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جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

المرايا المه�شمة
يف "امل�ستق�صى من �أمثال العرب" للزخم�شري قولهم" :دُهدُ َّر ْين �سعدُ
القي" ،وقول الزخم�شري نف�سه" :الدُ هدُ ر ،والدُ هدُ ن :الباطل .و�أ�صله
ثم �إنّ قين ًا ا ّدعى
�أنّ ال َق نْي ا�سم �شخ�ص كان ُي ْ�ض ُ
رب بِهِ المْ ثل يف ال َكذِ بَّ .
تبي كذب َد ْع َوا ُهَ ،فقيل َلهُ َذلِك� .أي
ثم نّ
ا�سمه ،فدُ عي بِهِ َز َمان ًاَّ ،
�أنّ �سعد ًا ْ
َ
جمعتَ باطلني َيا �سعد القي".
ذلك ما �سبق من �أمثال العرب ،بل من تف�سري ملثل من �أمثالهم ،ولو �أنّ
العرب� ،إىل الآن ،ملّا تزل ت�ضرب الأمثال يف الكذب ،لأ�ضافت �إىل "قي"
غري ا�سم� ،أو ال�ستبدلت به غري ا�سم ،بعد �أن تكاثر الكذب ،وتنا�سل،
احلد الذي
وت��و ّرم ،حتى كاد يحجب ال�صدق ،واحلقّ واحلقيقة ،و�إىل
ّ
�صارت "فاختة" ،و"م�سيلمة" ،و"�أُخيذ" ،و"�سالئة" معه ،و�سواهم من
أكذب مِن"..
ال�شخ�صيات وال�صفات التي �سبقها العرب ب�أفعل التف�ضيل "� ُ
ي�صح فيه قول ال�شاعر القدمي" :يقولون الزمان
حال هذا الزمان الذي ّ
به ف�سادٌ  ..وهم ف�سدوا وما ف�سدَ الزمانُ ".
ومنا�سبة ما �سبق كلّه ك ّ��م الأع��م��ال الروائية املوقعة با�سم كتّاب
"�سوريني" ،واملتخمة بالأكاذيب عن ال�سنوات ال�سبع التي م�ضت ،وتزيد
�شهوراً ،من تاريخ �سورية ،وعن �سواها من هذا التاريخ ب��دء ًا من مطلع
ال�سبعينيات �إىل الآن .ومنا�سبته �أنّ �أولئك الكتّاب الذين ي�صح يف �صفتهم
�إبدال الذال بالتاء ارت�ضوا ب�أن يكون �شهود زور على الواقع ،بد ً
ال من �أن
يكونوا �أوفياء للحقيقة مهما يكن من �أمر موقفهم من النظام ال�سيا�سي،
كما �أمعنوا يف الر�ؤية بعني واحدة ال بعينني ،ويف نفي الآخر املختلف ال
احلوار معه.
يف ال�سنوات ال�سبع التي م�ضت ،ون�صف ال�سنة تقريب ًا ،زاد عدد الأعمال
الروائية التي كتبها �سوريون ،يقيمون داخل �سورية �أو خارجها ،على مئتي
عمل روائي ،وكان من بني هذه الأعمال نحو �أربعة و�سبعني عم ً
ال معني ًا
مما ينتمي
بالأحداث التي ع�صفت بالوطن ،وكان معظم هذه الأخرية ّ
�إىل ما �سبقت الإ�شارة �إليه� ،أعني بو�صفها �شهادات زور على الأحداث
من دون �أن ّ
يرف لكتّابها جفن وهم ميار�سون فعل التزوير والتزييف
والكتابة املغايرة للواقع لغري �سبب ،لعلّ �آخرها املوقف من النظام
و�أولها البحث عن ال�شهرة والنجومية من خالل اجلوائز الأدبية التي
تتقنّع بكونها معنية بالإبداع بينما هي يف احلقيقة معنية بال�سيا�سة،
وال�سيا�سة وحدها قبل � ّأي اعتبار �آخر.
الفن الروائي لي�س وثيقة عن الواقع ،ولكن الأ�صح �أنه لي�س
�صحيح �أن ّ
مر�آة مه�شمة له ،و�صحيح �أي�ض ًا �أنه لي�س ت�أريخ ًا ،ولكن الأ�صح �أنه لي�س
�سج ً
ال �شائه ًا وم�شوه ًا للتاريخ .و�إذا كان �صحيح ًا ثالث ًا �أنّ على الروائي
�أن يرتك م�سافة زمنية بني احلدث� ،أو الأحداث التي يود الكتابة عنها،
والكتابة نف�سها ،ليت�أمل هذا احلدث �أو الأح��داث ،وي�ستب�صرها جيد ًا
وعميق ًا ،ف�إنّه ملن الالفت للنظر �أنّ ال�سنوات التي م�ضت مل تنجب ما ال
يتجاوز �أ�صابع اليدين من الأعمال اجلديرة بو�صفها فن ًا روائي ًا ينت�سب
ي�صدعون
�إىل القرن احلادي والع�شرين ،ومن الالفت للنظر �أكرث �أنّ َمن ّ
ر�ؤو���س الآخرين بو�صفهم كتّاب ًا ،بل يتوهمون �أنهم كذلك ،مل يكلّفوا
�أنف�سهم وحربهم عناء الإ�شارة ،لو ب�سطر واحد� ،إىل ما حدث ويحدث
يف �سورية.
الفن ،والأدب منه ،انحيازه �إىل احلقيقة ،وكونه �صورة
�إنّ من بدهيات ّ
عن الواقع كما هو كائن وكما ينبغي �أن يكون ،ال كما ي�ضاد الواقع ويغايره
ويجعله واقف ًا على ر�أ�سه بد ً
ال من وقوفه على قدميه .و� ّأي كتابة تز ّيف
الواقع كتابة حمكومة باملوت حلظة والدتها ،و�أ�شبه ب�شهود امل�صطبة
أ�سدي عنهم يف مو�سوعته املقارنة عن حلب.
الذين ّ
حد َث ال ّ

اللغة العربية
• د .عبد اهلل ال�شاهر

ـــــ �ص 2

ر�أ�سان لأفعى واحدة
• حممود ال�شاعر

ـــــ �ص 3

المقوالت العلمية العامة
ونمْذجة تكامليَّات العلم
ـــــ �ص 6

• د .معن النقري

الثقافة ...والعالقة بالوطن
•�سليم عبود

ـــــ �ص12

عبد اهلل عبد
ومغامرة الكتابة للأطفال
• خليل البيطار

ـــــ �ص 15

اللوحة للفنان الت�شكيلي �سليمان العلي
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اللغة العربية بين ال�شكالنية والبنيوية

•د .عبد اهلل ال�شاهر
بداية لي�س يف الواقع العربي الراهن مكان �أو جمال من �أجل نوع من الريا�ضيات الفنية ( ،)3و�أنه ال حاجة فيه للم�ضمون
االن�شغال ب�ترف نظري ،كنظرية ال�شكالنية والبنيوية ،و�إمن��ا املهم هو القالب ال�شعري (هيوم) و�أن��ه ال هدف لل�شعر
فالعرب �إجما ًال غارقون يف حلّ �أزمة اللحظة املعي�شة ،على �سوى ال�شعر ذاته (جون كروران�سوم) ( ،)4وكذلك ذيوع �صيت
الرغم من �أهمية اخلو�ض يف مثل هذا املنطق احليوي ،من علم الل�سانيات احلديث والذي يتقاطع مع املدر�سة ال�شكالنية
�أجل قيا�س حركة الأدب وتوجهاته ونزعاته ..فالأدب الرو�سية �إ�ضافة �إىل حلقة براغ املكونة من ثلة من علماء اللغة،
ظاهرة �إن�سانية بالغة التعقيد ،لذا فقد ح�صل على االمتياز وقد رفع البنيويون �شعار ًا عري�ض ًا وهو «الن�ص وال �شيء غري
الفكري يف حقل املعرفة..
الن�ص» ( )5فهم يرون �أن «الأدب ن�ص مادي منغلق على نف�سه»
ومن املعلوم �أن التطور هو �سنة احلياة لذلك ف�إن نظرة الإن�سان ( )6وقالوا �أن «اللغة هي التي تتكلم ولي�س امل�ؤلف»( )7ولذلك
�إىل الفن واجل��م��ال تتغري وتتطور ،وم��ن مظاهر ه��ذا التغري �أعلن «روالن بارت» يف مقال له «موت امل�ؤلف»( )8وهذا يعني
والتطور ،تطور الإبداعات الأدبية وتعدد �أجنا�سها و�أنواعها،
�إلغاء �شخ�صية الكاتب لكي يتولد املعنى
وهو تطور �صاحبته ثورة يف الأ�ساليب
ب��ع��ي��د ًا ع��ن امل���ؤث��رات اخل��ارج��ي��ة ،لذلك
والدرا�سات والتحليالت وال��ق��راءات..
فالبنيوية «ال تعنى باملعنى بالدرجة
وهكذا ظهرت مناهج عدة تتبنى مبادئ
الأوىل ب��ق��در م��ا تعنى ب���آل��ي��ات �إنتاجه
وخلقه»(� )9إذ يرون �أنه نظام من الرموز
معينة يف مقاربة العمل الأدبي ومنها :هدف ال�شكالنية الو�صول �إىل
املنهج االجتماعي واملنهج التاريخي،
والدالالت التي تولد يف الن�ص وتعي�ش فيه
من
ميكن
مو�ضوعي
منهج
حتديد
والنف�سي وغريها ،واملنهجان اللذان نحن
وال �صلة له بخارجه..
ب�صددهما هما (ال�شكالنية والبنيوية) خالله درا�سة الأدب و�سماته التي ال �شك يف �أن ثمة فرق ًا بني ال�شكالنية
وك��ل منهما �أح��د �أ�شكال املناهج التي
وال��ب��ن��ي��وي��ة ،ف��ب��الإم��ك��ان ر���ص��د ن��ق��اط
ظهرت فما معنى ال�شكالنية والبنيوية
االخ��ت�لاف بينهما ،واملتمثلة �أ�سا�س ًا يف
متيزه عن غريه.
يف النقد الأدبي؟
كون ال�شكالنية و�ضعت «�أ�س�س االختالف
وم��ت��ى ك��ان��ت ن�����ش���أت��ه��م��ا؟ وم����ا هي
وامل�����ض��م��ون داع��ي��ة �إىل االع��ت��ن��اء �أك�ثر
مبادئهما؟
بال�شكل على ح�ساب امل�ضمون� ،أما البنيوية
الغربي
العامل
يف
��ا
م
��
ه
رواد
هم
وم��ن
فقد حاولت دمج ال�شكل يف امل�ضمون والدال
ً
.
ا
ثاني
والعربي
�أو ًال،
يف املدلول (املعنى) لأن الدال الواحد البد من �أن ينتج مدلوالت
ً
الداللة
على
الوقوف
من
البد
ال
أو
�
البنيوية
مفهوم
ولتو�ضيح
خمتلفة ل�شخ�صني �أو متعلقني اثنني خمتلفني ح�سب التجارب
اللغوية ،فالبنيوية حتدّ رت من (بنى ،يبنيً ،
بناء) فهي ال�صورة الفردية وعليه ي�صري الن�ص واح��د ًا والقراءات متعددة»()9
�أو الهيئة التي ُ�ش ِّيد عليها بناء ما ،وكيفية ذلك الرتكيب( .)1البنيوية يف العامل العربي مل تظهر �إال يف بداية ال�سبعينيات
�أم��ا على �صعيد املعنى اال�صطالحي فهي النظر يف الت�صميم عرب املثاقفة والرتجمة ومن �أبرز من قال فيها «�صالح ف�ضل ــــــ
الداخلي للأعمال الأدبية مبا ي�شمله من عنا�صر رئي�سة تت�ضمن ف�ؤاد زكريا ــــــ ف�ؤاد من�صور ــــــ رميون طاحن ــــــ كمال ديب ــــــ
الكثري من الرموز والدالالت بحيث يتبع كل عن�صر عن�صرا �آخر .وجنيب حمفوظ».
وهذا املنهج (البنيوي) مل يظهر يف ال�ساحة النقدية الأدبية
يقول الناقد ال�سوري حممد عزام «�إذا كانت البنيوية قد
�إ َّ
ال يف منت�صف القرن الع�شرين ( .)2وحتديد ًا يف فرن�سا يف انطلقت يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين فملأت الدنيا
أعمال
�
برتجمة
(تودوروف)
قام
عندما
وذلك
ال�ستينيات
عقد
و�شغلت النا�س ،ف�إنها ب��د�أت بالرتاجع منذ �إ�ضرابات الطالب
ال�شكالنيني الرو�س �إىل اللغة الفرن�سية ( ،)3يف كتاب بعنوان الراديكالية يف فرن�سا عام  1968مما جعل البنيويون يعيدون
«نظرية الأدب ،ن�صو�ص ال�شكالنيني الرو�س».
النظر يف مواقفهم ومنهجهم ال��ذي خرجت من رحمه مناهج
النقد
ميدان
يف
ؤثرة
�أما ال�شكالنية فهي �إحدى املذاهب امل�
نقدية عديدة كالأ�سلوبية وال�سيميائية والتفكيكية بالإ�ضافة
فكرة
منا�صريها
بني
الأدب���ي وه��ي حركة مت�شعبة ال يجمع
�إىل الأل�سنية التي هي عماد هذه املناهج النقدية جميع ًا» ()10
موحدة وال �أهداف وا�ضحة وهي جتمع
وبعد ف�إن امل�شكلة لي�ست مطروحة لدى
يف واق��ع الأم��ر بني م�ؤ�س�ستني �أو بيتني
الغرب فاملناهج عندهم متعددة بقدر ما
هما :جمعية درا�سة اللغة ال�شعرية يف
هي مطروحة ب�إحلاح عندنا ،يف اعتقادي
�سانت بطر�س برغ والدائرة اللغوية يف حاولت البنيوية دمج ال�شكل يف املتوا�ضع والب�سيط �أن الناقد احلقيقي
مو�سكو وقد ظهرت بني العام  1910ــــــ
ال ت�سلّط عليه املناهج ،بل هو من يجب
.1930
امل�ضمون والدال يف املدلول لأن �أن يبتكر منهجه يف قراءة الن�صو�ص وهو
وال�شكالنيون م�صطلح �أط��ل��ق على
معني بت�أ�صيل فكرة التعدد والتنوع يف
ال�شكلية وهو ي�شري �إىل معانٍ يرف�ضها الدال الواحد البد من �أن ينتج
ق��راءة الن�ص و�أن ي�أخذ بعني االعتبار
ال�شكليون �أنف�سهم وكان هدف ال�شكالنية
الو�صول �إىل حتديد منهج مو�ضوعي مدلوالت خمتلفة ل�شخ�صني �أو دائم ًا �أن كل ن�ص قد يفر�ض منهج ًا مغاير ًا
وخمتلف ًا �أث��ن��اء التعامل معه ،و�أن مدار
ميكن من خالله درا�سة الأدب و�سماته
متعلقني اثنني خمتلفني.
النجاح �أو الإخفاق يف العملية النقدية
التي متيزه عن غريه ذلك �أن ال�شكالنية
يف مدى وجاهة النقد املوجه �إىل ن�صو�ص
رف�ضت �أن يعامل الأدب على �أنه �صورة
ت�ستمد منها قرائن قراءتها ونقدها ويف
مر�آتية عن �سرية امل�ؤلف وخلفيته �أو
مدى �إقناعية اخلطاب النقدي وجماليته.
توثيق ًا تاريخي ًا �أو اجتماعي ًا وت��رى
�أن الأدب منتج له ا�ستقالليته وخ�صو�صيته ،لذلك اهتمت
ال�شكالنية بوظيفة الأدوات الأدبية امل�ستخدمة وتتبع ن�ش�آتها
املراجع:
يف التاريخ الأدب��ي ،واتبعت بذلك الطريقة العلمية لدرا�سة
 1ـ ـ ـ ابن منظور .ل�سان العرب .ط .1دار �صادر .بريوت 1989
ال�شعر وا�ستبعدوا املناهج النف�سية والثقافية والتاريخية يف
 2ـ ـ ـ ح�سني الواد .قراءة يف منهج الدرا�سات الأدبية� .سرا�ش للن�شر.
درا�سة ال�شعر ،وكان هنالك اتفاق على رف�ض ال�صورة النمطية
التي تقول ب�أنّ ال�شعر فكرة م�صورة جمازي ًا ومت الرتكيز على تون�س � .1985ص 45
 3ـ ـ ـ حممد عزام .حتليل اخلطاب الأدبي على �ضوء املناهج النقدية
الأدب من ناحية �أنه �أدب بد ًال من اعتباره و�سطي ًا ينتقل من
خالله �أم��ر �آخ��ر وك��ان من خ�صائ�ص املدر�سة ال�شكلية �إهمال احلداثية .احتاد الكتاب العرب .دم�شق ـ ـ ـ  2003ـ ـ ـ �ص 13
 4ـ ـ ـ حممد عزام .مرجع �سابق� .ص 75
�شخ�صية الكاتب والقارئ واالهتمام باللغة ال�شعرية ،ورف�ض
 5ـ ـ ـ ح�سناء الكريي الإدري�سي .البنيوية يف النقد الأدبي� .ص 215
العاطفة باعتبارها ثانية واالعتماد على احلقائق اللغوية
 6ـ ـ ـ ح�سني الواد .مرجع �سابق� .ص 46
ال�صرفة كما فرقوا بني اللغة ال�شعرية واللغة العملية ،ور�أى
 7ـ ـ ـ روالن بارت ،نقد وحقيقة .ترجمة منذر عيا�شي .ط 1ـ ـ ـ مركز
ال�شكالنيون �أن العمل الأدبي يتجاوز نف�سية الكاتب والقارئ كي
يكون م�ستق ًال مبجرد و�ضعه و�إن�شائه وهذا يعني �أنهم ركزوا على الإمناء احل�ضاري .حلب  1994ـ ـ ـ �ص 17
 8ـ ـ ـ روالن بارت ـ ـ ـ مرجع �سابق ـ ـ ـ �ص 25
الوعي يف الن�ص الأدبي..
 9ـ ـ ـ عبد العزيز حمودة ـ ـ ـ اخلروج من التيه ،درا�سة يف �سلطة الن�ص.
�أما البنيوية ف�إن �أول م�صادرها و�أهمها هي حركة ال�شكالنيني
الرو�س� ،إ�ضافة �إىل النقد اجلديد ال��ذي ظهر يف �أربعينيات عامل املعرفة .الكويت  2003ـ ـ ـ �ص 92
 10ـ ـ ـ حممد عزام ـ ـ ـ مرجع �سابق ـ ـ ـ �ص 9
وخم�سينيات القرن الع�شرين يف �أمريكا الذي ر�أى �أن ال�شعر هو

مو�سيقانا
بين البيانو والقانون
•نذير جعفر
لي�س هناك عرب التاريخ الب�شري جماعة �أو �شعب �أو
�أم��ة مهما �صغرت �أو كربت ال يوجد لديها مو�سيقا ،ونفي
وجود املو�سيقا لدى العرب يعني نفي وجودهم ،فاملو�سيقا
ظاهرة طبيعية يرتدد وقعها يف حفيف الأ�شجار ،وخرير
امل��ي��اه ،وعزيف ال��ري��اح ،ودوي ال��رع��د ،كما �أنها ظاهرة
غريزية تتجلى يف الت�صفيق وال�صفري ،وهي يف النهاية
ظاهرة اجتماعية �إبداعية جمالية عرفها العرب يف
اجلاهلية ويف الع�صور الالحقة كافة .ال بل �أبدعوا فيها على
م�ستوى الآالت والت�أليف والأحلان ،و�أثّروا وت�أثروا باملو�سيقا
الإغريقية ،والفار�سية ،اللتني ت�أثرتا من قبل باملو�سيقا
الفينيقية والآرامية والفرعونية! وهذه الت�أثريات املو�سيقية
املتبادلة جتعل من املو�سيقا لغة �إن�سانية فوق االنتماءات
الإثنية والعرقية والقومية .و�إذا كان بع�ض الغربيني يرون
�أن املو�سيقا العربية مرجتلة ومنقو�صة ولي�س لها قواعد
�أو دالالت اجتماعية ب�سبب جهلهم بهذه املو�سيقا وتاريخها
و�آالت��ه��ا ومقاماتها ،ف���إن م�ست�شرقا مثل ه�نري ف��ارم��ر يقر
بالت�أثر الكبري للمو�سيقا الغربية باملو�سيقا العربية ويذكر يف
كتابه ال�شهري م�صادر املو�سيقا العربية مئات الر�سائل والكتب
والأعالم يف املو�سيقا العربية بدء ًا من كتاب النغم الذي يعد
�أول ر�سالة عربية يف علم املو�سيقا من القرن الثاين الهجري،
وكتاب الإيقاع للفراهيدي مرورا بر�سالتي الكندي يف ترتيب
النغم والإيقاع وكتاب املو�سيقا الكبري للفارابي وانتهاء بكتاب
وتفر َد العرب ب�آالت ال نظري
النغم والإيقاع لإ�سحاق املو�صلي.
ّ
لها ورمبا طور بع�ضها مو�سيقيو الغرب مثل الآالت الوترية
(ال��ع��ود ،وال��ك��م��ان ،وال��ق��ان��ون) والآالت النفخية (ال��ن��اي)
والآالت الإيقاعية (الطبل وال���دّ ف) .كما �أ�صبحت �أنغام
ّ
واملو�شحات ،واملقامات املعروفة بالرا�ست ،والبياتي
القدود،
واحلجاز وال�سيكاه و�سواها �أب��رز ما مييز املو�سيقا العربية.
واليوم تبدو هذه املو�سيقا �أحوج ما تكون للإغناء والتطوير
�سواء من داخلها �أو مبحاكاة ما ينا�سبها من مو�سيقا العامل
بعيدا عن التهجني املرجتل والتقليد الأعمى.
ولعل �أكرث ما يلفت االنتباه ،ويثري الأ�سف هو الإقبال
املتزايد للأجيال احلالية على تعلم ال��ع��زف على الآالت
الغربية (البيانو ،الت�شيللو ،الفلوت...و�سواها) حتى يف
معاهدنا املو�سيقية الر�سمية! يف الوقت الذي ين�صرف فيه
ه����ؤالء الطلبة ع��ن �آالت �شرقية عريقة ومده�شة مثل:
العود والقانون و�سواهما من الآالت! بالت�أكيد لي�س املطلوب
�أن يتوقف �أبنا�ؤنا عن تعلم العزف على البيانو وغ�يره من
الآالت الغربية� ،أو يح�صروا اهتمامهم يف �آالتنا ال�شرقية
فح�سب� ،إمنا �إف�ساح املجال �أمام هذين النوعني من املو�سيقا
مبا ال ينفي �أو يق�صي مو�سيقانا بل يجعل لها ال�صدارة يف املقام
الأول ،كونها من�سجمة مع روحنا وثقافتنا وتراثنا �أوال ،وحتى
ال نتيح لرياح العوملة التي تهب علينا من كل �صوب عرب ثورة
االت�صاالت باجتياح تراثنا املو�سيقي وم�سح هويتنا الثقافية
التي تعد املو�سيقا ركنا رئي�سا فيها.
جميل �أن نفتح نوافذنا لكل ما يرثي الإح�سا�س الفني
اجلمايل ،ويعمق االرتباط بالرتاث وبثقافة الع�صر �أي�ضا،
ولعل الأجمل �أن نرى متثّل الثقافتني ال�شرقية والغربية يف
املجال املو�سيقي واالبتكار والتجديد فيهما مبا ي�سمح بالقدمي
كي ي�ستمر بو�صفه تراث الأمة وباجلديد كي ال نبدو غرباء
عن ع�صرنا.
واجلدير بالذكر �أن عددا من عازفينا ومن مطربينا �أده�شوا
الغرب عرب احلفالت التي �أقاموها يف خمتلف العوا�صم ،حتى
�إن كثريا ممن كانوا ي��زورون �سورية قبل احل��رب العدوانية
الهمجية عليها كانوا ي�أتون ويف برناجمهم ال�سياحي اال�ستماع
�إىل مو�سيقانا وفننا وال �سيما ال��ق��دود احللبية وم�شاهدة
رق�ص ال�سماح ورق�ص الدراوي�ش (املولوية) ،وقد بات كثري
منهم ي�س�أل عن �صربي مدلل ،وح�سن احلفار ،ونوري �إ�سكندر،
وغريهم من الأ�سماء التي بات لها ح�ضور مميز يف ذاكرتهم،
ولكم �سعدت قبل �أيام و�أنا �أتابع عازفة القانون مايا ح�سن م
يو�سف عرب برنامج على غري قناة فرن�سية وبريطانية وهي
تقدم مو�سيقانا ال�ساحرة على �آلة القانون الفتة االنتباه �إىل
هذا الرتاث املو�سيقي ال�شرقي الذي يده�ش الغرب بالقدر الذي
يده�ش فيه ال�شرق �أي�ضا...وهنا تتجلى جمالية مو�سيقانا
وقدرتها على تغيري �صورتنا التي تعمل الدعاية ال�صهيونية
على ت�شويهها ليل نهار.

قضايا وآراء
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ر�أ�سان
لأفعى واحدة
• حممود ال�شاعر
مع �إعالن اجلي�ش العربي ال�سوري تقدمه لتحرير جبهة اجلنوب تظهر �إ�سرائيل حالة
من االرتباك والذعر بعد تخلي �أمريكا عن �أدواتها الإرهابية هناك وترك الإرهابيني
يواجهون م�صريهم املحتوم باخل�سارة والهزمية �أمام �ضربات اجلي�ش العربي ال�سوري
البطل رغم �أن �سورية �أمهلت التنظيمات الإرهابية وخريتها بني الت�سوية �أو احلرب لكن
هذه التنظيمات ظلت مت�شبثة ب�أوهامها ومل تتعلم من درو�س من �سبقوها ممن حتالفوا
مع �أمريكا فهذه الأخ�يرة تتخلى عن حلفائها وال تقيم لوعودها الكاذبة وزن�� ًا لذلك
ينتظر ال�سوريون احل�سم النهائي ملعركة اجلنوب ويرتقبون رفع العلم ال�سوري يف �سماء
القنيطرة ودرعا بعد حتريرهما بالكامل من رج�س الإرهاب وعودتهما �إىل رحاب الوطن
املحرر .
عالقات الود احلا�صلة بني الكيان الإ�سرائيلي والأنظمة اخلليجية يف �أوجها مع ت�أكيد
ابن �سلمان موافقته على جعل منطقة �أبو دي�س عا�صمة للفل�سطينيني ومترير �صفقة
القرن التي جاء كو�شرن و�سيط ًا عرب جوالته يف رحاب البيت اخلليجي وخروجه من
الزيارة بنتائج مر�ضية ومطمئنة للكيان الإ�سرائيلي الذي يدعو �إىل الإ�سراع بتمرير
هذه ال�صفقة مع �أنها بعيدة املنال لأن ال�شعب الفل�سطيني يرف�ضها وي�صر على املقاومة
واالنتفا�ضة حتى تعود له �أر�ضه املحتلة رغم ًا عن �أنف املتخاذلني وال�صهاينة .
تظهر �أمريكا اليوم بوجهها القبيح �أمام امللأ حني تعلن ان�سحابها من جمل�س حقوق
الإن�سان ب�سبب �إدانته للممار�سات الإ�سرائيلية الوح�شية �ضد ال�شعب الفل�سطيني وحتاول
�أمريكا االختباء وراء �أ�صبعها حيث تت�شدق بحرية ال�شعوب ثم تدافع عن الوح�ش
الإ�سرائيلي الذي تقطر من �أنيابه دماء �أبناء غزة وفل�سطني ،وتدفع عنها تهمة ق�صف
مواقع ع�سكرية �سورية قرب البوكمال وتقر ب�أن �إ�سرائيل هي من قامت بعمليات الق�صف
تلك وتعطيها احلق يف ذلك بحجة حماية �إ�سرائيل لأمنها و�إنهاء �أي تواجد مزعوم
لإيران على الأر�ض ال�سورية و�أي ًا كان الفاعل ف�إن �إ�سرائيل و�أمريكا كالهما ر�أ�سان لأفعى
واحدة ت�سعى لبث �سمومها والنيل من ال�صمود ال�سوري .
لقد ح��ان الوقت لتعلم �أمريكا �أن قاعدتها يف التنف التي درب��ت فيها الإرهابيني
ليقاتلوا �ضد اجلي�ش ال�سوري قد اقرتب �أجلها وال معنى لتواجدها هناك بعد �أن خ�سرت
كثري ًا من الإرهابيني يف املنطقة و�أن �أطماعها بالنفط والغاز يف �شرقي الفرات زائلة لأن
الأر�ض �ستعود �إىل �أهلها بهمة جي�شنا البطل وكل �شرب من الأر�ض ال�سورية �سوف يتحرر
فهل و�صلت الر�سالة �إىل �سلطان الإخوان يف ال�شمال املزهو بطربو�شة العثماين وبعد
االنتخابات الرتكية وبعد �شرائه لأ�صوات بع�ض ال�سوريني الذين باعوا زممهم مقابل
اجلن�سية الرتكية التي وعدهم بها .
اخلطاب ال�سوري وا�ضح ومبا�شر مبا يخ�ص اال�ستفتاء ال�شعبي يف �سورية للد�ستور
فهو �سيد الأحكام لذلك على دمي�ستورا �أال يتعب نف�سه مبناق�شة د�ستورية تف�صل على
مقا�سات الغرب لأن الكلمة الأوىل والأخ�يرة لأبناء ال�شعب ال�سوري الذين مت�سكوا
ب�أر�ضهم وقدموا الت�ضحيات الغالية يف �سبيلها .

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

دفاع عن الأدب
ــ6ــ
ق�سم جورج ديها ِمل كتابه «دفاع عن الأدب» �إىل �أربعة �أجزاء.
يحتل اجلزء الأول عنوان ًا واحد ًا هو« :الكتاب وو�سائل احلياة» �أما اجلزء الثاين
فيحتل اجلزء الأعظم من الكتاب وقد وزّعه على عناوين كثرية ،واكتفى يف اجلزء
الثالث بعنوان وحيد هو :مذكرات فن الق�صة .وختم باجلزء الرابع :حتت عنوان:
كني�سة فرن�سا الأدبية واقرتاحات يف الإن�سانيات ــــــ واقرتاحات يف الإن�سانيات
احلديثة.
•••
�إال َم ي�صري العامل لو ع ِل َق فج�أة بالورق مر�ض جديد يحيل الكتاب تراب ًا؟
طبع ًا ،مل تكن قد ظهرت التقانات الكتابية اجلديدة ،عندما �س�أل جورج ديها ِمل،
وال�س�ؤال ينطبق على و�سائل الكتابة الإلكرتونية احلديثة ،ف�إذا ما �أ�صابها (فايرو�س)
مث ًال� ،أو �أمر يعطلها ،فماذا �ستكون النتيجة؟
يجيب جورج ديهامل قائ ًال :هذا �س�ؤال ميكن بال ريب �أن يزعج �أحالمنا ،فنحن ن�سمي
عادة كل ا�ضطراب ي�صيب الكائنات احلية ــــــ حيوانية كانت �أو نباتية ــــــ مر�ض ًا ،كما
ميكن �أن ن�ستخدم اللفظ نف�سه للتعبري عن التغريات التي تطر�أ على البرية �أو النبيذ..
حني يطرح جورج ديها ِمل مثل هذا ال�س�ؤال خوف ًا منه وحر�ص ًا على (الكتاب) .لذا
يقول� :إن ال��ورق عر�ضة لكافة العوامل الطبيعية ،و�أم��ا العوامل احلية فيظهر �أن
خطورتها مل تهدد حتى اليوم الورق اجليد النوع ،والأمر يتوقف على نزوة من نزوات
الطبيعة تبدل �أو تغري فج�أة اخل�صائ�ص ،فتجعل نوع ًا من احليوان �أو النبات يعي�ش
على الورق فينفيه ب�سرعة �أو على الأقل يتلفه �إتالف ًا ال �صالح له.
ويُعدُّ جورج ديهامل� ،إذا فقدت الب�شرية كتبها ،فهي لن تفقد من كنوزها الغنية �أو من
تراثها الروحي فح�سب ،بل �ستفقد �أي�ض ًا ــــــ وبوجه خا�ص ــــــ و�سائل حياتها.
ولهذا ال�سبب جعل العنوان الأول يف اجلزء الأول «الكتاب وو�سائل احلياة».
يذكر امل�ؤلف جورج ديها ِمل �إن ثمة جماعات بدائية كل علمها يف ذاكرة الرجال،
وي�ضرب مثا ًال ،عن �أنا�س التقاهم يف �شمال �إفريقيا �أميون متام ًا ال يتقنون القراءة
والكتابة ،لكنهم ينق�شون كل �شيء على ذاكرتهم ،وباملنا�سبة ،كما يقول ،فهي ذاكرة
يقظة مده�شة االت�ساع.
ومن هنا ،مت اخرتاع الكتاب ،لقد اخرتاع الإن�سان الكتاب ليخفف احلمل عن الذاكرة،
فهو يودع الكتاب ما يريد �أن يحتفظ به .والذاكرة عر�ضة للخط�أ فقد يثقلها احلمل،
وقد تتعرث ،ثم �إنها تنحط ويف النهاية ت�صري مع الإن�سان �إىل �صمت الفناء ،وكلما وجد
الإن�سان املجدّ طريقه لعمل �شيء ما عم ًال �صحيح ًا �سارع �إىل تقييد تلك الطريقة بكل
ّ
دقة.
كل كتاب� ،أو كل مكتبة ،قبل كل �شيء جمموعة و�سائل ومناهج ،فالكتاب� ،أو املكتبة
هي ذل��ك املكان اجلليل ال��ذي يحتفظ فيه الرجال بتاريخ جتاربهم وحت�س�ساتهم
واكت�شافاتهم ،وم�شروعاتهم ،ومن ذلك ،يتم ذكر التاريخ ،تاريخ ال�شعوب قدمي ًا وحديث ًا،
ما�ضي ًا وحا�ضراً ،ومنه التاريخ املعني بالتطور� ،سواء تطور الأفكار ،يف الفل�سفة ،يف
الدين ،يف الأدب� ،أو يف جمال االخرتاعات واملكت�شفات اجلديدة واحلديثة.
فماذا �سيح�صل لو فقدنا دفعة واحدة كل تلك الكتب التي �ساهمت يف بناء احل�ضارات،
ويف ظل تلك الكتب ازدهرت تلك احل�ضارات.
يقول جورد ديها ِمل :واملكاتب العامة ال تكفي حاجة النا�س ،ولذا ميتلك ــــــ مهما
كان فقرياً ،ومهما �ضعف ا�ستقراره ،مكتبة �صغرية �شخ�صية ،هي كنزه الذي يعتز بهذا
الكنز� ،أي هذا الكتاب �أو املكتبة.
ويت�ساءل جورج ديها ِمل :لتت�صور ماذا تكون حياتك يف مكان ريح لكنه خال من
الكتب ،ف�إنك لن تلبث حينئذ �أن حت�س بالنفرة و�ضيق ال�صدر ،و�أن��ا �أق��در �أن هذه
اخلواطر �ستثري معار�ضات ،ولئن قيل يل مث ًال ،فليكن!
ومن ثم يقول:
«ف�أنا ال �أخ�شى على مكاتبنا من ِمكْروب خبيث� ،إذ يخيل �إيل �أن الإن�سان يف حالته
الراهنة� ،سيبذل كل جهده ليحافظ على كنزه من التحطيم� ،أو لينقل و�سائل حياته
احليوية �إىل مادة �أخرى �أقل عر�ضة للفناء ،وي�ضرب مثا ًال« :يف الربازيل يحافظون
على الكتب فيحمونها من ح�شرات احلرير ال�صناعي ب�أن ي�ضعوها يف م�أمن منها داخل
مكتبات من ال�صلب حمكمة الإغالق وقد �سماها جورج ديها ِمل (مكتبات م�صفحة)».
وبعد ذلك ينطق باجلوهرة فيقول :فالكتاب مهدد يف م�ستقبله ال باملكروب بل
بان�صراف جماهري الب�شر عنه ،وك�أنه ي�ضرب بالغيب.
و�أنا �أقول له لو كان ي�سمعني ،على الرغم من ان�صراف الب�شر عن الكتاب ،ف�إن دور
الن�شر تزداد يومي ًا ،و�سعر الكتاب ال ي�ستطيع �أن ي�ؤمنه الفقري.
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رعاية وزارة الثقافة لأدب الأطفال
ق�صة " راعي الحروف " نموذج ًا

�أولت وزارة الثقافة ،عرب الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب ـ منذ �أم��د غ�ير ق�صري ـ
كتاب الطفل �أهمية بالغة ،وحر�صت �أن
حتتفي من�شورات الهيئة بالقيم الرتبوية
والأخ�ل�اق���ي���ة واجل��م��ال��ي��ة ال�����س��ائ��دة يف
جمتمعنا العربي ،وتعمل على تر�سيخها.
ومل ت��ت��وان الهيئة ال��ع��ام��ة ال�سورية
للكتاب ،ممثلة مبديرها العام ال�شاعر واملرتجم
الدكتور ثائر زي��ن ال��دي��ن ،بتقدمي ك��ل م��ا هو
جميل وماتع يف هذا املجال ،ا�ستناد ًا �إىل خربات
القائمني على من�شورات الطفل ،وحر�صهم على
تنمية الذائقة اجلمالية لدى الأطفال ،وتطوير
خرباتهم املعرفية ،وتر�سيخ القيم الأخالقية
ال�سامية والنبيلة فيهم ،من خالل ن�شرهم �سل�سلة
من الق�ص�ص املوجهة �إىل الأطفال يف املرحلة
املبكرة «�سل�سلة �أطفالنا « ،م��رورا مبا ين�شر يف
« مكتبة الطفولة « من ق�ص�ص حتث اليافعني
�إىل التم�سك بقيم احلق واخلري والف�ضيلة ،بعد
�أن و�ضع القائمون على من�شورات الطفل ن�صب
�أعينهم ما ميكّنهم من احل��دّ من ال��دور ال�سلبي
الذي تلعبه الثقافة املعا�صرة « ثقافة التلفاز
واحل��ا���س��وب «وال��ت��ق��ان��ات احلديثة «الأن�ترن��ت
و�ألعاب الفيديو» التي ا�ستطاعت �أن ت�شحذ خيال
الطفل ،وتنال ا�ستح�سانه ،وتلبي نهمه املعريف،
بعواملها االفرتا�ضية والرقمية ،وت�سلب منه
متعة القراءة .
وحر�ص ًا من وزارة الثقافة على �إمتاع �أطفالنا
القراء ،وحثهم على املطالعة ،والتذوق اجلمايل،
فقد عمدت ـ من دون �أن تغفل �أهمية حمتوى
الكتاب م��ن الناحية ال�ترب��وي��ة ـ �إىل حت�سني
طباعة الكتاب ،واالهتمام به من الناحيتني
الفنية والإخراجية ،ب�شكل الفت للنظر ،كادت
�أن تناف�س به دور الن�شر التجارية ،التي تعمل
على �شد انتباه الطفل و�إث��ارة غرائزه و�إبهاره،
من خالل ما تقدمه عرب من�شوراتها من �أل��وان
و�صور جذابة ـ يف الغالب ـ على ح�ساب حمتوى
الكتاب.
وق�صة «راع��ي احل���روف» للأديبة الواعدة
�أري��ج بوادقجي �إح��دى الق�ص�ص اجلميلة التي
�أ�صدرتها دائ���رة من�شورات الطفل يف الهيئة
ال��ع��ام��ة ال�����س��وري��ة للكتاب يف �سل�سلة مكتبة
الطفولة والتي �سنلقي عليها ال�ضوء يف مقالتنا.
العنوان:
يرتكب عنوان الق�صة من وحدتني ل�سانيتني:
 1ـ راعي :التي تقودنا يف ف�ضائها الداليل،
ومرجعيتها اللغوية املعجمية� ،إىل ال�شخ�ص
ال��ذي يهتم ب�أمر الآخ��ري��ن ،من ناحية امل�أكل
وامل�شرب وامللب�س� ،أما بالن�سبة �إىل احليوانات،
فهو ال�شخ�ص الذي يقودها يف ال�سهول واله�ضاب
الف�سيحة ،م��ن �أج��ل البحث ع��ن امل��اء وال��ك�ل�أ،
�أما من ناحية داللتها العاطفية ،فتقودنا �إىل
ال�شخ�ص الذي يهتم مب�شاعرنا و�أحا�سي�سنا يف
ال�سراء وال�ضراء ،وي�سهر الليل من �أجل راحتنا.
 2ـ احلروف :هي الوحدات ال�صوتية يف لغتنا
العربية ،التي تت�شكل منها كلماتنا التي ننطق
بها ،ونعرب عن م�شاعرنا و�أحا�سي�سنا عربها،
ونتوا�صل مع الآخرين من خاللها .
ون�ل�اح���ظ �أن ال��ت�لاح��م ب�ي�ن ال��وح��دت�ين
الل�سانيتني ،ي�ستجيب له املنت احلكائي يف الق�صة،
من خ�لال �شخ�صية بطلها «فهمان» ،ال��ذي كان
مل ما َّ
حل ب َقري ِت ِه» وا�ستهجن
«يراقب ُ
ُ
بحزنٍ و�أ ٍ
�ضياع وتناثر حروف املحبة والألفة بني �أنا�سها،
فحمل املعجم وراح يبحث فيه عن احلروف التي
تعيد قريته �إىل �سابق عهدها.

جنحت الكاتبة يف ر�سم �صورة
ذهنية ،تلفت بها انتباه الطفل
القارئ �إىل خطورة الكراهية
بني النا�س ،وما ت�سببه من فرقة
وت�شتت و�ضياع .
عنا�صر البناء الفني يف ق�صة راعي احلروف:
من املعلوم �أن تقنيات البناء الفني للق�صة،
تبد�أ باحلدث  ..الواقعة الأوىل ،وما يليها من
�أحداث ،ينمو فيها ال�صراع مع احلركة يف الق�صة،
حتى ن�صل �إىل العقدة يف البناء « الذروة « ،ومن
ثم تبد�أ العقدة يف احلل بالتدريج حتى ن�صل �إىل
النهاية التي اختارها الكاتب ،ف�ض ًال عن عنا�صر
اللغة والأ�سلوب ،والنهاية  ..و�سيتم تناولها
بالدر�س والتحليل.
احلدث يف الق�صة:
تبد�أ الق�صة بتمهيد ب�سيط عن ٌ
قرية الريحان،
وب «،
التي « َي ِ
َّا�س ِمن ُك ِّل َح��دَ ٍب َ
ق�صدُ ها الن ُ
و�ص ٍ
ثم يتطور احلدث حني يداهمها اليبا�س ،فيبد�أ
�أنا�سها ب�إغالق الأب��واب على ما لديهم مبفاتيح
فوالذية ،وتعم القطيعة بني النا�س ،فراح ابن
القرية « فهمان» يبحث عن ال�سبب.
وي�صل احل��دث �إىل ال���ذروة ،حني يكت�شف «
فهمان»� ،أن ال�سبب هو فقدان املحبة بني �أبناء
القرية ،فيحمل املعجم ،ويذهب يف رحلة للبحث
ع��ن احل���روف التي تعيد الأل��ف��ة واملحبة بني
النا�س.
وبعد ذلك ت�أخذ الأحداث يف االنحالل رويد ًا
رويد ًا  ...ففي �أثناء جتواله يلتقي برجل �أ�شعث
�أغرب ،يريد �أن ي�شرتي منه حر ّ
يف احلاء والباء،
فيمتثل فهمان لرغبته ،لكنه يلمحه وهو يحاول
�أن ي�سرق حرف الراء ،لي�شكل منها كلمة «حرب»،
فيم�سكه «فهمان» باجلرم امل�شهود ،فيهرب الرجل،
قبل �أن ينال جزاءه ،بيد �أن احلروف �شكلت بدل
واهر
كلمة ح��رب كلمة «بحر» فا�ضتْ ِمنهُ َج ُ
ِّ
وروائع ال ِق َ�ص�ص
حل َكم،
ال�شع ِر والأدَب ،و َنفا ِئ ُ�س ا ِ
ُ
« فيعود فهمان �إىل قريته ،حامال مب��ا فا�ض
به البحر من كلمات ال حت�صى ،ليعيد لأبنائها
املحبة.
لقد جنحت الكاتبة يف ر�سم �صورة ذهنية،
تلفت بها انتباه الطفل ال��ق��ارئ �إىل خطورة
الكراهية ب�ين ال��ن��ا���س ،وم��ا ت�سببه م��ن فرقة
وت�شتت و�ضياع .
ولي�س من قبيل امل�صادفة� ،أن جتعل الكاتبة

اتك�أ ال�سرد الق�ص�صي /احلكائي
على عن�صري الإثارة والت�شويق
لدفع الطفل �إىل قراءة الق�صة
حتى نهايتها.

الطفل هو املحرك الرئي�س للأحداث ،فهو من
�أدرك امل�شكلة ،وه��و ال��ذي بحث عن حل لها ؛
الأم��ر ال��ذي دعم فكرة ق��درة الطفل  /البطل
على �أن يكون فاعال ،و�أن منبع تلك القدرة يكمن
يف داخله ،ال يف خارجه .
لقد ج��اءت �أح���داث الق�صة ب�سيطة �سهلة،
مبنية على م��وق��ف واح���د ،وح��ك��اي��ة واح���دة،
ووردت مرتبة ترتيب ًا زم��ن��ي�� ًا� ،أي �أن��ه��ا تنمو
بطريقة منطقية .
الفكرة :
يق�صد بها ما تريد الكاتبة قوله من خالل
الق�صة ،ومن املعروف� ،أنه ميكننا الو�صول �إىل
فكرة الق�صة ـ �أي ق�صة ـ من خالل م�ستويني :
م�ستوى حقيقي واقعي  ..وم�ستوى جمازي ت�أويلي
رمزي.
فعلى امل�ستوى الرمزي ،تنفتح دالالت قرية
ال��ري��ح��ان على ال��وط��ن ال��واح��د ،ال��ذي مزقته
ال�ضغائن والأح��ق��اد ،ف�أ�صبح ب��ددا ،كما تنفتح
دالالت راعي احلروف “ فهمان” وحمله املعجم،
على ال�شخ�ص القيادي العاطفي النبيل ،الذي
يبحث عن اخلال�ص لأقطار وطنه امل�شتت ال�ضال،
للم �شمله ،كما يلم الراعي
وحماولته الدائبة ّ
قطيع �أغنامه ،عندما يريد العودة �إىل الديار،
و ّ
مل ال�شمل ال يت�أتى �إال بالعلم واملعرفة ،كما
تنفتح دالالت الرجل الأ�شعث الأغ�ب�ر ،الذي
تبدو على وجهه مالمح الق�سوة ،والذي يريد �أن
ي�شرتي بحنكته ودهائه وخبثه �أقطار الوطن،
على امل�ستعمرين والطامعني الذين ال يريدون
خريا لهذه البالد .
وقد حملت هذه الفكرة للطفل القارئ قيما
تربوية وخلقية وتعليمية منها :
ـ غر�س قيم املحبة واخلري بني �أبناء الوطن
الواحد .
ـ ع��دم ا�ست�سالم الطفل للي�أ�س والإح��ب��اط،
وحماولته الدائبة للتخل�ص منه والتغلب عليه.
ـ عدم ا�ست�سالم الطفل لإغ��راءات الطامعني
بوطنه .
ـ حث الطفل على العلم واملعرفة .
ـ اال�ستماع اجليد ملعاناة الآخ��ري��ن ،و�إيجاد
احللول املنا�سبة لهم .
اللغة والأ�سلوب :
مما ال م�شاحة فيه �أن اللغة عن�صر �أ�سا�سي يف
ق�صة الطفل ،كما �أنّها تختلف عن �سائر العنا�صر
الف ّن ّية ب�أنّها الوعاء احلامل لفكر الكاتب .
وق���د ج���اءت ل��غ��ة الق�صة ب�سيطة �سل�سة،
تتنا�سب مع الفئة العمرية التي وجهت الكاتبة

�إليها ق�صتها ،وغري معقدة وال تدفع الطفل �إىل
اللجوء �إىل املعجم للبحث عن معاين الكلمات ،لذا
عمدت الكاتبة �إىل انتقاء �ألفاظها واختيارها
بعناية ودقة ،لتعرب من خاللها عما تريد قوله .
وجنحت الكاتبة �أي�ض ًا ،يف ا�ستعمال اجلمل
الب�سيطة املعطوفة على ما قبلها ب���أداة عطف
وخا�صة الواو ،كذلك ا�ستخدمت اجلمل الفعل ّية
ّ
ردي ويرثيه
ال�س
ّ�ص
ن
ال
ز
ي
مي
ما
وهذا
بكرثة،
ّ ّ ّ
ّ
وق��د اتك�أ ال�سرد الق�ص�صي /احلكائي على
عن�صري الإث���ارة والت�شويق لدفع الطفل �إىل
ق��راءة الق�صة حتى نهايتها ،وه��ذا �إن دل على
�شيء ،ف�إمنا يدل على خربة الكاتبة وبراعتها يف
�شد انتباه الطفل ملتابعة القراءة دون ملل .
العتبات الفنية :
يق�صد بالعتبات الفنية تقنيات الإخ���راج
الفني للق�صة� ،أو �آليات الت�شكيل الب�صري من
ر�سومات و�صور و�أل��وان وغالف ونوعية الورق .
�أن هذه العتبات الفنية تعطي قيمة جمالية
للق�صة ،وجتذب انتباه القارئ �إليها .
الغالف الأمامي :
�أبدع الفنان رامز حاج ح�سني ـ وهو من الفنانني
املوهوبني الذين كر�سوا �إبداعهم يف املجالت
املخت�صة ب�أدب الأطفال ،ف�أثروا احلركة الفنية
بلوحات فنية جذابة ـ يف التعبري عما ورد يف
الق�صة بلوحة فنية مبهرة ،فقد ر�سم �شخ�صية
الطفل فهمان يف املقدمة حامال كتابا تتناثر
منه الأوراق باجتاه اخللف وخلفه تنت�صب بيوت
متال�صقة اجلدران وعلى جانبي اللوحة تتدفق
�أنهار املاء وت�شمخ الأ�شجار .
ويف و�سط الغالف من الأع��ل��ى يظهر عنوان
الق�صة ،ومن الأ�سفل ا�سم الكاتبة والر�سام
ـ احلروف وعالمات الرتقيم :
ج����اءت احل����روف ال��ت��ي ك��ت��ب��ت ب��ه��ا الق�صة
متو�سطة احل��ج��م� ،أي ببنط ( ،)16وكانت
الكلمات م�ضبوطة بال�شكل كلها ؛ دفع ًا للب�س ؛
ولي�سهل على الطفل قراءتها ،وقد ا�ستخدمت
عالمات الرتقيم يف مكانها .
وخال�صة القول ،جند �أن الكاتبة قد حققت
يف ق�صتها “راعي احلروف” كل املوا�صفات التي
جتعل منها ق�صة ناجحة يحبها الأطفال .
كما حققت الهيئة العامة ال�سورية للكتاب
ب�إخراجها الفني للق�صة الهدف املن�شود الذي
ت�سعى �إليه ،واملتمثل بجذب �أطفالنا و�إبهارهم
وحتفيزهم على املطالعة.

زوايا
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في ا�ست�شهاده
ثبات لنا

• مها عبد الوهاب

غ�سان كنفاين ..ذاك ال�شهيد احل��ي ،رجل
ّ
يف �شعب و�شعب يف رجل ،الإن�سان الوطني
ال�صادق املخل�ص لق�ضيته وق�ضية �شعبه
ووطنه ،داف��ع با�ستماتة عن ّ
حق الرجل
الباحث عن وطنه ،ال�ضائع و�سط وحول
املرحلة متام ًا ،التي دفع حياته ثمن ًا لها.
ول��د غ�سان كنفاين يف مدينة عكا يف 8
ني�سان �سنة 1936م ،وعا�ش يف مدينة يافا،
ثم ُ
ا�ضطر للنزوح عنها حتت �ضغط االحتالل
ّ
ال�صهيوين ،وكان ذلك يف �سنة 1948م ،ثم �أقام
لفرتة وجيزة مع ذويه يف جنوب لبنان ،وبعدها انتقلت عائلته �إىل دم�شق ،وقد عا�ش
فيها حيا ًة �صعبة قا�سية ،حيث عمل والده يف مهنة املحاماة ،واختار �أن يعمل يف ق�ضايا
معظمها ق�ضايا وطنية خا�صة بالثورات التي كانت حتدث �آنذاك يف فل�سطني ،وقد اعتقل
ملرات عدة � ،اّإل �أ ّنه متيز ب�أ ّنه ع�صامي ذو �آراء متميزة ،الأمر الذي ترك �آثر ًا عظيم ًا يف
�شخ�صية غ�سان وحياته.
غ�سان اليوم جند كلماته تعك�س ما �آلت �إليه الق�ضية الفل�سطينية،
حني نقر�أ ال�شهيد ّ
حيث كانت كتاباته من النا�س و�إليهم .تنب�أ بالقادم على الرغم من مرور  46عام ًا
غ�سان الناطق با�سم اجلبهة
على اغتياله من ِق َبل املو�ساد ال�صهيوين ا ّلذي �أرعبه فكر ّ
ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،حني قالت غولدا مائري رئي�سة الوزراء ال�صهيونية �آنذاك «
اليوم تخل�صنا من لواء فكري م�سلح»� ،شعر كنفاين ب�ضياع الفل�سطينيني قبل غريه بكثري،
وبتحول ق�ضيتهم �إىل ق�ضية حيا ٍة يومية �أ�صبح الفل�سطينيون يعي�شونها حتت �إحلاح
لقمة العي�ش ً
عو�ضا عن العمق الذي �أودى بهم نحو هذا العوز ،بذلك فقد بلور الق�ضية
الفل�سطينية.
ت�أثر كثري ًا يف بلد اللجوء و�أثمرت �أحزانه وحنينه للما�ضي عن رواية «عائد �إىل حيفا»
كتبها يف عام  ،1968حيث كانت ملحمة وطنية م�ؤثرة� .شخ�صياتها �أ�سرة مبا حتمله من
نبل وعنفوان وقدرة على املواجهة ،والأهم من هذا كله انها حتاكي ق�ضية فل�سطني يف
بعدها االن�ساين العميق .ففي هذه الرواية نقف �أمام حالة ان�سانية وطنية ،حيث تبد�أ
مع عام النكبة يف ذروة احداثه ،لت�صور رحلة طويلة من الت�شرد والعذاب والآالم ،رحلة
يغو�ص يف خما�ضها مئات الألوف من الفل�سطينيني بعد ان اقتلعوا من ديارهم وحرموا من
�أهلهم و�أر�ضهم ،فالرواية ت�ؤرخ �سقوط حيفا عام  1948من خالل ر�صده مل�صري عائلة
فل�سطينية حيث ت�شتت وعانت من التهجري والنزوح والت�شريد يف املخيمات التي �أ�صبحت
م�سل�س ًال يحمل اال�سم نف�سه «عائد �إىل حيفا» ،وبعدها ا�ستح�ضرته الذكريات احلزينة
فنتجت عنها رواية «�أر�ض الربتقال احلزين» التي ر�أت النور يف عام .1963
وخالل عمله املتوا�صل الذي فاق ع�شر �ساعات يومي ًا على الأقل ،بد�أ املر�ض يت�سلل
�إىل ج�سده الفتي فظهرت عليه �أعرا�ض ال�سكر والنقر�س وكان يدخل �أيام ًا �إىل امل�شفى،
هذه املعاناة حملته على كتابة �إحدى رواياته «موت على �سرير رقم  »12يف عام .1962
ويف رحلة عودته من الكويت �إىل دم�شق يف �شاحنة قدمية ،عرب ال�صحراء� ،أح�س
�شعب ب�أكمله كتب عليه ال�ضياع وال�سفر واملعاناة ،مما �أ�سفر عن رواية جديدة
مبعاناة ٍ
بعنوان «رجال حتت ال�شم�س» .يف عام  .1963كما �أن الرواية �أ�صبحت فيلم ًا يحمل
عنوان «املخدوعون».
عرف غ�سان �أن ال منا�ص من الكفاح ،و�أن ال ب ّر للفل�سطينيني �سوى �سواعدهم .ف�أحلق
�صريحا
وا�ضحا
رواية «رجال حتت ال�شم�س» برواية «ما تبقى لكم» .ونرى فكر كنفاين
ً
ً
نا�ضجا بالفكرة يف روايته «عامل لي�س لنا» عام .1965
ً
وللأم الفل�سطينية ٌ
مكانة عند كنفاين فهي «التي تقف الآن حتت �سقف الب�ؤ�س الواطئ
يف ال�صف العايل من املعركة» كما جاء يف روايته «�أم �سعد» عام .1969
ومن روايات كنفاين الأخرى «ال�شيء الآخر» التي �صدرت يف بريوت بعد ا�ست�شهاده،
و»القنديل ال�صغري» ــــــ وهي موجهة للأطفال والنا�شئة.
وللم�سرح ح�ضو ٌر قوي يف �أدب كنفاين ،ومن �أهم م�سرحياته «الباب» و»القبعة والنبي»
و»ج�سر �إىل الأبد».
ارتباط وثيق بالق�ضية
كتب كنفاين العديد من البحوث الأدبية ،معظمها على
ٍ
الفل�سطينية ،فهو �أول من كتب عن �شعراء فل�سطني ،و�صدرت كتاباته يف كتاب له حمل
عنوان «�شعراء الأر�ض املحتلة» كما �أنه �أول من كتب عن الأدب ال�صهيوين من كثب .وله
ٌ
مقاالت كثرية �سواء با�سمه احلقيقي �أو حتت �أ�سماء م�ستعارة من�شورة يف العديد من
ال�صحف واملجالت ،ومنها الكتاب الذي �صدر وهو موقع با�سم فار�س فار�س و�ضم عدد ًا
كبري ًا من درا�ساته النقدية.
على الرغم من العمر الق�صري الذي عا�شه الكاتب (� 36سنة) ف�إنه كان غزير الإنتاج
يف �شتى جماالت الإبداع :ر�سما وق�صة ورواية وم�سرحية ونقدا وكتابة �سيا�سية.
غ�سان الأديب الكاتب املنا�ضل الثائر ال�سيا�سي بالإ�ضافة �إىل اجلانب ال�سيا�سي الذي
و�سم �شخ�صيته ،كان ميتلك جانب ًا �آخر من �شخ�صيته يتميز بقلب رقيق حنون عطوف
على الأطفال خ�صهم ب�أفكاره ورواياته ذلك ما جنده يف روايته القنديل ال�صغري التي
كتبها عام  1963و�أهداها �إىل ابنة �شقيقته ملي�س يف عيد ميالدها الثامن ،علم ًا �أنها
ا�ست�شهدت معه عند تفجري �سيارته ،حتولت الق�صة �إىل م�سرحية للأطفال وعر�ضتها
�إحدى الفرق امل�سرحية يف فل�سطني املحتلة� .صدرت الق�صة يف طبعات عدة بعد �صدورها
الأول ،ومن بينها طبعة باللغة الإجنليزية.
غ�سان كنفاين الإن�سان الذي �أقلق راحة الكيان ال�صهيوين ب�أ�سره.
نته و�إبداعه منارة ت�ستظل بها الأجيال
هنا انتهت حياة الإن�سان ولكن فكره مل ي ِ
عرب ال�سنوات القادمة والالحقة ،لن تفنى ق�ضية مات �أحد �أبطالها ولكن موته كان
حافز ًا على امل�ضي قدم ًا و�أننا على حق ،واحلق يعلو وال يعلى عليه ،و�أن للباطل جولة
وللحق جوالت.

د.ح�ســن حميد

يو�سف �إدري�س ..يروي! ()2
وي�ضيف د� .إدري�س :ق�صائد يو�سف اخلطيب،
و �أب���و �سلمى ،وع��ب��د ال��رح��ي��م حم��م��ود ،واجل��ي��ل
ال�شعري الذي تالهم �أعني جيل حممود دروي�ش،
وجيل ال�سرد ،املهم يف فل�سطني املتمثل بـ جربا
�إب��راه��ي��م ج�برا و �أم��ي��ل حبيبي وا جل��ي��ل ا ل��ذي
تالهما �أعني جيل غ�سان كنفاين ،وكاتبة ا�سمها
�سمرية ع���زام ه��و ال���ذي جعلنا نتعلق بالوطن
الفل�سطيني لأننا ر �أينا فيهم �صورة لوركا ،وبابلو
نريودا ومك�سيم غوركي وحمزاتوف مثلما ر�أينا
يف قادتهم �صور كا�سرتو ،وجيفارا ،ومانديال،
وعبد النا�صر ،وهواري بومدين� .س�ألت الدكتور
�إدري�������س ع��ن ال����ذي ي��ق�����ص��ده ب�����ص��ورة الأد ي����ب
الفل�سطيني و���ص��ورة ال�سيا�سي الفل�سطيني..
�أه��و يق�صد ا جل��دة والده�شة �أم يق�صد ال�شغف
بالروح الوطنية املطالبة باحلرية والعدالة،
ق���ال :الأم����ران م��ع��اً ،ف��الأدب��اء الفل�سطينيون
�أدخلوا املو�ضوع الفل�سطيني �إىل احلياة العربية
لي�س مبعنى �أن يكون خرب ًا �أو حدثاً ،و �إمنا مبعنى
�أن يكون ق�ضية عدالة وحرية ووجع �إن�ساين ،يف
م�صر كانت جمموعة من الأدباء الفل�سطينيني،
م��ن ���ش��ع��راء وك��تّ��ـ��اب ق�صة و�إع�لا م��ي�ين وفنانني
ا�ستطاعوا الت�أثري يف احلياة الثقافية امل�صرية
ح�ين ���ش��دوا اال ن��ت��ب��اه �إل��ي��ه��م بح�ضور مواهبهم
وج��م��ال��ي��ات م��ا ي��ق��ول��ون��ه ،وق��د ك��ان��ت الق�ضية
الفل�سطينية بحاجة �إىل �أدباء �أفذاذ من طينة
غ�سان كنفاين يف ال�����س��رد وحم��م��ود دروي�����ش يف
ال�شعر كي حتلق يف الوجدان العربي والعاملي،
�أذك��ر ،وال��ك�لام للدكتور �إدري�����س� ،أنني ح�ضرت
�أم�سية �شعرية ل��ـ حممود دروي�����ش ك��ان ح�ضور
اجلمهور الكثيف ي�شبه ح�ضور احلرارة الكثيف،
ومل تكن تلك الأم�سية �أم�سية �شعرية بل كانت
تظاهرة وطنية لأن حممود دروي�ش ،وعرب قوة
ن�صه وامتالئه بالثقافة ،وطريقة �إلقائه بهر
النا�س ،فجعلهم يح�سون �أنهم يف م�سرح �أو �سريك
�أو تظاهرة �شعبية يف ال�شارع� .أنا �شخ�صي ًا كنت
�أنتظر مثل هذا احل�ضور لأدب��اء فل�سطني كي ال
تغيب راية احلرية واملطالبة بالعدالة وال�صراخ
يف وج��ه الظلم .قلت للدكتور يو�سف �إدر ي�����س
�سائالً� :أنعود �إىل غ�سان كنفاين .قال �ضاحكاً:
(وهو نحن �سبناه) ،قلت :و�أين ر�أيت قوة �إبداع
غ�سان كنفاين يف ق�ص�صه �أم يف رواياته .قال:
اغ��ت��ي��ال غ�����س��ان ك��ن��ف��اين �أع����ادين ل��ك��ي �أواج���ه
ذات��ي و�ألومها على تق�صريها يف ق��راءة الأدب
ال���ذي �أن��ت��ج��ه ك��تّ��اب فل�سطني ،ف��ق��ر �أت كتابات
غ�سان كنفاين ،بع�ضها مل يكن متوفراً ،ولكنني
يل  ،فقر�أتها ومبتعة ،ما
جئت بها� ،أو و�صلت �إ َّ
بهرين يف جتربة غ�سان كنفاين هو قدرته يف
ال�سيطرة على ن�صه الق�ص�صي ،فهو يكتب الق�صة
كما يكتب املقالة ال�صحفية ،وبال�سهولة ذاتها،
رج��ة ال ترتكها ع��ادة �إال
لكنه يخلّف يف قارئه ّ
الن�صو�ص الثقيلة ،املعمار الفني يف ق�صة غ�سان
كنفاين مذهل ،ومتعدد يف �صيغه ،ووافر احل�ضور
يف ب�ساطته ،وق��ادر على نقل ال��ق��ارئ م��ن عامل
ك��ان فيه قبل ال��ق��راءة �إىل تفاعل م��ع القراء
ومن ثم �إىل مغايرة يف نهاية القراءة .واملده�ش
يف ك��ت��اب��ة غ�����س��ان ه��و �أن���ه غ�ّيررّ ق��ن��اع��ة ال��ق��ارئ
العربي ب���أن املو�ضوع الفل�سطيني معروف ،لقد
قال بو�ضوح :املو�ضوع الفل�سطيني غري معروف،
وعليكم �أن تقر �ؤوا كي تعرفوه ،وكذلك ال�ش�أن
عند �أميل حبيبي ،وجربا �إبراهيم جربا ..وقال
لنا �أم��ر ًا �آخ��ر ،وهو مده�ش �أي�ضاً ،يتمثل يف �أن
الكتابة يف املو�ضوع الفل�سطيني لي�ست ن�ضا الً،
و�إمنا هي �إبداع ،ومن دون ا لإبداع فهي ال ت�ساوي
�شيئاً .وهذه حالة �أدبية على غاية من الأهمية
والوعي مبتطلبات الن�ص الأدبي.

ال���ك�ل�ام (ال���دب�������ش) يف ب��ع�����ض ال��ك��ت��اب��ات
الفل�سطينية��� ،ش��ع��ر ًا ون�ث�راً� ،أ���ص��اب��ت املو�ضوع
الفل�سطيني ب��ا ل�����ض��رر ،ك��ان عليهم �أن ي�تر ك��وا
هذا الكالم (الدب�ش) للإعالم ،للخطباء ،لأي
كان ..لأنه لي�س من اخت�صا�ص الكتّاب والأدباء
وا ل�����ش��ع��راء وا ل��ف��ن��ان�ين ،ه�����ؤالء ل��ه��م �أ�سلوبهم
وطرقهم يف خماطبة النا�س.
غ�سان كنفاين �شكّل منبع ًا �ضوئي ًا لفت االنتباه
�إىل ا لأدب ا ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وال ���س��ي��م��ا ح�ين راح
املرتجمون ينقلونه �إىل اللغات الأخ��رى ،مثلما
�شكّل درو ي�����ش منبع ًا �ضوئي ًا لفت االنتباه �إىل
�شعراء الوطن الفل�سطيني املحتل و�أدبائه الذين
كتبوا �أدب ًا رفيع ًا جعل احلرية والعدالة جنوم ًا
�ساطعات وهي تواجه ظلم االحتالل و�سجونه!
�أ م��ا رواي��ات غ�سان كنفاين ،فهي رواي��ات ذات
بنية ق�ص�صية ،ويكفيه �إجن���از ًا و�أه��م��ي��ة �أن��ه
كتب رواية �صغرية (نوفلت) عنوانها (رجال يف
ال�شم�س) ال توازيها يف الأهمية �سوى روايتني
عامليتني هما ،واحدة لفرن�سي تنكر با�سم فريكور،
وا�سمها (�صمت البحر) وثانية للأمريكي �إرن�ست
همنغواي وا�سمها (ال�شيخ وال��ب��ح��ر) ،يف هذه
الروايات الثالث م�شرتك واحد هو البحث عن
االنت�صار ومغالبة الظلم والقوة العمياء �أ َّي ًا كان
�شكلهما .
و�صمت الدكتور يو�سف �إدري�����س حلظات ،ثم
ق��ال :ح��ز ن��ت ك��ث�ير ًا و ف��ر ح��ت ك��ث�ير ًا �أي�����ض�� ًا حني
عرفت جوانب من حياة غ�سان كنفاين ون�شاطاته،
ح��ز ن��ت لأن��ه مل يكن متفرغ ًا للكتابة والأدب
وا ل��ف��ن��ون ،و�أن ي��و م��ه ا ل��واح��د ك��ان م��وزع�� ًا على
حترير مقاالت جملة الهدف ،وكتابة البيانات
ال�سيا�سية ،وعقد امل�ؤمترات ال�صحفية وباللغتني
العربية وا لإنكليزية ،وحترير بع�ض ال�صفحات
يف ال�صحف اللبنانية ،واالجتماعات ال�سيا�سية،
واللقاءات اجلماهريية يف املخيمات �أو القواعد
الفدائية .وقد قيل يل �إن كل ما كَتبه كتبه على
عجل ويف �أوقات ا�سرتجاع ا لأنفا�س من امل�شاغل
الكثرية التي �أخذته �إليها ،فلو كان �صاحب هذه
املوهبة ،غ�سان كنفاين ،متفرغاً ،وال �شغل ي�شغله
�سوى كتابته ،لكان �أجنز �أدب ًا عظيماً ،ويف �أوقات
ق�صرية .وفرحت لأن ما �أجن��زه غ�سان كنفاين
كان عظيماً ،واملنتظر منه كان �أ�شبه بالأحالم،
فقد �أو ج���د لنف�سه ح�����ض��ور ًا �أدب��ي��اً ،و�إع�لام��ي��اً،
ت�ضج باحليوية
ون�ضالي ًا غري م�سبوق يف مدينة
ّ
وا لأدب����اء وا لإع�لام��ي�ين وال��ف��ن��ان�ين ه��ي مدينة
ب�ي�روت ،يف �أدب غ�سان كنفاين ل��ن جت��د غ�سان
كنفاين ال�سيا�سي ،وال اخلطيب ،وال امل�ؤرخ الذي
يتحدث عن تاريخني اثنني� ،أحدهما ،حقيقي
للفل�سطينيني ،و�آ خ��ر منحول للإ�سرائيليني؛ يف
�أدب غ�سان كنفاين �ستجد غ�سان كنفاين الأديب
احلاذق واملده�ش يف �آن.
وقال د� .إدري�س :ما تركه غ�سان كنفاين من
�أعمال �أدبية� ،سيكفل ال�سمه دميومة احل�ضور
لي�س يف م��دو ن��ة ا ل�����س��رد الفل�سطينية وحدها
و �إمنا يف مدونة ال�سرد العربية ،و�أن حياته ،وما
هو معروف منها� ،ستكفل له املكانة الرفيعة بني
�أبناء �شعبه.
قلت للدكتور �إدر ي�����س ،اعتذر لأنني �أتعبتك
و�أ ن����ا �أ ط��ا ل��ب��ك ب��ا حل��د ي��ث ع��ن غ�����س��ان ك��ن��ف��اين!
ف�ضحك ،وقال:
����ش���رف يل �أن �أح���ك���ي ع���ن ���ش��ه��ي��د ال�����ش��ع��ب
ا ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال����ذي �أ ح��ب��ب��ت��ه ،وع���ن ال��ك��ات��ب
الق�ص�صي ا ل��ذي �أحببته �أي�ضاً ..ال��ذي ال ت�أتي
الدنيا ب�أمثاله� ..إال يف امل�صادفات النادرة.
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المقوالت العلمية العامة ونمْذجة تكامليَّات العلم

• د .معن النقري

املقوالت العلمية العامة
على الرغم ِمن مت ُّيز وق ّلة االخت�صا�ص ّيني
ع ْلم ـ الع ْلم ِّيني ال��ذي��ن �أج���ادوا درا���س��ة بني
االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ة وال�ت�ر ُّك���ب وال��ت��ك��ام��ل��ي��ة يف
الع ْلم املعا�صر� ،إ َّال �أنهم موجودون ،ون ٌ
��درة �أو
نخبة منهم �أب��دع��تْ يف ه��ذا امل��ج��ال ،ويكاد
يكون «�أور���س��ول» �أح��دَ امل�ساهمني الرئي�سيني
وامل�شاركني «املناوبني» الدائمني يف هذه الن�شاطات
كتبه و�أعماله اخلا�صة فقط،
والت�أليفات لي�س يف ِ
بل وبامل�شاركة مع �آخرين يف الت�أليف ويف الأعمال
ْ
امل�شرتكة املتن ّوعةُ :ك ُتب ـ مقاالت ودرا�سات�...إلخ.
وكان من هذه الأعمال ْ
امل�شترَ كة ِلـ «�آ .د� .أو ْر�سول»
مع «ف� .س .غ ّ
كتاب
��وت» ،و«�إي .ب� .سيمينْيوك» ُ
َ
ْ
«مي�صل»
ر
�ش
ن
دار
مو�سكو،
املعا�صر»،
«مقوالت العلم
ْ
(الفكْر)� 270 ،1984 ،صفحة .وق��ام مبراجعة
ال��ك��ت��اب «ي���� .س .ف��ا ْر� ْ��س��ك��ي» يف جم��ل��ة «ق�ضايا
الفل�سفة» ،ع� ،1985/5ص 151ـ .153
�سنوات
مدى
وهنا �إ�شارة �إىل جهود امل�ؤلفني على
ٍ
خلتْ يف درا�سة �إ�شكالية املفاهيم الع ْلمية العامة
لي�أتي هذا الكتاب مبثابة ا�ستخال�ص نتائج هذه
الدرا�سات.
�إن ال��ث��ورة العلمية ـ التقنية املعا�صرة ذات
�صاعد عمومية
خ�صائ�ص مميزة ومنها ما يحفِّز َت ُ
مفاهيم الع ْلم ويجري تطور املفاهيم الع ْلمية العامة
عمليات الرتيي�ض ،وال�شكْلنة،
على �أر���ض��ي ٍ��ة م��ن
ِ
وال�سبرْ نة يف الع ْلم املعا�صر [�سائر
واحلو�سبةَّ ،
هذه املفردات /امل�صطلحات العربية ِمن ابتكا ِرنا
عربي ًا ـ د .م .ن] .ويرتافق ذلك ك ُله ب�صعود امليول
التكاملية يف العلم  ،وبالنم ّو اجلوهري لوظائ ِفه
اال�ست�شرافية /التن ُّب�ؤية ،/وبا�ستعرا ِفه الذاتي
الأعمق لذا ِته و ِلقنْونات من�� ِّوه اخلا�ص والذاتي
�ضمن ًا .وهنا القاعدة الأع��ر���ض لتوليد عملية
عا�صفة ِمن ت�شكُّل املفاهيم الع ْلمية العامة.
��وج��ه��ات
وم���ن امل�����س��ائ��ل امل��ه��م��ة للحل ط��اب��ع وت ّ
ُ
(التخ�ص�ص) والتكا ُمل
التفا�ضل
التفاعل ب�ين
ُّ
ُ
تفا�ضل املعارف
(الرتكيب) يف ع ْلم �أيا ِمنا هذه� .إن
وحقول البحث بد�أَ يف �أعماق املا�ضي� ،إال �أنه جرى
الحق ًا يف اجتاهَ ني ،هادف ًا �إىل ،ومرتكز ًا على� ،إ َّما
عمليات ومو�ضوعات� /أهداف /جديدة� ،أ ْو جوانب
مما هو معروف
وم� ّؤ�شرات م ْك َت�شفة حديثة وجمدَّ د ًا َّ
�سابق ًا وق ْب ًال من املو�ضوعات والعمل َّيات .ومِنْ بع�ض
جم��االت البحوث تنتقل �إىل ِ�سواها الت�ص ُّورات،
والأف��ك��ار ،والتعميمات النظرية (الن َُظري ّيات)
ُ
والطرق ،كما ت�ستقر م�شكالت واجتاهات البحث
ا َ
حل���دّ َّي���ة /احل���دودي���ة /وب�ي�ن االخت�صا�صية،
والغْلوبالية (الكبرْ ى) (وه��ذه الأخ�يرة ِمن بينها
ذات طابع تعدُّ دي ( ُب��ويل) االخت�صا�ص ( ُب��ويل ـ
اخت�صا�صي) .و�أ َّما الدرا�سات احلدّ ية /احلدودية/
فهي ِمن �أنواع خمتلفة :يف حاالت منها تظهر علوم
مبثابة حلقات توحيدية مبا�شرة بني ما هو موجود
حاالت �أخرى ـ ُي�ستخْ َل�ص وجود عمل ّيات
�سابق ًا ،ويف
ٍ
ً
جديدة نوعيا حتتاج درا�س ُتها الالحقة �إىل �إن�شاء
اخت�صا�صات (فروع ع ْلمية) جديدة.
وع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ال���ت�������ش���دُّ د /ال��ت��ك�� ُّث��ف ال��ع��ام
لتفاعل العلوم ظ َه ْ
رت العلوم التكاملية اخلا�صة
(كال�سيربنيتيك والنظرية العامة للمنظومات)،
ك��م��ا ي��ج��ري ت��ق��ارب َّ
م��ط��رد ل��ل��ع��ل��وم ،النظرية
ُ
الو�سائل وال ُ
والتطبيقية؛ و ُت َ
أ�شكال
بكثافة
و�ضع
ٍ
والطرق الع ْلمية العامة لال�ستعراف ،وهذا جنب ًا
وتفا�ضلية متزايدة و�أبعد
تف�صيلية
�إىل جنب مع
ٍ
ٍ
ف�أبعد.
���رق
وت���ال���ي��� ًا ي��ح�����ص��ل ت���ط��� ُّور امل���ق���والت وال���ط ُ
(املقا َربات) الع ْلمية العامة و�صو ًال �إىل احتمال
لع ِبها دور ًا يف تعميق الحق ملحتوى مقوالت وقوانني
النظرية الفل�سفية واملنهج الفل�سفي املتعلق بالع ْلم.
تطور املعرفة العلمية اخلا�صة يحفّز ارتباطها
ت�صاعد
باملعرفة الفل�سفية ،وال ب��دَّ حينها م��ن
ُ
الوظيفة التكاملية واملنهجية /امليتودولوجية/
لأيّ فل�سفة ذات طابع ع ْلمي �أو تزعم العلم ْية.
فل�سفة كهذه ـ ع ْلمية �أ ْو طاحمة
وللمعرفة يف
ٍ
لذلك ـخ�صو�صية ودور يف تركيب العلوم ،وال�سيما
عرب تفاعل املقوالت الفل�سفية مع مقوالت العلوم
اخل��ا���ص��ة و���ص��و ًال �إىل لعب دور ووظ��ي��ف��ة املنهج

العام /امليتودولوجيا العامة .حت�صل حت�� ُّوالت يف
بع�ض املفاهيم العلمية اخلا�صة باجتاه �صريورتها
مقوالت ،وغالب ًا ما يح�صل هذا مع مفاهيم قائمة
ت�صعد
منذ زمن يف علم ما قبل حت ُّولها ال�صاعد ،وقد ْ
�أكرث ف�أكرث و�صو ًال �إىل ال�صريورة مقوالت فل�سفية
كمقوالت علمية
م��رور ًا وعبور ًا من خالل ت�شكُّلها
ٍ
ً
وبداية .و َت َك ُّون املقوالت العلمية العامة
عامة �أ َّو ًال
َ
يح�صل بطريقتني متباينتني �إحداهما باالنْبثاق
من مفاهيم الفل�سفة الطبيعية القدمية ،والأُخرى
الظهور بوا�سطة املقوالت «الإقليمية» (الإقليمية
 regionalباملعنى العلمي ولي�س املكاين)� ،أي
العامة بالن�سبة ملجموعات فرعية �أو منف�صلة من
العلم .وهناك تن ُّوعات يف ظاهرة العلمية العامة:
ه��ن��اك العلمية ال��ع��ام��ة يف امل��ع��رف��ة الفل�سفية،
واملعرفة املنطقية ـ الريا�ضية ،وثمة الع ْلمية
العامة ملجموعة املفاهيم التي تتحد فيها مبدئي ًا
�إمكانيات امل�ضموين وال�شكْلي ،والكيفي والكمي يف
درا�سة مو�ضوعات الواقع الأكرث تنوع ًا واختالف ًا
توجه فل�سفي خا�ص لتحلي ِلها .ومن
خارج �إطار �أيّ ُّ
املقوالت العلمية العامة التي َيذكرها امل�ؤ ِلفون ما
يلي:
املنظومة ـ البن ْية ـ العن�صر ـ الوظيفة ـ املوديل
(ال��ن��م��وذج) ـ االح��ت��م��ال ـ ال��ت��ح��دي��د /التعيني
ُ
(والالتناظر)
(والالحتديد /الالتعيني) ـ التناظر
ُ
ـ الإ���ش��ارة /العالمة ـ املعنى ـ الت�أويل ـ الت�شاكل
ُ
[الت�شاكل ـ
(�إ ْيزومو ْرفيزْم) ـ الإدارة ،وغريها
ُ
التناظر ال�شكْلي :ابتكا ُرنا التعريبي ـ د .م .ن].
ويرتبط باملقوالت العلمية العامة ت�شكُّل �سل�سلة
من املقا َربات العلمية العامة �أمثال :املنظومية،
والبنْيوية ،والوظيفية ،واملَ ْودلية (ال َن ْمذجية)،
واملعلوم ّية ،واالحتمالية ،وغريها .وهذه املقا َربات
تتقاطع وتتداخل وتتكامل يف ط��رق ومقاربات
�أعقد.
وع��دا املقا َربات العلمية العامة َ
ثمة امل�شكالت
َ
ً
تكاملية ما
العلمية العامة التي ِمن �أه ِّمها و�أكرثها
له طابع غْ لوبايل /كوكبيُ /كبرْ ي ،و�إىل �أمثال هذه
ُ
م�شكلة تفاعل العلوم قيد ال َبحث
تنتمي بالذات
الراهن.
للمقوالت الع ْلمية العامة دور يف بناء النظريات
الع ْلمية وتطويرها َ�صوب مزيد من تنظري وتكامل
املعرفة ،ويف ت�شكيل علوم جديدة ك ِّلي ًا ،ويف بناء
هرميةَ /تراتبية ،للطرق /والطرائق.
وي��ق��رر امل���ؤل��ف��ون �أن �أي��� ًا م��ن امل��ق��والت العلمية
العامة التي عددوها وذكروها مل ي�صل ب ْعد �إىل
م�ستوى املقوالت الفل�سف ّية ،ال من حيث م�ستوى
التجريد وال من حيث ال�شمولية ،ومل ت�صعد ب ْعد
�إىل مرتبة مقوالت فل�سفية .ورمب��ا ك��ان يف هذا
الر�أي /القرار ُ
بع�ض املداهَ نة �أو املهادنة عقائدي ًا
جتنب ًا لال�صطدام مع اجل��دل امل��ادي يف مواجهة.
لكنهم يو ِمئون وي�شريون �إىل «اق�ت�راب» املقوالت
الع ْلمية العامة من املقوالت الفل�سفية و�إىل دخو ِلها
املوثوق يف التطبيق املجتمعي ،وعبرْ منافذ احلذر
وامل�سا َيرات و«الديبلوما�س َّيات» ين ِّوه امل�ؤ ّلفون �أي�ض ًا
«ب�ضرورة �إغناء اجلهاز املقويل للفل�سفة املفرو�ضة
يف �أي��ا ِم��ن��ا ه��ذه ب���إحل��اح لي�س م��ن ج��ان��ب املعرفة
الفل�سفية فقط ،بل ومن املعرفة االخت�صا�صية/
املتخ�ص�صة �أي�ض ًا».
راجع يقوم ـ وكالةً
ُ
ِّ
وبعكْ�س َحذر امل�ؤلفني ف�إن امل ِ
نتائجهم وح�صاد
با�ستنطاق
عنهم وحم ّق ًا وبجدارة ـ
ِ
ِ
وا�ستنطاق مكنونا ِتها و ُم ْ�ض َمرا ِتها ف َيبتّ ويقرر
بطريقة �أك�ثر ح�سم ًا �أن َ
بع�ض املقوالت العلمية
العامة حققت ال�شروط الالزمة منذ الآن لالنتقال
�صعود ًا �إىل الأعلى باجتاه مقوالت الفل�سفة ،بل
و�أنَّ هذا كان من الواجب �أن يح�صل حتى مع هيغل
ومنذ �أيا ِمه ،حني َ
مقوالت املنطق اجلديل ،مع
و�ضع
ِ
ً
كفاية لديه
الت�أكيد �أن عدم املعاينة وعدم الإمعان
فقط كانا ال�سبب يف ع��دم �إدخ��ال بع�ض املقوالت
�إىل منظومة املقوالت اجلدلية ْ
مذ ذاك ،وحتديد ًا
مقوالت :املنظومة والبنْية ،التي ا�ستخدمها فعلي ًا
وعمل ّيات َّي ًا تقريب ًا يف ك��ل خ��ط��وة ِم��ن خطوا ِته
[ويف �سائر الأح���وال لي�س �أق��ل من ا�ستخدا ِمه
الكم /الك ِّمية ،والإجمالية (توتال)...
مقوالتّ :
و(االكتمالية /الكمالية) ،وال�شكل] .كما �أن
بناء نظرية االنعكا�س ـ من جهة �أخرى على امل�ستوى

املعا�صر لتطورها هو �أم��ر م�ستحيل بكل ب�ساطة
م��ع �إغ��ف��ال وع��دم ا�ستخدام م��ق��والت :العالمة/
الإ�شارة /الرمز ،واملعنى ،واملعلومات.
��راج��ع ب��ج��ر� ٍأة �أك�ب�ر يف احلديث
كما ي ِ
��وغ��ل املُ ِ
عن مقوالت فل�سفية تتقادم وتهرم و�أخ��رى تن�ش�أ
للم�ضي
و ُت�ش ِرق وي�ستنطق ح�صائل الكتاب وامل�ؤلفني
ّ
قدُ م ًا يف اجتاه �إظهار امل�سكوت عنه و�إماطة ال ِلثام
عن ما ال ُيقال ،حني يجد لديهم تعبريات عن �أمثلة
للتوحد يف «زوج» واحد لدى مفاهيم
عديدة جد ًا
ُّ
من �أمن��اط خمتلفة ـ املقولة الفل�سفية التقليدية
والأُخ��رى «الكمون ّية» املت�شكّلة للت ّو (والتي هي يف
ْ
و�ض ِعها احلايل املعا�صر ـ ع ْلمية عامة).
َ
َ
وهذه «الأزواج» /الزوج َّيات /املقولية املختلطة
تت�ص َّعد �إىل �أ ْثالث /ثالث ّيات ،بل و�إىل مر َّكبات �أكرث
وتن�سق يف ذا ِتها ،وبخيارات �شديدة
تعقيد ًاُ ،ت ِ
قاطع ِّ
املقوالت الفل�سفية املتقا ِدمة مع املت�شكّلة
التبا ُين،
ِ
للت ّو �أو التي قيد الت�شكُّل .هذه الأزواج والأثالث
(الزوجيات والثالثيات) والت�شكُّالت الأعقد �أي�ض ًا
ما هي �إ َّال تحَ ت منظومات يف منظومة عامة واحدة
ومتنامية ِمن مقوالت فل�سفية .ومن هذه املر َّكبات
املقولية مث ًال« :االنعكا�س ـ النموذج» ،و�أي�ض ًا مر ّكب
رب��اع��ي« :املحتوى ـ ال�شكْل ـ البن ْية ـ الوظيفة»
كاف للخروج با�ستنتاج من�سجم مع
وغريها ،وهذا ٍ
مكنونات وكمونات حماكمات امل���ؤل��ف�ين .ويتوقع
َ
إمكانية انتقال عكْ�سية يف امل�ستقبل ِلبع�ض
امل�ؤ ِلفون �
امل��ق��والت الفل�سفية �إىل كيان امل��ق��والت املحلية/
الإقليمية ( regionalـ باملعنى العلمي ولي�س
اجلغرايف املكاين) بل واملقوالت الع ْلمية اخلا�صة
ال �أكرث.
ومن واقع اقتنائي لهذا الكتاب الريادي املتميز يف
بابه منذ بدايات �صدوره بلغته الأ�صلية عام 1984
ال �أكتم توافقي مع تقييم املراجع و�إعجابي بغو�صه
يف املكْنونات وا�ستخال�ص كل ما هو ثمني وجديد
مكتوم فيه وو�صفه الكتاب ب�أنه «ممتع جد ًا ،بل ومثري
فل�سفي ًا»(�[ )1ص ]153و�أن القارئ �سيهتم
َ
كثري ًا برحلة وم�صري مقوالت «البنية» و«املعلومات»
يف م�سارات الكتاب املكتوب بدراية عالية بال�شغْل
ي�س ِم �سائ َر
واملو�ضوع وعلى م�ستوىً نظريّ ٍ
عال مما َ
�أج��واء هذا امل�ؤ َّلف اجلماعي ب�إجمال .واخلال�صة
�أن �إ�شكالية الأمناط وامل�ستويات املختلفة للمفاهيم
امل�ستخْ دَ مة يف الع ْلم يف �سياق عالقتها مبقوالت
الفل�سفة قام امل�ؤلفون مبعاجلتها باحرتاف عال ومن
كافة اجلوانب وبت�أنٍّ و�إتقان ،وما هي �إال جوانب
مقولية ـ مفهومية �أ�سا�س ًا ،وك�أ�سا�س يف ،ولأج��ل،
عملية وا�سعة و�أكرث عمق ًا باتت من ا�شتغال ه�ؤالء
امل�ؤلفني� :إنها العمليات التكاملية العلمية العامة يف
العلم املعا�صر.
•••
ْمنذجة تكامليَّات الع ْلم
هذه العمليات التكاملية يف الع ْلم ت�صعد درجةً
�أعلى يف التنظري والبحث حني ت�صبح ذا ُتها مو�ضوع ًا
وهدف ًا للن ْمذجة (املَ ْودلة) ،وقد ح�صل ذلك بال ِفعل
و ُو ِجدت م�سا ٍع وطموحات كهذه ،ولي�س على �صفحات
«�أفكارنا احلرة» هذه هنا منذ �أيام فقط ،بل كان هذا
قد ح�صل يف  15ـ � 19أكتوبر (ت�شرين الأول) عام
 1984يف بوداب�ست حني التقى اخت�صا�صيون من
�أوروبا ال�شرقية حول مو�ضوع «اجلوانب املنطقية
ـ املنهجية ل َن ْمذجة العمليات التكاملية يف الع ْلم»
ح��ي��ث وح�ي�ن ت�لاق��ى اخت�صا�صيون م��ن بلغاريا
وهنغاريا و�أملانيا و«االحتاد ال�سوفييتي».
رئي�س /م��دي ُ��ر معهد الفل�سفة
اللقاء
وافتتح
َ
ُ
الأكادميي املجري (لدى �أكادميية العلوم الهنغارية)
«ي .لوكا ت ْ
ْ�ش»؛ و�أُ ْلقِيتْ يف اللقاء الت�شاوري �سبعة
تقارير ع ْلمية ،وهي التالية كعناوين:
ـ ب .تْ�شينْدوف (بلغاريا) :امل�شكالت املنهجية
لبناء النظرية العامة للن ْمذجة الريا�ضية؛
ـ ي .نوفيك («االحت���اد ال�سوفييتي») :ال��دور
التكاملي للن ْمذجة املنظومية؛
ـ غ .با ْرتاي (�أملانيا) :النموذج املرحلي (منوذج
مرحلي؟) لتط ّور الع ْلم؛
ـ ي� .س .تيموف ّييف («االحت��اد ال�سوفييتي»):
ال َن ْمذجة والدرا�سات تاريخْ ـ الع ْلم ّية،
ـ ف� .شو�ش (ه��ن��غ��اري��ا) :ح��ول ع��دم قابلية

قيا�س بع�ض امليت ْات�أْكيدات (ما َب ْعد الت�أكيدات)
الغْنو�سيولوج ّية.
ْ�ص (�أملانيا) :النماذج (من��اذج؟) على
ـ د� .شو ْلت ْ
َّ
قاعدة نظرية العديدات (الكرثة) غري امل�ؤكدة
ّ
(حمطة) تكاملية يف التطور املعا�صر للع ْلم؛
كلحظة
ـ ويف لقاء /اجتماع /العمل كان التقرير اخلتامي
ِلـ «�آْ .ميو ّلليرْ » (هنغاريا):
دور التمثيل (الأ ْم���ث���ل���ة /الأم��ث��ول��ي��ة..؟)/
�إيدْ ياليزي�شني /يف ال َن ْمذجة(.)2
والتقارير جميع ًا ال تفتقر �إىل الأهمية وال
�إىل الفائدة والع ْمق ،غري �أنها الزال��تْ غريبة عن
م�أ ْلوفات الثقافة العربية والفكر العربي ال�سائد
حتى الآن ،ل��ذا فمن امل�شكوك فيه م��دى ج��دوى
التعريف بها تف�صي ًال حالي ًا .وقد يكون من الأن�سب
االك��ت��ف��اء ب�أ�ضعف الإمي����ان ه��ذا ـ � ْأي التعريف
بالعناوين واملحاور لال�ستئنا�س مما �سبق ذ ْكر ُه للت ّو،
حدود ما.
بع�ضها يف
مع بع�ض التعريج على ِ
ٍ
ـ نوفيك مث ًال يف تقريره �أ�شار �إىل �أن منْذجة
امل��ن��ظ��وم��ات امل��ع��قَّ��دة مب�����س��اع��دة احل��وا���س��ب �ش َّكل
م��رح��ل��ة خ��ا���ص��ة يف ال��ت��ط��ور ال��ت��اري��خ��ي لأ���ش��ك��ال
الن ْمذجة .و ِلن ْمذجة املنظومات عالية التعقيد
مِ��نْ من��ط املنظومة الغْلوبالية /الكوكبية يثري
االنتباه التوحيد يف َبنْك واح��د للم ْعطيات لعدة
مك ّونات :املعلومات بَني االخت�صا�صية ،وال َت َن ْم ُذج
التعددي [ابتكا ُرنا امل�صطلحي عربي ًا ـ د .م.
ن] ،واحلِوار ّية ،والدور املت�صاعد لل�سيناريوهات
ك�آليات لإق�لاع عمل النماذج .ويف تقريره بيانٌ
ِل��ل��دور اخلا�ص املم ّيز للن ْمذجة الثانية املكررة،
التي تت�سم ببناء منوذج النموذج ،وكذلك عوجلت
امل�سائل املنهجية ،املرتبطة بتجربة النمذجة
املجراة يف معهد «فن ْيئي�سي»
الغلوبالية /الكوكبية ْ
الأكادميي(.)3
ـ ويف تقرير بارتاي �إ�ضاءة للجوانب ع ْلم الع ْلمية
(ال ِع ْل ْميا ِئية) والع ْلم ْوميترْ َّية مِنْ نمَ ْذجة التفاعالت
بَني ـ االخت�صا�صية ،ويف ِختا ِمه بيان �أ َّنه يف املعاجلات
ُ
ن�سبة الت�أليف ْ
امل�شترَ ك
بَني ـاالخت�صا�صية تتزايد
(ت�شاركية الت�أليف بلغ ِتنا اخلا�صة م.ن) مبقدار
 3ـ  5مرات ،مما يف الأعمال وحيدة االخت�صا�ص
(املن ْو ِد ْي ْ�س ْ�سيبل ْيناري).
ـ تيموف ّييف عالج ثالثة م�ستويات عند بناء
ماد ِة /مو�ضو ِع درا�سات تاريخ الع ْلم وهي:
 )1من��وذج تطور املعرفة العلمية؛  )2منوذج
تطور اجلماعة الع ْلمية («جماعة الع ْلم»)؛ )3
مناذج ِمن منط «العلم ـ املجتمع»َ ،و«العلم ـ الثقافة»
وما �إىل ذلك.
ـ �شو ْلتْ�ص �أ�شار �إىل �أن ما بَعد العلوم (امليت ْاعلوم)
ُن ِ��ظ��ر �إليها كعامل تكا ُمل للمعرفة ،ويف املنطق
َّ
امل�س َتويات :الأول:
الريا�ضي
خمططات ثالثية ْ
لغة الواقع ،ثم امل�ستوى الثاين :م�ستوى املو�ضوع
ـ م�ستوى نظرية املو�ضوع ـ احل��ذوف��ات املختلفة
املنطق
يف امل��ن��ط��ق؛ وامل�����س��ت��وى ال��ث��ال��ث :م��ا بَ��ع��د ِ
(امليتامنطق) مبتطلَّبا ِته الأربعة :ـ عدم التناق�ض،
وال َكمال ّية (�أو ال َتمام َّية /االمتالء) ،وا�ستقاللية
ال َفر�ض ّيات ،وقابلية حل امل�شكالت يف �أُ ُط��ر املنطق
املحدَّ د املق�صود.
•••
الهوام�ش
(« )1ي� .س .نا ْر ْ�سكي» ـ مراجعة كتاب «ف� .سّ .
غوت»
َو «�إي .ب� .سيمي ْنيوك» و«�آ .د� .أ ْو ْر� ْ
��س��ول» :مقوالت العلم
املعا�صر؛ مو�سكو ،دار ْ
ْ
ي�صل» (ال��ف��ك��ر)،1984 ،
ن�شر «مِ ْ
� 270صفحة :جم��ل��ة «ق�����ض��اي��ا الفل�سفة» الأك��ادمي��ي��ة
َ
ال�شهْرية ،العدد � ،1985/5ص 151ـ .153
نمَ
(« )2ي .ب .نوفيك» ،و«ي� .س .تيموف ّييف» ْ :ذجة
العمل ّيات التكاملية يف الع ْلم؛ �شهْرية «ق�ضايا الفل�سفة»،
العدد� ،1985/3ص 152ـ  :153ل���ن�ل�اح ْ
���ظ �أن
امل��راج��عَ�ين هما يف الآن ذا ِت���ه م�����ش��ا ِرك��ان ب�����أوراق بْحثية يف
االخت�صا�صيِّني
اللقاء ،وهما يف احلال َتني مِ نْ �أ ْن�شط و�أَملْ��ع
ِ
والعلماء «ال�سوفييت» وعاملياً �أي�ضاً.
ً
( )3فن ْيئي�سي  BHUUCUـ اخت�صارا ـ هو معهد
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي االحت�����ادي ال���ع���ا ّم ل��ل��درا���س��ات املنظومية
للجنة الدولة للعلم والتقنية لدى �أكادميية العلوم
التابع ْ
«ال�سوفييتية»...

قضايا وآراء

• �أكرم عبيد
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�صفقة القرن ال�صهيوامريكية
الى �أين ..؟؟

يف احلقيقة ما زالت �صفقة القرن ال�صهيو�أمريكية
املزعومة غام�ضة يف تفا�صيلها احلقيقية على الرغم
من الت�سريبات عرب ال�صحف ال�صهيو�أمريكية التي
رب��ط��ت ب�ين ���ض��رورة ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
وحقوق ال�شعب الفل�سطيني كمقدمة لتطويع العامل
الإقليمي لفر�ض ال�شروط والإمالءات ال�صهيو�أمريكية،
ويف مقدمتها �شطب وت�صفية معادلة ال�صراع العربي
ال�صهيوين وقلب املعادلة لت�شكيل حلف عربي �صهيو�أمريكي
ملواجهة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية بعد فتح بوابة
التطبيع العربي م��ع �سلطات االح��ت�لال ال�صهيوين على
م�صراعيها.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه��ذه الت�سريبات فقد ب���د�أ الرئي�س
الأم��ري��ك��ي ت��رام��ب ب�شكل عملي بتنفيذ اخل��ط��وة الأوىل
من ه��ذا امل�شروع قبل �إع�لان��ه ب�شكل ر�سمي والتي متثلت
ب�إعالن القد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين ونقل �سفارته
�إليها وا�ستكمل هذه اخلطوة ب�إعالنه تقلي�ص الدعم املايل
الأمريكي املخ�ص�ص للأونروا لفر�ض املزيد من ال�ضغوط
على هذه امل�ؤ�س�سة الدولية حل�صارها كمقدمة لإنهاء مهامها،
التها تعترب ال�شاهد احلي على اب�شع جرمية مل ي�شهد الع�صر
مثيال لها يف التاريخ املعا�صر بحق ال�شعب الفل�سطيني من قبل
الع�صابات االجرامية ال�صهيونية املدعومة من الأنظمة
اال�ستعمارية الغربية بقيادة الإدارة الربيطانية �سابقا
والإدارة االمريكية التي تتعمد اليوم ومن خالل جرمية
ترامب فيما ي�سمى �صفقة القرن �شطب وت�صفية حق العودة
لأكرث من �سبعة ماليني الجئ فل�سطيني ما زالوا م�شردين من
�أر�ض وطنهم فل�سطني بالقوة الإجرامية يف خمتلف بلدان
العامل القريبة �أو البعيدة لفر�ض التوطني عليهم بالقوة
وهذا ما اعلنه املبعوث الأمريكي جاي�سون غرينبالت خالل
لقائه بالقنا�صل الأوروبيني يف القد�س املحتلة قبل �أيام
قليلة الذي قال ب�شكل وا�ضح وفا�ضح “ :ال يعقل �أن تظل
وكالة الأونروا �إىل �أبد الدهر يجب �أن ن�ضع تاريخا حمددا
لعملها! ومل يكتف بهذه الوقاحة بل متادى اكرث عندما وجه
�صفعة قوية ل�سلطة معازل �أو�سلو ورد على �س�ؤال �صحفي
حول فر�ص تطبيق ال�صفقة يف حال رف�ضها الفل�سطينيون
قال “ :الفل�سطينيون لي�سوا طرفا مقررا يف هذه ال�صفقة
التي يتم �إعدادها على نار حامية لأنها بالأ�سا�س �صفقة
�إقليمية للتنفيذ ومن حق الفل�سطينيني قبولها �أو رف�ضها لكن
ال�صفقة غري قابلة للتفاو�ض.
ويف هذا ال�سياق ال �أحد ينكر �أن الرئي�س الأمريكي التاجر
ترامب ومن خالل ما ي�سمى “ �صفقة القرن “ و�ضع النقاط
على احل��روف لكل املراهنني على املفاو�ضات العبثية ويف
مقدمتهم رموز �سلطة معازل �أو�سلو بقيادة الرئي�س املزعوم
املنتهية واليته حممود عبا�س بعد ان ح�سم و�ضع القد�س

كعا�صمة للكيان ال�صهيوين وتبني امل�شروع ال�صهيوين ي�شكل
علمي وعملي وعلني ال يقبل التف�سري والت�أويل وخا�صة
بعد و�ضع البديل ال�صهيوامريكي للقد�س �ضاحية ابودي�س
كعا�صمة للحكم االداري الذاتي الفل�سطيني يف معازل �أو�سلو
وقد ح��اول البع�ض من املت�صهينني العرب اجل��دد الرتويج
لهذه املهزلة عرب بع�ض الف�ضائيات العربية املت�صهينة
ودعوة �سلطة معازل �أو�سلو للقبول بها.
ويف هذا ال�سياق تعمد �أ�صحاب امل�شروع ال�صهيو�أمريكي ربط
امللف الفل�سطيني بامللف الإقليمي من �أجل تكامل �أهدافهم
وحتقيقها خطوة خطوة لذلك فقد مت منح �سلطات االحتالل
ال�صهيوين امل��زي��د م��ن ال��وق��ت لفر�ض امل��زي��د م��ن الوقائع
اجلغرافية والدميغرافية يف ال�ضفة الغربية املحتلة �سواء
يف جمال اال�ستيطان و�سيا�سة التهويد وامل�صادرات وت�سارع
املزيد من الإج���راءات القانونية والأمنية واالقت�صادية
لفر�ض �صفقة القرن على �أر�ض الواقع قبل �إعالنها ب�شكل
ر�سمي �سواء وافق الطرف الفل�سطيني �أم مل يوافق .
اما امللف الثاين واملهم يف �صفقة القرن كما قال توما�س
ف��ري��دم��ان يتمثل ب�����ض��رورة ح�سم امل��وق��ف الأم��ري��ك��ي من
االع�ت�راف ب�ضم اجل��والن العربي ال�سوري املحتل للكيان
ال�صهيوين ،كما ح�صل يف �إع�ل�ان �ضم القد�س كعا�صمة
للكيان ال�صهيوين يف حماولة يائ�سة بعد هزمية ع�صاباتهم
التكفريية يف معظم الأرا����ض���ي ال�����س��وري��ة خ��ا���ص��ة بعد
االنت�صارات جنوب �سورية لذلك ف���إن ه��ذا امللف يحتاج
ملزيد من الوقت لفر�ضه بالقوة بعد تهيئة امل�سرح ال�سيا�سي
املنا�سب لتحيق هذا الهدف لفر�ضه على �سورية بالقوة كما
يتوهمون.
اما امللف الثالث فيتمثل بك�سر املوقف الأردين الراف�ض
ل�صفقة القرن خوفا من تداعياته على الو�ضع الداخلي
الأردين لكن مهند�س ال�صفقة فريدمان تعمد املراهنة على
املزيد من ال�ضغوط اخلليجية على النظام الأردين لإقناعه
بالرتاجع عن مواقفه واملوافقة على احللول البديلة التي
تتمثل مبنح الأردن دورا مهما يف ال�صفقة على ال�صعيد
االقت�صادي لإنقاذ االقت�صاد الأردين املنهار من خالل �إحلاق
معازل ال�ضفة الغربية املحتلة بالأردن وتكون عا�صمتها �أبو
دي�س بدل القد�س ال�شرقية ت�سمى “ القد�س العربية “
كمقدمة لإقامة احتاد كونفدرايل ثالثي �أردين فل�سطيني
�صهيوين وهذا يحتاج من النظام الأردين �إلغاء قرار فك
االرتباط بال�ضفة الغربية لتحقيق �أهداف ال�صفقة .
وق��د ك�شفت �صحيفة “ �إنتليجان�س �أون الي��ن “ وقناة
تلفزيونية �صهيونية ع��ن اج��ت��م��اع �أم��ن��ي ���س��ري عقد يف
العقبة �أي����ام ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال��ث�لاث��ة ���ض��م م�����س���ؤول جهاز
اال�ستخبارات ال�صهيونية املو�ساد وك��ل م��ن رئي�س جهاز
اال�ستخبارات ال�سعودية خالد بن علي احلميدان ورئي�س
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جهاز اال�ستخبارات امل�صرية عبا�س كامل ورئي�س جهاز
اال�ستخبارات الأردنية عدنان ع�صام اجلندي بالإ�ضافة
اىل ممثل جهاز الأمن الفل�سطيني ماجد فرج وذلك برعاية
�أمريكية بح�ضور كا�شنري وجي�سون غرينبالت من �أجل �إمتام
�صفقة القرن.
وبعد يوم واحد من هذا اللقاء ك�شفت �صحيفة معاريف
ال�صهيونية عن لقاء �سري جمع ويل عهد النظام الوهابي
التكفريي ال�سعودي املت�صهني حممد بن �سلمان برئي�س وزراء
�سلطات االحتالل ال�صهيوين بنيامني نتنياهو يف الأردن
�أثناء زيارة الأخري �إىل ع ّمان بعد يوم واحد من عيد الفطر،
ومت اللقاء برعاية �صهر الرئي�س الأمريكي ترامب كو�شنري
ومبعوثه اخلا�ص لل�شرق الأو�سط غرينبالت لل�ضغط على
النظام الأردين للموافقة على ال�صفقة.
اما امللف الرابع واملهم فيتمثل با�ستجابة النظام امل�صري
املت�صهني باقتطاع  720كم مربع من �أر���ض �سيناء ل�ضمها
لقطاع غ��زة كمقدمة لإق��ام��ة دوي��ل��ة فل�سطينية حتت
الو�صاية امل�صرية بعد تقدمي املزيد من االغراءات املادية
اخلليجية لدعم ال�سلطة الفل�سطينية و�إن�شاء مطار وميناء
وم�شروعات اقت�صادية كبرية يف هذه الدويلة امل�سخ ويف هذا
ال�سياق ال �أ�ستغرب موافقة النظام امل�صري الذي فرط بجزر
�سنافر وتريان للنظام الوهابي التكفريي ال�سعودي املتحم�س
لتحقيق �صفقة القرن من �أجل فتح بوابة التطبيع العربي
مع الكيان ال�صهيوين كمقدمة لبناء حتالف عربي �صهيوين،
وحتويل معادلة ال�صراع العربي ال�صهيوين �إىل �صراع عربي
�إي��راين ب�شكل خا�ص و�صراع مع حمور املقاومة وال�صمود
لتحقيق �أهدافهم اال�ستعمارية القدمية اجلديدة يف بناء ما
ي�سمى نظاما �إقليميا �شرق �أو�سطي جديد كما يتوهم العدو
ال�صهيو�أمريكي .
ويف النهاية �أكد موقع “ميديل �إي�ست �آي” الربيطاين،
نقال عن م�صدر دبلوما�سي غربي وم�س�ؤولني فل�سطينيني �أن
فريق ًا �أمريكي ًا ب�صدد و�ضع اللم�سات الأخرية على “االتفاق
النهائي” ملا ي�سمى ب�صفقة القرن والذي �سيت�ضمن النقاط
الآتية:
� 1إق��ام��ة دول���ة فل�سطينية ت�شمل ح��دوده��ا قطاعغزة واملناطق (�أ/ب) و�أج��زاء من املنطقة (ج) يف ال�ضفة
الغربية.
 2توفر الدول املانحة  10مليارات دوالر لإقامة الدولةوبنيتها التحتية مبا يف ذلك مطار وميناء بحري يف غزة
والإ�سكان والزراعة واملناطق ال�صناعية واملدن اجلديدة.
 3و�ضع القد�س وق�ضية ع��ودة الالجئني �سي�ؤجالنملفاو�ضات الحقة.
 4مفاو�ضات حول حمادثات �سالم �إقليمية بني �إ�سرائيلوالدول العربية ،بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.

جديد (دوائر الإبداع)
�صدر ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن املجلة الثقافية
(دوائر الإبداع) ال�شهرية ال�صادرة عن جامعة
دم�شق ،و�ضمت �صفحاتها ق�ص�ص ًا وق�صائد
جديدة ،ودرا�سات وزوايا.
وت�صدر العدد افتتاحية رئي�س التحرير
د .طالب عمران بعنوان بحرية بني اجلبال
العالية وطقو�س غري م�ألوفة.
�أما الدرا�سات فكانت من اهتمام كل من :د.
هيثم يحيى اخلواجة ،د� .أحمد علي حممد ،د.

معن النقري ،لني عودة ،وئام خلف اجلراد.
ويف امل��ل��ف الإب���داع���ي :د .رات���ب �سكر ،د.
ثائر زين الدين ،د� .أ�سامة �ساحلية ،د .طالب
عمران ،د .يو�سف جاد احلق ،د .ح�سن حميد،
�سماح ح�سن� ،سميحة قا�سم مغربي.
ويف ال�ت�راث :د .ب�شار خليف ،حممد علي
حب�ش ،د .حممد النهار.
�أما �أع�لام ومفكرون فكتب كل من الكتاب:
حممد م��روان م��راد ،د .علي ا�سرب ،د .غالب

خاليلي� ،إبراهيم عبد اهلل العلو.
ويف جمال ال�سينما :د .طالب عمران ،ح�سان
الأع�سر ،حممد علي حب�ش.
�أما يف املتابعات فكان :د .كمال حمي الدين
ح�����س�ين ،د .ن���واف ال��ق��ن��ط��ار .حم��م��د ح�سام
ال�شاالتي.
ويف اخلتام ت�صدر املبدع الكاتب الهندي
كري�شنت بالديف فات�صفحة الإب���داع بقلم
رئي�س التحرير
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تحية للجي�ش
والقائد في
• حكمت فرح
عيد الجي�ش

َّ
ُ
القري�ض تغز ًال وحنينا
مل
الع�شق ال يعنينا
�شعر
وال�شعر
		
ِ
ُ ُ
�شدَّ تْ ذوائبها احلروف وزجمرتْ
وال�شعراء ُك ٌ
رث فينا
رب
ع
		
يا ُ
ُ
ُ
ُ
لبنى وليلى الأخيلية طلقتْ
واحلب يكفر حينا
مع�شوقها
		
ُ
�إال لوجهِ البعث واجلي�ش الذي
الفداء م�سطر ًا ت�شرينا
		�أر�سى
َ
َ
أهديك يف �آب الفدا �أن�شودتي
�
ً
نهج الكفاح �أمين ًا
على
ا
حلن
		
ِ
ْبب بالكرامةِ مبد�أ
جي�ش ًا جتل َ
قد خطهُ تاريخنا تدوينا
		
َ
َ
ُ
ولك الأمانة �أ�سلمتك قيادها
َ
لتظل يف حلك الدُ جا تهدينا
		
وزهتْ بك النعمى نعيم ًا دائم ًا
َيروي بها ير ُموكنا حطينا
		
ُ
و�سليل جمدك للعال ّ
ب�شارنا
يبني �صروح ًا ظلُّها يحمينا
		
بوركتَ فينا لل�سياد ِة ماجد ًا
		�إنّا على عهد الوفا باقونا
يا ذا املقا ُم ويا رفيق ًا قد ُره
للجي�ش �أعلى ً
هامة وجبينا
		
ِ
�أنتَ الذي �أن�ش�أت درع ًا للحمى
ورعيته جي�ش ًا ،وكان معينا
		
ً
نفحة
فتدر َع العلياء يهتف
وجعلت من ع�شق ال�شهادة دينا
		
من ثورة الت�صحيح كان خما�ضه
وا�ستكملت �أركانه تكوينا
		
�أهديك يا بن الأكرمني حتيةً
عهد ًا �سنبقى للوفا عربونا
		
�أنتَ الو ُّ
لوالد وجلي�شه
يف
ٍ
ً
�صنت املبادئ راية وعرينا
		

الال عود
•نرج�س عمران
ال�سماءِ ُم َّ�ش ً
رعة
ومازالتْ � ُ
أبواب ّ
يء
�أن تجَ ِ َ
جتيء
ال لن
َ
َ
�ضيف
زخات
اال
ٍ
يف هطولِ طيف
أغرب
�أن � َ
أغرب
قد � َ
ف�أنا حق ًا على �شفا املغيب
�أجثو �أمام حمراب التهجد
ُ
حيث الأفق برمته يجثو
ع�شق تنامى
�أمام هول ٍ
يربعم �أم ًال
ويربقُ انتظار ًا
ً
ُ
التعب
زواريب
يف
خيبة
ويهطل
ْ
القريب ..البعيد
يا �أيها
ُ
�أجندين من الغرق
�إن كنت بف�صول احلُّب لبيب ًا
الغرق ي� َ
ُ
أتيك بال ماء
بع�ض
ِ
يذهب �صحو َة القلب
ُ
لتعود مدجج ًا بالي�أ�س
و َيقر�ؤك
من ال يتقن �ألف باء احلب
و ُي َهجئك حاقد ًا
من ال يتقن فن العزف
على القلوب املتعبةْ
ً
مظلة من روحك
فهبني
َ
�شوق حارق
أيفء
حلظة ٍ
� ُ
ني عا�صف
و�أتدر�أ من حن ٍ
غلب نو غيابك مظلتي
و�إن َ
�صمت
�س�أحت�ضنها يف
ٍ
و�أتلو على الفرح �صالة الرحيل
أذهب مع الريح
و� ُ
رحلة الالعودة

ق�صيدتان
اجلـوري واليا�سـمني

�أبـنـاء عــيـني

هل ر�أيتم ّ
ـوء
ال�ض َ
منَ ّ
يدمع ؟
ال�شــوق
ُ

يفتح النـّـو ُر �أبوابهُ
ُ
كلّما ت�شرق َ
ني
عد ّ
ـم�س
ُت ُّ
ال�ش ُ
الروح
قهو َة ّ

•�صفاء ال�شمندي

ينتهي الحب وفي
نهايته البداية
فاتحة الختام

أيتم طيفي
�إنْ ر� ْ

وجهك
ِ
على �صين ّيةِ
ت�آلف اجلـوري واليا�سـمني

هذا امل�ساء جئتكم

ُ
ير�شف ّ
وء
ال�ض ُ
َ
عينيك
بريق
ِ

ال�صـو ّ
يف ..
وعلى
وجهي ّ
َ
غطاء !!

بـ�ساط �أخ�ضر
على
ٍ

� ُ
اجلروح
أحمل بني �أ�صابعي
َ

جوهرك الزبرجد
يتدحرج
ِ
ُ

حت�صـنتُ يف ّ
ال�ضـيا ِع
ّ
ً
م�سكونة
الـقـلب
وزهـر ُة
ِ

ُ
حتيل قاد َم الأ ّيا ِم
ثرو ًة
طم� َ
أنينة ..

الوم�ض ..
بحـمـرة
ِ
ت�أل َّـق ا�شتياقي

وتفا�ؤ ًال ..

الـقـلب
والزلتم يف
ِ
ْ

و�صفاء الأفق

نب�ض..
على قـيـدِ ٍ

الحلم
ال�شفيف
• زوات جميل حمدو

•علي الزينة
وال�سال ِم
أطر ُز باملح َّبةِ َّ
� ِّ
والبنف�سج يف كالمي
حرويف،
ُ
ويورقُ كلُّ
حرف فيه حتَّى
ٍ
�سقى �شعري �صباباتِ الغرا ِم
ٌ
يقط ُر من يدي ٌ
ِّ
حالل
ع�شق
الع�شق احلرا ِم
و�أع�صر ُه من
ِ
أخت�صر الدّ َ
قائق والثّواين
و�
ُ
ِّ
عام لعا ِم
من
عر
ال�ش
ببالِ
ِ
ٍ
ويل يف ِّ
نبع � ُ
ألف �س ٍّر
كل ٍ
َ
روتْ �أطفالهُ كفَّا غمامي
و� ُ
أجعل مو�سمي جني ًا رطيب ًا
َّ
اق املروء ِة والهيا ِم
لع�ش ِ
غريب
وطن
غريب ًا كنتُ يف ٍ
ٍ
كن�سر َ
طاف يف ِّ
رف احلما ِم
ٍ
ً
جنمة يف ِّ
بيت
أر�سم
كل ٍ
و� ُ
َ
كالكواكب يف الظّ ال ِم
لي�شرق
ِ
كفاح
�سوى
ول�ستُ �أرى احليا َة
ٍ
موت على ِّ
�شط املرا ِم
�سوى ٍ
و�أ�سموَّ ،
فائر حا�صرتني
وال�ض ُ
ات على ل�ؤ ِم اللئا ِم
غب َّي ٍ
دام
ويل من كر ِم �أحزاين ُم ٌ
أعاقرها ،وما �أزكى مدامي!!
� ُ
احلب كوخ ًا
طقو�س
و�أبني من
ِ
ِّ
كلم ِع العزِّ يف حدِّ احل�سا ِم
و�أُ ُ
فوق خدِّ ّ
�شعل َ
م�س ناري
ال�ش ِ
�أعلِّقُ يف ترائبها و�سامي
ُ
عا�شقات:
تقول يل الق�صائدُ
ٍ
َ
لقد �أ�سريتَ ماءك يف عظامي
و�أٌهدي َّ
ب�صدق
كل �أ�شعاري
ٍ
ال�صدا ِم
ملن �أهوى ،ويمُ عنُ يف ّ
ختام
�إذا ما كانَ من ع�شقي ٌ
ُ
فاحتة اخلتا ِم
احلب
فهذا ُّ

�ساحموين !!
ال�صـقي َع
ُ
يكنـ�س ّ

نح َو خزائنَ قلبي ..

شعر

•حنان مراد
ح َ
ني ...
ت�شهقُني �أحالمي
لأعلى ق َّم ٍة
�أُق ِّب ُل وجهَ اهلل
و� ُ
فرط ذهويل
أهبط من ِ
تلهو بي �أحا�سي�سي
تثو ُر كلُّ الرباكني اخلامد ِة
يف �أجزائي
� ُ
أ�شتعل حدَّ اختما ِر عرقي
خد ُر اللحظة...حلظة الفراق
حني ....
ُ
يحدث �أن ُ ...يراو ُدين
َ
زهر
�أنَّ رحي َقك ُ ...ي ُ

�أيتها املبثوثة يف �شراييني حلما
�شفيفا
طريقي �إليك...
يحمل ال�شوق �إىل فجر القربات
ولغة العطر يف براري الأزاهري
وج�سد الغيب يف �أ�صابع الأ�سطورة
املن�سوجة من �أوراق التوت
تظهر على �ضفة بردى وتختفي
كال�صدى
ويبقى البنف�سج يف �أفقي جمرة
ترافق الفرات يف �سريره الدوار
وتراتيله الأزلية غزالة من نار
وخابية من ذكريات
ونريانه امللحمية
�أيتها النابتة يف دمي
حلما �أع�شقه وال �أراه
يحملني ال�شوق �إليك ب�أق�صى مداه
�شوقي �إليك جناح وعناقيد
وحبات دي�س غريبة الطعم
وال�شوك
وعقود �ألفاظ افرت�شت بحور
الق�صائد
وتلويحة اجل�سد للبقاءيف حديقة
احلياة
ولو خيمة وقالئد
لك رائحة الرغبة ومذاق مراهقة
تر�سم بالطبا�شري �شهوة ع�صفور
ولك لون الأجنحة يف الربيع
�صوتك موال �أر�ض مرتوكة
الي�سقيها الناي
�ألوانك..تثري ال�صخر
�أ�صابعك حتت �إبطي
و�أنت النداء..النداء الذي ال
تكرره الغابات
توقك والتيه..
�شم�سك والغيوم
�أجرا�سك والآبار
ذكرياتك وطفل وحي يف خندق
قدمي
ال حتاويل الطريان
ف�أقدامك جندل وحديد

حلم �آخر
حلم �آخر ...
يف ٍ
و�شفتي القمر
تلثم �أ�صابع �أجهلها
ُ
احلب
ت�ضيء قرمزيات
ِّ
لوحة مل تمُ ُّ�س بعد
على
ٍ
ُيراودين ....الرحيل
عن ِّ
كل �أحالمي
أهجر ذاكرتي
� ُ
املمتلئةِ َ
بك
�أد ِّونُ ..
على وجهي املكفهر
ً
خيبة �أُخرى ....

قصة
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حين ي�صد�أ ال�سالح
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•عدنان كنفاين
عندما تقف �أمام البناء الذي كان عظيم ًا ،ت�شعر �أنك
على و�شك الدخول �إىل عامل من الأ�شباح ..ت�سحبك
الت�صور الطفويل مع حكايات
ال��ذاك��رة �إىل �ساحات
ّ
الغول والعنقاء ،وال�ساحرة ال�شر ّيرة املرت ّب�صة يف
ق�صرها املهجور..
حتى هذه الت�ص ّورات اخليالية “القا�سية” ..التي
ملأت دنيا طفولتنا باخلوف ،ال تقارب �أبد ًا ما ت�شاهده �أمامك
مفتوح ًا على �آخره يحكي “كما تروي رغم هدوئها املطبق �شرائح
ق�صة
الأ�سمنت املرتاكمة بع�ضها فوق بع�ض ب�� ّود لي�س له مثيل” ّ
وجه الإن�سانية الآخر عندما يفقد �آدميته ،وي ّعلق قيمه وح�ضارته
وثقافته و�إن�سانيته على ما�سورة مدفع �أو بندقية� ،أو فوق قذيفة
حت�صد وهي “ت�ؤتي �أكلها” الهالل وال�صليب والطفولة والتاريخ،
وت�ترك وراءه���ا بال خجل �إرث��� ًا م��ق��روء ًا ومنظور ًا �إىل الأجيال
يكر�س و�صمة �سوداء على ال�صفات اخليرّ ة ،ي�شفق الل�سان
القادمة ّ
التعر�ض لذكرها..
�إىل
ّ
ورغ��م القدرة على تل ّم�س امل�أ�ساة براحة ال ّيد العارية ..لن
ت�صدّ ق..
بناء من ع�شرة �أدوار �أو �أكرث “فالأدوار العلوية متهاوية ومطبقة
فوق بع�ضها على �شكل ي�ستحيل معه �ضبط العدد” ،وكل طابق ّ
ي�ضم
ثماين �شقق �سكنية..
واجهة عري�ضة تفتح ذراعيها على ثالثة �شوارع رئي�سة من �أهم
ال�شوارع التي ق��دّ ر لها �أن تكون على مقربة من خطوط التما�س
ال�ساخنة بني �شطري املدينة الغربي وال�شرقي..
وقدرها هذا جعلها هدف ًا جل ّي ًا من جهات �أربع ،ح ّولها «مع ا�ستمرار
التهديف» �إىل هيكل مرعب ،لو �أعملت �أق�صى طاقات �إبداعك ،فلن
تقدر �أن حتقق له و�صف ًا..
تقر�أ بو�ضوح على ما بقي �صامد ًا من اجل��دران ،توقيعات كافة
واملفجرة
�أنواع الأ�سلحة ومقذوفاتها اخلفيفة والثقيلة ،احلارقة
ّ
واملخرتقة �إىل الطرف الآخر تاركة من خالل ثغرات ب�شعة فوهات
�ض ّيقة تقود ناظريك للتفّرج على م�ساحة حم��دودة من املدينة
امل�سحوقة بعذاب احلرب..
ولن يفوتك التمتّع للحظات بربيق مياه البحر البعيد من جهة �أو
بقمم اجلبال اخل�ضراء من اجلهة الأخرى.
حت�ّي�رّ ك الأ�سئلة ..كيف خلع هذا البناء العمالق ثوب ت�ألقه
و�أن����واره ورخ��ام��ه الأبي�ض وامل��لّ��ون ،ور���س��م احل�ضارة ال��ذي �أراد
ت�أكيده.؟ وكيف �ضاع ما كان ومن كان فيه ؟
من �سقط �أمامه �أو على الطريق وهو ي�صارع بالدمع وال�ساق موت ًا
فر�ض عليه ؟ كيف انت�شل �أ�شياءه التي بناها قطعة قطعة ودمعة
دمعة ..وهل ا�ستطاع �أن يفعل.؟ �أم عاجلته امل�صيبة ومل ترتك له
�أكرث من م�ساحة “الأنا”..
ت�ساقط الزجاج و�أعمل تقتي ًال ثم تفتّت وتال�شى ،ت�ساقطت
�أو نزعت ،حرقت �أو �سرقت الأخ�شاب التي كانت �أبواب ًا ونوافذ
ومكتبات وتركت مكانها فراغات مرعبة يحيط بها ال�سواد ،وير�سم
فوق ر�ؤو���س حجارتها املد ّببة �أ�شكا ًال م�ش ّوهة ملطّ خة بالأحمر
والأ�صفر والرمادي..
حتى ال�شرفات التي حملت بني جنباتها حلظات احلب والفرح
وال�شوق ،وفناجني القهوة ال�صباحية ومناقي�ش الزعرت مع اقرتاب
امل�ساء ،وحملت همهمات �أ ّمهات يتابعن لعب �أوالدهن على الر�صيف
املقابل و�أ�شواقهن يف انتظار الرجال ،ت�ساقطت هي الأخرى..
بع�ضها هوى ومل يحتمل ،وبع�ضها الآخر تعلّق و�أرخ��ى �أطرافه
امل�شكوكة ب�أ�سياخ احلديد مثل جدائل عذراء ذبيحة..
وبدت واجهة البناء �شبح ًا لرجل مهلهل بارع “كما يف كل الأوقات”
با�صطياد الأ�شياء التي تبدو ثمينة من حاويات القمامة..
�أ ّما البوا ّبة الرئي�سة فقد تراكمت �أمامها �أكوام الرتاب واحلجارة،
غ ّيبت حتتها الأر�صفة واجلثث والأح�لام و�أنبتت فوقها فيما بعد
“�أ�شياء” ..لي�ست ورود ًا وال زهور ًا وال لوحات جميلة ..لكنّها �أطياف
قامتة لبقايا �ألوان حمراء و�سوداء غامقة..
ول��وال ه��ذه ال�ستارة املل ّونة البالية املحتّلة موقع نافذة بني
طابقني ..يبدو من طرفها ال�ضيق ر�أ�س �أ�شيب �صغري ،يطّ ل حلظة
ويغيب طوي ًال  .حل�سبت �أنك حقيقة �أمام بواّبة عامل جمهول مليء
بالأ�شباح املرعبة .
تخفي “ال�ستارة املل ّونة” وراءه���ا م�ساحة م��ن عتبة ال��درج،
وف�سحة الو�صول �إىل امل�صعد ،مكان �ض ّيق لكنّه خمتار بعناية ،عا�ش
فيه “يو�سف” و�صمد وحيد ًا �سنوات طويلة بال ماء وال كهرباء ويف
ّحد �أدنى من الراحة والأمان ..وعا�ش يف غرفة نظيفة وا�سعة تقع
حتت درجه الرئي�سي  .يف القبو..
كانت تعني له الكثري من الرتف بالقيا�س �إىل �سنوات احلرمان
الطويلة التي ق�ضاها يف �أمكنة ال تخطر على بال �آدمي ،تراوحت

بني حظائر احليوانات ،والب�ساتني ،وعربات الباعة
املتج ّولني ،ورم��ال ال�شاطئ ،واحل��دائ��ق املنت�شرة هنا
وهناك..
�سنوات غربة طويلة حملته �إليها بالد �أخ��رى «مل
يعرفها �أح���د» ،ومل ي�ستطع حتى العم الطيب “�أبو
نايف” �صاحب دكّان البقالة يف �آخر ال�شارع �أن يعرف
كيف “ولد” هذا الرجل ال�ضئيل يف زحمة املدينة ال�صاخبة..
�سقط من ف�ضاء جمهول ،بال ما�ض وبال ه ّوية .
وقد ا�ستطاع “�أبو نايف” هذا �أن يجد عم ًال لـ “يو�سف” كناطور
وب ّواب لهذا البناء العمالق ..ومن يومها دخل دنيا جديدة نظيفة
�أ�ضافت �إىل تقاطيع وجهه القا�سية �صفة مل يكن يعرفها �أو �أنه
ن�سيها منذ زمن ،ي�س ّمونها “االبت�سامة”..
وافق �صاحب البناية الرثي بكفالة العم “�أبو نايف” على �أن
يعمل يو�سف عنده بال راتب �شهري ،كان يكفيه وزيادة “على ر�أي
وخا�صة
املالك الرثي” ما يك�سبه من خدمة �سكّان البناء الكرث،
ّ
�أجرته عن تنظيف الدرج و�شطفه كل �أ�سبوع على الأقل� ،إىل جانب
املجانية..
�إقامته ال�شخ�صيةّ ..
والأهم من ذلك كله ما يتح ّمله املالك “املدعوم” من م�س�ؤولية
الت�سترّ على �شخ�ص جمهول وبال ه ّوية..
ومن يومها عا�ش “يو�سف” يف دنياه اجلديدة را�ضي ًا و�سعيداً،
وحقّق خالل زمن قيا�سي حم ّبة ال�سكّان ،فقد حر�ص بجهد د�ؤوب
وخمل�ص على ت�أدية اخلدمات الكثرية لهم ب�أمانة وعن طيب خاطر
بل وتفان لي�س له مثيل..
عندما ب��د�أت احل��رب الأهلية املجنونة غ��ادر �صاحب البناء
“الرثي الكبري” البلد �إىل بلد �أجنبي ،ميلك فيه �أي�ض ًا بيوت ًا و�أعما ًال
رائجة و�أر�صدة حمرتمة يف “م�صارفها” ،حقّقت له طيلة �سنوات
احلرب وما بعدها حياة م�شبعة بالرتف و�أكرث من الكفاية..
وخالل هذه الفرتة �أي�ض ًا غادر �سكّان البناء الكبري �شققهم واحد ًا
بعد الآخر ..منهم من قتل �أو جرح ،و�أكرثهم هرب �إىل �أماكن �أكرث
�أمن ًا و�أمان ًا� ،أو �إىل بالد � ّأقل خطر ًا على حياتهم لي�س �أكرث ،ويف
نهاية املطاف وجد “يو�سف” نف�سه وحيد ًا يف هذا البناء العمالق..
عا�ش دقائق الأح���داث وت��وايل ف�صولها �ساعة ب�ساعة ويوم ًا
بيوم ..تت�ساقط احلجارة من حوله ،ومتلأ ر�أ�سه �أ�صوات فرقعات
ت ّه�شم الزجاج و�أزيزها املرعب..
وكثري ًا ما اكتوى بلهيب احلرائق املتوا�صلة واملتّ�صلة على الدوام
وترقب املوت
بتنا�سق تام مع �أ�صوات العويل والبكاء و�أنني اخلوف ّ
يف كل حلظة..
م��رت �أم��ام��ه ع�شرات ال�صور املت�شابكة واملختلطة ،و�أ�شكال
ّ
“امللي�شيات” والتنظيمات والفرق املحلّية والدولية القريبة
والبعيدة..
عا�ش تفا�صيل االجتياح الإ�سرائيلي بالطائرات واملدفعية
و�أح��دث الآليات املتطورة التي ت�شبه بال�شكل وامل�ضمون تفا�صيل
دخول ق ّوات “املارينز” الأمريكية..
�سنوات و�سنوات وامل�أ�ساة مت�ضي �إىل الأم��ام وال �شيء يوقفها..
يت ّبدل ال�شكل ويتغّري مع تبدّ ل مواقع املتقاتلني تقدّ م ًا �أو تقهقر ًا
وال يت ّبدل و�ضوح ال�سبب وال املق�صد والغاية التي مل يدرك �أبعادها
“يو�سف” ..كانت معركة ال تعنيه ،ورغم ًا عنه مل ي�ستطع �إال �أن
يعي�ش ال�ساعة..
يحمل القتلى �إىل ال�س ّيارات املكلّفة بنقل اجلثث ،وينقل اجلرحى
�إىل حيث يطلبون وي��ق��درون على الو�صول ،وب�ين احل�ين واحلني
يكفكف دمعة تن�ساب �ساخنة على �صفحة طفل تيتّم� ،أو فتاة
اغت�صبت..
�صمد مع القالئل الذين �صمدوا ،و�أتقن �صنعة البقاء على قيد
احلياة مغلق ًا عامله كله على امل�سافة الق�صرية بني بوا ّبة البناء
العمالق وغرفته الآمنة املختارة عند عقدة الدرج ،وبني دكّان العم
“�أبو نايف” املنطوية واملختبئة حتت كثافة �إ�سمنت البناء القائم
فوقها ،والتي � ّأ�صر �صاحبها �أن تبقى م�شرعة غالب الأوقات..
يف ليلة حزينة تزوج “يو�سف” من “ح�سنة” ابنة العم “�أبو
نايف”..
حدث الأمر ب�سرعة!.
وجدها يف �أحد الأقبية القريبة لبناء مت ّهدم ،متوء مثل قطّ ة
فقدت �أ�شبالها املولودين ت ّواً ،ممزّ قة الثياب ،على فخذيها العاريني
خيوط رفيعة من الدماء ،تخفي وجهها املالئكي اجلميل املخّ �ضب
بدموع مقهورة �ضعيفة وراء خ�صالت كثيفة من �شعرها الأ�سود..
حملها برفق �إىل بيتها ،ومثل خلق اهلل ،طلبها للزواج..
تزوجها بال �ضجيج ..زفّتهما �أ�صوات القذائف املتقطّ عة ،ور�شقات
ّ
الر�صا�ص اخلطّ اط ،كتبا ليلتها عهد احلب بينهما �آهات موجعة فوق
اجلدران املتعفّنة املليئة بتوقيعات و�شهادات كافة �صنوف الأ�سلحة

والطلقات..
تخّ لى لها عن فرا�شه ،فنامت بعمق ك�أنها طفلة عرثت على �صدر
�أمها بعد بحث طويل..
يف اليوم التايل جاء “�أبو نايف” يخفي حتت معطفه الطويل
والتحفز �إىل “يو�سف”
بندقية حديثة �سلّمها بكثري من احليطة
ّ
لي�ستعملها عند احلاجة فالأمر مل يعد يحتمل “كما قال” هذا
القدر من احلياد وال بد من و�سيلة للدفاع بها عن النف�س..
عانقها ب�شوق ،عادت به �إىل زمن بعيد غائ�ص يف قاع واد �سحيق،
وقرر بال �أ�سف �أن يدفنها يف
لكنّه انتف�ض فج�أة متالك زمام نف�سه ّ
مكان ي�صعب اكت�شافه بني الأنقا�ض املبعرثة يف قبو البناء العمالق..
بعد حني ظهرت عوار�ض احلمل على “ح�سنة” و�أيقنت �أن الأمر
م�ؤكّد ،اختلطت يف ر�أ�سها الأوراق ،ولي�س لها �أن تتّخل�ص من ّ
ال�شك
�إال بقتل اجلنني� ،أو تعي�ش ما تبقّى من العمر �أمام وجوه قبيحة
تغت�صبها كل حلظة..
توجهت �إىل ال�شارع اخللفي للبناء حيث
يف ظهرية يوم م�شم�س ّ
ال�ساحة مك�شوفة عن �آخرها لر�صا�ص القنّا�صني ،وبهدوء وت�ؤدة
راحت تت ّم�شى و�سط ال�شارع العري�ض..
حلظات ..ثم �سقطت والدماء الغزيرة ت�سيل من ر�أ�سها..
لين�سال حتت جناحه البهيم وي�سحبا جثّتها،
انتظرا حلول الظالم ّ
وي�سلّماها �إىل �س ّيارة الهالل الأحمر املكلّفة ترحيل اجلثث �إىل
املقابر اجلماعية املجهولة..
ت ّوقفت احلرب بعد حني ،وبد�أت احلياة تعود �إىل وجوه النا�س،
وابتد�أ العمل يف �أكرب عملّية تنظيف ورفع �أنقا�ض وجتديد مواقع
و�شوارع..
بني تلك امل�ساحة وه��ذه مات العم “�أبو نايف” ،وم��ات �صاحب
البناء الرثي تارك ًا كل ما ميلك البنه “وريثه الوحيد” الذي عاد
�إىل البالد بعد ت ّوقف القتال ،وا�ستقرار احلال..
�صبيحة يوم م�شرق ربيعي ..فتح “يو�سف” عينيه الغائرتني على
منظر فريد .
عدد من الرجال يتحلّقون حوله يف م�ساحة املكان ال�ض ّيقة..
اقتلعوه من فرا�شه ال�ضنك ..و�أوقفوه عنوة �أمام ال�شاب النحيل
الذي نظر �إليه طوي ًال يتفّح�صه بدّ قة ..رفع �إ�صبعه النحيل م�شري ًا
باحتقار �إىل “يو�سف” ال�ضئيل املنهك املهلهل ،بدا ك�أنه �شبح قام
لت ّوه من قلب احلكايات والأ�ساطري..
متتم بقرف :
 �ألقوا به �إىل الطريق!..وقبل �أن يتحرك ال��رج��ال لتنفيذ الأم���ر ،ان�سحب “يو�سف”
بانك�سار ومل ينطق بحرف..
املك�سر �إىل القبو� ..أخرج البندقية من بني
نزل بهدوء الدرج ّ
الأنقا�ض ..عانقها بع�شق ،عادت به مرة ثانية �إىل ما�ض بعيد..
حترك يف �صدره ن�شوة ال تو�صف..
مازالت رائحة ما�سورتها ّ
حملها بهدوء �أي�ض ًا �إىل فوق� ..ص ّوب ما�سورتها �إىل �صدور الرجال
الذين يعرفهم ويذكر �أ�شكالهم ..يراهم يتج ّولون يف �س ّيارات
يتحرك ،تلت�صق وجوههم
مك�شوفة ،يطلقون الر�صا�ص على كل �شيء
ّ
القبيحة على �صدور العذارى..
وبهدوء �شديد �أي�ض ًا ..هي�أ ال�سالح ..و�ضغط على الزناد..
كان ال�صد�أ ال��ذي خلفّته رطوبة القبو قد ّ
ع�ش�شت يف مفا�صل
ال�سالح ..فلم ينطلق!.
انقّ�ض عليه رج��ل �ضخم ،وق��ذف��ه مثل ك��رة م��ن النافذة �إىل
ال�شارع..
�سقط فوق ركام البناء املكّوم �أمامها على الر�صيف ..ارتطم ر�أ�سه
على حجر مدّ بب ..قتله على الفور..
حتلّق حول جثّته خلق كثري ..قال �أحدهم:
 انتحر!..قال �آخر ب�أ�سى :
 م�سكني!..ح�ضرت �س ّيارة “الهالل الأحمر” املكلّفة نقل اجلثث ،على عجل..
�أحد من النا�س مل يت ّعرف على �صاحب اجلثّة..؟
وبينما كانت �سيارة املوت تنقله �إىل املقابر اجلماعية املجهولة..
كانت “البلدوزرات” العمالقة تتقاطر �إىل املنطقة لهدم البناء
املتداعي …
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دماء الق�صائد

• ـ عدنان �شاهني  /باري�س
بوجه يدَّ عي َغ َ�ضب ًا،
َ�ش َغ ٌف
ٍ
َ
َ
ني �أغْ َم�ضتْ ح َ
ني ال َّرحيلِ
وع ٍ
َ
ني ملء جفن ْيها !!
على حن ٍ
ُ
نازف
ري
عب
�سوى
م
أ�ش
ٍ ٍ
ك�أنيِّ ال � ُّ
مذبحة املنايف الآ ِمنة.
مل يتعثرَّ ُ املا ُّرونَ فوق ج�سو ِر
ِ
يف عا ٍ
ل�ضجيج املعارك،
َّ�سع
والريح ُ�سلَّ ٌم
مو�سيقي ال يت ُ
ُ
ِ
ٌّ
و�أنا �أتنك َُّر على ده�شتي املُتنكِّرة ،علَّني �أت�ص َّيدُ ُخ ً
ُ
رافة ت� ُ
أحتمل ذلك
أعد �
أخذين بعيداً؛ �إذ مل � ْ
التوح�ش.
ب�سالالت
الرعب الذي
َ
ُ
يبتهج ُ
ُّ
ً
ُ
حروف الكلمات،
تنجب خوفا ت�س َّمر َعلى
واللغة
ِ
ُ
ُ
ُ
باحرتاق غاباتها حمن َّية الأعناق،
والطبيعة
ِ
براحات ابتهاال ِتها ُمع ِل ً
ٌ
نة دور َة الأبد َّية،
ة
ر
خم�ض
براعم
ت�سندُ ها
ِ
ُ
َّ
�صوب حوايف الأ�ساطري،
عاب َ
يف ِ�ش ٍ
ً
ُ
مفتوحة على ثغو ِر الأمل ،وهديلِ احلمام،
النوافذ
و مهما ظلَّ ِت
يطلُّ منها ُ
ءة من رما ِد احلنني.
هتاف
وراء ُملاَ ٍ
ِ
القلوب جمبو ًال ب�أحلانِ اجلنائزَ ،
أ�شياء ال نعر ُفها ،حتى لو ف�ضحها ال�ضوء!� ،أو روت حكايا ِتها �أوراقُ ال�شجر!،
وحنينُنا �إىل � َ
َ
َّ
يقظة املكانِ ت�ستعيدُ زمانَ الو�صل،
عل
َ
إمياءات اخليال،
نب�ض العروق ،و�
حلبرْ ُ الذي جت َّمدَ يف الأقال ِم
كي يبد�أَ ا ِ
ِ
كتابة ِ
ف�س ً
الفراق قبل ِّ
احلناجر بدَ ِ�س ْي َ�س ٍة نا�سفة،
ت�شظي
جناح
للقلق �أنْ ميتطي
ُم ِ
ِ
حة ِ
ِ
َ
وان�شغالِ �أ�صحاب ُ
ري ُم َلفَّق،
اخل َو ِذ
ِ
البي�ض بتدب ٍ
ُ
النف�س فاغرة،
جراح
يجعل
ما
ِ
َ
َ
و�ش َ
�سفوح الذكريات،
طي
ِ
فيف الأماين ُمغ َّيب ًا َّ
ني ت� ِّؤج ُل الر�ؤية،
فالع ُ
والنَّدامى :يا ليل يا عني،
َ
دام�سات الليايل،
يف
ه
وتا
ه،
د
اعتما
أوراق
�
ع
ي
�ض
،
وته
ِ
ِ
َ
والقلب بعدَ انطفاءِ ُجذْ ِ ِّ َ
ُ
ُ
ني َ�صل ُ
والطفولة ب�أيدي العابث َ
ْ�صال الأكاذيب.
ُ
زائف،
الذاهل عنهم يف
فيا �أ ُّيها
ٍ
احتفال ٍ
َ
نفاقهم،
ري ِ
عيناك ال َت َريانِ غ َ
تعرف يوم ًا َ
ُ
التهريج.
ذلك
ال بدَّ
ْ
وما ال ُ
أ�سئلة � اَّإل �سراب،
ُ
ٌ
َ
ُ
َ
ِّ
ُ
أحالم تت�صادى قبالة خل َْجانٍ
والو�صايا يبللها خ َجل ُم�س َّو ٌر ب� ٍ
و�سائد الن َّْ�شوة،
تبدِّ ُل مرايا ال ِع ْ�ش ِق على
ِ
فكلّ
م�سرية تبد�ؤُها امر�أة،
ٍ
وكلّ
�سرير ت�ش ِع ُله امر�أة،
ٍ
ٌ
ُ
وكلّ
من�سي تبعرثتْ
حروف �أبجد َّيته،
قنديل
حديث بال امر� ٍأة
ٍ
ٌّ
َ
وجه الغياب!،
أكذب
الب�سمة على ِ
فما � َ
يجيء َ
قبل �أوا ِنه،
وال�شتاء عندما
َ
ُ
ِّ
زيتونة �أر�ضعتْ ح َّبا ِتها زيتَ القيامة،
فطوبى لكل
ٍ
للغمو�ض �إذ يكونُ مطر ًا لغ�سلِ دماءِ الق�صائد،
وطوبى
ِ
ُ
ني
زمن حتثُّ فيه
الكلمات �أقدا َمها من الي�سا ِر �إىل �أق�صى اليم ِ
يف ٍ
من غري �أن َت ِر َّف جفونُ العقيدة.
فما � َ
أنبل الإع�صا َر حني يجدُ درب ًا �إىل خيانا ِتنا
َ
ري احليا ُة َملْها َة �أ َّيا ِمنا العابثة برتاجيديا العدم!،
قبل �أنْ ت�ص َ
ً
احلر َِّّية!.
ني ُ�سلْطة لل
واليق ُ
إطاحة ب� ِ
ِ
أل�سنة ِّ
ً
زوارقُ
إغفاءة ب َ
ني �سطو ِر الق�صيدة،
املوج قادرا على �
قلب ط َّوحتْ به
ٍ
وما عاد ٌ
ِ
فالرب ُد َجدَ ٌث مي�شي،
والغيو ُم جتري بغريز ِة الريح،
َّ
ات �أحال ُم الع�صافري.
آخر
املحط ِ
وبعدَ � ِ
وح�شة الدروب،
قلبي
حتملِ
ِ
ِ
الواج َف؛ ال ُق ْد َر َة َّ
فيا َ
لل�سا ِب َل ِة على ُّ
ْ
ُ
عاء ر�أف ِتها �شهو ُة الطريدة.
وعيونٍ
يخالط ا ِّد َ
َ
الطرف ُمن َك ِ�سراً،
ُ
فر َّد ْ
َ
�شطْ
والهجر،
مي ْم َر ُم ْن َعط ٍف ُيوا ِري ب� َؤ�س �أ َّيا ِم النَّوى
ِ
و ِّ
ْ
ؤو�سنا،
�
ك
بالنبيذ
ل
أ
ام
و
ِ
َ
وق � َ
أغنية َّ
نق�س َم يف َم َقا ِم َّ
ال�ش َج ْن
ال�ش ِ
حتى ِّ
َ
كوارث الدنيا!!،
يتو�سلونَ
َف َل َك ْم تغ َّر َب �أه ُلنا َّ
ُ
باب الدا ِر �أ ً
َ
ي،
غنية و ُد ْو ِر َّي نْ ِ
وخلُّوا عندَ ِ
بَدِّ لْ يل �شرابي،
َ
ثم غنِّ يا ندميي « ت�صبحونَ على َوط ْن »
َّ

بحر الحياة
• �أنطون عازر
دم�������ع م ّ
����و�����ش����ى ب���احل���ن�ي�ن ت�لاق��ى
ٌ

ق���ل���ب ك�����لّ
و�����ص����ف ف��اق��ا
ب�����ص��ف��اء
ٍ
ٍ
ٌ
وان���������س����لّ
ط���ي���ف زاده �إ����ش���راق���ا

وت���ك���تّ���م امل���ا����ض���ي ع���ل���ى �أ�����س����راره

ك����ي ال ي���خ���ون ال���ع���ه���د وامل��ي��ث��اق��ا

يف رح���ل���ة ال��ع��م��ر ال��ق�����ص�يرة ك�� ّل��ن��ا

نق�ضي احل��ي��اة كمن يخو�ض �سباقا

َخ��ل��ق��تْ ي���د اهلل ال��ق��دي��ر نفو�سنا
ن��ف��ج��تْ ري����اح ال��ع��م��ر ���س��اه��ج ً��ة بنا

و���ض��ع��تْ ب��ه��ا الإمي������ان والأخ�ل�اق���ا

ع�����ادتْ ي����دُ الأح���ل��ام ت��ث��ل��ج ���ص��دره

ج������اءتْ ل��ت��ق��ل��ب ك����لّ
ي�����وم ���ص��ف��ح ً��ة
ٍ

ح��تّ��ى ن��غ��و���ص ب��ب��ح��ره��ا ا�ستحقاقا

خ�����ض��ن��ا جم�����االت احل���ي���اة جميعها

��ص�ير ���ض��م��ن ك��ت��اب��ه��ا �أوراق�������ا
ل��ن��� َ
ً
ف���رق���ة ..و�شقاقا
ل��ق��اء ..
ع�شنا
ً

وم����ن ال���ت��راب ت���ع���طّ ���رتْ �أرواح����ن����ا
ال ���ش��يء يحبط يف احل��ي��اة ع��زمي ً��ة

ح��تّ��ى ع�����ش��ق��ن��ا ال��ق��م��ح وال�����س�� ّم��اق��ا
م�����ا دام ف�����ك َ
�����رك ن����ّي����رّ ًا خ�ل�اّ ق���ا

وم���ع ال��ط��ب��ي��ع��ة ُ ُط��� ِّب���ع���تْ �أط��ب��اع��ن��ا
م����ن ك�����ان ج����� ّب�����ار ًا و����ص���ل���ب��� ًا ط��ب��ع��ه

وت�����رادف�����تْ ب�����ص��ف��وف��ه��ا �أن�����س��اق��ا
�أ����ض���ح���ى ع��ل��ي��ه��ا م��������ارد ًا ع��م�لاق��ا

ّ
ّ��ة
وت��خ�����ض��ل��تْ ب���ال���دم���ع �أع��ي��ن ث��ل ٍ

� ُ��س��ح��ق��وا ف�����ص��اروا يف احل��ي��اة ُدق��اق��ا
ف���ا����س�ت�روح���ت���ه ت�����آل����ف���� ًا ووف����اق����ا

وت����ع����لّ����م����تْ �أنّ امل�������ص�ي�ر م����ق����دّ ٌر
ف��ال��ك��ون ب���الأم���ل اجل��م��ي��ل نعي�شه

وال���ع���م���ر ي�����س��ع��ى خ��ل��ف��ه ُم��ن�����س��اق��ا
ون�������رى ب����ه الأح����ل����ام والآف�����اق�����ا

وال���ي���وم ق���د �أزِف������تْ م��واع��ي��د اللقا

ال�ب�راق���ا
ب���احل���ب ن��ل��م�����س ���س��ح��ره ّ
ّ

���ي وع��ط��ف��ه
وب��ح��ك��م��ة
ّ
ال������رب ال���ع���ل ّ
ٌ
����ث��ي�رة �أ����س���راره���ا
ه�����ذي احل����ي����اة ك

وب����ع����دل����ه ن���ت���ق���ا����س���م الأرزاق�����������ا
ً
���ص��ح��ب��ة ورف���اق���ا
ف��ي��ه��ا ���س��ن��م�����ض��ي

�ألِ����ف����تْ ك���آب��ت��ه��ا ال����ع����زاء حل��زن��ه��ا

فاتحة العناق
• غالب جازية
َ
بناظريك لعلني
دعني �ألو ُذ

�ألقى الأمانَ من اللواتي قتلنني
ع�شرونَ �ألف ًا قد حملن ق�صيدتي
وحروفها الولهى � َ
إليك حملنني
كل الذين ع�شقتهم مل ين�صفوك
فيا هوى وجعي متى �أن�صفتني
غالبتُ َ
َ
ال�شوق حتى �أثمرتْ
فيك
َ
حبيب غلبتني
منك ال�صدو ُد فيا
ُ
العناق وعلّتي
لفاحتة
�أرنو
ِ
ِ
املحبوب عند متكّني
أبرح
َ
ال � ُ
يا �ساكني رفق ًا
بج�سم ناحلٍ
ٍ
َ
هواك وينثني
يذوب على
�شوق ًا
ُ
�إن كنتُ قد �أ�سرفتُ َ
ذاك لأنني
راح َتد ُيني
ل�شريعة
ِ
ِ
الع�شاق َ
َ
ذنبك �أن َملكتْ جوارحي
ما كانَ
غرين
بلْ كانَ َذنبي �أنَّ ح ّب َك ّ
داعبتَ �أحال َم اخليالِ فلم �أجد
عذاب فيه ُ
فرط تلوين
�إال
ٌ
َ
َ
بارقة الهوى
عيناك
لو �أدركتْ
لر�أيتَ ُح ّب ًا م�شرق ًا يف �أعيني
َ
ولأبحرتْ
كفاك يف ظم�أ املدى
َ
�أنّى ارحتلتَ فنو ُر ح ّبك م�سكني

قصة
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•د� .أحمد علي حممد
ر�أيتها تنت�صب �أمامي ،متجاوزة الأنظمة التي
حتظر على امل�ستخدمني مقابلة امل��دي��ر قبل
احل�صول على موافقة م�سبقة من مدير املكتب،
لتقول بلهجة املتو�سل:
ـ �أرجوك يا �سيادة املدير �ساحمه ،لقد ر�أيته
يبكي كالأطفال� ،إن��ه �شاب �صغري � ،صحيح �أنه
�أخط�أ �إال �أن الرحمة خري من العدل.
ـ كيف دخلتِ من دون ا�ستئذان ،ثم ما عالقتك بهذا
أ�شد من
املو�ضوع ؟ اخرجي فور ًا و�إال �سوف تطولك عقوبة � ّ
عقوبة الطالب املخالف.
ـ عاقبني كما ت�شاء ،ول��ك��ن �أن ُيف�صل ط��ال��ب ملجرد
ا�ستعانته بق�صا�صة ورقية ت�سعفه على تذكر معلومات
كان قد در�سها ،فهذا كما �أرى ظلم ،و�أن��ت � ٌأب لأوالد ،وال
�شك �أنك تعلم �أن م�ستقبل الأبناء مو�ضع قلق عند �سائر
الآباء ،وعلى كل حال �إن مل ُ
تعف عنه ف�سوف �أف�سد عليك
االمتحانات.
ـ مل �أفهم كيف �ستفعلني ذلك؟
ـ يا �سيادة املدير الأمر ب�سيط ،ا�ستد ِع الطالب ووبخه
كما تريد ،ثم مزق ال�ضبط الذي نظمه �ضده رئي�س القاعة
وينتهي الأمر.
ـ ولكن مل تقويل يل كيف �ستمكنني من �إف�ساد االمتحانات؟
ـ هل ت�سمح يل باجللو�س فاحلكاية طويلة بع�ض ال�شيء.
ـ اجل�سي ولكن اخت�صري.
ـ عندي ابنة بلهاء مت�ضي وقتها يف الأم��اك��ن اخلربة
وزرائب احليوانات ،وت�أتيني �آخر النهار ومالب�سها مت�سخة،
مما يدعوين لغ�سلها كل ليلة ،وبالأم�س �أمرتها بخلع ثيابها
لغ�سلها بيدي ،فالحظت �أن خامت ًا كان قد علق مبالب�سها،
كانت قد وجدته يف اخلرائب التي مت�ضي كامل وقتها فيها،
ثم �أخفته يف �سراويلها ،وملا التقطته قمت بحكه لأتعرف
معدنه ،فالحظت �أن �صورتي قد اختفت مع �أين �أرى ما
حويل ،فعلمت �أنه خامت عجيب يخفي �صورة من يحكه،
ولهذا بو�سعي �أن �أع�يره لأي طالب فيخفي به �شخ�صه
وي�ستخدم ما ي�شاء من ق�صا�صات الورق التي بحوزته من
دون �أن يراه املراقبون.
ـ يا �سمية ال وقت لدي ل�سماع هذه اخلرافات ،ان�صريف
و�إال عاقبتك.
ـ يا �سيدي املدير �أنت ال ت�صدقني من دون �شك ،ولكن ماذا
لو �أعطيتك اخلامت فتجربه بنف�سك الآن� ،شريطة �أن تعفو
عن الطالب امل�سكني.
ـ وماذا �س�أفعل به ؟
ـ �أظن �أن جميع الرجال يحتاجون هذا اخلامت ،فلو وقع
هذا اخلامت بيد زوجي فليحان مث ً
ال ،لفتك بن�ساء القرية
والقرى املجاورة من دون �أدنى �شك .
ـ كيف ؟
ـ زوجي يا �سيدي رجل خمول ال يح�سن عم ً
ال ،وبالكاد
يطلق الأغنام كل �صباح يف املراعي ،ثم يعود �إىل القرية
لي�ستلقي على مقربة من الطريق املو�صل �إىل املدر�سة،
ليمعن يف التل�ص�ص على املدر�سات ذهاب ًا وجيئة ،ويف الليل
يتمثل �صورهن فيهذي يف نومه ب�صوت م�سموع ،وهو ي�صف
مفاتنهن ب�صورة خمجلة ،و�أخاف �أن ي�سمعه الأوالد وهو
يتخيل حكايات غريبة ،فك�أنه يخلو بهن ويعا�شرهن .
ـ �ألهذا احلد يجنح زوجك �إىل الن�ساء؟
ـ �أن��ا مل �أحدثك �إال القليل عنه يا �سيدي ،ت�صور �أنه
يف �أي��ام العطل يجمع �أحذية الن�ساء البالية من مزابل
القرية ويقوم بت�صنيفها يف باحة الدار ،وحني �أ�س�أله عن
ذلك يزعم �أن هنالك من �سي�شرتيها منه ،وهو بذلك يخفي
عني حقيقة �أعرفها وهي �أنه مغرم ب�أحذية الن�ساء ،فقد
�سمعته غري مرة يحدث نف�سه وهو يت�أمل تلك الأحذية
هذه « الكندرة» ل�صبية دون الع�شرين ،وتلك لواحدة يف

الثالثني وثالثة المر�أة عجوز وهكذاً ،كان يعرف
كل ذلك من كعوب الأح��ذي��ة ،فكلما دوق كعب
احلذاء وطال كان ذلك م�ؤ�شر ًا على �صاحبته،
ولكن الأمر اختلط عليه م�ؤخر ًا لأنه الحظ �أن
الفتيات والعجائز على حد �سواء بتنا ينتعلن
�أحذية واطئة ومن غري كعوب ،وهذا و�إن كان
يقلل من متعته ب�صنوف الأحذية� ،إال �أن تلك الأحذية
تبقى مهمة لديه لأنها تخ�ص الن�ساء بغ�ض النظر عن
�أعمارهن .
ـ وماذا �سينفعه اخلامت طاملا �أنه يجد لذته يف مراقبة
الن�ساء وجمع �أحذيتهن البالية؟
ـ يا �سيدي التذاذه بالن�ساء ال ينح�صر يف ناحية واحدة،
فهو على الدوام يبدي مالحظات كثرية حول ن�ساء القرية،
�إذ يكرر قائ ً
ال� :إن ما يزعجه يف القرية � ّأن عدد الن�ساء
�أقل بكثري من عدد الرجال ،زيادة على ذلك �أن �أغلب ن�ساء
القرية من العجائز ،وال �شيء ي�سره مثل �سماعه بوالدة
طفلة يف القرية� ،إذ ي�ستب�شر خري ًا بقدومها لأنها على حد
زعمه �ستزيد �أزاهري القرية القليلة البائ�سة زهرة .
ـ �إنه رجل طريف ولعله مري�ض �أمل تبحثي له عن دواء.
ـ ال يا�سيدي لي�س مري�ض ًا �إنه م�سعور ،فقد حدثني مرة
�أن��ه يف �صغره ك��ان يالحق الكالب يف البيادر ،وق��د �شق
عليه �أن يرى كلب ًا يختلي بكلبة ،فهاجم مرة كلب ًا وانهال
عليه �ضرب ًا ،مما دعا الكلب �إىل ع�ض فخذه الأمين ،وقد
ت�ضاعف �أثر تلك الع�ضة حتى �أو�شك على الهالك ،فحملته
�أمه �إىل حالق القرية �آنذاك ف�أعلمها �أن الذي نه�شه لي�س

كلب ًا عادي ًا بل هو كلب م�سعور ،ف�أ�صيب من يومها بال�سعار،
وقد �سمعته غري مرة وهو يهذي يف نومه� ،أنه ينه�ش من
يراها يف نومه نه�ش ًا كما تفعل الكالب ،ومل يتوقف الأمر
يف نومه ،بل يف يقظته وخا�صة حني نخرج من القرية �إىل
القرى املجاورة ،و�أذكر �أننا يف العيد الفائت ذهبنا �إىل �سوق
الناحية ،ف�صعدنا احلافلة ،وكانت ام��ر�أة تقف يف نهاية
احلافلة م�ستندة �إىل عمود فوقف ورائها ،يتح�س�س ج�سدها
وي�شتم رائحتها على مر�أى الركاب ،فنهرته فرتاجع وك�أنه
مل يفعل �شيئ ًا ،لقد ذبت خج ً
ال من فعلته ه��ذه ،وعندما
و�صلنا �إىل ال�سوق ر�أيته �ساهم ًا يت�أمل واجهات املحال التي
تعر�ض �ألب�سة الن�ساء� ،إذ مل �أكن �أعرف على وجه التحقيق
ما كان يفكر به وقتئذ ،ولكن علمي بطبيعته يحملني على
الظن ب�أنه كان يتخيل تلك الف�ساتني املعرو�ضة يف واجهات
املحالت التجارية مملوءة ب�أج�ساد الن�ساء ،فهو كثري ًا ما
يتح�س�س بيديه تلك املالب�س ويدخل يديه بني تفا�صيلها،
وكنت �أزدج���ره ولكنه يتذرع بفح�ص القما�ش� ،إذ طاملا
�أزعجه �أن �أغلب املالب�س الن�سائية اليوم غلبت اخليوط
ال�صناعية ،وهو كما يزعم يف�ضل اخليوط القطنية لأنها
�صحية و�أكرث نعومة.
ـ ب�إمكانك �أن تعطيه خامتك هذا ليمتع نف�سه قلي ً
ال ،ويف
ذلك �شيء من الرحمة �أمل تقويل � :إن الرحمة خري من
العدل.
ـ �صحيح يا �سيدي الرحمة مطلوبة �إال يف هذا املو�ضع .
ـ كيف  ...الرحمة رحمة يف املوا�ضع جميع ًا.
ـ �أن�سيت �أنني امر�أة ،ف�إذا و�صلت يد زوجي فليحان �إىل
اخلامت فل�سوف ين�صرف عني ً
كلية ،لأنه �سيتحلل من �أي
ً
ارتباط بيننا ،وال �سيما �إذا اطلع حقيقة على ن�ساء ناعمات
حينئذ لن تط�أ قدماه فرا�شي،
�أم�ضى عمره وهو يحلم بهن،
ٍ
زيادة على ذلك ف�أنا ال �أريد �أن �أذكر لك كيف ي�صفني .
ـ كيف ي�صفك قويل ،و�سيكون ما تقولني مو�ضع �سر ال
يطلع عليه �أحد .
ـ كنا قد تزوجنا منذ ثالثني �سنة ،ولكنه مل ي�شعرين
�أنني امر�أة ولو ملرة واحدة ،كان يقول دوم ًا  :يا �سمية �أنت
ت�شبهني الرجال يف كل �شيء ،رقبتك غليظة جد ًا كرقبة
ثور ،وظهرك �صلب ولك ع�ضالت ،وما من �أحد بو�سعه ّ
يل
ذراع��ك ،ف�ض ً
ال عن خ�شونتك  .وما �أدري ما ال�ضرر يف �أن
�أكون قوية البنية� ،إذ ا�ستفاد كثري ًا هو من ذلك ،فقوتي
مكنتني من القيام ب�أعمال كثرية كان يعجز عن القيام بها،
ت�صور يا �سيدي �أنه ال يقوى على حتريك املدحلة يف بداية
ال�شتاء على �سقف ال��دار ،وال ي�ستطيع حمل كي�س التنب،
ومع ذلك يدعي �أنه هو الرجل يف املنزل ،وعلى كل حال
هذه ق�ضية هام�شية ال تزعجني كثري ًا مبقدار ما ي�ؤرقني
حبه للن�ساء ،وامل�شكلة �أن��ه مع كرثة ميله �إليهن �إال �أنه
خائب قليل الرجاء .
فلم تخافني من ميله �إىل
ـ �إذا كنت مت�أكدة من عجزه َ
الن�ساء دعيه يحلم وكفى.
ـ الق�ضية لي�ست مت�صلة باحللم فح�سب ،بل بالت�صريح
وبالكالم جهرة �أمام النا�س ،فقد جتاوز اخلم�سني ولي�س له
حديث �إال عن الن�ساء ،فهذا مزعج كما ترى.
ـ والآن �أمل تتم حكايتك ،ماذا تنتظرين ؟ هيا ان�صريف
ودعيني �أكمل عملي.
ـ ال ي��ا �سيدي احلكاية مل تتم بعد ؛ لأن اخل��امت ال
يزال معي ،و�أنا �أعر�ضه عليك ،فلماذا تريد �أن تن�سيني
هذا املو�ضوع� ،ألي�س لديك رغبات تود حتقيقها من خالل
خامتي.
ال ،لقد �أ�ضعت وقت ًا يف �سماع كالمك والآن خذي خامتك
وان�صريف .
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الثقافة ...والعالقة بالوطن

•�سليم عبود
احلرب على �سورية،
ً
ك�شفت ب�شكل جلي �أنها لي�ست حربا عادية كما
هو معتاد،
�إنها ح��رب لها �أب��ع��اد �صراع فكري عميق..
قدمي ،وجديد ،وم�ستمر ..وحاد..
بني ثقافة احلياة ..وثقافة املوت...
بني ثقافة الوطن املوحد ،وثقافة تفكيك
الوطن..
ب�ين ث��ق��اف��ة وح���دة امل��ج��ت��م��ع يف ن��ط��اق ال��وط��ن
والأمة..
وبني ثقافة الطائفة والقبيلة والإثنيات..
وكل تلك الأبعاد امل�شتعلة ب�ضراوة ,,
م�ستمرة حتت عناوين ر�سمها الغرب املعادي..
منذ �سايك�س بيكو و�إىل الآن .
�إن احلرب على �سورية يف بعدها اال�سرتاتيجي..
هي �صراع بني الهوية القومية وغريها من الهويات
التفكيكية والتكفريية والإلغائية والعدائية لروح
الأمة ووحدتها ووجودها وثقافتها وتاريخها،
وجميعها هي التي تخدم م�صالح �أع��داء الأمة،
وبذلك ت�صبح الأزمة مركبة،
ووفق ًا لهذه امل�سائل..
يجب الرتكيز لدى املثقف القومي املدرك خلطورة
م��ا ي��ج��ري على اجل��ان��ب ال��ف��ك��ري ،يف ك��ل جبهات
الثقافة :.يف الإع�ل�ام ،والثقافة ،والإب���داع بكل
جوانبه لإعادة بناء الفكر الوطني والقومي..
لأن �إعادة �إعمار الإن�سان حتتاج �أو ًال �إىل �إعمار
الفكر املتهدم ،من �أجل �أن تعود �سورية �إىل ما كانت
عليه بل لأح�سن مما كانت عليه ،لأننا لو قلنا �إعادة
�سورية �إىل ما كانت عليه �أخ�شى �أن نعيد توليف
الأزمة من جديد ،ولذلك علينا درا�سة نقاط ال�ضعف
واخللل ،وو�ضع اخلطة امل�ضادة ..وهذا دور الثقافة
الوطنية والقومية ،ودور حاملي ه��ذه الثقافة
الذين ي�شكلون اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى اخلندق
الأمامي للأمة ،،وبت�صدع هذا اخلندق �أو هزميته
ن�ستطيع القول �إن الأمة تعي�ش حالة من الهزمية
التي ميكن �أن جتعلها يف موت �سريري �إىل الأبد.
لي�ست الثقافة اليوم هي احلاجة العليا للإن�سان،
وح�سب ،و�إمن��ا هي القوة التي متنح الإن�سان وعيه
لذاته وحميطه ،وجمتمعه ،وق�ضاياه الوطنية..
والقومية ..وهي التي تر�سم له الطريق وا�ضح ًا
للتعامل والتفاعل مع مكونات هذا الوعي و�ضروراته
وو�سائل ا�ستمراره والقيم واملعايري الأخالقية
وال�سيا�سية والوجدانية والوطنية.
فكلما تطور الفرد ثقافي ًا تطور وعيه وبالتايل
تعمقت لديه تلك املعايري الأخالقية والوطنية،
والتطور الثقايف لي�س م�س�ألة �آلية ،حت�صل تلقائي ًا،
فثمة عوامل كثرية ت�ساهم يف ه��ذا التطور ومنها
البيئة املحيطة بالفرد ،فيقال �إن الفرد ابن بيئته،
يكت�سب منها القيم وال�سلوكيات والأخ�لاق��ي��ات
ومفهوم العالقة بالوطن.
مرة كنت يف بلدة «ال�شيخ بدر» بطرطو�س..لإلقاء
حما�ضرة عن ال�شيخ �صالح العلي كمجاهد يف وجه
الفرن�سيني يومذاك قلت» �إن ال�شيخ �صالح العلي
لي�س طفرة ن�ضالية يف حياة املنطقة ،ويف حياة
الوطن ،و�إمنا هو �أو ًال:
ن��ت��اج بيئة ن�ضالية ،منحته ال��وع��ي الن�ضايل
واحت�ضنته ،لأن ه��ذه البيئة كانت قبله ت��درك
قيم الوطن ،وعالقة الوطن باالنتماء واحلرية،
وال�سيادة ،والأر�ض.
وثانيا..
هو نتاج جهد ثقايف اكت�سبه املنا�ضل ال�شيخ �صالح
من التعلم و املطالعة ،ومن نوعية هذه املطالعة ،ومن
الرتاث الن�ضايل للأمة تاريخي ًا ،وكل ذلك ..يزيد
من وعي الفرد �سيا�سي ًا ،وجتعله �أكرث �إدراك ًا لقيمة

قضايا وآراء

الوطن وقيمة الن�ضال يف �سبيل الوطن.
فقيم الن�ضال من �أجل الوطن حتى ال�شهادة تكت�سب
من القيمة التي مينحها املجتمع يف املوروث التاريخي
والديني والفل�سفي والثقايف واالجتماعي..
ال ميكن �أن يتجه فرد �إىل الن�ضال الوطني يف
جمتمع ال يقد�س الن�ضال الوطني،
�أو �أن يتجه �إىل فعل ال�شهادة يف �سبيل الوطن يف
جمتمع ال يقد�س ال�شهادة..
وهذا التقدي�س نقر�ؤه يف تاريخينا جيداً..
وهذا الأمر الذي يطال واقع املنا�ضل ال�شيخ �صالح
العلي..
ينطبق على واقع �سلطان با�شا الأطر�ش ،وابراهيم
هنا ،وح�سن اخلراط،
وع��ل��ى ك��ل املنا�ضلني ال��ذي��ن انتظموا بالثورة
ال�سورية ملواجهة االحتالل الفرن�سي ،ومن الظلم
ت�صوير ه���ؤالء الأب��ط��ال �أنهم نتاج حالة فردية
منف�صلة عن املجتمع ..بل هم نتاج ثقافة منا�ضلة،
وجمتمع واع يقد�س الن�ضال والت�ضحية يف �سبيل
الوطن.
يف ع�شرينيات القرن املا�ضي..
مل تكن الثورة ال�سورية الكربى من �أج��ل دحر
امل�ستعمر الفرن�سي ال��ذي احتل الأر���ض وح�سب..
و�إمنا كانت �أوال من �أجل وحدة الأر�ض ،فكان هدف
كل من ال�شيخ �صالح العلي ،و�سلطان با�شا الأطر�ش،
وبقية قادة الثورة ،منع تق�سيم الوطن �إىل �أجزاء،
كم�شروع الدويالت الطائفية..
وه��و ه��دف ما زال قائما �إىل الآن ،وينتقل من
الأج���داد �إىل الآب���اء� ،إىل الأب��ن��اء ،و�سينقل �إىل
الأح��ف��اد ..لأن القوى املعادية لهذه الأم��ة تهدف
�إىل تفكيك الأر�ض والأن�سان يف �أطر �ضيقة جدا..
واملوروث الثقايف الن�ضايل هو احلافز اليوم لتقدمي
الأرواح رخي�صة ليظل الوطن موحداً.
�إن توجه املقاتل ال�سوري اليوم..
من كل انحاء الوطن ال�سوري ..ملواجهة قوى
الإره��اب والتق�سيم والتفكيك ،والتدمري املدعومة
من �أ�صحاب امل�شروع التق�سيمي يف الغرب ومن قبل
حلفائهم الرجعية العربية ي�ؤكد مت�سك ال�سوري
بوحدة وطنه �أر�ضا و�شعبا وتاريخا.
�إن املثقفني العروبيني يف ك��ل مكان م��ن الوطن
العربي..
وبخا�صة يف �سورية ،وبالتحديد �أك�ثر يف �إطار
م�ؤ�س�سات الثقافة والإع�ل�ام ال�سورية� ..أن تلعب
دوره��ا يف حماربة الإره��اب بكل �أنواعه ،وبخا�صة
الإرهاب الفكري الذي متار�سه داع�ش والقاعدة وكل
اجلهات الإرهابية الأخرى التي حتمل فكر الرتهيب
وال��ت��دم�ير والقتل والإل��غ��اء وال��ع��داء للعروبة..
والهيمنة الفكرية والثقافية.
ما البعد الإب��داع��ي يف �أي عمل �إب��داع��ي لكاتب
وطني وعروبي..
�إذا كان هذا العمل الإبداعي ال يت�صدى للخطر
ال��ذي متار�سه جهات تفكيك فكر الأم��ة ،ما البعد
الإب��داع��ي لأي عمل �إب��داع��ي �إن مل يكن يتناول
ظواهر هذه احل��رب التي ت�شن على �سورية وعلى
الأم���ة� ،إن مل يكن ه��ذا العمل يتنكب ال��دف��اع عن
الوطن كما يتنكب جندي �سالحه عن الوطن؟
لهذا ال�سبب نرى �أن احلرب على �سورية ال حتتاج
�إىل البنادق ملقاومة جهات احل��رب ..و�إمن��ا للفكر
ال���ذي يت�صدى ملخرجات ه��ذه احل���رب و�أه��داف��ه��ا
ور�ؤاها و�أبعادها التي قامت من �أجلها.

الأطماع الأجنبية
في الخليج العربي
•ح�سني مهدي �أبو الوفا
على عك�س ما يعتقد الكثريون تعدُّ منطقة اخلليج من �أغنى املناطق العربية برثواتها
الطبيعية ،وكانت الزراعة تعد م��ورد ًا رئي�س ًا لبع�ض �إم��ارات اخلليج قبل ظهور
البرتول ،و«نفد» يف عمان الداخل من �أهم املناطق الزراعية يف اخلليج وتتميز
ب�سهولها ووديانها اخل�صبة وتعد مراعي طبيعية لرتبية املا�شية ..وحتتوي �أرا�ضي
عمان على ثروات هامة من املعادن املتنوعة �أما ال�صناعة يف معظم مناطق اخلليج
با�ستثناء البحرين التي تعد �أرقى مناطق اخلليج بوجه عام فيها �صناعة يدوية
بدائية ب�سيطة مثل �صناعة الغزل واخلزف ..وبناء ال�سفن اخل�شبية ال�شراعية..
�إن و�ضع منطقة اخلليج اجلغرافية جعل منها مركز ًا جتاري ًا هام ًا على مر التاريخ
وكانت التجارة ت�شكل مورد ًا اقت�صادي ًا رئي�س ًا من موارد املنطقة وحكر ًا لأبنائها من
التجار وهم �أ�صحاب ال�سفن ،كذلك الذين كانت تربطهم عالقات جتارية وا�سعة
مع الهند وباك�ستان وجنوب �شرق �آ�سيا و�أفريقيا و�إي��ران و�سواحل البحر الأحمر،
و�إن هناك موانئ هامة ما زالت تتمتع باملكانة القدمية نف�سها مثل م�سقط ومطرح
والبحرين ور�أ���س اخليمة وال�شارقة ودب��ي ،ولقد �أخ��ذت هذه العالقات التجارية
ت�ضعف على مر الزمن ،نتيجة ال�سيطرة اال�ستعمارية وحتطيم بريطانيا لأ�سطول
عمان التجاري ال�ضخم ،ومناف�سة ال�سفن الربيطانية احلديثة التي حتتكر الآن معظم
عمليات ال�شحن �إىل البلدان الآ�سيوية الأفريقية و�أهم �صادرات �إمارات اخلليج هي
التمور والفواكه والتبغ وق�صب ال�سكر والقطن والعطور والأ�سماك والل�ؤل�ؤ وال�صدف.
ومن املعادن �أك�سيد احلديد وامللح والفحم والبرتول وال�سماد الطبيعي.
حمالت الغزو وراء قوافل التجارة.
�إن تاريخ االحتالل الأمريكي ملنطقة اخلليج يرتبط �أوثق ارتباط بتطور النظام
الر�أ�سمايل يف �أوروب���ا .ولقد احتل اخلليج العربي �أهمية بالغة يف ا�سرتاتيجية
الدول الأوروبية منذ فجر الع�صر اال�ستعماري وبعد االكت�شافات اجلغرافية التي
عجلت من قيام الثورة التجارية يف �أوروبا فقد كان الباعث وراء حركة االكت�شافات
اجلغرافية وارتياد البحار املجهولة للم�ستك�شفني �أمثال« :فا�سكو دي غاما» الربتغايل
و«كري�ستوفر كولومب�س» الإ�سباين ،وغريهما هو البحث عن جماالت و�أ�سواق جتارية
خارج حو�ض البحر املتو�سط الذي كان يف ذلك الوقت حكر ًا خا�ضع ًا لتجار البندقية...
وبعد اكت�شاف طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح حول �أفريقيا يف عام 1499م �إىل الهند
وبلدان ال�شرق الأق�صى واخلليج العربي �أخذت الدول البحرية التي متلك الأ�ساطيل
التجارية تتطلع بنهم �إىل ثروات ال�شرق ،فكانت �سفن التجار الربتغاليني وغريهم
من الأوروبيني ت�أتي حاملة الب�ضائع �إىل البلدان الآ�سيوية وتعود حمملة بال�سلع
واملنتجات ال�شرقية �إىل �أوروبا ثم �سرعان ما كانت تعود وراء هذه القوافل التجارية
حمالت الغزو الع�سكرية الأوروبية لل�سيطرة على املوانئ التجارية ومراكز الرثوات يف
ال�شرق الأمر الذي �ساهم بدرجة كبرية يف منو وازدهار الطبقة الر�أ�سمالية التجارية
يف �أوروبا .وكان امل�ستعمرون الربتغاليون هم �أول من و�ضعوا �أقدامهم من الأوروبيني
على �شاطئ اخلليج يف عام 1508م حيث قاموا باحتالل م�ضيق هرمز وبع�ض اجلزر
عند مدخل اخلليج .وبنوا القالع احلربية هناك غري �أن ن�شاط القرا�صنة الأوروبيني
الذين اجتذبتهم الغنائم الكثرية على هذا الطريق البحري التجاري اجلديد جعل
من �إقامة الربتغاليني يف اخلليج �أمر ًا متعذر ًا غري م�ستقر و�شهدت مياه اخلليج بعد
ذلك �صراع ًا رهيب ًا بني الهولنديني والفرن�سيني والربيطانيني من �أجل ال�سيطرة على
اخلليج .ومنذ بداية القرن ال�سابع ع�شر �أخ��ذت �شركة الهند ال�شرقية التجارية
الربيطانية تر�سل بعثتها التجارية �إىل �سواحل اليمن يف  1609ومتكنت بريطانيا من
�أن تقدم لها وكالة جتارية يف (النم�سا) �أهم ميناء يف اليمن ،و�أن حتتكر ال�شطر الأكرب
من جتارة اليمن ،وبالذات ال�سفن ،وكان ذلك قبل �أن تتمكن بريطانيا من احتاللها
بالقوة �سنة � 230سنة .ومن الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر �أخذت بريطانيا
تب�سط نفوذها و�سيطرتها اال�ستعمارية ر�سمي ًا على املنطقة و�أن تقيم املراكز التجارية
يف املوانئ الهامة وتزرع القواعد الع�سكرية �إىل جوارها حلرا�سة وت�أمني عمليات النهب
التي متار�سها �شركاتها وذلك على امتداد ال�ساحل اجلنوبي وال�شرقي ملنطقة اخلليج،
مبا يف ذلك جزر البحرين ومل ي�أت القرن الع�شرون حتى كانت بريطانيا قد متكنت
من الق�ضاء على كل �أثر للمناف�سني اال�ستعمارية الربتغاليني والهولنديني والفرن�سيني
وامتدت �إمرباطورتيها التي ت�ضم الهند و�سيالن وبورما وماليزيا و�سنغافورة والفلبني
حتى هونغ كونغ يف ال�شرق الأق�صى ،وقد �أخذت �أهمية اخلليج ال�سيا�سية واالقت�صادية
والع�سكرية تتزايد بعد افتتاح قناة ال�سوي�س وبعد �أن مت ظهور البرتول يف ال�شرق
الأو�سط يف �إيران والعراق والكويت مما �أ�شعل �صراع ًا حاد ًا يف جمال املناف�سة على
البرتول يبني االحتكارات الإمربيالية الأمريكية والربيطانية والفرن�سية ،ومل تكن
هذه �سوى البداية ومن ذلك التاريخ �أخذت الواليات املتحدة املطامع اال�ستعمارية يف
اخلليج العربي.
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• �أ .د .خليل املقداد
مت ال����ب����دء يف
بناء هذا الق�صر
العظيم يف عهد
العاهل الفار�سي
داري��و���س الأول
(Darius Ier
) ال����ذي ح��ك��م ب�لاد
ف��ار���س ب�ين �أع����وام (
 )480 - 522قبل
امليالد يف موقع بار�سا
 ))Parsaالواقعة
يف مركز �سهل م��ارف
دا������ش�����ت (Marv
ع��ل��ى
)Dasht
احل��اف��ة الي�سرى من
نهر بوالر (  )Pularوعلى بعد حوايل  50كم
�إىل اجلنوب من بازارقاد�س( Pasargades
) يف �إيران .
ثم �أخذ البناء يف التو�سع خالل عهود خلفاء
داريو�س وب�شكل خا�ص يف عهد كزركي�س الأول
( ) Xerxès Ierال��ذي �أكمل البناء على
�شكل ق�صر �أثري �ضخم ومتكامل ،بحيث جاء
مال�صق ًا �إىل �سفح كوهي رحمات (Kuh-is
.)Rahmat
وق��د انت�صب البناء مرتفع ًا ف��وق �شرفة
م�صطنعة �أخذت �ضخامتها ب�شكل متدرج على
ثالثة م�ستويات حتى بلغ ارتفاعها  20م ،
وتغطي م�ساحة كبرية بلغت 300 ×450م
 .ولهذا ال�سبب مت ا�ستخدام كتل حجرية
�ضخمة مت نحتها وتهيئتها بعناية فائقة
وتهذيب دقيق ونعومة فائقة .
وقد �أخذ هذا الكنز املعماري الأثري �صبغة
دينية � ،إال �أن��ه ا�ستمر ي�أخذ طابع الق�صر
امللكي وكمكان ال�ستقبال ال�سفراء على اعتبار
�أنه بناء ملكي بكل معنى الكلمة  .ومع ذلك فما
زالت معرفة الغاية واملق�صد احلقيقي من بناء
هذا الق�صر غري معروفة �أو بالأحرى مبهمة
 .كما ال توجد �أي وثائق �أو م�صادر تاريخية
داخلية �أو خارجية كانت معا�صرة للمبنى
ت�شري �إىل ذلك .
ول��ك��ن م���ن امل���رج���ح �أن ج��م��ي��ع ال��دالئ��ل
واملعطيات املعمارية والوظيفية ت�ؤكد على
ذلك ؛ على اعتبار �أن البناء نفذ ليكون ق�صر ًا
ملكي ًا بني فوق مرتفع جبلي ذو �إطاللة جميلة
ومرتفعة متتلك �شبكة متكاملة جلبت ر�ؤو�س
الأم���وال لتوظيفها يف ه��ذا البناء ال�ضخم ،
ً
إ�ضافة �إىل ذلك �أن بناء الق�صر مت تنفيذه
�
بعناية فائقة ودقة متناهية .
ويتم ال�صعود �إىل املوقع امل�سطح من اجلهة
ال�شمالية ال�شرقية بوا�سطة درج م��زدوج
ذو �ضخامة ومقايي�س كبرية  ،كما بني بكتل
حجرية �ضخمة تبلغ مقايي�سها �إىل �سبعة
�أمتار طو ًال وبعر�ض متقارب لذلك �أي�ض ًا  .وقد
�سمح هذا التنفيذ ب���أن ت�سلكه فرق اخليالة
ب�سهولة .
وفوق قمة املرتفع يغلق الق�صر ب�سور كبري
و�أبواب �ضخمة ت�أوي يف داخلها �صالة املدخل
التي متتلك �أربعة �أبواب و�أربعة �أعمدة نفذت

ب�إ�شراف العاهل كزركي�س
(Xerxès
الأول
 ، ) Ierبينما املداخل
ال�����ش��رق��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة
ف����ك����ان����ت حم����رو�����س����ة
بوا�سطة حرا�سات ذات
�أ�شكال الثريان ال�ضخمة
ذات ال��ر�ؤو���س الب�شرية
املجنحة التي نحتت على
النمط الآ�شوري .
وي��ف��ت��ح ه���ذا امل��دخ��ل
م���ن اجل���ه���ة اجل��ن��وب��ي��ة
ع���ل���ى ق���اع���ة ال��ع��ر���ش
�أب��ادان��ا ()Apadăna
و�ساحتها  ،وم��ن اجلهة
ال�شرقية على ممر طويل يقود �إىل مدخل
�أثري ذو �ضخامة وجمال بالغ � ،إال �أن بنائه
مل يكتمل  ،ويفتح ب��دوره على �ساحة �أخرى
متتلك مئة عمود .
بينما مدخل الق�صور مبعناها احلقيقي
فيوجد يف اجل��ه��ة اجلنوبية ال�شرقية من
قاعة العر�ش �أب��ادان��ا ( ، )Apadănaكما
ي�سمح ه��ذا امل��دخ��ل بالعبور �إىل الأبنية
اخلا�صة للملوك ( ) Darius Ierداريو�س
الأول وكزركي�س الأول () Xerxès Ier
و�أرتاكزركي�س  ) ) Artaxerxèsوكذلك
الأبنية التابعة لها .
وت�شكل مراكز الإقامة امللكية بدورها تكتل
متكامل بحيث اندمج بع�ضها مع بع�ض لتغطي
كامل احليز اجلنوبي لكامل الق�صر مبعناه
الكامل � .أم��ا جدرانها فقد بنيت بحجارة
من الآجر امل�شوي التي ارتكزت بدورها على
ت�أ�سي�سات بنيت من احلجارة ال�صلبة  .وقد
اغتنت هذه اجلدران بلوحات رخامية وكل�سيه
زي��ن��ت ه��ي ب��دوره��ا ب��ن��ت��وءات نحتية نافرة
وغائرة  ،بالإ�ضافة �إىل �صفائح خ�شبية من
اخل�شب امل�صنع والثمني .
ويف اجلهة اجلنوبية ال�شرقية من املجموع
املتكامل من املبنى بنيت �أق�سام منف�صلة عنه
�إال �أنها كانت تابعة للق�صر  .وقد متيزت هذه
الأبنية بنمط معماري �أخر وب�أبعاد ومقايي�س
كبرية و�ضخمة  .وم��ن املحتمل �أن يكون من
بينها ب��ن��اء خ�ص�ص ليكون مبنى اخل��زان��ة
العامة للق�صر .
�أما بالن�سبة �إىل �سطح مبنى قاعة العر�ش
�أبادانا ( )Apadănaفقد جاء على �شكل
مربع بطول �ضلع  73م من كل جهة  ،وقد
ارتكز هذا ال�سطح على  36ركيزة مزينة كل
واحدة منها بنتوءات هند�سية ونحتية نافرة ،
�إال �أنه مل يبقى منها �سوى 13ركيزة ما زالت يف
موقعها حتى الآن  ،وقد بلغ ارتفاع كل ركيزة
 20م  ،كما يعلو كل واحدة تيجان ترابطت مع
بع�ضها البع�ض ومتا�سكت مع ج�سيمات نفذت
على �أ�شكال ثريان .
ورمب��ا �أ�ضيفت �إىل �صالة العر�ش وظيفة
�أخ��رى مثل قاعة اجتماعات  ،ولهذا ال�سبب
�أحيطت ب�أروقة معمدة من ثالث جهات هي
ال�شرقية وال�شمالية والغربية مبعدل 12

وظفت يف الأبنية الأخ�شاب
احلراجية الثمينة وال�صلبة
والقوية مثل خ�شب الأرز
وخ�شب التاك الهندي ال�صلب
و�أخ�شاب �شجر الأبنو�س.

عمود من كل جهة ت�سري ب�شكل م��زدوج � .أما عمليات احلفريات الأثرية مل تكتمل وت�شمل
من اخللف ومن اجلهة اجلنوبية فقد بنيت كامل املباين  .ي�ضاف لذلك �أن الق�صر وكامل
�صاالت خمتلفة� ،إال �أنها متيزت ب�أحجامها الأبنية ح�صنت داخل �سور دفاعي منيع مت
ال�صغرية و�سطوحها اخل�شبية امل�سطحة .
الك�شف عن بع�ض �أق�سامه يف اجلهات ال�شمالية
وقد وظفت يف الأبنية الأخ�شاب احلراجية واجلنوبية وال�شرقية .
الثمينة وال�صلبة والقوية مثل خ�شب الأرز
وال�شيء املهم يف املو�ضوع �أن الق�صر ويف
وخ�شب التاك الهندي ال�صلب و�أخ�شاب من الوقت نف�سه ال��ذي مت تهدميه وتدمريه من
�شجر الأبنو�س .كما ر�صعت جميع الأخ�شاب قبل جنود الإ�سكندر املقدوين الكبري يف عام
ب��ال��ع��اج وامل���ع���ادن ال��ث��م�ين� .أم����ا ال��ن��ت��وءات  330ق.م مل يكن قد اكتمل بنا�ؤه  ,وح�سب
التزيينية النافرة والبارزة فقد مت ا�ستلهام امل���ؤرخ اليوناين بلوتارك () Plutarque
�أ�صولها من الر�سومات ذات الأل���وان احلية فكان ي�ستخدم يف حمل العنا�صر املعمارية
وبالغة الن�ضارة نفذت يف العهود القدمية.
ع�شرة �آالف ح�صان وخم�سة �آالف جمل مبا
وكذلك الأم��ر بالن�سبة للدرج ال��ذي يقود فيها النفائ�س التي تنقل من �أماكنها ويتم
�إىل مبنى قاعة العر�ش �أبادانا ( Apadănaجلبها حتى منطقة �إي�شاتان (Echatane
) فقد �أث��ري بالزينة الطويلة واملكونة من ) .
ال�ب�روزات ذات النتوءات النافرة والغائرة
وقد مت �إ�شادة متحف يف الق�سم اجلنوبي
مب��ظ��اه��ر تعبريية بحيث �أظ��ه��رت �أ���ش��ك��ال من الأبنية القدمية للموقع  ،كما يوجد عدد
ل�شخ�صيات وع�����س��اك��ر ف��ار���س��ي��ة م��رم��وق��ة كبري من عنا�صر الزينة والديكور والكتابات
وكذلك �شخ�صيات خارجية جاءت كمدعوين الأث��ري��ة والتوثيقية املعرو�ضة حالي ًا يف
للم�شاركة يف املواكب الر�سمية منهم العديد من متحف طهران ويف العديد من املتاحف الكربى
�شيوخ القبائل وزعماء الع�شائر وامل�س�ؤولني من يف املدن الأوروبية .
بلدان العامل التي كانت تتبع الإمرباطورية
ويوجد حالي ًا وعلى بعد  6كم �إىل ال�شمال
الفار�سية �أو البلدان الأخ���رى من القارات م��ن م��وق��ع نق�شي رو����س���ت���ام (Nagsh-i
الثالث الآ�سيوية والإفريقية والأوروبية .
� ) Rustamأ���ض��رح��ة ك���ل م���ن امل��ل��وك
وم��ن ب�ين الأ���ش��ك��ال املعرو�ضة �شخ�صيات ( ) Darius Ierداري��و���س الأول ( -485
عربية و�أي��ون��ي��ة وليبية و�أت����راك وهنود  465ق.م) وكزركي�س الأول(Xerxès Ier
وبارثيون وم�صريون و�إيونيون و�سي�سيليون ) و�أرتاكزركي�س -Artaxerxès) ) 425
وك��ب��ادو���س��ي��ون و���س��غ��اري��ون و���س��اغ��ادي��ون 465ق .م وكذلك الأبنية التابعة لها  .وقد
وب��ا���ش��ت�يري��ون و�أث���ي���وب���ي���ون ودراجن���ي���ون مت نحتها وتهيئتها على �سفح �صخري منحدر
وقندهاريون و�ساك�سيون و�أرا�شو�سيون و�آريون ب�شكل �شاقويل نحتت على �شكل �أح��وا���ض
وبابليون واليديون و�سوي�سريون و�أرمينيون تزيينية .
وميديون .
كما مت ت��زي�ين �سطح ال�صخر ب���أح��وا���ض
وق�سم من هذه ال�شخ�صيات كانوا ي�شكلون تزيينية ون�صو�ص عر�ضت ح�سب خمطط
�شريحة من �سكان الإمرباطورية اله�شمونية ال�صليب الإغ��ري��ق��ي  .كما ن�سخت يف بع�ض
 .وبالطبع فقد عرفت جميع هذه ال�شخ�صيات مداخل الق�صر بع�ض امل�شاهد التي تظهر من
من خالل املنمنمات والق�سمات الدقيقة التي خاللها امللك ال�ضحية �أم��ام معبد ن��اري ،ويف
�أب��دع فيها الفنانون من النحاتني من �أجل الأ�سفل �صورة �أهورا مازدا .
معرفة �شخ�صية كل فرد من هذه ال�شخ�صيات
ويف م��دخ��ل ال�����ص��خ��ور مت ن��ح��ت ني�شان
وانتمائها الإق��ل��ي��م��ي واجل��غ��رايف والقومي وك���وات ح��وت يف داخ��ل��ه��ا ت��واب��ي��ت حجرية
وب�شكل مريح.
(�ساركوفاجات)  .ويف مقدمة القبور مت ن�صب
�أم��ا ال�صالة ذات املئة عمود التي �صفت برج على �شكل هيكل معبد .ويف وق ٍ��ت الحق
على �شكل ع�شرة �صفوف متعاك�سة  10×10ا�ستخدم ال�سا�سانيون ه��ذا ال�سفح من �أجل
فقد �أخذت هي �أي�ض ًا بدورها مقايي�س �صالة نحت تزيينات ناتئة ونافرة وغائرة تخليد ًا
العر�ش �أب��ادان��ا ( ، ) Apadănaوزودت لعظمائهم و�أ�سرهم ومن بينهم �شابور الأول
برواق معمد مزدوج من ثمانية �أعمدة من كل  272 – 241م الذي انت�صر على الإمرباطور
جهة .ويف اجلهة اجلنوبية من �صالة العر�ش
ال��روم��اين فالرييان يف
و�إىل ال�شرق من ال�صالة
عام  260م  .بالإ�ضافة
الكربى توجد حجرات
�إىل العديد من الأبنية
اخل��دم��ة �إ���ض��اف��ة �إىل
ال���ك�ب�رى وم����ن بينها
حجرات املوائد امللكية مدخل الق�صور يف اجلهة
ن�����ص��ب زورو �آ����س�ت�ر (
.
اجلنوبية ال�شرقية من قاعة  )Zoroastreال��ذي
من
العديد
��اك
ن
��
ه
و
بلغ ارت��ف��اع��ه 12،60
الن�صو�ص الكتابية مت العر�ش �أبادانا ( ،)Apadănaم ومت ب��ن��ا�ؤه م��ن قبل
العثور عليها يف جميع وي�سمح بالعبور �إىل الأبنية داريو�س الأول بحجارة
الأم���اك���ن ت��ق��ري��ب�� ًا من
بازلتية �سوداء �إال �أن
للملوك.
اخلا�صة
ه��ذه الأبنية املتعددة
اللغز والهدف من بنائه
 ،وب��ه��ذه املنا�سبة فال
ف��م��ا زال غ�ير م��ع��روف
بد من الإ�شارة �إىل �أن
حتى الآن .
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أعالم

�سهيل عرفة..
من يا بطل الأحرار �...إلى ال تحزني يا �شام

•معني حمد العماطوري

يعد ال��راح��ل �سهيل عرفة م��ن امللحنني
ُّ
الذين خطُّ وا لأنف�سهم طريق ًا يف �أ�سلوب
التلحني ،لي�شكل �شخ�صية فنية مميزة
ت�ألقت يف عامل الفن ،خا�صة عندما تعامل
مع عمالقة الغناء والأداء يف وقت انت�شار
املحرتفني ف��ي��ه�...إذ ال �أ�ستطيع �إخفاء
�إعجابي بالراحل �سهيل عرفة ب�أمرين،
الأول :تعامله و�أخ�لاق��ه يف توفري املعلومة
للباحث واملهتم بالأعمال املو�سيقية ،والثاين:
جملته اللحنية و�أحلانه النافحة بعبري الأمل
املتجدد يف ك��ل حل��ن م��ن �أحل��ان��ه منذ �أن ب��د�أ
م�����ش��واره الفني ع��ام  1958بلحنه الوطني
للراحل فهد بالن بعنوان /يا بطل الأحرار/
حتى �آخر �أغنية لفنان ال�شعب الراحل رفيق
�سبيعي /ال حتزين يا �شام./
�سهيل عرفة املولود يف دم�شق عام 1935
عانى يف طفولته الكثري ،فقد كان والده متدين ًا
ي�ؤمن بالعمل واملهن احل��رة ،لكن �سهيل عرفة
الذي ا�ستهواه جتويد القر�آن الكرمي وتالوته
منذ �صغره ،ما جعله يتفرد بني �أقرانه الطالب
منفرد ًا بتجويد القر�آن الكرمي ،ومل يكتف بل
اتفق مع القيم على م�سجد احلي ال�سماح له �أن
ي�ؤذن ب�صوته يف �أوقات ال�صلوات اخلم�س...
يقول �سهيل عرفة عن حياته :نحن امتداد
للراحل الكبري «�أب��ي خليل القباين» ،فالفن
حد ما،
كان �شبهة عند النا�س وغري الئق �إىل ّ
فعانيت كغريي من املوهوبني ،حيث تعر�ضت
مل��ع��ار���ض��ة ���ش��دي��دة م��ن وال����دي ال���ذي «م��دين
فلقة» ،وك�سر يل عودي الذي تعبت كثري ًا حتى
ا�شرتيته ،وعندما تويف والدي عانيت ا�ضطهاد
�إخوتي الكبار ،فكانت مرحلة البداية رحلة
كفاح �صعبة للغاية ،عملت يف �إ�صالح الراديو،
وق�ضيت طفولة لي�س فيها �سعادة ،ومل يكن
هناك متعة ،و�ضعني الوالد يف �أمكنة عدة،
ومل �أ�صلح فيها ،ويف حملة «ال�سنجقدار» كنت
�أ�ستمع �إىل «فريد الأطر�ش» وغريه ،فا�ستهواين
العمل من �أجل ذلك ،وا�ست�أجرت حم ً
ال مقابل
جملة «الدنيا» التي كان رئي�س حتريرها «عبد
الغني العطري» حيث يرتدد �إليه فنانون كبار،
فتعرفت �إىل بع�ضهم.
يف حينها التقى ال��راح��ل ع��رف��ة بعازف
الكمان والعود حممد احللواين و�أخذ الأخري
يعلمه �أ�صول العزف على �آل��ة العود ،وكذلك
�ضرب الإيقاع على يد �ضابط الإيقاع املتميز/
عبد العزيز اخلياط /والد امللحن واملو�سيقي
�/أم�ي�ن اخل��ي��اط /والأه���م �أن���ه ات��ب��ع ن�صائح
و�إر�شادات كال من الراحلني �أمري البزق حممد
عبد الكرمي وعدنان قري�ش ،وتعلم «النوطة»
ع��ل��ى ي��د الأ���س��ت��اذ «���س��ام��ي امل�����رادين» ،وق��ام

�إنه النغمة اجلميلة يف الزمن
اجلميل ..رحل وهو يردد �أن اقرب
�صديق لديه هو خطوات اجلي�ش
العربي ال�سوري وانت�صاره على
الإرهاب.

ال�صحفي «عدنان مراد» بتبني موهبته و�أدخله
�إىل الإذاعة ال�سورية ،كانت انطالقته الأوىل
من برنامج «عبد ال��ه��ادي البكار» ،بعنوان /
�ألوان /الذي كان مبثابة �أكادميية كاملة ،وقد
غنى للمو�سيقار «فريد الأطر�ش» /نورا نورا/
وحقق جناح ًا باهر ًا يف ذلك الربنامج ،حينها
كان رئي�س دائ��رة املو�سيقا امللحن واملو�سيقي
الفل�سطيني القدير /يحيى ال�سعودي /الذي
�شجعه م��ع «ع��دن��ان ق��ري�����ش» و�أم��ي�ر ال��ب��زق
«حممد عبد الكرمي» باالجتاه �إىل التلحني
المتالكه امللكة املنا�سبة ،ومل يكتف بل در�س
ع��ل��وم املو�سيقا ال�شرقية على يد/مي�شيل
عو�ض /والتوزيع واملو�سيقا الغربية على يد
/مطيع امل�صري /بعد �أغنيتني «لفهد ـبالن
وجن��اح �سالم» .وقد ب��د�أت حياته املو�سيقية
والتلحينية ت�أخذ طريقها نحو ال�شهرة منطلقا
من �إذاعتي دم�شق وبريوت بعد دعوة املو�سيقار
/حليم الرومي /له على بريوت.
�سهيل عرفة امللحن املجيد بد�أ م�شواره بعد
�أن جاور جملة الدنيا التي كان ير�أ�س حتريرها
يومها عبد الغني العطري رحمه اهلل وهو
يعمل م�صلّحا لآالت الت�سجيل ،تعرف �إىل فهد
ب�لان وك��ان �أول انطالق لهما حلن بعنوان /
يا بطل الأح���رار /وذل��ك ابتهاج ًا بالوحدة
بني �سورية وم�صر ،وتابع عمله ليقدم �أحلانه
للمطربة جناح �سالم ب�أغنيتني «رمانا بحبه»،
التي نظمها عمر احللبي ،والثانية /يا حبيب
قلبي يا �أ�سمر /من نظم خالد حمدي ،كان
على �سهيل عرفة ان يجتاز امتحانا �صعبا
عندما دعاه مدير �إذاعة حلب يومذاك توفيق
ح�سن مع الراحل فهد بالن وقدما �أحلان ًا �أمام
جلنة هامة يف املو�سيقا وامل�ؤلفة من :ممدوح
اجلابري و�أن��ط��وان زابيطا ،وتوفيق ال�صباغ،
وعزيز غنام ون��دمي الدروي�ش ،حيث وافقوا
على حلنني هما /بعيد عني /لعمر احللبي ،و/
حبي الك يا �أ�سمر /من نظم عدنان ديري ،ثم
تواردت الأعمال بعد لقائه مع الفنان الكبري
�صباح فخري وق��دم له /يا مال ال�شام /وهو
حلن تراثي طور بع�ض �أغ�صانه وكذلك /ميلي
ما مال الهوى ،/و كذلك رفيق �سبيعي املعروف
ب�شخ�صيته ال�شعبية «�أب��و �صياح» منولوغات
انتقادية �ساخرة مثل /خذلك �سيجارة� ،شي�ش
بي�ش ،درن درن يا زعبوب ،حبوباتي التلميذات/
وغريها..ثم حلن ل�صباح /عالب�ساطة ،ومن
ال�شام لبريوت /و�أغاين عديدة �أخرى ،كما حلن
للمطرب ال�شعبي الكبري /حممد عبد املطلب/
والتون�سي �/أحمد حمزة /واملطربة التون�سية
���/س�لاف ،/وك��ذل��ك �سمري ي��زب��ك ،وج��وزي��ف

احللبي ،وح�سني حمزة،
ع��ازار ،وع��ازار حبيب،
واح��م��د ق��ن��وع ،وف��وزي
وم���������روان حم���ف���وظ،
الزمن
يف
اجلميلة
النغمة
إنه
�
امل����غ����رب����ي /وغ�ي�ره���م
وليد توفيق ،و�سمرية
ت��وف��ي��ق ،ول��ل��ع��م��ال��ق��ة اجلميل ..رحل وهو يردد �أن اقرب الكثري ،جعل منه امللحن
ن�����ص��ري �شم�س ال��دي��ن �صديق لديه هو خطوات اجلي�ش الواعي ملا يعمل..
و�أتذكر قبل عقدين
ووديع ال�صايف،
وكذلك العربي ال�سوري وانت�صاره على
ت��ق��ري��ب��ا ح��ي��ن��م��ا زرت
ل�������ش���ادي���ة ط��ي��ري ي��ا
الإرهاب.
امل���و����س���ي���ق���ار ال��ك��ب�ير
ح��م��ام��ة /و�أغ��ن��ي��ت��ه
�سهيل عرفة يف مكتبه
الوطنية /من قا�سيون
ب���امل���ه���اج���ري���ن ،ب��غ��ي��ة
اط������ل ي�����ا وط����ن����ي،/
وتوالت �أحلانه حتى جتاوزت الف وخم�سمائة تزويدي مبعلومات فنية عن عالقته بالراحل
حلن والأهم �أنه قدم مو�سيقا ت�صويرية لأكرث الكبري مطرب الرجولة فهد ب�لان ،يف حينها
من �سبعني م�سل�س ً
ال و�أكرث من ع�شرين م�سرحية ،كنت منهمك ًا ب�إعداد كتاب /فهد بالن الفنان
عدا الأفالم ال�سينمائية ،والأهم كان يجيد �أن الإن�سان /الذي كان ب�إ�شراف ا�ستاذي ومعلمي
يعك�س معنى الكلمة اجلميلة باللحن الأجمل الباحث والناقد الفني الراحل �صميم ال�شريف
فحينما ن�ستمع �أغنيته اخلالدة ب�صوت الراحل ....ج��ئ��ت��ه و�أن���ا ا�ستعر�ض يف خميلتي تلك
الكبري العمالق وديع ال�صايف � /آه يا دنيا� /أو القامة البا�سقة واملميزة التي ال تتوانى عن مد
�أغنيته اخلالدة /من يوم ولدنا لبلدنا /ملطرب يد امل�ساعدة لأي باحث وعن �أية معلومة فنية
الرجولة فهد بالن ،وا�سكت�شات فنان ال�شعب يريدها ،وخا�صة �إذا كانت منه �شخ�صي ًا...
رفيق �سبيعي ،وه��و ال��ذي تعطر بعطر ال�شام �أذكر كيف ح�ضر يل �شريط كا�سيت بالأغاين
عندما غنى له الفنان الكبري �صباح فخري  /املطلوبة وال�����ص��ورة ل��ه ول��ل��راح��ل فهد ب�لان،
يا مال ال�شام.../ن�شعر متام ًا �أن �سهيل عرفة وحتاورنا مطوال عن �أعماله الفنية ودخلنا
هو ملحن ه��ادئ يدخل ال�سكينة والطم�أنينة يف �صميم اجلملة اللحنية واملو�سيقية ،الأمر
القابعتني يف روح��ه و�إىل روح الذين يتلقون الذي ا�سرتعى انتباهي ب�أ�شياء كثرية وجميلة
ج��داً..وم��ا ك��ان من ه��ذا امللحن الكبري �سهيل
�أعماله الفنية..
و�إذا ما دخلنا يف تفا�صيل ا�ستخدام �سهيل عرفة �إال �أن تكلم عن ذل��ك اللقاء يف �أحد
عرفة للمو�سيقا العربية جند �أنه منغم�س يف الربامج الإذاعية...
�سهيل امل��ك��رم لفنه وبفنه حقق جناح ًا
تكري�س روح ال�شرق وعبري ال�شرق� ،إذ قل ما
ً
جتده يغرف من غري منهله ،ومنبعه ،ف�سكونه ملحوظا على حد قول النقاد فيه من املو�سيقا
يعرب ع��ن اقتنا�صه حلظة اجل��م��ال واحل�س الت�صويرية �أكرث من االغ��اين ،لأن الن�صو�ص
الوجداين يف التعبري عن اللحن املعرب والعاك�س ال�سينمائية وامل�سرحية حتتاج م��ن امل�ؤلف
للكلمة حلن ًا مت�ساوي ًا مع بهجة م�شاعر كاتبها ،املو�سيقي ترجمة الأحداث و�إخ�ضاعها للحدث
خا�صة و�أن تعاونه مع �شعراء الكلمة املميزين فكري ًا وهذا ما ا�ستطاع الو�صول �إليه ب�سهولة
�أمثال /عي�سى �أي��وب ،و�أنطوان مبي�ض ،وعمر يف جممل �أع��م��ال��ه ال�سينمائية وامل�سرحية
والتلفزيونية ..رغم �أنه برع يف تلحني ق�صيدة
/قلعة التحدي /وبعد فوزه بجوائز خا�صة
بالأطفال يف �إيطاليا عام  2000م وتقديرا
لفنه منحه الرئي�س الدكتور ب�شار الأ�سد و�سام
اال�ستحقاق ال�سوري من الدرجة املمتازة عدا
ا�ستحقاقاته من �شكر وتقدير يف مهرجانات
الأغنية العربية واملحافل الإبداعية.
�سهيل ع��رف��ة النغمة اجلميلة يف الزمن
اجلميل رحل وهو يردد �أن اقرب �صديق لديه
هو خطوات اجلي�ش العربي ال�سوري وانت�صاره
على الإره��اب...ع�����ش��ت طيبا ورحلت مبدع ًا
وداعا �سهيل عرفة �إىل جنات اخللد...

قراءات

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1598":الأحد 2018/7/15م  2ذي القعدة 1439هـ

عبد اهلل عبد ومغامرة الكتابة للأطفال

15

• خليل البيطار
ما الإب���داع �إن مل يكن غو�ص ًا يف �أعماق
النفو�س ،وتلم�س ًا ملعاناة �أه��ل ال��ق��اع؟ وما
قيمته �إذا مل ينجح يف اكت�شاف اجلمال
ومنح الده�شة ملتذوقي الفن الأدبي؟ ومن
خا�ض مغامرة الكتابة للأطفال يعرف
متاعب ال��رح��ل��ة ،لأن الكاتب هنا �إزاء
طفل يع�شق احل��وار واحل��رك��ة والأ�صالة
واملفاج�أة ،وي�شغل حوا�سه كلها ،وهو بالتايل
يهتم بالروائح واملناظر والأذواق والأ�صوات،
وير�صد امل�شاعر جتاه ر�ؤية البعيد واملثري ،على
حد تعبري �سيث لرير.
وق��د تطور �أدب الأط��ف��ال يف �سورية �شعر ًا
وق�صة ورواية وم�سرح ًا ،و�شهد الن�صف الثاين
من القرن الع�شرين �إبداعات لكوكبة من الرواد،
نذكر منهم :زكريا تامر وليلى �صايا وعبد اهلل
عبد وح�سن م يو�سف ودالل حامت وبيان �صفدي
و�آ���ص��ف ع��ب��د اهلل وع��ب��ده حم��م��د وجرج�س
نا�صيف ون��ور الدين الها�شمي ونظمية �أك��راد
وم��رمي خري بك وب��ري ال��ع��واين ،و�آخ��ري��ن من
كتاب �سيناريو ور�سامني ال يت�سع املجال لذكرهم،
�أثروا مكتبة �أدب الأطفال بنتاجات احتفظت
بوهجها �إىل �أيامنا.
وعبد اهلل عبد قامة �أدبية من جيل الرواد
�أوا�سط القرن املا�ضي ،ولد يف دم�شق عام 1928
 ،ودر�س يف مدر�سة التجهيز ،ثم عمل يف التعليم،
ويف م�ؤ�س�سة التبغ ،ون�شر ق�ص�صه الق�صرية
وحكاياته الطفلية يف ال��دوري��ات ال�سورية،
ورحل قبل �أن يكمل رحلة عطائه الأدبي عام
.1975
كتب عبد اهلل عبد رواية واحدة هي الر�أ�س
واجلدار ،ون�شر جمموعتني ق�ص�صيتني هما :مات
البنف�سج ،النجوم .ون�شر جمموعتني ق�ص�صيتني
للأطفال هما :الع�صفور امل�سافر ،ال�سريان و�أوالد
يعقوب ،وق��د جمعت مديرية ثقافة الطفل
بوزارة الثقافة قبل ب�ضع �سنوات ق�ص�صه التي
ن�شرتها جملة (�أ�سامة) �ضمن كتاب عنوانه
(ربيع كاذب) ،وكرمت الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب ذك��راه ب�إ�صدار �أعماله الكاملة عام
،1916
وه���ذه وق��ف��ة ع��ن��د جمموعته الق�ص�صية
(ال��ن��ج��وم) امل��وج��ه��ة للكبار والنا�شئة ،وقد
�ضمت �سبع ع�شرة ق�صة متو�سطة ال��ط��ول،
عناوينها :النجوم ،البغل ،ت�شرين واخلطاف،
ال�ضحك �آخ��ر الليل ،موجز �سريع ع��ن حياة
موظف ا�سمه �صابر ،الوهم واحلقيقة ،ما حدث
لفتى �أ�شقر ،البع�ض ي�أكل ال��دج��اج ،ال�سلطان
العجوز ،ال��دروي�����ش� ،سليمان ومعلمه ،اجلياد
يف اال�ستعرا�ض ،ال��ذي فقد جناحيه ،الرجل
العائم ،احلمامة والك�شا�ش.
حكاية (النجوم) للنا�شئة ،ميتزج فيها اخليال
بالواقع ،يبد�أ ال�سارد حكايته ب�ضمري املتكلم:
ر�ضيت عني الآلهة ف�أحببت �أم�يرة ،ق�صرها يف
�أعلى التل ،كانت �أول من ي�ستقبل �شم�س ال�صباح،
كان قبالة الق�صر �شجرة جميز هرمة ،ي�أوي
�إليها ديك وثالث دجاجات مع فراخها ..ولعل
�شجرة اجلميز العتيقة �شهدت من مكانها ذاك

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
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عهد �أكرث من �أمرية ،و�آالف الدجاج الراحل..
وك��ان ال�سارد ميلك �آالف النجوم ،وقد وافقت
الأم�ي�رة �أن ترحل معه ،لكن الطرق �سدت يف
وجهيهما ،ون�صحته �شجرة اجلميز �أن يبحث
عن الزهرة ذات الأ�شواك� .ص 15وانتهت رحلة
العا�شق بالإخفاق ،و�أو�ضحت ال�شجرة والف�أر
وال�صر�صار والكلب وببغاء الأمرية لل�سارد جمود
كل �شيء ،و�أن التطلع �إىل فوق وا�صطياد النجوم
�شيء غري عملي� .ص20
حكاية (البغل) للكبار والنا�شئة ،ت�صور
الرتابة وغياب العدالة :وعى بغل الناعورة
دوره ،وا�ستنكر ا�ستكثار م�ستخدميه عليه �أن
يلتقط فجلة �أو ملفوفة ،فقرر الإ���ض��راب عن
الطعام ،ورف�س اب��ن �صاحب الب�ستان ،وه��و ال
يحب القتل ،ومل يجد �أن االحتجاج ينفع ،ف�أعاد
�إغما�ض عينيه ،وتابع الدوران.
ق�صة (ت�شرين واخل��ط��اف) حماولة حاملة
لالحتجاج على النمطية الثقيلة ،تتحدث عن
موظف �صغري يف دائرة الأح��وال املدنية ،طوى
�إ�ضبارته وم�ضى بعيداً ،والح��ظ �أن املالئكة
�أت��ب��اع خمل�صون ،و�أن الع�صافري لها �أجنحة،
وقال :عبث ًا نحاول ا�ستنبات �أجنحة جديدة،
�أما املجنحون فينتهون �إىل الأر�ض ،و�أما موظفو
الأحوال املدنية ف�إىل عليقة القوانني والعادة.
�ص57
ق�صتا (ال�ضحك يف �آخر الليل) و(موجز حياة
موظف ا�سمه �صابر) حتكيان عن ب�ؤ�س عي�ش
موظفني م�ستقيمني ،يف الأوىل موظف يف م�ؤ�س�سة
ا�ستهالكية رف�ض مقاي�ضة �ضمريه ،فقاده ذلك
�إىل الإم�لاق� ،إذ مل جتد زوجته �سكرا لل�شاي
يف البيت ،وهو يوزع �أطنان ًا للنا�س يف امل�ؤ�س�سة،
وهذه املفارقة مل متنع الزوجني من ال�ضحك.
�ص 71ويف الق�صة الثانية املوظف املقت�صد يف
�إنفاقه ،مل ي�ستطع مواكبة ارتفاع الأ�سعار ،ومل
يتعود جتاوز القوانني ،فقام بتن�سيق الأغذية
(الكمالية) ،ثم ن�سق الأغذية (ال�ضرورية)،
ثم جل�أ �أخري ًا �إىل الوجبات ال�شهية املعرو�ضة
يف �إع�لان��ات امل��ج�لات ،وقنع بتناول الوجبات
الورقية املتخيلة� .ص81
ق�صتا (ال�����س��ل��ط��ان ال��ع��ج��وز وال��دروي�����ش)
و(ال���دروي�������ش) ت��ن��اول��ت��ا ظ���اه���رة ال�����ش��ع��وذة
واالحتيال] ولفتتا �إىل �صعوبة املعاجلة يف
واقع ي�سيطر عليه اجلمود واخلوف.
ق�صة (الوهم واحلقيقة) حتدثت عن مترد

ت�ستحق نتاجاته يف �أدب الأطفال
وقفة مت�أنية ،لأنها و�ضعته يف موقع
متقدم بني رواد هذا الفن ال�صعب.

�أثرى �أدب الأطفال يف �سورية
بنتاجات الفتة ،واختار مو�ضوعات
تعليمية تعمق الوعي ،ومو�ضوعات
ناقدة تلفت االنتباه �إىل الت�شوهات
ال�سائدة.
ال�شباب املظهري وحما�ستهم وت�سرعهم� ،إذ
ينتهي الأمر بهم �إىل الإحباط� ،أو �إىل نقي�ض ما
يريدون� .ص97
ق�صة (ال��ب��ع�����ض ي���أك��ل ال���دج���اج) حتدثت
عن عاملي ميناء يعمالن باملحا�ص�صة ،وعند
عودتهما من اخلدمة الإل��زام��ي��ة �أج�برا على
العمل امل��ي��اوم ،والح��ظ��ا �أن ال��ذي��ن ه��رب��وا من
القتال ا�ست�أثروا بح�ص�ص �أكرث ،فرتك �أحدهما
العمل يف املينا ،ورف�ض الآخ��ر تركه ،وق��ال:
�س�أوا�صل نطح اجلدار الذي �أقاموه بيننا وبني
احل�صول على حقنا ،و�أح���د اثنني ينبغي �أن
يتحطم :ر�أ�سي �أو ذلك اجلدار! �ص118
ق�صة (النوم) حتدثت عن موظف �صغري ترك
عمله يف �سجل الأحوال املدنية ،وقرر الرحيل
�إىل بلد لي�س فيه طوابري �أو �إذالل ،ووجد نف�سه
فج�أة على ر�أ�س مظاهرة �أمام ال�سراي احلكومي،
يقدم للم�س�ؤولني مطالب با�سم ال�شعب ،ويحذرهم
من اال�ستمرار يف لعبة القط والف�أر ،و�أن ي�ضعوا
حد ًا للج�شعني وم�صا�صي الدماء ،ثم �شعر �أنه
وحيد ومطارد ،و�أفاق من كابو�سه ،وتوجه �إىل
عمله لإطعام �أ�سرته� .ص-149 140
ق�صة (�سليمان ومعلمه) حتدثت عن فئة
طفيلية ت��ل��وث ال��ف��ئ��ات ال�شعبية بف�سادها
وجتاوزاتها� ،سليمان عامل تبغ ،تنقل يف �أعمال
ك��ث�يرة ،وعجز ع��ن �إط��ع��ام ام��ر�أت��ه النف�ساء،
فحل له �أحمد املهرب م�شكلته ،وفقد �سليمان
ا�ستقامته ،وغ�ض الطرف عن جتاوزات معلمه،
وغ��دا تابع ًا ملحتال كفله من �أج��ل بنا م�سكن
لأ�سرته ،وعجز عن �إيجاد عمل �آخر ،وا�ستاء
من قذارة يديه� .ص180
ق�صة (الرجل العائم) �أق��رب يف م�ضمونها
�إىل ق�صة(النوم) ،حتدثت عن يو�سف ال�شاب
ال�شبيه بع�صفور ملون الري�ش رقيق التكوين،
حم��ب ل��ل��م��ع��رف��ة��� ،ش��اه��د ه��ات��ف�ين ي����رددون:
ي�سقط ..يعي�ش��� ..س���أل :ج��اره من املق�صود؟
فما عرف ،وقرر �أن ي�س�أل �أ�ستاذ اجلغرافيا �أو
ي�س�أل �أباه! ثم وجد نف�سه حم�شور ًا يف الزحام،
ا�ستدرجته املظاهرة التي تهتف �ضد الطغاة
واال�ستغالل ،و�شعر �أنه �أم�سى �شيئ ًا خفيف ًا فوق
تيار من املاء� .ص220
حكايتا (ال��ذي فقد جناحيه) و(احلمامة
والك�شا�ش) اح��ت��وت��ا فكرتني ج��دي��دت�ين :يف
الأوىل ط��ائ��ر حم��ن��ط يف م�����ش��رب ،يطلب من
العامل فرحان �أن يخرجه من املكان لأنه يح�س
باالختناق ،وي��ري��د االن�ضمام �إىل النوار�س

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

الطليقة ،فيتجاهل فرحان طلبه ،لأنه يجني
ب�سببه ن��ق��ود ًا من زائ��ري امل�شرب ،ومل يخطر
بباله �أن��ه �سينتهي مثله �إىل ح��ال من الت�شوه
وال�ضعف و(التحنيط)� .ص  214ويف احلكاية
الثانية حمامة عنيدة رف�ضت �أن تخدع احلمام
تنفيذ ًا لأوام��ر �صاحبها ،وحاولت الفرار لكن
الك�شا�ش ق�ص جناحيها ،ومل يكرتث لتوقفها عن
الطعام ،وقال :عنادها ق�ضى عليها� .ص237
ر�صد عبد اهلل عبد بواقعية �شفافة معاناة
املهم�شني من املوظفني ال�صغار والعمال ،ومل
ي��غ��رق يف التفا�صيل ،واك��ت��ف��ي ب�����س��رد هموم
الفئات ال�شعبية و�شكوكها وتردداته و�أحالمها
املنك�سرة ،وو�صف حماوالتها املخفقة للتمرد
على واقعها امل��ري��ر ،،وج��اءت ح��وارات��ه �أق��رب
�إىل املونولوج الداخلي الهذياين ،وات�سمت لغته
بالو�ضوح والبعد عن التكلف ،ومعظم حكايات
املجموعة تالئم النا�شئة� ،إذ ا�ستخدم الرتاث
احلكائي و�أن�سن احليوانات والطيور  ،و�أ�سقط
مظاهر �سلوكها لتعرية العالقات االجتماعية
امل�شوهة ،وبرز ذلك يف حكايات :النجوم ،اجلياد
يف اال�ستعرا�ض ،البغل ،ال�سلطان العجوز ،الذي
فقد جناحيه ،احلمامة والك�شا�ش.
�أثرى عبداهلل عبد �أدب الأطفال يف �سورية
بنتاجات الفتة ،واختار مو�ضوعات تعليمية
تعمق الوعي ،ومو�ضوعات ناقدة تلفت االنتباه
�إىل الت�شوهات ال�سائدة ،ففي حكاية الع�صفور
(امل�سافر)� :أراد الع�صفور �أن يرحل ،واحتاج
�أن ي��ت��زود بحبة ق��م��ح ،وظ��ن ف��زاع��ة احلقل
�صياداً ،لكن ال�سنبلة طم�أنته ،وخ�شيت �أن تبوح
له بحبها له ،ودعته للتزود بحبة قمح ،ف�شكر
ال�سنبلة ون�سي جوعه ،وكان متعج ًال لل�سفر.
وت�ستحق نتاجات ع��ب��داهلل عبد للأطفال
وقفة مت�أنية ،لأنها و�ضعته يف موقع متقدم بني
رواد هذا الفن ال�صعب  ،و�أ�سهمت جتربته يف بث
نفحات جتديدية يف فن الق�ص ال�سوري للكبار
وال�صغار.

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
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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�أعالم

توفيق الأ�سدي

كاتب �صحفي مرتجم
ولد عام .1946
من م�ؤلفاته:
ال��رج��ل ذو االبت�سامة ال�ساحرة ـ
ق�ص�ص -الدار العربية ـ دم�شق .1981
الأعمال املرتجمة:
•فن الر�سم (م��ع ر�ضا ح�سح�س)
ف��ري��د غ��ي��ت��ي��ن��غ��ز امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى
ل��رع��اي��ة ال��ع��ل��وم وال��ف��ن��ون والآداب،
دم�شق 1979
• ���ش��ج��رة الأم���ن���ي���ات ال�����س��ح��ري��ة
ق�ص�ص �أطفال وزارة الثقافة ،دم�شق
1979
• الهنود (م�سرحية) �آرثر كوبيت
الفارابي ،بريوت 1980
• �أربع م�سرحيات للوركا (مع �صالح
ع��ل��م��اين) ل��ورك��ا ال��ف��اراب��ي ،ب�يروت
1981
• الأم�يرة �أي��ل��ول ق�ص�ص �أطفال
وزارة الثقافة ،دم�شق1982 ،
• ال���وه���م وال���واق���ع (درا����س���ة يف
منابع ال�شعر) كري�ستوفر كودويل
الفارابي ،بريوت 1982
• ت��اري��خ ال��ه��ن��ود احل��م��ر (ت��اري��خ)
دي���ن ب�����راون دار ح����وار ،ال�لاذق��ي��ة
1982
• ال تقتل ع�صفور ًا �ساخر ًا (رواية)
ه��ارب��ر يل وزارة ال��ث��ق��اف��ة ،دم�شق
1984
• الكوميديا ال�سوداء (م�سرحية)
بيرت ���ش��اف��ر وزارة الثقافة ،دم�شق
1986
• اجلندي الطيب �شفيك (رواية)
يارو�سالف ها�شيك وزارة الثقافة،
دم�شق1986 ،
• من قرد �إىل �إن�سان (درا�سة يف
علم الإن�����س��ان) وو�شربن و م��ور دار
املنارة ،الالذقية 1988
• بينما �أرق��د حمت�ضرة (رواي��ة)
ويليام فوكرن وزارة الثقافة ،دم�شق،
1988
طبعة ثانية ع��ن الهيئة ال�سورية
للكتاب20122011

•�أ.حممد حديفي

حني الدمعةُ �أكربُ من العني
ننام على و�سادة من قلق وترقب وانتظار ..الدمعة �أكرب
من �أن تت�سعها العني ..والقلب ير�سف ب�أوجاعه املزمنة..
فالهم وجع مقيم يف ثنايا ال��روح ..واخل��وف من القادم
خبزنا اليومي ..فقد عودتنا احلرب �أن القادم دوم ًا هو
الأ�سو�أ ..لكنننا ن�صحو ..ويف القلب توق للف�ضاء الرحب،
ويف ال���روح �أ���ش��رع��ة ب��ري��ةٌ مل ت��رو���ض ب��ع��د ،وال عرف
الهجوع واخلنوع �إىل مفا�صلها �سبيالً ،فرن�سم فوق �صقيع
اجلرح �شم�س ًا من �أمل ،ونزرع يف بيداء الروح م�شاتل نور
علها تورق فجر ًا ونخيالً ،فقد اعتدنا �أن جنابه عاتيات
الريح ،وللريح طق�س �أدرك بالتجربة �أن قامات ال�سوريني
ميكن �أن تُلوى ،ولكنها تعتدل من جديد؛ لتغذ ال�سري نحو
اخ�ضرار املوا�سم حيث الوطن يربعم الن�صر بوح ًا ليكتب
ق�صائد الن�صر مو�شا ًة بلون الرتاب ،ودماء ال�شهداء..
مل نكن نعلم �أن اجل���رح �سيت�سع ليبلغ ج��ه��ات الوطن
الأربع ،ومل نكن نح�سب �أن مواقفنا ال�صلبة وامل�شرفة من
�أجل كرامة العرب والعروبة �ستقابل باجلحود ونكران
اجلميل ،لكننا نعلم �أن م�سريتنا نحو النور الب��د و�أنها
حمفوفة باملخاطر ،فنحن يف زم��نٍ يطغى عليه اجل�شع،
وتتفلت فيه الغرائز من �أربطتها؛ ليتحول الإن�سان �إىل
حيوانٍ �أع�شى ،ي�ستمرئ القتل والأذى ،وت�ستهويه رائحة
الدماء النازفة ظلم ًا من جراح الأبرياء..
ها نحن الآن نقف ثابتني �أم��ام بوابة الوطن ،ال النار
القادمة من خلف احل��دود ترهبنا ،وال ر�سائل احلقد
من عدونا تغري امل�سار ،فالوطن الذي �أر�ضعنا الرف�ض مع
حليب الأمهات ي�ستحق منا كل هذا الثبات ،وترابه الذي
ت�سلمناه طاهر ًا وعابق ًا بعبري دماء من �ضحى قبلنا نلثمه،
فيطلع من م�سامه ق�صائد تلونت حروفها بالأحمر القاين،
وم��ن بني �صفحاته تطل �سماء مر�صعة بنجوم الفخار
والكربياء...
يف ه��د�أة الليل ،وحت��ت خيمةٍ من ظ�لام دام�س جنل�س،
وحولنا جتل�س همومنا و�أيامنا املثقالت ب�أعباء مل نعهدها
من قبل ،ونت�ساءل :ملاذا كل هذا احلقد من ذوي القربى؟،
وملاذا كلما دخلنا �أيكة ن�ستظل بفيئها من قيظ ال�صيف
ي�شعلون يف مفا�صلها النار؟..
�سي�أتي ي��وم ي��درك �أ�شقا�ؤنا العرب ب���أن ما دفعناه من
�شهداء ،وم��ا �أُري��ق ف��وق ترابنا من دم طاهر زك��ي ما هو
�إال عربون ثبات يف وج��ه الطامعني ب�أر�ضنا العربية،
ومواردها وخرياتها ،وه�ؤالء الذين عرفناهم بالتجربة
الطويلة حتركهم م�صاحلهم بالتو�سع والتمدد ،و�سلب
ال�شعوب �أر�ضها وحقوقها ،العرب �سيدركون ذلك عاج ًال �أم
�آجالً ،لكنني �أخ�ش �أن يتم ذلك بعد فوات الأوان...

ها هو الكيان ال�صهيوين ال��ذي اغت�صب الأر���ض ،و�شرد
�أ�صحابها ،و�أخذته �أحالمه �إىل البعيد البعيد لي�صبح
ال�سيد يف املنطقة ،ويكون الآمر الناهي يعي�ش الآن �أجمل
�أيامه ،وهو يرى �سورية التي وقفت ثابتة يف وجهه و�أمام
حماوالته يف التو�سع وق�ضم الأر���ض تتعر�ض لأ�شر�س
هجمة �شهدها تاريخ الب�شرية ،وهذا الكيان �سعيد بذلك
�إذ يرى �أن ثمانني دولة من هذا العامل جتند قواتها وكل
ما متلكه من عتاد و�سالح فتاك للنيل من �صمود �سورية،
علهم يفلحون يف �إزاحتها من �أمام هذا املد الذي اجتاحها
من جهات خم�س فتنهار وتن�صاع للأوامر القادمة وعيد ًا
وتهديد ًا من خلف احلدود..
ولكم هو ثقيل على القلب والروح �أن جند املال العربي
ال���ذي يجب �أن ي�سخر لرفاهية ال�����ش��ع��وب ،وتقدمها،
واالنتقال بها من براثن اجلهل �إىل منابع النور يُ�سفح
ب�سخاء ل�شراء ال�ضمائر الرخي�صة ،وا�ستئجار النفو�س
املري�ضة ،واحل�صول على �أ�شد الأ�سلحة فتكاً ،وجتنيدها
لقتل �أطفال �سورية ،وت�شريد �شعبها ،وتدمري م�ؤ�س�ساتها
التي �شُ يدت بعرق ال�شعب ،وكده ،ومثابرته..
لقد ر� ّ��س��خ��وا ثقافة الإره����اب يف ال��ع��امل ،وا���س��ت���أج��روا
الإرهابيني وجندوهم بعد �أن �صادروا �ضمائرهم ،وغ�سلوا
�أدمغتهم ،و�أر�سلوهم جلز الر�ؤو�س وتعميم �سيا�سة القتل
م�ستندين �إىل فتاوى رخي�صة �أطلقها بع�ض جتار الدين
الذين حرّ فوا الإ�سالم ،وغريوا مبادئه ومناهجه وحولوه
�إىل دين ال ميت للدين احلقيقي ب�صلة ،وكل ذلك لإعطاء
فكرة على �أن هذا الدين ي�ؤمن بثقافة القتل وجز الر�ؤو�س
منهج ًا يف احل��ي��اة ،وك��ل ذل��ك م��ن �أج��ل ت�شويه الإ���س�لام
وامل�سلمني لنبذهم حيثما ذهبوا ،وحيثما حتط رحالهم..
احلرب ب�شعة ومرفو�ضة لأنها ال جتر �إال الويالت ،وال
ت���ؤدي �إال �إىل الهالك ،وال تف�ضي �إال �إىل العدم ،لكننا
نحن ال�سوريني �إذ نرف�ض ثقافة القتل ،وندرك �أن احلرب
�سيئة حتت �أي ذريعة جاءت ن�ؤمن �أن القوة ال تُردع �إال �إذا
جابهتها قوة تقابلها ،ومبا �أننا نتعر�ض للظلم ،وحدودنا
مهددة بجحافل للغزاة اجل��دد فلي�س �أق��ل من �أن نثبت،
وجنابه ،ونقاوم كي ندر�أ عن �أنف�سنا �شرور احلرب ،ون�صون
ترابنا الوطني ،ونحفظه من كل ما يتعر�ض له من خماطر
وويالت...
وهنا نرى لزام ًا علينا �أن نبعث بتحية �إكبار و�إجالل �إىل
رجال اهلل يف امليدان �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري الذين
�صنعوا وي�صنعون املعجزات.
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جديد جملة الرتاث العربي
�صدر العدد اجلديد من جملة (ال�ت�راث العربي)
الف�صلية ال�صادرة عن احتاد الكتّـاب العرب ،و�ضمت
�صفحاتها ق�ص�ص ًا وق�صائد جديدة ،ودرا�سات وزوايا.
رئي�س التحرير الأدي���ب علي دي��اب كتب يف العدد
اجلديد درا�سة عن بعنوان �أبو البقاء الرندي ونونيته
الرثائية.
حمور الأدب النقد يف العدد للأدباء :د .ح�سني علي
الزعبي ،رامي �شرمي ،د .حممد هيثم غرة,
�أما املتابعات :فاتن دعبول.
ويف حمور التاريخ كتب كل من :د .عبد اهلل �شمت
املجيدل ،و�سعدي �أبو جيب.
يف القراءات :عبد الوهاب امل�صري.
بينما كان �آخر الكالم للدكتور حممد عطا موعد.
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جديد جملة الآداب العاملية
�صدر العدد اجلديد من جملة (الآداب العاملية) الف�صلية
ال�صادرة عن احتاد الكتّـاب العرب ،و�ضمت �صفحاتها ق�ص�ص ًا
وق�صائد جديدة ،ودرا�سات وزوايا.
رئي�س التحرير الأديب بديع �صقور كتب يف العدد اجلديد
�شعر بعنوان كما ال�صهيل يف الفجر.
درا�سات العدد للأدباء والكتّـاب� :أحمد .م� .أحمد� ،شوقي
بدر يو�سف ،د .غ�سان ال�سيد ،حممود العقاد.
�أما �إبداعات ال�شعر فكانت لل�شعراء :بديع �صقور ،منري خلف.
وق�ص�ص العدد للأدباء� :إبراهيم بيطار ،ربا زين الدين ،علي
�إبراهيم �أ�شقر ،د .نورا �أري�سيان.
بينما كانت مراجعات العدد للكاتب �إبراهيم حممود ال�صغري،
ود .ح�سن حميد.
وت��ف��رد ب��ال��ن��اف��ذة على الأدب وال��ث��ق��اف��ة يف ال��ع��امل منري
الرفاعي.
�أما النافذة الأخرية فكانت للدكتور طالب عمران.

