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•د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

للكلمة ..للإن�سانية ..للحياة

وزارة
صباحكم سورية ..الكلمة ،واإلنسانية ،والحياة ،األقانيم الثالثة التي اختارتها
ُ
الثقافة عالمة ليومها الذي احتفلنا به في دار األسد للثقافة والفنون ..األقانيم السورية
وجهًا ،ويدًا ،ولسانًا ،منذ كانت سورية ،وحتى تبقى سورية ما بقيت ُالحياة.
لإلنسانية والحياة ،والمبدعة لهما عندما تكون
القدوس ،الكلمة الممجدة ُ ُ
صباح الكلمة ّ
والم اللسان ،وميم ُ
كاف الكمالُ ،
المهج ،وتاء
لقيم الحق والخير والجمال .الكلمة
مخلصة ُ
بآي التراب التبر.
والترتيل
مجدهما،
وماء
ولسانهما،
والحياة،
اإلنسان
كمال
التمام.
ُ
صباح اإلنسانية ..اإلنسانية التي سورية مهدها ..التي سورية أبدعتها ،فتأنسن
اإلنسان بها ،وانتقل من طور تماهيه بالطبيعة حوله إلى طور وعيه بها ،من اكتشاف
األبجدية إلى أول موطن للزراعة إلى اكتشاف األرجوان إلى أول مدونة للموسيقى .سورية
التي ّ
قدمت لإلنسانية ما يليق باإلنسان كي يكون الئقًا بخيار السماء ،أي أن يكون على
صورة الله.
الحب والحلم ُ
والح ْسن ،وياء اليراع ُ
صباح الحياة ..حاء ّ
واليمن واليمام ،وألف األلق واألمل
واألبد ،وتاء التيم وتوت الشام والتشرينينّ .
الحب الحارس للحياة ،واليراع اليانع يقينًا،
ٍ
ُ
ُ
ُ
تمائم التوق.
والتاء
واأللق أيائل األرجٌ ،
الكلمة أمانة ،وشرف ،ومسؤولية ،وصوت ضمير ،وهي كذلك عندما تنتسب إلى السماء
ّ
الحق ال السماء الزيف ،وهي عندما تكون كذلك ّ
يتردد في السماء واألرض معًا « :في البدء
ُ
كان عند ً الله ،وكان الكلمة ُالله» ،ويصدح الضوء بالترتيل في السماء
كان الكلمة ،والكلمة ً
ٌ
طيبة أصلها ٌ ثابت وفرعها في السماء ،تؤتي أكلها
واألرض معًا أيضًا« :كلمة طيبة كشجرة
ٍ
ّ
كل حين «الكلمة أمانة عندما يحرسها أمين ،وشرف عندما يصونها شريف ،ومسؤولية
ُ
عندما تكون رسالة حياة ،وصوت ضمير عندما يصدح بها صاحب ضمير.
الكلمة أمانة ،ويالألمانة التي عندما عرضها الله على السموات واألرض والجبال ْ
أبي َن
ْ
ً
ُ
اإلنسان» ،فكان «ظلومًا جهوال» ،والكلمة شرف ،ويا للشرف
«وأشفق َن منها ،وحملها
حملها
ً
َ
َّ
تكون تكليفًا ال
إذ
للمسؤولية
ويا
مسؤولية،
والكلمة
والكرامة،
والمجد
العلو
،
لغة
يعني،
إذ
ّ
تشريفًا ،والكلمة ضمير ،ويا للضمير إذ ُمن معانيه الفطرة في التمييز بين الحق والباطل،
وإنسان فحسبّ ،
ٌ
ألن من معانيه اإليناس،
والصواب والخطأ ،والجمال والقبح .الكلمة إنسان،
ّ
واإلبصار ،والظهور ،وألن من تعريفاته العلمية :الكائن الحي الوحيد الباقي من اإلنسان
ّ
األناسي ،وهو العاقل الوحيد الذي لديه القدرة على التفكير ،والنطق،
العاقل ،الهومو أو
ٌ
واستخدام اللغة ،وألن من تعريفاته الفلسفية ّأنه ذات خالقة ومبدعة ،وتتميز من سواها
ً
من الذوات األخرى بالحرية والوعي واإلرادة ،ولعل ذلك ما جعله» «أكثر شيء جدال».
والكلمة إنسانية ألنها الجوهر في اإلنسانّ ،
وألن اإلنسانية تعني اختالف اإلنسان عن
كل ذي روح بل هي ما ّ
يحدد ً عالقة النسب التي تربطه باإلنسان ،وما يعني قوله تعالى:
ٌ
ّ
ّ
للناصري بأنه «قدوس
«إني جاعل في األرض خليفة» ،وما يشبه وصف الكتاب المقدس
الله».
سنوات ست ،أو تكاد ونحن في سورية نتشبث بالضوء ،ونعاند الظلمة والجهل والعرض.
سنوات ست ،أو تكاد ،وسورية هي سورية الكلمة واإلنسانية والحياة .الكلمة التي
تنتصر للحقيقة ،حقيقة هذه األرض التي شاءتها السماء ،كما شاء أبناؤها ،أن تكون
والتي لم تحن قامتها ،شأن أبنائها ،لغاز ،ولن تحني والتي
مهد الحضارة ،بل الحضاراتَّ ُ ،
فحق ُلها أن تكون ابنة الحياة واألبد.
عاندت إرادات الموت والفناء،
الضوء في مواجهة
والمعنى.
والمعرفة،
الضوء،
الثالث
والحياة..
الكلمة اإلنسانية،
ُ
الظلمة ،والمعرفة في مواجهة الجهل ،والجوهر في مواجهة العرض .الثالث التي تجمعنا
َ
ونستعيد ،بالكلمة ،لإلنسانية معناها ،ولنؤكد انتماءنا إلى
اليوم لنؤدي أمانة الكلمة،
الحياة.
نجتمع اليوم لنبحث عن الدور الذي يجب أن تنهض الثقافة به في مواجهة اإلرهاب،
لنناقش محورين مركزيين يعنيان هذا الدور :منابع الفكر اإلرهابي وأسباب انتشاره،
ومرتكزات المواجهة الثقافية لإلرهاب ،ولن ندعي ،ولن تدعي الجهة المنظمة لهذه
الندوة ،اإلجابة الحاسمة عن األسئلة التي تؤرقنا ،كما ّ
تؤرق بالدنا ،وال سيما سورية التي
تدفع منذ سنوات ست ،أو تكاد ،ضريبة االنتماء إلى االعتدال ،وثقافة المقاومة ،والقرار
الوطني بامتياز ،ويكفينا أننا سنحاول شرف البحث عن إجابات ،وأننا ،بالمعرفة ،سندق
على جدران خزان الوعي ،لنحظى بهذا الشرف ،وحتى ال نموت ميتة رجال الشهيد كنفاني
في بديعته« :رجال في الشمس».
طوبى لوزارة الثقافة بما تصنع ..المجد للرجال الذين يدافعون عن سورية ..للشهداء
الذين بذلوا أرواحهم من أجل سورية ..المجد للكلمة ،واإلنسانية ،والحياة.
تنتصر على أعداء الكلمة واإلنسانية والحياة ..إدلب التي
موعدنا حلب ،حلبي التي ّ
ستنتصر ..الرقة ..الجسر المعلق بين القلب والقلب ..سورية كلها ..السوسن والسيف..
واليماني ...والتاج والترس ..سورية السحر،
والورد والوعد ..والرؤى والرعد ..والياسمين
ُ
وس ُ
وسجيلُّ ،
والسندس ،والسلسبيل ،لعشاق الحياةُ ،
والسم ألعداء الحياة.
قر،
---------------------------------------------------------الكلمة التي ألقيت في افتتاح ندوة وزارة الثقافة «الثقافة في مواجهة اإلرهاب».
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الرواية ..و�شهادات عن الحرب!

دائم ًا،
ك�����ان الأدب����������اء وال���ك���تّ���اب
واملفكرون من �أوائ��ل املتحدثني
حول ما يدهم الأوطان والبلدان
م���ن ح����روب وك�����وارث وك����واره
و�أذي��ات ثقافية� ،أو ما يعدّ لها
من �أحالف �سيا�سية� ،أو �ضغوط
اقت�صادية� ..إلخ.
لهذا ف���إن كتّابنا ،و�أدب��اءن��ا،
ومفكرينا ع�ب�روا ع��ن �آرائ��ه��م
و�أفكارهم وتوجهاتهم الوطنية
منذ بداية هذه احلرب امللعونة
ال���ت���ي ف��ر���ض��ت ع��ل��ى ���س��وري��ة
لأه���داف ا�ستعمارية قدمية /
جديدة يف �آن.
كان الأدب��اء ومنذ اللحظات
الأوىل ل��ل��ح��رب حملة م�شعل
الثقافة الوطنية بحق وقد
�شخّ �صوا ما يراد ل�سورية و�أهلها
وتاريخها وح�ضارتها من �أفعال
���س��ود غ��اي��ت��ه��ا حت��وي��ل امل�����س��ار
الوطني القومي الإن�ساين �إىل
م�سار تابع لل�سيا�سات الأمريكية
/ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة ،م��ن �أج����ل فك
االرت���ب���اط مب�����ش��روع امل��ق��اوم��ة
القائم �أ�ص ًال على القيم ال�سامية
املنادية بح�ضور البعد الوطني
والقومي والإ�سالمي ،وحتقيق
ال��ع��دال��ة ،و�إح���ق���اق احل��ق��وق.
والتوكيد �أن الكيان ال�صهيوين
ال��ذي �أق��ام��ه ال��غ��رب وحتر�سه
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
ال��ي��وم ،وم��ن��ذ ع��ق��ود ،ه��و �سبب
كل امل�شكالت التي تعاين منها
الأم���ة ال��ع��رب��ي��ة ،و�أن �أو���ض��اع
الفل�سطينيني وما حلق بهم من
ع�صف ظالمي ه��و ل��ب امل�شكلة
كلها ،وال ميكن مليزان العدالة
�أن ين�صب ويباهى به �إال عندما
تعود احلقوق الفل�سطينية �إىل
�أهلها ال��ذي��ن ���ش��ردوا يف املنايف
ب�سبب الهمجية ال�صهيونية.

واليوم ،ومنذ �ست �سنوات �سود،
ت��واج��ه �سورية ح��رب�� ًا �شعواء
من �أعتى القوى العاملية ،نعني
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
م��ن �أج����ل ت��دم�يره��ا وخ��راب��ه��ا
لأنها هي من ميثل ر�أ���س حربة
امل�شروع القومي العربي ،ولأنها
هي املنادية باملقاومة طريق ًا
ال�ستعادة احلقوق.
ولأن الأدباء وعوا هذا الأمر
وعي ًا وطني ًا ف ّعا ًال ف�إنهم ،ومنذ
ب��داي��ات احل���رب ،وق��ف��وا �صف ًا
واح����داً ،ويف خ��ن��دق الثقافة،
لكي يكونوا ال�شركاء الوطنيني
لأبنائهم و�إخوتهم يف اخلندق
ال��ع�����س��ك��ري امل��ق��ات��ل وامل��واج��ه
للظالميني والإرهابيني الذين
ت��واف��دوا على �سورية كاجلراد
الأ�صفر.
ّ
وق���د جت��ل��ى ح�����ض��ور ال��ك��تّ��اب
والأدب���اء يف الأدوار الثقافية
التنويرية التي قاموا بها على
���ص��ع��ي��د ال��ك��ت��اب��ة الإب��داع��ي��ة
(رواي���ة� ،شعر ،ق�صة ،مقالة)،
وعلى �صعيد املتابعات ال�صحفية
(حتقيقات ،ا�ستطالعات� ،أراء،
كتابات �سيا�سية )..وعلى �صعيد
الأن�����ش��ط��ة اجل��م��اه�يري��ة (يف
جميع املنابر الثقافية).
ولأن احتاد الكتّاب العرب هو
بيت الثقافة والإب��داع والفكر،
ف�إن الأدباء املنت�سبني لالحتاد،
قاموا بجهود ثقافية جبارة من
�أجل التنوير الوطني والقومي
والإن�������س���اين ،وب���ي���ان �أ���س��ب��اب
وخماطر وغ��اي��ات ه��ذه احلرب
التي ت�شن على �سورية ،ومل��اذا
تعاون فيها الأع��داء ،والإخ��وة
الأع��داء الذين ارت�ضوا القيام
ب�أدوار العمالة لأمريكا والكيان
ال�صهيوين عرب حتالفات غربية
عجيبة ونادرة احلدثان.

وك����ان ح�صيلة ه���ذا اجل��ه��د
الوطني الثقايف الكبري مئات
الكتب الإب��داع��ي��ة يف ال�شعر،
والق�صة ،والرواية ،وامل�سرحية،
و�أدب الأط���ف���ال ،وامل��ق��االت..
ع��دا عن الكتابات ال�سيا�سية،
والطروحات الفكرية الفا�ضحة
لغايات ال��غ��رب اال�ستعمارية.
وب��ه��ذا ال�صنيع ب��دت التوءمة
ال���وط���ن���ي���ة م���اب�ي�ن اخل���ن���دق
الع�سكرية واخل��ن��دق الثقايف
جم���اورة خل��ن��ادق اقت�صادية،
و�سيا�سية ،واجتماعية ..عربت
ع��ن ال���روح الوطنية ال�سورية
بكل فذاذتها!
جمعية ال��ق�����ص��ة وال���رواي���ة
يف احت���اد ال��ك��تّ��اب ال��ع��رب ،ويف
اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����ش��ه��ري الأخ�ي�ر
(كانون الأول )-2016خ�صت
احل��دي��ث ع��ن احل��رب م��ن خالل
�شهادات الروائيني الذين كتبوا
رواياتهم عن هذه احلرب التي
ع�صفت باملكان والزمان ،وحاالت
ال��وع��ي والثبات وامل��ق��درة على
املواجهة التي جتلت يف خمتلف
فرتات هذه احلرب منذ البداية،
حيث كانت الهمجية املتوح�شة
م�سعورة ،و�إىل الآن ،وقد بد�أت
تبا�شري الن�صر تلوح مثل فجر
كثري البهجة ،كثري ال�ضوء.
����ش���ه���ادات ال���روائ���ي�ي�ن ح��ول
احل�����رب ك���ان���ت م��ه��م��ة لأم����ور
كثرية �أنها ر�أت الوقائع املذهلة
فو�صفت و�ص ّورت ،و�أنها توقعت
ّ
النهايات واخلواتيم القائلة �إن
ه��ذه البالد ب�لاد االنت�صارات،
و�أن ال�������س���وري�ي�ن ه���م ���ص��نّ��اع
االنت�صارات ب�صربهم ،وحبهم،
و�صالدتهم املعهودة.
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الأزمة ال�سورية على جدول لقاءات الزعماء
يف قمة الع�شرين

• د .م�صطفى العبد اهلل الكفري
تطغى ال�سيا�سة �أح��ي��ان�� ًا ع��ل��ى ق��م��م جمموعة
الع�شرين ،ومت م���ؤخ��ر ًا يف قمة املجموعة املنعقدة
فى مدينة هانغ�شو ال�صينية  ،2016ورغم حماولة
الرئي�س ال�صينى� ،شى جني بينج ،الظهور ب�شكل مقبول
�أم��ام الكامريات وعد�سات امل�صورين خالل ا�ستقباله
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،الذى تذيل قائمة
الر�ؤ�ساء امل�شاركني فى القمة ،من حيث ترتيب الدخول
�إىل املركز الإع�لام��ى� ،إال �أن الرتحيب املفرط بينهما
واالبت�سامات املتبادلة كانت تخفي حقيقة العالقات بني
البلدين ،وال تعدو كونها �صورة «وهمية» لت�صديرها �إىل
و�سائل الإعالم فقط ،لكن «اللى فى القلب فى القلب»1 .
عقد الرئي�سان الرو�سي فالدميري بوتني والأمريكي
باراك �أوباما لقاء ثنائي ًا ا�ستمر  90دقيقة ،على هام�ش
قمة جمموعة الـ  20يف ال�صني  ،بحثا خالله �أزمتي �سوريا
و�أوكرانيا .وقال الرئي�س بوتني يف م�ؤمتر �صحفي عقب
اللقاء� ( :إننا مع �أوباما انخرطنا يف النقا�ش بالتفا�صيل
وجها ل��وج��ه .و�أعتقد �أن��ن��ا تو�صلنا �إىل تفهم ملواقف
بع�ضنا البع�ض و�إىل تفهم للق�ضايا التي نواجهها .ويجب
علينا معاجلة بع�ض النقاط التقنية ،و�إذا متكن (وزيرا
اخل��ارج��ي��ة) ك�يري والف����روف م��ن �إح����راز ه��ذا ال��ه��دف،
ف�سيعني ذلك �أننا �أقدمنا على خطوة جديدة �إىل الأمام
لت�سوية الأزمة ال�سورية ).
من جهته �أك��د �أوباما� ،أن حمادثاته مع بوتني ،حول
وقف لإط�لاق النار يف �سوريا كانت “مثمرة” ،بعد ف�شل
جهود �أولية يف التو�صل �إىل اتفاق بهذا ال�ش�أن .و�أ�ضاف:
( �أجرينا بع�ض املحادثات املثمرة بالن�سبة ملا �سيكون عليه
وقف القتال على �أر�ض الواقع ) .و�أكد البيت الأبي�ض �أن
وزي��ري اخلارجية الرو�سي والأمريكي �سيجتمعان هذا
الأ�سبوع لبحث �سبل جت��اوز نقاط االختالف و�صياغة
اتفاق جديد حول �سوريا من �ش�أنها تعزيز نظام الهدنة)2.
و�أك��د بوتني لقادة دول بريك�س �أن رو�سيا �ساعدت يف
بقاء �سوريا ك��دول��ة ..والت�سوية ممكنة فقط بالطرق
ال�سيا�سية .ال �شك �أنه ال ميكن حتقيق احلل النهائي �إال من
خالل الو�سائل ال�سيا�سية .ن�شاط القوة اجلوية الرو�سية
يف �سوريا �سمح باملحافظة على كيان هذه الدولة و�أحلق
�ضرر ًا جدي ًا باجلماعات الإرهابية .ن�شاط القوات اجلوية
والف�ضائية الرو�سية �أحلق �ضربة خطرية وجدية للغاية

دعا امل�شاركون يف قمة الع�شرين �إىل
«تكثيف امل�ساعدات» وتن�سيق اجلهود
الدولية ب�شكل �أف�ضل للت�صدي لأزمة
الالجئني وتقا�سم العبء الناجم عن
ذلك.

ن�شاط القوات اجلوية والف�ضائية
الرو�سية �أحلق �ضربة خطرية وجدية
للغاية بالإرهابيني ،و�أحلق �ضرر ًا كبري ًا
ببنيتهم التحتية.
بالإرهابيني ،و�أحلق �ضرر ًا كبري ًا ببنيتهم التحتية و�سمح
باملحافظة على الدولة ال�سورية ككيان3.
تن�سيق اجلهود الدولية ب�شكل �أف�ضل للت�صدي لأزمة
الالجئني:
دع��ا امل�شاركون يف القمة �إىل «تكثيف امل�ساعدات»
وتن�سيق اجلهود الدولية ب�شكل �أف�ضل للت�صدي لأزمة
الالجئني وتقا�سم العبء الناجم عن ذلك وفق البيان
اخلتامي لقمة هانغت�شو يف ال�صني .وك��ررت جمموعة
الع�شرين دعواتها �إىل تن�سيق اجلهود على امل�ستوى العاملي
يف �شكل �أف�ضل بهدف معاجلة «الأ�سباب العميقة لأزمة
الالجئني .وكان ديبلوما�سي �أوروبي كبري قد �أعلن يف وقت
�سابق من دون الك�شف عن ا�سمه �أن ذلك ي�شكل تعهد ًا غري
ملزم قائ ً
ال :هناك ف��ارق بني التعهد وتطبيقه يف �شكل
ملمو�س ،لكن على الأقل �أدرج ذلك يف البيان اخلتامي.
�أجمع الزعماء على �إدانتهم القوية للإرهاب بكل �صوره
و�أ�شكاله ،وو�صفوه ب�أنه ميثل حتدي ًا كبري ًا لل�سالم والأمن
الدوليني وجلميع اجلهود املبذولة لتعزيز االقت�صاد
العاملي ول�ضمان النمو والتنمية امل�ستدامني ،معربني عن
تكاتفهم مع ًا وا�صرارهم على موا�صلة جهود مكافحة
الإرهاب ومو�ضحني انهم ،ويف �إطار تلك اجلهود ،ما زالوا
ملتزمني بتبادل املعلومات على نحو فعال وجتميد الأ�صول
اخلا�صة بالإرهابيني وجترمي متويل الإرهاب4.
�إطالق مبادرة جمموعة الع�شرين حول دعم الت�صنيع
يف دول �أفريقيا والبلدان الأق��ل من��و ًا و�أول��وي��ات الأم��ن
الغذائي:
من نتائج القمة الإعالن عن �إطالق «مبادرة جمموعة
الع�شرين حول دعم الت�صنيع يف دول �أفريقيا والبلدان
الأق��ل منو ًا لتعزيز النمو ال�شامل و�إمكانات التنمية يف
القارة ال�سمراء وتلك البلدان مع الرتكيز على الن�ساء
وال�شباب وتعزيز الدعم يف جماالت العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار .مع االلتزام بتعزيز اال�ستثمار والرتكيز على
البنية التحتية ،والعمل على �ضمان �أن يت�شارك اجلميع يف
احل�صول على فوائد النمو االقت�صادي والعوملة واالبتكار
التكنولوجي وخلق فر�ص �أف�ضل للعمل واحل��د من عدم
امل�ساواة.
�ستوا�صل جمموعة الع�شرين العمل لتحديد الأولويات
بالن�سبة ل�ل�أم��ن ال��غ��ذائ��ي والتغذية والنمو ال��زراع��ي
امل�ستدام والتنمية الريفية كم�ساهمة هامة يف تنفيذ
ج��دول �أعمال  2030للتنمية امل�ستدامة .و�أعربقادة

دول املجموعة عن حر�صهم على �أن يقوم وزراء زراعة
دول املجموعة باللقاء ب�شكل دوري للعمل مع ًا على ت�سهيل
خطوات التنمية الزراعية امل�ستدامة وتطوير �سال�سل
م�ستدامة للقيمة الغذائية بهدف حتقيق الأمن الغذائى
والتنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر.
وتطرق البيان اخلتامي للقمة احلادية ع�شرة ملجموعة
الع�شرين �إىل العديد من التحديات املهمة التي ت�ؤثر على
االقت�صاد العاملي والتي من �ضمنها خروج اململكة املتحدة
الربيطانية من ع�ضوية االحت��اد الأوروب���ي وه��و الأم��ر
الذي ادى �إىل زيادة املخاوف بالن�سبة لالقت�صاد الدويل،
حيث �أكد قادة املجموعة على قدرة بالدهم على التعامل
مع هذا الو�ضع اجلديد وما يرتتب عليه من نتائج مالية
واقت�صادية ،معربني عن �أملهم يف �أن ي��روا يف امل�ستقبل
اململكة املتحدة تعمل ك�شريك وثيق ال�صلة باالحتاد
الأوروبي.
و�أعلن الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ يف ختام القمة،
ان ق��ادة �أك�بر اقت�صادات متطورة ونا�شئة يف العامل
اتفقوا على «الت�صدي للتدابري احلمائية» .وقال خالل
م�ؤمتر �صحايف يف ختام االجتماعات التي ا�ستمرت يومني
( اتفقنا على دع��م نظام امل��ب��ادالت التجارية املتعددة
الطرف والت�صدي للتدابري احلمائية ).ثم �أعرب زعماء
قمة جمموعة الع�شرين عن �شكرهم لل�صني ال�ست�ضافة
هذه القمة الهامة وعن تطلعهم للقمة القادمة يف عام
 2017يف �أملانيا والتي تليها فى عام  2018يف الأرجنتني.
تواجه جمموعة الع�شرين الكبار (  )G20حتديات يف
ميادين عديدة ،كجمود حمادثات تغري املناخ وال�شكوك
يف �سالمة وت��ط��ور �أ���س��واق امل��ال العاملية .وات��ف��ق ق��ادة
جمموعة الع�شرين على العمل مع ًا لتقييم مدى ان�سجام
ال�سيا�سات التي تتبعها كل دولة على حده وما �إذا كانت
هذه ال�سيا�سات مت�سقة على نحو جماعي مع منو �أكرث
قابلية لال�ستمرار و�أكرث توازن ًا .كما اتفقوا على حتويل
بع�ض حقوق الت�صويت يف �صندوق النقد الدويل من الدول
الغنية �إىل دول ممثلة ب�شكل غري كاف مثل ال�صني وغريها
وذلك يف عالمة جديدة على ت�سارع تغري ميزان النفوذ
االقت�صادي بفعل الأزم��ة املالية العاملية� .إن �أي م�ؤ�شر
على وح��دة ال�صف والقرار يف املجموعة �سي�ساعد على
جتنب الآثار ال�سلبية للأزمة ..لكن االختالف يف الر�أي
هو ال�سائد بني قادة دول املجموعة ،وهو ما �سي�ؤدي �إىل
عدم جتنب الآثار ال�سلبية.

1 - http://www.youm7.com story/2016/
دقيقة م��ن “املباحثات املثمرة” ب�ين بوتني و�أوب��ام��ا ح��ول الأزم��ت�ين 2 - 90
، https://arabic.rt.com/ال�سورية والأوكرانية
 https://arabic.ماذا قال بوتني لنظرائه على هام�ش قمة الع�شرين؟ 3 -
rt.com/news
البيان اخلتامى لقمة الع�شرين ..يتعهد باقت�صاد عاملى مفتوح ون�صيب لكل 4 -
� http://www.dostor.orgشعوب العامل فى ثمار النمو والتنمية

قضايا وآراء

يف ذكرى هبة الغ�ضب الفل�سطينية

االنتفا�ضة م�ستمرّة حتى اندحار االحتالل
•عبد احلميد غامن
هبة الغ�ضب ال�شعبية الفل�سطينية هي
امتداد االنتفا�ضات الفل�سطينية ال�سابقة
ال��ت��ي ���ص��ادف��ت انطالقتها يف الأول من
ت�شرين الأول � ،2015أك��دت �أن ق�ضية
فل�سطني ما زال��ت ح ّية ،و�أن ال العدوان
وال الت�سويات وال املفاو�ضات وال التن�سيق
الأمني وال االنق�سام اجلغرايف �أو ال�سيا�سي
قادرون على ت�صفيتها.
ل��ق��د ه����زت ه����ذه ال��ه��ب��ة ان��ت��ف��ا���ض��ة
ال�����ش��ب��اب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال���ت���ي ���س��م��اه��ا
البع�ض«االنتفا�ضة الثالثة» �أو ما ت�سمى
بـ«انتفا�ضة ال�سكاكني» �أو حراك ًا ،و�أطلق
بع�ضهم عليها �أ�سماء ،كانتفا�ضة القد�س
�أو انتفا�ضة ال�شباب �أو انتفا�ضة التحرير،
�أمن الكيان ال�صهيوين ،وما زالت� ،إذ ي�سود
الهلع والذعر ال�صهاينة يف امل�ستوطنات
واملدن من �شبح �شباب فل�سطني و�شاباتها،
فريون فيهم وفيهن خطر ًا يتهدّ د حياتهم،
وه��و �شعور �سي�ضرب يف ال�صميم فكرة
ال��ك��ي��ان الآم���ن ال���ذي ح��ر���ص ال��ع��دو �أن
يعتربه ركيزة �سيا�سية من ركائزه.
�إذ �إن �أب������رز �آث������ار ه��ب��ة ال��غ�����ض��ب
الفل�سطينية ال�شعبية على االحتالل
ال�����ص��ه��ي��وين مت��ث��ل��ت ب���ت���زاي���د ح���االت
اله�سترييا والهلع والذعر لدى ال�صهاينة
من عمليات املقاومة وعدم قدرة حكومة
االحتالل بجهاز ا�ستخباراتها وقواتها
م��ن ر�صد �أو متابعة �أو توقع العمليات
التي ينفذها ال�شباب الفل�سطيني ،ومل
ي�ستطع االحتالل ب�أجهزة ا�ستخباراته
املتعددة حتديد عنا�صر وقيادات اله ّبة
التي ام��ت��ازت بال�سرية �إ�ضافة �إىل �أن
ب�سالة �صالبة ال�شبان الفل�سطينيني �أدت
�إىل تعرية «ال�صورة الأ�سطورية» املدَّ عاة
جلنود االحتالل.
وم��ن النتائج الأب���رز حالة التخبط
واالرتباك التي �أ�صابت قيادات االحتالل
واحتدام اخلالفات احلادة بني امل�ستويني
ال�سيا�سي والع�سكري حول كيفية مواجهة
االن��ت��ف��ا���ض��ة وحم���اول���ة خ��ن��ق �صرخة
الغ�ضب الفل�سطيني؛ ف��ق��درت درا���س��ات
تكلفة االح���ت�ل�ال م��ن م�ضي ع���ام على
انتفا�ضة ال�شباب الفل�سطيني بحجم
خ�سائر اقت�صادية مبا�شرة وغري مبا�شرة
لالحتالل �إىل  2500مليون دوالر نتيجة
تراجع قطاع ال�سياحة الذي تلقى �ضربة
قا�سية بالقد�س املحتلة م��ع انخفا�ض
احلجوزات الفندقية بن�سبة و�صلت �إىل
 50%منذ ب��داي��ة االنتفا�ضة نتيجة
ذع��ر ال�صهاينة م��ن ال��ت��ج��وال والتنقل
حتى يف االعياد ال�صهيونية عدا النفقات
الع�سكرية الكبرية ب�سبب حالة اال�ستنفار
الق�صوى التي ينفذها جي�ش االحتالل بعد
كل عملية مقاومة �إ�ضافة �إىل ا�ستدعاء
جنود االحتياط ون�شر الفرق الع�سكرية
والدفع بهم اىل ال�ضفة الغربية والقد�س
املحتلتني ،كما �شهد ال�سوق الإ�سرائيلي
انخفا�ض ًا ك��ب�ير ًا يف ا�ستخدام بطاقات
االئ��ت��م��ان ال�شرائية الأم���ر ال���ذي دفع
التزام الكثريين من ال�صهاينة لبيوتهم
�أو �شرائهم من حمالت قريبة من البيوت
وال تتعامل ببطاقاتهم ،ور�أى خ�براء
اقت�صاديون �أن فقدان ال�صهاينة للأمن
انعك�س على خروجهم من املنزل و�أحلق
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�ضرر ًا باملتاجر والأ�سواق .
لقد �أع��ادت هذه االنتفا�ضة بالتكامل
م��ع انتفا�ضة الأ����س���رى امل�ستمرة عرب
الإ�ضرابات عن الطعام ،ومع ات�ساع حركة
املقاطعة العاملية للكيان ال�صهيوين،
وم��ع ع���ودة ال��ت��ح��رك ال���دويل م��ن �أج��ل
ف��ك احل�صار ع��ن غ��� ّزة ،ق�ضية فل�سطني
�إىل الواجهة يف اهتمام حركة التحرر
العربية والعاملية ،رغم تعدد االن�شغاالت
الأخ����رى يف �أك�ث�ر م��ن قطر ع��رب��ي ،كما
�أ ّكدت م�سريات ت�شييع �شهداء االنتفا�ضة
يف كل مدن فل�سطني على حجم التعاطف
اجلماهريي معها ،وهو تعاطف لو �أح�سن
احت�ضانه م��ن ق��ب��ل الف�صائل وال��ق��وى
والنقابات لأ ّدى �إىل �إحراج كبري للمحتل.
لقد �أظ��ه��رت ه��ذه االنتفا�ضة ق��درة
�شباب فل�سطني على الإب���داع يف و�سائل
الن�ضال واملقاومة �ضد االحتالل ،فلكل
انتفا�ضة �أ�ساليبها و�أ���ش��ك��ال ن�ضالها
املتنا�سبة مع الظروف التي تعي�شها.
لكن ه��ذه االنتفا�ضة م��ا زال��ت تعاين
م��ن �سلبيتني كبريتني� ،أولهما ا�ستمرار
االنق�سام الفل�سطيني وتداعياته على
احت�ضان االنتفا�ضة ،وت�صاعد التواط�ؤ
الر�سمي العربي م��ع ال��ع��دو ال�صهيوين،
وال��ذي ب��د�أ ي�أخذ �شكل التطبيع العلني
م��ع ه���ذا ال��ع��دو مم��ا ي����ؤ ّك���د �أن «القبة
احلديدة» احلقيقية احلامية لهذا الكيان
هي النظام الر�سمي العربي ،الذي كانت
م�شاركة بع�ض �أركانه وم�س�ؤوليه يف جنازة
ال�صهيوين الإرهابي برييز «جنازة» الذي
ارت��ك��ب العديد م��ن امل��ج��ازر �ضد �شعبنا
العربي يف فل�سطني ولبنان و�سورية وم�صر
والأردن ،و�أ�سال �أنهار ًا من دم��اء ال�شعب
الفل�سطيني ،ولي�س �أولها وال �آخرها ما
�سمي بعناقيد الغ�ضب وجم���زرة قانا،
وال��ذي يعترب مهند�س القنبلة النووية
واملخطط الرئي�سي لال�ستيطان وو�ضع
خ��ارط��ة تفتيت الأر�����ض الفل�سطينية
وق�ضمها بالتدريج والإجهاز على امل�سجد
الأق�����ص��ى وع��ل��ى امل��ق��د���س��ات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف عموم فل�سطني .وتعترب
امل�شاركة فيها دعم ًا للإرهاب ال�صهيوين
وتزكية جلرائمه وت�شجيع ًا لغريه على
ال�سري على خطاه يف القتل واالحتالل
واالغت�صاب املتوا�صل لأر����ض فل�سطني
و�إقامة امل�ستوطنات والتخطيط لتهجري
ال�شعب الفل�سطيني و�إبادته  .يف الوقت
الذي ن�شهد فيه قيام نظام �آل �سعود وغريه
من �أنظمة املنطقة يف قطر وتركيا ي�سعون
�إىل تعزيز التطبيع مع الكيان ال�صهيوين .
�إن ه��ذه االنتفا�ضة م�ستم ّرة حتى
اندحار االحتالل وتفكيك امل�ستوطنات
و�إطالق الأ�سرى ورفع احل�صار عن قطاع
غ ّزة ...وهي مطالب باتت يف متناول اليد
�إذا ح�شدت الف�صائل الفل�سطينية قواها
ووح��دت كلمتها ون�ضالها �ضد االحتالل
ال�صهيوين ،و�إذا خ��رج بع�ض الأنظمة
الر�سمية العربية عن التواط�ؤ امل�شني مع
العدو ،و�إذا جنح العرب يف وقف احلروب
التدمريية على ب��ل��دان عربية رئي�سة
وفيها ،ال�س ّيما يف �سورية والعراق واليمن
وليبيا وم�صر والبحرين.

• مالك �صقور

نقطة على حرف

التوازن املفقود
ـ6ـ
في أحاديثي السابقة ،عن هذا الكتاب الهام ال��ذي صدر
عن اتحاد الكتاب العرب لمؤلفه آلكسندر بانارين وترجمه
الدكتور فؤاد المرعي عام  ،2006عرضت بعضًا من قراءات هذا
الباحث ،وهو يتنبأ للتوازن المفقود في مطلع القرن الحادي
والعشرين ،ومذ قرأت هذا الكتاب ،للمرة األول��ى ،وكنت قد
قرأته باللغة الروسية ،قبل دفعه للترجمة ،ومنذ صدوره ،قبل
عشرة أعوام وأنا ُ
أشير إلى هذا الكتاب ،وغيره من الكتب التي
ّ
ونبهت ،وح��ذرت من طغيان اإلمبريالية األمريكية
أش��ارت،
وسيطرتها على هذا الكوكب ،حسب تعبير المؤلف ،خاصة،
لما كان من تمهيد لقادمات األيام مما ُ
سيطلق عليه «بالربيع
العربي» ،أق��ول :كنت أتمنى لو أن جهة ثقافية ما ،قامت،
تطوعت ،بدراسة هذا الكتاب ،أو مناقشته ،لإلفادة منه،
السيما( ،جمعية البحوث والدراسات) في اتحاد الكتاب العرب،
ّ
وإني وإن كنت في زوايا ،أو حلقات سابقة تطرقت لألهم ـ من
وجهة نظري ـ ألفكار هذا الباحث االستراتيجي ،فإن ثمة أفكارًا
كثيرة تملؤ هذا الكتاب ،سواء ،أوافقت أفكاره ،أم رفضتها.
•••
قبل أن يمضي بانارين في شرح ما كان ،ولماذا ،وما سيكون
الحقًا ،وفي عرضه لماذا تم انهيار االتحاد السوفييتي ،كتب
تحت عنوان :من هو اإلنسان السوفييتي الذي كان؟
يقول :كلما ازداد البعد التاريخي بيننا وبين هذا اإلنسان،
كلما بدت قامته أكثر ضخامة ،واتساعًا ،الشك أن القانون
الهيغلي« :نفي النفي» يعمل بطريقة ما في هذه المسألة
بحيث تدور قدرة تطرف النفي الليبرالي لهذا النمط على
اإلقناع في تراجع مستمر .وهكذا تعود لإلنسان السوفييتي
مكانته التاريخية».
كما هو معروف ،أن انهيار االتحاد السوفييتي تم قبل ربع
قرن تمامًا ،فيمكن القول ،إن الذي صار عمره ثالثين سنة،
ال يعرف شيئًا عن إنجازات االتحاد السوفييتي الداخلية
والخارجية ،شيئًا ،وربما رسخ في ذهنه الدعاية الغربية :عن
النظام الشمولي ،وعن (الكي جي بي) إلى آخره ،لكن أعداء
االشتراكية في الداخل ،والذين كانوا يطلقون على أنفسهم
«اللبيراليين» ،والذين ارتبطوا بالغرب وسعوا لتفكيك النظام
االشتراكي ،ونجحوا في مسعاهم هذا ،يقول بانارين :إن أحفاد
الليبراليين هؤالء صاروا يعترفون باإلنسان السوفييتي بما
يستحقه من مكانة داخلية وعالمية» ويعترف بانارين نفسه،
أن هذا يحتاج إلى جهود متميزة من ذاكرتنا التي تتعلم
االعتراف بالجميل من جديد ،ومن التفكير السليم ،المستمر
وعلى التنظيرات اإليديولوجية.
فمن المعروف ،أن األغلبية العظمى من الشعب السوفييتي
ينتمي إل��ى طبقة الفالحين ،وه��ي طبقة متخلفة نظرًا
لالضطهاد الذي لحق بها في العهد القيصري ،والذي قرأ
تاريخ روسيا ،يعرف أن عهد العبودية استمر حتى عام ،1860
والذي يطلق عليه (عصر القنانة) .فالفالح ـ القن ،كان يباع
ويشرى مع األرض ..مع القرية ،مع المواشي ،ومن قرأ األدب
الروسي ،خاصة أدب القرن التاسع عشر ،يعرف من هو اإلنسان
ً
الروسي ،أوال ،ومن ثم يعرف كيف أصبح اإلنسان السوفييتي
في غضون أعوام قليلة بعد الثورة الفتية ،التي كان المرسوم
األول لها :مرسوم السالم ،والمرسوم الثاني مرسوم األرض،
فمن عبد ـ قن ـ أجير ،إلى إنسان سيد أرضه ،وسيد نفسه،
وله مستقبل.
إن الذين ينتقدون اليوم ،وسابقًا( ،ديكتاتورية البروليتاريا)
ّ
المعبر عنه بالرمز الكبير الذي
وهي اتحاد العمال مع الفالحين،
أصبح علمًا وهو (المنجل والمطرقة) ،ال يريدون أن يعرفوا ،أو
ً
يحللوا الظروف االقتصادية أوال ،واالجتماعية ثانيًا ،والسياسة
ثالثًا ،عن ضرورة تبني مبدأ ديكتاتورية البروليتاريا ،وفي
هذا السياق يقول بانارين« :لقد نشأت في البداية مواجهة
غير قابلة للمهادنة بين صورتين للعالم ،بين قطبين ،بين
ّ
فسمى الثوريون المندفعون نظامهم «ديكتاتورية
لغتين،
البروليتاريا» .التي تواجه بيئة تاريخية ،إما من أنماط مؤذية،
ّ
وإما من أنماط اجتماعية «غير متكافئة» ،ويقول :إنه يظن،
إن الذي ساعد البالد في تلك الظروف ،هي لغتها العظيمة
الجبارة ،الصادقة ّ
ّ
الحرة .ـ طبعًا ،يقصد اللغة الروسية ،معتمدًا
بذلك ،على النظرية ما بعد البنيوية التي تهتم اهتمامًا خاصًا
ً
باللغة بوصفها مجاال للمعاني الرمزية الثابتة التي تحقق
استقرار وجودنا في العالم« :فمن المعجزات التي قامت بها
اللغة آنذاك التقريب بين كلمة (بروليتاريا) األجنبية والكلمة
الحميمة (الشعب) ،فكان من نتيجة ذلك ،أن نشأ المفهوم
ّ
المطبع (الشعب العامل)».
وحول مفهوم الشرق والغرب ،وخاصة بالنسبة ألوروب��ا ،ألن
روسيا تنتمي إلى أوروبا من ناحية وإلى آسيا من ناحية أخرى،
لذلك في رأي المؤلف ،أن اإلنسان الروسي يحمل ذاته عبء
ّ
ازدواجية حضارية ،ومن ذلك يقول« :لقد حلت (الشيوعية

ًّ
الروسية) هذه المسألة حال رائعًا على طريقتها ،فهي من
ً
ناحية ،أسبغت على روسيا (رأس مال رمزيًا) هائال في عيون
قوى الغرب اليسارية ـ تلك القوى ذاتها التي كانت لها
سلطة ال شكل لها .فأمام أعين العالم كله حققت الشيوعية
الروسية صورة بالغية إنسانيةّ ،
حولت النمط القومي الروسي
لإلنسان ذي اللحية ،الذي يرتدي لباس (القوزاق ـ )alcazcek
ال��ذي يستدعي عند العامي الغربي االنطباع السيئ عن
(الطرافة اآلسيوية) إلى نمط (البروليتاري الطليعي) المعروف
والمحترم احترامًا كبيرًا ،وقد حصل هذا البروليتاري الطليعي
على أرضية الحوار المتكافئ مع الغرب ،وبلغة (النظرية
الطليعية) ذاتها ،وصار اإلنسان الروسي الذي ّ
تحول من نمط
قومي إلى بروليتاري مقبول على نطاق إنساني شامل ،شريكًا
في عملية التفاوض االستراتيجية المتعلقة بالبحث في
ً
فعالّ .
يبين بانارين ،كيف تغلب
خيارات العصر التي نضجت
اإلنسان السوفييتي على االزدواجية الحضارية في الروح
الروسية( ،االنقسام إلى ميل نحو الغرب ،وميل إلى القومية
السالفية) باإلضافة إلى تغلبه على عقدة النقص التقليدية
إذ حصل على كمال رائع واحترام للذات .وفي واقع األمر ،بأن
روسيا أدركت ذاتها ألول مرة بوصفها البلد األكثر طليعية،
التي ال تركز اهتمامها على مستوى الحياة وغير ذلك من
مقاييس الوعي االستهالكي المحكوم عليها أن تكون
«شقية» في روسيا ،متخلصة إلى جانب ذلك من كل مشاعر
النقص ،والخوف التي يتصف بها الوعي القومي.
يتحدث بانارين كيف أصبح اإلنسان السوفييتي متعلمًا
ـ مثقفًا؛ وعن مدى اهتمامه بشؤون العالم من خالل الكتب
الكثيرة المتوفرة بأسعار رمزية ،وكذلك من خالل الصحف
والمجالت ،وف��ي كل بيت نجد مكتبة ضخمة ،يقول :إن
اإلنسان السوفييتي كان وطنيًا ،وال يقيس نفسه بالمعايير
االستهالكية التي تحط من شأنه .حتى بدا في مظهر ثقافي
فريد ومعرفة ُيحسد عليها .لقد كان اإلنسان السوفييتي
المتوسط ـ ق��ارئ الصحف والمجالت والكتب (وك��ل أسرة
تشترك بالعشرات فيها) ـ يعرف باالسم رؤساء الجمهوريات
في العالم ،وقادة النقابات ،ويتعاطف بحماسة مع المضربين،
والزنوج العاطلين عن العمل ،ويمتاز باطالع واسع على أوضاع
العالم وثقافاته.
بهذا المعنى ـ يقول بانارين ـ لم يكن تماهيه الداخلي مع
«اإلمبراطورية العالمية السوفييتية ،مع الدولة العظمى ذات
الموقع والمصالح في كل مكان ،مختلفًا .لقد جعلت الهوية
الطبقية المبنية ماركسيًا اإلنسان السوفييتي شخصية
تاريخية عالمية شاملة تستطيع أن تجد في كل مكان رفاقًا
في التفكير ـ أخوة في الطبقة.
يقارن بانارين بين «ثقافة اإلنسان السوفييتي» و«ثقافة»
األميركاني على المستوى الشخصي العميق ،ففي أميركا،
يدمنون قراءة الروايات البوليسية ،والبوليصية المتفوقة،
والروايات التسلية ،والكتب ذات الصور الملونة( ،والسيما
الجنسي فيها) ـ هذا كله ت��راه في الثقافة الجماهيرية
األميركية ،والتي تمأل العالم اليوم ،فيما يصعب تفسير
حقيقة أن الفتيان والفتيات من الجيل األول للسوفييت كيف
كان يقرؤون بنهم :بوشكين ،وتولستوي ،ودوستويفسكي،
وهذا في الغرب ينسب إلى قراء النخبة.
يتساءل بانارين :كيف ّ
نفسر حقيقة أن ماليين الفتيات
الفالحات الريفيات الصغيرات ،رحن يتشبهن بتاتيانيا الرينا
(شخصية من شخصيات بوشكين) وماليين الفتيان راحوا
يتشبهون ببتشورين وأونيغن؟ (بطل من أبطال بوشكين
وليرمنتوف) ،ويخلص إلى القول « :فإذا ما ّ
قارنا هذا بحال
الشخصية النموذجية (لمستهلك الثقافة) األميركية
ً
الجماهيرية ،فإن التناقض سيكون مزلزال».
يضرب بانارين أمثلة عن كيف التهم الشعب السوفييتي،
ّ
األدب الروسي ،وتعلم على دوستويفسكي وتشخيوف،
وتولستوي ،وعرفوا كيف عاش أجدادهم ،وعاشوا العذاب
من خالل كتابات بوشكين وليرمنتوف وبقية الكتاب الروس
العظماء ,وينتهي إلى القول :إن الثورة الثقافية السوفييتية
ّ
أمنت التعليم العام« .من زاوية النظر هذه كان نظام التعليم
السوفييتي النظام األكثر ديمقراطية في العالم» هذا ما
يقوله بانارين ،وهو في معرض النقد العام لما كان .لكن كما
قال في البداية :البد من االعتراف بالجميل ،إني وإن ذكرت ما
ذكرت ،فقط ألذكر بدور اللغة الجبارة التي تصنع المعجزات
كما جاء أعاله.
م��ن ناحية ،وألذك���ر بفعل األدب األص��ي��ل ،عندما يصبح
جماهيريًا ،من أج��ل تحقيق ث��ورة ثقافية كفيلة بحمل
مصباح التنوير ،الذي ال نجده في الوطن العربي حتى اليوم
في مواجهة الظالم والظالميين من التكفيريين ،ومن يسير
بظلهم ،وهو ال يعرف.
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ق�صيدتي بنت �شرعية
لق�صيدة �إبالئية

•حممد خالد عمر

لل�شعر يف �أر�ض ال�ش�آم ّ
جتذر
باحلب ينطق بالوفا بالغار
�إذا كان من �أ ّرخ للممالك التي قامت على الأر�ض العربية جعل
ميدان هذه املمالك بالد ما بني النهرين ،وبالد م�صر ،و�صنّف بالد
ال�شام ممر ًا لتلك املمالك ،ومنطقة نزاعات �شبه دائمة بينها .ف�إنّ
ذلك كان قبل �أن ُتك َت�شف ممالك �سورية القدمية من �إبال �إىل
�أوغاريت �إىل ماري� ،إىل تدمر التي ورثت كثريا من العز للأر�ض
والأنفة لإن�سان ،و�أ�ضافت مع �أخواتها الكربيات للإرث الإن�ساين
الكثري من احل��ب والعلم والقانون والتجارة واللغة واملو�سيقا
واحل�ساب ،مما �أ�ضفى على احل�ضارة الإن�سانية �ألق ًا خا�ص ًا ينب�ض
بروح احلق والعدل .ومنح الإن�سان �أر�ضية �صلبة لتكون قاعدة
انطالق نحو حتقيق �إن�سانيته وبناء ممالكه .يقول �سعيد مالعب:
(الوثائق التي اكت�شفت يف مملكة �إيبال يف �سوريا 2300ق.م
كانت م�صنفة ح�سب وظيفتها «�سيا�سية ،واقت�صادية� ،إداري��ة،
ومعاهدات ،ون�صو�ص �أدبية» ،وك�أنها تتبع وزارات الدولة حتى �أنّ
فيها وثيقة �شعر مئة بيت متجد اهلل .وملّا جاء �سريجون البابلي
حطم �إي��ب�لا) .وق��د و�صلت �إ ّ
يل ترجمة حرفية لن�ص �شعري
�إيبالئي �أق��رب �إىل ال��روح ال�صوفية .قمت بتحويله �إىل ن�ص
�شعري بلغتنا اليوم .و�أحب بهذه اال�سرتاحة �أن �أطلعكم عليهما.
يقول الن�ص الإيبالئي:
حيا ير�أم الريحم
الريحم ابن ع�شتار
ما مت يف ........
ببخور امل ّر يتجلى
البتولتان احل�سناوتان ا�ست�شفعتا
َو َردَتا الكر َم َو َ�صدرتا
يف كرم البخور امل ّر
طيب و ّدك
� ُ
فاك ذا الرقة
أخذت ِ
� ُ
عينيك الزرقاوين
أخذت
ِ
� ُ
أخذت ِح َرك ذا الثنية.
ن�صنا ال�شعري فيقول:
�أ ّما ّ
حياة الن�سك ت ّوجها التج ّلي
وللخ�صب النديّ خ�شوع ك ّلي
� - 2سعيد يف هواي و�أنت دن
وقوت العمر يف عريف ومنّي
		
 - 3وهبت �إىل البخور امل ّر حلني
لع ّلي �أقطف اجل ّلــــــــى لع ّلي
� - 4أقمت على كروم الفجر برجاً
و�أح�سنت الظنون فخاب ظنّي
 - 5يهيم برحمة الباري انت�شائي
وينطقنـــــي الوداد بكل �أمري
		
 - 6وللطهر اجلميل يحنّ ح�سن
وللح�سن الطهور يكون �س ّري
 - 7بخور الكرمة العذراء عطر
وت�سكرين ال�شفاه وفيها �أ�سري
 - 8عيون يف ال�سماء لها نبيذ
وثغر دافئ القبـــالت يغري
� - 9أ�شـــــفّعهن يف ليلي و�صحوي
وتغرق فيها �أنهاري وبحري
 - 10وزرقة عينها والعني م�سرى
ورقة خ�صرها والطيب ي�سري
 - 11بكل مدارج الرحمات في�ض
عذارى الطهر ترف�ضه الت�س ّري
طبع ًا ه��ذا الن�ص ال�شعري �إع�ل�ان مل��ا و�صلت �إل��ي��ه ال��دول��ة
واحل�ضارة التي �صنعها الإن�سان الإيبالئي . 1».ولأقول قبل �أكرث
من �أربعة �آالف عام كان هذا الفهم وتلك الرقة يف دولة حفظت
تاريخها االقت�صادي والأدبي يف مكتبة �ضمت �أكرث من �سبعة �آالف
رقم .فهل نحن حفدة �صادقني خمل�صني لتاريخنا وح�ضارتنا؟.
 - 1مملكة �إيبال مملكة تاريخية تقع يف حمافظة ادلب يف ال�شمال ال�سوري
على بعد 20كم �إىل ال�شرق اجلنوبي من ادلب تعود للألف الثالث قبل امليالد
اكت�شفها ال��ع��امل ب��اول��و ماتييه يف الن�صف الأول م��ن �ستينات ال��ق��رن الع�شرين
ا�شتهرت مبكتبتها التي حوت رقما م�صنفة بلغت»  »17000رقم.
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قراءات نقدية

باتريك بوكانان يف كتابه «موت الغرب»:
•هنادة احل�صري

نهاية �أمريكا

و يتهم الكاتب جيل ال�ستينيات من
باتريك بوكانان �شخ�صية �إعالمية
الأمريكيني ب�أنهم ن�ش�أوا على كراهية
وك��ات��ب �أ����ص���در خم�سة ك��ت��ب حققت
�أمريكا التاريخية القدمية وقيمها التي
رواج��ا مهم ًا يف مبيعاتها .تركز �أفكاره
أمريكيني
ل
ا
من
املاليني
أ�صبح
�
يعدونها رجعية ,و لكنه ي�ستدرك بعد
على تعزيز ال��ه��وي��ة الأم��ري��ك��ي��ة عرب
ن�شر اخل��وف من الأجانب لدى ال�شعب ي�شعرون ب�أنهم غرباء يف �أر�ضهم �ساعات على ح��دوث تفجريات نيويورك
ووا�شنطن يف � 11سبتمرب ع��ام 2011
الأمريكي عن طريق الت�أكيد على تكاثر
وانت�شرت ثقافة اجلن�س واللذة ب�أن الأمريكيني عادوا واحتدوا على �أثر
الأجانب يف البلد.
وه����و ي����رى �أن الإي��دي��ول��وج��ي��ات و غاب الأبطال و اختفى املا�ضي حزنهم ملا حل بهم ،غري �أن هذا االن�صهار
مل يدم طويال �إذ بد�أ بالتقهقر ...
الليربالية والي�سارية ما زالت منت�شرة
العظيم.
و يعتقد بوكانان �أن ما ف�شل مارك�س
يف �أم��ري��ك��ا وخ�صو�صا يف تفكري ق��ادة
و لينني ودع���اة ال�شيوعية يف حتقيقه
احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ول���دى كثري من
عرب الثورة والعنف يتحقق حاليا بفعل
امل�����س���ؤول�ين احل��ال��ي�ين مم��ن ت���أث��روا يف
التوجه الليربايل املت�أثر ب�آراء جمموعات
�شبابهم بتلك الأف��ك��ار ،فقد هيمنت
هذه الأفكار على اجلامعات و املدار�س الأمريكية والغربية يف من مفكري ال�ستينيات وال�سبعينيات الذين دع��وا �إىل تبديل
ال�ستينيات وال�سبعينيات وت�أثر بها الكثريون ومن بينهم الرئي�س توجه املجتمعات الغربية بالو�سائل املدنية ال�سلمية .و ينقد
الأمريكي ال�سابق «بيل كلينتون» و نائبه اّل غور وغريهم من ه���ؤالء املفكرين الذين ح�سب ر�أي��ه� ،أت��وا كالجئني من �أوروب��ا
النازية ليبثوا �آراءهم ال�سامة عن احلريات وخ�صو�صا يف جمال
�أع�ضاء الكونغر�س الدميقراطيني .
كتاب مهم على جميع النخب امل�سلحة يف ال��ع��امل االط�لاع حتدي �سلطة الرجال يف العائلة والدعوة �إىل احلرية اجلن�سية
والتقاع�س عن اخلدمة الع�سكرية .هذا
عليه وهو يب�شر مبوت وانتهاء الغرب هذا املوت هو موتان :موت وحق الإجها�ض
�أخالقي ب�سبب ال�سقوط الأخالقي الذي �ألغى كل القيم الرتبوية وال تخلو �أراء بوكانان من �شطحات من الال�سامية املغلقة �أحيانا
الأ�سرية ,وموت دميوغرايف و بيولوجي يظهر بو�ضوح يف العائلة والوا�ضحة يف �أحيان �أخرى ,ويتطرق امل�ؤلف �إىل اخلالفات بني
ويف ال�سجالت احلكومية التي ت�شري �إىل ا�ضمحالل القوى الب�شرية ه�ؤالء املفكرين حول �ش�ؤون فكرية �أ�سا�سية عديدة و�إىل �أنهم
ا�ستقوا �آراءه��م من ينابيع ح�ضارية فكرية تعود �إىل الع�صر
يف الغرب و�إ�صابة ما تبقى منها ب�شيخوخة ال �شفاء منها.
وي��رى الكاتب يف كتاب (  ) the death of the westالإغريقي والفل�سفات ال�شرقية القدمية .و�أن منهم من كان
�أن الواليات املتحدة �أ�صبحت ت�ضم الآن دولة �ضمن دولة وهذا منفتحا �إزاء القيم الأخالقية الغربية والإ�سالم يف الوقت
منطق ت�ستعمله الأح��زاب اليمينية املت�شددة والعن�صرية يف عينه ومتعاطفا مع معاناة �شعوب العامل الثالث ك�أريك فروم الذي
كل من فرن�سا و�إيطاليا و �أملانيا كما يف معظم دول العامل التي يعد من �أبرز مفكري القرن الع�شرين.
ويتطرق الكاتب �إىل �أن م�شكلة العامل الثالث عموما يف
يكرث فيها عدد املهاجرين .وي�شري الكاتب �إىل �أن العامل الغربي
مبا فيه �أمريكا و�أوروبا يواجه غزوا �إ�سالميا عربيا و �أفريقيا ،و الواليات املتحدة ال تنح�صر يف ن�شاطات اللوبي ال�صهيوين و لوبي
ي�ستند يف نظريته �إىل علم الدميوغرافية حيث يقول �إنه و ب�سبب الأ�سلحة و لوبي البرتول فامل�شكلة �أعمق بكثري ..
�أخريا �إن تفكري هذا ال�سيا�سي الكاتب العن�صري انت�شر لدى
انخفا�ض معدل ال��والدات يف الواليات املتحدة لدى املجموعات
الغربية �أوروبية الأ�صل ف�إنه وبحلول عام � 2050ست�صبح ن�سبة فئة كبرية من الأمريكيني الذين ي�شكلون الأكرثية ال�صامتة
الأوروبيني املنحدرين من �أ�صل عرقي �أوروبي فقط ع�شر �سكان وينتخبون النواب وال�شيوخ على �شاكلة “جون ماكني” الذي
العامل و�أن هذا الع�شر �ستخيم عليه فئة الكبار �سنا مما يعني �أن �أ�صبح فيما بعد رئي�سا للجان مهمة يف الكونغر�س وقد اختري
ملنا�صب ح�سا�سة.
الن�سبة �سوف تتقل�ص بعد ذلك التاريخ .
يفكر بوكانان حاليا بالعودة �إىل احلظرية والتخلي عن فكرة
ويتابع امل�ؤلف �أننا مل نعد �شعبا واحدا و �أمة واحدة �أمام
اهلل! لي�س فقط من الناحية الإن�سانية ومن جانب لفرعنا كجن�س الرت�شيح للرئا�سة مبفرده عن حزب الإ�صالح بعد الزيادة الكبرية
ب�شري ،بل �أي�ضا من الناحية احل�ضارية والأخالقية ,فقد �أ�صبح يف عدد ال�سا�سة الذين يفكرون مثله يف كثري من اجلهات الفاعلة
املاليني من الأمريكيني ي�شعرون ب�أنهم غرباء يف �أر�ضهم وانت�شرت على ال�ساحة ال�سيا�سية الأمريكية � .أما ثمن جناح مثل ه�ؤالء
ثقافة اجلن�س واللذة و غاب الأبطال واختفى املا�ضي العظيم املتع�صبني والعن�صريني ف�ستدفعه جميع �شعوب العامل الثالث و
لي�س ال�شعوب العربية الإ�سالمية وحدها.
و انقلب عاملنا على نف�سه .

قضايا وآراء

يف غ�صة الروح

•�أحمد جميل احل�سن

ال �أدري �إذا ك��ان م��اي��زال هناك ف�سحة يف النف�س
ملحاكاة الروح املنكوءة منذ لعلع الر�صا�ص ود ّوت املدافع
وبد�أ الدم ي�سيل بغزارة  ،ووقف الأخ خ�صم ًا لأخيه  ،كنت
�أحاول �أن �أُخ ِرج نف�سي من هذه الدوامة و�أنكفئ بعيد ًا
و�أن��زوي حمت�ضن ًا ذكريات جميلة م�ضت  ،ما زال وقعها
يفعل فعله يف نف�سي التعبة احلزينة الكئيبة  .فالقهر
يكتنف النفو�س ويب�سط ظالله على امل�شهد االجتماعي
برمته وال ي�ستثني �أح��د ًا  ،يف دم�شق اليا�سمني وحلب
اجلراح  ،ومدن الوطن
ال�شهباء وحم�ص الوليد وحماة ّ
ً
الغايل كافة  .لذلك جتدين �أحاول جاهدا �أن �أمتا�سك
و�سط ه��ذه الفو�ضى الدّ امية وه��ذا ال�ضياع الرهيب
 .ت�سوقني ق��دم��اي التعبتان �إىل قلب دم�شق �أحتار
ويحذوين الأمل عندما �أرى هذه الزحمة وهذا ال�ضجيج
الإن�ساين املتعط�ش �إىل اال�ستقرار والأمان وهذا التوق
�إىل احلياة � ،أه��ز ر�أ�سي بر�ض ًا �أمتتم و�أن��ا على حافة
االنهيار � ( :سورية بخري ) و�شيء ما بداخلي ينه�شني
ويهج�س ب�صخب « الأمور لي�ست على ما يرام».
من �أي��ن لنا �أن نعرف �أن الذين ح�ضن ه��ذا الوطن
�أبناءهم يف كل الأزمنة و�أوقات املحن �سيقودون الفتنة
 ،وي�ؤلبون الأخ على �أخيه وميدّ ونه بكل �أدوات القتل
و�ضجيج التحري�ض الذي ال يهد�أ  .كيف لعقلي �أن يحتمل
م�شهد ال�سا�سة العرب وهم يجل�سون �أمام الأجنبي العدو
التاريخي لنا ولهم  ،ويتلقون منه تعليمات وخطط دمار
�سورية وهالك �أبنائها  .وخطابات العار ال�سيا�سية التي
ينتهجونها وي�س ّوقون لها يف الأروقة الإقليمية والدولية
تدمي قلبي وتطرح �ألف �س�ؤال و�س�ؤال  « :ما هو اخلري
الذي يريدونه ل�سورية و�شعبها بعد كل ما فعلوا ؟ وما هي
امل�صالح التي �سيحققونها �إن جنح م�شروعهم يف تقوي�ض
الدولة ال�سورية ؟ « ت�سا�ؤالت ترهق تفكريي وال �أجد �إال
جواب ًا واحد ًا فقط (( امل�ستفيد الوحيد هو عدونا  ،وهم
يقومون بتقدمي خدمة جمانية له  ،نتائجها نزيف دم
ال�شعب ال�سوري ودمار دولته ))
مرة �أخرى �أن �أت�صنع الهدوء
�أعود �إىل ذاتي و�أحاول ّ
و�أ�سرتخي فتت�شنج �أع�صابي التي اعتادت الأدوية منذ
ت�سللت الفو�ضى �إىل بلدنا  .بت �أكره ف�صل الربيع ب�سبب
الربيع الذي تغنّوا به وو�صفوه بالربيع العربي  ،هذا
الربيع ما هو �إال خريف ًا دامي ًا مل يجلب �إال الويالت
والقتل والدمار والت�شرد وتفتيت املجتمعات العربية
و�إذك��اء نار الفتنة الطائفية واملذهبية والع�شائرية
املقيتة وذهاب هيبة الدولة والنظم ال�ضابطة فيها كما
يف باقي املجتمعات الب�شرية املتح�ضرة  ،بعدما كانت
ال�شعوب تعي�ش بوئام وحمبة فيما بينها و�سط بيئة
ال تعرف �إال املحبة والت�سامح والعي�ش امل�شرتك بحلوه
ومره �ضمن ن�سيج اجتماعي جتمعه الألفة واملحبة منذ
مئات ال�سنني .كيف لعقلي �أن يحتمل �إع��دام الأطفال
وم�شاهد الذبح وقطع الر�ؤو�س بدم بارد و�إعدام الن�ساء
و�إلقائهن يف البئر  ،هكذا بب�ساطة ودون حماكمة دون
اتهام حقيقي  ،دون حمام � ،أو طبيب � ،أو رجل دين ُي َل ِق ْن
 ،ودون كفن ودون قرب .
َ
جمرد و�شاية من حاقد � ،أو مزاج « ُم َت�أ ّمر ُمك ِفّر ناقم «
�أ�صبح ُيعدم الطفل والرجل واملر�أة بهذه ال�سرعة وهذه
حكام ال�شرع والدين منها
الب�ساطة وك�أنهم دجاج  ،ب�أَ ٍ
براء .
ك��ي��ف ي����دّ ع����ون الإ�����س��ل�ام والإمي��������ان واحل���ري���ة
والدميقراطية وهم يرق�صون حول اجل ّثة بعد قطع
ر�أ�سها ذبح ًا ب�سكني ؟ من �أين �أتى كل هذا احلقد ؟ و�أين
كان َيك ُْم ْن ؟ ومن � َّأج َجه ؟ وكيف يكبرّ ون ويلفظون ا�سم
اهلل بعد كل ما يفعلون ؟
�إنها �أكرث من الفتنة و�أ�شدُّ واكرب من الفو�ضى � ،إنها
ثقافة همجية جديدة ب�سفك الدم والتمثيل باجلثث
وا�ستباحة كل املحظورات واملحرمات .
غال و�أغلى منه الإن�سان وفوق كل هذا الوطن
الدم ٍ
فهل احرتمنا �إن�سانية الإن�سان وحافظنا على الوطن .
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هل نعي ..هذا؟!

�أكاد ال �أ�صدق حق ًا،
أن كل ما ّامتدحه اآلخرون في الثقافة العربية ،أو في
معظمه ،رذله العرب ،مثقفين وقراء ،أو ّ
نحوه جانبًا،
أو أقصوه بعيدًا كي ال تطاله يد أو يتعرف إليه عقل،
وكأن الذهنية العربية استمرأت حالة الدوران حول
الذات مثلما تدور الكثبان الرملية حول نفسها ،أو
إن دارت تدور على نحو مفجع وكارثي وعبر انزياحات
مهولة ال مسار خطي لها ،وال آليات تحكم اندفاعها
أو تحركها ،ال بل إن ترذيل العرب لكل ما هو بهيج
وجميل ونافع ومستقبلي يكاد يكون لعنة تاريخية
متناقلة بكل ما فيها من أذيات من جيل إلى آخر.
أما ما يؤيد كالمي هذا ،فهو اآلتي ،الكتاب الضخم
الخضيل الذي وضعه ابن خلدون وعنوانه :كتاب العبر
وديوان المتبدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر
ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ،والذي اختصره
بالمقدمة ،وفيه زبدة الوعي بالتاريخ ،والمعرفة،
واالجتماع ،والعمران ،وأعمار ال��دول والحضارات،
كما فيه صفوة القول انتقادًا للسلوكية العربية،
بله انتقادًا لمساراتها السلوكية التي لم تنتج
ما ّ
يثمر العمران ،وما يؤدي إلى التقدم والحضارة،
الجامعات وأغلقنا
حتى كتاب (المقدمة) رميناه في
ً
عليه ،وقد ظننا أن أساتذة الجامعات أوال ،واألجيال
العلمية الطالعة والمتتالية ترادفًا ثانيًا ،لتستفيد
منه ،ولكن هذه المقدمة بقيت درسًا للحفظ كما لو
يحفظ للحفظ ال ألي شيء آخر ،مع أن ابن
أنها نشيد ّ
خلدون الذي لخص كتابه الكبير بهذه المقدمة ،وقد
وضع فيها خالصة عقله وتفكيره ورؤيته وحرصه
على الحضارة العربية ،لكننا لألسف لم نتعامل مع
هذه المقدمة كما تعامل معها أهل الحضارة الغربية
الذي قالوا عن علم ابن خلدون ،وعنه شخصيًا ،كالمًا
خالدًا في معانيه وأهميته وحضوره ،لقد قالوا إن ابن
خلدون هو مؤسس علم االجتماع العالمي ،قبله كانت
األفكار حول اجتماع الناس ،والعمران ،والحضارات،
هي أفكار هجس وظنة ،فجاء الرجل فأسس لعلم
االجتماع ،وجعله علمًا ترتكز كل تفاعالت الحياة
عليه ،فال شيء خارج االجتماع ،عمل األفراد محمود،
ولكنه ينار حين يصير اجتماعًا ،وال علم اجتماع
يقام على األفراد ،والدراسات الفردية ،علم االجتماع
يقوم على الجماعات والبلدان والمجتمعات ،ومن
يطور المجتمعات هي المجتمعات! صحيح أن األفراد
يشتقون ويبدعون ويعملون ولكن ذل��ك ال يبدو
عمرانًا إال عبر المجتمعات .وسلوكيات الناس ال يمكن
الحديث عنها وهي في تذررها الفردي ،وإنما يمكن
الحديث عنها وهي في اجتماعها ،فندير الحديث
عن شخصية عربية بالمفهوم الجمعي واالجتماعي
في آن ،وكذلك ندير الحديث عن شخصية إفريقية،
أو صينية ،أو أوربية من أجل تكوين مفهوم عام
يشملها.
ابن خلدون ،ومن خالل بعض الدارسين لمقدمته،
وليس لكل ما جاء في كتابه ،ومن كانوا أصحاب
أنفاس حامضية ،نعوا عليه بأنه ظلم العروبة والعرب،
واتهمهما بما ال يجوز،
وأنه حمل على العروبة والعرب ّ
وأنه كان متجنيًا عليهما حين علق جرس الشر في
عنقيهما معًا ،العروبة بوصفها المعنى ،والعرب
بوصفهم الحال المادية .وهذا محض هراء ،أو ّ
لي
لألفكار ،أو عدم فهم لها.
ابن خلدون قال إن العرب ،وهو يقصد الروح البدوية
المستحكمة بالعربي الذي ال يريد ترك أوشاج الماضي،
وآليات تفكيره ،والخروج من الفضاء الصحرواي،
والروح القائمة على الصراع ،ومفهوم الغزو ،واإليمان
وتحاسد ،والرضا بقليل
بأن الحياة حروب ،ونزاعاتً ،
القليل حين يعد مرجة عشب غابة ،أو مسيل ماء نهرًا،
أو سبخة ماء مالح بحرًا ..مثل هذا التفكير ،ومثل هذا
اإليمان ..كالهما خارج مفهوم العمران ألن الوثوقية
بمثل هذه الثقافة البدوية تؤدي بأهلها إلى أن

د.ح�ســن حميد

ُيهدم قصر منيف من أجل انتقاء ثالثة أحجار/أثافي
يصلحن لترقيد قدر كبيرة .أو هدم سقوف عديدة
لبيوت عديدة من أجل انتقاء ثالثة أعمدة تصلح
ألن تكون حاملة لقربة مخيض للبن! هذا ما قاله ابن
خلدون ،فهو لم يرد الطعن بمفهوم البداوة ،باعتباره
شرًا مطلقًا ،وإنما أراد أن يقول لنا :إن البداوة حال
عاشها العرب مثلما عاشتها المجتمعات اإلنسانية
األخرى ،وفيها سلبيات وإيجابيات متناصفة ،ولهذا
أراد أن نأخذ اإليجابيات ونطورها لتصير عمرانًا ،وأن
نترك السلبيات ألن زمنها فات وتوارى وما عاد يصلح
ألن يكون بيننا حتى ولو أفرطنا في الحديث الجميل
عنه.
وللتمثيل أقول أوروبا ،كل أوروبا ،كانت تعيش زمنًا
ً
ّ
ومهمًا في عهد الالتين ،ولكن ذلك
جميال ورائقًا
الزمن وعلى ً الرغم مما فيه من حاالت حميدة ما عاد
صالحًا وقابال للحياة حين ّ
طور مفكرو أوروبا نظرتهم
إلى العمران والحداثة ،فأقاموا ثقافة القطعية مع
زمن الالتين ،وعصر الالتين ،بكل ما فيه من سلبيات،
حتى اللغة الالتينية أقاموا معها ثقافة القطعية،
وجاؤوا بما ّ
سموه اللغات الوطنية! طبعًا في البداية،
وخالل عقود ،كان العداء كبيرًا جدًا لكل ما قاله مفكرو
أوروب��ا المنادون بالتطور ،والحداثة ،واالنتقال إلى
عصر جديد ،ولكن األفكار الجميلة أثبتت موجوديتها
وحضورها وضرورتها من أجل تقدم الحياة األوروبية
التي نراها اليوم.
أردت القول إنه من حق الشعوب أن تظن التخلف
والمراوحة تقدمًا ورضًا ولو فترة من الزمن ،لكن ليس
من حقها أن تبقي هذا الظن حتى يصير ثقافة.
فالبداوة التي تحدث عنها ابن خلدون لم تكن شرًا
كلها ،ألنه اصطفى منها الكثير ،ومن بين ما اصطفى
روح العصبية التي ّ
عدها الفكرة الجامعة للمجتمع،
والسبب وافر الحظ في تشكيل الجماعة والمجتمع،
والروح التي تؤدي إلى مفهوم الرياسة .ولم يقصد
ابن خلدون بالبداوة التي عرفها بنو هالل (الهالليون)
الذين كانوا في سيناء ،أي صعيد مصر ،الذين أبدوا
الكثير
من التوحش والقدرة على التخريب الكثير ً
في بالد المغرب العربي التي كانت تعيش حاال من
المدنية العالية جدًا ،والبادية في المدن ،والقصور،
والزراعة ،والصناعة ..لقد فتك الهالليون بالمدنية
المغربية ،وهذا ما أغضب ابن خلدون ،ابن حضارة
المغرب ،وأحد أهم الساسة ،والفكر ،والعمران فيها.
وهو بذلك لالنتقاد للبداوة لم يقصد بداوة العرب
كلهم ،تلك البداوة التي امتدح فيها روح العصبية،
كما امتدح فيها اللغة العربية التي حرصت على
التحقيب للمكان والزمان وأفعال العرب وأنسابهم،
وإنما قصد بداوة بني هالل المتوحشة ،األساس في
فكر ابن خلدون يرتكز على العمران ،واالجتماع  ،وأن
بقاء المجتمعات وبلدانها مشدود إلى علة التقدم،
�اض ،وإنما ألن آلياته
وت��رك الماضي ليس ألن��ه م� ٍ
صارت بالية وقديمة وال تتماشى بالمطلق مع مفهوم
المدنية الجديدة ،والتطور المنشود.
اب��ن خ��ل��دون ال��ذي تقدمت أوروب���ا بفصل أفكاره
وسياسيًا ،وابن
ونورانية ما هدف إليه ،اجتماعيًا،
ّ
خلدون الذي ّ
يدرس في جامعات الغرب كلها ،والذي
أخذ الغرب من فكره مقولته الرائدة حول الجيلية
الخاصة بالمجتمعات ،ومفهوم الفتوة الحضارية
الخاصة بالمجتمعات والشعوب ،فدرسوها جيدًا كي
يتالفوا انتقال إلى اآلخرين ،بل لكي يتالفوا مفهوم
شيخوخة المجتمعات وشيخوخة الحضارات في آن..
كي تبقى فتوة المجتمع الغربي على حالها ،ولتبقى
أوهاج الحضارة الغربية على حالها أيضًا..
هذا الرجل ،ابن خلدون ،لم نستفد من فكره النير ،ولم
نعرف قيمة ما نادى به ..حتى هذه الساعة ،بل ربما
لم نقرأ فكره حتى اآلن على النحو الذي نجعله سلوكًا
وتفكيرًا وذهنية ..فهل نعي هذا؟!

Hasanhamid55@yahoo.com
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ُ
ْ
َ
َ
َ
(( فرَا�شـة الـوقت ))
َ
َ
َ
�أَعلى مِ ن قِ مم � ..أع َمق مِ ن حميطات

قراءات نقدية

•عالء الدين ح�سـن
ُ
فر
رب َم�شدُ وه ًا �إِىل َ�س ٍ
ال�ص ُ
يجادل َّ
َوفِـي ا َ
حلقيبةِ ُعنوانٌ يُناديهِ
�صـرار ًا َمراك ُبهُ
تُ�سابقُ َ
املوج �إِ َ
َو َ
بحر َموانيـهِ
ال تُطلُّ ع َلى ٍ
�إنَّ��ـ��ه �صناعة ال��ه��ادئ�ين  ،وع���ذاب
العجولني  ،وم�سـ�ألة التَّائهني  ،ورفاه َّية
املطمئنِّني  ،وخوف املنتظرين  ،وفل�سفة
الوا�صلني  ،و�أع��ذب �أمنيات الو�صال  ،و�أروع
ب َّوابات املنال  ،وهو يف الواقع م�ستقبل ور�أ�س
املال.
ً
يخ�صنا ح َّقا هو الوقت  ،و�شيء
ك��لُّ ما
ُّ
واحد ال ميكن �إعادة تدويره م َّرة �أخرى هو
الوقت .الوقت ُين�سي الأمل  ،و ُيطفئ االنتقام
 ،في�صبح املا�ضي ك�أن مل يكن .
الوقت املرتَّب ج ّيد ًا هو �أ�ضمن عالمة على
عقل مرتَّب ب�شكل ج ّيد  .ال يجب �أبد ًا �إ�ضاعة
الوقت يف اخرتاع �أ�شياء لن يح ّبها النَّا�س .
ال�سـاعة بطيئة جدَّ ًا بالنِّ�سـبة لأولئك
َّ
الَّذين ينتظرون  ،و�سـريعة ج��دَّ ًا بالنِّ�سبة
لأول��ئ��ك ا َّل��ذي��ن يـخافون  ،وطويلة للغاية
بالنِّ�سـبة لأولئك الَّذين يـحزنون  ،وق�صرية
جـدَّ ًا بالنِّ�سـبة لأولئك الَّذين يفرحـون  ،ولكن
بالنِّ�سبة لأولئك الَّذين يـح ّبون  ،فالوقت
خلود.
الوقت ال ينتظر �أحد ًا  ،نحن الَّذين ننتظر
الوقت  .مِ��ن �أج��ل ذل��ك كلِّه �أ�صدر َّ
ال�شـاعر
علي جمعة الكعود كتابه اجلديد عن وزارة
ال�سور َّية لعـام �ألفني وخم�سة ع�شر
ال َّثقافة ُّ
م�س ِّمي ًا �إ َّياه  ( :فرا�شـة الوقت ) .
ثـر َ
ال َيـزول :
�أَ ٌ
والفرا�شة هي �سويعات النَّقاء وحمابر
الأل��ق املت�ألِّق عرب الغيوم العابرة يف ف�ضاء
التَّجلِّي  .وقد �س َبقنا ال َّراحل الكبري حممود
دروي�ش بحديثه عن �أثر الفرا�شة على �أنَّه
يبقى وال يزول :
�أَ
َ
����ـ����ـ����رى
ي
ال
ف
ث�������������ر ال����� �����را������ش�����ـ�����ةِ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ـحاول �أن َت َ
ه َو ُ
ُ
قـول
غنية ُت
مثـل �أ ٍ
باالقتبا�س مِن الظِّ اللِ َو َ
ال تقولْ ..
َوتك َتفي
ِ
هادئة � ..ساحرة  ..با�سقة بلونها الفتَّان
 ..بحنان طلَّتها �شم�س ت�شتاق لنور �أريجها
ٌ
�صمت ورنيم  ..ولـ َّما تغب
�صاح َبه
بعد
غروب َ
ٍ
وترجع ؛ تدلُّنا على �أ َّية زهره َّ
حطت  ،وكيف
فتحت قلبها املقفول � ..إنَّها الفرا�شة التَّي
ت�ستحقُّ �أن يكون لها ٌ
وقت مِن ن�سيم الذّ كريات
َّ
باحلب النَّبيل ..
الطافحة
ِّ
ُّ
فرا�شة حتط على �صفحة مِن
ومع وردةٍ
ٍ
ثن ّيات الدِّ يوان نقر�أ :
�سمتك ورد ًة فـي َدفرتي
لـ َّما َر
ِ
منك الدَّ ف ُ
رت
َ�شدتِ الورو ُد َوغا َر ِ
ـحرك َ
ال ُت ُ
ا�شق
ِ
�آفاقُ �سِ
طال ل َع ٍ
ُلوب م�ص َّو ُر
حر فيِ َف ِ
لك الق ِ
وال�س ُ
ِّ
ت�شع ُ
َو ِّ
بروقهُ
رح ُّ
ال�ش ُ
عر مِـن َف ٍ
متطر
حائب ال َكل َماتِ َراحتْ
َو َ�س ُ
ُ
ب��� ّأي قلـم  ،وب���أ َّي��ة ري�شة مبتكرة ي�أتـي
ر�سمها وردة عابقة ب�أبعد معاين احلنني  ،و� ّأي
دفرت هو دفرت َّ
ال�شـاعر ؟ ..ال َّ
�شك �إنَّه يخ ّبئ

يف نقاوته روع��ة ال َّ
�����ش��وق وح�سـن ال��ذِّ ك��رى
ال َّرقيقة ؛ لذلك  ،عندما ُر� ِ��س�� َم��تْ يف ذلكم
القرطا�س  ،تـهاطل الورد مِن كلِّ حدب و�صوب
�إىل درجة الغرية  ..لقد غارت الكلمات مِـن
�صاحبها  ،فكان ال بدَّ َّ
لل�شاعر مِـن �أن يح�سد
تلكم الكلمات بعد �أنْ فاقت رتبـة الإب��داع ،
ال�سـ َّياب مِن قبـل عندما قـال ذات
كما فعل َّ
يــوم :
َيا َليتني �أَ�ص َبحتُ دي َوانـي
لب �إىل َثانـي
لأف َّر م ْ
ِـن َق ٍ
�سد �أَ ُ
قول لهُ :
َقد بتُّ مِن َح ٍ
َ
تهواك ته َواين
َيا ليتَ َم ْـن
لكنَّ ح�سدَ الأ َّول خمتلف بع�ض َّ
ال�شيء
ال�سحر املباح جت��اوز حدود
؛ ذل��ك �أنَّ �آف��اق ِّ
املمكن  ،فراحت الكلمات متطر ح َّب ًا وبريقاً
��ب  -تقول النَّاقدة هدى
و�صف�صفات  ،واحل ّ
�سلمان  :هو « �أح��د َّ
الظواهر املندثرة الَّتي
يبكيها �شاعرنا يف ع�صر م��ادِّيٍّ ال وجود فيه
َّ
للع�شاق ؛ لدرجة بيعه يف مزاد علني «.
واملر�أة احلبيبة عند َّ
ال�شاعر علي جمعة
الكعود هي نف�سها الأ ّم يف موقع �آخ��ر  .و�إذا
عطاء
كانت الأ ُّم ح َّب ًا فهي �أجمله  ,و�إنْ كانت
ً
احتواء فهي �أكمله .
فهي �أف�ضله  ,ولو كانت
ً
ً
عطا�ؤها ال يعرف قانونا  ,وال يرتكز على
نظام  ,وال يركن �إىل منطق  ,عطاء يوقف
�إعمال العقل و�أ�سبابه  ,فهي معك يف كلِّ وقت ،
ومع كلِّ فرا�شة .
قِ ـ َّم ٌة مِـن حنَـان :
احلب والعطاء  ،والأمن والنَّقاء
هي �صفوة ِّ
 ،وال َّرحمة واالحتواء  ,وال ترجو مقابل ذلك
�إ ّ
ال �أن ت�سعد �أنت وتر�ضى .
ُ
ال�سـماء على جبني الأر���ض ,
بلة
ق
هي
َّ
ال�صـغار الَّتي �إذا �أرادوا �أن يتح َّولوا
وقِ بلة ِّ
عنها حت�� َّول��وا لـها � ,إذ يـجدون فيها ال�� َّروح
وال�صـلة  .يقول َّ
ال�شـاعر علي جـمعة
والأمان ِّ
:
َ
بك اهلل �أ ِّمي َويف احلديثِ ال َّر�سولْ
و�صى ِ
�أ َ

عطاء املر�أة ال يعرف قانون ًا
 ,وال يرتكز على نظام  ,وال
يركن �إىل منطق  ,عطاء يوقف
�إعمال العقل و�أ�سبابه  ,فهي
كل وقت  ،ومع ِّ
معك يف ِّ
كل
فرا�شة.

دم�شق تنرث عطر يا�سـمينها
وال�سماء ،فتنبئ
بني الأر�ض َّ
ب�أ َّنها باقية عرب الأ َّيام ِّ ،
ت�سطر
احلب
�إلياذتها اخلالدة يف ِّ
والعطاء.
عب �إلي َها الو�صولْ
َيا قِ َّم ًـة مِن حنَان َ�ص ٌ
َّ
حط ال َغمـا ُم علي َها ف َمـا توا َنى هُ طولْ
َ
لب ح َّب ًا َو َعـا َنقتني احلقُـولْ
ق
ال
ع
ينـ
َو�أَ َ
ُ
نعم � ،أو�صى بها اهلل فـي حمكم ال َّتنْزيل :
إن�سانَ ِبوالدَ يـه . [ ...
] َو َو َّ�صـينَا ال َ
و�أو�صى بـها ال َّر�سـول الكريـم �صلَّى اهلل
عليهِ َو�سلَّم َ (( :فال َْز ْم َها َ ،ف���إنَّ اجلنَّـة عندَ
رجلِها )) .
ُ
وبل�سـم ال ُعمر وظلٌّ
��روح
اجل
�شـفاء
�إنَّها
ُ
ُ
ونبع
ظليل � ..إنَّها
ربيـع احليا ِة ولـونُ الزُّ هو ِر ٌ
ُ
ي�سـيل  ..عطا�ؤها ال ميكن �أن ُيحاط بحدود
و�سر
� .إنَّهـا �أنبل �إن�سـان � ..إنَّها جمـال الوجود ُّ
بجناحيه
احليـاة  ..وعندما َرف َ��ر َف الوفاء
َ
َّا�ضرة  ،وهو يبحث
اجلمي َلني فوق الب�ساتني الن ِ
�صن َي ُّ
حط عليه  ،ما وجدَ �أزهى وال �أندى
عن ُغ ٍ
وال �أدف�أَ مِن ِح�ضن الأ ّم .
بريق يف �سماء الكون � ,إعجاز مِ��ن اهلل
� ,أق��د���س م��ع��اين الإن�سان َّية و�أع��ظ��م هبات
احليـاة..
الدنيا وملحمة الأر���ض  ،وملهمة
قيثارة ُّ
ال�شُّ عراء � ..إنَّها الأم .
�إذا �أتعبتننا احلياة فعند الأ ّم َروح وريحان
 ..هي الأمان  ..هي احلكمة  ,هي القرطا�س
والقلم  ,هي الكتاب ا َّل��ذي نقر�أ فيه �أوراقنا
ونرى فيه تاريخنا  .يقول َّ
ال�شاعر م َّرة �أخرى
:
َ
َ
ُّ
�أ ِّمي  ..على �أغ�صانِ �ضحكتِها حتط ميا َمة
ن�شـيد
ابت�ســامتِها
ْ
َوع َلى َ
َو�إ َذا بكتْ �أ ِّمي ..تثو ُر بحو ُر �أ�ش َعاري
الق�صـيد
يهجــرنـي
َو
ْ
ُ
أزيــد
لن � ْ
�أ ِّمي ! َ ..و َيكفي ْ
الأ ّم كلمة �صغرية ؛ لكنَّها حتتوي على �أكرب
احلب والعطاء واحلنان والتَّ�ضحية.
معاين
ّ
ّ
جت��ف وال تتعب،
ه��ي �أن��ه��ار ال تن�ضب وال
متد ِّفقة دائم ًا بالكثري مِن العطف الَّ��ذي ال
ينتهي..
الأ ّم  ..الأ َّمــة :
الأ ّم هي الَّتي تعطي وال تنتظر �أن ت�أخذ
مقابل العطاء  ،وه��ي الَّتي مهما حاولتَ �أن
تفعل وتقدِّ م لها فلن ت�ستطيع �أن تر َّد جميلها
عليك ول��و ب��ق��در ذ َّرة �صغرية ؛ فهي �سبب

جناحك ُ ،تعطيك مِن ِ�ص َّحتها لتكرب وتن�ش�أ
الدنيا.
�صحيح ًا �سليم ًا ،هي عونك يف ُّ
كتاب ق��ر�أن��اه  ..م�ستقبل
الأ ّم � :أف�ضل
ٍ
الطّ فل رهني ب�أ ِّمه � ..إنْ َ�ص ُغر العامل كلُّه فالأ ُّم
ال�صامتة ال َّرقيقة ال
تبقى كبرية� .صلواتها َّ
ميكن �أن َّ
ت�ضل طريقها �إىل ينبوع اخلري..
–الأ ّم �شمعة مقدَّ �سةُ ،ت�ضيء ليل احلياة
��ري �أن ن�ضيف لها
بتوا�ضع ور َّق���ة .الأ ّم؛ ح ٌّ
حرف ًا لتغــدو � :أ َّمـة.
الأ ّم �أقد�س الأح��ي��اء .ح ُّبها هو الباقي
رغم كلِّ �شيء  .قلب الأ ّم هو مدر�سة الولد
الدنيا فرح يعدِ ل فرح الأ ّم عندما
 .لي�س يف ُّ
يحالف ابنها التَّوفيق  .ابحث يف قلب �أ َّية
امر�أة جتد �أ ّم ًا.
الأ ُّم هي كلُّ �شيء يف هذه احلياة ...هي
التَّعزية يف احلزن  ،ال َّرجاء يف الي�أ�س  ،والق َّوة
يف ّ
ال�ضعف � .أرقّ الأحل��ان و�أع��ذب الأنغام ال
يعزفها �إ ّ
ال قلب الأ ّم.
و�إذا كانت طيبة الأب �أعلى مِن القِمم؛ ف�إنَّ
طيبة الأ ِّم �أعمق مِن املحيطات .ولو ج َّردنا
املر�أة مِن كلِّ ف�ضيلة ؛ لكفاها فخر ًا �أنَّها مت ِّثل
�شرف الأمومة .
وال نعرف معنى الأمومة �إ ّ
ال عندما نُر َزق
بولد  ،حينها نعرف �أنَّ َّ
كل ما نقدِّ مه لأ َّمهاتنا
ال ي�ساوي ً
ليلة واحد ًة �سهرت فيها مِن �أجلنا.
وقد ت�ساءل �أحدهم يف حم�ضر نابليون:
ما الَّذي ينق�ص َّ
الفرن�سيون ليكونوا
ال�شـباب
ّ
ال�سـ ّيدات :ينق�صهم
م�ؤ َّدبني؟ �أجابت �إحدى َّ
�أ َّمهـات .فعلَّق نابليون قائ ً
ال  :هذه كلمة حقّ ..
ترائب الغ ْيـد :
ع َلى
ِ
وفـي قلب َّ
دم�شقي  ،ودم�شق
ال�شاعر ع�شق
ّ
الدنيا  ،و�شامة ح�سن وجمال على خدِّ
فاتنة ُّ
الزَّمان ..دم�شـق عقد لآلئ يف �أجياد احل�سان
 ..قالدة جواهر على ترائب الغيد .يقول:
دم�شقُ َحبيبتي الأغ َلى دم�شقُ
وح �أَ ٌ
دعية َوع�شقُ
الر ِ
ل َها يف ُّ
عراء ُجنّوا فيِ هَ واهَ ا
�إ َذا ال�شُّ ُ
جنونهم َع ٌ
و�صدقُ
ف�إنَّ
ـدل ِ
ْ
دم�شـق  :ح��ور َّي��ة البحر املت�ألِّقة بنور
ي�شع �إيـمان ًا ون��ور ًا و�أ�صالة ..
وجهها الَّ��ذي ُّ
��زُ
َّ
تتو�ض�أ ب الل الينابيع
دم�شـق تق َّيه نق َّيـة
ال�صافية فـي كلِّ يوم م�� َّرات وم�� َّرات ،وتنرث
َّ
وال�سماء ،فتنبئ
عطر يا�سـمينها بني الأر�ض َّ
ب�أنَّها باقية عرب الأ َّي���ام  ،ت�سطِّ ر �إلياذتها
احلب والعطاء ..
اخلالدة يف
ِّ
�أخـرياً :عندما يلتقي الورد مع الفرا�شة
 ،تت�شكَّل لوحة جمال و�سالم  ،وتتلألأ الآفاق
ُ
باحل ْ�س ِـن الآ� ِ��س��ر  ..مع ال��ورد �أُن��� ٌ��س وم�س َّرة
 ..ال���ورد � ،أودع���ه اخلالق معاين الإب���داع ،
والفرا�شة  ،منحها ( ُ�سبحانه ) �صو َر الوفاء ..
عطر ونقاء  ،الفرا�شة ب�شرى و ُرواء
الورد ٌ
 ..ومع ال��ورد والفرا�شة خواطر ترفرف يف
طبيعة ���س��اح��رة ن��ا���ض��رة ماتعة رائ��ع��ة ..
ب�صحبة ال���ورد يتجلَّى الأم���ل  ،وم��ع ر�ؤي��ة
الفرا�شة تهد�أ النَّف�س ..
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العودة من الأبدية ...
املرة
رواية التجربة ّ
• حممد احلفري
ت��ن��درج رواي���ة ال��ق��ا���ص وال��روائ��ي وامل�ترج��م
ح�سام الدين خ�ضور” العودة من الأبدية “ �ضمن
الأدب ال�سيا�سي �أو ما يطلق عليه �أدب ال�سجون
والذي �ضم �أ�سماء مهمة يف عاملنا العربي ي�أتي يف
مقدمتها عبد الرحمن منيف الذي يُعدُّ من الذين
مهدوا هذا الطريق .
يعتمد الكاتب يف تقدميه للأحداث وعر�ضها
على طريقة التحقيق ال�صحفي الذي يتحول يف نهاية
املطاف �إىل عمل روائي ي�ستخل�صه من مذكرات �سجني
تعاطف معه وحاول ب�أق�صى ما ي�ستطيع �أن ي�ساعده،
وي��ح��اول ال��روائ��ي �أن ي�شري يف عمله �إىل الأخ��ط��اء
التي حدثت يف املا�ضي وميكن �أن حتدث الآن نتيجة
الف�ساد واملح�سوبية حيث تت�ضمن بني طياتها حكاية
الكثري من ال�شخ�صيات لكنها يف مف�صلها الرئي�س تركز
على ع��دد من الأف���راد الذين حتولوا �إىل املحكمة
االقت�صادية ومنهم الغ�ساين وجمال �صاحب املذكرات
التي اعتمد الكاتب عليها يف بناء هذا الن�ص .
وم��ن خ�لال ال�سرد نتعرف �إىل احلكاية الأ�سا�س
للن�ص �إذ قام الأ�شخا�ص الذين دخلوا ال�سجن بتهريب
بع�ض املواد ل�صالح القطاع العام وهذا يعني يف معنى من
املعاين توفر النية الطيبة لدى ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إذ
كانت غايتهم قبل كل �شيء ت�شغيل العمال وحماولتهم
اخل���روج ع��ن ال��روت�ين لكن القانون ه��و القانون وال
يتعامل بالنوايا �إذ يقرر الق�ضاء بحق املتهمني دفع
غرامة قدرها خم�سة �آالف لرية �سورية يف ذلك الوقت
ومن ثم �إخالء �سبيلهم ،عند هذا احلد كان ميكن �أن
تنتهي الق�ضية غري �أن خالف ًا �سابق ًا بني �شخ�صية
الغ�ساين و�شخ�صية �أخرى �شغلت من�صب ًا مهم ًا يف جمال
الق�ضاء يلغي املحكمة ال�سابقة وحكم القا�ضي ليحولها
�إىل ق�ضية عوي�صة تتهم املجموعة بتخريب االقت�صاد
الوطني ومن ثم عقوبة قا�سية ت�صل �إىل الإعدام ومن
ثم امل�ؤبد وع�شرات ال�سنوات بعد الطعن والتخفيف
ولعل هذا ما دعا الكاتب �إىل ت�سمية ن�صه بالعودة من
الأبدية حيث تنتهي الرواية بقول بطله جمال ”:
�س�أقبل الأر�ض و�أمترغ على الرتاب � ..س�أزفر مثل حوت
و�أعب �أنفا�س ًا عميقة من الهواء و�أم�شي مثل جقل حتت
�ضوء القمر و�أنام يف العراء مثل ع�صفور ويف البيت لن
�أغلق باب غرفتي» ومن �أقواله تلك ندرك حجم �شوقه
وما يكابده ذلك البطل.
ال��رواي��ة عمل فني حمكم وجميل ال يقل �أهمية
عما قدم يف هذا املجال من ن�صو�ص ويتفوق عليها،
ا�ستطاع من خاللها الكاتب ح�سام الدين خ�ضور �أن
يتكلم وينطق بل�سان �أبطاله ويتمثل �أقوالهم وكلماتهم
التي توغل �أحيان ًا يف حمليتها وا�ستطاع �أي�ض ًا �أن يك�شف
عامل ال�سجن الذي يظنه بع�ضنا جمرد جدران وح�سب
لنكت�شف يف داخله �أ�سواق ًا ومهن ًا ،كره ًا وحمبة  ،ريا�ضة
وك�س ًال وق�ص�صا وحكايات قد ال تخطر لنا على البال,
رمبا جندها يف كل زاوية من زوايا املكان الذي مل ولن
يكون حمبوب ًا مهما فعلنا لتجميله وحت�سني �أو�ضاع من
هم يف داخله ،ذلك لأن الإن�سان بفطرته مثل
ع�صفور يع�شق الأ�شجار وال�سماء والأر���ض
واحلرية التي ي�صبو �إليها دوم ًا..
ولعل م��ا ه��و مهم حق ًا يف ه��ذه ال��رواي��ة
وجدير بالتنويه هو الإ�شارة �إىل الأخطاء
وال��ع��ي��وب ال��ت��ي حت���دث و�إىل الأ���ش��خ��ا���ص
الفا�سدين ال��ذي��ن يحولون حاجة النا�س
وم�شكالتهم ومعاناتهم �إىل �سلعة ي�ستفيدون
منها ويجعلونها و�سيلة جلني املال والأرب��اح
واحل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ث�روة وم��ن��ه��ا ال��ت�لاع��ب
بالقانون ح�سب املزاج ال�شخ�صي فقد ت�صرف
القا�ضي مع املتهمني ح�سب القانون ال�صادر
يف �ستينيات القرن املا�ضي وجت��اوز القانون

ال�صادر يف الثمانينيات فيما يخ�ص ق�ضايا االقت�صاد
وكان املفرت�ض �أن يكون العك�س �صحيح ًا .
«ال��ع��ودة م��ن الأب��دي��ة» رواي���ة جتنح ك��ث�ير ًا نحو

يتكلم وينطق بل�سان
�أبطاله ويتمثل �أقوالهم
وكلماتهم التي توغل
�أحيان ًا يف حمليتها.
الف�ضاء بعباراتها املر�سومة بثقة وحرفية ثم تعود
لتلت�صق بالواقع وقد دعم الكاتب ذلك ليكون �أكرث
�إقناع ًا و�صدق ًا مبا ن�شرته بع�ض ال�صحف املحلية
يف ذلك الوقت ومنها جريدة ت�شرين والرواية فيها
�أح��داث كثرية كما هي �شخ�صياتها وقد ق�سمت �إىل
مقاطع �ضمت عناوين عدة لكنها ح�سب ر�أينا كانت
بحاجة �إىل م��زي��د م��ن التقطيع ���س��واء ع��ن طريق
الرتقيم �أو ب�إ�ضافة عناوين �أخرى للعناوين املوجودة
والتي �ضمت يف بع�ضها �صفحات كثرية ت�ؤثر على تركيز
من يتابعها ولعل هذا املقرتح كان �سيجعل الن�ص �أكرث
مرونة ور�شاقة مما هو عليه وما ن�ؤكد عليه يف نهاية
قولنا �أن يف هذه الرواية الكثري من املتعة التي تت�ضمن
الفائدة بطبيعة احل��ال والتي هي يف نهاية الأم��ر
ح�����ص��ي��ل��ة جت����ارب
وخ��ب�رات �إن�سانية
غ��اي��ت��ه��ا ت��ل�ايف ما
وق���������ع وحت�������س�ي�ن
م��ف��ه��وم احل���ي���اة يف
نظر الإن�سان لريقى
مب�شاعره وعواطفه
و ق��د تفتح �أم��ام��ه
�آفاق ًا جديدة وتلك
م��ه��م��ة م���ن م��ه��م��ات
الفن الكربى .

جتنح كثري ًا نحو الف�ضاء
بعباراتها املر�سومة
بثقة وحرفية ثم تعود
لتلت�صق بالواقع.

االنحطاط والفرح
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• حنا عبود

ما �أكرث �أنواع االنحطاط التي ذكرها الباحثون
وع��ل��م��اء االج��ت��م��اع وامل��ن��ظ��رون وال��ف�لا���س��ف��ة...
كانحطاط الروح والبدن والنف�س والعقل والأخالق
واالق��ت�����ص��اد واالج���ت���م���اع ...وم���ا �أك��ث�ر �أ���س��ب��اب
االن��ح��ط��اط ال��ت��ي �أح�����ص��وه��ا ...وال��و���ص��ف��ات التي
قدموها للخال�ص ،و�إن كان بع�ضهم يرى االنحطاط
قدر ًا للدولة كابن خلدون.
�أما االنحطاط الذي نق�صده ف�إنه ال يرتبط بفرع
من الفروع ،بل هو حالة عامة ال جتلب الراحة �إىل
النفو�س .ولكن ه��ذه احلالة ال تعني �أن كل فروع
احلياة يف حالة انحطاط ،فقد يزدهر هذا الفرع �أو
ذاك ،دون �أن يعني ذلك �أن االنحطاط غري موجود.
فاالنحطاط كان يعمل عمله يف املجتمع العبا�سي،
على الرغم من الأدب املتقدم لذلك املجتمع .هذا
االنحطاط يق�ضي على �أعظم الأنظمة ،مهما تراءت
قوتها �شديدة ،ومهما كانت م�سلحة.
واالنحطاط �سو�س الأنظمة ،يعمل ب�صمت ،ومثل
اخللد يحفر طرقه وم�ساربه يف ال��ظ�لام .وحتى
عندما يدركه �أ�صحاب الدولة وال�ش�أن ،ال ي�ستطيعون
وقف االنهيار وحتويل ال�سيل� .إنه االنحطاط الذي
يق�ضي على الدولة والإمرباطورية والأمة والوطن
وال�شعب ،ب��ه��دوء وباملوجة الطويلة ،على عك�س
االنق�ضا�ض الع�سكري الذي يزيل دولة �أو ميحو �أمة
ب�أ�سرع مما حما فيزوف م�سينا.
م��ن الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي زال���ت م��ن دون �أن تتعر�ض
حل���روب وغ����زوات �إم�ب�راط���وري���ات :روم���ا والأن��ك��ا
والأزتيك واملايا ...والكثري من ال�شعوب كال�سومريني
والأ���ش��وري�ين .ورمب��ا كانت
روم�������ا خ��ي�ر م����ث����ال ع��ل��ى
االن����ح����ط����اط ال���ب���ط���يء
وال�����ص��ام��ت ،لأن���ه���ا �أق���وى
�إمرباطورية عرفها العامل
ال����ق����دمي ،ولأن����ه����ا ورث���ت
م��ن ال��ي��ون��ان �أع��ظ��م ت��راث
�أدب����ي ،يفرت�ض �أن يقيها
م��ن االن��ه��ي��ار .ي�ضاف �إىل
ذل��ك �أن��ه��ا حظيت ب�أو�سع
الدرا�سات و�أكرثها و�أهمها،
فقد ذه��ل ال��ع��امل القدمي
والو�سيط واحلديث لزوال
�إم�ب�راط���وري���ة مل ي��ع��رف
ل��ه��ا ال���ت���اري���خ م���ث ً
���ي�ل�ا...
�شقت الطرقات وبنت القناطر واجل�سور وال�سدود
ال�ضخمة وجعلت �أج��زاء العامل يف كتلة واح��دة،
ومدت الأقنية املائية و�أ�شاعت احلمامات ،فجلبت
النظافة واخل�����ض��رة وال���زراع���ة املتقدمة للعامل
القدمي ،ف�أيقظته وط ّورته.
ومن الكتب ال�شهرية يف ذلك كتاب �إدوارد جيبون
«تاريخ انحطاط و�سقوط الإمرباطورية الرومانية»
يف �ستة �أج��زاء .ومما زاد يف �أهمية الكتاب �أنه من
ت�أليف رجل �سيا�سي ،وع�ضو يف الربملان الإنكليزي.
وي�شعر ق��ارئ الكتاب مبتعة فائقة عندما ي�أخذه
امل�ؤلف �إىل �أعماق هذه الإمرباطورية ،والآليات التي
حتركها ،وكيف تعطلت لأ�سباب و�أ�سباب كثرية جد ًا،
رمبا مل يرتك �سبب ًا ،مهما كان �ضئي ًال� ،إال ذكره.
وحر�ص ًا على دولنا التي تعتقد �أنها عظيمة ،عدنا
�إىل هذا الكتاب ووقفنا على كل الأ�سباب التي �أدت
�إىل االنهيار .ولكن مبا �أن رج��ال دولنا ال يطلعون
على �أمثال هذا الكتاب ،ف�سوف نحاول �أن نلخ�صه
لهم بكلمة ،مع ريبتنا يف �أن يطلعوا حتى على هذه
الكلمة.
�أم��ا الكلمة التي تلخ�ص ه��ذا الكتاب ال�ضخم
فهي «الفرح»� .أنظر ومت ّعن يف كل �سبب من الأ�سباب
التي عملت ب�صمت �أو ب�صخب على تفتيت هذه
الإمرباطورية ،و�سوف جتد �أن��ه �سبب يق�ضي على
الفرح الب�شري ،ويح ّول النا�س �إىل �أدوات ت�سعى �إىل
الك�سب املادي فقط.

ولنقف عند �سبب من الأ�سباب التي ذكرها ،وهو
الدين امل�سيحي الذي كان له دور كبري يف االنهيار.
فهو دين حزن ون��واح ،ال يختلف عن الرواقية يف
�شيء� ،أ�شاع الك�آبة وفتح جم��اري الدمع ،ف�سخط
الفرد حتى على حياته التي ال تر�ضي اهلل� .إن
كل موروثات احلزن على متوز يف الرافدين وكنعان
وفينقيا انتقلت �إىل امل�سيحية.
وان�سجام ًا مع هذا احلزن وال�سخط على احلياة
«اخلاطئة» �ألغت الإمرباطورية الألعاب الأوليمبية
يف القرن الرابع امليالدي ،لأنها �ألعاب وثنية (؟) مما
جعل الب�شرية تغط يف �سبات ،وتكافح مدة خم�سة
ع�شر ق��رن�� ًا ال�سرتجاع ه��ذه الأل��ع��اب ،وغ�يره��ا من
الألعاب اليونانية ع�سى �أن يعود �إنتاج الفرح للب�شر.
ولو راقبنا االنهيار احلقيقي لهذه الإمرباطورية،
لوجدنا �أن��ه ب��د�أ فع ًال ب���إل��غ��اء الأل��ع��اب وامل�سارح
والآداب واحل��م��ام��ات وامل��ت��ن��زه��ات واالح��ت��ف��االت
والأع��ي��اد القدمية ،وم��ا �أك�ثره��ا ،وم��ا �أجملها وهي
تقدم الفرح املجاين للب�شر! .وكلما تقدمنا يف الزمن
ازداد الفرح تقل�ص ًا ،وازدادت الإمرباطورية اقرتاب ًا
من االنهيار .فالتهافت على املادة يلتهم زمن الفرح،
ويفر�ش �أ�سباب االنهيار.
وحبذا لو �أن الأم��ر اقت�صر على الإل��غ��اء� ،إذن
لكان عمر الإمرباطورية امتد �أك�ثر ،و�إمن��ا ظهرت
ت�شريعات كن�سية جتعل امل��ر�أة طالق ًا �إذا تفرجت
على م�سرحية� ،أو ذهبت �إىل
احل��م��ام��ات م��ع �صاحباتها.
والأغ�����رب ادع����اء الكني�سة
�أن امل���ع���م���ودي���ة ت��غ��ن��ي عن
اال�ستحمام ،فاجل�سد املعمد
ب���امل���اء وال������روح ال��ق��د���س ال
تف�سده قذارة ،ولذلك مل يكن
امللك ال�شم�س ،لوي�س الرابع
ع�شر ،ي�ستحم يف العام �إال مرة
واحدة ،يف عيد الغطا�س.
تنا�ست الكني�سة م��ا جاء
يف كتابها «املجد هلل يف العلى
وع��ل��ى الأر������ض ال�����س�لام ويف
النا�س امل�سرة» ف�شرعت يف غري هذا االجتاه ،وحاربت
امل�سرة بد ًال من �أن ت�صنعها ،ف�صار من ي�سجن نف�سه
يف كهف �أو على ر�أ�س عمود �أو قمة جبل بعيد ًا عن
النا�س ،يط ّوب قدي�س ًا مكرم ًا.
وال��ف��رح ،املختلف عن اللذة (ولي�س هنا جمال
املكوث عند هذا االختالف) نظرية يونانية تزعم
�أن ال��ف��رح ه��و ال���ذي يجعل النا�س �أك�ث�ر تعاطف ًا
وت�ضامن ًا ويجعل اللحمة االجتماعية �أمنت و�أقوى،
�أما املغيظ املحبط ف�إنه القابل لكل �أنواع الت�صرفات
ال�سيئة التي ال تنتج �سوى احلنق والغ�ضب وال�شجار
والتنغي�ص وال�صراع واحلرب ،وكل �أنواع املثالب التي
�أدانها الأدب اليوناين .وال �شيء يجلب الغيظ مثل
املناف�سة املادية ،املناف�سة على احليازة.
كل الدول التي زالت دون حروب هي دول مل تهتم
بالفرح� ،إن مل نقل هي الدول التي حاربت الفرح.
فيا �أ�صحاب ال�ش�أن يف دول ال��ع��امل ،ويف دولنا
العربية� ...أح�صوا �أعياد الفرح ،واحتفاالت امل�سرة
و�ألعاب البهجة� ...أو انظروا جيد ًا يف وجوه النا�س
وا�ستعلموا عما ت�شعر ب��ه قلوبهم ،وعما يعتمل
يف نفو�سهم ...فيظهر لكم العمر املتبقي لدولكم،
ب�أو�ضح مما ظهر عمر الإمرباطورية الرومانية يف
�أوراق العرافة �سيبيل وكتبها التي ذرتها الرياح.

واالنحطاط �سو�س ،يعمل
ب�صمت ،ومثل اخللد يحفر
طرقه وم�ساربه يف الظالم.
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ح�صاد الريح

•منذر يحيى عي�سى

ا�ستمطر البحر
ُ
كلمات
ِ
جتيء كال�صدى
ُ
و�أنا املو�سدُ
ح�ضن الرمل
وملوحة املاء
بني اخ�ضرار الأتي
الذي ارحتل
�إىل مدن ال تعرف الفرح
تعاقر الثلج
تقرتف ال�صمت
يتمطى فيها احلزن
وح�ش ًا خرافي ًا
يالم�س
جتاويف القلب
�أيها البحر:
ال�صامت
ال�صاخب
منذ اربعني عام ًا
ونحن ن�صلي على رمالك
احلارقة كدموعنا
نتلو �أيات حزننا
نتعمد يف مياهك القد�سية
نتوحد مع الأفق املتورد
يف ال نهايتك وال �شيء
غري االنتظار
• • •
يا �سيدي البحر
ي�ؤرقنا احللم
�سجدٌ
ونحن ّ
و�أنت تعانق ال�شم�س
ه ّال �أخربتها:
�أن هناك �صحارى
من ال�صقيع
و�أ�سراب ًا من البوم
وال �شيء
�إال عويل الريح
يف متاهات القلب
دمعة يف اجلفن
و�أغنية

شعر

ماتت كلماتها بني ال�شفتني
• • •
�أيها البحر:
هاجت �أحالمنا
ونحن منتطي �صهوة الريح
نحرتق
الكثري من الأمنيات
ف�أزهرت
عرائ�س ملونة
وقو�س قزح
وقمر ًا طيب ًا
ويف بدء الرماد
ها نحن نزرع
ونزرع
وال ح�صاد
�إ ّال الغربة
واالنك�سار
على �أعتاب �أيامنا
نتدحرج �شهوة
مل تكتمل
ميوت النب�ض فينا
كل يوم
يولد �ألف �س�ؤال
يعلق على �صليب
اليوم الأخري
•• •
�سيدي البحر:
ونحن نرنو
�إىل نوار�سك البي�ضاء
كقلوبنا
وهي تالم�س املاء
وتقفز نحو الف�ضاء
نتذكر
�أحالم طفولتنا
التي تفلت خيوطها من �أيدينا
وتنمو مرارة يف القلب
لها ات�ساعك
• • •
�أيها البحر:
يف طفولتنا
غر�سنا فيك

عا�شِ قٌ
لك القلبُ
ِ
يم�شي

بع�ض ر�ؤى
• حممود حمود

• علي الدندح

�أُح ُّب ِك ، ...
روح الدّ اللِ ،
لي�س لأن ِّك ُ
َ
�سحر اجلمالِ
و ُ
روح ا َ
خل َف ْر !!!
و ُ
�شقي
لي�س لأن ِّك ٌ
و َ
موج ٌّ
ي�سا ِف ُر حين ًا ،...
ؤوب
و حين ًا ي� ُ
ّال�سفر !!!
�إىل ال
ْ
�أُح ُّب ِك ، ...
دموع ِك تهمي
لي�س لأنَّ
َ
َ
وعطف
ب�صدق،
ٍ
ٍ
ُي َف ِّج ُر يف ُع ْم ِق روحي
ينابي َع َ�ش ْو ٍق
وم  ..جميلْ !!! ...
ِل َي ٍ
�أُح ُّب ِك ، ...
الط َ
لي�س لأنّ ِّ
تاء َّ
ويل
َ
ال�ش َ
ُ
يه
الذي يرتدينا ُي َجل ِْجل يف ِم ْع َ�ص َم ِ
بباقات ْ
دفءٍ ،
ِ
ُيذ ْي ُب �صقي َع القوايف ،
يهد ُم �سدَّ التَّجايف ، ...
و ِ
ثلج
و ُي ْ�ش ِع ُل
ِ
غابات ٍ
ب�ص ْم ِت ُّ
ال�ضلو ِع
ُ
حبيبة ُ ...عذر ًا
لأنيِّ �أ�صي ُغ ِك ِ�شعر ًا
�شاء قل ِب َي،
لأنيِّ �أكونُ كما َ
َ
زالزل ُع ْمري،
حتّى تكونيِ
و ِ�ش ْع ِري الذي ...
بروحي،
فاح ِعطْ ر ًا
ِ
َ
و قلبي َي ِز ُّف طيوف ًا من ال َو ْج ِد...
أنت طيوفيِ ،
� ِ
و برقُ ا�شتياقي،
�أُح ُّب ِك ، ...
تناثر
لي�س لأنَّ ال َّربي َع
َ
َ
فُلاّ ً  ،و غار ًا
على وجنتي
بح ٌر
و َ
لي�س لأنّ ُعيو َن ِك ْ
على َ�ض َّف َت ْي ِه تنا ُم الطيو ُر
و �أنيَّ
�سياج البهاءِ الذي
ُ
يرتد ْي ِك !!!،
ارتعا�ش ِك ُي ْدين :
و ها ه َو ه ْم ُ�س
ِ
“ غد ًا موعد ًا يف ال َّربي ِع اجلميلِ
�ضر عو ُد ِك
ف َيخْ ُّ
متْ�ش َ
وجد ًا  ،و ُح ّب ًا  ،و نور ًا ،
ني ْ
تناءى
و تنْ�سينْ َ �أ ْم�س ًا َ
و ُع ْمر ًا م�ضى عن
ر�صيف الأماين ،
ِ
و د ْر ٍب كليلٍ
�أُح ُّب ِك ، ...
كوين هوايَ الذي
ْ
ي�شتهي ِني !!!

-1حني تدري .....
َ
�إن يف
خطوتك الأوىل نهايهْ
فت�ش ّبثْ برتاب الأر�ض
ّ
بال�ضوء الذي منه البدايهْ
َ
واجعلْ
عرينك يف قتال ال�ضد نربا�س ًا
وكن �سقف ًا وغايهْ
زغردات جتعل املوت ل�صون الأر�ض
ٍ
�صون العر�ض �آيهْ
شري هدايهْ
نزف ًا  ....تبا� َ
�صاح ال تحُ َمل رايهْ
دون ذا يا ِ
–2يحمل َ
ُ
رداء
من
ال ت�سلْ ْ
املوت ً
أحمر الوجه بهي ًا كال�شفقْ
� َ
ال ت�سلهْ �إنْ دفـقْ
هو لونٌ من ِدمانا
اجلوري
من رحيق الن�سغ يف
ِّ
َ
دم�شق ال�شا ِم
جوري
ِّ
يف الأر�ض اتّ�سقْ
مل تكن يوم ًا لنعمانَ ال�شقائقْ
فلهُ لونُ احلرائقْ
وله لونُ الغ�سقْ
ولمِ َن يحمل لون الد ِّم
يف الأر�ض الألقْ
قلْ ملن يحمل هذا اللونَ قلْ :
�سبحانَ من �س َّو َ
ني
اك من ط ٍ
ومن حم ٍ�أ  ...عـ َبـقْ
�سبحانَ من كان خ َلـقْ
(خلق الإن�سان من علق)
زهر ورد ًا و�أ َتلقْ
وبدا ُي ِ

شعر/قصة
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لم يبقَ غير الهديل
• د .نذير العظمة

بح هديلك يا حمام الروح
و�أن���ا يف حمى ال���دوح ب�ين الظل
وال�ضوء
�أ�صارع النفي والغيم
ع��اه��دت��ن��ي �صبية ال�شم�س �أال
تغيب عن عيوين

• د .موفق �أبو طوق

الليايل الباردة
ومزق و�شاح ال�شم�س..؟!
من اختل�س تاجك وعزة النف�س
ال تنامي على
�ضيم..؟؟
لنعد �إىل ع��ه��د احل���ب وتناغم

الإي��ق��اع الطبيعة الغلبة على الروح
نب�ض القلب؟!

ا�سندي ظهري وحطمي العبء

الليل يعقبه النهار والنهار يعقبه الذي يثقل كتفي
الليل

لي�س لنا غري املحبة يف عوا�صف

والروح �أزمنة وف�صول ال يخطئها اجلور
التقومي.
�آه يا �أخت قا�سيون �أن�صتي للريح

بها بها نكون �أو ال نكون
ال ت��ره��ب��ك ال��ع��ت��م��ة وتخطفك

لت�سمعي نب�ض ال�شاعر اجلريح اخلديعة افتحي �صدرك
بني
احل�ضور والغياب ،مل يتبق له غري
الهديل.
ال تغم�ضي جفنيك على حزن
وتو�سلي
باحللم والفرح الغائب يف الغيم
لرمبا تطلع م��ن ال��رح��م طفولة
طرية جديدة
م��ن ���س��رق منك ال�صخر امل�ضرج
بالعزم

بيت العز  ..يا بيتنا !
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لل�شم�س
جتدي ال�شاعر العا�شق ينتظرك
على املقلب الآخر
متوج ًا بالفجر
�آه يا �أخت قا�سيون لقد �ضعنا حني
�أ�ضعنا احللم
فلنعد �إىل ال�����ض��وء والطفولة
واحلب
يف هديل الغياب وغياب الهديل
ط��ب��ي��ع��ة خ��ي�رة ال ت��غ��ي��ب �أب���د

و�شهوة اللبوة امل�شتعلة يف �صقيع الدهر!!!

و�صاح َب طفولتي
البيت الذي َ�شهِدَ والدتي ،
َ
ومراهقتي  ،كان بيت ًا عربي ًا بامتياز � ،ش�أنه
يف ذلك �ش�أن غريه من البيوت القدمية  ،التي
تزدحم بها � ّ
أزقة حماة و�أحيا�ؤها ال�شعبية ..
ففي مطلع القرن املا�ضي  ،كان معظم ال�سـوريني
� ،إن مل نقل كلهم  ،ي�سكنون يف مدنهم داخل
بيوت م�شابهة لهذه البيوت � ،إىل �أن جاء اال�ستعمار
الفرن�سي  ،وجاءت معه �أمناط غرب ّية من ال�سكن ،
فتعرفنا �إىل
وهند�سـات عمرانية ع�صرية جديدة ّ ،
البناء الطابقي  ،و�إىل ال�شقق احلديثـة التي ت�شـبه
علب الكربيت املغ َل َقة !.
يف اخلم�سينيات  ،ويف �أثناء وج��ودي يف �صفوف
املرحلة االبتدائية  ،كان �أكرث من ت�سعني يف املائة
من زمالئي داخل ال�صف  ،يقطنـون مثلي يف �أحياء
�شعبية  ،وي�سكنون داخـل بيوت عربية تقليدية ،
والق ّلة الباقية منهم تقطن يف �شوارع �أو �ساحات ،
وتعي�ش �ضمن بناء طابقي حديث ! .ف�أغلب هذه
خم�ص�صة يف تلك الأوقات
الأبنية امل�ستوردة  ،كانت ّ
 ،لل�شركات  ،وامل�ؤ�س�سات  ،واملكاتب احلكومية ،
خم�ص�ص ًا
والعيادات اخلا�صة  ..والنادر منها كان
ّ
لل�سكن .
على كل ح��ال  ..نعود �إىل احلديث عن بيتنا
القدمي  ،كان كغريه من البيوت العربية يحت�ضن
ف�سحة �سماوية ( �أر���ض ديار )  ،حماطة بالغرف
املتنوعة التي توازيها يف امل�ستوى � ،أو قد تعلوها ،
�أو قد تنخف�ض عنها  ،ويف كلتا احلالتني ال�سابقتني
حجري للو�صول �إليها ،
 ،البد من ا�ستعمال َد َر ٍج
ّ
�صعود ًا �أو نزو ًال .
وك��ان لكل غرفـة ا�سم  ،على ع��ادة �أهـل حماة
يف تلك الأيام  ،فهناك غرفتا ( منامة )  ،واحدة
لنا نحن الأبناء  ،وواحدة جماورة خم�ص�صة للأب
والأم  ،وكان يف�صل بني الغرفتني باب مزدوج  ،يت�صل
مع خزانة خ�شبية كبرية غري مغلقة  ،مرتفعة عن
الأر�ض قلي ًال  ،وخم�ص�صـة لو�ضع الفر�ش واللحف
وال�شرا�شف والو�سائد  ،وتعلو هذه اخلزنة ( التي
ودب من
هب ّ
ال�س َمنْد َرة ) �سقيفة حتوي ما ّ
ن�سميها ّ
مقتنيات مت اال�ستغناء عنها  ،الغرفتان مبنيتان
على النمط القدمي  ،فهما مطليتّان بق�شرة �سميكة
من الكل�س الأبي�ض  ،وم�ستندتان �إىل ركائز �ضخمة
متلأ �أركان ّ
كل غرفة  ،وال�سقف فيهما لي�س م�ستوي ًا
 ،بل هو م�ص ّمم على �شكل ق ّبة  ،وهنالك خزائن
عدة مغلقة ب�أبواب خ�شبة  ،ن�سمي الواحدة منها (
ُخ ْر ْ�ستان ) .
هناك درج حجري ي�ؤدي �إىل غرفة اال�ستقبال
بال�صالْيا )  ،وهناك درج �آخ��ر يف�ضـي
( امل�س ّماة ّ
�إىل غرفة كبرية � ،سقفها �ألواح من خ�شب  ،ت�سمى
( الق�صر الكبري )  ،وهناك �أي�ض ًا درج ثالث ي�صـل
�إىل غرفـة ثالثة جمـاورة لل�سطح ت�سمى ( الق�صر
ال�صغري ) ذات �سقف خ�شبي �أي�ض ًا  ،مغطى ب�ألواح
من التـوتياء  ،التي تنقل لك �صوت ت�ساقط قطرات
املطر  ،عرب حلن جميل ال مياثله حلن � ..أما �شبابيكه
فقد كانت مطلة على احلي  ،وتغطيها حواجز من
عيدان اخل�شب امل�شبك  ،و�إىل جانب الق�صر هنالك
غرفة �صغرية متوا�ضعة ا�سمها ( الع ّلية )  ،لها
نافذة �صغرية مفتوحة  ،كانت م�ستودع ًا لأغرا�ضنا ،
ومقر ًا لألعابنا  ،ومكان ًا لرتبية الطيور واحليوانات
الداجنة ..
وهناك غرفة ت�سمى ( القبو )  ،تنخف�ض �سويتها
عن �سوية �أر�ض الديار  ،فتنزل �إليها بب�ضع درجات
 ،كانت غرفة باردة يف ال�صيف  ،دافئة يف ال�شتاء
 ،والغرفة مق�سومة ق�سمني  ،الق�سم اخلارجي وقد

�أُ ِع���دّ لتناول الوجبات ال��ث�لاث ،
تتو�سطه طاولة م�ستطيلة منخف�ضة  ،حولها ب�ضع
كرا�س �صغرية �صنعت من الق�ش واخل�شب  ( ..ي�سمى
ٍ
واحدها  :كر�سي واطي )  ،والق�سم الداخلي هـو
بيت ( املونة ) � ،أعـد ال�ستقبال م�ؤونـة ال�صيف
وال�شتاء  ،فهو يحت�ضن ( عنابر ) ال�سـمن واحلبوب
 ،و ( قطارمـيز ) اجلنب والزيتون واملعقود ( املربى
)  ,و ( �أكيا�س ) ال�سكر والأرز وال�شاي والربغل
والطحني  ،و ( تنكات ) الزيت والتمر والدب�س
والتني املجفف  ،بالإ�ضافة �إىل ( ِم ْل َو َتة ) اخلبز
امل�شروح  ،و ( منل ّية ) مغطاة ب�شبك معدين  ،ت�ضم
ما تبقّى من ( حوا�ضر ) البيت و ( يبي�س ) اخل�ضار
 ..وعلـى الرغم من ه��ذا اخل�ير الوفري � ،إال �أن (
االقت�صاد ) يف النفقات كان �س ّيدَ املوقف  ،وكان
عنـوانَ تلك املرحلـة التي يعي�شها �آبا�ؤنـا و�أجدادنا ،
كانوا يحافظـون على ( النعمة )  ،ويعرفون قدرهـا
حق املعرفة  ،فال ي�سـرفون وال ( يتبحرتون )  ،وال
يت�صرفون �إال مبقادير تكفيهم �أو تكفي �ضيوفهم !.
وتبقى هنـاك غرفـة املطبخ  ،التي جتـاور احل ّمام
 ،ودورة املياه العربية ( امل�سرتاح )  ،وحتت�ضن (
جب ) عميق كانت مياهه
طرنبة ) تن�ضح املاء من ( ّ
قابلة لال�ستخدام  ،وكذلك ( موقدة ) ا�سو ّدت
جدرانها بدخان احلطب املحرتق .
و�أخري ًا  ،هناك غرفة منعزلة ت�سمى ( الأو�ضة
يت�صل مع احلي  ،مبا�شرة وقـد
)  ،ولها باب خا�ص ّ
كانت �سابق ًا عبـارة عن ا�سطبل �صغري ( ياخور )
يقطـن فيه ( حمار الرهوان ) ال��ذي كان ميتلكه
جدّ ي وي�ستخدمه يف تنقالته .
والبد لنا يف نهاية احلديث عن تلك الغرف  ،من
�أن تكتمل لدينا �صورة الدار القدمية  ..فـ ( �أر�ض
الديار ) كانت حماطة ب�أزهار ووردات ومزروعات
منزلية ب��دء ًا باليا�سمني وم��رور ًا بالفل والزنبق
والبنف�سج  ،وانتهاء بالعري�شة والعراتلية  ،وتعي�ش
كلها �ضمن �أحوا�ض ترابية خا�صة �أو ( �أ�ص�ص )
خمتلفة الأ�شكال والأل��وان  ،وكان عبقها و�أريجها
ميلآن خيا�شيم كل داخل  ،وكان منظرها ورونقها
يجذبان �أب�صار كل �ضيف  ،بخا�صة عرائ�ش ّ
الفل
واليا�سمني  ،التي احتلت �أجزاء وا�سعة من جدران
املنزل  ،و�أحاطت مبدخله و�أبوابه وزواياه ..
يف طفولتي  ..كنت �أقيم مع الأه��ل يف غرفة
امل��ن��ام��ة اخلا�صـة ب��الأب��ن��اء  ،و�أن����ام على �سرير
ابتاعته وال��دت��ي يل من مدخراتي  ،ثم انتقلت
بعدئذ �إىل ( الق�صر ال�صغري ) بعد �أن غادره �أخوتي
ٍ
الكبار  ،و�أ�صبح غرفة متميزة خا�صة بي  ،كانت
غرفة منعزلة عن الدار متام ًا  ،والدرج امل�ؤدي �إىل
ال�سطح ذاته هو الدرج امل�ؤدي �إليها  ،وكان جماور ًا
جل��دار احل��ارة  ،ومالئم ًا ال�ستقبال �ضيويف الذين
ي�ستطيعون ال�صعود �إليه مبجرد دخولهم من باب
الدار املال�صق له .
يف هذه الغرفة كانت مكتبتي  ،وكانت مقتنياتي
 ،وكانت طاولتي التي امتلأت بالكتب املدر�سية،
وكانت خزانتي التي �أعلق فيها مالب�سي  ،و�أحفظ
فيها حوائجي  ،وكان �سريري جماور ًا لنافذة تطل
م�ستلق ) امتداد
على احلي ب�أكمله  ،فمنها �أرى ( و�أنا
ٍ
زقاق املئذنة حتى مدخله الذي يتوا�صل مع �ساحة
املرابط  ،ف�أ�ستطيع �أن �أر�صد كل ما ٍّر  ،و�أ�سمع كل
حديث  ،و�أرى كل عابر  ..وما �أجمل هطول الأمطار
التي ت�سعدين نقرات حباتها على �سقف التوتياء
 ،وي�سعدين منظرها من نافذتي على طول الزقاق
املمتد �أمامي .
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مغناة ل�صمود حلب

منذ عام ..منذ عامني ..ثالثة..
منذ خم�سة..ل�ست �أدري!
بال�سنوات التي �أرقتني ..
ل�ست �أتقن عدّ العمر
ِ
ورمتني بني �أحزانٍ كثرية
ال�شوق ..
فدم�شق الروح ما زالت تغني �أغنيات
ِ
لكني �أفاج�أُ بالزمان!..
�آ�آ�آ�آه يا ذاك الزمان!..
وطني يف الروح مذ كنت جنين ًا
حكايات جميلة
كان يحكي يل �أبي ب�ضع
ٍ
يوم �أن كانت عرو�س الدهر تدعى (بال�شام)..
كانت الأحالم تنمو يف حنايا الروح والقلب
ِ
الذي كان �صغري ًا وكبري ًا  ..وجميال
ثم عدنا وتالقينا
وتناءينا زمان ًا ّ
دافئ
قلب ٍ
على �أ�سرار ٍ

احلكايات التي ما �أن�صفتنا..
وتبادلنا
ِ
الوجد
تركتنا ..بني حالني من
ِ
الورق ال َ
َ
أبي�ض
إ�شراقة خ�ضراء كانت متلأ
ومن �
ٍ
�ألوان ًا ومو�سيقى و�أحالم ًا قدمية..
يا لهذا العمر!..كم �ضقنا ب�ألوان احلياة
مادي
الر ِّ
وتالقينا يف ّ
الذي رافقنا يوم ًا ..ويوم ًا ثالثا”..
ثم متاهينا ب�ألوان االوجوه احلاملة..
مل نغاد ْر �أر�ضنا ..مل نغاد ْر �شم�سنا
ً
جنمة عند الغروب �صغري ًة
مل نغادر
ال�ضياء
مرت بنا� ..ألقت على احلرب
َ
ّ
ري
ال�صغ
القمر
فعانق
ْ
وتفتّحت �ألوان عمري
الطفولة كي تنا َم..
كلما رتبت �أحالم
ِ

ن�سب الأحرار
ُ
•يا�سني الرزوق
َ
ما�ضيك يا َخ َّو ُ
غامر
قتحم
ِا ْ
اف ْ
أن�ساب حاذ ْر
لن تدو َر الأر�ض بال ِ
ُ
ما�ض �إىل حيث اخلرافات انتهت بني
ها �أنا ٍ
املقابر
ْ
�إنْ ُق ِتلْتُ اليوم مطعون ًا بكم ال ت�صرخوا ال
ت�ستفيقوا
م�سافر
أجداد
ذئب � ٍ
ُ
حلم ليلى ُ
ْ
أظافر
حتت �أعراق ال ْ
نب�شتم يف دمي قامت عذابات الرتاب
�إن
ْ
ا�ستمطرت
باملوت قد دا�سوا عليه
أ�سماء مَنْ
ِ
� َ
قامر
باملوت و
ي�ستبيحون الورى
ِ
ِ
الغيب املُ ْ
عبلتي هل عن ٌ
رت ما زال يحمي هودج ال�سلم
هاجر ؟!!
املُ ْ
××××××××××
ع ُ
ني جريونَ التي ت�سقي احليارى
ذب يف دمعها
مل َت ْ
ُ
�شعب يف ال�صدى
�صيحات ٍ
ماء احلمى فج َر الغيارى
ح َّتى روى ُ
ٌ
أم�س خملوق توارى
�أ َّمتي ال � َ
أم�س يل و ال ُ
ُ
يع�شق املا�ضي
�سطر
بني
فاكتبيني
ٍ
يقرئ َّ
�سطر ُ
الع�شاق ثارا
و ٍ
ُ
دم�شق ا�ستمهلي ال تقتلي بوح العذارى
يا
امل�سفوح قد باتوا
�إنَّ طلاَّ ب العطايا بالدم
ِ
�سكارى
د َّفة العمر ا�ستعادت ب�أ�سها
باحلرب ح َّتى ا�ستح�ضرت
و ا�ستع�صمتْ
ِ
�أوزارها بني الهدى
الفتح عارا !!
و املهتدين اجلاعلني
َ
عاقل
بني ركن ٍ ٍ
يف غ ِّيه نار العدا بانت
عابر باملوج دين ًا ال ُيجارى
ركن ٍ
و ٍ
حم�ص التي مل ت�س َت ِق ْم ح َّتى �شفاها
جارتي
ُ
اهلل ح َّق ًا
تغرتب عنَّا بعيد ًا
ليتها مل
ْ

يف بحار الغري ح َ
ني ا�ستعذبوا عقم ال�صحارى
ُ
الطفل الذي
ي�ستح�ض ِر
�شد مل
ِ
الر ِ
من حما َة ُ
يحفر الذكرى على دير املنايا
�أ َّمه باحلقد كي ال
تتلو البلدان يف امل�ستقبل املن�شو ِد �أغراباً
َغ َز ْوها
و ا�ستباحوا باخليانات الديارا !!
××××××××××
�ساهر
ع�شق
ٌ
حلب مع�شوقتي ال تعجبوا من ِ
ْ
ال�ضمائر
ف�أنا املدفونُ يف قرب
ْ
ِميتتي درعا �ستحيا رق�صة اجلنديِّ ن�صر ًا
الدوائر
كلَّما دارت على اجلاين
ْ
ُ
كفر
َر َّقتي ال ُت ْ�س ِلمي
فالعتق ٌ
قد غدا َ
احلرائر
�صوت
ْ
ُ
فال�شرق �أنثى
ال ُت َناو ْر يا فتى
ثابر
ال ذكو ٌر خ َّر َب ْت ُه ْم كبو ُة اخليل املُ ْ
ال َت ُق ْل ال � َ
أر�ض يل
كنْ �صادق ًا
قلب يدقُّ
الباب كي ت�صحو
َ
ُق ْل ملجئي ٌ
امل�شاعر
ْ
هل عرفتم؟!
مَنْ �أنا من م�شرقي قولوا َجهار ًا
قاوموا َ
ال�سرائر
خوف
ْ
أنت اليوم ب�شرى !!
َن َ�س ُب الأحرار � ِ
بالب�شائر .......
�أمطرينا
ْ

•فاديا غيبور
لكي �أنا ْم..
أغنية �أعانقُها
يا �أ ّيها الزمنُ
امل�سافر بني � ٍ
ُ
املدائن
و�أخرى..ال ت�سافر بني �أحالم
ِ
�إنها ..زمنٌ يهادننا
ونرف�ض �أنْ نهادنَ ..
أر�ض مهما غادرتنا..
أبناء هذي ال ِ
�إننا � ُ
ُ
غالالت ال�ضياءِ املزهرة..
ترفل يف
�ستعو ُد
ِ
ُ
ن�شعل �شمعة من �ألف �شمعة..
ونعود
العروبة
لنعيد يا �شا َم
ِ
احلقب..
مر
ْ
جمدَ �أمتنا على ّ
تراب القد�س
من مي�سلونَ �إىل ِ
من�ضي يا دم�شقُ
حلب..
�إىلْ ..

�ساحا"
"فما غادرت
ً

•حممد رجب رجب

مهداة �إىل رموز اجلهاد :ال�شيخ
�صالح العلي� ،سلطان با�شا الأطر�ش,
ورفاقهما يف معارك اجلالء.
وح َك �أ ْم ِب َر ْو َ
حك ال تحَ ُ ُ
ول
ِب ُر ِ
َ
مبجدك ال تَــزُ ُ
ول
ِب ِجدِّ َك �أ ْم
َّهم الكِرا ُم بنا ٌ
قليل
و�إن ُ
َ
نابرهم َت ُ�صولُ
و َوحدَ ك يف َم
ْ
ٌ
ال�س ُ
يف كِرب ًا
جميل � ْأن َيظلّ ّ
الظ ُ
و� ُ
ال�س ْي ُف َّ
ليل
أجمل �أن ََّك َّ
ربوا على ُ�سفُ ِن اللّيايل
ْ
لقد َع ُ
ُّجوم َ
اخل ُ
لك ُ
يول
ن
وال
ع
وت
ُ
برُ ُ
ال�صراط كما الأَوايل
وقفتَ على ِّ
� َ
إليك البرِ ُّ والنَّجوى َت� ُ
ؤول
مات
أكابر َمك ُْر ٍ
أكابر ْ
عن � ِ
� ُ
ِبه َِّن ُي�ؤَ َّ�ص ُل ال َف ْر ُع ال ُ
أ�صيل
فدعهم للفرا ِر و�أنتَ َث ْب ٌت
�صهيل ُخ َ
للجلّى ُ
ُ
دليل
طاك ُ
ودعهم للقبيلةِ يف َل َظاها
ْ
ُ
القتيل
فقا ِت ُل ُه ْم َي َظلُّ ه َو
ال�ش ْعرى َم َط ً
�أقمتَ على ُذرا َّ
ال
ال�سبا�سِ ُب والطُّ لولُ
ُمقا ُم ُه ُم َّ
خالئقُ �أخ َلقُوا ُخ ُل َق املَعايل
َ
اخللُقُ الأَ ُ
وفيك َت َخلَّ َق ُ
ثيل
ال�صبا كنتَ املُ َجلِّي
ومذْ َ
درج ِّ
َ
َ
َ
ال�ص ُ
ليل
دمك
دى،
ه
ال
ُك
ت
م
ي
ك
�ش
ُ
َِْ
َّ
َ
يداك ظال َم ُت ْر ٍك
فكم �ص َفعتْ
ْ
َ
ب�سيفك الغازي الدَّ ُ
ُ
خيل
وغ َّل
ُّوح” و”نيحا”
بـ “ َو ْر َو َر” �أم “ ِب َفت ٍ
وبـ”ال ُبودي” و” ِديمْ ْي ٍ�س” تجَ ُ ُ
ول ()1
َ
قلب
ومنك �إىل “هنانو”
ج�سر ٍ
ُ
وحدَ فيكما ال َّزنْدُ ال َف ُ
تيل
َت َّ
لكم َم َرا ٌْح
ب�ضوع الغوطت ِ
ني ْ
على “ َب َردى” َت َ�س َ
ال�ش ُب ُ
اقتْهُ ُّ
ول
آخيم ُل ُيوث ًا
م َع “البا�شا” ت� ٌ
ِداك َما ال َوطن ا َ
فرو�ض ف ُ
جلليلُ
ُ
فل َ
فال الإعدا ُم � ْأج َ
فيك َن ْ�سغ ًا
وذُلُّ ال َع ْف ِو ي�أبا ُه ال َق ُب ُ
ول ()2
لوت” َت َغاوى
وقو ُل َك يو َم “ب ْي ٍ

ليل هو ال َغ ُ
ُزهُ واً ،وال َغ ُ
ليل)3( :
ُ
هاد
فما
من ِج ٍ
غادرت �ساح ًا ْ
ُ
ال�ص ُ
هيل
وع�شْ ر ُة َي
َ
�ست�شيط بها َّ
هم ،و�أنتَ رفيقُ �سِ ل ٍْم
لتهز ُم ْ
َ
َ
رى َن ُ
زيل
وت ْه ِز ُم ُه ْم و�أنتَ ث ً
•••••
و�س َم ْو َت �سِ لْماً
َع َل ْو َت مجُ اهِ داًَ ،
َ
هاداك املَعاقِ ُل وال ُع ُ
قول
َج
ف�أينَ ِجهادُهُ ْم ،وا َ
خلطْ ُب َطا ٍْم
ُ
وك ٌّل تحَ ْ تَ �إِل َيته َي ُ
بول
َ
فذاك َنهيقه َ�شف ٌْع و َوت ٌْر
َ
الط ُ
وذاك َنقيقُهُ اللَّ ُ
يل َّ
ويل
َ
وذاك َغرا ُمهُ ُ
“كوندا” َو”�أُوملا”
َ
وذاك وال ب ِف ْعلتهِ � ُ
أقول ()4
ففي�ض �سن َاك يف ُ
ُ
اجللَّى ُفدَ ٌاة
هُ ُم يف ُكلِّ محُ ْ َتدَ ٍم ُع ُ
بول
ُك ٌ
ال�سبايا
ماة � ْأق َفلوا َز َمن َّ
َ
و�ض َّل ب َغيرْ ِ َ�صا ِر ِمه ِْم َ�سب ْي ُل
لهم َو َطنٌ ُتراود ُه الثرُّ َّيا
ْ
ويف محِ ْ رابِهِ ا ْز َد َم َل ال َّر ُ�س ْولُ
َلئ ِْن َغدَ َرتْ �أَ
عاريب الأَثافيِ	
ُ
ُف ُج ْر ُح َّ
ال�شا ِم با ِر ُقهُ هَ ُط ُ
ول
�ساح
ل َت�ص َف ُع ُه ْم ب�أَنَّك مجَ ْ دُ ٍ
َف�سيفُ َك يف ا َل َ
ُ
وغى ْ
�ستقيل
ال َي
َل َع ْمري ما ا َّد َخ ْر َت ن�ضا َر مجَ ْ ٍد
َ أُ
ال�شيخُ ا َ
جل ُ
ل ْق�سِ ُم �أ ُّي َها َّ
ليل
هوام�ش:
( :)1مواقع ملعارك خا�ضها ال�شيخ مع الفرن�سيني
(ورور ،فتوح ،نيحا ،البودي ،دميي�س).
( :)2حكم ال�شيخ ب��الإع��دام ،وقاي�ضوا �إع��دام��ه
بانتهاء الثورة فرف�ض.
( :)3ب������ي������ل������وت :ق������ائ������د ف�����رن�����������س�����ي ت���ب���ج���ح
�أن�������ه ان���ت�������ص���ر ع���ل���ى ال�������ش���ي���خ ف�����أج����اب����ه “لو ب��ق��ي
ل������دي ع�������ش���رة �أف������را�������س م�����ا و����ض���ع���ت ال�سالح”.
( :)4كوندا� ،أوملا :اخت�صاراً ال�سمي وزيرتي خارجية
�أمريكا و(ا�سرائيل) عام 2006م.
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الأمير ..وعائ�شة

•حممد علي علي

•عي�سى �إ�سماعيل
م���در����س���ت���ن���ا،
امل��ع��ل��م ال��وح��ي��د ،يف
ب���ن���دق���ي���ة ،و
ال��������ذي مل ي�����س��ت��ل��م
�صفوف الدفاع
مل ي�����س��ج��ل ا���س��م��ه يف
احل����������ي ،ه��و
ال�����ش��ع��ب��ي ،حل��م��اي��ة
عبد الرحمن
الأ�ستاذ (عبد الرحمن
) .فالرجل ال يحب ال�سالح ,كما يقول و يكرر القول� ،إنه مل
يحمل �سكينا يف حياته ،ومل يذبح فروجا ،ويكره اللون
الأحمر كثريا جدا .!!....ولقد ذاع �صيت الرجل ،واحلق
يقال ،كمدر�س قدير للغة العربية ,يف حارته واحلارات
املجاورة.
كانت حياة عبد الرحمن من البيت �إىل املدر�سة ،و
بالعك�س .فهو قلما يخرج �إىل ال�سوق لي�شرتي �شيئا ما،
فزوجته تقوم ب�شراء حاجيات املنزل كلها ،ومنها ثياب
عبد الرحمن.
مي�ضي عبد الرحمن وقتا طويال يف املطالعة  ،ففي بيته
ال�صغري ,مكتبة كبرية .ويقول �إنه قد كتب عدة كتب ما
تزال خمطوطة لديه ,عن اللغة العربية و �أ�سرارها،
و يتمنى لو تقوم جهة ما بتبني طباعة ون�شر هذه
املخطوطات ،ال�سيما تلك التي
تتحدث عن بع�ض �ألفاظ القر�آن الكرمي ومدلوالتها.
قبل �أ�سبوعني من تلك احلادثة امل���ؤمل��ة ،ا�شرتى عبد
الرحمن �سيارة �صغرية م�ستعملة ،بعدما ح�صلت زوجته،
التي تنتمي لعائلة عريقة يف املدينة ،على ح�صتها من �إرث
�أهلها.
هم بالنزول من ال�سيارة� ،أمام بيته ،عائدا من
عندما ّ
عمله ،ذلك اليوم ,اعرت�ضه �شابان ملتحيان ,يحمل كل
واحد منهما بندقية �آلية....
(�أل�ست الأ�ستاذ عبد الرحمن..؟) �س�أله �أحدهما،�س�ؤال العارف ب�أنه ال�شخ�ص املطلوب!..
 (نعم�...أنا هو )..ر ّد ،و هو يتفح�ص وجهي الرجلني. ( تف�ضل م��ع��ن��ا...الأم�ير ي��ري��دك )....ق��ال امل�س ّلحبحزم.
--2
 (�أن��ا...ل��ك��ن....مل��اذا ؟! ) خرجت كلماته مبعرثة,مرجتفة.
مل يرتك امل�س ّلحان فر�صة له لالحتجاج �أو اال�ستف�سار،
فخطف �أحدهما من يده مفتاح ال�سيارة ,و �أ�شار �إليه �أن
يجل�س بجانبه ,بينما �أخذ امل�سلح الآخر مكانه يف
املقعد اخللفي.
انطلقوا خالل ال�شوارع ال�ضيقة يف تلك احلارة يف املدينة
القدمية.
راح الأ�ستاذ يتمتم ب���آي��ات من ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،وهو
يفكر من يكون هذا (الأمري) وما الذي يريده منه؟!� ،شعر
باخلوف ،وهو ي�ستعيد بذاكرته حكايات مرعبة كان قد
�سمعها عن ه�ؤالء!!...
حجري قدمي هو متحف
توقفت ال�سيارة �أم��ام ق�صر
ّ
املدينة ال�شعبي ،قبل �أن يدخل
الإرهابيون احلي و يعيثون ف�سادا فيه .طلب منه �أحد
امل�سلحني �أن يتبعه ,ب ّينما م�شى امل�س ّلح الآخر خلفه.
ثمة رده��ة ف�سيحة يف الطابق الثاين ,فيها م�س ّلحون
ملتحون ,بع�ضهم واقف ،و�آخرون جال�سون .و ث ّمة باب
عليه لوحة مكتوب عليها (الأمري) دق عليه �أحد امل�س ّلحني
املرافقني لعبد الرحمن ،وانتظر ثوان قبل �أن يفتح الباب،
بعدما تلقّى �إذنا بالدخول.
(ال�سالم عليكم) قال عبد الرحمن خمنوق.ر ّد الرجل اجلال�س �أمام املكتب ب�صوت منخف�ض ،بينما
مل ينب�س الرجل اجلال�س خلف املكتب ببنت �شفة.
�أ�شار الرجل اجلال�س �أمام املكتب �إليه �أن يجل�س قبالته,
بينما بقي امل�سلحان واقفني قرب الباب.
تنحنح الرجل اجلال�س قبالة عبد الرحمن ،فاهتزت
حليته ،ثم فتح فمه ليقول :
_(�أ�أنت الأ�ستاذ عبد الرحمن ؟!)
( نعم�....أنا...عبد الرحمن !!) (ح�سنا يا بني ،ما �سمعته عنك من ورع وتقوى ،يجعلني�أبارك لك من كل قلبي...ف�أنت �أهل لكل خري)...
--3
_ (تبارك يل....مباذا يا �شيخ ؟! ) �س�أل عبد الرحمن

ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا
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با�ستغراب.
جتاهل ال�شيخ ال�س�ؤال و قال بنربة �أعلى:
_( ولكن �أين حليتك يا بني ..ال يجوز �أن تبقى حليقا
و تتمثل الكفار� ..أعتقد �أ َنك �سوف تتدارك الأمر ،فتطلق
حليتك كما يجب.
توقف ال�شيخ عن الكالم قليال ،ثم قال  ،و ك�أنه يت�صنع
الهدوء :
(ي�سرين �أن �أبلغك �أنَ الأمري ،حفظه اهلل )...،و�أ�شاربيده �إىل الرجل اجلال�س وراء املكتب( ..قد قرر الزواج
من ابنتك)...
ذعر عبد الرحمن ،توزعت نظراته بني (ال�شيخ ) ،و بني
(الأمري) ال�صامت .و تذ َكر عبد الرحمن �أ َنه قد ر�أى هذا
الوجه...و لكن �أين ؟!
ـ ( و لكن  ،يا �شيخي  ،يبدو �أنً هناك خط�أ ما يف املو�ضوع،
ف�أنا لي�س لدي فتاة يف �سن ال��زواج )...قال عبد الرحمن
بثقة.
ـ (�أو ل�ست عبد الرحمن ابن حممد عبد الرحمن� )..س�أل
ال�شيخ ب�صوت حاد
و تابع ( �ألي�س عندك فتاة ا�سمها عائ�شة..؟!)
جمد الدم يف عروقه ،و عندما و جد �صوته قال:
ـ (نعم...و لكن)!!...
ـ (و لكن ماذا ؟! ) �س�أل ال�شيخ بانفعال.
ـ (عائ�شة ..ما ت��زال طفلة مل تكمل الثانية ع�شرة
من عمرها ...ومل ...مل ينبت ثدياها بعد )...قال عبد
الرحمن ب�صوت مرجتف ومتو�سل.
ـ (ها...ها..ها) �ضحك ال�شيخ ،فبانت �أ�سنانه ال�صفراء،
ثم التفت �إىل عبد الرحمن ،وقال بلهجة جادة :
َ
ـ ( �أل�ست م�سلما�...أولي�س النبي �صلوات اهلل عليه
قدوتك ؟! )
ـ ( نعم ..نعم ) �أجاب عبد الرحمن م�ؤكد ًا.
ـ ( �أومل يتزوج �أ ًمنا عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،و هي بعد مل
تكمل التا�سعة)!!..
ـ ( نعم ..ح�صل هذا ولكن)!!..
--4
 (الأيام تغريت ..والنا�س تغريوا يا �شيخ� ،أق�صد بنيتهماجل�سدية تغريت ....عائ�شة طفلة)!!..
ً
قطب ال�شيخ حاجبيه ،وقال :
( ال ..بد�أت تغلط ..كفى هذرا) وتوجه نحو امل�سلحني،وقال :
( دعوه يف اخلارج ..واح�ضرا الفتاة لأعقد القران)....ف َكر عبد الرحمن ،و الأمل يعت�صره ،وهو غري م�صدق ما
يح�صل� ،أين �شاهد هذا (الأمري) ؟!
تذ ّكر ..نعم �إ َنه هو  ،كان فيما م�ضى يبيع املازوت مع �أبيه
يف احل��ارة ...وقبلها كان �أحد تالمذته ،لقد كان تلميذا
ك�سو ًال وم�شاك�س ًا).
غيمة �سوداء �أمام عينيه .ث ّمة غابة كثيفة ،فيها �أفاع و
ذئاب ،و عائ�شة وحيدة فيها ،نه�ض بحركة ال �شعورية مدّ
يديه يريد �أن يحمي �ضم عائ�شة
�إىل �صدره ليحميها ،غري �أنّ امل�سلح الواقف بجانبه دفعه
بقوة ،وهو ي�صرخ:
_ (اجل�س ..ال تتحرك)..
تندفع عائ�شة نحوه ،تطوق ر�أ�سه بيديها الناعمتني،
وت�س�أله بفرح طفلي:
ـ ( متى �ست�أتي يل بالدراجة التي وعدتني بها....؟)
َ
غطى وجهه بكفيه ،و انهمرت الدموع حا َرة� .أح�س �أن
َ
كل �شيء ينهار.
بعد ربع �ساعة ،ح�سبها ده��را ،دخلت فتاة يحيط بها
م�سلحان ،وقع نظره عليها ..اندفع نحوها ،تعلقت به.....
_ (لن ت�أخذوها� )..صرخ ب�أعلى �صوته..
�سحبه امل�سلحان �إىل اخللف ،و دفعا الفتاة نحو الداخل.
ـ ( اتقوا اهلل� ...إنها طفلة ..طفلة ..يا نا�س)..
اختلط �صوته ب�صوتها
ـ (�أبي�....أبي)..
ـ (�إنها طفلة...طفلة يا نا�س)...

�أحالم

تعودت �أن ت��زورين يف كل
ليلة  ...مل تنقطع يف ليلة من
الليايل عن زيارتي ؛ ف�أحببت
ا���س��ت��م��رار ال��ل��ي��ايل� ,أب��ي��ت
فيها و�أن��ام �سعيدا بلقياها ,
وبقائها قريبة مني ,حتى
�إذا طلع الفجر  ,ونظرت حويل مل
�أجد �أي �أثر لها ؛ ف�أدركت كم هي
�شفافة وكم �أنا �أحبها .

�صوره

ك��ل ال��ر���س��وم التي �أب��دع��ه��ا مل
ترق مل�ستوى الطموح الذي يرغب
فيه لت�صوير فتاته التي يحب .
���ص��ار ي��ن��ام وي�ستيقظ  ,وه��و
ي�شعر بالعجز عن ر�سم ال�صورة
اجلميلة التي يتخيلها لفتاته
العذبه .
�أخ�ي�را ق��رر �أال ينام �أب��دا
 ....بعد منت�صف الليل داهمه
�إلهامه ال�شغوف  ,وق��د متكن من
ر�سم ال�صورة التي ر�آها الأجمل ,
وكم كان �سعيدا وهو يطري فرحا ,
قا�صدا منزل فتاته التي ت�ستحق
�أجمل �إبداعاته .

ر�سائل

منتظمة  ,و�أن��ه��ا عاملة منتجة
ب�شكل جيد جدا  ,و�أنها ال تهدر �أي
فرتة مهما ق�صرت من وقت عملها ,
ولكنه �أ�سف جدا لأن ا�سمها �سقط
�سهوا م��ن ب�ين �أ���س��م��اء العامالت
ال��ل��وات��ي �سيتجدد عقد عملهن
لعام الح��ق ؛ فتذكرت �أن��ه كان
قد دعاها غري مرة  ,ومل ت�ستجب
لزيارته �إىل �شقته ال�سكنية التي
قال لها �أنه ا�ست�أجرها خ�صي�صا
للقياها .

وطن يزهر

حزنت املر�أة حزنا �شديدا على
ابنها  ,الذي ق�ضى يف احلرب بني
الإخوة الأ�شقاء يف الوطن .
�صارت امل��ر�أة ت�سقي تراب قرب
ابنها يف ك��ل ي��وم ,فنمت �أزاه�ير
جميلة ف���وق ال��ق�بر  ,ففرحت
وال��غ�����ص��ة يف ح��ل��ق��ه��ا وق��ل��ب��ه��ا
املكلومني  ,و�أملت �أن يعود الوطن
الذي �سقي بدماء �أبنائه مزهرا ,
كالزهرات التي �سقتها على تراب
قرب ابنها احلبيب الراحل .

الغابة تتحدى
العوا�صف

ه��ب��ت ال���ري���اح ال��ع��ات��ي��ة على
الغابة الغنية ب�أ�شجارها البا�سقة
اجلميلة  ,ك�سرت الرياح الهوجاء
�أغ�صان بع�ض الأ�شجار  ,واقتلعت
بع�ض ال�شجريات �ضعيفة التجذر
يف الأر�ض .
عند انتهاء العا�صفة  ,عادت
الغابة اجلميلة مزهوة ب�أ�شجارها
ال�صامدة القوية  ,وق���ررت نرث
ب����ذور ج���دي���دة �أخ�����رى  ,حتى
ت�ستعيد كل ما خ�سرت ,لت�صبح
�أقوى مما كانت عليه �سابقا .

كتب لها ك��ث�يرا م��ن ر�سائل
احل����ب  ,ول��ك��ن��ه��ا ك��ان��ت قليلة
اال�ستجابة يف الرد على ر�سائله ؛
فظن �أنها مل تعد حتبه  ,وانطوى
على ذاته حزينا  ,وقرر �أال ير�سل
لها �أية ر�سالة بعدها .
بعد انق�ضاء ب�ضعة �أي��ام
على كتابة ر�سائله كلها  ,فوجئ
بها تقرع باب غرفته  ,لتفاجئه
ب���أن ر�سائله كلها كانت حتتفظ
بها  ,وقد جمعتها يف كتاب واحد
�أ�سمته  -ر�سائل ممن يحبني -
احلب الأول
وقد كتبت �إليه �إهداء :
�أب����دع ال��ك��ات��ب العظيم �أروع
�إىل الذي �أحبه  ...جمعت
ر���س��ائ��ل��ك كلها ح��ت��ى تبقى �إىل رواي��ة كتبها يف حياته املديدة
الغنية بتجاربها حتى و�صل �إىل
الأبد وال متحى �أبدا .
قمة املجد .
حار الكاتب ملن يهدي روايته
ب�ؤ�س
عندما رف��ع ر�أ���س��ه املتعب من الرائعة  ,وعندما تذكر �صديقته
ك�ثرة امل��ع��ام�لات ال��ورق��ي��ة التي التي كان يحبها �أيام �صباه الأول
�أم��ام��ه  ,فوجئ بعدم وج��ود �أي  ,مل ي�ت�ردد ع��ن �إه��دائ��ه��ا ل��ه��ا ,
موظف يف الدائرة التي يعمل فيها و�إر���س��ال �أول ن�سخة و�صلت �إليه
 ,وعندما خرج ال�ستطالع الأمر  ,من املطبعة لهذه احلبيبة التي مل
فوجئ بهم جميعا يعملون �أعماال تغب عن ذاكرته �أبدا .
ال تتنا�سب مع قيم الوظيفة التي
عيد احلب
ميار�سونها .
ر�سمت ال�سيدة العجوز قلبا
�أنفت نف�سه ما يقوم به زمال�ؤه
 ,وع���اد �إىل منزله ع��اج��زا عن �أحمر  ,ثم ر�سمت قلبا �آخر  ,ثم
�شراء القمي�ص لزوجته التي بلي �آخر  ,وهكذا ر�سمت قلوبا عديدة
قمي�صها  ,وعن �شراء اخل�ضروات كلها ذات �ألوان حمراء .
عندما انتهت املر�أة من كامل
له ولأ�سرته .
ر�سومها ؛ رتبتها ب�شكل �أنيق على
طاولتها التي تقر�أ وتكتب عليها ,
�أخالق
�أك���د ل��ه��ا م��دي��ر امل��ع��م��ل ال��ذي وقالت :
 اليوم هو يوم احلب وهذهتعمل فيه �أن��ه��ا عاملة ج��ي��دة ,
ملتزمة ب�ساعة ح�ضورها �إىل القلوب هي قلوب ع�شاقي عندما
املعمل  ,و�ساعة مغادرتها له  ,و�أن ك��ن��ت ���ش��اب��ة  ,ف�ل�أح��ت��ف��ل معهم
مناوباتها الليلية والنهارية كانت جميعا بعيد احلب .

12

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1519" :الأحد 2016/12/11م 11 -ربيع الأول1438هـ

حوار

ح�سني هالل :ا إلبداع �صعب املزاج ومتمرد على الرتوي�ض
والتقعيد والتحرمي...الأم والوطن ي�ست�أهالن التقدي�س

• عالء �شرف

الليل ما زال �أ َّولهْ
يربح �أ�سا ْه
والقلب مل ْ
واخلمر ُة هذي ال ت�سعفني
فلنختم الق�صيدةْ..
••
كاذب
الربقُ هذا ٌ
الرعد
وخلّبي
ْ
ُ
قار�س
فقبل بردٌ
ٌ
بعد
وبعدُ  ..بردٌ ْ
والنهايات دائم ًا لي�ست �سعيدة.
فلنختم الق�صيدة..
••
ذبالة للروح واهيةٌ
ٌ
تخمدُ �أو تكا ْد
�صر�صر
فيما يجو�س
ٌ
والعقول واملنازلَ
َ
يدهم احلقولَ
بحث ًا عن الطريدة
فلنختم الق�صيدة!
••
• �أن��ت تختم الق�صيدة و�أن��ا �أب��ت��دئ بها ،ملا ر�أي��ت
ف��ي��ه��ا م��ن ق����راءة ن��ق��دي��ة ل��ل��واق��ع وا���س��ت�����ش��ف��اف ذك��ي
للم�ستقبل ،نفتقدهما عند كثريين من �أدبائنا ،علماً
ب���أن الق�صيدة ،م��ن دي��وان��ك “�سرياً على الأحالم”
ال�صادر منذ ت�سع �سنوات ،هذا �أو ًال ..ثانياً ..لأنني
وج��دت��ه��ا �أف�����ض��ل ب��داي��ة ل��ل��ت��ع�� ُّرف �إل���ي���ك ..ت��ارك��اً لك
ا�ستدراك ما مل ت�ستطع الق�صيدة قوله؟
= ب��داي��ة �أ���ش��ك��ر ل��ك اه��ت��م��ام��ك ب����الأدب،
واختيارك ق�صيدتي “فلنختم الق�صيدة”.
�أج���ل ه��ي م��ن �ضمن جم��م��وع��ة “�سري ًا على
الأحالم” ال�صادرة عام  /2006/كما �أ�شرت
يف ال�س�ؤال .لكن كتابتي �إي��اه��ا ،على هام�ش
�إحدى اجلرائد ،يف �أح�ضان الطبيعة احلانية،
ل�صخور “اللجاة” الربكانية ،التي حتت�ضن
قريتنا “خلخلة” ،ت��ع��ود لأوائ����ل �ألفيتنا
الثالثة اجلارية.
فيما يخ�ص قولك( :ملا ر�أيت فيها من قراءة
نقدية للواقع وا�ست�شفاف ذكي للم�ستقبل،)..
ا�سمح يل �أن �أ���ض��ي��ف :وحت��ذي��ر م��ن مغ َّبات
احلا�ضر ،وقرع �أجرا�س خطر القادم .وذلك
ُم�ضمنٌ  ،يف املقاطع املُثبتة �أعاله ،ويف ما تالها.
�أما ا�ستدراك ما مل ت�ستطع الق�صيدة قوله� ،أي
قول مامل تقله الق�صيدة ،كما فهمت ،فال �أرى
�أنَّ ب�إمكان وال من مهام املنتج الأدبي� ،أن يقول
كل �شيء .ولو فر�ضنا جد ً
ال �أن ح�صل ذلك – ال
�سمح اهلل – النتهى الأدب والأدباء.
و�إذا كان ق�صدك بـ “ا�ستدراك” معاجلة
��واح �أخ��رى متممة ملا عاجلته الق�صيدة� ،أو
ن ٍ
ذات �صلة .ففي موا�صلة مزاولتي الكتابة حتى
الآن ،وعدم “اخلتم” �أو االعتزال ،ما يجيب
عن ال�س�ؤال.
ح��دود الأجنا�س الأدب��ي��ة للتطريد ومنع
تعديات الرعيان
• ي��ق��ال �إن الأدب م��ظ��ه��ر م��ن م��ظ��اه��ر ���ص��راع
الأفكار مع الألفاظ التي ي�ستخدمها الأديب للتعبري
عما يريد ،فما قولك؟
= �إذا كانت الأف��ك��ار ن���اراً ،ف��الأل��ف��اظ هي
طرها..
وهجها ..وكانت ورداً ،فالألفاظ عِ ُ
وكانت �شم�س ًا ،فالألفاظ �أ�شعتها� ..أو كانت
الأفكار روح ًا ،فالألفاظ قمي�صها .مع الأخذ
باالهتمام� ،أن ل�ل�أوه��اج والعطور والأ�شعة
والقم�صان� ،أنواع ًا و�أ�شكا ً
ال و�ألوان ًا.
ولئن وافقتك على (�أن الأدب مظهر من

مظاهر )..كما ورد يف ال�س�ؤال ،ف�أ�شور عليك
بتبديل كلمة “�صراع” بـ “حوار” ،لأن ال�صراع
يكون ع��اد ًة بني الأ���ض��داد .يف الوقت الذي
يجري فيه احلوار بني املُخْ َت َلفات.
ويف ال�����س��ي��اق ،ه���ن���اك ن��ق��ط��ة ،ج��دي��رة
باملالحظة� ،أم��ا معاجلتها فمناطة بالنقد
التخ�ص�صي .وهي �أن الأفكار والألفاظ ،تتعدى
عالقتها ببع�ضها بع�ض ًا ،ما �سبقت الإ�شارة �إليه.
�إذ �إن الألفاظ تت�شاكل فيما بينها وتتالقح،
وقد تتبادل الأمكنة والأه���داف وال��دالالت
�أي�ض ًا.
•ما ي���زال ي��ج��ري ال��ل��غ��ط يف ال�����س��اح��ة الأدب���ي���ة ،
حول �شرعية الق�صيدة النرثية والق�صة الق�صرية
جداً ،من ناحية .وحول �ضياع احلدود بني الأجنا�س
الأدب��ي��ة ،وانفتاحها على بع�ضها .الب��د ول��ك وجهة
نظر يف املو�ضوع؟
= ما تتكلم عنه يف ه��ذا ال�����س���ؤال ،ينتظم
ق�ضية ذات مو�ضوعات عدة ،ولي�س مو�ضوع ًا
واح����د ًا فح�سب .والق�ضايا لي�ست جميع ًا
ت�ستوجب احللول ال�سريعة واحلادة ،ال �سيما
الأدبية منها.
ه��ن��اك ق�ضايا �شبه م�ستدامة وتنت�سب
للع�صر �أو للدهر �أحيان ًا� .أي �أنها تبقى ق�ضية
منذورة للطرح والتحليل ،املتباينني من وقت
لآخر ،ومن عهد لعهد .وكثري ًا ما يكون ا�ستمرار
وجود بع�ض الق�ضايا (الأدبية منها ،والفنية
والفكرية والفل�سفية) دليل عافية� .أكتفي
هنا مبا عتَّبت للإجابة و�أعتذر عن الإطالة،
التي ي�شفع لها ،اندراجها يف �سياق الق�ضية.
حتى اللغط يف بع�ض الأمور ،قد ي�أتي �إيجابي ًا،
وينم عن حيوية ،خا�صة يف جمال النقد.
بالن�سبة لـ”�شرعية” باملعنى القانوين ،ال
�أُخفيك عدم تفقهي بها� ،أما �إذا كان املق�صود
ه��و :هل الق�صيدة والق�صة امل��ذك��ورت��ان قد
َّ
مت االع�ت�راف بهما “مكاتبي ًا” و”ر�سمي ًا”
كمولودين �شرعيني؟ ف�لا �أعتقد �أن هكذا
�شرعية ،تقلل من قيمتهما �أدبي ًا .يف الوقت
ال���ذي ال يخفى على الباحث الأدب���ي فيه،
انتما�ؤهما لأع��رق الأمهات والآب��اء يف �أدبنا
العربي.
وط����وال م��ا ه��م��ا – �أي الق�صة الق�صرية
ج��د ًا والق�صيدة النرثية – حيتان ُترزقان،
فوجودهما بحد ذاته �أظنه كافي ًا ل�شرعيتهما.
ولعل الطبيب ال�شرعي ،قبل غ�يره ،املخول
بنعيهما ،يف حال وفاتهما� ،إن هو �إ َّ
ال “الناقد
الأدبي”.
تبقى م�س�ألة احلدود بني الأجنا�س الأدبية
وانفتاحها وانغالقها وتداخلها� .أنا ال �أراها
�أعمق من �أ�سبابها� :أي �أكرث من نقاط ع َّ
الم،
ت�ضعها امل��دار���س وامل��در���س��ون ،بغية ت�سهيل
ال��ت��ن��اول وال���ت���داول ،وو���ض��ع ن��ق��اط ال��ع َّ
�لام،
للقيا�س عليها ميكانيكي ًا� ،أو”التطريد عليها”
ك��م��ا ي��ق��ول ف�لاح��و ال�����س��وي��داء ،وذل���ك ملنع
التعديات ،من قِ َبل الرعيان والل�صو�ص و�شذاذ
الآفاق واملت�سلبطني.
•الأديب لي�س م�ؤرخاً كي يُ�سجل الأح��داث كما
وقعت وكما ُت��روى ،بل هو فنان ..ي�ستلهم من فنه،
ف ُي�ضفي على الأحداث ما تفي�ض به م�شاعره .كيف
تنظر �إىل ذلك؟.
= ال اختالف على �أن الأديب لي�س م�ؤرخ ًا.
وال على متايز طبيعة العمل واملو�ضوع والهدف
الذي ي�شتغل عليه ٌ
كل منهما .غري �أن ذلك ال
يحول دون ح�صول جتاذبات وتقاطعات فيما

بينهما .ف���إذا بالق�صيدة �أو اللوحة ،ت���ؤرخ
ملعركة (مثل ق�صيدة “فتح عمورية” ولوحة
“غرونيكا”) وقد يحدث العك�س ،متام ًا� ،أو
بع�ض منه .ف�إذا باملكتوب على �سبيل املذكرات
ال�شخ�صية ،والتدوين التوثيقي للأحداث.
ي�صري �إىل م�����س��رود �أق���رب م��ا ي��ك��ون ل�ل�أدب
(كما يف ح��وادث دم�شق للبديري و�سواها من
الكتابات امل�شابهة).
•هل ترى �أن الإبداع هو حالة خارجة عن امل�ألوف،
وبحاجة �إىل دافع ،خار ٍج عن �إرادتنا� .أم �أننا قادرون
على اختالق هذا الدافع للإبداع؟
= كال الأمرين اللذين طرحتهما �صحيحان.
ب���ل دع��ن��ي �أق�����ول :وم��ت�����ص�لان وم��ت��ك��ام�لان
ومت�شابكان� ،إىل ح��دّ ي�صعب – �إن مل نقل
ي�ستحيل – ف�صل �أحدهما عن الآخر.
ما �أعرفه عن الإب���داع� ،أن��ه خملوق �صعب
ومتقلب امل��زاج واملرا�س ،متعذر على الو�صف
والتخمني ،منفلت م��ن االن�ضباط ،ومتمرد
على التقعيد والتحرمي والرتوي�ض .وهكذا
ترى �أن الإبداع ،ن�ص ًا ومعنى ووالد ًة ،هو خارج
عن �إرادت��ن��ا وتطلعنا .بيد �أن ذل��ك ال يعني
ع��دم حاجته �إىل داف��ع ،و�إمن��ا ي�ؤكد ويحتم
�ضروريته له� ،ضرورية امل�سبب �إىل النتيجة.
يبقى �أن امل��ب��دع ب�إمكانه م�ساعدة ذات��ه،
بتهيئة الأج���واء املنا�سبة وتوفري العتبات
والطقو�س امل�ساعفة ،التي البد ويعرفها جيد ًا
يف نف�سه .فلم يح�صل يل – على �سبيل املثال
– �أن ر�سمت العالمة الفارقة ،لق�صة ق�صرية
ج��داً ،جلو�س ًا على كر�سي خلف ط��اول��ة� ..أو
�أثبتُّ اللفتة الأوىل لق�صيدة ربعة القامة،
مكوث ًا بني �أربعة جدران .وك�أن مالك الإبداع
ال يوافيني �إال جائ ً
ال ،وغالب ًا من دون حتديد
وجهتيُ � ،
أغذ ال�سياحة ،يف ت�ضاعيف الطبيعة،
و�سط بكور ال�شعاب وبحور الر�ؤى.
فمن مل ي�سبق له �أن تعاطى مع الأر���ض ،ال
ميكنه كتابة ق�صة ،ي�ص ّور لنا فيها وب�إبداع،
تعلق الفالح باحلقل� ،أو ن�شوته ب�شم رائحة
الرتاب لدى �أول ِت ْه َطال للمطر ..ومن مل يذق
طعم القبلة الأوىل ،مع حواء ،لن يت�سنى له �أن
يتحفنا ،بق�صيدة رائعة ،يتغزل فيها بال�شفاه.
و َم ْن مل تكت ِو �أ�صابعه ومدامعه وم�شاعره،
بنار احل��رب على �سورية� ،أو يفقد عمله �أو
�سكنه �أو فلذة كبده ،وبالتايل يفقد – جراء
تداعيات هذه احلرب غري املو�صوفة – �صربه
وبو�صلة تفكريه وعقله مل ول��ن يت�أتى له
اال�ضطالع بالتوثيق الأدبي لتلك احلرب .م ِْن
خالل رواية!
ٌ
•معروف عنك ،يف احلياة ويف الأدب� .إعطاء الأم،
مرتب ًة عالية وخا�صة ومتميزة؟
= �أجل للأم وللأمومة عندي ،مكانة وتقدير
ال ُي�ضاهيان .فالأمهات عموم ًا ،ينطوين على
ما ال طاقة ل�سواهنَّ به ،من عاطفة وحتنان
و�أثرة ،تجُ اه �أبنائهن وبناتهنَّ  .ولعل والدتي
“�أم ح�سن” ،كانت تتوافر على درجة من تلك
ال�صفات ،جنت عليها� ،أ���ض��ع��اف م��ا يتحمله
ج�سدها النحيل ،من عذاب ومر�ض وتنغي�ص.
تقبلته بر�ضا وت�سليم.
فالأم ،والوطن الذي �أدع��وه ،بالأم الكربى
�أو الأم الثانية .هما الوحيدان يف هذا الكون
الوا�سع/ال�شا�سع ،اللذان ي�ست�أهالن القدا�سة..
�صح التقدي�س لغري اهلل ومالئكته!
�إذا ما َّ
ً
• غالبا ما تختبئ وراء �أبطال ق�ص�صك ،ما هو
تعليقك على هذا الر�أي؟

= ملَّ��ا كانت الكتابة كفعل ثقايف ،هي نتاج
جت��ارب ومعارف وق��راءات ،فمن الطبيعي �أن
تطالعنا �صورة الكاتب يف ثنايا �أفكاره ،وبني
�سطور �صفحاته .ويف الن�سبة نف�سها� ،أو على
خ�لاف��ه��ا ،ق��د تطالعنا م�لاحم��ه ،على محُ ّيا
�شخ�صية يف م�سرحية ..يف منحوتة �أح��د
الت�شكيليني� ..أو يف �إحدى اللوحات التعبريية،
لق�صيدة �أو ق�صة �أو خاطرة.
هذا لناحية املعنى الأدبي�/إيجابي ًا/ملفردة
“االختباء”� .أم��ا لناحية معناها وم�ؤ َّداها
االج��ت��م��اع��ي/امل��ج��ت��م��ع��ي ،يف جمتمع يعترب
الع�شق “مع�صية” فال �ضري وال �ضرر وال �ضرار،
على العا�شق فيه �أن “ي�سترت”!
• كل �أديب ي�شعر �أنه يريد قول كلمة مل يقلها
بعد ..هل قال ح�سني هالل كلمته..؟!
= �أن ي�شعر الأدي���بُ ،مطلق �أي �أدي���ب� ،أن
يعد يف
يف جعبته ما مل يقله بعد ،فذلك مما ُّ
�سواء الأمور و�صحة ال�شعور وعافية امل�شاعر.
لأن الأديب الذي يخاجله عك�س ذلك ال�شعور.
يكون قد �أ�ضحى قاب َنفَ�سني �أو �أدنى ،من �شفرة
املُنتهى ،ن�ضوب ًا �أو جنون ًا �أو انتحاراً .ولن تعدم
�إذا ما بحثت ،الأمثلة.
ذاك �أو ً
ال ،ثاني ًا �إذا ما كان هذا هو حال كل
الأدباء (ح�سب طرح �س�ؤالك) وكنت ُتدرجني
يف عدادهم .فالإجابة جتدها يف اجلزء الأول
م��ن ال�����س���ؤال� .أم��ا �إذا ك��ان �س�ؤالك حم�صور ًا
يف لقائنا ه��ذا فح�سب ،فهناك م��ا ق��د �سبق
وقلته فيما م�ضى ،وبغري مكان وجمال و�سياق،
ويغريني قوله الآن.
وهو بخ�صو�ص ،الأهمية الق�صوى لإيالء
ال��ع��ن��اي��ة �أك�ث�ر ب��ك��ث�ير ،مم��ا ي��ج��ري عندنا،
بالثقافة وباملثقفني ع��م��وم�� ًا ،وب���الإب���داع
واملُ��ب��دع�ين خ�صو�ص ًا ..عناية �أك�ثر �صدق ًا
وجدوى وجدية وفاعلية ،وغري مرتبطة وال
م�شروطة باملنا�سبات واالحتفاالت امل�ؤقتة،
امل�سبوقة ال�صنع ،واملنتهية ال�صالحية.
ال�سيما و�أن تاريخ تطور الإن�سانية برمتها،
ومفا�صل احل�ضارات ،يعودان �أكرث ما يعودان
جلهود الإبداع واملبدعني.
�صدر للكاتب:
حفنة �صور – ق�ص�ص –  – 2003دار عالء الدين.
�شري و�شادي – ق�ص�ص – 2010 -دار �إنانا.
�سرياً على الأحالم – �شعر –  – 2006دار الينابيع.
ا�صطخاب على ن��ار هادئة – �شعر –  2010-دار
�إنانا.
�أحوال – كتابات –  – 2010دار �إنانا.
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رائدات عربيات
مي زيادة ..من �أهم رواد النه�ضة الأدبية بداية القرن الع�شرين!..
• �أكرم عبيد
مي زيادة من عام 1941 – 1886
ول��دت مي زي��ادة يف مدينة النا�صرة
بفل�سطني عام  1886لأب لبناين ماروين
و�أم فل�سطينية �أرث��وذك�����س��ي��ة وق�ضت
�سنوات عمرها الأوىل يف مدار�س داخلية
يف لبنان ثم نزحت مع والدها ووالدتها
�إىل م�صر يف ع��ام  1908ك��ان عمرها
اثنني وع�شرين عام ًا فتاة يف ريعان ال�شباب
وظلت يف م�صر – التي كانت تعدها وطنها
الأ�سا�سي -حتى توفيت يف  18ت�شرين الأول
�أكتوبر عام . 1941
“ مي “ هو اال�سم امل�ستعار الذي �أطلقته
عليها والدتها ن�سبة للفنانة كامبل النحاتة
الفرن�سية ال��ت��ي ق��ام��ت وال���دة م��ي بتمثيل
�شخ�صيتها يف م�سرحية مت تعريبها و�أطلق
على بطلتها اال���س��م ال��ع��رب��ي “مي” ال��ذي
ا�شتهرت به يف عامل الأدب والفكر واملعرفة
ا�سمها احلقيقي ماري اليا�س زيادة متيزت يف
عامل الأدب وكانت من �أ�شهر �أديبات ع�صرها .
تلقت مي درو�سها االبتدائية يف مدينة
النا�صرة ث��م انتقلت �إىل لبنان لت�ستكمل
درا�ستها الثانوية يف عينطورة يف مدر�سة
داخلية وك��ان��ت تتميز بالفطنة وال��ذك��اء
و�سرعة البداهة والذوق الرفيع لكنها حتب
الوحدة واالنطواء يف بداية حياتها .
ويف ع��ام  1907انتقلت العائلة لت�ستقر
يف ال��ق��اه��رة وعملت م��ي يف ت��دري�����س اللغة
الفرن�سية والإنكليزية واهتمت باملطالعة
واملزيد من التح�صيل العلمي وتابعت درا�سة
اللغة الأمل��ان��ي��ة والإ���س��ب��ان��ي��ة والإيطالية
و�أتقنتها ق��راءة وكتابة وحم��ادث��ة وفهم ًا
كما در�ست الأدب العربي والتاريخ الإ�سالمي
والفل�سفة يف جامعة القاهرة ويقال �أنها كانت
تتحدث ت�سع لغات ومل ي�صرفها اهتمامها
بالثقافات الأجنبية امل��ت��ع��ددة ع��ن ع�شق
وطنها وطبيعته اخلالبة والهتمام بثقافته
وتاريخه وم�صاحله االجتماعية والأدبية
فرتجمت تلك العواطف اجليا�شة الرقيقة يف
كتاباتها لتتجاوز حدود الوطن على امتداد
ال�شرق مبختلف نزعاته الوطنية والدينية .
ظاهرة �أدبية ..لأنها كتبت بالفرن�سية ..
وترجمت عن الأملانية ..وعلمت نف�سها اللغة
العربية فقر�أت القر�آن وال�شريعة – رغم �أنها
م�سيحية – وكتبت العربية بلغة هي مزيج
فريد من كل اللغات التي �أتقنتها وق��ر�أت
وكتبت بها ..ون�ستطيع �أن نطلق عليها لغة مي
�أو مفردات وقامو�س مي اخلا�ص  .فلأ�سلوبها
هذه النكهة اخلا�صة جدا التي ال جتدها �إال
يف �سطورها و�صورها التعبريية ومفرداتها..
وو�صفها الدقيق للم�شاعر الإن�سانية التي
تتميز به الآداب الأوربية.
كانت ظاهرة ثقافية لأن ثقافتها انفتحت
على لغات عدة فقر�أت بالفرن�سية والأملانية
والإيطالية والعربية  ..وتنوعت قراءاتها
يف فروع الثقافة املختلفة  :فل�سفة � ..أدب
� ..شعر  ..فن ت�شكيلي  ..مو�سيقى  ..تراث ..
�آثار  ..قر�أت مي يف كل هذا  ..وبكل اللغات!..

كما كانت ظاهرة �إن�سانية يف احلياة مثالية
ومفرطة يف افرتا�ض ح�سن نوايا جتاه الب�شر
 .وهي وقد متيزت بن�ش�أتها الدينية املتزمتة
يف مدار�س الراهبات التي �أورثتها التزام ًا
ديني ًا �أخالقي ًا �صارم ًا .
ومل تعرف حت��رر العواطف كما عرفت
حترر الفكر والإبداع .
ويف احلقيقة من ي�ستعر�ض م�سريتها يلم�س
انها مل تع�ش حياة كاملة �أب���د ًا بل عا�شت
دائم ًا ن�صف حياة .
خافت وتخوفت من م�شاعرها العاطفية
من �أن يجرها �إىل اخلطيئة ويف نف�س الوقت
مل جت��د ال��ق��ل��ب احل��ق��ي��ق��ي ال����ذي يحت�ضن
و ك���ان م��ن اب���رز رواده�����ا ك��ب��ار الأدب����اء
خماوفها وي�ضمها ب�صدق وك��ان ذل��ك �سبب
واملفكرين وال�شعراء والكتاب وم��ن �أهمهم
كارثة حياتها.
عبا�س حممود العقاد وط��ه ح�سني واحمد
�شوقي ويعقوب ال�صروف وم�صطفى �صادق
تراثها الأدبي واهم �إ�صدارتها :
كان من �أهم �إ�صداراتها كتب عدة ت�ضمنت الرفاعي وجربان خليل جربان وخليل مطران
درا���س��ات و�أبحاثا ودواوي���ن �شعرية بلغات و�شبلي �شميل و�أحمد لطفي ل�سيد وغريهم .
وقد �شغف حبها معظم ه�ؤالء الأدباء حب ًا
عدة ومئات املقاالت ,وكان باكورة �إ�صداراتها
دي��وان �شعري باللغة الفرن�سية بعنوان “ روحي ًا �ألهم بع�ضهم �أهم روائع كتاباته لكن
�أزاه��ي�ر وحلم” ع��ام  1911كما �أ���ص��درت قلبها ظل م���أخ��وذا ط��وال حياتها بالكاتب
الكتاب الأول ال��ذي وقعته با�سم م�ستعار “ والأدي��ب اللبناين جربان خليل جربان على
ايزي�س كوبيا “ ويت�ألف من جمموعة من الرغم من �أنهما مل يلتقيا يف حياتهما ولو
ملرة واح��دة وكان احلب عرب املرا�سلة الذي
الإ�شعار باللغة الفرن�سية
ا�ستمر ملدة ع�شرين عاما من حياتهما من عام
و�أ����ص���درت م���ؤل��ف��ات ع��دة منها “ باحثة  1911حتى وفاة االديب جربان يف نيويورك
البادية ع��ام  ”1920و “ كلمات و�إ���ش��ارات االمريكية عام . 1931
وب���������د�أت �أح���������زان “مي زي���������ادة” يف
عام  ”1922وظلمات و�أ�شعة عام ”1923
وامل�ساواة عام  “ 1923بني املد واجلزر عام  1930/10/24بعدما توفى والدها بداء
 ”1924وال�صحائف والر�سائل عام  ”1924ع�ضال و���ص��راع مع املر�ض زاد من لهيبه ما
ب��الإ���ض��اف��ة “ ل���وردة ال��ي��ازج��ي “ وعائ�شة كابد من �شركائه يف قطعة �أر���ض يف لبنان
تيمور “ واحل��ب وال��ع��ذاب “ ورج��وع املوجة ومل ي�ستطع �أن ي�ستخل�صها لوحيدته فرحل
“ وابت�سامات ودموع “ وغريها كما �أ�صدرت وتركها م�شكلة معقدة منغ�صة حلياة مي
ث�لاث رواي��ات بعدة لغات �أملانية وفرن�سية زيادة.
وفى  1931/4/10توفى ج�بران خليل
وانكليزية وترجمتها للعربية.
ج�ب�ران رف��ي��ق طموحاتها يف �أم��ري��ك��ا قبل
ويف ال��ق��اه��رة تعاملت م��ع ك��ب��ار الكتاب الوفاء بوعده ملي يف �أن يلقاها وجها لوجه
والأدب��اء وال�شعراء واملفكرين وال�صحفيني يف لبنان وفى  1931/5/3توفيت والدتها
ب��ع��دم��ا ت����أل���ق جن��م��ه��ا يف ك��ت��اب��ة امل��ق��ال��ة ففقدت احلنان والعطف وعانت ا�ضطرابات
االجتماعية والأدبية والنقدية و�أ�صبحت نف�سية وعا�شت يف وحدة رهيبة .
ويف احلقيقة ك���ان ق��دره��ا �أن ت�صاحب
من �أه��م و�أ�شهر �أديبات ع�صرها والكاتبات
والباحثات املوهوبات واخلطيبات املفوهات الوحدة منذ طفولتها املبكرة  ..ثم يف نهايات
يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة واه��ت��م��ت ب��ف��ن الت�صوير �أيامها امل�أ�ساوية .
وبينهما عا�شت �سنوات املجد وال�شهرة
واملو�سيقى وحولت جتاربها يف احلياة �إىل
ق�ص�ص ورواي���ات م�ستمدة من وح��ي الواقع والت�ألق والنجاح � ..سنوات عا�شت فيها حتت
وم��ن �أه���م ال�صحف وامل��ج�لات ال��ت��ي ن�شرت الأ�ضواء والنا�س من حولها .
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذا ك��ان��ت تعي�ش
مقاالت و�أبحاث مي زيادة كربيات ال�صحف
امل�صرية مثل املحرو�سة واملقطم والهالل وحدة من نوع �آخر  ..وفراغ نف�سي وعاطفي
وروحي �شديد الق�سوة كما كانت تعي�ش حالة
وغريها .
تفردت الأدبية الكبرية ب�إن�شاء �صالون من الغربة ودائ��م��ا تت�ساءل لأي وط��ن هي
�أدب��ي �أ�سبوعي وه��ي يف ريعان ال�شباب على تنتمي .
لكنها كانت جتيب دائم ًا عند ال�س�ؤال عن
الرغم من انغالق املجتمع امل�صري �أمام املر�أة
التي انت�صر لها قا�سم �أم�ين و�أطلقت عليه وطنها فتقول :
وكثري ًا ما عربت مي بقلمها عن هذه الغ�صة
ا�سم “ ندوة الثالثاء “ و�شكلت بذلك ظاهرة
ف��ري��دة يف ال��ت��اري��خ املعا�صر وك��ان��ت الوجه وتلك امل���رارة التي ت�شعر بها نتيجة لهذه
الآخ��ر لبنت امل�ستكفي التي �أ�س�ست ملتقى الغربة الدائمة وعدم االنتماء .
النوابغ .

فكتبت يف �أحد مقاالتها ذات مرة تقول :
“ �أين وطني”؟! ولدت يف بلد  ,و�أبي من بلد ,
و�أمي من بلد  ,و�سكني يف بلد  ,و�أ�شباح نف�سي
تنتقل من بلد �إىل بلد .
ف�ل�أي هذه البلدان �أنتمي وعن �أي هذه
البلدان �أدافع؟!
“ �أنا فل�سطينية  ..لبنانية  ..م�صرية ..
�سورية “ وهي يف داخلها ال تعرف لأي البالد
تنتمي حق ًا ..
ف�ل�أي ه��ذه البلدان �أنتمي وع��ن �أي هذه
البلدان �أدافع؟!
ولذلك ظل �شعور “ الالمنتمية” يالزم
ه��ذه الكاتبة ال��ف��ري��دة ..ف��الأق��ط��ار التي
تنتمي �إليها  :لبنان  ..فل�سطني � ..سورية..
م�صر كل منها يفتخر ب�أنها واحدة من نوابغه
 ..لكن �أح��د ًا من تلك الأوط��ان مل يعطها ما
ت�ستحق من تكرمي حتى الآن .
ويف النهاية مللمت الأديبة العربية الكبرية
م��ي زي���ادة �شتات �أف��ك��اره��ا ل��ت��دون و�صيتها
للأجيال يف مقولتها امل�شهورة �( :أمتنى �أن
ي�أتي ..بعد موتي من ين�صفني وي�ستخرج من
كتاباتي ال�صغرية املتوا�ضعة ما فيها من روح
الإخال�ص وال�صدق واحلمية والتحم�س لكل
�شيء ح�سن و�صالح وجميل لأنه كذلك ال عن
رغبة يف االنتفاع به).
يف احلقيقة م��رت م��ي يف نهاية حياتها
بالعديد من املواقف البائ�سة منها �صدمتها
بوفاة والديها ومن بعدهم وفاة جربان الأمر
ال��ذي �أ�شعرها بالوحدة القاتلة بفقدان
الأه��ل وال�صديق ،وتفاقم الأم��ر بعد ذلك
عندما اتهمها �أق��ارب��ه��ا باجلنون طمع ًا يف
اال�ستيالء على ثروتها حيث مت �إيداعها
يف م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية ببريوت �إىل
�أن تدخل بع�ض �أ�صدقائها مثل املفكر �أمني
ال��ري��ح��اين و�شخ�صيات عربية كبرية �إىل
احلجر عنها.
�إنقاذها ورفع
ْ
وع��ادت م ّ��ي �إىل م�صر لتتوفّى بالقاهرة
يف  19ت�شرين الثاين (نوفمرب)  1941ومل
مي�ش يف جنازتها �إال قلة قليلة من �أ�صدقائها
ِ
الأوفياء وكان لوفاتها �أثر بالغ على العديد
من ال�شعراء والأدب��اء الذين �شعروا باحلزن
ال�شديد لفقدها.
ال �شك �أن الأدي��ب��ة العربية الكبرية مي
زي��اد اعتلت مكان القمة يف الأدب العربي
املعا�صر  ..وم�ل��أت بنبوغها �سماء الفكر
والثقافة ط���وال ع�شرينيات وثالثينيات
القرن الع�شرين .
وب��د�أت رحلتها ال�صعبة لتبحر يف �أعماق
ال��زم��ن اجلميل زم��ن ك��ان للفكر فيه هيبة
وللأدب والثقافة احرتام و�إجالل .
وكان املبدعون هم �صفوة املجتمع يف زمن
ك��ان للحدث الثقايف �أهميته ال عن احلدث
ال�سيا�سي.
وامل��ع��ارك الأدب��ي��ة جتد من ال��ق��راء ماال
جتده املعارك ال�سيا�سية.
ك��ان��ت م��ي زي����ادة ح��ق��ا ظ��اه��رة �أدب��ي��ة،
وثقافية ،و�إن�سانية م��ن �أه��م ن��واب��غ الأم��ة
ورائدة من الرائدات العربيات يف ع�صرها !.
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ق�صيدتان

• �سلمان عمار �أبو احل�سن

حرب ت�شرين
ت�شرين �أعطاك نور احل�سن �آذار
و�أثلج لل�صدر ني�سان و�أيار
يف جل ِّق ال�شام ت�صميم ملعركةٍ
جلي�شنا الفجر تعظيم و�إكبار
من ي�صنع الن�صر �إنّ اهلل ين�صره
و�سوف يبقى بعني الظلم ب�سمار
�أر�ض البطوالت للأعداء مقربة
لن نهجر الدار لو مادت بنا الدار
ت�شرين �أوجد يف �أرجائها �شمم ًا
وقد تقم�ص يف اجلوالن «ذي قار»
ٌ
جي�ش ي�صول على الأعداء قاطبة
عدوه احلق قد حاقت به النار
�إن ت�س�ألوا الطفل عن �شيء يحبذه
يجب زهو ًا �أنا يف اجلي�ش مغوار
�س�أقطع دابر الأعداء يف وطني
رج�س وال عار
كي ال يكون به ٌ
�أعداء �أمتنا �إنّا لكم �أبد ًا
يف اجليد ٌ
غل وللأعناق من�شار
�أوثقتم كل ط ّيار وبحوزتكم
مل يبق بني �صفوف اجلي�ش ط ّيار
وطائراتنا يف مدى الأجواء حت�صدهم
فال تقيهم �أوكار �أو جار
وخط بارليف قد زالت معامله
ّ
اخلط ينهار
من الأعاجيب كيف
ً
�إنّا نخريكم عد ً
ومكرمة
ال
بني احلياة وبني املوت فاختاروا
ما �ضاع ٌ
حق و�أهل احلق تطلبهُ
و�صاحب ال�شر ال يجديه �إنكار
وجاءكم من عظيم الطوف �أوله
ال حتمي �صدق ًا من الطوفان �أ�سوار
�سر من اهلل جي�ش الن�صر ي�سحقهم
ّ
واجتثهم من �شهاب الأر�ض �إع�صار
تقلد الأهل يف اجلوالن �أو�سمة
حب و�إيثار
عرفهم
للأر�ض يف
ٌ
ت�شرين �أوجد يف ظلماتنا قب�س ًا
و�صار كالنجم يف الأكوان �س ّيار
يا �صانع الن�صر �سوف اهلل يحفظكم
للحق درع وللحلبات بنّار

ق�صائد ق�صرية
•رميا خ�ضر
�أنا ل�ست بخري
()1
حني �أتيت �إ ّ
و�أنت ل�ست على ما يرام،
يل
رمبا عندما نلتقي،نكتمل
كنت بنكهة الكاكو
فن�صبح ع��ل��ى خ�ير ما
فلم �أ�ستطع حينها،
�أن �أق�����������اوم م�����ذاق يرام!..
()4
ال�شوكوال يف دمك
�أنت!
ف�أذبتني!..
رئة �أحالمي
()2
�شهيقك قلبي
حني التقينا...
وزفريك عمري
�صافحتني عيناه
فتمدّ د
فمدّ له القلب يده
كيفما �شئت على ربيعي
وعانق دمه!..
لتتفتح َ
بك �أيامي!..
()3

الرهان اخلا�سر
احذروا يا قادة الغرب الرهانا
رهنكم �أ�ضحى هباء ودخانا
يحمل وزر ال�ضحايا �أي وغد
من دم الأجماد يح�سو من دمانا
من �أراق الدم حق ًا كيف يغفو
كيف كان القتل من ذاك اجلبان
لي�س ينجو من له كف جتني
يذبح الطاغوت طف ً
ال لو بكانا
نحن قوم �سادة يف كل �أمر
ونلبي كل داع لو دعانا
ا�س�ألوا الأتراك عنا كيف كنا
و�أبو الثوار منا كيف كانا
وفرن�سا قد توارت عن تراب
طاهر ما دن�س الغرب حمانا
ا�س�ألوا اجلوالن عن �أهل و�صحب
�شاهق يف �سامق املجد لوانا
ا�س�ألوا لبنان عن �أفذاذ قوم
كانوا للتاريخ قلب ًا ول�ساناً
�شرف للأر�ض من دم تروت
ن�شرتي الن�صر لنا وملقلتانا
ونلبي الوطن الغايل املفدى
رفعة الأوطان تزهو يف �سمانا
كم رفعنا راية الأوطان فخر ًا
وتغنت يف م�آثرنا عدانا
وغر�سنا يف ربي العلياء غر�س ًا
مثل ملع الربق قد �ضاء دجانا
موطني �سوريا طود بات يعلو
من يعادي ال�شام قد يلقى الهوانا
ل�شر
ال وحق اهلل ال ن�سعى ٍ
وجنود كم �سكبناه جنيع ًا �أرجوانا
ق�سم ًا يف تربة الأجداد نعطي
للذي يف الأر�ض ال ير�ضى الهوانا
حر �أبي و�شريف
�شعبنا ٌ
اجلود والإخال�ص حق ًا يف ربانا
ال يالقي يف حمانا �أي �ضري
من �شريد �أو طريد �أو مهانا
وامل�ضافات بها خري وبر
جامعات الطيب فيها منتدانا
ا�س�ألوا التاريخ عن جي�ش مفدى
ولغري اخلري ما امتدت يدانا

�أنا وبيل غيت�س...

• د .رميه اخلاين

قالوا عني �إنني مت�سرعة...نعم هذا ما
ح�صل...
كما �أن��ن��ي مهند�سة وناجحة جمتمعيا
وعمليا كما يقال �أي�ضا...
لكنني قلتها لهم بال حياء:
�أري��د �أن �أ�صطاد الأم��ور طازجة دوما.فعال هذا ما ح�صل..
�إىل هناك و�صلت بعد ع��راك مرير مع
الزوج ...جعله عنادي ي�ست�سلم ملرادي..
ه��ن��اك يف ه��ول��ن��دا تعلمت الهولندية،
وع��م��ل��ت يف م��در���س��ة م��ن ب�لادن��ا وابتلعت
ت�أخر الراتب ثالثة �شهور ،ونلته بعد طول
الرجاء..
خ��رج��ت م��ن ال�سكن ال��ع��ام حينئذ ،غري
�آ�سفة على العمل ..حيث �أن امل�ؤ�س�سة كانت
من �إن�شاء بني جلدتي...
لقد تقاطع احل��ل��م باحللم حتى �صرت
�أرى الكوابي�س...تعاك�سني وتقطع علي
تفكريي..
امتزجت ب�شكوى م�سلمني هناك التقيتهم
 ،متازجت �أعراقهم وجذورهم ،حتى غدا
ديننا �إنكليزيا متاما ،لتعرثهم بالعربية..
كانت �أوقاتا رائعة ق�ضيناها معا...
���س��م��ع��ن��ا ف��ي��ه��ا وم��ع�� ًا ت�سبيح ال��زه��ور
وال�شجر ..كيف يتلهفون ل�سماع حديث
ر�سول اهلل وال يعرفونه جيدا ،وال يفهمون
حتى ن�صف ما يجب �أن يعرفوا ..لتباعد
امل�سافات واخ��ت�لاف ال��ظ��روف والتقائهم ،
ب�صعوبة...ونحن ن�ؤجل ِذك��ر ًا ي��روح على
القلوب وي�سري النف�س القلقة...
هذا ما كان مينحني ال�صرب على امل�شقة...
باب العطاء اجلميل ..الذي جعلني �أنب�ش يف
عمق الذاكرة ..لأقدم ما لدي  ،عند لقاءات
امل�ساجد..
و�صرت �أ�س�أل نف�سي :
كيف فرطت بعمل يف وطني كان ي�سدرمقنا يف البالد؟.
هل �أعجبك حديث اجل�يران من حويل
هناك ،ومغامراتهم اخلائبة يف الغربة؟ ،هل
�أنت الأف�ضل؟ .والأكرث ذكاء؟
قالها بيل غيت�س قدميا:
�أحب الأغبياء ،لأنهم ك�ساىل ..يبحثونعن �أق�صر احللول ..بينما الأذكياء ..دائما
حلولهم التقنية معقدة ال ت�سعفنا ..وال
تو�صلنا لبغيتنا ب�سرعة..
ف�أين �أنا الآن؟؟
بيل غيت�س �أجبني�...أين �أن��ا الآن يفقائمة ح�ساباتك؟..
هل ما �أفعله هو ال�صواب؟
يا للخيبة...
طلبتْ مني املرتجمة حينها ،والتي ُ
منت
يف دارها م�ؤقتا ..ا�ستدانة مبلغ ما .فقدمت
لها ما تبقى لق�ضاء حاجتها..
�سافرت و�سافرت معها قطعي الذهبية
التي اكت�شفت �أخريا �أنها اختفت....
ع���دت م�����س��رع��ة ل��وع��ك��ة خ��ب��ي��ث��ة �أمل���ت
بزوجي....حني واجهني بابت�سامة عري�ضة
�أدت حلمل جديد بعد �أربعة �أوالد يافعني...
نعم نريدك �أن تعودي ولن ن�أتي �إليك...••••••••••
�أذه��ب الآن �إىل اجلمعية اخل�يري��ة...
�أط��ل��ب امل�����س��اع��دة ..ف��زوج��ي ب�لا عمل منذ
زمن...

جتل�س قبالتي قبل �أن ي�أتي دوري ،امر�أة
منحنية ال��ظ��ه��ر ،مبت�سمة امل��ح��ي��ا ،تقول
للم�شرفة ب�سعادة:
اب��ن��ي ح�صل ال��ب��ارح��ة على مرحبا..عفوا؟هذه الورقة انظري..�إنها مرحى ،يعني ثناء كتابي ح�صيلةنتائجه املوفقة يف املدر�سة..
�أي واهلل�...أع���ج���ز ع��ن ال�شكر لأنكم�ساعدمتوين يف �شراء خزان للماء ،م�ستعمل
وق��دمي ،املهم �أنني مل �أع��د �أم�ل�أ اجل��رادل
باملاء من عند ج��ارت��ي ..فقد و ّل��د ه��ذا �أمل�� ًا
مربح ًا يف كتفي...
�أنا �سعيدة الآن�...سعيدة جد ًا.
نعم .فولدي �سافر للخارج ..وب��ات ي�أكل
جيدا ..لقد �سلق البطاطا م�ؤخرا ..ومازال
ي�شتهي الباذجنان املقلي من يديَّ هاتني ،مع
«الفتو�ش»..
علي داري
�أنا �سعيدة جدا ..فقد بت �أغلق َّ
و�أنا ل�ست بحاجة لأحد الآن �أبدا...
�صحيح �أنني �أعمل �أربع ًا وع�شرين �ساعة
يف اخلياطة وتركيب الأزرار وغ�يره��ا من
الأع��م��ال للمحال التجارية وال �أن���ام �إال
قليال ...لكنني �سعيدة ج��دا ..ف�أنا ل�ست
ب��ح��اج��ة لأح�����د ...ن��ع��م مل �أع���د بحاجة
لأحد...
نظرت �إىل نف�سي ..نظرت �إىل مالب�سي...
وقلت يف نف�سي:
ك������������ان ب�������إم������ك������اين ال�����ع�����م�����ل يفب����ل���ادي ول������و مب�����ا ي�������س���د ال������رم������ق...
ول��ك��ن ..هل و�صل بي الأم��ر �أن �أبحث عن
م�ساعدة ؟..ه��ل من املعقول �أال �أج��د عمال
ما؟؟؟
للحياة ع��دة وج����وه ..فمن �أي��ه��ا ننظر
ٌ
لنا...كل لديه نق�ص ما يف حياته..
نظرت
وكل ي�ستطيع العطاء...
فقد عرفت من جارتي� ،أن تلك امل�شرفة
يف تلك اجلمعية  ،مطلقة بعد �شهر من
ال���زواج...وق���د تقدم عمرها الآن...ه���ي
م��ازال��ت جميلة...امتهنت العطاء ..لأنه
�أق�صر ال�سبل لل�سعادة...
احلل البديل  ،دوما ميكث قريبا منا...
ف��ل��م��اذا ن��دق الأب����واب وال ننظر داخ��ل
�أدراجنا ؟.
�إن كلمة :
مللت..�أقبح كلمات العربية قاطبة �...إن��ه��ا
جملة الفارغني اليائ�سني عجوزي التفكري...
م���ؤك��د ن��ح��ن من��ل��ك م��وه��ب��ة وم��ع��رف��ة ما
..ت��خ��ول��ن��ا لعمل ����ش���يء ..ح��ت��ى تنظيف
اجلدران ..هو عمل �أي�ضا...
ُ
نه�ضت من جل�ستي ه��ذه...و�أن��ا ما زلت
�أهم�س لنف�سي بنف�سي�...أنظر ملن هنَّ حويل
والدموع تكاد تت�ساقط من عيونهنّ ...
ن��ادت��ن��ي امل�����ش��رف��ة...وق��د لفت نظرها
هم�سي املتوا�صل ..ومتتمتي وك�أنني �أكلم
�أحدا ...
حتى نظراتي الفاح�صة ف�ضحتني.....
أوراق ثبوتية للت�سجيل
�س�ألتني ...عن � ٍ
على قائمة الدعم الغذائي والدوائي.....
فقلت لها:
نعم �أ�ستطيع القيام ب�أي عمل...ال �أريدم�ساعدات..

قضايا وآراء
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ا�ستوقفتني مالحظة كتبها (هوبز بوم)
قائال� :إن ال�شكل ال��ذي يعتمده الروائيون
لبناء حبكاتهم على �أ���س��ا���س واق���ع م�سجل,
بد ًال من ابتكارها ,طام�سني بذلك احلدود بني
احلقيقة التاريخية واخليال  ...م�ستنتج ًا ,ما
معناه� ,أن لي�س ثمة فارق وا�ضح بني احلقيقة
واخليال .وبذلك ت�صبح احلقائق ن�سبية �أو جمرد
(( بناءات فكرية )) كما ورد يف كتاب (بوم) – دار
املدى2006
ومع �أن الكاتب يدر�س التاريخ وطرائق توثيقه
وتعليمه ,ويدافع عن احلقيقة ،ويثري جد ًال فكري ًا
عميق ًا ووا�سع ًا؛ يحارب اخللط والت�شويه واملثالية �أو
القد�سية التي ال �أ�سا�س مو�ضوعي ًا لها  -غري �أن هذه
املالحظة املهمة التي ذكرتها �آنفا غالب ًا ما تدور يف
ذهني ,و�أنا �أتتبع ,منذ فرتة طويلة ,مراحل ا�ستثمار
« التاريخ « �أو حماوالت ا�ستنطاقه� ..أو حتى الهروب
من خالله �إىل ف�ضاءات جديدة ,ومديات بعيدة,
م��ن قبل بع�ض الق�صا�صني وال��روائ��ي�ين العامليني
منهم عامة ,والعرب خا�صة ,والعراقيني على وجه
التحديد واخل�صو�ص.
وك��ي ال �أتو�سع يف املو�ضوع ,و�أ�ضيع بني �شعابه
املختلفة ,يتحتم علي �أن اح�صر مالحظتي بال�سرد
العراقي ,وخا�صة الرواية  -وال�شكل احلديث منها
ب��ال��ذات � -إذ الحظت وتنبهت م��ن خ�لال متابعة
جت��ارب (جمعة الالمي) يف كتاباته عن { الي�شن
} ,وم��دن افرتا�ضية ,و�أب��ط��ال و�أ�شخا�ص يحاول
�أن يعطيهم ج��ذور ًا تاريخية [وهمية كانت �أم
حقيقية] ,مع حماوالت (الركابي) لفتح ((باب
الطل�سم)) �أو االقتبا�س من عقدة �أوديب الإغريقية
القدمية يف رواي��ة ((�أطرا�س الكالم))..الحظت
كيف ي�سعى ال�سارد لال�ستنجاد باملا�ضي وطم�س
احلدود بني <<احلقيقة التاريخية>> واخليال !!
وه����ذا ه���و احل����ال ك��ذل��ك يف �أع���م���ال ج��دي��دة
وح��دي��ث��ة ك���رواي���ة ح��ن��ون جم��ي��د :امل��ن��ع��ط��ف,
�أو رواي��������ة (ال���ي���و����س���ف���ي���ون) حل�������س���ن ك���رمي
عاتي[بغداد ]2004م��ن اج��ل خلق حقائق
متخيلة �أو رمبا جمرد متخيالت يراد لها �أن تكون
�أو ت�صبح حقائق وقعت � -أو ميكن �أن تقع  -وذلك
من خالل �أ�شكال فنية ذات طرائق و�سبل متويهية,
ويف �أغلب الأحيان مق�صودة� ,إما كنمط من �أمناط
الكتابة ال�سردية اجلديدة بعد تك�سري �أطرهيكلية
بناء ال�صنعة الروائية القدمية على يد برو�ست و
جوي�س و {وول��ف} و<<فولكرن>>� ,أو بعد ظهور
�أمناط جديدة م�ضادة للرواية التقليدية – خا�صة
يف فرن�سا :كلود �سيمون ( +غرييه) � +ساروت...
الخ � -أو رمبا نتيجة �إعالن ((موت امل�ؤلف)) من قبل
(بارت) ونقاد كبار �آخرين.
ه���ذا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت��دخ��ل ع��ل��م الل�سانيات
وال�سيمائيات و�أنرثبولوجيا ال�شعوب {�شرتاو�س},
واملدار�س النقدية احلديثة التي نذكر منها مدر�سة
التحليل النف�سي ذات ال�صبغة املارك�سية اجلديدة
على يدّ (لو�سيان َكولدمان) ,مع اجتاهات بنيوية
وتفكيكية كثرية..؛ كل ذلك لدرا�سة �أن��واع ال�سرد
بطرق و�أ�ساليب ج��دي��دة م��ن الناحية النظرية

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

والتطبيقية يف �آن معا !!
ولهذا ال ن�ستغرب �أن يدر�س (ب��ارت) ذات الأثر
التاريخي ال��ذي كتبه را�سني  -م�سرحية فيدرا-
والذي كان قد در�سه ( َكولدمان) ليعلق عليه,رغم
اختالف منهجيهما �أو ر�ؤيتهما للأمور[ ُتراجع
درا�سة جابر ع�صفور عن البنيوية التوليدية يف
جملة ف�صول رقم .]68
•
وبذلك ميكننا �أن ن�ستنتج� ,أي�ض ًا� ,أن من �أ�سباب
ال��ل��ج��وء �إىل ال��ت��اري��خ وا���س��ت��ث��م��ار بع�ض وقائعه
ال�صحيحة �أو امللفقة عرب ا�ستنطاقه �أو الهروب من
خالله �إىل ف�ضاءات جديدة ,ومد ّيات بعيدة ,من
قبل بع�ض الروائيني كما ذكرنا �سابق ًا ..حماولة
هرب ال�سارد من مق�ص الرقيب يف الوطن العربي
عامة والعراق خا�صة -املق�ص الذي مل يعد يكتفي
بتمزيق �أوا�صر الورق املكتوب ,بل يتعداه �إىل رقبة
الكاتب ذات��ه ؛ �إن مل اق��ل ك��ل ع�شريته �ست�صبح
مبتالة مبا كتبه ؟!
رمب��ا ه��ذه الأ���س��ب��اب جمتمعة ,ومتداخلة ,هي
التي دعت (جهاد جميد) على الإ�صرار والت�أكيد
با�ستمرار من خالل �سطور حكاياته عن (( دومة
اجلندل )) ب���أن وقائع ه��ذه احلكايات حقيقية,
م�ستنجد ًا بكتب ال��ت��اري��خ ال�����ش��ه�يرة ,وامل���ؤرخ�ين
واجلغرافيني والرحالة ومعاجم الزمان والبلدان
املختلفة ...الخ  -على الرغم من �أنه كان قد كتب
يف جريدة اجلمهورية ب�أنها جتربة يف �إيهامية املكان
ال�سردي « يحلق بها التخيل ويحط ليبنيها «.
ف�إذا كان الناقد د( .ح�سني حمزة) قد ا�ستنتج,
من قراءته للمجموعة ,ب���أن احل��دث التاريخي يف
حكايات (جهاد جميد) كان متويها فني ًا ,وحماولة
للخطاب التاريخي و�أ���س��ل��وب علماء احل��دي��ث يف
ال��رواي��ات العربية بحيث يوهم القا�ص بحقيقة
احل���دث  -وه���و ق�صد ف��ن��ي وراء ق��ن��اع احلقيقة
التاريخية  -ال�ستمرار م�شروعه الفني يف رواية
((دومة اجلندل))� ..أقول و�أت�ساءل� :إذا كان هذا
هو الهدف احلقيقي وراء كتابة هذه احلكايات ,فما
الذي �سن�ضيف ل ِعلم التاريخ ,وما الذي �سي�ستفيد منه
الأدب ؟
البد �أن اجل��واب على �س�ؤال كهذا يحيل الناقد
�إىل �ضرورة درا�سة الأو�ضاع والأج��واء ال�سيا�سية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ���س��ائ��دة وق���ت كتابة
الن�صو�ص ال�سردية� ,أو وق��ت ن�شرها  ..الأو�ضاع
والأج��واء  -وكذلك الوقت  -كلها تقول �إن املا�ضي
يعيد نف�سه ,و�إن القوم �أبناء القوم؛ �إذ �أن (م�سرور
ال�سياف) موجود يف كل الأزمنة والع�صورعلى حدّ
ّ
تعبري(جهاد جميد) ,وكذلك ((جمانة الراق�صة
الريانة))متوفرة بغزارة مثل تعاظم الق�صور مقابل
تكاثر الفقراء ..و�أن��ن��ي بالتايل ال املك و�سيلة
�أخ��رى لنقد الواقع املعي�ش ,وال��ذي ال يقل دموية
ووح�شية عن تلك ال�صور الب�شعة املنتخبة من ذلك
املا�ضي ,وقد تتفاعل وتت�شكل لت�صبح تاريخ ًا [ -
البع�ض ي�صفه باملجيد ,والآخر ي�صفه بالبغي�ض ]
كما �صوره القا�ص(�ص59-دومة اجلندل).
البد �أن عزيزي القارئ ات�ضح له �أننا ال نتحدث

عن ((الرواية التاريخية)) التي كتب عنهالوكات�ش
جملد ًا عظيم ًا ,وال عن الرواية الت�سجيلية �أو رواية
((احلقبة)) التي �أفرد لها الناقد البارع (موير)
ف�صلني مهمني من كتابه التعليمي املفيد وال�شهري:
بناء الرواية� ..أو غريهم من ال ُكتاب �أو الأعمال
الق�ص�صية وال�سردية التي اتخذت مو�ضوع ًا تاريخي ًا
ما لتعاجله كرواية احلرب وال�سالم (تول�ستوي) �أو
عبث الأقدار(حمفوظ)� ,أو رواية �سدا�سية الأيام
ال�ستة لأميل حبيبي� ,أو الأعمال التي تتحدث عن
ثورات ال�شعوب [خا�صة يف �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا
الالتينية] �أو احلربني العامليتني املا�ضيتني...
وهي روايات وق�ص�ص تاريخية ال تعدّ وال حت�صى,
بل �إنني �أحتدث هنا عن �سر ٍد يتخفى وراء التاريخ
وال يعالج ق�ضية من ق�ضاياه� ,أو يتماها معه� .سرد
ُملغز ومموه ,يتعمد فيه ال�سارد �إىل حتويل التاريخ
�إىل خيال كما تفعل ال�سينما اليوم يف حرية وا�سعة
ومطلقة – مبا ي�سمى احليل �أو اخلدع ال�سينمائية
التي ينتجها الكومبيوتر– واىل ت�شكيل « بناءات
فكرية « على حد تعبري (هوبز ب��وم) ينتقي منه
الروائيون لبناء حبكاتهم ما ي�شا�ؤون = بدال من
ابتكارها = طام�سني بذلك احلدود بني [احلقيقة
التاريخية] واخليال الأدبي !!
وكما �أ�سلفت ,ف�إذا كان (بوم) يدافع عن التاريخ
بو�صفه عالمِ ًا تاريخي ًا �ضليع ًا ,ف�أنني كناقد �أدبي
�أ�سعى لتف�سري ه��ذه الظاهرة دون �أن �أداف���ع عن
ال��ت��اري��خ� ,إن ك��ان حقيقي ًا �أو جمموعة خياالت
و�إرادات كتبها الأقوياء واملنت�صرون يف احلروب..
كما �أنني ال �أ�سعى للوقوف �ضد هذا التيار الذي مل
يتبلور بعد ,ومل ي�أخذ مدياته الكاملة يف ال�سرد
العراقي خا�صة.
�أقف هنا ,فقط� ,أمام ظاهرة �أو طرق و�سبل فنية
لبناء ن�صو�ص ورواي���ات موقف الرا�صد ,امللتفت
واملن ّبه ,بقدر ما �أحاول �أن �أقدم بع�ض التف�سريات
لأ�سباب وجود هذه الظاهرة الفنية التي التج�أ �إليها
الكثري من الكتاب والفنانني مبتعدين عن الواقعية
االجتماعية النقدية املبا�شرة  -حتى بعد تو�سيع
�ضفافها على يد (ف��رم��ان) و { التكريل } و ُكتاب
�آخرين  -بل وعن التاريخ احلقيقي املعي�ش� ,أو ما
يجري يف حياتنا اليومية ,كردة فعل م�ساوية لقوة
ال َع�سف والعنف ومغايرة لها يف االجتاه والأ�سلوب,
على ال��رغ��م م��ن �أن ه��ذا ال��واق��ع امل��ري��ر التع�سفي
ذات��ه ك��ان وراء دفعهم للبحث عن �سبل وو�سائل
تعبري جديدة تقلد الثقافة الغربية ,وتتعلم منها
ال��درو���س ,بقدر ما ت�ستثمر الثورة التكنولوجية
وخا�صة يف عامل املعلوماتية الذي ال حدود له على
الإطالق !!
(( جمهورية اخلوف ))
ال اعلم مل��اذا حتب اللغة النقدية املعا�صرة �أن
تتالعب بالألفاظ �أو ط��رق التعبري ,مبتعدة عن
املبا�شرة وال�صراحة,متلفعة بالغمو�ض وال�سرية
وكل ما هو ملغز ومقتب�س من اللغات الأوروبية ؛ كما
لو �أنها ت�سعى لأن تعلن عن حداثتها � -أو تتحدث
ب�أ�سلوب ما وراء احلداثة ؟!
ال ادري مل��اذا ال نعرتف جميع ًا �أن ((جمهورية
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اخلوف)) كانت وا�سعة و�شاملة ورهيبة ,و�أننا ينبغي
على �ضوء هذه احلقيقة  -التي هي تاريخية �أي�ض ًا,
و�أك�ثر �صدق ًا من وقائع التاريخ البعيدة:التاريخ
املُ���أ َّول ,املمنهج وامل�ؤدلج؛ التاريخ الذي َ�صرف عليه
اخللفاء والأم����راء وال�سالطني وامل��ل��وك والطغاة
الكثري من الأموال من اجل كتابته بالطريقة التي
يرغبون وي�شتهون – احلقيقة القريبة التي ينبغي
�أن تدر�س على �ضوئها كل تلك الأعمال ال�سردية
والفنية من جديد ,مبا فيها ق�ص�ص ب�سيطة ولقطات
�إن�سانية موجعة كان يئن �أبطالها املوظفون ال�صغار
من �ضنك العي�ش وقلة الراتب ,وح�سرات �أطفالهم
على �أنواع من الفاكهة مل يذوقوها خالل عقد من
الزمان �أو �أك�ثر ,كما يظهر يف ق�ص�ص ح�سب اهلل
يحيى[�أجنحة حجرية-بغداد ]2001حتى
و�إن كان ذلك املوظف قد خدم يف كل تلك الع�صور
والأجيال املتعاقبة�...أو �أحيل على املعا�ش لبلوغه
ال�سن القانونية..الخ  -وغري ق�ص�ص (( ح�سب اهلل
يحيى )) يف هذا املجال كثري ,كثري جد ًا..
وهكذا ف�إن من �أ�سباب اللجوء �إىل املا�ضي عدم
ال��ق��درة على التعبري عما يجول يف خاطر املبدع
�ضمن مرحلة زمنية حمددة� ,أو �أو�ضاع ا�ستثنائية
مرعبة وقاتلة .ولذلك �شعرت من املدخل الذي
كتبه (جهاد جميد) حلكاياته بالرغبة اجلاحمة
خللق املدينة الفا�ضلة ,احللم الطوباوي الذي حلم
به الكثريون بدء ًا من جمهورية �أفالطون ,الرغبة
ع��ادل� :أخ��وة م�ساملون متحابون ..بقدر
مل
ٍ
يف ع��ا ٍ
قا�س و�شرير– عامل
قائم:
لواقع
���ة
ن
إدا
�
ما هي
ٍ
ال�شرطة وال�سجون والإعدامات والذبح واحلروب
و�سفك الدماء ,وف�ض بكارة الكواعب والغلمان على
حدٍّ �سواء كما عرب الروائي بطريقة �سردية لي�ست
جديدة ,لكنها ت�ستلهم من الرتاث ر�ؤية ت�ست�شرف
امل�ستقبل وت�سعى للتنب�ؤ ب�أحالم وردية !!
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل ط��رح الكثريمن امل�شكالت
الفكرية والأدبية والأ�سلوبية واللغوية (خا�صة
مو�ضوع ال�سجع  -القر�آين منه على وجه التحديد)
ال �أريد �أن �أقف عندها طوي ًال ,لأين يف الواقع �أردت
�أن اطرح �س�ؤا ًال �أكرث مما �أردت الإجابة عن بع�ض
الت�سا�ؤالت �أو تقدمي عر�ض ونقد لهذه احلكايات
�أو غريها مما ذك��رت من رواي��ات يف بداية حديثي
عن مالحظة ا�ستخدام ال�شكل الذي يعتمده بع�ض
�سجل
الروائيني لبناء حبكاتهم على �أ�سا�س واقع ُم َّ
�أو م�ؤرخ ليطم�سوا احلدود بني احلقيقة التاريخية
واخل��ي��ال ,كما ل��و مل يكن ثمة ف���ارق ي��ذك��ر بني
احلقيقة واخليال؛ خللق ((بناءات فكرية)) من
حقائق تاريخية على حدّ تعبري (هوبز بوم).
و�إذا كان الباحث (ب��وم) يف معر�ض دفاعه عن
التاريخ وعدم رغبته يف حتويله �إىل جمرد رواية
�أو فيلم �سينمائي� ,أو هوى� ,أو جمرد ر�ؤية ذاتية..
ف�إنني هنا �أبحث يف معر�ض �سطوري عن الأ�سباب
اجلوهرية اللتجاء الق�صا�صني لال�ستنجاد بالتاريخ
وا�ستنطاقه �أو ال��ت��واري خلفه �أو التماهي معه,
مركز ًا على دور جمهورية اخلوف والرعب ك�سبب
من �أ�سباب هذا الهروب من مواجهة الواقع والإعالن
العلني املبا�شر عن رف�ضه.

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

�أعالم

عبد النبي حجازي

�أديب ،قا�ص ،روائي� ،صحفي
ول����د يف ب���ل���دة ج��ي��رود ع��ام
.1938
تخرج يف جامعة دم�شق حام ًال
الإجازة يف اللغة العربية.
عمل مدر�س ًا يف ثانويات القطر
ال��ع��رب��ي ال�����س��وري ويف القطر
اجلزائري.
ت����ف����رغ ل���ل���ع���م���ل يف �إدارة
امل��خ��ط��وط��ات والن�شر يف احت��اد
ال��ك��ت��اب ال��ع��رب و�أم��ان��ة حترير
جريدة البعث ،كما �أ�صبح املدير
العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
عمل رئي�س ًا لتحرير �صحيفة
الأ�سبوع الأدبي عدة �سنوات.
وك���ت���ب ب��ع�����ض امل�����س��ل�����س�لات
الدرامية للتلفزيون.
ع�ضو احتاد الكتّاب العرب.
ع�ضو جمعية الق�صة والرواية.
م�ؤلفاته:
1قارب ال���زم���ن ال��ث��ق��ي��ل-رواية -دم�شق .1970
2ال�سنديانة -رواية -دم�شق.1971
3الياقوتي -رواي��ة -دم�شق.1977
4ال�صخرة -رواي���ة -دم�شق.1978
5ح�صار الأل�����س��ن -ق�ص�ص-دم�شق .1979
6املت�ألق -رواي����ة -دم�شق.1980
7املتعدد -رواي�����ة -دم�شق.1982
�8صوت الليل ميتد بعيد ًا-رواية -دم�شق .1990

كثرية هي الأفخاخ والأ�شراك وحفائر اخلداع
واجل��ذب التي ي�صوغها �أعدا�ؤنا ويعملون عليها
من �أج��ل الإيقاع بنا ،لي�س يف جمال التاريخ �أو
اجلغرافية� ،أو غمط الرتاث �أو �سرقته فح�سب،
و�إمن��ا يف جم��ال الثقافة ،وبالطرق والأ�ساليب
املختلفة ،وع�بر الأدوات والو�سائل املختلفة
�أي�ض ًا.
ومن هذه الأفخاخ والأ���ش��راك ما �أ�شار �إليها
مقال الدكتور �إدوارد �سعيد عنوانه (�سارتر
والعرب ..مالحظات هام�شية) علق عليه رئي�س
حت��ري��ر جملة (امل��ع��رف��ة) الثقافية ال�شهرية
ال�صادرة عن وزارة الثقافة الأدي��ب ناظم مهنا،
وفيه بيان ملا يريده الفكر الغربي ،وما ي�سعى
�إليه كي نكوّن منفعلني دائم ًا بالثقافة الغربية
وتابعني لها ،ندور يف مدارها من �أجل االفتتان بها،
والأخذ مبا تقوله من دون �إعمال فكر.
يقول �إدوارد �سعيد :كان �سارتر يوم ًا �أكرث
املثقفني �شهرة ،لكنه حتى عهد قريب (زم��ن
امل��ق��ال) ك��اد يختفي متام ًا عن امل�شهد الثقايف،

أخبار

وانت�صر احلق على الباطل
منذ بداية احل��رب الظاملة على �سورية ،وحني ب��د�أ الإره��اب
امل�سلح املر�سل �إلينا من جهات الأر�ض قاطبة بامتهان القتل و�سفك
الدماء الربيئة منهج ًا و�سلوك ًا وتطبيق ًا على الأر�ض ،كانت �أنظار
ه���ؤالء الإرهابيني تتجه �إىل حلب ،لأن حلب بثقلها ال�سكاين
واحل�ضاري واالقت�صادي قادرة على تغيري موازين القوى وتغيري
املعادلة ،لذلك بد�أ ه�ؤالء الإرهابيون باتباع �سيا�سة الرتغيب
والرتهيب ،وراح��وا يوجهون الر�سائل املتالحقة ل�سكان حلب
ال�شرفاء ،يف الوقت الذي بد�أ به العثماين «رجب طيب �أردوغان»
ب�إعداد امل�ؤمرات ور�سم املخططات لدعم الإرهابيني وت�سهيل
عبورهم ،ومن ثم �سرقة م�صانع حلب املتطورة التي �شكلت يف
العقود املا�ضية رافد ًا �أ�سا�سي ًا لدعم االقت�صاد ال�سوري ،ملا كانت
تقدمه من �صناعات ثقيلة ومتطورة تفي�ض عن حاجات ال�سوق
املحلية ،حيث ي�صدر الباقي لت�أمني ما حتتاجه �سورية من عمالت
�صعبة توظف يف ا�سترياد ال�ضروري من املواد الأولية ال�ستمرار
ال�صناعة وتطويرها مبا يتنا�سب مع التطور العاملي لل�صناعات
احلديثة ،وقد �شكلت ال�صناعة ال�سورية يف وقت ما مناف�س ًا قوي ًا
للكثري من ال�سلع واملواد التي تنتجها الدول املتطورة يف العامل..
ولن نن�سى �أب��د ًا ما قام به الطاغية �أردوغ��ان حني عمد �إىل
�سرقة البرتول ال�سوري و�سهل للم�سلحني تهريبه وبيعه ب�أ�سعار
زهيدة مقابل ال�سالح الذي كان �أردوغان ي�شرف على عبوره �إىل
�سورية لقتل ال�سوريني..
�أدرك �أه��ل حلب ال�شرفاء ومنذ اللحظة الأوىل لقيام هذه
احل���رب ب����أن ه��ذه ال�����ش��ع��ارات ال��ت��ي راح ي��ردده��ا الإره��اب��ي��ون
وعمال�ؤهم يف الداخل املرتبطون مبا�شرة بالكيان ال�صهيوين
ما هي �إال �شعارات كاذبة وخمادعة الغاية منها �إيهام ال�شعب
ال�سوري ب�أنهم حري�صون عليه وعلى (حريته ودميقراطيته)
فرف�ضوا وب�شكل قاطع قبول ه�ؤالء القتلة �أو م�ساعدتهم �أو حتى
ال�سماح لهم بالدخول لتدني�س تراب حلب الطاهر....
وه��ن��ا �أدرك الإره��اب��ي��ون وداع��م��وه��م م��ن دول اجل���وار مثل
ال�سعودية وقطر وتركيا ب�أن حلب و�أهلها ال�شرفاء قد اتخذوا
القرار ال�صريح والوا�ضح الذي ال رجعة عنه ،وهو رف�ض االجنرار
خلف ه��ذه ال�شعارات الرباقة اخل��ادع��ة ،لذلك وج��ب معاقبة
حلب و�إجبارها على دفع �أثمان رف�ضها لهم ،والوقوف يف وجه
خمططاتهم امل�شبوهة ،فعمدوا �إىل الت�سلل �إليها يف جنح الظالم
م��زودي��ن ب�أ�سلحة القتل املقدمة �إليهم م��ن ال���دول الداعمة
للإرهاب ،وعندها �أدرك ال�شعب ال�سوري الذي يعرف �أهمية حلب
وثقلها ومكانتها ب�أن هذه املدينة �إمّا �صمدت وقاومت وثبتت يف
االمتحان الذي تتعر�ض له ،ف�إنها �ستغري م�سار هذه احلرب الظاملة،
ومنها �ستنطلق بوادر الن�صر ،وهي بثقلها التاريخي واحل�ضاري من
�ست�صنع جمد �سورية ،وتكتب تاريخ املرحلة امل�شرق امل�ضيء..
رف�ضت حلب الإذع��ان للم�سلحني وقاومت �إمالءاتهم ،ومن ثم
تكاتفت مع �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري ،ف�ساندت خطواته
الثابتة باجتاه تطهريها من دن�س ه���ؤالء الإرهابيني ،وعندما
�أتخذ اجلي�ش العربي ال�سوري قراره التاريخي با�ستعادة حلب
وتطهريها كان �أبناء حلب ال�شرفاء الداعم الأ�سا�سي والظهري
القوي لهذا اجلي�ش الذي راح يطهر الأر�ض �شرب ًا ف�شرباً ،الأمر
ال��ذي �أدى النهيار الإره���اب املتجذر يف مفا�صل مدينة حلب،

وراحت قواه تنهار واحدة بعد الأخرى ،وما هي �إال �أيام معدودات
حتى تُعلن حلب مدينة ط��اه��رة نقية ،وخالية م��ن الإره���اب
والإرهابيني...
رث هم ال�سوريون الذين �آمنوا ومنذ اللحظة الأوىل لتغلغل
ُك ٌ
الإرهاب يف حلب ب�أن هذه املدينة �ستن�صر يف نهاية الأمر ،و�أنها
�ستعود نقيةً وطاهر ًة لأهلها ال�شرفاء ،فحلب التاريخ واحل�ضارة
تعر�ضت يف عابر الأزمان للكثري من الأزمات ،و�شكلت فيما م�ضى
مطمح ًا لغزاة قدموا �إليها بهدف ا�ستباحتها� ،إال �أن جحافلهم
حتطمت �أم��ام �أ�سوراها العالية وع��ادت خائبةً منك�سرة ذليله،
ومدحورة...
و�إنه ملن املفيد الآن �أن ندفق يف امل�شهد ال�سيا�سي الدويل لندرك
�أن انت�صارات اجلي�ش العربي ال�سوري يف حلب وبقية الأرج��اء
ال�سورية قد فر�ضت واقع ًا جديد ًا على امل�شهد ال�سيا�سي ،فاحلق
الذي ت�سانده القوة ال بد �أن ينت�صر ويقول كلمته وعلى الآخرين
اال�ستماع والإذعان...
يف تقديري �أن اليوم ال��ذي �ستعود به �سورية حمجةً للعامل
لي�س بعيد ًا عنا ،ف�سورية العراقة وال�صمود والثبات وبعد النظر
متلك الكثري من مقومات ال�سيادة �سواء على �أر�ضها وفوق ترابها
الوطني� ،أم على ال�صعيد ال�سيا�سي الدويل...
و�إن كان هناك من كلمة حق تقال يف هذا املقام ،ف�إن �سورية
الوفاء والتقدير لن تن�سى يوم ًا حلفاءها من ال�شرفاء الذين
�ساندوها ووقفوا �إىل جانبها يف الأيام الع�صيبة بعد �أن �أدركوا
حجم امل�ؤامرة التي حيكت �ضد هذه الدولة املقاومة والراف�ضة
لإمالءات الكيان ال�صهيوين ،والغد القريب �سيك�شف لنا وبكثري
من الو�ضوح مدى خطورة العالقة املتينة التي ربطت بني الكيان
ال�صهيوين.
وخمططاته امل�شبوهة ،وبع�ض العرب الذين ورث��وا اخليانة
وال��ع��م��ال��ة وال��ت���آم��ر على ال�����ش��رف��اء م��ن ال��ع��رب م��ن �أج��داده��م
الذين تتلمذوا على �أيديهم فحملوا جيناتهم اخلانعة املت�آمرة
والعميلة..
غد ًا وحني يرتفع العلم ال�سوري على كافة الأرا�ضي ال�سورية،
وبعد �أن يحررها اجلي�ش العربي ال�سوري البطل �سنجد نحن
ال�سوريني �أمامنا الكثري من امل�س�ؤوليات الثقيلة والكبرية ،لننه�ض
بها جت��اه �أطفالنا و�أجيالنا القادمة ،ف�سورية حتتاج جلهود
�أبنائها ال�شرفاء من كل �أطياف ال�شعب ال�سوري لإعادة الإعمار،
وترميم ما تهدم من بنى حتتية ،حتى نوا�صل امل�سرية �صعود ًا
باجتاه الأف�ضل والأجمل والأنقى...
و�إنه ملن نافلة القول ب�أن �شهداءنا الذين رووا بدمائهم الطاهرة
والزكية تراب هذا الوطن �سيبقون يف الذاكرة �أحياءً نهتدي
بدمائهم التي �أ�ضاءت م�شاعل النور كي تنري لنا دروب امل�ستقبل...
�أما كيف �سريد ال�سوريون على كل من قتل و�سرق ودمر فهذا
الأمر مرتوك �إىل امل�ستقبل لأن كل �شيء يف وقته مفيد...
�سيعود امل�شردون �إىل بيوتهم ،و�سيقومون ب�إعمارها من جديد،
فال�سوريون اعتادوا وعرب الع�صور �أن ير�سموا غدهم ب�أيديهم
مدركني ب�أنهم �سيطوعون الزمن كما يحلو لهم وكما يرغبون
وي�شتهون.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

(�سارتر) و(فوكو) ..والعرب

ب��د�أ الهجوم عليه بعد ف�ترة وجيزة من موته
عام  1980عندما اتهم بالتعامي عن مع�سكرات
االعتقال ال�سوفييتية فيما تعر�ضت فل�سفته
الوجودية الإن�سانية �إىل ال�سخرية مبا فيها من
تفا�ؤل ومديح للإرادة ،وقد �شكلت حياته الفكرية
كلها ا�ستفزاز ًا ملن يعرفون بـ (الفال�سفة اجلدد)
الذين عرفوا بعدائهم املحموم لل�شيوعية.
يذكر �إدوارد �سعيد ،يف مقاله ،مواقف �سارتر
ال�شجاعة جتاه (اجلزائر) و(فيتنام) ون�شاطه
ل�صالح املهجرين ،وف��وز بجائزة نوبل ورف�ضها،
ويقول� :إن كل ما كتبه �سارتر كان مثري ًا لالهتمام.
وي�شري �سعيد �إىل زي��ارة �سارتر ع��ام 1967
�إىل م�صر وم��راوغ��ت��ه يف ع���دم ات��خ��اذ موقف
جت���اه م��ا ح���دث وي��ح��دث للفل�سطينيني ،لأن��ه
نا�صر ال�صهاينة ،مع �أنه ن�شر عدد حول ال�صراع
العربي /ال�صهيوين يف جملة (الأزمنة احلديثة)
عر�ض فيها وجهتي النظر العربية والإ�سرائيلية،
ولكن خداعه وانحيازه ظهر عندما ن�شر املقاالت
ال�ضعيفة لأ�سماء عربية �ضعيفة يف ح�ضورها

و�أهمية ما ي�صدر عنها من فكر ،وعندما نحّ ى
املقاالت القوية!
فوكو ،كان مرا�س ًال خا�ص ًا ل�صحيفة �إيطالية،
وقد زار �إيران وكتب عن الثورة الإيرانية كالم ًا

وو�صف ًا جميلني� :إنها ثورة مثرية جد ًا ،وغريبة
ج��د ًا ،وجمنونة ،ولكنه وب�ضغط من ال�صهاينة
تخلى عن هذا الكالم اجلميل ،ويقول �سعيد� :إن
عالقة فوكو بالفيل�سوف الفرن�سي الآخ��ر جيل
دولوز �ساءت لأن فوكو كان منا�صر ًا للإ�سرائيليني
وعلى نحو �أعمى ومتهور ،بينما كان جيل دولوز
م�ؤيد ًا للحقوق الفل�سطينية.
�إدوارد �سعيد يتحدث يف مقالته �أي�ض ًا عن لقاء
له مع فوكو ،و�آخ��ر مع �سارتر يف �أثناء زيارته
�إىل باري�س للم�شاركة يف ندوة دعت �إليها جملة
�سارتر وزوج��ت��ه �سيمون دوب��و ف��وار (الأزم��ن��ة
احلديثة) ،وقد عقدت الندوة يف بيت (فوكو)
فيقول :كان �سارتر حماط ًا باليهود ،و�أن فوكو كان
يدر�س يف جامعة تون�س عام  ،1967وقد غادرها
فج�أة لأ�سباب منها لأنه �شاذ جن�سي ًا ،وقيل لأنه
ا�ستاء من املظاهرات التون�سية امل�ؤيدة لل�شعب
الفل�سطيني ،واملعروف �أن حياة فوكو انتهت ب�سبب
مر�ض (ال�سيدا).
وق��د ناق�شت تلك ال��ن��دوة ،بح�ضور �سارتر،

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

د.ن�ضــال ال�صـــالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد
هيئـة التحريـر:
د�.سليم بركات�-سوزان �إبراهيم
 غ�سان كامل ونو�س ـ فاديةغيبور-د.يو�سف جاد ّ
احلق

الإ�شراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

مو�ضوعات مقرتحة مثل :قيمة معاهدة ال�سالم
بني م�صر والكيان ال�صهيوين (كامب ديفيد)،
وال�سالم بني العرب والكيان ال�صهيوين ،وظروف
التعاي�ش بني الكيان ال�صهيوين والعرب.
وي���روي �سعيد �أن زوج���ة ���س��ارت��ر (�سيمون
دوب��و ف��وار) �أدل��ت بت�صريحات م�سيئة للإ�سالم
واحلجاب ،و�أنه� ،أي �سعيد ،حاول �إقناع �سارتر ب�أن
ي�صرح بحديث ل�صالح الفل�سطينيني لكنه �أخفق.
ويخل�ص �سعيد �إىل ال��ق��ول :ك��ان الغر�ض
م��ن ال��ن��دوة :تقوية (�إ���س��رائ��ي��ل) ،وال�تروي��ج لـ
(التطبيع) وه��ذا ما خيّب �أمله ،وجعله موقن ًا
ب�أن مثقفي الغرب ،ومنهم �سارتر وفوكو ،يعملون
ل�صالح ال�صهيونية ،و�أن الندوة كانت �شرك ًا وفخ ًا
جلذب املثقفني العرب مبقوالت ال�سالم!
كل هذا احلديث جاء يف عدد جملة (املعرفة)
الأخ�ير ال�صادرة عن وزارة الثقافة ،وقد �شمل
العدد مواد ًا ثقافية ،و�إبداعية كثرية.

