة �ستنتهي ب�شجار �صاعق ،لكنها تنتهي
فج�أة بربود لتعود تبد�أ من جديد مع �صباح اليوم
التايل.
على �أر�صفة �شارع “لوبية” ،وعلى جنبات ال�شارع
�أي�ضاً تنت�شر عربات حتمل �شتى �أنواع الب�ضائع
وحاجات النا�س ،وتنت�شر �أي�ضاً �أ�صوات الباعة ،ك ّل
ينادي على ب�ضاعته ،وهذا ما كان يغيظ عزيز من

عبد الرحمن ،ال�شاب الهادئ ،الذي يحلو له �أن يقف
بعربته �أمام معر�ض عزيز للأحذية ،يحمل عليها
�أحذية �أي�ضاً ،لكنها الأحذية الرخي�صة امل�صنوعة من
النايلون والبال�ستيك ،رجالية ون�سائية وللأطفال
�أي�ضاً:
ـ يا �أخي �أمرنا هلل ،تقف �أنت وعربتك �أمام املعر�ض
قلنا �آمني قطع الأعناق وال قطع الأرزاق� ،أما �ص ّوتك
ونداءاتك التي ال تتوقف فهذا ما ال ُيحتمل.
يبت�سم عبد الرحمن بربود �شامت ،بينما يوا�صل
ترتيب ب�ضاعته:
ـ بخم�سني لرية ب�س وال مي�شي ابنك حايف.
ي�ضرب عزيز كف ّيه ببع�ضهما ،ويتناول ك�أ�س
ال�شاي:
ـ ر ّوق يا معلم الأرزاق بيد اهلل..
�صورة مك ّررة يف ك ّل �صباح ،تنتهي الو�صلة بينه
وبني عبد الرحمن ،وهما �سوريان� ،أبناء بلد ،ليبد�أ
بتبادل التح ّيات والأحاديث مع جريانه ،واحت�ساء
ال�شاي ،وكثري �شكوى..
جتارته يف معر�ض الأحذية الذي ميلكه ،رائجة،
ويف مكان �آخر يف املدينة بعيد ،ور�شة ميلكها �أي�ضاً
ل�صناعة الأحذية ،وبيت الأهل الكبري قائماً ما يزال
يخ�صه ،يجمعه
حي من �أحياء املدينة ،وبيت �آخر ّ
يف ّ
مع زوجته “حنان” وابنته الوحيدة “مي�سون” يف
�أطراف خميم الريموك.
احلديث امل�شرتك الذي كان يطبع جل�ساته مع
جريانه يف ال�سوق ،مل تتعد �أحاديث عا ّمة اجتماعية،
ال�سوق والتجارة ،وم�سار احلياة ب�شكلها الطبيعي
الأمر الذي �أخذ منحى �آخر بعد تط ّور الأحداث
يف املخيم ،وما حوله� ..أ�صبحت الأحاديث يومية
وطازجة ،بل رمبا ت�صل �إىل �أحداث �ساع ّية ..تفجري
قريب من جامع عبد القدر احل�سيني القريب من
�شارع لوبية ،قذائف ع�شوائية تت�ساقط حول م�شفى
فل�سطني ،و�أخرى �أمام م�شفى فايز حالوة ،وجامع
الو�سيم� ،ضحايا وخراب وقن�ص� ..شهور طويلة
والع�صابات حتاول دخول املخيم يت�صدى لهم تنظيم
فل�سطيني ومتطوعني من ال�شباب ،وبني هذا وذاك،
وتوجهات ،وم�شاريع حلول غريبة،
ت�صبح للنا�س �آراء ّ
ّ
لكن �أحداً مل يكن يتوقع �أن ينهار املخيم بهذه
ال�سرعة ،وبالتعاون مع خاليا نائمة وا�ستيقظت يف
داخله ،و�أن تخرج النا�س زرافات �أمام هجوم الثريان
الكا�سح ،ال يلوون على �شيء �إال �إنقاذ حياتهم ،وحياة
�أ�سرهم.
تهاوت الدور ك�أنها كانت مر ّكبة من �صفائح
كرتونيةُ ،د ّمرت الأ�سواق تدمرياً عنيفاً فاختلط
كل �شيء بكل �شيء ،و�ضاعت املعامل وال�شواهد،
و�سرعان من ُنهبت البيوت واملعار�ض واملحالت نهباً
ّ
منظماً وعلى موجات ،و�أ�صبحت “امل�سروقات” تباع
ب�أرخ�ص الأثمان ،وعلى طول الطريق يف قلب املخيم
“املحتل”.
ـ الأو�ضاع خطرية يا حنان ،لي�س لنا �إال �أن نغادر
البلد وجند لنا حياة �آمنة يف غريها!.
الثريان الهائجة ،ي�أتون بعائالتهم ،يحت ّلون
البيوت التي تعجبهم وتروق لهم ،وت�صبح وك�أنها من
اخلا�صة..
ممتلكاتهم
ّ
ذلك الرجل الثور وفى بوعده ،و�أح�ضر زوجته
لتختار من البيوت الأنيقة بيتاً ت�سكنه ،وتتم ّتع
مبحتوياته الكاملة..
ـ ولكن يا عزيز �أين نذهب.؟ هل نرتك وراءنا كل
�شيء.؟
تدرك� ،أن دموعها ،وت�سا�ؤلها لن يقدّم حلوالً
�أف�ضل ميكن �أن تو ّفر �أقل ن�سبة �أمان لها والبنتها
ال�صب ّية ال�صغرية و�سط هذا الهيجان امل�سعور.
حمل ما ا�ستطاع �أن يحمله من ثروة �أتلف عمره
يف جمعها ،وحمل حنان ومي�سون ..وخرج بهم من

املخيم حتت نريان الق�صف املتوا�صل ،وبكثري من
“الرِ�شى”.
هكذا ت�سقط الأحالم كله دفعة واحدة� ،شوارع
املدينة القلقة حتنو على خطواتهم�“ ،أبو مي�سون
وحنان ،ومي�سون” وخطوات الكثريين التائهني يف
عامل تبدّد يف حلظة ،و�أفر َغ ك ّل قيمة للحياة ،و�أ�صبح
البحث عن الأمان ..الأمان فقط بعد �أن فقد اجلميع،
وتوجه.
كل �شيء �إطالقاً ،هو عنوان كل حِ راك ّ
عبد الرحمن يج ّر عربته بتثاقل ،يحمل يف بطنها
ر�أ�سماله ،و�أمنياته ،ويبت�سم ،ويه ّز ر�أ�سه مينة وي�سرة،
ينظر يف وجوه التائهني ،ك�أن كل ما يجري من حوله
كان يف ح�ساباته ،وال يعنيه من الأمر �شيئاً..
خميم الزعرتي البائ�س على طرف ال�صحراء
الآخر ا�ستقبلهم واملئات غريهم.
بعد �أيام ،ا�ستطاع “�أبو مي�سون” اكت�شاف الر�ؤو�س
�صاحبة القرار يف خميم الزعرتي ،فقد كانت حنان
ومي�سون حمط �أنظار (رب َع الكفاف احلمر وال ُعقل
م ّيالة) �أ�صحاب اجلدائل الرخوة ،مما فر�ض على
“�أبو مي�سون” احلذر ال�شديد والإ�سراع ب�إيجاد
طريقة للخال�ص من هذا املنفى املعتقل الق�سري.
التجارة لي�س لها قلب كما يقولون ،ومن يعمل يف
التجارة ي�ضع يف �أول اهتماماته م�صلحته ولو كانت
على ح�ساب وجع الآخرين ،والنظام ال�ضابط لهذه
العالقة بني التاجر املقيم ابن البلدـ والآخر الوافد،
عالقة لها �ضوابط قا�سية دائماً يف م�صلحة ابن البلد
بحيث يبقى التاجر الآخر الوافد مع ّلقاً بالهواء،
وحتت رحمة مزاجية ال�شريك ال�ص َوري.
ـ يف اجلزائر الأمور �أ�سهل ،والفر�ص �أف�ضل..
فرحب بالفكرة ،ورمبا
هكذا هم�س له �أحدهمّ ،
ب�أيّ فكرة �أخرى ُتبعد �أ�سرته يف �أقرب وقت من ب�ؤ�س
خميم الزعرتي ،ومل يكن من املعقول �أن ي�صطحب
�أ�سرته �إىل جمهول ،تركهم و�سافر.
يف اجلزائر العا�صمة ا�س ُتقبل ا�ستقباال الئقاً من
�أ�شخا�ص كانوا بانتظاره يف املطار ،وحتى يكتمل
�شرط بقائه وجناح �أعماله اجلديدة يف اجلزائر،
خا�صة ،كان
بر�أ�س ماله ،وبدعم خا�ص من جهات ّ
ال بد �أن يوافق على �شروط عملُ ،تبقيه ،يف �أح�سن
الأحوال مع ّلقاً بالهواء ،وحتت رحمة الكفيل.
ـ هذا املبلغ الذي تتحدث عنه ال ميكن �أن ي�ؤمن لك
�شراكة مع كفيل!!.
عزيز يدرك ذلك جيداً ،فقد ترك مع حنان مبلغاً
جيداً بانتظار �أن يرتب �أمره يف اجلزائر.
ـ ح�سناً ..كل الأمور �أ�صبحت وا�ضحة ومطمئنة،
�أر�سل بطلب �أ�سرتك ،والبق ّية مما متلك من مال..
�شعور طارئ بد�أ يت�س ّرب �إليه ،يل ّح عليه ب�أن اللعبة
�أ�صبحت مك�شوفة ووا�ضحة!.
ـ ماذا تفعل �أيها الغريب.؟ ال �أحد ي�ستطيع من
“الن�صابني” �أن ي�ضمن له مكاناً بني جتار
ه�ؤالء
ّ
البلد املن�شود ،ولن تخرج ،مهما فعلت ودفعت ،من
حتت يافطة “غريب” ُتلقيك خارج احلدود يف �أيّ
حلظة.
عجوز فل�سطيني كان ي�سمع ويرى ويتابع عن قرب
ما يجري بني عزيز ،والآخرين الذين يعرفهم جيداً
خالل �أكرث من خم�سني �سنة ق�ضاها يف اجلزائر..
كان مد ّر�ساً للغة العربية ،تط ّوع للتدري�س �أيام
حملة تعريب الل�سان اجلزائري بعد �أن طحنته
اللغة الفرن�سية �إبان عقود من االحتالل� ،أنهى فرتة
التعاقد ،ثم مل يجد مكاناً يعود �إليه ،وثيقة �سفر
الالجئني الفل�سطينيني “امل�صر ّية” مل تعد �صاحلة،
ال ت�سمح له بدخول م�صر ،ومل يجد دولة عربية
واحدة تقبل به حتت �أي �صفة كانت ،يف فل�سطني،
ال�ضفة وغ ّزة ،كان الأمر �أ�صعب من �أي مكان �آخر..
رجل بال هو ّية ،وال عنوان ،وال وطن ،لكنه عجو ٌز
ما يزال حياّ وي�سعى.

�سيمت�صون دماءك كلها فحاذر..
ـ
ّ
يه ّزه من كتفيه ويهم�س:
بني..
ـ عد �إىل بلدك يا ّ
ـ بلدي!! �أ�أعود �إىل املوت؟
بني� ..أن متوت على تراب بلدك مرة ،خري من
ـ يا ّ
�أن متوت يف اليوم مئة مرة يف بالد االغرتاب..
مل يجد حنان ،وال مي�سون ،ابتلعتهما املجارير
املعطوبة يف خميم الزعرتي.
ـ مي�سون تز ّوجت!
ـ مي�سون قا�صر...
ـ ُ
�شيخها ول ّيها ..وز ّوجها على �سنة اهلل ور�سوله.
�أيتها احلياة املع ّذبة خارج �سوار الوطن.
الب�سطاء يفهمونها جيداً..
عبد الرحمن يفهمها فطر ًة مع ّلقة على طرف
عربته الب�سيطة ،ويفهم �أن الوطن ،ومهما ق�سى على
روح �أبنائه ،يبقى هو احل�ضن الأكرث دفئاً.
ـ تعال معي يا “�أبو مي�سون” ،نحن �سوريان ،وهذه
بالدنا ،تعال معي نتقا�سم رزق هذه العربة يف �سوق
احلميدية ،اهلل �سبحانه يرزقنا!.
كان احللم الواهم �أكرب من كل عر�ض فقري ميكن
�أن يقدّمه عبد الرحمن وغريه و�سط هذا الدمار
الذي طال كل �شيء ،حتى �صمود النا�س ،وع�ش�ش الفقر
واملهجرين،
يف كل ركن ،وامتلأت املدار�س بالنازحني
ّ
يفرت�شون ما ي�أتيهم من هبات ،ويلتزمون ال�صرب..
يف ّت�ش يف كل ركن عن حنان ومي�سون ،ي�ست�صرخ
نخوة النا�س ،و�سرعان ما ي�أتيه الرد ،والأمل الباقي:
ـ �أنت مع “الثورة”..
ـ �أنا ال �أعرف �شيئاً.
ـ نحن ن�ضيء �أمامك طريق الر�شاد..
�أخذوا منه جواز �سفره ال�سوري ،و�أعطوه بطاقة
“اجلي�ش ال�سوري احل ّر”..
ـ ابنتك ب�أمان يف بيت زوجها يف مكان ما على م ّد
�صحراء �شا�سعة ،و�أمها “حنان” معها ،وعندما
تنت�صر “الثورة” �سيكون لك �ش�أن عظيم يف قابل
الأيام ،ومعك حنان ومي�سون.
ـ �أعو ُد �إىل بلدي..
ـ �أقل من �ساعة ،مت�شي بهذا االجتاه متاماً
(ي�شري بيده) ،تخرج من وراء َ
“الظه َرة” الأخرية
لتجد نف�سك متاماً بني قريتي “العتيبة وح ّران
العواميد”..
ير ّبت على كتفه ،ويتابع:
ـ �ستجد الرجال بانتظارك ..كلمة ال�سر “�أبو
الرباء”..
�سقطت حلظة احلقيقة �أمام عينيه بكل �ضراوتها
وب�ؤ�سها ،هذه ال�صحراء املرتامية ،ك�أنها بال نهاية،
وبال بداية..
ومتوح�شة ،كما كان يراها يف
موح�شة ،خميفة،
ّ
خياالته دائماً ،وكما يراها الآن..
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�أدب من العامل

�ضرر التبغ

م�سرحية للكاتب الكبري ت�شيخوف
(م�سرحية من ف�صل واحد)..
• ترجمة :خلود احل�سن
املمثل الوحيد � :إيفان �إيفانوفيت�ش نيوخني ،زوج امر�أة تدير مدر�سة
للمو�سيقى وت�شرف على فندق للفتيات..
نيوخني( :وقد �أرخى �شعر خديه ،وحلق �شاربيه وذقنه ،وارتدى ثوباً
ف�ضفا�ضاً من الطراز القدمي ال�سائد فـي ذاك الع�صر ،يدخل امل�سرح بخيالء،
فينحني �أمام اجلمهور ويعدل �صديريته ويقول� :سيداتي الفا�ضالت..
ولدرجة ما �سادتي الأفا�ضل( ،مي�شط �شعر خده) ،لقد طلب من زوجتي �أن
�ألقى فـي هذا احلفل حما�ضرة توجيهية ،فلم ي�سعني �إ ّال �أن �ألبي الطلب!...
و�إليكم املحا�ضرة مادام الب َّد منها ،فالأمر عندي على ح ٍّد �سواء� ..إنني ل�ست
فـي الواقع �أ�ستاذاً بل وبعيد كل البعد عن م�ستوى العلماء ،ومهما يكن من
�أمر فلقد انق�ضت ثالثون �سنة من حياتي مل �أنقطع خاللها عن العمل فـي
معاجلة م�سائل لها من اخل�صائ�ص العلمية مالها ..فكنت �أنطوي على نف�سي
�أفكر ،و�أكتب �أحياناً املقاالت العلمية� ،إنها لي�ست علمية دقيقة ،و�إمنا هي �شبيهة
بالعلمية..
وال�شيء بال�شيء يذكر ،فلقد و�ضعت فـي الأيام الأخرية مقالة كبرية
عنوانها« :حول �ضرر بع�ض احل�شرات» ..وقد �أثارت هذه املحا�ضرة �إعجاب
بناتي ،وخا�صة ذلك املو�ضع منها الذي تناولت فيه البق وطرق مكافحته..
وبعد �أن �ألقيت تلك املحا�ضرة مزقتها ولكن ثقوا �أنني مهما كتبت فـي مكافحة
البق فالبد من ا�ستعمال امل�سحوق الفار�سي ،وال �أخفي عليكم �أن البق ت�سرب
�إىل بيانو بيتنا� ..أما مو�ضوع حما�ضرتي لهذا اليوم فهو الأ�ضرار التي تلحق
بالإن�سانية من جراء ا�ستعمال التبغ..
�إنني من املدخنني� ،إ َّال �أ َّن زوجتي �أرادت �أن �ألقي عليكم اليوم حما�ضرة عن
�ضرر التبغ� ،إذن ال مفر من ذلك..
فهاكم حديث التبغ مادام ذلك احلديث هو املطلوب ،فالأمر عندي على ح ٍّد
�سواء و�إنني لأقرتح عليكم� ،أيها ال�سادة الأفا�ضل� ،أن تعريوا حما�ضرتي هذه،
كيفما كانت ،ما ت�ستحقه من اهتمام .و�ألفت نظركم �إىل �أنه �إذا كان بينكم من
تخيفه املحا�ضرات العلمية اجلافة� ،أو ال تعجبه بتاتاً فبا�ستطاعته �أ َّال ي�ستمع
�إليها وين�صرف (يعدل �صديرته)..
و�أرجو من ح�ضرات الأطباء احلا�ضرين ،ب�صورة خا�صة� ،أن ينتبهوا �إىل
حما�ضرتي هذه� ،إذ بو�سع الكثري منهم �أن ي�ستمد منها ال�شيء الوافر من
املعلمات املفيدة ..فالتبغ – عدا فعاليته امل�ضرة – ي�ستعمل �أي�ضاً فـي الطب،
و�أ�ضرب لكم مث ً
ال على ذلك� :إذا �أخذنا ذبابة وو�ضعناها فـي علبة الدخان ،فما
من ريب فـي �أن م�صريها املوت املت�سبب عن متزيق جهازها الع�صبي!..
فالتبغ هو �أو ًال نبات ..من عادتي �سيداتي و�سادتي �أن �أغمز بعيني اليمنى
و�أنا �أحا�ضر ،فرجائي �إليكم �أ َّال تكرتثوا لذلك..
�إذ �إنني على اجلملة ع�صبي املزاج ،وقد �أخذت عيني بالغمز منذ الثالث
ع�شر من �أيلول �سنة 9881م� ،أي فـي ذلك اليوم الذي و�ضعت فيه زوجتي ابنتنا
الرابعة فارفارا ..وبناتي كلهن ولدن فـي الثالث ع�شر من �أ�شهر ال�سنة ...عفواً
(ينظر �إىل ال�ساعة) �آمل �أ َّال �أكون قد انحرفت عن املو�ضوع ..فالوقت �ضيق..
علي �أن �أقول لكم �إن زوجتي تدير مدر�سة للمو�سيقى ،وت�شرف على فندق
لكن َّ
�صغري..
وال �أذيع لكم �سراً �إن قلت لكم �إن زوجتي ت�شكو دائماً من النق�ص فـي املال ،مع
�أنها متلك ما يفي�ض عن حاجتها ،متلك �أربعني �أو خم�سني �ألفاً من الروبالت،
فـي حني �أنني ال �أملك كوبيكاً واحداً� ..آه ..ما ع�ساين �أقول لكم؟! �إنني �أعمل فـي
الفندق مبثابة مدير للإدارة ،ف�أ�شرتي املواد الغذائية ،و�أحا�سب اخلدم ،واقيد
النفقات ،و�أخيط الدفاتر ،و�أكافح البق ،و�أن ِّزه كلب زوجتي ،و�أت�صيد الفئران،
وقد طلبت مني زوجتي فـي الليلة البارحة �أن �أقدم للطاهية الدقيق والزيت
لت�صنع الفطائر للتلميذات ،وملا �أعدّت الطاهية الفطائر ،هرعت زوجتي �إىل
املطبخ لتعلن �أن ثالث تلميذات ال يردن �أكل الفطائر ،لأن غددهن متورمة..
وهكذا ات�ضح لنا �أننا �أعددنا كمية من الفطائر �أكرث من املطلوب ،فما العمل؟!
 ..لقد طلبت زوجتي فـي �أول الأمر �أن نحتفظ بهذه الفطائر فـي ال�سرداب،
ثم فكرت ملياً وقالت يل« :كل �أنت هذه الفطائر �أيها املغفل» ،من عادة زوجتي
�أن تدعوين وهي م�ضطربة النف�س «باملغفل �أو الأفعى �أو ال�شيطان» ،وزوجتي
أخذت منها الفطائر وبلعتها بلعاً
دائماً م�ضطربة النف�س ..وخال�صة القولُ � :
ل�شدة جوعي ..وبالأم�س مث ً
ال حرمتني زوجتي الغداء قائلة« :لي�س من دا ٍع

لإطعامك �أيها املغفل» ،ولكن املعذرة� ،سيداتي و�سادتي( ،ينظر �إىل ال�ساعة)،
يبدو يل �أنني ثرثرت وانحرفت عن املو�ضوع ،فلأتابع املحا�ضرة ..حقاً �إنكم
تف�ضلون اال�ستماع �إىل رواية حب� ،أو قطعة مو�سيقية� ،أو �أغنية عذبة (يغني
�أغنية مطلعها)�« :إننا ال نطرق ب�صرنا فـي عجاج الوغى! ،»..ال �أذكر ا�سم
م�ؤلف هذه الأغنية ..وباملنا�سبة �أحيطكم علماً �أن زوجتي �ألقت على عانقي
فـي مدر�ستها املو�سيقية مهام �أُخر بالإ�ضافة �إىل الإدارة ..ف�أنا �أدر�س احل�ساب
والطبيعيات والكيمياء واجلغرافيا والتاريخ والآداب وغريها..
وتتقا�ضى زوجتي �أجراً خا�صاً على الرق�ص والغناء والر�سم ،فـي حني �أنني
�أتوىل بذاتي تدري�س التلميذات تلك الدرو�س� ..أما مدر�ستنا املو�سيقية هذه،
فتقع فـي زقاق الكالب اخلم�سة ،فـي البيت رقم  ،31ويخيل �إ َّ
يل �أن ال�سبب
فـي ف�شلي فـي حياتي هو لأنني �أ�سكن فـي بيت رقمه  ،31ولأن بناتي ولدن
فـي اليوم الثالث ع�شر من �أ�شهر ال�سنة ،ولأن بيتي يحتوي على  31نافذة ما
ع�ساي �أن �أقول لكم؟! ..ب�إمكان كل �شخ�ص منكم يريد مفاو�ضة زوجتي ب�صدد
�إدخال بناته فـي املدر�سة� ،أن يزورها فـي بيتها فـي �أي وقت يحلو له� ،أما برنامج
املدر�سة ،فيباع عند البواب بثالثني كوبيكاً (يخرج من جيبه بع�ض الن�سخ من
ذلك الربنامج)� ،أتريدون �أن نتقا�سم هذه الن�سخ؟!� ..إن ثمن الن�سخة الواحدة
ثالثون كوبيكاً فمن يرغب فـي ال�شراء؟!�( ..سكون)� ..أال من راغب بينكم...
ال ب�أ�س �أبيعكم الن�سخة بع�شرين كوبيكاً�( ..سكون) حقاً �إنه ل�شيء حمزن� ..أجل
�إن بيتي رقمه  ،31ال �أفلح فـي �شيء ..لقد هرمت ..و�سخفت ..فها �أنا �أقف
�أمامكم حما�ضراً ،ويبدو لكم �أنني مزح؛ والواقع �أنني �أود من �صميم قلبي
�أن �أ�صرخ بكل ما �أوتيت من قوة� ،أود �أن �أطري �إىل �أق�صى �أطراف املعمورة� ..آه،
لي�س هناك من �أبثه �شكواي و�أذرف الدمع �أمامه ،تقولون يل« :و�أين بناتك؟..
فمن هن بناتي ه�ؤالء؟ �إنني �أحدثهن وهن يقهقهن ..ولزوجتي من البنات
�سبع ..كال� ،آ�سف �أظن �أنهن �ست (على عجل) كال ،هنَّ �سبع ..وكرباهن �أ ّنا
وتبلغ من العمر � 72سنة� ..أما �صغراهن فيبلغ عمرها �سبع ع�شرة �سنة»..
�سيداتي و�سادتي( :يتطلع مينة وي�سرة)� ،إنني تع�س ،لقد انقلبت رج ً
ال
�أحمق ،وحتولت �إىل �شيء تافه� ،أتراءى لكم كما لو كنت �أ�سعد الآباء ..ولكن هل
�أجر�ؤ على الظهور بغري هذا املظهر؟ ت�صوروا �أنني ق�ضيت ثالثاً وثالثني �سنة
مع زوجتي ولقد كانت هذه احلقبة من الزمن �أف�ضل �سني حياتي� ..أي ل�ست
�أف�ضلها على الوجه التام؛ ولكنها تعاقبت مثل ملح الب�صر ،فياليت ال�شيطان
اختطف تلك ال�سنني قبل �أن تراين و�أراها( ...يتطلع مينة وي�سرة) يظهر �أن
زوجتي مل ت�أتِ بعد ،ومادامتْ هي غائبة ف�س�أحدثكم بكل �شيء عنها� ..إنني
�أخ�شاها ج ّداً� ،أخ�شاها عندما تتطلع فـي وجهي بعينيها امللتهبتني� ...أما بناتي
فلن يتزوجن لأنهن حمتجبات فـي البيت وال يحتككن بالرجال ،ي�ضاف �إىل
ذلك �أن زوجتي ال تقيم احلفالت وال�سهرات يف بيتها...
�إنها امر�أة بخيلة� ،سريعة الغ�ضب� ،سليطة الل�سان ،وهذا ما ينفر منها

النا�س ...غري �أنني �أطلعكم على �س ٍّر (يقرتب من كوة امللقن) با�ستطاعة كل
امرئ �أن يرى بنات زوجتي فـي الأعياد الكربى عند عمتهن نتاليا �سميونوفنا؛
وهي امر�أة تعاين �آالم الروماتيزم ،وترتدي ردا ًء �أ�صفر نرثت عليه بقع �سوداء
علي �إذا كانت زوجتي
وك�أنها ال�صرا�صري! ...ونتاليا هذه امر�أة كرمية ال تبخل َّ
غائبة بالقليل من اخلمر(ينقف رقبته ب�أ�صبعه الو�سطى)* و�أحيطكم علماً
ب�أنني �أ�سكر من ك�أ�س واحدة ،و�أ�شعر براحة فـي النف�س يالزمها فـي الوقت ذاته
حزن �أعجز عن و�صفه.
ال �أدري ما الذي يدعونني لتذكر �سني �شبابي ،وال ما الذي يحثني على
الهرب!� ..آه لو تعلمون (ب�صوت عال) كم �أتع�شق الهرب� ..أود �أن �ألقي بكل �شيء
و�أهرب دون �أن �أتطلع �إىل الوراء ..ف�إىل �أين املفر؟ ..ال فرق عندي بني مكان
ومكان ،فاملهم هو �أن �أف ّر من هذه احلياة الرخي�صة ،القذرة ،املنحطة ،هذه
احلياة التي حولتني �إىل رجل �أحمق حقري� ،إىل هرم �أبله ي�ستحق الرثاء� ،أريد
هجران هذه الزوجة ال�شريرة احلقود ،التي �أذاقتني مر العذاب خالل ثالث
وثالثني �سنة� ..أريد الفرار من درو�س املو�سيقى واملطبخ ،ومن دراهم زوجتي،
وغريها من �صغائر الأمور� ..أريد �أن ي�ستقر بي املقام فـي مكان نا ٍء فـي اخلالء
البعيد؛ فانقلب هناك �شجرة �أو عموداً �أو �ألعوبة حقل .و�أقبع حتت ال�سماء
الوا�سعة ،وهناك �أن�سى� ...أن�سى كل �شيء...
ً
ما�ضي �أود �أن �أنزع عني هذا
املعذرة �سيداتي و�سادتي� ...أود �أ َّال �أذكر �شيئا عن
ّ
الثوب القدمي القذر الذي الزمني منذ ثالثني �سنة خلت (ينزع عنه الثوب)
�إليك عني �أيها الثوب( ...يدو�سه بقدميه) �إليك عني� ..إنني رجل م�سن فقري
حقري...
علي الدهر و�شرب مثل هذه ال�صديرة (يعر�ض ظهره للجمهور) ...ال
�أكل َّ
�أريد �شيئاً بتاتاً �إنني �أ�سمى و�أ�شرف من �أي طلب كان ،لقد كنت يوماً فتى ذك ّياً،
تلقيت علومي فـي اجلامعة؛ فراودتني �أحالم جمة وراودتها واعتربت نف�سي
�شخ�صاً م�ستكم ً
ال �شروط الرجولة ..و�أما الآن فال �أُريد �شيئاً �سوى الهدوء
والراحة (ينظر مينة وي�سرة ويرتدي الفراك)..
�سيداتي و�سادتي:
�إنني لأرى زوجتي بني ال�ستائر ،فهي تنتظرين هناك (ينظر �إىل ال�ساعة)
لقد �أنق�ضى الوقت فرجائي �إليكم �إذا �س�ألتكم عن املحا�ضرة �أن تقولوا لها �إنها
كانت موفقة ...و�إن املغفل كان خطيباً مفوهاً (ينتظر مينة وي�سرة وي�سعل)...
�إنها تتطلع �إىل ناحيتي (يرفع �صوته) �أجل ..وملا كان التبغ يت�ضمن ذلك ال�سم
املريع الذي حدثتكم عنه الآن ،ف�إنني ال �أن�صح �أحداً بالتدخني ،و�أمني نف�سي
ب�أن حما�ضرتي هذه (حول �ضرر التبغ) �ست�أتي بالفائدة املرجوة ...لقد قلت
كل �شيء( ..ينحني ويخرج بخيالء)...
(يُ�سدل ال�ستار)

من الذاكرة

"ال�سنة الثالثون"
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مو�ضوع علم الداللة
• منذر عيا�شي
يقول الفيل�سوف البولوين «�آرام �شاف» يف كتابه «مدخل
�إىل علم الداللة»�« :إن علم الداللة بو�صفه منهج ًا علمي ًا
قد غدا يف اللحظة الراهنة �شديد التعقيد فلقد ي�ستطيع
امل�صطلح �أن يحتوي على عدد من املفاهيم �إىل درجة �أنه
نف�سه – يحتاج �إىل حتليل داليل ،وذلك �إذا �أردنا ان نتالفى
لب�س ًا م�ؤ�سف ًا و�أخطاء على �صعيد املنطق..
ولكن هل هذا يعني �أن علم الداللة ل�شدة تعقيده قد غدا
علم ًا بال مو�ضوع؟ كما �أن تعدد دالالت امل�صطلح «داللة» قد
جعل منه م�صطلح ًا ال مييل �إىل مفهوم حمدد �أو �إىل �شيء
معني؟
لي�س االمر كذلك فالتعريف بهذا العلم ال يقبل من الدالالت
ما يعد ظاهرة فردية ،وهو بناء على هذا ال يتبنى تعريف ًا
يعرب عن موقف ف��ردي �سواء كان هذا الفرد فيل�سوف ًا �أم
عامل دين �أم �أديب ًا �أم غري ذلك .و�إذا كان التعريف بهذا
العلم ال يقبل من الدالالت الدالة عل امل�صطلح «داللة» ما
يحدده منهج معني قيا�س ًا على الواقع والتجربة �أو ما يقيمه
باال�ستناد �إىل ذلك من معايري ال�صحة واخلط�أ.
�إنه مما ال�شك فيه �أن م�صطلح الداللة قد مر بعدة تطورات
جاءت تلبية لتطور اللغة بو�صفها نظام ًا �أو تلبية لتطور
الكالم �أداء .وقد حمل امل�صطلح يف كل حقبة من حقب
تطوره بالإ�ضافة �إىل عدد من امل�سميات معنى بدي ًال ملعنى
�سابق �أو معنى م�ضاف ًا �إىل معنى الحق .وقد �أدى هذا الأمر
بالباحثني كما نح�سب �إىل ح�يرة معرفية وت�شوي�ش يف
الر�ؤية.
و�أ�صبح نتيجة لذلك كما يقول غرميا�س « :من الأم��ور
املعتادة يف الو�سط الل�ساين �أن يت�ساءل امل��رء و�إىل يوم
النا�س هذا �إذا كان علم الداللة ميتلك مو�ضوع ًا متجان�س ًا
و�إذا كان هذا املو�ضوع ُي�سلم قياد نف�سه للتحليل البنيوي.
ويقول �أخر هل يحق لنا �أن نعد علم الداللة در�س ًا ل�ساني ًا.
ولعل العلة الكامنة وراء هذا املوقف هي �أن علم الداللة كما
يرى ذلك غرميا�س نف�سه قد ظل ي�ستعر مناهجه تارة من
البالغة التقليدية وتارة �أخرى من علم نف�س اال�ستبطان.
ولكن مع ذلك ف�إن علم «الداللة» مل ي�ستقر علم ًا �إال بعد
ن�شوء الل�سانيات يف الع�صر احلديث على يد �سو�سري .وذلك
على الرغم من �أن مي�شال بريال كان �أول من بحث يف الداللة
ب�شكل م�ستقل بالإ�ضافة �إىل �أنه كان �سابق ًا ل�سو�سري وبقول
�أخر ف�إن التطورات التي مر بها هذا العلم جعلته �أكرث دقة
يف حتديد مو�ضوعه ولكنها �أي�ض ًا جعلته يت�سع فيحوي على
عدد من املعارف ويت�صل بعدد من ميادين الدر�س اعلمي
ولذا ،ف�إننا نراه اليوم ي�ستدعي نوعني من الق�ضايا ي�شكالن
مو�ضوعه يف البحث.
غ�ير �أن ك��ل مو�ضوع منهما ي��ف�ترق ع��ن الأخ���ر مب�سائله
اخلا�صة:
الفينومينولوجيا هي درا�سة املاهيات وهي الفل�سفة التي
تعيد املاهيات �إىل الوجود� ،إن نظرة كهذه لتجعل العامل
يت�سع لأكرث مما فيه في�صبح م�سكون ًا باملعنى بعد �أن كان
فارغ ًا منه.
 النوع الأول :وهو ال يتجه مب�سائله �إىل لغة بذاتها يفزم��ان ومكان حمددين وال �إىل �أم��ة بعينها .ولكنه يتجه
�إىل ال��دالل��ة العامة �أو الكونية من جهة كما يتجه من
جهة �أخرى �إىل الداللة يف ذاتها بغ�ض النظر عن طبيعة
الأدوات امل�ستخدمة يف التعبري عنها وبعيد ًا عن الأ�شياء
التي تعد و�سائط لها يف جتلياتها.
ونالحظ �أنه �إذا كان هذا مو�ضوع «الداللة» والعلم الذي
يبحث فيها ف�إن طرح امل�سائل يف هذا الإطار والعمل عليها
ليعد خا�صة تنظريية تهدف �إىل بناء نظرية عامة يف
الدالليات ميكن للغات الإن�سانية �أن ت�أخذ بها.
ولعله من �أجل هذا �صار �ضروري ًا على علم الداللة �أن ي�سلك
م�سلكني يف �آن واحد:
ً
�أ� -أن يو�سع نف�سه معرفيا لكي يتالءم مع تطلعه التنظريي

“منظور فينومينولوجي”

في�صبح �إذ ذل��ك «علم ال��دالل��ة» ولي�س بحث ًا يف « دالل��ة»
خا�صة ولقد يقرتب يف م�سعاه هذا من «علم اال�شارة» حتى
ليظن �أنه فرع من فروعه.
ب -و�أن ي�ستفيد منهجي ًا من بقية العلوم وذلك ل�سببني:
�أو ًال ،لأن العلوم – كل علم يف جماله – تالم�س يف معاجلاتها
املتنوعة ميادين الداللة املختلفة وثاني ًا لأن مناهج البحث
العلمي تعد يف �أحد وجوهها �أدوات داللية بها يقر�أ الباحث
مو�ضوعه وبها يحلله وبها ي�ؤ�س�س �أي�ض ًا «الفهم» ذهن ًا
ول�سان ًا.
 النوع الثاين :وهو علم عك�س الأول تقريب ًا �أي �أنه يتجه�إىل لغة معينة من اللغات التي ت�ستعمل �أداة لالت�صال عند
امة معينة ويف زمان ومكان حمددين.
ونالحظ �أنه �إذ كان مو�ضوع «الداللة» والعلم الذي يبحث
فيها هو هذا ف�إن طرح امل�سائل يف هذا الإطار والعمل عليها
ليعد خا�صة تنظريية تهدف �إىل بناء نظرية يف الدالليات
خا�صة بلغة من اللغات و�إذا كان كذلك ف�إن علم الداللة يف
هذه احلالة �سيقرتب من الل�سانيات يف در�سها للجملة ومن
ل�سانيات الن�ص يف در�سها لداللة اخلطاب .كما �سيكون ملزم ًا
بالإ�ضافة �إىل عنايته بال�سياق الكالمي عرب هذه الدرا�سات
�أن ُيعنى بال�سياق املقامي حيث يكون الكالم دا ًال بغريه
و�ضرب ًا من التعبري �أدئي ًا وتداولي ًا .و�أن هذا �سيجعل علم
الداللة يقرتب �أي�ض ًا من التداولية ()pragmatisme
يف درا�ستها لأفعال الكالم ووظيفة التعبري.
ولكن يبقى من ال�ضروري يف هذه احلالة �أي�ض ًا �أن يعمل علم
الداللة على تطوير �آلية ات�صالية يتجه بها �إىل “املتلقي
–الباحث” يف هذه اللغة �أو تلك.
وهنا تربز ق�ضية امل�صطلح من جهة وق�ضية االتفاق على
مفهوم هذا امل�صطلح من جهة �أخ��رى .ومبا �أن املتلقني يف
زمان ومكان حمددين لي�سوا �سواء يف درجة اهتمامهم �أو يف
نوعية تكوينهم العلمي ف�إن على علم الداللة �أن ي�سعى عرب
اختيار و�سطي للم�صطلحات املعربة عن مفاهيمه �أن يالم�س
ه�ؤالء جميع ًا .و�إال يكن ذلك ف�إنه �سيقى يف �إطار من الت�أمل
الذاتي ملفاهيمه اخلا�صة �أي �سيبقى بعيد ًا عن التعامل
العملي مع لغة من اللغات يف زمان ومكان حمددين .ولكي
يحقق علم الداللة هذه الغاية عليه �أن يكون يف منهجه كما
املحنا �سابق ًا متوا�شج ًا مع مناهج العلوم االن�سانية الأخرى
وفاع ًال فيها يف الوقت نف�سه .وبذلك ال يكون خلفها يف
تكوين املفاهيم و�صياغة االدراك وت�شكيل حقل الر�ؤية
وابتداع امل�صطلح يف زمان ومكان حمددين.
 2علم الداللة والعلوم الأخرىيقول غرميا�س« :ت�ستطيع العلوم االن�سانية من خالل
البحث املن�صب على املعنى �أن جتد القا�سم امل�شرتك بينها».
ولقد ن�ستطيع �أن نعيد هذا القول بعبارة �أخرى و�إذا ذلك
نتمكن من ا�ستخال�ص اطروحة جديدة� :أن معاين امل�صطلح
«معنى» عديدة و�أنها لن جتد القا�سم امل�شرتك بينها �إال من
خالل البحث الذي تتجه به العلوم االن�سانية �إليها .ولكي
ندعم هذا االجتاه يف النظر بحجة قوية ف�إننا �سن�شري يف
هذه الفقرة ب�شكل وجيز �إىل بع�ض طرق البحث عن املعنى
يف عدد حمدد من العلوم.
من فينومينولوجيا الظاهرة �إىل ظاهرة املعنى:
ال يت�سع العامل �إال ملا فيه و�أن��ه مل�سكون بالأ�شياء ولكنه
فارغ من املعنى ولو كان غري ذلك لكان مدركا لذاته بذاته.
ولأن الإدراك لي�س من العامل ف�إنه ي�صح �أن نعتقد ب�أنه
املكان الذي يقع خارجه (خارج الأ�شياء) وفيه يتم فهمه
وحت�صيل معناه.
ولبع�ض الفال�سفة يف ح��ل ه���ذا املع�ضل ن��ظ��ر ومنهاج
فمريلوبونتي �إذا كان يرى �أن الفينومينولوجيا هي “درا�سة
املاهيات” ف�إنه يرى فيها �أي�ض ًا �أنها “الفل�سفة التي تعيد
املاهيات �إىل الوجود” و�أن نظرة كهذه لتجعل العامل يت�سع
لأكرث مما فيه في�صبح م�سكون ًا باملعنى بعد �أن كان فارغ ًا

منه.
ويف الواقع ف�إن الإن�سان يعيد ا�صطناع العامل ليعرفه ويعيد
ا�صطناع �صورة نف�سه وموقعه يف العامل ليفهمه .و�أنه ملن
�أجل ذلك يطرح �أ�سئلة عن :كيف هو العامل؟ وما معناه؟
وكيف يتوا�صل الإن�سان معه؟ وما عالقاته به؟
وهكذا يبدو �أن م�س�ألة املعرفة كيفا وم�س�ألة الفهم معنى
لي�ست م�س�ألة تفي�ض بها الأ�شياء بذاتها ولكنها م�س�ألة
�إن�سانية ذات بعد داليل بها يتحول العامل �إىل ظاهرة
وبها تتحول الظاهرة �إىل معنى .وبقول �آخر �إنها م�س�ألة
ي�صنعها وعي الب�شر وي�صبغ بها الأ�شياء فيعددها بعد توحد
وينطقها بعد �صمت ولقد ي�ؤن�سها فيجعل لها حياة ي�سقط
عليها منوذج حياته وطريقة عي�شه.
و�إذا عدنا �إىل ال�تراث العربي ف�سنجد �أن اجلاحظ قد
ح�سم امل�س�ألة ل�صالح الإن�سان بو�صفه ينبوع ًا للمعرفة.
و�أنه ملن �أجل ذلك ا�ستخدام اللغة �أداة فناب بها عن نف�سه
ليعقلها وناب بها عن العامل ليدركه! �أنه يقول ”:ووجدنا
كون العامل مبا فيه حكمة” ووجدنا احلكمة على �ضربني:
�شيء جعل حكمة وهو ال يعقل احلكمة وال عاقبة احلكمة.
و�شيء جعل حكمة وهو يعقل احلكمة وعاقبة احلكمة.
فا�ستوى بذاك ال�شيء العاقل وغري العاقل يف جهة الداللة
على �أن��ه حكمة ،واختلفا من جهة �أن �أحدهما دليل ال
ي�ستدل والآخ��ر دليل ي�ستدل .فكل م�ستدل دليل ،ولي�س
كل دليل م�ستدال ف�شارك كل حيوان �سوى الإن�سان جميع
اجلماد يف الداللة ويف عدم اال�ستدالل .واجتمع للإن�سان
�أن كان دلي ًال م�ستد ًال ثم جعل للم�ستدل �سبب به يدل على
وجوه ا�ستدالله ووجوه ما نتج له اال�ستدالل و�سموا ذلك
بيان ًا”
و�إذا كنا نطرح ق�ضية الداللة يف �إط��ار فينومينولوجي
فلأنها عند الإن�سان بنية لغوية تنتظم فيها ظواهر العامل.
وعندئذ تغدو وكما ر�أينا عند اجلاحظ �سبب ًا يدل به على
وجوه ا�ستدالله ووجوه ما نتج له اال�ستدالل”
�إن خ�ضوع الظواهر �إىل البنية اللغوية وحتولها �إىل بنية
داللية يجعلها تظهر فيها وحتولها �إىل بنية داللية يجعلها
تظهر فيها على حمورين:
املحور الأول -وتظهر فيه ،بو�صفها داال عرب قيم خالفية
�صوتية وتركيبية متيزها عن غريها.
املحور الثاين -وتظهر فيه بو�صفها مدلوال عرب الوظائف
التي ت�ؤديها �سواء كان ذلك على م�ستوى الكلمة معجمي ًا �أم
اجلملة والعبارة �أم الن�ص.
وهكذا ت�صبح داللة الظواهر بو�صفها بنية لغوية نظاما
ل�شكل العالقات من جهة ونظاما لوظائفها من جهة �أخرى.
وت�صبح الفينومينولوجيا معها فل�سفة يتحدد مو�ضوعها يف
العودة �إىل الوجود من خالل الر�ؤية اللغوية له.
و�أخ�ير ًا ميكننا �أن نقول� :أن الناجت العلمي لكل هذا �إمنا
يكون حتديد ًا للداللة وللعلم الذي ي�شتغل فيها ب�أن مع ًا:
فالداللة -باملعنى العام -علم اختالف املعاين الختالف
الظواهر التي تتحدد فيها وهي �أي�ض ًا ويف الوقت نف�سه علم
معنى تعدد الوظائف لتعدد الظواهر التي تكونها.
و�إذا كان هذا كله ف�إنه ملن ال�ضروري �أن تنظر �إليها على
�ضوء بع�ض العلوم التي تت�صل بها على اختالف عالقاتها
وتعدد وظائفها .وذلك لكي نتبني كيف يكون كل علم على
حدة بو�ساطتها مو�ضوع در�سه.
علم الداللة والعلوم الأخرى.
�إذا ك��ان م�صطلح “الداللة” ي�ستدعي م��و���ض��وع العلم
ال��ذي يبحث فيه على نحو ما ف���إن الداللة من حيث هي
م�ضمون لت�ستدعي بدورها عدد ًا من العلوم .فرابطة رحم
العلوم بها �إذن هي �أن كل علم ي�أخذ منها -يف عالقته مع
الآخر ومنف�ص ًال عنه يف الوقت نف�سه بجانب يتجلى فيه
اخت�صا�صه
ولكي ت�صبح �إ�شارتنا �إىل هذا الأمر دالة ودقيقة ميكننا �أن

نقول :ثمة علوم -العلوم الإن�سانية ب�شكل خا�ص -تت�صل
بالداللة ات�صا ًال مبا�شر ًا وتبحث فيها .وال�سبب يف ذلك
لأنها ت�شكل ان�ساق ًا م�ستقلة .وهي بهذا املعنى تقوم على
كيانات كلية “مبنية” وتفرت�ض وج��ود عالقات تبعية
وت�ضامن بني العنا�صر التي تكونها .وم��ن هنا فقد جاء
اهتمامها باملعنى لأنه يعد عن�صر ًا من العنا�صر الداخلة يف
كياناتها الكلية ويخ�ضع فيها لعالقات التبعية والت�ضامن.
ولقد ن�ستطيع بعد هذا �أن نقول� :أن الداللة تطرح عدد ًا
من الق�ضايا ذات �صلة بعدد من العلوم .و�أننا لنجد �أن هذه
الق�ضايا تنح�صر يف �أربعة �أن�ساق رئي�سة:
ق�ضية تت�صل بعلم النف�س :وهي ق�ضية تطرح الأ�سئلة
التالية ”:مل��اذا نتوا�صل وكيف نتوا�صل؟ ما هي الإ�شارة
وم��اذا يجري يف ذه��ن من نخاطبه حني نتوا�صل؟ ما هو
اجلوهر وما هي الوظيفة الآلية والنف�سية لهذه العملية.
ق�ضية تت�صل باملنطق :وه��ي ق�ضية ت��ط��رح الأ�سئلة
التالية ”:ما هي عالقات الإ���ش��ارة بالواقع؟ �ضمن �أي
�شروط تطبق الإ�شارة على مو�ضوع �أو حالة من خ�صائ�ص
وظيفتها �أن تعني؟ ثم ما هي القواعد التي ت�ضمن ات�صاال
حقيقيا �إىل �آخره” وبالإ�ضافة �إىل هذا ف�إن املنطق يعالج
م�س�ألة احلقيقة يف بحثه ال���داليل كما يعالج ال�صواب
واخل��ط���أ منطلق ًا من انطباق معنى العبارة على الواقع
وابتعادها عنه.
ق�ضية تت�صل بال�سيميولوجيا :وهي ق�ضية تطرح الأ�سئلة
التالية ما الإ�شارة؟ وكيف تعني؟ هل املعنى هو من خوا�ص
اللغة الإن�سانية فقط؟ ماذا عن املعنى يف نظام االت�صال
احليواين؟ ما هي �صلة احلياة االجتماعية باملعنى؟ اللغة
نظام من الإ�شارات ولكن �إ�شارات املرور والإ�شارات الع�سكرية
والبحرية والر�سم واملو�سيقى كلها �أنظمة �إ�شاريه فما هو
دور النظام يف حتديد املعنى فيها؟ وما هو الفرق بني النظام
الإ�شاري اللغوي وغريه من الأنظمة اال�شارية غري اللغوية؟
�إىل �آخره.
ق�ضية تت�صل بالل�سانيات :لي�س علم الداللة علما يبحث
عن املعنى يف الأ�شياء ولكنه علم يدر�س الداللة الل�سانية
كما يتم �إنتاجها يف ك�لام املتكلمني �أي بو�صفها ظاهرة
م�ستقلة لها كينونتها ونظام �إنتاجها ال��ذي يحاذي نظام
الواقع ويوازيه .و�إن وعي الل�سانيني بهذا الأمر هو الذي
جعل طرائقهم قدر ًا يف درا�سة املعنى وهو الذي دفعهم يف
نهاية املطاف �أي�ض ًا �إىل حتديد الإطار املعريف الذي ميار�سون
فيه �أبحاثهم .ول��ذا جند بيريجريو خمافة �أن يختلط
ميدان الدر�س الل�ساين للداللة مع ميادين علمية �أخرى.
نف�سية� ،أو انرتوبولوجية �أو اتنية �أو اجتماعيه �إىل �آخره
يقول ”:الداللة الل�سانية هي الداللة الوحيدة التي ت�شكل
مو�ضوع اهتمامنا” و�أنه ليق�صد بعبارته الأخرية كما جاء
يف قوله �أننا “ :ندر�س الكلمات �ضمن �سياق اللغة” و�أنه
�إذ يقوم بهذا التحديد لي�ستبعد امليادين العلمية الأخرى
كما ي�ستبعد يف �إنتاج املعنى غري اللغة من و�سائل االت�صال
و�أدوات��ه كالنظم اال�شارية املعروفة .ولهذا ف�إنه يطرح
ب�ش�أن الق�ضية الأ�سئلة التالية:
ما هي الكلمة؟ وما هي العالقات بني �شكل الكلمة ومعناها؟
وما هي العالقة �أي�ض ًا بني الكلمات؟ وكيف ت�ضمن الكلمات
�سري وظائفها
و�أننا نالحظ �أن ه��ذا كل �س�ؤال من ه��ذه الأ�سئلة يحيل
�إىل فرع معني من ف��روع العلم .و�إنها يف الل�سانيات حتيل
جميعها �إىل فروع الدر�س الل�ساين املتعددة .وهذا يدل �أن
ق�ضية الداللة من �أي منظور نظرنا �إليها �إمنا هي ق�ضية لها
�شمولها الذي تتعدى به اجلزئيات و�أنه للإحاطة بها من
كل جوانبها حمتاجة �إىل منظور فينومينولوجي يعلو بها
بو�صفها ظاهرة ثم يردها �إىل الواقع بو�صفها حدث ًا نف�سي ًا
�أو اجتماعيا �أو ا�شاري ًا �أو غري ذلك.
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التغريبة ال�سورية ((... )1مفاهيم الهجرة ـ التهجري/اللجوء)  /بقية �ص3
(نازح �أو مهجر) من �أجل �إعادتهم �إىل موطنهم الأ�صلي من جهة،
وعدم منحهم �أي حقوق من جهة ثانية على الرغم من �أن تعدادهم
زاد على ثالثة ماليني مهاجر بينهم ما يزيد على مليون طفل...
ففي لبنان وحدها يوجد (� )500ألف من الأطفال� ،أتيح لـ ()200
�ألف �أن ينالوا حظهم من التعليم يف املدار�س الر�سمية والباقي ما
زالوا عر�ضة لالنحراف واال�ستغالل وعلى الرغم من هذا ف�إن �أوروبا
مل ّ
يرف لها جفن حلالة �أي منهم؛ �أي�� ًا كانت م�أ�ساتهم؛ وكذلك مل
تقم الأمم املتحدة ب�أي �إجراء ملعاجلة هذه امل�س�ألة ،على ق�ساوتها
الإن�سانية نتيجة التهجري الق�سري ...علم ًا �أن االتفاقات الدولية
والقوانني الأممية مل تعالج ق�ضية النازحني� ،أو الهجرة الداخلية،
�أو اخلارجية ما مل يكن هناك اعتداء �صريح على املهاجرين� ،أو
العك�س �أن يح�صل اعتداء منهم على ال�سكان الأ�صليني ...وبناء على
ما تقدم ف�إن م�صطلح الهجرة والتنقل والنزوح يختلف كل االختالف
عن م�صطلح التهجري.
ومن ثم ف�إن �أي�� ًا من امل�صطلحات ال�سابقة يختلف عن م�صطلح
(اللجوء) وماهيته فكل جل��وء هجرة ق�سرية ،ولي�س كل هجرة
جلوء ًا لأن مفهوم اللجوء انبثق عن التهجري الق�سري املنظم قدمي ًا

وحديث ًا ...فالتهجري اقتالع املرء ق�سري ًا من بيئته �أو وطنه ل�سبب ما
�سيا�سي ًا �أو ديني ًا �أو اجتماعي ًا �أو ...ودفعه �إىل البحث عن ملج�أ �آمن
للحفاظ على احلياة والكرامة الآدمية ،ما يعني �أن اللجوء مرتبط
بالتهجري وناجت عنه...
ويعد التهجري بالقوة �أو باحلروب �أو بالإرهاب من �أب�شع الأ�سلحة
التي يلج�أ �إليها �إن�سان �ضد �إن�سان �آخر؛ �أو دولة �ضد دولة ...فكل
ما يت�صل بالتهجري الذي ي���ؤدي �إىل اللجوء ي�ؤكد �صفة التوح�ش
والقهر والظلم واالعتداء على حق من حقوق الإن�سان يف االنتماء
واحلياة ،واالعتداء ال�صارخ على الكرامة الإن�سانية وبخا�صة �إذا
ترافق بعملية تهجري و�إحالل �أو ا�ستيطان؛ �أو عملية قلع واغت�صاب
وا�ستئ�صال كما يجري اليوم يف الأر�ض ال�سورية التي ي�سيطر عليها
الإرهاب التكفريي �إذ َحلَّت عنا�صر تركمانية حمل ال�سوريني؛ وهو
املنهج الذي مار�سته الع�صابات ال�صهيونية يف فل�سطني املحتلة من قبل
ومازالت متار�سه.
و�إذا كانت ظاهرة اللجوء قد فر�ضت على املجتمع ال��دويل
التعامل معها وفق اتفاقات دولية �أو قوانني تنظم عملية اللجوء
وحتافظ على احلقوق الإن�سانية كما ن�صت عليه اتفاقية جنيف

(1949م) �أو اتفاقية املجتمع الدويل لعام ( )1951التي تن�ص على
االعرتاف بحقوق الالجئني ف�إن عدد ًا من الدول الأوروبية مل تلتزم
بهذه االتفاقية �أو باتفاقية (دبلن) التي تقر بحقوق الالجئني؛
على الرغم من توقيعها عليها ...وكذلك نرى �أن هيئة الأمم املتحدة
قد عجزت عن حل امل�شكلة؛ على حني مل ن�سمع للجامعة العربية
�صوت ًا ...لذا ال بد من تعاون دويل َف َّعال حلل م�شكلة اللجوء كيفما
كانت طبيعتها وماهيتها ف�ض ً
ال عن �أننا ن�ؤمن ب�أن ا�ستقبال املُ َه َّجرين
�شيء؛ ومنحهم اللجوء �شيء �آخ���ر ...والب��د من �إيجاد الو�سائل
الناجعة حلل م�شكلة املُ َه ّجرين �أو الالجئني ،وتوفري املكان الالئق
بالإن�سان؛ وتلبية ما يحتاج �إليه يف كل �ش�أن من حياته ،وعدم �إهانته
كما جرى مع الالجئني ال�سوريني يف اململكة املغربية.
و�إذا كنا �سنتحدث عن جلوء ال�سوريني �إىل �أوروبا ف�إننا �سنتوقف
قبل ذلك عند تاريخ التهجري/اللجوء بو�صفه كارثة اجتماعية
وجرمية �إن�سانية ن��دد بها التاريخ الإن�ساين وم��ا زال��ت ال�شرائع
الدولية ترى فيها اعتداء على حق من حقوق الإن�سان مبثل ما نبني
يف مقالة الحقة عالقة املالذات الآمنة بالتهجري واللجوء.

رحلة �إىل ربوع اليا�سمني  /بقية �ص 4
ّ
والرتقب،
ونحن يف هذه الأجواء امل�شحونة باخلوف
قررنا �أن ن�سافر �إىل �أهلنا يف ال�شام� ،إذ طال غيابنا
ّ
عن بلدنا و�أهلنا وبيتنا ،خا�صة و�أننا القينا من
العنت الكثري يف الأعوام الفائتة ،ونحن نحاول �أن
ن�سافر �إىل بقعة نرتاح فيها ،ف�إذا بحرا�س املرمى
يف القن�صليات الغريبة يق�صوننا بركالت قوية،
مبجرد �أن يروا لون عيوننا وجوازاتنا ،وال ميكن
متر كل ذئاب
للمرء �إال �أن يت�ساءل بعدها :كيف ّ
الأر�ض وثعالبها و�ضباعها �إىل عقر دارنا ،وال يرتك
للم�ساملني املح ّبني لأوطانهم منّا ُ�س ّم ِخياط للمرور؟
ُ
ال�����ش��ام اهلل حاميها .ن��ع��م ،وك���ذا رج���ال �أ���ش��داء
متر به
�صامدون مع �شعب �صامد ال يهاب ال��ردىّ ،
جحافل الغزاة مهزومة ،فيما وجهه ّ
و�ضاح ،وثغره
با�سم ،فال ي�ست�سلم �أمام حماوالت تركيعه وجتويعه
قررنا �أن ن�شدّ الرحال
وتعطي�شه وتخويفه ..ولهذا ّ
�إىل هناك.
ال��ق��رار لي�س �سه ًال ،ولكننا ق ّ��ررن��ا �أن نكون َم َث ًال
�شجاع ًا لأبنائنا ،فال يح َيون حياة ُ
اجلنب ،ال�سيما
و�أن كثريين �سبقونا ،فلم ال نكون مثلهم؟ ومل��اذا ال
نعاين عن كثب معاناة �أهلنا ال�شجعان يف تفا�صيل
حياتهم ال�صعبة؟ هذا ما عقدت العزم عليه� ،أنا
و�أ�سرتي ،و�أنا �أعلم ما ميلأ �صدورهم من خماوف،
و�إن �أخ َفوا قلقهم.
اهلل واحد ،والعمر واحد .هكذا يفكّر ال�سوريون،
ولهذا ت�ستمر حياتهم مع كل �شظف العي�ش ،وكل
التهديد والوعيد ،وكل القذائف الع�شوائية ،ونحن
ل�سنا �أف�ضل من �أي مواطن يعاين يف �أي بقعة من
الوطن.
امتلأت الطائرة ال�سورية املجاهدة عن َبكرة �أبيها
بامل�سافرين .يا اهلل ما �أجمل ه���ؤالء! وما �أطيب
الطعام على الطائرة! مع �أنه ال يلفت نظر � ّأي من
امل�ضيفني املنا�ضلني ،العتيادهم عليه .ثالث �ساعات

يرحب بك
ف�إذا بنا يف مطار دم�شق الدويل ،الذي ّ
�أه�� ُل��ه الأب��ط��ال �أجمل ترحيب .حق ًا �إن الطيور
متم�سك ًا
الغريبة ه��ج��رتْ مطارنا ،لكنّه م��ا زال
ّ
باحلياة.
غياب �أح ّب ٍة
اهلل ،ما �أجمل دم�شق! �إنها هي هي ،لوال ُ
ناداهم امل��وت قبل الأزم��ة و�أثناءها ،ول��وال تغيرّ
بع�ض املالمح على الطريق ب�سبب ترويع الإرهابيني،
لكن الأمل الكبري معقود على �أبنائها ،ليعيدوا رونقها
حينما يق�ضون على هذا الإرهاب الغريب.
ال �شيء يف دم�شق اختلف ع ّما كنا نعرفه منذ �سنني.
قا�سيون يح�ضنها بفخر واع��ت��زاز ،وه��ي �صامدة
�أمام هجمات ن�صف دول هذا العامل ،الذي مل ترقْ
لكن
له �سوى حمامة ال�سالم كي يقوم برتويعهاّ .
احلمامة بقيت ترفرف فوق �سماء الوطن مع علم
ري بنجمتني خ�ضراوين ،لتتح ّول عند اللزوم �إىل
كب ٍ
ن�سر جارح ،يقاتل ب�شرا�سة يف حومة الوغى ،ثم ال
يلبث �أن يعود حمامة �سالم وديعة.
ماء ال�شام ،و�إن قلّ � ،إذ �ص ّبته الغربان يف الرتعات،
����ذب ط��ي��ب ل��ذي��ذ .ون����ور ال�����ش��ام ،و�إن اغ��ت��ال
ع ٌ
فجروا حمطاتها،
الإرهابيون ع ّمال الكهرباء �أو ّ
باهر عامر .و�أكل ال�شام وفاكهتها ال �ألذّ وال �أطيب،
ولو �أن غربان العامل حتارب النا�س يف لقمة عي�شهم،
ح�صار ًا وتنكي ًال وتهوي ًال �إعالمي ًا .ومع ذلك ي�صرب
النا�س� ،إذ ي�صل كي�س الطحني واخلبز �إىل �أق�صى
البقاع ،فال يبقى �أحد يعاين من جوع.
ال��دم يف ال�شام يجري ���ش�لا ًال ،م��ن �شهداء احلق
والواجب الذي يدافعون عن الوطن ،ومن �أولئك
ُ
قذائف
الآمنني الذي تغدر بهم ،على حني غ ّ��رة،
كالريح قبل �أن تد ّمر بيت ًا �آمن ًا هنا� ،أو تقتل
ت�صفر ّ
مد ِّر ً
�سة �أو طالب ًا ميتحن يف مدر�سته �أو جامعته
هناك� ،أو تنهي حياة رج��ل خ��رج من �أج��ل خبز
�أوالده .ومع ذلك ف�إن احلياة قائمة ،جتري على

�سحر �إدلبي ،ا�سماعيل عبلة ،ع ّمار ق�صار ،ثناء
اخلطيب ،)..وب��رز يف امل�ؤمتر جهد الزميل املجدّ
الأ���ص��غ��ر �سن ًا حم��م��ود ب��وظ��و ،وك���ذا جهد زم�لاء
�آخرين.
انتهت الإج����ازة ي��وم ال��راب��ع والع�شرين م��ن �آب،
وكان اليومان الأخ�يران مر ِّوعني (مع  92قذيفة
ع�شوائية) ،لكن النا�س حافظوا كعادتهم على
رباطة ج�أ�شهم ،وا�ستمروا يف حياتهم.
ويف امل�ساء و ّدعنا ال�شام ال�صابرة باجتاه املطار،
ٌ
ن�سمات
وه ّبت علينا يف الليل قرب باب الطائرة
�ش�آمية باردة ال ميكن للمرء �أن ين�ساها ما عا�ش.
وك���م ك���ان ل��ط��ف امل�ضيفني وامل�����ض��ي��ف��ات جمي ًال،
و�صربهم �أجمل ،على فقد الغوايل ،فيما يقومون
بواجبهم املقد�س ،مثل كل من �صادفناهم يف الذهاب
والإياب.
هذه هي دم�شق ،من قا�سيونها �إىل مرجتها �إىل �سوق
حميديتها �إىل جامعها الأموي �إىل مطارها ،الع�صية
وترحب
على الإرهاب ،ت�أبى �إال �أن حتتفل بزائرها
ّ
به �أجمل ترحيب ،فيما ي�أبى الع�صاة �إال �أن ير ّوعوا
�سجال مع �أحد ،لأن احلق
الآمنني ،ولن �أدخل هنا يف
ٍ
بقلب �سليم.
بينّ عند من يرى ٍ
هذه هي دم�شق التي و�صف �أهلها �شاعر الر�سول
ح�سان بن ثابت قبل �أربعة ع�شر قرن ًا ونيف:
(�ص) ّ
ي�سقون من ورد الربي�ص عليهم		
بردى ي�صفّق بالرحيق ال�سل�سل
حق ًا �إن بردى اليوم حزين لن�ضوب مائه ،لكنه �سوف
يتد ّفق باملاء والفرح يوم الن�صر القريب ،لتبقى
دم�شق (�سورية) كما و�صفها ابنها البار نزار قباين:

قدم و�ساق ،وما من �أح��د ينال منه الي�أ�س ،اللهم
�سوى فئة قليلة يلعب بها هوى الهجرة والفي�سبوك،
وهوى جتّ ار الب�شر ،لكن الأكرثية �صامدون ّ
يع�ضون
ره��م امل��ل��ح عليه)،
على اجل���رح (ال���ذي ي��ر� ّ��ش غ�ي ُ
ويتابعون حياتهم ما �شاء لهم رب العاملني �أن يحيوا
بكرامة هيهات �أن ت�ؤ ّم َنها لهم مع�سكرات اللجوء� ،أو
ٍ
خميمات الذل.
والثقافة يف ال�شام مثلما عهدناها ،ال �شيء يوحي
برتاجعها �سوى غياب جمالت كانت تتوافد علينا
من بقاع الأر�ض ،فلم يبق منها �إال القليل (العربي
م��ث�لا)� .أم���ا م��ا ع��دا ذل��ك ف��ق��ائ��م ،م��ن مطبوعات
و�أن�شطة ثقافية خمتلفة (معار�ض ،حما�ضرات،
�أم�سيات مو�سيقية )..تقول لك� :إن��ا هنا باقون،
حتى �إن �صديق ًا يل يعمل يف مطبعة خا�صة �أخربين
�أن طباعة الكتب زادت يف الأزمة.
وك��م ك��ان ���س��روري عظيم ًا ب�أم�سية ثقافية يف
احلر (غري املك ّيف) يف �آب،
مركز د ّمر ،كانت رغم
ّ
عامر ًة باحل�ضور اجلميل الوديع العاقل� ،إذ حتدث
املحا�ضرون (نزار بني املرجة ،غ�سان كال�س� ،أحمد
بوب�س) م�ساء � 20آب  2015عن الأدي��ب ال�شاعر
واملرتجم الراحل (كمال فوزي ال�شرابي) يف ذكرى
ميالده .نعم ،و�سط كل ما ت�سمعه من �ضجيج ،هناك
من هو و ّ
يف حتى ل�شاعر راحل .ومل تكن املناق�شة
التي تلت املحا�ضرة ب�أقل غنى ال �سيما من قبل
مديرة املركز الأديبة �سو�سن رجب.
ؤمتر طبي نظمته
وك��ان �سروري عظيم ًا �أي�ض ًا مب� ٍ
جمعية �أمرا�ض اله�ضم والتغذية عند الأطفال يف
فندق الداما روز يومي  19و� 20آب  ،2015ح�ضره
لفيف من الأطباء والطبيبات من معظم الأنحاء،
تقدّ مهم يف اليوم الأول �أ�ستاذنا الكبري الدكتور �إياد
ممن علّموين الطب يف م�ست�شفى كتب اهلل �أن تكوين دم�شق ًا
ال�شطي ،مع عدد ّ
بك يبد�أ وينتهي التكوين
الأطفال اجلامعي قبل ثالثة عقود (نهلة اخلياط،

�إعالن
يرجى من الزمالء �أع�ضاء االحتاد 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 خالل �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.

"ال�سنة الثالثون"

ن�سخة عربية من
“التاريخ الطبيعي للدين”
�ضمن �إ�صدارات دار الفرقد للطباعة والن�شر والتوزيع �صدرت الن�سخة العربية
من كتاب “التاريخ الطبيعي للدين” للكاتب ديفيد هيوم ،وترجمة ح�سام الدين
خ�ضور.
يتطرق الكتاب �إىل تعدد الآلهة
كدين �أول للنا�س و�إىل �أ�صل الإميان
ب�آلهة متعددة و�إىل الأ�شكال املختلفة
لتعدد الآل��ه��ة و�إىل ن�شوء االعتقاد
ب�إله واحد من االعتقاد ب�آلهة متعددة
ومقارنة الأدي��ان فيما يتعلق بال�شك
والإميان.
ورمب���ا ك���ان ه���ذا ال��ك��ت��اب �شمعة
ت�ضيء هذا الليل الذي خلقه التطرف
با�سم ال��دي��ن ،فمعرفة ال�شيء خري
و�سيلة لالنتفاع ب��ه ،وال��ت��اري��خ �أح��د
مفاتيح حقيقة الأ�شياء التي ورثناها
من املا�ضي البعيد.
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�صورة من الذاكرة

من اليمني الأدباء د .كمال �أبو ديب ود.عبد العزيز املقالح والراحل حممد املاغوط

حفل توقيع ثالثة كتب لل�شاعرة جوزفني اليا�س كوزاك
وقعت ال�شاعرة جوزفني اليا�س كوزاك ثالثة كتب من م�ؤلفاتها
يف حفل �أق��ي��م يف امل��رك��ز الثقايف العربي يف �صافيتا ق��دم خالله
ال�شاعران �صالح هواري والدكتور حممد �سعيد العتيق قراءات نقدية
يف الكتب الثالثة (نوار�س الذاكرة– مالها �أجرا�سنا – خمتارات من
الأدب الإ�سباين).
ال�شاعر �صالح هواري قال يف مداخلته �إن ال�شاعرة جوزفني عانت
االغرتاب عن وطنها مدة طويلة وذلك كان �سبب ًا يف تفجري موهبتها
ال�شعرية التي تت�سم بحب الوطن والت�شبث برتابه واحلنني �إىل
مرابعه ويتجلى ذلك من خالل �أ�سلوب فني م�شرق العبارات بعيد عن
الغمو�ض لأنها �صاحبة ق�ضية تب�شر بها عن طريق التعبري الوا�ضح
عن �أحا�سي�سها.
و�أ�ضاف �إن �صورها ال�شعرية قريبة التناول لي�س فيها تركيبية

ترتكز يف ق�صائدها على التم�سك باملوروث ال�شعري من خالل ق�صيدة
ال�شطرين ومتيل قلي ً
ال �إىل العبور �إىل حداثة مبطنة بالعمل
واال�شتغال على اللغة من خالل الإيقاع الداخلي واخلارجي للن�ص.
وكان ال�شاعر غامن بو حمود �صاحب دار الغامن للثقافة قد عرف
يف بداية احلفل بال�شاعرة وقر�أ بع�ض ًا من ق�صائدها.
يذكر �أن ال�شاعرة ج��وزف�ين ك���وزاك ول��دت يف ج��زر الكناري
با�سبانيا ،وح�صلت على �شهادة اللي�سان�س يف الفل�سفة والدبلوم يف
الرتبية من جامعة دم�شق ومن ثم نالت �شهادة الدبلوم يف الدرا�سات
تهدم العالقة بني امل�شبه وامل�شبه به وهذا د�أبها يف جل ق�صائدها
العليا من جامعة القدي�س يو�سف (اجلامعة الي�سوعية) يف بريوت،
وهي ت�ستمد منهلها اللغوي من ال�تراث العربي القدمي الذي يفوح
ولها م�ؤلفات �أخرى منها :رجع احلنني -مرايا الرفيف – �إىل دم�شق
بنكهة احلداثة مبينا �أن دواوين ال�شاعرة جوزفني يغلب عليها البعد
وغريها.
الوطني والقومي ولها مو�ضوعات �أخرى وجدانية و�إن�سانية.
�أم��ا الدكتور حممد �سعيد العتيق ف��ر�أى �أن ال�شاعرة جوزفني

فتح باب الرت�شيح جلائزة (عبد احلميد �شومان لأدب الأطفال)
�أعلنت م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان عن فتح ب��اب الرت�شيح
جلائزة عبد احلميد �شومان لأدب الأطفال لعام  ،2015مبينة
�أن �آخر موعد لقبول الرت�شيحات هو نهاية �شهر �شباط .2016
اجل�����ائ�����زة ن��ف�����س��ه��ا مت���ن���ح م�����رة ك����ل ع�����ام يف جم�����ال �أدب
الأط���ف���ال يف واح���د م��ن ال��ف��ن��ون الأدب���ي���ة ال��ت��ال��ي��ة :الق�صة،
ال�����ش��ع��ر ،ال���رواي���ة ،ال��ن�����ص امل�����س��رح��ي ل�ل�أط��ف��ال� ،أم����ا م��و���ض��وع
اجل���ائ���زة ل��ه��ذه ال�����دورة ه���و (ال��ن�����ص امل�����س��رح��ي ل�ل�أط��ف��ال).
وتت�ألف اجلائزة من� :شهادة با�سم الفائز واملو�ضوع الذي فاز به ،درع
يحمل ا�سم و�شعار اجلائزة ،مبلغ مقداره ( 18000دينار) موزع على
ثالث مراتب :املرتبة الأوىل )10000( :دينار ،املرتبة الثانية:
( )5000دينار ،املرتبة الثالثة )3000( :دينار�     .أما �شروط

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

اجلائزة فهي� :أن يكون املر�شح عربي اجلن�سية �أو من �أ�صل عربي.
�أن يكون العمل �أ�صي ً
ال غري مقتب�س وال من�شور �سابق ًا .يقبل الرت�شيح
للجائزة من املتقدمني �أنف�سهم� .أن يكون العمل معد ًا خ�صي�ص ًا
للجائزة ويقدم باللغة العربية الف�صيحة املي�سرة� .أن يكون الن�ص
موجه ًا للفئة العمرية (� )12-6سنة ،و�صاحل ًا للعر�ض امل�سرحي من
قبل ممثلني م�ؤهلني� .أن التقل كلمات الن�ص عن ( )7500كلمة.
تعلن م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان �أ�سماء الفائزين باجلائزة بالو�سائل
املنا�سبة ،وذلك يف موعد حتدده كل عام ،ويقام حفل خا�ص ملنح
اجلائزة .وملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع امل�ؤ�س�سة الإلكرتوين:
www.shoman.org

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

�إنذار بالف�صل
ال�سيدة ر�شا النعيمي املحرتمة
العاملة يف احتاد الكتاب العرب
حتية عربية:
لقد م�ضى على غيابكم عن العمل يف احتاد الكتاب العرب
ثمانية �أيام.
ننذركم بالعودة �إىل العمل خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن و�إال �سن�ضطر �آ�سفني التخاذ الإجراءات القانونية
بحقكم.

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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�أبرز منجزات احتاد الكتاب العرب
خالل الدورة الثامنة ( 2010ــ )2015

 1ـ املحافظة على الوحدة الوطنية والثقافية لالحتاد
وتطهريه من العنا�صر املنحرفة وطني ًا.
 2ـ متكن من ا�ستمرار مزاولة الن�شاط الثقايف يف الفروع
على الرغم من الظروف القاهرة التي مير بها القطر.
 3ـ قامت اجلمعيات بن�شاطاتها واجتماعاتها على الرغم
من الظروف القاهرة.
 4ـ �أقام املكتب التنفيذي يف كل عام ما يزيد على /15/
ن��دوة ولقاء وحما�ضرة وم�ؤمتر ف�ض ً
ال عن ن��دوات الفروع
واجلمعيات التي زادت على ( )2500ن�شاط يف كل عام.
 5ـ ا�ستمرار تنظيم امل�سابقات الأدبية ،با�ستثناء بع�ض
ال�سنوات ب�سبب الظروف املو�ضوعية ال�صعبة التي َم ّر بها
القطر...
 6ـ �إجن��از بث برنامج (�أدب وفكر) التلفزيوين على
القناة الف�ضائية ب�إ�شراف االحتاد؛ وهو يطمح �إىل تطويره
ورفع م�ستواه.
 7ـ مل يتخلف االحتاد عن امل�شاركة يف الفعاليات الأدبية
والثقافية والفكرية داخل القطر مع الفعال ّيات الثقافية
والنقابية مثل (احتاد ال�صحفيني ـ احتاد ال�شبيبة ـ اللجنة
ال�شعبية ملقاومة امل�شروع ال�صهيوين).
 8ـ �شارك االحت��اد يف جميع اجتماعات املكتب الدائم
لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب.
9ـامل�شاركةيفعددمنالن�شاطاتوامل�شاركاتخارجالقطريف
(لبنان ـ اجلزائر ـ م�صر ـ ُعمان ـ الأردن ـ �إيران.)..
 10ـ اال�ستمرار ب�إ�صدار الكتب والدوريات ح�سب اخلطط
املو�ضوعة ويف مواعيدها ،ومل يتخلف عن �إ�صدار دورية
واحدة.
 11ـ �إ���������ص��������دار ك�����ت�����اب اجل�����ي�����ب ال�������ش���ه���ري
ال��������ذي غ�������دا م���ع���ل���م��� ًا ث����ق����اف����ي���� ًا ي��������وزع م�����ع جم��ل��ة
(املوقف الأدبي).
 12ـ �إقامة امل�سابقات الفرعية واملركزية يف كل جن�س

• نزار بني املرجة

�إبداعي لل�شباب والكبار ،وتوزيع اجلوائز �أ�صو ً
ال.
 13ـ �إقامة الندوات وامل�سابقات يف الفروع وفق تعليمات
املكتب التنفيذي.
 14ـ �إح��داث جائزة الإب��داع لل�شباب �سنوي ًا التي �أعلن
عنها ومقدارها (مليون ل�يرة) ونفذت هذا العام ،ويف عام
�سابق.
 15ـ �إجن����از عملية ن��ق��ل ملكية مبنى االحت����اد �إىل
االحت��اد ،وترخي�صه مع املبنى اجلديد العائد لالحتاد يف
(2013/3/20م) دون �أن يتكلف االحتاد �أي نفقات.
 16ـ �إن��ه��اء م�شكلة امل�ستودع ال��ق��دمي يف بيت �سحم،
و�شراء امل�ستودع اجلديد ب�ضعف امل�ساحة مع �شقتني لفرعي
القنيطرة وريف دم�شق ،وغرف ا�ست�ضافة.
 17ـ �إجناز ملكية الأر�ض العائدة لالحتاد يف الالذقية
وت�سويرها.
 18ـ رف���������ع ق����ي����م����ة �إي��������ج��������ار امل�����ب�����ن�����ى م���ن
 /75/م����ل����ي����ون ل���ي���رة ������س�����وري�����ة �����س����ن����وي���� ًا �إىل
 /125/مليون ل�يرة �سورية �سنوي ًا ع��ن ال�سنتني الأوىل
والثانية القادمتني ثم  /150/مليون لرية �سنوي ًا لل�سنوات
الثالث التي تليها ،ورفع �إيجار الإعالن اجلداري �إىل /4/
ماليني لرية �سورية تقريب ًا.
 19ـ تكرمي امل�ؤ�س�سني وتكرمي الأع�ضاء املتقاعدين حتى
نهاية عام 2014م ب�شكل الئق ،واملتابعة يف ت�أبني الراحلني.
 20ـ رفع ودائع االحتاد من � /250/إىل  /360/مليون
لرية �سورية.
 21ـ اال�ستمرار بدفع ال�ضمان ال�صحي ورفعه �إىل /20/
�ألف لرية �سورية �سنوي ًا ،ورفع �إعانة �صندوق الوفاة لأع�ضاء
االحتاد من � /250/ألف لرية �سورية �إىل � /300/ألف لرية
�سورية.
 22ـ رفع احلد الأدنى للتقاعد من � /4/آالف �إىل /7/
�آالف لرية �سورية.

“الدوافع العدوانية يف النف�سية ال�صهيونية”
كتاب جديد ليون�س حممد ابراهيم

نحو لوحة جميلة
لنا وللوطن؟
-1م��ع اق�تراب موعد امل�ؤمتر االنتخابي ،..تربز يف الأذهان حقيق��ة م�س�ؤوليتنا اجلماعية
حلرب
وطن يتعر�ض
�إزاء م�ستقبل م�ؤ�س�سة غري عادية لأنها م�س�ؤولة عن الفكر والثقافة يف ٍ
ٍ
حقيقي��ة من��ذ ن�صف عق��د من الزمن ،ت�سته��دف تقطيعه �إرب�� ًا �إرب ًا ،واقتالع��ه ..واقتالعنا
م��ن اجلذور عرب حتويل��ه �إىل �أر�ض حمروقة ،وحتوي��ل �شعبنا �إىل �شه��داء وقتلى ومعوقني
والجئني!
-2وم��ع اقرتاب امل�ؤمتر ،..قد ين�سى البع���ض م�س�ؤوليته املهنية والأخالقية يف عملية ر�سم
م�ستقبل امل�ؤ�س�سة التي ينتمي �إليها ،لن�سمع عن �آراء �أقل ما ميكن �أن يقال فيها �إنها تعرب عن
رغب��ات �شخ�صية بحتة تدف��ع ملمار�سات غري م�س�ؤول��ة وم�ؤذية للعملي��ة الدميقراطية التي
نتغنى بها جميع ًا.
..ح��ق م�ش��روع ل��كل مر�ش��ح �أن ينخرط يف لوائ��ح وقوائم به��دف املناف�س��ة االنتخابية
ال�شريفة ! ،ولكن لي�س من حق �أي منا �أن يفكر ب�أنانية بخداع الآخرين� ،أو طعنهم يف الظهر
ب�أ�سالي��ب غري �أخالقي��ة ..فالبع�ض يعتق��د �أن م�صلحته تكمن يف �إط�لاق �إ�شاعات واتهامات
كاذب��ة بحق مناف�سيه ،..والبع�ض الآخر يخدع نف�سه (قبل �أن يخدع الآخرين) بانخراطه
يف عدة لوائح رمبا! ثم الترب�ؤ من بع�ضها ح�سب مزاج من يحاول خداعه يف عملية مك�شوفة
ال تخفى على ناخب (هو الأكرث وعي ًا من بني �أنواع الناخبني يف �شرائح املجتمع) لأنه كاتب
ومثقف و�أديب!
وبع���ض املر�شح�ين يوح��ي ملر�شح �آخ��ر �أنه معه و�أن��ه �ضد املر�ش��ح فالن� ..أو ف�لان! وهو
يف ق��رارة نف�س��ه ينوي الت�صوي��ت لنف�سه فقط دون غ�يره! والبع�ض (وق��د �شهدنا مثل هذه
احلال��ة يف م�ؤمت��رات �سابقة ) تذهب ب��ه ال�سذاجة حد الطلب م��ن �أ�صدقائه ُ
(اخللّ�ص) من

�ضمن �سل�سلة الدرا�سات من �إ�صدارات احتاد الكتاب العرب �صدر كتاب جديد للأديب
يون�س حممد ابراهيم حمل عنوان “الدوافع العدوانية يف النف�سية ال�صهيونية”.

الناخبني �أن ي�صوتوا له وحده دون غريه ..بهدف تعومي نف�سه على الآخرين! و�ضمان فوزه

�إن الغاية التي يتوخاها هذا الكتاب هي ف�ضح ال�شخ�صية اليهودية ال�صهيونية،

كم��ا يعتق��د ،..ليكون الناخب ه��و ال�ضحية يف حقيقة الأمر! كونه تخل��ى وهو بكامل وعيه

وفر�ش الكثري من �سلبياتها وجرائمها حتت ب�صر وب�صرية القارئ ،بدالئل وبراهني

وجمامل��ة ل�صديق��ه املر�شح العتيد! ،عن حقه ور�أيه يف اختيار بقية �أع�ضاء جمل�س االحتاد
ال��ذي يفرت�ض �أن ميثله وتقع عليه م�س�ؤولية متثيلنا جميع ًا يف �إدارة �ش�ؤون االحتاد للدورة

وا�ضحة من حيث الزمان واملكان .هذه ال�شخ�صية التي �أوهمت الكثري من ال�شخ�صيات

القادم��ة م��ن بني املر�شح�ين امل�ستعدي��ن للت�ضحي��ة بجهده��م ووقتهم ويتمتع��ون باحلكمة

العاملية ذات ال�شان املهم ور�ؤ�ساء ال��دول يف ان اليهود/ال�صهاينة ظلمهم العامل عرب

والنزاهة وال�شفافية ،

التاريخ و�أنهم �أ�صحاب حق و�إن�سانيون يف املعاملة والعالقات الإن�سانية.

-3-

“تعليم التاريخ عرب التاريخ”

نحن مدعوون لأن ندرك �أن العملية االنتخابية التي �سنخو�ضها ،هي دعوة حقيقية لنا
لر�س��م لوحة جميلة للمرحلة القادمة من عمر م�ؤ�س�ستن��ا التي هي بيتنا جميع ًا ،والذي هو

جديد الباحث زهري ناجي

ب��دوره بيت كبري وهام من بي��وت الوطن ،الذي ينتظر منا جميع ًا النهو�ض به كتف ًا �إىل كتف
ولي���س �ش��راذم �أو ف��رادى ،..لأن �أي�� ًا منا ال ي�ستطيع حم��ل العبء وح��ده يف م�ؤ�س�سة جوهر

�ضمن �إ�صدارات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب �صدرت درا�سة جديدة للباحث زهري
ناجي حملت عنوان “تعليم التاريخ عرب التاريخ”.
يجيب الكتاب على �أ�سئلة هامة عرب م�ضمونه وتطرقه �إىل تدري�س مادة التاريخ
منذ فجر التاريخ وم��رور ًا بالع�صور الكال�سيكية و�سمات تدري�س هذه املادة عند العرب
والأوروبيني عرب احلقب التاريخية املختلفة ،فالتاريخ كمادة تعليمية �أ�سهم باقتدار وعرب
الع�صور املختلفة يف تربية الأجيال ون�ش�أتها ومبا ي�ؤكد �أهمية التوظيف الر�شيد لهذه
املادة يف مدار�سنا مبا يخدم الق�ضايا العادلة لأمتنا.

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

هدفها العمل اجلماعي للنهو�ض بالفكر والأدب والثقافة..
واحلقيقة التي يجب �أن تبقى ماثلة يف �أذهاننا هي الت�أكيد على م�س�ؤوليتنا اجلماعية ،
و�أن الأنانيات يف الفكر واملمار�سة معول هدام ل�صرح امل�ؤ�س�سة والوطن..
�..أجل فكل واحد منا م�س�ؤول بوجدانه و�ضمريه املهني والوطني عن اختيار �أع�ضاء ذلك
املجل���س ،و�إدراك حقيق��ة �أن اختيار جزء من املجل�س وترك بقية امل�ساحة لغري اجلديرين
بحمل �أمانة ع�ضوية جمل�س االحتاد� ،ستنعك�س �سلب ًا بالت�أكيد على م�سرية االحتاد..
ويف املح�صل��ة فنح��ن مدع��وون لنت�ش��ارك مع ًا يف ر�سم لوح��ة وطنية متكامل��ة وم�ضيئة،
ميثله��ا ذل��ك املجل�س ملوا�صلة م�س�يرة الإجناز والعطاء يف املرحلة املقبل��ة من �أعمارنا وعمر
احتادنا الغايل ..احتاد الكتاب العرب..
www. marje.syriaprof.com

