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د.ن�ضـال ال�صـالح

حتوالت الذئب
ّ
ّ ُ
َ
أهدي ّ
إلي ،وشأني في تنظيم كل ما
فرطت بكتاب
لم يحدث يومًا أن
ُ
كنتّ ،
ولما أزل ،وقبل أن أشرع في ق��راءة الكتاب ،أس��ارع إلى
يعنيني
ّ
تصوير صفحة اإلهداء الذي تفضل المؤلف بكتابته ،وإلى وضع الصورة
ُ
في مجلد أحتفظ به في جهاز «الكومبيوتر» ّ
لدي .وكنت ،وقبل أن أتعرف
إلى «الماسح الضوئي» ،وإلى «الكومبيوتر» ،من قبل ،كنت أهرع إلى أقرب
مكتبة لديها جهاز تصوير ،وأص� ّ�ور صفحة اإله��داء ،وأحتفظ بها مع
مثيالتها في مظروف خاصّ ،
ثم ما إن أصبح «ماسح ضوئي» ّ
لدي ،حتى
أنجزت ،في غير وقت ،تصوير تلك اإلهداءات ،ودفعت بها إلى شقيقاتها
في المجلد الخاص.
في هذا المجلد ،حتى اليوم ،أربعمئة وثالث وستون صورة ،أي أن في
مكتبتي الموزعة بين حلب ودمشق أربعمئة وثالثة وستين كتابًا كان
ّ
وكتاب قصة ورواية ومسرحية ،وباحثون ،تفضلوا بإهدائها ّ
إلي
شعراء،
ّ
َ
تقديرًا من كل منهم ،ما من ريب ،في أنني سأقرأ ما كتب ،وعلى األغلب
ّ
ّ
في أنني سأكتب ّ
األخص في أن يشكل ما كتب مصدرًا أو
عما كتب ،وعلى
َ ً
مرجعًا فيما يمكن أن أنجز مستقبال من بحث ،أو دراسة ،أو مقال.
وغالبًا ،وفي أوقات غير متباعدة ،يحلو لي أن أعود إلى هذا المجلد ،فأمعن،
ّ
استقر،
وأنعم ،النظر في الصفحات ،وأستعيد ظرفي الزمان والمكان اللذين
ّ ّ ّ
خاللهما ّ
وأول ّ
ثم أقلب صفحات القلب
مرة ،هذا الكتاب أو ذاك بين يدي،
ّ
ّ
بين أحوال أولئك الكتاب .بين كاتب ومبدع بحق ،ومؤمن بشرف الكلمة
ّ
ً
ً
ورسالتها ،ومخلص ،قوال وفعال ،لقيم الحق والخير والجمال ،وقابض على
معاني الصدق والصفاء والنقاء واإلخالص والثبات على الموقف مهما يكن
من جمر تلك المعاني ،وحرائقها ،ودروب جلجلتها ،وآخر كاتب ومبدع
ّ
ّ
ّ
هناك ،ومجد
ولكن الكتابة
بحق،
لديه أداة لتسول شهرة هنا ،ونجومية ّ
ُّ
زائف هنا ،وحضور خلب هناك ،ولذلك فال شيء يؤرقه ،أو يعذبه ،إذا ما
كان هذا اليوم هنا ،وكان في آخر هناك ،أي إذا ما قال أو فعل شيئًا هنا،
ّ
ثم قال وفعل نقيضه هناك ،ليس في المكان فحسب ،بل في الزمان بآن،
ّ
ثم ثالث ليس كاتبًا وال مبدعًا ،بل أشبه بـ»خيال المآتة» ويعتقد ،ويتوهم،
ّ
ّ
ويوسوس شيطان الزيف له ،وشياطين التصفيق المجاني ،أنه كاتب،
يتفوق ،كتابة وإبداعًا ،على الخالدين في ّ
ّ
ومبدعّ ،
مدونة الكتابة
وربما
واإلبداع الكونية ال العربية وحدهاّ ،
ثم رابع ،فخامس ،فسادس ،فعاشر،
ّ
له ولمن ينتمي إلى مجاله الصفات التي تخصه ،وتميزه ،وتحدد عالقته
بالكتابة واإلبداع من جهة ،وباإليمان بشرف الكلمة ورسالتها من جهة
ثانية ،وبإخالصه لقيم ..من جهة ثالثة ،وبقبضه على معاني ..من جهة
رابعة ،وبوعيه وقيمه وأخالقه من الجهات كلها.
ّ
ّ
في المجلد صور لغير إهداء من غير كاتب «سوري» بالهوية ال بالهوى
كما تمخضت السنوات الخمس التي مضت من هذه الحرب المجنونة
والطائشة والمسعورة على سورية .غير إهداء «مدجج» باإلطراء ،والمديح،
والتبجيل ،والتمجيد ،حتى ليخال قارئه ،وهو يمضي من سطر إلى آخر،
ثم ما ْ
مكتوب بماء العين ،وذوب الروح ،ودم القلبّ ،
ٌ
إن أنشبت تلك
أنه
ّ
الذئبة التي تقنعت باسم «ثورة» مخالبها في جسد سورية ،حتى تحول
ّ
مغلي ،وذوب الروح إلى لظى ،ودم القلب إلى بئر نفط ،وحتى
الماء إلى زيت
ّ
صارت تعبيرات من مثل« :الناقد الكبير» ،و»األستاذ الجليل» ،و»المعلم
ّ
المتميز» ،و ...وبينما الذئبة تفعل فعلها في هذا الجسد ،إلى نقيضها أو
تكاد ،وحتى ّ
تحول استجداء كاتب اإلهداء للكتابة عن كتابه إلى مفردات
وعبارات ال يتقنها سوى السوقة ،والرعاع ،والسفلة ،والطغام ،والهوجاء ،و..
ْ
سوى ذلك ّ
مما ذكرت معاجم اللغة من مرادف األوباش ،واألوغاد ،والهمج،
ّ
ومما لم تذكر.
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" �سيا�سة العوملة و�أبعادها االجتماعيّة "

قضايا وآراء

• د .عي�سى ال�ش ّما�س
العوملة م�صطلح حديث العهد  ،ظهر-بح�سب املفكّرين
والباحثني-يف بداية ال�سبعينيات من القرن الع�شرين.
ولذلك فما زال مفهومه غري وا�ضح املعنى  ،وغ�ير حمدّ د
عرف
الأبعاد والدالالت يف كلّ لغة ا�ستخدمت للتعبري عنه ؛ ّ
 /ريت�شارد هيكوت  /العوملة يف كتابه (العوملة والإقليمية
 ) 1998 ،من الوجهة ال�سيا�س ّية ب�أنّها  ":جمموعة من
االرتباطات والتداخالت التي ت�سمو بالدولة الوطنية (
الدولة الأم )  ،وب�شكل حتمي  ،يف املجتمعات التي ت�شكّل
النظام العاملي اجلديد � .إنّها ُتظهر العملية التي من خاللها
حتدث القرارات �أو الفعاليات �أو الن�شاطات  ،يف جزء من
هذا العامل  ،والتي من املمكن �أن تكون لها عواقب هامة على
الأ�شخا�ص واملجتمعات  ،يف �أجزاء بعيدة جدّ ًا من هذا العامل
الكبري ".
التوجه  ،م�شكلة �أزمة الدولة القومية
هذا
�ضمن
وتربز
ّ
 ،وت���أث�ير العوملة على مفهوم " فكرة ال�سيادة الوطنية "
وتطبيقاتها  .ومن ناحية �أخرى  ،تثور املناق�شة حول دور
الدولة يف ظ��لّ العوملة االقت�صادية  ،وال �س ّيما من جهة
ت�أكيده �أو تغيري �صورته  ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سئلة �شتى حول
�صالحية نظام ( حر ّية ال�سوق ) ليكون �أ�سا�س ًا للتنمية يف
بلدان العامل املختلفة  ،واملخاطر التي ميكن �أن تنجم من
التنمية الوحيدة البعد  ،والتي تر ّكز فقط على اجلانب
االقت�صادي  ( .ي�سني ) 32 ، 1998 ،
عرفت العوملة من الوجهة ال�سيا�س ّية ب�أنّها  :جمموعة
فقد ّ
من االرتباطات والتداخالت التي ت�سمو بالدولة الوطنية
( الدولة الأم )  ،وب�شكل حتمي  ،يف املجتمعات التي ت�شكّل
النظام العاملي اجلديد � .إنّها ُتظهر العملية التي من خاللها
حتدث القرارات �أو الفعاليات �أو الن�شاطات  ،يف جزء من
هذا العامل  ،والتي من املمكن �أن تكون لها عواقب هامة على
الأ�شخا�ص واملجتمعات  ،يف �أجزاء بعيدة جدّ ًا من هذا العامل
الكبري )Higgott, 1998,p.1 ( .
عرفت العوملة من الوجهة االقت�صادية  ،ب�أنّها
كما ّ
 :ان��دم��اج الأ���س��واق العاملية يف حقول التجارة العاملية
واال�ستثمارات املبا�شرة  ،وانتقال الأموال والثقافات � ،ضمن
�إطار الر�أ�سمالية وحرية الأ�سواق  ،وخ�ضوع العامل لقوى
ال�سوق العاملي  ،مبا ي���ؤ ّدي �إىل اخ�تراق احل��دود القومية ،
واالنح�سار الكبري لفائدة ال�شركات الر�أ�سمالية ال�ضخمة،
املتعدّ دة اجلن�سيات (.عطايا � ، 2002 ،ص  ) 2وبذلك تعبرّ
العوملة عن �سيطرة دول املركز الر�أ�سمايل يف ظلّ �سيادة
نظام اقت�صادي /عاملي  ،غري متوازن يف معطياته و�أهدافه .
ولذلك حظي املفهوم االقت�صادي العوملة  ،بالن�صيب
الأكرب من النقا�ش واحلوار والتعليق ،وذلك لأنّ االقت�صاد
ب�أ�شكاله املختلفة  ،كان وما ي��زال ،من �أه ّ��م الدوافع التي
حترك الإن�سان للعمل والن�شاط  ،الفردي واالجتماعي .
ّ
أدى االقت�صاد يف �إطار التبادل التجاري  ،دور ًا رئي�س ًا
فقد � ّ
يف حتديد العالقات بني البلدان واملجتمعات منذ القدم � ،إ ّال
�أنّ التغيري الذي طر�أ على طريقة التبادل التجاري  ،خالل
العقود الأخرية  ،جعل لهذا االقت�صاد منط ًا جديد ًا ومتم ّيز ًا
 ،يتنا�سب والنظام العوملي اجلديد .
يقول � /سكولت� : /Scholteإنّ العوملة هي الر�أ�سمالية
� ،إ ّال �أنّها �أ�صبحت معقّدة  ،و�أ�صبحت را�سخة بق ّوة �أكرث  ،يف
كلّ �أنحاء العامل  ،م�ستخدمة احتكارات تكنولوجية متقدّ مة
وقرارات تنظيم ّية دقيقة  ..وهذا التح ّول من الر�أ�سمالية
�إىل العوملة  ،خلق عامل ًا جديد ًا  ،مبعطياته و�أهدافه (..
 ) Scholte, 2000, 5وتظهر العوملة االقت�صادية هنا ،
ب�أنّها حتدث يف ظلّ نظام اقت�صادي عاملي تغلب عليه حرية
االقت�صاد غري املحدودة  ،واملتم ّثلة يف فتح الأ�سواق العاملية ،
وجتاوز احلدود املحل ّية والإقليمية .
�إنّ املناف�سة االقت�صادية احلادة بني ال�شركات متعدّ دة
اجلن�سيات  ،التي �أفرزتها العوملة � ،أ�صبحت تهدّ د التما�سك
االجتماعي  ،يف كثري من البلدان الفقرية التي تعمل بها ،
من خالل ا�ستغالل الطاقات الب�شرية مقابل الأجور املدنية
 ..كما تعمل املناف�سة االقت�صادية املعوملة على تعميق ه ّوة
التفاوت يف توزيع الدخل وال�ثروة  ،بني النا�س يف الدول

غنى ،
الفقرية والدول الغن ّية  ،حيث تزداد الدول الغن ّية ً
مقابل تزايد الدول الفقرية فقر ًا ..
للمرة الأوىل يف تاريخ الب�شرية  ،توافر
ويظهر هنا ّ ،
�إمكانية �صناعة ال�سلع يف �أي مكان وبيعها يف ك��لّ مكان
يتم الإنتاج يف املكان الأقلّ
..ففي ظلّ عوملة الر�أ�سمالية ّ ،
ً
مما جعل ذلك ممكنا  ،هي تلك
كلفة� ،سعي ًا وراء الربح  .و ّ
التح�سينات املذهلة يف تقنيات النقل واالت�صاالت  ،ف�ض ًال
عن التخفي�ضات الكبرية يف تكاليف �إنتاج هذه التقنيات .
ت�ضخم
أدى بالتايل �إىل
 )) Kubursi,1999,11وهذا ما � ّ
ّ
ال�شركات املتعدّ دة اجلن�سيات  ،بدء ًا من تزايد قدرتها على
اال�ستفادة من فروق الأ�سعار بني مكان الإنتاج الرخي�ص
والت�سويق يف املكان الأغلى � ،أو من ن�سبة ال�ضرائب املتدنية
�أو من م�ستوى الأجور يف البلدان النامية التي تعمل فيها.
و�إذا كانت العوملة تهدف �إىل �إزالة احلدود بني كيانات
الدول الوطنية والقوم ّية  ،ف�إنّها �سمحت  ،بتحويلها ال�سلطة
من الدولة �إىل ال�شركات ( متعدّ ية اجلن�س ّية )املتعدّ دة
اجلن�سيات  ،بتقوي�ض م�صداقية الدولة ب�شكل �أفقد حكومات
هذه الدولة م�شروعيها جتاه مواطنيها ؛ وهو الأمر الذي
ترتّب عليه ان��دالع ح��االت من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
ب�أ�شكال خمتلفة  ،وب�شكل �أ�سفر عن تراجع الدميقراط ّية يف
بع�ض مناطق من العامل .
وبذلك �أ�صبحت الدولة – يف هذه احلال -عاجزة عن
مواجهة ال�سوق ( املُ مَ
املوحدة املفرو�ضة
عول ) وال�سيا�سات ّ
من اخلارج  ،لأنّها – �أي الدولة  -فقدت الكثري من وظائفها
ربرات
املوروثة والأ�سا�س ّية يف املجتمع  ،وب�شكل �أفقدها م ّ
ا�ستمراريتها ووجودها  ،بحيث �أ�صبح االعرتاف بالدول رهن ًا
باالعرتاف الدويل نها .
وبهذا املعنى ،قد تكون الدولة ذات �سيادة من الناحية
القانونية  ،ولكنّها قد ت�ضطّ ر من الناحية الفعلية � ،إىل
التعار�ض مع بع�ض الفعاليات الدولية � ،أو مع جميعها  ،وهذا
الت�صرف � ،ستكون ناق�صة
ما ي�ؤ ّدي �إىل �أنّ حرية الدولة يف
ّ
�أو مق ّيدة  ،وذلك تبع ًا لل�ضغوطات التي متار�س عليها من ِق َبل
هذه الهيئات الدولية  ،لقاء ما يحدث من تعار�ض معها .
لقد ارتبطت العوملة ال�سيا�سية  ،يف الآون��ة الأخ�يرة ،
بظهور جمموعة من الق�ضايا وامل�شكالت العاملية اجلديدة ،
التي تتطلّب تعاون ًا دولي ًا جماعي ًا للتغلّب عليها  ،ومن �أبرز
هذه الق�ضايا  ،كما يرى ( �صالح وهبي  ) 2001 ،يف مفهوم
العوملة :
تزايد امل�شكالت العاملية العابرة للحدود وت�صاعد حدّ تها
 :ومن �أه ّمها امل�شكالت البيئية املتم ّثل يف التل ّوث والتدهور
البيئي  ،وبروز م�شكلة ارتفاع حرارة الأر�ض وفجوة طبقة
والت�صحر وتدمري الغابات وتراكم النفايات ،
الأوزون ،
ّ

عرفت العوملة من الوجهة
ّ
ال�سيا�س ّية ب�أنّها  :جمموعة
من االرتباطات والتداخالت
التي ت�سمو بالدولة الوطنية
(الدولة الأم )  ،وب�شكل حتمي ،
يف املجتمعات التي ت�شكّل النظام
العاملي اجلديد .

وال �س ّيما النووية منها  ،واالنفجار ال�سكّاين وق�ضية الفقر
واملجاعة يف العامل  ،وم�شكلة املخدّ رات والعنف والإرهاب
ال��دويل  ،والأم��را���ض الفتّاكة  ،وجرائم غ�سيل الأم��وال
والت�ضخّ م  ،والهجرة غري امل�شروعة ..وغريها .
تفاقم م�شكالت ال��ع��امل الثالث  :وم��ن �أه ّمها احل��روب
الداخلية التي تدور رحاها بني الفينة والأخرى  ،وال �س ّيما
يف قارتي �أ�سيا و�أفريقيا  ،وال�صراعات امل�سلّحة بني الدول ..
والأزمات االقت�صادية والفوارق الطبقية  ..وغريها ..
املتطرفة  ،التي �أفرزتها العوملة
فالليربالية اجلديدة
ّ
 ،ف�شلت يف حتقيق معدّ الت من ّو مرتفعة وتقلي�ص البطالة ،
ورفع م�ستوى املعي�شة كما وعدت  ..وحتى �أنّها مل ت�ستطع
�أن حت��اف��ظ على امل��ع��دّ الت ال��ت��ي ك��ان��ت م��وج��ودة يف عقد
الت�سعينات من القرن الع�شرين  ،بل ت��ده��ورت الأح��وال
االقت�صادية وال��ق�� ّوة ال�شرائية عند الكثري م��ن الفئات
االجتماعية  ،وازدادت ن�سبة البطالة والفقر ،وتراجعت
املكا�سب االجتماعية القدمية  ،و ّ
مت تخفي�ض الأجور وزيادة
�ساعات العمل  .فعلى �سبيل املثال ّ :
مت �إلغاء ( � )113ألف
فر�صة عمل يف بريطانيا  ،منذ خ�صخ�صة �شركة االت�صاالت
عام  ، 1984و ّ
مت التخطيط لت�سريح ( � ) 36ألف عامل حتى
�سرحت ن�صف ع ّمالها ..
ع��ام  ، 2000وبذلك تكون قد ّ
وق�س على ذلك يف معظم ال��دول الر�أ�سمالية ( .بيرتمان
و�إلد�شومان) 80 ، 1998 ،
ولي�س ذل��ك فح�سب  ،ب��ل �أنّ الكثري م��ن ال�شركات
ال�صناعية الكربى ( العمالقة )  ،وال �س ّيما �شركات �صناعة
واملحركات والأجهزة التقنية � ،أغلقت �أبوابها يف
ال�سيارات
ّ
و�سرحت ع ّمالها  ،وهاجرت �إىل بلدان
ال�صناعية
بلدانها
ّ
�أخ��رى يف �آ�سيا �أو �إفريقيا  ،حيث ت�ستفيد من الإعفاءات
ال�ضريبية لال�ستثمار  ،والأج���ور الزهيدة التي تدفعها
للع ّمال م�ستغلّة ما يعانون من الفقر والبطالة  .و�إنّ مقارنة
�سريعة ملظاهر الرثاء الذي تنعم به فئات من النا�س  ،مع
حجم الفقر والتهمي�ش الذي تعاين منه �شعوب غفرية يف
بلدان العامل املختلفة  ،تو�ضح لنا متركز الرثوات يف �أيدي
عدد قليل من الأ�شخا�ص  ،مقابل متركز الفقر يف الكثري من
بلدان العامل.
واخلال�صة � ،إنّ مبد�أ الدميقراطية والعدالة االجتماعية
التي تنادي به العوملة  ،هو مبد�أ مز ّيف ،لأ ّن��ه ينحاز �إىل
جانب الأقوياء �ضدّ ال�ضعفاء  ،و�إىل جانب الأغنياء على
ح�ساب الفقراء واملحرومني  ،ولذلك كان من نتيجته زيادة
حدّ ة التوتّرات االجتماعية وال�سيا�سية يف الكثري من دول
العامل  ،وال �س ّيما العداء للأجانب واملهاجرين  ،و�إهمال
الفئات الفقرية  ،وت��زاي��د النزعات العن�صرية وانت�شار
مظاهر اجلرمية والعنف والإره��اب  ،واملتاجرة باملخدرات
 ..وغ�ير ها من مظاهر التفكّك االجتماعي والأخ�لاق��ي
وال�سيا�سي .وكما قال  /بيرتمان و�إلد�شومان /م�ؤلّفا كتاب
( فخّ العوملة ) � " :إنّ العوملة ب�شكلها احلايل  ،هي مد ّمرة
لال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي"..
املــراجع :
بيرتمان ،هان�س  ،و �إلد�شومان  ،هارالد (  ) 1998ف ّخ العوملة  ،ترجمة :
عدنان عبا�س علي � ،سل�سلة عامل املعرفة  ،ا  ، 238الكويت .
عطايا  ،غالب �أحمد ( ) 2002العوملة وانعكا�ساتها على الوطن العربي ،
امللتقى الرتبوي الأول ملواد اجلغرافيا واالقت�صاد والدرا�سات االجتماعية وعلم
النف�س  ،الإمارات العربية املتحدة .
وهبي � ،صالح (  ) 2001ق�ضايا عاملية معا�صرة  ،دار الفكر  ،دم�شق ز
ي�سني  ،ال�سيد (  ) 1998يف مفهوم العوملة ( العرب والعوملة )  ،بحوث
ومناق�شات الندوة الفكرية التي ّ
نظمها مركز درا�سات الوحدة العربية  ،بريوت .
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ربيع �أ�ســود� ..آذار متجدد

�إذا كان ثمة " ربيع" قد بد�أ منذ خم�س �سنوات يف البالد
العربية فهو ربيع ال��ث��ورات اال�ستعرا�ضية؟ .و"الثورات
اال�ستعرا�ضية" مفهوم ا�صطالحي تعود ج���ذوره �إىل ما
بعد احل��رب العاملية الثانية ،حيث مت بلورته كفعل على
�أر�ض الواقع من قبل الغرف اال�ستخباراتية الغربية ،التي
ا�ستخدمت الت�أثري الإع�لام��ي ب�صورة ال �أخالقية للت�أثري
على جمهور املتلقني ،وبالتايل الو�صول لتحريك اجلماهري
باجتاهات حتقق لهذه اال�ستخبارات �أهدافها ،وقد جنت هذه
الثورات يف دول �أوروبا ال�شرقية و�أفريقيا الالتينية و�آ�سيا
بفر�ض �أنظمة موالية للواليات املتحدة فيها.
حديث ًا مت اعتماد هذا النموذج لتطبيقه يف البالد العربية
بغر�ض بناء "ال�شرق االو�سط اجلديد" لكن بفارق نوعي هو
جتديد الو�سائل "الثورية اال�ستعرا�ضية" واعتماد التلفاز
"القنوات الف�ضائية" ك���أداة رئي�سية مع ح�شد حزمة من
الو�سائل الإعالمية الأخرى ،ومواقع التوا�صل االجتماعي
لدعمه كـ" الفي�سبوك" و"التويرت" وغريها.
وي��رى العديد م��ن املحللني �أن اال�ستخبارات الغربية
وال�صهيونية وراء اخرتاع بدعة ما ي�سمى �أح��داث "الربيع
العربي" بغر�ض �إن�شاء " ال�شرق الأو�سط اجلديد" الذي
يراد به يف احلقيقة تفتيت الدول العربية ،خ�صو�ص ًا �سورية،
وتدمري م�ؤ�س�ساتها ،و�شل اقت�صاداتها لت�صبح كيانات هزيلة
تابعة للقوى اال�ستعمارية خا�ضعة للهيمنة ال�صهيونية .وقد
مت تنفيذ ذلك على ثالث مراحل وهي:
املرحلة الأوىل� :إن�شاء احلالة الإعالمية البديلة ب�إن�شاء
منظومة �إعالمية فعالة بديلة للمنظومة الإعالمية العربية
التقليدية" .قناة اجل��زي��رة ،العربية� ،أورينت"� ،إ�ضافة
لو�سائل الإع�ل�ام الأخ���رى وم��واق��ع التوا�صل االجتماعي
وغريها.
املرحلة الثانية :قيادة املجتمع االفرتا�ضي االلكرتوين:
ت��دري��ب و�ضبط ورب��ط �أف���راد منت�شرين يف جميع البالد
لعربية ،وخلق حالة تفاعلية بينهم تتيح �إمكانية التدخل
عند اللزوم ،وذلك بالتن�سيق مع املنظومة الإعالمية ال �سيما
التلفاز.
املرحلة الثالثة :ال�سيطرة و�صنع احلدث :بعد قيا�س جناح
ت�أثري املنظومة الإعالمية واالت�صالية على اجلمهور .عرب
اال�ستطالعات تبني لهم �أن اجلمهور العربي� ،أ�صبح جاهز ًا
للتفاعل مع الفو�ضى اخلالقة ،ومن ثم مت جتريب فعالية
هذه املنظومة عن طريق ا�ستثمار االحداث لت�شكيل ما ي�شبه
احلالة ال�شعبية اجلماهريية من خالل تفعيل ن�شطاء املجتمع
االفرتا�ضي الذين حتولوا �إىل ن�شطاء يف امليادين وال�ساحات
اال�ستعرا�ضية .ث��ورات م�صنعة يف غرف املونتاج بتقنيات
املطبوع وامل�سموع وامل��رئ��ي وال�ضوئي يتم اال���ش��راف على
حتديد حتركاتها واجتاهاتها من قبل غرف ا�ستخباراتية
�سوداء لقبول الت�ضليل والدعاية والتحري�ض عرب خمتلف
و�سائل الت�أثري ،وال �سيما تلك التي تهيج امل�شاعر "كاللقطات
ال�صادمة" وعر�ض احلركات اجلماهريية اال�ستعرا�ضية،
واختيار املكان "امل�سرح" ووق��ت العر�ض واختيار امليادين
واالوق��ات" ..ميدان التغيري"" ،ميدان التحرير" ،و"ميدان
رابعة العروبة" ،و"ميدان ال�شهداء" .كما حدد املحر�ضون
وق��ت التظاهر ي��وم اجلمعة ..فكان م�سل�سل " اجلمعات"
امل�صحوب ب�شعارات معربة" :الغ�ضب ،احل�سم ،ال�شهداء،
واحلرية" ..وغريها .ومت توظيف مثقفني و�سيا�سيني ورجال
دين �شيوخ فتنة :عزمي ب�شارة ،يو�سف القر�ضاوي�...إلخ
�أمل تقم الدول العرية الرجعية بدعم جرائم الإخوان
امل�سلمني يف �سورية يف الن�صف الثاين من ال�سبعينيات حتى
الثمانينيات �ضد �سورية� ..ضد ال�شعب والدولة التي مل تقم
ب���أي عمل معاد لتلك ال��دول ..هذه ال��دول هي التي قدمت
مبادرة لل�سالم ،مبادرة الأمري فهد عام  1981للفل�سطينيني
وه��دوده��م �إذا مل يقلبوها ف�ستكون هناك �أنهار من ال��دم،
وبعد �أقل من عام كان الغزو الإ�سرائيلي للبنان ،ومت على
�إثره �إخراج منظمة التحرير الفل�سطينية من لبنان ،لي�س
حر�ص ًا على لبنان ،و�إمنا حر�ص ًا على "ا�سرائيل"  ..هذه التي
�أحتفتنا ،وفاج�أتنا يف عام 2002ب�أغرب مبادرة م�ؤلفة من
ثالث كلمات "التطبيع مقابل ال�سالم" والتي عدلت الحق ًا،
لكي ت�صبح امل��ب��ادرة العربية يف قمة ب�يروت ع��ام 2002
حيث عدلت بال�شكل الأقل �سوء ًا من املبادرة الأ�سا�سية ،ورد

عليها رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �آنذاك �أربيل �شارون ب�أنها
و�شن هجوم ًا
ال ت�ساوي حتى ثمن احل�بر ال��ذي كتبت ب��هّ ،
على الفل�سطينيني �سقط خالله املئات من ال�شهداء وخا�صة
يف نابل�س وجنني ،وعندما اعتدت "�إ�سرائيل" على لبنان
يف متوز عام  2006قالت هذه ال��دول على ل�سان من يدعى
�سعود الفي�صل� ":إن ه�ؤالء املقاومني طائ�شون ،ومتهورون"..
و�ضغطت على الغرب و"�إ�سرائيل" من �أج��ل عدم القبول
بوقف �إطالق النار قبل الق�ضاء على املقاومة اللبنانية.
ولأن هذه الدول التابعة جنحت يف مهامها ..كلفت مبهمة
متويل الفو�ضى حتت عنوان "الربيع العربي" ..و�أعطيت
قيادة جامعة الدول العربية بعد ان تناولت الدول العربية
الأخرى عن دورها ليخت�صر دور اجلامعة با�ستدعاء حلف
"الناتو" وفر�ض احل�صار على ال��دول وال�شعوب العربية،
التي تخرج عن طاعة �سيدها ،كل تلك الأح��داث وغريها
كانت عبارة عن �سل�سلة مرتابطة من �أجل تذويب الق�ضية
الفل�سطينية ..وكل الأم��وال التي دفعتها تلك ال��دول منذ
ن�ش�أتها كانت من �أجل هذا الهدف فقط.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه� :أي قلق للمجتمع الدويل،
من خماطر وتداعيات ما يجري يف �سورية واملنطقة عموم ًا،
وع���دم حت��دي��د م�س�ؤولية ال���دول واجل��ه��ات املعنية عاملي ًا
و�إقليمي ًا و"عرباني ًا" يف دعم وت�سليح الع�صابات االجرامية،
ونخ�ص هنا الدول املن�شغلة �سلب ًا طوال �أكرث من خم�س �سنوات
بالأزمة ال�سورية ،حتت ذريعة" الدميقراطية وحرية الر�أي
والتعبري" امل�شروخة كذلك الوكالء والأدوات "العربانية"
والإقليمية ،التي قدمت ،وماتزال الدعم الت�سليحي واملادي
واللوج�ستي وقواعد االرتكاز لهاتني املجوعتني اال�صوليتني
الإرهابيني" :جبهة الن�صرة" و"داع�ش" و�أتباعهما..
ون�شري �أي�ض ًا ويف هذا ال�سياق �إىل املتغريات التي طر�أت
على الرتيبة والهيكلية ،ملا ي�سمى �سابق ًا باملعار�ضات امل�سلحة
ال�سورية" معتدلة �أو متطرفة" و�صو ًال �إىل حتول ال�صراع
بني جمموعات �إجرامية �إرهابية م�سلحة ،مدعومة خارجي ًا،
وب�ين �سورية "دولة وكيان ًا" ،وتبعاته الكارثية املنظورة
والقريبة القادمة ،وعلى املجتمع ال�سوري وجواره �أي�ض ًا.
"�إن الإدارة االمريكية تبني �سيا�ساتها يف منظمة "ال�شرق
الأو�سط" على �أحالم واهمة� ،إال �أن هذا احللم "الفنتازي
بامتياز" ا�صطدم بواقع الدولة ال�سورية املدينة الرا�سخة،
التي ا�ستطاعت بف�ضل �صمودها امل�ؤ�س�ساتي ،ويف مقدمة ذلك
م�ؤ�س�سة اجلي�ش املتني القوي� ،أن حت��ول الوعود اليومية
وال�شهرية وال�سنوية التي �أطلقها حاملو "اخلراب العربي"
لإنهاء هذه الدولة� ،إىل جمرد �أوهام حتطمت تباع ًا ،و�صو ًال
ملرحلة االع�تراف بالف�شل على ل�سان الرئي�س الأمريكي
�أوباما ،الذي �أقر وبعد �سنوات من الوعود والدعم للجماعات
امل�سلحة�" :إن حتقيق الن�صر على النظام ال�سوري جمرد
فنتازيا"!
باملقابل كان املوقف ال�سوري واقعي ًا متزن ًا ،وقد �أثبتت
الأح��داث والوقائع �صحته وم�صداقيته ،حيث �أكد ال�سيد
الرئي�س ب�شار الأ�سد �أن ما يجري يف �سورية هو حرب ي�شنها
الإرهابيون املدعومون من القوى اال�ستعمارية على الدولة
ال�سورية ،و�إن ا�ستمرار الهجوم الإرهابي على �سورية �سي�شعل
املنطقة برمتها ،و�أن �سورية �ستحارب و�ستنت�صر ،وال �شك �أن
هذه النتائج واقعية ملمو�سة نعي�شها الآن.
"اليوم ،وبالرغم من كرثة اجلراح العربية عن ذي قبل:
م�شهد دموي و�سوداوي يغطي اجلغرافيا العربية ،ولكننا ال
نزال يف امل�س�ألة �إياها وجوهري ًا غياب احلرية فكري ًا ،وغياب
الدميقراطية �سيا�سي ًا .مل نحقق �شيئ ًا ،بل على العك�س ،مل
ت�أتنا العبودية �إال من حيث حلمنا باحلرية �أه��ذا هو ما
قادتنا �إليه االنتفا�ضات العربية من الناحية الثقافية؟ هل
نحن ذاهبون �إىل مزيد من العبودية والتبعية؟ �أم �أن هذا
"الربيع" �سري�سو بنا يف دولة اخلالفة؟"
م�س�ألة الإره���اب التي انطلقت باالغتياالت ال�سيا�سية
واملجموعات امل�سلحة املتفرقة هنا وهناك وانتهت بظهور
"جبهة الن�صرة" وتنظيم "داع�ش" و�إخ��وان��ه��ا .حتولت
اجلماهري العربية من مطلب احلرية �إىل مطلب اخلبز �إىل
مطلب الدولة �إىل مطلب الأر�ض �إىل مطلب احلياة ،وتوا�صل
تدين �سقف املطالب �إىل �أن و�صلنا �إىل مطلب املوت الكرمي
�أحيان ًا!.

ك��ان "الربيع خائب ًا وت��ده��ورت االنتفا�ضات م��ن مطلب
احلرب �إىل مطلب احلياة.
و"الربيع" اخلائب جتلى يف �صعود الإ�سالم ال�سيا�سي مبا
ينذر بديكتاتوريات جديدة كما جتلى يف �سيادة الإرهاب.
من م�صر �إىل ليبيا تون�س �إىل �سوريا �إىل العراق �إىل اليمن.
هل تواقتت م�صادفة؟ ..حملت �إىل ال�سطح نعرات وانق�سامات
�أهلية ودينية ومناطقية ومذهبية �سيظل الواحد يفكر ما
�إذا كانت احداث ما �سمي بـ"الربيع العربي"" ،ثورات" �أم
�شيئ ًا �آخر على الت�سمية؟
كثرية هي الدرا�سات عن البعث ،م�ؤلفوها من مواقع خمتلفة
ومتنوعة منهم من م�س اجلانب التاريخي ومنهم من الم�س
الفعل ال�سيا�سي يف مرحلة تاريخية حمددة من تاريخ البعث.
ومنهم من حاول االقرتاب من الر�ؤية النظرية البعث يف هذا
اجلانب �أو ذاك ..و�سواء �أكان ه�ؤالء الباحثون داخل البعث
ثم خارجه ،عرب ًا و�أجانب ،ف�إن بحوثهم بقيت قا�صرة غري
نا�ضجة مل ترق �إىل م�ستوى التحليل العلمي الدقيق ،و�إىل
م�ستوى الإح��اط��ة بالعوامل املو�ضوعية والذاتية لن�ش�أة
البعث وتطوره يف الزمان واملكان ،وجمرى ن�ضاله التاريخي
وذاته الثورية التي ا�ستلهمت تاريخ االمة العربية وو�ضعت
معامل تطورها يف احلا�ضر و�آفاق م�ستقبلها املن�شود.
�إن النهج التحليلي املنا�سب لدرا�سة ال��واق��ع يف تغريه
وتطوره يعتمد على احلقيقة القاتلة ب�أن ن�ضال اجلماهري
وحركتها ي�شكل عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف الرتكيب الع�ضوي الداخلي
للواقع ولي�س هو بحال من الأح��وال عام ًال خارجي ًا يجابه
الواقع �أو يت�صدى له من اخلارج .وعلى هذا ف�إن تلك القوى
االجتماعية املنظمة التي تلتزم ن�شاط اجلماهري وحركتها
هادي ًا لها ومقوم ًا ملمار�ساتها وميزان ًا لفكرها وتطبيقها هي
القادرة فع ًال على اال�ستجابة التاريخية ملتطلبات العملية
الثورية (التغيريية) وهي املخولة حق ًا لتتبو�أ دور ًا طليعي ًا
فاع ًال يف م�سار التاريخ.
بهذا تتجدد ال�سمة الأ�سا�سية املميزة حل��زب البعث
العربي اال�شرتاكي الذي ا�ستطاع دائم ًا توطيد ن�سق التطور
الذاتي بالتفاعل التام مع تطور حركة اجلماهري ون�شاطها
وم�صاحلها ،والتطور الذاتي هنا يت�ضمن كل عنا�صر احلرب
كقوة اجتماعية منظمة ،العن�صر التنظيمي والفكري
والتطبيقي ،وهو تطور يرف�ض �أ�سا�س ًا كل التعليمات امل�سبقة
املبنية على الن�شاطات الت�أملية.
ج��اء البعث نتاج ًا لإرث ن�ضايل طويل ،ال ميكن حتديد
بدايته مطلق ًا� ،إذ ك��ل مرحلة م��ن م��راح��ل ت��اري��خ �أمتنا
العربية الطويلة كانت تت�سم بن�ضال �أبناء االم��ة وب�صال
بتهم يف جمابهة التحديات ،كل التحديات التي تفرزها
الطبيعة وتفرزها العالقات االجتماعية املت�شابكة ،والتي
تظهر نتاج ًا لتداخالت يف البنية االجتماعية التي تواجه
حرية الإن�سان وانطال قته االبداعية بن�سق مكثف من �صور
اال�ستغالل وال�سيطرة والقهر..
ثالثة عنا�صر اجتمعت لتنتج الكل الثقايف املتميز..
احلر املبدع..
اجلغرافيا والتاريخ والإن�سان ّ
رمب��ا اجتمع يف مناطق �أخ��رى عن�صران ونق�ص العن�صر
الثالث ،فلم تكتمل املعادلة� ..أم��ا يف الوطن العربي فلقد
اجتمعت العنا�صر الثالثة وكان ال�سبق التاريخي يف اجتماع
هذه العنا�صر من حظ هذا الوطن ،وكان ال�سبق التاريخي
قدر هذه االمة.
من امل�ؤكد �أن اجلوانب املو�ضوعية للواقع ال تن�شئ بحد
ذاتها �أط��ر تغيري ه��ذا ال��واق��ع وتطويره ،و�إن كانت متثل
املناخ ال�لازم لن�شوء العن�صر الذاتي يف العملية الثورية..
والعامل الذاتي هذا رغم كونه نتاج ًا للواقع املو�ضوعي �إال
�أنه يف فعاليته املركزة م�ؤثر �أ�سا�سي يف عملية ت�صعد الواقع
وتغيريه ومالئمته ،و�إنّ الواقع املو�ضوعي غالب ًا ما كان ي�شكّل
لال�ستجابة ودون �أن يكون �إطار ًا للت�أقلم واال�ست�سالم .وميكن
والتعرف على ميزاته:
حتديد �سمات احلزب
ّ
�إنّ احلزب وريث طبيعي للحركة الن�ضالية العربية.املنطلق القومي هو الأ�سا�س....املنطلق اجلماهريي والتقدّ مي واال�شرتاكي.االلتزام الدائم بقانون تطابق الوعي والفعل والفاعل.تتج�سد بـ:
وال�سمات الإيديولوجية للحزب
ّ
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الهوية ومواجهة العوملة الثقافية

قضايا وآراء

• عبد احلميد غامن
�أف���رز ع�صر التكنولوجيا وق��ري��ة ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة يف
الع�صر احل��ا���ض��ر ،ظاهرتني فريدتني  ،الأوىل  :تزويد
الإن�سان ب�أدوات فاعلة ميكن ا�ستعمالها للدفاع عن الإن�سان
وبناء حياته� ،أو لفناء الإن�سان وتدمري مقومات حياته،
والقيم الدينية واالجتماعية هي العامل احلا�سم يف �أحد
اال�ستعمالني ،والثانية  :هي انهيار احل��دود بني الأقطار
والقوميات والثقافات ،ووهن رواب��ط الدم والإقليم �إال يف
�أماكن معزولة ومواقف ه�شة مت�سارعة االنهيار واالنح�سار،
ودخلت املجتمعات الب�شرية يف طور جديد تتميز احلياة
فيه بالإقامة املوقوتة واجلوار املوقوت  ،وانقلب التجان�س
الثقايف �إىل «خلطة « م�ضطربة من الثقافات والتقاليد
والعادات والقيم يف املدينة الواحدة ،و�أحيان ًا يف البناية
الواحدة  ،مما �ساعد على متزق الروابط القائمة وتنافر
الأذواق والتوتر يف العالقات يف املواقف املختلفة ،ووجد
الإن�سان املعا�صر نف�سه يعي�ش يف جتمعات و�أك��وام ب�شرية
جمردة من الروابط واالنتماءات� ،إال يف بع�ض املناطق .هذه
التغريات امل�ضطربة �أفرزت �أزمات منها :عدم مالئمة الهوية
ال�شائعة عند الإن�سان ،وانهيار نظم الثقافة والقيم املحلية.
�أهمية هذا املو�ضوع ت�أتي مما تواجهه الثقافة العربية يف
مواجهة العوملة الثقافية واحلفاظ على هوية الأمة.
ت�شكل الهوية رك��ن�� ًا ه��ام�� ًا يف �أي نظام ثقايف  ،لكن نوع
الهوية يختلف من جمتمع لآخ��ر ح�سب و�ضعية اجلماعة
االجتماعية� .أما الهوية الثقافية فهي تلك املبادئ الأ�صلية
ال�سامية والذاتية النابعة من الأف��راد �أو ال�شعوب ،وتلك
ركائز الإن�سان التي متثل كيانه ال�شخ�صي الروحي واملادي
بتفاعل �صورتي هذا الكيان ،لإثبات هوية �أو �شخ�صية الفرد
�أو املجتمع �أو ال�شعوب ،بحيث يح�س وي�شعر كل فرد بانتمائه
الأ�صلي ملجتمع ما ،يخ�ص�صه ومييزه عن باقي املجتمعات
الأخرى.
فعامل التكنولوجيا يتيح للنا�س م�شاهدة �أك�ثر من �ألف
قناة عاملية يف بع�ض الأحيان ،لكن امل�شاهد يح�صر م�شاهدته
يف القنوات التي تعرب عن ثقافته القومية يف ال�سيا�سة
واالجتماع واملو�سيقى والرتفيه.
والهوية الثقافية متثل كل اجلوانب احلياتية االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية واحل�ضارية وامل�ستقبلية ،لأع�ضاء
اجلماعة املوحدة التي ينتمي �إليها الأفراد باحل�س وال�شعور
االنتمائي لها .و�أي�ضا هي ذاتية الإن�سان ونقاءه وجمالياته
وقيمه ،بحيث تعترب الثقافة هي املحرك لأي ح�ضارة �أو �أمة
يف توجيهها و�ضبطها� ،أي هي من التي حتكم حركة الإبداع
والإنتاج املعريف.
وميكن �أن منيز بني �أنواع ثالثة للهوية:
الهوية القومية :
�إن كلمة قومية م���أخ��وذة من « القوم « وتعني الأم��ة ،
وللقومية �صلة اجتماعية عاطفية تن�ش�أ من اال�شرتاك يف
الوطن واللغة والتاريخ  .وت�شكل القومية مرحلة متقدمة
على القبيلة واملدينة-الدولة لأنها ت�ضم �شريحة �أكرب من
النا�س ي�شاركون يف حياة �سيا�سية واقت�صادية وثقافية
واح��دة  ،هذه امل�شاركة والأخ��وة القومية تقيمان عالقة
تعاون تقوم على التبادل والتكامل .
بينما تعرب الهوية القومية عن جمموع الت�صورات املتماثلة،
التي تتمثل عادة يف �إيديولوجيا وم�صالح واحدة  ،ومن دون
هذه الأخ�يرة ال ي�ستطيع املجتمع �أن يحقق هذا التفاعل
كوحدة  .وترتبط الهوية القومية بالهوية الثقافية  ،وذلك
لأن الهوية القومية ذات �سمات ثقافية بالأ�سا�س  .و�إذا
�سلمنا ب�أن م�صطلح القومية يعني تلك الروابط املو�ضوعية
والروحية وال�شعورية ،والتي جتعل جماعة ما تختلف عن
غريها  ،و�أن الثقافة هي حم�صلة الن�شاط املعنوي واملادي
للمجتمع  ،ف�سوف ن�ستخل�ص � :أن الهوية القومية متحققة
يف التاريخ  ،ومعطى يكاد يكون جاهز ًا ،يف حني �أن الهوية
الثقافية تغلب عليها ال�صريورة والتطور والتفاعل �سلب ًا
و�إيجاب ًا مع غريها من الهويات الثقافية  .وميكن القول ب�أن
�أكرثية �أفراد قومية معينة �أو ق�سم كبري منهم ،يت�شابهون

نف�سي ًا وفكري ًا واجتماعيا� ،إىل درجة ت�سمح عند الإ�شارة
�إليهم  ،باحلديث عن هوية قومية عامة ،ترجع �إىل جتربة
متماثلة يف التاريخ.
الهوية الوطنية :
�إذا كانت الهوية القومية تتعلق ب��الأم��ة  ،ف���إن الهوية
الوطنية تتعلق بالدولة ،والتي تعني �إيجاد التطابق �أو
التوافق� ،أو التوازي بني الكتلة االجتماعية دميوغرافي ًا
ورقعتها اجلغرافية التي متار�س عليها نتاجها االجتماعي،
وتعرب من خاللها عن نف�سها عرب منطها الثقايف اخلا�ص بها،
�أم��ا القومية فهي ال�سمات (للأنا) للب�شر يف عملية النتاج
التاريخي عن (الغري) مبا يحدد يف الأن��ا كعنا�صر تخ�ص
الكتلة الب�شرية ،والهوية الوطنية  ،ن�سبة �إىل الوطن �أو
الأم��ة التي ينت�سب �إليها �شعب متميز بخ�صائ�ص هويته،
وهوية �أية �أمة من الأمم هي جمموعة ال�صفات �أو ال�سمات
الثقافية العامة التي متثل احلد الأدنى امل�شرتك بني جميع
الأفراد الذين ينتمون �إليها ،والتي جتعلهم يعرفون ويتميزون
ب�صفاتهم تلك عما �سواهم من �أفراد الأمم الأخرى.
الهوية العوملية :
تقرتح العوملة هوية جديدة ،هي الهوية العوملية  ،التي
تت�ضمن نقي�ضني هما  :العوملة التي تعمل على حمو الهويات،
والهوية التي تقف يف وجه الغزو العوملي  ،و�إذا كانت الهوية
تعني التميز عن الغري � ،إذ يتميز الفرد عن غريه من الأفراد،
والأمة عن غريها من الأمم ،والثقافة عن غريها من الثقافات،
ف�إن العوملة تعني �إلغاء التمايز والتغاير .بيد �أن الواقع الذي
يربط العوملة بهويات الأمم وال�شعوب ينبئ ب�أمر �آخر ،كون
التطورات التكنولوجية واملعلوماتية واالت�صالية الهائلة
التي حتققت يف هذا الع�صر ،تتيح �إمكانية �أكرب �أمام الثقافات
املحلية لالغتناء واالنفتاح على العامل والتفاعل فيما بينها
 ،وهو ما يعطي بعد ًا جديد ًا للهوية هو البعد العاملي ،ورمبا
�أمكن بهذا املعنى احلديث عن هوية عاملية.
بناء على ما �سبق ،ف�إن العوملة الثقافية هي حتول الهوية
الثقافية من �إطارها القومي واخلا�ص �إىل االندماج والتفاعل
والتكامل م��ع الهويات الثقافية الأخ���رى يف ظ��ل الهوية
الثقافية الأحادية .و�إن كانت العوملة تفر�ض نف�سها حتى
با�ستخدام القوة ،فت�صبح العوملة الثقافية بذلك فر�ض
منهج وثقافة غربية �أمريكية بالهيمنة على العامل و�شعوبه
و�أفراده ،م�سخ ًا لهم و�إهدار ًا خل�صو�صياتهم.
جدلية العالقة بني العوملة والهوية
تعك�س العالقة اجلدلية بني العوملة وهوية املجتمعات
املحلية جانب ًا رحب ًا مل�ؤه ال�سطوة وال�سيطرة والغطر�سة ،بل
واالكت�ساح اجلارف بال هوادة  ،يقابله اال�ستالب واالغرتاب
والتبعية على خمتلف امل�ستويات ،لذلك البد من الت�أكيد على
حقيقة مفادها �أن للعوملة بالغ ال�سطوة على هويات الأمم
وال�شعوب.
لقد �أ�شار �صموئيل هنتنغتون يف مقالة عنوانها «القوة
العظمى ال��وح��ي��دة» يف جملة «ال�����ش���ؤون اخلارجية « �إىل
املخطط الأمريكي جتاه العامل الآخر – املراد عوملته -الذي
يخوله للإنفراد واال�ستقاللية بالقرار ال�سيا�سي العاملي،
�إذ يت�ضمن املخطط كيفية �إحل��اق جمتمع بلد ما بحظرية
املجتمعات املعوملة ،وذلك وفق املراحل من �ضمنها – حتى و�إن
اختلفت �آليات العوملة من جمتمع لآخر: -
• – ط��رح م�����ش��روع ال��ع��ومل��ة  ،با�ستعمال ك��ل الو�سائل
والأ�ساليب املتاحة التي جتعل الآخرين يتبنون النموذج
اال�ستهالكي الأمريكي على �أ�سا�س كونه النموذج الأمثل
والأف�ضل .
 – 2ا�ستعمال منطق الإغ��راء وال�ضغط و�شراء الذمم
وب�سط النفوذ ومداراة القوى ال�سيا�سية الفاعلة يف مناطق
النفوذ العاملية خللق ف�ضاءات ثقافية ج��دي��دة ،يتكيف
متبنوها والنا�شطون يف دواليبها مع امل�صالح الأمريكية
وت�ستجيب لها ب�إيجابية متزايدة من حيث �أنها تعطى لها
فاعلية و�صدى جغرايف – �سيا�سي ينعك�س ح�سب الأهداف
املحددة وفق الغر�ض اال�سرتاتيجي املتبنى وامل�صاغ من قبل

هذه الإدارة على م�ستوى الداخل واخل��ارج ،والذي �سيعطي
للحدود اجلغرافية-الإ�سرتاتيجية ل��ل��والي��ات املتحدة
الأمريكية م��داه��ا وام��ت��داده��ا  ،وه��ذا يكون ب��امل��وازاة مع
االنت�شار الع�سكري والتجاري واالقت�صادي ،املتنامي �سنة
بعد �أخرى واملا�سك بزمام التحوالت االقت�صادية العاملية ،
با�ستغالل حاالت الفراغ يف البناءات احل�ضارية يف كثري من
املناطق العاملية.
�ضمن ه��ذا املنظور تقت�ضي مرحلة الهيمنة الإزاح���ة
والإب��ع��اد وتعطيل طاقة احليوية الإنتاجية للقوى التي
ت�شكل مناف�سا متميزا ثقافيا ودينيا و�سيا�سيا  ،ومن هنا
تتقرب الواليات املتحدة الأمريكية �أكرث ف�أكرث من مناطق
�إن��ت��اج املعرفة وتطويرها للتو�صل �إىل ام��ت�لاك مذاهب
االجت��اه��ات الفكرية يف ه��ذه املراكز لالحتواء والقولبة
والتوجيه ولتبني النموذج الثقايف الأمريكي  ،وهذا ينم يف
احلقيقة عن رغبة �أمريكية يف جتريد هذه القوى و�سلب
خ�صو�صياتها الإنتاجية املبدعة يف خمتلف ميادين املعرفة .
بعد ذلك ت�أتي مرحلة الإرغام والإكراه متعددة الأوجه
 ،حتى ولو �أدت عملية الإك��راه �إىل خرق وانتهاك القانون
الدويل ،فما ال ميكن �أن ت�صل �إليه �أجهزة اال�ستخبارات يف
الظروف العادية يتحول �إىل مطلب �سيا�سي علني  ،ت�ستجلب
نحوه ال��ق��وى ال�سيا�سية والع�سكرية احلليفة للواليات
املتحدة الأمريكية – بر�ضا وموافقة �أو بعدم ر�ضا من هيئة
الأمم املتحدة وجمل�س الأمن – للتمكن من حتقيقه بالقوة
الع�سكرية الغا�شمة عن طريق التدخالت الع�سكرية املبا�شرة
�أو الت�آمر باالنقالبات قهرا وجربا  ،وتنطوي �سيا�سة الإرغام
والإكراه الأمريكية على ال�صعيد العاملي على حتقيق التفوق
املطلق من جهة  ،وتكري�س حالة ال�ضغط على الطرف الآخر
لإحداث حالة الالتوازن على ال�صعيد العاملي واحلفاظ عليها
 ،بني من ميتلك القوة وميتلك قوة فر�ض القانون وبني من هو
مرغم على �أن يكون جمرد �شيء  ،وبالتايل �سلب �أحوا�ض
املعرفة اخل��ارج��ة عنها م��ن ك��ل خ�صو�صيات �أو حظوظ
املناف�سة .
فمواجهة العوملة باالنعزال والعنف واملناه�ضة �آليات
�ضعيفة ،فقد بات االنعزال �أمرا م�ستحي ًال  ،بل يحتاج �إىل
ق��راءة جديدة لأو�ضاع الأم��ة الثقافية و�آليات التعريف
بالهوية الثقافية لها من خالل ركائز هذه الهوية.
ركائز الهوية الثقافية :
املق�صود بركائز الهوية الثقافية تلك املقومات والأ�س�س
التي متثل �صلب الهوية الثقافية ومو�ضوعها ،وتلك العنا�صر
الأ�سا�سية لها التي متثل مظاهر الهوية الثقافية.
ت�شمل مقومات الهوية الثقافية �أ�س�س ًا هامة يف حد ذاتها
هي:
�أوال  :الإن�سان بحيث يعترب الإن�سان هو املعنى بالهوية
الثقافية ،وهو املعني بهذه احلياة ،وهو حمور و�أ�سا�س الهوية
الثقافية ،ال غريه من الكائنات احلية الأخرى.
ثانيا  :ال��ت��وازن يف ال�شخ�صية �أي ذل��ك ال��ت��وازن امل��ادي
والروحي للأفراد ولل�شعوب ،بحيث يكون اعتدال وتوازن
كفيل باحلفاظ على احلياة الطبيعية للفرد ،دون تغليب
حياة املادة على حياة الروح.
ثالثا  :توافق ثقافات املجتمعات مع ما يتما�شى ح�ضاراتهم
ومعتقداتهم ومنط حياتهم و�إميانهم باالنتماء ملجتمع ما يف
كل جوانب خ�صو�صياته.
راب��ع��ا  :التوا�صل م��ع املحيط اخل��ارج��ي� :إن الإن�سان
بحاجة لغريه ،و�أنه بالطبع اجتماعي و�إن�ساين ،لي�س فردي
وذاتي و�أناين ،هو بحاجة للتعاون والتعامل و�أن يكون عامليا
باحلفاظ على �شخ�صه وتفاعله مع غريه.
خام�سا :القيم الثقافية :املحافظة على قيم املجتمع،
ومنعها من الزوال والذوبان.
فالتعامل مع العوملة الثقافية ينبغي �أن ينطلق من عدة
مرتكزات ،منها :الثقة بالنف�س ،وو�ضع �إ�سرتاتيجية ثقافية،
واالهتمام مب�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم ،وكذلك االهتمام
باللغة العربية وحماولة جتذير ثقافة الأمة وحتديدها.

قضايا وآراء
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ْ
ــرد
مــن
كتــاب َّ
ال�س ْ
ِ
(�شمـــ�س الأ�سمـــاء)
ُ

•�أمين �إبراهيم معروف

-1(�سعـد ال ّلـه ّ
ونـو�س)
________________
على َ
ذلك َّ
الط َر ِف من( :ح�صني البحر)،
ُو ِلدَ
كاتب.
وال�ص
ّدى
ن
ال
أناقة
�
بكامل
ِ
ِ
باح ٌ
ّ
ِ
َ
ً
َ
ّ
ً
َّ
ريق عدَّ ة الي� ِأ�س وحمدِّ قا يف
جلباب
خل َع
َ
ال�ص ِ
ِ
مت خمتربا يف الط ِ
العتمة وافت�ض مرياث ّ
حواف انك�سا ِرنا..
ِ
يكتب.
َ
رقيم ما يف براري ال ّت�أ ّم ِل َ
ت
ترك
احلكاية �س�ؤا ًال كبري ًا معلَّق ًا( :،مَنْ
هناك يف َم نْ ِ
ِ
وعلى ٍ
لوح الأبد ّي ِة َ
املحفوظ( - :،حمكومون بالأمل).
ذلك الإ�شعا َع منْ بيا ِن ِه
ِ
نحن؟! ..).با ّث ًا على ِ
-2(عبـد ال ّلـه عبـد)
_____________
يف ذلك ّ
القدمية،
ال�شار ِع منْ �شوار ِع (اللاّ ذق ّي ِة)
ِ
عا�شَ َ ،
قا�ص جميل.
ذات
ٍ
حقبةٌّ ،
ً
حظة وي�سر ُد � َ
أحوال
مي
انتز َع
املدينة ُي��د ّونُ امل�صائ َر فيها على �إيقا ِع ال ّل ِ
ِ
ورقة منْ تقو ِ
ّا�س على َو ْق ِع ال ّر�ؤية.
الن ِ
َ
ُ
ُ
ّ
يف ذلك ال�شار ِع منْ �شوار ِع اللاّ ذق ّي ِة ،تقول احلكاية:،
ا�سمهُ ( - :،عبد هّ
ٌ
عا�شَ َ ،
الل عبد).
قا�ص
ذات
ٍ
جميلُ ،
حقبةٌّ ،
-3(حممـد عمـران)
_____________
َ
وهناك،
باملدينة ،والن ُ
ُ
ُ
وء ّ
ّجمة ،والق�صيد ُة بالق�صيد ِةّ ،
بال�ضوء،
اجلبل
حيث يلتقي
ّجمة بالن ِ
ِ
وال�ض ُ
ُ
�شاعرُ .
ُو ِلدَ مخِ ْ ُ
احلكاية:،
تقول
يال
ٍ
ْ
خزائن ذلك
واختمرت يف حدو ِد
ال�صايف
ابتك َر �سماو ْي ِن زرقاو ْي ِن على
ِ
ِ
نهوند ذلك الإيقا ِع ّ
ُ
ُ
احلكاية:،
وتقول
الغامق َت ِر َك ُة النّبيذ.
يل
ال ّل ِ
ِ
ُ
ُ
كّ
احلكاية:،
وتقول
حجاب فكانَ خازنَ (الوقت).
ري
غ
)
ة
الق�صيد
�
(�شخ
م
ل
منْ
ِ
َ
صَ
ِ
ٍ
ٌ
ٌ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ّ�سيم كما تك ّورت على
ّ�سيم يف ِ
حلقتْ على زغ ِب النّو ِر فرا�شات مل َّونة واغتبط الن ُ
رفيف الن ِ
الكليمَ ،
ُ
ُ
جنمة :،زهر ُة ّ
احلكاية:،
وتقول
(الطني).
ذات
يدَ يِّ
ٍ
ِ
ٌ
َ
ُ
حقول ال ّلو ِز و�أحرا�ش ًا منْ ِغما ِر
نهب
ة
نداو
:
ه
ت
غبط
ويف
.
غبطة
:
ه
ت
ي
ر
ع
�ش
يف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال�صباحَ .
ّ
ِ
ْ
ّ
ريق �إىل ِجرا ِر الع�سل �أع�شبتْ ب َت ُ
احلنطة .ويف ّ
ْ
كر�سي
وا�ستوت با�سم ِِه على
رث
ِ
الط ِ
الت ال ّن ِ
ِّ
�شم�س (امللاّ جة).
ِ
اجلبال البعيد ِةُ - :،
-4(حممـد املـاغـوط)
______________
ُ
حم�سوبة منْ �( :ضوءِ القمر)ُ ،
احلكاية:،
تقول
ري
ٍ
ويف هد� ٍأة غ ِ
ً
ً
َ
َ
ليل النّرث.
�شَ َّق
�شاعر جمرى النّه ِر و�أربك حقول الق�صيد ِة غا�ضبا �ساطعا كاملج ّر ِة يف ِ
ٌ
ُ
ُ
احلكاية:،
وتقول
ِّ
ً
ِّ
نْ
العط�ش� :،أ�سطور َة املاء.
�صحارى
يف
ا
ع
ق
و
م
رية
ع
ال�ش
ت
م
يف
ه
آوا
�
و
اجلمال
أذى
�
ارتكب
ِ
ُ َ ِ ْ ِ َُ
َ
ِ
ُ
ُ
احلكاية:،
وتقول
ظ�������ل ع������م������ر ًا ك������ام ً
َ
َّ
���د
أ���������س��������داف ال����� ّل
������ع �
ِ
�����ي�����ل ع�������نْ ج�������س ِ
���ل��ا وه�������و ي������رف ُ
ّ
(��������ض�������وء ق����م����ر).
:،
ة
ال�����ق�����������ص�����ي�����د
ل�����ي�����ل
يف
ر
�������ص������ا
�����ى
ت
ح�����
������ار
ال������نّ������ه
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
احلكاية:،
تقول
ّ
ّ
ّهُ
بقلب عا ٍر� ،إىل م ْه ِد الق�صيدة.
َ،
م
ّجو
ن
ال
�سحب
ذي
ل
ا
اعر
ال�ش
�إن
َ
ُ
ٍ
تقول احلكايةُ.
ُ :،
-5(علـي اجلنـدي)
____________
مل يكنْ �شيئ ًا �أك َ
كلمة.
رث منْ ٍ :
قال َ
َ
ُ
ُ
احلكاية.
وتقول
نف�س ِه،
ذلك يوم ًا عنْ ِ
شَ
َ
ّ
عا� حياتهُ على ه��واه .وانتحى ذل��ك ال�� ّرك��نَ
ا�سمهُ - :
الق�صي م��نَ احل��ي��ا ِة ال��ذي ُ
َّ
(الق�صيدة).
ُ
ُ
احلكاية:،
تقول
ْ
مل ُيبال ْغ قي �شيءٍ قَ��دْ َر مبالغ ِت ِه بـ (بانهيار الأم��ل) يف كليهما - :الق�صيدة واحلياة.
خذ احليا َة على �أ ّنها الق�صيدة الأزل ّي ُة الباقية وا ّت َ
ا ّت َ
خذ الق�صيد َة على �أ ّنها احلياة وما
بينهما كانَ قا�سي ًا وحا ّد ًا على كليهما.
ُ
ُ
احلكاية:،
وتقول
كانَ فو�ضو ّي ًا مبا يكفي .وعا�شق ًا مبا يكفي .وجمنون ًا مبا يكفي .ومارق ًا مبا يكفي :و�صور ُتهُ
حمل (ال ّر َ
اية املن ّك�سة) َ
ريها� :صور ُة مارقَ .
قبل �أن َ
يقول( :يف البدءِ كانَ
ال ّتا ّم ُة بحذاف ِ
ُ
احلريق ُيعاينُ ( :ح ّمى الترّ اب) وقبل �أنْ يح َ
كتب
لعبة
ال�صمت) .وا�ستم ّر يف ِ
ني ال ّرحيل َ
ِ
ّ
لل�ضياءِ الأخري)ُ .
(�سنونوة ّ
تقول احلكاية:،
و�صمتَ ،
َ
َ
كتاب املوت .
ذات ليل،
ليقول ق�صيد َتهُ الأخري َة و ُي َ
ودعهاَ :

د.ح�سن حميد

اجلوائز الأدبية

ً
ُ
يسألني صديق لي ُّ
يحب الثقافة ،قراءة ،ومعرفة ،ما هي حقيقة الجوائز األدبية ،وهل تعطى
لإلبداع األدبي ،والجدة في الكتابة واالشتقاق ،من دون أية تحسبات أو حسابات؟! وما هي مرجعيات
هذه الجوائز ،ومن يتحكم بنتائجها؟ أهي لجنة الحكم أم من يقوم على تمويلها ،أم من يرعاها
بالتوجهات السياسية؟! وأردف بسؤال طويل آخر له تفرعاته أيضًا ،ولماذا هذا الضجيج الذي يتبع
أطراف
إعالن نتائج هذه الجوائز؟! ولماذا هذه القذوفات الشاتمة ،والكلمات الجارحة المتبادلة بين
ً
متداخلة ومتشابكة؟! وهل من حق لهؤالء الرافضين للنتائج؟ بل هل من مصداقية للنتائج أصال؟!
ً
صفاء؟!
وما الجائزة العربية األكثر مصداقية ،وال أقول األكثر
الحق ،إن هذا السؤال المركب ليس صعبًا ،بقدر ما هو دائرة تقود إلى جملة من التعقيدات
التي قد ال تصل بالمرء السائل إلى إجابة مقنعة ،والسبب أن السياسة ،وعدم األمانة ،والشللية،
والموقع ّ الجغرافي (للجائزة) ،والمحكمين ونوعيتهم ،والمشاركين في أعمال الجائزة ونوعيتهم
أيضًا ،كلها تسهم إسهامًا مباشرًا كي ال تكون اإلجابة صافية .ولكن في تلمس جوانب من األمور،
المعطيات ،ومعرفة بعض األعمال ،واألسماء الفائزة بالجوائز ..إشارات دالة
والوقوف على بعض
ّ
وكشافة لمجرياتها ،وللمصبات التي آلت إليها! بل ّ
البد من توصيف
على طبيعة هذه النتائج،
الحال الثقافية العربية لمعرفة أسباب القبول المتكاثر على هذه الجوائز ،بل ّ
البد من السؤال ما
إذا كانت هوية هذه الجوائز األدبية واضحة ّبينة لدى األدباء والمثقفين وهم الجهة المقصودة
بتوجهاتها؟!
ولإلجابة أقول ،جوائز األدب والثقافة العربية كثيرة ،ومتعددة ،وجهاتها ،هي الجهات ذات
المالءة المالية ،وأغلبها يعود إلى الدول العربية الخليجية المعروفة بغناها ،ولكن هناك جوائز
عربية معروفة في بلدان عربية غير خليجية ،ومنها تونس التي تمنح جائزة باسم (أبو القاسم
الشابي) يمولها بنك تونس ،وهناك جائزة يعلن عنها المجلس األعلى للثقافة والفنون في مصر،
التابع لوزارة الثقافة المصرية ،تمنح باسم الروائي نجيب محفوظ ،وهناك جهات خاصة ،وال أدري
إن كانت لها استمرارية حتى اآلن ،تمنح جائزة أدبية باسم األديب محمود تيمور ،وأخرى باسم
األديب يوسف إدريس ،وهناك جائزة تمنح في األردن باسم األديب مؤنس الرزاز ،ال أدري إن كانت
لها استمرارية أيضًا ،وهناك جائزة سودانية تمنح باسم األديب الطيب الصالح .لقد وددت اإلشارة
إلى هذا ،ألن بعض الجوائز العربية تظهر فجأة ثم تختفي فجأة تبعًا للظروف ،واألشخاص ،وحاالت
التمويل ،وما تقتضيه التوجهات السياسية أيضًا.
وأيا كانت الحال ،فإن الجوائز األدبية العربية حاضرة ،وموجودة ،ولكن ليس بالحضور الذي يتمناه
أهل اإلبداع والفنون ،وعلى الرغم من قلتها ،وكثرة الراغبين ّبالمشاركة فيها ،فإن القيل والقال،
واألحاديث غير ّ
السارة التي تصل إلى حد الفضيحة ،هي المعقبات لكل منها ،واالستثناءات قليلة
لألسف!
بمقدوري توصيف الحال الثقافية الراهنة ،والممتدة على حال سكونية منذ عقود ،فاألدباء في
متوالية أجيال نراها هنا وهناك ،والكتب تصدر هنا وهناك ،والحرص على اإلبداع والكتابة هو
وضرورة الحضور الثقافي نستشعره
حرص نراه باديًا هنا وهناك ،والسؤال عن اإلبداع والكتابة
ّ
هنا وهناك ،والصحف والمجالت موجودة هنا وهناك ،واتحادات الكتاب ،والروابط األدبية موجودة
أيضًا هنا وهناك ،والنقاد موجودون هنا وهناك ،وهم أهل حضور في الجامعات ،والمشاهد
الثقافية! لكن هل لهذه الوجودية من عالمات دالة على الرعاية لألدب والثقافة والفنون عامة،
هل تقوم كل تلك الجهات المذكورة آنفًا بما يتطلب منها من أجل الثقافة واإلبداع؟! اإلجابة ّ
مرة،
وهذه هي دالالتها .فالصحف والمجالت السائرة ،أي المنتشرة ،ماعادت تحتفي بالثقافة ،فال
هي تنشر نصوص األدب ،وال هي تقدم ،عبر الحوارات واالستطالعات ،األدباء والمثقفين للقراء
والمهتمين! وهذا ما ّ
حد من الحضور اإلعالمي المصاحب للتجارب األدبية ،والظواهر الثقافية .ثم
الثقافة ،بله األدب ،استراتيجية من استراتيجياتها ،وباتت
إن الفضائيات التلفزيونية ما عادت
ً
المادة الثقافية المصورة أو المتلفزة حاال نادرة .والجامعات التي تدرس اآلداب والفنون ،هي
األخرى تخلت عن اهتمامها بأهل الثقافة واألدب والفنون األحياء على وجه التحديد ،فنادرًا ما
يزور أديب ،أو شاعر ،أو فنان ،أو ناقد أدبي جامعة من الجامعات العربية ليتعرف واقع الجامعة ،أو
ليتعرف طالب الجامعة وأساتذتها إليه ،نادرًا ما تقام فعاليات ثقافية للشعر والقصة والمسرحية
والرواية داخل الجامعات العربية ،وهذا ما قلل االهتمام باألدباء والفنانين وتجاربهم ،بل ما قلل
من أهمية المدونات األدبية ّوالفنية الصادرة حديثًا ،وهذا ،أيضًا ،ما جعل الجامعات العربية تدور
األزمنة الماضية للكتاب واألدباء والفنانين الذين رحلوا منذ نصف قرن وأزيد ،أما األدباء
في مدار
ّ
والشعراء والكتاب الجدد فال دور لهم ،وأسماؤهم ال تذكر في أروقة الجامعة ،والطلبة ال يعرفونهم
إال بالمصادفة .وأحوال كهذه تشير إلى خسارات كبرى للثقافة واألدب والفنون ألنها تشكل حالة
مرضية اسمها اإلقصاء واإلبعاد والتجاهل! والنقاد المعروفون بالتميز والثقافة موجودون ،ولكن
ال حضور لهم ،فهم ال يتابعون النصوص المطبوعة ،وال األجيال األدبية الطالعة ،واالستثناءات
قليلة ،وقليلة جدًا ،غالبية أفعالهم النقدية تدور حول التجارب األدبية التي أغلقها الزمن برحيل
أصحابها.
إذًا ،اإلعالم الثقافي ال يقوم بأدواره الثقافية المطلوبة في الصحيفة ،والمجلة ،والتلفزيون،
ووكاالت األنباء ،والجامعات في حالة صدود وإبتعاد وتجاهل ،والنقاد كذلك ،واالتحادات
واإلذاعةّ ،
للكتاب تحاول ولكن من دون جدوى ،ودور النشر تنتقي ما ّ
تحب من المؤلفات والموضوعات
العربية
ذائقة السوق الثقافية ،فالحال الثقافية هي كذلك ،وهي حالة مرضية بادية لكل
مع
يتمشى
وما
ّ
من ّ يملك عينين ,كتاب طالعون يحاولون الكتابة ،فال تبدو أسماؤهم إال بعد عقود من الزمان،
وكتاب في أواخر أعمارهم ال تتناولهم أقالم النقاد الحقيقيين ،وقطيعة معرفية وثقافية ما بين
المشاهد الثقافية العربية فال أحد يعرف أحدًا ،والكتب ال تصل سواء أكانت مهمة أم غير مهمة!
في ظل هذه الحال ،تأتي الجوائز األدبية لتستقطب معظم المشتغلين في المشاهد الثقافية
العربية ،وإال كيف تصل مشاركات روائية من مسابقة لجائزة عربية إلى ما ينوف على خمسمائة
رواية صادرة خالل سنتين فقط! وتصل أرقام ّالمشاركات الشعرية إلى ما هو أكبر من هذا الرقم في
مسابقة لجائزة عربية أخرى! كثيرون هم الكتاب واألدباء الذين ال ينظرون إلى مرجعيات الجوائز
األدبية العربية ،و ال إلى أهدافها أوالغايات التي تسعى إليها ،مع أن هذه الجوائز تدل على
مرجعياتها وأهدافها من خالل نتائجها التي تفصح عن الموضوعات والتوجهات التي تتبناها
هذه الجائزة أو تلك! أما المصداقية ،واألمانة ،والموضوعية ..فال أهمية لها هنا حين تنتخب
األعمال الفائزة من بين األعمال الموافقة لتوجهات القائمين على هذه الجوائز وسياساتهم
وغاياتهم.
ُ
ّ
بلى ،الجوائز األدبية العربية كائنات ّ
محيرة ،تلعب بها األيدي التي شكلتها الحيرة أيضًا.

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءات

التعليم يف دم�شق
()1909-1861

• حممد عيد اخلربوطلي
�سيطر العثمانيون ع��ل��ى ب�ل�اد ال�����ش��ام �سنة
 – 1916م،-وق�سموها اىل والي��ات و�سناجق
(�ألوية)،و�أق�ضية ونواح وقرى ،وعينوا عليها
قادة ع�سكر  ،وعهدوا �إليهم الإدارة والإلتزام
مببادئ ال�شرع الإ�سالمي �أوالعدالة التي طاملا
تغنوا بها طويال ،و�إن �أك��دت م�صادر ومراجع
كثرية ظلمهم وقهرهم وا�ستعبادهم للبالد التي
�سيطروا عليها .
وا�ستمر الف�ساد والظلم قائما كما ا�ستمرت
املطالبة بالإ�صالح وات�سعت دائرته  ،اىل �أن بد�أ
ال�سلطان عبد احلميد الأول ()1786-1774
بالإ�صالح املدين ف�صرخ بوجه الف�ساد و�سانده
ال�شرفاء ،فكان من �أولويات اهتمامه حماربة
ف�ساد التعليم ال��ذي �أ�صيب بالركود منذ عهد
�سليم الثاين ابن �سليمان القانوين،فعمل على
بناء املدار�س،وطلب ن�شر املعرفة ،ومنح املعلمني
روات��ب عالية،و�صمم على النهو�ض بالأجيال
،كما طبع الكتب املدر�سية على نفقة الدولة
ووزعها على الطالب جمانا،و�أ�صدر فرمانا اىل
كل والية ي�أمر واليها بافتتاح املدار�س وحما�سبة
�أولياء الأوالد الذين الير�سلون �أبناءهم اىل
املدار�س.
من هنا تبد�أ ا�ستفاقة الدولة العثمانية باجتاه
الإ�صالح،وتبد�أ قراءة تاريخها و�ضرورة ت�سليط
ال�ضوء على هذا اجلانب  ،لذلك يقول د.حممود
ع��ام��ر ا���س��ت��اذ ال��ت��اري��خ ال��ع��ث��م��اين يف تقدميه
للكتاب ال��ذي نتحدث عنه �...إن العديد من
امل�ؤرخني والكتاب �أغفلوا هذه الناحية ب�صورة
�شبه تامة ورك��زوا على الع�ساكر وبطوالتهم
�أوف�سادهم وجتاوزاتهم ،وتنا�سوا �أن ال�سالطني
الذين تكا�سلوا يف �ضبط �ش�ؤون الدولة ،وتركوا
العلم والتعليم �ضائعا وراقدا يف جدران الزوايا
وال��ت��ك��اي��ا ح��ي��ث ت��واله��ا رج���ال ارت����دوا جبة
وعمامة رج��ال الدين بعدما �صوروا لل�سلطان
احلاكم �أن العلماء والفقهاء يعار�ضون �سلطانه
،.....وتوا�صلوا بف�سادهم اىل حد التعامل مع
ن�سائه،ف�أهمل ال�سلطان العلماء وان��زوى �أهله
وحمبوه،وظل الأمر على ماهو عليه حتى عبد
احلميد الأول .
ومم���ا ج���اء يف ت��ق��دمي��ه ل��ك��ت��اب (التعليم يف
والي���ة دم�شق يف الع�صر العثماين -1861
 ،)1909ت���أل��ي��ف ال��ب��اح��ث حم��م��د اب��راه��ي��م

جاء العمل غاية يف الدقة
والإن�ضباط العلمي،ومن
يقر�أه يدرك اجلهد الكبري
الذي بذله....لذلك يعد هذا
العمل الأول من نوعه يف جمال
التعليم.

للباحث حممد احلوراين
احل��وراين ......احلقيقة �أن ع��ددا قليال من
الباحثني املخل�صني تطرقوا اىل التعليم يف
الدولة العثمانية،واحلال نف�سه يف والياتها
العربية،وان�صرف النا�شطون علميا اىل مدح
ال�سلطان �أو ذمه �أو مدح االنك�شارية وتعداد
م�ساوئها،وهناك باحثون تعر�ضوا لل�سلطان
وانك�شاريته،ولكنهم ركزوا على اجلانب العلمي
لبالدهم .
وي���ؤك��د د.ع��ام��ر يف ت��ق��دمي��ه �أن���ه ق��د تكون
هناك �إ�ضاءات علمية دونت قبل عمل الباحث
احل���وراين ح��ول التعليم يف دم�شق يف الع�صر
العثماين�،إال �أنه مامن درا�سة علمية وثائقية
توازي عمله هذا.
و�أك���د د.ع��ام��ر امل�شرف على ه��ذا البحث �أن
الباحث قدم يف بحثه معلومات قيمة ون��ادرة
،والأه���م �أن��ه مل يتحدث عن افتتاح املدار�س
فقط�،إمنا ركز من خالل الوثائق على ماهية
التعليم وخطوات الإ�صالح واملواد التي تدر�س
وعدد �ساعات التدري�س ،ونوع ال�شهادة و�أهليتها
وم�ستقبلها،كما �أنه ذكر يف عمله هذا معلومات
�سبق غريه بها حيث يعد بذلك �أول من ذكرها.
ه��ذا وق��د بني الباحث احل���وراين يف درا�سته
هذه مع �إن�شائهم للمدار�س �أن العثمانيني مل
يرتكوا �أي �أث��ر علمي �أو ح�ضاري ت�ستذكره
الأجيال الالحقة،بل على العك�س من ذلك،فقد
عمد العثمانيون اىل جتهيل املجتمع العربي
وتدمري تراثه احل�ضاري والإن�ساين،حماولني
بناء ح�ضارة وهمية ه�شة وعلم خرايف يعتمد
على الزوايا والتكايا وتقدي�س الأ�شخا�ص،فقد
اعتمد العثمانيون على ال��ب��داوة العثمانية
امل��غ��ل��ف��ة ب��غ�لاف ال��ت��دي��ن امل��ذه��ب��ي وال��ع��رق��ي
وا�ستنها�ض الع�صبيات و�إثارتها بالفنت و�إدامة
الفو�ضى،مع حر�ص عثماين كبري على تغييب
ال��ع��روب��ة ع��ن ال��وع��ي ال��ع��ام،و�إ���ض��ع��اف لغة
ال��ق��ر�آن،وط��م�����س ال���ذات العربية الإ�سالمية
النه�ضوية،وتعومي تراث التخلف والتبعية،ومن
ذلك دعمهم الكبري لن�شر ال�صوفية املنحرفة
بطرقها املختلفة وال��ت��ي ���ص��ارت ه��ي الدين
ع��ن��د م��ع��ظ��م ال���ن���ا����س،وق���د ك����ان ك��ث�ير من
�سالطينهم يقومون برعاية ه��ذه ال�صوفية
املنحرفة،ويفي�ضون عليهم من عطفهم وحدبهم
،مم��ا �ساعد ذل��ك على جتهيل املجتمع وجعله
مييل للك�سل حيث التكايا متوفرة وفيها الطعام
جمانا فالداعي للعمل والك�سب ....وهم بذلك
يقتلون املجتمع با�سم الدين والت�صوف ،لكنهم
يك�سبون والءه....وقد تو�سع الباحث يف تبيني
ذلك معتمدا على الوثائق وامل�صادر ال�صحيحة
التي حظي بها.ومن البديهي �أن مدر�سة واحدة
يف والي��ة وعلى الطريقة العثمانية لن تقوم
بعملية �إ�صالح ملجتمع الغارق لقرون باجلهل
وال�شعبذة ،جمتمع كانت ت�شرتى فيه رتبة
الفتوى والق�ضاء باملال ،خا�صة �أن هذه املدار�س
مل تعنت باللغة العربية كما يجب .
ق�سم الباحث عمله ه��ذا اىل �أرب��ع��ة ف�صول
بالإ�ضافة اىل الإه���داء والتقدمي والتمهيد
وك��ل��م��ة امل�����ش��رف وال��ف��ه��ار���س وذك���ر امل�����ص��ادر
واملراجع.

=الف�صل الأول ....
ال�سيا�سة التعليمية يف الدولة العثمانية خالل
القرن التا�سع ع�شر.
=الف�صل الثاين....ال�سلطان عبد العزيز
ودوره يف تطوير العلوم.
=الف�صل الثالث....التعليم يف عهد ال�سلطان
عبد احلميد الثاين.
=الف�صل ال��راب��ع....الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان�ين يف
مديرية معارف دم�شق ومدار�سها.
...كما �أثبت الباحث يف �آخ��ر عمله م�صادره
وم��راج��ع��ه ال��ت��ي ت��وزع��ت م��اب�ين خمطوطات
ووثائق من املحكمة ال�شرعية بدم�شق،ووثائق
عثمانية من ا�ستانبول،وتقوميات �سنوية �سورية
وعثمانية ،
�سالنامات،-بالإ�ضافة اىل م�صادر ومراجعب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ث��م��ان��ي��ة وال�ترك��ي��ة
والإنكليزية،والدوريات.
ي�ستنتج الباحث يف نهاية الف�صل الأول �إىل �أن
العثمانيني حاولوا �إتباع �سيا�سة علمية منظمة
ومن�ضبطة اىل حد ما ،حماولني �إ�ضفاء ال�صبغة
الدينية عليها لي�سها انقياد النا�س لهم ،و�إذا
ك��ان البع�ض قد اعترب الع�صر اململوكي ع�صر
انحطاط للأدب العربي،ف�إن البع�ض الآخر يرى
�أن الع�صر العثماين كان مبثابة ع�صر التدمري
للحركة العلمية واملعرفية ،ال�سيما و�أنهم كانوا
جاهلني باللغة العربية وعلومها�،إ�ضافة اىل
التحجر الفكري ال��ذي �ساد يف زمنهم �،أال �أن
هذا مل مينع العثمانيني من اال�ستمرار يف بناء
املدار�س ال�سيما الدينية منها،
كما افتتحوا مدار�س ع�سكرية الطابع،لكنها
جمرد خطوة حتديثية،ولقيت قبوال ح�سنا...
وح�����س��ب م��ا ق���ر�أن���ا م��ن ك��ت��ب وم�����ص��ادر ح��ول
ال��ع��ث��م��ان��ي�ين �،أرى �أن���ه���م مل ي��ف��ت��ت��ح��وا تلك
املدار�س املتوا�ضعة �إال نزوال عند رغبة بع�ض
الإ�صالحيني ،كما �أن��ه��ا كانت ���ض��رورة لتعيد
بع�ضا من قوتها و�صورتها وهيبتها التي �ضاعت
و تخلخلت و�إال فماكان يهمها �أن يتعلم الرعاع
 ،والأ�صح �أنهم يخافون من تعليمهم لأنهم عند
ذلك �سيتنورون ويطالبون بحقوقهم ،وهذا مما
يخيفهم كما يخيف كل احلكام امل�ستبدين.
وبنظرة خاطفة اىل عدد املدار�س التي د�شنوها
نراها التفي بالطلب كما �أنها الت�ستوعب طالب
العلم �،أن�ش�ؤوا املدار�س العلمية واحل�ضارية يف
عا�صمتهم واملدن الكبرية والتي تهمهم فقط،يف

بني الباحث يف درا�سته هذه مع
�إن�شائهم للمدار�س �أن العثمانيني
مل يرتكوا �أي �أثر علمي �أو
ح�ضاري ت�ستذكره الأجيال
الالحقة،بل على العك�س من
ذلك،فقد عمد العثمانيون اىل
جتهيل املجتمع العربي وتدمري
تراثه احل�ضاري والإن�ساين
وق��ت �أهملوا فيه ب�لادا كثرية م��ن العلم،ومل
يعطوا الأهمية لهذه امل��دار���س كما �أعطوها
للزوايا والتكايا،واملدار�س الدينية،لذلك �أجزم
�أن��ه��م تعمدوا جتهيل املجتمع خا�صة الوطن
العربي،وكما �أثبت الباحث يف بع�ض ا�ستنتاجاته
ب���آخ��ر الكتاب ...ب��ق��ول��ه�..إن العثماين يظل
عثمانيا حتى ولو كان م�صلحا،وهذا اليختلف
بالن�سبة للبلدان العربية بني زمن االحتاديني
وزم����ن ال��ع��ث��م��ان��ي�ين،ف��االحت��ادي��ون ت�����س�تروا
بالطورانية،والعثمانيون ت�سرتوا بالدين،و�أكرر
....ه�����ل ن��ت��وق��ع خ�ي�را مم��ن ا�ستعمر ب�لادن��ا
ونهبهاونقل كل تراثها من خمطوطات و�آثار اىل
بالده ومما ن�أ�سف له �أن كل هذا كان با�سم الدين
،الدين الذي فهموه هم  ،دين الت�صوف والطرق
،ودي���ن الإخ��ت�لاف ،ودي���ن ال��ت��واك��ل والك�سل،
دي��ن ال��زواي��ا وال��ت��ك��اي��ا و�سيطرة م�شايخهم
على عقول متبعيهم ،ول��و كانوا حقا يريدون
�إ�صالحا ملا قتلوا رجال الدين املتنورين الداعني
للإ�صالح،وهم كرث.
و�أخ�يرا...ل��ق��د خطا الباحث يف عمله هذا
خ��ط��وات علمية متميزة،علما ب����أن املرحلة
التي عمل على درا�ستها عن التعليم يف دم�شق
ت��ع��د م��ن �أع��ق��د امل���راح���ل و�أ���ش��ده��ا ا�شتباكا
يف �أح��داث��ه��ا،و�أك�ثره��ا تعقيدا يف ف��رام��ان��ات
ال�سالطني،وبروح علمية تناول قراءة التعليم
وم���ؤ���س�����س��ات��ه،وال��ت��زم العلمية بكل ح��دوده��ا
و�أطرها..
ج���اء ال��ع��م��ل غ��اي��ة يف ال��دق��ة والإن�����ض��ب��اط
العلمي،ومن يقر�أه ي��درك اجلهد الكبري الذي
بذله....لذلك يعد هذا العمل الأول من نوعه
يف جمال التعليم.......

=ال��ك��ت��اب ���ص��در ع��ن الهيئة ال��ع��ام��ة للكتاب –وزارة
الثقافة بدم�شق-2015-يف � 224صفحة.

أعالم
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عمر حمدي ..ق�صة حياة ولون!
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• حممد باقي حممد
يف احل�سكة �إذاً ..تلك البلدة التي انزوت عند تزاوج اخلابور
مع نهر اجلغجغ بوداعة ،ق ّي�ض ملجموعة �صغرية من الب�شر �أن
تت�شاطر العي�ش طوي ً
ال يف مطالع القرن املا�ضي !
البهي على م�ستوى الذاكرة اجلمع ّية،
الزمان
�إذ ذاك ..يف ذلك
ّ
كان ال�سريان ي� ّؤ�س�سون لغالب ّية �سكانها ،فتخلقت على هيئة بلدة
نظيفة يف تقليدها للمدن العريقات !
توافد العرب وال�سريان والأكراد �إىل البلدة � -إذ ًا  -ل ُي� ّؤ�س�سوا
لكن
عقد ًا فريد ًا يف التعاي�ش ،عقد ًا كان له �أن ُيحتذى زمان ًاّ ،
عر�ض حقوق
�سياق ًا من �سياقات الت�أريخ  -يف مكره � -إذ ّ
ترجحّ ،
بع�ض ُمك ّوناتها لغري �أذي��ة ،و�إن ك��ان ن�سيجها االجتماعي مل
يتعر�ض لتهتك تام !
ّ
كان العرب قد نهدوا �إليها من اجلنوب ،ل ُي�شكّلوا يف ظلّ ذلك
ال�سياق الأكرث ّية ،فيما انحدر الأكراد �صوبها ،قادمني من �شمال
اجلهات ،محُ ّملني ب�أحالمهم املنك�سرات ،فيما كان ال�سريان قد
جا�ؤوها من ماردين و�آزخ وقلعة مرة وغريها من القرى والبلدات !
من قرية نايف ،تلك التي �ألقيت ب�إهمال وال مباالة على
الطريق بني عامودا واحل�سكة ،كومة من البيوت الطين ّية ال
لي�ستقر
تتجاوز يف عددها �أ�صابع اليدين ،قدّ م �إبراهيم حمدي،
ّ
يف قرية �أم حجرية ،التي تقع على التخوم اجلنوبية الغربية
وليتح�صل على قطعة �أر�ض حم�ضها له قانون الإ�صالح
للبلدة،
ّ
ال��زراع ّ��ي ،كما حم�ضه بحثه ال��د�ؤوب وظيفة عامل قيا�س يف
مدير ّية زراعة احل�سكة ،ف�أخذ يعيل �أ�سرة كبرية ،كان عمر �أكرب
�أطفالها الذكور ،كان الرجل قد �أنهى خدمته يف اجلي�ش ،وكان
ربم ًا بحياة القرية يف وجهها ال�شظف وال�شحيح ،فكان قراره
ُمت ّ
ذاك باالنتقال ،بيد �أنّ الفقر الزمه كظلّ ربمّ ا ،وربمّ ا كو�شم !
�ألهذا كان على الطفل عمر �أن ي�ستيقظ باكر ًا من مملكة الو�سن
لتل�صه حقول القطن عام ً
ال يف جني الذهب
والطفولة ب���آنّ ،
الأبي�ض مقابل دريهمات ،ولتختزن مخُ ّيلته الرثة �ألوان احلقول
وفر بيع احلم�ص املطبوخ
�إذ تنداح على �سماء و�سيعة وماء !؟ هل ّ
ربدة �صيف ًا �أو حتى العتالة !؟ كيف جمع بني
�أو القمح �أو املواد املُ ّ
حياة �شحيحة وقا�سية والدرا�سة يف اقت�صارها على دار املُعلمني
كحلم �أق�صى ،ربمّ ا لأنّ الفقر مل ُ
يك لي�سمح له بحلم �أكرب!؟ وهل
كان لأح��د �أن يتك ّهن ب���أنّ اخلزين يف �شميمه �أو جتليه اللو ّ
ين
ي�شي -يف �إبهام  -بوالدة فنان كبري !؟
واليوم ..وعلى الرغم من �إيغال الذكريات يف عامل طفولة
راحت تن�أى ،ما تزال املخيلة تختزن �صورة �شاب غريب يف مظهره،
�شارد الذهن �أبداً ،تز ّين وجهه الذاهل حلية خفيفة ،يعمل على
تخطيط �أفي�شات دار لل�سينما يف البلدة ،فكيف اجتمع ملخيلته
حت�صل عليه من �شمال
الب�صر ّية �أن تختزن الأخ�ضر ،ذاك الذي ّ
اجلهات ،ناهيك عن �أر�ض حمراء ككبد نيئة �إذ تفلح� ،إىل �أ�صفر
ه�ش و ُمتق�صف ،مييز بيئة جنوب احل�سكة ،ذلك �أنّ البلدة  -ملن
ال يعرف  -تقع على تخوم بادية �شحيحة يف �ألوانها ومرمدة،
�أو �إىل خ�ضرة حقول القطن ُمتداخلة بن�صاعة الذهب الأبي�ض،
كفهرة غ�ضوب
ممُ تدّ ة �إىل �سماء ف�سيحة عميقة الزرقة �صيف ًاُ ،م ّ
لتتك�سر على �أقدام جبل عبد العزيز ،الذي كان ينه�ض
�شتاء،
ً
ّ
عن الأر�ض على هيئة نهد ُمتعدّ د ال�ضروع !؟ هل ث ّمة حاجة لأن
نتذكّر كرنفال الألوان التي كانت املر�أة الكرد ّية تتدثر به مث ً
ال،
ما �أثرى ذاكرة �شاب �س ُيكتب له �أن يكون  -يف قادمات الأيام -
�أحد �أهم املل ّونني يف العامل !؟ وهل لقراءة عجولة تروم رثاء
عمر  -بعد �أن كانت ت�ضع االحتفال به قبل وفاته يف مقا�صدها
 �أن حتيط بتجربة �شديدة الرثاء والتن ّوع !؟ربمّ ا كان من ال�ضروري �أن ن�شري بداية �إىل غياب الدرا�سات
اجل���ادة واملُتع ّمقة يف جتربته ت��ل��ك ،لغري �سبب ،ق��د يندرج
ال�سيا�سي يف تبدّ يه الوا�سم  -ناهيك عن الفوات العميم  -يف
ّ
الفني � -أي عمل
جملة تلك الأ�سباب ! و�أن نُذكّر ب���أنّ العمل
ّ
فني ُ -ي�شكّل كتلة متما�سكة ،ي�س على ك��لّ تف�صيل ،مبا هو
ّ
تفكيك ،لنتمكّن من اكتناه هذا العمل من خالل نقده ،ذلك �أنّنا
نقف بتجربة ممتدة يف الزمان ،جتربة تنوف على ن�صف قرن،
�ست�سجل يف دفرتدارها انتقا ً
ال بني ريف احل�سكة
ممتدّ ة يف املكان،
ّ
واحل�سكة ودم�شق فبريوت وفيينا ،ناهيك عن انتقاالت �سريعة
يف �أ�صقاع ُمتباينة ،على �أن نتذكّر ب�أنّنا نقوم بقراءة حمتملة من
قراءات �شتى ،قد ال يت�أتى لها يف اجتماعها �أن ت�ستنفذ م�سرية
طويلة كان عمر قد قطعها ،م�سرية �ستنق�سم �إىل مراحل تتباين
الت�صاعدي كانت
باختالف ُم�ؤثراتها ،ناهيك عن �أنّها يف م�سارها
ّ
تنحو جهات الن�ضج يف بحث حمموم عن االكتمال ،وذلك عرب
ا�شتغال �شديد اخل�صوية على م�ستوى املوا�ضيع ،ومتباين املبنى

الب�صري
يف الت�شكيل ،فلماذا ت�س ّيد الأحمر امل�شهد
ّ
عند عمر !؟
م��رة �أخ��رى �سن�ستنجد ب��ال��ذاك��رة� ،إذ تقف
مبدخل ثانوية �أب��ي ذر ،تلك التي كانت دار ًا
لتخريج املعلمني يوم ًا ،والتي حم�ضها عمر لوحة
ال�شرقي ملدخلها،
من لوحاته ،تو�ضعت على اجلدار
ّ
لكنّها � -أي الذاكرة ،ب�سبب من بعد ال�شقة ربمّ ا� ،أو ل�ضعف �أ ّ
مل بها
 �ستعجز عن مللمة عنا�صرها ،غري �أنّها �ستحتفظ ب�أحمر ي�شتعلبال نهاية يف ف�ضائها ،فما داللة �أحمر �أن�ش�أ يهيمن على �أعمال
حمدي ،حتى �أنّ ناقد ًا بلغاري ًا �شهري ًا �أ�شار �إىل تلك الهيمنة
بقوله " عمر حمدي لون �أحمر ي�شتعل ببطء ،و�أزرق يتدفق �إىل
الأبد " " ! " 1؟
ف�شباب
�إنّنا حني نرجع �إىل طفولة بائ�سة� ..شق ّية و ُمعذّ بة،
ٍ
ت�صرم بني مقاعد الدرا�سة وغري عمل جمهد� ،سن�ضع �أيدينا
ّ
داخلي ،ينعي امل�سافة بني الأمنيات والو�سائل،
على اح�تراق
ّ
احرتاق يذهب بعيد ًا يف اخلراب العميم ،ليقف بالإن�سان العامل
ربر انزياح ًا
كم
ثالثي �إذ يتح ّول �إىل ّ
بيولوجي رثّ و ُمه َمل ،ما ي ّ
ّ
ّ
يف الدالالت ي�ضع الأحمر يف خانة تعادل ذلك االح�تراق ،قد
نقف ب�شيء من الأ�سباب ،فهل كان عمر يفتقد �إىل
احلب� ،أم �أنّ
ّ
عالقته ب�أبويه كانت حتتكم �إىل تخارج ،طرفاه �أ ّم ُمعذبة بح ّبها
و�شحها بالق�سوة
لأبنائها والقلق ،و�أب َو َ�س َمه �شظف احلياة
ّ
!؟ �ألهذا احتكمت �شخو�صه �إىل العزلة وال�برد ،فيما ارتهنت
ق�سماتها �إىل حزن ال يرمي !؟
هل كان ذلك يف العام  1967؟ حيثما تو�ضعت الإجابات
املخاتلة� ،ستعي�ش دم�شق ده�شتها حني يقدم فنان �شاب على حرق
يحتج على جتاهلها
�أعماله ،ل ُيعبرّ عن �صدمته بها ،فهل كان عمر
ّ
له ،ذلك �أنّه ق�صدها ليعر�ض خم�سة وثالثني لوحة ،نقلها �إليها
غب �أن �أقدم على الت�ضحية بدراجته الهوائية ،غري �أنّ مبيعات
ّ
�أعماله اقت�صرت على لوحتني اقتنتهما وزارة الثقافة ،مل
ُيق ّي�ض له �أن يقب�ض ثمنها لتاريخه ،فيما اقت�صر احل�ضور عقب
ليلة االفتتاح على بواب ال�صالة فقط ،فاقتاد �أعماله �إىل زقاق
حر متوز !؟كان هذا
اجلن ،و�أ�سلمها ليد النار ،لي�ست�شعر الربد يف ّ
املف�صلي عام ! 1968
احلدث
ّ
لكن غيابه عن دم�شق
عاد عمر �إىل احل�سكة بخفي حننيّ ،
مل يطل ،فهل جاءها يف العام 1970غازي ًا على غيمة من حلم
!؟ احلقيقة جتانب ما تقدّ َم ،ذلك �أنّه �إنمّ ا جاءها م�ؤدي ًا خلدمة
العلم ،وت�شاء ال�صدفة �أن يفرز �إىل جملة " الفر�سان " مخُ رج ًا،
فهل ك��ان ما وق��ع له ف���أل ح�سن �أم العك�س !؟ الوقائع �ست�شي
باالحتمال الثاين� ،إذ ما الذي قد تعنيه جتربة �إجبار ّية �ستمتد
ل�سنوات �سبع بالن�سبة �إىل فنان �أوثر عنه ع�شقه  -غري املحدود
 للحرية� ،أم�ضى جلها نائم ًا يف مكتبه باملجلة على كر�س ّيني ،منغري �أن يفلح يف التح�صل على �سكن �إن�سا ّ
ين ! ال �سيما حني نتذكّر
ب�أنّها انتهت بهروبه �إىل لبنان من غري �أوراق ثبوت ّية ،لتلقي به
لي�ستقر هناك
ثم يف فيينا ،حا�ضرة النم�سا،
ع�صا الرتحا من ّ
ّ
نهائي ًا !؟ ولكن هل كان اال�ستقرار ُمتاح ًا ل�شاب ُيذكّرنا ب�شطر
للمتنبي� ،أن " على قلق والريح حتتي " !؟
و�سنخالف ال�سيدة جانيت كوركي�س "  " 2بداية يف ت�صنيف
�أعمال عمر املُبكّرة �ضمن مراحل ث�لاث ،ذلك �أنّنا نرى ب�أنّها
تنويعات على مرحلة واح��دة ،هي مرحلة البدايات ،لنتفق
معها ب�أنّها بدايات ذاتية تتكىء �إىل موهبة فذة ،ول�سنا ندري
ا�ستثنائي هو �سعيد حوران ّية،
�سوري
ملاذا تذكّرنا مبوهبة قا�ص
ّ
ّ
ذلك �أنّ ال�س�ؤال �سيظل يلحف � :أن كيف �أفلت حورانية من مظلة
كي�ساري ،تلك
الآيديولوجيا ،فلم يقع يف فخ الواقع ّية اجلديدة
ّ
والفني ل�ستالني � -إىل
التي حولها جدانوف  -املعادل الفكري
ّ

�سرير بروك�ست ،لينطلق �إىل احلياة ب�شموليتها ،وليدفع الق�صة
ال�سور ّية والعرب ّية خطوات �إىل الأمام !؟ على هذا كيف متكّن
عمر من تقدمي بيوت مت�ساندة م�صدورة بتعاطف ما بعده تعاطف
!؟ بيوت م�سكونة ب�شخو�ص مقهورة ..بائ�سة وحزينة ومعزولة
على نحو فظيع ،ما منح �أعماله وح��دة يف ال�شخ�صية بح�سب
الأ�ستاذ غازي اخلالدي "  ،" 3نعم .كيف لألوان جدّ حمدودة �أن
تر�صد عامل ًا يتم ّور باحلياة !؟ وكيف �أم�سك بالإن�سا ّ
ين يف تعبريه
الأ�صيل  -غري املحتكم للحظة الآن ّية الهاربة واملُتبدّ لة  -فعك�سه
يف وجوه تتم ّور بعبق �صو ّ
يف ..وجوه ال تن�سى !؟ كيف �أمكنه ذلك
كله يف ظلّ هيمنة الذاتي ،ربمّ ا ب�سبب ندرة املُ�ؤثرات اخلارج ّية،
حتى ال نقول بانتفائها ،تلك التي �ست�أتي الحق ًا !؟ وهل يكفي
القول بب�ؤ�سه واغرتابه يف تف�سري املرحلة التي �ست�ستمر �إىل ما
بعد معر�ضه الأول يف دم�شق  ،1968هذا �إذا و�ضعنا توقفه عن
الر�سم بعدها ل�سنتني يف ح�سابنا !؟ وهل كان الرتهانه �إىل �أدوات
حادة كال�شفرات  -ب�سبب من غياب الفر�شاة ،التي ندّ ت يف ثمنها
بالفطري ذي
عن �إمكانياته  -دور يف حدّ ة خطوطه املحكومة
ّ
ثم ملاذا جتاور الأحمر بالأ�سود،
الرومان�سي �أو
امللمح
ّ
التعبريي !؟ ّ
ّ
يك الأخري موك ً
�إن مل ُ
ال باحلدّ من تدفق ذاك الأحمر !؟
الريفي القادم من �شمال اجلهات �إىل دم�شق العا�صمة،
لكن
ّ
ّ
ّ
احتك بالآخرين ُم�شاهدة و ُم�شافهة وق��راءة ،ذلك �أ ّن��ه ارتاح
كثري ًا �إىل الأ�ستاذ غازي اخلالدي مث ً
ال ،لتبد�أ مرحلة ثانية،
ثراء وتن ّوع ًا ،وكانت �صدمة املدينة
مرحلة �أ�ضافت �إىل خمزونه ً
الكربى جاهزة ،لتزيد غربته ع�سف ًا ،لهذا راح يحب�س �شخو�صه
يف م�ساحات محُ د ّدةُ ،مل ّونة بفر�شاة خ�شنة بح�سب كوركي�س "
 ،" 4هل �أتينا على ُمفردة " يحب�س " !؟ ولكن �أال تعبرّ �شخو�ص
تلك املرحلة عن قهر ال طاقة له � /أو لها على ُمقاومته !؟ �ألهذا
جاءت ن�سا�ؤه مبتورات الأذرع مث ً
يتفجرن �أنوثة
كن
ال ،يف حني ّ
ّ
وخ�صوبة وقدرة على العطاء !؟ قد نقف بتجاور الأ�صفر ،الذي
راح يطلّ على ا�ستحياء ،وبالتدريج ،قد نقف بتجاوره بالأحمر
يف تدليل الأخري على الق�سوة ..ق�سوة احلياة ،وق�سوة الب�شر،
لكن
فهل كان ذلك بت�أثري
التعبريي الكبري فان�سنت فان كوخ !؟ ّ
ّ
عمر ابن ال�شم�س ،هناك يف اجلزيرة ال�سور ّية حيث كان الأ�صفر
يهيمن على حقول القمح النا�ضجة ،ناهيك عن �أنّه يف احل�سكة
انتهى �إىل تخوم بادية ُمرمدة و�صفراء ،فهل كان �أ�صفره ي�شي
ثم � -إىل عامله يف
بالتق�صف ،ولتت�سلل الآل��وان الباردة  -من ّ
ّ
تناغم وان�سجام لو ّ
ين ُمذهل ،فيما �أطلّ الأخ�ضر رمز ًا للنماء على
ا�ستحياء واثق ..ربمّ ا لأنّ املقا�صد تت�ضح ب�أ�ضدادها يف جتريد
ماتع ،كما يف جدارياته التي تعدّ دت م�شاهدها ،ذلك �أنّها كانت
تروم التعبري عن هموم �شتى لب�شر محُ دّ دين يف �صقع محُ دّ د !؟
�إنّ عمر حمدي يف ا�شتغاله على �ألوان حارة وباردة ،تروم
التناغم �أو الت�ضاد� ،أو على احلركة يف �إحاالتها املُتباينة..
العزلة  -مث ً
ال � -أو القهر �أو الهروب� ،أو على التعبري يف عمقه
و�شموليته وت�ضاده ..احلزن  -مث ً
ح�س الفقد ! كان يهدف
ال � -أو ّ
ب�صري ُيريح و ُيغني ،لكنّه كان ي�ضع يف ح�سابه
�إىل خلق م�شهد
ّ

تتق�صد
تفرج لراحته فقط ،بل يطرح عليه �أ�سئلة ُمقلقة،
ّ
�أ ّال يرتك املُ ّ
�إقامة خطاب ُم��واز ُي�سهم يف رفع تذ ّوقه �إىل �آف��اق �أعمق ،ذلك �إنّ
اللوحة احلديثة تف�ضي �إىل ق��راءات ُمتعدّ دة بتعدّ د ُم�شاهديها،
ولهذا �أخذ عامل عمر يغتني مبوا�ضيع �شتى ،ويرثى مببنى متباين
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متابعات

ر�سائل متبادلة بني
احتاد الكتّاب العرب والأمني العام لالحتاد العام
للأدباء والكتّاب العرب

�أخي الأ�ست��اذ الدكت��ور /ن�ضال الأخ والزمي��ل العزي��ز الأ�ست��اذ
ال�شاعر حبيب ال�صايغ املحرتم
ال�صالح
رئي���س احتاد الكت��اب العرب يف الأم�ين الع��ام لالحت��اد الع��ام
للأدباء والك ّتاب العرب
�سورية
م�ساع��د الأم�ين الع��ام للم�شرق
العربي
حتية عالية وغالية ،وبعد:
حتية طيبة ..وبعد:
ت��ع��رف��ون �أن���ن���ا ق���د خ��اط��ب��ن��ا جميع
االحت���������ادات وال�����رواب�����ط والأ�����س����ر
واجلمعيات �أع�ضاء االحتاد العام ،ب�ش�أن
انعقاد الدورة القادمة الجتماع املكتب
ً
تنفيذا
الدائم يف �ضيافتكم الكرمية،
لقرار امل�ؤمتر العام ال�ساد�س والع�شرين،
الذي انعقد يف �أبو ظبي يف كانون �أول/
دي�سمرب . 2015
ول��ق��د مل�سنا م��ن ردود ال��ف��ع��ل بع�ض
التخوفات م��ن ال�سفر �إىل �سورية يف
ال��وق��ت احل���ايل ،ن��ظ ً��را لأن الأو���ض��اع
الأمنية فيها ما تزال غري م�ستقرة.
ل��ذل��ك ..وم��ن منطلق املحبة الكبرية
ال��ت��ي نكنها لكم �شخ�ص ًّيا ،ول�سورية
وتقديرا للجهد
ال�شقيقة وط ًنا و�شع ًبا،
ً
الكبري الذي تبذلونه يف خدمة العمل
ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي ،وخل��دم��ة الأدب����اء
والكتاب يف �سورية ال�شقيقة.
فقد �آثرت �أن �أخاطبكم �أو ًال ،راج ًيا �أن
تتفهموا نقل االجتماع �إىل مقر الأمانة
العامة يف هذه ال��دورة ،مع االحتفاظ
بحق احت��ادك��م العريق يف ا�ست�ضافة
اجتماع املكتب الدائم م�ستقب ًال ،عندما
هدوءا كما
تكون الأو�ضاع الأمنية �أكرث
ً
نحب ونتمنى لكم دائ ًما.
مع خال�ص تقديري ودوام مودتي،،،

حبيب ال�صايغ
الأمني العام
ل�لاحت��اد ال��ع��ام ل�ل��أدب���اء وال��ك��ت��اب
العرب
�أبو ظبي.2016 /3 /23 :

ال�س��ادة الأ�سات��ذة /ر�ؤ�س��اء
االحت��ادات والرواب��ط وال�س��ر
واجلمعيات

بقرارها ب�ش�أن ت�شكيل وفد ت�ضامني مع
�سورية ومثقفيها ومبدعيها وكتابها ،ف�إننا
ن�أمل �أال ت�ضيف جديد ًا �إىل ما �سبق ،و�أن
ت�صر بنف�سها على االلتزام بكل قرار لها،
ّ
وال�سيما يف هذه الظروف الع�صيبة من
تفرق �أمرهم �شتى ،حتية طيبة ..وبعد:
تاريخ العرب الذين ّ
وعلى الكتاب والأدب��اء العرب �أال يكون
بالنظر �إىل قرار امل�ؤمتر العام ال�ساد�س
�أمرهم كذلك.
والع�شرين الذي عقد ب�أبو ظبي يف كانون
�أول /دي�سمرب  ،2015بعقد اجتماع
املكتب الدائم املقرر منت�صف هذا العام يف
�أيها الأخ وال�صديق العزيز
�إننا منذ عودتنا من امل���ؤمت��ر ال�ساد�س �ضيافة احتاد الكتاب العرب يف �سورية،
والع�شرين ل�لاحت��اد ال��ع��ام ون��ح��ن نعدّ على �أن يكون احت��اد الأدب���اء والكتاب
العراقيني احتياط ًّيا.
ال�ست�ضافة اجتماع الأم��ان��ة العامة يف
و�إىل اخلطاب الذي �أر�سلناه لكم يوم 17
دم�شق على النحو الذي يليق ،كما د�أبت �آذار /مار�س احل��ايل ،ال�ستطالع �آرائكم
�سورية على ذل��ك ط��وال تاريخها ،و�إذ ح���ول ه���ذا امل��و���ض��وع يف ���ض��وء الأن��ب��اء
ن�ؤكد لكم من جديد مت�سكنا بقرار امل�ؤمتر امل��ت��وات��رة ع��ن ت��وت��ر الأم���ن يف �سورية
يف ه��ذا امل��ج��ال ،وطم�أنتكم �أن دم�شق ال�شقيقة.
ي�سرنا �إحاطتكم عل ًما ب�أننا �أر�سلنا م�ساء
ت�شهد و�ضع ًا �أمني ًا �شديد اال�ستقرار،
اليوم خطا ًبا لل�صديق العزيز الأ�ستاذ
ً
نتمنى عليكم ،من جديد �أي�ضا ،نهو�ضكم الدكتور ن�ضال ال�صالح ،رئي�س احت��اد
ب��ال��دور ال��ذي نتوقع ،ون�صبو �إل��ي��ه ،من الكتاب العرب يف �سورية (مرفق �صورته)،
خالل �شخ�صكم خا�صة ،والأمانة العامة نتمنى عليه �أن ت�ست�ضيف الأمانة العامة
ل�لاحت��اد ع��ام��ة ،فيما يعني م�صداقية االجتماع القادم للمكتب ال��دائ��م ،على
القرارات من جهة ،والثقة املتبادلة بني �أن يحتفظ احت��اد كتاب �سورية بحقه
يف اال�ست�ضافة ح��ال حت�سن الأو���ض��اع
احتادنا والأمانة العامة من جهة ثانية.
الأمنية ،وقد تف�ضل م�شكو ًرا بتعميم رده
مع خال�ص املودة والتقدير
على جميع الأع�ضاء ،والذي يتم�سك فيه

فقد تلقيت خطابكم املت�ضمن رجاءكم
�أن يتفهم احتاد الكتاب العرب يف �سورية
رغبتكم يف نقل االجتماع الأول للأمانة
العامة لالحتاد لهذه ال���دورة �إىل مقر
الأمانة العامة بد ًال من دم�شق التي كان
امل�ؤمتر ال�ساد�س والع�شرون لالحتاد العام
اتخذ ق��رار ًا ب�أن تكون مقر ًا لالجتماع،
و�إذ يطيب لنا يف احتادنا تقدير حر�صكم
على اال�ستجابة مل��ا ا�صطلحتم عليه
ببع�ض التخوفات من ال�سفر �إىل �سورية
م��ن ط���رف بع�ض ر�ؤو����س���اء االحت����ادات
والروابط والأ�سر واجلمعيات الأدبية
العربية نظر ًا لأن الأو�ضاع الأمنية يف
�سورية ما تزال غري م�ستقرة بتعبريكم،
ن���ؤد الت�أكيد على مت�سكنا بتنفيذ قرار
امل�ؤمتر ،وحر�صنا على تكري�س تقليد يف
ه��ذه ال���دورة من تاريخ الأم��ان��ة العامة
ل�لاحت��اد ،ه��و االل���ت���زام ب��ك��ل ق���رار من
قرارات امل�ؤمتر ،لي�س من �أجل م�صداقية
با�ست�ضافة االجتماع (مرفق � ً
أي�ضا).
�أي ق��رار فح�سب ،ب��ل� ،أي�����ض�� ًا ،م��ن �أج��ل
برجاء التف�ضل باالطالع.
تعزيز الثقة بني مكونات الأمانة العامة
مع خال�ص تقديري واحرتامي،،،
لالحتاد العام ،كما نود الت�أكيد �أنّ وطننا د .ن�ضال ال�صالح
الغايل �سورية بكل خري ،و�أنه لي�س �صواب ًا رئي�س احتاد الكتّاب العرب يف �سورية
ما تروجه بع�ض و�سائل الإعالم العربية م�ساعد الأم�ين العام لالحتاد العام
والأج��ن��ب��ي��ة ع��ن الأو���ض��اع الأم��ن��ي��ة يف للأدباء والكتاب العرب
حبيب ال�صايغ
�سورية ،وال�سيما العا�صمة دم�شق التي
الأمني العام
تتوافد عليها كل ي��وم ع�شرات الوفود دم�شق يف 2016 .3 .23
لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب
الر�سمية والأهلية من خمتلف �أنحاء
العامل.
�أبو ظبي يف.2016 /3 /23 :
وبعد ،ف�إذا كانت الأمانة العامة مل تلتزم

قضايا وآراء
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"بيليتي�س " �شاعرة احلب الإغريقية
• د�.شاكر مطلق

 -مع خمتارات �شعرية-

�شاعرة احلب الإغريقية " بيليتي�س "  -من �أواخر
ال��ق��رن ال�سابع حتى �أوائ���ل ال��ق��رن ال�ساد�س قبل
امليالد .يحدد امل�ؤرخون القدماء تاريخ والدتها
حوايل  609 - 612ق.م .و�أحيان ًا ي�ضعونه بني 610
  650ق.م . �أوفيد الروماين (  43ق.م  18 -ميالدي )  ,قامبا�ستلهام �صورها ال�شعرية  ,ال بل وبال�سطو عليها
�أحيان ًا
 يزعم �أن كاتب ًا فرن�سي ًا قام بت�أليف " �أنا�شيدبيليتي�س " باللغة الإغريقية القدمية ون�سَ بها
ُ�شف الأمرُ بعد وفاته يف �أواخر
لل�شاعرة ،وقد اكت َ
القرن التا�سع ع�شر .
عرثتُ لدى ال�شاعر الأملاين -النم�ساوي " -فران�س
غريلّبارزر)1872 - 1791(" F.Grillparzer -
على م�ؤل ٍَّف له ,يعترب من �أعماله الرتاجيدية ال�شهرية
 ,بعنوان " �سافو " (  - ) 1818ال�شاعرة الإغريقية
ال�شهرية م��ن ج��زي��رة لي�سبو�س اليونانية،وفيه
يتداخل �شعرها مع �شعر معلمتها ال�شاعرة الكربى
" �سافو – ب�سافو "  ،كما يوجد تداخل بني ا�سم
ال�شاعرة " بيليتي�س " وا�سم مدرّبتها ومعلّمتها يف
فن احلب والإن�شاد والرق�ص وهي – كما ذكرنا " -
ب�سافو �أو �سافو " ،
بينما جند لدى ال�شاعر " بيري لوي�س "
 (1915-1870املرجع  3من الكتاب )  ,وهو الذيترجم ق�صائدها مبا�شرة عن الإغريقية ون�شرها
حتت ا�سم " �أنا�شيد بيليتي�س " – عام  ,- 1895جنده
يقول يف الن�ص الأملاين من كتابه حرفي ًا (�ص )11
ما يلي:
 "  ...كانت �سافو ال ت��زال جميلة يومها  .لقدتعرّ فَـتها بيليتي�س وكتبت عنها حتت ا�سم " ب�سافا
"  ,وهو اال�سم الذي كانت حتمله يف " لي�سْ بو�س "
(مكان والدتهما ). كما جند يف الن�شيد امل�سمى " احلبيب الأخري "(�ص  95من املخطوط – املرجع  ) 1ما يلي :
أنك �أنتَ حبيبي الأخري
"  ...و�أعرف � َ
�شعب كاملٌ
فها فمي  ,الذي حنّ له ٌ
 وها �شَ عري  ,ال�شَ عر ذاته الذي غنَّتهُ " ب�سافّا  "Psappha -العظيمة"... كما جندُ يف الت�أريخِ الأوّلِ (�ص ) 341 .املنقو�ششري �إىل معلِّمتها " ب�سافا "  ,حيثُ
على قربها ما ي� ُ
تقول :
�أنا " بيليتي�س "
ولدتُ يف البال ِد
التي فيها الينابيعُ تتفجرُ من البح ِر
ال�صخر ِ .
وجمرى �أنهار ِه يكون يف �صفائح ّ
كانت �أمي فينيقيةً
و�أبي �إغريق ّي ًا من " داموفيلو�س "Damophylos -
لقد لقـ ّنتني �أمي
ال�صباحِ .
َغب�ش ّ
�أغاين " ُج َبيْل " الكئيبةَ ك ِ
عبدتُ " ع�شتار " يف " قرب�ص "
وعرفتُ " ب�سافا " يف " لي�سبو�س " الخ  ...وتتابع:
حق ًا �إنني �ضئيلةُ احلجمِ
لكنني بلغتُ با�سمي مجَ د ًا .
وتقول يف ق�صيدة "ي�سافا":
لو مل �أكن متعَبةً جد ًا
حل�سِ ْبتَني �أحل ًُُم
هل من املمكن �أن تكونَ هذه(املر�أ ُة ) "ب�سافّا"؟ .

خمتارات من �شعرها

ري
ال�صغ ُ
البيتُ ّ
أر�ض
�أجملُ مكانٍ على ال ِ
ري (هذا)
ال�صغ ِ
هو يف البيتِ َّ

ينت�ص ُب �سرير ُه .
ِ
حيثُ
�إنّه مبنيٌّ من �أغ�صانِ ال�شَّ ج ِر
ني
جدرانُهُ الأربعةُ منَ الط ِ
الق�ش.
و �سقفهُ (م َُُّد) من ِّ
�أحبُّ هذا البيتَ
فمنذُ �أنْ بردَتْ الليايل ننام فيهِ
وكلما ا�شتدّ تْ برود ُة الليلِ
رث
طالَ الليلُ �أك َ
ال�صباحِ �أ�شعرُ – �أخري ًا – ب�أنَّني متعَبةٌ .
مع َّ
أر�ض
الفرا�ش (ممدودٌ ) على ال ِ
ُ
وف الأ�سو ِد
ال�ص ِ
و (ثمةَ )غطا�آنِ من ّ
يلِّفانِ ج�سدينا ويدفّئانهما
�صد ُر ُه ي�ضغ َُط نهديَّ
وقلبي يخفِقُ ...
�إنه يعانقني بقوّةٍ
حتى لأكاد �أتك�سّ رُ
�أنا الفتا ُة امل�سكينةُ
ولكن منذُ �أن نندمجَ مع ًا
العال
أعرف �شيئ ًا من مَ ِ
ال � ُ
حتى ليمكنَ للمرءِ
�أنْ يقطّ َع �أطرايف الأربعةَ
دونَ �أنْ �أ�صحو من ن�شوَتي .
=========
تزوجت ال�شاعرة  -ح�سب زعم بع�ض امل�ؤرخني
القدماء  -من رجل ثري من جزيرة " �أن��درو���س "
ا�سمه " كركيال�س "  .مل تربطها به عالقة عميقة ,
على ما يبدو  ,فقد و�صلنا عنه من �شعرها بيت واحد
فقط  ,وانتقلت معه لت�سكن يف عا�صمة اجلزيرة
"ميتيلينه " التي ا�ستقرت فيها عقد ًا من الزمن,
و�أجنبت منه طفلة �أحبتها جد ًا وغنتها �شعر ًا �أ�سمتها
على ا�سم �أمها " كالي�س "واعتنت بها كثري ًا :
الفتيات ال��ع��ذراوات اللواتي ك��ان عليهن  ,حتى
يتمكنّ ال حق ًا من الزواج � ,أن يخدمن يف املعبد خدمة
ج�سدية � ,إىل �أن ي�أتي الرجل الغريب الذي يدفع
لهنّ �أجر ًا لقاء خدمة احلب هذه  ,حيث تقوم الفتاة
بدورها بدفعه �إىل املعبد  ,لتح�صل بعدها على حق
الزواج .
توبيخها البنتها ب�سبب جدية العمل يف هذا املكان
املقد�س  :بيت احلب  ,اجلمال  ,املعبد  ,الذي ( ال
يليق بنا �أن ن�شكو فيه)  .ما ميكن �أن يدلنا على
مكانتها ( الدينية الرفيعة ) حيث �إنّ مهمتها يف عيد
ربة اجلمال " �أفروديت " كانت " العزف على القيثارة
وغناء الأنا�شيد ،كما �أن من مهامها عند الزواج �أن
تهيئ فرا�ش العرو�سني وت�شرف على الرق�ص والغناء
يف االحتفال.
 كانت " �سافو " تكنّ ود ًا خا�ص ًا ل�شقيقها الأ�صغر "الريخو�س " �أكرث من �أخويه  ,وكان مع غريه من �أبناء
النبالء يقوم بتقدمي اخلمور �إىل ال�ضيوف  ،وهو
تكرمي ال يناله �إال �أبناء ال�شرفاء.
 " بيثاكو�س ":املعروف امل���ؤك��د �أن ه��ذا امللقببالطاغية  ,وال��ذي يو�صف باحلكيم ال��ع��ادل وهو
���رف اللحظةَ " �-أي اِع��رف قيمتها -
القائل " ِاع ْ
وال��ذي و�ضعوه بني من �سُ مِّي باحلكماء ال�سبعة ,
ق��دّ م ا�ستقالته بعد ع�شر �سنوات من احلكم وعفا
عن املبعدين قائالً ":العفو خري من العقاب "  ،فعاد
اجلميع من منفاهم مبن فيهم ال�شاعرة " (�سافو)-
بيليتي�س " بعد غياب ثمانية �أعوام يف �صقلية التي
�أقامت لها الحق ًا متثا ًال تكرمي ًا لذكراها.
( �أوْر َد امل�ؤرّخ " هريودوت " يف الكتاب ال�ساد�س من
كتبه التاريخية  ،معلوماتٍ هامة وطريفة حول هذه
الأحداث ) .

من عثـرات الأقالم
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•ب�شار بكور
ج��م��ع��ت يف ه����ذه امل���ق���ال���ة بع�ض
الأخ��ط��اء امل�شتهرة ال��ت��ي يتداولها
ال��ك��ت��اب واخل��ط��ب��اء ف��ي��م��ا يكتبون
ويقولون ،بغية جتنبها.
يقولون :الق�ضية الآنفة الذكر.وال�صواب :الق�ضية املذكورة �آنف ًا� ،أو
الق�ضية املتقدمة الذكر.
يقولون :و�ضع ال��ورد يف الآنية.وال�صواب :يف الإن���اء ،فالآنية جمع
�إن���اء ،مثل (�أردي���ة ورداء ،و�أخبية
وخ���ب���اء)� .أم����ا الأواين ف��ه��ي جمع
اجلمع.
ممكن َّ
كل
يقولون :هذا الأمر غريٍ
�آون��ة .وال�صواب :كل �أوان .والآون��ة
هي جمع �أوان ،مثل �أزمنة جمع زمان.
يقولون :ما ك ّلمته �أبد ًا ،وال�صواب،م��ا كلمته ق ّ
��ط� ،أو م��ا كلمته البتّة.
لأن (�أب���د ًا) ظ��رف زم��ان للت�أكيد يف
امل�ستقبل ،نفي ًا و�إث��ب��ات�� ًا .تقول :ال
�أفعله �أبد ًا ،و�أفعله �أبد ًا.
ي��ق��ول��ون :امل������ؤرخ اب���ن خ�� ّل��ك��ان.وال�صواب :ابن خ ّلكان ،بفتح اخلاء.
ي��ق��ول��ون :ال�شاعر �أب���و ن�� ّوا���س.وال�صواب� :أبو ُنوا�س ،بنون م�ضمومة
و واو م�شددة .وا�سمه "احل�سن بن
هانئ" و�سمي ب��ذل��ك لأن���ه ك��ان له
ذ�ؤاب��ت��ان تنو�سان (تتحركان) على
ظهره.
يقولون� :سيكون لهذه الأزمة �أثراًكبري ًا على النا�س .وال�����ص��واب� :أث ٌ��ر
كب ٌري؛ لأن (�أثر) ا�سم كان ال خربها.
�شح يف املياه يف
يقولون :هناك ٌ�أج���زاء عديدة من الوطن العربي.
وال�صواب :يف �أجزاءٍ  ،بتنوين الك�سر،
فهي م�صروفة ،ومثلها كلمة �أخطاء،
أخطاء،
أخطاء� ،
فهي م�صروفة �أي�ض ًا (�
ٌ
ً
�أخطاءٍ ).
وك��ذل��ك �أي�����ض�� ًا ك��ل��م��ات� :أع�����ض��اء
و�أع����داء و�أن��ح��اء و�أ����ص���داء و�أث��ن��اء
و�أه��واء .والقاعدة هنا هي �أنه مينع
من ال�صرف ّ
كل جمع انتهى بالهمزة
ب�شرط �أال ت��ك��ون ه��ذه ال��ه��م��زة من
ً
مبدلة منها.
�أ�صول الكلمة ،وال
ال�صبي بالبكاء،
يقولون� :أجه�شُّ
يعنون �أنه ا�شتدّ بكا�ؤه وا�سرت�سل فيه.
وال�صواب �أن يقال :ا�شتدّ بكاء ال�صبي؛
لأن معنى (�أجه�ش) ته ّي�أ للبكاء.
ي���ق���ول���ون :اح��ت��رت يف �أم�����ري.وال�صوابِ :حرت �أو حتيرّ ت يف �أمري.
ي��ق��ول��ون� :أحيطكم علم ًا بكذا.وال�صواب� :أُعلمكم بكذا؛ لأن املراد
م��ن ال��ك�لام هنا ه��و جم��رد الإخ��ب��ار
والإع��ل�ام ،ولي�س الإح��اط��ة باخلرب
والعلم به من جميع جوانبه.
��ائ��ي� ،أو
ي��ق��ول��ون :ف�ل�ان � ّأخ�����ص ّ
اخت�صا�صي يف علم الطب .وال�صواب
متخ�ص�ص،
خمت�ص� ،أو
�أن يقال :فالن
ٌّ
ّ
�����ص يف ع��ل��م ك��ذا،
م��ن ق��ول��ن��ا :اخ��ت ّ
وتخ�ص�ص له وبه.
ّ
يقولونّ :مت �إخ�لاء ال�سكّان من
ال��دور .وال�صوابّ :
مت �إخ�لاء ال��دور
من ال�سكان .فالإخالء �إمنا يكون للدار
ولي�س لل�ساكن فيها .وميكن �أن يقال
اي�ض ًاّ :
مت �إج�لاء ال�سكان من ال��دور،
جالء� ،أي :ترك البلد
يجلو
من :جال
ً
�أو املكان .و(�أج�لاه) جعله يجلو من

املكان� ،أي :يخرج منه.
يقولون :ال �أعلم �إذا كان قد جاءفالن .وال�صواب :ال �أعلم �أجاء فالن؟
يقولون� :أذّن املغرب .وال�صواب:�أُذّن للمغرب ،بالبناء للمجهول.
ي��ق��ول��ون :ل ّأقطعنّه �إ َرب���� ًا �إ َرب��� ًا.
وال�صواب� :إ ْرب ًا �إ ْرب ًا ،ب�سكون الراء.
ي��ق��ول��ون للمدينة ال��ع��راق��ي��ة:�أربيل .وال�صواب� :إ ْربل.
يقولون :هذا الأرنب .وال�صواب:هذه الأرنب؛ لأن (الأرنب) م�ؤنثة.
ي��ق��ول��ون :تتابعت الأزم���ات علىالبلد الفالين .وال�صواب :الأزم��ات،
بفتح ال���زاي .وال��ق��اع��دة ال�صرفية
تقول� :إذا كانت عني " َف ْعلة" �صحيحة
ً
و�ساكنة ،وكانت
(�أي :غري معتلة)
ال��ف��اء مفتوحة ،فيجب فتح العني
عندما جتمع الكلمة جمع م�ؤنث �سامل ًا،
اتباع ًا حلركة فاء الكلمة .مثل �أزمة
و�أزم����ات؛ وح ْملة وح��مَ�لات ،وحلْقة
وح َلقات .فحركة الزاي يف "�أزمات"
وامليم يف "حمالت" والالم يف "حلقات"
ه��ي الفتح ح�����ص��ر ًا� ،إت��ب��اع�� ًا حلركة
احلرف الذي قبلها.
يقولون :ترى احلكومة ا�ستبعادفالن من العمل .وال�صواب� :إبعاد؛ لأن
قولك "ا�ستبعد ال�شيء" ع��دّ ه بعيد ًا
غري متوقع احل�صول.
يقولون :و ِّزع��تْ ورقة اال�ستبيانع��ل��ى احل�����ض��ور .وال�������ص���واب :ورق��ة
اال�ستبانة .يقال :ا�ستبانَ ي�ستبني
ْ
ا���س��ت��ب��ان ً��ة ،م��ث��ل :ا���س��ت��ق��ام ي�ستقيم
ا�ستقامة.
َّ
ا�ستقل ف�لانٌ ال�سيارة.
يقولون:وال�صواب :ا�ستق ّلتْه ال�سيار ُة.
ُ
ا�ستنفذت الوقت كله.
يقولون:وال�����ص��واب :ا���س��ت��ن��ف��دت ،ب��ال��دال ال
الذال.
أ���س��ط ُ
��ح��ة امل���ن���ازل.
ي���ق���ول���ونِ � :خ�صم
وال�����ص��واب��ُ � :س��ط��وح ،م��ث��لْ :
ُ
و�سطور.
وخ�صوم ،و�سطْ ر ُ
يقولون يف جمع �س ِّيدْ � :أ�سياد.وال�صواب� :سادة.
ي��ق��ول��ون :ا���ش�تري ه��ذه القطعةبخم�سني ل�ي�رة .وال�����ص��وابْ :
ر،
ا���ش�ت ِ
بهمزة و�صل ال قطع ،وبحذف الياء.
يقولون� :أ�شغلته بكذا .وال�صواب:�شغلته.
ي����ق����ول����ون� :إ����ش���ه���ار ال�������س�ل�اح.�شهر
وال�صواب� :ش ْهر ال�سالح .يقالَ :
الأمر وال�سالح �ش ْهر ًا� :أظهره.
أ�شياء كثرية.
يقولون :ا�شرتيت � ًوال�صواب� :أ�شياء ،دون تنوين؛ لأنها
ممنوعة من ال�صرف.
يقولون :ا�صطحبت الكتاب معي�إىل الدر�س .وال�صواب :ا�ست�صحبتُ
ال��ك��ت��اب؛ لأن معنى (ا���ص��ط��ح��ب):
ت�صاحب ،يقال :ا�صطحب الرجالن:
ت�صاحبا ،وا�صطحب ال��ق��وم� :صحب
ُ
بع�ضهم بع�ض ًا.
ي���ق���ول���ون :زي��ن��ب الأ���ص��غ��ر بنيال�صغرى بني
�أخواتها .وال�صواب :هي ُّ
�أخواتها.
ي���ق���ول���ون� :أط���� ِل َ����ق ����س���راح���هُ .
ال�سراح،
وال�صوابُ :خ ّلي �سبيله .لأن َّ
ا�سم من الت�سريح ،وهو الإطالق نف�سه.
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قراءات

ثنائية احلياة واملوت يف جمموعة  /ك�أنك وحدي/
لل�شاعر منري خلف

• عبد الباقي �أحمد خلف
حينما ي�صغي املرء �إىل كلمات ال�شاعر
امل��ره��ف منري خلف ينتابه �شعور �شبيه
مبا ي�شعر به ال�صادي يف م�ساءات ال�صيف
احل��ارة ،حني تالم�س وجهه ن�سمات هواء
ب��اردة ،فتبعث فيه ال�شوق واحلنني ،ترق
الكلمات يف م�صاريع �شعره حتى لتكاد
ت��ذوب عذوبة ولطافة وتتكاثف �أحيانا
حتى لتكاد تقذف بالوجع والأمل.
يف ق�صيدته"ك�أنك وحدي" ي�ستهلها
حكائيا ك�أنها ق�صة ل�صب ّية �شفيفة حتكي
لل�صبايا ( ُمنى وردة يف مهب اجلمال....
تطري ع�صافري من ذهب ال�صبح من كتفيها
....وت���ف���ت���ح يف م��ن��ت��ه��ى اجل�����س��ر ن��اف��ذة
للحنني).
يتحفنا ال�����ش��اع��ر ك��ع��ادت��ه ب��زخ��م من
الكلمات والعبارات املنبثقة من قامو�سه
ال�شعري حتى ك�أنها �ساقية م��اء رق��راق
ي�شف عن كل ما
ي�سيل منه عذبا نقيا بريئا ّ
مير عليه دون كدر.
ّ
ينتقي عباراته بعناية �شديدة (�سالم
رقيق ال��ن��دى� ....شف يف ب��ردة م��ن �سنا
.....رقّ كي �أ���س�ترد بقية ما ك��ان يل من
منى  )......ومي�ضي يف ه��ذا الن�سق ال
يكاد يخرج منه �إال حني يزاوج بني الوجع
وال�شوق واحلنني ،تلك الثنائية التي جبل
عليها الآدمي يقول� ( :آه مني ومنك ...ومن
ورق العمر ...ي�سقط قبل مروري.)...
�أما يف ق�صيدته الثانية (ظل ملر�آة الروح)
فريفع ال�شاعر م��ن وت�يرة الإي��ق��اع ويبلغ
به امل��دى( :رفيقة قلب الينابيع بوحي
�...أري��ح��ي ال�شعائر من �شاهدات اجلروح
...وبوحي لأ�صبح مر�آة روحك.)...
وهكذا مي�ضي به ن�سق ال��وزن يف �أفعاله
احلركية امل��ت��وازن��ة (:ت�سيل..حتاول..
ت�شيل..تخفف..يبحث..يهدم..تراكم)..
ولكنها حركة داخلية عاطفية هائجة.
وال�����ص��ور هنا �أك�ث�ر عنفوانا( :هطول
املطر�..شاهقات الطموح�..صوت �صمتك..
�أرج��وان يديك �..أجرا�س غربتها  ..قلق
ال�شوق) .ت�سا�ؤالت ال�شاعر تزدحم ب�سمات
ال��وج��ود فك�أمنا يبحث ع��ن كيان وج��وده
امل��ف��ق��ود ل��ي��ج��ده يف اجل����راح وال�����ص��راخ:
(لأج��ل��ك �أك��ت��ب ه��ذا الن�شيد ...وه��ذي
اجلراح وهذا ال�صراخ ...لأخ��رج من كهف
ج�سمي و�أ�صبح نف�سي .)...
تكرر ح��رف الهم�س واحللق :احل��اء يف
عفوية رمزية وتعبريية( :بوحي �..أريحي
..اجلروح ..روحك ..احلقول ..لأ�صبح).
ف��احل��روف تنبج�س من احللق واجل��وف
امل�شتعل حرقة وحنينا وحزنا.
�أم��ا الن�ص الثاين "ز ّوادة حرف الراء"
ف�إنه �أقرب للمناجاة وبث ال�شكوى في�ستلهم

م��ن ا�سمها (ك��ل ح��دود ال��ك��ون ...رحلتي
املحفوفة ب��ال��ذك��رى ...ح��ن��ط��ة ح�سنك
.)...
وتلعب الأل���وان هنا يف خيال ال�شاعر
طيوفا و�أ�شباحا متحركة ( :درب �أزرق
...ث��م��ر خ�ضرتها ���...س��ه��ول ال��زرق��ة ...
خ�ضراء الرحمة  )...وم��ا �إىل ذل��ك �إال
�أنه (جم��روح النظرة والأل��وان ...يحمل
�أطياف املا�ضي ...ويطري جريحا ) يهتف
للطرقات للنظرات الأوىل ،بروح مفعمة
مبراثي القلب.
ويختم ه��ذا الن�ص بخطاب �إن�����ش��اء:
(اخت�صري تكوين مراياي ...كوين كا�سمك
 ...راء ريا�ض النور ...وحاء احلب الهاطل
...م��ن م�سائل ...وه��و يربت تاء الت�أنيث
امل�أخوذة موقع قلب).
ويف ن�ص "ال عطر يرقد حت��ت ثوبك"
ي���أخ��ذ بخيال ال�شاعر حالة م��ن الي�أ�س
واالنتظار (�أن النوافذ عزلة  ...انتظار
حمامتني
 ...ب��ر���ص��ا���ص��ت�ين م��ن ال��ه��دي��ل فخاب
�صبحهما  .)...حيث يحلو ل��ه جت�سيم
ال���ف���ك���رة وجت��م��ي��ده��ا يف ق���ال���ب م���ادي
��ي فوق
(تنتظران عطر ح�ضورك امل��رم ّ
و���س��ادة حتنو على �إ�شراقة اللقيا) ومن
خاللها ي�ستنطق اجلماد ،فالو�سادة حتنو،
وال�صوت ي�سرق
وجرة الن�سيان تك�سر  ...احلياء يجر
ج���را� ...أم��ا الطريق فيختزل وقطعان
البوح ت�شرد يف براري العمر والغيم ي�سكب
ما تبقى من غياب � ....إنها رم��وز حافلة
مبناجاة ال�شاعر للأ�شياء وال�شخو�ص
واملكان  ...احليز الذي يحدث فيه كل �شيء
حتى احلب وال�شوق والوجع واحلنني ...
ويف ق�صيدة "ترميم حالة"ترق فيه
الكلمات واحل���روف حتى ت�صبح الظالل

خطان ال ثالث لهما يف
ق�صائده :النزعة الوجودية
التي ت�سود �أكرث الن�صو�ص
العاطفية �أو تلك التي امتزج
فيها احلب باحلزن ال�شفيف.

يحلو له جت�سيم الفكرة
يف قالب مادي ومن خاللها
ي�ستنطق اجلماد ،فالو�سادة
حتنو ،وال�صوت ي�سرق وجرة
الن�سيان تك�سر.

�شخو�صا تتعانق يف ج��داول امل��اء( :ظلي
وظلك  ..فوق املاء يلتحمان  ).....وتغدو
الذكرى م�سكا تن�سكب بني الأيدي ......
وت�����ص��ب��ح ث��ي��م��ة ال���ت���وح���د وال��ن��زع��ة
ال��وج��ودي��ة �أك�ث�ر و���ض��وح��ا حيث يقول:
(كنت �أنا  ..فمن �أكون � )..إنه �أدنى لفكرة
الفناء يف املحبوب فتارة ي�سكن فيه املحبوب
وتارة هو يبادله ال�سكن ( فما وجدت �سوى
عينيك يل �سكنا ) وال يكاد يخرج من دائرة
قامو�سه اللغوي املفعم بالكلمات ( ال�ضوء..
املاء..النهر..الروح..العطر.)..
ويف ق�صيدته " ت�شبيه فاقد الأركان"
رثاء �أم ...ي�صبح الرمز عنوانا للق�صيدة
ومو�ضوعا لها ( :فال�سنابل كانت ...تغطي
�شحوب يديها ...وك��ان��ت طيور ال�سنونو
تهدهد �أ����س���وده���ا .)...م��ن الطبيعي �أن
يرى امل��رء نف�سه يف تلك الأم التي �أ�صبح
رحيلها نورا ُي�سكب يف كف من يطعم اخلبز
للجائعني و(حتى ن�صري �أمامك يف قلبك
م�ؤمنني  )..وحني ت�صبح مالم�سة الأرواح
ج�سرا �أ�سطوريا ميد وي�شحن احلياة بروح
الذاهبني يف عامل مفعم بالنجوم وحني (
ي�صبح �سكان هذي البالد من الآمنني )..
لكنه ال يلبث �أن يعود للحلقة الأوىل يف
الدائرة امل�شحونة واملفعمة بالي�أ�س والروح
املزعزعة  ..وال�شعور بالظالم املعتم ( غدا
�سوف ن�صبح بعدك� ...إن طلع ال�صبح� ...أو
مكث الليل ...يف �صبحنا �سنة �أو �سنني )..
(�سن�صبح يا �أم من بعد �صوتك ال عا�شقني
وال ميتني  )..وتلك احلال التي عرب عنها
منري حتلو ل�شاعر امل��راث��ي :فمرة يرثي
�أمه التي تركته لعوا�صف احلياة تق�صفه
برعودها وم��رة يرثي �أ�ستاذه الآلوجي
ال��ذي زرع فيه لبنات الإب���داع الأوىل...
وم��رة ي�ستذرف الدمع على �صديق الروح
العجيل ال��ذي قطع خط ماراثون احلياة

الأخ�ير .....ي�ستوقفه ال�شاعر ع�سى �أن
يجد عنده �شفيعا ليقظة الفجر من غفوة
الليل الطويل و ُيعد فقده خ�سارة لأزاهري
الطبيعة و�أ�شيائها ...ب�أكملها ( نعم �سوف
يخ�سرك النهر ال��ب��در والفجر والعطر
والزهر والطرقات ......يخ�سرك الكل
..يخ�سرك القادمون �إىل �شفق يف الق�صائد
يا �أ�صدق الأ�صدقاء .)...
ويف ن�صه "قل لعينيك لن تنام" يرثي
مواجع �صديقه �إبراهيم الأدي��ب القا�ص
...ال����ذي بقي حيا يف النفو�س وذاك���رة
الأحباب ،بينما �أ�صبح القاتل ميتا حما�صرا
 (....ي��ا بل�سما يف اجل���رح يبكي دجلة
اخلابور  ..غلّقه جفاف �صراخنا املقبور يف
غ�سق املنام)
ثم يرثي يف وف��اء الأدي���ب الرويلي ..
في�صدح�( :أحتاج قافيتني من نخل الفرات
 ..لكي تنام دم��وع قلبي يف الطريق �إىل
احل��م��ام  .)...وه��ك��ذا مي�ضي ال�شاعر يف
ثيمة امل��وت ي�سخر لها كلماته وعباراته
املفعمة بالأدوات املنا�سبة.
ه��م��ا خ��ط��ان ال ث��ال��ث ل��ه��م��ا :ال��ن��زع��ة
ال��وج��ودي��ة ال��ت��ي ت�سود �أك�ث�ر الن�صو�ص
العاطفية �أو تلك التي امتزج فيها احلب
باحلزن ال�شفيف (..ليتني قرب هم�سك
�أرقب م�شي القطا يا �أنا  ( )..من ي�صرخ َّ
يف
الآن ...لأعرفني �أكرث )..
واخل��ط الثاين :نزعة العدم املتجلية
يف �صورة املوت التي �شابت ن�صو�صه كافة
وخا�صة املراثي  ...و�إن كان �شيء يدفع به
لذلك ف�إمنا هي جتليات الواقع بحيواته
ومواجعه فال�شاعر يغرف من واقعه بكل
ت�صدعاته وانك�ساراته وي�شكّل مراثي
ومالحم �شعرية ال تهد�أ يف اجرتار احلزن
وانتظار الفرج املن�شود �إنها ر�سالة الإن�سان
منذ الأزل.

نشاطات
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ربيع �شعري �سوري بامتياز ..ت�ألق يف اجتماع جمعية ال�شعر ل�شهر �آذار

•مرينا �أوغالنيان
ع�����ق�����دت ج���م���ع���ي���ة ال�������ش���ع���ر
اجتماعها ال�شهري �صباح االثنني
 2016/3/14ب��ح�����ض��ور م��ق��رر
اجلمعية د .ثائر زين الدين و�أمني
�سرها �أ .عبد الكرمي �شعبان وعدد
م���ن ال���زم�ل�اء ال�����ش��ع��راء �أع�����ض��اء
اجلمعية و ع�ضوي املكتب التنفيذي
�أ .حممد حديفي ود .ح�سن حميد
وعدد من ال�ضيوف.
ا�س ُت ّ
هل االجتماع مبناق�شة مو�ضوع
م��ه��رج��ان ال�شعر ال���ذي �ستنظمه
اجلمعية خالل �شهر ني�سان القادم،
ومت ط���رح م��و���ض��وع ت��خ�� ّل��ف بع�ض
ال���زم�ل�اء ع��ن ح�����ض��ور اج��ت��م��اع��ات
اجلمعية نتيجة للظروف التي مير
بها بلدنا احلبيب.
ث���م ق�����ر�أت ال�����ش��اع��رة ه��ي�لان��ة
عطا اهلل جمموعة م��ن ق�صائدها
ال�شعرية ،مثل ق�صيدة (خرائط
من دمنا) وق�صيدة (هوى) وق�صيدة
(غياب) التي قالت فيها:
تنم
ال ْ
�إال �إذا نا َم القمر
رطب منه
وتدلّت ٌ
ال�شوق
نخيل
وحلم من
ِ
ٌ
يهمي كاملطر
تنم
ال ْ
فاملدن انهالت يباباً
وعلى �أجفانك الثكلى
بقايا من �صو ْر
َ
أغراب �أحال َم الندى
خطف ال ُ
َ
وا�سمك املنقو�ش يف جفن القدر
يا �صديقي
دمك املهدور يحكي
ودروب احلي تبكي
ال�سفر
بني مديات
ْ
كل نب�ض فيك مي�ضي
يهجر الذكرى
ُ
ال�سهر
وقنديل
ْ
ليلك املجنون يهذي:

مل يعد يف الدار �إال
اب
خطوة الغ ّي ِ
مل َ
يبق �سوى
رب
رجع اخل ْ
فلتنم
�صديقي..
يا
ْ
رب
عند بزوغ الق ِ
يا طف ًال
قبيل ال�صرخة الأوىل
انتحر..
ْ
ث��م ق���دَّ م ال�����ش��اع��ر حم��م��د رج��ب
رجب جمموعة من ق�صائد ديوانه
الأخ�ي�ر (ب��ه ّ��ي ك��ت��اب القلب) وهي
ق�صيدة (���ش��اع��ر) وق�صيدة (�إين
ه��ج��رت��ك) وق�����ص��ي��دة (ب��ه��ي كتاب
القلب) وق�صيدة (�أم��ي) التي قال
فيها:

أنك يف الهوى الأحلى
ل ِ
بعني القلب ،والأغلى
هيدب ُغمر �أ�شواقي
�أُ ُ
و�أنعم ،خا�شع ًاُ ،ذال
و�أ�سكب ذوب موجدتي
نخبك الأعلى
ف�أ�شرب
ِ
هني �أعيادي
ِ
ر�ضاك ُّ
وبيد ُر غيمتي ُ
احلبلى
�سموت برو�ضة الدنيا
ِ
فدربك قدوتي املثلى
حنانك دفق �أوردتي
يد ّثر روحي اجلذىل
لب �صام �أو �ص ّلى
َل َق ٌ
ر�ضاك ال �ص ّلى
بغري
ِ
ف�إن ُق ٌ
بل جتملني
ثغرك الأوىل
فقبلة
ِ

هج ت�ؤرقني
و�إن ُم ٌ
ف�أنت املهجة الأحلى
�أحبك والهوى قد ٌر
�أُ ّ
هواك �أن يبلى
جل
ِ
و�أرب�أ بالعال غ�ضب ًا
�إذا ما حبك ا�ستوىل
ث��م ق��دّ ال�شاعر د .رات���ب �سكر
درا�سة نقدية موجزة حول ديوان
الزميل ال�شاعر حممد رجب رجب
(بهي كتاب القلب) ال�صادر عن احتاد
الكتاب العرب ع��ام  ،2012م�شري ًا
�إىل �أن الديوان ي�ضم جمموعة من
الق�صائد التي يهيمن عليها مو�ضوع
احل��بُ ،نظمت ما بني عامي 1997
و.2012
و�سلط د .راتب �سكر ال�ضوء على
�أن ال�شاعر حممد رجب رجب قدّ م

يف ديوانه ق�صائد احلب بلغة تريد
�أن تثبت �شيئ ًا يف �صلته ب���الأدب
والكتابة ،مبتعد ًا عن اللغة امل�ألوفة
ال��ي��وم��ي��ة وال�تراك��ي��ب امل��ط��روق��ة،
�آتي ًا برتاكيب تراثية تعتمد على
البالغة القدمية ،م�ستلهم ًا املكون
الثقايف الرتاثي.
كما �أ���ش��ار د .رات��ب �سكر �إىل �أن
معظم ق�صائد ال��دي��وان ج��اءت من
البحر الكامل وجمزوء الكامل ،وهي
ق�صائد ت�شي ب�أنها ُكتبت لقارئ مثقف
وا ٍع حيث ق ّلت الإ�شارات املرجعية
يف ال��دي��وان فيما يتعلق ب��امل��وروث
الديني ،مو�ضح ًا �أن الديوان يغلب
عليه نهج ق�صيدة ال�شطرين الذي
يقال عنه خط�أ عمود ال�شعر� ،ضمن
ق�سم ال�شاعر
تنوع يف القوايف ،حيث ّ
ق�صائده �إىل مقاطع منف�صلة مع �أن
الق�صيدة متكاملة يف مو�ضوعها ولكن
احلالة ال�شعرية خمتلفة ويثبتها
داللي ًا تغيري القافية ،وهذا ما ُيذكر
ب�شعراء الرومان�سية من �أمثال ندمي
حممد ال��ذي �شكّل حالة وجدانية
�ضاغطة ل���دى ج��ي��ل حم��م��د رج��ب
رجب ،وقد �ساق د .راتب �سكر يف هذا
الإطار �أمثلة من �أبيات الديوان.
اخ���ت���ت���م ال���ل���ق���اء ب��ج��م��ل��ة م��ن
املقرتحات متثلت يف �أن يقدم �أحد
ال��زم�لاء درا���س��ة ع��ن جتربة زميل
�آخر يف اجلمعية ،وت�سليط ال�ضوء
على جتربة �شاعر غري عربي من
خ�لال تقدمي ترجمة لق�صائد من
�أعماله.
عرب هذا اللقاء عن حيوية املبدع
ال�سوري وعطائه ال��دائ��م حتى يف
�أحلك الظروف و�أ�صعبها ،وجتدده
وان��ع��ت��اق��ه م��ن ب���رزخ الأزم�����ات ،يف
حتليق ن��وراين يف ف�ضاءات ال�شعر،
واحل���ب ،والأم���ل ،والثقة بانت�صار
�سورية احل�ضارة واملجد.
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الدكتور فا�ضل النجادي:

حوار

خمطئ من يقول �إن العرب تخلّفوا يف الرتبية والتعليم والثقافة وال�سيا�سة
•�سالم مراد
الدكتور فا�ضل النجادي كاتب وباحث عراقي ،ن�ش�أ وتربى
يف العراق بلد احل�ضارة والعلوم ، ،وفيه تفتحت مداركه,
لذلك حمل يف فكره ودرا�سته هذا الإرث الإن�ساين الفني،
فهو اب��ن ب�لاد الرافدين ،ن�ش�أ وترعرع يف مدينة ال�سالم
اهتم بدرا�سة تاريخ العراق
(بغداد) عا�صمة العبا�سيني،
ّ
وه��ذه ال��درا���س��ة �شجعتهُ على متابعة التح�صيل العلمي
واملطالعة ،فكانت الكتب زاده الذي ال ين�ضب� .أحب القلم
والقرطا�س ،و�أحب تاريخ الآباء والأجداد ،فهو ابن بيئته،
مل يتجه ال �شرق ًا وال غرب ًا ،ارتبط بجذوره وتاريخه ،لذلك
قر�أ عن العلماء امل�سلمني ،وعنهم �ألف الكتب و�أجنز درا�سات
كثرية ،وهم قدوته يف �صربه وحيويته ومتابعته التح�صيل
العلمي .التاريخ والدرا�سة كانا زاد ًا له ،لذلك كانت عنده
�أ�سئلة كثرية يبحث يف بطون الكتب عن �إجابات لها ،وكلما
در�س ازداد عط�ش ًا للعلم والثقافة؛ وطبق م�ضمون احلديث
النبوي الذي يقول« :لي�س منا �إال عامل �أو متعلم» ،كان طالب ًا
جمد ًا و�أ�صبح �أ�ستاذ ًا مثابر ًا ومتابع ًا وباحث ًا عن �إجابات ال
تنتهي ،كان لنا معه اللقاء واحلوار الآتي:
•طفولة وبداية الأ�ستاذ فا�ضل النجادي� ،أين ن�ش�أت؟ وعلى ماذا
وكيف تفتحت عاطفتك وتفكريك؟!
•• �إنَّ حياة الطفولة ب�سيطة وجميلة و�أحلى ما فيها،
ال�شعور بال�سعادة واالطمئنان وال��دفء ب�أح�ضان الأه��ل
والأق��ارب والأ�صدقاء وكان قدوتنا فيها الأب والأم ،فقد
ولدت يف نهاية العقد اخلام�س من القرن الع�شرين يف مدينة
ال�سالم (بغداد) عا�صمة املن�صور والر�شيد وترعرعت يف
�ضاحية املدائن التي تقع جنوب بغداد على بعد 10كم
والتي كانت ت�سمى(طي�سفون) وهي عا�صمة ال�سا�سانيني
التي حررها القائد �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه عام
13هـ و�سماها املدائن فهي ت�سمية �إ�سالمية.
واملدائن منتجع �سياحي وهي غابة غناء ،تتميز بكرثة
نخيلها وب�ساتينها و�أر�ضها اخل�ضراء و�أهلها الأ�صالء الطيبني
الكرماء ،ويتعانق فيها نهرا دجلة ودياىل ،عندما يلتقيان يف
منطقة التويثة (ناحية ج�سر دياىل حالي ًا) جنوب بغداد،
واحلياة قائمة فيها على الألفة واملح َّبة والتعاي�ش الأهلي
والتزاور والب�ساطة والتقاليد العربية الأ�صيلة.
تتميز �أر�ض املدائن بكرثة �آثارها القدمية والإ�سالمية
واملعا�صرة ،فهي حتتوي على �آثار مملكة �أ�شنونة ،التي �سبقت
حمورابي مبئتي �سنة والتي كانت عا�صمتها(تل �أ�سمر)،
و�آث��ار خفاجي والب�سماية وتل �أج��رب وتل �أ�شجايل و�أبو
كبري ،وم��ن الآث��ار ال�سا�سانية �إي��وان ك�سرى ومقر حكمه،
ومن الآث��ار الإ�سالمية مراقد ال�صحابة� ،سلمان الفار�سي
وحذيفة بن اليمان وعبداهلل بن جرير البجلي الذي لقبه
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم بيو�سف الإ�سالم حل�سنه
ُّ
وجماله وجابر بن عبداهلل الأن�صاري وعبداهلل بن خباب
بن الأرث ر�ضي اهلل عنهم جميعا ،وبقايا اجل�سر (القنطرة)،
الذي جرت بقربه معركة النهروان بني اخلليفة علي بن
�أبي طالب كرم اهلل وجهه واخلوارج ،ومن الآثار املعا�صرة،
البانوراما التي جت�سد معركة القاد�سية ومنتجع �سياحي
مهم وفنادق فارهة.
كان البغداديون يزورون مركز ق�ضاء املدائن الذي فيه
مرقد (�سلمان باك) ر�ضي اهلل عنه يف ثاين يوم من كل عيد
ب�صورة جماعية وي�سمونه يوم (الفرجة) ،وكان هذا اليوم
يوم ًا مميز ًا يف املدينة ،حيث تعم الفرحة والبهجة وال�سرور
�أجواء الزيارة وتقام فعاليات فنية وريا�ضية ومو�سيقية،
كالغناء والرق�ص ال�شعبي و�سباق اخليل ،وعندما يختم
النا�س زيارتهم بعد الظهر يعودون �إىل بغداد يف امل�ساء
على �شكل قوافل راجلة �أو راكبة اخليول وال�سيارات ،وهم
ي���رددون امل��رب��ع ال��ب��غ��دادي( :ع��م��ره خ�سارة� ،أمل��ا ي��زورك
�سلمان).

وجدنا عقوق ًا لرتاثنا العربي
الإ�سالمي وعزوف ًا عنه والهرولة
خلف �سيا�سة الغرب ،ولذلك
�أ�ضعنا البو�صلة وبالتايل �أ�ضعنا
الرتاث واملجد والأ�صالة.

الدولة على �إنقاذنا من الغرق ووف��رت لنا امل��واد الغذائية
والطبية وكانت تلقي لنا امل�ساعدات بالطائرات ،وكيف
كان امللك في�صل الثاين رحمه اهلل ،يعمل مع �أهايل بغداد،
لدرء خطر الفي�ضان عن عا�صمته بغداد وحماية النا�س من
الغرق.
فمجل�س والدي دفعني وحفزين لقراءة الكتب التاريخية
القدمية وال�شعبية ،مثل كتاب عنرتة بن �شداد العب�سي
والزير �سامل وحمزة البهلوان وتغريبة بني ه�لال ،كون
ه��ذه الكتب كانت تقر�أ بكرثة يف ال��دي��وان ولها قبول يف
وقتها ،لعدم وجود و�سائل غريها ،وعندما دخلت املدر�سة
وتعلمت القراءة� ،أ�صبحت القارئ اليومي لهذه الكتب يف
املجل�س ،فتعرفت على جزء من تاريخ العرب وما فيه من
وحبب �إ ّ
يل
�صراع بني اخلري وال�شر و�أن الن�صر للخري دائم ًا،
ّ
ال�شعر العربي والق�صة وروح الفرو�سية وال�شجاعة ومن
املجل�س عرفت �أهمية العالقات االجتماعية وتعلمت خدمة
الآخرين و�سيا�سة النا�س.
�أم��ا �أ�ستاذي الأول ،فقد تعلمت منه �أن التعليم مهنة
�إن�سانية ،وهي �أ�شرف املهن وهي مهنة الأنبياء عليهم ال�سالم،
فالعلماء ورثة الأنبياء ،ولذلك �ساهمت بتعليم �أبناء العمال
والفالحني يف املعامل والقرى� ،ضمن حمالت حمو الأمية،
قبل �أن �أ�صبح معلم ًا.
وحب
التوا�ضع
اهلل
رحمه
الثاين
في�صل
وتعلمت من امللك
ّ
الوطن وال�شعور بامل�س�ؤولية ،و�أنَّ مكانته ال�سامية مل متنعه
من القيام بواجبه الوطني والإن�ساين جتاه الوطن والنا�س،
كملك وكمواطن.

•القراءات الأوىل والكتابات الأوىل؟!..
••كانت قراءاتي الأوىل تاريخية و�سيا�سية و�أدبية،
ف��ق��ر�أت بع�ض كتب الق�ص�ص ال�شعبي ,وق�صار الق�ص�ص
املدر�سية ,و�ألف ليلة وليلة ,وكليلة ودمنة ,وقي�س وليلى,
وحتت ظالل الزيزفون ,ومن ثم كتب التاريخ املتوافرة يف
املكتبات ،كتاريخ الطربي ,وابن الأث�ير ,وامل�سعودي ,وابن
خلكان ,وابن اجلوزي ,وال�سرية النبوية ,واملغازي ,وطبقات
ابن �سعد ،وق�ص�ص الأنبياء وغريها ،ومن كتب الأدب كتاب
العقد الفريد ,وامل��ع��ارف ,وحما�ضرات الأدب���اء ,والإمتاع
وامل���ؤان�����س��ة ,وال��ب��ي��ان والتبيني ,واحل��ي��وان ,وامل�ستطرف,
والأغ����اين ,و�أدب الدنيا وال��دي��ن ,وال��ن��ظ��رات وال��ع�برات,
فكانت طفولتي يف هذه الأجواء الطبيعية واالجتماعية ،وغريها ،بذرت عندي رغبة �شديدة لر ّيادة املكتبات العامة
مليئة بالن�شاط واحل��رك��ة بني الأه��ل والأق���ارب وزي��ارة للمطالعة و�شراء الكتب ،فكنت �أنفق من راتبي ال�شيء الكثري.
الأماكن الأثرية والطبيعية والتعامل بعفوية ,وكنت �أجد
�أنا و�أقراين الآثار واللقى الثمينة املتنوعة ظاهرة للعيان
•الكتاب ال��ع��راق��ي��ون وال���ع���رب والأج����ان����ب ال���ذي���ن ت����أث���رت بهم
فوق التالل وبجوارها ,وال �سيما بعد الأمطار الغزيرة وكنا و�أحببتهم؟!...
ال نعرف قيمتها التاريخية ،فنعبث بها ونحطمها ونرتكها،
••ت�أثرت ك��غ�يري م��ن �شباب اجل��ي��ل العربي املعا�صر
وكانت هذه الآثار تثري يف نف�سي �أ�سئلة عديدة ،منها� :أين بالق�ضية الفل�سطينية وحركة التحرر العربي والتوق
�أ�صحاب هذه الديار والأماكن؟ وملاذا اندر�س النهروان وهو للحرية واال�ستقالل ،فكانت بدايتي الأوىل م��ع ال�شعر
من �صنع هذه الآثار والق�صة ب�سيطة ومتوا�ضعة ،وكانت حماولتي ال�شعرية
من الأنهار امل�شهورة يف العراق؟ و�أين ْ
ً
وكيف �صنعوها؟ ومن هم؟ ،وغريها من الأ�سئلة وبذرت يف الأوىل �أب��ي��ات��ا عاطفية �شخ�صية ووطنية ع��ن الن�ضال
نف�سي ف�ضوال دفعني للبحث عن �أجوبة لهذه الأ�سئلة يف الفل�سطيني وك���ان �آخ��ره��ا ع��ام 1970م ،عندما �أح��رق
م�سرية حياتي فيما بعد.
ال�صهاينة امل�سجد الأق�صى ،فلم �أجد نف�سي يف هذا املجال،
ومن �أهم الأ�شياء التي ما زالت عالقة يف ذهني ،هي :فعزفت عنه واجتهت �إىل موا�صلة الدرا�سة والبحث يف جمال
جمل�س وال���دي (ال��دي��وان -الربعة -امل�ضافة) ،وم��ا كان التاريخ والرتبية وعلم النف�س والأخالق الإ�سالمية ،وقد
يجري فيه م�ساء كل يوم من جل�سات �سمر وحكايات و�إكرام ت�أثرت بالأدباء والكتاب العرب يف ع�صر النهو�ض الوطني
ال�ضيوف وح��ل امل�شاكل العائلية والع�شائرية ،وق��راءة والقومي كالكواكبي وبطر�س الب�ستاين و�إبراهيم اليازجي
الق�ص�ص ال�شعبية والتاريخية ،ومعلمي الأول الأ�ستاذ واملنفلوطي وميخائيل نعيمة وجربان خليل جربان وزكي
فائق ال�سامرائي ،الذي ت�أثرت به كثري ًا و�أحببته ،لأ�سلوبه الأر�سوزي وكتاب البعث الأوائ��ل ،وبعدها تعمقت درا�ستي
ال�ترب��وي والإن�����س��اين وطريقة تدري�سه املتميزة ،حيث واطالعي على املوروث الرتبوي والنف�سي العربي الإ�سالمي،
حببني مبهنة التعليم ،فقد ف�ضلتها على املهن الأخ��رى ،فت�أثرت بالعلماء العرب يف ع�صرهم الذهبي ملو�سوعيتهم
و�أ�سميت ولدي البكر با�سمه ،واحلادثة التي ال �أن�ساها ،هي و�صربهم وغزارة �إنتاجهم و�إنَ معلمي يف البحث والكتابة
ثم الغزايل من حيث
في�ضان عام 1954م ،حيث غرقت �أجزاء كبرية من بغداد والت�أليف والتخ�ص�ص هو املاوردي ومن َ
و�ضواحيها ،ومنها املنطقة التي كنا ن�سكنها ،وكيف حر�صت املنهج والبحث والتق�صي و�إي�صال الفكرة واملو�ضوع وتعدد

حوار
التخ�ص�صات العلمية ،ولذلك در�ست �أكرث من اخت�صا�ص ،فقد
ح�صلت على الدكتوراه يف علم النف�س الرتبوي ودكتوراه يف
ال�شريعة ودكتوراه يف التاريخ الإ�سالمي ودكتوراه يف القانون
الدويل ،ووا�صلت الكتابة والإعداد والت�أليف فقد كتبت يف
�أكرث من اخت�صا�ص وقد بلغت كتبي ( )32كتاب ًا بني مطبوع
وخمطوط.
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للحكم ،وكتابا �آخ��ر هو �أدب القا�ضي� ،شرح فيه �صفات
القا�ضي و�شروطه و�آدابه وجاء بعده ابن الأزرق ف�ألف كتاب ًا
�أ�سماه :بدائع ال�سلك يف طبائع امللك ،وهو ينحو فيه ب�ضوء
ما جاء به كتاب ن�صيحة امللوك مع �إ�ضافات مفيدة ،مل يت�أخر
الفكر ال�سيا�سي العربي و�إمن��ا اخللل يف التطبيق و�إهمال
هذا الفكر والتنكيل ب�صاحبه والتناحر والتقاتل من �أجل
الأطماع ال�سيا�سية والتنازع على كر�سي احلكم� ،أما يف املجال
الرتبوي واالجتماعي والنف�سي فقد و�ضع كثري من العلماء
العرب وامل�سلمني كتبا يف �أدب العامل واملتعلم و�شروط و�آداب
التعليم وهواج�س النف�س وهي �أكرث من �أن تعد وحت�صى.

بالرتبية والتعليم ،واالهتمام ب��ذوي احلاجات اخلا�صة
وو�ضع معاجلات تربوية ونف�سية لهذه الفئة ،وقد تتلمذت
على يديه فكرا ومنهج ًا و�أ�سلوبا ،فهو �أ�ستاذي وقد �أفادين
وفتح يل �آفاق ًا وا�سعة ،فيعدُّ املاوردي بحق وا�ضع علم النف�س
الرتبوي وعلم االجتماع ,فهو عامل ظلمه قومه ,لقربه من
خلفاء بني العبا�س والعمل لديهم كم�ست�شار وخبري �سيا�سي
وق�ضائي ,فقد بلغ منزلة عظيمة لديهم وكان و�سيط ًا ف َّعا ًال
بني ال�سالطني البويهيني وال�سالجقة واخلليفة وله �صالت
طيبة معهم وقد لقب ب�أق�ضى الق�ضاة ،وكان رئي�س املذهب
ال�شافعي يف زمانه.

•عالقتك برتاث �آداب العلم والتعليم ،وملاذا ابتعدنا عن تراثنا،
ومل ن�ستطع �أن نتفوق ب�أ�ساليب العلم الغربية؟! ...بينما اجتمعت
الأمم الأخرى واتفقت على الأهداف الوطنية؟!...
••ت�أثرت بالعلماء ال��ع��رب ال��ذي��ن كتبوا يف الرتبية
و�إجنازاتهم وما و�ضعوه من �آداب فجمعت هذه الآداب التي
كتبت وذكرت يف ع�شرة قرون يف كتاب �أ�سميته� :أدب العامل
واملتعلم يف الرتاث العربي والإ�سالمي ,ليكون مرجعا للعلماء
وطلبة العلم معززا بالآراء الرتبوية احلديثة التي ت�ؤيدها
النظريات الرتبوية املعا�صرة ،وقد �أف��ردت ف�ص ًال عن دور
العلماء العرب يف جمال علم النف�س يف كتابنا املو�سوم :علم
النف�س العام ،فلم جند هناك تخلفا و�إمنا وجدنا �أن هناك
عقوق ًا لرتاثنا العربي الإ�سالمي وعزوف ًا عنه والهرولة
خلف �سيا�سة الغرب الرتبوية ،ولذلك �أ�ضعنا البو�صلة
•الرتبية والثقافة والفكر والفل�سفة يف حياتنا ،ويف تاريخنا ،وبالتايل �أ�ضعنا ال�تراث واملجد والأ���ص��ال��ة وتخلفنا عن
�أعالم و�أحداث ق�صرنا باجتاهها؟!..
امل�سرية بالتقليد الأعمى الطائ�ش للغرب ونحن اليوم ندفع
••�أبدع العلماء ال��ع��رب يف جم��ال الرتبية والتعليم ثمنه.
والثقافة والفكر والفل�سفة واالقت�صاد والفقه وذل��ك
كون ديننا دين دنيا و�آخ��رة ،ونبينا حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم قاد حملة �أبجدية وح�ضارية وحثنا على ذلك وكان
�سيدنا عمر وعلي ر�ضي اهلل عنهما من �أكرث ال�صحابة علم ًا
وتناو ًال لهذه العلوم وكتب علماء ال�سلف ت�شهد مبقوالتهم
التي ي�ست�شهدون بها يف م�ؤلفاتهم وال �سيما الفكر الرتبوي
والنف�سي ،ولذلك ظهر املئات من العلماء املبدعني يف خمتلف
االخت�صا�صات الرتبوية والنف�سية� ،سبقوا علماء الغرب
مبئات ال�سنني ،ومازالت كتبهم مفيدة ونافعة وم�ؤثرة �إىل
يومنا هذا•.

•بالن�سبة �إىل العلوم الإن�سانية والعلوم التطبيقية ،مل��اذا نحن
�أقرب للعلوم الإن�سانية ،والآداب هل ال�سبب ارتباط الثقافة العربية
ب��ال�����ش��ع��ر( ،دي�����وان ال���ع���رب) ،وال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة ف���ق���ه؟! ..ال��ر���س��ال��ة
الإن�سانية �أين نحن منها الآن؟!..
••برع ال��ع��رب ب��ال��ع��ل��وم التطبيقية �أ���س��وة بالعلوم
الإن�سانية ,كالطب والهند�سة والب�صريات والفلك والفالحة
وال��ري ،وتفوقوا فيها ,تفوقهم بال�شعر والأدب والعلوم
الإن�سانية الأخ��رى ومنجزاتهم مذكورة ومعروفة ,فقد
عرفوا كروية الأر�ض وقا�سوا قطر الكرة الأر�ضية وعرفوا
النجوم واالزياج وعرفوا الأنواء اجلوية ,واكت�شفوا الدورة
الدموية ال��ك�برى وال�صغرى وم��ار���س��وا الت�شريح و�شيدوا
الق�صور وال�سدود واجل�سور وح��ف��روا القنوات والأن��ه��ار,
وكان للعلماء العرب ب�صمات يف هذه املجاالت ،وقد دُر�ستْ
كتب ابن ر�شد �أكرث من مئتي �سنة يف �أوروب��ا ويكفي العرب
�أن احلا�سوب قائم على فكرة اخلوارزمي وقد ا�ستفاد الغرب
من علوم العرب التطبيقية والإن�سانية� ,أم��ا العرب فقد
�أهملوها جميع ًا وان�شغلوا بخالفاتهم املذهبية وال�سيا�سية
حتى جاءهم طوفان اال�ستعمار ،و�إذا تابعنا الإجن��ازات
العلمية والفكرية واحل�ضارية يف العامل املعا�صر لوجدنا
من بني الذين حققوها علماء عرب ،ومما ي�سجل علينا هو
ال�سماح بهجرة العقول العربية راغبة �أم راهبة �إىل الغرب
والتي كانت �سبب ًا يف تقدم الغرب وعلى �سبيل املثال� ،أن �أحد
العلماء الثالثة الذين �ساهموا يف �صناعة غذاء رواد املركبة
الف�ضائية �أبولو كان عراقي ًا.

•الرموز الثقافية والفكرية والإن�سانية يف ثقافتنا وثقافات
الأمم الأخ����رى مالها وم��ا عليها؟! ومل���اذا نحن مق�صرون باجتاه
رموزنا؟! ..وملاذا تقدم الآخرون وت�أخرنا نحن؟!...
••هناك الكثري من الرموز الثقافية والفكرية والإن�سانية
ٌ
مبدعة من ال�سلف
والعلمية يف ثقافتنا العربية والإ�سالمية
واملعا�صرين ،وجتد �أ�سماءهم وم�ؤلفاتهم يف كتب املعاجم،
كمعجم الأدباء لياقوت احلموي والأعالم للزركلي وامل�ؤلفني
لنويه�ض وغريهم ولكن امل�شكلة عددنا كتبهم و�أفكارهم من
املا�ضي نتغنى بها وال ن�ستفيد منها و�إمنا نرجع �إليهم كم�صادر
لي�س �إال ،يف حني �أنهم �سبقوا الغرب بعلومهم وابتكاراتهم يف
زمن كان فيه الغرب يف �سبات عميق ،وتق�صرينا بحقهم هو
عدم توا�صلنا مع �إجنازاتهم و�إكمال امل�سرية التي بد�ؤوها،
كما يفعل الغرب مع رموزه� ،أ�ضف �إىل ذلك ن�سيانهم ،وتعلقنا
ب�آخرين بعيدين كل البعد عن واقعنا املعا�صر ،وقد يكون ما
قدموه قد بني على ابتكار علمائنا ،وبذلك �أ�صبحنا مقلدين
ال مبدعني ،وهذا هو �سبب ت�أخرنا وتخلفنا.

•التعليم والثقافة وال�سيا�سة والإدارة ،ماهو �سبب التخلف
العلمي والإداري؟!..
••�إنَ م��ن يقول �إن ال��ع��رب تخلفوا يف جم��ال الرتبية
والتعليم والثقافة وال�سيا�سة ،فهو خمطئ� ،إذ قدم العرب
منوذجا ح�ضاريا رائعا يف جمال التعليم والثقافة وال�سيا�سة،
�إذ تطورت امل�ؤ�س�سات الرتبوية والثقافية ،فقد كانت امل�شايف
يف ال�شام �أيام عبد امللك بن مروان للعالج والتدري�س ،وم�شايف
تعليمية ،ذات �أق�سام داخلية وتخ�ص�ص دقيق ،كما هو معمول
به يف ع�صرنا ،وقد تعلم الغرب من جتربتنا وبع�ض �أفراد
العائلة املالكة الربيطانية تعلموا يف مدار�س الأندل�س،
وكانت بغداد قبلة العلماء واملتعلمني ،وقد تعر�ضنا �إىل
ه��ذا امل��و���ض��وع يف كتابنا :تطور الفكر ال�ترب��وي العربي
الإ�سالمي ،و�إذا عددنا العلماء الذين كتبوا يف الرتبية
والتعليم والثقافة والفل�سفة ،فعددهم باملئات� ،أولهم �أبو
حنيفة النعمان وابن �سحنون والقاب�سي واملاوردي والغزايل
وال�سمعاين والزرنوجي وب��در الدين الغزي واب��ن جماعة
والعلموي والعاملي وغريهم وتق�صرينا نحوهم هو عدم ن�شر
م�ؤلفاتهم الهائلة واملثمرة والغنية مب�ضامينها الرتبوية
والنف�سية ودرا�ستها وحتليلها وتقدميها وفق نظريات التعلم
املعا�صرة.
�أما على ال�صعيد ال�سيا�سي ،فقد ت�صدى كثري من العلماء
العرب امل�سلمني �إىل التنظري ال�سيا�سي و�أولهم �أبو احل�سن
علي بن حممد بن حبيب املاوردي(450هـ) ،فقد �ألف كتاب
الأحكام ال�سلطانية وال��والي��ات الدينية ،وهو عبارة عن
د�ستور للدولة يف و�صف ال�صالحيات وال�سلطات اخلا�صة
بامللك واخلليفة ،لإنقاذ هيبة اخلليفة وف�صل ال�سلطات بني
ال�سلطان وامللك واخلليفة ،وو�ضع كتب ًا و�صف بها �صالحيات
امللك والقا�ضي ،والوزير والعامل واملعلم واملحت�سب ،مثل:
ن�صيحة امل��ل��وك ,ال��ذي و�صف فيه ���ش��روط و�صفات امللك
و�صالحياته وواجباته وما يتعلق ب�أتباعه ،وكذلك �صنف
كتاب ًا بعنوان� :أدب الوزير ,ي�شرح فيه �أدب الوزير و�سيا�سته

العرب جزء من العامل ولهم
وزنهم اجلغرايف واحل�ضاري
والإن�ساين والعلمي وميكن �أن
يعودوا لأخذ زمام املبادرة
على �أن يقرنوا القول بالعمل
ويتخلوا عن املواقف ال�سلبية
املقلدة للغرب.

• املفا�صل املهمة يف فكر امل����اوردي ،كونك �أجن���زت كتاباً عنه؟!
وماذا �أردت �أن تقول يف كتاب الفكر الرتبوي عند املاوردي؟!..
••�إنَّ املاوردي عامل �شامل املعرفة متعدد املواهب ,و�ضع
كتب ًا عديدة ,منها كتاب �أ�سماه �أدب الدنيا والدين ,وهذا
ر�س يف م�صر عقود ًا يف القرن املا�ضي ,وهو كتاب يف
الكتاب ُد َ
الدين والرتبية وال�سيا�سة واالجتماع وا�سمه يدل عليه،
ويكون امل���اوردي بهذا الكتاب ،قد �سبق غ�يره من العلماء
العرب وامل�سلمني والأج��ان��ب ،فقد و�ضع فيه مقدمات علم
االجتماع وعلم مقا�صد ال�شريعة وعلم النف�س الرتبوي
و�أ�س�س علم النف�س ب�صورة عامة ،ب�أ�سلوب علمي رائع ،دليله
الكتاب وال�سنة و�آراء الأنبياء عليهم ال�سالم وال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم والعلماء رحمهم اهلل ،فكان يقرر الفكرة،
ثم ي�أتي مبا ي�ؤيد ذلك ،وقد در�ست هذا الكتاب وا�ستخل�صت
منه ر�سالة عنوانها :الفكر الرتبوي عند املاوردي ,فوجدت
فيه فكر ًا تربوي ًا نا�ضج ًا نافع ًا يعتمد على الأ�س�س الفكرية
والنف�سية املعا�صرة وقد جاء ب�آراء تربوية ونف�سية �سبق
بها العلماء املعا�صرين وال �سيما يف علم النف�س الرتبوي,
فقد تناول� ,آداب العامل واملتعلم ,وكثريا من الأ�س�س النف�سية
والرتبوية واالجتماعية وطرائق التدري�س و�أ�سباب الت�أخر
الدرا�سي والعوامل امل�ؤثرة يف عملية التعليم و�سبل النهو�ض

•هل ن�ستطيع �أن نتجاوز التقليدية ،وننجز �شيئاً جديداً �ضمن
املعطيات احلديثة؟!..
•• �إن العرب ج��زء من العامل ولهم وزنهم اجلغرايف
واحل�ضاري والإن�����س��اين والعلمي وميكن �أن ي��ع��ودوا لأخذ
زم��ام امل��ب��ادرة على �أن يقرنوا القول بالعمل ويتخلوا عن
ال�شعارات الرنانة واالرجتال واالنفعال واملواقف ال�سلبية
املقلدة للغرب ويعودوا ,كما كان �أجدادنا العظماء ,مبدعون
مبتكرون ,لأن العقل العربي وقاد ومبدع ,ووجود هذا العدد
الكبري من العلماء العرب يف املرافق العلمية العاملية� ،إال دليل
على قدرة العرب على العطاء والتفاعل والإبداع والتفاعل
اخلالق مع املعطيات احلديثة.
�إنَّ ما خلفه االحتالل الأجنبي للوطن العربي بعد �سقوط
بغداد وتق�سيم الوطن العربي بعد احلرب العاملية الأوىل
1918م ،من �صراعات ونعرات طائفية �أو�صلت �إىل تق�سيم
الوطن العربي �إىل دوي�لات متنازعة متناحرة تعمل وفق
�إرادات �أ�سيادها الذين �أ�س�سوها وعينوا حكامها وو�ضعوا
منهجها التعليمي ،هذا فرن�سي وهذا بريطاين وهذا �أمريكي,
ولذلك ال ميكن �أن نتفق على �أهداف وطنية� ,إال �إذا توحدت
الإرادات الوطنية وتخل�صنا من التبعية للغرب وقطعنا
الأيدي التي تعبث ب�ش�ؤوننا الداخلية وتنهب خرياتنا و�آمنا
ب�أننا �أمة عربية واحدة واقرتن ذلك بالعمل الفعلي ولي�س
الت�صريح بالأقوال الزائفة املنمقة التي تعوزها امل�صداقية.
•ر�سالتك للمتعلمني واملعلمني والكتاب ومفكري الأمة؟!...
••�أن�صح نف�سي وزمالئي ورفاقي و�أبنائي الطلبة �أن نثق
بقدراتنا العلمية ونعتز بتاريخنا وتراثنا العلمي و�أن نقرن
العلم بالعمل و�أرى من ال�ضرورة �أن نعود �إىل جذور تربيتنا
العربية الأ�صيلة ون�أخذ مبقومات تقدمنا ونتجنب �أ�سباب
حب وطننا و�أهلنا كحب �أنف�سنا و�أن نعود
ت�أخرنا و�أن يكون ُّ
كحب اجلماعة والعي�ش امل�شرتك
عليها,
للفطرة التي ُجبلنا
ّ
والتعاي�ش ال�سلمي ونبذ الطائفية والعرقية والفرقة
والتناحر ونحب ال�سلم وال�سالم ،لأن��ه �أح��د �أ�سماء اهلل
احل�سنى.
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"فعالية �أدبية (�شعرية ق�ص�صية)
يف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب"

•قحطان بريقدار

�أق����ام ف���رع دم�����ش��ق الحت���اد الكتاب
العرب ،يوم الثالثاء � 15آذار ،2016
عند ال�ساعة الثانية من بعد الظهر ،يف
مقره بدم�شق ،فعالية �أدبية (�شعرية
ق�ص�صية)��� ،ش��ارك فيها ال�����س��ادة:
"ال�شاعر فاروق احلميد ،القا�صة �شذى
برغوث ،ال�شاعرة رنا الع�سلي ،القا�صة
ح��ن��ان دروي�������ش ،ال�����ش��اع��ر وال��ق��ا���ص
يحيى حميي الدين" ،وذلك ب�إ�شراف
هيئة ف��رع دم�شق وح�ضورها برئا�سة الأ�ستاذ حممد احل���وراين ،وح�ضور
عدد كبري ومميز وفاعل من الأدب��اء وال�شعراء والنقاد واملهتمني و�أ�صدقاء
الفرع .وقد �أدار الفعالية وقدّ م �أدباءها القا�ص �أمين احل�سن �أمني �سر الفرع.
اف ُتتحت الفعالية م��ع ال�شاعر ف���اروق احل��م��ي��د ،ال���ذي �أل��ق��ى م��ن �شعره
ق�صيدتني ،ام��ت��زج��ت فيهما ال��ه��م��وم ال��وط��ن��ي��ة م��ع ال��ع��واط��ف ال��ف��ردي��ة
والذاتية ،الأوىل بعنوان "مدخل �إىل احل��ب الوطني" ،والثانية بعنوان
"حرية" .ث��م ق��دّ م��ت القا�صة ���ش��ذى ب��رغ��وث ق�صة ب��ع��ن��وان "طيور بال
�أجنحة" ،تلتها ال�شاعرة رن��ا الع�سلي ،التي �ألقت ث�لاث ق�صائد ق�صرية،
هي" :بوح ،دمعة حلم ،من وحي الفجر" .وق��ر�أت القا�صة حنان دروي�ش
ق�صة بعنوان "يف ف�ضاء املحطة"،واختتمت الفعالية مع ال�شاعر والقا�ص
يحيى حميي الدين ،الذي قر�أ ق�صة ،وق�صيدة بعنوان "نهو�ض" ،قال فيها:
"قبيل نهو�ض املرايا بورد ولوع
وقبل الندى بحمام
م�شى النور �أطوار ع�شق وديع
وما زال قلبي هناك يعد ال�شموع
على وقع �أنفا�س حبي
يلم كطفل بقايا الدموع"
و�شهدت الفعالية مداخالت من جانب احل�ضور� ،أ�ضاءت على ما قدّ مه الأدباء
من ن�صو�ص ،و�أغنت اجلل�سة ،لل�سادة� :سليمان ال�سلمان ،و�أحمد جميل احل�سن،
و�صبحي �سعيد ،وغريهم.

مهرجان عر�ش اليا�سمني يف

نشاطات

ملتقى يا مال ال�شام الفني

•د .رحيم هادي ال�شمخي

عقد يف دم�شق مهرجان عر�ش اليا�سمني يف ملتقى
يا مال ّ
ال�شام الفني.
وهو مهرجان �شعري غنائي �أج َمع فيه امل�شاركون
على (�إ�سقاط ال��راء من حرب مل حتط �أوزاره��ا
بعد)..
ليعلن احل��ب كلمة ال�سبق يف �إث��ب��ات احل��ي��اة.
فدم�شق كانت وما زالت حا�ضنة الثقافة والأدب
والفن.
ا�ستمر املهرجان بدورته اجلديدة ملدة �سبعة
�أيام لينفتح من جديد لقاءات �أ�سبوعية متجددة
بكل �أل��قُ ،يدير امللتقى املخرج ال�سوري املت�ألق
�أحمد كنعان الذي قام بدعوة نخبة من ال�شعراء
والأدباء واهتمامه باملواهب ال�صاعدة وال�شابة.
كانت البداية مع ال�شاعر الدكتور حممد �سعيد
العتيق ال��ذي �ألقى ق�صائده التي تغنّت بحب
الوطن واختالجات ال��روح ...وتوالت الأ�سماء
تباع ًا حيث �ألقى ال�شاعر �أم�ين اليو�سف الذي
وج��ه �أوىل ق�صائده �إىل رف��اق ال�سالح بتميز
ّ
وقوة كما �شارك ال�شاعر �إبراهيم من�صور ،فالم�س
العواطف حني و�صف �إرها�صات النف�س الب�شرية
وم�أ�ساة احلرب وال�شهادة.
وتغنّت ال�شاعرة رحاب رم�ضان بالأنثى وق�ضيتها
و�إثبات دورها يف احلياة ،و�ألقى الأديب ال�صحفي
�أح��م��د ع�����س��اف جم��م��وع��ة رائ��ع��ة م��ن الق�ص�ص
الق�صرية جداً .والتي كانت تالم�س عمق النف�س
تخف نف�سها� ،أما ال�شاعرة
الب�شرية بجماليات مل ِ
خلود �شرف ،فقد �ألقت عدة ق�صائد من ديوانها
امل��ط��روح حديث ًا يف الأ���س��واق ( ُرف���ات فرا�شة)
فت�ألقت معانقة الطبيعة ت��ارة ومت�أملة ت��ارة من
تلك احلرب القا�سية ،وجاءت نرثيات ال�شاعرة
رغد اجلودة ،رقراقة كلّلتها ب�أبيات ال�شعر املحكي
ال��ذي ق��ارب م�شاعر احل�����ض��ور ،و�أل��ق��ى ال�شاعر
املوهوب با�سل النادر �أبياته النرثية احل�سا�سة
ومتيز ب�أ�سلوبه الهادئ مناجي ًا الأنا باحث ًا عنها.
م�شاركة فاعله:
•�أما عن م�شاركة الدكتورة �أ�سمهان احللواين•
فقد ابتد�أت بالتحية �إىل دم�شق و�إلقاء عدة
ق�صائد ب��د�أت تقول :لأنها دم�شق فمنها تبد�أ
التحية:
دم�شق عاود النريوز واخ�ضرت الربا
و�أينع الرو�ض ورف اجلناح
واخلولق الع�شق من �سل�سالك بردى
ومن �سحر فجرك ولد ال�صباح
أراك يا بالدي جريحة
ما يل � ِ
�ضاقت بح�سر قمي�صها الأرواح
ثم �أردفت :لأنني الهاوية فن�صو�صي ال ت�سبقها
عناوين �أزفها عادية ،لكم �أن ت�ستدلوا منها املعنى
وحتيكوا طرحتها على النحو الذي ت�شتهون...
�س�ألني اليوم كم عمرك...
ال �أدري ملاذا �أبكاين
�أحق ًا مي�ضي بي العمر
�أم �أين فوق الأزمان
عمري �إن �شئت كق�صتنا
بد�أت من قبل التكوين
عمري كدم�شق مدينتنا
�أقدم من عهد التدوين
عمري كال�سحر الأبدي
عمري من عمر الأ�شباح
ق�صر فجوري
عمري �إن ّ
�أنرثه فوق كفوف الراح

عمري �إن طال ف�أبدي
عمري كالقهوة يومي

�أح�سبه بذاكرة الأرواح

�أر�شفه بع�شق كل �صباح
ثم �ألقت ق�صيدتها التالية :انتظرين....
��ب �آتية �إل��ي��ك ....انتظرين....
ف�أنا بقدَ ر احل ّ
رب
وا�ص ْ
ال�صرب لي�س تع ّبداً؟!!!
من قال �إن ّ
�أ�شعل �شموع الع�شق يف دنيا الظالم ...واعجن
م��رور الوقت بخمرية الأح�ل�ام ..ه ّيئ حل ّبي يف
�سمائك مقعداً ...وانتظرين
كانتظار القمر للبدر التّمام...
ال�سهر
ناج جنوم الليل ...اعتنق ّ
ِ
املأ ك�ؤو�س اجلفن فالدمع انهمر
وا�سكب الأقداح �إن طال الزمان..
ف�سيول الدمع قد تودي الثغر ..وارف��ع الكفّني
يف رحب الف�ضاء ..واق��م �صالتك يف الغمام...
وانتظرين.
قرب البحر ..بلهفة الأم��واج للثبات
انتظرين َ
ال�صخر �س�آتيك مع الزّ بد الطّ ايف وارتاح على
على ّ
رملك الدّ ايف.
ارتديني وافْخر عباب الوقت والزمن الدفني
وانتظرين.
انتظرين بني كثبان ال�صحارى ...ب�شوق الظم�آن
لقطرة املاء...
واحط يف عينيك َ�سراباً
ّ
�س�أمتلك جنح حباري..
وواحة خ�ضراء...
انتظرين بلهفة �شاعر حني تباغته القوايف حني
حتتدم امل�شاعر حني تختلط املعاين ...كانتظار
للوليد
ال ت�سافر ...ال تهاجر ..ل�ست ق�صيدة املنفى
�أنا يا �سيدي �أنثى َ � ...
الق�صيد
أنثاك يف دنيا
ِ
انتظرين ....وانتظرين
كيف �أرج���وك ان��ت��ظ��اري ...و�أن���ا بع�شقك منذ
�أجيال قد �أعلنت للقدر انت�صاري.
فغيم انتظارك ....وانتظاري؟!!!!!
ويذكر �أن الدكتورة �أ�سمهان احللواين �صيدالنية
و�شاعرة وفنانة يف الر�سم �شاركت يف معار�ض
ع��دي��دة داخ��ل �سورية وخارجها لها �إ�سهامات
فاعلة يف املهرجانات ال�شعرية ونظمت ق�صائد يف
كل �صنوف ال�شعر.

شعر
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تفّ احة القفر
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• حممد الهادي اجلزيري/تون�س
طبعا دم�شقُ وهل يف الأر�ض �ساحرة
�إ ّ
احلطب
ال دم�شقُ تبثّ النب�ض يف
ِ

�أحفاد �آلهة حفّوا بها وق�ضوا
والعطب
�أن ي�شرب الوح�ش ك�أ�س ال�سوء
ِ

خمري ابت�سامتها يف عزّ �صولتها
مغت�صب
ني
و�سيف نظرتها يف ع ِ
ِ

هي املقيمة يف �صمتي و�أوردتي
حمحمت من ُك َربي
ويف �صهيلي �إذا
ُ

ه ّبوا وكلّ فتى يف كفّه دمه
والكلّ ي�صهل يا �سورية اخت�ضبي

جمروحة ُ
احل�سن ت�سقيني وال عجب
والطرب
ّحت بني احلزن
�إذا ترن ُ
ِ

أحب فيها جنونا ال مثيل لهُ
� ّ
بالكتب
وت�صد الرمل
حتيا بـ " ال "
ّ
ِ

ال حتزين �أبدا فالن�صر تابعنا
باللقب
وي�ستدلّ بنا كاال�سم
ِ

مما بها فهي التي جمعت
�سكران ّ
أدب
�سحرا وحزنا و�آيات من ال ِ

هي منذ البدء ،كنت �أنا
خطيئتي َ
أتب
ّ
جدي القد َ
مي وحتّى اليوم مل � ِ

�صربا جميال فقط �إنّا على مهل
ندو�س �أ�ضلعهم خوفا على ُ
الع�ش ِب

وهي التي تنبع الأجماد من دمها
لب
لهيب غ�ضبتها ُي�شفي من ال َك ِ

هل الهداية �إ ّ
ال �أن �أطوف بها
ُ�صب
مق ّبال جرحها رغما عن الن ِ

لن ن�أمر املوت بالتفريط يف �شبح
حتّى يولول " يا رك�ضي ويا خببي "

هي ال�سالم ولكن ال تر ّد على
غدر اللئام ِب " يا ويلي ويا َح َربي "

هي احلبيبة هل ّ
�شك يخامركم
يا �أهل حزين وهل هذا الغبار �أبي؟

حرائرنا
غيم
وحقّ ما �شاب من ٍ
َ
�سينتهي الوح�ش �أ�شكاال من الترُ ِب

بل كلما احت�شدوا يف درب خطوتها
الق�صب
متر فيهم مرور الريح يف
ِ
ّ

دم�شق من ال ترى �أف�ضا ُلها يدَ ها
متن خجلى وحتمي الأهل بال ُهدُ ِب
ّ

له ال�شوائب والأوحال تذكره
�سبب
بكلّ فخر وال حلف بال ِ

ٌ
أ�صوات مولولة
فتزعج الأر�ضَ �
ال�صخب
منها اجلموح ومنهم كرثة
ِ

ما حزّ يف النف�س ت�سييج الغبار لها
النخب
حم�سوب على
بل غدر جوعانَ
ِ
ٍ

ال يجمع العار �إ ّ
ال من بهم �سبب
لالمنحاء وال دا ٍع �إىل العجب

اهلل �أكرب مت�ضي نحو وجهتها
وال�سغب
رغما عن الظم�أ اجل ّبار
ِ

عجب
دم�شق ع�شقي وما يف الأمر من
ٍ
العرب
�سوى انتمائي ومن �أهوى �إىل
ِ

حتالف ال�سو�س واجلرذان فاجتمعوا
خ�شب
على الف�ساد وظنّوا احل�صن من
ِ

تخفي اجلراح وتدعو املُ ْحدِ قني بها
عب
�إىل ال�صدام كمن يدعو �إىل ال َل ِ

القد�س يب�صرها العميان من حلب
حلب
ت�شقى وهم ين�صرون اهلل يف ِ

ع�صر امل�سوخ فكم جرذ مب�سبحة
النا�س من كلب بال ذ َن ِب
وكم ر�أى
ُ

ا�شتدت م�صائبها
ف�إنّها كلّما
ّ
عب
حتب اللهو بال ُل ِ
تغدو فتاة ّ

بحثت يف كتبي والأر�ض عن �شبه
ُ
ُ
ذكرت ومل �أح�صل على طلبي
ملن

يا قلّة الزاد قلّي � ّإن �أغنية
طب
كالر ِ
تكفي الرفاق وهذا املجدُ ُ

متزّ ق القرد والطرطو ُر تثقبه
قب
يا كم �أ�ضافت �إىل الطرطور من ُث ِ

قوم من اخلزي ال علم وال عمل
احل�س ِب
وال وفاء وال نزر من
َ

ُتخفي الكالب عن الدنيا مالحمهم
النجب
منها النباح ومنهم �صولة
ِ

هم
� ُ
أحفاد �أحفا ِد من قالوا لأ ّم ِ
الن�سب
بويل على النار ..فانثالت على
ِ

تفّاحة القفر تعلو وهي نازفة
الغ�ضب
�سبحان مثخنة تعلو من
ِ

تفّاحة القفر لن يحظى الغبار بها
وال�سحب
و�إن غدا الدم لون الأر�ض
ِ
وليزحف الهول ال ر�أ�س مبنخف�ض
مبن�سكب
من امل�آ�سي وال دمع
ِ
وحقّ من وقفوا حتّى انتهوا �شجرا
الهرب
ال موت يف العزّ � ّإن املوت يف
ِ
هنا دم�شق و�أبطال بها �شغفوا
اخلرب
والوح�ش خمتبئ يف جحره
ِ

يف ح�ضرة اهلل تلهو حتت نظرته
والزغب
ومتلأ الأر�ض بالأو�صال
ِ
دامتْ معزّ زة والغادرون دمى
كثب
يرون �سحنة عزرائيل من ِ

هي البه ّية ال تخفى �ضراوتها
باللهب
عن الدنى وتقول ال�شعر
ِ

تفاحة القفر عاث الأهل يف دمها
ومل تزل با�سمهم ت�شدو فيا عجبي

هي املثرية للع�شاق ت�شغلهم
عن الوفاة  ،وقد �شاخوا ومل ت�شِ ِب

غريبة حتت ظلّ اهلل م�ؤمنة
والكتب
باهلل ،حبلى بنور اهلل
ِ

أ�صب الك�أ�س يف لغتي
متر بي ف� ّ
ّ
واحلقب
لي�سكر النا�س طول الدهر
ِ

عجيبة هي ت�سقيني ابت�سامتها
احلب ي�ضنيني ويعبث بي
وترتك
ّ

أ�صب �سوى ُح�سن تعتّق يف
وما � ّ
العنب
قالع جمد فما خمري من
ِ

جديرة بفنائي يف حم ّبتها
ال�شهب
وح ّبها يل ُيعلّيني على
ِ
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التداخل اللغوي
بني العربية والأرمنية

لقد ت�أثرت اللغة الأرمنية بلغات جريانها من ال�شعوب
املعا�صرة الآ���ش��وري��ة والالتينية والفار�سية والعربية
والرتكية والكردية وغريها.
�إن التداخل بني اللغة الأرمنية والعربية يعود اىل
التداخل بني العرب والأرم��ن وطبيعة العالقات العربية
الأرمينية التاريخية التي تعود �إىل الفتح العربي لأرمينيا
يف القرن ال�سابع امليالدي بعد الع�صرين الأموي والعبا�سي
يف �أرمينيا.
وينبغي الإ���ش��ارة اىل هجرات القبائل العربية التي
هاجرت اىل �أرمينيا ،يف العهد الأموي ،ويف العهد العبا�سي.
وب���د�أ ال��ت��داخ��ل يف الكثري م��ن امل��ج��االت ،حتى �أن امل���ؤرخ
اجلغرايف اب��ن حوقل ق��ال �إن��ه حني زار �أرمينيا وج��د �أن
�سكانها العرب يتكلمون اللغة الأرمنية ويتقنونها اىل حد
بعيد.
فقد ا�ستعملت اللغة العربية للتوا�صل مع العامل الإ�سالمي
من �أجل تعزيز العالقات التجارية والدبلوما�سية.
وم��ن جهة �أخ����رى ،جت��در اال���ش��ارة اىل �أن���ه م��ع الفتح
الإ���س�لام��ي لأرمينيا يف ع��ام  650-640م� .شهدت تلك
القرون حركة ترجمة متبادلة جراء التبادل الثقايف بني
ال�شعبني الأرمني والعربي.
كان الو�ضع م�شابه ًا على ال�صعيد الفكري والفل�سفي ،حيث
اهتم املفكرون والفال�سفة الأرم��ن والعرب على حد �سواء
بالثقافة والعلوم ،وات�سمت الفل�سفتان الأرمنية والعربية
ب�سمات كثرية م�شرتكة.
وت�شري �إحدى النظريات �إىل �أن اللغة الأرمينية ا�ستعارت
من اللغة العربية قبل الفتح العربي للأرا�ضي الأرمينية
وقبل بداية االت�صال املبا�شر مع الأرمن يف القرن ال�سابع.
ويزعم بع�ض اللغويني الأرمن �أن هناك حوايل مئتي كلمة
م�ستعارة من اللغة العربية قبل الإ�سالم ،ولكن ال منلك �أية
�أدلة لدعم هذه النظرية ،خا�صة مع وجود م�صادر جمهولة
للكثري من الكلمات العربية وال�سريانية ،واجلذور امل�شرتكة
ال�سامية لهاتني اللغتني والطرق املختلفة التي ا�ستعريت
الكلمات العربية عن طريقها .مث ً
ال ت�ضارب �أ�صل الكلمات
العربية امل�ستعارة يف الأرمينية عن طريق اللغة الفار�سية،
هل هو عربي� ،سرياين �أم فار�سي؟!
اذاً ،ال وجود لكلمات عربية يف الأدب الأرميني املكتوب،
وال جند �إال عدد ًا قلي ً
ال من الكلمات العربية امل�ستعارة يف
املرحلة الأوىل للعالقات العربية الأرمينية حني بد�أ
االحتكاك املبا�شر بني ال�شعبني �إبان الفتح العربي لأرمينيا
وا�ستمر تقريب ًا ثالثة قرون من نهاية القرن ال�سابع حتى
مطلع القرن العا�شر.
والدليل على ذلك ،ن�صو�ص امل�ؤرخ الأرمني �سيبيو�س (يف
القرن ال�سابع) التي ال حتتوي على كلمة عربية واحدة �إال
الأ�سماء العربية ،بينما ا�ستخدم امل�ؤرخ غيفوند (من القرن
الثامن) �أ�سماء و�ألقاب ًا عربية.
ينبغي الإ�شارة اىل �أنه حني ظهرت اللغة الأرمنية يف
مملكة كيليكيا ،قاوم الكتاب الأرمن اال�ستعارة يف الن�صو�ص
الأرمنية الكال�سيكية ،وابتعدوا عن الكلمات واملبادئ
الأجنبية يف كتاباتهم ،باعتبار الأرمنية هي اللغة الر�سمية
للمملكة الأرمينية يف كيليكيا.
ورمب��ا لأن الكلمات امل�ستعارة كانت تتعلق باملجالني
االجتماعي والثقايف يف احلياة اليومية العادية ،ومل تدع
احلاجة ال�ستخدامها يف الن�صو�ص الدينية والفل�سفية
والعلمية.
لكن يف الأدب املكتوب بهذه اللغة جند ع��دد ًا كبري ًا من

الكلمات العربية امل�ستعارة .ويعتقد �أن الكثري من هذه
الكلمات متت ا�ستعارتها قبل القرن العا�شر ،والحق ًا �أدخلت
كلمات عربية جديدة �إىل اللغة الأرمنية بعد القرن الثاين
ع�شر ،عندما ات�صل الأرمن بالعرب يف كيليكيا ويف �شمال ما
بني النهرين ،كما حدث عن طريق اللغة الفار�سية وترجمة
الكتب العربية �إىل الأرمنية.
يف تلك الفرتة� ،شكلت �أ�سماء النباتات اجلزء الأكرب من
اال�ستعارة ،يف ترجمة الكتب �إىل الأرمينية مثل (بابوناج،
بقلة ،زجنبيل ،زع���رور ،زع��ف��ران) ،واجل���زء ال��ث��اين هو
امل�صطلحات الطبية� :أو ً
ال :الأمرا�ض (ذبحة ،زكام) ،ثاني ًا:
الت�شريح (ع�ضلة� ،أح�شاء� ،أجواف ،غدة ،م�ستقيم� ،شريان،
�إلخ  )...ثالث ًا :العالج (معجون� ،شراب ،حب� ،إلخ ،)....
وي�ضم ال�صنف الثالث احليوانات ،خ�صو�ص ًا اخليل ،ع�صم،
�أدهم ،مبطن ،كميت ،عقرب ،زرافة ،مت�ساح ،حلزون ،بقرة،
ببغاء...
وكذلك الكلمات من علم الفلك والكيمياء ،بالإ�ضافة
�إىل عدد كبري من الكلمات يف الدين واحلكومة والأدوات،
واملناجم ،وامل�أكوالت ،واملالب�س ،والتجارة ،والزراعة� ،إلخ.
�إن درا�سة تلك الكلمات والت�سل�سل الزمني لها يف �سياقها
الثقايف املنا�سب تو�ضح اجلوانب واملظاهر الدقيقة للت�أثريات
الثقافية والتفاعل بني اللغتني العربية والأرمنية.
ومن املهم العودة قلي ً
ال �إىل فرتة الفتح العربي لأرمينيا،
لتو�ضيح العالقات الوطيدة .فحني توىل معاوية بن �أبي
�سفيان اخلالفة �أعاد حبيب بن م�سلمة الفهري اىل �أرمينية
على ر�أ���س جي�ش من �أهل ال�شام .وكان اخللفاء الأمويون

ويزعم بع�ض اللغويني الأرمن
�أن هناك حوايل مئتي كلمة
م�ستعارة من اللغة العربية قبل
الإ�سالم
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يعينون بطريق ًا �أرميني ًا ي�شرف على �أمور �أرمينية الداخلية،
وعام ً
ال عربي ًا ي�شرف على حت�صيل ال�ضرائب و�صد الهجمات.
ّ
ويقول امل�ؤرخ �سيبيو�س �إن االمري تيودور ر�شدوين وقع يف
�أواخر القرن ال�سابع عام  652م معاهدة �صلح مع معاوية،
ما وطد العالقات بينهما ،وعزز احللف العربي الأرمني؛
حني منح العرب �آن��ذاك �إدارة ذاتية للمملكة الأرمنية،
وتوطدت العالقات ال�سيا�سية بني اخللفاء وامللوك .وكان
امللوك الأرمن يلحقون فرق ًا من جيو�شهم باجليو�ش العربية
عندما يقوم اخللفاء بالفتوحات.
من الطبيعي �أنه يكون لهذا �إ�سقاطاته على املجال الثقايف
واللغوي �أي�ض ًا ..فهنا يتو�ضح ت�أثري الثقافة العربية يف
الثقافة الأرمنية.
وي�ؤكد اللغوي نر�سي�س مكرديجيان �أن ما ي�شاع عن التما�س
الأوىل بني العرب والأرمن جرى فقط يف الأربعينيات من
يجر �سوى
القرن ال�سابع امليالدي ولذلك التداخل اللغوي مل ِ
بعد القرن ال�سابع.
�إال �أنه قبل فتوحات العرب لأرمينيا وب��دء ًا من القرن
اخلام�س دخلت العديد من امل��ف��ردات العربية يف اللغة
الأرمنيية ووقائعها .لكن التما�س املبا�شر جرى بعد القرن
ال�سابع .فامل�ؤرخون الأرمن عرفوا العرب كجريان لهم قبل
الفتوحات.
ت�شهد امل�صادر الأرمنية وكذلك الغربية على توطد
العالقات العربية الأرمينية بعد عام  640م.
وي�ؤكد املخت�صون �أنه مل تكن هناك �أي م�شكلة للتوا�صل
بني العرب وال�سريان الذين يتبعون لعائلة اللغات ال�سامية،
ول��ذل��ك اخ��ت�لاط تلك اللغات �شكل لغة ج��دي��دة �سميت
ال�سريانية –العربية .وهنا يبدو ج��ذور دخ��ول الكلمات
ال�سامية اىل اللغة الأرمنية.
مع عدم وجود �أي تدوينات لأي ا�ستعارات من ال�سريانية
والآ�شورية والعربية �سوى يف اللغة املحكية ولي�ست ال�شعبية
بل اللغة املحكية يف الأو���س��اط الر�سمية واملكتبية� ،أما
اال�ستعارة من اللغة العربية فتمت كتابي ًا بعد عدة قرون
وال ت�شري اىل ال�صورة احلقيقية للغة املحكية .لذلك يف�صل
اللغويون الأرمن بني اال�ستعارة من ال�سريانية والعربية،
وتلك التي متت ا�ستعارتها من ال�سريانية-العربية التي
ت�أثرت بها اللغة الأرمنية املحكية .ومت��ت ب�شكل �أو�سع
خا�صة يف مناطق هاجن وزيتون ومرع�ش وغريها..
وهنا يركز اللغويون على �أ�صول بع�ض الكلمات الأرمنية
�إن كانت عربية �أم �أك��ادي��ة .مثل ال�سفرجل بالأرمنية
“�سريجيفيل” .ف�أ�صول الكلمة لي�ست �سامية لذلك يو�ضحون
�أن العديد من الكلمات الأكادية هي �أ�صل للكلمات الآ�شورية
والأرمنية والعربية ،بذلك دخلت كلمات غري �سامية �إىل
الأرمنية ولغات �شعوب �أخرى.
لرنكز على الكلمات التي دخلت الأرمنية قبل الفتوحات
العربية بـ 250-200ع���ام ،وال��ت��ي انتقلت م��ن اللغة
ال�سريانية العربية� ،أو من اللغة العربية فقط ،مثل:
 راي=ال���ع���ل���م –الراية وا���س��ت��خ��دم��ت يف ك��ت��اب��ات“فو�سكيبريان” بكلمة (رايك)،
 ال�صَ يق= الغبار امللتف-الريح ،بالأرمنية (�سيك كامي) �شيل �شال =رفع –بالأرمنية (�شاالك) عط�شان – بالأرمنية (�أد�شيال) مهجع=ال�سرير بالأرمنية (ماهجاكال) �أحمق  -بالأرمنية (�أخماخ) �ساحر – بالأرمنية (�سخرايل)...ي�ستثني اللغوي الأرمني هرات�شيا �أجاريان وجود �إمكانية
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متا�س عربي �أرمني يف تلك
ال��ف�ترة ،وي���ؤك��د �أن دخ��ول
الكلمات اىل اللغة االرمنية
ي��ع��ود اىل ال��ل��غ��ة املحكية
ال�سريانية.
ومن ناحية �أخ��رى ،يذكر
امل���ؤرخ��ون الأرم���ن �أن ت�أثر
الأرم���ن ب���الأدب العربي قد
ظهر ب�شكل خا�ص يف �شعرهم
م��ن خ�لال اقتبا�سهم ال��وزن
والقافية عن ال�شعر العربي.
ي��ن��ب��غ��ي �أن ن��و���ض��ح �أن
اال�ستعارة من اللغة العربية
ه��ي مو�ضوع م��ت��داول يف كل
ال���ف�ت�رات ال��زم��ن��ي��ة ،حيث
تناول املو�ضوع منذ القرن
التا�سع ع�شر لغويون �أجانب
كبار �إ�ضافة �إىل لغويني �أرمن
�أم��ث��ال �أج��اري��ان وغ��ازاري��ان
وم���ورادي���ان وغ�يره��م ،رغم
وجود م�سائل وت�سا�ؤالت مل
تلق �إجابتها حتى ال��ي��وم.
خا�صة مبا يتعلق بالكلمات
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ا�ستكملت
�أجزاء من كلمات �أرمنية.
وفق هرات�شيا �أجاريان ف�إن
اللغة الأرمنية �أدخلت 702
كلمة م��ن اللغة العربية.
وهناك من ينتقد النظرية
عد تلك الكلمات لي�ست �أرمنية ،و�آخ��رون يعتربون �أن
و ُي ُّ
اللغة الأرمنية خالل تطورها من الكرابار (اللغة الأرمنية
القدمية) اىل اللغة احلديثة �شملت مفردات دخيلة من
لغات خمتلفة ،مثل حالل = بالأرمنية (ه��االل) ،حرام =
بالأرمنية (هارام) ،اللعنة = بالأرمنية (نالالت) ،الخ لأن
املفردات كانت ت�سخدم كما هي دون ت�صريفها.
�أم���ا ال�صفات والأع�����داد فهي كلمات ثابتة يف اللغة
القدمية ،بينما يف اللغة احلديثة ت�صاغ كغريها .وقد جرت
درا�سة م�س�ألة املفردات التي ا�ستعريت من العربية كالظرف
واحلال وال�صفات .ووفق الدرا�سة ف�إنه عدا عن الأ�سماء
هناك العديد من ال�صفات ا�ستعريت من العربية� ،إ�ضافة اىل
احلال.
ويبلغ عدد الأ�سماء التي ا�ستعريت من اللغة العربية �أكرث
من ال�صفات .وتتجاوز الأربعني كلمة.
1حيث ي�ستخدم ق�سم منها دون خ�ضوعها اىل تركيبمعني ،مثل عازب= بالأرمنية (�أزاب) ،عزيز = بالأرمنية
(�أزي��ز) ،عجيب =بالأرمنية (�أجيب) ،ظامل= بالأرمنية
(زال���وم) ،اليق = بالأرمنية (الي��خ) ،خا�ص= بالأرمنية
(خا�ص) ،م�ستور ،متوا�ضع= (ما�ستور) ،م�سكني= بالأرمنية
(مي�سكني).
2وهناك ق�سم �آخر من ال�صفات امل�ستعارة من العربيةانتقلت اىل الأرمنية املتو�سطة واحلديثة دون تغيري،
لكن الحق ًا طر�أ عليها التغيري و�شاركت يف تركيبة الكلمة
وتطورت على النحو التايل :غلط ،باالرمنية (غاالط)-
غريب ،بالأرمنية (غاريب) – جاهل بالأرمنية (جاهيل).
�أم��ا ال�صفات التالية ف�ساهمت يف ت�شكيل �أف��ع��ال مثل
(ليكون حال ً
ال)( ،ليكون حرام ًا) ..وهناك �صفات م�شتقة
ا�ستعريت من العربية �أتت من الأ�سماء مثل مدد ،بالأرمنية
(م��ادات) .وهناك عدد من ال�صفات ا�ستخدمت كحال مثل
خممور بالأرمنية (خومار).
يف حني يبلغ عدد الظرف �أو احلال امل�ستعار من العربيةقلي ً
ال جداً ،وال يتجاوز الع�شرة .مثل علني ،متعجب ،البطالن
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(ب����ط����ال) ،ع���ي���ان ،غ��ف��ي��ل،
ب�ل�ا����ش وغ�ي�ره���ا .وه��ن��اك
�أي�ض ًا ا�ستخدام اال�ستعارات
ال��ع��رب��ي��ة ك����ـ(ح����ال) مثل
حكمة (حكمت).
�أما �أحرف العطف و�أ�سماء
الو�صل فهي قليلة جداً ،مثل
�إال ،والأح����ول مثل عجب،
هلبت ،حا�شى ،حيف� ،إن�شا
اهلل.
وه��ن��اك بع�ض امل��ف��ردات
التي ج��اءت يف اجلمل دون
ت�صريف مثل كلمة �أو ال�صفة
عذاب �أي معذبتي.
لقد مت تطبيق اال�ستعارة
م��ن اللغة العربية �إج��م��ا ً
ال
من خالل ال�صفات ،و�أحيان ًا
الأفعال مع بع�ض التعديالت.
ووفق بع�ض امل�صادر اللغوية
ف�إن كلمة غريب هي الأكرث
�شيوع ًا..
�إن درا�سة اال�ستعارة تدل
على �أنه �إ�ضافة اىل الأ�سماء
ك��ان��ت ال�صفات والأح����وال
تغني اللغة الأرم��ن��ي��ة مثل
كلمة لطيف.
يف ال���ب���داي���ة ،ا���س��ت��ع��ارت
اللغة الأرمنية من العربية
م��ب��ا���ش��رة ،ول��ك��ن م���ع م���رور
الوقت ا�ستعارت كلمات عربية عن طريق الفار�سية ،وبعد
ذلك يف الع�صور الو�سطى املت�أخرة وبداية الع�صر احلديث،
ا�ستعارت كلمات عربية عن طريق الرتكية العثمانية على
�سبيل املثال ،كلمة مهد�سي �أو مغد�سي ،مقد�سي ،وخم�سي
يف الأرمنية ،تدل على �إن�سان قام باحلج �إىل القد�س� ،أي
“مقد�سي” .وال �شك يف �أن الكلمة الأرمنية على العموم
جاءت من الكلمة العربية� ،إال �أن احلرف قاف ،وهو لي�س
موجود ًا يف اللغة الأرمنية ينطق ب�صوت “هـ” ،وكذلك
ا�ستعريت من العربية كلمة هري�سة وح�لاوة ،الكحول،
�شراب (الدواء) ،الباذجنان،القهوة ،والقنطار الذي كان
�أكرب ميزان يف ال�سوق يف يريفان.
وفق الباحث د .عمر الدقاق ف�إن ال��راء الأرمنية ال
تختلف عن الراء العربية �إال قلي ً
ال� ،إذ �إنها �صوت مكرر
�أي م�شدد .وهي مبثوثة يف داخل الألفاظ ويف نهاياتها،
لكن الألفاظ يف الأرمنية التي تبد�أ بحرف الراء قليلة
بل نادرة ال تتجاوز ع�شر كلمات ،وهذه يف معظمها دخيلة
على اللغة الأرمينية ،كما �أنها �أخفت نطق ًا من �سائر
الراءات..
باملجمل ا�ستعارت اللغة الأرمنية  1410كلمة من
الفار�سية و 900من اليونانية و 700من العربية.
�أما حديث ًا ،ويف بداية القرن التا�سع ع�شر فقد ا�ستخدم
الكاتب البارز خات�شادور �أبوفيان كلمات م�ستعارة يف كتابه
(لعبة يف �أوق��ات الفراغ) كلمات م�ستعارة من العربية
دخلت اىل الرتكية وثم ا�ستعريت منها :خاطر  -اخلرج
اخلرجية – احلال  -جمل�س  -املراد – اجلاهل – الوقت.
وكلمات م�ستعارة من العربية مثل ر�شيد �أي نا�ضج و�أي�ض ًا
ا�ستخدمت كا�سم علم.
ونخل�ص اىل �أن اللغويني يرون �أنه يف القرون الو�سطى،
دخلت ح��وايل  700كلمة م��ن �أ���ص��ل عربي اىل اللغة
الأرم��ن��ي��ة ،نتيجة االح��ت��ك��اك ب�ين ال�شعبني الأرم��ن��ي
والعربي ،و�شملت تلك الكلمات جم��االت الدين والطب
والكيمياء والفلك وغريها.

يذكر امل�ؤرخون الأرمن �أن ت�أثر
الأرمن بالأدب العربي قد ظهر
ب�شكل خا�ص يف �شعرهم من خالل
اقتبا�سهم الوزن والقافية عن
ال�شعر العربي

17
ق�صيدتان
من ال�سويد
• ترجمة� :إيلني كركو
نحن الب�شر
لل�شاعر ال�سويدي فرينز فون هايدن�ستام
()1940-1859
للحظات ق�صرية،
نحن الذين نلتقي
ٍ
ك�أطفال �أر�ض واحدة ،ومعجزة واحدة،
جزيرة ت�ضربها عوا�صف حياتنا!
على �شبه
ٍ
هل �سرنحل غري ُمبالني ،بال ُحب؟
نف�س العزلة تنتظرنا كلّنا،
ونف�س الهم�س امل�ؤمل على ع�شب القرب.

مطر العا�صفة
لل�شاعر ال�سويدي �أوغ�ست �سرتيندبرغ
()1912-1849
كان ذلك يف مو�سم الفاوانيا (نبات مزهر)
واليا�سمني.
كانت جتل�س بنعومة على طاولتي،
وك�أن الورود والكروم �أخط�أت.
اختلطت �أفكارنا ونظراتنا،
وكانت الكلمات تروح وجتيء،
بينما راحت �شبكة ُتن�سج حولنا،
كنا واحداً ،وكنا نحيا
حياة واحدة،
نتكلّم فتتوه عالمات الرتقيم
يف عر�س بني النفو�س!
كانت ال�شم�س اجلميلة ت�ش ّع
على اليا�سمني
الذي اختلط عطره
بعطر الكروم.
خيم الظالم فج�أة
وبات الهواء �صامت ًا ،ثقي ًال
مات وهج ال�شم�س،
ذوت الورود ،وارجتفت الأ�شجار.
يف �صمت مطبق� ،أم�س َكت يدي
وكم اخلوف فمنا،
َّ
وحدها النظرة ملكت جر�أة ال�س�ؤال،
واللهب املحموم...
لتت�ساقط قطرات ثقيلة
على زجاج النافذة وعلى الأر�ض
هل كانت القطرات تتحطم!
حني تر�سم نف�سها �إ�شارات تعجب على الزجاج!
�إنها تتك�سر الآن على �سطح البيت
والغيوم نار ولهب
لتجيب ال�سماء ب�صخب
على �أ�سئلة الأطفال ال�ساذجة.
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شعر
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• د .ثائر زين الدين

ق�صائد

متازحك امر�أة كنت تع�شقها
ً
ُ
ي�سقط ُ
الليل
عندما
تفاحة يانعهْ
� ُ
البيت
أت�سلل جن ّية عرب مدخنة
ِ
أثاث
أ�سبح فوق ال ِ
� ُ
َ
� ُّ
�سريرك
أحط جوار
كرن�سي�س
تغفو
أنت
ها �
َ
َ
يف ُّ
ثغرك عن
ب�سمة �ساطعهْ
ٍ
رت ُ
ُ
أت�ضاءل� ..أ�ص ُغ ُر:
�
َ
أنف
�ص خدّ ك� ،أرنبة ال ِ
أقر ُ
� ُ
أ�سكب يف �أذنيك طنين ًا رتيب ًا،
� ُ
َ
وجهك؛
تلطم
فتبد�أ
ُ
علَّك ُ
تقتل تلك البعو�ضَ ة!
الغطاء
أرفع عن قدميك
حلظتها �سوف � ُ
َ
و� ُ
�صقيع جت ّمدُ �أو�صالك
ريح
أنفث َ
ٍ
الرائعهْ !
تتج ّم ُع كالطفلِ حتت املالء ِة..
..ي�ص ُّ
ُ
طك �صفان من ل�ؤل ٍ�ؤ
ترجف ّ
�أت َب ّ�س ُم
َ
حنتك
�صبح قيظ ًا �شديد ًا ُيعك ُِّر ُ�س
�أُ ُ
الوادعهْ !
ُ
الغطاء
..ترمي
تلهث
تتعرقُ ..
َ
ّ
الرداء
تخلع عنك
و
ُ
َ
َ
ف� ُ
أخجل؛ �أ�سترُ ُ
متثال داوو َد
ماء حتدّ َر فوق
ُ
ين�ضح �شوق ًا ..و ً
الفرا�ش.
ِ
ري
و �أ�ص ِب ُح ري�شة ط ِ
َ
تدغد ُغ �أذ َ
..ذقنك
ْنك
باطن فخذيك �أو قدميكَ
الرعب قل َب َك؛
فت�صحو و قد ملك
ُ
ُ
تبحث ع َّمن يعك ُِّر نومك!
َ
ت�شعر �أنيّ � ُ
حولك..
أرفرف
ُ
لكن عينيك التب�صران �سوى ظلمة
املنزل اخلادعهْ
هكذا يا حبيبي
ازح َك امر� ٌأة كنت تع�شقُها
تمُ ُ
فاهد�أ الآن
�سوف �أعو ُد �إىل منزيل
مثلما جئتُ
تاركة لك قلبي ال�صغريَ
و حري ُتك الوا�سعهْ !

ذكــــرى

َ
عام يا �أبي تركتنا
اليو َم
....قبل ٍ
ج�سد نبيلْ .
ج ّمعتَ ما تبقّى من ركا ِم
ٍ
ج ّمعتَ ما خ ّب� ِأت الن�سو ُة َ
عنك
من عويلْ .

ً
ً
غيمة
غيمة
يعربون ال�سّ ماءَ
•�أميمة �إبراهيم

خات،
ج ّمعتَ �صَ ْر ٍ
نداءات،
ٍ
ُ
اجلارات
لت
م
و ما ح َّ ِ
ر�سائل
من
ٍ
لأهلِهنَّ
غياهب الرحيلْ !!
يف
ِ
ج ّمعتَ ..ما ج ّمعتَ
غريَ �أنني
وحي ُثما ولّيتُ وجهي-
النا�س
ني
ِ
ال �أرى يف �أع ِ
�سوى �صنيعك اجلميلْ .

خبز مرمي

اخل�شبي
جال�س ًا فوق مقعده
ِّ
أفق
ي�سر ُح عينيه يف ال ِ
ِّ
ً
اجلبلي!
ز
املاع
من
ا
زوج
ِ
ِّ
مرمي:
تناديه
ُ
هل ت�أكل الآن؟يب�سم...
ُ
َّ
حل الربي ْع
ُ
يرك�ض الآنَ
أبنائه
أ�صغر � ِ
و� ُ
َ
الفرا�شات
خلف
ِ
ُ
ُ
..ينه�ض..
ي�سقط
ينظر نحو �أبيه؛ �أما َ
زال يرق ُبهُ ؟
ُ
ً
َّ
جال�سا يتذك ُر:
اجلبال،
ال�سهول..
كيف م�ضوا يف
ِ
ِ
و كيف �أح ّبته من بينهم؛
ثلج يج ِّمعها
كيف كانت
ُ
تذوب كحفنة ٍ
ُ
الطفل
يف راحتيه -فيبكي!
ُ
الندامة!
و كيف تعو ُد و قد �أثخنتها
�أغم�ض عينيه م�ست�سلم ًا:
كالوحو�ش..
حوله
فر�آهم ي�صيحونَ من
ِ
ِ
أ�سه،
�شوك على ر� ِ
ر�أى تاج ٍ
و �صليب ًا ينوء به و هو ي�صعدُ ،
�شاهد �أ�صحا َبهُ يختفونَ
وراء �صراخ اجلمو ْع!
�أيقظتهُ العبار ُة:
هل ُع َحتلم؟!
دت ُ
ثم َّ
ب�ش لها
فتَّح �أجفانه �شاحب ًاَّ ،
حينما و�ضعت طبق ِّ
الق�ش
َ
الب�ساط ...و نادت على الطفلِ .
فوق
ِ
َ
طائر من �ضياءٍ ..
ح ّلق فوقهما ٌ
وغادر دون رجو ْع!

�شهيد
ـ �شهيد ًا تلو
ٍ
أ�سراب نو ٍر
يتقاطرونَ �
َ
يعانقونَ الف�ضاءاتِ
يلثمونَ ّ
م�س
ال�ش َ
ثم يحلّقون
ّ
�شهيد
�شهيد ًا تلو
ٍ
تخ�صب ال ُ
أر�ض بدمائِهم
ُ
ُ
ت�صرخ �أ ٌّم :
ها �إنيّ ال � ُ
أملك � اّإل ُه
العمر– �سواه
ما عان َقتْ روحي – يف ظلمةِ
ِ
ُ
ت�صرخ �أ ٌّم :
وح
الر ُ
ياولدي فدت َْك ّ
ها �أنتَ فد ْيتَ الأوطانَ
يل نب�ضَ
�أعيدوا �إ َّ
القلب
ِ
َ
�أعيدوا
�سق�سقة املاءِ
مر .
و�ضوء ال ُع ِ
َ
ي�أتيها ع�صفو ٌر
يلو ُذ بجنتِها
الري�شَ
تق ّب ُل ّ
واملنقا َر
َ
أجنحة احليا ِة
و�
ّ
تزقه ُ
احل َّب
و ُتطيرّ ُ ُه
ُ
ماء
ال�س ُ
حيث ّ
_على رحابتِها _
تفتح بواباتِها ل ُلقيا ُه .
ُ
َ
-2هناك
ُ
دفاتركم
حيث كت ُبكُم
ُ
التلوين
علب
ِ
ُ
أقالم
ناحتِ ال ُ
َ
وارتع�شتِ الأوراقُ
ُ
املالئكة
وطر َزتِ
ّ
�أثواب ًا
تليق بخلودكم .
-3يهتف ٌ
ُ
طفل

دثّروين بالغا ِر
�إنّه يليقُ بي .
الرنج�س
يلتحم
ُ
ُ
البنف�سج
ُ
الأقحوانُ
الفلُّ مع الغا ِر
� َ
إكليل ع ٍّز
املطر
وينهمر ُ
ُ
ً
بنف�سجة و ق�صيد ًة
يعانق َ
َ
احلب
لهاث
كي
ِّ
يف حناجر َ
الوطن .
كانتْ
ت�صدح بن�شيدِ
ِ
ُ
�- 4أنا يا �أ ُّم
ل�ستُ �أدري
َ
احلمائم
كيف الورو ُد و
ُ
والغمائم
ُ
ّ
أجنم
هب وال ُ
وال�ش ُ
ح ّو َمتْ وح ّل َقتْ
أرواح نق ّي ٍة
يف ف�ضاءٍ  ...ما ات�س َع ل ٍ
فرف َع ْت ُهم
وطيرَّ تْهم
جمد
�
أ�سراب ٍ
َ
باح .
َ
مواكب ّ
لل�ص ِ
-4هكذا م�ضَ وا
�ضوء ّ
م�س
نوار�س يقب�سونَ
ال�ش ِ
َ
َ
و�ضياء
�سن ًا
ً
يف املدى
ٌ
�صادحات
�أغنيا ُتهم
هكذا م�ضَ وا
�إىل �سدر ِة اخللو ِد
الر َ
حال
حطّ وا ّ
ال�صال َة .
و�أقاموا ّ

قصة
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اجلدران
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• حنان دروي�ش
يف �أوج الطفولة� ،أو يزيد عليه قلي ً
ال،
كنت عندما انهارت جدران بيتنا ،وت�أبطت
ُ
املنية �سقفه ،وغارت �أعمدته يف متاهات
�ضاربة يف احلزن .حملني موت �أبي �شماتة
القدر ،و�صالبة عزالء ،وداخال ظل يتك�سر،
وظللت �أ�سمع �صوته ي�ضرب م�سمعي.
 نبيل ..تعال ودعه �أباكقالت �أمي وهي تنتح ،وتبتهل �إىل اهلل
�أن يعجل فيلحقها به .اقرتب اجلميع منه
يطبعون قبالتهم �ساخنة ف��وق جبينه.
يذرفون دمعات �صادقة على رجل افتقده
الزمان ،ولن يجود بنظريه �أبداً .مل �أ�ستطع
عجب بكر ،وكره
�أن �أفعل مثلهم .هاجمني
ّ
بكر من امل��وت ارتبط ب���أول
بكر ،وخ��وف ٌ
ٌ
حالة وفاة حتدث يف بيتنا.
 اقرتب و�شاهد �أباك. وجودك قربه �سيفرحه يف رقدته. ادن ..وال ترت َّدد!الأ�صوات تناديني .حتثّني .تعاتبني.
تف�سر تراجعي عقوق ًا� ،أو غ��ب��اء� ،أو ال
م��ب��االة .مل �أق��و على حتريك قدمي من
مكانها .تيب�ست ،وجفت عروقي� .صرخت،
و�أنا ابن العا�شرة:
 �إنني �أخاف� ..أخافبدت حرويف مرتع�شة ،متناثرة ،مكثت
يف نف�سي قلي ً
ال ،ث��م تدفقت باجتاهات
خم��ت��ل��ف��ة ،لأرى روح �أب����ي م�ستيقظة،
مفتوحة العينني ،ت��ق��ر�أ م��ا ال ن�ستطيع
ق��راءت��ه ،وت�سرب �أغ���وار ما ال نقدر على
�سربه ،وتك�شف النقاب عن املخفي ،وتهم
�أن تقول عبارات غريبة.
بعد �أن غيبني وجه �أبي ،واجهتني على
ال��ت��وايل ح��االت م��وت ك��ث�يرة .ماتت �أم��ي
ح��زن�� ًا وك��م��د ًا على رفيق درب��ه��ا ال��ذي مل
ت�ستطع العي�ش بعده .حلق بها �أخي جراء
حادث �أليم� .شحاذ احلارة تهاوى بجانبي
قبل �أن متتد �أ�صابعه �إىل جيبه املثقوب
ت���ودع ق��رو���ش��ه الأخ��ي�رة .ب��ائ��ع احلليب
باغتته املنية قرب باب �أحد البيوت ،حيث
كنت �أم��ر .ه��ذا كله ح�صل �أم��ام��ي خالل
�سنوات متالحقة من العمر ،لكنه مل يغيرّ
ّ
يف �شيئ ًا ،ومل يجعلني �أن�سى تلك الرهبة
الأوىل ،والفجيعة املبكرة .فقد بقيت
عقدتي غ�صة يف حلقي .وخويف من ر�ؤية
امليتني يكبلني ،يزلزلني .ك�برت ..وكرب
وجعي معي� .صديق طفولتي غ�سان كان
�أدرى بحايل ..مبر�ضي املزمن ..مب�شكلتي
الكبرية .كم ح��اول �إقناعي ،وك��م حاول
م��داوات��ي ،وكم ر ّدد على م�سمعي كلماته
باجلد حين ًا ،وبالهزل حين ًا:
املمزوجة
ّ
 �إن الأحياء هم املخيفون ولي�س منماتوا.
يف ربوع اجلامعة تعرفت على ليلى طالبة
ال��ط��ب الب�شري� .أحببتها واحرتمتها،
وقر�أت يف �سفر عينيها م�شروعي احلياتي

الذي �أخطط له.
كانت �أنثاي مثقفة ،خلوقة ،جميلة،
تذكرين �شخ�صيتها ب�شخ�صيات ن�سائية
مميزة ،اطلعت على �سري حياتهن ،و�أعجبت
بهن �أمي��ا اع��ج��اب� .س�ألتها ذات م��رة بعد
تفكري دام طوي ً
ال:
 ليلى� ..أال تخافني من امل�شرحة؟ع��زف��ت ع��ل��ى �أوت�����ار �ضحكة حمببة،
وقالت:
 مل��اذا �أخ����اف؟ ..الأم����وات �صامتون،�ساكنون ،تربطني بهم �صداقة.
 �صداقة؟.. نعم �صداقة ال��ب��ارح��ة د�س�ست بني�شفتي �أحدهم �سيكارة ..وطلبت من زميلة
يل �أن ت�صورين معه.
فتحت عيني ده�شة ،فغرت فمي ،وكدت
�أقول بغ�ضب:
 م��ا ه��ذا العبث ي��ا ليلى؟ ..تت�سلنيباجلثث؟.
لكنني ا�ستبدلت العبارة ب�أخرى �أقل
حدة:
 طبيبة ..وت�شجعني التدخني؟�صديقي غ�سان قرر �أن يخرج عقدتي من
قمقمها ،و�أن يوقظها من رقادها القدمي،
و�أن يح�ضر امل��ا���ض��ي �إيل ب��ك��ل ق�سوته
ومرارته حني قال لليلى ذا مرة:
 ما ر�أي��ك لو رافقناك �أن��ا ونبيل �إىلامل�شرحة.
 -بكل �سرور ..لكن ملاذا؟

 ف�ضول ..نريد �أن نراك وزمالءك كيفتت�صرفني هناك.
 الب���أ���س� ...أنتظركما غ��د ًا ال�ساعةالثانية ع�شرة ظهراً ،ومعي لكل منكما ثوب
�أبي�ض.
ال��ل��ي��ل يطبق ع��ل��ي ب��ك��ف��ي��ه .الأح�ل�ام
الكابو�سية حتا�صرين ،ترفعني ،تخف�ضني،
ترميني يف ديجور القبور� .أموات تتحرك.
جثث تنه�ض من �أكفانها وتقبل �صوبي،
تقب�ض ب�سالمياتها على عنقي..
�أ�صرخ� ،أ�صرخ ،حتى �أنه�ض من النوم،
ف�������أراين �أ���س��ت��ح��م ب��ع��رق��ي .ارجت����ف يف
�سريري:
 ماذا فعلت يا غ�سان؟ ملاذا �أوقعتني يفهكذا مع�ضلة؟ .لن �أدخل بيت املوتى ..لن
�أدخله.
ارحت��ت لهذا التخريج .لهذا ال��ق��رار.
تنف�ست ال�صعداء و�أنا �أحاول متابعة النوم
من جديد.
عند ال�صباح ..ارت��دي��ت مالب�سي على
عجل .حملت كتبي ،وهممت باخلروج �إىل
حما�ضرات ما قبل الظهرية .حانت مني
التفاتة �سريعة �إىل �صورة ليلى املعلقة
ف��وق ال�سرير .داهمني م��وع��ده��ا .اهتز
ج�سدي بقوة� ..أعدت ت�أنيب غ�سان:
 ماذا تراك فعلت بي؟ .كيف �أتن�صل مما�أنا فيه؟� .سيف�سر ان�سحابي جبن ًا� ،سيرتتب
على هذا عواقب وخيمة� .س�أخ�سر ليلى �أنا
�أعرفها ،و�أعرف منهجها احلياتي ،و�أعرف

تفا�صيل تفكريها� ،ستقول :رجل ويخاف
من �أب�سط الأمور.
وردت على بايل تربيرات كثرية ،متعددة،
مت�شعبة ميكنها �إنقاذي من ورطتي� .س�أدع"
غ�سان" يخربها – مث ً
ال -ب�أن حالة مر�ضية
�صعبة منعتني من احل�ضور� .أو يقول لها
بحنكته املعهودة �أن �ضيف ًا ثقي ً
ال باغتني
على حني غ��رة� .أو �أن زحمة املوا�صالت
كانت �سبب ًا قاهر ًا لعدم و�صويل يف الوقت
املنا�سب� ..أو� ..أو..
يف نهاية القائمة التي ب���إم��ك��ان �أح��د
بنودها �أن يجعلني يف حل مما �أنا فيه..
وقفت �أمتلى �شيئ ًا مهما غاب عن تفكريي
�ضمن زح��م��ة ال��ت��داخ�لات ،وه��و ت���أك��دي
بناء على املوعد
من ع��دم جم��يء غ�سان ً
املتفق عليه� ،إ�ضافة �إىل اكت�شاف ليلى
الذكية لكذبي ..موقفي �شائك� ..شائك..
والحبية تنتظر.
�ساعة ي��دي ت��دق� .ساعة قلبي ت��دق.
خرجت من كلية الآداب يف الوقت املعلق
على جدار القلق.
ت��ع��ب .ذه��ن��ي ���ش��ارد �أنفا�سي
ج�سمي
ٌ
م�ضطربة .مل �أفهم من حما�ضرات ذلك
اليوم كلمة واح��دة .كل �شيء كان مبهم ًا
�أمام عيني� .صورة زائغة معاينة ناق�صة.
ن��ت��ائ��ج��ه غ�ير م���أم��ون��ة رف��ع��ت �صوتي
بالدعاء .و�أنا �ألج كلية الطب.
 يا اهلل...عن بعد ..ملحتني ليلى ..هرعت �إيل
تناولني الروب الأبي�ض ،وت�س�ألني بعتب
باد:
 �أين غ�سان؟ لقد ت�أخرنا..�شيئ ًا ف�شيئ ًا راحت ليلى تتهجى م�أ�ساتي،
وما طر�أ علي من كدر .رفعت راحتها �إىل
جبيني تتلم�سه.
�صاحت بلهفة ،بينما باطن كفها ي�ستقر
هناك:
�أن��ت حمموم .حرارتك مرتفعة جداً.
عد �إىل البيت فوراً:
مل �أج��ب��ه��ا .مل �أحت�����رك م���ن م��ك��اين،
ومل �أ���ص��دق ما �سمعت .عيناي تقفان يف
حمجريهما ..ال تنطقان ..ال ترم�شان
فقط تلمحان �شفتني ترددان:
 عد �إىل البيت فوراً.فج�أة� ..أح�س�ست بركام الأثقال تنزاح
عن كاهلي ،وب���أوه��ام وهواج�س متورمة
متتطي �أجنحتها وترحل ،وبخفر ي�ضيء
داخلي.
الكلمات ال�ساخنة نقلتني �إىل بحرية من
املياه املثلجة .ا�ستخرت �أع�صابي� .سكن
�شيء يف .هذا متام ًا و�أن��ا �أمل��ح طيف ليلى،
ي�صغر ،وي�صغر ،ويبتعد ..بينما قامة
�أبي تتطاول �أمامي ..تعزز جدران ًا عالية
حتول بيني وبني ر�ؤيتها متام ًا.
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•عبد الكرمي �شعبان
و�أنت التي ال تزالني بني يدي حلمي
وردة و�أ�صي�صا..
و�أنت التي حتلمني بثور الأ�ساطري...
لدي ...وماذا لديك!..؟
ماذا ّ
لدي جوى �صاعد هابط
ّ
ولديك �صعود اجلوى..
وهبوط احلنني..
ي�ؤرخ �أحالمنا كحل عينيك
حني يوثق هذا اجلنون
�سي�س�أل ع�شب الرباري غداً..
ُغرب �أقدامنا
وانحناء الطريق...
�سي�س�أل عنا الزمان الرهيق
ملأت يدي من تراب يديك
يدي
لتع�شب كفاك بني ّ
وتخ�صب عيناك دمع ًا ..وجنوى
وي�سعدين �أن �أراك تذوبني ع�شق ًا
�أمام املرايا..
وحترتقني كع�شبة �صيف..
وي�سعدين �أن �أطفئ نارك
بالورد قبل حلول اخلريف
لعل جمالك ي�شعل فيا ق�صيدة
ع�شق
ويرتكني عالق ًا يف هواي
كع�صفورة يف قف�ص
و�أكره فيك هوى منتق�ص ًا...
�إذا جاء وعد طلوع هواك..
و�أ �شرق وجهك منبعث ًا يف مرايا
ال�سنني...
و�إما نزلت قلي ًال قلي ًال على درج
الوقت واليا�سمني..
عرفتك �أكرث:
وا�ستوعبتك م�شاوير قلبي
وحني ت�سلّقتها
�ضارب ًا باليمني ال�شمال...
ت�سلّقتها عارم ًا باحلنني ...
وم�شتع ًال بال�س�ؤال
ك�أنّ الذي ال يقال يقال....
تلقيتها بالطعان...
طعان ًا ك�أن الطعان ا�شتفاء...
وال ذنب للعاذالت وال العاذلني...
وال ذنب لل�صيف �أو لل�شتاء...
ولكنها ثمرات احلنني...
الذي ي�شتهي وجع اال�شتهاء...
به ّي ًا بهي ًا..
مير الزمان....
ّ
رخي ًا رخي ًا
يهب بهواء
نطاعن خي ًال....
نطاعن دهراً..
نطاعن �أمكنة كاخلواء...
توخ ّيتُ �أن �أ�شتفي من جواها...
و�أبقر بطن ال�س�ؤال
العماء...
تو�سدّ تها مفر�ش ًا �أو ح�صرياً...
و�أوغلت يف مقاليتها...
و�سالت دموع ...
و�أغ�ضى حياء
ميين ًا ك�أنا جنوب الف�ضاء...
ون�سرق �أجنمه ...وال�ضياء....
ميين ًا ...ولي�س اليمني �شما ًال...
ولي�س ال�شمال ابتداء...
ميين ًا ...نزلنا �إىل الرمل رهواً...
لندخل ع ّبارة االنطفاء...
يف الليل الأغب�ش ...يف وحل زمان
وح�شي �أتخبط
ّ
رهج ..يف موت يومي..
يف
ٍ
م�ستعر ٍ
�أجتلّط..
ال تهز�أ من قدري ...موتي قدر

شعر

يف عيدها تورقُ
الكلمات

•جميل حداد
�أعمى ...يبحث عن قدر �أعمى
ال تهز�أ من جوعي ..روحي تهز�أ
باجلوع..
وال ت�ضرب �سفه ًا �أحالمي بجدار
التيه� ...أنا التيه
�أنا التوهان� ..أن التتويه� ..أنا
التوهات جميع ًا
و�أنا �أي�ض ًا ٌ
جبل يتعدى الريح� ...أنا
الريح� ..أنا
الريحان � ...أنا الروحان �إىل �أمكنة
�أخيب
زرين يف دار اخليبة تلقّ اخليبة
خائبة..
و�أنا خبب يت�أرجح فوق دروب
الرجحان لأمل�س
ال ت�سفر عن وجهك يا �سائح..
ا�ضرب عكازك يف فجوات التيه وال
ترحم
قدم ًا �أعمى..
زرين يف قلعة �أوهامي وت�أمل وجهي
يعلن عن وجه
�آخر �أكرث ب�ؤ�س ًا� ..أو تيه ًا� ...أو
فرح ًا ...ال �أعلم
�أكرث �إيحا�ش ًا ...وجنون ًا� ...أكرث ايفا ًال
يف الريح
ويف العتمات...
معي ال تلعب يا نرد الأيام...
�س�ألقيك وراء حدود الرقعة...
مم�سوح الأوجه ...ال تعرف الرقعة
وجه ًا...
والرقعة خالية ...ال تظهر �إال بع�ض
خطوط الطول
وبع�ض خطوط العر�ض..
فال طولك يف الطول وال عر�ضك
يف العر�ض..
ّ
وتلتف خيوطك حول الرقعة تبحث
عن نرد ير�سمها....
قدراً� ...أو ميزان ًا  ..و�أنا امليزان..
�أنا التمييز� ...أنا احلال املائل للحلكة
واالذعان..
�أنا الإذعان� ...أنا الطاعة عمياء..
�أنا الزوغان...

�أ ّماه واليتم �إن اليتم يف الكبد
نا ٌر تلظي بحكم الواحد الأحدِ
مات الوفاء مبوت الأ ّم مكتئب ًا
حب بال عددِ
ومات من بعده ٌّ
احلب قد وافته فاجعة
مولّد
ّ
فمات من بعدها يف داخل الكبدِ
احلب نعرفه
�إذ تذكرين فذاك
ّ
ونحن يف واجب الذكرى بال �سندِ
من كان يحيا بال �أم فم�شر ُبه
يخلو من املاء ال يخلو من النكدِ
فالأ ُّم مدر�سة الأجيال تنتجها
ال لريعى املجد للبلدِ
ال فجي ً
جي ً
�أكرم ب�أ ٍّم �سعتْ وا�شتد �ساعدها
كي تبعث الدفء حممي ًا من احل�سدِ
فالبيت دف�ؤه يف �أ ٍّم تواكبه
مرفوعة الر�أ�س تبنيه يد ًا بيــــدِ
ما �أروع الأ ّم �إن �سالت عواطفها
ح ّمالة الب�ؤ�س ال تخ�شى من الكمدِ
ما �أروع الأ ّم �إن جادت �أ�صالتها
فتحت �أقدامها اجل ّنات يوم غدِ
ففي حنانها يحلو ٌّ
كل منتجع
حمالة الع�ضدِ
وبني �أح�ضانها ّ
ويف داللها يعطي ال�ضرع نعمته
فنعمة ال�ضرع تبني كلَّ معتقدِ
يوم يف مناهلنا
�إنْ كان للأ ّم ٌ
فمنهل الأم يبقى طيلة الأمدِ
و�إنْ حال العيد يف �أح�ضان والدةٍ
فماذا يفعل
حمزون �إىل الأبدِ
ٌ

اللوحات
الثالث
• عبا�س حريوقة
ِّ
الط ْف َل ُة َت ْر ُ�س ُم َل ْو َح َتها
�ض َ
ِبا ّللونِ َ أ
والأ ْز َرقْ
ال ْب َي ِ
َّهر ..
الن َ
ال َغ ْي َم َة ..
�ضَ ْح َك َتنا
ابح
ال�س َ
وال َب ْح َر َّ
يف املُطْ َلقْ
ُ
والطفل َع َلى َت ٍّل ُي ْ�ص ِغي
لحَِ ِد ْي ِث ال َّن ْب َع ِة وال َّز ْن َبقْ
لحَِ د ْي ِث املَاءِ �إِىل َو ْر ٍد
َتزْ َدا ُد الأَ ْر ُ
به َر ْو َنقْ
�ض ِ
�ض
َو َتفُ و ُر ب�أَزْهَ ا ٍر ب ْي ٍ
اء ال َك ْونِ ِبها َت ْع َبقْ
�أَ ْر َج ُ
ِّ
الط ْف َل ُة تحَ ْ ُ�ضنُ َجدَّ َتها
و َتفُو ُز ِب َل ْو َح ِتها الأَ ْ�صدَ قْ
•••
ِطف ٌْل َيخْ َت ُ
ال بمِ ِ ْ�ش َي ِت ِه
َح َم َل الأَلْوانَ
ِلكي َي ْر ُ�س ْم
�ص
والري�شَ ُة َت ْر ُق ُ
ِّ
َ
فيِ ز ْه ٍو
يحلم
والدَّ فْترَ ُ يف َ�س َف ٍر
ْ
•••
َج َل َ�س الفنَّانُ �إِىل �شَ َج ٍر
َّ
ال�سا ِر ُح يف املَطْ َر ْح
والطيرْ ُ َّ
ْ
ته
ي�شدو �أَ ْن َغا َم محََ ّب ِ
َو ِبغَيرْ ِ ا ْل َف ْر َح ِة ال َي ْ�صدَ ْح
َم َز َج الألْوانَ ِب َف ْر َح ِت ِه
ِل َّ
ل�ش ْم ِ�س َت�ضَ َّر َع
�أَنْ َت ْف َت ْح
واب النُّو ِر لأ ْو َطانٍ
�أَ ْب َ
َت َع َب الأَ ْهلونَ َف َهلْ َت ْ�س َم ْح ؟
َيا َر َّب الب ْي ِت �أَ َت ْ�س َم ُعني ..؟؟!!
بالدَّ ْم َع ِة عيني
َل ْن تَطْ َف ْح
�ض اخلَيرْ َ
ات َع َلى َو َط ِني
�أَ ِف ِ
ال�سل َْم الوا ِف َر
َو ِّ
ليِ َفا ْم َن ْح
َن ْحنُ الأَطْ َف ُ
ال
�أَ ِج ْي ُبونا
اب
�أَ ْينَ الأَ ْل َع ُ
ِل َكي مَن َْر ْح ؟؟!!
َن ْحنُ ال ُ
أطفال �أجيبونا
�أينَ الأعيا ُد لكي َنف َْر ْح ؟؟!!
�إنْ �سا َد الأمنُ روابينا
ِب ِظاللِ اجلن َِّة َنتَ�أَ ْر َج ْح
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نادم حتى القرب

• علي ديبة
�أت��اه املر�ض فج�أة ،كعادته جاء دون ح�ساب،
�أق��عَ��دَ ه يف فرا�شه مع ح�سرة من تلك احل�سرات
ٌ
ح�سابات كثرية ظلتْ معلقة ،و�أين هو منها
املوجعة،
بعد قعود ال برء منه؟ مل يبق �أمام ب�صريته �سوى
بع�ض من الأيام الراحلة ،ت�ستعيدها خواطره بني
دب وهم النخوة يف عروقه
الفينة والأخرى ,كلما َّ
منزلق من
املتيب�سة� ،أو تزحلق واحدٌ من �أبنائه يف
ٍ
رغباته الفتية.
يف مثل هذه اللحظات املُغيظة ،كان ُّ
يع�ض على
ً
مهرو�سة ،تعقبها
ناجذيه ،فتخرج الآخ من فمه
زفرة ال �شبيه لها بني زفرات ال�صدور ،وح�شرجة
متاثل يف خريرها �آل��ة خ ّلفها الأمل��ان وراءه��م يف
معارك العلمني ،بعد �سيجارة من التبغ النقي،
آبه بو�صايا الأطباء وحتذيراتهم.
ي�ضر ُمها غري � ٍ
التف حوله ٌ
كلما َّ
رهط من �أوالده و�أحفاده ،عاد
�إىل �سرية �أيامه ،تلك التي عا�شها يف قرا ٍع مع زحام
احلياة ،يبد�ؤها توبيخ ًا يرمي به على ظهورهم،
واتهامات ت�أتي على �شغلهم و�ضعف حيلتهم..
ٍ
ٌ
ً
ً
نعوت يرمي بها طوال وعر�ضا ،ي�ضعها �أمامهم وبني
�أيديهم ت��ارة  ،وت��ارة ير�شقها يف وجوههم دون
ا�ستحياء وال خجل :
�أنتم تتنعمون مبا �أتاكم به هذا الكف� ،أنتم مل
�ص بي ك�ضبع كا�سر� ،أين �أنتم
تعرفوا خوف ًا كان يرت ّب ُ
ٌ
�سنوات
من �أوجاع حفرتْ حلمي و�أكلتْ من عظمي؟
طويلة و�أنا وراء مقود التك�سي� ،أفنيتُ ثالثة �أرباع
عمري يف ال�شوارع والأزقة� ،أحتمل الدّ م النا�شف
والبارد� ،أ�ضحك لوجوه ال ت�ستحق ب�صقة مني،
ملاذا؟ حتى ال تعي�شون فاقة كانت قدري ..وكيف
يحيا من وج��د نف�سه الجئ ًا على ر�صيف الدنيا
من غري �أب؟ مل �أ�ست�سلم ل�سياط جلدتْ ظهري،
ظلتْ حريتي ت�أخذين جنوب ًا لرتميني �شما ًال ،يف
حميط ال يرحم من ال يجيد ال�سباحة  ،ا�شرتيت
هذه التك�سي ،رهنتُ دمي قبل اقتنائها ،حملته
على كفي فزع ًا من دوالب قد يعجنني بكل هذا
ترحمتُ على
احلديد ..لأجلكم دفنتُ طموحيّ ،
�أيام �أفلتتْ نهاراتها ولياليها من بني �أ�صابعي ،فهل
�أنا نادم بعد هذا ؟ �أجل ،و�سيبقى الندم يالحقني
حتى قربي..
حار الأوالد يف ندم �أبيهم ،بالغوا يف ا�سرت�ضائه،
�أخفوا عنه رفاهية وترف ًا ي�ستثريان غ�ضبه ،مع
ذلك ظلت كلماته الالئمة تالحقهم وتبعث عذابها
غ�ضب ًا يف عروقهم�..س�أله ابنه البكر �صراحة:
ليتنا نعرف �سبب ًا لندمك هذا ،رمبا حققنا لك
غاية رجوتها منا..
وبقي ذاك الندم �سر ًا مل يبح ب��ه .بحثوا يف
مفردات والدهم املبطنة واملعلنة ،عن رغبات كانت
فيما م�ضى ت�سكن هواج�سه ،مل يجدوا غري �سراب
يرتطم ب�أ�سوار ذاك الندم الع�صي .ا�ستعانوا
ب�أحبهم �إىل قلبه� ،أ�صغرهم �سن ًا ،لقنوه مبا يلزم
من �أ�شكال التودد ،علموه �أ�ساليب التملق و�أ�سبابه،
وحني فرغتْ كفه و�أفل�ستْ عواطفه� ،ضحك هذا
الوالد ال�صعب� ،سخر من ابنه ال�شاب قائ ًال:
مبثل هذا التم�سح قد �أر�شحك ملن�صب مدير عام
�أو حتى وزير� ،أما ملاذا �أنا نادم �أ�شد الندم فهذا ما
�س�أحمله معي �إىل حيطان القرب.
�ضحك الولد الأو�سط حتى ترقرق الدمع يف
مقلتيه ،ثم اجرت�أ وقال:
لعله نادم على �أيام �أم�ضاها �أرمل ،لمَِ ال؟ لو وجد
من تتزوجه و�أمنا بكامل �صحتها لفعلها ..ومن هي
التي ترمي نف�سها يف و�سط عائلة كبرية كعائلتنا؟
بعد �أيام جل�س ابن �آخر �إىل جوار والده� ،شكا

له هم ًا ي�شغله ،ولعله �سعى �إىل ا�ستعطافه للو�صول
�إىل غايته ،تو ّدد �إليه بلهجة ال تخلو من الرجاء:
هلل �سلمى حتبك �أكرث مني ،ترى فيك رج ًال
وا ِ
وال كل رج��ال ه��ذا ال��زم��ن ،هي م�ستعدة للعي�ش
معي يف كوخ َق�ش ،لكن خالتها ،ال �أدري ماذا �أقول
َ
لك عنها� ،أو كيف �أ�صفها و�صف ًا ت�ستحقه ،كل يوم
ت�ؤلب عائلة �سلمى �ضدي ،كل ي��وم �أت���أخ��ر فيه
عن اخلطبة تزيد على املهر قطعة ذه��ب ،زادت
على الأ�ساور �إ�سوارتني ،وعلى اخل��وامت خامتني،
ينتابني خوف من عقد جديد قد تفكر فيه..
ّ
حك الأب ذقنه  ،هر�ش ر�أ�سه قلي ًال ،فانزاحتْ
الكوفية وتهدلتْ ف��وق كتفيه ،غر�س ب�صره يف
مقرع ًا� ،أنبه على
حدقتي ابنه العا�شق ،الم��ه ّ
�ضعف ه��و ف��ي��ه ،ارت��ف��ع �صوته ارت��ف��اع�� ًا جت��اوز
الأبواب وال�شبابيك واحليطان .اجلريان كعادتهم
فتحوا جماري �أ�سماعهم ،حتى ال تفوتهم كلمة
يقولها جارهم ال�صعب:
ك�أن �أح��د ًا منكم مل يرثني يف �شيء ،لعنة اهلل
خرب فيكم طباع الرجال ،لو
على املال هو الذي ّ
�أنك ع�شتم الفقر الذي ع�شته لكان حالك وحال
مرت الع�شر �سنوات
�أخوتك �أف�ضل من هذا احلالّ ،
الأوىل من عمري و�أنا �أظن �أن البطاطا يقطفونها
عن ال�شجر ،حتى هذه الثمرة التي ال تعز على �أحد
علي ،كما تعز البيتزا والهمربغر
من النا�س عزّ تْ ّ
على كل املحرومني يف هذا العامل ،فماذا تقول �أيها
النائح الباكي عن بقية الثمار من التفاح والدراق
وامل�شم�ش وامل���وز؟ تلك ال��ت��ي ك��ان��ت حلم ًا بعيد
املنال..ال �أدري ملاذا تذل نف�سك كل هذا الذل؟ �أ
لأجل فتاة وزنها �أقل من خم�سني كيلو ..؟
متكن ال�ضحك من حناجر اجلريان ،قهقهوا غري
�آبهني بل�سان قد يطال امل�ستور من حياتهم� ،شتمته
ابنتهم ب�صوت �شبه مكتوم :ك���أنَّ هذا ال�شيطان
ي�ساوم على بقرة !! ث َّ��م �أ�صغوا علهم ي�سمعون
ف�ص ًال متثيلي ًا ال ي�سمعون مثي ًال له بني كل متثيليات
الراديو  .مرة �أخ��رى ارتفع �صوت جارهم ،بدا
وك���أن��ه ي�أتي من وراء تلك املنابر التي تفر�ض
نف�سها على الكاره والراغب� ،صرخ الرجل بابنه
العا�شق:
من يحب ال ي�شرتط ،فتاتك �سلمى ذاتها ،هي
التي ت�شرتط عليك ،ال خالتها وال جدتها كما
تتوهم� ,أول �صبية رغبتُ بها� ،أو هي رغبتْ بي،
ا�شرتت يل حذاء من مالها بعد م�شوار م�شيته �إىل
جوارها وكنتُ حايف القدمني ،ووالدتك رحمة
اهلل عليها� ،صنعتْ يل �أكرث من �ألف حجاب ،ملاذا؟
كي يعمي اهلل ب�صري وب�صريتي ف�أوافق �أهلها على
طلباتهم ،وما وافقت � .أن�صحك ب�أمر واحد يتيم،
ارف�ض كل �شروطهم ،وافر�ض عليهم �شروطك ،و�إال
�صرت بني �أرجل الكبار وال�صغار من عائلة لعينتك
�سلمى .
ق ِب َل ال�شاب ن�صيحة وال��دهَّ ،
غ�ض طرفه ،قمع
ً
ارت�سم
نب�ضات قلبه ،ن�سي �أو هو تنا�سى نافذة
ِ
َ
زجاجها يف ب�ؤب�ؤ عينيه� .أيام قليلة م�ضتْ  ،المتْهُ
ُ
جدّ تها ,عاتبته على جفاء ال ت�ستحقه حفيدتها،
كذلك فعلت خالتها ،تربعتْ بكل الأ�ساور واخلوامت
راية حمراء يرف ُعها يوم �أم�ضت ال�صبية ليلتها
قبل ٍ
الأوىل يف بيته.
�أ�سابيع قليلة م�ضت ،ب��اح �أب��و حممد م�ضطر ًا
لكنّته الد ّلوعة مبا مل يبح به لأوالده :
 �س�أظل �ألعن عمر ًا �أم�ضي ُته وراء مقود التك�سي،شرت
�س�أبقى نادم ًا حتى حيطان القرب لأين مل �أ� ِ
�سريفي�س ..
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• �آمال �شلهوب

بني غبطتي وحريتي ..طرقات
خ��اوي��ة وحم�لات مقفلة ..الوقت
لي�س مت�أخر ًا .ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء واملطر م��ازال يهطل بغزارة
ً
ً
حم���اوال غ�سل الأح���زان ع��ن وجه
الطرقات والأر���ص��ف��ة البائ�سة..
بينما �أحزانها تلتف حويل فتنزاح
الغبطة عن قلبي .
ت�سارعت خطواتي ,ظننت �أين
تائهة يف حلم وك�أين �أجول ال�شوارع
�إب��ان �ساعات الفجر الأوىل تلفّتُّ
نحو كل الإجتاهات كي �أع�ثر على
كائن ي�ؤن�س وحدتي .مل �أجد �سوى
ك��وم��ة و���س��ط حديقة تبعد عني
ب�ضعة �أم��ت��ار .ت��ر ّك��ز نظري عليها
وباتت الهدف الذي �س�أ�صل �إليه.
ومن بني حبال الأمطار ,حاولتُ
�أن �أحدد ماهيتها .
يف تلك اللحظة بد�أت تتال�شى من
ر�أ�سي �صور الأم�سية الق�ص�صية التي
قدّ متها يف املركز الثقايف منذ �ساعة فقط .حيث غاب ت�صفيق احل�ضور .حني
�أنهيت قراءة الق�صة بعبارة "و�ضعتْ على بندقيته قبلتها الأخرية" وقد
تبددت ثناءا ُتهم وا�ضمحلت ابت�ساماتهم.
�أ�صبحتُ م�صابة بداء ن�سيان الذاكرة القريبة .فما ُ
عدت �أتذكر فرحي
احلقيقي الذي كنت فيه .لقد ّ
تبخر وحماه ال�سكون املبهم من قامو�س الزمن .
ً
غبطة
تنتم �إىل ما�ض ّيي .ال�ساعة التي ق�ضيتها و�أنا �أحمل
تلك ال�ساعة مل ِ
مل �أ�شعر مبثيلها طيلة حياتي ,عندها كان الفرح يحملني �أثناء جتوايل يف
قدمي اللتني تتنقالن من ال�شارع �إىل الر�صيف غري
�شوارع دم�شق .حتى ن�سيت
ّ
آبهة ب�إ�شارات املرور �..أطري فرا�شة حول نور فرح قادم من خالل �إ�شعاعات
� ٍ
الأحرف املخطوطة بحرب قلبي .
مل �أكن �أبايل مبرور الوقت ,و�أنا �أم�شي حتت املطر .مل يخطر يل الوقوف
حلظة .كي ُت ِق ِّلني �سيارة بل تابعت �سريي دون االنتباه للحافالت �أو الكائنات
املختبئة هروب ًا من غزارة الأمطار .
ت�سارعت خطواتي باجتاه الهدف نحو الكومة .زافرة لهاث ًا ,و�أنا �أحمل
امت�صتها ثيابي فزادت من وزين .
ثقل مياه ال�سماء التي ّ
............................
عيني ,مل �أك ّل ْم �أحد ًا من
يف تلك الليلة ,ا�ستلقيت على �سريري �,أغم�ضت
ّ
�أوالدي الأربعة الذين كانوا ينتظرون عودتي �ساملة �إىل البيت  .يف ظل
توتر �أحوال ال�شارع .حيث كانت القذائف كاالمطار تنزل بع�شوائية على
الأحياء.
اجتمعوا حول �سريري حني انطويت على نف�سي ,و�صورة الكومة ال تغادر
عيني املغم�ضتني.
خمي ّلتي .بل �سكنت يف ّ
كنت �أ�سمع كلماتهم املعبرّ ة عن قلقهم ,وت�سا�ؤالتهم عن حالتي,
و "�أجمد" ول��دي الكبري كان يهدّ ئ من خوف �إخوته يف ثقة مبا يقوله
.فهو طالب يف كلية الطب ,ولأنه الأقرب �شبه ًا يل يف ال�شكل والطبع يعرف
ما بداخلي جيد ًا ,لكنه ال يعرف تلك الكومة التي �سيطرت على م�شاعري.
و�أ�صبح وجداين معلق ًا بها ,حتى ن�سيت عائلتي التي كنت ممددة بج�سدي
�أمامها.
ج�س نب�ضي,
�سمعت "�أجمد" وهو يحاول �أن يبعد �أخوته عني بعد �أن ّ
واطم�أن �إىل درجة حرارتي "..ال تخافوا� ,صحتها جيدة ,وهي بخري .يبدو
�أنها حت ّلق بخيالها لتبدع لنا ن�ص ًا جديد ًا هذه حال �أمي عندما تدخل يف عمق
الأمل .فما علينا �إال الإبتعاد عنها كي ال نعكّر عليها �صفاء الفكرة ".
�أو���ص��دوا الباب خلفهم تاركني ج�سدي مطروح ًا على الفرا�ش والعرق
يت�صبب من م�ساماتي .انتظر عودة روحي التي خرجت مني �إيل الكومة
حينما جثوت �أمامها رافعة الغطاء عنها لأ�صطدم ببزّ ة ع�سكرية مع ّمدة
باللون الأحمر ,وقد غطت ج�سد ًا مبتور ًا عن الر�أ�س ,فاختنق �صراخي مع
�صوت �صرير عجالت �سيارة �أ�ضناها ِث َق َل �آالم حمولتها ,وهي تتجه نحونا كي
ترفع الكومة عن الأر�ض .متنا�سية بندق ّي َتهُ الغارقة يف مياه املطر املمزوج
بالدماء .
زحفت نحوها �أفت�ش عن القبلة الأخرية يف ق�صتي التي ح�سبتها انتهتْ .
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تتمة �......................ص3

"ربيع �أ�ســود� ..آذار متجدد
ذات مرتكز جماهريي.ايديولوجية قومية ا�شرتاكية ثورية.ثورة الثامن من �آذار ،والثورة كعملية تغيري نوعي.
تق�سم �إىل مرحلتني لكلّ منهما معاملها و�سماتها اخلا�صة:
مرحلة التكوين الثوري امل�سبق.مرحلة التكوين الثوري الالحق.الت�صحيح وق�ضايا قدرة الثورة على اال�ستمرارية وفل�سفة الت�صحيح
ون�ضوج الوعي الذاتي �إذ هي تعبري عن عملية تطبيع امل�سار الن�ضايل
مبعنى احالل قوانني تطوره الطبيعية وتخلي�صه من معوقاته الذاتية
لي�س هذا فقط بل �إنّ فل�سفة الت�صحيح متثل منطلق ًا جوهري ًا يتالزم
التحرك �سماته الأ�سا�سية لأنّه
مع التحرك نحو امل�ستقبل ويعطي هذا
ّ
لي�س املهم فقط �إزالة العوائق و�إمنا املهم �أي�ض ًا جعل امل�سار الالحق منيع ًا
عن ظهور العوائق...
وال مبالغة يف القول �إنّ حزب البعث العربي اال�شرتاكي بد�أ فعلي ًا
يطبق نظريته ال�سيا�سية ب�شكلها الكامل بعد قيام احلركة الت�صحيحية
يف ال�ساد�س ع�شر من ت�شرين الثاين عام ..1970
انتقلت �سورية يف عهد ثورة �آذار وبعد احلركة الت�صحيحية ب�شكل
خا�ص من موقع االنفعال �إىل الفعل� ..إنها حركة م�ستمرة �إىل الأمام،
وحيوية متجددة على الدوام.
ويف ظل قيادة الدكتور ب�شار الأ�سد تتحقق حتمية البقاء مع نهج
الثورة امل�ؤ�س�س على عقيدة البعث القومية ،التحررية ،الدميقراطية،
وحتمية املقاومة ورف�ض اال�ست�سالم ،وحت�صني اال�ستقالل العربي،
والوجود ،وامل�صري الواحد ،وحتمية احلفاظ على الهوية القومية،
وال�شخ�صية التاريخية لأمتنا العربية يف عامل ِّ
يوطد العوملة التي
يتقرر لها �أن تخرتق ال�سيادة القومية ،والهوية.
وبهذا املنظور نرى �أنّ ثورة الثامن من �آذار على �أنها ثورة جماهري
تتم�سك ببناء نظامها وث��ورة ح��زب يتوا�صل مع م�شروعه القومي
التحرر.
واالجتماعي ،وثورة �أ ّمة توا�صل دورها التاريخي يف
ّ
يكت�سي احلديث عن ثورة �آذار يف ذكراها الثالثة واخلم�سني ،ويف ظلِّ
كلِّ متغريات العامل وم�ستجدات املنطقة.
�إنّ احلديث عن هذه الثورة ،وقراءة �صفحاتها ،وا�ستب�صار جتربتها،
ٌ
ٌ
هو ع ٌ
ومراجعة ت�ستحقُّ الوقوف والت�أين يف
معرفية ون�ضالية
��ودة
مداها ،يف معانيها و�أبعادها يف النتائج والآف���اق التي فتحتها واقع
العربي ،يف �إطار كل الإ�ضافات
القومي
التحرر العربية ،والواقع
حركة
ُّ
ّ
ّ

املعرفية النظرية والتطورية التي �أحدثتها يف بعد الفكر القومي ،ويف
م�ستوى املمار�سة القومية.
�إنّ احلديث عن ث��ورة �آذار ،يعني وبال�ضرورة احلديث عن م�سرية
البعث يف الن�شوء واملنطلقات ،يف الذاتي واملو�ضوعي لن�شوء حركة
البعث ..حيث جاء البعث تطور ًا مو�ضوعي ًا يف حركة الواقع العربي
احلديث واملعا�صر ،ونتاج ًا ال�ستجابة اجلماهري ملتّطلبات هذا التطور.
لقد بد�أت بواكري تك ّون الوعي الن�ضايل بدء ًا من الثورة العربية
الكربى عام  ،1961وتراكم تدريجي ًا عرب معارك اال�ستقالل الوطني،
ولب�س ثوب ًا جديد ًا يف �أربعينيات القرن الع�شرين ،عند ثالث حمطات
رئي�سية ..ن�شوء حركة البعث يف بداية الأربعينيات ..تالها اال�ستقالل
الوطني ،حيث طرحت �أ�سئلة اال�ستقالل �آفاق العمل الوطني ،وانتقل
الن�ضال من ن�ضال �ضدّ امل�ستعمر الأجنبي �إىل ن�ضاالتٍ مطلبية ،وبلورة
ر�ؤية �سيا�سية يف �شكل ممار�سة ال�سلطة ،و�آفاق الدولة اال�ستقاللية
ٌ
حدث ها ّم وحمطّ ة ثالثة هي� :إعالن ت�أ�سي�س حزب
املن�شودة ،تال ذلك
البعث عام .1947
نه�ض البعث يرتقي بالوعي الن�ضايل ،نظري ًا وممار�سة وبد�أً ،واغتنى
ت�شكلّ ال��ذات الن�ضالية للحزب متدّ رجة على قاعدة الربط بني
النظرية واملمار�سة.
لقد اتَّ�سمت م�سرية البعث ،يف فكر احل��زب وث��ورة �آذار بالر�ؤية
ري عن وعي الأم��ة لذاتها وهي قدمية
القومية املعا�صرة ،و�إنها تعب ٌ
و�ستبقى حا�ضرة يف امل�ستقبل املفتوح فهي خيار ا�سرتاتيجي يف م�س�ألة
لتتج�سد عم ًال
م�ستقبل الأم��ة ..هذه الر�ؤية تتطور بتطور الوعي،
ّ
ن�ضالي ًا �أداته الذات الن�ضالية الفاعلة يف حركة اجلماهري.
�أما بعد ،فال بدَّ من �صالة� :أبانا الذي يف ال�سموات ،ماذا تفعل هناك؟.
هذه الديانات التي عندنا ،لي�ست من عندك ان�سحب منها .هذه ب�ضاعة
رجال الدين ،يف �أكرثيتهم ،باعة ّ
ف�ضة وجتّ ار هيكل ومر ّوجو �سالح� .أ ّما
اال�ستعماري ،واالخوان ومن ّ
لف لفّهم من ال�شياطني ،ونتنياهو
الغرب
ّ
و�إخوانه بع�ض العرب� ،إىل "جبهة الن�صرة" �إىل "�أبي بكر البغدادي"
ومن ن�سج عباءته و�أ ّي��د خالفته ،علن ًا �أو �ضمن ًا ،فال حول وال قوة،
بغري االعت�صام ب�شرف الب�ؤ�س الإن�ساين يف �سورية العروبة وق�ضيتها
املركزية فل�سطني.
�آذار ،ني�سان ،ت�شرين الت�صحيح :اغ�ضب ..قب�ضتك �سالحك .ها
هو ال�سوري احلق يف ذكراك ذكرى ثورة الثامن من �آذار ..هل لديك
�إح�سا�س؟ ..ماذا �أنت فاعل؟ ابن �سورية العربي احلق لي�س رقم ًا .له

ا�سم يدل عليه .له عائلة يرتبط بها ،له بيت يلت�صق به ،له حي يحيا
فيه ،له رفقة تطيب معهم ال�صداقة ،ولكنهم اليوم ..يقتلون على �أيدي
ع�صابات م�سلحة� ..إنهم بعد "جبهة الن�صرة" و "تنظيم داع�ش" ،لي�سوا
بحاجة للرحمة وال للتعاطف ،فالدم ي�سيل والعنف ينت�شر والقلوب
تقطع واالكباد توكل واالل�سنة تخلع والرقاب تفك والركب تنهار..
ولكنه متم�سك بعروبته ،وبق�ضيته املركزية ،مبا لديه من ح��رارة
االنتماء والتما�س املعنى والوجود.
ابن الثامن من �آذار ،هو ابن ني�سان البعث وابن جمد حرب ت�شرين،
ومنجزات الت�صحيح ،هو اب��ن �سوريا ..ج�سد بتقا�سم اجل���راح .من
جراحه تعرفه ولقدميه �إح�سا�س ب�أن �أر�ضه هي روحه وهي عذاباته،
وهو املنذر على �أيدي قواته امل�سلحة ،وقوات الدفاع ال�شعبي ..لإنقاذها
مبوته� .شاهق هذا ال�سوري خالد هذا الإن�سان .دمه دينه ،ولدينه
م�شقة العطاء و�آيات العزاء ،لأنه م�ؤمن "ب�أنا لهذه االر�ض و�إنا �إليها
راجعون ،و�إن ما ا�ستوىل عليه االوغاد ممن ع�صابات التكفري منم �أر�ض
�سوريا احلبيبة لراجعة ب�إذن اهلل.
كانت احلرب بنا من �أجل فل�سطني .اغتالونا ب�سبب فل�سطني ماذا
تبقى لنا؟
كي ن�ستعيد �آذار الثورة احلق وها نحن ن�ستعيد بع�ض �ألقه بتحرير
مناطق �سيطر عليها امل�سلحون ،علينا �أن نعود �إليه نحن بع�ض العرب
الذين وقفوا معنا فيه بخجل �أو ا�ستيحاء وت�أمروا علينا منذ خم�س
�سنوات.
�إذن :كي ن�ستعيد فل�سطني ،عليهم �أن يعودوا �إليها ،و�أن يكون ال�شبه
وال�صوت وال�صدى والوجع.
�أن يكونوا مع ال�سوري العربي احل��ق ال�شاهق بعذاباته و�آماله
ون�ضاالته ،و�أال يكونوا جمرد مت�آمرين� ..أو يف احلد االدنى متواطئني
ومتفرجني.
�آذار ..فل�سطينيتك هي اجلواب ..عروبتك هي اجلواب ..وقب�ضتك
�سالحك ،فاغ�ضب� ..سورية اليوم لي�ست بحاجة له�ؤالء املرت�شني
اخلونة املرتدين ال �أح��د كان يتوقع �أن ت�صبح �سوريا �أر�ض ًا حلروب
داخلية و�إقليمية ودولية ،مبا�شرة �أو بالوا�سطة .ومعار�ضة م�سلحة
عميلة �أ�سرية حتالف مو�ضوعي و�إرغائي مع قطر (�أين احلرية) ومع
ال�سعودية الوهابية(�أين كل الكالم؟) ومع تركيا الإخوانية (اين
العلمانية؟) ومع الواليات املتحدة االمريكية(�أين فل�سطني؟)
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عمر حمدي ..ق�صة حياة ولون!
يف الت�شكيل ،هل نحن ب�صدد الإ�شارة �إىل غنائ ّية
يف ال�شكل وامللم�س وال�صياغة والتوزيع عنا�صر
وتلوين ًا !؟
م��رة �أخ��رى حيثما تو�ضعت الإج��اب��ات ،ف���إنّ
جتربة حمدي �سيطالها القطع بالن�سبة �إلينا ،ذلك
ميم �شطر �أوروب��ا العجوز� ،أ�ضحت �إطاللته
�أنّه �إذ ّ
ُمنا�سبات ُمتباعدة ،فاعتورت قراءتنا يف عامله
فجوات ال ت�سدّ  ،وارتهنت لنق�ص مبني ،ما دفعنا �إىل
افرتا�ضي
جتاوزها ،وا�ضعني يف ح�سابنا  -وعلى نحو
ّ
 �أنّ غري ناقد �سي�ضع هكذا مهمة جليلة يف اعتباره!
ولكن �أمل نغفل عمر حمدي الناثر يف لغة
ماتعة ،حتمل كمون ًا �شعري ًا عالي ًا بال ح��دود !؟
و�سيتج�سد ما �أ�سلفناه على
الن�ص،
تعالوا �إىل هذا
ّ
ّ
نحو واثق و ُمكابر :
" ...ويف حنو� ....أعود للحزن الغائب� ،أعرب
تالفيف اللحظة ال��داف��ئ��ة ،..واملطر املُتج ّمد يف
العيون..
الأ�شياء تبد�أ يف ال�سفر الثاين ناع�سة ،تتدحرج
من ر�أ�سي و�أن��ا �أخ��ط �شوارع املدينة املُقفرة.....
و�أنت ....معي "
ل ُيطلّ ال�س�ؤال بر�أ�سه يف مكر � :أمل ُيجهز عمر
الت�شكيلي على عمر الكاتب بحدود ي�صعب قيا�سها
ّ

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

مو�ضوعي !؟ مل جتمع كتابات عمر املُتناثرة
ب�شكل
ّ
يف دفاتر ال�صحف واملجالت يف �أ�ضمومة �أو كتاب،
ربمّ��ا عدا تلك التي ج��اءت عليها كوركي�س " " 5
ل�سبب جنهله ،و�إذا ت�ساءلنا عن املر�أة يف عامل عمر
الفنان والإن�سان ! ف�سندع ه��ذا املقطع املُقت�ضب
يجيب ع ّما تعنيه املر�أة يف حياة عمر .املر�أة الأم،
وامل��ر�أة الأخ��ت� .شقيقته بديعة حتديداً ،وامل��ر�أة
احللم ..احلبيبة املُ�شتهاة :
" املطر ي�سجد حتت قدمني �صغريتني "
بقي �أن ن�شري �إىل �أنّنا �سنظلم عمر �إن نحن �أتينا
على ا�شتغاله على الكتلة واحلجم والفراغ يف حكم
قيمة بليد� ،أو �أتينا  -ببالهة ما بعدها بالهة  -على
جتاوزه لتعريفات �ساذجة ،تذهب �إىل �أنّ الر�سم
خطوط ُم�ستقيمة و ُمنك�سرة� ،أو على واقع ّية ندت
عن الفوتوغراف ّية ،ت�شي مبقدرته الالحمدودة
على التقاط تفا�صيل بالغة ال��ره��اف��ة ..بالغة
كمل ّون
العذوبة ،تو�ضح عالقته الل�صيقة بالتلوين ُ
كبري� ،أو بالظلّ والنور ،و توزيع كتلته على القما�ش،
�إنّ حمدي �إذ ين�سخ عن �شخو�صه مالحمهم الفارقة،
ذلك �أنّهم ب�شر كغريهم من الب�شر ،با�ستثناء �أنّهم
ُح�شروا يف ا�شرتاط غري �إن�ساينّ ،فر�ض عليهم حلينْ
ال ثالث لهما ،ف�إ ّما �أن يتغلبوا على هذا اال�شرتاط،
�أو ينتهي بهم احلال �إىل انك�سار خارج عن �إرادتهم

! لهذا تكورت هذه ال�شخو�ص على �أمل ربمّ ا ،وربمّ ا
على حلم ُمنك�سر حلني ! ل ُيدلّل على فهم عميق
للنف�س الإن�سان ّية يف احتدامها ومت ّورها وتناق�ضها
وانك�سارها ،ولكن �أل�سنا ن�ستطرد ا�ستطراد ًا الطائل
منه ،بهدف ّ
مط اللحظة ربمّ ا ،لنقف ب�إن�سان انتظرنا
منه الكثري� ..إن�سان �أعطانا الكثري ،وبال حدود!؟
كنّا نتمنى لو �أنّ عمر ًا ا�شتغل على امليثولوجيا
والأ�ساطري املحل ّية� ،إذ ًا لقدّ منا �إىل الآخر ب�صورة
تليق بنا �أك�ث�ر ،ناهيك ع��ن �أنّ م�ضامينه كانت
�ستغتني بالكنايات والدالالت والرموز والتح ّوالت
والإح��االت �أك�ثر ف�أكرث ،غري �أنّ��ه حني راح ير�سم
�شقيقته بديعة ،ك��ان ير�سم امل���ر�أة يف اجلزيرة
ال�سور ّية ،و�أنّه �إذ ا�شتغل على اخوته �أو احل�صادين
واحل�����ص��ادات ك��ان يعك�س بيئة حمل ّية بامتياز،
فقط كان عمر ي�شعر ب�أنّ هذا الثوب لوحده �ضيق
عليه ،فا�ستعار من الرتاث الإن�سا ّ
ين �أقانيم هورا�س
اخلالدات ،لي�شتغل عليها� ..أي على احلق واخلري
واجلمال !
ن�ص عن لوحة ب�صر ّية� ،إنمّ ا
�إنّنا �إ ْذ نقوم بكتابة ّ
ن�سعى �إىل توريط املُ�شاهد يف لعبة ُم�ضمرة تدفعه
�إىل قراءة ُمطابقة � /أو ُمفارقة لها ،على هذا -
ربمّ ا  -كان علينا �أن ندرك ب�أنّ اللوحة الب�صر ّية
تنطوي على نقطة تقاطع وب�ؤرة تفجري ب�آن ،وهذا

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

يطرح علينا �أ�سئلة �شديدة الأهم ّية عن طبيعة
ا�شتغال فنّاننا على الت�شكيل �أو التلوين ..ولكنّنا لن
جنر�ؤ على الت�سا�ؤل ع ّما �إذا توفر ا�شتغاله  -ذاك -
على نقطة التقاطع تلك مث ً
ال ،ناهيك  -ربمّ ا  -عن
ب�ؤرة التفجري !؟
فهل يعذرنا عمر ،ذلك كب�شر �أنّنا نظلّ حمكومني
بالنق�ص !؟ وداع ًا عمر حمدي �إذاً ..وداع ًا يا مالفا!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1خري�ستو كومات�شيف�سكي  :ناقد بلغاري �شهري
 - 2عمر حمدي ..ق�صة حياة ولون ،جانيت كوركي�س،
نقابة الفنون الت�شكيلية يف �سورية 1976
 - 3ب��اع دراج��ت��ه ليعر�ض لوحاته يف دم�شق ،غ��ازي
اخلالدي� ،ص البعث 1968
 - 4عمر حمدي ..ق�صة حياة ولون ،م�صدر �سابق
 - 5عمر حمدي ..ق�صة حياة ولون ،م�صدر �سابق

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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ن�سق جديد

ً
�سنوات ,منها على �سبيل املثال :اجليل
تتكرر وتتداخل م�صطلحات كثرية على �ساحة الفعل الثقايف منذ
اجلديد� ,أو الكتابة اجلديدة ,ف�أي جيل و�أي كتابة و�أي جديد نعني؟
بح�سب دار�سني تختلط م�صطلحات �أو مفاهيم مثل :املعا�صرة والتجديد واحلداثة ,وقد نعمل على
ا�ستخدام بع�ضها مكان بع�ضها الآخر ,فهل كل اجليل اجلديد باملعنى الزمني هو جيل معا�صر وحداثوي؟
من املمكن �أن نقول� :إن جميع من يكتب من �أبناء هذا اجليل معا�صرون لناحية ما يطرحونه من ق�ضايا
تخ�ص الع�صر الذي يعي�شون �أحداثه ,وقد ال يكونون كذلك لناحية االبتعاد عن الت�شابه والتقليد!
ف�إن كان الكاتب معا�صر ًا زمني ًا ي�ستخدم مفردات الع�صر للتعبري عن مو�ضوعات ع�صره ,فهل هو كاتب
حداثوي؟ �أي هل ميلك ر�ؤية عميقة ,تتجاوز قيم املا�ضي ال�سائدة؟ �إذ يفرت�ض النقاد وجود تلك ال�صفتني

( الر�ؤية وجتاوز املا�ضي) يف منتج الأديب ليكون حداثوي ًا.
مما تقدم البد �أن نتلم�س وراء امل�صطلحات واملفاهيم ما هو �أعمق مما يدور يف نقا�شات كثري من املثقفني
والأدباء حولها ,هي بكالم �آخر تغيري بنيوي وقيمي ,ومفاهيمي ور�ؤيوي ,ولي�ست لعب ًا باملفردات و�أ�شكال
بنائها فح�سب!
ي�شكل كل مفهوم بال�ضرورة ن�سق ًا فكري ًا ,فماذا نتوقع من �أديب تقليدي يكتب ق�صيدة النرث مث ًال؟
أعم ,وتكلّ�ست مفا�صله,
�أي جتديد نفرت�ضه يف ق�صيدة يكتبها فكر ا�ستوى على عر�ش املا�ضي مبفهومه ال ّ
فما يبتعد قيد �أمنلة عن قناعات حتكم الزمن املا�ضي �أدبي ًا على الأقل !
احلداثة �إخال�ص ال�شرتاطات الزمان واملكان وتطلع �إىل حرية الك�شف واملغايرة .

•�سوزان �إبراهيم
Suzan_ib@yahoo.com

حوارية اخللق

فرح العطاء
• �أنطون عازر

•مي�ساء زيدان

مت�������ر ْد
ع����ل����ى ال����دن����ي����ا اذا ج�����م�����دت
ّ

وا���������س��������ع ال مل ُي������ح������د ْد
ف������أف�����ق�����ك
ٌ

و����ش���ع���ل���ة ع�����م�����رك اتّ������ق������دت ل��ت��ب��ق��ى

�����وق�����د
م��������دى الأ ّي����������������ام ل���ل����آم�������ال ُت
ْ

����ال
ع����ل����ى خ�������ص���ب ال�����ت������أ ّم�����ل م�����ن خ����ي ٍ

�����د
ل�����ن�����ا يف ع���������امل الأف���������ك���������ار م�����رق ْ

وخ������ل������ف ح�����������دود دن�����ي�����ان�����ا وث���ب���ن���ا

ب�����ف�����ك�����ر ك���������لّ
ق���������د جت���������دّ ْد
ي�����������وم
ْ
ٍ
ٍ

اذا ����س���ك���ن ال�����ه�����وى وال����ل����ي����ل �أرخ�������ى

ج�����دائ�����ل�����ه وك����������ان الأف������������ق �أ�������س������و ْد

ف���ل��ا ُت����ع����ط����ي ل������ه ف�����ر������ص����� ًا ل��ي��ب��ق��ى

�����ول�����د
وف�����ي�����ك ال������ن������ور واالمي��������������ان ُي
ْ

���م
ف���ع���ط���ر ال����������روح يف ال����دن����ي����ا ع���ظ���ي ٌ

�����د)
ب������ه ف����ك����ر امل�����ح����� ّب�����ة ق������د (ت�����ع����� ّم ْ

�������ض���ي
ف����ه����ل ت���ك���ب���و وك�������ل ال����ن����ا�����س مت
ْ

وب������ح������رك
ٌ
ث������ائ������ر �أرغ�����������ى و�أزب�������������د ْ

�أ�������س���ي��ر ويف ف��������������ؤادي ����س���ح���ر ف���ع���لٍ

���د
َ���������رى  ...ت���ن��� ّه ْ
ل����ي����وق����دَ ج�����م�����ر ًة ح ّ

ٌ
واح�������ت������راق
������س�����ع��ي��ر
ويف ك������ب������دي
ٌ

����د
امل�������ج�������د م�������ن
ل����ن����ي����ل
ف������ك������ر مم����ج ْ
ِ
ٍ

����س���ت���ب���ق���ى ج���������ذوة الأف�������ك�������ار ك����ن����ز ًا

����د
ع���ق���ي���ق��� ًا �أو
زم����������ر َد �...أو زب����رج ْ
ّ

ف��������ب��������الإب��������داع ت����ك����ت����م����ل امل�����ع�����اين

ّ�����د
وت�������زه�������و راي�����������ة ال�������ف�������نِّ امل�����خ�����ل ْ

�����ش����اع����ر ل���ل�������ش���ع���ر �أع���ط���ى
م������ن
ف����ك����م
ْ
ٍ
ْ

أن�������ش���د
ال����ق����ل����ب �
م�����ع�����انٍ م�����ن ح��ل�اه����ا
ْ
ُ

ف���خ���ر
ك������ات������ب ب�����و������س�����ام
وك��������م م������ن
ٍ
ٍ

ِّ
ّ����د
ب������ك������ل
ج����������������دارة جم������������د ًا ت����ق����ل ْ
ٍ

ٌ
ٌ
ع�����ري�����ق
ت��������اري��������خ
ل�����ن�����ا يف ال�������ف�������نِّ

ّ�����د
وجم�����������دٌ يف ال������ت������راث ب�����ن�����ا خم�����ل ْ

ف����ك����ر احل������داث������ة �����س����وف ن��ب��ن��ي
وم�������ن
ِ

ل�����ن�����ا ب�����امل�����ج�����د ت������اري������خ������ ًا مجُ�����������دّ ْد

من �آدم ...لهذا اليوم
كان الدم ...؟؟؟
يجري يف عروق الأر�ض
فا�شتاقت لفن العوم
بكهف الروح �أقفال
و مزالج الر�ؤى املحكم
كما الر�سم ...
و�ضعت اللون يف اجلدران
و الأ�شجار...كي ت�سلم
•••
هناك ...هناك
و كيف هناك تبعدين
هناك  :اخلوف  ،و البلوى
هناك  :الهم  ،و ال�شكوى
هناك  :املوت و الآالم و الكمد
هناك ي�سافر الأبدُ
هناك .....
هناك ...كتابك يف �شمال الريح
و �شعرك �شركك املف�ضوح
ف�أين تروح ...؟؟؟
من ع�شتار  ،من متوز  ،من بلقي�س

�إذا ما جنت العي�س
�سيغفو الورد و الآ�س
خبت لل�شعر �أنفا�س
ظالل النجم حرا�س
مع الأطالل تذكرين
مقدمة لأ�شعارك
و تطوي الأر�ض من �آهات
ندمائك ....
فطب و ا�سلم
�إذا الدنيا �صفت حينا
و يكدر طيبها حينا
و �إن رحنا ....
و �إن جينا
تذكر �أننا ل�سنا
جميع ًا يف الهوى ل�سنا
كما ليلى  ....كما لبنى
تذكر ..
�أنني البل�سم
كذاك اجلرح
و املع�صم... .

•ق�صيدة من جمموعتي ال �شريك لك يف القلب

املدينة

• �إياد خزعل
عبث ًا � ُ
أريد
أحاول �أن �أكونَ كما � ْ
ُ
�شردتْني
هذي
املدينة ّ
�شوارعها احلزينة
يف
ِ
فبقيتُ مطبوع ًا
بعمق
الريف وال�صحراءِ
ِ
ِ
الينابيع ..
ت�سحرين
ُ
ُ
الورو ُد  ..الأغنياتْ
أ�سرتْني بالأ�ضواءِ
لكنّها � َ
وال�ص َخ ِب املد ّوي
َّ
الكالم على فمي
كم تا َه
ُ
�أ ّوا ُه ْ
َّ
وتعط َلتْ لغتي التي خ ّب�أ ُتها
دالية
يف
دفءِ
ٍ
لهيب رحي ِقها
�س َقتْني من ِ

•

ُ
املدينة �أنكرتْني
هذي
ح َ
البعيد
ني جئتُ من
ِ
لأحتمي يف ذا ِتها
فم�ضيتُ � ُ
أبحث يف زواياها
الفرح الّذي مل ي�أ ِتني
عن
ِ
ِ
أعرا�سها �صوتي
ون�سيتُ يف � ِ
مل � َ
و ْ
ألق ال�صبايا ت�شرتيني
بال�شفا ِه وبالعيونْ
عا�شق
برغبة
ما زلتُ م�سكون ًا
ِ
ٍ
بل َغ اجلنونْ
�أرنو �إىل ذاتي التي �ض ّيع ُتها
و�أنا �أفت ُ
ّ�ش يف امل�ساءِ عن ال�سكونْ

الظالم ثيا َبه
خل َع
ُ
ري
يف
ِ
احلي الفق ْ
�شرفة ِّ
ُ
أ�صوات َ
نوافذ
خلف
وتراخت ال
ِ
ٍ
ب�صمت قاتلٍ �أ َ
مل اجليا ْع
تبكي
ٍ
ُ
أجرا�سها
املدينة �أ�سكتتْ �
هذي
َ
والثلج ط ّوقني ..
ُ
فال � ٌ
أر�ض �أراها للنجا ْة
جديد:
�صوت يغنّي من
ْ
ن�سبي �إىل ٍ
احلب الّذي عذّ ْب َتنا
يا �أ ّيها ُّ
انته
قلْ للظال ِم �أنِ ِ
الغيم
نحيب
�أ�سكتْ
َ
ِ
َ
يف تلك العيونِ احلاملاتْ

طوبى ِّ
لكل �صب ّي ٍة
الع�شق
بيم
ِ
غا�صَ تْ ّ
وانتظرتْ حبيب َا
�ستهزُّ جذ َع الكونِ
ي�س َ
ني
اقط احلقدُ الدف ْ
كي ّ
ت�شدو ..
ويف �صلوا ِتها
ميامات احلقولْ
ناجتْ
ِ
ً
يا � ُ
ني
أر�ض كوين
واحة للعا�شق ْ
ِّ
بالطل ترحلْ وح�شتي
وتعطّ ري
ب�شم�س ِك
واحمي
ِ
َّ
واغرتاب
كل حزنٍ
ْ

24

أخبار

"ال�سنة الثالثون" العدد2016/3/27 "1482" :م 18 -جمادى الآخر1437هـ

�شــك البنت

آخر الكالم

رواي��ة جديدة للأديبة �أني�سة عبود �صدرت حديث ًا
�ضمن من�شورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب حتت
عنوان (�شك البنت) وفيها يقر�أ املرء مدونة كاملة عن
�أحوال املر�أة العربية ال�سورية يف هذه الأزمنة� ،أزمنة
القراءة والكتابة ،واجلامعات ،والتفاعل االجتماعي،
وت�سلم امل�����س���ؤول��ي��ات ،وق��ي��ادة العمل يف امل�ؤ�س�سات،
واملراكز ،ودوائر التخطيط �أي�ض ًا.
رواي���ة لها �ضفتان ،الأوىل ريفية را���ص��د للواقع
االجتماعي يف الريف ،وما ي�شتمل عليه من عادات
وتقاليد و�أح�لام ،والثانية مدينية را�صد للتحوالت
ال�سريعة التي تعرفها امل��دن ،والثنائيات املتداحمة
وفق ًا للأمنوذج الإر�شادي املحمول من الأرياف ،واملعمول
به يف املدن.
رواي��ة (�شك البنت) واح��دة من الروايات ال�سورية
العالمة لي�س يف م�سرية �أني�سة عبود الأدبية ،و�إمنا يف
م�سرية الرواية ال�سورية �أي�ض ُا.
ج��اءت الرواية يف نحو من � 360صفحة من احلجم
الو�سط ،وغالفها للفنان عبد العزيز حممد.

حتوالت �شجرة الزيزفون ال�ضائعة
درا�سة قيمة حول الفن الروائي والفن الت�شكيلي يف
�آن� ،صدرت �ضمن من�شورات الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب حتت عنوان (حت��والت �شجرة الزيزفون
ال�ضائعة) للأديب وال�شاعر الدكتور ثائر زين الدين،
وفيها يقف عند روايات (يف قربي) لـ دو�ستويف�سكي،
و(الفتاة الإيطالية) لـ �أري�س م��ردوخ ،و(امتداح
اخل��ال��ة) لـ ماريو بارغا�س يو�سا ،وكذلك روايته
(دفاتر دون ريغوبريتو)( ،جميلة) لـ �إيتماتوف،
و(رو�سهالدة) لـ هرمان هي�سه ،و(���ص��ورة دوري��ان
غ��راي) لـ �أو�سكاروايلد ،و�إىل (ال��ن��ار) لـ فرجينا
وولف ،و(خ�ضراء كالبحار) لـ هاين الراهب.
وقد نظم الكتاب �أم��ران ،الأول يتحدث عن العمل
الفني الت�شكيلي القادم من خارج الن�ص ال�سردي،
وال��ث��اين يتحدث عن الن�ص ال�سردي ال��ذي يخلق
العمل الفني الت�شكيلي.
قراءة جادة تدور حول مقولة الرتا�سل الإبداعي
ما بني الفنون.
جاءت الدرا�سة يف نحو من� 165صفحة من احلجم
الو�سط ،والغالف للفنان عبد العزيز حممد.

جناح �إبراهيم
تفوز بجائزة (ت�شوقوروفا)
ح��ظ��ي��ت الأدي���ب���ة ال�����س��وري��ة جن���اح �إب���راه���ي���م ب��ج��ائ��زة
(ت�شوقوروفا) العاملية للإبداع ك�أول �أديبة عربية متنح لها
اجلائزة.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن اجلهة املانحة لهذه اجل��ائ��زة هي
املبادرة الفنية املناه�ضة لنظام احلكم الرتكي ،الأمر الذي
يعرب عن �أن املثقفني والأدباء والكتّاب يف تركيا هم مع �سورية،
وهم يدينون ممار�سات �أردوغان العدوانية والإجرامية بحق
�سورية.
وقد قامت (املبادرة الفنية) برتجمة كتاب يتناول حياة
الأديبة جناح �إبراهيم و�سريتها الأدبية.
«الأ�سبوع الأدبي« تتقدم بالتهنئة للأديبة جناح �إبراهيم
و�إىل املزيد من النجاح.

الهيئة اال�ست�شارية:

ال �شيء يرتقي
لقد�س دموعها
حين ارتحلت ،وقد كان ذلك من أمد بعيد ،ارتحل معك الفرح واألمان ،وصارت
مقفلة أمامي ،وأحسست أن ُالدار قد غادرها
دروب الغد الجميلة المورقة شبه
ٍ
الفرح ،وغادرتها االبتسامة الجميلة التي كانت تزرع األمل ،وتلهم الخطا كي
تتابع سيرها وتواصل المضي حيث يهطل الصباح نديًا على شرفات البيوت،
وجدرانها ،ومشاتلها المكتظة بالحبق..
ً
إليك في عيدك تنحني األشجار احتفاء بروعة السحر الطالع من كفيك ألقًا
وحنانًا ،وتتقاطر العصافير أسرابًا لتجتمع بخشوع إلى قبرك الطاهر حيث
مقربة من يسار القلب صورتك البهية لتمسح عن جبيني ما
ترقدين ،وعلى
ٍ
خلفته السنين من تعب ،وكأنما ارتحالك المبكر جاء امتحانًا لقدرتي على
التحمل ،وقدرتي على أن ألوذ بطيفك عند الملمات مرتديًا فضيلة الصبر
الجميل...
منذ بدء الخليقة واألم هي الهادي ،وهي الدليل ،وهي الحضن الدافئ ،ورمز
العطاء والتضحية والبذل ،وهي الوحيدة بين خلق الله جميعًا التي تمنح
وتعطي من دون أن تنتظر المقابل أو تنتظر الشكر..
واآلن والعالم بأسره يحتفل بعيد األم ،أرى أن أنبل األمهات وأكثرهن جدارة
بالتعظيم والشكر واإلعجاب هن أولئك األمهات الصابرات والصامدات اللواتي
قدمن أوالدهن وهم في مقتبل العمر قرابين على مذبح الوطن ..فكم هي رائعة
لحظة قاسية وفاصلة تلقت نبأ استشهاد ولدها الذي
هذه االم التي ،وفي
ٍ
كان الوعد وكان الصبح وكان األمل ،تلقت النبأ الفاجع ،ولكنها وبعد لحظات
ثم قالت ..من أجلك أيها الوطن ،ومن أجل
استعادت توازنها ،وعضت على الجرحً ،
ترابك الطاهر ،ولكي تظل راياتك مرفوعة ،وحدودك مصانة دفعت بفلذة كبدي
ً
الشرف والكرامة ،وها هو ُيعاد إلي اآلن محموال على أكتاف زمالئه
إلى ساحة
لاّ ً
الشجعان ،ومكل بالمجد والغار..
كثيرة هي البطوالت التي ُسجلت بأحرف من دم ونور فوق وهاد الوطن وسهوله
وجباله ،وال شك بأن التاريخ سيكتب كثيرًا عن هذه البطوالت...
أعداد ال تعد والتحصى من األمهات السوريات ذرفن الدمع مدرارًا في عيدهن،
َّ
وهن يتذكرن إطاللة أوالدهن أو سماع أصواتهم في هذا اليوم يوم العيد الذي
اعتادت األسر ومن بينها األسر السورية أن تحتفل بعيد األم ،لالعتراف بفضلها
ودورها المشرف والرئيس في بناء المجتمع ،وغرس قيم الحق والخير والجمال
في نفوس الناشئة ،وهل هناك أجدر من األم للقيام بهذا ال��دوار المشرف
والنبيل.....
من حق جميع األمهات في عيدهن أن نعترف بأفضالهن الكثيرة ،وبدورهن
الكبير والعظيم الذي يؤسس لمجتمع يقوم على الفضيلة والتضحية والنبل
والفداء ،وتبقى أمهات الشهداء هن األج��در واألح��ق بأخذ ال��دور األكبر من
االهتمام ،فكل التضحيات تبدو ضئيلة أمام تضحية أم قدمت فلذة كبدها من
أجل تراب الوطن...
كل هذه البطوالت التي قدمت من أجل الوطن ،وهذه الدماء الزكية التي ُسفحت
على مذبحه أسهمت إلى حد كبير ،ال بل كان لها الدور األكبر واألعظم في صموده
ودحر أعدائه...
غدًا وهو غد قريب بإذن الله ،عندما نكنس من فوق ترابنا الطاهر أعداء هذا
الوطن جميعهم ،وتعود سورية بكامل ترابها الوطني ،وكامل حدودها المصانة،
وكامل أهلها المتكاتفين المتعاضدين ،وكامل مكوناتها التي اعتادت على
العيش المشترك ،ورسخت مقولة  :الدين لله والوطن للجميع .سيدرك أعداء
هذا الوطن أنهم راهنوا على خيول خاسرة ،وأدركوا أيضًا أن انتصار السوريين
لم يأت من فراغ ،فسورية على امتداد التاريخ أثبتت بأنها ٌالدولة المنيعة،
ذات األسوار العالية التي كثيرًا ما اندحرت أمامها ٌ
أمم وجحافل وجيوش ،وأن
األم السورية التي أرضعت أطفالها قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن
وترابه تستحق أن تسجد أمام عظمتها ونبلها وتضحيتها الكائنات جميعها،
إنها المدرسة الحقيقية التي اعتادت أن ترضع أطفالها حليب قيم الصمود
والفداء والشهادة.
فيا أمهات سورية الرائعات كل عام وأنتن بخير وألق.....

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول :د.ن�ضـ ــال ال�ص ـ ــالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب
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غ�سان كامل ونو�س .فادية غيبور .لينا كيالين.
جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن كوليت خوري .حممد حمدان.
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