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•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

�أ�شياء مِن...

()2

يف احلقل الأول يتع ّرف القارئ �إىل ما ميكن ت�سميته �إرادة احلياة التي ميزت �شخ�صية
مينة ط��وال حياته مهما يكن من �أم��ر هذه احلياة ،ق�سوتها بل وح�شيتها كثري ًا ووط�أتها
ُ
ُ
أب�صرت النور ،ويف قلب هذا ال�شقاء
أب�صرت ..ال�شقاء منذ �
وعنادها ومقاومتها لهذه الإرادة�" :
ُ
وانت�صرت عليه"(�ص ،)5 :غري �أنّه على الرغم من هذه الإرادة للعا�شقة
حاربتُ ال�شقاء
ثم هزميتها على نحو �أدقّ  ،ف�إنّ مينة ال يرت ّدد ،يف غري موقع من
ومن
مواجهتها
للحياة ،بل
ّ
الكتاب ،عن اجلهر بتوقه �إىل املوت�" :شعور باالكتئاب �سيالزمني �صبي ًا و�شاب ًا ورج ًال وكهالً
علي ،و�أغرق يف ّ
جلته ،متى املوت؟ متى ت�أتي �أيها
و�شيخ ًا ،حتى لأ�صيح ،حتى ليطغى موجه ّ
املوت اجلميل؟"(�ص ،)14 :وعن �ضجره باحلياة نف�سها بعد جتاوزه الثمانني" :واملوت الذي
�أ�سعى �إليه يف ّر مني"(�ص.)106 :
املحكي
ويف احلقل نف�سه� ،أي ما يعني ال�سرية الذاتية ،وفيما ي�شبه ا�ستعادته لنثارات من
ّ
يف �أعماله الروائية املبكّرة ،مي�ضي مينة �إىل غري عالمة من هذه ال�سرية ،وغري منعطف فيها
�أي�ض ًا ،ومن ذلك �صور الب�ؤ�س والفقر املدقعني اللذين كابد و�أ�سرته يف �سنوات الطفولة :من
تق ّلب �أبيه بني مهن فادحة القهر والق�سوة وغيابه املتعدد والطويل عن الأ�سرة و�ضعفه �أمام
�شيئني ،اخلمرة واملر�أة� ،إىل درجة ا َ
خل َور بتعبري الكاتب نف�سه (�ص� ،)113 :إىل عمل �أمه
و�أخواته الثالث خادمات يف منازل الأغنياء (�ص ،)112 :ف�إىل عمله يف غري مهنة ،فغربته
عن الوطن التي ا�ستمرت لنحو ع�شر �سنوات مل يكتب خاللها حرف ًا واحد ًا (�ص� ،)114 :إىل
�سجنه غري مرة زمن االحتالل الفرن�سي والوحدة ال�سورية امل�صرية ،فرتكه االنتماء احلزبي
(ال�شيوعي) منت�صف ال�ستينيات وتكري�سه حياته ،فيما بعد وبتعبريه ،للأدب "وللرواية
تخ�صي�ص ًا"(�ص.)1()112 :
وفيما يعني احلقل الثاين� ،أي وعيه بالفنّ  ،ميكن التمييز بني �شكلني للتعبري عن هذا
الوعي ،ي�ستقل �أحدهما بنف�سه �أحيان ًا ،ويتداخل مع الآخر �أحيان ًا ثانية :الأول خا�ص
بتجربته ،والثاين يتجاوز التجربة �إىل الفنّ عامة .ومن خالل ال�شكلني يقف القارئ على
غري �إ�شارة �إىل وعيه باحلياة نف�سها ،وبعالقته معها ،ومن ذلك قوله �إنّه
«مزاجي �إىل حدّ
ّ
اللعنة ،وجمنون يف احلياة كما يف الكتابة»(�ص ،)69 :وقوله �إنّه «ن�صف جمنون ،ن�صف
أحب ن�صفي املجنون �أكرث»(�ص.)100 :
عاقل ،و�أنا � ّ
يخ�ص وعيه بالفنّ من خالل جتربته ميكن التمييز بني مظهرين :مبا�شر،
وبا�ستقراء ما
ّ
مما تع ّر�ض له من �صنوف القهر
وغري مبا�شر .يف الأول يف�صح عن امتالئه باحلياة على الرغم ّ
من جهة ،وعن �إميانه املطلق مبا يحيل على مقولة لل�سيد امل�سيح« :لي�س باخلبز وحده يحيا
الإن�سان» ،بل باحلرية ،من جهة ثانية .فبعد �أن ي�ست�شهد بقول نريودا�« :أ�شهد �أنني ع�شت»
يتابع« :و�أقول معه (�أ�شهد �أنني ع�شت) �أي�ض ًا ،و�أنني وجدت يف هذا العي�ش اجلميل والقبيح
ثم ع ّما مييز
�أنّ احلرية �أثمن من اخلبز ،و�أنّ الوطن ال يكون وطن ًا بغري مبدعيه»(�صّ ،)96 :
�أ�سلوبه يف الكتابة ،وعن تق ّلبه على جمر الكلمة الأكرث منا�سبة للمعنى ،واخلال�صة من �أوهام
التزويق والتزيني والبالغة« :ول�ستُ من الذين يت�أنقون يف الكلم لوجه ال�سف�سطة ،بل من
الذين يعت�صرون الكلمة ،يع�شقونها ،ي�ضاجعونها ،ينقبون عنها ،كما يفعل ال�صيادون يف املاء
ثم حر�صه الدائم «على �شيئني :الإيقاع والت�شويق!
املتجمد ،حتى �أعرث عليها»(�صّ ،)101 :
وكتبت لغايتني :توفري املتعة واملعرفة للق ّراء»(�ص.)121 :
مما ينتمي �إىل التعبري غري املبا�شر يف هذا املجال ،فثمة يف الكتاب غري معلومة ت�ضيء
و ّ
حمطات خمتلفة من �سريته احلياتية والأدبية مع ًا ،ومن ذلك �أنه بعد عودته �إىل �سورية
أ�سجن ،ومل يمُ نع �أيّ من كتبي �أو روايات من الن�شر
منت�صف ال�سبعينيات« :مل �أالحق ومل � َ
ً
والتداول �أو من الدخول �إىل �سورية»(�ص ،)92 :ومنه �أي�ضا قيام وزارة الرتبية ب�سحب
اثنتني من رواياته« :من مكتبات املدار�س الإعدادية والثانوية هما (الثلج ي�أتي من النافذة)
و(الياطر) ،وتلطفت فحذفت مقتب�س ًا من �إحدى رواياتي (ال�شراع والعا�صفة) وق�صة ق�صرية
عن حرب ت�شرين عنوانها (الرجل الذي �أبطل مفعول القنبلة) من كتاب الأدب العربي
لل�شهادة الثانوية (البكالوريا) دون �إبداء الأ�سباب»(�ص( ....)2()91 :يتبع).
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 . 1من الالفت للنظر ،خالل ت�شييع الكاتب من امل�شفى الفرن�سي �إىل الالذقية ،وعلى نحو يت�ضاد مع هذه
املعلومة ،ذلك احل�ضور الكثيف لأعالم احلزب ال�شيوعي!
 . 2جتدر الإ�شارة �إىل �أ ّن وزارة الرتبية احتفت يف منهاج اللغة العربية املطوّر بتجربة الكاتب ،فقد ت�ض ّمن
كتاب الثالث الثانوي وحدة �سردية من روايته“ :امل�صابيح الزرق” ،كما ت�ض ّمنت الوحدة الدر�سية اخلا�صة بفنّ
الرواية �إ�شارة �إىل هذه التجربة و�إىل �أهميتها يف تاريخ الرواية العربية وتطورها ب�آن .كما �أطلقت الوزارة ا�سمه
حي برزة يف دم�شق.
على مدر�سة يف ّ

لوحة للفنان العاملي بابلو بيكا�سو
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الديمقراطية ا�ستيراد �أم خ�صو�صية؟

•د�.سليم بركات
مل يكن ال�شعب العربي يف يوم من الأي��ام م�شغو ًال بتعريفات
الدميقراطية بقدر ما كان م�شغو ًال بتطبيقها على �صعيد الواقع،
�أو املحاولة على الأقل� ،إذ وعلى الرغم من وجود كم هائل من
الدرا�سات التي �أعدها وقدمها املفكرون واملثقفون العرب يف
هذا االجت��اه ،واملكد�سة لدى اجلهات امل�س�ؤولة ويف املكتبات
العربية ،جند عملية االنتقال الدميقراطي على �صعيد الواقع
متعرثة ،مع �أنها متثل طريق النجاة من امل���آزق الكثرية التي
ت�سيء للعالقة بني احلاكم واملحكوم .عالقة ي�ضيق بها املواطن
ذرع�� ًا ،من ممار�سات الت�سلط ،وت�آكل الإدارة الوطنية ،والف�ساد،
واملح�سوبية ،و�إهدار املال العام ،وتبديد الرثوات القومية.
نقدي،
�إن التعبئة الوطنية تتطلب �أول ما تتطلب وجود جمتمع
ّ
يتوفر فيه حقّ النقد ،وحرية التفكري ،كما تتطلب توفري املناخ
املالئم لإيجاد ال�ضمانات التي تقطع الطريق على �أي م�ساومة
مت�س جوهر الق�ضية الوطنية التي �أجنزها ال�شعب العربي من واقع
جتاربه وخرباته ،ومن خالل ن�ضاله الطويل يف مواجهة اال�ستعمار
االمربيايل ال�صهيوين الرجعي يف �سبيل التحرر الوطني ،للتخل�ص
من العوائق التي تقف حائ ًال دون التطبيق الدميقراطي الذي
ت�أخذ به ومتثله الدول املتطورة املتقدمة على �سطح هذه املعمورة،
وهل جنانب احلقيقة �إذا قلنا �إنّ مفاهيم الدميقراطية تت�ضمن
اليوم ما تعنيه مفاهيم اال�ستقرار ،واحلوار ،وال�شفافية ،والتطور،
ومواجهة املتغريات املت�صارعة ،وخلق �أجواء الت�سامح ،واالعرتاف
بحق املواطنة ،التي تتيح االندماج الوطني وامل�شاركة يف �صنع
القرار ،واحلفاظ على كرامة املواطن ،والرقابة ال�شعبية الفعالة
على الأداء احلكومي بكل ما حتمل الكلمة من معنى.
ثمة قيادات عربية تدعي الوطنية ،تتحمل م�س�ؤولية تعرث
التطبيق الدميقراطي ،فكم من هذه القيادات من توىل م�س�ؤولية
الكفاح الوطني التي تتطلب وحدة ال�صف العربي ،قد عدَّ ال�سيا�سة
الدميقراطية �شق ًا لل�صف الوطني ،وفتح ًا لثغرة �أمام الأع��داء،
وكم من هذه القيادات وهو يف �سدّ ة امل�س�ؤولية كان يعادي ويحارب
الوطنيني ممن يناف�سونه بني �صفوف اجلماهري ،مع �أنهم يتمتعون
مبكانة وطنية م�شهودة ،وهل جنانب احلقيقة �إذا قلنا �أن نزعة
االنفراد بال�سلطة هي من �ض ّيع الكثري من الكوادر الوطنية التي
تق ّوي اجلبهة الوطنية الداخلية على م�ستوى ال��دول العربية،
ومتكنها من تر�سيخ املوقف القومي يف مواجهة القوى املعادية.
لقد �ض ّيع ال�صراع على ال�سلطة على م�ستوى الوطن العربي الكثري
من اجلهود الدميقراطية التي ّ
تغذي حركة التحرر الوطني
وتقويها ،كما �ض ّيع الكثري من اجلهود اجلماهريية التي كانت
دائم ًا و�أبد ًا مع القادة الوطنيني ممن اتخذوا مواقف التحدي يف
مواجهة اال�ستعمار الإمربيايل ال�صهيوين وا�ستفزازاته ،لقد فعلت
اجلماهري العربية ذلك وهي تتغا�ضى عن الق�ضايا الدميقراطية،
وعن احلريات الأ�سا�سية ،لأن ال�ضرورة تقت�ضي �صيانة وحماية
العمل الوطني و�ضمانة انت�صاراته ،رغم �أهمية التعددية واحلوار
املفتوح الذي ميكّن �أبناء الوطن الواحد من تاليف الأخطاء ،وي�صون
يخ�ص م�س�ألة �إهدار املال
الوطن من االنزالق يف املخاطر� .أما فيما
ّ
العام �أو اختال�سه نتيجة انعدام الكفاءة ،و�سوء الإدارة فقد ترتب
عليه غياب الدميقراطية ،ويف �أحيان كثرية كانت النتائج م�ؤدية
�إىل ان�سحاب ال�سلطة من �أن تقدم اخلدمات ملواطنيها ،وهذا ال جند
تف�سري ًا له �سوى �أن اجلماهري هي من �أغفل ذلك حر�ص ًا على الوحدة
الوطنية يف حاالت املواجهة مع الأعداء وملّا كانت الدميقراطية
ح ًال ولي�ست ترف ًا ،فمن الواجب �أن ال ت�ؤجل ممار�ستها حلني اكتمال
الن�صر على القوى املعادية ،بل تبقى متالزمة واال�شتباك مع
هذه القوى ،حتى ال تدفع ال�شعوب ثمن املمار�سة الدميقراطية
باالبتعاد عن مباديء الدميقراطية.
لقد ت�صورت الكثري من �أنظمة احلكم العربية ومنها �أنظمة
تقدمية حتررية علمانية �أن الو�سيلة لتو�سيع دائ��رة امل�ساندة
لها ،هي باالبتعاد عن التطبيق العلماين الدميقراطي ،م�سايرة
للتطرف الديني ،ت�صورت ذلك وهي تعتقد واهمة �أن ذلك يك�سبها
قدر ًا كبري ًا من امل�ساندة ال�شعبية ،لكنه من حيث املبد�أ جاء معاك�س ًا
لذلك ،حيث �أ�صبحت مواقع املتطرفني هي الأكرث قوة يف الهجوم
على اال�ستنارة �أو التجريح يف كل من يدعو �إىل الأخذ مبعطيات
ومتطلبات الدولة الع�صرية ،وهذا بدوره قد �أدى �إىل فر�ض جدول
�أعمال التطرف ،و�إىل اال�ستغراق يف ق�ضايا هام�شية تعطل من
م�سرية التقدم والتطور ،وبالتايل كان الفراغ االجتماعي الذي ال
ميلأه �سوى املتاجرون بالدين ،ممن ي�ستثمرون الفر�ص لك�سب مواقع
�سيا�سية تفتح الطريق �أمام ا�ستيالئهم على ال�سلطة ،وهل نبالغ �إذا
قلنا �أن �شعارات الثورة الوطنية التي رفعتها اجلماهري العربية يف
القرن املن�صرم وكانت من�ص ّبة على اال�ستقالل والد�ستور مع ًا ،فيما

لو ا�ستمرتّ ،
وظل ال�شعب العربي متم�سك ًا بها ،لتغريت �أمور كثرية
ل�صالح هذه اجلماهري ،ورمبا مكنتها هذه اال�ستمرارية من تفادي
الكثري من النك�سات والكوارث التي ح ّلت �ضيف ًا ثقي ًال على الوطن
العربي يف املرحلة املعا�صرة.
لقد عرفت الدميقراطية ثالثة مراحل عرب التاريخ ،املرحلة
اليونانية ،ومرحلة ع�صر الأن���وار ،واملرحلة املعا�صرة ،الأوىل
�سم ّيت بالدميقراطية املبا�شرة وه��ذا ما جند �أ�سا�سه يف عبارة
(دمي��وق��راط��و���س) حكم ال�شعب ،لكن احلقيقة تقول من حيث
التطبيق �أنها كذب ًا ووهم ًا ،لأن حق احلكم مل يكن متاح ًا جلميع
�أفراد ال�شعب اليوناين ،ومل يكن يح�ضر اجتماعات املدينة �سوى
علية القوم ،وكان مينع على الن�ساء اليونانيات ،والرقيق والعمال
والتجار ح�ضور االجتماعات ال�شعبية ،وبالتايل كان احلكم بيد
النبالء و�أ�صحاب املعرفة� ،أما الثانية واملتمثلة بدميقراطية ع�صر
الأن��وار فكانت نتاج فكر ملجموعة من الفال�سفة وجدت �أفكارها
جم��ا ًال للتطبيق من خ�لال قيام الثورة الفرن�سية ع��ام ،1789
وا�ستمرت بت�أثرياتها العميقة على �أوروب��ا وباقي �أنحاء العامل
حتى ع��ام  ،1799لتنتهي بت�صدير الأزم���ة اال�ستعمارية على
م�ستوى العامل .لكن على �صعيد الواقع التطبيقي ال جند اختالف ًا
بينها وبني اليونانية ،ف�إذا كان احلكم يف �أيام اليونان بيد النبالء
يخ�ص
فهو يف ع�صر الأن��وار بيد الطبقة الربجوازية� ،أم��ا فيما
ّ
دميقراطية هذا الع�صر التي مل يجد التاريخ رواج�� ًا لها كما هو
حا�صل اليوم يف ظل الهيمنة الأمريكية ،فهي تتعار�ض مع �أهم
مباديء الدميقراطية لأنها تعمل بالو�صاية على ال�شعب ،وتتحول
به من حكم الأغلبية �إىل ا�ستبداد الأغلبية� ،إنه النفاق الأمريكي
الذي حتاول من خالله ال�سيا�سة الأمريكية يف �أن تظهر يف جلباب
الدولة الدميقراطية الطاهرة الراعية حلقوق الإن�سان وهي براء
من ذلك.
من هذا املنطلق نقول للذين يتبجحون بالتطبيق الدميقراطي
وال�سيما يف دول الغرب الليربايل ويف الطليعة الواليات املتحدة
الأمريكية عليهم �أن يتذكروا �أن حروبهم ال�شر�سة كانت �ضد �أي
ب�صي�ص من احلرية خارج دولهم ،كما كانت على الدول التي ال تغرد
يف �سرب م�صاحلهم و�سيا�ستهم اجل�شعة ،كما عليهم �أن يتذكروا
الكم الهائل من االنقالبات الع�سكرية التي خططوا لها ،ونفذوها
للتخل�ص من �أنظمة احلكم املناه�ضة ملخططاتهم الت�آمرية ،وهل
نحن بحاجة �إىل التذكري مبا فعلته وتفعله �أمريكا ودول الغرب
يف هذه املنطقة ،لتغيري معامل دولها الوطنية ،ب���أدوات �إرهابية
�صنعتها ودعمتها ،وهل نبالغ �إذا قلنا �إن الدميقراطية التي تت�شدق
بها دول الغرب ويف الطليعة �أمريكا وتن�صح بتطبيقها على �شعوب
املنطقة ،هي الدميقراطية التي تن�شدها �إذا مل تكن وفق امل�صالح
الأمريكية الداخلية ،وهل نبالغ �أي�ض ًا �إذا قلنا �أن ال�صراع املرير
الذي خا�ضته دول الغرب الليربايل يف مواجهة االحتاد ال�سوفياتي
�سابق ًا منذ احلرب العاملية الثانية ،وحتى �سقوطه ،مل يكن من �أجل
تطبيق مباديء الدميقراطية التي تدعيها ،و�إمنا كان �صراع ًا من
�أجل االنفراد بالعامل حتقيق ًا مل�صالح دول الغرب الليربايل .و�إال
ملاذا متنع القوانني الأمريكية من تكوين الأح��زاب ال�شيوعية يف
الداخل الأمريكي .ومن ثم �أمل ت�ستخدم دول الغرب الليربايل
الدعاية املطلقة �ضد حكومات ال ترغب فيها ،لأنها تدافع عن
م�صاحلها الوطنية ،وبالتايل �أمل ت�ساعد �أنظمة حكم ديكتاتورية
على م�ستوى العامل كي ت�ستمر يف حتقيق م�صاحلها ويف �إطار التبعية
لها.
�إنّ دميقراطية اليوم هي دميقراطية الهيمنة الأمريكية ،وهي
دميقراطية غري �أخالقية قيا�س ًا مبا �سبقها من مراحل التطبيق
الدميقراطي ،كيف ال وبا�سمها مات املاليني ،ود ّمرت دول ،واحت ّلت
�أخ��رى ،كيف ال وه��ي دميقراطية ال�شذوذ اجلن�سي ،وال��دع��ارة،
وال�شكليات الزائفة ،كيف ال وقد �أ�صبحت مفهوم ًا �شكلي ًا يخفي
وراءه ديكتاتورية الربجوازية ،والر�أ�سمالية ،و�أ�صحاب املليارات،
وال�سلطة ،والنفوذ ،على م�ستوى العامل� .إنها دميقراطية كاذبة
وفا�شلة ،وعلى الرغم من كذبها وف�شلها ف�إن الغرب يحاول تعميمها
من خالل التنظري امللزم ،والقوة الغا�شمة التي ير�سخهما النفوذ
الأمريكي.
كل ه��ذا ي�ؤكد �أن لكل �شعب مفاهيمه وخ�صو�صياته يف فهم
الدميقراطية ،ويف تطبيقها �أي�ض ًا ،و�إذا كانت املفاهيم الدميقراطية
قد ا�ستندت يف الت�أ�سي�س على الفكر اليوناين ،وكان تطورها يف
ع�صر الأنوار ،ف�إنها يف هذا الع�صر مل تعد خ�صو�صية يونانية ،وال
�أوروبية تنويرية ،بل هي خ�صو�صية كل �شعب ،ف�أين خ�صو�صية
العرب الدميقراطية من خ�صو�صية ال�شعوب الأخ��رى؟ وهل من
ا�ستيعاب لهذه اخل�صو�صية؟

هل ثمة �أكثر من هذا
ّ
الثلج لدى �إ�سكندر حب�ش؟
•نـــذيرجعفر
م��ا �أك�ثر احلكايات و�أغ��رب��ه��ا تلك التي ت��روى عن
املت�صوفة� ،إال �أن واحدة منها تداعت �إىل خم ّيلتي و�أنا
ن�ص �إ�سكندر حب�ش« :ال �شيء �أك ُ
رث من هذا الثلج».
�أقر�أ ّ
تقول هذه احلكاية �إن �أحد املت�صوفة اغت�سل يف ال�صباح
ومل يكن به دن�س �أو مر�ض وجل�س على فرا�شه ثم نادى
زوجته وقال لها� :أعدّ ي يل الكفن ف�أنا راحل �أول هذا
الليل ،وكان له ما �أراد ،فلب�س كفنه وا�ستغرق يف ت�أمالته
العميقة ،ومع �أفول ال�شم�س غابت روحه كما خ ّمن وحد�س
متام ًا!
ن�صه ي��ع��دّ نف�سه لتلك الرحلة
�إ���س��ك��ن��در حب�ش يف ّ
الوجودية ،امل��وت ،ويعدّ معه ق��راءه لتقبل ه��ذه الرحلة
بهدوء ور�ضى ،رحلة الكائن �إىل العامل ال�سرمدي املجهول،
الالمتناهي� ،أو �إىل ح�ضور �آخر لكنه ال ي�شبه احلياة ،وك�أن
ما كان مل يكن ،بل كان �سرابا ووهما وخديعة ورماداً« :هو
الثلج �إذ ًا  /ال �شيء �أكرث من هذا البيا�ض /ال �شيء �سيبقى
على الطاولة �سوى �آث��ار كفك /يدك التي تناولت اخلبز
والنبيذ ،ذات يوم /يدك التي و�ضعتها على ج�سد ام��ر�أة،
يدك التي مل تعرف �أن تكتب �سوى ليل �أحاط بك من كل
اجلهات»!
�إن��ه الثلج النا�صع ن�صاعة احلقيقة ،ثلج امل��وت الذي
يتداعى كالنور ،ال لب�س فيه ،وال �شك ورمب��ا ك��ان اليقني
الوحيد الذي ال ن�صدقه حتى نلقاه!
ن�ص �إ�سكندر ال ين�شغل بانزياحات اللغة وا�صطياد
ال�صور ،واللعب بالكلمات ،ون�سف �أف��ق توقعات القارئ،
و�إحداث ال�صدمة عرب فجوات التوتر ،عدا ما جاء منها عفو
اخلاطر متناغما مع �سياقه ،معزّ ز ًا ملعناه وداللته ،خمل�ص ًا
لعمق التجربة الوجدانية واجلوانية و�س�ؤالها الوجودي
عن معنى احلياة ،ومعنى املوت ،وم�آالت الكائن ،وهو �س�ؤال
الإبداع والفن على مدى لع�صور .لكن ثمة تراكيب و�صور ًا
وتقنيات غري مق�صودة لذاتها ت�شري �إىل خم ّيلة طليقة
وذائقة رفيعة ودربة ومران ومتثّل للمنجز ال�شعري العربي
والعاملي.
يو�سع املعنى ويحفّز
��ذي
ل
ا
التكرار
التقنيات
تلك
من
ّ
خميلة القارئ:
«لتقرتب وم��ن ث��م م��ي��اه /لتقرتب وم��ن ث��م مرتفعات،
لتقرتب ومن ثم حروف علة ،لتقرتب ومن ثم اندثار �أ�شياء/
لتقرتب وم��ن ثم ...ف����راغ»« .وح��دك يف عتمة الرمال/
وحدك الرمال /الأر�ض �ضيقة �أكرث مما تت�صور».
و�إىل جانب التكرار تربز املفارقات القائمة على التناق�ض
وترا�سل احلوا�س مولّدة حركية ال�صور وجماليتها« :هذا
رماد �أ�سمعه وهو ي�سري بني يدي» «مل �أعد �أراين .ولي�س يل
�سوى حرب �أ�سود كي �أر�سم به �صباحا م�ضى»« .انتظر هنا
�ستمر خطوة الزمن التي �أم�سكت بها ذات كلمة .ومن ي�أتي
ُّ
مير من �صوتك».
الحق ًا ال تفرد له هذا ال�صمت الذي ُّ
وحتفل مقاطع الن�ص املتباينة طوال وق�صرا و�إيقاع ًا
بتجاور الأزمنة والرتاكيب اال�ستفهامية والإن�شائية التي
تولد دينامية عالية ت�ستحوذ على انتباه املتلقي�« :سيجيء.
�سيجيء قبل �أن نقر�أ �آخر زجاجة وجدناها يف منازلنا التي
ن�سينا كيف يعود �إليها القمر ال�شارد عند املنعطفات .مل يكن
يبحث عن بالد .يعرف �أن الوطن لي�س �سوى افرتاق عا�شقني
م�ضمر».
ن�ص «ال �شيء �أكرث من هذا الثلج» ال ميكن اجتزاء مقاطع
ّ
منه والتعليق عليها ،فهو ن�ص كلي متكامل من مبتداه �إىل
منتهاه ،و�أي نظرة جتزيئية �إليه ظلم له وملبدعه ،ولكن كما
يقال لكل مقام مقال ،وامل�ساحة املتاحة ال ت�سعف الناقد
لنظرة كلية يقول فيها كل ما �أث��اره فيه الن�ص من ر�ؤى
وم�شاعر و�أفكار ،وما لفت نظره من تقنيات تعزز �شعريته
وتالم�س موا�ضع االبتكار فيه .وم��ن هنا �سيبقى الباب
مفتوحا للنقا�ش عن ه��ذه التجربة ومبدعها ال من باب
االحتفاء به يف هذا فح�سب بل من باب �إن�صافه �إن كان قد
تبقى بيننا من ين�صف الآخر بعيدا عن املواقف والرت�سيمات
الإيديولوجية امل�سبقة.

قضايا وآراء

لعبة اللون الفذة في "كطير ما"
• جميب �أحمد ال�سو�سي
ثمة عوا�صف �آدمية �سي�صل �صداها �إىل �أق�صى العامل
و�ستغري وج��ه اليمن ذا الب�شرة ال�سمراء �إىل ب�شرة
يع�شقها اجلميع ،حنطية متيل �إىل البيا�ض امل�ضمخ
باحلمرة ،و�أنا �أثق بنبوءتي وحد�سي� ،أنا �أ�ؤمن باملتغري
�صعود ًا ـ خ�صو�ص ًا ـ يف فردو�س ال�شعر ،و�أنا �أ�ؤمن بلغتنا
العربية انبجا�س ًا كاملاء من ال�صخر �ستده�ش يف جتددها
هذا ..ع�صر ًا ب�أكمله .ال �أبالغ البتة �إذا زعمت �أن جي ًال
قادم ًا من ال�شعراء �أحدثوا م�صنع ًا مذه ًال ل�صيانة اللغة
وتفجريها من جديد كي ت�صبح لغة ت�سبق ال�شم�س وال�ضوء
يف �سرعتهما ونكهتهما و�أثريهما ،وثمة �أدوات ملونة وبارعة
وطيعة يف �إب��داع اللغة وتكوين خلفها املثري يف هذا امل�صنع
اجلديد.
العوا�صف الآدمية التي تكفلت بتغيري الب�شرة ال�سمراء
لليمن والتي �أم�سكت منذ اللحظة ب�صواعق اللغة ال�شعرية
اجلديدة تنبثق من �أ�صابع �س�أراهن على ق��درة �صداها يف
العامل و�ستتذكرون ذلك حينما تتواثب يف عوا�صم العرب
وعوا�صم العامل.
واع��ذروين �إذا ك��ررت ق��ويل� :إنني ال �أبالغ ،واع��ذروين
ثالثة �أن �أقول� :إن جي ًال �سابق ًا �أعطى بحدود جيله وبيئته
هادئ ًا ،مكرم ًا ولكنه مل يحدث ثقوب ًا كثرية كالذي �أتخيله
و�أح�سبه يف اجليل ال�شعري القادم.
ودع��وين �أق��ف يف حميط اليمن وقريب ًا من العوا�صف
الآدمية التي حتمل مزامريها وري�ش �ألوانها وكوامن �أ�صدائها
و�صواعق زلزالها و�سيلتفت العامل كما �أ�سلفت مبهور ًا بنقائها
ـ عبد العزيز الزراعي ـ لي�س لأنه فاز بجائزة �أمري ال�شعراء
فقد تنب�أت له وا�س�ألوه قبل �أن يذهب للم�شاركة يف هذه
امل�سابقة �أنه �سيملأ الدنيا وي�شغل النا�س ولي�س يل منة يف
ذلك ف�شعره الذي قر�أت يجعلك تقف احرتام ًا وده�شة� ،أما
عبداهلل عبيد فلديه فردو�س �آخر من الأمل و�صدى العتمة
وال�سواد و�إيقاع املعنى والأ�سلوب ما يجعلك تقف مرجتف ًا
بحق �أم��ام ا�ستخداماته الفنية خا�صة يف متعة اللون يف
ق�صائده وهو لون واح��د لون مكهرب وقلق ومتمرد� ..إنه
اللون الأ�سود.
�إن لعبة اللون لدى عبد اهلل عبيد يف جمموعته ال�شعرية
الأوىل «كطري ما» ت�شق ع�صا الطاعة وت�ضرب حتى عمق
القلب وتتمدد �شرايينها بحرية وهي ت�شرعن لنف�سها �إحكام
الطوق على املتلقي من حيث ال ي��دري وهو بجمله الفنية
امللونة ال مي�سك اجل��زرة على الإط�لاق من و�سطها وال من
نهايتها.
�إنه يتالعب بها كال�ساحر ـ وال �أبالغ ـ ودافعه اخلال�ص
هو لون عنرتة ورمال عنرتة وبكاء عنرتة الداخلي بطريقة
تقارب امل�شاعر التي يكونها ج�سد ًا �أو كتلة ملمو�سة على �أر�ض
نعيمه الذي �أ�سميه «�أمل اللون» الذي ميجده وبنف�س الوقت
ال يعبث به �أو يرميه �إال ب�ضاعة من ياقوت مبهر حرك عبد
اهلل عبيد الأ�سود بتقانة الإح�سا�س وباملونولوج الداخلي
�أو �أن اللون الأ�سود هو الذي حركه بطريقة م�ضادة ولكن
واقف ًا حتت ظل العناية الإلهية م�ستب�شر ًا به �أو متناف�س ًا
معه ل�صناعة كوكب دري �أ���س��ود يتماهى فيه ويخلق من
حنينه الكلمة الطاغية يف الرهافة واجلمل التي ال تتعرث
يف مكونات ال�صوت وال�صدى وبرق ًا لي�س َخل َب ًا ولكنه مثري
للب�صر هذا اللون الذي لعب بي كثري ًا وراء �أجنحة طريه �أو
كطريه ،ولكنه �أم�ضني تارة و�أثارين مرات و�أتعبني مبتابعته
الفذة مراراً.
كيف ينفذ لونه يف ثنايا الق�صيدة كطيف �أبي�ض يو�شك
على �أن يعانقك بكرامة ال�صحراء واملاء دفعة واحدة ،وكيف
يت�سلل �إىل ب�صرك كلمع نافذ ويوقظك حين ًا على �شباك
تت�ساقط من خالله جنوم �سوداء تالحقها ..ثم تختفي
لت�ستقر �شاعر ًا ب�أنها ا�ستقرت يف ق�صي �أحا�سي�سك.
لون مل ن�ألفه بهذا التكثيف وهذا التحول وهذه املتعة
الب�صرية من قبل ،يف �سلة هذه الق�صائد ورد �أ�سود م�أخوذ من
عامل جديد له رائحة جميدة وح�ضور حمري� ..إنه احتفالية
«اللون الأ�سود» يف بذخ ق�صائد املجموعة.
يف الإهداء من لون عبد اهلل عبيد ت�صغي �إىل حم�أة املجد
يف داخله� ،إذ يقول� :إىل تلك الزهرة الإفريقية التي احتفل
بها الرتاب ..جدتي/انتهى الإهداء.
منذ اللحظة الأوىل يت�سلل بهاء اللون الأ�سود الأفريقي،
ل��ون مكابر وم�شع بالأنفة حتى ال�تراب يحتفل بقدومها
الأخ�ي�ر ..ومنذ الق�صيدة الأوىل «ال��ظ��ل» يتفجر اللون
الأ�سود ظال ًال ومعاين جمة (عاري ًا عدت من موطن «الليل»..
�أحمل نطفة جدي ..كذنب عظيم).
ول��ك��ي ميهد للمتلقي �أن���ه ي��ع��رف ال�شائعة التاريخية
والطابور يف اللون الأ�سود يوازي «الذنب العظيم» يعود عاري ًا
من مواطن الليل بتحد وا�ضح لي�س يف الوادي و�إمنا على �سفح
�أو تلة لكي يو�صل املتلقي هذا يف الق�صائد القادمة �إىل جمد
هذا اللون وجتريف م�سبات ولعنات الأزمنة التي علقت به
ظلم ًا «كانت ال�شم�س غارقة يف �سباب عميق �إىل �أن متادى
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«الظالم» هنا ميد خارطة اللون الب�صر ــ هذه املرة ــ ليغري ما
قالوه عن العتمة �إنها عمياء فالظالم عند عبد اهلل عبيد
مب�صر بامتياز.
كان الليل مينح طق�سك املعنى املعلق يف جدار ال�شم�س..
�سي�شع�شع املا�ضون ــ نحو الربكة ال�سوداء ــ يف ردهات قلبك.
�سيدتي:
�سحر �إفريقي يت�أ�سن يف هذا الليل الأرعن
كان العامل ي�ضرم فيه النار
ي�ؤجج �شهوته ..كان العاملي طعن هذا الليل
كان الليل الأرعن يا �سيدتي �أرعن
قالت :لن ت�شنقني يا ليل� ..ستغني الأر�ض على
نغمي..
تتمدد روحي كالأبنو�س
قالت �إن مل تفعل� ..سيحفك �سرب �أ�سود� ..أ�صبح عراف ًا
لل�ضوء
يقول �أي�ض ًا« :على درج الليل فرد ًا تعبت من احللم كنت
عبئ ًا على ال�ضوء ..كنت البهاء الذي م�سني فا�ست�ضاء ..و�إذا
�سكت الليل كل �أغاين ال�شتاء تعود لأولها ..ها �أنا ذا بال ملمح
مظلم كالنهار و�أحمل وجهي معي� ..أنحت الليل حني �أ�ضج
و�أحمل هذا الوجود على �إ�صبعي».
�سيمفونيات متتالية من لونه املتحرك الأ�سود يغم�سه
بري�شة الفنان يف بيا�ض الأ�شياء فيغيب البيا�ض لتنت�شي
ب�سحر ال�سواد الذي ي�صنعه ال�شاعر ،هذا التدفق بلون غلبه
على بقية الأل��وان يرجعك �إىل جزئيات الكون وتفا�صيله
يف حالة بالغية ت�ستخدم بكثافة وح��داث��وي��ة جديدة
حق ًا وب��ارع��ة حق ًا ويف م��زج لعبة امل��ف��ردة بالأحا�سي�س
الناب�ضة وامل�شاعر املكتومة �ضمن م�شهد مثري يغلب عليه
عرب اللون وقيمته املتفوقة التي تربز ب�شفافية عالية يف
امل�شهد ولأول مرة يف عمق الكثافة اللونية ال�صريحة التي
جتعل مركزها الأ�سا�س من برج الليل ..والعتم والأ�سود �إنه
املركز اال�سرتاتيجي لدى عبيد ،حيث �أبرز تفوقه مبفردات
�شعرية حية متداخلة ومت�سابقة يف م�ضمار اجلملة الذكية
والأ�سلوب الفني اجلديد �سيعرث النقاد ــ و�أنا �أدعوهم جميع ًا
�إىل ق��راءة هذه املجموعة ال�شعرية ال�صغرية والب�سيطة
ــ �سيعرثون على كوامن ومنابع للون املو�سيقي و�سطوته
الأخ����اذة املنبعثة م��ن ه��ذا ال��ل��ون و�ضجيجه ال�ساحر يف
علم ال�صدى املبني من �إيقاعات املفردة العربية اجلديدة
الطافحة والأ�سرة واملتحركة بال تعب.
يقول عبد اهلل يف ال�صفحة 73وما يليها:
مني �إليك
الليل مرتع�ش
كع�صفور �أق�ض املاء م�ضجعه فخاف
مل يت�سع وجهي لغري احلزن
فاتهم النطاف
ما ال�ضوء يف لغة الظالم
�إين اقرتحت الريح
�أغنية احلمام.
ثم يقول يف �أوراق من كتاب الريح:
وجع �أ�سود اللون
ي�سري
يدق مفا�صل هذا البهاء
ب�أزميله كي يئن الوجود
ذات يوم كثري الفجيعة
كنت جترب �أجرا�س هذا النهر
وتلعن لونك يف �صفحة املاء
حتى �إذا ما تبارك لونك
رحت تقلب نف�س الكتاب.
ال تغيب حقيقة حركة اللون الأ�سود عن �أي ق�صيدة يف
املجموعة ،ويف كل واحدة منها ملع ،وبرق وهطوالت منع�شة،
�أك�سبت ق�صائد املجموعة ثراء جديد ًا ونكهة طيبة ترافقت
مع فرا�شات الأحا�سي�س وال��دفء الإن�ساين والأمل الآدمي
ال�شفاف ،مانحة بذلك رف��وف املكتبات العربية ال�شعرية
طائر ًا جديد ًا ولكن بلون �أق��رب �إىل التنف�س و�أق��رب �إىل
املح�سو�س على هيئة املتخيل بطريقة �شعرية ناه�ضة.
لعلي �أ�شري يف نهاية هذه القراءة لهذه املجموعة �إىل �أنني
�أخ��ذت جانب ًا واح��د ًا يتعلق بفنية اللون تارك ًا لأ�صدقائي
الآخرين اجلوانب الفنية الأخرى والكثرية املتعلقة ببناء
الن�ص وطنية الأ�سلوب وقامة الق�صيدة ونواب�ضها وحركتها
الإبداعية �شك ًال وم�ضمون ًا.
مع الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل م�سح عاجل وب�سيط �إىل ما خلفته
لغة اللون عند عبد اهلل عبيد اجلديدة ،مع العلم �أن فيها
�أوت���ار ًا راق�صة وخ�صبة وان�سجام ًا بني �صداها ومكونات
املفردة ال�شعرية الفنية الب�صرية منها وال�سمعية �إ�ضافة
�إىل حبلها املكتنزة واملكتظ بالإيحائية والدالالت ال�شعرية
احلداثوية التي مل �أعرج عليها.

نقطة على حرف

• مالك �صقور

مدارات
ـ3ـ
يتناول الدكتور خلف اجلراد مو�ضوع ًا �شديد الأهمية ،حتت عنوان (تركيا
بني الطورانية والعثمانية اجلديدة)؛ مو�ضح ًا مغزى �أيديولوجيا «الطورانية»
و«العثمانية اجلديدة» وم�ضمونهما.
فالنزعتان «الطورانية» و«العثمانية اجلديدة» ـ ك�أيديولوجيا ـ �شكلت
املرجعية الفكرية وال�سيا�سية والثقافية ملعظم احلركات والأحزاب والقوى
القومية والعلمانية والدينية الرتكية على مدى يتجاوز مئة عام.
ي�سلط الدكتور الباحث ال�ضوء على هاتني الأيديولوجيتني �أو النزعتني
وكيف انعك�ستا ب�شكل كبري على معظم جوانب احلياة الرتكية الداخلية،
وال�سيما ،يف ما يخ�ص ال�سيا�سات احلكومية املتبعة جتاه القوميات وال�شعوب
واجلماعات غري املنتمية للعرق ال�ترك��ي .ويف الوقت نف�سه ،ت�أثري هاتني
النزعتني القوي والوا�ضح يف عالقات وتوجهات (تركيا احلديثة واملعا�صرة)
مع دول اجلوار اجلغرايف ،وكذلك �سيا�ساتها الإقليمية والدولية.
وبعيد ًا عن التناول الإعالمي اليومي والتحليالت ال�سيا�سية املتعجبة
املبت�سرة ،يقدم الدكتور الباحث مقاربة ت�أ�صيلية من �أجل �إدراك الفكر الرتكي
املعا�صر.
�أما بالن�سبة للعلمانية الرتكية التي يتباهى بها الأت��راك ويتغنون ،ف�إن
الدكتور الباحث ي�ؤكد ر�أي حممد �أركون القائل:
«�إن هذه التجربة قد ذهبت بعيد ًا يف جر�أتها ،لكنها مل تكن يف الواقع �إال
«كاريكاترياً» للعلمنة ،رافقته بع�ض التطرفات كما حدث ذلك يف فرن�سا �سابق ًا.
يف�سر العودة
لكن ال�شعب الرتكي مل ي�ستجب لهذه التجربة التي دوخته ،ما ّ
الدينية العنيفة بدء ًا من عام .»1940
لقد �أ�صاب حممد �أرك��ون كبد احلقيقة بقوله ه��ذا ،فكما هو معروف �أن
"الكاريكتري" هو ال�صورة �أو الر�سم الهجائي ،وامل�شوه لل�صورة احلقيقية ـ
الأ�صلية ،ولقد �أثبتت الأيام ،والأحداث ،والوقائع� ،أن ما جرى من علمنة يف
تركيا ما هو �إال ت�شويه ًا للعلمنة املن�شودة ،وما يجري يف تركيا اليوم يثبت ذلك.
و�إذ ي�ست�شهد الدكتور الباحث بهذا القول ،لي�ؤكد مقاربته من عودة تركيا
�إىل الطورانية و�إىل العثمانية.
فما هي الطورانية:
يعر�ض الدكتور خلف معنى الطورانية وت�ش�أتها« ،فهي حركة �سيا�سية
قومية ظهرت بني الأتراك العثمانيني �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،هدفت �إىل
توحيد �أبناء العرق الرتكي الذين ينتمون �إىل لغة واحدة وثقافة واحدة،
واللفظ م�أخوذ ًا من «ط��وران» ،وهو �إقليم يكتنفه الغمو�ض يف و�سط �آ�سيا،
وي�شكل عندهم مهد ال�شعوب الرتكية التي انتقلت غرب ًا يف مرحلة تاريخية
معينة وا�ستقرت يف �إقليم الأنا�ضول».
ظهرت هذه احلركة يف القرن التا�سع ع�شر ،الذي مت ّيز بظهور احلركات
القومية يف �أوروبا على �أ�س�س قومية ،ويذكر الباحث� ،أن �أول ظهور للحركة
الطورانية ك��ان على يد املهاجرين الأت���راك القادمني من الإمرباطورية
الرو�سية ،وقد كان من البدهي �أن يتوجه ه�ؤالء �إىل ا�سطنبول ـ مركز اخلالفة
الإ�سالمية ـ ففي منت�صف القرن التا�سع ع�شر مت ت�أ�سي�س علم الدرا�سات الرتكية
على يد م�ست�شرقني �أوروبيني وكان �أ�شهرهم �أرمنيو�س فامبريي ،وقد �أجمعت
هذه الدرا�سات على �أ�صل الأت��راك ،وتاريخ لغاتهم ،ولهجاتهم ،وح�ضارتهم
القدمية ،وكانوا منجذبني لفكرة توحيد �شعوبهم امل�ضطهدة ،و�إعادة �إحياء
املا�ضي الزاهي ،وهذا ما جعل الدولة العثمانية حمط �أنظارهم.
يتبع...
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الميزان النوعي لل�شخ�صية..
وانعكا�س التفكير الفردي

• معني حمد العماطوري
ي�شكل املعيار القيمي يف املجتمع ،حالة من التعالق بني مفهوم العالقة االجتماعية
وب�ين ال��رواب��ط الثقافية ،ويعتمد يف اتخاذ املوقف للبيئة املراهن على مقيا�سها
االجتماعي ،بحيث يتم التفكري والعمل يف بناء ال�شخ�صية الثقافية بطابعها اجلمعي،
والتميز بامليزان النوعي االجتماعي ل�شخ�صيات ذات �سلطة متنوعة بني اجتماعية
ودينية و�سيا�سية وثقافية احلاملة للأيدولوجيا على ركائز ثالث:
�أولها :الر�ؤية الفردية يف عقل اجلماعة.
ثاني ًا :الفردية املطلقة وانعكا�س نتاجها على القيمة االجتماعية.
ثالث ًا :حماولة �صهر التفكري اجلمعي يف الر�ؤية الفردية ،و�إخ�ضاعها للمزاج وامليزان
النوعي.
وما ينطبق على الت�أهيل املتميز لبناء ال�شخ�صية الفردي يف امليزان النوعي لت�صبح
تلك �شخ�صية �صاحبة الر�أي وامل�شورة والقرار يف اللحظات احلا�سمة ،يتطلب تكوينها يف
االندماج بني تفكريها الفردي القائم على الأنا الكلية ،والأنا ال�صغرى مع ًا ،وبني املوقف
اجلمعي املتطلب الر�ؤية والتفكري يف امل�ستقبل والإ�سرتاتيجية العامة ودجمها يف الكل
الواحد ومل�صلحة الكل اجلمعي ،يجري البحث يف اخللفية املرجعية.
وباالعتماد على امليزان النوعي لتكوين فعل ال�شخ�صية الراهن الذي يدخل يف الرتكيب
البنيوي لل�شخ�صية االعتبارية واملو�سومة ب�أنها املخ ّل�صة غالب ًا يف كثري من الأمور القائمة
فعلها على قيم الغيب واملرهونة بنتائجه ،ف�إن انعكا�س التفكري والفعل يف املعيار مليزان
ال�شخ�صية النوعي ،يجعلنا �أمام جمموعة من اال�ستحقاقات منها:
املحافظة على املفهوم اجلمعي الكلي وجعله معيار ًا قيا�سي ًا لبناء املوقف ور�سم امل�ستقبل
عليه.
الرتكيز على التطوير الذهني يف معاجلة احلدث باللحظة الراهنة والقائم مبعاجلته
على م�صلحة الكل القيمي.
ال�شعور بح�س امل�س�ؤولية جتاه الفعل الفردي وانعكا�سه على القيم الكلية يف املجتمع.
الربط بني التفكري والذهنية وال�سلوك والفعل.
تطوير العالقة الت�شاركية والبحث عن قوا�سم م�شرتكة مع ال�شخ�صيات اخلالفية يف
العالقة والتكوين.
امل�ساهمة يف تطوير التنمية االجتماعية بحبل ودي قائم على احرتام ال�شخ�صيات
املماثلة.
الأخ��ذ باحل�سبان �أن الآخ��ر املانح ل�صاحب ال�شخ�صية النوعية الثقة واالح�ترام
لي�س للمتاجرة مب�صريها بل للمحافظة على مكوناتها التاريخية والرتاثية والإن�سانية
والثقافية والقيمية.
وهناك العديد من الآراء واملفاهيم يف ت�شاكلها ووحدتها ،بالإ�سهام يف متكني الت�سا�ؤالت
املتعددة.
و�أخري ًا يعي�ش الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف والإن�ساين حالة من الركود ،ذلك
لأن متطلبات احلياة تقف حاجزة بني التفكري والتنظري والإيديولوجية والعقل املقارن،
والواقع املرير الذي تعي�شه البالد �ضمن دائرة �صراع وتهديد الهوية االنتمائية للفرد
الواحد باملكان والزمان ...فالتاريخ الذي قدم لنا �صور ًا وم�شاهد ووقائع من ا�ستالب الفكر
وانعدام ال�شخ�صية وذوبان الذات ال�سيا�سية واالقت�صادية يف دائرة كربى ت�أخذ معها كل
�شيء وتفرز ما ت�شاء ..بحيث اتخذت من �أ�ساليب ال�سلب واال�ستبداد وال�سيطرة والهيمنة
عامال هاما يف �إخ�صاء و�إق�صاء العقول الب�شرية ومزجت بني العقول التنويرية والتقدمية
وبني العقول الدينية املتطرفة الظالمية ،وبات العقل يعي�ش يف ترهل بني �سيطرة ر�أ�سمال
الر�أ�سمايل وبني حماولة التمرد باخلروج من اللحاق بركب العوملة الظالمية التي تقدم
لنا التطرف والقتل والتدمري ،ولتمرير ما يجب �أن يكون يف ذهنية من �أراد الإق�صاء من
�شعوب العامل ،بحيث عملت القوى الكربى اال�ستعمارية امل�سيطرة على املال وثقافته
والف�ضاء والإعالم ومتطلبات احلياة على خ�صي العقول التنويرية املطالبة بال�شخ�صية
النوعية وامليزان النوعي ،وعملت على خلق فئات متردية من قلب نظام املجتمع املو�سوم
مبنظومة العادات والتقاليد واللغة والعقل اجلمعي ،الخرتاق تلك العقول وجعلها يف
خدمة التخلف والتطرف ،وهددت املثقفني والكتاب التقدميني ب�إجراء ال�سلب واال�ستبداد
والهجرة والفقر ..ال بل عملت على الوقوف كجدار ح�صني يف ن�شر �أفكار ور�ؤى العقل
العربي التنويري وح�صره يف بوتقة واحدة ودائرة ظاللية حماطة بهالة من الثوابت
القدمية التي ال تقبل احلياة املتجددة واملتغريات املتطورة ،بغية ال�سيطرة عليها بنظام
عاملي جديد يحمل انعدام الهوية املركزية وين�شر انبعاثات الت�شرذم ،حماولة طم�س
معامل امل�آثر القيمية والثقافة اجلمعية الوطنية املكونة من دماء ال�شهداء و�أفكار الأحرار
ون�ضال ال�شرفاء..ولعل هذا ال�سعي منذ مئات ال�سنني يجعلنا �أمام �أ�سئلة متعددة �أهمها
يف عدم القدرة على املحافظة على املوروث الثقايف وال�سيا�سي والتاريخي للمنطقة بدافع
املواكبة والتماهي ،وجعل �إ�شكاليات احلياة بتنوعها الالحمدود عام ًال هام ًا يف ر�سم خريطة
امل�ستقبل املجهول ..وبالتايل ت�أتي طرق ا�ستيالب العقول وال�سيطرة عليها وتوجيهها نحو
�سيا�سية معينة حتمل يف ظاهرها اجلمال وتخفي يف باطنها الت�شرد والتفرق وال�شرذمة،
والتعطيل والتحريف والتزوير للعقل النري دون ال�سماح للبحث والدرا�سة واملقارنة ،بل
حقن العقل ب�أفكار وتوجيهات تتالءم مع طبيعة اال�ستعمار اجلديد القائم على �إق�صاء
العقل و�إب��ع��اده عن نقطة املحرق يف دائرته االنتمائية ال��واح��دة وهويته الفكرية
واالجتماعية واالقت�صادية ..بر�ؤية جديدة و�شخ�صيات جديدة املناط بها تقدمي
ر�ؤية واقعية وموقف واقعي ثابت �ضمن ميزان نوعي قيمي �أخالقي ،بحيث باتت العقول
املخ�صية هي �صاحبة القرار يف تقرير م�صري املناطق الإقليمية وهي املوجه واملعنية يف
حتديد م�سار العمل ال�سيا�سي مبظلة تطرفية تقدم لل�شعوب القتل والتدمري والتزوير
التاريخي والإن�ساين ...وجتعل ميزانها النوعي هو مقيا�س ما تفر�ضه على املجتمع بفئاته
متنوعة ،ليكون رهينة ما تراه بر�ؤيتها ال�ضيقة...
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مداخل ومقاربات �إلى نظرية المعرفة
• د .معن النقري
قلتُ �إن الإيبي�ستمولوجيا ونظرية املعرفة ا�صطالحي ًا
يف الغرب هما �شيء واحد ،و�س�آتي هنا على مثال غربي
�آخر يف هذا املجال حتديد ًا� :إنه كتاب من ت�أليف «د .ج.
�أو ،كوننور» َو «ب .كار» بعنوان «مقدمة يف (مدخل �إىل)
نظرية املعرفة» (�أو التعرف/اال�ستعراف تدقيق ًا �إ�ضافي ًا
للمعنى) وهو من�شور يف برايتون ...عام .)1(1982
وامل�ؤ ّلفان من جامعة بريطانيا العظمى ينظران �إىل
نظرية التعرف /اال�ستعراف ك�أف�ضل مقدمة (مدخل)
للخو�ض يف الفل�سفة �إج��م��ا ًال ،باعتبار ك�شف طبيعة
داللة هامة لفهم طبيعة الإن�سان
التعرف/اال�ستعراف ذا
ٍ
والعالمَ الذي يقْطنه.
الإيبي�ست ْيمولوجيا حت ّلل املعرفة من جوانب عديدة:
 )1هي تطمح �إىل و�صف طبيعة املعرفة �إجما ًال� ،أي
�إىل و�صف مفهوم «املعرفة» ،ال�صالح لال�ستخدام يف �أيِّ
�سياق.
التعرف/
مب�صادر
عالقة
إيبي�ستيمولوجيا
ل
ل
)2
ُّ
اال�ستعراف .القرنُ الع�شرون ا�شتهر باحتفائه بالربنامج
أ�س�سه يف �إنكلرتا «ب.
التجريبي (الإمي ْبريي) الذي و�ضع � َ
را�سل» و«�آ� .آيري».
ّ
 )3الإيبي�ستيمولوجيا تتحدث عن نطاق املعرفة.
والتجريبية (�إمي��ب�يري��زم) ،كحالة خا�صة ،تفر�ض
�ساحمة بتو�سعة نطاق اال�ستعراف /
تق ْيييدا ِتها غ َري
ٍ
التعرف بحيث ي�شمل احلقائق ال�ضرورية الأع ّ��م حول
ُّ
ال��واق��ع والأخ��ل�اق وا َ
جل��م��ال ،وه��ك��ذا ...ف��امل��وج��ود يف
مركز االنتباه هو و�صف املعرفة عن عالمَ املو�ضوعات
الفيزيائية.
 )4الإيبي�ستيمولوجيا مدع َّوة حلماية املعرفة من
َّ
(�سكي ْبتيتْ�س ْيز ْم)...
ال�ش ِّك َّية ْ
وثمة �أن���واع خمتلفة لتق�سيم املعرفة .مث ًال ،ميكن
«معرفة املادة/املو�ضوع» �أ ْو «معرفة احلقيقة»« ،املعرفة
مبا�شر ًة» �أو «املعرفة عرب الو�صف»« ،مع ِرفة �شيءٍ ما»
باختيا ِره وانتخا ِبه مبثابة نوع باراد ِي ْغمي (�أي كمثال
لنموذج �إر���ش��ادي م ْع َلمي م��ع�� َّم��م)�،إ ْذ م��ن خ�لا ِل��ه ميكن
و�صف �أن��واع �أخ��رى منَ املعرفة .ومنَ الأن��واع امل�ست ِق ّلة
ْ
يجري ف ْرز املعرفة الإدراكية (ب ْري�سيبتْ�شوال) ،املعرفة
بوا�سطة ال��ذاك��رة ،معرفة املا�ضي وامل�ستقبل ،املعرفة
الع ْلمية ....و ِلت�أْ�شري /تعليم مو�ضوعات نطاق التجربة
احل ِّ�سية (ال�سينْ�سورية) يجري �إدخ��ال م�صطلح خا�ص
ارتباط بذلك يظهر يف
احل�سية» .ويف
ـ هو «امل ْع َطيات
ٍ
ِّ
َ
احل�سية مع عالمَ
تنا�سب املعطيات
الفل�سفة �س�ؤال عن ُ
ِّ
املو�ضوعات املادية .و� ً
إجابة على هذا ال�س�ؤال ُتع َرف
ُ
ثالثة �أمناط�/أ�صناف ِمنَ الأجوبة:
َ
ّ
 )1النظرية الواقعية التي ت���ؤك��د �أن املعطيات
احل�سية يف اجل��وه��ر ه��ي م��ن عالئم املو�ضوعات عند
ِّ
إح�سا�سي/التح�س�سي .الإدراك ـ
ل
وا
الب�صري
إدراك
ال
ُّ
َ
املالحظ املبا�شرة مع املو�ضوع املا ّدي،
املراقبِ /
هو عالقة ِ
املوجود م�ستق ًّال عنه؛
 )2النظرية التمثيلية (ريبرْ يزينْتاتيف) التي ت�ؤكد
�أن َ
واملوا�صفات (وهي يف تاريخ الفل�سفة
بع�ض اخل�صائ�ص
َ
نوع ّيات ثانوية) ال تنتمي �إىل املو�ضوعات� ،إ ْذ هي تظهر
املالحظ.
املراقب/
ِ
من تفاعل املو�ضوعات مع ِ
 )3ال��ن��ظ��ري��ة ال��ف��ي��ن��وم��ي��ن��ال�� ّي��ة (ال��ظ��اه��ري��ة/
الظواهرية/الظاهراتية) ،التي ت�ؤكد �أن املو�ضوعات
امل���ادي���ة ه��ي يف اجل��وه��ر م��ر َّك��ب��ات (ك��و ْم��ب��ل��ي��كْ�����س��ات)
َ
للمعطيات احل�سية� ،أم��ا الإدراك فهو العالقة
مر َّتبة
احل�سية .و�أ�صناف
ب/املالحظ وم ْعطيا ِته
املراق
بني
ِ
ِ
ّ
الأجوبة الثالثة ال�سابقة تتعاي�ش مع ًا وجميع ًا ،وذلك
لأن �أي ًا من النظريات الثالثة ـ يف ر�أي ونظر امل�ؤل َفني ـ ال
ي�ستطيع التخل�ص من �صعوبات التوا ُفق مع الع ْلم ،لك�أنَّ
الع ْلم يرف�ض املعنى ال�صحيح �أو املدلول ال�سليم.
يف الغرب يتك ّلمون عن نظرية املعرفة مبا�شر ًة �أ ْو
عرب مفردة وم�صطلح الإيبي�ستيمولوجيا ،ويف ال�شرق
الأوروب���ي تكلَّموا عن ه��ذه النظرية ذا ِتها مع تدقيق
ت�سمية املعرفة لغوي ًا �أك�ثر ف�أكرث باجتاه معنى طلب
وحت�صيل املعرفة (التعرف �أو اال�ستعراف) �أي باعتبار

النظرية نظرية تعرف �أو ا�ستعراف تناظر ًا مع الغرب
ومبا�شر ًة �أي�ض ًا �أ ْو عرب مفردة وم�صطلح ال ْغنو�سيولوجيا.
وق��د ا�شتهرت يف ال�����ش��رق لعقود ت��ق��رب م��ن القرن
تخريجة ِا�سم نظرية املعرفة (�أو التعرف/اال�ستعراف)
يف ارتباط مع ِا�سم لينني بخا�صة ،وحتديد ًا مع ربطها
«بنظرية» لينني يف «االنعكا�س» ،ورغ��م �أن �آراء لينني
معرفي ًا ،على هذا ال�صعيد ،لي�ست غنية وال غزيرة� ،إال
�أن اليافطة �أو الكلي�شة بقيت كعنوان دائ��م م�ستدمي
دمي��وم��ة وا���س��ت��م��راري ِ��ة ن��ظ��ام و�إىل وف��اء
ي�شري �إىل
ِ
لعقيدة�/إيديولوجيا بعينها ،مع �إبقاء �أجنحة الفكْر
تطوير
الغنو�سيولوجي ح��ر ًة طليقة منفتحة على
ٍ
وجتديد بال حدود ،وهذه الواقعة وهذه املفارقة هما ما
ٍ
ً
ً
الر�صد
عن
ا
وبعيد
كثريين،
وفطنة
انتباه
عن
ا
بعيد
كان
ْ
ملجريات ال�ش�أن الفكري الفل�سفي
والتقومي املو�ضوعي ْ
�سوفييتي ًا وا�شرتاكي ًا ،وال�سيما بالن�سبة للقابع بعيد ًا وغري
املنخرط يف املعمعة الفكرية ـ الفل�سفية من الداخل� ،أي
بالن�سبة للمراقب الرا�صد اخلارجي «الباهت» �أو الذي يف
َو ْ�ضعية «املحايد» حياتي ًا وتطبيقي ًا ومعرفي ًا .و�أنا �أن ِّبه
هنا ويف �أماكن كثرية �أخرى �إىل موا�ضع ومواقع �إ�شكالية
معرفي ًا لبيان دقة و�صعوبة ا�ستيعاب الواقع املعا�صر
ـ بل �أي واقع ـ بدون تع ُّمق وحنكات منهجية ونظرات
ثاقبة للمجريات الفعلية يف هذا الواقع ـ و�أي
اتقادية ِ
وال�شعارات الظاهرية
واقع ـ بعيد ًا عن العناوين املخا ِتلة ِ
والإيحاءات اللفظية �أو العابرة امل�ض ِللة.
وع��ل��ى ال�صعيد احل���ايل �أ�ؤ ّك����د �أن نظرية املعرفة
(التعرف/اال�ستعراف) �أو الغنو�سيولوجيا تطورت
وتقدمت يف ال�شرق الأورب���ي �إىل م�ستويات مل تعرف
احل��دود ،بل وجت��اوزت كثري ًا من الإجن��ازات واملن َْجزات
العاملية يف جمال االيبي�ستيمولوجيا (نظرية املعرفة)
أ�شواط بعيدة رغم اليافطات والإيحاءات و«العباءات»
ب� ٍ
املخاتلة :نقد الف ِكر ال��ب��ورج��وازي الغربي يف جمال
االيب�ستيمولوجيا (مث ًال) مع متثل وا�ستيعاب كل ما كتبه
أبدعه هذا الغرب حتت هذا العنوان ،و�أي�ض ًا :الوفاء
و� َ
مفارقة
والإخ�لا���ص لنظرية لينني يف االنعكا�س م��ع
ٍ
معا ِك�سة يف الوقت ذا ِت��ه :الإف��ادة من �إجن��ازات الغرب
وتوظيف �آخر ما و�صل �إليه ـ ِمن جهة ،وتطوير وابتكار
ت�صورات ور�ؤى خا�صة على هذا ال�صعيد ال تعدم جتا ُوز
مارك�س ولينني ونظرية االنعكا�س فعلي ًا على �أر�ض الواقع
والفكر مع ًا ،وكل ذلك حتت �شعار وعنوان ويافطة َ
وخيمة
و«ع��ب��اءة» التنظري والتطوير �ضمن نظرية لينني يف
االنعكا�س .هذا ما � ُ
أردت تفتيح عيون العالمَ عليه منْهجي ًا
وتعجالت �أكرث يف فهم
عات
وت�سر
للحذر ِمن �أوهام كثرية
ُّ
ُّ
جمريات الأمور فعلي ًا ـ يف الواقع ويف الفكر على ال�سواء
املظاهر والعناوين اخلدّ اعة والإيحاءات
ـ بعيد ًا عن
ِ
املخاتلة �أو «الديبلوما�سية» الفكرية «امل�سايرة».
والأمثلة والإثباتات عندي على ما �أق��ول �أكرث مما
تت�ص َّورون وال ينق�صها �إ َّال وج��ود عيون ب�صرية َف ِطنة
ً
حقيقية لها وتحُ �سن �إر�شاد الآخرين �إىل
جتيد قراء ًة
�أبعادها الفعلية وم�ضمونها ال�صحيح وقيمتها الع ْلمية
احل�� َّق��ة ،ب��ل كانت ه��ذه منهجيتي دائ��م�� ًا :النظر �إىل
املليء ال الفارغ َت�ص ُّيد الفكر احلقيقي
الك�أ�س بن�ص ِفه ْ
والإبداع الأ�صيل يف �أي طروحات �أو م�شروعات مع �إهمال
اجللبة الفارغة واجل��وان��ب ال�صراعية العقائدية/
الإيديولوجية الهدّ امة ،البحث عن البذرة املعرفية
امل�ضمونية («ما ينفع النا�س») حتى يف �إطار � ّ
أحط و� ْأ�سفه
العناوين.
O’CONNOR D.J., CARR - 1
B.lntroduction to the theory of
Knowledge. - Brighton; Harvester
.… .press, 1982 - 1X, 211p
ـ راجع جملة مراجعات  pЖبالرو�سية :العلوم املجتمعية
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مذبحة دير يا�سين
ليلة 9ـــ  10ني�سان 1948
•نزار �سكر
يقول ال�سيد جاك ريرن ال�سوي�سري ممثل ال�صليب الأحمر ال��دويل يف
فل�سطني عام  1948هاجمت كتيبة الأرغون القرية التي كان ي�سكنها 400
�أربعمائة ن�سمة فقط من ال�سكان العرب ويحيط بها اليهود من كل جانب ومت
قتل جميع ال�سكان ومت التمثيل باجلثث وت�صويرها ووزعت ال�صور على جميع
القرى املجاورة وكتب حتت ال�صور :هذا ما ينتظركم �إذا مل ترحلوا! وقد
كذّ ب بن غوريون احلادثة وقال �إنها من اخرتاع الإذاعات العربية.
نعود الآن �إىل ال�سوي�سري جاك ريرن الذي يقول:
�شرحت لقائد كتيبة الأرغون مهمتي التي ال �صلة لها مبهمة القا�ضي �أو احلكم.
قلت له �أريد �أن �أحمل املوتى و�أنقذ اجلرحى و�أن اليهود ّ
وقعوا وثيقة احرتام
اتفاقيات جنيف ،لذلك ف�إن ملهمتي �صفة ر�سمية لكن هذا الكالم �أث��ار غ�ضب
ال�ضابط الذي كان �شاب ًا ح�سن الطلعة ولكن لعينيه بريق ًا خا�ص ًا بارد ًا قا�سي ًا
ثم قال :ت�ستطيع �أن تت�صرف كما يحلو لك ،لكن على م�س�ؤوليتك .ثم �أردف
قائ ًال :لقد �أ�صدرت �أمر ًا �إىل كل �سكان القرية مبكربات ال�صوت �أن يخلوا بيوتهم
وي�ست�سلموا خالل ربع �ساعة .وتقدم بع�ض �أولئك الب�ؤ�ساء ف�سجنوا ثم �أطلق
�سراحهم ومت طردهم باجتاه اخلطوط العربية� .أما الباقون الذين مل ينفذوا
الأمر فقد نالوا امل�صري الذي ي�ستحقونه .لكن يجب �أال نغايل ...فلي�س ثمة �إال
بع�ض املوتى �سيتم دفنهم بعد مت�شيط القرية نهائي ًا .وقال يل� :إن وجدت بع�ض
اجلثث ف�إن با�ستطاعتك حملها .ولكن لي�س ثمة �أي جريح �أ�ؤكد لك ....هذه
الرواية جعلت ال�صقيع يت�سرب �إىل ظهري حيث ي�ضيف ال�سوي�سري ريرن :بلغت
القرية وقد توقف �إطالق النار كانت الكتيبة اليهودية يف �سالح امليدان وكان
ال�شبان واملراهنون كذلك والرجال والن�ساء مدججات بال�سالح ..من امل�سد�س
حتى الر�شا�ش والقنابل وال�سكاكني ال�ضخمة ،مي�سكونها ب�أكفهم وهي تقطر دم ًا.
وقد �أرتني �إحدى الفتيات وكانت جميلة لكن يف عينيها �أمارات الإجرام� ،سكينها
تقطر دم ًا وهي حتملها ك�أنها تذكار الن�صر .ذلك كان موكب التم�شيط الذي �أ�شار
�إليه ال�ضابط الذي قام بدوره بكل �أمانة!!!
وي�ضيف ال�سوي�سري ريرن :حاولت �أن �أدخل �أحد البيوت ف�أحاط بي ع�شرة
م�سلحني ومنعني ال�ضابط وق��ال يل� :سن�أتي لك بالقتلى �إذا كان ثمة قتلى،
فثارت ثائرتي وقلت لأولئك املجرمني كل ما جال يف خاطري من كلمات قا�سية
و�أنذرتهم بكل ما خطر ببايل من �إنذارات ثم دفعت من كان يف طريقي ودخلت
البيت ...كانت الغرفة الأوىل مظلمة ولي�س فيها �أح��د ،ويف الغرفة الثانية
وجدت بني �أنقا�ض الأثاث املحطم والأغطية املمزقة بع�ض اجلثث الباردة لقد
نظفوا املكان بالر�شا�ش وبالقنابل اليدوية وانتهوا بال�سكاكني ،كذلك كان الأمر
بالغرفة الثالثة ..لكني قبل خروجي �سمعت �أنين ًا ..بحثت يف كل مكان وقلبت
كل جثة ،حتى وقعت على قدم ما تزال دافئة كانت قدم فتاة يف العا�شرة من
عمرها مزقتها القنابل لكن ما تزال على قيد احلياة� ،أردت حملها فاعرت�ض
ال�ضابط طريقي و�سد بج�سده فتحة الباب ،دفعته ومررت و�أنا �أحمل الفتاة �إىل
�سيارة الإ�سعاف اخلا�صة بال�صليب الأحمر التي انطلقت بها.
علي فقد كان با�ستطاعتي �أن �أتابع مهمتي،
وملا مل جتر�ؤ الكتيبة اليهودية ّ
ف�أعطيت الأم��ر بتحميل اجلثث من ذلك البيت وكذلك البيت الثاين والثالث
وهكذا ،ف�إذا امل�شهد املريع يتكرر دائم ًا ،مل �إال امر�أتني على قيد احلياة� ،إحداهما
جدّ ة اختب�أت دون �أية حركة مدة �أربع وع�شرين �ساعة على الأقل
كان يف قرية دير يا�سني �أربعمائة �إن�سان ،هرب منهم خم�سون وبقي ثالثة
�أحياء فقط� ،أما الباقون فقد ذبحوا ذبح ًا .فقد حتققت من �أن تلك الكتيبة
ماهرة الأيدي وال تت�صرف �إال ح�سب الأوامر.
يقول مناحيم بيجن يف حديث له يف نيويورك عندما زارها عام � 1948ضيف ًا
لقد قررت الوكالة اليهودية �أنتقوم مبهمة �صعبة وهي �أن تطرد العرب من كل
املدن قبل جالء اجليو�ش الربيطانية وقد �ضربنا بق�سوة و�ألقينا الرعب يف قلوب
العرب وبذلك �ضمنا طرد العربي من املناطق املخ�ص�صة للدولة اليهودية.
مالحظة :هذا ما ورد حرفي ًا على ل�سان مواطن �سوي�سري هو ممثل ال�صليب
الأحمر الدويل يف فل�سطني عام  1948وقد ورد هذا الكالم �ضمن كتاب عرب
ويهود للكاتب �سامي اجلندي.

د.ح�ســن حميد

�آرثر ميللر ()2
والأم��ر امل�ؤكد لدى قارئ مدونة (�آرث��ر ميللر) �أن البعد الديني اخلا�ص باليهودية كعقيدة �أثاره
(ميللر) مرات �أربع يف �أعماله املطبوعة ،ومنها م�سرحية (بعد ال�سقوط) التي كتبها بعد انتحار (مارلني
مونرو) زوجته الثانية ،وفيها يدور حوار حول الهولوكو�ست و�ضحاياها ،وحول مفهوم (ال�سامية) �أو ما
�سمي بـ (معاداة ال�سامية)� ،أي النظر بغ�ضب �أو حذر �إىل �أ�صحاب الديانة اليهودية ،وقد كان ح�ضور
الدين اليهودي يف روايته الأوىل (الب�ؤرة) �أو (املركز) التي كتبها �سنة  ،1945ويف روايته الثانية التي
هي مو�ضوع حديثنا هنا وعنوانها (فتاة عادية)!
ا�ستهال ًال �أقول لقد �أحاطت ال�شهرة بـ (�آرثر ميللر) حتى ط ّوقته والأ�سباب كثرية ومتعددة ومنها �أنه
كان ثالث ثالثة من م�شاهري الكتابة امل�سرحية يف الواليات املتحدة الأمريكية بعد انتهاء فرتة احلرب
العاملية الثانية ،مع (يوجني �أونيل  ،)1953 – 1888و(تين�سي وليامز .)1983 – 1911
�صحيح �أن م�سرحيته الأوىل التي جاءت حتت عنوان (الرجل الذي �أوتي حظ ًا كامالً) �أو (الرجل
املحظوظ) مل تالقِ النجاح الذي حلم به ،ف�أخفقت ب�شدة حني عر�ضت على خ�شبة امل�سرح ،ومل ت�ستمر
عرو�ضها �سوى �أ�سبوع �أو �أقل ،وقد كتبها �سنة  ،1944لكن ال�صحيح �أي�ض ًا هو �أن (�آرثر ميللر) تذ ّوق طعوم
ال�شهرة من جهة امل�سرح حني كتب م�سرحيته (كلهم �أبنائي) �سنة  1947حني حظيت ب�إقبال جماهريي
قرظها النقاد ففازت بجائزتهم ،ونقلت �إىل غري والية �أمريكية
حا�شد وقت عر�ضت م�سرحياً ،وقد ّ
وعر�ضت يف �صخب جماهريي م�صحوب ب�صخب �إعالمي �أي�ضاً ،الأمر الذي دفعه �إىل كتابة م�سرحية
جديدة عنوانها (وفاة بائع متجول) �سنة  ،1949هي الأخرى القت قبو ًال جماهريي ًا مهم ًا مثلما القت
ترحيب ًا وا�سع ًا من النقاد ،وقد فازت بجائزتني مهمتني ،الأوىل هي جائزة النقاد ،والثانية هي جائزة
(بوليتزر) ذائعة ال�شهرة ال�صيت.
وهكذا توالت م�سرحياته ظهور ًا و�شهرة ،فقد كتب م�سرحية (البوتقة) �سنة  ،1953وم�سرحية
(م�شهد من فوق اجل�سر) �سنة  ،1955ثم كتب رواية �صغرية �سنة  1962عنوانها (فتاة عادية) و�شكلت
يوم �صدورها مفاج�أة �سارة لقرائه ،واحلق �أن ميللر كان قد كتب رواية قبل رواية (فتاة عادية) �سنة
 1945بعد االخفاق الكبري الذي عرفته م�سرحيته الأوىل (الرجل الذي �أوتي حظ ًا كامالً) عنوان هذه
الرواية الأوىل هو (الب�ؤرة) يف حماولة منه لطي �صفحة االخفاق الذي عرفه ،ولعل القراء من جهة
وقرظوها لكي مي�ضي يف عامل الرواية ،واحلق �أن هذه الرواية
والنقاد من جهة �أخرى �شجعوا روايته ّ
مي�ض (ميللر) يف عامل الرواية ،بل ق ّوى عزميته وهو مي�شي يف دنيا
القت جناح ًا مه ّماً ،ومع ذلك مل ِ
امل�سرح ..وجنح م�صاحبة مع اجلهتني :اجلمهور ،والنقاد ،وكان ح�ضوره ح�ضور ًا مهم ًا ب�سبب قوة ن�صو�صه.
هنا ،ويف هذه الوقفة مع �أدب (�آرثر ميللر) �س�أحتدث عن روايته الثانية (فتاة عادية) ،وهي رواية
�صغرية جد ًا من املمكن الإتيان عليها قراءة يف زهاء �ساعة من الزمن ،وهي ،كما ر�أيت� ،أ�شبه بال�سرية
الذاتية حلياة (ميللر) وتوجهاته ،و�إن قنّعها بالبطولة الأنثوية لل�سيدة (جاني�س) اليهودية البولندية
التي ت�شابهه ومتاثله يف الديانة واجلغرافية والأحالم اال�شرتاكية.
بد من القول� ،إن (�آرثر ميللر) تبنى الفكر
لكن قبل اخلو�ض يف بيان ما جاءت به هذه الرواية ،ال ّ
ح�س �إن�ساين ،وما عدت �إليه من �إذابة
وقرظ معطيات اال�شرتاكية ،وامتداح ما جاءت به من ّ
املارك�سيّ .
الفوارق ما بني الطبقات ،وما �ش ّهرت به من مادية لزجة ظاملة طاغية عرفتها الطبقات الربجوازية ملا
البد من توجيه التهم �إليه مع نفر غري قليل من �أدباء
حازت عليه من �أموال و�سلط وامتيازات ،ولهذا كان ّ
ومثقفي وفناين الواليات املتحدة ،عرب ما �سمي باللجان املكارثية التي راحت حتقق مع كل ه�ؤالء الذين
وجهت �إليهم تهمة القيام ب�أن�شطة معادية للواليات املتحدة الأمريكية ،وقد رف�ض (ميللر) كما يذكر
يف �سريته الكبرية التي كتبها بنف�سه وجاءت حتت عنوان (انعطافات الزمن) �أن يذكر ا�سم �أي �أديب �أو
مثقف �أو فنان من ه�ؤالء الذين اتهموا بـ (معاداة �أمريكا) والرتويج للفكر اال�شرتاكي ،وقد دفع الثمن
حني غادر الواليات املتحدة الأمريكية �إىل بريطانيا لتكون منفاه الطوعي �أو االختياري ،وقد كان من
بني الأدباء والكتّـاب والفنانني الذين وقفوا �ضد احلرب الأمريكية على فيتنام ،وهذا �سبب من �أ�سباب
يف �شهرة (ميللر) وهو يف الوقت نف�سه ال�سبب الذي �أ َّدى �إىل عدم قبوله يف املجتمع الأمريكي ،هناك
�سبب ثالث ل�شهرة (�آرثر ميللر) يعود �إىل اقتحامه لعامل ال�سينما ،فقد عمل خمرج ًا مثلما عمل كاتب ًا
ل�سيناريوهات الأفالم ،مثلما كتب يف جمال �أدب الأطفال ،هذه التعددية والكتابة يف جماالت عدة من
الآداب والنون والنجاح فيها منحت (ميللر) �شهرة �أو�سع� ،أما ال�سبب املتعلق بحياته ال�شخ�صية الذي
منحه �شهرة كبرية �أي�ضاً ،فهو املتعلق بزواجه من املمثلة الأمريكية ال�شهرية (مارلني مونرو) ،وما حفلت
به حياتهما من �صخب �إعالمي وفني واجتماعي ،ثم طالقهما ،ثم انتحار (مارلني مونرو) ،واخلامتة
الإعالمية ال�صخّ ابة التي متثلت يف كتابة (ميللر) م�سرحية (بعد ال�سقوط) التي تناولت جوانب
عدة من حياته معها ،وقد متلك القراء الف�ضول كيما يروا ما قاله (ميللر) عن زوجته املنتحرة ،مثلما
متلك هذا الف�ضول الإعالميني واملحققني القانونيني للوقوف على بع�ض الأ�سرار والتفا�صيل ،وقد تزوج
(ميللر) ثالث مرات ،وعا�ش �شهرة من النادر �أن يعرفها �أديب.
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((جماليات المكان)) بين الم�صطلح والمعنى

• م�ؤيد جواد الطالل
ه��ن��ال��ك �أم�������ران م��ه��م��ان يف م��و���ض��وع
((جماليات امل��ك��ان )) ،حيث �أن القيمة
احلقيقية ه��ي طريقة التعبري ع��ن هذه
اجلمالية .وكان الأدق والأ�صوب يف عملية
نحت هذا امل�صطلح �أن يكون (( التعبري عن
جماليات املكان ))؛ �إذ �أن املكان ميكن �أن
يكون جمي ًال – خا�صة �إن ك��ان ج��زء ًا من
الطبيعة اخلالبة  -بالن�سبة للجميع بدء ًا من
وانتهاء باملبدع
الطفل مع املرور بالإن�سان العادي
ً
( الفنان �أو الأديب .) ..
غري �أن هذا املكان اجلميل – املتفق عليه –
ي�ستمد جماليته ،يف التحليل الأخ�ير ،لي�س من
طابعه الغفل ( املعطى ) ،بل من ر�ؤية العني ومن
الذهن واالح�سا�س ناهيك عن �أ�سلوب التعبري
عنه.
كما �إن هنالك �أماكن غري جميلة :موح�شة،
قذرة ،خميفة �أو مريبة ،مظلمة ومغلقة تنقب�ض
نف�س ال�شخ�ص الرائي منها  ..هنالك قاع املدينة،
ال�سجون وامل�ست�شفيات ،املواخري وبيوت الدعارة،
وهنالك �أحياء �شعبية مبتالة بالفقر واملر�ض
والتخلف والو�ساخة ،ولعل هذه الأماكن – عند
حنا مينه �أو غريه من الكتاب �أو الفنانني – هي
الأخ��رى تريد التعبري عنها �أو درا�ستها �ضمن
العمل املنجز ( �إن كان �إبداعي ًا �أو �أقل من ذلك )،
فكيف �سنتعامل مع مفهوم وم�صطلح ((جماليات
املكان )) ؟!
�أما الأمر الثاين يف هذا املو�ضوع فريتكز على
مفهومنا للأوليات يف كل عملية �إبداع وخلق �أدبي
�أو فني ب�أ�شكاله متعددة الألوان واالهتمامات.
و�أظ��ن �أن االهتمام مبو�ضوع املكان ال يجب �أن
يحتل املقام الأول يف �سل�سلة الأول��وي��ات التي
ميكننا �أن نعد ع�شرة من �أركانها مثل “ر�ؤيا
العامل” التي ت�شمل الفكرة والفل�سفة والهدف
م��ن ال��ع��م��ل الإب���داع���ي� ،إ���ض��اف��ة �إىل امل��وق��ف
كاالنحياز �إىل طبقة �أو فئة اجتماعية ،وكذلك
التحليل النف�سي الذي تنه�ض عليه �أو ت�ستثمره
الكثري من الأعمال البالغية الكتابية� ،أو ق�ضايا
احلب والع�شق الإن�ساين خا�صة �إذا كان غريب ًا
وا�ستثنائي ًا وملفت ًا للنظر (وم��ا �أك�ثر الق�ضايا
الإن�سانية وم�شاكل النف�س الب�شرية ؟!!) ..
ثم جتيئ املهارة الفنية يف جممل عملية اخللق
الإبداعي ،ومنها ق�ضية ا�ستثمار مو�ضوعة املكان
كعن�صر فني من جمموعة عنا�صر البنية الفنية
للإنتاج الإب��داع��ي ،مع مالحظة �إن املو�سيقى
 كفن من الفنون الراقية  -تخلو �أ� ً��ص�لا من
عن�صر املكان ،من دون �أن نقلل من �أهمية املكان
وجمالياته �إذا ما ا�ستخدم ا�ستخدام ًا ح�سن ًا.
�إن التطرف واملغاالة يف ت�سليط الأ�ضواء على
املكان ،وكتابة كتب كاملة عنه �أو التخ�ص�ص به
كفقرة �أ�سا�سية ،كما لو كان �أول و�أهم عنا�صر
الإبداع ،ف�أعتقد �إن مثل هذا التطرف واملغاالة
ميكن عدهما ك�شكل من �أ�شكال التفنن يف البحث
عن �سبل جن��اح جديدة حت��اول �أخ��ذ �صفة �أو
�سبق االبتكار �أو تقليد لأم��ر يحتل ما ي�سمى
مبوقع االهتمام وال�صدارة يف املوجة اجلديدة
�أو امل��ودرن ( امل��ودة ) كما لو �أننا نرق�ص مع �أي
جوقة !
�إن املكان يحتل م�ساحات �شا�سعة ومنوعة
م��ن رواي���ة تول�ستوي (( احل��رب وال�سالم ))،
م��ث ً
�لا ،غ�ير �إن معظم ن��ق��اد ال��ع��امل املهمني �أو
املتمكنني من �أدواتهم النقدية �أعطوا للطابع
امللحمي الإن�ساين والعمق الفل�سفي والروحي
والأخالقي والق�ضايا االجتماعية التي طرحتها
تلك الرواية امللحمية العظيمة كامل الأولوية
على مو�ضوعة امل��ك��ان وجمالياته  ..و�ستظل
هذه الرواية ُتقر�أ لأجيال متعاقبة يف حني ال

رواية (مدينة اهلل) ي�أخذ فيها املكان ،و�صور
جمالياته املتعددة ،م�ساحة و�أهمية مميزة
ال�سيما و�أن املق�صود مبدينة اهلل هي (مدينة
القد�س) املقد�سة.
ت�شكل الروايات الفرن�سية التي احتل فيها املكان
موقعا مهم ًا ،و�أطلق عليها النقاد ا�سم موجة
الرواية اجلديدة �أو الرواية امل�ضادة �أو حتى
“ الالرواية “ كما هو احلال يف بع�ض �أعمال
((ناتايل �ساروت)) �أو (مي�شيل بوتور) �أو (�آالن
روب غريه) �أو غريهم من بع�ض الكتاب الغربني
�أهمية تذكر بالقيا�س �إىل رواية احلرب وال�سالم
التي �ضربنا بها مث ًال لأهمية امل�ضامني الإن�سانية
واالجتماعية والروحية بالقيا�س �إىل �إحدى
الزوايا �أو اجلوانب الفية التي ت�شكل جزئية من
جزئيات اخللق الإبداعي ككل ،من غري �أن نكون
معادين للموجات اجلديدة يف اخللق الإبداعي
�أو الو�صول �إىل �أ�ساليب فنية مبتكرة ومتجددة.
�إننا نتحدث هنا عن مو�ضوعة ((جماليات))
امل��ك��ان بالتحديد و�أولويتها خا�صة يف النقد
الأدبي.
نقرب ال�صورة – الر�ؤية – املفهوم ن�أخذ
وكي ّ
على �سبيل املثال رواية {{مدينة اهلل}} للدكتور
ح�سن حميد ال��ت��ي ي���أخ��ذ فيها امل��ك��ان ،و�صور
جمالياته املتعددة ،م�ساحة و�أهمية مميزة
ال�سيما و�أن املق�صود مبدينة اهلل هي (مدينة
القد�س) املقد�سة والتي حتمل عطر الت�أريخ .غري
�أنني كناقد �أدبي هل �أكر�س درا�ستي عن الرواية
للمكان �أم عن ال�شعب الذي ُ�سلب واغت�صب مكانه،
�أر�ضه وعر�ضه ورزقه ومراتع طفولته ،وي�صارع
يومي ًا باحلجارة واللحم احلي الأع��داء الذين
يريدون اغت�صاب املزيد من �أرا�ضيه ومقد�ساته
�أم �ألف و�أدور و�أخ�ص�ص درا�ستي ( �أح�صرها
) يف مو�ضوعة (( جماليات املكان ))؛ وب�شكل
�أدق �أ�سلوب التعبري عن جماليات املكان ؟!
•
مثل هذه الت�سا�ؤالت والأفكار فر�ضت نف�سها
على تفكريي و�أنا �أقر�أ كتاب الباحث الإيراين
(مهدي عبيدي) املعنون بجماليات املكان يف
ثالثية حنّا مينه :حكاية بحار – الدّ قل –
املرف�أ البعيد [ والتي تتخذ البحر �أ�سا�س ًا لها
يف البناء العام ] ،الكتاب ال�صادر عن الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب ( دم�شق – ،) 2011
والذي �أردت ادخاله بو�صفه �أحد م�صادر كتابي
ع��ن (( مينه ))؛ فوجدته ينتهج البنيوية
كو�سيلة ب��ح��ث وي��ر���س��م اجل����داول وال��دوائ��ر
واملثلثات والأ�سهم و�أ�شكال التعابري الهند�سية
املختلفة/املتعددة لي�صل �إىل ذات الفكرة التي

• يتخذ حنا مينه من البحر
رمز ًا من رموز احلياة ،يحوي كل
تناق�ضاتها وت�ضادانها ،ال�س ّيما
العن�صرين الأ�سا�سيني :احلياة
واملوت يف الآن.

تول�ستوي

يعرب فيها عن �سطوره املكتوبة باللغة العربية
الف�صحى ،كما لو �أنه ي�ستخدم و�سيلتني لنف�س
الغاية :التعبري ع��ن جماليات امل��ك��ان يف هذه
الثالثية التي ت�سمى بثالثية البحر يف �أدب
((مينه )) ،على الرغم من �أن��ه ال يقف عند
م��ا ه��و جميل فقط  ،ب��ل يتحدث ع��ن الأم��اك��ن
املوح�شة واملغلقة واملوبوءة وال�سجون وم�ساكن
ال��ف��ق��راء ومقاهيهم ال��ت��ي يتجمع بها �أحين ًا
احل�شا�شون ومتعاطي املخدرات  ..الخ
تناق�ضات احلياة يف بحر (( مينه ))
يف درا�ستنا عن مينه ككل ،يف رواياته وق�ص�صه
الق�صرية مع ًا� ،سلطنا ال�ضوء على الكثري من هذه
املتناق�ضات الإيجابية وال�سلبية التي ت�شكل
وح��دة احل��ي��اة �أو وجهي العملة ال��واح��دة –
التي هي �سمة �أ�سا�سية من �سمات �أدب (( مينه
))  -لكننا ركزنا بالدرجة الأوىل على موقفه
املتناق�ض من املر�أة؛ و�سن�ستمر يف ت�سليط ال�ضوء
ذات��ه يف كل �سطور الكتاب ال�س ّيما يف رواياته
الأخ��ي�رة .غ�ير �أن الكاتب االي���راين ( مهدي
عبيدي ) �سلط ال�ضوء بالدرجة الأوىل على
م��وق��ف (( مينه )) من البحر بو�صفه رم��ز ًا
من رم��وز احلياة ،وال��ذي يحوي كل تناق�ضاتها
وت�ضادانها ،ال�س ّيما العن�صرين الأ�سا�سيني:
احلياة وامل��وت يف الآن .بل وجدت �أن (( مينه
)) ُي�ش ّبه البحر مثل املر�أة (( ال تعرف حرده من
ر�ضاه )) ،ويعطي الت�شبيه ذاته للمر�أة “ اللغز “
متقلبة الأهواء.
ولأن (مهدي عبيدي) جعل من املكان هدفاً
ومنهج ًا لكتابه || جماليات املكان يف ثالثية
حنا مينه || ،ال��ذي يبدو �أن��ه ر�سالة جامعية؛
ولأن البحر �شغل �أو�سع امل�ساحات من هذا املكان
ال�س ّيما و�أن��ه ح�صر بحثه فيما ي�سمى ثالثية
البحر ( حكاية بحار – الدقل – املرف�أ البعيد )،
ف�إننا �سنثبت اخل�صائ�ص  /ال�سمات والعنا�صر/
الإيجابية والتو�صيفات الأخرى املعاك�سة التي
يحتويها البحر على �ضوء ما اقتب�سه الباحث
االيراين من هذه الثالثية التي ت�شمل الدّ قل –
الرواية التي �أخذت الف�صل التا�سع من كتابنا –
�إ�ضافة �إىل ما كنا قد ذكرناه عن البحر يف ف�صول
روايتي (ال�شراع والعا�صفة )
�سابقة خا�صة يف
ّ
و(الياطر):
• البحر �أب وج��دّ رحيمان – �إن��ه �أخ��ي –
�صديق طيب – �سيد و�صديق الوجود – مكان
ف�سيح ي�أخذ فيه الإن�سان احلرية والن�شوة،
ومينح ال�صفاء والرغبة يف الت�أمل  ..الخ ؛ مقابل
ه��ذا ت�صف وال��دة ( �سعيد ) البحر ب�أنه غول
وتكرر با�ستمرار �إن البحر غدار وعدو ،وكان قد
�سلب منها زوجها وال تريده �أن ي�سلب ابنها.
• البحر عند (( مينه )) هو م�صدر رزق و�سد
العوز .منه اخلري والعطاء والربكة ،تقابله حياة
الفقر التي تالزم ال�صيادين والبحارة والعاملني
يف املوانئ �أو يف ال�سفن ال�صغرية والكبرية.
• البحر مكان غام�ض وممتع يف �آن واحد،
مغامرة ك�برى رمب��ا تكون ناجحة �أو مهلكة.
فيه طيور وزواح��ف وحيوانات �أليفة و�أخ��رى
مفرت�سة ( �أي املتناق�ضني مع ًا ).

حنا مينه

•احلديث ع��ن البحر يعني احل��دي��ث عن
احلنني واالنتظار يقابله احلديث عن الكوارث
والعوا�صف املدمرة ،اخلوف ،الفراق ...
• البحر معلم ،لكنه باملقابل يريد ال�شجاعة
وروح املغامرة واال�ستعداد للمقارعة وال�صراع
الذي ي�صل حدّ املوت (( :املقاومة �أو القاع ))،
وال خيار بينهما.
• مع �أن البحر مينح الإن�سان الكثري من
اخلريات واجلمال :ات�ساعه وزرقته ومراق�صة
بع�ض مرتاديه والعاملني فيه ملياهه و�أمواجه
كما ل��و �أن��ه��م يراق�صون �أن��ث��ى ���س��اح��رة؛ ومنه
خ��رج��ت �أ���س��اط�ير ج��م��ي��ل��ة م��ث��ل (( ع��رو���س
البحر )) ،وهدير البحر مثل ((�أغنية ترتية
عاطفية)) ،زبده ورمله و�سواحله جميلة ...
 ...وعلى الرغم من �أن وال��د �سعيد (بطل
ثالثية البحر) كان يقول ((ال �شيء كالإن�سان،
ال خملوق �أق��وى منه ،وال كائن �أعظم منه))
غري �أن الإن�سان يغدو يف بع�ض ح��االت غ�ضب
وعوا�صف البحر �ضعيف ًا مثل ق�شة يف مهب الريح؛
وق��د ���ص�� ّور (( مينه )) بع�ض ه��ذه العوا�صف
امل��دم��رة خا�صة يف (ال�����ش��راع والعا�صفة) ويف
الثالثية البحرية املذكورة.
• ويف نهاية املطاف ف�إن للبحر �سلطة ق�سرية
يتحدى بها الب�شر وينت�صر عليهم ،ولذا ف�إنه هزم
�سعيد – كما غ ّيب �أب��اه �صالح حزوم – ولذلك
يفتتح (( مينه )) ثالثيته بال�سطور الآتية:
((وداع ًا �أيها البحر .لقد انتهى كل �شيء الآن.
مل يعد املاء ملعبي ومملكتي .لقد تعب البحار
ومل يتعب البحر )).
كثرية هي ال�صفحات التي تتغنى بالبحر يف
روايات (( حنا مينه )) ،خا�صة الروايات ذات
الطابع البحري ،ورمبا ُكتب الكثري من ال�صفحات
حول هذه اخلا�صية �أو اجلزئية التي متتع بها
الكاتب وميزت الكثري من �أعماله الأدبية ،بيد
�أين وجدت يف �صفحة (  302من رواية الدّ قل)،
وم��ا بعدها� ،أجمل �صفات التغني بالبحر؛ �إذ
ي�صف الروائي مبهارة فنية فائقة ،وخربة لغوية
و�شعرية ،وجتربة حياتية عميقة ،عملية �إقالع
ال�سفينة التي يركبها بطله ( منوذجه الفني:
�سعيد ) لأول مرة ،وكيف �سارت الأمور يف البدء
وم�سرة حلني ما حلت
برخاء ون�شاط وحيوية
ّ
العا�صفة ،وما �أدراك ما العا�صفة البحرية ؟!
غ�ير �أن ه���ذه ال�����ص��ف��ح��ات ك��ان��ت مرتبطة،
وب���ال���درج���ة الأوىل ،ب��الإن�����س��ان وق�����ض��اي��اه
االجتماعية واملعي�شية وال��روح��ي��ة ال�سيما
احلالة النف�سية التي كانت جتتاح �أعماق �سعيد،
ولي�ست بجماليات املكان الذي ال ميكن �أن يكون
هو الغاية لذاتها حتى يف ال�شعر الرومن�سي
القدمي الذي ا�ستفا�ض و�أطنب كثري ًا يف و�صف
الطبيعة وجمالها وعجائبها وغرائبها .ولذلك
ف�إن جمالية التعبري عن املكان – التي هي و�سيلة
فنية ال ي�ستهان بها على االط�ل�اق – حت�سب
ل�صالح الكاتب ومهارة �أدوات���ه الفنية كجزء
مكمل لعظمة وجمالية الإبداع واخللق ،ولي�س
العك�س.

أعالم
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د .جودت الركابي

����رب جليل انحنى
ه��و �أدي����ب ب���ارع وم ٍّ
تالمذته �أمام جتربته العميقة ،وخربته
الوا�سعة ،وفكره املتم ّيز ،وقبل هذا كله
�أمام توا�ضعه الكبري ،و�سماحته ووقاره.
• الأدب الأندل�سي ثمرة الطبيعة
ال�ساحرة:
�شكّل الدكتور الركابي ثروة فكرية ،وخا�صة
يف جمال الدرا�سات الأندل�سية عامة ،والأدب
الأندل�سي خا�صة ،وكتابه (يف الأدب الأندل�سي)،
الذي ُطبع لأول مرة بجامعة دم�شق عام 1950
ُيعد مرجع ًا هام ًا من مراجع الأدب الأندل�سي،
وهو يف الأ�صل حما�ضرات �ألقاها على طالب
�شهادة �آداب اللغة العربية يف كلية الآداب يف
جامعة دم�شق على م��دى �سنوات ع��دة  ،در�س
فيه احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية
لبالد الأندل�س ب�شكل عام ،و�ص ّور حياة ال�شعراء
الأندل�سيني وبيئاتهم الثقافية ب�شكل خا�ص،
وقد كانت احلياة الأندل�سية غام�ضة اجلوانب
قليلة امل�صادر ،ولذلك �أفا�ض يف و�صفها بع�ض
ال�شيء ،لأن تف ّهم البيئة يف ر�أيه يجب �أن ُيعريه
م�ؤ ّرخ الأدب �أق�صى اهتمامه.
وع��ر���ض ال��دك��ت��ور ال��رك��اب��ي ب�شكل موجز
الأغرا�ض ال�شعرية الهامة التي طرقها �شعراء
الأن��دل�����س ،ووق��ف ب�شكل خا�ص عند �شعراء
الطبيعة ،ف�أو�ضح بواعثه ،وذك��ر خ�صائ�صه
و�أورد طائفة من املنتخبات ال�شعرية لبع�ض
�أعالمه �أم��ث��ال :اب��ن حمدي�س ال�صقلي ،وابن
خفاجة الذي كان يلقّب بـ (جنّان الأندل�س)
وغريهما ...كما بينّ �أنّ هذا الأدب مل يع�ش
فقط بني ج��دران الق�صور ،بل عا�ش �أي�ض ًا يف
رحاب الريا�ض والب�ساتني الأندل�سية ،وجاء
ث��م��رة لتلك الطبيعة ال�ساحرة ال��ت��ي عرف
ال�شاعر الأندل�سي كيف ي�صف جمالها ،وما دار
م��ن لهو وط��رب وم��رح يف ظاللها ،يف كثري من
احلذق والفن والأ�صالة.
ثم قدّ م الركابي يف �شخ�ص ابن زيدون مث ً
ال
ّ
لل�شاعر الأندل�سي ،ولذلك در�سه بروح جديدة
عك�ست �أ�صالته الأدب��ي��ة ور�سمت خ�صائ�ص
ال�شعر الأندل�سي ال��ذي بقي على الرغم من
جدّ ته ،ينظر �إىل ال�شرق يف �شوق ولهفة.
وب�ّي�نّ �أخ��ي�ر ًا امل��ي��زة ال��ت��ي ان��ف��رد بها �أدب
الأن��دل�����س ع��ن �أدب امل�����ش��رق ،ف��ق��ام بدرا�سة
املو�شّ حات ،هذا الفن امل�ستحدث ال��ذي غذّ ته
طبيعة الأندل�س اجلميلة وجادت به عبقرية
العرب اخلالدة.

من جامعة ال�سوربون يف باري�س ع��ام 1947
م�شرف جداً ،وبعد �أن عاد �إىل دم�شق
بتقدير ّ
ُعينّ مد ّر�س ًا للغة العربية و�آدابها يف عدد من
ثانويات دم�شق ،و ُدور املعلّمني واملعلّمات ،ويف
موجه ًا �أول للغة العربية يف
عام ُ 1950عينّ
ِّ
وزارة الرتبية ،و�أ�سهم �إىل جانب التدري�س
وال��ت��وج��ي��ه يف ت���أل��ي��ف ع��دد م��ن كتب الأدب
والبالغة واملطالعة للمدار�س الثانوية.
 ب��د�أ التدري�س يف جامعة دم�شق منذ عام 1949ب�صفة �أ�ستاذ حما�ضر يف كلية الآداب
وقام بتدري�س مادة الأدب الأندل�سي لأول مرة،
ثم �أ�صبح عميد ًا لكلية الرتبية حتى نهاية عام
ّ
 1974حيث �أُحيل على التقاعد.
 �أُوف���د للتدري�س يف جامعة ق�سطنطينة– اجل��زائ��ر – فقام بتدري�س مادتي الأدب
الأندل�سي واملغربي بكلية الآداب حتى نهاية
عام  ،1987و�أ�سهم هناك يف حملة التعريب..
 عاد �إىل دم�شق عام  1987وتابع ن�شاطه يفميدان الأدب والت�أليف.
 �شغل الدكتور الركابي من�صب �آم�ين �سرجمعية الأدباء العرب التي ت�أ�س�ست يف دم�شق
عام  ،1959وعمل ع�ضو ًا يف احت��اد (جمعية
النقد الأدبي) الذي ت�أ�س�س عام  ،1060وم�شرف ًا
على عدد كبري من طالب الدرا�سات العليا الذين
يعدّ ون �شهادتي املاج�ستري والدكتوراه.
 �شارك يف ع��دد من امل���ؤمت��رات وامللتقياتالأدبية والثقافية يف دم�شق وبغداد والقاهرة
وال��ك��وي��ت ،وم���ؤمت��رات الأف��رو�آ���س��ي��وي�ين التي
انعقدت خارج الأقطار العربية ،كامل�ؤمتر الأول
لل�شعر الذي ُعقد يف مدريد ا�سبانيا يف كانون
الأول عام  ،1989وامللتقى الأول لدرا�سة الن�ص
الأدبي يف �ضوء الل�سانيات الذي ُعقد يف جامعة
ق�سنطينة يف كانون الأول عام  ،1993و�ألقى
ع��دد ًا من املحا�ضرات يف اجلامعات والأندية
العربية والأجنبية ،ون�شر طائفة من البحوث
وال��درا���س��ات وامل��ق��االت الأدب��ي��ة والنقدية يف
ال�صحف وامل��ج�لات العربية والعاملية ،وكان
له ح�ضور �أدب��ي ملمو�س يف الأو�ساط الأدبية
العربية والعاملية ،وال�سيما يف ميدان الأدب.

• م�سرية فنية ون�صف ق��رن من العطاء
والإبداع:
ول��د ال��دك��ت��ور «ج���ودت عمر ال��رك��اب��ي» يف
دم�شق عام  ،1913وتلقى درا�سته االبتدائية
والإعدادية والثانوية يف مدر�سة التجهيز التي
كانت ت�سمى «مكتب عنرب» وح�صل على �شهادة
�أهلية التعليم االبتدائي عام  ،1933و�شهادة
البكالوريا الثانية (ق�سم الفل�سفة) عام 1934
بدرجة جيد جداً.
 بد�أ حياته العملية معلّم ًا يف مدار�س ديرثم نقل �إىل
الزور بني عامي ّ ،1937 – 1935
• �آراء وا�ضحة ،و�صدق فـي الأحكام:
دم�شق ومار�س التعليم فيها بني عامي 1937
• عكف الدكتور الركابي على التدري�س
– .1938
 �أُوفد �إىل فرن�سا عام  1938ملتابعة درا�سته بجامعة دم�شق ،و�أ�شرف �سنوات على مناق�شةالعالية ،فنال �شهادة اللي�سان�س يف الآداب ال��ر���س��ائ��ل اجل��ام��ع��ي��ة يف الأدب الأن��دل�����س��ي،

• �شكّل �إنتاجه ثروة فكرية
وخا�صة فـي ميدان الدرا�سات
الأندل�سية.
• ُعرف ب�صدقه فـي �أحكامه،
وح ّلق عالي ًا فـي مناق�شة
الر�سائل اجلامعية.

وك��ان على ال��دوام يحلّق عالي ًا يف مالحظاته
الق ّيمة ويف نقده لتلك الر�سائل ،وكانت �آرا�ؤه
ومالحظاته دقيقة وفا�صلة ال ُلب�س فيها وال
غمو�ض ،يعرف املخت�ص وغ�ير املخت�ص ،وقد
ُع ِرف ب�صدقه يف �أحكامه ،ال يجامل وال يداهن،
ويقول احلق ولو على نف�سه.
وكانت �آرا�ؤه وا�ضحة م�شرقة ،ي�شري �إىل
اخل��ل��ل م��ن��ف��ذِّ ًا ل��ه ،و ُمعطي ًا البديل املنطقي
ثم يقدِّ م حكمه ال�صادق.
واملو�ضوعيّ ،
�آثاره الأدبية:
�أ�سهم الدكتور «جودت الركابي» � -إىل جانب
عمله يف التدري�س والتوجيه – يف ت�أليف
وحتقيق عدد من كتب الأدب واللغة والبالغة
واملطالعة للمرحلتني الثانوية واجلامعية
ومنها:
 - 1ال�شعر الدنيوي يف الع�صر الأي��وب��ي
وممثلوه الأ�سا�سيون (باللغة الفرن�سية).
 - 2دار ال��ط��راز يف عمل املو�شّ حات البن
�سناء امللك (حتقيق).
 - 3يف الأدب الأندل�سي عدة طبعات منذ
عام  ،1960و ُيعد مرجع ًا مهم ًا يف هذا امليدان.
 - 4الطبيعة يف الأدب الأندل�سي.
 - 5الأدب ال��ع��رب��ي م��ن االن���ح���دار �إىل

االزدهار.
 - 6طرق تدري�س اللغة العربية.
 - 7مبادئ تخطيط التعليم (ترجمة).
 - 8ال����وايف يف الأدب ال��ع��رب��ي احل��دي��ث
(باال�شرتاك).
 - 9الأدب العربي ون�صو�صه (باال�شرتاك).
 - 10منهج البحث الأدبي يف �إعداد الر�سائل
اجلامعية.
 - 11ب��ح��وث يف امل��و���س��وع��ة الإ���س�لام��ي��ة
الفرن�سية والإنكليزية.
كان رحيل الأدي��ب القدير الدكتور «جودت
الركابي» يف احلادي ع�شر من �أيار  ،1999بعد
م�سرية حافلة بالعطاء ،فكان جدير ًا بتقدير
الوطن ،واحرتام الأجيال.
امل�صادر:
�أع�ل�ام ال�شعر الأن��دل�����س د .ج��وزي��ف ك�لا���س – دار
املعرفة – دم�شق .2012
ع��ب��ق��ري��ات �شامية – ع��ب��د ال��غ��ن��ي ال��ع��ط��ري – دار
الب�شائر – دم�شق.2000
م��ب��دع��ون يف ذاك���رة ال��وط��ن ج – 2حممد م��روان
مراد – دار ال�شرق للطباعة والن�شر – قيد الطباعة.
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مَهـَـابـَـ ُة الحـُـزْن

•فرحان اخلطيب

ري من الدَّ مع ٌ ،
قليل من البكاء.
لأخي �أبي في�صل  ،كث ٌ

َواملَ�سـ َ ُ
اءات َب ُ
ع�ضهـا َقـدْ َي ُـخــــونُ
َ
ُ
ُ
ـ
�ص
مل
با
بـيـك
ـنـ
ت
ح
اب املَـنـــونُ
يـنَ
ِ
َ ِ
ْ
بـ َ َ
طيــــر
اغـتـَتـْني َ ،ففــ َّر قلبـي َك
ٍ
َمـا َثنَـتـْـها عن الـ َفــرا ِر ال�ســُّجـونُ
يـَـا ل َ
ْـ�ص ُـل َ�صوتي
ِـذاك املَـ�سـاء َ ،يـق ُ
َ
ـ
ق
،
هـاوى
ـ
ـت
ف
اعـتـرا ُه ال�سـُّكـونُ
َدِ ْ
َ
مـعـتي مِــث ُ
ْــل َغـي َم ٍـة َكــ َّبـلتـْـ َهـا
َد
ْ
يـح َ ،حـا�صـَرتْـها ُ
اجلـفـونُ
�أَ ْذ ُر ُع ّ
الر ِ
َ
امل�ســاء حيـنَ َتـ َعالـــــى
لـذاك
َيـا
ُ
يف ُحــر ْوفـي � ،ضـَجيج ُهـا وال�شــُّـجونُ
َيـا َ
وحـي
ـ�ســاء �َ ،ضـ ْع�ضـَـ َع ُر ِ
لذاك املَ ُ
َو َتـ َغـ�شــَّتْ َعـلى الدّ مــو ِع ال ُعيــونُ
يـَا �أَخـي �أنْـتَ  ،بلْ �أبي  ،يا حبيبي
َكـيـ ْ َ
ـف َ�شـا َلـتْ ِبـ َم ْـن �أُحـ ِ ُّـب الظُّ عـُـونُ ؟
َكانَ َظـنـّي ب�أنْ �أُ
القـيـــك َحـيــَّــــاً
َ
َو َكـثـيـْـر ًا َمـا َتـزْ دريـ ْ َ
ــك الظُّ نـــونُ
• • •
َيـا َ
لذاك املَــ�ســاءَ ،كيـ ْ َ
ـف َ�ســ�أغْ ـدو
َ
َ
دونَ ُلقــْـيـَاك َ ،
كيـف َحــايل تـ ُكــونُ ؟
َ
ألـقــاك يف ُ�صـعـُـو ِد التـّحايـا
ُكنـْـتُ �
َ
َ
َ
ُ
كال�ســـنونو
ف
ْــر
ف
ر
َّـاك
ف
ـ
ك
ـث
ـيـ
ح
ـتْ
َ
َ
ُّ
ْ
ُكـنْتُ �أَلـ َق َ
ـاق َ�ســخِ ٍّـي
ـــاك يف عِ ـنـ َ ٍ
َ
َ
�أنـْـتَ ْ
يل ليِ ْ  ،يف اللقـَــاء احلـنُـــونُ
ُكـنـتُ �أَلـ ْ َق َ
ــاك يف َب�شـَــا�شـةِ َوجـ ْ ٍـه
َل ْـم ُتــ َكـدِّ ْر ُه َجـفـ ْ ٌ
ـوة �أَ ْو ُغـ�ضـُــونُ

ــاك ِمث َ
ُكـنـْـتُ �أل َق َ
ــر ٍم َكــريـ ْ ٍـم
ْــل َك ْ
َ
َ
َ
ُ
ت
ـا
ي
ـا
ـج
لل�سـ
،
ـل
هـ
ل
أ
ا
م
ــر
كـ
ت
ــ�صــونُ
َّ َ َ
ْ ُ
ُ
ْ
ُكنْـتُ �أَلـ َق َ
ِــن خِ �صــالٍ
ـــاك َبــيـْـدر ًا م ْ
ات َ ،عـلى ُذ َر ًا ال َتـ ُهـــونُ
َ�شــاهِ قـ َ ٍ
ــر
ُ�صنـْـتَ ِف ْيــنـَـا �أُ ُخــ َّو ًة َعــ ْب َـر ُعمـ ْ ٍ
َ
ــــماح َ ،و َم ْـن
�سـواك َي�صـُـونُ
يف َ�س ٍ
•
•
•
ـبيبي َ ،مـ َه ُ
ـابة ُ
احلــزْ نِ َ ،تغْ�شـى
يا َح ْ
َ
َ
ـا
ـ
ـه
تـ
�
أ
ر
ما
آن،
ل
ا
ك
ـ
ت
و
م
ال�ســنـونُ
َ
ْ َ ُّ
ْ َ
ِجـئـْـتُ �أرث َ
ـكـي
ِـيـك َواملَـ�ضـا َف ُة تـَـ ْب ْ
ــح َدمـ ْ ٌـع هَ ـتـُــونُ
م ْ
ِـن كِليـْـنـَا َي ُـ�س ُّ
َوهـ ْ َـي َثـكْلى َ ،ك�أَنـنَّـا ُ
ـــد
ذات َفـقــ ْ ٍ
َوهـ ْ َي َثـكْـلى  ،و�إنّــني املحــزُ ونُ
ُكنـْـتَ َ
ـهـيــج
لل�ضــ ْي ِ
ـف ُغـمـ ْ َـر َو ْر ٍد َب ٍ
ال�صــبـاح ال ُغـ�صــُونُ
تـَتـَ�شــَها ُه يف َّ
َك ْي َ
ـف َو َّد ْعــتَ قــــَـهـْــو ًة يف داللٍ
بـَـ ْعـدَ ِو ٍّد َ ،وكـ ْي َ
ـف ِو ٌّد َيـــهـُـــونُ
• • •
َيـزر ُع ال َعــقـ ْ ُـل َبـ ْع َ
ـ�ض َ�صـبـ ْ ٍر َجميـلٍ
َغــيـ ْ َـر �إِنـّـي َ ،علــى ال َّرحيـلِ َم ُـرونُ
ـنيـــن
ــي َح ٍ
َيـا لقلبــي َ ،يـبـ ِيـْـتُ َط َّ
َ
َ
ُ
ـ�ص
غ
ـ
ـ
ب
ْـب
ل
ـ
ق
و
ـ
ـهـ
ل
ــة َم�ســ ْ ُكــونُ
ْ َ ٌ ِ َّ ٍ
اح القـَوافــي
ال َتـ ُلـ ْمـني  ،ففــي نُــ َو ِ
َب ُ
ــر مَــدْ ُفــونُ
عـ�ض ُحـــزْ نِــي  ،و�آخـ َ ٌ
• • •

 ..وَجيفُ الرّوح
•رفعت بدران
ما ُ
ُ
ترجتف...؟!
جراح َك
بال
ِ

مت�ضي وخري ُف َك ُ
في�ض جوىً

مب ْن نزفوا؟
فءَ .....
�أَ َي ِ�ض ُّن الدِّ ُ

وربي ُع َك ..........مل ُ
ُ
يختلف
يك

ٌ
ما ُ
راع�شة؟!
بال ِ�شغا ِف َك....

روح َك ........تطلقُها
وحمائم ِ
ُ

�أَهُ َو ا َ
خل َفقانُ ؟� ......أم ال َّت َل ُف؟

لي�س لها ُطن ُُف
ل�سماءٍ َ ............

ؤو�س َك ..من َو َ�شلٍ
�أفرغْ تَ ك� َ

وثملتَ  ....لت�صح َو من َك َل ٍف؟

َ
نداماك .......ان َْ�ص َرفوا
وجميع
ُ

هي ال َك َل ُف
أقداحَ ......
َح ْ�س ُب ال ِ

ُ
واحلانة� ..........أطف�أَها َغ َل ٌ�س

فاخلمرةُ ....م�أوى َم ْن َ�ش ِرقوا

و�شهيدُ َك .........نا ِد ُلها ا َ
خل ِر ُف

احلب .....و َم ْن منهُ َغ َرفوا
يف
ِّ

تبكي يف قل ِب َك .......من َو َل ٍه

َ
ور�أيتَ
حبيبك� .........شيمتُهُ

هر ُقها َّ
ال�ش َغ ُف
ودما� َؤكُ .........ي ِ

ال�ص َل ُف
يف ال َو ْ�صلِ ويف ال�صدِّ َّ

ت�شريه؟!
تطلب دمع ًا.......
�أ َو
ِ
ُ

َ
ف�شكوت لهُ  ....منهُ لرتى....؟

ني� ...........أو دِيمَ ٍ َت ِط ُف
من ع ٍ

لديه ............وال َن َ�ص ُف
ظلم ِ
ال َ

يا من �أ�سرفتَ  ......مبا تهوى

َ
ب�س ِّر َك .........ذو َعذْ ٍل
ورماك ِ

العا�شقُ .....ي ْ�س َت َل ُف؟
دمع
ِ
هل ُ

وقلوب ..............مجُ ْ َهدَ ٌة ُغ ُل ُف
ٌ

بيد
يا هذا التائهُ  ...........يف ٍ

�صفة
اهم ......يف ٍ
ال�س ُ
يا هذا َّ

مل َي ْه ِد َك ٌ
نخل� .........أو َ�س َع ُف

ُ
ت�ص ُف
حلبيب..........
يجهل ما ِ
ٍ

روح َك .........من ظم�أٍ
ترتن ُّح ُ

َ
هواك ُر�ؤىً ..؟
�أعرفْتَ  ....ب�أنَّ

ال�س َه ُف
ل ُه ٍ
يام ................ج ّل َلهُ َّ

ُ
ُ
يعرتف
والعارفَ ............م ْن ال

� َ
أبقاك الوجدُ  ........بال َ�ص ْح ٍب

فانْ�صتْ لوجي ِف َك ح َ
ني غدا

ال�صدَ ُف
ِ
كاملوجة .......غاد َرها َّ

هلل ..............لهُ َك َن ُف
روح ا ِ
من ِ

�أريدُ ِك

• د .وليد العريف

�أريدُ ِك داخلي ُجزء ًا وكال
ل�ســــــــــــــــتُ � ُ
أدركهُ و�شكال
ومعنى ْ
ملء نف�سي
�أريدُ ِك �أن تكوين َ
أح�س ِك دون �أن �أدري املحال
� ُ
يغمرين �شذا ُه
فكوين
َ
العطر ْ
ً
ن�ســــــــمة �أهـتز نـخـال
ومـري
ف�سر ُت معنى
ف�أنتِ
ُ
الروح لو ْ
وكنـهُ
عـلم اهلل جال
الروح ُ
ِ
ُ
بداية التاريخ حرف ًا
و�أنتِ
وبعد والدة الدنيا وقبال
ري ِك الإلهُ فكنْتِ م�سرى
تخ َ
دياناتِ ال�سماء وكنْتِ ُمثلى
أمر
يطاوع ِك الزمانُ بغري � ٍ
ُ
ُ
ري �سهال
ولو �ش ْئتِ
املحال ي�ص ُ
ف�أنتِ ح�ضار ُة الدنيا بالد ًا
إالك يف الأوطان ُف�ضلى
وما � ِ
�أريدُ ِك �أن تكوين َ
بعث عي�سى
آيـــات مــن القـــر�آنِ ُتــتـلى
و� ٍ
العنقاء وعي ًا
فقومي مثلما
ُ
ُ
ال�سيف بالنريانِ �صقال
يزيدُ
ال�شعر رف�ض ًا
�أريدُ ِك �أن تكوين
َ
أر�ض مهال
ي�صيح على طغاة ِ ال ِ
ُ

ُمبْدع النّ�ص ْر

شعر

• ه�شام عمران

ْ
واق ُ
�����ف ب���ك���فّ���ك م����ن ر�أد ال ّ
�����ط ْ
�������ض���ح���ى �أل���ق���ا
ّ
ال����ب���������ش����ر وال����غ����دق����ا
ت���������زف
وب����ال����ف����خ����ار
َ
ٌ
ّ
ال���������ش����ام وائْ���ت���ل���ق���ا
ل����ي����ل ب������أر������ض
ف����ط����اب
ت��������ر ّد ع�����ن �أر�������ض������ه الأن�������������واء وال����غ����رق����ا
ِ������م ه����� ّي������أ الأ������س�����ب�����اب وال����طّ ����رق����ا
و ُم������لْ������ه ٍ
ّ
ّ
ن��ح��و ال ّ
�������ش���م���وخ ت�ل�اق���ي ال�����ش��م�����س وال�����ش��ف��ق��ا
����ار�����س ����س���لّ ���س��ي��ف ال���نّ�������ص���ر وا ْم��� َت�������ش���ق���ا
ك����ف
ٍ
ت����غ����لّ����ف����ت ب���������ش����غ����اف ال����ق����ل����ب ُم�������س���ت���ب���ق���ا
�������ن ع�����ش��ق��ا
ت���ن���م���و وت�����زه�����ر يف �أح���������ش����اء َم ْ
احل�������ب ُ
واخل���� ُل����ق����ا
�����ر ف���ي���ه���ا
ت���ب���ن���ي و َت����� ْع ُ
ّ
�����م ُ
َو ُد ْم������������تَ ذخ��������ر ًا جت������وب ال����ع��ي�ن واحل����دق����ا
َ
ع����ن����ك ي����ف����وق احل���ب��ر وال�����ورق�����ا
وال������ق������ول
ب��ي�ن ال����ع����ي����ونِ ي�������ض���يء ال����������دّ رب وال���نّ���ف���ق���ا
وك����������لّ
�����ض����ي����م ت������ه������اوى دون������ه������ا مِ����زق����ا
ٍ
امل����������ر وال���ع���ل���ق���ا
�����س����ق����ان����ا
ظ�����ل�����م
وزال
ٌ
ّ
وامل����ج����د م���ن���ه���ا وم������ن �أح�������ض���ان���ه���ا انْ��ب��ث��ق��ا
وف��������احت ال����ق����د�����س م�����ن �أب�����واب�����ه�����ا انْ���ط���ل���ق���ا
ون�����خ�����ل�����ع احل�����������زن والآالم وال����ق����ل����ق����ا
ون����ع���������ش����ق امل����������وت �إمي��������ان�������� ًا و ُم���ع���ت���ن���ق���ا
ون����رف���������ض ال������������ذّ لّ والإذع����������������ان وامل���ل���ق���ا
وب�����ال�����طّ �����ي�����وب ����ش���م���م���ن���ا ري�����ح�����ه ع��ب��ق��ا
وال غ���ل���ب���ن���ا ب������ه الإع�������������ص������ار والأرق�����������ا
ال�������������روح والأك��������ب��������اد وال����ع����رق����ا
وق�����������دّ م
ّ
����������ن يف ح���� ّب����ه����ا ����ص���دق���ا
و�أ ّي��������������د اهلل َم ْ
ت���ع���ط���ي وت����ن����ف����قُ م�����ن خ����ي����رات م�����ا رزق�����ا

ال�شعر مملكتي
• م�صطفى �صمودي
�سـابيح َت ْهمي ِم ْن لمَ َى قلمي
حربي َت
ُ
هي الق�صيدة ُ�ســقياها حقول دمي
وجع
ب ْوح الأ�صابع � ..شــالّال ُته ٌ
�آلآ�ؤه َن ْ�ض ُـح ما يف الذّ ات من �أمل
و�ص ٌلة
لل�شـعر بو�صلة الأ�سرار ُ ..م ِ
ل�ســ ِ ْد َرة ِ املُ ْن َتهى  ..للّوح والقلم
مواج ِع ِه ؟
فهل �أتاك حديثي  ..عن ِ
تبارك ِّ
عر ِم ْن ُحكْم ٍ ومن َح َكم
ال�ش ُ
م ّوال خ�ضرته  ..ن ّوا ُر َط ْل َع ِت ِه
ال�صفا والذوق ِم ْن ِقـدم
مالذ �أهل ّ
ٌ
رع�شــة يف ظلّ َح ْ�ضر ِت ِه
تنتابني
مرت على ُُّظلمَ
كرع�شـة ال�ضوء �أن ّ
الوجد ُم ْ�ش َت ِعال
حلّقت �شـوق ًا َف َ
الب ْ
�أ�سـعى �إليـه وكلّي للّقــاء ظمي
َر�شـفتُ ك�أ�س ًا بف ْي�ض النّور طا ِف َحة
ف�أَ ْو ِر َق ا َ
جل ْـد ُب يف كينونـة ال َعدَ م
و�أ�شــرق احلـلم ملّا حلّ بي ُن ُزالً
�شــقي ُ ..قم
ناداين الوحي  ..ه ّيا يا
ّ
هي �إن �أغم�ضـ ُتها َرهَ ق ًا
َو َعينْ ُ ْ
وج َ
فعني قلبي مل ْ تهد�أ  ..ومل َت َنم
ا�سـاقط ال�شـعر � ..أحالم ًا ُم َك ْو َك َب ًة
و ّ
إيقاع ِـه � ..أحلى من ُ
احللم
م ّيا�س � ِ
ُ
�ســـافرت فيه على �أ ْوتار قافيـة
َ
ُ
َ
َو ْر ِد ّية احل ْ�سـن من لونٍ ومن نغم
ن�سج ُتها من َ�شـه ِّي ّ
ال�ضوء وا ِر َف ًة
ْ
ِط ْر نحو فردو�سها الأحلى هوىً َو ِه ِم
با�صرتي
حاب �أحرفها ِح ّ�ســي و ِ
َ�س ُ
و َذ ْو ُب ذاتي و ما �أُوت ْيتُ من ِنعم
ال�شــعر خزّ ان ذاتي  ..يف موانئه
�أفرغْ تُ ما فيِ َّ من ك ْب ٍت ومن ُح َمم
ال�شـّــعر ممَ ْ لكتي  ..لوال حمار ُته
لذ َّب َح ّ
وال�ص ّبار ّو ْر َد فمي
ال�شــوك ّ
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• �أمين البطحو�ش

•كنانة ونّو�س
��ي الأخ�ي�ر� ،س�أل كاتب
�أم��ام غرفة امليت احل ّ
املح�ضر �س ّيده النّقيب:
ـ ���س�� ّي��دي؟� ،أال يكفي م��ا �سمعناه م��ن جميع
ق�ص ًة واح��د ًة،
ال ّ��ركّ��اب؟ .لقد �أخربنا اجلميع ّ
التّفا�صيل ذاتها والأح��داث ذاتها ،فما اجلديد
الّذي �سي�ضيفه هذا الأخري؟َ ،
مل ال ننهي املح�ضر
هنا؟.
يجيبه �س ّيده وقد كان م�شغول التفكري:
ـ علينا �أن نكمل عملنا ،ومل يبق � اّإل هذا..
نف�سها ،و�أنا ـ
الق�ص َة َ
ـ ولكن �س ّيدي� ..سي�سر ُد علينا ّ
ب�صراحةـ مل �أقتنع ب� ّأي تف�صيلٍ من تفا�صيلها� ..إنّها
أقرب �إىل اخليال منه �إىل الواقع..
� ُ
يتوج ُب
ـ نعم ..الحظتُ ذل��ك فع ًال ،ولأج��ل ه��ذا
ّ
�شاهد.
علينا ا�ستجواب �آخر
ٍ
يتفح�صه لثوانٍ ،
ثم
ّ
يدنو النّقيب من �سرير املري�ض ّ
وي�س�أله:
علم مبن �أكون؟.
على
ّك
ـ �أظن
ٍ
ً
يهزّ ر�أ�سه �إيجابا بعد �أن ابت�سم ،يتابع النّقيب ما
جاء من �أجله وهو يومئ لكاتب املح�ضر بالبدء:
ـ ح�سن ًا� ..أنا هنا لطرح بع�ض الأ�سئلة عليك ،و�أمتنّى
مف�صل ودون � ّأي
�أن تخربين مبا حدث معكم ب�شكل ّ
�إغفالٍ لأ ّية نقطة.
يجيبه بثقة:
ـ ّ
تف�ضل �س ّيدي..
ً
ـ �أكان العدد كامال عندما انطلقتْ رحلتُكم من ب ّوابة
الكراج؟؟..
َ
ع�شر بال زيادة وال نق�صان.
ـ نعم� ..أربعة َ
ـ وهل تذكرهم جميعهم؟.
����ع ن�����س��اءٍ وط��ف�لان وثمانية رج��ال،
ـ �أج����لْ � ..أرب ُ
ال�سائق.
بالإ�ضافة �إىل ّ
ـ �أَ َبق َِي العدد على حاله قبل حدوث احلادث؟.
مي�ض من الوقت �أكرث من ن�صف �ساعة
ـ نعم� ..إذ مل ِ
منذ انطلقنا.
َ
الركّاب ج ّواله؟� ،أو مبعنى
ـ وهل ا�ستخد َم �أحدٌ من ّ
ً
�آخر :هل الحظتَ
أحد منهم؟
يف
غرابة ما
ت�صرفات � ٍ
ّ
مث ًال :ارتباك ،توتّر ،ا�ستخدام للج ّوال ب�شكلٍ مكثّف،
مراقبة غريبة للطّ ريق ..يعني� ..أي �شيءٍ من هذا
القبيل.
ـ ال �أذكر �أنّ �شيئ ًا مثري ًا لالهتمام قد ح�صل يف ذلك
الوقت ،ف�أكرث الركّاب ا�ستغرقوا يف النّوم بعد ع�شر
الرحلة.
ٍ
دقائق من بداية ّ
ـ و�أنت �أي�ض ًا؟.
ـ نعم �س ّيدي..
ـ كيف ومتى ا�ستيقظْ تَ ؟.
يتن ّهدُ بحزنٍ بعد اختفاء ابت�سامته:
ُ
يعرف
الر�صا�ص ك��واب��لٍ ال
ـ عندما ان��ك ّ
��ب علينا ّ
�أهداف ًا ،ومن جميع االتجّ اهات.
ـ هذا يعني �أنّ من � َ
الر�صا�ص لي�س واحداً؟!..
أطلق ّ
و�سرعة يجيب:
بع�صب ّي ٍة
ٍ
ـ بال ّت�أكيد ..كانوا كرثاً..
ـ وهل ر�أي َتهم؟ ..كم عددهم؟.
ـ ال �س ّيدي ،مل �أرهم ..مل
يت�سن يل الوقت ،فقد متُّ
ّ
نخرتْ ر�أ�سي.
إثر ثالث
ٍ
ر�صا�صات َ
مبا�شر ًة � َ
ثم ينظر �إىل
ُ
يرفع كاتب املح�ضر قلمه عن �أوراقهّ ،
أظهر مل ًال حقيق ّي ًا من تكرار ما يد ّون حيث
�س ّيده وقد � َ
قال مت�أفّف ًا:
ـ �س ّيدي النّقيب ..للتّذكري فقط من بعد �إذنك :هذه
الق�صة نف�سها
املرة اخلام�سة ع�شرة الّتي �أكتب فيها
ّ
ّ
خالل �أربع �ساعات� ،أتعاقبني �س ّيدي؟!..
ُ
بحيث يعاود الكتابة كما
ينظر �إليه حمذّ ر ًا
بغ�ضب
ٍ
ُ
يعاود �س ّيده �إكمال التّحقيق ،وبهدوءٍ ي�س� ُأل املري�ض:

ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا
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إثر ثالث
ـ ركّز معي �أرجوك ..لقد ُقلْتَ ت ّو ًا �أنّك متَّ � َ
حي ترزق
ر�صا�صات اخرتقت ر�أ�سك ،كيف ذلك و�أنت ّ
خدو�ش حتّى؟؟ ..كيف؟؟..
وبال
ٍ
بكلّ هدوءٍ يجيب:
ول�ستُ
ـ �س ّيدي ..ق�سم ًا ّ
برب النّعم �أنّ هذا ما ح�صلْ ،
الوحيد من مات بل جميع من يف احلافلة ق�ضوا نحبهم
الر�صا�صات.
بتلك ّ
يطلقُ املحقّق تنهيد ًة تعني �صرب ًا جمي ًال وب��اللهّ
ثم ي�س�أله فج�أ ًة وبكلّ
دراية:
ٍ
امل�ستعان ّ
حي ترزق؟ ،وهل �أنت
ّك
ن
�
أ
م
تا
إدراك
�
على
ـ هل �أنت
ٍ ّ
ٌّ
إدراك ت��ا ّم �أنّ جميع من كان يف احلافلة �أي�ض ًا
على � ٍ
أحياء يرزقون؟..
� ٌ
ثم يجيب:
ب�صوت
ي�ضحك
ٍ عالٍ ّ
ـ �أج��ل �س ّيدي� ،أدرك هذا متام ًا ،وعودتنا للحياة
جميعنا جاءت بف�ضل جمموعة تطلق على نف�سها ا�سم
( املالئكة ) وما فعلوه لنا يثبت �أنّهم فع ًال مالئكة.
وهنا ..يقف كاتب املح�ضر قائ ًال:
ـ �أنا �أ�ستقيل �س ّيدي� ،أرجو �أن تقبل ا�ستقالتي.
ق�صة
ـ ا�صمتْ وتابع الكتابة ..و�أن���ت� ..أخ�برين ّ
ه�ؤالء..
ـ بعد لفظ �أنفا�سنا الأخرية� ،أخذتْ �أرواحنا ت�صعدُ
الرجال كانوا
�إىل ّ
ال�سماء ب�سالم � ،اّإل �أنّ جمموعة من ّ
أح�صنة طائرة يحملون �سيوف ًا وترو�س ًا
على �صهوات �
ٍ
و ِرماح ًا قد �أوقفوا �أرواحنا قبل �شرودها بني الغيوم،
وطلبوا منها العودة �إىل �أج�سادنا قائلني لها� (:أ ّيتها
ال���روح؟ كيف ترتكني ذل��ك اجل�سد دون �أن ن�أمرك
ّ
ال�سابق) ،وبقدرة قاد ٍر
بذلك؟ ..ه ّيا عودي �إىل مكانك ّ
روح �إىل اجل�سد الّذي خرجت منه ،وما هي � اّإل
تعود كلُّ ٍ
يكن ،وحني
ثوانٍ حتّى ا�ستيقظنا بعدها وك�أنّ �شيئ ًا مل ْ
�سرهم �أخربونا �أنّهم (وجدوا
الرجال عن ّ
�س�ألْنا �أولئك ّ
ترجلوا عن �أح�صنتهم واقرتبوا منّا
حلمايتنا) ّ
ثم ّ
ال�سحر ّية
أيديهم
�
من
وبتمريرات
آخر،
ل
الواحد تلو ا
ٍ
ّ
م�سح و�إخفاء كلّ �أماكن الإ�صابات الّتي
ا�ستطاعوا
َ
ثم ه ّن�ؤونا بعودتنا للحياة
الر�صا�صاتّ ،
طالتها تلك ّ
جمدّ د ًا وعادوا من حيث �أتوا بعد �أن اطم�أنّوا علينا،
�إىل �أن و�صلتم �أنتم ،وباقي احلكاية تعرفونها.
ي�س�أله:
للمرة الأوىل؟!..
تراهم
ّك
ن
�
أ
أم
�
قبل
من
أتعرفهم
ـ�
ّ
ب�سرعة يجيب:
ٍ
فمتزعمهم
للمر ِة الأوىل،
ّ
ـ �أعرفهم من قبل و�أراهم ّ
كان خالد بن الوليد� ،أ ّما الباقي فلفتني منهم� :صالح
الدّ ين الأ ّيوبي ،والقعقاع ،ويو�سف العظمة ،و�أي�ض ًا
لوران�س العرب والظّ اهر بيرب�س على ما �أعتقد.
�أط َ
ثم
الرجلّ ،
��رق املحقّقُ مفكّر ًا وهو يت�أ ّم ُل هذا ّ
يقوم بعد دقائق وقد متكّنت منه �أفكاره الّتي غزت
ر�أ���س��ه ..ي�شري �إىل كاتب املح�ضر ب���أن يتبعه ،ويف
الطّ ريق ي�س�أله:
ـ �س ّيدي؟؟� ..أتفكّر يف �شيءٍ م��ا؟ ،ال تقلْ يل �أنّك
�صدّ ْقتَ ما قاله ه�ؤالء املجانني؟!!..
ً
ـ ها �أنت قلْتها� ..أري��د �أن �أ�س�ألك �س�ؤاال :هل لهذه
ٌ
عالقة ببال ٍغ قدّ مه م�ست�شفى الأمرا�ض العقل ّية
الق�صة
ّ
َ
ع�شر جمنون ًا منه؟!!..
منذ �أ�سبو ٍع عن هروب
�سبعة َ
ير ُّد مت�سائ ًال:
َ
خم�سة ع�شر؟!.
ـ ولكنّهم
يغمزه:
ـ و�أنا و�أنت؟!!..
ثم يقول �أحدهما للآخر
البع�ض،
ببع�ضهما
يحدّ قان
ّ
بعد �أن �أم�سك يده:
لنهرب..
ـ
ْ

انتخابات

اجتمعت الأ�سرة َ
ُ
يعكر �صف َو �أفرادها يف اختيار اال�سم.
حول الوليد.
االختالف ُ
غيث؛ َّ
عل اخلري يهلُّ .
ري رفيق يف وحدتي.
ال حبيبي� ،سامر؛ ع�سا ُه
ي�صبح خ َ
ُ
ال �أ ّمي ،عابد عابد ،و�سيكون جنم ًا �شهرياً.
خلف ابت�سامته.
بعد نظرات ا�ستنكار متبادلة �أطلت دميقراطية الأب من ِ
ُ
حتمل
ن�ضع الأ�سماء يف ثالث ورق��ات ،تقو ُم ر�شا ب�سحب الورقة التي
ما ر�أ ّيكم! ُ
اال�سم.
ُ
ابت�سامة �أبيه املاكرة .مل يخطر يف بالها �أبداً ،لوال
على
ر�شا،
م
أما
�
مير
غيث
وجههِ
ُّ َ
ُ
نف�سه.
اال�سم
حتمل
ورقات
ثالث
ع
و�ض
قد
والدها
�إ�سرا ُر �أمها لها� ،
أنَّ
ٍ
َ
َ َ

ّ
ظل
َ
يحرك �ساكن ًا خج ًال وهو ُ
يعيث يف الأر�ض ف�ساداًَ ،
االمتثال
رف�ض
وقف ظلهّ دون �أن ّ
لأوامره؛ وظلّ
ميار�س �أعماله حتت �ستا ٍر من الليل.
ُ

لعنة
ما �إن �أنهى كالمه ”:من منكم بال خطيئة فلريجمها بحجر؟” حتى تقدّ َم من بني
اجلموع ٌ
ثم ع��ا َد �إىل اجلموع
طفل يف العا�شرة وطعنها ب�سكني بدا �سيفا يف يده ‘ َّ
ُ
يحمل خطيئته.
مبت�سم ًا

م�شهد
��اح و�سندريال
�أط���لّ ال�����ص��ب ُ
ال�صغرية تبكي ،م َّر الليل و
ال�ساحرة بوعدها،
مل ِ
تف ّ
الأق������زام ال��� َّ��س��ب��ع��ة م�� ّل��وا
البكاء فذهبوا لأعمالٍ مل
��ج��ز ،ال��ع��م�لاق تقطّ عت
ت��ن َ
�أو�صاله وتناثر من �صدى
ون��ار .الأم�ير ال�صغري َ
خاف
ُ
اخل�������اروف يف
�أن ي��ق�����ض��م
َ
اخليمة ال��زه��رة ،و�أينما
اتجّ���هَ َ
يلق �سكّري ًا منبوذا
ي�شرب كي ميح َو عنه عا َر
ال�سنني العجاف ...وحدَ ه
يرق�ص.
القز ُم
ُ

َغمام
مو�ش ٌ
ون�ساء وطني َّ
حات به ،والأفقُ مل ّبد.
بك».
منذ قالت »:الأ�سو ُد يليقُ ِ
ُ
ال�سحر الذي كان.
مل يعد للألوان
ُ
اليوم �أما َم املر�آة عرفتُ  :ال ُ
أبي�ض يليقُ بي.

مغفل

يف البيت املجاورامر�أة،كلّما �سم َعت �صوتي �أطلّت من النافذة �أو الباب .تراين،
ترت�سم على وجهها ابت�سامة،ف�أتيهُ غروراُ .اليوم ،عرفت �أنّها ترى يف وجهي عيني
ابنها ال�شهيد.

�س ٌّر
ت���ل���ك ال�����ض��ح��ك��ة ال�����ب�����اردة ع���ل���ى حم����ي����اه ج��ع��ل��ت��ن��ي �أ�����س����ائِ����ل����ه ع��ن
أج���������اب الع����ن���� ًا ح���ظّ ���ه م����ع ال���ن�������س���اء:
���س��ب��ب��ه��ا ،م����ن دون ان���ت���ظ���ار �
َ
“ بعد �صالة املغرب ،جال�ستها .جعلت دارون ق��رداً .وحتاول �إقناعي ،حتّى
مطل ِع الفجر� ،أنّ كا�سيني ال تدخل حلقة من حلقات زحل.
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�أزاهي ُر ال�شَّ امِ
كراماتُ
الق�صيدة
• نور املو�صلي
بز يل يف َّ
ال ُخ َ
ال�شا ِم
حمائم
لكن يل
ْ
ُ
ال�سنابلِ يف دمي
تقتفي � َ
أثر َّ
و َت ُ
طوف �سبع ًا بي
مداي
و َتخ ِب ُز يل
ْ
•••
ال بيتَ يل
ال َ
�سقف ،ال جدرانَ
لكنَّ احلن َ
معر ٌ�ش حويل
ني ِّ
يظ ِّللني بفيء ِّ
كريات
الذ
ِ
ري
تر�صدين الهج ُ
�إذا َّ
ُ
فولة
تكاث َفتْ حويل
تعاري�ش الطُّ ِ
آخر ال ُعنقو ِد يف روحي
كي تر ِّب َي � َ
وترعى َّ
أخ�ضرها
يف � َ
أناي
وت�سكنُ يف � ْ
•••
َ
حرف ي�سقي خاطري
ال
املوت
و�س َط اندال ِع ِ
َ
ن�ضب الف�ؤا ُد
ْ
لكن كلَّما َ
َ
ني
قر� ُأت
�صفحة يا�سم ٍ
نداي
وانكف� ُأت على ْ
ل�ستُ املقدَّ َ
�سة الوحيد َة
ْ
أغنيات
ثغرها بال
ِ
من تندَّ ى ُ
َّات ت�ؤثث �صد َرها
برغم �أن ٍ
ناي
من � ِ
ألف ْ
لكن هنا يف َّ
زهرة
ال�شا ِم ما من
ٍ
ْ
نب َتتْ ب�صد ِر الغوطتني
ترعتْ ب�شذاهما
و�أُ َ
� اَّإل َ
وفا�ضتْ بني كفَّيها
ُ
كرامات الق�صيد ِة
وا�صطفاها ِّ
للحروف
عر َن ْ�سغ ًا
ِ
ال�ش ُ
و�سل�سبي ًال للمعاين
ها عروقي
كلَّما ك�ش َفتْ دم�شقُ
�صباحها
َ
دماي
أقاح يف ْ
َ
فاحتْ � ٍ
••••
أر�ض �إال َّ
ال � َ
ال�شام
ْتمح اخلطا
فل ُ
بعد در ِب ِك َّ
درب
من ِ
كل ٍ
لب�ستُ �سوى ترا ِب ِك
ما ْ
ُ
العفيفة مئزر ًا
يا
خطاي
� اَّإل وع َّرتني
ْ

شعر
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• د .عي�سى ال�ش ّما�س

" ذكريات ت�شرينيّة "

يقول املثل الدارج“ :ال�سمع لي�س
كامل�شاهدة” وهذا �صحيح ،لأنّ من
ي�سمع لي�س كمن يرى وي�شاهد ب�أم
عينيه؛ و�أنا مل �أ�سمع عن حرب
ت�شرين التحريرية فح�سب ،بل
ع�شتها ورافقتها من مرحلة الإعداد
وحتى مرحلة التنفيذ الكامل
بكلّ تفا�صيله؛ �أراقب و�أرى و�أتابع
الأحداث حلظة بلحظة ،و�أخبار
املالحم البطولية التي �سطّ رها
بوا�سل جي�شنا العربي ال�سوري يف
رب والبحر واجل ّو ،وال �س ّيما على
ال ّ
ذرا جبل ال�شيخ وبطاح اجلوالن
 ،حيث حطّ م عنجه ّية العدو
ال�صهيوين و�أ�سقط �أ�سطورته التي ال
تقهر .
وها �أنا ذا اليوم� ،أ�ستذكر تلك
امل�شرفة ،وك�أنّها وقعت
الأحداث ّ
للت ّو ،و�أقف �أمامها بفخر واعتزاز،
م�ستعيد ًا بع�ض املقطوعات ال�شعرية
التي كتبتها �آنذاك:
�- 1سقوط الوهم
التنجيم،
ال�سحر،
كذب
َ
ُ
ُ

مع البيا�ض

• �أن�س بديوي
ني ُ
بيا�ضهُ
لليا�سم ِ

أ�صعب من قرا ْر
واحلب � ُ
ُّ
ٌ
َ
ُ
ج�سد
�ضحكة الألوانِ يف
يجادل
طفل
ٍ
م�شاك�س
ْ
ٌ
طفل ُيطار ُد يف العيونِ
َ
العذراء
الغابة
َ
يذهل بني �أح�ضانِ َّ
ُ
ال�ش َفقْ
ُ
الكلمات
موعد ؛ وقفتْ على �أهدا ِب ِه
يف
ٍ
�أ�س َكت �صم ُتها ماذا تقولْ ؟
موعد  ،لعبتْ على �أغ�صا ِن ِه
يف
ٍ
�شم�س الف�صولْ
ُ
موعد  ... ،ماذا يكونُ �إذا اجرتح ُت ِك
يف
ٍ
يا امر�أ ْة
َّاح الرباء ِة
ماذا يخ ّب ُ
ىء نهدُ ُتف ِ
دهاليز ا َ
لألمَ ْ ؟
يف
ِ
ع َّما حتدّ ثنا ؟
ُ
ال�صوت ،وارتع�شتْ على �أقدا ِمنا
أجاب
� َ�أخبا ُر ّ
اق ُقدامى...
ع�ش ٍ
أم�س؛
” يا ندامى ال ِقلبي ...
�صار جمر ًا
يا ندامى. “ ...

اندثرتْ كلُّ الأوها ْم..
يا يو َم م�شينا ،وحملنا َ
رتل الأوها ْم
حطّ منا ًّ
كل الأ�سوار ،وغيرّ نا جمرى
الأيا ْم
َ
الرعب،
قاومنا املوت،
َ
الدرب
�سلكنا
ْ
ال�صحراء العط�شى
�أ�سكرنا
َ
نبتتْ � ..صارتْ خ�صب ًا،
ح ّب ًا وفداء..
ال�صامد
وعلى
ه�ضبات اجلوالنِ
ْ
ِ
ال�شهداء!!...
�صلّى
ْ
- 2جيل ال�شيخ
قالوا� :شيخ ًا
عافهُ التاريخُ يوم ًا
لل�شيخ وزنهْ ..
يقم
مل ْ
ِ
ُ
غيرّ تهُ
لكن
زحمة الأيا ِمْ ،
ما ا�ستطاعت �أن تذ ّلهْ
ها ه َو الآن �شباب ًا يتجدّ ْد
َ
غ�سل
الثلج وجهَهْ
الفجر َ
ُ
مباء ِ
حر ينا�ضلْ
،
ماردٌ ٌّ
ُ
ً
ال�سيف ،يقاتلْ
يحمل
جلمود على تلك ُ
كلُّ
الذرا ،
ٍ
�صا َر مقاتلْ

•••
ّ
حتطم �أ�سطورة العد ّو3
أيتهم..
ر� ْ
اجلديد
الفجر
جا�ؤوا مع
ْ
َ
ي�صارعونَ َ
خلف احلدو ْد
املوت من ِ
اخل�صيب
�شوق ًا �إىل اجلوالنَ  ،للحقلِ
ْ
هم ..
هم..يهزّ ْ
ي�ض ّم ْ
�شوقُ
حبيب ملّ من طولِ انتظا ْر
ٍ
بيت
ف�سرى يف غمر َة الليلِ �إىل ِ
احلبيب
ْ
•••
َ
�ضحكة الأطفالْ
أيتهم يف
ر� ْ
ٌ
جباه ُهم مرفوعة ،
تعانقُ
ال�سماء
ْ
عيونهم،
ْ
الف�ضاء
تراقب
ُ
ْ
َ
ال�سقوط بعد �أن تعكّرتْ
وحلظة
ِ
ال�سماء
نقاو ُة
ْ
فهلّلوا  ،و�أن�شدوا :
حتطّ متْ ..
تناثرتْ ..
�أ�سطور ُة الطغا ْة

وهل ين�سى مودّعَ ه خليلُ
• خلدون ابراهيم ابراهيم
�إىل روح والدتي يف عل ّوها الدائم يف قلبي
ُ
ت�سيل
�سكتُّ و�أدمعي �أبد ًا
ُ
م�ستحيل
فن�سيانُ احلبيبة
� ُ
أميل ل�ساعة ُتن�سي ف�ؤادي
ف ُي�صعب ُما �أريدُ وال ُ
متيل
فروحي و ّدعتني منذ جرح ٍ
ُ
خليل
وهل ين�سى مو ّدعه
�أراها ن�صب قلبي َّ
ني
كل ح ٍ
ُ
رحيل
ي�صب منّا
ك�أنّا مل
ْ
توا�سينا �إذا �ضاقت جهات
ٌ
جميل
قب�س
ليفتح بابـَنا ٌ
ّ
ولكن لي�س يف الدنيا �أمانٌ
ُ
نزيل
لـعمري ال يدوم بها
فهم�س البيت قد �أم�سى �سكون ًا
ُ
ُ
أن�سه حزنٌ
ظليل
يغطي � َ

�أحاو ُره فيفزعني فرا ٌغ
خطب ُ
ثقيل
�سقانا ك�أ�سه
ٌ
أمر على القبور لكي �أراها
� ُّ
َ
العليل لها ُ
عليل
فال يهدي
و�أ�س� ُأل �أين م�صباح الأما�سي
ُ
عويل
فيف�ضحني ب ُغ ّ�صته
تذ ّرفني الدموع على ثراها
جف املُ�سال فذا ُ
و�إنْ ّ
قليل
ففقدي كان يل فقد ًا عظيم ًا
ُ
قتيل
حي
وقلبي بعدها ٌّ
هي الدنيا لطعنتها ٌ
لغات
ُ
جليل
ف�أن �أخذت فم�أخذها
ثم �أبكي علّ �أ ّمي
�س�أبكي ّ
ُ
الهديل
يعود بها �إىل ح�ضني

قصة
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طائرات الأبابيل

أهلك ..
كلب � ِ
و«�سعدون الهارب »
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•حممد احلفري

• ه�شام برازي
�أ�سند (�أب���و العبد) ذق��ن��ه على ظ��اه��ر كفه
القاب�ض على ر�أ�س عكازه املعكوف� ،سرح بنظره
�إىل املجهول ،ن�سمة هوائية داعبت كوفيته،
جعلتها ترفرف كجناحي ع�صفور يت�أهب للطريان،
ملأ رئتيه بدخان �سيجارته التي لفّها حديثا»،
بالورق ال�شفّاف ،من تبغ علبته املعدنية .ا�ستدار
ناحية �ضيفه املتكئ على امل�سند ،فوق امل�صطبة
الإ�سمنتية املال�صقة حلائط الدار الأمامي ،تلك امل�صطبة التي
كان (�أب��و العبد) قد فر�شها بب�ساط حيك من بقايا املالب�س
البالية ،التخاذها جمل�سا» ال�ستقبال �ضيوفه من �أبناء جيله.
ثم ق��ال ..مات�شرب ال�شاي (يا بو رم��زي) قبل ما يربد�..شو
..ل�س ّعتك بهل العادة؟
ب�صوت ي�شوبه الأمل ،قال (�أبو رمزي) ..واهلل ياخ ّيا
مرة
(�أبو العبد)�..أنا زملة ما بخالف تعليمات الأطباء ..كل ّ
كنت بخالف فيها  ..كانت ترجعلي حرقت املعدة  ..بقى خلينا
م�ستورين نحنا وجيوبنا.
�أف � ..أف ،واهلل احلق معك خ ّيا (بو رمزي)..ليكون
�صرت ختيار ونحنا م�ش عارفني ..ال�سن له حقه �..أنا من جهتي
�..صرت عم �أ�شوف الدنيا وهيه ما�شية ع را�سها.
مدّ يده� ،أدار ب�إ�صبعيه قر�ص املذياع الذي كان يحر�ص
دائما» �أن يكون يف �صحبته كي ال يفوته �آخر الأخبار امل�ستجدّ ة،
رفع املذياع� ،أل�صقه ب�إذنه� ،أ�صغى بانتباه �إىل موجز الأخبار،
�أ�شار بيده الأخرى �إىل راكب الدراجة النارية �أن يكتم �صوت
حمرك دراجته املزعج ،كي يتمكن من الإ�صغاء �إىل الأخبار ،ملّا
اطم�أن على ا�ستمرار م�سريات حق العودة يف اجلمعة القادمة
حتت م�سمى (املقاومة خيارنا)� ،أدار قر�ص املذياع مبتهجا»،
وهو يف حالة من الر�ضا وال�سرور.
كان (�أابو رمزي) متكئا» ،فجل�س ،رفع يده يف الهواء،
حركت
راجيا»(�أبو العبد)� ،أن يتوقف عند تللك الأغنية التي ّ
م�شاعره الراكدة:
طريي ياطيارة طريي ي��اورق وخيطان ..بدي �أرج��ع بنت
�صغرية ع �سطح اجلريان  .وعقّب بقوله ..ما �أجمل هل الغنّية،
لقد �أع��ادت لنا ذكريات الطفولة ،عندما كنّا نطيرّ طيارات
ال��ورق ونحن �صغارا» ،كانت تغمرنا ال�سعادة حني ن�شاهدها
وهي حملّقة يف ال�سماء ،وت�ساءل ..من كان يحلم �أنّ الطائرات
الورقية (طائرات الأبابيل) املذنّبة بالنار ،كما يحلو له
ت�سميتها ،التي �أطلقها،ويطلقها� ،أطفال (غزّ ة) و�شبابها ،باجتاه
الأرا�ضي املحتلة  ،قد �أربكت العدو و�صدمته ،وح ّولت حقول
قمحه يف امل�ستعمرات القريبة �إىل رماد.
مل ي�ستطع(�أبو العبد)كتمان م�شاعره و�إخفاء حما�سته
وانت�صاره لل�شباب .فقال  . ..و�أي�ضا»�صارت الطائرات الورقية
هاج�سا» ،ومبعث قلق للع�سكر الإ�سرائيلي ،ودفعتهم �إىل �إطالق
النار .وعلى الرغم من مئات الإ�صابات الأ�سبوعية ،مابني

�شهداء وج��رح��ى ،و�سيا�سات احل�صار والتجويع،
التى اتبعها العدو منذ �سنوات ،وان�سحاب امريكا
من متويل الأنروا ،مل تنثن �إرادة ال�شباب ،ومل تلن
عزميتهم ،بل ازدادوا مقاومة وثباتا»وحتد للع�سكر
الإ�سرائيلي املدجج بال�سالح.
ل ّوح قب�ضته بقوة يف الهواء وتابع� ..أين
�أنت يا (غولدا مائري) كي ت�شاهدين �شباب فل�سطني
الذين �أدخلوا الرعب والفزع �إىل قلوب املغت�صبني للحقوق،
و�أر�ض الآباء والأجداد.
بعد �أن �أخذ ر�شفة من ك�أ�س ال�شاي ،غلبته احلما�سة
م��رة �أخ��رى  ..حق ال��ع��ودة لن ي�ضيع  ،طاملا ه���ؤالء ال�شباب
ينا�ضلون من �أجله  ،من دون خوف �أو ي�أ�س  ،و�أنه من الأف�ضل
�أن نقوم بت�سليم مفاتيح بيوتنا يف فل�سطني ،وندعها ك�أمانة ،يف
�أيديهم ،ونحن مطمئنون .وبعدين ا�سمع بقلّك..اح�سب معي.
خم�سة وع�شرون عاما» م ّ��رت على اتفاق (�أو�سلو) امل�ش�ؤوم،
وت�ساءل ..ماذا حتقق فيها لل�شعب الفل�سطيني من مكا�سب؟..
بدّ ي�ش �أقول �أنا.
�أ�شار (�أبو العبد) بيده �إىل �صينية (الن ّمورة) وقال..
بدك�ش عزمية  ..مد �إيدك وخد لك �شي قطعة ..هي الن ّمورة
بتتفوت�ش�..شغل خيتك (�أم العبد)�..شو مالك ..ق��ول ب�سم
اهلل.
بعدما انتهى (�أبو رمزي) من م�ضغ قطعة الن ّمورة وبلعها،
تناول ك�أ�س املاء� ،أفرغ حمتواه يف جوفه ،حمد اهلل ،م�سح فمه
و�شاربه بظاهر كفه ،ا�ستقام يف جل�سته ،تنحنح ،ثم قال..كان
اهلل يف عون ال�شباب وبارك يف هممهم ،وهم يت�صدون للع�سكر
الإ�سرائيلي يف كل يوم جمعة ،من دون خوف من املوت،على
اخلط بني (غ��زّ ة) والأرا���ض��ي املحتلة ،بالطائرات الورقية
امللتهبة والإطارات امل�شتعلة ،كل خويف (يابو العبد) �أن ُيجه�ض
هذا الإندفاع ،و�أن يتج ّمد احلما�س الذي يغلي يف دماء ه�ؤالء
ال�شباب ال�شجعان ،وبعدها نرجع �إىل نقطة ال�صفر والبدء من
جديد .تن ّهد،ثم تابع..لقد خاب �أملنا يف ال�سيا�سيني الذين
الزالوا يت�صارعون من �أجل الأ�ستحواذ على كرا�سي ال�سلطة.
نقر (�أب��و العبد) بعكازه  ،النقرات التقليدية،على
باب الدار ،ف�أطلت (�أم العبد) منتظرة تلبية الطلبات،بادرها
القول..من ف�ضلك ..ركوة قهوة �سادة من حتت �إيديكي احللوة،
مازحها،ب�س الحتطي �أ�صابعك يف القهوة.
التفت بكامل ج�سده نحو(�أبو رم��زي) وقال�..شوف
خ ّيا ،حد�سي بيقلّي ،فل�سطني راجعة متل مو �شايفك ،يعني
�إ�شتاقت لأهلها ،مهما طال الزمن �أو ق�صر ،واملثل قال( ب�ضع�ش
حق وراه مطالب) .رحم اهلل الرئي�س(جمال عبد النا�صر)،
ط ّيب اهلل ثراه ،حني قال..ما �أخذ بالقوة الي�سرتّد �إ ّ
ال بالقوة.
وت�ساءل..عم �أحكي �أ�شي غلط ؟.

« كلب �أهلك ع�ض�ضني وبال�ساق علم
نابو»
كنا ن��ردد تلك الأغنية يف النهار ونحن ننقلب على
ظهورنا من �شدة ال�ضحك ،لكن الأمر الآن ويف هذه اللحظة
بالذات اختلف كثرياً ،فالوقت قد جتاوز منت�صف الليل،
وعندما خطوت من فوقه فتح عينيه برخاوة وك�سل ،ثم
عاد و�أغم�ضهما وو�ضع ر�أ�سه بني �ساعديه ،ورج��ع �إىل ما كان
عليه وك�أنه بتلك احلركة قد تعرف �إ ّ
يل و�أعطاين �إ�شارة الأمان،
لأدخل منزل �أ�صحابه بكل ثقة واطمئنان ،لكن خطوات �صديقي
�سعدون املرتبكة �أثارته وجعلته يثب �صوبه معرت�ض ًا طريقه مثل
وح�ش مفرت�س .عندها طري اخلوف عقله  ،فرك�ض هارب ًا ب�سرعة
ال ت�صدق ،حيث ا�ستطاع خالل حلظات �أن ي�صل �إىل الطريق
العام ،ويختفي عن �أنظار الكلب الذي هز نباحه املرتفع �سكون
القرية وهدوء الليل.
كنت جمنون ًا ومتهور ًا يف تلك الأي��ام و�إال كيف �أدخل منز ً
ال
من دون �إذن �أ�صحابه وهم يغطون مع �أحالمهم بالغالل وموا�سم
وفرية ؟ كيف �أفعل ذلك يف غفلة عنهم كي �أوقظ ابنتهم من �أجل
�أن تقابل حبيبها؟
�صوت نباح الكلب جعلهم ي�ستيقظون مذعورين من نومهم.
خرج الأب �أو ً
ال ،ثم تبعه الأبناء مت�سلحني بع�صيهم وغ�ضبهم
ممن عكر �صفو ليلهم� .أ�شعلوا �أ�ضواء املنزل اخلارجية ،وعلى
عجل فت�شوا احلواكري املحيطة باملنزل ،وزريبة الدواب ،وعادوا
�سريع ًا �إىل ما كانوا عليه.
علي و�أن��ا �ألت�صق مثل علقة خلف باب
دقائق ع�صيبة مرت ّ
غرفة �شيخة ،حبيبة �صديقي �سعدون .ك��ان م��وارب�� ًا ،وحني
علي
دفعه �شقيقها كتمت �أنفا�سي منتظر ًا اللحظة التي �سينق�ض ّ
مع �أبيه وبقية �أ�شقائه .لكن احلظ كان معي واهلل هو ال�ساتر
كما يقولون .يف تلك اللحظة بالذات كاد قلبي يتوقف ،ومل
�أكن بحاجة ملن ي�ضربني �أو ي�شتمني .كنت مت�أكد ًا �أنني �س�أموت
مبجرد �أن يرونني خمتبئ ًا يف ذلك املكان ،ثواين اخلوف كادت
لوحدها �أن تودي بي �إيل ال�شلل ،وكنت يف �سري �ألعن �سعدون
الذي جاء يرجو ويتو�سل طالب ًا مني �أن �أ�ساعده يف ر�ؤية حبيبته
�شيخة ولو لن�صف دقيقة فقط ،وحني ر�آين م�تردد ًا راح يلح
والدموع تنفر من عينيه م�ؤكد ًا �أنني وقبل �أن �أرف�ض ،يجب �أن
�أ�شفق على قلبه وامل�شقة التي عانى عندما قطع من مدينته �إىل
هنا م�سافة تتجاوز املائة كيلو مرت كي يراها.
�أذك��ر �أن احلما�س قد دق ر�أ�سي عندما �ضربت على �صدري
وقلت� :سرتاها الليلة .جملة دفعت ثمنها باهظ ًا و�أنا �أنتظر �أن
أحا�سب على حماقتي التي عدت لها مبجرد �أن
ينك�شف �أمري و�
ُ
هد�أت حركة �أهل البيت وعال �شخريهم من جديد ،حيث تقدمت
�إىل �شيخة امل�ستغرقة عميق ًا يف نومها مثلها مثل غريها من �أبناء
العائلة الذين �أتعبهم كد النهار و�أعمال الفالحة يف �أر�ضهم.
فركت �أنفها ب�أ�صابع يدي الي�سرى ،وو�ضعت يدي اليمنى على
فمها .هم�ست مرجتف ًا :تعايل� ،سعدون ينتظرنا يف اخلارج.
فتحت عينيها على ات�ساعهما حني �سمعت با�سمه ،ثم امت�شقت
قامتها ،فبدت مثل رمح ينت�صب و�سط غرفتها� ،سرنا مع َا وخرجنا
من ب��اب الغرفة .تفقدنا �سعدون وبحثنا عنه يف الكثري من
املطارح التي ميكن �أن يتواجد بها من دون جدوى �أو فائدة ،بحثنا
حتى ت�سلل �إلينا الي�أ�س من �إمكانية العثور عليه ،عندها �شعرت
بالرمح ال�سائر �إىل جانبي وهو ينحني نحوي� ،شعرت به ينك�سر
فج�أة ،عندما راحت �شيخة «تنهنه» ب�صوت خفي�ض ما لبث �أن
حتول �إىل ن�شيج بد�أ يعلو ويعلو ،فعاودت و�ضع يدي على فمها كي
ال تف�ضحنا يف �سواد ذلك الليل .حلظتها ارمتت على �صدري وقد
ان�سكبت دموعها الغزيرة على وجنتيها حيث كانت تردد :هرب
�سعدون اجلبان� .أنت حبيبي.
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•د.عاطف بطر�س
الكي ال ين�سى مواج َعهُ
َم ْن ج َّر َب َّ
كمن �شربا
ال�سم ال ي�شقى ْ
ومن ر�أى َّ
قلة هم الأدباء الذين عا�شوا ما كتبوه ،لكنهم مل يكتبوه كما عا�شوه ،و�إمنا �أ�ضافوا
�إليه من وه��ج عقولهم واح�ت�راق قلوبهم ،وم��ن طاقاتهم التخييلية عرب ذواتهم
الإبداعية املرهفة ما جعل �إنتاجهم خري تعبري عن حياتهم ،وجتربتهم احلياتية
املادة اخلام لإنتاجهم الإبداعي ،بذلك حافظوا على حرارة الواقع ومتعة املتخيل.
حنا مينه ،واحد من الذين خربوا احلياة ،وعربوا فرن جتاربها ،ورف�ض �أن يعي�ش فيها
كم�ست�أجر ،و�إمنا كمن يعي�ش يف بيت �أبيه( ،احلياة الوا�سعة الغنية التي عا�شها الكاتب
�أمدته باخلامة البكر وهو �أي�ض ًا �أمدَّ ها باملعاناة والفكر ،والنتيجة هذه الوحدة الفريدة
بني الكاتب و�إنتاجه).
(�أنا منذور لل�شقاء) منذ والدة حنا مينه يف �أ�سرة فقرية ،لأب مت�شرد ،ولأم �شبه قدي�سة،
كان ينتقل من �شقاء �إىل �أمل ،ومن �أمل �إىل �شقاء ،كيف عا�ش الطفل املري�ض �ضعيف البنية،
وت�ضرع ب�أن توهب الأ�سرة ذكر ًا كيفما كان! فكان الطفل حنا
الذي قدم بعد �أربع بنات
ّ
مينه الذي هو ما عليه اليوم ...امل�ؤ�س�س الأول للرواية ال�سورية باملعيار الفني ،و�أحد
�أعمدة الرواية العربية ،وعلم من �أعالم الرواية العاملية.
رحلة ال�شقاء التي قطعها الكاتب مبثوثة يف معظم �أعماله الروائية ،فهو من �أمهر كتّاب
رواية ال�سرية الذاتية التي تلقى اليوم رواج ًا جديداً ،وقد اعرتف بها ك�أحد الأ�شكال
الفنية للرواية.
لقد وفّق الكاتب حنا مينه يف حل املعادلة ال�صعبة ،بني املرجعية الواقعية والتخييل
ال�سردي ،بني العنا�صر ال�سريية ،والتعميم الفني .فمن يرغب يف معرفة حياته وبع�ض
تفا�صيلها ،فليعد �إىل �أعماله ،ليطلع على عنا�صرها ال�سريية البارزة .ففي بع�ض �شخ�صياته
الروائية ما يتطابق مع �شخ�صه ،ويف بع�ضها الآخر مالمح منه� ،أو تف�صيل هنا �أو هناك..
حنا مينه يوزع نف�سه على �شخ�صياته ،مع احلر�ص على �صدقها الفني ،وا�ستقالليتها دون
�أن ت�صبح داعية له �أو لأفكاره ،وبذلك ال يقدم �شخ�صيات ذهنية مهند�سة م�سبق ًا ،و�إمنا
ي�صوغها من حلم ودم ومن نطفة الواقع.
�إذا �أ�ضفنا ما �صرح به الكاتب يف مقاالته الكثرية والغنية املتنوعة التي متتاز ب�سرديتها
(حكائيتها) وقدرتها على جذب املتلقي مبا فيها من لغة �سل�سلة و�صرامة وجر�أة و�صدق
وعفوية �إىل ما احتوته �أعماله الإبداعية مما قد يوحي ب�أن حياة الكاتب و�إبداعه
�أ�صبحا مك�شوفني� .إال �أن املت�أمل يف حياته و�إنتاجه يجد عمق ًا قاب ًال للك�شف واالكت�شاف
الدائ َمينْ  ،ونبع ًا ال ين�ضب للت�أويل و�إعادة ا�ستنتاج الداللة ملا يحتويه �إنتاجه من خمزون
معريف وجمايل ما يزال بكراً ،ففي �إبداعه يتعانق املثال الأخالقي مع املثال اجلمايل،
فهذه �شخ�صية فيا�ض /ازدواجية القول والفعل ،والطرو�سي /وطنّي بال فل�سفة ،وزكريا /
التحول وال�صريورة ،ت�صرخ بنا تعلَّموا مني و�أعيدوا اكت�شايف� ،أنا فار�س يف زكريا ،وزكريا يف
الطرو�سي ،والطرو�سي يف فهيم املتبحر.
�أيها الرائد املعلم! كيف �صفَّقت بيد واحدة ،وحاربت ال�شقاء وانت�صرت عليه؟ وكيف
ع�شت الفقر الأ�سود ،وتعي�ش اليوم فقرك الأبي�ض؟ يا من واجهت احلياة ب�صدق يو�سف
يف �صرب �أيوب وعناد الأبطال .وعرفت وحدة ال�ضعف والقوة يف ن�سيج النف�س الب�شرية،
وهزمت اخل��وف ب��اجل��ر�أة عليه /جدلية اخل��وف واجل���ر�أة /ومتا�سكت عندما ت�ضع�ضع
الكثريون ،ت�سندك �إرادة فوالذية ،ووعي نظري عميق ،و�إميان بالقيم واملبادئ الإن�سانية،
وثقة بانت�صار احلق والعدل ،على قوى ال�شر والعدوان ،وك�شفت غدر التاريخ وعهره ،و�آمنت
بدوراته ،وف�ضحت ت�س ُّيد من ال ي�ستحق ال�سيادةّ ،
وب�شرت بعامل متوازن متعدد الأقطاب،
ينبذ التفرد والقطبية والهيمنة!
كيف اخرتقت ح�صار اجل�سد وعاجلت ال�ضعف اجل�سدي بقوة الإرادة ،وحطمت احلواجز
االجتماعية وقطعت امل�سافة بني اجلهل واملعرفة ،وانتقلت ونقلتنا من �أَ ْ�سر ال�ضرورة �إىل
ف�ضاءات احلرية؟!
�أيها اجلمرة املتوقدة! يا من تعلَّمنا منك ومن �أبطالك معنى الوطنية ،واحلر�ص على
وح��دة الوطن و�ضمان �أمنه وا�ستقراره ،كيف كتبت تاريخ وطننا روائي ًا حمافظ ًا على
امل�سافة بني امل���ؤرخ والروائي ،بني املرجعية الواقعية والبعد التخييلي؟! وكيف �سجلت
ن�ضاالت النقابيني الأوائل ،ومن حفروا ا�سم لينني على الأ�شجار ورفعوا الرايات احلمراء
يف عيد العمال العاملي؟ وكيف انحزت يف حياتك و�أدبك �إىل �صفوف الفقراء واملحرومني
واملهم�شني! وكيف باركت املر�أة وجر�أتها؟ وفتحت �أمام الرواية العربية عوامل جديدة مل
تعرفها قبلك ،ف�آخيت بني البحر والغابة ،وحققت �أو�سع انت�شار على تنوع م�ستويات التلقي
وتباينه؟
البحار الذي يعرف تقلبات الأنواء ويح�سن الإم�ساك بدفة القيادة عندما ت�ضطرب
�أيها ّ
�أمواج البحر وت�صطخب مزالق احلياة ،كيف جعلت من (زكريا) الياب�س ك�سنديانة �أرقَّ من
عود النعناع ،ومن �شكيبته �/شرارة التفجري /طاقة �أعادت ت�شكيله من جديد� ،شكيبة التي
ما زالت ت�سلب عقول القراء وت�ستهوي قلوبهم؟
و�أنت اليوم يف �شباب الروح ،هنيئ ًا لك ما �أجنزت� ،صحفي ًا المع ًا ومنا�ض ًال مارك�سي ًا عنيد ًا
(على �سن ورمح) ،ورجل فكر و�سيا�سة مرموق ًا ،و�أديب ًا روائي ًا �ساهم يف نقل الرواية العربية
�إىل رحاب العاملية مثبت ًا من جديد �أن �أق�صر الطرق �إىل العاملية هو الغو�ص يف تفا�صيل
املحلية.
عمر ًا مديداً ..و�أبهى ما ميكن من ال�شقاء!

• �أحمد بوب�س

ق�صيدة و�أغنية
من �أجل عينيك

يف ع���ام � 1971أرادت �أم ك��ل��ث��وم �أن
تغني ق�صيدة لل�شاعر عبد اهلل الفي�صل.
فاختارت ق�صيدة (من �أجل عينيك ع�شقت
ال��ه��وى) ،ودفعت بها �إىل بليغ حمدي كي
يلحنها .لكن جتربة بليغ حمدي يف تلحني
الق�صائد الف�صيحة والعمودية منها ب�شكل خا�ص
�ضعيفة .وعندما ا�ستمعت �أم كلثوم �إىل حلنه
للق�صيدة مل يعجبها ،ف�سحبت الق�صيدة منه
ودفعت بها �إىل ريا�ض ال�سنباطي طالبة منه
تلحينها .فرحب ال�سنباطي بالطلب ،خا�صة و�أنه
على �صداقة مع عبد اهلل الفي�صل ،وكان قد حلن
له قبل ذل��ك ق�صيدتي (ث��ورة ال�شك) و(ليته
يعرف امللال) ،وال�سبب الثاين الذي دفعه لتلحني
الق�صيدة� ،أنه كان قد توقف عن التلحني لفرتة
من الزمن ،و�أراد �أن يعود �إىل التلحني بلحن قوي
وم��ع �صوت كبري ،وه��ل هناك �أك�بر من �صوت �أم
كلثوم؟
يف ذاك العام ( )1971كان �صوت �أم كلثوم قد
تراجع قلي ًال يف م�ساحته ب�سبب تقدمها يف ال�سن،
كما �أ�صابه بع�ض التعب يف طبقاته العالية .ولأن
ريا�ض ال�سنباطي يحب �أم كلثوم ،ويحب �أن تظهر
يف �أبهى حاالتها كمطربة كبرية ،لذلك راعى يف
حلنه تلك ال�شوائب التي �أ�صابت �صوت �أم كلثوم
�أثناء تلحينه للق�صيدة .لذلك ر�أيناه ي�ستخدم
الأورغ الكهربائي ليعطي زخم ًا مو�سيقي ًا ،كذلك
ا�ستخدم الغيتار الكهربائي يف املقدمة املو�سيقة
فقط .ويف هذه الق�صيدة تكون املرة الثانية التي
ا�ستخدم فيها ال�سنباطي الأورغ الكهربائي� ،أما
املرة الأوىل فكانت يف ق�صيدة (�أقبل الليل).
و�سعى ال�سنباطي يف حلنه لق�صيدة (من �أجل
عينيك) �أن يعطي للفرقة املو�سيقية دور ًا رئي�س ًا،
ك��ي يغطي على الهنات التي �أ�صابت �صوت �أم
كلثوم .ومع ذلك جاءت الق�صيدة من �أجمل ما
حلن ال�سنباطي وغنت �أم كلثوم .ولتثبت �سيدة
الغناء العربي �أنها مطربة كبرية حتى ولو تقدم
بها العمر ،ت�ستطيع �أن تعو�ض عن فقدان �صوتها
بع�ض قدراته بقدرات �أخ��رى مثل الإت��ق��ان يف
الأداء وا�ستخدام فنون الأداء التي تتقنها
بثقافتها املو�سيقة الوا�سعة.
من �أجل عينيك
�شعر  :عبد اهلل الفي�صل
تلحني  :ريا�ض ال�سنباطي
غناء � :أم كلثوم
من �أجل عينيك ع�شقت الهوى
زمان كنت فيه اخللى
بعد ٍ
و�أ�صبحت عينى بعد الكرى

تقول  :للت�سهيد الترحل
يافاتن ًا لوال ُه ماهزنى وجدُ
والطعم الهوى طاب ىل
هذا ف�ؤاى فامتلك �أمر ُه
� ُ
أظلمه �أن �أحببت �أو فاعدل
من بريق الوجد فى عينيك �أ�شعلت حنينى
رحت �أر�سلت عيونى
وعلى دربك �أ ًن َى ُ
الر�ؤى حوىل غامت بني �شكي ويقي ِني
�شجونى
واملنى ترق�ص فى قلبى على حلن
ِ
�أ�ست�شف الوجد فى �صوتك �آهات دفينة
يتوارى بني �أنفا�سك كى ال �أ�ستب َ
ني
ُ
احلب الذى خفت �شجونه
ل�ست �أدرى �أهو ُ
ُ
ال�سكينة
�أم تخوفت من اللو ِم ف�آثرت
ملأت ىل درب الهوى بهجة
�صبح ندى
كالنور ِفى وجنة ٍ
و ُك ُ
نت �إن �أح�س�ست بى �شقوت..تبكيك طفال خائف ًا
وبعد ما �أغريتنى مل �أجد منك
�أال �سراب ًا عالق ًا فى يدى
مل �أجن ُ
طيف �سرى وغاب عن عينى
منه غري ٍ
ومل يهتدى
كم ت�ضاحكت عندما كنت �أبكى
ومتنيت �أن يطول عذابى
غوال..وهى
ح�سبت الأيام غري ٍ
كم ِ
عمرى و�صفوتى و�شبابى
كم ظلمت الأنني بني �ضلوعى
العذاب
بعد رجع حلن من الأغانى
ِ
و�أنا �أحت�سى مدامع قلبى
حني مل تلقنى لت�س�أل مابى
التقل �أين ليالينا وقد كانت عذابا
الت�سلنى عن �أمانينا وقد كانت �سرابا
�إننى �أ�سدلت فوق الأم�س �سرت ًا وحجابا
َ
وا�ستبق العتاب
فتحمل ُم َر هجرا ِنك

نافذة على العالم
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�صوّبوا النا َر نحوي ...لل�شاعر الرو�سي
المعا�صر فالديمير نيكيتين
•د .ا�سماعيل مكارم
ال�شاعر فالدميري نيكيتني ع�ضو يف �أكادميية العلوم والفنون مبدينة �سان بطر�س بورغ ,وع�ضو
يف احتاد الكتاب الرو�س ,وع�ضو يف جمل�س اال�شراف على ن�شاط اجلمعية اخلريية " دو�ستوين�ستفو".
�شاعرنا هذا من مدينة �آ�سرتوخان جنوب رو�سيا  ,ويعترب نف�سه �صديقا خمل�صا ل�سورية ولل�شعب
ال�سوري .من �أقواله � ":إن �أحداث �سورية �أدمت قلبي حزنا و�أملا ,وقد حز يف نف�سي وت�أثرت جدا
ال�ست�شهاد جنودنا الأبطال على �أر�ض املعركة يف �ساحات ال�شرف هناك يف �سورية .وت�أملت جدا
ال�ست�شهاد مدير �آثار مدينة تدمر ال�سيد خالد الأ�سعد  ,ذلك الرجل املُ�سن ".
�شارك ال�شاعر فالدميري نيكيتني يف الثالثني من �شهر حزيران عام  2016يف تنظيم لقاء �أقامته
إحتفاء بزيارة �سفري
ال�سلطات املحلية مبدينة كرا�سنودار بالتعاون مع منظمات متثل املجتمع املدين �
ً
اجلمهورية العربية ال�سورية يف مو�سكو ال�سيد ريا�ض حداد اىل مدينة كرا�سنودار  .خالل هذا احلفل
اجلماهريي ,الذي �ساده احلما�س وروح الت�ضامن مع ال�شعب ال�سوري العظيم ومع �سورية اجلريحة ,القيت
كلمات من قبل ممثلي ال�سلطة املحلية يف املحافظة وممثلي منظمات املجتمع املدين ,والكني�سة الرو�سية,
حيث كان جوهر احلديث حول �سبل تقدمي الدعم املادي واملعنوي لل�شعب ال�سوري يف حمنته ال�صعبة
وكفاحه �ضد قوى الظالم .حينها �ألقى ال�شاعر الرو�سي فالدميري نيكيتني ق�صيدة حتكي ق�صة م�أثرة
ال�ضابط الرو�سي البطل الك�ساندر بروخورينكو وكيف ا�ست�شهد �أثناء ت�أديته واجب ال�شرف يف مقاتلة
قوى االرهاب خالل معركة حترير مدينة تدمر من العنا�صر التكفريية ,هذه املعركة التي قدم فيها
�أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري وحلفائه ومنهم �ضباط وجنود احلليف الرو�سي الكبري �أروع �صور البطولة
والفداء والت�ضحية بالنف�س لأجل انت�صار احلق وهزمية الباطل .وكذلك قر�أ ال�شاعر فالدميري نيكيتني
ن�شيدا كان قد كتبه عن ال�صداقة بني رو�سيا و�سورية.
نقدم لكم هذا الن�شيد عن معاين ال�صداقة بني رو�سيا و�سورية ,بني ال�شعبني ال�صديقني ال�سوري
والرو�سي  .هذا الن�شيد هو جزء من الق�صيدة"امللحمة" التي كان ال�شاعر نيكيتني قد كتبها مت�أثرا
با�ست�شهاد ال�ضباط واجلنود الرو�س وال�سوريني على �أر�ض معارك ال�شرف .ومت�أثرا �أي�ضا با�ست�شهاد
ال�سيد خالد الأ�سعد مدير الآثار يف تدمر على يد الظالميني والقتلة .الق�صيدة حتت عنوان (الق�صيدة
"امللحمة" عن م�أثرة �ألك�ساندر بروخورينكو�..ص ّوبوا النار نحوي) .....نقدم اليوم للقارئ ن�ص هذا
الن�شيد بالعربية.
ال�صداقة بني رو�سيا و�سورية
ن�شيدُ ّ
ال�سماءِ من َجديدْ
ال�س ُ
ال�س ُ
وداء تتج ّم ُع يف ّ
حب ّ
ّ
ُ
حتطمهُ
ربرية
ب
أياد
�
�سورية
يا
قد�س
مل
ا
إرثك
�
ِ
ٍ
َ
ْ
العظيمة
رو�سيا
أبناء
�
ي
�سورية
يا
أجلك
ل
�ست�شهدُ
ُ
ْ
ُ
ُ
روب .
احل
رف
ع
ي
ال
مل
عا
أجل
ل
,
الم
ال�س
أجل
ل
َ
ٍ َْ
ّ
**
وحدة – بال ُدنا �أنتِ
رو�سيا املُ ّ
واحدة
عائلة
...
ظيم
�شعب َع ٌ
ٌ
ْ
تغلب
وحدة – قوة ٌ ال ُ
رو�سيا املُ ّ
تعي�ش بالإميانِ والأ َمل ِ واملَ َحبة*.
**
ال�شم�س وابت�ساماتِ الأطفالْ
لأجلِ ا�شراقةِ
ِ
واحدة ْ,
يا �شعوب العامل  ...لنكن �أ�سرة ً ِ
ال�سال ُم على كوكبنا اجلَميلْ
ُ
فينت�صر ّ
قف َبيتِهْ .
و َيعو ُد كلّ ُ �إن�سان �إىل حتت َ�س ِ
**
وحدة  -بالدنا �أنتِ
رو�سيا املُ ّ
وال�سالم
ل
ل
نيعة
م
رو�سيا ..قوة ٌ َ
أملِ ّ
تغلب
وحدة – قوة ٌ ال ُ
رو�سيا املُ ّ
وكوكب الأر�ض َم َع رو�سيا َ�سيزدَهِ ْر.
ُ
**
رو�سيا و�سورية تعا�ضدتا �إىل الأبدْ
ِ
َ�صداقة ُ
ال�شعوب  ..قو ّية ٌَ ,متينة ْ
الن�صر
م
ت
بح
ورو�سيا
�سورية
�إميانُ
ِيةِ
َ
ْ
قيمة ٌ ُمطلقة � ....أبدً ا� ..أبد ًا لنْ تندَ ث ِْر.
•••
علينا �أن ن�ضيف �أن هذه (الق�صيدة " امللحمة"� ...ص ّوبوا النار نحوي ) قام ال�شاعر الرو�سي نيكيتني
بن�شرها يف كتاب جميل من الورق املمتاز ,مرفق بال�صور امللونة وعلى �صفحاته الأوىل �صور للرئي�سني
ب�شار الأ�سد وفالدميري بوتني ولل�شهيد الك�ساندر بروخورينكو ولغريه من ال�شهداء الرو�س
وكذلك �صور لآثار تدمر ولل�شهيد خالد الأ�سعد.
_____________________________
* ال ُ
إميان والأم ُل واملحبة ُ  -هذه الرموز هي مَفاهي ُم حُمببة لدى الأ�سرة الأرثوذك�سية الرو�سية ولها بعد وجداين
وروحي كبري لدى الإن�سان الرو�سي.
* قمتُ برتجمة الن�ص بعد �أخذ املوافقة من ال�شاعر فالدميري نيكيتني.
•••
* املرجع – فالدميري نيكيتني الق�صيدة "امللحمة" عن م�أثرة الك�ساندر بروخورينكو� ..صوِّبوا النا َر نحوي.
نوفورو�سي�سك . 2016
Никитин Владимир. Поэма-сказ о подвиге Александра
Прохоренко вызываю огонь на себя. Новороссийск 2016.

�سيلفا كابوديكيان� ..سيدة ال�شعر الأرمنية
• مرينا �أوغالنيان
�شاعرة رائدة ا�ستطاعت
املواءمة بني العمل ال�سيا�سي
وروع����ة الأ����ش���ع���ار ،فباتت
�أ���ش��ه��ر ك��ات��ب��ة �أرم��ن��ي��ة يف
ال��ق��رن الع�شرين وع��راب��ة
ال�شعر الأرمني.
ولدت �سيلفا كابوديكيان
ع��ام  1919يف مدينة (ف��ان).
تويف والدها قبل �أن تب�صر النور
بثالثة �أ�شهر ون�ش�أت يف (يريفان)
يف كنف والدتها وجدتها .در�ست
يف جامعة يريفان احلكومية ثم
يف معهد غ��ورك��ي ل�ل��أدب العاملي
التابع للأكادميية ال�سوفييتية
للعلوم� ،إىل �أن التحقت ب�صفوف
احل������زب ال�����ش��ي��وع��ي ل�ل�احت���اد
ال�سوفييتي عام .1945
ن�شرت ق�صيدتها الأوىل عام
 1933وانت�سبت �إىل احتاد كتاب
�أرمينيا عام .1941
ح��م��ل��ت �أب��ي��ات��ه��ا ه��م ال��ه��وي��ة
القومية وتعد ق�صائدها �أيقونات
خالدة يف الأدب الأرمني ،ال �سيما
ق�صيدتها ال�شهرية «كلمات البني»
ال��ت��ي يعدها ك��ل �أرم��ن��ي الكلمة
الف�صل يف ر���س��م م�لام��ح الهوية
الوطنية الأرمنية ،وتقول فيها:
يف مو�سم الربيع
عندما تفتحت الزهور
وحلقت الع�صافري
وفا�ض النهر
مع هذه اليقظة و�أغانيها
تفتحت ال��ك��ل��م��ات الأوىل على
�شفتي ابني.
قال كلمة ثمينة
من اللغة الأرمنية املقد�سة
كما لون �أن جزء ًا من ال�سر املقد�س
لمَ َ�س �شفتي طفلي...
ا�سمع يا ولدي ر�سالتي لك
من قلب �أمك املح ّبة
�أحملك من اليوم �أمانة
هي اللغة الأرمنية الثمينة
العابرة ل�ضوء النجوم
و�سماوات القرون
يف رحلة ال�سهم الأرمني
مع عبقرية القدي�س مي�سروب
بربيق حروفها
وع َلم ًا
باتت �أم ًال َ
فحافظت على رحلتنا
بها متتموا على طريق الهجرة
واجلرح يدمي قلوبهم
بها �أن�شدوا
�أغنية معركة �شعبي
لغة �أم��ي التي و�ضعتني يف مهدي
يوم ًا
و�ص َلت �إليك اليوم
قد
ها
َ
بهم�سات قرون عا�شتها
اف��ت��ح �شفتيك وان���ط���ق ،ي��ا �أع��ز
خملوق
غرد ب�سرعة يا عزيزي
ّ
لت�ستعيد �شبابها على �شفتيك
لغتنا الأرمنية التي �شاخت
احفظها عالية ونقية
ك�سمو ثلج �أرارات
احفظها قرب قلبك
كرماد �أجدادك
ومن �ضربات العدو الغادرة
فليكن �صدرك درع ًا لها
كما حتمي �أم��ك م��ن �سيف يهدد
حياتها
�أينما كنت يا ولدي

�أينما حللت حتت هذا القمر
حتى �إن ن�سيت �أمك يا ولدي
تن�س لغتك الأم...
ال َ
توا�صلت �سيلفا كابوديكيان مع
�أرم��ن ال�شتات يف لبنان و�سورية
وم�صر و�أم��ري��ك��ا وك��ن��دا وزارت��ه��م
يف جمتمعاتهم اجلديدة ،ون�شرت
تفا�صل زياراتها �إىل املجتمعات
الأرمنية يف ال�شرق الأو���س��ط يف
ك��ت��اب�ين و ّث��ق��ت خاللهما معاناة
الناجني من املجازر.
ر ّكزت يف كتاباتها على م�ستقبل
الإن�سان الأرمني ،وكانت متفائلة
بخ�صو�ص ه���ذا امل�ستقبل ،كما
ر ّك�����زت ع��ل��ى ف���ك���رة (االن��ت��ق��ام
ال�سلمي) ونبذ العنف حيث كتبت
ع���ام « :1961ع��ل��ي��ك االن��ت��ق��ام
م��ن خ�لال اال���س��ت��م��رار على قيد
احلياة».
ل�����س��ي��ل��ف��ا ك��اب��ودي��ك��ي��ان �أك�ث�ر
م��ن �ستني كتاب ًا معظمها باللغة
الأرمنية وبع�ضها باللغة الرو�سية،
وق��د ترجمت �أعمالها �إىل عدد
كبري م��ن اللغات والق��ت انت�شار ًا
عاملي ًا ملا حتمله من فكر �إن�ساين
نبيل راف�����ض للظلم ،و�شفافية و
�إبداع ت�صويري ينم عن ح�سا�سية
مرهفة و خيال خ�صب متجدد.
كتبت �أب��ي��ات�� ًا للوطن والأم���ة
واحل��ب والإن�����س��ان والطفل ،وقد
�شغلتها يف الثمانينيات ق�ضية تلوث
البيئة وطالبت باحلد من تو�سع
امل�صانع الكيماوية يف �أرمينيا
مطلقة �صرخة �إن��ذار ت�شري فيها
�إىل �أن الإبادة الأرمنية الدموية
�ستلحقها �إبادة غري مرئية �سببها
التلوث.
ت��ع��د �سيلفا ك��اب��ودي��ك��ي��ان من
بني الن�ساء الأرم��ن الأك�ثر �شهرة
يف التاريخ ،ويقر�أ طالب �أرمينيا
ق�صائدها يف كتبهم املدر�سية،
كما تعد واح��دة من ال�شخ�صيات
ال��ث��ق��اف��ي��ة غ�ير ال��رو���س��ي��ة التي
حتظى باحرتام كبري يف االحتاد
ال�سوفييتي.
���س��م��ي��ت م��در���س��ة يف ي��ري��ف��ان
با�سمها عام  2007و�سمي ال�شارع
الذي يحوي متحف منزلها با�سمها
عام .2009
ل�سيلفا كابوديكيان ابن وحيد
ه��و �آرا ���ش�يراز ال��ن��ح��ات امل��ع��روف
وابن ال�شاعر املعروف (هوفان�س
�شرياز).
توفيت عام  2006ونظّ م حفل
ت�أبيني �ضخم لها يف م�سرح الأوبرا
يف (يريفان).
�شاعرة ا�ستثنائية نذرت نف�سها
ملا �أحبته و �أبدعت فيه و �صدّ رت
�صورته اجلميلة امل�شرقة لأنحاء
الأر�ض :ال�شعر الأرمني.
من �أ�شهر �أبياتها «�أغنيات حب»
التي جتلت فيها م�شاعر الع�شق
ب�أ�سمى �صورها:
()1
�إذا مل �أكن �أحبك
فلم ال�شتاء �إذ ًا ي�شبه الربيع
كثري ًا؟
ومل �شم�س ال�شتاء ت�شرق بحرارة
و مل ال�����س��م��اء امل��ك��ف��ه��رة ت�صبح
�صافية
�إذا مل �أكن �أحبك

�إذا مل �أكن �أحبك .
�إذا مل تكن حتبني
فلم تختلف الأمور يف �شارعك
و املارة ,و البيوت
و الثلج ,و الدروب
�إذا مل تكن حتبني
�إذا مل تكن حتبني.
�إذا مل �أكن �أحبك و حتبني
فلم هناك الكثري من النجوم
و الكثري م��ن اجل��م��ال يف الليل و
النهار
و مل ي�صبح العامل رقيق ًا
�إذا مل �أكن �أحبك و حتبني.
()2
يف م��زه��ري��ت��ك ال��ك��ري�����س��ت��ال��ي��ة
الفخمة
زهور قدمتها لك بكل احلب
بقيت يف النهاية بال ماء لأيام
فذوت بتالتها واحدة تلو الأخرى
و �سقطت كدموعي بخزي
على زجاج مكتبك البارد
()3
عندما تنفث دخان �سيجارتك
يبدو دائم ًا �أن جمرة نارها
حتمل �شيئ ًا مني
من ذاتي املحرتقة.
ت�ستن�شقُ نار روحي
لتنفثها مل ًال بارد ًا
تنفث دخان �سيجارتك ب�صمت
لرتمي عقبها بطي�ش.
()4
قلت لك “ارحل ,ارحل عني ”
لكن لمِ َ تركتني؟
قلت لك “ال َ
تبق بعد الآن ”
لكن لمِ َ رحلت؟
ترجتف الدموع يف عيني
و تقول “�صدقني ”
كان عليك �أن ت�صدق عيني
فلم �صدقت كلماتي؟
()5
تعال ،تعال ،تعال
و �إن للمرة الأخرية
و �إن بخطا مرتاجعة
تعال ،فقط تعال
و �إن بال قلب و ال حب
و �إن بخ�شونة و تهكم
تعال ،تعال فقط
و �إن كنت حتمل يل
الأمل و الأذى
و قادم ًا من عناق �سواي
تعال ،تعال فقط.
()6
نهيم يف ال�شوارع
�أنا و حبك
و �أنت و حب �آخر
نحرتق بتلك النريان
�أحرتق من �أجلك
و حترتق من �أجل �سواي
نتوق ،ون�ضحك ،ونحزن.
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القارة المفقودة

•ن�صر الدين البحرة
عر�ض التلفزيون �أخرياً ،فيلم ًا ي�صور مغامرات عامل البحار البحاثة الفرن�سي جاك
كو�ستو بحث ًا عن قارة «�أطالنط�س» �أو «�أطالنتيد» التي يقال �أنها غرقت قبل قرون بعيدة
حتت املاء.
لقد عرث كو�ستو يف قاع البحر االبي�ض املتو�سط على �آثار �شائقة متعددة للح�ضارات
القدمية املندثرة ..فهل لذلك عالقة بحكاية القارة املفقودة؟ ولكن  ..هل كانت هذه
القارة موجودة �أ�ص ً
ال؟
يف احلقيقة ف�إن هذا املو�ضوع ا�ستهواين �أ�ص ً
ال ,منذ �أن �شاهدت الفيلم ال�سينمائي «رحلة
�إىل مركز الأر�ض» عن رواية الكاتب الفرن�سي جول فرين ,وهو الذي يعد بحق امل�ؤ�س�س
الأول لرواية اخليال العلمي .وامل�ؤ�سف �أن �أي ًا من �أعمال هذا الكاتب مل ينقل يف ترجمة
جدية كاملة �إىل اللغة العربية ،مع �أنه كان ي�ستمد مو�ضوعات ق�ص�صه من حقائق العلم
ال�سائدة يف القرن التا�سع ع�شر ،وقد تنب�أ خاللها بكثري من االخرتاعات والك�شوف التي
ظهرت فيما بعد.
�أطرف ما يف الأمر �أن ق�صة «الأطلنطيد» ظلت تتداولها الأقالم وتثري النفو�س وتلهب
اخليال ،منذ املرة الأوىل التي حتدث عنها �أفالطون ،الفيل�سوف اليوناين الكبري ،فقد
كتب خم�س ًا وع�شرين �صفحة خالل حماورتيه «تيمايو�س» و«كريتيا�س» يف القرن
اخلام�س قبل امليالد .ولقد �آمن هذا املفكر ب�أن زلزا ً
ال وفي�ضانات �أدت �إىل غرق «اطلنطا»
حتت البحر ،وحدد زمان احلادث الرهيب ب�أنه قبل زمانه بت�سعة �آالف �سنة تقريباً.
وذكر �أنه �سمع هذه الق�صة من �أحد �أحفاد «�سولون» الأثيني ،وهذا روى بدوره حكاية
القارة املفقودة نق ً
ال عن  ..بع�ض كهنة م�صر .وهذا يعني �أنه ..حتى الفراعنة �أدلوا
بدلوهم يف هذا املو�ضوع.
ً
ويف القرنني الرابع ع�شر واخلام�س ع�شر قامت رحالت بحرية بحثا عن هذه اجلزيرة
الغائ�صة.
و�أح�صى �أحد الباحثني الأمريكيني مئة وخم�سني كاتب ًا حتدثوا عنها يف �صيغ خمتلفة.
وهناك من يذهب �إىل القول �إن �شعب «املايا» يف �أمريكا الالتينية يت�ألف �أ�ص ً
ال من الذين
متكنوا من النزوح من �أطلنطا.
ومثلما يحلو لبع�ضنا الآن �أن يتخيل يف الف�ضاء ال�شا�سع ح�ضارات �أكرث رقي ًا وتقدم ًا
من ح�ضارتنا الأر�ضية ,فقد كان هناك �أي�ض ًا من حتدث عن االطلنطيد بو�صفها املكان
الذي �أ�صبح فيه الإن�سان متمدن ًا! بل �إن �شعبها هو �أول من قام بت�صنيع احلديد ،وكانت
له �أبجدية!
وعام  1977عادت ق�صة اطلنطا �إىل النور من جديد ،حني التقط املهند�س ال�سوفييتي
فالدميري ماراكوييف ,وهو �أحد اخت�صا�صيي الت�صوير حتت املاء� ،صور ًا ل�صخور يف قاع
الأطل�سي تبعد ثالثمئة ميل غرب جبل طارق ،وقد ظهرت فيها بو�ضوح ودقة �أ�شياء
بناء حجري ًا من �صنع ي��دوي .عندئذ �سارعت وك��االت الأنباء �إىل القول �إن
ت�شبه ً
ال�سوفييت اكت�شفوا ق��ارة االطلنطيد املفقودة .ويف �شباط  1982اقتلع الغطا�س
ال�سوفييتي نيكوالي ريزنيكوف من املكان نف�سه قطعة من البازلت القامت تزن كيلو
غرامني تقريب ًا .يومذاك �أعلن الربوف�سور «فيات�ش�سالف يا�سرتيبوف» �أن هذه القطعة
هي �شظية من القارة املفقودة..
ويف بعثة �سوفييتية �أخرى عام  1985قامت على منت ال�سفينة «بوري�س برتوف» ،عرث
�أحد الغطا�سني على قطعة ،يف املكان ال�سابق نف�سه تقريب ًا .وقد و�صفها «ليف خرتوف»
وهو مدير خمترب معهد اجليوفيزياء يف �أكادميية العلوم ال�سوفييتية ال�سابقة ب�أنها
«قطعة من املرمر» كما �أن «�أحد جوانبها مغطى بلون �أ�سود ي�ؤكد �أنها ا�ستقرت يف قاع
املحيط قبل ب�ضعة �آالف �سنة عندما مل تكن ثمة قوارب �أو �سفن �شراعية ت�ستطيع
الو�صول �إىل تلك املنطقة».
 ..ولكن �أطلنطا ،كما ذكرها �أفالطون ,كانت موجودة عند �أعمدة هرقل� ,أي جبل
طارق ..والبحوث ال�سوفييتية املتقدمة كانت يف املحيط الأطل�سي .وبحوث جاك كو�ستو
جرت يف البحر الأبي�ض املتو�سط ...وهناك ,حتى بني العلماء ال�سوفييت مثل «فيتايل
بوليت�شوك» ع�ضو �أكادميية العلوم يف �أوكرانيا من يرى �أن هذه القارة �أو اجلزيرة «كانت
تقع يف البحر املتو�سط �أمام �سواحل تون�س» -جملة ال�صناعة اال�شرتاكية..1986/ 6 -
فمن ن�صدق ومن ي�ساعدنا �أكرث على التخيل؟ وماذا بعد؟ و�أين ميكن للإن�سان �أن يبحث
عن اليقني يف هذه امل�س�ألة؟! ف�إذا نظرنا �إىل الأمر من زاوية العلم قال لنا العلم غا�ضب ًا:
ال يقني ..و�إذا نظرنا �إليه من وجهة النظر املقابلة  -وال �أقول املعاك�سة – قال لنا الفن:
خذوا راحتكم  ..ف�أنا كنت يف الأول .ويا طول ما مهدت للعلم والأدب.
ويبدو �أن ال�س�ؤال عن هذه القارة املفقودة �سيبقى معلق ًا يف منت�صف امل�سافة بني الفن
والعلم .ولكن من املنا�سب �أن نذكر الآن �أن �أول من �شكك ب�صحة هذه احلكاية كلها هو
املعلم الأول �أر�سطو ,فقد قال يف هذا ال�ش�أن� :أن �أفالطون �صديقي ولكن احلقيقة �أثمن..
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«التكنوقراط ،..عِ َب ٌر من العالم!»
• �صالح ّ
خ�ضـور
ق����ر� ُأت م����ؤخّ ���ر ًا ،ب��ع َ
�����ض الق�ص�ص
املعا�صرة ،عن ا�ستفادة بع�ض �شعوب
ال��ع��امل م��ن ع��ب��ق��ري��ة ع��ل��م��ائ��ه��ا من
التكنوقراط ،يف حتقيق نه�ضة بلدانها
احلديثة ،و�أحببت �أن �أعر�ضها و�أ�س ّلط
ال�ضوء عليهاَّ ،
عل بالدنا ت�ستفيد من
ممن يح ّبون بالدهم،
�أمثال ه�ؤالء العلماء ّ
وال يتوانون عن خدمتها ،يف مرحلة �إعادة
الإع��م��ار ا ّل��ت��ي ينتظرها وطننا قريب ًا،
بعد �إجناز مه ّمة حترير �أر�ضنا من رج�س
الإره��اب ،و�إع��ادة الأمن واال�ستقرار �إىل
ربوع الوطن.
املثال الأوّل (من رو�سيا):
عندما قامت الثورة البل�شف ّية يف رو�سيا
عام  ،1917بزعامة «لينني» ،كانت الكهرباء
حالة بائ�سة ،لدرجة
يف ذلك البلد املد ّمر ،يف
ٍ
توجه �إىل م�سرح
كانت
�أنّ كلّ كهرباء «مو�سكو
ّ
البل�شوي ،ح�ين ُتعر�ض فيه م�سرح ّية �أو
باليه!»
وكان لينني يحلم بكهربة رو�سيا ،ولكنّه كان
يحتاج �إىل خرباء يف هذا املجال ،لتحقيق هذا
الهدف ،ولذلك طلب �أن يبحثوا له عن �أف�ضل
مهند�سي الكهرباء يف رو�سيا ،و�س ّماه باال�سم،
لأنّه كان قد �سمع عن مهارته وعن عبقريته.
ومل يكن هذا املهند�س من البل�شفيك ،بل كان
البل�شفي،
على العك�س ،من معار�ضي النّظام
ّ
ممن تركوا عملهم وتخفّوا خوف ًا من بط�ش
ّ
ولكن
النّظام ،فقد هرب وعمل �سائق ًا للترّ امّ ،
جهاز الأمن امل�س ّمى /ت�شي كا /والذي �أ�صبح
فيما بعد يعرف با�سم /كي جي بي ،/متكّن
من العثور عليه ،واعتقاله ،متهيد ًا لإح�ضاره
وظن �أنّ نهايته قد دنت ،غري
ملقابلة ليننيّ ،
�أنه وجد نف�سه بد ًال من مع�سكر االعتقال ،يف
الرجل يف
ق�صر الكرملني �أمام لينني ،..ودخل ّ
علمي مع لينني ،ا ّل��ذي ب��ادره بالقول:
حوار
ّ
ً
ال نية ليفي �أن �أجعلك �شيوعيا ،كن ما �شئت،
ولكن ما يه ّمني هو الكهرباء الّتي يف عقلك،
ف�إنّ رو�سيا حتتاج �إىل الكهرباء ،لكي حتيا،
و�أن��ت ت�ستطيع �أن ت�ساعدها لتحقيق ذلك.
وذه��ل ال ّ��رج��ل ال��ذي ك��ان ينتظر امل��وت ،من
كالم لينني ،ووافق على القيام بامله ّمة ،خدمة
لبلده رو�سيا ولي�س /لنظام احلكم الّ��ذي
يعار�ضه ،فكان �أن �ش ّيد �أكرب خ��زّ ان للتوليد
املائي للكهرباء ،والّذي يعمل حتى الآن منذ
ال�سوفياتي،
مائة �سنة! ،وذه��ب االحت���اد ّ
وبقيت الكهرباء التي خطّ ط لها ونفّذها رجل
تكنوقراط.
املثال الثاين (من رو�سيا �أي�ض ًا):
كان �ستالني يف زيارة ملدينة /لينينجراد،/
وك��ان �ضمن برناجمه ،زي���ارة �أح��د م�صانع
النّ�سيج ،وق��د دفعت ال ّ��ره��ب��ة واخل���وف من
�ستالني ،كبار امل�س�ؤولني يف امل�صنع� ،إىل تكليف
مهند�س �صغري ليقوم بعملية �شرح عمل امل�صنع
للرئي�س �ستالني ،وكان على الرغم من �صغر
ّ
ً
ً
�سنّه ،جريئا ،و ُمل ّما ب�شكل ج ّيد بعلوم الن�سيج،
الأم��ر الّ��ذي �أذه��ل �ستالني وكبار م�س�ؤويل
امل�صنع ،وبقية املهند�سني.

وعاد �ستالني �إىل مو�سكو ،وكان �أ ّول قرار
ي�صدره هو تعيني ذلك املهند�س البارع ،وزير ًا
ل�صناعة النّ�سيج ،..ذل��ك املهند�س ك��ان /
�أليك�سي كو�سيغني� /أ�شهر رئي�س وزراء عرفه
االحتاد ال�سوفييتي والعامل ،فيما بعد!
املثال ّ
الثالث (من اليابان):
بعد احل���رب العاملية ال��ث��ان��ي��ة ،وال��دّ م��ار
ال�����ش��ام��ل الّ�����ذي حل���ق ب��ال��ي��اب��ان ،ت ّ
��وق��ف��ت
ولكن اليابان مل ت�شكّل
ال�صناعة مت��ام�� ًا،..
ّ
جلنة للتّخل�ص من املرافق العا ّمة املد ّمرة،
بل �أعلنت احلكومة اليابانية �إعالن ًا غاية
يف اجلر�أة والغرابةَ :ب ْيع كل امل�صانع التابعة
ل��ل��دّ ول��ة ،ب�سعر دوالر واح���د ل��ك��لّ م�صنع،
�شريطة املحافظة على ع ّمال امل�صنع وعدم
ت�شريدهم ،و�أن يعود امل�صنع للإنتاج خالل
فرتة حمدّ دة.
وجنحت ال��ف��ك��رة ،..وان��ه��م َ
��ك اجلميع يف
�إع��ادة بناء م�صانعهم وت�شغيلها ،ويف خالل
�أقلّ من ع�شرين عام ًا ،كما ّ
توقعت احلكومة
اليابانية ،ويف غ�ضون  15عام ًا ،بعد احلرب،
�أ�صبحت اليابان دولة �صناع ّية كربى ،غزت
العامل مبنتجاتها!
املثال ال ّرابع (من �أملانيا):
ذات ي��وم ،خالل احل��رب العامل ّية الثان ّية،
وك��ان��ت �أمل��ان��ي��ا ال��ن��از ّي��ة يف طريق االنهيار،
ا�ستدعى /هتلر� /أحد كبار مهند�سيه الّذين
اعتمد عليهم يف احل��رب ،وطلب منه �إع��داد
ق��ائ��م��ة ب���أ���ش��ه��ر املهند�سني الأمل����ان م��ن ك��لّ
االخت�صا�صات ،ويف �شتّى امل��ج��االت ،..وقام
الرجل ب�إعداد القائمة و�سلّمها لهتلر ،الّذي
ّ
طلب منه جمع ه�ؤالء املهند�سني ،ونقلهم �إىل
جهة حدّ دها له ،وقال له :خذهم �إىل هذا
ٍ
املكان الآمن ..البعيد عن خماطر احلرب،..
احتج بع�ض م�ست�شاري هتلر ،وقالوا
وعندما
ّ
�����س احلاجة �إليهم ،ر َّد
م
�
أ
يف
آن
ل
ا
��ا
ن
ل��ه� :إ ّن��
ّ
عليهم هتلر قائ ًال� :إنّ �أملانيا �ستخ�سر احلرب،
و�ستد َّمر ،وه�ؤالء هم من �سيعيدون بناءها من
جديد ،..وحدث ما ّ
توقعه /الفوهرر ،/فقد
ا�ستعان �أ ّول م�ست�شار لأملانيا بعد احل��رب /
كونراد �أديناور ،/به�ؤالء التكنوقراط ،لتعود
�أملانيا �أقوى اقت�صاد عرفته �أورو ّبا والعامل..
ففي �أقل من ع�شرين عام ًا ،عادت ً
دولة ُي�شار
�إليها بالبنان ،كما اليابان!
• ال بدّ من التنويه ،يف نهاية هذه املقالة،
ب���أنّ م�صطلح التكنوقراط ّية� ،أ�صله يوناين،
وهو م�ؤلّف من كلمتني :تكني ،/Techni/
�أي فنّي وتقني ،وكرات�س � ،/crats/أي
�سلطة وحكم ،باعتبار �أنّ التكنوقراط ّية
ٌ
�شكل من �أ�شكال احلكومة ،تعني حرف ّي ًا:
حكومة التقن ّية� ،أي حكومة الكفاءات ،الّتي
تت�شكّل من الطبقة التكنوقراطية الفن ّية
املثقفة ،املتخ�ص�صة يف االقت�صاد وال�صناعة
والتجارة ،والتي تكون غالب ًا ،غري مهت ّمة
بالأمور ال�س ّيا�س ّية والعقائدية ،وجلّ اهتمامها
ين�صرف �إىل جماالت عملها واخت�صا�صها،..
وتكنوقراط ّية ،ح�سب مو�سوعة ويكيبيديا،
تعني� ،أخرياً�« ،سيا�سة اخل�صو�ص ّية» ،وا�سمها
بالإنكليز ّية .Technocracy
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• د� .أكرم ال�شلي
ظل ريت�شارد نيك�سون الرئي�س الأمريكي الأ�سبق يردد
يف خطبه الع�صماء املوجهة �إىل اجلي�ش وال�شعب هذه
الكلمات( :اهلل مع �أمريكا ،اهلل يريد �أن تقود �أمريكا
العامل) يف ذلك الوقت كانت حرب فيتنام تتجه �إىل
جحيمها املحتوم وكان عليه لكي ي�شحذ الهمم ويرفع
حجج منتقديه �أن ي�ستعيد ثقافة امل�ؤ�س�سني الأوائ��ل
ليبني �أن الهوت القوة لي�س �إال منحة �إلهية لدفع ال�شر يف
عامل ممتلئ بالفو�ضى.
مثل هذه الفل�سفة ال�سيا�سية املتجددة �ستغيب منطق
الإقناع والتحاور يف العالقات الدولية .وال بُدَّ �أن منعطف ًا
كهذا راح ي�ؤتي �أكله مع االنت�صارات املدوية التي خا�ضتها
الواليات املتحدة بعد � 11أيلول  2001واملثل العراقي قد
عزز هذا املنطق حيث �أفلحت الواليات املتحدة يف جعله
�شبيه ًا باملثلني اليوغ�ساليف والأفغاين ،ومثله ال�سوري الآن
لكن ثمة جانبا �آخر من امل�شهد ال يبدو �أنه �سيكون مريح ًا
لل�سلوك الأمريكي امل�شار �إليه ،فالواليات املتحدة ربحت
احل��روب التي خا�ضتها حني ا�ستعملت احل��د الأق�صى من
جربوتها الع�سكري ،لكنها راحت بعد ذلك جتد �صعوبات
جمة يف ربح ال�سالم .وهذا ما ذهب �إليه اخلبري اال�سرتاتيجي
الفرن�سي «با�سكال يونيغا�س» الذي �أكد �أن �أمريكا بد�أت
تفقد حب ال�شعوب لها بل �إنها �صارت مكروهة على امتداد
العامل �أجمع.
«البارانويا» الأمريكية التي بلغت ذروت��ه��ا مع ال�سنة
الأوىل للألفية الثالثة ،حيث نظرت �إىل النقد الأوروبي
بعني ال�سخرية واال�ستهتار ،ولقد �سبق للكاتب الأمريكي
«لوي�س الفام» �أن �سجل النزعة االنتقادية لأمريكا لدى
الأوروبيني حيث الحظ �أن ه�ؤالء مل ي�ستوعبوا ما ي�سميه
مبذهب الرباءة الأمريكية ب�شكل كامل.
ويف معر�ض �إعطاء املذهب الأمريكي بعده امليتافيزيقي
يزعم الفام �أن اهلل اختار �أمريكا لتكون موقع �إن�شاء اجلنة
الأر�ضية فقد كان الهدف الأمريكي ح�سب زعمه عاد ًال
دوم ًا ،ومل يكن هنالك �أي �شيء �أبد ًا ميكن �أن يقال �أنه غلطة
�أمريكا ،وي�ضيف� :إن الأجيال املتالحقة وال�سيا�سيني عربوا
عن �إميانهم هذا بكلمات خمتلفة من مثل�« :أمريكا الأمل
الأخري للب�شرية»�« ،أمريكا �سفينة الأمان ونا�شرة احل�ضارة
�إلخ� ..إال �أنه ذهب �إىل م�سافة �أبعد يف خلع الأو�صاف فيعلن
�أن ال�شر مل يكن �أبد ًا جزء ًا ع�ضوي ًا يف امل�شهد الأمريكي �أو
ال�شخ�صيات الأمريكية .فال�شر على ادعائه �سلعة قاتلة
وم�ستوردة من دون ترخي�ص من اخل��ارج ،كما �أن��ه مر�ض
�أجنبي يتم تهريبه عن طريق اجلمارك يف �شحنة «فل�سفة
�أملانية» �أو �آ�سيوية .ولأن �أمريكا بريئة بالتعريف فقد
يخونها الآخرون دائم ًا وب�أنه متت خيانتنا ون�ستطيع دوم ًا
�أن ن�س ّوغ ا�ستخدامنا للو�سائل الوح�شية �أو املحافظة على
الروح امل�سيحية يف �سبيل الدفاع عن �سفينة الأمان يف وجه
خيانة العامل.
مل يكن عر�ض ه��ذا ال��ك�لام فقط للرد على م��ا ي�سميه
«لوي�س الفام» عدم فهم الأوروبيني وجهلهم بحقيقة الروح
ال�سيا�سية الأمريكية بل هو يعني �أك�ثر من ر�سالة د�أبت
امل�سيحية ال�صهيونية احلاكمة يف الواليات املتحدة على
توجيهها �إىل العامل كله منذ وقت بعيد ..و�أما املق�صود من
هذه الر�سالة اليوم ف�إنه يتعدى الكليات االعتقادية .فهي
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

تتوجه �إىل الذين يطالبون بوجوب قيام مرجعية �أممية
تعيد االعتبار للقانون الدويل ،ولأن القوانني الدولية تدخل
يف �صلب الرباءة التي �أ�سقطها الأمريكيون من ح�ساباتهم،
فال حاجة �إليها كما يقول الفام ،فالقوانني عنده و�ضعت
لغري املحظوظني الذين ولدوا دون جينات الف�ضيلة� .إن هذا
احلد امل�شرع على الالمتناهي يف التفكري الأمريكي اجلديد
هو الذي ي�ؤ�س�س لأمريكا القرن احلادي والع�شرين ،وجدنا
و�سنجد من تظاهرات هذه الر�ؤية الالهوتية ما ال يح�صر
م��ن الأح���داث الالحقة ،حيث ت�صبح القوانني الدولية
و�شرعنة الأخالق التي حتكم التوازنات يف النظام العاملي،
جمرد ن�صو�ص ال فائدة منها.
خالل ال�سنوات االنتقالية بني نهاية القرن الع�شرين
والعقد الأول من القرن احلايل� ،أ�سقطت الواليات املتحدة
يف يدها �صفوة �أوراق اللعبة الكونية الرئي�سة .لقد �صار
اتخاذ �أي قرار وتقرير �أي حل نهائي من دون ر�ضاها �ضرب ًا
من امل�ستحيل .فما الذي ن�ستطيع انتزاعه من امل�شهد العام..؟
مع نهاية احلرب الباردة �أخذ منظرو اال�ستفراد الأمريكي
ي�صوغون املقدمات العملية لفل�سفة ال�سيادة املطلقة .كان
كل �شيء يف املقدمات النظرية جاهزاً ،العامل الأيديولوجي
�شكل �أ�سا�س ًا ثقافي ًا ودعائي ًا لهذه الفل�سفة .ولنا �أن نعرف
�أن الواليات املتحدة مرت �ضمن �سريورة تاريخية �ساهمت
الإيديولوجيا �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف تكوينها..
حيث قامت هذه الفل�سفة انطالق ًا من نواة �إيديولوجيا
ذات حمورين:
الأول االعتقاد ب�أن �أمريكا مكلفة بر�سالة ،الثاين اليقني
ب�أن �أداء هذه الر�سالة ي�ستلزم كل الو�سائل بال حترمي.
ومما مييز ال�سيا�سة الأمريكية منذ مولدها :الثبات
يف العمل على ق��در الدميومة يف متابعة الهدف ،وكذلك
موا�صلة اجلوهر الأيديولوجي املولد للعمل .وال �شك �أن
هذه ال�سيا�سة بلغت ذروة حتققها يف فجر القرن الثامن
ع�شر ،وزادت �أي�ض ًا يف مطلع القرن التا�سع ع�شر ،لكن مي�شال
بوغنون م��وردان يف كتابه «�أمريكا ال�شمولية» ال�صادر يف
باري�س عام  1997يذهب �إىل �أن الإيديولوجية الأمريكية
مل تتورع عن خلع �صفة الأزلية على �أمريكا ،حيث �إن ادعاء
يعن يوم ًا من ناظرها ،ثم يورد كالم ًا
الر�سالة الإلهية مل ِ
ملعاون الرئي�س ال�سابق بيل كلينتون ل�ش�ؤون الأمن القومي
«�أنطوين الك» يقول فيه�( :إن م�صاحلنا مثلنا ال تلزمنا
بالتدخل وح�سب ،بل تلزمنا �أي�ض ًا بالقيادة ،ومن واجبنا
تطوير الدميقراطية واقت�صاد ال�سوق يف العامل لأن هذا
يحمي م�صاحلنا و�أمننا ،حيث هي يف �آن واحد قيم �أمريكية
عاملية).
وهكذا يعلق بوغنون ب�أن انت�صار الأمريكيني بكل ت�أكيد
هو احل�ضور ال�شكلي لأيدولوجيتهم ،فالليربالية هي عقيدة
اقت�صادية خال�صة متثل ر�ؤية قوية للعامل ،ا�ستقبلها الكثري
من املالكني ومن جمموعات امل�صالح بو�صفها نعمة وخال�ص ًا.
وح�سب بوغنون فقد �صارت الليربالية ر�ؤي��ة وعقيدة
تخدمان م�صالح الأمريكيني وتنقذان املظاهر الأخالقية
على الأقل ما دامت الليربالية كمفهوم تنطوي على ركيزة
دينية ،وهو ما كان جلهة وج��وب اعتبار الدين بالن�سبة
للأمريكيني مبثابة امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الأوىل ،ثم �إن
جمهور النا�س �أولئك الذين ال يفهمون كثري ًا من الألعاب

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

ال�سيا�سية واالقت�صادية ،اقتنعوا بفعل احلمالت الإعالمية
بعدم وجود �أي عقيدة �أف�ضل من هذه العقيدة .ومنذ الأ�صل
كانت �أمريكا تزعم �شمولية منطها التنظيمي اخلا�ص ،ومل
ي�سع مفكروها من �أ�ساتذة وكتاب وكهنة ورجال دولة ،حلظة
واحدة �إىل �إخفاء هدفهم الأخري وهو :فر�ض منط حياتهم
على بقية العامل وذلك عرب �آليات �أخالقية تكتظ بالتعايل
على الآخر� ،أي من خالل ت�أدية عرو�ض مثرية تظهر ال�صورة
ال�ساطعة لأمة جديدة اختارها اهلل ولغاية وحيدة هي
تزويد كل ال�شعوب الر�سالة الوحيدة ذات امل�ستقبل امل�صاغ
ب�صورة زاهية .ثم يف املقام الثاين يو�ضع الآخر جمرب ًا يف
منطقة القبول بالقدر الأمريكي .فثمة يقني لدى فقهاء
الأم��رك��ة ب���أن �إذع���ان الآخ��ري��ن عنوة كائن ًا ما ك��ان �شكل
الإكراه �أمر حمتوم يف مواجهة هذه املمانعة �أو تلك.
ف�أمريكا تعتقد نف�سها وتريدها كلية ال ت�ضاهى فبهذه
ال�صفة ال تت�صور ذاتها �إال متفوقة على جممل املناطق التي
يتحرك يف داخلها �أفراد و�شعوب و�أمم ،وترى �أن من واجبها
احتواءها� ..إنها على ما يزعم فقها�ؤها هي العامل ،ما دامت
العناية الإلهية �أمرت بذلك ،وما دامت جت�سد ن�صاب العامل
وفق ًا للخطط الإلهية.
ومن املقدر ـ تبع ًا لهذا الزعم� ،أن تقع على كاهلها م�س�ؤولية
�إمالء قانونها ،القانون الذي �شرعته ال�سماء وفر�ضته على
الأمم وال�شعوب.
وبناء على ما تقدم ميكن القول �إذ ًا �إنها �إيديولوجيا
ً
احلرب من �أجل احلرب ما دامت الهيمنة و�شغف ال�سيطرة
يحكمان امليتافيزيقا ال�سيا�سية لأمريكا مع بدايات ال�سنوات
الأوىل للقرن احلادي والع�شرين .ومن املنطقي �أن نقول �إنه
�إذا كان الكمال الأمريكي بالهيمنة املطلقة على العامل،
فذلك فر�صة موفورة لتحقيقه يف عامل دخل يف �سريورة غري
متناهية من عدم اال�ستقرار .ف�إن منطق الهيمنة يفرت�ض
�إثارة املزيد من الأزمات ليت�سنى لإيديولوجيا القوة املفرطة
�أن توا�صل ديناميتها بال وازع .و�إذا كان اال�ستقرار مهمة ال
ت�ستحق عناء الأمريكيني كما يقرر «ليدين» ف�إن حا�صل هذا
ال�سلوك هو امل�ضي بعيد ًا يف �صناعة احلروب والأزمات ،وهو
عناء وم�شقة من نوع �آخر لدى �صناع القرار
�أمر يفرت�ض
ً
يف الواليات املتحدة� ،أي االهتمام لي�س بال�س�ؤال عما �إذا
ك��ان يجب �إح���داث اه��ت��زازات يف اال�ستقرار ال��ذي ي�سود
اجليوبوليتكا املق�صود بالهيمنة ،و�إمنا ال�س�ؤال عن الكيفية
التي ينبغي اعتمادها لنزع اال�ستقرار و�إ�شاعة الفو�ضى..
�أما �س�ؤالنا الذي يدنو من كونه �س�ؤا ًال فل�سفي ًا ،هو ذاك
الذي وجده الفيل�سوف الإنكليزي «توما�س هوبز» حني نظر
�إىل الدولة ب�أنها حيوان �أ�سطوري مقد�س ،وب���أن الإن�سان
ذئب لأخيه الإن�سان.
وال�س�ؤال الكبري والهام هل يكون �إن�سان القرن احلادي
والع�شرين «�إن�سان ًا هوبزي ًا �أي مغلو ًال بذئبية �سيا�سية
و�أمنية وثقافية واقت�صادية ال حدود ل�ضراوتها؟»
ذلكم هو ال�س�ؤال الكبري الذي ولد كجيل يف م�ستهل القرن
احلادي والع�شرين..؟!

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

•�أ.حممد حديفي

م�صطفى �صمودي

�ش��اعر ،م�س��رحي ،ناقد.
موالي��د حم��اة 1946
يحمل �إجازة يف اللغ��ة العربية
ـ جامعة دم�ش��ق
ع�ض��و احتاد الكتاب العرب
ع�ض��و جمعية امل�س��رح

ـامل�ؤلف��ات:
�شعر� :ش��موع الذكريات ـ القناع
ـ االن�ش��طار ـ �ص��احبة الثوب
الأخ�ض��ر ـ ال�ش��ام �أتت ـ من
عليها ال�س�لام.
م�س��رح� :أغنية البحر ـ �ألوان
و�ض��باب ـ املتوازيان ـ �س��ارا
ـ ال�ش��ريط ـ ال�ش��مطي يعود
من جديد ـ متى يحا�ص��ر
احل�ص��ار ـ الأغي�ش ـ الراوي
اجلديد ـ �ش��يطانان ـ كردنو�س
والتيتاو���س.
بحوث ودرا�س��ات :اللغة
العربي��ة والتحديات املعا�ص��رة
ـ امل�س��تنري بوذا ـ زراد�ش��ت ـ
الوت�س��ه ـ كونفو �ش��يو�س ـ يف
ملحم��ة جلجام���ش ـ فولت�ير
و�إرها�ص��ات التنوير ـ نيت�ش��ه
ـ الدول��ة عن��د اب��ن خل��دون ـ
�أفالط��ون ـ الفاراب��ي ـ الدول��ة
عند �أخوان ال�ص��فا.

أخبار

ت�شرين والذاكرة

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

�أذكر وبكثري من الزهو والغبطة والفخر� ،أنني ع�شت حرب ت�شرين التحريرية بكل �أبعادها ،واطلعت عن قرب على بع�ض تفا�صيلها؛ الأمر الذي
يدعو للفخار واالعتداد بالنف�س ،والإعجاب ببطوالت اجلي�ش العربي ال�سوري الذي �صنع وما زال ي�صنع �أروع املالحم يف التاريخ احلديث ،وا�ستعاد
�أجماد الآباء والأجداد الذين ما عرفوا االنحناء �إال هلل والوطن..
يف حرب ت�شرين التحريرية كان يل �شرف امل�شاركة فيها منذ حلظاتها الأوىل ،ال بل و�شهدت الإع��داد لها الذي ا�ستغرق �شهور ًا من التدريب
املتوا�صل ،ور�سم اخلطط ودرا�سة كافة االحتماالت ،وكنت قد تخرجت من كلية ال�ضباط املجندين قبل �أيام من اندالع احلرب ،فكنت وزمالئي
ن�شهد ب�أم �أعيننا انهماك ال�ضباط القادة �أثناء زياراتهم للجبهة ،ودرا�سة اخلرائط دون �أن ن�سمع �أحاديثهم ،ولكننا كنا على يقني تام ب�أن �شيئ ًا
ما �سيحدث قريب ًا على اجلبهة ،وب�صدق �أقول �إن موجةً من الفرح الطاغي كانت جتتاح نفو�س اجلميع من �ضباط و�صف �ضباط وجنود ،فاجلندي
ال�سوري يف ذلك الوقت ما زال يذكر وبكثري من اخليبة وانك�سار احللم نك�سة حزيران عام  1967التي �أُخذ العرب فيها على حني غرة وا�ستغل العدو
ال�صهيوين عن�صر املفاج�أة ليحقق ن�صر ًا م�ؤقت ًا ظن من خالله �أنه تربع على عر�ش الن�صر ،وراح يروّج ملقولةٍ �أ�سقطتها الأيام فيما بعد ب�أن جي�ش
الكيان ال�صهيوين هو اجلي�ش الذي ال يقهر ،فهو �أقوى جي�ش يف ال�شرق الأو�سط ،والدليل انت�صاره على العرب يف حرب .1967
حني بد�أت �ساعة ال�صفر وكان ذلك يف ال�ساعة الثانية �إال خم�س دقائق من يوم ال�ساد�س من ت�شرين عام  1973كانت النفو�س تغلي ،واحلما�س
على �أ�شده؛ حيث اجلميع مت�شوقون للقاء العدو وتلقينه الدر�س الذي ي�ستحق ،ومما �أ�سهم يف ارتفاع املعنويات واالعتزاز والفخر؛ �أننا �شاهدنا ب�أم
العني �أ�سراب الطائرات ال�سورية متر من فوقنا ،وتدك معاقل العدو وراحت النريان ت�شتعل يف ح�صونه؛ التي كانت قبل هذه اللحظات ح�صون ًا ظنها
العدو �أنها منيعة ،ولكنها و�أمام �ضربات البوا�سل من طيارينا راحت تتهاوى وت�شتعل فيها النريان ،وحني بد�أ اجلميع بالهجوم ومت اجتياز اخلندق
املعادي� ،صار اجلميع داخل الأر�ض املحتلة و�شاهدنا ب�أم �أعيننا ارتباك العدو ،وقد ا�ستدلينا على ذلك من قراراته املرجتلة ،ورماياته امل�شتتة التي
مل ت�ستطع �أن ت�صيب �أهدافها� ،أما الفرحة الكربى والتي ان�سحبت على كافة املواطنني كانت حني ر�أينا طائرات العدو تت�ساقط م�شتعلةً يف الأرا�ضي
ال�سورية حيث مت �أ�سر العديد من الطيارين ال�صهاينة..
وبنف�س احلما�س واالندفاع وا�صل اجلي�ش العربي ال�سوري تقدمه ،وو�صلت بع�ض قطعانه �إىل م�شارف بحرية طربيا ،يف حني مت عبور قناة
ال�سوي�س من قبل بوا�سل اجلي�ش امل�صري ،فوقع العدو بني فكي كما�شة ،وبد�أت قطعاته تنهار الواحدة بعد الأخرى ،والذي �أوجعه كثري ًا �آنذاك
ا�ستعادة مر�صد جبل ال�شيخ من قبل اجلي�ش العربي ال�سوري ،وحتطيم خط «بارليف» من قبل �أبطال اجلي�ش امل�صري؛ الأمر الذي جعل العدو يت�أكد
من خ�سارته احلرب؛ و�أن وجوده ككل �أ�صبح معر�ض ًا للخطر ،وهو الغا�ضب الذي احتل �أرا�ضي الغري بت�آمر مف�ضوح من دول الغرب ،حيث �شرد �سكان
فل�سطني يف كل بقاع الأر�ض ،وا�ستوىل على �أر�ض لي�ست له ،وراح يتمدد ،ويف نيته حتقيق حلم ال�صهاينة منذ قرون وهو احتالل الأر�ض العربية
من الفرات �إىل النيل..
ا�ستمر اجلي�شان العربيان ال�سوري وامل�صري يف تقدمهما ،وراحا يحرران الأر�ض املغت�صبة �شرب ًا ف�شرباً ،ولكن الطامة الكربى كانت حينما توقف
اجلي�ش امل�صري عن احلرب بعد �أن تلقى الأوامر امل�شبوهة من الرئي�س امل�صري �آنذاك «�أنور ال�سادات» والذي تبني فيما بعد �أنه �ضالع بالت�آمر حتى
�أذنيه ،وحينما ارتاح الكيان ال�صهيوين يف اجلبهة اجلنوبية التي �أذاقته مرارة الهزمية �صب جام ثقله على اجلبهة ال�سورية ،وتفرغ لها بكامل
قوته بعد �أن مت �إن�شاء ج�سر جوي مع الواليات املتحدة الأمريكية التي راحت تعو�ض له ما يفقده يف احلرب ،ال بل ومتده ب�أ�سلحة متطورة فتاكة،
بعد ذلك راح �أنور ال�سادات ينادي بوقف احلرب كلية ودعا �إىل ال�صلح والتفاو�ض مع الكيان ال�صهيوين� ،إال �أن �سورية رف�ضت ذلك رف�ض ًا قاطعاً،
ووا�صلت حرب ًا ودفعت �أثمان ًا باهظة ،وتدخلت الدول الكربى آ�ن��ذاك ،بعد �أن وظفت الواليات املتحدة ثقلها يف العامل ،وكان عراب �سيا�سيتها
اخلارجية «هرني كي�سنجر» يجوب �أقطار العامل لي�ؤمن ال�ضغط على �سورية التي زارها مرات عديدة لوقف احلرب ،وبعد الكثري من املباحثات
واحلوارات مت اعتماد الهدنة يف الوقت الذي كانت �سورية قد ا�ستعادت حمافظة القنيطرة ،وحررتها من قب�ضة الكيان ال�صهيوين..
مما ال �شك فيه ب�أن حرب ت�شرين التحريرية �أدت �إىل �أمرين هامني �آنذاك .الأول� ..إنها �أعادت للجندي ال�سوري كرامته التي �أح�س ب�أنها ُخد�شت
يف حرب  ،67والأمر الثاين� ..إن هذه احلرب ك�سرت �شوكة العدو ،و�أوقفت �صلفه وغروره ،ثم �أعادته �إىل حجمه الطبيعي بعيد ًا عن العنجهية
واالدعاء؛ �إذ خلعت عنه ثوب البطولة الزائف الذي ارتداه بطريقة م�سرحية وراح يتباهى بقوته وعظمته ،فجاءت احلرب لتعيده حلجمه ،ف�صار
اجلي�ش الذي كان ل�سنوات خلت اجلي�ش الذي ال يقهر يلعق جراحه م�ستجدي ًا وقف �إطالق النار و�إيقاف احلرب..
كثرية هي البطوالت التي �سطرها �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري يف تلك احلرب ،والتي و�صل بع�ضها حد الأ�ساطري؛ الأمر الذي �أجرب الكيان
ال�صهيوين على �أن ي�ستفيق من حلم اليقظة املخادع ،والذي عا�شه ل�سنوات فجاءت احلرب لتبدد هذا احللم وتثبت �أن احللم �شيء ،ومواجهة �أبطال
اجلي�ش العربي ال�سوري �شيء �آخر..
ومنذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة ،والعدو ال�صهيوين يلج أ� كعادته للأ�ساليب القذرة يف حياكة امل�ؤامرات �ضد �سورية ،و�إعداد الإرهابيني و�إر�سالهم
للداخل ال�سوري عن طريق الت�آمر مع دول اجلوار من عرب وعثمانيني ،والهدف وا�ضح وثابت ،وهو �إزاحة �سورية كعقبة �أزلية ثابتة تهدف للجم
تو�سع هذا الكيان ،ومنعه من حتقيق �أحالمه امل�شبوهة..
و�إنه ملما يحز بالنف�س �أن يجد هذا العدو التاريخي للعرب وامل�سلمني من ميد له يد العون من عرب باعوا ال�ضمائر والعروبة والكرامة ،وزودوا
الإرهابيني باملال والعتاد ،ثم �أر�سلوهم �أفواج ًا متعط�شةً للدم ال�سوري الربيء ،وقتل الأبرياء داخل هذه الأر�ض ال�صابرة ال�صامدة..
وها نحن الآن وقد دخلنا العام الثامن من عمر هذه احلرب ما نزال ثابتني حمت�سبني� ،صحيح �أننا دفعنا �أثمان ًا باهظةً  ،ولكننا �صربنا و�صابرنا �إذ
عانينا اجلوع والت�شرد ،ودفعنا �آالف ال�شهداء ،لكن �شم�س الن�صر النهائي على الإرهاب والإرهابيني بد�أت تربعم فجرها امل�شرق ،فتحررت معظم
الأرا�ضي ال�سورية من قب�ضة الإرهاب والإرهابيني ،وما هي �إال �أيام معدودات حتى نعلن ن�صرنا النهائي بعد �أن نكون قد طهرنا الأر�ض من الإرهاب
والإرهابيني بعد الق�ضاء عليهم و�إراحة الب�شرية من �شرورهم..
و�إن كان هنالك من �شيء يقال يف هذه الظروف ،فلي�س �أقل من �أن ننحني �إكبار ًا و�إجال ًال لبوا�سل اجلي�ش العربي ال�سوري الذين جابهوا �أ�شر�س
املعارك ،وظلوا ثابتني مغرو�سني رماح ًا يف م�سام الأر�ض بعد �أن �أق�سموا ب�شرفهم الع�سكري ،وعروبتهم ال�صادقة ،وبقد�س انتمائهم لطهر الأر�ض
التي روّيت بالدم مرات ومرات �أن يوا�صلوا م�سرية الثبات واملواجهة حتى الن�صر والتحرير..
وعلينا �أن نذكر وبكثري من االعتزاز �أننا يف ت�شرين قدمنا الكثري من ال�شهداء وما زلنا حتى الآن نقدم القوافل منهم ..ف�إىل �أرواحهم التي ترفرف
فوقنا ننحني ،و�إىل ت�ضحياتهم التي ال يرتقي ملقامها ال�سامي �إال اخللود نقف خا�شعني ،وكلنا �أمل ب�أن ت�ضحياتهم اجل�سام �ست�شرق ن�صر ًا م�ؤزر ًا قريب ًا
لوطنٍ دفع الكثري من الت�ضحيات وما زال يدفع حتى الآن.
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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قمر ..على مركب الريح
خمتارات �شعرية للأديب ال�شاعر بديع
�صقور �صدرت م�ؤخر ًا عن الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب و�ضمت ق�صائد املحلقة
ً
مقابلة
حول الإن�سان ،والفرح ،واجلمال
ل�صور الال�إن�سانية ،والأح��زان ،والقباحة
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كمر�ساة
وعلى غفلة ت�سقطنا الأحالم
ٍ
�إىل �أعماق الظلمة املوح�شة
واملن�سية كخريف بعيد
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يوم احت�ضنتها كزهرة
راهنتني على امل�ضي مع ًا
�إىل �آخر درب
و�إىل �أبعد جنم يف املغيب.
نتقا�سم الأحالم
نتقا�سم الريح
و�أح�ضنها كزهرة
هذا العجوز الذابل
كورق اخلريف
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يحلم الغريب بكوخ امر� ٍأة
��ب داف��ئ
حت��ل��م امل�����ر�أة ب��ق��ل ٍ
كع�صفور
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عا�شق
ٍ
ُ
و�سلة من قبل
حتلم الأم برجوع �أقمارها
الغائبني
من ميادين احلروب
يحلم النهر ب�سهول ف�سيحة
وبحر بعيد...
حتلم اجلبال
�أال تفارقها الن�سور
و�أن ال يغادرها الثلج
والغيم ،والريح واملطر.

