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االفتتاحية

د.ن�ضـال ال�صـالح

ّ
ثقايف
ت�صحيح
لم تكن الحركة التصحيحية المجيدة تصويبًا للمسارات الخاطئة في
ّ
ّ
والسياسي آنذاك فحسب ،بل تأسيسًا أيضًا لقيم بديلة
الحزبي
األداء
ّ
ُ
ّ
الوالء للوطن والحزب فيها ومن خاللها على أي اعتبار سواهما،
يتقد ُم
َ
ّ
ً
ّ
ّ
والعربي عامة ،فيها ومن
السوري،
ومن ث ّم تأصيال لقيم إنسانية يتجلى
ّ
للهوية الوطنية والقومية ،ومنتجًا لها بآن.
خاللها أيضًا ،بوصفه حارسًا
ّ
الت
أربعة وأربعون عامًا
مضت والتصحيح يثبت ،يومًا بعد آخر ،وتحو ٍ
ً
ّ
ّ
تاريخي على غير
وطنية وعربية بعد أخرى ،أنه لم يكن استجابة لشرط
ّ
ّ
وقومية لم يكن من
وقومي ،فحسب ،بل ضرورة
وطني
مستوى،
وطنية ً
َ
ّ
ّ
ّ
بديل منها سوى نفسها ،والسيما أن التصحيح كان إرادة سورية بامتياز،
ّ
سوري الوجه واليد واللسان.
أي
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
غير أنه على الرغم مما أنجزه التصحيح ،ومما كان باهرًا ووضاء في غير
فإن األطروحة الحضارية بامتياز لقائد التصحيح ،أي ّ
مجالّ ،
أن “الثقافة
ّ
ّ
ّ
االجتماعي
هي الحاجة العليا للبشرية” لم تمثل مكونًا مركزيًا في الوعي
كما يليق بالثقافة بوصفها رس��ال��ة ،وقبل ذل��ك بوصفها ض��رورة،
باستثناءات مرحلة بعينها من تاريخ سورية الحديث بعد التصحيح،
َّ
ّ
ّ
السوري طوال القرن
الثقافي
ومن ذلك ما مثل عالمة فارقة في الحراك
العشرين ّ
ّ
عقدي الثمانينيات والتسعينيات.
عامة ،والسيما في
ّ
آنذاك ،أي في الثمانينيات والتسعينيات ،كان الفعل الثقافي تعبيرًا
ّ
شديد البهاء عن تلك األطروحةّ ،
ثم سرعان ما تجل ًى هذا الفعل ،فيما
ّ
ّ
بعد ،بوصفه أداء لوظيفة ،ولعل ذلك ما كان مقدمة ،بهذه الدرجة أو
ّ
وعلى غير
تلك ،لما تمخضت السنوات الخمس الفائتة عنه من
غير ٍ
جرحُ ،
ّ
مستوى ،في سورية ،والسيما ما يعني الوعي الذي تمثل الثقافة وجهه
ً
ً
اآلخر ،بل مرجعه ،بوصفهما ،الوعي والثقافة ،داال ومدلوال لدليل واحد،
ّ
بتعبير اللسانيات ،هو القيم ،قيم الحق والخير والجمال.
لقد جهرت السنوات الخمس التي مضت ّ
ّ
الثقافي ،ليس
بأن الفعل

على مستوى الجهات المعنية بالثقافة فحسب ،بل على مستوى
المثقفين أنفسهم أيضًا ،لم يكن قبل هذه السنوات وخاللها كما يليق
بسورية التي كانت طوال تاريخها منارة للتنوير ،كما لم يكن كما ينبغي
لتحصين ما أنجزه التصحيح في غير مجال ،وإذا كان ّ
ثمة من ضرورة
ٌ
ّ
ثقافي يستعيد إلى
تاريخية ،كما كان التصحيح نفسه ،فهي فعل
سورية والسوريين قيم التصحيح ،وثقافة التصحيح ،ومجد التصحيح.
وبمنأى عن هذا الفعلّ ،
فإن ّ
أي إع��ادة إعمار لن تعني في خاتمة
المطاف غير ما ستعنيه على المستوى المادي فحسب ،ولن تتجاوز
ذلك المستوى الذي مهما يكن من أمر أهميته وضرورته ،فلن يكون
ّ
اليوميّ ،أما تلك الثقافة بمعناها
سوى استجابة لثقافة الحياة بمعناها
ّ
الحيوي ،فتفرض أداء ثقافيًا استثنائيًا يستعيد للثقافة مكانتها
ودورها في بناء الوعي ،وفي مواجهة ثقافة الظالم التي لم تكن يومًا
سوى هامش ،بل هامش على هامش ،في ذلك الوعي ،ومن ّ
ثم في تمكين
ّ
الرسمي واألهلي فيما
ثقافة الضوء لتكون متنًا في مجمل أشكال األداء
ً
يعني إعادة اإلعمار ،وفيما يجعل من هذه اإلعادة فعال في الجوهر ،ال
ً
فعال في المظهر ،وقبل ذلك وبعده فيما يجعل الثقافة نفسها رسالة ال
ّ
بالقوة.
وظيفة ،وحضورًا بالفعل ال حضورًا
هل نحن بحاجة إلى ما يمكن وصفه بحركة تصحيحية في مجال
الثقافة؟ ال ّبد أننا لسنا بحاجة فحسب ،بل ثمة ضرورة تاريخية ،كما
ّ
تاريخي،
كانت الحركة التصحيحية المجيدة ضرورة تاريخية في ظرف
وعلى نحو يليق باألطروحة الحضارية للتصحيح ،أي ّ
أن “الثقافة هي
الحاجة العليا للبشرية” ،التي ستبقى وعيًا باهرًا بأهمية الثقافة في
بناء اإلنسان والمجتمع بآن.

لوحة للفنان الت�شكيلي الراحل فاحت املدر�س

2
• تركي �صقر

"ال�سنة الثالثون" العدد2015/11/22 "1465" :م �10 -صفر 1437هـ

جمازر باري�س  ..الدرو�س والعرب !!

قضايا وآراء

ومل تكن �صادقة يف يوم من الأيام �إزاء
�صدمت باري�س وروع��ت ب�أربع جم��ازر �إرهابية متزامنة وحا�ضنه ومموله امللك املرتبع على
ور�شى
هزت �أوروبا والعامل مل ت�شهدها فرن�سا منذ احلرب العاملية العر�ش ال�سعودي لقاء �صفقات
املو�ضوع ال�سوري و�سبل �إيجاد حلول له
ً
باري�س
الثانية �أطلقوا عليها احلادي ع�شر من �أيلول الفرن�سي وذلك باملليارات ؟؟ �أمل يجعل م��ن
وهم يريدون �أن يك�سبوا باملفاو�ضات
إرهابية
ل
ا
املجموعات
أعدوا
�
ع�شية اجتماعني عامليني على قدر كبري من الأهمية هما ر�أ�س احلربة يف تدمري بلدان ومتزيق
م��ا ع��ج��زوا ع��ن حتقيقه يف امل��ي��دان
اجتماع فيينا  2الذي بحث يف حماربة الإرهاب وحل املو�ضوع دول �أدت �إىل ن�شر الإرهاب التكفريي ودربوها وم ّولوها و�سلحوها لذلك يعملون على �إطالة �أمد العدوان
ال�سوري واجتماع قمة الع�شرين يف انطاليا برتكيا الذي وتطاير �شظاياه �إىل خمتلف �أنحاء
الإرهابي و�إجها�ض �أية فر�صة للحل
�شمل جدول �أعماله املو�ضوعني ذاتهما ,وي�أتي هذا احلادث العامل ؟ اللهم ال �شماتة  ..اللهم ال و�أغلقوا عقولها بعقيدة
�أمال بتغيري موازيني القوى من جديد
ومنقت ال�شامتني ب�أ�شالء الب�شر
املروع بعد عمليات �إرهابية زلزالية متقاربة التوقيت هي �شماتة
ُ
وال يعني قبولهم باجتماعات فيينا
�إ�سقاط الطائرة الرو�سية فوق �سيناء ,وتفجريات ال�ضاحية ونقف �إىل جانب الفرن�سيني الأبرياء وهابية متحجرة �صماء
�أن��ه��م �سيعملون على �إجناحها ورمب��ا
اجلنوبية وقذائف متواترة يف دم�شق وامل��دن ال�سورية ال الذين هم �ضحايا الإرهابيني و�ضحايا
قوامها القتل والذبح
العك�س هو ال�صحيح فقبول الواليات
تتوقف ولي�س �آخرها تفجري الالذقية الإجرامي الوح�شي� .سيا�سة حكومتهم الرعناء �أي�ضا التي
املتحدة من البداية بالدعوة الرو�سية
العامل يف حالة ذهول ووجوم من هول اجلرائم الإرهابية كانت �أك�ثر حكومات ال��غ��رب حما�سا
لي�س يف حقيقة الأم����ر �إال م��ن��اورة
املتالحقة العابرة للحدود والقارات الأمر الذي طرح بقوة لدعم الإره��اب الوح�شي ال��ذي �أدمى
�أ�سئلة عميقة  ..عن الأ�سباب وامل�سببات ولي�س عن النتائج ق��ل��وب ك��ل ال�����س��وري�ين ط���وال خم�س
�أمريكية لك�سب الوقت واخل��داع ،بعد
واملنتهيات  ..عن امل�سببني واملجرمني احلقيقيني ولي�س �سنوات.
�أن فر�ضت مو�سكو �أم��را واقعا جديدا
أ�شواك
ل
ا
زرعت
التي
الهوجاء
الفرن�سية
ال�سيا�سة
�إنها
عن الأدوات ال�صغرية امل�أجورة عمياء الب�صر والب�صرية..
بتدخلها مبا�شرة يف ال�صراع وف�ضح لعبة وا�شنطن املزدوجة
الفرن�سي
الرئي�س
وهاهو
ول�شعبها
لها
الدماء
فح�صدت
لغريها
عن احلا�ضنني للفكر الإرهابي التكفريي منذ عقود ولي�س
يف التظاهر مبحاربة داع�ش وهي يف حقيقة الأم��ر تعمل
ع��ن ع��دد ال�ضحايا وامل�صابني الآن  ..ع��ن ال��ذي��ن �أع��دوا ذاته كان قد �أثنى على داع�ش وقال �أن قتالها النظام يف للإبقاء عليه .
املجموعات الإرهابية ودربوها ومولوها و�سلحوها و�أغلقوا �سورية عمل جيد وهاهي هيالري كلينتون وزير خارجية
لقد اتبعت وا�شنطن �سيا�سة ملتوية من البداية وهي نتيجة
عقولها بعقيدة وهابية متحجرة �صماء قوامها القتل والذبح الواليات املتحدة الأمريكية تعرتف مبذكراتها �أن «داع�ش»
وا�ستئ�صال الآخر ج�سديا ولي�س روحيا فقط ف�أنتجت و�صنعت �صنعتها املخابرات الأمريكية كما يعرتف هوالند ب�صفاقة الوقائع امليدانية اجلديدة وخوفا من �أن يخرج �أتباعها من
تنظيمات بحجم القاعدة وقامت بتفجريات بحجم برجي �أن هناك جي�شا من الإرهابيني يف فرن�سا يتمتع بقاعدة دعم م�شغلي الع�صابات الإرهابية �صفر اليدين .ب��د�أت م�سل�سل
التجارة يف نيويورك ..عن الذين �أطلقوا م�شروع الفو�ضى وا�سعة ثمانية فقط من الإرهابيني الـ 1800الذين �أر�سلتهم تالعب �أمريكي جديد فهي تتظاهر بالقبول واملرونة ثم
الهدامة والربيع العربي املزيف فمزقوا دوال وبلدانا وب�شرا فرن�سا �إىل �سورية عن �سابق �إ�صرار وت�صميم ،تكفلوا بقتل ترتاجع فيما يتعلق ببقاء الرئي�س الأ�سد وت�ستمر بالألفاظ
وجمتمعات ففتكوا بليبيا وخربوا تون�س وهدموا العراق وج��رح نحو �أربعمئة مواطن فرن�سي ،و�إجبار فرن�سا على والت�صريحات املت�ضاربة يف الوقت الذي حتر�ض فيه �أدواتها
وحرقوا اليمن وبد�أوا بتدمري م�صر وكادوا يقو�ضون �أركان فر�ض حالة الطوارئ ،و�إغ�لاق احل��دود ،وا�ستدعاء  2000وخا�صة ال�سعودية للتمرت�س على طول اخلط عند نقطة
�سورية ولبنان لوال بطوالت خارقة لرجال اجلي�ش العربي عن�صر من اجلي�ش حلفظ الأم��ن ،والطلب من �سكان باري�س واحدة وهي الوقوف يف وجه �أي حل ال يف�ضي �إىل �إزاحة
ال�سوري و�صمود �أ�سطوري ل�شعب �سورية العظيم .
التزام بيوتهم ،وتعليق الدرا�سة ..هذا ما ت�سبب به ثمانية الرئي�س الأ�سد حتى باتت هذه العبارة يرددها عادل اجلبري
ويف معر�ض احل��دي��ث ع��ن اجل��رائ��م الإره��اب��ي��ة الكربى �إرهابيني فقط ،فكيف لو حترك الإرهابيون الذين تعرف وزير خارجية ال�سعودية كالببغاء وهي تتم�سك بهذه الورقة
و�أ�صحابها الفعليني �ألي�س من �أكرب جرائم الع�صر الإرهابية عنهم الأج��ه��زة الأمنية الفرن�سية يقين ًا ويقدر عددهم لتفجري امل�ؤمتر يف �أية حلظة تريدها لأنها تعلم �أنه ي�ستحيل
ما يحدث يف �سورية منذ خم�س �سنوات من تخريب للدولة بنحو الـ� 5000آالف �إرهابي  ،يعي�شون على �أرا�ضيها مما يعني احلل دون وجود الرئي�س الأ�سد .وهي الزال��ت تتهرب من
ال�سورية ومن �سفك لدماء ال�سوريني ومن تدمري حل�ضارة �أن فرن�سا باتت مفرخة للإرهابيني حتت نظر حكوماتها
حتديد من هي املعار�ضة املعتدلة التي تدعمها وتتالعب
�شعب علّم الب�شرية الأبجدية الأوىل دون �أن ي�ضج العامل العتيدة !!
هل تعترب احلكومة الفرن�سية من درو�س املا�ضي واحلا�ضر فيما يتعلق بتحديد من هي املجموعات الإرهابية؟ ومتتنع
كما ي�ضج الآن لعملية واحدة يف باري�س ؟؟ �ألي�ست الواليات
املتحدة الأمريكية و�أتباعها من حكام ال�سعودية وقطر فقد كان ح�صاد �سيا�ستها مر ًا وخا�صة يف الفرتتني الرئا�سيتني عن تقدمي لوائح بها بغية مترير جمموعات �إرهابية على
ّ
وتركيا وبع�ض حكام الغرب وعلى ر�أ�سهم الرئي�س الفرن�سي الأخريتني على الأقل� ،ساركوزي وهوالند وهو ح�صاد كان �أنها جمموعات معتدلة .
وتالعب وا�شنطن وا�ضح ومك�شوف بالن�سبة للورقة الكردية
الهزيل �صاحب �أدنى �شعبية يف تاريخ ر�ؤ�ساء فرن�سا ال تتجاوز نتيجة ربط م�صالح فرن�سا الوطنية بذيل �سيا�سات وا�شنطن
 %15هم الذين جلبوا املرتزقة املجرمني من ع�شرات الدول وتل �أبيب و�أنقرة وحمميات ال��ب�ترودوالر ...وترك �إدارة فمن جهة تظهر دعمها ل�ل�أك��راد وم��ن جهة ت�ؤيد حكومة
و�أطلقوا امل�ساجني من خمتلف �سجون العامل و�شرعوا �أمامهم ورعاية امل�ساجد الفرن�سية للفكر الوهابي ال�سعودي� ...أردوغ���ان ل�ضرب الأك��راد و�شن حرب وح�شية ال�ستئ�صال
احلدود للتدفق �إىل الداخل ال�سوري ومن ثم �صنعوا وم ّولوا واملعايري املزدوجة التي جعلت من داع�ش دولة ت�سرح ومترح ،حزب العمال الكرد�ستاين وعلى املنوال نف�سه متار�س لعبتها
و�سلحوا وجندوا منهم داع�ش والن�صرة و تنظيم خرا�سان ومن الن�صرة معار�ضة معتدلة ،ومن �أكلة القلوب وقاطعي املزدوجة حول �إقامة منطقة عازلة يف ال�شمال ال�سوري فهي
والأخوان امل�سلمني ,وجي�ش الفتح ,وجي�ش الإ�سالم ,واجلبهة الر�ؤو�س جي�ش ًا �سور ّي ًا ح ّ��راً� ...إنه ح�صاد �سيا�سة م�ستمرة من جهة تظهر عدم ت�أييد رغبة �أردوغان ب�إقامة ما ي�سمى
ال�شامية ,و�أحرار ال�شام ,وجند الأق�صى ,و�ألوية الفرقان ,منذ خم�س �سنوات �سمحت لنف�سها بالرتويج لبدع و�إرهاب املنطقة العازلة ولكنها من جهة �أخ��رى تغ�ض النظر عما
و�أ�شبال اخلالفة ,وهناك وفق �آخر الإح�صائيات �أكرث من معتدل و�آخر متطرف ..،وثمن ذلك كله مقاي�ضة طائرات يقوم به للم�ضي يف تنفيذ ذلك يف الوقت الذي يراه منا�سبا.
� 120000إرهابيا يتوزعون على  2000ف�صيل من الع�صابات «الرافال» و�سفن املي�سرتال بالثقافة والهوية ومبادئ الثورة
و تدعي وا�شنطن �أنها جادة يف حرب داع�ش و�أنها متحم�سة
الإرهابية امل�سلحة مب�سمياتها املختلفة التي تت�سرت ب�أ�سماء الفرن�سية ..والتخلي عن ق��رار فرن�سا و�سيادتها مقابل
�إ�سالمية للت�ضليل واملتاجرة بالعواطف الدينية تعمل يف براميل النفط و�سفن الغاز ال�سعودي والقطري والإماراتي لإجناح م�ؤمتر فيينا وهي يف احلالتني تناور وتخادع وتعمل
�سورية لتقطيع ج�سد ال��دول��ة ال�سورية وتهجري ال�شعب �إنه ثمن �صواريخ «امليالن» و�أجهزة االت�صال املتطورة التي العك�س .فال التنظيم ت�أثر ب�ضربات التحالف الذي تقوده بل
جاهرت الرئا�سة الفرن�سية بتقدميها متدد �أكرث قي ظلها ف�ضال عن �أن من دربتهم ذهبوا ب�أ�سلحتهم
ال�����س��وري ومت��زي��ق املجتمع ال�����س��وري
ل��ل��م��ع��ار���ض��ة امل��ع��ت��دل��ة ،وال���وح���دات �إىل داع�����ش وال اجتماعات فيينا التي قبلت بح�ضورها
وخطف �أمنه وا�ستقراره وهو الذي كان
اخلا�صة الفرن�سية التي �سبقت اجلميع تعمل ب�إخال�ص لإجناحها بل ت�ضع الألغام �أمامها من خالل
يرفل بنعمة الأم��ن والأم��ان التي قل
نظريها وكان حم�سودا عليها.
�إىل الأر���ض ال�سورية ...هذه نتيجة حتري�ض ال�سعودية ب�شكل خا�ص على و�ضع �شروط تعجيزية
احلكومة
تعترب
هل
هل ك��ان زعماء الغرب املنبطحون
حم���اوالت قلب ن��ظ��ام احل��ك��م وفر�ض لإطالة �أمد ال�صراع يف �سورية وهذه املرة من �أجل ا�ستنزاف
املا�ضي
درو�س
من
الفرن�سية
�سورية
يف
الطوائف
؟
«دميوقراطية
على �أع��ت��اب البيت الأبي�ض وخا�صة
رو�سيا وتكرار ال�سيناريو الأفغاين .
ب��ال��ت��ح��ال��ف م���ع الإره������اب ال�ترك��ي-
حكام فرن�سا احلاليون بحاجة �
لي�س متوقعا �أن تتعظ احلكومة الفرن�سية مما ح�صل
إىل واحلا�ضر فقد كان ح�صاد
أمريكي-
�
ال�سعودي-القطري-ال�صهيو
من
ه��ذه امل��ج��ازر وه���ذه ال��دم��اء كلها
ولي�س متوقعا �أن تن�سحب من تبعيتها لوا�شنطن وارتهانها
ً
الإخ��واين  ...هذا ثمن ال�سكوت على
مرا وخا�صة يف
���ش��ارل �إب��ي��دو وقبلها وبعدها وق��د ال �سيا�ستها ّ
للبرتودوالر ال�سعودي والقطري وهي عارفة ومتيقنة من �أن
تهجري �أردوغان ملئات �أالف الب�شر عرب
ي��ك��ون �آخ��ره��ا ال��ت��ف
��ج�يرات ا��اريل��أر�ب����سعيف��ة الفرتتني الرئا�سيتني
م�سل�سل التالعب الأمريكي لن يتوقف حيث ال يهم وا�شنطن
البحر �إىل �أوروبا مهما غرق منهم.
يف �أه���م الأم��اك��ن يف عمق ب
الآن ما جرى يف فيينا يعيد الت�أكيد ال الدماء الأوروبية وال غري الأوربية وقد تفرح �إذا ما �أدت
املالعب الريا�ضية وامل�سارح واملقاهي الأخريتني على الأقل
�أن النوايا الأمريكية والغربية رغم �أزم��ة الالجئني يف �أوروب��ا �إىل تفجري منطقة اليورو و�أن
وال�شوارع املكتظة ليفهموا �أين �أخط�أوا
جم���ازر ب��اري�����س ور���س��ائ��ل��ه��ا ال��دم��وي��ة تكون الأعمال الإرهابية الدموية ل�صنيعتها داع�ش وامثالها
يف التعاطي م��ع الإره���اب ؟؟ �أمل يبع
وم��ا قد تخبئه العمليات القادمة يف يف ال��دول الغربية مقدمة �إىل انهيار االحت��اد الأوروب���ي
حاكم الإليزيه نف�سه و�ضمريه و�شرف
ال�ساحة الأورب���ي���ة لي�ست �صادقة واخلال�ص منه .
فرن�سا ملنتج الإره��اب الأول يف العامل
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الأرا�ضي املحتلة
واحتماالت املرحلة التالية
• علي بدوان

تت�صاعد الأو�ضاع يف الأرا�ضي العربية الفل�سطينية املحتلة ،ويف ال�ضفة الغربية
ني اىل ت�سخني على الرغم من كل اجلهود
والقد�س على وجه اخل�صو�ص ،من ت�سخ ٍ
التي َتبذلها �أطراف دولية و�إقليمية عدة ملنع متدد ما يجري يف الداخل الفل�سطيني
املحتل ،مبا يف ذلك احليلولة دون حت ّول الهبات ال�شعبية اليومية النتفا�ضة كربى
وقت تتخبط فيه الأجهزة الأمنية يف الكيان ال�صهيوين
ثالثة يف وجه االحتالل ،يف ٍ
بتقديراتها وتوقعاتها مل�آل التطورات امليدانية اجلارية على الأر�ض ،حيث � ّأج َرت
تلك الأجهزة نقا�شات عا�صفة وح��وارات غري ب�سيطة حول تعريف ما يجري يف
ال�ضفة الغربية ومناطق القد�س املُختلفة وعموم الأر�ض املحتلة ،فهل هي انتفا�ضة
جديدة ،وهل �ستكون انتفا�ضة متطورة عن ما �سبقها� ،أم �إنها موجة وهبة �شعبية
فل�سطينية� ،أم ماذا...؟
بالطبع� ،إن لكل انتفا�ضة ،ولكل هبة �شعبية وجت�سيداتها على الأر�ض ،من حراك
وم�سريات وعمليات طعن جلنود االحتالل وامل�ستوطنني امل�سلحني ،واحتكاك مع
حواجز االحتالل ،مرحلتها وجيلها وتكتيكاتها و�أدواتها وبراجمها ،التي ت�ؤ�شر
يف دينامياتها وفعالياتها على �أنها َ�ستعبرُ الزمان واملكان �إىل الزمن الأطول واملكان
الأو�سع ،لتكون ُمتدحرجة كما كرة الثلج التي تحَ م ُِل معها املزيد من العطاء وروح
التحدي .فالهبات ال�شعبية الفل�سطينية اليومية املتوالية يف الفرتات الأخرية حتمل
خ�صو�صيتها و�سماتها وجيلها و�أدوات كفاحها املختلفة ،وبيئتها ال�سيا�سية والإقليمية
والدولية حيث جتاوز بها ال�شعب العربي الفل�سطيني طبقات الي�أ�س والإحباط،
و�أعاد تذكري العامل ب�أ�سره ب�أن الق�ضية الفل�سطينية هي �أ�سا�س ال�صراع يف املنطقة.
االنتفا�ضة الأوىل عام  1987جاءت رد ًا على �إرادة االحتالل الذي �أراد �أن يفر�ض
خياراته ال�سيا�سية يف املنطقة بعد �سنوات قليلة من غزو لبنان �صيف العام ،1982
وكان عنوانها احلجر واملقالع .ويف عام  2000ا�شتعلت االنتفا�ضة الكربى الثانية
عرب جيل �آخر من ال�شباب ،بعد �أن ف�شلت حمادثات كامب ديفيد �صيف العام ،2000
وهي املفاو�ضات التي كان ُمقدر ًا لها من الوجهة الأمريكية ال�صهيونية �أن تذهب �إىل
احلل الدائم وفق الورقة التي قدمتها الإدارة الأمريكية يف حينها .وقد �شكّلت تلك
االنتفا�ضة تطور ًا نوعي ًا عن �سابقتها عرب ا�ستخدام العمل الفدائي امل�سلح واال�شتباك
املبا�شر مع جنود وم�ستوطني االحتالل ،ويف عمليات ا�ست�شهادية يف عمق الكيان
ال�صهيوين ،وتوقفت عند حدود القمع القا�سي ال�صهيوين ،وغياب البعد العربي
والإ�سالمي العملي واحلقيقي الداعم لالنتفا�ضة.
وخ�لال الفرتات الأخ�يرة ت�ضافرت جمموعة من العوامل وال��دواف��ع التي �أدى
تزامنها �إىل تنامي حالة من النهو�ض ال�شعبي الفل�سطيني وت�صاعد م�ستوى املواجهات
مع االحتالل ال�صهيوين ،حيث مل َت ُكن عمليات الطعن الفردية باخلناجر وال�سكاكني
فاجئة .كما مل َي ُكن االنفجار املُتتايل
وا�ستهداف َع�س َكر االحتالل وم�ستوطنيه ُم ِ
للأو�ضاع العامة يف مواجهة االحتالل ال�صهيوين بال�ضفة الغربية والقد�س وعموم
ً
«�صاعقة يف �سماءٍ �صافية» .فكل امل�ؤ�شرات كانت ومازالت ُت�شري ب�أن
الأر�ض املحتلة
�سيا�سات االحتالل وممار�ساته يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة قد �أو�صلت الأمور اىل
حدود عالية من االحتقان.
ٍ
لقد كان �أول تلك العوامل ان�سداد الأفق ال�سيا�سي بعد ف�شل خطة وزير اخلارجية
الأمريكي جون كريي ال�ستئناف املفاو�ضات يف �إطار ما كان ُيعرف بـ «اتفاقية الإطار»،
ً
جمموعة من الإج��راءات ردًا على ذلك ،وكان
وقد اتخذت ال�سلطة الفل�سطينية
�أبرزها االن�ضمام �إىل حمكمة اجلنايات الدولية التي �أ�صبحت ع�ضو ًا ر�سمي ًا فيها
يف ني�سان� /أبريل  ،2015و�أ�صبح ب�إمكانها �إقامة دعاوى �ضد جرائم احلرب التي
ترتكبها دولة الكيان ال�صهيوين يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
وكان ثانيها االنفالت اليومي ملجموعات وع�صابات امل�ستوطنني بالتوازي مع ان�سداد
الأفق ال�سيا�سي ،حيث ك ّثف امل�ستوطنون هجماتهم على القرى واملدن الفل�سطينية يف
املناطق املختلفة من مدن وقرى وبلدات ال�ضفة الغربية ومنطقة القد�س� .إذ ر�صد
مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني  282اعتداء ًا خالل ثمانية �أ�شهر ،وكان �أب�شعها
االعتداء على عائلة الدواب�شة يف قرية دوما يف حمافظة نابل�س ،والذي �أدى �إىل
حريق ُمتع ّمد مبنزلهم يف متوز/يوليو
قتل الطفل الر�ضيع علي الدواب�شة و�أبويه يف
ٍ
.2015
وكان ثالثها �إجراءات االحتالل التع�سفية اليومية بحق النا�س من �أبناء فل�سطني
يف القد�س وعموم الداخل املحتل ،وهو ما �أدى لت�صاعد �أعمال املقاومة الفردية التي
�شكّلت قفز ًة يف التعبري عن الغ�ضب ال�شعبي عرب الفعل الوطني املقاوم ،وذلك يف ظل
حالة الرتدي احلزبي الف�صائلي الذي تعي�شه الأرا�ضي الفل�سطينية.
وعليهَ ،ن�ش َهد اليوم هبات �شعبية� ،ستقود بال�ضرورة ولو بعد حني الندالع انتفا�ضة
زمن مخُ تلف فل�سطيني ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا عن ما �سبقها يف االنتفا�ضتني
كربى ثالثة يف ٍ
الأوىل والثانية ،مع ظهور اجليل اجلديد من ال�شباب يف ميدان العمل الوطني ،هذا
اجليل الذي �أريد منه �أن يَ�سدُ َل ال�ستار على الق�ضية الفل�سطينية و�أن َيغرق يف �أوهام
حط ُم كل هذه الأوهام ويقدم النموذج احلي يف ت�شكّل الوعي
الت�سوية ،وهو اليوم ُي ِ
الوطني يف الظروف املجافية ويف مواجهة االحتالل عرب املواجهة «يف نطاق امل�سافة
�صفر» وعرب «ثورة ال�سكاكني ،حيث حتولت ال�سكني �إىل �سالح مرعب...و�إىل فكرة ثم
ه ّبة...و�إىل مقاومة...و�إىل �إرادة واعية.
وعليه� ،إن الأج���واء يف الداخل الفل�سطيني املحتل ُمك َفهرة و ُملبدة بالغيوم
و�سبات عملية
ال�سيا�سية التي ال ُت َب ّ�ش ُر بحدوث اخرتاقات �سيا�سية يف ظل َموات ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البقية �ص 23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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• �أكرم ال�شلي
والإداري����ة والع�سكرية ،التي
الفو�ضى الأمريكية جتتاح
كان النا�س مبهورين بها فقدت
العامل ب�أ�سره ،من �أزمة امل�صارف
بريقها.
الأمريكية والدولية و�إفال�س
ف��ال��ث��ورات امل��زع��وم��ة ه��ذه
البع�ض منها� ،إىل �أزمات الديون توالد خيار االنتفا�ضة
الأي���ام ،تولد �سفاح ًا وق�سر ًا
التي �أجهزت على احلكومات دول
وجناح هذا اخليار يف
على �أيدي الإمربيالية و�أداتها
ب�أكملها ،وانتهاء باالحتجاجات
ال�شعبية ال��ت��ي ت��ع��م غالبية تعبيد الطريق �أمام حتقيق غري ال�شرعية « حلف الناتو»
ه��ذا احل��ل��ف ال�شيطاين ال��ذي
���ش��وارع دول ال��ع��امل احتجاج ًا
يتطلب
فل�سطينية،
اجنازات
راح قائده را�سمو�سن يتدخل
على �سيا�سات حكوماتها و�صو ًال
يف التفا�صيل الدقيقة ل�ش�ؤون
�إىل ما جرى ويجري يف العامل ا�سرتاتيجية عمل وطني
الدول.
العربي من �أحداث.
فل�سطينية ُم�شرتكة
ول��ن�لاح��ظ ال��ق��ادم�ين حلكم
وال�س�ؤال هنا :هل ميكن لهذا
ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة �أو ال��ذي��ن
العامل امل�ضطرب �أن يوقف هذه
يتمنون ذل��ك يف ح��ال��ة �أ�شبه
الفو�ضى الأمريكية؟ وه��ذا ما
بالأحالم ،كلهم واهنون يدورون
ي�شكل ال��ت��ح��دي الأك��ب�ر �أم���ام
يف فلك واحد وي�أمترون ب�أوامر
العامل �أجمع.
وباالنتقال �إىل التخ�صي�ص ،هل يوجد من يجادل الناتو لإنهاء النظام العربي املتفاوت من بلد لآخر يف
يف عدم وج��ود اختالف بني �سيا�سات حكام �أمريكا ال ا�ستقالله ،ولي�س لو�ضع نهاية لإ�سرائيل ،بل لإخراجها
من عزلتها وتن�صيبها زعيم ًا على املنطقة برمتها.
ال�سابقني وال الالحقني .و�أخ�ص بالذكر �آخرهما.
فالربيع العربي خ��رج علينا دموي ًا فكيف �سيكون
هل هناك اختالف بني �سيا�سة بو�ش االبن و�سيا�سة
�صيفه وخريفه؟
�أوباما؟
�أطلق الغرب �صفة الربيع على الثورات التي جتتاح
واجلواب� :إن الرئي�س الأمريكي ال ير�سم �سيا�سة وال
خطط ًا ،بل تفر�ض عليه وال ميكنه حتى تعديلها ،هو عاملنا العربي (مطالب احلرية والعدالة االجتماعية..
جمرد �سلطة تنفيذية ككل الدول الربملانية .والفارق �إلخ) ور�صدت الدول الغربية لهذه الثورات املزعومة
بني الرئي�سني هو جمرد تكتيك �سيا�سي �أو كما يقال �أربعني مليار دوالر .وهذا الربيع كما نراه �صبغ وي�صبغ
عاملنا بلون الدم الأحمر املراق يف �شوارع تون�س وليبيا
يلب�س قفاز حرير.
واملقارنة بني خطاب �أوباما يف جامعة القاهرة وبني وم�صر واليمن و�آخره يف �سوريا ولي�س �أخري ًا .بد ًال من
خطابه الأخ�ير عن �أح��داث املنطقة ،باخلطاب الأول اللون الأخ�ضر �صفة الربيع .ف�إذا كان لون ربيعنا دماء
نادى بدولة فل�سطينية ،ولكن دولة من ورق كقادتها .قانية يف �شوارعنا ،فماذا عن �صيفهم وم��اذا �سيكون
وب��ال��وق��ت نف�سه ه��ل حت��دث ع��ن تراجعه يف م�س�ألة خريفهم و�شتا�ؤهم لنا؟
ال�لاف��ت يف الأم����ر �أن ال�����ش��ع��ارات ال��ت��ي يطرحها
اال�ستيطان؟ �صحيح �أن��ه رح��ب ب��ال��ث��ورات ال�شعبية
املزعومة ،ولكنه �أقر خطط ًا ال�ستيعابها والحتوائها املتظاهرون هي �شعارات مفقودة على الأر���ض ،وكذلك
هي من دون برامج عملية لكيفية �إحداث التغيري.
وتفريغها وت�شتيتها.
والنظم العربية م��ن دون �أدن���ى �شك حت��ت��اج �إىل
يف �أوا�سط ني�سان املا�ضي � 2014أدىل « �سكوت كاربنرت
مدير م�شروع هزمية التطرف من خالل قوة الأفكار» يف �إ�صالحات ،لكن لي�س عرب الدم والدمارّ .
جل ما نحتاجه
معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق الأدن��ى ،وهو م�ؤ�س�سة هو �إ�صالح اقت�صادي يوفر �آلية للمحا�سبة العائدة
فكرية للوبي ال�صهيوين يف امريكا� ،أدىل ب�شهادة ـ�أمام للمف�سدين ،ولقمة عي�ش كرمية للمواطن غري مغمو�سة
جمل�س القوات الأمريكية حول التحوالت ال�سيا�سية يف بالو�ساطة والذل والهوان.
ل��ق��د ورد يف ب��روت��وك��والت
ال�شرق الأو�سط ،حم��دد ًا ثالث
ح��ك��م��اء ���ص��ه��ي��ون ال�برت��وك��ول
م�صالح ا�سرتاتيجية لأمريكا يف
الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ما
املنطقة:
ن�صه �أن��ه يجب زعزعة هيبة
َن�ش َهد اليوم هبات �شعبية،
 �ضمان تدفق النفط.ال��دول��ة حتت ذريعة املطالبة
ا�سرائيل.
 الدفاع عن�ستقود بال�ضرورة ولو بعد حني ب��احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة،
 ت��ط��وي��ر ت���ع���اون م�ستمرالندالع انتفا�ضة كربى ثالثة وورد يف ال�سيا�سة الأمريكية
مع حكومات املنطقة ملكافحة
اجل���دي���دة م���ا ا���ص��ط��ل��ح عليه
الإرهاب.
زمن مخُ تلف فل�سطيني ًا
يف ٍ
الفو�ضى اخلالقة (�أي تدمري
االبن
بو�ش
مبادئ
هي
�ألي�ست
و�إقليمي ًا ودولي ًا عن ما �سبقها ال��دول بهدف بنائها من جديد
أتي
�
�سي
��ن
م
و
قبلهم
��ن
الأب وم
وفق م�صاحلهم طبع ًا).
ب��ع��ده��م؟ ث��م ي��و���ص��ي كاربنرت
�إذن كان ربيعهم امل�سمى لنا
ب��ع��دم ال��وق��وف �أم���ام ال��ث��ورات
ه��و اقتتال ال�سلطة احلاكمة
العربية ح�سب ت�سميته هذه،
مع املطالبني بالإ�صالح بطرق
ب��ل ب��رك��وب موجتها ان��ت��ظ��ار ًا
غري �إ�صالحية وتدمري البنية التحتية لع�شرات ال�سنني
لفر�صة امتطائها وتوجيه بو�صلتها .هذا هو جوهر �أو �أك�ثر وباقي ف�صولهم �ستكون �ألعن و�سيلعبون على
�سيا�سة �أمريكا اخلارجية منذ ن�شوئها وحتى الغد ،املك�شوف ،بل بد�أوا يف التعري والك�شف عن �أنيابهم ،وقد
�ستحاول ق��در ا�ستطاعتها حتويل ال��ث��ورات العربية تتمخ�ض الأيام عن �أ�شخا�ص �آخرين يطالبون كما بد�أ
�إىل حال من الفو�ضى الدائمة ،ف�إن مل يكن فتكبيلها البع�ض بالهيمنة الغربية التامة على املنطقة العربية
بالديون ،و�إ َّال فبحرب �أهلية و�صراعات خمتلفة متزق ودون حياء.
�شمل الأمة وتبقيها رهينة للخيارات اخلارجية� .أ�ضف
وق��د ي�ستغلون ملل ال�شعوب العربية م��ن انتظار
�إىل ذلك خطة (ما الطريق �إىل فار�س) التي و�ضعتها الإ���ص�لاح وم��ن انتظار ثمار ال�سالم .وبا�سم احلرية
م�ؤ�س�سة بروكينز ،ومولها � 500شخ�ص يف العامل ،كانت والدميقراطية ت�ستباح الأر���ض العربية ،وردة فعل
البداية لإدخ��ال دول العامل يف نظام «وول �سرت�سيت الزعماء العرب �أبط�أ من ال�سلحفاة.
ولندن العاملي» ،لتكون �إي��ران �آخر البلدان التي ميني
ح��ك��ام اخلليج ق���ادة ال��ع��رب��ان اجل���دد ي��ب��ذخ��ون يف
الناتو نف�سه ب�ضربها.
العوا�صم الغربية ،ي�شرتون الق�صور املليئة ببنات الهوى
أعقبتا
�
اللتان
املالية
���ة
م
أز
ل
وا
فالفو�ضى العاملية
والرق�ص ،ي�شرتون ف�ضائيات بال رقيب وال ح�سيب،
حربي تدمري ال��ع��راق و�أفغان�ستان قد �أتلفتا �سمعة
ال��غ��رب ،و�أظ��ه��رت��ا �أن ال��ك��ف��اءات الغربية واملالية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البقية �ص 23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

• علي �أبو ع�ساف

قضايا وآراء
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اتفاقية �سايك�س بيكو
تعود �إىل التداول

م�ضى على اتفاقية �سايك�س بيكو التي �أبرمت عام 1916
ثمانية وت�سعون عام ًا ,ومل ين�سها املثقفون يف بالد ال�شام لأنها
كانت �أحد العوامل البارزة يف تكوين ف�صول تاريخنا احلديث,
كما ت�تردد يف املقاالت املن�شورة يف ال�صحف التي تتعر�ض
لأح��داث الأزم��ة ال�سورية و ُين�سب �إىل االتفاقية ال�سبب يف
جتزئة الوطن العربي .وي�سعى الآن ورثة الدول التي �صاغت
االتفاقية وعملت على تنفيذها ,جاهدين �إىل �إحيائها.
و ُيتهمون من قبل املعلقني واملحللني ال�سيا�سيني املحليني �أنهم
يعملون على تكري�سها وجتزئة املجز�أ وتفتيت املفتت.
هذه اجلهات تعمل ل�صاحلها ,فهل يعمل العرب ل�صاحلهم؟!
مل ي��ع��رف ال��وط��ن العربي ع�بر تاريخه الطويل وح��دة
�سيا�سية� ,إذ ن�ش�أت احل�ضارات القدمية يف الوطن العربي على
�أكتاف املدن ذات ال�شخ�صية الذاتية واملح�صنة للدفاع عن
وجودها .ثم دعت احلاجة االقت�صادية �إىل التعاون بني املدن
فن�ش�أت املناطق الثقافية يف العراق وبالد ال�شام ,مثل ثقافة
َح َلف وال ُعبيد و�أوروك ,وعمادها التقدم واالبتكار يف احلرف
اليدوية .وم��ن خ�لال فنونها وت�صوير العراك بني النا�س,
ندرك �أن النف�سية الب�شرية مل�ؤ�س�سي ثقافاتنا كانت ال تخلو
من الغرية واحل�سد والتناف�س التي �أدت �إىل اخل�صام والعراك,
ال��ذي تطور يف عهد ممالك امل��دن  2352 – 2950ق.م� .إىل
ن�شوب معارك بني ممالك امل��دن على امل��ي��اه ,كما ح��دث بني
مدينتي جل�ش و�أوما وقام املنت�صر ملك جل�ش بتخليد انت�صاره
يف لوحة تظهر وح�شية االنت�صار و�إذالل الأعداء.
ا�ستمر التطور يف جميع مناحي احل��ي��اة االقت�صادية:
احل��رف اليدوية وال��زراع��ة والتنظيم والإدارة والقوانني
واحلقوق والتجارة املحلية والإقليمية .ف��ر�أى الأكديون
الذين كانوا يف مدينة كي�ش بو�سط العراق وا�ستلموا احلكم
بقيادة �شيخهم �شروكني عام  2352ق.م� .أن بالد النهرين
واجل��زي��رة بحاجة �إىل �إدارة م��وح��دة ال�ستمرار التقدم
وتنظيم العالقات التجارية يف امل�شرق .ف�أقاموا مملكتهم
بالعنف والقوة ومل يفلحوا يف املحافظة عليها �أمام الأخطار
اخلارجية والداخلية ,ف�سقطت وعادت بالد النهرين وال�شام
�إىل الت�شرذم و�إحياء ممالك الع�شائر القبلية عند نهاية
الألف الثالث ق.م ,.و�أهمها مملكة �أور يف جنوبي العراق وبابل
يف الو�سط وماري على الفرات وناجارا (تل براك) باجلزيرة
وتوتول عند م�صب نهر البليخ بالفرات وكركمي�ش (جرابل�س)
على الفرات وميحا�ض يف حلب و�أجاريت على ال�ساحل وقطنة
يف الو�سط وحا�صور يف �سهل احلولة وجمدو يف فل�سطني.
وحتى بعد �أن �آلت ال�سلطة �إىل العموريني والكنعانيني يف
هذه املمالك خالل الن�صف الأول من الألف الثاين ق.م .مل
تتحد بل قامت �أحالف �أو ن�شبت حروب ثنائية بينها و�ضمت
مملكة �آ�شور الأوىل مملكة ماري �إليها ثم قام حمورابي ب�ضم
اململكتني الآ�شورية واملارية �إىل مملكة بابل .لي�س هذا وح�سب
ب��ل متكنت القبائل احل��وري��ة من
ت�أ�سي�س مملكة ميتانية يف مدينة
نوزي جوار كركوك يف قلب اململكة
الآ���ش��وري��ة عند منت�صف الأل��ف
الثاين ق.م .وجت��ر�أ امللك احلثي
مور�شيلي عام  1600تقريب ًا على
مهاجمة بابل خمرتق ًا ممالك بالد
ال�شام من الأن��ا���ض��ول عرب حو�ض
ال��ف��رات �إىل بابل دون �أن يذكر
مقاومة له .فاحتل بابل ودمرها
وع���اد بالغنائم �إىل الأن��ا���ض��ول.
ولي�س لدينا معلومات عن ردة فعل
ممالك العموريني يف بالد ال�شام.
فقد �شجع غزو مور�شيلي الك�شيني

يف جبال زاغرو�س على الهجرة �إىل
بالد بابل واحتاللها وت�أ�سي�س مملكة
بها  1157 – 1594ق.م.
يف احلقيقة �أن م�صر وب�لاد ال�شام
وال��ع��راق ق��د �شهدت قبيل منت�صف
الأل��ف الثاين ق.م� ,.أح��داث�� ًا كثرية
فقد ُط��رد امللوك الأج��ان��ب �أو ملوك
الرعاة من م�صر وت�أ�س�ست ال�ساللة
الثامنة ع�شرة  1364 – 1552ق.م.
التي غ�يرت �سيا�سة م�صر وط��اردت
الغرباء يف بالد ال�شام ,و�أدرك ملوكها
الأخ���ط���ار الآ���س��ي��وي��ة ع��ل��ى ب�لاده��م
فت�صدى حتومت�س الثالث للميتانيني
وغزاهم يف حلب وردهم �إىل ما وراء
الفرات �شرق ًا .وعرفت بالد ال�شام والعراق ممالك الكي�شيني
والآ���ش��وري�ين وامليتانيني واملمالك الآم��وري��ة مثل موكي�ش
و�أجاريت ونوخ�شي وقاد�ش و�آمورو و�أوفة وجمدو� ...إلخ وكلها
تتناف�س وتتخا�صم واحلثيون ينظرون �إليهم من الأنا�ضول
ويطمعون بهم.
ويف ه��ذا اجل��و ق��اد �أمنوف�س الثالث �أخ��ن��ات��ون – 1402
� 1364سيا�سة �سلمية يف امل�شرق نبذت العنف والقوة ,وف�ضلت
التخاطب باملرا�سالت بني املمالك حلل اخل�لاف��ات .غري �أن
الأح���وال تتغري ف�أحيا الآ�شوريون مملكتهم وزال��ت اململكة
امليتانية وح�صل ال�صدام بني م�صر وحثّي واقت�سمت اململكتان
النفوذ يف بالد ال�شام .ولأول مرة يهاجم الغرب عن طريق
�شعوب البحر بالد ال�شام ,ف�أ�سقطوا اململكة احلثية وممالك
ال�ساحل ال�شامي ,و�أقاموا ممالكهم ال�صغرية يف فل�سطني.
والواقع �أن البدو كانوا على الدوام ينظرون �إىل ال�سهول
اخل�صبة يف بالد العراق وال�شام نظرة طمع فتوغلت القبائل
الآرامية يف الن�صف الثاين من الألف الثاين ق.م .يف جناحي
الهالل اخل�صيب ,و�أ�س�سوا ممالك ع�شائرية قبلية يف العراق
ق�ضى عليها الآ�شوريون ب�سرعة و�أقاموا مملكتهم اجلديدة
يف اجلزيرة بينما �أقام الآراميون ممالكهم :بيت بحياين يف
حو�ض اخلابور ,وبيت عديني يف حو�ض الفرات الأو�سط,
وبيت �آجو�شي يف حلب ,وي�أ ُدي � /شم�أل يف حو�ض النهر الأ�سود,
ومملكة حماة ومملكة دم�شق.
مل يرق هذا الأمر لآ�شور ف�أخ�ضعت ممالك بالد ال�شام خالل
القرن التا�سع والثامن ق.م .ل�سلطانها و�أ�صبحت بالد ال�شام
والعراق حتت الإدارة الآ�شورية ومدت نفوذها �إىل م�صر خالل
القرن ال�سابع ق.م .وهددت كذلك بالد اليونان التي جاءتها
املناف�سة من املراكز التجارية الفينيقية يف البحر املتو�سط
ومن قرطاجة يف �شمال �إفريقيا التي �أ�ضحت مركز مملكة
هددت �إيطاليا واليونان ودخلت يف حرب مع روما وذلك رد ًا
على غ��زو �شعوب البحر لبالد ال�شام
عند نهاية الألف الثاين ق.م.
حتالفت مملكة ك��ل��دو يف ب��اب��ل مع
الإخيمينيني يف عيالم و�أ�سقطوا �آ�شور
ع��ام  629ق.م .واقت�سم الفريقان
�أم��ل��اك �آ�����ش����ور .م���ا ل��ب��ث امل��ي��دي��ون
ورث��ة الإخيمنيني �أن احتلوا بابل
ع���ام  539و���س��ي��ط��روا ع��ل��ى امل�����ش��رق,
واحتكوا مع اليونان يف �سواحل �آ�سيا
ال�����ص��غ��رى ,و�أخ��ي��ر ًا ح�صل ال�����ص��دام
بينهم واحتل اال�سكندر امل�شرق الذي
دخ���ل يف ال��ث��ق��اف��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة �إب���ان
عهد ال�سلوقيني وال��ب��ط��امل��ة .ون�ضع
ه���ذا ال��ع��م��ل الإ���س��ك��ن��دري يف خانة

ال�ساللة الثامنة ع�شرة
غيرّ ت �سيا�سة م�صر وطاردت
الغرباء يف بالد ال�شام

ردة الفعل على العنف امل�شرقي
و�سيطرة الفينيقيني على جت��ارة
املتو�سط و�إدارته .ون�ستطيع القول
�إن ال�����ص��راع م��ع �أوروب����ا ق��د ات�سع
وات��خ��ذ ���ش��ك ً
�لا ج��دي��د ًا م��ن خ�لال
هجرة اليونانيني للبالد ثم احتالل
الرومان لها ,ودخولها حتت �سلطة
تعرف العرب
الفر�س وال��روم��انّ .
عن كثب على الثقافة الرومانية
وخا�صة الدينية منها �أي امل�سيحية,
فا�ستقلوا بروحانيتهم وعبرّ وا عنها
بالفتح العربي الإ�سالمي الذي �شمل
غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقية يف العهد الأموي ثم العبا�سي حيث
ا�ستوعبت الدولتان �شعوب ًا متعددة وخمتلفة وذات ثقافات
متنوعة �أثرت يف نظرتهم �إىل احلكم و�أحقيتهم به.
ويف احلقبة من  1639 – 946ا�ستقلت يف العامل العربي
ع�شائر :بنو حمدان والبويهيون والطولونيون والإخ�شديون
والأغالبة والفاطميون ,وجرى كل ذلك بعد ازدهار الثقافة
عد الع�صر الذهبي للثقافة
العربية يف عهد امل�أمون الذي ُي ُّ
العربية التي بنت �أفكارها على احلرية والت�سامح واالعرتاف
بالر�أي الآخ��ر ونبذ الع�صبية ,واللقاء مع �أفكار الثقافات
الأخرى (�سرييانية ,يونانية ,هندية).
�سعى الأتابكة انطالق ًا من املو�صل �إىل توحيد بالد ال�شام
وم�صر فظهر الأيوبيون و�أعقبهم املماليك ثم بنو عثمان
الذين �أقاموا دولتهم بالعنف والقوة كاملمالك التي �سبقتهم
وم��دوا نفوذهم �إىل النم�سا .ولكن �سرعان ما دب املر�ض يف
ج�سم ال�سلطنة لأن غذاءها كان يعتمد على الع�صبية واجلهل
والتخلف فن�ش�أ م�شروع عربي يعيد �إىل العرب جمدهم الثقايف
التليد وت�أثر بالأفكار الأوروبية وا�صطدم بالثقافة الدينية
املحلية ,فجاءت احلرب الكونية الأوىل التي �أقحمت ال�سلطنة
العثمانية نف�سها فيها وهُ زمت ,وانحاز العرب يف بالد احلجاز
وال�شام والعراق �إىل الغرب الذي غدر بهم و�أب��رم اتفاقية
�سايك�س بيكو التي يقال �إنها جز�أت الوطن العربي .ويف ر�أيي
�أنها ثبتت ما كان موجود ًا وما كان دائم ًا يف املا�ضي �إبان الع�صور
التاريخية ال�سابقة.
ول��و �أن العرب حري�صون على تعاونهم وتعا�ضدهم بعد
اال�ستقالل لكانوا غ�يروا الواقع ال��ذي �أوجدته االتفاقية
ج��ذري�� ًا وب���أي �شكل مالئم .كما فعل الطليان عند حتقيق
وحدتهم ,وكما فعل الأملان قبل �سنوات عندما �أعادوا وحدتهم
بثقة واطمئنان غري �آبهني بامل�صاعب.
وعلنا نتعظ من التاريخ يف العامل كله وندر�س بعناية ما
حققه الآخرون وما عجزنا عن حتقيقه لأ�سباب كثرية ون�سعى
نحو هدف االحتاد وننبذ العنف والقوة يف تعاملنا مع بع�ضنا
ون�سري على هدي املثل الذي نردده :قال له :رحم اهلل والدك,
فكان يجبرّ املك�سورة .ف�أجابه :رحم اهلل الوالد فقد كان
يجبرّ ها قبل �أن ُتك�سر!!.

َب َن ْت الثقافة العربية
�أفكارها على احلرية
والت�سامح واالعرتاف بالر�أي
الآخر ونبذ الع�صبية

قضايا وآراء

احلب و البرتول
• مالك �صقور
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كتب نزار قباين_ رحمه اهلل_ ق�صيدته(احلب
والبرتول) ،عام .1958
وعندما يذكر هذا العام ،تقفز �إىل الذاكرة حاالً،
ذك��رى الوحدة العربية الأوىل والأخ�ي�رة_ وحدة
�سورية وم�صر(.الإقليم اجلنوبي والإقليم ال�شمايل).
ويكون قد م�ضى على اغت�صاب فل�سطني يف العام نف�سه،
ع�شرة �أع��وام فقط ....نعم ،فقط ،ع�شرة �أع��وام على
�ضياع فل�سطني ،ولهذا عندي مغزاه وداللته.
واليوم� ،أُذ ّكر بهذه الق�صيدة ،لأن حكّام �شبه اجلزيرة
العربية_ م��ن(�آل �سعود) ،بعد �سبعة وخم�سني عام ًا
على كتابة ن��زار لهذه الق�صيدة� ،أم��اط��وا اللثام عن
وجوههم اللئيمة بكل وقاحة و�صفاقة ،و�أعلنوا احلرب
على �سورية واليمن ،واحلقيقة� ،أنهم �أعلنوا احلرب على
كل ناطق بال�ضاد ،بعد عهد طويل من الت�سرت ب�أهداب
الكعبة ،وخدمة احلرمني ال�شريفني .وهم ،بالأ�صل من
ر َّوج (الوهابية) ون�شرها ،وهم ال ي�ؤمنون بالإ�سالم،
بل عملوا جاهدين ُمذ ت�سلَّموا زمام الأمور واحلكم يف
�شبه اجلزيرة العربية ،لتفريغ الإ�سالم من حمتواه
احلقيقي ،وقيم الدين احلنيف ،وق��د حققوا الكثري
من م�آربهم ،كما وعمدوا حتت �إ�شراف منظمات �س ّرية،
وعلنية ،تديرها جمموعات عاملية على طم�س �آث��ار
الإ�سالم ،يف مكة واملدينة ،ومل َ
يبق �سوى الق�شور ،وذلك
ب�إزالة �آث��ار الر�سول الأعظم ،و�آل بيته ،و�أ�صحابه،
انتهاء بنب�ش قبور ال�صحابة ،وحتويلها �إىل منافع
عامة ،ومنتجعات ،و�أبقوا على(الكعبة) فقط ،لأنها
ت�شكّل م�صدر ًا هائ ًال للمال ب�سبب قوافل احلجاج �إىل
البيت العتيق من كل �أنحاء العامل.
لقد خ��دع حكام اجل��زي��رة العربية م��ن �آل �سعود
�شعبهم والعرب وامل�سلمني زمن ًا طوي ًال ،وقد �أطلقوا على
مملكتهم زور ًا وبهتان ًا(اململكة العربية ال�سعودية).
وباملنا�سبة ،ال يوجد على الكرة الأر�ضية ،بلد ًا �أو وطن ًا،
�أو جمهورية �أو مملكة� ،سميت با�سم العائلة املالكة �سوى
هذه البقعة.
بعد اكت�شاف النفط يف �شبه اجلزيرة العربية التي
ويتحكم بها �آل �سعود ،تغيرّ كل �شيء ،و�أ�صبحت
يحكمها
َّ
م��دن امللح فاعلة �ضالعة يف الت�آمر على �شعب �شبه
اجلزيرة وظلمه ،وعلى �شعوب املنطقة برمتها؛ بالتعاون
ال�سري الوثيق مع بني �صهيون مغت�صبي فل�سطني ،والآن،
يجري التعاون بالعلن .ف���آل �سعود ميدونهم باملال،
وال�صهيونية ت�ؤمن لهم حماية العر�ش؛ بالإ�ضافة �إىل
الت�آمر على كل الأنظمة التقدمية ،فهم الذين ت�آمروا
على الوحدة بني �سورية وم�صر ،وكانوا وراء االنف�صال،
والق�ضاء على ال��وح��دة العربية ،حتى على التفكري
ال�سم
بالت�ضامن العربي ،وهم الذين كانوا من و�ضع ُّ
جلمال عبد النا�صر ،وتاريخهم الأ�سود القبيح �أ�صبح
معروف ًا من قبل اجلميع.
بعد احلرب على �سورية ،انك�شفت �أمور كثرية ،وتبينّ
�أن حكام �آل �سعود �ضالعون يف هذه احلرب ،ومتورطون
يف �سفك الدم ال�سوري .منفذين م�آرب بني �صهيون يف
تفتيت الوطن العربي ،واليوم يقومون بحرب م�سعورة
�ضد ال�شعب اليمني ال�ستئ�صال الهوية العربية....
ولهذا حديث طويل.
وكما قلت �إن نزار قباين الذي كتب ق�صيدته(احلب
وال��ب�ترول) قبل �سبعة وخم�سني ع��ام�� ًا ،ك�شف وجه ًا
قبيح ًا واحد ًا من وجوه الف�ساد ،ف�ساد الطبقة احلاكمة
امل�ستبدة يف �شبه اجلزيرة العربية....
على ل�سان ام��ر�أة �أو فتاة عربية ح ّرة ت�أتي كلمات
ال�شاعر العربي الكبري نزار قباين؛ وهي تخاطب �أمري ًا،
عفو ًا ،تخاطب علج ًا من علوج �آل �سعود ،يقول ال�شاعر
على ل�سان تلك املر�أة:
متى ت ْفه َْم؟
متى يا �سيدي تفهم؟
ب�أين ل�ست واحدة
كغريي ،من �صديقاتك
وال فتح ًا ن�سائي ًا ي�ضاف �إىل فتوحاتك
وال رقم ًا من الأرقام يعبرُ يف �سجالتك

متى تفهم؟
ب��ه��ذه الكلمات الب�سيطة امل��ب��ا���ش��رة ،ي�ستهل ن��زار
ق�صيدته_،كما قلت_ على ل�سان ام���ر�أة� ،أو فتاة
عربية ح�� ّرة ،لت�صفع بهذه الكلمات العلج ال�شهواين،
ال�شبق ال��ذي ال ه ّ��م له �إال التلذذ ب�أج�ساد الن�ساء،
واللواتي هن عنده ،ل�سنَ �سوى �سلعة لل�شهوة ،واللذة.
هذه احل ّرة ،الأب ّية لن تر�ضى �أن تكون كغريها ،ممن
ُغرر بهن �أو �أجربن على بيع �أج�سادهن ل�سبب ما .ولكن
احل ّرة متوت وال ت�أكل بثدييها.
تت�ألف الق�صيدة من خم�سة مقاطع� ،أغلبهما يبد�أ
بال�س�ؤال الإنكاري :متى تفهم؟
يف املقطع الثاين ،تتابع امل��ر�أة خطابها وتوبيخها،
وف�ضحها لهذا العلج املرتبع على عرمات من الدوالرات
والنهود واملخدات التي �شهدت ،وت�شهد عبور ر�ؤو���س
الن�ساء الكثريات.
متى تفهم؟
�أيا جم ًال من ال�صحراء مل يلجم
ويا من ي�أكل اجلدري منك الوجه واملع�صم
وتتابع املر�أة التحدي .قائلة له� ،إنها لن تكون كما
غريها رماد ًا يف �سجائره ،وال رقم ًا ي�ضاف �إىل الأرقام من
الن�ساء اللواتي مررن عليه .وتزيد يف التحدي ،ب�أنه لن
ي�ستطيع �أن يخدّ رها بالإمارة �أو اجلاه� ،أو االمتيازات� ،أو
بالنفط ،ولن تر�ضى بالعربات الفارهة التي يغري بها
ويغوي:
�أيا مت�شقق القدمني ..يا عبيد انفعاالتك
ويا من �صارت الزوجات بع�ض ًا من هواياتك
تكد�سهنَّ بالع�شرات فوق فرا�ش ّ
لذاتك
حتنطهنّ كاحل�شرات
يف جدران �صاالتك
متى تفهم؟
ومن جديد تك ّرر قائلة له:
متى �أَ ُّيها املتخم
متى تفهم
ب�أن هذه املر�أة احل ّرة ال تكرتث بجنته �أو ناره ،و�أنها
حتتقر الذهب املكدّ �س لديه ،لأنها غريبة عنه ،خمتلفة
عنه ب�أفكارها ،برتبيتها ،ب�أخالقها ،بعاداتها ،ولذا لها
مناخها ،وله مناخه .ولهذا كله ،فهي حتتقره وترف�ضه.
ويف املقطع الأخري تقول:
مت ّرغ يا �أمري النفط
فوق وحول لذاتك
.........
فبعت القد�س
بعت اهلل
بعت رماد �أمواتك
ك�أن حراب �إ�سرائيل مل جته�ض �شقيقاتك
ومل تهدم منازلنا
ومل حترق م�صاحفنا
وال راياتها ارتفعت
على �أ�شالء راياتك
ك�أن جميع من �صلبوا
على الأ�شجار ،يف يافا ويف حيفا
وبئر ال�سبع ...لي�سوا من �سالالتك
القد�س يف دمها
تغو�ص
ُ
و�أنت �صريع �شهواتك
....
متى تفهم؟
متى ي�ستيقظ الإن�سان يف ذاتك؟
نعم ،مازالت القد�س تغو�ص يف دمها ،وما زال �شذاذ
يدن�سون م�س ّرى النبي العربي
الآف��اق من بني �صهيون
ّ
حممد ،ومهد ال�سيد امل�سيح .وما زال �شذاذ الآفاق يبنون
امل�ستوطنات ،ويهددون القد�س ،ويحاولون ا�ستئ�صال
فل�سطني من رحم الأم��ة العربية ،وذل��ك مبباركة من
حكام �آل �سعود.
الرحمة عليك يا نزار ،كنت الأ�سبق يف ف�ضح الطبقة
احلاكمة ،واهلل رحمك �ألف م ّرة ،ومليون م ّرة ،ومليار
مرة� ،أنك ال ترى ماذا يقرتفون من جرائم وجمازر يف
فل�سطني ،واليمن ويف �سورية.

با�سم عبدو

مفهوم الهوية م�صطلح متحوّل
عندما تبدأ األزمات تنهش جسد الوطن تزداد ُّإفرازاتها ،وتتوزع بحصص
غير متساوية على الفرد والمجتمع والوطن ..وتهتز الثقة بالهوية ،خاصة إذا
كانت ّ
هبات تأثيرها اجتازت الحدود إلى البلدان المجاورة ،وأن هذا الجوار ساهم
أيضًا بكل ثقله وإمكانياته في التأثير المباشر في إشعال حطب األزمة وسكب
ّ
البنزين عليه ..وكلما خمدت نيرانه وضعف لهبه تخلى هذا الجوار القميئ عن
ما هو مشترك جغرافيًا وتاريخيًا ولغة ودينًا وإنسانيًا ..إذًا تهتز الثقة بالهوية
بتأثير الظروف المحيطة واألحداث الجارية في المنطقة عامة وفي سورية بشكل
خاص.
يشير الباحث والمفكر محمود أمين العالم بقوله( :ال يثار سؤال الهوية في
َّ
بلد من البلدان إال حين تكون الهوية في أزمة مجتمعية كاملة) .فهناك من يبالغ
في تأثير العولمة في الهوية العربية ..وآخر يرى أن المبالغة هي تعبير عن
عجز وخوف ال مبرر لهما ..السؤال الذي ّ
أسجله إلعطاء جواب تقريبي على هذين
الرأيين :ما هي نتائج العولمة وانعكاسها على منطقتنا ،بعد أن صار العالم
قرية صغيرة؟
أرى أن العولمة التي هي َ(ع ْولمة مؤمركة) ،هي نتاج تطور الرأسمالية
وهدفها توحيد العالم تحت جناحيها مهما كانت التكلفة باهظة في المال
يأت من فراغ ،بل هناك
والبشر وحتى في إشعال الحروب ..و”توحيد العالم” لم ِ
مراكز بحوث استراتيجية عالية المستوى ،وعمل إمبريالي دؤوب من أجل أن
يصبح العالم ،خاصة العالم النامي في قاراته الثالث (آسيا ،أمريكا الالتينية،
أفريقيا) ،سوقًا تستغله الرأسمالية العالمية ويصبح تابعًا اقتصاديًا وثقافيًا
ّ
والعمل لطمس هويته ونسيان لغته ،وأن يذوب ويتخلى نهائيًا عن «عنجهية
القومية» كما َّ
يدعون وأن ينسى وطنه وأرضه وبيئته وشعبه ..وأن يظل تحت
رحمة االمبراطورية األمريكية المهيمنة (قيد التشكيل واإلنجاز) ،والتي تسعى
الستعادة أمجادها مهما بلغ الثمن والتسريع في الوصول لمبتغاها وهدفها
دون عثرات وعوائق .وينطبق هذا ّعلى واقع العالم العربي المزري المخيب آلمال
أجيال الشباب ومستقبلهم ..الموزع بين التمنيات والتشتت الفكري والضياع
الثقافي واالعتماد على الخطاب المهترئ الذي ال يجدي نفعًا ،بعد تغلغل
المرض في جسده وعدم جدوى أي عالج (فالعلق عند الغارة خسارة) كما يشير
الواقع ويتنبأ ّالمنجمون والمحللون عنه وعن آفاق المستقبل ،وهناك مخدوعون
ما يزالون يسطرون آيات الحمد واجترار الماضي ويعدونه عبق الحاضر ،ولكنني
ً
أرى أن هذا الجسد يزداد نحوال وموته أقرب إليه من الحياة .وفي هذا المجال
الكاتب والصحفي محمد حسنين هيكل إلى واقع الهوية بقوله(:العالم
يشير َ َ
العربي فق َد اإلحساس لهويته ،وتملكته نزعات القبائل المتحاربة ونتيجة لذلك
فقد ضاع منه جامعه المشترك ،ومواقفه المشتركة ،وهدفه المشترك).
لقد تعددت الهويات ،ورغم ذلك هناك عناصر مشتركة في هذا التعدد
ّ
والتنوع .فالهوية التي هي مجمل السمات التي تميز بين هذا الشخص أو ذاك
أو هذه المجموعة عن تلك ،فكل منها يحمل عناصر هويته وأن عناصر الهوية
ّ
متحرك ،ديناميكي ،يمكن أن يبرز أحدها أو
كما اثبت التاريخ والتطور هي شيء
بعضها في مرحلة معينة وبعضها اآلخر في مرحلة أخرى.
هناك الهوية الشخصية والهوية الجمعية «الوطنية والقومية» .وهناك
الهوية الثقافية التي هي (عبارة عن مجموعة من التراكمات المعرفية سواء
كانت انطالقًا من الدين أو العادات والتقاليد التي عاشها اإلنسان منذ والدته
ّ
وتربى عليها ..وكانت شيئًا أساسيًا في تكوينه ،بحيث أصبحت ج��زءًا من
شخصيته وطبيعته ،وهي تتكون من ثالثة أشياء :الدين ،المجتمع ،الوطن).
تأت الهوية العربية من فراغ ،بل تعود تاريخيًا إلى زمن بعيد وانطلقت من
لم ِ
ّ
مبدأ التغير مع اإلبقاء على الثوابت .ولذلك شاركت الهوية العربية في منظومة
اإلنتاج الحضاري والمعرفي والثقافي والتراث العالمي ..وبقيت اللغة العربية
محافظة على ثباتها اإليجابي باعتبارها ّ
مكونًا أساسيًا للهوية العربية.
وإذا رجعنا إلى قراءة (المفهوم الفلسفي للهوية) ،نرى أن الفالسفة أكدوا
َّ
على الذات أو (الهوية) ..فذات اإلنسان هي هويته ،وهي كل ما يشكل شخصيته
من مشاعر وأحاسيس وقيم وآراء ومواقف وسلوك ،بل وكل ما ّ
يميزه عن غيره من
َّ
الناس .وقد َّ
عرف «أريكسون» الهوية الشخصية بأنها(:الوعي الذاتي ذو األهمية
بالنسبة لالستمرارية اإليديولوجية الشخصية ،وفلسفة الحياة التي يمكن أن
توجه الفرد وتساعده في االختيار بين إمكانيات متعددة ،وكذلك ّ
ّ
توجه سلوكه
الشخصي) .أما الباحثان اإلنكليزيان في علم النفس االجتماعي «هنري تاشفيل
مصطلح الهوية الشخصية ،مقابل الهوية االجتماعية.
و جون تيرنر» ،فاستعمال
َّ
(الذاتية التي ّ
تعرف الفرد بالمقارنة مع اآلخرين).
وكان القصد من مصطلحهما
تعددت مفاهيم الهوية وتعاريفها .فالهوية في رأي البعض هي اإلعالء من
َّ
شأن الفرد .والهوية في رأي آخر ،ما هي إال بطاقة تعريف عن الشخص وإثبات
الشخصية .وهناك من ينظر للهوية منَّ منظور وجانب آخر ،باعتقاده أنها
َّ
بالذات االجتماعية ،باإلضافة إلى الذات الثقافية ،كما أنها ُت ُّ
ّ
متحولة،
عد
الوعي
ٌّ
وذلك حسب الواقع وال تعد ثابتة ..إنها مخزون وموروث جمعي ،تاريخي ،طويل
االمتداد في الزمان والمكان ملئ باألمجاد واإليجابيات والتناقضات والتعارضات
ضمن تجربة األمة العربية.
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حول الأدب ال�ساخر

• عبد الكرمي �أبا زيد

ال�سخرية والهزء والتهكم والهزل والتندر والنكتة �ألفاظ متقاربة املعاين وتكاد
تكون مرتادفة ،و�إن كانت اللغة ترجعها �إىل �أ�صول لغوية متفاوتة ،وهي تدخل يف
باب الفكاهة والإ�ضحاك.
وقد �ضحك النا�س يف كل ع�صر ويف منا�سبات كثرية ،وقد �أ�شاد بهذا الأديب الكبري
�أمري ال�ضحك وال�سخرية يف تراثنا وهو اجلاحظ ،وعدد بع�ض ف�ضائله.
“وكيف ال يكون موقعه من �سرور النف�س عظيم ًا ،ومن م�صلحة الطباع كبرياً ،وهو
�شيء يف �أ�صل الطباع ويف �أ�سا�س الرتكيب ،لأن ال�ضحك �أول خري يظهر من ال�صبي ،وبه
تطيب نف�سه وعليه ينبت �شحمه ويكرث دمه ،الذي هو علة �سروره ومادة قوته”.
وبف�ضل خ�صال ال�ضحك عند العرب ت�سمى �أوالده��ا بال�ضحاك وبب�سام وبطلق
وطليق ،وقد �ضحك النبي (�ص) وفرح ،و�ضحك ال�صاحلون وفرحوا .و�إذا مدحوا
وب�سام الع�شيات وه�ش �إىل ال�ضيف .و�إذا ذموا قالوا :هو
قالوا :هو �ضحوك ال�سن َّ
عبو�س وهو كالح وهو قطوب وهو مكفهر �أبداً ،ومقب�ض الوجه وحام�ض الوجه.
وال�ضحك ينتج عن ال�سخرية التي تت�ضمن يف ثناياها مفارقة ومباينة ون�شوز ًا
ت�صل �أحيان ًا �إىل حد التناق�ض والت�ضاد ـ ك�أن يقارن الكاتب ال�ساخر بني قرارات
م�ؤمترات القمم العربية ب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية وما يجري على �أر�ض الواقع� ،أو
ما تت�ضمنه الإح�صائيات من ارتفاع يف الدخل القومي وانخفا�ض يف م�ستوى معي�شة
املواطنني .وال�سخرية هنا لي�س هدفها الإ�ضحاك بل تقومي املعوج .وقد تكون
ال�سخرية من �شخ�ص يريد �أن يظهر على غري واقعه .وعلى �سبيل املثال ما �أورده
اجلاحظ يف ر�سالة “الرتبيع والتدوير” وا�صف ًا رج ً
ال ا�سمه �أحمد بن عبد الوهاب.
“كان مفرط الق�صر ويدعي �أنه مفرط الطول .وكان مربع ًا وحت�سبه ل�س َعةِ
َجفْرته (بطته) وا�ستدارة خا�صرته مد َّوراً ...الخ”.
وهناك من ال�سخرية والتهكم ما ال يعني داللته احلقيقية ،بل يوحي ب�ضده مثل
قول جرير:
زعم الفرزق �أن �سيقتل مربع ًا
اب�شر بطول �سالمة يا مربع
		
�أو قول ابن رومي:
فيما له ممن عمل �صالح
يرفعه اهلل �إىل �أ�سفل
		
ً
وكما يكون مو�ضوع التهكم وال�سخرية امر�أ كذلك يكون مو�ضوع التهكم وال�سخرية
جماعة كالبخالء عند اجلاحظ� ،أو الطفيليني �أو احلمقى� ،أو فرقة �سيا�سية �أو
دينية �أو عرقية.
كذلك يكون التهكم يف الأدب ال�ساخر ب�إبراز التناق�ض بني الواقع املر القا�سي،
والأماين والآمال املنتظرة .ورمبا كان هذا النوع من �أهم فنون الأدب ال�ساخر و�أكرثه
نفع ًا .ك�أن ال�ساخر �ضاق بزمانه وبع�صره .و�أعتقد �أن �أن�صع مثال على ذلك ق�صيدة
الر�صايف امل�شهورة:
يا قوم ال تتكلموا
			�إن الكالم حمر ُم
ناموا وال ت�ستيقظوا
ما فاز �إال النُّوم
			
وت�أخروا عن كل ما
يق�ضي ب�أن تتقدموا
		
ودعوا التف ُّهم جانباً
فاخلري �أال تفهموا
		
من �شاء منكم �أن يعي
مكرم
		
�ش اليوم وهو ّ
فليم�س ال �سمع وال
ب�صر لديه وال فم
		
�إن الأدب ال�ساخر فن رفيع يك�شف العيوب يف النا�س ويف املجتمع ويبينّ التناق�ض
بني الأقوال والأفعال .هنا يكت�سي القبح امل�صور باللفظ �صفة فنية وا�ضحة ي�صل
�إىل حد الإمتاع� ،إنه �سلب يدل على �إيجابية اجلمال يف النفو�س ،وهزل ي�شري �إىل
جد ّية الفكرة الباطنة �أو العميقة� .إنه يدعو �إىل التغيري بدل الركود ،و�إىل املاء
النقي اجلاري بدل املاء الآ�سن الراكد ،و�إىل التجدد بدل اجلمود ،و�إىل اال�شتعال
ال�سبات الطويل ،و�إىل احلياة بدل املوت.
بدل اخلمود ،و�إىل النهو�ض بدل ُّ
وعلى العموم ين�ساب الأدب ال�ساخر يف �شتى املجاالت الإن�سانية ،يف ال�صحف
واملجالت والروايات والق�ص�ص وكتب الأخ�لاق وحتى يف الق�ص�ص املو�ضوعة على
�أل�سنة احليوانات ويف امل�سرحية �سواء منها الكوميدية� ،أم الرتاجيدية وكذلك يف
خطب اخلطباء ويف مواعظ احلكماء ويف بيانات ال�سيا�سيني.
واخلال�صة �إن االبت�سامة الإن�سانية ال�ساخرة �أو الغا�ضبة ترافق الإن�سان يف �شتى
املواقف ويف خمتلف املواطن.
�إن ال�ضحك خا�صة الإن�سان كما �إن العقل خا�صة الإن�سان �أي�ضاً.
ذلك لأن ال�ضحك ب�أ�شكاله املتنوعة من ثمار التفكري الواعي احلر الذي يك�شف
التناق�ض يف �سلوك الغري ويف الأو�ضاع الإن�سانية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية حني
ي�صيبها بع�ض اخللل و�ضعف اال�ستقرار وقلة ال�صالح وعدم اجلدوى مع اال�ستكبار
والعنجهية والتناق�ض

من �أوراق خياط

م�صيدة الفئران
�أ�ستعري العنوان من �أغاثا كري�ستي ،فعذراً..
�أ���ش��ك��ال ع��دي��دة اكت�شفها الإن�����س��ان ل�صيد
الفئران ،عدا ال�صيد الذي ابتكرته الطبيعة وهو
�صيد القطط لها ،على الرغم من حماولة الإن�سان
تطبيع العالقة بني القط وال��ف���أر ،وجناحها يف
�أحيان نادرة .وقد لعبت ال�سيا�سة لعبتها يف هذا
اجلانب ،وجنحت فيها جناح ًا باهراً .كما جنح
الفن بتوظيف ه��ذا الن�شاط يف ع��ام 1952م،
وقدمت لنا الكاتبة الإنكليزية التي ا�شتهرت
بالكتابة البولي�سية م�سرحية «م�صيدة الفئران»
التي ي�ستمر عر�ضها حتى الآن ،وتقدمها بع�ض
م�سارح العامل بني حني و�آخر.
مما ا�شتهرت به ه��ذه الكاتبة الفذة �إ�ضفاء
الغمو�ض التام على جممل �أعمالها.
�أغاثا كري�ستي بهذا الغمو�ض ،بزت ،وناف�ست
بريطانيا العظمى بالغمو�ض ال��ذي توظفه يف
�سيا�ساتها ،و�إدارة �ش�ؤونها اال�ستعمارية ـ كدولة
ا�ستعمارية من طراز رفيع ـ ال تزال متار�س هذا
تعده م�شروع ًا ،حتى تاريخه ،على
احلق ،الذي ُّ
الرغم من تراجعها يف هذا املجال ،ومع ذلك  ،فال
تزال تن�صب امل�صائد ،واملكائد ،وامل�صائب ،ل�شعوب
�أهل الأر�ض ،باللعب �سيا�سي ًا ،ولغوي ًا ،يف �صياغة ما
تريده م�صاحلها ،وم�صالح من تتحالف معهم.
عند عودة �أحد �أ�صدقائنا ،يف ت�سعينيات القرن
املا�ضي ،من لندن حدثنا عن هذه امل�سرحية التي
يعتربها الإنكليز الآن معلم ًا من معامل �إبداعهم
الأدب���ي احل��دي��ث ،وام��ت��داد ًا ل�شك�سبري و ييت�س
وبليك وغريهم.
وملا كنّا نحن العرب ،ال نزال نلتهم ما يقدّ مه لنا
الغرب من وجبات يف كل مناحي احلياة ،حتى لو
كانت �سموم ًا ،قد قدّ مت جامعة امللك يف م�ستعمرة
�شرقي نهر الأردن ،م�سرحية �أغاثا كري�ستي،
يف الوقت ال��ذي كانت قد �أو�صت ه��ذه الكاتبة
الالمعة� ،أ ّ
ال تن�شر م�سرحية �صيد الفئران ،يف
�أر�ض اململكة املتّحدة بتات ًا.
و�أ�شري �إىل �أن �أقوى م�صائد الفئران ،يف ال�صيد
ربي ،الذي ين�سحب على كلّ �أ�شكال ال�صيد حتى
ال ّ
�صيد الب�شر .كما �أن �صيد الب�شر� ،أق��رب ال�شبه
�إىل �صيد الفئران ،لكنّه �أ�سهل ب�سبب مغريات
ال�ص ّيادين يف �صناعة ،وترتيب ه��ذه امل�صائد،
وبالطعوم اللذيذة ،والفخاخ املز ّيتة ،واملزرك�شة،
والتي ت�شبه يف �أحيان كثرية عر�ش ًا� ،أو قف�ص ًا
ذهبي ًا ،كما هي احلال يف �إعداد امل�صائد ل�شرقنا
امل�ستعبد ،وعروبتنا ال�سائبة ،و�إ�سالمنا امل�ستباح،
ولكنوزنا ،وثرائنا ،و�أي�ض ًا لرجالنا الب�سطاء،
والفقراء ،ون�سائنا ال�ساذجات اللواتي تر ّدين
بكلّ ه ّمة املر�أة العبدة� ،إىل � ّ
أحط و�أرذل �سلوك
�أنثوي ،بفتاوى عهر �صريح ،مل يعرفه دي��ن� ،أو
فكر� ،أو فل�سفة.
مل يعرفه �إ ّ
ال �سلطان اجلهل ،واملال ،والعمالة،
ّ
ال�صف الأ ّول ،الذي و�ضع
أخ�ص هنا
واخليانة ،و� ّ
يف عنقه طوق العبود ّية ،و�أ�ضحت بالده م�ستعمرة
للأجنبي يعبث بها كيف �شاء ،بعد �أن �أطبقت عليه
م�صيدته ،وال منا�ص منها �إ ّ
ال مع طلوع الروح.
امل�صائد يف كلّ مكان ،وي�صنعها من �شاء .متوافرة
بكلّ �أحجامها وم�ستوياتها ،ومنهم من يقود نف�سه
�إليها طوع ًا ،ليكون كالفئران التي تخ�ضع للت�شريح
يف خمتربات ،وال �أحد يعلم ما الغاية منها.
خربت الفئران التي �سمنت �أكرث
ذات تاريخ ّ
من الالزم �سدّ م�أرب يف اليمن ال�سعيد ،ومل يفطن

•ح�سني ورور

اليمنيون ل�ضرورة �صيدها قبل ه��ذا اخل��راب،
واكت�شاف و�سيلة ال�صيد املنا�سبة لذلك ،كما
يحدث الآن يف �أكرث من مكان على كوكبنا الذي
ت��د ّم��ره فئران ���س��وداء من ن��وع �آخ��ر ي�شبه بني
الب�شر.
 ...وذات تاريخ مل يكن بعيد ًا بعمر الزمن،
تكاثرت الفئران ب�شكل مل ي�سبق له مثيل ،يف
اجلهة ال�شمال ّية ال�شرقية من قريتنا يف الغوطة.
و�أكرثها يف ب�ساتني ُتزرع فيها بالإ�ضافة ملا فيه
من �أ�شجار مثمرة ،اخل�ضار ،واحلبوب ،ونبات علف
ف�صة ،وبر�سيم ،وذرة .وكادت الفئران
احليوان من ّ
تق�ضي على كلّ ما فيها من نبات .ق�صدت �صديقي
جرب الذي مل يكن لدى ذويه �أ ّية ملكية من �أر�ض
�أو �سواها ،فراح يعمل يف م�ؤ�س�سة �صناعية ،واهتم
بابتكار �أ�شياء جديدة تفيد النا�س� .أخربته
بحال الفئران التي تتكاثر ،وال حيلة للق�ضاء
عليها ،فقال� :أفكّر!.
قلت له  -من باب اال�ستفزازـــــــ يومها :ما ر�أيك
لو ن�سلّط عليها القطط؟
�أجابني وهو ي�ضحك:
�أو ً
ال ،نحتاج قطط ًا بعددها ،وهذا م�ستحيل.
ثاني ًا ،ت�ستطيع القطط �أن تتواط�أ مع الفئران،
وت�صبح بينهما �ألفة عجيبة .فتغدو معاجلة
الأمر حتتاج �إىل التفكري بالق�ضاء عليهما مع ًا.
ق�سري يفر�ضه
هنا يف حا�ضرنا ،وهو تواط�ؤ
ّ
الأقوى ،يف لعبة ّ
القط والف�أر.
هنا تتجلّى �صناعة م�صائد الفئران الب�شرية.
مثال على ذلك :وزارة امل�ستعمرات الربيطانية
ت�صيد اجلا�سو�س همفر ،وهمفر ي�صيد ملك ًا لبالد
تريد بريطانيا اال�ستيالء عليها ،وامللك ي�صيد من
ي�شاء لتثبيت عر�شه ،وت�ستمر لعبة �صيد الفئران
عنده �إىل ما ال نهاية ،لي�صبح طور ًا �صائداً ،وطور ًا
فري�سة.
يف كلّ جماالت احلياة ،هناك م�صيدة تتط ّور مع
الزمن .فقد عرفناها علبة خ�شب ّية ،وعرفناها،
ح��دي��د ّي��ة ،وبال�ستيك ّية ،وفيما بعد عرفناها
كهربائية ،وقد ُمثّلت م�سرحية �أغاثا كري�ستي
حديث ًا حتت عنون «م�صيدة الفئران الكهربائية».
�آخ��ر �صيد يف �أ ّيامنا كان بالل�صق ،وقد لعبت
فيه ال�سيا�سة ،وال��ث��ق��اف��ة دور ًا مم�� ّي��زاً؛ فقد
ا�صطاد املوظّ فون لهذه الغاية ،وعن بعد ،الكثري
من النخب ،والكفاءات ،واالخت�صا�صات ،بوعود
زائفة ،وخلّبية ،و�سراب ّية ،لت�شغّلها يف م�شروع
ي��ع��ادي �أوط��ان��ه��ا ،وي��ع��ادي��ه��ا ك����أف���راد ،وي��ع��ادي
�أحالمها ،وطموحاتها ،ومع الطعم يف امل�صيدة،
الكثري م��ن امل��خ��دّ ر .الكثري م��ن م��زي��ج احل�لاوة
بال�سم .امل��ال .امل��ال .امل��ال ،ال��ذي �شا�ؤوه لهم من
النفط الذي �سرقوه ،وي�سرقونه ،النفط الذي هو
الأ�صل نفط ًا وطن ّي ًا.
حي بالل�صق �أي�ض ًا� ،صيد العمالء
و�آخ��ر �صيد ّ
واخلونة لأوطانهم ،وتوظيفهم كم�صائد لفئران
ال تكون مه ّمتها كقوار�ض ،بل �أن تكون �أداة لن�شر
الطاعون� ،أو �أن ت�ؤول ملختربات التجارب.
ن�سيت �أن �أذكر لكم ر�أي �صديقي يف الق�ضاء على
الفئران ،حيث قال� :إ ّ
ال بال�صعق ال�سريع ال �سبيل
للق�ضاء عليها!
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الأ�سرة والرتبية الإبداعية للأطفال
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• عبد املجيد �إبراهيم قا�سم
ُيعرف الإبداع ب�أنه الن�شاط الإن�ساين املختلف عن امل�ألوف،
والذي ي�ؤ ّدي �إىل �إخراج نواجت �أ�صلية كلّ الأ�صالة ،وتت�صف
بالقيمة يف � ّأي جمال من جماالت احلياة� .أو هو �إيجاد حلول
جديدة للم�شكالت� ،أو اكت�شاف عالقات مل تكن مكت�شفة ،مع
�إمكانية اال�ستخدام للخربات ال�سابقة .ومرحلة الطفولة
أهم املراحل النمائية يف حياة الكائن الإن�ساين ،و�أكرثها
هي � ّ
ت�أثري ًا يف تكوين �شخ�صيته� ،إذ تت�شكّل معاملها الأ�سا�سية،
تعد -هذه املرحلة� -أكرث
وتتبلور ميولها واجتاهاتها .كما ُّ
ً
قابلية الكت�ساب اخل�برات والتفاعل مع امل�ؤثرات
املراحل
املوجودة يف البيئة املحيطة .وميتاز الأطفال بخ�صائ�ص
�أهمها� :أنهم ف�ضوليون ،دائمو الت�سا�ؤل ،مالحظون حاذقون
للأ�شياء ،مولعون باملعرفة واال�ستطالع ،و�أن��ه��م ت�� ّواق��ون
ال�ستك�شاف احلياة على طبيعتها ،مت�ش ّوقون الرتياد املجهول.
هذه اخل�صائ�ص وال�سمات جتعل من �سنوات الطفولة؛ �أن�سب
فرتة ميكن الك�شف فيها عن الإبداع ،وت�شري -بالوقت نف�سه-
�إىل امتالك كلّ طفل اال�ستعداد الفطري للإبداع بدرجة ما،
رغم تفاوته من طفل لآخر ،واختالف طبيعة الإبداع ونوعه.
ورب �سائل ي�س�أل� :إن ال�صفات املذكورة تنطبق على الأطفال
َّ
عموم ًا ،فما هي خ�صائ�ص الإب��داع التي تظهر �أكرث و�ضوح ًا
على الطفل املبدع؟ اجل��واب �أن �أب��رز تلك اخل�صائ�ص هي:
مرونة التفكري �أو ً
ال ،وكرثة الت�سا�ؤل التي حتفّز على التفكري
وتدفع للبحث عن بدائل جديدة حللّ امل�شكالت ثاني ًا .وامليل
ال�شديد �إىل احلوار واملناق�شة ،وطرح الأ�سئلة اجلريئة وغري
امل�ألوفة ثالث ًا .كما يت�صف الطفل املبدع ب�أنه :مالحظ دقيق
للعالقات بني الأ�شياء والأحداث ،وم ّيال �إىل حتليل املواقف
والظروف حتلي ً
ال منطقي ًا ،وقادر على تعديل �سلوكياته وتبني
�آراء مغايرة تبع ًا للخربات املكت�سبة حديث ًا .ومنها �أي�ض ًا� :أنه
يتمتّع باحليوية والن�شاط وال�صحة العقلية والقدرة على
الرتكيز والتذكّر ،وميتاز بقدر منا�سب من الذكاء ،وم�ستوى
منخف�ض من القلق� .إ�ضافة �إىل ع��دم التق ُّيد بال�ضوابط
والتحرر �-إىل حدٍّ ما -من القيود االجتماعية
والقوانني،
ُّ
التي حتكم الكبار .وال�س�ؤال من وجهة �أخرى ،هل ميكن تربية
الإبداع؟ وما هي الأ�ساليب التي متكّن من ذلك؟.
 الرتبية الإبداعية ودور البيئة االجتماعية:الرتبية الإبداعية ٌ
�شكل من �أ�شكال الرتبية احلديثة،
لها مقوماتها و�أ�ساليبها وو�سائلها ،وتقوم على �أ�س�س �أهمها:
�إثارة العقل لتفكري يتم ّيز باالختالف واحل�سا�سية للم�شكالت،
وكذلك بالطالقة واملرونة والأ�صالة .وهي تهدف �إىل الك�شف
عن الطاقات الإبداعية وتنميتها ،وتهيئة الأر�ضية املالئمة
يعرف الكاتب «�أحمد جنيب» الرتبية
لإمنائها وتطويرهاِّ .
الإبداعية بقوله(( :)1يق�صد بالرتبية الإبداعية �أن
توجه الرتبية اهتمامها و�أ�ساليبها و�أن�شطتها ونتائجها �إىل
ِّ
جمال الإب���داع ،مع مراعاة خ�صائ�ص و�إمكانيات ومقومات
كلّ من الرتبية وعمليات الإب��داع ودوره��ا بالن�سبة للفرد
واملجتمع� .أي �أنها هي الرتبية يف جمال الإبداع ،وما ميكن �أن
يحدث بينهما من تفاعل ون�شاط �إيجابي متميز ،مع توظيف
خ�صائ�ص الإب��داع ومقوماته لإثراء حياة الفرد واملجتمع،
وتنميتها ،وتطويرها ملواجهة ما يطر�أ عليها من متغريات
ومواقف ومتطلبات ب�أف�ضل �صورة ممكنة).
لقد �أثبتت الدرا�سات النف�سية والعلمية �أن الأطفال
ميتلكون �أدوات الفكر الرئي�سية ،و�أنهم �أكرث مرونة يف التفكري
وق��درة على التخ ّيل والإب���داع .و�أثبت درا���س��ات �أخ��رى �أن
الإبداع ال يكون دائم ًا وليد الطفرات� ،إمنا هو �سلوكيات ميكن
اكت�سابها وتعلّمها ،والأطفال يولدون بقدرات ذهنية ونف�سية
خا�صة؛ تلعب ظروف البيئة االجتماعية املحيطة بهم ومدى
تفاعلهم معها ،دور ًا رئي�س ًا يف تنميتها و�إمنائها .وبالوقت نف�سه
ميكن لتلك البيئة �أن تكون عام ً
ال لو�أدها يف �أر�ضها ما مل يتم
توجيهها بال�شكل املطلوب .فالإبداعات الكامنة لدى الأطفال
لن ُت�ستثمر �إال �إذا ُوجد من يكت�شفها ومي ِّهد الظروف املنا�سبة
لها .تقول «�سناء العطاري»(( :)2مهما كانت قدرات الأطفال
الإبداعية الكامنة ،ف�إنها لن ت�ؤتي �أكلها ما مل تكن حماطة
ببيئة م�ساندة دافئة ،تك�شف عن هذه القدرات وتوجهها
وت�ساعدها على النم ّو وال��ت��ط��ور .فكل الأط��ف��ال يولدون
ولديهم قدرات �إبداعية ،ولكن الأمر يعود �إلينا لتوفري البيئة

امل�ساندة جلهود الطفل الإبداعية).
ولعل �أه ّ��م ميزات البيئة امل�ساندة للإبداع �أنها :توفر
الأمن النف�سي الذي ي�ستطيع املرء يف ظلِّه �أن يعبرّ عن �أفكاره
بحرية ،و ُيظهر �أعماله الإبداعية .وبالقدر ذات��ه يحتاج
الإب��داع �إىل احلرية النف�سية لينمو ويزهر ،وهذا ما ذهب
�إليه عامل النف�س «ك��ارل روج��رز» بقوله(�( :)3إن النا�س
يحتاجون �إىل �شرطني �إذا �أرادوا �أن يقوموا بعمل مبدع:
الأمن النف�سي ،واحلرية النف�سية).
أ�سا�سي يف عملية الك�شف عن
وللأ�سرة -حتديداً -دو ٌر �
ّ
القدرات الإبداعية واالبتكارية لدى الأطفال وتطويرها،
ولكن كيف ميكن لها القيام مبهامها يف هذا املجال؟� .إن الأ�سرة
امل�ساندة ل�ل�إب��داع هي التي حت�ترم حرية �أطفالها تفكري ًا
وتعبرياً ،وتتيح لهم فر�ص املعرفة واال�ستك�شاف ،وال ُتكرث
من التوجيه والإر�شاد والتدخّ ل يف تفا�صيل الأن�شطة التي
ميار�سونها .وهي الأ�سرة التي تن�أى عن الأ�ساليب واالجتاهات
الرتبوية املغلوطة ،كامليل �إىل الت�سلط� ،أو الإه��م��ال �أو
ا�ستخدام التهديد �أو التوبيخ� ،أو العقاب البدين القا�سي.
ال�سوي
عدة على �أهمية املناخ النف�سي
وقد �أكدت درا�سات ّ
ّ
للأطفال داخل الأ�سرة ،وعلى العالقة االيجابية بني القدرة
على الإبداع ،وطريقة التن�شئة املبن ّية على املو ّدة والت�سامح
واحلرية -امل�شروطة -يف االختيار .كما �أن للبيئة الأ�سرية
الغنية باملثريات الثقافية ،وامل�ساعدة على ممار�سة الأن�شطة
املختلفة؛ ت�أثري على تط ّور عملية الإبداع ،فحرية التجريب
واملمار�سة واللعب والقراءة املنظّ مة واحل��ثّ على الأ�سئلة
املثرية للتفكري؛ �أ�ساليب تن ّمي الإبداع لدى الأطفال ،وت�شعل
جذوته لديهم.
وال ميكن -هنا� -إغ��ف��ال ال��دور الأ�سا�سي ال��ذي ت�ؤ ّديه
املدر�سة يف الك�شف عن الطاقات الإبداعية للطفل ،وتنمية
املوجهة لهذا الغر�ض ،ف�إحدى
مواهبه من خالل ن�شاطاتها
َّ
�أه��م وظائف املدر�سة احلديثة تتمثّل يف �إع���داد الن�شء
للتكيف مع التطور امل�ستمر يف العامل ،وت�أهيلهم للنهو�ض
��م واجبات املدر�سة
مبهام تنمية جمتمعاتهم .ل��ذا ف���إن �أه ّ
تتمثّل باالهتمام مبيول الأطفال ورغباتهم ،وتوفري الأجواء
املالئمة لإجناز متطلّبات الرتبية الإبداعية .واحلديث عن
دور املدر�سة يف تنمية الإبداع يكون ناق�ص ًا دون احلديث عن
دور املعلّم ،فهو ال��ذي ي��روي ب��ذرة الإب��داع لدى الطفل ،من
احلر .وهو الذي
خالل حتفيز ملكاته ,وتو�سيع �آفاق تفكريه ّ
ويتعرف على جماالتها ،ويف�سح
يكت�شف قدراته الإبداعية،
ّ
املجال �أمامها لتظهر وتخرج �إىل النور .وباملح�صلة ي�سهم
املعلّم يف �إنتاج جيل واع ،وقادر على انتهاج ال�سلوك الإبداعي
وف��ق م��ع��اي�يره .وه��ذا يتطلب منه ام��ت�لاك ا�سرتاتيجيات
تربوية وا�ضحة بهذا اخل�صو�ص .ف��وراء كلّ �أم��ة عظيمة
تربية عظيمة ،ووراء كلّ تربية عظيمة معلّم متم ّيز كما
يقول املر ّبي «حم ّمد الأحمد الر�شيد».
يقول د .نبيل علي يف معر�ض حديثه عن متطلّبات تنمية
الإب��داع(�( :)4إنّ الكلمة ال�سحرية يف تنمية الإب��داع لدى
ال�صغري هي :التوازن ،التوازن بني �إطالق حريته و�إعطائه
القدر املنا�سب من التوجيه ،بني حثّه على فعل املزيد وعدم
الت�سرع يف �إن�ضاجه خ�شية اال�ضطراب النف�سي والعقلي،
ّ
بني البحث عن املكتمل دون حتذلق والإغراق يف التفا�صيل.
وهو �-أي�ض ًا -التوازن بني الوقوف على �أر�ض الواقع ال�صلبة
والتحليق يف عامل الر�ؤى اخليالية للعقل املبتكر الوثّاب بحث ًا
عن �آفاق جديدة).

 من و�سائل تنمية الإبداع لدى الطفل:هناك و�سائل �أو مثريات ت�ساعد يف تنمية الإبداع ،وتهيئ
للأطفال �أر�ضية مواتية للإبداع والتفكري الإبداعي؛ يتفق
عليها �أهل االخت�صا�ص من علماء دار�سني ومربني ،ومنها:
 -1الألعاب� :إن االهتمام بالألعاب ،وتوفري عدد منا�سب
م��ن اللعب املتن ّوعة ،يحفِّز ق���درات الأط��ف��ال الإب��داع��ي��ة
واالبتكارية ،وين ّمي لديهم الذكاء واخليال والقدرة على
ّ
بالفك والرتكيب
التعبري .ال�سيما الأل��ع��اب التي تتم ّيز
كاملكعبات و�أل��ع��اب ال�صل�صال و�أل��ع��اب ال�صور غري املكتملة
و�ألعاب الكلمات واحلروف وغريها .فاللعب -عموم ًا -ي�شكّل
جزء ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية تنمية الإبداع ويرتبط به ارتباط ًا
وثيق ًا .واللعب لدى الأطفال لي�ست و�سيلة للتعلّم واال�ستك�شاف
وحتقيق ال�صحة النف�سية فح�سب� ،إمنا و�سيلة للتوا�صل مع
العامل ،وطريقة للتعاطي معه وفق الر�ؤى الطفلية اخلا�صة.
يعد ممار�سة الأطفال للر�سم والأن�شطة الفنية
 -2الر�سمُّ :
التي ترتبط به �أحدى الو�سائل الف ّعالة يف جمال الإبداع ،فهو
و�سيلة تعبري ممتازة ملا يجول يف ذواتهم ،ويجعل التفكري �أمر ًا
�أكرث �سهولة فيما ال ي�ستطيع الطفل �أن يعبرّ عنه �شفاهي ًا .كما
ي�ساعدهم يف تفريغ مكبوتاتهم ،وزيادة قدراتهم على توليد
الأفكار.
 -3العوائق امل�صطنعة :حيث يقوم الوالدان با�صطناعها
�أم���ام حركة الطفل ،لتعيقه ع��ن احل�صول على م��ا يريد،
ف ُي�ستثار ،ويحاول �إيجاد ال�سبل لإزال��ة ذلك العائق .وهنا
بد �أن يكون العائق منا�سب ًا لعمر الطفل وقدراته العقلية
ال ّ
واجل�سمية.
وم��ن الو�سائل امل�ساعدة يف تنمية الإب���داع :الق�ص�ص
تعد من املثريات
واحلكايات ذات امل�ضامني الهادفة :والتي ُّ
الفن ّية للتفكري الإبداعي� ،إذ ت�ستثري ذهن الطفل وت�ستحوذ
على انتباهه وحوا�سه .و�أي�ض ًا جل�سات توليد الأفكار :وفيها
يتحدث عن نف�سه و�أفكاره ،ويقوم بذكر �أكرب
ُيتاح للطفل �أن
ّ
عدد من الأ�شياء التي ت�ستحوذ على اهتمامه� .أخري ًا النكت
والأحاجي :ولهما دور يف تو�سيع خياالت الطفل وت�ص ّوراته,
و�إث����ارة ق��درات��ه على الطالقة والتعبري ال�شفهي .يقول
الباحث ال�سوري «نزار جنار»(( :)5البيت الذي يريد �أوالد ًا
مبدعني؛ يفتح لهم �أب��واب املعرفة ،فيجيب عن الت�سا�ؤالت
وي�شجعهم على املطالعة واال�ستق�صاء
التي تدور يف �أذهانهم،
ّ
واال�ستك�شاف ،ويهيئ اجل ّو املنا�سب من �أجل الإبداع والتفكري
احلر ..ويق ّوي الدافع الداخلي الذاتي لديهم
الطلق والتعبري ّ
الرتياد املجهول واملمار�سة الفعلية لبع�ض املبادئ واملفاهيم
الب�سيطة التي حتفّزهم على االنطالق �إىل م�ستويات �أف�ضل،
وتوفّر مناخ ًا مالئم ًا لرتبية الإبداع داخل البيت ،مثل �إتاحة
الفر�صة ال�ستثارة الده�شة واال�ستغراب ،وت�شجيع الأ�سئلة
والت�سا�ؤل ).ويف �إط��ار وعي الأ�سرة بدور القراءة يف حياة
�أطفالها كمحفِّز لطاقاتهم ,و ُموقد مل�شاعل �إبداعاتهم ,تبدو
ما�سة �إىل «�أدب الأطفال» ك�أ�سلوب تربوي متكامل؛
احلاجة ّ
ت�سعى الرتبية الإبداعية �إىل توجيه ميل الطفل نحوه.
ولهذا النوع من الأدب الذي يعتمد الن�شاط والتفاعل دو ٌر
�أ�سا�سي يف تربية الطفل �إبداعي ًا ،في�سهم يف تنمية قدراته
الإبداعية واالبتكارية و�إطالق طاقاته التعبريية ،وي�شكّل
دافع ًا مه ّم ًا للبحث واال�ستطالع .كما ي�سهم يف تهيئة اخليال،
وتنمية ال�صفات الالزمة للتفكري الإب��داع��ي� ،إ�ضافة �إىل
تنمية مهارات �أخرى تن ّمي الإبداع.
الهوام�ش:
 )1الق�صة ال�����س��وري��ة ،م��وق��ع �إل��ك�تروين يهتم بالق�صة العربية.
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«ثقافة الطفل العربي» جمموعة من الكتّاب .البحث :الطفل العربي
وتكنولوجيا املعلومات� ،ص ()227 -226
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رغداء مارديني
و�شواعر اجلاهلية

ٌ
يح الغرب َّية ¹
�أغنيَة ِّ
للر ِ

لل�شاعر الإنكليزي :بري�سي بي�ش ِ�شلي ²

• ر�ضوان هالل فالحة

كتاب «�شواعر اجلاهلية» درا�سة نقدية بقلم
بحثي ,ونظر نقدي ممنهجني ,جتمع وحتقق
ِّ
فيه الدكتورة رغداء مارديني �شواعر اجلاهلية
وت��ت��ف��رد بحفرها امل��ع��ريف وال��ث��ق��ايف ال��واع��ي
واملتب�صر بالتحري الدقيق يف ال�تراث العربي
والتنقيب يف تاريخ امل��ر�أة العربية الإبداعي
الأدب��ي ال��ذي ت�ستند فيه �إىل مبادئ منهجية
يف التخريج للن�صو�ص ال�شعرية على اختالفها
وت��ن��وع��ه��ا وقلتها وك�ثرت��ه��ا .و�أف�����ردت لذلك
ديوان ًا م�ستق ً
ال يف كتابها .ومل تغفل الدكتورة
مارديني يف درا�ستها احلياة ال�شخ�صية ال�سلوكية
ل�شخ�صياتها الأدب��ي��ة والإب��داع��ي��ة ال�شاعرة
ً
مو�ضوع درا�ستها (�أ�شعار الن�ساء يف الع�صر اجلاهلي) فجعلت يف كتابها ق�سما تناولت
فيه حياتهن مبختلف جوانبها الأ�سرية واالجتماعية وال�سيا�سية متبعة التحليل
واملقارنة لتجنب الت�ضارب يف م�ضمون الروايات.
ويف درا�ستها النقدية التحليلية ملو�ضوعات الن�ساء ال�شواعر يف اجلاهلية ذهبت
ٍّ
ومغذ
مارديني �إىل البيئة ب�أبعادها الزمانية واملكانية والإن�سانية كمكون حا�ضن
وم�ؤثر تفاعلي يف تخ�ضيب امل�شهديات احل�سية الب�صرية واملتخيلة التي ت�شكلت يف
الإبداعات ال�شعرية للمر�أة.
وك�شفت مبنظورها التذوقي الفني الباعث االنفعايل والنف�سي لل�شواعر الن�ساء
فحددت وا�ستب�صرت بذلك معامل ال�شخ�صيات ال�شاعرة وتبينت �أدوارهن يف احلياة
العربية العامة �آن��ذاك وو�ضحت مواطن م�شاركتهن الفعالة يف منظومة احلراك
االجتماعي وال�سيا�سي وم��ا هي الأدوار التي كن يقمن بها يف ال�شكل املجتمعي
العربي اجلاهلي والتي تظهر جلي ًا بالأغرا�ض البارزة يف �شعر املر�أة والتي �صنفتها
ببناء نقدي منهجي على النحو التايل :الرثاء ،الفخر والهجاء ،الغزل ،احلكمةـ
حيث �أعطى الرثاء للمر�أة �شهرة وا�سعة االمتداد بح�سب مارديني فطبيعة املر�أة
واالنفعالية احلدية يف حاالت اللوعة والأ�سى والفراق وم�شاعرها الفيا�ضة وخا�صة
عندما تفتقد الرجل ..الأب ،الأخ ،االبن ،وهو احلار�س واحلامي وامتدادها ومظلتها
خ ّولها لتجود وجتيد يف الرثاء من خالل �إ�ضرام مراجل الرجال وا�ستنها�ض هممهم
وحميتهم .وا�ست�شهدت لذلك مارديني مبا قالته عفرية بنت غفار عندما ا�ستنه�ضت
حمية قومها عندما افرتعها امللك الظامل عمليق فقالت:
فموتوا كرام ًا �أو �أميتوا عدوكم
ودبوا لنار احلرب باحلطب اجلزل
		
و�إال فخلوا داركم وترحلوا
		�إىل بلد قفر خالء من الأهل
و�أبرزت مارديني الظالل النف�سية واالجتماعية يف �شعر املر�أة املفجرة لفي�ضها
ال�شعري يف الفخر والهجاء من حيث كونها متثل طرف ًا �ضعيف ًا ومطموع ًا فيه يف
جمتمع ت�ستعر فيه نريان احلرب والث�أر فيعر�ضها لل�سبي و�آالمه املربحة من غربة
وحنني للأهل وباملقابل فخرها مبعارك وبطوالت قومها وت�ست�شهد لذلك قول
ال�شاعرة الفارعة بنت معاوية الق�شريية يف قولها:
منا فوار�س قاتلوا عن �سيدهم..
يوم الن�سار ولي�س من �أ�شطر
		
ولبئ�س ما ن�صر الع�شرية ذو حلى
و�ضعيف نافحة بليل م�سهر
		
ويت�سم الت�شكل اللفظي عند الن�ساء ال�شواعر كما ف�صلت �شرح ًا وتعلي ً
ال مبو�سقة
تعتمد تكرار اللفظة �ضمن البيت الواحد �أو الأبيات وهذا ما مييزه عن �شعر الرجل
يف �أ�سلوب البناء ال�شعري ,وتتقارب املعاين عند الن�ساء ال�شواعر من املعاين عند
ال�شعراء الرجال با�ستثناء ما �أ�ضفته طبيعة املر�أة وا�ستمدادها للمعاين من البيئة
احل�سية.
كما يتميز �شعر املر�أة ب�سهولة الألفاظ وو�ضوح معناها ,وبخالف ذلك يت�شابه
التكوين الفني املو�سيقي واللفظي و�أ�سلوب البناء ال�شعري لوحدة املوروث البيئي
والثقايف.
�إن كتاب الدكتورة رغداء مادريني يف هند�سته املنهجية النقدية املتكاملة و�إحكام
التدقيق والتثبت يف الرتاجم وامل�صادر واملراجع القدمية منها على وجه اخل�صو�ص
ومعماره الفني الأدبي الالئق و�سهولة �صياغة العبارة فيه و�شرحها للمبهم والغام�ض
من الألفاظ الواردة يف اجلمل ال�شعرية ,يجعله كتاب ًا �أكادميي ًا تعليمي ًا ي�سري التعلم
للطالب �إ�ضافة �إىل كونه بحث ًا نقدي ًا ت�أريخي ًا موثق ًا.
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• ترجمة� :إ�سماعيل ركاب
�آهٍ� ،أ َّيتُها ال ِّ��ري ُ��ح الوح�ش َّي ُة الغرب َّي ُة ،يا َم ْن
اخلريف،
أنفا�س
حتمل َ
ِ
ني � َ
تتدحرج الأوراقُ
الالمرئي
ِ��ن ُح�ضو ِر ِك
وم ْ
ُ
ِّ
امل ِّي ُ
تة..
ال�ساحرةِ،
أ�شباح يف حركتِها َّ
كال ِ
أ���س��ود ،وال َّ
�����ش��اح ُ��ب ،والأح��م ُ��ر
أ�صفر ،وال
ُ
فال ُ
امل�ضطرب،
ُ
ٌ
تالفة� :آهٍ ،و�أنتِ ..
�شود
وح ٌ
ُ
ُ
ظلم..
مل
وا
د
البار
ها
إىل
�
َها
ن
حتملي
ِ
مرقدِ
كعربةٍ
ِ
ال ُبذو ُر املُجن ُ
َّحةُ ،
حيث ترقدُ بارد ًة و�سطح َّي ًة،
ربها ،حتَّى..
ُكلُّ بذرةٍ ُ
كج َّثةٍ يف ق ِ
تنفُ خَ �أُختُها الالزورد َّي ُة َ
بوقها..
أر�ض احلاملةِ  ،ومتلأَ..
فوقَ ال ِ
ُ
ُ
أ�سراب
�
ك
ة
لو
احل
الرباعم
تنبج�س
“بعدَ � ْأن
ِ
ُ
َ
ري تغتذي يف الهواءِ ”
الطَّ ِ
َ
َ
ال�سهل واجلبل بالألوانِ احل َّيةِ وال ُعطو ِر:
َّ
أثرها يف
ُها
�أ َّيت
الر ُ
وح الوح�ش َّي ُة ،الَّتي يتح َّر ُك � ُ
ُّ
ُكلِّ مكانٍ ؛
رة �أنتِ و ُم ٌ
ُمد ِّم ٌ
نقذة ،ا�سمعي� ،آهٍ ،ا�سمعي!

اخلوف،
�صو َت ِك ،وفج�أ ًة
ت�صبح رماد َّي ًة مِنَ
ِ
ُ
ُ
نف�سها� :آهٍ ،ا�سمعي!
وترجتف ،و ُت�ض ِّي ُع َ
ً
ً
نت ورقة م ِّيتة ،ربمَّ ا �أنتِ حملتِها؛
لو ُك ُ
ً
ً
ُ
معك؛
ناعمة،
غيمة
كنت
لو ُ
لطرت ِ
ُ
ً
ُ
ُ
�أو موجة �ألهث دونَ قدرت ِِك ،و�أ�شارك..
منك،
لكن بحر َّيةٍ �أقلَّ ِ
اندفا َع ُق َّوت ِِكْ ،
ُ
ال�سيطرةِ! فقط لو..
�آهٍ� ،أ َّيتُها
اخلارجة ِ
عن َّ
وا�ستطعت..
كنت كما يف طفولتي،
ُ
ُ
� ْأن �أكونَ رفيقَ
ال�سماءِ ،
ِ
جتوالك يف َّ
ال�سماو َّي َة الَّتي..
وعندما �أ�سبقُ ُ�سرع َت ِك َّ
تبدو نادر ًةَّ � ،
املرير..
الكفاح
عن
ِ
أتوق ُف متام ًا ِ
ِ
ال�صال ِة م ِْن �أجلِ حاجتي امل�ؤملةِ .
ِ
معك يف َّ
�آهٍ ،ارفعيني كموجةٍ  ،كورقةٍ  ،كغيمةٍ !
ل َ
أنز ُف!
أ�سقط بعدَ ها على �
ِ
أ�شواك احلياةِ! و� ِ
ٌ
ُ
ثقيلة احلملِ ُتق ِّيدُ الإن�سانَ وتحَ نيهِ ..
�ساعات
ٌ
ٌ
وفخورة.
وناعمة،
مثلك :وح�ش َّي ٌة،
متام ًا ِ

نت�صف َّ
اهق
�أنتِ الَّتي على جداول ِِك ،يف ُم
ِ
ال�ش ِ
اجعليني قيثار َت ِك ،متام ًا كالغابةِ :
ٌ
ثورة،
ال�سماءِ
�إىل َّ
َ
كيف لو �سقطتْ �أوراقي مث َلها!
أر����ض
��وم احل��� َّر ُة ُت�سف َُح م��ث َ��ل � ِ
أوراق ال ِ
ال�� ُغ��ي ُ
الذَّ اويةِ ،
القوي الَّذي..
ا�ضطراب ان�سجام ِِك
ِّ
ُ
ُ
ُ
تهتزُّ
،
حيط
مل
وا
لل�س
مل
ا
ل
ا
على
ماءِ
أغ�صانِ
ِ
ت�شابكةِ
َّ
ي�أْ ُ
اخلريف،
مق ،ونرب ِة
ِ
خذ مِنَ ال ُع ِ
والربق،
املطر
تنت�شر ،كمالئكةِ
ِ
ِ
ُ
غ��م ُ
وح
ُح ٌلو ُر َ
ال��ر ُ
احل���زنِ  ،ك��وين معي� ،أ َّيتُها ُّ
أزرق ملوجتِها الأثري َّيةِ ،
ل
ا
طح
ال�س
ِ
على َّ ِ
ُ
العنيفة،
َ
مثل َّ
العنيف املرفو ِع فوقَ ر� ِأ�س..
�شرق
ِ
عر املُ ِ
ال�ش ِ
ُ
روحي! كوين �أنتِ �أنا� ،أ َّيتُها الطَّ
ائ�شة!
اخلمر ،مِنَ احلا َّفةِ املُظلمةِ ..
�إلهِ
ِ
ُ
فق �إىل ُذرو ِة االرتفا ِع؛
للأ ِ
ادفعي �أفكاريَ امل ِّي َ
تة فوقَ الكونِ ..
ُ
�شعر العا�صفةِ املُقرتبةِ � ،أنتِ الترَّ
نيمة
ُخ ُ�صالتِ ِ
اجلنائز َّي ُة..
�سر َع الوالد َة اجلديد َة!
كال ِ
أوراق الذَّ ابلةِ كي ُت ِّ
ُ
َّ
لل�سنةِ امل�� ِّي��ت��ةِ  ،ل��ل��ت��ي ���س��ت��ك��ونُ ه���ذ ِه الليلة
َّ
وبتعويذ ِة هذ ِه الق�صيدةِ،
ُ..
ة
أخري
ال
ماد واجلما ُر مِنَ ..
بعرثي ،مثلما ال َّر ُ
ُ
َ
ربها الوا�س ِع،
ق َّبة ق ِ
الب�شر!
ني
املوقدِ امل�ضطر ِم،
كلماتي ب َ
ِ
َ
بني م ِْن قدرت ِِك َّ
ال�ضبابيةِ املجتمعةِ ..
املَ ِّ
أر�ض النَّائمةِ ..
ني �شفاهي �إىل ال ِ
كوين م ِْن ب ِ
الَّتي م ِْن ج ِّوها املُ
تما�سك،
ِ
يح،
الر ُ
بوقَ الن َ
ُّبوءةِ! �آهٍ� ،أ َّيتُها ِّ
َ
ينفجر� :آهٍ،
�سوف
د
ل
وا
،
ر
َّا
ن
وال
أ�سود،
ُ
املطر ال ُ
َ
برَ
ُ
ُ
ُ
ْ
ِّ
بيع � ْأن يت�أخَّ َر
ر
ال
ي�ستطيع
فهل
،
تاء
ال�ش
تي
�
أ
ي
إن
�
ْ
ُ َّ ُ
ا�سمعي!
ُ
ال�صيف َّيةِ ،
كثرياً؟
�أنتِ  ،الَّتي ا�ستيقظتِ م ِْن �أحالمِهِ َّ
تو�سط الأزرقُ ُ ،
ُ
أبي�ض املُ
البحر ال ُ
حيث يرقدُ ،
ُ
ُ
التفافة جداولِهِ البلُّور َّيةِ ،
ُتهدهدُ ُه
املراجع:
بالقرب م ِْن جزير ِة ا َ
للخليج،
َّاف³
خلف ِ
ِ
ِ
An Anthology of English"-1
َ
أبراج..
ر�أى يف نومِهِ الع�صو َر
القدمية وال َ
 "Poetryوال��ق�����ص��ي��دة "Ode to the west
عا�صف،
يوم
ٍ
تهتزُّ يف موجةِ ٍ
“ wind
ُكلُّ الزُّ هو ِر والطَّ
حالب الالزورد َّيةِ املُزدهرةِ..
217 – 216 – 215 – 214 : P
ِ
ُ
ت�صويرها!
إح�سا�س عن
واحللوةِ ،الَّتي يعجزُ ال
ِ
ُ
 -2ب�ي�ر����س���ي ب��ي�����ش � ِ���ش���ل���ي "Percy Bysshe
�سطح قوى ال
طريقك على
�أنتِ  ،ولأنَّ
ِ
ِ
ِّ
أطل�سي)1822-1792( "Shelley ..
�شاعر انكليزي ،من �شعراء الرومان�سية والطبيعة
عات ،بينما بعيد ًا يف
ت�صد ٍ
زُلز َلتْ وحت َّولتْ �إىل ُّ
والإن�سان ،وهو من �أعظم ال�شعراء الذين كتبوا ال�شعر
الأ�سفلِ ..
الر�سوب َّي ُة الَّتي الغنائي يف �إنكلرتا.
ُ
ُ
الأزه��ا ُر البحر َّية والغابات ُّ
-3ا َ
خل�� َّف��اف Pumice :مقذوفات ب ّلور ّية بركانية
ترتدي..
�أوراق ًا ال ن َ
ُ
ت�ستخدم لل�صقل .
تعرف..
املحيط،
ُ�سغ فيها يف
ِ
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رواية((مفرتق املطر))
و�ســرية العائلة والقرية

تب��د�أ رواية((مف�ترق املط��ر)) ليو�س��ف املحم��ود بلحظ��ة
الوداع((ه��ي عل��ى فر���س و�أن��ا عل��ى الأر���ض ،وحدن��ا كن��ا
نبك��ي .....،ومل��ا هم��ت يده��ا بالإفالت م��ن يدي ،ترك��ت فيها
مندي ً
�لا ،مل �أع��د �أع��رف لون��ه .ث��م قل��ت قب��ل �أن يتمكن مني
البكاء(كل ما �أ�ستطيع �أن �أودعك به الآن هو هذه الدموع التي
تع��رف املنديل �ص .))7وتنتهي الرواي��ة �أي�ض ًا بلحظة الوداع
ذاتها((هي على فر���س ،و�أنا على الأر�ض ،وقبل �أن تفلت يدي
يده��ا ،ترك��ت فيها مندي ً
�لا ،مل �أع��د �أعرف لونه ���ص.))613
وه��ذا يعن��ي اكتم��ال دوائ��ر ال�س��رد ،بت�سجي��ل �أك�ثر حلظات
الرواي��ة �أمل ًا ،حلظ��ة وداع الأخ��ت خاتون يوم زفافه��ا عرو�س ًا
بناء على
�إىل قري��ة بعيدة ،بع��د �أن اختاروا لها ا�سم توفيقةً ،
احل�سابات التي قاموا بها ،لأن ا�سم توفيقة �أكرث جملبه للرزق
من ا�سم خاتون .ومن حلظة الوداع هذه ف�إن((مفرتق املطر))
لي�س��ت �س��وى رواي��ة احلنني لنا���س و�أماك��ن و�أح��داث تبتعد.
تاركة اللوعة.
تنق�س��م رواية((مف�ترق املط��ر)) �إىل ثالث��ة �أق�س��ام:
ي�ستغ��رق الق�س��م الأول ح��وايل الن�ص��ف ،ير�صد في��ه الكاتب
حلظة التحول الأوىل يف حياته مع الأخ الأكرب((�أبو مزيد))
وه��ذا لقب��ه بع��د �أن ختما((ربع ي���س)) عن��د اخلطيب حتت
�شج��رة البط��م .ثم ذهابهم��ا يف �صب��اح �شتائ��ي �إىل الأطراف
البعي��دة لل�ضيع��ة للقي��ام بفالح��ة �أر���ض العائل��ة ،مل يع��ودا
طفل�ين ،لقد �أ�صب��ح ميكن االعتماد عليهم��ا يف �أعمال القرية.
ت�سيط��ر على هذا الق�سم �صيغة ال�سرد ب�ضمري النحن :كربنا/
كنا/وقفنا/نظرنا/دخلنا/نزلنا/ا�ستدركن��ا/مل نذه��ب./
يع�بر ه��ذا ال�ضم�ير ع��ن روح اجلماع��ة .والتع�ص��ب للرتاب��ط
العائلي يف الريف ،ال��ذي ال ي�سمح بالفردية .يف الق�سم الأول
تر�صد((مف�ترق املط��ر)) حي��اة القرية ،وجترب��ة الفالحة
والزراع��ة واحل�ص��اد والبي��ادر ،والده�شة يف عي��ون الأخوين
وهم��ا يتنق�لان من جترب��ة �إىل �أخرى ،ويف كل م��رة يكت�شفان
�أ�شياء جدي��دة .يكت�شفان الزير �سامل ،وال�سرية الهاللية التي
ي�ص��دح فيها اب��ن العمة �سليم��ان ،ومن ك�ثرة افتتانهما بالزير
�س��امل ،مل يرجع��ا يف �أح��د الأي��ام م��ن الفالح��ة �إىل البي��ت
مبا�ش��رة ،بل ذهبا من بيت �إىل بيت يبحثان عن ديوان الزير.
ال��ذي ي�سميه الأب تفاه��ات .بعد الفالح��ة واحل�صاد وخالل
الدرا�س��ة عل��ى البي��در مي��ر الأخ الأك�بر فج���أة ودون توق��ع
مبرحل��ة ال�شباب الأوىل ،حيث الع�ش��ق وااللتفات �إىل الذات،
�إىل ه��ذا ال�ص��وت الداخل��ي ال��ذي ينادي��ه ويخربه �أن��ه تغري،
�ص��ار يلب�س �أجمل الثياب ،يذه��ب �إىل �أماكن ال�سهر ،عازف ًا عن
العم��ل .وح�ين التقطت الأم ه��ذا التح��ول يف �شخ�صية االبن،
ب��د�أت تبح��ث له عن عرو���س ،لكن��ه مير�ض ومي��وت يف مر�ض
وبائ��ي اجتاح القري��ة وح�ص��د �أرواح الكثريي��ن .ويبقى �سارد
الرواية ،الأخ الأ�صغر وحيداً.
يف الق�س��م الث��اين من((مف�ترق املط��ر)) ي�سيط��ر �ضم�ير
املتكل��م :فتح��ت عيني�/س�ألت�/أخذت/واظبت/طفولت��ي/
قدرت/تكث��ف �إملامي/مل �أعد �ألتقي/ه��ذه املرة �أنا ولي�س �أبي
يتح��دث ع��ن طرابل���س ./الآن تب��دو الأنا طاغي��ة ،بعد موت
الأخ الأكرب� .أ�صبح للأخ الأ�صغر �شخ�صيته امل�ستقلة ،خ�صو�ص ًا
حني ب��د�أ ب���إدراك الأ�شياء حول��ه وذهاب��ه �إىل طرابل�س� .إن
ه��ذا الق�س��م مكتوب ب�أ�سل��وب ال�س�يرة الذاتية� -س�يرة امل�ؤلف
نف�س��ه ،ال��ذي يذه��ب �إىل املدر�س��ة ،لكن��ه ح�ين يكت�ش��ف �أنه
يع��رف �أك�ثر من الآخري��ن ،و�أنه يق��ر�أ كتب ًا يف �أي��ام� ،أكرث مما
�سيق��ر�ؤه يف املدر�س��ة يف �سنة ،يق��رر مغادرة املدر�س��ة والعودة
�إىل القري��ة ،والبح��ث ع��ن عمل بعي��د ًا عن الفالح��ة .فيقرر
�أن ي�ص�ير ا�سكافي�� ًا كوال��ده ،فيذه��ب �إىل الدريكي���ش للتدرب،
لك��ن ي�صيب��ه ال�س���أم ،ومل يكمل ما خطط ل��ه .وتكون اللحظة
الفارق��ة حني ذهب �إىل طرابل�س م�شي�� ًا على الأقدام لي�شرتي
كتب�� ًا ،غري كت��ب الأب .وبعد ه��ذه الرحلة �أ�صب��ح يتحدث عن
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جتربت��ه ال�شخ�صية ،خ�صو�ص ًا بعد ا�شرتاكه بعدد من املجالت
واجلرائ��د ،وانفتاح �آفاق جديدة �أمامه جديدة تتعدى حدود
القرية ،وحدود طرطو�س.
وي��زداد وعي��ه مبعان��اة الرج��ال الذي��ن يهاج��رون �إىل
الأرجنت�ين للعم��ل ،ويرتك��ون زوجاته��م و�أوالده��م �سن��وات
طويل��ة �أم ً
�لا يف حي��اة �أف�ض��ل .وي��زداد وعيه بظل��م الإقطاع
املتحالف مع احلكومة .وي��زداد وعيه بعار االحتالل ل�سوريا،
خ�صو�ص�� ًا حني �أدرك �أنها حتتلنا ب�أبن��اء امل�ستعمرات �أنف�سهم.
ولأنه �أ�صبح دائم القراءة ،كان يزداد حزن ًا.
يف الق�سم الثالث ،ي�سيطر �ضمري الغائب/ذات ليلة/ان�صرف
ال�س ّه��ارة /قال �أبي وكنا وحدنا/ظل��ت نف�سي فارغة/كان �أمر
خاتون/ملح��ت �أم��ي ذاهبة/وجدت/امت�ل�أ ال��زاروب جلب��ة/
ا�ستيقظ امل�سافرون./
لي���س خافي�� ًا �أن �سيطرة �ضمري الغائ��ب يف الق�سم الثالث من
الرواي��ة ،يدل عل��ى �أن ال�سارد �أ�صب��ح �شاهد ًا عل��ى الأحداث،
ي�سج��ل م��ا يدور حول��ه بعني حماي��دة .يف هذا الق�س��م ت�صبح
خات��ون عرو�س�� ًا وت��زف �إىل قرية بعي��دة .وي�سج��ل ال�سارد-
ال�شاهد ،مراحل العر�س جميعها من اخلطبة �إىل يوم الزفاف،
وجلوة العرو�س مع ت�سجي��ل لأغاين العر�س ،وحوارات النا�س
املتعلقة بهذا اجلانب من حياتهم.
ويف الق�سم الثالث �أي�ض�� ًا تظهر الندوب الكثرية يف �شخ�صية
بامل�سلم� ،أو �أبو الطاهر ،الذي لي�س �سوى يو�سف
ال�سارد امللق��ب ّ
املحم��ود كات��ب الرواية .ال��ذي يع��اين �شروخ�� ًا واجنراحات
عدي��دة يف �شخ�صيت��ه .اجل��رح الأول :م��وت الأخ الأك�بر.
اجلرح الثاين :حني �صادر منه جندي �سنغايل الروزنامة التي
ا�شرتاه��ا من طرابل���س ،ومل ي�ستطع ا�ستعادته��ا �إال عن طريق
�شخ���ص �آخر .وب�سبب هذه املحادثة �أ�صب��ح �س�ؤال الذات ملح ًا
علي��ه وم�ؤرق ًا ل��ه �إىل الدرجة الت��ي �صار يحاكم فيه��ا نف�سه.
كي��ف ميكنه حماي��ة زوجت��ه� ،إذا م��ا ت��زوج يف امل�ستقبل ،ومل
ي�ستط��ع الدف��اع عنه��ا� ،أو ع��ن نف�سه .ث��م االجن��راح الثالث.
عندم��ا كان يلعب يف املدر�سة م��ع الأوالد الذين تكاثروا عليه
ودفع��وه ف��وق ال�سي��اج ال�شائ��ك فوقع عل��ى الب�صل ال��ذي كان
يزرع��ه رج��ل ي�سم��ى ال�شمايل ،ال��ذي ح�ين ر�أى امل�شه��د ،قال
له�(:أنظر مع م��ن تلعب؟ ه�ؤالء مثل �أوالدك! �ص ))335وكم
رواية”مف�ت�رق املط���ر” للكات���ب يو�س���ف املحم���ود� ،ص���ادرة ع���ن دار
�سب��ب هذا القول من �أمل لل�سارد -بط��ل وكاتب الرواية ،الذي
ق��ال معلق ًا بع��د �سنوات(( كان قول��ه ذاك �أوجع يف نف�سي مما النمري-دم�شق2003
ل��و كان �ض��رب ج�سمي ب���أي ركيزة من ذلك ال�سي��اج �ص))335
وكان االجن��راح الراب��ع يف �شخ�صيته� ،سرقت��ه لديوان عنرتة
م��ن مكتبة املعارف امل�صرية يف طرابل�س ،هذا الفعل الذي مهما
و�ض��ع له م��ن مربرات ،ف�إنه ظل ي�ؤرقه كلم��ا وقعت عينيه على
الديوان.
�أبطال الرواية:
رغ��م �أن((مفرتق املطر)) تع��ج بال�شخ�صيات الكثرية �إال �أن
ال�شخ�صيات الرئي�سية هي �أفراد عائلة ال�سارد ،كاتب الرواية
وهم:
ً
-1الأب :ن��ال ق�سط��ا من التعليم ،حفظ الق��ر�آن� ،سافر �إىل
الأرجنت�ين مرت�ين ،وع��اد �أخ�ير ًا �إىل ال�ضيعة(كف��ر �شاغ��ر)
حيث ا�شرتى قطع��ة �أر�ض ،و�أ�صبح متفرغ ًا للعبادة والقراءة.
كان يف فيم��ا م�ض��ى ا�سكافي ًا ،لكنه ترك ه��ذه املهنة ،رمبا لأنه
�س�أم ال�شقاء والتغرب-الأب يف((مفرتق املطر)) ب�سيط هادئ،
ال يرفع �صوته ،وال يخا�صم �أحداً.
-2الأم� :أمي��ة ،دائم��ة ال�شك��وى والتذم��ر� ،صوته��ا مرتفع،
حمب��ة للخ�صام ،طورت �شخ�صية قوي��ة قيادية ،اكت�سبتها من
غي��اب الأب يف الأرجنت�ين ،وازدادت ق��وة ب�سب��ب تواني��ه عن
العم��ل .حتث زوجه��ا و�أوالدها عل��ى العمل وتتهمه��م بالك�سل
و�أنهم �ضيعوا رزقهم.
-3خات��ون :البنت ال�صغ��رى التي �صار ا�سمه��ا توفيقه فيما
بعد� .شعرها ق�صري �إفريقي ب�سبب �صفات وراثية اكت�سبتها من
اجلدة الإفريقية .خاتون غ�شيمة ،كثرية الن�سيان ،منخرطة
يف �أعمال منزلية ال تنتهي ،وال تعرف كيف تنجزها .تتعر�ض
لل�ضرب الدائم من �أخيها ب�سبب ن�سيانها الدائم.
�أخ�ير ًا البد م��ن الق��ول �إن الرواية((مفرتق املط��ر)) التي
ق��ال فيه��ا الطي��ب �صال��ح كالم�� ًا جمي ً
�لا ،لي�س��ت �س��وى رواية
احلياة ،التي تر�صد من خالل ال�سرية الذاتية ،و�سرية العائلة،
تفا�صي��ل ذاك��رة النا���س وامل��كان يف قرية((كف��ر �شاغر)) يف
ري��ف طرطو���س خ�لال ثالثين��ات و�أوائ��ل �أربعين��ات الق��رن
املا�ض��ي ،ب�صراحة قل نظريها ،وم��ن هنا ميكن �أن تكون وثيقة
لتل��ك املرحل��ة ،وتفيد ب���أن تكون درا�س��ة اجتماعي��ة معمقة
لقرية �سورية.
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موقف ال�شعراء اجلاهليني من املوت

•حممود حممد �أ�سد

�إن الوقوف عند هذه الكلمة التي ال تفارقنا
يف ح ِّلنا وترحالنا يحتاج لدقة وت�أ ُّمل .فاملوت
يالحقنا يف حلظات املوت والهناء وال�سرور,
واحلزن والأ�سى ,ويرمي ال�صغري والكبري
والو�ضيع والعزيز� .سهم طائ�ش يرمي كل من
ي�صادفه� .صورته تبقى �أمامنا خميفة تطرق
�آذاننا ُم َن ِّب ً
هة ومهدِّ د ًة ي�سرق منا اللحظات
ال�سريعة يف خطفة عني ويعكِّر مزاجنا متى
�شاء ولكن تبقى قدر ُة املرء على ا�ستيعاب
ً
واقعية ا�ست�سالمية
جوهر املوت وحقيقته
فالإن�سان منذ القدم و�إىل يومنا هذا وعند كل
الأمم ما زال ي�ؤمن ب�أن الإن�سان م ِّي ٌت ال حمالة
مهما اختلفت التف�سريات وكانت الأ�سباب،
فيقني الإن�سان مهما عال �ش�أنه �أنه زائل وم ِّي ٌت
مهما امتدَّ الزمن به .و�إنه على الب�سيطة
�ضعيف ولو قوي ملكه� ،إنْ ا�شتدَّ فقب�ضة املوت
�ستالحقه وترميه ب�سهمها كما رمت وقهرت
من �سبقه دون �سابق وعد  ..هذا حال ال�شاعر
اجلاهلي فقد �آمن وا�ست�سلم لهذه احلقيقة
اجلوهرية وعدّ ها واقع ًا ال مهرب منه وعدّ
املوت باب ًا يلج خالله �إىل اخللود ولهذا �أكرثَ
ال�شعراء من ذكر حقيقة املوت وحتم َّيته على
الإن�سان .فديوان �شعرنا اجلاهلي ال يخلو من
و�صف للموت �أو ذكر له يف ال�سلم واحلرب ويف
الرثاء �أو الفخر واحلما�سة ويف كل الأغرا�ض
وال يخلو هذا املوقف من بع�ض املفاهيم
الفل�سفية اجلدلية للموت ولكن يجب �أ َّ
ال نفهم
الفل�سفة مبعناها العلمي املنهجي بل مبعناها
الب�سيط العفوي� .أي �أنهم تدبروا �أمره
وا�ستخل�صوا من ورائه حكم ًا ومواقف �إيجابية
رائعة وهذا ما نحن ب�صدده.
الإميان باملوت احلق:
�أيقن ال�شاعر اجلاهلي ب�أن املوت ٌ
حق وحقيقة
ال مف َّر منها و�أن الإن�سانَ ٌ
ميت ال حمالة وعرب
عن هذا اليقني بقناعة و�إميان ومتثله �أمامه
عن يقني فزهري بن �أبي �سلمى يذكر يف معلَّقته
ويف معر�ض عر�ضه حلكمه التي كانت ح�صيلة
ثمانني عام ًا من اخلربة :
ت�صب
من
ع�شواء
ر�أيت املنايا خبط
ْ
متتهُ
تخطى ُيع َّم ْر فيهر ِم
ومن
ْ
ومن هاب �أ�سباب املنايا ينلْنه
ولو را َم �أ�سباب ال�سماء ب�سلَّم
فاملوت ناقة ال تب�صر ترمي بدون وعد و�سوف
يلحق املرء ولو كان يف �أعلى ال�سماوات .هذه
النظرة للموت نراها تتك َّرر يف كثري من املواقف
وتعطي �صورة جل َّية عن نف�سية الإن�سان
العربي لأن املوت يلعب دور ًا حيوي ًا يف م�سار
حياته اخلا�صة والعامة ,فطرفه بن العبد
الذي جرى وراء امللذات التي نهم منها بال �شبع
�آمن بهذه احلقيقة واندفع �سعي ًا للعي�ش وراء
ملذات احلياة قبل فوات العمر فالعمر حلظة
م�سروقة عليه �أن ي�ستغ ّلها.
َ
العي�ش كنز ًا ناق�ص ًا َّ
ليلة
�أرى
كل ٍ
ينفد
والدهر
م
أيا
ل
ا
تنق�ص
وما
ِ
ُ
ُ
َ
لعمرك �إنَّ املوت ما �أخط�أ الفتى
ّ
باليد
لكالطولِ املُرخى وثن ْيا ُه
ِ
وجهة نظر يبديها ال�شاعر باليقني م�ستعم ًال
مرة فعل (( �أرى )) القلبي ومرة ثانية الق�سم
يف البيت الثاين وهذه ال�صيغ �سوف نراها كثري ًا
و�إنها لتعطي دلي ًال على ما ي�ؤمنون به.
وعاي�شهم املوت عن قرب ولذلك نَّ
تفن ال�شعراء
يف ر�سم �صوره م�ستلهمني البيئة املكانية فرنى
املوت ناقة عمياء ال تب�صر لي ًال ونرى املوت
حب ًال مم�سوك ًا من طرفيه ,واملوت بيت قوي
ولكن اخلراب �سوف يلحقه مهما طال به الزمن
هذا ما عرب عنه ال�شاعر علقمة الفحل :

وكل بيت إو�ن طالت إقامته
بد مهدوم
على دعائمه ال ّ
وكذلك ا�ست�سلم ال�شاعر اجلاهلي للقدر و�آمن
مبا ق�سم له من حياة ورزق و�أيقن ب�أن احلياة
فانية و�إىل زوال ماعدا اهلل ,فلهذا لبيد بن
ربيعة يوظف حكمته ،وي�سكبها كالم ًا عذب ًا
نقي ًا :
�أال كل �شيء ما خال اهلل باطل
وكل نعيم ال حمالة زائل
وكل �أنا�س �سوف تنزل بيئتهم
ت�صفر منها الأنامل
ُد َو ْي َّهية
ُّ
�إنها حلظة اخلوف التي عرب عنها ال�شاعر
با�صفرار الأنامل رهبة من املوت� .إنها �صور
رام بار ٌع
فيها ذعر ورعب فاملوت يف نظر لبيد ٍ
ال يطي�ش �سهمهُ  .نقلها �إلينا با�ستعماله اجلانب
الفني لل�صورة والأ�سلوب الذي �أكرث فيه من
ال�صور ومن امل�ؤكدات من ق�سم �إىل التوكيد
بالنون ثم ع َّرج با�ستعماله ( �إنَّ ) كما نرى
بالإ�ضافة لفعل اليقني :
ني من َّيتي
ولقد علمتُ لت�أت َّ
	�إنَّ املنايا ال تطي�ش �سهامها
فال�شك ال يدخل �إىل قلوبهم ب�أن الإن�سان
�سيبقى حي ًا.
�أمام هذا املوقف �ضعف الإن�سان وا�ست�سلم
مل�صائب الدهر وا�ستوعبها رغم ق�سوتها
فاخلن�ساء من �شدة حزنها وهلعها على �أخيها ال
جتد �سوى البكاء بحرقة تخفيف ًا عنها:
�أبكي فتى احلي نالته من َّيتُهُ
وكل نف�س �إىل وقت ومقدار
وت�ؤكد هذا املعنى يف بيت �آخر:
منية يف �صرفها عرب
ال بدَّ من ٍ
والدهر يف �صرفه حول و�أطوار
�إنها حالة املت�أمل وال�ضعيف مع ًا ,وهذا حال
ال�شاعر �أمية بن �أبي ال�صلت وهو يعي�ش
حلظة ال�صراع بني احلياة واملوت رغم �سيطرة
االعتقاد الرا�سخ بحتمية املوت مهما �أُ ِّج َل:
ُ
تخاف الردى نف�سي عليك و�إنها
َ
حتم ُم�ؤ َّجل
لتعلم �أن املوت ٌ
�إنها تنطق باملعاين مع مفهوم الإ�سالم
والقر�آن الذي ذ َّكر باملوت و�سرعته و�ضرورته
((كل نف�س ذائقة املوت)) هذه املواقف من
املوت دفعتهم للت�أمل واحلكمة واالعتبار وهذا
ما �أعر�ضه يف عجالة:
املوت م�صدر للحكمة والت�أمل:
�إميان ال�شاعر اجلاهلي بالنهاية احلتمية
والفناء وا�ست�سالمه لهذا الواقع دفعاه للت�أمل
وا�ستخال�ص التجربة واحلكمة فكان املوت
م�صدر ًا حلكمتهم و�سبي ًال ل�سلوك متميز فحامت
الطائي وجد يف املوت احلق دافع ًا للكرم
واملروءة لأن املوت �سي�أخذ كل �شيء �سوى
ال�سمعة احل�سنة:
أماوي ما يغني الرثاء عن الغنى
� َّ
	�إذا َخ ِ�س َرتْ نف�س و�ضاق بها ال�صدر
ونرى زهري ًا يتتبع حركة التاريخ متمني ًا �أن
يرى النا�س ر�ؤيته ويت�أملوا مثله :
�أال ليت �شعري هل يرى النا�س ما �أرى من الأمر؟
		�أو يبدو لهم ما بدا يل
بدا يل �أن اهلل حق فزادين
�إىل احلق تقوى اهلل ما كان
بدا يل �أن اهلل �أهلك ت َّبع ًا
و�أهلك لقمان بن عاد وعاديا
و�أهلك ذا القرنني من قبل ما ترى
وفرعون ج ّبار ًا طغى والنجا�شيا
فالأبيات خال�صة جتربة عميقة ونتيجة
عقل راجح وا�سع الأفق فال�شاعر يت�أ َّمل حركة
التاريخ وما �آل �إليه �أمر الكبار .و�أكد ب�أن

الإن�سان فانٍ مهما عال �ش�أنه وقويت �شوكته
ولكن الدهر خالد ي�ستقبل ويو ِّد ُع � .أما �أبو
ذ�ؤيب الهزيل فرناه يت�أمل احلياة ويتفكر يف
�أمر املوت فرياه عاتي ًا وقوي ًا ال ت�ؤثر به دموع
احلزن و�صيحات الأ�سى وال الو�سائل والتمائم:
تتوج ُع؟
�أمن املنون وريبها
َّ
والدهر لي�س مبعتب من يجزع
و�إذا املنية �أن�شبت �أظفارها
	�ألفيت َّ
كل متيمة ال تنفع
فاملحاوالت ال جتدي عندما ي�أتي املوت وال ير ُّد
املقدور للإن�سان من تبعات الدهر فمن الطبيعي
�أن يجد الإن�سان املوت قا�سي ًا �صلب ًا ال تلني
قناته فاخلن�ساء ترى فيه ق�سوة ال ترحم:
�أرى الدهر يرمي ما تطي�ش �سهامه
ولي�س ملن غاله الدهر مرجع
فالإن�سان عاجز عن جمابهة املوت مهما عال
وقوي وملك وهذا ما ا�ستخل�صه ُم َت ّمم بن نويرة
:
وع�شنا بخري يف احلياة وقبلنا
	�أ�صاب املنايا رهط ك�سرى وت َّبعا
كان املوت وما زال حمرك ًا للم�شاعر واالنفعاالت
مما يجعل الإن�سان يف حرية وقلق من �أمره وهو
يرمي �سهامه بدون هدف حمدد ينزع الكبري
وال�شريف من �شجرة قومه  ،و يهمل الو�ضيع
هذه احلرية نراها لدى اخلن�ساء املفجوعة
وهي تنوح لفراق �أخويها معاوية و�صخر :
�إن الزمان وما يفنى له عجيب
	�أبقى لنا ذنب ًا وا�ست�ؤ�صل الرا�س
وفجعنا
�أبقى لنا كل جمهول َّ
باحلاملني منها هام و�أرما�س
خ�صت ال�شعر العربي بفي�ض
فاخلن�ساء
َّ
من م�شاعرها و�أ�شعارها و�ضعفها �أمام املوت
وحريتها معه:
ما لذا املوت ما يزال خميف ًا
كل يوم ينال منَّا �شريفا؟
بال�سراة منا فما
مولع ًا َّ
َّ
املهذب الغطريفا
ي�أخذ �إال
َ
ي�أخذ �إ َّ
املهذب الغطريفا
ال
َ
فلو �أنَّ املنونَ َي ْع ِد ُل فينا
فتنال ال�شريف وامل�شروفا
وال�شواهد كثرية وغنية بالعتاب واحلرية من
الزمان واملوت  .ولكن �أو ُّد �أن نقف عند جانب
هام من املو�ضوع وخال�صته �أثر املوت ودوره
يف �سلوك ال�شعراء والفر�سان مما دفعهم
للمغامرة.
املوت دافع لل�شجاعة:
�إن ال�شجاعة والفرو�سية وركوب الأهوال
�سمات حتلى بها العربي وحر�ص عليها والدافع
لهذه ال�صفات احلميدة �إميانهم بقدرهم املحدد
الذي دفعهم خلو�ض غمار املعارك احلا�سمة
دون وجل فعروة بن الورد العب�سي يرد على
زوجته خوفها وقلقها ويلقنها در�س ًا:
علي اللوم يا ابنة منذر
�أق ِّلي َّ
و�إن مل ت�شتهي النوم فا�سهري
ح�سان �إنني
ذريني ونف�سي �أ َّم َّ
بها قبل �أال �أملك البيع م�شرتي
َ
ري خالد
�
أحاديث تبقى والفتى غ ُ
ريي
�إذا هو �أم�سى هامة فوق �ص ِّ
�سهم للمن َّية مل �أكن
ف�إن فاز ٌ
جزوع ًا فهل عن ذاك من مت�أخّ ر ؟
�أبيات جتلو حقيقة ما يف نف�س العربي الذي
�آمن ب�أجله ولذلك عليه �أن يزرع �شيئ ًا ليك�سب
جليل  .فال �سبيل �أمامه �إال
اخللود وبعمل
ٍ
ال�شجاعة والبطولة ويقيني �أن هذه النظرة
للموت دافع حلث الإن�سان على ال�شجاعة
واملروءة والإقدام على الأعمال احلميدة التي
تدور يف دائرة القيم الإيجابية  ،فال�سم�ؤل

يفتخر بقلة عددهم لأنهم �أبطال ال ميوتون
�إال يف املعارك وغريهم كرثة لأنهم خلدوا �إىل
احلياة الذليلة را�ضني بالهوان :
و�إنا لقوم ال نرى املوت �س َّبة
	�إذا ما ر�أته عامر و�سلول
يقرب حب املوت �آجالنا لنا
ِّ
وتكرهه �آجالهم فتطول
فاملوت يف �ساحة الوغى �شرف وجمد ي�سعى
�إليه العربي برغبة و�شوق فعنرتة بن �شداد
ير�سم �صورة الفار�س ال�شجاع الذي ال يعرف
اخلوف وال يدخل الهلع �إىل قلبه ِلن�سم ْع هذه
احلوارية مع نف�سه :
بكرت تخ ِّوفني احلتوف ك�أنني
�أ�صبحت عن غر�ض احلتوف مبعزل
ف�أج ْبتها �إنَّ املنية منهل
	ال بدَّ �أن �أ�سقى بك�أ�س املنهل
فافني حياءك ال �أبا لك  ،واعلمي
	�أين امر�ؤ �س�أموت �إن مل �أقتل
�أبيات غنية معانيها ورائع هذا احلوار الذي
طاملا ا�ستلهمه ال�شاعر اجلاهلي يف خطاب
املنازل واحلبيبة واجلواد � ،إنه تعبري عن
ال�صراع الدائر بينهم وبني زوجاتهم حين ًا
وحين ًا بينهم وبني �أنف�سهم فهذا ال�شاعر قتادة
بن َم ْ�س َلمة احلنفي يعبرِّ ُ عن موقف زوجته من
مغامرته وقلقها عليها فيجيبها :
علي من ال�سفاه تلومني
بكرتْ َّ
تعجز بعلها وتلوم
�سفها
ِّ
قات ْل ُتهم حتى تكاف�أ جمعهم
واخليل يف �سبل الدماء تعوم
فلئن بقيتُ لأرملنَّ بغزوة
حتوي الغنائم �أو ميوت كرمي
فاملوت �أعطى الإن�سان دفع ًا لل�سعي �إىل اخللود
فا�ستعذب املوت  ،ونهل منه وهو را�ض .و�أقبل
عليه كذاهب �إىل نزهة لأنه �آمن بقدره فهو
املحرك الف َّعال ملا ُيقْدم عليه الإن�سان من
�شجاعة وكرم ومغامرة وجري وراء امللذات
يراه عذب ًا �أمام خلوده و�سمعته احل�سنة بعد
موته فهذا ال�شاعر ح�صني بن حمام يقول :
ت�أخرت �أ�ستبقى احلياة فلم �أجد
أتقدما
�
أن
َّ
لنف�سي حياة مثل � ْ
فل�سنا على الأعقاب تدمى كلومنا
ولكن على �أقدامنا تقطر الدما
تبدو مواقف ال�شعراء من املوت مت�شابهة،
وال�صور قريبة �إىل الذهن حم�سو�سة
م�ستنبطة من البيئة املحيطة بهم وهذا �أمر
طبيعي �إذا عرفنا طبيعة احلياة والتفكري
يف ع�صرهم ،ولكن هذا ال يخفف من قيمة
املعاين ومن فنيتها ،فتبقى عذبة رائعة ال
نرتوي منها� ،أال يكفي �أنها توقظنا من �سباتنا
و ُتذ ِّكرنا ب�أجدادنا و�إقدامهم على املوت كمن
ينهل من ماء عذب ،واملوت عذب �إن كان يف
�سبيل الكرامة كما يذكر النابغة الذبيان :
هم َي ِردون املوت عند لقائه
ُ
	�إذا كان ِو ْرد املوت ال بدَّ �أكرما
وال�شاعر ب�شامة بن الغدير ي�ضع اخلطوط
العري�ضة حلياة كرمية بعيدة عن الذل
والهوان هوان احلياة وخزي املمات فالعربي
حر�ص و�سعى �إىل املجد الذي يرفع �ش�أنه
ويحفظ قدره بعد مماته ومبا �أنه ميت فطريق
اخللود ميهد له يف حياته ويزرعه �شجاعة
و�إقداما وكرم ًا تراه حري�ص ًا على تقدمي
الأعمال احل�سنة وت�سطري ال�سرية احل�سنة
فحامت الطائي ميهد لهذا امل�شروع اخلالد :
�س�أ�سعى �إىل العلياء �سعي ابن ماجد
و�أجند يف تطالبها و�أغ ِّور
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فـي الكتابــة
•�أمين �إبراهيم معروف
-1�س�أل نف�سه :،ملاذا �أكتب؟! .وت�ساءل فيما
ت�ساءل عن جدوى الكتابة .وقال يل ونحن
يف الطّ ريق :،ما الّذي ميكنُ �أن يفعله الكاتب
ال�صمت �سوى � ْأن ُي�شري �إىل
وه��و
ّ
يتقدم يف ّ
احلقيقةُ .ث ّم قال بنربة ممزوجة بالأ�سى
واخل��وفّ � :،إن �أخطر ما نواجهه ،اليوم ،يا
�صديقي ،يكمن يف �صل ِْب ما نقو ُله ويف �صل ِْب
ما نكت ُبهُ .ث ّم تلفّتَ نحوي ويف عينيه �أ�سئلة
كثرية ك��ان ي��و ّد �أن يقولها ،غري �أنّ��ه اكتفى
بال�صمت قلي ً
ال ،و�أردف وهو يقول
حلظتها
ّ
لن َ
ُ
ُ
بئر
الكلمات طاملا �أنّنا
ت�صل
نحرث يف ٍ
يلْ :،
لن ت�صلْ .
معطَّ لةٍ ْ .
�سا َد بيننا �صمت خفيف ،و�صرت �أُر ّدد
يف نف�سي :ح ّق ًا ،ما ج��دوى الكتابة؟!ُ .ث ّم
مرة،
قلت :،ال ّ
بد � ّأن كلّ كاتب قد ت�ساءلّ ،
ال�س�ؤال ذاته الّذي طرحه
نف�سه
بينه وبني
ّ
�صديقي على نف�سه :مل��اذا �أكتب .وتذكّرت
ع�شرات الإجابات لع�شرات الكتّاب يف العالمَ
مما تذكّرت ما قاله
ال�س�ؤال .و ّ
عن مثل هذا ّ
َ
ن
��
م
أز
ل
ا
على
أقب�ض
�
��ي
ك
��ةِ
�شاعر�( :أك��ت ُ
ٌ
��ب ْ
عراقي
ك�� ّل��ه��ا .).وت��ذكّ��رت م��ا قاله �شاعر
ّ
َ
كي �أمت ّ��رنَ  ،يا �صديقي،
ذات ح��وا ٍرُ �( :
أكتب ْ
الروائي الفرن�سي
أجاب
�
مثلما
املوت.).
على
ّ
مرة ،فقال:
موري�س دانتيك عن هذا ّ
ال�س�ؤالّ ،
للحفاة� .).أ ّما
كي تكونَ روحي ر�صيف ًا ُ
(� ُ
أكتب ْ
الكاتب الياباين يا�سوناري كاواباتا ،ف�أجاب:
ُ
ُ
ّغوي بالآخر.).
(الكتابة هي
االغت�سال الل ُّ
-2مما لفتَني يف كلّ هذه الإجابات �أنّها تركّز
ّ
على فكرة( :ت�أكيدِ ال���ذّ اتِ ) يف الكتابة.
�سردت ل�صديقي ما قر�أتُه وما �سمعتُه من
�إجابات و�أطلعتُه على ما لفتَني فيها ،و�س�ألتُه
ونحن يف ال��طّ ��ري��ق ع��ن ه��ذا االرت����داد �إىل

حينها ،متام ًا ،يف مواجهة امل�صري .قلت :،من
الرماد؟! .قال :،طاملا
�أينْ � ،
إذن ،ي�أتي كلّ هذا ّ
� ّأن الكتابة ال ت�أتي من تلك املطارح وطاملا
مرة
� ّأن الق�صيدة الواحدة يحر�سونها يف كلّ ّ
بقافية ج��دي��دة ،فقط� .سرتى الكثري من
الرماد يا �صديقي!!.
ّ

عالمَ
الداخل وعن معنى الكتابة املركوزة
ّ
يف نهاياتها �إىل الذّ ات ،فقال :،التّوتُّر الّذي
َ
احلاجة
يفر�ضه �إيقاع العالمَ اخلارجي خلق
��د ّي�� ًا بالعالقة ب�ين ال��ذّ ات
�إىل التّفكري ِج ّ
وامل�صري ك�أر�ض خ�صبة للتّعبري عن الكون
وال��ذّ ات مع ًاُ .ث َّم قال يل :،يتخطّ ى الكاتب
فكرة ت�أبيد ال��ذّ ات كلّما �أ ّك��دَ ه��ا لت�صري يف
ف�ضاء القول �أداة من �أدوات التّورية .وقال:،
ٌ
وعرة للكتابة ،و�أك ُ
ٌ
رثها �أهم ّية:
طرق
ث ّم َة
الكتابة (بقلب عار) كما ُيعبرّ ُ عبد الفتّاح
كليطو .وقال :،الكتابة املركوزة �إىل الذّ ات

من �أخطر تلك الطّ رق و�أوعرها.
قاطعته وق��ل��ت :،لكن .تبقى الكتابة
الّتي ت�صدر عن ال��ذّ ات ،يف النّهاية :،كتابة
حم��اي��دة .ق���ال :،م��ا م��ن كتابة �أو كلمة:
��س��ر .وق���ال :،ال��ذّ ات
(محُ��اي��دة) .وم��ا م��ن � ّ
وهي يف مواجهة امل�صري ُتن َّحي زمنها العا ّم
اخلا�ص وك�أنّها تقب�ض
وتقب�ض على زمنها
ّ
على الأزمنة كلّهاُ .ث ّم �أردف وقال :،الكتابة
مما
ت�صري ،واحلالة هذه ،مترين ًا ُيقاوم الفناء ّ
يهب الل َ
ّغة ،يف العمو ِم ،خ�صو�ص ّيتها و�س�ؤالها
ُ
يتكرر ،لأنّها تكون
ال
ّذي
ل
ا
ووهجها
اخلا�ص
ّ
ّ

-3عبارتُه عن الكتابة بني ال��ذّ ات وامل�صري
ق��ادت��ن��ي �إىل م��ط��ارح �أخ����رى يف ال��ك�لام،
فت�ساءلت :عن الغمو�ض والو�ضوح ،وقلت:،
يلف
ما ُيثري االنتباه ذل��ك الغمو�ض الّ��ذي ّ
النّ�صو�ص الّتي ت�صدر عن الذّ ات �أو ت�ستغرق
يف الذّ ات .فقال:،
يف الو�ضوح �أو الغمو�ض ما هو �أك�ثر من
فقلت:،
الو�ضوح وما هو �أكرث من الغمو�ض.
ُ
مل �أفهم .قال:،
ُ
من (قِ نا ٍع).
يف الغمو�ض - :،ما هو �أكرث ْ
وفيهِ  ،ما هو �أك ُ
من (قناعةٍ ) -:،الو�ضوح.
رث ْ
قلت :،كيف؟! .قال:،
ُ
عندما ال يكونُ (القِنا ُع) قادر ًا على تل ُّب ِ�س
اه��ن يف ك��لِّ �إ���ش��ك��االت��ه ،وعندما تكونُ
ال��ر ِ
ّ
ُ
�شرف يف الكتابة
�ضيف
من
ِ
ٍ
(القناعة) �أكرث ْ
وتُ�س ّمي الأ�شياء ب�أ�سمائها .وقال:،
ني القناعةِ والقِنا ِع ما هو �أكرث التبا�ساً.
ب َ
ري �س�ؤال� :أ ّيهما �أك�ثر غمو�ض ًا
بالتّايل ،ي�ص ُ
ُ
الو�ضوح التّا ّم:
الغمو�ض التّا ّم �أم
من الآخر
ُ
�س�ؤا ً
ً
ُ
ال �إ�شكال ّيا .ث ّم قال:،
�أق�����ص��ى ال��و���ض��وح ،ربمّ���ا ،ه��و �أق�����س��ى من
الغمو�ض� ،أحيان ًا .التفتُّ نحوه وما زال عالق ًا
يف نف�سي �س�ؤال الكتابة وج��دوى الكتابة،
و�س�ألته :،والآن ،قل يل ،يا �صديقي :،ملاذا
تكتب؟! .قال:،
ال �أعرف .ولو �أنيّ �أعرف ،يا �صديقي ،ملا
كتبت.

ندوة نقدية يف فرع دم�شق
عن ديوان حممد �سعيد العتيق

�أق��ام ف��رع دم�شق الحت��اد الكتاب العرب �ضمن ن�شاطاته
الثقافية ندوة نقدية لديوان ال�شعر الذي �صدر م�ؤخر ًا للدكتور
حممد �سعيد العتيق حتت عنوان “�شذى الروح �شعري ..وجد
وع�شاق �ش�آم” مب�شاركة عدد من النقاد.
و�أك��د الأ�ستاذ حممد ح��وراين رئي�س ف��رع دم�شق الحتاد
الكتاب العرب �أن هذه الندوة النقدية ت�أتي نتيجة للمكانة
الكبرية لدم�شق التي خ�ص�ص لها ال�شاعر حممد �سعيد العتيق
م�ساحة كبرية من دواوينه.
ب��دوره �أ�شار الأ�ستاذ غ�سان الكال�س ال��ذي �أدار فعاليات
الندوة �إىل �أن هذه الفعالية ت�أتي يف �إطار الدرا�سات النقدية
والفكرية التي تتناول بع�ض النتاجات الإبداعية وخا�صة يف
هذا الزمن ال�صعب الذي متر به �سورية ،واليوم تتناول هذه
الندوة جمموعة �شعرية حتمل يف حناياها وثناياها �شذى
الروح الذي يق�صد به �سورية ،وتركز الفعالية على جزئية
هامة من هذا الديوان وهي دم�شق.
وعن ر�أيها النقدي باملجموعة قالت الدكتورة ميادة ا�سرب
“الن�ص لي�س جم��رد �سال�سل لفظية تن�صف فيها الألفاظ
بع�ضها �إىل جانب بع�ض لت�شكل متوالية ل�سانية و�إمنا هو ف�ضاء
تتقاطع فيه ن�صو�ص �شتى كما �أن ال�شاعر يرث اللغة ب�شكلها
ال�صحيح ولكنه ال يرث التجربة والتي تعرب عن خطه اخلا�ص
الذي يبتدعه انطالق ًا من وعيه ب�إرثه الإبداعي وبالن�سق
الثقايف الذي يعد خطابه جزءا منه”.
كما ر�أت �أن ال�شاعر جت��اوز مرحلة التجريب �إىل ن�ضج

التجربة الإبداعية من خالل و�ضوح الر�ؤية ال�شعرية وعمقها
ب���دء ًا م��ن الإي��ق��اع الداخلي واخل��ارج��ي وانتهاء مب�ستويات
الداللة معتربة �أن وعي اللغة يف جميع م�ستوياتها جزء ًا من
الر�ؤية الفنية لل�شاعر ما يتطلب من الناقد لدى تقييم جتربة
ال�شاعر امل��رور بالن�سيج اللغوي للن�ص لأن اللغة هي احلامل
اجلمايل الأول والأخري للر�ؤية وال�صورة مع ًا.
�أما الناقد الدكتور عبداهلل ال�شاهر فقدم حمور ًا بعنوان “يف
�شذى الروح �شعري” بني فيه �أنه ال�شاعر العتيق مل يكن الوحيد
الذي وقع يف حب دم�شق فلقد �سبقه و�سيتبعه الكثري فدم�شق
تختزل كل الن�ساء لذلك كان من ال�سهل �أن يكون العتيق �أ�سري
هواها و�صريع جمالها مدفوع ًا بهوى الفيحاء وجد ًا يرتقي �إىل
حالة الفي�ض العاطفي .
كما �أ�شار �إىل �أن التوحد والتماهي بني ال�شاعر وال�شام

عفوي وطبيعي ال �سيما �أن ال�شاعر �أودع يف �أبياته كل ما ميلك
من عواطف و�أ�شجان و�أح��زان وا�ستح�ضر كل معامل التاريخ
م�ست�شهد ًا ب�أمري ال�شعر �أحمد �شوقي ب�أن �صبا دم�شق لوثته
الأيدي البغي�ضة الآثمة املجرمة لكن دم�شق �ستبقى �صامدة
يف وجه الغزاة و�ستنت�صر لتعود الب�سمة �إىل كل ما فيها حتى
حجارتها.
وعن مكانة دم�شق يف �شعره �أ�شار الدكتور حممد �سعيد العتيق
�إىل �أن دم�شق هي الع�شق والوله وامللهمة ،وهي التي ا�ستدعته
لكتابة ال�شعر ،وهي الروح التي يتنف�سها ،وبالتايل فهي ت�شكل
كل �شيء بالن�سبة له .ودم�شق تبت�سم اليوم وهي تقطر دم ًا،
تبت�سم من �أجل �أن ترفع معنويات ال�شعب ال�سوري ،ومن �أجل �أن
تنت�صر ،تبت�سم رغم البكاء والدموع يف عينيها ،فوجه دم�شق ما
كان �إال با�سم ًا.
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بحوث ودراسات

قو�س الن�صر يف الهند�سة املعمارية ال�سورية

• خليل املقداد
�أ�صبح من امل�ؤكد �أن �سورية من �أقدم مواقع التح�ضر وبلوغ
�أرقى م�ستويات احل�ضارة وتطويرها بجميع مظاهرها من بناء
املدن بكامل م�ستلزماتها املعمارية واخلدمية العامة واخلا�صة،
الدينية واملدنية ،الرتفيهية واالقت�صادية ،وبالطبع كان
ينطوي ذلك �ضمن منهج ون�سيج معماري منتظم ودقيق تتخلله
�شبكة من ال�شوارع الرئي�سة والطرقات الفرعية التي تخدم
جميع ال�سكان يف املدينة.
والهدف الأهم من كل ذلك تلبية رغبات املواطنني ومراعاة
م�شاعرهم من خالل ت�أمني امل�ستلزمات التي تدخل يف الراحة
النف�سية والر�ضا وال�سعادة والأم��ن واالطمئنان ،ومب��ا �أن
تركيبة الإن�سان مبنية يف مرتكزها الأ�سا�سي على احلوا�س
وامل�شاعر لذلك كان ي�شرتك يف تخطيط املدن وبنائها العديد
من املخت�صني من مهند�سني و�أطباء وفال�سفة ومعماريني ،مبعنى
الطبقة الراقية واملثقفة يف املجتمع.
ومن هذا املنطلق كانت تلبية رغبات املواطنني يف توفري
العي�ش الرغيد يف املدينة وال���ذي ينح�صر يف العديد من
املتطلبات ومنها  :مقت�ضيات الراحة اجل�سمية والنف�سية
عن طريق توفري املناظر اجلميلة للعني بتوفري احلدائق
واملتنزهات وال��ه��واء النقي واللطيف وال�شفاف مع مراعاة
حوا�س ال�شم وما يرتبط بها ،وكذلك توفري الهدوء لراحة
الأذن وحوا�س ال�سمع� ...إلخ
�إذ ًا يبقى الهدف الرئي�س من كل ه��ذه التدابري النجاح
�سام وهو �إلبا�س املدينة بحلية معمارية
والو�صول لبلوغ هدف ٍ
تزيينية جميلة ب�شكل يتوافق مع �إ�شادة الأبنية الفاخرة
واملدنية النموذجية التي تتنا�سب مع املوقع اجلغرايف وما
يرتافق معه ،ومن هنا جند �أن املرتكز احل�سا�س لهذا املو�ضوع
ً
وخا�صة ال�شوارع الرئي�سية .وم��ن ثم
هو �شبكة ال�شوارع
الرتكيز على �إب��راز ه��ذه ال�شوارع ب�شكل يتنا�سب مع تطور
املدينة لكون هذه ال�شبكة بالن�سبة للمدينة ك�شرايني الأوردة
الدموية بالن�سبة جل�سم الإن�سان.
تعد ه��ذه ال�شوارع الأك�ثر ح�ضور ًا ب�شري ًا على مدار
كما ُّ
ال�ساعة ،ولهذا كان تنفيذها يرتكز على املهام التي تقوم بها من
حركة ال�سري والن�شاط التجاري �إ�ضافة للن�شاطات املختلفة.
ومن هنا كانت ال�شوارع منتظمة ببناء جميع عنا�صرها من
ال�شو�صة التي تتو�سط ال�شارع واملخ�ص�صة حلركة العربات،
وتنفيذ �شبكات املياه احللوة واملاحلة ،ثم الأر�صفة اجلانبية
يليها الأروقة التي ُتز َّين يف مقدمتها مبنهج تعميد رائع وغني
باملنحوتات ويف العمق املحالت التجارية �أو الأبنية اجلميلة
من �سبل للمياه� ...إلخ.
وحتى ال يكون هناك ملل وتعب بالنظر للم�سافات الطويلة
لل�شوارع ،مت التو�صل �إىل ابتكار مناهج زينة رائعة وخا�صة
عند تقاطع ال�شوارع ببناء امل�صلبات التي جاءت على �شكل
�أبنية معمارية فائقة الروعة يف املناهج املعمارية والتي
يطول �شرحها ومنها على �سبيل املثال تلك التي مازالت قائمة
يف مدن ب�صرى وتدمر و�أفاميا وجر�ش والبرتاء والعديد من
مدن العامل.
ولبلوغ الكمال يف تزويد ال�شوارع بالزينة مت بناء الأقوا�س
والأعمدة والن�صب التذكارية والتي كانت ت�ضاف لها بح�سب
املنا�سبات التي تبنى من �أجلها ومنها �أق��وا���س الن�صر التي
�سنتكلم عنها �أو الأعمدة التي تبنى و�سط ال�شوارع كما هي
احل��ال يف الأع��م��دة املن�صوبة يف و�سط ال�شارع الرئي�سي يف
مدينة �أفاميا �أو عمود تراجان يف مدينة روما.
�أما بخ�صو�ص قو�س الن�صر الذي هو مو�ضوع بحثنا فكان له
ً
وخا�صة يف بالد ال�شام  .ولو
قدم زمني يتوافق مع قدم املدن
�أطلق الرومان الت�سمية على القو�س با�سم قو�س الن�صر� ،إال �أنه
مل ُي َ
بوقت مت�أخر وب�شكلٍ ا�ستثنائي وذلك بعد
نب عندهم �إال
ٍ
االنت�صارات التي كانوا يحققونها يف املعارك ،كما �أ�صبح هذا
البناء واحد ًا من �أبنية الزينة ،وقبل كل �شيء �أبنية الزينة
طابع �سيا�سي �أو ديني ،كما �أ�صبح
بناء ذا
التذكارية ثم �أ�صبح ً
ٍ
بنا�ؤه يتم مبنا�سبة ت�شييد مدينة جديدة .وبهذه املنا�سبة
يبنى القو�س يف احليز املخت�ص له يف املدينة� ،أو يف بداية
املدينة �أو مدخلها ،وبعد ذل��ك ت�أخذ املدينة يف االمتداد
واالت�ساع.
ثم تطور الأمر يف بناء القو�س يف مركز املدينة احلقيقي،

ومت �إك�سا�ؤه ب�شكل �أحدث الزينة فيه طبيعة رمزية م�ستعارة
من املعتقدات الدينية ( امليثولوجيا ) كما هي احلال يف مدينة
لبدا الكربى يف ليبيا� ،أو يف مدينة �أوراجن يف فرن�سا �أو يف مدينة
تيمقاد يف اجلزائر�،أو يف مدينة او�ستيا يف �إيطالية ،وكذلك
الأم��ر يف املدن ال�سورية مثل مدن تدمر وب�صرى وجر�ش...
�إلخ.
كما يذ ِّكر بناء الأقوا�س بالأعمال ال�شعبية املهمة والكربى
مثل ت�شييد امل�شاريع العظمى كال�سدود – واجل�سور – والطرقات
الدولية – واملوانئ� ...إلخ .وهذا يعني �أن بناء الأقوا�س �أ�صبح
ذا طبيعة وهدف �سيا�سي �أو ر�سمي ،ولهذا ال�سبب تكتب فوق
جدرانه �أ�سماء الأباطرة وامللوك واحلكام� ...إلخ الذين كانوا
على ر�أ�س احلكم �أثناء ت�شييد امل�شاريع وبناء الأقوا�س.
وه��ك��ذا ف��ق��د مت ب��ن��اء ال��ع��دي��د م��ن الأق���وا����س مبنا�سبة
االن��ت�����ص��ارات احلربية مثل ان��ت�����ص��ارات الأب��اط��رة تيتو�س
و�سبتيمو�س �سيفريو�س يف نهاية القرن الثاين للميالد ،وكذلك
ق�سطنطني يف القرن الرابع امليالدي.وبهذه املنا�سبات بنيت
ثالثة �أقوا�س يف مدينة روما نف�سها ،عدا الأقوا�س التي تبنى
يف مدن الواليات.
ومع ذلك يبقى التاريخ القدمي لهذه الأبنية جمهول املكان
رجع قدمه �إىل مدينة
وال��زم��ان وال��ب��اين� ،إال �أن البع�ض ُي ِ
الإ�سكندرية ،و�آخرون يعيدون م�صدره �إىل املدن ال�سورية يف
العهد الهللين�ستي ،وهناك �آراء ترجع م�صدره �إىل ا�ستعارة
هند�سته املعمارية من مبنى امل�صلبة الإغريقية ( الترتابيل )،
ثم هناك �آراء ت�ؤكد �أن البناء يعود للعهد الروماين مع �إمكانية
ا�ستعارته من قبل الإيطاليني من جريانهم الإغريق املت�أثرين
يف هند�سة العمارة الإترو�سكية بخ�صو�ص ت�شييد �أبنية
الن�صر .ولكن يبقى الر�أي الأرجح يف املو�ضوع هو �أن املرجعية
يف البناء تعود �إىل الهند�سة املعمارية ال�سورية على اعتبار
�أنهم هم �أول من تو�صل لبناء القنطرة ثم القو�س وهكذا.
وتبنى الأق��وا���س بتزويدها ب��واج��ه��ات مزينة ب�أعمدة
وبواجهات ذات �شكل مثلثي مت�ساوي ال�ضلعني ،كما يزود القو�س
مبدخل �أو م��داخ��ل على �شكل خ��رج��ات وحم��اري��ب �إ�ضافة
للمدخل املركزي ،ومن هذه النماذج الأقوا�س التي بنيت يف
مدن :
– Haïdra – Sant-Remy – Aoste – Mactar
 – Titusوكذلك قو�س الدواليب الف�ضية des Argentier
يف مدينة روما� .أما الأقوا�س ذات الفتحات على �شكل خرجات
مثل �أق��وا���س  Saintesالقدي�سني و  ،Announaفتكون
�أحيان ًا متعددة املداخل اجلانبية ،و�أحيان ًا ُيفتح بع�ض هذه
بع�ض من خالل �أبواب ذات علو مقبب مثل �أقوا�س
املداخل على ٍ
مدن � Timgad – Lambése – Orange :أو �أقوا�س
 Trajan - Constantinيف مدينة روما.
وميكن ح�صر ه��ذه الأق��وا���س �ضمن �ستة من��اذج رئي�سية
يف الهند�سة املعمارية التي نفذت يف م��دن الإم�براط��وري��ة
الرومانية وهي  - 1 :قو�س �أغ�سط�س يف � Suseسو�س فقد
بني على �شكل مربع مع قو�س مركزي واحد ،وكما هي احلال
يف مدينة لبدا الكربى �أي�ض ًا - 2 .قو�س تيتو�س يف مدينة روما
فقد بني على �شكل م�ستطيل مع قو�س مركزي ودرج داخلي نفذ
داخل الركيزة اليمنى من القو�س – 3 .قو�س الدواليب الف�ضية
 des Argentierيف مدينة روما ؛ وقد اقت�صر التزيني يف
هذه النماذج الثالثة على نتوءات بارزة من الزوايا على �شكل

�أعمدة - 4 .قو�س �سبتيمو�س �سيفرييو�س يف مدينة هيدرا،
وقد بني على �شكل رباعي مبدخل واحد مقبب تتقدمه ثمانية
�أعمدة منها �أربعة يف كل واجهة تتوزع ب�شكل مزدوج �أمام كل
ركيزة من الأمام واخللف� – 5 .أقوا�س �سبتيمو�س �سيفرييو�س
يف مدينة لبدا الكربى وقو�س كراكال يف مدينة تيبازا ،وقد
بني كل واحد على �شكل رباعي منوذج ( الترتابيل ) مبعنى
�أن القو�س منفتح على �أربع جهات مبداخل مقو�سة ويف الو�سط
قبة �ضخمة ،ويف قو�س كراكال زينت كل كتلة ب�أربعة �أعمدة
بالتناظر من كل جهة من اجلهات اخلارجية الأرب��ع ،وبذلك
بلغ عدد الأعمدة  16عموداً .كما زينت الواجهات الداخلية
واخلارجية يف قو�س �سبتيمو�س �سيفريو�س مبنحوتات ذات
بواعث نباتية وميثولوجية� ،إ�ضافة �إىل تزيني القبة من
الداخل واخلارج.
 – 6قو�س ق�سطنطني يف روما بني على �شكل م�ستطيل ممتد
مع ثالثة مداخل ،املركزي منها هو الأك�بر بن�سبة ال�ضعف
عن اجلانبيني بالطول واالرتفاع ،مبعنى �أن القطر املركزي
يبلغ 10م واجلانبي 5م ،وبذلك يكون امتداد القو�س20م،
والعر�ض 10م .وق��د زود القو�س ب��درج لولبي داخلي نفذ
و�سط الركيزة اليمنى .ويتقدم القو�س من اجلهتني الأمامية
واخللفية ثمانية �أعمدة من كل جهة .ويت�شابه هذا الأخري
مع قو�س الن�صر يف مدينة ب�صرى� ،إال �أن الأق�سام اجلانبية يف
قو�س ب�صرى اختلف التنفيذ فيها بحيث �شكلت كل كتلة �أربعة
�أقوا�س مقنطرة وبقطر يتنا�سب مع عر�ض �أروق��ة ال�شوارع
التي متر من �أ�سفل الأقوا�س.
وعندما ميتلك القو�س �أرب��ع فرجات ()Quadrifrons
تكون كل فرجة منفتحة وت�شرف على �أرب��ع جهات ،ولها
�أرب��ع واج��ه��ات ،مثل قو�س كراكال ومبنى الواجهات الأرب��ع
 Quadrifronsيف مدينة روما ويف مدينة .Janus
و�أق���دم ه��ذه الأق��وا���س يرجع �إىل بداية عهد �أغ�سط�س
مثل قو�س  Rininiالذي يعود �إىل عام 27م وقو�س مدينة
بومبيي وقو�س  Spoléteالذي يعود تاريخهما �إىل عام 23م
وقو�س بوال يف مدينة ا�سرتي  Pola en Istrieفيعود لعام
23م .وكذلك قو�س  Carpentrasفيعود �إىل القرن الرابع،
وكما ه��ي احل��ال يف قو�س الق�صرين  Kasrineيف �شمال
�أفريقيا الذي يعود لعام 312م وقو�س ق�سطنطني يف مدينة
روما الذي يعود �إىل عام 315م.
وقد انت�شر بناء هذه الأقوا�س يف كامل مدن الإمرباطورية
الرومانية با�ستثناء مناطق �أوروبا الو�سطى و�أملانيا وبريطانيا.
ولكن باملقابل فقد كانت �أعدادها كبرية يف مدن فرن�سا حيث
بلغ عددها يف املدن الفرن�سية  69قو�س ًا وكان �أكرثها يف مناطق
كانات  Cagnatو�شابوت و .Chapot
�أما قو�س الن�صر يف مدينة تدمر فقد جاء بنا�ؤه من خالل
التطور العمراين للمدينة وتو�سع �شبكة ال�شوارع والربط بني
احلي ال�شرقي القدمي للمدينة والذي متيز بال�صفة الدينية
وبناء معبد بل الرئي�سي ،واحلي الغربي الذي متيز بالن�شاط
التجاري واحل��ي الأو���س��ط ذي ال�صفة املدنية والر�سمية
واخلدمات املتنوعة.
وللربط بني مفا�صل ال�شوارع و�إخ��ف��اء االنحرافات عند
هذه املفا�صل فقد مت ابتكار حل ببناء قو�س الن�صر والربط
بني الق�سم الأول والثاين من ال�شارع الرئي�س (الديكومانو�س)
ونفذ البناء على �شكل بوابة ذات قو�س مركزي بقنطرة
مرتفعة ترتفع فوق مركز ال�شارع الأو���س��ط وبذلك �أ�صبح
قطر القو�س يتنا�سب مع عر�ض ال�شارع ،ويجاوره ق�سمان كل
واحد منهما على �شكل قو�س مقنطر يتنا�سب عر�ضه مع عر�ض
الرواق ،وبذلك �أ�صبح القو�س اجلانبي على �شكل بوابة للرواق.
ويت�ألف القو�س �إذ ًا من ثالثة مداخل رئي�سية معقودة
فوق �أقوا�س تتفرع عنها مداخل �أخرى بنيت فوق �سطح �شبه
منحرف كحل عمراين مل�شكلة املنعطفات.
وزين القو�س بنقو�ش فنية نفذت فوق واجهات الأقوا�س
�أه��م��ه��ا ج���ذوع النخيل و�سال�سل ال�ل�آل��ئ و�أوراق الكرمة
واحلر�شوف واللبالب� ...إلخ.
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�صور من اجلمال التمثايل
يف ال�شــعر
• �أحمد علي حممد

1ـ مل يكن يف وج���دان نقدة ال�شعر نزعة حقيقية �إىل
تدوين الأحكام النقدية� ،إىل �أن �أظهر عبد امللك بن قريب
الأ�صمعي (ت216ه��ـ) مدونته اخلالدة يف امل�صطلح النقدي
ويف احلكم النقدي املو�سومة بـ «فحولة ال�شعراء» ،وقد زعم
قوم من الدار�سني �أن تلك املدونة خرجت �إىل النور بطريق
تلميذه �أبي حامت ال�سج�ستاين ،واملهم يف الأمر �أن تلك املدونة
و�ضعت حد ًا للرحلة ال�شفهية التي قطعها النقد العربي ،الذي
واكب ،من غري �شك ،رحلة ال�شعر العربي يف م�سريته ال�شفهية
الطويلة.
وبعد الأ�صمعي ا�شتجر الت�أليف يف النقد الأدبي ،وتعددت
م�شاربه ،وتنوعت �آفاقه ،حتى بات من املمكن الكالم على
اجتاهات ومذاهب يف النقد الأدبي العربي عمادها نظريتان
�أ�سا�سيتان :نظرية اللفظ واملعنى ونظرية عمود ال�شعر
العربي .ففي جم��ال النظرية الأوىل كانت هنالك غلبة
ُ
قولة اجلاحظ امل�شهورة
لأ�صحاب اللفظ على املعنى� ،إذ ُ�شدّ ت
«املعاين مطروحة يف الطريق � »...إىل حيز �أن�صار اللفظ ،مع
�أن اجلاحظ من �أهل االعتزال ومن �أهل العقل واملعنى ،ثم جاء
قدامة بن جعفر يف كتابه «نقد ال�شعر» لينهي امل�س�ألة بقوله
�إن املعنى لي�س �أك�ثر من م��ادة لل�شعر ،وال�شاعر ال يالم على
مادة �شعره ،كما �أن النجار ال يالم على مادة �صناعته ،وبذلك
ا�ستقر مفهوم ال�شعر عند �أن�صار اللفظ يف حيز ال�صناعة،
وا�ست�سلم احلكم النقدي عندهم لل�شكل وللفظ وللأ�سلوب،
وك��ان من ظواهر �صمود هذا ال��ر�أي اليوم ب��روز االجتاهات
ال�شكلية يف الفل�سفة احلديثة ،فذكر عمانوئيل كنط�« :أن
الفن لي�س متثي ً
ال ل�شيء جميل ،و�إمنا هو متثيل جميل ل�شيء
من الأ�شياء» ،فح�صر اجلمال يف الفن �أي يف ال�شكل الذي يعرب
به عن الأ�شياء.
يف حني بقيت �آراء �أن�صار املعنى خارج االهتمام النقدي �إىل
�أن جاء املرزوقي ليعيد �صياغة نظرية عمود ال�شعر حماو ً
ال
من خاللها و�ضع املعنى ال�شعري يف حيز االهتمام النقدي حني
ذكر �أن طريقة العرب يف ال�شعر �إمنا تركز على �شرف املعنى
و�صحته وجزالة اللفظ وا�ستقامته ،فو�ضع املعنى ب�شرفه
و�صحته يف �صدارة النظرية.
والواقع �أن املراد ب�شرف املعنى ترفعه عن املباذل وعلوه عن
املقابح ،وهذا يف�ضي �إىل جانب مهم ا�ستجد يف م�ضمار النقد
لي�ؤدي ال�شعر يف نهاية الأمر وظيفة �أخالقية ،يف حني �أريد
ب�صحة املعنى جتنب اخلط�أ وهذه وظيفة �أخرى �أريد لل�شعر
�أن يحملها يح�سن ت�سميتها بالوظيفة املعرفية  ،وه��ذا �أمر
طبيعي يف �ضوء تطور املجتمع العربي من الناحية الفكرية
�إذ عد اخلط�أ يف املعاين من قبيح �شعر املحدثني  ،ولي�س عجيب ًا
�أن يتو�سع ناقد مثل ابن طباطبا العلوي يف الكالم على �أدوات
ال�شعر كالتو�سع يف معرفة النحو والتاريخ وغريهما خوف ًا من
وقوع ال�شاعر يف اخلط�أ.
و�أم���ا الوظيفة اجلمالية يف النقد العربي فقد غابت
مالحمهما ،ما عدا مفهوم اجلودة ،وهو مفهوم مل تقم له �أ�صول
وا�ضحة ،وهذا ما برز يف جمال تعريف النقد عند القدماء
الذي مل يجز متييز جيد ال�شعر من رديئه ،ولعل قدامة بن
جعفر من �أه��م النقاد القدامى الذين حاولوا نقل م�صطلح
اجلودة من الغمو�ض التام �إىل �شيء من الو�ضوح حني ذكر ب�أن
اجليد ما �أقر العقل بجودته والرديء ما �أقر العقل برداءته.
ولعل �أول حماولة يف الرتكيز على جمالية املعنى يف الرتاث
ال�شعري متثلت بقول املتنبي يف رثاء �أم �سيف الدولة:
�صالة اهلل خالقنا حنوط على الوجه املكفن باجلمال
�إذ �أخذ على املتنبي �أنه �أ�ساء الأدب حني �أ�شار �إىل جمال
امليتة ،بيد �أن النقد اجلمايل احلديث ين�صر قول املتنبي هذا،
�إذا ُفهم �أنه �أراد باجلمال هنا اجلالل واملهابة.
2ـ كان �أبو متام الطائي �أول من افرتع املعنى املت�صل باجلمال
التمثايل يف قوله:

ا�ستقر مفهوم ال�شعر عند �أن�صار
اللفظ يف حيز ال�صناعة ،وا�ست�سلم
احلكم النقدي عندهم لل�شكل
وللفظ وللأ�سلوب

من كـلّ رمي مل َت ُر ْم �سوء ًا ومل
ْ
تخلـط ِ�ص َبى �أيامها بت�صابي
�شهاب نا ٍر يف احل�شا
�أذكتْ عليه
َ
بالعذل وهن ًا �أختُ �آلِ �شهاب
عـذ ً
ال �شبيه ًا باجلنـون ك�أنمّ ا
�شطر كتاب
الورهاء
به
أت
�
قر
َ
ُ
يف البيت الأول ا�ستعارة متثلت يف قوله( :من كل رمي)
�أي من كلّ امر�أة ح�سناء كالرمي ،ووا�ضح �أنّ هذه اال�ستعارة
قد جاءت يف �سياق املجان�سة (رمي/ت��رم) و(�صبا/ت�صابي)،
ويخال الدار�س �أنّ �أبا متام هنا �صرف كامل طاقته للعناية
بالبديع  ،والواقع �أنّ هذه املالحظة تطول ال�صورة اخلارجية
فم�ؤ�س�س على �إنتاج معنى جديد،
للكالم� ،أما �صميم القول هنا ُ
مل ي�سبقه �إليـه �أح��د يف ح��دود معرفتي ،وه��و معنى مولَّد
ا�ست�أ�صله من رحم الر�ؤية الفنية العربية للجمال الأنثوي،
�إ ْذ اعتاد ّ
ال�شعراء ت�شبيه املر�أة بالرئم ،وجهة ال�شبه عادة
تكون يف جمال احلركات وتنا�سق الأجزاء ،واللطف والنعومة
واالنطالق والتوثب وال�ضمور وغري ذلك مما يعبرّ من خاللها
الذوق ال�شعري عن املر�أة التي تفي�ض �شباب ًا وحيوية  ،و�أبو
متام فيما ن�سميه تنا�ص ًا يف لغتنا النقدية احلديثة تناول
هذه ال�صورة املتداولة ،فولد منها معنى جديداً ،يف قوله (
مل ترم �سوءا)  ،وهو هنا ال ي�ستهدف �إقامة اجلنا�س بني رمي
وترم فح�سب  ،و�إنـما ا�ستهدف توليد معنى من معنى �سـابق ،
فاملعنى ال�سـابق �أن احل�سناء ُت�ش َّبهُ بالرئم  ،واملعنى املولد �أن
هذه احل�سناء التي �أ�شبهت الرئم (مل ترم �سوءاً) ،وال�سوء
الذي يعنيه الت�صابي ،لهذا قال ( :ومل تخلط �صبى �أيامها
بت�صابي) ،ومن عجب �أن تكون ال�صبية مت�صابية ،ومن عجب
�أي�ض ًا �أن تف�سد �صباها بالت�صابي كما يقول �أبو متام ،فالت�صابي
ال�صبا  ،فكيف تكون ال�صبية من دون ال�صبا
هو الرجوع �إىل ِّ

املراد ب�شرف املعنى ترفعه عن
املباذل وعلوه عن املقابح ،وهذا
يف�ضي �إىل جانب مهم ا�ستجد يف
م�ضمار النقد لي�ؤدي ال�شعر يف
نهاية الأمر وظيفة �أخالقية
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الذي �سـماه ال�شاعر ت�صابي ًا  ،هل يريد ح�سناء رزينة ،جمالها
متثايل عقلي �ساكن  ،لتكتمل لديه لذة الت�أمل العقلي؟
3ـ لقد حذا عمر �أبو ري�شة حذو �أبي متام يف التعبري عن
اجلمال التمثايل� ،إذ هو واحدٌ من ال�شعراء الكبار يف الزمن
احلديث  ،تزعم الكال�سيكية العربية يف الزمن احلديث،
حمافظ ًا على الإط���ار ال�شعري امل���وروث ،بيد �أن���ه ج��دد يف
م�ضامني ال�شعر ومو�ضوعاته  ،وقد خا�ض مع قرنائه ال�شعراء
يف املو�ضوعات االجتماعية وال�سيا�سية والفنية  ،فامتاز �شعره
ٌ
ر�شاقة ورقة وديباجة
بالقوة والر�صانة اللغوية ُي�ضاف �إليها
مل تتهي�أ لكثري من ال�شعراء املعا�صرين  ،و �شعر �أبي ري�شة امتداد
حقيقي للمجد ال�شعري املوروث بكل حوامله الفنية والثقافية
 ،واملهم �أن �أبا ري�شة قد جنح يف تطويع ال�شكل ال�شعري املوروث
ال�ستيعاب ق�ضايا الع�صر احلديث  ،ف�أراد �أن ي�ؤكد حيوية ذلك
ال�شكل بعدما توافرت لدية عبقرية �شعرية قل نظريها يف
الع�صر احلديث  ،ف�أنت تقر�أ يف �شعر �أبي ري�شة بع�ض ًا من �شعر
العرب ولكن بت�صاوير مل تتكرر كثري ًا يف التاريخ الأدبي � ،إذ
كان يطول مو�ضوعات الفن ال�شعري القدمي ب�أدوات جديدة
كل اجلدة  ،ويكاد ي�ستويل على القارئ يف كل مو�ضوع يتناوله
 ،وهنا يعن يل �أن �أ�ضرب �شاهد ًا من �شعره يف و�صف طلل لريى
القارئ كيف ا�ستحالت الأداة ال�شعرية و�سيلة لك�شف عوامل
جديدة يف م�ضمار القدمي يقول:
قفي قدمي �إن هذا املكان يغيب به املرء عن ح�سه
لقد تعبت منه ّ
كف الدمار وباتت تخاف �أذى مل�سه
وينتحر ُ
ُ
املوت يف ي�أ�سه
ينف�ض
هنا
أ�شباحهُ
الوهم � َ
ُ
ُ
هذا تعبري فريد وفيه �شعرية باهرة  ،و�صحيح �أنه ا�ستعار
املو�ضوع من ال�سلف � ،إال �أنه اخت�صر م�شهد الطلل الذي كان
قد ا�ستفرغ فيه ال�شعراء معاين ال تنح�صر ،يف كلمة انطوت
على جانب كبري من الإي��ح��اء واجل��م��ال وال��روع��ة  ،مثل �أن
يكون للوهم هيئة حتتمل جراب ًا ينف�ض منه الأ�شباح لرتي
الناظر وك�أن املكان قد ملأته �أ�شباح الوهم  ،وهو هنا يتكلم
على ال�شعر نف�سه الذي هو وهم ولديه �أ�شباح يطلقها يف الطلل
 ،فال ميلك املوت �إزاء الطلل اخلالد �إال �أن يرتاجع  ،ويف ذلك
تعبري عن �سريورة الطلل الذي نقلته �أوهام ال�شعراء من دائرة
الزوال والعدم �إىل حيز البقاء واخللود ،من �أجل ذلك بدا له
املوت منتحر ًا والطلل حي ًا جتول �أطيافه و�أ�شباحه يف �أنف�س
ال�شعراء �أبد الدهر.
عمر �أب��و ري�شة فنان و�شاعر �إذ ا�ستوىل عليه اجلمال
التمثايل ال�ساكن ال��رزي��ن� ،أو قل �إن �شئت اجلمال اخلالد
املتمثل بجمال التماثيل التي تقاوم الزمن وتعلو الفناء ،فقال
يف ق�صيدته حتجري:
ٌ
ٌ
مرمر
ح�سناء  ...هذي دمية منحوتة من
ِ
ُ
ال�ساخر املُ ْ�س َتهرت
طلعتْ على الدنيا طلو َع
ِ
وم�شتْ �إىل حر ِم اخللو ِد على ِرقاب ال ْأع ُ�ص ِر
ُع ٌ
ُ
ريانة َ�سك َِر
اخليال بعريها املُ َت َكبرِّ ِ
ٌ
ُ
َ
َجر
ال�صبا املتف ِ
�أبد ًا ممُ َ ْت َعة بينبو ِع ِّ
ترنو �إليها يف وجو ِم ا َ
حلالمِ ِ املُ ْ�س َتفْ�سِ ِر
ُ
والطرف بني ُم َنقّلٍ يف �سحرها و ُم َ�س َّم ِر
و�شّ ى بها �إبدا ُع ناحتِها اجلمانَ العبقري
ري
وم�ضى وبنتُ ر�ؤاها مل َت ْكبرُ ْ ومل تتغ ِ
اءاتِ الزمانِ الأزور
ح�سناء ما �أق�سى ُف َج َ
�أخ�شى ُ
متوت ر�ؤاي �إن تتغريي فتحجري
يريد �أن الزمان يفني اجلمال  ،وال �سبيل ال�ستبقائه �إال
بتحجره في�صري متثا ً
ال وه��ذا تعبري رائ��ع يلتقي مع مقوالت
الفال�سفة يف الزمن احلديث وال �سيما قولة كانط :الفن لي�س
متثي ً
ال ل�شيء جميل بل هو متثيل جميل ل�شيء من الأ�شياء ،
�أعني �أن اجلمال احل�سي الذي يراه ال�شاعر يف الواقع لي�س فيه
معنى الدميومة  ،ومن ثم فهو جمال �صوري زائل  ،لذا �أ�شار �إىل
جمال التمثال الذي هو �أكرث بقاء من اجلمال الطبيعي .
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قضايا وآراء
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• عبد النبي ا�صطيف

من �أنا ؟
من نحن ؟
���س���ؤال ي���ردده ال��ف��رد م��ن��ا ،وت���ردده
اجلماعة ،وال �سيما يف اللحظات احلرجة
(وهل ثمة حلظات �أكرث زلزلة لعاملنا وملا
تر�سخ فيه من يقينيات من اللحظات
منر بها اليوم؟) ،التي تدفع كليهما
التي ّ
�إىل م�ساءلة النف�س عن حقيقة هويتها
التي كانت ،حتى تلك اللحظة ،جمرد
بدهية� ،أو حت�صيل حا�صل� ،أو حقيقة
وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س.
والجرم �أن انبثاق ما ي�سمى بالنظام
ال���ع���امل���ي اجل���دي���د New World
 Orderوم����اراف����ق����ه م����ن ع��ومل��ة
 Globalizationللوجود الإن�ساين
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات ،وال���س��ي��م��ا
امل�ستوى امل��ع��ريف واملعلوماتي منه ،قد
منّى هذه اللحظات احلرجة يف احلياة
الإن�سانية ،وجعل امل��رء ي�سائل نف�سه
وه��و يت�أملها تغرق يف في�ض من القوى
التي حتيط بعامله:
•قوة �سيا�سية وع�سكرية عظمى
ذات �سلطان وج�ب�روت ال ح��دود لهما،
تعبئ �إمكاناتها و�إمكانات حلفائها على
م�ستوى العامل ،بالرتغيب والرتهيب،
لتغري كل ما ال يروقها يف �أي بقعة من
بقاع العامل ،بحق القوة ،وحتت مظلة
القانون الدويل ،الذي تخطه يف جمل�س
الأمن �أو غريه من املنظمات الدولية التي
تدير العامل من خاللها.
•قوة اق��ت�����ص��ادي��ة ه��ائ��ل��ة ال تعب�أ
ب��احل��دود ال�سيا�سية �أو القومية �أو
اللغوية �أو العرقية �أو الدينية تبحث
ع��ن اليد العاملة الرخي�صة ،وامل��ادة
الأول��ي��ة البخ�سة ،والأنظمة البيئية
املرنة ،والأ�سواق القريبة التي ت�ستهلك
الأخ�ضر والياب�س ،والقوانني التي تي�سر
اال�ستثمار ب�أف�ضل عائد ومهما بلغ الثمن
الإن�ساين �أو غال.
•وقوة معلوماتية خ��ارق��ة ق��ادرة
على الو�صول �إىل �أي��ة بقعة من بقاع
العامل بتقنياتها التي جت��اوزت حدود
قرب
احللم واخليال والطموح العلميُ ،ت ِّ
البعيد ،و ُت��دخ��ل امل�ستحيل يف دائ��رة
املمكن ،وعامل احللم يف ف�سحة اليقظة،
وتحُ��� ِّول ال��ع��امل �إىل " ق��ري��ة كونية "
 Global Villageمتداخلة الأحياء
وال�سكان الذين يح ّلون ويرحتلون بحث ًا
عن الرزق حين ًا ،ون�شدان ًا للحرية حين ًا
�آخ��ر ،وف���رار ًا من املالحقة التي متليها
عملية "الدحل" (من املدحلة) لكل ما
هو خمتلف ُمباين وبارز على م�ستوى من
امل�ستويات.
وهكذا بات املرء ي�سائل نف�سه من هو ؟
وما هو ؟ و�إذا كان يعرف من هو:
•من خالل ا�سمه؛
•وتاريخ والدته ومكانها؛
•و�أ�سماء �أبويه وجديه؛
•ومالحمه وق�سماته ال�شخ�صية،
•وغري ذلك من املعطيات ،التي تدخل
�شبكة املعلومات املت�صلة به يف بلده �أو
خارجها ،والتي تتحول يف هذه ال�شبكة
�إىل م��ع��ادالت رقمية ُت�ستعاد بلم�سة
مفتاح من حا�سوب؛
ف���إن��ه ي��ك��اد يجهل م��ا ه��و ،وال �سيما
عندما ي��رى نف�سه تخ�ضع للتحوالت

الهائلة التي يتطلبها االنتماء للع�صر،
فتزداد حريته كل يوم عندما يرى �أنه
بات ال يعرف هذه النف�س التي كانت يف
يوم ما نف�سه وذاته وهويته-بل رمبا ر�أى
فيها جوهره الذي مل يعد �أكرث من وهم.
واحلقيقة �أن من �أبرز ما فرزته احلياة
املعا�صرة يف ظل التطورات التي ي�شهدها
العامل اليوم مفهوم ًا للهوية يناق�ض كل
ما عرفناه عنها حتى عهد قريب .وهو
مفهوم يقوم على زعزعة :
•وحدة الهوية :ذلك �أن هوية اليوم
مل ت��ع��د "وحدة" ،ب��ل غ���دت �شظايا
يجمعها وهم الوحدة .والناظر بعمق
�إىل هويته "الفردية" (امل��زع��وم��ة)
ي�ستطيع �أن يتبني �أن��ه��ا يف حقيقة
الأمر مزيج معقد من الهويات اجلمعية
 collective identitiesالتي ت�أتلف
يف النف�س الإن�سانية على نحو عجيب
مي�� َكّ��ن��ه��ا م��ن �أن ت�سمح ل��واح��دة منها
بال�سيادة على �سائر الهويات الأخ��رى
يف ظرف زماين ومكاين حمدد .فالرجل
منا يجمع ب�ين جوانحه الأب وال��زوج
ورب الأ���س��رة (ورمب���ا االب���ن� ،أوال�صهر
وغ�يره��م��ا) يف ال��ب��ي��ت ،وه���و امل��دي��ر �أو
امل�ستخدَ م� ،أو ما ي�سنده له املجتمع من
وظيفة يف �شبكة العالقات الوظيفية
واالجتماعية التي يتحرك فيها .وهو
ال�سيا�سي ،وهو الريا�ضي ،وهو الكاتب،
وهو املت�سوق ،وهو املحا�ضر ،وهو امل�ستمع،
وهو…….وهو كل ذلك حتى عندما ال
يفكر به ،اللهم �إال عندما تتنازع على
هواه هويتان تقفان على طريف نقي�ض.
واملر�أة كذلك هي الزوجة والأم والكنة
وامل��وظ��ف��ة وامل��د ِّر���س��ة والح��ق�� ًا احلماة
واجلدة ،وهي النا�شطة ال�سيا�سية ،وهي
الريا�ضية ،وهي الكاتبة ،وهي املت�سوقة،
وه��ي امل��ح��ا���ض��رة ،وه��ي ع�ضو املجل�س
الت�شريعي ،وهي الوزيرة ،وهي امل�ستمعة،
وهي ....
واملفارقة �أن الإن�سان لطاملا ح�سب
�أنه جرم �صغري ،وفيه انطوى عامل وا�سع
وغني ومتنوع من الهويات التي تدور يف
فلك "نف�سه" فيما يتوهم.
•ثبات ال��ه��وي��ة  :ذل���ك �أن هوية
ال��ي��وم �أب��ع��د م��ا تكون ع��ن الثبات فهي
دائبة التغري والتطور والتحول .و�إذا
م��ا نظر امل���رء �إىل هويته م��ن منظور
تاريخي ف�إنه �سرعان ما يت�ضح له �أنها
���رت مب��راح��ل خمتلفة م��ن الطفولة
م ّ
واحلداثة وال�صبا وال�شباب والكهولة
وال�شيخوخة والعجز ،ي�شكل كل منها
هوية خا�صة بها ,وال يجمعها بالهويات
الأخرى غري كونها حتمل اال�سم نف�سه،
وت�سكن اجل�سد ذاته� ،أما ما خال ذلك ف�إن
ك ًال منها متميز وخمتلف عن الآخر.
•�أ�صل الهوية  :فما نن�سبه لأنف�سنا
م��ن ه��وي��ة ال ي�ستند �إىل �أ���ص��ل مكني
با�ستثناء ل���ون ب�شرتنا ،ون��وع��ن��ا �أو
جن�سنا (ك���ون ال��واح��د م��ن��ا ذك����ر ًا �أو
�أنثى -وت�صنيف كهذا غدا كذلك مو�ضع
م�ساءلة جدِّ ية يف بع�ض املجتمعات).
�أما ما خال ذلك ف�إنه مك َت�سب وال جذور
ل��ه �إال يف غياهب �أوه��ام��ن��ا .ذل��ك �أن
هويتنا ال تولد معنا مبقدار ما نكت�سبها
تدريجي ًا �أوبتعبري �أدق مبقدار ما نكت�سب
وجوهها املختلفة ،و�أطوارها املتعاقبة،
عرب انغما�سنا بتيار الزمن� ،أو مروره بنا.
نعم لقد تط ّور مفهوم "الهوية" بفعل

الأح���داث اجل�سام التي مر بها العامل
على م��دى القرنني املا�ضيني من جهة-
ه��ذه الأح���داث الناجمة التي عا�شها
العامل واليزال يف ظل ماميكن ت�سميته
ب��ـ ال�ترك��ة الإم�بري��ال��ي��ة Imperial
 ،Legacyوبفعل ت���أث�يرات خمتلف
ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة (ع��ل��م ال��ن��ف�����س،
وع��ل��م االج��ت��م��اع ،وع��ل��وم الل�سانيات،
والأنرتوبولوجيا وغريها) وما �شهدته
من تطورات هائلة وال�سيما يف الن�صف
ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الع�شرين م��ن جهة
�أخرى ،ف�ض ًال عن ثورة االت�صاالت التي
ح ّولت العامل �إىل قرية كونية .وهكذا
خ�ضع مفهوم "الهوية مل�ساءلة �شديدة،
وبالنتيجة ،لتغريات جذرية يف مقاربته
ويف مقوالته التي كانت يف يوم من الأيام
ُمطْ م ِئنّة َ
مط ْم ِئنة ،ق���ا ّرة وم�ستقرة،
وغدت وحدة الهوية ،وثباتها ،و�أ�صلها
مما عفا عليه الدهر ،و�أ�صبح بني ع�شية
و�ضحاها ن�سي ًا من�سي ًا.
فهوية اليوم مل تعد تتمتع ب�أي مقدار
م��ن ال��وح��دة " ،"Unityلأن��ه��ا �إه��اب
يجمع ب�ين حناياه ك�ثر ًة م��ن الهويات
املتوازية املعاي�شة التي ي�ألف بع�ضها
بع�ضها الآخ��ر ويقبله على �أنه حقيقة
من حقائق احلياة� .إنها اليوم "�شظايا
يجمعها وهم الوحدة" ،والناظر بعمق
�إىل الفردية املزعومة التي تن�سب �إىل
الهوية ي�ستطيع �أن يتبني �أنها يف حقيقة
الأمر مزيج معقد من الهويات اجلمعية
التي ت�أتلف يف النف�س الإن�سانية على
نحو عجيب ميكنها من �أن ت�سمح لواحدة
منها ب��ال�����س��ي��ادة ع��ل��ى ���س��ائ��ر ال��ه��وي��ات
الأخرى يف ظرف زماين ومكاين حمدد.
وهوية اليوم �أبعد ما تكون عن الثبات،
فهي دائبة التغري والتطور والتح ّول.
ومل تقت�صر م�ساءلة مفهوم الهوية على
"وحدتها" و "ثباتها" بل تعدت ذلك
�إىل "�أ�صلها" �أي�ض ًا ،فما ندّ عيه لأنف�سنا
ال �أ���ص��ل ل��ه ،وح��ت��ى ل��ون ب�شرتنا بات
قاب ًال للتغيري بفعل العوامل اخلارجية،
وكذلك �ش�أن نوعنا �أو جن�سنا الذي غدا
مو�ضع م�ساءلة �شائكة ومثرية و�شائقة،
يف بع�ض املجتمعات الغربية "املتقدمة".
•وال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه ب�إحلاح
بهذه املنا�سبة هو:
ما عالقة هذا الفهم للهوية باملواطنة
بو�صفها هوية للمجتمعات احلديثة التي
تنعم �أو ت�سعى �إىل �أن تنعم مبنجزات
احل�ضارة الإن�سانية يف الألف الثالثة؟
احلقيقة �أن هذا الفهم يكفل �أ�شياء
ثالثة:
•�أولها� :أن الهوية ُمن�ش�أ اجتماعي
 ،social constructومعنى هذا �أنها
�ش�أن اجتماعي� ،أي �أن املجتمع م�س�ؤول
عن �إن�شائها ،بل هو قادر على �إن�شائها،
لتكون �أ�سا�س ًا للمواطنة التي ين�شدها؛
•ثاني ًا� :أن الهوية من�ش�أ ينطوي على
تنوع وت��ع��دد يغنيانه ويو�سعان �أفقه
لي�شمل طيف ًا وا�سع ًا من وج��وه الهوية
يجمع بينها بان�سجام ت���ام ،دون �أي
خوف من الإق�صاء الذي ميار�سه البع�ض
ل��وج��ه م��ن وج����وه ه��وي��ت��ه خل��وف��ه من
ت�أثريها ال�سلبي على وجوهها الأخرى؛
•ثالث ًا� :أن الهوية من�ش�أ قابل للتغيري
والتطوير مما ير�سخ الأم��ل ب�إمكانية
خلق هوية جتمع ،وت�سمح بالتوا�صل
مع "الآخر" على �أ�سا�س وجه من وجوه
الذات.

بني الوعي والإبداع
• عيد الدروي�ش
مل ي�ألف الإن�سان حياته بدون �إبداع ,وال ي�ألف الإبداع بدون وعي,
وما بينهما تتحدد مكانة الإن�سان ودرجة رقيه وتعامله مع الآخرين,
وبدونهما ال يتميز الإن�سان عن بقية الكائنات الأخرى.
فالوعي هو احلالة الوحيدة التي نعرب بها عن �أنف�سنا ,ب�أننا
موجودون يف هذا العامل ,كما هو حالة ذاتية فردية ,فال ن�ستطيع
�أن ن�ضع له م�ستوى معني لكل ف��رد ,ويقول �سارتر”�إن كل وعي هو
وعي ب�شيء ما” وهو �شرط الزم حلالة الإبداع ,ولكن الإبداع لي�س
�شرط ًا الزم ًا للوعي ,ويبقى الوعي -يف �أقل تقدير -هو �إبداع يف وعي
ال�ضرورة ,كما يحافظ على احلالة الوظيفية وال�سلوكية ,وثمة
ف��وارق كثرية وكبرية بني فرد و�آخ��ر يف م�ستوى الوعي ,وكذلك يف
م�ستوى الإبداع �أي�ض ًا.
فالوعي هو املنظومة املعرفية التي ميتلكها الإن�سان ,ت�ستند على
جتربة ما ,واطالع وتدريب وت�أهيل وخربات �شخ�صية ,وجلت الذهن
عرب احلوا�س اخلم�س ,ف�ض ًال عن رهافة احلوا�س الداخلية من ال�شعور
واالنتباه والإدراك واملالحظة ,ويف م�ستويات متقدمة,وحاالت
ال�شعور الداخلي ملو�ضوع� ,أو فكرة ي�ستثري ف�ضوله ,وع�صف ذهني لتلك
الظواهر ,وم��رور ًا بحاالت الرتكيب والتحليل وال�سجال الداخلي,
مما ينتج عنه �سلوك ًا معرب ًا عن الإب���داع ,و�إن حالة الإب��داع هذه
تكون م�ساوية حلالة الوعي التي ميتلكها الفرد ,وبها تتحدد درجة
وعيه لهذا املو�ضوع �أو ذاك ,وال �شك �أنها متقدمة على الآخرين
وعي دون �ضرب من
وعي ًا و�إبداع ًا ,ويقول “برغ�سون”(لي�س ثمة ٌ
االنتباه للحياة) فالوعي يتحدد بدرجات ال�صفاء الذهني ,وفاعليته
الوظيفية ,و�سالمة احلوا�س والأحا�سي�س ,ويعرب عنه بكل جوانب
ال�سلوك واالنفعال الإن�ساين.
�أم��ا الإب���داع فهو ال�صورة لتلك الأع��م��ال التي تفي�ض من وعاء
الوعي ,بعد �أن �ساهمت يف اجنازه جمموعة من العوامل املت�شكلة يف
ت�شكيل الإبداع ,وهو يتج�سد يف جماالت متعددة ,كما هو ميل طبيعي
ي�سلكه الإن�سان من �أجل �إثبات الذات ,واخلروج من حالة الكمون,
فيما يتعلق يف �سلوك الإن�سان ,ويف �أوج��ه متعددة �سواء �أك��ان ذلك
يف الكتابة �أم يف املو�سيقى �أو الفن الت�شكيلي ,ويف جماالت �أخرى يف
الت�صنيع� ,أو الرتكيب واالخرتاع ,و�سرعة التكّيف لهذا الفرد ,مربز�أ
طاقات متفردة عما لدى الآخرين من �أقرانه ,والإب��داع ال يكون
حم�ض �صدفة ,بل ُيبنى على الكثري من مقومات املعرفة ,تتوافق مع
تلك القدرات واال�ستعدادات الفطرية التي يتميز بها هذا الفرد �أو
ذاك ,عند ذلك تتحدد درجة وم�ستوى الإبداع الفردي ,وال نن�سى ما
للتدريب واملعرفة واحلوارات والندوات من �صقل هذه املواهب ,التي
تزيد من الرثاء املعريف مما يزيد يف حاالت الإبداع ,وحالة الإبداع
هذه هي تلك املعرفة املكثفة التي اختزلها الفرد ,من خالل معرفته
واطالعه على الكثري من العلوم والآداب والثقافة العامة ,لتخرج
ب�شكل جديد وم�ستنبط ,ي�ستطيع �أن ينتفع به �أبناء الب�شر ,والإبداع
لي�س حم�صور ًا يف جهة دون �أخرى ,ولي�س ب�شريحة من الب�شر دون
غريها ,ويقول فرويد(�إن قوة املبدع الليبيدية هي التي ُيعرتف بها
عندئذ ذلك هو �أمر فني بقدر ما هو ديني).
يف اخل�صوبة الثقافية يرتفع من�سوب الوعي ,مما يجعل الإبداع
وفري ًا ,ليتخل�ص الإن�سان من �أوثانه الداخلية واخلارجية ,وما ينطبق
على الأف���راد ينطبق على الأمم وال�شعوب ,ومت��ر ه��ذه املجتمعات
يف حاالت جدب يف الوعي ويرتافق ذلك حالة ت�صحر يف الإب��داع,
فتت�أخر هذه املجتمعات عن الركب احل�ضاري والإبداعي.
ال تتوقف حالتي الوعي والإب��داع يف اجلوانب الفنية والأدبية
والعلمية ,كذلك ي�شكل رافعة �أ�سا�سية لل�سيا�سة ,ولالقت�صاد وكل
جوانب احلياة الأخرى ,ومن ميتلكون وعي ًا تاريخي ًا ومعرفي ًا �سيغريون
جم��رى الأح����داث ,وكتابة التاريخ مل��ن ه��م �أك�ثر وع��ي�� ًا مبواقفهم
ونتاجاتهم ,وحري بنا من نقوم بدورنا يف امل�ساهمة يف �إثراء حالة
الوعي لدى الأجيال التي حتتاج منا الكثري من هذه اجلوانب لت�شكيلها
وتقدمي يد العون لها ,وجنعلها قادرة على الإنتاج ,ونطلق لها العنان
مل�سرية التقدم والتطور ,ونهييء لهم كل امل�ستلزمات وتنمية الذائقة
الفنية والعلمية والب�صرية ,والعمل كبري و�شاق ,ولكنه لي�س بالع�سري,
لرفع م�ستوى الوعي الفردي ,و�صو ًال للوعي اجلمعي ,وبهما نبني جيل
املعرفة ,واملجتمع الذي يتمتع بخ�صوبة الوعي قادر على مواجهة
امل�ستجدات وتلبية احلاجات ,وال�سيطرة على كل ال�صعوبات التي
تعيق تقدمه ,فالوعي والإبداع ي�سهمان كثري ًا يف املناف�سة ,وينعك�س
ذل��ك على املجتمع وال��ع��امل ,فالوعي ل��دى �شعب قد ي�ستجلب كل
ح��االت الإب��داع من �أمم �أخ��رى ,مما يتكون لدية معرفة ,وحاالت
وعي جديدة ,ت�سهم هي الأخرى يف خ�صوبة الإبداع لديهم ,وكلما
�أثرت الأمم باملعرفة لأبنائها ارتفع من�سوب الإبداع ,ومن هنا تتمايز
ال�شعوب واحل�ضارات يف فرتات متقطعة ,ولي�ست دائمة ,وناجت عن
م�س�ؤولية اجتماعية ف�ض ًال عن �أنها فردية املن�ش�أ ,ولكنها جمتمعية
يف الرعاية واالهتمام يف احلفاظ على م�ستوى الوعي والإبداع لكل
�شعب �أو �أمة.

شعر
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�أَ ِع ْي ُذ َك َم ْوطني

• حممد رجب رجب
َ�س َت ْم�ضي ِل ْل ُعالَ ،و ِب َك ال ُف ُتونُ
ُون
َو َف ْوقَ َحطِ ْيمِ ه ِْم نُحِ َر اجلُ ن ُ
َ�سما�ؤُ َك َم ْل َع ٌب َواملَ ْجدُ ِ�سف ُْر
ون
ب َ
ِخ ْيلِ َ�سنا ُه ُت ْف َت نَ ُ
ت ُ
الق ُر ُ
َر َ
موك ِب�أَل ِْف َن ْا ِب َل ٍة َو َغ ْد ٍر
راحك ال َت ِلينْ ُ
وما َف ِتئ ْ
َت ِج ُ
مجَ َّ ٌ
رات مِنَ ال ِغ ْربانِ َتترْ ى
ون
ل َو َه َن ْت ب َِر َّي َ
َو اَ ْ
ال�س ُن ُ
اك ُّ
يخ َي ْجري
َف َن ْه ُر َك يف َث َرى التَّا ِر ِ
ُون
ال�ص ْب ُح ال َهت ُ
َو َعذْ ُب نمَ ِ يرْ ِ ِه ُّ
َفكُلُّ َوج ْي َع ٍة ُت ْهدى �إِ َل ْيه ِْم
ون
َ�س َن َ
ابك َي ْ�س َت ِح ُّم بها امل َ ُن ُ
َف�سلْ ُذ�ؤبا َن ُهم ُين ِبئ َْك عنها
ِ�ص ُن
ِ
احل�صينْ ُ
ِح َم ُ
ام ِد َمائِنا احل ْ
ازدهاء
فَلاَ ْ ِدي َن ْا ُرهُ ْم َو ِر َف
ً
َو َق ْد َر َق َ�صتْ ِب ِ�ش ْر َع ِت ِه الذُّ قونُ ()1
َم َتى ال ْإ�سال ُم َكاْنَ َرب ْي َب ِفل ٍْ�س
َرين ()2
َو ِم ْق َ�صلَةٍ َ ،و َمذْ َهبةٍ ت ُ
«ع ِل ُّي» و»الفاروقُ » َر َّيا
َف َذا َْك َ
ني
ال�سف ُ
َ�ش ِم ْي ِم املُ ْ�ص َط َفىَ ،و َجرى ّ
�أَ ُ
ات
عيذ َك َم ْوطني َ ،ع ْن ُت َّرهَ ٍ
ون
ازد َه َر املُ ُج ُ
على َو ْعثَائِها َ
ال�س َعا ِة �إىل ِقطا ٍْف
تجَ ِ لُّ َع ِن ُّ
ني
ا�س �أم ُ
اج» َن ّخ ٌ
ِب ِه «احلَ ّج ُ

تجَ ِ لُّ َع ِن ال َّرع ْا ُع ب ُك ِّل ّ�صق ٍْع
أبيت ا ِ
ون؟
� ُ
هلل َخادِ ُم ُه ،اخلَ �ؤُ ُ
َغدَ ْو َت رِهَ ا َب ُهم َو ِبه ِْم ُع َ�صاب ًا
ني»
« َوعِ ْن َد ُج َه ْي َنةَ اخلَ برَ ُ ال َيق ُ
ِبالدي ال ُت َز ْع ِز ُعها ال ُق ُيونُ
َو�إنْ ِب َ�ضلاَ ِله ِْم َع َ�ص َف ال َّر ُعونُ ()3
ِد َم ْ�شقُ َر ِب ْي َب ُة َّ
فر املُ َّو�شى
الظ ِ
ون
ياب َّ
بِزِ ْر ِ
ال�شك ِْي َمةِ  ،ال َت ُه ُ
َف َل ْو ُ�س ِئ َلتْ َم َراب ُعها � َأج ْابَتْ
�أَ َب ِ
اط ُحهاُ :هنا ال َّن ْ�ص ُر املُبِينْ ُ
وعث ٌْم
فال ُر ْو ٌم ،وال تَترَ ٌ َ
ني ()4
طع ال َوت ُ
ب�صلٍّ َمغُو ِله ِْم ُق َ
الَ :غ َفتْ ُع ُيونُ َّ
ُي َق ُ
ال�شا ِم ،ك ّال
أر�ض ا ِ
ِب� ِ
ون
هلل اّ ْ
ل َت ْغ ُفو ُع ُي ُ
َف ُر ْم َ�سيرْ َ ال ُه َو ْينى يف َث َراْهَ ْا
ون()5
َف� َّإن ل َِد ْاتَها ِت ْل َك ُ
اجل ُف ُ
ف�أ ٌّم ِل ّ
ل�شها َد ِة ال ُت َباْرى
عني
�ض َم ْا�ؤُها
َو�أَ ْر ٌ
املاء امل َ ُ
ُ
ُ
يقال�َ :ش�آ َم ُة الدُّ نيا َت َها َوتْ
فَلاَ َوا ِ
ون
�ص َدقَ ْت ُظ ُن ُ
هلل َم ْا َ
فال يف َخ ْا ِف َق ْيها ُم�س َت َق ٌّر
لـ ِ « َدا ِْع َ�ش» �أو لـ ِ « ُن ْ�ص َر َة» ،ذا مينيُ()6
ئات
عالب ها ِن ٍ
متى َتغْدو ال َّث ُ
ويف � َآج ْامِ َه ْا ُن ِ
ري ُن
�ص َب َ
الع ْ

		
وجهُ الأُ ُل ْوهَ ِة َم ْا َت َوارى
هُ َن ْا ْ
ِ�ضوعِ هِ َم ْا ٌء َوطينْ ُ
دِ َم ْ�ش ُق ل ْ
هُ َنا وال َّ�س ْب َع ُة ال اَآل ُْف ِح ٌّل
َو َد ْر ُب َحرِ ْيرِ ها هِ ْن ٌد َو ِ�صينْ ُ ()7
ْري» هُ َنا «� ُآ�شو ُر»�« ،إ ْبلاَ ْ»
هُ َنا « َما ْ
َ
َ
ُ
فـ «�أوغّ اريتُ » ،ت ْد ُم َر واحل ُ�صونُ ()8
هُ َنا الدُّ نيا َو َنحنُ ِبها َر َح ْاهَ ا
ال�شامِ ال ُدنيا َودِ ْي ُن
ِب َغيرْ ِ َّ
َف ُم َّر �أَ َخا ّ
ال�ش�آ ِم ِر َحا َْب َ�صبرْ ٍ
ال�ص ِ
رب َ�ص ْار ُِم ُه َمكينْ ُ
مي ُل َّ
َج ْ
ُح َما َة الدَّ ا ِر َد ْا ُر ُك ُم الثرُّ ّيا
ني
ب َِ�س ِ
يف ُخ َطاكُ ُم ائ َتلَقَ اجلَ ب ُ
حما َة الدَّ ار مجَ ْ دُ ُك ُم ِ�ش َغ ٌ
اف
ُون» ()9
قيم َما �أَ َقا َم ْت َم ْي َ�سل ُ
« ُم ٌ
َت َظلُّ �أّب ًا – �أيا َو َطني – و�أ َّما
ون
َو ْ�إيلاَ ْ ف ًا َ ،و َغيرْ ُ َ
ك اَل َي ُك ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هلل اّ ْل َت ْغ ُفو ُع ُي ُ
ون
أر�ض ا ِ
1ــ ِب� ِ
2ــ ترين :ت�شتد
3ــ ال ّرع ُ
ُون :ال�شديد
4ــ عثم :العثمانيون
5ــ لِدات ال�شي :ما ُول َد معه.
6ــ داع�ش – ُن�صرة  :منظمات تكفريية.
7ــ ال�سبعة �آالف :عمر احل�ضارة ال�سورية
8ــ ح�ضارات �سورية قدمية.
9ــ مي�سلون :مو�ضع قرب ال�شهيد وزير الدفاع ال�سوري �إ ّبان
االحتالل الفرن�سي «يو�سف العظمة

بركة ريح مرتعة باحل�سرات
كم ه َو
ٌ
ْ
�صعب يا روح ُ
فراقُ �أمومةِ هذي الدا ْر !
مر �أن تبكي غربةَ
َ
روحك
كم ه َو ٌّ
ني العفّةِ والفاقه !
ب َ
ً
�آ ٍه يا قلب ًا جمروحا حتى املوتِ
تعالَ �إىل حقلِ احلنطةِ
َ
املر ِة
أرح
و� ْ
روحك من �آال ِم احلزنِ ّ
الريح
يف ه ّباتِ
ِ
القمح الرقراقه !
وموجاتِ
ِ
للحنطةِ مائةُ
مرتع�ش
�صوت
ٍ
ٍ
تتناقله يف حقلِ الآهاتِ املك�سور ِة
ُ
حنجرةُ احل�سراتِ املحرتقه !
ني باكيةٍ
للمغرب مائةُ ع ٍ
ِ
الدمع
كم�صابيح
تتباكى
ِ املجروحةِ
ِ
من �أولِ دا ٍر يف الليلِ �إىل �آخر دا ْر !
حليب حا ْر !
بالدمع كينبو ِع
تتغرغر
ٍ
ِ
ُ
رجع
مر
و
حفيف احلنطةِ
ِ
ُ
�آ ٍه كم ه َ ٌّ
ياروح
ُ
رجع عواءِ الليلِ
وكم ه َو ُ
حزين يف الوادي
ٌ
املبحوح
الق�صب
ونواح
ِ
ِ
ُ
ري ال�شفقه !
يث ُ

�آ ٍه ياقلب ًا جمروح ًا حتى املوتِ
بقلوب
ملاذا نتم ّنى �أن نبكي
ِ
النا�س الثكلى
جميع
ِ
ِ
بالدمع
ٍ
وب�صوت يتدفّقُ
ِ
ال�ساخنِ �أوقات فراقٍ �صعبه؟
َ
دموع
أع�شا�ش
وملاذا جنعلُ من �أعيننا �
ٍ
غروب
تقطر كلَّ
ٍ
ُ
عرباتِ اجلمرِ احلا ْر؟
�آ ٍه يا �سكين ًا مغرو�س ًا يف �صد ِر الغيتا ْر
لل�صف�صافةِ مائةُ �أغنيةٍ
تتغناها بحناجرها املخنوقةِ
جوقات طيو ٍر مثخنةٍ بعذاباتِ الغربه!
ُ
للوح�شةِ مائةُ ف� ٍأ�س
أ�صداء
ال�صامت �
ِ
ترت ّد ُد فوقَ ال�صخرِ
ُ
م�صائرنا
�ضربات �ضائعة ٍ�صلبه!
يف
ٍ
امليت
فتعالَ وحيد ًا يا قلبي ُ
وخ ّب�أْ
َ
حزنك يف �
أع�شا�ش احلنطةِ
ِ
الريح
راحات
تهدهد
حيث
ُ
ُ
ِ
الر�ض َع
�صغا َر احلقلِ
ّ
للغفواتِ العذبه !
الريح
عرب براري
ِ

ت�سافر �أوتا ُر الغيتاراتِ املنتحبه
ُ
عرب براري احلنطةِ والريح
ُ
باك �أنف�سنا امل�سكونةُ
جتي�ش ب�
إح�سا�س ٍ
ٍ
آالم
ب�أمومةِ � ٍ
ات �ضائعةٍ مغرتبه
و�أب ّو ٍ
الريح
رب براري
يجوب عويلُ الليلِ
ِ
ُ
ع َ
ُ
عمياء
نحيب
آن
�
�شط
املوح�ش
َ
ٍ
َ
بكاء وك�آبه !
وميلأُ كلَّ الليلِ
ً
الريح
رب �سهولِ
ِ
ع َ
أرغفةَ
�
ر
حقلُ
احلنطةِ
اخلبزِ
يك ّو ُ
املوج
وتنقلها
ُ
راحات ِ
ال�شم�س �إىل �شتويةِ غابه
أقرا�ص
ك�
ِ
ِ
فاحلنطةُ
بحر ل�سباحةِ
ٌ
�أجنحةِ الأحال ِم املفتوحةِ
أر�ض
وهي حتلّقُ فوق �سعاد ِة هذي ال ِ

•طالب هما�ش
مغ ّنيةً �أغنيةَ املوتِ املقرتبه
ريح مرتعةٌ باحل�سراتْ
واحلنطةُ بركةُ ٍ
يرتخ ُم جمروح ًا
حفيف
نهر
ٍ
ّ
احلنطةُ ُ
أرواح املهجور ِة
مبراثي ال ِ
و�أنا�شيدِ الهجراتْ
�آ ٍه يا قلب ًا يغرقُ يف بئرِ العزلةِ
تغو�ص وحيد ًا وكئيب ًا
أنت
� َ
ُ
الدمع
يف طمي
ِ
ُ
وترحتلُ
املرةُ
الغيمات ّ
الدمع على طرقِ الأعما ْر!
إبر
�
ِ
غار�سةً َ
�آ ٍه يا غربه !!!
�آ ٍه من �شيخوخةِ هذا العمراملحفو ِر
على جدرانِ الدا ْر !
مرتع�ش
قلب
ٍ
للحنطةِ مائةُ ٍ
الريح املنتحبه .
يف بر ّيةِ هذي
ِ
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يف متام ال�ساد�سة �إال ثالثني دقيقة

قصة

•فائزة داود
كان البيت احلجري ي�شبه معبد ًا قدمي ًا �أتت
�إليه املكلومات من كل البيوت ,القريبة منها
والبعيدة فيما �أيقونة تعوزها الهالة تنظر
�ساعة جدارية قدمية ويداها
ب�صمت �إىل
ٍ
ٍ
الهرمتان اللتان ت�سرتيحان يف ح�ضنها
الأ�سود ال تهتمان لأمر منديل �أبي�ض يغطي
ر�أ�سها  ,ينتف�ض حين ًا على مرور ما تظنه
ً
ن�سمة
�صاحبته �أ�شباح ًا و�أحيان ًا حتركه
من�سربة من بني �ضلفتي النافذة التي يتكئ
عليها ر�أ�س املراة الأيقونة .
�صامتة هي ,حترك ر�أ�سها فيطمئن املوا�سون
�إىل �أنها مازالت ترى العامل املحيط بها رغم
كابو�سيته الواقعية.
م�شغولة هي مبهمة كلفت نف�سها بها منذ
�أكرث من �ستة �أ�شهر وا�سمتها االنتظار.
ت�س�أل نف�سها عن ال�سبب الذي حال دون
و�صول فتاها احلبيب يف املوعد الذي حدده
بدقة.
�إنها ال�ساد�سة �إال ثالثني دقيقة .هم�ست يف
�سرها وهي تهز ر�أ�سها ,تذكرته حني وقف
على عتبة الباب مت�أهب ًا للرحيل  ,ي�شري �إىل
اجلدار الأبي�ض  ,يعدها ب�أنه �سيكون بعد
�أ�سبوع يف الوقت الذي تدور حوله عقارب
ال�ساعة الآن .
كانت ت�ستند على اجلدار اجلنوبي حني
نظرت �إىل ال�ساعة و�س�ألته ما �إذا كان
�سيعود يف ال�ساد�سة �صباح ًا  ,ف�أردف مازح ًا
ثم خرج بعد �أن ق َّبل
�إال ثالثني دقيقة َّ .
يديها املتعبتني من �أعمال الزراعة وطلب
منها �أن تردد الكلمات (التعويذة) الكفيلة
باي�صاله �إىل هدفه �سامل ًا وبعودته �إليها
غامنا ,متتمت التعويذة ثالث مرات وحلقت
به  ,وقفت على امل�صطبة وراحت تنظر �إىل
قامته املنت�صبة ك�شجرة �صنوبر مل حتنها
الريح  ,يف حلظة �شرود اختفى عن ناظريها
فت�ساءلت عن ماهية ذلك ال�شيء الذي
حجبه عنها  .دفعها الت�سا�ؤل �إىل تو�سيع
دائرة الر�ؤية فر�أت غيمة تغطي الوادي
عندئذ علمت �أن
و�ضبابا يحجب الغابة ,
ٍ
�سامر �صار يف قلب غيمة �سيزخ طلها البارد
على وجهه احلنطي ويبلل �شعره الأ�سود
وحني يخرج منها �ستكون بدلته املموهة
مبللة بنداوة الفجر وكذلك حذاءه
الع�سكري �سيبدو وك�أنه م�شى يف قلب النهر
الربيعي .
مل يكن امل�شهد غريب ًا على حياة ,ذلك �أنَّ
عينيها ال�سوداوين اعتادتا على ر�ؤية كتل
الغيم املثقلة بالنداوة تفارق ال�سماء عند
الفجر ليغطي بيا�ضها النا�صع الوادي املطل
على البيت الريفي .
ثم نظرت
احلجرية
دخلت �إىل الغرفة
َّ
�إىل اجلدار فاطم�أنت �إىل انَّ ال�ضباب الذي
حجب الغابة والغيمة التي غطت الوادي
مل ينفلت من � ٍأي منهما كتلة حتجب ال�ساعة
الدائرية عن عينيها وهذا ما �سيجعل
الوقت مرئي ًا دائم ًا.
اقرتب منها �شبح يرجو اهلل �أن ير َّد لها

فتاها �سامل ًا غامن ًا� .أجفلها رجاء ال�شبح
لأنها �شمت منه رائحة ال�شك بعودة من �أكد
لها �أنه �سيعود يف الوقت الذي كانت تدور
عقارب ال�ساعة حوله .
انزاح ال�شك حني ر�أت الوقت على حاله .
ارت�سمت على وجهها ابت�سامة ر�ضا حني
تذكرت �أنها خب�أت له يف عنرب امل�ؤونة
ح�صته من اجلوز واللوز واخلرنوب وحني
ت�أخر عن موعده كثري ًا جففت له ثمار التني
وطبخت له مربى الكرز والتفاح وخزنتها يف
مرطبانات امل�ؤونة .
م َّر �شبح �آخر من �أمامها و�سمعته يتو�سل اهلل
�أن يعيد �سامر �إىل ح�ضنها �سامل ًا معافى ,و�أن
يكون ما �أ�شيع كذبة عابرة ذراها حاقد
�أحمق يف القرية.
ً
هزت ر�أ�سها م�ستهجنة ذلك التو�سل الذي
خرج من �أعماق ال�شبح و�شعرت ب�أن ر�أ�سها
�صار على عتبة متاهة ال�شك القاتلة,
ولوال الوقت الذي ما يزال على وفائه
لها العتقدت ب�أن تو�سل ذلك ال�شبح يكتم
حقيقة خميفة.
�ضباب كثيفة
دخلت �إىل الغرفة �سحابة
ٍ
فامتلأ قلبها بجرعة فرح عاجلة جعلتها
تتوقع دخوله يف �أية حلظة .
نظرت �إىل الباب املفتوح �أمام الأ�شباح وكتل
حلظات قليلة راحت بعدها تنقل
ال�ضباب
ٍ
نظراتها بني الف�ضاء ال�ضبابي وال�ساعة
اجلدارية.
اقرتب منها �شبح  ,رفع يديه �إىل ال�سماء
يطلب من اهلل �أن يهون عليها م�صيبة مل تكن
يوم من الأيام .انتف�ضت
تتوقع حدوثها يف ٍ
حياة حمتجة على ما طلبه ذلك ال�شبح
ثم �أ�شارت �إىل ال�ساعة وراحت
من اهللَّ .
تتحدث عن الوقت وال�ضباب والربودة
الرطبة تن�سرب من بني �ضلفتي النافذة
اجلنوبية  ,وب�أن هذه الأ�شياء التي انبثقت
من الطبيعة يوم خروج �سامر من البيت
ت�شري كذلك �إىل قرب موعد عودته �إليه.
�أال تر�سل الطبيعة ا�شارات تنبىء بحدوث
�أمر مرتبط بقدر الب�شر قالت حياة التي
و�ضع كابو�سي
كانت ترزح حتت وط�أة
ٍ
ثقيل!.
حني �صمتت �سمعت همهمة �أ�شباح يروحون
�أمامها ويجيئون  ,كانت الهمهمات تتحدث
عطب �أ�صاب عقل حياة ب�سبب اخلرب
عن
ٍ
الذي �أو�صل �إليها ليلة �أم�س .خرج �صوت
يطمئن اجلميع حني �أعلن �صاحبه �أنَّ هذا
ما حدث جلميع املكلومات املوجودات يف
داخل البيت احلجري وخارجه لكنهن
عقولهن بالتدريج وبع�ضهن مازلن
ا�ستعدن
َّ
يبحثن عن عقولهن ل ّأن هذا يحدث عندما
تكون الأم تنتظر عودة ابنها ثم يخربها
�أحدهم ب�أنه لن يعود حي ًا  ,ولن يحمل �إليها
ميت ًا.
يدب
اقرتب منها �شبح ومتنى من اهلل �أن َّ
الرحمة وال�شفقة يف قلوب اخلاطفني
لدقائق �إذا �أمكن .ردت الأ�شباح املوزعة

على الكرا�سي والواقفة بعبارة �آمني.
�أ�ضاف �شبح �آخر متو�سال �أن يهدي اهلل
اخلاطفني فال يحرقون ج�سد �سامر وهو
حي وال يقطعونه قبل �أن تفارق روحه
اللطيفة ج�سده الطاهر ,وردت جوقة
الأ�شباح كالعادة ب�آمني يارب العاملني �إنك
الهادي للقوم ال�ضالني� .أما ال�شبح الثالث
ب�صوت �سمعه كل من كان يف الغرفة
فتمنى
ٍ
�أن ير�سل اهلل غرابني �أحدهما ينقر اللآخر
ثم يعمل الغراب القاتل على
حتى يقتله َّ
�إحداث حفرة يدفن فيها الغراب املقتول
ويردم الرتاب فوقه كي يتذكر خاطفو
�سامر وقاتلوه �أن عليهم �إكرام ج�سده
بو�ضعه يف حفرةٍ وردم الرتاب فوقه كما
فعل غراب قابيل بغراب هابيل ,وردت
اجلوقة بعبارة �آمني يارب العاملني �إنك
ال�سميع العليم.
يف تلك الأثناء كانت حياة ماتزال �صامدة
تنقل نظراتها بني ال�ساعة اجلدارية
والف�ضاء الذي اجنلى و�صار ف�ضي ًا ت�ستعجل
عودة �سامر كي يطرد تلك اال�شباح التي
تنعق كغربان يف بيتها ال�صغري � .سمعت
وقع خطوات  ,توقفت نظراتها على الباب
فر�أت �شاب ًا يرتدي قمي�ص ًا �أبي�ض يقف
�شبح
على العتبة احلجرية يتحدث �إىل ٍ
.مل تتمكن حياة من معرفة ما يدور بني
الواقفني الذين كانا ينظران �إىل ال�ساعة
اجلدارية ,لكنها ر�أت ال�شبح يهز ر�أ�سه
فيدخل �صاحب القمي�ص الأبي�ض الذي
كانت عيناه كعينيها معلقتني على ال�ساعة
اجلدارية وهذا ما جعلها ت�شعر بالأمان
وتعتقد بقرب و�صول �سامر ,بل قدرت �أن
خطوات من الباب.
يكون فتاها على ب�ضع
ٍ
عندئذ تذكرت �أن �إفطاره املف�ضل يتكون
ٍ
من البي�ض املقلي والزيتون واللنب املجفف

( اللبنة ) ويف�ضل ال�شاي ال�شديدة احلالوة
مع هذه الأطباق ال�صباحية.
ا�ستمرت الأ�شباح يف الطلب من اهلل �أن
يتدخل لأجل الأم الغائبة عن العامل ,
�أما حياة فدخلت �إىل املطبخ تعد وجبة
�سامر املف�ضلة حتى �إذا انتهت من �إعدادها
وزعتها يف طبق الق�ش وعادت �إىل الغرفة
و�ضعت الإفطار على طاولة تتو�سط الغرفة
ونظرت �إىل ال�ساعة اجلدارية فلم تكن يف
مكانه املعتاد بل بني يدي ال�شبح الأبي�ض
الذي دخل منذ دقائق ر�أته ينتزع منها
بطارية �صغرية يرميها من الباب وي�ضع
ثم يعيد ال�ساعة �إىل مكانها
بطارية �أخرى َّ
املعتاد.
الحظت حياة �أن العقارب تهجر ال�ساعة
ال�ساد�سة �إال ثالثني دقيقة ,وقفت تنتظر
عودتها �إىل الوقت لكن العقارب كانت
تتحرك باجتاه ال�ساد�سة �إال ن�صف وفق
عابئة مبزاج الب�شر ,
مزاجها اخلا�ص غري
ٍ
حينئذ �أنَّ الوقت خذلها  ,وقفت
علمت حياة
ٍ
على عتبة الباب ونظرت باجتاه الوادي
فلم تر الغيمة كما �أن ال�ضباب تال�شى يف
�أعماق الغابة ومل يبق له �أي �أثر� .أ�صيبت
بخيبة كبرية وباتت تدرك ان خل ً
ال ما
ٍ
حدث يف املكان ,ذلك �أن حياة اعتادت على
خذالن الب�شر لكنها مل تعتقد يوم ًا بخذالن
الطبيعة وعنا�صرها ال�سرمدية ,جعلها
خذالن الوقت والطبيعة تدقق النظر
بكل ما يحيط بها ,علمت �أن الأ�صوات التي
تطلب من اهلل �أن يتدخل ل�صالح �سامر لي�ست
أمهات مكلومات
لأ�شباح كما ظنت بل هي ل ٍ
يرتدين ال�سواد الفاحم ,كما �أن �أ�صواتهن
لي�ست نعيق غربان بل هي �أدعية كي يخفف
اهلل عنها امل�صاب كما خفف عنهن من قبل
م�صائبهن  ,واحلال هذه مل يكن �أمام حياة
�إال االن�ضمام �إىل اجلوقة والتو�سل �إىل
اهلل كي يدب الرحمة يف قلوب اخلاطفني
دقائق قليلة �إذا �أمكن كي ال يقطع ج�سد
�سامر وال يحرق قبل املوت ,و�أن ير�سل اهلل
غرابني يقتتالن حتى يتمكن �أحدهما من
قتل الأخر ويحدث القاتل حفرة يف الرتبة
يرمي املقتول فيها ويردم فوق جثمانه
املدمى الرتاب ,فهذا �سي�ساعد اخلاطفني
على تذكر ما يجب �أن يقدم للمقتول.
كان �صوت حياة ممو�سق ًا وقوي ًا بدرجة
�أ�سعدت املكلومات ذلك �أن خربتهن التي
ال ي�ستهان بها يف فقد �أو موت �أبنائهن
كانت كافية جلعلهن يعتقدن ب�شفاء ممكن
حلياة ورمبا عودة قريبة لر�شدها ذلك
�أنَّ معظمهن حدث لهن ما حدث لها ,وهن
يعلمن �أن ال�ساعة الدائرية هي الأر�ض
والعقارب التي تدور هي الأيام ولذلك ف�إن
عودة العقارب �إىل احلركة �سيجعل الوقت
مي�شي والأيام مت�ضي فتن�سي حياة وجميع
املكلومات بع�ض ًا من �آالم فقد الأعزاء.
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�صاحــــب

نازحــــــــــون

• ر�ضوان احلزواين
ال ت�سلني عن �صاحبي و�سمريي
هو �أخفى من هفهفات الأثري
جنم
�إن �أبح با�سمه ت�ألّق ٌ
و�سبا نوره عيون البدور
نداء
ال�سماء ٌ
هو من ك ّوة ّ
يتناهى �إىل �شغاف ّ
ال�شعور
هو نو ٌر من الإله ندي
يك�شف الزيف وانتفاخ الغرور
ٌ
ٌ
عنيف
لطيف
هام�س،
�صاخب
ٌ
ٌ
احل�س ،جلمدٌ كال�صخور
مرهف
ِّ
الئم ،ودودٌ لدودٌ
نا�صح ٌ
ٌ
ونذير
ب�شر
ٍ
يف مزايا ُم ٍ
ال يداري وال يحابي ،ويجلو
غب�ش النّف�س من رياء وزور
َّ
حل حيث الأهواء هاجت وماجت
ال�صدور
والغريرات من بنات ُّ
من حنايا ُّ
ال�ضلوع يهتف حين ًا
ال�ستور
�أو يناديك من وراء ُّ
�سر و�إن دقَّ
لي�س يخفى عليه ٌّ
ـــ ويح�صي �سبحات الأحالم والتّفكري
ٌ
علي �شديدٌ
نافذ �أمره َّ
وك�أنيّ لديه ظلُّ الأمري

•علي جمعة الكعــود
ال�سوء مهما
لي�س ير�ضى عن هفوة ّ
ال�سميع الب�صري
خفيت عن �أعني ّ
و�إذا ما ذكرته عجب القو
ُم وعابوا �سذاجي وق�صوري
�أنكروا �أن �أكون رهن يديه
ري
خاف�ض الطّ رف ،طائع ًا ،كالأ�س ِ
هم يرون احلياة قن�ص ًا وربح ًا
حيلة وح�ضور
و�أفانني
ٍ
زيف
علي ب�سمة ٍ
وهو ي�أبى َّ
�أو �أرى دنياي حم�ض ق�شور
كيف �أبني �صرح املودة يف النّا
�س وحظّ ي �صدق املقال الطّ هور؟
�أنا من �أجله اكت�سبت هموم ًا
وجفاين ــ برغم و ّدي ــ ن�صريي
انا خا�صمت فيه �أهلي و�إلفي
ً
عي�شة من حرير
ولكم عفت
�أي ذنب �إذا م�شيت �سوي ًا
ودليلي بني ال�شعاب �ضمريي؟
غريب
�أنا يا �أ ُّيها ال�ضمري
ٌ
بني قومي كالنّجم يف الدّ يجور
�إيه! يا �أنت! يا �ضمريي ح�سبي
�أنمّ ا �أنت �صاحبي و�سمريي

�أ�شتاقُ َك غيمةً � ..أ�شتاقُ َك �أغنية
•تروندا منديل
عرف قل ُب َك
�إىل ع�صام زهر الدين لو َي ُ
�صب التموزي
كيف
ُ
يكون اخلِ ُ
وحنان امر�أةٍ قادمةٍ
أنت من ُع ِج َن بروحي
ُ
� َ
من ا�شتعالِ النا ِر بالنا ْر
ني
ال�سن ْ
مِنذُ مئاتِ ِّ
ما كَ َ�سرتَ لهفتَها
�أَ َ�ض ْع ُت طريقي �إليكَ
واخرتتَ ما يرميه الطّ ريقُ � َ
إليك
و�أ�ضعتَني
من َتلُونِ الأناملِ
يا َ�س َّيد احلُ ل ُِم
و�شُ
حوب النَها ْر
الد
يف
تحدانِ
نحن ُم
َ يرِ
ِ
ها ُ
َ
ال�ص ُحو اللذيذُ
�أ َ
ومل نلتقِ
نت َّ
َ
�شرع ْت وج َهها
ف� ُّأي نَ�شيدٍ �سيكفي ُجنوين
ل َبدويةٍ �أ َ
اجلهاتْ
ّقاء
ِرب ِ
ل ِ
حلظةَ الل ْ
حني ا�ست
ِماح القبيلةِ
اقرتفت
و� ُّأي َ�صالةٍ �ستمحو ما
ْ
ُ
َباحت ر ُ
من �أَ
ري �أَحالمِها
واك
ب
حالم كي �أبقى
َ
ٍ
َ
و�أُ
فا�ستنجدتْ بالفُ راتْ
َ
بقيك يف قلبي
أنت
يا فُراتُها
العذب � َ
ياء
يا َ�س َّيد ِّ
ُ
ال�ض ْ
العابقةَ
بالدمع
َها
ل
منادي
غ
ت
ال
ُ
ْرقُ
يا ذا املدللُّ
ِ
كاء
باح
ُمذْ
َ
ال�ص ِ
حني ُي ْت ِع ُبها ال ُب ُ
جئت كان انهما ُر َ
ذاتَ
َم�ساءِ انتظا ٍر
على بياد ِر حنيني دافئ ًا
َ
َن�ساب
ت
حني
ك
وح
ر
حان
ب
�س
ِ
كقل ِب َك
َ
ُ
ُ ُ
ُ
باح
مابني وجهِها
�أ�شتاقُ َك غيمةً تُوقِ ُظ ما غَ فا
َ
وال�ص ْ
ِلتُبع َِد ظال َم احلُ زنِ
ال�سنابلْ
من � ِ
أريج َ
عن �شُ باكِ ها
ُوقظ خيولَ دمي
�أ�شتاقُ َك ُ�أغن ّيةً ت ُ
�ضني البالبلْ
و ُيورقُ �صمتُها
كي تَعو َد �إىل ُح َ
َ
يا َ�س ّيد العِ�شْ قِ
قرنف ً
قاح
ال و�أ ْ

ال�صــد�أُ
جف ال�س� ُ
َّ
ؤال ولفَّهُ َّ
والي� ُأ�س �ض ْي ٌف �أينما َ
وط�أوا
َ
نزحوا وظلُّ
اخلوف يتْبع ُه ْم
ِ
مــــاء والكــَـــلأُ
هم ٌ
ماق�صدُ ْ
ْ
هم
ِ
للقهر و�شْ ٌ
ت�شر ِد ْ
ــــم يف ُّ
خلـط�أُ
ــهم ه َو ا َ
وك�أنَّ ما�ض ْي ْ
ً
أرغفـــة
يتقا�سمونَ احلزنَ �
أفـــراح تنــْكـ ِف ُئ
ون�سائم ال
ُ
ِ

هم
ج ْم ُر الأ�سى يذْ كي مواقدَ ْ
ُ
ُ
متتــــلئ
وقدورهُ ْم بالنـّـا ِر
هم
أر�ض
َفر�شوا على � ٍ
َ
هواج�س ْ
وتو�سدوا الأوهــا َم وا َّتك�أوا
َّ

هم
بوج ِه
ِ
ال�شم�س �أدم َع ْ
نرثوا ْ
ْــلة َنك�أوا
وجراحهم يف غف ٍ
ْ
هم
يرت�صدونَ
َ
دروب خيب ِت ْ
َّ
هــــــم نب�أُ
عن � ِ
ويت ْيهُ ْ
أ�سماع ْ
َ
هـم
وتناقلتْ ريــ ْ ٌـح حكاي َت ْ

ً
ُ
تبتدئ
من �أينَ
مذهـــولة ْ

ب�سرابها ال ُ
هم
آمـال تخْ ُ
دع ْ
ُ
هم يف الآلِ تخْ ُ
تبئ
وحظوظ ْ

خبـــر
�صاروا كمب َتد�أٍ بال
ٍ
طر�أوا
وعلى احليا ِة كطارئٍ َ
هـم
�ضاقتْ فناجينْ ٌ بطال ِع ْ
َّهـــم قـَــر�أوا
ِّ
ومنجمــونَ � ُأكف ْ

ّ
تته�ش ُم الأحال ُم نازفـــــة ً
ُ
تهتــــر ُئ
أمنيات تكـــا ُد
وال
ِ
هم
بيد الأ�سى ُر ِ�سمتْ
ِ
ُ
مالحم ْ
كرفيق د ْر ٍب عنْدَ ُه َ
جلــ�أوا
ِ
هم وج َع ًا
وجع ال�سن ِ
ُ
ني ُيزيدُ ْ
هم ي�ستا ُفـــها الظـّــم�أُ
وقلو ُب ْ

هم
وم�ضتْ
ٌ
كوابي�س تطار ُد ْ
ُ
منطفئ
هم واحلل ُْم
يف نو ِم ْ
ً
راق�صة
تنوح
ِخ َي ُم
العذاب ُ
ِ
ال�صد�أُ
ويل ْو ُح يف �أطنــابها َّ
غد ِه ْم
ريح ال�ش�ؤ ِم من ِ
وتهب ُ
ُّ
ِم َزقـــ ًا من الآال ِم تجُ ْ ــ َت َز ُئ
َ
هم
نزحوا وعينْ ُ الب�ؤْ ِ�س
ُ
حتر�س ْ
النارهم هدَ �أتْ وال هدَ �أوا
ْ
ً
معــادلة
لهم
كان
ُ
النزوح ْ
ً
جمهـــولة واحللُّ ُم ْرتجَ َ ُئ

دم�شق
•جميب ال�سو�سي
ُفهم
تُرتجم كل اللغات ..فت ْ
جم
و� ّإن جمالك لي�س ُي ْ
رت ْ
به �ألف معنى ..ومعنى ..ومعنى
ويف كل معنى ..ل�سانٌ تكل ّْم
تداعت
�أيا طفلة الروح ..روحي
ْ
تهد ْم
وقلبي على
ِ
�ضفتيك َّ
ت�سرتيح ببايل
دم�شق التي
ُ
ومب�سم
�ضياء ..و�ضحكةَ طفلٍ ..
ٌ
ْ
ي�صلّي ال�سالم على وجنتيها
ومن قبل �صلى عليها و�سل ّْم
ك�أن ال�سماء تنادي عليها
ُكر ْم
ب�أ�سمائها كي ــ لديهاـــ ت َّ
دم�شق التي علّم ْتنا الوجود
�أما �آن للكونٍ �أن يتعل ّْم؟!!
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ُ
متوت �أ ّمي مرتني

قصة

•عدنان كنفاين
�إىل فايزة..
تقولني� ،أنا بخري،
ف�أقول ..ثمة من يرحل ،وال يرحل �أبداً!.
�أ�شّ عة �شم�س فاترة �شّ قت �ستائر النافذة،
وت�سربت بطيئة خجولة ،الم�ست
ّ
با�ستحياء �صفحة وجهي ،وكنت �أح�سبها لن
ت�شرق �أبداً..
خرجت �إىل ال�شرفة فقابلتني وجوه
النا�س!.
اللجة..
كل ي�شّ ق لنف�سه طريق ًا يف هذه ّ
�سخرت من نف�سي!..
يف ظهرية الأم�س ،حني ن�ضح يف ر�أ�سي �صوت
مكبوت ،مفجوع �آت من بعيد ،كلمتان فقط:
ـ «ماتت فايزة»
�صمت كل �شيء بعد ذلك..
�أح�س�ست �أن ج�سدي فقد �أثقاله ،و�صار �شيئ ًا
ه�شّ ًا لي�س له معنى ،يتخبط يف فراغ ،بني
كومات ذكريات �صريعة هي الأخرى ترتنّح
حتت جربوت كلمة �صغرية ،رمبا �شكلت
حروفها الثالث �أ�صل اللغات والكلمات.
ّ
توقفت فج�أة حركة احلياة من حويل ،رغم
�ضجيج مرهق يجثم دون معنى على �صدري،
يف �أذينّ  ،حتمله �إليّ كلمات وراء كلمات..
كلمات ..وكلمات..
لو �أنها تنت�شلني من هذا ال�شعور.؟
تقول يل:
يا �أخي ال حتزن� ..أنا بخري!.
�أنا بخري ..كيف حالكم �أنتم..
هل خرجت «هدى من امل�ست�شفى».؟
هل ولدت �أمل..؟
كيف حال �أم حممود و�أوالدها.؟
هل اطم�أنت عمتي على ابنها املفقود..؟
�ألف هل ،و�ألف كيف!.
مثلما تبد�أ هكذا دائم ًا ،تنتهي هكذا دائم ًا،
وال تتحدث عن نف�سها..
تقول� ..أنا بخري..
يطل وجهها من عمق خم�سني �سنة ون ّيف..
يومها بد�أنا مع ًا رحلة اللجوء..
كانت �أكربنا..
الذعر ينقّ�ض على حارات وزواريب عكا..
اليهود يدخلون البلد..
النا�س يرتاك�ضون جماعات وفرادى،
الأطفال بني الأقدام ،و�صراخ املنادين
بالأ�سماء وال�صفات ي�ضيع و�سط �صخب
الزحام ،و�ضجيج الر�صا�ص والقنابل..
ت�صمد فايزة..
تربط يف الذراع الأي�سر لكل واحد منا
�صرة ،كتبت عليها بقطعة من الفحم
ّ
�أ�سماءنا وا�سم عائلتنا ،وو�ضعت يف كل
واحدة املالب�س ال�ضرورية التي تخّ �صنا..

جمعتنا وقوف ًا �ص ّف ًا واحد ًا وقالت بحزم:
ـ �إذا افرتقنا ف�أنتم حتملون �أ�سماءكم
ومالب�سكم� ..إياكم �أن تن�سوا..
لكننا مل نفرتق..
كانت تراقبنا على مدار ال�ساعة ،تعدنّا بني
اللحظة واللحظة وحتر�ص على الت�صاقنا
بها وك�أننا قطيع فراخ..
حتاول ب�صالبتها �أن تبدد خوف �أمي العارم
الذي �ألقاها م�شلولة التفكري ،تبكي وتبكي،
ويت�ضاءل ج�سمها �شيئ ًا ف�شيئ ًا..
وحتاول �أن متار�س فن االنتظار مثلما يفعل
�أبي..
قالوا نعيدكم منت�صرين بعد �ستة �أيام..
لكنهما بعد �أكرث من �ستة �أيام� ،أدركا �أن
لي�س كل ما يقال �صادق ًا وحقيقي ًا..
املرة..
عندها بد�أت رحلتنا ّ
وا�ستقر بنا املقام يف قرية «الزبداين»
بعد جوالت م�ضنية حملتنا من عكا� ،إىل
الغاز ّية� ،إىل حم�ص.
كنت وقتها �أحمل �سنوات عمري الثماين
على كتفي �ساعة �أفزعتني �صرخات �أمي:
فحمت ..فايزة �ستموت!.
ـ فايزة ّ
كلمات ما فهمت منها �إال فزع ًا ورعب ًا
وانتظار ًا لأمر جلل و�ضعني بعد حلظة �أمام
باب دار «�أم �إبراهيم» �أ�صرخ �أنا الآخر:
ـ فايزة فح ّمت!.
وال �أعرف ما تعنيه الكلمات..
ال �أحد ي�سمعني� ..أ�صرخ �أكرث ..تقطر
دموعي يف حلقي ،فانبطح �أر�ض ًا� ،أرى من
عقب الباب ن�سوة بدينات ملفوفات مبناديل
بي�ضاء يتحلّقن حول �أطباق الغ�سيل ..يهدر
�إىل جانب كل واحدة منهن «بابور كاز»..
�أدفع الباب بقوتي في ّهتز� ،أرفعه فيخرج من
مفا�صله ويهوي..
فايزة يف �أر�ض الدار بينهن ،ملفوفة ب�أ�سمال
ت�شبه املنا�شف �أو ال�شرا�شف..
ك�أنها م�سحوبة لت ّوها من احل ّمام الذي
فحمها..
ّ
و�أنا بني جمع الن�سوة� ،أراقب بذهول ذلك
الوجه املالئكي تعلوه �صفرة باهتة ،تن�ساب
براقة ك�سيل �شمع
عن جنباته خيوط ماء ّ
يذوب حمرتق ًا حول ب�صي�ص اللهب..
واحدة تدلق على وجهها ور�أ�سها «كولونيا»،
و�أخرى «تفق�ش» فحل ب�صل كبري وتدعك
حترك الهواء
به يديها وجبينها ،وثالثة ّ
من حولها ..و�أمي ت�ضرب على �صدرها..
ب�إعياء َفتَحت عينيها ،نظرت يف الوجوه
املتحفزة من حولها ..رفعت يدها� ،أم�سكت
ّ
ر�أ�س �أمي وهم�ست:
ـ ال تقلقي� ،أنا بخري!.
كيف مت�ضي احلياة دون «فايزة».؟
كيف ت�شرق ال�شم�س وتتحرك الوجوه..؟

هناك خلف ماليني الكثبان ال�صفراء..
وراء عواء ال�ضباع ،و�صالبة قوافل الإبل،
�صمدت يوم مل ي�صمد الرجال ،و�صنعت
ب�صمت بع�ض الرجال..
وعمِلت..
َد َر�ست ونجَ َ حت َ
�أول راتب منتظم يدخل حياتنا كان من
�سيل عرق �سكبته يف قرية «قارة» على
�ضفاف بادية ال�شام ..وحني ُقبلت للعمل يف
الكويت قالت �إنها �ستكون بخري..
وحيدة يف حافلة طويلة ،ك�أنها نع�ش
عمالق ،حملت �أعوامها الت�سعة ع�شر حتت
عباءة �سوداء �سميكة ،وم�ضت �إىل �صحراء
ملقاة على �ضفاف خليج لي�س لها �أن تراه �إال
من بعيد..
منذ خم�سني �سنة ون ّيف..
وال�سماء هناك تختفي وراء �ضباب عجيب
ال يغيب.
رمال تطري وترتاكم وتطري ثم تقف و�سط
الأفق ،حتجب حتى الرحمة امل�ستجداة من
القدرة اخلفية ..ما �أ�صعب غزو الرمال!.
هي ذ ّرات ال تتحلل تبقى كما هي وجتول يف
احللوق وال�صدور والر�ؤو�س ،جتعلك -و�أنت
تعجز عن التقاط ال َنفَ�س -تكره اللحظة
التي ُخلقت فيها..
تهرب من لهيبها على عجل لتدخل من
جديد بني جدران �إ�سمنتية �سميكة خلف
لوح �أ�سود ،و�أمام �صغريات يتلقّفن العلم..
بني ركام من الطبا�شري والدفاتر و�ساعات
باقية من �ضوء النهار تعي�شها �أي�ض ًا بني
جدران �إ�سمنتية يف �سكن املعلمات املغلق
متام ًا يف وجه احلياة ك�أنها علب اجلواري..
ينق�ضي اليوم ،واليوم الثاين ،والعا�شر،
والألف يف جمتمع يتّ�صور الق ّوامون عليه
�أن من ي�أتيهم بالعلم واحل�ضارة ،جمرد
خدم..
ينق�ضي ال�شهر ،ويحمل لنا يف �آخره
«روبيات» تقيمنا على احلياة ،ويحمل لنا
ر�سائل ت�س�أل عن كل واحد منا ،عن الكبري
وال�صغري ..القريب والبعيد..
وكلمات ال تن�سى:
ـ �أنا بخري!..
تنق�ضي ال�سنة ،ويعود النع�ش العمالق
يحمل �أكوام اللحم امل�صهورة �إىل �أيام لقاء
معدودة ،حتمل معها الهدايا للجميع..
لوازم البيت الرئي�سة والهاّمة ..ما يعني
�أمي ويخفف عنها بع�ض اجلهد والتعب..
الدفاتر التي ن�ستهلكها يف العام الدرا�سي
املقبل� ،أقالم وقم�صان و�أحذية جديدة
براقة ،لنا ..لب�سناها وا�ستعملناها لأول
ّ
مرة يف حياتنا اجلديدة بعد اللجوء..
ترعى مواهبنا ال�صغرية التي �صارت
كبرية بعد �أن كربنا ،تتابع �سنة بعد �سنة

حت�صيلنا ودرا�ستنا ودرجات جناحاتنا،
وما يرفد ذلك من لوازم ما ّدية �ضرورية
لال�ستمرار،ومعنوية على �سبيل الت�شجيع �أو
املكاف�أة ..وهذا ما ا�ست ّمر مع اجليل الثاين
�أي�ض ًا..
عندما �أجنبت «ملي�س» وليدها الأول يف
عملية قي�صرية� ،أم�سكت يد �أمي ..وهي
تعرف �أن اجلرح ما زال ينزف ..و�أن
ال�سكري قد متكن من غزو ج�سدها..
قالت:
ـ ال تقلقي� ،أنا بخري..
�آه من جفوة الكلمات كيف تلتوي عنيدة يف
وجه رغبة الو�صف ،وال تقدر �أن تر�سم ما
يجب �أن ير�سم..
الكون الذي �ضاق يف ظهرية الأم�س ،مع ر�شح
ال�صوت احلزين «ماتت فايزة»..
�أو�شكت حلظتها �أن �أم�سك �أطرافه يف قب�ضة
يدي الواحدة ،وال يتّ�سع لي�أ�سي..
�صار رغم ًا عني مع تدفق هذا ال�صباح على
قدر من االت�ساع..
�أراه الآن ،هذا الأفق املرتامي يف عمق
اجتاهات �أربع..
يف كل ركن تقف ..تبت�سم ..تغرز يف حلمها
�صباح م�ساء حقن «الأن�سولني» ..وت�أكل
ج�سدها عناكب احلزن التي فجعتها ب�أمها
وغ�سان..
لتفجعها بعد حني ،بلمي�س ّ
جتترّ بني �شرايينها مر�ض ًا لئيم ًا يفج�ؤها
ب�شيء ما بني احلني واحلني ،ير�سل
غيبوبة ،ي�ست�أ�صل �إ�صبع ًا ،يطفئ عين ًا..
وتعمل ن�صال احلزن احلا ّدة تقطيع ًا فيها..
جلدتها �سياط الغربة وفقدان الأحبة
واحد ًا بعد الآخر و�صيرّ تها هيك ً
ال يتحرك
يف ف�ضاء الآخرين..
تقول:
ـ �أنا بخري!..
زوجها الذي فقد الب�صر �أو كاد ،و�ضربته
نقطة دم على دماغه و�ضعت �ألف قيد على
حركته ول�سانه و�إرادته..
هذا الذي ال �أ�ستطيع �أن �أ ّمر على ذكره دون
انحناءة �إعجاب وعرفان..
هذا الرجل الذي بفعل الإخال�ص والوفاء
والإيثار �أدخل العلم واملعرفة �إىل عقول
�آالف ال�شباب من خالل تدري�س �أعقد
املواد العلمية «الريا�ضيات» وو�ضع املناهج
التعليمية املثالية على م�سرية ن�صف قرن
�أو تزيد..
بد�أت باجليل الذي تبو�أ -فيما بعد� -أرفع
وامتدت �إىل �أجيال و�أجيال
املنا�صب،
ّ
�ستذكره ولن تن�ساه..
هذا الذي يت ّعلم الوفاء منه �أ�صفى
الدرو�س ..املتّفهم العاقل املتّزن الكرمي..
ال �أ�ستطيع �أن �أجد الكلمات التي تفيه

قصة
بع�ض ًا مما هو فيه ..رفيق عمرها وعمرنا،
و�صانع �سلواها..
لعله كان �سبيل النور الذي قادها يف حلظات
�أو �ساعات �إىل بوابات عبور م�شرقة ،متثّل
لنا الآن ،بع�ض العزاء..
�صارت له بعد �أن �أنهكته رحلة العمر يديه
التي تلم�س ،وعينيه التي تقر�أ وترى،
و�سلوته..
تلوك غربتها وحزنها ومر�ضها ،لكنها يف
حلظات تنت�صب وتهم�س:
ـ �أنا بخري!..
كيف مت�ضي احلياة دونها.؟
م�شكالتنا ال�صغرية والكبرية التي كانت
تنزاح �أمام هم�سة منها �أو كلمة �أو �إ�شارة
ال تزيد..
بيتها هناك �أو هنا كانا مالذ ًا للغرباء،
يجدون فيها الأم والأخت وال�صديقة..
�س�ؤاالتها املتوا�صلة عن اجلميع ،ت�ساعد
هذا وتعني ذاك ،تذوب �أمام دمعة طفل،
وت�ضحك �أمامها الدنيا �ساعة ت�ستطيع �أن
جتعله يبت�سم..
�أ�سري �إىل جانبها يف �سوق احلميدية،
يتابعنا فتى يحمل بني يديه ال�صغريتني
علبة فيها �أم�شاط ..يرجونا لن�شرتي منه،
ويلّح يف الرجاء ..ت�س�أله:
ـ كم ثمن الواحد.؟
ـ لرية ون�صف..
ـ بل لرية واحدة..
ـ طيب لرية وربع..
ـ بل واحدة..
ـ قبلت..
ت�أخذ ثالثة �أم�شاط وتعطيه ع�شر لريات..
�أ�س�ألها:
ملاذا «تن�شّ فني» ريقه �إذاً.؟ تبت�سم ب�صفاء،
تقرتب مني وتهم�س:
ـ هذه االبت�سامة على �شفتيه ت�ساوي مال
الدنيا ،بعد �أن �أيقن �أنه مل يقدر على
ا�ستغفايل.
هل حق ًا تعود احلياة �إىل �سريتها الأوىل.؟
رغم البعد ،كانت �أقرب �إلينا من حبل
الوريد ،ن�سمع بوحها وهم�ساتها و�أنينها،
وت�سمع منا �أي�ض ًا.
كيف يغيب هذا املَ َلك وال تتبدل الدنيا �إىل
�أ�شياء �أخرى.؟
من هم �إذن الذين بغيابهم « ُينق�صون الدنيا
من �أطرافها».؟
ما زالت �أ�شعة ال�شم�س متتّد ومتتّد ،وما
زالت وجوه النا�س تروح وجتيء.
ك�أن �شيئ ًا مل يحدث!.
هل حقيقة �أن �شيئ ًا مل يحدث.؟
هذا البناء الذي ي�ضمني الآن ..و�أكتب
ما �أكتب و�أنا �أعي�ش بني جدرانه وحتت
�سقفه..
�أعلم �أن فوق كل حجر فيه نقطة من
عرقها ..يهم�س البالط الذي �أدو�س عليه
�أنها دفعت من �أجله و�أجلنا ع�صارة دمها،
و�شبابها ،الذي ان�سكب وانتهى خلف ماليني
الكثبان ال�صفراء.
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عا�شت من �أجل غريها� ،أحبت من خالل
النا�س كل النا�س.
فهل � ّأ�صدق �أن الأر�ض مل تنق�ص بفقدها.؟
يوم جنحت ابنتي يف فح�ص الثانوية العا ّمة
بتفّوقّ � ،أ�صرت كما هي العادة �أن حتمل لها
هدية ثمينة على �أن تختارها بنف�سها.
رافقتها �إىل �أحد حمالت بيع املجوهرات
لتختار من معرو�ضاته ما ت�شاء..
كانت الفرحة العارمة بادية على وجه
ابنتي..
قبل �أن تلجا باب املتجر� ،ضرب نزيف حاد
عينيها ،وعكّرت نقطتا دم ال�سائل الزجاجي
فيهما وانحجبت الر�ؤيا بالكامل..
�صمدت .وابت�سمت.
ـ عمتي ..اختاري ما حتبني.
ـ هذا اخلامت يا عمتي ،ما ر�أيك به.؟
ـ اهلل يكاد ي�أكل قطعة من �إ�صبعك.
ـ هذا العقد يا عمتي.؟
ـ �ضعيه عل �صدرك ..اهلل يكاد يتكلم من
�شدة جماله.
ّ
أح�ست �أن يف
حملت ابنتي هديتها الثمينةّ � ،
الأمر �شيئ ًا..
ـ عمتي ما الأمر..
ـ ال �شيء ،ال �شيء �أبداً� ،أنا بخري� ..أ�شعة
ال�شم�س فقط ت�ؤذيني ،ام�سكي يدي..
فتحت لهما الباب ،فانهارت على �صدري
تبكي بحرقة ..حتاول �أن تتما�سك وال
ت�ستطيع..
تقول:
�أنا بخري لكنني ال �أرى �شيئ ًا ..ال �أرى �شيئ ًا..
قال الطبيب نزيف مفاجئ« ..ثم �أردف
با�ست�سالم»
هكذا يفعل ال�سكري!.
بعد �أ�شهر عاد بطيئ ًا ب�صي�ص النظر بعد �أن
بد�أ ي�صفو ال�سائل الزجاجي يف العينني..
قرب جديد ينزرع يف بقعة �أخرى..
حرم علينا اللقاء..
حتى يف املوت ّ
حرم علينا حتى اللقاء بعد املوت.؟
من ّ
غ�سان وال �أراه يبت�سم.
لأول مرة �أنظر �إىل ّ
يقول يل:
ـ الآن فقدت روحي.
�أمي و�أبي قربان يف دم�شق..
غ�سان وملي�س قربان يف بريوت..
ّ
فايزة قرب يف الكويت..
أ�صدق �أن رمل ال�شرق ي�ستطيع �أن ي�أكل
ال � ّ
حتى ما بقي منها!.
تربعت ال�شم�س و�سط ال�سماء مثلما تفعل
كل يوم ،و�سي�أتي امل�ساء ،تغيب ،ثم ت�شرق
مع ال�صباح التايل ،و�ستبقى وجوه النا�س
تعي�ش يف اللّجة.
التاريخ وحده الذي يبقى وي�صدق ،ويعطي
قيمة لل�صفات.
عندما �أقبل امل�ساء ،وخلوت �إىل نف�سي..
أبك كل حياتي.
بكيت كما مل � ِ
كيف �أقدر �أن ال �أفعل بعد �أن �أدركت �أن
بقية من العمر �ستم�ضي دون فايزة.

قاطعة طريق
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•وجدان �أبوحممود
اقرتبت منها العجوز� ،أم�سكت ذراعها،
خمنوق :يا ابنتي...
ب�صوت
ومتتمت
ٍ
ٍ
ً
ّ
توقفت زينةّ
ذاهلة وقد
�س�أموت.
بنظرات
تخ�شّ بت �ساقاها ،حدجتها
ٍ
ثم ت�صنّعت البالهة
�أميل �إىل ال�شفقةّ ،
وهم�ست :عفواً!! ،ف�ضحت العجو َز �صدمتُها
� ،أرخت تعابريها امل�شدودة ودفعتها
للرت ّيث ،تراجعت خطوتني كمن يحاول
اال�ستيعاب ،وقبل �أن يذوي التماع عينيها
أرجوك  ...نادين (
ت�شجعت ونطقت� :
ِ
ّ
�أ ّمي ) واعـ� ،...سارعت زينة تقاطعها بعد
�أن �أفقدتها الكلمة ما تبقّى من تركيزها:
ماذا تريدين مني؟� ،إ ّ
ال �أنها مل تلقَ جواب ًا،
يتك�سر على فم املر�أة
بدا لها � ََّأن �شيئ ًا ما
ّ
املغلق ،متنّتها �أن تغادر� ،أو �أن تغ�ضب
لتزحزح �سكوتها الثقيل على �أقلّ تقدير،
غ�صتها وتنتظر،
ولكنها ظلّت مكانها تلوك ّ
بينما بقي ال�صمت هو ال�صمت� .أ�صبحت
ً
ف�ضولية �أكرث ،فوقوفهما
التفاتات املا ّرة
مزدحم وثباتهما
طريق
املفاجئ يف
ٍ
ٍ
مد
َمي وقت ًا الب�أ�س به كان غريب ًاّ ،
َ
ال�صن ّ
�أحد الزبائن املنتظرين يف حملّ الفروج
ر�أ�سه معلق ًا :هل من م�شكلة يا زينة؟،
تدخل
ارتعدت �أو�صالها وقد �أيقظها
ّ
زوجها من �سكرتها ،ر ّدت كعادتها حلظة
تخفي ذنب ًا :ال ال � ....س�آتي حا ً
ال ،ا�ستعاد
زوجها ر�أ�سه وا�ستعادت ده�شتها ،هالها �أن
تواظب العجوز على وقفتها ،و�أن تتفتّح
باقات احلنان يف انحناءات جتاعيدها
جربت �أن تفهم �سلوكها،
بكلِّ ذاك الو ّدّ ،
خمنت مقا�صدها وت�ساءلت :ما ع�ساها
ّ
تنتظر؟ �أن �أنهار و�أقول لها (�أ ّمي)؟ �إنها
وقررت �أن
حتلم وال�شك .متالكت نف�سها ّ
بلطف
ت�صلح �شيئ ًا من فظاظتها ،خاطبتها
ٍ
بان زيفه :ما ع�ساي �أفعل من �أجلك؟،
ً
خمذولة� ،أفلتت
�أخف�ضت املر�أة ر�أ�سها
كلمات مل تُفهم ،وا�ست�سلمت بعدها ل�سعالٍ
ٍ
طويل.
هفهفت كلمة (�أ ّمي) يف �صدر زينة ،طاردت
كالأ�شباح ذكرياتها ،فهي مل ت�ستخدمها
يوم ًا يف نداء �أحدٍ ولن تفعل ،واحلرمان

مر حتى ولو كان من كلمة ،رمبا
بالنتيجة ٌّ
لهذا قرع قلبها �أجرا�سه ،وط ّبل كاملخبول
الحزن ًا وال فرح ًا .رجع �سعال العجوز
يذكّر بوجودها ،خطر لها لوهلةٍ �أن
ولكن �شيئ ًا
�سبب ،
ّ
تخاطبها( :يا �أمي) بال ٍ
ما كبح على الفور توقها ،ومل ي�سمح لها �إ ّ
ال
بكلمةٍ واحدةٍ  :مري�ضة؟ ،ابت�سمت املر�أة
ً
موافقة ،وعلّقت
مرة ،هزّ ت ر�أ�سها
لأول ّ
بعدها على عجلٍ � :أال يبدو الأمر بديهي ًا!،
انتاب زينة �شعو ٌر بالذنب ،حملقت فيها
ً
ثانية ،متلّت بعينيها احلا�ضنتني للب�ؤ�س،
وقررت...
بثيابها الأ�شبه مبزق ثيابّ ،
مدت يدها �إىل املحفظة� ،أخرجت بهدوءٍ
ّ
ً
ً
نقدية ،قب�ضت عليها لثوانٍ وهي
ورقة
تفكر بطريقةٍ ما ال جتعل من فعلها مهين ًا،
د�ست حريتها داخل جلدها ومتتمت :هذه
ّ
جمدد ًا
للدواء فقط ،مل تغرق العجوز
ّ
بد ّوامة االنتظار ،مل ترف�ض ،مل تتن ّهد،
نظرت للورقة املد�سو�سة يف يدها بحرقةٍ ،
تركت دعوتني �صغريتني ،وم�ضت...
املخدرة نحو حمل
م�شت زينة ب�أجزائها
ّ
الفروج ،وبالكاد فعلت حتى خرج زوجها
مع ر�أ�سه ومع كي�سني كبريين :ـ �أم�سكي هذا
عنّي واعطني الألف
ـ �أية �ألف؟
مابالك! �أمل �أ�ضع معك �ألف لرية احتياط
ـ
ِ
ـ ......
ـ زينة!!!� ...أريد �أن �أحا�سب الرجل.
مل تكن زوجته تعي حلظتئذٍ ما يقول
بال�ضبط فقد ان�شغلت مبتابعة العجوز،
�شاهدتها توقف امر�أ ًة �أخرى يف ال�شارع و
ت�شدها من ذراعها:
ّ
ـ يا ابنتي � ...س�أموت
ـ �أبعد اهلل عنك ال�شّ ر يا خالتي
ـ نادين �أمي واعطني �أرجوك ما ميكن �أن
تعطيه لأمك املري�ضة
ـ �آ ...فهمت� ،أقدر �أن �أناديك �أمي ...ولكن
تغرنك مظاهرنا لأننا
ا�سمعي يا �أمي ال ّ
(�شحاذون) �أكرث منك...
ـ واهلل �أعلم ـ
ّ
أعطاك اهلل و�أعطانا يا� ...أ ّمي.
�
ِ
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الداء ّ
فل�سفة ّ
والدواء
يف �ضوء ال�شعر

• و�سـام ق ّبـاين
ُ
امل�شرتك بني جفاف الطّ ّب ورقّ ة الأدب.؟ هل
القا�سم
ما
ُ
من رابط يجمع بينهما.؟ وما ع�سا ُه �أن يكون.؟؟!!
ب�شر مثلنا ،وقد يغدو مري�ض ًا علي ً
ال ،فرناه
اعر ٌ
� ّإن ال�شّ َ
ً
الدواء النّاجع
عن
ا
باحث
عذب
رقيق
�شعر
إىل
�
ه
يرتجم �آال َم
ٍ
ٍ
ّ
ٍ
ُ
ال�ص ّحة.
وتاج
احلياة،
و
�صف
إليه
�
عيد
ي
الذي ُ
َ
َ ّ
العربي
الداء وال ّ��دواء حا�ضرةٌ بق ّوة يف �شعرنا
وفل�سفة ّ
ّ
منذ �أق��دم الع�صور ،فكيف جتلّت ه��ذه الفل�سفة يف �ضوء
ال�شّ عر.؟
هذا ما ميكن �أن جنيب عنه من خالل البحث يف الق�ضايا
الآتية:
داء �أعيا الأط�� ّب��اء -
ال��داء وانتجاع ّ
 و�صف ّال��دواء ٌ -
التّداوي بالأمل.
� ّأوال :و�صف الدّ اء وانتجاع الدّ واء:
تعددت �صنوف الأدواء التي قا�سى ال�شّ عراء �آالمها،
ّ
ُ
بال�ص ّب امل�ستهام ،ومنذ بدء
يفتك
داء
القلب)،
(داء
ومنها
ّ
يب�صر
فالقلب
الداء ملن ع�شق وهام.
اخلليقة والقلب مو�ضع ّ
ُ
ُ
القلوب �سقمتْ فهو املوت
قبل العني ،وي�سمع قبل الأذن ،و�إذا
ُ
الزّ �ؤام.
ال���داء يكمن يف ال��و���ص��ال ،ف����إذا م��ا تعذّ ر
��ذا
ه
ودواء
ّ
واء يف ر�سائل املع�شوق ففيها
الد
ّل
ث
مت
اللقاء
الو�صال ،وامتنع
ّ
ُ
احللي :
بل�سم ال�شّ فاء ،وعنوان الوفاء ،يقول �صفي الدين
ُ
ّ
باللهّ ال تقطـعوا عنّـا ر�ســائ َلكم
والب�صر
القلب
�شـفاء
ف� ّإن فيها
ِ
ِ
َ
و�آن�سـونا بـها � ْإن عـزّ قر ُبك ُُم
أن�س بالنّظر
بال�سمع مثلُ ال ِ
فال ُ
أن�س ّ
العربي (داء
ومن الأدواء التي ت��ر ّدد ذكرها يف �شعرنا
ّ
ال��نّ��ح��ول) ،وال��نّ��ح��ول م��ن �أب���رز ال��ع�لام��ات ال��نّ��اج��م��ة عن
ٌ
عالمة وا�ضحة من عالمات
الإح�سا�س بالقلق ،وهو �أي�ض ًا
أندل�سي حني �صنّف عالمات
احلب .فابن حزم ال
الوقوع يف
ّ
ّ
احلب يف كتابه ال�شّ هري طوق احلمامة قال« :ومن عالماته
ّ
َ
ونحولُ
اجل�سم ».ويف ذلك يقول جمنون ليلى:
حب الوحدة
ُّ
أربع
�
�شـهود
تـكم
ب
حم
يف
يل
ٌ
ٌ
ّ
و�شـهود كلّ ق�ضيةٍ اثنـانِ
ُ
وا�ضطراب جوانحي
خفقانُ قلبي
ُ
ونحولُ
وانعقاد ل�ساين
ج�سمي
ُ
َ
ثقيل الظّ لّ ما �إن
داء
وقد وجد ال�شّ عراء يف ( ال�شّ يب ) ً
َّ
تنفر منهم النّ�ساء.
الرجال حتّى
َ
يحط رحلهُ يف ر�ؤو���س ّ
يقول علقمة الفحل:
و� ْإن ت�س�ألوين بالنّ�سـاء ف�إنّني
طبيب
ن
ال
أ�سرار
�
ب
ري
خب
ّ�ساءِ
ٌ
ُ
�شاب ر� ُأ�س املرءِ �أو قلَّ ما ُلهُ
�إذا َ
ن�صيب
هن
فلي�س لهُ من و ّد َّ
ُ
َ
ُ
داء ينه�ش راحة املرء،
�أي�ض ًا وجد ال�شّ عراء يف (الأرق) ً
ويعد النّابغة الذّ بياينّ يف �أوائل ال�شعراء الذين �أبدعوا يف
ّ
وجهها �إىل امللك
التي
اته
ي
اعتذار
يف
وذلك
أرق،
ل
ا
داء
و�صف
ّ
ّ
النّعمان حني كان غا�ضب ًا منه .ومن �أمثلة ذلك قوله خماطب ًا
امللك النّعمان:
ف�إن َّك كالليـل الذي ه َو ُمدركي
خلت � ّأن املنت�أى َ
وا�سع
عنك
و� ْإن ُ
ُ
فداء الأرق قد ثوى بني جنبي ال�شّ اعر ،و�أبى �أن ُي َ
فارقهُ .
الهم بني اجلنب واملهاد،
فرقَ ّ
فا�ستحال فرا�شه �شوك ًا ،بعد �أن ّ

احل�سد ،النّفاق ،الغباء ،الل�ؤم وغريها .فمث ً
ال يقول املتن ّبي
يف احلماقة:
دواء ُي
�ستطب بهِ
لكلّ داء ٌ
ّ
�إال احلماقة �أعيتْ من يداويها
ثالث ًا :ال ّتداوي بالأمل:
ٌ
الأملُ
بد ٌد عتمات احلياة ،وجتربة املر�ض م�ؤملة
قنديل ُي ّ
ُ
ّف�س امل�شرقة املتفائلة تظلّ
تبحث عن بريق
قا�سية �إال � ّأن الن َ
الفرح لت�ضيء به ظلمات الأمل والتّعب .ونقف مع منوذجني
من النّماذج التي دعتْ �إىل التّ�سلّح بالأمل يف �ساعات املحنة.
وري
ال�س ّ
 نقف بداية مع جتربة الطبيب وال�شّ اعر ّحتتاج
(وجيه بارودي) الذي ر�أى � ّأن �أمرا�ض ال�شّ يخوخة ال
ُ
وحب
�إىل عقاقري وم�سكّنات بقدر ما حتتاج �إىل (التّفا�ؤل
ّ
وال�سهاد.
وجمع القلقُ بني النّاظر ّ
الرجال والنّ�ساء
احلياة) ،لذا نراه
ُ
ين�صح مر�ضاه امل�سنّني من ّ
والرق�ص .داعي ًا �إ ّياهم �إىل
وقد وجد داء الأرق �سبيله �إىل ق�صائد ال�شّ عراء وال�سيما بدواءين ف ّعالني هما:
ّ
احلب ّ
ّ
ال ترك الوقار امل�صطنع الذي ال يزيد ال�شيخوخة �إال هرم ًا
�شاعر عا�شق ال يقا�سي حمنة الأرق.؟ فمث ً
الع�شّ اق ف� ّأي
ٍ
يقول ال�شّ اب الظّ ريف �سارد ًا لنا جتربته مع الأرق يف ظلّ و�شقاء:
القـوم امل�سنّون �أقبلوا
�أال �أ ّيها
غياب احلبيب:
ُ
َ
ليِ مِن هَ َو َ
اك بَعيـدُ ُه َوقري ُبـهُ
الطبيب
الرق�ص ال ت�صغوا لن�صح
ِ
�إىل ّ
َ
َ
َ
َمالُ
ولك اجل
َبدي ُعـهُ َوغ ِري ُبـهُ
ُ
ال�صبا
�أح ِّبوا �أح ِّبوا فالهوى
يبعث ِّ
َك ْم َل ْي َلـةٍ َق َّ�ض ْيتُهـا ُمت ََ�س ِّهـد ًا
عيـب
�أح ّبـوا ف� ّإن
ري ُم ِ
َ
احلب غ ُ
الد ْم ُع َي ْج َر ُح ُم ْق َلتِي َم ْ�سكُو ُبـهُ
َو َّ
َوالن َّْج ُم �أَقْ َر ُب م ِْن ِلق َ
َاك َمنَا ُلـهُ
ال�شّ
ّجفي ) كلّما داهمته
ن
ال
ايف
ال�ص
أحمد
�
(
العراقي
اعر
ّ
ّ
ّ
عِ نْدِ ي َو�أَ ْب َعدُ م ِْن ر َِ�ض َ
اك َمغِي ُبهُ
كما كثرُ حديث ال�شّ عراء عن (داء املوت) بو�صفه الداء �أوج���اع ال�شّ يخوخة �شر َع ي���ر ّد ُد لغة الفرح ويفتح قلبه
ّ
بهمته
الروح،
باب
ُ
�ين �ساعة امل��وت يعجز �أمهر للحياة ،فال�شّ ُ
وعمر الإن�سان ُي ُ
ُ
قا�س ّ
�شباب ّ
ال��ذي ال دواء ل��ه ،فحني حت ُ
ون�شاطه ال بتعداد �أعوامه .يقول:
الأط ّباء ،وتخطئ �أجود الأدوية .يقول املتن ّبي ُمعزّ ي ًا:
ّا�س الأح ّب َة قبلنا
وقد فارقَ الن ُ
دواء املوت كلَّ
طبيب
ِ
بعـد �سـنيني
�سـنّي بروحي ال ِّ
و�أعيا ُ
أ�سـخرن غد ًا من التّ�سعني
فل
ّ
ثاني ًا :داء �أعيا الأط ّباء:
ُ
يرك�ض م�سرع ًا
ني
ال�سبع َ
عمري �إىل ّ
تتعدد الأدواء التي �صنفها ال�شّ عراء �ضمن قائمة (�أدواء
ّ
ٌ
باقية على الع�شـرين
وح
والر ُ
ّ
عالج لها) طبع ًا �أ ّولها داء املوت الذي ال يبقي وال يذر.
ال
َ
ُ
و�ضعف .فمن امل�ستحيل
أمرا�ض ال�شّ يخوخة من وهن
وثانيها �
ٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الراحل ،ومن لطيف ما قيل يف ذلك ٌ
قول
�أن يعو َد ال�شّ ُ
باب ّ
امل�صادر واملراجع:
أعرابي تز ّوج امر�أة ظنّها �شا ّبة ،ف�إذا هي عجو ٌز مت�صابية.
ل
ّ
* ديوان جرير ،دار بريوت ،بريوت1986 ،م.
يقول:
ال�شاب ّ
الظريف ،حتقيق :يو�سف زي��دان ،دار ّ
* دي��وان ّ
ال�شروق،
ٌ
ُرجي �أن تكونَ فت ّي ًـة
ت
ز
عجو
ّ
َ
الظّ
واحدودب
ل
نح
وقد
الوركانِ
هر م�صر2008 ،م.
َ
َ
ُ
ها
وتذهب للعطّ ار ترجو �شبا َب
ُ
احللي ،دار �صادر ،بريوت2013 ،م.
* ديوان �صفي الدّين
ّ
هر ؟!
�صلح العطّ ا ُر ما �أف�سدَ ّ
وهل ُي ُ
الد ُ
* دي��وان علقمة الفحل� ،شرح� :سعيد مكارم ،دار �صادر ،بريوت،
1996م *.دي���وان قي�س ب��ن امل��ل�� ّوح ،حتقيق :ي�سري عبد الغني ،دار
مما قيل يف ال�شّ كوى من �أمرا�ض ال�شّ يخوخة املزمنة ٌ
بيت
و ّ
الكتب العلم ّية ،بريوت1999 ،م.
عجزَ
ناجع ي�شفي
إيجاد
�
عن
حني
جلرير
�شهري
دواءٍ
قالهُ
ٍ
* ديوان املتن ّبي ،دار بريوت ،بريوت.1983 ،
وجع ركبتيه .يقول:
َ
* ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق :حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
تحُ
الراجفاتُ من البلى
ِظام
ع
ال
َّى
ن
ُ
ّ
طبيب الطبعة الثالثة ،دار املعارف ،م�صر1990 ،م.
الركبتَني
ُ
َ
ولي�س لداءِ ّ
أندل�سي� ،ضبط وحترير :د .الطاهر
ل
ا
حزم
ابن
احلمامة،
طوق
*
�شفاء
أمرا�ض اجتماع ّية ال
حدثنا ال�شّ عراء عن �
ّ
ٍ
و�أي�ض ًا قد ّ
َ
الطّ
أمرا�ض �أعجزت
منها �أبداً� ،
ٍ
َّب و�أهله ،من مثل احلماقة� ،أحمد مكي ،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1980 ،م.

دراسات

هل الق�صة الق�صرية..
يف �أزمة؟

• ن�صر الدين البحرة

كتب توفيق احلكيم ع��ام  1957مقدمة لإح���دى جمموعاته
الق�ص�صية وكانت بعنوان “مدر�سة املغفّلني” قال فيها �إنه يعتقد .ما
دام الع�صر ع�صر �سرعة ونزق� ،أن امل�ستقبل هو للق�صة الق�صرية ..ك�أن
قد وىل زمن الرواية ،يوم كان النا�س يعتكفون يف بيوتهم ،يف ليايل
ال�شتاء البارد ..وقد غرقوا يف كر�سي هزاز �أمام النار ويف �أيديهم
رواية ..فما ينت�صف الليل �إال وقد قر�ؤوا ف�صو ًال كثرية فيها.
فرحت يومئذ بتفا�ؤل ((احلكيم)) لأين مل �أكن قد فكرت حتى
ذلك الوقت بالوقوف �أمام ذلك الباب الكبري ..فكيف يل �أن �أمت�شى
يف دهاليزه وخفاياه ..و�أنا ما �أزال �أتهيب ،حتى� ..أن �أطرقه! فلو وقع
ما يتنب�أ به احلكيم ..فذلك لي�س يعني ازدهار هذا اللون الطريف
فح�سب بل �إنه يعني قبل كل �شيء �أن �آفاق ًا �أكرث رحابة �ستنفتح �أمام
كتاب الق�صة الق�صرية ،وقد تتاح لهم الفر�صة خاللها النتزاع الراية
من كتاب الرواية.
ولكن ..ما الذي حدث بعد ذلك؟
ب�صرف النظر عن �إ�سراف احلكيم يف التفا�ؤل ..ف�إن واقع الق�صة
الق�صرية ق��د جت��اوز ه��ذه النقطة �إىل م��ا ه��و �أدع���ى �إىل الأ�سف
والت�شا�ؤم ..ذاك �أن الق�صة الق�صرية قد تزحزحت كثري ًا من املو�ضع
الذي كانت فيه يوم �أطلق احلكيم نبوءته.
�أح��د الكتاب ال�سوريني �أ�صدر جمموعتني ق�ص�صيتني يف �أق��ل من
عامني على نفقته ..ومع ذلك ف�إن معظم الن�سخ ظلت مكد�سة يف بع�ض
امل�ستودعات ..وعلى رفوف بع�ض املكتبات.
�إن �أحد ًا من النقاد مل يكلف نف�سه عناء كتابة درا�سة جدية عن
املجموعتني� ..أو عن �إحداهما؟!
كلفت ذات يوم بكتابة حتقيق لإحدى ال�صحف اليومية عن حركة
الت�أليف والن�شر يف القطر ..فرحت �أط��وف على عدد من �أ�صحاب
دور الن�شر� ..أ�س�ألهم ر�أيهم يف املو�ضوع .ومل يفتني خالل ذلك �أن
ا�ستو�ضحهم الر�أي يف ما يتعلق بالق�صة الق�صرية.
كان بينهم �إجماع كامل على �أن الق�صة الق�صرية تعاين من �أزمة
خانقة قاتلة .قال يل �أحدهم :ورغ��م يقيني هذا فقد تورطت..
�أوهمني كاتب نا�شئ ب�أن جمموعته �ستلقى �إقبا ًال عظيم ًا ف���إذا �أنا
�أخفف ر�أ�سي و�أ�صدقه .ن�شرت جمموعته الق�ص�صية وقعدت �أنتظر.
�أت�صدق؟
ولكن فيم الكالم؟! �إليك الأوراق ..فعندها القول الف�صل.
و�أخرج من درجة جمموعه من �أوراق احل�ساب ..ت�ؤكد �أن املجموعة
التي كلفت كذا �ألف لرية ..مل يبع من ن�سخها ب�أكرث من مئات اللريات..
رغم جهود الكاتب ال�شخ�صية بني �أ�صدقائه.
�أك�ثر �أ�صحاب دور الن�شر �أب���دوا ا�ستعدادهم لن�شر رواي���ات..
وكانوا يعللون ذلك برواجها يف ال�سوق ..يف حني �أن ن�شر املجموعات
الق�ص�صية لن يرجع عليهم بغري اخل�سارة الأكيدة.
فهل كف القراء عن مطالعة الق�صة الق�صرية؟ �أم �إن قراءها هم من
القلة بحيث ال يكفي عددهم لتغطية نفقات ن�شر جمموعة ق�ص�صية؟
�إن ال�سرعة ..مميزة الع�صر الذي نعي�شه ،جتعلنا مهيئني لت�صور �أن
«ال�سندوي�شات» الثقافية هي وحدها ال�شكل الأكرث مطابقة لها .وهذا
على الأق��ل ما �أكدته الأح��داث الفكرية يف الواليات املتحدة ..يف
حني بدا �أن البلدان الأوروبية -رغم ت�أثرها باملميزة ذاتها -تو�شك
�أن ت�سري يف اجتاه معاك�س ولي�س يع�سر علينا �أن نالحظ الظاهرة
نف�سها ..هنا وهناك �أعني تقل�ص نفوذ الق�صة الق�صرية ،وانح�سار
�أمواجها عن كثري من �شط�آن الفكر.
فهل يعني ذل��ك �أن الق�صة الق�صرية تعي�ش �أزمتها احل��ادة على
امل�ستوى العاملي �أي�ض ًا؟ وهل هي �أزمة حقيقية ،بكل �أبعادها� ..أم �إنها
ال تعدو �أن تكون �أ�شبه باجليب الهوائي الذي تتعر�ض له الطائرة يف
م�سريتها؟
مهما يكن ف���إن ما يعنينا من الأم��ر �أن الأزم��ة واقعه هنا .ولقد
ت�ضافرت عليها يف الآونة الأخرية عدة �أ�سباب جعلتها تبلغ �أق�صى
درجات احلدة واال�شتداد.
يخيل �إيل �أن ما فعلته الإذاع���ة منذ عقود ،حني حذفت فقرة
الق�صة الق�صرية من مواد الربنامج العام ..مل يكن �سوى واحد من
�أ�صداء هذه الأزمة.
و�إمنا ي�صح الوقوف بعد ذلك للت�سا�ؤل� :أيرتك الأمر على طبيعته..
�أم هو يف حاجة �إىل عالج؟ والعالج يف الواقع مرتبط ارتباط ًا ع�ضوي ًا
بحال الأدب ،على اختالف فنونه ..يف القطر.
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• �أحمد ح�سني �سالمة

مل يعرف التاريخ الإن�����س��اين لقاء �أك�ثر غنى و�شمو ًال
م��ن التقاء ال��ع��رب والإي��ران��ي�ين على م�ستويات �سيا�سية
واجتماعية ،فكرية وثقافية ،وفل�سفية ودينية ،و�أدبية
وفنية ،ولغوية وبالغية ،وذلك االلتقاء قدمي قدم الزمان
والوجود بني ال�شعبني العربي والإيراين بحكم التجاوز يف
املكان ،والت�شابه يف الطباع والعادات – غالب ًا .-
وت�أتي درا�سة الدكتور ح�سني جمعة ال�صادرة عن احتاد
الكتاب العرب يف عام  2006املو�سومة بـ (مرايا لاللتقاء
واالرتقاء بني الأدبني العربي والفار�سي) لت�سليط ال�ضوء
على هذه املرايا وا�سعة الأبعاد ,ومتعددة الوجوه.
لقد اعتمد الباحث يف درا�سته منهج االختيار يف �إطار
التوثيق التاريخي املو�ضوعي ،من القدمي �إىل ما بعده ،ومن
العام �إىل اخلا�ص ،فاختار املرحلة الزمنية املمتدة من
الع�صر اجلاهلي �إىل الع�صر العبا�سي ،واختار بع�ض الظواهر
النا�صعة فيها ،ف�ض ًال عن متثيلها ببع�ض ال�شعراء.
وقد ق�سم الباحث درا�سته هذه �أربعة ف�صول ،فخ�ص�ص
الف�صل الأول لبع�ض القوا�سم امل�شرتكة يف الأدبني العربي
والفار�سي ،وا�ستلهم �أبعادها وحدودها فالقوا�سم امل�شرتكة
بينهما انبثقت من التمازج امل�شرتك بني ال�شعبني منذ الع�صور
التاريخية ثم ازدادت �إحكام ًا وارتقاء ح�ضاري ًا بعد الإ�سالم،
و�أعظم م�صدر م�شرتك بينهما هو القر�آن الكرمي الذي ج�سد
�شك ًال وم�ضمون ًا قوا�سم م�شرتكة عظمى بني امل�سلمني لي�س من
جهة العقيدة والعبادة فقط ،بل من جهة �أنه كتاب معجز يف
�أ�ساليبه و�أفكاره و�أخباره وق�ص�صه ،وهذا جعلهم ين�صهرون
يف �آياته ولغته ويقب�سون منهما ما و�سعهم اجلهد� ،أو ي�ضمنون
�أفكارهم العديد من �أفكاره� ،أو ينتهجون طرائق يف الت�أليف
والكتابة والإب���داع ،وال�سنة املطهرة والتاريخ امل�شرتك،
والكتب الدينية والفل�سفية والتاريخية.
و�أمل ب�شيء من حركة الت�أليف والرتجمة وبعدد من
القوا�سم اللغوية والفنية واملو�ضوعات الأدبية املتنوعة
خا�صة ليلى واملجنون واملقامات الأدبية ،حيث ركز الباحث
على كتابني �أحدثا حركة التقاء كربى بني الأدبني وهما
كتاب (كليلة ودمنة) لعبد اهلل بن املقفع وهو من �أحد الكتب
التي قربت ما بني الأدبني العربي والفار�سي يف الوقت الذي
�أحدث فيهما حركة فنية وفكرية ،والثاين هو (رباعيات
اخليام) لأبي الفتح غياث الدين عمر بن �إبراهيم اخليام
الني�سابوري وهو كتاب بنى عالقة كربى بني الأدب الفار�سي
والعربي وال�سيما احلديث.
فخل�ص الباحث يف الف�صل ال��ث��اين م��ن درا�سته �إىل
(امل�ؤثرات الفار�سية يف �شعر الأع�شى) وهو �شاعر جاهلي
عرف برتدده على بالد فار�س واحل�يرة ،فكان �شعره �صدى
لذلك ،حيث �أوجز يف احلديث عن حياته ورحالته وجتواله،
وذل��ك للك�شف عن الأث��ر الفار�سي ال�سيا�سي واالجتماعي
واللغوي والأدبي يف �شعره ،وقاد هذا الك�شف الباحث �إىل
�إثبات عدد من الآراء والنتائج يف نهايته ،مما دفع الباحث
�إىل �إثبات جملة من الأمور:
� – 1أن جتربة الأع�شى الذاتية واملو�ضوعية ــ ويف �ضوء
ظاهرة الت�أثر مبدينة فار�س وثقافتها و�سيا�ستها ـ كانت
جتربة غنية ب�صورها اجلمالية مبنى ومعنى ،فقد جدد يف
�صور الألفاظ ويف بناء الق�صيدة ،ويف مو�ضوعاتها دون �أن
يذوب ذوبان ًا مطلق ًا يف مدنية الآخر و�شخ�صه.
 2ـ ج�سد الأع�����ش��ى ب��و���ض��وح عظمة ال��ل��غ��ة العربية
وحيويتها ،وق��درة �أ�ساليبها على ا�ستيعاب �أي منط فني
ولغوي وثقايف يجاورها �أو يدنو منها ،فاللغة العربية �أخذت
�ألفاظ ًا وعادات وفنون من فار�س وغريها ،ولكنها �صهرت ذلك
كله يف قوالبها ومو�ضوعاتها و�صارت جزء منها.
 3ـ �أن �شعر الأع�شى يف �صور ت���أث��ره املتعددة بفار�س
ومدنيتها وثقافاتها �أو�ضح مبا ال يقبل ال�شك �أن االت�صال
بني العرب والفر�س �إمنا هو ات�صال ح�ضاري قائم على تبادل
املدنية والثقافة ،دون �أن يطغى �شكل على �آخر.
مما ي�ؤكد روح اللقاء احلر بني العرب والفر�س منذ القدمي
يف �إطار التفاعل احل�ضاري الثقايف واالجتماعي واملدين.
ثم كان الف�صل الثالث من هذه الدرا�سة حول مرحلة
�صدر الإ�سالم التي امتد ت�أثريها �إىل اليوم ،واختار منها

(ق�صة املعراج النبوي) وهي �أ�شهر ق�صة تركت ب�صماتها
يف �إح��داث نه�ضة �أدبية وفكرية كربى وف�ض ًال عما انتهى
�إليه الدار�سون من خالف واختالف يف ماهيتها وطبيعتها،
لذلك حمل هذا الف�صل عنوان (ق�صة املعراج النبوي يف
الأدب ـ قراءة مقارنة) ،وهي الق�صة التي عمقت بقوة املزج
احل�ضاري لل�شعبني ،حيث جعالها منطلق ًا �إىل ف�ضاء الفكر
الأرح��ب ،فهي تعالج م�سائل فل�سفية �أو �أدبية �أو �صوفية
فكانت توظف توظيف ًا جمازي ًا ي�ؤدي الغر�ض الذي يرمون
�إليه ،وال�سيما حني كان منطلق ًا للأدب ال�صويف الفار�سي.
حيث ك�شف الباحث اللثام ع��ن جملة م��ن الأخ��ط��اء
الفكرية والتاريخية التي ذهب �إليها غري دار�س حني جعل
معراج (�أرداف�يرف) �أ�ص ًال للمعراج النبوي� ،أو حني �صنف
بع�ض الباحثني املعراج النبوي حتت مفهوم �أدب الرحالت،
�أو الأدب امل�سرحي وهو ال ينتمي �إىل �أي من هذا �أو ذاك من
قريب �أو من بعيد بو�صفه معجزة �إلهية.
مما حر�ض الباحث على تبني املنهج التاريخي التحليلي
لعر�ض املعارج وق�ص�ص الرحالت �إىل العامل الآخر ملعرفة
حقيقة الأم��ر .و�أ�شار الباحث �إىل ما يزيد على خم�سني
معراج ًا ورحلة يف هذا املجال بعد �أن عر�ض مفهوم الإ�سراء
وامل��ع��راج وماهيته يف العقيدة الإ���س�لام��ي��ة ،كما ج��اء يف
ال��ق��ر�آن والأح��ادي��ث ال�صحيحة ،ثم توقف الباحث عند
عدد من املعاريج والرحالت موازنة ومقارنة ،وال�سيما حني
تعلق الف�صل باملقارنة بني امل�صنفات الإ�سالمية والغربية
كملحمة (الكوميديا الإلهية) لل�شاعر الإيطايل (دانتي)
و(الفردو�س املفقود) لل�شاعر الإنكليزي (ملتون).
وجاء الف�صل الرابع حتت عنوان (فل�سفة اخليام يف
الرباعيات ـ بني الوجود والعدم وبني الزهد والت�صوف)
ليكون خامتة للبحث ،وممث ًال ل��روح العقيدة والفل�سفة
والنزعة الوجودية للإن�سان ،وملا كان اخليام مدار درا�سات
كثرية تقاذفته عقيدة ،وا�سم ًا ،وفل�سفة وخلق ًا ،يف رباعياته
وحياته ،جعل الباحث الرباعيات �سند ًا ل��ق��راءة �آرائ��ه
و�أفكاره فيما اتفق عليه الدار�سون من �صحة ن�سبتها �إليه،
فاختار ترجمتني له واحدة �شعرية والأخرى نرثية ،وذلك
دون �إهمال بقية الرتجمات.
وقادت درا�سة فل�سفة اخليام الباحث �إىل تعريف موجز
بحياته وفل�سفته ،وبيان حقيقة ال�شك واليقني لديه ،ثم
بني ماهية الوجود وال��ع��دم ،و�صو ًال �إىل ما قيل يف زهده
وت�صوفه� ،أو �أي ر�أي �آخر.
�إذ خل�ص الباحث �إىل �أن فل�سفة اخليام فل�سفة تقع
بني العدم وال��وج��ود ،وب�ين فل�سفة الت�صوف والزهد بكل
حتليالتها و�أ�شكالها ،وعلى خمتلف مراحل عمره فهي نابعة
من واقعه وجتاربه ،منبثقة من الرغبة يف حتقيق الذات
ومعتمدة على ما ات�صف به من حكمة وعقل ذكي ،ف�إن وقع
يف متناق�ضات فكرية ودينية �شتى فمردها �إىل عدم ات�صاف
العقل بالكمال ،وخ�صو�صية التجربة الثقافية الفل�سفية
التي نهل منها معارفه ،بيد �أن تلك املتناق�ضات مل تكن يوم ًا
فو�ضوية وال ع�شوائية ،وال عبثية ،لأنها تتعلق بحكم كثرية
من جهة ،ولأنها تبحث عن معرفة اخللود ،واحلكمة من املوت
من جهة �أخرى ،و�أو�ضح الباحث �أن للرتجمة �أثر ًا كبري ًا يف
اختالف الدار�سني حول فل�سفته و�آرائه.
ويختتم الباحث ه��ذه ال��درا���س��ة بقوله (�إن��ن��ا مل ن���أت
بكل جديد ،بيد �أننا قمنا ب��ق��راءة فاح�صة ملرايا عدة
من االلتقاء واالرت��ق��اء بني الأدب�ي�ن العربي والفار�سي،
واجتهدنا يف تقدمي �آراء �شتى ،منها ما كان رد ًا على ما ورد
يف درا�سة �سابقة ،ومنها ما كان م�ستلهم ًا من طبيعة املو�ضوع
املطروح ،ونظرنا �إىل كل ر�أي ومقولة ومو�ضوع مبنظار العقل
واالختيار).
وهكذا كانت (م��راي��ا لاللتقاء واالرت��ق��اء) متثل ر�ؤي��ة
�صاحبها يف مرحلة كتابتها ،وهي عاجزة عن الإحاطة مبا
امتلكه الأدب��ان العربي والفار�سي من و�سامة التعبري و�ألق
الروح و�صدق العاطفة وثراء امل��ادة ،ولكنها حتمل ر�سالة
التوق الأبدي �إىل ا�ستح�ضار ثمرة الأ�شواق واكت�شاف �أعماق
الأ�سرار يف تفاعلهما.
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"لغز املتنبي"
جديد الدكتور نزار بريك هنيدي

�ضمن �إ�صدارات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،ومرفق ًا مبجلة املعرفة � ،صدر كتاب "لغز املتنبي" للدكتور نزار بريك هنيدي.
ي�سلط الكتاب ال�ضوء على اللغز الذي جعل املتنبي يحتل املرتبة الأوىل يف وجدان النا�س جميعهم حتى يومنا هذا ،وعلى اخل�صائ�ص التي
جعلته قادر ًا على االنت�شار يف املكان والزمان بهذا ال�شكل الذي قلّ نظريه يف �آداب ال�شعوب جميعها ،يف حماولة ال�ستعرا�ض عدد من العوامل التي
�شكلت بت�ضافرها جاذبية املتنبي و�ضمان ا�ستمرارها عرب الع�صور ،ومن هذه العوامل ما هو مرتبط ب�سريورة حياته ،وتنوع مكابداته ،وبطبيعة
نف�سه وثقافته ور�ؤاه الفكرية ،ومو�ضوعات �شعره وخ�صائ�صه الفنية ،و�شغله الد�ؤوب على نتاجه ال�شعري.

كتاب يحتفي بروالن بارت ..يف مئويته..

مبنا�سبة االحتفال مبرور  100عام على مولده �صدر �أحدث كتب ال�سرية للكاتب والفيل�سوف والناقد وال�سينمائي الفرن�سي
«روالن بارت” ( ،)1980-1915بعنوان “بارت ومهنة الكتابة” ،للكاتب تيفان �سامويولت.
يلقي الكتاب ال�ضوء على  72ر�سالة �أر�سلها له �صديقه فيليب روبريول ،والعالقة التى ربطت بني ال�صديقني ،كما يك�شف
ما قام به تلميذ بارت واملقرب �إليه “اريك مارتي” ،والذى كان يحتفظ بالر�سائل التى تبادلها بارت مع �أ�صدقائه والتي قام
ب�إتالفها بعد عدة �سنوات من وفاة بارت بد ًال من �أن ي�صدرها فى كتاب ،حيث تعدُّ �أر�شيف ًا هام ًا لأعماله و�أ�سلوبه فى الكتابة،
وال يعرف حتى الآن ال�سبب وراء �إتالف هذه الر�سائل.

�سالمات

دعوة �إىل املرتجمني ال�سوريني والعرب

تعر�ضت الزميلة اعتدال رافع لوعكة �صحية ا�ستدعت �إجراء عمل جراحي.
رئي�س احتاد الكتاب العرب الدكتور ن�ضال ال�صالح و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
و�أ�سرة حترير "الأ�سبوع الأدبي" وجمل�س �إدارة �صندوق التقاعد يتمنون
للزميلة اعتدال راف��ع ال�شفاء العاجل �آملني عودتها �إىل عملها ون�شاطها
بال�صحة وال�سالمة.

تدعو جملة(الآداب العاملية) الزمالء املرتجمني ،ومن خمتلف اللغات العاملية� ،إىل
رفدها مب�ساهماتهم لن�شرها يف املجلة ،و�سوف تقدم مكاف�آت جمزية لقاء هذه الرتجمات.
وتعد املجلة بن�شر ملفات �أدب��ي��ة وثقافية خا�صة باللغات الأجنبية(الإنكليزية،
والرو�سية ،والفرن�سية ،والإ�سبانية ،والأملانية ،والفار�سية ،والأرمنية�..... ،إلخ).
ترحب املجلة ب�أي مادة يف هذا املجال على عنوانها الآتي :احتاد الكتاب العرب -جملة
الآداب العاملية� -ص.ب� 3230 :أو العنوان الإلكرتوينaru@net.sy:

�سالمات

�سالمات

تعر�ضت الزميلة �أمية العبيد لوعكة �صحية ا�ستدعت �إجراء عمل جراحي.
رئي�س احتاد الكتاب العرب الدكتور ن�ضال ال�صالح و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
و�أ�سرة حترير "الأ�سبوع الأدبي" يتمنون للزميلة �أمية العبيد ال�شفاء العاجل
�آملني عودتها �إىل عملها ون�شاطها بال�صحة وال�سالمة.

تعر�ض الزميل ممدوح �سكاف لوعكة �صحية طارئة.
رئي�س احتاد الكتاب العرب الدكتور ن�ضال ال�صالح و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
و�أ�سرة حترير "الأ�سبوع الأدبي" يتمنون للزميل ممدوح �سكاف ال�شفاء العاجل
�آملني عودته �إىل عمله ون�شاطه بال�صحة وال�سالمة.

تتمة � ........ص10

فمن مل ميت بال�سيف مات بغريه
وموت الفتى بال�سيف �أعلى و�أفخر
هذه بع�ض املواقف من املوت التي وجدت فيه
طريق الفالح .ولكن هناك من �سلك طريق ًا
مغاير ًا فالإميان بحتمية املوت دفع طرفة
بن العبد للعبث والنهم من م ّلذات احلياة قبل
فنائه .
فو�ضع منهج ًا له يف هذه احلياة يعتمد على
العبث واجلري وراء امللذات:
أح�ضر الوغى
�أال �أيهذا الالئمي � َ
ف�إن كنت ال ت�ستطيع دفع من َّيتي

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

موقف ال�شعراء اجلاهليني من املوت

و�أن �أ�شهدَ اللذات هل �أنت خملدي
فدعني �أباد ْرها مبا ملكت يدي
فاملواقف كثرية ووجهات النظر �أكرث و�أكتفي
بهذا الغي�ض من الفي�ض بعد �أن تو�صلت �إىل �أن
ج�سده ال�شعراء وك�أنه
املوت مل يكن جمرد ًا بل َّ
ٌ
�سلعة من �سلع احلياة ال�ضرورية فهو كال�سهم
واملنهل واحلبل واحليوان  ...وكذلك وجدنا
�إميانهم باملوت وليد جتربة م�ستمدة من احلياة
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخال�ص العرب من ق�ص�ص
الأمم الغابرة .وهذا عائد لت�أ ُّثرهم بالديانات
ال�سماوية املوجودة يف اجلزيرة العربية
و�أطرافها والتي ذكرت نهايات الأمم وال�شعوب

املجاورة – عاد – ت َّبع – ك�سرى – النجا�شي
ولكن هذه النظرة للموت علينا �أن نعلم ب�أن
ر�سخها و�أعطاها ثمنها بال�شهادة ونيل
الإ�سالم َّ
اجلنة وهذا ما دفعهم بقوة للت�ضحية ف�ألب�س
الإ�سال ًُم َ
ثوب
املوت يف �سبيل الهدف والكرامة َ
ولبا�س اجلهاد فكان له دو ٌر كبري يف
ال�شهادة
َ
الفتوحات الإ�سالمية والغزوات  ..فتبقى
الفار�س العربي الذي ُيق ِْدم �إىل املوت
�صور ُة
ِ
م�شرقة متوهِّ ً
ً
جة وما
مبت�سم ًا مت�أ ِّلق ًا �صور ًة
�أحوجنا �إىل هذه ال�صورة يف �شبابنا العربي
(و�أدعو دعوة الأع�شى علَّن ًا نت�أملها ون�ستوعب
م�ضمونها:

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

فموتوا كرام ًا ب�أ�سيافكم
وللموت يح�شمه َم ْن َ
ج�ش ْم
ملن نال َُه
ُ
وللموت خري ْ
تدم
مل
ته
م
�
أ
املرء
إذا
�
ْ
ُ َّ
املراجع :
كتاب املراثي (حممد بن العبا�س اليزيدي)
تاريخ الأدب العربي – الع�صر اجلاهلي (دكتور
�شوقي �ضيف)
ديوان املعاين لأبي هالل الع�سكري .
خمتارات احلما�سة (�أبو متام)

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.

تتمات
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تتمة � ........ص3

الأرا�ضي املحتلة واحتماالت املرحلة التالية
الت�سوية ،مبقدار ما ُت َب ِّ�ش ُر ب�شتاء الغ�ضب القادم يف الأرا�ضي
الفل�سطينية .ويف ه��ذا املجرى من التفاعالت املُت�سارعة ،ف�إن
التقديرات تنحو باجتاه التنب�ؤ ب�إمكانية توالد ثالثة �سيناريوهات
خالل املرحلة التالية التي �ست�شهد غ�صات �سيا�سية �إ�ضافية.
ال�سيناريو الأولَ ،يتمثل بتوقعات تقول بتزايد �أجواء االحتقان
داخ��ل الأر����ض املحتلة ،خ�صو�ص ًا مع ا�ستمرار عمليات التهويد
املت�سارعة ،وهو ما يدفع ويهيئ الرتبة واملناخ العام لربوز �شرارات
انتفا�ضة فل�سطينية ثالثةُ ،تعيد طرح املو�ضوع الفل�سطيني برمته
من جديد ،وبخيارات مخُ تلفة ،بالرغم من حالة الإنهاك ال�شديدة
التي �أثقلت كاهل الفل�سطينيني يف الداخل خ�صو�ص ًا يف قطاع غزة
مع احل�صار املتوا�صل منذ �سنوات ،وبالرغم من احلالة العربية
املرتدية على خمتلف م�ستوياتها وان�شغال العرب يف �أزمات طاحنة
ومفتعلة.
وبالت�أكيد ف���إن ت��وال��د خيار االنتفا�ضة وجن��اح ه��ذا اخليار
يف تعبيد الطريق �أم���ام حتقيق اجن���ازات فل�سطينية ،يتطلب
ا�سرتاتيجية عمل وطني فل�سطينية ائتالفية ُم�شرتكة بني جميع
القوى دون ا�ستثناء ،و�إنهاء االنق�سام الفل�سطيني احلاد ،وازالة
العوائق الداخلية الفل�سطينية الناجمة عن االنق�سام واالزدواج
الربناجمي بني الفريقني الرئي�سيني يف املعادلة الفل�سطينية.
�أما ال�سيناريو الثاين ،وهو ال�سيناريو الأك ُ
رث احتما ًال وتواتراً،
ويتمثل بدخول خمتلف الأط��راف الدولية على خط ما يجري
يف الداخل الفل�سطيني من �أجل تهدئة الأو�ضاع ومنع انفجارها.
ويف مقدمة تلك الأط��راف الواليات املتحدة وال��دول النافذة يف
جمموعة االحت��اد الأوروب���ي (ال���دول املانحة)� ،إ�ضافة لبع�ض
الأط���راف الإقليمية يف املنطقة املتورطة يف ُم�ستنقع الأزم��ات،
والعودة لإحياء العملية التفاو�ضية (امليتة �سريري ًا) ،وبالتايل
ال��ع��ودة ل��دوام��ة املماحكات داخ��ل غ��رف التفاو�ض املُغلقة دون
اجناز �أي تقدم ملمو�س .ويف �أ�سو�أ الأح��وال ال�ضغط على الطرف
الفل�سطيني ملنع قيام انتفا�ضة فل�سطينية ،وذل��ك عرب التهديد

بوقف تدفق �أم���وال ال���دول امل��ان��ح��ة ،والتهديد بقيام �سلطات
االحتالل بوقف حتويل �أم��وال ال�ضرائب املُجباة ل�صالح الطرف
الفل�سطيني لقاء الب�ضائع املُتدفقة للمناطق املحتلة عام ،1967
وزيادة من�سوب القمع اليومي ورفع م�ستويات الإطباق واحل�صار على
الأرا�ضي املحتلة.
ويف �إطار ال�سيناريو الثاين امل�شار �إليه �أعاله ،يبدو ل�صناع القرار
يف الكيان ال�صهيوين �أن الإج��راءات القمعية التي مت اعتمادها
غري مجُ دية يف ردع ال�شبان الفل�سطينيني .ومبا �أنها غري م�ستعدة
خليارات �أكرث دراماتيكية ت�ؤدي �إىل انفجار �شعبي فل�سطيني وا�سع،
وال هي يف الوقت نف�سه قادرة على التكيف مع الواقع الذي فر�ضه
ال�شبان وترك �آثاره وتداعياته على املجال الأمني واالقت�صادي
واالجتماعي ،ك��ان ال بد من خم��رج دويل بالعمل مع الواليات
املتحدة لإجرتاح حل احتوائي يل ّبي املطالب ال�صهيونية املرحلية،
وال يعالج الأم��ور من ج��ذوره��ا ،بل حتى يقطع الطريق على �أي
توظيف يمُ كن �أن ت�ستفيد منه احلالة الوطنية الفل�سطينية،
وكل ذلك مقابل وعود �أعطتها دولة االحتالل لوزير اخلارجية
الأمريكي جون كريي ب�أنها �ستحافظ على الو�ضع الراهن يف امل�سجد
الأق�صى ،حيث �أ�شار جون كريي لعدة عناوين رئي�سية ت�سلمها من
نتنياهو ت�صف فيها دولة الكيان ال�صهيوين ر�ؤيتها كالآتي «حترتم
�إ�سرائيل الدور اخلا�ص للأردن يف القد�س كما مت تعريفه يف اتفاق
ال�سالم بني البلدين ،ويلتزم نتنياهو �أمام جون كريي ب�أن توا�صل
�إ�سرائيل �سيا�سة العبادة الدينية التي تطبقها منذ �سنوات طويلة
يف احلرم ،التي تقول �إنه ميكن للم�سلمني ال�صالة يف احلرم القد�سي
بينما ميكن لغري امل�سلمني زيارته وال ميكنهم ال�صالة فيه».
�أما ال�سيناريو الثالث فهو ال�سيناريو ال َأق ُل احتما ًال رغم التلويح
املُ�ستمر به من قبل رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حممود
عبا�س ،و َي َت َم ّثل بحل ال�سلطة كما ُتطالب بع�ض ف�صائل منظمة
التحرير الفل�سطينية ،ما ي���ؤدي �إىل خلط الأوراق والعودة �إىل
املُربع الأول ،باعتبار �أن وجود �سلطة �ضعيفة ُمق ّيدة �سيكون �أفقها

م�سدود ًا .ويرى �أ�صحاب هذا اخليار �أن َح ّل ال�سلطة الفل�سطينية
رت ُ
�ض �أن ُي�ستتبع حال �سريان مفعول هذا ال�سيناريو� ،إع��ادة
َيف ِ
مجُ مل الق�ضية الفل�سطينية �إىل دائرتها الأوىل يف جمل�س الأمن
الدويل واجلمعية العامة وو�ضع املجموعة الدولية �أمام م�س�ؤولياتها
وت�سليمها �إدارة �ش�ؤون ال�شعب الفل�سطيني الواقع حتت الإحتالل.
ويف املح�صلة� ،إن الأج���واء ال�سيا�سية العامة املُخ ّيمة على
منطقة ال�شرق الأو�سط ،و�ساحة ال�صراع يف فل�سطني ،ت�شي ب�أن
ال�سخونة ال�سيا�سية �آتية على الأغلب ،ورمبا ترتافق معها �سخونة
يف الت�صعيد الع�سكري من قبل قوات االحتالل �ضد الفل�سطينيني
يف الداخل ،و�ضد قطاع غزة على وجه اخل�صو�ص ،حيث التلويح
«الإ�سرائيلي» املُ�ستمر ب�إمكانية القيام بعملية ع�سكرية لإ�ضعاف
عمل انتفا�ضي
احلالة الفل�سطينية عامة ،وم�شاغلتها ،ومنع قيام �أي ٍ
يف ال�ضفة الغربية والقد�س ،وقد عززت زيارة نتنياهو الأخرية
جرعات
لوا�شنطن من هذا االحتمال عندما َم َن َحت نتائج الزيارة
ٍ
جديدة من الدَ ف ِع لقوى التطرف والتو�سع يف الكيان ال�صهيوين،
حني � َ��ص��دَ َرت عن الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما خالل لقائه
قبل �أيام يف وا�شنطن بنيامني نتنياهو ،ت�صريحات م�ؤذيةَ ،ح َم َل
فيها على الهبة ال�شعبية الفل�سطينية يف وجه قوات الإحتالل
وجمموعات امل�ستوطنني .وذه��ب يف ت�صريحاته �إىل حد و�صف
ردود الأفعال الفل�سطينية الطبيعية �ضد االعتداءات الإ�سرائيلية
بـ «الإرهاب الفل�سطيني» يف حني مل ي� ِأت على ِذكر كلمة واحدة عن
�إرهاب امل�ستوطنني وال عن امل�ستوطنات التي ت�ست�شري يف الأر�ض
الفل�سطينية كال�سرطان ،و�أك��د يف املقابل على «حق �إ�سرائيل يف
ال��دف��اع عن نف�سها» ،بينما خل�ص نتنياهو ونتائج اللقاء ،الذي
جمعه على مدى �أكرث من �ساعتني ون�صف مع الرئي�س �أوباما ،ب�أنه
«�أكرث اللقاءات جناح ًا» ،وقد ظهر ذلك جل ًيا يف لقاءاته املُتلفزة
مع الإع�ل�ام الأمريكي ال��ذي منح نتنياهو منرب ًا مريح ًا لري�سل
ر�سائله ويبث حتري�ضه ولي�ستكمل حربه الإعالمية الدعائية �ضد
الفل�سطينيني والعرب عموم ًا.

تتمة � ........ص3
اخلراب العربي

ويغدقون الأم���وال وال��ت�برع��ات على جمعيات
ال��رف��ق ب��احل��ي��وان ،فيما ف��ق��را�ؤه��م ال��ع��رب ال
يجدون ثمن علبة دواء �أو ثمن حليب لأطفالهم.
ال��وع��ود ب��الإ���ص�لاح��ات ال تكفي ن��ع��م ،كما
االتكاء على احلر�س القدمي ال يكفي ،املواطن
العربي م ّ��ل االنتظار ،وم ّ��ل الكذب والتدلي�س
وال�ضحك على الذقون ،وما بني يف �سنوات من
ال�سهل هدمه يف حلظات.
وب��ال��ع��ودة �إىل التخ�صي�ص �أي�ض ًا ول��ق��راءة
التفا�صيل يف امل�شهد العربي والأحداث القائمة
ن�سال:
ما الذي يجري �أو تعنيه التظاهرات يف م�صر؟
ومل��اذا يتن�صل الإخ��وان امل�سلمون وبع�ض القوى
الأخ���رى يف تناق�ص مف�ضوح م��ن دوره���م فيما
�سموه ث��ورة الغ�ضب؟ �أي��ن �أه��داف الثورة التي
�أعلنت �سقف ًا من املطالب �أولها �إ�سقاط اتفاق
كامب ــ ديفيد مع النظام ال��ذي وراءه .كيف
ا�ستطاعت الواليات املتحدة �سرقة ثورة ال�شباب
امل�صري وتفريغها من حمتواها؟
ـــ �إالم نرد ف�شل الأخوة يف تون�س حتى اللحظة
من تلبية املطالب ال�شعبية وعودة املحتجني �إىل
ال�شارع ومن ذا الذي يثري املخاوف ويزرع ال�شقاق
ب�ين ال��ق��وى وال��ت��ي��ارات ال�سيا�سية التون�سية
مبختلف اجتاهاتها القومية الإ�سالمية؟!
ثم ي�أتي ال�س�ؤال الأك�بر واخلطري :ما الذي
حدث ويحدث يف ليبيا ومل�صلحة من يتم دمار
ليبيا وتق�سيم بلد ال�شيخ املجاهد عمر املختار؟!
ــ الأ�سئلة مت�شابهة ومتماثلة عن الأح��داث
ال��دائ��رة يف اليمن و�سوريا وم��ا خفي والقادم
�أعظم.
الربيع العربي هذا كذبة �أمريكية ،و�أ�سئلة
باتت ت����ؤرق امل��واط��ن العربي م��ن املحيط �إىل
اخلليج بعد اكت�شافه �أنها مف�ضوحة .وما هو �إال

الوجه الآخر مل�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد،
�أو �سايك�س ــ بيكو جديدة .وبتعبري �أدق ما هو
�إال عوا�صف هوجاء تهدد الهوية العربية باملحو
والإلغاء .وباتفاق ر�سمي مع الزمر العميلة من
العربان املعرت�ضني �أ�ص ًال على انتمائهم العربي
والإ�سالمي .حتى ال�شباب العربي الذي خرج �إىل
ال�شوارع ليهتف ويندد بالتدخالت الأمريكية،
قد �أذهلته ال�صدمة ب���أن الإدارة الأمريكية
التي هتف �ضدها ت�سرق اليوم بوقاحة مطلقة
�أهداف حتركاته املطلبيه وتط ّوعها مبا ين�سجم
مع ال�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة بادعاء:
ثورة ال�شباب العربي �ضد الظلم والطغيان� .أو
الربيع العربي ال��ق��ادم على جناحي احلرية
والدميقراطية.
ولئن انطلت هذه الكذبة وامل�ؤامرة على بع�ض
املغفلني واجلهلة �إال �أنها وبحق لن تنطلي على
ال�شباب العربي يف م�صر وتون�س وليبيا واليمن
و�سوريا وبعد �أن اكت�شف م�ؤخر ًا تن�سيق ًا عايل
امل�ستوى ب�ين امل��خ��اب��رات ال��دول��ي��ة الفرن�سية
والأم��ري��ك��ي��ة وامل��و���س��اد الإ���س��رائ��ي��ل��ي وبع�ض
املعار�ضة يف اخلارج من هذه الدول العربية� ،أو
مفاو�ضات مبا�شرة بني الإخوان امل�سلمني يف كل
هذه الدول العربية و�أجهزة املخابرات الغربية
والإ�سرائيلية مبا يف ذلك للدور امل�شبوه للمجل�س
االنتقايل يف ليبيا لتق�سيم هذا البلد تنفيذ ًا
خلطة اليهودي برنارد ليفي.
�إنذار بدق ناقو�س اخلطر� :أن مرحلة جديدة
�ضبطت عقاربها ون�سجت خيوطها وتقرر التنفيذ
ب�إي�صال �أوباما ل�سدة احلكم ،بد�أت و�سقطت فيها
�أقطار عربية حتت �أق��دام �أمريكا �أو حلفائها.
وي��ج��ري تق�سيم �أخ���رى �إىل دوي�ل�ات خانعة
طائعة مهانة .وهذا الذي حدث و�سيحدث الحق ًا
من خالل ما ي�سمى الربيع العربي الذي �سيغدو

خريف ًا تت�ساقط فيه كل الأوراق �إن مل يتدارك
بع�ض احلكام وتنتبه �شعوبنا العربية �إىل حجم
امل�ؤامرة التي فاقت كل التخيالت.
وقد ب�شر �أ�صحاب العقل والر�أي الر�شيد منذ
والية �أوباما ل�ل�إدارة الأمريكية اجلديدة �أنها
�ستكون وبا ًال على العاملني العربي والإ�سالمي.
و�أن �أوباما هذا الذي دغدغ بخطابه امل�شاعر يف
القاهرة �سيعمل كل ما ال نت�صوره لإبعاد �شبهة
الإ�سالم عنه ،و�سيقدم ما يف و�سعه لإقناع اليهود
ولوبياتهم النافذة من �أنه �أ�شد احلري�صني على
�أمن الكيان العربي ،وهذا ما حدث ويحدث الآن.
من منا مل يحلم بربيع عربي يخرج �أقطارنا
من التخلف والتبعية واال�ستبداد والف�ساد.
و�إجبار غزاة اليوم والأم�س على االعتذار .بل
وترى فل�سطني حرة والعراق م�ستق ًال وال�صومال
م�ستقر ًا وال وجود للقواعد الع�سكرية يف بالدنا
�سواء يف الكويت �أو البحرين �أو قطر� ...إلخ.
متنينا ربيع ًا عربي ًا ي�سقط احل��دود ويوحد
الأق��ط��ار كما توحد ال��غ��رب ،ويجعل املواطن
العربي يتنقل يف بلدان الوطن العربي ببطاقة
هويته فقط وال �أحد ي�س�أله عن وجهته.
ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ال���ذي �صنعته ق��وى ال�شر
والإره�������اب ال��ع��امل��ي ال��غ��رب��ي وحت��ال��ف��ت معه
ع��ل��ى �صناعته ف�ضائيات م��رت��زق��ة م���أج��ورة
لال�ستخبارات الدولية ف�ضائيات الكذب والبهتان
و�صناعة الأح���داث وتلفيقها لل�صور ودبلجة
الأ���ص��وات ودف��ن احلقيقة حتت رك��ام الق�صف
وبني جثث الأبرياء امل�شاركني يف قتلهم .و�أدى
�إىل قتل وت�شريد وج��رح مئات الآالف حتى
�صار فيه دم املواطن �أرخ�ص من دم البعو�ض.
و�إع�لام(ع��رب��ي ع�بري وع��امل��ي) ي���أمت��ر ب���أم��رة
عمالء الناتو وخنازير عمالء املو�ساد.
�أت���ى ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ه���ذا لي�شتت ال���دول

وال�شعوب فال جند دولة تهتم ب�ش�أن �أخرى وكل
حاكم غارق بهمه ال�شخ�صي ،والأخطر �أن هذا
الربيع ج��اء م��ن �أج��ل تنفيذ خ��رائ��ط خفية
ر�سمت بدقة و�إحكام لتق�سيم ال��دول العربية
�إىل دوي�لات وطوائف وقبائل متناحرة فيما
بينها .لتبقى �إ�سرائيل ه��ي ال��دول��ة العظمى
والوحيدة التي تعي�ش يف �أمن وا�ستقرار بال�شرق
الأو���س��ط ،كما حولت �أق��ط��ارن��ا و�شعوبنا �إىل
فئران ،لتجريب �أ�سلحة فتاكة ندفع �أثمانها من
قوت �صغارنا وجياعنا .فرق كبري بني ربيع حلمنا
به لنخرج من حالة التخلف والتبعية �إىل نور
احل�ضارة واالزدهار ،و�آخر �أعاد بالدنا قرون ًا �إىل
الوراء لتبقى غارقة يف احلروب وال�صراعات ،يف
حني �سيوا�صل الغرب تطوره ،بعدما خدّ ر ود ّمر
خ�صومه و�ضمنوا الأم���وال التي حتميهم من
الأزمات.
و�أخ��ي�ر ًا الب��د م��ن االع��ت�راف ب����أن لو�سائل
الإعالم اجلديدة التي ندعوها حالي ًا تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت(من �صحف وتلفزيونات
و�إذاعات وهواتف حممولة وحوا�سيب و�إنرتنيت
وت���وي�ت�ر وال��ف��ي�����س��ب��وك وغ���وغ���ل وي��وت��ي��وب)
ق��درات هائلة لإ�شعال ح��روب خمتلفة �أو درء
قيام ح���روب .وه��ذا م��ا ح��دث ع�بر ا�ستغاللها
لال�ضطرابات التي ح�صلت يف العامل العربي
وم��ازال��ت ه��ذه الأح���داث دائ���رة يف �أغ��ل��ب دول
املنطقة وما ت�سوقه �إلينا و�سائل الإعالم هذه من
�أكاذيب و تلفيق وت�ضخيم للأحداث �أو تعتيمها
كما مل يحدث من قبل يف تاريخ الب�شرية .و�إن
كنا حق ًا نعي�ش يف ع�صر جمتمع املعلومات ،لكن
علينا �أن نعي احلقيقة وهو �أننا نعي�ش كذلك يف
ع�صر �أكرث غدر ًا ومكر ًا يف عمليات الت�ضليل.
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ال�سيد وزير الرتبية الدكتور هزوان الوز
ي�ستقبل رئي�س و�أع�ضاء احتاد الكتاب العرب

ا�ستقبل ال�سيد وزي��ر الرتبية الدكتور
ه��زوان الوز الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س
احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ،و�أع�����ض��اء املكتب
التنفيذي ل�لاحت��اد ،مبنا�سبة انتخابهم
قيادة ثقافية جديدة لالحتاد.
هن�أ ال�س ّيد الوزير رئي�س و�أع�ضاء املكتب
اجلديد لالحتاد على ثقة زمالئهم بهم،
ومتنى �أن تكون دورتهم االنتخابية التا�سعة
دورة فعالة يف جميع امل��ج��االت الثقافية
والوطنية من �أجل خدمة الأدباء والكتّاب،
وخدمة الثقافة العربية ال�سورية وهي
تواجه ثقافة ظالمية تكفريية عمياء.
وحت��دث الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س
االحت����اد ���ش��اك��ر ًا ال��دك��ت��ور ه����زوان ال��وز
وزي��ر الرتبية ترحيبه بالتعاون الثقايف
املتبادل بني االحت��اد وال���وزارة ويف �سائر
املجاالت الثقافية ،والفكرية ،والإبداعية،
والرتبوية ومبا يتنا�سب مع قيمنا الوطنية
وال��ق��وم��ي��ة .واق�ت�رح على ���س��ي��ادة ال��وزي��ر
توقيع مذكرة تفاهم ثقافية بني ال��وزارة
واالحتاد غايتها تفعيل التعاون بينهما من
�أجل تبادلية ثقافية تليق ب�أعالم الأدب
يف �سورية ،وبالكتاب ال�سوري الذي ي�صدره

احت��اد الكتّاب م��ن �أج��ل الو�صول ب��ه �إىل
جميع املحافظات ال�سورية ،و�إىل جميع
امل��دار���س يف ���س��وري��ة ،وم��ن �أج���ل ن�شاطات
ثقافية ،وم�ؤمترات ،وملتقيات ،وندوات �أكرث
غنى و�أهمية يف ظل الظروف الوطنية التي
تعي�شها بالدنا العزيزة.
رحب الدكتور هزوان بهذا االقرتاح،
وقد ّ
و�أك��د �سيادته �أن ال��وزارة تقف �إىل جوار
االحت���اد بكل �إمكاناتها لأن��ه��م��ا ،ال���وزارة
واالحت����اد ،ط��رف واح��د يعمالن م��ن �أج��ل
خدمة الثقافة والإب���داع يف �سورية عرب
�سريورة من الأجيال الأدبية التي تزخر
بها.
و�أ�شار �سيادة الوزير �إىل �أن الكتب التي
ي�صدرها االحتاد ،وال�سيما الكتب املوجهة
�إىل الأط��ف��ال والنا�شئة ،هي كتب نوعية
حت��وز على ك��ل ���ش��روط القيم الرتبوية،
والوطنية ،والقومية ،والإن�سانية يف �آن،
و�أن ال���وزارة ترحب بهذه املطبوعات من
�أجل توزيعها على املدار�س لتكون بني �أيدي
الأ�ساتذة والطلبة ،ولت�صري ثقافة رافدة
�أنتجها �أدب��اء ومبدعون على درجة كبرية
من الوعي والثقافة والر�ؤى الوطنية.

�أيائل ال تعدو
ديوان �شعري لغازي في�صل اخلطاب
�ضمن �سل�سلة ال�شعر من �إ�صدارات احتاد
الكتاب ال��ع��رب �صدر دي���وان جديد لغازي
في�صل اخل��ط��اب ح��م��ل ع��ن��وان (�أي���ائ���ل ال
تعدو).
يهدي ال�شاعر ديوانه �إىل الذين يتعهدون
الكلمة الطيبة �شجرة طيبة �أ�صلها ثابت
وف��رع��ه��ا يف ال�����س��م��اء ،وي���وق���دون م�صابيح
احلكمة واملوعظة احل�سنة ،وي�سقون غرا�س
احلب مباء غدق طهور.
تهيم ب�ين �أب��ي��ات ال��دي��وان ع��ذوب��ة متزج
يف �أك��واب��ه��ا ر�ؤى جمنحة وف��ك��ر ًا م�شرق ًا
وبوح ًا �إن�ساني ًا مو�شح ًا بوجيب القلب وندى
ال��روح ،و�صور جميلة ملونة مفعمة بعطر
الرتاب و�صفاء املرايا يف حمراب قيم اخلري
والرتاحم.

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

آخر الكالم

•حممد حديفي

� ُ
قطر
أول الغيث
ٌ

ُ
في تلك البقعة الغالية والمقدسة من وطني والتي تسمى (مطار كويرس ) العسكري،
كان التاريخ ينحني بخشوع ورهبة أمام تلك الوجوه التي عفرها التراب لمدة عامين ونصف،
والتي كانت مالمحها القاسية إلى ّ
حد ما ترسم مستقبل وطن مازال ينزف دمًا طهورًا منذ
ِّ
وتعمقت األخوة بين أبطال جمعهم مصيرٌ
َّ
ما يقارب خمس سنوات ،حيث ُسطرت الحكايا،
ٍ
ٌ
ٌ
واحد أيضًا...
واحد ،ومستقبل
هناك كان الوطن حاضرًا بكل شموخه وألقه وعنفوانه ،كان هو األغلى ّواألقدس واألقرب
ً
إلى معارج الروح وحنايا القلب ،كان ُ
دماء
الملهم والهادي والدليل ،وكان المتجذر كبرياء في ً ٍ
ً
تسري ندية في عروقها ،وتعلن أنها وبقدر طهرها ونقائها وانتمائها ستكون رخيصة
حينما يتطلب الوطن ذلك ،ألن الوطن هو األغلى ،وهو األقدس ،وهو الجدير بالتضحية
لوحة يعتز
والبذل ألن ترابه الذي غسلته دماء اآلباء واألجداد ورسمت فوقه أجمل وأنبل
ٍ
َّ
ً
ٌ
جدير بأن يظل طاهرًا ومقدسًا ونبيال مهما كانت التكلفة ومهما كانت
بها السوريون
التضحيات...
عامان َّ
مرا وحصار الوحوش طوق ُم ْحكم حول هذه البقعة المقدسة من وطني .الطعام
َّ
بالكاد ُّ
ٌ
وسيلة يتكئ عليها األبطال
هنالك من
يسد الرمق ،والماء شحيح حد الندرة ،وليس
ٍ
ً
َّ
صبر وجلد ،يحدوهم األمل بأن أخوة لهم في السالح البد يأتون يومًا
إال ما يملكونه من
ٍ
لمساندتهم وفك الحصار عنهم ،وهم يعلمون جيدًا بأن َّ
أخوة السالح والمصير والهدف
القلب بالقلب والروح بالروح
هي الرابط األقوى ،وهي الوشيجة األنقى واألبهى التي تصل ً
واليد باليد ،حيث ال حديث إال للبندقية المقاتلة التي تبدع لغة ال بديل عنها كوسيلة
للخطاب مع أعداء الله واإلنسان الذين لو ملكوا القدرة لحجبوا الهواء عن هذا المطار وحماته
الذين سيكتب التاريخ عنهم الكثير الكثير ،فصفحات التاريخ اآلن مشرعة لتسجل المالحم
نرسم مستقبلنا من جديد.
والبطوالت ،وتشكل األسس والقواعد التي سنبني عليها ونحن ً
هذا المستقبل الذي حاول أعداؤنا وهم كثر أن يرسموه لنا عنوة كي نصبح تابعين غير
فاعلين لعدونا التاريخي الذي زرعه الغرب المستعمر في قلب وطننا العربي أال وهو الكيان
ً ِّ
الصهيوني الذي ما إن نراقب المشهد السائد اآلن ونتمعن ولو قليال بكل ما جرى ويجري
ً
مجاال للشك َّ
أن كل هذه الدماء النقية الطاهرة التي تسيل إنما
حتى ندرك وبما ال يدع
ُ
تسفك لتخدم الكيان الصهيوني وداعميه من دول الغرب وعلى رأسها الواليات المتحدة
األمريكية...
فمنذ غزو العراق وتدمير جيشه والقضاء على مؤسساته وتدمير اقتصاده كانت أنظار
أمريكا وحليفها األقوى في المنطقة تتجه إلى الداخل السوري والجيش السوري والجغرافيا
ً
السورية واالقتصاد السوري ،إال أن ظروفًا ما حالت دون ذلك فتأجل المشروع قليال حتى
ّ
استطاع الكيان الصهيوني أن يجن َد له عمالء داخل سورية وخارجها فافتعلوا ما أسموه
َّ
حينها (الربيع العربي) الذي انكشفت أهدافه منذ اللحظة األولى ،بأنه ليس إال مخطط
ٌ
خادع َّبراق تعمدوا أن يوهموا من خالله البسطاء بإلباسه
استعماريً مشبوه اختير له اسم
ً
حلال مزيفة ما لبثت أن انكشفت فبان عريها ،وبانت على حقيقتها كمخطط مشبوه ظاهره
براق وباطنه رغبة جامحة الستعباد الشعوب ،وانتهاك مقدساتها ،ورسم مستقبلها ،بما
يؤمن تنفيذ مخططاتها وحماية مصالحها في المنطقة ،ورسم الخريطة النهائية التي
يكون الكيان الصهيوني بموجبها هو السيد ودول الجوار العربية تتبع له وتدور في فلكه...
َّ
إال أن ذلك كله باء بالفشل واصطدم بالجدار الصلب المقاوم في المنطقة ،فوقف
ً
الجميع منذهال أمام بسالة الجيش العربي السوري ،وقدرة الشعب السوري أيضًا على
ّ
رافض لإلمالءات ،وجيش بدا إنه مستعد
شعب
التحمل والصمود ليتضح للجميع أنهم أمام
ٍ
ٍ
للتضحية وبذل الدماء دفاعًا عن الوطن وتراب الوطن...
وكان الدليل الساطع ما حصل في مطار كويرس السوري ،هذا المطار الذي صمدت
حاميته في الداخل وجعلت من أجسادها سدًا منيعًا حال دون دخول الوحوش إليه ومنعهم
َّ
بعضه عربي،
ّمن احتالله ،وحينما حاصروه وضيقوا عليه الخناق بكل ما تلقوه من ً ٍ
دعم ً
اتضح لهم بأن الجيش العربي السوري داخل المطار وخارجه ليس لقمة سائغة وفوجئوا
ببطوالت وتضحيات وأساليب قتالية ستتحول في القادم من السنين إلى عقيدة تدرس في
األكاديميات العسكرية حيث البطولة والصمود وحسن التخطيط ،إذ شكل هؤالء األبطال
سدًا منيعًا فشلت أمامه كل المحاوالت بأن يقترب المسلحون ولو خطوة واحدة من أسواره....
وحانت ساعة الصفر فاتخذ الجيش العربي السوري ومناصروه الشرفاء القرار الشجاع
باقتحام المطار ،ووضعوا العدو بين فكي كماشة ،فكان صباحًا مشرقًا للمحاصرين في الداخل
وموتًا ودمارًا لإلرهابيين الذين ُصعقوا
ونصرًا مؤزرًا للذاهبين إليهم لفك الحصار ُعنهمُ ،
وكأنما السماء قد أطبقت فوق رؤوسهم ،فقتل من قتل وأسر الباقون لينالوا قصاصهم
العادل...
ُ
أصبح المشهد جليًا أمامنا اآلن ،القرار الصائب والبطولي اتخذ ،والزحف المقدس بدأ،
وسكان األرض المغتصبة في وطني هللوا لبشائر النصر ،فاليوم كويرس وغدًا بقية األرض
السورية التي دنسها الغرباء ،والنصر دائمًا ألصحاب الحق المدافعين عن كراماتهم،
والرافضين للقتلة والغرباء...
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