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االفتتاحية

د.ن�ضـال ال�صـالح

«غوبلز» ..مثقّف ًا!

في الحديث الشريف ّ
كذب ،وإذا َ
أن آية المنافق ثالث :إذا ّ
حد َث َ
وعد
َ
ُ
ائت َ
السياسية في ألمانيا قبل الحرب
من خان .ولوزير الدعاية
أخلف ،وإذا
ُ
ّ
ْ
يصدقك الناس”.
“اكذب ث َّم حتى
العالمية الثانية“ ،غوبلز” ،قوله:
َ
مشترك عن الكذب ،وبينهما ما بينهما من
بين الحديث والمقولة
ُ
مرجعًا إنسانيًا
القيمة
المختلف في القصد والداللة ،وقبل ذلك في
ً
ً
ُ
فحسب،
إذا جازت نسبة “غوبلز” إلى جنس اإلنسان حقيقة ال هيئة
ّ
ّ
ّ
ثم وعيًا بقيم الحق والخير والجمال إذا جازت نسبة المقولة إلى أي من
ّ
ْ
ّ
القيم .تلك المقولة التي مثلت ،ولما تزل ،العالمة الفارقة لهمروجة
ّ
لكل ما ّ
ّ
ترد َد
العربي” ،والتي بدا هذا األخير معها ابنًا شرعيًا
“الربيع
ّ
في معاجم اللغة من المفردات المرادفة للكذب ،وإلى الحد الذي صار
من الممكن معه ،وبعد ما مضى من السنوات الخمس األولى من هذا
العقد ،اختزال تلك المفردات جميعًا بتعبير وحيد هو هذا “الرقيع
ّ
العربي”.
خمس سنوات متخمة بالكذب ومرادفاته في غير مجال وعلى غير
ّ
ومن ذلك َمن ّ
“المثقف” بهَ ،
ومن جهرت
تم إلحاق صفة
مستوىِ .
ّ
السنوات التي مضت بأن “غوبلز” ليس سوى تلميذ في مدرسته ،أو
حمل وديع في غابته .فإذا َ
كان ّ
مريد في حلقته ،أو ْ
مما “يؤثر” عن
ّ
النازيّ ،
ّ
ثم
“غوبلز” أنه كان من المعارضين لعضوية “هتلر” في الحزب
سرعان ما أصبح من أنصاره وأحد موظفيهّ ،
فإن غير قليل ّ
ممن ألحقت به
ّ
ّ
ّ
يصدع الرؤوس بعلمانيته ،ثم
هذه الصفة ،أي “المثقف” ،ظل لعقود
سرعان ما َ
ّ
ّ
و”جهاديًا” أكثر
“إسالمويًا” أكثر من “اإلسالمويين”،
صار
ّ
و”وه ّ
ابيًا” أكثر من “الوهابيين.
من “الجهاديين”،
َ ّ
ّ
وصف ُ بأنه مؤسس فن الدعاية السياسية بلونها
وإذا كان ّ“غوبلز” ِ
ّ
ّ
الرمادي ،فإنه يمكن وصف غير قليل من أولئك “المثقفين” بأنه
مؤسس ّ
ّ
الحربائي ،فعلى امتداد السنوات الخمس
فن “الكلمة” بلونها
َ
ّ
صح في ذلك الـ”بعض” ما كان اإلمام ّ
علي قال في عجز بيت له“ :إذا
ُ
ْ َ
ُ
ُ
الريح مالت مال حيث تميل” ،فبرع في التقافز من موقف إلى موقف،
ّ
ّ
الحق ،ومن ثمّ
ّ
ومن ثم في إيهام فقراء المعرفة في أن موقفه هذا هو
ّ
في ّ
أن موقفه النقيض هو الحق أيضًا .وإذا كان “غوبلز” حصل على
شهادة الدكتوراه في األدب ،عن الدراما والرومانسية! ّ
ثم قال قولته
ّ
ّ
ُ
ُ
األكثر شهرة في العداء للثقافة“ :كلما سمعت كلمة مثقف تحسست
ّ
مسدسي”ّ ،
ّ
فإن غير قليل من أولئك “المثقفين” لم تحصنه شهادة
ّ
الدكتوراه التي “حملها” ،حقيقة أو زيفًا ،ضد أهوائه وشهواته،
َ
فأمعن في الضالالت ،حتى كادت الضاللة تداري وجهها حياء من ّ
غلوه
ومغاالته في الضالل ،وفي التضليل.
وإذا َ
كان ّ
مما ُعرف عن “غوبلز” رغبته في أن يكون كاتبًا ذائع الصيت،
فكتب رواية اسمها “ميخائيل” لم تتجاوز حدود األقربين إليه ،فإنّ
ّ
غير قليل من “الغوابلز” ،إذا جاز الجمع ،من كتاب الرواية ،من بعض
ّ
العربي” تعويضًا له عن
السوريين والعرب ،وجد في أكذوبة “الربيع
ّ
ّ
العربي .وإذا كان “غوبلز” أنهى
خساراته في المشهد الروائي المحلي أو
حياته باالنتحار ،شأن شيخه “الفوهرر” ،فال ّبد ّ
أن هؤالء “المثقفين”
فعلوا ذلك على الرغم من أنهم ّلما يزالوا على قيد الحياة.
ّ
نقدي بالضرورة ،وإن لم يكن كذلك ،فال ّبد ّ
أن ّ
ّ
ثمة خطأ،
المثقف
ّ
بهذه الدرجة أو تلك ،في عالقته بالثقافة .ومن واجبه ،ال من حقه
فحسب ،أن يجهر باختالفه مع هذا الوعي أو ذاك ،ومع هذه الرؤية أو
ّ ّ
أي مثقف ،إذا كان مثقفًا بحق ،ذلك الذي يختلف مع وطنه؟!
تلك ،ولكن
ّ ّ
أي مثقف؟!
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امل�ؤرخ واملحقق وعا�شــــــق الرتاث الأ�صيل
د .عبد القادر الريحاوي ..م�سرية ن�صف
قرن يف ميدان البحث والت�أليف والتحقيق

أعالم

• حممد مروان مراد

تلقت �ساحة الفكر بحزن بالغ ي��وم 25
 ،2014/8 /نب�أ رحيل الدكتور عبد القادر
الريحاوي ،امل�ؤرخ واملحقق يف الرتاث والآثار،
خي
وانطوت بذلك �صفحات م�سرية عطاء رّ
توا�صلت ملدى ن�صف قرن من حياته احلافلة
بالن�شاط الفكري والت�أليف املوثّق يف فنون
الرتاث والعمارة والآثار..
وي��ع��دّ ع��ب��د ال���ق���ادر ال��ري��ح��اوي مرجع ًا
ل��ل��م�����ص��ادر ال��ت��اري��خ��ي��ة والأث����ري����ة على
امل�ستويني :العربي والأجنبي ،وذلك لغزارة
�إنتاجه ،وتن ّوع مو�ضوعاته ،وتفوقه الفني يف
معظم �أعماله و�أبحاثه ،كما يالحظ ارتباطه
العميق بالأر�ض والأواب���د الأث��ري��ة ،و�صون
ال�ت�راث ،و�أخ��ذ التدابري ال�سليمة الواجب
اتخاذها حلفظ هذه الأوابد ،وترميم هياكلها
و�أبنيتها ،وامل��واق��ع التي تقت�ضي �أهميتها
العناية بها واملحافظة عليها.
 ُولد الدكتور ريحاوي مبدينة حلب عام.1925
 ت��خ��رج م��ن جامعة دم�شق ع��ام 1950وح�����ص��ل ع��ل��ى ل��ي�����س��ان�����س الآداب ،وع��ل��ى
(دبلومني) يف الرتبية وعلم النف�س و�أ�صول
التدري�س.
 ح�صل على درجة الدكتوراه يف الدرا�ساتالإ�سالمية يف عام  1977من جامعة القدي�س
يو�سف يف بريوت.
 عمل يف املديرية العامة للآثار واملتاحفال�سورية بني عامي  1979 – 1951وتوىل فيها
م�س�ؤولية �ش�ؤون الرتاث العمراين واملعماري،
وترقى �إىل درجة مدير من الدرجة املمتازة
قبل ا�ستقالته عام .1980
 عمل  15عام ًا �أ�ستاذ ًا ملادتي الفن والعمارة،وتاريخ العمارة الإ�سالمية يف كلية الهند�سة
بجامعة امللك عبد العزيز بجدة بدء ًا من عام
 ،1980كما عمل يف الوقت نف�سه نائب ًا ملدير
مركز التعريب التقني التابع للكلية نف�سها،
و�أ�سهم يف �إعداد معجم امل�صطلحات املعمارية
والعمرانية.
 قام بزيارات ميدانية ،وحتريات علميةلدرا�سة الرتاث الفني والعمراين واملعماري
يف العديد من البلدان العربية والإ�سالمية
والأوربية ( 156مدينة �أوروبية و 67مدينة
عربية).
 تلقى دعوة من منظمة اليون�سكو الدوليةملدة عام ،در�س خاللها فنون العمارة و�أحوال
امل��دن القدمية والطرق املتّبعة يف احلفاظ
على �أ�صالتها وطرق تطويرها والتقى بالعديد
من العلماء واخلرباء ،وذلك يف عام .1961
 �شارك يف �سبعة وع�شرين م�ؤمتر ًا وندوة،ع��رب��ي��ة ودول���ي���ة ،و�أ���س��ه��م ب��ت��ق��دمي بحوث
متخ�ص�صة ،كما �شارك يف العديد من لقاءات
املجل�س الدويل للمباين واملواقع التاريخية
(الإيكومو�س) كع�ضو منتدب عن احلكومة
ال�سورية.
• ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية �أ�صدقاء دم�شق.
 ن�شر جمموعة م��ن ال��ب��ح��وث يف جمالاخت�صا�صه ،بلغت �أربعني بحث ًا ،كما �أ�صدر
عدد ًا من الكتب �أهمها:
ُ
• (مدينة دم�شق) وت��رج��م �إىل اللغة
الإنكليزية.

• (العمارة العربية الإ�سالمية ،خ�صائ�صها لكن لقا�سيون �شهرة خا�صة ومكانة دينية،
ب�سبب احتوائه على املواقع املقدّ �سة املوزّعة
وتراثها يف �سورية).
• (قلعة دم�شق ،درا�سة يف تاريخ القلعة يف �أنحائه ك��الأدي��رة وامل����زارات وامل�شاهد،
فهناك �أديرة ذكرت امل�صادر منها دير مران،
و�آثارها).
• (جامع دم�شق الأموي ،التاريخ والرتاث ودير الرهبان ،وهناك مهد عي�سى يف موقع
الربوة ،ومغارة الدم التي تعرف اليوم مبغارة
والفن املعماري).
• (كتاب املباين التاريخية ،طرق حمايتها الأربعني ،وهو مكان م�شهور ي��زوره الكثريون
وال �سيما احلجاج.
و�صيانتها).
وي�شريون �إىل �صخرة ذات لون �أحمر داللة
• (العمارة يف احل�ضارة الإ�سالمية) ،نال
عنه اجلائزة الأوىل ملنظمة العوا�صم واملدن على �آثار الدم باعتباره املكان الذي قتل فيه
الإ�سالمية يف جمال الت�أليف يف العمارة عام قابيل �أخاه هابيل ،وكان �أهل دم�شق يعتقدون
�أن ال��دع��اء فيه م�ستجاب وال �سيما دع��اء
.1990
• (قمم عاملية يف تراث احل�ضارة العربية اال�ست�سقاء.
الف�صل الثاين :يذكر فيه اخلانات واملن�ش�آت
الإ�سالمية ،املعماري والفني).
و���ص��در �آخ��ر م�ؤلفاته :روائ���ع ال�ت�راث يف االقت�صادية وبع�ض امل�صطلحات الفنية مثل
الفندق – القي�سارية اخلان – الوكالة.
دم�شق عام  2004عن دار التكوين بدم�شق.
وه��ي مبثابة منازل للم�سافرين ومن�ش�آت
وقد حظيت م�ؤلفات الدكتور الريحاوي
ب���إع��ج��اب وت��ق��دي��ر ال��ب��اح��ث�ين وامل����ؤرخ�ي�ن ،للن�شاط التجاري ،وكان لها هند�سة خا�صة
وع��دّ ت م�صادر موثّقة يرجع �إليها امل�ؤلفون ووظ��ائ��ف مت�شابهة ،وك��ان يطلق على هذه
ُ
والأ���س��ات��ذة وال��ط�لاب ،و ُت��رج��م بع�ضها �إىل امل�ؤ�س�سات الفنادق والقي�سريات واخلانات،
اللغات الأجنبية ،وق��د دعته بع�ض ال��دول فلفظة الفندق من �أ�صل التيني ُيعتقد ب�أنها
العربية للعمل لديها كخبري ،وقد ح�صل على �أخذت من الفرجنة� ،أما القي�سارية فهي من
جمموعة من اجلوائز و�شهادات التقدير من �أ�صل يوناين وتعني البناء امللكي� ،أما كلمة
حمافظة دم�شق ومن وزارة الثقافة واملنظمات اخلان ف�أ�صلها فار�سية وتعني الق�صر �أو البيت.
ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث :ي��ت��ح��دث ع��ن التكايا
الثقافية يف �سورية والبلدان العربية ،وكان
�آخرها �شهادة تقدير من جمعية الآثاريني العثمانية يف دم�شق ،ويتوقف �أو ً
ال عند التكية
العرب ،وجائزة من منظمة العوا�صم واملدن ال�سليمانية يف ال�صاحلية وكانت معروفة لدى
ثم حتدث
العربية وجائزة من احتاد اجلامعات العربية العامة با�سم التكية ال�سليمانيةّ ،
عن التكية ومدر�سة ال�سليمانية بدم�شق على
يف القاهرة.
�ضفاف بردى ،حيث جتثم جمموعة عمرانية
• روائع الرتاث يف دم�شق:
وه��و ع��ب��ارة ع��ن جمموعة م��ن الدرا�سات بقبابها الكثرية املنتظمة كالعقد ،حول قبة
واملحا�ضرات عن دم�شق ،املدينة اجلميلة التي رئي�سية كبرية مت ّوجة مبئذنتني مم�شوقتني
واكبت الزمن ك���أق��دم م��دن العامل وواح��دة ترتفعان يف ال�سماء.
يف الف�صل الرابع :يتق�صى امل�ؤلف ما �ش ّيد
من عوا�صمه العريقة مبا�ضيها و�أجم��اده��ا
وتراثها ،املدينة التي كان لها �ش�أنها يف دنيا يف مدينة دم�شق خ�لال الع�صور املختلفة
العرب يف كل زمان قبل الإ�سالم وبعده حتى من ق�صور امللوك واحل��ك��ام ،وك��ان لها �ش�أنها
ع�صرنا احلا�ضر ،ومن حق دم�شق على �أبنائها احل�ضاري وال�سيا�سي ف�ض ً
ال عن �أثرها الكبري
�أن ي�صونوا تراثها وما بقي فيها من ذكريات يف الأح���داث التاريخية ..ذك��ر منها ق�صر
املا�ضي وم���آث��ر امل��ج��د اخل��ال��د ،ه��ذا ال�تراث هرقل – ق�صر ماوبة – ق�صر خمارويه –
املت�ألق يف قا�سيونها ونهرها و�أزقتها و�أ�سواقها ق�صر الأبلق – وق�صر �أ�سعد با�شا العظم يف
وخاناتها ويف �أ�ضرحة عظماء التاريخ من قلب املدينة القدمية �إىل اجلنوب من اجلامع
ملوك وعلماء ومنا�ضلني ويف املدار�س ودور الأموي.
�أم��ا الف�صل اخلام�س :فقد لفت الأنظار
العلم.
وي�سلط الكتاب ال�ضوء على ما خفي عن فيه �إىل جمموعة من العظماء املدفونني يف
�ضم ثراها
الأن���ظ���ار ،لي�سهل ال��وق��وف عليه ومعرفة دم�شق خالل ع�صور التاريخ ،حيث ّ
حقيقته وما يف ظاهره وباطنه من ذكريات ،رفات عظماء و�شهداء �أقيمت لبع�ضهم املدافن
وم��ا ي�ضمه من فنون وقيم ،يت�ألف الكتاب التي ُتخلّد ذكراهم م�صنِف ًا �إياهم �إىل طبقات
م��ن �ستة ف�صول ،يف الف�صل الأول يتحدث فنجد يف طبقة امللوك وال�سالطني معاوية بن
�أبي �سفيان – عبد امللك
امل����ؤل���ف ع���ن ���ش��ه��رة
بن م��روان – الوليد بن
قا�سيون التاريخية
عبد امللك – ن��ور الدين
وت���راث���ه ال��ع��م��راين
عن
الك�شف
على
جهوده
أوقف
�
حممود زنكي – يو�سف
وامل���ع���م���اري ،و�أث����ره
الكبري يف ن�ش�أة دم�شق وجوه تراثنا املعماري العريق �أيوب – ال�سلطان بيرب�س
امل��م��ل��وك��ي – ال�سلطان
وتطورها العمراين،
حيث كان له �أثره يف ليبقى �إرث ًا للأجيال ،و�شاهد ًا ���ص�لاح ال��دي��ن الأي��وب��ي،
ويف ط��ب��ق��ة ال�صحابة
نفو�س ال�سكان يف كل على عبقرية احل�ضارة
ب�ل�ال احل��ب�����ش��ي – �أب���و
زم��ان ،وحيكت حوله
العربية
ال����������درداء – ���ص��ه��ي��ب
الأ����س���اط�ي�ر ونظمت
ُ
الرومي – �أبي بن كعب.
الق�صائد ،حتى ملأت
ويف ط��ب��ق��ة �آل بيت
�شهرته الآفاق داخل
ال��ر���س��ول عليه ال�صالة
ال���ب�ل�اد وخ���ارج���ه���ا،

وال�سالم� :سكينة بنت احل�سني – فاطمة بنت
احل�سني – زينب ال�صغرى بنت علي – ال�ست
رقية – �أم حبيبة ،ويف طبقة العلماء :ابن
تيمية – اب��ن ع�ساكر – اب��ن كثري – حمي
الدين بن عربي – الفارابي – ابن ال�شاطر
الدم�شقي – ابن خلكان.
وخ�ص�ص الف�صل ال�ساد�س للحديث عن
املدار�س ودور العلم و�سبب الت�أخّ ر يف ظهورها
وامل��ع��روف �أن ت�أ�سي�س امل��دار���س وانت�شارها
يف امل��دن الإ�سالمية ظهر يف القرن اخلام�س
على يد �سالطني ال�سالجقة الأتراك ،الذين
ان�ضموا �إىل اخللفاء العبا�سيني فذكر املدر�سة
اخلاتونية – املدر�سة النورية ال��ك�برى –
املدر�سة العمرية – املدر�سة الظاهرية –
املدر�سة اجلقمقية.
وختم امل�ؤلف الكتاب بالئحة �صور ملونة
ٌ
وثبت بامل�صادر واملراجع.
• �أدى الدكتور «عبد القادر الريحاوي»
اخل�ّيرة طوال ن�صف قرن من عمره،
ر�سالته
رّ
ورف��د املكتبة العربية ب��روائ��ع م�ؤلفاته يف
التاريخ وال�ت�راث وال��ع��م��ارة ،ورح��ل م��و ّدع�� ًا
بالإجالل واالعتزاز ،وبقي خالد ًا يف ذاكرة
الوطن ،وح ّي ًا يف ذاكرة الأجيال ،جزاه اهلل
خرياً ،و�أجزل يف مثوبته وغفرانه.
فجاء م���ؤلّ��ف« :روائ���ع ال�تراث يف دم�شق»
م��و���س��وع��ة متكاملة ،غ��طّ��ت �أ���ش��ه��ر امل��ع��امل
التاريخية يف مدينة دم�شق ومثّلت بذلك
مرجع ًا تاريخي ًا موثّق ًا يعود ل��ه املهتمون
والباحثون فكان جدير ًا باحلفاوة واالعتزاز.
 ..يتحدث عارفو الفقيد الراحل ،وبالذات
جمايلوه الذين �صحبوه يف رحلته ودماثة
خلقه ولطف مع�شره� ،إ�ضافة �إىل علمه الوا�سع
وخرباته القيمة ،وجهوده املتوا�صلة لي�ضيء
جوانب من تراثنا العربي الفكري اخلالد
على مر الع�صور ،ويف هذا يقول �صديقه ورفيق
م�سريته الأ�ستاذ الباحث امل�ؤ ّرخ ب�شري زهدي:
بالتعرف �إىل ال�صديق
لقد �أ�سعدين احلظ
ّ
ال��راح��ل الدكتور «عبد ال��ق��ادر الريحاوي»
وع��م��ل��ن��ا م��ع�� ًا يف امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�آث��ار
وامل��ت��اح��ف ،و�أ�ؤك����د �أن���ه ك��ان �إن�����س��ان�� ًا كبري ًا
بكل معنى الكلمة جمع بني اخللق الكرمي
وال�سمعة الطيبة ،وبني �سعة املعارف والعلوم،
وكان على الدوام خمل�ص ًا لعمله ،دائب ًا عليه
ب�شغف ور�ضى ،عام ً
ال على الك�شف عن بدائع
احل�ضارة ال�سورية ،و�صيانة �آثارها ،باعتبارها
هوية الأمة على مدى الع�صور ،وبالفعل كان
«الريحاوي» مث ً
ال متميز ًا يف البذل والعطاء
وروح املحبة والإخاء»..
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يف قرار التق�سيم وحلف العدو القدمي اجلديد
• علي دياب
قبل ثمانية و�ستني عام ًا وبعد ترنّح الق�ضية الفل�سطينية بحاجة �إىل حلفاء و�أ�صدقاء ال�شرق الأو�سط ،و�أنكم تقامرون من الأف�ضل لو قبل به العرب ،و�أق��ام الفل�سطينيون دولتهم
لعقود �سبقت يف �إطار ما �أطلق عليه النزاع العربي-ال�صهيوين ،بر�أ�س مالكم يف تلك البالد ،ما هي غايتكم من �إن�شاء الدولة العتيدة يف �إط��ار قرار التق�سيم ،لكان �أف�ضل لهم مما و�صلوا
وهو يخت�صر النزاع على فل�سطني ومن �أجلها ،ت�صدت هيئة اليهودية؟ �إذا كان الدافع �إن�ساني ًا ،فلماذا تقفلون حدودكم �إليه اليوم؟! وال�سيما ما ي�سمى بال�سلطة الفل�سطينية والتي
الأمم املتحدة ولأول مرة ومن خالل جمعيتها العامة حلل �أمام اليهود الذين ال ملج�أ لهم؟ ملاذا تريدون �أن ت�سكنوهم يف ت�سعى جاهدة يف مفاو�ضاتها مع العدو ال�صهيوين لتح�صل على
فل�سطني ،وت�ساعدوهم على �إقامة ن�سبة �أقل بكثري مما ت�ضمنه قرار التق�سيم؟ وقد ذهب �أحد
هذا النزاع ،و�أ�صدرت قرارها رقم
لي�شردوا مليون عربي» ،الزعماء العرب يومها هذا املذهب �أي القبول بقرار التق�سيم
دولة لهم،
 /181/يف التا�سع والع�شرين من
ّ
وندد بقرار الأمم املتحدة التي تهب وهو الرئي�س التون�سي بورقيبة! وكانت ردة الفعل العربية
ت�شرين الثاين لعام �سبعة و�أربعني
ما ال متلك لأقلية دخيلة ،خمالفة الر�سمية وخا�صة ال�شعبية غا�ضبة وغري قابلة مبثل هذه
وت�سعمئة و�أل��ف ،والقا�ضي ب�إنهاء
القرار
هذا
يف
لالنتباه
امللفت
ب��ذل��ك م��ي��ث��اق��ه��ا وم���ب���ادئ ال��ع��دل الأ���ص��وات ،والتي كانت تو�صم باال�ست�سالمية واالنهزامية،
االن���ت���داب ال�بري��ط��اين ،وتق�سيم
وال ميكن النظر �إىل مثل هذه الق�ضايا �إال يف الإطار التاريخي
واحلق.
فل�سطني �إىل ثالثة كيانات جديدة
من
%57
الـ
قرابة
أعطى
�
أنه
�
وه��ك��ذا م�ضت ال�����س��ن��ون وم�ضى الذي طرحت فيه؟ وبتقديرنا لو كان العرب قد قبلوا بذلك؟!
تت�ضمن :دول���ة ع��رب��ي��ة ،و�أخ���رى
ال�صهاينة يف تنفيذ ما و�ضعوه من فقادة الكيان وكما �أ�سلفنا مل ولن يقبلوا فيه ،فلهم خططهم
ي��ه��ودي��ة ع��ل��ى الأر������ض ال��ع��رب��ي��ة �أر�ض فل�سطني لليهود يف حني
�أه��داف لهم ،وال�سيما ما جاء على الإ�سرتاتيجية وف��ق معتقداتهم امل��زع��وم��ة يف �أن��ه��ا �أر���ض
الفل�سطينية ،و�أن تبقى القد�س
من
%7
من
أكرث
�
الميلكون
كانوا
ل�سان املت�شددين منهم وجمرميهم الأج��داد؟؟! ومن ثم قاموا مبا قاموا به ،من تو�سع واحتالل
وب��ي��ت حل��م والأرا����ض���ي امل��ج��اورة
�أمثال بيغن و�شامري وغريهم ،وعلى وقمع وطرد لأبناء فل�سطني؟ بل وكانت �أطماعهم �أبعد من
منطقة خ��ا���ص��ة حت��ت ال��و���ص��اي��ة
الرتاب الفل�سطيني
�أنهم يعملون على احتالل فل�سطني فل�سطني ،فعملوا وال يزالون من �أجل هيمنتهم على املنطقة
الدولية ،وجاء هذا القرار نتيجة
كاملة ،و�أن��ه��ا «�أر����ض امليعاد» ،ومل بكاملها ،ويف �إطار ال�شرق الأو�سط اجلديد �أو الكبري ،وعلى �أنهم
م�ساع عدة ،وت�شكيل جلان خمتلفة
يكتفوا بها و�إمن��ا ع��دّ وا حدودهم القوة النافذة واملهيمنة والفاعلة ،والآخرون م�سخّ رون كل وفق
قبل بدء احل��رب العاملية الثانية،
من النيل �إىل ال��ف��رات ،وا�ستمروا �إمكاناته ،عبيد ًا �أو �أجراء ال حول لهم وال قوة �إال مبا تريده
وال�سيما جلنتي بيل ع��ام �سبعة
وثالثني وت�سعمئة و�أل���ف ،وجلنة وود هيد يف العام الذي يف ع��دوان��ه��م ويف ع�لاق��ات��ه��م ال��وث��ي��ق��ة ب��ال��غ��رب ،مطالبني القيادة ال�صهيونية القائدة يف ظل هذا النظام اجلديد!! ،وبكل
يليه املعينتني من قبل احلكومة الربيطانية ،لبحث الق�ضية بدعمهم وتزويدهم بال�سالح وامل��ال ،مما مكّنهم من حتقيق �أ�سف ارت�ضت معظم الأنظمة العربية وال�سيما اخلليجية منها،
الفل�سطينية وخا�صة بعد الثورة الفل�سطينية الكربى التي االنت�صار يف حرب حزيران لعام �سبعة و�ستني وت�سعمئة و�ألف ،وانحازت بطريقة �أو �أخ��رى �إىل هذا املع�سكر املعادي للأمة
ح�صلت بني �سنتي �ست وثالثني وت�سع وثالثني وت�سعمئة وللأ�سف ال�شديد بدل �أن يواجه العرب وهم قوة ال ي�ستهان العربية وم�صاحلها ،وا�ستمرت هذه الأنظمة يف �سيا�ساتها وعقد
و�أل���ف ،وك��ان ع��دد ال��دول التي ت�شكل هيئة الأمم املتحدة بها ومن اجلوانب كافة االقت�صادية والب�شرية والع�سكرية االتفاقات املنفردة مع الكيان ال�صهيوين ،ومبا فيها القيادة
يومها� ،أي بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية �سبعة وخم�سني وال�سيا�سية ،هذا العدو الذي �شرد �أبناءهم واحتل �أر�ضهم ،الفل�سطينية بزعامة عرفات ،وتوقيعها اتفاق �أو�سلو الغام�ض،
دولة� ،إذ بقيت الدول املهزومة يف احلرب مثل �أملانيا واليابان وعبث ب�أمنهم ،و�شكل خطر ًا وتهديد ًا قائم ًا فيما بينهم ،ذهبوا والذي حتتاج كل مادة فيه �إىل اتفاق كامل ،كما و�صفه يومها
وحلفائها خا�ضعة ل�سلطات االحتالل ،وممنوعة من االن�ضمام لالقتتال فيما بينهم ،وذهب ق�سم كبري منهم ليكون �أداة بيد القائد امل�ؤ�س�س الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد .وهكذا عدنا
�إىل املنظمة الدولية اجلديدة -هيئة الأمم املتحدة ،و�شارك الغرب وبيد الكيان ال�صهيوين الذي ا�ستطاع �أن يحرفهم عن للتح�سر على تلك املواقف التي كان يتخذها القادة العرب ،ولو
يف الت�صويت على القرار �آنف الذكر رقم � /181/ست وخم�سون بو�صلتهم الأ�سا�س ،من خالل ال�ضغط عليهم ،و�إيهامهم ب�أن نظري ًا ،ما تعلق منها بقرار التق�سيم وما جاء بعدها يف قممهم
دولة با�ستثناء مملكة �سيام وهي التايالند حالي ًا ،ف�ص ّوت يومها عدوهم لي�س هو الكيان ال�صهيوين ،و�إمنا افرت�ض لهم عدو ًا العربية ،فكانت ت�شري ب�شكل �أو �آخر �إىل �أن هناك �أمة عربية
ثالث وثالثون دول��ة مع القرار ،وث�لاث ع�شرة دول��ة �ضده ،جديداً؟؟ و�أن��ه الأخطر عليهم �أال وهو «العدو الفار�سي»؟؟ واحدة ،وم�صالح لهذه الأمة ،وجامعة عربية وما تتخذه من
وامتنعت ع�شر دول عن الت�صويت ومن ال��دول غري العربية وف��ات ه���ؤالء �أن ه��ذا ال��ذي يعدونه ع��دو ًا ال��ي��وم؟ هو الذي قرارات يف قممها حول �أمور كثرية مثل معاهدة الدفاع العربي
التي �صوتت �ضد القرار كانت :الهند واليونان و�إيران وكوبا وقف يف وجه العدو الأ�سا�س للعرب ،وهو الذي طالب بتحرير امل�شرتك ومقاطعة الكيان ال�صهيوين وغريها مما يعزز وحدة
والباك�ستان و�أفغان�ستان وتركيا ،ولدى �إعالن نتيجة الت�صويت فل�سطني من دن�س املحتلني؟ ولكن النظام ال��ذي ك��ان يحكم الأم��ة ،ونذكر هنا موقف ال��دول العربية يف ح��رب ت�شرين
ان�سحب املندوبون العرب من االجتماع و�أ�صدروا بيان ًا جماعي ًا �إي��ران �أيام ال�شاه ،وهو �صديق الكيان ال�صهيوين ،وال�شرطي التحرير ،وذاك الت�ضامن العربي الذي بدا بحدوده الدنيا،
ت�ضمن رف�ضهم خلطة التق�سيم ،وا�ستنكارهم لها ،بينما كانت الأول للواليات املتحدة الأمريكية يف املنطقة ،كانت عالقتهم وك��ان له ت�أثريه الفعال وعلى الرغم من تباين املواقف بني
ردود الفعل ال�صهيونية متباينة ،فا�ستح�سن معظم اليهود به ممتازة ،ومل يكن عدو ًا لهم! ولكن بعد �إ�سقاط نظام ال�شاه ،دولة و�أخرى ،وامل�شاركة الرمزية لهذه الدولة �أو تلك� ،إال �أنه
خطة التق�سيم وخا�صة الوكالة اليهودية ،بينما جند �أن وقيام الثورة الإ�سالمية ووقوفها �ضد الكيان ال�صهيوين ،باملح�صلة كان جيد ًا ومعقو ًال ،وترك �آثار ًا �إيجابية وخا�صة
املت�شددين منهم رف�ضوا م�شروع التق�سيم ونخ�ص منهم مناحيم وتبنيها الق�ضية الفل�سطينية ،ودعمها للمقاومة الوطنية يف يف الو�سط ال�شعبي العربي ،وهزّ الكيان ال�صهيوين ،كما اهتزّ
يف هزميته بحرب لبنان عام �ألفني
بيغن رئي�س منظمة الأرجون ال�صهيونية ،وا�سحق �شامري ع�ضو فل�سطني ولبنان� ،أ�صبحت يف نظرهم
و�ستة على ي��د املقاومة الوطنية
عدو ًا �أخطر من العدو ال�صهيوين؟؟
ع�صابة ال�شترين.
اللبنانية ومن خلفها قطرنا احلبيب،
وامللفت لالنتباه يف هذا القرار �أنه �أعطى قرابة الـ  %57من و�أثبتت ال��ث��ورة م�صداقيتها فيما
و�إننا على يقني يف �أنه �سيتلقى املزيد
�أر�ض فل�سطني لليهود يف حني كانوا الميلكون �أكرث من  %7من ج����اءت ف��ي��ه ،وال ت����زال وا���ض��ح��ة
م��ن ال��ه��زائ��م ،والب���د ل��ه��ذه الغيوم
الرتاب الفل�سطيني ،وعقدت يومها اجلامعة العربية الوليدة يف مواقفها وخا�صة يف ال�سنوات
�سماء
تلبد
التي
الغيوم
لهذه
البد
ال��ت��ي تلبد �سماء الأم���ة العربية
الأخرية ،ويف ظل احلرب التي ي�شنها
اجتماع ًا و�أ�صدرت قرارات هامة منها:
ويهب
تنق�شع،
أن
�
من
العربية
أمة
ل
ا
من �أن تنق�شع ،ويهب �أبناء ال�شعب
�إ�صدار مذكرات �شديدة اللهجة للمملكة املتحدة وللواليات الغرب والكيان ال�صهيوين على هذاالعربي ،لي�سقطوا �أنظمتها العميلة
املتحدة الأمريكية
القطر ومنذ �أكرث من خم�س �سنوات �أبناء ال�شعب العربي ،لي�سقطوا
�إقامة مع�سكر للمتطوعني يف منطقة قطنا بالقرب من مع بداية ما �سمي «بثورات الربيع �أنظمتها العميلة وينت�صروا على وينت�صروا على �أعدائهم الداخلينيواخلارجيني ،ويحققوا االنت�صار تلو
العربي؟؟» وال تزال حتى تاريخه
دم�شق
واخلارجيني
الداخليني
أعدائهم
�
ً
الآخر وب�صمود هذا القطر العربي،
ت�أ�سي�س جي�ش عربي �سمي بجي�ش الإنقاذ وعينوا قائدا له ت�شكل ال�سند الأ�سا�س لقطرنا يفالذي ي�شكل القلب من �أمته� ،سيتم
فوزي القاوقجي ،كما ر�صدوا مبلغ مليون جنيه من �أجل الدفاع مواجهته الإره��اب القادم �إلينا من
الق�ضاء على الإره���اب ال��ذي يهدد
بلدان العامل كافة .نعود �إىل قرار
عن فل�سطني.
الأم���ن وال�سلم لي�س يف منطقتنا
وهنا نذكر وللأمانة التاريخية ما قاله ممثل الباك�ستان التق�سيم وكيف رف�ض م��ن العرب
فح�سب ،و�إمنا يف العامل قاطبة.
يومها خماطب ًا املت�آمرين على تق�سيم فل�سطني« :ال تن�سوا �أنكم ي��وم��ه��ا ،وي��ق��ول ق��ائ��ل� :أمل يكن
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الرواية و�إعادة كتابة التاريخ ب�شهادات ال�ضحايا
مقاربة لتجربة كالفينو ولن�صه ( الفار�س اخلفي)

• خليل البيطار
ال يركن الروائيون واملبدعون �إىل التاريخ املكتوب ،ويرون
�أنه تاريخ املنت�صرين� ،أما ال�ضحايا واملهم�شون واملنفيون ف�إن نتف ًا
من حكاياتهم وم�آ�سيهم تظل حمفوظة يف الذاكرة اجلمعية
للمتعاطفني معهم ولأ�شباههم ممن حا�صرهم الظلم وطحنتهم
احلروب .والتاريخ يف حلظاته االنعطافية يكون �أكرث غمو�ض ًا
وتعقيد ًا من الفرتات التي �سبقته ،وتتزايد ال�شكوك حول
الروايات التي يتناقلها النا�س ،ومدى �صدقها ،وابتعادها عن
املبالغة �أو مداهنة املنت�صرين والنافذين ،بتحويل جرائمهم
�إىل انت�صارات ،وت�صوير وح�ش ّيتهم على �أنها عدالة ورحمة.
والروائي الإيطايل �إيتالو كالفينو عاد بخياله و�شكوكه
�إىل التاريخ الأورب����ي ،ونقب يف حكايات ال�ضحايا ،ور�صد
ت�شوهات احل��روب التي حتول الب�شر �إىل قطعان �أو �آالت ال
روح فيها وال ر�ؤية ،وحاول التقاط اخليط الإن�ساين املغيب يف
زحمة ال�صراعات والد�سائ�س ،و�شكك بالتاريخ املكتوب ،وذكر
القارئ مبراجعة �أحكامه على ال��دوام .ولد كالفينو يف كوبا
عام  ،1923وعاد مع �أ�سرته وهو طفل �إىل بالده �إيطاليا،ثم
ارحتل يف �شبابه �إىل بلدان كثرية ،وظلت �إيطاليا املكان املحبب
�إليه ،رغم تقديره لقيمة احلياة يف كل مكان .تخرج من ق�سم
الزراعة بجامعة فلورن�سا ،واهتم بال�سا�سة وانتظم يف احلزب
ال�شيوعي الإيطايل ،وعمل يف �صحيفته (يونيتا) وكتب املقال
ال�سيا�سي والأدبي ،و�أبدع �أعما ًال �أدبية جعلته يف ال�صف الأول
بني كتاب �إيطاليا ،وذاع �صيته عاملي ًا ،وترجمت �أعماله �إىل
لغات عديدة.
�صدرت �أعماله الق�ص�صية الكاملة يف �أربع جملدات ،وحمال
العناوين التالية :الأغاين ال�صعبة ،والذاكرة ال�صعبة ،واحلب
ال�صعب ،واحلياة ال�صعبة.
ومن عناوين ق�ص�صه :الفي�سكونت امل�شطور ،والبارون املعلق،
والفار�س اخلفي ،ومن ق�ص�صه ذات الطابع الفل�سفي :بالومار.
ق�صته (الفار�س اخلفي) تغو�ص يف حرائق احلرب ووحولها،
وتر�صد ما ي�صيب النا�س من ت�ش ّوه ،فر�سان ًا كانوا �أم فالحني،
وما ي�صيب العالقات الإن�سانية من زعزعة وتفكيك وانحدار،
ترجمها عن الأ�صل الإيطايل معن م�صطفى احل�سون  ،و�صدرت
عن دار حوران بدم�شق عام 2003
ال��رواي��ة �ضمت اثني ع�شر ف�ص ًال ّ
مرقم ًا ،ع�برع��ودة �إىل
التاريخ يف حلظة انعطافية زمن �شارملان الإمرباطور املنت�صر
يف حروبه كلها ،ور�صدت راوية احلكاية الراهبة تيودورا التي
حاربت يف جي�ش �شارملان ،ثم دفعتها م�أ�ساة حبها وخيبة �أملها
من �إيجاد حبيبها ومثلها الأعلى �إىل الدير ،ر�صدت ا�صطفافات
املت�صارعني� :أتراك ًا و�إ�سبان ًا وفرن�سيني و�أوروبيني ،و�سجلت
ب�ؤ�س املفقرين ونكبات الفالحني.
الفار�سة برادمانت هي الراهبة نف�سها عند اعتكافها يف
الدير ،ترحلت وقاتلت ،وبحثت عن حبيبها �أجيلولفو ،الذي
خفي وحمارب خمل�ص
�شهرت ب�سالته وذاعت �سريته كفار�س
ّ
م��ن �أج���ل ق�ضية ع��ادل��ة ،وكانت
ل��ل��ف��ار���س��ة ح��ا���ش��ي��ة ت��راف��ق��ه��ا يف
املعارك �أو يف االعتكاف بالدير،
وك��ان كل ف�صل من الرواية يبد�أ
ب��ح��دي��ث ع���ن م��ع��ان��اة ال���راوي���ة
وجدوى الكتابة ،تقول يف الف�صل
ال�سابع :ثمة حلظة جتد فيها �أن
القلم ال يخط ّ �سوى م��داد كالح،
ال ت�سيل منه قطرة حياة ،احلياة
هناك يف اخل��ارج ،خ��ارج النافذة
خارجك �أنت� .ص90
�أج���ي���ل���ول���ف���و ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
الأ�����س����ط����وري����ة ال����ت����ي ���ش��غ��ل��ت
الإم�براط��ور والفر�سان ،و�ألهمت
الكثريين من الفر�سان وال�صبايا،
�إنه الفار�س املحارب الذي حولته
احل����روب �إىل �آل����ة م��ن ال����دروع،
ولكنها حتمل يف حناياها روح�� ًا

�إن�سانية ،بينما يقاتل الفر�سان
الآخ�����رون م��ن �أج���ل ملذاتهم
احل�����س��ي��ة� ،أو خ��دم��ة لعظمة
الإمرباطور �شارملان� ،أو تنفيذ ًا
لرغبات جممع الغرال املقد�س،
الذي حتول �إىل �سلطة مطلقة
جائرة ،وح�� ّول الفالحني �إىل
عبيد.
وق���د ام��ت��دح��ت ب��رادم��ان��ت
خ�برة �أجيلولفو وعمق فهمه
للتحوالت املعقدة وما�ست�ؤول
�إليه ،حني قالت يوم ًا حلا�شيتها:
كان �أجيلولفو الوحيد العارف
للهند�ســـــة ال�ســــــــرية للنظـام،
والقاعدة التي ميكن من خاللها
فهم املبد�أ والنهاية� .ص108
وام���ت���دح���ه الإم��ب��راط�����ور
نف�سه و�أث��ن��ى على �إخال�صه،
فقد ���س���أل ���ش��ارمل��ان �أجيلولفو
يف الف�صل الأول �أثناء تفقده
االع��ت��ي��ادي ل��ل��ف��ر���س��ان :كيف
ت�أتى لك �أن تخدم يف اجلي�ش
�إذا مل تكن موجوداً؟ ف�أجاب:
بقوة الإرادة ،والإميان بعدالة ق�ضيتنا ،فعقب �شارملان دون
�أي �شعور باملفاج�أة :هذا حق ،هكذا بال�ضبط يكون القيام
بالواجب�.ص 10
غ��وردول��و تابع �أجيلولفو �شخ�صية طيبة خمل�صة ،تثق
ب�سيدها الفار�س وترافقه يف امل��ع��ارك ورح�لات البحث عن
�أ�سباب الظلم ،وهناك جمموعة من الفر�سان يقودها �أجيلولفو
�إميو برتراندينو ،و�أفرادها يلب�سون زي ًّا � َ
أبي�ض نظيف ًا ،وي�ضعون
�شارات �صغرية غري وا�ضحة ،وك�أنهم مل يخو�ضوا حرب ًا ،وكان
ٍ
�شارملان نف�سه يخطئ يف تقدير �أدائهم ،وي�شعر باالحتقار جتاه
من يقود معركة ويخرج نظيف ًا منها.
غوردولو الطيب املعجب ب�شخ�صية فار�سه ،ر�أى كيف رق قلبه
ل�صوت ال�صبية امل�ستغيثة اخلائفة من الدببة ،وقد و�صفته
ال�صبية برقة القلب ،فعلق غوردولو قائ ًال :كنت �أح��اول �أن
�أفهم كيفية �أن يكون ال�شخ�ص قا�سي ًا وطري ًا يف الوقت نف�سه
(�ص.)114
برادمانت املحاربة والعا�شقة الجتد حبيبها �أجيلولفو رغم
طول البحث ،وتهرب من عا�شقها رامبالدو ،رغم ارتدائه دروع
�أجيلولفو بعد اختفائه وتركه و�صية ب�أن رامبالدو �صاحب
احلق بارتداء دروعه ،ورغم توهمها ب�أن �صاحب الروع الذي
تو�سدت ذراع��ي��ه هو �أجيلولفو ،وح�ين ك�شف وجهه هربت
منه والتج�أت ثانية �إىل الدير،
وغ��ا���ص��ت يف ت���أم�لات��ه��ا وك��ت��اب��ة
معاناتها وم��ع��ان��اة مثيالتها من
املظلومات والواهمات واملخدوعات
واملطعونات يف كرامتهن الإن�سانية،
ب��ع��د �أن خ�ب�رت �أه�����وال احل���رب
و�أوج��اع احلب وانك�سارات القلب،
ولكنها حني �سمعت �صوت رامبالدو
ودقاته على باب الدير ،و�س�ؤاله
عن برادمانت املجهولة يف املكان� ،إذ
حتول ا�سمها يف الدير �إىل تيودورا،
اندفعت للقائه ،ولتلبية نداء هذا
امل��غ��رم الباحث عنها� ،أن جتاهل
ن��داء القلب يف�ضي �إىل املزيد من
املعاناة.
ر�أت ب���رادم���ان���ت �أن حلظة
ان��ع��ط��اف��ي��ة مت���ر يف ح��ي��ات��ه��ا ويف
ال��ع��امل ،وك����أن احل��ب كا�شف مثله

غوردولو الطيب املعجب
ب�شخ�صية فار�سه ،ر�أى كيف
رق قلبه ل�صوت ال�صبية
امل�ستغيثة اخلائفة من الدببة،
وقد و�صفته ال�صبية برقة القلب

كالفينو عاد بخياله و�شكوكه
�إىل التاريخ الأوروبي ،ونقب
يف حكايات ال�ضحايا ،ور�صد
ت�شوهات احلروب التي حتول
الب�شر �إىل قطعان �أو �آالت ال
روح فيها وال ر�ؤية

مثل الأزم��ات واحل��روب ،قد كتبت يف
بداية الف�صل الرابع تقول :يف تلك
الآونة كان ثمة ا�ضطراب عظيم يحيق
بالعامل ،ويف ذلك الفرن الذي تدور فيه
الأحداث مل يكن من النادر الوقوع على
�أ�سماء و�أفكار و�صيغ وجودية ال تطابق
البتة الوجود احلقيقي لها (�ص، )41
فهذه مقدمة ال�شكوك وبداية البحث من جديد عن احلقائق
املغ ّيبة خلف ركام من الأخبار الزائفة والفر�ضيات اخلرقاء
والتعميات املتع ّمدة.
و�سجلت الراوية الراهبة واملحاربة حكايات عا�شتها فع ًال،
و�أو�ضحت رغبتها يف فهم �أ�سرار املعاناة وفهم بواعث احلرب
أخب بجوادي �أحيان ًا يف ميادين
وحتوالت القلب،فقالت:كنت � ّ
احلرب� ،أو �أ�سطّ ر ما يخطر ببايل من احلكايات التي �أعي�شها
فع ًال ،حماولة �أن �أفهم �أكرث ف�أكرث ،وعندما انتهيت �إىل هذا
الدير �آخر املطاف كنت يائ�سة من �أجيلولفو ،وها �أنا ذي �أ�شعر
باحلما�سة جتاه هذا الفتى املغرم رامبالدو� .ص174
برادمانت و�سوفرونيا و�أجيلولفو و�آخ��رون كثريون �ضحايا
ح��روب و�أع��م��ال نهب و�إح���راق وتهجري ،وت�ش ّوهات عديدة
طحنت الأج�ساد والأرواح ،وتعيد �شهاداتهم ترتيب الوقائع
امل�ضطربة ،ونب�ش احلقائق املغيبة وحماولة �إن�صاف املغبونني،
ومتييز امل�شاعر الإن�سانية يف ه��ذا ال��رك��ام م��ن الت�ش ّوهات
والأكاذيب .تختم برادمانت �شهادتها بن�شيد يعرب عن ت�سا�ؤالت
ال�ضحايا جميعهم ،تقول فيه� :أي دخ��ان يخرج من خرائب
أحب؟ �أي �سنني من الذهب تعدّ يل؟
الق�صور واحلدائق التي � ّ
�أنت �أيها املت�سلّط يا رائد الكنوز التي دفع ثمن باهظ لأجلها..
يا عاملي الذي �أتوق �إىل امتالكه� ،أيها امل�ستقبل�.ص175
وظف كالفينو لغة ر�شيقة وخيا ًال �شفاف ًا يف �أ�سلوبه ،وظهر
بو�ضوح ت���أث��ره ب���الآداب ال�شرقية واملغاربية الأندل�سية
والأوربية ،ونلمح �شخ�صيات مرحلة من (�أل��ف ليلة وليلة)،
وفر�سان ًا وتابعني جوالني من (دون كي�شوت) ،ويلحظ غرام
الروائي بالطبيعة وحتوالتها واهتمامه بالتفا�صيل اجلميلة
فيها ،وهو يكتب بب�ساطة مراوغة و�سهولة ظاهرية ،ويبث
يف طياتها �أفكار ًا عميقة و�أ�شارات ذكية ،قد اليفطن �إىلها
القارئ والناقد ،وهذا ظاهر يف تباين النقاد يف تقييم �أعماله
الأدبية ،و�شكواه من عدم �إن�صاف النقاد لأعماله.
وترجمت �أعمال كالفينو �إىل لغات عديدة قبل رحيله عام
 1985وبعده ،وكان احلب ال�صامت امللتهب وامتداح الطيبة
وهجاء العظمة الفارغة والنزعة النفعية حم��ور ق�ص�صه
ورواياته ،وقد ر�أى يف الكتابة خ�شبة �إنقاذ ونافذة �أمل تزيح
عن كواهل الب�شر �أثقال التعا�سة وتالل الركام التي خلفتها
احلروب العبثية.

قضايا وآراء

"املُعتدلون الظرفاء!"
• خليل البيطار
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و�أنا �أطالع بع�ض (امل�صطلحات العاملية) اجلديدة،
(تدجها) و�سائل (الإعالل) على مدار ال�ساعة،
التي
ُّ
م�صطلح لطيف ظريف� ،أال
�شدّ �شعري ،بله نظري،
ٌ
ُ
ف�شعرت �أن تيار ًا
وهو (املعار�ضة امل�سلَّحة املعتدلة)!،
كهربائي ًا �سرى يف كياين ،ونف�ض دماغي ،وغ ّيم ر�ؤاي
ل�ساعات.
بعد ال�صحو قلتُ لنف�سي :ما �شاء اهلل! معار�ضةٌ
وم�س ّل ٌ
حة �أي�ض ًا؟! �أين هو االعتدال �إذن؟ واهلل اخرتاع
ذكي ،ميكن �ض ُّمه �إىل �سابقاته امل�ضحكات يف قامو�س
التهريج الغربي مثل (ال�����ش��رخ الأو���س��خ اجل��دي��د)،
و(الفو�ضى اخلنّاقة).
ً
ثانية :م��ا ال��ذي تعنيه ه��ذه العبارة
وت�ساءلت
خ�ص�صوا بالدنا بها وحدها ،فيما
وملاذا
احل�صيفة؟!
ّ
ٌ
ٌ
ُ
معار�ضتهم جميلة �أنيقة ،و ...مق ّلمة الأظافر؟
�أجابني �أخو رهافة وح�صافة:بذلك املعنى� ،إما �أن
َي��ق�� َب َ��ل –�أخوك امل��واط��ن-
ر�أي املعار�ضة ،وهو ( ُيق ِّب ُل)
�أيد َيها البي�ض� ،أو ترديه
قتي ًال ب�سالحها الأبي�ض �أو
بر�صا�صها الناعم!
ثم �أ�ضاف :تلك هي �أهم
عر�ض ًا،
�سمات ال��ذاه��ب�ين ْ
�أدام اهلل العزّ والرزّ ،الذين
�أق��اب��ل��ه��م م��ن��ذ ن��ح��و �أرب���ع
�سنوات� ،إذ ال وجود عندهم
ملا ي�س ّمى (ال���ر�أي الآخ��ر)
حتّى وهم يف �أول الطريق.
ومهما حاولتَ �-أخي الغيور
على البلد واحلقيقة� -أن
تعالج الأم���ور ،فالنتيجة
هي هي( :فالج ال تعالج).
ي�ستوي يف ذلك ال�صغري والكبري ،واجلاهل و(يا ويلتاه)
فطاحل اجل��ام��ع��ات ،م��ن �أك�بره��ا ن���زو ًال �إىل دركها
الأ�سفل� :أعني (اجلاحمة �أو اجلائعة العربية)� ،إذ
(علكة ف�ضائية) مي�ضغونها
حجة لدى ه�ؤالء �سوى ِ
ال ّ
ليل نهار ،ب�شهية ون�شاط ،هي خلطة كبرية من �أمرا�ض
كثرية ،مغ ّلفة بـ (احلقد) املر ّكز ،و�إن ا ّدع��وا حذف
داله.
يا لها �إذن من معار�ضة حكيمة ،هي ومن يدعمها
باملال املُ َب َّي�ض النظيف ،وال�سّ الح اخلفيف اللطيف
(���ص��واري��خ وم��داف��ع.)...وم��ع �أن��ه��ا -ط���وال عمرها-
ت�شتكي الفقر وال��ق��لّ��ة ،وتدّ عيهما �سببني رئي�سني
تي�سر بو�ضوح ،بربكة االعتدال
للفورة� ،إال �أنّ ُع�س َرها َّ
ودع��م��ه ،فركبتْ رباع ّيات الدفع الغالية ،واقتنت
�أجهزة االت�صاالت النادرة ،و�سافرت فوق ب�ساط الريح
ً
خمرتقة الأج���واء وال�ب�راري بال ح�سيب �أو رقيب،
وتن ّعمت يف فنادق املو�سرين.
وم��ع �أن قوانني الغرب و�سلطاته (اجلف�صة جد ًا
متح�ص حتى بوثائق النملة
جد ًا بحق �أبناء جلدتنا) ّ
و�أموالها مهما ت�ضاءلت ،فال ت�ستطيع االن�سالل من ثقب
رب -تعزّ من ت�شاء ،فتجعل
غربال� ،إال �أنها -حكمتك يا ّ
الفيل �شفّاف ًا ،وجتعل املخمو�ص غني ًا ،ال ي�س�أل عن مال
ري العقل ،ل ُي َح َّم َل
املهم �أن يكون معتد ًال فق َ
�أو فيزاّ ،
ً
أ�سلحة� ُ
ألطف ما فيها �أنها (معتدلة) ،يعني تقتل
�
ً
باعتدال (مئات َّ
كل رمية) ،وتدمر �أي�ضا باعتدال
(ب�ضع بنايات كا ّلتفجري)!بهذه الطريقةتكون معتدلة
عند �سا�سة الغرب!وما ه ّمهم ما دام فخّ ار ال�شرق هو
يتوعد
املعني بالتحطيم؟ ما ه ّمهم و(فران�سواهم)
ّ
ّ
حتى زوارق املهاجرين يف البحر املتو�سط بالق�صف ،مع
�أنها تغرق وحدها ،مثلما تناقلت الأنباء يومي 24-23
ني�سان 2014؟
حقا �إن��ه �إره��اب (ترويع) رحيم� ،إذ يريح النا�س
بقتلهم ،فيخ ّل�صهم من حياتهم املقيتة يف ظل غياب
رهبةعند �سماع
الدميقراطية! .نعم ،مل يعد اليوم من ٍ
كلمة ُمعار�ض ُمر ِّوع معتدل ،فهو لطيف� ،أي واهلل لطيف
املنظر ،يا لطيف ،مثل كل املر ِّوعني (الظرفاء) ،وما

يختلفون فيه فح�سب هو( :درجة االعتدال)!.
االع��ت��دال ال�شديد مثال ،ه��و ال��ذي تذبح �س ّكنيُ
�صاحبه م�سكينني �أو ثالثة دفعة واح���دة ،وت��ردي
ُ
ر�شقة بندقيته عائلة .واالعتدال املتو�سّ ط هو الذي
�سالحه
تذبح�سكّني �صاحبه ع�شرة م�ساكني ،فيما يردي ُ
عائالت� .أما االعتدال اخلفيف (على الريحة) فيا
ٌ
�ساحة وا�سعة
غ�ضب اهلل ،ت�أثريه �أعتى� ،إذ يزلزل ِم
من الأبنية وكل ما يتحرك قربها من �آليات وكائنات،
بلطف �شديد� ،إذ �إن حجم التدمري ،ل�سرعته
ولكن
ٍ
اخليالية ،ال ي�شعر به �أحد ممن فارق احلياة!
ترويع
���اب وال
احلمد هلل �إذن ،مل يبق اليوم �إره ٌ
ٌ
خطري ،وميكن للنا�س �أن يناموا مطمئنني ،لأن معظم
ميقراطية) تق ّوي املعار�ضات املعتدلة
(ال���دول الد ّ
(الرحيمة ال�شفوقة) مبختلف �أنواع الأدوية املقوية
ل ُّلطف واالعتدالَ ،ب ْلع ًا و َر ْح�ض ًا و َز ْرق�� ًا ،فيماتردع بال
املتطرف)،
هوادة (الرتويع
ّ
حمم طائراتها على
فرتمي َ
وال ٍ��د فقري ي�صرخ �أمل�� ًا �أمام
�أوالده اجلوعى� ،إذ ُيرعبهم
ب�صراخه ،ويو ّرثهم ال ُع َقد،
�أو على مري�ض يـت�ألمّ من
م��ر���ض��ه ال��ع�����ض��ال� ،إذ ر ّوع
ب��ع��وي��ل��ه –وهو ال يجد
ال����دواء وال ال���غ���ذاء -من
حوله.
ك��م ه��م ل��ط��ف��اء ه����ؤالء
امل��ع��ار���ض��ون امل��ع��ت��دل��ون �إذ
ي�أكلون بنهم ،ومَ��نْ حولهم
بوح�شية
جياع ،ويتز ّوجون
ٍ
و�سباع،...
و�س َ
ُخ َ
دا�س ُ
ما�س ُ
ويغت�صبون مطمئنني
و َمن حولهم انقطع ن�سله .ي�أكلون
ِ
رب ال يعرفهم ،ولكن على بركة االعتدال ،هذا
با�سم ّ
الوا�ضح يف تدمري املدار�س وامل�شايف وحمطات الكهرباء
وامل�ساجد والكنائ�س ،والأكرث �إثارة للت�سا�ؤل :يف تدمري
املتاحف والآثار ،على �أ�سا�س �أنها �أحجار �ص ّماء بكماء،
ال تتكلم �إال يف متاحف الغرب!ف�إذا ما تاق �أخوة العدل
�صخب دار الفناء وتخم َتها،
�إىل احلور ّيات ،بعد �أن م ّلوا
َ
فجروا �أنف�سهم مليون قطعة ،ف�إذا كل ما حولهم رماد،
ّ
و�إذا ب�أرواحهم (ال�شفافة) تطري �إىل دار البقاء� ،إىل
النبيني وال�صدّ يقني ،ومئات احلور العني!.
�أما الأذكى منهم ومن جمهورهم املربمج على موجة
ّ
املتعظم ،الذين
(عظامهم) من �أ�صحاب العقل
واحدة فـ ِ
يقطر النبل من ت�صرفاتهم ،واحلكمة من �أفواههم
و�أقالمهم! .ويا لها من طفرة مريعة ،انتقلوا فيهامن
عهد �سيوف خ�شبية امت�شقوها �إب��ان حربهم املدّ عاة
على التخ ّلف والإمربيالية� ،إىل عهد ربيع �شخ�صي
�أفاقوا عليه ،فا ّدعوا الن�ضج على نار املعاناة ،و�صاروا
ً
فجرت
�أك�ث�ر
حكمة ب��ل �شاعرية ،لأن املنتجعات ّ
ح ّبهم لأنف�سهم يف خريف العمر� ،إذ ر�أوا �أنف�سهم على
حقيقتها ،ف�صبغوا �شعرهم وم�شاعرهم ،وارت���أوا �أن
يعي�شوا (يومني) على ح�ساب الآمنني.
مما ال �سابق له يف
وتبقى غاية اللطف والذكاءّ ،
التاريخ املعا�صر ،عند من ي�شنقون �أعني ي�شدّ ون ربطات
�أعناق ه�ؤالء املعتدلني احلريرية الغالية ،لكن بلطف
واعتدال �شديدين :ال �صراخ ،وال �شتم ،وال ت�أنيب،
وال �شد �شعر ،وال نتف �شوارب (�ضمرت �أ�ص ًال من كرثة
النتف) ،فهذا كله م��ن خم ّلفات الإمربيالية التي
اختفت من العامل احل ّ��ر! ثم �إن قلي ًال من الأك�سجني
كاف للرجل (املُ�سخ�سخ) يف �أجواء رومان�سية ،فهو ال
ٍ
يحيج نف�سه �أبد ًا �إىل معاملة مذ ّل ٍة �أكرث مما هو فيه من
�سخ�سخ دين) حتى �آخر
ذل و�إذالل ،ما وعد ،و ( َو ْعدُ املُ ِ
مكافح �شريف يف بلده.
وهلل درّك �أيها االعتدال ما �أروعك! ّ
جل من �أبدعك!
وملن غاب عق ُلهم بلَّعك!.

االعتدال يف ُعرفهم هو
�أن ُتردي ر�شقة بندقية
عائلة كاملة!!

با�سم عبدو

الرواية م�صنع لإنتاج احلكايات

َّ
تعددت الحكايات وتوزعت األحداث في أماكن كثيرة من بيوت وفنادق
َّ
السمان (يا دمشق
ومطاعم في دمشق وبيروت ،في رواي��ة األديبة غادة
ُ
ُّ
التمرد -الصادرة في كانون الثاني عام  .. 2015وبسهولة
فسيفساء
وداعًا)-
ّ
يتنقل القارئ مع الحدث خطوة خطوة ،خاصة من الدمشقيين األصليين ومن
َّ
استقروا منذ زمن في دمشق.
الوافدين من الذين
السؤال الذي يطرق باب الذاكرة :ما هي األدوات الفنية التي استخدمتها
غادة َّ
السم ّان في روايتها وفي صناعة الحدث؟
لقد توطدت العالقة بحميمية بين الشخصيات وحكايات الناس من جهة،
وتماهي المكان والزمان من جهة ثانية ..واستطاعت الراوية «زين ّ
الخيال»
التي يمكن للمتلقي ومن أول صفحة يقرؤها يقول (:إن الراوية زين هي
الكاتبة نفسها غادة َّ
السمان) ،وإن َّ
أي كاتب من خارج الدمشقيين ال يستطيع
أن يسرد هذه الجزئيات ويدخل البيوت الدمشقية المتأصلة في حاراتها
القديمة وبين ناسها الطيبين ،ويعرف عالقات الناس بعضهم ببعض ..وأن
ّ
يسجل هذا السرد المعشش داخل البيوت وخارجها ،وفي أسواقها المسقوفة
ّ
والمكشوفة وزواريبها ،ويلتقط رائحة الياسمين الفواح المستلقي على
جدران البيوت في قديمها وحديثها ،فهو يكتشف من الوهلة األولى ومن
ّ
الحكايات المسرودة بهذه اللغة الشفيفة التي ال يعكرها فيضان بردى
وال أية عاصفة قادمة من البحر أو من البر ،يكتشف هذا في ّالبداية عندما
تسرد الراوية زين أخبار عائلتها .وكلما تقدمنا في القراءة وقلبنا صفحات
مكون من ّ
يتبين لنا أن السيرة الذاتية ّ
الروايةّ ،
مكونات السيرة المجتمعية
الدمشقية ما قبل العقد الخامس من القرن العشرين وما بعده من ّعقود ،يوم
بدأت زين ّ
تتمرد على الواقع االجتماعي المسكون بـ (الذكورية وتسلط الرجل
ّ
الحاكم بأمره) .وأن اهتمام الكاتبة باألمكنة والتفاعل مع الشخوص يقدم لنا
َّ
شكلت أساس خطاب غادة َّ
السمان في بناء عمارة
إشارات واضحة ،بأن الحكاية
(الرواية الواقعية لمصلحة المكان باعتباره هو ذاته الحكاية) .وأن جمالية
وتآلف أفرادها رغم هيمنة رب األسرة
المكان من الخارج تعكس واقع األسرة ُ
وتدخله باألمور الصغيرة جدًا ،وعدم ترك ف ْسحة أو ثقب صغير لتنفس األبناء
التصرفات التي برأيه ّ
ّ
تعد
دون وصاية وتلقين وتحذير من عواقب بعض
خروجًا عن السلوك العام ،أو تحدث تنافرًا وغضبًا وشماتة من اآلخرين ،خاصة
من بعض الغيورين والحاسدين والشامتين ..ورغم التناقض في العالقة بين
الجمال الخارجي واالرتباك األسري  -االجتماعي ،هناك عملية تفعيل إيجابي
وتأثير واضح في التبئير أو في (زاوية الرؤية) .وتسكب الروائية المخضرمة
(العتيقة) اللغة َّ
اللماعة لزيادة خصوبة السرد في الرواية ورفع ّ
سويتة وبناء
الحبكات الصغرى والكبرى ،وإحداث هذا التداخل بين الزمن الماضي والحاضر،
والمونولوج الداخلي المرتكز على أحالم المستقبل والمساعي للخروج من
ّ
للتمرد ومن أجل تحرر
دائرة االضطهاد األبوي ،والبحث عن الوسائل الناجعة
ّ
ُّ
المرأة وفك عقدها وحرية اختيارها لطريقة حياتها  ..ويعد المكان أحد
عناصر هذه الخصوبة ،ألن السرد الحكائي من دون المكان كمن يسبح في
فراغ ال قيمة له وال تأثير أو تفعيل أو تفاعل بينه وبين الشخوص.
َّ
والقراء والمتابعين أنه صدر لألديبة غادة
ومن المعروف لدى الكتاب
َّ
السمان خمسون كتابًا في الرواية والقصة والشعر وأدب الرحالت والنقد
األدبي واالجتماعي والمحاورات األدبية ..وترجم بعض أعمالها إلى أكثر من
ثماني عشرة لغة .أما رواية (يا دمشق وداعًا) فهي الجزء الثاني من (الرواية
المستحيلة) .ويعرف هؤالء المتابعون و -ما أكثرهم  -أن البومة هي رفيقة
دربها في معظم نتاجها السردي والشعري ..وفي هذه الرواية أيضًا ..تقول
َّ
عيني
زين(:ها أنا البومة المتلصصة عبر ثقوب الزمن ،أقدح الشرر في
الواسعتين على اتساع أحبال الفصول وأضبط راداري الليلي على الموجة
االستكشافية الصحيحة.)..
وعلى ّ سطح مرآة الرواية تظهر الصور التي تعبر عن واقع المرأة الدمشقية
التي تنفذ أوامر الزوج  ..المرأة المضطهدة كما قلت في سياق هذه المقالة،
التي تطمح إلى التحرر لكنها لم تكن قادرة ..ومن الجانب اآلخر هناك المرأة
التي تمثلها “زين” التي حملت مشعل التنوير وناضلت من أجل االنعتاق
ّ
وتحملت
وفك القيود المفروضة عليها والتحرر .ولم تقف مكتوفة األيدي
أعباء المجتمع الذكوري بكل ما يعني من تضييق على حرية المرأة وعدم
إرسالها الى المدرسة ،فالعلم ينير دربها ويبدد عتمة أفكارها  -ويمكن كما
يرى األهل أن يفتح قلبها للحب وتبادل الرسائل بينها وبين الحبيب  -وفرض
الزوج الذي يختاره األب واألم.
ٌ
ّ
وكان للشخصية الرئيسة “زين” دور تحريضي ضد تعسف الرجل ..حتى
َ
يعدن راغبات في مشاهدتها هناك ،بعدما
أن “الختايرة» في الزقاق لم
َّ
ّ
قائلة(:عليها
بنت
كل
زين
هت
ونب
..
حرضتهن
حين
قامت بـ (تفسيد) البنات
ّ
ّ
الحرص أن تكون عصمتها بيدها ليلة “ كتب الكتاب” ،لكي ال يذلها مطلقها
القادم .)..إنها رواية تستحق القراءة باعتبارها َّزوادة إبداعية من السرديات
تغني المكتبة األدبية العربية ّ
وتزينها.
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ميخائيل �شولوخوف ()1984 - 21-1905
احلائز على جائزة نوبل للآداب عام1965

• ممدوح �أبوالوي
ميخائيل �شولوخوف �أحد عمالقة الأدب الرو�سي والعاملي,
حاز على جائزة لينني .وترجمت م�ؤلفاته �إىل معظم اللغات
العاملية ,مبا يف ذلك اللغة العربية.
بد�أ ميخائيل �شولوخوف بكتابة رواية "الدون الهادىء"
وه��و يف الع�شرين من عمره  ,وم��ا �أنْ ن�شر اجل��زء الأول من
ال��رواي��ة امل��ذك��ورة ع��ام 1928ح��ت��ى �أ�صبح من �أك�بر الكتاب
ال�سوفييت ,وبعد ذلك بفرتةٍ ق�صريةٍ �أ�صبح من �أكرث الأدباء
العامليني �شهر ًة.
�ساعدت موهبة الكاتب الإبداعية الكبرية  ,بالإ�ضافة
�إىل املعرفة العميقة للحياة ال�شعبية ,و�إىل املوقف الثوري
والإن�ساين للكاتب ,كلُّ هذا �ساعد الأديب ليقول ً
كلمة جديد ًة
بهذه القوة وبهذه العاطفة يف تاريخ الأدب العاملي .ومازال
حتى الآن يهز عقول ماليني القراء وم�شاعرهم يف الكرة
الأر�ضية بكاملها .وما زال النقد الأدب ُّ��ي عاجز ًا عن �إدراك
عمق الطبائع التي �أبدعها الأدي��ب  ,وكذلك فهم امل�سائل
الفل�سفية والأخالقية التي عاجلها الروائي.
ما هو �سر ال�سحر يف �إب��داع �شولوخوف؟ يجيب عن هذا
ال�س�ؤال الأدي��ب كون�ستانتني فيدين ال��ذي ق��ال يف الذكرى
ال�ستني مليالد �شولوخوف ":تتلخ�ص م�أثرة �شولوخوف يف
ال�شجاعة امل�ضمرة يف م�ؤلفاته .ول��ذل��ك ف���إ َّن��ه مل يحاول
ع�صر من الع�صور.
التخل�ص من ت�صوير تناق�ضات احلياة يف �أي
ٍ
ت�صور رواياته الكفاح وال�صراع احلقيقي يف احلا�ضر واملا�ضي.
و�أنا ب�شكلٍ غري �إرادي �أتذكر و�صية ليف تول�ستوي  :باالبتعاد
عن الكذب املبا�شر وغري املبا�شر ,و�أو�صى تول�ستوي نف�سه يف
�شبابه بذلك قبل الآخرين ,وكان �شولوخوف يقول احلقيقة
َّ
كل احلقيقة)1(".
جند �سرية �أي كاتب يف كتبه .وكما �أنَّ��ه ال ميكن معرفة
عميقة لكتبه .وكذلك ال
معرفة
�شخ�صية الكاتب من دون
ٍ
ٍ
ميكن معرفة فهم �إبداع الأديب من دون معرفة �سرية حياته.
�إذ ب�شكلٍ غري مبا�شر يعك�س �إب��داع الأدي��ب �شخ�صيته .فكلُّ
�إب��داع��ه يحمل طابع ذاتيته ,ويت�أثر بخ�صو�صية طريقه
احلياتي.
الح��ظ بذكاء الأدي���ب كون�ستانتني فيدين � ":إذا كانت
�سرية حياة املبدع تخدم ب�شكلٍ �أ�سا�سي ت�صوراته عن العامل
,وهذا �صحيح ,فكان من ن�صيب �شولوخوف �أكرث تيارات الثورة
االجتماعية يف رو�سيا عمق ًا)2(".
ولد ميخائيل �شولوخوف عام  1905يف مزرعة كروجيليني
قرب بلدة في�شينيف�سكي على نهر الدون ,و�شارك يف الأعمال
الثورية يف منطقته وهو مراهق يف اخلام�سة ع�شرة من عمره,

ب�شكل غري مبا�شر يعك�س �إبداع
ٍ
الأديب �شخ�صيتهُّ .
فكل �إبداعه
يحمل طابع ذاتيته ,ويت�أثر
بخ�صو�صية طريقه احلياتي

مثل وردة برية ,ونقطة حية,
تنه�ض �أمامك ق�ص�ص �شولوخوف,
ترى ال�صورة املر�سومة �أمام عينيك
بو�ضوح وب�ساطة
وكان ن�شيط ًا يف مكافحة اجلرمية وقطاع الطرق .وعندما بلغ
الثامنة ع�شرة من عمره �أي يف عام  1923بد�أ يكتب الق�ص�ص.
فن�شر جمموعته الق�ص�صية الأوىل بعنوان "ق�ص�ص الدون"
عام �.1925أي عندما بلغ الع�شرين من عمره .كتب الكاتب
الربوليتاري �سريافيمافيت�ش يف تقريره عن الق�ص�ص املذكورة
مرحب ًا بامل�ؤلف ال�شاب:
"مثل وردة ب��ري��ة ,ونقطة حية ,تنه�ض �أم��ام��ك ق�ص�ص
�شولوخوف ,ت��رى ال�صورة املر�سومة �أم��ام عينيك بو�ضوح
وب�ساطة .يتحدث القوزاقي بلغة جميلة ومتعددة الألوان.
ٍ
ب�إيجاز ديناميكي وم�شبع باحلقيقة)3(".
كتب �شولوخوف رواية "الدون الهادىء" خالل املمتدة
ً
تاريخية
( ,)1940-1926وهي لوحة ملحمية ت�صور مرحلة
ً
عا�صفة من حياة القوزاق يف منطقة ال��دون .ومن ثم فهي
ٌ
تيارات متعددة يف �أثناء
طابع ملحمي ,ت�صور �صراع
رواية ذات
ٍ
ٍ
احل��رب الأهلية التي �أعقبت الثورة اال�شرتاكية يف رو�سيا
عام  ,1917يبحث بطل هذه الرواية غريغوري ميليخوف
عن حقيقة احلياة .ويعرب ميليخوف طريق ًا وع��ر ًة تخللتها
الت�أمالت املريرة .لقد رف�ض ميليخوف النظام القدمي ,ولكنه
مل يتقبل العامل اجلديد.
ي�صور الروائي ميخائيل �شولوخوف يف روايته "الأر�ض
البكر" التغيريات االجتماعية يف القرية الرو�سية ,و�صدر
اجلزء الأول من الرواية املذكورة عام ,1932واجلزء الثاين
عام1960
يف �أثناء احل��رب العاملية الثانية ,والتي ي�سميها الرو�س
احل��رب الوطنية العظمى كان �شولوخوف يف اجلبهة يعمل
مرا�س ً
ال �صحفي ًا جلريدة "الربافدا" و�شارك يف ا�ستجواب
الأ���س��رى الأمل���ان ,وعمل يف اال�ستطالع ,و�أم�ضى �أوق��ات�� ًا يف
اخل��ن��ادق ,وك��ان ن�شيط ًا ,وانتقلت ع��دوى ن�شاطه للمقاتلني
الآخ��ري��ن ,و���ش��ارك ���ش��ول��وخ��وف ب��وج ٍ��ه خ��ا���ص يف اجلبهة
اجلنوبية قرب مدينة خاركوف ومدينة رو�ستوف ,وكاد �أنْ
ي�ست�شهد ,ون�شر مقاله الأول يف جريدة "الربافدا" يف الرابع
من مت��وز ع���ام 1941بعنوان "على نهر الدون" ,ومنذ ذلك
الوقت ب��د�أت تظهر مقاالته يف جريدة "الربافدا" .ولقد
ن�شر �شولوخوف ق�صة "علم الكراهية" يف جريدة "الربافدا"
بتاريخ 22حزيران عام  1942مبنا�سبة مرور عام على بدء
العدوان الأمل��اين الغادر على الأرا�ضي ال�سوفييتية .خا�ض
بطل الق�صة امل�لازم غريا�سيموف مغارك كثرية وح�صل على
,يحب وطنه و�شعبه ويكره
خربة كبرية يف احلياة ويف احلرب
ُّ
الفا�شية,
�أ َّما يف رواية "هم قاتلوا يف �سبيل الوطن"(,)1969-1943

ي�صور بطوالت اجلنود الرو�س يف احل��رب العاملية الثانية.
وكذلك يف ق�صة" م�صري �إن�سان"(,)1956بطل هذه الق�صة
�أن��دري��ه �سوكولوف ,وحياته ع��ادي��ة ,من حمافظة ف��اروجن
,مواليد� ,1900شارك يف احلرب الأهلية يف اجلي�ش الأحمر,
مات وال��داه و�أخته ب�سبب اجلوع ,وعمل يف �أحد امل�صانع يف
بداية حياته .وعندما ا�شتعلت احلرب العاملية الثانية وجد
نف�سه يف اجلبهة ,ووقع يف الأ�سر ,ويف �أثناء احلرب فقد �أ�سرته
الرو�سي
,ويبني هنا الروائي الثمن الغايل الذي دفعه ال�شعب
ُّ
لكي يحرز الن�صر على الفا�شية ,ويت�ساءل �أندريه �سوكولوف
عن �سبب الأمل الذي عاناه يف حياته ,فهو �إن�سان ب�سيط وطيب
ورقيق ولطيف وبالوقت ذات��ه قوي البنية وطويل القامة
ويدل لبا�سه على فقره ,ويعمل �سائق ًا� .إنَّه يثق بالآخرين ,وهو
يج�سد �صفات الإن�سان الكادح الذي ي�أكل خبزه بعرق جبيه,
ووجد يف نهاية احلرب طف ً
ال يتيم ًا ,ا�سمه فانيو�شا ,فتبناه
.يعالج �شولوخوف يف هذه الق�صة مو�ضوع ال�شعب والوطن
 ,وهو مو�ضوع عاجله قبله الكثري من الأدب��اء ويف طليعتهم
ليف تول�ستوي( )1910 -1828وال �سيما يف روايته "احلرب
وال�سالم"( )1869-1863يت�صف بطل الرواية بالرجولة
والتوا�ضع ,مثله مثل معظم �أبناء ال�شعب الرو�سي ,ولقد التقى
امل�ؤلف بال�شخ�صية احلقيقية التي �صورها يف الق�صة املذكورة,
وهناك فيلم جيد م�ستمد من هذه الق�صة  ,وكذلك هناك فيلم
م�ستمد من رواية "الدون الهادىء".
تزوج ميخائيل �شولوخوف عام 1924و�أجنب �أربعة �أطفال.
امل�صادر:
 1ـ ك��ون �� �س �ت��ان �ت�ي�ن ف� �ي ��دي ��ن ,ك �ل �م��ة ع� ��ن �شولوخوف”,اجلريدة
الأدبية”,عام� 27 ,1965أيار ,العدد63
 2ـ امل�صدر ال�سابق.
 3ـ ميخائيل �شولوخوف ,ق�ص�ص الدون ,مو�سكو � ,1925ص3
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الوطن يف �شعر نزار قبّاين

• و�سام ق ّباين

7

ً
بداية ال بدّ من االع�تراف ،ب�أنه لي�س من ال�سهولة مبكان
�شاعر حم�صن بقالع من ال�شهرة كعامل نزار
��امل
ع
اقتحا ُم
ٍ
ألقُ
مل فيه
مل
ُ
ميتزج فيه � الواقع بفتنة اخليال ،عا ٍ
ق ّباين ،عا ٍ
من ال�براءة ما يبهر ،ومن ال�ثراء ما ي�سحر ،ومن الإب��داع ما
يحيل القارئ �إىل ف�ضاءات ال حدود لها.
َ
ُ
فكيف ارت�سمت
ونب�ض جمالها.
�سر من �أ�سرار احلياة،
والوطن ٌّ
�صورته يف �شعر نزار.؟
الوطن يف �شعر نزار � ٌ
أغنية متلأ اجل َّو طرب ًا ،فنزار عا�شق
الوطن.
وحتّى تتو�ضّ ح �صورة الوطن يف �شعر نزار ق ّباين �س�أقف يف
رحاب حماو َر عدّ ة ،وهي:
الوطن �أنوثة – الوطن حياة – الوطن وعي وم�س�ؤولية.
الوطن �أنوثة:
امل��ر�أة والوطن وجهان لعملة واح��دة يف �شعر نزار ق ّباين،
فاملر�أة َ
ُ
حتمل الكثري من الأ�سرار يف
ماء الوا�سعة التي
تلك ال�سّ ُ
ّ
في�ست�شف ال�شّ اعر من
داخلها ،و ُتظِ لُّ اجلمي َع بحنانها املعطاء،
ت�ضحياتها وحنانها وعطائها ح ّب ًا و�شوق ًا للوطن.
يقول:
كلّما غنّيتُ با�سم امر�أةٍ
�أ�سقطوا قوم ّيتي منّي وقالوا
َ
تكتب �شعر ًا للوطن
كيف ال
ُ
ُ
ري الوطن ؟!
غ
آخر
�
�شيء
ة
�
أ
املر
فهلِ
ٌ ٌ ُ
ُ
يدرك من يقر�ؤين
�آ ٍه لو
مكتوب للوطن
احلب
�أنّ ما �أكت ُبهُ يف
ٌ
ِّ
ولأنّ الوطنَ �أنثى فهو ي�ستحقّ �أن يكون � َ
أعظم
أجمل و�أبهى و� َ
ُ
متلك
تخت�صر النّ�ساء جميع ًا .ف��� ُّأي ام��ر أةٍ�
�أنثى ،بل هو �أنثى
ُ
حب ُيولدَ
قدا�سة الوطن ،و� ّأي ٍ
ع�شق ي�ضاهي ع�شق الوطن ،و� ّأي ٍّ
حب الوطن يقول نزار
معنا ويحيا فينا ويبقى بعد موتنا غ َ
ري ّ
جاع ًال من حبيبته دم�شق ( �س ّيدة النّ�ساء ) �صاحبة اجلاللة
ف�شم�س ُح�سنها
املتفردة باجلمال وال�سّ مو ،التي ال تقبل املقارنة
ُ
ّ
شّ
بوح �صادق ُمف َع ٍم بال� جن:
�أطف�أت كلّ �شم�س .يقول يف ٍ

وبني مدا�سات هذا البيان
ويكفي ُ
ورك كي ال يكونَ املكانْ
ح�ض ِ
ويكفي جمي ُئ ِك َك ْي ال
يجيء الزمانْ
َ
عينيك كي يبد�أ املهرجان
وتكفي ابت�سامة
ِ
فوج ُه ِك ت�أ�شريتي لدخول بالد ا َ
حلنَان
�أُريدُ ِك �أُنثى
لتب َقى احليا ُة على �أر�ضنَا ممُ ْ ِك َنهْ
وتبقى الق�صائدُ يف ع�صرنا ممُ ْ ِكنَه
الكواكب والأ ْز ِمنَه
وتبقى
ُ
ُ
والبحر ،والأحرف الأ ْبجد َّيه
املراكب،
وتبقى
ُ
ُ
بخي
فما دمتِ �أُنثى فنحنُ رْ ٍ

فر�شتُ َ
الطاهـر الهدبـا
ثراك
فوق
ِ
ِ
الوطن حياة:
يف �أح�ضان الوطن تكمن احليا ُة ب�أ�سمى معانيها ،و�أدقّ مبانيها،
فيا دم�شـقُ  ...ملاذا نبـد�أ العتبـا؟
وال�صغرية ،كلّ
فالوطن يعني لنزار كلّ تفا�صيل احلياة الكبرية ّ
ذكرى ،كلّ حركة ،كلّ عبارة ،كلّ �إ�شارة ،كلّ ما كان ،وكلّ ما
الن�ساء جميع ًا ..ما من امـر�أةٍ
�أنتِ
ُ
�سيكون فوق هذه الأر�ض النّاب�ضة باحلياة .ففي بالد اليا�سمني
طقو�س �سحر ّية لكنّها اعتياد ّية ،ففيها تنب�ض الذكريات
ٌ
�أحببتُ بعدك� .ِ .إال خلتُها كـذبا باحلنني ،وال ّ
تتوقف يوم ًا �أقا�صي�ص الع�شق والعا�شقني.
ح ّبي هـنا ..وحبيباتي ولـدنَ هـنا
فمـن يعيـدُ َ
العمر الذي ذهبا؟
يل
َ
ُ
ـاق بكامـلـها
�أنا
قبيلـة ع�شّ ٍ
ومن دموعي �سقيتُ
البحر وال�سّ ُحبا
َ
فكـلُّ
�صف�صافـة ّحولتُها امـر�أ ًة
ٍ
و كـلُّ
ر�صـعتُها ذهـبا
ٍ
مئذنـة ّ
نظن ب�أن
وجتدر الإ�شارة يف هذا املقام �إىل �أنّه من اجلهل �أن ّ
نزار ًا ا�ستطا َع يوم ًا �أن يتجاهل ( قدا�سة الأنوثة ) ،فالأنوثة
ً
جاللة ،فهي  :عطر
�سحري يت�ض ّو ُع
ف�ضاء
يف عامل نزار ق ّباين
ٌّ
ٌ
الزمان ،تاريخ املكان� ،أ�صالة احل�ضارة ،جواز ال�سّ فر �إىل بالد
احلنان ،ع�شتار الورد ،و�إيزي�س احلياة .فكيف ال يكون الوطن
�أنثى بعد ذاك .فالأنوثة �إذن وحدها من ت�ستحقّ �أن تكون
املعادل املو�ضوعي للوطن.
�أُريدُ ِك �أُنثى
وال �أتدخَّ ُل بني النبيذِ وبني َ
الذهَ ْب
بني الكري�ستال والأقحوان
بيا�ض َيدَ ْي ِك
ول�ستُ �أُ َف ِّرقُ بني
ِ

يقول ن��زار ق��بّ��اين� :صورة الوطن عندي تت� ُ
ألف كالبناء
��داء من ح ّبة املطر �إىل
ال�سّ مفوين يف ماليني الأ�شياء اب��ت ً
ورقة ال�شّ جر �إىل رغيف اخلبز �إىل مزارب املاء �إىل مكاتيب
احلب �إىل ط ّيارات الورق �إىل امل�شط امل�سافر يف �شعر حبيبتي
ّ
...�إىل �سجادة �صالة �أمي� ،إىل الزمن املحفور على جبني �أبي،
من هذه ال�شرفة الوا�سعة �أرى الوطن ،و�أحت�ضنه و�أتوحد
معه ...،من هذه الزاوية املنفتحة على الإن�سان من الداخل
واخل��ارج �أ�سمح لنف�سي �أن �أق��ول ب�صوت ع��الٍ � :إن �شعري كله
ابتداء من �أول فا�صلة حتى �آخر نقطة فيه هو �شعر وطني.»،
ٌ
�إذن الوطن عند نزار لي�س �شعارات ُ
حياة متوج
وخ َطب� ،إنه
باحلركة وتنب�ض بالأمل� .إنّه اجلنّة التي ي�ستحقّها من ينا�ضل
يف �سبيل نه�ضتها وتقدّ مها.
ولأنّ الوطن هو �شِ ريان احلياة عند نزار ،فال �أحد ي�ستطيع
�أن ينكر �أن نزار ًا قد حمل دم�شق معه يف كل مكان يذهب اليه،
فهي ت�سكن يف خميلته والتربح وجدانه حلظة .يقول:
م�ضى عامان يا�أ ّمي
ول ُيل دم�شق
فلُّ دم�شق
دو ُر دم�شق
ت�سكنُ يف خواطرنا
ت�ضيء على مراك ِبنا
م�آذنُها..
ُ
أموي.
ك�أنَّ م�آذنَ ال ِّ
قد زُرعت بداخلنا
ال�ضوء والأحجا َر
ك�أنَّ
َ

جاءتْ كلُّها معنا..
الوطن وعي وم�س�ؤولية:
َ
قلوب املاليني التي �أح ّبته وحفظت
يدخل
ا�ستطا َع نزا ٌر �أن
َ
�أ�شعاره و�أق��وال��ه ،وم��ن ث ّ��م ف���إنّ �شعره �أ�سهم يف رف��ع م�ستوى
َ
ونا�ضل
الوعي الوطني .فنزار حمل همو َم الوطن على عاتقه،
مل ّي ًا يف �سبيل حترير هذا الوطن من قيود التّخلّف واجلهل.
اجتماعي نا�ضج �شرع نزار ير�سم حدود هذا
وعي
ولأنّ الوطن ٌ
ٌّ
الوطن على طريقته التي يريدها ويتمنّاها ف�أخذ يطالب بك�سر
طوق اجلمود والعادات البالية،داعي ًا �إىل ن�شر ثقافة املح ّبة.
يقول يف ق�صيدته املعنونة بـَ :من علّمني ح ّب ًا كنتُ لهُ عبداً:
من علّمني
كيف �أُ�ؤ�سّ ُ�س وطناً
َ
َ
القلب
ي�شبهُ �شكل
ِ
َ
ّاجي
و�شكل ال�شّ ريان الت ّ
َ
وري
و�شكل الع�صفور الدُّ ّ
َ
امي
و�شكل ال ّتفّاح ال�شّ ّ
لكنتُ لهُ عبد ًا
وطن
وعي
دائم التّوقُ �إىل ٍ
�سيا�سي نا�ضج ،فنزار ُ
ولأن الوطن ٌ
ّ
ُمك ّللٍ بالغارُ ،م َّ
ف�شم�س الوطن يف وجدان
الكرامة،
بعبق
عط ٍر
ُ
نزار ال ت�ؤول �إىل غروب ،وال تعرف لونَ الغياب:
يقول:
�أالحظتِ ..؟
ُ
حتررت من عقدة الذنب
كيف
كيف �أعادت يل احلرب
كل مالمح وجهي القدميهْ
�أح ّب ِك يف زمن الن�صر
�إنّ الهوى ال يعي�ش طوي ًال بظلّ الهزمية
وختام ًا نقول:
ً
َ
ب�صمة ح ّية يف وجدان كلّ
عربي غيو ٍر
يرتك
ا�ستطا َع نزار �أن
ّ
الوطني ،داعي ًا
الوعي
م�ستوى
رفع
من
بذكاء
ّن
على وطنه ،فتمك
ّ
يف �شعره �إىل فتح نوافذ احلوار ،ثائر ًا على العادات والتقاليد
البالية التي حتاول ت�شويهَ �صورة الوطن ،والنّيل منه.
لقد كان جريئ ًا �إىل احلدّ املطلوب للذّ ود عن ِحمى الوطن،
و�إدانة علل اجلهل والقهر والكبت التي تنال من كرامة الوطن
لكن القارئ يغفر له هذه اجلر�أة ،لأنّها
وتعيق م�سرية تقدّ مه ّ
حب الوطن والغرية عليه.
جر� ٌأة مبعثها ّ
امل�صادر واملراجع:
*الأع�م��ال ال�شعرية الكاملة  :ن��زار ق� ّب��اين ،من�شورات ن��زار ق ّباين،
بريوت2006 ،م.
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الأمثال ال�شعبية..
ح�صيلة اخلربات والتجارب الإن�سانية

• جميلة حممد املحمد

�إن الأدب ال�شعبي ي�شكل ج��زء ًا مهم ًا من ت��راث الأمم
وتركتها ،و�سِ ج ً
ال ملنجزاتها وجتربتها الإن�سانية ،وميثِّل
احل����ي ،وح�صيلة خ�برات��ه��ا ومعارفها
ذاك����رة ت��اري��خ��ه��ا
ّ
و�إبداعاتها ،وقد �شكَّلت نتاجات الأدب ال�شعبي قنوات مهمة
عبرَّ ت بها ال�شعوب عن ن�شاط �أفرادها وحركتهم ،و�أظهرت
�صور ًا وم�شاهدات حقيقية عن تفا�صيل حياتهم اليومية.
كما ُيعرف الأدب ال�شعبي ب�أنه :ف ُّ��ن القول ال��ذي تنتجه
جماعة �شعبية ،و�أحد فنون تعبرياتهم الفنية ،وبالتايل هو
فرع رئي�سي من فروع الرتاث ال�شعبي مبفهومه العام .ويت�ض َّمن
كلّ فنون القول التي توارثت م�شافهة؛ ومن دون االعتماد
على الكلمة املكتوبة ،ويكت�سب هذا النوع �صفة ال�شعبية،
كونه �صادر ًا عن جماعة �شعبية معينة ،تتبنّاه وتتداول
وتعده منرب ًا للتعبري عن معارفهم وقيمهم ور�ؤاهم
�إبداعاته،
ّ
امل�شرتكة.
أهم فنون الأدب ال�شعبي يف ال�شعر والأهازيج
�
َّل
ث
وتتم
ّ
ال�شعبية ،والأمثال ال�شَّ عبية ،والألغاز ال�شعبية ،والق�ص�ص
املنثورة ،التي ت�شتمل بدورها على ثالثة �أن��واع مهمة ،هي
الأ�ساطري ال�شعبية ،احلكايات ال�شعبية ،ال�سِّري ال�شعبية .كما
�صنَّف بع�ض الباحثني الأدب ال�شعبي �إىل نوعني :الأنواع
ً
إ�ضافة �إىل
ال�شعرية ،وهي ت�شمل� :أنواع الأغاين والأ�شعار� ،
الأ�شعار الق�ص�صية املُغنّاة ،و�أ�شعار ال�سري ال�شعبية .والأنواع
النرثية ،التي ت�شمل :ق�ص�ص البيوت والأ�سرة ،وال�سرية
ال�شعبية ،والنوادر ال�شعبية ،والألغاز ال�شعبية ،والأمثال
ال�شعبية.
�إن الأمثال ال�شعبية -كفرع من فروع الأدب ال�شعبي -هي
ح�صيلة اخلربات الإن�سانية ،وخال�صة التجربة الب�شرية
يف احلياة ،والتي تعك�س �سلوكيات النا�س و�أخالقياتهم،
ومرها ،عرب
رّ
وتعب عن خال�صة جتاربهم املعي�شة بحلوها ّ
�صياغتها يف كلمات نرثية �أو �شعرية .وتو�صف ب�أنها مر�آة
زمانها وثقافة بيئتها ،والتي تعك�س ر�ؤية ال�شعوب ونظرتها
للحياة .وتتَّ�سم الأمثال ال�شعبية -ن�ثر ًا �أو نظم ًا -بوقعها
احل�سن على �سمع املتلقي ويف نف�سه ،ب�سبب مو�سيقاها
اللطيفة وحما�سنها البديعة .وتقوم طبيعتها على اختزال
يف العبارة ،وتكثيف يف املعنى ،والذي غالب ًا ما يحمل �إثارة
منطقية �أو عاطفية ،فيميل الفرد �إىل اختزانها يف الذاكرة،
وتداولها عند احلاجة .ولهذا فقد تناقلتها ال�شعوب جي ً
ال
�إثر جيل .وتُعرف الأمثال �-أي�ض ًا -ب�أنها :عبارات موجزة،
وكلمات مكثَّفة ،ذات عمق يف املعنى ،ي�ستح�سنها النا�س
�شك ً
ال وم�ضمون ًا .والأمثال ال�شعبية تختلف بح�سب الظروف

ت�ؤدي الأمثال ال�شعبية دور ًا مه ّم ًا
يف حياة النا�س ،من خالل ر�صدها
للأحداث التي يعي�شونها ،وطريقة
ت�أثريها النف�سي عليهم

�إن الأمثال ال�شعبية -كفرع من
فروع الأدب ال�شعبي -هي ح�صيلة
اخلربات الإن�سانية ،وخال�صة
التجربة الب�شرية يف احلياة
وطبيعة الرتبية والثقافة من �شعب �إىل �آخر ،وقد تت�شابه
عرف “ابن عبد
ب�شكل يكاد �أن يكون متطابق ًا �أحيان ًا .وقد ّ
ربه” املثل ،يف العقد الفريد بقولهَ ( :و�شْ ي الكالم وجوهر
اللفظ ،وحلى املعاين) .ثم قال يف قيمة الأمثال( :هي �أبقى
من ال�شعر ،و�أ�شرف من اخلطابة،مل ي�سر �شيء م�سريها ،وال
عم عمومها حتى قيل �أ�سري من مثل) .كما ع َّرفته املو�سوعة
َّ
الربيطانية ،على �أنه( :قول بليغ حمكم ،ي�ستخدم يف نطاق
عام� ،إذ �أنه من التعابري املتداولة بني النا�س؛ والأمثال هي
جزء من �أية لغة متكَّلمة).
ت�ؤدي الأمثال ال�شعبية دور ًا مهم ًا يف احلياة الإن�سانية،
ذلك من خالل ر�صدها للأحداث التي يعي�شونها ،وطريقة
ت�أثريها النف�سي عليهم ،مبا حتملها من القيم االجتماعية
تعد ب�أنها
الإيجابية ،واملبادئ الأخالقية ال�سامية .كما ُّ
��م امل�صادر والوثائق التاريخية ال�ضرورية ملعرفة
من �أه ّ
الفكري
�سيكولوجية �أي �شعب من ال�شعوب ،ومدى تط ِّوره
ّ
مر الع�صور .بالإ�ضافة �إىل �أن
والذهني
ّ
واحل�ضاري على ّ
ّ
الأم��ث��ال ال�شعبية قامت -ع�بر الت�أريخ الب�شري -ب���أدوار
تربوية واجتماعية كبرية ،خ�صو�ص ًا يف املراحل التاريخية
التي ندرت فيها امل�ؤ�س�سات الرتبوية والإعالمية .و ُيوجز
الدار�سون �أهمية الأمثال بالنقاط التالية:

 -3ال�صالحية لكلّ زمان ومكان ،واملقدرة على االنتقال من
جيل لآخر عرب الذاكرة ال�شعبية.
الرثي والعميق يف ذات الوقت.
 -4الب�ساطة ،وامل�ضمون
ّ
 -5ال�صياغة الفنية الراقية التي قد نفتقدها �-أحيان ًا-
املقدم اليوم.
يف الأدب ّ
ت�ضمنت
� -6إي�صال معنى الر�سالة بعيد ًا عن املبا�شرة ،وقد ّ
َ
وامل�ضطهدين
احلكم الأمثال -عرب الع�صور� -أفكار امل�ستَغلني
و�آرائهم ،و�أتاحت لهم التعبري عنها بدون اجلهر بالأ�سماء،
نتيجة القمع واال�سـتبداد ،وكثري ًا ما كانت جتري على �أل�سنة
احليوان ،كتاب (كليلة ودمنة) منوذج ًا.
 -7القدرة على �إثارة حوا�سّ املتلقّي ،وبثّ املتعة وال�سرور
يف نف�سه .وقد �شكَّلت هذه املزايا وغريها؛ �أهم الأ�سباب التي
مكَّنت هذا اللون من الرتاث ال�شفاهي ،من البقاء والدميومة،
تغيت
ودفعت الأمم وال�شعوب للمحافظة عليها ،كيفما رَّ
وتبدلت الظروف.
الأزمنة
ّ
من �أمثال ال�شعوب:
• �أمثال �أفريقية:
 لي�س من ثوبه ُيعرف العاقل ،بل من �أعماله. قطرة وراء قطرة متتلئ ال�ساقية. عالمات ال�سوط تزول ،و�آثار ال�شتائم ال تزول . الرجل ال�صبور ينتف الوبر عن ق�شرة البي�ض.• �أمثال �أملانية:
 كل ال�سواقي تنتهي �إىل البحر. ال�صيت احل�سن يخفي جميع العيوب. ال�سنابل الفارغة ت�شمخ بر�أ�سها عالي ًا. من يزرع الأكاذيب؛ يح�صد الأ�شواك. االبن م�صباح البيت املعتم.• �أمثال ا�سكتلندية:
 �إنك لن تخدع �إال من يثق بك. الإح�سان يبد�أ باملنزل لكنه ال ينتهي به. -ال ت�شعل ناراً؛ ال ت�ستطيع �إطفاءها.

�أو ً
ال -الأهمية الوطنية :تربط الأمثال ما�ضي ال�شعوب
• �أمثال برتغالية:
بحا�ضرها ،وت��ع ّ��د ج���زء ًا م��ن ت��راث��ه��ا ،وم�����س��ت��ودع قيمها
 من ال �شيء لديه؛ ال يخاف �شيئ ًا.و�أخالقياتها التي نعتزّ بها.
ت�صدق كلّ ما ت�سمع ،وال نفعل
 ال تقل كلّ ما تعرف ،والِّ
ثاني ًا -الأهمية احل�ضارية :الأم��ث��ال ال�شعبية م��ر�آة
وتعب عن �ضروب تفكريها ومناحي كلّ ما ت�ستطيع.
تعك�س ح�ضارة ال�شعوب ،رّ
 جلدك �أقرب �إليك من قمي�صك.فل�سفاتها ومثلها الأخالقية.
ث��ال��ث�� ًا -الأه��م��ي��ة ال�ترب��وي��ة :كونها تت�ضمن خال�صة
التجربة الإن�سانية يف احل��ي��اة ،ف�إنها ت�ساهم يف تهذيب
• �أمثال تركية:
الأجيال وتقومي الأخالق التي ت�ؤمن بها.
 لكل ليل نهار ،ولكل �شتاء �صيف.هذه
يخت�صر
املقفع”
رابع ًا -الأهمية البالغية :لعل “ابن
 ا�صنع جمي ًال وارمه يف البحر� ،إذا �أنكرته الأ�سماك ف�إن
ً
الأهمية ،بقوله�“ :إذا ُجعل الكالم مثال ،كان �أو�ضح للمنطق ،اهلل يعلمه.
و�آنق لل�سمع ,و�أو�سع ل�شعوب احلديث”.
 لكل زهرةٍ عبريها.وللأمثال ال�شعبية خ�صائ�ص يتفق عليها الباحثون ،و�أهم
هذه اخل�صائ�ص:
 -1الإي��ج��از ال��ذي يغني عن ال�شرح والتف�سري ،وعر�ض
احلكمة عر�ض ًا ب�سيط ًا و�سل�س ًا.
 -2ال��ق�� ّوة يف التعبري ،والعمق يف املعنى ،والبالغة يف
�إي�صاله.

كرديـة:
• �أمثال
ّ
 الدنيا ُملك ال�شجعان. القلوب الرقيقة ال تبلغ الآمال. �إن مل تكن ورداً؛ ال تكن �شوك ًا -ال جبال عالية بال ثلج ،وال وديان عميقة بدون ماء.
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الآلة حت�سم اخلالف حول �شك�سبري
• ن�صر الدين البحرة

• عبد اهلل حالق
من رحم �أمه �إىل رحم البحر ..
يف ال��والدة الأوىل  « ..اهلل �أك�بر « كانت �أول
م��ا اجت��از عتب��ة ال�صي��وان الطّ��ري  ,ال هم�س�� ًا
يدخ��ل به ِملّ��ة حممد  ..بل �صراخ�� ًا نحروا به
�سماحة املئذنة!
ظن
يف الوالدة الأوىل � ..صدح نعيب املدفع ّ ,
الوطنَ يب��ارك و�صوله �أر���ض احلِنطة  ..ف�أحدٌ
مل يخ�بره بع��د ان املدف��ع يتقيّ���أ ب��اروده عل��ى
ج�سد وطنه املحت�ضر.
يف ال��والدة الأوىل  ..ج��ال بعيني��ه يف زوايا
�صباح قلق  ،باحث ًا عن ن�سمة
ال�ش ّباك املطل على
ٍ
يزيل بها اخل�صام بني قلب �شعبه املتعب و�صدره
ال�ض ّيق  ..فلم يجد!
ت��رى � ..أخدع��وه حني قال��وا ان��ه �سيولد يف
ار���ض الن�سي��م ؟ �أم �أن الن�سي��م خا�ص��م �أر�ض��ه
�أي�ضا؟
ً
يف الوالدة الأوىل  ..مل يجد حكاية تداعب
نعوم��ة خم ّيلت��ه � ,أو تزرع فيها �ص��ور ًة �أو ب�ضعة
أقالم مل ّونة .
� ٍ
وج��ع من
وج��د فق��ط �أن وطن��ه �ص��ار رواية
ٍ
�أدب ال�سّ م��اء  ..يلقيها اهلل على م�سمع مالئكته
قب��ل النوم  ..فال املالئكة تن��ام  ..وال الرواية
تنتهي!
يف ال��والدة الأوىل  ..خاجل��ه �ش��وق عتي��ق
ال�صبا يف �صوت �أورنين��ا  ..لربيق العر�ش
لرنّ��ة ّ
خلف كت��ف زنّوبي��ا  ..خللود احلب ب�ين ع�شتار
ومتّوز
وكان��ت الفاجعة  ...فاخلر���س علّق حنجرة
�أورنين��ا عل��ى ب��اب املعب��د  ,وال�شم���س �أطف���أت
حريقها يف تاج زنوبيا  ,وعويل ع�شتا َر ملا ارتدى
متوز عباءة املوت � ..صار ان�شودة الأيام .
يف ال��والدة الأوىل � ..سم��ع �أن اجل��ذر يفن��ي
عمره حام ً
ال جثّة ال�شجر  ,والبيادر تذوي حني
ته��زل �أجنح��ة الفرا���ش  ,والقم��ر دون جنم��ة
املجرة .
يعتكف يف ظلمة
ّ
وحده��م �أبن��اء ه��ذي الأر���ض  ..رجم��وا
ال�سرة املنهك ،
الذاك��رة مبمحاةٍ  ,قطعوا حب��ل ّ
وجترعوا يف هجرها �أقداح النكران !
ّ
يف ال��والدة الأوىل �أي�ض ًا  ..فهم �أن قلّة قليلة
ي�صطفيه��ا الق��در لتنع��م بجنان الوط��ن املُقلّد ،
ويرم��ي ملن تبقّى ب�شرانق م��ن ماء يلتحفونها يف
�سب��ات بطع��م الأب��د  ,بينما ينح��از القدر ذاته
ٍ
�إىل كل الأحزان التي ت�صل ً
�ساملة �شاطئ الوطن
معراج غري �شرعي .
احلق  ..يف
ٍ
ً
ال�صديد
يومه��ا �أدرك متاما ب�أنه حني
ّ
يج��ف ّ
يف ب��كاء اجل��رح � ..سيكا�س��ر الق��در يف لعب��ة
اال�صطفاء!
يف الوالدة الأوىل  ..ولد رج ً
ال !!
يف ال��والدة الثاني��ة ...نح��روا مبخ��رة
الكني�سة � ..سبى املدفع دقيقة ال�صمت  ..ف�صل
جدي��د نب��ت يف خت��ام الرواي��ة ..غنّ��ت الأيام
عوي��ل ع�شت��ار  ..انت�صر القدر  ..ع��اد طف ً
ال ..
ومات البحر !

مل يخطر يف الب��ال �أبداً،
ذل��ك املج��ال ال��ذي و�ص��ل
الكومبيوت��ر �إىل التوغ��ل
والبحث فيه ودرا�سته :الأدب.
فالكومبيوت��ر� ،أو الدم��اغ
االلك�تروين ،يح��ل املع��ادالت
الريا�ضي��ة ،ويتدخ��ل بع��د
برجمت��ه ،يف و�ص��ف نتائ��ج معركة
حربي��ة ،ويق��در �أن يق��ود طائ��رة �أو
غوا�صة �أو �سيارة �أو قطاراً..
والعق��ل الآيل ه��ذا ،ي�ستطي��ع بع��د
تلقيم��ه باملعلوم��ات املطلوب��ة �أن يدي��ر
�لا جتاري ًا كام ً
حم ً
�لا ..و�أن ينظم ال�سري يف
�شوارع مت�شابكة معقدة ..و�أن ..و�أن� ..إلخ.
التدخ��ل يف م�سائل جوهرية هامة،
ب��ل و�صل الأمر به �إىل حد
ُّ
مث��ل م�س�ألة الزواج ..فه��و ي�ساعد يف اختيار الزوجني ..بناء على
موا�صفات �سبق �أن تلقاها..
و لك��ن م��ا قر�أن��اه ح��ول �آخ��ر جم��االت بح��وث ه��ذا الدم��اغ
الإلكرتوين �أمر مده�ش حق ًا ،وباعث على الت�أمل والتفكري ..فبعد
قرون م��ن االختالف حول �شخ�صية ال�شاع��ر امل�سرحي االنكليزي
الكبري وليم �شك�سبري! « »1616 – 1564تف�ضل اجلهاز الإلكرتوين
املحرتم بحل اال�شكال ..وح�سم الأمر متام ًا..
لق��د ذهب بع�ض الدار�س�ين يوم ًا �إىل �أن �شخ�صي��ة �شك�سبري كلها
ه��ي �شخ�صية وهمي��ة ال وجود لها مطلق ًا ،وكل م��ا هنالك �أنه ا�سم
م�ستع��ار لكات��ب كب�ير �أراد �أن يخبئ نف�سه وراء ه��ذا اال�سم  ..يف
حني �أن �شك�سبري املذكور ال يعدو �أن يكون ممث ً
ال عادي ًا.
و�إذا كان��ت هذه مبالغة مرفو�ض��ة ،ف�إن الباحثني الأوروبيني مل
ميلك��وا �سوى �أن يتوقفوا ملي ًا ويتدب��روا الأمر جيد ًا يف ما ذكر من
�أن الع��امل واملفك��ر الكبري فران�سي���س بيكون ،هو ال��ذي يقف وراء
�شك�سبري.
وظل��ت الأبح��اث ت��دور حول ه��ذه الفر�ضي��ة ،والكت��ب تو�ضع،
ناقلة معها من قرن �إىل قرن ،حمور هذا اخلالف .فقد كان بيكون،
ب�سبب عدد من الأمور ،يرف�ض �أن يطلع على النا�س يف �صورة �شاعر
م�سرح��ي ،وم��ن �أجل ذلك ،ف�إن��ه �أعطى ن�صو�صه الت��ي كتبها ،لهذا
الإن�سان الذي مل يتلقَ من العلم والدرا�سة �إال قليال ،والذي يدعى
�شك�سب�ير ،ليعلنها على امللأ با�سمه ،غري �آب��ه� ،أي فرن�سي�س بيكون،

ب�شه��رة
�أو ذيوع �صيت.
وتقدَّ م �أخ�ير ًا باحث مغمور
م��ن ا�سكتلن��دا يدعى نورمان توما���س ،ف�أجرى
بحثه الذي ا�ستخدم فيه الكومبيوتر ،وح�سم امل�س�ألة ..طبع ًا
يف �صالح �شك�سبري.
كيف؟
لقّ��م الدماغ االلك�تروين جمموعة من املعلوم��ات ،كانت ن�صو�ص ًا
مكتوب��ة بقل��م فران�سي�س بيك��ون ،وم�سرحي��ات كتبه��ا �شك�سبري..
وكل��ف الكومبيوتر ب�إجراء مقارنة بني �أ�سلوبي الكاتبني ،اعتماد ًا
عل��ى ا�ستخدامهما حروف اجلر والعط��ف ..وطريقة كل منهما يف
ا�ستخدام هذه احلروف وتداولها �أثناء الكتابة.
وان�ص��رف الدماغ االلك�تروين �إىل العمل من �أج��ل حل املع�ضلة
الت��ي اختل��ف عليها النق��اد وم�ؤرخ��و الأدب قرون�� ًا طويلة .وبعد
يتف�صد خالله �شيء من العرق،
جهد مل يدم كثري ًا من الوقت ،ومل
َّ
َّ
تف�ضل ال�سيد الكمبيوتر وقال كلمته:
ال جمال لل�شك يف �أن �شك�سبري هو �شخ�صية �أخرى تختلف متام ًا
عن �شخ�صية ال�سيد بيكون! ف�إن هناك اختالف ًا وا�ضح ًا يف طريقة
ا�ستخ��دام كل منهما حل��روف اجلر والعطف ..وع��دد املرات التي
يلج�أ كالهما فيها �إىل ا�ستعمال هذه احلروف.
�أح��د النق��اد �أعل��ن غا�ضب�� ًا � :أكان م��ن ال�ض��روري �أن يلج�أ �إىل
الكومبيوتر حل�سم مثل هذا اخلالف؟
لق��د كان بيكون عامل ًا مثقف ًا مل َّم ًا بالتاري��خ ودقائقه ..وال ميكن
�أن يق��ع يف مث��ل الأغ�لاط الت��ي وق��ع فيه��ا �شك�سب�ير يف ع��دد من
م�سرحيات��ه ـ ومعظم م�سرحيات �شك�سبري :تاريخي ـ وكان معروف ًا
�أن��ه مل ي���ؤت �إال قلي ً
ال يف جم��ال املعرفة التاريخي��ة ..ويف هذا ما
يكفي لو�ضع الكلمة الأخرية يف هذا الأمر.
ولك��ن م��ا العم��ل �إذا كنَّا يف ع�ص��ر الآلة ..و�ص��ارت �أكرث جدارة
بالثقة من الإن�سان؟! الإن�سان الذي اخرتعها.
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ت�أثري الإعالم يف ثقافة ال�شخ�صية

• عبد العزيز اخل�ضراء
ي���ؤدي الإع�ل�ام دور ًا م���ؤث��ر ًا يف حياة ال�شعوب فهو ي�ساهم
بتنمية الثقافة ال�شخ�صية وم��ن ناحية �أخ��رى ي���ؤدي دور ًا
حمر�ض ًا لتجاوز الأزمات والآفات االجتماعية اخلطرية و�صو ًال
�إىل بدائل جديدة تتنا�سب و�آفاق التطور والنمو0
و مل يقت�صر الإع�لام يف القرن املا�ضي على الت�أثري يف حياة
املاليني فح�سب ،بل تعدّ ى ت�أثريه ليعيد ت�شكيل مفاهيمهم عن
العامل والعالقات الإن�سانية ومواقفهم احلياتية .ويعود ذلك
�إىل تعدّ د وتن ّوع و�سائل الإع�لام املقروء وامل�سموع واملرئي.
(فالإعالم اجلماهريي) ُي�شكّل �أقوى �أنواع االت�صال الذي �شهدته
الب�شرية ،من خالل التلفزة والإذاعة واملطبوعات والإنرتنت،
وي�ستحق منّا التوقف لدرا�سة �آثاره يف بناء �شخ�صية الأجيال
القادمة.
وهو و�سيلة للتوا�صل ونقل الأخبار واملعلومات والثقافة
والفنون بني النا�س .وم��ع ت��ط�� ّو ِر و�سائل الإع�ل�ام من �صحف
ومطبوعات ومذياع وتلفاز و�إنرتنت وحتى هاتف نقال .يكون
املُ�ستخدم يف �أغلب الأوق��ات ،متلقي ًا للكم الهائل من املعلومات
احل�سية والب�صرية وال�سمعية والتخيلية التي تدخل �إىل ذهنه
دون وعيه .ف�أ�صبح الإعالم مبثابة ذلك ال�شخ�ص الوهمي الذي
يخاطبنا (بل وي�أمرنا) يف �شتى املوا�ضيع (العامة واخلا�صة)
بينما نن�صت �إليه باهتمام �شديد .حيث باتت و�سائل الإعالم
قادرة على اخرتاق خ�صو�صية الأفراد والو�صول �إليهم حيثما
كانوا ومهما تباينت �أعمارهم وثقافاتهم.
ولعل �أب��رز ما مييز الفرتة احلالية ،ذلك التطور الهائل يف
�أنظمة االت�صال اجلماهريية -ال�سلكية والال�سلكية -حتى غدا
ٌ
ٌ
ُ
برهة
رب
واحدة ،انعدم فيها
قرية
العامل ك�أنه
ٍ
عامل الزمن ، ،فع َ
من الزمن ُت ُ
نقل املعلومة وال�صورة ح َّيتني من �أق�صى الغرب �إىل
�أق�صى ال�شرق ،و ُتخزن املعلومات الكثري ُة و ُت�ستدعى يف حلظات.
ُ
احلديث حاجة عند جماهري النا�س
التقني
الو�ضع
وقد �أفرز هذا
ُ
ُ
تدفعهم نحو اال�ستمتاع بهذه الأنظمة ،واال�ستفادة من خدماتها،
يف الوقت الذي ا�ستغلت فيه �شركات الإعالم ،والقوى الر�أ�سمالية
العاملية هذه الو�سائل التقنية املتنوعة بكفاءة عالية ،لتبث من
ُ
يحقق �أهدافها اال�ستعمارية ،وغاياتها الت�سلطية على
خاللها ما
�شعوب العامل امل�ست�ضعفة ،من خالل الكلمة املكتوبة ،والفكرة
امل�سموعة ،وال�صورة املنقولة.
ُ
ُ
إعالمية املعا�صرة -وال�سيما
الو�سائل ال
ورغم ما حتم ُلهُ هذه
املرئية منها -من �إيجابيات ثقافية ،ف�إنها �إىل جانب ذلك حتمل
معها ك ّم ًا هائ ًال من مظاهر االنحرافات  ،التي ُتعدُّ جزء ًا �أ�صي ًال من
مكونات الر�سالة الإعالمية املعا�صرة ،مما يهدد الأمة يف �أ�صولها
الكربى ،و ُمثلها ال ُعليا ،ومبادئها التي تعتز بها.
وبظهور الف�ضائيات و�شبكات الإن�ترن��ت ،وتوافرها ب�سهولة
الهجمة الإعالمية من حيث
خطر
ورخ�ص ثمنها للم�ستهلكني زاد
ِ
ُ
ال�سلبي
�صعوبة االنتقاء الإيجابي من جهة ،وا�ستحالة
ِ
االنعزال َّ
من جهة �أخرى ،ف�أ�صبح ت�أث ُري هذه الو�سائل ي�صل �إىل ِّ
متلق �أ ّي ًا
كل ٍ
كان موق ُعهُ من العامل ،و�أ ّي ًا كانت ثقافته ومعرفتهَّ ،
النا�س
يط ُلع
ُ
جميع ًا  -كبار ًا و�صغار ًا ،وذك��ور ًا و�إناث ًا ،ومتعلمني و�أميني  -دون
ُ
الدولية،
ا�ستثناء على كل ما ُي��ذاع و ُي�شاهد فلم تعد احل��دود
ُ
ُ
حتول دون بلوغ الر�سالة
والعادات املرع َّي ُة
واحلجب االجتماعية،
ُ
الإعالمية مداها الإن�ساين ،لت�صب م�ضامينها الثقافية والفكريةَ
�سهم بالأ�سلوبني -املبا�شر وغري املبا�شر -يف تكوين
يف امل�ستقبلني ،و ُت َ
ال�شخ�صية الإن�سانية العاملية ،التي يجتمع يف فكرها و�سلوكها
وين�صهر يف ذا ِتها ما تف َّر َق بني ال�شعوب
ما ت�شتت بني الثقافات،
ُ
واجلماعات.
ُي�صنف «الدكتور �إبراهيم �أبو عرقوب» يف كتابه «دور الإعالم
يف التن�شئة الأ�سرية» �أن��واع االت�صال الإن�ساين ب�شكل عام �إىل
نوعني هما :االت�صال اللفظي وهو املنطوق واملكتوب؛ واالت�صال
غري اللفظي ،وي�شمل لغة الإ�شارة ولغة �أع�ضاء اجل�سم.
وي�ؤدي الإعالم ـ مبا يحويه من زخم معلوماتي وتقنية متقدمة
يف التوا�صل اللفظي وغ�ير اللفظي ـ دور ًا هام ًا يف الت�أثري على
النف�سية واملفاهيم ال�شخ�صية.
ونحن (وح��ت��ى �أطفالنا) يف ه��ذا ال��ي��وم ،نقوم بالعديد من
الت�صرفات ،ونتفوه بكثري من الكلمات مما تعر�ضه و�سائل الإعالم
ُ
املختلفة .كما �أن �أذواق��ن��ا واختياراتنا ال�شخ�صية وقراراتنا
ال�شرائية وامل�صريية �أ�صبحت مت�أثرة �إىل حد كبري مبا متليه علينا
الإعالنات ،والربامج وامل�سل�سالت والأفالم ..الخ.
و�إن وافقنا على �أن الإعالم اجلماهريي هو نافذتنا على العامل.
فهو يعرفنا على الثقافات الأخ��رى ويزيد من درايتنا مبا يدور
حولنا يف �أنحاء العامل ،فهذا هو الدور الإيجابي للإعالم ،ولكننا
لن ن�ستطيع �أن ننكر �أن و�سائل الإعالم نف�سها تقدم ال�سلبي �أي�ض ًا لنا
ولأوالدنا فقد حا َز َّ
ال�سلبي
ال�شباب على الن�صيب الأكرب من الت�أثري َّ

يكون املُ�ستخدم يف �أغلب الأوقات،
متلقي ًا للكم الهائل من املعلومات احل�سية
والب�صرية وال�سمعية والتخيلية التي
تدخل �إىل ذهنه دون وعيه
للإعالم املعا�صر� ،سواء كان عن طريق الإعالم العاملي املُ�سيطر�،أو
الإعالم املحلي املُق ِّلد0
ت�أثري الإعالم يف بناء �شخ�صية اجليل اجلديد :
وم��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان الرتكيز على ت���أث�ير الإع�ل�ام يف بناء
�شخ�صية اجليل اجلديد (من �أطفال ومراهقني و�شباب) ،فالر�سائل
الوا�ضحة واملقنعة التي تبثها خمتلف و�سائل الإعالم ،تخاطب كل
�شخ�ص مبا يحبه ويجذبه ،وت�ستميل قلبه وعقله وحوا�سه وميوله
نحو ما يرى وي�سمع.
كما �أنها توفر النموذج والتوجيه ( )Guidanceيف �صياغة
مفاهيم ومعتقدات وطرق تفكري الأطفال واملراهقني وال�شباب نحو
ثقافة عاملية ال تنتمي يف الأ�صل �إىل �أي بقعة يف العامل ،و�إمنا هي
من ابتكار الإن�سان 0
وتقول ال�صحفية “�أمان ال�سائح” من جريدة الد�ستور الأردنية
« :الإعالم طوفان قد يجلب ال�سيئ واجليد ،لكن اخلطورة تكمن يف
التعاطي مع الثقافات الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية املختلفة
التي �أ�صبحت غريبة كل الغرابة عنّا ،حيث باتت الكثري من
الف�ضائيات ومواقع الإنرتنت التي قد تكون مرتع ًا لالنحراف غري
املقبول والإدمان غري املق�صودُ ،تر ّكز على قلب املفاهيم الوطنية
وت�شويه الدين الإ�سالمي والثقافة املجتمعية القائمة على
التكاتف الأ�سري والعادات املبنية على الوئام والتما�سك وحب
الأ�سرة واالنتماء .كما نلم�س �سيطرة تلك الو�سائل الإعالمية يف
بث م�شاهد العنف والأفكار الغريبة مما ن�شهده ونراه من خملوقات
غريبة ،وم�صا�صي دماء و�أ�شباح ونف�سيات خمتلة (كال�سفاحني
والقتلة املت�سل�سلني)� ،أو ا�ستخدام بع�ض احلركات البهلوانية
اخلطرة �أو ال�شتائم �أو حتى احلركات الال�أخالقية التي مت�س
الدين وال��ع��ادات والثقافات العربية التي علينا التم�سك بها
ملواجهة ذلك الكم من التداخل الإعالمي القوي الذي بات جزء ًا
من حياتنا �شئنا �أم �أبينا .لكن الأهم هو اجتثاث هذه املفاهيم من
عقول �أبنائنا واجليل اجلديد الذي �أ�صبح يواجه بحملة �إعالمية
ت�سرق منه الطفولة والهدوء والعزة والرجولة والأنوثة ،لتدفع
ب�أبنائنا �إىل حاالت تخالف فطرتهم وطبيعتهم وجمتمعهم».
�ساهمت التكنولوجيا يف جعل الإع�ل�ام متوفر ًا يف �أي وقت
وح�سب الرغبة ،ما �أدى �إىل االبتعاد املتزايد لل�شباب واملراهقني
وتغي اللغة املتداولة بينهم ،و�ضعف مهارات التوا�صل
عن القراءة رّ
لديهم ،وامليل �إىل العزلة بعيد ًا عن التفاعل مع الأ�سرة واملجتمع.
كما �أن �سهولة وجاذبية و�سائل الإعالم املوجودة تعود الفرد على
الك�سل ،وقلة الرغبة يف القراءة �سواء باللغة العربية �أو ب�أية لغة

ي�سبب الإكثار يف متابعة التلفاز
�أو ا�ستخدام الإنرتنت �أ�ضرار ًا ج�سدية
ونف�سية عند الأطفال ،حيث يقلل من
قدرتهم على الإبداع ،والتخ ّيل ،و ُي�ضعف
ن�شاطهم احلركي

�أخرى.
ومبا �أن نتيجة ا�ستخدام الإع�لام ذي التقنية املتطورة هي
ال�شعور بالراحة واال�سرتخاء ،ف�إن الفرد حتم ًا �سيكرر ممار�سة
متابعة التلفاز �أو اال�ستماع للمذياع �أو ا�ستخدام الإنرتنت ،ما قد
ي�ؤدي �إىل حالة من الإدمان.
ما يجب على الأهل التنبه له :
فيما يلي �أه��م الأم��ور التي يجب على الأه��ل التن ُبه �إليها فال
يحرمون �أوالدهم من و�سائل الإعالم وال يهملوهم كذلك ويرتكونهم
بال مراقبة ،ملا لذلك من ت�أثري مبا�شر على بناء �شخ�صية وهوية
�أوالدنا ،وحتديد م�سارهم و�إجنازاتهم يف امل�ستقبل:
1ـ الإعالم العنيف� :أثبتت الدرا�سات العاملية �أن م�شاهدة
العنف (الكالمي والعقلي واملعنوي واجل�سدي) ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر
�إىل زيادة مظاهر العنف بني الأطفال واملراهقني وال�شباب ،كال�سب
وال�شتائم والتفكري ال�سلبي غري امل��ت��وازن وال�ضرب والتخريب
و�إيذاء النف�س والغري.
التحمل،
فيتعلم الأطفال وال�شباب اخل��وف من العامل ،وقلة
ُ
والغ�ضب الفوري ال�سريع ،وقلة املباالة �أو الت�أثر مب�شاهدة العنف
يف الواقع .وهنا يجب على الأهل وقف تعري�ض �أبنائهم مل�شاهد
العنف ،وتعليمهم الفرق الوا�ضح بني الطبيعي وغري الطبيعي
وغر�س ع��ادات التعاطي ال�سليم مع و�سائل الإع�لام ،وتعليمهم
التعبري عن النف�س والتحكّم بالأع�صاب.
2ـ اال�ستغالل الإعالمي للجن�س :ت�سعى الإعالنات والأفالم
والربامج والفيديو كليب �إىل ا�ستغالل ج�سد املر�أة والرجل لرتويج
التحرر واجلن�س املبكر وتطبيع �إقامة عالقات جن�سية عابرة،
مما ُيربك الأطفال واملراهقني و ُي�شعرهم ب�سهولة القيام بذلك.
كما يواجه الأطفال يومي ًا (يف البيت �أو على طريقهم من و�إىل
املدر�سة) العديد من الر�ساالت اخلفية التي تدعوهم ل�شراء بع�ض
ال�سلع (كالدمى واملالب�س والألعاب والدخان) .فمعظم ال�شركات
العاملية ُتعينّ خرباء خمت�صني لذلك.وهذا ما ي�سبب �شعور ًا دائم ًا
لدى الأطفال بعدم الر�ضا والتط ّلب �إىل حد غري قابل للإ�شباع.
على الأه��ل مراقبة ما ي��راه �أبنا�ؤهم ،ومالحظة التغيريات يف
�سلوكياتهم ،وحماولة �إظهار مواطن القوة وال�ضعف واخلداع يف
الإعالنات التجارية والربامج املتنوعة.
3ـ انطباع املرء عن ذاته (:)Self- Image
�إن الأث���ر العميق ل�ل�إع�لام يف �إرب���اك املفاهيم واملعتقدات
الثقافية للمراهقني (املرتكزة حول ال�سلبية ،والن�شاط اجلن�سي،
والعنف ،واالنعزالية ،وقلة الثقة بالنف�س وبالغري) يت�سبب يف
تغيريات �سلبية يف ت�صرفاتهم و�سلوكياتهم ،مثل ا�ضطرابات الأكل
(كالأنورك�سيا والبوليميا) واالكتئاب والتعذيب اجل�سدي الذاتي.
يجب على الأهل معرفة الآثار النف�سية التي ترتكها الربامج على
نف�سيات �أطفالهم ،وم�شاركتهم يف م�شاهدة الربامج وتعليمهم النقد
البنّاء ملا يرونه من خالل احلوار ال�شفاف الإيجابي بني الوالدين
والطفل.
4ـ الوقاحة والفظاظة :من نتائج م�شاهدة مظاهر العنف
والفظاظة ،هي العدوانية املتزايدة و�ضعف القدرة على مراعاة
الآخ��ري��ن ،والتلفّظ ب��ال��ب��ذاءات علن ًا� ،إذ يعتقد �أن الإع�لام
اجلماهريي (كالتلفاز والألعاب الإلكرتونية والإنرتنت) �ساهم
يف ت�شكيل ه��ذه ال�سلوكيات عند ال�شباب لأن��ه��ا تظهرها على
�أنها طبيعية .وعلى الأهل ال�سعي املثابر وراء تعديل �سلوكيات
تغي ًا فيها .وقد يتطلب ذلك �أن توقفهم
�أطفالهم� ،إذا ما الحظوا رّ
من م�شاهدة ذلك الربنامج الذي ي�سبب لهم الأذى و�شرح م�ضاره
لهم ،وتوفري البدائل اجليدة.
5ـ �ضعف الأداء املدر�سي� :أث��ب��ت��ت ال��درا���س��ات �أن
الأطفال الذين ين�ش�أون على متابعة التلفاز ملدة تتعدى ال�ساعتني
يومي ًا (بعد عمر ال�سنتني) ُيظهرون �ضعف ًا �أكادميي ًا حا ّد ًا ويكون
حت�صيلهم الدرا�سي �سيئ ًا مقارنة مع الأط��ف��ال الذين ميرنون
تفكريهم ومواهبهم يف ذلك الوقت .على الأهل �أن يحددوا الوقت
امل�سموح مل�شاهدة التلفاز �أو ا�ستخدام الإنرتنت �أو غريها ،كما يجب
يتم اختيار النوعية املنا�سبة لعمر الطفل و�إدراكه.
�أن َّ
6ـ الك�سل واال�ست�سالم :ي�سبب الإكثار يف متابعة التلفاز
�أو ا�ستخدام الإنرتنت �أ�ضرار ًا ج�سدية ونف�سية عند الأطفال،
حيث يقلل من قدرتهم على الإبداع ،والتخ ّيل ،و ُي�ضعف ن�شاطهم
احلركي ،ويت�س ّبب يف العديد من ح��االت ال�سمنة املبكرة عند
الأطفال .كما ينعك�س �سلبي ًا على نف�سية الطفل ،فتتدنى درجاته
يف املدر�سة ،ويفقد مهارات ِّ
حل امل�شاكل وحت ّمل ال�ضغط النف�سي،
ومييل �أكرث �إىل العدوانية واالنعزالية .يجب على الأهل حتديد
مدة امل�شاهدة لأبنائهم ونوع الربامج التي يتابعونها ،وتعليمهم
كيفية امل��وازن��ة ب�ين م�شاهدة التلفاز وغ�يره��ا م��ن الن�شاطات
الريا�ضية وممار�سة الهوايات.

فنون
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الفنان الت�شكيلي �أمين ال�سليم :
كل مل�سة ري�شة لوحة ،وكل لوحة معر�ض
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• حوار :ديانا الر�ضا
الفنان الت�شكيلي �أمي��ن ال�سليم م��ن مواليد
حم�ص ع��ام  1962و�سكان طرطو�س وب�يروت،
وهو حائز على املركز الثاين يف م�سابقة ن�صب
ال�شيخ �صالح العلي ،واملركز الثالث يف م�سابقة
ن�صب البطل ال�شهيد يو�سف العظمة  ،ولقد �أجنز
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،يف لبنان ،جمموعة من
الأعمال الفنية الكبرية ،من �ضمنها ن�صب متثال
العذراء  ،الذي يبلغ ارتفاعه �ستة �أمتار .
ويف جمال تف�سري العالقة املتبادلة واملتداخلة
بني النحت والت�صوير يقول« :الر�سم والنحت
وجهان لعملة واح���دة ،م���ؤك��د ًا� :أن الفن ذوق
و�أخالق وتوا�ضع ،وب�أن الغرور مقربة الفنان».
فهو�إىل جانب �إنتاجه للوحة الفنية احلاملة
مظاهر ال���ر�ؤى ال�سوريالية ،مي��ار���س النحت،
ويقدم منحوتات واقعية هي عبارة عن مناذج
ميكن تنفيذها ك�أن�صاب نحتية ،وح�ين يعالج
الوجوه املعربة كوجه املجاهد �أحمد مريود ،
واملجاهد �صالح العلي وال�شهيد يو�سف العظمة،
فهو يقنعنا �أن الدقة يف معاينة املظهر اخلارجي،
هي من �ضمن ال�سبل الهادفة �إىل ك�شف التعابري
الإن�سانية يف ق�سمات الوجه وتعابري العيون .
وهذا ما عرب عنه الفنان الكبري الراحل فاحت
املدر�س يف كلمته ،التي ن�شرت يف دليل معر�ض
�أمي��ن ال�سليم ال��ذي �أقامه يف دم�شق خالل عام
 1988حيث كتب يقول« :وهناك فنان مثل �أمين
ال�سليم ال يتخلى عن عامله ال�سري املليء بالرموز
الإن�سانية واحليوانية  ،ي�ضعها يف تناظر �شبه
هند�سي وب���أل��وان غاية يف ال�صرامة واحل��رارة
يعي�ش فيها لوحده».
وي�ضيف ف���احت يف كلمته « :يتجنب �أمي��ن
احلركة العنيفة التي يعاي�شها الفنان املحدث،
ويلزم نف�سه ب��ر�ؤى �شعبية عميقة اجل��ذور يف
احللم ال�شرقي ،وه��ذا االل��ت��زام منحه التفرد
بقيم الت�أمل ال�شرقي� ،إذ ت�شري ه��ذه الأ�شكال
مبفرداتها �إىل ب�ساطة الأ�س�س املكونة حللمه
وملقوالته الت�صويرية ،التي حتكي ب�شكل مبا�شر
عن احلب والوالدة ،و�إ�سقاط الرموز احليوانية
على فل�سفتة املثمرة ب���أدب �شعبي جديد ،مما
يجعله حق ًا متفرد ًا ومتوحد ًا مع عامل هو من
�صنع ر�ؤاه».
لإلقاء �أ�ضواء جديدة على جتربته الطويلة
يف جمايل الر�سم والنحت التقيته وكان احلوار
التايل :

يف الذاكرة والوجدان مع ًا.
فالر�ؤية الفنية التي قدمتها ،يف تنويعاتها
امل��ت��ع��ددة ،ه��ي دع���وة �صريحة للحفاظ على
ت��راث ق��دمي اكت�سبته الأر���ض ال�سورية خالل
�آالف ال�سنني ،كما �أن ت�أمل لوحاتي ومنحوتاتي
و�أع���م���ايل الف�سيف�سائية وغ�ي�ره���ا ،تعيدنا
�إىل التما�س بع�ض ت���أث�يرات الفنون القدمية
واحلديثة مع ًا ،و�إىل العالقة اجلدلية امل�ستمرة
ال��ت��ي ت��رب��ط ب�ين ال��غ��رب ب��ال�����ش��رق وال�شمال
واجلنوب .

من اخليال �أم من الواقع ؟
•• منذ طفولتي �أواج����ه امل��و���ض��وع مبنطق
عقالين ،باحث ًا عن �أناقة ال�شكل ومتبع ًا تقنية
اللم�سة امل��درو���س��ة ،يف خ��ط��وات التعبري عن
موا�ضيعي املختلفة ،فاحلنني �إىل الواقعية
والكال�سيكية وال�سوريالية هو جزء �أ�سا�سي يف
لوحاتي  .ولقد �ساعدتني خربتي التقنية التي
اكت�سبتها خالل �سنوات طويلة  .كما كنت ابحث
ومنذ بدايات انطالقتي الفنية ،عن حل لتجليات
ال��رج��وع �إىل ينابيع الكال�سيكية ،م��ن خالل
البحث عن جوهر العالقة املدرو�سة واملتوازنة
بني العنا�صر واال�شياء.

•جت�سد يف ال��ع��دي��د م��ن منحوتاتك رم��وز
الثورة واال�ستقالل الوطني ،ماذا ت�ضيف ؟
•• هذا املو�ضوع ي�شكل مادة خ�صبة للعمل
يف �إطار النحت الواقعي  ،الذي �أميل �إليه منذ
بداياتي  ،لأن جت�سيد ال�شخ�صية يتطلب املزيد
من الدراية واجللد والت�أين وال�صربالطويل ،
كما �أن جت�سيد ال�شخ�صية التاريخية يتطلب
البحث والتنقيب عن ال�صور الأ�صلية والنادرة ،
والإحاطة الكاملة بحياة ال�شخ�صية  ،ومعرفة
احلالة النف�سية التي كان يت�سم بها  ،والعمل
على اظهارها وابرازها يف يف املنحوتة املج�سدة
•لوحاتك ومنحوتاتك اجلديدة وال�سابقة يف االبعاد الثالثة .
�أي�ض ًا ،زاخ��رة مب�شاهدها الواقعية الآتية من
و�صياغة املنحوتة الواقعية ت�شكل مدخ ًال
معطيات الواقع والذاكرة الطفولية  .هل تر�سم لإظهار قدرة النحات على معاينة ال�شكل و�إظهار
ادق درجات الدقة وعنا�صر ال�شبه وغري ذلك من
القواعد الأكادميية الثابتة وال�صارمة .
• ك��ي��ف ت��ن��ظ��ر اىل ال��ت��راث احل�����ض��اري،
وكيف ت�ستعيده يف �أعمالك الفنية يف اللوحة
واملنحوتة مع ًا ؟
•• يف العديد من �أعمايل الفنية اتخذت
ال��واق��ع وال��رم��ز وال��ت��اري��خ م��دخ ً
�لا لت�سجيل
ف��ن واق��ع��ي ب���روح حملية  ،وق��دم��ت ل��وح��ات
ف�سيف�سائية يف هذا املجال دجمت فيها  ،بني
معطيات التاريخ ال�سوري وتوجهات احلداثة،
ومبعنى �آخ��ر مل تكن لوحاتي الف�سيف�سائية
تقليدية  ،وامن��ا كانت ح�صيلة خربة واطالع
على توجهات اللوحة احلديثة واملعا�صرة .
وم��ن خاللها جت���اوزت ال��ر�ؤي��ة التقليدية يف
خطوات جت�سيد العنا�صر والأ�شكال ،وب�صياغة
فنية تنتمي �إىل روح اللوحة احلديثة ،التي
حتفظ خ�صو�صيات التاريخ احل�ضاري املرت�سخ

•يف لوحاتك ومنحوتاتك تبقى يف اط��ار
الفن الواقعي وال�سوريايل و�أحيان ًا تعود اىل
الكال�سيكية  ،ه��ل �أن��ت �ضد الفن االنطباعي
والتعبريي والتجريدي و�سواها؟
•• هذا �صحيح ف�أنا اج�سد موا�ضيعي بر�ؤية
فنية ت�ستعيد تقنية املقدرة الواقعية ،يف �إبراز
الن�سب وت��درج��ات ال��ظ��ل وال��ن��ور والتفا�صيل
ال�صغرية والدقيقة.
وه��ذا يعني �أنني �أنطلق يف جت�سيد الأ�شكال
املختلفة ،من خالل تقيدي ب�أدق درجات الدقة
يف الر�سم الواقعي ،الذي يعطي الأولوية للم�سة
اللونية الهادئة والواعية والبعيدة كل البعد عن
اللغة التجريدية ال�سهلة  ،وهذا ال يعني �أنني
�ضد الفن االنطباعي  ،الذي مار�سته يف مراحل
�سابقة ،وهو الأقرب اىل نف�سي بني مدار�س الفن
احلديث  ،الن��ه يبقى يف اط��ار ال�شكل الوا�ضح
واملفهوم ،والبعيد كل البعد ،عن منزلقات الوقوع
يف ت�شابكات وا�شكاليات الفن احلديث واملعا�صر
وت�شعباته ودهاليزه و�أنفاقه .
•الالفت يف دقتك املتناهية يف التعامل مع
العنا�صر والأ�شكال ،والتي تقرب لوحاتك من
�أجواء ال�صورة ال�ضوئية امللتقطة بعد�سة �أمينة،
كيف حتقق خ�صو�صيتك وا�سلوبيتك يف هذا
النمط من الفن الت�صويري ؟.
•• على الرغم من انحيازي نحو التعبري
ال��ه��ادئ و�إىل امل�شهدية الب�صرية التي حتقق
عنا�صر الواقعية الق�صوى ،ف�أنا �أع�بر يف هذه
الأع��م��ال عما ي��ج��ول يف �أع��م��اق��ي م��ن م�شاعر
و�أحا�سي�س ،وموا�ضيعي املطروحة على هذا،
رغم دقتها وواقعيتها املفرطة ،تبدو مرتبطة
ب�شخ�صيتي وم�شاعري الذاتية ،لأنها تت�أ�س�س
على مناخات لونية واح��دة ،بعيدة عن العنف
وال�صراخ واالغ�ت�راب ال�شكلي وال��ل��وين  ،فلكل
ف��ن��ان واق��ع��ي ���ص��ادق ا�سلوبه اخل��ا���ص ،وه��ذا

ينطبق على �أعمال املدر�سة الكال�سيكية التي
تكر�ست يف الفن عرب مئات ال�سنني ،حيث جند
التباينات واال�ساليب املتنوعة واخلا�صة بكل
فنان على حدة يف الر�سم والتلوين مع ًا ،كما كان
لكل نحات كال�سيكي ينتمي اىل ع�صر النه�ضة
وبعده ا�سلوبه اخلا�ص يف التعبري عن مو�ضوعه
ور�ؤيته الفنية ،ويف معاجلة اال�شكال وجت�سيدها
يف الأبعاد الثالثة.
ومنذ بداياتي �أعجبت بفناين ع�صر النه�ضة
م��ن �أم��ث��ال مايكل اجنلو ول��ي��ون��اردو دافن�شي،
وعملت على اال�ستفادة من طريقتهم يف �صياغة
التفا�صيل ال�صغرية والدقيقة .كما لفتت نظري

ومنذ البداية لوحات رائ��د الفن ال�سوريايل
�سلفادور دايل ،وخالل زيارتي لبع�ض املتاحف
الأوروب���ي���ة  ،توقفت وت���أم��ل��ت ط��وي ً
�لا �أع��م��ال
ك��ب��ار الفنانني ال��ق��دام��ى وامل��ح��دث�ين  ،وهكذا
تتابعت يف �أعمايل �صياغة التفا�صيل ال�صغرية
والدقيقة ،التي �أحبها  ،منذ طفولتي ،و�شكلت
�أعمايل ال�سوريالية ،عودة �إىل تقنيات الر�سم
الكال�سيكي ،فالر�سم ال�سوريايل الذي مار�سته
يرتكز على تقنية الر�سم الكال�سيكي ،و�ضمن
متثيالت خيالية فيها �إمر�أة �أو حيوان �أو فرا�شة
�أو �سمكة �أو ثمرة �أو نبتة  ، ..بكل التحديدات
والنمنمة التف�صيلية الدقيقة� ،أي ب�صورة بعيدة
كل البعد عن منهج التب�سيط املقروء يف �أعمال
الفنانني التعبرييني املحدثني وغريهم .
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الثقافة
مواقع التوا�صل االجتماعي
خلل �أخالقي يف ا�ستثمارها والدخول �إليها؟! بني اجلمود واجلحود
• �سمري حماد

• رم�ضان �إبراهيم

منذ بدء الأزم��ة ال�سورية� ،صارت
م��واق��ع التوا�صل االجتماعي �أ�شبه
ب�ساحة ���ص��راع حقيقي تعيدنا �إىل
�أيام حرب الزير �سامل ومعارك داح�س
ون�صبت
والغرباء بني معار�ض وموالّ ،
بع�ض املواقع نف�سها كمختار احل��ارة
�أو احلي لتقوم بتوزيع �شهادات ح�سن
ال�سلوك وقوائم معينة ت�ضم �أ�سماء
ال�شخ�صيات الوطنية وقوائم �أخرى
ت�ضم ال�شخ�صيات اخلائنة �أو املت�آمرة
على الوطن.
كما ب��رز ���ش��يء �آخ���ر ملفت ه��و �أن
بع�ضهم ق��ام بانتحال �أ���س��م��اء بع�ض
الفنانني �أو ال��وزراء �أو رجال الدولة
لإط�لاق مواقف م�ؤيدة ملا يجري �أو
منددة.
بالتوازي مع انتقال ما اتفق على
ت�سميته (ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي) م��ن بلد
�إىل �آخ��ر ،حت ّول الف�ضاء االفرتا�ضي
�إىل حمكمة ح��ي��ث ي��ح��قّ ل���ر ّواده���ا
م��ا ال يحق لغريهم! فانت�شرت على
ال�شبكة العنكبوتية ق��وائ��م العار
وال�����ش��رف و���ش��ه��ادات ال��وط��ن��ي��ة على
النجوم وفق مزاج (املنا�ضلني اجلدد)
الذين اتخذوا من حوا�سيبهم م�ساحة
خلو�ض معارك طاحنة قوامها الإلغاء
واملنع والردح وال�شتم.
هكذا غدا م�سموح ًا �أن ي�صبح فنان
ما (�شبيح ًا) وفنانة �أخرى (بلطجية)
بح�سب رواد امل��واق��ع الإل��ك�ترون��ي��ة
التي فاج�أتنا بقدراتها اخلارقة على
الإطاحة بالتاريخ الن�ضايل ل�شخ�صية

ما واتهامه بالتملق والرياء فقط لأنه
يعي �أبعاد الأزمة ال�سورية وال يتوانى
عن انتقاد بع�ض االنظمة اخلليجية
مث ًال!
وعلى �صفحات التوا�صل االجتماعي
ترى العجب!� .أبطال افرتا�ضيون من
�صنعة هذا (اخلريف العربي النازف)
يحيكون �أحداث ًا ومواقف وق�ص�ص ًا ما
�أنزل اهلل بها من �سلطان بعدما كانوا
يقبعون يف ال��ظ��ل ،ومل ي�سبق لأح��د
�أن ع��رف بوجودهم �أو �سمع �صوتهم
ل�يرك��ب��وا م��وج��ة (ال��رب��ي��ع امل��زيّ��ف)
ويحققوا النجومية امل�شتهاة .ومبوازاة
ذل���ك ،ي��غ��رق ال��ع��امل االف�ترا���ض��ي يف
بحر م��ن التزوير وال��ك��ذب وانتهاك
خ�صو�صيات الآخرين وانتحال �صفات
امل�شاهري �سواء �أكان ذلك يف عامل الفن
�أو ال�سيا�سة �أو االقت�صاد �أو الطب �أو
غري ذلك.
ه��ك��ذا ،ق��د ت�سمع موقف ًا ح�سا�س ًا
لأح����د جن���وم ال���درام���ا ع��ل��ى م��واق��ع
التوا�صل ،لكن �سرعان ما تكت�شف �أن
النجم امل��ذك��ور ق��د �أل��غ��ى ح�ساباته
ورح��ل عن ال�شبكة العنكبوتية منذ
ان��دالع االزم��ة يف ب�لاده� .أم��ا �صاحب
الت�صريح ،فلي�س �سوى حمتال قرر
انتحال �صفة جنم يح ّبه �أو يكرهه
وين�سب �إليه مواقف قد ت�ؤذيه وت�ضر
ب�سمعته.
وكانت املفاج�أة و�أنا �أتبادل �أطراف
احلديث مع �إح��دى ال�شخ�صيات ممن
يدّ عون نا�صية الأدب والثقافة والفكر

ومواكبة احل�ضارة ،هو ذلك االنحدار
الأخ�لاق��ي وال��وع��ي املرتبك اخلطري
فهذا ال��ذي جت��اوز ال�ستني من عمره
يحاول العودة لل�شباب عرب هذا العامل
االفرتا�ضي ،فيقيم العالقات الغرامية
املتعددة مع �شخ�صيات تدّ عي �أنها من
اجلن�س اللطيف فيعلق على ما تكتبه
هذه ويتملق لتلك وي�سهر حتى �أوقات
مت�أخرة من الليل وه��و يتغزّ ل بهذه
ويتحر�ش بتلك والأنكى من كل هذا
ّ
هو �إ�صرار البع�ض على اقتناء لعنة
ــ ال�سكايب ــ بغية التعري وممار�سة
ما ميكن ممار�سته من م�شاهدة تر�ضي
غ��روره��م وت�شحذ ما بقي لديهم من
غرائز!!
ي�صر البع�ض ممن
مل��اذا
��م
ل
��
ع
وال �أ
ُّ
امتلكوا نا�صية الكلمة ومم��ن قر�أنا
لهم ،وما زلنا نقر�أ الكثري ونحفظ بع�ض
�أ�شعارهم وبع�ض ما كتبوه ون�شروه من
�أعمال� ،أو من خالل ما كتبوه ويكتبونه
على �صفحاتهم على االنحدار اخلطري
يف �أخالقهم و�سلوكهم وكم كنا نتمنى
نتعرف على الطريقة التي
لو �أننا مل ّ
يعي�ش بها ه����ؤالء والعقلية العفنة
التي ت�سكن �أدمغتهم .تقول �إحداهنَّ
التي فاج�أتها طريقة تفكري ه���ؤالء
وذهابهم بعيد ًا ع��ن الآداب العامة
ملجرد قبولها لطلب ال�صداقة.
ّ
هل علينا �أن ندفع ثمن احل�ضارة
الوافدة �إلينا عرب املحيطات والبحار
طاملا �أننا مل منتلك بعد القدرة على
اح�ت�رام ال���راي الآخ���ر خ�صو�ص ًا �إذا
ك��ان ه��ذا ال���ر�أي يعار�ض توجهاتنا
وق��ن��اع��ات��ن��ا؟! .ث���م مل����اذا ال ت��ك��ون
تلك املواقع بوابة �أو نافذة للحوار
احل�����ض��اري ال���ه���ادف �إىل االرت���ق���اء
بالإن�سانية والفكر الإن�ساين والبحث
عن مقومات النجاح واخلري وم�شاركة
الآخر يف كل ما من �ش�أنه �إيجاد خمارج
ل�ل�أزم��ات ال��ت��ي تع�صف ب��ه��ذه الكرة
امل�ضطربة التي تتقاذفها الأم��واج من
كل حدب و�صوب!!

احللم ،احلرية ،الدميوقراطية� ،إنها الأركان الفقه ّية الثالثة
للع�صر الذي نعي�ش فيه ولكن �أ ّي ًا من هذه الأركان لن يكون له نفع �أو
تنتج عنه فائدة ترجى �أو يتمخ�ض عنه تقدم ملمو�س� ،إال �إذا كان
العقل مفتاحه ،والوعي �سبيله ،و�إذا كان احلاملون �سيحتجون على
م�صادرة �أحالمهم التي ال يقبلون تقييدها بالوعي والعقل اللذين
يحدّ ان منها مدعني �أن هذه الأحالم ملك �أ�صحابها ،وقد ال تلتقي
ٍّ
فلكل �أحالمه على اختالف انتمائه الأيديولوجي والفكري،
،
من تقدمي قومي� ،إىل �أ�صويل �سلفي ،كل يحلم ح�سب ما تفرزه
ثقافته ،وما تو ّرثه معارفه من هموم و�أح��زان ،ولكن الزفرات
والدموع التي تقتات منها هذه الأحالم لن تذهب �أدراج الرياح،
بل �ستتمخ�ض عن كثري من النتائج والأ�شكال يتالقى احلاملون فيها
�أحيان ًا ويتنابذون ويتنافرون حين ًا �آخر ،واحللم يتطور ،ويتطور
النا�س عرب �أحالمهم التي �سوف ترافقهم �إىل �آخر الزمان .ونحن
يف راهن �أمتنا عالقون بني طرفني ي�شكالن عقبة �أمام م�سريتها
و�شرخ ًا يف وحدة تفكريها وثقافتها وهويتها حتى بتنا �أمام تنافر
ال جتاذب و�أمام تخا�صم ال تفاهم لأننا �أمام جاحدين وجامدين
كل منهم يدعي خال�ص الأم��ة ح�سب ر�أي��ه و�أحالمه وتفكريه.
فاجلاحدون ل�تراث الأم��ة يرف�ضون فكرها و�ضرورة ا�ستيعابه
للبناء عليه واال�ستمرار به وتوليد فكر جديد معا�صر على �أر�ضية
تراثية ثابتة� ،أي �إعادة خلق الرتاث وتطويره لي�سهم يف دعم
م�سرية البناء احل�ضاري اجلديد .واجلامدون ال يقبلون انزياح ًا
عن املا�ضي وال زحزحة له بل حمله كما هو من القرون ال�سالفة
والعي�ش يف عباءته وتنف�س هوائه وم�ضغ واج�ترار منتجاته
وت�سفيه كل خروج عليها وعدم �إعمال العقل يف حتليلها للإفادة
مما ينا�سب ع�صرنا وطرح ما ال ينا�سبه� ،أي �إغالق باب احلرية
يف البحث الختيار املوقف املنا�سب ،ونحن نقول للطرفني اجلاحد
واجلامد� :إن احلرية تقود �إىل العقل ،والعقل يقود �إىل الوعي
ال��ذي يخلق القوى القادرة على حتريك امل�شهد العربي ،وفتح
باب احلوار على الذات والآخر ،مع املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل،
وانفتاح على العامل ومواجهته لدرء �أخطار الطامعني فيه ،ويبقى
الإن�سان هو املادة اخلام التي مل ت�ستثمر طاقتها احلقيقية بعد،
لأنه مل مينح الفر�صة �أو يعط اخليط الذي يقوده �إىل احلرية
ويدفعه لل�سعي �إليها� ،إذ احلرية ال ت�أتي �إىل �أحد ،والطريق �إليها
مر�صوف بالثقافة والعلم وهما �سبيل التطور واحلرية ،و�أمتنا
العربية لي�ست �أمة جامدة ،بل هي �أمة تتحرك يف ع�صرها ولها
يف مواجهة اال�ستعمار ن�ضال مرير ق��اده عقال�ؤها عرب تنوير
النا�س ،و�إزالة الغ�شاوة عن عيونهم وعقولهم ووعيهم ،فاحلرية
عمل ولي�ست و�صفة �سحرية� ،أو نظرية وح�سب� ،إنها عمل ون�ضال،
والبداية التي تقود �إىل الن�صر وك�شف احلقيقة و�إزال��ة الوهم
عمن يتوهمون اخل�ير باملحتل الغا�صب يف الوقت ال��ذي ت�صبغ
الدماء الأر�ض وتلتهم النار الب�شر واحلجر.
�إن من ال ميلك احلرية ،حرية العقل والوعي� ،سوف يكون من
العبث بحثه عن الدميقراطية ،و�إذا كان العقل العربي ُمطْ بق ًا
عليه ،ومغلوب ًا على �أم���ره تتقاذفه ثقافة اخل��وف والتخلف
واجلمود ،وفقه الفتنة والأوهام والأحالم اخلائبة ،ناهيك عن
امل�صالح العمياء اخلا�صة ،فلن ينعم �إن�ساننا العربي بالدميقراطية
التي هي وعي وحرية وعلم وثقافة ،ومن �أهم �أ�سلحتها الفكر
املتنور الذي ميلك �صاحبه القدرة على التحليل وطرح الأ�سئلة
على الذات والع�صر ،هذا الفكر الذي ال ن�صل �إليه �إال عرب الإطالع
على ما ينتجه العقل الإن�ساين واملخيلة الب�شرية من �آراء و�أفكار،
جندها يف الأعمال الإبداعية عرب قراءتها وا�ستيعاب ما حتويه
من مواقف ،وما تطرحه من �أ�سئلة ،حتى نتزّ ود بالغذاء الفكري
وال��روح��ي ال��ذي ميكننا م��ن التطور وم�سايرة رك��ب احل�ضارة
املعا�صرة.
�إن الفنون الإبداعية على اختالف �صنوفها �أ�سلحة متكننا من
حماية �أنف�سنا واخلروج بذواتنا من الظلمة �إىل النور ومواجهة
فقهاء الظالم وخفافي�ش التخلف وتعنت قباطنة اجلحود وناكري
اجلذور.
�أن تقر�أ ،يعني �أن تعرف وتعي ،لكن �أية قراءة؟ و�أية معرفة؟
�إنها قراءة م�سلحة بالتحليل ومعرفة م�سلحة بالتمثّل والإ�صرار
على تطوير احلا�ضر ،واخل��روج به �إىل الع�صر ،وع��دم ح�شره
يف قمقم املا�ضي ،و�إلقائه يف كهوفه وجحوره ،بل فتح النوافذ
وت�شريعها على الع�صر ورياحه وثقافاته� ،شرط �أال تقتلعنا من
�أر�ضنا ،وت�ؤثر على انتمائنا وهويتنا كما قال غاندي.

بحوث ودراسات
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التنا�ص و�أ�شكاله يف جمموعة راتب �سكر
(�أقرب من الأ�صدقاء� ..أبعد من اخل�صوم)
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• نزار بريك هنيدي
مل تعد مقاربة الن�ص ال�شعري يف الدرا�سات
احلديثة ،تقت�صر على درا�سة عنا�صره التقليدية
كاللغة وال�����ص��ورة والإي���ق���اع �أو ال����وزن .ب��ل �إن
النظريات احلديثة راحت تدلل على �أهمية عدد
من التقنيات التي ي�ستخدمها ال�شاعر� ،سواء �أكان
ا�ستخدامه لها واعي ًا وداخ ً
�لا يف �صلب ا�شتغاله
على بناء الن�ص� ،أم كان عفو اخلاطر ،وعلى دور
هذه التقنيات يف �شحن الن�ص بطاقات جمالية
و�إيحائية �إ�ضافية متنح املتلقي مزيد ًا من التفاعل
مع مكنونات الن�ص ،كما تفتح �أمامه دروب ًا متعددة
لإنتاج املعنى.
وم��ن �أه��م ه��ذه التقنيات ،التنا�ص والتعالق
الن�صي ،وتقنية القناع ،وتقنية املرايا ،والرتا�سل
بني الفنون املختلفة واال�ستفادة من خ�صائ�صها
و�إجنازاتها اجلمالية ،وال�سيما الق�صة وامل�سرح
وال�سينما والفن الت�شكيلي ،وغريها .
ويف قراءتنا ملجموعة ال�شاعر الدكتور راتب
�سكر التي حملت عنوان (�أق��رب من الأ�صدقاء،
�أبعد من اخل�صوم)� ،سنحاول �أن نلقي ال�ضوء على
تقنية واح��دة من هذه التقنيات ،هي التنا�ص،
الن�صي التي
لن�ستق�صي الأ�شكال املتعددة للتعالق ّ
وظفها ال�شاعر يف ق�صائد هذه املجموعة.
والتنا�ص تعريف ًا هو (تعالق ن�صو�ص مع ن�ص
حديث بكيفيات خمتلفة) ( .)1وه��و يعني يف
�أب�سط �صوره (�أن يت�ض ّمن ن�ص �أدب��ي ما ن�صو�ص ًا
�أو �أف��ك��ار ًا �سابقة عليه عن طريق االقتبا�س �أو
الت�ضمني �أو التلميح �أو الإ�شارة �أو ما �شابه ذلك من
املقروء الثقايف لدى الأدي��ب ،بحيث تندمج هذه
الن�صو�ص �أو الأفكار مع الن�ص الأ�صلي وتندغم
ن�ص جديد واحد متكامل)(.)2
فيه ليت�شكّل ٌ
ّ
وال�شك �أن املجال ههنا ال يت�سع ملالحقة التجل ّيات
املتعدّ دة التي ظهر بها م�صطلح (التنا�ص) واكت�سب
بها معاين م�ضطربة ومتباينة ،منذ �أن ظهر على
يدي (جوليا كري�ستيفا) التي ا�ستلهمته من كتابات
(باختني) ،م��رور ًا مبقوالت روالن ب��ارت ومارك
�أجنينو ومي�شيل فوكو وامربتو �إيكو وغريهم من
الباحثني الذين مافتئوا ي�ضيفون �أبعاد ًا جديدة
لهذا امل�صطلح يف درا�ساتهم النظرية والتطبيقية.
وح�سبنا هنا �أن نثبت جمال عمله التطبيقي كما
ي�ستخل�صه (تيفني �ساميول) �إذ يقول( :يبحث
التنا�ص اليوم يف �إبراز ظواهر ال�شبكة والتوافق
والتوا�صل ،ويف �أن يجعل منها �إح��دى الآليات
الأ�سا�س للتوا�صل الأدب��ي ،بدل اخل�ضوع لنظام
قاعدي �شديد ال�صرامة .ويبقى هذا املفهوم غري
ثابت ،بالقدر الذي مل تعد فيه النظريات تت�صارع
من �أجل الهيمنة ،بل راح يتو�ضح بالقدر الذي بد�أ
فيه معناه ي�ضيق ،وبالقدر الذي �أخذ ا�ستخدامه
النقدي يتغلب على ا�ستخدامه النظري ال�صرف.
ف���إذا ما قبلنا �أن نعالج ظواهر و�صفها باختني
مب�صطلحات التعددية ال�صوتية واحلوار ،ف�إن من
املمكن �أن نح�صر التنا�ص يف التقّرب من الوقائع
الن�ص ّية الدقيقة ،والقابلة للر�صد ،و�أن جنعل منه
مفهوم ًا نقدي ًا عملياتي ًا ،و�أن ن�ضع له ت�صنيف ًا) ()3
ويتفق الدار�سون على �أن ( التنا�ص �شيء ال
منا�ص منه لأن��ه ال فكاك للإن�سان من �شروطه
الزمانية واملكانية وحمتوياتهما ،ومن تاريخه
ال�شخ�صي �أي من ذاكرته ،ف�أ�سا�س �إنتاج �أي ن�ص هو
معرفة �صاحبه للعامل ،وهذه املعرفة هي ركيزة
ت�أويل الن�ص من قبل املتلقي �أي�ضا)()4
والتنا�ص يكون يف ال�شكل وامل�ضمون ،وله �آليات
وتقنيات متعددة ،و�أه���داف ووظ��ائ��ف خمتلفة
�أي�ض ًا ،ت�سهم يف ت�شكيل الر�ؤيا العامة للن�ص ،عرب
التفاعل مع جميع املقومات الأخ���رى للخطاب
ال�شعري .ويف �سبيل ذل��ك ق��د يتع ّمد ال�شاعر
�إظهار م�صدر تنا�صه كما فعل ال�شاعر راتب �سكر

يف ق�صيدة ( تراتيل مه�شمة)� ،إذ يثبت يف �صدر
الن�ص اخلرب الذي يحيل القارئ مبا�شرة على ما
تختزنه ذاكرته الثقافية من تفاعل مع حادث
م�صرع لوركا ،وهذا اخلرب ي�أتي على النحو التايل:
ّ
(كذب جماعة من �أهل غرناطة خرب م�صرع لوركا،
قالوا� :إنه غائب يف �شغل قليل) (�ص . )13ومن
ثم ف�إن هذا اخلرب �سوف يتحكم ب�آلية تلقي القارئ
ملا يرد يف الن�ص من عبارات ومناخات و�صور.
وهو ما يلج�أ �إليه ال�شاعر �أي�ض ًا يف ق�صيدته (
ناردين)  ،حيث ي�صدّ ر الق�صيدة مبقطع كامل من
�إجنيل يوحنا يقول:
ف�أخذت مرمي من ًا من طيب،
خال�ص،
ناردين
ٍ
كثري الثمن،
ودهنت قدمي ي�سوع،
وم�سحت قدميه ب�شعرها،
فامتلأ البيت من رائحة الطيب) يوحنا()12:3
وال ّ
�شك �أن ا�ستعادة ه��ذا الن�ص �إىل واجهة
ذاك���رة املتلقي ،ه��ي التي �ستمكنه م��ن التفاعل
مع ق��راءة ما يقوله ال�شاعر يف املقطع ال�ساد�س
والأخري من ق�صيدته:
�أنا موجة من ناردين خال�ص
تبكي على قدم الوجود بعطرها
وتقول :يا �أمي
�سالم للبالد ب�أ�سرها
�آمني ( �ص)35
ويف �شكل �آخر من �أ�شكال التنا�ص ،قد ال ي�ص ّرح
ال�شاعر بالن�ص الذي يحيل عليه ،ولكنه ي�ستثمر
�أحد عنا�صره ،يفرت�ض ال�شاعر �أنه خمزون يف ال
وعي القارئ ب�صورة كامنة ،تكفي الإ�شارة �إليه
ليتف ّعل وي�سهم يف �إ���ض��اءة املعنى ال��ذي يوظفه
ال�شاعر يف موقف جديد يختلف عما كان يف الن�ص
الأ�صلي .ومثال ذلك ا�ستخدام ال�شاعر لتف�صيلة
م��ن ق�صة (���س��ن��دري�لا) امل��ع��روف��ة ،حيث يفت�ش
الأمري عن �صاحبة احلذاء البللوري الذي تركته
يف قاعة الرق�ص قبل �أن تهرب خوف ًا من �أن تعود
�إىل حالتها الأ�صلية عندما تدق ال�ساعة معلنة
منت�صف الليل� .إال �أن ال�شاعر هنا ال يذكر امل�صدر
الأ�صل ،وال �أي �شيء �آخ��ر يدل عليه �سوى هذه
التف�صيلة املق�صودة ل�ضخّ املزيد من احل��رارة يف
املقطع احلادي ع�شر من ق�صيدة (بهجة الدنيا):
قالوا :الأمري
يفت�ش الأر�ض الكبرية
عن فتاة
يف خزانتها حذاء مثله
هي يف جزيرتها
تنام وحيدة
واملوج
ي�ضرب
�صخر �شاطئها
عنيد ًا رافع ًا
يف �صمته الأ�سوار�( .ص)12
ومثل ذل��ك �أي�ض ًا ،جل��وء ال�شاعر �إىل �إع��ادة
�إح��ي��اء تف�صيلة م��ن ق�صة (يو�سف ال�صديق)
الكامنة يف عمق التكوين الثقايف للقارئ ،تلك
التف�صيلة املتعلقة بقوافل (م�صر) ويو�سف الذي
�أ�صبح وزي��ر ًا ،وذلك من �أجل �سحب ظالل املعاين
املكتنزة يف تلك الق�صة ،على �شخ�صية جديدة
هي �شخ�صية (لوركا) التي تتمحور حولها ق�صيدة
(تراتيل مه�شمة) في�أتي الن�ص كما يلي:
لوركا ينام على تالل مدينة
ويداه �ضارعتان بالأحالم
ال مرت قوافل م�صر
تبعثه وزير ًا من غيابته
وال ناحت حمامة جده (زيدون)

باكية عليه�( .ص)14
ومن الوا�ضح من الن�ص ال�سابق �أن ال�شاعر مل
يذكر الن�ص الأ�صلي املتعلق بيو�سف ال�صديق �أبد ًا،
�إال �أن الرتكيب الذي �أورد فيه مرور قوافل م�صر،
مقرون ًا مع الوزير الذي يبعث من غيابته ،يحث
القارئ على ا�ستح�ضار الن�ص املخفي  ،مما مينح
القارئ �شك ًال �آخر من �أ�شكال لذة القراءة.
كما �أن هناك تقنية �أخرى من تقنيات التنا�ص،
ي�ستخدم فيها ال�شاعر كلمة واحدة من ن�ص �سابق،
لكن هذه الكلمة حتيل القارئ على الن�ص الأ�صلي،
فيتفاعل املوقف الذي يوحي به الن�ص الغائب ،مع
املوقف اجلديد ،ليكونا مع ًا ر�ؤيا ال تتكامل �إال يف
ذهن القارئ اخلبري .ومثال ذلك ا�ستخدام ال�شاعر
لكلمة (الو�شم) يف املقطع التايل :
تبوح مبا توارى
من خفايا ال�شوق للمحبوب
يف مغزى ق�صيدته
تلوح له
بظاهر و�شمها (�ص)99
ذلك �أن كلمة الو�شم يف �سياقها ال�سابق �ضمن
الن�ص ،جتعل القارئ يردد ب�شكل تلقائي البيت
امل�شهور ،مطلع معلقة طرفة بن العبد:
خلولة �أطالل بربقة ثهمد
تلوح كباقي الو�شم يف ظاهر اليد
وال �شك �أن ترديد البيت ال�سابق وحده� ،سيلف
مناخ ق��راءة الن�ص بغاللة من احل��زن ال�شفيف
واحلنني �إىل املا�ضي الذهبي و�إىل الأ�صل واملنبع .
ومثل ذلك �أي�ض ًا ا�ستخدام ال�شاعر لعجوز البحر
يف الن�ص التايل:
مل ال ت�ساعدين؟
�أرى �سمك ًا كبري ًا
كالذي �أغرى عجوز البحر
يتبعنا
فمجرد ذكره يف الن�ص يحيل القارئ على رواية
همنغواي امل�شهورة (العجوز والبحر) بكل ما فيها
من معاناة ومكابدة و�إ�صرار على التحدي.
وقد تكون الكلمة امل�ستخدمة واقعة يف مكانها
من اجلملة ،وم�ؤدية لدورها يف البناء �أو املعنى ،من
دون �أن ت�ستوجب الإحالة على ن�ص �سابق� .إال �أن
تالزمها مع كلمة ثانية ،ت�شكّل مر ّكب ًا ال ميكن �إال
�أن يوقظ يف القارئ الفطن املثقف جتربة �سابقة
له مع ن�ص حمفور يف عمق وجدانه .وهذا �شكل
متقدم من �أ�شكال التنا�ص ،ي�ستخدمه ال�شاعر
راتب �سكر يف ق�صيدته ( يف ح�ضرة ال�ساقي)� ،إذ
يقول:
1
مل �أكن �أنكر �صحباً
يف حكومات الليايل
وح�صاين
مل يكن يكبو
على باب حدود
2
كلماتي من هديل
يف �صحارى من غياب
كم ي�صيح الديك
يف فجري
وال �أبكي
وكم ينكر �أ�صحاب �صديق ًا
يف الليايل
علها حكمة دهر و وجود (�ص)114
فال�سطر الأول من املقبو�س ال�سابق ترد فيه
جملة ( مل �أك��ن �أنكر �صحب ًا) لت�ؤدي معنى تام ًا
ال يبدو �أن��ه بحاجة �إىل مزيد من الزخم عرب
ا�ستح�ضار ن�ص غائب� .إال �أن ورود جملة ( كم
ي�صيح الديك يف فجري) يف املقطع التايل يكمل

اللوحة التي ال بد لها �أن تعيد �إىل ذهن القارئ
اللوحة الإجنيلية املنبثقة من عبارة (�ستنكرين
قبل �صياح الديك) وكل ما جت ّره هذه العبارة من
مواقف ور�ؤى.
وقد يلج�أ �شاعر احلداثة �أي�ض ًا �إىل تقنيات
تنا�ص ّية �أكرث تعقيد ًا  ،حيث يكون التنا�ص خمف ّي ًا
ال ينتبه له القارئ العادي ،فيقر�أ الن�ص يف م�ستوى
ظاهري يحجب عنه الكثري من املعاين العميقة
ال��ت��ي ميكن ل��ق��ارئ ذي ثقافة خا�صة وجتربة
طويلة من التعامل مع الن�صو�ص ال�شعرية� ،أن
يبلغها م��ن خ�لال ا�ستح�ضار ن�ص غائب مكتنز
بالإيحاءات وال��دالالت .ومثال ذلك هذا املقطع
من ق�صيدة (حماولة بوح):
خيول من حديد
حمحمت يف �ساحتي
�أ�صديقة جاءت حتاورين
وت�شكو ه ّمها
�أعدوة حملت على �صهواتها موتي
�أ�سائل يف الليايل
ما تبقى يف ال�سماء
من النجوم
لعلها تدري (�ص)80
ففي هذا الن�ص ،قد تبقى �صورة خيول احلديد
غائمة �أو غري حمددة عند القارئ العادي ،لأنها
ال تقرتن مبا يحددها من �صور �أو معان �أخ��رى،
�إال �أن �صيغة ال�س�ؤال التي تليها� :أ�صديقة جاءت
حت���اورين� ،أع���د ّوة حملت على �صهواتها موتي،
�ستذكر القارئ املثقف بق�صة الز ّباء التي قالت:
ما للجمال م�شيها وئيدا
�أجند ًال يحملن �أم حديدا
ذلك �أن ال�شاعر ا�ستبدل اجلمال التي حتمل
احلديد ،بخيول من حديد ،ملا تتمتع به اخليول من
�إيحاءات و�إ�سقاطات تتجاوز �صورة اجلمال .وبعد
�أن يكرر ال�س�ؤال عما �إذا كانت �صديقة �أم عدوة
( وهو �س�ؤال الز ّباء نف�سه) يلج�أ �إىل العرافة
من خالل �س�ؤاله النجوم  ،مما يدفع القارئ �إىل
ت�أكيد مفهوم الر�ؤيا وك�شف املحجوب وا�ست�شراف
امل�ستقبل عند الرمز الرا�سخ يف الذاكرة العربية
وهو ال��زبّ��اء ،كل ذلك من �أج��ل �إتاحة الفر�صة
لذهن القارئ ملتابعة فكرة ال�شاعر عن الدور الذي
ت�ؤديه الق�صيدة وهو دور الك�شف واال�ست�شراف
والر�ؤيا.
وبالت�أكيد ،ف�إن ما عر�ضناه من �أ�شكال التنا�ص
يف هذا الديوان لل�شاعر الدكتور راتب �سكر ،يكفي
لنالحظ �أن ال�شاعر �أجاد يف ا�ستخدامه للأ�شكال
امل��ت��ع��ددة م��ن تقن ّيات التنا�ص ،و �أن ن�صو�صه
الغائبة تنوعت كثري ًا ف�شملت ن�صو�ص ًا من الأدب
العاملي ،ون�صو�ص ًا من الرتاث الأدبي العربي ومن
ال�تراث الديني وال�شعبي ،مما ي�ؤكد �أن �شاعرنا
ي�شتغل بجدّ ود�أب على م�شروعه ال�شعري الذي ما
فتئ يطوره منذ �أن �أ�صدر جمموعته الأوىل يف عام
.1984
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الكتاين -اربد الأدردن � -1995صفحة9
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 -من من�شورات احتاد الكتاب العرب بدم�شق عام2005
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فعالية �أدبية

نشاطات

(�شعرية ،ق�ص�صية)
يف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب
• قحطان بريقدار

�ضمن برنامج �أن�شطته الأدبية والثقافية� ،أق��ام فرع

وقد ح�ضر هذه الفعالية الأ�ستاذ الدكتور ن�ضال ال�صالح الأن�شطة الأدبية يف احت��اد الكتاب العرب وا�ستقطاب

دم�شق الحت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ب���إ���ش��راف هيئة الفرع رئي�س احتاد الكتاب العرب ،وال�سيدة فلك ح�صرية ع�ضو احل�ضور.
وتتالت املداخالت النقدية من جانب بع�ض احل�ضور،
وح�ضورها ،ي��وم الأرب��ع��اء ،2015-11-18 :يف مقره املكتب التنفيذي ،يف بادرة طيبة منهما ملواكبة �أن�شطة
بدم�شق ،فعالية �أدبية (�شعرية ،ق�ص�صية)� ،شارك فيها ف��روع االحت��اد وت�شجيعها يف �إدارتها للمهام امللقاة على فكانت هناك مداخالت لك ٍُّل من ال�سادة�« :أحمد هالل،
وقدم الدكتور ن�ضال ال�صالح بعد انتهاء الأدباء ملهم ال�صالح ،حممد �سعيد العتيق ،زهري ناجي� ،سوزان
الأدب��اء« :ال�شاعرة والقا�صة �أميمة �إبراهيم ،ال�شاعر عاتقهاّ .
ً
ً
يو�سف قائد ،ال�شاعر والإعالمي علي الدندح ،القا�صة من تقدمي ن�صو�صهم ،ب�صفته ناقداًً ،
عامة ،ال�صعبي� ،أيهم احلوري .»...وكانت هذه املداخالت غنية
نقدية
ملحة
وال�شاعرة هيفاء فويتي» .كما �شارك فيها �أي�ض ًا ال�شاعر واكب فيها الن�صو�ص التي ُق ِّدمتْ  ،ف�أ�شار مث ً
قدمه الأدباء من
ال �إىل �ضرورة وم�ؤثرة ،وجميعها �ألقت ال�ضوء على ما ّ
وقدم �أدباءها ال�شاعر االعتناء ب�سالمة اللغة العربية وعدم التهاون فيها من ن�صو�ص �أدبية ،من خالل حوار قائم على ال�شفافية والود
«�أيهم احل��وري» .و�أدار الفعالية ّ
عب عن تفا�ؤله بجيل والرغبة يف زي��ادة تفعيل الأن�شطة الأدب��ي��ة ،التي هي
قحطان بريقدار ع�ضو هيئة فرع دم�شق الحتاد العرب ،جانب من يكتب ويعتلي املنابر ،كما رّ
و�أدار احل��وار النقدي بعدها القا�ص �أمي��ن احل�سن �أمني ال�شباب من الأدباء يف معر�ض حديثه عن ن�صو�ص ال�شاعر �سالح ف ّعال يف مواجهة كل حماوالت �إيقاف حركة احلياة
�سر الفرع ،بح�ضور مميز وفاعل من �أدباء ونقاد ومتابعني ال�شاب يو�سف قائد ،وكذلك ال�شاعر ال�شاب علي الدندح ،يف وطننا احلبيب �سورية من جانب �أعداء احلياة ،والتي
وكان يف مداخلته وا�ضح ًا و�صريح ًا ،وحري�ص ًا على تفعيل هي �أي�ض ًا ت�أكيد على الن�صر الذي تلوح �أنواره يف الآفاق.
ومهتمني.

شعر
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طائر ال ّنهايات

ياابنالطبيعة

•جودي العربيد

•�أحمد بوب�س
لـي فـي
الطبيعـة غايتانْ
ِ
َ
ِجــان
وعطـــر ُيبه
لـون
ٌ
ْ
ٌ
نفــ�س ..ليــ�س
وهــدوء ٍ
ُ
ُيف�سدها بريقُ الطيل�سانْ
روح ...ليــ�س
و�ســم ُّو ٍ
االفعوان
�ســموم
يقتلها
ْ
ُ
ُ
		
و�ســحر ُه
ولـي اجلمـال
ُ
َ
�سان
ري احلِ ْ
ويلَ الع�صاف ُ
ت�شــدو فيمـلأ �شــد ُوها
فتورق زهرتان
نف�سي
ُ
ُ
كـم لها
هـذي
الطبيعـة ْ
النفــ�س � ُ
الدنان
أفعال
يف
ْ
ِ
هـذي احلـياةُ ...بها�ؤها
ومقلـتان
ــر...
ْ
ٌ
روح ُت َ�س ُّ
ذائب
�أنا فـي
ِ
الطبيعـة ٌ
طلـق ال َعــنان
و�أنا بهـا..
ُ
كن بها
يا ابن
ِ
الطبيعة ْ
البيل�ســان
وزهـر
ورد ًا
ْ
َ
ً
		
هـفـهافــة
ون�ســائم ًا...
توحي �إىل
النف�س الأمانْ
ِ
مل يـزلْ
حــب ْ
ون�شــيدَ ٍّ
ــنان
نغـمـاً ...يردده ِ
اجل ْ

�إياك �أن تغــدو ك�شـــو
البنان
جـراح
ِك البيـدِ ..
ْ
َ
ً
ر�صـا�صة
�أو �أن تكونَ
ثوان
القلب تقتلُ يف
يف
ِ
ْ
�شــجاعـها
كــن للحـيا ِة
ْ
َ
اجلـبان
وال تكــن فيها
ْ
كــن للحـيا ِة �ســال َمها
ال�ســنان
حــد
تكـن
َّ
ْ
وال ْ
كــن للحـيا ِة ق�صــائد ًا
ْ
بالبيان
بال�سـحرِ تنطـقُ
ْ
كــن للحـيا ِة ..ربي َعــها
ْ
وزهـر االقحوان
حـبق ًا
َ
كـن يف احلـيا ِة غـمائم ًا
ْ
ِ
اجلـمان
بحـبات
تهمـو
ْ
َ
َ
ال�صادق
ال�صديق
وكـن
ِ
والعنفـوان
وكـنِ النـدى
ْ
عبــ�س الزمـا
كن كلما
ْ
َ
احلنان
ُن وزا َد يف الغد ِر
ْ
خـريره
للــغدير...
كـن
ْ
ِ
َ
ُ
نان
جل ْ
ي�شـــدو ..فتنتع�ش ا ِ
َ
أوراق الغ�صو
وحفـيف � ِ
الغــوان
�شـــدو
نِ ك�أنـها
ْ
ُ
تكن
كــن ما
ت�شــاء وال ْ
ْ
ُ
َ
الزمان
�شـــراً ..فيلفـظك
ْ

اح
دهر َك يف ٍ
غنَّيتَ َ
�شوق �إىل ّ
الر ِ
وح ِمن َ�صاح ؟
وح هل يف الدَّ ِ
يا قاطنَ الدّ ِ
غر ْد و ِز ْد  ،يف َج َ
واك اليو َم ُمهر ُتنا
ّ
إملاح
�
و
�صمت
يف
حائب
�
ال
فوق
ٍ
ِ
سّ
ِ
مل نا َي َك قلبي �إذ غدا َ�سكناً
ما َّ
الـواح
وح يف
�إليه �أعـدو
َ
ظميء ّ
ِ
الر ِ
أر�ض � ،سلو ُتنا
ملح ال ِ
�أحلا ُن َك اليو َم ُ
إف�صاح !.
يا َو ْجدَ ها بني �
ٍ
إغما�ض و� ِ
ني  ،هذا ُ
الليل �أرهقها
ر ّو ْح عن الع ِ
مبـفتاح
أحكم الأُف َْق �إحكام ًا
و� َ
ِ
َ
ن؟
�
أ�شكوك حزين  ،وت�شكوين على َف نَ ٍ
�أنتَ الطّ ليقُ وقلبي بني �أرماح!.
َ
وح كم كان ال�سّ نا وطني
يا
عازف ّ
الر ِ
مبـ�صباح
لـكنّه الآن �أحـرانا
ِ
قي�س ،وعن يمَ َ ٍن
ال ت�س�ألِ القو َم عن ٍ
اح
َجذْ ٌع ت�شـظّ ى �صدى � ِ
أ�سراب ُ�س ّي ِ
�إنْ كنتَ حتم ُله �أ�سر ْع بنهلته
هذا الـغما ُم غال يف �صمـ ِته اللاّ حي
جر
ال  ،ما توانيتَ يف َغ ٍ
يث كما َ�ش ٍ
اح
�أعطى جناه هوىً يف �ص ِ
رب ط ّم ِ
َ
َ
�شدوت لهم
تراخوا �إ ْذ
لكنَّ قومي
حلنَ احليا ِة  ،فق�سّ ْم َ
ْ
أدواح !.
موت � ِ

حب
�إعالن ّ
ُ
العـذول تـوارى
ــك و
�أعلنتُ حـ ّب ِ
عر يف َكـنهِ اجلمالِ تبارى
وال�شّ ُ
قد كنتُ
قبلك حائر ًا يف �أحـريف
ِ
ُ
واحلروف حيارى
جئتك
واليو َم
ِ
روح ِك � ُ
أجنم ًا
�أيقظتُ من م�شكا ِة ِ
و ُ
فالقلوب ُ�سكارى
عطرك
نرثت
ِ
ُ
ٌ
أنت َ
احلـب �إالّ
وم�ضـة
قبــل
مـا � ِ
ِّ
البحر و الإع�صارا
�صرت
والآنَ
ِ
َ
طيفك خمدعي و�ضممتهُ
كم زا َر
ِ
للـحــامليــن مــزارا
حتــى غــدا
َ
ُ
بناظـريك �سكو َنـهُ
اجلمـال
و جـدَ
ِ
بنـاظريـك �أ�شـارا
ِ
فمتـى �أ�شــرتِ
َ
حبيبـة عاملـي
مثلك يا
مـن كـانَ
ِ
أنفا�س َ
كيف ُيجارى؟
ي�ستوطنُ ال َ
ّ�سيـم جوانحـي
�أنـا
�شاعـر هـ َّز الن ُ
ٌ
خ�صر الورو ِد �إزارا
فحللت من
ُ
ِ
َّ
رذاذات الـنّـدى
دبـك من
ِ
فابتـل هُ ِ
ُــك ا�سـتعبـارا
و تــو ّردتْ وجنـات ِ
غـابـة
عينيـك �أرو َع
ولقيتُ فــي
ِ
ٍ
الـ�صغيـر كنــارا
الـقـلـب
فـتحــ ّو َل
ُ
ُ
يديك فر�شتُ َ
ري�ش حم َّبتـي
و على
ِ
فان�ساب �شعري يف الف�ضاءِ وطارا
َ
َ
كنت تخ�ش َ
املالمة يف الهوى
ني
�إن ِ
ُف�ضّ ي ال�شّ َ
باك و�أحكمـي الأ�سـرارا
َ
الـو�صــال بـح ّبنـــا
آثـرت
كنت � ِ
�أو ِ
لك دارا
�إنـي فتحـتُ – بخافقـي – ِ
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ُ
زرعتـك يف دمــي
حبيبـة قد
�أنـا يا
ِ
�أيقــونــةً تـهــوى الـخلــو َد م�سـارا
عرك َ
فوق نب ِع م�شاعري
�أرخيتُ َ�ش ِ
ي�شبه الأنهارا
فـوجدت �شِ عـري
ُ
ُ
الروابي ِم َ
عطفـي
و مل ُأت من كر ِز ّ
بيـن ال�ضّ ـلـو ِع ال ّنـارا
فتنـاقلـت َ
ْ
ً
عذوبـة
بـاح
و ْ
لكـم مل�سـتُ من ّ
ال�ص ِ
وج ِ
باح �أثارا
ُ
لل�ص ِ
فعـرفت َ
هـك ّ
ُ
مـررت بيـنَ العا�شقيـنَ وجدتهــم
و
إليك من الغرا ِم �إطارا
�صنعوا � ِ
و كم ا�شتهيتُ ب�أنْ ت�صـو َغ �أ�صابعـي
هـذي ال�شـفـا َه لآلـئـ ًا ومحَ ــارا
ذاب يف ملــيائهـــا
لــكــنَّ قلبــي َ
فــا�ستطببتـهُ ِب ِـريقهـــا  ..فــانهـارا
ّــر
و قــر� ُأت �ســور َة مــريـم ٍبـتفك ٍ
و و�صلتُ
اجلروح عذارى
طهرك و
ِ
ُ
احلب �شهد ًا �صافيـاً
و� ُ
أدرت كـ� َأ�س
ِّ
ما�س الغــرام ِمدارا
و ر�سمــتُ من ِ
طـاب الهــوى
فا�ستقب ِلينـي حيثمـا َ
ْ
و ا�ستمطـري �أحـال َمنـا ا�ستمطــارا
ً
�صبـابة
الــرمـا ِد
يا مـن ِ
بعثت مـن ّ
ني جمـارا
وهـج احلن ِ
و �أثرتِ مـن ِ
�سريت يف بالِ الدوالِ م�شاعـر ًا
و
ِ
عنـد اللقـــاءِ ثمــارا
فت�سـاقطـت
َ
ْ
جـعـلتــك لـلنّ�ســائــم ِربـــو ًة
�إنّـي
ِ
هـك للعيـونِ منـارا
و
وج ِ
ُ
جعلــت َ

ك�أننا الآنَ يف
م�ستنقع �صدئٍ
ٍ
للنـائبات فـ َم ْن منّا مبـال ِّح ..؟!
ِ
َ
إدالج غربتها
ي�أتي
ال�سفينة يف � ِ
وي�ستميدُ ِحماها يف الدّ جى املاحي
نوتي �صحو ِتنا
قد حان ُ
�صبح َك يا َّ
َّ
اح
ف�ض ال َغ
ِ
مامات من ُع ْج ٍم و ُن ّو ِ
�أنتَ الذي َوهَ َب الأ�صقا َع جنم َتها
راح
وما َونَيتَ على الدُّ نيا ِ
مب ْم ِ
ُ
رب قندي ًال لرحلته
ي�شتاق َك الدّ ُ
يا عـازف ًا �أُ
اح
ِ
غنيات ّ
يح لل�سّ ِ
الر ِ
اق ُمن�سفح ًا ؟
هل كنتَ يوم ًا على املُ ّر ِ
اح
فالن ُ
َّ�سر ي�سمو على �أهواءِ َمدّ ِ
نتظر
غر ْد فما دانت الدُّ نيا ملُ ٍ
ّ
ّاح
�إالّ على ُقل ِّة الـجوزاءِ مل ِ
الربو ُع ِجنانُ الكونِ ُمذْ ن َه َ�ضتْ
هذي ّ
اح
غر ٍ
يد َ
ي�شدو لها كلُّ ّ
و�صدّ ِ
ُ
ينه�شها
واليو َم �أم�سى جنونُ الليلِ
أرواح
�أ ٌّم تنادي َ�سرا ًة دون � ِ
� ْ
اجلرح ُم ّت ِقد ًا
نذير
أرهف �سما َع ِ
ِ
يحتاج يف ُ
اح
واجلرح
ُ
ُ
اجللّى ّ
جلر ِ
ب�صر عنوانَ ال�ضّ ياءِ به
ل�سوف ُت ُ
م�س عنوان ًا لذي راح !..
ما �أرو َع ال�شّ َ

•غالب جازية
و نق�شتُ
القلوب و نب�ضها
ا�سمك يف
ِ
ِ
غدوت مـن الغرام ِ�شعارا
حتى
ِ
فتنفّ�سـي يــا حــلوتــي بق�صــائدي
� ِ
اتـخـذت قـرارا
أنت القـرا ُر مـذ
ُ
و لـتقطفــي مــن ليلتــي جنماتهــا
ولرت�شفي من �صبوتي الأ�شعارا
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وجـــــع

�أ�صبح الربد حنون ًا  ،بعد �أن �أقدم مطر
جمنون على ك�سر �شوكته ب�إ�صرار رهيب
 ،توا�صل يف الهطول دون انقطاع يف حتد
�صارخ ل�شدة ال�شتاء و ال�صقيع ...
فا�ضت حفر ال�شوارع  ،بعد �أن اختنقت
خيا�شم الأر�ض  ،وخربت املياه املوحلة
حياة الفقراء والبيوت ال�ضعيفة ،وجنا
من الطني من ي�سكن يف �أبنية بيتونية،
ال�سيما من يقيم يف الطوابق العليا من
الأبنية وكنت مع �أ�سرتي من ه�ؤالء
الناجني ..
خلف الزجاج حتولت ال�شرفات �إىل
غرف منكم�شة على نف�سها ،فيما بدت
قطرات املطر قوية متما�سكة و هي تطرق
لت�صب يف
النوافذ و اجلدران  ،وتتجمع
ّ
مزاريب الأبنية العتيقة و احلديثة على
ال�سواء...
قط �أ�سود ناحل ،مبتل �أرخى �أذنيه وما
برح ينف�ض ر�أ�سه و ج�سده وقف قبالتي
حتت �شرفة جرياننا  ،حاول �أن يرفع ر�أ�سه
و يلتفت مينة و ي�سرى و هو ميدّ انحناءة
ج�سده ،كما لو �أنه يبحث عن �شيء
جاءه ٌّ
قط �آخر ك�ست ج�سده �ألوان متعددة
هو الآخر كان نحي ًال و مبت ًال  ،و هزيالً
تقدم ينف�ض ج�سده اىل جوار القط
الأ�سود  ،ملّا و�صل
�أدار له قفاه ...
رفعت ب�صري عن زجاج ال�شرفة  ،وا�ستدرت
�أنا الآخر �سائ ًال �أم العيال:
 ما �أخبار الغداء ؟�أجابت بثقة :
 «�أطف�أت النار حتت «الطنجرة» ،غري�أن علينا �أن ننتظر و �صول الأوالد  ،ال
�أ�ستطيع �أن �أفر�ش مائدة قبل و�صولهم
فهم ال يحبون الأكل البارد .
يغ�ص بالأ�سرار ؟ ...
و املطر  ..كان
ً
ف�ضاء ُّ
وك�أين به ،قد ملّ الف�ضاء وم�سارات
النجوم ،و الغيوم تنوء بحمل املاء
وال�شتاء ،فدفعت �أحمالها �إىل الأر�ض
ً
كتلة واحدة و�أفلتت حبالها من �أعلى  ،ومل
ينته بعد مدّ احلبال يف و�صلة غام�ضة و
توا�صل ال نظري له ما بني ال�سماء و الأر�ض
..
عدت �إىل خلف الزجاج  ،حيث تطل
ال�شرفة على ال�شارع العري�ض الذي ميتد
�إىل نوا�ص وزوايا  ،ك�أنها �صمتت كلها  ،فال
حركة  ،وال �أحد من الأوالد يبدو مقب ًال ..
بد�أ القلق يت�سلل من زجاج النافذة �إ َّ
يل و
�إىل �أمهم و �إىل زوايا البيت ،
 « لقد ت�أخروا » ! ...يف �أجواء عا�صفة كهذه التي نزلت
بنا اليوم يكرث الطني ،وتزداد �سرعة
ال�سيارات و تدب الفو�ضى �أطنابها يف
النا�س  ،وتزداد احلوادث والأعطال،
وت�ضطرب املوا�صالت العامة ،وتت�أثر

�سالمة الهواتف  ،وتزداد خماوف القطط
والكالب �أي�ض ًا ،ولذا فهي جتتمع بكرثة
حتت الأقبية وال�شرفات وهو يحدث حتت
�شرفة اجلريان املقابلة ،فاملكان مل يعد
يت�سع ملزيد من القطط املتزايدة ..
«�أمتنى �أن يفرجها اهلل �سبحانه يف يومماطر ،فاملطر و �إن كان خري ًا و بركة ،لكن
البد �أن ي�صل �أحمد من املدر�سة �آخر
عنقودنا � ،إذا ما و�صل ال تهد�أ احلياة و ال
ت�ستكني ،
«ي�شب الولد ب�سرعة الربق يف عينيهاللتني ت�شتعالن بالذكاء و الفطنة» ،
لقد تفوق على �أقرانه بجدارة  ،لكنه
مازال يخطئ التمييز بني درا�سة الطب
الب�شري و�أن ي�صبح (دكتورا) ف�أ�ضحك
و�أ�ضحك وحدي ،ثم �أعود ب�ضحكتي �إىل
�أمه ت�شاركني و ن�سرتجع حواراته معنا،
وهو ما يزال يف مرحلة درا�سته الأوىل
 ،لكنه حني يح�ضر يف البيت حت�ضر معه
الفو�ضى ،ويح�ضر معه العبث وال�شغب،
والطرافة و البداهة  ،وي�أتي معه املُقبل
 «�إهد�أ» تقول زوجتي  ،وتوا�صل« :جدلنف�سك ما ي�شغلك حتى عودتهم ».
�أعاود الوقوف على نافذة ال�شرفة� ،أعدُّ
القطط حتت �شرفة اجلريان  ،و�أناديها:
«التكرثي امللح على (املح�شي)� ،أحبه
معتد ًال ومنذ نحو ع�شرين �سنة و �أنا
�أذ ّكرك،
«و�أنت �أذن من طني و يف الأخرىعجني»...
�صاروا خم�سة قطط  ،وال�ساد�س يقرتب
منهم و التعب نال منه ما ناله حتى لك�أن
�أع�ضاء ج�سده تتحرك كل واحدة منها
مبفردها ،ويبدو كح�صان هرم و مهزوم
�أنفا�سه تتقدم كلهب يخرج من �أنفه و فمه
و تخرتق حبال املطر املمددة بني ال�سماء
و الأر�ض ...
و�صل القط ال�ساد�س � ،أخري ًا  ،حاول �أن
يجد له مكان ًا  ،و�أن يند�س على قطعة
�صغرية من ر�صيف متهالك يحميه من
املطر  ،تدافع مع القطط التي �أخذت متوء
ب�صوت خافت متعب  ،و عرث على م�ساحة
�صغرية بني القطط  ،ن�صفه حتت املطر و
الن�صف الآخر د�سه بني القطط  ،ا�سرتاح
و�أح�س بقليل من الدفء ..
حاولت �أن �أفهم عامل ًا قريب ًا مني حتت
�شرفة اجلريان  ،حتى قطعت �شرودي
�صوت زوجتي تنادي:
 « �أين �أنت »؟و�أردفت  « :هل منت »؟؟
و�صاحت ب�أمل خفي «�أال ت�سمع وقع
خطوات �أحد مقبل على الدرج »؟؟
و�أجبتها بطلب قاطع�« :ضعي الطعام
واطمئني لن يربد� ،سي�صل �أحمد وبقية
اخوته تباع ًا وينتهي الوجع.

•ب�سام الطعان

ق�ضية

هرول البقال نحو املخفر والدماء تغطي
وجهه ،دخل �إىل مكتب رئي�س املخفر دون
�أن يقرع الباب وهو يلهث ويئن �أنينا خافتا,
وما �أن تو�سـط الغرفة حتى م�سح دموعه
التي تلونت بلون �أحمر:
ـ «م�سعود العبد» يا �سيدي يريد ي�أكل
مايل � ،ضربني و�أهانني ثم قال يل بكل
وقاحة :العجل»مات»ومل يبق لك عندي
�شيء..جاء �إىل دكاين وقال يل� :أريد
بع�ض الأغرا�ض ,وعندما �أبيع العجل �س�أرد
لك نقودك  ،وب�سبب طيبة قلبي ا�ستجبت
له و�أعطيته زيت ًا و�سـمن ًا وحالوة ودب�س ًا
ومربى ومتر ًا و�سكرا و�شايا و�صابونا ,وبعد
�أن �سجلت احل�ساب يف الدفرت طلب كيلو
حناء لزوجته اخلبيثة مثله ,وخم�سة
كيلو من ال�سم الهاري «يهري» قلبه وقلب
زوجته ,م�ضى على هذا الكالم خم�سة
�شهور واليوم �شاهدته �صدفة يف ال�سـوق,
وما �أن طلبت منه نقودي حتى �صرخ يف
وجهي و�شتمني وك�أنني املدين له,وعندما
قلت له� :سوف �أخرب ال�شرطة قال يل:
بلط البحر ثم �شتمني مرة �أخرى� ,شتمته
بدوري ف�ضربني بع�صاه الغليظة على
ر�أ�سي وكل �أنحاء ج�سدي ,وقبل �أن يرتكني
قال بكل ب�ساطة« :العجل مات» ولي�س لك
عندي �شيء بعد الآن وروح اركب �أعلى ما
عندك.
رن رئي�س املخفر اجلر�س ,وبعد حلظات
دخل �شرطي مالحمه قا�سية وت�سبقه

قصة

بطنه الكبرية� ,أدى التحية وانتظر
الأوامر.
ـ اذهب و�أح�ضر هذا الذي ا�سمه « م�سعود
العبد» يف احلال.
ثم طلب من البقال االنتظار يف اخلارج
ريثما يح�ضر الطرف الثاين يف الق�ضية.
عندما وقف «م�سعود العبد» �أمام رئي�س
املخفر ,راح ي�سدد نظرات �صاروخية نحو
البقال الذي كان ير�سم خرائط ال�صمت.
ـ ملاذا �ضربته يا..؟ وملاذا ال تدفع له ثمن
ما �أخذت منه؟
متنى �أن يهجم على غرميه مرة �أخرى,
ويفرغ بقايا ال�شحنات يف ر�أ�سه ,ولكن �أمام
نظرات املدير القا�سية ت�صنع الرباءة
والوداعة :
ـ يا �سيدي هذا يريد مي�ص دمي.
بغتة التفت �إليه وا�ستطرد ب�شيء من
الغ�ضب:
ـ �أمل �أقل لك انه مات يا طماع؟
ت�أجج الغ�ضب يف �صدره:
ـ ال ت�صرخ يا ..و�إال و�ضعتك يف ال�سجن.
ـ يا �سيدي اهلل يخليك ..الق�ضية معقدة
وم�سـتحيلة احلل ..ال �أنكر انه كان له يف
ذمتي بع�ض املال ,لكنني الآن بريء براءة
الذئـب من دم يو�سف ..لقد عقدت معه
اتفاقا� ,أدفع له مبوجبه ثمن الأغرا�ض
التي �أخذتها منه يف اليوم الذي �أبيع فيه
احلويل,ولكن العجل امل�سكني يا �سيدي
«مات» و �شبع موت ًا ,فكيف �أبيعه؟ وكيف
�أدفع له بعد �أن مات �أهم طرف يف الق�ضية؟

شعر
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ِق ْ
اجل�سر
ـف على ِ

•�صالح حممود �سلمان

دعوة �أوىل
َ
ُ
َ
ُ
َمـ َّر ِت الـدال تزْ هـو مبا َي�سك ُب الك ْر ُم
يف َج ْي ِبهـا
خاط َبتني
وكنتُ على َ
و�ش ِك النَّـو ِم :
يـا �أ ّيها الـ...
�أَ�شعِلِ الآنَ يف ُ�شرفتي �شمعةً
ُقلـتُ  :هـا �شمعتانِ
ولكنَّنـي
ُي ُ
و�شك ال�شوقُ يف خافقي �أن َي َّ
جـف
تعالـي
ريهـا
ولكنَّها تاب َعت َ�س َ
كانت النُّـونُ يف ُركنهـا
َت ُ
الغام�ضات
عـزف ال َك ِل َـم
ِ
َ
انتبهتُ �إىل �أنّها �أغل َقت دف َ
حـن ،
رت اللَّ ِ
ملّـا د َنـت ُخطو ُة الـدالِ منهـا
وقامت لتح�ضنها
غريـب
عطـر
فـاح
ٌ
َ
ٌ
ٌ
َ
هيئة كالنجو ِم
وفا�ضت
حروف على ٍ
َتقدَّ ْمـتُ �أَ
الهم�س
�ستو�ضح
ُ
َ
ُفوجئـتُ :
نهـر من ِّ
عر َيجـري
ال�ش ِ
ٌ
على �ضفَّت ْي ِه النَّدامى ُيغنُّـونَ
�أ�شعا َر �شريا َز
يــا فرحتـي !
ُ ،
دهـر ُيخ ِّي ُبني االنتظـا ُر ،
منذ ٍ
�أنـا الآنَ ....
َ
طيـر
ال بـدَّ من
ٍ
ر�شفة كي �أ َ
تلكـم ال َع ْي ِـن
�إىل ُ
�أَ ْجلـو َيواقي َتهـا
ُ
�صـرت ؟
�أيـنَ
ال�سماء على �شكلِ ك� ٍأ�س ُتخاط ُبني :
ُ
ً
ر�شفـة
ُك ْـن على َ�ش َفتي
ُث َّـم َن ْـم َ
مثل طفـلٍ
زنبقـة حانيـةْ
على �صد ِر
ٍ
دعوة ثانية
ــم تعلَّم من َّ
الط ْي ِـر َفـنَّ الغنـاءِ
ُق ْ
الفجـر
علـى ِ�سدر ِة
ِ
ُك ْـن َب ْ�س ً
احلزيـن
البيا�ض
يف
مة
ِ
ِ
ائت ِلف حني َي ُ
النـا�س
ختلف
ُ
َ
الغيـاب
ُك ْـن حا�ضر ًا حتتَ ق ْو ِ�س
ِ
�شب �أُن�شود َة ال َبـ ْو ِح
َتعلَّـم من ال ُع ِ
َ
الروح
زقزقة املـاءِ يف َج ْدولِ
ِ
ظامئ
�شجر
َي�سعى �إىل ٍ
ٍ
اجل�سد
يف حقـولِ
ْ
القلب
قات على �شجر
ال�س َو َر املُو ِر ِ
ِ
واقر�أ ُّ
َ
َ
�سد
كي تنج َو
الروح من �ش ِّـر عني احل ْ
ُ
�إنّها اخلطو ُة  /ال َب ْـد ُء كي َي َ
الوه ُـم
�سقط ْ
َ
الواقعي
�سهمك
�أَط ِلـقْ على �صدر ِه
َّ
و َلـو من ِك َ
نانتك ال�ضاويـةْ
َ
�إنّ ع َ
ناديـك
ني احليـا ِة ُت
َ
َ
ُ
اِخل ْع على بابها ك َّـل �أ�سمالك الباليـةْ
ُ
وال�سن َ
الرطوبـة
ني التي �أَنهكتها
بـركة ال َعت ِْـم
فـي
ِ
اِف َت ْـح لهـا �صدركَ
ان َعـْم ِب َل ْم�ستهـا
�إنَّ يف كفِّهـا  ،لو َتب َّينْـتَ ،
َ�س ْو ً
احلكايـات
�سنة من حريـر
ِ
ح�شة اللَّيـل
فـي َو ِ
َ
فـي فمهـا  ،لـو َر�شفْـتَ ،

ٌ
ا�صة ُ
احلل ِْـم
طعم � ّإج ِ
نبيـذ َلـهُ ُ
َح ِّلـق بـه نحو ُق َّبتهـا َنور�ساً
ُث ّـم نـا ِد ْم جدائ َلها الزاهيـات
ـف َّ
ال�ضـوءِ
على ك ِت ِ
َ
وال ُث ْـم جدائلها العاليـةْ
ُث َّـم ُح َّ
�شوة
ـط على َن ٍ
ُعت َ
طا�سها
َّجـم يف ِ
ِّـق الن ُ
َ
�شر ِق ِّ
عر يف �أفْقهـا قمر ًا يانعـ ًا
ُي ِ
ال�ش ُ
ُمـدَّ عين ْي َك كي َتقر�أَ ال َ
أحرف النائيـةْ
دعوة ثالثة
ُ
نهـر
�إن َّك لآنَ يف
ٍ
رب ٍ
واحـة ق َ
ال�س َم ِر ال َعـذْ ِب
من َّ
ِق ْ
بح
اجل�س ِر يف ُغـ َّر ِة ُّ
ـف على ْ
ال�ص ِ
َ
َح ِّـي « الفُ ـرات «
َ
َ
ُ
�شرقي
�
أ
�
أ
جات
نْ
للم َو ْي ِ
ِ
وقـلْ ُ
َ
ً
رغفـة
يف َمـدى احلقـلِ �أ
ً
ناغيـه
يف ُر�ؤى الأُ ِّم طفال ُت
ِ
قلـة َّ
يـخ
يف ُم ِ
ال�ش ِ
َف ْجـر ًا ُي ُ
�شاركه �أُقحوانَ ال�صال ِة
لكي َي َ
هم للحيـا ِة
عرف
النا�س در َب ُ
ُ
اِقـر�أ ِّ
عـر
ال�ش َ
احلروف
حب ك� َأ�س
ِ
ال�ص ُ
كي َيرف َع َّ
ن�شر اللحـنَ يف ليلهـم
التي َت ُ
والـورو َد على در ِبهـم
َ
القلـب
رفرف
ُيغنُّـونَ ما
ُ
يف �أَ ُف ِـق ُ
احل ِّـب
ني
ط ْيـر ًا على و َت ِـر اليا�سم ْ
َح ِّـي زيتونَ َ
الف�ضاءات يف ُحلْمها
تلك
ِ
ُ
وار�ش ِف
زيتـه باجلفـونِ
ال�ضوء من ِ
َ
ُ
ـب
اقـر�أِ احل َّ
يف نهر �شريانها �شجر ًا ُمقمِـر ًا
َ
زهـر ًا
فـوق �أَ ْع ُينها �أُفقـ ًا ُم ِ
بال�ساللِ
يف َموا�سمها ثمر ًا فاحت ًا َيـدَ ُه ِّ
ُيخاط ُبنـا
_ نحنُ �أحبا َبـهُ القادميـنَ _
عارفيـن
�إىل دار ِه
ْ
ِق ْ
اجل�سر
ـف على
ِ
وا�سمع حكايا ِته ال ِب َ
يـة
ي�ض عن َظ ْب ٍ
ن�شرت ِم َ
�سك �إيقاعهـا
َ
يف نداءا ِت ِـه
ُ
ن�س ِ�شعر ًا ح�سا�سينُهُ ؟!
ل
أ
ا
ن�سج
كيف ال َت ُ
َ
َ
�سماء ب�أقالمهم
كيف ال َير�سمونَ
ً
وهُ ُـم املُ�شعِلونَ قنادي َلها منـذُ
« مـاري « و « �سوراقيا « ؟!
دمهم زي ُتهـا
كان من ْ
ُيوقظونَ النُّجو َم �إذا دَهَ َـم ُ
الليل �ساحا ِتهم
ُ
منيات
ل
أ
الع�شق وا
َي�سهرونَ على �ضفَّـة
ِ
ِ
النهر
ُ�سكارى من ال َو ْج ِـد يف َح ْ�ضرة
ِ
�سقيهم واحد ًا واحـد ًا َ�ش ْهـدَ ُه
َي
ُ
ؤو�س ُّ
ال�ضحى
�
كـ
يف
ِ
�صاعديـن
ْ
دعوة رابعة
ــم ....
لـــم َت ِت َّ
اجل�سر
وقـد ُح ِّط َـم
ُ
فانك�سر الوقـتُ
َ
�ستظلُّ ب�أَطيـاره
وال�شجر املُ ِ
ُ
مـة
�صـار فحمـ ًا على َك ْو ٍ
مـن َرمـا ْد ..

يف الأربعني
•رانية جمال الدين
يف الأربعني  ،تزهو ب�أيدينا
مقاليد احلياة
ن�أتي امل�ساء بنظرة الطفل
الذي ما عاد تقنعه �أقا�صي�ص
اخلرافة� ،أو ت�سامره النجوم
ت�أتي الرياح
ب�آخر الطلع الذي جتنيه
�أغنية ال�صباح....
ماذا تبقى ؟
حلمك املحكوم دهرا
للتخاطر والت�أمل والظم�أ
يف الأربعني،
حتنو بلهجتها الرجولة
عند هامة ربوة
�أ�ضحت رماد
ونغادر احلب القدمي
جزيرة بورا
تبدت فوق ذاكرة الق�صيدة
لتعيد للج�سد احلزين
كنوزه
.....
نع�شق العمر
و�شم�س الأربعني
نبوءة جتلو
وحب ينتظر
وكيف الذي ملك الق�صيدة
فوق نور يحتظر ؟
�أم �أنه العطر الذي
يف غيه كل النقاء
يهجر الغيب وين�أى
�آثما..
�إن مرة لثم القمر

ثمة
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•حممد توفيق يون�س
ثمةَ
هواء
ٌ
البيا�ض
يولد يف �أعلى
ِ
ُ
مطر.
وثمة ْ
ٌ
ثمةَ
�شاطئ
خممو ٌر بالأفقِ
ُي�شعلُ النا َر يف �سرِ الق�صيدة.
ثمةَ
عري
ٌ
بال�شغف
ِ
م�سكونٌ
أبعد من امل�سافةْ
وتوقٌ � ُ
بعد الأملْ .
ونو ٌر مل ي�صل ُ
ثمةَ
لقاء
ٌ
بني الوعدِ والأزلْ
ويف ن�شوةٍ يرفعك �إىل �سدر ِة املنتهى .
حلم
ثمةَ ٌ
�أن �آخذَ
البحر بني ذراعي
َ
و�أطلقَ
الغيم يف حزين
َ
اجل�سد .
وامنح الرغبةَ حب ًا يليقُ بهذا
ْ
َ
ثمةَ
حطام
ٌ
يوا�صلُ عطايا ُه
اجتهت
يجاهر كيفما
َ
ُ
هلل
ب�صوت ا ِ
ويتو�سد م�ساراتِ احلريقْ .
َ
ثمةَ
وقبعات
جالبيب
ٍ
َ
أر�ض
تريد ت�شكيلَ ال ِ
ُ
كتاب
وال ُ
أر�ض ٌ
يعطينا الإجابةَ وما علينا �سوى ال�س�ؤالْ
.
ثمةَ �أنا
احللم الذي
ُيطلقُ
َ
لب�س النها َر وقلما
َ
�ألقى على ج�سدِ النها ِر
التعب .
ظالل
ْ
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الراتب املختنق

قصة

•غزوان غزوان
خرج �سلمان من باب املديرية  ،حت ّوطه
ٌ
هالة من ال�سعادة ،والفرحة وال�سرور بدت
ظاهرة على حم ّياه  ،د�سّ يده اليمنى يف
جيبه ،وهي بدورها �أطبقت على راتبه،
الذي قبع فيه منذ دقائق  ،فاليوم كان
بداية �شهر جديد .
وقف يف الطابور وراء زمالئه امل�صطفني
خلف بع�ضهم  ،وعيونهم ت�سرتق النظر
�إىل املحا�سب والنقود �أمامه ،بينما راح
هو يرنو �إليها بعيون دافقة وقلب حمب،
كان يدللها ويغازلها من بعيد وك�أنه يريد
التهامها وع ّبها ،هذا الوقت بالذات كان
له ميزة خا�صة عنده ،لأن راتبه كام ً
ال
غري منقو�ص �سيكون بحوزته  ،و�سينتفخ
جيبه به ،وهاهو الآن يالم�س النقود
ويتح�س�سها بلطف وحنان ،يحنو عليها
ب�أطراف �أ�صابعه ال يريد تركها وحيدة
و�سيدلف
تئن � ،سيدفّئها طول الطريق ،
ّ
عليها ما �أ�ستطاع من حنانه وعنايته  ،حتى
ي�صل بها �آمنة �إىل منزله .
قاطع املحا�سب �شروده و�أحالمه قائ ً
ال :
تقدم  ..تف�ضل يا �أ�ستاذ �سلمان  ..هذا
راتبك  ..رفع ر�أ�سه عاليا  ،ونظر خلفه
وعن ميينه و�شماله  ،ثم لعق �إ�صبعه
الإبهام وخطف الراتب من يد املحا�سب ،
عدل نظارته لي�ستقيم حمورها �أمام
ثم ّ
حدقتي عينيه ب�شكل �أفقي  ،وبذلك
تتحقق املطابقة ويت�أكد الو�ضوح وبد�أ
يعده ويقلبه ببطء ورقة ورقة  ،ك�أنه ال
يريده �أن ينتهي  ،فكان يتعمد اخلط�أ يف
الكرة مرة ثانية وثالثة ،
ّ
عده  ،ثم يعيد ّ
�ضج منه املوظّ فون منادين عليه
حتى ّ
�أ�سرع يا �سلمان نريد �أن نقب�ض نحن �أي�ض ًا
وبادره �أحد املوظفني قائ ً
ال:
ماذا �ستفعل بالراتب يا �سلمان هذا ال�شهر ؟
�س�أ�شرتي �سيارة وبيت ًا و�س�أ�سافر �إىل القمر
و..
�ضحك �سلمان �ضحكة غريبة ممزوجة
مبعانٍ عديدة  ..لن ت�ستطيع فهمها �أو
تف�سريها ب�سهولة
وكذلك املوظفون واملحا�سب �ضحكوا
�ضحكات متقطع  ..بينما تن�صل �سلمان من
بينهم ويده تطبق على راتبه متنعه من
التنف�س .
خرج �سلمان من املديرية ..انطلق وهام
يف الطرقات واحلارات ،م�شى �ساعتني
كاملتني � ،إىل �أن �أح�س بالإرهاق والإعياء،
فق�صد احلديقة العامة وقبع على �أحد
مقاعدها ،كان هو والكر�سي يعرفان
بع�ضهما جيد ًا � ،أ�سند ظهر ُه �إىل ظهره ،ثم
رفع رجله الأمين وو�ضعها على الأخرى،
ف�شعر بالراحة وتنف�س تعبه ال�صعداء،
عندها �أطلق زفرة حارة وطويلة وك�أنه
نفخ يف بوق .

مل يكن يخطر يف باله �أبد ًا العودة �إىل
حارته ومنزله ،على الأقل لي�س الآن ،
�سيت�أخر �ساعة �أخرى ورمبا �ساعتني ورمبا
�أكرث � ،سيم�ضي ما ا�ستطاع من الوقت برفقة
راتبه ،و�سيبقيان لوحدهما و�سيحلمان
�سوية و�سيوزعه كما يريد وي�شتهي ،
واخل�ضرجي
ال�سمان واللحام
لن يد ّع
ّ
ّ
ي�سحبون راتبه من جيبه .
لن يعود �إال مع هبوط الليل� ،ستكون عندها
حوانيتهم مغلقة ،لأنهم ملّوا و�سئموا
انتظاره.
يجن الليل ولي�س
نعم �إنه الت�أخري � ،إىل �أن ّ
غري ذلك  ،لن ي�سمح �أي�ض ًا لزوجته و�أمه
العجوز عند عودته لي ً
ال ب�أن تفتتا راتبه
وت�ست ّوليا عليه � ،سيقول لهما ب�أنه �ضاع �أو
�سرق � ،سيخفيه عنهما  ،و�سينكر ب�أنه
ميني نف�سه ويعدها
كل مطلع �شهر جديد ّ
باخرتاق ال�سوق بقوة  ،و�أنه �سي�شرتي
حذاء وقمي�ص ًا وبنطا ً
فمظهره
ال جدد ًا ،
ُ
بني املوظفني مل يعد مقبو ً
ال والئق ًا  ،فلقد
�أم�ضى �أكرث من خم�س �سنوات على �آخر مرة
يخ�صه ،
دخل فيها ال�سوق ل�شراء �أي �شيء ّ
يومها دخل كل املكاتب يف املديرية لريوا
امللمع اجلديد .
�أناقته وحذاءه ّ
ل َّوح بقدمه �أمامه  ،فبدا حذا�ؤه القدمي
اخلرب يتحداه وينظر �إليه نظرة ولد
�شقي  ،تذكر املرات العديدة التي �أ�صلحه
بها  ،ف�أنزل رجله �إىل الأر�ض ليبعده عن
نظره  ،متنى �ساعتها �أن يحمله ويرميه

وراء حدود املدينة � ،أح�س باجلوع وبد�أت
معدته تقر�صه وت�صرخ من �أعماقها طالبة
طعامها  ،فهي ال تعرف غريه فبادرها قائ ً
ال
:
ا�سكتي واهدئي الآن � ..إنك لن توفَّقي �أبد ًا
يف �سحق راتبي و�أكله ..لأن هناك �أمور ًا
أهم و�أعجل من ملئك بالطعام .
� ّ
نزل امل�ساء يطوف الأر�ض  ،ويزرع فيها
بذور الليل والأفول  ،وبد�أت حركة النا�س
يف احلديقة تت�ضاءل وتقلّ و�سلمان مازال
قابع ًا على مقعده  ،يطوف بخياالته
وتطوف به  ،وهما االثنان ال ي�ستقران
على حال وال يتفقان على م�آل  ،مل يذهب
�إىل ال�سوق  ،ومل ي�أكل �شيئ ًا فمعدته يئ�ست
وتعبت من �صراخها  ،فنامت كالطفل
اجلائع الذي تعب من طلب الطعام فغفا
على حجر �أمه من �شدة التعب وراتبه
يرب�ض يف جيبه خائف ًا ال ي�ستطيع النوم ،
فهو ينتظر قدره وم�صريه .
نه�ض �سلمان من مكانه وخرج من احلديقة،
حتى و�صل حارته ومنزله  ،دخل بيته
بهدوء وت�ؤدة لكي ال يحدث �ضجة وجلبة ،
في�شعر زوجته و�أ ّمه بو�صوله  ،لكن زوجته
كانت يف فناء البيت تروح جيئة وذهابا
تنتظره  ،وعندما وقع نظرها عليه بادرته
قائلة:
احلمد هلل على و�صولك يا �سلمان  ،فلقد
ت�أخرت هذا ال�شهر �أكرث من ال�شهر املا�ضي ،
وك�أنك ورثت هذه العادة الغريبة من �أبيك

رحمه اهلل  ،لو �أين �أعرف �إىل �أين تذهب
وتغيب ..؟ وماذا تفعل حتى هذا الوقت
املت�أخر من كل �شهر ..؟
ال�صمت طوق �سلمان و�أطبق عليه ،لكي ال
ي�سمعها ،فلم يجبها حتى ،لأنه هو نف�سه
ال يعرف ملاذا يت�أخر  ،وما الفائدة من ذلك
�أ�صال .
تقدمت زوجته نحوه ومدت يدها �إليه
م�شرية �إىل الراتب  ،تريد �أخذه  ،فتململ
�سلمان وترنح يف �إخراج الراتب..
ما بك!؟ ملاذا تنظر �إيلّ هكذا ؟ وك�أنك
تراين لأول مرة ..
�أريد �أن �أدفع لل�سمان واللحام واخل�ضرجي،
لأنهم لن ير�ضوا �إعطائي �أي �شيء �إذا
مل �أ�سدد دينهم على �آخر قر�ش ،وهناك
حاجيات كثرية يجب �شرا�ؤها للمنزل
والأوالد ،وكذلك الدواء لأمك املري�ضة
القابعة يف الداخل كما تعلم ..
قاطعها �سلمان م�شري ًا �إليها بيده  ،كفى
 ..كفى � ..أعرف � ..أعرف ..عندها �أخرج
راتبه من جيبه  ،من حب�سه  ،ودفعه �إليها
بيد مرجتفة بعد �أن طبع عليه نظرة
�أخرية وك�أنه يودع غالي ًا  ،فخطفته منه
كالن�سر الذي يخطف فري�سته ب�سرعة
ور�شاقة وابتعدت به �إىل �إحدى الزوايا
تعده وتقلبه  ،كالقطة التي ا�ستولت على
ّ
بع�ض الطعام  ،وهربت به �إىل مكان بعيد
لتقتات به .
ط�أط�أ �سلمان ر�أ�سه بعد �أن �أعاد يده فارغة
باردة �إىل جيبه  ،الذي �أ�صبح فارغ ًا� ،إال
من بع�ض قطع النقود احلديدية ،تغرغر
الدمع يف عينيه ،فطلب منه العودة �إىل
م�آقيه  ،يجب عليه �أن يكون �صلب ًا ومتما�سك ًا
�أمام زوجته  ،و�أوالده  ،و�أمه ،فهو رمز القوة
والثبات وال�صرب لهم  ،وهو معيلهم الذي
يجب �أن يتمتع مبقومات �إقامة الأ�سرة،
ال �ضعيف ًا  ،يذرف دموع ًا �أمام طلباتهم ،
هدته ،فتقهقرت
التي �أثقلت كاهله ،بل ّ
دموعه وتراجعت خج ً
ال ،وما كان منها �إال
�أن �سقطت على قلبه وجوارحه يف مكمنها
اخلفي .
وبينما زوجته تقلب النقود وتفرزها ،هذا
للدواء ،وهذا لل�سمان واللحام واخل�ضرجي،
وهذا ثمن حذاء لأمين ،وهذا لف�ستان هبة
 ،جتاوزها �سلمان باجتاه غرفته ف�سمع
�صوت �ضحك ممزوج بالبكاء ،توقف
متحجر ًا يف مكانه و�أن�صت لل�صوت ،فبدا
وك�أنه �صاد ٌر من حذائه وقمي�صه وبنطاله،
ف�أوج�س خيفة منه .
�أراد �أن ينادي زوجته ويخربها مبا �سمع،
لكنها كانت غارقة يف ح�ساباتها ولن تلتفت
�إليه� ،أو رمبا لن ت�صدقه مبا �سمع ،ف�أدلف
باجتاه غرفته و�صوت ال�ضحك والبكاء
يلفه.

نقد أدبي
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• �سمر روحي الفي�صل
والرواية �أكرث خطر ًا من
ال �شيء يف تذ ُّوق
ّ
الق�صة ّ
احلياتي.
مفهوم املطابقة ،مطابقة الواقع الفن ّّي بالواقع
ّ
فالتّذ ُّوق ق�ض ّية ذات ّية ،ولكنّها حمكومة باملفهومات التي
ميلكها املتذ ِّوق ،ويك ِّون من خاللها انطباعاته اجلمال ّية عن
النّ�صو�ص الأدب ّية .و�إذا كانت معاي�شة النّ�صو�ص ُت�شكِّل
جتربة الإن�سان القرائ ّية ،وقدرته على التّذ ُّوق اجلمايلّ،
ف�إنّ حتكُّم مفهوم من املفهومات يف هذه املعاي�شة ي�ؤدي غالب ًا
إيجابي .و ُيخ َّيل �إ َّ
يل �أن حتكُّم
�سلبي �أو �
�إىل تذ ُّوق حمدَّ د
ّ
ّ
مفهوم املطابقة يف القارئ هو الذي يجعله يقر�أ ال ّن�صّ
عجب به ا�ستناد ًا �إىل مدى مطابقته الواقع احلياتي الذي
و ُي َ
يعي�ش فيه .ف�إذا ابتعد ال ّن�صّ عن الواقع ،وحلَّق يف اخليال
مبتدع ًا جمتمع ًا ف ّن ّي ًا ذا عالقات مغايرة ملا اعتاده املتذ ِّوق،
ف�إنّه يبدو ع�ص ّي ًا على التّذ ُّوق ،خالي ًا من اجلمال ،بعيد ًا عن
القبول.
القا�صني العرب يف ثالثين ّيات القرن الع�شرين
والظّ ّن �أن
ّ
ر�سخوا مفهوم املطابقة يف املتلقّي
و�أربعين ّياته هم الذين َّ
الفن
القراء �إىل هذا ّ
العربي .فقد كانوا راغبني يف �أن ي�شدّ وا ّ
ّ
الوليد ،وي�ؤ�سّ �سوا لأنف�سهم مكانة بينهم ،فراحوا ُيد ِّونون
قبل عنوانات ق�ص�صهم عبارات من نحو :من ملفّات ال�شرطة،
من �أروقة املحاكم ،من ملفّات الق�ضاء ،من مذ ِّكرات فتاة…
وك�أنّهم يقولون للقارئ ،قبل دخوله ال ّن�صّ � ،إنّنا ُنقدِّ م َ
لك
احلقيقي،
حكاية م�ستمدَّ ة بق�ضّ ها وق�ضي�ضها من الواقع
ّ
ولي�س لنا ف�ضل يف �شيء غري كتابتها وتقدميها َ
لك .وال � ّ
أ�شك
احلقيقي،
يف �أنّ بع�ضهم ا�ستمدَّ حكاياته� ،آنذاك ،من الواقع
ّ

ولكنّه ن�سي �أنّه �أخ�ضعها للكتابة ،وهي لعبة لغو ّية ال
ي�ستطيع �صاحبها الكاتب ،ب� ّأي حال من الأحوال� ،أن ُيقدِّ م
ن�سخة مكتوبة مطابقة للحكاية ال�شّ فو ّية �أو املرئ ّية التي
احلقيقي� ،سواء �أكانت احلكاية الأ�صل ّية
ا�ستمدَّ ها من الواقع
ّ
الرواية
م�ستمدَّ ة من �أروقة املحاكم� ،أم كانت م�ستمدَّ ة من ّ
ال�شّ فو ّية� ،أم كانت م�ستمدَّ ة من امل�شاهدة واملعرفة املبا�شرة.
املعروف �أنّ ازدهار الواقع ّية يف اخلم�سينات زاد املطابقة
والقراء املطابقة بني الواقع
القا�صني
ر�سوخ ًا� ،إذ فهم بع�ض
ّ
ّ
احلياتي على �أنّها ال�شّ يء املفيد خلدمة
الفن ّّي والواقع
ّ
ال�شّ عب  .ومن َث َّم �أ�صبحت الفائدة الزمة يوم ّية من لوازم
الفن املفيد لي�س غري،
الفن اجلميل هو ّ
املطابقة ،كما �أ�صبح ّ
وكلُّ
مفيد ال بدَّ من �أن يكون وا�ضح ًا مفهوم ًا ،بعيد ًا عن
ٍ
الفردي .وهذا ما جعل املفيد
اتي
ّ
الغمو�ض والتّ�أويل الذّ ّ
يقرتن باملبا�شرة ،ويتّجه �إىل َدفْع اخليال �إىل النّزول باتجّ اه
الواقع ،فق َّيد حرية حتليقه وابتداعه املجتمع الفن ّّي .وقد
اختفت نتيجة ذلك العبارات التي برزت يف ثالثين ّيات القرن
الع�شرين و�أربعين ّياته ،وحلَّت حملّها عبارات �أخرى جديدة،
ولكنها عبارات جديدة �شك ًال قدمية م�ضمون ًا ،من نحو:
الق�صة و�إحدى ال�شّ خ�ص ّيات
(كلُّ مطابقة بني �شخ�ص ّيات
ّ
احلقيق ّية يف الواقع غري مق�صودة) .فهذه العبارة تبدو
ر�سخ املطابقة بد ًال من �أن تنفيها؛
جديدة ،ولكنّها عبارة ُت ِّ
تلم�س موا�ضعها يف �أثناء
لأنّها ُتذ ِّكر القارئ بها ،وتدفعه �إىل ُّ
القراءة والتّذ ُّوق.
ال حاجة هنا �إىل احلديث عن الآثار الف ّن ّية ال�سّ لب ّية

يا دم�شق
ً
وداعا
العمل الروائي اجلديد
«يا دم�شق وداع ًا» ال�صادر
يف ك��ان��ون ال��ث��اين 2015
ع��ن "دار غ��ادة ال�سمان
ـ بريوت" ل�ل��أدي���ب���ة
غ��ادة ال�سمان تعدّ هذه
ال���رواي���ة -وه���ي حتمل
عنوان ًا فرعي ًا «ف�سيف�ساء
التمرد» -مبثابة اجلزء
ّ
ال���ث���اين م���ن «ال���رواي���ة
امل�ستحيلة» (ف�سيف�ساء دم�شقية) ،تنطلق ال��رواي��ة من ذروة

الق�صة العرب ّية الق�صرية ،وال عن امتداداتها
للمطابقة يف ّ
الرواية العرب ّية ،فهذا حديث ذو �شجون .ولكنّني
يف ّ
ما �أفت�أ �أت�ساءل عن بديل املطابقة ،وهو نظرية �إحالل
معنى الكلمات بد ًال من وجود ال�شّ يء وعدم وجوده .فهذه
النّظر ّية تنفي املطابقة ،وجتعل داللة ال ّن�صّ رائد التّذ ُّوق
لغوي ،والتّذ ُّوق اجل ِّيد له هو
وجماله الوحيد.
ّ
فالق�صة ن�صّ
ّ
التّذ ُّوق الذي ي�ستنبط دالالته اللّغو ّية الك ّل ّية واجلزئ ّية
الق�صة نف�سها .وال�شّ خ�ص ّية الق�ص�ص ّية ،يف
انطالق ًا من لغة ّ
هذه احلال ،كيان من ورق �صنعته اللّغة ،ولي�س كيان ًا حيات ّي ًا
الفن من
حقيق ّي ًا َن َ�سخه القا�صّ من الواقع .وال خوف على ّ
�أن يكون� ،ضمن هذه النّظر ّية ،بعيد ًا عن الواقع� ،أو غري
فن غري مرتبط بالواقع .بل
مرتبط به؛ لأنّه لي�س هناك ّ
�إنّ الفنون التّكعيـب ّية وال�سّ ريال ّية التي حتر�ص على االبتعاد
عن الواقعُ ،تعبرِّ بهذا االبتعاد عن موقف من الواقع دالّ
على االرتباط بهذا الواقع ولي�س دا ًال على االنف�صال عنه.
و�إذا كانت املطابقة وليدة الظّ روف املو�ضوع ّية والف ّن ّية
لثالثين ّيات القرن الع�شرين و�أربعين ّياته وخم�سين ّياته،
َّ
حمل وجود ال�شّ يء
ف�إنّ نظر ّية �إحالل معنى الكلمات
ّغوي عموم ًا ،واالجتاه
وعدم وجوده وليدة االجتاه الل ّ
البنيوي خ�صو�ص ًا .ومن املفيد �أال ن�ؤمن يف القرن احلادي
ّ
والع�شرين بكلّ ما خلَّفه لنا القرن الع�شرون؛ لأنّ هناك �إرث ًا
أدبي ،و�إبداع النّ�صو�ص
من املفهومات يف ق�ض ّية التذ ُّوق ال ّ
النّرث ّية الطّ ويلة ،نعرف �سلب ّياته وال ندرك �آثاره؛ لأنّنا مل
نناق�شه مناق�شة ف ّن ّية ،واكتفينا مبناق�شته مناق�شة فكر ّية.

م�ساءالت الثقافة
يف الإبداع والفل�سفة والأدب
درا�سة جادة ،ومهمة� ،صدرت �ضمن من�شورات احتاد الكتاب العرب للأديب
الباحث �إ�سماعيل امللحم ،وهي تدور حول الق�ضايا امللحة على العقل العربي
والإن�ساين مع ًا ،للتمييز ما بني الكتابة والثقافة من جهة ،وما بني الوعي
وال�لاوع��ي ،والنورانية والظالمية من جهة ثانية ،وح��االت تلقي الن�ص
الأدب��ي ومتطلباته ،و�أح���وال النقد الأدب��ي وتطوراته التي عرفها عرب
املراحل الزمنية ،و�أ�سئلة الفل�سفة يف جماالت اخليال ،والأدب ،واحلياة
واملوت ،والفناء واخللود ،و�أ�سئلة الهوية ،والتفاعل الإن�ساين.
وقد جاء على الغالف الأخ�ير من الدرا�سة تعريف ًا بها يقول :الإن�سان
هو املخلوق الوحيد املحكوم ب�شغف ال�س�ؤال بدء ًا من ال�صرخة الأوىل التي
يواجه بها احلياة ،لأن هذه ال�صرخة �س�ؤال وجودي فالإن�سان حمكوم بالف�ضول ،والأ�سئلة ،والتطور ،واملغايرة،
والبحث عن القيم الإن�سانية ،والأرواح ال�سامية ،واحلياة امللأى بالنور ،واحلرية ،واجلمال.
ً
فل�سفة ،و�إبداعاً،
و�أن م�ساءالت الثقافة و�أحوالها لتلعب دور ًا مميز ًا وحموري ًا يف تقييم املنتوج الفكري للإن�سان
وحد�س ًا ،من �أجل االرتقاء بعيد ًا عن �ضالالت الفكر من تع�صب وتطرف وا�ستبداد و�إنغالق.
جاءت الدرا�سة يف حوايل � 213صفحة من احلجم الكبري ،وهي جديرة بالقراءة من �أجل عي�ش �أرق الأ�سئلة
اخلطرية الباحثة عن مرافئ �إن�سانية جديدة.

احلدث .قراران م�صرييان تتخذهما البطلة ،زين اخل ّيال ،يف يوم

�سالمات

ت�ستمر يف عالقة �أخط�أت حني بد�أت بها.
مت�صالن .فهي ت�أبى �أن
ّ

تعر�ض الزميل الأديب حممد خالد رم�ضان لوعكة �صحية ا�ستدعت دخوله امل�شفى
رئي�س احتاد الكتاب العرب الدكتور ن�ضال ال�صالح و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير الأ�سبوع الأدبي
يتمنون للزميل حممد خالد رم�ضان ،ال�شفاء العاجل �آملني عودته �إىل عمله ون�شاطه بالعافية وال�سالمة.

ميالدها الثامن ع�شر .الطالق والإجها�ض .ق��راران منف�صالن
«يا دم�شق وداع�� ًا» هو عنوان ال��رواي��ة ،وقد يليق ب���أن يكون
عنوان حياة غادة ال�سمان وهنا تتماهى ق�صة غادة ال�س ّمان مع
زين اخل ّيال
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االقت�صاد ال�سيا�سي
والعوملة

العوملة وفق ًا لتحليل االقت�صاد ال�سيا�سي تعني :و�صول
منط الإن��ت��اج الر�أ�سمايل �إىل نقطة االنتقال من عاملية
دائرة التبادل والتوزيع والتداول� ،إىل عاملية دائرة الإنتاج
و�إع��ادة الإنتاج ذاتها� ،أي �أن ظاهرة العوملة التي ن�شهدها
ه��ي ب��داي��ة عوملة الإن��ت��اج وال��ر�أ���س��م��ال الإن��ت��اج��ي وق��وى
الإنتاج الر�أ�سمالية ،وبالتايل عالقات الإنتاج الر�أ�سمالية
�أي�ض ًا ،ون�شرها يف كل مكان منا�سب ومالئم خارج جمتمعات
املركز الأ�صلي ودوله .العومله بهذا املعنى هي ر�سملة العامل
على م�ستوى العمق (يف جم��ال الإن��ت��اج و�إع���ادة الإنتاج)
بعد �أن كانت ر�سملته على م�ستوى �سطح النمط ومظاهره
(يف جم��ال التبادل وال��ت��داول) ،قد مت��ت .بعبارة �أخ��رى،
�أن ظاهرة العومله التي نعي�شها الآن هي طليعة نقل دائرة
الإنتاج الر�أ�سمايل ـ �إىل هذا احلد �أو ذاك ـ �إىل الأطراف
بعد ح�صرها هذه امل��دة كليا يف جمتمعات املركز ودول��ه.
يف الواقع الن عاملية دائ��رة التداول والتبادل بلغت حد
الإ�شباع بو�صولها �إىل �أق�صى حدود التو�سع الأفقي املمكنة
و�شمولها جمتمعات الكرة الأر�ضية كلها ـ با�ستثناء جيوب
هنا وهناك ـ كان البد حلركية منط الإنتاج الر�أ�سمايل
وديناميكيته من �أن تفتح �أفق ًا جديد ًا لنف�سها ،وان تتجاوز
حدود ًا بدت ثابتة �سابق ًا عن طريق نقلة نوعية جديدة
ت�أخذ الآن ال�شكل املزدوج لعوملة دائرة الإنتاج ذاتها ونرثها
يف كل مكان منا�سب تقريب ًا على �سطح الكرة الأر�ضية ،من
ناحية و�إع���ادة �صياغة جمتمعات الأط���راف جم���دداً ،يف
عمقها الإنتاجي هذه امل��رة ،ولي�س على �سطحها التباديل
التجاري الظاهر فقط ،من ناحية ثانية� ،أي �إعادة �صياغتها
وت�شكيلها على ال�صورة املالئمة لعمليات الرتاكم امل�ستحدثة
يف املركز ذاته.
�سيادة منط جديد للإنتاج الر�أ�سمايل:
وه���ذا يعني ���س��ي��ادة من��ط ج��دي��د ل�ل�إن��ت��اج الر�أ�سمايل
وعالقات الإنتاج الر�أ�سمالية تتنا�سب مع قوانني املرحلة
اجل��دي��دة ....( .وهكذا جند �أن العوملة تف�سح املجال
وا�سع ًا �أم��ام �أ�صحاب ر�ؤو���س الأم��وال جلمع املزيد من املال
على ح�ساب �سيا�سة قدمية يف االقت�صاد كانت تعتمد على
الإنتاج الذي ي�ؤدي �إىل حتقيق ربح ،بينما اليوم فاالعتماد
هو على ت�شغيل املال فقط دون مغارم من �أي نوع للو�صول
�إىل احتكار الربح� :أنها مقولة تلخ�ص �إىل حد ما بعودة
(�شايلوك املرابي اليهودي التاريخي) حممال على �أجنحة
املعلوماتية والعامل املفتوح ل�سيطرة القوة املتغطر�سة،
وعودته املدججة بالعلم والتقانة تقلب القاعدة القدمية
القائلة� :إن القوي ي�أكل ال�ضعيف� ،إىل قاعدة جديدة
ع�صرية عوملية تقول (ال�سريع ي�أكل البطيء) ،و�سمك
القر�ش املزود بالطاقة النووية ومعطيات �أحلوا�سيب وغزو
الف�ضاء ي�ستطيع �أن يبتلع الأ�سماك الأخ��رى وال�صيادين
ال��ذي��ن ي��غ��ام��رون �إىل اب��ع��د من
ال�شاطئ)1.
ال��ت��ط��ور ال���ر�أ����س���م���ايل يق�ضي
بالتو�سع امل�ستمر خارج احلدود:
يعلمنا االقت�صاد ال�سيا�سي �أن
منطق التطور الر�أ�سمايل يق�ضي
بالتو�سع امل�ستمر خ��ارج احل��دود
هكذا ب��د�أ �أم���ره قبل ق��رون حني
انتقلت ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة م��ن ح��دود
ال���دول���ة ال��ق��وم��ي��ة واالق��ت�����ص��اد
القومي �إىل عامل (ما وراء البحار)
يف عملية من الزحف اال�ستعماري
وا�سعة� ،شملت معظم مناطق جنوب
الأر�����ض ب��ح��ث�� ًا ع��ن امل����واد اخل��ام
وم�صادر الطاقة وال��ي��د العاملة
الرخي�صة والأ�سواق ،وحدث هذا
جمدد ًا قبل قرن حني خرج النظام
الر�أ�سمايل العاملي من طور املناف�سة

قضايا وآراء

احل��رة �إىل ط��ور الحتكار (الطور الإم�بري��ايل) .واليوم،
يف �سياق الثورة التقانية الكربى وثورة املعلوماتية ،يبلغ
التو�سع الر�أ�سمايل ذراه ،فيطيح بحدود جديدة :احلدود
القومية داخل املع�سكر الر�أ�سمايل امليرتوبويل نف�سه ،بعد
�أن �أطاح منذ زمن بعيد بحدود املجتمعات التابعة املنتمية
�إىل جمموعة دول اجلنوب� .إن ه��ذا النمط اجلديد من
التو�سع هو ما يطلق عليه ا�سم العوملة ،و�سمته الأ�سا�سية هي
توحيد العامل و�إخ�ضاعه لقوانني م�شرتكة ت�ضع حد ًا فيه
لكل �أنواع ال�سيادة الوطنية .ولقد بد�أت عالئم هذا امل�سار
منذ ميالد ظاهرة ال�شركات املتعددة اجلن�سية ،قبل عقود،
لت�صل اليوم �إىل نظام التجارة احلرة الذي �أقر دولي ًا ،بعد
توقيع اتفاقيات (الغات) ،مت التعبري عنه م�ؤ�س�سيا بقيام
املنظمة العاملية للتجارة ،وبقوانني وتدابري يلغي مفعولها
مفعول القوانني املرعية يف الدول الوطنية2 .
دور الواليات املتحدة الأمريكية
يف دعم النظام الر�أ�سمايل:
قامت الواليات املتحدة الأمريكية بدور رئي�سي يف دعمها
للر�أ�سمالية كنظام اقت�صادي اجتماعي ،ويف جناح وتفوق
الر�أ�سمالية خ�لال الن�صف الثاين من القرن الع�شرين،
فف�ضال عن كونها طوال فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية
�أكرب �سوق و�أكرب دولة م�صدرة يف العامل ،جعلت الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة م��ن ب��ن��اء اقت�صاد ر�أ���س��م��ايل عاملي
حجر �أ�سا�س يف توجهها دولي ًا على ال�صعيدين ال�سيا�سي
واالقت�صادي والع�سكري .وملا كانت �أكرب دولة م�صدرة فان
لها م�صلحة يف الإمن��اء االقت�صادي على ال�صعيد العاملي
لكونه يغذي منوها االقت�صادي .وكي حتافظ على �أنظمتها
وم�ؤ�س�ساتها الر�أ�سمالية يف وجه التهديدات التي تكونها

�أنظمة اجتماعية اقت�صادية �أخ��رى و�أهمها ال�شيوعية
ال�سوفيتية� ،أنفقت الواليات املتحدة الأمريكية الكثري على
انت�شار اقت�صاديات ر�أ�سمالية يف بلدان �أخرى وعلى الأخ�ص
لدى عدويها ال�سابقني �أملانيا واليابان ويف بلدان �أخرى يف
�أوروبا الغربية ويف �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا بالإ�ضافة �إىل
م�شروع مار�شال يف �أوروبا الغربية و�إىل امل�ساعدات ال�ضخمة
التي قدمتها �إىل �شرق �آ�سيا ا�ستعملت الواليات املتحدة
م�ساعداتها اخلارجية ملناطق �أخرى يف العامل النامي لتعزز
امل�ؤ�س�سات واالقت�صادات الر�أ�سمالية حيثما �أمكنها ذلك» 3
ميثل النظام االقت�صادي املعا�صر مرحلة جديدة من
مراحل تطور االقت�صاد الر�أ�سمايل العاملي .وقد يكون من
املمكن ت�سمية هذه املرحلة بـ (العوملة) كما هي حمددة
�أعاله� ،أو اقت�صاد ًا دولي ًا �أكرث تكام ً
ال واندماج ًا.
ويت�سم النظام االقت�صادي العاملي املعا�صر بعدد من
اخل�صائ�ص �أهمها:
 1ـ انهيار نظام بريتون وودز.
 2ـ تزايد دور و�أهمية ال�شركات متعدية اجلن�سية يف
االقت�صاد العاملي.
 3ـ تزايد دور و�أهمية م�ؤ�س�سات العوملة الثالث ( �صندوق
النقد الدويل ،البنك الدويل ،املنظمة العاملية للتجارة).
 4ـ عوملة الن�شاط الإنتاجي.
 5ـ عوملة الن�شاط املايل واندماج �أ�سواق املال.
 6ـ تغري مراكز القوى االقت�صادية العاملية.
 7ـ تغري هيكل االقت�صاد العاملي و�سيا�سات التنمية.
 8ـ تراجع �أهمية ودور م�صادر الطاقة التقليدية واملواد
الأولية يف ال�سوق العاملية.
التدويل املطرد لالقت�صاد العاملي:
�أهم الب�صمات بروز ًا يف النظام االقت�صادي العاملي خالل
العقود الثالثة الأخ�يرة هو التدويل املطرد الذي ا�صبح
يت�سم ب��ه االقت�صاد العاملي ،ويظهر التدويل يف نظرة
�أولية كربوز متعاظم لدور العالقات االقت�صادية الدولية،
باملقارنة مع الن�شاط االقت�صادي على ال�صعيد املحلي �أو
الوطني .وهذا وا�ضح من خالل الدور املتعاظم الذي تقوم
به وتقوده ال�شركات متعددة اجلن�سية العمالقة التي متتد
ن�شاطاتها وفروعها �إىل خمتلف �أنحاء العامل ،وت�سيطر على
�شطر كبري ومتنام يف عمليات �إنتاج ومتويل وتوزيع الدخل
العاملي .مع العلم �أن هذا الدور يكون �أحيان ًا غري مبا�شر وغري
ظاهر ،فا�صبح من املمكن الآن احلديث عن م�ستوى اقت�صادي
عاملي متميز ب�آلياته وم�شكالته و�آف��اق تطوره عن/على
امل�ستويات الوطنية ،وت�صبح النظرة للعامل باعتباره
الوحدة االقت�صادية الأ�سا�سية4 .
 - 1د .ع�ل��ي ع�ق�ل��ة ع��ر��س��ان رئ�ي����س احت��اد
الكتاب العرب ،دم�شق� .أنظر الأ�سبوع الأدبي
العدد رقم  602ال�صادر بتاريخ ،1998/3/14
�ص .19
� - 2أن� �ظ ��ر ع �ب��د الإل � ��ه ب �ل �ق��زي��ز ،ال�ع��ومل��ة
والهوية الثقافية :عوملة الثقافة �أم ثقافة
العوملة؟ امل�صدر ال�سابق �ص .97
 -3بول �سامل ،الواليات املتحدة والعوملة:
م �ع��امل ال�ه�ي�م�ن��ة يف م�ط�ل��ع ال �ق��رن احل ��ادي
والع�شرين،امل�صدر ال�سابق �ص .84
 -4د .رم ��زي زك ��ي ،ظ��اه��رة ال �ت��دوي��ل يف
االق �ت �� �ص��اد ال �ع��امل��ي و�آث� ��اره� ��ا ع �ل��ى ال �ب �ل��دان
النامية ،املعهد العربي للتخطيط بالكويت،
الكويت .1993
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الثقايف بني الواقعي واالفرتا�ضي
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•حممد �إ�سماعيل ب�صل
حتديد امل�صطلح:
تعرف الثقافة ب�أنها جملة من القيم والعادات والأعراف
ّ
والأخالق والإميان واملعرفة والفن والقانون ،و�أية قدرات
ال ومنفع ً
وع��ادات يكت�سبها الإن�سان بو�صفه ع�ضو ًا فاع ً
ال
و�سط جماعة معينة.
وتتنوع احل�ضارات الإن�سانية تبع ًا لتنوع املعايري الثقافية
التي يتبناها الن�شاط احل�ضاري لهذه الأمة �أو تلك.
ويعرف جان بول �سارتر املثقف ب�أنه ذلك الإن�سان الذي
ي��درك ،ويعي التعار�ض القائم بينه وب�ين املجتمع الذي
ينتمي �إليه ،ويتمظهر فعله الثقايف يف هذه امل�ساحة القائمة
بني الإيديولوجية ال�سائدة واحلقيقة العملية امل�ساهمة
يف �إنتاج الوعي ،وم��ا ه��ذا الوعي �سوى ك�شف النقاب عن
تناق�ضات املجتمع اجلوهرية...
�إن املثقف هو ال�شاهد على املجتمعات املمزقة التي تنتجه،
لأنه ي�ستبطن متزقها بالذات ،وهو بالتايل ناجت تاريخي ،ويف
هذا ال�سياق ،ف�إنه من اخلط�أ �أن يتذمر جمتمع �أو ي�شتكي من
مثقفيه دون �أن ي�ضع نف�سه يف قف�ص االتهام ،لأن مثقفي هذا
فرتة التلقي ال�سلبي وال�سعي الالهث وراء �إطالق الت�سميات
املجتمع ما هم �إالّ من �صنعه ونتاجه.
على كل ما هو م�ستحدث وقادم من الآخر.
�إن التحوالت اجلذرية يف ع�صر ثورة االت�صاالت جتاوزت
املثقف بني احلداثة والرتاث:
العقل والعقالنية يف حدة تناق�ضاتها و�سرعة انت�شارها
�إن ال�سمة الأ�سا�سية التي حتدد �شخ�صية املثقف ،هي حتى و�صلنا �إىل اليوم الذي ا�ستباحت فيه القطات الأقمار
قدرته على مالحظة حركة املجتمع من حوله ،وت�أمل ال�صناعية حياتنا� ..إن رقم مليار ون�صف املليار من الب�شر
هذه احلركة ،وفهمها ،ومقاربتها مقاربة علمية مو�ضوعية ،ينخرطون يف عامل الفي�سبوك اليوم ..لأمر مده�ش ومثري،
مما يجعله ق��ادر ًا على اتخاذ موقف فكري �أو ذهني منها ،وثمة ماليني من �صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي
قد يكون �أ�سا�س ًا لبناء م�شروع حول طبيعة هذه احلركة التي تطالعنا يومي ًا مباليني املن�شورات وال�صور التي حتمل
وم�ستقبلها....
يف طياتها فع ً
ال ثقافي ًا يتداخل ويتنازع فيه الواقعي مع
�إن مادة ث.ق.ف التي ولّ��دت م�صطلح املثقف ال تدل يف اخليايل ،احلقيقي مع االفرتا�ضي ،املثبت مع املنفي ،املادي
املعجم العربي �إالّ على البداءة يف التعلّم ثقف ال�شيء ثق ِف ًا مع الوهمي.
وثِقاف ًا وثُ ق ً
ِف ،وثق ٌ
ْف ،و َثق ٌ
ُوفة :حذقه ورجل ثق ٌ
ُف :حاذق،
جملة هائلة من الثنائيات املتعاك�سة تطرحها اليوم
ال�شيء
ثقفت
التعلم،
�سرعة
وهو
ال�شيء
ثقف
فهيم ويقال:
الثقافة الفي�سبوكية ،وكم من كاتب و�أديب ومفكر ومثقف
حذقته ،ثقّف الولد :هذبه ،وعلمه ،ولطفه ومن بعد جاء و�شاعر وم�سرحي وفنان حقيقيني ترددوا كثري ًا يف امتطاء
م�صطلح املثقف يف الرتاث اللغوي العربي الإ�سالمي ليطلق موجة هذه الثقافة ،ثم �سرعان ما انخرطوا فيها ،وانكبوا
على الفقيه والفيل�سوف والنحوي والأدي��ب وعامل الكالم عليها معلنني ف�ضاءات املن�شورات الفي�سبوكية ب�ؤر ًا ثقافية
وغريهم
يجب �أال تبقى يف �أي��دي العابثني والأم��ي�ين واجلاهليني
�أم��ا يف املعجم الغربي ،ف���إن املادة( )cultiverتعني وغ�يره��م ...وق��د يبدو الأم���ر مقنع ًا وم�����س�� ّوغ�� ًا� ،إذ كيف
ت�سوية الأر�ض و�إ�صالحها �أما( )culturaleف�إنها تدل على ب�إمكاننا �أن نتجاهل اال�ستقطاب غري امل�سبوق للجماهري
كل ما له عالقة بت�شذيب الأر�ض وحذقها وحرثها وتهيئتها الذي يحققه عامل الف�سبكة هذا .فلقد حتول وخالل فرتة
للزرع ،ومنها يتولد م�صطلح( )cultureللداللة على تطور وجيزة �إىل ف�ضاء للإعالن والإع�لام والتجارة وال�صريفة
املهارات الفكرية التي يكت�سبها �شخ�ص ما .ومنها تهذيب والفن وال�شعر والأزي��اء وال�سيا�سة واحلب واحل��رب وبات
الإن�سان �أي تقوميه ،والإن�سان املثقف هو الذي يحتكم �إىل ي�شكل قاعدة حقيقية ملنهل الثقافة الرئي�س لدى قطاعات
العقل وميار�س العمل العقلي .وهو ال��ذي يحلل ،ويك�شف وا�سعة من اجلماهري ،و�أ�صبح لدى علماء النف�س واالجتماع
الق�ضايا ،ويتخذ منها موقف ًا يت�صف بال�شجاعة واملواجهة .والإنرتبولوجيا وغريهم مدونات متنوعة لدرا�سة طبائع
الب�شر والتعرف على �أزمات املجتمعات و�أمرا�ض النا�س .فهل
�أزمة املثقف العربي:
ن�ستطيع بعد ذلك كله� ،أن ند�س ر�ؤ�ؤ�سنا يف الرمال ونكتفي
�إن خطابات املثقف العربي بالن�سبة ملحمد عابد اجلابري بالت�صريح� ..إن ه��ذا جنون ،تخلف غ��زو ث��ق��ايف� ..أزم��ة
ال تعك�س الواقع العربي ال��راه��ن ،وال تعرب عنه ،بل هي عابرة ..حالة طارئة� ..أم �أنه يتوجب علينا الإحاطة بهذه
م�ستعارة يف الأغلب الأع��م �إما من الفكر الأوروب��ي ،حيث الثقافة الوليدة وو�ضعها يف دائرة البحث العلمي املو�ضوعي،
تدل هناك يف �أوروبا على واقع حتقق �أو يف طريق التحقق ،وحماولة ا�ستك�شاف �أبعادها ،وو�ضع برامج م�ستقبلية تكون
و�إما من الفكر العربي الإ�سالمي الو�سيطي ،حيث كان لها مبثابة الدليل للأجيال القادمة.
م�ضمون واقعي خا�ص� ،أو يعتقد �أنها كانت كذلك بالفعل،
�إن الإدانة وال�شجب غري قادرتني على ا�ستكناه حجم هذا
ويف احلالتني فهي توظف من �أجل التعبري عن واقع م�أمول التعار�ض القائم بني العامل الواقعي والعامل االفرتا�ضي،
غري حمدد ،واقع معتم م�ستن�سخ �إما من هذه ال�صورة ،و�إما فالف�ضاء مفتوح ويتكاثر �سرطاني ًا حتى �أ�صبح عامل النت
من تلك ال�صور النموذجية القائمة يف الوعي_ الذكرة وملحقاته من مواقع التوا�صل االجتماعي وغ�يره قارة
العربية_ ومن هنا انقطاع العالقة بني الفكر ومو�ضوعه ،قائمة بذاتها ولعلها هي الأكرب بني القارات يف هذه الآونة.
املعب عنه خطاب ت�ضمني ولي�س كنا قبل ع��دة �سنني نحذر ط�لاب املاج�ستري والدكتوراه
ال�شيء الذي جعل اخلطاب رّ
خطاب م�ضمون .ولكن هل ما يزال خطاب اجلابري نف�سه من اللجوء �إىل ع��امل النت يف �أي ن�شاط متعلق بالبحث
وخطاب �سعيد بن �سعيد ،وم�صطفى حجازي وتركي احلمد العلمي ،وكان لنا م�س ّوغاتنا يف دعم هذا التحذير باعتبار
و�أن��ور لوقا وغا�ستون با�شالر والطيب تيزيني وت��ودورف �أن الثقافة االفرتا�ضية لي�ست ر�صينة وميكن �أن ت�ضم يف
وماجد فخري وروالند بارت وغريهم ممن نظروا يف العقل ثناياها الأكاذيب واخل��دع والأباطيل والت�ضليل ،وكل ما
والثقافة والفكر ل�سنوات طويلة يف ال�سبعينات والثمانينات ميكن �أن ي�شو�ش العقل العلمي املو�ضوعي امل�س�ؤول ،بل �إننا
ممكن ًا يف هذه الأي��ام ،هل �ست�صمد هذه اخلطابات يف هذه ذهبنا �إىل �أبعد من ذلك و�شبهنا عامل الفي�سبوك بالقمامة
الفرتة التي يجتازها املثقف املعا�صر ،والتي تعد من �أخطر التي حتوي كل ما تخلفه وراءها قوافل املهم�شني والنق�صيني
و�أ�شر�س و�أق�سى الفرتات التي مر بها تاريخ الب�شرية� .إنها واملمنوعني واملحجوبني والأميني والذين مل يكن لهم ف�ضاء
فرتة �شر�سة يف حدة تناق�ضاتها و�سرعة تطورها� ...إنها �أو منرب للتعبري ،ف�صبوا جام جهلهم وعقدهم وتخلفهم يف
فرتة يولد يف كل حلظة خاللها ما يذهل العقل ويده�شه ،هذا املنرب .و�أي�ض ًا يتعاطى املتعلمون واملثقفون والعلماء
والباحثون والفنانون الذين وج��دوا �أن ال منا�ص_ كما
فرتة اختزال اللغة وعملقة ال�صورة...

�إن ال�سمة الأ�سا�سية التي حتدد
�شخ�صية املثقف ،هي قدرته على
مالحظة حركة املجتمع من حوله،
وت�أمل هذه احلركة ،وفهمها،
ومقاربتها مقاربة علمية مو�ضوعية

ذكرنا �سابق ًا_ من ولوج هذا املنرب كي ال يبقى حكر ًا على
�أول��ئ��ك ..وا�ضطررنا يف نهاية املطاف �أن ن�سمح لطالبنا
بالعودة �إىل عامل النت واال�ستزادة من معارفه لأنه يوفر
طريقة �سريعة للبحث قد ال توفرها �أية و�سيلة تقليدية
�أخرى ،فانخرط البحث العلمي الر�صني بالعامل االفرتا�ضي
النزيه ،و�ضاعت مالمح الثقافة اليدوية النظيفة التي
تعتمد على البحث والتق�صي ،وامل�لاح��ظ��ة ،وال��ت��دوي��ن،
والت�أمل ،واال�ستقراء ،والتحليل ،والت�أويل ،وحدثت هذه
االنعطافة الهائلة واخلطرية يف م�سار الفكر ...يف الواقع
ال ي�ستطيع �أحدٌ �أن مينع �أحد ًا من البحث عن معنى كلمة
�أو ترجمة م�صطلح �أو ك�شف ا�سم �أو قراءة بيت �شعر بعينه
�أو التحقق من �سالمة قراءة �آية قر�آنية �أو الإط�لاع على
�سرية ذاتية �أو البحث عن فر�صة عمل �أو حجز فندق �أو
ت�صفح بيان �سيا�سي� ،أو �إح�صاء م�ؤلفات كاتب� ،أو الت�أكد
من قافية ق�صيدة �أو معرفة تاريخ وف��اة هذا ال�شاعر �أو
ذاك �أو من تزوج ،وماذا كان يحب ،وماذا كان يكره وما هي
ق�ص�صه وحكاياته ومغامراته ..وال معرفة قيمة الفاتورة
يف هذا املطعم �أو ذاك� ،أو �أ�سعار الهواتف الذكية يف العامل،
و�أ�سعار البيوت ،والإيجارات ،وحركة الطرقات ،والطق�س،
واحلروب ،والنزاعات ،والفرق الريا�ضية ،و�أجمل الأهداف،
والأرقام القيا�سية ،وووو .ال ي�ستطيع �أن مينع �أحد �أحد ًا من
ا�ستخدام �أ�صابعه وعينيه يف ك�شف ذلك كله عرب هذا اجلهاز
العجيب الذي غزا العامل يف وقت واحد وب�شكل خاطف.
حتى �أن��ه يخيل �إلينا �إن ه��ذا الغزو ج��اء بقرار واحد
ليعمم على العامل الواحد الأوح��د ،ولكل �أمة من ر�صانة
ثقافتها ورقي ح�ضارتها ،قدر يف احلماية الذانية وال�صمود
يف وجه هذا القرار اخلطري.
كنا ن�س�أل فيما �سبق كم ن�سخة من هذا الديوان �أو من
ه��ذه ال��رواي��ة طبعت ،واليوم �أ�صبح ال�س�ؤال كم �إعجاب ًا
وم�شاركة ح�صل هذا ال�شاعر �أو ذاك القا�ص ،وهنا تكمن
طامة الطامات� ،إذ �إن �شاعر ًا من العامل الواقعي كان يطمح
كي ي�صل �إىل �ألف قارئ لق�صيدته وبعد ذلك فتح ًا مبين ًا،
بينما ي�صل(�شاعر) من العامل االفرتا�ضي �إىل خم�سة �آالف
قارئ يطلعون على ق�صيدته خال �ساعات قليلة ،بالإ�ضافة
�إىل عدة م�شاركات قد ت�صل �إىل ب�ضعة خم�سة �آالف �أخرى.
من �أج��ل ذلك نالحظ �أن �أدب��اء من العامل الواقعي زجوا
ب�أنف�سهم يف هذا العامل االفرتا�ضي بال هوادة كي ال تبقى
�أعمالهم مركونة على رفرف املكتبات ،و�أ�صبح االفرتا�ضي
واقعي ًا .و�صار الواقعي يف مهب االفرتا�ضي..
�إن��ه ن��زاع هائل بني قبائل في�سبوكية ال ميكن عدها �أو
ح�صرها ،وهنا يطرح ال�س�ؤال التايل :هل الثقافة العربية
الراهنة قادرة على حت�صني نف�سها يف وجه هذه التحديات
الكربى..؟؟ ومما ال �شك فيه �أن الإجابة �سلبية و�إننا و�سط
هذه الأم��واج العاتية من هيمنة الآخ��ر ثقافي ًا ومعرفي ًا
بحاجة �إىل فعل معريف قائم على النقد املو�ضوعي الذي
ينتجه العقل احل ّ��ر يف مناخ ح��ر ..ي�ؤ�س�س له اجتماعي ًا
وثقافي ًا دون �أن ي�أخذ باحل�سبان تلك التق�سيمات النمطية
التي متخ�ضت عن املفكرين واملثقفني العرب الذين عا�شوا
وق�ضوا حياتهم يف �أوروب��ا ..لقد �أثبت التاريخ �أن املثقف
العربي يف املغرب متعال على املجتمعات العربية ،يعي�ش
اغ�تراب�� ًا داخلي ًا يجعله غري ق��ادر على اخلو�ض يف هموم
جمتمعه ،وتعرف طموحاته ،وا�ستكناه �آماله ،وا�ست�شراق
م�ستقبله� ..إن احلل يكمن يف ت�أ�سي�س ب�ؤر ثقافية وطنية
بعيدة عن الأيديولوجية وت�ضخم الذات ،وتقدي�س الرتاث،
يجب �أن تكون ه��ذه الب�ؤر جديرة مبا لديها من ح�ضارة
با�ستيعاب ح�ضارتها �أو ً
ال ،ومن بعد ت�شييد حوار ح�ضاري
ن��دي مع الآخ���ر ..مهما ك��ان ه��ذا الآخ���ر ..ولأي��ة ح�ضارة
ينت�سب� ..إن املرحلة القادمة �ستكون �أ�شد خطورة و�ضراوة
بد للم�ؤ�س�سات احلكومية التي
على الأجيال القادمة ،وال َّ
متثل الدولة وال�سلطة من االلتفات �إىل ب�ؤ�س هذا امل�أزق
التاريخي الذي و�ضعنا فيه� ...إننا يف عنق الزجاجة متام ًا،
وك��ي نخرج من املكان ال�ضيق �إىل ف�ضاءات �أرح��ب ت�سمح
لأجيالنا القادمة بالنهو�ض واالرتقاء باملجتمع يجب �أن
ي�سكن الدولة هاج�س الهم الثقايف ،فالثقافة ..لي�ست فع ً
ال
فردي ًا �إمنا فعل جماعي يحتاج �إىل جهود خمل�صة وم�ؤمنه
بقيمة الإن�سان.
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" �أ�سئلة الأطفال ..
الداللة والهدف "

• عي�سى ال�ش ّما�س

يرى � /أر�سطو � /أنّ الفل�سفة ن�ش�أت  ،كما
ال ت��زال تن�ش�أ  ،من الده�شة واال�ستغراب
والت�سا�ؤل ..؟ وهذا يتطابق مع مقولة “لوال
ال�سائل لذهب العلم “ � .أي �أنّ الإن�سان يف�ضّ ل
�أن يتع ّلم بطريقة ذات��يّ��ة �/إب��داع��ي��ة عن
طريق الت�سا�ؤل واملمار�سة الفعلية ،بو�ضع
الأفكار مو�ضع التجربة واالختبار .
وهذه الأمور ت�ش ّكل يف جمموعها ما ي�س ّمى
“ التع ّلم عن طريق االكت�شاف “ �أو ما ي�س ّمى
بامل�صطلح ال�ترب��وي احل��دي��ث  ،ب��ـ “التع ّلم
الذاتي “  ،الذي يبنى على فاعلية املتع ّلم .
وهذا ي�ؤ ّكد قيمة الت�سا�ؤل والبحث للو�صول
�إىل املعرفة احلقيق ّية .
و�إذا كان طريقة الت�سا�ؤل تنطبق على
طالبي العلم وال��ب��اح��ث�ين يف م�ستوياتهم
املختلفة  ،ف���إىل �أي مدى ينطبق ذلك على
الأط��ف��ال ال��ذي��ن يتملكهم الف�ضول ملعرفة
ّ
كل جديد ع ّما يجهلون  ،يف بيئتهم املادية
واالجتماع ّية ..؟
�إنّ نظرة تفح�ص ّية للواقع  ،تظهر لنا �أنّ
الكبار غالب ًا ما يهملون �أ�سئلة الأطفال ،مهما
كانت طبيعتها و�أهدافها ،وقد ي�ستهجنونها
�أو ي���ت�ب�رّ م���ون م��ن��ه��ا يف �أح���ي���ان ك���ث�ي�رة ،
ويرف�ضون الإجابة عنها حتت ذرائع واهية
 ،وال يدركون �أنّ هذه الأ�سئلة تفتح نوافذ
الأطفال على العامل املحيط بهم  ،ومعرفة
مك ّوناته وموجوداته واكت�شاف بع�ض �أ�سراره
� .أي �أ ّنها و�سيلة �أ�سا�سية من و�سائل الأطفال
للح�صول على معارف وخ�برات يجهلونها ،
ويحتاجون �إليها يف من ّوهم الذاتي والعقلي
واالجتماعي .
فث ّمة درا�سات كثرية  ،نف�سية وتربوية ،
�أ ّكدت �أنّ هذه الأ�سئلة ال تعطى الأهمية التي
تنا�سب القيمة الرتبوية والتعليمية التي
تكمن وراءها  ،و�أنّ الكبار يف البيت واملدر�سة
ال ي�شجعون الأطفال على طرحها  ،وال�س�ؤال
ع ّما يجول يف �أذهانهم  ،وع ّما يبحثون عنه
 ،وممار�سة حقّهم يف التفكري بالطريقة التي
ت��روق لهم  ،وعلى الكبار �أن يتعاملوا معها
بالأ�سلوب املنا�سب.
ف��ال��وال��دون وامل��رب��ون جميعهم � ،أو لنقل
غالبيتهم  ،ال يدركون دالالت هذه الأ�سئلة
و�أغرا�ضها النف�سية وال�ترب��وي��ة  ،ولذلك
ي�ستخفون بها وال يعريونها �أي اهتمام  ،و�إذا
�أب��دوا بع�ض االهتمام فال يعطونها حقّها يف
الإجابة التي تل ّبي حاجة الطفل  /ال�سائل
والهدف من �س�ؤاله .
وب��ذل��ك ينكر ال��ك��ب��ار ح��ق��وق الأط��ف��ال
ال�صغار يف املعرفة  ،وتنمية طرائق التفكري
ل��دي��ه��م  ،م��ن خ�ل�ال احل����وار وامل��ن��اق�����ش��ة ،
بالإ�ضافة �إىل حرمانهم من االرتياح النف�سي
ال���ذي يفتقدونه نتيجة التع ّر�ض ملوقف
جديد � ،أو خل�برة يجهلون التعامل معها ،
وتثري لديهم قلق ًا ما �أو تو ّتر ًا  ،كما يحدث
عند ال�شعور بطلب ح��اج��ة م��ن احل��اج��ات
الأول���ي���ة �أو ال��ث��ان��وي��ة .وب��ال��ت��ايل يحرم

الأط��ف��ال من اكت�ساب جمموعة من القيم
املعرفية وال�سلوكية واالجتماعية  ،التي تقع
�ضمن الإطار الثقايف الذي يعي�شون فيه  ،ومن
حقّهم �أن يكت�سبوا م�ضموناته ومعايريه .
ف�أ�سئلة الأطفال  ،على الرغم من تن ّوعها
بح�سب دالالتها و�أهدافها ،ف�إ ّنها ت�صنّف يف
نوعني �أ�سا�سيني كما يلي :
 النوع الأول ( عقلي -لغوي ) :يحاولالطفل /ال�سائل �أن ي�ستخرب ،من خالله ،عن
�شيء ال يعرفه �أو يجهله  ،ويبد�أ عادة بكلمات
و�أدوات ا�ستفهامية  :ملاذا ؟ كيف ؟ ما ؟ �أين ..
وغريها  .وهذا النوع هو الأ�سا�س يف احل�صول
على املعارف ب�أنواعها وم�صادرها املختلفة
 .وعلى ال��وال��دي��ن وامل��رب�ين االهتمام بهذا
النوع من الأ�سئلة وت�شجيع الأط��ف��ال على
ا�ستخدامها� ،شريطة �أن ت�ؤ ّمن لها الإجابات
التي تتنا�سب مع طبيعتها وقدرة الطفل على
ا�ستيعابها وفهمها .
 ال��ن��وع ال��ث��اين ( نف�سي )  :يكون على�شكل خرب يلقيه الطفل على ال�سامع  ،بق�صد
الت�أ ّكد من الإجابة ال�صحيحة  ،كما يف قوله
 :املع ّلم �سي�أخذنا برحلة ؟ وق�صده هنا  :هل
�سي�أخذنا املع ّلم يف رحلة ؟ �أختي �ست�ساعدين
الق�صة ؟ ويف ح�صول الطفل على
يف قراءة ّ
الإجابة الوافية � ،سلب ًا �أم �إيجاب ًا  ،ينخف�ض
م�ستوى القلق الذي يعاين منه نتيجة حاجته
الق�صة .
�إىل الرحلة �أو اهتمامه بقراءة ّ
ومن املعروف �أنّ الأطفال يف مراحلهم
الأوىل  ،يعتمدون اعتماد ًا كل ّي ًا على والديهم
ومعلميهم للح�صول على املعارف واملعلومات
املختلفة  ،وهذا يوجب على الوالدين واملربني
�أن ي�صغوا باهتمام �إىل �أ�سئلة الأطفال  ،مهما
كانت طبيعتها وغايتها  ،والإجابة عنها مبا
يتنا�سب مع قدرات الطفل العقلية والنف�سية
 .لأنّ يف ذلك ّ
حق الطفل يف تلبية حاجته
�إىل املعرفة والتع ّلم  ،وم�شاركته يف اهتماماته
ي�شجعه
واحرتام ًا لآرائه و�أفكاره  ،وهذا ك ّله ّ
على البحث واالكت�شاف  ،ويعيد له التوازن
النف�سي والفكري  ،فتع ّزز ثقته بنف�سه ،
وي�صبح �أكرث ّ
دقة يف طرح الأ�سئلة  ،وتتابع
الأفكار ب�شكل منطقي يف احلوار واملناق�شة ،
والتق ّيد مبا يلزم ّ
لكل نهما .
ولكي حتقّق �أ�سئلة الأطفال �أهدافها  ،يجب
على الوالدين واملربني �أن يكونوا �صادقني يف
�إجاباتهم عن هذه الأ�سئلة  ،وتب�سيطها �ضمن
قوالب لغوية من امل��ف��ردات التي ي�ستطيع
الطفل �أن يفهمها  ،وتخ ّل�صه م��ن احل�يرة
والقلق  ،وتن ّمي ح�صيلته اللغوية واملعرفية
وخربته ال�سلوك ّية ؛ فيعتاد بالتايل على ّ
حل
امل�شكالت التي تعرت�ضه بالتفكري العقالين
واملحاكمة املنطق ّية .
وه���ذه الأه����داف ك ّلها م��ن القيم التي
ت�سعى الرتبية �إىل غر�سها يف نفو�س النا�شئة
 ،مب��ا ي�سهم يف بناء ال�شخ�ص ّية املتكاملة
واملتوازنة  ،من جوانبها النف�سية والعقلية
واالجتماعية!! ..

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

الإعالم املثقف بو�صلة
�إبداعية م�ضادة للتطرف
• غالية خوجة

الإع�لام حاجة �إن�سانية عليا ،و�سلطة رابعة
لي�س مبفهوم الت�سلط ،بل مبفهوم البو�صلة التي
توظف الطاقة الإيجابية الكا�شفة املعتمدة على
معايري �أخالقية مو�ضوعية وفنية ومهنية ،بو�سائل
�إعالمية متعددة :م��ق��روءة ،م�سموعة ،مرئية،
والكرتونية متنوعة الأدوات والو�سائط� ،أهدافها
ال تخت�صر على وظيفتها يف النقل :الأح���داث،
ال�شخو�ص ،املكان ،الزمانَ ( :من؟ �أين؟ متى؟ ماذا؟
مل��اذا؟) ،بل تتمتع مبجال و�شيعي وا�سع الطيف،
عميق اجل��اذب��ي��ة ،ينبني على الكيفية الفنية
والإن�سانية يف توظيف الواقع بنظرة مو�شورية
حتليلية تركيبية بعيدة الغور ،وال بد من �أن يكون
هذا املجال الو�شيعي مثقف ًا بالعديد من العوامل
والعنا�صر :الر�ؤيا مبعنى الب�صرية واال�ستب�صار،
َ
حتليل وتركيب (ما قبل� /أثناء /بعد)،
وهذا يتيح
والثقافة ال�سيكولوجية للفرد واملجتمع ،املعرفة
املو�سوعية لي�س يف املجال الإعالمي فقط ،بل يف
املجاالت املختلفة من العلوم الإن�سانية :العلمية،
الطبيعية ،الأدبية ،الكونية ،القانونية ،الفنية،
�إل��خ ،وهنا ،نحن بحاجة �إىل �إعالميني ،لي�سوا
خمت�صني فقط ،بل مبدعني يف معاجلتهم لأمور
احلياة ب�أ�سرارها و�سرائرها ،بن�صها املكتوب والال
�سر من الأ�سرار اجلوهرية
مكتوب ،ويف ذلك يكمن ٌ
الإع�لام��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ع��رف كيف ت��ب ّ
��ث الوقائع
والتحوالت ،وتن�شر ال�ضوء احرتازي ًا� ،أي قبل �أن
تنت�ش بذار الظلمات التي ي�شتغل عليها الآخر
ال�سم يف الد�سم،
لينفث �سمومه و�أهدافه في�ضع
َّ
م�ستهدف ًا البنية االجتماعية ،بو�سائل خمتلفة،
متنوعة ،تتغلغل يف الطفل واليافع والكبري ،الأمي
وثلة من (املثقفني) امل�أجورين بعلمهم� ،أو دون
علمهم �أي�ض ًا ،وهذا البثيث النثيث ينت�شر بو�سائل
ماكرة ،منها مث ًال ال ح�صر ًا :الإعالنات ،الأغاين،
املو�سيقا ،الفيديو كليب ـ ال�شريط امل�صور ،ال�شائعات،
احلروب النف�سية واملعنوية ،الرتويج� ،إلخ ..ومنها،
�أي�ض ًا ،التطرف ال��ذي هو كل دالل��ة انزاحت عن
مو�ضوعيتها بطريقة �سلبية جتعل املب�صر موقن ًا
ب����أن وراء الأك��م��ة م��ا وراءه����ا ،وال��ت��ط��رف �أن���واع
متنوعة :تطرف �سيا�سي� ،أيديولوجي ،فني ،ثقايف،
ديني ،ريا�ضي ،علمي ،حياتي ،ولكم �أن ت�ضيفوا ما
ت�شا�ؤون ..ولأننا يف �أزمنة التطرف ،ولأن الإعالم
حمور قراءتنا الت�شاركية ،فلنت�ساءل� :أي��ن دور
الإع�لام يف بناء الإن�سان؟ ومل��اذا ي�سعى الإع�لام
�إىل تخريب الإن�سان؟ وكيف يكون الإعالم م�ضاد ًا
روحي ًا (�أنتي بيوتيك روحي) للظلمات؟ وكيف مييز
املتلقي لو�سائط (امليديا /الإعالم) ،الإيجابي من
ال�سلبي؟ ومتى يك�شف املتلقي الإعالم؟
ب�لا �شك ،املتلقي االف�ترا���ض��ي لي�س غبي ًا كما
يفرت�ض البع�ض ،بل قد يكون �أمي ًا ومب�صر ًا لأن
لديه عق ًال فاع ًال ال منفع ًال ،وقد يكون م�ستقبـِـ ًال
املر�سـلة ،ور�سال ِتها،
مثقف ًا واعي ًا �أكرث من اجلهة
ِ
لكنه ال ميلك م�ساحة االنت�شار الكافية كما متلكها
و�سائل الإع��ل�ام ،فيقت�صر دور املتلقي ال��واع��ي
على نف�سه وحميطه ،وهذا �أ�ضعف الإمي��ان ،وقد
يعرف هذا النوع من املتلقني متى الإعالم ي�ستهني
ب��ه وي��وج��ه��ه ،و�أي����ة و���س��ائ��ل �إع�لام��ي��ة ت�ستهني
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ب��ه ،ف�لا ي�تردد بالت�صريح ع��ن ر�أي���ه و�إح�سا�سه
الكا�شف ..كما ي�ستطيع التمييز ب�ين الإع�لام
املن�شغل بالت�أثري عليه �سلبي ًا :تخريب ًا وتدمري ًا،
والإع�ل�ام املن�شغل باملتلقي واهتماماته ورغبته
يف تطوير ذاته وجمتمعه ،على الأ�صعدة كافة:
الفكرية ،الروحية ،االقت�صادية ،احلياتية ،وبال
�شك ،الإع�لام اجلاد يتخذ موقف ًا معرفي ًا جمالي ًا
�إيجابي ًا ،غايته القراءة واال�ستنباط والك�شف
والتوا�صل مع متلقّ قارئ ناقد ،بات يعلم مبا يدور
ُ
حوله ،وبني ال�سطور ،ولذلك فاملتلقي بات قادر ًا
على ك�شف م��ن ين�ضوي حت��ت م�سمى( :املافيا
الإعالمية) وهي ال�سلبي من (الإع�لام املتطرف)
ال���ذي ي�شد الأي���دي على الأغ��ب��ي��اء واملف�سدين
واملرتزقة يف كافة املجاالت �إ�ضافة �إىل ت�صنيعه
لـ(فقهاء) يف املجاالت كافة ح�سب الطلب ،و�إنتاجه
جلوا�سي�س متعددي ال����رادارات والري�سريفرات
والبث لأكرث من جهة مب�سميات خمتلفة :باحث
�سيا�سي ،خبري اقت�صادي ،ناقد (�أدب���ي /فني/
�إع�لام��ي ،)... /واحلر�ص على ا�ستمرارية هذه
النماذج امل�صنـَّـعة وت�ضخيم ح�ضورها لتكري�س
اخلراب النف�سي واملعنوي واالجتماعي والروحي
واالق��ت�����ص��ادي وال��وط��ن��ي وال��ه��وي��ة واالن��ت��م��اء،
واحلر�ص على تكاثر هذه الأدوات من الكائنات
الب�شرية ،وتوزيع �أدواره��ا ب�شكل منظم ومدرو�س
وممنهج :فمنها اخلاليا الن�شطة ،ومنها اخلاليا
النائمة ،ومنها اخلاليا التي انتهى مفعولها� ،أو
تاريخ ا�ستهالكها ،ومنها اخلاليا النا�شئة ،وغريها،
وطبع ًا ،ي�سعى ال�صانع املتطرف �إىل متويل هذه
املافيا مادي ًا ،وت�سهيل �أمورها الأخرى لتتغلغل يف
النفو�س عن طريق احل�ضور املتوا�صل يف (امليديا)
والزخم الإعالين والدعائي ،مبا ي�ضمن له املزيد
من التفعيل ال�سيء امل�سيء والظالمي لأنه بب�ساطة
ينتمي �إىل التحري�ض والفو�ضى املنظمة ،ويقرتب
من كل املوبئات ،لكنه ،بعيد ،حتم ًا ،كل البعد عن
املو�ضوعية لأن��ه ،باخت�صار ،يجهلها ويتجاهلها،
ملمار�سة املزيد من اخلراب والدمار ،وتلميع �أهدافه
امل��وب��وءة ب�شكل زخ���ريف ،ف�لا يتوانى ع��ن تزيني
ما يقدمه بفنية وتكنولوجية و�سطحية عالية
م�ستقطب ًا الطاقة ال�شابة والطفولية يف جمتمع
يت�سم باليافعني وال�شباب ،وذل��ك بعد درا�سته
ال�سيكو �سو�سيولوجية ،و�إح�صاءاتها املختلفة
للخط البياين املجتمعي بكافة بنياته� ،إ�ضافة �إىل
حماولة درا�سة العقول اجلاهلة وكيفية تفخيخها
باملزيد من احلماقة ،وباملقابل ،ويف خط بياين
مناق�ض ومناه�ض وم�ضاد ،يكون الإعالم الإيجابي
احلري�ص على املو�ضوعية والفنية ،قائم ًا على
تكري�س القيم املعرفية وال�سلوكية النبيلة
باعتبارها قيم ًا م�ضيئة ،من خالل ارتكازه على
تفعيل الوعي بكافة م�ستوياته ،م�ضيف ًا للمتلقي
اجلماليات الفعالة ،التي تدفعه �إىل الت�سا�ؤل
واملناق�شة وامل�شاركة ،ال �سيما يف زمن يتمتع بثورة
تكنولوجية فائقة ال�سرعة والتطور.
�أولي�س الإعالم �أمانة �أي�ض ًا؟ �إذن ،ال بد من �أن
نحملها بكل م�س�ؤولية م�س�ؤولة كي ال نكون �إن�سان ًا
ظلوم ًا جهو ًال.

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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احتاد الكتاب العرب ي�ست�ضيف

"بوري�س دلغوف" كبري الباحثني يف معهد اال�ست�شراق الرو�سي

ا�ست�ضاف احتاد الكتاب العرب م�ساء اخلمي�س 2015/11/19
ال�سيد "بوري�س دلغوف" كبري الباحثني يف معهد اال�ست�شراق الرو�سي،
الذي عمل يف �سورية ،واجلزائر ،وم�صر ،وبع�ض دول اخلليج العربي.
عب الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتاب
يف بداية اللقاء رّ
العرب عن امتنان �سورية الكبري للمواقف الرو�سية الداعمة ل�سورية
�ضد موجات اجلهل ،والعماء ،والتكفري ،فرو�سيا قدّ مت �صورة �شديدة
اجلمال للدول واحل�ضارات بتغليبها القيم على امل�صالح وبوقوفها �إىل
جانب قيم اخلري واجلمال.
كما وجه الدكتور ن�ضال ال�صالح حتية املحبة واالعتزاز باملواقف
الرو�سية للك ّتاب واملثقفني الرو�س ال�شقاء ،مرحب ًا بال�ضيف الكرمي يف
بيت الثقافة والأدب ال�سوري ،م�شري ًا �إىل الهموم وامل�ؤرقات ،والأحالم

والطموحات امل�شرتكة بني الك ّتاب واملثقفني يف البلدين  .و�أ�شار �إىل
تطلع احتاد الك ّتاب العرب �إىل املزيد من التعاون الثقايف والأدبي
مع الكتاب واملثقفني والأدباء الرو�س من �أجل اال�ستنارة ،وحتقيق
ثقافة التنوير ملواجهة هذه الثقافة الظالمية ،وهذا التكفري الذي
يواجه القيم ال�سامية ،هذه الظالمية هي التي يواجهها الرو�س
بقيادة الزعيم الأممي فالدميري بوتني ،مثلما تواجهها �سورية بقيادة
الوطني الكبري �سيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد ،م�شدد ًا على الدور ال�سلبي
لدول كثرية ،عربية و�أجنبية� ،ساندت الظالميني والتكفرييني من
�أجل تدمري احل�ضارة ال�سورية ،ومن �أجل ت�شويه الثقافة العربية.
ثم �أعرب ال�ضيف الكرمي عن �سعادته بتقدمي حما�ضرة يف جامعة
دم�شق لطلبة �أق�سام خمتلفة ،ومنهم الطلبة الذين يدر�سون الآداب

والإع�ل�ام ،و�أع���رب عن ���س��روره بر�ؤيتهم يف اجلامعة وه��م بكامل
احليوية والرغبة يف العلم ،م���ؤك��د ًا على حتمية انت�صار �سورية
مب�ساندة الأ�صدقاء والأ�شقاء.
بدوره �أكد الدكتور ن�ضال ال�صالح �أن ال�شعب ال�سوري عا�شق للحياة،
ويتابع حياته االجتماعية والثقافية ،والإقت�صادية ،والوطنية
ب�صورة عامة بكامل الطاقة الب�شرية التي ميتلكها .ثم قدم ملحة
عن الهيكلية الإدارية الحتاد الكتاب العرب ون�شطته املتعددة ،وما
ي�صدر عنه من كتب ودوريات مل تتوقف عن ال�صدور ليوم واحد رغم
احلرب ،وعن ن�شاطاته الثقافية على امتداد اجلغرافيا ال�سورية،
و�أ�شار الدكتور ن�ضال ال�صالح �إىل �أن االحتاد قدّ م عدد ًا من ال�شهداء
فداء للوطن.
ً

حوار مع كبري الباحثني يف معهد اال�ست�شراق الرو�سي
الدكتور بوريـــــ�س دلغــوف

• حوار :مرينا �أوغالنيان

يعد الباحث الرو�سي امل��ع��روف بوري�س
دلغوف واح���د ًا من �أه��م الباحثني الرو�س
يف معهد اال�ست�شراق الرو�سي ال��ذي �أوىل
عنايته لدرا�سة تاريخ ال�شرق عامة ،والبالد
العربية خا�صة ،وهو �أح��د �أع�ضاء احتاد
الكتاب الرو�س الفاعلني يف جمال الدرا�سات
والبحوث التاريخية وال�سيا�سية املعنية
بالعالقات العامة ما بني رو�سيا ودول ال�شرق
يف املنطقة.
(الأ���س��ب��وع الأدب�����ي) ا�ستثمرت زي���ارة
الباحث الرو�سي بوري�س دلغوف �إىل �سورية
للم�شاركة يف �أع��م��ال م���ؤمت��ر (�إع�لام��ي��ون
�ضد الإره���اب) ،و�أج��رت معه هذا احلديث
الذي دار حول الأدب والأدب��اء ،وال�سيا�سة
وق�ضاياها ،والعالقات الثنائية ما بني احتاد
الكتاب العرب يف �سورية واحتاد كتاب رو�سيا
من جهة �أخرى.
ـ م��اذا حتدثنا ع��ن احت��اد كتاب رو�سيا كنقابة وما
هي الأدوار التي يلعبها الكتاب ال��رو���س يف مثل هذه
ال� �ظ ��روف ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
الراهنة؟
ـ��ـ��ـ��ـ احت����اد ك��ت��اب رو���س��ي��ا ت���أ���س�����س يف �أي���ام
االحت���اد ال�سوفياتي يف الثالثينيات ،وبعد
"الربو�سرتويكا" ح��دث انق�سام ،حيث بات
لدينا يف مو�سكو منظمتان �أو ث�لاث منظمات

تختلف كل واحدة منها يف املجال الإيديوجلي
وال�سيا�سي ،فمنهم من هو �أك�ثر مي ًال لتاريخ
االحتاد ال�سوفييتي وثقافته ومنهم من ينتمي
�إىل الليرباليني �أو تيار بوري�س يلت�سني ،وهذه
اخلالفات ما تزال قائمة حتى يومنا هذا.
ـ ه��ل يقوم الكتاب ال��رو���س ب��دوره��م يف التوعية �أم
تراجع دور الكاتب؟
ــــ يف الفرتة ال�سابقة كان هناك تباعد ما بني
الدولة والكتّاب لكن احلال حت�سنت م�ؤخر ًا حيث
التقى الرئي�س بوتني م�ؤخر ًا بالكتّاب الرو�س
وناق�شهم ،ويف جمهوريات احلكم الذاتي مثل
تاتار�ستان الو�ضع �أف�ضل حيث تقوم ال�سلطات
املحلية بالتفاعل ب�شكل كبري مع الكتّاب.
ـ م��ا ه��و دور الثقافة الرو�سية يف مواجهة توح�ش
االمربيالية والواليات املتحدة الأمريكية؟
ــــ بالن�سبة للكتاب الرو�س فهم �ضد الأفكار
اجليو�سيا�سية املفرو�ضة ،وهم ي�أخذون دورهم
�إ���ض��اف��ة �إىل دور املثقفني واحت���اد الر�سامني
ال��رو���س ،و ال��ت��ع��اون ب�ين احت���ادات الكتاب يف
اجلمهوريات ،و�أما التيار الليربايل من الكتاب
فهم �أكرث مي ًال للأ�شكال اجلديدة من الأدب.
ـ كيف ينظر املثقفون والأدب��اء والكتاب الرو�س �إىل
ال�شرق عامة و�إىل �سورية ب�شكل خا�ص؟
معظم ال��ك��ت��اب ال��رو���س م��ع ن�ضال ال�شعب
ال�����س��وري �ضد ال��ع��دوان ويهتمون بال�سيا�سة
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة ،ال �سيما يف جم��ال
الأزم��ة الأوكرانية ويوجد الكثري من الكتّاب

الذين زاروا �سورية وال�شرق ب��دء ًا من �إيفان
بونني و�صو ًال �إىل الكاتب وال�صحفي �ألك�سندر
بروخانوف رئي�س احتادنا الذي زار �سورية �أكرث
من مرة و�أنا رافقته مع الوفد الذي زار �سورية
عام .2011
ـ هل ترون �أن التعاون الثقايف والتن�سيق بني رو�سية
و�سورية ميكن �أن ي�شكل حالة من التحدي للثقافة
العمياء اجلاهلة الظالمية؟
ــــ هذه فكرة مهمة وهذا ما يفكر فيه ويعمل
عليه ر�ؤ�ساء احت��ادات الكتاب يف رو�سيا ،حيث
يعملون على ت�شكيل وف���ود ل��زي��ارة البلدان
ال�شرقية ،وه��ن��اك م�����ش��روع لرتجمة الأدب
ال�سوري والعربي �إىل اللغة الرو�سية ،وهذا
يحتاج �إىل متويل وتعاون.
ـ ما هي طرق تفعيل حركة الرتجمة من الرو�سية
�إىل العربية ومن العربية �إىل الرو�سية؟
ــــ تبادل الوفود بني الكتّاب الرو�س والعرب
وال�سوريني وهذا ال يكفي طبع ًا ،ومن ال�ضروري
بالن�سبة للطرف الرو�سي تقدمي الدعم من قبل
الدولة واحلكومة ،لتطوير هذا امل�شروع ،ولكن
بعد �أن التقى الرئي�س بوتني مع الكتّاب �سيكون
هناك خطوات �إيجابية كثرية يف هذا املجال.
وم��ن ال�����ض��روري تفعيل التعاون ب�ين احت��اد
الكتّاب يف �سورية واحت��اد الكتّاب يف رو�سيا،
فالكتاب يف �سورية كما مل�سنا خالل زيارتنا هذه
لهم الدور الكبري وال��دور الإيجابي يف املجتمع
ويف مكافحة الإرهاب.

ـ ماذا يعرف املواطن الرو�سي عن الأدب ال�سوري ؟
ـــ هناك يف رو�سيا م�شكلة تتعلق برتاجع
ال�شباب عن القراءة �سواء الأدب الرو�سي �أو
غريه ،فالأغلبية �أكرث ان�صراف ًا �إىل الكمبيوتر،
ولكن هناك ن�سبة جيدة من املهتمني ب��الأدب
ال�شرقي ،وبالأدب ال�سوري ،وال ننكر دور جمعية
ال�صداقة ال�سورية الرو�سية يف ه��ذا املجال،
ويجب توجيه ال�شباب لالهتمام �أك�ثر ف�أكرث
للأدب ب�شكل عام.
ـ كيف تنظرون �إىل الثقافة الرتبوية واالجتماعية
والإن �� �س��ان �ي��ة وال �ع �ق��ائ��دي��ة ال �ت��ي ر��س�خ�ت�ه��ا الكني�سة
الأرثوذك�سية يف بالدنا؟
ــــ قبل ك��ل �شيء للكني�سة الأرثوذك�سية
دور كبري ومتعاظم و�إي��ج��اب��ي �ضد العنف يف
�سورية ويف �أي مكان يف ال��ع��امل ،ويف مواجهة
الغزو الفكري والفا�شية والرجعية فالكني�سة
الأرث��وذك�����س��ي��ة ت��وح��د املجتمع وت�سعى �إىل
النهو�ض به وتطويره.
ـ يف مواجهة الإره ��اب ه��ل ال��دور الأك�ب�ر لل��أدب �أم
للإعالم؟
لالثنني مع ًا ،ولكن يف املجال التكتيكي الدور
الأك�بر ل�ل�إع�لام� ،أم��ا يف املجال اال�سرتاتيجي
ي�أتي دور الأدب يف بناء الإن�سان واملجتمع.
ـ هل من كلمة ختامية؟
يف النهاية �أقدم �شكري الحتاد الكتاب العرب
و�أمتنى املزيد من التعاون بني الكتاب يف �سورية
والكتاب يف رو�سيا.
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بيان احتاد الكتاب العرب يف �سورية
حول قرار النظام ال�سعودي ب�إعدام
ال�شاعر الفل�سطيني �أ�شرف فيا�ض

ي��دي��ن احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب يف �سورية
وي�ستنكر القرار اجلائر الذي اتخذته �سلطات
النظام ال�سعودي الظالمية بحق ال�شاعر
والفنان الت�شكيلي الفل�سطيني �أ�شرف فيا�ض،
واملقيم يف ال�سعودية منذ ع�شرات ال�سنني� ،أي
القرار الذي يق�ضي ب�إعدامه بدعوى �أنّ ثمة
مت���رد ًا على املقدّ �س الديني يف غ�ير ن�صّ من
جمموعته ال�شعرية.
و�إذ نطالب بالإفراج الفوري عن ال�شاعر،

و�إلغاء القرار الظالمي املتخذ بحقه ،ندعو
االحتادات والروابط والأ�سر الأدبية العربية
�إىل �شجب ال��ق��رار ،و�إىل �إدان��ة اجلهات التي
تقف وراءه ،وال �س ّيما تلك التي منحت نف�سها
حقّ التكلّم با�سم ال�سماء.
مع ًا ،من �أجل ثقافة التنوير ،وحرية الكلمة.

د .ن�ضال ال�صالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب

فار�س وتخوم..
كتاب جديد يتناول جتربة ال�شاعر توفيق �أحمد
�ضمن �إ�صدارات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب �صدرت
درا�سة �أعدها مرهف زينو حتت عنوان (فار�س وتخوم)،
جمع فيها بع�ض الآراء النقدية وال�شهادات التي عربت عن
ح�ضور ال�شاعر توفيق �أحمد على ال�ساحة الأدبية والذي
ا�ستطاع عرب موهبته ال�شعرية �أن يجمع بني الأ�صالة
واملعا�صرة ب�أ�سلوب ر�شيق متيزه العفوية واخليال وفق ما
كتبه النقاد و�أ�صحاب ال�شهادات والر�أي.
كتاب ا�ستطاع الإحاطة بجملة من وجهات النظر النقدية
لكوكبة من النقاد من حيث التكوين ال�شعري والبناء الفني
والف�ضاء ال�سردي والت�شكيل امل�شهدي للمدونة ال�شعرية
الإبداعية لل�شاعر توفيق �أحمد عرب م�سريته الطويلة
الرثية.

حقيقة ال�شعر و�سر البالغة
�صدر يف بريوت عن دار املفتي كتاب «حقيقة ال�شعر
و�سر البالغة» وهو كتاب غري من�شور مل�ؤلفه العالمة
املنور الدومي ال�شيخ عبد القادر ب��دران (ت )1927
ق��ام��ت بتحقيقه والتعليق عليه الأدي��ب��ة ماجدة
رحيباين.
جاء الكتاب يف �180صفحة ويت�ألف من ف�صلني:
الأول :يف � 98صفحة وفيه ترجمة وافية لهذا
العالمة املنور عن �سرية حياته و�أفكاره ودرا�سة لديوان
�شعره ومل�ؤلفه املهم «تهذيب تاريخ دم�شق البن ع�ساكر».
والثاين حتقيق لهذا الكتاب وهو جمموعة مقاالت كان
قد ن�شرها يف جريدة وال�شام عن ال�شعر والبالغة.
و�أهمية هذا الكتاب تقع يف �أنه يلقى ال�ضوء على
هذه القامة الكبرية يف عامل الأدباء وعلى �أفكاره التي
مل ت�أخذ ن�صيبها من ال�شهرة.

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

ذكرى تق�سيم فل�سطني
وبوادر انتفا�ضة جديدة
لم يكن (بنيامين نتنياهو) رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل مرتبكًا
من قبل كما هو اآلن ،وذلك ألنه يعلم جيدًا ماذا يعني أن يتحرك رجال فلسطين
الشجعان ،ويقفون بصالبة وثبات ،رؤوسهم مرفوعة ،وصدورهم مشرعة أمام
رصاص القتلة الذين جاءوا متعطشين للدم الفلسطيني ،والذي أثبتت األيام
ُ
والتجارب السابقة أن هذا الفلسطيني الذي رأى بالده تنهب ،وكرامته تهان،
ووجوده فوق أرضه مهددًا ،لم يعد يعنيه إال شيء واحد فقط ،وهو أن يعيش
بكرامته سواء كان ذلك فوق التراب أو تحته ،ألن ما تعرض له الشعب الفلسطيني
من انتهاك لحقوقه ،واغتصاب ألرضه ،وامتهان لكرامته لم يتعرض له أي شعب
في العالم ،ولم يشهد التاريخ الحديث والمعاصر وحشية كهذه الوحشية  ،لذلك
نجد الشبان الفلسطينيين اآلن ،وبعد أن خبروا هذا العدو المغتصب ،وخاضوا
ً
ً
معه تجارب عديدة ال يفهم إال لغة واحدة فقط ،وهي لغة القوة والعنف ،لذلك
قام عدد من هؤالء الشبان ،وبما يملكونه من وسائل بالتصدي لمجنزراته ودباباته
وأسلحته ،راحوا يتعقبون المستوطنين القتلة ،ويقومون بطعنهم ،أو دهسهم
على الرغم من أن هؤالء األبطال يدركون جيدًا أن مصيرهم هو الموت ،ألن هذا
ً
ً
العدو الهمجي استرخص الدم الفلسطيني ،وهو ال يملك إال لغة واحدة فقط ،وهي
لغة القتل واإلبادة ،لذا فعلى هذا العدو أن يتحمل مسؤولية ما اقترفه ويقترفه
ً
ً
ً
نساء ورجاال وأطفاال...
كل يوم بحق الفلسطينيين
يذكر الفلسطينيون جيدًا ،وبكثير من الحرقة واألسى كيف أن العالم الغربي
بأسره قد تآمر عليهم حين وافق على قرار تقسيم فلسطين ،وكأنما قد اعترف
أرض ليست أرضه ويشرد شعبًا من دياره،
بحق الكيان الصهيوني أن يعيش في
ٍ
ومن ثم يبدأ بالتمدد لقضم األرض العربية ،يدعمه في ذلك الغرب االستعماري
وعلى رأسه الواليات المتحدة األمريكية...
ففي التاسع والعشرين من تشرين األول عام سبعة وأربعين وتسعمئة وألف
صدر القرار رقم  181عن الجمعية العامة التابعة لهيئة األمم المتحدة الذي
يتبنى خطة تقسيم فلسطين ،القاضية بإنهاء االنتداب البريطاني عليها،
وتقسيم أراضيها إلى ثالثة كيانات جديدة :األول دولة عربية تبلغ مساحتها
 11.000كيلو مترًا مربعًا ،وتقع على الجليل الغربي ،ومدينة عكا ،والضفة الغربية،
والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة «أسدود» ،وجنوبًا حتى رفح مع جزء
من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر ،والثاني :دولة يهودية تبلغ
مساحتها حوالي  15.000كيلو مترًا مربعًا ،ويمتد من حيفا وحتى جنوب تل أبيب،
والجليل الشرقي ،والنقب.
أما القسم الثالث من األرض الفلسطينية وهو القدس ،وبيت لحم ،واألراضي
المجاورة ،فتكون تحت وصاية دولية....
ومن الجدير بالذكر أن األمم المتحدة وكما هو واضح وجلي قد أعطت الكيان
الصهيوني خمسة وخمسين بالمئة من األراضي الفلسطينية ،وكأن أرض فلسطين
ً
ٌ
مشاع حلله الغرب لقطاع الطرق ،وألكثر شعوب األرض وحشية وهمجية...
يكتف بذلك ،بل راح يطرد الفلسطينيين من أراضيهم،
ولكن هذا العدو لم
ِ
ً
ويهدم بيوتهم ليبني بدال منها بيوتًا لعصابات استقدمها من شتى بقاع
ً
األرض ...إضافة للشعار الذي أطلقه « أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل».
من هنا نعطي كل الحق للشبان الفلسطينيين بأن يعلنوا انتفاضتهم المباركة
ً
الجديدة ردًا على همجية هذا العدو ،وصفعة لبعض العرب الذين باعوا القضية
قديمًا وحديثًا ،وراح��وا يتعاملون مع هذا العدو تعامل األصدقاء والمقربين،
ً
ويسعون لتحقيق مصالحهم في المنطقة ،فصاروا طغاة على شعوبهم ،وأذالء
ً
أمام عدو العرب والعروبة واإلسالم ،لكن ذلك لن يدوم طويال ،فالشعب العربي
أصبح يدرك تمام اإلدراك من يرعى مصالحه ،بجدارة وحق ،ومن يبيع قضيته
للحفاظ على عرشه ومصالحه الذاتية الضيقة والمشبوهة.
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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